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zè«∏îdG QÉÑNCG{ ¬Jô°ûf Éªd Gó«cCÉJ

 »`∏ãªe Ωƒ«dG »`≤`à∏J zπ``ª`©dG{
∫É````ª`©`dGh  Ωƒ````éf  4  ¥OÉ`æa

 :ø°ùM »μe Öàc
 ™`̀HQC’G  ¥OÉæa  øe  ójó©dG  õéY  øY  zè«∏îdG  QÉ`̀Ñ`̀NCG{  âØ°ûc  ¿CG  ó©H
 øe  º¡FÉ≤H  øe  ø«∏eÉ©dG  iƒμ°Th  É¡«a  ø«∏eÉ©dG  Qƒ``LCG  ™`̀aO  øY  Ωƒéf
 πª©dG  IQGRƒH  πª©dG  ¿hDƒ°ûd  óYÉ°ùªdG  π«cƒdG  Ωƒ«dG  »≤à∏j  ,ÖJGhQ  ¿hO
 áLQódG  ¥OÉæa  áYƒªée  ™e  »μjÉëdG  ôØ©L  óªMCG  á«YÉªàL’G  á«ªæàdGh
 óªëe  OÉ©°S  ábóæØdG  ∫ÉªY  áHÉ≤f  á°ù«FQ  âdÉbh  .∫Éª©dG  »∏ãªeh  á©HGôdG
 ø«H áªFÉ≤dG  á∏μ°ûªdG  πM π«Ñ°S »a á«HÉéjEG  Iƒ£N ƒg Ωƒ«dG  ´ÉªàLG ¿EG
 Ée  ¥OÉæØdG  ÜÉë°UCG  ò«ØæJ  á«ªgCG  ≈∏Y  IOó°ûe  ,¥OÉæØdG  ÜÉë°UCGh  ∫Éª©dG
 ¿ƒμJ  ¿CG  Öéjh  ,äÉbÉØJG  hCG  äÉ≤aGƒJ  øe  Ωƒ«dG  ´ÉªàLG  ¬æY  ¢†îªàj
 ™°SƒJ ¿CGh á«MÉf øe »fÉ°ùfE’G ÖfÉédG QÉÑàY’G »a IòNBG ,ø«aô£∏d áeõ∏e
 á°ù«FQ  äOÉ°TCGh  .áãdÉãdG  áLQódG  ¥OÉæa  ∫ÉªY  πª°ûàd  ÉjGõªdGh  äÉeóîdG
 ∫ÉªY √ÉéJ AGQRƒdG ¢ù∏ée øY IQOÉ°üdG äÉ¡«LƒàdÉH ábóæØdG ∫ÉªY áHÉ≤f
 ∫ÉÑbE’G  ™LGôJ  øe  ¬«∏Y  ÖJôJ  Éeh  »FÉæãà°S’G  ±ô¶dG  Gòg  »a  ¥OÉæØdG
 ø«∏eÉ©dG  ÖJGhQ ™aO  ≈∏Y ÉÑ∏°S  ∂dP  ôKCG  ºK  øeh ,áMÉ«°ùdGh ábóæØdG  ≈∏Y
 πª©dG  IQGRh  Iƒ£îH  äOÉ`̀°`̀TCG  Éªc  .á©HGôdG  áLQódG  ¥OÉæa  »a  á°UÉNh
 øμ°ùªdGh  πcCÉªdG  ô«aƒJ  á«ªgCG  ≈∏Y  Ö°üæ«°S  …òdG  á«°†≤dG  ±GôWCG  AÉ≤∏d

.ádÉª©dG √ò¡d ô¡°TCG 3 ióe ≈∏Y …ô¡°T ÖJGQ ™aO ≈dEG áaÉ°VE’ÉH

 ¢```̀ SCGô```̀ à```̀ j ó```̀ ¡```̀©```̀ dG »``````̀ dh
 åëÑd  á`̀«`̀≤`̀«`̀°`̀ù`̀æ`̀à`̀dG  ´É``̀ª``̀à``̀LG
zÉ```fhQƒ```c{ äGó`̀ é`̀ à`̀ °`̀ ù`̀ e ô````̀NBG
 óFÉ≤dG  ÖFÉf  áØ«∏N ∫BG  óªM øH ¿Éª∏°S  ô«eC’G  ó¡©dG  »dh ƒª°S ¢SCGôJ
 á«≤«°ùæàdG  áæé∏dG  ´ÉªàLG  AGQRƒ`̀dG  ¢ù∏ée  ¢ù«Fôd  ∫hC’G  ÖFÉædG  ≈∏YC’G
 ™e  πeÉ©àdG  äGóéà°ùe  ôNBG  åëÑd  ¢ü°ü oNh  ó©oH  øY  ó≤Y  …òdG  ,315``̀dG

.z19-ó«aƒc{ ÉfhQƒc ¢Shô«a

É``fhQƒc á``¡LGƒe »``a Gô``«Ñc É``MÉéf ≥``≤ëJ ø``jôëÑdG
¢Shô«ØdG  ≈æëæe í«£°ùJ ƒëf ¬éàf ÉæJGAGôLEG  π°†ØH :»æWƒdG ≥jôØdG
¿ôªdG π``ª©dG íjô``°üJ »∏eÉM ø``e IóaGƒdG á``dÉª©dG äÉHÉ``°UEG ø``e §``≤a ٪1^7

:ó«ª◊GóÑY óªMCG Öàc
 ¢Shô«Ød …ó°üà∏d »æWƒdG ≥jôØdG ócCG
 ¬éàJ  øjôëÑdG  ¿CG  z19-ó`̀«`̀aƒ`̀c{  É`̀fhQƒ`̀c
 ¢Shô«ØdÉH ¢UÉîdG ≈æëæªdG í«£°ùJ ƒëf
 ájRGôàM’G  äGAGô``̀LE’Gh  äGQGô≤dG  áé«àf
 PEG  ,É`̀¡`̀H  ø«ª«≤ªdGh  ø«æWGƒªdG  ΩGõ`̀ à`̀ dGh
 …ó°üà∏d  õ«ªªdG  É¡∏eÉ©J  áμ∏ªªdG  âàÑKCG
 ádÉM  100  ∫hCG  π«é°ùJ  òæe  ¢Shô«Ø∏d
 èFÉàf  ¿CG  Éªc  ,iô````NC’G  ∫hó`̀ dÉ`̀ H  á`̀fQÉ`̀≤`̀e
 òæe  ä’É`̀ë`̀dG  π«é°ùJ  ô°TDƒe  »a  áμ∏ªªdG
 ô«ãμH π°†aCG áªFÉb ádÉM 100 ∫hCG π«é°ùJ
 G kóYÉ°üJ  äô¡XCG  »àdG  iô``NC’G  ∫hó`̀dG  øe
 ∂dP AÉL .áªFÉ≤dG ä’ÉëdG OóY »a É kë°VGh
 ≥jôØdG √ó≤Y …òdG »Øë°üdG ôªJDƒªdG ∫ÓN

.¢ùeCG »æWƒdG
 áî«°ûdG  IQƒàcódG  âØ°ûc  É¡ÑfÉL  øe
 IQGRh  π`̀«`̀ch  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  âæH  É`̀ fQ
 3800 øe ôãcCG AÓLEG ºJ ¬fCG øY á«LQÉîdG
 ∫GRÉeh ,∫hódG ∞∏àîe øe »æjôëH øWGƒe
 ø«æWGƒªdG  ™«ªL  IOƒ`̀©`̀d  Gôªà°ùe  πª©dG
 ø`̀Wƒ`̀dG ¢````̀VQCG ≈```̀ dEG IOƒ``©``dÉ``H ø`̀«`̀Ñ`̀ZGô`̀dG
 ∞°üàæe  ∫ƒ∏ëH  ÉæWGƒe  2544  º`̀gOó`̀Yh
 Oƒ¡édG  πc  ¿CG  kIó`̀cDƒ`̀e  ,ΩOÉ`̀≤`̀dG  ƒjÉe  ô¡°T
 ÖZôj  øWGƒe  ô`̀NBG  IOÉ``YEG  ≈àM  ôªà°ùà°S
 ±hô¶dG  √òg  πX  »a  øWƒdG  ≈dEG  IOƒ©dÉH
 øWGƒªdÉa ,ºdÉ©dG É¡H ôªj »àdG á«FÉæãà°S’G

.∂∏ªf Ée ≈∏ZCG ƒg
 ™e  ôªà°ùe  ≥«°ùæàdG  ¿CG  ≈dEG  äQÉ°TCGh
 π«¡°ùàd  øjôëÑdG  áμ∏ªªH  á«æ©ªdG  äÉ¡édG
 øe á«FGò¨dGh á«Ñ£dG äÉéàæªdG ¢†©H Ö∏L
 ¿hõîªdG õjõ©àd á≤jó°üdGh á≤«≤°ûdG ∫hódG
 ∫ÓN  øjôëÑdG  áμ∏ªªd  »`̀FGò`̀¨`̀dGh  »Ñ£dG

.á∏MôªdG √òg
 ¢ù«FôdG  »°ùÑ©dG  áeÉ°SCG  ∞°ûc  √QhóH

 ¬`̀fCG  πª©dG  ¥ƒ°S  º«¶æJ  áÄ«¡d  …ò«ØæàdG
 ádhòÑªdG  á`̀«`̀æ`̀Wƒ`̀dG  Oƒ`̀¡`̀é`̀dG  ™`̀e  É k«°TÉªJ
 IÉ`̀YGô`̀eh  ,¢`̀Shô`̀«`̀Ø`̀dG  QÉ`̀°`̀û`̀à`̀fG  ø`̀e  óë∏d
 âæ∏YCG ,IóaGƒdG ádÉª©∏d á«fÉ°ùfE’G ±hô¶∏d
 Iôàa  ¥Ó```̀WEG  π`̀ª`̀©`̀dG  ¥ƒ`̀°`̀S  º«¶æJ  áÄ«g
 IóaGƒdG  ádÉª©dG  ´É°VhCG  í«ë°üàd  ìÉª°S
 É këjô°üJ  ¿ƒ∏ªëj  øªe  É¡JÉÄa  ∞∏àîªH
 πªY  ÖMÉ°U  ió`̀d  ¿ƒ∏ª©j  ø`̀jò`̀dGh  ,É`̀ kfô`̀e

 πeÉY  á∏FÉY)  ø«≤ëà∏ªdGh  ,(∞«XƒàdG  áÄa)
 πjôHCG  1  øe  ∂dPh  ,∫RÉæªdG  ΩóNh  ,(ó`̀aGh
 É kë°Vƒe ,2020 ôÑª°ùjO 31 ≈àM …QÉédG
 ∫ÓN G kóaGh 13284 ™°Vh í«ë°üJ ºJ ¬fCG
 ºK øeh ,πjôHCG 26 ≈dEG πjôHCG 1 øe IôàØdG
 »a  á«eÉ¶ædG  ô«Z ádÉª©dG  »dÉªLEG  ¢†ØîfG
.πª©dG øe äÉëjô°ùJ OƒLh ºZôH øjôëÑdG

 IócDƒªdG ä’ÉëdG OóY ¿CG »°ùÑ©dG øq«Hh

 ïjQÉJ ≈àM ádÉM 1909 ≠∏H IóaGƒdG ádÉª©∏d
 ¿ƒ∏ª©j  %95^5  É¡æe  ,…QÉédG  πjôHCG  26
 »∏eÉM øe §≤a %1^7h ,πªY ÖMÉ°U iód
 áÑ°ùædG  ´Rƒ`̀à`̀Jh  ,¿ô`̀ª`̀dG  πª©dG  íjô°üJ
 ,ø«≤ëà∏eh  ,IQÉ``̀jR  Iô«°TCÉJ  ≈∏Y  á«bÉÑdG
 á`̀dÉ`̀ª`̀©`̀dG  á`̀Ñ`̀°`̀ù`̀f  ¿CG  É`̀ª`̀c  ,∫RÉ``̀ æ``̀e  Ωó```̀Nh
 ,%89  ≠∏ÑJ  áªFÉ≤dG  ä’ÉëdG  øe  á«fƒfÉ≤dG
 ,%9  áØdÉîªdG  ádÉª©dG  áÑ°ùf  ≠∏ÑJ  Éªæ«H

.%2 IQÉjR Iô«°TCÉJ ≈∏Y øjóaGƒdG áÑ°ùfh
 ™e  ≥«°ùæàdG  º`̀J  ¬``̀fCG  »°ùÑ©dG  ó```cCGh
 ôéë∏d  m¿É`̀Ñ`̀e  ô«aƒàd  ∫É``̀ª``̀YC’G  ÜÉ`̀ë`̀°`̀UCG
 ø«©HÉàdG  ∫É`̀ª`̀©`̀∏`̀d  …RGô```à```M’G  »`̀ë`̀°`̀ü`̀dG
 øe  %59  ô«aƒàH  øjQƒμ°ûe  GƒeÉb  PEG  ,º¡d
 …hDƒJ ôéë∏d á°ü°üîªdG »fÉÑªdG ´ƒªée
 á«FGò¨dG äÉÑLƒdG ô«aƒJ ™e ,ÓeÉY 7046
 áÄ«g  ±Gô`̀°`̀TEGh  á©HÉàªH  ∫Éª©∏d  ájÉYôdGh
 %42  ¿CG  ø`̀«`̀M  »`̀a  ,π`̀ª`̀©`̀dG  ¥ƒ`̀°`̀S  º«¶æJ
 »ë°üdG  ôéë∏d  á°ü°üîªdG  »fÉÑªdG  øe
 øcÉ°ùe  »`̀g  Ió`̀aGƒ`̀dG  ádÉª©∏d  …RGô`̀à`̀M’G
 2739 É¡æ£≤jh ,¿ƒ∏eÉ©dG ÉgôLCÉà°ùj IôM
 äÉÑLƒdG  ô«aƒàH  á`̀dhó`̀dG  πØμàJh  ,Ó`̀eÉ`̀Y
 ,É¡«a  ø«æWÉ≤∏d  ájÉYôdGh  AGhódGh  á«FGò¨dG
 ΩÉ```jC’G  ∫Ó``̀N  á`̀Ñ`̀Lh  23^500  äô```ah  PEG

.á«°VÉªdG á°ùªîdG

(3h2¢U π«°UÉØàdG)

:ÜÉjO ó«dh Öàc
 ôjôªJ  ø`̀e  ÜGƒ`̀æ`̀dG  ¢ù∏ée  øμªJ
 á«MÓ°UE’G  á`̀dGó`̀©`̀dG  ¿ƒ`̀fÉ`̀b  ´hô`̀°`̀û`̀e
 á∏eÉ©ªdG  Aƒ°S  øe  º¡àjÉªMh  ∫ÉØWCÓd
 á°SÉFôH  zó`̀©`̀ oH  ø`̀Y{  ¢`̀ù`̀eCG  ¬à°ù∏L  »`̀a
 ,πæjR  ájRƒa  ÜGƒ`̀æ`̀dG  ¢ù∏ée  á°ù«FQ
 .iQƒ``̀°``̀û``̀dG ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀e ≈````̀ dEG ¬``̀ à``̀ dÉ``̀MEGh
 ¢ùªN  ø`̀e  ¿ƒfÉ≤dG  ´hô°ûe  ¿ƒμàjh
 É``gRô``HCG  ,IOÉ````e  89h ,QGó```°```UEG  OGƒ```̀e
 ádGó©dG  ºcÉëe{  ≈ª°ùJ  ºcÉëe  AÉ°ûfEG
 »a π°üØdÉH ¢üàîJ zπØ£∏d á«MÓ°UE’G
 É¡ÑμJôj  ºFGôL  »a  á«FÉæédG  ihÉYódG
 ô`̀jRƒ`̀dG ø`̀e QGô`̀≤`̀ H CÉ`̀°`̀û`̀æ`̀jh ,∫É``̀Ø``̀WC’G
 ¢üàîJ ádƒØ£∏d  á«FÉ°†b áæéd »æ©ªdG
 ô£î∏d πØ£dG ¢Vô©J ä’ÉM »a ô¶ædÉH

.á∏eÉ©ªdG Aƒ°S hCG
 ÜGƒ`̀æ`̀dG  ¢ù∏ée  á°ù«FQ  äó```̀ cCGh
 Gô«Ñc  GRÉ`̀é`̀fEG  πãªj  ™jô°ûàdG  Gò`̀g  ¿CG
 ∫É`̀«`̀LCG  πÑ≤à°ùe  ø`̀«`̀eCÉ`̀J  ø`̀e  øμª«°S
 ó∏H øjôëÑdG »a ∫ÉØWC’G »ªëjh áeOÉb
 »a ÉªFGO ábÉÑ°S »g »àdG ¿ÉeC’Gh øeC’G

.á«fÉ°ùfE’G ájÉªM
 ¿hDƒ°ûdGh  ∫ó©dG  ôjRh ∫Éb  √QhóH
 øH  ódÉN  ï«°ûdG  ±É``bhC’Gh  á«eÓ°SE’G
 ¿ƒfÉ≤H ´hô°ûªdG Gòg ¿EG áØ«∏N ∫BG »∏Y

 ádGó©dG äGAGôLEG »a á«îjQÉJ á∏≤f πãªj
 äQÉ`̀°`̀TCG É`̀ª`̀c ,ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG »`̀a ∫É`̀Ø`̀WCÓ`̀d
 áæéd  á°ù«FQ  …ô£≤dG  áªWÉa  ÖFÉædG
 QGôbEG  ¿CG  ≈dEG  á«HÉ«ædG  πØ£dGh  ICGôªdG
 á∏≤f πãªj ™jô°ûàdG Gòg ÜGƒædG ¢ù∏ée

.πØ£dG ¥ƒ≤Mh ídÉ°üªd á«Yƒf

 ÉMGôàbG  ÜGƒædG  ¢ù∏ée  ∫ÉMCG  Éªc
 ΩÉ«b  ¿CÉ°ûH  áeƒμëdG  ≈``̀dEG  Óé©à°ùe
 Iôàa  ójóªàH  zø«μªJ{  πª©dG  ¥hóæ°U
 äÉ°ù°SDƒªdG  ºYO  èeÉfôH  »a  π«é°ùàdG
 ¢ù∏éªdG  ∫É``̀MCG  Éªc  ,ø«YƒÑ°SCG  Ió`̀e
 ¿CÉ°ûH  áeƒμëdG  ≈dEG  Óé©à°ùe ÉMGôàbG

 á`̀jQÉ`̀é`̀à`̀dG äÓ`̀é`̀°`̀ù`̀dG Ωƒ`̀°`̀SQ π`̀«`̀LCÉ`̀J
 á≤∏©àªdG  äÉØdÉîªdG  π«°üëJ  π«LCÉJh
 §«°ù≤J  ≈∏Y  πª©dGh  äÓé°ùdG  √ò¡H
 ≈∏Y  ô¡°TCG  áKÓK  Ióe  áaÉ°†ªdG  áª«≤dG

 .πbC’G
(7¢U π«°UÉØàdG)

∫ÉØWCÓd á«MÓ``°UE’G ádGó©dG ¿ƒ``fÉb ≈∏Y ≥aGƒj zÜGƒ``ædG{
ø«μªJ º``YO èeÉfôH »``a π«é``°ùàdG Iô``àa ó``jóªàH äÉ``ÑdÉ£e

 ó`MC’G  ∫É``ª©dG  ó«Y  á∏£Y
  á©`ªédG  ø````Y  É``°†``jƒ``©J
 ¿Éª∏°S øH áØ«∏N ô«e’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U øY Qó°U

 ∫Éª©dG  Ωƒ`̀j  á∏£Y  ¿CÉ°ûH  º«ª©J  AGQRƒ``̀dG  ¢ù«FQ  áØ«∏N  ∫BG

:¬«a AÉL ,2020 ΩÉ©d »ªdÉ©dG

 äGQGRh π£©oJ 2020 ΩÉ©d »ªdÉ©dG ∫Éª©dG Ωƒj áÑ°SÉæªH

 ≥aGƒªdG á©ªédG Ωƒj áeÉ©dG É¡JÉ°ù°SDƒeh É¡JÉÄ«gh áμ∏ªªdG

 Ωƒj  ±OÉ°üj  ∂`̀dP  ¿EG  å«Mh  ,2020  ƒjÉe  ô¡°T  øe  ∫hC’G

 øe ådÉãdG ≥aGƒªdG óMC’G Ωƒ«H ¬æY ¢Vƒ©oj ,á«YƒÑ°SCG á∏£Y

.Ω2020 ƒjÉe ô¡°T
6:09

3:39

.z19-ó«aƒc{ ÉfhQƒc ¢Shô«Ød …ó°üà∏d »æWƒdG ≥jôØ∏d »Øë°üdG ôªJDƒªdG øe ÖfÉL |

.¢ùeCG zó©H øY{ ÜGƒædG ¢ù∏ée á°ù∏L |

 ∞«ØîJ :á«Hô©dG ∫hódG QòëJ á«ªdÉ©dG áë``°üdG
Iô£«°ùdG øY ÉfhQƒc êhôN ≈dEG …ODƒj ób Oƒ«≤dG

 øY  á`̀«`̀ª`̀dÉ`̀©`̀dG  á`̀ë`̀°`̀ü`̀dG  áª¶æe  â``̀Hô``̀YCG
 á≤£æe »a ¥ÓZE’G ™aQ ôØ°ùj ¿CG øe É¡ahÉîe
 Ió`̀jó`̀L ¢ûØJ á`̀Lƒ`̀e ø`̀Y §``̀°``̀ShC’G  ¥ô`̀°`̀û`̀dG

.óéà°ùªdG ÉfhQƒc ¢Shô«Ød
 …ô¶æªdG ºdÉ°S øH óªMCG QƒàcódG ìô°Uh
 á«ªdÉ©dG  áë°üdG  áª¶æªd  »ª«∏bE’G  ôjóªdG
 ô°ûàæj  ∫Gõj  ’  ¢VôªdG  ¿CÉH  §°SƒàªdG  ¥ô°ûd
 ,(§°ShC’G  ¥ô°ûdG)  º«∏bE’G  AÉëfCG  ™«ªL  »a
 ä’É`̀ë`̀dG  Oó`̀Y  »`̀a  ÉØ«ØW  É°VÉØîfG  πé°Sh
 ,¿Gó`̀∏`̀Ñ`̀dG  ¢†©H  »`̀a  É«YƒÑ°SCG  É¡æY  ≠∏ÑªdG
 á«é«JGôà°SG â©°Vh ¿Gó∏ÑdG √òg ¢†©H øμdh
 »a  âYô°Th  ,ø`̀gGô`̀dG  ™°VƒdG  ø`̀e  êhôî∏d
 ∫ƒéàdG  ô¶M ∞«ØîJ ∂dP  »a ÉªH  ,Oƒ«b ™aQ

.äGQÉ£ªdG ¥ÓZEGh
 Oƒ«≤dG  ™`̀aQ  …ODƒ`̀j  ¿CG  ∫hDƒ°ùªdG  í`̀LQh

 ≈dEG »fóÑdG óYÉÑàdG ô«HGóJ øY ¬fGhC’ ≥HÉ°ùdG
 ¬LhôNh  z19-ó«aƒc{  ¢Shô«a  Qƒ¡X  IOƒY
 áªbÉØàe á«fÉK áLƒe ÖÑ°ùj Ée ,Iô£«°ùdG øY
 ¿hO ø``̀e á`̀ °`̀UÉ`̀Nh ,á``̀HÉ``̀ °``̀UE’G ä’É````M ø``̀e
 ™e  ,¥ÓZE’G  ™aQ  π«°UÉØàd  ≥«bódG  §«£îàdG
 áë°üdG ∫Éée »a äGQó≤dG ¥É£f ™«°SƒJ ΩóY

.ájôjô°ùdG ájÉYôdGh áeÉ©dG
 ’EG  É¡jód  ôaGƒàJ  ’  áª¶æªdG  ¿CG  ±É°VCGh
 Qƒ£j  ¿CG  á`̀«`̀fÉ`̀μ`̀eEG  ø`̀Y  IOhó`̀ë`̀e  äÉeƒ∏©e
 ΩÉ°ùLCÓd  áHÉéà°SG  ¢`̀Shô`̀«`̀Ø`̀dÉ`̀H  ÜÉ`̀°`̀ü`̀ª`̀dG
 á«dÉ©Ød  »æeõdG  ióªdG  ∫ƒM  ∂dòch  IOÉ°†ªdG
 π«dO  …CG  OƒLh É«aÉf  ,IOÉ°†ªdG  ΩÉ°ùLC’G  ∂∏J
 ¢Shô«a ó°V ø°üëe ¢üî°ûdG ¿CG âÑãj »ª∏Y

.¬«aÉ©Jh ¢VôªdÉH ¬àHÉ°UEG ó©H ÉfhQƒc

 IQƒ°ûªdG áeóN π«©ØJ
 A’õæd ó©H øY á«Ñ£dG
π``«`gCÉàdGh  ìÓ``°UE’G

 á°ù°SDƒªdG á°ù«FQ …QƒN ÉjQÉe âØ°ûc
 äGAGô`̀LE’G  øY  ¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤ëd  á«æWƒdG
 ìÓ°UEÓd  áeÉ©dG  IQGOE’G  É¡JòîJG  »`̀à`̀dG
 π«©ØJ  ôÑY  á«∏NGódG  IQGRh  »a  π«gCÉàdGh
 ó©H  ø`̀Y  á«Ñ£dG  IQƒ`̀°`̀û`̀ª`̀dG  ºjó≤J  á`̀eó`̀N
 Ö°SÉæªdG  êÓ©dG  ∞°Uhh  õcGôªdG  A’õæd
 áeÓ°Sh  áë°U  ≈∏Y  ®ÉØë∏d  É k«©°S  ;º¡d
 ¢ùμ©j  …ò```̀dG  ô```̀ eC’G  ,OGô``````̀aC’Gh  A’õ``̀æ``̀dG
 êÓ©dGh á«ë°üdG ájÉYôdG ºjó≤àH ΩÉªàg’G
 áØ°üH  ±hô¶dG  πc  »a  A’õæ∏d  Ö°SÉæªdG
 ´ÉªàLG  É¡°SDhôJ  ∫Ó`̀N  ∂`̀dP  AÉ`̀L  .á°UÉN
 á`̀©`̀HÉ`̀à`̀ª`̀dGh ó``°``Uô``dGh ihÉ`̀μ`̀ °`̀û`̀ dG á`̀æ`̀é`̀d

.¢ùeCG á°ù°SDƒªdÉH

(4¢U π«°UÉØàdG)

 OÉ``̀Y  :ä’É`````̀ cƒ`````̀ dG  -  ¢``̀ù``̀∏``̀HGô``̀W
 ô«Z  GOóée  ´QGƒ°ûdG  ≈`̀dEG  ¿ƒ«fÉæÑ∏dG
 »àdG  ∫ƒéàdG  ™æe  äGAGô``̀LEÉ``̀H  ø«¡HBG
 ,óéà°ùªdG  É`̀fhQƒ`̀c  ¢`̀Shô`̀«`̀a  É¡°Vôa
 OÓÑdG  »a  ájOÉ°üàb’G  áeRC’G  Æƒ∏H  ™e
 øe ø«æWGƒªdG IÉfÉ©eh GOhó°ùe É≤jôW

 .ábƒÑ°ùe ô«Z AÓZ áLƒe
 ø«H äÉ`̀¡`̀LGƒ`̀ª`̀dG ¢`̀ù`̀eCG äOó`̀é`̀Jh
 ¢û«édG  äGó``Mhh  ø«Ñ°VÉZ  ø«éàëe
 ó©H  ,¿ÉæÑd  »dÉª°T  ¢ù∏HGôW  áæjóe  »a
 ≥∏£H  Gô`̀KCÉ`̀à`̀e  »`̀aƒ`̀J  ôgÉ¶àe  ™««°ûJ
 á∏KÉªe äÉ¡LGƒe ∫ÓN ¬H Ö«°UCG …QÉf

 .Ó«d
 É¡∏∏îJ  »`̀à`̀dG  äÉ`̀cô`̀ë`̀à`̀dG  »``̀JCÉ``̀Jh
 º«£ëJh  ±QÉ`̀°`̀ü`̀ª`̀dG  ø``e  Oó``̀Y  ¥ô``̀M
 QÉ«¡fG º°†N »a ôNB’G É¡°†©H äÉ¡LGh
 ΩÉ`̀©`̀dG ò`̀æ`̀e ¬`̀ë`̀eÓ`̀e äCGó```̀H …OÉ`̀°`̀ü`̀à`̀bG
 ø««fÉæÑ∏dG  ±’BG  äÉÄªH  ™aO  ,»°VÉªdG

 »a  ¥ƒÑ°ùe  ô«Z  πμ°ûH  ´QGƒ°ûdG  ≈`̀dEG
 á«°SÉ«°ùdG  á≤Ñ£dG  ≈∏Y  ø«ªbÉf  ôHƒàcCG
 »a  É¡∏°ûah  OÉ°ùØdÉH  É¡fƒª¡àj  »`̀à`̀dG
 âMÉWCGh  .…OÉ°üàb’G  ™°VƒdG  ø«°ùëJ
 ºd  Éª«a  ,á≤HÉ°ùdG  náeƒμëdG  äGôgÉ¶àdG
 ™∏£e  òæe  Ió`̀jó`̀é`̀dG  áeƒμëdG  øμªàJ
 øe  ∞ qØîj  AGô`̀LEG  …CG  PÉîJG  øe  ΩÉ©dG

 .ø«æWGƒªdG IÉfÉ©e
 ô¡X ó`̀©`̀H  ¿hô`̀gÉ`̀¶`̀à`̀ª`̀dG  ≥``̀°``̀TQh
 IQÉ`̀é`̀ë`̀H á`̀jô`̀μ`̀°`̀ù`̀©`̀dG iƒ``̀≤``̀dG ¢``̀ù``̀eCG
 ,´QGƒ°ûdG  áØ°UQCG  øe  É¡°†©H  Gƒ©∏àbG
 ±QÉ°üe  á°ùªN  äÉ``¡``LGh  Gƒ`̀ª`̀£`̀Mh
 Éªc  ,É¡æe  Oó`̀Y  »a  ¿Gô«ædG  Gƒeô°VCGh
 OQh  ,ø``̀eC’G  iƒ≤d  ø«JQÉ«°S  Gƒ`̀bô`̀MCG
 ´ƒeó∏d  π«°ùªdG  RÉ¨dG  ¥ÓWEÉH  ¢û«édG
 á`̀dhÉ`̀ë`̀e »``a »`̀WÉ`̀£`̀ª`̀dG ¢`̀UÉ`̀ °`̀Uô`̀dGh

 .º¡≤jôØàd
(17¢U π«°UÉØàdG)

ájôμ``°ùY äGQÉ«``°Sh ±QÉ``°üe ¿ƒbôëj ¿É``æÑd »``a ¿ƒ``éàëªdG

(RôàjhQ)       .¢ù∏HGô£H ¿ƒéàëªdG ¬bôMCG ∂æH »a π©à°ûJ ¿Gô«ædG |

.á«≤«°ùæàdG áæé∏dG ´ÉªàLG ¢SCGôàj ó¡©dG »dh ƒª°S |
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 áî«°ûdG  oIQƒ`̀à`̀có`̀ dG  rä só````̀cCG
 π«ch  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  âæH  ÉfQ
 nIQGRƒ```̀dG  ¿CG  á«LQÉîdG  IQGRh
 pOƒ``¡``é``dG pº`````YO »```a lIô`̀ª`̀ à`̀ °`̀ ù`̀e
 ¢`̀Shô`̀«`̀Ø`̀d …ó`̀°`̀ü`̀à`̀∏`̀d á`̀«`̀æ`̀Wƒ`̀dG
 äGAGôLE’G  πc  ≥«Ñ£Jh  ÉfhQƒc
 á«FÉbƒdG  ô«HGóàdGh  ájRGôàM’G
 äÉ¡édG  p∞∏àîe  ™`̀e  p¿hÉ©àdÉH
 ßØëj  ÉªH  ¢Shô«ØdG  áëaÉμªd
 ,™``̀«``̀ª``̀é``̀dG á```̀eÓ```̀°```̀Sh á``̀ë``̀°``̀U
 nIQGRh  ¿CG  ≈`̀dEG  É¡JOÉ©°S  kIô«°ûe
 á£N QÉ`````̀WEG  »```̀ah  á``«``LQÉ``î``dG
 ™e  p≥«°ùæàdÉH  â`̀eÉ`̀b  AÓ````̀LE’G
 á«LQÉîdG  á«°SÉeƒ∏HódG  É¡JÉã©H
 ø«æWGƒªdG  π`̀ c  ™`̀e  π`̀°`̀UGƒ`̀à`̀∏`̀d
 øjôëÑdG  êQÉ```̀N  ø`̀jOƒ`̀Lƒ`̀ª`̀dG
 º¡d AÓ`````LE’G äÓ```̀MQ Ö`̀«`̀Jô`̀à`̀d

.áμ∏ªªdG ≈dEG º¡JOƒY ¿Éª°Vh
 IQGRh  π```̀«```̀ch  â```̀gƒ```̀fh  
 äCGó`̀ H  IQGRƒ```̀dG  ¿CÉ``̀H  á«LQÉîdG
 ≥«°ùæàdÉH  ø`̀«`̀æ`̀WGƒ`̀ª`̀dG  AÓ```̀LEG
 áë°üdG  IQGRh  ™`̀e  ¿hÉ`̀©`̀à`̀ dGh
 …ó`̀°`̀ü`̀à`̀∏`̀d »``æ``Wƒ``dG ≥``̀jô``̀Ø``̀dGh
 ÉªH z19 ó«aƒc{ ÉfhQƒc ¢Shô«Ød
 á«Ñ£dG äGOGó©à°S’G ™e Ö°SÉæàj
 ô«jÉ©ªdG  ≥``̀ ahh  ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG  »`̀a
 áë°üdG áª¶æe πÑb øe Ióªà©ªdG
 ôãcCG  AÓ``LEG  ºJ  å«M  ,á«ªdÉ©dG
 øe  »æjôëH  øWGƒe  3800  øe
 º¡JOƒY Ö«JôJh ,∫hódG ∞∏àîe
 ájOƒ©°ùdG  á«Hô©dG  áμ∏ªªdG  øe
 IóëàªdG á«Hô©dG äGQÉeE’G ádhOh
 ¿ÉªY  áæ£∏°Sh  âjƒμdG  á``dhOh
 á«ª°TÉ¡dG  á``̀«``̀fOQC’G  áμ∏ªªdGh
 á`̀«`̀Hô`̀©`̀dG ô`̀ °`̀ü`̀e á``̀jQƒ``̀¡``̀ª``̀Lh
 ájQƒ¡ªédGh ájOÉëJ’G É«°ShQh
 ¿Éà°ùcÉH  á`̀jQƒ`̀¡`̀ª`̀Lh  á«côàdG
 ≈dEG  kIô«°ûe  ,¿Gô`̀jEGh  á«eÓ°SE’G
 É¡àMÉ°ùe  »a  Iô«ÑμdG  ∫hó`̀dG  ¿CG
 ™ªéd  áØYÉ°†e  G kOƒ`̀¡`̀L  Ö∏£àJ
 É¡≤WÉæe  ∞∏àîe  øe  ø«æWGƒªdG
 IOƒ©d  G kôªà°ùe  πª©dG  ∫GRÉ``̀eh
 »a  ø«ÑZGôdG  ø«æWGƒªdG  ™«ªL
 ∫ƒ∏ëH øWƒdG ¢VQCG ≈dEG IOƒ©dG

.ΩOÉ≤dG ƒjÉe ô¡°T ∞°üàæe
 IQƒ```̀à```̀có```̀dG â````̀ë````̀°````̀VhCGh
 ¿CG  á`̀Ø`̀«`̀∏`̀N  ∫BG  É```̀ fQ  á`̀î`̀«`̀°`̀û`̀dG
 »a  â``̀eÉ``̀b  á``«``LQÉ``î``dG  IQGRh
 ójó©dG  PÉîJÉH  á«°VÉªdG  Qƒ¡°ûdG
 ™e π`̀°`̀UGƒ`̀à`̀∏`̀d äGAGô`````̀LE’G ø`̀e
 ócCÉà∏d  êQÉ`̀î`̀dG  »`̀a  ø«æWGƒªdG
 QÉ°ûàfG  ¿Ó`̀YEG  ™e  º¡àeÓ°S  øe
 ºJ  PEG  ,É v«ªdÉY  É`̀fhQƒ`̀c  ¢Shô«a
 Öàμªd  á«HÉ©«à°S’G  ábÉ£dG  ™aQ
 äÉªdÉμªdG  ∫ÉÑ≤à°S’  äÉ«∏ª©dG
 π«é°ùJh  á`̀YÉ`̀°`̀ù`̀dG  QGó```̀e  ≈`̀∏`̀Y

 ø`̀jò`̀dG ø`̀«`̀æ`̀WGƒ`̀ª`̀dG π`̀c äÉ`̀fÉ`̀«`̀H
 á«LQÉîdG  IQGRh  ™e  Gƒ∏°UGƒJ
 á«°SÉeƒ∏HódG  áμ∏ªªdG  äÉã©H  hCG
 º`̀Jh  ,êQÉ``̀î``̀dG  »`̀a  á«∏°üæ≤dGh
 øjOƒLƒªdG  äÉeƒ∏©e  åjóëJ
 »a ø``̀«``̀Ñ``̀ZGô``̀dGh êQÉ```̀î```̀dG »``̀ a
 πμ°ûH  ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG  ≈```̀dEG  IOƒ``̀©``̀dG
 »æWƒdG  ≥jôØdG  ójhõJh  »eƒj
 É``̀fhQƒ``̀c ¢`̀Shô`̀«`̀ Ø`̀ d …ó`̀°`̀ü`̀à`̀∏`̀d
 ≈dEG áaÉ°VEG ,áeRÓdG äÉeƒ∏©ªdÉH
 øe  äÉ`̀Ä`̀ª`̀dG  äGRƒ`̀é`̀M  π«¡°ùJ
 IOƒ©dG  »a  ø«ÑZGôdG  ø«æWGƒªdG

.º¡d øμ°ùdG Ö«JôJh
 IQGRh  π````̀«````̀ch  â```̀à```̀Ø```̀dh
 âeÉb IQGRƒdG  ¿CG  ≈dEG  á«LQÉîdG
 Ióªà©ªdG äÉã©ÑdG ™e π°UGƒàdÉH
 ≈∏Y  º`̀¡`̀YÓ`̀WGh  áμ∏ªªdG  ió``̀d
 ájRGôàM’G äGAGôLE’Gh §£îdG
 áëaÉμªd  áμ∏ªªdG  É¡JòîJG  »àdG
 áë°U ßØëj ÉªH ÉfhQƒc ¢Shô«a
 ,ø«ª«≤ªdGh  ø«æWGƒªdG  áeÓ°Sh
 πc  áªLôàH  IQGRƒ```̀ dG  â`̀eÉ`̀b  PEG
 IQOÉ°üdG äÉª«∏©àdGh äGOÉ°TQE’G
 äÉ¨d Ió©H á«ª°SôdG äÉ¡édG øe
 øe á``̀jÉ``̀bƒ``̀dG ¥ô``̀£``̀H á`̀«`̀Yƒ`̀à`̀∏`̀d
 ájóæ¡dGh  ájõ«∏éfE’Éc  ¢Shô«ØdG
 ,á«dÉ¨æÑdGh á«æ«Ñ∏ØdGh hOQhC’Gh
 ôªà°ùà°S  Oƒ¡édG  πc  ¿CG  kIócDƒe
 ÖZôj  øWGƒe  ô`̀NBG  IOÉ`̀YEG  ≈àM
 √òg πX »a øWƒdG ≈dEG IOƒ©dÉH
 ôªj  »àdG  á«FÉæãà°S’G  ±hô¶dG
 ≈∏ZCG  ƒg  øWGƒªdÉa  ºdÉ©dG  É¡H

.∂∏ªf Ée
 âØ°ûc  ,¬``̀JGP  ¥É«°ùdG  »`̀ah
 ¿CG  øY  á«LQÉîdG  IQGRh  π«ch
 äÉ¡édG  ™`̀e  ôªà°ùe  ≥«°ùæàdG
 π«¡°ùàd øjôëÑdG áμ∏ªªH á«æ©ªdG
 á«Ñ£dG  äÉéàæªdG  ¢†©H  Ö∏L
 á≤«≤°ûdG  ∫hó``̀dG  ø`̀e  á«FGò¨dGh
 ¿hõ`̀î`̀ª`̀dG  õjõ©àd  á`̀≤`̀jó`̀°`̀ü`̀dGh
 á`̀μ`̀∏`̀ª`̀ª`̀d »```̀ FGò```̀¨```̀ dGh »``̀Ñ``̀£``̀dG

.á∏MôªdG √òg ∫ÓN øjôëÑdG
 É`̀ fQ  á`̀î`̀«`̀°`̀û`̀dG  .O  äó``````̀cCGh
 π«ch  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  â`̀æ`̀H
 »dÉªLEG  ¿CG  á`̀«`̀LQÉ`̀î`̀dG  IQGRh
 GƒfÉc  ø`̀jò`̀dG  ø««æjôëÑdG  Oó`̀Y
 6422 ≠∏H êQÉîdG »a øjOƒLƒe
 iód  º¡JÉfÉ«H  Gƒ∏é°S  É kæWGƒe
 áμ∏ªª∏d  á«°SÉeƒ∏HódG  äÉã©ÑdG
 3878  º`̀¡`̀æ`̀e  OÉ```̀Y  ,êQÉ``̀î``̀ dÉ``̀ H
 ∫GRÉ``̀eh  ,áμ∏ªªdG  ≈``̀dEG  É`̀ kæ`̀WGƒ`̀e
 êQÉ``̀N  É``̀ kæ``̀WGƒ``̀e  2544  ∑É``æ``g
 ≈dEG  º¡JOÉYEG  ºàj  ±ƒ°S  áμ∏ªªdG
 ƒjÉe ô¡°T ∞°üàæe ≈àM øWƒdG

.ΩOÉ≤dG
 ™`̀e ¿hÉ````©````à````dG ¿CÉ````°````û````Hh

 áμ∏ªªdG  »a  á«ÑæLC’G  äGQÉØ°ùdG
 áHÉ°üªdG  IóaGƒdG  ádÉª©dG  ∫ƒM
 áî«°ûdG .O âë°VhCG ,¢Shô«ØdÉH
 π«ch  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  âæH  ÉfQ
 nπ`̀ °`̀UGƒ`̀à`̀ dG  ¿CG  π`̀ª`̀©`̀ dG  IQGRh
 á«LQÉîdG  IQGRh  ø«H  lôªà°ùe
 áμ∏ªe  iód  Ióªà©ªdG  äÉã©ÑdGh
 äÉ`̀ã`̀©`̀Ñ`̀dG á`̀ °`̀UÉ`̀Nh ,ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀ dG
 äÉ«dÉL É¡jód  »àdG  á«°SÉeƒ∏HódG
 º`̀¡`̀YÓ`̀WG  º`̀à`̀j  PEG  á`̀μ`̀∏`̀ª`̀ª`̀dG  »``̀a
 á≤∏©àªdG  ΩÉ````̀bQC’G  çó```̀MCG  ≈`̀∏`̀Y
 º¡d  ô`̀aƒ`̀fh  ,áªFÉ≤dG  ä’É`̀ë`̀dÉ`̀H
 »a  ºgÉjÉYQ  IQÉjõd  äÓ«¡°ùàdG
 ¿EÉa Gòd ,É¡H øjOƒLƒªdG øcÉeC’G

.ôªà°ùe ≥«°ùæàdG
 ø««æjôëÑdG  á©HÉàe  ∫ƒMh
 âë°VhCG  ,êQÉîdG  »a ø«ª«≤ªdG
 ¿CG  á`̀ «`̀LQÉ`̀î`̀ dG  IQGRh  π``̀«``̀ch

 êQÉ`̀î`̀dG  »`̀a  áμ∏ªªdG  äGQÉ`̀Ø`̀°`̀S
 …òdG  ø««æjôëÑdG  ™e  π°UGƒàJ
 êQÉîdG »a ¿ƒ°SQój hCG ¿ƒ∏ª©j
 á``````̀jhOC’G π`̀ «`̀ °`̀Uƒ`̀J π`````̀LCG ø```̀e
 OGƒ``̀e  hCG  á`̀ «`̀ FGò`̀¨`̀ dG  OGƒ```̀ª```̀dGh

.º¡«dEG º«≤©àdG

:ÉfhQƒc ¢Shô«Ød …ó°üà∏d »æWƒdG ≥jôØdG

 É``fhQƒμH äÉHÉ``°UE’G ≈``æëæe í«£``°ùJ ƒ``ëf ¬``éàJ ø``jôëÑdG
º```̀dÉ```̀©```̀dG  ∫hO  ∞```̀∏```̀à```̀î```̀e  ø``````̀e  »```̀ æ```̀ jô```̀ ë```̀ H  ø``````̀WGƒ``````̀e  3800  ø``````̀e  ô``````̀ã``````̀cCG  AÓ````````````̀LEG

¿ƒ∏ª©j ٪95^5 É¡æe IóaGƒdG ádÉª©dG ø«H áHÉ``°üe ä’ÉM 1909
¿ôªdG πª©dG íjô°üJ »∏eÉM øe §≤a ٪1^7h πªY ÖMÉ``°U iód

:ó«ª◊GóÑY óªMCG Öàc
 z19  ó«aƒc{  ÉfhQƒc  ¢Shô«Ød  …ó°üà∏d  t»æWƒdG  o≥jôØdG  sócCG
 ¢Shô«ØdÉH  ¢UÉîdG  ≈æëæªdG  pí«£°ùJ  ƒëf  o¬éàJ  øjôëÑdG  ¿CG
 ø«æWGƒªdG  ΩGõàdGh  ájRGôàM’G  päGAGô``̀LE’Gh  päGQGô`̀≤`̀dG  áé«àf
 øWGƒe 3800 øe ôãcCG oAÓLEG sºJ ¬fCG øY GƒØ°ûch ,É¡H ø«ª«≤ªdGh
 É kæWGƒe 2544 IOƒY Ö«JôJ …QÉLh ,∫hódG ∞∏àîe øe »æjôëH
 ,ΩOÉ≤dG  ƒjÉe  ô¡°T  ∞°üàæe  ≈àMh  pá∏Ñ≤ªdG  pIôàØdG  ∫Ó`̀N  ô`̀NBG

