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 ÉfhQƒc ¢Shô«a á¡LGƒe ºYód á«æWƒdG á∏ªëdG â∏°UGƒJ
 ìÉéædG  ó©H  ∂`̀dPh  ,»dGƒàdG  ≈∏Y  »fÉãdG  Ωƒ«∏d  zô«N  Éæ«a{
 øjôëÑdG äÉμ∏àªe ácô°T âæ∏YCGh ,á∏ªëdG ¬à≤≤M …òdG ô«ÑμdG
 ´GQò``̀dGh  …OÉ«°ùdG  Ihô`̀ã`̀dG  ¥hóæ°U  ,zäÉμ∏àªe{  á°†HÉ≤dG
 áμ∏ªªd  á«é«JGôà°S’G  á«£ØædG  ô«Z  ∫ƒ°UCÓd  ájQÉªãà°S’G
 ácƒ∏ªªdGh  á©HÉàdG  É¡JÉcô°T  ∫ÓN  øe  É¡àªgÉ°ùe  ,øjôëÑdG
 QÉæjO  ø«jÓe  9^9  ≠∏ÑªH  á∏«eõdG  É¡JÉcô°Th  É¡d  πeÉμdÉH
 á«æWƒdG áÄ«¡∏d á©HÉàdG á«£ØædG äÉcô°ûdG âæ∏YCG Éªc ,»æjôëH
.»μjôeCG Q’hO ¿ƒ«∏e 18 √Qób ≠∏ÑªH É¡àªgÉ°ùe RÉ¨dGh §Øæ∏d
 ¢ù«FQ  ÖFÉf  áØ«∏N  ∫BG  ¬∏dGóÑY  øH  ódÉN  ï«°ûdG  ì qnô°Uh
 øjôëÑdG äÉμ∏àªe ácô°T IQGOEG ¢ù∏ée ¢ù«FQ AGQRƒdG ¢ù∏ée
 √ÉéJ  É¡à«dhDƒ°ùªH  É¡æe  ÉfÉªjEG  ,zäÉμ∏àªe{  ¿CÉ`̀H  á°†HÉ≤dG
 Gòg  á¡LGƒªd  á«æWƒdG  Oƒ¡édG  π`̀c  ºYóJ  É¡fEÉa  ,™ªàéªdG
 GócDƒe ,ÉfhQƒc ¢Shô«a QÉ°ûàfG  ™æe ≈dEG  áaOÉ¡dGh ¢Shô«ØdG
 ºYódG πc -äÉ°ù°SDƒeh GOGôaCG- Éæe ≥ëà°ùj øjôëÑdG ≥jôa ¿CG
 AÉ«ahC’G øjôëÑdG AÉæHCG áªjõY øe ó°ûjh …ƒ≤j ÉªH ,OÉæ°SE’Gh

 ´ÉaódG §N »a áYÉé°Th ádÉ°ùH πμH ¿ƒØ≤j øjòdG ø«°ü∏îªdG
 øe πch ÉgDhÉæHCG ≈≤Ñ«dh ,Iô≤à°ùe áæeBG øjôëÑdG ≈≤Ñàd ,∫hC’G

.ø«æÄª£e É¡°VQCG ≈∏Y º«≤j
 ∫ÉªYCÓd  á«μ∏ªdG  á°ù°SDƒªdG  âæ∏YCG  ¬°ùØf  â`̀bƒ`̀dG  »`̀a
 ¿É°†eQ ô¡°T ó©H Ée ≈dEG zô«N Éæ«a{ á∏ªM QGôªà°SG á«fÉ°ùfE’G
 ™«ªédG  ΩÉ`̀eCG  ÉMƒàØe  ∫Gõ`̀j  ’  ∫ÉéªdG  ¿CG  IócDƒe  ,∑QÉÑªdG
 á∏¡°S  ¿ƒμàd  ´ôÑàdG  á«∏ªY  Ö«JôJ  º`̀J  PEG  ,É¡«a  ácQÉ°ûª∏d
 »fhôàμdE’G ™bƒªdG ôÑY á«æ«Y hCG ájOÉe âfÉc AGƒ°S Iô°ù«eh

.á«fÉ°ùfE’G ∫ÉªYCÓd á«μ∏ªdG á°ù°SDƒª∏d
 πãªe  áØ«∏N  ∫BG  óªM  ø`̀H  ô°UÉf  ï«°ûdG  ƒª°S  OÉ`̀ °`̀TCGh
 QÉ°ûà°ùe  ÜÉÑ°ûdG  ¿hDƒ°Th  á«fÉ°ùfE’G  ∫ÉªYCÓd  ∂∏ªdG  ádÓL
 ∫ÉªYCÓd á«μ∏ªdG á°ù°SDƒªdG AÉæeCG ¢ù∏ée ¢ù«FQ »æWƒdG øeC’G
 á∏ªëdG ™e ¿ƒæWGƒªdG √GóHCG …òdG ô«ÑμdG ÜhÉéàdÉH á«fÉ°ùfE’G
 ™ªàéªdG »a πaÉμàdGh ºMÓàdGh ó°VÉ©àdG Qƒ°U ´hQCG  πãªàd
 ´ôÑàdGh  ácQÉ°ûª∏d  Gƒ≤HÉ°ùJh  ™«ªédG  Ög  PEG  ,»æjôëÑdG

.ÉfhQƒc AÉHƒd …ó°üà∏d á«æWƒdG Oƒ¡édG »a áªgÉ°ùª∏d

 ™e  ÉHhÉéJ  AÉ`̀L  á∏ªëdG  √ò`̀g  ìÉ`̀é`̀f  ¿EG  √ƒª°S  ∫É``̀bh
 ßØëd  ióØªdG  ∂∏ªdG  ádÓL  É¡≤∏WCG  »àdG  Iô«ÑμdG  äGQOÉÑªdG
 ø«æWGƒªdG  ø`̀e  É¡«∏Y  ø`̀e  ™«ªLh  øjôëÑdG  áμ∏ªe  áeÓ°S
 áë°U  ™°Vh  PEG  ,AÉ`̀Hƒ`̀dG  Gò`̀g  Qƒ¡X  á`̀jGó`̀H  òæe  ø«ª«≤ªdGh
 ¢ü«°üîàH ôeCGh ,äÉjƒdhC’G ¢SCGQ ≈∏Y ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒªdG
 Gòg  øe  »æWƒdG  OÉ°üàb’Gh  ¿É°ùfE’G  ájÉªëd  Iô«Ñc  á«fGõ«e
 ≈∏Y ÉfhQƒc AÉHƒd …ó°üàdG »a IóFGQ øjôëÑdG ¿ƒμàd ,AÉHƒdG

.»ªdÉ©dG iƒà°ùªdG
 ™«ªL  äÉªgÉ°ùe  ôîa  πμH  ôcòf  ÉæfCG  √ƒª°S  ±É`̀°`̀VCGh
 á∏ªëdG √òg »a äÉ°ù°SDƒªdGh ∑ƒæÑdGh äÉcô°ûdGh ø«æWGƒªdG
 äÉcô°ûdGh  äÉ°ù°SDƒªdGh  OGô``̀ aC’G  ™«ªL  Qó`̀≤`̀fh  ,á«æWƒdG
 AGóf  á«Ñ∏J  ≈`̀dEG  GƒYQÉ°S  øjòdG  ∫ÉØWC’G  ≈àMh  äÉ«©ªédGh
 …òdG ôeC’G ,á∏ªëdG √òg »a áªgÉ°ùªdGh ºYódG ºjó≤àH øWƒdG
 äGOÉ©dG ï°Sôjh Ö©°ûdGh IOÉ«≤dG ø«H ô«ÑμdG ºMÓàdG ¢ùμ©j

.Ωó≤dG òæe øjôëÑdG πgCG É¡H ±ôY »àdG Ió«ªëdG

(2¢U π«°UÉØàdG)

™ªàéªdG »a º``MÓàdG Qƒ°U ´hQCG zô``«N Éæ«a{ á∏ªM ìÉ``éf :óªM øH ô``°UÉf
ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG á`̀eÓ`̀°`̀S ß`̀Ø`̀ë`̀d ∂`̀∏`̀ª`̀dG äGQOÉ```Ñ```e ™``̀e É`̀ HhÉ`̀ é`̀ J AÉ```L ìÉ`̀ é`̀ æ`̀ dG

 ø«jÓe 3^5 Ωó````≤``J ƒ```μ```∏`à``H
zô`«`N É``æ«a{ á∏ªëd É``ªYO QÉ``æjO

 ºjó≤J  ƒμ∏àH  ácô°T  âæ∏YCG
 »æjôëH  QÉæjO  ø«jÓe  3^5  ≠∏Ñe
 zô«N  Éæ«a{  á∏ªM  »a  áªgÉ°ùª∏d
 á«μ∏ªdG  á°ù°SDƒªdG  É¡à≤∏WCG  »àdG
 Oƒ¡é∏d  ÉªYO  á«fÉ°ùfE’G  ∫ÉªYCÓd
 ÖMÉ°U  IOÉ«≤H  ácQÉÑªdG  á«æWƒdG
 ¿Éª∏°S  ô``̀«``̀eC’G  »`̀μ`̀∏`̀ª`̀dG  ƒ`̀ª`̀°`̀ù`̀dG
 ó¡©dG  »``̀dh  áØ«∏N  ∫BG  ó`̀ª`̀M  ø`̀H
 ∫hC’G  ÖFÉædG  ≈∏YC’G  óFÉ≤dG  ÖFÉf
 G kò«ØæJh  ,AGQRƒdG  ¢ù∏ée ¢ù«Fôd
 ô°UÉf  ï«°ûdG  ƒª°S  äÉ¡«Lƒàd
 ádÓL  πãªe  áØ«∏N  ∫BG  óªM  ø`̀H
 ¿hDƒ°Th á«fÉ°ùfE’G ∫ÉªYCÓd ∂∏ªdG
 »æWƒdG  ø`̀eC’G  QÉ°ûà°ùe  ÜÉÑ°ûdG

 ï«°ûdG ìô°Uh .á«fÉ°ùfE’G ∫ÉªYCÓd á«μ∏ªdG á°ù°SDƒªdG AÉæeCG ¢ù∏ée ¢ù«FQ
 ƒμ∏àH ácô°T ¿CÉH ácô°ûdG IQGOEG ¢ù∏ée ¢ù«FQ áØ«∏N ∫BG áØ«∏N øH ¬∏dGóÑY
 ’  GAõ`̀L  ácô°ûdG  ¿ƒμdh  ,á«æWƒdG  äGQOÉÑª∏d  ôªà°ùªdG  É¡ªYóH  ôîàØJ
 ™ªàéªdGh áeƒμëdG IófÉ°ùe á«dhDƒ°ùe ó©J »æjôëÑdG ™ªàéªdG øe CGõéàj
 ÉÑLGh ÉgôÑà©Jh É¡JÉjƒdhCG ºgCG øe á«FÉæãà°S’G ±hô¶dG √òg »a ¢üNC’ÉH

.É«æWh
(3¢U π«°UÉØàdG)

 áHGƒÑ∏d IQÉjR ø``«jÓe 5 øe ôãcCG
á``°SGQódG  ≥«∏©J  ò``æe  á``«ª«∏©àdG

 700h ø«jÓe 5 øe ôãcCG  º«∏©àdGh á«HôàdG  IQGRƒd á«ª«∏©àdG  áHGƒÑdG  äó¡°T
 ≈àM »°VÉªdG ôjGôÑa øe ô«NC’G ´ƒÑ°SC’G »a á°SGQódG ≥«∏©J AóH òæe IQÉjR ∞dCG
 »HÉéjE’G  πeÉ©àdG  øe  IQGRƒ`̀ dG  ¬«a  âæμªJ  …ò`̀dG  âbƒdG  »a  ,…QÉédG  πjôHCG  14
 áëØ°U  ∫ÓN  øe  ,ø«eóîà°ùªdG  øe  »æa  ºYO  äÉÑ∏W  705h  ÉØdCG  40  ™e  ™jô°ùdG

 .áHGƒÑdG ™bƒªH ∂dòd á°ü°üîe
 »°ùjôªdG  ájOÉf  IQGRƒdÉH  äÉeƒ∏©ªdG  º¶f  IQGOEG  ôjóe  ∫ÉªYCÉH  ºFÉ≤dG  âdÉbh
 ≈∏Y OÉªàY’G  ÖÑ°ùH  ,É«dÉM áHGƒÑdG  ΩGóîà°SG  ≈∏Y ójGõàªdG  ∫ÉÑbE’G  Aƒ°V »a  ¬fEG
 ø«eóîà°ùª∏d  »æØdG  ºYódG  áeóN  ôjƒ£J  ≈dEG  IQGRƒ`̀dG  äCÉéd  ó≤a  ,ó©H  øY  º∏©àdG
 ∫ƒNódÉH  ≥∏©àJ  á∏μ°ûe  …CG  áédÉ©ªd  ,ºgô«Zh  QƒeCG  AÉ«dhCGh  ø«ª∏©eh  áÑ∏W  øe
 äÉeóN  ΩGóîà°SG  ¿Éª°†d  ,Qhô`̀ª`̀dG  áª∏c  ¿É«°ùf  hCG  ,äÉHÉ°ùëdG  π«©Øàc  ,É¡«∏Y
 ≈dEG óàªJ äÉZÓÑdG ≈∏Y OôdG á«∏ªY ¿CG ≈dEG äQÉ°TCGh .äÉbƒ©e …CG ¿hO øe áHGƒÑdG
 Qób  ≈°übCG  ô«aƒJ ≈∏Y IQGRƒ`̀dG  øe É°UôM ∂dPh ,»ª°SôdG  ΩGhó`̀dG  äÉ`̀bhCG  ó©H  Ée
 ,áMÉàªdG πFÉ°SƒdÉH á«ª«∏©àdG á«∏ª©dG áeGóà°SG »a ΩÉ¡°SEÓd ,IófÉ°ùªdGh ºYódG øe
 á≤∏©àªdG  áÑ∏£dG ™«ªL äGQÉ°ùØà°SG  ≈∏Y Oô∏d  á«fhôàμdEG  áëØ°U ¢ü«°üîJ ºJ Éªc

.äÉHÉ°ùëdÉH

(8¢U π«°UÉØàdG)

 ΩóY áØdÉîe áFÉe øe ôãcCG ôjôëJ
áeÉ©dG øcÉeC’G »a äÉeÉªc AGóJQG

 OóY  ¿CG  ΩÉ©dG  ø`̀eC’G  ¢ù«FQ  ø°ùëdG  ø°ùM  øH  ¥QÉ`̀W  ≥jôØdG  ∞°ûc
 RhÉéJ  ájQÉéàdG  ∫ÉëªdGh  áeÉ©dG  øcÉeC’G  »a  áeÉªμdG  AGó`̀JQG  äÉØdÉîe
 ó«cCÉàd  ájƒYƒJ  äÓªM  ™ªàéªdG  áeóN  áWô°T  ò«ØæJ  ó©H  ,áØdÉîe  áFÉªdG
 IQhô°†dG  â°†àbG  ∫ÉM  »a  ,áeÉ©dG  øcÉeC’G  »a  áeÉªμdG  ΩGóîà°SG  á«ªgCG
 ájQhô°†dG äÉLÉ«àM’G ≈∏Y ∫ƒ°üë∏d ¬dõæe øe º«≤ªdG hCG øWGƒªdG êhôN
 äGAGô``̀LE’G  PÉîJG  »a  á«°VÉe  áWô°ûdG  äÉjôjóe  ¿CG  ó`̀cCGh  .á«°û«©ªdGh
 äGAGô`̀LE’G  øª°V  ∂dP  QÉÑàYÉH  ,QGô≤dG  »ØdÉîe  ≥ëH  IQô≤ªdG  á«fƒfÉ≤dG
 »a ±ó¡à°ùJ »àdGh ,ÉfhQƒc ¢Shô«a QÉ°ûàfG øe óë∏d IQô≤ªdG ájRGôàM’G
 ,¬©ªàéªd ájÉªM ¬°ùØæd ¬àjÉªM ¿CG ≥∏£æe øe ,OôØdG áeÓ°S ∫hC’G ΩÉ≤ªdG
 ºgCG ø«H øe »YÉªàL’G óYÉÑàdG CGóÑªH ó«≤àdG ¿CG ≈dEG ¬JGP âbƒdG »a É kgƒæe
 øe ¥ƒ°ùàdG AÉæKCG hCG QÉ¶àf’G ô«HGƒW »a É¡H ΩGõàd’G ÖLGƒdG äGAGôLE’G

.ôàe øY ôNBGh ¢üî°T …CG ø«H áaÉ°ùªdG π≤J ’CG ≈∏Y ¢UôëdG ∫ÓN
 ô«HGóàdG πeÉμH ≥∏£ªdG ΩGõàd’G IQhô°V ≈∏Y ΩÉ©dG øeC’G ¢ù«FQ Oó°Th
 É«©ªàée  ÉÑLGh  ó©j  …òdGh  ,ÉfhQƒc  ¢Shô«a  QÉ°ûàfG  øe  óë∏d  á«FÉbƒdG

.≈dhC’G áLQódÉH

 ájôKC’G  äÉÑ«≤æàdG  ∫ÉªYCG  èFÉàf  QÉ`̀ KB’Gh  áaÉ≤ã∏d  øjôëÑdG  áÄ«g  âØ°ûc
 äôªKCG  »àdGh  ,Ω2020-2019  Ö«≤æàdG  º°Sƒe  ∫ÓN  øjôëÑdG  »a  Iôªà°ùªdG
 óàªªdG  áμ∏ªªdG  ïjQÉJ  º¡a  ¥ÉaBG  â© q°Sh »àdG  IójóédG  äÉaÉ°ûàc’G  øe ójó©dG
 âfôàfE’G ôÑY ¢ùeCG áÄ«¡dG ¬Jó≤Y »Øë°U ôªJDƒe ∫ÓN ∂dP AÉL .ø«æ°ùdG ±’BG
 πc øe πjôHCG øe 18`dG ≥aGƒj …òdG ájôKC’G ™bGƒª∏d »ªdÉ©dG Ωƒ«dG ™e øeGõàdÉH
 :áaÉ≤ã∏d  øjôëÑdG  áÄ«g á°ù«FQ áØ«∏N ∫BG  óªëe âæH »e áî«°ûdG  âdÉbh .ΩÉY
 IóàªªdG  ÉfQÉKBG  »g á«≤«≤ëdG ÉæJhôK ¿CÉH  õà©f ÉªFGO  øjôëÑdG  áμ∏ªe »a øëf
 øeh á«aÉ≤ãdG  Éæàjƒg ôgƒL πμ°ûj  çGôàdG  Gòg ¿CG  IócDƒe ,áØ∏àîe Ö≤M ≈dEG
 ôãcCG óMCG ¿CG âaÉ°VCGh .ºdÉ©dG ™e É¡cQÉ°ûfh É¡H πØàëfh É¡«ªëf ¿CG GóL º¡ªdG
 ,zá«fƒªdO  á≤jóM{  ≈∏Y  π«dO  ¬fCG  ó≤à©j  Ée  ƒg  ΩÉ©dG  Gò¡d  á«ªgCG  äÉaÉ°ûàc’G
 ¿ƒªdO ¿CÉH ô«WÉ°SCG øe ¬dhGóJ ºàj Ée ™e ≈°TÉªàj ±É°ûàc’G Gòg ¿CG áë°Vƒe
 ¿ƒÑ≤æªdG ¬Ø°ûàcG Ée ócDƒà°S áeOÉ≤dG äÉ°SGQódG ¿CG ≈dEG Iô«°ûe ,zIOƒ≤Øe áæL{
 º¡e …ôKCG  ±É°ûàcG ≈dEG  âg qƒfh .øjôëÑdG áμ∏ªe ïjQÉJ øe IôàØdG  √òg ∫ƒM
 Oƒ©j ≈æÑe øY IQÉÑY ƒg ,¥ qôëªdG »a è«gÉª°S á≤£æe »a ¬æY Ö«≤æàdG ºJ ôNBG
 è«gÉª°S ¿CG ≈dEG ô«°ûjh ,á«°ùæc hCG GôjO ¿ƒμj ÉªHQ …OÓ«ªdG ™HÉ°ùdG ¿ô≤dG ≈dEG
 ïjQÉàdG ≈∏Y ∫óà°ùf Éæg øeh ,ΩÓ°SE’G Qƒ¡X ó©Hh πÑb á«ë«°ùª∏d Gõcôe âfÉc

.øjôëÑdG áμ∏ªe ¬H ™àªàJ …òdG »æjódG íeÉ°ùà∏d πjƒ£dG
 É¡fCG  áë°Vƒe  ,IójóédG  äÉØ°ûàμªdG  øe  ô«ãμdG  ∑Éæg  ¿CG  ≈`̀dEG  äQÉ°TCGh
 ™bƒe »a ájôKCG Ö«≤æJ ∫ÉªYCÉH »cQÉªfódG ≥jôØdG É¡«a Ωƒ≤j »àdG ≈dhC’G IôªdG
 ºd  ájôKCG  ÉjÉ≤H  øY  ΩÉã∏dG  áWÉeE’  ádhÉëe  »a  Ω1978  ΩÉY  òæe  øjôëÑdG  á©∏b

 ∞°ûμdG äôªKCG áHÉ≤e á≤£æe »a ájôKCG äÉaƒ°ûc ≈dEG áaÉ°VEG ,É≤Ñ°ùe É¡Ø°ûc ºàj
 (OÓ«ªdG πÑb »fÉãdG ≈dEG ∫hC’G ¿ô≤dG øe »dGƒM) ¢Sƒ∏jÉJ Iôàa øe øaGóe øY
 óé°ùe ÉjÉ≤H ≈dEG áaÉ°VEG (OÓ«ªdG πÑb á«fÉãdG á«ØdC’G) IôμÑªdG ¿ƒªdO Iôàa øeh

 .IôÑ≤eh
 (7¢U π«°UÉØàdG)

øjôëÑdG ïjQÉJ »``a IójóL äÉëØ``°U íàØJ ájôKCG äÉÑ«≤æJ
á«ë«``°ùe áÑ≤Mh ¢Sƒ∏jÉJ ø``aGóeh á«fƒªdO áæL ±É``°ûàcG

á«é«JGôà°S’G äÉbÓ©dG õjõ©J ¿ÉãëÑj »μjôeC’G ¢ù«FôdGh ∂∏ªdG
ÉfhQƒc á``¡LGƒªd »``dhódG ¿hÉ``©àdG á``«ªgCG ó``cDƒj ¬``àdÓL

áeRC’G »a øjôëÑdG äGAGôLEÉH ó«``°ûj ÖeGôJh ..ÉÑjôb áªb ó≤Y ≈∏Y ¥ÉØJG
 øH  óªM  ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U  Iô°†M  OÉ°TCG
 äÉbÓY áfÉàªH ióØªdG OÓÑdG πgÉY áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y
 áμ∏ªe  ø«H  »é«JGôà°S’G  ¿hÉ`̀©`̀à`̀dGh  ábGó°üdG
 ,ø«≤jó°üdG øjó∏ÑdG ,IóëàªdG äÉj’ƒdGh øjôëÑdG
 AÉL .Égôjƒ£Jh Égõjõ©J »a ácôà°ûªdG  áÑZôdGh
 ™e  ¢ùeCG  ¬àdÓL  √GôLCG  »ØJÉg  ∫É°üJG  ∫ÓN  ∂dP
 iôL  ,ÖeGôJ  ódÉfhO  »μjôeC’G  ¢ù«FôdG  áeÉîa
 á«îjQÉàdG ¿hÉ©àdGh ábGó°üdG äÉbÓY åëH ¬dÓN
 IóëàªdG äÉj’ƒdGh øjôëÑdG áμ∏ªe ø«H Ió«WƒdG
 ∞∏àîe »a Égôjƒ£Jh É¡à«ªæJ πÑ°Sh ,á«μjôeC’G

.ä’ÉéªdG
 IÉ°SGƒªdGh  …RÉ©àdG  ôMCG  øY  ¬àdÓL  ÜôYCGh
 »a  ≥jó°üdG  »μjôeC’G  Ö©°ûdGh  ÖeGôJ  ¢ù«Fô∏d
 ø««μjôeC’G  ø«æWGƒªdG  øe  º¡JÉ«M  Ghó≤a  øjòdG
 GócDƒe  ,É`̀fhQƒ`̀c  ¢Shô«a  ihó``Y  »°ûØJ  ÖÑ°ùH
 √òg  á¡LGƒªd  »`̀dhó`̀dG  ¿hÉ`̀©`̀à`̀dG  á«ªgCG  ¬àdÓL

.IôHÉ©dG áëFÉédG
 äGAGôLEÉH  »μjôeC’G  ¢ù«FôdG  áeÉîa  OÉ°TCGh
 ¿CG  Gó`̀cDƒ`̀e  ,á`̀æ`̀gGô`̀dG  á``̀eRC’G  Aƒ°V  »`̀a  øjôëÑdG

 √óYÉ°ùe …C’ Ió©à°ùe á«μjôeC’G IóëàªdG äÉj’ƒdG
.AÉHƒdG Gòg áëaÉμe »a

 áeÉîØd ôμ°ûdG  ≠dÉH  øY ∂∏ªdG  ádÓL ôqÑY óbh

 ≈∏Y  ¬àdÓL  ¬fCÉªWh  ,∞bƒªdG  Gòg  ≈∏Y  ¢ù«FôdG
 ¢Shô«ØdG  Gòg  ≈∏Y  Iô£«°ùdG  »a  øjôëÑdG  ìÉéf
 √ôjó≤J  øY  ¬àdÓL  Üô`̀YCG  Éªc  ,á∏MôªdG  √òg  »a

 ®ÉØë∏d IóëàªdG äÉj’ƒdG É¡H Ωƒ≤J »àdG Oƒ¡é∏d
 Qhó``̀dGh  ,á≤£æªdG  »`̀a  QGô`̀≤`̀à`̀°`̀S’Gh  ø``̀eC’G  ≈∏Y
 ájôμ°ù©dG  IOÉ«≤dG  äGƒ`̀b  ¬H  Ωƒ≤J  …ò`̀dG  πYÉØdG
 è«∏îdG  »a  á«dhódG  áMÓªdG  ájÉªëd  á«μjôeC’G
 Oƒ¡éH Égƒæe ,ÜóæªdG ÜÉHh Üô©dG ôëHh »Hô©dG
 ábÉ£dG  ¥Gƒ°SCG  QGô≤à°SG  ≥«≤ëàd  ÖeGôJ  ¢ù«FôdG

.»ªdÉ©dG OÉ°üàb’G ƒªf ºYód É¡«∏Y á¶aÉëªdGh
 øY »μjôeC’G ¢ù«FôdG áeÉîa ÜôYCG ¬ÑfÉL øe
 π«¡°ùJ ≈∏Y ióØªdG ∂∏ªdG ádÓéd √ôjó≤Jh √ôμ°T
 ,¢ùeÉîdG  ∫ƒ`̀£`̀°`̀SC’G  IOÉ«≤d  øjôëÑdG  áaÉ«°Vh
 á`̀«`̀μ`̀jô`̀eC’G Ió`̀ë`̀à`̀ª`̀dG äÉ``̀j’ƒ``̀dG ¢`̀Uô`̀M Gó``cDƒ``e
 ¿hÉ©àdGh  ábGó°üdG  äÉbÓY  ájƒ≤J  ≈∏Y  É¡eõYh
 ¬fCÉ°T øe Ée πμd É©e πª©dGh ,á«æjôëÑdG á«μjôeC’G
 ≈∏Y  ®ÉØëdGh  ÉgQGô≤à°SGh  á≤£æªdG  øeCG  ájÉªM

.É¡«a á«ªdÉ©dG ídÉ°üªdG
 AÉ≤d ≈`̀∏`̀Y ∫É`̀°`̀ü`̀J’G ∫Ó``̀N ¥É``Ø``J’G º`̀J ó``̀bh
 »a  »μjôeC’G  ¢ù«FôdG  áeÉîah  ∂∏ªdG  ádÓL  ø«H

.¬∏dG AÉ°T ¿EG Öjô≤dG πÑ≤à°ùªdG
(2¢U π«°UÉØàdG)

 ácQÉ°ûªdÉH ájó∏Hh á«HÉ«f äGOÉ``°TEG
á``aÉ¶ædG  äÓ``ªM  »``a  á«Ñ©``°ûdG

:»°ùæe π°VÉa Öàc
 ™ªéH áÑdÉ£ªdG äGƒYO QGôªà°SG IQhô°†H ø«jó∏ÑdGh ÜGƒædG øe OóY ÖdÉW
 ∫ÉªY  OóY  ¢ü≤f  πX  »a  ,É¡d  á°ü°üîªdG  øcÉeC’G  »a  É¡©°Vhh  áeÉª≤dG  ¢SÉ«cCG
 QÉÑNCG{`d  äÉëjô°üJ  »a  ¿ƒjó∏Hh  ÜGƒf  ócCGh  .ÉfhQƒc  ¢Shô«Ød  áé«àf  áaÉ¶ædG
 áeÉª≤dG ¢SÉ«cCG ¢SóμJ øe É¡æY èàf Éeh ÉfhQƒc áeRCG ∫Ó¨à°SG IQhô°V zè«∏îdG
 √ƒ≤≤M …òdG ìÉéædG ó©H á°UÉNh ,ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒªdG ∑ƒ∏°Sh áaÉ≤K ô««¨J »a
 ™ªàéªdG äÉ°ù°SDƒeh äÉjó∏ÑdG IQGRh äGƒYód º¡àHÉéà°SGh á«°VÉªdG ΩÉjC’G ∫ÓN
 äÉØ∏îªdG ™e πeÉ©àdG á«dBG  »a Éæcƒ∏°Sh ÉæàaÉ≤K ô««¨J ¿CG  ≈dEG  GhQÉ°TCGh .»fóªdG
 ô«aƒJ ∫ÓN øe hCG áÄ«ÑdG ≈∏Y ®ÉØëdG ôÑY AGƒ°S óFGƒa IóY ¬d ¿ƒμ«°S á«dõæªdG
 É°†jCGh  ádhódG  É¡YRƒJ  »àdG  áeÉª≤dG  ¢SÉ«cCG  ≠dÉÑe  ô«aƒJ  πãe  ô«fÉfódG  ø«jÓe
 Éªc .QÉæjO ¿ƒ«∏e 90 áHGôb ádhódG  ∞∏μJ »àdGh áaÉ¶ædG  äÉcô°T Oƒ≤Y áª«b »a
 ø«Yƒ£àªdG äGô°ûY êôNh ,´QGƒ°ûdG ∞«¶æJ äGƒYóH ø«æWGƒªdG øe OóY ÖMQ
 äÓªëdG √òg »a QGôªà°S’G »a º¡àÑZQ øjócDƒe ,º¡≤WÉæeh º¡YQGƒ°T ∞«¶æàd
 äÉcô°T  ≈∏Y  ±ô°üJ  äÉ«fGõ«e  ô«aƒJ  É°†jCGh  º¡àÄ«H  ≈∏Y  ®ÉØëdG  π`̀LCG  øe

.áaÉ¶ædG

(6¢U π«°UÉØàdG)

 ..ÉfhQƒc á``eRCG ºZQ :ô``jô≤J
 ≈``∏Y äGQÉ``«∏e ≥``ØæJ ¿Gô``jEG
»eÓYE’G π``«∏°†àdG  äÉ``°ù°SDƒe
 ¥ÉØfE’G  ºéM  øY  Gôjô≤J  á«°SQÉØdÉH  ≥WÉædG  zGOôa  ƒjOGQ{  ™bƒe  ô°ûf
 π«∏°†à∏d  Ωóîà°ùJ  »àdG  á«eÓYE’G  äÉ°ù°SDƒªdG  ≈∏Y  »`̀fGô`̀jE’G  »ª°SôdG
 äCGóH É«LQÉN á«fGôjE’G ájÉYó∏d IOƒ°UôªdG äÉ«fGõ«ªdG ¿CG ô¡¶j ,»eÓYE’G

.AÉHƒdG »°ûØJ πX »a ≈àM ójGõàdG »a
 Q’hO  ø«jÓe  105  ≠∏Ñe  2021-2020  ΩÉ`̀Y  á«fGõ«e  ¢ü°üîJh
 ≠∏Ñe ƒgh ,ø«Hôà¨ªdG øe »fGôjE’G äÉà°ûdG ±ó¡à°ùJ »àdG ô«KCÉàdG äÉ«∏ª©d
 áXƒë∏ªdG IOÉjõdG √òg ô«°ûJh .≥HÉ°ùdG ΩÉ©dG πjƒªJ ±É©°VCG áKÓK …hÉ°ùj

.É¡©°SƒJh Oƒ¡édG √òg áª«b ≈dEG ΩÉ¶ædG ≈∏Y Iójó°T á«dÉe •ƒ¨°V §°Sh
 ¿ƒjõØ∏Jh  á`̀YGPEG  Ö©∏J  »fƒjõØ∏àdGh  »``̀YGPE’G  åÑdG  ÉgQÉμàMG  ™`̀eh
 ¬fEÉa  ,êQÉîdGh  πNGódG  »a  É kª°SÉM  G kQhO  (IRIB)  á«fGôjE’G  ájQƒ¡ªédG
 á«fƒjõØ∏J  äGƒæb  IRIB  ôjóJ  êQÉîdG  »a  »°SÉ«°ùdG  ÜÉ£îdG  π«μ°ûàd
 z»a  »J  »fÉÑ°ù«g{  á«fÉÑ°SE’Gh  z»a  »J  ¢SôH{  ÉgRôHCG  ájõ«∏éfE’G  á¨∏dÉH

.iôNCG á«°ù«FQ äÉ¨∏Hh
 Ée  ,áMÉàe  á«aÉ°VEG  hQƒj  ¿ƒ«∏e  150  πjƒëàH  á«fGõ«ªdG  íª°ùJ  Éªc
 ≈dEG  »fGôjE’G  »æWƒdG  á«ªæàdG  ¥hóæ°U  øe  ,Q’hO  ¿ƒ«∏e  165  øe  Üô≤j

.á«ª°SôdG äÉ£ëªdG äGƒæb

(17¢U π«°UÉØàdG)

.áØ«∏N øH ¬∏dGóÑY ï«°ûdG |

.∂∏ªdG ádÓL |.»μjôeC’G ¢ù«FôdG |

.óªM øH ô°UÉf ï«°ûdG ƒª°S |

.ájôKC’G ™bGƒªdG »a Ö«≤æàdG ∫ÉªYCG øe ÖfÉL |
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»μjôeC’G ¢ù«FôdG ™e ¬àdÓL √GôLCG ∫É°üJG »a

zÉ``fhQƒc{ á``ëFÉL á``¡LGƒªd »``dhódG ¿hÉ``©àdG á``«ªgCG ó``cDƒj ∂``∏ªdG
»Hô©dG è«∏îdG »``a áMÓªdG ájÉªMh á``≤£æªdG »a QGô≤à``°S’Gh øeC’G ≈∏Y ®É``Øë∏d ÉμjôeCG Oƒ¡éH √ƒ``æj ¬``àdÓL

Ö``jô≤dG  π``Ñ≤à°ùªdG  »``a  Ö``eGôJ  ¢``ù«FôdGh  ¬``àdÓL ø``«H  AÉ``≤d  ≈``∏Y ¥É``ØJ’G

 ¬à≤≤M  …ò`̀dG  ìÉéædG  áÑ°SÉæªH  ∂`̀dP  AÉ`̀L
 ≥∏£fG …òdG ∫hC’G É¡eƒj »a zô«N Éæ«a{ á∏ªM
 øe ∫hC’G ¢ùeCG  AÉ°ùe øjôëÑdG ¿ƒjõØ∏J ôÑY
 á«fÉãdG  áYÉ°ùdG  ≈àMh  G kô¡X  á«fÉãdG  áYÉ°ùdG

.G kôéa ô°ûY
 á∏ªëdG √òg ìÉéf ió¡f ÉæfEG :√ƒª°S ∫Ébh
 Iô°†M  …ó«°S  ¬«YGQh  øWƒdG  Gòg  óFÉb  ≈dEG
 ∫BG  ≈°ù«Y  ø`̀H  óªM  ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U
 …ôîØdG  ¢ù«FôdG  ióØªdG  OÓÑdG  πgÉY  áØ«∏N
 Ωó≤àfh á«fÉ°ùfE’G ∫ÉªYCÓd á«μ∏ªdG á°ù°SDƒª∏d
 Ée  ≈∏Y  ôjó≤àdGh  ôμ°ûdG  ¢üdÉîH  ¬àdÓéd
 áeÓ°Sh áë°U ßØëd ô«Ñc  ΩÉªàgG  øe ¬«dƒj
 ,øjôëÑdG  áμ∏ªe  »a  ø«ª«≤ªdGh  ø«æWGƒªdG
 áÑ«£dG  á©ª°ùdG  øjôëÑdG  áμ∏ªe  Ö°ùcCG  Éªe
 á«ªdÉ©dG áë°üdG áª¶æe øe á«dhódG IOÉ°TE’Gh
 Iô°†ëd  á«eÉ°ùdG  äÉ¡«LƒàdG  √ò`̀g  π°†ØH

.ióØªdG ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U
 áeƒμë∏d  á`̀ã`̀«`̀ã`̀ë`̀dG  Oƒ`̀¡`̀é`̀ dG  ø`̀«`̀æ`̀ª`̀ã`̀e
 áØ«∏N ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U á°SÉFôH
 Ωƒ≤j Éeh AGQRƒdG ¢ù«FQ áØ«∏N ∫BG ¿Éª∏°S øH
 IQÉÑL  Oƒ¡L  øe  »æWƒdG  øjôëÑdG  ≥jôa  ¬H
 ƒª°ùdG ÖMÉ°U IOÉ«≤H ÉfhQƒc AÉHƒd …ó°üà∏d
 »dh áØ«∏N ∫BG  óªM øH ¿Éª∏°S ô«eC’G »μ∏ªdG
 ¢ù«Fôd ∫hC’G ÖFÉædG ≈∏YC’G óFÉ≤dG ÖFÉf ó¡©dG
 AGƒàM’ óL πμH πª©j …òdGh AGQRƒdG ¢ù∏ée
 »a  (19  ó«aƒc)  ÉfhQƒc  AÉHh  QÉ°ûàfG  ™æeh
 á«dhódG  ô«jÉ©ªdG  áaÉc  ≥«Ñ£J  ôÑY  ,áμ∏ªªdG
.¢Shô«ØdG á¡LGƒªd ájRGôàM’G äGAGôLE’Gh

 øjôëÑdG  Ö©°T  âÑKCG  ó≤d  :√ƒª°S  ∫É`̀bh
 ¿CGh  á«dhDƒ°ùªdG  iƒà°ùe  ≈∏Y  É k©«ªL  ÉæfCG
 ádÓL  …ó«°ùd  áª«μëdG  IOÉ«≤dGh  øWƒdG  ÖM
 ,¿GóLƒdG »a Qòéàe Üƒ∏≤dG »a ï°SGQ ∂∏ªdG
 ÉæàÑKCGh øWƒdG AGóf á«Ñ∏àd Ö©°ûdG Ög å«M
 Oƒ¡édG  ™`̀e  G kó```̀MGh  É kØ°U  ∞≤f  É`̀æ`̀fCG  ºdÉ©∏d
 ÉfhQƒc  ¢Shô«Ød  …ó°üà∏d  ácQÉÑªdG  á«æWƒdG

 IQGóL  πμH  ÉgOƒ≤j  »àdG  (COVID-19)
 ¿Éª∏°S ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U QGóàbGh
 óFÉ≤dG  ÖFÉf  ó¡©dG  »`̀dh  áØ«∏N  ∫BG  óªM  ø`̀H
.AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«Fôd ∫hC’G ÖFÉædG ≈∏YC’G

 ôîa πμH  ô`̀cò`̀f  É`̀æ`̀fEG  :√ƒ`̀ª`̀°`̀S  ±É``°``VCGh
 äÉ`̀cô`̀°`̀û`̀dGh  ø`̀«`̀æ`̀WGƒ`̀ª`̀dG  ™«ªL  äÉªgÉ°ùe
 á∏ªëdG  √ò``̀g  »`̀a  äÉ`̀°`̀ù`̀°`̀SDƒ`̀ª`̀dGh  ∑ƒ`̀æ`̀Ñ`̀ dGh
 äÉ°ù°SDƒªdGh  OGô`̀aC’G  ™«ªL  Qó≤fh  á«æWƒdG
 øjòdG ∫ÉØWC’G ≈àMh äÉ«©ªédGh äÉcô°ûdGh
 ºYódG  ºjó≤àH  øWƒdG  AGóf  á«Ñ∏J  ≈dEG  GƒYQÉ°S
 …ò`̀dG  ô``̀eC’G  ,á∏ªëdG  √ò`̀g  »`̀a  áªgÉ°ùªdGh
 Ö©°ûdGh  IOÉ«≤dG  ø«H  ô«ÑμdG  ºMÓàdG  ¢ùμ©j
 É¡H  ±ô`̀Y  »`̀à`̀dG  Ió«ªëdG  äGOÉ`̀©`̀ dG  ï°Sôjh
 ¿hÉ©Jh  ó°VÉ©J  øe  Ωó≤dG  òæe  øjôëÑdG  πgCG
 ,¬H  Gƒ`̀aô`̀Yh  ∂`̀dò`̀H  Ghô`̀¡`̀à`̀°`̀TG  ≈àM  áÑëeh
 ≈∏Y  Üô¨à°ùªdG  hCG  ó`̀jó`̀é`̀dÉ`̀H  ¢ù«d  Gò``̀gh
 øe  ójó©dG  »a  ∂dP  ÉæjCGQ  ó≤a  øjôëÑdG  Ö©°T
 ójó©dG  É¡H  ΩÉ`̀b  »àdG  äGQOÉ`̀Ñ`̀ª`̀dGh  ∞bGƒªdG
 øe ô`̀«`̀Ñ`̀μ`̀dG Oó`̀©`̀ dG ∂`̀ dò`̀ ch ø`̀«`̀æ`̀WGƒ`̀ª`̀dG ø`̀e

.±’B’G äGô°ûY ≠∏H …òdG ø«Yƒ£àªdG
 √ò¡H  ôÑ©f  ¿CG  Oƒ``̀f  É`̀ª`̀c  :√ƒ`̀ª`̀°`̀S  ∫É``̀bh
 Oƒ¡édÉH  É`̀fRGõ`̀à`̀YG  ¢`̀ü`̀dÉ`̀N  ø`̀Y  áÑ°SÉæªdG
 É¡H Ωƒ≤j »àdG áYÉé°ûdG äÉ«ë°†àdGh Iô«ÑμdG
 á«FÉæãà°S’G  ±hô¶dG  √òg  »a  »Ñ£dG  QOÉμdG
 ≈``dhC’G  ±ƒØ°üdG  »`̀a  OƒæédG  º¡∏©éj  Éªe
 Gò`̀g  ó`̀°`̀V  É¡°Vƒîf  »`̀à`̀dG  Üô`̀ë`̀dG  √ò``̀g  »`̀a
 É¡H  Ωƒ≤j  »àdG  á«©ªàéªdG  äGQOÉÑªdG  ,AÉHƒdG
 AÉHƒd  …ó°üà∏d  ¿ƒYƒ£àªdGh  ¿ƒæWGƒªdG
 √ôWÉîªH  ∞jô©àdGh  (19-ó«aƒc)  ÉfhQƒc
 ΩGõ`̀à`̀dG  å«M  ¬æe  á`̀jÉ`̀bƒ`̀dGh  ¬ÑæéJ  ¥ô``̀Wh
 øjôëÑdG  áμ∏ªe  »a  ø«ª«≤ªdGh  ø«æWGƒªdG
 ájRGôàM’G äGAGôLE’Gh äÉª«∏©à∏d ∫Éãàe’Gh
 …ó°üà∏d »æWƒdG øjôëÑdG ≥jôa øe IQOÉ°üdG
 »g  ,ájRGôàM’G  äGAGô`̀LE’Gh  ÉfhQƒc  AÉHƒd
 …òdG ,AÉHƒdG Gò¡d …ó°üà∏d ∫hC’G ´ÉaódG §N

 …ôμa AÉªàfG …CG hCG øjO hCG m¥ôY ø«H ¥ôØj ’
 ÖLƒà°ùj  Ée  ƒ`̀gh  ,áØFÉW  hCG  »YÉªàLG  hCG
 ÉªH  ¬d  …ó°üàdGh  ¬àëaÉμªd  Oƒ¡édG  ôaÉ°†J
 âàÑKCG  ó`̀bh  ™«ªédG  áeÓ°Sh  áë°U  ßØëj
 ióØªdG  ∂∏ªdG  ádÓL  IOÉ«≤H  øjôëÑdG  áμ∏ªe
 AÉ``̀«``̀ahC’G É`̀ ¡`̀ dÉ`̀LQh Ió`̀«`̀°`̀Tô`̀dG É`̀¡`̀à`̀eƒ`̀μ`̀Mh

.¿CÉ°ûdG Gòg »a É¡JOÉjQ »YGƒdG É¡Ñ©°Th
 ™«ªéH  É``̀ fRGõ``̀ à``̀YGh  É`̀fô`̀î`̀a  ø``jQô``μ``e
 ∫CÉ°ùfh á«æWƒdG  á∏ªëdG  √òg »a ø«ªgÉ°ùªdG
 Éæàμ∏ªe  ßØëj  ¿CG  ≈`̀dÉ`̀©`̀Jh  ¬fÉëÑ°S  ¬`̀∏`̀dG
 øjôëÑdG  Ö©°Th  Ió«°TôdG  ÉæJOÉ«bh  á«dÉ¨dG
 ¢SÉædG ∞JÉμàj ¿CG ≥ëà°ùJ øjôëÑdGh ,»aƒdG
 ádCÉ°ùªdG  ¿CG  äôcP  ¿CG  ≥Ñ°S  Éªch  ,É¡∏LCG  øe
 OQh áæWGƒeh áØbh »g Ée Qó≤H ájOÉe â°ù«d

.AÉ£©e ó∏Ñd π«ªédG
 ó«°ùdG  ≈Ø£°üe QƒàcódG  Ωó≤J  ,¬à¡L øe
 ∫ÉªYCÓd  á«μ∏ªdG  á°ù°SDƒª∏d  ΩÉ`̀©`̀dG  ø`̀«`̀eC’G
 Iô°†ëd ¿Éæàe’Gh ôμ°ûdG ¢üdÉîH á«fÉ°ùfE’G
 ∫BG  ≈°ù«Y  ø`̀H  óªM  ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U
 ¬àjÉYQ  ≈`̀∏`̀Y  ió`̀Ø`̀ª`̀dG  OÓ`̀Ñ`̀ dG  π`̀gÉ`̀Y  áØ«∏N
 ∞∏àîe ≈∏Y ø«LÉàëªdG ºYO »a ¬JÉ¡«LƒJh

.º¡©bGƒeh º¡JÉÄa
 áeƒμëdG ¬eó≤J …òdG ô«ÑμdG ºYódG É kæªãe
 áØ«∏N  ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  IOÉ«≤H
 ,AGQRƒ`````̀ dG  ¢`̀ù`̀«`̀FQ  á`̀Ø`̀«`̀∏`̀N  ∫BG  ¿É`̀ª`̀∏`̀°`̀S  ø``̀H
 ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  ø`̀e  Iôªà°ùªdG  á©HÉàªdGh
 »dh áØ«∏N ∫BG  óªM øH ¿Éª∏°S ô«eC’G »μ∏ªdG
 ¢ù«Fôd ∫hC’G ÖFÉædG ≈∏YC’G óFÉ≤dG ÖFÉf ó¡©dG

 ÉfhQƒc  ¢Shô«Ød  …ó°üà∏d  ,AGQRƒ`̀dG  ¢ù∏ée
 áeÓ°Sh áë°U ßØëj ÉªH √QÉ°ûàfG øe óëdGh

.ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒªdG
 ≈dEG  ôjó≤àdGh  ôμ°ûdG  ¢üdÉîH  Ωó≤àf  Éªc
 ≈∏Y  áØ«∏N  ∫BG  óªM  øH  ô°UÉf  ï«°ûdG  ƒª°S
 á«æWƒdG á∏ªëdG √òg ¥ÓWEÉH áªjôμdG ¬JQOÉÑe
 áªjôμdG ¬àªgÉ°ùe ∫ÓN øe ™«ªé∏d √õ«ØëJh
 ºYO  »`̀a  áªgÉ°ùªdG  ≈∏Y  ™«ªédG  õØM  Éªe

.ÉfhQƒc ¢Shô«Ød …ó°üà∏d á«æWƒdG Oƒ¡édG
 ó«°ùdG  ≈`̀Ø`̀£`̀°`̀ü`̀e  Qƒ``̀à``̀có``̀dG  Ωó``≤``J  É`̀ª`̀c
 ™«ªL  ≈````̀ dEG  ô``̀jó``̀≤``̀à``̀dGh  ô`̀μ`̀ °`̀û`̀ dG  ¢`̀ü`̀dÉ`̀î`̀H

 GƒfÉc  ø`̀jò`̀dGh  á∏ªëdG  √ò`̀g  »a  ø«ªgÉ°ùªdG
 º¡àÑdÉ£eh º¡àÑZôd á«Ñ∏J É¡bÓWEG  ¢SÉ°SCG  ºg
 ºYódG ºjó≤Jh ´ôÑàdGh ácQÉ°ûªdG »a ábOÉ°üdG
 ÉfhQƒc  ¢Shô«a  áëaÉμªd  á«æWƒdG  Oƒ¡é∏d
 »`̀æ`̀eC’G  QGô`̀≤`̀à`̀°`̀S’G  ø«eCÉJ  »`̀a  áªgÉ°ùªdGh
 √ò¡a  ,á«dÉ¨dG  Éæàμ∏ªªd  »ë°üdGh  »°ùØædGh
 πgCG  ≈∏Y  áÑjô¨dÉH  â°ù«d  áaô°ûªdG  áØbƒdG
 òæe  áÑëªdGh  ΩôμdÉH  GƒaôY  øjòdG  øjôëÑdG

.Ωó≤dG
 ¿Éc  ó≤d  :ó«°ùdG  ≈Ø£°üe  QƒàcódG  ∫Ébh
 »a  Éaô°ûeh  Ó«ªL  Éeƒj  ∫hC’G  ¢`̀ù`̀eCG  Ωƒ`̀j
 øe QÉæjO ¿ƒ«∏e 21 ≥«≤ëàH øjôëÑdG ïjQÉJ
 ÉfhQƒc ¢Shô«a  áëaÉμe Oƒ¡L ºYód  Ö©°ûdG
 CGóÑªdG  »a  ÉªfEGh  ≠∏ÑªdG  »a  â°ù«d  IôÑ©dÉa
 É¡ª°SQ  »àdG  á∏«ªédG  á«ªë∏ªdG  IQƒ°üdGh
 √òg  ™`̀e  ºjôμdG  ¬HhÉéJ  ∫Ó`̀N  ø`̀e  Ö©°ûdG

 .á∏ªëdG
 ,áª¶àæeh Iôªà°ùe á∏ªëdG ¿CG ó«°ùdG ócCGh
 ∫ÉéªdG ¿CGh ∑QÉÑªdG ¿É°†eQ ô¡°T ó©H Ée ≈dEG
 ácQÉ°ûªdG ±ô°ûd ™«ªédG ΩÉeCG ÉMƒàØe ∫Gõj ’
 á«∏ªY Ö«JôJ ºJ óbh ,ácQÉÑªdG á∏ªëdG √òg »a
 âfÉc  AGƒ`̀°`̀S  Iô°ù«eh  á∏¡°S  ¿ƒμàd  ´ôÑàdG
 »fhôàμdE’G ™bƒªdG ôÑY ∂dPh á«æ«Y hCG ájOÉe
h t t p s : / /www .r co . á°ù°S Dƒª∏d

  …ô°üªdG  ÜÉ°ùëdG  ∫ÓN  øe  hCG  gov.bh
 BH66NBOB00000082109370
 ¿CG  ôcòdÉH  ôjóédG.»æWƒdG  øjôëÑdG  ∂æH
 òæe  á«fÉ°ùfE’G  ∫ÉªYCÓd  á«μ∏ªdG  á°ù°SDƒªdG

 ójó©dG  â≤∏WCG  ,ÉfhQƒc  ¢Shô«a  Qƒ¡X  ájGóH
 á«μ∏ªdG  äÉ¡«Lƒà∏d  G kò«ØæJ  äGQOÉ`̀Ñ`̀ª`̀dG  ø`̀e
 ∂∏ªdG  ádÓL  áeôμe  ™jRƒJ  ºJ  å«M  áªjôμdG
 iód  ádƒØμªdG  ô°SC’G  øe  Iô°SCG  1000  ≈∏Y
 πª©dG  IQGRh  á∏é°ùªdG  ô`̀°`̀SC’G  á°ù°SDƒªdG
 äGóYÉ°ùe  âeób  Éªc  ,á«YÉªàL’G  ¿hDƒ°ûdGh
 ™`̀jQÉ`̀°`̀û`̀ª`̀dG  ÜÉ``ë``°``UCG  ø``̀e  500 ø``̀e  ô``̀ã``̀cC’
 IQGRhh  Iô`̀ °`̀SC’G  ∂æH  ø`̀e  ô¨°üdG  á«gÉæàe
 ºYO ≈dEG  áaÉ°VEG  á«YÉªàL’G ¿hDƒ°ûdGh πª©dG
 øjòdGh  ø«LÉàëªdG  øe  ∞«Øc  100  øe  ôãcCG
 áæéd QhO π«©ØàH âeÉb Éªc .º¡ØFÉXh Ghó≤a
 ádƒØμªdG  ô°SC’G  áeóîd  á°ù°SDƒªdÉH  ´ƒ£àdG
 º`̀Yó`̀dG ≈```̀dEG á`̀LÉ`̀à`̀ë`̀ª`̀dGh á`̀°`̀ù`̀°`̀SDƒ`̀ª`̀dG ió``̀ d
 å«M  ,(∂à«H  »`̀a  ∂`̀ à`̀jhOCG)  èeÉfôH  ¥Ó`̀WEÉ`̀H
 ≈°Vôª∏d  á``jhOC’G  ∫É°üjEÉH  ¿ƒYƒ£àªdG  ΩÉb
 ≈dEG  º¡à≤aGôe  hCG  º¡Jƒ«H  ≈`̀ dEG  ø°ùdG  QÉÑch
 .ájQhô°†dG  º¡JÉLÉ«àMG  AGô°Th  ≈Ø°ûà°ùªdG
 ≈∏Y ø«HQóàªdG øe áYƒ£àe 13 ô«aƒJ ºJ Éªc
 IQGRh  ™e  πª©∏d  á«ë°üdG  ø¡ªdGh  ¢†jôªàdG
 ,á«FÉæãà°S’G  ±hô`̀¶`̀dG  √ò`̀g  ∫Ó`̀N  áë°üdG
 ¿hÉ©àdÉH  ¬LƒdG  äÉeÉªc  êÉàfEG  ≈`̀dEG  áaÉ°VEG
 á°ù°SDƒª∏d  áÑ°ùàæªdG  áéàæªdG  ô`̀ °`̀SC’G  ™`̀e
 á∏ªM º«¶æJh ,áë°üdG  IQGRh øe ±Gô°TEÉHh
 π°UGƒàdG  πFÉ°Shh  ¿ƒjõØ∏àdG  ôÑY  á«eÓYEG
 ºbÉ£dG  QhOh IOÉ«≤dG  QhO  ó«∏îàd  »YÉªàL’G
 »àdG ájRGôàM’G äGAGôLE’G ™«ªL »a »Ñ£dG
 (19 ó«aƒc) ÉfhQƒc ¢Shô«a ó°V ÉgPÉîJG ºJ
 .¢Shô«ØdG Gò¡H »æjôëÑdG ™ªàéªdG á«Yƒàdh

¬àdÓL ≈dEG zô«N Éæ«a{ á«æWƒdG á∏ªë∏d ôgÉÑdG ìÉéædG iógCG

øjôëÑdG ßØMh ájÉªM »a ô«ÑμdG √QhO ≈∏Y ióØªdG ∂∏ªdG ôμ°ûf :óªM øH ô°UÉf
ô«N πgCG ø««æjôëÑdG ¿CG ºdÉ©∏d âàÑKCG äÉ°ù°SDƒªdGh äÉcô°ûdGh ø«æWGƒª∏d Iõ«ªàªdG áªgÉ``°ùªdG

∑QÉ``ÑªdG ¿É``°†eQ ô``¡°T ó``©H É``e ≈``dEG ΩÉ``¶àfÉH á``∏ªëdG QGô``ªà°SG :ó``«°ùdG ≈``Ø£°üe .O
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.ó«°ùdG ≈Ø£°üe .O |

 ¿hDƒ°Th á«fÉ°ùfE’G ∫ÉªYCÓd ∂∏ªdG ádÓL πãªe áØ«∏N ∫BG óªM øH ô°UÉf ï«°ûdG ƒª°S OÉ°TCG
 á«fÉ°ùfE’G  ∫ÉªYCÓd  á«μ∏ªdG  á°ù°SDƒªdG  AÉæeCG  ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  »æWƒdG  øeC’G  QÉ°ûà°ùe  ÜÉÑ°ûdG
 Qƒ°U ´hQCG  πãªàd  zô«N Éæ«a{ á«æWƒdG á∏ªëdG ™e ¿ƒæWGƒªdG  √GóHCG  …òdG  ô«ÑμdG  ÜhÉéàdÉH
 ácQÉ°ûª∏d Gƒ≤HÉ°ùJh ™«ªédG Ög å«M .»æjôëÑdG ™ªàéªdG »a πaÉμàdGh ºMÓàdGh ó°VÉ©àdG

.ÉfhQƒc AÉHƒd …ó°üà∏d á«æWƒdG Oƒ¡édG »a áªgÉ°ùª∏d ´ôÑàdGh
 ádÓL É¡≤∏WCG »àdG Iô«ÑμdG äGQOÉÑªdG ™e É kHhÉéJ AÉL á∏ªëdG √òg ìÉéf ¿EG :√ƒª°S ∫Ébh
 ,ø«ª«≤ªdGh  ø«æWGƒªdG  øe  É¡«∏Y  øe  ™«ªLh  øjôëÑdG  áμ∏ªe  áeÓ°S  ßØëd  ,ióØªdG  ∂∏ªdG
 ,äÉjƒdhC’G ¢SCGQ ≈∏Y ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒªdG áë°U ™°Vh å«M ,AÉHƒdG Gòg Qƒ¡X ájGóH òæe
 ¿ƒμàd ,AÉHƒdG Gòg øe »æWƒdG OÉ°üàb’Gh ¿É°ùfE’G ájÉªëd Iô«Ñc á«fGõ«e ¢ü«°üîàH ôeCGh

.»ªdÉ©dG iƒà°ùªdG ≈∏Y ÉfhQƒc AÉHƒd …ó°üàdG »a IóFGQ øjôëÑdG

.óªM øH ô°UÉf ï«°ûdG ƒª°S |

 Ö`̀MÉ`̀ °`̀U Iô``̀ °``̀†``̀M iô````````LCG
 ∫BG  ≈°ù«Y øH  óªM ∂∏ªdG  ádÓédG
 ¢ùeCG ,ióØªdG OÓÑdG πgÉY áØ«∏N
 ¢ù«FôdG áeÉîa ™e kÉ«ØJÉg k’É°üJG
 iôL  ,Ö`̀eGô`̀J  ó`̀dÉ`̀fhO  »μjôeC’G
 á`̀bGó`̀°`̀ü`̀dG äÉ`̀ bÓ`̀Y å`̀ë`̀H ¬`̀dÓ`̀N
 Ió«WƒdG  á«îjQÉàdG  ¿hÉ`̀©`̀à`̀dGh
 äÉ`̀j’ƒ`̀dGh  øjôëÑdG  áμ∏ªe  ø«H
 π`̀Ñ`̀°`̀Sh ,á``̀«``̀μ``̀jô``̀eC’G Ió`̀ë`̀à`̀ª`̀ dG
 ∞∏àîe  »a  Égôjƒ£Jh  É¡à«ªæJ

.ä’ÉéªdG
 ióØªdG  ∂∏ªdG  ádÓL  OÉ`̀°`̀TCGh
 äÉbÓY  áfÉàªH  ∫É`̀°`̀ü`̀J’G  ∫Ó``N
 »é«JGôà°S’G ¿hÉ©àdGh ábGó°üdG
 ,ø``«``≤``jó``°``ü``dG ø``̀jó``̀∏``̀ Ñ``̀ dG ø``̀«``̀H
 Égõjõ©J  »a  ácôà°ûªdG  áÑZôdGh
 ô``̀MCG ø``̀Y É`̀ Hô`̀©`̀e ,É``̀gô``̀jƒ``̀£``̀Jh
 ¢ù«Fô∏d  IÉ`̀°`̀SGƒ`̀ª`̀dGh  …RÉ`̀©`̀à`̀dG
 »``̀μ``̀jô``̀eC’G Ö``©``°``û``dGh Ö```eGô```J
 º¡JÉ«M Ghó≤a øjòdG »a ≥jó°üdG
 ÖÑ°ùH ø««μjôeC’G ø«æWGƒªdG øe
 ,ÉfhQƒc  ¢Shô«a  ihó`̀Y  »°ûØJ

 ¿hÉ©àdG á«ªgCG ≈∏Y ¬àdÓL GócDƒe
 áëFÉédG  √ò`̀g  á¡LGƒªd  »`̀dhó`̀dG

.IôHÉ©dG
 ¢`̀ù`̀«`̀Fô`̀ dG á``̀eÉ``̀î``̀a OÉ````̀°````̀TCGh
 øjôëÑdG  äGAGô``̀LEÉ``̀H  »`̀μ`̀jô`̀eC’G
 GócDƒe  ,áægGôdG  áeRC’G  Aƒ°V  »a
 á«μjôeC’G  IóëàªdG  äÉj’ƒdG  ¿CG
 áëaÉμe »a √óYÉ°ùe …C’ Ió©à°ùe

.AÉHƒdG Gòg
 ≠dÉH øY ∂∏ªdG ádÓL ôqÑY óbh
 Gòg  ≈∏Y  ¢ù«FôdG  áeÉîØd  ôμ°ûdG
 ≈∏Y  ¬àdÓL  ¬`̀fCÉ`̀ª`̀Wh  ,∞`̀bƒ`̀ª`̀dG
 ≈∏Y Iô£«°ùdG »a øjôëÑdG ìÉéf

.á∏MôªdG √òg »a ¢Shô«ØdG Gòg
 ióØªdG ∂∏ªdG ádÓL ÜôYCG Éªc
 É¡H Ωƒ≤J »àdG Oƒ¡é∏d √ôjó≤J øY
 ≈∏Y  ®ÉØë∏d  IóëàªdG  äÉ`̀j’ƒ`̀dG
 ,á≤£æªdG  »a  QGô≤à°S’Gh  ø`̀eC’G
 ¬H Ωƒ`̀≤`̀J …ò``̀ dG π`̀YÉ`̀Ø`̀dG Qhó```̀ dGh
 á«μjôeC’G ájôμ°ù©dG IOÉ«≤dG äGƒb
 »a á``«``dhó``dG á`̀MÓ`̀ª`̀ dG á`̀jÉ`̀ª`̀ë`̀d
 Üô`̀©`̀dG ô`̀ë`̀Hh »`̀Hô`̀©`̀dG è`̀«`̀∏`̀î`̀dG

 Oƒ¡éH  É`̀gƒ`̀æ`̀e  ,Üó`̀æ`̀ª`̀dG  ÜÉ``̀ Hh
 QGô≤à°SG ≥«≤ëàd ÖeGôJ ¢ù«FôdG
 É¡«∏Y  á¶aÉëªdGh  ábÉ£dG  ¥Gƒ°SCG

.»ªdÉ©dG OÉ°üàb’G ƒªf ºYód
 á`̀eÉ`̀î`̀a Üô`````̀YG ¬``̀Ñ``̀fÉ``̀L ø```̀e
 √ôμ°T  ø`̀Y  »`̀μ`̀ jô`̀eC’G  ¢`̀ù`̀«`̀Fô`̀dG
 π«¡°ùJ ≈∏Y ióØªdG ∂∏ªdG ádÓéd
 IOÉ«≤d  øjôëÑdG  áμ∏ªe  áaÉ«°Vh
 øY Gô`̀Ñ`̀©`̀e ¢`̀ù`̀eÉ`̀î`̀dG ∫ƒ`̀£`̀°`̀SC’G
 ≈∏Y ióØªdG ∂∏ªdG ádÓéd √ôjó≤J
 ¢UôM  GócDƒe  ,ábOÉ°üdG  √ôYÉ°ûe
 á`̀«`̀μ`̀jô`̀eC’G Ió`̀ë`̀à`̀ª`̀dG äÉ``̀j’ƒ``̀dG
 äÉ`̀bÓ`̀Y á`̀jƒ`̀≤`̀ J ≈`̀ ∏`̀ Y É``̀¡``̀eõ``̀Yh
 á«μjôeC’G  ¿hÉ`̀©`̀à`̀dGh  á`̀bGó`̀°`̀ü`̀dG
 Ée  πμd  É©e  πª©dGh  ,á«æjôëÑdG
 á≤£æªdG  ø``̀eCG  ájÉªM  ¬`̀fCÉ`̀°`̀T  ø`̀e
 ≈∏Y  ®É``̀Ø``̀ë``̀dGh  É``gQGô``≤``à``°``SGh

 .É¡«a á«ªdÉ©dG ídÉ°üªdG
 ∫É°üJ’G ∫ÓN ¥ÉØJ’G ºJ óbh
 áeÉîah  ¬àdÓL  ø«H  AÉ`̀≤`̀d  ≈∏Y
 πÑ≤à°ùªdG  »a  »μjôeC’G  ¢ù«FôdG

.¬∏dG AÉ°T ¿EG Öjô≤dG.∂∏ªdG ádÓL |.»μjôeC’G ¢ù«FôdG |
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 Ωƒ∏©dG á©eÉL AÉæeCG ¢ù∏ée ¢ù«FQ ócCG
 áLÉîdG  Ö«gh  QƒàcódG  PÉà°SC’G  á«≤«Ñ£àdG
 RGõàY’Gh  ôjó≤àdG  πμH  øªãJ  á©eÉédG  ¿CG
 ƒª°S É`̀¡`̀≤`̀∏`̀WCG »`̀à`̀dG (ô`̀«`̀N É`̀æ`̀«`̀a) IQOÉ``Ñ``e
 ádÓL πãªe áØ«∏N ∫BG óªM øH ô°UÉf ï«°ûdG
 ÜÉÑ°ûdG  ¿hDƒ°Th  á«fÉ°ùfE’G  ∫ÉªYCÓd  ∂∏ªdG
 ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  »`̀æ`̀Wƒ`̀dG  ø``̀eC’G  QÉ°ûà°ùe
 ,á«fÉ°ùfE’G ∫ÉªYCÓd á«μ∏ªdG á°ù°SDƒªdG AÉæeCG
 …ó°üà∏d  á«æWƒdG  Oƒ¡édG  ºYóH  á≤∏©àªdGh
 G kô«°ûe  ,(19  ó`̀«`̀aƒ`̀c)  É``fhQƒ``c  áëFÉéd
 ≈∏Y  áÑjôZ  â°ù«d  IQOÉ`̀Ñ`̀ª`̀dG  √ò`̀g  ¿CG  ≈`̀ dEG
 πª©dG »a ÓaÉM É kîjQÉJ ∂∏àªj …òdG √ƒª°S

.»fÉ°ùfE’Gh …ô«îdG
 ∫ÓN  AÉ`̀æ`̀eC’G  ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  ìô°Uh
 ìƒàØªdG  è`̀eÉ`̀fô`̀Ñ`̀dG  ôÑY  á«ØJÉg  á`̀∏`̀NGó`̀e
 ºJh  øjôëÑdG  ¿ƒjõØ∏J  ≈∏Y  ¢VôY  …ò`̀dG
 (ô«N Éæ«a) IQOÉÑe øY åjóë∏d  ¬°ü«°üîJ
 äÉcô°ûdGh QÉéàdG »£©J IQOÉÑªdG √òg ¿CÉH
 áμ∏ªe  »`̀a  äÉ°ù°SDƒªdGh  OGô``̀ aC’G  ™«ªLh
 ácQÉ°ûªdGh ΩÉ¡°SEÓd Iô«Ñc á°Uôa øjôëÑdG
 ¢Shô«Ød …ó°üà∏d á«æWƒdG Oƒ¡édG ºYO »a
 ÖLGƒdG  ¿CG  G kó`̀cDƒ`̀e  ,(19  ó«aƒc)  ÉfhQƒc
 ºjó≤J  ™«ªédG  ≈∏Y  ºàëj  ø`̀Wƒ`̀dG  √É`̀é`̀J

 OÓ`̀Ñ`̀dG  √ò``̀g  á`̀eó`̀î`̀d  ¬ªjó≤J  øμªj  É`̀e  π`̀c
 ¿ÉeC’G ôH ≈dEG É k©e QƒÑ©∏d Ió«°TôdG É¡JOÉ«bh
 ìÉàéj  …ò`̀dG  AÉHƒdG  Gò`̀g  ≈∏Y  QÉ°üàf’Gh

.ºdÉ©dG
 áaOÉ¡dG  IQOÉÑªdG  √ò`̀g  ¿CG  ≈`̀dEG  QÉ`̀°`̀TCGh
 π`̀ª`̀©`̀dG á``̀∏``̀°``̀UGƒ``̀e ≈`````̀dEG ™`̀ «`̀ ª`̀é`̀ dG ™``̀aó``̀J
 äÉjóëàdG  ∞∏àîe  á¡LGƒªd  ô«Ñc  QGô°UEÉH
 ádÓL  äÉ¡«LƒJ  áªLôJh  ,äÉHƒ©°üdGh
 á«FÉæãà°S’G  ±hô¶dG  √òg  RhÉéàd  ∂∏ªdG

.OÓÑdG É¡H ôªJ »àdG
 áLÉîdG  Ö«gh  QƒàcódG  PÉà°SC’G  √ƒfh
 øe  âfÉc  á«≤«Ñ£àdG  Ωƒ∏©dG  á©eÉL  ¿CG  ≈dEG
 Éæ«a)  IQOÉ`̀Ñ`̀ª`̀d  ´ôÑà∏d  ø`̀jQOÉ`̀Ñ`̀ª`̀dG  π```̀FGhCG
 øe á`̀Yƒ`̀ª`̀é`̀e PÉ`̀î`̀JÉ`̀H â`̀eÉ`̀b É`̀ª`̀c ,(ô`̀ «`̀N
 ∞«ØîàdGh  É¡àÑ∏W  IóYÉ°ùªd  äGAGô```̀LE’G
 ™e É`̀ keÉ`̀é`̀°`̀ù`̀fG ,º`̀¡`̀æ`̀e ø`̀jQô`̀°`̀†`̀à`̀ª`̀dG ≈`̀∏`̀Y
 ,á©eÉé∏d á«æWƒdGh á«©ªàéªdG á«dhDƒ°ùªdG
 ,ºdÉ©dG  √ó¡°ûj  …ò`̀dG  ™bGƒ∏d  G kQÉ©°ûà°SGh
 íFGô°T  øe  ójó©dG  ≈∏Y  …OÉ°üàb’G  √ôKCGh

.™ªàéªdG
 ¿CG  AÉ`̀ æ`̀ eC’G  ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  í`̀ °`̀VhCGh
 (30^000)  ≠∏ÑªH  â`̀Yô`̀Ñ`̀J  ó`̀ b  á`̀©`̀eÉ`̀é`̀dG
 á«dÉe áªgÉ°ùªc »æjôëH QÉæjO ∞dCG ¿ƒKÓK

 áëaÉμe  »`̀a  áªgÉ°ùª∏d  ô«N  Éæ«a  á∏ªëd
 á`̀aÉ`̀°`̀VE’É`̀H  ,óéà°ùªdG  É``fhQƒ``c  ¢`̀Shô`̀«`̀a
 É¡àÑ∏£d  ºYO  øe  ¬°ü«°üîàH  âeÉb  Ée  ≈dEG
 QÉæjO ∞dCG  ¿ƒKÓKh áFÉe 130^000 áª«≤H
 á``̀eRC’G  äÉÑ∏£àªd  É`̀≤`̀ah  ∂``̀ dPh  ,»æjôëH
 äÉYÉ£≤dG øe ójó©dG Égó¡°ûJ »àdGh á«dÉëdG

.»ª«∏©àdG ´É£≤dG É¡æe ,áμ∏ªªdG »a
 áLÉîdG Ö«gh QƒàcódG PÉà°SC’G OÉ°TCGh
 áeƒμëdG É¡JòîJG »àdG äGAGôLE’ÉH ¬ãjóM
 ájOÉ°üàbGh á«dÉe áeõM ºjó≤àH äQOÉH »àdG
 ´É£≤dG  ºYód  QÉ`̀æ`̀jO  äGQÉ«∏e  4^3  ≠∏ÑªH
 ójó©dG  ÖfÉL  ≈`̀dEG  ,ø«æWGƒªdGh  ¢UÉîdG
 á¶aÉëªdG  ≈``̀ dEG  á`̀«`̀eGô`̀dG  äGQOÉ`̀ Ñ`̀ ª`̀ dG  ø`̀e
 ,áμ∏ªªdG  »a  …OÉ°üàb’G  QGô≤à°S’G  ≈∏Y
 ƒª°ùdG ÖMÉ°U ≈dEG ôμ°ûdG ¢üdÉîH É keó≤àe
 áØ«∏N  ∫BG  óªM  øH  ¿Éª∏°S  ô«eC’G  »μ∏ªdG
 ∫hC’G ÖFÉædG ≈∏YC’G óFÉ≤dG ÖFÉf ó¡©dG »dh
 ™e  πeÉ©àj  …òdG  AGQRƒ`̀dG  ¢ù∏ée  ¢ù«Fôd
 ôÑY  áªμëdG  äÉ`̀LQO  ≈∏YCÉH  ±hô¶dG  √òg
 äÉHÉ°UE’Gh  çGóMC’G  äGóéà°ùªd  ¬à©HÉàe
 ø«æWGƒªdG áeÓ°S ≈∏Y ¬°UôMh ∫hCÉH k’hCG

.ø«ª«≤ªdGh
 ôμ°ûdÉH  AÉæeC’G  ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  Ωó≤Jh

 ô«ª°S  ó«°ùdG  IQGOE’G  ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  ≈`̀ dEG
 QƒàcódG  PÉà°SC’G  á©eÉédG  ¢ù«FQh  ¢SÉf
 º¡à©HÉàeh  ºgOƒ¡L  ≈∏Y  ;OGƒ``̀Y  ¿É°ùZ
 ∫ÓN á«ª«∏©àdG á«∏ª©dG äÉjôéªd áã«ãëdG
 áaÉc  ºjó≤J  ≈∏Y  º¡°UôMh  ,IôàØdG  √ò`̀g
 √òg »£îJ ≈∏Y º¡JóYÉ°ùªd  áÑ∏£∏d  ºYódG

.á∏MôªdG

:zá«≤«Ñ£àdG Ωƒ∏©dG{ AÉæeCG ¢ù∏ée ¢ù«FQ ..ô°UÉf ï«°ûdG ƒª°S É¡≤∏WCG »àdG zô«N Éæ«a{ IQOÉÑªH OÉ°TCG

 πc º`̀ jó`̀ ≤`̀ J É`̀æ`̀«`̀ ∏`̀Y º`̀ à`̀ ë`̀ j ø``̀ Wƒ``̀ dG √É``̀é``̀J Ö```̀LGƒ```̀dG
Ió`̀ «`̀ °`̀ Tô`̀ dG É``̀¡``̀JOÉ``̀«``̀bh OÓ```Ñ```dG á``eó``î``d ∂`̀ ∏`̀ ª`̀ f É```e

.áLÉîdG Ö«gh .O |

 iQƒ`̀°`̀û`̀dG  ¢ù∏ée  å`̀ë`̀Ñ`̀j
 øjô°û©dGh á©HÉ°ùdG ¬à°ù∏L »a
 øY ó≤©æJ »àdGh ,(óMC’G) Ωƒ«dG
 á«fhôàμdE’G  áª¶fC’G  ôÑY  ó©oH
 ôjô≤J  ,¢ù∏éªdG  »a  Ióªà©ªdG
 á`̀«`̀LQÉ`̀î`̀dG ¿hDƒ``̀ °``̀ û``̀ dG á`̀æ`̀é`̀d
 »`̀æ`̀Wƒ`̀ dG ø```````̀eC’Gh ´É````̀aó````̀dGh
 ¿ƒ`̀fÉ`̀b ´hô`̀ °`̀ û`̀ e ¢`̀Uƒ`̀°`̀ü`̀î`̀H
 ø``eC’G  áeóîd  ´ƒ`̀£`̀à`̀dG  ¿CÉ`̀°`̀û`̀H
 Ωƒ`̀°`̀Sô`̀ª`̀∏`̀ d ≥``̀ aGô``̀ ª``̀ dG ΩÉ```̀©```̀dG
 ,Ω2019  á`̀æ`̀°`̀ù`̀d  (41)  º````bQ
 á≤aGƒªdÉH É¡à«°UƒJ øª°†àªdGh
 ´hô°ûe  ≈∏Y  CGóÑªdG  å«M  øe
 ¬àãëH ¿CG ó©H QƒcòªdG ¿ƒfÉ≤dG
 IQGRh  »`̀∏`̀ã`̀ª`̀e  ™``̀e  ¬`̀à`̀°`̀û`̀bÉ`̀fh
 øY ó≤Y ´ÉªàLG ∫ÓN á«∏NGódG

.ó©oH
 »a á`̀æ`̀é`̀∏`̀ dG  â``̀ë``̀ °``̀VhCGh
 ¿ƒfÉ≤dG  ´hô°ûe  ¿CG  Égôjô≤J
 ´ƒ£àdG ΩÉμMCG º«¶æJ ≈dEG ±ó¡j
 ø````̀eC’G á``̀eó``̀î``̀d …QÉ```̀«```̀à```̀N’G
 ácGô°ûdG  π«©Øàd  ∂`̀ dPh  ,ΩÉ`̀©`̀dG
 á°UôØdG  á`̀MÉ`̀JEÉ`̀H  á«©ªàéªdG
 á`̀ «`̀ ∏`̀gC’G Oƒ``̀¡``̀é``̀dG á`̀cQÉ`̀°`̀û`̀ª`̀ d
 å«M ,ΩÉ`̀©`̀dG ø``̀eC’G á`̀eó`̀N »`̀a
 ´hô°ûe  á`̀«`̀ª`̀gCG  áæé∏dG  äCGQ
 É kªYO πμ°ûj ¬fC’ ∂dPh ,¿ƒfÉ≤dG

 IófÉ°ùeh  ΩÉ`̀©`̀dG  ø``̀eC’G  äGƒ`̀≤`̀d
 É¡JÉÑLGh  É`̀¡`̀à`̀jOCÉ`̀J  AÉ``æ``KCG  É`̀¡`̀d
 ™aGóH »JCÉj ¬fCGh ,É¡JÉ«dhDƒ°ùeh
 ,øWƒdG  ≈`̀ dEG  AÉªàf’Gh  A’ƒ``dG
 ácGô°ûdÉH  ¿ÉªjE’G  ≥∏£æe  øeh
 á`̀ «`̀ dhDƒ`̀ °`̀ù`̀ª`̀ dGh á`̀«`̀©`̀ª`̀à`̀é`̀ª`̀dG
 OGôaCG  ø«H  ácôà°ûªdG  á«YÉªédG
 ´ƒ£àdG  ≈∏Y  ø«∏Ñ≤ªdG  øWƒdG

.ΩÉ©dG øeC’G äGƒb áeóîd
 ≈```dEG á`̀ æ`̀é`̀ ∏`̀ dG äQÉ````̀°````̀TCGh
 -  ∞dCÉàj  ¿ƒfÉ≤dG  ´hô°ûe  ¿CG
 (24)  øe  -áLÉÑjódG  øY  kÓ°†a
 ¬æe  (1)  IOÉªdG  âdhÉæJ  ,IOÉ`̀e
 äÉë∏£°üªdG  ¢†©Ñd  É kØjô©J
 (2) IOÉ`̀ª`̀dG É``̀eCG ,¬`̀«`̀a IOQGƒ```̀dG
 á«∏NGódG  IQGRƒ``̀d  äRÉ``̀LCG  ó≤a
 »a  πª©∏d  ø«Yƒ£àªdG  ∫ƒ`̀Ñ`̀b
 äAÉL Éª«a  ,ΩÉ©dG  øeC’G  áeóN
 ÖLGƒdG  •hô°ûdÉH  (3)  IOÉªdG
 ÉeCG  ,´ƒ£àªdG  ∫ƒÑ≤d  ÉgôaGƒJ
 áæéd AÉ°ûfEÉH ≥∏©àJ (4) IOÉªdG
 âbô£Jh  ,ø«Yƒ£àªdG  ¿hDƒ°T
 IQGRƒ`̀dG  ΩGô`̀HEG  ≈dEG  (5)  IOÉªdG
 ™e »``Yƒ``£``à``dG π``ª``©``dG ó`̀≤`̀©`̀ d
 â°Vô©à°SG ø«M »a ,´ƒ£àªdG
 ∫É`̀ª`̀YC’Gh ΩÉ`̀¡`̀ª`̀dG  (6)  IOÉ`̀ª`̀dG
 É¡«a  ∑QÉ°ûj  »àdG  ä’ÉéªdGh
 (7)  IOÉªdG  äAÉ`̀Lh  ,´ƒ£àªdG
 äÉ`̀¡`̀é`̀dG á``≤``aGƒ``e IQhô``̀°``̀†``̀H
 ¿ƒ`̀Yƒ`̀£`̀à`̀ª`̀dG É`̀¡`̀©`̀Ñ`̀à`̀j »``̀à``̀dG
 hCG  ÖjQóà∏d  º¡FÉYóà°SG  óæY
 ó≤a  (8)  IOÉ``̀ª``̀dG  É```̀eCG  ,π`̀ª`̀©`̀dG
 »àdG  á«ÑjQóàdG  èeGôÑdG  âæ«H
 á«μ∏ªdG  á`̀«`̀ª`̀jOÉ`̀cC’G  É`̀gó`̀≤`̀©`̀J
 iô``̀NCG  á`̀¡`̀L  …CG  hCG  áWô°û∏d
 OGóYE’  á«∏NGódG  ôjRh  ÉgOóëj
 äOóMh  ,ø«Yƒ£àªdG  π«gCÉJh
 (11)  ≈`̀à`̀M  (9)  ø``̀e  OGƒ``̀ª``̀dG
 ,º¡ÑJGhQh  ø«Yƒ£àªdG  ¥ƒ≤M
 ≈∏Y  (12)  IOÉ``̀ª``̀dG  â``̀Ñ``̀LhCGh
 ¬∏ªY  Iô°TÉÑe  πÑb  ´ƒ£àªdG
 ¬«∏Y  ¢Uƒ°üæªdG  ø«ª«dG  ájOCÉJ
 (13)  IOÉ``̀ª``̀dG  äAÉ````̀Lh ,É`̀¡`̀«`̀a
 äÉ`̀eGõ`̀à`̀dGh  äÉ`̀Ñ`̀LGh  ójóëàH

.´ƒ£àªdG
 á`̀æ`̀é`̀∏`̀dG â``̀ë``̀ °``̀VhCG É``̀ª``̀c
 (14)  IOÉªdG  ¿CG  Égôjô≤J  ôÑY