 1909  ≠∏H  Ió`̀aGƒ`̀dG  ádÉª©∏d  IócDƒªdG  ä’ÉëdG  nOó`̀Y  ¿CG  Gƒæs«Hh
 ¿ƒ∏ª©j  %95^5  É¡æe  ,…QÉ`̀é`̀dG  πjôHCG  26  ïjQÉJ  ≈àM  ä’É`̀M
 ,¿ôªdG πª©dG íjô°üJ »∏eÉM øe §≤a %1^7 ,πªY ÖMÉ°U iód
 ΩóNh  ,ø«≤ëà∏eh  ,IQÉjR  Iô«°TCÉJ  ≈∏Y  á«bÉÑdG  áÑ°ùædG  ´RƒàJh
 ≠∏ÑJ áªFÉ≤dG  ä’ÉëdG øe á«fƒfÉ≤dG  pádÉª©dG  náÑ°ùf ¿CG  Éªc ,∫RÉæe
 øjóaGƒdG  áÑ°ùfh  ,%9  áØdÉîªdG  ádÉª©dG  áÑ°ùf  ≠∏ÑJ  Éªæ«H  ,%89
 …òdG »Øë°üdG ôªJDƒªdG ∫ÓN ∂dP AÉL ...%2 IQÉjR Iô«°TCÉJ ≈∏Y

.¢ùeCG AÉ°ùe »æWƒdG o≥jôØdG √ó≤Y

:á«LQÉîdG π«ch ≈°ù«Y âæH ÉfQ áî«°ûdG .O

ø`̀Wƒ`̀dG  ≈```dEG  IOƒ``©``dG  »`̀ a  Ö`̀ Zô`̀ j  ø`̀ WGƒ`̀ e  ô```NBG  IOÉ````YEG  ≈`̀à`̀M  Iôªà°ùe  Oƒ`̀¡`̀é`̀dG
ΩOÉ``̀≤``̀dG  ƒ``̀jÉ``̀e  ∞`̀°`̀ü`̀à`̀æ`̀e  ≈`̀ à`̀ M  º``̀ ¡``̀ JOÉ``̀ YEG  º`̀ à`̀ j  ±ƒ``̀°``̀S  á`̀μ`̀∏`̀ª`̀ª`̀dG  êQÉ````̀ N  É``̀æ``̀WGƒ``̀e  2544  ∑É``̀æ``̀g

»`̀ FGò`̀ ¨`̀ dGh »`̀ Ñ`̀ £`̀ dG ¿hõ``î``ª``dG õ`̀jõ`̀©`̀à`̀d á`̀≤`̀ jó`̀ °`̀ ü`̀ dGh á`̀≤`̀«`̀≤`̀°`̀û`̀dG ∫hó````̀ dG ø``̀e äÉ`̀é`̀à`̀æ`̀ª`̀dG Ö`̀ ∏`̀ L π`̀«`̀¡`̀°`̀ù`̀J

∫õ`̀ ©`̀ dG  õ``̀cGô``̀ª``̀d  á`̀ «`̀ HÉ`̀ ©`̀ «`̀ à`̀ °`̀ S’G  á``̀bÉ``̀£``̀dG  :á`̀ ë`̀ °`̀ ü`̀ dG  IQGRh  π``̀«``̀ch
§`̀≤`̀a  Iô````̀ s°````̀SCG  1506  É`̀ ¡`̀ æ`̀ e  ∫É```̀¨```̀°```̀TE’G  2473  ≠`̀ ∏`̀ Ñ`̀ J  êÓ```̀ ©```̀ dGh

 ™fÉªdG  ó«dh  QƒàcódG  ó`` scCG
 nIQGRƒdG ¿CG áë°üdG IQGRh π«ch
 É¡££Nh  É`̀gOƒ`̀¡`̀L  oπ``°``UGƒ``J
 ®ÉØë∏d  ájRGôàM’G á«bÉÑà°S’G
 ,™«ªédG  áeÓ°Sh  páë°U  ≈∏Y
 ≥``̀ah  lô`̀ª`̀à`̀ °`̀ù`̀e  nπ``̀ª``̀©``̀dG  ¿CGh
 πª©dG  äGQÉ`̀ °`̀ ù`̀ eh  äÉ«é¡æe
 …ó°üàdG »a º¡°ùj ÉªH IOóëªdG

.¢Shô«Ø∏d
 äÉ°UƒëØdG  áÑ°ùf  ∫ƒ`̀Mh
 ¿CG  ≈dEG  ™fÉªdG  QÉ°TCG  ájôÑàîªdG
 ádhO …CG É¡H Ωƒ≤J »àdG áÑ°ùædG
 Oô`̀Ø`̀dG  Ö«°üf  ¢`̀SÉ`̀«`̀≤`̀H  ¿ƒ`̀μ`̀ J
 »àdG  ¢ù«jÉ≤ªdG  øe  ó©J  »àdGh
 πÑb  øe  ádhòÑªdG  Oƒ¡édG  ºq«≤J
 ôNBG  QÉ«©e  ÖfÉL  ≈`̀dEG  ,∫hó``dG
 á«ªdÉ©dG áë°üdG áª¶æe ¬àaÉ°VCG
 πμd  á«Ñ∏°S  ä’É`̀M  ô°ûY  ƒ`̀gh
 Égƒæe  ,Ió`̀cDƒ`̀e  á«HÉéjEG  ádÉM
 í`̀°`̀Vƒ`̀j QÉ``̀«``̀©``̀ª``̀dG Gò````̀g ¿CÉ`````̀H
 »a  ∫hó`̀dG  É¡dòÑJ  »àdG  Oƒ¡édG
 ¿EG  á`̀°`̀UÉ`̀Nh ¢`̀ü`̀ë`̀Ø`̀dG  ∫É`̀é`̀e
 ¿CGh  ,%9 øe πbCG  áÑ°ùædG  âfÉc
 ¿CG  âYÉ£à°SG  øjôëÑdG  áμ∏ªe
 Gòg  ≈∏Y  %2  ¬àÑ°ùf  Ée  ≥≤ëJ
 Ée ¢ùμ©j ô°TDƒe ƒgh ,QÉ«©ªdG
 »a Oƒ¡L øe áμ∏ªªdG  ¬H  âeÉb

.¢Shô«Ø∏d …ó°üàdG π«Ñ°S

 IQGRh ¿CG ≈dEG ™fÉªdG âØdh

 ≥HÉ°S  âbh  »a  âæ∏YCG  áë°üdG

 õcGôe øe ø«æWGƒªdG ádÉMEG øY

 …RGô``à``M’G  »ë°üdG  ô`̀é`̀ë`̀dG

 ≥`̀ ah »`̀ dõ`̀ æ`̀ª`̀ dG ô`̀é`̀ë`̀ dG ≈````̀dEG

 É¡«∏Y  ¢Uƒ°üæªdG  §HGƒ°†dG

 PEG ,á`̀ë`̀°`̀ü`̀dG Iô```̀jRh QGô``̀b »`̀a

 ºJ  øjòdG  ø«æWGƒªdG  A’Dƒg  ¿EG

 »dõæªdG  ôéëdG  ≈`̀dEG  º¡∏jƒëJ

 øe øjóFÉ©dG ø«æWGƒªdG øe ºg

 º¡àdÉMEG  ºàj  ø`̀jò`̀dGh  êQÉ`̀î`̀dG

 »ë°üdG  ô`̀é`̀ë`̀dG  õ``cGô``e  ≈```̀dEG

 ≥ah ø«YƒÑ°SCG Ióe …RGôàM’G

.ájôÑàîªdG äÉ°UƒëØdG èFÉàf

 IQGRh  π``̀«``̀ch  ±É```̀ °```̀VCGh

 ≥Ñ£J  IQGRƒ``````dG  ¿CG  á`̀ë`̀°`̀ü`̀dG

 ≈∏Y É`̀ k°`̀†`̀jCG  »`̀dõ`̀æ`̀ª`̀dG ô`̀é`̀ë`̀dG

 ø`̀ «`̀£`̀ dÉ`̀î`̀ª`̀ dG ø``̀ «``̀ æ``̀WGƒ``̀ª``̀ dG

 ø«YƒÑ°SCG  Ióe áªFÉ≤dG  ä’Éë∏d

 Ióe  á«aÉ©àªdG  ä’ÉëdG  ≈∏Yh

 øe  ócCÉàdG  ºàj  ≈àM  ™«HÉ°SCG  4

 ¢Shô«ØdG  ø`̀e  πeÉμdG  ºgƒ∏N

 AGô````````̀LEGh º``̀¡``̀à``̀©``̀HÉ``̀à``̀e ô``̀ Ñ``̀ Y

 á`̀ jô`̀ Ñ`̀ à`̀î`̀ª`̀ dG äÉ``̀ °``̀Uƒ``̀ë``̀Ø``̀ dG

 ,ôéëdG Iôàa AÉæKCG  º¡d áeRÓdG

 ΩGõ``à``dG á`̀ «`̀ ª`̀gCG ≈`̀∏`̀Y G kOó``̀°``̀û``̀e

 äGAGô``̀LE’É``̀H ø`̀«`̀æ`̀WGƒ`̀ª`̀dG π`̀ c

 É¡ª«∏°ùJ  ºJ  »àdG  äÉª«∏©àdGh

 QGô``̀bEG  ≈∏Y  ™«bƒàdG  óæY  º¡d

 É k°UôM  ∂`̀ dPh  »dõæªdG  ôéëdG

.™«ªédG áeÓ°Sh º¡àeÓ°S ≈∏Y

 á«HÉ©«à°S’G ábÉ£dG ∫ƒMh

 ôéëdGh  ¢üëØ∏d  ∫É`̀¨`̀°`̀TE’Gh
 ™fÉªdG í°VhCG êÓ©dGh ∫õ©dGh
 õcGôªd  á«HÉ©«à°S’G  ábÉ£dG  ¿CG
 2473 ≠`̀∏`̀Ñ`̀J  êÓ``̀©``̀dGh  ∫õ`̀©`̀ dG
 ,§≤a  I sQCG  1506  É¡æe  ∫É¨°TE’G
 á«HÉ©«à°S’G  ábÉ£dG  ≠∏ÑJ  Éªc
 136 ¢UÉîdG ´É£≤dG õcGôe »a
 ,G kôjô°S  50  »dÉëdG  ∫É¨°TE’Gh
 á«HÉ©«à°S’G  á`̀bÉ`̀£`̀dG  ≠`̀∏`̀Ñ`̀Jh
 »`̀ë`̀°`̀ü`̀dG ô``̀é``̀ë``̀ dG õ```̀cGô```̀ª```̀d
 ≠`̀∏`̀Ñ`̀j  1673  …RGô``````̀à``````̀M’G
 õcGôe »ah .902 É¡æe ∫É¨°TE’G
 ábÉ£dG  ≠∏ÑJ  ¢UÉîdG  ´É£≤dG
 ∫É`̀¨`̀°`̀TE’Gh  801  á«HÉ©«à°S’G

.G kôjô°S 20 ≠∏Ñj É¡æe
 IQGRh  π````̀«````̀ch  ó``````````̀cCGh
 »a ΩGõ``̀à``̀ d’G á`̀«`̀ª`̀gCG á`̀ë`̀°`̀ü`̀dG
 äGAGô``̀LE’G  πμH  ¿É°†eQ  ô¡°T
 Gô`̀NDƒ`̀e IQOÉ`̀°`̀ü`̀dG äGQGô``̀≤``̀dGh
 á`̀eÓ`̀°`̀Sh á`̀ë`̀°`̀U ≈`̀∏`̀Y É`̀XÉ`̀Ø`̀M
 »©ªàéªdG  »`̀Yƒ`̀dÉ`̀a  ,™«ªédG
 ¬«∏Y  á∏°UGƒªdG  Öéj  l∑ƒ∏°S
 ™e  ,∑QÉÑªdG  ¿É°†eQ  ô¡°T  »a
 ó«≤àdG  »`̀a  QGôªà°S’G  IÉ`̀YGô`̀e
 »YÉªàL’G  ó`̀YÉ`̀Ñ`̀à`̀dG  ô`̀«`̀HGó`̀à`̀H
 ÉXÉØM  á«ë°üdG  äGAGô```̀LE’Gh
 ø«æWGƒªdG áeÓ°Sh áë°U ≈∏Y

.ø«ª«≤ªdGh

≈°ù«Y âæH ÉfQ áî«°ûdG |
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 ¢ù«FôdG  »°ùÑ©dG  áeÉ°SCG  só``cCG
 πª©dG ¥ƒ°S º«¶æJ áÄ«¡d …ò«ØæàdG
 ÖMÉ°U  äÉ`̀¡`̀«`̀Lƒ`̀à`̀d  G kò`̀«`̀Ø`̀æ`̀J  ¬```̀fCG
 øH  ¿Éª∏°S  ô`̀«`̀eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG
 ÖFÉf  ó¡©dG  »``dh  áØ«∏N  ∫BG  óªM
 ¢ù«Fôd  ∫hC’G  ÖFÉædG  ≈∏YC’G  óFÉ≤dG
 oáÄ«¡dG  â`̀æ`̀∏`̀YCG  AGQRƒ`````dG  ¢ù∏ée
 Ωƒ°SQ  n∞`̀bh  …QÉédG  πjôHCG  n™∏£e
 QGó`̀°`̀UEG  Ωƒ`̀°`̀SQh  ájô¡°ûdG  πª©dG
 áKÓK Ióe πª©dG  íjQÉ°üJ ójóéJh
 PEG  .2020  πjôHCG  1  øe  G kAóH  ô¡°TCG
 Qhó`̀d  É`̀ kª`̀YO  äÉ¡«LƒàdG  √ò`̀g  â`̀JCG
 ,OÉ°üàbÓd  ∑ôëªc ¢UÉîdG  ´É£≤dG
 á«æjôëÑdG  äÉ°ù°SDƒªdG  á°UÉNh

.á£°SƒàªdGh Iô«¨°üdG
 É k«°TÉªJ ¬fCG ≈dEG »°ùÑ©dG QÉ°TCGh
 óë∏d ádhòÑªdG á«æWƒdG Oƒ¡édG ™e
 IÉ`̀YGô`̀eh  ,¢`̀Shô`̀«`̀Ø`̀dG  QÉ°ûàfG  ø`̀e
 ,IóaGƒdG ádÉª©∏d á«fÉ°ùfE’G ±hô¶∏d
 πª©dG  ¥ƒ°S  º«¶æJ  áÄ«g  âæ∏YCG
 í«ë°üàd  ìÉª°S  Iôàa  ¥ÓWEG  É k°†jCG
 ∞∏àîªH  IóaGƒdG  ádÉª©dG  ´É°VhCG
 É këjô°üJ  ¿ƒ`̀∏`̀ª`̀ë`̀j  ø`̀ª`̀e  É`̀¡`̀JÉ`̀Ä`̀a
 ÖMÉ°U iód ¿ƒ∏ª©j øjòdGh ,É kfôe
 ø«≤ëà∏ªdGh  ,z∞«XƒàdG  áÄa{  πªY
 ,∫RÉæªdG ΩóNh ,zóaGh πeÉY á∏FÉY{
 ≈àM …QÉ`̀é`̀dG π`̀jô`̀HCG 1 ø`̀e ∂``̀dPh
 ºJ ¬fCG É kë°Vƒe .2020 ôÑª°ùjO 31
 ∫ÓN G kóaGh 13284 ™°Vh í«ë°üJ
 ,πjôHCG  26 ≈dEG  πjôHCG  1 øe IôàØdG
 ádÉª©dG  »dÉªLEG  ¢†ØîfG  »dÉàdÉHh
 ºZôH  øjôëÑdG  »a  á«eÉ¶ædG  ô«Z

.πª©dG øe äÉëjô°ùJ OƒLh
 Oó``̀Y  ¿CG  »``̀°``̀ù``̀Ñ``̀©``̀dG  ø```̀ s«```̀ Hh
 IóaGƒdG  ádÉª©∏d  IócDƒªdG  ä’ÉëdG
 ï`̀jQÉ`̀J  ≈`̀à`̀M  ä’É```̀M  1909  ≠`̀∏`̀H
 %95^5  É¡æe  ,…QÉ`̀é`̀dG  π`̀jô`̀HCG  26

 %1^7h ,πªY ÖMÉ°U iód ¿ƒ∏ª©j
 πª©dG  íjô°üJ  »`̀∏`̀eÉ`̀M  ø`̀e  §`̀≤`̀a
 á«bÉÑdG  áÑ°ùædG  ´Rƒ`̀à`̀Jh  ,¿ô`̀ª`̀dG
 ,ø«≤ëà∏e  ,IQÉ```̀ jR  Iô`̀«`̀°`̀TCÉ`̀J  ≈`̀∏`̀Y
 ádÉª©dG áÑ°ùf ¿CG Éªc ,∫RÉæe ΩóNh
 ≠∏ÑJ áªFÉ≤dG ä’ÉëdG øe á«fƒfÉ≤dG
 ádÉª©dG  áÑ°ùf  ≠∏ÑJ  Éªæ«H  ,%89
 ≈∏Y øjóaGƒdG áÑ°ùfh ,%9 áØdÉîªdG

.%2 IQÉjR Iô«°TCÉJ
 ≥«°ùæàdG  ºJ  ¬fCG  »°ùÑ©dG  ócCGh
 »fÉÑe ô«aƒàd  ∫ÉªYC’G  ÜÉë°UCG  ™e
 ∫Éª©∏d  …RGôàM’G »ë°üdG  ôéë∏d
 øjQƒμ°ûe  GƒeÉb  PEG  ,º¡d  ø«©HÉàdG
 »fÉÑªdG  ´ƒªée  øe  %59  ô«aƒàH
 7046  …hCÉ`̀Jh  ôéë∏d  á°ü°üîªdG
 á«FGò¨dG äÉÑLƒdG ô«aƒJ ™e ,ÓeÉY
 ±Gô°TEGh á©HÉàªH ∫Éª©∏d  ájÉYôdGh
 ø«M »a ,πª©dG ¥ƒ°S º«¶æJ áÄ«g
 á°ü°üîªdG  »fÉÑªdG  øe  %42  ¿CG
 ádÉª©∏d …RGôàM’G »ë°üdG ôéë∏d
 ÉgôLCÉà°ùj IôM øcÉ°ùe »g IóaGƒdG
 ,ÓeÉY  2739  É¡æ£≤jh  ,¿ƒ∏eÉ©dG
 äÉÑLƒdG  ô«aƒàH  á`̀dhó`̀dG  πØμàJh
 á``̀jÉ``̀Yô``̀dGh AGhó````````̀dGh á``̀«``̀FGò``̀¨``̀dG
 23^500  äôsah  PEG  ,É¡«a  ø«æWÉ≤∏d
 á`̀°`̀ù`̀ª`̀î`̀dG ΩÉ```````̀jC’G ∫Ó````̀N á``̀ Ñ``̀Lh
 ô¡°T  òæe  ¬`̀fCG  É kë°Vƒe  ,á«°VÉªdG
 1^719^206 áÄ«¡dG â∏°SQCG ôjGôÑa
 ádÉª©dG  ≈dEG  á«°üf  ájƒYƒJ  ádÉ°SQ
 577^000  ó``̀gÉ``̀°``̀Th  ,Ió````̀aGƒ````̀dG
 ≈∏Y  ájƒYƒàdG  äÉfÉ«ÑdG  ¢üî°T

.∑ƒÑ°ù«ØdG ôÑY É¡àëØ°U
 ºJ ¬```̀fCG ≈```̀dEG »`̀°`̀ù`̀Ñ`̀©`̀dG â`̀Ø`̀ dh
 ≥«°ùæàdÉH á∏eÉμàe πªY á£N ™°Vh
 áë°üdG IQGRhh á«∏NGódG IQGRh ™e
 áªFÉb  á`̀dÉ`̀M  …CG  ó`̀°`̀UQ  ó`̀æ`̀Y  ∂``̀ dPh
 ójóëJ  ºàj  PEG  IóaGƒdG  ádÉª©dG  ø«H

 ,º¡æμ°S  øcÉeCGh  ø«£dÉîªdG  AÉª°SCG

 …òdG  »æμ°ùdG  ≈æÑªdG  øe  ócCÉàdGh

 ÖMÉ°U  ™Ñàj  ¿Éc  ¿EG  ™«a  ¿ƒæ£≤j

 ô«aƒJ  ºàj  PEG  ,G kôM  É kæμ°S  hCG  πª©dG

 ôëdG  ø`̀μ`̀°`̀ù`̀dG  »`̀æ`̀WÉ`̀≤`̀d  äÉ`̀Ñ`̀Lƒ`̀dG

 ≥jôØdG ô°TÉÑj Éªc ,πé©à°ùe πμ°ûH

 ôëdG øμ°ùdG »fÉÑe IQÉjR »fGó«ªdG

 ,á«fGó«ªdG  π«°UÉØàdG  ≈∏Y  ±ƒbƒ∏d

 äÉ`̀cô`̀°`̀û`̀dG ™``̀e π``°``UGƒ``à``dG º``̀à``̀jh

 á≤«bódG  äÉfÉ«ÑdG  ≈∏Y  ∫ƒ°üë∏d

 óYƒªH  ºgQÉ©°TEGh  É¡«a  ø«∏eÉ©∏d

 ø«£dÉîª∏d  …ôÑàîªdG  ¢üëØdG

 π≤æH  ΩGõ``̀à``̀d’G  IQhô``̀°``̀V  ó`̀«`̀cCÉ`̀ Jh

.óYƒªdG Ö°ùM ø«£dÉîªdG

 á«≤MCG  ∫ƒM  ∫GDƒ°S  ≈∏Y  GOQh

 ¿ôªdG  πª©dG  íjô°üJ  πªëj  ø`̀e

 …QÉéJ  πé°S  ≈∏Y  ∫ƒ°üëdG  »`̀a

 áeÉ°SCG  ócCG  ,IóaGh ádÉªY ΩGó≤à°SGh

 áÄ«¡d  …ò«ØæàdG  ¢ù«FôdG  »°ùÑ©dG

 Gô«ãc  ∑Éæg  ¿CG  πª©dG  ¥ƒ°S  º«¶æJ

 πª©dG  í`̀jô`̀°`̀ü`̀J  ≈`̀∏`̀Y  §`̀¨`̀∏`̀dG  ø``̀e

 äÉeƒ∏©ªdG  øe  ô«ãc  ∑Éægh  ¿ôªdG

 GOó°ûe  ,É¡dhGóJ  ºàj  »àdG  áÄWÉîdG

 ’  ¿ô`̀ª`̀dG  πª©dG  íjô°üJ  ¿CG  ≈∏Y
 ÖMÉ°U  ¿ƒ`̀μ`̀j  ¿CG  á∏eÉëd  ∫ uƒ`̀î`̀j
 á«ÑæLCG  á`̀dÉ`̀ª`̀©`̀H  »`̀JCÉ`̀ j  ¿CGh  π`̀ª`̀Y

.ÉjQÉéJ Óé°S ∂∏ªj ¿CG hCG √QhóH
 øe  lô«ãc  ∑Éæg{  :ÓFÉb  ™HÉJh
 π°UGƒàdG  ™`̀bGƒ`̀e  ≈∏Y  π``jhÉ``bC’G
 á«ÑdÉZ  ¿CG  ≈`̀dEG  ô«°ûJ  »YÉªàL’G
 ÜÉ``̀ë``̀°``̀UCG ø```̀e º```̀g äÉ```̀HÉ```̀ °```̀UE’G
 ádÉª©dG  hCG  ¿ôªdG  πª©dG  íjQÉ°üJ
 π«∏ëJ  ∫Ó```̀N  ø```̀eh  ,á`̀Ø`̀ dÉ`̀î`̀ª`̀ dG
 GƒÑ«°UCG  øjòdG  øjóaGƒdG  äÉfÉ«H
 26  Ωƒj  ≈àMh  ÉfhQƒc  ¢Shô«ØH
 ø«H øe ¿CG í°†àj ,…QÉédG πjôHCG
 ø«HÉ°üe  ø`̀jó`̀aGh  ø«∏eÉY  1909
 iód  ¿ƒ∏ª©j  ÓeÉY  1823  ∑Éæg
 øªe  Ó`̀eÉ`̀Y  32h  π`̀ª`̀Y  Ö`̀MÉ`̀°`̀U
 ¿ôªdG  πª©dG  íjQÉ°üJ  ¿ƒ∏ªëj
 ø«≤ëà∏e  8h  IQÉjR  Iô«°TCÉJ  30h

.z∫RÉæªdG ΩóN øe

 %95^5  ¿CG  »°ùÑ©dG  í°VhCGh
 áHÉ°üªdG  Ió``̀aGƒ``̀ dG  á`̀dÉ`̀ª`̀©`̀dG  ø``e
 äÉ°ù°SDƒe  ió`̀d  ¿ƒ∏ª©j  øªe  ºg
 Éªæ«H ,iôNC’G äÉÄØdG øe Gƒ°ù«dh
 íjQÉ°üJ  ÜÉë°UCG  øe  ø«HÉ°üªdG

.%1^7 ¿ôªdG πª©dG
 ø«H  á`̀HÉ`̀°`̀UE’G  Ö°ùf  ∫ƒ``̀Mh
 øe  âfÉc  AGƒ°S  Ió`̀aGƒ`̀dG  ádÉª©dG
 ∫Éb  ,áØdÉîªdG  ø`̀e  ΩCG  á«eÉ¶ædG
 º«¶æJ  áÄ«¡d  …ò«ØæàdG  ¢ù«FôdG
 ¥ôØj ’ ¢Shô«ØdG ¿EG :πª©dG ¥ƒ°S
 äGô«°TCÉàdG  ’h  äÉ«°ùæédG  ø«H
 øμdh  ,É`̀¡`̀JÉ`̀«`̀MÓ`̀°`̀Uh  É`̀¡`̀YGƒ`̀fCGh
 ƒg »YƒdG ∫ƒ°Uhh IÉ«ëdG á≤jôW
 %89 ¿CG É kë°Vƒe ,∂dP »a ôKDƒj Ée
 IóaGƒdG ádÉª©dG øe ø«HÉ°üªdG øe
 πªY  íjQÉ°üJ  ¿ƒ∏ªëj  1704  hCG
 πeÉY  %9h  ,á`̀«`̀fƒ`̀fÉ`̀bh  á`̀jQÉ`̀°`̀S
.IQÉjR Iô«°TCÉJ πªëj %2h ∞dÉîe

 á``̀«``̀dBG ¿CÉ``̀ °``̀ û``̀ Hh
 Iôàa  øe  IóaGƒdG  ádÉª©dG  IOÉØà°SG
 º«¶æJ  áÄ«g  É¡àæ∏YCG  »àdG  ìÉª°ùdG
 :»°ùÑ©dG áeÉ°SCG ∫Éb ,πª©dG ¥ƒ°S
 äGAGô`̀LE’G  πc  äòîJG  áÄ«¡dG  ¿EG{
 ¢Shô«a  QÉ°ûàfG  øe  óë∏d  áeRÓdG
 …CG  ∫ƒÑb  Ωó`̀Y  äQô`̀ b  PEG  É`̀fhQƒ`̀c
 ÉªdÉW  á«°üî°T  IQƒ°üH  äGAGôLEG
 ¿CG  Éªc  ,É«fhôàμdEG  É¡eÉªJEG  øμªj
 ¿CG  Ö`̀é`̀j  áÄ«¡dG  ≈``̀ dEG  Qƒ`̀°`̀†`̀ë`̀dG
 á¡LGƒªd  ≥Ñ°ùe  ó`̀Yƒ`̀ª`̀H  ¿ƒ`̀μ`̀j

.z®É¶àc’G
 GPEG óaGƒdG πeÉ©dG ¿CG ±É°VCGh
 í«ë°üJ Iôàa øe IOÉØà°S’G OGQCG Ée
 ÖMÉ°U  ≈``̀dEG  ∫É≤àfÓd  ´É``°``VhC’G
 ≈dEG  π°UƒàdG  ¬«∏Y  ¿EÉ`̀a  ô`̀NBG  πªY
 …ò`̀dGh  πª©dG  ÖMÉ°U  ™`̀e  ¥É`̀Ø`̀JG
 Ö∏£dG  º`̀jó`̀≤`̀à`̀H  √Qhó````H  Ωƒ`̀≤`̀«`̀°`̀S
 êÉàëj  ødh  áÄ«¡dG  ≈dEG  É«fhôàμdEG

 á∏MôªdG √òg »a RGƒédG ºàN ≈dEG
.»YÉªàL’G óYÉÑàdG CGóÑªd É≤«≤ëJ

 ≈∏Y  ∫ƒ°üëdG  OGQCG  GPEG  É``̀ seCG
 ¬«∏Y ¿EÉ````̀a  ¿ô```̀e  π`̀ ª`̀Y  í`̀jô`̀°`̀ü`̀J
 á°ü°üîªdG  ΩÉ``̀bQC’É``̀H  ∫É`̀°`̀ü`̀J’G
 πª©dG ¥ƒ°S º«¶æJ áÄ«g iód ∂dòd
 ºàjh  á«°üf  á`̀dÉ`̀°`̀SQ  ∫É``̀°``̀SQEG  hCG
 ¬dƒ°Uh  π`̀Ñ`̀b  äGAGô`````̀LE’G  ΩÉ`̀ª`̀ JEG
 AÉ¡fE’ §≤a ≥FÉbO 10 ≈dEG êÉàëjh

.äGAGôLE’G
 π«Môàd  §£N  OƒLh  ∫ƒMh
 ¢ù«FôdG  ∫É`̀b  ,áØdÉîªdG  ádÉª©dG
 πª©dG ¥ƒ°S º«¶æJ áÄ«¡d …ò«ØæàdG
 ≈dEG  áÑ°ùædÉH  ™°VƒdG  í«ë°üJ  ¿EG
 π°üM  ¬fCG  »æ©j  ∞dÉîªdG  πeÉ©dG
 Iô`̀«`̀ °`̀TCÉ`̀ Jh π`̀ ª`̀Y í`̀jô`̀°`̀ü`̀J ≈`̀∏`̀Y
 ádÉª©dG  Iô``eR  »`̀a  π`̀Nó`̀jh á`̀eÉ`̀bEG
 π«MôàdG  á«∏ªY  É``̀eCG  ,á`̀«`̀fƒ`̀fÉ`̀≤`̀dG
 ƒg  ó`̀aGƒ`̀dG  ¢üî°ûdG  Oƒ`̀Lh  ¿EÉ`̀ a

 ΩGõàd’G ¬«∏Yh ádhó∏d …OÉ«°S ¿CÉ°T
 äÉÑ∏£àªdG øe ∂dP ô«Zh É¡æ«fGƒ≤H

.º«∏bE’G »a AÉ≤Ñ∏d áeRÓdG
 ∞dÉîªdG  πeÉ©dG  ¿EG  :™`̀HÉ`̀Jh
 ,√OÓ`̀H  ≈`̀ dEG  ¬`̀JOƒ`̀Y  ÉfƒfÉb  Ö`̀Lh
 ôªj  »àdG  ±hô¶dG  √òg  »a  øμdh
 ≥∏©àj  ’  ô```̀eC’G  ¿EÉ```a  º`̀dÉ`̀©`̀dG  É`̀¡`̀H
 ≥∏©àj  ó`̀b  ¬æμdh  øjôëÑdÉH  §≤a
 í`̀à`̀ah ¿Gô``«``£``dG äÉ`̀cô`̀ °`̀T π`̀ª`̀©`̀H
 Iôàa ™`̀°`̀Vh º`̀J ∂`̀dò`̀d ,äGQÉ`̀£`̀ª`̀dG
 ádÉª©dG  ´É°VhCG  í«ë°üàd  ìÉª°S
 ºgOƒLh  Öæéàf  »μd  áØdÉîªdG
 ¢ùØf  »`̀ah  á«fƒfÉb  ô«Z  IQƒ°üH
 á«∏ª©dG  IQó≤dG  OƒLh  ΩóY  âbƒdG
 AÉ¡àfG  ∫ÉM  øμdh  ,º¡∏«MôJ  ≈∏Y
 πjó©àH  QOÉ`̀Ñ`̀j  º`̀d  ø``eh ™`̀fGƒ`̀ª`̀dG
 Oƒ`̀©`̀j  ¿CG  Ö`̀é`̀j  ¬``̀fEÉ``̀a  ¬``̀YÉ``̀°``̀VhCG
 ±hô¶dG  âfÉc  Ée  ≈àe  √ó∏H  ≈`̀dEG

.∂dòd á«JGƒe

 ±Éæe  Ö«ÑW  oΩó`̀≤`̀ª`̀dG  nOÉ``̀°``̀TCG
 ¢`̀VGô`̀eC’G  …QÉ°ûà°SG  »fÉ£ë≤dG
 …ôμ°ù©dG  ≈Ø°ûà°ùªdÉH  ájó©ªdG
 …ó°üà∏d  »æWƒdG  ≥jôØdG  ƒ°†Yh
 ø«eõà∏ªdG  πμH  ÉfhQƒc  ¢Shô«Ød
 äGAGô```````````````LE’Gh äGQGô`````̀≤`````̀ dÉ`````̀H
 ¿É`̀°`̀†`̀eQ ô`̀¡`̀°`̀T »``̀a á``̀jRGô``̀à``̀M’G
 π`̀°`̀UGƒ`̀j  ¿CG  É`̀ k«`̀æ`̀ª`̀à`̀e  ,∑QÉ``̀Ñ``̀ª``̀dG
 QÉ`̀©`̀°`̀û`̀à`̀°`̀SGh ΩGõ```̀à```̀d’G ™`̀«`̀ª`̀é`̀dG
 É¡H ¿ƒ`̀eƒ`̀≤`̀j  »`̀à`̀dG á`̀«`̀dhDƒ`̀°`̀ù`̀ª`̀dG

.øWƒ∏d
 äGQGô≤dG  ¿CG  »fÉ£ë≤dG  ócCGh
 ΩGõàdGh  ájRGôàM’G  äGAGô`̀LE’Gh
 âª¡°SCG É¡H ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒªdG
 πeÉ©àdG  »a  áμ∏ªªdG  á∏°UGƒe  »a
 ¢`̀Shô`̀«`̀Ø`̀ dG á``¡``LGƒ``ª``d »`̀æ`̀¡`̀ª`̀ dG
 ,IƒLôªdG  ±GógC’G  ≈dEG  ∫ƒ°Uƒ∏d
 õ«ªªdG  É¡∏eÉ©J  oáμ∏ªªdG  âàÑKCG  PEG
 π«é°ùJ  òæe  ¢Shô«Ø∏d  …ó°üà∏d
 ∫hó`̀dÉ`̀H  á`̀fQÉ`̀≤`̀e  á`̀dÉ`̀M  100  ∫hCG
 áμ∏ªªdG  èFÉàf  ¿CG  Éªc  ,iô```̀NC’G
 òæe  ä’É`̀ë`̀dG  π«é°ùJ  ô°TDƒe  »a
 áªFÉb  á`̀dÉ`̀M  100  ∫hCG  π«é°ùJ
 iô`̀NC’G  ∫hó`̀ dG  øe  ô«ãμH  π°†aCG
 É kë°VGh  G kó`̀YÉ`̀°`̀ü`̀J  äô`̀¡`̀XCG  »`̀à`̀dG
 ócDƒj  Ée  áªFÉ≤dG  ä’ÉëdG  OóY  »a

 í«£°ùJ  ƒëf  ¬éàJ  øjôëÑdG  ¿CG
 ,¢Shô«ØdÉH  ¢`̀UÉ`̀î`̀dG  ≈æëæªdG
 ΩGõ``à``d’G IQhô``̀°``̀V ≈`̀∏`̀Y GOó`̀°`̀û`̀e
 ºàj  ≈àM  äGAGô`̀LE’Gh  äGQGô≤dÉH

.ÉfhQƒc ¢Shô«a …óëJ RhÉéJ
 »fhôàμdE’G  ≈≤à∏ªdG  ∫ƒ`̀Mh
 É``̀fhQƒ``̀μ``̀dG ¢``̀Shô``̀«``̀Ø``̀d »```̀ dhó```̀ dG
 »fÉ£ë≤dG  í`̀°`̀VhCG  z19  ó`̀«`̀aƒ`̀c{
 äGQOÉ``̀Ñ``̀e QÉ`````WEG »``̀a »``̀JCÉ``̀j ¬````̀fCG
 ¿hÉ©àdG  ≥«Kƒàd  øjôëÑdG  áμ∏ªe
 õ`̀jõ`̀©`̀Jh »````̀dhó````̀dGh »``̀ª``̀«``̀∏``̀bE’G
 Iôªà°ùªdGh  á`̀dhò`̀Ñ`̀ª`̀dG  Oƒ`̀¡`̀é`̀dG
 ∫OÉÑJh  ¢Shô«ØdG  Gò¡d  …ó°üà∏d
 äÉ`̀°`̀SQÉ`̀ª`̀ª`̀dG π`̀ °`̀†`̀aCGh äGô`̀Ñ`̀î`̀dG
 »a  º¡°SCG  ÉªH  ∫hó`̀dG  ∞∏àîe  ø«H
 óëdGh á≤≤ëàªdG äÉMÉéædG º«ª©J
 ºJ å`̀«`̀M ,¢`̀Shô`̀«`̀Ø`̀dG …ó`̀ë`̀J ø`̀e
 øjôëÑdG áμ∏ªe áHôéJ ¢VGô©à°SG
 áëaÉμªd  á`̀ dhò`̀Ñ`̀ª`̀ dG  É``gOƒ``¡``Lh
 ÜQÉéJ  ≈∏Y  ´Ó`̀W’Gh  ¢Shô«ØdG
 ÜQÉéàdG á°ûbÉæeh iôNC’G ∫hódG
 øY  ó`̀jõ`̀j  É`̀e  ácQÉ°ûªH  á`̀«`̀dhó`̀dG
 ∫hó`̀dG  ∞∏àîe  ø`̀e  ∑QÉ°ûe  600
 »«°UÉ°üàNG  AGôÑîdG  ÖfÉL  ≈dEG
 ±ƒbƒdG  º`̀Jh  ,á«ë°üdG  ájÉYôdG
 ÉªH äÉ`̀«`̀ °`̀Uƒ`̀à`̀ dG ø``̀e Oó```̀Y ≈`̀∏`̀Y

 äGQó``̀≤``̀ dG õ`̀ jõ`̀©`̀ J »``̀ a º`̀¡`̀°`̀ù`̀«`̀°`̀S

 √ò``̀g á``̀¡``̀LGƒ``̀e »```̀a á``̀«``̀fGó``̀«``̀ª``̀dG

.áëFÉédG

 ¿CÉ`̀ °`̀û`̀H  ∫GDƒ```̀°```̀S  ≈``∏``Y  GOQh

 óYƒe  ∫ƒM  IQƒ°ûæªdG  äÉ°SGQódG

 ,¿Gó∏ÑdG øe OóY »a ¢VôªdG AÉ¡àfG

 »a áëFÉédG AÉ¡àfG á«fÉμeEG ióeh

 ±Éæe  Ö«ÑW  Ωó≤ªdG  ócCG  ,∞«°üdG

 …CG QÉ°ûàfG ∫ÉM »a ¬fCG »fÉ£ë≤dG

 ä’ÉªàMG  3  ∑Éæg  »°Shô«a  AÉHh

 äóªàYG Éª∏ãe ¬°ùØæH »¡àæj ¿CG ÉeEG

 øe IQOÉ`̀°`̀ü`̀dG  á`̀°`̀SGQó`̀dG  ∂`̀ dP  ≈∏Y

 ¢Shô«ØdG  ¿ƒμj  ¿CG  hCG  IQƒaÉ¨æ°S

 ¢Shô«a  ™`̀e  çó`̀M  Éªc  É v«ª°Sƒe

 ób  ¿ƒ`̀μ`̀j  ¿CG  hCG  z1  ¿EG  1¢`̀û`̀ JG{
.CÉ°ûæªdG ó∏H »a øWƒà°SG

 ô«Z  ¿B’G  ≈àM  ¬`̀fCG  ±É`̀°`̀VCGh
 ¢Shô«ØdG Qó°üe ¿Éc Ée GPEG âÑãe
 ,Oóëe  »fGƒ«M  Qó°üe  øe  π≤àfG
 hCG  ¢TÉØîdG  ≈``̀dEG  IQÉ`̀ °`̀TEG  ∑É`̀æ`̀gh
 âÑ°ùfh  ,ájôÑdG  äÉfGƒ«ëdG  ó`̀MCG
 á`̀æ`̀jó`̀e ≈````̀dEG ô`````̀eC’G äÉ```°```SGQó```dG
 ¿CG  ≈dEG  G kô«°ûe  ,á«æ«°üdG  ¿É`̀ghh
 ¿ƒμj  ¿CG  Iô«Ñc  á«dÉªàMG  ∑Éæg

.Év«ª°Sƒe ¢Shô«ØdG
 äGô°TDƒe ∑Éæg{ :ÓFÉb ™HÉJh
 ¿EÉa  ∞«°üdG  π°üa  ∫ƒ∏M  ™e  ¬`̀fCG
 ,á∏jƒW  Iôàa  ¢û«©j  ’  ¢Shô«ØdG
 »àdG  ∫hó```̀dG  ¿CG  ≈°ùæf  ’  ø`̀μ`̀dh
 ¢Shô«ØdG ¿EÉa ∞««μJ Iõ¡LCG É¡jód
 ,IOQÉ`̀ Ñ`̀ dG  ø``̀cÉ``̀eC’G  π``̀NGO  ¢û«©j
 ≈∏Y ócDƒe ôÑN óLƒj ’ ¬fCG GócDƒe
 äGOÉ¡àLG É¡æμdh ¢Shô«ØdG AÉ¡àfG
 ¿ƒ`̀μ`̀J  ¿CG  ™`̀∏`̀£`̀à`̀f  á`̀«`̀ª`̀∏`̀Y  á`̀«`̀Ñ`̀W

.áë«ë°U
 ÜÉÑ°SCG  º``̀gCG  ¿CG  ≈∏Y  Oó`̀°`̀Th
 ®É¶àc’G  ƒg  ¢Shô«ØdG  QÉ°ûàfG
 á`̀«`̀°`̀ü`̀î`̀°`̀û`̀dG á``̀aÉ``̀¶``̀æ``̀dG ÜÉ```̀«```̀Zh
 ¢UÉî°TC’G  ≈∏Y  ±ô`̀©`̀à`̀dG  Ωó``̀Yh

.¬H ø«HÉ°üªdG

 á`̀∏`̀«`̀ª`̀L IQƒ```̀à```̀có```̀ dG äó````````̀ scCG
 ¢``̀VGô``̀eC’G á`̀jQÉ`̀°`̀û`̀à`̀°`̀SG ¿É`̀ª`̀∏`̀°`̀ù`̀dG
 á`̀«`̀æ`̀WÉ`̀Ñ`̀dG ¢```̀VGô```̀ eC’Gh á`̀jó`̀©`̀ª`̀dG
 ná∏°UGƒe  »Ñ£dG  á«fÉª∏°ùdG  ™ªéªH
 ¢Shô«a  QÉ°ûàfG  øe  óë∏d  Oƒ¡édG
 QGôªà°S’Gh  z19  ó«aƒc{  ÉfhQƒc
 äGAGô``̀LE’G  πc  ≥«Ñ£J  ¿Éª°V  »a
 á«FÉbƒdG  ô`̀«`̀HGó`̀à`̀dGh  á`̀jRGô`̀à`̀M’G
 É¡Ø«ãμJh  äÉjƒà°ùªdG  ≈∏YCG  ≥`̀ah
 áeÓ°Sh áë°U ßØM »a º¡°ùj  ÉªH

.ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒªdG
 IQƒ```à```có```dG â``̀°``̀Vô``̀©``̀à``̀°``̀SGh
 ä’Éë∏d  »ë°üdG  ™°VƒdG  ¿Éª∏°ùdG
 PEG  ,É```̀fhQƒ```̀c  ¢`̀Shô`̀«`̀Ø`̀ d  á`̀ª`̀FÉ`̀≤`̀ dG
 áªFÉ≤dG  ä’ÉëdG  OóY  ¿CG  âë°VhCG
 á`̀ª`̀FÉ`̀b  á``̀dÉ``̀M  1556  ≈````̀dEG  π``̀°``̀Uh
 ø«àdÉM  AÉæãà°SÉH  Iô≤à°ùe  É¡©«ªL
 ä’ÉëdG áÑ°ùf â¨∏Hh ájÉæ©dG âëJ
 ,%16^8 ¢VGôYCG É¡jód »àdG áªFÉ≤dG
 ≈≤∏àJ »àdG áªFÉ≤dG ä’ÉëdG áÑ°ùfh
 ø«M »a ,%1^2 ƒg AGhódGh êÓ©dG
 øe  â`̀Lô`̀Nh  ádÉM  1246  âaÉ©J

.êÓ©dGh ∫õ©dG õcGôe
 ΩÉ`̀«`̀ °`̀ü`̀ dG á``̀«``̀fÉ``̀μ``̀eEG ∫ƒ`````̀Mh
 ¿É°†eQ  ô¡°T  »a  áªFÉ≤dG  ä’Éë∏d
 Ö°ùëHh  ¬fCG  ≈dEG  ¿Éª∏°ùdG  äQÉ°TCG

 ºd ,á``«``ª``dÉ``©``dG á`̀ë`̀ °`̀ü`̀ dG á`̀ª`̀¶`̀æ`̀e
 áaô©ªd  ¿B’G  ≈àM  äÉ`̀ °`̀ SGQO  ôéJ
 ,ΩÉ«°üdÉH  áªFÉ≤dG  ä’ÉëdG  •ÉÑJQG
 AÉë°UC’G  ¿ÉμeEÉH  ¿CG  äó``cCG  É¡æμd
 ä’É`̀ë`̀∏`̀d  í°üæj  ø`̀μ`̀ dh  ,Ωƒ`̀°`̀ü`̀dG
 ™e  QhÉ°ûàdÉH  19-ó«aƒμd  áªFÉ≤dG
 PEG  ,ΩÉ«°üdG  á«fÉμeEG  ∫ƒM  º¡FÉÑWCG
 âYO  á«ªdÉ©dG  áë°üdG  áª¶æe  ¿EG
 ∫ÓN áª«∏°ùdG á«ë°üdG ájò¨àdG ≈dEG
 á«aÉc äÉ«ªc Üô°Th ,ΩÉ«°üdG  Iôàa
 ,Qƒë°ùdGh  QÉ£aE’G  ø«H  AÉªdG  øe
 ô«Z á`̀LRÉ`̀£`̀ dG  á``̀jò``̀ZC’G ∫hÉ``̀æ``̀Jh

.áédÉ©ªdG

 ÖæéJ á«ªgCÉH ¿Éª∏°ùdG âgƒfh
 »a  º¡°ùj  ÉªH  á«∏FÉ©dG  äÉ©ªéàdG
 ájÉbƒdGh ¢Shô«ØdG QÉ°ûàfG øe óëdG
 ´ÉÑJG  IQhô`̀°`̀V  ≈∏Y  IOó°ûe  ,¬æe
 IQOÉ`̀°`̀ü`̀dG á`̀jƒ`̀Yƒ`̀à`̀dG äGOÉ``̀ °``̀ TQE’G
 »a á`̀∏`̀ã`̀ª`̀à`̀ª`̀dGh ¿CÉ``̀°``̀û``̀dG Gò```̀g »``̀a
 øjó«dG  π°ù¨H  ΩGõàd’ÉH  QGôªà°S’G
 πμ°ûH  G kó`̀«`̀L  ¿ƒ`̀HÉ`̀°`̀ü`̀dGh  AÉ`̀ª`̀dÉ`̀H
 ΩGóîà°SG  ≈∏Y ¢UôëdG  ™e  ,…QhO
 í£°SC’G  ∞«¶æJh  ,ø`̀jó`̀«`̀dG  º≤©e
 É¡eGóîà°SG  ºàj  »`̀à`̀dG  AÉ`̀«`̀ °`̀TC’Gh
 G kó`̀«`̀L É`̀¡`̀ª`̀«`̀≤`̀©`̀Jh Qô`̀μ`̀ à`̀e π`̀μ`̀°`̀û`̀H
 óæY  ºØdG  á«£¨Jh  ,á`̀jQhO  IQƒ°üH
 πjOÉæªdG  øe  ¢ü∏îàdGh  ,∫É©°ùdG
 ,áë«ë°üdG  á≤jô£dÉH  áeóîà°ùªdG
 »fÉ©j  ¢üî°T  …CG  ¢ùªd  ÖæéJh
 ∫ÉM  »`̀ah  ,∫É©°ùdG  hCG  ≈ªëdG  øe
 ¢üî°T  …CG  ≈∏Y  ¢`̀VGô`̀YC’G  Qƒ¡X
 ´É`̀Ñ`̀JGh  444  ≈∏Y  ∫É`̀°`̀ü`̀J’G  ¬«∏Y
 ,¬«dEG  ≈£©J  ±ƒ°S  »àdG  äÉª«∏©àdG
 AGó`̀JQG  á«ªgCÉH  Éfô«còJ  Oóéf  Éªc
 á«æ£≤dG  hCG  á«Ñ£dG  ¬LƒdG  äÉeÉªc
 º¡°ùjh ,É k«FÉbh AGôLEG ó©j ¬fC’ É¡æe

.¢Shô«ØdG øe ájÉbƒdG »a
 ¿CG  ¿Éª∏°ùdG  á∏«ªL  .O  äó`̀cCGh
 óMCG ƒg ¢Vôª∏d ôμÑªdG ¢ü«î°ûàdG

 äóYÉ°S  »àdG  á«°ù«FôdG  πeGƒ©dG
 á«dÉY  ä’ó©e ≥«≤ëJ »a  øjôëÑdG
 áë°Vƒe ,¢Shô«ØdG øe »aÉ©àdG »a
 OGó`̀YCÉ`̀H  âeÉb  øjôëÑdG  áμ∏ªe  ¿CG
 ƒgh  ,äÉ°UƒëØdG  øe  GóL  Iô«Ñc
 ä’É`̀ë`̀dG  ±É°ûàcG  »`̀a  óYÉ°ùj  É`̀e
 É¡jód  ¢ù«dh  ¢Shô«ØdG  πªëJ  »àdG
 A’Dƒg  ∫õY  ºàj  É¡æ«Mh  ,¢`̀VGô`̀YCG

.¢UÉî°TC’G
 ∫hódG øe áμ∏ªªdG ¿CG âaÉ°VCGh
 ø«HÉ°üªdG  ∫õ`̀Y  ºàj  »àdG  á∏«∏≤dG
 Qƒ¡X  ¿hO  ø`̀e  ≈àM  ¢Shô«ØdÉH
 ¢†jôªdG  óLƒj ÉeóæYh ,¢VGôYC’G
 óYÉ°ùj  á`̀jGó`̀Ñ`̀dG  òæe  á`̀jÉ`̀Yô`̀dG  »`̀a
 ,¢VôªdG  äÉØYÉ°†e  …OÉØJ  »a  ∂dP
 ∫ƒcƒJhôH  É¡jód  áμ∏ªªdG  ∂`̀dò`̀ch
 ä’É``̀ë``̀dG ™```̀e π`̀eÉ`̀©`̀à`̀∏`̀ d »``̀LÓ``̀Y
 êÓY  óLƒj  ’  ¬fCG  á°UÉN  ,áªFÉ≤dG
 ,¿B’G  ≈`̀ à`̀M  ¢`̀Shô`̀«`̀Ø`̀ dÉ`̀H  ¢``̀UÉ``̀N
 iƒà°ùe ≈∏Y áHôée ájhOCG  ∑Éægh
 á«ª∏Y  äÉ°SGQO  ≈∏Y  á«æÑªdG  ºdÉ©dG

.á«ãëH
 á`̀jhOC’G  √òg  ¿CG  ≈dEG  äQÉ°TCGh
 ÉæfCG  Éªc ,≈°VôªdG »ØμJh IôaGƒàe
 √òg  ≈∏Y  á«ª∏©dG  çƒëÑdÉH  Ωƒ≤f

.ºdÉ©dG ∫hóH Iƒ°SCG ájhOC’G

:πª©dG ¥ƒ°S º«¶æJ áÄ«¡d …ò«ØæàdG ¢ù«FôdG

áHÉ``°üªdG áØdÉîªdG á``dÉª©dG áÑ``°ùf ٪9h áªFÉ≤dG ä’É``ëdG ø``e á``«fƒfÉ≤dG á``dÉª©dG áÑ``°ùf ٪89
Iô`̀ M ø`̀cÉ`̀°`̀ù`̀ª`̀d Iô`̀ LCÉ`̀ à`̀ °`̀ ù`̀ ª`̀ dG á`̀dÉ`̀ª`̀©`̀∏`̀d á``̀jÉ``̀Yô``̀dGh AGhó``````̀dGh á`̀ «`̀ FGò`̀ ¨`̀ dG äÉ``̀Ñ``̀Lƒ``̀dG äô```̀ ah á``̀ dhó``̀ dG

É`̀jQÉ`̀é`̀J  Ó`̀é`̀°`̀S  ∂`̀∏`̀ª`̀j  ¿CG  hCG  π`̀ ª`̀ Y  Ö`̀ MÉ`̀ °`̀ U  ¿ƒ``μ``j  ¿CG  ¬`̀ ∏`̀ eÉ`̀ë`̀d  ∫ uƒ``̀î``̀j  ’  ¿ô``̀ª``̀ dG  í`̀jô`̀ °`̀ü`̀ à`̀ dG

AÉ`̀¡`̀à`̀f’  ó`̀ cDƒ`̀ e  ó`̀ Yƒ`̀ e  ’  :»`̀fÉ`̀£`̀ë`̀≤`̀dG  ±É`̀ æ`̀ e  .O
¢Shô«Ø∏d á``Ä«H ô``aƒJ ∞``««μà`dG Iõ```¡`LCGh ..É```fhQƒ`c

.»°ùÑ©dG áeÉ°SCG |

.»fÉ£ë≤dG ±Éæe .O |

 øjôëÑdG ∫ƒcƒJhôHh ôμÑªdG ¢ü«î``°ûàdG :¿Éª∏°ùdG á∏«ªL .O
á``μ∏ªªdÉH »``aÉ©àdG ä’ó``©e ´É``ØJQG ÜÉÑ``°SCG ø``e »``LÓ©dG

.¿Éª∏°ùdG á∏«ªL .O |

 ó`̀«`̀°`̀ù`̀dG  ≈`̀Ø`̀£`̀°`̀ü`̀e  .O  ¬```̀Lh
 áeÓ°ùdGh  áë°üdG  á«©ªL  ¢ù«FQ
 áÑ°SÉæªH  á``dÉ``°``SQ  á`̀«`̀æ`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG
 áeÓ°ùdGh  áë°ü∏d  »ªdÉ©dG  Ωƒ«dG
 ,¢ùeCG  Ωƒj  ±OÉ°U  …òdG  á«æ¡ªdG
 ø«∏eÉ©dG  »àÑMCG  ™«ªL ≈dEG  :∫É≤a
 ºμd  Ωó`̀≤`̀JCG  ,äÉYÉ£≤dG  ≈à°T  »`̀a
 ≈∏Y ô`̀jó`̀≤`̀à`̀dGh ô`̀μ`̀°`̀û`̀dG  π`̀jõ`̀é`̀H
 ™°VƒdG  Gò`̀g  äÉHƒ©°U  ºμ∏ªëJ
 ºμ°UÓNEGh  ºμ«fÉØJh  ,ø`̀gGô`̀ dG

 .πª©dG ±hôX ºμ∏ªëJh
 28 Ωƒ```̀«```̀dG Gò````̀g ±OÉ``̀°``̀ü``̀j
 áë°üdG  Ωƒ`̀j  ,ΩÉ`̀Y  πc  øe π`̀jô`̀HCG
 ,»`̀ª`̀dÉ`̀©`̀dG á`̀«`̀æ`̀¡`̀ª`̀dG á`̀eÓ`̀ °`̀ù`̀ dGh
 äÉ°ù°SDƒªdG  ¬H  »ØàëJ  Ωƒj  ƒgh
 Éª«a  É`̀¡`̀JGRÉ`̀é`̀fEÉ`̀H  ,äÉ`̀cô`̀ °`̀û`̀ dGh

 iƒà°ùªd  AGOC’G  äGô°TDƒe  ¢üîj
 »àØ°üHh ,É¡«a áeÓ°ùdGh áë°üdG
 áeÓ°ùdGh áë°üdG á«©ªéd É°ù«FQ
 Gôμ°T  ¬```LhCG  »`̀fEÉ`̀a  ,á«æjôëÑdG
 áë°üdG  »«°UÉ°üàNG  ≈dG  É°UÉN
 QÉ≤e  »`̀a  ø«ëaÉμªdG  áeÓ°ùdGh
 »àdG  á«ë°üdG  QOGƒμ∏dh  ,º¡∏ªY
 …óëàdG  ácô©e  »a  IóeÉ°U  ∞≤J
 ,(19-ó«aƒc)  ÉfhQƒc  ¢Shô«Ød
 πª©dG  áª¶æe  QÉ©°T  øe  Éª¡∏à°ùe
 ,Ωƒ`̀«`̀dG  Gò``̀g  áÑ°SÉæªH  á`̀«`̀ dhó`̀dG
 »àdG á∏MôªdG ™e Ö°SÉæàj …òdGh
 á∏Môe »gh ,™ªLCG ºdÉ©dG É¡H ôªj
 ,ÉfhQƒc ¢Shô«a áëFÉéd …óëàdG
 ,á`̀ë`̀FÉ`̀é`̀dG ±É``̀≤``̀ jE’{ É`̀gQÉ`̀©`̀°`̀û`̀a
 ¿É`̀μ`̀e »``̀a á`̀ë`̀ °`̀ü`̀ dGh á`̀eÓ`̀°`̀ù`̀ dG

 …ò`̀ dGh  ,z¢`̀ù`̀Ø`̀fC’G  ßØëJ  πª©dG
 áª¶æªdG  ∑GQOEG  ≥∏£æe  øe  ≈`̀ JCG
 »dhódG  πª©dG  áª¶æeh  IóëàªdG
 …òdG  ô«ÑμdG  …óëàdG  ,É¡d  á©HÉàdG
 ÜÉ````̀ HQCGh äÉ`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀ dG ¬``¡``LGƒ``J
 äÉ©ªàéªdG  πch  ∫Éª©dGh  πª©dG
 áëaÉμe  »``a  º`̀dÉ`̀©`̀dG  AÉ````̀LQCG  »``a
 õcôj  å«M  ,z19-ó«aƒc{  áëFÉL
 áë°üdGh  áeÓ°ù∏d  »ªdÉ©dG  Ωƒ«dG
 ≈∏Y  ΩÉ`̀©`̀dG  Gò`̀g  πª©dG  ¿Éμe  »`̀a
 ájó©ªdG  ¢VGôeC’G  »°ûØJ  áédÉ©e
 áëFÉL Éª«°S ’h ,πª©dG ¿Éμe »a
 ’EG  ∂`̀dP  øμªj  ’h  ,z19-ó`̀«`̀aƒ`̀c{
 ¿hÉ©Jh Oƒ¡édG ôaÉ°†J ∫ÓN øe

 .áKÓãdG êÉàfE’G ±GôWCG
 ¿CG  ôjó≤dG  »∏©dG  ¬∏dG  ∫CÉ`̀°`̀SCG

 πc  ø`̀e  áÑ«ÑëdG  Éæàμ∏ªe  ßØëj
 âëJ  ø«æeBG  ¢û«©f  ¿CGh  ,Aƒ`̀°`̀S
 ,Ió«°TôdG  á«°SÉ«°ùdG  ÉæJOÉ«b  πX

 .ô«îH ºàeOh

:á«æ¡ªdG áeÓ°ùdGh áë°ü∏d »ªdÉ©dG Ωƒ«dG »a ó«°ùdG ≈Ø£°üe .O

É```fhQƒ```c á``̀ë``̀FÉ``̀é``̀d …ó``̀ ë``̀ à``̀ dG á``̀ ∏``̀Mô``̀e ¢`̀ û`̀ «`̀ ©`̀ f

.ó«°ùdG ≈Ø£°üe .O |
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ó«ªëŸG ó«ª

:ô£°ùdG ∫hCG
 •ôà°ûj  ’  ,øjôëÑdG  ≥jôØd  ΩÉª°†f’Gh  AÉªàf’G
 »a  É«ª°SQ  ÉØXƒe  hCG  Éjôμ°ùY  hCG  ÉÑ«ÑW  ¿ƒμJ  ¿CG  ¬«a
 Ωƒ«dG  »eÉeC’G  ∞°üdG  »a  ¿ƒ∏ª©j  øªe  ΩÉ©dG  ´É£≤dG
 øjôëÑdG  ≥jôa  ájƒ°†Y  ..É`̀fhQƒ`̀c  ¢Shô«a  á¡LGƒªd
 πª°ûJ »g ,óMCG ≈∏Y Gô°üM ’h óMCG ≈∏Y GôμM â°ù«d
 ΩÉ©dG  ø«YÉ£≤dG  »a  øjôëÑdG  π`̀LCG  øe  πª©j  Oô`̀a  πc
 øe  ∂dòch  ,øjóYÉ≤àªdGh  äÉ`̀¡`̀eC’G  ≈àMh  ¢UÉîdGh
 ..êQÉîdGh  πNGódG  »a  øjôëÑdG  áeóN  πLCG  øe  πª©j
 »dÉ¨dG  øWƒdG  áeóîd  πª©j  øªd  ôjó≤àdGh  ôμ°ûdG  πμa

 .¬à«dhDƒ°ùeh √QhOh ,¬fÉμeh ¬©bƒe ∫ÓN øe

:ø«àe »ë°U ΩÉ¶fh ..…ƒb º«∏©J
 º«∏©àdG  á«ªgCG  Éæd  äRô`̀H  ÉfhQƒc  áëFÉL  πX  »a
 ø∏a  Éª¡∏LCG  øe  ∫Gƒ`̀eCG  øe  âaô°U  Éª¡eh  ..áë°üdGh
 áë°üdGh  ó«édG  º«∏©àdG  ∫ÓN øªa  ..ió°S  ∂dP  ™«°†j
 π©dh ,ájÉªëdGh øeC’Gh ,Ωó≤àdGh IOÉ©°ùdG óéJ Ió«édG
 áë°üdGh  º«∏©à∏d  øjôëÑdG  áμ∏ªªd  πãeC’G  QÉªãà°S’G
 ∫Gƒ``̀eCG  ø`̀e  ¬«∏Y  ¬aô°U  º`̀J  É`̀e  áª«bh  ¬àª«b  ô¡X  ó`̀b
 äÉ¡«LƒàH  ,ø«æ°ùdG  ∫Gƒ`̀W  ó¡Lh  πªYh  äÉ«fGõ«eh
 AÉ£Yh  ,IôbƒªdG  áeƒμëdG  Oƒ¡éHh  ,áª«μëdG  IOÉ«≤dG
 øgGôj  ¢†©ÑdG  ¿Éc  ,¢UÉî°TCGh  ø«dhDƒ°ùe  á«ë°†Jh
 ÉfhQƒc  áëFÉL  øμdh  ,áë°üdGh  º«∏©àdG  π°ûa  ≈∏Y
 »ë°U ΩÉ¶fh …ƒb º«∏©J øjôëÑdG áμ∏ªe »a ¿CG âàÑKCG

.ø«àe
 á«eÓYE’G πFÉ°SƒdG øe GOóY íØ°üJCG âæc ¢ùeC’ÉHh
 áë°üdGh  º«∏©àdÉH  ∫hó`̀ dG  ΩÉªàgGh  QhO  øY  å`̀ë`̀HCGh
 IOÉ©°ùdG  ¿ÉÑ∏éj Éª¡fCG  ∞«ch ,ÉfhQƒc áëFÉL πX »a
 ,äÉjóëàdG  á¡LGƒe  »a  áØjõªdG  IOÉ©°ùdG  ’  á«≤«≤ëdG
 IójôL  »a  IOƒ`̀L  ¿Éª«∏°S  PÉà°SC’G  ∫É≤e  »a  äó`̀Lhh
?∫Éb GPÉªa ,´ƒ°VƒªdG ∫ƒM ÉjôK ’É≤e ,Ωƒ«dG …ô°üªdG

 »°üëæd  ¬`̀«`̀a  ∞`̀bƒ`̀à`̀f  Ωƒ``̀j  Éæ«∏Y  »`̀JCÉ`̀ j  ±ƒ`̀°`̀S
 »a  ÉfhQƒc  ¢Shô«a  É¡«∏Y  ¢SGO  »àdG  Iô«ãμdG  AÉ«°TC’G
 »ªdÉ©dG IOÉ©°ùdG Ωƒ«H ∫ÉØàM’G ¿ƒμj ±ƒ°Sh ,¬≤jôW
 20  ≥aGƒj  Ωƒ«dG  Gò¡a  ..AÉ«°TC’G  √òg  øe  áeó≤ªdG  »a
 √òg  ó`̀MCG  ¬H  ô©°ûj  ºdh  qôe  ¬æμdh  ,ΩÉ`̀Y  πc  øe  ¢SQÉe
 hCG  ,¬eÉeCG  ∞bƒà∏d  OGó©à°SG  óMCG  iód  ¿Éc  ’h  ,áæ°ùdG
 ô°TDƒe  »`̀a  É¡©bGƒe  å«M  ø`̀e  ∫hó``̀dG  º`̀FGƒ`̀b  á©dÉ£e

!áæ∏©ªdG Égô«jÉ©e Ö°ùM IOÉ©°ùdG
 »ah ,É kjƒæ°S IóëàªdG ºeC’G áª¶æe É¡æ∏©J ºFGƒ≤dG
 áª¶æªdG  ¿CG  ø``XCG  ’h  ,á``̀dhO  156  â∏ª°T  ΩÉ`̀©`̀dG  Gò`̀g
 πeÉéJ  IójóédG  áªFÉ≤dG  ø∏©J  »`̀gh  âfÉc  á«ªdÉ©dG
 ô«jÉ©ªdÉa  ..∑É`̀æ`̀g  á`̀ dhO  ≈∏Y  πeÉëàJ  hCG  ,Éæg  á`̀ dhO
 ô«jÉ©ªdG  É¡«∏Y  ≥Ñ£æJ  »àdG  ádhódGh  ,áàHÉKh  Ió`̀MGh
 ó©°SCG É¡fÉμ°S íÑ°üjh ,É k«FÉ≤∏J ∫hódG ó©°SCG íÑ°üJ É¡∏c
 ™LGôJ  ,∫hó`̀dG  øe  ádhO  »a  QÉ«©e  ¢ü≤f  GPEÉ`̀a  ,¢SÉædG
 â©LGôJ  ¿GQÉ`̀«`̀©`̀e  ¢ü≤f  GPEGh  ,áªFÉ≤dG  »`̀a  É¡©bƒe

 ¿CG ∫hódG ¢†©H ∞°ûàμJ ¿CG ≈dEG ..Gòμgh Gòμgh ..ôãcCG
 ≥Ñ£æj ’ É¡fC’ ’EG A»°ûd ’ ,áªFÉ≤dG πjP »a ƒg É¡fÉμe

.!QÉ«©e …CG É¡«∏Y
 ¿EG  âdÉb  »àdG  áæ°ùdG  √òg  áªFÉb  ΩÉeCG  âØbƒJ  óbh
 ¿Éà°ùfÉ¨aCG  ¿EGh  ,´RÉ`̀æ`̀e  ¿hO  ó`̀MGh  º`̀bQ  »`̀g  Góæ∏æa
 Góæ∏æa ¿CG ÖÑ°ùdG øμj ºdh !¢ùaÉæe ¿hO ádhO ôNBG »g
 ’h  ,Rƒé©dG  IQÉ≤dG  ∫Éª°T  ≈°übCG  »a  á`̀«`̀HhQhCG  á`̀dhO
 ÜƒæL ≈°übCG »a É¡fCG ¿Éà°ùfÉ¨aCG ádÉM »a ÖÑ°ùdG ¿Éc
 »a πãªàj ¿Éc ¬æμdh ,ÖÑ°ùdG ƒg Gòg øμj ºd ..’ ..É«°SBG
 ,ájóæ∏æØdG  ádÉëdG  »a  Góæ∏æa  ≈∏Y É keÉªJ  ≥Ñ£æJ  ô«jÉ©e
 ádÉëdG »a ¿Éà°ùfÉ¨aCG ¢VQCG ≈∏Y Ωób ÅWƒe É¡d óéJ ’h

!á«fÉ¨aC’G
 ô«jÉ©ªdG  ø`̀e  ¢ù«d  º«∏©àdG  iƒà°ùe  ¿CG  º``̀ZQh
 π«îJCG ≈fCG ’EG ,É¡°SÉ°SCG ≈∏Y ¢SÉ«≤dG ºàj »àdG Iô°TÉÑªdG
 iƒà°ùe ≈dEG ™LGQ ,áªFÉ≤dG IhQP ≈dEG Góæ∏æa Oƒ©°U ¿CG
 ádhO  »¡a  ..É¡«a  øWGƒªdG  ¬«∏Y  π°üëj  …òdG  º«∏©àdG
 ,É¡«æWGƒªd  á«ª«∏©J  áeóN  ≈`̀ bQCG  Ωó≤J  É¡fCÉH  ô¡à°ûJ
 ô«°ûj  º°S’G  ¿EÉa  ,¥É«°S  …CG  »a  É¡Jô«°S  »JCÉJ  ÉeóæYh
 É¡°VQCG  ≈∏Y øWGƒªdG  ¢üîJ ádhO É¡fCG  ≈dEG  QƒØdG  ≈∏Y
 »bÉH  »a  ø«æWGƒªdG  øe  √Gƒ°ùd  ìÉàoj  ’  ,ó«L  º«∏©àH

!∫hódG
 Gòg  ≈∏Y  É¡dƒ°üM  »a  ÖÑ°ùdG  ƒg  Gòg  ¿CG  ó`̀H’h
 ¿CG  í«ë°U  ..IOÉ©°ùdG  áªFÉb  »a  Ωó≤àªdG  ∞«æ°üàdG
 Éª¡©eh  ,á`̀jô`̀ë`̀dG  ∂`̀dò`̀ch  ,ô«jÉ©ªdG  ø«H  ø`̀e  π`̀Nó`̀dG
 ô«jÉ©ªdG  √ò`̀g  πãe  ¿EG  ∫É`̀b  rø`̀ ne  øμdh  ,ôª©dG  §°Sƒàe

!?Ió«édG á«ª«∏©àdG áeóîdG øY π°üØæJ Égô«Zh
 êÉàfEG »a ≈dhC’G ádhódG »g ¿Éà°ùfÉ¨aCG ¿CG ábQÉØªdG
 ºZQh  ,ø«WÉ©àª∏d  IOÉ©°ùdG  Ö∏éj  ób  …òdG  ,¢û«°ûëdG
 ¿CG ≈æ©ªdGh ..A»°T »a ¿Éà°ùfÉ¨aCG ∞©°ùj ºd ¬fEÉa ∂dP
 º«∏©àdG  IOÉ©°S  ¿CGh  ,á∏FGRh  áàbDƒe  ¢û«°ûëdG  IOÉ©°S

.!ôª©dG ∫ƒW ΩhóJ
 ¿Éª«∏°S  ÖJÉμdG  PÉ`̀à`̀°`̀SC’G  ¬`̀d  QÉ`̀°`̀TCG  É`̀e  ¿EG  ..Ó`̀©`̀a
 IOÉ©°ù∏d  º∏°SC’G  ≥jô£dG  ƒg ´ƒ°VƒªdG  Gòg »a  IOƒL
 »a  á≤ëdG  á«ªæàdGh  Qƒ`̀£`̀à`̀dGh  Ωó≤à∏dh  ,á«≤«≤ëdG
 Ée ΩÉªàdÉH ƒgh ,ÓÑ≤à°ùeh Gô°VÉM äÉjóëàdG á¡LGƒe
 ôîa πμH Ωƒ«dG √QÉªK »æéJh ,øjôëÑdG áμ∏ªe ¬à°ù°SCG

 .ìÉéfh õ«ªJ πμHh ,RGõàYGh

:ô£°ùdG ôNBG
 Ωƒj  ±OÉ°ü«°S  ΩOÉ≤dG  ƒjÉe  øe  ô°ûY  »fÉãdG  »a
 Égôªãà°ùf ¿CG ≥ëà°ùJ áÑ°SÉæe √òg ..»ªdÉ©dG ¢†jôªàdG
 áμ∏ªe »a äÉ°VôªªdGh ø«°VôªªdG QhO RGôHEG  πLCG øe
 π≤j ’ ºgQhOh ,á«eÉeC’G ±ƒØ°üdG ÜÉë°UCGh øjôëÑdG
 »a É°Uƒ°üN ,™bƒe …CG »a ø«∏eÉ©dGh AÉÑWC’G QhO øY
 ÉfhQƒc  ¢Shô«Ød  …ó°üà∏d  á«FÉæãà°S’G  ±hô¶dG  πX

.óéà°ùªdG

malmahmeed7@gmail.com

ø«àe »ë°U ΩÉ¶fh ..…ƒb º«∏©J

 É`̀¡`̀fEG á`̀ª`̀°`̀UÉ`̀©`̀dG á``̀fÉ``̀eCG â`̀ dÉ`̀ b
 ™`̀jQÉ`̀ °`̀û`̀ª`̀ dG ò`̀«`̀Ø`̀æ`̀J »```̀a á`̀ «`̀ °`̀VÉ`̀e
 ∞∏àîe  »`̀a  á«∏«ªéàdG  á`̀«`̀YGQõ`̀dG
 Gõjõ©J  áª°UÉ©dG  á¶aÉëe  ≥WÉæe
 »àdG  áeGóà°ùªdG  ájô°†ëdG  á«ªæà∏d
 á«dÉªédG ô°UÉæ©dG RGôHG ≈dG  ±ó¡J
 á©bôdG IOÉjR ≥jôW øY á≤£æªdG »a
 É`̀ghOô`̀e  ¢ùμ©æj  »`̀à`̀dG  AGô°†îdG
 »Ä«ÑdG  ¿RGƒ``̀à``̀dG  ≈`̀∏`̀Y  »`̀ HÉ`̀é`̀ jE’G

.á«dÉªédG á¡LGƒdGh
 á`̀fÉ`̀eCG ΩÉ``̀Y ô`̀jó`̀e â`̀ë`̀ °`̀VhCGh
 º«gGôHG á«bƒ°T á°Sóæ¡ªdG áª°UÉ©dG
 ≈∏Y  π`̀ª`̀©`̀J  á``̀fÉ``̀e’G  ¿CG  ¿Gó`̀«`̀ª`̀M
 ™jQÉ°ûªdG  øe  á«fÉãdG  á©aódG  ò«ØæJ
 »dGƒM  É¡àª«b  ≠∏ÑJh  á«∏«ªéàdG
 AÉ≤JQ’G ≥∏£æe øe QÉæjO ∞dCG 125
 áª°UÉ©dG  »`̀a  ájô°†ëdG  áÄ«ÑdÉH
 á`̀eó`̀≤`̀ª`̀dG äÉ``eó``î``dÉ``H AÉ```̀≤```̀ JQ’Gh

.ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒª∏d
 á`̀fÉ`̀e’G  ¿CG  ¿Gó`̀«`̀ª`̀M äó```̀cCGh  
 ™`̀jQÉ`̀°`̀û`̀e 3 ò`̀«`̀Ø`̀æ`̀J  ≈`̀ ∏`̀ Y  π`̀ ª`̀ ©`̀ J{
 á©bôdG  IOÉ``̀ jR  É¡fCÉ°T  ø`̀e  ájƒªæJ
 á«YGQR äÉMÉ°ùe OÉéjEGh AGô°†îdG
 π«ªéJ  ´hô`̀°`̀û`̀e  É¡æe  ,á«¡«aôJh
 π«ªéJ  »a  πãªàjh  ,¢Só≤dG  ´QÉ°T
 ´QÉ°T  øe  »£°SƒdG  §îdG  á`̀YGQRh
 QGhO  ø``«``H  Qƒ`̀ °`̀ü`̀ë`̀ª`̀ dG  ¢``̀Só``̀≤``̀dG
 2 ∫ƒ£H áªμëdG á°SQóeh ±hôëdG

.zôàeƒ∏«c
 ´hô°ûªdG  πª°û«°S  :â©HÉJh

 …ô``dG  áμÑ°T  ó``̀eh  ™`̀bƒ`̀ª`̀dG  áÄ«¡J
 QÉé°TCG øe 150h á∏îf 70 áYGQRh
 äÉjQÉÑ°üdG øe 580 OóYh É«°SÉμdG
 »JÉÑf  AÉ``£``Z  á````̀YGQR  Ö``fÉ``L  ≈```dG
 ™Hôe ôàe 20000 ÜQÉ≤j Ée Ö°ûYh
 ≠∏ÑJh  ,á«ª°SƒªdG  QƒgõdG  áYGQRh
 øeh ,QÉæjO ∞dCG 90 ´hô°ûªdG áØ∏c
 »a  ´hô°ûªdG  øe  AÉ¡àf’G  πeDƒªdG

.2020 ƒ«dƒj ô¡°T
 ´hô`̀°`̀û`̀e  ¿CG  ≈```dG  äQÉ```̀°```̀TCGh  
 øª°†àj{  º°üëdG  ΩCG  á≤jóM  π«gCÉJ
 äÉLÉ«àM’G  …hò`̀ d  ÜÉ`̀©`̀dCG  áaÉ°VG
 á«aÉ°VEG  ∫É`̀Ø`̀WCG  ÜÉ`̀©`̀ dCGh  á°UÉîdG
 øe  á`̀«`̀aÉ`̀°`̀VEG  äÉMÉ°ùe  äÉ````YGQRh
 ÉYGƒfCG  øª°†àJ  AGô°†îdG  á©bôdG
 äÉJÉÑædGh  äGô«é°ûdG  ø`̀e  Iõ«ªe
 ÖfÉL ≈dG  ,π¶dG QÉé°TCGh á«Ñ°û©dG
 Iô«°ûe  ,zπFGƒ©∏d  äÉ°ù∏L  ô«aƒJ

 π«gCÉJh  á«eóN  ¿ÉÑe  ô«aƒJ{  ≈`̀dG
 á«FÉHô¡μdG  äÉjóªàdGh  …ôdG  áμÑ°T
 ™«aôJ  ≈```̀dEG  á`̀aÉ`̀ °`̀VE’É`̀H  IQÉ``````fE’Gh
 ≠∏ÑJh  ,á≤jóëdÉH  §«ëªdG  Qƒ°ùdG
 øeh ,GQÉæjO 22575 ´hô°ûªdG áØ∏c
 ô¡°T »a √ò«ØæJ øe AÉ¡àf’G πeDƒªdG

.2020 ƒ«dƒj
 ´hô`̀°`̀û`̀ª`̀ dÉ`̀H ≥`̀∏`̀©`̀à`̀j É``̀ª``̀«``̀ah
 π«ªéJ ´hô°ûe ƒg{  :âdÉb  ,ådÉãdG
 É¡àYGQR Ö©°üj »àdG Qƒ°ùédG πØ°SCG
 ∂dPh  ,¢ùª°ûdG  á©°TCG  ∫ƒ°Uh  Ωó©d
 á«∏«ªéJ  ô°UÉæY  áaÉ°VEG  ≥jôW  øY
 ∂``̀dPh ,á`̀Ø`̀∏`̀à`̀î`̀e á`̀fƒ`̀∏`̀e QÉ``̀é``̀MCGh
 ≈dh’G áª°UÉ©dÉH ø«à≤£æe π«ªéàH
 3100 áMÉ°ùªH ∞«°ùdG ô°ùL πØ°SCG

.z™Hôe ôàe
 π`̀Ø`̀°`̀SCG á`̀ «`̀ fÉ`̀ ã`̀ dGh{ :â``````̀aOQCGh
 »à«°S  ™WÉ≤J  ø`̀e  óàªªdG  ô°ùédG
 ¿ƒμàd  Gô`̀à`̀e  340  áMÉ°ùªH  ∂`̀æ`̀H
 Gô`̀à`̀e  3540  á`̀«`̀∏`̀μ`̀ dG  á`̀MÉ`̀ °`̀ù`̀ª`̀ dG
 º«ª°üàdG  ∞`̀«`̀°`̀†`̀j  å`̀«`̀M  ,É`̀©`̀Hô`̀e
 IóàªªdG  ≥WÉæª∏d  á«dÉªL  á°ùªd
 ¿Gƒ``̀d’G  π`̀NGó`̀à`̀H  Qƒ°ùédG  π`̀Ø`̀°`̀SCG
 ™HÉW  »£©àd  áLƒªàªdG  •ƒ£îdGh
 ≈`̀dEG  õeôj  ôëÑdGh  ,ôëÑdG  êGƒ``̀eCG
 »dÉgCG ¬H ô¡à°TG Éeh øjôëÑdG çGôJ
 ≠∏ÑJh ,¬H º¡àbÓYh Éªjób øjôëÑdG
 øeh ,GQÉæjO 12348 ´hô°ûªdG áØ∏c
 ô¡°ûdG  ájÉ¡f  ¬æe  AÉ¡àf’G  πeDƒªdG

.z…QÉédG

 á``fÉeCG »``a á``«∏«ªéJ ™jQÉ``°ûe 3 ò``«ØæJ
ΩÉ``©dG Gò``g É``ØdCG 125 á``Ø∏μH áª``°UÉ©dG

.º«gGôHG á«bƒ°T |

 Ihô``ã``dGh á``̀YGQõ``̀ dG π`̀ «`̀ch ∫É``̀ b

 ¿hDƒ°Th  ∫É¨°TC’G  IQGRƒ``H  ájôëÑdG

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

 ¿EG{  :íàØdGƒHCG  óªëe  π«Ñf  QƒàcódG

 ≈∏Y Gô°TDƒe âJÉH ¿ƒ«©dG ™Ñf ácô°T

 ¢UÉîdG  ´É£≤dG  ™e  ácGô°ûdG  ìÉéf

 É¡fCÉ°T  ø`̀e  äÉ`̀Yhô`̀°`̀û`̀e  ¥Ó```̀WEG  »`̀ a

 »FGò¨dG  øeC’G  ≥«≤ëJ  »a  áªgÉ°ùªdG

.zøjôëÑdG áμ∏ªªH

 ¿ƒ«©dG ™Ñf ácô°T ¿CG ≈dEG QÉ°TCGh

 »a  Ió`̀jô`̀a  á«æjôëH  á`̀Hô`̀é`̀J  πãªJ

 »àdG  äGhGô°†îdGh  ∑Éª°SC’G  ô«aƒJ

 ƒ`̀gh ,á`̀ æ`̀ eBG  áÄ«H »`̀a  É`̀¡`̀LÉ`̀à`̀fEG  º`̀à`̀j

 áeƒμëdG ΩÉªàgÉH  ≈¶ëj …òdG  ôeC’G

 »àdG  äÉYhô°ûªdG  √òg  πãe  ºYO  ôÑY

 á«FGò¨dG  äÉéàæªdG  ô«aƒJ ≈dEG  ±ó¡J

.ø«μ∏¡à°ùª∏d

 ¬ÑàμªH  ¬dÉÑ≤à°SG  ∫ÓN  ∂dP  AÉL

 ¿ƒ«©dG  ™Ñf  ácô°T  ∂dÉe  ,™jóÑdG  »a

 ºJ AÉ`̀≤`̀∏`̀dG ∫Ó``̀Nh .…ô`̀«`̀Lƒ`̀H ó`̀ª`̀MCG

 É k≤ah  ácô°ûdG  πªY  º`̀YO  πÑ°S  åëH

.ádÉcƒdG iód áMÉàªdG äÉfÉμeEÓd

 á`̀dÉ`̀cƒ`̀dG  ¿CG  í`̀ à`̀ Ø`̀ dGƒ`̀ HCG  ô```̀cPh

 ,ióªdG  Ió«©H  á«é«JGôà°SG  â©°Vh

 øeC’ÉH  ¢Vƒ¡ædG  á«°ù«FôdG  É¡Jõ«cQ

 πgÉY äÉ©∏£àd É k≤«≤ëJ ∂dPh ,»FGò¨dG
 ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U  Iô°†M  OÓÑdG
 äÉ¡«LƒJh ,áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y øH óªM
 øe  Iôªà°ùªdG  á©HÉàªdGh  ,áeƒμëdG
 äÉjó∏ÑdG ¿hDƒ°Th ∫É¨°TC’G ôjRh πÑb
 ¢Sóæ¡ªdG  »`̀fGô`̀ª`̀©`̀dG  §`̀«`̀£`̀î`̀à`̀dGh

.∞∏N ¬∏dGóÑY øH ΩÉ°üY
 á«é«JGôà°S’G  ¿CG  ≈`̀ dEG  QÉ`̀°`̀TCGh
 ™e  á©°SGh  ácGô°T  íàa  ≈∏Y  õ`̀cô`̀ oJ
 »a á`̀cQÉ`̀°`̀û`̀ª`̀∏`̀d ¢``UÉ``î``dG ´É``£``≤``dG
 »àdG  á`̀jQÉ`̀ª`̀ã`̀à`̀°`̀S’G  äÉ`̀Yhô`̀°`̀û`̀ª`̀dG

 ≈dEG á«eGôdG Oƒ¡édG ºYO »a Ö°üJ
 áμ∏ªe  »a  »FGò¨dG  ø`̀eC’G  ≥«≤ëJ

.øjôëÑdG
 ™Ñf  ácô°T  ¿CG  ôcòdÉH  ôjóédG
 ,äGƒæ°S  4  òæe  â°ù°SCÉJ  ¿ƒ«©dG
 πª©à°S É¡fEÉa É¡«∏Y ø«ªFÉ≤∏d É≤ahh
 ¿ÉæWCG  7 ≈dEG  π°üJ á«LÉàfEG  ábÉ£H
 QÉ°†îdG øe É kæW 27h ∑Éª°SC’G øe
 ≈dhCG á∏Môªc áæ°ùdG »a á«HhQhC’G
 äGƒæ°ùdG »a êÉàfE’G OGOõj ¿CG ≈∏Y

.á∏Ñ≤ªdG

 äÉ`̀ Yhô`̀ °`̀ û`̀ ª`̀ dG ≈``∏``Y õ``̀cô``̀ J zá````̀ YGQõ````̀ dG{
¢``̀UÉ``̀î``̀dG ´É```̀£```̀≤```̀dG ™````̀e á``̀cô``̀à``̀°``̀û``̀ª``̀dG

 á«dÉª°ûdG  á≤£æªdG  ájó∏H  â≤∏WCG
 áî°ùædG …ó∏ÑdG ¢ù∏éªdG ™e ¿hÉ©àdÉH
 ô¡°T »a ô«Z ÉæàÄ«H{ á∏ªM øe á«fÉãdG
 ¿É°†eQ  ô¡°T  ∫ƒ∏M  áÑ°SÉæªH  zô«îdG
 ,»fhôàμd’G  AÉ°†ØdG  ôÑY  ∑QÉ`̀Ñ`̀ª`̀dG
 »YƒdG  IOÉ``̀ jR  É¡aóg  á`̀dÉ`̀°`̀SQ  πªëJ
 á«dõæªdG  äÉØ∏îªdG  á«°†≤H  »Ä«ÑdG

.áÄ«ÑdG ≈∏Y »Ñ∏°ùdG Égô«KCÉJh
 á«ªgCG ≈∏Y á«Ä«ÑdG á∏ªëdG ócDƒJ
 ábÓ©dG »a »YÉªàL’G ∑ƒ∏°ùdG ô««¨J
 AÉæHh  ,¿É°ùfEÓd  »Ä«ÑdG  §«ëªdG  ™e
 CGóÑe  ≈∏Y  áªFÉ≤dG  á«dhDƒ°ùªdG  áaÉ≤K
 áaÉ¶ædG  ≈∏Y  ®ÉØëdG  »`̀a  ácGô°ûdG
 IóFÉ°ùdG  º«gÉØªdG  ô««¨Jh  á`̀eÉ`̀©`̀dG
 á`̀aÉ`̀¶`̀æ`̀dG ∫É`̀ ª`̀Y ≈`̀∏`̀Y OÉ``ª``à``Y’G »``̀a
 ácôà°ûªdG  á«dhDƒ°ùªdG  º«b  ï«°SôJh
 Éªc ,»Ä«ÑdG Éæ£«ëe áaÉ¶f ¿ƒ°U »a
 áeÉY  äGOÉ`̀°`̀TQEG  ≈∏Y  á∏ªëdG  πªà°ûJ
 á«dõæªdG  äÉjÉØædG  ™e  πeÉ©àdG  ∫ƒM
 äÉ``̀bhCGh  ∑QÉÑªdG  ¿É°†eQ  ô¡°T  »`̀a

.É¡LGôNEG
 á≤£æªdG  ájó∏H  ΩÉY  ôjóe  âdÉbh
 ádÉ°†ØdG  AÉ«ªd  á°Sóæ¡ªdG  á«dÉª°ûdG
 ±GógC’G øe kÉbÓ£fG »JCÉJ á∏ªëdG ¿G
 á``̀jDhô``̀d á`̀≤`̀≤`̀ë`̀ª`̀dG á`̀«`̀é`̀«`̀JGô`̀à`̀°`̀S’G

 äÉjó∏ÑdG  ¿hDƒ`̀°`̀Th  ∫É`̀¨`̀°`̀TC’G  IQGRh

 »a  áMƒª£dG  »fGôª©dG  §«£îàdGh

 ¢SÉ°SCG  ≈∏Y  ºFÉb  πeÉ°T  …ó∏H  πªY

 á«©ªàéªdG  á`̀cGô`̀°`̀û`̀dGh  á`̀eGó`̀à`̀°`̀S’G

 ∫É¨°TC’G  ô`̀jRh  äÉ¡«Lƒàd  Gò«ØæJh

 §`̀«`̀£`̀î`̀à`̀dGh äÉ``̀jó``̀∏``̀Ñ``̀dG ¿hDƒ```̀ °```̀Th

 øH ΩÉ`̀ °`̀ü`̀Y ¢`̀Só`̀æ`̀¡`̀ª`̀dG »``fGô``ª``©``dG

 ¿hDƒ°ûd IQGRƒdG π«chh ∞∏N ¬∏dGóÑY

 øH  óªëe  ï«°ûdG  ¢Sóæ¡ªdG  äÉjó∏ÑdG

 ∞«ãμJ  IQhô`̀°`̀†`̀H  áØ«∏N  ∫G  ó`̀ª`̀MCG

 ∫Ó¨à°SGh  á«Ä«ÑdG  á«YƒàdG  äÓªM

.á«æWƒdGh á«æjódG äÉÑ°SÉæªdG ™«ªL

 á∏ªëdG  ¿CG  ádÉ°†ØdG  â`̀aÉ`̀°`̀VCGh
 AÉ°†ØdG  ôÑY  â≤∏£fG  ΩÉ©dG  Gò`̀g  »a
 ±hô``¶``dG ≈```̀ dEG Gô``¶``f »``fhô``à``μ``d’G
 ¢`̀Shô`̀«`̀a á`̀ë`̀aÉ`̀μ`̀ª`̀d á`̀«`̀FÉ`̀æ`̀ã`̀à`̀°`̀S’G
 áeÉY  äGOÉ``̀ °``̀TQEG  â∏ª°Th  ,É``̀fhQƒ``̀c
 »a  ¢`̀Sƒ`̀∏`̀é`̀dÉ`̀H  ΩGõ`̀à`̀ dÓ`̀d  Qƒ¡ªé∏d
 ¢ü∏îà∏d  áª«∏°ùdG  ¥ô`̀£`̀dGh  ∫õæªdG

.º¡àeÓ°ùd äGRÉØ≤dGh äÉeÉªμdG øe
 ¢ù∏ée  ¢`̀ù`̀«`̀FQ  ∫É``̀b  ¬à¡L  ø`̀e
 ó`̀ª`̀MCG á`̀«`̀dÉ`̀ª`̀°`̀û`̀dG á`̀≤`̀£`̀æ`̀ª`̀dG …ó``̀∏``̀H
 ô¡°T  ƒg  ¿É°†eQ  ô¡°T{  :»égƒμdG
 ΩÉ«≤dGh  ΩÉ«°üdGh  äÉYÉ£dGh  ô«îdG
 π`̀cCÉ`̀ª`̀dG  »`̀a  ±Gô``̀°``̀SE’G  ô¡°T  ¢`̀ù`̀«`̀dh
 áÄWÉîdG  äÉ«cƒ∏°ùdGh  äÉHhô°ûªdGh
 ô¡°ûdG  ∫Ó`̀N  ¢†©ÑdG  É¡«a  ™≤j  »àdG
 º«dÉ©J  ™`̀e  ≥ØàJ  ’  »`̀à`̀dGh  ∑QÉ`̀Ñ`̀ª`̀dG
 áªμëdG  ¿CG  ÉØ«°†e  ,z∞«æëdG  ÉææjO
 ¢`̀SÉ`̀°`̀ù`̀ME’G  »`̀g  á°†jôØdG  √ò``̀g  ø`̀e
 Ö````LGhh ø`̀ «`̀ cÉ`̀ °`̀ ù`̀ª`̀ dGh AGô``̀≤``̀Ø``̀dÉ``̀H
 PEG  ±Gô``̀°``̀SE’G  ∫ó``̀H  º¡«∏Y  ¥ó`̀°`̀ü`̀à`̀dG
 øe  É«°ù«FQ  ÉÑÑ°S  ±Gô``°``SE’G  ôÑà©j
 ±Gõæà°SGh  áÄ«ÑdG  Qƒ`̀gó`̀J  ÜÉ`̀Ñ`̀°`̀SCG
 á¶aÉëªdG  ƒg  Ö`̀LGƒ`̀dGh  ,É`̀gOQGƒ`̀e
 ÉæàÄ«H{ á∏ªM â≤∏£fG Éæg øeh É¡«∏Y