 øe  É kØ∏μe  ´ƒ`̀£`̀à`̀ª`̀dG  äô`̀Ñ`̀à`̀YG
 πÑ≤j ºd Ée ,¬Yƒ£J ∫ƒÑb ïjQÉJ
 IOÉªdG  âæ«H  Éª«a  ,¬FÉØYEG  Ö∏W
 ,´ƒ£àªdG  AÉØYEG  ä’É`̀M  (15)
 QÉKBG (16) IOÉªdG âë°VhCG Éª«a
 ÖjQóàdG  øY  ´ƒ£àªdG  ´É£≤fG
 ¿PEG  hCG  QòY  ¿hO  øe  πª©dG  hCG
 ¬FÉØYEG  Ö∏W  ∫ƒÑb  πÑb  »fƒfÉb
 IOÉªdG  äRÉ``̀LCGh  ,´ƒ£àdG  ø`̀e
 ø«Yƒ£àªdG  íæe  ôjRƒ∏d  (17)
 ájôjó≤àdG äGOÉ¡°ûdGh áª°ShC’G
 »àdG  ∫ÉªYC’G  ô«¶f  •Gƒ``̀fC’Gh
 áYÉé°ûdGh  ádƒ£ÑdÉH  º°ùàJ
 (18) IOÉªdG âëæeh ,ΩGóbE’Gh
 ¥É`̀ë`̀à`̀d’G á``̀jƒ``̀dhCG ´ƒ`̀£`̀à`̀ª`̀dG
 ΩÉ©dG  ø``̀eC’G  äGƒ`̀≤`̀H  áeóîdÉH
 á«fóe  á`̀Ø`̀°`̀ü`̀H  ∞`̀«`̀Xƒ`̀à`̀dG  hCG
 π¨°T  •hô``̀°``̀T  ≈`̀aƒ`̀à`̀°`̀SG  GPEG
 IOÉ`̀ª`̀dG  âëæe  É`̀ª`̀c  ,á`̀Ø`̀«`̀Xƒ`̀dG
 Iôàa  AÉ``̀æ``̀KCG  ´ƒ`̀£`̀à`̀ª`̀dG  (19)
 á«£Ñ°†dG áØ°U ¬∏ªY hCG ¬ÑjQóJ
 ó≤a (20) IOÉªdG ÉeCG ,á«FÉ°†≤dG
 É k«ÑjOCÉJ ´ƒ£àªdG IGRÉée âª¶f
 ºcÉëªdG  ΩÉ````eCG  ¬`̀à`̀ª`̀cÉ`̀ë`̀e  hCG
 IOÉ`̀ª`̀ dG äQô````̀bh ,á`̀jô`̀μ`̀°`̀ù`̀©`̀dG
 äGƒ``̀b  ¿ƒ``̀fÉ``̀b  ¿É`̀jô`̀ °`̀S  (21)
 ∫ÓN ´ƒ£àªdG ≈∏Y ΩÉ©dG øeC’G
 ºd  Éª«a  ¬∏ªY  hCG  ¬ÑjQóJ  Iôàa
 Gòg »a ¢UÉN ¢üf ¬fCÉ°ûH Oôj
 IQOÉ°üdG  äGQGô≤dG  hCG  ¿ƒfÉ≤dG
 IOÉ`̀ª`̀dG  âæª°†Jh  ,¬``d  G kò«ØæJ
 »dÉªdG  OÉ`̀ª`̀à`̀Y’G  ó`̀°`̀UQ  (22)
 ò«Øæàd  áeRÓdG  äÉ≤ØædG  á«£¨àd
 âeõdCGh  ,¿ƒfÉ≤dG  Gò`̀g  ΩÉ`̀μ`̀MCG
 á«∏NGódG  ô``̀jRh  (23)  IOÉ`̀ª`̀ dG
 á`̀eRÓ`̀ dG äGQGô```̀≤```̀dG QGó``̀°``̀UEÉ``̀H

.¿ƒfÉ≤dG Gòg ΩÉμMCG ò«Øæàd
 π°UGƒ«°S  Éª«a  ∂`̀dP  »JCÉj
 ôjô≤J á°ûbÉæe iQƒ°ûdG ¢ù∏ée
 áÄ«ÑdGh  áeÉ©dG  ≥aGôªdG  áæéd
 ¿ƒ`̀fÉ`̀b ´hô`̀``̀°`̀û`̀e ¢`̀Uƒ`̀°`̀ü`̀î`̀H
 IQÉéàdG  áÑbGôeh  º«¶æJ  ¿CÉ°ûH
 IOó¡ªdG  ´Gƒ```̀fC’G  »`̀a  á`̀«`̀dhó`̀dG
 äÉ`̀Yƒ`̀ª`̀é`̀e ø``̀e ¢`̀VGô`̀≤`̀ f’É`̀ H
 ,ájô£ØdG  äÉJÉÑædGh  ¿Gƒ«ëdG
 (59)  º`̀bQ  Ωƒ°Sôª∏d  ≥aGôªdG

.Ω2018 áæ°ùd

 ¿ƒ`̀ fÉ`̀ b ´hô``̀°``̀û``̀e å`̀ ë`̀ Ñ`̀ j ziQƒ```°```û```dG{
Ωƒ`̀«`̀dG ΩÉ``©``dG ø````eC’G á`̀eó`̀î`̀d ´ƒ`̀ £`̀ à`̀ dG

 øjôëÑdG  äÉμ∏àªe  á`̀cô`̀°`̀T  â`̀æ`̀∏`̀YCG
 IhôãdG  ¥hóæ°U  ,zäÉμ∏àªe{  á°†HÉ≤dG
 ∫ƒ°UCÓd  ájQÉªãà°S’G  ´GQòdGh  …OÉ«°ùdG
 áμ∏ªªd  á`̀«`̀é`̀«`̀JGô`̀à`̀°`̀S’G  á`̀«`̀£`̀Ø`̀æ`̀dG  ô`̀«`̀Z
 É¡JÉcô°T  ∫ÓN  øe  É¡àªgÉ°ùe  ,øjôëÑdG
 É¡JÉcô°Th É¡d πeÉμdÉH ácƒ∏ªªdGh á©HÉàdG
 QÉ`̀æ`̀jO  9^910^000  ≠`̀∏`̀Ñ`̀ª`̀H  á`̀∏`̀«`̀eõ`̀dG
 Oƒ¡é∏d É kªYO ;zô«N Éæ«a{ á∏ªëd »æjôëH
 ¢Shô«Ød  …ó°üàdG  ≈dEG  á«eGôdG  á«æWƒdG

 .z19 ó«aƒc{ ÉfhQƒc
 ï«°ûdG  ì qnô``̀°``̀U  ,á`̀Ñ`̀°`̀SÉ`̀æ`̀ª`̀dG  √ò`̀¡`̀ Hh
 ¢ù«FQ  ÖFÉf  ,áØ«∏N  ∫BG  ¬∏dGóÑY  øH  ódÉN
 IQGOEG  ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  AGQRƒ```̀dG  ¢ù∏ée
 ¿CÉH  ,á°†HÉ≤dG  øjôëÑdG  äÉμ∏àªe  ácô°T
 É¡à«dhDƒ°ùªH  É¡æe  É`̀ kfÉ`̀ª`̀jEGh  zäÉμ∏àªe{

 Oƒ¡édG  πc  ºYóJ  É¡fEÉa  ,™ªàéªdG  √ÉéJ
 áaOÉ¡dGh ¢Shô«ØdG Gòg á¡LGƒªd á«æWƒdG
 ≈∏Y  É`̀fhQƒ`̀c  ¢Shô«a  QÉ°ûàfG  ™æe  ≈`̀ dEG
 Iô°†ëd á«eÉ°ùdG äÉ¡«LƒàdG ºLôàj ƒëf
 ∫BG ≈°ù«Y øH óªM ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U
 »YÉ°ùªdGh  ,ióØªdG  OÓÑdG  πgÉY  ,áØ«∏N
 áeƒμëdG  É`̀¡`̀H  ™∏£°†J  »`̀à`̀dG  áã«ãëdG
 ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  á°SÉFôH
 ¢ù«FQ  ,á`̀Ø`̀«`̀∏`̀N  ∫BG  ¿É`̀ª`̀∏`̀°`̀S  ø`̀ H  áØ«∏N
 ΩÉªàg’Gh  áHhDhódG  á©HÉàªdGh  ,AGQRƒ`̀dG
 ÖMÉ°U ¬«dƒj …òdG π°UGƒàªdG »°üî°ûdG
 ∫BG  óªM øH ¿Éª∏°S ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG
 ≈∏YC’G  óFÉ≤dG  ÖFÉf  ó¡©dG  »`̀dh  ,áØ«∏N

.AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«Fôd ∫hC’G ÖFÉædG
 á∏ªëd  äÉ`̀μ`̀∏`̀à`̀ª`̀e  º``̀YO  ¿EG{  :∫É```̀ bh

 ióMEG  øe  Ió`̀MGh  ó©J  »àdG  zô«N  Éæ«a{
 É k©°SGh  G kó«jCÉJ  âb’  áëLÉædG  äGQOÉÑªdG
 óªM øH ô°UÉf ï«°ûdG ƒª°S É¡≤∏WCG »àdGh
 ∫ÉªYCÓd  ∂∏ªdG  ádÓL  πãªe  ,áØ«∏N  ∫BG
 QÉ°ûà°ùe  ÜÉÑ°ûdG  ¿hDƒ`̀°`̀Th  á«fÉ°ùfE’G
 AÉ`̀æ`̀eCG  ¢ù∏ée  ¢`̀ù`̀«`̀FQ  »`̀æ`̀Wƒ`̀dG  ø```̀eC’G
 ,á«fÉ°ùfE’G  ∫ÉªYCÓd  á«μ∏ªdG  á°ù°SDƒªdG
 á«dhDƒ°ùªdG  CGóÑªH  ácô°ûdG  ΩGõàdG  ócDƒJ
 ΩÉ¡°SEÓd  ºFGódG  ÉgOGó©à°SGh  á«©ªàéªdG
 á∏°UGƒe áμ∏ªª∏d øª°†j Ée πc »a á«∏YÉØH
 IOÉ«b  πX  »a  á∏eÉ°ûdG  á«ªæàdG  Iô«°ùe

.zióØªdG ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†M
 …ò``̀dG  ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀ dG  ≥``̀jô``̀a  ¿CG  ó`````cCGh
 É¡JÉcô°T  ô`̀FÉ`̀ °`̀Sh  äÉ`̀μ`̀∏`̀à`̀ª`̀e  ±ô`̀°`̀û`̀à`̀J
 ,¬«a  G kƒ°†Y  ¿ƒμJ  ¿CÉH  á∏«eõdGh  á©HÉàdG

 –  äÉ°ù°SDƒeh  G kOGô```̀aCG  –  Éæe  ≥ëà°ùj
 ó°ûjh  …ƒ≤j  ÉªH  ,OÉ`̀æ`̀°`̀SE’Gh  º`̀Yó`̀dG  π`̀c
 AÉ``̀«``̀ahC’G ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG AÉ``̀æ``̀HCG á`̀ª`̀jõ`̀Y ø`̀e
 ádÉ°ùH  πμH  ¿ƒØ≤j  ø`̀jò`̀dG  ø«°ü∏îªdG
 ≈≤Ñàd  ,∫hC’G  ´ÉaódG  §N  »a  áYÉé°Th
 ÉgDhÉæHCG  ≈≤Ñ«dh ,Iô≤à°ùe áæeBG  øjôëÑdG
 á≤ãd  ,É kæÄª£e  É¡°VQCG  ≈∏Y  º«≤j  øe  πch
 …ò`̀dG  ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG  ≥`̀jô`̀a  IQó`̀≤`̀ H  ™«ªédG
 ƒª°ùdG ÖMÉ°U QGóàbGh áªμM πμH √Oƒ≤j
 ≈∏YC’G  óFÉ≤dG  ÖFÉf  ó¡©dG  »`̀dh  »μ∏ªdG
 AGQRƒ``dG  ¢ù∏ée  ¢ù«Fôd  ∫hC’G  ÖFÉædG
 ,¢Uôa  ≈dEG  äÉjóëàdG  √òg  πjƒëJ  ≈∏Y
 ≈∏Y ºjój ¿CG ôjó≤dG »∏©dG ≈dƒªdG ÓFÉ°S
 øeC’G  áª©f  É¡Ñ©°Th  É¡JOÉ«bh  øjôëÑdG
 ™«ªédG  ßØëj  ¿CGh  ,á«aÉ©dGh  áë°üdGh

.Aƒ°S πc øe
 á©HÉàdG  äÉ`̀cô`̀°`̀û`̀dG  ¿CG  ≈```dEG  QÉ`̀°`̀û`̀j
 âæ∏YCG  »àdG  zäÉμ∏àªe{  ácô°ûd  á∏«eõdGh
 ácô°T  :»`̀g  zô`̀«`̀N  Éæ«a{  á∏ªëd  É¡ªYO
 âª¡°SCG  »àdG  (É`̀Ñ`̀dCG)  øjôëÑdG  Ωƒ«æªdCG
 ƒμ∏àH ácô°Th ,QÉæjO ø«jÓe 3^5 ≠∏ÑªH
 øjôëÑdG ∂æHh ,QÉæjO ø«jÓe 3^5 ≠∏ÑªH
 ,QÉ``æ``jO  ¿ƒ`̀«`̀∏`̀e  2^5  ≠`̀∏`̀Ñ`̀ª`̀H  »`̀æ`̀Wƒ`̀ dG
 ∞dCG  200  ≠∏ÑªH  è«∏îdG  ¥OÉæa  ácô°Th
 øjôëÑdG  QÉ£e  äÉeóN  ácô°Th  ,QÉæjO
 øjôëÑdG ácô°Th ,QÉæjO ∞dCG 100 ≠∏ÑªH
 100  ≠∏ÑªH  zá`̀eGOEG{  …QÉ≤©dG  QÉªãà°SÓd
 Dƒ`̀dDƒ`̀∏`̀d ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG ó`̀¡`̀©`̀eh ,QÉ``̀æ``̀jO ∞```̀dCG
 10  ≠∏ÑªH  zäÉ``̀fGO{  áªjôμdG  QÉ`̀é`̀MC’Gh

.QÉæjO ±’BG

á«ªæàdG Iô«°ùe ≈∏Y ®ÉØëdG Oƒ¡L IófÉ°ùªd ºFGódG ÉgOGó©à°SG äócCG

ÉfhQƒμd …ó°üà∏d ô«N Éæ«a á∏ªëd É¡JÉcô°Th zäÉμ∏àªe{ ºYO ø«jÓe 9^9

.áØ«∏N ∫BG ¬∏dGóÑY øH ódÉN ï«°ûdG |

 ≠∏Ñe  ºjó≤J  øY  ƒμ∏àH  ácô°T  âæ∏YCG
 »a áªgÉ°ùª∏d »æjôëH QÉæjO ø«jÓe 3^5
 á°ù°SDƒªdG  É¡à≤∏WCG  »àdG  zô«N Éæ«a{  á∏ªM
 Oƒ¡é∏d  É kªYO  á«fÉ°ùfE’G  ∫ÉªYCÓd  á«μ∏ªdG
 ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  IOÉ«≤H  ácQÉÑªdG  á«æWƒdG
 áØ«∏N  ∫BG  óªM  øH  ¿Éª∏°S  ô«eC’G  »μ∏ªdG
 ÖFÉædG  ≈`̀∏`̀YC’G  óFÉ≤dG  Ö`̀FÉ`̀f  ó¡©dG  »`̀dh
 G kò«ØæJh  ,AGQRƒ``dG  ¢ù∏ée  ¢ù«Fôd  ∫hC’G
 óªM  øH  ô°UÉf  ï«°ûdG  ƒª°S  äÉ¡«Lƒàd
 ∫É`̀ª`̀YCÓ`̀d  ∂`̀∏`̀ª`̀dG  á`̀dÓ`̀L  πãªe  áØ«∏N  ∫BG
 QÉ°ûà°ùe  ÜÉÑ°ûdG  ¿hDƒ`̀ °`̀ Th  á«fÉ°ùfE’G
 AÉ`̀æ`̀eCG  ¢ù∏ée  ¢`̀ù`̀«`̀FQ  »`̀æ`̀Wƒ`̀dG  ø````eC’G

.á«fÉ°ùfE’G ∫ÉªYCÓd á«μ∏ªdG á°ù°SDƒªdG
 áØ«∏N  ø`̀H  ¬∏dGóÑY  ï«°ûdG  ìô`̀°`̀Uh
 ácô°ûdG  IQGOEG  ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  áØ«∏N  ∫BG
 á°UôØdG  √ò`̀g  õ¡àfG  ¿CG  »fó©°ùj{  : kÓFÉb
 ¿Éaô©dGh  ¿Éæàe’Gh  ôμ°ûdG  πjõL  ™aQCGh
 øH  óªM  ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U  Iô°†ëd
 ,ióØªdG  OÓ`̀Ñ`̀dG  πgÉY  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y

 áØ«∏N  ô`̀«`̀eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°Uh

 AGQRƒ```̀dG  ¢`̀ù`̀«`̀FQ  áØ«∏N  ∫BG  ¿Éª∏°S  ø`̀H

 øH ¿Éª∏°S ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°Uh

 óFÉ≤dG  ÖFÉf  ó¡©dG  »`̀dh  áØ«∏N  ∫BG  óªM

 ¢ù∏ée  ¢ù«Fôd  ∫hC’G  Ö`̀FÉ`̀æ`̀dG  ≈``∏``YC’G
 …ƒHC’G  º¡eÉªàgGh º¡àjÉYQ ≈∏Y AGQRƒdG
 »a  º¡∏©Lh  »dÉ¨dG  ø`̀Wƒ`̀dG  Gò`̀g  AÉ`̀æ`̀HC’
 ±hô`̀¶`̀dG  √ò`̀g  ∫Ó`̀N º`̀¡`̀JÉ`̀jƒ`̀dhCG  áeó≤e
 ≈dEG  á«eÉ°ùdG  äÉ¡«LƒàdGh  ,á«FÉæãà°S’G
 ,á«æ©ªdG  äÉ¡édG  »a  ø«dhDƒ°ùªdG  ™«ªL
 øe á«ªdÉ©dG ∫hódG ±É°üe »a Éæ∏©L Éªe
 PÉîJG  ôÑY  IôμÑªdG  äGOGó©à°S’G  å«M
 á«FÉbƒdG ô«HGóàdGh ájRGôàM’G äGAGôLE’G
 ô«aƒJh ÉfhQƒc ¢Shô«a QÉ°ûàfG øe óë∏d

.zá«dÉY IAÉØμH áeRÓdG ájÉYôdG
 ôîàØJ  ƒμ∏àH  á`̀cô`̀°`̀T  ¿CG  ±É``̀°``̀VCGh
 á«æWƒdG  äGQOÉ`̀Ñ`̀ª`̀∏`̀d  ôªà°ùªdG  É¡ªYóH
 ™ªàéªdG øe CGõéàj ’ GAõL ácô°ûdG ¿ƒch
 Ió`̀fÉ`̀°`̀ù`̀e á`̀«`̀dhDƒ`̀°`̀ù`̀e ó`̀©`̀J ,»`̀æ`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG
 √òg  »`̀a  ¢üNC’ÉH  ™ªàéªdGh  áeƒμëdG
 É¡JÉjƒdhCG  ºgCG  øe  á«FÉæãà°S’G  ±hô¶dG
 øëf ÉfQôb ,¬«∏Yh .É k«æWh É kÑLGh √ôÑà©Jh
 É`æ«a{ á∏ªM ºYO ácô°ûdG IQGOEG ¢ù∏ée »a

 ,»æjôëH  QÉæjO  ø«jÓe  3^5  ≠∏ÑªH  zô`«N
 á«æWƒdG  á∏ªëdG  Oƒ`̀¡`̀L  »`̀a  áªgÉ°ùª∏d
 ÉfQhO  ájOCÉàdh  ÉfhQƒc  ¢Shô«a  áëaÉμªd

.øjôëÑdG ≥jôa øª°V
 øëf ,á`̀«`̀ æ`̀Wh á`̀cô`̀°`̀û`̀c É``̀æ``̀fCG  ∫É```̀ bh
 ô«°ù«dG  QõædÉH  ƒdh  áªgÉ°ùªdÉH  ¿ƒeõà∏e
 ìÉéfEG »ah AÉ£©ªdG øWƒdG Gòg π«Ñ°S »a
 äGQOÉÑªdG  º``YOh  á«æWƒdG  á∏ªëdG  √ò`̀g
 áμ∏ªe  É¡à≤∏WCG  »àdG  IQÉÑédG  Oƒ¡édGh

.øjôëÑdG
 √òg  ºæàZG  ¿CG  OhCG{  : kÓ`̀FÉ`̀b  ºààNGh
 øWƒdG  ∫É£HCG  ≈dEG  á«ëJ  ¬«Lƒàd  á°UôØdG
 ø«∏eÉ©dG  ™«ªéd  ∫É©ØdG  QhódÉH  IOÉ°TE’Gh
 QOGƒμdG »Ñ°ùàæe øe á«eÉeC’G ±ƒØ°üdG »a
 ájƒHôàdGh  á«ª«∏©àdGh  á«æeC’Gh  á«Ñ£dG
 äÉ°ù°SDƒe ™«ªL »a ø«∏eÉ©dGh ,ájQGOE’Gh
 øe  hCG  º¡dÉªYCG  ô≤e  ø`̀e  AGƒ`̀°`̀S  ,á`̀dhó`̀dG
 ™ªàéªdG OGôaCG áaÉc ≈dEG áaÉ°VE’ÉH .∫õæªdG

.záÑ∏£dG ÉæFÉæHCGh ΩCGh ÜCG øe »YGƒdG

 ¬«dƒj  …ò``̀dG  ô«ÑμdG  ΩÉ`̀ª`̀à`̀g’G  π`̀X  »`̀a
 øH ó`̀ª`̀M ∂`̀∏`̀ª`̀dG á`̀dÓ`̀é`̀dG Ö`̀MÉ`̀°`̀U Iô`̀°`̀†`̀M
 ,ió`̀Ø`̀ª`̀dG  OÓ`̀Ñ`̀ dG  π`̀gÉ`̀Y  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y
 ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  á°SÉFôH  áeƒμëdG  »YÉ°ùeh
 áØ«∏N  ∫BG  ¿Éª∏°S  øH  áØ«∏N  ô«eC’G  »μ∏ªdG
 ≥jôØd  Iõ«ªàªdG  Oƒ¡édGh  AGQRƒ``dG  ¢ù«FQ
 »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  IOÉ`̀«`̀≤`̀H  øjôëÑdG
 ó¡©dG »dh áØ«∏N ∫BG  óªM øH ¿Éª∏°S ô«eC’G
 ¢ù«Fôd  ∫hC’G  ÖFÉædG  ≈`̀∏`̀YC’G  óFÉ≤dG  ÖFÉf
 ¢`̀Shô`̀«`̀a á`̀ HQÉ`̀ë`̀e »``̀a AGQRƒ``````̀dG ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀e
 á©HÉàdG  á«£ØædG  äÉcô°ûdG  âªgÉ°S  ,ÉfhQƒc
 á∏ªëdG  øª°V RÉ¨dGh  §Øæ∏d  á«æWƒdG  áÄ«¡∏d
 Éæ«a{  É`̀fhQƒ`̀c  ¢Shô«a  áëaÉμªd  á«æWƒdG
 ,»μjôeCG Q’hO ¿ƒ«∏e 18 √Qób ≠∏ÑªH zô«N
 ∫ÉªYCÓd  á«μ∏ªdG  á°ù°SDƒªdG  á∏ªëdG  âæ°TOh
 øH  ô°UÉf  ï«°ûdG  ƒª°S  á°SÉFôH  á«fÉ°ùfE’G
 ∫ÉªYCÓd  ∂∏ªdG  ádÓL  πãªe  áØ«∏N  ∫BG  óªM
 øeC’G  QÉ°ûà°ùe  ÜÉÑ°ûdG  ¿hDƒ°Th  á«fÉ°ùfE’G
 á°ù°SDƒªdG  AÉ`̀æ`̀eCG  ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  »æWƒdG

.á«fÉ°ùfE’G ∫ÉªYCÓd á«μ∏ªdG
 áμ∏ªªdG Oƒ¡L øª°V á∏ªëdG √òg »JCÉJh 
 ÉfhQƒc  ¢Shô«a  áëaÉμe  õjõ©àd  á«dÉ¨dG
 ø«eCÉàd  äÉjóëàdG  á¡LGƒe  »a  áªgÉ°ùªdGh
 …OÉ°üàb’Gh  »°ùØædGh  »æeC’G  QGô≤à°S’G
 IôàØdG  √òg »a øjôëÑdG  áμ∏ªªd »°û«©ªdGh
 ô«N  Éæ«a  á∏ªM  º``̀YO  ¿EG  å`̀«`̀M  ,áÑ©°üdG
 á«YÉªàL’Gh á«æWƒdG á«dhDƒ°ùªdG øe ôÑà©J
 ¿hÉ©àdG  ≈æ©eh  øWƒdG  ÖM  ï°SôJ  »àdG
 á«eƒμëdG äÉ°ù°SDƒªdG ™«ªL ø«H ó°VÉ©àdGh
 ô«N ƒg Ée πμd OGôaC’G øY Ó°†a á°UÉîdGh

 .ó∏Ñ∏d ìÓ°Uh
 øjôëÑdG §Øf ácô°T øe πc âªgÉ°S óbh
 Q’hO  ø«jÓe  10^5  √Qó`̀b  ≠∏ÑªH  (ƒμHÉH)
 Q’hO  ø«jÓe  5^5  ∫hôàÑ∏d  ôjƒ£J  ácô°Th
 (RÉZÉæH)  á«æWƒdG  øjôëÑdG  RÉ`̀Z  ácô°Th
 áYÉæ°üd  è`̀«`̀∏`̀î`̀dG  á`̀cô`̀°`̀Th  Q’hO  ¿ƒ`̀«`̀∏`̀e
 Q’hO ¿ƒ`̀«`̀∏`̀e  (∂`̀Ñ`̀«`̀L) äÉ`̀jhÉ`̀ª`̀«`̀chô`̀à`̀Ñ`̀dG

.»μjôeCG

 ¿ƒ``«∏e  18```H  º``¡°ùj  »``£Øæ`dG  ´É``£≤dG
zô```````«`N É```æ`«`a{ á````∏`ª`M ø`````ª`°V Q’hO

 QÉ``̀ æ``̀ jO  ø``̀ «``̀ jÓ``̀ e  3^5  ≠``̀∏``̀Ñ``̀e  Ωó```̀≤```̀ J  ƒ``̀μ``̀∏``̀à``̀H
zô``̀ «``̀ N É```̀æ```̀«```̀a{ á``̀ ∏``̀ ª``̀ ë``̀ d É````` kª`````YO »```æ```jô```ë```H

 »ë«eôdG  óªëe øH »∏Y ¬LƒJ
 ôμ°ûdÉH  ΩÓ`````̀YE’G  ¿hDƒ``̀ °``̀T  ô```̀ jRh
 »a ∑QÉ`̀°`̀T ø`̀e π`̀c ≈``̀ dEG ô`̀jó`̀≤`̀à`̀dGh
 ¬ãH  …òdG  ¢UÉîdG  èeÉfôÑdG  ìÉéfEG
 á∏ªM  QÉ`̀WEG  »a  øjôëÑdG  ¿ƒjõØ∏J
 ï«°ûdG ƒª°S É¡≤∏WCG »àdG zô«N Éæ«a{
 πãªe  áØ«∏N  ∫BG  ó`̀ª`̀M  ø`̀H  ô`̀°`̀UÉ`̀f
 á«fÉ°ùfE’G  ∫É`̀ª`̀YCÓ`̀d  ∂∏ªdG  á`̀dÓ`̀L
 ø`̀eC’G  QÉ°ûà°ùe  ÜÉÑ°ûdG  ¿hDƒ`̀°`̀Th
 ≈∏YC’G  ¢ù∏éªdG  ¢ù«FQ  »æWƒdG
 ºYód  ∂``̀dPh  ,á`̀°`̀VÉ`̀jô`̀dGh  ÜÉÑ°û∏d
 ¢Shô«Ød …ó°üà∏d á«æWƒdG Oƒ¡édG

.(19 ó«aƒc) ÉfhQƒc
 ΩÉ`̀à`̀N »``̀a á`̀∏`̀NGó`̀e »``̀a ∫É```̀ bh
 ∫ÓN  øe  Ωƒ«dG  ó≤àYG{  :èeÉfôÑdG
 10  äôªà°SG  »`̀à`̀dG  á«£¨àdG  √ò`̀g
 ±ô°T  É¡«a  ºà∏f  á∏°UGƒàe  äÉYÉ°S
 ,zøjôëÑdG áμ∏ªe áeóîd áªgÉ°ùªdG
 º¡°SCG  øe  πc  ≈dEG  ôμ°ûdÉH  É¡Lƒàe
 Oƒ`̀æ`̀é`̀dG π```̀ch á`̀∏`̀ª`̀ë`̀dG √ò```̀g »``̀a
 ¿EG{ GócDƒe ,á°TÉ°ûdG ∞∏N ø«∏eÉ©dG
 §«∏°ùJ  »`̀a  ΩÓ```YE’G  QhO  ƒ`̀g  Gò`̀g
 »a  ø«∏eÉ©dG  Oƒ`̀¡`̀L  ≈∏Y  Aƒ`̀°`̀†`̀dG
 √ò¡d  …ó°üà∏d  á«eÉeC’G  ±ƒØ°üdG

.záëFÉédG
 Éª¡e  É``̀æ``̀ fEG{  ô``̀jRƒ``̀ dG  QÉ```°```TCGh
 √ò`̀g π``̀X »``̀a •ƒ`̀¨`̀°`̀†`̀d É`̀æ`̀°`̀Vô`̀©`̀J
 øe  ∑É`̀æ`̀g  á«FÉæãà°S’G  ±hô`̀¶`̀ dG
 ¢Vô©jh  ,áYÉ°ùdG  QGóe  ≈∏Y  πª©j
 ∞≤f  ¿CG  ’EG  ∂∏ªf  ’h  ô£î∏d  ¬°ùØf
 º«≤eh øWGƒe πμd Gôjó≤Jh ÉeGôàMG
 πc  ,øjôëÑdG  áμ∏ªe  áeóîd  ≈©°ùj
 áeóîd  ≥HÉ°ùàj  πμdÉa  ,¬dÉée  »a

.zøjôëÑdG
 π°UGƒàe  πª©dG  ¿EG{  ±É`̀°`̀VCGh
 »a  á«FÉæãà°S’G  ±hô¶dG  √òg  »a

 ÖMÉ°U Iô`̀°`̀†`̀M ø`̀e  ¬`̀«`̀Lƒ`̀J  π`̀X
 ∫BG  ≈°ù«Y  øH  óªM  ∂∏ªdG  ádÓédG
 á©HÉàeh ióØªdG OÓÑdG πgÉY áØ«∏N
 ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  øe
 ¢ù«FQ  áØ«∏N  ∫BG  ¿Éª∏°S  øH  áØ«∏N
 »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°Uh  ,AGQRƒ`̀dG
 áØ«∏N  ∫BG  óªM  ø`̀H  ¿Éª∏°S  ô`̀«`̀eC’G
 ≈`̀∏`̀YC’G ó`̀FÉ`̀≤`̀dG Ö`̀FÉ`̀f ó`̀¡`̀©`̀dG »``̀dh
 ¢ù∏ée  ¢`̀ù`̀«`̀Fô`̀d  ∫hC’G  Ö``FÉ``æ``dG
 ,™«ªé∏d  á«ëàdG  É¡Lƒe  ,AGQRƒ``̀dG
 ƒ¡a  ô«¨°U  πª©H  º¡°SCG  ø`̀e  π`̀ch

.zπgÉà°ùJ øjôëÑdG áμ∏ªªa ô«Ñc

πgÉà°ùJ  øjôëÑdGh  ..ô«Ñc  ƒ¡a  ô«¨°U  πª©H  º¡°SCG  øe  πc  :ΩÓYE’G  ôjRh

.ΩÓYE’G ôjRh |

.áØ«∏N øH ¬∏dGóÑY ï«°ûdG |
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 »a  ≈àM  má°Uôa  sπ`̀c  π¨à°SG{  :∫ƒ≤J  lá«æ«°U  láªμM  ∑Éæg
!zÖFÉ°üªdG

 ÉædƒM øe oçóëj Ée sπc ¿CG ƒg páªμëdG √òg AGQh øe ≈æ©ªdG
 É¡JÉ«W »a oπªëJ ób áÑ«°üªdG  ≈àM ,ÖÑ°S ¬d  ,IÉ«ëdG  √òg »a
 øe A»°ûH É¡©e nπeÉ©àf ¿CG Éæ«∏Y ∂dòd ,ô«îdGh páªMôdG øe G kô«ãc
.Iƒ≤dG ≈dEG ∑Oƒ≤j ±ƒ°S ójhôa ºdÉ©dG ∫ƒ≤j Éªch ¬fC’ ,∫DhÉØàdG
 ∫ÓN páaÉë°üdG pQhO øY G kôNDƒe »d á«fƒjõØ«∏J má∏NGóe »a
 Ö©∏J  ΩÉY  πμ°ûH  ΩÓ`̀YE’G  πFÉ°Sh  ¿CG  ó«cCÉJ  ºJ  á«dÉëdG  á`̀eRC’G
 ¿É«MCG »a ∫ƒëàj ób ,äÉeRC’G âbh »a É vjOÉ«bh πH É vª¡e G kQhO
.É¡JCÉWh øe ∞«ØîàdGh É¡FGƒàM’ áª¡ªdG ´QPC’G óMCG ≈dEG Iô«ãc
 oäôcP  ó≤a  ¢UÉN  mπμ°ûH  á«∏ëªdG  ÉæàaÉë°U  ≈dEG  áÑ°ùædÉHh
 ∂dP  ¿Éc  AGƒ°S  ,á`̀eRC’G  √òg ´’ófG  òæe  G kRQÉH  G kQhO  âÑ©d  É¡fCG
 PEG ,á«fhôàμdE’G É¡©bGƒe ≈∏Y hCG ,á«eƒ«dG É¡JGQGó°UEG ∫ÓN øe
 äÉeƒ∏©ªdGh QÉÑNC’G á©HÉàeh ô°ûæd má°üæe ≈dEG ∞ë°üdG âdƒëJ
 »ªdÉ©dG hCG »∏ëªdG ó«©°üdG ≈∏Y AGƒ°S ,á«°†≤dG √ò¡H á≤∏©àªdG
 …ô`̀jƒ`̀æ`̀à`̀dGh  …ƒ`̀Yƒ`̀à`̀dG  É```̀gQhO  ø`̀Y  Ó°†a  Gò``̀g  ,∫hCÉ````H  ’hCG
 nQó°üe íÑ°UCG  …òdG  ôeC’G  , o™«ªédG  ¬H  ó¡°ûj  …òdGh »Ø«≤ãàdGh

.π≤ëdG Gòg »a ø«∏eÉ©dG πμd mRGõYEGh môîa
 náaÉë°üdG ¿CG ƒg Éæg ¬«dEG IQÉ°TE’G Öéj …òdG º¡ªdG A»°ûdG
 äÉeƒ∏©ªdG É¡d ôaGƒàj ºd GPEG ,QhódG Gòg Ö©∏J ¿CG ™«£à°ùJ øμJ ºd
 ¬àMÉJCG Ée ƒgh ,¬Lh πªcCG ≈∏Y É¡àª¡ªH ΩÉ«≤dG øe É¡æμªJ »àdG
 AÉHƒdG Gòg oá¡LGƒe äAÉL ∂dòd ,á«bGó°üeh má«aÉØ°T πμHh oádhódG
 G kOƒ¡L ¢ùμ©«dh á«ªdÉY IOÉ°TEÉH ≈¶ë«d ô°†ëàªdG πμ°ûdG Gò¡H
 IOÉ«≤H  AÉHƒdG  Gòg  áëaÉμªd  »æWƒdG  ≥jôØdG  πÑb  øe  á«æ°†e
 Iô°†ëd  áª«μëdG  äÉ¡«LƒàdG  ≈∏Y  AÉæHh  ,ó¡©dG  »`̀dh  ƒª°S
 ƒª°ùdG  ÖMÉ°U äÉª«∏©Jh ,ióØªdG  OÓÑdG  ∂∏e ádÓédG ÖMÉ°U

 .AGQRƒdG ¢ù«FQ áØ«∏N ∫BG ¿Éª∏°S øH áØ«∏N ô«eC’G »μ∏ªdG
 √òg »a »d ¢ü°ü oN …òdG AGƒ¡dG âbh »æØ©°ùj ºd ∞°SCÓd
 ,á«ªgC’G  »a  ájÉZ  ø«à£≤f  ≈∏Y  õ«côà∏d  á©jô°ùdG  á∏NGóªdG
 áæaCÉW ä’hÉëªd …ó°üàdG »a áaÉë°üdG QhO ó«cCÉJ »g »dhC’G
 ÜÉsàc  ∫ÓN  øe  ∂dPh  ,¢†©ÑdG  πÑb  øe  á`̀eRC’G  √òg  ¢ù««°ùJh
 á«Yƒ°VƒªdG  ≈¡àæªH  ádCÉ°ùªdG  √ò`̀g  GƒdhÉæJ  øjòdG  Ió`̀ª`̀YC’G
 ähÉØJ ¿EGh ,á«∏ëªdG áaÉë°ü∏d  Ö°ùëj A»°T ƒgh ,á«æWƒdGh

.Oó°üdG Gòg »a √óM ≈∏Y áØ«ë°U πc ¬Ñ©∏J …òdG QhódG ºéM
 áaÉë°üdG  øe  ≈æªJCG  âæc  »æfCG  »¡a  iô`̀NC’G  á£≤ædG  É`̀eCG
 √òg  äÉ«HÉéjEG  ≈∏Y  ôÑcCG  áLQóH  Aƒ°†dG  §∏°ùJ  ¿CG  á«∏ëªdG
 âgÉJ …òdGh ,É¡d π«ªédG ¬LƒdG øY ∞°ûμdG ôNBG ≈æ©ªH ,áeRC’G
 Óãe  ≥∏©àj  Éª«a  ∂`̀dPh  ,É¡à«eÓXh  É¡à«HÉÑ°V  §°Sh  ¬ªdÉ©e
 óMƒàdGh ºMÓàdG IOÉYEG »a ÉgQhOh ,É¡æe IOÉØà°ùªdG ¢ShQódÉH
 ø«H  áëdÉ°üªdG  øe  ´ƒ`̀f  OÉ`̀é`̀jEG  »`̀ah  ,»©ªàéªdGh  …ô`̀°`̀SC’G
 π«°UC’G ¿ó©ªdG âØ°ûc ¿CG ó©H ,É¡Hƒ©°Th äÉeƒμëdG øe ô«ãμdG
 ,áeRC’G √òg ™e É¡∏eÉ©J ∫ÓN øe äGOÉ«≤dG ¢†©Ñd ô°†ëàªdGh

.∂dP »a ¬H ióà≤j lêPƒªf øjôëÑdG »a Éædh
 ¢`̀VQCG  »∏Y  ÉæàaÉë°U  ≥Ñ£J  ¿CG  Öéj  ¿É`̀c  ô``NBG  ≈æ©ªH
 »dÉ≤e  É¡H  oäCGóH  »àdGh  ,ôcòdG  áØdÉ°S  á«æ«°üdG  áªμëdG  ™bGƒdG
 É¡à¡Lh »àdG IôKDƒªdG zƒfÓ«e{ ádÉ°SQ ¢ùØf πªëJ »àdGh ,Gòg
 ¢ü°ü≤dGh ,á«HÉéjE’G QÉÑNC’G ô°ûæH É¡dÓN øe Éæàë°üfh ,Éæ«dEG
 É¡àHôéJ øe IOÉØà°S’G  ≈dEG  á«Hô©dG  ÉædhO âYO å«M ,áª¡∏ªdG
 AÉ`̀Hh  ∫Ó`̀N  ábƒÑ°ùe  ô«Z  IQOÉ`̀Ñ`̀e  »`̀gh  ,IÉ«ëdG  IQOÉ`̀Ñ`̀e  »`̀a

 .ÉfhQƒc
 á«æWƒdG áaÉë°üdG ¿CÉH Éæg Ωõéf ¿CG Éææμªj ,A»°T πc ºZQh
 øjôëÑdG  ≥jôah  ,ádhódG  Oƒ¡L  á«Yƒ°Vƒeh  áfÉeCG  πμH  â£Z
 ÉbÓ£fG  ,AÉHƒdG  Gòg  áëaÉμªd  ó¡©dG  »dh  ƒª°S  IOÉ«≤H  »æWƒdG
 »ah ,ábƒKƒªdG äÉeƒ∏©ªdG ºjó≤J »a á«æWƒdG É¡à«dhDƒ°ùe øe
 á¡LGƒªd á«YÉªL áeƒ¶æe øª°V ∂dPh ,á«æWƒdG IóMƒdG õjõ©J

.óMGh m±óg ≥«≤ëàdh ,óMGh mô£Nh ,óMGh ºg

halakamal99@hotmail.comøjódG ∫Éªc ádÉg

 á«æ«°üdG áªμëdG
ƒfÓ«e ádÉ°SQh

 :»∏Y áªWÉa âÑàc
 ¢`̀VGô`̀eC’G  …QÉ°ûà°SG  ó``̀cCG
 π```̀°```̀UÉ```̀Ø```̀ª```̀dGh á```̀«```̀æ```̀WÉ```̀Ñ```̀ dG
 Qƒ```̀à```̀có```̀dG Ωõ````̀ «````̀ JÉ````̀ ehô````̀ dGh
 IQhô°V  »Ñjô©dG  ≥dÉîdGóÑY
 ¢```̀VGô```̀ eC’G ≈``̀°``̀Vô``̀e ΩGõ```̀ à```̀ dG
 ójƒJÉehôdG  ¢Vôªc  á«YÉæªdG
 É`̀gô`̀«`̀Zh AGô``̀ª``̀ë``̀dG á``̀Ñ``̀Fò``̀dGh
 ±ƒîdG  ¿hO  º¡àjhOCG  ∫hÉæàH
 º¡àYÉæe ±É©°VEG »a É¡ÑÑ°ùJ øe
 á©HÉàªdG »a øjôªà°ùe GƒeGOÉe
 ,ø«édÉ©ªdG  º¡FÉÑWCG  ™e á«Ñ£dG
 º¡eGõàdG  IQhô°V  ≈∏Y  GOó°ûe
 »`̀à`̀dG á`̀«`̀FÉ`̀bƒ`̀dG äGAGô```̀LE’É```̀ H
 AÉë°UC’G  ¢UÉî°TC’G  É¡≤Ñ£j
 äÉeÉªμdG  AGó`̀JQG  É¡°SCGQ  ≈∏Yh
 IQhô°†∏d  ’EG  π≤æàdG  …OÉ`̀Ø`̀Jh
 äÉ«°UƒàdG  ≥ah …ójC’G  π°ùZh

..á«Ñ£dG
 QÉÑNCG{`d  íjô°üJ  »a  ∫Ébh
 á«Ñ£dG äGô°TDƒªdG ¿CÉH zè«∏îdG

 ó`̀«`̀aƒ`̀c{ ¢`̀Shô`̀«`̀Ø`̀ d á`̀«`̀ª`̀dÉ`̀©`̀dG
 IQƒ°üH  äÉ«ah  πé°ùJ  ºd  z19
 ¢VGôeC’G ≈°Vôe ø«H áXƒë∏e
 ΩÉ````bQC’G  ¿CGh  á`̀«`̀eõ`̀«`̀JÉ`̀ehô`̀dG
 ≈dEG  ô«°ûJ  Ωƒ«dG  ≈àM  áæ∏©ªdG
 áHÉ°UEG 5000 ÜQÉ≤j Ée π«é°ùJ
 ∫ƒM äÉ`̀HÉ`̀ °`̀UE’G »`̀dÉ`̀ª`̀LEG ø`̀e
 AÉØ°û∏d  Gƒ∏KÉªJ  º¡Ñ∏ZCG  ,ºdÉ©dG
 √ÉéJ É«HÉéjEG  Gô°TDƒe »£©j Ée
 çó``MCG  ¿CG  Gó`̀cDƒ`̀e ,á`̀Ä`̀Ø`̀dG  √ò``g
 ô«°ûJ  á«∏ëªdG  á«Ñ£dG  ΩÉ``̀bQC’G
 ∞`̀dCG 15 ÜQÉ`̀≤`̀j É`̀e Oƒ`̀Lh ≈`̀ dEG
 ÜQÉ≤j Éeh ójƒJÉehôdÉH ÜÉ°üe
 AGôªëdG áÑFòdÉH ¢†jôe ±’BG 8

.øjôëÑdG »a
 ¿ƒHÉ°üªdG  Ωõà∏j  ¿CG  ó`̀cCGh
 óYÉÑàdÉH  á«YÉæªdG  ¢`̀VGô`̀eC’É`̀H
 º¡eGõàdGh …ó°ùédG »YÉªàL’G
 á«Ñ£dG  á`̀©`̀HÉ`̀à`̀ª`̀dGh  êÓ`̀©`̀ dÉ`̀ H
 ≈∏Y  ¢UôëdG  ™`̀e  ,Iôªà°ùªdG
 πμ°ûH  ¬``̀Lƒ``̀dG  á`̀°`̀ù`̀eÓ`̀e  Ωó```Y

 óæY  äÉ`̀eÉ`̀ª`̀μ`̀dG  ¢ùÑdh  Qôμàe
 ∫õæªdG øe êhôî∏d ºgQGô£°VG

.í£°SC’G á°ùeÓe …OÉØJh
 øY π≤j ’ Ée ∑Éæg ¿EG ∫Ébh
 øjôëÑdG  »`̀a  ¢†jôe  ∞`̀ dCG  20
 »°ùchQó«g{  QÉ≤Y  ¿ƒdhÉæàj
 √óªà©j  …ò```̀dG  zø``jƒ``chQƒ``∏``c
 ä’Éë∏d  êÓ©c  É«dÉM  AÉ`̀Ñ`̀WC’G
 ,É`̀fhQƒ`̀c  ¢`̀Shô`̀«`̀Ø`̀H  áHÉ°üªdG
 »``à``dG á``````````̀jhOC’G ó``````̀MCG ƒ`````̀gh
 zÉ`̀jQÓ`̀ª`̀dG äGOÉ``̀°``̀†``̀e{ ≈`̀ª`̀°`̀ù`̀J
 ≈°Vôe  ¢†©Ñd  ∞°Uƒj  ƒ``gh
 ≈°Vôe É k°Uƒ°üNh Ωõ«JÉehôdG
 ,ójƒJÉehôdGh  AGôªëdG  áÑFòdG
 ø«eCÉJ  IQhô``̀°``̀V  »`̀∏`̀Y  GOó`̀°`̀û`̀e
 QÉ≤©dG  Gò``̀g  ø`̀e  á`̀«`̀aÉ`̀c  äÉ`̀«`̀ª`̀c
 ÉÑ°ùëJ áeOÉb ô¡°TCG áKÓãd »ØμJ
 »ªdÉY »ÑW âaÉ¡J ™e ¬FÉØàN’
 ô`̀¡`̀XCG …ò```dG QÉ`̀≤`̀©`̀dG Gò``̀g »`̀∏`̀Y
 êÓ`̀Y »`̀a á`̀«`̀HÉ`̀é`̀jEG äGô`̀°`̀TDƒ`̀e

.z19 ó«aƒc{ ¢Shô«a äÉHÉ°UEG

 ≈ª°ùj Ée óLƒj ’ ¬fCÉH OÉaCGh
 ≈ª°ùj ¬æμdh ,»YÉæªdG RÉ¡édÉH
 ¿CG  É kë°Vƒe  ,»YÉæªdG  ΩÉ¶ædG
 ≈dEG ™Lôj »YÉæªdG ΩÉ¶ædG π∏N
 ,¬WÉ°ûf  »a  IOÉ`̀jR  Éªg  ø«ÑÑ°S
 á`̀ HÉ`̀ °`̀UE’G »``̀a Ö`̀Ñ`̀°`̀ù`̀à`̀j Gò```̀gh
 á`̀ «`̀ JGò`̀ dG á`̀YÉ`̀ æ`̀ª`̀ dG ¢``̀VGô``̀eCÉ``̀H
 ¢ü≤fh  ,á«°SÉ°ùëdG  ¢VGôeCGh
 ¢`̀VGô`̀eCG  çóëàa  ,•É°ûædG  »`̀a
 ƒg  É`̀e  É¡æeh  ,áYÉæªdG  ¢ü≤f
 ,¢UÉî°TC’G  ¬H  ódƒjh  »``KGQh
 ¢†©H π`̀ª`̀Y  »``̀a  π`̀∏`̀N  á`̀é`̀«`̀à`̀f

.ÉgRôØJ »àdG ÉjÓîdG
 âdÉf  π°üàe  ó«©°U  ≈∏Yh
 øe á«dhO IOÉ°TEG øjôëÑdG áμ∏ªe
 ∫ƒM  á«ªdÉ©dG  áë°üdG  áª¶æe
 ¢Shô«a  áëaÉμªd  äGAGô````LE’G
 ÖàμªdG  OÉ``̀°``̀TCG  É`̀ª`̀c  ,É``̀ fhQƒ``̀c
 π`̀eÉ`̀©`̀à`̀H á`̀ª`̀¶`̀æ`̀ª`̀∏`̀d »`̀ª`̀ «`̀ ∏`̀ bE’G
 ôjƒ£àH  ¢Shô«ØdG  ™e  áμ∏ªªdG
 á«æWh  á«é«JGôà°SG  ò«ØæJh
 QÉ°ûàfG  ™æeh  AGƒàM’  á∏eÉ°T
 áμ∏ªªdG CGƒH Ée ƒgh ¢Shô«ØdG

.¬H iòàëj ÉLPƒªf íÑ°üàd
 ∞``̀dCG  15  ƒ`̀ë`̀f  ¿CG  ô`̀cò`̀ j

 øe  ¿ƒ`̀fÉ`̀©`̀j  ÉÑjô≤J  »æjôëH
 …ójƒJÉehôdG  π°UÉØªdG  ÜÉ¡àdG
 200 ø`̀e ô`̀ã`̀cCG ø`̀e ó`̀MGh ƒ`̀gh
 Ωõ«JÉehôdG  ¢`̀VGô`̀eCG  ø`̀e  ´ƒ`̀f
 Éªc  ,É«ª∏Y  áahô©ªdGh  áæeõªdG
 øe ¿CG ócDƒJ á«ë°üdG ΩÉbQC’G ¿CG
 ¿EGh ,AÉ°ùf 3 ø«HÉ°üe 4 πc ø«H
 AÉ°ùædG  Ö«°üj  zó`̀jƒ`̀JÉ`̀ehô`̀dG{
 áKÓK  ∫ó©ªH  ∫É`̀Lô`̀dG  øe  ôãcCG
 ø°S ø«H IOÉY õcôàjh ,±É©°VCG
 Ö«°üj  ób  ¬æμd  ÉeÉY  50h  30
 ø«æ°ùªdGh  QÉ`̀¨`̀°`̀ü`̀dG  ∫É``̀Ø``̀WC’G
 áÄa ≈∏Y GôμM ¢ù«d ƒ¡a ,É°†jCG

.áæ«©e ájôªY
 á`̀HÉ`̀°`̀UE’G ä’ó`̀©`̀e ∫ƒ```Mh
 »`̀Hô`̀©`̀dG è`̀«`̀∏`̀î`̀dG á`̀≤`̀£`̀æ`̀e »``̀a
 øY  ≥dÉîdGóÑY  QƒàcódG  ∞°ûc
 πμd  ¢`̀†`̀jô`̀e  ±’BG  10  Oƒ``̀Lh
 %33  »fÉ©j  PEG  ,áª°ùf  ¿ƒ«∏e
 Ω’BG øe âjƒμdG ádhO ¿Éμ°S øe
 øe  %20  π`̀HÉ`̀≤`̀e  Ωõ`̀«`̀JÉ`̀ehô`̀dG
 ¿ƒfÉ©j  øjòdG  äGQÉ`̀eE’G  ¿Éμ°S
 ,π°UÉØªdG ÜÉ¡àdG ´GƒfCG óMCG øe
 ∞dCG 280 ƒëf ó°UQ ≈dEG áaÉ°VEG
 á«Hô©dG  áμ∏ªªdG  »`̀a  ÜÉ`̀°`̀ü`̀e

.ájOƒ©°ùdG

:»Ñjô©dG QƒàcódG ...á«YÉæªdG ¢VGôeC’G ≈°Vôªd ¿ÉæÄªWG πFÉ°SQ

 ¿ÉeCÉH ºàfCGh QGôªà°SÉH ájhOC’G ∫hÉæJ ≈∏Y GƒehGOh äGAGôLE’G Gƒ≤ÑW

.»Ñjô©dG ≥dÉîdGóÑY .O | 

 Iô°SCG  2000 øe ôãcCG  ≈dEG  äGóYÉ°ùe á«eÓ°SE’G á«©ªédG âeób
 ≈dEG  ±ó¡J  »àdGh  zºcô«N  ô«îdG{  á∏ªM  øª°V  øjôëÑdG  »a  áØØ©àe
 Qô°†dG  É¡«∏Y  óà°TG  »àdG  áØØ©àªdG  ô`̀°`̀SC’G  øe  Oó`̀Y  ôÑcCG  IóYÉ°ùe
 2000  øe  ôãcCG  á∏ªëdG  âaó¡à°SGh  ,ÉfhQƒc  ¢Shô«a  »°ûØJ  áé«àf
 á«eÉ°ùdG  äÉ¡«LƒàdG  ø«H  πeÉμàdG  ≥«≤ëJ π«Ñ°S  »a  á«æjôëH Iô°SCG
 áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y øH óªM ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†M øe Iôªà°ùªdG
 »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  øe  É«∏©dG  äGQGô≤dGh  ióØªdG  OÓÑdG  πgÉY
 ≈∏YC’G  óFÉ≤dG  ÖFÉf  ó¡©dG  »`̀dh  áØ«∏N  ∫BG  óªM  øH  ¿Éª∏°S  ô`̀«`̀eC’G
 »fóªdG  ™ªàéªdG  äÉ°ù°SDƒeh AGQRƒdG  ¢ù∏ée ¢ù«Fôd  ∫hC’G  ÖFÉædG

.á«∏gC’G äÉ«©ªédGh
 ºYód  á«eÓ°SE’G  á«©ªédG  Ö`̀LGh  øe  kÉbÓ£fG  á∏ªëdG  »`̀JCÉ`̀Jh
 áëaÉμªd á«æWƒdG á∏ªëdG »a øjôëÑdG ≥jôa πÑb øe ádhòÑªdG Oƒ¡édG
 É¡«∏Y ºàëj …òdG »æWƒdG ÉgQhO øeh z19 ó«aƒc{ ÉfhQƒc ¢Shô«a
 IôàØdG √òg »a á«∏gCG á«©ªéc ÉgQhO π©ØJh ø«æWGƒªdG ™e ∞≤J ¿CG
 øe ≈∏Y ´É£à°ùªdG Qó≤H ∞«ØîàdGh IóYÉ°ùªdG ≈∏Y πª©àd áÑ«°ü©dG

.áëFÉédG √òg áé«àf Qô°†J
 øe OóY ôÑcCG ÜÉ©«à°SG ≈dEG âaóg á∏ªëdG ¿EG{ :á«©ªédG í°VƒJh
 äOóg »àdG á«FÉæãà°S’G ±hô¶dG √òg »a kÉjOÉe º¡ªYOh øjQô°†àªdG
 øe á«FÉbhh ájRGôàMG äGAGôLEG É¡©e â°Vôa »àdGh áeÉ©dG áë°üdG

.zájQÉéàdG ∫Éëª∏d …ôÑL ¥ÓZEG ¢Vôah ¢SQGóª∏d π«£©J
 ôÑéd  ájƒdhC’G  AÉ£YE’  »dÉëdG  âbƒdG  »a  á«©ªédG  πª©J  ∂dòd
 ô°SC’G  √òg ºYód  ÉgOƒ¡L áaÉc  ∫òÑHh  É¡àYÉ£à°SG  Qó≤H  áeRC’G  √òg

.»ªdÉ©dG AÉHƒdG Gòg áé«àf äQô°†J »àdG
 ∂∏ªdG ádÓL øe á«eÉ°S äÉ¡«LƒàH áμ∏ªªdG ¿CG  á«©ªédG äócCGh
 ,(19 ó«aƒc) ÉfhQƒc ¢Shô«Ød …ó°üà∏d kGô«Ñc kÉeÉªàgG »dƒJ ióØªdG
 áëaÉμªd á«FÉbh ájRGôàMG äGAGôLEG øe áeƒμëdG ¬JòîJG ÉªH Ió«°ûe
 »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  øe  áªjôc  á©HÉàeh  äÉ¡«LƒàH  ¢Shô«ØdG
 ≈∏YC’G  óFÉ≤dG  ÖFÉf  ó¡©dG  »`̀dh  áØ«∏N  ∫BG  óªM  øH  ¿Éª∏°S  ô`̀«`̀eC’G
 áeÓ°Sh áë°U ≈∏Y ®ÉØë∏d  ,AGQRƒdG  ¢ù∏ée ¢ù«Fôd  ∫hC’G  ÖFÉædG

.ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒªdG

 äGóYÉ°ùe Ωó≤J á«eÓ``°SE’G á«©ªédG

á«æjôëH Iô``°SCG 2000 øe ôãcCG ≈dEG

 QÉÑNCG{`d ¢UÉN íjô°üJ »a
 áØ«£d  IPÉà°SC’G  äócCG  zè«∏îdG
 óYÉ°ùªdG  π`̀«`̀cƒ`̀dG  á`̀Xƒ`̀fƒ`̀Ñ`̀dG
 IQGRƒ`̀H  »æØdGh  ΩÉ©dG  º«∏©à∏d
 Oƒ```̀Lh º``̀«``̀∏``̀©``̀à``̀dGh á``̀«``̀Hô``̀à``̀dG
 á£îd IójóY á«HÉéjEG äGô°TDƒe
 øY  ºq∏©àdG  π«©ØJ  »a  IQGRƒ``̀dG
 á«dÉ©dG  áÑ°ùædG  Éª«°S  ’h  ,ó©H
 ¿ƒ©HÉàj  øjòdG  áÑ∏£dG  øe  GóL
 ΩGóîà°SG ôÑY ΩÉ¶àfÉH á°SGQódG
 äÉ``̀«``̀Lƒ``̀dƒ``̀æ``̀μ``̀J á```eƒ```¶```æ```e
 Égô«Zh ,∫É°üJ’Gh äÉeƒ∏©ªdG
 »a  º¡°ùJ  »àdG  §FÉ°SƒdG  ø`̀e
 ,º¡«ª∏©e  ™e  º¡∏°UGƒJ  õjõ©J
 AÉ«dhCG  øe  á«HÉéjEG  ácQÉ°ûªH
 ¿Gó«ªdG Oƒ¡éH Ió«°ûe ,QƒeC’G
 Gòg  AGQh  âfÉc  »àdG  …ƒHôàdG
 áeGóà°SG  ¿É`̀ª`̀°`̀V  »`̀a  ìÉ`̀é`̀æ`̀dG
 πFÉ¡dG  ºμdG  ∫Ó`̀N  ø`̀e  ,ºq∏©àdG
 »`̀à`̀dG á`̀«`̀ª`̀«`̀∏`̀©`̀à`̀dG OGƒ``̀ª``̀ dG ø``̀e
 øe É`̀¡`̀à`̀©`̀LGô`̀eh É`̀¡`̀LÉ`̀à`̀fEG º``J
 ø«°üàîªdGh  ø«ª∏©ªdG  π`̀Ñ`̀b

.IQGRƒdÉH
 Ée  ¿CG  áXƒfƒÑdG  âaÉ°VCGh
 øμªj  IôàØdG  √òg  ∫ÓN  ≥≤ëJ
 èeGôH  QÉªK  øe  IôªK  √QÉÑàYG
 »àdGh  ,¢SQGóªdG  AGOCG  ø«°ùëJ
 äGQó```̀b ô`̀jƒ`̀£`̀J »``̀a â`̀ª`̀¡`̀°`̀SCG

 â`̀≤`̀ JQGh  ,á`̀Ñ`̀∏`̀£`̀dGh  ø«ª∏©ªdG
 äÉ©LGôe  »a  ¢SQGóªdG  èFÉàæH
 ,ÖjQóàdGh  º«∏©àdG  IOƒL  áÄ«g
 IQhódG »a ≥≤ëJ Ée ∂dP »a ÉªH
 ,äÉ`̀©`̀LGô`̀ª`̀dG √ò``̀g ø`̀e á`̀ã`̀dÉ`̀ã`̀dG
 ,¢``SQGó``e  207  â∏ª°T  »``à``dGh
 ¢SQGóªdG  á«ÑdÉZ  â∏°üM  å«M
 ó«L  hCG  RÉàªe  º««≤J  ≈∏Y  É¡«a
 140  É````̀gOó````̀Yh  , m¢````̀Vô````̀e  hCG
 ,%67^63  ¬àÑ°ùf  ÉªH  ,á°SQóe
 ô`̀«`̀jÉ`̀©`̀ª`̀dG ∂``̀ dò``̀H â``̀aƒ``̀à``̀°``̀SGh
 É`̀ª`̀«`̀a ,á``̀«``̀ª``̀dÉ``̀©``̀dGh á``̀«``̀æ``̀Wƒ``̀dG
 º««≤J  ≈∏Y  á°SQóe  67  â∏°üM
 ,%32^37  áÑ°ùæH  ,º`̀FÓ`̀e  ô«Z
 IQhó`̀dG  »a  äGô°TDƒªdG  ô«°ûJh
 ≈``dEG äÉ`̀©`̀LGô`̀ª`̀dG ø``e á`̀©`̀HGô`̀ dG

 √òg áÑ°ùf »a »éjQóJ QÉ°ùëfG
 ºYOh ÉgOƒ¡L π°†ØH ,¢SQGóªdG

.É¡d ∞ãμªdG IQGRƒdG
 óYÉ°ùªdG  π«cƒdG  äQÉ`̀°`̀TCGh
 AÉ≤JQ’G  â∏©L  IQGRƒ`̀dG  ¿CG  ≈dEG
 á«°SQóªdG  äGOÉ`̀ «`̀≤`̀ dG  äGQó``̀≤``̀H
 ,É¡JÉjƒdhCG áeó≤e »a ø«ª∏©ªdGh
 πeÉ©àdG  ≈∏Y  º¡fÉYCG  …òdG  ôeC’G
 á«FÉæãà°S’G  á∏MôªdG  √ò`̀g  ™`̀e
 Éª«°S  ’h  ,QGó`̀à`̀bGh  IAÉ`̀Ø`̀c  πμH
 äGAGôKE’Gh  ¢ShQódG  êÉàfEG  ôÑY
 ¢TÉ≤ædG  äÉ≤∏M  IQGOEGh  ,á«ªbôdG
 ¿ƒª∏©ªdG  íéf  å«M  ,á«∏YÉØàdG
 ,É k°SQO ∞dCG 74 øe ôãcCG êÉàfEG »a
 •É`̀°`̀û`̀f  ∞```̀ dCG  150  ø``̀e  ô``̀ã``̀cCGh
 ∞dCG  118  øe  ô`̀ã`̀cCGh  ,≥«Ñ£Jh
 á≤∏M  ∞dCG  66  øe  ôãcCGh  ,AGô`̀KEG
 ™«ªL É¡«a âcQÉ°T »àdGh ,¢TÉ≤f
 ¢ùμ©J  Iôªãe  Oƒ¡éH  ¢SQGóªdG
 º`̀«`̀∏`̀©`̀à`̀dG ∫É``̀é``̀e »``̀ a É``̀gQƒ``̀£``̀J
 IQGRƒ`````̀dG ó``̀°``̀Uô``̀Jh ,º``̀ q∏``̀©``̀à``̀dGh
 êPÉªædG  ø`̀e  ójó©dG  QGôªà°SÉH
 Qhój  É`̀eh  ,¢SQGóª∏d  Iõ«ªàªdG
 QGô°UEGh  ,Iô«Ñc  Oƒ¡L  øe  É¡«a
 IófÉ°ùªdG  ºjó≤J  ≈∏Y  É¡«ª∏©e
 øe  ôªà°ùªdG  º¡∏YÉØJh  ,áÑ∏£∏d
 hCG  ¢SQGóªdG  »a  º¡∏ªY  ™bGƒe

.º¡Jƒ«H »a

:zè«∏îdG QÉÑNCG{`d º«∏©à∏d óYÉ°ùªdG π«cƒdG

 âª¡``°SCG  ¢``SQGóªdG  AGOCG  ø«``°ùëJ  Oƒ``¡L
ó``©H ø``Y º``∏©à∏d á``«HÉéjE’G è``FÉàædG »``a

.áXƒfƒÑdG áØ«£d |

 á«ë°üdG  äÉ`̀eó`̀î`̀dGh  ø`̀¡`̀ª`̀dG  º«¶æàd  á`̀«`̀æ`̀Wƒ`̀dG  áÄ«¡dG  â`̀∏`̀°`̀UGh
 øe  ócCÉà∏d  á«ë°üdG  äBÉ°ûæªdG  πc  ≈∏Y  áÄLÉØªdG  á«°û«àØàdG  É¡JÓªM
 áëaÉμªd  á`̀jRGô`̀à`̀M’G  äGAGô```̀LE’Gh  äÉ¡«LƒàdGh  äÉª«∏©àdG  É¡YÉÑJG
 ,z19-ó«aƒc{  ÉfhQƒc  ¢Shô«a  á¡LGƒªd  áª«∏°ùdG  äGAGôLE’Gh  ihó©dG
 ø««ë°üdG ø«∏eÉ©dG ájÉªMh ≈°VôªdG ∫ÉÑ≤à°SÉH ≥∏©àj Éª«a É°Uƒ°üNh

.º«∏°ùdG πμ°ûdÉH äGAGôLE’G ≥«Ñ£J øe ócCÉàdGh
 áªgÓédG »HòY ºjôe IQƒàcódG áÄ«¡∏d …ò«ØæàdG ¢ù«FôdG âMô°Uh
 á«ë°üdG äÉ°ù°SDƒªdG ΩGõàdG øe ócCÉàdG QÉWEG »a »JCÉJ äÓªëdG √òg q¿CÉH
 πch  áÄ«¡dG  øY  IQOÉ°üdG  äÉ¡«LƒàdGh  Ióªà©ªdG  ô«jÉ©ªdÉH  á°UÉîdG

.á«ª°SôdG äÉ¡édG
 äGAGôLE’ÉH  á«YƒàdG  äô°TÉH  áÄ«¡dG  q¿CG  ≈dEG  áªgÓédG  .O  äQÉ°TCGh
 áμ∏ªe »a ¢Shô«ØdÉH áªFÉb ä’ÉM π«é°ùJ πÑb ≈àM GôμÑe ájRGôàM’G
 áë°üdG  IQGRƒH  áë°üdG  IQGOEG  ™e  ¿hÉ©àdÉH  áÄ«¡dG  äó≤Y  PEG  ,øjôëÑdG
 äÉ°ù°SDƒªdGh  äÉ«Ø°ûà°ùªdG  »a  ø««æ©ªdGh  ø«dhDƒ°ùª∏d  É«≤«°ùæJ  AÉ≤d
 ≈∏Y  ±ƒ`̀bƒ`̀dGh  ø«ÑfÉédG  ø«H  ∑ôà°ûªdG  ≥«°ùæà∏d  á°UÉîdG  á«ë°üdG

.ÉfhQƒc ¢Shô«a ¿CÉ°ûH ájRGôàM’G á«æWƒdG äGAGôLE’Gh äGOGó©à°S’G
 ´É£≤dG  ≈∏Y  áHÉbôdGh  º«¶æàdG  »a  áÄ«¡dG  QhO  QÉWEG  »a  ∂dP  »JCÉjh
 PEG  ,á°UÉîdG  á«ë°üdG  äÉ°ù°SDƒªdG  ™e ºFGódG  ≥«°ùæàdGh ¢UÉîdG  »Ñ£dG
 á«FÉbƒdG äGAGôLE’G ≈∏Y á°UÉîdG äÉ«Ø°ûà°ùªdG »dhDƒ°ùe áÄ«¡dG â©∏WCG
 äGAGôLE’G  ò«Øæàd  ∂dPh  »Ñ£dG  »æWƒdG  ≥jôØdG  π«μ°ûJ  É¡æe  ,IòîàªdG

.áeRÓdG ájRGôàM’G
 á«ª∏©dG πF’ódG πc ≥«Ñ£Jh ´ÉÑJG á«ªgCG áªgÓédG IQƒàcódG äócCGh
 πÑb øe ä’ÉëdG √òg πãe »a É¡«∏Y ±QÉ©àªdG ájRGôàM’G äGAGôLE’Gh
 õjõ©J  ≈∏Y  ôªà°ùªdG  áÄ«¡dG  ¢UôM  ≈`̀dEG  kIô«°ûe  ,ø««ë°üdG  ø«∏eÉ©dG

 äGAGôLE’Gh ihó©dG ∫É≤àfG ¥ôW ∫ƒM ΩRÓdG ∞«≤ãàdGh »ë°üdG »YƒdG
.ÉfhQƒc ¢Shô«ØH áHÉ°UE’G øe óë∏d á°UÉîdG á«FÉbƒdG

 õjõ©J á«ªgCG ≈∏Y áÄ«¡∏d …ò«ØæàdG ¢ù«FôdG äOó°T QÉWE’G Gòg »ah

 ´ÉÑJGh á«ë°üdG äÉ°ù°SDƒªdGh áÄ«¡dG ø«H ∑ôà°ûªdG ≥«°ùæàdGh ¿hÉ©àdG
 ó«cCÉJh  ¢Shô«Ø∏d  …ó°üàdÉH  »æ©ªdG  »æWƒdG  »Ñ£dG  ≥jôØdG  äÉ¡«LƒJ

.¿CÉ°ûdG Gòg »a áHƒ∏£ªdG ájRGôàM’G äGOÉ°TQE’G πc ≥«Ñ£J

 É`̀ ¡`̀ JÓ`̀ ª`̀ M π```°```UGƒ```J zá``̀«``̀ë``̀°``̀ü``̀dG ø```¡```ª```dG{ á``̀Ä``̀«``̀g
á`̀«`̀ë`̀°`̀ü`̀dG äBÉ`̀ °`̀ û`̀ æ`̀ ª`̀ dG ≈`̀ ∏`̀ Y á`̀ Ä`̀ LÉ`̀ Ø`̀ ª`̀ dG á`̀«`̀°`̀û`̀«`̀à`̀Ø`̀à`̀dG
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 ™ªàéªdG øjôëÑdG áμ∏ªe  ∑QÉ°ûJ

 …ƒ`̀æ`̀°`̀ù`̀dG ∫É``̀Ø``̀à``̀M’G »``̀a »``̀Hô``̀©``̀dG
 »Hô©dG  º`̀ °`̀UC’G  ´ƒ`̀Ñ`̀°`̀SCG  áÑ°SÉæªH
 ≥M{ QÉ©°T  âëJ (45)``̀dG  ¬JQhO »a
 øe  É keƒYóe  ô°ù«e  êGhR  »a  º°UC’G
 ºJ …ò```̀dGh ,z™`̀ª`̀à`̀é`̀ª`̀dG äÉ`̀°`̀ù`̀°`̀SDƒ`̀e
 ô¡°T  ø`̀e  ô`̀«`̀NC’G  ´ƒ`̀Ñ`̀°`̀SC’G  QÉ«àNG
 ô«còàdG ¬dÓN ºà«d ΩÉY πc øe πjôHCG
 á«©ª°ùdG ábÉYE’G …hP áÄØH á«YƒàdGh
 ≈∏Y kAÉ``̀ æ``̀ H  ∂````̀ dPh ,™`̀ª`̀à`̀é`̀ª`̀ dG  »``̀ a
 OÉëJÓd  »fÉãdG  ôªJDƒªdG  äÉ«°UƒJ
 ,º°üdG  ™e  á∏eÉ©dG  äÉÄ«¡∏d  »Hô©dG
 ±ó¡H  ,≥°ûeóH  1974  π`̀ jô`̀ HEG  »`̀a
 ,º¡JGQóbh  º°üdG  ¥ƒ≤ëH  á«YƒàdG
 √ò¡H  á`̀HÉ`̀°`̀UE’G  ø`̀e  á`̀jÉ`̀bƒ`̀dG  πÑ°Sh
 ,º¡∏«gCÉJh º¡àjÉYQ πFÉ°Shh ,ábÉYE’G
 §«∏°ùJ ÖfÉL ≈dEG ,º¡©e ÖWÉîàdGh
 ,á«°SÉ°SC’G  º¡bƒ≤M  ≈∏Y  Aƒ`̀°`̀†`̀dG
 hCG  á«°ùØf  hCG  ájƒHôJ  âfÉc  AGƒ`̀°`̀S
 ,á«aÉ≤K  hCG  ájOÉ°üàbG  hCG  á«YÉªàLG
 ø«μªJ  Oƒ``̀¡``̀L  õ`̀jõ`̀©`̀J  ø``̀Y  kÓ`̀ °`̀†`̀a
 á«©ª°ùdG  á`̀bÉ`̀YE’G  …hP  ¢UÉî°TC’G
 äÉ`̀«`̀©`̀ª`̀é`̀ dGh ™``ª``°``ù``dG ±É``̀©``̀°``̀Vh
 QhóH ΩÉ«≤dG øe ,º¡H á«æ©ªdG á«∏gC’G
 á«ªæàdG  á«∏ªY  »`̀a  »`̀HÉ`̀é`̀jEGh  πYÉa
 á∏eÉ°ûdG  ájOÉ°üàb’Gh  á«YÉªàL’G

.áeGóà°ùªdGh
 ô`̀jRh ó```cCG ,á`̀Ñ`̀°`̀SÉ`̀æ`̀ª`̀dG √ò`̀¡`̀ Hh
 ó«°ùdG  ,á«YÉªàL’G  á«ªæàdGh  πª©dG
 ¿CG  ,¿Gó«ªM  »∏Y  óªëe  ø`̀H  π«ªL

 áμ∏ªe »a á«©ª°ùdG ábÉYE’G …hP áÄa
 øe  ≠dÉH  ΩÉªàgÉH  ≈¶ëJ  øjôëÑdG
 ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U  Iô°†M  πÑb
 πgÉY  ,áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  ø`̀H  ó`̀ª`̀M
 á°SÉFôH  áeƒμëdGh  ,ióØªdG  OÓÑdG
 áØ«∏N ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG  ÖMÉ°U
 ¢ù∏ée ¢ù«FQ  ,áØ«∏N ∫BG  ¿Éª∏°S  øH
 ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  IófÉ°ùeh  ,AGQRƒ``̀dG
 ∫BG  óªM  ø`̀H  ¿Éª∏°S  ô`̀«`̀eC’G  »μ∏ªdG
 óFÉ≤dG  Ö`̀FÉ`̀f  ,ó`̀¡`̀©`̀dG  »``̀dh  ,á`̀Ø`̀«`̀∏`̀N
 ¢ù∏ée ¢ù«Fôd ∫hC’G ÖFÉædG ,≈∏YC’G
 ™«ªL  ¿hÉ`̀©`̀Jh  ∞JÉμJh  ,AGQRƒ```̀ dG
 AGƒ°S ,º¡d äÉeóîdG ºjó≤àH ø««æ©ªdG
 ,á«YÉªàL’G hCG á«FÉYôdG hCG á«∏«gCÉàdG
 IójóédG  ¥ÉaB’G  íàa  ∫ÓN  øe  ∂dPh
 äÉYhô°ûªH  ΩÉ«≤∏d  º¡JófÉ°ùeh  º¡d
 ,º`̀ ¡`̀ JGQó`̀ bh º`̀¡`̀JÉ`̀fÉ`̀μ`̀eEGh ≥`̀ aGƒ`̀à`̀J
 áªFÉ≤dG  äÉYhô°ûªdG  »a  ácQÉ°ûªdGh
 º¡Jô«°ùe á∏°UGƒe øe Gƒæμªàj ≈àM
 ,º¡æWh AÉæH »a Gƒª¡°ùjh IÉ«ëdG »a
 äGQó`̀b  ¿ƒμ∏àªj  º`̀¡`̀fCG  É k°Uƒ°üNh
 É¡æe IOÉØà°S’G øμªj Iô«Ñc äÉbÉWh

.äÉYÉ£≤dGh ä’ÉéªdG ∞∏àîe »a
 ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG á`̀μ`̀∏`̀ª`̀e â````̀ dhCG ó```̀bh
 …hP ¢`̀UÉ`̀î`̀°`̀TC’É`̀H É`̀ k̈ `̀dÉ`̀H É`̀ keÉ`̀ª`̀à`̀gG
 ¢UôëdG  ôÑY  ∂dP  ó°ùéJh  ,áªjõ©dG
 √ò¡H  º``̀FGó``̀dG  ΩÉ`̀ ª`̀ à`̀g’Gh ÜhDhó`````dG
 á«YƒàdGh »YƒdG õjõ©J ±ó¡H ,áÄØdG
 ó©J  »àdG  ábÉYE’G  ÉjÉ°†≤H  ∞«≤ãàdGh
 ≥JÉY  ≈∏Y  ™≤Jh  ácôà°ûe  á«dhDƒ°ùe

 ,áμ∏ªªdG  äÉ`̀Ä`̀«`̀gh  äGQGRh  ™«ªL

 äÉª¶æªdG ∞∏àîe ≥JÉY ≈∏Y É k°†jCGh

 ™`̀ª`̀à`̀é`̀ª`̀dG äÉ``°``ù``°``SDƒ``eh á``̀«``̀∏``̀gC’G

.»fóªdG

 IQGRh  ¿CG  ≈`̀dEG  ¿Gó«ªM  QÉ°TCGh

 ,âæμªJ  á«YÉªàL’G  á«ªæàdGh  πª©dG

 ™ªàéªdG »a É¡FÉcô°T ™e ¿hÉ©àdÉHh

 ¢UÉîdGh  »eƒμëdG  ø«YÉ£≤dG  øe

 ¢UÉî°TC’G èeO øe ,»∏gC’G ´É£≤dGh

 º«∏©àdG  »a  á«©ª°ùdG  á`̀bÉ`̀YE’G  …hP

 »a  »HÉéj’G  •Gô`̀î`̀f’Gh  »eÉ¶ædG

 èeódG á«∏ªY ¿CG QÉÑàYG ≈∏Y ,™ªàéªdG

 ,á«YÉªàLG  OÉ©HCG  äGP  á«°†b  ôÑà©J

 ¿hÉ©àdG  ≈dEG  Oó°üdG  Gòg  »a  G kô«°ûe

 πLCG  øe º«∏©àdGh á«HôàdG  IQGRh ™e

 áÄ«H »a áÄØdG √ò¡d πeÉ°Th »∏c èeO

 øe  º`̀¡`̀fGô`̀bCG  ™`̀e  áÄaÉμàe  á`̀«`̀°`̀SGQO

 á«ª«∏©àdG  ±ƒØ°üdÉH  º¡bÉëdEG  ∫ÓN

 ,á`̀«`̀°`̀SGQó`̀dG  É`̀¡`̀∏`̀MGô`̀e  ∞∏àîe  »``a
 πÑ≤Jh  Qƒ`̀eC’G  AÉ«dhCG  Oƒ¡L  ÉgRõY
 ≈àM  äÉYÉªLh  GOGô`̀aCG  øjôNB’G  øe
 ,É k°Sƒª∏e É k©bGh á£îdG √òg âëÑ°UCG
 ∫hó`̀dG  ±É°üe  »a  øjôëÑdG  â∏©L
 »a áëLÉædGh IóFGôdG  ÜQÉéàdG äGP
 »a  ábÉYE’G  …hP  ¢UÉî°TC’G  êÉ`̀eOEG

.™ªàéªdG
 IOÉ`̀ª`̀dG  »`̀a  OQh É`̀ª`̀d  á`̀ª`̀Lô`̀Jh
 á«bÉØJ’  áeÉ©dG  ÇOÉÑªdG  øe  (30)
 ,á`̀bÉ`̀YE’G  …hP ¢`̀UÉ`̀î`̀°`̀TC’G  ¥ƒ`̀≤`̀M
 »a  øjôëÑdG  É¡«∏Y  â`̀bOÉ`̀°`̀U  »`̀à`̀dG
 ≥M  ≈∏Y  ¢üæJ  »àdGh  ,2011  ΩÉ`̀Y
 á`̀bÉ`̀YE’G  …hP  ¢UÉî°TC’G  ácQÉ°ûe
 á«ª«∏©àdGh  á`̀«`̀aÉ`̀≤`̀ã`̀dG  IÉ`̀«`̀ë`̀dG  »`̀a
 ,á«°VÉjôdGh  á«¡«aôàdG  á£°ûfC’Gh
 äGQó`̀b  ¢ùª∏J  ø`̀e  IQGRƒ``̀ dG  âæμªJ
 âYÉ£à°SG »àdG ,áÄØdG √òg äÉYGóHEGh
 πNóàd  âª°üdG  º`̀dÉ`̀Y  ió`̀ë`̀à`̀J  ¿CG
 ,áeÉ©dG  IÉ`̀«`̀ë`̀dGh  πª©dG  º`̀dÉ`̀Y  ≈``̀dEG
 ábÉYE’G  √ò¡H  É¡àHÉ°UEG  ¿CÉH  øgôÑàdh
 äÉbÉ£dG  √ò`̀g  RGô``̀HEG  ¿hO  ∫ƒëJ  ’
 á«ªæJ  »`̀a  á`̀«`̀HÉ`̀é`̀jE’G  áªgÉ°ùªdGh
 ¬≤«≤ëàd  ≈©°ùf  Ée  ƒ`̀gh  ,™ªàéªdG
 …hòd á«Yƒf äÉeóN ºjó≤J ∫ÓN øe
 õcôe  ∫Ó`̀N  ø`̀e  ,á«©ª°ùdG  á`̀bÉ`̀YE’G
 ,πeÉ°ûdG ÖWÉîà∏d »°SQÉØdG ¿Éî«°T
 π`̀«`̀gCÉ`̀à`̀H ¢`̀ü`̀°`̀ü`̀î`̀à`̀e õ``̀cô``̀e ƒ```̀gh
 á`̀bÉ`̀YE’G  …hP  ¢`̀UÉ`̀î`̀°`̀TC’G  º«∏©Jh
 ∫Éªμà°SG  øe  º¡æ«μªJh  ,á«©ª°ùdG

 »a  á«ª«∏©àdG  á«°SÉ°SC’G  äÉjÉØμdG
 ÉªH É`̀gô`̀jƒ`̀£`̀Jh ≈````dhC’G π`̀MGô`̀ª`̀dG
 ±ƒØ°U »a º¡éeO á«∏ªY øe π¡°ùj

 .É k≤M’ º«∏©àdGh á«HôàdG IQGRh
 á«ªæàdGh πª©dG IQGRh âªàgGh
 Ö``̀jQó``̀Jh π``̀«``̀gCÉ``̀à``̀H á``̀«``̀YÉ``̀ª``̀à``̀L’G
 á«©ª°ùdG  á``bÉ``YE’G  …hP  ∞`̀«`̀Xƒ`̀Jh
 º`̀FÓ`̀J á`̀«`̀Ø`̀«`̀Xh äÉ`̀°`̀ü`̀°`̀ü`̀î`̀J »``̀ a
 õcôe  πª©j  å«M  ,º¡JÉbÉYEG  á©«ÑW
 ≈∏Y  IQGRƒ∏d  ™HÉàdG  (∑ó`̀Mh  â°ùd)
 íàØd  ∫ÉªYC’G  ÜÉë°UCG  ™e π°UGƒàdG
 ∞FÉXƒdÉH  ¥ÉëàdÓd  º¡eÉeCG  ∫ÉéªdG
 ,∞«XƒàdG  ó©H  º¡à©HÉàeh áØ∏àîªdG
 øe á`̀Yƒ`̀ª`̀é`̀e ΩÉ`̀ª`̀°`̀†`̀fG ø`̀Y kÓ`̀°`̀†`̀a
 ô`̀°`̀SC’G  äÉ`̀Yhô`̀°`̀û`̀e  ≈``̀dEG  º°üdG  áÄa

.áéàæªdG
 π`̀ ª`̀ ©`̀ dG  IQGRh  Ωó```̀≤```̀J  É``̀ ª``̀ c
 ¢ü°üîe  á`̀«`̀YÉ`̀ª`̀à`̀L’G  á`̀«`̀ª`̀æ`̀à`̀dGh
 …hP  ø`̀e  É k°üî°T  1940```̀d  á`̀bÉ`̀YE’G
 ≈`̀dEG  á`̀aÉ`̀°`̀VE’É`̀H  ,á«©ª°ùdG  á`̀bÉ`̀YE’G
 á«©ª°ùdG  äÉæ«©ªdG  ±ô`̀°`̀U  á`̀eó`̀N
 G kó«Øà°ùe  60  ∫ó©ªH  ø«≤ëà°ùª∏d
 ø`̀Y  kÓ``̀°``̀†``̀a  ,2019  ΩÉ````̀Y  ∫Ó````̀N
 »fÉéªdG  Ö`̀jQó`̀à`̀ dG  á`̀eó`̀N  º`̀jó`̀≤`̀J
 äÉ``̀eó``̀N á``̀Yƒ``̀ª``̀é``̀eh ,á`̀ bÉ`̀ «`̀ °`̀ù`̀ ∏`̀ d
 ™e  ¿hÉ©àdÉH  É¡ªjó≤J  ºàj  iô``̀NCG
 ºjó≤J  »`̀a  πãªàJ  ¢UÉîdG  ´É£≤dG
 ábÉYE’G  ábÉ£H  »∏eÉëd  äÉeƒ°üîdG
 ™«ªéd  IQGRƒ`````̀ dG  É`̀gQó`̀°`̀ü`̀J  »`̀à`̀ dG