.zô«îdG ô¡°T »a ô«Z

áÄ«ÑdG  ≈∏Y  ®ÉØë∏d  á∏ªM  ≥∏£J  á«dÉª°ûdG  ájó∏H

.ádÉ°†ØdG AÉ«ªd |

 πª©dG §``ªf ≈``∏Y É``gôKCGh zÉ``fhQƒc{
ÉLPƒªfCG á«∏NGódG IQGRh ..»``ª«¶æàdG

 ¢`̀Shô`̀«`̀a á`̀ë`̀FÉ`̀L ¿ƒ``μ``J ó``̀b
 ójó©dG  ÉgÉjÉæK  »a  πªëJ  ÉfhQƒc
 ≈∏Y äÉ``̀jó``̀ë``̀à``̀dGh ¢``Uô``Ø``dG  ø``̀e
 Ö`̀«`̀dÉ`̀°`̀SCGh äÉ`̀°`̀ù`̀°`̀SDƒ`̀ª`̀dG ¥É``£``f
 ≈dEG  êÉàëJ  äÉ°ù°SDƒªdÉa  .πª©dG
 á°SÉ«°S  π`̀YÉ`̀a  πμ°ûH  ≈æÑàJ  ¿CG
 äÉjóëàdG ºéM ™e Ö°SÉæàJ áfôe
 É¡∏©Lh  ÉgGƒà°ùe  ™aôd  á∏Ñ≤ªdG
 ≈∏Y ÇQÉW …CG  AGƒàMG ≈∏Y IQOÉb
 ¿CGh  »ªdÉ©dG  hCG  »∏ëªdG  ó«©°üdG
 ≈∏Y áÑMÉ°üªdG äGô«¨àªdG ¬LGƒJ
 »YÉªàL’Gh  …OÉ°üàb’G  ó«©°üdG

.QGóàbGh Ωõ©H
 ¿EÉa ,GójóëJ ôãcCG ¿ƒcCG »μdh
 ôÑcCG πμ°ûH ¿ƒμj ¿CG Öéj õ«côàdG

 ∫ÓN øe äÉ°ù°SDƒªdG πNGO ô««¨àdGh ∫ƒëà∏d á«é«JGôà°S’G áª«≤dG ≈∏Y
 »a  QÉªãà°S’Gh  á«YÉªàL’G  hCG  á«dÉªdG  áØ∏μàdÉH ≥∏©àªdG  ¿RGƒàdG ≥∏N
 ≈ª°ùj  Ée  ¥É£f  øª°V  πNój  Ée  ¢üNC’ÉHh  áãjóëdG  á«ªbôdG  äÉéàæªdG
 áª¶fCG  :ô°üëdG  ’  ∫ÉãªdG  π«Ñ°S  ≈∏Y  ,(4^0  É«LƒdƒæμJ)  ™HGôdG  π«édG
 ™aódG äÉ«∏ªY ,»YÉæ£°U’G AÉcòdG ,π≤à°ùªdG π«¨°ûàdG ,πª©dG ô«°S IQGOEG
 á«∏NGódG  IQGRh âeÉb  ÖfÉédG  Gòg »a  .ïdG  ...AÉ«°TC’G  âfôàfG  ,»JGòdG
 â∏©L  á«ÑjQóJ  è`̀eGô`̀Hh  §£N  OGó``̀YEG  ∫Ó`̀N  ø`̀e  á«bÉÑà°SG  äGƒ£îH
 ≥jôa øª°V RQÉH ƒ°†©c ájõgÉLh áfhôªH πeÉ©àdG ≈∏Y øjQOÉb É¡«Ñ°ùàæe
 ºJ å«M ,ó¡©dG »dh »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U √Oƒ≤j …òdG »æWƒdG øjôëÑdG
 õjõ©J  ∫ÓN  øe  ,™bGƒdG  ¢VQCG  ≈∏Y  ó¡©dG  »dh  ƒª°S  äÉ¡«LƒJ  áªLôJ
 É¡eó≤J  »àdG  á«æeC’G  äÉeóîdG  áaÉc  »a  áãjóëdG  äÉ≤«Ñ£àdG  ΩGóîà°SG
 πch ,»YÉæ£°U’G AÉcòdG ∞«XƒJ á°SÉ«°S »æÑJh á«∏NGódG IQGRh äGQGOEG

.øWGƒªdG ídÉ°U É¡æe ±ó¡dG ¿Éc á«bÉÑà°S’G äGƒ£îdG ∂∏J
 QOÉμdG »a ôªãà°SG …òdG ∫ƒëà∏d á«é«JGôà°S’G áª«≤dG ¿EÉa ,π©ØdÉHh
 äôªKCG  á«∏NGódG  IQGRh  äÉYÉ£b  áaÉc  »a  áãjóëdG  èeGôÑdGh  …ô°ûÑdG
 »àdG  äÉeóîdG  ¿EG  å«M  ,ÉfhQƒc  áëFÉL  AÉæKCG  É«∏L  É¡éFÉàf  äRô`̀Hh
 ¬Lh  πªcCG  ≈∏Y  πª©dÉH  äôªà°SG  ø«æWGƒª∏d  IQGRƒ``dG  äGQGOEG  É¡eó≤J
 ∫Éãªc  ºdÉ©dG  É¡d  ó¡°T  »àdG  ájRGôàM’G  äGAGô``̀LE’G  πX  »a  (ó©H  øY)
 GóHCG  ôKCÉàJ ºd ,ôNBG ÖfÉL øe .¢Shô«ØdG QÉ°ûàfG øe óë∏d É«dhO iòàëj
 »a Gô«ãc ºgÉ°S ≥Ñ°ùe OGó©à°SG âØ∏°SCG Éªc ∑Éæg ¿Éc å«M πª©dG äÉ«dBG

.¿ÉμeE’G Qób áeRC’G AGƒàMGh ∞bƒªdG ≈∏Y Iô£«°ùdG
 É¡JòîJG  »àdG  ájRGôàM’G  äGAGôLE’G  »a  »μ«JÉeGQódG  ó«©°üàdG  ¿EG
 ô¡°T  ∫Ó`̀N  ≈∏éJ  …ò`̀ dGh  É`̀fhQƒ`̀c  ¢Shô«a  »°ûØJ  AGô`̀L  ∫hó`̀ dG  ¢†©H
 äGQó≤dG  »a  ∞©°Vh  Qƒ°ü≤dG  ¢†©H  Qƒ¡X  ≈`̀ dEG  iOCG  ,âFÉØdG  ¢SQÉe
 iOCG  Ée  äÉ°ù°SDƒªdG  ¢†©H iód (á«ªbôdG  ábÓ£dG)  ≈ª°ùj Ée hCG  á«ªbôdG
 »JÉ«∏ª©dG  ô«¨àdG  ÖÑ°ùH  AGOC’Gh  πª©dG  »a  á«HÉÑ°V  ádÉM  ICÉ°ûf  ≈`̀ dEG
 áÑcGƒªd áHƒ∏£ªdG äGQÉ¡ªdG ¿CG ócDƒf Éæ∏©éj Ée Gògh .πª©dG §ªf ô«¨Jh
 áÑ°SÉæe ájô°ûH ô°UÉæY ≈dEG êÉàëJ ,ÉfhQƒμdG áëFÉL ó©H çOÉëdG ô««¨àdG
 á«ªbôdG  äGQó≤dG  ™aQ  ≈∏Y  áYô°ùH  πª©dG  Öéj  ∂dòd  .ô««¨àdÉH  øeDƒJ
 ø«ØXƒª∏d  …ô¶ædGh  »æØdG  ºYódG  ºjó≤J  ∫ÓN  øe  ∂dPh  ,™jô°S  πμ°ûH

.∞«XƒàdG ô«jÉ©e á©LGôeh
 É«∏L äÉH ób äÉeRC’G hCG ôWÉîªdG ™e πeÉ©àdG »a áfhôªdG Ωƒ¡Øe ¿EG
 í∏£°üe øY ÓjóH äÉÑa ,áªμëªdG çÉëHC’G ∫ÓN øe Iô«NC’G áfhB’G »a
 ¿ƒμd  ∂dPh  ,á«ª∏©dG  ä’É≤ªdG  øe  OóY  »a  (äÉ`̀eRC’Gh  ôWÉîªdG  IQGOEG)
 .á«∏ª©dG á«MÉædG øe É¡JQGOEG hCG ÉgDhÉ¨dEG Ö©°üdG øe äÉeRC’Gh ôWÉîªdG
 ™e  πeÉ©à∏d  á«æ≤J  π°†aCG  ¿CG  ¿hô`̀j  ø«°üàîªdGh  AÉª∏©dG  ¿EÉ`̀a  ∂dòdh
 iƒà°ùªd É≤ah É¡©e πeÉ©àdG ºàj å«ëH záfhôªdG{ á«°UÉN »g ôWÉîªdG

.ô£îdG iƒà°ùe QGóëfG IóMh
 ôÑcCG ≥«bóJ h ∫DhÉ°ùJ πëe á«YÉªàL’Gh ájOÉ°üàb’G áª«≤dG âëÑ°UCG
 ájô°ûÑdG OQGƒªdG IQGOEG ≈∏Y ø«ªFÉ≤∏d º¡ªdG øe äÉHh ,É°†jCG πÑb …P øe
 õ«ØëJ á«dBG »a çóëdG ™e Ö°SÉæàJ Ö«dÉ°SCG OÉªàYG äÉ°ù°SDƒªdG áaÉc »a
 OÉªàYG  ,áfhôªdG  áaÉ≤K  õjõ©J  ,πYÉØàdGh  πª©dG  ájQGôªà°SG  ,ø«ØXƒªdG
 IQó≤dG  á«ªæJh  áHƒ∏£ªdG  á«ªbôdG  ábÓ£dG  ™e  Ö°SÉæàJ  AGOCÓ`̀d  ¢ù«jÉ≤e
 ≈≤Ñ«°Sh ¿Éc É«LƒdƒæμàdG ∞«Xƒàa .á£«ëªdG ±hô¶dG ™e º∏bCÉàdG ≈∏Y
 ≈∏Y  á¶aÉëªdG  ™e  ,á``̀jQGOE’Gh  á«Ø«XƒdG  äÉ°SÉ«°ùdG  º°SQ  »a  É«°SÉ°SCG
 ƒëf  ¬éàj  ºdÉ©dG  ¿CG  ≈dEG  ô«°ûJ  äÉ«£©ªdÉa  .øeGõàªdG  πYÉØàdG  øe  Qób
 äÉjƒdhC’G  ,äÉ«∏ª©dG  á°Sóæg  IOÉYEG  Ö∏£àj  …òdG  ôeC’G  ,ó©H  øY  πª©dG
 ôªJ  »àdG  äÉ`̀eRC’G  ºéMh  Ö°SÉæàJ  á≤jô£H  ∞FÉXƒdGh  äÉLÉ«àM’Gh

.ºdÉ©dG ≈∏Y
 ,áëFÉédG  √òg  ó©H  åjóëJ  ≈dEG  êÉàëJ  »ª«¶æàdG  πª©dG  IQGOEG  ¿EG
 øe  ∂dPh  ,á`̀eRC’G  ó©H  Ée  á∏Môªd  OGó©à°S’G  á°SÉ«°S  QÉWEG  ≥ah  πª©dGh
 IOÉjõd  ∂`̀dPh  ,áMGôdG  Iô`̀FGO  ¥É£f  êQÉ`̀N  á«ægP  ádÉM  »a  AÉ≤ÑdG  ∫ÓN
 ácQÉ°ûªdGh  ó°VÉ©àdG  iƒà°ùe  ™aQh  áeó°U  …CG  ¢UÉ°üàeG  ≈∏Y  IQó≤dG
 åëÑdGh ôWÉîªdG á¡Lƒe »a ôÑcCG áfhôªH áeOÉ≤dG á∏MôªdG ≈∏Y ∫ÉÑbE’Gh

.∫ÉªYC’G ¥É£f »a IôμàÑe ∫ƒ∏M øY

:º∏≤H
ÚeC’G π«YÉª°SEG .O

 á°SQóe  Iô`̀ jó`̀e  IOÉ`̀ª`̀M  ≈¡°S  IPÉ``à``°``SC’G  â`̀dÉ`̀b
 á«eÉ¶ædG á°SGQódG ≥«∏©J ¿EG äÉæÑ∏d ájƒfÉãdG ¢üØMóL
 áμ∏ªe  »a  á«ª«∏©àdG  Iô«°ùª∏d  G kô«Ñc  É kjóëJ  ≥∏N  ób
 ™«ªé∏d  ÉæàÑKCG  …ƒHôàdG  ¿Gó«ªdG  »a  Éææμd  ,øjôëÑdG
 øe Éææμªj Ée IôÑîdGh π«gCÉàdGh IAÉØμdG øe ∂∏ªf ÉæfCG
 IOÉ«≤H ,RÉ«àeÉH ÉgRhÉéJh äÉjóëàdG ∞∏àîe á¡LGƒe
 á«HôàdG  ôjRh »ª«©ædG  »∏Y øH óLÉe Qƒàcó∏d  Iõ«ªàe

.º«∏©àdGh
 ¿CG  ,zè«∏îdG  QÉÑNCG{  ™e  AÉ≤d  »a  ,IOÉªM  äó`̀cCGh
 máªjõY πμH …óëàdG Gòg â¡LGh ób ¢üØMóL á°SQóe
 IôªãªdG äGQOÉÑªdG øe ójó©dG ≥∏N ∫ÓN øe ,QGô°UEGh
 »a  º«∏©àdGh  á«HôàdG  IQGRh  Oƒ¡L  õjõ©àd  ,ádÉ©ØdGh
 π«μ°ûJ É¡æ«H øeh ,ó©H øY AGOC’G º««≤Jh ºq∏©àdG π«©ØJ
 ájƒ°†Yh  ,äGóYÉ°ùªdG  äGôjóªdG  á°SÉFôH  º`̀YO  ¥ô`̀a
 ,»æ¡ªdGh »ªjOÉcC’Gh »YÉªàL’G OÉ°TQE’ÉH äÉ°üàîªdG
 ™«ªL  á©HÉàªd  ∂`̀ dPh  ,äÉª∏©ªdGh  ,π«é°ùàdG  º°ùbh
 π«©ØJ ó«cCÉàd ,øgQƒeCG AÉ«dhCG ™e π°UGƒàdGh ,äÉÑdÉ£dG
 PÉîJGh  ,IôaGƒàªdG  á«ª«∏©àdG  á«fhôàμdE’G  äÉ°üæªdG
 ™e ≥«°ùæàdÉH á«æ≤àdG äÉÑ≤©dG π«dòàd áeRÓdG ô«HGóàdG

.á°SQóªdÉH ºq∏©àdG É«LƒdƒæμJ á«°UÉ°üàNG
 ƒjó«ØdG  ™`̀WÉ`̀≤`̀e  ∫É`̀°`̀SQEÉ`̀H  á`̀°`̀SQó`̀ª`̀dG  â`̀eÉ`̀b  É`̀ª`̀c
 áÄ«¡∏d á«ªbôdG á«ÑjQóàdG ¢TQƒdG áeÉbEGh ,á«ë«°VƒàdG

 äÉ°üæªdG  π«©ØJ  »a  IófÉ°ùª∏d  ,á«ª«∏©àdGh  á`̀ jQGOE’G
 á«°üædG  πFÉ°SôdG  ∫É`̀°`̀SQEG  ≈`̀ dEG  áaÉ°VEG  ,á«fhôàμdE’G
 á°SQóªdG  äÉÑ°ùàæe  ™«é°ûàd  ,á«FôªdGh  á«Jƒ°üdGh
 »a  á«ª«∏©àdGh  á«aô©ªdG  ø¡JÉbÉW  QÉªãà°SG  ≈∏Y
 »°SGQódG  π«°üëàdG  iƒà°ùe  ™aQh  º«∏©àdG  á∏°UGƒe
 ô°ûf  ø`̀Y  Ó°†a  ,á«FÉæãà°S’G  ±hô`̀¶`̀dG  √ò`̀g  π`̀X  »`̀a
 ,»YÉªàL’G π°UGƒàdG äÉëØ°U ôÑY á«fhôàμdE’G ÖàμdG
 ™aôd  ,á°SQóªdÉH  º∏©àdG  QOÉ°üe  õcôe  ™e  ¿hÉ©àdÉH
 ió`̀d  …ƒ`̀¨`̀∏`̀dG  ø«μªàdG  IQÉ``̀¡``̀eh  á`̀«`̀aô`̀©`̀ª`̀dG  á`̀aÉ`̀≤`̀ã`̀dG
 á«HÉéjEG èFÉàf á°SQóªdG äÉª∏©e â≤≤M óbh .äÉÑdÉ£dG
 áHGƒÑdG  ká°UÉNh  ,á«ªbôdG  äÉ°üæªdG  π«©ØJ  »a  Iõ«ªe
 »àdG  ,äGAGô````KE’G  ™`̀ aQh  OGó``̀YEG  ∫Ó`̀N  ø`̀e  ,á«ª«∏©àdG
 ÉeCG  , kAGô`̀KEG  1600  §≤a  ¢SQÉe  ô¡°T  »a  ÉgOóY  RhÉéJ
 É¡dÉ°SQEÉH  AóÑdG  ºJ  ó≤a  ,º««≤àdG  äÉ≤«Ñ£J  ≈dEG  áÑ°ùædÉH
 ø¡d ájOôØdG ¥hôØdG IÉYGôªH äõ«ªJh ,äÉÑdÉ£dG πc ≈dEG
 ΩÉ°ùbC’G äôah Éªc ,øjô°û©dGh …OÉëdG ¿ô≤dG äGQÉ¡eh
 áàHÉK π°UGƒØH ÖdÉ£dG ∞∏e áÑ«≤M á°SQóªdÉH á«ª«∏©àdG
 äÉ≤«Ñ£àdG  πc  ≈∏Y  …ƒàëJ  ,á«°SGQódG  OGƒªdG  ™«ªéd
 ,ä’ÉëdG ¢†©H »a äÉÑdÉ£∏d É¡ª«∏°ùàd ,á«bQh IQƒ°üH
 øe  É k°UôM  ,»YÉªàL’G  OÉ°TQE’G  Öàμe  ™e  ¿hÉ©àdÉH
 âbƒdG »a ™«ªédG øe äÉ≤«Ñ£àdG º∏°ùJ ≈∏Y á°SQóªdG

.OóëªdG

 º`̀ Yó`̀ d É```̀ kbô```̀ pa π`̀ μ`̀ °`̀ û`̀ oJ ¢`̀ ü`̀ Ø`̀ Mó`̀ L á``̀jƒ``̀ fÉ``̀K
á`̀«`̀ª`̀bô`̀dG äÉ`̀ °`̀ ü`̀ æ`̀ ª`̀ dG É`̀ ¡`̀ JÉ`̀ Ñ`̀ dÉ`̀ W ΩGó``̀î``̀à``̀°``̀SG

:»°ùæe π°VÉa Öàc
 IOó°ûe  äGAGô````̀LEG  á«eƒμëdG  äÉ`̀¡`̀é`̀dG  äò`̀î`̀JG
 ≥WÉæe ¢†©H »a •ÓàN’Gh äÉ©ªéàdG ™æªd áeQÉ°Uh
 »dÉªLEG øe %70 »dGƒM º°†J »àdGh ,áeÉæªdG áª°UÉ©dG

.øjôëÑdG »a ájƒ«°SB’G ádÉª©dG
 ó`̀jGõ`̀J π``X »``a á`̀«`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀dG äGAGô``````̀LE’G »``̀JCÉ``̀Jh
 øe  óéà°ùªdG  É`̀fhQƒ`̀c  ¢Shô«ØH  ø«HÉ°üªdG  OGó```̀YCG
 óYGƒb  º¡≤«Ñ£J  Ωó`̀Y  ÖÑ°ùH  á`̀jƒ`̀«`̀°`̀SB’G  äÉ«°ùæédG
 ájRGôàM’G äGAGôLE’ÉH ΩGõàd’G hCG »YÉªàL’G óYÉÑàdG
 »a É°Uƒ°üNh º¡JÉ©ªéJ QGôªà°SGh ,ÉfhQƒc áëaÉμªd
 ájQÉéàdG  ¥Gƒ`̀°`̀SC’G  øe  ôÑà©j  …ò`̀dG  á©°ü©°U  ´QÉ°T

.ø«∏FÉédG áYÉÑdG äGô°ûY º°†jh áªMOõªdG
 á«∏NGódG  äGQGRh  ¿CG  zè«∏îdG  QÉ`̀Ñ`̀NCG{  âª∏Yh
 π«Ñ°S  »a  äGAGô`̀L’G  πc  äòîJG  äÉjó∏ÑdGh  áë°üdGh
 »a  É°Uƒ°üNh  áª°UÉ©dG  §°Sh  »a  äÉ©ªéàdG  ™æe
 ¢Sƒ∏édG  hCG  ∫ƒéàdG  ™æªoj  å«M  ,á©°ü©°U  ´QÉ`̀°`̀T

 øe  ø«∏FÉédG  áYÉÑdG  ™«ªL  ™æe  ∂dòch  ,äÉbô£dG  »a

 ádÉª©∏d ìÉª°ùdG ≈∏Y ôeC’G ô°üàbGh ,á≤£æªdÉH óLGƒàdG

 iƒ°ü≤dG  IQhô°†dG  ∫É`̀M  »a  º¡dRÉæe  øe  êhôîdÉH

 ájQhô°†dG ™∏°ùdG AGô°Th ,º¡dÉªYCG  ≈dEG  ÜÉgòdÉc ,§≤a

 πc  ΩGõ``à``dGh  »`̀YÉ`̀ª`̀à`̀L’G  óYÉÑàdG  ó`̀YGƒ`̀b  ΩGõ`̀à`̀ dG  ™`̀e

 äGRÉØ≤dGh  äÉeÉªμdG  AGóJQÉc  ájRGôàM’G  äGAGô`̀L’G

 ™jRƒàH  á«∏gC’G  äÉ¡édG  ¢†©H  Ωƒ≤J  Éª«a  ..á«Ñ£dG

 øe á≤£æªdG »æWÉb ≈∏Y ÉfÉée á«FGò¨dG OGƒªdGh ™∏°ùdG

.á«ÑæLC’G ádÉª©dG

 Iô«Ñch  á«æ°†e  GOƒ¡L  á«∏NGódG  ä’É`̀LQ  ∫òÑjh

 ∫ÓN øe áª°UÉ©dÉH ájƒ«°SB’G ádÉª©dG á«YƒJ π«Ñ°S »a

 º¡©aO  ±ó¡H  äÉ¨d  Ió©H  º¡à«YƒJh äGOÉ°TQ’G  ™jRƒJ

 OÓÑdG  É¡JòîJG  »àdG  ô«jÉ©ªdGh  äGAGô`̀LE’G  ΩGõàdG  ≈dEG

 ájƒ«M ´QGƒ°T IóY áÑbGôe ºàjh ,ÉfhQƒc áHQÉëe »a

 QGóe ≈∏Y áWô°ûdG  äÉjQhO ô°ûf ∫ÓN øe áeÉæªdG  »a

.ΩÉ¶ædG §Ñ°†d áYÉ°ùdG

áeÉæªdG §``°Sh äÉ``©ªéàdG ™``æªd áeQÉ``°U äGAGô``LEG
ájƒ«ëdG  ´QGƒ°ûdG  áÑbGôªd  áYÉ°ùdG  QGóe  ≈∏Y  áWô°T  äÉjQhO
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®ƒØë`e ΩÓ`°SEG:Ëó≤Jeslammahfoouz@hotmail.com

 ø«Jô°SCG ø«H oäÉaÓîdG â©aO
 »æjô°ûY  äGQÉ«°ùdG  p∞bGƒe  ≈∏Y
 ó©H  äGƒ``æ``°``S  7  ø`̀é`̀°`̀ù`̀dG  ≈````̀dEG
 √QÉL  πàb  »a  ṕ hô°ûdÉH  ¬`̀à`̀fGOEG
 º¡àªdG  âs«H  PEG  ,»`̀dÓ`̀b  á≤£æªH
 Ió©H  ¬àZÉHh  ¬à«ë°V  πà≤d  ná«ædG
 äOCG  áÑbôdG  »a  ø«μ°ùH  äÉæ©W
 ≈∏Y  ¬«∏Y  »æéªdG  •ƒ≤°S  ≈``dEG
 ¢†Ñ≤e  oQÉ°ùμfG  ’ƒ`̀dh  ,¢``̀VQC’G
 âæ«Hh  ,¬∏àb  ´É£à°S’  ø«μ°ùdG
 ≈dhC’G á«FÉæédG iôÑμdG áªμëªdG
 ±hôX ÉgQÉÑàYG »a â©°Vh É¡fCG
 72  IOÉªdG  ¬≤ëH  πª©Jh  º¡àªdG

.äÉHƒ≤©dG ¿ƒfÉb øe
 ô°UÉf  áHÉ«ædG  ¢ù«FQ  ∫É`̀bh
 â≤∏J ób âfÉc áHÉ«ædG  ¿EG  Ö«°ûdG
 ΩÉ«≤H  á«æeC’G  IQGOE’G  øe  É kZÓH
 IóY  ¬«∏Y  »æéªdG  ø©£H  º¡àªdG
 á£°SGƒH ΩÉ©dG ≥jô£dG »a äÉæ©W
 ≈`̀dEG  ¬«∏Y  »æéªdG  π≤fh  ø«μ°S
 ,êÓ``̀©``̀dG »`̀≤`̀∏`̀à`̀d ≈`̀Ø`̀°`̀û`̀à`̀°`̀ù`̀ª`̀dG
 Qƒa  ≥«≤ëàdG  áHÉ«ædG  äô°TÉHh
 ≈dEG  â∏≤àfÉa  ÆÓÑdG  ∂`̀dP  É¡«≤∏J
 äÉæjÉ©ªdG äôLCGh á©bGƒdG ¿Éμe
 ∫Gƒ`̀bCG  ≈`̀ dEG  â©ªà°SGh  ,á`̀eRÓ`̀dG
 ,á©bGƒdG  Oƒ¡°Th  ¬«∏Y  »æéªdG
 »`̀Yô`̀°`̀û`̀dG Ö`̀«`̀Ñ`̀£`̀dG â``̀Hó``̀à``̀fGh
 ≈∏Y »`̀Ñ`̀£`̀dG  ∞`̀°`̀û`̀μ`̀dG  ™`̀«`̀bƒ`̀à`̀d
 ø«μ°ùdG  ¢üëah  ¬«∏Y  »æéªdG
 É¡«∏Y Éeh á©bGƒdG »a Ωóîà°ùªdG
 Éªc  ,äÉæ«Yh  äÉª°üH  QÉ``KCG  øe
 ¬HGƒéà°SGh  º¡àªdG  §Ñ°V  º`̀J
 ná«ædG âs«H ób º¡àªdG ¿CG ø«ÑJ óbh
 »æéªdG  pπàb  ≈∏Y  nΩõ`̀©`̀dG  nó`̀≤`̀Yh
 É kæ«μ°S  ¢Vô¨dG  Gò¡d  óYCÉa  ¬«∏Y
 ¬àZÉHh ΩÉ©dG ≥jô£dÉH ¬d ó°UôJh
 ¬Wƒ≤°S  ≈`̀ dEG  äOCG  äÉæ©W  Ió©H
 »a  º¡àªdG  ôªà°SÉa  ¢`̀VQC’G  ≈∏Y
 øe  G kó°UÉb  ¬«dEG  äÉæ©£dG  ¬«LƒJ

.QGôØdÉH P’ ºK ¬∏àb ∂dP

áYhôe π«°UÉØJ
 á©bGƒdG  π«°UÉØJ  Oƒ`̀©`̀Jh
 è«gÉª°S áWô°T õcôe »≤∏J ≈dEG
 záæ°S 48{ ¢üî°T OƒLƒH ó«Øj
 á≤£æªH  ¢````̀VQC’G  ≈`̀∏`̀Y  ≈`̀≤`̀∏`̀e
 äÉæ©W  Ió`̀Y  ¬H  óLƒJh  »dÓb
 QƒØdG  ≈∏Yh  ,AÉeódÉH  ï£∏eh
 ¬∏≤f ºJh áWô°T ájQhO â∏≤àfG
 ¿CG  ø`̀«`̀Ñ`̀Jh  ≈Ø°ûà°ùªdG  ≈```̀dEG
 ƒg  ÉeÉY  23``̀dG  ÖMÉ°U  º¡àªdG
 ô«¨°U  ø«μ°ùH  ¬æ©£H  ΩÉb  øe
 ≈dEG  ¬LƒàdG  ºàa  ,¬JRƒëH  ¿Éc
 √ó`̀«`̀H ¿É```̀ch ¬`̀£`̀Ñ`̀°`̀Vh ¬`̀dõ`̀æ`̀e
 ≈∏Y AÉeO QÉKBGh ó«dG »a áHÉ°UEG
 ≈dEG ôNB’G ƒg ¬∏≤f ºJh ¬°ùHÓe

.êÓ©dG »≤∏àd ≈Ø°ûà°ùªdG
 äÉ``̀ jô``̀ë``̀J ø````̀ e ø```̀«```̀Ñ```̀Jh
 á«ædG  â«H  º¡àªdG  ¿CG  áWô°ûdG
 ÜÉ``̀μ``̀JQG ≈``∏``Y Ωõ``̀ ©``̀ dG ó``̀≤``̀Yh
 Gó°UÉb  óª©àªdG  πà≤dG  áªjôL
 ¬«∏Y  »`̀æ`̀é`̀ª`̀dG  ìhQ  ¥É`````̀gREG
 ¿Éc  ¬``fCG  »`̀a  ¬dÉ©aCG  â∏ãªJ  PEG
 ó¡°T  …ò`̀dG  ´QÉ°ûdG  »a  »°ûªj
 Gó°Uôàe  ÉHÉjEGh  ÉHÉgP  á©bGƒdG
 √ó°UQ  ¿EG  É`̀eh  ,¬«∏Y  »æéªdG
 äOCG  äÉæ©W  Ió©H  ¬àZÉH  ≈àM
 ¬«∏Y  »`̀æ`̀é`̀ª`̀dG  •ƒ`̀≤`̀ °`̀S  ≈````̀dEG
 ø«μ°ùdG  ô°ùμfGh  ¢`̀VQC’G  ≈∏Y
 π`̀°`̀UGhh  º¡àªdG  ∞bƒàj  º``dh
 π°üædG  QÉ°ùμfG  øμdh  ø©£dG
 áªjôL ´ƒbh ™æe ø«μ°ùdG  øe

.πà≤dG
 ¬«dEG  Ö°ùof Ée º¡àªdG ôμfCGh
 á©bGƒdG  Ωƒ`̀j  »`̀a  ¬``̀fCG  ≈``̀YOGh
 OôéªHh  AÉ°û©dG  AGô°ûd  êôN
 êôNCG ¬«∏Y »æéªdG √ógÉ°T ¿CG
 √ójó¡àH  Ωƒ≤j  ¿É`̀c  Éæ«μ°S  ¬`̀d
 á≤HÉ°S äÉ`̀aÓ`̀N ≈``̀dEG  G kô`̀¶`̀f  ¬`̀H
 äGQÉ«°ùdG  ∞bGƒe  ≈∏Y  Éª¡æ«H
 ój ø``̀e ø`̀«`̀μ`̀°`̀ù`̀dG ò``̀NCÉ``̀H ΩÉ``≤``a

 ´ÉaódG  ∫hÉ``̀Mh  ¬«∏Y  »æéªdG
 ¬«∏Y  »æéªdG  ¿CG  ’EG  ¬°ùØf  øY
 √ój  »`̀a  ¬Môéj  ¿CG  ´É£à°SG
 Üô°†dG  ’OÉ`̀Ñ`̀Jh  Gô«Ñc  ÉMôL
 ≈∏Y É`̀£`̀≤`̀°`̀S  ≈`̀ à`̀M  …ó```̀jC’É```̀ H
 ¬«∏Y »`̀æ`̀é`̀ª`̀dG  ΩÉ```bh  ¢````̀VQC’G
 ƒg  QOÉ¨a  ,™bƒªdG  øe  Üô`̀gh
 »≤∏àd ¬dõæe ≈dEG ¬LƒJh ôNB’G

.êÓ©dG
 …òdG ºYÉ£ªdÉH πeÉY ∫Ébh
 ¬«∏Y  »æéªdG  ¿EG  á©bGƒdG  ó¡°T
 áÑLh AGô°ûd AÉL á©bGƒdG Ωƒj
 º¡àªdG ô°†M äÉ¶ë∏H Égó©Hh
 º¡àªdG  ΩÉ`̀≤`̀a  IOÉ`̀°`̀û`̀e  â`̀©`̀bhh
 ≈∏Y  ¬«∏Y  »æéªdG  •É`̀≤`̀°`̀SEÉ`̀H
 Üô°†dÉH ¬«∏Y ióàYGh ¢VQC’G
 º¡àªdG  ≈≤dCG  ¿CG  ≈dEG  äGôe  IóY
 ¬``̀fCG ø`̀«`̀Ñ`̀J √ó``̀«``̀H ¿É```̀c É`̀Ä`̀«`̀°`̀T
 Éªæ«H  ¿ÉμªdG  QOÉ`̀Z  º`̀K  ø«μ°S
 ¢VQC’G  ≈∏Y  ¬«∏Y  »æéªdG  πX

.±õæj

¬JÉaô°üJ øY ∫hDƒ°ùe
 º¡àªdG  ≈dEG  áHÉ«ædG  äóæ°SCÉa
 ´ô°T  2019  ¢SQÉe  12  »a  ¬fCG
 ™e  GóªY  ¬«∏Y  »æéªdG  πàb  »a
 ¿CÉ`̀H  ó°UôàdGh  QGô`̀°`̀UE’G  ≥Ñ°S
 á`̀ jhQh Ahó``̀g »`̀a √ô`̀μ`̀a π`̀ª`̀YCG
 ó``̀YCGh  ¬∏àb  ≈`̀∏`̀Y  Ωõ`̀©`̀ dG  ó`̀≤`̀Yh
 zø«μ°ùdG{  áªjôédG  IGOCG  ∂dòd
 Gó°Uôàe  ¿ÉμªdG  áÑbGôªH  ΩÉb  PEG
 ≈àM ¬`̀«`̀∏`̀Y  »`̀æ`̀é`̀ª`̀dG  Qƒ`̀°`̀†`̀M
 »a ¬`̀æ`̀©`̀Wh ∞`̀∏`̀î`̀dG ø`̀e ¬`̀à`̀ZÉ`̀H
 ΩÉbh  z¬àÑbQ  »a{  πà≤e  ™°Vƒe
 á£°SGƒH  äÉæ©W  Ió``Y  ¬æ©£H
 ¬«∏Y  »æéªdG  ∫hÉ```̀Mh  ø«μ°S
 ô°ùμfG  ≈àM  äÉæ©£dG  ∂∏J  ó°U
 º¡àªdG  ¿CG  ’EG  ø«μ°ùdG  ¢†Ñ≤e
 ø«μ°ùdG á°†Ñ≤H AGóàY’G π°UGh
 ¬H  çóMCÉa  ¬MhQ ¥ÉgREG  Gó°UÉb

 ôjô≤àdÉH  áaƒ°UƒªdG  äÉHÉ°UE’G

 á`̀ª`̀jô`̀é`̀dG ô```̀KCG ÜÉ```̀Nh »`̀Ñ`̀£`̀dG

 ¬cQGóJ  ƒgh  ¬«a  πNO  ’  ÖÑ°ùd

.êÓ©dÉH

 âÑK  ¬``̀fEG  áªμëªdG  â`̀dÉ`̀bh

 »`̀FÉ`̀æ`̀é`̀dG ΩÓ`̀©`̀à`̀ °`̀S’G ∞`̀°`̀û`̀μ`̀H

 Oƒ``̀Lh ø``̀Y º`̀¡`̀à`̀ª`̀dÉ`̀H ¢`̀UÉ`̀î`̀dG

 ø`̀«`̀Hh ¬`̀ æ`̀ «`̀ H á``≤``HÉ``°``S á`̀«`̀ °`̀†`̀b

 â`̀ë`̀°`̀VhCG  É`̀ª`̀c  ,¬`̀«`̀∏`̀Y  »æéªdG

 º¡àªdG  ´É````aO  ø``̀e  Ö`̀∏`̀£`̀H  ¬````fCG

 »°ùØædG  Ö`̀£`̀dG  ≈`̀∏`̀Y  ¬`̀°`̀Vô`̀©`̀d

 »°ùØædG  Ö£dG  ôjô≤J  OQh  ó≤a

 ´Ghh ∑Qóe º¡àªdG ¿CG ócCG …òdG

 á«dhDƒ°ùe  ∫hDƒ`̀°`̀ù`̀eh  ¬`̀dÉ`̀©`̀aC’

 »°†≤àd  ,¬JÉaô°üJ  ø`̀Y  á∏eÉc

 IQOÉ°üªHh  äGƒæ°S  7  ¬æé°ùH

 áªjôédG  »a  áeóîà°ùªdG  IGOC’G

 É¡àdÉMEG  á«fóªdG  iƒYódG  ≈`̀ah

.á°üàîªdG áªμëª∏d

(إنا � وإنا إليه راجعون)

بسم ا� الرحمن الرحيم

«يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك
 راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي»

«صدق ا� العظيم»

Ωó```≤àj
 ¢ù∏ée AÉ°†YCGh ¢ù«FQ

»a ø«∏eÉ©dG ™«ªLh IQGOE’G

π«eõdG ≈dEG IÉ°SGƒªdGh …RÉ©àdG ¢üdÉîH

º`«gGôHEG π`«∏N
¬`d Qƒ````Ø¨ªdG IÉ``aƒ```d

√ó````dGh
 ¬àªMQ ™°SGƒH ó«≤ØdG óª¨àj ¿CG ôjó≤dG »∏©dG ≈dƒªdG ø«∏FÉ°S

¿Gƒ∏°ùdGh ôÑ°üdG ¬jhPh ¬∏gCG º¡∏jh ¬JÉæL í«°ùa ¬æμ°ùjh

 ¿ƒ``̀Hô``̀à``̀≤``̀ j pÜÉ`````̀Fò`````̀dÉ`````̀c
 ó`̀jó`̀°`̀T mô`̀μ`̀ª`̀H º`̀¡`̀à`̀°`̀ù`̀jô`̀a ø``̀e
 ó`̀é`̀°`̀ù`̀ª`̀dG »```̀a ¬```̀fhQhÉ```̀é```̀j
 ºK  ,¿ƒ`̀jOÉ`̀Y  l¢UÉî°TCG  º¡fCÉc
 Ö°ùfC’G  â«bƒàdG  ¿ƒ∏¨à°ùj
 ¢VÉ°†≤f’G  ¬«a  ¿hQô≤j  iòdG
 ºgóMCG  §≤°ù«a  º¡à°ùjôa  ≈∏Y
 IóYÉ°ùªdG  ÉÑdÉW  Ö©àdG  É«Yóe
 ¬à«ë°V  ø```e  É``gó``é``j  »``̀à``̀dG
 óé°ùªdG  π`̀NO  …ò`̀dG  ºdÉ°ùªdG
 øY ≈`̀fGƒ`̀à`̀j  ’h ¬``̀HQ »`̀bÓ`̀«`̀d
 ÜÉFòdG  Éªæ«H  IóYÉ°ùªdG  ºjó≤J
 º¡jójCG  ¿hóªj  âbƒdG  ∂dP  »a
 ’ ΩÉ``̀J Ahó```̀g »``a ¬`̀Ñ`̀«`̀L ≈```̀dEG
 ≈∏Y  ¿ƒ∏°üëjh  º¡H  ô©°ûj
 hCG  Oƒ≤f  á¶aÉM{  ¿hó`̀jô`̀j  Ée
 »a ™≤j Ée  hCG  ∫ƒªëe ¿ƒØ«∏J
 º¡à°ùjôa  ¿ƒcôàj  ºK  zº¡jójCG
 Éeó©H  CÉLÉØo«d  √ó°ü≤e  πªμj
 ™`̀bh  ¬```fCG  ¬`̀JÓ`̀°`̀U  ø`̀e  »¡àæj
 áeôëH ¿ƒ¡HCÉj ’ øjòdG á«ë°V

.óLÉ°ùªdG
 4  ´É£à°SG  á«Ø«μdG  √ò¡H
 4  øe  Üô≤j  Ée  ™ªL  ø«eôée
 äÉbÉ£ÑdG øe OóYh QÉæjO ±’BG
 4  »`̀a  ºgÉjÉë°V  ø`̀e  á«μæÑdG
 ∫ÓN  ∂``̀dPh  áØ∏àîe  óLÉ°ùe
 ΩÉ```̀jCG á`̀°`̀ù`̀ª`̀N ó`̀©`̀à`̀J º``̀ d Ió```̀e
 GhQOÉ````̀ Zh º`̀¡`̀à`̀ª`̀jô`̀L Gƒ``̀ ¡``̀ fCG
 É«HôY  Gó∏H  øjó°UÉb  øjôëÑdG
 OGhQ  ábô°S  Gƒ∏ªμà°ù«d  ô`̀NBG
 Iô`̀°`̀TÉ`̀Ñ`̀e  ¿CG  ’EG  ó`̀LÉ`̀°`̀ù`̀ª`̀dG
 …ô`̀ë`̀à`̀dGh å`̀ë`̀Ñ`̀dG äÉ`̀«`̀∏`̀ª`̀Y
 ójóëJ  ø``Y  äô`̀Ø`̀ °`̀SCG  ìÉ`̀é`̀æ`̀H
 ™e  ¿hÉ©àdÉH  ,ø«ª¡àªdG  ájƒg
 ¢†Ñ≤dG  ºJ  ,á«æ©ªdG  äÉ¡édG
 ióMEG »a á©HQC’G IÉæédG ≈∏Y
 á≤«≤°ûdG  á`̀«`̀é`̀«`̀∏`̀î`̀dG  ∫hó````̀dG
 äÉ`̀£`̀∏`̀°`̀ù`̀dG ≈````dEG º`̀¡`̀ª`̀«`̀∏`̀°`̀ù`̀Jh
 øjôëÑdG  áμ∏ªe  »`̀a  á«æ©ªdG
 áªcÉëª∏d  º¡ªjó≤àd  G kó«¡ªJ
 äGƒæ°S 5 øé°ùdÉH â°†b »àdG

 ºgOÉ©HEÉH äôeCGh º¡æe πc ≈∏Y
.áHƒ≤©dG ò«ØæJ Ö≤Y OÓÑdG øY
 á¶aÉëe  á`̀Wô`̀°`̀T  â`̀fÉ`̀ ch
 äÉZÓH  Ió`̀Y  â≤∏J  áª°UÉ©dG
 øe  á«dÉe  ≠dÉÑe  ábô°ùH  ó«ØJ
 á«dÉ«àMG  á≤jô£H  ¢UÉî°TCG
 óLÉ°ùªdG  »a  ºgOƒLh  AÉæKCG
 π«ãªàdÉH  »`̀fÉ`̀é`̀dG  Ωƒ`̀≤`̀ j  PEG
 AÉ`̀YOÉ`̀H  º¡«∏Y  »æéªdG  ≈∏Y
 ≈∏Y  §≤°ùjh  É kªdCG  »fÉ©j  ¬`̀fCG
 »æéªdG Ωƒ≤j ÉeóæYh ¢VQC’G
 Ωƒ≤j  ¬aÉ©°SEG  ádhÉëªH  ¬«∏Y
 ¬àbô°ùH  ô`̀NBG  ¢üî°T  hCG  ƒg
 »`̀ ah  ,ô`̀©`̀ °`̀û`̀j  ¿CG  ¿hO  ø``̀e
 ¢üî°ûdG Ωƒ≤j ÉjÉ°†≤dG ¢†©H
 ¬«∏Y  »æéª∏d  äÉ`̀cô`̀M  πª©H
 Ωƒ``̀≤``̀jh √ô```̀«```̀Zh ¿ƒ``̀æ``̀é``̀dÉ``̀c

.¬àbô°ùH »fÉãdG ¢üî°ûdG
 √É≤∏J  ∫hC’G  ÆÓÑdG  ¿É`̀ch
 ∫hCG  øe  º«©ædG  áWô°T  õcôe
 ¬fCÉH  ¬«a  OÉ`̀ aCG  º¡«∏Y  »æéªdG
 ,ô`̀¡`̀¶`̀dG IÓ`̀°`̀U ¬````̀ FGOCG AÉ``̀æ``̀KCG
 ∞∏îdG  øe  ¢üî°T  ¬d  ô°†M
 √É«e  IQhó```̀H  √Oƒ```̀Lh AÉ``̀æ``̀KCG
 äÉ`̀ cô`̀ë`̀ H ΩÉ`````̀bh Aƒ```°```Vƒ```dG
 ºK øeh ,¿ƒæée ¬fCÉH ¬ªgƒ«d
 ¬ZGôa AÉæKCGh IÓ°üdG ≈dEG πNO
 ¿CG  ∞°ûàcG  IÓ°üdG  AGOCG  ø`̀e
 ¿Éc  GQÉ`̀æ`̀jO  760  √Qó`̀b  É¨∏Ñe
 OƒLƒe  ô«Z  ¬dÉ£æH  Ö«L  »a
 …òdG  ¢üî°ûdG  »a  ∂°ûj  ¬fCGh
 ΩÉ`̀b ø``e ¬```̀fCG ¿ƒ`̀æ`̀é`̀dG ≈```̀YOG
 øe GOóY ¿CG É kë°Vƒe ,¬àbô°ùH
 ábô°ù∏d  Gƒ°Vô©J  ¢UÉî°TC’G
 ,¬JGP  âbƒdGh  ¬JGP  óé°ùªdÉH

.º¡àªdG äÉØ°UGƒªH OÉaCGh
 ≈≤∏J »`̀dÉ`̀à`̀dG  Ωƒ`̀«`̀dG  ≈`̀ ah
 ídÉ°U  ¬`̀«`̀Ñ`̀æ`̀dG  á`̀Wô`̀°`̀T  õ`̀cô`̀e
 »æjôëH ¢üî°T øe ôNBG ÉZÓH
 øe ¬`̀Lhô`̀N AÉ`̀æ`̀KCG  ¬`̀fCÉ`̀H  ó«Øj
 ¿CÉ``̀H Å`̀Lƒ`̀a á`̀©`̀ª`̀é`̀dG IÓ`̀ °`̀U
 ábô°ùH  ΩÉ`̀b  ¢`̀UÉ`̀î`̀°`̀TC’G  ó``̀MCG