 .ábÉYE’G …hP ¢UÉî°TC’G

:¿Gó«ªM ..º°UC’G ´ƒÑ°SCÉH ∫ÉØàM’G »Hô©dG ºdÉ©dG ∑QÉ°ûJ øjôëÑdG

áÄaÉμàe á«°SGQO áÄ«H »a áÄØdG √ò¡d »∏c èeO πLCG øe zá«HôàdG{ ™e ¿hÉ©J

.πª©dG ôjRh |

 á``̀jOÉ``̀f IPÉ````̀à````̀°````̀SC’G â``Ø``°``û``c
 IQGOEG ôjóe ∫ÉªYCÉH ºFÉ≤dG »°ùjôªdG
 á«HôàdG  IQGRƒ``̀H  äÉeƒ∏©ªdG  º¶f
 á«ª«∏©àdG  á`̀HGƒ`̀Ñ`̀dG  ¿CG  º«∏©àdGh
 700h  ø«jÓe  5  øe  ôãcCG  äó¡°T
 á°SGQódG ≥«∏©J AóH òæe IQÉjR ∞dCG
 ôjGôÑa  ø`̀e  ô`̀«`̀NC’G  ´ƒ`̀Ñ`̀°`̀SC’G  »`̀a
 ,…QÉédG πjôHCG 14 ≈àMh ,»°VÉªdG
 IQGRƒdG ¬«a âæμªJ …òdG âbƒdG »a
 ™e  ™jô°ùdG  »HÉéjE’G  πeÉ©àdG  øe
 øe »æa ºYO äÉÑ∏W 705h ÉØdCG  40
 áëØ°U  ∫Ó`̀N  ø`̀e  ,ø«eóîà°ùªdG

 .áHGƒÑdG ™bƒªH ∂dòd á°ü°üîe
 ¬```̀fCG »``°``ù``jô``ª``dG â```̀aÉ```̀°```̀VCGh
 ≈∏Y ó`̀jGõ`̀à`̀ª`̀dG ∫É``Ñ``bE’G Aƒ`̀°`̀V »`̀a
 ÖÑ°ùH  ,É«dÉM  á`̀HGƒ`̀Ñ`̀dG  ΩGóîà°SG

 ó≤a  ,ó©H  øY  º∏©àdG  ≈∏Y  OÉªàY’G
 áeóN  ôjƒ£J  ≈`̀ dEG  IQGRƒ``̀dG  äCÉéd
 áÑ∏W øe ø«eóîà°ùª∏d »æØdG ºYódG
 ,ºgô«Zh  Qƒ`̀eCG  AÉ«dhCGh  ø«ª∏©eh
 ∫ƒNódÉH ≥∏©àJ á∏μ°ûe …CG áédÉ©ªd
 hCG  ,äÉ`̀HÉ`̀°`̀ù`̀ë`̀dG  π«©Øàc  ,É`̀¡`̀«`̀∏`̀Y
 ¿Éª°†d  ,Qhô```̀ª```̀dG  á`̀ª`̀∏`̀c  ¿É`̀«`̀°`̀ù`̀f
 …CG  ¿hO  áHGƒÑdG  äÉeóN  ΩGóîà°SG
 Ωóîà°ùªdG  ¿É`̀μ`̀eEÉ`̀H  PEG  ,äÉ`̀bƒ`̀©`̀e
 áeóN  ≈∏Y  ∫ƒ°üëdG  Ö∏W  ºjó≤J
 ó©H  º∏°ùà«d  ,á`̀HGƒ`̀Ñ`̀dG  ôÑY  º`̀Yó`̀dG
 »fhôàμdE’G  √ójôH  ôÑY  ádÉ°SQ  ∂dP
 á©HÉàªd  ,Ö∏£dG  ºbQ  ≈∏Y  …ƒàëJ
 iôNoCG ádÉ°SQ Égó©H º∏°ùàjh ,¬Ñ∏W
 ºàJh ,Ö∏£dG ò«ØæJ øe AÉ¡àf’G óæY
 ≥jôa πÑb øe äÉÑ∏£dG √òg áédÉ©e

 ™e  π°UGƒàdGh  ,¢ü°üîàe  »æ≤J
 áLÉM  Oƒ``̀Lh  ∫É`̀M  »`̀a  É¡HÉë°UCG
 ºYódG ºjó≤Jh ,á∏μ°ûªdG ìÉ°†«à°S’
 øe »àdG πª©dG äGƒ£N ìô°ûH º¡d

.á∏μ°ûªdG πM É¡fCÉ°T
 ôjóe  ∫ÉªYCÉH  ºFÉ≤dG  äQÉ`̀°`̀TCGh
 á«∏ªY ¿CG ≈dEG äÉeƒ∏©ªdG º¶f IQGOEG
 Ée  ≈``̀dEG  óàªJ  äÉ`̀ZÓ`̀Ñ`̀dG  ≈∏Y  Oô``̀dG
 ∂dPh ,»ª°SôdG  ΩGhó`̀dG  äÉ`̀bhCG  ó©H
 ô«aƒJ ≈`̀∏`̀Y  IQGRƒ````̀dG  ø`̀e  É`̀ k°`̀Uô`̀M
 ,IófÉ°ùªdGh  ºYódG  øe  Qób  ≈°übCG
 á«∏ª©dG  á`̀eGó`̀à`̀°`̀SG  »``̀a  ΩÉ`̀¡`̀°`̀SEÓ`̀d

 .áMÉàªdG πFÉ°SƒdÉH á«ª«∏©àdG
 ó`̀ jGõ`̀ J ™``̀e ¬````̀fCG â``̀ë``̀ °``̀VhCGh
 »`̀à`̀dG »`̀æ`̀Ø`̀dG º``̀Yó``̀dG äÉ`̀Ñ`̀∏`̀W Oó```Y
 ,É k«eƒj  ¢üàîªdG  ≥jôØdG  ÉgÉ≤∏àj

 π``°``†``aCG º``̀jó``̀≤``̀J ≈``̀∏``̀Y É```̀ k°```̀Uô```̀Mh
 ¬`̀Lh  ≈`̀∏`̀Y  ø«eóîà°ùª∏d  á`̀eó`̀N
 IOÉØà°S’G  øe  º¡æ«μªàd  ,áYô°ùdG
 ,á«ª«∏©àdG  á`̀HGƒ`̀Ñ`̀dG  äÉ`̀eó`̀N  ø`̀e
 ôjƒ£àH  Oƒ`̀¡`̀é`̀dG  ∞«ãμJ  º`̀J  ó`̀≤`̀a
 íÑ°üàd  ,äÉÑ∏£dG  ≈∏Y  Oô``̀dG  á`̀«`̀dBG
 ´ƒf  Ö°ùëH  ,»FÉ≤∏J  »``̀dBG  πμ°ûH
 áéeôH  âªJ  PEG  ,º∏à°ù oªdG  Ö∏£dG
 ≈∏Y  ±ô`̀©`̀à`̀dG  º`̀à`̀j  å«ëH  ΩÉ`̀¶`̀æ`̀dG
 äGQÉ«îdG  áªFÉb  øe  á∏μ°ûªdG  ´ƒf
 π«©ØJ  Ö∏£c  ,Ωóîà°ùª∏d  áMÉàªdG
 QhôªdG  áª∏c  ¿É«°ùf  hCG  ÜÉ°ùëdG
 ÉªH  ,ÜÉ°ùëdG  äÉfÉ«H  ´ÉLôà°SG  hCG
 äÉÑ∏£dG  ≈∏Y OôdG  áYô°S  »a  º¡°SCG
 ∫ó©e  ¢VÉØîfG  »dÉàdÉHh  ,IOQGƒ`̀dG
 IQGRƒ`̀ dG  ÉgÉ≤∏àJ  »àdG  ä’É°üJ’G

 .É v«eƒj
 º`̀Yó`̀dG á`̀eó`̀N ¢`̀ü`̀î`̀j É`̀ª`̀«`̀ah
 ≈∏Y á`̀Ñ`̀∏`̀£`̀dG  äÉ`̀HÉ`̀ °`̀ù`̀ë`̀d  »`̀æ`̀ Ø`̀ dG
 π«¡°ùàdh  .365  Microsoft
 ådÉãdG  ∞°üdG  øe{  áÑ∏£dG  ∫ƒ°üM
 å`̀dÉ`̀ã`̀dG ∞`̀ °`̀ü`̀ dG ≈````̀dEG …OGó```````̀ YE’G
 Ωóîà°ùªdG  º`̀°`̀SG  ≈`̀∏`̀Y  z…ƒ`̀fÉ`̀ ã`̀ dG
 º¡JÉHÉ°ùëH á°UÉîdG QhôªdG áª∏ch
 »`̀à`̀dGh  .Mirosoft365  ≈`̀∏`̀Y
 ≥«Ñ£J  ≈∏Y  ∫ƒ`̀Nó`̀dG  ø`̀e  º¡æμªJ
 ó≤a  ,Microsoft Teams
 ¿hÉ©àdG  º`̀J  ¬``̀fCG  »°ùjôªdG  äó``̀cCG
 º«ª°üàd  âaƒ°ShôμjÉe  ácô°T  ™e
 øe áÑ∏£dG øμªJ á«fhôàμdEG  áëØ°U
 á°UÉîdG  äÉfÉ«ÑdG  ≈∏Y  ∫ƒ°üëdG
 ∫Ó``N ø```e ∂`````dPh ,º`̀¡`̀JÉ`̀HÉ`̀ °`̀ù`̀ë`̀H

https://  §HGôdG  ≈∏Y  ∫ƒNódG
 ºJ  É``e  π`̀ã`̀e  ,net.yalla365
 Oô∏d  á«fhôàμdEG  áëØ°U  ¢ü«°üîJ
 áÑ∏£dG  ™«ªL  äGQÉ`̀°`̀ù`̀Ø`̀à`̀°`̀SG  ≈`̀∏`̀Y
 øe  ∂``̀dPh  ,äÉHÉ°ùëdÉH  á≤∏©àªdG
https://  §`̀HGô`̀dG  IQÉ``̀jR  ∫Ó`̀N
net /ya l la - .ya l la 365

 ΩÓaC’G øe OóY  ô°ûf  ºJh  ,form
 øY ø«eóîà°ùªdG ™«ªéd ájOÉ°TQE’G
 áëØ°U  ≈∏Y  äÉÑ∏£dG  ºjó≤J  á≤jôW

.»æØdG ºYódG

 ø«eóîà°ùªdG øe ºYO Ö∏W ∞dCG 40 øe ôãcCG RÉéfEG

 á°SGQódG ≥«∏©J AóH òæe á«ª«∏©àdG áHGƒÑ∏d IQÉjR ø«jÓe 5 øe ôãcCG

.»°ùjôªdG ájOÉf |

 äÉÄØdG  ∞∏àîe  ø`̀e  ô«Ñc  πYÉØJ  §°Sh
 ó¡©e ºààNG ;ÉcQÉ°ûe 819 ácQÉ°ûªH ,ájôª©dG
 »YƒdG{  èeÉfôH  á«°SÉ«°ùdG  á«ªæà∏d  øjôëÑdG
 zó©H  ø`̀Y{  Qƒ¡ªé∏d  ¬eób  …ò`̀dG  z»°SÉ«°ùdG
 ∫ÓN á«fhôàμdEG  äGô°VÉëe ¢ùªN ∫ÓN øe
 QÉWG  »a  ∂dPh  ,…QÉédG  πjôHCG  15-1 IôàØdG
 »a  √QhO  ájOCÉJ  á∏°UGƒe  ≈∏Y  ó¡©ªdG  ¢UôM
 ±hô`̀¶`̀dG  π`̀X  »`̀a  »°SÉ«°ùdG  »`̀Yƒ`̀dG  á«ªæJ

.áægGôdG
 áeõM ∫Ó``N ø`̀e è`̀eÉ`̀fô`̀Ñ`̀dG ±ó`̀¡`̀à`̀°`̀SGh
 ó¡©ªdG  QhO  õjõ©J  á«fhôàμdE’G  äGô°VÉëªdG

 ø«H á`̀«`̀°`̀SÉ`̀«`̀°`̀ù`̀dG á`̀aÉ`̀≤`̀ã`̀dG ô`̀°`̀û`̀f ∫É`̀é`̀e »``̀a
 ï«°SôJ »a º¡°ùj ÉªH ,º¡à«YƒJh ø«æWGƒªdG
 »ª∏°ùdG  ¢ûjÉ©àdGh  íeÉ°ùàdGh  áæWGƒªdG  º«b
 »©ªàéªdG  QGƒ`̀ë`̀dG  AGô```̀KEGh  ,™ªàéªdG  »`̀a
 ¢û«ª¡àdG  hCG  AÉ°üb’G  á¨d  øY  G kó«©H  ™eÉédG
 »MÓ°UE’G  ´hô°ûªdG  iDhQh ±GógC’ É≤«≤ëJ

.áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y øH óªM ∂∏ªdG ádÓéd
 ø««eÓYE’G  ø`̀e  áÑîf  è`̀eÉ`̀fô`̀Ñ`̀dG  Ωó``̀bh
 âæª°†Jh  ,ø`̀«`̀«`̀æ`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG  ø``«``«``ª``jOÉ``cC’Gh
 É¡FGƒàMGh  á`̀eRC’G  IQGOEG  Iô°VÉëe  ¬JÉ«dÉ©a
 Iô°VÉëeh  ,»éæN  É`̀jô`̀cR  Qƒ`̀à`̀có`̀dG  É¡eób

 A’ƒ`̀dG  õjõ©J  »a  √QhOh  »æWƒdG  AÉªàf’G
 ,»ª«ªàdG  º`̀«`̀gGô`̀HEG  PÉ`̀à`̀°`̀SC’G  É¡eób  IOÉ«≤∏d
 ¬`̀à`̀bÓ`̀Yh »`̀Yƒ`̀£`̀ à`̀ dG π`̀ ª`̀ ©`̀ dG Iô``̀°``̀VÉ``̀ë``̀eh
 ,»Jƒ≤dG  óªëe  PÉ`̀à`̀°`̀SC’G  É¡eób  áæWGƒªdÉH
 äÉμÑ°ûd  á«æWƒdG  á«dhDƒ°ùªdG  Iô°VÉëeh
 Iƒdƒd IQƒàcódG É¡àeób »YÉªàL’G π°UGƒàdG
 »a ¿É`̀°`̀ù`̀fE’G ¥ƒ`̀≤`̀M Iô`̀°`̀VÉ`̀ë`̀eh ,á``e’Oƒ``H
 ¬∏dG ∫Ée QƒàcódG É¡eób á«FÉæãà°S’G ±hô¶dG

.…OÉªëdG
 ≈dEG  ±ó¡j  èeÉfôÑdG  ¿CG  ôcòdÉH  ôjóédG
 ácQÉ°ûª∏d  øWGƒªdG  π«gCÉJh  »`̀Yƒ`̀dG  á«ªæJ

 ¥Éã«eh  Qƒà°SódG  ΩÉ`̀μ`̀MC’  É`̀ k≤`̀ah  á«°SÉ«°ùdG
 á«WGô≤ªjódG  áaÉ≤K  ô°ûfh  ,»æWƒdG  πª©dG
 á«WGô≤ªjódG  ÇOÉÑªdG  Ωƒ¡Øe  ï«°SôJh  ºYOh
 ø«H »°SÉ«°ùdG »YƒdG á«ªæJh ô°ûfh ,áª«∏°ùdG
 ÇOÉÑeh  Qƒà°SódG  ΩÉμMC’  É k≤ah  ø«æWGƒªdG
 è`̀eGô`̀Ñ`̀dG ô`̀«`̀aƒ`̀Jh ,»`̀æ`̀Wƒ`̀dG π`̀ª`̀©`̀dG ¥É`̀ã`̀«`̀e
 ¿É°ùfE’G ¥ƒ≤ëH á°UÉîdG äÉ°SGQódÉH á≤∏©àªdG
 πª©dG ¥Éã«e ÇOÉÑeh ,Qƒà°SódG ΩÉμMC’ É k≤ah
 ∫OÉÑJh QGƒëdG áaÉ≤K ô°ûfh õjõ©Jh ,»æWƒdG
 πª©dG  »a  •GôîfÓd  ø«∏gDƒe  OGóYEGh  ,…CGôdG

.»°SÉ«°ùdG

¬``JGô``°``VÉ``ë``e º`̀ à`̀ à`̀ î`̀ j zá``«``°``SÉ``«``°``ù``dG á``̀«``̀ª``̀æ``̀à``̀dG{
É``̀cQÉ``̀°``̀û``̀e  819  á``̀ cQÉ``̀ °``̀ û``̀ ª``̀ H  á```̀ «```̀ fhô```̀ à```̀μ```̀ dE’G

:¢SÉÑY ∫Gƒf âÑàc
 »°ù«FôdG  …QÉ°ûà°S’Gh  ôFGõdG  óFÉ≤dG  ô«àNG
 ø«°ùëàd  ¿ƒμØL  ácô°ûH  »FÉ°üME’G  ô«ÑîdGh
 á«°üî°T  80  øª°V  ô°UÉf  ó«ée  ∫ÓL  á«LÉàfE’G
 èeÉfôH  øe  áæ°ùdG  √òg  »a  É¡H  AÉØàMÓd  á«ªdÉY
 IOÉ«≤dG èeÉfôH{ ≥jô©dG »μjôeC’G »aÉ≤ãdG ∫OÉÑàdG
 ,(IVLP)`H GQÉ°üàNG ±hô©ªdG z»ªdÉ©dG IôFGõdG
 ¥Ó`̀£`̀fG  ≈`̀∏`̀Y  É`̀eÉ`̀Y  80  Qhô```e  áÑ°SÉæªH  ∂```dPh
 á«μjôeC’G  á«LQÉîdG  IQGRƒd  ™HÉàdG  èeÉfôÑdG  Gòg
 .á«aÉ≤ãdGh  á«ª«∏©àdG  ¿hDƒ°ûdG  õcôe  ójóëàdÉHh
 øe èeÉfôÑdG Gòg »a ∞dCG 200 øe ôãcCG êôîJ óbh
 ójõj Éeh ,ºdÉ©dG AÉëfCG ™«ªL øe IôFGõdG äGOÉ«≤dG

.øjôëÑdG áμ∏ªe øe èjôN 500 ≈∏Y
 øª°V  √QÉ`̀«`̀à`̀NÉ`̀H  ¬JOÉ©°S  ø`̀Y  ∫Ó``L  ô`̀Ñ`̀Yh
 »a  ô`̀Ñ`̀cC’G  RÉ`̀é`̀ fE’G  ¬``̀fC’  IRQÉ`̀ Ñ`̀ dG  äÉ«°üî°ûdG
 »fóªdGh »æ¡ªdG √QGƒ°ûe ∫ÓN ºî°VC’Gh ¬Jô«°ùe
 RôÑj  »æjôëÑc  √QÉ«àNG  ¿C’  ôîØdÉH  √Qƒ©°T  ™e
 IOÉ«b  êôîJ  áYÉªd  IDƒdDƒd  É¡fCÉH  ºdÉ©∏d  øjôëÑdG

.ºdÉ©dG ∫hO ≈bQCGh ≈∏YCG øª°V á«Yƒf äGQOÉÑeh
 ∫OÉ`̀Ñ`̀à`̀dG è`̀eÉ`̀fô`̀H â`̀∏`̀ª`̀cCG{ :∫Ó``̀L ±É``̀°``̀VCGh
 èeÉfôÑdG  »a  »LôîJ  ó©Hh  2013  ΩÉY  »aÉ≤ãdG
 »JôÑN  øe  É¡ª¡∏à°SG  á«Yƒf  äGQOÉ`̀Ñ`̀e  »d  âfÉc
 ó©H  â©°SƒJ  »àdG  »aQÉ©e  áμÑ°Th  »àcQÉ°ûeh
 ¢ù«FôdGh  ¢ù°SDƒªdG  ¬`̀fG  ≈`̀dEG  G kô«°ûe  ,èeÉfôÑdG
 á`̀«`̀fhô`̀à`̀μ`̀ dE’G á`̀«`̀æ`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG á`̀«`̀©`̀ª`̀é`̀∏`̀d »``dÉ``ë``dG
 á`̀«`̀∏`̀gCG á`̀«`̀ë`̀HQ ô`̀«`̀Z á`̀«`̀©`̀ª`̀L »``̀gh ,AÉ`̀ °`̀ü`̀MEÓ`̀ d
 ΩÉY  É¡JÉ«dÉ©a  ≈dhCG  â≤∏WCG  ,π«μ°ûàdG  á«fhôàμdEG
 á©«aôdG  äÉ«°üî°ûdG  øe ´ƒæàe Qƒ°†ëH ,2014
 ¿Éc  ∂dòc  ,á«©ªédG  AÉ°†YCG  ø`̀eh  ábÓ©dG  äGP
 èeÉfôH »éjôN øe Iõ«ªe áYƒªée ™e É°ù°SDƒe
 ±QÉ©eh πªY áμÑ°ûd ø««æjôëÑdG »aÉ≤ãdG ∫OÉÑàdG
 äÉbÓ©dG  õjõ©J  á∏°UGƒe  ≈∏Y  πª©Jh  º¡©ªéJ

.zÉμjôeCGh øjôëÑdG ø«H á«aÉ≤ãdG
 ΩÉ©dG  â≤∏£fG  áμÑ°ûdG  ¿CG  ≈`̀dEG  ∫ÓL  QÉ°TCGh
 äÉbÓ©dG  º°ùb  ™`̀e  ¿hÉ`̀©`̀à`̀dÉ`̀H  É«ª°SQ  »°VÉªdG
 ºYóHh  øjôëÑdÉH  á«μjôeC’G  IQÉØ°ùdG  »a  áeÉ©dG

 ô«Ø°ùdG  øe »°üî°T Qƒ°†Mh …õ«ØëJh …ƒæ©e

 IóY áμÑ°ûdG âª¶fh .πjô«Ñ«°S øà°SÉL »μjôeC’G

 ø«Yƒ£àe AGôÑNh GQGhR âaÉ°†à°SG Éªc äÉ«dÉ©a

 πªY  á«é«JGôà°SG  áZÉ«°U  »a  Gƒª¡°SCG  ø««μjôeCG

.á«dÉëdG áμÑ°ûdG

 ¬JGQOÉÑe  øª°V  øe  ¿Éc  ¬fG  ≈dEG  ∫ÓL  âØdh

 ä’hÉ≤ªdG  ´É£b  ôjƒ£àd  äÉ°SÉ«°S  ábQh  õ«¡éJ

 á«æjôëÑdG  ∫É``̀ª``̀YC’G  Ió``æ``LCG  øª°V  »æjôëÑdG

 Iójôa  áHôéJ  »gh  ,»°VÉªdG  ΩÉ©dG  âæ°TO  »àdG

 ájOÉ°üàbG  äÉYÉ£b  5  äÉ«Fôe  ≥KƒJ  É¡Yƒf  øe

 õ`̀cô`̀e á`̀«`̀é`̀¡`̀æ`̀e ≈````̀dEG OÉ`̀ æ`̀ à`̀ °`̀ S’É`̀ Hh ¿hÉ``©``à``dÉ``H

 ,ø£æ°TGh  √ô≤eh  á°UÉîdG  á«dhódG  äÉYhô°ûªdG

 IóæLCÓd É«∏©dG áæé∏dG AÉ°†YCG øe Gƒ°†Y ¿Éc Éªc

 ¢ûjhQO  iQƒ`̀°`̀û`̀dG  ¢ù∏ée  ƒ°†Y  ÉgOƒ≤j  »àdG

 á«©ªédG  »a  äGQOÉ`̀Ñ`̀e  ≈`̀ dEG  áaÉ°VE’ÉH  ,»YÉæªdG

 »a  â∏ãªJ  AÉ`̀°`̀ü`̀MEÓ`̀d  á`̀«`̀fhô`̀à`̀μ`̀dE’G  á«æjôëÑdG

 øª°V  øjôëÑdG  êQÉ`̀N  øe  ø«Kóëàe  áaÉ°†à°SG

 ≈∏Y  OÉ`̀ª`̀à`̀Y’É`̀Hh  á«é«JGôà°S’G  ƒªædG  á∏Môe

 ¿EGóμæ«∏dGh  ÖjÉμ°S  πãe  á«fhôàμdE’G  äÉ°üæªdG

 ájOÉ«≤dG  äGQOÉÑªdG  øe  Égô«Zh  ,2017  ΩÉY  òæe

 .Iõ«ªªdG

 ájOÉ«b á«°üî°T 80 ø``ª°V »æjôëH QÉ«àNG
»μjôeC’G »aÉ≤ãdG ∫OÉÑàdG èeÉfôÑd á«ªdÉY

.ô°UÉf ∫ÓL |

ó«ªëŸG ó«ª malmahmeed7@gmail.com

 ádÉ°SQ »a IAGôb
¢ù«FôdG ô«eC’G

 ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U É¡¡Lh »àdG QÉÑcE’Gh áÑëªdG ádÉ°SQ
 áμ∏ªe Ö©°T ≈dEG  ,ôbƒªdG  AGQRƒdG  ¢ù«FQ áØ«∏N ∫BG  ¿Éª∏°S  øH áØ«∏N
 ¬îjQÉJ »a Ωƒ«dG  É¡∏é°ùj »àdG  IójóédG ìÉéædG  á°üb ≈∏Y øjôëÑdG
 ,(19  ó«aƒc)  óéà°ùªdG  ÉfhQƒc  ¢Shô«a  áëFÉéd  ¬jó°üàH  πaÉëdG
 ÜÉÑ°SC’  ,Gô«ãc  IAGô≤dG  IOÉYEG  ÖLƒà°ùJh  ,πeCÉàdGh  ∞bƒàdG  ≥ëà°ùJ
 ,∫É°SQE’G á≤jôW ,â«bƒàdG ,¬«dEG á∏°SôªdG ,π°SôªdG :»a ÉgRôHCG ,IójóY
 áëLÉædG  ádÉ°SôdG  OƒæH  º`̀gCG  ΩÉªàdÉH  »g  ∂∏Jh  ..ádÉ°SôdG  iƒàëeh

.á∏YÉØdGh
 »fÉ°ùfE’G ºMÓàdG ≈∏Y ádÉ°SôdG ájGóH »a ócCG ¢ù«FôdG ô«eC’G ƒª°S
 √QÉÑàYÉH  ó¡°ûªdG  ôjƒ°üJh  ,ÉfhQƒc  ¢Shô«a  á¡LGƒe  »a  »æWƒdG
 ó°V á«ªdÉ©dG ÜôëdG áMÉ°S »a øWGƒe πc øe á°ü∏îe á«dƒ£H ácQÉ°ûe
 øe ójõªdG ∫òH ƒëf á«HÉéjE’G ábÉ£dG ô°ûfh ºª¡dG òë°T ™e ,ÉfhQƒc
.ø«æWGƒªdGh øWƒdG πLCG øe IQÉ°ùLh ±ô°T πμH ,á«ë°†àdGh AÉ£©dG
 IRQÉ`̀H  IQÉ`̀°`̀TEG  ,¢ù«FôdG  ô`̀«`̀eC’G  ƒª°S  øe  áªjôμdG  ádÉ°SôdG  »a
 ¢Shô«a  á¡LGƒe »a  ∫hC’G  »eÉeC’G  ∞°üdG  Oƒæéd  ,áë°VGh IOÉ°TEGh
 º¡∏ªY  √ƒª°S  ∞°Uh  óbh  ,»°†jôªàdGh  »Ñ£dG  ºbÉ£dG  ºgh  ,ÉfhQƒc
 π°UGƒj{  ºbÉ£dG  Gòg  ¿CÉH  ,π«°üØJh  ábO  πμH  º¡JÉ«ë°†Jh  ºgó¡Lh
 áeÓ°S  πLCG  øe  á≤«bO  πc  »a  ô£î∏d  ¬ n°ùØf  ¢V qô©ojh  ,QÉ¡ædÉH  π«∏dG
 »Ñ£dG ºbÉ£dG ¿CÉH Ωƒ«dG ºdÉ©dG πc ¬«∏Y ™ªLG ôeCG Gògh ,zø«æWGƒªdG

.á¡LGƒªdGh ácô©ªdG áMÉ°S »a ∫hC’G ∞°üdG OƒæL ºg »°†jôªàdGh
 …ƒHCG ÜÉ£N »ah äQÉ°TCG ,¢ù«FôdG ô«eC’G ƒª°S ádÉ°SQ ¿EÉa ,∂dòch
 äÉ¡édGh  ø«∏eÉ©dG  OƒæédG  ™«ªL  ≈dEG  º«μM  ∫hDƒ°ùe  ádÉ°SQh  ,™«aQ
 á«ë°†àdÉH  ,ôjó≤àdGh  áÑëªdG  øY  ô«Ñ©àdÉH  ,á¡LGƒªdG  »a  ácQÉ°ûªdG
 ´ÉaO Iƒb ,áaÉë°üdG ,ΩÓYE’G ,á«∏NGódG{ :»a äÉæÑdGh AÉæHCÓd AGóØdGh
 áYÉæ°üdGh ,ä’É°üJ’Gh äÓ°UGƒªdGh ,º«∏©àdGh á«HôàdGh ,øjôëÑdG

.zá«æWƒdGh á«ª°SôdG Iõ¡LC’G øe Égô«Zh ,IQÉéàdGh
 ¬«LƒàdG ,ôjó≤àdGh IOÉ°TE’G ó©H ,âæª°†J ádÉ°SôdG ¿CG ÖfÉéH Gòg
 Qó°üJ  ’  PEG  ,á`̀aOÉ`̀¡`̀dG  ádÉ°SôdG  º«bh  ÇOÉ`̀Ñ`̀e  »`̀g  ∂∏Jh  ,∞«∏μàdGh
 ¢SƒØædG  áÄ«¡Jh  ,ôjó≤àdGh  IOÉ`̀°`̀TE’G  ó©H  ’EG  ,áëLÉædG  äÉ¡«LƒàdG
 á«©ªàéªdG  ácQÉ°ûªdG  ≥≤ëàJ  ∂dòHh  ,á«HÉéjE’G  ábÉ£dÉH  ôYÉ°ûªdGh
 ºK  ,’hCG  √ôjó≤J  ºJ  ób  ºgó¡L  ¿CG  ™«ªédG  ô©°ûj  å«M  ,á«æWƒdGh
 πª©dG  áØYÉ°†ªd  OGó©à°S’G  πc  ø««æ©ªdG  øe  óé«d  ¬«LƒàdG  »JCÉj
 ™«ªé∏d ¬àdÉ°SQ »a √ƒª°S ô«còJ ∫ÓN øe ∂dPh ,¢UÓNE’Gh ó¡édGh
 øe IQOÉ°üdG äGAGôLE’ÉH ΩGõàd’G ôÑY ,Iô«ÑμdG á«æWƒdG á«dhDƒ°ùªdÉH

 .º¡∏ªY ™bGƒe »a A’Dƒg ≈∏Y AÖ©dG ójõj ’ ≈àM ,á«æ©ªdG äÉ¡édG
 πéN  ’  ¬fCGh  ,áæμªe  É¡aGógCGh  ,á«©bGh  ádÉ°SôdG  íÑ°üJ  ≈àMh
 á¡LGƒªdG √òg ¿CGh ,á«æ©ªdG äÉ¡édG äGAGôLEÉH ΩGõàd’G »a CÉ£N ’h
 ΩÉàdG  ΩGõàd’Gh  ,óMGƒdG  ≥jôØdG  ìhôH  πª©j  ¿CG  ™«ªédG  øe  Ö∏£àJ
 OÉLCG  ó≤a  ,á«dhDƒ°ùªdGh  ∫hDƒ°ùªdG  ™bƒe  ¿Éc  Éª¡e  ,äGOÉ°TQE’G  áaÉμH
 √ƒª°S ¢VôY Éªæ«M ,√ôÑNh áμæMh áªμM πμH ¢ù«FôdG ô«eC’G ƒª°S
 ∞«ch  ,ø«YƒÑ°SCG  Ióªd  »dõæªdG  ôéëdG  äGAGôLEÉH  É«°üî°T  ¬eGõàdG
 øe ø«æWGƒªdG áeóNh »eƒμëdG πª©dG IQGOEG »a πª©dG á°SQÉªªH ΩÉb
 ,»ëdG ∫ÉãªdGh RQÉÑdG êPƒªædGh á≤ëdG Ihó≤dG »g √ògh ..¬àeÉbEG ô≤e
 ,Égò«ØæàH  ¢SÉædG  ™é°ûàj  å«M  ,É¡dÉ°üjEG  OGôªdG  ádÉ°SôdG  ìÉéf  »a
 .äGAGôLE’ÉH Ωõà∏j øe ∫hCG ƒg ºgƒYójh º¡¡Lƒj øe ¿hóéj Éªæ«M
 ¿CÉ°ûdG  ≈∏Y  ¬àdÉ°SQ  »`̀a  ¢ù«FôdG  ô`̀«`̀eC’G  ƒª°S  ó«cCÉJ  ¿CG  Éªc
 á«ªgCGh  ,ÉfhQƒc  ¢Shô«a  á¡LGƒe  »a  ,»ªdÉ©dG  ô«ª°†dGh  »fÉ°ùfE’G
 Iõ«ªàe  IQÉ°TEG  ∂dòc  ó©j  ,…ô°ûÑdG  ô°üæ©dG  »a  »≤«≤ëdG  QÉªãà°S’G
 ,ºFÉ≤dG ™°VƒdG ™e πeÉ©àdG »a ,âHÉãdGh ï°SGôdG »æjôëÑdG è¡ædG ≈dEG
 ∞«ch  ,õ«ªàdGh  ìÉéædG  ¢ü°übh  ,á«bÉÑà°S’G  äGƒ£îdG  PÉ`̀î`̀JGh
 Ö©°ûdG  øjƒμJ  øe  AõL  É¡à«ªæJh  É¡é¡f  ¿CG  øjôëÑdG  áμ∏ªe  âàÑKCG
 »gh  ..º`̀FGó`̀dG  RGõ`̀à`̀Y’Gh  ôîØ∏d  Qó°üe  Gò`̀gh  ..áî°SGôdG  ¬àaÉ≤Kh
 ,RÉéfE’Gh RGõàY’G øe ójõe ≈dEG øWGƒªdG ™aóJ áØ«°üMh á«cP IQÉ°TEG

.á«HÉéjE’G ádÉ°SôdG ¢ù«FôdG ô«eC’G ƒª°S É¡H ºààNG »àdGh

 ¿hDƒ`̀°`̀Th ∫É`̀¨`̀°`̀TC’G ô``̀jRh ∫É`̀ b
 »`̀fGô`̀ª`̀©`̀dG §`̀«`̀£`̀î`̀à`̀dGh äÉ`̀jó`̀∏`̀Ñ`̀dG
 ,∞∏N  ¬∏dGóÑY  øH  ΩÉ°üY  ¢Sóæ¡ªdG
 ∫ÉªYCG  øe  %75  øe  AÉ¡àf’G  ºJ  ¬fEG
 á≤jóëdG ôjƒ£J øe á«fÉãdG á∏MôªdG
 ¬fCG  Éë°Vƒe ,áeÉY  IQƒ°üH á«FÉªdG
 ∞bGƒe  á≤£æe  øe  %90  RÉéfEG  ºJ
 »`̀fÉ`̀Ñ`̀ª`̀dG  ø``̀e  %80h  äGQÉ``«``°``ù``dG

.á≤jóëdG »a á«eóîdG
 ¿CG  ≈``̀dEG  ∞∏N ô`̀jRƒ`̀dG  QÉ`̀ °`̀TCGh
 ¢UÉN  ΩÉªàgÉH  ≈¶ëj  ´hô°ûªdG
 ,ióØªdG OÓÑdG πgÉY áæjôb ¿ód øe
 ,ICGô`̀ª`̀∏`̀d  ≈`̀∏`̀YC’G  ¢ù∏éªdG  á°ù«FQ
 Iô`̀«`̀eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  áÑMÉ°U
 »àdG ,áØ«∏N ∫BG º«gGôHEG âæH áμ«Ñ°S
 á≤jóëdG çhQƒe ≈∏Y ®ÉØëdG äócCG

.»îjQÉàdG á«FÉªdG
 çhQƒe  ≈∏Y  ®ÉØëdG  ó`̀cCG  Éªc
 IOÉYEGh  »îjQÉàdG  á«FÉªdG  á≤jóëdG
 º`̀à`̀J  ¿CG  ≈``̀∏``̀Y  á``̀≤``̀jó``̀ë``̀dG  π``̀«``̀gCÉ``̀J
 πμ°ûdGh  äGô«ëÑdG  ≈∏Y  á¶aÉëªdG
 »°TÉªªdG »a á∏ãªàe ,á≤jóë∏d ΩÉ©dG

 IOƒLƒªdG  á«FÉªdG  äÉë£°ùªdGh
.Iôª©ªdG QÉé°TC’Gh

 á≤jóëdG  ´hô°ûe  ó©j{  :∫É`̀bh
 á«eóîdG äÉYhô°ûªdG ºgCG øe á«FÉªdG
 ácGô°ûdÉH IQGRƒdG É¡«∏Y πª©J »àdG
 »JCÉjh  ,áª°UÉ©dG  áfÉeCG  ¢ù∏ée  ™e
 á«é«JGôà°SG  øª°V  ´hô°ûªdG  Gòg
 »a AGô°†îdG á©bôdG IOÉjõd IQGRƒdG
 á«¡«aôJ  ™jQÉ°ûe  ô«aƒJh  áμ∏ªªdG

.zø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒª∏d
 πª©dÉH  AóÑdG  ºJ{  ¬fCG  í°VhCGh
 ô°üæY ºgCG ó©J »àdGh äGô«ëÑdG »a
 AóÑdG ºJ å«M á«FÉªdG á≤jóëdG õ«ªj
 âªJ  Éªc  ,ºcGôàªdG  ø«£dG  á`̀dGREÉ`̀H
 ∫ƒM  IOƒ`̀Lƒ`̀ª`̀dG  Qƒî°üdG  á```̀dGREG
 ójóëJ  ≈``̀ dEG  á`̀aÉ`̀°`̀VEG  ,ø`̀«`̀Jô`̀«`̀ë`̀Ñ`̀dG
 ≥«°ùæàdÉH  äÉî°†ªdG  áaôZ  ™bƒe
 ø«©ªdG  ¢üàîªdG  …QÉ°ûà°S’G  ™e

 ø`̀«`̀Jô`̀«`̀ë`̀Ñ`̀dG º`̀ «`̀ eÉ`̀ °`̀ü`̀ J OGó````````YE’
 áeGóà°SÉH ≥∏©àªdG  »æØdG  ìôà≤ªdGh

.zø«Jô«ëÑdG
 AÉ¡àf’G  º`̀ J{  :∞`̀∏`̀N  ±É`̀ °`̀VCGh
 AGô°†îdG äÉë£°ùªdG  øe %70 øe
 QÉé°TC’G øe ¢†©H áaÉ°VEG âªJ Éªc
 íFGhôdG  äGP  QÉé°TC’Gh  IôgõªdG
 …ó`̀æ`̀¡`̀ dG ø`̀«`̀ª`̀°`̀SÉ`̀«`̀dÉ`̀c á``jô``£``©``dG
 Iô`̀ª`̀ã`̀ª`̀dG QÉ``̀é``̀°``̀TC’G ≈```̀ dEG á``aÉ``°``VEG

 á¡cÉØdG  QÉé°TCG  GójóëJh  á«∏ëªdG
 ¿ÉeôdGh  ¿ƒª«∏dG  QÉé°TCGh  Rƒ∏dÉc
 QÉ``̀é``̀°``̀TCGh QÉ``̀æ``̀μ``̀ dGh ƒ``̀é``̀fÉ``̀ª``̀dGh
 %15  πμ°ûJ  »àdG  ø«àdGh  ∫É≤JôÑdG
 π«îædGh  QÉé°TC’G  OóY  »dÉªLEG  øe
 á`̀≤`̀jó`̀ë`̀dG »``̀a É``̀gOó``̀Y ≠`̀∏`̀Ñ`̀j å`̀«`̀M
 …CG  ,á`̀∏`̀î`̀fh  Iôé°T  952  »`̀dGƒ`̀M
 »∏μdG Oó©dG øe %170 áÑ°ùæH IOÉjR

.zQÉé°TCÓd

 á`̀«`̀FÉ`̀ª`̀dG  á`̀ ≤`̀ jó`̀ ë`̀ dG  ´hô`̀ °`̀ û`̀ ª`̀ d  RÉ```̀ é```̀ fE’G  á`̀Ñ`̀ °`̀ù`̀f  ٪75



بيانات الخبر
اليوم

التاريخ
الخبر

جهة النشر
الصفحة

العدد
الرابط اإللكتروني

 iô`̀Ñ`̀μ`̀dG á`̀ª`̀μ`̀ë`̀ª`̀dG â`̀ª`̀μ`̀M
 10  øé°ùdÉH  ≈```̀dhC’G  á«FÉæédG
 ¬ªjô¨Jh  »æjôëH  ≈∏Y  äGƒæ°S
 »a  QÉ``é``JÓ``d  QÉ``̀æ``̀jO  ±’BG  10
 â°†b  É`̀ª`̀«`̀a  IQó``î``ª``dG  OGƒ``̀ª``̀ dG
 Ióe  øjôNBG  3  ¢ùÑëH  áªμëªdG
 QÉæjO ∞dCG  º¡æe πc ºjô¨Jh áæ°S
 áHƒ≤Y ø`̀e  º``gó``MCG  AÉ``Ø``YEG  ó`̀©`̀H
 øY √OÉ```°```TQEG ≈```̀dEG Gô`̀¶`̀f ™`̀«`̀Ñ`̀dG
 ,IQóîªdG  OGƒªdG  Qó°üe  º¡àªdG

.äÉWƒÑ°†ªdG IQOÉ°üªH äôeCGh
 ≈dEG á©bGƒdG π«°UÉØJ Oƒ©Jh
 äGQóîªdG  áëaÉμe  IQGOEG  »≤∏J
 ∫hC’G º¡àªdG ΩÉ«≤H ó«ØJ äÉeƒ∏©e
 ¢û«°ûëdG  IOÉe  RGô`̀MEGh  IRÉ«ëH
 ,»WÉ©àdGh ™«ÑdG ó°ü≤H IQóîªdG
 øe ¿PEG Qó°üà°SG ∂dP ≈∏Y AÉæHh
 ¢û«àØJh  §Ñ°†H  áeÉ©dG  áHÉ«ædG
 ´QÉ`̀°`̀T  »`̀a  ¬£Ñ°V  º``̀Jh  º¡àªdG
 äÉeƒ∏©e  OhQh  ó©H  äÉ`̀eó`̀î`̀dG
 ¬JQÉ«°S  »`̀a  ∑É`̀æ`̀g  √Oƒ```Lh  ø`̀Y
 ≈∏Y  ôã©j  º`̀d  kÉ`̀ «`̀JGP  ¬°û«àØàHh
 ≈∏Y ôãY ¬JQÉ«°S ¢û«àØàHh A»°T
 á©£b  ≈∏Y  …ƒàëJ  ôFÉé°S  áÑ∏Y
 á©£b ¬H ¢ù«ch ¿ƒ∏dG áæcGO á«æH

 QÉ`̀KBG  ¬H  ¢ü≤eh  IOÉªdG  äGP  øe
 ÜÉ≤YCG  áKÓKh  ¢SÉ°ùM  ¿Gõ«eh
 ≈∏Y  É¡æe  π`̀c  …ƒ`̀à`̀ë`̀J  ôFÉé°S
 kÉ«∏ª©e âÑK PEG  ,É¡«a ¬Ñà°ûe IOÉe
 IOÉe  ≈∏Y  …ƒàëJ  É¡©«ªL  É¡fCG

.IQóîªdG ¢û«°ûëdG
 ∫hC’G  º¡àªdG  á≤aôH  ¿É``̀ch
 ™``̀HGô``̀dG º`̀¡`̀à`̀ª`̀dG IQÉ``«``°``ù``dG »``̀a
 ô«Z  á`̀dÉ`̀M  »`̀a  É¡æ«M ¿É`̀c  …ò``̀dG
 ¬°û«àØàHh  ,¬£Ñ°V  ºàa  á«©«ÑW
 áæcGO  á«æH  á©£b  ≈∏Y  ôã oY  kÉ«JGP
 …ƒàëJ  É¡fCG  kÉ«∏ª©e  âÑK  ¿ƒ∏dG
 ,IQóîªdG  ¢û«°ûëdG  IOÉ`̀e  ≈∏Y
 Qó`̀°`̀ü`̀e  ø``̀Y  ∫hC’G  ∫GDƒ``̀ °``̀ ù``̀ Hh
 OÉàYG  ¬fCÉH  ô`̀bCG  IQóîªdG  OGƒªdG
 ,»`̀fÉ`̀ã`̀ dG º`̀¡`̀à`̀ª`̀dG ø``̀e É`̀¡`̀ª`̀∏`̀°`̀ù`̀J
 º¡©e  ¿hÉ©à∏d  √OGó©à°SG  ÉjóÑe
 äÉjôëàdG  âjôLCÉa  ,¬£Ñ°V  »a
 áfÉ©à°S’G  âªJh  ¬dƒM  ájô°ùdG
 kÉ«ØJÉg π°üJG …òdG ∫hC’G º¡àªdÉH
 ≈∏Y  ¬©e  ≥ØJGh  »fÉãdG  º¡àªdÉH
 ÉªH  IQóîªdG  ƒÑ°ûdG  IOÉ`̀e  AGô°T
 ¿CG  ≈∏Y  GQÉ`̀æ`̀jO  ¿ƒ°ùªN  ¬àª«b
 Üô≤dÉH  º∏°ùàdGh  º«∏°ùàdG  ¿ƒμj
 ≈∏Yh  ,»fÉãdG  º¡àªdG  øμ°ùe  øe

 á≤aQ ∫hC’G º¡àªdG π≤àfG ∂dP ôKCG
 ,¬«∏Y  ¢†Ñ≤dG  ºàa  §Ñ°†dG  Iƒ`̀b
 ¢ù«c ≈∏Y ¬JRƒëH ôãY ¬°û«àØàHh
 ,á«dÉà°ùjôc  IOÉ`̀e  ≈∏Y  …ƒàëj
 ≈∏Y  …ƒàëJ  É`̀¡`̀fCG  É«∏ª©e  âÑK
 ºJ  É`̀ª`̀c  ,ø«eÉà«ØeÉã«ªdG  IOÉ``̀e
 ¬©e  ôã oYh  ådÉãdG  º¡àªdG  §Ñ°V

.á«ÑW ¢UGôbCG ≈∏Y
 ≈dEG  áeÉ©dG  áHÉ«ædG  äóæ°SCÉa
 »a Éª¡fCG »fÉãdGh ∫hC’G ø«ª¡àªdG
 ó°ü≤H  ÉYÉH  ,2019  ΩÉY  ¿ƒ°†Z
 z¢û«°ûëdG{ IQóîe IOÉe QÉéJ’G
 ìô°üªdG  ∫Gƒ`̀MC’G  ô«Z  »a  ∂dPh
 ø«ÑªdG  ƒëædG  ≈∏Y  kÉ`̀fƒ`̀fÉ`̀b  É¡H
 GRôMCGh  GRÉM  É«fÉK  ,¥GQhC’G  »a
 É«∏≤Y  Gô``̀KDƒ``̀e  »`̀WÉ`̀©`̀à`̀dG  ó°ü≤H
 ô`̀«`̀Z »```̀a zø`̀«`̀eÉ`̀ à`̀ «`̀ Ø`̀eÉ`̀ à`̀ «`̀ª`̀ dG{
 kÉ`̀fƒ`̀fÉ`̀b É`̀¡`̀H ìô`̀°`̀ü`̀ª`̀dG ∫Gƒ````̀MC’G
 ,¥GQhC’G  »a  ø«ÑªdG  ƒëædG  ≈∏Y
 ø«ª¡àªdG ≈dEG  áHÉ«ædG  â¡Lh Éªc
 IRÉ«M  ™`̀HGô`̀dGh  ådÉãdGh  ∫hC’G
 IQó`̀î`̀e  IOÉ```̀e  »`̀WÉ`̀©`̀à`̀dG  ó°ü≤H
 ∫Gƒ```̀MC’G  ô`̀«`̀Z  »`̀a  z¢û«°ûëdG{
 ≈∏Y  ∂`̀dPh  ,ÉfƒfÉb  É¡H  ìô°üªdG

.¥GQhC’G »a ø«ÑªdG ƒëædG

äGƒæ°S 10 øé°ùdG ≈dEG É«æ«KÓK Oƒ≤J äGQóîªdG

 π«LCÉJ  ≈dhC’G  iôÑμdG  á«FÉæédG  áªμëªdG  äQôb
 ¬≤jó°U  ∂æH  ábÉ£H  ¥ô`̀°`̀S  á«°ùæédG  »`̀Hô`̀Y  á«°†b
 ïjQÉàH áeOÉ≤dG á°ù∏édG ≈dEG QÉæjO 500 É¡æe Öë°Sh
 ™e  º¡àªdG  π«ch  πÑb  øe  Oô`̀ dGh  ´ÓWÓd  πjôHCG  21

.¥GQhC’G øe áî°ùæH ¬d íjô°üàdG
 ¬≤jó°U á≤aôH ¿Éc Ée AÉæKCG  ¬fCÉH º¡àªdG ±ôàYGh
 á£°SGƒH »°Sôc ¥ôëH ô«NC’G ΩÉbh ºYÉ£ªdG óMCG »a
 ábÉ£H  ¬FÉ£YEÉH  ΩÉb  CÉ£îdG  ≥jôW  øY  á°û«°ûdG  ºëa
 GQÉæjO 30 ≠∏ÑªH »°SôμdG äÉë«∏°üJ áª«b ™aód á«μæH
 É«fÉK ábÉ£ÑdG º«∏°ùàH º≤j ºd ¬fCG ’EG ,≠∏ÑªdG ™aóH ΩÉbh

 Ωƒ«dG  ¢ùØf  »ah  ¬Ñ«L  πNGO  É¡©°Vhh  ¬≤jó°U  ≈dEG
 ±ô°Uh QÉæjO 500 Öë°Sh »dB’G ±Gô°üdG ≈dEG ¬LƒJ

.á«∏«∏dG »gÓªdG óMCG »a ≠∏ÑªdG ∂∏J
 ôÑªaƒf  23  »a  ¬fCG  º¡àªdG  ≈dEG  áHÉ«ædG  äóæ°SCGh
 πª©à°SG  ’hCG  áª°UÉ©dG  á¶aÉëe  øeCG  IôFGóH  2019
 ºbôdG  ƒgh  ¬«∏Y  »æéªdÉH  É°UÉN  É«fhôàμdG  É©«bƒJ
 ∂`̀dPh  ¬`̀H  á°UÉîdG  »``̀dB’G  ±Gô`̀°`̀ü`̀dG  ábÉ£Ñd  …ô°ùdG
 »fƒfÉb Æƒ°ùe ¿hO øe π°UƒJ É«fÉK ,»dÉ«àMG ¢Vô¨d
 ∂dP ¿Éch ¬«∏Y »æéª∏d ∑ƒ∏ªe ∫Ée ≈∏Y AÓ«à°S’G ≈dEG

.á«dÉ«àMG ¥ô£H áfÉ©à°S’G ≥jô£H

 ¬`̀≤`̀ jó`̀ °`̀U  ø```̀e  QÉ```̀æ```̀jO  500  ¥ô``̀ °``̀ S
á«∏«∏dG  »`̀gÓ`̀ª`̀ dG  »`̀ a  ≠`̀∏`̀Ñ`̀ª`̀dG  ±ô`̀ °`̀ Uh

 á`̀jô`̀jó`̀e ΩÉ```̀Y ô``jó``e ìô``°``U
 ¿CÉ``H ¥ô`̀ë`̀ª`̀dG á`̀¶`̀aÉ`̀ë`̀e á`̀Wô`̀°`̀T
 ¢†Ñ≤dG  â`̀≤`̀dCG  á`̀jô`̀jó`̀ª`̀dG  áWô°T
 Éª¡æe  πc  •QƒJ  ,ø«°üî°T  ≈∏Y
 å«M  ,áØ∏àîe  ábô°S  á«°†b  »a
 ¬àbô°S  »`̀a  ¬Ñà°ûe  É`̀ª`̀gó`̀MCG  ¿EG
 áØbƒàe  IQÉ«°S  øe  Oƒ≤f  á¶Øëe
 á≤£æªH …QÉéJ πëe øe Üô≤dÉH
 »a  ¬Ñà°ûe  ô```̀NB’G  É`̀ª`̀«`̀a  ,ó``ë``dG
 …QÉ`̀é`̀J π`̀ë`̀ª`̀H É`̀Ø`̀JÉ`̀g ¬`̀à`̀bô`̀°`̀S

.¥ôëªdÉH
 ô`̀KEG  ájôjóªdG  ¿CG  í`̀ °`̀VhCGh
 ,Éª¡«dEG  QÉ°ûªdG  ø«ZÓÑdG  É¡«≤∏J
 åëÑdG  äÉ«∏ªY  Iô°TÉÑªH  âeÉb
 øY äô`̀Ø`̀°`̀SCG »`̀à`̀dGh ,…ô`̀ë`̀à`̀dGh
 Éª¡«a  ¬`̀Ñ`̀à`̀°`̀û`̀ª`̀dG  á`̀jƒ`̀g  ó`̀jó`̀ë`̀J

 ¢†Ñ≤dGh  ø`̀«`̀à`̀©`̀bGƒ`̀dG  ÜÉ`̀μ`̀JQÉ`̀H

 ájôjóe  ΩÉ`̀Y  ôjóe  ó`̀cCGh  .Éª¡«∏Y

 ºJ  ¬`̀fG  ¥ôëªdG  á¶aÉëe  áWô°T

 á`̀«`̀fƒ`̀fÉ`̀≤`̀dG äGAGô```````̀LE’G PÉ``̀î``̀JG

 ≈dEG  ø«à«°†≤dG  á`̀dÉ`̀MEGh  á`̀eRÓ`̀dG

.áeÉ©dG áHÉ«ædG

 ájôjóe  ΩÉ`̀Y  ô`̀jó`̀e  ìô`̀°`̀U
 á«HƒæédG  á¶aÉëªdG  áWô°T
 â`̀≤`̀dCG á`̀jô`̀jó`̀ª`̀dG á`̀Wô`̀°`̀T ¿CÉ```̀H
 »æjôëH) ¢üî°T ≈∏Y ¢†Ñ≤dG
 ¬dÉ©°TEG  »a  ¬Ñà°ûe  (kÉeÉY  19
 É¡aƒbh  AÉæKCG  IQÉ«°S  »a  QÉædG
 ≈°ù«Y  á`̀æ`̀jó`̀ª`̀H  ∫õ`̀ æ`̀ e  ΩÉ````̀eCG
 IQÉ«°S  ≈`̀ dEG  ≥jôëdG  OGó`̀à`̀eGh
 Üô≤dÉH  áØbƒàe  âfÉc  ,iô`̀NCG

.É¡æe
 ôKEG  ,ájôjóªdG ¿CG  í°VhCGh
 ,¿CÉ°ûdG  Gò`̀g  »a  kÉZÓH  É¡«≤∏J
 åëÑdG äÉ«∏ªY Iô°TÉÑªH âeÉb
 øY äô`̀Ø`̀°`̀SCG »`̀à`̀dG …ô`̀ë`̀à`̀dGh
 ¬H ¬`̀Ñ`̀à`̀°`̀û`̀ª`̀dG á``̀jƒ``̀g ó`̀jó`̀ë`̀J
 ô«°ûJ  å«M  ,¬«∏Y  ¢†Ñ≤dGh

 OƒLh  ≈dEG  á«dhC’G  äÉeƒ∏©ªdG
 ¬Ñà°ûªdG ø«H á«°üî°T äÉaÓN

.ø«JQÉ«°ùdG ióMEG ∂dÉeh ¬H
 ájôjóe  ΩÉ`̀Y  ôjóe  QÉ`̀°`̀TCGh

 á«HƒæédG  á¶aÉëªdG  áWô°T
 äGAGôLE’G  PÉîJG  QÉL ¬fCG  ≈dEG
 á`̀ dÉ`̀MEGh ,á``̀eRÓ``̀dG á`̀«`̀fƒ`̀fÉ`̀≤`̀dG

.áeÉ©dG áHÉ«ædG ≈dEG á«°†≤dG

 É`̀ bô`̀ °`̀ S ø``«``ª``¡``à``e ≈``̀ ∏``̀ Y ¢``̀†``̀ Ñ``̀≤``̀ dG
’É``̀≤``̀f É```̀Ø```̀JÉ```̀gh Oƒ```̀≤```̀ f á``̀¶``̀Ø``̀ë``̀e

IQÉ«``°S ¥ô``MCG ÜÉ```°T ≈``∏``Y ¢``†Ñ`≤`dGh ..
á«°üî°T  äÉ``̀ aÓ``̀ N  Ö`̀Ñ`̀``̀°`̀ù`̀``̀H  ô``̀ ```̀ NBG
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 á°Vôªe  ≈∏Y  …ó©àdG  »a  º¡àªdG  π°ûa

 ¬jó©àd  ÖÑ°S  ≈dG  ∫ƒ°UƒdG  »a  á«fÉª∏°ùdG

 á©bGƒdG  Ωƒ`̀j  ¬``̀fEG  ∫É``̀bh  ,Üô`̀°`̀†`̀dÉ`̀H  É¡«∏Y

 Ó«d  á©HÉ°ùdG  áYÉ°ùdG  òæe  ôªîdG  ≈°ùàMG

 Ó«d  ´QÉ`̀°`̀û`̀dG  »`̀a  ≥∏£fGh  Iô°TÉ©dG  ≈àM

 ÖÑ°S  …Qó`̀j  ¿CG  ¿hO  ¬à∏©ØH  ΩÉ`̀bh  ∫ƒéà∏d

 ≈∏Y ¬dhGóJ ºJ ƒjó«a ¿Éch ,á©bGƒdÉH ¬eÉ«b

 ¢†≤æj  ¢üî°T  ¬«a  ô¡¶j  π°UGƒàdG  ™bGƒe

 AÉæKG  á«fÉª∏°ùdG  ≈Ø°ûà°ùªH  á°Vôªe  ≈∏Y

 ióàYG  å«M ´QGƒ`̀°`̀û`̀dG  ó``MCG  »`̀a  É`̀gQhô`̀e

 ôa  ºK  äÉªμd  Ió`̀Y  É¡ªμdh  Üô°†dÉH  É¡«∏Y

.ÉHQÉg

 Ωƒé¡∏d â°Vô©J É¡«∏Y »æéªdG âfÉch

 …òdG  ∫õæªdG  øe  É¡LhôN  øe  äÉ¶ëd  ó©H

 å«M  ≥`̀FÉ`̀bO  ô°û©H  á«fÉª∏°ùdG  ø`̀Y  ó©Ñj

 ¢†≤fG ºKh É¡d ¢UÉî°TC’G óMCG ™ÑàJ â¶M’

 ábô°S  ’hÉ`̀ë`̀e  äÉªμd  Ió`̀Y  É¡ªμdh  É¡«∏Y

 º¡àªdG ôah ¿É°üî°T ô°†M ¿CG ≈dEG É¡àÑ«≤M

 ôjôëàH ÉeÉbh É¡LhR ™e â∏°UGƒJh ÉHQÉg

 Éªæ«H %80 áÑ°ùæH ¬«∏Y âaô©J å«M ,ÆÓH

.%100 áÑ°ùæH Oƒ¡°ûdG ¬«∏Y ±ô©J

 ºJ á``eRÓ``dG äÉ`̀jô`̀ë`̀à`̀dG AGô```̀LEG ó`̀©`̀Hh

 πeÉY ƒ``̀gh º`̀¡`̀à`̀ª`̀dG á`̀jƒ`̀g ≈```dEG  π`̀°`̀Uƒ`̀à`̀dG

 äÉ≤«≤ëàH  ±ôàYG  å«M  ,ÉeÉY  28  …ƒ«°SBG

 Ó«d  ≈°ûªàj  ¿Éc  á©bGƒdG  Ωƒj  ¬`̀fCG  áHÉ«ædG

 ∫hÉæJ  å«M  ôμ°S  ádÉëH  ¿Éch  áeÉæªdG  »a

 êôN ºK äÉYÉ°S çÓK Ióªd ¬àaôZ »a ôªîdG

 Ióªd É¡≤MÓa ÉgóMƒd »°ûªJ ICGôeG ógÉ°Th

 É¡«∏Y  ¢†≤fG  ºK  ≥FÉbO  çÓK  ≈`̀dEG  ø«à≤«bO

 √ój  á£°SGƒH  É¡≤æNh  ÖÑ°S  ÓH  ∞∏îdG  øe

 óéæà°ùJ âfÉc »gh äÉªμd IóY É¡ªμ∏H ΩÉbh

 º¡a  ¿É°üî°T  ô`̀°`̀†`̀M  É`̀gó`̀æ`̀Yh  ñô`̀°`̀ü`̀Jh

 ø«eƒ«H Égó©Hh ¬dõæe ≈dEG  ¬LƒJh Üô¡dÉH

.¬«∏Y Gƒ°†Ñbh áWô°ûdG ∫ÉLQ ô°†M

 »æéªdG  ±ô©j  ’  ¬`̀fCG  º¡àªdG  ±É°VCGh

 É≤M’ ±ôYh ábÓY …CG É¡H ¬£HôJ ’h É¡«∏Y

 QÉ°TCG å«M ,É¡àbô°S ∫hÉMh É¡«∏Y ió©J ¬fCG

 É¡«∏Y ¬FGóàYG AÉæKG É¡àÑ«≤ëH ∂°ùªJ ¬fCG ≈dG

 å«M  ,â`̀bƒ`̀dG  ¢ùØf  »`̀a  áÑ«≤ëdG  ¥ô°ù«d

 ôjGôÑa  18  »a  ¬`̀fCG  º¡àª∏d  áHÉ«ædG  äóæ°SCG

 ´ô°T áª°UÉ©dG  á¶aÉëe øeCG  IôFGóH 2020

 ´ƒædGh ∞°UƒdÉH ø«ÑªdG ∫ƒ≤æªdG ábô°S »a

 ΩÉ©dG  ≥jô£dG  »a  É¡«∏Y »æéª∏d  ∑ƒ∏ªªdGh

 ióàYG  ¿CÉ`̀H  É¡«∏Y  ™`̀bGƒ`̀dG  √Gô``̀cE’G  ≥jô£H

 èàf  óbh  √ój  á£°SGƒH  É¡ª°ùL  áeÓ°S  ≈∏Y

 ô`̀KCG  ÜÉ`̀N ó`̀ bh ìhô`̀é`̀d  É¡°Vô©J ∂`̀ dP  ø`̀Y

 ƒgh  ¬«a  ¬``̀JOGQE’  π`̀NO  ’  ÖÑ°ùd  áªjôédG

 øjôNBG  Qƒ°†Mh  É¡«∏Y  »æéªdG  áehÉ≤e

 áªμëªdG  äQô`̀b  å«M  ,ÉHQÉg  ôØa  É¡Jóéæd

 øY  ´Éaó∏d  ΩÉ`̀ë`̀e  Üó`̀f  iôÑμdG  á«FÉæédG

 ™e  ∫ó`̀©`̀dG  IQGRh  Üó`̀f  ≥`̀jô`̀W  ø`̀Y  º¡àªdG

.¬°ùÑM QGôªà°SG

√GôcE’ÉH ábô°ùdG áª¡J ¬«dEG â¡Lh áHÉ«ædG

á`̀ «`̀ fÉ`̀ ª`̀ ∏`̀ °`̀ ù`̀ dG á``̀°``̀Vô``̀ª``̀e ≈``̀ ∏``̀ Y AGó```̀ à```̀ Y’É```̀ H º``̀¡``̀à``̀ª``̀dG
!!zÉ``̀¡``̀«``̀∏``̀Y  »```̀FGó```̀à```̀YG  Ö``̀Ñ``̀°``̀S  ±ô```````̀ YCG  ’{  :º```̀ Yõ```̀ j

 á`````̀jQGOE’G á`̀ª`̀μ`̀ë`̀ª`̀dG â``̀eõ``̀ dCG
 AÉ`̀Hô`̀¡`̀μ`̀dG á`̀Ä`̀«`̀g ≈````̀dhC’G iô`̀Ñ`̀μ`̀dG
 É°†jƒ©J QÉæjO ∞dCG 65 ™aO AÉªdGh
 â∏°UhCG  å«M  ,øjôNBGh  »æjôëÑd
 ÖJôJh QÉ≤©d AÉHô¡c äÓHÉc áÄ«¡dG
 º¡æ«μªJ ΩóY øe º¡d Qô°†J ∂dP ≈∏Y
 ¢`̀VQC’G  áMÉ°ùe  πeÉc  ≈∏Y  AÉæÑdG
 ,™`̀Hô`̀e  Ωó``̀b  771^7  â`̀¨`̀∏`̀H  »`̀à`̀dG
 á«fÉK  AÉæH  IRÉ``LEG  º¡d  Qó°üj  º`̀dh
 »YGóàdG  QÉ≤©d  ádó©e  äÉeƒ°SQ  hCG
 •ƒ£îH  Aõ`̀é`̀dG  Gò`̀g  ô`̀KCÉ`̀J  ÖÑ°ùH
 QGôb  Qó°üj  ºd  ¬`̀fCG  Éªc  ,AÉHô¡μdG

.AõédG Gòg ¿CÉ°T »a ∑Óªà°SG
 ô≤à°ùªdG  ¬fCG  áªμëªdG  âdÉbh
 ≈∏Y  áeƒμëdG  AÓ«à°SG  ¿CG  ¬«∏Y
 ¿hO ¬`̀Ñ`̀MÉ`̀°`̀U ø``̀Y G kô``̀Ñ``̀L QÉ`̀≤`̀©`̀ dG
 É¡ÑLƒj  »`̀à`̀dG  äGAGô````̀LE’G  PÉ`̀î`̀JG
 áHÉãªH  ôÑà©j  á«μ∏ªdG  ´õf  ¿ƒfÉb
 øY  É¡à«dhDƒ°ùe  ÖLƒà°ùj  Ö°üZ
 óæY ∂dÉªdG ¿CÉ°T ¿ƒμjh ¢†jƒ©àdG
 Qhô°†ªdG ¿CÉ°T ¢†jƒ©àdÉH ¬àÑdÉ£e
 ¿CG  ¬`̀d  ;´hô°ûe  ô«Z  πªY  …CG  ø`̀e
 Ée  kAGƒ°S  Qô°†dG  ¢†jƒ©àH  ÖdÉ£j
 ºbÉØJ Ée hCG Ö°ü¨dG âbh É kªFÉb ¿Éc

.∂dP ó©H Qô°V øe
 ≠∏Ñe  ô`̀jó`̀≤`̀ J  ¿CG  â``̀aÉ``̀ °``̀VCGh

 áªμëe  äÉ``̀bÓ``̀WEG  ø`̀e  ¢†jƒ©àdG
 AÉL ób Égôjó≤J ΩGO Ée ,´ƒ°VƒªdG
 Égô¶f âëJ ¬£°ùH ºJ Ée ™e É k≤Øàe
 â°ü∏îà°SG  äGóæà°ùeh  ™FÉbh  øe
 á«dhDƒ°ùªdG ¿ÉcQCG ôaGƒJ ióe É¡æe
 á«ÑÑ°ùdG  ábÓYh  Qô°Vh  CÉ£N  øe
 ¢†jƒ©àdG QGó≤e ójóëJ ºK ,Éª¡æ«H
 •Gô``aEG  ¿hO  ,Ωó`̀≤`̀J  É`̀e  Aƒ°V  ≈∏Y
 ∫hDƒ°ùªdG πªëàj ≈àM ;§jôØJ hCG
 AGOCÉ`````̀H Å``̀WÉ``̀î``̀dG ¬`̀μ`̀∏`̀°`̀ù`̀e á`̀©`̀Ñ`̀ J

 QGô`̀°`̀VCÓ`̀d G kô`̀ Ñ`̀L ¢`̀†`̀jƒ`̀©`̀à`̀dG Gò``̀g
 Qó≤H  ¿CÉ`̀°`̀û`̀dG  …hP  â`̀HÉ`̀°`̀UCG  »`̀à`̀dG
 ô«Z  ,É¡d  É kªNÉàeh  QGô`̀°`̀VC’G  √ò`̀g

 .ôÑédG Gòg ¥É£f ¬H IRhÉéàe
 ¥GQhC’G  øe âHÉãdG  ¿CG  å«Mh
 ≥aôªdG  ô«ÑîdG  ôjô≤J  á°UÉNh-
 ¬«dEG  øÄª£J  …òdGh  iƒYódG  ∞∏ªH
 ≈dhC’G É¡«∏Y ≈YóªdG ¿CG -áªμëªdG
 âeÉb  (AÉ``̀ª``̀dGh  AÉ`̀Hô`̀¡`̀μ`̀dG  á`̀Ä`̀«`̀g)
 á`̀«`̀°`̀VQCG  AÉ`̀Hô`̀¡`̀c  •ƒ`̀£`̀N  ójóªàH

 Ö`̀Jô`̀Jh ,QÉ`̀≤`̀©`̀dG ≈``̀ dEG (äÓ``̀HÉ``̀c)
 ΩóY øe ø«YóªdG Qô°†J ∂dP ≈∏Y
 áMÉ°ùe πeÉc ≈∏Y AÉæÑdG º¡æ«μªJ
 áMÉ°ùe  â`̀¨`̀∏`̀H  å`̀«`̀M  ,¢`````̀VQC’G
 ¬«∏Y  AÉæÑdG  ºàj  ºd  …ò`̀dG  AõédG
 áª«≤dG  ¿CGh  ,™`̀Hô`̀e  Ωó`̀b  771^7
 –  80)  ø«H  ìhGôàJ  ¬d  á«bƒ°ùdG

.™HôªdG Ωó≤∏d G kQÉæjO (90
 ó«Øj  É``̀e  ó`̀Lƒ`̀j  ’  ¬```̀fCG  É`̀ª`̀c
 hCG á`̀«`̀fÉ`̀K AÉ`̀æ`̀H IRÉ````̀LEG QGó``̀°``̀UEG

 »YGóàdG  QÉ≤©d  ádó©e  äÉeƒ°SQ
 •ƒ£îH  AõédG  Gòg  ôKCÉJ  ÖÑ°ùH
 QGô``̀ b Qó``°``ü``j º```̀ dh ,AÉ``̀Hô``̀¡``̀μ``̀dG
 ,AõédG  Gò`̀g  ¿CÉ`̀°`̀T  »`̀a  ∑Óªà°SG
 Ö`̀∏`̀£`̀H á``̀¡``̀L á`````̀jCG Ωó``̀≤``̀à``̀J º````̀dh
 áHÉãªH  ôÑà©j  Ée  ƒgh ,¬cÓªà°SG
 á¡L  á«dhDƒ°ùe  ÖLƒà°ùj  Ö°üZ
 èJÉædG  Qô°†dG  ¢†jƒ©àH  IQGOE’G
 âbh É kªFÉb ¿Éc Ée kAGƒ°S ,∂dP øY
 Qô°V  ø`̀e  ºbÉØJ  É`̀e  hCG  Ö°ü¨dG
 ádÉëà°SG  ™e  Éª«°S  ’h  ,∂`dP  ó©H
 ø«YóªdG  º«∏°ùàH  »æ«©dG  ò«ØæàdG

.IôKCÉàªdG áMÉ°ùªdG
 CÉ£îdG  ø`̀cQ  âÑK  ¿É`̀ c  É`̀ª`̀dh
 ,≈dhC’G  É¡«∏Y  ≈YóªdG  ÖfÉL  »a
 Qô°V  CÉ£îdG  Gòg  ≈∏Y  ÖJôJ  óbh
 øe  º¡fÉeôM  »a  πãªJ  ø«Yóª∏d
 QÉ≤©dG  áMÉ°ùe  πeÉμH  ´É`̀Ø`̀à`̀f’G
 ø«Yóª∏d ∫ƒîj Éªe ,º¡d ∑ƒ∏ªªdG
 Qô°†dG  ø`̀Y  ¢†jƒ©àdG  »`̀a  É`̀ k≤`̀M
 º¡HÉ°UCG  …òdG  …ƒæ©ªdGh  …OÉªdG
 √ò¡∏a  CÉ`̀``̀``̀``̀£`̀î`̀dG  Gò``̀g  AGô```̀L  ø``e
 ΩGõdEÉH  áªμëªdG  âªμM  ÜÉÑ°SC’G
 ø«Yóª∏d  …ODƒJ  ¿CG  É¡«∏Y  ≈YóªdG
 QÉ`̀æ`̀jO  65000  √Qó````̀bh  É`̀ k̈ `̀∏`̀Ñ`̀e

.(QÉæjO ∞dCG ¿ƒà°Sh á°ùªN)

»`̀æ`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀d  QÉ``̀ æ``̀ jO  ∞````̀ dCG  65  ™```̀ aO  zAÉ``̀ Hô``̀ ¡``̀μ``̀ dG{  ΩGõ``````̀dEG
¬`̀ °`̀ VQCÉ`̀ H IOÉ``̀Ø``̀à``̀°``̀S’G Ωó```̀ Y »``̀ a É`̀¡`̀Ñ`̀Ñ`̀°`̀ù`̀J ø``̀ Y É`̀ °`̀†`̀jƒ`̀©`̀J

 áeÉ©dG IQGOE’G ΩÉY ôjóe ìô°U
 »fóªdG  ´ÉaódG  ¿CÉ`̀H  »fóªdG  ´Éaó∏d
 óë∏d  á«æWƒdG  á∏ªëdG  ¥Ó£fG  òæe
 òØf  ,É`̀fhQƒ`̀c  ¢Shô«a  QÉ°ûàfG  øe
 Oó©H  ô«¡£J  á«∏ªY 13894 »dGƒM

.ájƒ«ëdG ≥aGôªdGh äBÉ°ûæªdG øe
 ™e  ≥«°ùæàdÉH  ¬``̀ fCG  í``̀°``̀VhCGh
 ,á«æ©ªdG  äÉcô°ûdGh  äÉ¡édG  áaÉc
 πª©dG  Iô°TÉÑªH  »fóªdG  ´ÉaódG  CGóH
 »a ájQÉéàdG äÉ©ªéªdG øe OóY »a
 ∫hóL  øª°V  ,äÉ¶aÉëªdG  ∞∏àîe
 ¿hÉ©àdÉH  É≤Ñ°ùe  √OGó``̀YEG  ºJ  »æeR
 á«æe’G  äÉjôjóªdG  ™e  ≥«°ùæàdGh
 ºJ å`̀«`̀M ,á`̀°`̀ü`̀à`̀î`̀ª`̀dG äÉ``̀¡``̀é``̀dGh
 ÉYƒ£àe  75  ÜQÉ≤j  ÉªH  áfÉ©à°S’G
 øe 20h ô«¡£àdG  äGó©ªH øjõ¡ée
 »fóªdG ´ÉaódG ∞°U •ÉÑ°Vh •ÉÑ°V
 ´ÉaódG  äÉ«dBG  øe  4  ≈`̀dEG  áaÉ°VE’ÉH

.»fóªdG
 áeÉ©dG IQGOE’G ΩÉY ôjóe QÉ°TCGh

 QÉWG  »`̀ah  ¬`̀fG  ≈`̀ dEG  »fóªdG  ´Éaó∏d
 Ö`̀jQó`̀à`̀H »`̀fó`̀ª`̀dG ´É``̀aó``̀dG ΩGõ``̀à``̀dG
 äÉ«∏ª©d  ø`̀«`̀Yƒ`̀£`̀à`̀ª`̀dG  π``̀«``̀gCÉ``̀Jh

 OóY  ≠∏H  ó≤a  ,…RGô`̀à`̀M’G  ô«¡£àdG
 ´ÉaódG  »a  ø«HQóàªdG  ø«Yƒ£àªdG
 ∂dòch  ,2516  ÜQÉ`̀≤`̀j  É`̀e  »fóªdG

 Ée »a ácQÉ°ûªdGh ±Gô°TE’ÉH ΩÉ«≤dG
 …RGôàMG ô«¡£J á«∏ªY 130 ÜQÉ≤j
 º¡∏ªY  á£N  øª°V  ø«Yƒ£àªdG  ™e

 ,äÉ¶aÉëªdG  ∞∏àîe  »a  »fGó«ªdG
 Ö`̀LGƒ`̀dG AGó``̀f ,¿ƒ`̀Yƒ`̀£`̀à`̀ª`̀dG ≈`̀Ñ`̀d
 ≥«Ñ£J πLG øe ∂dPh º¡æWh √ÉéJ
 äÉjƒà°ùe  ≈∏YCÉH  ô«¡£àdG  äÉ«∏ªY

.á«aGôàM’G
 áeÉ©dG  IQGOE’G  ¿CG  ±É``̀°``̀VCGh
 IQhO  176  äó≤Y  »fóªdG  ´Éaó∏d
 º¡ÑjQóJ  ºJ  øe  OóY  ≠∏Hh  á«ÑjQóJ
 º«≤©àdGh  ô«¡£àdG  äÉ«∏ªY  ≈`̀∏`̀Y
 äÉcô°ûdGh  ∞«¶æàdG  äÉcô°T  ø`̀e
 623  ÜQÉ`̀≤`̀j  É`̀e  á«æ©ªdG  á°UÉîdG

.GOôa
 IQGOE’G  ΩÉ```̀Y  ô``̀jó``̀e  Üô`````̀YCGh
 √ôμ°T  ø`̀Y  »fóªdG  ´Éaó∏d  áeÉ©dG
 äÉ¡édG  øe ádhòÑªdG  Oƒ¡édG  áaÉμd
 ¿ƒYƒ£àªdG  ∂`̀ dò`̀ ch  äÉ`̀cô`̀°`̀û`̀dGh
 äÉfƒμe  áaÉc  »`̀Yh  ¢ùμ©J  »àdGh
 CGó`̀Ñ`̀e π`̀«`̀©`̀Ø`̀J á`̀«`̀ª`̀gCÉ`̀H ™`̀ª`̀à`̀é`̀ª`̀dG
 áëaÉμªd  á`̀«`̀©`̀ª`̀à`̀é`̀ª`̀dG  á`̀cGô`̀ °`̀û`̀ dG

.ÉfhQƒc ¢Shô«a

ÉfhQƒc QÉ°ûàfG øe óë∏d á«æWƒdG á∏ªëdG ¥Ó£fG òæe

äBÉ``°ûæª∏d ô«¡£J á``«∏ªY ∞dCG 14 »``dGƒM òØæj »``fóªdG ´É``aódG
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IóMGh lój Éæ∏ch zô«N Éæ«a{
ó«°TQ ájRƒa

 πFÉ°Sh øe ≈dÉ©Jh ¬fÉëÑ°S ≥ëdG QÉàNG ø«M
 ≈dÉ©Jh ¬fÉëÑ°S ¿Éc á°ü≤dG á∏«°Sh º«∏©àdGh á«HôàdG
 :≈dÉ©J  ∫É`̀b  ,Ió``̀MGh  á∏«°Sh  »a  πFÉ°SƒdG  ∫õàîj
 Éæ«MhCG  ÉªH  ¢ü°ü≤dG  ø°ùMCG  ∂«∏Y  ¢ü≤f  ø`̀ë`̀f{
 zø«∏aÉ¨dG  øªd  ¬∏Ñb  øe  âæc  ¿EGh  ¿BGô≤dG  Gòg  ∂«dEG

.3/∞°Sƒj
 πFÉ°Sh ƒg ¢ü°ü≤dG »a ¬¨∏HCGh A»°T í°VhCGh
 iõ¨e  ≈∏Y  ∫óJ  á∏ãeCÉH  ¿BGô≤dG  »JCÉj  ø«M  ìÉ°†jE’G
 á°SÉ«°ùdG  »`̀a  AÉ`̀L  kÓãªa  ,É¡æe  á`̀jÉ`̀¨`̀dGh  ,á°ü≤dG
 ¿ÉªjE’G »a AÉLh ,¿hQÉ≤H AGôãdG »a AÉLh ,¿ƒYôØH
 É k°†jCG  AÉLh  ,á«gƒdE’G  ≈YOG  …òdG  ¿ƒYôa  áLhõH
 ¬ÑàμH âbó°Uh É¡HôH âæeBG »àdG ¿GôªY áæHEG ºjôªH
 ìƒf »àLhõH ôØμdG »a AÉLh ,ø«àfÉ≤dG øe âfÉch
 π«YÉª°SG  ¬∏ kdG  »ÑæH  AÉéa  áYÉ£dG  ≈∏Y  ÉeCG  ,•ƒ`̀dh
 øHÉH AÉL ¿É«°ü©dG ≈∏Yh ,(ΩÓ°ùdGh IÓ°üdG ¬«∏Y)
 ∫ÉãªH AÉLh ,(ΩÓ°ùdGh IÓ°üdG ¬«∏Y) ìƒf ¬∏dG »Ñf
 ,º«μM  âæH  ¬dƒN  :»g  ICGôeÉH  ICGôªdG  ¥ƒ≤M  ≈∏Y
 ¬∏dG  »ÑæH  AÉL ôÑ°üdG  ≈∏Yh ,á∏«∏L á«HÉë°U »gh
 AÉL áfÉ«îdG  ≈∏Yh ,(ΩÓ°ùdGh  IÓ°üdG  ¬«∏Y)  ÜƒjCG
 ìƒf  á`̀LhR  Éªgh  AÉ«ÑfC’G  äÉ`̀LhR  øe  ø«àLhõH
 ≈∏Yh ,º«gGôHEG ¬∏dG »Ñf áeÉeE’G ≈∏Yh ,•ƒd áLhRh
 ,∞¡μdG  IQƒ°S  »a  ø«àæédG  ÖMÉ°U  áª©ædG  ¿GôØc
 ¬«∏Y)  Üƒ≤©j  ¬∏dG  »Ñf  ÜÉ°ùàM’Gh  ôÑ°üdG  »`̀ah

.(ΩÓ°ùdGh IÓ°üdG
 π`̀FÉ`̀°`̀Sh ≈`̀∏`̀Y º`̀jô`̀μ`̀dG ¿BGô``̀≤``̀dG »`̀ a á`̀ ∏`̀ ã`̀ eC’Gh
 ’  Iô`̀«`̀ã`̀c  º`̀«`̀∏`̀©`̀à`̀dGh  á«Hôà∏d  äGhOCÉ`````c  ìÉ`̀ °`̀†`̀ jE’G
 hCG  ,É¡∏c  Égôcòd  Éæg  ΩÉ≤ªdG  ™°ùàj  ødh  ,É¡d  ô°üM
 ≈`̀dEG  IQÉ`̀°`̀TE’É`̀H  »Øàμæ°Sh  ,É¡©«ªL  ÉgAÉ°ü≤à°SG
 åjóëdG πLDƒfh É¡æe á¶©dGh IôÑ©dG òNCÉæd É¡°†©H

.iôNCG áÑ°SÉæe ≈dEG ôNB’G ¢†©ÑdG øY
 ,á«gƒdE’G  ≈`̀YOGh  ôÑéJh  ≈¨W  …ò`̀dG  ¿ƒYôa
 ,¬fÉëÑ°S ≥dÉîdG ™e É¡«a ácQÉ°ûªdÉH ≈àM πÑ≤j ºdh
 CÓªdG É¡jCG Éj ¿ƒYôa ∫Ébh{ :ôÑμJh AÓ©à°SG »a ∫É≤a
 ≈∏Y ¿ÉeÉg Éj »d óbhCÉa …ô«Z ¬dEG  øe ºμd  âª∏Y Ée
 ≈°Sƒe  ¬dEG  ≈dEG  ≠∏HCG  »∏©d  É kMô°U »d  π©LÉa  ø«£dG

.38 /¢ü°ü≤dG zø«HPÉμdG øe ¬æXC’ »fEGh
 á∏«°Sh  ô«N  ƒ`̀gh  ,óÑà°ùe  á«ZÉW  QÉ`̀ sÑ`̀ nL  ¬`̀ fEG
 á∏«°Sh ¿Éch ,OGóÑà°S’Gh ¿É«¨£dG äÉ«∏éJ ìÉ°†jE’
 ƒgh  ≠∏HCG  ìÉ°†jEG  á∏«°Sh  ƒ`̀gh  »M  ƒ`̀gh  ìÉ°†jEG
 ∂fóÑH ∂«éæf Ωƒ«dÉa{ :¬æY ≈dÉ©J ¬∏dG ∫Éb å«M â«e
 ÉæJÉjBG øY ¢SÉædG øe G kô«ãc ¿EGh ájBG ∂Ø∏N øªd ¿ƒμàd

.92 /¢ùfƒj z¿ƒ∏aÉ¨d
 Ωƒb øe ƒ`̀gh ,¿hQÉ``̀bh
 IÓ°üdG ¬«∏Y) ≈°Sƒe ¬∏dG »Ñf
 Éæd ¿BGô``≤``dG ¬`̀eó`̀b (ΩÓ`̀°`̀ù`̀dGh
 øªd  ìÉ°†jEG  á∏«°Sh  ¬`̀fCG  ≈∏Y
 Ée  ¿CG  º```YRh  ,á`̀ª`̀©`̀æ`̀dÉ`̀H  ô`̀Ø`̀c
 º«¶Y  AGô``̀Kh  º«©f  ø`̀e  √ó«H
 π°üMh  ,√ó``̀j  Ö°ùc  ø`̀e  ƒ`̀g
 ¿Éμa  ,¬`̀«`̀©`̀°`̀Sh  ¬ª∏©H  ¬«∏Y
 ≈∏Y  á¨«∏H  ìÉ`̀°`̀†`̀jEG  á∏«°Sh
 ≈dÉ©J  ∫É``̀b  ,á`̀ª`̀©`̀æ`̀dG  ¿Gô``Ø``c
 Ωƒb øe ¿Éc  ¿hQÉb  ¿EG{  :¬æY
 √Éæ«JBGh  º¡«∏Y  ≈¨Ña  ≈°Sƒe
 ¬ëJÉØe  ¿EG  É``̀e  Rƒ`̀æ`̀μ`̀ dG  ø``̀e

 PEG  Iƒ≤dG  »dhCG  áÑ°ü©dÉH  Aƒæàd
 ¬∏dG  ¿EG  ìôØJ  ’  ¬eƒb  ¬`̀d  ∫É`̀b
 /¢ü°ü≤dG  zø«MôØdG  Öëj  ’
 ¿CG  ø``̀e  ¬``̀eƒ``̀b  √Qò`````̀Mh  .76

 ’  ¬æμdh  ,¬`̀ d  Gƒë°üfh  ,¬`̀eƒ`̀b  ≈∏Y  ¬dÉªH  ≈¨£j
 :¬d  GƒdÉb  πH  ,G kô«ãc  √ƒdCÉ°ùj  ºdh  ,ø«ë°UÉædG  Öëj
 »a  OÉ°ùØdG  ≠ÑJ  ’h  ∂«dEG  ¬∏dG  ø°ùMCG  Éªc  ø°ùMCGh{
 ,(77 /¢ü°ü≤dG) zøjó°ùØªdG Öëj ’ ¬∏dG ¿EG ¢VQC’G
 ø«ÑdÉμàªdG øeh ,É«fódG πgCG øe ¬fCÉH ¬eƒb º∏Y Éªdh
 ∫Éb  ,É«fódG  √ò`̀g  ø`̀e  Ö«°üf  ¬`̀d  ¿CÉ`̀ H  √hô``̀cP  É¡«∏Y
 ¢ùæJ ’h IôNB’G QGódG ¬∏dG ∑ÉJBG Éª«a ≠àHGh{ :≈dÉ©J

.77 /¢ü°ü≤dG z...É«fódG øe ∂Ñ«°üf
 ¬∏dG óæY …hÉ°ùJ ’ É«fódG ¿EG :¬d ¿ƒdƒ≤j º¡fCÉch
 Égh  ÉgÉ°ùæJ  ób  Gò¡dh  ,á°Vƒ©H  ìÉæL  ájÉ¨c  ≈dÉ©J
 Ö«°üf ’EG É¡æe ∂d ¢ù«d ¬fCG º∏YGh ,É¡H ∑ôcòf øëf
 ´Éàªà°S’G  ≈∏Y  ∂JQóbh  ,É¡«a  ∑ôªY  Qó≤H  Ohóëe
 π≤àæJh ,ádÉëe ’ äƒªJ ±ƒ°S ∂fCGh ,á∏FGõdG É¡©àªH
 Oƒ∏N  ÉeCÉa  ,Oƒ∏îdGh  QGô≤dG  QGO  ,Iô`̀NB’G  QGódG  ≈dEG
 ÉªH  QÉædG  »a  Oƒ∏N ÉeCGh  ,ídÉ°üdG  ∂∏ª©H  áæédG  »a

. m¢UÉ©e øe ¬aôà≤J
 Ωó≤j  -É k©«ªL  ¬«dEG  ÉæLƒMCG  Éeh-ôÑ°üdG  »ah
 ÜƒjCG ¬∏dG »Ñf ƒg ìÉ°†jEG á∏«°Sh ºjôμdG ¿BGô≤dG Éæ«dEG
 »°VQh ôÑ°üa ,»∏àHG …òdG (ΩÓ°ùdGh IÓ°üdG ¬«∏Y)
 ≈àM ¢SÉædG ≈dEG ¬fÉëÑ°S ¬HQ ƒμ°ûj ºdh ,Ö°ùàMGh
 Ωƒ∏©eh ,AÓàHÓd ¢Vô©àj ºd  ¬fC’ ¬fÉªjEG  »a Gƒμ°T

.AÉ«ÑfC’G ºg kAÓH ¢SÉædG ó°TCG ¿CG
 ¬HQ  iOÉ`̀f  PEG  Üƒ``̀jCGh{  :≈dÉ©Jh  ¬fÉëÑ°S  ∫É`̀b

 ºMQCG âfCGh ô°†dG »æ°ùe »fCG
 ¬d ÉæÑéà°SÉa (83) ø«ªMGôdG
 √Éæ«JBGh ô°V øe ¬H Ée ÉæØ°ûμa
 áªMQ º`̀¡`̀©`̀e  º`̀¡`̀∏`̀ã`̀eh  ¬``∏``gCG
 øjóHÉ©∏d  iô``cPh  ÉfóæY  øe

.AÉ«ÑfC’G z(84)
 ¬fÉëÑ°S  ≥`̀ë`̀ dG  ô```̀cPh
 GƒfÉc  øjôNBG  AÉ«ÑfCG  ≈dÉ©Jh
 ,ø«Ñ°ùàëªdG  øjôHÉ°üdG  øe
 π«YÉª°SGh{  :¬fÉëÑ°S  ∫É≤a
 øe  π`̀c  πØμdG  GPh  ¢`̀ù`̀jQOEGh
 ÉgÉæ∏NOCGh  (85)  øjôHÉ°üdG
 ø`̀e º`````¡`````fEG É``̀ æ``̀ à``̀ ª``̀MQ »`````a

.AÉ«ÑfC’G z(86) ø«ëdÉ°üdG
 ÜÉ°ùàM’Gh  ôÑ°üdG  »ah
 ¬«∏Y)  Üƒ≤©j  ¬∏dG  »Ñf  É k°†jCG
 √ÓàHG  …òdG  (ΩÓ°ùdGh  IÓ°üdG
 √ó```̀dh »```̀a ¬`̀fÉ`̀ë`̀Ñ`̀ °`̀S √’ƒ`````̀e
 ôÑ°U ∞`̀«`̀ch ,(ΩÓ`̀°`̀ù`̀ dGh IÓ`̀°`̀ü`̀dG ¬`̀«`̀∏`̀Y) ∞`̀°`̀Sƒ`̀j
 :≈dÉ©J  ∫Éb  ,¿õëdG  øe  √Éæ«Y  â°†«HGh  Ö°ùàMGh
 â°†«HGh ∞°Sƒj ≈∏Y ≈Ø°SCG  Éj ∫Ébh º¡æY ≈dƒJh{

.84 /∞°Sƒj zº«¶c ƒ¡a ¿õëdG øe √Éæ«Y
 AÉL ¿É«°ü©dGh áYÉ£dG ≈∏Y ìÉ°†jEG á∏«°Sƒch
 áYÉ£dG ≈∏Y k’Éãe π«YÉª°SG ¬∏dG »ÑæH ºjôμdG ¿BGô≤dG
 ≈∏Y k’Éãe ìƒf øHÉH AÉLh ,ø«ªdÉ©dG Üôd º«∏°ùàdGh
 Éª∏a{  :∫hC’G  øY  ¬fÉëÑ°S  ∫Éb  ,OƒëédGh  ¿É«°ü©dG
 »fCG ΩÉæªdG »a iQCG »fEG »æH Éj ∫Éb »©°ùdG ¬©e ≠∏H
 ôeDƒJ  Ée  π©aEG  âHCG  Éj  ∫Éb  iôJ  GPÉe  ô¶fÉa  ∂ëHPCG
 /äÉaÉ°üdG  zøjôHÉ°üdG  øe  ¬∏dG  AÉ°T  ¿EG  »fóéà°S

.102
 ∫É≤a  ,OƒëédGh  ¿É«°ü©dG  ≈∏Y  ∫ÉãªdG  É`̀eCGh
 »æH  Éj  ∫õ©e  »a  ¿É`̀ch  ¬æHG  ìƒ`̀f  iOÉ`̀ fh{  :≈dÉ©J
 …hBÉ°S  ∫Éb  (42)  øjôaÉμdG  ™e  øμJ  ’h  Éæ©e  ÖcQG
 øe Ωƒ«dG º°UÉY ’ ∫Éb AÉªdG øe »æª°ü©j πÑL ≈dEG
 øe  ¿Éμa  êƒªdG  Éª¡æ«H  ∫ÉMh  ºMQ  øe  ’EG  ¬∏dG  ôeCG

.Oƒg z(43) ø«bô¨ªdG
 øjòdGh{  :≈dÉ©J  ∫É≤a  ,ôØμdG  ≈∏Y  ∫ÉãªdG  ÉeCGh
 kAÉe  ¿BÉª¶dG  ¬Ñ°ùëj  á©«≤H  ÜGô°ùc  º¡dÉªYCG  GhôØc
 √Éaƒa √óæY ¬∏dG óLhh É kÄ«°T √óéj ºd √AÉL GPEG ≈àM

.39 /QƒædG zÜÉ°ùëdG ™jô°S ¬∏dGh ¬HÉ°ùM
 ô°ûÑdG  ø`̀e  á∏ãeC’G  ºjôμdG  ¿BGô`̀≤`̀dG  πª¡j  º`̀dh

 ôÑ°üdG πgCÉH ≈ØàMG ¿BGô≤dG ¿CG ∫É≤j ’ ≈àM ø«jOÉ©dG
 ,»©«ÑW ôeCG Gògh ,§≤a ΩGôμdG π°SôdG øe ¿ÉªjE’Gh
 ¢SÉædG ó°TCG ºgh ,ô°ûÑdG øe QÉ«NC’G ¿ƒØ£°üªdG º¡a
 πFÉ°Sh Ωó≤j ¿BGô≤dG ƒg Égh ,ÉHÉ°ùàMGh G kôÑ°Uh kAÓH
 IQƒ°S  »a  Gò`̀g  AÉ`̀L  ,ø«jOÉ©dG  ô°ûÑdG  øe  ìÉ°†jEG
 ÉjÉ°†≤dG øe á«°†b »a âdõf IQƒ°S »gh ,ádOÉéªdG
 ¬LhR  ø«ª∏°ùªdG  øe  πLQ  ôgÉX  ø«M  á«YÉªàL’G
 ¥ÓW ƒ`̀gh !!»```eCG  ô¡¶c »∏Y â``̀fCG  :É`̀¡`̀d  ∫É`̀b  ¿CÉ``̀H
 ¬LhR ≥∏£«d πLôdG ¬dƒ≤j á«∏gÉédG »a É k©FÉ°T ¿Éc
 ≈∏Y ¥Ó£dG  Gòg ™bh ó≤d  ,¬«a  á©LQ ’ É kæFÉH  É kbÓW
 ≈dEG  äAÉéa  ,º«μM  âæH  ádƒN  »g  á∏«∏L  á«HÉë°U
 »a  ¬dOÉéJ  (º∏°Sh  ¬«∏Y  ¬∏dG  ≈∏°U)  ¬∏dG  ∫ƒ`̀°`̀SQ
 ¬∏dG  ≈∏°U  ¿Éch  ,≈dÉ©J  ¬∏dG  ≈dEG  »μà°ûJh  ,É¡LhR
 ≈àM ,A»°T ∂fCÉ°T »a ∫õf Ée :É¡d ∫ƒ≤j º∏°Sh ¬«∏Y
 ∂dOÉéJ »àdG ∫ƒb ¬∏dG ™ª°S ób{ :≈dÉ©J ¬∏dG ∫ƒb ∫õf
 ÉªcQhÉëJ ™ª°ùj ¬∏dGh ¬∏dG ≈dEG »μà°ûJh É¡LhR »a
 øe ºμæe ¿hôgÉ¶j øjòdG (1) ô«°üH ™«ª°S ¬∏dG ¿EG
 º¡fódh »FÓdG ’EG º¡JÉ¡eCG ¿EG º¡JÉ¡eCG øg Ée º¡FÉ°ùf
 ¬∏dG  ¿EGh  GQhRh  ∫ƒ≤dG  øe  G kôμæe  ¿ƒdƒ≤«d  º¡fEGh

.ádOÉéªdG z(2) QƒØZ ƒØ©d
 Ωób á«°†≤dG ∞«°UƒJh ,ádÉëdG ¢ü«î°ûJ ó©Hh
 :≈dÉ©J  ∫É≤a  ,»aÉ°ûdG  êÓ©dG  º«¶©dG  ¿BGô`̀≤`̀dG  º¡d
 GƒdÉb Éªd ¿hOƒ©j ºK º¡FÉ°ùf øe ¿hôgÉ¶j øjòdGh{
 ¿ƒ¶YƒJ  ºμdP  É°SÉªàj  ¿CG  πÑb  ø`̀e  áÑbQ  ôjôëàa
 óéj  º`̀d  øªa  (3)  ô«ÑN  ¬`̀H  ¿ƒ∏ª©J  ÉªH  ¬`̀∏`̀dGh  ¬`̀H
 øªa  É°SÉªàj  ¿CG  πÑb  øe  ø«©HÉààe  øjô¡°T  ΩÉ«°üa
 ¬∏dÉH GƒæeDƒàd ∂dP É kæ«μ°ùe ø«à°S ΩÉ©WEÉa ™£à°ùj ºd
 z(4) º«dCG ÜGòY øjôaÉμ∏dh ¬∏dG OhóM ∂∏Jh ¬dƒ°SQh

.ádOÉéªdG
 ¿Éc  ∞«ch  º¡ªJÉNh  AÉ`̀«`̀Ñ`̀fC’G  ó«°ùH  ºàîfh
 ójó©dG »a ìÉ°†jEG á∏«°Sh ¬«∏Y ¬eÓ°Sh »HQ äGƒ∏°U
 ÜÉ°ùàMG  »ah ,AÓÑdG  ≈∏Y ôÑ°üdG  »a  ∞bGƒªdG  øe
 ¬«∏Y π¡éj ø«M º∏ëdG »ah ,≈dÉ©J ¬∏dG  óæY ôLC’G
 ΩôμdG  »`̀a  º∏°Sh  ¬«∏Y  ¬`̀∏`̀dG  ≈∏°U  ƒ`̀gh  ,AÓ`̀¡`̀é`̀dG
 á≤Ø°ûdGh  áªMôdG  »`̀ah  ,á∏°SôªdG  íjôdÉc  OƒédGh
 ’  ™°VGƒàdG  »ah  ,±ƒ£©dG  ÜC’Gh  ,ΩhAô``dG  ΩC’É`̀c
 πNO  ¬eƒb  ≈∏Y  ≈dÉ©J  ¬∏dG  √ô°üf  Éª∏a  ,¬`̀d  π«ãe
 ¬fEG …≈dÉ©J ¬∏d É k©°VGƒJ ¢SCGôdG ¢†aÉN ƒgh áμe
 º¶YCG ƒgh ,AÉ«≤JC’G ΩÉeEGh ,º«¶©dG ΩÓ°SE’G ∫ƒ°SQ

 .ø«ªdÉ©dG »a ≥ëdG ΩÓ°SE’G º¡Ød ìÉ°†jE’G πFÉ°Sh

!ìÉ```°```†```jEG π```FÉ```°```Sh ..¿BGô``````̀≤``````̀dG

 :º∏≤H
ìÓØæÑdG »∏Y øªMôdGóÑY

 É¡àfƒæ«c ∫ƒM ä’DhÉ°ùàdG äÉ°Shô«ØdG ôãJ ºd
 IôàØdG  √òg »a É¡JQÉKCG  Éªc  É¡JQƒ£Nh É¡à«gÉeh
 áHƒ°üîdG  äGP  π`̀MGô`̀ª`̀dG  ô`̀ã`̀cCG  ø`̀e  qó`̀©`̀ oJ  »`̀à`̀dG
 ójôj ™«ªédÉa ,äÉ°Shô«ØdG ∫Éée »a á«JÉeƒ∏©ªdG
 ∞«ch ,äAÉL øjCG øeh ,äÉ°Shô«ØdG Ée ±ô©j ¿CG
 É¡fCG ó≤à©f Éæc ¿EG ô°ûàæJh ∞YÉ°†àJ ∞«ch ,äAÉL

.á«M ô«Z äÉbƒ∏îe
 πμH  »æà∏°Uh  »àdG  á∏Ä°SC’G  ôãcCG  øe  π©dh
 (19-COVID) ÉfhQƒc ¢Shô«a ábÓY ¥ô£dG
 á°UÉNh  ,AGò¨dÉH  π≤àæj  ¿CG  øμªj  π¡a  ,AGò¨dÉH
 »àdG  äÉ°Shô«ØdG  ø`̀e  qó`̀©`̀ oj  É`̀fhQƒ`̀c  ¢Shô«a  ¿CG
 ¢†©H  øe  ≈dhC’G  É¡∏MGôe  »a  â∏≤àfG  É¡fCG  ó≤à©j
 Éeh  ?¿É°ùfE’G  ≈dEG  ¢TÉØîdG  á°UÉNh  äÉfGƒ«ëdG
 ?á°UÉN  IQƒ°üH  Ωƒë∏dÉH  ¢Shô«ØdG  Gò`̀g  ábÓY
 øe  ∫õæªdG  »a  É¡ª∏à°ùf  »àdG  áª©WC’G  øY  GPÉeh
 ∫hGóàf  ¿CG  øμªj  πgh  ?»dõæªdG  π«°UƒàdG  ∫ÓN
 πãe øeh ?¿É°†eQ ô¡°T ∫ÓN ¿ƒë°üdGh ¥ÉÑWC’G
 …ó°üàdG …Qhô°†dG øe ¬fCG óLCG »àdG á∏Ä°SC’G √òg

.çóëàf ºY º¡Øf ≈àM É¡d

?¢Shô«ØdG ¿ƒμàj ºe
 É kaÓàNG äÉ°Shô«ØdG ∞∏àîJ ’ áeÉY IQƒ°üH
 ,»FÉ«ª«μdG  Ö«côàdG  å«M  øe  É¡æ«H  Éª«a  G kô«Ñc
 ≥«bO  »£°Sh  ÖdÉb  ø`̀e  É k°SÉ°SCG  ¿ƒμàJ  É`̀¡`̀fEG  PEG
 øe  ¿ƒμj  ób  ,ó`̀MGh  …hƒ`̀f  ¢†ªM  ≈∏Y  …ƒàëj
 »àdG ÉfhQƒc ádÉM »ah ,(DNA) hCG (RNA)
 ¢†ªëdG Gògh ,(RNA) »g Ωƒ«dG É¡æY çóëàf
 ∂dPh ,äÉ°Shô«ØdG äÉfƒμe ºgCG øe ôÑà©j …hƒædG
 á«KGQƒdG  äÉeƒ∏©ªdGh  äÉØ°üdG  πªëJ  É¡fƒμd
 π«L øe π≤àæJ »àdGh ¢Shô«ØdÉH á°UÉîdG áª¡ªdG
 ±Ó¨H  …hƒædG  ¢†ªëdG  Gòg  •Éëjh  .ô`̀NBG  ≈`̀dEG
 ¢Shô«Ø∏d  »LQÉîdG  πμ°ûàdG  ≈∏Y πª©j  »æ«JhôH
 Gòg  Ωƒ≤jh  ,»ëdG  è«°ùædG  êQÉ`̀N  óLƒj  ÉeóæY
 äGôKDƒªdG  øe  …hƒædG  ¢†ªëdG  ájÉªëH  ±Ó¨dG

.á«LQÉîdG á«Ä«ÑdG
 äGQƒ`̀∏`̀ Ñ`̀ dG  ¿EG  ∫ƒ``≤``dG  ø`̀μ`̀ª`̀j  ΩÉ``̀Y  ¬``Lƒ``Hh
 øe  É k«FÉ«ª«c  ¿ƒμàJ  á«°Shô«ØdG  äÉª«°ùédGh
 ¿Góëàj  ’  Éª¡fCGh  ,…hƒædG  ¢†ªëdGh  ø«JhôÑdG
 ø«∏°üØæe ¿GóLƒj Éª¡æμdh ,É k«FÉ«ª«c G kOÉëJG  É k©e
 πμd  õ«ªeh  Oóëe  »ZGôa  Ö«côJ  »a  ¿Éª¶àæjh
 º«°ùL  »a  …hƒædG  ¢†ªëdG  ¿CG  hóÑjh  .¢Shô«a
 IQó≤dG  å«M  øe  ∫É©ØdG  ôgƒédG  ƒg  ¢Shô«ØdG
 ¢`̀VÉ`̀ª`̀MC’G  ¿CG  ó``̀L oh  PEG  ,ihó``©``dG  çGó```̀MEG  ≈∏Y
 äÉ°Shô«ØdG  ¢†©H  ø`̀e  á°ü∏îà°ùªdG  á`̀jhƒ`̀æ`̀dG
 IQó≤dG  É¡jód ¿Gƒ«ëdGh äÉÑædG  ¢VGôeC’ áÑÑ°ùªdG
 πFGƒY  »a  áHÉ°UE’Gh  ihó©dG  Aó`̀H  ≈∏Y  ÉgóMh

.áÑ°SÉæe ájƒ∏N

?ÉfhQƒc ¢Shô«a Ée
 äÉ`̀°`̀Shô`̀«`̀Ø`̀dG ø``̀e É``̀ fhQƒ``̀c ¢`̀Shô`̀ «`̀ a ó``©`` oj
 ÖÑ°ùàJ  »àdG  äÉ°Shô«ØdG  øe  á∏FÉY  »g  ,á«LÉàdG
 ,»°ùØæàdG  RÉ`̀¡`̀é`̀dG  ¢``̀VGô``̀eCG  çGó````MEG  »`̀a  IOÉ``̀Y
 ÖÑ°ùJ »àdG äÉ°Shô«ØdG øe IójóY ÉYGƒfCG πª°ûJh
 áeRÓàe πãe IQƒ£N ôãcCG  É°VGôeCGh OôÑdG ä’õf
 (MERS-CoV)  á«°ùØæàdG  §°ShC’G  ¥ô°ûdG
SARS-) OÉ`̀ë`̀dG  …ƒ`̀Fô`̀dG  ÜÉ`̀¡`̀à`̀d’G á`̀eRÓ`̀à`̀eh

.(CoV
 ä’ÉM  »a  á≤HÉ°ùdG  äGôÑîdG  ¢†©H  ô«°ûJh
 πãe-  É`̀fhQƒ`̀c  ¢Shô«a  ÖÑ°ùH  ¢VôªdG  »°ûØJ
 iô`̀NC’G  »°ùØæàdG  RÉ¡édG  äÉ°Shô«ah  ,¢SQÉ°S
 »LÉàdG ¢Shô«ØdG ¿CG ≈dEG -(Qƒ«£dG Gõfƒ∏ØfCG πãe)
 ≈dEG  äÉfGƒ«ëdG  øe  π°UC’G  »a  π≤àfG  ób  ójóédG
 Ée IOÉY ihó©dGh áHÉ°UE’G ¿CG ø«ÑJ ¬fCG ’EG ,ô°ûÑdG
 äGô£≤dGh PGPôdG ÖÑ°ùH ¢ùØæàdG ≥jôW øY π≤àæJ
 øY hCG  ,¢ù£©dG  hCG  ∫É©°ùdG  øe áéJÉædG  áHÉ°üªdG
 ¢ùªdh  IQò≤dG  …ó`̀jC’G  øe  ¢Shô«ØdG  π≤f  ≥jôW

.ø«æ«©dG hCG ∞fC’G πNGO á°UÉNh ,º¡¡Lh
 äÉ°Shô«Ø∏d  øμªj  ¬```fCG  ∂`̀ dò`̀c  ø«ÑJ  ó`̀≤`̀ dh
 hCG  ó©≤ªdG  πãe  ,í£°SC’G  ≈∏Y  ≈≤ÑJ  ¿CG  á«LÉàdG
 G kOÉªàYG  ,ΩÉjCG  Ió©d  á«fó©ªdG  äGhOC’Gh  ä’hÉ£dG
 ,á`̀Hƒ`̀Wô`̀dGh IQGô`̀ë`̀dG á``̀LQOh IOÉ`̀ª`̀dG ´ƒ`̀f ≈∏Y
 πãe  IQGôëdÉH  äÉ°Shô«ØdG  ô«eóJ  øμªj  ¬`̀fCG  ’EG
 äÉØ¶æªdGh  á©FÉ°ûdG  äGô¡£ªdGh  ,»¡£dG  IQGôM

.äÉª≤©ªdGh

 AGò¨dGh äÉ°Shô«ØdG
 ¢Vô©àj  ÉfAGòZ  ¿CG  óLh
 äÉ°Shô«ØdG øe IójóY ´GƒfC’
 ∫É≤àfG  á∏«°Sh  ÉgòîàJ  »àdG
 hCG  ï`̀°`̀SÉ`̀æ`̀à`̀J  ’  »`̀¡`̀a  ,§``̀≤``̀a
 äó``̀cCG  ó`̀≤`̀dh  ,¬`̀«`̀a  ∞YÉ°†àJ
 ´Gƒ``̀fC’G  √ò`̀g ¿CG  äÉ`̀°`̀SGQó`̀dG
 á«ªgCG äGP É¡∏c â°ù«d Iójó©dG
 ¢VGôeC’ÉH ¿É°ùfE’G áHÉ°UEG »a
 õ««ªJ  ø`̀μ`̀eCG  É`̀ª`̀fEG  ,áØ∏àîªdG
 É¡«∏Y  ≥`̀∏`̀WCG  É¡æe  áYƒªée
 (ájƒ©ªdG  äÉ°Shô«ØdG)  º°SG
 øY  π≤àæJ  É``¡``fCG  ó``̀Lh  »`̀à`̀ dG

 áæ£ÑªdG ájƒeódG á«YhC’G ≥jôW
 ,¢üàîªdG  è«°ùædG  ≈dEG  AÉ©eCÓd
 ∞YÉ°†àJh  ï`̀°`̀SÉ`̀æ`̀à`̀J  ∑É``̀æ``̀gh
 ¬Ø∏Jh  è«°ùædG  ∑É`̀¡`̀fEG  ÖÑ°ùàa

 ¿É°ùfE’G Gòg ≈∏Y ô¡¶àa äÉØYÉ°†e çóëJ ∂dòHh
 É¡fEÉa  äÉ°Shô«ØdG  á«≤H  É`̀eCGh  ,¢VôªdG  ¢`̀VGô`̀YCG
 .º°ùédG  êQÉ``̀N ≈``̀ dEG  RGô``Ñ``dG  ™`̀e  ìô`̀£`̀Jh Rô`̀Ø`̀J
 äÉ°Shô«ØdG  øe Iójó©dG  ´GƒfC’G  øe ºZôdG  ≈∏Yh
 ,çƒ∏ªdG  AGò¨dG  ≥jôW  øY  π≤àæJ  »àdG  ájƒ©ªdG
 äÉ°Shô«ah óÑμdG ÜÉ¡àdG äÉ°Shô«a É¡ªgCG øe ¿EÉa
 êQÉN  á«YƒædG  √ò`̀gh  ,AÉ`̀©`̀eC’Gh  Ió©ªdG  ÜÉ¡àdG

.Ωƒ«dG ÉæYƒ°Vƒe ¥É£f

 19-ó«aƒμdG π≤àæj πg
?ΩÉ©£dG ≥jôW øY

 QÉ``̀Ñ``̀à``̀YG  ø``̀μ``̀ª``̀j  ’ CGó```̀Ñ```̀ª```̀dG  á``̀«``̀MÉ``̀f  ø```̀ e
 ¢VGôeC’Gh  äÉ°Shô«ØdG  øe  (19-COVID)
 ó`̀Lƒ`̀j ’h ,ΩÉ``̀©``̀£``̀dG ≥``̀jô``̀W ø``̀Y π`̀≤`̀à`̀æ`̀J »``̀à``̀dG
 ¢Shô«ØdG  Gò`̀g  ¿CG  ≈`̀dEG  ô«°ûj  -¿B’G  ≈àM-  π«dO
 ≥jôW  ø`̀Y  π≤àæj  ¿CG  øμªj  (19-COVID)
 -¿B’G  ≈àM-  ºàj  ºd  ¬`̀fCG  ≈`̀dEG  áaÉ°VE’ÉH  ,ΩÉ©£dG
 øe ´ƒædG Gò¡H ΩÉ©£∏d åjƒ∏J ádÉM …CG øY ÆÓHE’G
 ¬æμªj ’ -¿Éc É kjCG- ΩÉ©£dG ¿CG ≈æ©ªH ,äÉ°Shô«ØdG
 çGóMEG »a ÖÑ°ùàj ¿CG hCG ihó©∏d G kQó°üe ¿ƒμj ¿CG
 .¢Shô«ØdG …ƒëj ¿Éc ¿EGh ≈àM ¿É°ùfEÓd ihóY

 ô«°ûJ Éªc- ¢ù«FôdG ô£îdG ¿EÉa πHÉ≤ªdG »ah
 IOÉY ô°ûÑdG  ø«H ihó©dG ∫É≤àf’ -äGô°TDƒªdG  πc
 ,ø«HÉ°üªdG  ™e  ≥«KƒdG  ∫É°üJ’G  ÖÑ°ùH  ºàj  Ée
 •ÉÑJQG  óLƒj  ’  ¬`̀ fEG  -iô``̀NCG  Iô`̀e  ∫ƒ`̀≤`̀f-  ∂dòd
 Gò`̀g É``̀ª``̀fEGh ,AGò```¨```dGh ¢`̀Shô`̀«`̀Ø`̀dG ø`̀«`̀H ô`̀°`̀TÉ`̀Ñ`̀e
 ô«Z  ∫É°üJ’G  ∫Ó`̀N  øe  ºàj  ¿CG  øμªj  •É`̀Ñ`̀JQ’G
 ø«∏eÉ©dG  ÖÑ°ùH  çóëj  Ée  IOÉY  …ò`̀dGh  ô°TÉÑªdG
 πãe  ≈``̀dhC’G  áLQódÉH  á«FGò¨dG  äÉ°ù°SDƒªdG  »a
 ,ºYÉ£ªdG  »a  ø«∏eÉ©dG  ,AGò¨∏d  áéàæªdG  ™fÉ°üªdG
 π«°UƒJ ∫ÉªYh ,ájòZC’G ™«H äÓëe »a ø«∏eÉ©dG
 ,∫RÉæªdG ≈dEG π«°UƒàdG äÉeóîH ±ô©j Éª«a AGò¨dG
 ≈∏Y É kfÉée É¡©jRƒJ ºàj »àdGh á«≤ÑàªdG ájòZC’Gh
 .ájô«îdG  äÉ«©ªédG  ¢†©H  πÑb  øe  ø«LÉàëªdG
 ∫ÉªYC’G √òg ≈∏Y Aƒ°†dG ¢†©H »≤∏f ¿CG  ∫hÉëæd
 ∫É≤àfG Öæéàd áÑ°SÉæªdG á«Ø«μdG ≈∏Y ±ô©àf ≈àM

.¢SÉædG øe áÄØdG √òg ∫ÓN øe ihó©dG

 ºYÉ£ªdGh AGò¨dG êÉàfEG ™fÉ°üe

 áFõéàdÉH ájòZC’G ™«H äÓëeh
 á«FGò¨dG äÉ°ù°SDƒª∏d áÑ°ùædÉH º¡ªdG øe ÉªHQ
 á¶≤«àe  ¿ƒμJ  ¿CG  -ºYÉ£ªdG  hCG  ™fÉ°üªdG  AGƒ°S-
 áë°üdG  Ö``fGƒ``L  ™«ªéH  ≥∏©àj  É`̀ª`̀«`̀a  á`̀jÉ`̀¨`̀∏`̀d
 Öéj  ô`̀eCG  Gò`̀gh  ,á«°üî°ûdGh  áeÉ©dG  áaÉ¶ædGh
 äBÉ°ûæªdG  √òg  »a  á«©«Ñ£dG  QƒeC’G  øe  ¿ƒμj  ¿CG
 »a  É¡àaÉ≤K  øe  É«°SÉ°SCG  GAõL  ó©oj  ¿CG  Öéj  ¬fC’
 ¬fEÉa  á«dÉëdG  ÉæahôX  »a  ¬fCG  ’EG  ,±hô¶dG  ™«ªL
 ,ø«à«°†≤dG  ø«JÉg  ≈∏Y  ΩÉ`̀à`̀dG  õ«côàdG  »¨Ñæj
 ,á«ë°üdG ÖfGƒédGh á«°üî°ûdGh áeÉ©dG áaÉ¶ædG
 ¢üî°T  …CG  å`̀jƒ`̀∏`̀J  Ωó``̀Y  ¿É`̀ª`̀°`̀V  ±ó`̀¡`̀H  ∂```dPh
 èàæªdG  ΩÉ©£dG  áeóN  »a  áeóîà°ùªdG  í£°SCÓd
 ô«Z äGOÉ©dG hCG ¢VôªdG ÖÑ°ùH áédÉ©ªdG áÄ«H hCG

 ≥«Ñ£J  Öéj  Éªc  .áØ«¶ædG
 ™`̀«`̀æ`̀°`̀ü`̀à`̀dG äÉ```°```SQÉ```ª```eh
 ¥ô`̀£`̀dG π`̀°`̀†`̀aCÉ`̀H »`̀ FGò`̀¨`̀ dG
 ,AGò¨dG  áeÓ°S  »a  áãjóëdG
 πeÉ°ûdGh  ó`̀«`̀é`̀dG  »`̀¡`̀£`̀dGh
 ,á`̀Nƒ`̀Ñ`̀£`̀ª`̀dG äÉ`̀é`̀à`̀æ`̀ª`̀∏`̀ d
 IOô`̀Ñ`̀ª`̀dG á``̀ jò``̀ ZC’G ß`̀Ø`̀Mh
 ∂∏J  πc  ¿EÉa  ,Ió«L  IQƒ°üH
 ¿CG  πeDƒªdG  øe  äGAGô``̀LE’G
 ihó©dG  ∫É≤àfG  ô£N  π∏≤J
 áeÓ°S  äÉ`̀Ñ`̀∏`̀£`̀à`̀ª`̀H  »`̀Ø`̀ Jh
 øe ¬``̀fEÉ``̀a ∂``̀dò``̀d .á```̀ jò```̀ZC’G

:º¡ªdG
 ∞«¶æàdG  ô`̀Ñ`̀à`̀©`̀j  ¿CG
 ™«ªL  á°UÉNh  ,º«≤©àdGh
 G kôeCG  ,ΩÉ©£dG  á°ùeÓe  í£°SCG

.á«ªgC’G ≠dÉH
 ∞«¶æàdG ôªà°ùj ¿CG Öéj
 ΩGóîà°SG  πãe  OÉà©ªdÉc  ΩÉ©dG
 ∞«¶æàH  ≈°Uƒjh  ,äÉØ¶æªdGh  øNÉ°ùdG  AÉªdG
 Öéj  Éªc  .ΩÉ©£dG  á°ùeÓe  í£°SCG  ™«ªL  º«≤©Jh
 »àdG  í£°SCÓd  º¶àæªdG  º«≤©àdGh  ∞«¶æàdG  ò«ØæJ
 ÜGƒ`̀HC’G  ¢†HÉ≤e  πãe  Qôμàe  πμ°ûH  É¡°ùªd  ºàj
 óYÉ≤eh  äÉHô©dG  äÉ`̀©`̀aGQh  IAÉ`̀ °`̀VE’G  í«JÉØeh

.πª©dG √Oóëj ôNBG í£°S …CGh äGó©ªdGh πª©dG
 Üô°ûdGh πcC’G  äGhOCG  ™«ªL ¿ƒμJ ¿CG  Öéj
 πÑb  áª≤©eh  áØ«¶f  ΩÉ©£∏d  á°ùeÓªdG  í£°SC’Gh

.ΩGóîà°S’G ó©Hh ΩGóîà°S’G
 ¢Shô«ØdG ¿CG »g á«dÉëdG áë«°üædG ,ô«¡£à∏d
 ≈∏Y  øNÉ°ùdG  AÉªdG  á£°SGƒH  √ô«eóJ  ºàj  »LÉàdG
 »àdG  ¿ƒë°üdG  ä’É°ùZ  á£°SGƒH  ∫ÉãªdG  π«Ñ°S
 äGô¡£ªdG á£°SGƒH hCG ,ájƒÄe áLQO 60 ¥ƒa πª©J
 âjQƒ∏cƒÑ«g  πãe)  IOÉ`̀Y  áeóîà°ùªdG  ájQÉéàdG
 %70h  ,ø`̀«`̀LhQó`̀«`̀¡`̀dG  ó«°ùchô«H  ,Ωƒ`̀jOƒ`̀°`̀ü`̀dG
 äÉbhCG »a ô««¨J ≈dEG áLÉM ∑Éæg ¢ù«dh ,(∫ƒfÉãjEG

 .¢Vô©àdG hCG õ«côàdG
 á«FGò¨dG á°ù°SDƒªdG »a ø«dhDƒ°ùª∏d ø«ÑJ ¿EGh
 hCG  ,¢Shô«ØdÉH  ÜÉ°üe  ø«∏eÉ©dG  ó`̀MCG  ∑Éæg  ¿CG
 ≈àM hCG  ,≈ªëdGh ∫É©°ùdGh ≥∏ëdG ÜÉ¡àdG »fÉ©j
 ¿CG Öéj ¬fEÉa ,¢VGôYC’G √òg øe »fÉ©j ¬fCG ∂°ûoj
 ¿EGh  ≈àM  ,¬æY  ≠«∏ÑàdG  ºàjh  πª©dG  øY  ó©Ñà°ùj

.ádÉª©dG »a ¢ü≤f ≈dEG ∂dP iOCG
 ôéëdG ≈dEG ø«∏eÉ©dG øe OóY ¬«LƒJ ºJ ¿EGh
 ôKDƒ«°S  Gò`̀g  ¿CG  πª©dG  ÖMÉ°U  ó`̀Lhh  ,»ë°üdG
 IOÉYEG á°ù°SDƒªdG ≈∏Y ¿EÉa ,á«∏«¨°ûàdG IQó≤dG ≈∏Y
 ¢ü∏îà∏d  É¡H  á°UÉîdG  ÇQGƒ£dG  §£N  »a  ô¶ædG
 ,áLRÉ£dG  äÉfƒμªdG  á°UÉNh  ΩÉîdG  OGƒªdG  øe
 á«MÓ°üdG  ô«°üb  ¿hõîe  hCG  , mQÉ`̀L  πªY  …CG  hCG

.É¡«∏Y ®ÉØëdG ºà«a AGò¨dG áeÓ°S ¿Éª°†d
 ìÉª°ùdG  Ωó`̀Y  äÉ°ù°SDƒªdG  ≈∏Y  Öéj  Éªc
 ádhÉæeh  êÉ`̀à`̀fEG  ≥WÉæe  ≈``̀dEG  ∫ƒ`̀Nó`̀dÉ`̀H  QGhõ`̀∏`̀ d
 º¡d  ìÉª°ùdG  Ωó`̀Y  π°†aC’G  øe  ¿É`̀c  ¿EGh  ,ΩÉ©£dG

.IOóëe •hô°T ≥ah ’EG É kªFGO
 á°ù°SDƒªdG »a ø«∏eÉ©dG ¿CG øe ócCÉàdG Öéj Éªc
 (19-COVID) ´ƒ°VƒªH ΩÉJ »Yhh º∏Y ≈∏Y

.óédG πªëe ≈∏Y √òNCGh

 ≥jôW øY ΩÉ©£dG π«°UƒJ

»dõæªdG π«°UƒàdG
 äÓëeh ºYÉ£ªdG  á°UÉNh- äÉ°ù°SDƒªdG  ≈∏Y
 á«FÉHƒdG áKQÉμdG √òg AÉæKCG  Ωƒ≤J »àdG ájòZC’G ™«H
 ójó©dG  »a  ôμØJ  ¿CG  -∫RÉæªdG  ≈dEG  ΩÉ©£dG  π«°UƒàH
 ,AGò¨dG  áeÓ°S  ´ƒ°VƒªH  ábÓ©dG  äGP  Qƒ`̀eC’G  øe

:»dÉàdÉc »gh
 É k«ë°U  Éª«∏°S  π«°UƒàdG  πeÉY  ¿ƒμj  ¿CG  Öéj
 Öéj Éªc ,ìÉéæH ¢üëØdG RhÉéJ ób ¬fCGh ,É k«fóHh
 »àdG áÑcôªdG áaÉ¶fh ,á«°üî°ûdG ¬àaÉ¶æH ΩÉªàg’G

.π«°UƒàdG »a Ωóîà°ùJ
 ¬jój  áaÉ¶æH  π«°UƒàdG  πeÉY  ºà¡j  ¿CG  Öéjh
 øμªjh  ,¿Éc  É kjCG  ,èàæªdG  π«°UƒJ  πÑb  Éªgô«¡£Jh
 ¬fCÉH  É kª∏Y .É kØ«¶f ¿ƒμj ¿CG  ≈∏Y RÉØ≤dG  Ωóîà°ùj ¿CG
 äGRÉØ≤dG  ¿hóJôj øjòdG  ¢UÉî°TC’G ∑Qój ¿CG  Öéj

 Iôàa ø«H Égô««¨J ºàj ¿CG Öéj áØ«¶ædG äGRÉØ≤dG ¿CG
 π°ùZ ºàj ¿CG  Öéj Éªc ,IQhô°†dG  Ö°ùëH iôNCGh

.äGô««¨àdG ø«H øjó«dG
 AÉ`̀æ`̀KCG  ¬``̀Ø``̀fCGh  ¬`̀ª`̀a  π`̀eÉ`̀©`̀dG  »£¨j  ¿CG  Ö`̀é`̀j

.π«°UƒàdG
 ¿ƒHõdG  ≈dEG  π°üJ  ¿CG  Öéj  áæNÉ°ùdG  ájòZC’G
 ,(ájƒÄe áLQO 75 øe ôãcCG É¡JQGôM áLQO) áæNÉ°S
 á`̀LQO)  IOQÉ``̀H  π°üJ  ¿CG  Öéj  IOQÉ`̀Ñ`̀ dG  á``jò``ZC’Gh

.(ájƒÄe äÉLQO 5 øe πbCG É¡JQGôM
 ,áLRÉW π°üJ ¿CG Öéj ¬cGƒØdGh äGhGô°†îdG

.á∏HGP â°ù«dh
 É¡«a  ™°VƒJ  »`̀à`̀dG  á`̀ «`̀YhC’G  ¿ƒ`̀μ`̀J  ¿CG  Öéj
 ¬H  ºà¡j  ¿CG  Öéj  Gò`̀gh  ,áª≤©eh  áØ«¶f  á`̀jò`̀ZC’G
 ¿CG  ô«Z  ø`̀e  A»`̀°`̀T  …CG  º∏°ùàj  Ó`̀a  ,∂`̀dò`̀c  ¿ƒ`̀Hõ`̀dG
 ô«Z øe ¬fCG ¿B’G ≈àM ó≤à©f Éæc ¿EGh ,GócCÉàe ¿ƒμj
 ¿CG øμªj á«FGò¨dG OGƒªdG ∞«∏¨J OGƒe ¿CG ±hô©ªdG
 øe  ø«μ∏¡à°ùªdG  ≈∏Y  ôWÉîªdG  øe  ´ƒf  …CG  πãªJ
 ¢†©H  äQÉ`̀°`̀TCG  Éªc  ¬`̀fCG  ’EG  ,¢Shô«Ø∏d  É¡∏≤f  AGô`̀L
 (19-COVID)  ¢Shô«a  ¿CG  äÉ°SGQódG  èFÉàf
 ™°†H  ø«H  ìhGôàJ  Ióe  í£°SC’G  ≈∏Y  AÉ≤ÑdG  ¬æμªj
 í£°ùdG  ´ƒf ≈∏Y G kOÉªàYG  ∂dPh ΩÉjCG  IóYh äÉYÉ°S
 ,∂dP  ™eh  .áÄ«ÑdG  »a  áHƒWôdGh  IQGôëdG  á`̀LQOh
 ∫ÓN  ô«Ñc  πμ°ûH  ¢†ØîæJ  äÉ°Shô«ØdG  OGóYCG  ¿EÉa

.π∏ëàJ É¡fC’ IôàØdG ∂∏J
 Ö∏©dG  ∞«¶æJ  »¨Ñæj  ¬fEÉa  ∫õæªdG  »a  É`̀eCGh
 ¢ü∏îàdG  ∂dP  ó©Hh  ,É¡ª∏°ùJ  ºàj  »àdG  ¢SÉ«cC’Gh
 ájòZC’G  ßØëJ ¿CG  ≈∏Y ,ájòZC’G  øY ÉgOÉ©HEGh É¡æe
 G kOGó`̀©`̀à`̀°`̀SG  áØ«¶f  á«dõæe  á`̀«`̀YhCG  »`̀a  ™°VƒJ  hCG
 hCG  áLÓãdG  »a  É¡¶ØM  ≈àM  hCG  É¡∏cCG  hCG  É¡dhÉæàd
 ∂∏J  øe ¢ü∏îàdG  ºàj  ¿CG  ó©Hh ,ïÑ£∏d  É¡eGóîà°SG
 á«FGò¨dG  á°ù°SDƒªdG  øe âJCG  »àdG  ¢SÉ«cC’Gh Ö∏©dG
 π≤J ’ Ióe ¿ƒHÉ°üdGh AÉªdÉH …ójC’G π°ù¨J ¿CG Öéj
 ô¡Xh ΩÉ¡HE’Gh ™HÉ°UC’G ∂dP »a ÉªH ,á«fÉK 20 øY
 ,ôaÉXC’G âëJh ™HÉ°UC’G ø«Hh ø«ª°ü©ªdGh øjó«dG
 áØ°ûæe  ΩGóîà°SÉH  G kó`̀«`̀L  É¡Ø«ØéJh  É¡Ø£°T  º`̀K
 √É«ªdGh …OÉ©dG ¿ƒHÉ°üdG ôÑà©j ¿CG øμªjh .á«bQh
 ºZôdG  ≈∏Yh  ,øjó«dG  π°ù¨d  á«aÉc  áÄaGódG  ájQÉédG
 AGôLEÉc øjó«dG  º≤©e ΩGóîà°SG π°†Øj ¬fEÉa  ∂dP øe

.øjó«dG π°ùZ πëe πëj ’CG Öéj øμdh »aÉ°VEG

 ßØM äÉ«©ªL

ájô«îdG äÉ«©ªédGh áª©ædG
 ™«ªéàd ájô«îdG äÉ«©ªédG øe ô«ãμdG  ≈©°ùJ
 IOÉ`̀YEG  ºK  øeh  ,É¡∏gCG  áLÉM  ≈∏Y  IóFGõdG  ájòZC’G
 ºàj  ∂dP  ó©Hh  ,á°UÉN  ¿GhCGh  äGƒÑY  »a  É¡©jRƒJ
 ,É kfÉée  áLÉàëªdGh  áØØ©àªdG  ô°SC’G  ≈∏Y  É¡©jRƒJ
 »ah ájOÉ«àY’G ±hô¶dG »a á°UÉNh ó«L ôeCG Gògh
 OÉ«YC’Éc á«YÉªàL’G äÉÑ°SÉæªdG »ah ¿É°†eQ ô¡°T
 √òg  πX  »a  øμdh  ,∂dP  ≈dEG  Éeh  ±ÉaõdG  äÓØMh
 É¡ÑÑ°S  »àdG  á«FÉæãà°S’G  ±hô¶dG  √ògh  ´É°VhC’G
 √òg ºjó≤J øY ∞bƒàdG Öéj ¬fEÉa ,ÉfhQƒc ¢Shô«a
 ÉæfCG  É¡ªgCG  øe ÉªHQh Iô«ãc ÜÉÑ°SC’ ∂dPh ,áeóîdG
 º«∏°S ¬H ≈JCG øe πgh ?ΩÉ©£dG ≈JCG øjCG øe ±ô©f ’
 AÉæKCG á«ë°üdG äÉWGôà°T’G ≥«Ñ£J ºJ πgh ?É k«ë°U

.QƒeC’G √òg πãeh ,ΩÉ©£dG »¡Wh ô«°†ëJ
 øe  ¬fCG  ,ôcòj  A»°ûdÉH  A»°ûdG  ¿EÉa  ,∂dP  øeh
 ,¿Gô«édG  ø«H  ¥ÉÑWC’G  ™jRƒJ  á«fÉ°†eôdG  ÉæJGOÉY
 ™e (á≤Ñ¨dG) äÉÑLh ∫hÉæJh ôª°ùdG äÉ°ù∏L ∂dòch
 á∏«ªL á«YÉªàLG äGOÉY øe ∂dP ≈dEG Éeh ,AÉbó°UC’G
 ¿CG  º∏©j  Éæ©«ªL  øμdh  ,ÉæJÉ«M  ∫Gƒ`̀W  ÉgÉfO qƒ©J
 ¿É°†eQ ô¡°TCG ™«ªL øY ∞∏àîj áæ°ùdG √òg ¿É°†eQ
 ¬fCG óLCG ∂dòd ,á«°VÉªdG ΩGƒYC’G »a É¡H ÉfQôe »àdG
 ≈àM ,á«YÉªàL’G äGOÉ©dG √òg πc ∞bƒàJ ¿CG Öéj
 AÉHƒdG ¿ƒμj ÉªHôa ,¿É°†eQ π«Ñb AÉHƒdG ≈¡àfG ¿EGh
 ,OÉ°UôªdÉH Éæd ∫GRÉe ¢Shô«ØdG øμdh É kjôgÉX ≈¡àfG
 ÉæJGOÉY Oôà°ùæ°S ¬∏dG AÉ°T ¿EGh ,QòM ≈∏Y øμæd ∂dòd

.πÑ≤ªdG ¿É°†eQ »a á∏«ªédG á«YÉªàL’G
 ¢Shô«ØH  á≤∏©àªdG  QƒeC’G  ¢†©H √òg ,É keƒªY

.™«ªé∏d áeÓ°ùdG ƒLôfh ,AGò¨dGh (19-ó«aƒμdG)

Zkhunji@hotmail.com

É`̀ kLPƒ`̀ ª`̀ fCG É`̀ fhQƒ`̀ μ`̀ dG ..á``̀ jò``̀ ZC’G çƒ`̀ ∏`̀ Jh äÉ`̀°`̀Shô`̀«`̀Ø`̀dG

 pô«îdÉH  láÄ«∏e  »`̀gh  É¡îjQÉJ  ∫Gƒ``̀W  øjôëÑdG
 ¬ofó©eh  p±hô`̀¶`̀ dG  uπ`̀ c  »`̀a  É`̀ª`̀FGO  ∞JÉμàe  É¡oÑ©°Th
 oá©FGôdG  oIQOÉÑªdG  ,äÉ`̀eRC’G  âbh  Év«∏L  oô¡¶j  oπ«°UC’G
 ,zóªM øH ô°UÉf{ ï«°ûdG ƒª°S É¡n≤∏WCG »àdG zô«N Éæ«a{
 ¿ƒ«∏e  ≠∏ÑªH  ø«YôÑàªdG  n∫hCG  ¿Éc  PEG  ¬°ùØæH  ÉgCGóHh
 äÉYÉ£b  πc  øe  náHÉéà°S’G  râ«≤d  Ée  ¿ÉYô°S  ,QÉæjO
 áHÉàc  â`̀bh  ≈àMh  ó`̀MGh  mΩƒ`̀j  »`̀ah  PEG  ,Ö©°ûdG  Gò`̀g
 øjô°û©H  ´ô`̀Ñ`̀à`̀dG  º`̀J  »°VÉªdG  á©ªédG  ∫É`̀≤`̀ª`̀dG  Gò`̀g
 ø«jOÉ©dG  ø«æWGƒªdG  áªgÉ°ùe  âfÉch  ,QÉæjO  ¿ƒ«∏e
 ∑ƒæÑdG ¢†©H AGƒ°Sh ,¬àbh ≈àM QÉæjO  ¿ƒ«∏e ƒëf
 äÉ°ù°SDƒªdG  hCG  äÉcô°ûdG  hCG  QÉéàdG  hCG  ¥OÉæØdG  hCG
 ô«îdÉH ¿hQOÉÑe É©«ªL º¡fEÉa ΩÉ¡°SE’ÉH GƒYQÉ°S øjòdG
 ó©H QOÉÑj ºd rø ne QOÉÑj ¿CGh ,ójõªdG ≥ëà°ùJ øjôëÑdGh
 π«ªédG  OQ  âbh  Gò¡a  zô«N  Éæ«a{  á∏ªM  »a  ΩÉ¡°SE’ÉH
 Ω sóbh É¡«∏Y ÉªH oádhódG âeÉb ¿CG ó©H Ö«£dG ó∏ÑdG Gò¡d
 á`̀eRCG AGƒ`̀à`̀M’ äGQOÉ`̀Ñ`̀ª`̀dG ø`̀e nó`̀jó`̀©`̀dG ∂∏ªdG oá`̀dÓ`̀L
 »YGƒdG oÖ©°ûdG º¡°SCGh »MGƒædG ∞∏àîe »a zÉfhQƒc{
 ájRGôàM’G äGAGôLE’G πμH ΩGõàd’G »a π«ªédG ¬«YƒH
 ∞JÉμàdG  ø`̀e  ójõªdG  QÉ¶àfÉHh  ¬æe  É¡Ñ∏W  º`̀J  »àdG
 GƒªgÉ°ù«d  QÉéàdGh  äÉcô°ûdGh  AÉjôKC’G  øe  »æWƒdG
 Gò¡a  ,á∏ªëdG  √ò`̀g  »a  á«æWƒdG  áØbƒdG  »a  ºgQhóH

.∑ôà°ûªdG ÉææWƒd π«ªédG ¢†©H GhOô«d º¡àbh
 äÉ`̀«`̀YGó`̀Jh pá`````̀eRC’G pº`̀°`̀†`̀N »``a É`̀æ`̀dRÉ`̀e ø`̀ë`̀fh
 πeÉc  mπμ°ûH  á«∏Ñ≤à°ùªdG  ¬ëeÓe  í°†àJ  ºd  ¢Shô«ØdG
 ô¡°ûdG ≈∏Y lπÑ≤e ƒgh ô«îdÉH A»∏ªdG nÖ©°ûdG ¿EÉa ,ó©H
 l∞JÉμàeh  ô«îdG  ºjó≤àd  l™∏£àe  ó«cCÉàdÉH  ƒg  ∑QÉÑªdG
 áªgÉ°ùª∏d ¬ªjó≤J ™«£à°ùj Ée πc ºjó≤J »a IóMGh lójh
 øe  Éfó∏H  ∫É°ûàfG  äÓªM  »`̀a  IOÉ`̀«`̀≤`̀dGh  á`̀dhó`̀dG  ™`̀e
 k’hO  â∏NOCG  »àdGh  áØ∏àîªdG  É¡JÉ«YGóJh  páeRC’G  √òg

 ∂dòdh  ,áØ∏àîe  á«°û«©eh  ájOÉ°üàbG  ¥RBÉe  »a  iôÑc
 øe  AõéH  Gƒ∏îÑj  ’CG  ∫ÉªdGh  äGhôãdG  ÜÉë°UCG  ≈∏Y
 A»°ûd  áª«b  ’CG  ¢Shô«ØdG  Gò`̀g  âÑKCG  ó≤a  ,º¡JGhôK
 É vjOÉ°üàbG  pó∏ÑdG  ó É°VhCG  äOôJ  hCG  áë°üdG  âÑgP  GPEG
 ,É°†jCG  ™«ªédG  πª°ûà°S  »g áeRCÓd  á©ÑJ  …CG  QÉKBG  ¿C’
 z™«ªédG  ΩCG{  øjôëÑ∏d  AÉ£©dG  o¿GhCG  ƒg  Gò`̀g  ∂dòdh
 ƒª°S  IQOÉÑªdG  ÖMÉ°U ∫Éb  Éªc  √Qhó≤e  Ö°ùëH wπch
 …hÉ°ùj ∂∏ªj ’ øªe óMGƒdG QÉæjódÉa ,zô°UÉf{ ï«°ûdG
 nOhOôe ¿EÉa ájÉ¡ædG »ah äGhôãdG ÜÉë°UCG øe ø«jÓªdG

.¬ÑMÉ°U ≈∏Y óJôj ô«îdG
 ºdÉ©dG  √ó`̀≤`̀a  Éªd  ÉæcÓàeG  nô¡¶f  ¿CG  o¿GhCG  ƒ`̀g
 »a  ácQÉ°ûªdGh  »bÓNC’G  ÖfÉédG  ƒgh  ,»dÉª°SCGôdG
 ÉææjO  »a  á«fÉ°ùfE’G  º«≤dG  AÓ`̀YEGh  ájô«°üªdG  Qƒ`̀eC’G
 øe  º¡°†©Ñdh  ºgó∏Ñd  øjôëÑdG  π`̀gCG  áYõah  íª°ùdG
 ,øjôëÑdG ïjQÉJ πc »a IQƒ£°ùªdGh á≤ sKƒªdG QƒeC’G
 Ö©°ûdG Gòg äÉª°S øe »g ô«îdG π©ah AÉ£©∏d ¬ÑMh
 ná∏ªëdG  √ò`̀g  ¿CG  »`̀a  á¶ëd  ∂°ûf  ’  ∂`̀dò`̀dh  ,™`̀FGô`̀ dG
 áëLÉf lá∏ªM »g É¡HÉë°UCG »a ô«îdG ¢†¡æà°ùJ »àdG
 πc  ∞bƒà°ùJ  »àdG  äGQOÉÑªdG  øe  »gh  ájGóÑdG  òæe
 äGQOÉ`̀Ñ`̀ª`̀dG  É¡àØbƒà°SG  Éª∏ãe  ,ÉæÑ©°T  ƒëf  ∫hó``̀dG
 Ée  π`̀c  »`̀a  á`̀dhó`̀∏`̀dh  IOÉ«≤∏dh  ∂∏ªdG  ádÓéd  áÑ«£dG
 á«°û«©ªdGh ájOÉ°üàb’Gh á«ë°üdG äGAGôLE’ÉH ≥∏©àj
 √òg  »a  Ö©°ûdG  óæà°SG  Éª∏ãeh  á`̀eRC’G  IQGOEG  á«Ø«ch
 á¡HÉéªd  GóMGh  É≤jôa  ¬fƒc  ≈∏Yh  ¬«Yh  ≈∏Y  á`̀eRC’G
 π«°UC’G  ¬nfó©e ô¡¶oj  Ωƒ«dG  ƒ¡a  ¬JÉ«YGóJh ¢Shô«ØdG

.É°†jCG
 ó∏ÑdG  Gòg  IOÉ«b  oáØbhh  zô«N  Éæ«a{h  zô«N  Éæ∏c{
 lój  É`̀æ`̀∏`̀c{h  á```̀eRC’G  äÉ`̀jGó`̀H  òæe  mô`̀«`̀N  oá`̀Ø`̀bh  ¬Ñ©°Th

!É©e πÑ≤à°ùªdG ±ô°ûà°ùf ∂dP πμHh zIóMGh

 Év«∏e  ±ƒ`̀bƒ`̀dG  ø`̀e  Éæ«∏Y  ó`̀H  ’
 ΩÉ`̀eCG π`̀eCÉ`̀Jh mô`̀Hó`̀J ná`̀Ø`̀bh kÓ`̀jƒ`̀Wh
 ≈∏Y âdõf »àdG iôÑμdG áeÉ£dG √òg
 ó«Øà°ùfh  º∏©àfh  ,AÉ©ªL  ájô°ûÑdG
 á«°Shô«ØdG  íjôdG  √òg  øe  ß©àfh
 ≈∏Y  âsÑg  »àdG  á«JÉ©dG  ô°Uô°üdG
 É¡HôZ ≈dEG É¡bô°T øe ºdÉ©dG ∫hO πc
 ´óJ  º∏a  ,É¡HƒæL  ≈dEG  É¡dÉª°T  øeh
 ,Iô«≤a  ΩCG  á«æZ  âfÉc  Éª¡e  á``dhO
 ¢ù ne É¡HÉ°UCGh ’EG IôNCÉàe ΩCG áeó≤àe
 º∏a ,áª«≤©dG ájƒ≤dG  íjôdG √òg øe
 áKQÉμdG  √ò¡d  kÓ«ãe  ïjQÉàdG  ó¡°ûj
 ÉgQÉ°ûàfG áYô°S å«M øe á«ë°üdG

 øe á«aGô¨édG áMÉ°ùªdG É k«fÉKh ,k’hCG
 â∏°Uhh É¡à¨∏H »àdG á«°VQC’G IôμdG

.´GQòH É kYGQPh ôÑ°ûH G kôÑ°T É¡«dEG
 ô«ãoJ  ¿CG  Ö`̀é`̀j  á`̀ KQÉ`̀μ`̀ dG  Gò`̀¡`̀a
 øe  :á«dÉàdG  á∏Ä°SC’G  ™«ªédG  ió`̀d

 º«¶©dG  »ë°üdG  ∫Gõ`̀dõ`̀dG  Gò`̀g  ´ƒ`̀bh  ø`̀Y  ∫hDƒ°ùªdG
 ÜÉà©dGh Ωƒ∏dG ™≤j øe ≈∏Yh ?¬àeôH ÉæÑcƒc sõg …òdG
 ?»ªdÉ©dG  »ë°üdG  AÉ`̀Hƒ`̀dG  Gò`̀g  ∫hõ`̀f  »a  ô«°ü≤àdGh
 ºgóY OGR øjòdG ø«HÉ°üªdGh ≈JƒªdG AÉeO πªëàj øeh
 ∫hO  π`̀c  ø`̀e  ô°ûÑdG  ø`̀e  ¿ƒ«∏e  á`̀HGô`̀b  ø`̀Y  »`̀dÉ`̀ª`̀LE’G

 ?ºdÉ©dG
 äÉfGƒ«ëdG  Ωƒ∏f ΩCG  ,Éæ°ùØfCG  ≈∏Y Ωƒ∏dG  »≤∏ of  π¡a

?¢VôªdG Éæ«dEG râ∏ n≤f »àdG
 AGƒ°S  ,¿B’G  ≈àM  IQƒ°ûæªdG  äÉ`̀°`̀SGQó`̀dG  º¶©e
 øjôFÉM  ∞≤f  …ò``̀dG  »`̀dÉ`̀ë`̀dG  ¢`̀Vô`̀ª`̀dG  ≈``̀dEG  áÑ°ùædÉH
 ™ªàéªdÉH  ¬∏«μæJh  ¬°SCÉH  Ió°Th  ¬Jƒb  ΩÉ`̀eCG  øjõLÉY
 »ª o°S  …ò`̀dGh  ,ÉfhQƒc  ¢Shô«a  ƒgh  ¬àeôH  …ô°ûÑdG
 hCG ,19-ó«aƒc á«ªdÉ©dG áë°üdG áª¶æe πÑb øe É k«ª°SQ
 ’hOh ø«°üdG Üô°V …òdG ¢SQÉ°S ¢Vôe ≈dEG  áÑ°ùædÉH
 ¢`̀VGô`̀eC’G  √ò`̀g  øe  ¢†©ÑdÉa  ,2003  ΩÉ`̀Y  »a  iô``NCG
 Qó°üe  ¬fCÉH  É k«ª°SQ  ¢TÉØîdG  É¡«a  º¡JoG  á«°Shô«ØdG
 åëÑdG  πãe  ,iôNCG  äÉ°SGQO  ∑Éæg  ¿CG  Éªc  .¢Shô«ØdG
 ¢SQÉe 26 »a áahô©ªdG  á«©«Ñ£dG  á∏ée »a Qƒ°ûæªdG
 óMCG »a ójóédG ¢Shô«ØdG Gòg OƒLh ≈dEG äQÉ°TCG »àdGh
 »Ø°TôëdG  πªædG  π`̀cBG  ƒgh  äÉ«jóãdG  øe  äÉfGƒ«ëdG
 ôNBG  måëH ≈dEG  áaÉ°VEG  ,(pangolin)  ødƒéfÉÑdG  hCG
 Medical)  äÉ°Shô«ØdG  º∏Y  Ö`̀W  á∏ée  »`̀a  ô°ûof
 ô°üëH  ΩÉ`̀ b  …ò``̀dGh  ôjÉæj  22  »`̀a  (Virology
 ,äÉ°Shô«ØdG øe á∏FÉ©dG √òg ∫ƒM á≤HÉ°ùdG äÉ°SGQódG
 øe ¿ƒμj  ób  ójóédG  ´ƒædG  Gòg Qó°üe ¿CG  ≈dEG  QÉ°TCGh

.¿GôÄØdG hCG »YÉaC’G
 ÉfóLh  Éªd  ádCÉ°ùªdG  √ò`̀g  »`̀a  kÓ«∏b  Éæ≤ª©J  ƒ`̀dh
 ,πªædG  πcBÉa  ,äÉ°SGQódG  √òg  èFÉàf  ø«H  ¢VQÉ©J  …CG
 ób  äÉfGƒ«ëdG  øe  Égô«Z  hCG  ¿GôÄØdG  hCG  ,ø«HÉ©ãdG  hCG
 …CG  ,¢Shô«ØdG  π≤æd  §FÉ°Shh  ájƒfÉK  QOÉ°üe  ¿ƒμJ
 …òdGh ,¢TÉØîdG øe ¢Shô«ØdG É¡«dEG π≤àfG ób É¡∏c É¡fCG
 …ô£ØdG  »©«Ñ£dG  ¿hõîªdG  ¬fCÉH  É k«ª∏Y  ±hô©ªdG  øe
 ∞∏àîe  øe  ±’B’G  ¬ª°ùL  »a  πªëj  PEG  ,äÉ°Shô«Ø∏d
 ÉfhQƒc  äÉ°Shô«a  ∂`̀dP  »a  ÉªH  ,äÉ°Shô«ØdG  ´Gƒ``̀fCG
 ¿Gƒ«ëdG ,¢TÉØîdG ¿CG Ωƒ∏©ªdG øªa .IOó©àªdG É¡YGƒfCÉH
 É kYGƒfCG  πcCÉj  ,¿Gô«£dG  ™«£à°ùj  …òdG  ó«MƒdG  »jóãdG
 äÉ«FÉeôÑdGh ∞MGhõdGh Iô«¨°üdG äÉ«jóãdG øe Iô«ãc
 ≈`̀dEG  á`̀aÉ`̀°`̀VEG  ,¿Gô`̀Ä`̀Ø`̀dGh  ø«HÉ©ãdGh  πªædG  π``̀cBG  πãe
 äÉ°Shô«ØdÉa .ΩódGh ,äGô°ûëdGh ,∑Éª°S’Gh ,¬cGƒØdG
 ºK äÉfGƒ«ëdG √òg ≈dEG  π≤àæJ ¢TÉØîdG »a IOƒLƒªdG
 ô«Z  hCG  ô°TÉÑe  mπμ°ûH  É¡d  ¢Vô©àj  ÉeóæY  ¿É°ùfE’G  ≈dEG

.ô°TÉÑe
 É¡°ùØf  oìô£nJ  á«≤£æe  äGQÉ°ùØà°SG  ∑Éæg  øμdh
 ∞«c  :»`̀gh  á°†eÉ¨dGh  Ió≤©ªdG  á∏°†©ªdG  √òg  ∫ƒM
 »bÉH ºK ,¢ù«FQ mπμ°ûHh k’hCG ¢TÉØî∏d ¿É°ùfE’G ¢Vô©àj
 ¢û«©j  ¢TÉØîdG  ¿CG  á°UÉîHh  ,á£«°SƒdG  äÉfGƒ«ëdG
 äÉ©ªéàdG  øYh  ¿É°ùfE’G  øY  Ió«©H  á«FÉf  äÉÄ«H  »a
 áª∏¶ªdG  ±ƒ¡μdG  øμ°ùj  ƒ¡a  ,áeÉY  máØ°üH  ájô°†ëdG
 áª«¶©dG  QÉé°TC’G  ∞jhÉéJ  »ah  ,IôYƒdG  ∫ÉÑédG  »a

 …ójCG É¡«dEG π°üJ ’ »àdG É¡fƒ°üZh

 ?ô°ûÑdG

 ¿É`̀ °`̀ù`̀ fE’G  ¢`̀Vô`̀©`̀J  GPEG  π```gh

 â∏≤àfGh »YÉaC’G hCG ¢TÉØîdG á°†©d

 Ωƒ∏dG  »≤∏f  ÉæfEÉa  äÉ°Shô«ØdG  ¬«dEG

?Éæ°Vôe á«dhDƒ°ùe É¡∏ªëfh É¡«∏Y

 ,ó¡°ûªdG  Gòg  ºμd  Üô`̀boCG  »μdh

 º`̀cô`̀cPoCG  ,á∏°†©ªdG  √ò`̀g  í`̀°`̀VhCGh

 É¡H Ωƒ≤j »àdG á«¡«aôàdG äÓMôdÉH

 º°Sƒe πëj ÉeóæY ¢SÉædG øe ô«ãμdG

 ,IQGô`̀ë`̀dG  äÉ`̀LQO  ∫óà©àa  ™«HôdG

 ájhGôë°üdG  ≥`̀WÉ`̀æ`̀ª`̀dG  ô°†îJh

 ájôÑdG  QÉ```̀gRC’G  íàØàJh  ,á`̀jô`̀Ñ`̀dG

 ¿ƒ`̀Ñ`̀°`̀ü`̀æ`̀j ¢`̀SÉ`̀ æ`̀ dÉ`̀ a ,á`̀«`̀ª`̀ °`̀Sƒ`̀ª`̀dG

 G kó«©H  ájôÑdG  äÉÄ«ÑdG  »`̀a  º¡eÉ«N

 …CG ,á«æμ°ùdG ájô°†ëdG ≥WÉæªdG øY

 ô«Z  äÉÄ«H  ≈`̀dEG  ¿ƒ∏≤àæj  ¢SÉædG  ¿CG

 äÉfGƒ«ëdG  áÄ«H  »`̀gh  ,É¡«a  ¿ƒ°û«©j  »àdG  º¡JÉÄ«H

 óæY ¿É°ùfEÓd É kjPDƒe É¡°†©H ¿ƒμj ¿CG øμªj »àdG ájôÑdG

 GPEG  ∂dòdh  ,Égô«Zh  »YÉaC’Gh  ÜQÉ≤©dÉc  ,É¡d  ¬°Vô©J

 ¬à«H  »ah  ¬àÄ«H  »a  â`̀fCGh  ¿ÉÑ©ãdG  hCG  Üô≤©dG  ∂°†Y

 Ωƒ∏dG  ≈≤∏ oJ  π¡a ,∂dòd  áé«àf ¢VôªdGh º°ùdG  ∂HÉ°UCGh

 ,∂°Vôe á«dhDƒ°ùe É¡∏ªëoJ πgh ?äÉfGƒ«ëdG √òg ≈∏Y

?¬àeÉbEGh ¬æμ°S ¿Éμe ≈dEG âÑgP ∂°ùØæH ∂fCG á°UÉîHh

 äÉæFÉμdG  √òg øY G kó«©H ∂àÄ«H »a nâæ oc  ƒd ∂dòdh

 iPCG …CÉH ÜÉ°üJ ød É kªàM ∂fEÉa ,É¡YGƒfCG ≈à°ûH ájô£ØdG

.É¡ÑÑ°ùH m¢Vôe …C’ ¢Vô©àJ ødh É¡æe

 ∫GRCG  å«M  ,á«°VÉªdG  Oƒ≤©dG  »a  çó`̀M  Ée  Gò`̀gh

 äÉHÉ¨dG øe á©°SGh äÉMÉ°ùe ≈∏Y Év«∏c ≈°†bh ¿É°ùfE’G

 hCG  ,…ƒ«ëdG  ∫õjódGh  π«°UÉëªdG  áYGQõd  É¡eGóîà°S’

 ¬°ùØf ¿É°ùfE’G ¿CG Éªc ,QÉé°TC’G ÜÉ°ûNCG øe IOÉØà°S’G

 ∞MRh Qƒ°ùédGh ¥ÉØfC’Gh ¥ô£dG  AÉæÑd  ∫ÉÑédG  ô séa

 G kô«Ñc  G kAõ``̀L  π`̀à`̀MGh  ájô£ØdG  ájôÑdG  äÉÄ«ÑdG  ≈∏Y

 á«fÉμ°SE’G  ájô°†ëdG  ¬à£°ûfCG  »a  ∑Éæg  ™°SƒJh  ,É¡æe

 √ò¡H  ¿É°ùfE’G  ΩÉ«b  AÉæKCGh  ,á«MÉ«°ùdGh  á«YÉæ°üdGh

 ¿É°ùfE’G ±ô©j ºd Iô«£N ôgGƒX IóY râKóM ∫ÉªYC’G

 âªéf »àdG á«ë°üdG ôWÉîªdGh ô°ûÑdG ≈∏Y É¡JGójó¡J

 ¿É°ùfE’G  πZƒJ  »a  πãªààa  ≈`̀dhC’G  IôgÉ¶dG  ÉeCG  .É¡æY

 πãe  ,á`̀jô`̀£`̀Ø`̀dG  äÉ`̀fGƒ`̀«`̀ë`̀dG  √ò`̀g  áÄ«H  ≈∏Y  ¬`̀jó`̀©`̀Jh

 Iô°TÉÑe ¿É°ùfE’G ¢Vô©J ≈dEG iOCG Éªe ,√ô«Zh ¢TÉØîdG

 ,iôNCÉH  hCG  á≤jô£H  ¬©e  πYÉØàdG  hCG  ¢TÉØîdG  á°†©d

 øjòdG  øjôNB’G  ¢SÉædG  ≈dEGh  ¬«dEG  ¢Shô«ØdG  ∫É≤àfG  ºK

 ô«eóJ ≈dEG äOCG äÉ«∏ª©dG √òg ¿EÉa á«fÉãdGh .º¡H §∏àîj

 ¢û«©J »àdG á«©«Ñ£dG É¡JÉÄ«Hh äÉfGƒ«ëdG √òg øcÉ°ùe

 É¡∏©L Éªe  ,iôNC’G  äÉæFÉμdG  ™e  πeÉμJh ¿GõJÉH  É¡«a

 ,ájô°ûÑdG äÉæWƒà°ùª∏d áÑjôb iôNCG øWGƒe øY åëÑJ

 ,¬«dEG äÉ°Shô«ØdG ∫É≤àfGh É¡d ¿É°ùfE’G ¢Vô©J øe OGõa

 øjôëÑdG  »`̀a  »æ«Y  ΩCÉ`̀ H  IôgÉ¶dG  √ò`̀g  oäógÉ°T  ó`̀bh

 óMCG QGóL ≈∏Y ¢TÉØîdG øe Iô«Ñc G kOGóYCG oâjCGQ ÉeóæY

 ájhGôë°üdG äÉÄ«ÑdG »a äó« o°T »àdG á«æμ°ùdG »fÉÑªdG

 .ájôÑdG

 äÉfGƒ«ëdG  √òg  ó«°U  »¡a  áãdÉãdG  IôgÉ¶dG  ÉeCGh

 ôFÉ¶M  »a  É¡°ùjóμJh  É¡H  QÉéJ’Gh  ájô£ØdG  ájôÑdG

 »a  É¡©«Hh  ,á`̀ª`̀MOõ`̀eh  á∏Ø≤e  Iô«¨°U  m¢`̀UÉ`̀Ø`̀bCG  hCG

 ≈`̀ dEG  iOCG  É`̀ª`̀e ,á`̀jô`̀£`̀Ø`̀dG  äÉ`̀fGƒ`̀«`̀ë`̀dG  ™`̀«`̀H  ¥Gƒ``̀°``̀SCG

 ∫ÉãªdG  π«Ñ°S  ≈∏Y  ,¢TÉØîdG  øe  äÉ°Shô«ØdG  ∫É≤àfG

 ,¢üØ≤dG  »a  ¬©e  IOƒLƒªdG  iô`̀NC’G  äÉfGƒ«ëdG  ≈dEG

 ájó©ªdG  ¢VGôeC’ÉH  ¬àHÉ°UEGh  ¿É°ùfE’G  ≈dEG  G kô«NCG  ºK

 .ácÉàØdG

 á«ª∏©dG  ≥FÉ≤ëdG  ¢†©H  ∂d  oâe sób  ¿CG  ó©H  ¿B’Gh

 ∫R’õ```̀ dG √ò```̀g ∫hõ```̀ f »``̀a rø```̀ ne oΩƒ``o∏`` nà``°``S ,á``«``©``bGƒ``dG

 ,¢SQÉ°S  πãe  ,Éæ«∏Y  á≤MÓàªdG  á«°VôªdG  á«°Shô«ØdG

 ΩÉ≤°SC’G  øe  Égô«Zh  19-ó«aƒch  ,¢Sô«eh  ,’ƒÑjEGh

?á∏JÉ≤dGh á«°ü©à°ùªdG

 bncftpw@batelco.com.bh

?É``fhQƒc AÉ``Hh »``°ûØJ ø``Y ∫hDƒ``°ùªdG ø``e

 :º∏≤H
ÊóŸG óª π«YÉª°SEG .O

:º∏≤H
»éæN ÉjôcR .O 
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13101010
¿É````jô``dG ≈`Ø`°û`à`°ù`e

»°ü°üîàdG ΩÓ°ù``dG ≈`Ø`°û`à`°ù`e

17495500
17248800 øjôëÑdG ∫ÉjhQ ≈`Ø`°û`à`°ù`e

 AÉæKCG √ÉYQh ¬∏dG ¬¶ØM ó¡©dG »dh ƒª°S É¡dÉb IQÉÑY »æàØbƒà°SG
 ,zÉfhQƒc{  ¢Shô«Ød  …ó°üà∏d  »æWƒdG  ≥jôØdG  äÉ«∏ªY  áaôZ  IQÉjR
 äÉ¡«LƒJ ƒg óMGƒdG øjôëÑdG ≥jôa πªY ¢SGôÑf ¿CG √ƒª°S ócCG å«M
 ø°†ëdG{  É kehO  øjôëÑdG  ¿ƒμJ  »μd  √ÉYQh  ¬∏dG  ¬¶ØM  ∂∏ªdG  ádÓL
 hCG …ôμa AÉªàfG …CG hCG øjO hCG m¥ôY ø«H ≥jôØJ ¿hO z™«ªé∏d øeB’G

.»YÉªàLG
 ¢SQóoJh ,Üƒ∏≤dG »a ßØëoJh ÖgP øe AÉªH ô£°ùoJh ¿hóoJ IQÉÑY
 øY ôÑ©àd  äAÉL ,á≤«ªYh á©FGQ  ¿É©e  øe ¬∏ªëJ Éªd  äÉ©eÉédG  »a
 É k«dhO É kLPƒªf ÉgQÉÑàYÉH ¿ÉeõdG ºjób òæe øjôëÑdG É¡H äõ«ªJ äÉØ°U

.™ªàéªdG OGôaCG ø«H ¢ûjÉ©àdGh íeÉ°ùàdGh IGhÉ°ùªdG »a ¬H iòàëj
 ø«æWGƒªdG  ™«ªL  øÄª£oj  …ò`̀dG  º°ù∏ÑdÉc  äÉª∏μdG  √òg  äAÉ`̀L
 ¿CÉH  º`̀¡`̀bGô`̀YCGh  º¡JÉaÉ≤Kh  º¡aÉ«WCGh  º¡JÉfƒμe  áaÉμH  ø«ª«≤ªdGh
 ¥ƒ≤M ájÉYôd πª©J É¡JÉ°ù°SDƒeh É¡JÉÄ«gh É¡JÉ£∏°S ™«ªéH øjôëÑdG
 πμd  …OÉ°üàb’Gh  »YÉªàL’Gh  »ë°üdG  ¿É``̀eC’G  ô«aƒJh  ¿É°ùfE’G
 á«Ø«c ≈∏Y ïjQÉàdG ôÑY IógÉ°T ¿ƒμàd ,ábôØJ …CG ¿hO º«≤eh øWGƒe

.ÉfhQƒc ¢Shô«Ød …ó°üà∏d É¡Ñ©°Th É¡JOÉ«≤H øjôëÑdG á¡LGƒe
 ,É kÑ∏°S äÉ©ªàéªdGh ∫hódG øe ójó©dG äôKCÉJ ÉfhQƒc áeRCG »ah
 CGóHh  ,á«ë°üdG  É¡àª¶fCG  äQÉ¡fGh  á«àëàdG  á«æÑdG  »a  ∞©°†dG  ô¡¶a
 ¢VGôeCG QÉéØfG ≈dEG äOCG »àdG á«YÉªàL’G äÉeÉ¡J’G ∫OÉÑJh ≥°TGôàdG

.óMGƒdG ™ªàéªdG πNGO ábôØàdGh á«ØFÉ£dGh ájô°üæ©dG
 É keRÉM  ¿É`̀c  ó¡©dG  »`̀dh  ƒª°S  ¿CG  óéf  ,∂`̀ dP  øe  ¢ùμ©dG  ≈∏Yh
 Ωƒ«dG  ÉfhóY{  ¿CG  øjôëÑdG  ≈dEG  ¢Shô«ØdG  Gòg  ∫ƒ°Uh  òæe  G kócDƒeh
 ÉæÑgGòe ±ô©j ’ ¢Shô«ØdÉa ,z¬H ¿ƒHÉ°üªdG ’ ÉfhQƒc ¢Shô«a ƒg

.ÉæJÉ«°ùæLh Éædƒ«eh ÉæJGAÉªàfGh
 ±hô¶dG ∞∏àîe »a É kehO øjôëÑdG ßØM ¿CG Éæ«∏Y ¬∏dG º©f øeh
 ¿Éc øeh ,óFGó°ûdG »a É kªFGO ô¡¶J ¿OÉ©ªdG ¿CÉH π«b Éªμa ,äÉeRC’Gh
 √òg  øe  ºZôdÉÑa  ,±hô¶dG  ô«¨àH  ∫óÑàj  ’h  ô«¨àj  ’  ÉÑ«W  ¬∏°UCG
 êÓY  π«°†ØJ  ≈`̀dEG  ƒYóJ  äÉHÉ£N  ™ªàéªdG  »a  ™ª°ùf  ºd  ±hô¶dG
 hCG º¡æe ¢û«©j øeh äƒªj øe QÉ«àNGh ºgô«Z ≈∏Y ≈°VôªdG ¢†©H
 óéf ºd ∂dòch ,AGô≤ØdG hCG ø«LÉ°ùªdÉc áæ«©e áØFÉW ≈∏Y ìÉ≤d áHôéJ
 ΩóY  IQhô°Vh  iôNCG  äÉ«°ùæL  ≈dEG  ¿ƒªàæj  øªd  AÉ°übE’G  äÉHÉ£N
 ádƒ≤e áë°U ΩóY øjôëÑdG  âÑãàd  ,º¡d  á«ë°üdG  ájÉYôdG  ≥M ô«aƒJ
 ,zGƒæjÉÑJ øëªdG äAÉL GPEÉa ,AGƒ°S áæ«μ°ùdG »a ¢SÉædG{ ¿hó∏N øHG
.É k©e ôªdGh ƒ∏ëdG º°SÉ≤àfh ¢û«©f ,øëªdGh áæ«μ°ùdG »a ÉæfCG ócDƒJh

 ¿CGh  ,ø«ØJÉμàeh  ´Gh  ™ªàée  ÉæfCG  …óëàdG  Gò`̀g  ∫Ó`̀N  ÉæàÑKCG
 ø«¡Lƒe ∞≤æd π«°UC’Gh Ö«£dG ¿ó©ªdG ø«ÑJ ,É¡∏gCÉH ájƒb øjôëÑdG
 »a QÉ°üàf’Gh Ö∏¨àdG ≈∏Y IQOÉb øjôëÑdG ¿CÉH ºdÉ©∏d IóMGh ádÉ°SQ