 OóY  É¡∏NGóHh  √Oƒ≤f  á¶aÉM
 »`̀ dB’G ±Gô`̀°`̀ü`̀dG äÉ`̀bÉ`̀£`̀H ø`̀e
 πFÉ°SQ  ≈≤∏J  á≤«bO  40  ó©Hh
 ≠dÉÑe  Öë°ùH  ó«ØJ  ∂æÑdG  øe
 1900```̀H  Qó`̀≤`̀J  ábôØàe  á«dÉe
 ø«°üî°T »a ∂°ûj ¬fCGh QÉæjO
 äÉ`̀Ø`̀°`̀UGƒ`̀e  ¢ùØæH  É`̀ª`̀gó`̀MCG
 ,≈``̀ dhC’G  á`̀©`̀bGƒ`̀dG  »`̀a  º¡àªdG
 ÉZÓH õcôªdG ≈≤∏J AÉ°ùªdG ≈ah
 º¡«∏Y  »æéªdG  ó`̀MCG  øe  ô`̀NBG
 øe ¬`̀Lhô`̀N AÉ`̀æ`̀KCG  ¬`̀fCÉ`̀H  ó«Øj
 óé°ùªdG  ¢ùØæH  AÉ°û©dG  IÓ°U
 √Oƒ≤f á¶aÉM ó≤a ¬fCG  ∞°ûàcG
 √Qó``̀bh  ≠∏Ñe  ≈`̀∏`̀Y  …ƒ`̀à`̀ë`̀Jh
 á°UÉN  äÉbÉ£Hh  GQÉæjO  150

.Égóéj ºdh É¡æY åëH
 õcôªd  ÆÓ``̀H  ô```̀NBG  ¿É```̀ch
 ¬«∏Y »æéªdG ¬«a OÉaCG IQƒëdG
 ô¡¶dG  IÓ°U  ≈``dEG  ¬LƒJ  ¬``fCG
 ø°ùM ø``̀H  ó``̀ª``̀MCG  õ``cô``e  »``̀a
 á≤£æªH  ™```̀bGƒ```̀dG  º``̀«``̀gGô``̀HEG
 IQhO  ≈`̀ dEG  π`̀NOh  á«fÉª∏°ùdG
 IQhO øe ¬LhôN óæYh √É«ªdG
 πjƒW  É°üî°T  ógÉ°T  √É«ªdG
 OÉ`̀c Iô`̀°`̀û`̀Ñ`̀dG ¢`̀†`̀«`̀HCG á`̀eÉ`̀≤`̀dG
 ¬LƒJh  ¢``̀VQC’G  ≈∏Y  §≤°ùj
 øe ¬`̀H ∑É`̀°`̀ù`̀eE’É`̀H ΩÉ``̀bh ¬`̀«`̀dEG
 áYƒªée  ¬©e  ô°†Mh  ∞∏îdG
 ¿É`̀ch  ¬JóYÉ°ùªd  ¢`̀UÉ`̀î`̀°`̀TCG
 ≈∏Y §≤°ùj OÉc …òdG ¢üî°ûdG
 ¢ùHÓe  ¢ùª∏H  Ωƒ≤j  ¢``VQC’G
 ≈∏Y  ¬©°VƒH  Gƒ`̀eÉ`̀bh  ≠∏ÑªdG
 AGOCG  ≈````̀ dEG  π````̀NOh  ¢``````̀VQC’G
 ¬YƒLQ  ó`̀æ`̀Yh  ô¡¶dG  IÓ`̀°`̀U
 ô«Z √Oƒ≤f á¶aÉM ¿CG ∞°ûàcG
 øμªJ  PEG  ¬Ñ«L  »`̀a  IOƒ`̀Lƒ`̀e
 »àdGh  É¡àbô°S  øe  ¢üî°ûdG
 ábÉ£ÑdG  ≈∏Y  …ƒàëJ  â`̀fÉ`̀c
 IOÉ«≤dG á°üNQ ábÉ£Hh á«còdG
 ábÉ£Hh IQÉ«°S á«μ∏e ábÉ£Hh
 GQÉæjO  283  √Qób  ≠∏Ñeh  ∂æH

.É«æjôëH

 ó`̀LÉ`̀°`̀ù`̀``̀ª`̀dG  OGhQ  ¢`̀Uƒ`̀ ``̀ °`̀ü`̀ ∏`̀ d  äGƒ``æ`````°``S  5  ø`̀ ``̀ é`̀ °`̀ ù`̀ dG
 ø`̀«`̀∏`̀°`̀ü`̀ª`̀dG  ø``̀ e  QÉ``̀ æ``̀ jO  ±’BG  4  Gƒ``̀bô``̀°``̀S  ..á`̀ «`̀ fÉ`̀ £`̀ «`̀ °`̀ T  á`̀``̀∏`̀``̀«`̀``̀ë`̀``̀H

 áØdÉîªH  ø«ª¡àe  áKÓK  ºjô¨J
QÉæjO ∞``dCG »``dõæªdG ô``éëdG
 iô¨°üdG áªμëªdG ¿CÉH »YGOƒdG ¿ÉfóY áHÉ«ædG ¢ù«FQ ìô°U
 GƒØdÉN  ø«ª¡àe  áKÓK  áfGOEÉH  ÉeÉμMCG  ¢ùeCG  äQó°UCG  á«FÉæédG
 áëaÉμe  π`̀LCG  øe  ájRGôàM’G  ô«HGóàdGh  á«ë°üdG  äGAGô``̀LE’G
 ,√QÉ°ûàfG  ¿hO  ádƒ∏«ëdG  ¢Vô¨dh  óéà°ùªdG  ÉfhQƒc  ¢Shô«a
 â°†aQ  Éª«a  ,QÉæjO  ∞dCG  ÉgQób  áeGô¨H  º¡àÑbÉ©ªH  â°†b  å«M
 áØdÉîªH ø«ª¡àªdG  óMG  ±ÉæÄà°SG  á«aÉæÄà°S’G  iôÑμdG  áªμëªdG

 .QÉæjO »ØdCG ¬ªjô¨Jh  ¬àfGOEG ≥Ñ°S …òdGh ,»dõæªdG ôéëdG
 áeÉ©dG  áë°üdG  IQGOEG  øe  â≤∏J  ób  áeÉ©dG  áHÉ«ædG  âfÉch
 »dõæªdG  ôéëdG  QGô`̀b  áØdÉîªH  ¢UÉî°TCG  áKÓK  ΩÉ«≤H  äÉZÓH
 øeh ,óéà°ùªdG ÉfhQƒc ¢Shô«a QÉ°ûàfG ™æªd º¡«∏Y ¢VhôØªdG
 º¡fCGh ,»dõæªdG ôéëdÉH ∂ÄdhCG  ΩGõàdG ΩóY ø«ÑJ á©HÉàªdG ∫ÓN
 º¡àe  ΩÉ«≤H  ∂dòch  .áØ∏àîe  ïjQGƒJ  »a  º¡æcÉ°ùe  øe  GƒLôN
 á«ë°üdG  äGAGôLE’Gh äÉWGôà°T’G  áØdÉîªH  …QÉéJ πëe ôjóe

.AÉHƒdG QÉ°ûàfG ¿hO ádƒ∏«ë∏d ájQÉéàdG äÓëª∏d
 ,äÉZÓÑdG É¡«≤∏J Qƒa É¡JÉ≤«≤ëJ áeÉ©dG áHÉ«ædG äô°TÉH óbh
 ä’ÉØμH  º¡∏«Ñ°S  AÓ`̀NEÉ`̀H  äô``̀eCGh  ø«ª¡àªdG  âHƒéà°SG  å«M
 »àdG  á«FÉæédG  iô¨°üdG  áªμëªdG  ≈dG  º¡àdÉMEÉH  äôeCGh  ,á«dÉe

.Ωó≤àªdG É¡ªμM äQó°UCG

 á«FÉæédG áªμëªdG â°†b
 ¢`̀ù`̀Ñ`̀ë`̀H ≈```````̀dhC’G iô``̀Ñ``̀μ``̀dG
 zÉ`̀eÉ`̀Y  38{  √ô`̀ª`̀Y  »æjôëH
 ¥ôM »a ¬Yhô°ûd  áæ°S  Ióªd
 äÉaÓN  ÖÑ°ùH  ô`̀NBG  IQÉ«°S
 ¬LƒJ  PEG  ,Éª¡æ«H  á«°üî°T
 ΩÉbh ¬«∏Y »æéªdG ∫õæe ≈dEG
 πμ«g  ≈∏Y  øjõæÑdG  Öμ°ùH
 ó`̀MCG  á``̀ jDhQ  ¿CG  ’EG  IQÉ«°ùdG
 á©bGƒdG  ¬«∏Y  »æéªdG  ÜQÉbCG
 á∏eÉc áªjôédG √ò«ØæJ §ÑMCG

.É kHQÉg ôah
 ≈``dEG á`̀HÉ`̀«`̀æ`̀dG äó``æ``°``SCGh
 ô`̀jÉ`̀æ`̀j  4 »```a  ¬````̀ fCG  º`̀¡`̀ à`̀ª`̀ dG
 á¶aÉëªdG øeCG IôFGóH 2020
 ∫É©°TEG  »`̀a  ´ô`̀°`̀T  á«dÉª°ûdG
 áæ«ÑªdG  IQÉ«°ùdG  »a  ≥jôM
 ácƒ∏ªªdGh ´ƒædGh ∞°UƒdÉH
 ¿CÉ°T  øe  ¿Éch  ¬«∏Y  »æéª∏d
 ¢SÉædG  IÉ`̀«`̀M  ¢†jô©J  ∂``dP
 ÜÉ``̀Nh ô`̀£`̀î`̀∏`̀d º``̀¡``̀ dGƒ``̀eCGh
 êQÉ`̀N  ÖÑ°ùd  áªjôédG  ô``̀KCG
 ¬aÉ°ûàcG  ƒ``̀gh  ¬````̀ JOGQEG  ø`̀Y

 ¿É`̀ch  ,áªjôédG  ΩÉ`̀ª`̀JEG  πÑb
 ΩÉ«b  ó«Øj  »æjôëH  øe  ÆÓH
 ¥ô``̀M á``̀dhÉ``̀ë``̀ª``̀H ¢`̀ü`̀î`̀ °`̀T
 ¬dõæe ΩÉeCG  áØbƒàªdG  ¬JQÉ«°S
 »∏Y  øjõæÑdG  Öμ°ùH  ΩÉ`̀b  PEG
 πÑbh πeÉμdÉH IQÉ«°ùdG πμ«g
 ±É°ûàcG  ºJ  É¡H  QÉædG  ∫É©°TEG

.á©bGƒdG
 øY  äÉjôëàdG  âØ°ûch
 ,á©bGƒdG  »a  º¡àªdG  ´ƒ∏°V
 :∫É`̀bh  ¬àªjôL  ôμfCG  ¬`̀fCG  ’EG
 á«ë£°S  á`̀ bÓ`̀Y  ≈`̀∏`̀Y  ¬````̀fEG{
 Éª¡æ«Hh  ¬«∏Y  »æéªdG  ™`̀e
 π`̀ Ñ`̀bh ,á`̀£`̀«`̀ °`̀ù`̀ H äÉ```̀aÓ```̀N
 øe Üô`̀≤`̀ dÉ`̀ H ¿É```̀c á``̀©``̀bGƒ``̀dG
 ¿CG  ’EG  ¬«∏Y  »æéªdG  ∫õ`̀æ`̀e
 õØ≤dG  ∫hÉ`̀M  ¬`̀fCG  øX  ô«NC’G
 Ωó≤Jh  ∫õæªdG  Qƒ°S  ≈∏Y  øe
 ºd É``gó``©``Hh ,√ó``̀°``̀V ÆÓ``̀Ñ``̀H
 »æéªdG  ∫õæe  á«MÉf  ¬Lƒàj
 á«Yƒf  ø`̀Yh  ,zGOó`̀é`̀e  ¬«∏Y
 ¬æ«H  á`̀£`̀«`̀°`̀ù`̀Ñ`̀dG  äÉ``aÓ``î``dG
 :∫É``̀b ¬`̀«`̀∏`̀Y »`̀æ`̀é`̀ª`̀dG ø`̀«`̀Hh

 á«°†≤H  ≥∏©àj  ±Ó``N  ¬```fEG{
 ,zájOÉY äÉaÓN É¡æμdh zÉfR{
 ∫õæe ≈`̀ dEG  ¬LƒJ ¬`̀fCG  Gó`̀cDƒ`̀e
 AÉ`̀≤`̀ dE’ §`̀≤`̀a ¬`̀«`̀∏`̀Y »`̀æ`̀é`̀ª`̀dG

.ôãcCG ¢ù«d ¬«∏Y ΩÓ°ùdG
 ≠∏ÑªdG  ∫É`̀b  ¬ÑfÉL  ø`̀eh
 øe  º¡àªdG  ≈∏Y  ±ô`̀©`̀J  ¬``̀fEG
 á©bGƒdG  πÑbh  á£«°ùH  Iôàa
 ¬à≤«≤°T  ¬`̀ d  äô`̀°`̀†`̀M  ΩÉ``̀jCÉ``̀H
 ¬¨∏ÑJ  IQƒ``̀Yò``̀e  Iô`̀«`̀¨`̀°`̀ü`̀dG
 ¢`̀UÉ`̀î`̀°`̀TC’G ó````̀MCG Qƒ`̀°`̀ù`̀à`̀H
 ≈∏Y êô``̀Nh ∫õ`̀æ`̀ª`̀dG Qƒ`̀°`̀ù`̀d
 ôa  …òdG  º¡àªdG  iCGQh  QƒØdG
 ÉYô°ùe  ¬JQÉ«°S  ≈``dEG  É`̀HQÉ`̀g
 ¿CG  ÉØ«°†e  ,ÆÓ``Ñ``H  Ωó``≤``Jh
 ∫Ó`̀Nh AÉ`̀æ`̀KCG á`̀©`̀bGƒ`̀dG Ωƒ`̀j
 êhR ógÉ°T …ô°SC’G º¡©ªéJ
 ¢`̀UÉ`̀î`̀°`̀TC’G  ó```̀MCG  ¬à≤«≤°T
 IQÉ«°ùdG  ≈∏Y  IOÉ``̀e  Öμ°ùj
 ¿CG  É``eh  øjõæH  É`̀¡`̀fCG  ø«Ñàa
 »à≤«≤°T  êhR  º¡àªdG  ógÉ°T
 »a QÉædG ∫É©°TEG πÑb ÉHQÉg ôa

.IQÉ«°ùdG

 ≈dhC’G  iôÑμdG  á«FÉæédG  oáªμëªdG  äQôb
 »æjôëH Ö«ÑW ΩÉ¡JG á«°†b »a ºμëdG πLCG óe
 IQóîªdG OGƒªdG »a QÉéJÓd áμÑ°T ºYõàH ô«¡°T
 á«°VÉªdG á°ù∏édG âfÉch ,ƒjÉe 17 á°ù∏L ≈dEG
 äGóæà°ùªH  ™HÉ°ùdG  º¡àªdG  ´ÉaO  ºjó≤J  äó¡°T
 øe á©aGôªdG ÜÉH íàa ÉgôKCG ≈∏Y Ö∏W IójóL
 πLCG  óªJh  ¬Ñ∏£d  áªμëªdG  Ö«éà°ùàd  ójóL

 .ƒjÉe 17 á°ù∏L ≈dEG ºμëdG
 áHÉ«ædG π«ch ¿É°†eôdG ¬∏dGóÑY óªMCG ¿Éch
 áeÉ©dG áHÉ«ædG ¿CÉH ìô°U ób ¥ôëªdG á¶aÉëªH
 áμÑ°T ΩÉ«b á©bGh ¿CÉ°ûH É¡JÉ≤«≤ëJ äõéfCG  ób
 â°ü°üîJ  AÉ`̀Ñ`̀WC’G  ó``̀MCG  É¡ªYõàj  á`̀«`̀eGô`̀LEG
 á«Ñ£dG  äÉØ°UƒdG  øe  OóY  ôjhõàH  ΩÉ«≤dG  »a
 Iô«Ñc  äÉ«ªc  ±ô°U  »a  É¡dÉª©à°SG  ¢Vô¨H
 ºK  ,á«Ñ£dG  ô«bÉ≤©dGh  IQó`̀î`̀ª`̀dG  OGƒ`̀ª`̀dG  ø`̀e
 ø«WÉ©àª∏d  É¡«a  ≈dÉ¨e  QÉ©°SCÉH  É¡©«H  IOÉ`̀YEG

.OGƒªdG ∂∏J
 â¨∏HCG  Ée  ≈`̀ dEG  á©bGƒdG  π«°UÉØJ  Oƒ©Jh
 º¡eÉ«b  ø`̀Y  äGQó`̀î`̀ª`̀ dG  á`̀ë`̀aÉ`̀μ`̀e  IQGOEG  ¬`̀ H
 §Ñ°†H  ájôμ°ù©dG  áWô°ûdG  ™`̀e  ≥«°ùæàdÉH
 ø«°ùÑ∏àe  ø««fóe  øjôNBGh  ø«jôμ°ù©dG  ó`̀MCG
 äÉ«ªc  §Ñ°V  ºJ  PEG  á«∏≤©dG  äGôKDƒªdG  ™«ÑH
 ≠dÉÑeh  º¡jód  á«∏≤©dG  äGô`̀KDƒ`̀ª`̀dG  øe  Iô«Ñc
 ,IQóîªdG  OGƒªdÉH  ºgQÉéJG  á∏«°üM  Iô«Ñc
 AÉÑWC’G  óMCG  ΩÉ«b  øY  äÉjôëàdG  äôØ°SCG  óbh
 OGƒªd á«ÑW äÉØ°Uh ôjhõàH øjôNBG IóYÉ°ùªH
 ºàj  å«M  ,É¡aô°Uh  á«ÑW  ô«bÉ≤Yh  IQó`̀î`̀e
 πëe á«Ñ£dG ô«bÉ≤©dGh IQóîªdG OGƒªdG º∏°ùJ

.É¡H QÉéJ’Gh äÉØ°UƒdG ∂∏J
 áeÉ©dG  áHÉ«ædG  ¿CG  ≈`̀dEG  ¿É°†eôdG  QÉ°TCGh
 PEG  á©bGƒdÉH  É¡ZÓHEG  Qƒa  ≥«≤ëàdG  äô°TÉH  ób
 Oƒ¡°T  ∫GDƒ°Sh  ø«ª¡àªdG  ÜGƒéà°SG  øe  âÑK
 âHóf  »àdG  á«æØdG  áæé∏dG  AÉ°†YCGh  á©bGƒdG
 »``̀dB’G  Ö`̀°`̀SÉ`̀ë`̀dG  Iõ``̀¡``̀LCG  ≠`̀jô`̀Ø`̀Jh  ¢üëØ∏d
 ºJ  ó`̀b  ô`̀jhõ`̀à`̀dG  ¿CG  ,äÉ«Ø°ûà°ùªdG  ø`̀e  Oó©d
 äÉ«Ø°ûà°ùe  ø`̀Y  IQOÉ`̀°`̀U  á«ÑW  äÉØ°Uh  »`̀a
 º¡àªdG  Ö«Ñ£dG  ΩÉ`̀b  å«M  á°UÉNh  á«eƒμM
 ºgDhÉª°SCG  áæ«ÑªdG  ¢UÉî°TC’G  Qƒ°†M  äÉÑKEÉH
 É¡«dEG  áHƒ°ùæªdG  äÉ«Ø°ûà°ùªdG  ≈dEG  äÉØ°UƒdÉH
 »Ñ£dG  ∞°ûμ∏d  º¡Yƒ°†Nh  äÉØ°UƒdG  ∂∏J
 äÉØ°UƒdG  ∂∏àH  áæ«ÑªdG  ájhOC’G  º¡bÉ≤ëà°SGh
 ∂dPh  á«ÑW  ô«bÉ≤Yh  IQóîe  OGƒe  øe  á«Ñ£dG
 ∂∏J ≈∏Y π°üëà°SG ¿CG ó©H ∂dP á≤«≤ë∏d É kaÓN
 √OGóeEÉH  GƒeÉb  øjôNBG  ø«ª¡àe  øe  AÉª°SC’G
 ΩGó`̀î`̀à`̀°`̀S’  º`̀¡`̀d  á«°üî°T  äÉ`̀bÉ`̀£`̀H  Qƒ`̀°`̀ü`̀H
 á`̀«`̀Ñ`̀£`̀dG äÉ`̀ Ø`̀ °`̀Uƒ`̀ dG ô`̀jô`̀ë`̀J »``̀a É`̀¡`̀JÉ`̀fÉ`̀«`̀H
 ΩÉb  äÉØ°UƒdG  ∂∏J  ôjhõJ  Ö≤Yh  ,IQhõ`̀ª`̀dG
 ó©H  ∂dPh  É¡«a  QÉéJ’ÉH  ¿hô`̀NB’G  ¿ƒª¡àªdG
 ™e ÉªgDƒWGƒJ âÑK ø««dó«°U áaô©ªH É¡aô°U

 .º¡àªdG Ö«Ñ£dG
 §Ñ°†H  á`̀eÉ`̀©`̀ dG  á`̀HÉ`̀«`̀æ`̀dG  â`̀eÉ`̀ b  ¬`̀«`̀∏`̀Yh
 áμ∏ªe  êQÉ`̀N  ø«HQÉ¡dG  ø«ª¡àªdG  QÉ`̀°`̀†`̀MEGh
 ø«jôμ°ù©dG  ø«ª¡àªdG  â∏°SQCG  Éªc  ,øjôëÑdG
 PÉîJ’  ¢UÉ°üàNÓd  …ôμ°ù©dG  AÉ°†≤dG  ≈`̀dEG
 ø«ª¡àªdG âdÉMCGh ,º¡≤ëH áeRÓdG äGAGôLE’G

.á°üàîªdG á«FÉæédG iôÑμdG áªμëªdG ≈dEG

 Ö«ÑW ΩÉ``¡JG á«``°†b »a ºμëdG π``LCG ó``e
IQóîªdG ÜƒÑëdG »a QÉéJÓd á``«∏N ºYõàH

¬£Ñ°V ó©H áªcÉëªdG ≈dEG …ƒ«°SBG ádÉMEG

äGó«éæJ πëªH Iôμ°ùªdG OGƒªdG ™«Ñj
 áHÉ«f ¢ù«FQ áØ«∏N ∫BG øªMôdGóÑY øH ¬∏dGóÑY ï«°ûdG ìô°U
 õcôe  øe  kÉZÓH  â≤∏J  áeÉ©dG  áHÉ«ædG  ¿CÉ`̀H  á«HƒæédG  á¶aÉëªdG
 πëªH πª©j …ƒ«°SBG πeÉY §Ñ°V ¬fƒª°†e »bô°ûdG ´ÉaôdG áWô°T

.äGQójƒædG á≤£æªH Iôμ°ùªdG OGƒªdG ™«Ñj äGó«éæJ
 ∂`̀dPh  ,≥«≤ëàdG  äGAGô````̀LEG  á`̀eÉ`̀©`̀dG  áHÉ«ædG  äô`̀°`̀TÉ`̀H  ó`̀ bh
 äGôμ°ùe  øe  ¬JRƒëH  §Ñ°V  ÉªH  ¬à¡LGhh  º¡àªdG  ÜGƒéà°SÉH
 ¬°ùÑëH  äôeCÉa  ΩÉ¡JG  øe  ¬«dEG  Ö°ùf  ÉªH  ±ôàYÉa  πëªdG  πNGóH
 ≈dG  º¡àªdG  ádÉME’  kGó«¡ªJ  ∂dPh  ,≥«≤ëàdG  áeP  ≈∏Y  ΩÉjCG  á©Ñ°S

.á°üàîªdG áªμëªdG

 ¥ô``M  ∫hÉ```M  á`æ``°S  »``æ«`KÓK  ¢``ùÑ`M
»``°ü`î°T  ±Ó``N  ÖÑ``°ù`H  ô``NBG  IQÉ`«``°S
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 »égƒμdG óªM ÖFÉædG ióHG
 ìÉ`̀ª`̀ °`̀ ù`̀ dG Ö`̀Ñ`̀ °`̀ ù`̀ H √AÉ``̀ «``̀ à``̀ °``̀SG
 π≤f è`̀eÉ`̀fô`̀H  ≈```̀ dEG  ¬`̀eÉ`̀ª`̀°`̀†`̀fÉ`̀H
 ºZôdÉH  GôNCÉàe  ó©H  øY  á°ù∏édG
 ájGóÑdG òæe OƒLƒe ¬fG ¬dƒb øe
 òæe  á°ù∏édG  ≈`̀dEG  ¬ª°V  ºàj  ºdh
 ≈dEG  ¬dƒNO  ∫ƒÑb  º`̀Jh  ,ájGóÑdG
 ôjôªJ ºJ ¿G ó©H ó©H øY á°ù∏édG
 Éªe  ,á≤HÉ°ùdG  á°ù∏édG  á£Ñ°†e

.ÖFÉædG Ö°†Z QÉKG
 ºJ  ó``̀b  á`̀°`̀ù`̀∏`̀é`̀dG  ¿G  ô``cò``j
 á∏μ°ûe ÖÑ°ùH äGôe çÓK É¡©aQ
 ó©H  ø`̀Y  π°UGƒàdG  èeÉfôH  »`̀a
 âjƒ°üàdG  á«∏ªY  â«ÑãJ  Ωó`̀Yh
 ™aôd á°ù∏édG á°ù«FQ ô£°VG Éªe

.Iôe øe ôãcC’ á°ù∏édG
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 äÉ«bÉØJ’G  ™e  É≤°ùàe  »JCÉj  ¿CG  πÑbh  ,¿ƒfÉ≤dG  ´hô°ûe  ¿CG  âaÉ°VCGh
 ,É¡«dEG  âª°†fGh  øjôëÑdG  áμ∏ªe  É¡«∏Y  âbOÉ°U  »àdG  á«dhódG  äGógÉ©ªdGh
 ÇOÉÑªdGh ,á«Hô©dG  º«≤dGh ,á∏«°UC’G  á«æjôëÑdG  áaÉ≤ãdG  ™e ≥Øàj  ∂dòc ƒ¡a
 ¥ƒ≤M ºYOh ,∫ÉØWC’G áÄa ™e »MÓ°UE’G πeÉ©àdG »a á«fÉ°ùfE’Gh ,á«eÓ°SE’G
 ,πØ£∏d á«MÓ°UE’G ádGó©dG ¿ƒfÉ≤d ´ô°ûof PEGh ,Ωƒ«dG ÉæfEG IócDƒeh ,ádƒØ£dG
 ,ΩOÉb π«édh ,øeBG πÑ≤à°ùªd ´ô°ûof ÉæfEÉa ,á∏eÉ©ªdG Aƒ°S øe ∫ÉØWC’G ájÉªMh
 ∫GõJ ’h âfÉc ,IóFGQ ájQÉ°†M äÉ°SQÉªªH ,á«fÉ°ùfE’Gh ádƒØ£dG ájÉªëdh

.ä’ÉéªdG øe ójó©dGh ,∫ÉéªdG Gòg »a ábÉÑ°S øjôëÑdG áμ∏ªe
 ¿hDƒ°ûdGh ∫ó©dG  ô`̀jRh  áØ«∏N  ∫BG  »∏Y  øH  ódÉN  ï«°ûdG  ∫É`̀b  √Qhó``H
 ≥aGƒàdÉH ÉæjôLGh ,≥ª©e πμ°ûH ¿ƒfÉ≤dG á°SGQO ºJ ¬fG ±ÉbhC’Gh á«eÓ°SE’G
 ¿G  ≈dEG  π°üf  »μd  OGƒªdG  ≈∏Y Ójó©J  46 πØ£dGh  ICGôªdG  ¿hDƒ°T  áæéd  ™e
 á«MÓ°UE’G ádGó©dG »a Gô«Ñc Éeó≤J ¬JÉ«W ø«H πªëj ™jô°ûàdG Gòg ¿G ∫ƒ≤f
 ájÉªëdG QÉWEG óe ∂dòch áæ°S 18 ≈dEG πØ£dG ø°S ™aQ øe ¬æª°†J ÉªH ∫ÉØWCÓd
 áæeÉãdG  ¿hO ºg øªd á«FÉ°†b áæéd AÉ°ûfGh ±GôëfÓd ¢Vô©àdG  øe πØ£∏d

.É¡eÉeG ô¶æ∏d ô°ûY
 Gòg ¢ùμ©J áë«ë°U á«©jô°ûJ á«°VQCG  ™°Vh ¿ƒfÉ≤dG Gòg ¿CG  ±É°VCGh
 äGƒæ°S 5 òNG å«M ,ô«HGóàdG øe ójó©dG ôjƒ£Jh ó«L ±Ó¨H ó«édG èàæªdG
 IóëàªdG  º`̀eC’G  áª¶æe  øe  AGôÑîdGh  IójóY  á«dhO  äÉ¡L  ™e  πª©dG  øe
 ƒg ¿ƒfÉ≤dG  ´hô°ûe ¿G ÉØ«°†e ,É«fÉ£jôHh á«μjôeC’G  IóëàªdG  äÉj’ƒdGh
 ,¬ªjƒ≤Jh  ¬àjÉªM  ±ó¡à°ùJ  πØ£∏d  áÑ°ùædÉH  ádGó©dG  ∫Éée  »a  á«Yƒf  á∏≤f

 á«MÓ°UE’G  ádGó©dGh  áeÉY  áØ°üH  á«FÉæédG  ádGó©dG  ≈∏Y  ôKCG  ¬d  ¿ƒμ«°Sh
.á°UÉN áØ°üH ∫ÉØWCÓd

 πØ£dGh ICGôªdG ¿hDƒ°T áæéd á°ù«FQ …ô£≤dG áªWÉa ÖFÉædG âdÉb ÉgQhóH
 äÉ«dBGh  ¬àjÉªMh πØ£dG  ìÓ°UEG  ∫Éée »a »îjQÉJh ô«Ñc  ∫ƒëJ ΩÉeCG  ÉæfG
 øª°†Jh ∫ÉØWC’G »YGôJ á≤jô£H ádGó©dG º¶f ¿ƒfÉb ™°Vh ∫ÓN øe ádGó©dG

.π°†aCG ájÉªMh äÉeóN ≈∏Y º¡dƒ°üM
 ìÓ°UEGh ádGó©dGh áªcÉëªdG äÉ«dBG ™ªL ¿ƒfÉ≤H ´hô°ûªdG ¿G âaÉ°VCGh

 RhÉéàj ºd …òdG πØ£dG ¬bÉ£f øª°V πNOCG å«M ´hô°ûªdG ¥É£f øª°V πØ£dG
 π©éà°S áédÉ©ªdG  »a  á«dƒª°ûdG  √ògh ,á∏eÉc  ájOÓ«e  áæ°S  Iô°ûY  »fÉªK
 øY  ’óH  ó`̀MGh  ¿ƒfÉb  ¥É£f  øª°V  ìÓ`̀°`̀UE’Gh  áªcÉëªdGh  ádGó©dG  äÉ«dBG

.ºFÉ≤dG »fƒfÉ≤dG ™bGƒdG »a ∫ÉëdG ƒg Éªc ¿ƒfÉb øe ôãcCG ¥É£f »a É¡∏©L
 π«μ°ûJ ∫ÓN øe ,ádƒØ£∏d á«FÉ°†b áeƒ¶æe ¿ƒfÉ≤H ´hô°ûªdG øª°†Jh
 áeÉ©dG áHÉ«ædGh ádƒØ£∏d á«FÉ°†≤dG áæé∏dGh ádƒØ£∏d á«MÓ°UEG ádGóY ºcÉëe
 ´hô°ûªdG π©éj Éªe ,ádƒØ£dG ájÉªM õcôªH ájÉªëdG äÉ«dBG õjõ©Jh ádƒØ£∏d

 Éªc áªFGO ábÉÑ°S á«dÉ¨dG  Éæàμ∏ªe π©éJh ,á≤£æªdG »a á«Yƒf á∏≤f ¿ƒfÉ≤H
.ÉgÉfó¡Y

 ó°TCG  áHƒ≤Y  …CÉ`̀H  ∫Ó`̀NE’G  ΩóY  ™e{  ¬`̀fCG  ≈∏Y  ¿ƒfÉ≤dG  ´hô°ûe  ¢üfh
 Év«°ùæL ¢TôëJ øe tπc øé°ùdÉH ÖbÉ©j ,ôNBG ¿ƒfÉb …CG »a É¡«∏Y ¢Uƒ°üæe
 ΩÓaC’G  hCG  Qƒ°üdG  IógÉ°ûªd  ¬H  Q qnôZ  hCG  IQƒ©dG  QÉ¡XEG  hCG  áÑYGóªdÉH  πØ£H
 øe  Égô«Z  hCG  âfôàfE’G  áμÑ°T  É¡«a  ÉªH  ∫Éμ°TC’G  øe  mπμ°T  …CÉ`̀H  á«MÉHE’G

.zäÉeƒ∏©ªdG äÉμÑ°T
 øY π≤J ’ »àdG áeGô¨dGh ø«àæ°S øY π≤J ’ Ióe ¢ùÑëdÉH ÖbÉ©oj{ IOÉeh
 èàfCG hCG Q só°U hCG OQƒà°SG øe tπc ,QÉæjO ±’BG á°ùªN RhÉéJ ’h QÉæjO »ØdCG
 ∑QÉ°ûj á«MÉHEG ∫ÉªYCG …CG qåH hCG RÉM hCG ê shQ hCG ™ÑW hCG ¢VôY hCG óYCG hCG
 äGhOC’G IQOÉ°üªH ºμëojh ,πØ£∏d »°ùæédG ∫Ó¨à°S’ÉH ≥∏©àJ hCG lπØW É¡«a
 ≥∏Zh ,É¡æe á∏°üëàªdG ∫GƒeC’Gh áªjôédG ÜÉμJQG »a áeóîà°ùªdG ä’B’Gh
 ∫ÓNE’G ΩóY ™e ¬∏c ∂dPh ,ô¡°TCG áà°S øY π≤J ’ Ióe É¡HÉμJQG πëe øcÉeC’G

.zá«ædG ø°ùM ô«¨dG ¥ƒ≤ëH
 ô«Zh  º¶æªdG  ΩGô``̀LE’G  ∫Éμ°TCG  ∞∏àîe  »a  πØ£dG  ∫Ó¨à°SG  ô¶ëjh
 ≈∏Y  ¬°†jôëJh  ,¬«a  á«gGôμdGh  Ö°ü©àdG  QÉμaCG  ´QR  ∂dP  »a  ÉªH  ,º¶æªdG

.™jhôàdGh ∞æ©dG ∫ÉªYCÉH ΩÉ«≤dG
 äÉμÑ°T hCG âfôàfE’G áμÑ°T ôÑY º¡dÓ¨à°SGh ∫ÉØWC’G êGQóà°SG ô¶ëojh
 á«aÉæe QƒeCG »a ,áãjóëdG ∫É°üJ’G πFÉ°Sh øe Égô«Zh ,iôNC’G äÉeƒ∏©ªdG

.ºgQÉªYCG ™e Ö°SÉæàJ ’ hCG ΩÉ©dG ΩÉ¶ædGh áeÉ©dG ÜGOBÓd

IóMGh á°ù∏L »a ∫ÉØWCÓd á«MÓ°UE’G ádGó©dG ™jô°ûJ »¡æj zÜGƒædG{
ø««dhO AGôÑN ácQÉ°ûªH √OGóYEG ºJ :∫ó©dG ôjRh ..ájQÉ°†M Iƒ£N ¿ƒfÉ≤dG :¢ù∏éªdG á°ù«FQ

ô£î∏d º¡°Vô©J ä’ÉëH ¢``üàîJ á«FÉ°†b áæédh ..∫ÉØWC’G ºFGôL »``a ô¶æ∏d ºcÉëe AÉ``°ûfEG

:ÜÉjO ó«dh Öàc
áæWÓ°ùdG ÒeC’GóÑY :ôjƒ°üJ

 Aƒ°S øe º¡àjÉªMh ∫ÉØWCÓd á«MÓ°UE’G ádGó©dG ¿ƒfÉb ´hô°ûe πæjR ájRƒa ÜGƒædG ¢ù∏ée á°ù«FQ á°SÉFôH ¢ùeCG ¬à°ù∏L »a ÜGƒædG ¢ù∏ée ¢ûbÉf
 ICGôªdG ¿hDƒ°T áæéd AÉ°†YCGh á°ù«Fôdh ÜGƒæ∏d Ö°ùëj …òdG RÉéfE’ÉH ¢ù∏éªdG á°ù«FQ ¬àØ°Uh Éª«a ,iQƒ°ûdG ¢ù∏ée ≈dEG ¬dÉMGh .89`dG √OGƒªH á∏eÉ©ªdG
 ájƒªæàdG Iô«°ùªdG πX »a øjôëÑdG áμ∏ªe Égó¡°ûJ »àdG ,á«©jô°ûàdG á°†¡æ∏d á«Yƒf áaÉ°VEG ó©j ´hô°ûªdG Gòg ¿CG ÜGƒædG ¢ù∏ée á°ù«FQ äócCGh .πØ£dGh
 á«fƒfÉ≤dG á∏eÉ©ªdG ádCÉ°ùªH ¢UÉN ™jô°ûJ ™°Vh ¿CG ≈dG Iô«°ûe ,ióØªdG OÓÑdG πgÉY áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y øH óªM ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†M IOÉ«≤H ,á∏eÉ°ûdG

.øjôëÑdG áμ∏ªe »a ,ìÓ°UE’Gh ôjƒ£àdGh ,äGRÉéfE’G πé°ùd ±É°†J ,áeó≤àe ájQÉ°†M Iƒ£N πμ°ûj ,∫ÉØWC’G É¡H ≈¶ëj ¿CG Öéj »àdG ,á«MÓ°UE’G

 ø`̀ e Ö```̀ °```̀ VÉ```̀ Z »```̀ é```̀ gƒ```̀μ```̀ dG ó```̀ ª```̀ M
á`̀ °`̀ ù`̀ ∏`̀ é`̀ dG ≈``````dEG ¬``̀eÉ``̀ª``̀°``̀†``̀fG ô```̀ NCÉ```̀ J

 äÉ`̀ã`̀©`̀Ñ`̀dG IOÉ```jõ```H ¿ƒ`̀ Ñ`̀ dÉ`̀ £`̀ j ÜGƒ```æ```dG
»`̀ë`̀ °`̀ü`̀dG ´É``̀ £``̀≤``̀ dG »```̀a á``̀ «``̀ °``̀ SGQó``̀ dG

 áÑZôH  äÉMGôàb’G  ≈∏Y  ÜGƒædG  ¢ù∏ée  ≥aGh
 ,áeƒμëdG  ≈`̀dEG  É¡àdÉMEG  Qô`̀bh  ,∫Éé©à°S’G  áØ°üH
 ≈∏Y  áHÉbôdG  ójó°ûàH  áeƒμëdG  ΩÉ«b  »a  á∏ãªàªdGh
 áeóîH  ø«æWGƒªdG  OhõJ  »àdG  ä’É°üJ’G  äÉcô°T
 ™aôH  É¡eÉ«b  ø«Hh É¡æ«H  ádƒ∏«ë∏d  ∂dPh ,âfôàf’G
 áeóîdG  ºjó≤J  ΩGhó``̀H  É`̀¡`̀eGõ`̀dEGh  ,äGó`̀Mƒ`̀dG  ô©°S
 ºYOh, ÉfhQƒc áëFÉL AÉ¡àfG ≈àM ,É¡àjQGôªà°SGh
 ¢Shô«a  AÉ``Hh  QÉ°ûàfG  AGô``L  IQô°†àªdG  äÉÄØdG
 ,IôLC’G äGQÉ«°S ¥Gƒ°S ºgh (19–ó«aƒc) ÉfhQƒc
 »HQóeh ,äÓaÉëdGh ,äÉ°UÉÑdGh ,∑ôà°ûªdG π≤ædGh
 ájQÉéJ äÓé°S ¿ƒμ∏ªj øe AÉæãà°SG ¿hO ,ábÉ«°ùdG
 á«eÉ¶ædG ô«Z ádÉª©dG π«MôJh, ájóYÉ≤J äÉ°TÉ©e hCG

.øjôëÑdG áμ∏ªe øY
 á∏é©à°ùªdG  º¡JÉMôà≤e  »a  ÜGƒædG  ÖdÉW  Éªc

 QOGƒμdG  π«gCÉàH  √õjõ©Jh  ,»ë°üdG  ´É£≤dG  ºYóH
 »`̀°`̀SGQó`̀dG  ΩÉ`̀©`̀dG  äÉã©H  á£N  ∫Ó`̀N  ø`̀e  á`̀eRÓ`̀dG
 íàØd  ø«μªJ  »a  π«é°ùàdG  º`̀YO  ójóªJh,  »dÉëdG
 ôÑY  π«é°ùà∏d  äÉ°ù°SDƒªdG  ÜÉë°UCG  ΩÉ`̀eCG  ∫ÉéªdG
 »dÉgCG  º°Vh, ø«YƒÑ°SCG  Ióªdh »fhôàμd’G ™bƒªdG
 ,á«fÉμ°SE’G  äÉÑ∏£dG  ÜÉë°UCG  ídÉ°U  ¬«ÑædG  IôjõL
 ¥ô°T  áæjóe  ´hô°ûe  øe  øjó«Øà°ùªdG  ºFGƒb  ≈`̀dEG
 ä’É°üJ’G  º«¶æJ  áÄ«g  ΩÉ«bh,  »fÉμ°SE’G  Iôà°S
 äÉfÉ«ÑdG  á«ªc  ÜÉ°ùàM’  »``cP  ≥«Ñ£J  AÉ`̀°`̀û`̀fEÉ`̀H
 π«LCÉJh,  áμ∏¡à°ùªdG  ä’É°üJ’G  ≥FÉbOh  ájƒ∏îdG
 π«°üëJ  π`̀«`̀LCÉ`̀Jh  ,á`̀jQÉ`̀é`̀à`̀dG  äÓé°ùdG  Ωƒ`̀°`̀SQ
 ≈∏Y  πª©dGh  ,äÓé°ùdG  √ò¡H  á≤∏©àªdG  äÉØdÉîªdG
 ≈∏Y  Qƒ¡°T  áKÓK  Ióªd  áaÉ°†ªdG  áª«≤dG  §«°ù≤J

.πbC’G

 ≈ª°SG  ÜGƒ`̀æ`̀dG  ¢ù∏ée  ™`̀aQ
 Iô°†M ≈dEG ôμ°ûdGh ôjó≤àdG äÉjBG
 øH  óªM  ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U
 OÓ`̀Ñ`̀dG  π`̀gÉ`̀Y  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y
 á«μ∏ªdG  ¬JÉ¡«LƒJ  ≈∏Y  ,ióØªdG
 ,ôªà°ùªdG  º``̀Yó``̀dGh  ,á`̀«`̀eÉ`̀°`̀ù`̀dG
 ø«∏eÉ©dG  áaÉμH ™«aôdG  ΩÉªàg’Gh
 ,¢UÉîdGh  ΩÉ`̀©`̀dG  ø«YÉ£≤dG  »`̀a
 ,IAÉ```̀æ```̀ Ñ```̀ dG º```̀gOƒ```̀¡```̀L ô``̀«``̀¶``̀f
 º¡àªgÉ°ùeh ,á∏«∏édG º¡JGAÉ£Yh
 »àdG á∏eÉ°ûdG á°†¡ædG »a Iô«ÑμdG

 πX  »a  øjôëÑdG  áμ∏ªe  Égó¡°ûJ
 ájƒªæàdG Iô«°ùªdGh ôgGõdG ó¡©dG
 »ªdÉ©dG  Ωƒ«dG  áÑ°SÉæªH ,á∏eÉ°ûdG
 øe  ∫hC’G  ±OÉ°üj  …ò`̀dG  ∫Éª©∏d

.ΩÉY πc øe ƒjÉe
 ÜGƒ``̀æ``̀ dG ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀e OÉ````̀°````̀TCGh
 ,ióØªdG  ∂∏ªdG  ádÓL  äÉ¡«LƒàH
 ø`̀«`̀∏`̀eÉ`̀©`̀dG ™`̀«`̀ª`̀L Qƒ````̀LCG º``Yó``d
 ¢UÉîdG  ´É£≤dG  »a  ø««æjôëÑdG
 äGAGô``̀LE’G  øªKh  ,ô¡°TCG  áKÓãd
 áeƒμëdG  É¡JòîJG  »àdG  ádÉ©ØdG

 ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  á°SÉFôH  IôbƒªdG
 ¿Éª∏°S  øH  áØ«∏N  ô«eC’G  »μ∏ªdG
 ¢`̀Uô`̀Mh  á`̀©`̀HÉ`̀à`̀eh  ,á`̀Ø`̀«`̀∏`̀N  ∫BG
 ô`̀«`̀eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U
 »dh  áØ«∏N  ∫BG  óªM  ø`̀H  ¿Éª∏°S
 ÖFÉædG  ≈∏YC’G  óFÉ≤dG  ÖFÉf  ó¡©dG
 AGQRƒ``̀dG  ¢ù∏ée  ¢ù«Fôd  ∫hC’G
 ¥Ó``̀WE’  á«eÉ°ùdG  √ô````̀eGhCG  ≈`̀∏`̀Y
 ô«aƒàd  ájOÉ°üàbGh  á«dÉe  áeõM
 ¢UÉîdG  ´É£≤∏d  áeRÓdG  ádƒ«°ùdG
 ´É```̀°```̀VhC’G QÉ`````̀KBG ™``̀e π`̀eÉ`̀©`̀à`̀∏`̀ d

 ¢`̀Shô`̀«`̀Ø`̀d …ó`̀°`̀ü`̀à`̀∏`̀d ,á``̀æ``̀gGô``̀dG
 ®ÉØëdGh  ,(19  ó«aƒc)  ÉfhQƒc
 áμ∏ªe  »a  ΩGóà°ùªdG  ƒªædG  ≈∏Y

.øjôëÑdG
 ∫É`̀ª`̀Y  ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀ª`̀dG  CÉ``̀æ``̀g  PEGh
 ,áÑ°SÉæªdG  √ò¡H  øjôëÑdG  áμ∏ªe
 ≈∏Y º``̀FGó``̀dG ¬`̀°`̀Uô`̀M ó```̀cCG ¬``̀fEÉ``̀a
 áμ∏ªe  »a  á«dÉª©dG  á≤Ñ£dG  º`̀YO
 ø«fGƒ≤dG  ôjƒ£J  ôÑY  ,øjôëÑdG
 ±ƒ`̀bƒ`̀dGh ,äÉ`̀©`̀jô`̀°`̀û`̀à`̀dG ø`̀°`̀Sh
 »àdG  ÉjÉ°†≤dG  áaÉc  ™e  ôªà°ùªdG

 ¥ƒ≤M  ≈`̀∏`̀Y  ®É`̀Ø`̀ë`̀dG  ±ó¡à°ùJ
 º``̀YOh ,º`̀¡`̀JÉ`̀Ñ`̀°`̀ù`̀à`̀μ`̀eh ∫É``ª``©``dG
 áÄ«H  ø`̀e  Rõ©J  »àdG  äGQOÉ`̀Ñ`̀ª`̀dG
 ádÉª©∏d QGô≤à°S’G ≥≤ëJh ,πª©dG
 πX »`̀a É`̀°`̀Uƒ`̀°`̀ü`̀Nh ,á`̀«`̀æ`̀Wƒ`̀dG
 »a ∫Éª©dG ¬H ™∏£°†j …òdG QhódG
 ,¿ƒfÉ≤dGh äÉ°ù°SDƒªdG ádhO AÉæH
 Ihô`̀ã`̀ dGh Iô`̀«`̀Nò`̀dG º`̀gQÉ`̀Ñ`̀à`̀YÉ`̀H
 ,äÉMƒª£dG  ≥«≤ëJ  »a  øWƒ∏d
 »a  ájƒªæàdG  ±Gó````gC’G  Æƒ`̀∏`̀Hh

 .äÉYÉ£≤dGh ä’ÉéªdG áaÉc

 ø`̀Y ÜGƒ```̀æ```̀ dG ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀e Üô``````̀YCG
 QhódÉH  øjô«ÑμdG  √RGõàYGh  √ôjó≤J
 áaÉë°üdG  ¬`̀H  ™∏£°†J  …ò``̀dG  ΩÉ`̀¡`̀dG
 »a øjôëÑdG áμ∏ªªH ΩÓYE’G πFÉ°Shh
 RGôHEGh ,á«WGô≤ªjódG Iô«°ùªdG õjõ©J
 â≤≤ëJ  »àdG  ájQÉ°†ëdG  äGõéæªdG
 á∏eÉ°ûdG  ájƒªæàdG  Iô«°ùªdG  πX  »a
 ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†M IOÉ«≤H
 πgÉY  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  ø``H  ó`̀ª`̀M
 áÑ°SÉæªH  ∂`̀ dP  AÉ`̀L  ,ió`̀Ø`̀ª`̀dG  OÓ`̀Ñ`̀dG
 …òdG áaÉë°üdG ájôëd »ªdÉ©dG Ωƒ«dG
.ƒjÉe ô¡°T øe ådÉãdG Ωƒ«dG ±OÉ°üj

 Ωƒ«dG  ¿CG  ÜGƒædG  ¢ù∏ée  ó`̀cCGh
 πãªj  á`̀aÉ`̀ë`̀°`̀ü`̀dG  á`̀jô`̀ë`̀d  »`̀ª`̀dÉ`̀©`̀dG
 áaÉë°üdG  Oƒ¡L  QÉcòà°S’  áÑ°SÉæe

 á∏ãeC’G  ´hQCG  âHô°V  »àdG  á«æWƒdG
 º«b  π«°UCÉJh  ,á«eÓYE’G  á«æ¡ªdG  »a
 »àdG  äGõéæªdG  RGô```̀HEGh  ™ªàéªdG
 ádhDƒ°ùªdG  áª∏μdG  ôÑY  øWƒdG  É¡≤≤M
 ó≤ædGh  á«YGƒdG  á«eÓYE’G  ádÉ°SôdGh
 øe  ójõªdG  ≥«≤ëàd  ±OÉ`̀¡`̀dG  AÉæÑdG

.ôjƒ£àdGh äÉÑ°ùàμªdG
 á`̀aÉ`̀c ÜGƒ```̀æ```̀dG ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀e É``̀«``̀Mh
 á`̀«`̀eÓ`̀YE’G  äÉ`̀°`̀ù`̀°`̀SDƒ`̀ª`̀dG  »Ñ°ùàæe
 GócDƒe  ,øjôëÑdG  áμ∏ªªH  á«Øë°üdGh
 π`̀ª`̀©`̀dG ô`̀jƒ`̀£`̀à`̀d ô`̀ª`̀à`̀°`̀ù`̀ª`̀dG ¬``̀ª``̀YO
 π`̀Ñ`̀°`̀ù`̀dG á``̀aÉ``̀c ô``«``aƒ``Jh »`̀Ø`̀ë`̀°`̀ü`̀dG
 ø««eÓYE’G  ΩÉeCG  äÉHƒ©°üdG  π«dòJh
 º```̀gQhO á`̀∏`̀ °`̀UGƒ`̀ª`̀d ø`̀«`̀«`̀Ø`̀ë`̀°`̀ü`̀dGh

.¢ü∏îªdG »eÓYE’G

á`̀aÉ`̀ë`̀°`̀ü`̀dG á`̀ jô`̀ ë`̀ d »`̀ ª`̀ dÉ`̀ ©`̀ dG Ωƒ``̀ «``̀ dG :zÜGƒ````̀ æ````̀ dG{
á`̀«`̀æ`̀Wƒ`̀dG á`̀ aÉ`̀ ë`̀ °`̀ ü`̀ dG Oƒ``̀¡``̀L QÉ``cò``à``°``S’ á`̀ Ñ`̀ °`̀ SÉ`̀ æ`̀ e

 º````̀YO  ≈````̀∏````̀Y  º```````̀FGó```````̀dG  ¬````̀°````̀Uô````̀M  ó```````̀cDƒ```````̀jh  ..
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»في األيام«

بالتعاون مع دارة األنصاري 
للفكر والثقافة

05

 على العالم االعتذار لحضارة 
دلمون لتجاهلها طوياًل..