.É¡JÉjóëJ πc
 øjôëÑdG ≥jôa øe ø«°ü∏îªdG Oƒ¡éH ºK ¬∏dÉH ≥ãf ÉæfEÉa É keÉàN
 ≈dEG  ≥HÉ°ùàf  Éæc  Éªc  Oƒ©æ°Sh  ,É kÑjôb  »¡àæ«°S  ÉfhQƒc  …óëJ  ¿CÉH
 ΩÉ`̀MORG  ø`̀e  ƒμ°ûf  ,ÉæJÉ©ªéeh  ÉæbGƒ°SCG  »`̀a  ºMGõàf  ,ÉfóLÉ°ùe
 ¿CG  ’EG  ,á°SGQódG  óYÉ≤e  ≈dEG  Oƒ©æ°S  ,á£«°ùÑdG  ÉfÉjÉ°†bh  ÉæYQGƒ°T
 ¢ShQOh πFÉ°SQ  øe √Éæª∏©J  Ée  ôªãà°ùf  ¿CG  Éæd  ∞«c  ,∂dP  øe ºgC’G
 ôªà°ùæ°S  π¡a  ,É`̀fhQƒ`̀c  ¢Shô«a  Ö`̀gP  øe  ≥ÑW  ≈∏Y  É¡eób  Iô«Ñc
 øμªj  ∞«ch  ?ó©H  øY  º«∏©àdGh  πª©dG  »a  É«LƒdƒæμàdG  π«©ØJ  »a
 á«ØFÉ£dÉc  iôNCG  ¢VGôeCG  ≈∏Y  AÉ°†≤∏d  áæëªdG  √òg  øe  ó«Øà°ùf  ¿CG
 Éªc  ¢ù«d  ÉfhQƒc  ó©H  øjôëÑdG  íÑ°üàd  á«WGôbƒ«ÑdGh  ájô°üæ©dGh

.¬∏Ñb âfÉc

 ø°†ëdG ..øjôëÑdG
™«ªé∏d øeB’G

…ôjô¨dG »∏Y ø°ù
 ÖÑ°ùH  á`̀ë`̀FÉ`̀L  ≈`̀∏`̀Y  ¬`̀∏`̀c  º`̀dÉ`̀©`̀dG  ß≤«à°SCG  É`̀gÉ`̀ë`̀°`̀Vh  á∏«d  ø`̀«`̀H
 ’  ≈àM  π`̀H  IOô`̀é`̀ª`̀dG  ø«©dÉH  iô`̀j  ’  ¢`̀Shô`̀«`̀a  .19  ó«aƒc  ¢`̀Shô`̀«`̀a
 âÑ∏b  Gó`̀L  á∏«Ä°†dG  äÉ«FõédG  √ò`̀g  .…OÉ`̀©`̀dG  Üƒμ°Shôμ«ªdÉH  iô`̀j
 á«fóHh  á«°ùØf  GQGô°VCG  ¬H  â≤ëdCGh  Ö≤Y  ≈∏Y  É°SCGQ  GóL  ô«ÑμdG  ºdÉ©dG

.á«MhQh á«YÉªàLGh ájOÉ°üàbGh
 ¢Shô«ØdÉa ,á«ªdÉY áëFÉL ƒg çóëj Ée ¿CÉH ¿GôμædG ™«£à°ùj óMCG ’
 AGQRh ¢ù«FQ hCG á∏e hCG øjO ÖÑ°ùH ’ GóMCG øãà°ùj ºdh QÉ°ûàf’G ™jô°S
 πØW ’h Qƒª¨e ¢üî°T hCG Qƒ¡°ûe πãªe hCG √ôeCG ≈∏Y Üƒ∏¨e πeÉY hCG
 ∑ôàj  ºdh  .á«°SGƒ°S  √óæY  πμdÉa  ICGô`̀eG  ’h  πLQ  ’h  ø°ùe  ’h  ™«°VQ

 .É¡FÉ«MCG ø«H ô°ûàfGh É¡fÉμ°S ÜÉ°UCGh ’EG áæjóe ’h Gó∏H ’h IQÉb
 ¢SQGóªdGh  äÉ°VhôdG  πØb  øªa  É¡JGRGôàMG  »a  ∫hó`̀dG  â≤HÉ°ùJ
 áeôμªdG  áμe  É¡«a  ÉªH  IOÉ`̀Ñ`̀©`̀dG  ø`̀cÉ`̀eCG  ™«ªL  πØb  ≈``̀dEG  äÉ`̀©`̀eÉ`̀é`̀dGh
 Ée êƒMCG  âbh »a óHÉ©ªdGh ¢ùFÉæμdG  πch ∞jô°ûdG  …ƒÑædG óé°ùªdGh
 ÜÉë°UCG øe ô«ãμdG óÑμJh .á«æjódG ºgôFÉ©°T á°SQÉªe ≈dEG ¢SÉædG ¿ƒμj
 ájOÉ°üàbG ôFÉ°ùN á£°SƒàªdGh Iô«¨°üdGh ô¨°üdG á«gÉæàe äÉ°ù°SDƒªdG
 ÖÑ°ùH  ájô°SC’G  äÉbÓ©dG  äôJƒJ  å«M  á«YÉªàLG  ôFÉ°ùNh  .Iô«Ñc
 Oó©H â∏ãªàa á«fóÑdG ôFÉ°ùîdG ÉeCG .¥Ó£dG áÑ°ùf äOGõa »dõæªdG ôéëdG
 ä’ó©e ´ÉØJQÉH á«°ùØædG ôFÉ°ùîdGh äÉ«aƒdGh äÉØYÉ°†ªdÉH ø«HÉ°üªdG
 É¡JÉ«©ÑJh áª«Nh ÉgQGô°VCG  ¿EG  å«M áÑ«°üe É¡fEG  º©f  ±ƒîdGh ≥∏≤dG
 πg Ó¡e øμdh .¬∏Ñb  ¿Éc Éªc 19 ó«aƒc ó©H ºdÉ©dG  ¿ƒμj  ødh áª«°ùL
 ’ ™Ñ£dÉH ¬ª∏Y hCG ¬∏dG IOGQEG ¿hO øe ºdÉ©dG Gòg »a ôeCG çóëj ¿CG øμªj
 ¬FÉ°†b πμa .ÉæJÉ¡eCG  øe ÉæH ºMQGh Éæ°ùØfCG  øe ÉæH º∏YCG  ¬∏dGh .’h ’h
 ≈∏Y %10 πμ°ûj ±hô¶dG ô«KCÉJ ¿EG á≤«≤ëdGh ,√Éægôc ƒdh ô«N √Qóbh
 ™æ°üj Ée á≤«≤M É¡fEG º©f %90 πμ°ûJ É¡gÉéJ Éæ∏©a IOQ ø«M »a ÉæJÉ«M
 øe ô«¨j ¿CG Éæe Oôa …CG ¿ÉμeEÉH Gòd .ôKDƒªdG ¢ù«dh π©ØdG IOQ ƒg ¥ôØdG

.AGOƒ°ùdG áª∏¶dG »a QƒædG ¢ü«°üH øY åëÑjh ¬∏©a IOQ
 áØJÉμàªdG  áfhÉ©àªdG  É¡àeƒμMh  áª¡∏ªdG  É¡JOÉ«≤H  øjôëÑdGh
 èàf  »`̀YGƒ`̀dG  É¡©ªàéeh  á∏gDƒªdG  á«°†jôªàdGh  á«Ñ£dG  É`̀gQOGƒ`̀ch
 √ÉéJ  ¬∏©a  IOQ  »`̀a  ´ó`̀Ñ`̀eh  õ«ªàe  ≥jôa  º©f  ,øjôëÑdG  ≥jôa  É¡æY
 ô¶ææ∏a  .á©°SGh  á«©ªàée  ácGô°Th  á«aÉØ°Th  á«bGó°üe  πμH  .áëFÉédG
 É«∏ªY  ÉÑjQóJ  πμ°û«d  ó©oH  øY  πªYh  º«∏©J  áëFÉédG  äÉ«HÉéjEG  ≈`̀ dEG
 »a  á∏ãªàªdG  á©HGôdG  á«YÉæ°üdG  IQƒãdG  ™e  Éæ«HCG  ΩCG  ÉæÄ°T  á«JBG  á∏Môªd
 ∑GôM .ä’ÉéªdG øe OóY »a »YÉæ£°U’G AÉcòdGh É«LƒdƒæμàdG ¥GôàNG
 ¿hÉ©Jh  πeÉμJh  .äÉ«©ªédGh  OGôaC’G  iƒà°ùe  ≈∏Y  »Yƒ£J  »©ªàée

.πÑb øe √ó¡°ûf ºd iƒà°ùªH äGQGRƒdG ø«H
 ÉæJÉHÉ°ùM ó«©f ¿CG Éæd OGQCG ¬∏dG ¿EG ™°VGƒàªdG »°üî°ûdG »jCGQ »a 
 QƒeCÉH Éæ∏¨°ûfGh á∏LÉY ô«Z áeÉg QƒeCG øe Éæ∏LCG ºμa ÉæJÉjƒdhCG Ö«JôJh
 ôaGƒàe âbƒdG ƒg É¡a ,âbƒdG ôaƒJ Ωó©c á«gGh QGòYCÉH áª¡e ô«Z á∏LÉY
 π°UGƒàdG  Éfó≤a  IÉ«ëdG  πZÉ°ûeh  πª©dG  ÖÑ°ùHh  ?¿B’G  ∑QòY  Éªa  ∂jód
 ∂dP  πc  øe  º`̀gC’Gh  ,√ô`̀eCG  Éæª¡j  ø`̀eh  É`̀æ`̀MGhQCGh  Éæ°ùØfCG  ™e  »YƒædG
 óYÉÑàdGh  »dõæªdG  ôéëdG  Iôàa  π©dh Éæ≤dÉNh ÉæHQ  ™e  π°UGƒàdG  Éfó≤a

.∂°ùØfh ∂∏gCGh ∂HQ ™e π°UGƒà∏d âbh π°†aCG …ó°ùédG
 ≥∏b »a ¢û«©Jh ΩÉμMC’G Qó°ü oe ™bƒe »a ¿ƒμJ ¿CÉH ∑ó«H QÉ«îdG
 ™bƒªH  ¿ƒμJ  ¿CG  hCG  øjôNB’Gh  ±hô¶∏dh  ∂JGòd  »Ñ∏°S  ó≤fh  ±ƒ`̀Nh
 »g Ée ?áëFÉédG √òg øe º∏©JCG  ¿CG  »ææμªj GPÉe ∂°ùØf ∫CÉ°ùJh º∏©àªdG
 Éæe Oôa πch .∑QhóH GóHCG ø«¡à°ùJ Óa ?»àbh ôªãà°SCG ∞«ch ?»JGQÉ«N
 QGhOC’G  πeÉμàJ  √Qhó`̀H  Oôa  πc  Ωƒ≤j  ÉeóæYh  .¥ôØdG  ™æ°üj  ¿CG  ¬æμªj
 äÉjóëJ á¡LGƒªd  Éª∏Yh IôÑN ôãcCGh iƒbCG  øëfh áeRC’G  øe êôîfh

.19 ó«aƒc ó©H Ée

 IQOÉ``Ñ``ª``H π`̀Ø`̀à`̀ë`̀j º``̀dÉ``̀©``̀dG
 ¢ù«FQ  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U
 ô«ª°†dG  AÓ`̀YE’  ôbƒªdG  AGQRƒ`̀dG
 ïjQÉJ »a π°UÉa Ωƒj ,»fÉ°ùfE’G
 πØàëJ  å«M  ºdÉ©dGh  øjôëÑdG
 »ªdÉ©dG  ô«ª°†dG  Ωƒ«H  ájô°ûÑdG
 á`̀ª`̀jô`̀μ`̀dG IQOÉ`̀Ñ`̀ª`̀∏`̀ d á`̀HÉ`̀é`̀à`̀°`̀SG
 É¡MôW »àdG É¡Yƒf øe IójôØdGh
 ô`̀«`̀eCG »`̀μ`̀∏`̀ª`̀dG ƒ`̀ª`̀°`̀ù`̀dG Ö`̀MÉ`̀°`̀U
 ôbƒªdG  AGQRƒ```dG  ¢ù«FQ  óéªdG
 Ωób  …ò`̀dG  ¿É°ùf’G  ô«eC’G  ƒ`̀gh
 ±hôëH ïjQÉàdG É¡∏é°ùj GOƒ¡L
 ÉjÉ°†≤dG  ºYO  π`̀LCG  øe  ÖgP  øe
 º`̀YOh  á«©ªàéªdGh  á«fÉ°ùf’G

.ºdÉ©dG »a ΩÓ°ùdG
 øe  ¢ùeÉîdG  Ωƒ`̀j  π¶«°Sh
 ïjQÉàdG »a π°UÉa Ωƒj ƒg πjôHG
 IQOÉÑªH  ¬∏c  ºdÉ©dG  πØàëj  å«M
 ¬∏dG  √ó`̀eCG  AGQRƒ``dG  ¢ù«FQ  ƒª°S
 Gôjó≤J  ∂dPh  á«aÉ©dGh  áë°üdÉH
 ΩÓ°ùdG  º`̀YO  »`̀a  √ƒª°S  Oƒ¡éd
 á«fÉ°ùfE’G ÇOÉÑe AÓYEGh »ªdÉ©dG

.QÉÑàYG πc ¥ƒa
 Ωƒ«H  ºdÉ©dG  ∫ÉØàMG  πãªjh
 É«îjQÉJ GRÉéfEG »ªdÉ©dG ô«ª°†dG
 π°†ØH  ø`̀eõ`̀dG  ô`̀e  ≈`̀∏`̀Y  π¶«°S
 ƒª°S  É`̀¡`̀Mô`̀W  »`̀à`̀ dG  IQOÉ``̀Ñ``̀ª``̀dG
 …ò`̀dGh  ôbƒªdG  AGQRƒ``̀ dG  ¢ù«FQ
 AÉ`̀ °`̀ SQEG »`̀ a ¬``JGRÉ``é``fEG º`̀gÉ`̀°`̀ù`̀J
 ô«ª°†dG PÉØfGh á«fÉ°ùf’G ÇOÉÑe

 .ºdÉ©dG »a »fÉ°ùfE’G
 ƒª°S  óéªdG  ô«eCG  ≈≤Ñ«°Sh
 πª©dG áfƒ≤jG ƒg AGQRƒdG ¢ù«FQ
 º¡∏eh  º`̀ dÉ`̀©`̀ dG  »``̀a  »``fÉ``°``ù``fE’G
 ¬H  ≈¶ëj  Éªd  IOÉ`̀≤`̀dGh  AÉªYõdG
 ,á©«aQ  á«dhO  áfÉμe  øe  √ƒª°S
 √ƒ`̀ª`̀°`̀S äGQOÉ````̀ Ñ````̀e É``¡``à``î``°``SQ
 ΩÓ°ùdG  ºYód  áaOÉ¡dG  √Oƒ`̀¡`̀Lh
 á«ªæàdG  äGQÉ°ùe  ™aOh  »ªdÉ©dG
.ºdÉ©dG OÓH ≈à°T »a áeGóà°ùªdG

∑ó«H QÉ«îdG
QOƒ÷G πeCG .O

AGQRƒdG ¢ù«FQ IQOÉÑe z»dhódG ô«ª°†dG{
ájô°ûÑdG ïjQÉJ »a π°UÉa Ωƒj ..

 √òg  »æààØd  ,á«æjôëÑdG  á«°SÉeƒ∏HódGh  á°SÉ«°ùdG  ∫ƒ`̀M  ô`̀ã`̀cCG  »©∏£J  AÉ`̀æ`̀KCG
 øe  Qƒ°üdG  π°†aCÉH  á«æjôëÑdG  ICGôªdG  πãªàd  É kªFGO  ≈©°ùJ  »àdG  á«æjôëÑdG  á«°üî°ûdG
 ÉfG  ¬ÑMCG  …òdGh ∂∏°ùdG Gòg »a …ƒ≤dG  É¡Ø¨°T âjCGQ .»°SÉ«°ùdGh »°SÉeƒ∏HódG ÖfÉédG

 .πjƒW øeR òæe É k°†jCG
 Éª°SG  á«LQÉîdG  IQGRh  π«ch  -  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  âæH  ÉfQ  IQƒàcó∏d  ¿G  ∂°T  ’
 â∏°üMh äGôªJDƒªdG ∞∏àîe »a âcQÉ°T ó≤a ,á«æjôëÑdG á«°SÉeƒ∏HódG AÉª°S »a É©e’
 »a  √GQƒ`̀à`̀cO  É`̀gRô`̀HCGh  á«ªjOÉcC’G  äÓgDƒªdG  ÖfÉL  »a  äGOÉ¡°ûdG  øe  ójó©dG  ≈∏Y
 ºà«d  á«eÉ°ùdG  á«μ∏ªdG  á≤ãdG  ≈∏Y  IQƒàcódG  â∏°üM  ,∂dP  ≈dEG  áaÉ°VEG  .»dhódG  ¿ƒfÉ≤dG
 iƒà°ùe  ≈∏Y Ö°üæªdG  Gò¡d  π°üJ  ICGôeG  ∫hCG  ¿ƒμàd  á«LQÉîdG  IQGRƒd  á∏«ch É¡æ««©J

 kAÉæH  ,∂∏°ùdG  Gò¡H  äGôÑîdG  ∞∏àîe ∂∏àªJ  É¡fG  É k°†jCG  äGõ«ªªdG  øe  .»Hô©dG  è«∏îdG
 ¿hDƒ°û∏d  óYÉ°ùªdG  π«cƒdG  πãe  á©«aôdG  Ö°UÉæªdG  øe ójó©dG  »a  â∏ªY ∂dP  ≈∏Y

 äÉ°SGQódG  õcôe)  ,(á«LQÉîdG  IQGRh)  äÉª¶æªdGh  ájƒ«°SBGhôaC’Gh  á«Hô©dG
 á«μjôeC’G  IóëàªdG  äÉ`̀j’ƒ`̀dG  –  ø£æ°TGh)  á`̀«`̀dhó`̀dGh  á«é«JGôà°S’G

 çƒëÑdGh  äÉ°SGQódGh  ΩÓ`̀YE’G  IQGOEG  ôjóe  ∫ÉªYCÉH  ºFÉb  ,(CSIS
 É¡îjQÉàH É¡àHÉàc ºJ »àdG QGhOC’G øe ójõªdGh (á«LQÉîdG IQGRh)

.º«¶©dG
 á∏«ch  IOÉ©°S  É¡JõéfG  »àdG  äÉMÉéædG  ∂∏J  ÖÑ°ùH
 OÉédG  πª©dG  á«MÉf  ø`̀e  É¡H  äô`̀KCÉ`̀J  ,á`̀«`̀LQÉ`̀î`̀dG  IQGRh
 : kIócDƒe  É¡JOÉ©°S  ¬∏ªëJ  …òdG  ±ó¡dG  Ö°ùëH  ôªà°ùªdGh

 á«∏ëªdG πaÉëªdG »a øjôëÑdG º°SG ™aôd πª©∏d íªWG{
.zøWƒdGh ∂∏ª∏d áeóN ,á«dhódGh

™```«ªé∏d Gô```μ°T ..´Gh ™```ªàée

 k’Éãe  ,≈dÉ©J  ¬∏dG  ¿PEÉH  ≈≤Ñà°Sh  ,øjôëÑdG  áμ∏ªe  âfÉc  Gòμg
 ,É¡aƒØ°U  IóMƒH  ,É¡«∏Y  Ö∏¨àdGh  ,äÉ`̀eRC’G  IQGOEG  »a  ¬H  iòàëj
 åÑj Éªe ,ÉgÉYôjh ¬∏dG É¡¶Øëj ,Iójó°ùdGh áª«μëdG É¡JOÉ«b ºYOh
 ø«ª«≤e  hCG  ø«æWGƒe  AGƒ°S  ™«ªédG  Üƒ∏b  »a  áæ«fCÉª£dG  ôYÉ°ûe
 ¿É°ùfE’G  ¿CG  ,∂°û∏d  k’Éée  ´ój  ’  ÉªH  ócDƒjh  ,øjôëÑdG  áμ∏ªe  »a
 »a  nï°S nQ  Ée  Gògh  ,É¡JÉjƒdhCG  º`̀gCGh  ,¬«a  ôªãà°ùJ  Ée  ôgƒL  ƒg
 á«æWh áªëd É¡©e ôªãJ ,É kÑ©°Th kIOÉ«b øWƒdG áÑëe ,™«ªédG Üƒ∏b

.É¡«a øWÉb ¿É°ùfEG πch ¢VQC’G √òg ájÉªëd ;∞KÉμàJh ´QÉ°ùàJ
 ≈°ù«Y øH óªM ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U Iô°†M π q°†ØJ  Éeóæ©a
 ¬àª∏c ¬«LƒàH ,√ÉYQh ¬∏dG  ¬¶ØM ,ióØªdG  OÓÑdG  πgÉY áØ«∏N ∫BG
 ºμàeÓ°Sh ºμàjÉªM{ :¿CG GócDƒe ,äÉÑdÉ£dGh áÑ∏£dG ¬FÉæHC’ á«eÉ°ùdG
 ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ¬«dEG QÉ°TCG Éeh .zÉæJÉjƒdhCG áeó≤e »a
 ¬∏dG  ¬¶ØM  ,ôbƒªdG  AGQRƒ`̀ dG  ¢ù«FQ  áØ«∏N  ∫BG  ¿Éª∏°S  øH  áØ«∏N
 π°†ØH ÇQÉ£dG ±ô¶dG Gòg RhÉéJ »a ô«Ñc πeC’G{ :¿CG ≈dEG ,√ÉYQh
 ΩõYh  .zÉ k©«ªL  º¡ØJÉμJh  ø«ª«≤ªdGh  øjôëÑdG  Ö©°T  AÉæHCG  »Yh
 ó¡©dG »dh áØ«∏N ∫BG óªM øH ¿Éª∏°S ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U
 ¬¶ØM ,AGQRƒdG  ¢ù∏ée ¢ù«Fôd  ∫hC’G  ÖFÉædG  ≈∏YC’G  óFÉ≤dG  ÖFÉf
 ¢Shô«Ød …ó°üà∏d á«≤«°ùæàdG áæé∏dG ¬à°SÉFQ ∫ÓN øe ,√ÉYQh ¬∏dG
 √òg πãªH äÉjóëàdG áaÉc ≈∏Y ô°üàæà°S øjôëÑdG{ :¿CÉH ,ÉfhQƒc
 øWGƒªdGh  øWƒdG  áë∏°üe  ™°†J  »àdG  á©eÉédG  á«æWƒdG  ìhô`̀dG
 Rõ©J  É¡æ«eÉ°†eh  á«eÉ°ùdG  äGQÉÑ©dG  √òg  ¿EÉa  .zQÉÑàYG  πc  ¥ƒa
 ±É`̀«`̀WCG  ∞∏àîe  ø«H  ™ªéj  …ò``̀dG  ∫hDƒ`̀°`̀ù`̀ª`̀dG  »`̀æ`̀Wƒ`̀dG  ¢ùëdG
 á¶aÉëª∏d  ;á«æWh  áªëdh  QGô°UEGh  áªjõ©H  »æjôëÑdG  ™ªàéªdG
 ø«ª«≤ªdGh  É¡«æWGƒe  áeÓ°Sh  áë°Uh  ,á«dÉ¨dG  Éæàμ∏ªe  øeCG  ≈∏Y
 OÉªY  ºg  G kQÉÑch  G kQÉ¨°U  øjôëÑdG  áμ∏ªe  Ö©°T  ¿CG  ócDƒJh  ,É¡«a
 ≈∏Y Ö∏¨à∏d  ;∞JÉμàªdGh ™«æªdG ¬æ°üMh ,¬JÉjƒdhCG  ºgCGh øWƒdG

.øjôëÑdG áμ∏ªe É¡H ôªJ »àdG ±hô¶dGh äÉeRC’G áaÉc
 ,ôHÉ©dG  ±ô¶dG  Gòg  ≈∏Y  Ö∏¨àæ°S  ,º¡«Yhh  ™«ªédG  IOGQEÉÑa
 »a  ≈≤Ñà°Sh  ,âfÉc  Éªc  IÉ«ëdG  Oƒ©à°Sh  ,á`̀eRC’G  √òg  …ƒ£æ°Sh
 ,±hô¶dG  ≈£îàf  ¿CG  ÉfOQCG  GPEG  ÉæfCÉH  ∫ƒ≤J  áªμM  É k©«ªL  ÉæJôcGP
 ¬∏dG  ¿PEÉH  ∂dP  ≥≤ëà«°S  ÉædDhÉØJh  Éæà≤Kh  ÉæJóMhh  ÉæØJÉμàH  ¬fEÉa

.≈dÉ©J

 Ö∏¨àà°S á«æWƒdG áªë∏dG
zÉfhQƒc{ áeRCG ≈∏Y

…OGhòdG õjõ©dGóÑY áØ«£d .O

..á«°SÉeƒ∏HódGh áØ«∏N ∫BG ÉfQ .O..á«°SÉeƒ∏HódGh áØ«∏N ∫BG ÉfQ .O

 ¢Shô«a  »°ûØJ  ô`̀KEG  áægGôdG  ±hô¶dG  πX  »a
 íÑ°UCG  ..É¡æ°S ºJ »àdG áÑFÉ°üdG äGQGô≤dGh ÉfhQƒc
 AGôLEÉc  ∫õæªdG  »a  çƒμªdG  Éæe  Oôa  πc ≈∏Y ÉÑLGh
 ..êÓ©dG  øe  ô«N  ájÉbƒdG  ¿CÉH  º∏©f  Éªch  …RGôàMG
 ¬`̀fCG  IQGó`̀é`̀Hh  â`̀Ñ`̀KCG  Ωƒ`̀«`̀dG  »æjôëÑdG  ™ªàéªdÉa

 Ωƒ«dG  Éæ∏μa  ..∫hDƒ°ùe  ¬æe  Oô`̀a  π`̀ch  ´Gh  ™ªàée
 ƒgh  ’CG  ó`̀MGh  Ωƒ`̀«`̀dG  Éæª∏Mh  ájô«°üe  á``̀eRCG  »`̀a
 äGQGô≤dG áeõM π°†ØÑa ..øμªe âbh ´ô°SCÉH É¡dGhR
 äÉª«∏©àdGh Ió«°TôdG  ÉæJOÉ«b  πÑb øe É¡æ°S ºJ »àdG
 ábƒKƒªdG QÉÑNC’Gh áë°üdG IQGRh πÑb øe IQOÉ°üdG
 ¿hDƒ°T  IQGRh  πÑb  øe  ôªà°ùe  πμ°ûH  Qó°üJ  »àdG
 OGôaCG  øe Oôa  πc iód  »YƒdG  áÑ°ùf  äOGR ..ΩÓYE’G
 á¶àμe âfÉc áeRC’G  √òg πÑb ´QGƒ°ûdÉa  ..™ªàéªdG

 ¿hO øe Gògh á«dÉN ¬Ñ°T  »¡a  ¿B’G  ÉeCG  äGQÉ«°ùdÉH
 ójó©dG »a ¬©bƒe òNCG …òdG ∫ƒéàdG ô¶M QGôb ø°S
 ô«ãc  iód  â«¨dCG  á«∏FÉ©dG  äÉ©ªéàdGh  ..∫hó`̀dG  øe
 ÜÉ`̀Ñ`̀MC’Gh π``̀gC’G ™`̀e π`̀°`̀UGƒ`̀à`̀dGh ..π`̀ FGƒ`̀©`̀dG ø`̀e
 ∫É≤ædG  ∞JÉ¡dG  ≈∏Y  ô°üàbG  ¿Gõ``̀MC’Gh  ìGô``aC’G  »a
 á©WÉb  á`̀dOCG  √ò¡a  .»YÉªàL’G  π°UGƒàdG  πFÉ°Shh
 Gôμ°ûa ..z»YGh ™ªàée{ »æjôëÑdG ™ªàéªdG ¿CG ≈∏Y

.™«ªé∏d

 ≈°ù«Y  øH  óªM  ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U  Iô°†M  ≈dEG  »Jó°TÉæe  ™aQCG
 ºμàdÓL  ≈`̀dEG  Ωó≤JCG  ,√É`̀YQh  ¬∏dG  ¬¶ØM  ióØªdG  OÓÑdG  πgÉY  áØ«∏N  ∫BG
 øe  äGƒæ°S  6  ≈°†b  ¬fEG  å«M  ,ΩƒμëªdG  »æHG  øY  »μ∏ªdG  ƒØ©dG  Ö∏£H

.ÉÑjô≤J ¬à«eƒμëe
 ¿CG  øjôëÑdG  áμ∏ªe  ≈∏Y  ¬∏dG  º©f  øe  ¿EG  :ádÓédG  ÖMÉ°U  …ó«°S
 á«fÉ°ùfEGh á«eÓ°SEGh á«HôY äGOÉYh º«≤H ™àªàJ áª«μM IOÉ«≤H ¬∏dG ÉgÉÑM
 â∏ª°T  ÉªdÉ£dh  ,¬FÉæHCGh  øWƒdG  ≈∏Y  á°üjôM  áëeÉ°ùàe  ìhQh  á«dÉY
 øY GhOÉM øjòdG øWƒdG AÉæHCG øe ô«ãμdG ºjôμdG ºcƒØYh ájƒHC’G ºμàjÉYQ
 ™ªàéªdG ≈dEG  º¡JOƒYh º¡MÓ°UEG  »a ôKC’G ¬d ¿Éc Éªe ,…ƒ°ùdG ≥jô£dG
 »a  áÑbÉãdG  ºμJô¶fh  ºμàdÓL  áμæM  π°†ØH  ∂dPh  ,ø«ëdÉ°U  ø«æWGƒe

.øWƒdG AÉæHCG AGƒàMGh ìÓ°UEG
 IóYÉ≤àeh  ÉeÉY  27  òæe  á∏eQCG  Ió«°S  É`̀fCG  :ádÓédG  ÖMÉ°U  …ó«°S
 ìôLh á«μÑ°ûdG ∫ÓàYGh …ôμ°Sh §¨°V øe áæeõe ¢VGôeCG øe »fÉYCGh

 »a  …ó°†Yh  …óæ°S  ƒg  »æHGh  ,ô¶ædG  »a  ójó°T  Qƒ°übh  á«fô≤dG  »a
 »àjÉYôH Ωƒ≤j å«M »ÑfÉéH √OƒLh ≈dEG á°SÉe áLÉëH ÉfCÉa IÉ«ëdG √òg

.»æ°S ôÑch »JóMh »a …PÓe ƒ¡a »àeóNh
 ¬ÑμJQG  …òdG  CÉ£îdG  ióe  »æHG  ∑QOCG  ó≤d  :ádÓédG  ÖMÉ°U  …ó«°S
 »a ¬æWh Ωóîj ¿C’ ó©à°ùeh ¬∏©a ≈∏Y ΩOÉf ƒgh ¬Jô°SCGh ¬°ùØf ≥M »a
 ≥jôa  »a  º¡æWh  áeóîd  ø«Yƒ£àªdG  øe  ¿ƒμjh  ,¬«dEG  êÉàëj  ∫Éée  …CG
 »a  ™ªWC’  »æfEGh  ÉfhQƒc  ¢Shô«a  áëaÉμªd  á«æWƒdG  á∏ªëdGh  øjôëÑdG
 øWƒdG Gòg AÉæHC’ πeC’Gh ódGƒdG ºàfCÉa ºμàdÓL ƒØY øe »æHG ó«Øà°ùj ¿CG

.ÜGƒ°üdGh ≥ëdG IOÉL ≈dEG GOƒ©«d º¡d ø«©e ô«Nh
 ºμeôc  º«¶Yh  ºμàdÓL  º¡ØJ  »a  á≤K  »∏c  :ádÓédG  ÖMÉ°U  …ó«°S
 øWƒdG Gò¡d GõYh GôNP ºμªjój ¿CG πLh õY ¬∏dG á«YGO ,ºcƒØY áMÉª°Sh

.≈°Vôjh Öëj Éªd ºμ≤aƒj ¿CGh ,¬FÉæHCGh
QôëŸG iód äÉfÉ«ÑdG

IÉ«ëdG »``a Égóæ°S øY ƒ``Ø©dG ó°ûæJ á``∏eQCG

ôYÉ°ûdG áeÉ°SCG

ï«°ûdG π«∏L øªMôdGóÑY

ï«°ûdG ∫Éæe
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الرئي�س الأمريكي جاللة امللك

 اأعرب للرئي�س ترامب عن تعازيه يف الذين فقدوا حياتهم من الأمريكيني ب�سبب الفريو�س

امللك: اأهـّمـيـة التـعــاون الـــدولـــي لـمـــواجـهــة جــائـحـــة »كـــورونـــا«

اآل خليفة عاهل  امللك حمد بن عي�شى  اأجرى ح�شرة �شاحب اجلاللة 

الرئي�س  فخامة  مع  هاتفًيا  ات�شالً  اأم�س  ورعاه،  اهلل  حفظه  املفدى  البالد 

والتعاون  ال�شداقة  عالقات  بحث  خالله  جرى  ترامب،  دونالد  الأمريكي 

الأمريكية،  املتحدة  والوليات  البحرين  مملكة  بني  الوطيدة  التاريخية 

و�شبل تنميتها وتطويرها يف خمتلف املجالت.

ال�شداقة  عالقات  مبتانة  الت�شال  خالل  املفدى  امللك  جاللة  واأ�شاد 

يف  امل�شرتكة  والرغبة  ال�شديقني،  البلدين  بني  ال�شرتاتيجي  والتعاون 

ترامب  للرئي�س  واملوا�شاة  التعازي  اأحر  عن  معرًبا  وتطويرها،  تعزيزها 

وال�شعب الأمريكي ال�شديق يف الذين فقدوا حياتهم من املواطنني الأمريكيني 

ب�شبب تف�شي عدوى فريو�س كورونا، موؤكًدا جاللته على اأهمية التعاون 

الدويل ملواجهة هذه اجلائحة العابرة.

الأزمة  البحرين يف �شوء  باإجراءات  الأمريكي  الرئي�س  واأ�شاد فخامة 

الراهنة، موؤكًدا على اأن الوليات املتحدة الأمريكية م�شتعدة لأي م�شاعدة 

يف مكافحة هذا الوباء.

وقد عبرّ جاللة امللك حفظه اهلل عن بالغ ال�شكر لفخامة الرئي�س على 

هذا  على  ال�شيطرة  البحرين يف  املوقف، وطماأنه جاللته على جناح  هذا 

الفريو�س يف هذه املرحلة.

كما اأعرب جاللة امللك املفدى عن تقديره للجهود التي تقوم بها الوليات 

املتحدة للحفاظ على الأمن وال�شتقرار يف املنطقة، والدور الفاعل الذي تقوم 

به قوات القيادة الع�شكرية الأمريكية حلماية املالحة الدولية يف اخلليج 

العربي وبحر العرب وباب املندب، منوًها بجهود الرئي�س ترامب لتحقيق 

ا�شتقرار اأ�شواق الطاقة واملحافظة عليها لدعم منو القت�شاد العاملي.

امللك  جلاللة  �شكره  عن  الأمريكي  الرئي�س  فخامة  اأعرب  جانبه  من 

اخلام�س،  ال�شطول  لقيادة  البحرين  مملكة  و�شيافة  ت�شهيل  على  املفدى 

معًبا عن تقديره جلاللة امللك املفدى على م�شاعره ال�شادقة، موؤكًدا حر�س 

الوليات املتحدة الأمريكية وعزمها على تقوية عالقات ال�شداقة والتعاون 

املنطقة  اأمن  حماية  �شاأنه  من  ما  لكل  مًعا  والعمل  البحرينية،  الأمريكية 

وا�شتقرارها واحلفاظ على امل�شالح العاملية فيها.

وفخامة  جاللته  بني  لقاء  على  الت�شال  خالل  التفاق  مت  وقد  هذا 

الرئي�س الأمريكي يف امل�شتقبل القريب اإن �شاء اهلل.

»ممتلكات« تدعم حملة »فينا خري« باأكرث من 9 ماليني دينار

خالد بن عبدالـله: فريق البحرين قادر على حتويل التحديات اىل فر�س
اأعلنت �شركة ممتلكات البحرين القاب�شة 

ال�شيادي  ــروة  ال �شندوق  »ممتلكات«، 

النفطية  غري  لالأ�شول  ال�شتثمارية  والذراع 

م�شاهمتها  البحرين،  ململكة  ال�شرتاتيجية 

من خالل �شركاتها التابعة واململوكة بالكامل 

 9.910.000 مببلغ  الزميلة  و�شركاتها  لها 

خري«؛  »فينا  حلملة  بحريني  دينار  مليون 

الت�شدي  اإىل  الرامية  الوطنية  للجهود  دعًما 

لفريو�س كورونا )كوفيد 19(. 

رئي�س  نائب  �شَررّح  املنا�شبة،  وبهذه 

�شركة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  الوزراء  جمل�س 

خالد  ال�شيخ  القاب�شة  البحرين  ممتلكات 

اإمياًنا  »ممتلكات«  باأن  خليفة،  اآل  عبداهلل  بن 

فاإنها  املجتمع،  جتاه  مب�شوؤوليتها  منها 

هذا  ملواجهة  الوطنية  اجلهود  جميع  تدعم 

انت�شار فريو�س  منع  اإىل  والهادفة  الفريو�س 

التوجيهات  يرتجم  نحو  على  كــورونــا، 

حمد  امللك  اجلاللة  �شاحب  ال�شامية حل�شرة 

املفدى،  البالد  عاهل  خليفة  اآل  عي�شى  بن 

وامل�شاعي احلثيثة التي ت�شطلع بها احلكومة 

خليفة  الأمري  امللكي  ال�شمو  �شاحب  برئا�شة 

املوقر،  الوزراء  رئي�س  خليفة  اآل  �شلمان  بن 

ال�شخ�شي  والهتمام  الدوؤوبة  واملتابعة 

امللكي  ال�شمو  �شاحب  يوليه  الذي  املتوا�شل 

العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد  بن  �شلمان  الأمري 

لرئي�س  الأول  النائب  الأعلى  القائد  نائب 

الوزراء. جمل�س 

وقال: »اإن دعم ممتلكات حلملة فينا خري 

التي تعد واحدة من اإحدى املبادرات الناجحة 

�شمو  اأطلقها  والتي  وا�شًعا،  تاأييًدا  لقت 

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

ال�شباب  و�شوؤون  الإن�شانية  لالأعمال  امللك 

اأمناء  جمل�س  رئي�س  الوطني  الأمن  م�شت�شار 

توؤكد  الإن�شانية،  لالأعمال  امللكية  املوؤ�ش�شة 

املجتمعية  امل�شوؤولية  مببداأ  ال�شركة  التزام 

كل  يف  بفاعلية  لالإ�شهام  الدائم  وا�شتعدادها 

التنمية  م�شرية  موا�شلة  للمملكة  ي�شمن  ما 

�شاحب  ح�شرة  قيادة  ظل  يف  ال�شاملة، 

اجلاللة امللك املفدى اأيده اهلل«.

تت�شرف  الذي  البحرين  فريق  اأن  واأكد 

والزميلة  التابعة  �شركاتها  و�شائر  ممتلكات 

اأفراًدا  منا،  ي�شتحق  فيه،  ع�شًوا  تكون  باأن 

يقوي  مبا  والإ�شناد،  الدعم  كل  وموؤ�ش�شات، 

الأوفياء  البحرين  اأبناء  عزمية  من  وي�شد 

ب�شالة و�شجاعة  الذين يقفون بكل  املخل�شني 

اآمنة  البحرين  لتبقى  الأول،  الدفاع  خط  يف 

اأبناوؤها وكل من يقيم على  م�شتقرة، وليبقى 

فريق  بقدرة  اجلميع  لثقة  مطمئًنا،  اأر�شها 

واقتدار  حكمة  بكل  يقوده  الذي  البحرين 

القائد  العهد نائب  امللكي ويل  ال�شمو  �شاحب 

الأعلى النائب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء، 

على حتويل هذه التحديات اإىل فر�س، �شائاًل 

البحرين  على  يدمي  اأن  القدير  العلي  املوىل 

وال�شحة  الأمــن  نعمة  و�شعبها  وقيادتها 

والعافية، واأن يحفظ اجلميع من كل �شوء.

والزميلة  التابعة  ال�شركات  اأن  اإىل  ي�شار 

ل�شركة »ممتلكات« التي اأعلنت دعمها حلملة 

البحرين  اأملنيوم  �شركة  هي  خري«  »فينا 

)البا( التي �شاهمت مببلغ 3.5 مليون دينار، 

دينار،  مليون   3.5 مببلغ  بتلكو  و�شركة 

مليون   2.5 مببلغ  الوطني  البحرين  وبنك 

 200 مببلغ  اخلليج  فنادق  و�شركة  دينار، 

البحرين  مطار  خدمات  و�شركة  دينار،  األف 

البحرين  و�شركة  دينار،  األف   100 مببلغ 

 100 مببلغ  »اإدامــة«  العقاري  لال�شتثمار 

األف دينار، ومعهد البحرين للوؤلوؤ والأحجار 

الكرمية »دانات« مببلغ 10 اآلف دينار.

ال�شيخ خالد بن عبد اهلل اآل خليفة
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مبنا�صبة النجاح الباهر للحملة الوطنية »فينا خري«.. نا�صر بن حمد: 

ن�صكر جاللة امللك املفدى على دوره الكبري يف حماية وحفظ البحرين ونهديه هذا النجاح

املوقرة  للحكومة  احلثيثة  اجلهود  مثمنني 

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

�شلمان اآل خليفة رئي�س الوزراء املوقر وما يقوم به 

فريق البحرين الوطني من جهود جبارة للت�شدي 

الأمري  امللكي  ال�شمو  �شاحب  بقيادة  كورونا  لوباء 

القائد  نائب  العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد  بن  �شلمان 

الأعلى النائب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء والذي 

يعمل بكل جد لحتواء ومنع انت�شار وباء كورونا 

)كوفيد 19( يف اململكة، عرب تطبيق كافة املعايري 

الدولية والإجراءات الحرتازية ملواجهة الفريو�س.

باأننا  البحرين  �شعب  اأثبت  »لقد  �شموه  وقال 

الوطن  حب  واأن  امل�شوؤولية  م�شتوى  على  جميًعا 

يف  را�شخ  امللك  جاللة  ل�شيدي  احلكيمة  والقيادة 

ال�شعب  هب  حيث  الوجدان،  يف  متجذرة  القلوب 

�شفاً  نقف  باأننا  للعامل  واأثبتنا  الوطن  نداء  لتلبية 

للت�شدي  املباركة  الوطنية  اجلهود  مع  واحداً 

يقودها  التي   )19-COVID( كورونا  لفريو�س 

الأمري  امللكي  ال�شمو  �شاحب  واقتدار  جدارة  بكل 

القائد  نائب  العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد  بن  �شلمان 

الأعلى النائب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء«.

م�شاهمات  فخر  بكل  نذكر  اإننا  �شموه  واأ�شاف 

جميع املواطنني وال�شركات والبنوك واملوؤ�ش�شات يف 

هذه احلملة الوطنية ونقدر جميع الأفراد واملوؤ�ش�شات 

وال�شركات واجلمعيات وحتى الطفال الذين �شارعوا 

اإىل تلبية نداء الوطن بتقدمي الدعم وامل�شاهمة يف هذه 

احلملة الأمر الذي يعك�س التالحم الكبري بني القيادة 

التي عرف بها  العادات احلميدة  وال�شعب وير�شخ 

اأهل البحرين منذ القدم من تعا�شد وتعاون وحمبة 

حتى ا�شتهروا بذلك وعرفوا به، وهذا لي�س باجلديد 

اأو امل�شتغرب على �شعب البحرين فقد راأينا ذلك يف 

العديد  بها  التي قام  املواقف واملبادرات  العديد من 

من املواطنني وكذلك العدد الكبري من املتطوعني الذي 

بلغ ع�شرات الآلف.

املنا�شبة  بهذه  اأن نعرب  نود  »كما  �شموه  وقال 

عن خال�س اعتزازنا باجلهود الكبرية والت�شحيات 

هذه  يف  الطبي  الكادر  بها  يقوم  التي  ال�شجاعة 

يف  اجلنود  يجعلهم  مما  ال�شتثنائية  الظروف 

نخو�شها  التي  احلرب  هذه  يف  الأوىل  ال�شفوف 

�شد هذا الوباء، املبادرات املجتمعية التي يقوم بها 

كورونا  لوباء  للت�شدي  واملتطوعون  املواطنون 

جتنبه  وطرق  مبخاطره  والتعريف  )كوفيد-19( 

يف  واملقيمني  املواطنني  التزام  حيث  منه  والوقاية 

والإجراءات  للتعليمات  والمتثال  البحرين  مملكة 

الوطني  البحرين  فريق  من  ال�شادرة  الحرتازية 

للت�شدي لوباء كورونا والإجراءات الحرتازية، هي 

خط الدفاع الأول للت�شدي لهذا الوباء، الذي ل يفرق 

بني عرٍق اأو دين اأو اأي انتماء فكري اأو اجتماعي اأو 

طائفة، وهو ما ي�شتوجب ت�شافر اجلهود ملكافحته 

اجلميع  و�شالمة  �شحة  يحفظ  مبا  له  والت�شدي 

وقد اأثبتت مملكة البحرين بقيادة جاللة امللك املفدى 

و�شعبها  الأوفياء  ورجالها  الر�شيدة  وحكومتها 

الواعي على ريادتها يف هذا ال�شاأن«.

مكررين فخرنا واعتزازنا بجميع امل�شاهمني يف 

هذه احلملة الوطنية ون�شاأل اهلل �شبحانه وتعاىل اأن 

و�شعب  الر�شيدة  وقيادتنا  الغالية  مملكتنا  يحفظ 

يتكاتف  اأن  ت�شتحق  والبحرين  الويف،  البحرين 

النا�س من اأجلها، وكما �شبق اأن ذكرت اإىل اأن امل�شاألة 

لي�شت مادية بقدر ما هي وقفة ومواطنة ورد اجلميل 

لبلد املعطاء.

من جهته، تقدم الدكتور م�شطفى ال�شيد الأمني 

العام للموؤ�ش�شة امللكية لالأعمال الإن�شانية بخال�س 

ال�شكر والمتنان حل�شرة �شاحب اجلاللة امللك حمد 

املفدى حفظه اهلل  البالد  اآل خليفة عاهل  بن عي�شى 

ورعاه على رعايته وتوجيهاته يف دعم املحتاجني 

على خمتلف فئاتهم ومواقعهم.

مثمناً الدعم الكبري الذي تقدمه احلكومة بقيادة 

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

خليفة رئي�س الوزراء املوقر، واملتابعة امل�شتمرة من 

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

ويل العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئي�س 

الوزراء، للت�شدي لفريو�س كورونا واحلد  جمل�س 

املواطنني  و�شالمة  �شحة  يحفظ  مبا  انت�شاره  من 

واملقيمني.

�شمو  اىل  والتقدير  ال�شكر  بخال�س  نتقدم  كما 

مبادرته  على  خليفة  اآل  حمد  بن  نا�شر  ال�شيخ 

وحتفيزه  الوطنية  احلملة  هذه  باإطالق  الكرمية 

للجميع من خالل م�شاهمته الكرمية مما حفز اجلميع 

للت�شدي  الوطنية  اجلهود  دعم  يف  امل�شاهمة  على 

لفريو�س كورونا.

كما تقدم الدكتور م�شطفى ال�شيد بخال�س ال�شكر 

والتقدير اإىل جميع امل�شاهمني يف هذه احلملة والذين 

كانوا هم اأ�شا�س اطالقها تلبية لرغبتهم ومطالبتهم 

ال�شادقة يف امل�شاركة والتربع وتقدمي الدعم للجهود 

يف  وامل�شاهمة  كورونا  فريو�س  ملكافحة  الوطنية 

تاأمني ال�شتقرار الأمني والنف�شي وال�شحي ململكتنا 

بالغريبة على  لي�س  امل�شرفة  الوقفة  فهذه  الغالية، 

اأهل البحرين الذين عرفوا بالكرم واملحبة منذ القدم.

يوم  كان  »لقد  ال�شيد  م�شطفى  الدكتور  وقال 

اأم�س الأول يوًما جميالً وم�شرًفا يف تاريخ البحرين 

ال�شعب لدعم جهود  بتحقيق 21 مليون دينار من 

املبلغ  لي�شت يف  مكافحة فريو�س كورونا فالعربة 

التي  اجلميلة  امللحمية  وال�شورة  املبداأ  يف  واإمنا 

هذه  مع  الكرمي  جتاوبه  خالل  من  ال�شعب  ر�شمها 

احلملة«.

اإىل  اأن احلملة م�شتمرة ومنتظمة،  ال�شيد  واأكد 

يزال  ل  املجال  واأن  املبارك  رم�شان  �شهر  بعد  ما 

مفتوًحا اأمام اجلميع ل�شرف امل�شاركة يف هذه احلملة 

املباركة، وقد مت ترتيب عملية التربع لتكون �شهلة 

عرب  وذلك  عينية  اأو  مادية  كانت  �شواء  ومي�شرة 

www. / /:https للموؤ�ش�شة:  الإلكرتوين  املوقع 

امل�شريف  احل�شاب  خالل  من  اأو   rco.gov.bh
بنك   BH66NBOB00000082109370

البحرين الوطني.

لالأعمال  امللكية  املوؤ�ش�شة  باأن  بالذكر  اجلدير 

الإن�شانية منذ بداية ظهور فريو�س كورونا، اأطلقت 

امللكية  للتوجيهات  تنفيذاً  املبادرات  من  العديد 

على  امللك  جاللة  مكرمة  توزيع  مت  حيث  الكرمية 

املوؤ�ش�شة  لدى  املكفولة  ال�شر  من  اأ�شرة   1000

الأ�شر امل�شجلة وزارة العمل وال�شئون الجتماعية، 

اأ�شحاب  من   500 من  لأكرث  م�شاعدات  قدمت  كما 

ووزارة  ال�شرة  بنك  من  ال�شغر  متناهية  امل�شاريع 

العمل وال�شوؤون الجتماعية اإ�شافة اإىل دعم اأكرث من 

100 كفيف من املحتاجني والذين فقدوا وظائفهم.

�صمو ال�صيخ نا�صر بن حمد

 اأ�صاد �صمو ال�صيخ نا�صر بن حمد اآل خليفة ممثل جللة امللك للأعمال الإن�صانية و�صوؤون ال�صباب م�صت�صار الأمن الوطني رئي�س جمل�س اأمناء املوؤ�ص�صة امللكية 

للأعمال الإن�صانية بالتجاوب الكبري الذي اأبداه املواطنني مع احلملة الوطنية »فينا خري« لتمثل اأروع �صور التعا�صد والتلحم والتكافل يف املجتمع البحريني. حيث 

هب اجلميع وت�صابقوا للم�صاركة والتربع للم�صاهمة يف اجلهود الوطنية للت�صدي لوباء كورونا.

وقال �صموه »باأن جناح هذه احلملة جاء جتاوباً مع املبادرات الكبرية التي اأطلقها جللة امللك املفدى حفظه اهلل ورعاه، حلفظ و�صلمة مملكة البحرين وجميع 

من عليها من املواطنني واملقيمني، منذ بداية ظهور هذا الوباء، حيث و�صع �صحة املواطنني واملقيمني على راأ�س الأولويات، واأمر بتخ�صي�س ميزانية كبرية حلماية 

الإن�صان والقت�صاد الوطني من هذا الوباء، لتكون البحرين رائدة يف الت�صدي لوباء كورونا على امل�صتوى العاملي«.

جاء ذلك مبنا�صبة النجاح الذي حققته حملة »فينا خري« يف يومها الأول الذي انطلق عرب تلفزيون البحرين م�صاء اأم�س الأول من ال�صاعة الثانية ظهراً وحتى 

ال�صاعة الثانية ع�صرة فجًرا، وقال �صموه »باأننا نهدى جناح هذه احلملة اإىل قائد هذا الوطن وراعيه �صيدي ح�صرة �صاحب اجلللة امللك حمد بن عي�صى اآل خليفة 

عاهل البلد املفدى حفظه اهلل ورعاه الرئي�س الفخري للموؤ�ص�صة امللكية للأعمال الإن�صانية ونتقدم جلللته بخال�س ال�صكر والتقدير على ما يوليه من اهتمام كبري 

حلفظ �صحة و�صلمة املواطنني واملقيمني يف مملكة البحرين، مما اأك�صب مملكة البحرين ال�صمعة الطيبة والإ�صادة الدولية من منظمة ال�صحة العاملية بف�صل هذه 

التوجيهات ال�صامية حل�صرة �صاحب اجلللة امللك املفدى حفظه اهلل ورعاه«.

1940 من ذوي الإعاقة ال�صمعية ي�صتفيدون من خم�ص�ص الإعاقة.. حميدان: 

فتح اآفاق جديدة لل�صم وم�صاندتهم يف م�صروعات تنا�صب قدراتهم
العربي  املجتمع  البحرين  مملكة  ت�شارك 

الأ�شم  اأ�شبوع  مبنا�شبة  ال�شنوي  الحتفال  يف 

»حق  �شعار  حتت  الـ)45(  دورته  يف  العربي 

موؤ�ش�شات  من  مدعوٍم  مي�شٍر  زواج  يف  الأ�شم 

املجتمع«.

ومت اختيار الأ�شبوع الأخري من �شهر اأبريل 

من كل عام ليتم خالله التذكري والتوعية بفئة 

بناًء  وذلك  املجتمع،  يف  ال�شمعية  الإعاقة  ذوي 

العربي  لالحتاد  الثاين  املوؤمتر  تو�شيات  على 

 1974 اإبريل  يف  ال�شم،  مع  العاملة  للهيئات 

بدم�شق.

ويهدف  اأ�شبوع الأ�شم العربي اإىل التوعية 

من  الوقاية  و�شبل  وقدراتهم،  ال�شم  بحقوق 

رعايتهم  وو�شائل  الإعاقة،  بهذه  الإ�شابة 

اإىل جانب ت�شليط  وتاأهيلهم، والتخاطب معهم، 

كانت  �شواء  الأ�شا�شية،  حقوقهم  على  ال�شوء 

اقت�شادية  اأو  اجتماعية  اأو  نف�شية  اأو  تربوية 

متكني  جهود  تعزيز  عن  ف�شالً  ثقافية،  اأو 

و�شعاف  ال�شمعية  الإعاقة  ذوي  الأ�شخا�س 

من  بهم،  املعنية  الأهلية  واجلمعيات  ال�شمع 

التنمية  عملية  يف  واإيجابي  فاعل  بدور  القيام 

الجتماعية والقت�شادية ال�شاملة وامل�شتدامة.

والتنمية  العمل  وزير  اأكد  املنا�شبة،  وبهذه 

اأن  حميدان،  علي  حممد  بن  جميل  الجتماعية، 

البحرين  ال�شمعية يف مملكة  الإعاقة  ذوي  فئة 

�شاحب  ح�شرة  قبل  من  بالغ  باهتمام  حتظى 

عاهل  خليفة،  اآل  عي�شى  بن  حمد  امللك  اجلاللة 

البالد املفدى، واحلكومة برئا�شة �شاحب ال�شمو 

امللكي الأمري خليفة بن �شلمان اآل خليفة، رئي�س 

جمل�س الوزراء، وم�شاندة �شاحب ال�شمو امللكي 

العهد،  ويل  خليفة،  اآل  حمد  بن  �شلمان  الأمري 

نائب القائد الأعلى، النائب الأول لرئي�س جمل�س 

الوزراء، وتكاتف وتعاون جميع املعنيني بتقدمي 

اأو  الرعائية  اأو  التاأهيلية  �شواء  لهم،  اخلدمات 

الجتماعية، وذلك من خالل فتح الآفاق اجلديدة 

تتوافق  مب�شروعات  للقيام  وم�شاندتهم  لهم 

واإمكاناتهم وقدراتهم، وامل�شاركة يف امل�شروعات 

القائمة حتى يتمكنوا من موا�شلة م�شريتهم يف 

خ�شو�شاً  وطنهم،  بناء  يف  وي�شهموا  احلياة 

ميكن  كبرية  وطاقات  قدرات  ميتلكون  واأنهم 

ال�شتفادة منها يف خمتلف املجالت والقطاعات.

بالغاً  اهتماماً  البحرين  مملكة  اأولت  وقد 

عرب  ذلك  وجت�شد  العزمية،  ذوي  بالأ�شخا�س 

الفئة،  بهذه  الدائم  والهتمام  الدوؤوب  احلر�س 

بهدف تعزيز الوعي والتوعية والتثقيف بق�شايا 

الإعاقة التي تعد م�شوؤولية م�شرتكة وتقع على 

واأي�شاً  اململكة،  وهيئات  وزارات  جميع  عاتق 

على عاتق خمتلف املنظمات الأهلية وموؤ�ش�شات 

املجتمع املدين.

العمل  وزارة  اأن  اإىل  حميدان  واأ�شار 

مع  وبالتعاون  متكنت،  الجتماعية  والتنمية 

احلكومي  القطاعني  من  املجتمع  يف  �شركائها 

واخلا�س والقطاع الأهلي، من دمج الأ�شخا�س 

النظامي  التعليم  يف  ال�شمعية  الإعاقة  ذوي 

والنخراط اليجابي يف املجتمع، على اعتبار اأن 

عملية الدمج تعترب ق�شية ذات اأبعاد اجتماعية.

واأ�شار يف هذا ال�شدد اإىل التعاون مع وزارة 

الرتبية والتعليم من اأجل دمج كلي و�شامل لهذه 

اأقرانهم من  بيئة درا�شية متكافئة مع  الفئة يف 

خالل اإحلاقهم بال�شفوف التعليمية يف خمتلف 

الأمور  اأولياء  الدرا�شية، عززها جهود  مراحلها 

حتى  وجماعات  اأفرادا  الآخرين  من  وتقبل 

جعلت  ملمو�ًشا،  واقعاً  اخلطة  هذه  اأ�شبحت 

البحرين يف م�شاف الدول ذات التجارب الرائدة 

والناجحة يف اإدماج الأ�شخا�س ذوي الإعاقة يف 

املجتمع.

وترجمة ملا ورد يف املادة )30( من املبادئ 

العامة لتفاقية حقوق الأ�شخا�س ذوي الإعاقة، 

التي �شادقت عليها البحرين يف العام 2011، 

الأ�شخا�س  م�شاركة  حق  على  تن�س  والتي 

والتعليمية  الثقافية  احلياة  يف  الإعاقة  ذوي 

متكنت  والريا�شية،  الرتفيهية  والأن�شطة 

الفئة،  الوزارة من تلم�س قدرات واإبداعات هذه 

التي ا�شتطاعت اأن تتحدى عامل ال�شمت لتدخل 

باأن  ولتربهن  العامة،  واحلياة  العمل  عامل  اإىل 

اإبراز هذه  الإعاقة ل حتول دون  بهذه  اإ�شابتها 

الطاقات وامل�شاهمة الإيجابية يف تنمية املجتمع، 

وهو ما ن�شعى لتحقيقه من خالل تقدمي خدمات 

نوعية لذوي الإعاقة ال�شمعية، من خالل مركز 

وهو  ال�شامل،  للتخاطب  الفار�شي  �شيخان 

الأ�شخا�س  وتعليم  بتاأهيل  متخ�ش�س  مركز 

ا�شتكمال  ال�شمعية، ومتكينهم من  الإعاقة  ذوي 

الكفايات الأ�شا�شية التعليمية يف املراحل الأوىل 

يف  دجمهم  عملية  من  ي�شهل  مبا  وتطويرها 

�شفوف وزارة الرتبية والتعليم لحقاً. 

واهتمت وزارة العمل والتنمية الجتماعية 

بتاأهيل وتدريب وتوظيف ذوي الإعاقة ال�شمعية 

اإعاقاتهم،  يف تخ�ش�شات وظيفية تالئم طبيعة 

حيث يعمل مركز )ل�شت وحدك( التابع للوزارة 

على التوا�شل مع اأ�شحاب الأعمال لفتح املجال 

اأمامهم لاللتحاق بالوظائف املختلفة ومتابعتهم 

بعد التوظيف، ف�شالً عن ان�شمام جمموعة من 

فئة ال�شم اإىل م�شروعات الأ�شر املنتجة.

وزير العمل والتنمية الجتماعية
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   د. عبداهلل يو�سف املطوع

ال�سيخ ح�سن بن 

�سلمان اآل خليفة

وتعليمية  تربوية  قامٌة 

تربى  حمافظ،  بيت  يف  ن�شاأ 

على اجلد وال�شرامة واحرتام 

الآخرين وتوقريهم، �شاعٌر فذ 

متمكن من لغة ال�شاد ومتقن 

له،  و�شاٍع  للخري  لها، حمٌب 

وزارة  الآخر يف  عمله  اأو يف  التعليم  اأكان يف  �شواء  نا�شٌح 

الإ�شكان، اإنه ال�شيخ ح�شن بن �شلمان بن حمود اآل خليفة.

ال�شيخ ح�شن بن �شلمان اآل خليفة ولد يف الثالث والع�شرين 

من �شهر اأكتوبر يف العام الثاين والأربعني وت�شعمائة واألف يف 

قلعة الرفاع ال�شرقي، حيث كانت مقر �شكن جده ال�شيخ حمود 

بن �شباح اآل خليفة واأولده، در�س يف مدر�شة الرفاع ال�شرقي 

ال�شرقي  الرفاع  قلعة  من  بالقرب  الواقعة  للبنني  البتدائية 

رحمه  العبداهلل  حممد  بن  فالح  الأ�شتاذ  مديرها  كان  عندما 

اهلل، حيث اأمّت املرحلة البتدائية، اإذ مل تكن يف هذه املنطقة اإل 

هذه املدر�شة، ثم اأكمل درا�شته يف املدر�شة الثانوية للبنني يف 

منطقة الق�شيبية، و�شجل يف الق�شم التجاري، حيث �شكن يف 

الق�شم الداخلي التابع للمدر�شة مع الطلبة الذين مقار �شكنهم 

خارج حدود املنامة، اإذ ميكثون هناك اأ�شبوًعا، ويف نهايته اأي 

يوم اجلمعة يرجعون لأهلهم.

املرحلة  من  خليفة  اآل  �شلمان  بن  ح�شن  ال�شيخ  تخرج 

لإكمال  درا�شية  منحة  على  وح�شل  بنجاح  العامة  الثانوية 

البقاء يف مملكة  اآثر  لكن لظروف خا�شة  درا�شته يف م�شر، 

البحرين، اإذ ُعنّي يف وظيفة معلم عام 1959م.

ونظًرا ل�شغف ال�شيخ ح�شن بن �شلمان اآل خليفة بالعلم 

اأن  جعله  الذي  الأمر  ال�شعر،  وكتابة  للقراءة  وحبه  وطلبه 

يدر�س اللغة العربية حتى متكن منها ومن فنونها، اإذ له ق�شائد 

امتازت بالقوة واجلزالة، واأثناء العمل يف �شلك التدري�س تقدم 

يف الربامج التاأهيلية يف الإدارة املدر�شية التي تعدها وزارة 

م�شاعد  مدير  تعيينه  اإىل  اأدى  الذي  الأمر  والتعليم،  الرتبية 

اعتباًرا من عام 1977م.

�شلمان  بن  ح�شن  ال�شيخ  تر�شيح  مّت  1981م  عام  ويف 

وزارة  يف  والقرو�س  التمليك  لإدارة  مديًرا  لُيعنّي  خليفة  اآل 

الإ�شكان، ويف هذه الوزارة عمل بجد واإخال�س ومثابرة، واأنا 

وغريي �شاهدون على هذا اجلد واملثابرة، فقد كان متعاوًنا 

مع من يراجعه يف اأمر ما اإىل اأبعد احلدود، اإذ دائًما ما يقدم 

ويثني  باخلري  يذكرونه  النا�س  ومازال  والإر�شاد،  الن�شح 

عليه الكثري من اأ�شحاب املعامالت، رغم تعبه وتاأثر �شحته 

اإل اأنه اآثر الآخرين على نف�شه يف الفرتة التي كان يعمل فيها 

يف وزارة الإ�شكان حتى عام 2005م، حيث تقاعد عن العمل 

اإذ وافاه  يف �شهر يناير من عام 2006م، اإذ مل ميكث طويالً 

الأجل ليتو�شد الرثى يف مقربة احلنينية يف يوم الع�شرين من 

�شهر فرباير يف ال�شنة الثامنة بعد الألفني امليالدية رحمه اهلل.

من  عدًدا  خليفة  اآل  �شلمان  بن  ح�شن  ال�شيخ  زامل  وقد 

املعلمني من اأبناء الرفاع وخارجها، وقد تخرج على يده عدد من 

اأبناء الرفاع �شواء اأكانوا من مدر�شتي الرفاع ال�شرقي البتدائية 

للبنني اأو من مدر�شة اأحمد الفاحت الإعدادية للبنني، وهذا يعني 

التدري�س لن  اآل خليفة يف  ال�شيخ ح�شن بن �شلمان  اأن عمل 

يتعدى مدار�س الرفاع ال�شرقي.

ت�سمل جميع كوادر ال�سحة والدفاع والداخلية واأبناءهم.. »اجلامعة الأهلية«: 

منح درا�سية بـ %50 للعاملني يف ال�سفوف الأمامية ملواجهة »كورونا«

رئي�س الأمن: �سبط اأكثـر من 100 خمالفة لرتداء الكمامات

»بتلكو« تقدم 3.5 مليون دينار دعًما حلملة »فينا خري«

»البحرين الإ�سالمي« يدعم حملة »فينا خري« بربع مليون دينار بحريني

القطاع النفطي ي�ساهم بـ18 مليون دولر اأمريكي �سمن حملة »فينا خري«

وزير الإعالم: نقف احرتاًما وتقديًرا لكل مواطن ومقيم ي�سعى خلدمة اململكة

عزمها  الأهلية  اجلامعة  اأعلنت 

الطبية  الطواقم  اأفراد  جميع  مكافاأة 

الأمامية  ال�شفوف  العاملني يف  والأمنية 

ووزارة  ال�شحة،  وزارة  منت�شبي  من 

منح  بتقدمي  الداخلية،  ووزارة  الدفاع، 

ولأبنائهم  لهم،   %50 بن�شبة  درا�شية 

الراغبني بالدرا�شة يف اجلامعة الأهلية.

الرئي�س  قال  املنا�شبة،  وبهذه 

اجلامعة  اأمناء  جمل�س  رئي�س  املوؤ�ش�س 

احلواج،  عبداهلل  الربوفي�شور  الأهلية 

وطلبة«،  واأ�شاتذة  »اإدارة  اجلامعة  اإن 

فخورة بكل اجلهود العظيمة التي بذلها 

ال�شمو  �شاحب  بقيادة  البحرين  فريق 

خليفة  اآل  حمد  بن  �شلمان  الأمري  امللكي 

النائب  الأعلى  القائد  نائب  العهد  ويل 

الوزراء، ومب�شاركة  ل�شمو رئي�س  الأول 

من  العزيز  الوطن  هذا  اأبناء  جميع 

العاملني  من  والأمنية  الطبية  الكوادر 

والداخلية،  والدفاع  ال�شحة  يف وزارات 

منوًها بالعمل املتقن واملنظم وفق خطط 

نفذتها  دقيقة  واإجراءات  وا�شرتاتيجيات 

الحرتافية؛  درجات  باأعلى  الكوادر  هذه 

انت�شار  حما�شرة  يف  �شبًبا  كانت 

املمكنة،  امل�شتويات  اأدنى  اإىل  اجلائحة 

وهو ما حظي باإ�شادة وتقدير من العديد 

من املنظمات واجلهات العاملية.

اأن  احلواج  الربوفي�شور  واأكد 

منح  بتقدمي  الأهلية  اجلامعة  قرار 

يف  للعاملني   %50 بن�شبة  درا�شية 

هذه  مكافحة  يف  الأمامية  ال�شفوف 

�شيا�شات  مع  من�شجما  اجلائحة؛ 

املجتمع  من خدمة  التي جتعل  اجلامعة 

راأ�س  على  الوطنية  امل�شوؤولية  وح�س 

اجلامعة  اأن  اإىل  منوًها  اأولولوياتها، 

جزًءا  تكون  ان  على  حري�شة  الأهلية 

فهوؤلء  الكبري،  الوطني  النجاح  هذا  من 

الكوادر الطبية والأمنية اليوم جنود من 

الإ�شادة  كل  ي�شتحقون  الأ�شواء  خلف 

والتقدير.

الأمن  رئي�س  احل�شن  ح�شن  بن  طارق  الفريق  اأكد 

العام اأن مديريات ال�شرطة ما�شية يف اتخاذ الإجراءات 

بالزام  الوزاري  القرار  خمالفي  بحق  املقررة  القانونية 

وال�شناعية  التجارية  واملحال  العامة  الأماكن  مرتادي 

بارتداء الكمامة، باعتبار ذلك �شمن الإجراءات الحرتازية 

املقررة للحد من انت�شار فريو�س كورونا.

واأو�شح اأن عدد املخالفات امل�شبوطة منذ بدء تنفيذ 

كانت �شرطة خدمة  بعدما  املائة خمالفة،  القرار جتاوز 

اأهمية  على  للتاأكيد  توعوية  حمالت  نفذت  قد  املجتمع 

اقت�شت  حال  يف  العامة،  بالأماكن  الكمامة  ا�شتخدام 

املقيم من منزله للح�شول  اأو  ال�شرورة خروج املواطن 

على الحتياجات ال�شرورية واملعي�شية.

يف  ت�شتهدف  القانونية  الإجراءات  هذه  اأن  واأ�شاف 

املقام الأول �شالمة الفرد، من منطلق اأن حمايته لنف�شه 

هي حماية ملجتمعه، م�شرًيا يف الوقت ذاته اإىل اأن التقيد 

مببداأ التباعد الجتماعي، من بني اأهم الإجراءات الواجب 

اللتزام بها يف طوابري النتظار اأو يف اأثناء الت�شوق من 

خالل احلر�س على األ تقل امل�شافة بني اأي �شخ�س واآخر 

عن مرت.

اللتزام  �شرورة  على  العام  الأمن  رئي�س  و�شدد 

املطلق بكامل التدابري الوقائية للحد من انت�شار فريو�س 

كورونا، والذي ُيعد واجًبا جمتمعًيا بالدرجة الأوىل.

اأعلنت �شركة بتلكو عن تقدمي مبلغ 3.5 

للم�شاهمة يف حملة  مليون دينار بحريني 

امللكية  املوؤ�ش�شة  اأطلقتها  التي  »فينا خري« 

الوطنية  للجهود  دعًما  الإن�شانية  لالأعمال 

املباركة بقيادة �شاحب ال�شمو امللكي الأمري 

اآل خليفة ويل العهد نائب  �شلمان بن حمد 

لرئي�س جمل�س  الأول  النائب  الأعلى  القائد 

ال�شيخ  �شمو  لتوجيهات  وتنفيًذا  الوزراء، 

جاللة  ممثل  خليفة  اآل  حمد  بن  نا�شر 

ال�شباب  و�شوؤون  الإن�شانية  لالأعمال  امللك 

م�شت�شار الأمن الوطني رئي�س جمل�س اأمناء 

املوؤ�ش�شة امللكية لالأعمال الإن�شانية.

اآل  خليفة  بن  عبداهلل  ال�شيخ  و�شرح 

قائالً:  ال�شركة  اإدارة  رئي�س جمل�س  خليفة 

واأرفع  الفر�شة  هذه  اأنتهز  اأن  »ي�شعدين 

ال�شكر والمتنان والعرفان حل�شرة  جزيل 

اآل  عي�شى  بن  حمد  امللك  اجلاللة  �شاحب 

خليفة عاهل البالد املفدى حفظه اهلل ورعاه، 

بن  خليفة  الأمري  امللكي  ال�شمو  و�شاحب 

املوقر،  الوزراء  رئي�س  خليفة  اآل  �شلمان 

بن  �شلمان  الأمري  امللكي  ال�شمو  و�شاحب 

القائد  نائب  العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد 

الأعلى النائب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء 

حفظهما اهلل على رعايتهم واهتمامهم الأبوي 

لأبناء هذا الوطن الغايل وجعلهم يف مقدمة 

اأولوياتهم خالل هذه الظروف ال�شتثنائية، 

والتوجيهات ال�شامية اإىل جميع امل�شوؤولني 

يف اجلهات املعنية، مما جعلنا يف م�شاف 

الدول العاملية من حيث ال�شتعدادات املبكرة 

عرب اتخاذ الإجراءات الحرتازية والتدابري 

الوقائية للحد من انت�شار فريو�س كورونا 

وتوفري الرعاية الالزمة بكفاءة عالية«.

بتلكو  �شركة  »تفخر  قائالً:  واأ�شاف 

وكون  الوطنية  للمبادرات  امل�شتمر  بدعمها 

ال�شركة جزء ل يتجزاأ من املجتمع البحريني، 

تعد م�شوؤولية م�شاندة احلكومة واملجتمع 

ال�شتثنائية  الظروف  هذه  يف  بالأخ�س 

وطنًيا.  واجًبا  وتعده  اأولوياتها  اأهم  من 

وعليه، قررنا نحن يف جمل�س اإدارة ال�شركة 

)فينا خري( مببلغ 3.5 ماليني  دعم حملة 

دينار بحريني، للم�شاهمة يف جهود احلملة 

الوطنية ملكافحة فريو�س كورونا ولتاأدية 

دورنا �شمن فريق البحرين«.

مببلغ  تربعه  عن   )BisB( الإ�شالمي  البحرين  بنك  اأعلن 

»فينا خري«  حملة  ل�شالح  بحريني  دينار  وقدره 250،000 

التي اأطلقتها احلكومة املوقرة بقيادة ممثل جاللة امللك لالأعمال 

رئي�س  الوطني  الأمن  م�شت�شار  ال�شباب  و�شوؤون  الإن�شانية 

جمل�س اأمناء املوؤ�ش�شة امللكية لالأعمال الإن�شانية �شمو ال�شيخ 

اململكة  لتعزيز جهود  تهدف  والتي  اآل خليفة،  نا�شر بن حمد 

ملكافحة فريو�س كورونا )كوفيد 19( وامل�شاهمة يف مواجهة 

التحديات املالية على القت�شاد لدعم املتاأثرين من هذه اجلائحة. 

من  زبائنه  مبكافاأة  البنك  قيام  اأعقاب  يف  املبادرة  هذه  وتاأتي 

الكوادر الطبية العاملني يف ال�شفوف الأمامية للحد من انت�شار 

فريو�س كورونا امل�شتجد يف مملكة البحرين مببلغ 30،000 

دينار بحريني، بالإ�شافة اإىل تربعه ل�شالح حملة )مًعا نهتم( 

التي نظمتها حمافظة العا�شمة بهدف توزيع الوجبات الغذائية 

 30،000 مببلغ  الكورونا  من  واملت�شررين  املحتاجني  على 

دينار بحريني. 

ويف هذا ال�شدد، �شرح الدكتور ع�شام عبداهلل فخرو رئي�س 

اأع�شاء  »كوننا  قائالً:  الإ�شالمي  البحرين  بنك  اإدارة  جمل�س 

ياأتي  الذي  التربع  هذا  نقدم  اأن  ي�شعدنا  املجتمع،  يف  فاعلني 

احلكومة  اأطلقتها  التي  املبادرات  لدعم  م�شاعينا  اطار  �شمن 

لتقليل العبء املايل على جمتمعنا، واحلد من تاأثري الفريو�س 

الر�شيدة  القيادة  ن�شيد بجهود  الوطني. ونحن  القت�شاد  على 

يف مكافحة فريو�س كورونا، و�شن�شتمر بدعم خمتلف املبادرات 

الإن�شانية التي من �شاأنها اأن تعزز من تكاتفنا وتاآزرنا لنتخطى 

هذه الأوقات الع�شيبة مًعا«.

يف ظل الهتمام الكبري الذي يوليه ح�شرة �شاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�شى اآل 

خليفة عاهل البالد املفدى حفظه اهلل ورعاه وم�شاعي احلكومة املوقرة برئا�شة �شاحب 

ال�شمو امللكي الأمري خليفة بن �شلمان اآل خليفة رئي�س الوزراء املوقر واجلهود املتميزة 

لفريق البحرين بقيادة �شاحب ال�شمو امللكي الأمري �شلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد 

النائب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء يف حماربة فريو�س الكورونا،  القائد الأعلى  نائب 

�شاهمت ال�شركات النفطية التابعة للهيئة الوطنية للنفط والغاز �شمن احلملة الوطنية 

ملكافحة فريو�س كورونا »#فينا خري« مببلغ وقدره 18 مليون دولر اأمريكي التي د�شنتها 

املوؤ�ش�شة امللكية لالأعمال الإن�شانية برئا�شة �شمو ال�شيخ نا�شر بن حمد اآل خليفة ممثل 

جاللة امللك لالأعمال الإن�شانية و�شئون ال�شباب م�شت�شار الأمن الوطني رئي�س جمل�س اأمناء 

املوؤ�ش�شة امللكية لالأعمال الإن�شانية.

كورونا  فريو�س  مكافحة  لتعزيز  الغالية  اململكة  جهود  �شمن  احلملة  هذه  وتاأتي 

وامل�شاهمة يف مواجهة التحديات لتاأمني ال�شتقرار الأمني والنف�شي والقت�شادي واملعي�شي 

ململكة البحرين يف هذه الفرتة ال�شعبة، اإذ اإن دعم حملة فينا خري تعترب من امل�شوؤولية 

جميع  بني  والتعا�شد  التعاون  ومعنى  الوطن  حب  تر�شخ  التي  والجتماعية  الوطنية 

املوؤ�ش�شات احلكومية واخلا�شة ف�شالً عن الأفراد لكل ما هو خري و�شالح للبلد. 

وقد �شاهمت كل من �شركة نفط البحرين )بابكو( مببلغ وقدره 10.5 مليون دولر، 

و�شركة تطوير للبرتول 5.5 مليون دولر، و�شركة غاز البحرين الوطنية )بناغاز( مليون 

دولر و�شركة اخلليج ل�شناعة البرتوكيماويات )جيبك( مليون دولر اأمريكي.

بال�شكر  الإعالم  �شوؤون  وزير  الرميحي  حممد  بن  علي  توجه 

الذي  اخلا�س  الربنامج  اإجناح  يف  �شارك  من  كل  اىل  والتقدير 

اطلقها  التي  خري«  »فينا  حملة  اإطار  يف  البحرين  تلفزيون  بثه 

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

الإن�شانية و�شئون ال�شباب م�شت�شار الأمن الوطني رئي�س املجل�س 

الأعلى لل�شباب والريا�شة، وذلك لدعم اجلهود الوطنية للت�شدي 

لفريو�س كورونا »كوفيد 19«، وقال علي بن حممد الرميحي يف 

مداخلة يف ختام الربنامج »اعتقد اليوم من خالل هذه التغطية التي 

امل�شاهمة خلدمة  فيها �شرف  نلتم  �شاعات متوا�شلة  ا�شتمرت 10 

مملكة البحرين«، متوجها بال�شكر اىل كل من �شاهم يف هذه احلملة 

هو  هذا  اأن  �شعادته  موؤكداً  ال�شا�شة،  خلف  العاملني  اجلنود  وكل 

ال�شفوف  العاملني يف  ال�شوء على جهود  دور العالم يف ت�شليط 

المامية للت�شدي لهذه اجلائحة، م�شريا �شعادته »اننا مهما تعر�شنا 

ل�شغوط يف ظل هذه الظروف ال�شتثنائية هناك من يعمل على مدار 

ال�شاعة ويعر�س نف�شه للخطر ول منلك ال ان نقف احرتاًما وتقديرا 

كل يف جماله،  البحرين  ي�شعي خلدمة مملكة  ومقيم  مواطن  لكل 

متوا�شل يف  العمل  ان  واأ�شاف  البحرين«،  يت�شابق خلدمة  فالكل 

هذه الظروف ال�شتثنائية يف ظل توجيه من ح�شرة �شاحب اجلاللة 

امللك حمد بن عي�شى اآل خليفة عاهل البالد املفدى حفظه اهلل ورعاه 

ومتابعة من �شاحب ال�شمو امللكي الأمري خليفة بن �شلمان اآل خليفة 

رئي�س الوزراء املوقر و�شاحب ال�شمو امللكي الأمري �شلمان بن حمد 

ال خليفة ويل العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئي�س جمل�س 

التحية للجميع وكل من �شاهم بعمل  الوزراء حفظهما اهلل موجها 

�شغري فهو كبري فمملكة البحرين ت�شتاهل.

»اجلمعية الإ�سالمية« تقدم م�ساعدات لأكرث 

من 2000 اأ�سرة �سمن حملة »اخلري خريكم«

قدمت اجلمعية الإ�شالمية م�شاعدات لأكرث من 2000 

اأ�شرة متعففة يف البحرين �شمن حملة )#اخلري-خريكم(، 

اأكرب عدد من الأ�شر املتعففة، والتي  والتي تهدف مل�شاعدة 

كورونا،  فريو�س  تف�شي  نتيجة  ال�شرر  عليها  ا�شتد 

يف  بحرينية،  اأ�شرة   2000 من  اأكرث  احلملة  وا�شتهدفت 

�شبيل حتقيق التكامل بني التوجيهات ال�شامية وامل�شتمرة 

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

�شاحب  من  العليا  والقرارات  املفدى،  البالد  عاهل  خليفة 

العهد  اآل خليفة ويل  بن حمد  �شلمان  الأمري  امللكي  ال�شمو 

الوزراء،  لرئي�س جمل�س  الأول  النائب  الأعلى  القائد  نائب 

وموؤ�ش�شات املجتمع املدين واجلمعيات الأهلية.

الإ�شالمية  من واجب اجلمعية  انطالقاً  وتاأتي احلملة؛ 

احلملة  البحرين يف  فريق  قبل  من  املبذولة  اجلهود  لدعم 

ومن   ،»19 »كوفيد  كورونا  فريو�س  ملكافحة  الوطنية 

املواطنني،  مع  تقف  اأن  عليها  يحتم  الذي  الوطني  دورها 

الع�شيبة  الفرتة  هذه  يف  اأهلية  كجمعية  دورها  وتفّعل 

من  على  امل�شتطاع  بقدر  والتخفيف  امل�شاعدة  على  لتعمل 

ت�شرر نتيجة هذه اجلائحة.

ل�شتيعاب  هدفت  احلملة  »اإن  اجلمعية:  وتو�شح 

الظروف  مادياً يف هذه  املت�شررين ودعمهم  من  اأكرب عدد 

فر�شت  والتي  العامة،  ال�شحة  هددت  التي  ال�شتثنائية 

للمدار�س  تعطيل  من  ووقائية  احرتازية  اإجراءات  معها 

وفر�س اإغالق جربي للمحالِّ التجارية«.

اإعطاء  على  احلايل  الوقت  يف  اجلمعية  تعمل  لذلك 

كافة  وببذل  ا�شتطاعتها،  بقدر  الأزمة  هذه  جلرب  الأولوية 

جهودها لدعم هذه الأ�شر التي ت�شررت نتيجة هذا الوباء 

العاملي، واأكدت اجلمعية اأن اململكة وبتوجيهات �شامية من 

لفريو�س  للت�شدي  كبرياً  اهتماماً  تويل  املفدى  امللك  جاللة 

كورونا )كوفيد 19(، م�شيدة باأهمية ما اتخذته احلكومة 

من اإجراءات احرتازية وقائية ملكافحة الفريو�س بتوجيهات 

ومتابعة كرمية من �شاحب ال�شمو امللكي الأمري �شلمان بن 

حمد اآل خليفة ويل العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول 

و�شالمة  �شحة  على  للحفاظ  الوزراء،  جمل�س  لرئي�س 

املواطنني واملقيمني.

رئي�س الأمن العام

الربوفي�سور عبداهلل احلواج

ال�سيخ عبداهلل بن خليفة

وزير �سوؤون الإعالم

د. ع�سام عبداهلل فخرو
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يف موؤمتر �صحفي عرب الإنرتنت بالتزامن مع اليوم العاملي للمواقع الأثرية للثقافة

م�صروع تنقيب م�صجد املهزع.. ك�صف اأ�صول اأقدم م�صاجد العا�صمة املنامة

واأ�شافت: »مت الك�شف عن مبنى يعود اإىل القرن ال�شابع 

امليالدي رمبا يكون ديًرا اأو كن�شية يف منطقة �شماهيج يف 

العام،  لهذا  الأثرية  الكت�شافات  اأهم  اأحد  املحّرق، ويعترب 

ظهور  وبعد  قبل  للم�شيحية  مركًزا  �شماهيج  كانت  حيث 

للت�شامح  الطويل  التاريخ  الإ�شالم، ومن هنا ن�شتدل على 

الديني الذي تتمع به مملكة البحرين«. 

الفريق  فيها  يقوم  التي  الأوىل  املرة  اأنها  وبينت 

البحرين  قلعة  موقع  يف  اأثرية  تنقيب  باأعمال  الدمناركي 

يتم  مل  التي  الأثرية  البقايا  لكت�شاف  1978م  عام  منذ 

منطقة  يف  اأثرية  ك�شوفات  اإىل  اإ�شافة  م�شبًقا،  ك�شفها 

تايلو�س  فرتة  من  مدافن  عن  الك�شف  اأثمرت  والتي  مقابة 

)حوايل القرن الأول اإىل الثاين قبل امليالد( ومن فرتة دملون 

املبكرة )الألفية الثانية قبل امليالد( اإ�شافة اإىل بقايا م�شجد 

ومقربة. 

واأو�شحت اأنه ل �شك باأن الدرا�شات والتفا�شري لنتائج 

تاريخ  لفهم  م�شاعدة  �شتكون  الأخرية  الأثرية  التنقيبات 

البحرين القدمية و�شعبها ودليالً وا�شًحا على ثراء وتنوع 

هذا  ي�شكل  �شيء،  قبل كل  »ولكن  املحلية، وقالت:  الثقافة 

اأن نحميها  جًدا  املهم  الثقافية ومن  الرتاث جوهر هويتنا 

ونحتفل بها ون�شاركها مع العامل«. 

بهيئة  والآثار  املتاحف  اإدارة  مدير  قال  جانبه،  من 

اإنه خالل اأعمال  اآل خليفة  الثقافة ال�شيخ خليفة بن اأحمد 

التنقيب على تل م�شجد ال�شيخ مالك مبقربة �شماهيج، تبني 

بالإ�شافة  املك�شوف،  ال�شالة والفناء  اأنه يتكون من غرفة 

اإىل وجود جدار اأ�شفل جدار القبلة يعود لبناء اآخر اأقدم من 

امل�شجد ويوجد به انحراف عن اجتاه القبلة. 

وحول م�شروع التنقيب يف مزرعة جمعة الواقعة يف 

اإن  خليفة  اآل  اأحمد  بن  خليفة  ال�شيخ  قال  مقابة،  منطقة 

املوقع يتكون من ثالثة عنا�شر اأ�شا�شية هي تلة تايلو�س، 

اجلامع واملقربة واملناطق ال�شخرية، وقد مت العثور لأول 

تلة  اأ�شفل  وجدت  دملونية«،  »حديقة  اأو  مزرعة  على  مرة 

تايلو�س. 

اأ�شار  املهزع  م�شجد  تنقيب  مب�شروع  يتعلق  وفيما 

بحالة  قدمية  لأ�شا�شات  جدارين  على  العثور  مت  اأنه  اإىل 

خمتلفة  الفخارية  الك�شر  وبع�س  ج�شية  واأر�شية  جيدة 

الأحجام، قطع زجاجية وجمموعة من عظام حيوان، وتبني 

اأن البناء احلايل للم�شجد يقع على تلة مرتفعة تتكون من 

بقايا مواد بناء امل�شجد القدمي الذي مت بناوؤه يف الأ�شل عام 

1861م. وعلى �شوء ما مت العثور عليه، فقد تقرر وقف 

نتيجة  امل�شجد  من  اأجزاء  ت�شاقط  خطورة  ب�شبب  العمل 

احلفر بالقرب من جدران واأ�شا�شات املبنى. ومن املوؤمل اأن 

يتم البدء بتنفيذ م�شروع تنقيب كامل يف امل�شتقبل القريب 

ل�شتي�شاح جميع معامل بقايا جدران امل�شجد القدمي.

الفريق  التي قام بها  التنقيب  اأعمال  »اأثمرت  واأ�شاف: 

الياباين والتي �شملت اأربعة مدافن عن عدد من الكت�شافات، 

مزججة  فخارية  اآنية  على  فيه  عرث  �شليم  مدفن  اأولها 

وبداخلها رماد. كما عرث بداخله على هيكل عظمي ب�شري 

برفقته اأغرا�س دفن )اأثاث جنائزي( �شملت عملة برونزية 

الي�شرى  يده  يف  يحمل  بينما  فمه،  بداخل  ال�شكل  مربعة 

اأول  وهذه  برونزية،  عمالت   10 بداخله  اجللد  من  كي�شاً 

مرة يتم العثور على عمالت معدنية يف كي�س بيد املدفون. 

اأما الكت�شاف الثاين فهو العثور يف مدفن اآخر على حو�س 

ماء ج�شي بداخل القرب وذلك لتقدمي املاء للميت، كما عرث 

اأي�شا فوق الغطاء احلجري لهذا املدفن على طا�شة )اآنية( 

اأما  اإىل 50م.  للفرتة من 50 ق.م  تعود  فخارية مزججة 

اجلنائزية  العادات  على  ال�شتدلل  فهو  الكت�شافات  ثالث 

على  املتكرر  العثور  تايلو�س من خالل  ال�شائعة يف فرتة 

الأواين املزججة على الأغطية احلجرية يف اأكرث من مدفن«. 

وتابع: »يف رابع الكت�شافات اخلا�شة بهذا املوقع، فتم 

العثور على 10 حمارات لوؤلوؤ كاأغرا�س جنائزية مع طفل 

حمار  اأن  اإىل  ذلك  ي�شري  حيث  املوقع،  يف  مدفن  يف  ميت 

اللوؤلوؤ كان مادة جنائزية مهمة لالأطفال يف فرتة تايلو�س، 

املمار�شات اجلنائزية لالأطفال يف  وهو ما ي�شاهم يف فهم 

تلك الفرتة ب�شكل اأف�شل«.

ولفت اإىل اأنه مت تنفيذ عدد من اأعمال التنقيب الأثرية 

لعدد من تالل املدافن الدملونية املبكرة مبوقع وادي ال�شيل، 

حيث قام الفريق با�شتك�شاف ت�شع تالل دملونية �شغرية من 

اأثناء التنقيب على عدد من  النوع املبكر. وقد عرث الفريق 

بقايا هياكل عظمية ب�شرية، بالإ�شافة اإىل العثور على عدد 

من بقايا عظام حيوانات، والتي ما زالت حتت الدار�شة.

اأعمال  با�شتكمال  قام  الياباين  الفريق  اأن  اإىل  واأ�شار 

م�شتدامة  طرق  تقدمي  بهدف  باربار  معابد  موقع  توثيق 

على  بالتطبيق  الأثرية  املواقع  وا�شتخدام  حلفظ  و�شاملة 

موقع معابد باربار، وذلك من خالل اإجراء م�شح وتوثيق 

التغريات  مبالحظات  املوقع  ملكونات  احلايل  للو�شع 

الزمنية للموقع بعد التنقيبات ال�شابقة، اإ�شافة اإىل اجراء 

م�شح بيئي ملحيط املوقع، وحتليل الأحجار امل�شتخدمة يف 

ال�شور  هذه  بني  املقارنة  نتائج  اأظهرت  وقد  املعبد،  بناء 

اىل حدوث تغريات كثرية يف عنا�شر املوقع من حيث طمر 

واختفاء بع�س الجزاء اأو حترك بع�شها الأخر من مكانها 

اأن  خليفة  اآل  اأحمد  بن  خليفة  ال�شيخ  واأو�شح  ال�شلي. 

للموقع  والرتميم  ال�شيانة  اأعمال  يف  ي�شاعد  ذلك  معرفة 

اأجهزة  برتكيب  الفريق  قام  ذلك  اإىل  واإ�شافة  م�شتقبال. 

لقيا�س احلرارة والرطوبة يف املوقع على مدى �شنة كاملة 

واإمكانية  والرطوبة  للحرارة  الدورية  التغريات  ملعرفة 

تاأثري هذه التغريات على �شالمة املوقع. 

اأما بالن�شبة مل�شروع توثيق ور�شم خرائط تالل مدافن 

دملون، قال ال�شيخ خليفة بن اأحمد اآل خليفة اإنه يهدف اإىل 

توفري جمموعة بيانات �شاملة لتالل املدافن يف فرتة دملون 

 80 من  اأكرث  وجود  اإىل  التقديرات  ت�شري  فبينما  املبكرة. 

اأعمال التو�شع العمراين  األف تلة دفن يف تلك الفرتة، فاإن 

وال�شبعينيات  ال�شتينات  منذ  النطاق  والوا�شعة  الكبرية 

اأدت اىل تدمري العديد منها، م�شرًيا اإىل اأن عمليات احلفاظ 

الدفن يف مواقع  قد �شاهمت يف �شون عدد كبري من تالل 

خمتلفة كعايل، بوري �شار، وادي ال�شيل، كرزكان، املالكية 

وغريها.

مدير اإدارة املتاحف والآثار بهيئة الثقافة رئي�سة هيئة البحرين للثقافة والآثار

�سارة جنيب:

اأعلنت رئي�سة هيئة البحرين للثقافة والآثار ال�سيخة مي بنت حممد اآل خليفة عن اكت�ساف اأثري 

غري عادي وهو ما يعتقد باأنه دليل على »حديقة دملونية«، م�سرية اإىل اأن هذا الكت�ساف يتما�سى مع 

اأ�ساطري باأن دملون »جنة مفقودة« ومع النظريات التي تطرح ب�سكل علمي متيز  ما يتم تداوله من 

دملون باخل�سرة والزرع ومياه الينابيع الوفرية، م�سرية اإىل اأن الدرا�سات القادمة �ستوؤكد ما اكت�سفه 

املنقبون حول هذه الفرتة من تاريخ مملكة البحرين.

»ال�سبت«  اأم�س  يوم  املختلفة  الإلكرتونية  من�ّساتها  عرب  الهيئة  بثته  �سحفي  موؤمتر  خالل  جاء 

بالتزامن مع اليوم العاملي للمواقع الأثرية والذي يوافق 18 اأبريل من كل عام، اأكدت خالله اأن املو�سم 

الأثري للعام 2019 – 2020 حقق نتائج مهمة يف مواقع خمتلفة بجميع اأنحاء البحرين و�ّسعت اآفاق 

فهم تاريخ اململكة املمتد لآلف ال�سنني، اإذ ك�سفت احلفريات يف منطقة مقابة عن قبور لفرتة تايلو�س 

تعود للقرن الأول اأو الثاين امليالدي، وفرتة دملون املبكرة قبل امليالد.

الفريق الياباين يف مقابةموقع تنقيب �سماهيج احلديقة الدملونية 

الهيئة تتابع تطبيق امل�صت�صفيات للإجراءات الحرتازية 

د. اجللهمة: حملت تفتي�ش مفاجئة للمن�صاآت ال�صحية
واخلدمات  املهن  لتنظيم  الوطنية  الهيئة  قالت 

على  املفاجئة  التفتي�شية  حمالتها  توا�شل  اإنها  ال�شحية 

للتعليمات  اتباعها  من  للتاأكد  كافة؛  ال�شحية  املن�شاآت 

العدوى  ملكافحة  الحرتازية  والإجرءات  والتوجيهات 

»كوفيد  كورونا  فريو�س  ملواجهة  ال�شليمة  والإجراءات 

املر�شى وحماية  با�شتقبال  ا فيما يتعلق  19«، خ�شو�شً

العاملني ال�شحيني، والتاأكد من تطبيق الإجراءات بال�شكل 

ال�شليم.

مرمي  الدكتورة  للهيئة  التنفيذي  الرئي�س  وقالت 

التاكد  اإطار  يف  تاأتي  احلمالت  هذه  اإن  اجلالهمة  عذبي 

من التزام املوؤ�ش�شات ال�شحية اخلا�شة باملعايري املعتمدة 

الر�شمية  واجلهات  الهيئة  عن  ال�شادرة  والتوجيهات 

كافة.

التوعية  با�شرت  الهيئة  اأن  اإىل  د.اجلالهمة  واأ�شارت 

بالإجراءات الحرتازية مبكًرا، حتى قبل ت�شجيل حالت 

الهيئة  عقدت  فقد  البحرين،  بالفريو�س يف مملكة  قائمة 

بالتعاون مع اإدارة ال�شحة بوزارة ال�شحة لقاًء تن�شيقًيا 

واملوؤ�ش�شات  امل�شت�شفيات  يف  واملعنيني  للم�شوؤولني 

اجلانبني  بني  امل�شرتك  للتن�شيق  اخلا�شة؛  ال�شحية 

الوطنية  والإجراءات  ال�شتعدادات  على  والوقوف 

الحرتازية ب�شاأن فريو�س الكورونا.

وياأتي ذلك يف اإطار دور الهيئة يف التنظيم والرقابة 

مع  الدائم  والتن�شيق  اخلا�س  الطبي  القطاع  على 

املوؤ�ش�شات ال�شحية اخلا�شة، اإذ اأطلعت الهيئة م�شوؤويل 

املتخذة،  الوقائية  الإجراءات  على  اخلا�شة  امل�شت�شفيات 

الإجراءات  لتنفيذ  الطبي  الوطني  الفريق  ت�شكيل  ومنها 

الحرتازية الالزمة.

واأكدت الدكتورة اجلالهمة على اأهمية اتباع وتطبيق 

املتعارف  الحرتازية  والإجراءات  العلمية  الدلئل  جميع 

عليها يف مثل هذه احلالت من قبل العاملني ال�شحيني، 

الوعي  تعزيز  على  امل�شتمر  الهيئة  حر�س  اإىل  م�شريًة 

العدوى  انتقال  طرق  حول  الالزم  والتثقيف  ال�شحي 

والإجراءات الوقائية اخلا�شة للحد من الإ�شابة بفريو�س 

كورونا.

و�شددت الرئي�س التنفيذي للهيئة على اأهمية تعزيز 

واملوؤ�ش�شات  الهيئة  بني  امل�شرتك  والتن�شيق  التعاون 

الوطني  الطبي  الفريق  توجيهات  واتباع  ال�شحية، 

املعني بالت�شدي للفريو�س، والتاأكيد على تطبيق جميع 

الإر�شادات الحرتازية املطلوبة يف هذا ال�شاأن.

5.7 مليون زيارة للبوابة التعليمية منذ بدء تعليق الدرا�صة
الرتبية  بوزارة  املعلومات  نظم  اإدارة  مدير  باأعمال  القائم  املري�شي  نادية  ك�شفت 

منذ  زيارة  األف  و700  ماليني   5 من  اأكرث  �شهدت  قد  التعليمية  البوابة  اأن  والتعليم 

بدء تعليق الدرا�شة يف الأ�شبوع الأخري من فرباير املا�شي، ولغاية 14 اأبريل اجلاري، 

يف الوقت الذي متكنت فيه الوزارة من التعامل الإيجابي ال�شريع مع 40 األف و705 

طلبات دعم فني من امل�شتخدمني، من خالل �شفحة خم�ش�شة لذلك مبوقع البوابة.

حالًيا،  البوابة  ا�شتخدام  على  املتزايد  الإقبال  �شوء  يف  اأنه  املري�شي  واأ�شافت 

ب�شبب العتماد على التعلم عن بعد، فقد جلاأت الوزارة اإىل تطوير خدمة الدعم الفني 

تتعلق  م�شكلة  اأي  ملعاجلة  وغريهم،  اأمور  واأولياء  ومعلمني  طلبة  من  للم�شتخدمني 

اأو ن�شيان كلمة املرور، ل�شمان ا�شتخدام خدمات  بالدخول عليها، كتفعيل احل�شابات، 

البوابة دون اأي معوقات، حيث باإمكان امل�شتخدم تقدمي طلب احل�شول على خدمة الدعم 

عرب البوابة، لي�شتلم بعد ذلك ر�شالة عرب بريده الإلكرتوين حتتوي على رقم الطلب، 

ملتابعة طلبه، وي�شتلم بعدها ر�شالة اأُخرى عند النتهاء من تنفيذ الطلب، وتتم معاجلة 

هذه الطلبات من قبل فريق تقني متخ�ش�س، والتوا�شل مع اأ�شحابها يف حال وجود 

حاجة ل�شتي�شاح امل�شكلة، وتقدمي الدعم لهم ب�شرح خطوات العمل التي من �شاأنها حل 

امل�شكلة.

واأ�شارت القائم باأعمال مدير اإدارة نظم املعلومات اإىل اأن عملية الرد على البالغات 

ا من الوزارة على توفري اأق�شى قدر  متتد اإىل ما بعد اأوقات الدوام الر�شمي، وذلك حر�شً

من الدعم  وامل�شاندة، لالإ�شهام يف ا�شتدامة العملية التعليمية بالو�شائل املتاحة.

اأبوالفتح يتفقد اأرا�صي »مبادرة 

الأمن الغذائي« يف الدراز وهورة عايل

قام وكيل الزراعة والرثوة البحرية بوزارة الأ�شغال و�شوؤون 

اأبوالفتح  حممد  نبيل  الدكتور  العمراين  والتخطيط  البلديات 

بجولة تفقدية اإىل اأرا�ٍس يف الدراز وهورة عايل، هي من الأرا�شي 

تنفيًذا  وذلك  الغذائي،  لالأمن  امللك  جاللة  ملبادرة  املخ�ش�شة 

لتوجيهات وزير الأ�شغال و�شوؤون البلديات والتخطيط العمراين 

ع�شام بن عبداهلل خلف.

ل�شوؤون  امل�شاعد  الوكيل  فيها  �شارك  التي  اجلولة  وخالل 

اأبوالفتح  اطلع  عبدالكرمي،  حممد  عبدالعزيز  الدكتور  الزراعة 

على اإعداد الأرا�شي وجاهزيتها واحتياجاتها من خدمات البنية 

التحتية واملتطلبات الرئي�شة لإجناح م�شروع جاللة امللك املفدى.

تبني  على  يركز  امللك  جاللة  م�شروع  اإن  اأبوالفتح  وقال 

تربة(، وقد مت  الزراعة دون  )تقنية  املتطورة  الزراعة  اأ�شاليب 

حتديد 6 مواقع مقرتحة يف حمافظات مملكة البحرين، من بينها 

موقعان يف املحافظة ال�شمالية، اأحدهما يف الدراز وتبلغ م�شاحة 

الأر�س 18 األف مرت مربع، ومن املوؤمل اأن ت�شم 44 بيًتا حممًيا 

باإنتاج ي�شل اإىل 460 طًنا تقريًبا من اخل�شروات، واملوقع الآخر 

يف هورة عايل على م�شاحة ت�شل اإىل 24 األف مرت مربع وتت�شع 

اإىل 46 بيًتا حممًيا، فيما �شي�شل الإنتاج املتوقع من اخل�شروات 

اإىل 463 طًنا.

واأ�شار اإىل اأن م�شروع الزراعة دون تربة �شي�شهم يف زيادة 

الإنتاج املحلي من اخل�شروات بن�شبة %20.

واأكد وكيل الزراعة والرثوة البحري اأن الوكالة، بال�شراكة 

و�شع  يف  فرتة  منذ  بداأت  العالقة،  ذات  الر�شمية  اجلهات  مع 

جدول زمني تنفيًذا للمبادرة امللكية ال�شامية، م�شرًيا اإىل اأن هناك 

العمل املعنية بامل�شروع مت خاللها  اجتماعات متوا�شلة لفرق 

و�شع الت�شورات والحتياجات الرئي�شة.

امل�����ف�����ق�����ودة  دمل�����������ون  ج������ّن������ة  ع�����ل�����ى  اأّول���������ي���������ة  دللت  م������ق������اب������ة..  م����ن����ط����ق����ة  يف  ج����م����ع����ة  م�������زرع�������ة 
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الرابط اإللكتروني

 كتب ـ �أحمد خمي�س 

�أكد �لنقيب م�شعب �ل�شعيدي �ل�شابط ب�شعبة �شرطة خدمة 

�ملجتمع مبديرية �شرطة �ملحافظة �جلنوبية على تنفيذ 90 حملة 

�حلمالت  هذه  تعترب  حيث  �ملا�شي،  فرب�ير  بد�ية  منذ  توعوية 

من �شميم عمل �شرطة خدمة �ملجتمع، كما مت تقدمي �لن�شائح 

و�لإر�شاد�ت للمو�طنني و�ملقيمني باملحافظة من خالل �لزيار�ت 

�مليد�نية، ومنها �لت�شال بالأ�شخا�س، وتخ�شي�س فريق يقدم 

�لإر�شاد�ت مبختلف �للغات �لأجنبية للمقيمني.

خدمة  �شرطة  حققتها  �لتي  �لوطيدة  �لعالقة  �أن  و�أو�شح 

�ملجتمع باملديرية مع �ملو�طنني و�ملقيمني يف �ملحافظة من خالل 

�لتعاون �مل�شتمر، �شاهمت يف تعزيز تعاون �جلميع مع رجال 

�لأمن و�تباع �لتعليمات �لتي يقدمونها للحد من �نت�شار فريو�س 

كورونا

تقدير دور املتطوعني الذين هبوا لنداء الوطن...

�شعب البحرين اأثبت اأنه واٍع وم�شوؤول.. جتاوب جمتمعي مع حمالت �شرطة املجتمع ملجابهة كورونا

لكل  ال�شعبة، خطة حمكمة  لدى  اإن  وقال 

اأزمة  واأحدها  حدث،  اأو  طارئ  اأو  منا�شبة 

املجتمع  خدمة  �شرطة  قامت  لذلك  كورونا، 

بو�شع خطة تتنا�شب مع الو�شع احلايل، منها 

ما هو توعوي وما يتعلق بالأمن وكذلك الأمور 

التي تتعلق مبو�شوع ال�شراكة املجتمعية.

باأماكن  تتعلق  خطة  و�شع  اإىل  واأ�شار 

ومرافقة  �شكنهم  ومواقع  العمال  تواجد 

الفح�ص  لإجراء  ال�شحة  بوزارة  العاملني 

اإىل  كذلك  منوًها  املحافظة،  بنطاق  الع�شوائي 

اأنه منذ �شدور القرار الوزاري بحظر التجمع 

مديرية  و�شعت  اأ�شخا�ص،  خم�شة  من  لأكرث 

القرار  لتنفيذ  اأمنية  خطة  اجلنوبية،  �شرطة 

ت�شمل ت�شيري عدد كبري من الدوريات الأمنية 

التابعة ل�شرطة خدمة املجتمع، وتدريب اأفراد 

هذه  مثل  مع  التعامل  كيفية  على  ال�شعبة 

والإر�شاد  الن�شح  تقدمي  ومنها  التجمعات، 

وفق  العمل  ثم  ومن  التعاون،  اإىل  والدعوة 

القانون.

اأن  املالكي  با�شم  النائب  اأكد  جهته،  من 

تبذل جهوًدا  الداخلية،  جميع قطاعات وزارة 

وا�شحة يف احلد من انت�شار فريو�ص كورونا، 

جميع  يف  الوزارة  منت�شبو  يتواجد  حيث 

�شرطة  اأفراد  اأو  الأمن  رجال  �شواء  املواقف 

واجلميع  املدين،  الدفاع  اأو  املجتمع  خدمة 

العاملني  مرافقة  يف  الأمن  رجال  دور  �شاهد 

الفح�ص  بعمليات  للقيام  ال�شحة  بوزارة 

امليداين، واأخذ العينات وتاأمني تطبيق التباعد 

الجتماعي وحظر التجمعات من خالل تكثيف 

الدوريات يف كل مناطق اململكة، كما اأن اأفراد 

توطيد  على  يعملون  املجتمع،  خدمة  �شرطة 

فئات  مع  والتوا�شل  املجتمعية  ال�شراكة 

املجتمع للحد من انت�شار فريو�ص كورونا.

واأ�شاد بجهود العاملني يف الإدارة العامة 

تعقيم  بعمليات  وقيامهم  املدين  للدفاع 

ال�شوارع والأ�شواق، وخمتلف املناطق، وهذه 

دورهم  اإىل  اإ�شافة  وجبارة،  عظيمة  جهود 

اأعمال  على  واملتطوعني  املتدربني  تاأهيل  يف 

التعقيم.

اأنها  اأثبتت  الداخلية،  وزارة  اإن  وقال 

اأ�شيل يف فريق البحرين، والذي ح�شل  جزء 

عمله  يف  الدويل  امل�شتوى  على  اإ�شادة  على 

ملواجهة هذه الأزمة، واليوم نرى ما تقوم به 

الوزارة يف حفظ الأمن باعتباره من الواجبات 

الوطنية، وحفظ الأمن ال�شحي جزء ل يتجزاأ 

من منظومة الأمن.

ال�شراكة  اأن  اإىل  املالكي  النائب  واأ�شار 

ال�شبيل  هي  امل�شوؤولة،  الإيجابية  املجتمعية 

الأول للحد من انت�شار فريو�ص كورونا، واأثبت 

اإذ  وم�شوؤول،  واع  �شعب  اأنه  البحرين  �شعب 

املنزل دون احلاجة  بالبقاء يف  التزم اجلميع 

اإىل اإعالن حظر التجول، وهذا دليل على وعي 

اأن  مو�شًحا  الجتماعية،  ال�شعب مب�شوؤوليته 

هذه  جتاوز  يف  ت�شاهم  الإيجابية  ال�شراكة 

والأخذ  مب�شوؤولية  العمل  خالل  من  الأزمة 

من  والتعليمات  والإر�شادات  بالن�شائح 

على  بدورها  تقوم  والتي  املخت�شة  اجلهات 

اأح�شن وجه.

املواطنني واملقيمني،  املالكي،  النائب  ودعا 

اإىل البتعاد عن التجمعات والبقاء يف املنازل، 

وقطع الطريق اأمام الإ�شاعات واأخذ املعلومات 

اأثبتت  والتي  املخت�شة  الر�شمية  اجلهات  من 

كاملة،  ب�شفافية  الو�شع  مع  تتعامل  اأنها 

من  وا�شحة  توجيهات  هناك  اأن  م�شيًفا 

اجلهات املخت�شة وعلينا جميعا تنفيذها وهي 

وبتكاتف  قادرة  والبحرين  ل�شاحلنا.  حتًما 

الأمان  بر  اإىل  �شتعرب  قيادته،  مع  �شعبها 

البحرين  و�شتكون  احلالية  املرحلة  وتتجاوز 

اأقوى على جميع الأ�شعدة.

بجامعة  الأ�شتاذ  اأكد  مت�شل،  �شياق  يف   

الداخلية  اأن وزارة  البحرين عمر بني فيا�ص 

احلملة  يف  الرئي�شية  اجلهات  من  تعترب 

الوطنية للت�شدي لفريو�ص كورونا ويقع على 

من  وبف�شل  كبرية  وطنية  م�شوؤولية  عاتقها 

اهلل، فاإن وزارة الداخلية قائمة بهذه امل�شوؤولية 

على اأكمل وجه، وهذه حقيقة يلم�شها اجلميع 

ما  للعيان  جلًيا  ويظهر  البحرين،  مملكة  يف 

قامت وتقوم به من خالل احلمالت التوعوية 

اأجل  التي تقدمها بعدة لغات من  والإر�شادية 

اتباع الإجراءات الحرتازية والإر�شادات.

جتاوًبا  لقت  احلمالت،  هذه  اأن  واأو�شح 

من  واحلد  الت�شدي  اأجل  من  مميًزا  جمتمعًيا 

لنت�شار  بالإ�شافة  كورونا،  فريو�ص  انت�شار 

للتاأكد من تطبيق  فرق �شرطة خدمة املجتمع 

ومنها  الفريو�ص،  من  باحلد  الكفيلة  القرارات 

التدابري  واتخاذ  الجتماعي  التباعد  تطبيق 

توعوية  م�شورة  مقاطع  ون�شر  الالزمة، 

ومن�شات  التلفزيون  على  اللغات  مبختلف 

وتوزيع  املختلفة،  الجتماعي  التوا�شل 

املواطنني  مع  والتوا�شل  توعوية،  مل�شقات 

الإجراءات  اإتباع  على  للتاأكيد  واملقيمني 

فر�ص  من  للتقليل  والإر�شادات  الحرتازية 

بالزيارات  والقيام  الفريو�ص،  هذا  انت�شار 

امليدانية مع العاملني بوزارة ال�شحة من اأجل 

الع�شوائية  العينات  واأخذ  املجتمع  تثقيف 

للمواطنني واملقيمني.

باأمتتة  الداخلية قامت  اأن وزارة  واأ�شاف 

اأجل حتقيق  من  تقدمها  التي  معظم اخلدمات 

التباعد الجتماعي وخا�شة اخلدمات املرورية 

اأكرث  عن طريق  اإلكرتونًيا  واإجنازها  وغريها 

E-traffic، وموقع  من من�شة ومنها برنامج 

احلكومة الإلكرتونية، واأجهزة الدفع املنت�شرة 

لربامج  بالإ�شافة  اململكة،  اأنحاء  جميع  يف 

الزحام وتقليل  امل�شبقة للتخفيف من  املواعيد 

فرتات النتظار يف حالة احل�شور ال�شخ�شي 

ا�شتكمال  اأو  الإجراءات  ا�شتكمال  اأجل  من 

خدمة معينة.

واأ�شار بني فيا�ص اإىل اأنه من اأبرز اجلهود 

التي تقوم بها وزارة الداخلية، حمالت التعقيم 

من  للحد  املناطق  خمتلف  يف  تنفذها  التي 

للت�شدي  بالإ�شافة  كورونا،  فريو�ص  انت�شار 

اإىل جتارب  اأنه بالنظر  اإىل  لل�شائعات، منوها 

املجتمعية  امل�شوؤولية  اأن  جلًيا  يظهر  الدول، 

هي ال�شبيل الوحيد للخروج من هذه الظروف 

ال�شتثنائية التي متر بها اململكة والعامل على 

حد �شواء.

املجتمعية، عبارة  امل�شوؤولية  اأن  واأو�شح 

جميع  متثل  التي  احللقات  من  �شل�شلة  عن 

واخلا�شة  احلكومية  واملوؤ�ش�شات  الوزارات 

ومقيمني  مواطنني  من  كافة  ال�شعب  وفئات 

ورجال اأمن يكملون بع�شهم البع�ص للحد من 

طريق  عن  هذا  ويتم  الفريو�ص.  هذا  انت�شار 

وهذا  الأفراد  بني  الجتماعي  التباعد  تطبيق 

الالزمة  التدابري  اتخاذ  اجلميع  من  يتطلب 

ملنع الختالط املبا�شر والتقليل من التجمعات 

وعدم اخلروج اإل لل�شرورة، وهذا يعك�ص مدى 

كمواطنني  البحريني  املجتمع  وثقافة  وعي 

بقلة  احلمد-  -وهلل  جلًيا  ويظهر  ومقيمني، 

البحرين،  مملكة  �شوارع  يف  ال�شيارات  اأعداد 

احلوادث،  وقلة  مروري  زحام  وجود  وعدم 

م�شيًدا بدور املتطوعني من مواطنني ومقيمني 

الذين هبوا لنداء الوطن ملد يد العون يف �شتى 

القطاعات وامليادين.

عمر بني فيا�س�لنقيب م�شعب �ل�شعيدي�لنائب با�شم �ملالكي

تواجد  لأماكن  املجتمع وو�شع خطة  �شرطة  التوعية من �شميم عمل  حمالت 

العينات  لأخ��ذ  ال�شحة  ب���وزارة  العاملني  ومرافقة  �شكنهم  وم��واق��ع  العمال 

ت�����ق�����دمي ال����ن���������ش����ائ����ح وال����ت����ع����ل����ي����م����ات ل����ل����م����واط����ن����ني وت���خ�������ش���ي�������ص 

ف������ري������ق ي������ق������دم الإر��������������ش�������������ادات مب����خ����ت����ل����ف ال������ل������غ������ات ل���ل���م���ق���ي���م���ني 

ال��ع��الق��ة ال��وط��ي��دة ل�����ش��رط��ة امل��ج��ت��م��ع ب��امل��واط��ن��ني وامل��ق��ي��م��ني ���ش��اه��م��ت يف 

يقدمونها  التي  التعليمات  وات��ب��اع  الأم���ن  رج��ال  م��ع  اجلميع  ت��ع��اون  تعزيز 
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حممود �ملحمود

ز�وية �لقبطان

ي�ضهد �لعامل و�حدة من �أهم �لتحولت على �لإطالق يف تاريخه

�لعمالة �لو�فدة يف بلد �لإن�ضانية و�لتعاي�ش

بحرينيني  طبيبني  ق�شة  »الأيام«  جريدة  نقلت  منطية  غري  اأعتربها  ق�شة  يف 

يعمالن يف بريطانيا وهما حممد الوداعي وحممد رجب، وي�شاعدان يف عالج امل�شابني 

�شاعة  �شحيته حتى  وراح  ب�شرا�شة،  املتحدة  اململكة  يهاجم  الذي  كورونا  بفريو�س 

األف  واأكرث من 11  اإ�شابة  األف  اأكرث من 100  عن  اأطباء، ف�شالً  املقال 8  كتابة هذا 

متوفى.

الطبيبان كغريهما من الأطباء املهاجرين العاملني يف اإجنلرتا، اآثرا البقاء يف �شاحة 

باملر�س  اأ�شيبا  وقد  واملهني،  الإن�شاين  بالواجب  منهما  التزاًما  الفريو�شية،  احلرب 

وتعافيا منه وما زال يعمالن يف خدمة املر�شى ويتواجدان مع زمالئهما من جن�شيات 

اأو متييز، بل اجلميع يقف  تفرقة عن�شرية  وعرقيات خمتلفة جمعتهم احلرب دون 

على خط الت�شدي ل ينظر ملن بجواره، ليعرف ما لونه اأو بلده.

وعلى اجلانب الآخر، اأرى على بع�س مواقع التوا�شل يف جمتمعنا، بع�س الأقليات 

اأي فتنة وتعمل ليل نهار ملحاولة ا�شتغالل الأزمة لفتعال م�شاكل،  اإثارة  التي تريد 

فبداأوا باحلديث عن العالقني يف اإحدى الدول، وهاجوا وماجوا، رغم اأن هناك ع�شرات 

الأ�شعاف من العالقني يف بلدان اأخرى.

وعندما اأعلنت الدولة عن جدول لالإجالء والإعادة، مل يرتكوها بل حاولوا انتقادها 

ب�شرا�شة، وعندما ف�شلوا، بداأوا حرًبا �شعواء �شد العمالة الآ�شيوية التي ظهرت فيها 

اإ�شابات بالفريو�س باأعداد كبرية، وكاأن تلك العمالة قد ا�شتوردت الفريو�س حل�شابها 

اإن�شان، ل يدري كيف  اخلا�س، ومل ت�شب به من اأ�شخا�س اآخرين �شاأنهم ك�شاأن اأي 

اأ�شيب اأو من الذي نقل له العدوى.

ومل يفكروا يف اأن هوؤلء يعي�شون اأو�شاًعا اإن�شانية �شعبة بالتكد�س يف م�شاكن 

بعيدة عن الآدمية، يف حماولة منهم لقتطاع جزء من مدخولهم املتدين لإر�شاله اإىل 

عوائلهم التي تنتظر بفارغ �شرب تلك الدراهم املعدودة، بل هاجموهم ب�شرا�شة اأكرث من 

الفريو�س نف�شه.

ولكن ما اأنا على يقني منه، هو اأن هوؤلء �شرذمة قليلون، ول ميثلون اأهل البحرين 

ذوي الأ�شالة والتعاي�س والت�شامح، ومل يقراأوا تاريخنا، بل اإنهم بال تاريخ لأنهم ل 

ينتمون لالإن�شانية، وغر�شهم الأ�شمى هو �شق �شف اأهل البحرين باأي و�شيلة.

الذي  للقلم  تلويًثا  اأود احلديث عن مثل هوؤلء، لأن جمرد ذكرهم يعترب  اأكن  مل 

اأكتب به، لكن ق�شة الطبيبني دفعتني لأ�شاألهم: ماذا لو فعلت بريطانيا مثلما تفعلون؟ 

وهل نعترب اأطباءنا واأبناءنا الذين يعملون يف دول اأخرى، هم اأي�شا عمالة وافدة لتلك 

الدول؟.

خلف  تخبئ  كانت  وجوًها  منها  وعرفنا  كثرية،  اأقنعة  ك�شفت  كورونا  اأزمة  اإن 

اأن وعينا على تلك الب�شيطة  اأ�شتار الوطنية الزائفة، عن�شرية مقيتة مل نعرفها منذ 

وقراأنا تاريخنا امل�شرف.

حول  �شحفي،  موؤمتر  اآخر  يف  القحطاين  مناف  طبيب  املقدم  قالها  كلمات  ولعل 

وكاأنه  و�شعرت  ال�شعب،  هذا  اأ�شالة  عن  معربة  كانت  الآ�شيوية،  العمالة  اأو�شاع 

يتحدث بالنيابة عنا جميًعا، حني رف�س ربط الفريو�س باأي جن�شية اأو عرق، وقال 

الوافدة وتوجيههم واملحافظة عليهم لأنهم  العمالة  الإن�شانية م�شاعدة  »حتتم علينا 

متواجدون لبناء املجتمع، وجاء الدور حلمايتهم وتوعيتهم وتوفري �شكن لهم«.

ا عن نهج اململكة ومليكها �شاحب اجلاللة امللك حمد بن  وهذه الكلمات تعرب اأي�شً

عي�شى ال خليفه حفظه اهلل ورعاة، ملك الن�شانية، ملك احلقوق الإن�شانية والتعاي�س 

حلني  املدار�س  يف  واإيوائهم  العمالة  هوؤلء  ت�شكني  يف  احلكومة  بداأت  فقد  ال�شلمي، 

حلحلة ق�شية ال�شكن املكتظ، وهو قرار اإن�شاين قبل اأن يكون اإجراًء احرتازًيا، وكان 

البحرين  ما ميثل  فيما فعلته احلكومة  اأرى  لكني  اأخرى،  اإجراءات  اتخاذ  املمكن  من 

واأهلها الطيبني.

فال داعي يا اأهل ال�شر اأن تلوثوا �شمعتنا لأنكم ل متثلوننا ول متثلون اأهل البحرين 

ال�شرفاء الأ�شيلني.

رئي�ش حترير جريدة �لديلي تربيون �لإجنليزية

حياك �هلل يا رم�ضان

عن  تف�شلنا  معدودات  اأيام 

ال�شهر  هذا  املبارك..  رم�شان  �شهر 

�شلى  امل�شطفى  عنه  اأخربنا  الذي 

رحمة  اأوله  »اأن  و�شلم  عليه  اهلل 

من  عتق  واآخره  مغفرة  واأو�شطه 

النار«.

كان  اإن  الآن  حتى  ندري  ول 

وباء كورونا القاتل �شوف يحرمنا 

الرتاويح  �شالة  من  العام  هذا 

و�شالة الفرو�س يف امل�شاجد، ومن 

اجلميلة،  رم�شان  بليايل  التمتع 

الرم�شانية  املجال�س  زيارة  ومن 

وتناول الغبكات اللذيذة واللتقاء 

بالأهل واملعارف والأ�شدقاء، وهل 

اللعني  الفريو�س  هذا  �شيحرمنا 

اجلماعات،  ومفرق  اللذات  هادم 

كما حرمنا من كل ذلك منذ اأن حّل 

يف  به  مرحب  غري  �شيًفا  علينا 

بلدنا وبلدان العامل اأجمع.

يا  رم�شان..  يا  اهلل  »حياك 

كنا  هكذا  والبيديان«..  القرع  بو 

�شغار  ونحن  رم�شان  ن�شتقبل 

بهذه الأهازيج الرم�شانية..

من  مبقدمه  ن�شعر  وكنا   

عملية »دق احلب« ومرور »�شفار 

اجلدور« الذي ي�شنفر لنا اجلدور 

قبل  عام  كل  وينظفها  النحا�شية 

فيها  يطبخ  حتى  رم�شان  قدوم 

كنا  واللحم..  والعي�س  الهري�س 

من  الكرمي  ال�شهر  بقدم  نح�س 

يف  حتدث  التي  »اخلرخ�شة« 

الهري�س  حب  جلب  ومن  البيوت، 

واحللويات والنكهات والأرز الذي 

لعائلته..  اأ�شرة  رب  كل  يوفره 

وكانت جمال�س اأهل اجلاه والرثاء 

ال�شائمني  لتفطري  ليلة  كل  تفتح 

الوافدة  والعمالة  الفقراء  من 

اجلمعيات  اأن  كما  امل�شلمني.  من 

امل�شعى  هذا  يف  ت�شارك  الإ�شالمية 

كل ليلة لتفطري الفقراء وامل�شاكني.

الع�شاء  �شالة  تنتهي  اإن  وما 

حتى  تعقبها،  التي  والرتاويح 

»ال�شعقري«  للعبة  الأطفال  يهرع 

بزالة«  »غزالة..  و  و»اخل�شي�شة« 

والبنات  واملاطوع«  و»الكلينة 

»دزة  و  »اخلب�شة«  للعبة 

ليايل  يف  و»اللقفة«  العرو�شة« 

حتى  والبهيجة  امل�شيئة  رم�شان 

لنت�شحر  فنذهب  ال�شحور  يقرتب 

ثم ن�شلي الفجر جماعة يف امل�شاجد 

ا�شتعداًدا ليوم �شيام جديد.

»القرقاعون«  ليايل  وكانت 

من  الكرمي  ال�شهر  منت�شف  يف 

حيث  لالأطفال،  الليايل  اأحب 

الطبول  ب�شناعة  لها  ن�شتعد 

احليوانات،  جلود  من  ال�شغرية 

ونذهب يف جماعات لقرع البيوت 

القرقاعون  اأهازيج  وترديد 

قرقاعون  »قرقاعون..  مثل: 

مكة  بيت  يعطيكم..  اهلل  عطونه 

فيعطوننا  قرقاعون«  يوديكم.. 

والنكل  واحلب  املك�شرات  الأهايل 

اأكيا�شنا  واحللويات وميلوؤون بها 

التي نعلقها يف رقابنا، ونعود اإىل 

الأكيا�س  هذه  اأثقلت  وقد  منازلنا 

�شهوًرا  خرياتها  من  ناأكل  التي 

طويلة.

اأما يف الأيام الأخرية من �شهر 

الأطفال  فيخرج  املبارك  رم�شان 

الف�شيل  ال�شهر  لوداع  وال�شباب 

الرتاثية  الوداع  اأنا�شيد  برتديد 

عليك  يالوداع..  »يالوداع..  ومنها 

ال�شالم.. يا �شهر ال�شيام«.

وبركات  ح�شنات  كله  �شهر 

امل�شطفى  عنه  يقول  عظيم  واأجر 

حديثه  يف  و�شلم  عليه  اهلل  �شلى 

»كل  وتعاىل:  �شبحانه  ربه  عن 

بع�شر  احل�شنة  له،  اآدم  ابن  عمل 

اإل  �شعف،  �شبعمائة  اإىل  اأمثالها 

به.  اأجزي  واأنا  يل  فاإنه  ال�شيام 

و�شرابه  وطعامه  �شهوته  ترك 

ال�شالة  عليه  ويقول  اأجلي«،  من 

وال�شالم: »لل�شائم فرحتان: فرحة 

ربه،  لقاء  عند  وفرحة  فطره  عند 

وخللوف فم ال�شائم اأطيب عند اهلل 

من رائحة امل�شك«.

اأعواًما  رم�شان  بلغنا  اللهم 

�شيامه  على  واأجرنا  طويلة، 

�شميع  اإنك  مديدة،  �شنني  وقيامه 

جميب.

فال د�عي يا �أهل �ل�ضر �أن تلوثو� �ضمعتنا لأنكم ل 

متثلوننا ول متثلون �أهل �لبحرين �ل�ضرفاء �لأ�ضيلني

هل يبايل �حلوثي بـ»كورونا« �ليمن؟

اخلطوة التي اأعلنت عنها اململكة العربية ال�شعودية، ب�شفتها قائدة التحالف من 

اأجل دعم ال�شرعية يف اليمن، بوقف اإطالق النار ملدة حمددة، من اأجل اإتاحة الفر�شة 

للعمل الإن�شاين يف جمابهة جائحة كورونا، وكذلك توفرًيا ملناخ منا�شب ملن يريد - 

حَقا - جلب ال�شالم واحلوار يف بالد ال�شعيدة.

لقت هذه اخلطوة حفاوة اإقليمية ودولية، رغم - اأو رمبا ب�شبب - ان�شغال العامل 

كله بق�شة كورونا امل�شتجد.

ال�شرعية  دعم  حتالف  اأعلنه  الذي  النار  وقف  بقرار  رّحب  الدويل  الأمن  جمل�س 

يف اليمن، من جانب واحد، لدعم عملية ال�شالم التي تقودها الأمم املتحدة، وبتجاوب 

احلكومة اليمنية، املعرتف بها دولَيا، مع نداء الأمني العام للمنظمة الدولية اأنطونيو 

التزامات  بتقدمي  احلوثي،  جماعة  وطالب  فوًرا.  العدائية  الأعمال  لوقف  غوتريي�س، 

مماثلة من دون تاأخري، كما ثمَّن جمل�س الأمن جتاوب احلكومة اليمنية مع نداء وقف 

اإطالق النار، مطالبني احلوثيني بتقدمي التزامات مماثلة من دون تاأخري.

جمددين تاأييدهم القرارات ال�شابقة ملجل�س الأمن، منها القرار 2216 لعام 2015، 

وخمرجات  تنفيذها  واآلية  اخلليجي  التعاون  جمل�س  ملبادرة  دعمهم  على  و�شددوا 

موؤمتر احلوار الوطني.

احلكومة  كما  ال�شعودية،  التحالف  قيادة  قبل  من  املبادرة  لهذه  الرئي�شي  الدافع 

اأو   »19  - »كوفيد  فريو�س  الدهياء،  الداهية  ملعاجلة  التفرغ  هو  ال�شرعية،  اليمنية 

»كورونا امل�شتجد«، ومن املعلوم اأن اليمن، حتى قبل احلرب احلالية، يعاين من �شعف 

النظام ال�شحي العام، لي�س ب�شبب فقر اليمن، بل هو بلد غني ومين »�شعيد« ب�شواحله 

ال�شيا�شية املدمرة، من  ابتلي ب�شل�شلة من العهود  وجباله وزروعه بل ونفطه، لكنه 

الإمامة  لعهد  اليوم  و�شولً  »ال�شكلية«،  اجلمهورية  بالعهود  مروًرا  الإمامي  العهد 

امل�شتجدة، احلوثية، بنكهة خمينية.

اإذن، فال مالمة اليوم على ال�شعودية، قائدة التحالف، دولًيا، فقد اأبراأت �شاحتها، 

اأعني املوؤ�ش�شات الدولية، لكن ل باأ�س،  وهي فعلت ذلك من قبل لو كانوا ين�شفون، 

فزيادة النور... اأمر ح�شن، ومن البداية مل تكن ال�شعودية تريد من اليمن اإل ال�شتقرار 

والتفاهم بني بنيه، واأل يكون من�شة للعدوان الإيراين، ومفرخة حلملة ال�شر الإرهابي 

الإخواين - القاعدي - الداع�شي... كما ل تريد لهذا اليمن اأن يكون جّنة لتجار ال�شالح 

اأنَّ  الكرمي  القارئ  اأيها  وتذكر  كثري؟  هذا  فهل  املخدرات...  ونقلة  الب�شر  ومهّربي 

ال�شعودية هي الدولة الوحيدة التي متلك احلدود الدولية الأطول مع اليمن... �شهولً 

وجبالً وبحارا. هل �شيلتزم احلوثي بهذه الهدنة؟ اأو يخرقها ويلتف عليها كما فعل 

من قبل مراًرا، نتذكر عبثه باتفاق ا�شتوكهومل حول ميناء ومدينة احلديدة.

لورقة  احلوثي  التي حولت  من طهران،  تعليماته  �شينتظر  اأنه  الأرجح  بنظري، 

لعب على طاولة ال�شيا�شة والبتزاز الدويل... لكن بكل الأحوال الدر�س الكبري يجب اأن 

يتعلمه الراعي الدويل حول: من هو اأ�شل ال�شر يف اليمن، والالمبايل بهموم الإن�شان 

ا ب�شخامة »كورونا امل�شتجد«. حتى لو كان همَّ

عن �ل�ضرق �لأو�ضط

�لكورونا ي�ضع لبنات نظام دويل جديد )3ـ4(

على امل�شتوى املفاهيمي يربط البع�س بني »ا�شتخدام م�شطلح )النظام العاملي اجلديد( 

الفكر  التاريخ تدل على تغيري جذري يف  الرغبة يف تد�شني مرحلة( جديدة من  و)بروز 

ال�شيا�شي العاملي وتوازن القوى. وعلى الرغم من التف�شريات املختلفة لهذا امل�شطلح، اإل 

اأنه يرتبط يف املقام الأول مبفهوم احلوكمة العاملية فقط مبعنى اجلهود اجلماعية اجلديدة 

لتحديد اأو فهم اأو معاجلة امل�شكالت العاملية التي تتجاوز قدرة الدول القومية الفردية على 

حلها«.

»نهاية  اإىل  التعبري  هذا  ا�شتخدام  البع�س  املعا�شر، فريجع  التاريخ  اأما على �شعيد 

احلرب الباردة، عندما ا�شتخدم الرئي�شان ميخائيل جوربات�شوف وجورج دبليو بو�س هذا 

امل�شطلح يف حماولة لتحديد طبيعة حقبة ما بعد احلرب الباردة وروح التعاون بني القوى 

العظمى التي كانوا ياأملون اأن تتحقق«.

واليوم يت�شاعد اجلدل مرة اأخرى، حول الأزمة التي يعاين منها النظام الدويل القائم. 

وتكرث ال�شيناريوهات حول مكونات النظام الدويل اجلديد الذي �شيخرج من �شرنقته. اأو�شل 

ذلك العديد من الباحثني، وموؤ�ش�شات الدرا�شات لتي ت�شرب اأغوار العالقات الدولية القائمة، 

اإىل ما ي�شبه القناعة املطلقة اأن النظام الدويل القائم، بات مهرتئ، وغري قادر على ال�شمود 

يف وجه التغيريات التي تع�شف بالعامل، ومن ثم فهو مهدد بالنهيار اأمام �شربات نظام 

دويل جديد، يف مرحلة التكون، ويحاول اأن ي�شتبدله. يف هذا الجتاه، يرى الأ�شتاذ امل�شارك 

الدولية والقت�شاد  العالقات  واأ�شتاذة  بيبين�شكي،  الأمريكية توما�س  يف جامعة كورنيل 

ال�شيا�شي يف ق�شم العلوم ال�شيا�شية بجامعة زيورخ �شتيفاين والرت، يف درا�شة م�شرتكة 

قاما بها اأن »العديد من املراقبني لل�شيا�شة العاملية املعا�شرة )يعنربون( اأن اللحظة احلالية 

متثل واحدة من اأكرث الأوقات غري امل�شتقرة يف ال�شيا�شة العاملية منذ �شقوط جدار برلني. 

الأوروبي،  الحتاد  من  بريطانيا  خروج  على  الت�شويت  مثل  ال�شادمة  الأحداث  وت�شري 

منطقة  واأزمة  القارية،  اأوروبا  يف  الراديكاليني  اليمينيني  لل�شعوبيني  امل�شتمر  والنجاح 

ليربايل  نظام  اإىل  ترامب،  لرئا�شة  امل�شبوقة  غري  اخلارجية  والعالقات  امل�شتمرة،  اليورو 

عاملي حتت ال�شغط. ويطرح علماء ال�شيا�شة املقارنة والدولية والقت�شاد ال�شيا�شي الآن 

اأ�شئلة كانت تبدو بعيدة املنال قبل �شنوات فقط: ما مدى دميومة الأممية الليربالية وحتالف 

�شمال الأطل�شي؟ هل �شيحل املذهب التجاري اجلديد حمل النيوليربالية؟ هل ميكن للبنك 

املركزي واملوؤ�ش�شات القت�شادية فوق الوطنية اأداء الوظائف املطلوبة منها؟«

تتعلق  وا�شعة  موا�شيع  ثالثة  املراقبون،  هوؤلء  »يحدد  قائلة،  الدرا�شة  ومت�شي 

بالتحديات التي تواجه كل من عاملنا ال�شيا�شي، وعلماء ال�شيا�شة الذين ي�شعون اإىل فهم 

هذه التحديات للنظام العاملي املعا�شر. املو�شوع الأول هو اأننا نعي�س يف عامل يتميز مبا 

ن�شميه )ترابًطا معقًدا جديًدا(. ونتيجة لذلك، يتطلب فهم ال�شيا�شات املحلية. بل وحتمل 

املحلية يف كثري من الأحيان ثقال اأكرب يف التاأثري على التفاعالت بني القوى املحلية والوطنية 

امل�شالح  بني  احل�شور  القوي  املت�شاعد،  النقا�س  ذلك  فهو  فهو،  الثاين  اأما  والنظامية. 

جديدة   )synthesis( توليفة  لكن  والقت�شاد،  لل�شيا�شة  اأ�شا�شية  كمحركات  والهويات 

�شتاأخذنا اإىل اأبعد مما ميكننا اأن نذهب عندما ن�شر على اأن الثنني بدائل �شارمة. املو�شوع 

الثالث هو اأن هناك اختالفات مهمة بني )الأحداث ال�شادمة( يف اململكة املتحدة والوليات 

املتحدة )ت�شويت خروج بريطانيا من الحتاد الأوروبي وانتخاب الرئي�س دونالد ترامب( 

ا  اأي�شً اأهم من ذلك، هناك  اأوروبا. وما هو  و�شعود الأحزاب اليمينية وال�شعبية يف قارة 

ا�شتمرارية كبرية تعرب عن هذه احلالت«.

العاملي  والنظام  الإقليمية  النظر يف  »اإعادة  كتاب  وا�شحة يف  ذاتها،  التوقعات  جند 

املعا�شر وجهات نظر من دول الربيك�س )BRICS( وخارجها«، من تاأليف ثالثة ممن ي�شهد 

لهم يف فهم العالقات الدولية القائمة، وتعقيداتها، هم املحا�شرة وكبرية الباحثني يف معهد 

تامبريي لأبحاث ال�شالم، بجامعة تامبريي، يف فنلندا، الدكتورة اإلي�س فريون. والأ�شتاذ 

الفخري يف كلية الإدارة بجامعة تامبريي بفنلندا الربوفي�شور جريكي كاكونن. والأ�شتاذ 

امل�شارك والباحث يف جامعة فلومينين�شي الحتادية، بالربازيل غابرييل را�شد.

اجلارية  التغريات  نقدي  ب�شكل  »يحلل  اأنه  الكتاب  لهذا  مقت�شبة  مراجعة  يف  ويرد 

يف ديناميكيات التعاون الإقليمية، مبا فيها تلك التي حتدث داخل الأقاليم، والعاملية، من 

منظور متعدد التخ�ش�شات. وي�شتند اإىل الب�شرية التي مفادها اأنه يف عامل ما بعد الهيمنة، 

ميكن ف�شل تكوين املناطق وعملية العوملة اإىل حد كبري عن مدار الوليات املتحدة، واأن 

تعددية القوة ووجهات النظر العاملية قد حلت حمل الهيمنة الأمريكية. وعلى الرغم من 

العاملي  النظام  املطبقة على  التحليالت احلالية للتغريات  التغيريات، ل تزال معظم  هذه 

حقيقي  عاملي  فهم  تطوير  الكتاب  ويقرتح  الغرب.  حول  املتمحورة  النهج  على  تعتمد 

املثال«حالة ودور  اأ�شئلة خمتلفة، على �شبيل  الكتاب  الهيمنة. وي�شتك�شف  بعد  ما  لعامل 

الربيك�س يف النظام الدويل املتغري؛ وكيف ميكن لبلدان اجلنوب العاملي ا�شتخدام الإقليمية 

لتغيري النظام العاملي القائم؛ وجهات النظر العاملية املتناف�شة التي تظهر نف�شها يف التنوع 

املوؤ�ش�شي لالإقليمية؛ والأهم من ذلك، كيف تدفع كل هذه التغيريات العالقات الدولية كمجال 

لت�شبح اأكرث عاملية، اأو على الأقل لتجاوز التفكري القائم على خمرجات اتفاقية وي�شتفاليا 

)Westphalian(، وبالتايل اإعادة دور التعددية اإىل املناق�شة.

من جانبه، يرى اأ�شتاذ العالقات الدولية يف مركز روبرت ورينيه بيلفر بكلية كينيدي 

القطبية  من  »واحداً  �شيكون   2025 العام  عامل  »اأن  والت  �شتيفن  هارفارد،  جامعة  يف 

املتعددة غري املتوازنة. )كما اإن( نظام اليوم لي�س نظاًما ليربالًيا )عدد من اجلهات الفاعلة 

الرئي�شية ترف�س القيم الليربالية(، ولن يكون عام 2025 كذلك. و�شتظل الوليات املتحدة 

نف�س  اأخرى  دولة  اأي  لن متتلك  لأنه  الكوكب،  هذا  على  اأهمية  الأكرث  الوحيد  املمثل  هي 

املزيج من النفوذ القت�شادي، والتطور التكنولوجي، والقوة الع�شكرية، والأمن الإقليمي، 

والدميوغرافيا املواتية. لكن هام�س تفوقها �شيكون اأ�شغر مما كان عليه من قبل، و�شتظل 

البالد تواجه م�شاكل مالية طويلة الأجل وانق�شامات �شيا�شية عميقة. �شتكون ال�شني القوة 

من  عدد  يليها  الأبعاد(.  بع�س  يف  املتحدة  الوليات  على  )و�شتتفوق  العامل  يف  الثانية 

الالعبني الرئي�شيني الآخرين )اأملانيا، اليابان، الهند، رو�شيا، وما اإىل ذلك(، جميعهم اأ�شعف 

بكثري من الدولتني القياديتني.

يف  الإطالق  على  التحولت  اأهم  من  واحدة  ي�شهد  »�شوف  العامل  اأن  والت،  ويتوقع 

املتحدة، �شينمو �شعور عام بعدم  للوليات  املطرد  ال�شني والنهيار  تاريخه. مع �شعود 

الأمان واخلوف من امل�شتقبل واملجهول. ل يعد التغيري فرتة مريحة اأبًدا ب�شبب ال�شطراب 

الذي يولده يف كثري من الأحيان. لن تكون العالقة بني الوليات املتحدة وال�شني هي نف�شها 

على الإطالق، لكنها لن تنتهي يف احلرب، كما يتوقع البع�س. ال�شني لي�شت رو�شيا. انتهت 

احلرب الباردة يف العام 1989، على الرغم من اأن البع�س ل يزال ي�شتفيد منها«.
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 ناصر بن حمد: التجاوب الكبير 
مع »فينا خير« يمثل أروع صور التعاضد والتالحم

أك��د، س��مو الش��يخ ناصر ب��ن حمد آل 
خليف��ة ممثل جالل��ة المل��ك لألعمال 
اإلنس��انية وش��ؤون الش��باب مستشار 
األم��ن الوطن��ي رئي��س مجل��س أمناء 
المؤسسة الملكية لألعمال اإلنسانية، 
أب��داه  ال��ذي  الكبي��ر  التج��اوب  عل��ى 
المواطني��ن مع الحمل��ة الوطنية »فينا 
التعاض��د  ص��ور  أروع  لتمث��ل  خي��ر« 
المجتم��ع  ف��ي  والتكاف��ل  والتالح��م 
البحريني، حيث هب الجميع وتس��ابقوا 
للمش��اركة والتب��رع للمس��اهمة ف��ي 
الجهود الوطنية للتصدي لوباء كورونا.

وق��ال س��موه، إن نج��اح ه��ذه الحملة 
جاء تجاوبًا م��ع المبادرات الكبيرة التي 
أطلقه��ا حضرة صاح��ب الجاللة الملك 
حمد بن عيس��ى آل خليفة عاهل البالد 
المفدى، لحفظ سالمة مملكة البحرين 
وجمي��ع م��ن عليه��ا م��ن المواطني��ن 
والمقيمي��ن، من��ذ بداي��ة ظه��ور هذا 
الوب��اء حي��ث وض��ع صح��ة المواطنين 
والمقيمين عل��ى رأس األولويات، وأمر 
بتخصي��ص ميزاني��ة كبي��رة لحماي��ة 
اإلنس��ان واالقتصاد الوطن��ي من هذا 
الوب��اء، لتك��ون البحري��ن رائ��دة ف��ي 
التص��دي لوباء كورونا على المس��توى 

العالمي.
جاء ذلك بمناس��بة النجاح الذي حققته 
حملة »فينا خير« في يومها األول الذي 
انطل��ق عب��ر تلفزي��ون البحرين أمس 

األول م��ن الثانية ظه��رًا وحتى الثانية 
عشر فجرًا.

وق��ال س��موه، إننا نه��دى نج��اح هذه 
الحمل��ة إلى قائ��د هذا الوط��ن وراعيه 
س��يدي حض��رة صاحب الجالل��ة الملك 
حمد بن عيس��ى آل خليفة عاهل البالد 
المف��دى الرئي��س الفخري للمؤسس��ة 
الملكي��ة لألعم��ال اإلنس��انية ونتقدم 
لجاللت��ه بخالص الش��كر والتقدير على 
م��ا يولي��ه م��ن اهتم��ام كبي��ر لحفظ 
صحة وس��المة المواطني��ن والمقيمين 
ف��ي البحري��ن، مم��ا أكس��ب البحري��ن 
السمعة الطيبة واإلش��ادة الدولية من 
منظم��ة الصحة العالمي��ة بفضل هذه 
التوجيه��ات الس��امية لحض��رة صاحب 

الجاللة الملك المفدى.
وثمن سموه، الجهود الحثيثة للحكومة 
برئاس��ة صاحب الس��مو الملكي األمير 
خليف��ة ب��ن س��لمان آل خليف��ة رئيس 
ال��وزراء وم��ا يقوم ب��ه فري��ق البحرين 
الوطني من جهود جبارة للتصدي لوباء 
كورون��ا بقيادة صاحب الس��مو الملكي 
األمير س��لمان بن حم��د آل خليفة ولي 
العهد نائب القائد األعلى النائب األول 
لرئيس مجلس الوزراء والذي يعمل بكل 
ج��د الحتواء ومنع انتش��ار وب��اء كورونا 
)كوفي��د 19( في المملك��ة، عبر تطبيق 
كاف��ة المعايي��ر الدولي��ة واإلج��راءات 

االحترازية لمواجهة الفيروس.

 وقال س��موه »لقد أثبت شعب البحرين 
بأننا جميعًا على مس��توى المسؤولية، 
وأن ح��ب الوط��ن والقي��ادة الحكيم��ة 
لس��يدي جاللة الملك راسخًا في القلوب 
متجذرة في الوجدان حيث هب الش��عب 
لتلبية ن��داء الوطن وأثبتنا للعالم بأننا 
نق��ف صفًا واح��دًا مع الجه��ود الوطنية 
لفي��روس كورونا  للتص��دي  المبارك��ة 
)COVID-19( التي يقودها بكل جدارة 
واقت��دار صاحب الس��مو الملكي األمير 
س��لمان بن حم��د آل خليفة ولي العهد 
نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس 

مجلس الوزراء«.
 وأض��اف س��موه أنن��ا نذك��ر ب��كل فخر 
مس��اهمات جميع المواطنين والشركات 
والبنوك والمؤسس��ات في ه��ذه الحملة 
الوطنية ونقدر جميع األفراد والمؤسسات 
والش��ركات والجمعيات وحت��ى االطفال 
الذي��ن س��ارعوا إل��ى تلبية ن��داء الوطن 
بتقدي��م الدعم والمس��اهمة ف��ي هذه 
الحملة األمر الذي يعكس التالحم الكبير 
بين القيادة والش��عب ويرس��خ العادات 
الحمي��دة التي ع��رف بها أه��ل البحرين 
من��ذ القدم من تعاض��د وتعاون ومحبة 
حت��ى اش��تهروا بذلك وعرف��وا به، وهذا 
ليس بالجديد أو المس��تغرب على شعب 
البحرين، فقد رأين��ا ذلك في العديد من 
المواقف والمبادرات التي قام بها العديد 
م��ن المواطنين وكذلك العدد الكبير من 

المتطوعين الذي بلغ عشرات اآللف.

 وقال س��موه »كما ن��ود أن نعبر بهذه 
المناس��بة عن خالص اعتزازنا بالجهود 
الكبي��رة والتضحي��ات الش��جاعة الت��ي 
يق��وم به��ا ال��كادر الطب��ي ف��ي ه��ذه 
يجعله��م  مم��ا  االس��تثنائية  الظ��روف 
الجن��ود ف��ي الصف��وف األولى ف��ي هذه 
الح��رب الت��ي نخوضها ضد ه��ذا الوباء، 
المب��ادرات المجتمعية الت��ي يقوم بها 
للتص��دي  والمتطوعي��ن  المواطني��ن 
لوب��اء كورون��ا )كوفي��د-19( والتعريف 
بمخاطره وط��رق تجنب��ه والوقاية منه، 
حي��ث الت��زام المواطني��ن والمقيمي��ن 
للتعليم��ات  واالمتث��ال  البحري��ن  ف��ي 
واإلجراءات االحترازية الصادرة من فريق 
البحرين الوطني للتص��دي لوباء كورونا 
واإلجراءات االحترازي��ة، هي خط الدفاع 
األول للتصدي لهذا الوباء، الذي ال يفرق 
بين ع��رٍق أو دي��ن أو أي انتماء فكري أو 
اجتماع��ي أو طائفة، وهو ما يس��توجب 
تضافر الجه��ود لمكافحته والتصدي له 
بما يحف��ظ صحة وس��المة الجميع وقد 
أثبت��ت مملك��ة البحرين بقي��ادة جاللة 
المل��ك المف��دى وحكومته��ا الرش��يدة 
ورجاله��ا األوفياء وش��عبها الواعي على 

ريادتها في هذا الشأن.
 وق��ال س��موه »نك��رر فخرن��ا واعتزازنا 
بجمي��ع المس��اهمين في ه��ذه الحملة 
الوطنية ونس��أل اهلل سبحانه وتعالى أن 
يحفظ مملكتنا الغالية وقيادتنا وشعب 
البحري��ن الوفي، والبحرين تس��تحق أن 
يتكاتف الن��اس من أجلها، وكما س��بق 
أن ذكرت إلى أن المس��ألة ليست مادية 
بق��در ما هي وقفة ومواطنة ورد الجميل 

لبلد المعطاء«.
 من جهته، قدم األمين العام للمؤسسة 
الملكية لألعمال اإلنس��انية د.مصطفى 
الس��يد، خالص الشكر واالمتنان لحضرة 
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل 
خليفة عاهل البالد المفدى على رعايته 
وتوجيهات��ه في دع��م المحتاجين على 

مختلف فئاتهم ومواقعهم.
ال��ذي تقدم��ه  الكبي��ر  الدع��م  وثم��ن 
الحكومة بقيادة صاحب الس��مو الملكي 
األمي��ر خليف��ة ب��ن س��لمان آل خليف��ة 

رئيس الوزراء، والمتابعة المستمرة من 
صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن 
حمد آل خليفة ول��ي العهد نائب القائد 
األعل��ى النائ��ب األول لرئي��س مجل��س 
ال��وزراء، للتصدي لفيروس كورونا والحد 
من انتش��اره بما يحفظ صحة وس��المة 

المواطنين والمقيمين.
 كم��ا قدم خالص الش��كر والتقدير، إلى 
س��مو الش��يخ ناصر بن حم��د آل خليفة 
عل��ى مبادرت��ه الكريم��ة بإط��الق هذه 
الحملة الوطني��ة وتحفي��زه للجميع من 
خ��الل مس��اهمته الكريم��ة مم��ا حفز 
الجميع على المساهمة في دعم الجهود 

الوطنية للتصدي لفيروس كورونا. 
وقدم الس��يد خال��ص الش��كر والتقدير 
إلى جميع المس��اهمين في هذه الحملة 
والذي��ن كان��وا ه��م أس��اس اطالقه��ا 
تلبي��ة لرغبتهم ومطالبته��م الصادقة 
في المش��اركة والتب��رع وتقديم الدعم 
للجه��ود الوطني��ة لمكافح��ة في��روس 
كورونا والمساهمة في تأمين االستقرار 
األمن��ي والنفس��ي والصح��ي لمملكتن��ا 
الغالي��ة، فهذه الوقفة المش��رفة ليس 
بالغريبة على أهل البحرين الذين عرفوا 

بالكرم والمحبة منذ القدم.
ي��وم أم��س األول  الس��يد »كان  وق��ال 
يوما جميال ومش��رفا في تاريخ البحرين 
بتحقي��ق 21 ملي��ون دينار من الش��عب 
لدع��م جه��ود مكافحة في��روس كورونا 
فالعب��رة ليس��ت ف��ي المبل��غ وإنما في 
المب��دأ والصورة الملحمية الجميلة التي 
رسمها الشعب من خالل تجاوبه الكريم 

مع هذه الحملة«. 
مس��تمرة  الحمل��ة  أن  الس��يد  وأك��د 
ومنتظم��ة، إلى م��ا بعد ش��هر رمضان 
المب��ارك وأن المج��ال ال ي��زال مفتوح��ا 
أمام الجميع لش��رف المش��اركة في هذه 
الحمل��ة المبارك��ة، وتم ترتي��ب عملية 
التبرع لتكون سهلة وميسرة سواء كانت 
مادية أو عينية عب��ر الموقع اإللكتروني 
https://www.rco.gov. للمؤسس��ة: 
bh أو م��ن خ��الل الحس��اب المصرف��ي 
 BH66NBOB00000082109370

بنك البحرين الوطني.

سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة

 الملك وترامب يتفقان 
خالل اتصال هاتفي على لقاء في المستقبل القريب

أج��رى حض��رة صاح��ب الجالل��ة الملك 
حمد بن عيس��ى آل خليف��ة عاهل البالد 
م��ع  اتص��ااًل هاتفي��ًا  أم��س،  المف��دى 
الرئي��س األمريكي دونال��د ترامب، جرى 
خالله بحث عالق��ات الصداقة والتعاون 
التاريخية الوطي��دة بين مملكة البحرين 
والوالي��ات المتح��دة األمريكية، وس��بل 
تنميتها وتطويرها في مختلف المجاالت. 
وتم االتفاق خالل االتصال على لقاء بين 
جاللته والرئيس األمريكي في المستقبل 

القريب إن شاء اهلل.
وأش��اد جالل��ة المل��ك المف��دى خ��الل 
الصداق��ة  عالق��ات  بمتان��ة  االتص��ال 
البلدين  بي��ن  االس��تراتيجي  والتع��اون 
الصديقي��ن، والرغب��ة المش��تركة ف��ي 
تعزيزه��ا وتطويره��ا، معرب��ًا ع��ن أحر 
التع��ازي والمواس��اة للرئي��س ترام��ب 
ف��ي  الصدي��ق  األمريك��ي  والش��عب 
الذي��ن فق��دوا حياتهم م��ن المواطنين 
األمريكيين بسبب تفشي عدوى فيروس 
كورون��ا، مؤك��دا جاللت��ه عل��ى أهمي��ة 

التعاون الدول��ي لمواجهة هذه الجائحة 
العابرة.

بإج��راءات  األمريك��ي  الرئي��س  وأش��اد 
البحري��ن في ضوء األزمة الراهنة، مؤكدا 
عل��ى أن الوالي��ات المتح��دة األمريكية 
مستعده ألي مس��اعدة في مكافحة هذا 

الوباء.
وعّبر جاللة الملك المفدى عن بالغ الشكر 

للرئي��س عل��ى ه��ذا الموق��ف، وطمأنه 
جاللته على نجاح البحرين في الس��يطرة 

على هذا الفيروس في هذه المرحلة.
كم��ا أع��رب جالل��ة الملك المف��دى عن 
تقديره للجهود التي تقوم بها الواليات 
المتحدة للحفاظ على األمن واالس��تقرار 
في المنطقة، وال��دور الفاعل الذي تقوم 
به ق��وات القيادة العس��كرية األمريكية 

لحماي��ة المالح��ة الدولي��ة ف��ي الخليج 
العرب��ي وبح��ر الع��رب وب��اب المندب، 
منوه��ا بجهود الرئي��س ترامب لتحقيق 
استقرار أسواق الطاقة والمحافظة عليها 

لدعم نمو االقتصاد العالمي.
م��ن جانب��ه أع��رب الرئي��س األمريكي 
عن بالغ ش��كره وتقدي��ره لجاللة الملك 

المفدى على مش��اعره الصادقة، مؤكدًا 
ح��رص الوالي��ات المتح��دة األمريكي��ة 
وعزمه��ا عل��ى تقوية عالق��ات الصداقة 
والتعاون األمريكي��ة البحرينية، والعمل 
مع��ًا ل��كل ما م��ن ش��أنه حماي��ة أمن 
المنطق��ة واس��تقرارها والحف��اظ عل��ى 

المصالح العالمية فيها.

الرئيس األمريكيعاهل البالد المفدى

العاهل يعزي الرئيس األمريكي في 
من فقدوا حياتهم بسبب »كورونا«

دور فاعل للقيادة العسكرية 
األمريكية لحماية المالحة الدولية في 

الخليج

 ترامب يشيد بإجراءات البحرين 
في ضوء األزمة الراهنة

الحسن: أكثر من 100 مخالفة »عدم ارتداء 
كمامات«.. واتخاذ اإلجراءات القانونية

قال رئيس األمن الع��ام الفريق طارق 
الحس��ن إن مديريات الشرطة، ماضية 
القان���ونية  اإلج�����راءات  اتخ��اذ  ف��ي 
المق��ررة بح��ق مخالف�����ي الق������رار 
األماك��ن  مرت��ادي  بإل����زام  ال��وزاري 
التجارية والصناعية  العامة والمح��ال 
بارتداء الكمام��ة، باعتبار ذلك ضمن 
اإلجراءات االحترازية المقررة للحد من 

انتشار فيروس كورونا.
وأوضح أن ع��دد المخالفات المضبوطة 
منذ ب��دء تنفيذ الق��رار، تج��اوز ال�100 
مخالف��ة، بعدم��ا كانت ش��رطة خدمة 
المجتم��ع ، قد نفذت حم��الت توعوية 
للتأكيد على أهمية اس��تخدام الكمامة 
باألماك��ن العام��ة، ف��ي ح��ال اقتضت 
الض��رورة خ��روج المواط��ن أو المقي��م 

م��ن منزل��ه للحصول عل��ى االحتياجات 
الضرورية والمعيشية.

وأضاف أن ه��ذه اإلج��راءات القانونية، 
تستهدف في المقام األول سالمة الفرد، 
من منطلق أن حمايته لنفس��ه، حماية 
لمجتمعه، منوهًا ف��ي الوقت ذاته إلى 
أن التقيد بمبدأ التباعد االجتماعي، من 
بين أهم اإلجراءات الواجب االلتزام بها 

في طوابير االنتظار أو أثناء التسوق من 
خالل الحرص على أال تقل المسافة بين 

أي شخص وآخر عن متر.
وش��دد رئيس األمن العام على ضرورة 
التدابي��ر  بكام��ل  المطل��ق  االلت��زام 
الوقائي��ة للح��د م��ن انتش��ار فيروس 
كورون��ا، وال��ذي يع��د واجب��ًا مجتمعيًا 

بالدرجة األولى. رئيس األمن العام

 »فينا خير«  تتجاوز 30 مليون دينارًا
أعل��ن األمي��ن العام للموسس��ة الملكي��ة لألعم��ال اإلنس��انية الدكتور 
مصطفى السيد بأن حملة ) فينا خير( حصدت حتى األن 30 مليون دينار.

وفت��ح باب التبرعات في حملة » فينا خير« أمس األول، بتخصيص برنامج 
بث مباش��رة على تلفزيون البحرين طوال 24 س��اعة، وقد حصدت الحملة 
التي دش��نها س��مو الش��يخ ناصر بن حمد آل خليفة، ممثل جاللة الملك 
لألعمال الخيرية وشؤون الشباب، مستشار األمن الوطني رئيس المجلس 
األعل��ى للش��باب والرياضة، حيث بلغ��ت 21 مليون و 81 أل��ف دينار، وقد 
افتتح س��موه الحملة بمبلغ مليون دينار من حس��ابه الش��خصي، لتتوالى 
تبرعات المؤسسات االقتصادية وشخصيات وطنية باإلضافة إلى مجلسي 

النواب والشورى.
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الخاجة: »التطبيقية« تتبرع بـ30 ألف دينار لـ»فينا خير«
أكد رئيس مجل��س أمناء جامعة 
د.وهي��ب  التطبيقي��ة  العل��وم 
تبرع��ت  الجامع��ة  أن  الخاج��ة، 
بمبل��غ 30 ألف دينار كمس��اهمة 
خي��ر«  »فين��ا  لحمل��ة  مالي��ة 
للمس��اهمة في مكافحة فيروس 
كورون��ا، باإلضاف��ة إلى ما قامت 
لطلبتها  دع��م  م��ن  بتخصيصه 
بقيم��ة 130 أل��ف دين��ار، وفق��ًا 
لمتطلبات األزم��ة الحالية والتي 
تش��هدها العديد من القطاعات 
القط��اع  منه��ا  المملك��ة  ف��ي 

التعليمي. 
وأض��اف أن الجامع��ة تثمن بكل 
التقدي��ر واالعتزاز مب��ادرة »فينا 
خير« التي أطلقها س��مو الش��يخ 
ناص��ر بن حم��د آل خليفة ممثل 

جاللة الملك لألعمال اإلنس��انية 
وشؤون الش��باب مستشار األمن 
الوطن��ي رئي��س مجل��س أمن��اء 
لألعم��ال  الملكي��ة  المؤسس��ة 
اإلنس��انية ، والمتعلق��ة بدع��م 
الجهود الوطنية للتصدي لجائحة 
كورونا )كوفيد 19(، مشيرًا إلى أن 
هذه المبادرة ليس��ت غريبة على 
س��موه الذي يمتلك تاريخًا حافاًل 

في العمل الخيري واإلنساني.
وق��ال رئيس مجلس األمناء خالل 
مداخل��ة هاتفي��ة عب��ر البرنامج 
عل��ى  ع��رض  ال��ذي  المفت��وح 
تلفزيون البحرين وتم تخصيصه 
»فين��ا  مب��ادرة  ع��ن  للحدي��ث 
خي��ر«، إن هذه المب��ادرة تعطي 
التجار والش��ركات وجميع األفراد 

البحرين فرصة  والمؤسسات في 
كبيرة لإلس��هام والمش��اركة في 
دع��م الجهود الوطني��ة للتصدي 

لفيروس كورونا )كوفيد 19(.

وأكد على أن الواجب تجاه الوطن 
يحت��م عل��ى الجمي��ع تقديم كل 
م��ا يمكن تقديم��ه لخدمة هذه 
البالد وقيادتها الرش��يدة للعبور 
معًا إلى بر األمان واالنتصار على 

هذا الوباء الذي يجتاح العالم.
وأش��ار إل��ى أن ه��ذه المب��ادرة 
إل��ى  الجمي��ع  تدف��ع  الهادف��ة 
مواصل��ة العم��ل بإص��رار كبي��ر 
التحدي��ات  مختل��ف  لمواجه��ة 
توجيهات  وترجمة  والصعوبات، 
جالل��ة الملك حفظ��ه اهلل لتجاوز 
ه��ذه الظروف االس��تثنائية التي 

تمر بها البالد.
ون��وه الخاج��ة إل��ى أن الجامعة 
كانت من أوائل المبادرين للتبرع 
لمب��ادرة فين��ا خير، كم��ا قامت 

باتخ��اذ مجموعة م��ن اإلجراءات 
لمساعدة طلبتها والتخفيف على 
المتضررين منهم، انس��جامًا مع 
المسؤولية المجتمعية والوطنية 
للجامعة، واستشعارًا للواقع الذي 
يشهده العالم، وأثره االقتصادي 
على العديد من شرائح المجتمع.

وأش��اد الخاجة باإلج��راءات التي 
اتخذته��ا الحكومة الت��ي بادرت 
واقتصادية  بتقديم حزمة مالية 
بمبل��غ 4.3 ملي��ار دين��ار لدع��م 
الخ��اص والمواطني��ن،  القط��اع 
بجان��ب العدي��د م��ن المبادرات 
الرامية للمحافظة على االستقرار 
االقتصادي في المملكة، متقدمًا 
بخالص الشكر إلى صاحب السمو 
الملكي األمير سلمان بن حمد آل 

خليفة ولي العه��د نائب القائد 
لرئي��س  األول  النائ��ب  األعل��ى 
مجل��س ال��وزراء ال��ذي يتعام��ل 
مع ه��ذه الظ��روف بأعلى درجات 
الحكمة عبر متابعته لمستجدات 
األح��داث واإلصاب��ات أواًل ب��أول 
وحرصه على س��المة المواطنين 

والمقيمين.
وق��دم رئي��س مجل��س األمن��اء 
الش��كر إلى رئيس مجلس اإلدارة 
س��مير ن��اس، ورئي��س الجامعة 
د.غس��ان ع��واد عل��ى جهودهم 
ومتابعته��م الحثيث��ة لمجريات 
التعليمية خ��الل هذه  العملي��ة 
الفت��رة، وحرصهم عل��ى تقديم 
كافة الدعم للطلبة لمساعدتهم 

على تخطي هذه المرحلة.

 د.وهيب الخاجة

»بتلكو« تقدم 3.5 مليون دينار دعمًا لـ»فينا خير«
ع��ن  بتلك��و  ش��ركة  أعلن��ت 
تقدي��م مبل��غ 3.5 ملي��ون دينار 
للمساهمة في حملة »فينا خير« 
التي أطلقتها المؤسسة الملكية 
لألعمال اإلنسانية دعمًا للجهود 
الوطنية المباركة بقيادة صاحب 
الس��مو الملك��ي األمير س��لمان 
بن حم��د آل خليفة ول��ي العهد 
نائ��ب القائ��د األعل��ى النائ��ب 
األول لرئي��س مجل��س ال��وزراء، 
وتنفيذًا لتوجيهات س��مو الشيخ 
ناصر بن حم��د آل خليفة ممثل 
جاللة الملك لألعمال اإلنس��انية 
وشؤون الش��باب مستشار األمن 
الوطن��ي رئي��س مجل��س أمن��اء 

لألعم��ال  الملكي��ة  المؤسس��ة 
اإلنسانية.

إدارة  مجل��س  رئي��س  وق��ال 
الشركة الشيخ عبداهلل بن خليفة 
آل خليف��ة: »يس��عدني أن أنتهز 
هذه الفرصة وأرفع جزيل الش��كر 
لحض��رة  والعرف��ان  واالمتن��ان 
صاحب الجالل��ة الملك حمد بن 
عيس��ى آل خليف��ة عاه��ل البالد 
المفدى، وصاحب السمو الملكي 
األمي��ر خليف��ة ب��ن س��لمان آل 
خليف��ة رئيس ال��وزراء، وصاحب 
الس��مو الملك��ي األمير س��لمان 
بن حم��د آل خليفة ول��ي العهد 
نائ��ب القائ��د األعل��ى النائ��ب 

ال��وزراء  مجل��س  لرئي��س  األول 
واهتمامه��م  رعايته��م  عل��ى 
األبوي ألبن��اء هذا الوطن الغالي 

وجعلهم ف��ي مقدمة أولوياتهم 
االستثنائية،  الظروف  خالل هذه 
والتوجيهات الس��امية إلى جميع 
المسؤولين في الجهات المعنية، 
مم��ا جعلنا ف��ي مص��اف الدول 
العالمية من حيث االستعدادات 
المبك��رة عب��ر اتخاذ اإلج��راءات 
الوقائية  والتدابي��ر  االحترازي��ة 
للحد من انتش��ار فيروس كورونا 
الالزمة بكفاءة  الرعاي��ة  وتوفير 

عالية«.
وأضاف: »تفخر الشركة بدعمها 
المس��تمر للمب��ادرات الوطني��ة 
وك��ون الش��ركة ج��زءًا ال يتج��زأ 
م��ن المجتم��ع البحرين��ي، تعد 

الحكوم��ة  مس��اندة  مس��ؤولية 
والمجتم��ع باألخ��ص ف��ي هذه 
أهم  االس��تثنائية من  الظ��روف 
وطنيًا.  واجبًا  وتعتبره  أولوياتها 
وعلي��ه، قررنا في مجل��س إدارة 
»فين���ا  حمل��ة  دع��م  الش��ركة 
خي�ر« بمبل��غ 3.5 ماليين دينار، 
الحملة  للمس��اهمة في جه��ود 
في��روس  لمكافح��ة  الوطني��ة 
كورون��ا ولتأدي��ة دورن��ا ضمن 

فريق البحرين«.
وأضاف: »كش��ركة وطنية، نحن 
ول��و  بالمس��اهمة  ملتزم��ون 
بالن��زر اليس��ير ف��ي س��بيل هذا 
الوطن المعطاء وفي إنجاح هذه 

الحملة الوطنية ودعم المبادرات 
أطلقتها  التي  الجب��ارة  والجهود 

البحرين«.
ه��ذه  أغتن��م  أن  »أود  وتاب��ع: 
الفرصة لتوجيه تحية إلى أبطال 
الوطن واإلش��ادة بالدور الفعال 
العاملين ف��ي الصفوف  لجمي��ع 
األمامية م��ن منتس��بي الكوادر 
والتعليمي��ة  واألمني��ة  الطبي��ة 
والتربوي��ة واإلدارية، والعاملين 
الدولة،  ف��ي جمي��ع مؤسس��ات 
س��واء من مقر أعماله��م أو من 
المنزل. باإلضافة إلى كافة أفراد 
المجتم��ع الواع��ي م��ن أب وأم 

وأبنائنا الطلبة«.