3:39
6:09

6

يف �ملوؤمتر �ل�سحايف لفريق �لبحرين للت�سدي لـ»كورونا«:

1909 و�فدين م�سابني.. 1.7 % منهم فقط »عمالة مرنة«

متام اأبو�ضايف:

وزارة  وكيل  خليفة  اآل  عي�ضى  بنت  رنا  ال�ضيخة  الدكتورة  اأكدت 

خمتلف  من  بحريني  مواطن   3800 من  اأكرث  اإجالء  مت  اأنه  اخلارجية 

يف  الراغبني  املواطنني  جميع  لعودة  م�ضتمًرا  العمل  زال  وما  الدول، 

العودة اإىل اأر�ض الوطن بحلول منت�ضف �ضهر مايو القادم.

�ضوق  تنظيم  لهيئة  التنفيذي  الرئي�ض  العب�ضي  اأ�ضامة  اأكد  ذلك،  اإىل 

لفريو�ض  للت�ضدي  الوطني  الفريق  عقده  �ضحايف  موؤمتر  خالل  العمل، 

كورونا اأم�ض، اأن عدد احلالت الإ�ضابات بفريو�ض كورونا للعمالة الوافدة 

بلغ 1909 حالت. وقال العب�ضي اإن 89% من العمالة امل�ضابة هي عمالة 

نظامية، فيما بلغت ن�ضبة الإ�ضابة يف العمالة املخالفة 9% فقط.  

الوافدة  العمالة  بني  باملر�ض  ال�ضابة  ن�ضبة  اأن  اإىل  العب�ضي   واأ�ضار 

الذين يحملون الت�ضريح املرن ل تتعدى 1.7%، اأما الوافدون امل�ضابون 

الوافدين  جمموع  بني  ن�ضبتهم  تزد  فلم  الزيارة  تاأ�ضرية  يحملون  ممن 

وخدم  ملتحقون  وافدون  هم  الباقية  الن�ضب  فيما   .%1.6 عن  امل�ضابني 

منازل. 

�لــــــــدول خمـــتـــلـــف  ــــن  مـــــ مـــــو�طـــــــــــن   3800 �إجـــــــــــــــاء 

حرق م�سارف و�إغاق حمات يف طر�بل�س وبريوت

»�لرتّدي �لقت�سادي« يهز لبنان

بريوت - وكالت:

يف  اأم�ض  عنيفة  ا�ضتباكات  اندلعت 

حمتّجني  بني  طرابل�ض  مبنطقة  لبنان 

وقوات الأمن، يف اأول تظاهرات بعد انت�ضار 

على  احتجاًجا  وذلــك  كورونا،  فريو�ض 

ترّدي الأو�ضاع القت�ضادية يف البالد. 

يف  م�ضارف   3 املتظاهرون  واأحــرق 

اإ�ضابة  الأمن  قوات  اأعلنت  فيما  طرابل�ض، 

التي  ال�ضتباكات  يف  رجالها  من  العديد 

بني  عنيفة  ومواجهات  طرق  قطع  �ضهدت 

اأقدم حمتّجون  الطرفني. يف �ضياق مت�ضل، 

و�ضط  املحال  واإغالق  الطرقات  قطع  على 

بريوت.

ت�سكيل فريق من �حلر�س

�مللكي للو�سول �إىل قمة �إيفر�ست

ال�ضيخ  الركن  اللواء  �ضمو  وّجه 

اآل خليفة ممثل جاللة  بن حمد  نا�ضر 

و�ضوؤون  الإن�ضانية  لالأعمال  امللك 

قائد  الوطني  الأمن  م�ضت�ضار  ال�ضباب 

من  فريق  بت�ضكيل  امللكي  احلر�ض 

يف  التدريب  بهدف  امللكي؛  احلر�ض 

النيبال،  بجمهورية  الهيماليا  جبال 

بالتغذية  ة  اخلا�ضّ التربعات  وتقدمي 

الإمــدادات  و�ضت�ضهم  »ال�ضريبا«،  اإىل 

اجتياز  �ضمان  يف  الأخــرى  الغذائية 

الفرتة  هذه  يف  وعائالتهم  »ال�ضريبا« 

ال�ضعبة للغاية.

قدمو� �إىل �لبحرين من �أجل �لحتيال و�ل�سرقة

ة ب�سرقة �مل�سلني �ل�سجن لع�سابة خمت�سَّ

غالب اأحمد:

 

ق�ضت املحكمة الكربى اجلنائية الأوىل 

ب�ضجن 4 متهمني من جن�ضية عربية ملدة 5 

�ضوا ب�ضرقة امل�ضلني  �ضنوات، بعد اأن تخ�ضّ

يف عّدة م�ضاجد، واأمرت املحكمة باإبعادهم 

عن البالد بعد تنفيذ العقوبة املق�ضي بها.

واأ�ضارت اأوراق الق�ضية اإىل اأن الواقعة 

ل يف اأن املتهمني قدموا اإىل البحرين  تتح�ضّ

لي�ض من اأجل طلب الرزق، واإمنا لالحتيال 

حَيل  خالل  من  وذلك  وال�ضرقة،  والن�ضب 

اإحدى  وكانت  بها.  قاموا  خمتلفة  عديدة 

يف  الق�ضية  ملف  يف  املذكورة  احلــوادث 

م�ضجد البنعلي مبنطقة اأم احل�ضم.

عطلة يوم �لعّمال 

من �جلمعة �إىل �لأحد

بن  خليفة  الأمري  امللكي  ال�ضمو  �ضاحب  عن  �ضدر 

�ضلمان اآل خليفة رئي�ض الوزراء املوقر، تعميم ب�ضاأن عطلة 

يوم العّمال العاملي لعام 2020، جاء فيه:

ُتعطل  لعام 2020،  العاملي  العّمال  يوم  مبنا�ضبة 

وزارات اململكة وهيئاتها وموؤ�ض�ضاتها العامة يوم اجلمعة 

ذلك  اإن  وحيث   ،2020 مايو  �ضهر  من  الأول  املوافق 

ي�ضادف يوم عطلة اأ�ضبوعية، ُيعّو�ض عنه بيوم الأحد 

املوافق للثالث من �ضهر مايو 2020.

»�لنيابي« يقّر »�لعد�لة �لإ�ساحية لاأطفال« 

وزير �لعدل: �لقانون نقلة نوعية ويوفر �حلماية لاأطفال

�ضارة جنيب:

ب�ضاأن  بقانون  م�ضروع  على  باملوافقة  النواب  جمل�ض  اأع�ضاء  �ضّوت 

بعد 4  وذلك  املعاملة«،  �ضوء  من  لالأطفال وحمايتهم  الإ�ضالحية  »العدالة 

�ضاعات من النقا�ض، واأُحيل اإىل جمل�ض ال�ضورى.

واأكد وزير العدل وال�ضوؤون الإ�ضالمية والأوقاف ال�ضيخ خالد بن علي 

اأن هذا امل�ضروع بقانون �ضيحقق نقلة نوعية  اآل خليفة، خالل مداخلة له، 

وي�ضع اأر�ضية ت�ضريعية �ضحيحة للعدالة الإ�ضالحية يف اململكة، كما �ضيوفر 

احلماية واملعاملة القانونية الإ�ضالحية التي يجب اأن يحظى بها الأطفال، اإذ 

اإن رفع �ضن الطفل اإىل 18 �ضنة ياأتي يف اإطار مّد تدابري حماية الأطفال.
�صمو ال�صيخ نا�صر بن حمد

03

10

02

16

15

06

اأعمال العنف ت�صتمر يف طرابل�س لليوم الثاين 

ويل �لعهد يرت�أ�س �جتماع �للجنة �لتن�سيقية 

بحث م�ستجد�ت �لتعامل مع »كورونا«

تراأ�ض �ضاحب ال�ضمو امللكي الأمري �ضلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد نائب 

التن�ضيقية  اللجنة  الوزراء، اجتماع  الأول لرئي�ض جمل�ض  النائب  الأعلى  القائد 

�ض لبحث اآخر م�ضتجدات التعامل مع فريو�ض  315 الذي ُعقد عن ُبعد، وُخ�ضّ

كورونا )كوفيد 19( يف البحرين.

ويل العهد مرتئ�ًصا اللجنة

جانب من املوؤمتر ال�صحايف لفريق البحرين للت�صدي لفريو�س كورونا
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رئي�س الوزراء ي�صدر 

تعميًما ب�صاأن عطلة يوم العمال العاملي

رئي�س الوزراء يتلقى ات�صاالً

هاتفًيا من رئي�س جمل�س االأمة الكويتي

»نبع العيون« �صتنتج 7 اأطنان

مـــن ال�صــمــك �صــنـويـًـا فــي الــمــرحلـة االأوىل

1000 دينار غرامة
 لـ3 مدانني مبخالفة احلجر املنزيل

الوداعي  عدنان  النيابة  رئي�س  �ضّرح 

اأ�ضدرت  اجلنائية  ال�ضغرى  املحكمة  باأن 

خالفوا  متهمني  ثالثة  باإدانة  اأحكاًما  اأم�س 

الحرتازية  والتدابري  ال�ضحية  الإجراءات 

من اأجل مكافحة فريو�س كورونا امل�ضتجد 

ولغر�س احليلولة دون انت�ضاره، اإذ ق�ضت 

مبعاقبتهم بغرامة الف دينار، فيما رف�ضت 

ا�ضتئناف  ال�ضتئنافية  الكربى  املحكمة 

الذي  اأحد املتهمني مبخالفة احلجر املنزيل 

�ضبقت اإدانته بالغرامة 2000 دينار. 

من  تلقت  قد  العامة  النيابة  وكانت 

ثالثة  بقيام  بالغات  العامة  ال�ضحة  اإدارة 

املنزيل  احلجر  قــرار  خالفوا  اأ�ضخا�س 

فريو�س  انت�ضار  ملنع  عليهم  املفرو�س 

املتابعة  خالل  ومن  امل�ضتجد،  كورونا 

املنزيل  باحلجر  اأولئك  التزام  عدم  تبنّي 

تواريخ  يف  م�ضاكنهم  من  خرجوا  واأنهم 

حمل  مدير  متهم  قيام  كذلك  خمتلفة، 

والإجراءات  ال�ضرتاطات  جتاري مبخالفة 

للحيلولة  التجارية  للمحالت  ال�ضحية 

دون انت�ضار الوباء.

العامة حتقيقاتها  النيابة  با�ضرت  وقد 

فور تلقيها البالغات، اإذ ا�ضتجوبت املتهمني 

مالية،  بكفالت  �ضبيلهم  باإخالء  واأمــرت 

ال�ضغرى  املحكمة  اإىل  باحالتهم  واأمرت 

اجلنائية التي اأ�ضدرت حكمها املتقدم.

امللكي  ال�ضمو  �ضاحب  عن  �ضدر 

خليفة  اآل  �ضلمان  بن  خليفة  الأمــري 

اهلل،  حفظه  املوقر،  ــوزراء  ال رئي�س 

تعميم ب�ضاأن عطلة يوم العمال العاملي 

لعام 2020، جاء فيه:

العاملي  العمال  يوم  مبنا�ضبة   

اململكة  وزارات  ُتعطل   ،2020 لعام 

يوم  العامة  وموؤ�ض�ضاتها  وهيئاتها 

مايو  �ضهر  من  الأول  املوافق  اجلمعة 

اإن ذلك ي�ضادف يوم  2020، وحيث 

بيوم  عنه  ُيعّو�س  اأ�ضبوعية،  عطلة 

مايو  �ضهر  من  للثالث  املوافق  الأحد 

.2020

الأمــري  امللكي  ال�ضمو  �ضاحب  تلقى 

خليفة بن �ضلمان اآل خليفة رئي�س الوزراء، 

مــرزوق  من  اأم�س  يــوم  هاتفًيا  ات�ضالً 

الكويت  بدولة  الأمة  رئي�س جمل�س  الغامن 

ال�ضقيقة، عرّب خالله عن اأ�ضمى اآيات التهاين 

�ضهر  حلول  مبنا�ضبة  ل�ضموه  والتربيكات 

يعيد  اأن  تعاىل  اهلل  داعًيا  املبارك،  رم�ضان 

هذه املنا�ضبة على �ضموه وهو ينعم بوافر 

مملكة  يحفظ  واأن  وال�ضعادة،  ال�ضحة 

نعمة  عليها  ويــدمي  و�ضعبها  البحرين 

الرخاء والزدهار. 

رئي�س  امللكي  ال�ضمو  �ضاحب  واأعرب 

وتقديره  �ضكره  خال�س  عن  ـــوزراء،  ال

الكويتي على تهانيه  الأمة  لرئي�س جمل�س 

وم�ضاعره الطيبة، داعًيا اهلل اأن يدمي املحبة 

والأخوة التي جتمع بني البلدين وال�ضعبني 

الكويت  لدولة  �ضموه  متمنًيا  ال�ضقيقني، 

و�ضعبها ال�ضقيق دوام التقدم والزدهار يف 

ظل قيادتها احلكيمة.

البحرين  والرثوة  الزراعة  وكالة  قالت 

البلديات  ــوؤون  ــض و� الأ�ــضــغــال  ـــوزارة  ب

العيون  �ضركة  اإن  العمراين  والتخطيط 

اإنتاج الأ�ضماك  البحرينية -التي تن�ضط يف 

واخل�ضروات- �ضتعمل بطاقة اإنتاجية ت�ضل 

من  طًنا  و27  الأ�ضماك  من  اأطنان   7 اإىل 

اخل�ضار الأوروبية يف ال�ضنة، كمرحلة اأوىل، 

على اأن يزداد الإنتاج يف ال�ضنوات املقبلة.

اأحمد  ميلكها  التي  ال�ضركة  وتاأ�ض�ضت 

بوجريي قبل نحو اأربع �ضنوات.

البحرية  والرثوة  الزراعة  وكيل  وقال 

البلديات  ــوؤون  ــض و� الأ�ــضــغــال  ـــوزارة  ب

حممد  نبيل  الدكتور  العمراين،  والتخطيط 

باتت  العيون  نبع  �ضركة  اإن  اأبوالفتح، 

القطاع  مع  ال�ضراكة  جناح  على  منوذًجا 

�ضاأنها  من  م�ضروعات  اإطالق  يف  اخلا�س 

مبملكة  الغذائي  الأمن  حتقيق  يف  الإ�ضهام 

البحرين. واأ�ضار اإىل اأن �ضركة نبع العيون 

توفري  يف  فريدة  بحرينية  جتربة  متثل 

الأ�ضماك واخل�ضروات التي يتم اإنتاجها يف 

بيئة اآمنة، وهو الأمر الذي يحظى باهتمام 

امل�ضروعات  هذه  مثل  دعم  عرب  احلكومة 

الغذائية  املنتجات  توفري  اإىل  تهدف  التي 

ا�ضتقباله  خالل  ذلك  جاء  للم�ضتهلكني. 

مبكتبه يف البديع، مالك �ضركة نبع العيون 

اأحمد بوجريي. وخالل اللقاء، مت بحث �ضبل 

املتاحة  لالإمكانات  وفًقا  ال�ضركة  عمل  دعم 

لدى الوكالة.

رئي�س الوزراء

مرزوق الغامن

البحرين ت�صارك يف اجتماع جمموعة اآ�صيا باالأمم املتحدة.. الرويعي:

 مكافحة جائحة كورونا تتطلب تعاونًا  دولًيا غري م�صبوق

رغم القيود التي فر�صتها اأزمة وباء كورونا 

»العربي للرتاث العاملي« يوا�صل جهود احلفاظ على االإرث االإن�صاين للبلدان العربية

خالل حملة تعقيم حتت اإ�صراف الدفاع املدين

حمافظ ال�صمالية ي�صيد بدور املتطوعني يف اأداء الواجب الوطني

مملكة  تــروؤ�ــس  اإطــــار  يف 

واملحيط  اآ�ضيا  ملجموعة  البحرين 

املتحدة  الأمم  منظمة  يف  الهادئ 

ا�ضت�ضاف  احلــايل،  اأبريل  ل�ضهر 

الرويعي  فار�س  جمال  ال�ضفري 

البحرين  ململكة  الدائم  املندوب 

اأنطونيو  املتحدة،  الأمم  ــدى  ل

لالأمم  العام  ــني  الأم غوتريي�س 

اجتماع عرب  وذلك خالل  املتحدة، 

الت�ضال الإلكرتوين املرئي. 

ململكة  الدائم  املندوب  ورّحب 

املتحدة  الأمم  ــدى  ل البحرين 

م�ضيًدا  غوتريي�س،  باأنطونيو 

تقوم  التي  ال�ضتثنائية  باجلهود 

جائحة  ملكافحة  املتحدة  الأمم  بها 

 )19 )كوفيد  كورونا  فريو�س 

غري  دولًيا  تعاوًنا  تتطلب  التي 

الأمني  خطة  اإىل  م�ضرًيا  م�ضبوق، 

الجتماعية  الآثار  ملواجهة  العام 

املحتملة  املدمرة  والقت�ضادية 

ــالق  واإط  ،)19 )كوفيد  لوباء 

التعاون العاملي للتعجيل بالتنمية 

على  احلفاظ  اأن  على  والرتكيز 

�ضلب  يف  يكمن  الإن�ضان  حقوق 

ما من  لـ)كوفيد 19(،  ال�ضتجابة 

الوباء  هذا  مكافحة  تعزيز  �ضاأنه 

ومعاجلة الآثار الناجمة عنه. 

لالأمم  العام  الأمــني  واألــقــى 

اأع�ضاء  فيها  اأحاط  كلمة  املتحدة 

ال�ضتجابة  حــول  املجموعة 

العاملية للوباء ودور الأمم املتحدة 

اجلائحة،  هذه  وطاأة  تخفيف  يف 

يف  باجلهود  يتعلق  فيما  خا�ضة 

الهادئ،  واملحيط  اآ�ضيا  منطقة 

مو�ضًحا اأن هذا الوباء اأكرث بكثري 

من جمرد اأزمة �ضحية، فهو يوؤثر 

والقت�ضادات،  املجتمعات  على 

التنمية  اأهداف  حتقيق  يجعل  ما 

امل�ضتدامة اأكرث اإحلاًحا.

غوتريي�س  اأنطونيو  اأفاد  كما 

واملحيط  اآ�ضيا  منطقة  يف  باأنه 

غري  النامية  البلدان  ُتعد  الهادئ 

اجلــزريــة  ـــدول  وال ال�ضاحلية 

تواجه  التي  النامية  ال�ضغرية 

اأو  التجارة  يف  حتديات  بالفعل 

الو�ضول اإىل التكنولوجيا اأو البنية 

الجتماعية،  اخلدمات  اأو  التحتية 

م�ضرًيا  للخطر،  عر�ضة  الأكرث  هي 

اأنه �ضيتم تعديل ن�ضبة كبرية  اإىل 

للتنمية  املتحدة  الأمم  برامج  من 

لتالئم  وتو�ضيعها  امل�ضتدامة 

الحتياجات ذات ال�ضلة بـ)كوفيد 

مع  الوثيق  التعاون  عرب   ،)19

البلدان واملانحني وال�ضركاء.

لالأمم  العام  ــني  الأم وتطرق 

حفظ  عمليات  تكّيف  اإىل  املتحدة 

ال�ضيا�ضية  والبعثات  ال�ضالم 

الظروف  ظل  يف  للعمل  اخلا�ضة 

الأع�ضاء  الدول  داعًيا  اجلديدة، 

على  احلفاظ  اإىل  ال�ضدد  هذا  يف 

املتحدة،  الأمم  ومن�ضاآت  اأفراد  اأمن 

واملوانئ  احلــدود  بقاء  و�ضمان 

الأمم  �ضحنات  اأمـــام  مفتوحة 

وت�ضهيل  وموظفيها،  املتحدة 

حركة الإمدادات، واإتاحة الو�ضول 

امل�ضتمر اإىل املرافق الطبية، موؤكًدا 

وح�ضد  املعلومات  م�ضاركة  اأن 

ال�ضراكات والعمل  املوارد وتفعيل 

حيوية  عــوامــل  هــي  اجلماعي 

واإ�ــضــالح  الــوبــاء  هــذا  ملكافحة 

عن  جنمت  التي  ال�ضلبية  النتائج 

انت�ضاره. 

الــدول  من  العديد  واأعـــرب 

دعمهم  عن  امل�ضاركني  الأع�ضاء 

املتحدة  لـــالأمم  ــعــام  ال ــالأمــني  ل

الأمم  مــع  بالعمل  والــتــزامــهــم 

احتياجات  تلبية  ل�ضمان  املتحدة؛ 

وتخفيف  املت�ضررة  الفئات  جميع 

ـــدول الأعــ�ــضــاء،  الــعــبء عــن ال

الجتماع  باأهمية  م�ضيدين 

غوتريي�س  اأنطونيو  وح�ضور 

للتوا�ضل مع املجموعة.

فريو�س  وباء  اأزمة  زالت  ما 

تلقي   )19 )كــوفــيــد  ــا  ــورون ك

الثقافية  القطاعات  على  بظاللها 

حّدت  اإذ  العامل،  بلدان  معظم  يف 

ال�ضفر  على  املفرو�ضة  القيود 

التباعد  �ضيا�ضات  واّتباع  والتنقل 

تنفيذ  اإمكانية  من  الجتماعي 

املجال  يف  العاملة  املوؤ�ض�ضات 

تلك  خا�ضة  مل�ضاريعها،  الثقايف 

على  احلفاظ  جمال  يف  العاملة 

ولكن  والطبيعي.  الثقايف  الرتاث 

املركز  فــاإن  ذلــك،  مــن  بالرغم 

العاملي  للرتاث  العربي  الإقليمي 

املنامة  مبدينة  مقّره  من  يوا�ضل 

حماية  م�ضاريع  ومتابعة  تنفيذ 

الرتاث الثقايف يف البلدان العربية، 

الإلكرتونية  الو�ضائل  عرب  وذلك 

املتاحة.

خّطة  الإقليمي  املركز  واأعــد 

من  الثانية  للمرحلة  العمل 

اأرخبيل  موقع  ــم  دع م�ضروع 

�ضقطرى اليمني، وذلك بعد انتهاء 

الذي  امل�ضروع  من  الأوىل  املرحلة 

العاملي  الــرتاث  �ضندوق  ميّوله 

طارئة  كم�ضاعدة  لليوني�ضكو 

باملوقع  حلقت  التي  الأ�ضرار  بعد 

ب�ضبب الأعا�ضري التي اأ�ضابته عام 

2015، اإذ ي�ضعى املركز اإىل تنفيذ 

امل�ضروع من اأجل �ضون خمرجات 

امل�ضروع  مــن  الأوىل  املرحلة 

وي�ضمل  ا�ضتدامتها.  و�ضمان 

م�ضتلني  بناء  ا�ضتكمال  امل�ضروع 

�ضقطرى  يف  الأ�ضيلة  للنباتات 

بالتعاون مع املجتمع املحلي.

ودعم  الن�ضر  �ضعيد  وعلى 

املتعلقة  العلمي  البحث  جهود 

يعمل  العاملي،  ــرتاث  ال مبواقع 

من  ــدد  ع ــدار  ــض اإ� على  املــركــز 

كتاب  مثل  والكتب  املطبوعات 

امل�ضجلة  التاريخية  العربية  املدن 

العاملي،  ـــرتاث  ال قائمة  على 

والن�ضخة الثانية من كتاب الرتاث 

العاملي يف الوطن العربي، وتقرير 

الثالثة،  ن�ضخته  يف  »طبيعة« 

تطورات  باآخر  ُيعنى  تقرير  وهو 

مواقع الرتاث الطبيعي يف البلدان 

العربية.

كذلك  الإقليمي  املركز  ويعمل 

اإعــادة  حول  درا�ضة  تنفيذ  على 

الثقايف  ــرتاث  ال ملواقع  الإعــمــار 

بعد النزاعات امل�ضلح، وتاأتي هذه 

»املوؤمتر  تاأجيل  ظل  يف  الدرا�ضة 

الدويل حول اإعادة الإعمار واأثر ما 

املجتمعات«،  على  ال�ضدمات  بعد 

املداخالت  الدرا�ضة  �ضتت�ضّمن  اإذ 

املوؤمتر  امل�ضاركون يف  قّدمها  التي 

لن�ضرها قبل حتديد املوعد اجلديد 

ا  اأي�ضً املركز  وي�ضعى  للموؤمتر. 

الف�ضاء  يف  ح�ضوره  لتعزيز 

وحتديث  تطوير  عرب  الإلكرتوين 

ت�ضم  التي  الإلكرتونية  مكتبته 

جمال  يف  عنوان   2000 حوايل 

الأثرية  واملواقع  العاملي  الرتاث 

حول العامل.

ثّمن حمافظ املحافظة ال�ضمالية 

عبداحل�ضني  ال�ضيخ  بــن  علي 

اأول  الفريق  توجيهات  الع�ضفور، 

اآل خليفة  را�ضد بن عبداهلل  ال�ضيخ 

اجلهود  لدعم  الداخلية،  ــر  وزي

لنداء  تلبية  التطوعية  الأهلية 

من�ضة  خالل  من  الوطني  الواجب 

التطوع.

جاء ذلك خالل رعاية املحافظ 

التي  والتطهري  التعقيم  حلملة 

نفذها متطوعو قرية بوقوة حتت 

للدفاع  العامة  الإدارة  اإ�ضراف 

النائب  وم�ضاركة  بح�ضور  املدين، 

بن  اآل رحمة والعميد خالد  غازي 

عام  مدير  الدو�ضري  �ضنان  ربيعة 

مديرية �ضرطة املحافظة ال�ضمالية، 

املجل�س  ع�ضو  �ضبيب  وفي�ضل 

بوقوة  جمعية  ورئي�س  البلدي، 

عبدالغني  الجتماعية  اخلريية 

حبيب، وعدد من املتطوعني.

واحل�ضور  املحافظ  واأ�ــضــاد 

باجلهود التي يبذلها رجال الدفاع 

املتطوعني  تدريب  من خالل  املدين 

التعقيم  عمليات  على  والإ�ضراف 

وم�ضاركة  عطاء  مثمًنا  والتطهري، 

احلمالت  هذه  مثل  يف  املواطنني 

الواجب  نداء  تلبية  تعك�س  التي 

الوطني، وروح التعاون والتفاعل 

التي مل�ضها من املتطوعني امل�ضاركني 

تعك�س  اأنها  معترًبا  احلملة،  يف 

اأجل  من  البحرين  فريق  روح 

تعزيز  اإىل  وتهدف  واعي،  جمتمع 

م�ضوؤولية الأفراد جتاه الوطن.

ا�ضتعداد  عن  املحافظ  واأعرب 

التطوع  حمالت  لدعم  املحافظة 

والتطهري يف ظل  للتعقيم  الأهلية 

والوقائية  الحرتازية  الإجــراءات 

كورونا،  انت�ضار  من  للحد  املتبعة 

خمتلف  تطبيق  اأهمية  مــوؤكــًدا 

وحتقيق  الحرتازية  الإجــراءات 

واللــتــزام  الجتماعي  التباعد 

بالقواعد وال�ضلوك ال�ضحي وثقافة 

قرية  جمتمع  يف  الــوعــي  ن�ضر 

املحافظة  عزم  اإىل  واأ�ضار  بوقوة. 

اإن�ضاء نادي التطوع خالل املرحلة 

الفرق  اأعمال  لتن�ضيق  القادمة؛ 

اإ�ضراف  حتت  الأهلية  التطوعية 

مــوؤكــًدا  العالقة،  ذات  اجلــهــات 

خلدمة  التطوعي  العمل  ا�ضتدامة 

الوطن.
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 خالل املوؤمتر ال�صحايف للفريق الوطني للت�صدي لـ»كورونا«

اإجالء 3800 مواطن من اأ�صل 6422 يرغبون بالعودة اإىل البحرين

اأن  اىل  اخلارجية  وزارة  وكيل  واأ�ضارت 

ملكتب  ال�ضتيعابية  الطاقة  رفعت  قد  الوزارة 

املواطنني،  من  املكاملات  ل�ضتقبال  العمليات 

كما  اخلارج،  يف  املواطنني  بيانات  وحتديث 

من  املئات  حجوزات  بت�ضهيل  الوزارة  قامت 

ال�ضكن  وتاأمني  العودة،  الراغبني يف  املواطنني 

لهم، مو�ضحة اأن الوزارة قد قامت بجلب بع�ض 

خمتلفة  دول  من  والغذائية  الطبية  املنتجات 

اململكة  يف  والغذائي  الطبي  املخزون  لتعزيز 

خالل هذه املرحلة. 

اأن  عي�ضى  بنت  رنا  ال�ضيخة   واأكدت 

اآخر  اإجالء  حتى  بجهودها  م�ضتمرة  البحرين 

مواطن بحريني يرغب يف العودة من اخلارج، 

بها  مير  التي  ال�ضتثنائية  الظروف  ظل  يف 

ما  اأغلى  هو  املواطن  اأن  على  م�ضّددة  العامل، 

متلك البحرين. 

 من جانبه، ك�ضف الرئي�ض التنفيذي لهيئة 

اأ�ضامة بن عبداهلل العب�ضي  تنظيم �ضوق العمل 

اأن عدد العمالة الوافدة التي اأ�ضيبت بـ»كوفيد 

فرباير  نهاية  يف  املر�ض  انت�ضار  منذ   ،»19

 1909 اىل  و�ضل  قد  الآن،  وحتى   2020

باملر�ض  اأ�ضيبوا  الذين  فيهم  مبن  وافدين، 

يتلقون  زالوا  ما  الذين  كذلك  منه،  وتعافوا 

الرعاية ال�ضحية الالزمة. 

 وقال العب�ضي اإن 89% من العمالة امل�ضابة 

الإ�ضابة  هي عمالة نظامية، فيما بلغت ن�ضبة 

يف العمالة املخالفة 9% فقط. 

الإ�ضابة  ن�ضبة  اأن  اىل  العب�ضي   واأ�ضار 

يحملون  الذين  الوافدة  العمالة  بني  باملر�ض 

الت�ضريح املرن ل تتعّدى 1.7%، اأما الوافدون 

فلم  الزيارة  تاأ�ضرية  يحملون  مّمن  امل�ضابون 

امل�ضابني  الوافدين  جمموع  بني  ن�ضبتهم  تزيد 

على 1.6%، فيما الن�ضب الباقية فهي لوافدين 

ملتحقني وخدم منازل. 

اأن  العب�ضي  اأعلن  مت�ضل،  �ضياق  يف 

اأو�ضاعهم  قد �ضّححوا  وافًدا خمالًفا   13284

خالل 26 يوًما، اأي منذ اطالق فرتة ت�ضحيح 

اأبريل  مطلع  الهيئة  اأطلقتها  التي  الأو�ضاع 

وحتى الآن.  

 ولفت العب�ضي اإىل اأن �ضاحب ال�ضمو امللكي 

اىل  وّجه  قد  خليفة  اآل  حمد  بن  �ضلمان  الأمري 

تفر�ضها  التي  الر�ضوم  من  اإعفاء  فرتة  اإطالق 

اأ�ضهر،  ثالثة  ملدة  العمل  اأ�ضحاب  على  الهيئة 

اأبريل اجلاري، وذلك بهدف التخفيف  بدًءا من 

اأو  جتديد،  ر�ضوم  �ضواء  العمل  اأ�ضحاب  على 

ر�ضوم �ضهرية، كذلك لت�ضجيعهم على ا�ضتيعاب 

يف  ت�ضريحهم  وعدم  لديهم  الوافدة  العمالة 

الوقت الراهن. 

فرتة  اإطالق  من  الهدف  اأن  العب�ضي   واأكد 

ت�ضحيح اأو�ضاع العمال املخالفة، والتي بداأت 

اجلاري،  العام  نهاية  وحتى  اأبريل  مطلع  مع 

عن  ال�ضتغناء  يتم  عامل  اأي  ا�ضتيعاب  هو 

خدماته، اأو يجد نف�ضه خمالًفا للقوانني نتيجة 

للمتغريات التي فر�ضتها هذه اجلائحة. معترًبا 

اأكرث  اأن اخلطورة تكمن باإ�ضابة عامل خمالف 

املخالف  يخ�ضى  اإذ  قانوين،  عامل  اإ�ضابة  من 

ا�ضتوجب  ما  باملر�ض،  اإ�ضابته  عن  التبليغ 

بتقنني  املخالف  للعامل  ت�ضمح  فرتة  اإطالق 

و�ضعه. 

عامالً   70050 هناك  اإن  العب�ضي  وقال 

وافًدا يخ�ضعون للحجر ال�ضحي الحرتازي يف 

اأعمالهم،  اأ�ضحاب  م�ضاكن مت توفريها من قبل 

وجبات  كذلك  امل�ضكن  جلانب  وفروا  والذين 

اأن  على  م�ضّدًدا  كافة،  وم�ضتلزماتهم  الطعام 

يخ�ضعون  بل  م�ضابني،  لي�ضوا  العمال  هولء 

للحجر الحرتازي. 

وفرت  قد  الهيئة  اأن  عن  العب�ضي   وك�ضف 

من   %42 ن�ضبته  ملا  والرعاية  واملاء  الطعام 

جمموع العمالة الوافدة الذين يقطنون بال�ضكن 

وجبة  األف   25 من  اأكرث  توفري  مت  اإذ  احلر، 

اىل  لفًتا  املا�ضية،  الأيام  خم�ضة  خالل  طعام 

اأن الهيئة قد اأطلقت اأكرث من مليون و�ضبعمائة 

وع�ضرين األف ر�ضالة ن�ضية توعوية، منذ بدء 

اجلائحة يف البحرين يف نهاية فرباير املا�ضي. 

اأكد وكيل وزارة ال�ضحة وليد   من جانبه، 

ن�ضبته  ت�ضل  ما  حققت  قد  البحرين  اأن  املانع 

العاملية  ال�ضحة  منظمة  معيار  من   %98 اإىل 

القائم  املعيار  وهو  الفحو�ضات،  اأعداد  حيال 

على اأ�ضا�ض 9 حالت �ضالبة اأمام حالة واحدة 

اإيجابية. 

اأُحيلوا اىل  اإن املواطنني الذين   وقال املانع 

من  العائدون  املواطنون  هم  املنزيل  احلجر 

الذين  واملواطنون  اأ�ضبوعني،  وملدة  اخلارج 

ا احلالت، والتي ت�ضل  خالطوا م�ضابني، واأي�ضً

ما  ا�ضابيع  اأربعة  اىل  احرتازًيا  حجرها  فرتة 

مع  �ضلبية،  نتائج  فحو�ضاتها  ت�ضجيل  بعد 

ا�ضتمرار اإجراء الفحو�ضات واملتابعة لهم. 

اأن  املانع  اأكد  ال�ضتيعابية،  الطاقة   وحول 

والعالج  العزل  ملراكز  ال�ضتيعابية  الطاقة 

احلكومية ت�ضل اىل 2473 �ضريًرا، والإ�ضغال 

حالًيا لـ1596، فيما تبلغ الطاقة ال�ضتيعابية 

للغر�ض ذاته يف القطاع اخلا�ض 136 �ضريًرا، 

ل اإ�ضغال بينها �ضوى 50 �ضريًرا. 

يف  الحرتازي  ال�ضحي  احلجر  مراكز   اأما 

ال�ضحة  وزارة  وكيل  -وفق  احلكومي  القطاع 

اىل  فيها  ال�ضتيعابية  الطاقة  فت�ضل  املانع- 

فيما   ،902 فيها  الإ�ضغال  يبلغ  فيما   ،1673

ال�ضحي  للحجر  ال�ضتيعابية  الطاقة  تبلغ 

ل  نحو 801،  اخلا�ض  القطاع  الحرتازي يف 

اإ�ضغال فيها �ضوى 2. 

 واأكد املانع اأهمية اللتزام بجميع القرارات 

خالل ال�ضهر الف�ضيل، ل �ضيما من خالل الوعي 

املجتمعي والتقّيد بالتباعد الجتماعي. 

الأمرا�ض  ا�ضت�ضاري  اأكد  جانبه،   من 

املعدية ع�ضو فريق البحرين الوطني للت�ضدي 

القحطاين  مناف  طبيب  مقدم   »19 لـ»كوفيد 

مع  املبكر  بالتعامل  متيزت  قد  البحرين  اأن 

ل  الفريو�ض،  ملكافحة  الحرتازية  الإجراءات 

العا�ضر  الأ�ضبوع  اىل  البالد  دخول  بعد  �ضيما 

منذ ت�ضجيل اأول حالة اإ�ضابة باجلائحة. 

يف  التقييم  مقيا�ض  اإن  القحطاين   وقال 

معايري،  ثالثة  على  يعتمد  العا�ضر  الأ�ضبوع 

اأن  اىل  لفًتا  والأمن،  والغذاء  العالج  هي 

الفحو�ضات ما زالت م�ضتمرة، كما ما زال لدى 

الطبية  والفرق  ال�ضتيعابية  الطاقة  اململكة 

يتاأثر  مل  كما  الفحو�ضات  باإجراء  �ضة  املتخ�ضّ

النظام ال�ضحي. 

اأف�ضل  البحرين  اأن  على  القحطاين   و�ضّدد 

بكثري من دول اأخرى �ضجلت ت�ضاعًدا يف اأعداد 

احلالت، اإذ اتخذ موؤ�ضر الإ�ضابات يف البحرين 

موؤ�ضر  وهو  عمودًيا،  ولي�ض  اأفقًيا  م�ضتوى 

اإيجابي يدّلل على ت�ضطيح املنحنى. 

تناوله  ما مت  اأبرز  اأن  اىل  القحطاين   ولفت 

خالل املنتدى الطبي الدويل الإلكرتوين ملكافحة 

املا�ضي،  ال�ضبت  يوم  اأقيم  الذي   »19 »كوفيد 

وح�ضره اأكرث من 600 م�ضارك، هو ا�ضتعرا�ض 

»كوفيد  مع  بالتعامل  املختلفة  الدول  جتارب 

19«، واخلطط العالجية، وا�ضتعرا�ض جتربة 

البحرين التي قوبلت باإعجاب امل�ضاركني. 

اأن جتربة »كوفيد 19«   واعترب القحطاين 

�ضّكلت اختباًرا جلميع اخلطط الوطنية والقيم 

�ضجلت  قد  البحرين  اأن  اىل  لفًتا  الإن�ضانية، 

والتالحم  الوطنية  بكوادرها  جناح  ق�ضة 

املجتمعي. 

الأمرا�ض  ا�ضت�ضارية  اأكدت  جانبها،   من 

الوطني  الفريق  ال�ضحة ع�ضو  املعدية بوزارة 

اأن  ال�ضلمان  جميلة   »19 لـ»كوفيد  للت�ضدي 

جميع احلالت القائمة هي 1556 حالة م�ضابة 

ن�ضبة  ت�ضّكل  ل  فيما  م�ضتقرة،  معظمها حالت 

احلالت التي تخ�ضع للعالج �ضوى 1 من 10 

املبكرة  اأن اخلطوات  ال�ضلمان  حالت، معتربة 

التي اتبعت قد قللت من فر�ض امل�ضاعفات لدى 

امل�ضابني. 

والإ�ضابة  الف�ضيل  ال�ضهر  �ضياق   ويف 

بـ»كورونا«، اأكدت ال�ضلمان اأن منظمة ال�ضحة 

العاملية مل جتِر اأي درا�ضات اأو تو�ضيات حول 

ال�ضيام والإ�ضابة بـ»كوفيد 19«، م�ضّددة على 

اأن �ضيام ال�ضخ�ض امل�ضاب يتم وفق ا�ضت�ضارة 

الطبيب املتابع حلالته. 

 و�ضّددت ال�ضلمان على اأهمية تقوية املناعة 

من  �ضيما  ل  الف�ضيل،  ال�ضهر  خالل  ال�ضحية 

كافية  كميات  وتناول  ال�ضحية  الأغذية  خالل 

فرتة  وحتى  الفطور  تناول  بعد  ما  املاء  من 

ال�ضحور. 

لهذا  رم�ضان  �ضهر  اأن  ال�ضلمان   واعتربت 

التعليمات  على  للرتكيز  اختباًرا  ي�ضّكل  العام 

العائلية،  بالتجمعات  تتعلّق  التي  الأ�ضا�ضية 

وتعقيم  ال�ضخ�ضية،  النظافة  على  واملحافظة 

عليه  تظهر  َمن  خمالطة  وعدم  الأ�ضطح، 

واملحافظة  الكمامات،  وارتداء  الأعرا�ض، 

فر�ض  لتقليل  الجتماعي  التباعد  م�ضافة  على 

العدوى. 

اإذا   ويف رد على �ضوؤال لـ»الأيام« حول ما 

ت�ضريح  على  ح�ضل  الذي  للعامل  يحق  كان 

وا�ضتقدام  جتاري،  �ضجل  على  احل�ضول  مرن 

»عمالة  ال�ضوق  يف  وو�ضعهم  اأجنبية،  عمالة 

العمالة  بني  الإ�ضابة  ن�ضب  كذلك  �ضائبة«، 

الوافدين  جمموع  بني  من  واملرنة  املخالفة 

امل�ضابني، �ضّدد العب�ضي على اأن ت�ضريح العمل 

�ضجل  على  احل�ضول  �ضاحبه  يخّول  ل  املرن 

جتاري اأو جلب عمالة وافدة، معترًبا اأن الكثري 

هي  ميديا(  )ال�ضو�ضال  مواقع  يف  ُيثار  مما 

معلومات خاطئة. 

 وقال العب�ضي: »هناك الكثري من املعلومات 

ت�ضريح  اأن  نوؤكد  تداولها.  يتم  التي  اخلاطئة 

العمل املرن ل يخّول حامله اأن ي�ضبح �ضاحب 

اأو  يكفلهم،  اأو  اأجنبية،  بعمالة  ياأتي  اأو  عمل، 

�ضجالً  امتالكه  عرب  الأعمال  اأ�ضحاب  يناف�ض 

جتارًيا. جميع ما يتم تداوله لي�ض �ضحيًحا«. 

 وتابع »اأما ال�ضق الثاين من ال�ضوؤال، فهناك 

التوا�ضل  مواقع  يف  تداوله  يتم  مما  الكثري 

الوافدين  جمموع  �ضحيح.  غري  الجتماعي 

الذين �ضجلت اإ�ضابات بينهم ي�ضل اىل 1909 

فقط  عامالً   32 بينهم  من  وافدين،  عاملني 

اأ�ضيبوا باملر�ض، فيما  يحملون ت�ضريًحا مرًنا 

يحملون  الذين  من  وافًدا  ا  �ضخ�ضً  30 اأ�ضيب 

تاأ�ضرية زيارة، و18 وافًدا ملتحًقا، و8 حالت 

�ضجلت بينها الإ�ضابة تعود خلدم املنازل، لذا 

جند اأن 95% من جمموع الوافدين امل�ضابني هم 

ب�ضكل  موؤ�ض�ضات  لدى  وتعمل  قانونية  عمالة 

قانوين، ولي�ض من حاملي الت�ضريح املرن، او 

من الفئات الوافدة الأخرى«. 

 واأ�ضاف العب�ضي: »الفريو�ض ل يفّرق بني 

التاأ�ضرية  ونوعية  وافد،  واآخر  قانوين  عامل 

هي  احلياة  طريقة  واإمنا  الوافد،  يحملها  التي 

الوعي  الإ�ضابة. وو�ضول  فر�ض  من  تزيد  من 

هو املوؤثر، واليوم بتحليل الأرقام، جند اأن %89 

يحملون  هم  امل�ضابني  الوافدين  جمموع  من 

تاأ�ضريات وت�ضاريح عمل قانونية وطبيعية«. 

مع  التعاون  حول  �ضوؤال  على  رد   ويف 

عي�ضى  بنت  رنا  ال�ضيخة  اأكدت  ال�ضفارات، 

ال�ضفارات  جميع  مع  تعاون  وجود  خليفة  اآل 

مملكة  لدى  املعتمدة  الدبلوما�ضية  والبعثات 

البحرين، ل �ضيما ال�ضفارات التي لديها جاليات 

يتم  انه  اىل  لفتة  البحرين،  مملكة  يف  عاملة 

واحلالت،  الأرقام  على  ال�ضفارات  اطالع 

وتقوم اخلارجية على التوا�ضل املبا�ضر معهم، 

وت�ضهيل اأعمالهم يف اململكة. 

 ويف رد على �ضوؤال، اأكد العب�ضي اأن جميع 

الطلبات التي تقدم للهيئة اإلكرتونًيا، لفًتا اىل 

الهيئة يتم وفق موعد تفادًيا  اأن احل�ضور اىل 

ل  تو�ضّ اأن  على  م�ضّدًدا  الكتظاظ،  حلدوث 

لن  العمل  �ضاحب  مع  عمل  اتفاق  اإىل  العامل 

يتطلب ح�ضور العامل �ضخ�ضًيا اىل الهيئة، بل 

تقدمي �ضاحب العمل لأوراق العامل اإلكرتونًيا. 

اأكد  املرن،  للت�ضريح  العامل  تقدمي   وحول 

مع  يتوا�ضل  اأن  للعامل  ميكن  اأنه  العب�ضي 

عرب  ن�ضية  ر�ضالة  اإر�ضال  اأو  هاتفًيا،  الهيئة 

�ضتها الهيئة لذلك، وذلك قبل  الأرقام التي خ�ضّ

و�ضوله اىل مبنى الهيئة لتقلي�ض فرتة وجوده 

يف الهيئة ملدة ع�ضر دقائق فقط؛ بهدف تفادي 

الكتظاظ. 

اأن مهلة  اأكد العب�ضي   ويف رد على �ضوؤال، 

ت�ضحيح الو�ضع هي مهلة لتقنني و�ضع العامل، 

بحيث ي�ضبح له عنوان، ووظيفة معروفة اأمام 

الأجهزة املعنية. 

هو  البالد  عن  »الرتحيل  العب�ضي:   وقال 

�ضاأن �ضيادي للدولة، والعامل املخالف وجبت 

الظروف  ظل  يف  ولكن  بالده،  اىل  اإعادته 

الراهنة فهناك عوائق لإعادتهم ترتكز يف اإغالق 

و�ضعنا  لذلك  الرحالت،  وتوقف  املطارات، 

لعدم  العمالة  اأو�ضاع  لت�ضحيح  ت�ضهيالت 

اإمكانية تطبيق ترحيل العمالة املخالفة يف ظل 

الأبعاد  اأهمية  على  م�ضّدًدا  الراهنة،  الظروف 

حني تزال موانع ترحيل العامل املخالف«. 

التي  الدرا�ضة  حول  �ضوؤال  على  رد   ويف 

ف�ضل  بحلول  اجلائحة  انتهاء  اىل  خلُ�ضت 

الحتمالت  اأغلب  اأن  القحطاين  اأكد  ال�ضيف، 

يكون  قد   »19 »كوفيد  فريو�ض  اأن  اىل  ت�ضري 

مو�ضمًيا، دون اأن يقلل من عدم اإمكانية اإ�ضقاط 

الدول  جميع  على  الدرا�ضة  يف  جاء  ما  جميع 

كل  وظروف  الإ�ضابات  اأعداد  اختالف  ب�ضبب 

بلد. 

 وقال القحطاين: »يف حال انت�ضار اأي وباء 

اما  وهي  احتمالت،  عدة  فهناك  فريو�ضي، 

ينتهي بنف�ضه، اأو اأن يكون مو�ضمًيا«،  واأ�ضاف: 

»حتى الآن ل نعرف اإذا الفريو�ض قد انتقل من 

م�ضدر حيواين ب�ضكل قاطع، كل ما يتوافر من 

وحيوان  اخلفا�ض  م�ضدره  اأن  هو  معلومات 

بري«. 

موؤ�ضرات  وجود  اىل  القحطاين   ولفت 

فرتة  يعي�ض  ل  قد  كورونا  فريو�ض  اأن  اىل 

اأن  دون  ال�ضيف،  ف�ضل  فرتة  يف  طويلة 

تعطي  التي  املكيفات  وجود  تاأثري  من  يقلل 

يطّبق  اأن  اأهمية  على  م�ضّدًدا  للجو،  برودة 

جميع  على  تطبيقه  مت  ما   »19 »كوفيد  على 

الأوبئة. 

 ويف رد على �ضوؤال، اأكدت ال�ضلمان وجود 

التي تتعامل  الأدوية  كميات جيدة من جميع 

قد  البحرين  اأن  اىل  لفتة   ،»19 »كوفيد  مع 

بالتعامل  فعاليتها  اأثبتت  اأدوية  ا�ضتخدمت 

اأعرا�ض املر�ض.  مع 

كل  اأن  املانع  اأكد  اآخر،  �ضعيد   على 

اإجراءات  مع  بالتعامل  قيا�ضاتها  لها  دولة 

الإجراءات  وتخفيف  الدولة  مرافق  فتح 

اتخذت  قد  البحرين  ان  معترًبا  الحرتازية، 

ينا�ضبها.  ما  اإجراءاتها وفق 

ذاته  ال�ضوؤال  على  القحطاين  علّق   فيما 

والتجمعات  املرافق  فتح  اإعادة  اإن  بالقول 

لتفادي  تدريجًيا؛  يكون  اأن  يجب  الدول  يف 

الثانية من اجلائحة.  املوجة 

ال�ضلمان  اأكدت  مت�ضل،  �ضياق   ويف 

هي  اململكة  جتريها  التي  الفحو�ضات  اأن 

زادت  كلما  اإذ  الوطنية،  اخلطة  �ضمن  من 

اإجراءات  جودة  زادت  كلما  الفحو�ضات 

اأن  على  م�ضّددة  الفريو�ض،  مبكافحة  الدولة 

اإىل  باإجراءتها،  م�ضرية  م�ضتمرة  البحرين 

عليهم  ينطبق  التي  الأفراد  جميع  اختبار 

اأو  اخلارج،  من  القادمني  اأي  احلالة،  تعريف 

لفتة  املر�ض،  اأعرا�ض  عليهم  يظهر  الذين 

اجلميع  مع  خرباتها  تتبادل  البحرين  اأن  اىل 

بروتوكولتها  تطوير  وحتاول  الدول، 

املر�ض.  م�ضتجدات  العالجية وفق 

   متام �أبو�صايف:

�أعلنت وكيل وز�رة �خلارجية �ل�صيخة رنا بنت عي�صى �آل خليفة �أن وز�رة �خلارجية متكنت حتى �لآن من �إجالء نحو 3800 مو�طن بحريني من دول 

خمتلفة، من �أ�صل 6422 مو�طنًا �صجلو� بياناتهم ورغبتهم يف �لعودة �ىل وطنهم، م�صّددة على �أن �لعمل ما ز�ل م�صتمًر� لإجالء باقي �ملو�طنني �لذين يبلغ 

عددهم نحو 2544 مو�طنًا، وذلك وفق جدول زمني ينتهي يف نهاية مايو �لقادم .

 وقالت �ل�صيخة رنا بنت عي�صى �آل خليفة، خالل �ملوؤمتر �ل�صحايف �لذي ُعقد ع�صر يوم �أم�س للفريق �لوطني �لبحريني للت�صدي لـ»كورونا - كوفيد 19«، 

بح�صور �لرئي�س �لتنفيذي لهيئة تنظيم �صوق �لعمل �أ�صامة بن عبد�هلل �لعب�صي، ووكيل وز�رة �ل�صحة وليد �ملانع، و��صت�صاري �لأمر��س �ملعدية مقدم طبيب 

مناف �لقحطاين، و��صت�صارية �لأمر��س �ملعدية جميلة �ل�صلمان، �إن �ملو�طنني �لعائدين �ىل �أر�س �لوطن مت �إجالوؤهم من 11 دولة، هي �لهند، �لأردن، م�صر، 

رو�صيا، تركيا، باك�صتان، �إير�ن، �ل�صعودية، �لإمار�ت، �صلطنة ُعمان، و�لكويت، م�صرية �ىل �أن �لهند قد تطلبت جهوًد� م�صاعفة؛ وذلك حل�صر �لبحرينيني �ملقيمني 

هناك يف �أقاليم خمتلفة ومتباعدة جغر�فيًا. 

 و�أكدت �ل�صيخة رنا �أن خطة �لإجالء �لتي ُو�صعت بالتن�صيق مع وز�رة �ل�صحة متا�صت مع �ل�صتعد�دت �لطبية يف �ململكة، ووفق �ملعايري �ملعتمدة من قبل 

منظمة �ل�صحة �لعاملية، �إذ قامت �لبعثات �لدبلوما�صية بالتو��صل مع �ملو�طنني �ملوجودين يف �خلارج لرتتيب رحالت �لعودة لهم. 

خمــــــالــــــفــــــة  لــــــعــــــمــــــالــــــة  مــــــنــــــهــــــا   % 9 الــــــــــوافــــــــــديــــــــــن  بــــــــــن  ــــــــــابــــــــــات  اإ�ــــــــــص  1909 تـــــ�ـــــصـــــجـــــيـــــل 

�ـــــصـــــريـــــًرا  2473 اإىل  تــــ�ــــصــــل  احلـــــكـــــومـــــيـــــة  والــــــــعــــــــالج  الـــــــعـــــــزل  ملـــــــراكـــــــز  ــــتــــيــــعــــابــــيــــة  اال�ــــص ـــــة  ـــــطـــــاق ال
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اأ�سادت بقرارات رئي�س الوزراء دعم �سائقي الأجرة واملدربني

»�سيدات الأعمال« تثمن توجيهات امللك بدفع رواتب البحرينيني بـ»اخلا�س«

تزيد الرقعة اخل�سراء وتكلفتها 125 األف دينار.. حميدان: 

تنفيذ 3 م�سروعات جتميلية يف العا�سمة خالل العام اجلاري

اأ�سادت بتفعيل ال�ست�سارات الطبية عن بعد لنزلء مراكز الإ�سالح 

»الوطنية حلقوق الإن�سان« تثمن جهود اإجالء املواطنني يف اخلارج

الأعمال  �ضيدات  ثمنت جمعية 

امللكية  التوجيهات  البحرينية 

ال�ضامية حل�ضرة �ضاحب اجلاللة 

خليفة،  اآل  عي�ضى  بن  حمد  امللك 

رواتب  املفدى،  بدفع  البالد  عاهل 

بالقطاع  البحرينيني  املواطنني 

ومايو  اأبــريــل  لأ�ضهر  اخلا�ص 

ويونيو، واأكدت اجلمعية يف بيان 

لكافة  الكبري  تقديرها  �ضحفي 

اتخذت  التي  واجلهود  الإجراءات 

ملواجهة  الر�ضيدة  القيادة  قبل  من 

العاملي  النت�ضار  انعكا�ضات 

 COVID ــا  ــورون ك لفريو�ص 

مبا  املحلي  امل�ضتوى  على   19

ي�ضاهم يف دعم القت�ضاد الوطني 

و�ضالمة  �ضحة  على  ويحافظ 

مع  بالتوازي  واملقيمني  املواطنني 

وم�ضرية  الدولة  برامج  ا�ضتمرار 

التنمية  م�ضاعي  وحتقيق  عملها، 

امل�ضتدامة ل�ضالح املواطنني.

قرارات  اجلمعية  ثمنت  كما 

�ضاحب ال�ضمو امللكي الأمري خليفة 

بن �ضلمان اآل خليفة رئي�ص الوزراء 

املوقر بتخ�ضي�ص حمفظتني الأوىل 

�ضيارات  �ضائقي  من   950 لدعم 

امل�ضرتك  النقل  و�ضائقي  الأجــرة 

ل  مببلغ  واحلافالت  والبا�ضات 

ملدة  �ضهرياً  دينار   300 يتجاوز 

لدعم  الثانية  واملحفظة  اأ�ضهر،   3

ل  مببلغ  �ضياقة  ــدرب  م  829

يتجاوز 300 دينار �ضهرياً وملدة 

3 اأ�ضهر على األ يكون لديهم �ضجل 

جتاري اأو معا�ص تقاعدي.

الوزراء  جمل�ص  قرار  وكذلك 

جمموعه  ملا  كاملة  الرواتب  دفع 

الأطفال  ريا�ص  يف  عاملة   422

احل�ضانة  دور  يف  عاملة  و102 

الهيئة  يف  عليهم  املوؤمن  غري  من 

العامة للتاأمني الجتماعي.

ــيــدة الأعــمــال  وقــالــت �ــض

اجلمعية  رئي�ضة  جناحي  اأحالم 

»التوجيهات ال�ضامية جلاللة امللك 

ــوزراء  ال رئي�ص  �ضمو  ــرارات  وق

ال�ضوق  متاما،  وقتها  يف  �ضدرت 

مير بحالة ا�ضتثنائية غري م�ضبوقة، 

القرارات  هذه  ت�ضاهم  اأن  وناأمل 

ال�ضغرية  ال�ضركات  �ضمود  يف 

بال�ضوق املحلي واأن ت�ضتعيد جزءا 

اأعقاب  يف  بالتدريج  عافيتها  من 

الأزمات املتوالية التي مرت عليها 

يف الفرتات الأخرية، ل �ضك اأن هذه 

ال�ضتقرار  ت�ضمن  �ضوف  القرارات 

امل�ضا�ص  وعـــدم  وال�ــضــتــدامــة 

للمواطنني،  املعي�ضة  مب�ضتوى 

اأ�ضحاب  قــدرة  �ضتعزز  وكذلك 

العمل يف حال تعر�ضهم لأية اآثار 

�ضلبية جراء تاأثر الأعمال ووترية 

اأكرث قدرة على  القت�ضاد بجعلهم 

ا�ضتثنائية  ظروف  اأية  مواجهة 

ناجتة عن الو�ضع العاملي القائم«.

واأثنت جناحي على ال�ضتعانة 

التعطل  �ضد  التاأمني  ب�ضندوق 

تبعات  مــن  ـــزء  ج حتــمــل  يف 

امل�ضاهمة  هذه  اإن  وقالت  الأزمة، 

لكي  املنا�ضب  الوقت  يف  جــاءت 

ال�ضتقرار  يف  ال�ضندوق  ي�ضهم 

وال�ضتدامة، م�ضرية اإىل اأن فوائده 

واملوظفني  العمال  على  �ضتنعك�ص 

ب�ضكل  واملجتمع  العمل  واأ�ضحاب 

ال�ضتقرار  يف  و�ضي�ضهم  ــام،  ع

غري  اآثار  اأية  وتقليل  القت�ضادي 

انت�ضار  تاأثري  دواعي  من  مرغوبة 

فريو�ص كورونا.

بتعامل  جناحي  ــادت  ــض واأ�

واحلكومة  الر�ضيدة  الــقــيــادة 

املوقرة مع ملف كورونا على كافة 

امل�ضاركني  كافة  وجهود   ال�ضعد، 

لنت�ضار  الت�ضدي  عمليات  يف 

راأ�ضهم   »فريق  وعلى  الفريو�ص 

البحرين« بقيادة �ضمو ويل العهد 

جمل�ص  لرئي�ص  الأول  النائب 

الوزراء حفظه اهلل  ورعاه. . مثمنة 

اجلهود اجلبارة التي بذلها »فريق 

الدولة  اأجهزة  وجميع  البحرين« 

خط  الطبي  الطاقم  راأ�ضهم  وعلى 

هذا  مواجهة  يف  الأول  الــدفــاع 

الوباء.

وكانت احلكومة قد اأعلنت يف 

والتنمية  العمل  لوزير  ت�ضريح 

عن  حميدان  جميل  الجتماعية 

البحرينيني  املواطنني  رواتب  دفع 

اخلا�ص  القطاع  يف  العاملني 

لأ�ضهر اأبريل ومايو ويونيو للعام 

لدى  م�ضجل  هو  ملا  وفقاً   2020

الهيئة العامة للتاأمني الجتماعي، 

دينار  مليون   215 تبلغ  بتكلفة 

لتغطية اأ�ضهر ابريل ومايو ويونيو 

2020، مبعدل �ضهري يفوق 70 

الوزير  واأو�ضح  دينار. .  مليون 

بال�ضتفادة  �ضيتم  الأجور  دعم  اأن 

من وفورات �ضندوق التاأمني �ضد 

العمال  فيها  اأ�ضهم  التي  التعطل 

واأ�ضحاب العمل واحلكومة.

باأنها  العا�ضمة  اأمانة  قالت 

امل�ضاريع  تنفيذ  يف  ما�ضية 

خمتلف  يف  التجميلية  الزراعية 

العا�ضمة تعزيًزا  مناطق حمافظة 

التي  امل�ضتدامة  للتنمية احل�ضرية 

تهدف اإىل اإبراز العنا�ضر اجلمالية 

ــادة  زي طريق  عــن  املنطقة  يف 

ينعك�ص  التي  اخل�ضراء  الرقعة 

التوازن  على  الإيجابي  مردودها 

البيئي والواجهة اجلمالية.

الأمانة  اأن  حميدان  واأكــدت   

م�ضاريع   3 تنفيذ  على  »تعمل 

الرقعة  زيادة  �ضاأنها  من  تنموية 

م�ضاحات  ــاد  ــج واإي اخلــ�ــضــراء 

م�ضروع  منها  وترفيهية،  زراعية 

يف  ويتمثل  القد�ص  �ضارع  جتميل 

الو�ضطي  اخلط  وزراعــة  جتميل 

بني  املح�ضور  القد�ص  �ضارع  من 

دوار احلروف اإىل مدر�ضة احلكمة 

بطول 2 كيلومرت«.

امل�ضروع  »�ضي�ضمل  وتابعت 

الري  �ضبكة  ومد  املوقع  تهيئة 

من  و150  نخلة   70 وزراعــة 

من  و580  الكا�ضيا  اأ�ــضــجــار 

زراعــة  جانب  اإىل  ال�ضباريات 

نباتي وع�ضب على م�ضاحة  غطاء 

وزراعـــة  مــربــع  مــرت   20000

تكلفة  تبلغ  اإذ  املو�ضمية،  الزهور 

ومن  دينار،  األــف   90 امل�ضروع 

�ضهر  امل�ضروع  من  النتهاء  املوؤمل 

اإىل  واأ�ــضــارت   ،»2020 يوليو 

اأم  حديقة  تاأهيل  »م�ضروع  اأن 

األعاب  اإ�ضافة  يت�ضمن  احل�ضم 

اخلا�ضة  الحــتــيــاجــات  لـــذوي 

وزراعات  اإ�ضافية  اأطفال  واألعاب 

الرقعة  من  اإ�ضافية  م�ضاحات 

مميزة  اأنــواع  تت�ضمن  اخل�ضراء 

من ال�ضجريات والنباتات الع�ضبية 

توفري  جانب  اإىل  الظل،  واأ�ضجار 

جل�ضات للعوائل«.

بامل�ضروع  يتعلق  وفيما   

الثالث، قالت »هو م�ضروع جتميل 

ي�ضعب  التي  اجل�ضور  اأ�ضفل 

اأ�ضعة  و�ضول  لعدم  زراعتها 

ال�ضم�ص عن طريق اإ�ضافة عنا�ضر 

ملونة خمتلفة،  واأحجار  جتميلية 

وذلك بتجميل منطقتني بالعا�ضمة 

الأوىل اأ�ضفل ج�ضر ال�ضيف مب�ضاحة 

واأردفـــت  مــربــع«،  مــرت   3100

املمتد من  اأ�ضفل اجل�ضر  »والثانية 

بنك مب�ضاحة 340  �ضيتي  تقاطع 

لتكون امل�ضاحة الكلية 3540 مرًتا 

الت�ضميم  ي�ضيف  حيث  مربًعا، 

املمتدة  للمناطق  جمالية  مل�ضة 

الألــوان  بتداخل  اجل�ضور  اأ�ضفل 

واخلطوط املتموجة لتعطي طابع 

اأمواج البحر، والبحر يرمز لرتاث 

اأهايل  به  ا�ضتهر  وما  البحرين 

به،  وعالقتهم  قدمًيا  البحرين 

وتبلغ التكلفة للم�ضروع 12348 

من  النتهاء  املوؤمل  من  اإذ  ديناًرا، 

امل�ضروع نهاية ال�ضهر اجلاري«.

ــة مـــاريـــا خـــوري  ــا�ــض ــرئ ب

اأحمد  حميد  الدكتور  وع�ضوية 

وعمار  العرادي  ورو�ضة  ح�ضني 

ــاي، عــقــدت جلنة  ــن ــب ال ــد  ــم اأح

واملتابعة  والر�ضد  ال�ضكاوى 

عن  املعتاد  ال�ضهري  اجتماعها 

اللجنة  رئي�ضة  رحبت  حيث  ُبعد، 

اللجنة  يف  البناي  عمار  بع�ضوية 

اللجنة  هذه  يف  عمله  اأن  معتربة 

مع  التوا�ضل  زيادة  يف  �ضي�ضاهم 

اأطياف املجتمع كافة.

اإىل  التهنئة  اللجنة  ورفعت 

جميع املواطنني واملقيمني مبنا�ضبة 

املــبــارك،  رم�ضان  �ضهر  حلول 

متمنية اأن يعوده اهلل على اجلميع 

واأن  وال�ضالمة،  ال�ضحة  مبوفور 

يف  البحرين  �ضعب  بني  يجمع 

حمبة واإخوة اإن�ضانية، موؤكدة على 

�ضرورة التزام املواطنني واملقيمني 

بالإر�ضادات والتوجيهات ال�ضادرة 

لتجاوز  املخت�ضة  اجلهات  من 

جائحة كورونا.

اجلهود  اللجنة  ثمنت  كما 

الوطنية املخل�ضة لإجالء املواطنني 

�ضدور  بعد  ل�ضيما  اخلــارج،  يف 

ا  قرار تعجيل تلك الإجراءات حر�ضً

الوطن  اإىل  عودتهم  �ضمان  على 

اأ�ضرع وقت تفادًيا لأي خماطر  يف 

فريو�ص  تف�ضي  ب�ضبب  عليهم 

بتوجيهات  م�ضيدة  ــا،  ــورون ك

ــري  الأم امللكي  ال�ضمو  �ضاحب 

ويل  خليفة  اآل  حمد  بن  �ضلمان 

النائب  الأعلى  القائد  نائب  العهد 

ــوزراء  ال جمل�ص  لرئي�ص  الأول 

الوطنية  بالناقلة  بال�ضتعانة 

اخلليج(  )طريان  البحرين  ململكة 

يف عملية الإجالء.

اللجنة  رئي�ضة  ــت  ــاط واأح

التي  بالإجراءات  علًما  الأع�ضاء 

لالإ�ضالح  العامة  الإدارة  اتخذتها 

الداخلية  وزارة  يف  والتاأهيل 

امل�ضورة  تقدمي  خدمة  تفعيل  عرب 

املراكز  لنزلء  بعد  عن  الطبية 

لهم،  املنا�ضب  العالج  وو�ضف 

�ضعًيا للحفاظ على �ضحة و�ضالمة 

النزلء والفراد، الأمر الذي يعك�ص 

ال�ضحية  الرعاية  بتقدمي  الهتمام 

كل  يف  للنزلء  املنا�ضب  والعالج 

موؤكدة  خا�ضة،  ب�ضفة  الظروف 

الإجــراءات  تلك  مثل  اأن  اللجنة 

الرتقاء  يف  ت�ضهم  الحــرتازيــة 

بجودة اخلدمات املقدمة لنزلء تلك 

الطبية  اخلدمات  ل�ضيما  املراكز، 

حقوق  بذلك  تعزز  التي  منها، 

الإن�ضان ب�ضفة عامة. 

ــت الــلــجــنــة خــالل  ــطــرق وت

املوؤ�ض�ضة  جهود  اإىل  اجتماعها 

خالل الفرتة املا�ضية عرب الزيارات 

العزل  مراكز  اإىل  بها  قامت  التي 

والــعــالج واحلــجــر الحـــرتازي 

ال�ضحي، ومقابلة الطواقم الطبية، 

هذه  يف  احلــالت  مع  والتوا�ضل 

توافر  مــدى  من  للتاأكد  املــراكــز 

اأ�ضا�ضيات حقوق الإن�ضان الواجب 

التوا�ضل  اإىل  بالإ�ضافة  مراعاتها، 

على  لالطالع  الوافدة  العمالة  مع 

ظروفهم املعي�ضية، ول�ضمان توافر 

والنظافة  ال�ضالمة  ا�ضرتاطات 

لهم  املقدمة  ال�ضحية  والرعاية 

عليها  املتعارف  املعايري  ح�ضب 

دولًيا، ف�ضالً عن توافر املاء والغذاء 

ال�ضاعة،  مدار  على  لهم  املنا�ضب 

اأهمية  على  اللجنة  اأكــدت  حيث 

من  للتاأكد  الزيارات  تلك  ا�ضتمرار 

الأ�ضا�ضية  بحقوقهم  اجلميع  متتع 

الد�ضتور  مبوجب  لهم  املكفولة 

وال�ضكوك  الوطنية  والقوانني 

الإقليمية والدولية ذات العالقة يف 

ظل هذه الظروف ال�ضتثنائية التي 

ت�ضهدها اململكة. 

اللجنة ما مت  ناق�ضت  ثم  ومن 

قراراتها وتو�ضياتها  ب�ضاأن جممل 

فيها  اتخذ  ما  وتدار�ضت  ال�ضابقة 

من اإجراءات، وا�ضتعر�ضت اللجنة 

وامل�ضاعدات  ال�ضكاوى،  من  عدًدا 

الر�ضد  وحالت  املقدمة  القانونية 

وو�ضائل  الإعــالم  و�ضائط  عرب 

الفرتة  الجتماعي خالل  التوا�ضل 

 ،2020 اأبريل  وحتى  مار�ص  من 

والتي بلغت )3( �ضكاوى تنوعت 

ال�ضحة  يف  احلق  بني  م�ضامينها 

اجل�ضدية  ال�ضالمة  يف  ــق  واحل

كما  العمل،  يف  واحلق  واملعنوية 

قانونية،  م�ضاعدة   )30( وقدمت 

عرب  ــة  حــال  )14( ور�ــضــدت 

و�ضائط الإعالم وو�ضائل التوا�ضل 

تلقيها  عن  ف�ضالً  الجتماعي، 

ال�ضاخن  ات�ضالً عرب اخلط   )77(

الفرتة  خالل  للموؤ�ض�ضة  املجاين 

املذكورة، واأ�ضافت اللجنة اأنه من 

الوطنية  املوؤ�ض�ضة  حر�ص  منطلق 

تطبيق  يف  الفعالة  امل�ضاركة  على 

ل�ضنة   )18( رقم  القانون  اأحكام 

2017 ب�ضاأن العقوبات والتدابري 

اإعــادة  يف  وامل�ضاهمة  البديلة، 

اإدماج من تنطبق عليهم اأحكام هذا 

القانون يف املجتمع، فقد خ�ض�ضت 

تتما�ضى  التي  الوظائف  من  عدًدا 

اأجله  من  �ضرع  الذي  الهدف  مع 

القانون.

»جمل�س العا�سمة« ي�سيد مببادرة 

»تد�سني الآيلة لل�سقوط« يف الدائرة اخلام�سة

تد�سني الن�سخة الثانية للحملة عرب الف�ساء الإلكرتوين

بلدية »ال�سمالية« تطلق حملة »بيئتنا غري يف �سهر اخلري«

بهزاد: توفري الإمكانات التي

 ت�سمح للمراأة بالتميز واإثبات كفاءتها

العا�ضمة  اأمانة  جمل�ص  رئي�ص  اأ�ضاد 

رئي�ص  مببادرة  طــرادة  �ضالح  املهند�ص 

اللجنة املالية والقت�ضادية مبجل�ص النواب 

البيوت  م�ضروع  بتد�ضني  ال�ضلوم  اأحمد 

الآيلة لل�ضقوط بالدائرة اخلام�ضة مبحافظة 

العا�ضمة.

واأكد طرادة اأن جمل�ص اأمانة العا�ضمة 

على ا�ضتعداد للتعاون مع النائب واللجنة 

اأجل  من  اخلام�ضة  الدائرة  يف  الت�ضاورية 

اإجناز هذا امل�ضروع، لفًتا اإىل دعم املجل�ص 

لكل املبادرات التي من �ضاأنها اأن ت�ضهم يف 

يف  والعمرانية  التنموية  امل�ضاريع  تنفيذ 

العا�ضمة.

مكتب  بتزويد  قام  املجل�ص  اأن  وبني 

الآيلة  البيوت  طلبات  بقائمة  النائب 

برنامج  يف  مدرجة  كانت  التي  لل�ضقوط 

تنمية املدن والقرى �ضابًقا ومل يتم بناوؤها 

�ضوؤون  وزارة  من  امل�ضروع  حتويل  ب�ضبب 

البلديات اإىل وزارة الإ�ضكان.

اأن  �ضك  »ل  املجل�ص  رئي�ص  واأ�ضاف 

العمل البلدي هو عمل تكاملي بني املجل�ص 

كل  يف  املوجودة  واملوؤ�ض�ضات  ــايل  والأه

دائرة، ول نغفل جمل�ص النواب اإذ مل�ضنا من 

ال�ضادقة  الرغبة  العا�ضمة  نواب  من  كثري 

حتقيق  اأجل  من  املجل�ص  مع  التعاون  يف 

اأر�ص  على  واإجنازها  اخلدمية  امل�ضاريع 

الواقع«.

اإىل  نتطلع  »نحن  ــرادة  ط واأو�ــضــح 

اخلا�ص  القطاع  قبل  مــن  م�ضاهمات 

واملوؤ�ض�ضات يف كل دوائر العا�ضمة انطالًقا 

بها  تلتزم  التي  الجتماعية  امل�ضوؤولية  من 

هذه املوؤ�ض�ضات يف كل منطقة من املناطق، 

عرب  ــرى  اأخ م�ضاريع  ن�ضهد  اأن  وناأمل 

امل�ضاهمات التعاونية يف مناطق العا�ضمة«.

ال�ضمالية  املنطقة  بلدية  اأطلقت 

الن�ضخة  البلدي  املجل�ص  مع  بالتعاون 

�ضهر  يف  غري  »بيئتنا  حملة  من  الثانية 

رم�ضان  �ضهر  حلول  مبنا�ضبة  اخلــري« 

حتمل  الإلكرتوين،  الف�ضاء  عرب  املبارك 

ر�ضالة هدفها زيادة الوعي البيئي بق�ضية 

على  ال�ضلبي  وتاأثريها  املنزلية  املخلفات 

البيئة.

اأهمية  على  البيئية  احلملة  توؤكد  كما 

العالقة  يف  الجتماعي  ال�ضلوك  تغيري 

ثقافة  وبناء  لالإن�ضان،  البيئي  املحيط  مع 

ال�ضراكة  مبداأ  على  القائمة  امل�ضوؤولية 

وتغيري  العامة  النظافة  على  احلفاظ  يف 

عمال  على  العتماد  يف  ال�ضائدة  املفاهيم 

النظافة وتر�ضيخ قيم امل�ضوؤولية امل�ضرتكة 

يف �ضون نظافة حميطنا البيئي، كما ت�ضمل 

مع  بالتعامل  عامة  اإر�ضادات  على  احلملة 

النفايات املنزلية يف �ضهر رم�ضان املبارك 

واأوقات اإخراجها.

املنطقة  بلدية  ــام  ع مدير  وقــالــت 

الف�ضالة  ملياء  املهند�ضة  ال�ضمالية 

ــداف  الأه من  انطالًقا  تاأتي  احلملة  اإن 

وزارة  لــروؤيــة  املحققة  ال�ضرتاتيجية 

والتخطيط  البلديات  و�ضوؤون  الأ�ضغال 

�ضامل  بلدي  عمل  يف  الطموحة  العمراين 

وال�ضراكة  ال�ضتدامة  اأ�ضا�ص  على  قائم 

وزير  لتوجيهات  وتنفيًذا  املجتمعية 

والتخطيط  البلديات  و�ضوؤون  الأ�ضغال 

بن عبداهلل خلف  املهند�ص ع�ضام  العمراين 

ووكيل الوزارة ل�ضوؤون البلديات املهند�ص 

ال�ضيخ حممد بن اأحمد اآل خليفة، ب�ضرورة 

تكثيف حمالت التوعية البيئية وا�ضتغالل 

جميع املنا�ضبات الدينية والوطنية.

هذا  يف  احلملة  اأن  الف�ضالة  واأ�ضافت 

الإلكرتوين  الف�ضاء  عرب  انطلقت  العام 

ملكافحة  ال�ضتثنائية  للظروف  نظًرا 

عامة  اإر�ضادات  و�ضملت  كورونا،  فريو�ص 

املنزل  يف  باجللو�ص  لاللتزام  للجمهور 

الكمامات  من  للتخل�ص  ال�ضليمة  والطرق 

ل�ضالمتهم. والقفزات 

مبجل�ص  الفر�ص  تكافوؤ  جلنة  عقدت 

الأول  اجتماعها  واملــزايــدات  املناق�ضات 

للمجل�ص  العام  الأمني  برئا�ضة  العام،  لهذا 

الدكتور حممد بهزاد، افرتا�ضًيا عرب تقنية 

جلهود  ا�ضتكمالً  وذلك  املرئي،  الت�ضال 

يف  وم�ضاعدتها  ــراأة  امل دعم  يف  املجل�ص 

تبوء مكانتها جنًبا اإىل جنب مع الرجل يف 

م�ضرية التنمية ال�ضاملة التي تقودها البالد، 

يف �ضوء التوجيه ال�ضامي ل�ضاحب اجلاللة 

اآل خليفة ملك مملكة  امللك حمد بن عي�ضى 

الوطني  النموذج  بتفعيل  املفدى  البحرين 

تكافوؤ  اإطار  يف  املــراأة  احتياجات  لإدمــاج 

املجل�ص  توجيهات  على  وبناًء  الفر�ص، 

الأعلى للمراأة.

ومت خالل الجتماع ا�ضتعرا�ص عدد من 

املو�ضوعات، منها تفعيل املبادرات املتعلقة 

تكافوؤ  اإطار  يف  املراأة  احتياجات  باإدماج 

التي  امل�ضاندة  اخلدمات  وتوفري  الفر�ص، 

من �ضاأنها حتقيق ا�ضتدامة امل�ضاركة الفعالة 

وتقدمي  تطبيقها  متابعة  جانب  اإىل  للمراأة، 

الأعلى  بالتن�ضيق مع املجل�ص  ال�ضت�ضارات 

للمراأة وديوان اخلدمة املدنية.

املناق�ضات  ملجل�ص  العام  الأمني  وقال 

واملزايدات الدكتور حممد بهزاد اإن املجل�ص 

دور  تعزيز  جمال  يف  كبرًيا  �ضوًطا  قطع 

اأن  كما  القيادية،  مهاراتها  وتنمية  املراأة 

املراأة متثل اليوم 50% من اإجمايل موظفي 

املجل�ص، موؤكًدا حر�ص املجل�ص على توفري 

بالتميز  للمراأة  ت�ضمح  التي  الإمكانات  كل 

مع  امل�ضاواة  قدم  على  كفاءتها  واإثبات 

الرجل.

واأكد على دعم املجل�ص للجهود الوطنية 

يف جمال تكري�ص مبداأ تكافوؤ الفر�ص واإدماج 

يف  الوطنية  الربامج  يف  املراأة  احتياجات 

املراأة  لنهو�ص  الوطنية  تنفيذ اخلطة  اإطار 

املجل�ص  م�ضاعي  يدعم  اإنه  كما  البحرينية، 

اخلطة  تنفيذ  متابعة  يف  للمراأة  الأعلى 

الوطنية لنهو�ص املراأة البحرينية.

تكافوؤ  تعزيز  على  اللجنة  وتعمل 

املناق�ضات  جمل�ص  موظفي  بني  الفر�ص 

واملزايدات يف التعيني والتدريب والبتعاث 

مــراعــاة  و�ضمان  الوظيفي  ــي  ــرتق وال

احتياجات املراأة العاملة، وحت�ضني و�ضعية 

التغلب  اإىل  بالإ�ضافة  عملها،  وبيئة  املراأة 

تواجه  التي  وال�ضعوبات  املعوقات  على 

تطبيق مبداأ تكافوؤ الفر�ص، اإىل جانب دعم 

جهود املجل�ص الأعلى للمراأة وتفعيل ون�ضر 

ح�ضب  املــراأة  احتياجات  واإدمــاج  جهوده 

لنهو�ص  املعتمدة  الوطنية  اخلطة  برامج 

املراأة البحرينية.

�صالح طرادة

اأحالم جناحي

ملياء الف�صالة

�صوقية حميدان

د. حممد بهزاد
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امل��و���ص��م ال���ث���اين م���ن ���ص��ل�����ص��ل��ة الأن�������ص���اري و»ق���دمي���ه امل��ت��ج��دد«

تبادر »دارة الأن�شاري للفكر والثقافة«*، بالتعاون مع جريدة »الأيام«، كنا�شر ح�شري، باإعادة ن�شر بع�ض 

مقالت اأ. د. حممد جابر الأن�شاري »بت�شرف«، وحتمل املقالت املختارة قراءة للحا�شر من ما�ٍض قريب.

على العامل العتذار

 حل�صارة دملون لتجاهلها طوياًل.. 

د. حممد جابر الأن�صاري

ات�ضاع  من  الطبيعية  البحرين  لإقليم  ما  �ضوء  يف 

من  بد  فال  العربية،  اجلغرافيا  يف  وح�ضاري  تاريخي 

هذا  مركز  متثل  املعا�ضرة  البحرين  دولة  اأن  الإي�ضاح 

الإقليم الوا�ضع املتميز ثقافياً واجتماعياً، والذي كان ميتد من جنوب �ضط 

�ضرق  يف  الإح�ضاء  منطقة  مع  ويتداخل  عمان  �ضاحل  �ضمال  اإىل  العرب 

لبد  احلديث  الع�ضر  مطلع  اإىل  للبحرين  اإ�ضارة  واأية  العربية.  اجلزيرة 

على اجلانب  الأطول ح�ضوراً  ال�ضاحلي  الف�ضاء  اعتبارها هذا  تاأخذ يف  اأن 

العربي من اخلليج. 

�ضايك�س  خطة  ق�ضمت  مثلما  باأنه  للبحرين  ال�ضيا�ضي  التاريخ  وي�ضري 

بيكو بالد ال�ضام اإىل كيانات �ضيا�ضية اأ�ضغر، حدث ما ي�ضبه ذلك للبحرين 

بخطة مماثلة بني بريطانيا والدولة العثمانية بدءاً من منت�ضف القرن التا�ضع 

ع�ضر. وانح�ضر ال�ضم يف الأرخبيل الذي �ضد عنه احلاجز البحري القائم 

بينه وبني الرب ال�ضحراوي معظم موجات الت�ضحر اجلغرايف والجتماعي 

التي تعر�ضت لها مراكز احل�ضارة العربية يف امل�ضرق واملغرب.

اجلزر  بجغرافية  املتمتع  الوحيد  العربي  البلد  بذلك  البحرين  وغدت 

ب�ضفة تامة. فتنامى جمتمعها احل�ضري بدرجة اأكرث عراقة دون تقطع. فهذا 

امللحظ، كما ينطبق على البحرين يف الع�ضر العربي ينطبق على ح�ضارة 

دملون قبل التعريب، فدملون هي معظم ال�ضاحل كاإقليم، وهي اجلزر كمركز 

لهذه احل�ضارة التي تغافل عنها العامل طويالً وحان الوقت ليقدم اعتذاره 

اإليها..

الفرن�ضية على  احداثيات احلملة  الثامن ع�ضر، ومع  القرن  نهاية  فمنذ 

الفرعونية  امل�ضرية  احل�ضارة  معطيات  على  يتعرف  العامل  بداأ  م�ضر، 

ال�ضرق  بح�ضارات  ينقطع  مل  ا�ضت�ضراقي  اآثاري  اهتمام  ذلك  وتال  القدمية، 

الأدنى القدمي. ورغم ذلك، كان على ح�ضارة دملون/ البحرين اأن تنتظر بعد 

ذلك التاريخ قرنني من الزمن مطمورة حتت طبقات الأر�س ليبداأ العامل يف 

التعرف اإىل بع�س معاملها يف نهاية القرن الع�ضرين. األ يبدو هذا التاأخري يف 

الك�ضف عن احلقيقة الدملونية اأمراً غري عادل مقارنة باحل�ضارات الأخرى؟

وبينما كانت �ضركات النفط الغربية منذ مطالع القرن الع�ضرين تهرع 

اإىل حفر طبقات الأر�س يف املنطقة املحيطة بالبحرين –براً وبحراً- بحثاً 

عن الذهب الأ�ضود، فاإن �ضهيتها للمعامل الأثرية احل�ضارية مل تكن بالرغبة 

القرن -  منت�ضف  منذ  الدالة عليها  الإ�ضارات  ذاتها، رغم ظهور  وال�ضراهة 

الآخرون يف  الغربيون  ثم زمالئهم  الدمناركيون  املنقبون  بداأ  وذلك عندما 

التنقيب عن بع�س اآثار دملون على مراحل متقطعة ومتدرجة. 

امل�ضرقية  احل�ضارة  هذه  له  املحركة  والقوى  الآثار  علم  ظلم  لقد 

ذاته،  اجل�ضدي  اخللود  حلم  الفرعونية  مع  التي حتمل  القدمية  اخلليجية 

والتي عا�ضرت احل�ضارة ال�ضومرية يف العراق وا�ضتثارت خيال مبدعيها 

مبا خلفوه عن دملون من اأ�ضعار دينية لفتة.

ورغم ما تراكم من مكت�ضفات دملون حتى الآن، فاإنها ما زالت ح�ضارة 

�ضامتة مل تنطق، اأعني اأن لغتها مل تكت�ضف بعد. وبانتظار اأن تكت�ضف اللغة 

الدملونية وحتل رموزها لإنطاق هذه احل�ضارة البحرينية القدمية مثلما حل 

�ضامليون رموز اللغة الهريوغليفية قبل قرنني.

ومن املرجح باأن ح�ضارة كدملون التي عرف عنها بالنفتاح والت�ضامح 

م�ضتوى  وفن يف  وفكر  اأدب  لها  يكون  اأن  كديانة وح�ضارة،  الآخر  وتقبل 

اأبعادها يف الزمان واملكان، ويف م�ضتوى ذلك ال�ضعر الأ�ضطوري الذي اأوحته 

والت�ضامح  النفتاح  يف  التقليد  وهذا  الرافدين.  بوادي  �ضومر  �ضعراء  اإىل 

قبل  والعربية  والآ�ضيوية  الهيلينية  ع�ضورها  عرب  البحرين  يف  ا�ضتمر 

الإ�ضالم وبعده، واإىل ع�ضرنا هذا. 

واإذا مل يتوفر حتت اأيدينا حتى الآن �ضعر دملوين، فاإن معلقة ال�ضاعر 

البحرين  اإقليم  اإىل  الإ�ضالم  قبل  انتمى  الذي  العبد«،  بن  »طرفة  العربي 

الفل�ضفية  الأفكار  بذور  من  الكثري  بحمل  كبري  اإىل حد  تنفرد  وقبيلته،  هو 

والت�ضاوؤلت الوجودية التي مل تكن بتلك الوفرة لدى �ضعراء العرب عموماً 

يف الع�ضر اجلاهلي املت�ضم بح�ضيته وواقعيته املحدودة، ول يعقل اأن تكون 

اأنها تتويج  هذه النزعة الفل�ضفية لدى طرفة قد جاءت من فراغ والأرجح 

ملناخ عام من التفكري املتطور.

اإقليم  يف  وامل�ضيحية  والزراد�ضقية  الهندوكية  الأفكار  تفاعلت  وقد 

اأغفل  وقد  بعد،  ي�ضتحق  التي  الدرا�ضة  ينل  مل  خ�ضب  ب�ضكل  البحرين 

الواحدة  الأ�ضرة  اأبناء  اأن  دملون، وهي  بها حقبة  الباحثون ظاهرة متيزت 

كانوا ينتمون حينئذ اإىل عقائد �ضتى وميار�س كل منهم عقيدته يف ناحيته 

من البيت تاركاً احلرية لأخوته ليتعبدوا ح�ضب عقائدهم املباينة لعقيدتهم 

يف ناحية البيت الأخرى.

ومن اأبرز الظواهر التاريخية الالفتة يف اإقليم البحرين انت�ضار امل�ضيحية 

يف بع�س اأجزائها قبل ظهور الإ�ضالم، وما زالت بع�س القرى يف البحرين 

حتمل ا�ضم »الدير«، كما ارتبط ا�ضم قرية »�ضماهيج« املجاورة للدير بن�ضاط 

كن�ضي �ضجله التاريخ يف تلك احلقبة املبكرة.