الشيخ عبداهلل  بن خليفة آل خليفة

 خالد بن عبداهلل: »ممتلكات« 
تدعم »فينا خير« بـ9.9 مليون دينار

البحري��ن  ممتل��كات  ش��ركة  أعلن��ت 
القابضة »ممتل��كات«، صندوق الثروة 
الس��يادي والذراع االستثمارية لألصول 
النفطي��ة االس��تراتيجية للبحرين،  غير 
عن مس��اهمتها م��ن خالل ش��ركاتها 
له��ا  بالكام��ل  والمملوك��ة  التابع��ة 
وش��ركاتها الزميلة بمبلغ 9.91 ماليين 
دينار لحمل��ة »فينا خير«؛ دعمًا للجهود 
الوطنية الرامي��ة إلى التصدي لفيروس 

كورونا )كوفيد 19(. 
وقال نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس 
مجلس إدارة ش��ركة ممتلكات البحرين 
القابض��ة الش��يخ خالد بن عب��داهلل آل 
خليف��ة إن »ممتل��كات« وإيمان��ًا منها 
بمس��ؤوليتها تج��اه المجتم��ع، فإنها 
تدعم كافة الجه��ود الوطنية لمواجهة 
ه��ذا الفي��روس والهادف��ة إل��ى من��ع 
انتشار فيروس كورونا على نحو يترجم 

التوجيه��ات الس��امية لحض��رة صاحب 
الجالل��ة المل��ك حم��د ب��ن عيس��ى آل 
خليفة عاهل البالد المفدى، والمساعي 
الحثيث��ة الت��ي تضطلع به��ا الحكومة 
برئاس��ة صاحب الس��مو الملكي األمير 
خليف��ة ب��ن س��لمان آل خليف��ة رئيس 
الوزراء، والمتابع��ة الدؤوبة واالهتمام 
الشخصي المتواصل الذي يوليه صاحب 
السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل 
خليف��ة، ولي العهد نائب القائد األعلى 

النائب األول لرئيس مجلس الوزراء«.
وأوض��ح: »أن دع��م ممتل��كات لحمل��ة 
فين��ا خير الت��ي تعد واحدة م��ن إحدى 
المبادرات الناجحة القت تأييدًا واس��عًا 
والت��ي أطلقها س��مو الش��يخ ناصر بن 
حم��د آل خليف��ة، ممثل جالل��ة الملك 
لألعمال اإلنس��انية وش��ؤون الش��باب 
مستش��ار األمن الوطني رئيس مجلس 

لألعم��ال  الملكي��ة  المؤسس��ة  أمن��اء 
اإلنس��انية، تؤكد التزام الشركة بمبدأ 
المس��ؤولية المجتمعية واس��تعدادها 
الدائ��م لإلس��هام بفاعلية ف��ي كل ما 

مس��يرة  مواصل��ة  للمملك��ة  يضم��ن 
التنمية الش��املة في ظل قيادة حضرة 

صاحب الجاللة الملك المفدى«.
وأكد الش��يخ خالد بن عبداهلل آل خليفة 
تتش��رف  ال��ذي  البحري��ن  »فري��ق  أن 
التابعة  ممتل��كات وس��ائر ش��ركاتها 
والزميلة بأن تكون عضوًا فيه، يستحق 
من��ا -أف��رادًا ومؤسس��ات- كل الدع��م 
واإلس��ناد، بما يقوي ويش��د من عزيمة 
أبناء البحرين األوفياء المخلصين الذين 
يقفون بكل بس��الة وش��جاعة في خط 
الدف��اع األول، لتبق��ى البحري��ن آمن��ة 
مس��تقرة، وليبق��ى أبناؤه��ا وكل م��ن 
يقيم على أرضها مطمئنًا، لثقة الجميع 
بقدرة فريق البحري��ن الذي يقوده بكل 
حكم��ة واقتدار صاحب الس��مو الملكي 
ولي العهد نائ��ب القائد األعلى النائب 
األول لرئيس مجلس الوزراء على تحويل 

هذه التحديات إلى فرص، سائاًل المولى 
العل��ي القدي��ر أن يديم عل��ى البحرين 
وقيادتها وشعبها نعمة األمن والصحة 
والعافي��ة، وأن يحف��ظ الجميع من كل 

سوء«.
يشار إلى أن الشركات التابعة والزميلة 
لشركة »ممتلكات« التي أعلنت دعمها 
لحملة »فينا خير« هي: ش��ركة ألمنيوم 
البحرين )ألبا( التي س��اهمت بمبلغ 3.5 
مليون دينار، وش��ركة بتلكو بمبلغ 3.5 
ملي��ون دين��ار، وبنك البحري��ن الوطني 
بمبلغ 2.5 مليون دينار، وش��ركة فنادق 
الخلي��ج بمبلغ 200 ألف دينار، وش��ركة 
خدم��ات مط��ار البحري��ن بمبل��غ 100 
ألف دينار، وش��ركة البحرين لالستثمار 
أل��ف   100 بمبل��غ  »إدام��ة«  العق��اري 
دينار، ومعهد البحري��ن للؤلؤ واألحجار 
الكريمة »دانات« بمبلغ 10 آالف دينار.

الشيخ خالد بن عبد اهلل آل خليفة

»الخليجي التجاري« ُيساهم بـ200 ألف دينار في »فينا خير«
أعلن المص��رف الخليجي التجاري، 
أحد المصارف اإلس��المية الرائدة 
ع��ن  البحري��ن،  مملك��ة  ف��ي 
مس��اهمته بمبلغ 200 ألف دينار 
لصال��ح حملة »فينا خي��ر« والتي 
الملكي��ة  المؤسس��ة  أطلقته��ا 
تنفي��ذًا  اإلنس��انية  لألعم��ال 
ناصر  الش��يخ  لتوجيه��ات س��مو 
بن حمد آل خليف��ة، ممثل جاللة 
الملك لألعمال الخيرية وش��ؤون 
الشباب، مستش��ار األمن الوطني 
رئي��س المجلس األعلى للش��باب 
والرياض��ة رئي��س مجل��س أمناء 
لألعم��ال  الملكي��ة  المؤسس��ة 
اإلنس��انية، وذل��ك دعم��ًا لجهود 
الفريق الوطني لمواجهة فيروس 
كورونا )كوفيد19( بقيادة صاحب 
الس��مو الملك��ي األمي��ر س��لمان 
بن حم��د آل خليفة، ول��ي العهد 
نائب القائ��د األعلى النائب األول 

لرئيس مجلس الوزراء. 
الرئيس  رف��ع  المناس��بة،  وبهذه 
س��طام  للمص��رف  التنفي��ذي 
القصيب��ي، بالنياب��ة ع��ن رئيس 

وأعض��اء مجل��س اإلدارة واإلدارة 
منتس��بي  وجمي��ع  التنفيذي��ة 
المصرف الخليجي التجاري، أسمى 
آيات الش��كر والتقدي��ر والعرفان 
الجاللة  لمق��ام حض��رة صاح��ب 
الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة، 
عاهل البالد المفدى، وإلى حضرة  
صاح��ب الس��مو الملك��ي األمي��ر 
خليف��ة ب��ن س��لمان آل خليف��ة 
وإل��ى  ال��وزراء،  مجل��س  رئي��س 
حض��رة صاح��ب الس��مو الملكي 
األمير س��لمان بن حمد آل خليفة 
ول��ي العه��د، ولكاف��ة العاملين 
ضمن الفري��ق الوطني لمواجهة 
)كوفي��د19(،  كورون��ا  جائح��ة 
وخصوص��ًا خط الدف��اع األول من 
والمسعفين  والممرضين  األطباء 
والعاملي��ن ف��ي القط��اع الصحي 
وجمي��ع منتس��بي وزارات الدول��ة 
الت��ي  الكبي��رة  الجه��ود  عل��ى 
يبذلوه��ا لمواجهة هذا الفيروس 
والذي جعل من المملكة نموذجًا 
يحت��ذى ب��ه لجمي��ع دول العالم، 
مش��يدًا ف��ي الوقت ذات��ه بمدى 

الوع��ي والتماس��ك ال��ذي أظهره 
المجتم��ع البحريني من مواطنين 
ومقيمين في خضم هذا التحدي. 
وقال القصيبي: »نحن فخورون بأن 
نساهم اليوم بدعم هذه المبادرة 
الرائدة والت��ي أعلن عن إطالقها 
س��مو الش��يخ ناصر ب��ن حمد آل 
خليفة، وال��ذي أثبت دائمًا قدرته 
البحريني  الش��ارع  عل��ى تحري��ك 
لم��ا في��ه خي��ر وص��الح مملكتنا 
بالتفاع��ل  مش��يدين  الغالي��ة، 

الكبير الذي ش��هدته هذه الحملة 
والتي أثبت م��ن خاللها المجتمع 
القائمة  البحريني األصيل ثوابته 
عل��ى التواد والتراح��م والتعاضد 
والتكاف��ل االجتماعي ومش��اعره 

الوطنية الصادقة«.
وأض��اف أن »المصرف ل��م يتردد 
ع��ن تقدي��م الدعم والمس��اندة 
الوطنية لمواجهة  الجهود  لجميع 
جائحة كورونا«، مؤكدًا أن »نجاح 
المملك��ة في تجاوز ه��ذا التحدي 
ه��و نج��اح للجمي��ع، ولذل��ك يقع 
علينا نحن كمؤسس��ات وأفراد أن 
نعمل بروح الفريق الواحد ونضع 
أيدين��ا مع فري��ق البحرين بقيادة 
س��مو ولي العهد للوصول إلى بر 

األمان«.  
الخليج��ي  المص��رف  كان  وق��د 
المبادرين  أوائ��ل  م��ن  التج��اري 
بإط��الق حزم��ة م��ن اإلج��راءات 
والتس��هيالت للعم��الء للحد من 
التأثي��رات االقتصادي��ة عليه��م 
كورون��ا  في��روس  انتش��ار  ج��راء 
)كوفي��د19( م��ن بينه��ا تأجي��ل 

األقس��اط على التمويالت لمدة 6 
أشهر دون أرباح أو رسوم إضافية، 
ورف��ع الح��د األقص��ى للبطاق��ات 
الخص��م  وبطاق��ات  االئتماني��ة 
المباش��ر وذلك لتوفير الس��يولة 
الكافي��ة للعم��الء، وكذل��ك دعم 
الش��ركات والمؤسسات الصغيرة 
والمتوسطة عبر تقديم تسهيالت 
خاصة وذلك بالتنسيق مع مديري 
العالق��ات، وع��زز المص��رف م��ن 
اإللكترونية  المصرفي��ة  خدماته 
والخدم��ات المقدم��ة عب��ر مركز 
االتصاالت بحيث يستطيع العمالء 
إنج��از معامالته��م دون الحاج��ة 
لزي��ارة الف��روع، وم��ن جانب آخر 
قام المصرف بتطبيق العديد من 
المبادرات واإلج��راءات االحترازية 
في مختلف مرافق ومكاتب وفروع 
الفي��روس  لمواجه��ة  المص��رف 
وعمالئ��ه،  موظفي��ه  وتأمي��ن 
لتش��مل تقليل ع��دد الموظفين 
العاملين في المكاتب الرئيس��ية 
صالحي��ة  منحه��م  خ��الل  م��ن 
العم��ل م��ن المنزل بم��ا ال يؤثر 

عل��ى األعمال اليومي��ه للمصرف، 
والكمامات  المعقم��ات  وتوفي��ر 
لجمي��ع الموظفي��ن والعمالء في 
والف��روع  الرئيس��ية  المكات��ب 
باإلضاف��ة إل��ى تعمي��م إعالنات 
الحملة الوطنية لمكافحة فيروس 
كورونا )كوفيد19( التابعة لوزارة 
الموظفين  الصح��ة عل��ى كاف��ة 
لتوعيتهم بطرق الحد من انتقاله 

واإلجراءات الوقائية الخاصة به. 
كما قام المص��رف بتفعيل فريق 
إدارة األزم��ات برئاس��ة الرئي��س 
التنفيذي وعضوية جميع اإلدارات 
ذات االختص��اص وذلك للمراقبة 
واإلش��راف على آخر المس��تجدات 
كورون��ا  بفي��روس  المتعلق��ة 
س��المة  لضم��ان  )كوفي��د19( 
الصح��ة العامة في جميع أقس��ام 
أنحاء  المصرف بمختل��ف  وف��روع 
المملك��ة، وق��ام الفري��ق بوضع 
خط��ة ط��وارئ تضمن اس��تمرار 
العملي��ات المصرفي��ة في ظروف 
االس��تجابة  بذلك  مختلفة معززًا 
السريعة في حال حدوث أي طارئ.

سطام القصيبي
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يتقدم
رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي
ورئيس التحرير وجميع منتسبي صحيفة

بأحر التعازي والمواساة إلى الزميل

لوفاة المغفور له بإذن اهلل تعالى

سـائليــن المولــى عــز وجـــل أن يتغمـــد الفقيــــد 
بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله 

وذويه الصبر والسلوان

أنس األغبش

خاله

»بنفت«: زيادة المدفوعات 
اإللكترونية ٪1257

أعلنت شركة بنفت، الرائدة في المملكة والالعب الرئيس 
في مج��ال المعام��الت المالية اإللكترونية على مس��توى 
المنطق��ة، أن إجمالي المدفوعات المالية اإللكترونية عبر 
خدمة »ف��وري+« بلغ��ت 103 مليون دين��ار خالل مارس 
الماض��ي، بارتفاع  1257% مقارنة بالش��هر نفس��ه خالل 
العام الماضي، وبزيادة 27% بالمقارنة مع فبراير 2020. 

وأعلن��ت »بنف��ت«، ع��ن تحقيق تل��ك القف��زة كبيرة في 
ع��دد المعام��الت والمدفوعات عبر تطبي��ق »بنفت بي – 
BenefitPay«، تزامن��ًا م��ع تفعيل اإلج��راءات االحترازية 

لتقليل مخاطر انتشار فيروس كورونا.
ونجح »بنفت بي« بتحقيق ش��هرة متنامي��ة حفزت اقبال 
المس��تخدمين على التطبيق إلتم��ام مختلف معامالتهم 
المالي��ة اليومية.  وبالتزامن مع المس��اعي الهادفة للحد 
من انتش��ار فيروس كورونا )كوفيد 19(، تزايد اس��تخدام 
الجمه��ور لخدمات تطبيق »بنفت بي« بش��كل كبير، حيث 
ه المستخدمين للدفع باستخدام رمز االستجابة  ازداد توجُّ
السريعة )QR( خالل الش��هر نفسه بنسبة 43%، جنبًا إلى 
جن��ب مع زي��ادة اس��تخدامهم لخدمات نظ��ام التحويالت 

المالية اإللكتروني.
وفيم��ا يتعلق بالمدفوعات المالية اإللكترونية عبر خدمة 
»فوري«، شهدت شركة بنفت ارتفاعًا سنويًا بنسبة %407 
بمبل��غ إجمالي وصل 13 مليون دين��ار خالل مارس، فضاًل 
عن نمو الخدمة على أس��اس ش��هري بنس��بة بلغت %12 

مقارنًة بمدفوعات فبراير الماضي.

 مخابز تمتنع عن بيع الطحين.. 
والمواطنون: نريد صنع الخبز بمنازلنا

حسن الستري

عبر عدد من المواطنين عن استيائهم لقيام 
بع��ض المخابز باالمتناع ع��ن بيع الطحين 
المدعوم مباشرة لهم، مش��يرين إلى أنهم 
يرغبون ف��ي صنع الخبز في منازلهم، كاجراء 

احترازي من وباء كورونا )كوفيد 19(.
وق��ال أح��د المواطني��ن: »ذهبت لش��راء 5 
كيل��و من الطحي��ن من أح��د المخابز، وقال 
ل��ي اآلس��يوي الموج��ود بالمح��ل بلهجته 
اآلس��يوية: »أرب��اب كالم ما ف��ي بيع طحين 

حتى كيلو ما في«.
وتاب��ع: »بعده��ا توجهت إلى خب��از آخر في 
نف��س المنطق��ة، وطلب��ت طحي��ن بنفس 
الكمية، ولم يمتنع العامل الموجود فيه من 
بيعي، وس��لمني الكمية المطلوبة بالسعر 

المعتاد، وهو 500 فلس«.
م��ن جانبه، ق��ال مواطن آخ��ر: »أنا واجهت 
المش��كلة ذاتها، نح��ن ال نريد إلحاق الضرر 
بالمخابز، بعد إصابة العديد من اآلسيويين 

أصحبن��ا   ،)19 )كوفي��د  كورون��ا  بفي��روس 
نتخوف من التعامل المباش��ر معهم، لذلك 

نريد صنع الخبز بأنفسنا في منازلنا«.
وطالب المواط��ن وزارة التج��ارة والصناعة 
و«حماي��ة المس��تهلك« بمحاس��بة كل من 
تسول له نفس��ه اس��تغالل المواطنين في 
ظل الظروف التي تمر بها البحرين والعالم، 
وقال: »ال يصح إخفاء الس��لع أو االمتناع عن 

البيع«.

 »الزراعة«: 6 مواقع في المحافظات 
لمبادرة الملك لألمن الغذائي

قال وكيل الزراعة والثروة البحرية بوزارة األش��غال وش��ؤون البلديات 
والتخطيط العمراني د.نبيل أبوالفتح، إن مشروع جاللة  الملك جاللة 
المل��ك لألمن الغذائ��ي يركز على تبني أس��اليب الزراع��ة المتطورة 
)تقني��ة الزراع��ة بدون تربة(، وق��د تم تحديد 6 مواق��ع مقترحة في 
محافظات المملك��ة، ومن بينها موقعين في المحافظة الش��مالية، 
أحدهم��ا ف��ي الدراز وتبل��غ مس��احة األرض 18 ألف مت��ر مربع، ومن 
المؤم��ل أن تض��م 44 بيتًا محميًا بإنتاج يصل إل��ى 460 طنًا تقريبًا 
من الخضروات، والموقع اآلخر في هورة عالي على مس��احة تصل إلى 
24 أل��ف متر مربع وتتس��ع إلى 46 بيتًا محميًا، فيما س��يصل اإلنتاج 
المتوقع من الخضروات إلى 463 طنًا، مش��يرًا إلى أن مشروع الزراعة 
بدون تربة سيس��هم في زيادة اإلنتاج المحلي من الخضروات بنسبة 
20%.  وأكد وكيل الزراعة والثروة البحرية، أن الوكالة وبالش��راكة مع 
الجهات الرس��مية ذات العالقة ب��دأت منذ فترة في وضع جدول زمني 
تنفي��ذًا للمبادرة الملكية الس��امية، منوهًا إل��ى أن هناك اجتماعات 
متواصلة لفرق العمل المعنية بالمشروع تم خاللها وضع التصورات 
واالحتياجات الرئيس��ية وإعداد المواصفات الفني��ة للبيوت المحمية 

ونظم الزراعة بدون تربة.
ج��اء ذلك خالل إجراء وكي��ل الزراعة والثروة البحرية بوزارة األش��غال 
وشؤون البلديات والتخطيط العمراني د.نبيل أبوالفتح جولة تفقدية 
إلى أراٍض في الدراز وهورة عالي وهي من األراضي المخصصة لمبادرة 
جالل��ة الملك لألمن الغذائي، وذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير األش��غال 

وشؤون البلديات والتخطيط العمراني م.عصام خلف.
 وخ��الل الجولة التي ش��ارك فيها الوكيل المس��اعد لش��ؤون الزراعة 
د.عبدالعزيز عبدالكريم، اطلع أبوالفتح على إعداد األراضي وجاهزيتها 
واحتياجاتها من خدمات البنية التحتية والمتطلبات الرئيسة إلنجاح 

مشروع جاللة الملك المفدى.
 وأوضح أن مشروع جاللة الملك المفدى يهدف إلى دعم فئة الشباب 
البحرين��ي على العمل ف��ي مجال اإلنت��اج الزراعي والس��مكي وتبني 
التقنيات المبتكرة لإلنتاج المس��تدام مع التركيز بشكل أساسي على 
بن��اء جيل واعد ومتدرب على األس��اليب الحديثة ف��ي اإلنتاج الزراعي 

والسمكي، وتعميق الحس الوطني في توفير األمن الغذائي.
 وذكر أن الوكالة لن تدخر جهدًا في تس��خير كافة اإلمكانات المتاحة 
من أج��ل أن ترى هذه المش��روعات النور بما يحق��ق الرؤية الملكية 
بالنه��وض باألم��ن الغذائي ف��ي مملك��ة البحرين، وضم��ان توافر 
المص��ادر الغذائية التي تفي باحتياج��ات المملكة المتزايدة، وذلك 
انطالقًا من أهمية القطاعات الزراعية والسمكية كركيزة أساسية في 

ملف األمن الغذائي.

»سواعد بحرينية« توزع 30 ألف كمام بالمحرق
بادر مجموعة من ش��باب وشابات 
البحري��ن ضم��ن فري��ق س��واعد 
بحريني��ة التطوع��ي بتصني��ع 30 
أل��ف كم��ام طب��ي محل��ي الصنع 
لتوزيعه في مختلف المناطق على 
أصحاب األمراض المزمنة واألس��ر 
والعوائ��ل واألطف��ال  المحتاج��ة 
ف��ي  والمقيمي��ن،  والمواطني��ن 
مبادرة تهدف إلى تعزيز الشراكة 
فريق  ودعم جه��ود  المجتمعي��ة 
البحرين الوطني لمكافحة فيروس 
كورون��ا والحمل��ة الوطني��ة »فينا 

خير«.
س��واعد  فري��ق  رئي��س   وق��ال 
البحريني��ة عبداهلل الس��هلي: »تم 
التح��رك م��ن قبل أكث��ر من 200 
متط��وع من منظمين ومنس��قين 
وخياطين رجااًل ونس��اء ومتبرعين 
لتصني��ع 30 ألف كم��ام طبي ذي 
معايي��ر وج��ودة عالي��ة ومصنوع 
من القماش الطبي وبداخله فلتر 
بالتعاون مع عدد من المختصين 
ف��ي القطاع الصحي ومن الممكن 
إعادة اس��تخدامه عدة مرات بعد 
تعقيم��ه وغس��له وذل��ك لتوفير 
للمواطنين  أكبر حماي��ة ممكن��ة 

والمقيمين على أرض البحرين«.
وأضاف الس��هلي »قمنا بالتنسيق 
م��ع ع��دد م��ن مح��الت الخياطة 
البحريني��ة وهلل الحم��د تمكنا من 
تصني��ع 30 أل��ف كم��ام طبي ذي 
جودة عالية«. وتاب��ع: »بدأنا منذ 
الطبية  الكمامات  الجمعة بتوزيع 
والبال��غ عدده��ا 3 آالف كمام في 
عدد من مناطق محافظة المحرق 
عل��ى األس��ر المحتاج��ة وأصحاب 
الهم��م وذوي االحتياجات الخاصة 
وأصح��اب  واألرام��ل  واأليت��ام 
األمراض المزمنة باألخص مرضى 

الكلى«.
وقال الس��هلي »كما قمنا بتوزيع 
كمامات تحمل رس��ومات وأشكااًل 
األطف��ال  عل��ى  جميل��ة مبهج��ة 
لتش��جيعهم عل��ى الح��رص على 
توزي��ع  إل��ى  إضاف��ة  ارتدائه��ا 

عدد منه��ا على المن��ازل واألحياء 
السكنية ومن المؤمل أن تستمر 
الحملة 3 أس��ابيع وتش��مل جميع 
محافظ��ات البحري��ن األرب��ع حيث 
س��ننطلق بعدها إل��ى المحافظة 
الشمالية ثم الجنوبية والعاصمة 
وف��ي كل مرحل��ة س��يتم توزيع 3 
آالف كمام وهدفنا في ذلك توفير 
لم��ن يحتاج  الطبي��ة  الكمام��ات 

إليها«.
وبي��ن أن الفك��رة ج��اءت بس��بب 
ش��ح الكمام��ات وع��دم توافره��ا 
باألس��واق إلى جانب جشع بعض 
التج��ار وتواف��ر كمي��ات ال توف��ر 
الحماية العالية باألخص الصحاب 
الفئة  وه��م  المزمن��ة  األم��راض 
االكث��ر تض��ررًا وتأث��رًا بفيروس 
م��ن  ع��دد  ب��ادر  حي��ث  كورون��ا 
المتطوعين ف��ي مملكة البحرين 
بالتبرع باألم��وال والخياطة الجل 
رغم  الكمامات  تصنيع  اس��تكمال 
انن��ا واجهتن��ا عقبة التنس��يق مع 
محالت الخياطة نظ��رًا لكوننا في 

فترة موسم رمضان والعيد .
ووجه الس��هلي الش��كر إلى جميع 
أعضاء الفريق التطوعي بس��واعد 
البحريني��ة وكل من س��اهم وبادر 

ودعم ه��ذه الحمل��ة الوطنية إلى 
وش��رطة  الداخلي��ة  وزارة  جان��ب 
خدم��ة المجتمع على تنس��يقهم 
وتوفي��ر  للحمل��ة  ومتابعته��م 
متطلب��ات األمن والس��المة خالل 
ح��راك أعض��اء الحمل��ة الميداني 
حي��ث أك��دت وزارة الداخلي��ة عبر 
قنواتها الرس��مية دعمها لجهود 
التنس��يق  بش��رط  المتطوعي��ن 
عل��ى  حفاظ��ًا  معه��ًا  المس��بق 
إج��راءات الس��المة كذل��ك توجه 
بالشكر إلى النائبين أحمد العامر 
وعلي اسحاقي ومصنع ألبا وجميع 

المساهمين.
التكات��ف  ض��رورة  عل��ى  وش��دد 
ه��ذا  أن  باألخ��ص  والتع��اون 
الفي��روس يعتب��ر أكبر ع��دو على 
كوك��ب األرض حالي��ًا والب��د من 
وقوف الجميع مع بعضهم البعض 
الوطنية لمكافحة  الجه��ود  لدعم 
في��روس كورون��ا. وبي��ن أن باب 
التط��وع للعمل مع فريق س��واعد 
بحريني��ة مفتوح وباإلم��كان من 
يرغ��ب بذلك التواص��ل مع أعضاء 
فري��ق الحمل��ة أو مراس��لة عنوان 
الحمل��ة الرس��مية عل��ى حس��اب 

.saw3d_bahrain االنستغرام

 6 إصابات جديدة 
بـ»كورونا« و29 حالة تعاٍف

أعلن��ت وزارة الصح��ة ع��ن تس��جيل 6 إصاب��ات جديدة 
بفيروس كورونا )كوفيد 19( المس��تجد، ليصبح إجمالي 

عدد الحاالت القائمة 1011 حالة.
 كما أعلنت عن تسجيل 14 حالة تعافي، ليصبح إجمالي 
عدد حاالت التعافي 755 ش��خصًا. وبّين��ت الوزارة أن 3 
حاالت تحت العناية المركزة في حين توجد حالة 1008 

مستقرة.
وأج��رت الوزارة حت��ى اآلن 82568 فحصًا طبي��ًا. وبهذا 
يصب��ح مجموع الحاالت التي تم رصدها أمس 29 حالة، 
بع��د رص��د 23 إصابة ظه��ر أمس. أما مجم��وع حاالت 
التعافي التي تم تس��جيلها أم��س فأصبحت 29 حالة، 

بعد تعافي 15 شخصًا سابقًا.
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قال الرئيس التنفيذي لشركة »أرباح« المالية محمود الكوهجي، إن الشركة حققت توسعًا هائاًل لتشمل مجال االستشارات المالية واالستثمارات الدولية خارج المملكة.
وأضاف الكوهجي، أن الشركة تعمل حاليًا على دراسة العديد من الفرص االستثمارية المتنوعة، حيث يقوم فريق األبحاث والمشورة بتحليل وتدقيق تلك الفرص لتحديد 

أنسبها وأفضلها من حيث العائد والمخاطر المرتبطة بها.
ولفت إلى أن الش��ركة من أوائل الش��ركات المالية االستثمارية السّباقة في المملكة العربية السعودية والتي بدأت أعمالها منذ العام 2008، حيث تّم منحها تراخيص 

للعمل في التعامل بصفتها أصياًل ووكياًل إلدارة صناديق االستثمار والمحافظ الخاصة، باإلضافة إلى خدمات الترتيب واالستشارات والوساطة.
وترتكز األنش��طة الرئيس��ة للش��ركة على عدة مجاالت منها إدارة األصول، واالستثمار العقاري، والملكية الخاصة وتمويل الش��ركات، وخدمات الوساطة، وإدارة الثروات، 

وخدمات الحفظ والخدمات االستشارية.
ومنذ تّولي محمود الكوهجي منصب الرئيس التنفيذي للش��ركة في عام 2017، أس��هم ذلك في إحداث نقلة نوعية في تاريخ الش��ركة، حيث قامت الشركة بعملية إعادة 

هيكلة شاملة للقطاعات الداخلية، والتغيير الشامل الستراتيجيتها االستثمارية لمواكبة التغييرات في بيئة األعمال الحديثة. 
ولالطالع عن قرب على حيثيات تلك المسيرة الزاخرة بالعطاءات التي تشكل حكاية ملهمة لكل من يسعى نحو التّميز والريادة، كان لنا هذا اللقاء مع الرئيس التنفيذي 

للشركة محمود الكوهجي.

محمود الكوهجي

 الكوهجي: »أرباح المالية« تحقق 
توسعًا كبيرًا في االستثمارات بالخارج

ه��ل بإمكان��ك أن توض��ح لن��ا طبيعة 
العمل الذي انتهجته ش��ركة أرباح في 

بدايتها؟
الحقيقة كانت الش��ركة تعتمد مسبقًا 
على نهج تقليدي يقتصر على االستثمار 
في األس��هم والتطوير العق��اري داخل 

المملكة فقط. 
واليوم.. كيف ترى »أرباح«؟

إن »أرباح« المالية اليوم حققت توّسعًا 
هائاًل لتشمل مجال االستشارات المالية 
المملكة،  خارج  الدولية  واالس��تثمارات 
باإلضاف��ة إل��ى االس��تثمارات الم��ّدرة 
للدخل وصنادي��ق أدوات النقد وتمويل 
الشركات، والعديد من أنواع االستثمار 

المتنوعة.
- هل لنا أن نطّلع على اآللية أو الكيفية 

التي أسهمت في سير الشركة قُدمًا؟
دون أدنى ش��ك إن أي إنج��ازاٍت تتحقق 
على أرض الواقع هي حصيلة عدة عوامل 
مجتمع��ة وليس عام��اًل واح��ًدا، فعلى 
سبيل المثال اس��تغلت »أرباح« خبرتها 
واالس��م  الس��ابقة  وإنجازاتها  الطويلة 
التجاري الذي يتمت��ع بالمصداقية لدى 
المس��تثمرين في المنطقة الش��رقية، 
لتكون قاعدة االنطالق لها في خطتها 

االستراتيجية الحالية.
م��ن جان��ٍب آخ��ر فق��د أولت الش��ركة 
اهتمام��ًا بالغ��ًا ف��ي بناء فري��ق عمل 
الكبي��رة  بالخب��رات  يتمت��ع  احتراف��ي 
والتج��ارب الثري��ة ضمن أرق��ى البنوك 
والمؤسسات المالية المحلية والدولية، 
حي��ث جذبت الش��ركة العديد من هذه 
الخب��رات لتنض��م للفريق وتس��هم في 

تنفيذ رؤيتها الجديدة.

اإلرادة تصنع النجاح وتحّول 
التحّديات إلى إنجازات..

- كونك الرئيس التنفيذي للشركة، هل 
تؤمن بنجاحك الف��ردي أم بنجاح فريق 

العمل؟
دعن��ي أحدثك بصراحٍة مطلقة، إنه من 
أصع��ب األمور على اإلنس��ان الناجح أن 
ينس��ب النجاح إلى نفس��ه فقط، خاصة 
إذا كان يتمت��ع بالحيادية والش��فافية، 
وأن��ا -وهلل الحمد- منذ بدأت عملي فور 
التخرج من الجامعة حرصُت على تأدية 

مهام��ي وواجبات��ي ضم��ن فريق عمل 
متكامل، على الرغم من تقلدي للعديد 
م��ن المناص��ب القيادي��ة ف��ي بن��وك 
ومؤسسات مالية بحرينية، إال أنني كنُت 
أس��عى دومًا إلى تب��ادل اآلراء وتجاذب 
الخبرات والمه��ارات، هذا باإلضافة إلى 
ما أنعم اهلل علي به من مواهب القيادة 
والري��ادة، فلطالم��ا حلمُت ب��أن أكون 
رئيس��ًا ال مرؤوس��ًا، حيث إن طموحاتي 
وتطلعات��ي نح��و المس��تقبل ال حدود 
لها، رسمتها في كل خطواتي وجعلتها 

واقعًا فعليًا.

االنطالق نحو العالمية 
بقيادة موهبة بحرينية 

شابة وطموحة 

م��ا هي أبرز التغييرات التي تحققت في 
»أرباح«ضمن إدارتك التنفيذية؟

إن أبرز التغييرات التي تحققت بالفعل 
ه��ي عملي��ات التوس��ع الخارجي��ة ف��ي 
المملكة،  خارج  االس��تثمارية  األنشطة 
حيث ش��ملت كاًل من الواليات المتحدة 
األمريكي��ة والمملك��ة المتح��دة، فقد 
قامت الش��ركة بعمليات استحواذ على 
عدد من المش��روعات االستثمارية في 
هذه الدول، والتي حققت بدورها عائدًا 
متمي��زًا للمس��تثمرين، وذلك ألن ذلك 
االس��تحواذ على تلك المش��روعات كان 
له أث��ٌر كبيٌر عل��ى حجم األص��ول تحت 
اإلدارة م��ن حيث الحج��م والنوع، والذي 
أدى بدوره إلى ارتفاع اإليرادات من 4.3 
ملي��ون ريال ع��ام 2018 إلى 22 مليون 
ريال في ع��ام 2019. وذلك لتبلغ أرباح 

الشركة 4.9 مليون ريال عام 2019. 
- هل توضح لنا أكثر؟

نع��م، إن التغيي��ر االس��تراتيجي الذي 
قامت ب��ه »أرباح«، عّزز عملية توس��يع 
رقعة أعمال الشركة وتنوع استثماراتها 
جغرافيًا، األمر الذي دفع باألصول تحت 

اإلدارة أن تصل إلى مليار ريال سعودي، 
مما أس��هم في تحّول خس��ائر ش��ركة 
»أرب��اح« خ��الل الس��نوات الماضية إلى 
الربحية في ع��ام 2019، حيث أن إعادة 
الهيكل��ة نتج عن��ه االعتراف بخس��ائر 
رأس��مالية بلغت 84 ملي��ون ريال، كون 
تلك الخس��ائر كانت متراكمة منذ عدة 

سنوات. 
ه��و  الخس��ائر  به��ذه  االعت��راف  كان 
البداية الحقيقية إلعادة هيكلة الشركة 
والتركي��ز االس��تراتيجي عل��ى نوعي��ة 
الت��ي ترتق��ي بمكان��ة  االس��تثمارات 
»أرباح«المالي��ة ف��ي المملك��ة، حي��ث 
اس��تحوذت على عدٍد من المش��روعات 
واألص��ول الخارجي��ة وإط��الق عدد من 
المميزة،  المالية  والمنتجات  الصناديق 
ومن هذه المش��روعات االستحواذ على 
 Sauchiehall أح��د العقارات الش��هيرة
-جالس��كو- المملك��ة المتحدة، بقيمة 
59.5 مليون جنيه إس��ترليني، فقد كان 
ه��ذا أح��د المش��روعات المتوافقة مع 
اس��تراتيجية أرباح التوسعية من حيث 
ج��ودة األصول والعوائ��د المحققة من 

هذا االستثمار المتميز.
ه��ل تق��وم »أرب��اح« بالتموي��ل وف��ق 

الشريعة اإلسالمية؟
بالطبع دون أدنى شك، تمكنت »أرباح« 
من تمويل مشروع إعادة ترميم المبني 
»ريجينت كريس��نت«  الش��هير  األث��ري 
بمدين��ة لن��دن، حيث جمعت الش��ركة 
26.5 مليون جنيه إسترليني، وكان هذا 
أول تمويل ش��ركات »تمويل ميزانين« 
متوافق مع الشريعة اإلسالمية تبادر به 
أرباح المالية منذ تأسيسها. ولم تكتِف 
»أرباح« باالس��تحواذ على المش��روعات 
المّدرة للدخل والمش��روعات التمويلية 
فحسب، بل امتدت لتشمل المشروعات 
التطويري��ة التي تمتلك فيها الش��ركة 
خبرة محلية كبيرة وواسعة، حيث قامت 
أرب��اح بتطوي��ر مش��روع دار رعاية كبار 

السن بالواليات المتحدة األمريكية.

ما هو صندوق الس��يولة ال��ذي أطلقته 
»أرباح«؟

قام��ت الش��ركة بإط��الق أح��د أفض��ل 
صنادي��ق الس��يولة ف��ي المملك��ة من 
حي��ث األداء، حي��ث احت��ل المركز األول 
في ع��ام 2019، فهو يقدم حلواًل إلدارة 
الس��يولة بص��ورٍة يومي��ة ومن��ح عائدًا 
متميزًا للمس��تثمرين وإدارة الس��يولة 
الخاص��ة به��م، وذل��ك لتقدي��م حلول 
متكاملة للمس��تثمرين الذين يرغبون 
في اس��تثمار النقد الخاص بهم بصورٍة 

مؤقتة. 
ف��ي نق��اط، ه��ل تذكر لن��ا ع��ددًا من 
اإلنج��ازات التي تحقق��ت والمزايا التي 

تفّردت؟
- قامت الشركة بالعديد من الصفقات 
االستثمارية منذ تأسيس��ها وتخارجها 
من العدي��د من الفرص االس��تثمارية 
المتوافق��ة م��ع الش��ريعة اإلس��المية 

بنجاح. 
االس��تثمارية  »أرب��اح«  خدم��ات  إن 
للمس��تثمرين  اآلن  وتتي��ح  متمي��زة، 
الوصول إلى أفضل الفرص االستثمارية 

المتاحة.
تّم من��ح الش��ركة جائزة أفض��ل مدير 
م��ع  متوافق��ة  اس��تثمارية  صنادي��ق 
الش��ريعة لع��ام 2019 ف��ي المملك��ة 
العربي��ة الس��عودية م��ن قبل ش��ركة 
 ،CFI كابيت��ال فاينانس انترناش��ونال
حيث إن أرباح المالية قد أسست العديد 
وأدارتها  االس��تثمارية  الصنادي��ق  من 

بكفاءٍة ملحوظة خالل الفترة األخيرة. 
وحصل��ت أرباح في الس��ابق على جائزة 
األولي��ة  للطروح��ات  صن��دوق  أفض��ل 
لثالث سنوات من ش��ركة »رويترز »في 

المملكة العربية السعودية.
- ه��ل من جديد تس��عى »أرب��اح« إلى 

تحقيقه مستقباًل؟
تعمل الشركة حاليًا على دراسة العديد 
م��ن الف��رص االس��تثمارية المتنوعة، 

حي��ث يقوم فري��ق األبحاث والمش��ورة 
بتحلي��ل وتدقيق تلك الف��رص لتحديد 
أنس��بها وأفضله��ا م��ن حي��ث العائد 
والمخاطر المرتبطة بها، بما يتناس��ب 
مع أه��داف المس��تثمرين وتطلعاتهم 
المس��تقبلية، كم��ا يعمل فري��ق أرباح 
المالية بكل أمانة واحترافية بالتعاون 
م��ع المس��تثمرين وأصح��اب المصالح 
لتحقيق هدف اس��تراتيجي واضح، وهو 
أن تك��ون أرباح المالية نموذجًا للتطور 
واس��تمرارية النجاح في المجال المالي، 
وبالتال��ي تحقي��ق الرؤي��ة المنش��ودة 
لتكون أفضل ش��ركة استثمارية تقدم 
حل��واًل مبتك��رة للمس��تثمرين في كل 
مكان، مع الحرص عل��ى تقديم وإتاحة 
فرص اس��تثمارية اس��تثنائية في ظل 
التحديات المالية واالقتصادية الحالية.

   تجربة تبعث 
على الفخر واالعتزاز

- مس��يرتك العملي��ة تمت��د ألكثر من 
17 عام��ًا في المجال المالي والمصرفي 
النج��اح  نصن��ع  واالس��تثماري..كيف 

ونضمن استمراريته؟
من وجهة نظري مهما تنّوعت مجاالت 
العم��ل واختلفت ف��إن جميعها تتّوحد 
بعناصر نجاح ركائزها تقوم على اإلرادة، 
العزيم��ة، والمبادرة، وبالطبع فإن هذه 
الكلمات ليس��ت إنش��ائية نظرية، إنما 
هي س��ماٌت تطب��ق وتحّلق بالش��خص 
م��ن محدودي��ة الق��درات واإلمكان��ات 
إل��ى اتس��اع األف��ق والمه��ارات الت��ي 
تخلق إصرارًا يرف��ض التخاذل واإلحجام 
والتراجع أمام التحّديات، ومن ثم يأتي 
دور الخبرات المتراكمة والتجارب الحّية 

والمؤهالت العلمية. 
- كلمة أخيرة.. حكمة تؤمن بها.

نعم تعجبني هذه الحكمة:
عندم��ا أق��وم ببن��اء فريق فإن��ي أبحث 
دائم��ًا عن أناس يحب��ون الفوز، وإذا لم 
أعث��ر عل��ى أٍي منهم فإنن��ي أبحث عن 
أناٍس يكرهون الهزيمة »روس بروت«.

مسيرة نجاح تتحدث عن نفسها من خالل نتائج مشهودة

ندرس الفرص االستثمارية المتنوعة وتحديد أنسبها

مصرفي بحريني أثبتت كفاءته في تجسيد أرباح وتفّوق

»المحرق المركزي« يعاند 
اإلجراءات ويكتظ بالمتسوقين

إبراهيم الرقيمي

يش��هد الس��وق المركزي ف��ي منطقة 
المح��رق ازدحامًا مس��تمرًا طيلة فترة 
النه��ار، بم��ا يزيد م��ن خطر انتش��ار 
بي��ن  )كوفي��د19(  كورون��ا  في��روس 
المستهلكين، فيما تواصلت »الوطن« 
م��ع عض��و المجلس البل��دي للمنطقة 
الت��ي يوجد فيها الس��وق ح��ول ما إن 
كان المجلس س��يقوم باتخاذ خطوات 
خط��ر  لتف��ادي  االزدح��ام  لمعالج��ة 
اإلصابة بالفي��روس لكن دون رد حتى 
اللحظ��ة. وعل��ى الرغم م��ن اإلجراءات 
المح��دودة على أبواب الس��وق بإجراء 
الفح��ص للقادمي��ن وإلزامه��م بلبس 
واق��ي الوجه الكمامات، إال أن االزدحام 
داخل الس��وق يلغي جميع االحتياطات 

الوقائية المتخذة.
م��ن جانبه قال المواطن خالد علي، إن 
زحمة السوق المركزي ال زالت موجودة، 
ولم تتأثر بفي��روس كورونا وإجراءات 
فري��ق البحري��ن بالتباع��د االجتماعي 

للوقاية من خطر اإلصابة.
وأش��ار إلى أن الس��وق المركزي أصبح 
خانقًا، ولم يعد مجااًل للتس��وق بأمان 

في ظ��ل عدم وج��ود إجراءات س��ليمة 
لتف��ادي االخت��الط باآلخري��ن ومن��ع 

انتقال العدوى.
ولفت خالد إلى ضرورة تمديد س��اعات 
السوق المركزي وتحديد أوقات معينة 
لفئات من المجتم��ع لتفادي اإلصابة 

قدر اإلمكان.
إن  المواط��ن محم��د يوس��ف،  وق��ال 
اإلجراءات الوقائية التي وضعها فريق 
البحري��ن، من أج��ل مصلح��ة الجميع، 
ويجب اتخاذ جميع التدابير لتنفيذ تلك 
اإلجراءات لمنع انتشار فيروس كورونا.

وبي��ن أن التكت��الت العددي��ة ل��رواد 
السوق المركزي سيولد نتائج سلبية ال 
نحمد عقباها، مشيرًا إلى أن وجود أكثر 
من 100 ش��خص داخل السوق بمثابة 
الفرص��ة العظم��ى للفي��روس ليع��زز 

انتشاره بين أوساط المجتمع.

تدشين المرحلة الثانية من نظام 
المناقصات اإللكتروني األربعاء

      تمهيدًا للتحول الرقمي من خالل الجيل الرابع للمشتريات
أعلن مجلس المناقصات والمزايدات، عن تدشين 
المرحلة الثانية من نظام المناقصات اإللكتروني 
اعتبارًا من 22 أبريل  ليشمل أتمتة كافة إجراءات 
المناقصات والمزايدات تمهي��دًا للتحول الرقمي 
الذكي من خالل الجيل الرابع ألنظمة المشتريات 

.4.0 Procurement
يأت��ي ذلك، وفق��ًا لتوجيهات مجل��س الوزراء في 
جلسته االعتيادية األخيرة التي حث فيها الوزارات 
واألجه��زة الحكومية على س��رعة التحول الرقمي 

وتطبيق األنظمة اإللكترونية لتقديم الخدمات. 
يذك��ر أن ه��ذه المرحلة م��ن نظ��ام المناقصات 
اإللكتروني ستش��مل، عمليات المناقصات كاملة 
بدءًا من تقديم طلبات الجهات المتصرفة وطرح 

المناقصات والمزايدات عبر منصة موحدة لإلعالن المركزي، مرورًا 
بإيداع العطاءات إلكترونيًا من قبل الموردين والمقاولين، وفتحها 
بش��فافية تام��ة من قبل لجن��ة الفتح، ومن ثم تقيي��م العطاءات 

وإعالن نتائج الترسية على المنصة ذاتها.
وثم��ن األمين العام للمجلس د.محمد بهزاد دعم ومتابعة رئيس 
المجلس الش��يخ نايف بن خالد آل خليفة، الذي كان له الدور البارز 

في تنفيذ هذه المرحلة على النحو المطلوب.
وأكد أن تدش��ين المرحلة التجريبية الثاني��ة التي تضمنت أتمتة 

عملي��ات المناقص��ات ل��دى المجل��س بالكامل، 
من ش��أنه تحس��ين وتيس��ير إنجاز األعمال بين 
الموردين والمقاولي��ن وبين الجهات الحكومية، 
كما س��ينعكس ذلك على رفع مس��توى مشاركة 
الموردين والمقاولين خاصًة في الظروف الراهنة 
التي تتوح��د فيها الجه��ود الوطني��ة لمواجهة 
األخط��ار الناجم��ة عن انتش��ار في��روس كورونا 
)COVID-19( بم��ا يحافظ على صحة وس��المة 
المواطني��ن والمقيمي��ن. وأوض��ح األمين العام 
أنه س��يتم تنفيذ إجراءات األتمتة الشاملة على 
كافة المناقصات والمزايدات التي س��تطرح وفق 
خطة معدة لذلك. أما بالنسبة للمناقصات التي 
تم طرحها قبل موعد التدشين، فسيتم التعامل 

معها حسب اإلجراءات المتضمنة في وثائق كل مناقصة. 
يش��ار إلى أن مجلس المناقصات والمزايدات بصدد عقد سلسلتين 
متوازيتين من الورش التعريفية بالتحديثات على نظام المناقصات 

والمزايدات وباستخدام تقنية الحلقات النقاشية االفتراضية.
وس��تتطرق السلس��لة األولى من ه��ذه الورش إلى ح��زم التغيرات 
التي تعني المقاولين والموردين بما فيهم المؤسس��ات الصغيرة 
والمتوس��طة وأم��ا السلس��لة األخرى فس��تكون خاص��ة بالجهات 

المتصرفة. 

أمين عام المناقصات

مواطنون: ال أمان 
في التسوق.. واتخاذ 
اإلجراءات أمر ضروري



بيانات الخبر
اليوم

التاريخ
الخبر

جهة النشر
الصفحة

العدد
الرابط اإللكتروني

12
opinion@alwatannews.net

الــــــــــــــرأي

 اآلراء واألفكار الواردة في هذه المقاالت تعكس آراء أصحابها وحدهم.. 
وال تمثل بالضرورة رأيًا أو موقفًا رسميًا لجريدة »الوطن« أو سياستها التحريرية 
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»فينا خير«.. وقفة وطنية مخلصة

الحملة الوطني��ة »فينا خير« التي أطلقها س��مو 
الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جاللة الملك 
لألعمال اإلنس��انية وش��ؤون الش��باب مستش��ار 
األم��ن الوطني رئي��س مجلس أمناء المؤسس��ة 
الملكية لألعمال اإلنس��انية للمساهمة في دعم 
الجهود الوطنية للحد من انتش��ار فيروس كورونا 
)كوفي��د 19( من خالل التبرعات المالية والعينية 
لكافة المؤسسات والشركات واألفراد، لها الكثير 
والكثي��ر من األثر الطيب ف��ي المجتمع البحريني 
السيما ما يتعلق بالدعم والوقوف جنبًا إلى جنب 
م��ع الوطن في ظ��ل هذه الظروف الت��ي تمر بها 

المملكة.
س��مو الش��يخ ناصر بن حم��د آل خليف��ة صاحب 
الفزعات، ملهم الجميع، القدوة الصالحة، والمثل 
األعلى، في األعمال اإلنس��انية، ليس ببعيد على 
سموه أن يقود هذه الحملة بنفسه ويشجع أنجاله 
الصغ��ار حفظهم اهلل من خالل مقاطع من فيديو 
يحث فيه، ويحث��ون المجتمع كافة لدعم الوطن. 
لي��س بغريب على اب��ن البحرين الب��ار، فلطالما 
كانت ل��ه وقفات جادة وحمالت إنس��انية داعمة 
لش��عوب عربي��ة أهلكها الفقر والحاج��ة، واليوم 
يقودنا سموه لتحمل المس��ؤولية والوقوف جنبًا 
إلى جن��ب مع الوطن م��ن خالل المس��اهمة في 
الحملة، ليعطي س��موه درس��ًا مهم��ًا في تحمل 
المسؤولية كرسالة وطنية عظيمة بأن الحكومة 
ليس��ت ه��ي المعني��ة الوحي��دة ف��ي مواجه��ة 
الفي��روس وحدها فقط، وإنم��ا يقف معها جميع 
مكونات المجتمع لما عليهم من مسؤولية تامة 
في المساهمة مع الحكومة كفريق واحد يعملون 

بوطنية وإخالص للخروج من هذه األزمة بسالم.
المواق��ف وحدها ق��ادرة على أن تكش��ف معدن 
الحقيق��ي  المعن��ى  تصن��ف  واألزم��ات  الن��اس، 
لالنتم��اء والوطني��ة وال��والء، فالمملكة مثل كل 
دول العال��م تم��ر بمرحل��ة مهمة فيم��ا يتعلق 
باالقتص��اد والميزانية ومع ذلك تفردت البحرين 
عن باقي ال��دول بالعناي��ة الدقيق��ة واالهتمام 
بإنس��انية بمعالجة المصابي��ن وحاملي المرض 
م��ن مواطني��ن ومقيمي��ن لكافة الجنس��يات بل 
عملت باستراتيجية واضحة أبهرت الدول الكبرى 
والعظمى للعم��ل المنظم بمنهجي��ة تامة ذات 
خطوات اس��تباقية الحتواء الفي��روس والحد من 
انتش��اره، ف��كان ال بد من هذه الوقف��ة الوطنية 
الت��ي تعك��س م��دى ح��ب الوط��ن معب��رة عن 
اإلحساس بالمسؤولية، وفي نهاية المطاف فإن 
ه��ذه التبرع��ات جمعت من أجلن��ا وألجل صحتنا 
وس��المتنا وحتى تس��تمر المملكة ف��ي محاربة 
ه��ذا الفيروس بجودة عالية في العناية والرعاية 

واالهتمام.
كل الش��كر والتقدي��ر لكل من س��اهم في حملة 
»فينا خير« من أفراد وشركات ومؤسسات والذين 
لبوا الن��داء ودعموا هذه الحمل��ة بما تجود بهم 
أنفس��هم وعل��ى وقوفهم ف��ي ه��ذه المحنة مع 
الوط��ن والمجتم��ع إيمان��ًا بأننا نبح��ر في قارب 
واح��د وعلى الجميع أن يتكات��ف ويدعم الحكومة 

ويحافظ على تماسك المجتمع واستقراره.
 شكرًا من القلب لس��مو الشيخ ناصر بن حمد آل 
خليف��ة على هذه الحمل��ة الوطنية التي بالتأكيد 

هي مصدر فخرنا واعتزازنا.

حكايات مؤجلة

كثيرًا م��ا يتعثر حوارنا ه��ذه األيام بجملة: 
حين ألتقيك سأش��رح لك الموض��وع كاماًل، 
فاالسترس��ال صع��ب عبر مكالم��ة هاتفية 
أو رس��الة واتس��اب. وكثيرًا ما يقطع أحدهم 
حديث��ًا، أو يبدؤه بعب��ارة: ال نري��د الحديث 
عن »كورون��ا« أكثر، غي��روا الموضوع رجاء. 
ولك��ن، من أين نس��تقي حكاياتنا وقصصنا 
والموضوعات التي تثري الجلسات والحديث 
والحوار؟ العزلة التي فرضها فيروس كورونا 

)كوفيد 19( تثير هذا السؤال هذه األيام.
نح��ن ال نتح��دث ف��ي األش��ياء المهمة في 
جلساتنا الخاصة. أجمل ما في الموضوع أنك 
تكون متحررًا من الرس��ميات ومن متطلبات 
ترتي��ب األف��كار والتسلس��ل ف��ي الط��رح. 
موضوع��ات حدي��ث اللق��اءات االجتماعي��ة 
ه��ي نث��رات مواقفنا العامة الت��ي نمر بها. 
وأكثره��ا ال معنى له��ا، وال قيمة مؤثرة في 
س��يرورة حياتنا. لكنها تضفي نكهة خاصة 
ومتع��ة أثن��اء تداوله��ا والضح��ك عليها أو 

التعاطف معها.
نح��ن نتح��دث عن آخ��ر فيل��م أو مسلس��ل 
ش��اهدناه. ع��ن آخ��ر وصف��ة طع��ام جربنا 
إعداده��ا أو تذوقها. عن مح��ل جديد زرناه. 
عن مس��تحضر غري��ب اس��تعملناه. نتبادل 
ن��كات مختلف��ة جمعناها من هن��ا وهناك. 
مشكالت وقعنا بها. آمال وطموحات نخطط 
له��ا. نجحنا في بعضه��ا وأخفقنا في أخرى. 
قلي��اًل ما يأخ��ذ النقاش موضوعات ش��ديدة 
األهمي��ة. تل��ك بحاج��ة إلى جلس��ات أخرى 

بترتيبات معينة وفي اتجاه نفسي خاص.

الحياة في سيرورتها الطبيعية هي التي تفرز 
لنا الحكايات والقصص واألفكار. من ازدحام 
الشوارع إلى مش��كالت العمل إلى العالقات 
االجتماعية واألسرية. والوضع المالي. كلها 
مصادرن��ا للحدي��ث. أما وق��د تعطلت دورة 
الحياة، فإن األحاديث قد تتعطل أو يضطرب 

مسارها.
عمَّ سوف نتحدث ونحن متباعدون اجتماعيًا، 
وأغلبنا منقطع عن العمل، وجميعنا ال يغادر 
منزل��ه إال للض��رورة القص��وى؟ ق��د نتحدث 
ع��ن أن��واع األجه��زة اإللكتروني��ة والبرامج 
والتطبيق��ات األفض��ل في االتص��ال صوتًا 
وصورة. قد نتحدث ع��ن كيفية إغناء الوقت 
الطوي��ل ف��ي المنزل. عن إيجابي��ات  العمل 
من المنزل وسلبياته. عن سلوك الناس حين 
نلتقيهم سريعًا أثناء الخروج لقضاء حوائجنا. 
بعٌض يسأل كيف يضبط توقيت نومه الذي 
تبدد مع تعطل الس��اعة البيولوجية. أو كيف 
ينظم الس��عرات الغذائية التي ال يجد غيرها 

تسلية في الحجر المنزلي.
إن نمط الحياة وش��كل العالقات هما اللذان 
يح��ددان اتجاه��ات الحدي��ث بينن��ا. فحي��ن 
تك��ون العالقات محدودة والحي��اة متباعدة 
ال تجد شيئًا تقوله. ويكون الصمت الطويل 
ه��و الحيز األكب��ر في الجلس��ة. إننا حتى في 
لقاءاتن��ا الطبيعي��ة نفرط ف��ي الحديث مع 
الذي��ن تربطنا بهم موضوع��ات كثيرة تمأل 
الوقت. ويكون التحف��ظ والصمت أطول مع 
الذين ال يمثل��ون في حياتنا إال جزءًا محدودًا 

ال يتجاوزونه.

»فينا خير«.. وقفة وطن

لطالم��ا دأبن��ا على القول ب��أن أرواحنا ف��داء للوطن.. 
ولطالم��ا قلنا بأننا نرخص الغال��ي والنفيس من أجل 
الوطن.. قبل عدة الس��نوات تساءلت في أحد مقاالتي، 
هل س��نكون مثل المواطنين الكوريي��ن الذين تبرعوا 
بأمواله��م ومقتناياتهم الش��خصية ع��ام 1997، إثر 
تع��رض كوري��ا ألزمة اقتصادي��ة عنيف��ة إذا ما دعت 

الحاجة؟؟ 
وه��ا أن��ا أجد اإلجاب��ة أمام عين��ي عندما أطلق س��مو 
الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة حملة »فينا خير«، أمام 
المواطنين ورجال األعمال والتي بدأها سموه بالتبرع 
بمليون دينار بحريني من حس��ابه الش��خصي، لتنهال 
بعده��ا التبرع��ات من أجل دع��م الجه��ود الحكومية 
الرائدة لمواجهة فيروس »كورونا« من قبل الجميع.. 

كلمات مباش��رة وعفوية أطلقها س��مو الش��يخ ناصر 
بن حمد آل خليفة، عبر فيديو صوره بش��كل شخصي، 
ونش��ره عبر حسابه الشخصي، على ش��بكات التواصل 
االجتماع��ي، أكد فيه عل��ى أن مملك��ة البحرين قد ال 
تحت��اج إل��ى الدعم المال��ي حيث إن مملك��ة البحرين 
أف��ردت مليارات الدنانير لمواجهة هذا التحدي، ولكنه 
الواج��ب الوطني هو الذي يدفع��ه لقيادة هذه الحملة 

التي أطلق عليها اسم »فينا خير«.. 
ودعا س��مو الش��يخ ناصر ب��ن حمد آل خليف��ة الجميع 
للمشاركة في هذه الحملة من منطلق الواجب الوطني 
ورد الدي��ن للوط��ن الغال��ي ولقيادته الرش��يدة التي 
باعت كل ش��يء واشترت صحة المواطنين والمقيمين 

على هذه األرض الطيبة.
ه��ب المواطن��ون كب��ارًا وصغ��ارًا ليثبت��وا معدنه��م 
البحريني األصي��ل.. وليثبتوا بأن حبهم للبحرين ليس 

مجرد شعارات.. بل هي أفعال..
»فينا خير«.. نعم فينا خير السيما لو كان األمر مرتبطًا 
بوطنن��ا الغالي.. هذا الوطن الذي ل��م يتأخر يومًا عنا 
في أي ش��يء.. هذا الوطن الذي  قدم لنا الكثير س��واء 
في وضع الرخاء أو األوضاع االس��تثنائية كأزمة جائحة 

»كورونا«.  

* رأيي المتواضع:
يوثق التاريخ محطات في حياة الشعوب، فهنيئًا لنا ما 
سيوثقه التاريخ حول جائحة »كورونا«، فال بد للتاريخ 
من أن يسطر عبر فصوله قصة االلتفاف الشعبي حول 
الوط��ن وقيادته، وكيف هب الش��عب للتب��رع لحملة 
»فينا خير« ليساهم في دعم الجهود الوطنية للحد من 

انتشار فيروس »كورونا«. 
مبل��غ وصل إلى أكثر من 30 مليون دينار بحريني خالل 
24 س��اعة فقط فضاًل عن التبرع��ات العينية التي لم 

يتم حصرها بعد.. 
وقف الجميع ملتفين حول وطنهم وقيادتهم ليصوروا 

ملحة »وقفة وطن«.. 
»فين��ا خير«.. ليس��ت مجرد حملة تب��رع فقط بل هي 
حملة وطنية زادت م��ن لحمة التفاف المواطنين حول 

قيادتهم ووطنهم.. 
كنت أش��عر بأن كل دينار يزيد في حساب حملة »فينا 

خير« يزيد في حسابي الشخصي..
طلب��ت مني أمي أن تس��اهم في الحمل��ة، قالت لي ال 
أملك الكثي��ر ولكني يجب أن أتبرع للبحرين.. قلت لها 
إنني س��أقوم بالتبرع عوض��ًا عنها ولكنه��ا تضايقت 
قائل��ة »أريد أن أتبرع من حر مالي«.. قالتها بغضب.. 
ودس��ت في يدي عددًا من الدناني��ر غير المرتبة وهي 
تبكي.. فاحتضنتها وس��ألتها عن س��بب ه��ذا البكاء 
لعلني »زعلتها« من غير قصد.. فقالت لي إني أش��عر 
بالحرج من المبلغ الزهيد الذي س��أتبرع به.. البحرين 
»ما قصرت معانا في ش��يء«.. إني أخجل من أن اتبرع 
بمبل��غ ق��د ال يعبر ع��ن حج��م امتنان��ي وعرفاني لما 

قدمته لي البحرين.. 
لخصت والدتي ش��عور كل مواطن بحريني وهو يتبرع 
لحمل��ة »فينا خير«.. فأي مبلغ س��نتبرع ب��ه لن يوفَي 

البحرين حقها..
يوم وطني آخ��ر.. ودليل آخر نقدم��ه للقاصي والداني 
عل��ى أن البحرين بخي��ر ألن أبناءها أبن��اء بررة وفيهم 

خير.

العمل عن بعد.. ومضة 
»كورونية« لمستقبل أجمل

قبل يومي��ن كتبت مقال »تطوروا مع الزمان 
بمرونة«، استعرضت فيه تجربتي مع بعض 
المفاص��ل التقنية الحديث��ة ورحلة انخراطي 
فيها أخي��رًا رغم ارتياحي وميل��ي للتعامالت 
المباش��رة والقراءة الورقي��ة، ولكن ما جرني 
في حقيقة األمر للكتابة في هذا.. تلك الرحلة 
العميق��ة الت��ي اس��تغرقتها واآلالف ح��ول 
العالم ف��ي البحث عن الدروس المس��تفادة 
من »كورونا«، وفيما يجب عمله بعد مجاوزة 
تل��ك الجائح��ة. وفي خض��م نق��اش عميق 
ومتش��عب مع بع��ض أصدقائ��ي المقربين 
ح��ول »كورونا«، وظ��روف العم��ل المرتبكة 
المترتبة علي��ه، والتدابير الوقائية المتخذة 
من قبل الجهات الرسمية والتي غيرت مسار 
تنفي��ذ مهامن��ا اليومي��ة على المس��تويين 
المهني والش��خصي، كلها دفعتنا لمناقشة 
أحد المحاور الهامة ف��ي تغير مجرى  العمل 

وسيرورته في الوقت الراهن.
ي��رى بع��ض المس��ؤولين في المؤسس��ات 
الحكومي��ة والخاصة أن كثي��رًا من أعمالهم 
ق��د تعرض��ت للش��لل فعلي��ًا، كونها تمس 
عل��ى نحو مباش��ر وج��ود الناس ف��ي أمكنة 
معينة أو تتعلق بأنش��طة تجارية وتعليمية 
وثقافية وس��ياحية ذات ارتباط بدول العالم 
المختلف��ة، وال ش��ك في أن أزم��ة »كورونا« 
أحدث��ت إرباكًا هائاًل في كل القطاعات ولكن 
على مس��تويات متفاوتة. ولكن بقدر ما ركز 
العالم ف��ي الجوانب الس��لبية التي تمخض 
عنه��ا ظه��ور »كورون��ا«، كان هن��اك م��ن 
الدروس والمكاس��ب التي تس��تحق تسليط 
الض��وء عليه��ا واالس��تفادة منه��ا على نحو 

مستدام.
لقد ش��ّرع »كورونا« األب��واب ألنماط جديدة 
من ممارس��ة العمل لم تكن مستساغة لدى 
المس��ؤولين وأصحاب األعم��ال إال فيما ندر، 
حي��ث إن النظام العام المعمول به في دولنا 

يرتبط بس��اعات العمل المح��ددة وضرورة 
الحض��ور في المكتب إال ف��ي بعض األعمال 
التي تقوم طبيعتها على التنقالت الميدانية 
كالمهندس��ين أو المفتش��ين أو الصحافيين 
أو الس��ائقين والمراس��لين وغيره��م، وم��ع 
ذلك يلزم ه��ؤالء في أغلب األحي��ان بتثبيت 
بصمتهم اليومية في مباني المؤسسة التي 
ينتمون إليها. الي��وم بات من المهم ضمان 
س��يرورة العمل حتى مع غي��اب الموظف عن 
موقع العمل، عبر العمل عن بعد، ولعل ذلك 
كشف لبعض المسؤولين كم أنه من المثمر 
واألكث��ر توفيرًا أال يتكدس ذاك العدد الكبير 
من الموظفي��ن في المكاتب دون جدوى في 
كثير من األحي��ان إذا كانت س��يرورة العمل 
مكفولة ف��ي كل األحوال، ولعل صرف بعض 
الع��الوات اإلضافية لالتص��ال والتواصل مع 
الموظفي��ن م��ن منازلهم، هي أكث��ر توفيرًا 
من تكالي��ف المباني والمكاتب المش��تغلة 
طوال الوقت ب��كل مس��تلزماتها ومرافقها. 
ولعلها تش��كل ضغطًا أقل على المسؤولين 
ف��ي متابعة موظفيهم وما قد تتس��بب فيه 
التجمعات من تس��يب في العمل أو خالفات 
بين الزمالء تحول دون إتمام العمل بش��كل 

مناسب.

* اختالج النبض:
م��ن األم��ور الت��ي نعتق��د أن المؤسس��ات 
الحكومي��ة والخاص��ة س��تبدأ تطبيقها بعد 
»كورون��ا«، مس��ألة العمل م��ن المنزل، بما 
يتي��ح للموظف حريت��ه الزماني��ة والمكانية 
بقدر معقول، ويضمن للمؤسس��ات سيرورة 
عملها بكف��اءة عالية في ظل م��ا يتمتع به 
الموظف م��ن راحة أكبر تحفز عل��ى اإلبداع، 
فضاًل عن أن ذلك سيس��هم بشكل الفت في 
تخفيض التكاليف وتط��ور المجتمع وتحوله 

إلى العالم التقني بالكامل.

ليس بغريب على ابن البحرين البار، فلطالما كانت له وقفات جادة 
وحمالت إنسانية داعمة لشعوب عربية أهلكها الفقر والحاجة واليوم 

يقودنا سموه لتحمل المسؤولية والوقوف جنبًا إلى جنب مع الوطن
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في ظل حساس��ية الوضع الصحي القائم لتفش��ي وباء 
فيروس كورونا )كوفيد 19( وخطورته، من الغريب أن 
نجد تجمعات العمالة غير النظامية )السائبة( ال تزال 
كما  ل��و كانت في األوضاع المس��تتبة، األمر الذي قد 
ين��ذر بكارثة محققة ما لم يتم وضع حد لهذا الوضع.. 
وح��ااًل. تجمعات العمالة في س��وق المنامة المركزي 
وفي س��وق واقف والرفاع وغيرها، تعد مثااًل على ذلك 
الوضع المخيف الذي نتح��دث عنه، وقد نصل إليه – ال 
ق��در اهلل – خاصة وأن تل��ك العمالة ال ت��زال تمارس 
حياتها وأعماله��ا العادية وضمن تجمعات تفوق في 
كثير من األحيان ما أمرت به الجهات الصحية المعنية 
بالتعامل مع تفش��ي وباء »كورونا«، والتي اش��ترطت 
أال يزي��د عدد األش��خاص ف��ي التجمعات عن خمس��ة 
أش��خاص. إنه من الضرورة بمكان أن يس��لط الضوء 

على هذه المس��ألة ففي م��ا تبذل الحكوم��ة واللجنة 
المعنية بمواجهة تفش��ي »كورونا« برئاس��ة صاحب 
الس��مو الملكي ولي العهد جهودًا نوعية وجبارة القت 
إشادة واستحس��انًا دوليين، فإن مثل هذه التجمعات 
العمالية غير النظامية يخش��ى أن تكون بؤرًا للمرض 
من شأنها أن تنسف تلك الجهود العظيمة المبذولة.

وم��ن يريد أن يتأكد بنفس��ه م��ن هذا الوض��ع أو أن 
يتصوره فما عليه سوى القيام بزيارة خاطفة إلى سوق 
المنامة المركزي، ليقف على حقيقة الوضع هناك طيلة 
أيام األس��بوع وعلى وجه الخصوص ف��ي أيام العطلة 

األسبوعية حيث يشتد الوضع سوءًا.
هذه القضية تثير العديد من التساؤالت المهمة وهي: 
من هو كفيل »الحمالية« في السوق المركزي؟ وتحت 
أي بند أو مسمى وظيفي يتم إدراجهم في هيئة تنظيم 

سوق العمل؟ من يحميهم؟ من يدعمهم؟ ولماذا يتم 
غض الطرف عنهم؟ هل الجهات المعنية وعلى رأسها 
هيئة تنظيم س��وق العم��ل ال تعل��م بوضعهم؟ فإن 
كانت ال تعلم مصيبة وإن كانت تعلم وتغض الطرف 
فالمصيبة أعظم! وإذا كانت ال تعلم فما هو عذرها في 
عدم العلم بينما المس��افة بين مبنى الهيئة والسوق 
المركزي مس��افة أقل من كيلومتري��ن! هذا باإلضافة 
إل��ى امتالك موظفيها للصالحيات وس��لطة الضبطية 

القضائية.. فما العذر؟!
وإذا كن��ا نناقش األمور صريح��ة – خاصة في ظل مثل 
ه��ذه األوض��اع – فإن��ه ال بد من اإلش��ارة إل��ى تدني 
مس��توى النظاف��ة الملح��وظ لدى ش��ريحة كبيرة من 
ه��ذه العمالة وقلة وعيها ومعرفتها بس��بل الوقاية، 
فما بالك��م بمدى حرصه��ا على التعقيم واس��تخدام 
المطهرات والكمامات التي حتى ولو استخدمتها فقد 
تعمد إلى اس��تعمال الكمام نفس��ه لعدة أيام بينما 
صالحيته ال تتعدى في أحس��ن األحوال أكثر من بضع 

ساعات بحسب التوجيهات واإلرشادات الطبية.
أم��ا وزارة ش��ؤون البلديات فإننا وإذ نن��وه باإلجراءات 
التي قامت بها منذ بداية هذه األزمة للس��يطرة على 
التجمع��ات في الس��وق ومنه��ا غلق بع��ض البوابات 
وزيادة عدد الحراس للرقابة على الدخول والخروج من 

السوق، إال أن هذه اإلجراءات تظل غير كافية باستمرار 
التجمعات العمالية على حالها. 

ولعمري إن هذه لفرصة تعد سانحة ومالئمة لتعديل 
أوض��اع تل��ك العمال��ة على وج��ه عاج��ل، بضبطهم 
وتس��فيرهم، ومحاس��بة كفالئهم، ذلك أن بقاء وضع 

العمالة على حاله قد يؤدي لكارثة ال تحمد عقباها.
وم��ن الضرورة بمكان أن تش��ن الجهات ذات العالقة 
حم��الت رادعة وحازم��ة لضب��ط جمي��ع العمالة غير 
النظامي��ة وتس��فيرها، خاصة في ظل أوضاع انتش��ار 
الوب��اء الحالية في العالم كله، ه��ذا فضاًل عن ظروف 
س��كن هذه العمالة ضمن تجمعات سكنية كبيرة قد 

تصل إلى مائة أو نيف.

* سانحة: 
إذا كان التهاون في جميع األوقات مرفوضًا فإن رفضه 
يكون أشد وأكثر إلحاحًا في مثل هذه األوقات واألزمات 
الكبرى، وتطوير البلدان وازدهارها ال يكون إال بالحزم 
والع��زم عل��ى تصحي��ح األخط��اء.. وقضي��ة العمالة 
السائبة في البحرين واحدة من الملفات العالقة التي 
يج��ب حلحلتها وفورًا خاص��ة إذا علمنا مدى خطورتها 
وإم��كان عرقلتها للجهود الجب��ارة المبذولة للتصدي 

لجائحة »كورونا«.
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االستعداد المبكر واستقراء المستقبل وتوقع 
السيناريوهات كانت عمليات نجحت فيها البحرين ومازالت 

ومكنتها لتكون متفوقة في سباقها مع كورونا

من الضرورة بمكان أن تشن الجهات ذات العالقة حمالت رادعة 
وحازمة لضبط جميع العمالة غير النظامية وتسفيرها خاصة في 

ظل أوضاع انتشار الوباء الحالية في العالم كله

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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من زاوية أخرى

هؤالء يهددون جهودكم!

سمو رئيس الوزراء.. 
 هكذا ننتصر 
على »كورونا«

من بين الرس��ائل العديدة التي حرص صاحب الس��مو الملكي األمير خليفة 
بن س��لمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر على توجيهها إلى المواطنين في 
كلمت��ه الخمي��س الماضي قوله إن��ه في هذه الظروف التي يم��ر بها العالم 
أجمع بسبب تنمر فيروس كورونا )كوفيد 19( المستجد  ينبغي للجميع - ومن 
دون اس��تثناء - التقيد بالتعليم��ات التي تصدر عن فري��ق البحرين الوطني 

المكلف بمواجهة الفيروس ومنع انتشاره واالنتصار عليه.
في تلك الرس��الة قال س��موه »لقد التزمت بعد رحلة الع��الج التي قضيتها 
ف��ي الخارج وتكللت بحمد اهلل بالس��المة والصحة والعافي��ة بإجراءات الحجر 
المنزلي لمدة أسبوعين وكنت ُأمارس عملي في إدارة العمل الحكومي وخدمة 
المواطني��ن من مقر إقامتي، فااللتزام اليوم واجب على الجميع لتمضي هذه 
المحن��ة العالمية العابرة بإذن اهلل بس��الم على كل ش��عب البحرين والعالم 

أجمع«.
أهمية هذه الرس��الة تكمن في أن التقي��د بالتعليمات ومنها الحجر بأنواعه 
أم��ر يعبر عن الوطنية ويؤكد االنتماء وأنه ال فارق في هذا األمر بين مواطن 
وآخر فكلٌّ مسؤول وكلٌّ مشارك في هذه الحرب التي نواجه فيها عدوًا ال نراه. 
وه��و رد عملي على بعٍض من الذين قرروا في لحظة أنه ال يمكن أن يش��كل 

خطورة على اآلخرين فخرقوا الحجر المنزلي وعرضوا حياة اآلخرين للخطر.  
ثق��ة صاحب الس��مو الملكي رئيس ال��وزراء في المواط��ن البحريني وإيمانه 
به وبقدراته وبتحمله للمس��ؤولية جعله يوجه رس��الة المحبة واإلكبار إليه 
ويعلن بأن هذا الش��عب يس��جل اليوم قصة نجاح جديدة في تاريخه الحافل 
بتصديه لجائحة فيروس »كورونا«، حيث أكد س��موه في رس��الته أن »شعب 
البحرين يس��طر مالح��م بطولية في س��احة الح��رب العالمية ض��د فيروس 
»كورونا« المس��تجد ليقدم الصورة المشرفة للبحريني وجسارته وحبه للبذل 
والعطاء في أي أمر يتعلق بمصلحة وطنه وسالمة إخوانه المواطنين« منوهًا 
س��موه بدور األطباء والممرضين بقوله »فها هو الطاقم الطبي والتمريضي 
يص��ل اللي��ل بالنهار ويعرض نفس��ه للخطر في كل دقيقة من أجل س��المة 
المواطنين« ومنوهًا بعطاء غيرهم ممن يعملون في الميدان بقوله »وكذلك 
الح��ال في التضحية والفداء لدى أبنائنا وبناتنا في الداخلية وفي اإلعالم وفي 
الصحافة وفي قوة دفاع البحرين والتربية والتعليم والمواصالت واالتصاالت 
والصناعة والتجارة وغيرها من األجهزة الرس��مية والوطنية« واصفًا س��موه 
المواطني��ن بأنهم »يجس��دون مجتمعين لوحة عظيم��ة لحربنا ضد فيروس 

»كورونا« ومنع انتشاره، فلكل هؤالء منا كل محبة وتقدير«.
سموه قال أيضًا إن »على الجميع مسؤولية وطنية كبيرة... بااللتزام باإلجراءات 
الص��ادرة من الجهات المعني��ة... حتى ال يزيد العبء عل��ى هؤالء في مواقع 
عمله��م« وهو قول معناه باختص��ار أن المرحلة تتطلب التفكير في مصلحة 
اآلخر أيضًا وليس في مصلحة الذات، حيث تضرر اآلخر يعني بالضرورة تضرر 

الجميع بما فيهم المخالف للتعليمات والمقصر في االستجابة للنصيحة.  
سمو رئيس الوزراء اهتم ببيان كل ذلك وأضاف أن »هذا الوباء العالمي محنة 
وامتحان لإلنس��انية وللتقدم العلمي والطبي وللتنمية االقتصادية ولمعدن 
الشعوب ووعيهم وتعليمهم«، وشرح ذلك بقوله إنه »أظهر البحريني للعالم 
أجمع وأن االس��تثمار الحقيقي الناجح هو االستثمار في العنصر البشري الذي 
أدركت��ه الحكومة منذ البداي��ة وراهنت عليه وهي اليوم تثب��ت للجميع نجاح 
توجهها واستثمارها بما يسطره أبناؤنا من قصص نجاح في الطب والتعليم 
واألم��ن واإلع��الم«، وكذلك بقول��ه »نعم أثبتن��ا للجميع أن تنميتنا ليس��ت 
ش��عارات وإنس��انيتنا ليس��ت أقوااًل بل هي جزء من تكوين هذا الشعب، وأن 
اإليث��ار والعطاء والتضحية وحب الوط��ن ورثها البحريني كابرًا عن كابر، فأي 
فخر يعيش��ه كل بحريني بأنه ينتمي لهذه األرض التي تضم بين ظهرانيها 

هذا الشعب األبي«.
ما تفض��ل ببيانه صاحب الس��مو الملكي رئي��س الوزراء عبر تلك الرس��ائل 

يلخص أسباب انتصار البحرين على »كورونا« المستبد.

فريد أحمد حسن

 البحرين 
تسابق »كورونا«

بعد مضي عدة ش��هور على انتش��ار فيروس »كورونا«، وبعد إعالنه ك�جائحة من 
قب��ل منظمة الصحة العالمية، هناك أرقام عديدة تكش��ف مدى خطورة هذا الوباء 
عل��ى العالم أجم��ع، وكذلك أرقام تبين كيفية تعام��ل كل دولة مع هذا الفيروس، 

وتكشف مدى النجاح في التعامل معها أو الفشل لألسف. 
بالنسبة لنا في مملكة البحرين، نقولها اليوم بصوت عاٍل ومسموع بأن »الحمدهلل«، 
م��ا بذل من جهود من��ذ البداية، وما وصلنا إليه، يحق لن��ا وصفه بأنه »نجاح« في 

التعامل مع األزمة. 
لو تذكرون منذ بداية انتشار أخبار الفيروس، وما توارد من معلومات حول إمكانية 
انتقال��ه من مدينة ووهان الصيني��ة إلى أرجاء متفرقة من العال��م، بدأت مملكة 
البحرين، وقبل تس��جيل أية حالة إصابة فيها، بدأت ف��ي وضع الخطط واإلجراءات 
االحترازية والوقائية، وتم تش��كيل »فريق البحرين« الذي يرأس��ه صاحب الس��مو 
الملك��ي األمير س��لمان بن حم��د آل خليفة، وب��دأ عمله على الفور، وتنس��يقه مع 

مختلف الجهات في البحرين. 
ولذلك فإنه مع بدء رصد اإلصابات بفيروس كورونا، من خالل مواطنين عائدين من 
مناطق ودول أصابها الوباء، كانت اإلجراءات المعنية بالوقاية والتعامل والتشافي 
موجودة، ومعدة بحس��ب بروتوكوالت أدائية دقيقة، وه��و األمر الذي حول تجربة 

البحرين إلى تجربة نموذجية ومثالية والفتة. 
ول��م تكتِف البحري��ن باإلج��راءات الوقائي��ة واالحترازية، وعملي��ات المعالجة، بل 
اس��تقرأت تداعيات ه��ذا الوباء على الحياة العامة للن��اس، والتأثيرات التي يمكن 
لها زعزعة استقرار المجتمع، صحيًا ومعيشيًا وحتى عمليًا، فتم اتخاذ عدة إجراءات 
هام��ة، عبر قرارات الزم��ة، من ضمنها ضبط عملية الحض��ور ألماكن العمل منعًا 
للمخالط��ة، وكذل��ك توقيف الدراس��ة وتحويلها لدراس��ة عن ُبعد عبر الوس��ائط 
اإللكتروني��ة، وكذلك اتخاذ قرارات معنية بالممارس��ة اليومية المعنية بالتس��وق 
والش��راء، وكذل��ك المعنية بالتجمع��ات الترفيهية، م��ن مطاعم ومق��اٍه وأماكن 
للعب األطفال ومنتجعات ومرافق س��ياحية وترفيهية، ووصلت المس��ألة لمراعاة 
المواطني��ن ماديًا عب��ر توقيف القروض، تقابلها إجراءات معنية بمراقبة األس��عار 
ومنع التالعب ومحاس��بة المنتفعين من األزمة، وصواًل لتكثيف اإلجراءات الصحية، 
وإط��الق تطبيق إلكتروني متطور هدفه متابعة الحاالت المصابة، وكذلك متابعة 
بقية المواطنين حرصًا على س��المتهم، ناهيكم عن عمليات الفحص التي تفوقت 
فيها البحرين رقمي��ًا على عديد من الدول المتطورة، وأنفقت البحرين بخصوصها 
الماليين فقط لضمان سالمة الناس، وتسهيل عملية الفحص وحث الناس عليها، 
انتهاء بنموذج التكاتف المجتمعي الذي جسدته حملة »فينا خير« والتي بان فيها 
حرص المواطنين وتحديدًا األفراد على تسجيل بصمة امتنان وعرفان لبالدهم في 

مواجهة هذه الجائحة. 
ه��ذا تلخيص س��ريع لعمليات طويل��ة ومعقدة ف��ي التنظيم قامت به��ا البحرين 
لمواجه��ة هذا الفيروس، وأيض��ًا تضاف عليها عديد من األمور التي تمت، س��واء 
عبر خطة الحكومة، أو عبر مبادرات األفراد والمؤسس��ات المجتمعية، وكلها كانت 
تس��عى لتحقيق هدف واحد واضح، يتلخص في أهمية أن نكون »أس��رع« من هذا 
الفي��روس، أو نك��ون نحن أصح��اب »الخطوة االس��تباقية« أمام��ه، بحيث نتمثل 
ب��� »الفع��ل« ال »ردة الفعل« بعد تفاق��م الوضع، وهو األمر ال��ذي نراه حصل في 
دول أجنبي��ة تحركت متأخرًا، وباتت اآلن في موقع »المق��اوم« للفيروس، ال موقع 

»المسيطر« عليه. 
االس��تعداد المبكر، واس��تقراء المس��تقبل، وتوقع الس��يناريوهات، كانت عمليات 
نجحت فيها البحرين ومازالت، ومكنتها لتكون متفوقة في »س��باقها« مع كورونا، 
دون إغف��ال أن القادم ق��د يمثل تحديًا أصعب لمنع االنتش��ار ووقف تصاعد أرقام 

اإلصابات. 
نفخ��ر ف��ي البحرين أنن��ا حققنا كل ذل��ك، بفضل م��ن اهلل وتوفيق��ه لعمل كافة 
األجه��زة وترابط جهودها، وكذلك بفضل وعي المواطنين وتفاعلهم اإليجابي مع 
اإلج��راءات، بأمل أن تتكلل كل هذه الجهود، وأن نظل متفوقين على الفيروس في 

سباقنا للتغلب عليه بإذن اهلل.
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#فينا_خير

ش��كرًا لكل من وضع البحرين في عيونه وطنًا وحضنًا وحصنًا وبيتًا، 
ش��كرًا لكل من دفع دين��ارًا أو مليونًا أو أكثر لحمل��ة »فينا الخير«.. 
األس��ماء محفوظة في القلب من ش��ركات وبنوك وم��ن تجار ومن 

أفراد.
ش��كرًا ألننا تأكدنا في هذه الحملة كما في غيرها من الحمالت من 
حقائ��ق تتكرر في كل مرة يفزع فيها ش��عب البحري��ن ونبحث في 
تلك الفزعة عن بعض األسماء والمؤسسات فال نجد لها أثرًا، حين 
تن��ادي البحري��ن، رغم أن خيرهم من هذا البل��د، ورغم أن التبرعات 
س��تذهب ألهله��م وإخوانه��م دون تميي��ز وال تفرق��ة، وهلل الحمد 
والمنة، ومن تبرع دائمًا ينظر للبحرين دون تفرقة، وهذا هو ديدن 
ش��عب البحرين الوفي وأهله وحكامه وارث��ًا عن وارث، وأبًا عن جد، 
دائمًا تلك األس��ماء ه��ي من يرد الجميل في كل م��رة دون منٍّ وال 

أذى.
وهم التبرعات تلك الفردية دون معرفة أسمائها وهي من البسطاء 
م��ن أهل البحرين غير المعروفين، هؤالء يقدمون الغالي والنفيس 

وهم من يحتاج إلى الدينار.
شكرًا لمن حمل الراية ودشن الحملة، شكرًا )بوحمد( شيخ الشباب، 
ش��كرًا ل��كل من اجته��د وعمل على إنج��اح اليوم الوطن��ي بامتياز، 
نعم فقد كانت حملة وطنية ويومًا وطنيًا. ش��كرًا لش��باِب تلفزيون 
البحري��ن الجن��وِد المجهولين الذين اس��تنفروا قب��ل الحملة بيوم 
وظل��وا مرابطين إلى منتصف الليل في الي��وم الثاني بال كلل وخلف 

الكواليس ومعهم العاملون في وكالة أبناء البحرين.
ش��كرًا للحس��ابات على وس��ائل التواص��ل االجتماع��ي التي فزعت 
للبحري��ن، وتفاعل��ت بحس وطني، ولم تنتظر جزاًء وال ش��كورًا ولن 
تنتظر، وش��اركت بحماس��ة وبفرح��ة عارمة مع كل رق��م يتغير في 
ع��داد التبرعات، وكلها مرصودة.. حتى تلك التي تجاهلت بتعمد!! 

الوطنية ال تحتاج توجيهًا أو أمرًا.
البحرينيون فيهم خير، ومن أطيب الناس، ولم تنتخيهم البحرين مرة 
إال وهي على ثقة بأنهم لن يترددوا أبدًا، ولبيك يا وطننا شعارهم، 
حين طالبتهم بالتطوع تقدم ثالثون ألف من خيرة شبابنا لم يميز 
الوط��ن بينهم، فجميعهم أبناؤه، وحين طالبتهم بالتبرع تبرعوا ب� 
30 مليون خالل عشر ساعات والتبرع لجميع أهل البحرين، ولن يميز 

بين أبنائه.. أليست هذه هي البحرين؟
البحرين - وأي وطن - دون اس��تثناء بحاجة إل��ى راية وطنية دائمًا 
تلم الشمل، وتجمع القلوب، وتنشغل بهمٍّ مشترك. وحين نجح ولي 
العهد وبامتياز في معالجة ملف الجائحة »كورونا« جمع تحت رايته 
كل أه��ل البحرين، وه��ا هو األخ اليوم يكمل أخ��اه، ويجمع البحرين 
تح��ت راية العمل اإلنس��اني المش��ترك، وهؤالء هم أبن��اء الملوك 
خلقوا لخدمة هذا الوطن وأهله وبقيادتهم يس��تطيع أهل البحرين 

أن يحققوا المعجزات إن كنا على قلب واحد.
س��نجتاز هذه الغمة إن ش��اء اهلل م��ا دمنا بهذه الوح��دة، وما دمنا 
به��ذه الروح، وما دمنا بهذا اإليث��ار واألريحية والتعاون.. حفظ اهلل 

البحرين من كل شر.

»كورونا« يعزل رجاًل وحيدًا في »بلدة أشباح« 
أجبرت الثلوج وإجراءات اإلغالق في والية كاليفورنيا 
رجاًل على الحجر الصحي وحيدًا، في »بلدة أشباحص 
بال سكان وسجل حافل بأعمال القتل، إثر عاصفة 

ثلجية مفاجئة.
وقال برنت أندروود، الذي اشترى البلدة مقابل 1.4 
مليون دوالر عام 2018، إنه كان خالل فترة اإلغالق 

والحصار، يحص��ل على الماء من الثلج الذائب بعد 
أن مض��ى أس��بوع على إقامته غي��ر المتوقعة في 

بلدة سيرو جوردو، بوالية كاليفورنيا.
وكان��ت والي��ة كاليفورنيا قد أعلن��ت اإلغالق على 
المس��توى الوطني، كنوع م��ن التدابير واإلجراءات 

االحترازية ضد فيروس كورونا )كوفيد19(.

وق��ال أندروود: »أعتقد أنه ذات صباح اس��تيقظت 
ورأيت الثلج فوق ش��احنتي وفكرت ما الذي أقحمت 
نفس��ي في��ه؟ وتمكن��ت م��ن تهدئة نفس��ي في 
الي��وم التال��ي وقررت أنن��ي سأس��تغل وقتي هنا 
بش��كل مثمر.. وعلى األقل.. أن��ا بالتأكيد معزول 

اجتماعيًا«.

 تحذير من اختبارات 
األجسام المضادة لـ»كورونا«

تلق��ت آمال بريطانيا بش��أن احتمال أن 
تس��اعد اختب��ارات األجس��ام المض��ادة 
لفي��روس كورونا )كوفي��د19( في إنهاء 
اإلغالق »صفعة«، بعد أن شككت منظمة 
الصحة العالمية بهذه االختبارات وما إذا 
كانت توفر أي ش��كل من أشكال المناعة 

للناس.
فبينم��ا علق��ت بريطاني��ا آماله��ا عل��ى 
اختب��ارات األجس��ام المض��ادة للع��ودة 
للحي��اة الطبيعي��ة، ق��ال خب��راء إن هذه 
كان  إذا  م��ا  تثب��ت  ال  ق��د  االختب��ارات 
الش��خص قد طّور مناع��ة وأصبح محميًا 

من اإلصابة مرة أخرى.
ووفق��ًا لتقارير، فقد خصص��ت الحكومة 
دوالر  ماليي��ن   4 حوال��ي  البريطاني��ة 
الختبارات لألجس��ام المضادة، لكنها لم 
تج��د حت��ى اآلن اختبارًا موثوق��ًا به بما 

يكفي الستخدامه.
وف��ي األثناء، حذر منس��ق االختبارات في 
بريطانيا، جون نيوتن، الناس من ش��راء 
االختب��ارات الخاص��ة، وفقًا لم��ا ذكرته 

شبكة »بي بي سي«.
المعتم��دة حت��ى تت��م الموافق��ة على 

اختبارها ونجاعتها.

إحدى المتطوعات تباشر فحص امرأة مسنة، فشكرًا لكل متطوع في حملة مكافحة »كورونا« 

يساعدن األزواج في أعمالهم 
لتفادي تداعيات »كورونا«

أيمن شكل

تس��ببت أزمة فيروس كورونا )كوفيد19( ف��ي تعطيل الكثير من أعمال القطاع الخاص، ما دعا 
أس��رًا بحرينية إلعادة برمجة خططها االقتصادية، وتخفيض مصروفاتها الشهرية لتتواءم مع 
الظ��روف الحالية، وكان للزوج��ة دور كبير في خفض النفقات المنزلي��ة، بل وخلق مصادر دخل 

جديدة ومبتكرة تساعد رب البيت في تعويض خسائره.
وتق��ول إحدى الزوجات، إن زوجها لديه ش��ركة عالقات عامة، لكن بس��بب توق��ف العديد من 
األنشطة االقتصادية، تأثر عمله بصورة واضحة تجاوزت نسبة 50% من دخله الشهري، ولذلك 

بدأت تلقائيًا في تخفيض مصروف المنزل.
وتضي��ف أخرى، يمتلك زوجها مكتبة في المحرق أن األوضاع حاليًا ش��به متوقفة في المكتبة، 
مش��يرة إلى أن زوجها يمارس عمله بفتح المكتبة لكن دون بيع، ما جعلها تفكر في تخفيض 

النفقات من خالل تطوير منتجات وعرضها على مواقع التواصل االجتماعي.

 اختر كتابًا 
ولخصُه بما اليزيد عن 300 كلمة

سيتم نشر المشاركات 

بالصحيفــة 

 يرفق غالف الكتاب 
وصورة المشارك وبيانات التواصل

 جوائز 
تشجيعية ألبرز المشاركات
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مجتمع
واعــــي
#معًا_ضد_الكورونا

(COVID-19)
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ــرى عــاهــل الــبــاد صــاحــب الــجــالــة  أجــ
الملك حمد بن عيسى آل خليفة، أمس، 
األميركي  الــرئــيــس  مــع  هاتفًيا  اتــصــاًل 
دونالد ترامب، جرى فيه بحث عاقات 
الوطيدة  التاريخية  والتعاون  الصداقة 
بين مملكة البحرين والوليات المتحدة 
وتطويرها  تنميتها  وسبل  األميركية، 

في مختلف المجالت.
ــال  ــة الــمــلــك فـــي التـــصـ وأشــــــاد جـــالـ
ــتــعــاون  ــصــداقــة وال بــمــتــانــة عـــاقـــات ال
الصديقين،  البلدين  بين  الستراتيجي 
ــي تــعــزيــزهــا  والـــرغـــبـــة الــمــشــتــركــة فــ
ــر الــتــعــازي  وتــطــويــرهــا، مــعــربــا عــن أحـ
والشعب  تــرامــب  للرئيس  ــمــواســاة  وال
األمــيــركــي الــصــديــق فــي الــذيــن فقدوا 
األميركيين  الــمــواطــنــيــن  مــن  حــيــاتــهــم 
كورونا،  فيروس  عــدوى  تفشي  بسبب 
الدولي  التعاون  أهمية  جالته  مؤكدا 

لمواجهة هذه الجائحة العابرة.

ــإجــراءات  وأشـــاد الــرئــيــس األمــيــركــي ب
ــوء األزمــــة الــراهــنــة،  الــبــحــريــن فــي ضـ
األميركية  المتحدة  الوليات  أن  مؤكدا 
مكافحة  فــي  مــســاعــدة  ألي  مــســتــعــدة 

الوباء.
وعّبر جالة الملك عن بالغ الشكر للرئيس 
األميركي على الموقف، مطْمئنا جالته 

السيطرة على  البحرين في  على نجاح 
الفيروس في هذه المرحلة.

كــمــا أعــــرب جــالــة الــمــلــك عــن تــقــديــره 
للجهود التي تقوم بها الوليات المتحدة 
لــلــحــفــاظ عــلــى األمـــن والســتــقــرار في 
تقوم  ــذي  الـ الــفــاعــل  والــــدور  المنطقة، 
األميركية  العسكرية  القيادة  قــوات  به 

الخليج  فــي  الــدولــيــة  الماحة  لحماية 
ــعــرب وبـــاب الــمــنــدب،  الــعــربــي وبــحــر ال
لتحقيق  ترامب  الرئيس  بجهود  منوها 
والمحافظة  الــطــاقــة  أســـواق  اســتــقــرار 

عليها لدعم نمو القتصاد العالمي.
ــرب الــرئــيــس األمــيــركــي  مــن جــانــبــه، أعـ
تسهيل  على  الملك  لجالة  شكره  عــن 
ــقــيــادة  ــافـــة مــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن ل ــيـ وضـ
تقديره  عن  معبرا  الخامس،  األسطول 
الصادقة،  مشاعره  على  الملك  لجالة 
ــمــتــحــدة  ــات ال ــ ــوليـ ــ ــرص الـ ــ ــدا حـ ــؤكــ مــ
تقوية عاقات  على  وعزمها  األميركية 
الصداقة والتعاون األميركية البحرينية، 
والعمل معا لكل ما من شأنه حماية أمن 
على  والــحــفــاظ  واســتــقــرارهــا  المنطقة 

المصالح العالمية فيها. 
وتم التفاق في التصال على لقاء بين 
جــالــة الملك والــرئــيــس األمــيــركــي في 

المستقبل القريب.

تأكيد أهمية التعاون الدولي لمواجهة “كورونا”
جاللة الملــك في اتصال مع ترامب: رغبة مشــتركة فــي تعزيز العالقات

النواب المنامة - بنا مجلس  من  الحكومة  طلبت 
ــادة الــنــظــر فــي مــشــروع الــقــانــون  إعــ
ــة جــــرائــــم األمـــــــوال  ــابـ ــيـ بـــإنـــشـــاء نـ
ــمــقــدم مـــن عــضــو الــنــائــب  الــعــامــة، ال
تخصيص  ويتضمن  النعيمي،  علي 
تحال  العامة  األمـــوال  لجرائم  نيابة 
الجهات  من  ــواردة  الـ الباغات  إليها 
اإلداريــة  الرقابة  وديــوان  الحكومية 
والمالية ويعين أعضاؤها بأمر ملكي 

بناء على عرض النائب العام.
باألحكام  الكــتــفــاء  الحكومة  ورأت 
المقررة في قانون السلطة القضائية 
الــصــادر بــالــمــرســوم بــقــانــون رقــم 43 
رقم  بالقانون  والمعدل   2002 لسنة 
تخصيص  شــأن  في   2006 لسنة   50
من  أكثر  أو  معين  نــوع  لنظر  نيابات 
الجرائم؛ ليكون بقرار من النائب العام 
بعد موافقة المجلس األعلى للقضاء. 
ما  إذا  أنــه  ماحظاتها  فــي  وأودت 

مجرد  على  القانون  مشروع  اقتصر 
متخصصة  نيابة  إنشاء  على  النص 
العامة،  األمــوال  جرائم  نيابة  تسمى 
إفــراد  فــإن ذلــك يمكن تحقيقه دون 
ــانـــون كـــامـــل لـــذلـــك مـــن خــــال ما  قـ
ــعــام مــن سلطات  يــبــاشــره الــنــائــب ال
السلطة  قــانــون  بموجب  لــه  مخولة 
القضائية بإنشاء نيابات متخصصة، 
وهو ما تم تفعيله في الواقع بإنشاء 
نــيــابــة الـــــوزارات والــجــهــات الــعــامــة، 
ــرة والـــطـــفـــل، ونــيــابــة  ــ ونــيــابــة األســ
ــة الــتــنــفــيــذ. وقــالــت  ــاب ــي ــرور، ون ــمــ ــ ال
من  المنشود  العرض  لــذات  “تحقيقا 
حاليا  يجري  فإنه  القانون،  مشروع 
متخصصة  ــة  ــاب ــي ن إنـــشـــاء  دراســــــة 
على  عــدوانــا  تشكل  التي  بالجرائم 
ــرار بــالقــتــصــاد  ــ الــمــال الــعــام واإلضــ
الوطني، وهو ما يغني عن النظر في 

مشروع القانون المقترح”.

دراسة إنشاء نيابة لجرائم 
اختالس المال العام

)٠٥(

هيكل بسماهيج يعود إلى القرن السابع... وقبور بمقابة من فترة تايلوس

مي بنت محمد: اكتشافات أثرية مذهلة

للثقافة  الــبــحــريــن  هــيــئــة  رئــيــســة  ــدت  أكــ
واآلثار الشيخة مي بنت محمد آل خليفة 
من  العام  هذا  العالم  يعانيه  لما  نظرا  أنه 
التواصل  في  الهيئة  تستمر   ”19 “كوفيد 
على  ــدد  “أشـ بقولها  بــعــد،  عند  العالم  مــع 
أهمية الثقافة وأهمية تسليط الضوء على 
الماضي والحتفال به؛ باعتبار أن الثقافة 
مع  خصوصا  للحياة،  مضافة  قيمة  هــي 

صعوبة التواصل الحالي”.
جاء ذلك على هامش المؤتمر الصحافي 
البحرين  متحف  من  الهيئة  نظمته  الــذي 
مستجدات  لشرح  أمــس؛  صباح  الوطني 
التنقيبات األثرية للموسم 2019 - 2020.

ــر الــمــكــتــشــفــات األثـــريـــة قــالــت  وعــــن آخــ
الشيخة مي “حقق الموسم األثري 2019 
مختلفة  مواقع  في  مهمة  نتائج   2020  -
بجميع أنحاء البحرين. على سبيل المثال 

ل الحصر كشفت الحفريات في مقابة عن 
األول  الــقــرن  بنحو  تايلوس  لفترة  قبور 
إلى القرن الثاني الميادي، وفترة دلمون 
المبكرة بفترة األلفية الثانية قبل المياد”.

وأردفــــــت الــشــيــخــة مـــي “كـــذلـــك هــنــالــك 
الــمــحــرق، بسماهيج،  رائـــع فــي  اكــتــشــاف 

حيث تم الكشف عن هيكل يعود تاريخه 
أو  الميادي، وربما دير  السابع  القرن  إلى 
كنيسة، إذ كانت سماهيج مركز المسيحية 
قبل وبعد ظهور اإلسام، ومن هنا نستدل 
على التاريخ الطويل للتسامح الديني في 

مملكة البحرين”.

الحديقة الدلمونية

المنامة - بنا

صرح رئيس األمن العام الفريق طارق الحسن بأن مديريات الشرطة 
القرار  المقررة بحق مخالفي  القانونية  اإلجــراءات  اتخاذ  ماضية في 
والصناعية  التجارية  والمحال  العامة  األماكن  مرتادي  بإلزام  الــوزاري 
المقررة؛  الحترازية  اإلجــراءات  ضمن  ذلك  باعتبار  الكمامة؛  بارتداء 
للحد من انتشار فيروس كورونا. وأوضح أن عدد المخالفات المضبوطة 
منذ بدء تنفيذ القرار تجاوز المئة مخالفة، بعدما كانت شرطة خدمة 
الكمامة  استخدام  أهمية  لتأكيد  توعوية؛  نفذت حمات  قد  المجتمع 
باألماكن العامة، في حال اقتضت الضرورة خروج المواطن أو المقيم 

من منزله للحصول على الحتياجات الضرورية والمعيشية.
األول  المقام  فــي  تستهدف  القانونية  ــراءات  اإلجــ هــذه  أن  وأضـــاف 
منوًها  لمجتمعه،  لنفسه؛ حماية  أن حمايته  منطلق  من  الفرد،  سامة 
في الوقت ذاته إلى أن التقيد بمبدأ التباعد الجتماعي من بين أهم 
اإلجراءات الواجب اللتزام بها في طوابير النتظار أو أثناء التسوق 
من خال الحرص على أل تقل المسافة بين أي شخص وآخر عن متر.

وشدد رئيس األمن العام على ضرورة اللتزام المطلق بكامل التدابير 
مجتمعيا  واجبا  يعد  ما  كــورونــا،  فيروس  انتشار  من  للحد  الوقائية؛ 

بالدرجة األولى.

ضبط أكثر من 100 مخالفة 
المنامة - بنفتعدم لبس الكمامة

ــنــــت شـــركـــة  ــ ــل أعــ
ــن  ــت” عـ ــ ــ ــفـ ــ ــ ــنـ ــ ــ “بـ
ــقـــيـــق قـــفـــزة  تـــحـ
كــبــيــرة فـــي عــدد 

تطبيق  عبر  والمدفوعات  المعامات 
)BenefitPay(؛ تزامًنا مع  “بنفت بي” 
تفعيل اإلجراءات الحترازية لتقليل 

مخاطر انتشار كورونا.

نمو غير مسبوق 
لمعامالت “بنفت بي”

)09(

)04(

صرح المدير العام لإلدارة العامة  «
للدفاع المدني بأن الدفاع المدني 

ومنذ انطالق الحملة الوطنية 
للحد من انتشار فيروس كورونا، 

نفذ نحو 13894 عملية تطهير 
بعدد من المنشآت والمرافق 

الحيوية.

من المقرر أن تقوم شؤون  «
البلديات بوزارة األشغال 

والتخطيط العمراني بتوفير 
وتوصيل وتركيب 16 جهازا آليا 

لتوزيع أكياس القمامة على 
جميع المحافظات.

أعلن البنتاغون، أمس، تمديد  «
تعليق جميع تحركاته المقررة 
في العالم حتى 30 يونيو، مع 
تخفيف القيود على عمليات 

إعادة االنتشار وإعادة الجنود إلى 
الواليات المتحدة.

هناك العديد من األشخاص الذين  «
يعانون من مشكلة السمنة 

المفرطة نتيجة تناول األطعمة 
الجاهزة وغير الصحية، التي 

تتكون من نسبة عالية من 
السعرات الحرارية والدهون 

المشبعة المهدرجة.

استعرض مقيم ومكتشف  «
الحكام اآلسيوي رئيس قسم 

شؤون الحكام باالتحاد البحريني 
لكرة القدم جاسم محمود، أبرز 

التعديالت التي طرأت على قانون 
لعبة كرة القدم للموسم الرياضي 

الجديد 2020 - 2021.

0708121914

استعراض أبرز تعديالت قانون كرة القدمأفضل ريجيم صحي برمضانالبنتاغون يمدد تجميد تحركاته16 جهازا لتوزيع أكياس القمامة14 ألف عملية تطهير

المنامة - بنا

األمن  مستشار  الشباب  وشــؤون  اإلنسانية  لألعمال  الملك  جالة  ممثل  أشــاد 
الشيخ  اإلنسانية سمو  الملكية لألعمال  المؤسسة  أمناء  الوطني رئيس مجلس 
الحملة  مع  المواطنون  أبــداه  الــذي  الكبير  بالتجاوب  خليفة  آل  حمد  بن  ناصر 
الوطنية “فينا خير” لتمثل أروع صور التعاضد والتاحم والتكافل في المجتمع 
الجهود  في  للمساهمة  والتبرع  للمشاركة  وتسابقوا  الجميع  هب  إذ  البحريني، 
الوطنية للتصدي لوباء كورونا. وأضاف سموه: نقدر جميع األفراد والمؤسسات 
الوطن،  نــداء  تلبية  إلى  سارعوا  الذين  األطفال  وحتى  والجمعيات  والشركات 
األمر الذي يعكس التاحم الكبير بين القيادة والشعب ويرسخ العادات الحميدة 

التي عرف بها أهل البحرين منذ القدم من تعاضد وتعاون ومحبة.

ناصر بن حمد: البحرينيون 
“فيهم خير” ومحبة للوطن

)٠٢(

“فيـنـا خـيـر”... تبرعـات بسـخاء
ــطـــي ــفـ ــنـ الـ الـــــقـــــطـــــاع  ــة  ــ ــم ــ ــاه ــ ــس ــ م دوالر  مــــلــــيــــون   18

ديــــنــــار مــــاليــــيــــن   10 ــو  ــ ــح ــ ــن ــ ب تــــتــــبــــرع  “مــــمــــتــــلــــكــــات” 

ــار ــ ــنـ ــ ديـ ــون  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ مـ  3.5 تــــــقــــــدم  ــو”  ــ ــكـ ــ ــلـ ــ ــتـ ــ “بـ شــــــركــــــة 

ــار  ــ ــن ــ ــون دي ــ ــي ــ ــل ــ ــع م ــ ــربـ ــ ــم الـــحـــمـــلـــة بـ ــ ــدعـ ــ “اإلســــــــالمــــــــي” يـ

الـــتـــجـــاري” ــي  ــج ــي ــل ــخ “ال ــة  ــم ــاه ــس م ديـــنـــار  ألــــف   200)09 - 07 - 03 - 02(

دونالد ترامب جاللة الملك

أمل جناحي
صدفة بريادة األعمال 

خير من ألف ترتيب
)17(

ليلى مال اهلل

إبراهيم النهام
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األحد 19 أبريل 2020 - 26 شعبان 1441 - العدد 4205

تعزيز مكافحة “كورونا” والمســاهمة في مواجهة التحديات لتأمين االستقرار

مساهمة القطاع النفطي في “فينا خير”

في ظل االهتمـــام الكبير الذي يوليه 
عاهـــل البالد صاحـــب الجاللة الملك 
حمد بن عيسى آل خليفة، ومساعي 
الـــوزراء  رئيـــس  برئاســـة  الحكومـــة 
صاحب الســـمو الملكي األمير خليفة 
والجهـــود  خليفـــة،  آل  ســـلمان  بـــن 
بقيـــادة  البحريـــن  لفريـــق  المتميـــزة 
ولي العهد نائب القائد األعلى النائب 
األول لرئيس مجلس الوزراء صاحب 
السمو الملكي األمير سلمان بن حمد 
فيـــروس  محاربـــة  فـــي  خليفـــة  آل 
كورونا، ســـاهمت الشـــركات النفطية 
التابعـــة للهيئة الوطنية للنفط والغاز 
بمبلـــغ وقدره 18 مليون دوالر، ضمن 

الحملـــة الوطنية لمكافحـــة فيروس 
كورونـــا “#فينـــا خيـــر” التي دشـــنتها 
المؤسسة الملكية لألعمال اإلنسانية 
برئاســـة ممثل جاللـــة الملك لألعمال 
اإلنسانية وشـــؤون الشباب مستشار 
األمـــن الوطني رئيـــس مجلس أمناء 
المؤسسة الملكية لألعمال اإلنسانية 
آل  حمـــد  بـــن  ناصـــر  الشـــيخ  ســـمو 

خليفة.
 وتأتي الحملـــة ضمن جهود المملكة 

فيـــروس  مكافحـــة  لتعزيـــز  الغاليـــة 
مواجهـــة  فـــي  والمســـاهمة  كورونـــا 
التحديات لتأمين االســـتقرار األمني 
والنفســـي واالقتصـــادي والمعيشـــي 
لمملكـــة البحريـــن فـــي هـــذه الفتـــرة 
الصعبـــة، حيـــث إن دعم حملـــة )فينا 
خير تعتبر( من المســـؤولية الوطنية 
حـــب  ترســـخ  التـــي  واالجتماعيـــة 
الوطـــن ومعنـــى التعـــاون والتعاضد 
بيـــن جميـــع المؤسســـات الحكوميـــة 

والخاصـــة فضال عن االفـــراد لكل ما 
هو خير وصالح للبلد. 

نفـــط  شـــركة  مـــن  كل  وســـاهمت 
وقـــدره  بمبلـــغ  )بابكـــو(  البحريـــن 
10.5 مليـــون دوالر وشـــركة تطويـــر 
للبتـــرول 5.5 مليـــون دوالر وشـــركة 
غاز البحرين الوطنية )بناغاز( مليون 
لصناعـــة  الخليـــج  وشـــركة  دوالر 
مليـــون  )جيبـــك(  البتروكيماويـــات 

دوالر.

المنامة - بنا

تعاون السلطتين

بــات أمــًرا مؤكــًدا أن قوانيــن عصــر كورونــا البــد وأن تختلف عــن تلك الســائدة قبل 
“الجائحــة”، وألن رئيــس مجلــس الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي األميــر خليفــة بن 
ســلمان حفظــه هللا فــي مســتهل اجتماعاتــه المكوكيــة ســواء تلــك التــي تــرأس من 
خاللها اجتماع مجلس الوزراء اإلثنين الماضي أم تلك التي دعا فيها رئيسا مجلسي 
النــواب والشــورى كانــت األحاديث منصبة حول كيفية التعامــل مع عصر الوباء، مع 
آثــاره واجتياحاتــه، مــع تجاذباتــه وتداعياتــه، وألن البصيرة الثاقبــة ال تضل جادتها 
المنشــودة عند القادة الحكماء، فإن األب الرئيس باشــر التركيز على ضرورة تعديل 
بعــض القوانيــن التي تصب في اتجاه دعم بعض األنشــطة والقطاعات االقتصادية، 
خاصة تلك التي انعكست عليها الجائحة بشكل ساِفر وشامل، أما المواطن فالبد أن 
يكون القاســم األعظم المشــترك بين هذا وذاك، بين عصر الوباء وتراكماته، وما كان 

سائًدا قبل “االجتياح” وتشريعاته.
التعــاون بيــن الســلطتين التنفيذيــة والتشــريعية هو كلمة الســر في ســبر أغــوار هذا 
المعالــم  واضــح  نيابــي  بإعــالن  إال  تغييرهــا  يمكــن  ال  فالقوانيــن  الجديــد،  الــدرب 
والتفســيرات، والحمايــة التشــريعية ألي تغييــر فــي منظومــة، أو تطوير في نشــاط، 
أو اســتحداث لسياســة كان وســيظل بمثابة السند الفاعل القاطع الحاسم ألي تحرك 
مستقبلي بعد أن يزول الخطر، أو حتى بعد مرحلة التعايش مع الجائحة وكأنها أمر 

واقع، ضيف ثقيل على المعمورة، مستعمر جديد لإلنسانية واإلنسان.
إن رؤيــة الرئيــس القائد القائمة على ســد الذرائع، وتلك المعتمدة على إســتراتيجية 
تجســيد التحــوط، إنمــا توضح إلى أي مدى يمكن أن تكــون الوقاية خير من العالج، 
وإلــى أي مــدى تلعــب خبــرة الســنين ذلــك الــدور المصيــري الــذي ُيثبت أقــدام األمم 
ويجعلها أكثر قدرة على تصويب المسارات، وتفنيد التوجهات، وتغيير االتجاهات، 
كلما كان الخطر قريًبا، وكلما كانت الكوارث ُمحدقة، وكلما كان بيت القصيد بعيًدا.

حالة خاصة من الرضا والتراضي بين القيادة والشعب، تلك التي تعتمد فيها الدولة 
ويرتكــن إلــى فضائلهــا ســمو الرئيــس، كلمــا كانــت حجــارة التعثــر كثيفــة فــي األفق، 

وأفضال التشافي أكثر شفافية عند تجاوز المعضلة.
كورونــا أو غيــره، جائحــة أو كارثــة كاســحة ال يمكــن مواجهتهــا إال بأمم متســامحة، 
أمــم ال تكيــل بمكياليــن، وال تــرد الصــاع صاعيــن، أمــم تتســم بالقدرة علــى التعايش 
والتراحــم، علــى تعزيــز أســانيد البقــاء والركــون إليهــا، وتصفيــف شــجيرات العــزة 
واالستشهاد بها، وااللتحام مع جموع الشعب العامل وإعادة ترتيب وتعضيد أواصر 

قوتها وعوامل بقائها.
كورونــا أو غيــره، جديــًدا هذه المرة على كون غير مســتعد، على أمم ال تؤمن، وعلى 
قوميات ال تجيد التعامل بالحسنى، ونحمد هللا ونشكر فضله أننا ننتمي ألمة محمد 
)ص( التــي عرفــت اإليمــان فــي المهــد، وأدركت التراحــم منذ والدة العقيــدة وطلوع 
البــدر فــي أفــق “المدينــة”، فمــا كان لها أو لنــا إال االعتصام بحبــل هللا، إال اإليمان بأن 

الفرقة ال تفيد، واالنقسام ال يبني أمة وال ينقذ شراعا.
مــن هنــا يــدرك الرئيــس دائًما أن التعــاون خير ألف مرة من التشــرذم، والتكاتف أكثر 
بركــة وامتــالء من الطــرق المتفرقة التي تقضي على الــزرع والضرع، ومن هنا نرفع 
جميًعا القبعات لخليفة بن ســلمان بأنه اســتهل نشــاطه المكثف بتلك اللقاءات التي 
جمعــت خليــة األزمــة مــع الســلطتين، والســلطتان مع ســموه شــخصًيا، وكل أطراف 
معادلــة المنظومــة، باإليمــان بأننــا أقوى من الجائحــة، واالمتنان بأن لنا قادة أشــداء 
يســتطيعون الدفــاع عن شــعبهم، وشــعبهم من ورائهــم يهتف بالــروح بالحب نفديك 

يا بحرين.

بقلم:  الدكتور عبداهلل الحواج

“ممتلكات” تتبرع بنحو 10 ماليين دينار لـ “فينا خير”
البحريـــن  ممتلـــكات  شـــركة  أعلنـــت 
القابضـــة “ممتلـــكات”، صنـــدوق الثـــروة 
الســـيادي والذراع االستثمارية لألصول 
لمملكـــة  االســـتراتيجية  النفطيـــة  غيـــر 
خـــالل  مـــن  مســـاهمتها  عـــن  البحريـــن، 
شـــركاتها التابعة والمملوكـــة بالكامل لها 
 9,910,000 بمبلـــغ  الزميلـــة  وشـــركاتها 
دينـــار دينـــار لحملـــة “فينـــا خيـــر”؛ دعًما 
للجهـــود الوطنيـــة الرامية إلـــى التصدي 

لفيروس كورونا )كوفيد 19(. 
ح نائـــب رئيـــس  وبهـــذه المناســـبة، صـــرَّ

مجلـــس الـــوزراء رئيـــس مجلـــس إدارة 
القابضـــة  البحريـــن  ممتلـــكات  شـــركة 
الشـــيخ خالد بن عبـــدهللا آل خليفة بأن 
“ممتلـــكات” وإيماًنـــا منهـــا بمســـؤوليتها 
جميـــع  تدعـــم  فإنهـــا  المجتمـــع،  تجـــاه 
الجهود الوطنية لمواجهة هذا الفيروس، 
فيـــروس  انتشـــار  منـــع  إلـــى  والهادفـــة 
كورونـــا علـــى نحـــو يترجـــم التوجيهات 
الســـامية لعاهـــل البالد صاحـــب الجاللة 
خليفـــة،  آل  عيســـى  بـــن  حمـــد  الملـــك 
والمســـاعي الحثيثـــة التـــي تضطلـــع بها 
الحكومة برئاسة رئيس الوزراء صاحب 
الســـمو الملكي األمير خليفة بن ســـلمان 

آل خليفة، والمتابعة الدؤوبة واالهتمام 
الشـــخصي المتواصـــل الـــذي يوليه ولي 
العهـــد نائب القائد األعلـــى النائب األول 
لرئيـــس مجلس الوزراء صاحب الســـمو 
الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة.

وقـــال “إن دعـــم ممتلـــكات لحملـــة فينـــا 
إحـــدى  مـــن  واحـــدة  تعـــد  التـــي  خيـــر، 
المبـــادرات الناجحـــة التي القـــت تأييًدا 
الملـــك  واســـًعا وأطلقهـــا ممثـــل جاللـــة 
الشـــباب  وشـــؤون  اإلنســـانية  لألعمـــال 
مستشـــار األمن الوطنـــي رئيس مجلس 
لألعمـــال  الملكيـــة  المؤسســـة  أمنـــاء 
اإلنســـانية ســـمو الشـــيخ ناصـــر بن حمد 

آل خليفـــة، تؤكـــد التـــزام الشـــركة بمبدأ 
واســـتعدادها  المجتمعيـــة  المســـؤولية 
مـــا  كل  فـــي  بفاعليـــة  لإلســـهام  الدائـــم 
يضمن للمملكة مواصلة مســـيرة التنمية 
الشـــاملة في ظل قيادة صاحب الجاللة 

الملك”.
وأكـــد أن فريـــق البحرين الذي تتشـــرف 
التابعـــة  شـــركاتها  وســـائر  ممتلـــكات 
والزميلة بأن تكون عضًوا فيه، يستحق 
الدعـــم  كل  ومؤسســـات،  أفـــراًدا  منـــا، 
واإلســـناد، بما يقوي ويشـــد مـــن عزيمة 
المخلصيـــن  األوفيـــاء  البحريـــن  أبنـــاء 
الذين يقفون بكل بســـالة وشـــجاعة في 

خـــط الدفاع األول؛ لتبقى البحرين آمنة 
مســـتقرة، وليبقى أبناؤها وكل من يقيم 
علـــى أرضها مطمئًنا، لثقة الجميع بقدرة 
فريـــق البحرين الذي يقـــوده بكل حكمة 
واقتـــدار صاحـــب الســـمو الملكـــي ولـــي 
العهـــد نائب القائد األعلـــى النائب األول 
لرئيـــس مجلـــس الـــوزراء علـــى تحويل 
هذه التحديات إلى فرص، سائاًل المولى 
العلـــي القديـــر أن يديـــم علـــى البحريـــن 
وقيادتها وشـــعبها نعمـــة األمن والصحة 
والعافيـــة، وأن يحفـــظ الجميـــع مـــن كل 

سوء.
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الشيخ خالد بن عبد الله

سمو الشيخ ناصر بن حمد
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ناصر بن حمد: البحرينيون “فيهم خير” ومحبة للوطن
ديــنــار مــلــيــون   21 تجمع  ــا”  “كـــورونـ بمكافحة  المساهمة  حملة 

أشاد ممثل جاللة الملك لألعمال اإلنسانية وشؤون الشباب مستشار األمن 
الوطنــي رئيــس مجلــس أمنــاء المؤسســة الملكية لألعمال اإلنســانية ســمو 
الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة بالتجاوب الكبير الذي أبداه المواطنون مع 
الحملــة الوطنية “فينا خيــر” لتمثل أروع صور التعاضد والتالحم والتكافل 
فــي المجتمــع البحرينــي. حيــث هــب الجميــع وتســابقوا للمشــاركة والتبــرع 

للمساهمة في الجهود الوطنية للتصدي لوباء كورونا.

وقال ســـموه بأن نجاح هذه الحملة جاء 
تجاوبا مع المبادرات الكبيرة التي أطلقها 
جاللـــة الملـــك، لحفـــظ وســـالمة مملكـــة 
البحرين وجميع من عليها من المواطنين 
والمقيميـــن، منذ بداية ظهور هذا الوباء، 
حيث وضع صحة المواطنين والمقيمين 
علـــى رأس األولويـــات، وأمـــر بتخصيص 
اإلنســـان  لحمايـــة  كبيـــرة  ميزانيـــة 
الوبـــاء،  هـــذا  مـــن  الوطنـــي  واالقتصـــاد 
لتكون البحرين رائدة في التصدي لوباء 

كورونا على المستوى العالمي.
جاء ذلك بمناســـبة النجـــاح الذي حققته 
حملـــة “فينا خير” في يومهـــا األول الذي 
انطلق عبر تلفزيون البحرين مساء أمس 
األول مـــن الســـاعة الثانية ظهـــرا وحتى 

الساعة الثانية عشرة فجرا.
وقال سموه إننا نهدي نجاح هذه الحملة 
إلى قائد هذا الوطن وراعيه عاهل البالد 
جاللـــة الملـــك حمد بن عيســـى آل خليفة 
الملكيـــة  للمؤسســـة  الفخـــري  الرئيـــس 
لجاللتـــه  ونتقـــدم  اإلنســـانية،  لألعمـــال 
بخالـــص الشـــكر والتقدير على مـــا يوليه 
مـــن اهتمـــام كبير لحفظ صحة وســـالمة 
مملكـــة  فـــي  والمقيميـــن  المواطنيـــن 
البحريـــن، ممـــا أكســـب مملكـــة البحريـــن 
الســـمعة الطيبـــة واإلشـــادة الدوليـــة مـــن 
منظمـــة الصحـــة العالميـــة بفضـــل هـــذه 
التوجيهـــات الســـامية لصاحـــب الجاللـــة 

الملك.
للحكومـــة  الحثيثـــة  الجهـــود  مثمنيـــن 
برئاســـة رئيـــس الـــوزراء صاحب الســـمو 
الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة، 
ومـــا يقـــوم بـــه فريـــق البحريـــن الوطني 
من جهـــود جبارة للتصـــدي لوباء كورونا 
بقيـــادة ولـــي العهـــد نائـــب القائـــد األعلى 
النائـــب األول لرئيـــس مجلـــس الـــوزراء 
صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان 
بـــن حمـــد آل خليفـــة، والـــذي يعمـــل بكل 
جـــد الحتواء ومنع انتشـــار وبـــاء كورونا 
)كوفيـــد 19( فـــي المملكـــة، عبـــر تطبيـــق 
واإلجـــراءات  الدوليـــة  المعاييـــر  كافـــة 

االحترازية لمواجهة الفيروس.
وقـــال ســـموه لقد أثبـــت شـــعب البحرين 
بأننا جميعا على مستوى المسؤولية، وأن 
حـــب الوطن والقيـــادة الحكيمة لســـيدي 
جاللة الملك راسخا في القلوب متجذرة 
فـــي الوجدان، حيث هب الشـــعب لتلبية 
نـــداء الوطـــن وأثبتنـــا للعالـــم بأننـــا نقف 
صفا واحدا مع الجهود الوطنية المباركة 
 )COVID-19( للتصدي لفيروس كورونـــا
التـــي يقودها بـــكل جدارة واقتـــدار ولي 
العهـــد نائب القائـــد األعلـــى النائب األول 
لرئيـــس مجلـــس الوزراء صاحب الســـمو 
الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة.

بـــكل فخـــر  نذكـــر  أننـــا  وأضـــاف ســـموه 
مســـاهمات جميع المواطنين والشـــركات 
هـــذه  فـــي  والمؤسســـات  والبنـــوك 
الحملـــة الوطنيـــة، ونقـــدر جميـــع األفراد 
والجمعيـــات  والشـــركات  والمؤسســـات 
وحتى األطفال الذين ســـارعوا إلى تلبية 
نـــداء الوطـــن بتقديم الدعم والمســـاهمة 
فـــي هـــذه الحملـــة؛ األمـــر الـــذي يعكـــس 
التالحـــم الكبيـــر بيـــن القيـــادة والشـــعب 
ويرســـخ العـــادات الحميـــدة التـــي عرف 
بهـــا أهـــل البحرين منذ القـــدم من تعاضد 
وتعـــاون ومحبـــة حتـــى اشـــتهروا بذلـــك 
أو  بالجديـــد  ليـــس  وهـــذا  بـــه،  وعرفـــوا 
المســـتغرب علـــى شـــعب البحريـــن، فقـــد 
المواقـــف  مـــن  العديـــد  فـــي  ذلـــك  رأينـــا 
والمبـــادرات التـــي قـــام بهـــا العديـــد مـــن 
المواطنيـــن، وكذلـــك العـــدد الكبيـــر مـــن 

المتطوعين الذي بلغ عشرات اآللف.
بهـــذه  نعبـــر  نـــود أن  وقـــال ســـموه كمـــا 
المناســـبة عن خالـــص اعتزازنـــا بالجهود 
التـــي  الشـــجاعة  والتضحيـــات  الكبيـــرة 
هـــذه  فـــي  الطبـــي  الـــكادر  بهـــا  يقـــوم 
يجعلهـــم  ممـــا  االســـتثنائية  الظـــروف 
الجنـــود فـــي الصفـــوف األولى فـــي هذه 
الحـــرب التـــي نخوضها ضد هـــذا الوباء، 
المبـــادرات المجتمعيـــة التـــي يقـــوم بهـــا 
للتصـــدي  والمتطوعـــون  المواطنـــون 
لوبـــاء كورونـــا )كوفيـــد19-(، والتعريـــف 

بمخاطـــره وطـــرق تجنبـــه والوقاية منه، 
حيث التـــزام المواطنيـــن والمقيمين في 
مملكـــة البحريـــن واالمتثـــال للتعليمـــات 
واإلجـــراءات االحترازيـــة الصـــادرة مـــن 
فريـــق البحريـــن الوطني للتصـــدي لوباء 
كورونـــا واإلجـــراءات االحترازيـــة، هـــي 
خـــط الدفاع األول للتصدي لهـــذا الوباء، 
الـــذي ال يفـــرق بيـــن عـــرٍق أو ديـــن أو أي 
انتماء فكري أو اجتماعي أو طائفة، وهو 
ما يســـتوجب تضافر الجهـــود لمكافحته 
والتصـــدي له بما يحفظ صحة وســـالمة 
الجميـــع، وقـــد أثبتـــت مملكـــة البحريـــن 
بقيادة جاللة الملك وحكومتها الرشـــيدة 
ورجالهـــا األوفيـــاء وشـــعبها الواعي على 

ريادتها في هذا الشأن.
بجميـــع  واعتزازنـــا  فخرنـــا  مكرريـــن 
المســـاهمين فـــي هـــذه الحملـــة الوطنية، 
ونســـأل هللا ســـبحانه وتعالـــى أن يحفظ 
مملكتنا الغالية وقيادتنا الرشيدة وشعب 
البحريـــن الوفـــي، والبحرين تســـتحق أن 
يتكاتـــف الناس من أجلها، وكما ســـبق أن 
ذكرت إلى أن المسألة ليست مادية بقدر 
ما هي وقفـــة ومواطنة ورد الجميل لبلد 

المعطاء.
مـــن جهته، تقدم األمين العام للمؤسســـة 
مصطفـــى  اإلنســـانية  لألعمـــال  الملكيـــة 
الســـيد بخالص الشـــكر واالمتنان لجاللة 
فـــي  وتوجيهاتـــه  رعايتـــه  علـــى  الملـــك 
دعـــم المحتاجين علـــى مختلـــف فئاتهم 

ومواقعهم.
وقـــال الســـيد لقـــد كان يوم أمـــس األول 
يوما جميال ومشـــرفا في تاريخ البحرين 
بتحقيـــق 21 مليـــون دينـــار مـــن الشـــعب 
لدعـــم جهـــود مكافحة فيـــروس كورونا، 
فالعبـــرة ليســـت فـــي المبلـــغ، وإنمـــا فـــي 
المبـــدأ والصورة الملحميـــة الجميلة التي 

رسمها الشـــعب من خالل تجاوبه الكريم 
مع هذه الحملة.

ومنتظمـــة،  مســـتمرة  الحملـــة  أن  وأكـــد 
إلـــى ما بعـــد شـــهر رمضـــان، وأن المجال 
ال يـــزال مفتوحـــا أمـــام الجميـــع؛ لشـــرف 
المشـــاركة في هذه الحملة المباركة، وقد 
تـــم ترتيـــب عمليـــة التبرع لتكون ســـهلة 
وميســـرة ســـواء كانـــت ماديـــة أو عينية 
وذلك عبر الموقع اإللكتروني للمؤسســـة: 
مـــن  أو   https://www.rco.gov.bh
BH66N- المصرفـــي الحســـاب   خـــالل 
BOB00000082109370 بنـــك البحرين 

الوطني.
يذكـــر بـــأن المؤسســـة الملكيـــة لألعمـــال 
اإلنســـانية منـــذ بدايـــة ظهـــور فيـــروس 
كورونـــا، أطلقـــت العديـــد مـــن المبادرات 
الكريمـــة،  الملكيـــة  للتوجيهـــات  تنفيـــذا 
حيـــث تـــم توزيـــع مكرمـــة جاللـــة الملك 
علـــى 1000 أســـرة مـــن األســـر المكفولـــة 
لـــدى المؤسســـة األســـر المســـجلة وزارة 
العمل والشـــؤون االجتماعية، كما قدمت 
مســـاعدات ألكثـــر من 500 مـــن أصحاب 
المشاريع متناهية الصغر من بنك األسرة 
االجتماعيـــة،  والشـــؤون  العمـــل  ووزارة 
إضافـــة إلى دعم أكثر من 100 كفيف من 

المحتاجين، والذين فقدوا وظائفهم. 
كمـــا قامـــت بتفعيـــل دور لجنـــة التطـــوع 
بالمؤسســـة لخدمـــة األســـر المكفولة لدى 
المؤسسة والمحتاجة إلى الدعم بإطالق 
برنامـــج )أدويتـــك في بيتـــك(، حيث قام 
المتطوعـــون بإيصـــال األدويـــة للمرضى 
وكبـــار الســـن إلـــى بيوتهـــم أو مرافقتهـــم 
احتياجاتهـــم  وشـــراء  المستشـــفى  إلـــى 

الضرورية. 
كما تم توفير 13 متطوعة من المتدربين 
علـــى التمريـــض والمهن الصحيـــة للعمل 
مـــع وزارة الصحـــة خـــالل هـــذه الظروف 
االســـتثنائية، إضافـــة إلى إنتـــاج كممات 
المنتجـــة  األســـر  مـــع  بالتعـــاون  الوجـــه 
المنتســـبة للمؤسسة وبإشراف من وزارة 
الصحـــة، وتنظيـــم حملـــة إعالميـــة عبـــر 
التلفزيون ووسائل التواصل االجتماعي؛ 
لتخليـــد دور القيادة ودور الطاقم الطبي 
فـــي جميـــع اإلجـــراءات االحترازية التي 
تم اتخاذها ضد فيروس كورونا ) كوفيد 
19(، ولتوعيـــة المجتمـــع البحرينـــي بهذا 

الفيروس.

المنامة - بنا
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ستنتصر البشرية وستعود إلى قاعدة القيم الرزينة
Û  كان العالم في حاجة إلى صدمة، إلى شــيء ما

يوقظه ويهز ضميره؛ فقد بلغ السيل الُزبى على 
أثر انهزام النظام االشتراكي بنظرياته السياسية 
النظــام  وَغَلَبــْة  واالجتماعيــة،  واالقتصاديــة 
الرأســمالي بأدواته وأساليبه الوحشية، مما أدى 
إلــى حــدوث انعطــاف وتحول خطير فــي القيم 
والمعاييــر اإلنســانية واألخالقيــة. وخــذ بعــض 
األمثلة على ذلك: مطربة خليجية كانت مغمورة 
حتى عهد ليس ببعيد جًدا، طفحت وقفزت إلى 
الواجهة، واعتادت على أن تستعرض باستعالء 
واســتفزاز فــي طائرتهــا الخاصــة مــا تكتــزه من 
أمــوال، ومــا تقتنيــه مــن أثمــن وأنفــس الحلــي 
والمجوهــرات، ومــا تملكــه مــن ســيارات فارهــة 
وأطيــان وفلل وشــقق فاخرة فــي مختلف دول 
العالــم، ومــا تنفقه علــى رحالتهــا وعطلها وعلى 
واإلكسســوارات  الفســاتين  وشــراء  تصميــم 
والعطــور ومســتحضرات التجميــل، ومــا تنفقــه 
أيًضــا علــى الجراحيــن الذيــن يجــرون عمليــات 
تغيير مالمح الوجه وتقاطيع الجسم )وال أقول 
عمليــات التجميــل؛ ألن العطار ال ُيعيد أو ُيصلح 
ما أكله أو أفسده الدهر(، إلى جانب ما أصبحت 
مــن حظــوة ومكانــة  المطربــة  بــه هــذه  تتمتــع 
وشــهرة واســعة. وال تنحصر مثــل هذه الحاالت 
فــي منطقتنــا بــل إنهــا منتشــرة فــي كل أنحــاء 
العالــم، بينمــا أكبــر وأشــهر دكتور أو بروفيســور 
فــي الجامعــة يفنــي نصــف عمــره ويقضيــه في 
التحصيل العلمي أواًل ثم يباشــر بإحراق الباقي 
مــن شــمعة عمــره متفانًيــا فــي تعليــم وإعــداد 
وتهيئــة األجيال القادمة؛ ولكنه بالكاد يســتطيع 
فــي نهايــة المطــاف أن ُيكون أســرة ويبنــي بيًتا 

الئًقــا له وألفراد أســرته ويضمــن ألبنائه التعليم 
الجيــد، والحــال كذلــك بالنســبة لكبــار األطبــاء 
والجراحيــن والمهندســين والمحاميــن وغيرهم 
الذيــن ال ُيطلــق  المهنييــن والمتخصصيــن  مــن 
عليهــم “نجوم”، والذين يعملــون ويكدحون في 
كل زاويــة من المعمورة من أجل المســاهمة في 
خدمة اإلنســانية ورقيها، ومن أجل توفير لقمة 

العيش الكريم لهم وألسرهم.

Û  وقــد ُنِقــَل لــي، والعهــدة علــى الناقــل، أن مديرة
مدرســة كبيــرة من حملــة شــهادة الدكتوراه في 
إحــدى دول الخليــج العربــي تقــول إن جارتهــا 
خريجــة المرحلة الثانوية أصبحت “فاشانســتا” 
بعــد أن انخرطــت فــي مهنــة جديــدة يمكــن أن 
نسميها مهنة “الفاشانستنة”، وأن دخلها الشهري 
أصبح يفوق مجموع المرتبات الشهرية للمديرة 
فــي  والعامــالت  والمشــرفات  المدرســات  وكل 
المدرســة مجتمعــات، إلى جانــب أن هذه المهنة 
توفــر مزايــا ومنافــع أخــرى كثيــرة ال توفر مهنة 

التدريس أًيا منها.

Û  وعلــى مســتوى العالــم، فحــدث وال حــرج، فكــم
وكــم  فاشانســتا،  وكــم  راقصــة،  وكــم  مطــرب، 
ممثلــة، وكم العب كــرة قدم، وكم مقدم برامج، 
والمليونيــرات؛  األثريــاء  عــداد  فــي  أصبحــوا 
مــن  والمليونيــرات  األثريــاء  بعــدد  وقارنهــم 

العلماء أو المخترعين أو المفكرين أو األدباء.

Û  مــن عاصمــة  أي  فــي  شــارع  أي  إلــى  واذهــب 
عواصــم العالــم واســأل عن أســماء أكبر وأشــهر 
خمســة أو عشــرة مطربيــن أو العبــي كــرة قــدم 
فــي العالــم، وعن أكبر وأشــهر خمســة أو عشــرة 

مــن كبــار العلمــاء أو المخترعيــن أو المفكريــن 
فــي العالــم؛ فســتجد أن القادريــن علــى اإلجابة 
بفــارق  أكثــر  األول  الســؤال  علــى  الصحيحــة 
كبيــر من القادريــن على اإلجابــة الصحيحة عن 

السؤال الثاني.

Û  ولتوضيــح الصــورة أكثــر فــإن العب كــرة القدم
مــع  يلعــب  الــذي  ميســي  ليونيــل  األرجنتينــي 
فريق برشــلونة األســباني يتقاضى أجًرا ســنوًيا 
قــدره 40 مليــون يــورو عًدا ونقــًدا، وأن الالعب 
البرتغالــي كريســتيانو رونالــدو الــذي يلعــب مــع 
فريق يوفنتوس اإليطالي يتقاضى أجًرا سنوًيا 
قــدره 31 مليــون يــورو، كذلــك الحــال بالنســبة 
لالعــب البرازيلــي نيمــار دا ســيلفا العــب فريــق 
باريــس ســان جيرمان الفرنســي الــذي يتقاضى 
30 مليون يورو في العام وغيرهم، بينما القيمة 
والمرموقــة  المشــهورة  نوبــل  لجائــزة  النقديــة 
ال تتجــاوز مليــون يــورو فقــط، يحصــل عليهــا 
الفائــزون مــن مختلف دول العالــم من الفطاحل 
والنابغين في العلوم واآلداب والطب واالقتصاد 
والمســاهمين فــي تحقيــق الســالم، وإذا حصــل 
أكثر من شخص على الجائزة في المجال نفسه 
يتم تقســيم المبلغ عليهم وال يشــترط أن يقسم 
وانقلبــت  الموازيــن  اختلــت  بالتســاوي،  هكــذا 

المقاييس والمعايير عند البشر.

Û  هــذه ليســت محاولــة لــالزدراء أو التقليــل مــن 
شــأن ومكانة وقيمة الفن والرياضة وغيرها من 
أوجــه التفــوق واإلبــداع فــي مختلــف الميادين 
والمجــاالت، لكن الحقيقة يجــب أن تقال، وهي 
أن العالم قد أفرط وتمادى في الخلط بين القيم 

والمعاييــر وترتيــب أولوياتها، مــا أدى إلى خلق 
وتكويــن مجتمعــات لماعــة براقــة على الســطح 
أو بالمظهــر، لكنها في الجوهر هي خاوية هشــة 
مفرغــة مــن اإليمان ومــن روح العطاء الحقيقي 
ومــن مضاميــن العلــم والثقافــة والمعرفــة، فهل 
جاء كورونا، ذلك الفيروس الصغير الذي ال ُيرى 

بالعين المجردة، ليصلح مثل هذا الخلل؟

Û  عاجــاًل إن  شــك،  أدنــى  دون  العالــم  ســيتمكن 
أو آجــاًل، مــن االنتصــار علــى فيــروس كورونــا 
غفوتهــا  مــن  البشــرية  وهزيمتــه، وستســتيقظ 
لتــدرك الحاجة إلى العودة إلى المفاهيم والقيم 
وســيحافظ  الرزينــة،  والممارســات  والمعاييــر 
ترويضــه  بعــد  الرأســمالي  النظــام  علــى  العالــم 
وتقليــم أظافــره ومخالبــه وحقنــه بالمزيــد مــن 

القيم اإلنسانية.

Û  وبعد أن ندحر كورونا بإذن هللا؛ سنتعلم الدرس
ومنــه سنســتخلص العبــر، وســيعود للفن ســموه 
النهمــة  األفــواه  وســتختفي  وبهــاؤه،  ورونقــه 
مدرجــات  وســتصبح  موائــده،  علــى  المتطفلــة 
الكــرة  مدرجــات مالعــب  مــن  أهــم  الجامعــات 
وحلبــات الســباق، ولــن ُيدفــع لالعــب كــرة قــدم 
40 أو 31 مليــون يــورو فــي الســنة، بــل إن مثل 
هذه المبالغ وأضعافها ســُتنفق وســتدفع للعلماء 
فــي  بصمــت  وللعامليــن  والمعلميــن  واألطبــاء 
وللعالــم  العلميــة،  البحــوث  ومراكــز  مختبــرات 
بــه  ينقــذ  دواء  سيكتشــف  الــذي  الطبيــب  أو 
البشــرية من جائحة كورونا وغيرها من األوبئة 
واألمــراض والكــوارث التــي ُتصيــب العالــم بين 

الحين واآلخر.

abdulnabi.alshoala@albiladpress.com

عبدالنبي الشعلة

أعلــن المصــرف الخليجــي التجــاري عــن مســاهمته بمبلــغ 200,000 دينــار لصالــح حملــة “فينــا خيــر”، والتي 
أطلقتهــا المؤسســة الملكيــة لألعمــال اإلنســانية تنفيــذا لتوجيهــات  ممثــل جاللــة الملــك لألعمــال الخيريــة 
وشــؤون الشــباب، مستشــار األمــن الوطني رئيس المجلس األعلى للشــباب والرياضة رئيــس مجلس أمناء 
المؤسســة الملكيــة لألعمال اإلنســانية ســمو الشــيخ ناصر بن حمــد آل خليفة؛ دعًما لجهــود الفريق الوطني 
لمواجهة فايروس كورونا “كوفيد – 19” بقيادة  ولي العهد نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس 

الوزراء صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة.

ورفـــع الرئيـــس التنفيذي للمصرف 
عـــن  بالنيابـــة  القصيبـــي  ســـطام 
رئيـــس وأعضـــاء مجلـــس اإلدارة 
وجميـــع  التنفيذيـــة  واإلدارة 
الخليجـــي  المصـــرف  منتســـبي 
الشـــكر  آيـــات  أســـمى  التجـــاري، 
والتقديـــر والعرفـــان لمقـــام عاهل 
البال جاللة الملك حمد بن عيســـى 
آل خليفـــة، وإلـــى رئيـــس مجلـــس 
الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي 
األمير خليفة بن سلمان آل خليفة، 
الملكـــي  الســـمو  صاحـــب  وإلـــى 
األمير ســـلمان بن حمـــد آل خليفة 

الفريـــق  العامليـــن ضمـــن  ولكافـــة 
الوطني لمواجهـــة جائحة كورونا، 
وخصوًصـــا خط الدفـــاع األول من 
األطبـــاء والممرضين والمســـعفين 
والعامليـــن فـــي القطـــاع الصحـــي 
وجميـــع منتســـبي وزارات الدولـــة 
على الجهود الكبيرة التي يبذلوها 
لمواجهـــة هـــذا الفايـــروس والـــذي 
جعل من البحرين نموذًجا ُيحتذى 
مشـــيًدا  العالـــم،  دول  لجميـــع  بـــه 
فـــي الوقـــت ذاتـــه بمـــدى الوعـــي 
والتماســـك الـــذي أظهـــره المجتمع 
البحريني مـــن مواطنين ومقيمين 

في خضم هذا التحدي. 
وقـــال القصيبـــي “نحـــن فخورون 
هـــذه  بدعـــم  اليـــوم  نســـاهم  بـــأن 
المبـــادرة الرائـــدة والتـــي أعلن عن 
إطالقهـــا ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن 
أثبـــت  والـــذي  خليفـــة،  آل  حمـــد 
دائما قدرته على تحريك الشـــارع 
البحرينـــي لمـــا فيـــه خيـــر وصالح 
مملكتنا الغالية، مشيدين بالتفاعل 
الكبيـــر الذي شـــهدته هـــذه الحملة 
والتـــي أثبـــت من خاللهـــا المجتمع 
البحرينـــي األصيـــل ثوابته القائمة 
علـــى التـــواد والتراحـــم والتعاضد 

والتكافـــل االجتماعـــي ومشـــاعره 
الوطنيـــة الصادقـــة”، مضيًفـــا بـــأن 
المصـــرف لـــم يتـــردد عـــن تقديـــم 
الدعم والمســـاندة لجميـــع الجهود 
الوطنيـــة لمواجهة جائحة كورونا، 
مؤكـــدا بأن نجاح مملكـــة البحرين 
في تجاوز هـــذا التحدي هو نجاح 

للجميـــع، ولذلـــك يقـــع علينـــا نحن 
كمؤسســـات وأفراد أن نعمل بروح 
الفريـــق الواحـــد ونضـــع أيدينا مع 
فريـــق البحريـــن بقيادة ســـمو ولي 

العهد للوصول إلى بر األمان.  
الخليجـــي  المصـــرف  كان  وقـــد 
المبادريـــن  أوائـــل  مـــن  التجـــاري 

اإلجـــراءات  مـــن  بإطـــالق حزمـــة 
والتســـهيالت للعمـــالء للحـــد مـــن 
عليهـــم  االقتصاديـــة  التأثيـــرات 
جـــراء انتشـــار فايـــروس كورونـــا 
مـــن بينهـــا تأجيـــل األقســـاط على 
دون  أشـــهر   6 لمـــدة  التمويـــالت 
أربـــاح أو رســـوم إضافيـــة، ورفـــع 
الحد األقصى للبطاقات االئتمانية 
وبطاقات الخصم المباشر؛ لتوفير 
الســـيولة الكافية للعمـــالء، وكذلك 
والمؤسســـات  الشـــركات  دعـــم 
الصغيـــرة والمتوســـطة عبر تقديم 

تسهيالت خاصة. 
كما قـــام المصـــرف بتفعيـــل فريق 
الرئيـــس  برئاســـة  األزمـــات  إدارة 
التنفيذي وعضوية جميع اإلدارات 
ذات االختصـــاص وذلـــك للمراقبة 
واالشـــراف على آخر المستجدات 

المتعلقة بفايروس كورونا.

المنامة - الخليجي التجاري
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المنامة- الجامعة األهليةسترة - جامعة العلوم التطبيقية

أكد رئيـــس مجلس أمناء جامعة العلوم 
التطبيقيـــة وهيب الخاجـــة أن الجامعة 
تثمـــن بـــكل التقديـــر واالعتـــزاز مبادرة 
فينـــا خيـــر التـــي أطلقهـــا ممثـــل جاللـــة 
وشـــؤون  اإلنســـانية  لألعمـــال  الملـــك 
الشـــباب مستشـــار األمن الوطني رئيس 
الملكيـــة  المؤسســـة  أمنـــاء  مجلـــس 
لألعمال اإلنســـانية ســـمو الشـــيخ ناصر 
بـــن حمـــد آل خليفـــة، والمتعلقـــة بدعـــم 
لجائحـــة  للتصـــدي  الوطنيـــة  الجهـــود 
أن  إلـــى  مشـــيرا   ،)19 )كوفيـــد  كورونـــا 
ســـموه  علـــى  غريبـــة  ليســـت  المبـــادرة 
الـــذي يمتلـــك تاريخـــًا حافال فـــي العمل 
رئيـــس  واإلنســـاني.وصرح  الخيـــري 
مجلـــس األمنـــاء فـــي مداخلـــة هاتفيـــة 

عبـــر البرنامج المفتوح الذي عرض على 
تلفزيـــون البحريـــن وخصـــص للحديث 
عـــن مبـــادرة “فينـــا خيـــر” أن المبـــادرة 
تعطي التجار والشركات وجميع األفراد 
والمؤسسات في مملكة البحرين فرصة 
كبيـــرة لإلســـهام والمشـــاركة فـــي دعـــم 

لفيـــروس  للتصـــدي  الوطنيـــة  الجهـــود 
كورونا )كوفيد 19(.

وأشـــار إلـــى أن المبـــادرة الهادفـــة تدفع 
الجميـــع إلـــى مواصلـــة العمـــل بإصـــرار 
التحديـــات  مختلـــف  لمواجهـــة  كبيـــر 
والصعوبـــات، وترجمة توجيهات جاللة 
الملك لتجاوز هذه الظروف االستثنائية 

التي تمر بها البالد.
ونوه إلـــى أن جامعة العلـــوم التطبيقية 
للتبـــرع  المبادريـــن  أوائـــل  مـــن  كانـــت 
لمبادرة فينا خيـــر. وأوضح أن الجامعة 
تبرعـــت بمبلـــغ 30 ألف دينار كمســـاهمة 
ماليـــة لحملـــة فينـــا خير للمســـاهمة في 
مكافحـــة فيـــروس كورونـــا المســـتجد، 
باإلضافة إلى مـــا قامت بتخصيصه من 
دعـــم لطلبتهـــا بقيمـــة 130 ألـــف دينـــار، 

وفقا لمتطلبات األزمة الحالية.

أعلنـــت الجامعـــة األهلية عـــن عزمها 
مكافـــأة جميع أفراد الطواقم الطبية 
الصفـــوف  فـــي  العامليـــن  واألمنيـــة 
األمامية من منتســـبي وزارة الصحة 
الداخليـــة  ووزارة  الدفـــاع  ووزارة 
بتقديم منح دراســـية بنســـبة 50 % 
لهم وألبنائهم الراغبين بالدراسة في 

الجامعة األهلية.
رئيـــس  المؤســـس  الرئيـــس  وقـــال 
األهليـــة  الجامعـــة  أمنـــاء  مجلـــس 
عبـــدهللا الحواج بـــأن الجامعة إدارة 
وأساتذة وطلبة فخورة بكل الجهود 
العظيمـــة التي بذلها فريـــق البحرين 
بقيادة صاحب الســـمو الملكي األمير 
سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد 

نائـــب القائـــد األعلـــى النائـــب األول 
وبمشـــاركة  الـــوزراء  رئيـــس  لســـمو 
جميع أبناء الوطن العزيز من الكوادر 
الطبيـــة واألمنيـــة مـــن العامليـــن في 
وزارات الصحة والدفاع والداخلية.

وأوضحت مســـاعدة رئيس الجامعة 
لشـــؤون اإلعـــالم والعالقـــات العامة 
والتسويق أن المنح الدراسية بنسبة 
مـــن  بـــدءا  50 % ســـتكون متاحـــة 

الصيف.

لكــوادر “الصحــة” و “الدفــاع” و “الداخليــة” فــي الصفــوف األماميــة وأبنائهــمالخاجة: الواجب يحتم علينا تقديم كل ما نملك لخدمة الباد
منح دراسية بنسبة 50 % هدية “األهلية” لألبطال“العلوم التطبيقية” تتبرع بـ 30 ألف دينار

وهيب الخاجة
ثائرة الشيراويعبدالله الحواج
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عالقـــة ســـمو األميـــر خليفـــة بـــن ســـلمان رئيـــس الـــوزراء حفظـــه هللا ورعـــاه بالكتـــاب 
والصحافييـــن عالقة ديناميكية حية تنبض باالســـتمرارية ولها مـــن الديمومة ما يجعلها 
عالقة تاريخية تمتد جذورها منذ عقود وتتجسد بالمواقف والتحديات التي جمعت بين 
الكتاب وســـموه، فهي عالقة ليســـت آنيـــة أو وقتية، تتعلق بمناســـبة أو حدث أو موقف، 
عالقة ســـموه بالكتـــاب والصحافيين وخصوصـــا أولئك الذين يحملون مســـؤولية الكلمة 
مـــن أجل الوطن وخير الشـــعب، الذين ال يتلونون وال يزايـــدون، إنما أقدامهم ثابتة مثلما 
أقالمهم ثابتة وأفكارهم راسخة في الوعي الوطني واإلنساني والحضاري الشامل الذي 
ال ينظر من زاوية ضيقة للواقع، بل ينظر نظرة شـــمولية تتعلق بمصير الوطن وســـالمته 

واستقراره، وهذا ما وحد الرؤية وقوى العالقة ورسخها وجذرها في تربة الوطن.
إن عالقة الكتاب ومســـؤوليتهم تجاه الواقع والحياة والوطن هي مسؤولية درب طويل 
وشـــاق ال يحتملـــه إال مـــن ُأوتـــي األمانة وشـــرف الكلمة، فطريـــق القلم مزروع باألشـــواك 
واأللغـــام لمـــن ال يعرف الســـباحة في بحر الكتابـــة والتعبير، لكن بـــذات الوقت هو طريق 
ســـهل وممتنع فـــي حديقة خالقة بالعطـــاء واإلنجاز، وهنا تكمن المســـؤولية، هنا الخيط 
الرفيع بين المسؤولية من عدمها، وهذا الفهم هو ما رسخ العالقة بين سمو رئيس الوزراء 
والكتـــاب والصحافيين الذين عاصروا مع ســـموه كل المواقـــف والمحن ولم يخذلوه ولم 
يخذلهم ولم يخذلوا بلدهم أو شـــعبهم، لذلك اســـتمرت هذه العالقة وتوطدت بين سموه 

وبين الكتاب منذ تلك المواقف واألحداث.

وللذين ال يعرفون جوهر هذه العالقة وال مضامينها اإلنسانية العميقة فسموه حفظه هللا 
من كل شر دائم السؤال عن الكتاب ودائم التواصل معهم سواء من خالل السؤال عنهم 
ومتابعة أخبارهم وشـــؤونهم أو من خالل التواصل المباشـــر معهم، وأذكر هنا بالمناســـبة 
أن ســـموه كان علـــى اتصال مباشـــر مع الكتـــاب حين كان رعاه هللا يتلقـــى العالج بألمانيا 
فكان دائم الســـؤال والمتابعة واالستفســـار وهذه قمة بل ذروة ومنتهى التعبير عن هذه 
العالقة بين سموه والكتاب، إذ لم يحدث كما أتوقع أن تجسدت عالقة بمثل هذه الروح 
اإلنسانية بين قائد وأبنائه حتى بمثل هذا الظرف الصحي، وهنا منتهى التجسيد للعالقة 
الوجدانيـــة مع الكتـــاب فهو جدارنا الحامي الذي معه نشـــعر بالـــدفء واألمان، والحضن 
الذي يسند أفكارنا وأقالمنا باألمن واألمان، ويمدنا بالدعم والمساندة، بمواقفه اإلنسانية 
والوطنية المعاضدة لنا، يطوقنا كالبلســـم، ويحفزنا بإشـــادته الدائمة واهتمامه بشـــؤوننا، 
يعجـــز القلـــم عـــن التعبير عن مكنون حبنا لســـموه، يعجـــز القلم عن ســـرد تفاصيل كثيرة 
عميقة وذات أبعاد إنسانية مرت بها العالقة بين سموه والكتاب، وأسمى ما كسبناه نحن 
الكتـــاب هـــو الثقة في النفـــس والثقة بما نكتبه ونعبر عنه بمســـؤولية القلم الوطني، دون 
قلـــق أو خـــوف أو جـــزع، فوجود ســـموه بقربنا يمنحنـــا الدفء واألمـــان وكذلك يرفع من 

مسؤوليتنا تجاه ما نكتب لنكون عند ثقة سموه بنا وبمستوى ما نعبر به.

تنويرة: انسحب إذا وجدت قافلة الطبول آتية. «

تحية إكبار للجيش األبيض
رْت عن ســـواعدها تصديًا  قامْت الكرُة األرضيُة على أقداِمها، وشـــمَّ
للوبـــاِء المميت، وألنَّ بعَض بقاِع األرِض لْم تأخذُه على محمِل الجِد 
كانْت الجائحة. مناظُر مرعبٌة لجثٍث ُتلقى كالنفاياِت في مكّباِتها بال 
مراسِم دفن، وهلٌع يّلُف سماءات المدِن في الدوِل المتحضرة حتى 
غابـــْت منها الحيـــاُة اختياريًا بالعزل أو جبرًا بالوفاة، ونحن ُخلٌو من 
ذلك كله، فشـــكرًا لرب العالمين وتحيَة إجـــالٍل وإكباٍر لُجلِّ الطواقِم 

الطبيِة في بالدي.
لـــم تكن جائحة بعد عندما نهضوا على قدٍم وســـاق لمحاربة الوباء، 
ومـــا انتظـــروا الجائحَة تجتـــاُح الوطـــَن فتفُتَك بالمواطـــن والمقيم، 
وضعوا الخطَط وتأّهبوا للعمل صفًا واحدًا إلحياِء الناس، معّرضيَن 
حياَتهـــم هم للخطِر متســـلحين بحِس المســـؤوليِة والحـــِب والرغبِة 
المخلصـــِة فـــي خدمِة البشـــِر ليترجموا كونهم مالئكـــة بحق للرحمِة 
واإلنسانية. لْم يكترثوا بساعاِت العمِل المضنيِة واالبتعاِد عن األهِل 
والولد في سبيِل خدمِة الوطِن والمواطِن والمقيم وليردوا ولو نذرًا 
يسيرًا من الجميِل لتراِب هذا الوطن المعطاء. هْم مْن يصارُع المرَض 
وهـــْم الشـــاهُد على األحـــداِث المؤلمة، يقاســـمون المصابيـــَن الحزَن 
والفرح ويشـــهدون على عقوِد الشـــفاء، ويودعـــون الناجين بدموِع 
الفـــرِح ويرعـــوَن المتألميَن بمـــاِء المقِل حتى يبرأوا. انتشـــَر الجيُش 
األبيـــُض فـــي مياديِن الجهـــاد، في العنايـــِة المركزِة وفـــي األجنحة، 
عملـــوا دون كلٍل أو ملٍل حدَّ اإلرهاق فـــي المختبراِت الطبيِة التابعِة 
لمشافي الدولة، تنقلوا بين المدن والقرى لرصِد الحاالِت المستجدِة 
بين المواطنين والمقيمين، وأنشأوا مراكَز للفحِص داخَل المركبات، 

وتواجدوا في مراكز الحجر. 
لْم تأُل الدولُة جهدًا في الدعم، فُبِنَيْت المحاجُر الصحيُة االحترازيُة 
علـــى مـــِد البصر وُأحيـــَط المرضى في الحجِر بأقصى ســـبِل الرعايِة 
وفقـــًا  المؤهلـــِة  الطبيـــِة  الكـــوادِر  أيـــدي  علـــى  الصحيـــِة  والعنايـــِة 

لبروتوكوالت الصحِة العالمية. 

فتحيَة إجالٍل وإكباٍر لجيشنا األبيض، خُط دفاِعنا األوِل الذي يجعلنا  «
نناُم في أماٍن معتمدين على لطِف الله ورعايِة الطاقِم الطبي البطل 

الذي سيدحر الفيروس بإذن الله؛ فلهم أرفع القبعة.

هدى حرم

ahmedjuma44
@yahoo.com

أحمد جمعة

خليفة بن سلمان والكتاب

اآلراء الواردة في 
»منطلقات« تعبر 
عن أصحابها وال 
تلزم »             «

للتواصل: 17111483

سيدي سمو رئيس الوزراء... ملتزمون بالواجب الوطني
رسالة المحبة واإلكبار التي وجهها سيدي صاحب السمو الملكي األمير خليفة 
بـــن ســـلمان آل خليفـــة رئيـــس الـــوزراء الموقـــر حفظـــه هللا ورعاه إلى شـــعب 
البحرين، رســـالة شاملة عميقة تعكس إيمان سموه الثابت بعظمة هذا الشعب 
وتميـــزه فـــي شـــخصيته وأفـــكاره وإحساســـه تجـــاه التحديات، هذا الشـــعب 
األصيل الشـــجاع المحب للعمل والتضحيات بأصح معاني الكلمة، شعب بارع 
يدرك المســـؤولية الجســـيمة الملقاة علـــى عاتقه والعمل كيـــد واحدة من أجل 

تقدمه وازدهاره.
يقـــول ســـموه فـــي فقـــرة لهـــا عظيـــم الداللـــة والقـــوة )فهاهـــو الطاقـــم الطبي 
والتمريضي يواصل الليل بالنهار وُيعّرض نفَسه للخطر في كل دقيقة من أجل 
ســـالمة المواطنين، وكذلـــك الحال في التضحيـــة والفداء لـــدى أبنائنا وبناتنا 
فـــي الداخليـــة وفي اإلعالم وفي الصحافة وفي قـــوة دفاع البحرين والتربية 
والتعليـــم والمواصالت واالتصاالت والصناعة والتجـــارة وغيرها من األجهزة 
الرســـمية والوطنية، يجســـدون مجتمعين لوحة عظيمـــة لحربنا ضد فيروس 

كورونا ومنع انتشاره، فلكل هؤالء منا كل محبة وتقدير(.
كصحافي مساهم في خدمة الوطن ووقوفنا جميعا جبهة واحدة نحو حماية 

مجتمعنـــا، فلنـــا كل الشـــرف ســـيدي أن نكون جنـــودا أوفيـــاء للبحرين، ونحن 
ملتزمـــون بالواجـــب الوطنـــي، وكل منـــا كأهـــل صحافـــة ســـنكرس كل حياتنا 
مـــن أجل خدمة وطننا وقيادتنا، ســـنتعب من أجل راحته، وسنســـهر من أجل 
نومـــه، فالبحرين الغالية كرائحة الجنة التي تنســـاب بين عروقنا، كيف ال وقد 
تعلمنـــا مـــن ســـموكم معنى العطـــاء والتضحية والصبـــر والســـهر، والتفاني بال 
حـــدود، وهذا عكســـتموه أيدكم هللا في الفقرة التالية من رســـالتكم الســـامية 
)لقـــد التزمـــت بعـــد رحلة العالج التـــي قضيتها في الخـــارج وتكللت بحمد هللا 
بالســـالمة والصحة والعافية بإجراءات الحجر المنزلي لمدة أســـبوعين وكنت 
أمـــارس عملي في إدارة العمل الحكومي وخدمة المواطنين من مقر إقامتي، 
فااللتـــزام اليوم واجب على الجميع لتمضي هذه المحنة العالمية العابرة بإذن 

هللا بسالم على كل شعب البحرين والعالم أجمع(.

سيدي سمو رئيس الوزراء أوجه التاريخ ومحاور الزمان تتحدث عن  «
البحرين، أرض الحدائق والورود والجمال والحب واألصالة، وقيادتها 

العظيمة.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

بات الجميع مقتنًعا بأن أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد بأنحاء العالم 
فيها من الدروس ما ســـيجعل الدول تعيد ترتيب أولوياتها بعد انقشاع هذه 
المحنة التي ستدفع الشعوب الواعية إلعادة االعتبار لجهات وفئات تستحق 

المزيد من التقدير والدور في رسم مستقبل الدولة.
وتأتي المراكز البحثية ضمن أهم هذه الجهات التي ثبت أنها ليســـت ديكوًرا 
أو إضافـــة هامشـــية، إنمـــا هي ركن مهم مـــن أركان المجتمع، فقـــد بادر مركز 
البحرين للدراســـات االســـتراتيجية والدولية والطاقة “دراســـات” على سبيل 
المثال بدراسة المجتمع البحريني ومدى التزامه وردود أفعاله تجاه مواجهة 
كارثـــة فيروس كورونا، لتكون وثيقة ومرجًعـــا لتلك المرحلة المهمة وكيفية 

التعامل معها وإدارتها وتجاوزها. 
وفـــي مصـــر، كان لمركز الحوار للدراســـات السياســـية واإلعالمية دور نوعي 
إذ قـــام بإصـــدار كتـــاب بعنـــوان )كورونـــا... قراءة فـــي التداعيـــات: تحوالت 
عالميـــة-  تأثيـــرات إقليميـــة - تغيرات داخلية(، وشـــاركت فيه نخبة متنوعة 
مـــن الباحثيـــن المتخصصيـــن في العلـــوم السياســـية والشـــؤون االقتصادية 

الســـتجالء تداعيات فيـــروس كورونا على مختلف القطاعـــات وما يواجهها 
من تحديات مستقبلية.

ولـــم يكتف الكتاب بالرصد والســـرد لتطـــورات األزمة وكيفيـــة التعامل معها 
مـــن قبل دول العالم، إنما وضع الســـيناريوهات المحتملة للعديد من القضايا 
المختلفـــة المطروحـــة على الســـاحتين اإلقليمية والدوليـــة، كاالقتصاد الذي 
أجمـــع الكثيـــرون على أنه القطـــاع األكثر تضرًرا من األزمـــة، والنظام الدولي 
القـــادم واحتمالية تغير موازين القوى الدوليـــة، والعولمة ومصيرها في ظل 
ما كشـــفت عنه أزمة كورونا من أهمية دور الدولة ومؤسســـاتها في مواجهة 
األزمـــة، ودور التطـــور التكنولوجـــي والبحوث العلميـــة والتعليم عن بعد في 

التصدي للتحديات القائمة.
مثل هذه الجهود وغيرها تؤكد دور مراكز البحوث والفكر والدراسات في تحليل  «

األزمات وتشريحها ودراسة أبعادها وجوانبها المختلفة، والمساعدة على 
االستبصار برؤى علمية وأفكار عملية يمكن أن تدعم صانع القرار في إدارة 

المسؤوليات.

Ata2928
@gmail.com

عطا الشعراوي

كورونا ودور المراكز البحثية

“وفعال فينا الخير”
الحمدللـــه، فـــي كل مرة تواجهنا الصعـــاب نرى بأم أعيننـــا كم يعني 
حب الوطن وكم يســـاوي العيش على ترابه، فالوطن نعمة حقيقية 
ال تقـــدر بثمـــن، وملحمـــة حقيقية يســـطرها الشـــعب البحريني بكل 
أطيافـــه، لتوضح مدى الترابط والوئام الذي يجمعنا كأفراد وعوائل 
ومؤسســـات ورجـــال أعمـــال، بال اســـتثناء، وهاهي حملـــة فينا خير 
تمثل دليال واضحا على ما تقدمت به، فما انفك ســـمو الشـــيخ ناصر 
بـــن حمـــد يعلن عن الحملة الوطنية حتى توالـــت التبرعات كل على 
قدر اســـتطاعته، وكما أســـلف ســـموه فـــي حديثه المعنـــي بموضوع 
الحملـــة أن التبـــرع هو لشـــد العزائم والهمم وال فـــرق بين من يتبرع 
بدينـــار أو مالييـــن، فكل همه الوطن والوقـــوف جنبه في أية محنة 

أو شدة.
غبطـــة مـــا بعدهـــا غبطـــة ونحن جميعـــا نتابع مـــا تفضلت بـــه وزارة 
شؤون اإلعالم من تغطية مباشرة لجمع التبرعات، وكلما زاد التبرع 
كلمـــا لهجـــت ألســـنتنا بالثنـــاء والحمد، بالفعـــل كانت جمعـــة مميزة، 
فلـــم نجتمـــع في بيوتنا كعوائل هذه المرة، إنمـــا اجتمعنا كلنا كعائلة 
واحـــدة مـــن خـــالل تلفزيـــون البحرين، كل بحماســـه ولهفتـــه ونيته 

الطيبة وحبه للبحرين وعشقه لهذا الوطن.
وأدعـــو المختصيـــن وأصحاب الشـــأن أن يكثروا مـــن هذه الحمالت 
وهـــذه المعاني الوطنية الجمـــة التي ألهبت مشـــاعرنا وزادتنا فخرا 
وإحساســـا مرهفـــا تجاه وطننا، وال أنســـى في هذا المقام أن أشـــكر 
وزارة الداخليـــة وجهودهـــا المضنيـــة التـــي عملـــت منذ ســـنين على 
ترســـيخ روح المواطنة وحب الوطـــن وااللتزام بالهوية الوطنية بل 

ترجمتها في أفعالنا وأقوالنا وأحاسيسنا.

ومضة: البحرين تستاهل الغالي والنفيس، البحرين بلد األمن واألمان،  «
البحرين الوطن الذي دعا له رسول الله منذ أن دخله دين الحق 

واستقبله الشعب البحريني بالتوحيد واإليمان، “البحرين دوم تستاهل 
وأحنا مو بس فينا خير، أحنا خيرنا من هذا الوطن وله”، فالحمد لله 

على نعمة األوطان فهي نعمة ال تقدر بثمن وال مساومة عليها. حفظ 
الله البحرين ملكا وقيادة وشعبا.
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