ويقول ال�ضاعر العربي القدمي »طخيم بن رهط« من قبيلة بني متيم التي 

كانت ول تزال من اأ�ضهر قبائل اإقليم البحرين يف �ضرق اجلزيرة العربية: 

واأين واأن كانوا ن�ضارى اأحبهم ويرتاح قلبي نحوهم ويتوق

وهو من اأجمل اأ�ضعار الت�ضامح يف ال�ضعر العربي القدمي امل�ضهور عموماً 

بع�ضبيته. 

ولعلها لي�ضت م�ضادفة اأن تكون البحرين املعا�ضرة وبعد قرون طويلة 

جزيرة  يف  الأطراف  اأول  هي  الإ�ضالمية  واحل�ضارة  العقيدة  ر�ضوخها  من 

من  اإليها،  للوافدين  اأر�ضها  على  الكنائ�س  لوجود  اف�ضحت  التي  العرب 

خمتلف املذاهب امل�ضيحية دون متييز.

وتعترب جدلية البحر وال�ضحراء اأو اجلدلية الربمائية مبثابة القانون 

احل�ضاري ال�ضامل يف تكوين البحرين الثقايف وغريه، فالبحر من حيث هو 

حركة وتغري وانفتاح على البعيد وتوا�ضل معه، وال�ضحراء من حيث هي 

ثبات و�ضكون وحت�ضن ذاتي ومتيز عن الآخر، وتوق تطهري للحفاظ على 

املوروث.

لي�س  اجلمعي  البحرين  تكوين  يف  والنخلة  ال�ضراع  رمز  فاإن  هنا  من 

جمرد رمز بل واقع م�ضهود. ول بد من الإ�ضارة اأن نه�ضة البحرين احلديثة 

وعلى  اللوؤلوؤ  على  الغو�س  حفظ  على  واعتمدت  النفط،  اكت�ضاف  �ضبقت 

ميثالن  والتجارة  اللوؤلوؤ  اأن  والواقع  العامل،  دول  مع  العريقة  جتارتها 

مف�ضالً ح�ضارياً اآخر يف تاريخها.

وعلى �ضيوع هذه الظاهرة الربمائية يف اأقاليم كثرية، اإل اأن خ�ضو�ضية 

هذه اجلدلية يف جزر البحرين واقليمها بالنظر للتداخل املتقارب واحلميم 

بني البحر وال�ضحراء، طبيعة ونظماً وانتاجاً وثقافة، جعل منها ح�ضوراً 

�ضبه كلي وما زال الإمكان حتليل معطيات ثقافة البحرين املعا�ضرة من فكر 

واأدب وطرب وفلكلور بحري وزراعي يف �ضوء اجلدلية اخل�ضبة بني البحر 

وال�ضحراء.

ويف عرف جغرايف العرب القدماء فاإن مثنى البحرين اأ�ضالً هو تثنية 

ال�ضحراء  عيون  من  اإليها  القادم  العذب  املاء  ولبحر  املالح  اخلليج  لبحر 

ا�ضم دملون  التثنية حتى يف  تلم�س هذه  الباحثني  العربية، وحاول بع�س 

اللغات،  من  كثري  يف  اثنني  يعني  الذي  »دو«  ملقطع  نحتاً  ال�ضم  باعتبار 

الفرتا�س  �ضح  اإن  فدملون  املاء.  يعني  اأنه  افرتا�س  على  »مون«  ومقطع 

تعني املائني ماء البحر وماء الباطن ال�ضحراوي ومنهما جاءت البحرين.

ع�ضر  التا�ضع  القرن  اأواخر  فمنذ  عديدة،  اجلدلية  هذه  على  وال�ضواهد 

وعلى امتداد القرن الع�ضرين، انتجت البحرين املعا�ضرة ثقافة حديثة، اإن 

متيزت بها، فالأنها تاأثرت مبكراً بثقافة النه�ضة والتحديث يف م�ضر ولبنان 

وتون�س التي كانت حافزاً حلركة التقدم يف املنطقة العربية بعامة، وكونت 

لنف�ضها مكانة، واأ�ضبحت بدورها مبثابة احلافز واملحرك لتطلعات التقدم 

لدى ال�ضعوب اخلليج العربية واجلزيرة العربية بعامة، حيث مل يربز رجل 

ا�ضالح ونه�ضة يف املنطقة اإل وله مبدار�س البحرين واأنديتها الأدبية عالقة 

ال�ضواء  البحرين من ع�ضريني ودينيني على  اأغلبية مثقفي  وفادة. ووقفت 

وكانوا  املراأة.  وق�ضية  واملجتمع  التعليم  يف  والتغيري  الإ�ضالح  تيار  مع 

يتابعون الأفكار النه�ضوية، خا�ضة يف م�ضر، باهتمام يقرب اإىل النتماء.

وكانت �ضحافة النه�ضة العربية ت�ضلهم عرب البحر، وظل البحر و�ضيلة 

الت�ضال والتفاعل وكان يناوئ هذا التيار الإ�ضالحي حميطه اجلغرايف، ثم 

جاءت زيارة اأديب لبنان اأمني الريحاين اإىل البحرين وجريانها، ومل يخف 

املنطقة  بثقافة  جهله  عن  باأريحية  واعتذاره  وجد،  مفاجاأته مبا  الريحاين 

الذي مازال كثري من املثقفني خارج اخلليج ي�ضاركونه فيه اإىل يومنا.. اإما 

عن جهل اأو جتاهل!

ومل ميلك مثقفو البحرين يف تلك احلقبة ترف الن�ضغال مبا ي�ضتهويهم 

منارة  البحرين  جعل  جهدهم يف  كل  ان�ضب  بل  فني،  اأو  فكري  انتاج  من 

املثقفني  بتعاون  ذلك  كل  حتقق  وقد  العربي.  اخلليج  يف  وحتديث  تنوير 

الربيطانية  الإدارة  تعنت  رغم  الوطني  للحكم  الإ�ضالحية  التوجهات  مع 

فقط  كافياً  كان  فاإنه  النفط  اكت�ضف  عندما  وحتى  الإمكانات.  وحمدودية 

لتزييت العقول كما قال اأحد الكتاب الغربيني.

وكما عك�ضت البحرين ثقافة النه�ضة العربية املبكرة يف املنطقة، فاإنها 

�ضج  التي  وال�ضتينيات  اخلم�ضينيات  بثقافات  التالية  املراحل  يف  تاأثرت 

العامل بها من تثوير وراديكالية واأيدولوجيات فكرية خمتلفة. ولكن حل�ضن 

فقد  وا�ضحة،  واأدجلة  ت�ضي�س  من  ثقافتنا  لها  تعر�ضت  ملا  فبالرغم  احلظ، 

اأ�ضهمت تلك التمخ�ضات يف التطوير املتدرج ملجتمع البحرين.

البحرين قد متكنا من خماطبة  اآخرين من مثقفي  واإن كنت مع زمالء 

القارئ العربي، فاإن الف�ضل يعود بدرجة اأ�ضا�ضية اإىل هذه املكونات الثقافية 

اأرخبيلها  يف  احل�ضارية  الوحدة  هذه  البحرين/ دملون..  من  ورثناها  التي 

احرتام  العامل  على  ح�ضارية  وحدة  وهي  جزيرة،   33 من  اأكرث  البالغ 

ال�ضلمي.. وهي  الع�ضوي يف ع�ضر حتاور احل�ضارات وتعاي�ضها  ترابطها 

لي�س  العربي  اخلليج  اأن  بعراقتها  تثبت  اآخر  جانب  من  ح�ضارية  وحدة 

جمرد برميل نفط كما يتوهم البع�س.

فمن يريد اأن يرى التفاعل املبدع بني احل�ضارة والنفط باخلليج فعليه 

اأن ياأتي بداية اإىل البحرين.. 

فعاليات  �شمن  مطولة  مداخلة  من  مقتب�ض  املقال  	•
)البحرين/ دملون( مبعهد العامل العربي بباري�ض يف العام 1999.

دارة »الأن�شاري« للفكر والثقافة هي موؤ�ش�شة ثقافية تهدف  	•
اإىل احلفاظ على اإنتاج الدكتور الأن�شاري واأعماله الفكرية والأدبية 

مقدمتها،  ويف  العلمية،  م�شريته  طوال  عليها  وركز  بها  اهتم  التي 

العربي  والرتاث  الإ�شالمية  للح�شارة  امل�شيئة  باجلوانب  التعريف 

ومطالبته ب�شحوة فكرية وثقافية لأمة العرب، واإتاحتها للمخت�شني 

واملهتمني للبناء عليها واإثراءها.

اإن�صاء بوابة ملدخل مدينة �صلمان 

»بلدي ال�صمالية« يوافق على اإطالق م�صمى »مدينة« على منطقة عايل

يا�ضمني �ضاهني:

رفع جمل�س بلدي ال�ضمالية يف جل�ضته 

لوزير  اقرتاحا  ام�س  يوم  العتيادية 

مدينة  اىل  عايل  م�ضمى  بتغيري  ال�ضغال 

عايل، وذلك ملا متتلكه من مقومات توؤهلها 

لن تكون احدى مدن البحرين وذلك بعد 

يف  �ضحية«  »مدينة  تكون  لن  اختيارها 

النهائي  العتماد  بانتظار  وهي  البحرين 

ال�ضحة  منظمة  قبل  من  املطلب  لهذا 

قال  مقرتحه  مربرات  وحول  العاملية، 

الع�ضو ح�ضني العايل »ي�ضكن يف عايل ما 

يقارب 55 الف ن�ضمة ح�ضب تقارير العام 

من  العديد  على  انها حتتوي  كما   2005

الطبية  وامل�ضت�ضفيات  ال�ضحية  املراكز 

اخلا�ضة، ا�ضف اىل احتوائها على العديد 

والبنوك  التعليمية  واملدار�س  املراكز  من 

يحتاجها  التي  اخلدمات  من  والكثري 

ال�ضكان يف اي مدينة«.

على  املجل�س  وافق  اخر  جانب  من 

الثالثة  الدائرة  ع�ضو  من  املقدم  املقرتح 

بوابة  بعمل  والقا�ضي  الدو�ضري  حممد 

ملدخل مدينة �ضلمان ليكون �ضعارا ورمزا 

ملدينة كبرية وحديثة ذات كثافة �ضكانية 

كبرية.

مقدمه  بح�ضب  امل�ضروع  هذا  ويهدف 

بالدرجة الوىل اىل جتميل وحت�ضني مدخل 

له  وعريق  جمايل  منظر  ولعطاء  املدينة 

�ضاحب  ل�ضم  جت�ضيدا  ذلك  من  والهم 

وان  خ�ضو�ضا  العهد  ويل  امللكي  ال�ضمو 

هذا مطلب ملح من اهايل مدينة �ضلمان.

با�ضتعجال  تو�ضية  املجل�س  ورفع 

وترية تنفيذ م�ضروع بحرية وجمرى على 

�ضلمان  بن  عي�ضى  ال�ضيخ  �ضارع  �ضفتي 

ب�ضوؤون  اخلا�ضة  النظمة  حماية  بهدف 

تزايد  بعد  وذلك  والبيئة  العامة  ال�ضحة 

لنت�ضار  امل�ضببة  امل�ضتنقعات  انت�ضار 

املياه  هدر  ووقف  واحل�ضرات  البعو�س 

وبيئي  جمايل  منظر  واعطاء  اجلوفية 

وواجهة ح�ضارية بتكاليف وجهد قلقلني.

اإن�ضاء  على  املجل�س  وافق  كذلك 

الكائن  النزهة  مللعب  لل�ضيارات  مواقف 

من  واملقدم   1215 جممع  حمد  مبدينة 

ع�ضو الدائرة احلادية ع�ضر احمد املناعي 

مياه  جتمع  موقع  من  جزء  لتغطية 

المطار القريب واملحاذي للملعب وو�ضع 

ا�ضتمرارية  ل�ضمان  الر�س  حتت  انابيب 

مرور مياه المطار اىل اجلهة الخرى.

توفري  اىل  املقرتح  هذا  ويهدف 

امللعب  ملرتادي  امنة  �ضيارات  مواقف 

ال�ضارع  من  جزء  ي�ضتخدمون  الذين 

على  خطورة  ي�ضكل  مما  �ضياراتهم  لركن 

�ضالمتهم، كما ان املوقع القريب من امللعب 

تتجمع فيه مياه المطار ما ي�ضبب م�ضاكل 

بيئية كانت�ضار البعو�س.

مقرتح  بتطبيق  املجل�س  او�ضى  فيما 

ع�ضو الدائرة ال�ضابعة زينة جا�ضم ب�ضاأن 

على  ثابتة  وزن  حمطات  وتركيب  اإن�ضاء 

ت�ضهد  التي  واحليوية  الرئي�ضية  الطرق 

من  للحد  ال�ضاحنات  حركة  يف  كثافة 

ت�ضببه  ان  ميكن  وما  الزائدة  احلمولت 

وب�ضرية  مادية  خ�ضائر  من  الطرق  على 

يف  للمخالفني  غرامات  يتبعها  ان  على 

الوزان الزائدة. 

الع�ضو  وقد رفع املجل�س مقرتحا من 

لدرا�ضة  ال�ضغال  لوزير  �ضبيب  في�ضل 

و�ضلماباد  عي�ضى  مدينة  تقاطع  وتطوير 

مع درا�ضة امكانية الغاء الدوارات وايجاد 

تطوير  مع  ال�ضوئية  كال�ضارات  البديل 

مداخل القرية واملنطقة ال�ضناعية.
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حممدبحر:

خربة عن باحثًا وطنه عن مغرتًبا

البحرين على به يفي�ض وعلم يكت�سبها،

م�ستقبالً،وموؤِثًرامكافحةفريو�ضكورونا

امل�ستجديفالولياتاملتحدةالأمريكيةعلى

املر�سى حاجة ظل يف وطنه اإىل العودة

هذا يف البقاء اأن موؤكًدا ووظيفته، لعلمه

الظرفال�سحيالعاملي�سي�سيفلهالكثري

الطبيب اليوم لهذا �سخ�سيتنا والكثري..

اأمرا�ض ا�ست�ساري وهو باقر، اأحمدحممد

اجلهازاله�سميوالكبدبخم�سةم�ست�سفيات

وميزوري، كان�سا�ض وليتي يف اأمريكية

يف العاملني البحرينيني الأطباء واأحد

ال�سفوفالأماميةملكافحة»جائحةكورونا«

يفوليةبالولياتاملتحدةالأمريكية.
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ب�سعبها،كلمر�ضولهعالج.. ديرة�سغريةوكبرية

ونقوى ونتزن نتحد اأن بد ل بيدنا، الكورونا وعالج

ونتغلّبعلىاملر�ض،ونرجعاأقوىمناملا�سي.
في�سلالدو�سري

اإخراج وتنفيذ: �سيد جالل �سعيدمل�ساركة ق�س�سكم مع فريو�س »كورونا«، الرجاء التوا�سل مع م�سرف ال�سفحة بـ»الوات�ساب« على )66338832( اإ�سراف: م�سطفى ال�ساخوري

دة الرجال دة الرجالالبحرين.. ولاّ البحرين.. ولاّ

الطبيب البحريني المقيم في أمريكا أحمد باقر:

وعي البحرينيين بـ»كورونا« والتزامهم بالتعليمات أعلى من األمريكيين
الطاقم  اأن  م�ؤكًدا  املتحدة،  ال�ليات  يف  يحدث  ما  باقر  حممد  اأحمد  الطبيب   ي�ضرد 

يف  الطبي  الكادر  من   700 ح�ايل  اأ�ضيب  اإذ  الأطباء،  خرية  من  الع�ضرات  فقد  الطبي 

العمليات  اأن  اأهمها  اأ�ضباب  لعدة  وذلك  امل�ضتجد،  ك�رونا  بفريو�س  فقط  واحدة  ولية 

باإ�ضابته  املري�س  ت�ضخي�س  عدم  حال  ويف  الطارئة،  للحالت  رى  تجُ زالت  ما  الطبية 

مت��ضطة،  واقية  مالب�س  يرتدي  بعنايته  املكلف  الطبي  الكادر  فاإن  الفريو�س  بعدوى 

اأما  العدوى،  بنقل  يت�ضّبب  ما  بـ»ك�رونا«  املري�س  اإ�ضابة  اأعرا�س  تظهر  اأيام  وبعد 

الإجراءات  فاإن  العملية،  اإجراء  قبل  بالفريو�س  املري�س  اإ�ضابة  من  التاأكد  حال  يف 

�ضديد  بحذر  معه  التعامل  ويتم  الق�ض�ى،  درجة  اإىل  تجُرفع  الطبي  للكادر  الحرتازية 

للغاية. 

تظهر  ومن  ال�ضكان،  جلميع  مت�افر  غري  امل�ضتجد  ك�رونا  فريو�س  فح�س  اأن   كما 

رى لهم الفح��ضات الطبية، وغري اأولئك  عليهم الأعرا�س الكامنة لالإ�ضابة هم فقط تجُ

اأ�ضب�عني.  ل يتم ت�ضخ�ضيهم، بل يجُن�ضح بالبقاء يف احلجر املنزيل ملدة 

اأّخر      اخلوف من الو�سع االقت�سادي 

االجتماعي التباعد  فر�س  قرارات 

الأمريكية  املتحدة  ال�ليات  يف  ال�ضتباقية  الطبية  الإجراءات  �ضعيد  على   اأما 

ملجابهة فريو�س ك�رونا امل�ضتجد، فتم تاأجيل جميع العمليات اجلراحية لزيادة الطاقة 

ال�ضتيعابية مل�ضابي فريو�س ك�رونا، ووقف جميع الفح��ضات الطبية واملناظري عدا 

احلالت احلرجة، وتاأجيل م�اعيد العيادات اخلارجية، واإطالق خدمة العالج عن بجُعد 

ال�ضحية.  الربامج  عن طريق 

وتعطيل  بجُعد،  عن  الدرا�ضة  نظام  اعتماد  ومت  واجلامعات  املدار�س  طلت  عجُ  كما 

وقف  اإىل  بالإ�ضافة  ا،  اأي�ضً بجُعد  عن  العمل  �ضيا�ضة  وتطبيق  ال�ضرورية  غري  الأعمال 

تطبيق  ذلك  من  والأهم  ال�ضفر،  على  كبرية  قي�د  وو�ضع  الإجتماعية،  الأن�ضطة  جميع 

كافة.  الأمريكية  بال�ليات  الجتماعي  التباعد 

  واأ�ضاف ا�ضت�ضاري اأمرا�س اجلهاز اله�ضمي والكبد الطبيب اأحمد حممد باقر: »اإن 

ع�ائق  القرار  تطبيق  وواجه  اأمريكا،  يف  متاأخًرا  جاء  الإجتماعي  التباعد  تطبيق  قرار 

مظاهرات  املتحدة  ال�ليات  ف�ضهدت  الأمريكي،  الجتماعي  الن�ضيج  تنّ�ع  ب�ضبب  عدة 

الع�اقب القت�ضادية لذلك«.  باإلغائه خ�ًفا من  بالقرار وتطالب  تنّدد 

الدول عاملًيا يف اأف�سل  البحرين من 

�سيطرت عليه لهذا  الفريو�س..  الوقاية من 

اأمرا�س  ا�ضت�ضاري  اأ�ضاد  فقد  البحرين،  بلده  ال�ضحي يف  للم�ضهد  قراءته  ب�ضاأن   اأما 

اإذ  البحرين،  اتبعتها  التي  وال�قائية  الحرتازية  بالإجراءات  والكبد  اله�ضمي  اجلهاز 

ال�ضتباقية ملكافحة فريو�س ك�رونا  الجراءات  اإطالق  الدول عاملًيا يف  اأف�ضل  تجُعد من 

امل�ضتجد، بقيادة الفريق ال�طني الطبي ملكافحة فريو�س ك�رونا »ك�فيد 19«، كما اأن 

وعي املجتمع البحريني بخط�رة الفريو�س واتباعه لالإر�ضادات ال�قائية والحرتازية 

�ضّهل  ما  وه�  الجتماعي،  التباعد  قرار  تطبيق  خالل  من  اململكة،  يف  انت�ضاره  من  حد 

الطبي.  الكادر  من مهمة 

 واأ�ضار اإىل اأن البحرين م�ضيطرة على فريو�س ك�رونا امل�ضتجد، وا�ضتطاعت بف�ضل 

التي  العالية  الكفاءة  اإىل  يع�د  وذلك  وا�ضع،  نطاق  على  انت�ضاره  منع  اجلميع  تكاتف 

يهم مل�ضدر الإ�ضابة  يتمتع بها الفريق ال�طني ملكافحة فريو�س ك�رونا، من خالل تق�ضّ

عالية وعزلهم. ب�ضرعة  املخالطني  بـ»ك�رونا« وح�ضر 

طعم خمتلف لرم�سان هذا العام.. وال اأذهب لوالدتي خوًفا على �سّحتها.. الفنان خليل الرميثي: 

ا اإىل »خبز وروب« اأحّب »الرثيد واملجبو�س«.. ووجبة ال�سحور تتحول تدريجيًّ

ـــــي  ـــــب ـــــ�ـــــس ـــــق وال اإمـــــــــــــــــــــام  عــــــــــــــــــادل  اأتـــــــــــــابـــــــــــــع  ــــــــــــــزل..  ــــــــــــــن امل يف  اأبـــــــــــقـــــــــــى 

ـــــــن اأخــــــــــــــرج مـــنـــه ــــي الــــــــــــذي ل ــــت ــــي وزمــــــــالئــــــــي الـــــبـــــحـــــريـــــنـــــيـــــن.. املــــــــحــــــــّرق ب

ح�ضني املرزوق:

خليل  املحب�ب  البحريني  الفنان  قــال 

الرميثي اإن ي�مه خالل �ضهر رم�ضان املبارك 

الذين  البحرينيني  اأيام  �ضائر  عن  يختلف  ل 

الأهــل  وزيـــارة  العبادات  يف  يق�ض�نه 

اأن �ضهر رم�ضان لهذا العام  اإل  والأ�ضدقاء، 

ختلف واأ�ضبح يحمل عن�انا اآخر وه� »ابَق 

مع الأ�ضرة«.

معظم  يق�ضي  اأنه  اإىل  الرميثي  واأ�ضار 

الإفطار  وجبتي  لتناول  ا�ضرته  مع  وقته 

والدته،  �ضالمة  على  منه  وحر�ضا  وال�ضح�ر؛ 

الجتماعي  التباعد  تطبيق  �ضرورة  وب�ضبب 

عليها  للحفاظ  والدته  ملنزل  الذهاب  خليل  يتجنب 

هذا  خالل  العادات  هذه  وا�ضتبدل  عائلته،  افراد  وعلى 

العام بالبقاء مع ابنائه لق�ضاء اوقات ممتعة.

الف�ضيل قال خليل  وفيما يتعلق بال�جبات اخلا�ضة بال�ضهر 

الرميثي: »انا احر�س يف كل عام ان تك�ن اول وجبة �ضح�ر يف 

اوىل ليايل �ضهر رم�ضان املبارك )بالليط مع البي�س( �ضريطة ان 

الليلة  تلي  التي  الليايل  اما  العزيزة،  والدتي  حت�ضري  من  تك�ن 

وتدريجيا  الأطباق،  خمتلف  بتح�ضري  زوجتي  فتق�م  الأوىل 

وبالن�ضبة  اخلبز(،  مع  )الروب  اىل  لدي  ال�ضح�ر  وجبة  تتح�ل 

ل�جبة الإفطار انا من ع�ضاق )الرثيد( و)املجب��س(«.

العبادات فالبد  م�ضيفا: »ولأن �ضهر رم�ضان �ضهر اهلل و�ضهر 

�ضبحانه  اهلل  اىل  والتقرب  والتعبد  لل�ضالة  وقت  تخ�ضي�س  من 

كما  التلفاز،  م�ضاهدة  على  احر�س  فراغي  وقت  ويف  وتعاىل، 

انني احب تربية احلي�انات، فاأنا امتلك كالًبا قمت ب��ضعهم يف 

ال�قت  من  مت�ضع  لدي  يك�ن  وحني  املنزل  »�ضطح« 

اذهب لألعبهم واق�ضي بع�س الأوقات معهم«.

يحر�س  التي  العــمــال  بخ�ض��س  امــا 

الرميثي على م�ضاهدتها فيق�ل: »احر�س على 

متابعة م�ضل�ضلي لهذا العام وه� م�ضل�ضل ابن 

احلداد املعرو�س على )تلفزي�ن البحرين( 

العمال  ا�ضاهد  واي�ضا  ــي(،  دب و)�ضما 

اعمال  خ�ض��ضا  والعربية  اخلليجية 

بالإ�ضافة  البحرينيني،  املخرجني  اخ�اين 

امام  عادل  الزعيم  م�ضل�ضل  اىل  مل�ضاهدتي 

ونا�ضر الق�ضبي«.

يحملها  التي  بالذكريات  يتعلق  وفيما 

»انا  يق�ل:  رم�ضان  �ضهر  عن  الرميثي  خليل 

و�ضط  يف  وترعرعت  وع�ضت  املحرق  يف  ولــدت 

املحرق ول ميكن ان اخرج منها، واملحرق و�ضهر رم�ضان 

الطف�لة  ارتبطا ببع�س على مدى �ضن�ات ط�يلة بذاكرتي، ففي 

لدي العديد من الذكريات اجلميلة، حيث كنا نذهب انا والأ�ضدقاء 

املفرقعات  هذه  ن�ضنع  كنا  كما  )اجلراخيات(،  املفرقعات  ل�ضراء 

باأنف�ضنا من خالل ا�ضتخدامنا لـ )بلك( ال�ضيارات، من خالل ا�ضافة 

واي�ضا  املفرقعات،  مثل  ا�ض�ات  تخرج  حتى  معه  احلمام  ري�س 

�ضهر  منت�ضف  ويف  اله�ائية،  الدراجات  وقيادة  الدوامة  نلعب 

و)اأقرقع  )القرقاع�ن(  يف  امل�ضاركة  على  احر�س  كنت  رم�ضان 

مع الأ�ضدقاء(، واي�ضا كنا نخرج ل�داع �ضهر رم�ضان يف نهايته، 

ان متحى  التي ل ميكن  الذكريات اجلميلة  من  للعديد  بال�ضافة 

الذكريات عندما اق�م  انني ا�ضرتجع هذه  من ذاكرتي، خ�ض��ضا 

بتمثيل دور ما اتذكر ايام �ضهر رم�ضان يف )فريجنا( ال�ضابق يف 

املحرق«.
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»فريق البحرين« قام بدور »النا�ضح الأمني«

 حمايًة للوطن واملواطنني واملقيمني

�ضليم م�ضطفى بودبو�س

خليل علي حيدر
النا�ضح الأمني

هي مواقف ب�سيطة تكون اأحياناً بعيدة املرامي والأهداف ومتثل 

الربادات  امل�ستفادة؛ يف زيارتي لإحدى  من درو�س احلياة  در�ساً 

وددت  ما  لق�ساء  وا�ستعجايل  باملنامة،  الغذائية  املواد  تبيع  التي 

�سراءه، وعند اخلروج نظر العامل الب�سيط اإىل تاريخ اإنتاج ما قمت 

باختياره، فقال: »ت�سمح يل فهناك ما هو اأحدث من هذا التاريخ« 

فتطوع جللب ما هو فعالً اأحدث من الذي اخرتته، فهذا املوقف من 

الإ�سادة  ال�سمحة من  عقيدتنا  ما هو يف  ذاكرتي  اإىل  اأعاد  العامل 

وذكر مناقب »النا�سح الأمني« ف�سكرته، وقلت له: »اأ�سيد على يديك 

اأخي الكرمي فاأنت ت�ستحق اأن تو�سف )بالنا�سح الأمني(«..

فلو تاأملنا ما منر به هذه الأيام من ظروف �سحية نتيجة وباء 

اأمور  امل�ستجد وتداعياته على كل   )19 الكورونا )كوفيد  فريو�س 

احلياة القت�سادية والتجارية والإجتماعية وال�سحية، وحركة النقل 

وغريها من الأمور التي جتعل احلياة ت�سري على طبيعتها و�سجيتها 

بدء  منذ  التنا�سح  التكتم وعدم  ب�ساأن  والأقاويل  التهامات  بداأت 

اإحدى  اإذاعي يف  والنت�سار، ويف حديث  النطالق  الوباء يف  هذا 

اإحدى الدول الأوروبية الأع�ساء  الإذاعات الأوروبية و�سيفه من 

يف الإحتاد الأوروبي، كان العتب والنتقاد باأن بع�س هذه الدول 

تبادل  بينهم  يكن  ومل  الأع�ساء  �سائر  عن  خمتلفاً  م�ساراً  اتخذت 

كل  واأن  ال�سرورية،  امل�ساعدات  تقدمي  حتى  اأو  املوثقة  املعلومات 

دولة من هذه الدول اتخذت من الإجراءات واخلطوات ما ينا�سبها 

دون النظر مل�سلحة الآخرين، وت�سعر من خالل هذا اللقاء اأن الكل 

اأو باأخرى، و�سيظل هذا  كما يبدو كان يف قف�س التهام بطريقة 

العتب قائماً وماثالً مادامت الأزمة قائمة، وقد تلقى بظاللها �سلباً 

على عالقات هذه الدول بع�سها بع�ساً...

�سواء يف  التنا�سح فيما بيننا دولياً  اليوم باأهمية  نحن ن�سعر 

واأ�سلوب  الفريو�س  انت�سار  من  واحلد  احلماية  اأو  الوقاية  طرق 

اأ�سمل  اأمور  �ستتبعها  وبالتايل  والعالجية،  الدوائية  املواجهة 

من  ورمبا  و�سحياً،  وجتارياً  واقت�سادياً  �سيا�سياً  ذلك  من  واأعم 

الدولية والإقليمية والقارية،  اأخرى للمنظمات  النظر بروؤية  خالل 

الوباء، ومن ثم يعاد  الآن هي اخلروج من ماأ�ساة هذا  فالأولوية 

التفكري يف الأمور الأخرى، واأخذ الدرو�س امل�ستفادة رمبا من هذه 

اجلائحة التي عمت العامل باأجمعه.

املنا�سحة يف  اعتاد على  الأجداد والآباء يف جمتمع  لقد عا�س 

اأمور حياتهم، وعلى فطرتهم وما اآمنوا به من عقيدة �سمحة يجد 

يبدي  اأن  ال�سياق  خارج  اأمراً  وجد  اإذا  واجبه  من  اأن  منهم  املرء 

فاجلار  العوجاج،  اإ�سالح  بغية  �سادقة  ونية  توا�سع  بكل  راأيه 

ي�سعر بامل�سوؤولية جتاه جاره، والبحارة على ظهر �سفينة الغو�س 

يوؤمنون بالت�ساور فيما بينهم، ول يتورعون عن اإ�سداء الن�سيحة 

هو  لي�س  الغو�س  هري  اأن  يجدون  عندما  خ�سو�ساً  للنوخذا 

اإىل هري  الذي هم فيه، وين�سحون باللجوء  الوقت  املالئم لهم يف 

الغو�س الآخر لعل فيه خرياً، فكانت هذه هي الروح ال�سائدة بينهم 

مبعي�ستهم  تتعلق  والتي  الب�سيطة  حياتهم  كل  يف  انعك�س  وهذا 

وارتباطهم مع بع�سهم بع�ساً وبالتايل حماية الوطن من كل �سوء 

ومكروه، والأجيال التي عا�ست تذكر »�سنة البطاقة« عندما �سحت 

الإجراء  فكان  الثانية؛  العاملية  احلرب  تاأثري  جراء  الغذائية  املواد 

من حكومة البحرين وقتها ال�ستعانة ببع�س ال�سخ�سيات لإ�سناد 

البطاقة اإليهم والتكفل مب�ساعدة املجتمع يف املدن والقرى بتوزيع 

الزراعة  ثمار  من  البحرين  تنتجه  كانت  ما  ومنها  الغذائية،  املواد 

وقتها، والبحرين منذ القدم ومنذ ح�سارة ديلمون مبراحلها الثالث 

املبكرة والو�سطى واملتقدمة وح�سارة تايلو�س والفرتة الإ�سالمية 

اأر�س اخلري  ولزالت، وهي معروفة بالزراعة، وباأنها وهلل احلمد 

والعطاء؛ ولذلك فنحن يف هذه الظروف القا�سية وجدنا يف )فريق 

البحرين( الذي ان�سىء بتوجيه من ح�سرة �ساحب اجلاللة امللك 

ورعاه،  اهلل  املفدى حفظه  البالد  عاهل  خليفة  اآل  عي�سى  بن  حمد 

وبدعم من �ساحب ال�سمو امللكي الأمري خليفة بن �سلمان اآل خليفة 

ال�سمو  �ساحب  وبقيادة  ورعاه،  اهلل  حفظه  املوقر  الوزراء  رئي�س 

نائب  الأمني  العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد  بن  �سلمان  الأمري  امللكي 

بالدور  القيام  الوزراء  لرئي�س جمل�س  الأول  النائب  الأعلى  القائد 

وموؤ�س�سات  الوزارات  من  العديد  �سم  والذي  امل�سوؤول  الوطني 

الدولة واأعداد كثرية من املتطوعني للتكاتف والتعا�سد والقيام مبا 

ميليه الوطن من م�سوؤوليات، وقام فريق البحرين بدور »النا�سح 

باأقل  واخلروج  واملقيمني،  واملواطنني  للوطن  حماية  الأمني« 

التعاون  اإىل  املواطنني  ودعوة  كاملة  امل�سوؤولية  الأ�سرار، وحتمل 

فكان �سعار جمتمع واٍع )جمتمع واعي( هو ما التف حوله جمتمع 

مملكة البحرين وبات التعاون وا�سحاً وجلياً ومدعاة فخر واإعتزاز 

لنا جميعاً.

على  الأمينني  النا�سحني  واآباوؤنا  اأجدادنا  كان  كما  �سنظل 

يف  الروح  هذه  نوؤكد  اهلل  �ساء  اإن  و�سنظل  ونا�سهم،  جمتمعهم 

جمتمعنا؛ فنحن اأحوج ما نكون اإىل التكاتف والتعاون واملنا�سحة 

فما بيننا؛ وليكن كل واحد منا هو »النا�سح الأمني«.

الويف  و�سعبها  الر�سيدة  وقيادتها  البحرين  مملكة  اهلل  حفظ 

وجنّبنا كل �سوء ومكروه. 

 

وعلى اخلري واملحبة نلتقي،،،

تون�س تخّلد اأّول طبيبة يف ورقة نقدّية

اأن تنت�ضر عبارة )...والإجابة  الطرافة والفكاهة   قد يكون من باب 

تون�س( لدى العديد من الإعالميني يف برامج امل�ضابقات الرتفيهية؛ حيث 

ُتطرُح اأ�ضئلة تبحث عن الأوىل اأو الأول يف جماله، فتكون الإجابة فالن 

ا�ضتهرت  حّتى  تون�س،  الإجابة  فتكون  الأول..  البلد  عن  اأو  تون�س،  من 

وبقيت  جمال،  من  اأكرث  يف  �ضّباقة  كانت  تون�س  اأّن  واحلقيقة  العبارة. 

الذين  التاريخيني  رموزها  واإىل  ال�ّضبق،  ق�ضب  اإىل  وفّية  هذا  يومنا  اإىل 

للتداول،  التون�ضي  املركزي  البنك  طرح  فقد  البالد؛  نه�ضة  يف  اأ�ضهموا 

فئة  من  جديدة  نقدية  ورقة   2020 مار�س   27 اجلمعة  يوم  من  ابتداء 

بن  »توحيدة  تون�ضية  عربية  طبيبة  اأّول  ب�ضورة  و�ّضحتها  دنانري   10
الطبي يف ظرف جتتاح  املجال  العاملني يف  ولكل  لًها  تكرميا  ال�ضيخ«؛ 

فيه الكورونا بلداننا. فمن هي توحيدة بن ال�ضيخ؟

اأول طبيبة تون�ضية هي ق�ضة ن�ضال  ال�ضيخ  لعّل ق�ضة توحيدة بن 

مع  تون�س  ق�ضة  وهي  الع�ضرين،  القرن  مطلع  منذ  التون�ضية  املراأة 

حماربة التخلف وامل�ضّي قدًما نحو خيار ا�ضرتاتيجّي يجمع التعليم اإىل 

ال�ضحة، وهي اإىل جانب ذلك ق�ضة تون�س مع كتابة تاريخ نا�ضع يجمع 

بني الأ�ضالة واحلداثة؛ فقد ح�ضلت توحيدة على ال�ضهادة البتدائية �ضنة 

وكانت   ،1928 �ضنة  الباكالوريا  �ضهادة  على  بامتياز  واأحرزت   ،1922
اأول تلميذة تون�ضية م�ضلمة حت�ضل على مثل هذه ال�ضهادة. كانت  بذلك 

توحيدة حتب درا�ضة الطب، لكن اأَنَّى لها ذلك يف تون�س اآنذاك؟ لقد كان 

لزاًما عليها اأن تبحث عن ذلك خارج البالد، لذا ن�ضحها الدكتور بورين 

بتون�س  با�ضتور  مبعهد  الفرن�ضي  والباحث  الطبيب   )Dr. Burnet(
وزوجته �ضديقة اأمها مبوا�ضلة الدرا�ضة يف فرن�ضا. 

ومل تكن البيئة التقليدية املحافظة -التي ن�ضاأت توحيدة بن ال�ضيخ 

فيها يتيمة الأب- ت�ضمح لها مبوا�ضلة تعلّمها يف باري�س يف العقد الثالث 

من القرن الع�ضرين لول حر�س اأّمها، حلّومة بن عمار، التي اأ�ضّرت على 

اإْذ  للعائلة؛  التاّمة  املعار�ضة  ابنتها درا�ضتها يف فرن�ضا رغم  اأن توا�ضل 

اعتربت اأّن ابنتها �ضت�ضافر لتدر�س وتتعلّم، وطلب العلم هو واجب على 

كّل رجل وامراأة يف الإ�ضالم. 

وهكذا ا�ضتطاعت توحيدة درا�ضة الطّب يف )عا�ضمة الأنوار(، ورفقة 

عائلة الطبيب بورين تعرفت على الأو�ضاط الثقافية والعلمية الفرن�ضية. 

تون�ضية  طبيبة  اأول  ميالد  تعلن  كانت  بل  عادية   1936 �ضنة  تكن  ومل 

كبري  با�ضتقبال  طبيبة  اأول  حظيت  تون�س،  اإىل  عودتها  وعند  وعربية. 

من العائلة ومن الو�ضط ال�ضيا�ضي والثقايف، حيث نّظم الحتاد الن�ضائي 

)اأول  باعتبارها   1937 اأبريل  يف  لها  تكرمي  حفل  التون�ضي  الإ�ضالمي 

طبيبة تون�ضية عربية م�ضلمة(.

الن�ضاء  طّب  يف  �س  تتخ�ضّ اأن  قبل  العاّم  الطّب  ممار�ضة  بداأت 

ن�ضحها  لطلب  عيادتها  على  الن�ضاء  من  الكثري  لرتدد  نظرا  والتوليد، 

اأّنني مفيدة  اأرى  الذي كنت  املجال  قائلة: »كان  وم�ضاعدتها. وقد كتبت 

كّل  يف  م�ضورتي  يطلنب  كّن  فمري�ضاتي  الن�ضائية،  ال�ضحة  هو  فيه 

الأطفال  وعدد  الزوجية  بالعالقات  وحّتى  حة  بال�ضّ املتعلّقة  م�ضاكلهّن 

الذين يجب اإجنابهم«. 

لقد كان اإح�ضا�ضها الوطني عميًقا، فاختارت نهج الن�ضال الجتماعي 

من خالل تقدمي امل�ضاعدة الطبية ملواطنيها ومواطناتها. ورغم ما عر�س 

الوطن  تخدم  اأن  اأنها خريت  اإل  ال�ضيا�ضي  العمل  م�ضاركة يف  عليها من 

توّلت  الجتماعي، حيث  الإ�ضعاف  اأ�ّض�ضت جمعية  لذلك  اأخرى؛  بطريقة 

رئا�ضتها ق�ضد اإ�ضعاف �ضعاف احلال. وكانت هذه اجلمعية وراء م�ضروع 

من  ع  بالر�ضّ للعناية   1950 �ضنة  القماطة«  »جمعية  الأيتام  دار  اإقامة 

اأبناء العائالت املعوزة.

 ويف نف�س ال�ضنة، اأ�ّض�ضت توحيدة بال�ضيخ عمادة الأطباء التون�ضيني، 

التون�ضي. ويف الفرتة  و�ضغلت كذلك خّطة نائب رئي�س بالهالل الأحمر 

بني 1955 و1964 عّينت على راأ�س ق�ضم الولدة مب�ضت�ضفى �ضارل نيكول 

عثمانة،  عزيزة  م�ضت�ضفى  اإىل  اخلطة  بنف�س  انتقلت  ثم  تون�س،  مبدينة 

وقد �ضاهمت يف الأثناء يف تركيز �ضيا�ضة التنظيم العائلي. وكلفت �ضنة 

1970 باإدارة ديوان الأ�ضرة والعمران الب�ضري. وظلّت توحيدة بال�ضيخ 
من�ضغلة  املدين  بالعمل  ملتزمة  البع�س،  لقبها  كما  الفقراء«،  »طبيبة 

بهموم املراأة التون�ضية زمن ال�ضتعمار وبعده حّتى توفيت �ضنة 2010.

عدد  اأ�ّض�س  فقد  طريقة؛  من  باأكرث  بالدها  يف  الفقيدة  تكرمي  جرى 

بال�ضيخ  توحيدة  ا�ضمها وهي »جمعية  الأطباء جمعية طبّية حتمل  من 

»ن�ضال  بعنوان  حياتها  عن  وثائقي  فيلم  ت�ضوير  ومّت  الطبي«.  لل�ضند 

يحمل  بريدًيا  طابًعا  التون�ضي  الربيد  اإ�ضدار  اإىل  بالإ�ضافة  حكيمة«، 

ا�ضمها و�ضورتها �ضنة 2012.

اأحالم  اجلزائرية  الروائية  علّقت  النقدية  الورقة  هذه  �ضدور  ومع 

تكون  اأن  موّفق،  اختيار  من  له  »يا  قائلة:  �ضاعرية  بكّل  م�ضتغامني 

التون�ضية،  للمراأة  مزدوج  لتكرمٍي  رمًزا  ال�ضيخ  بن  توحيدة  الدكتورة 

الكورونا«،  مواجهة  ال�ضحّي يف  املجال  العاملني يف  احِلَمى(  ولـ)ُحماة 

وتتذكر م�ضتغامني ق�ضة ولدتها يف تون�س على َيَدْي الدكتورة توحيدة: 

على  ترونه  الذي  الر�ضيع  وذلك  يدها.  على  واأختي �ضوفيا  اأنا  »ولدُت 

الورقة النقدية بجوارها يف قماطة، لعلّه اأنا...«. 

 ولي�س لنا اأن ن�ضيف على ما ختمت به اأحالم م�ضتغامني حني قالت: 

تون�س  واأّم  ال�ضعراء،  واأّم  الفقراء،  اأّم  ال�ضيخ،  بن  توحيدة  »الدكتورة 

البهّية اخل�ضراء، ما كانت لتفوز بهذا املجد يف عهد اآخر غري هذا... عهد 

اأخرج اإحدى ن�ضاء تون�س العظيمات من زمن النكران، ونف�س عنها غبار 

الن�ضيان، وو�ضعها حتت الأ�ضواء الأبدّية، لتغدو اأول امراأة عربية تزّين 

الأ�ضالة  املذواقة، يا �ضّيدة  ال�ضّباقة  اأيتها  �ضورتها ورقة نقدّية. تون�س 

والثقافة، كم ُنباِهي ِبِك!« وُتباهي ِبنا.

 معركة »الكورونا«

واحل�سارة  الع�سرية  واحلياة  احلداثة  تتلَق  مل 

العلمية يف الأزمنة احلديثة �سربة قا�سية  ال�سناعية 

التي  كورونا«،  »فريو�س  ك�سربة  متوح�سة  بدائية 

»متر بنا« هذه الأيام، وحتا�سر الدنيا باأ�سرها.

»نك�سة  والقوة مبثابة  والق�سوة  املفاجاأة  اإنها يف 

العاملية والتمدن  العربية للح�سارة   »1967 حزيران 

الب�سري! عوا�سم العامل املتقدم م�سلولة، مدن الدنيا 

اجلماعي  ال�سحي  الرعب  من  حالة  تعي�س  الكربى 

الذي كانت املجتمعات الب�سرية املتح�سرة قد ودعته 

الطبية  العلوم  قرن،  منذ  ورمبا  طويلة  عقود  منذ 

اأ�سعب  تتحدى  اأيام  قبل  ما  اإىل  كانت  التي  املتقدمة 

الأمرا�س وتقرتح وجتد العالج لأعقد امل�ساكل الطبية 

والأمرا�س امل�ستع�سية، تقف يف »ُبحران الكورونا« 

�سبه عاجزة. املئات والآلف من رجال ون�ساء خمتلف 

الوبائية،  اجلائحة  اأعرا�س  عليهم  تظهر  ال�سعوب 

و�سحايا  املر�سية  باحلالت  امل�ست�سفيات  وتعج 

بقيت  واإن  الوفيات  عدد  يتزايد  حني  يف  الكورونا، 

ول  الأحياء،  باملر�سى  الآن  حتى  منخف�سة  ن�سبتها 

اأحد واثق مما �سيحدث بعد �سهر اأو �سهرين.

باإمكانات الطب  الكثريين  اإميان  الوباء  مل يزعزع 

بع�س  يف  لل�سعوذة  حتى  املجال  ويفتح  احلديث، 

الدنيا  م�ست�سفيات  و�سع  بل  فح�سب،  املجتمعات 

اإىل  املدمر  الوباء  تاأثري  يف حالة طوارئ، كما و�سل 

التقل�س والنكما�س،  التي توا�سل  العامل  اقت�سادات 

معهود،  غري  نوع  من  عاملية  حرب  »كورونا«  فكاأن 

�سربت  التي  العارمة  الفو�سى  من  �ساربة  حالة  اأو 

كل ثوابت احلياة احلديثة، و�سلت اجلداول واملواعيد 

وكل  واملوؤ�س�سات  واملدار�س  واحلقول  وامل�سانع 

مظاهر احلياة.

فر�س »كورونا« نف�سه على الكرة الأر�سية بقدرة 

خارقة ل تكاد ت�سدق، و�سادر تلقائية وتدفق احلياة 

»كهوفهم  يف  العامل  عرب  النا�س  وحب�س  اليومية، 

املنزلية« يف حني تزعق �سيارات ال�سرطة والإ�سعاف 

من  حمذرة  حولهم،  من  الأمن  وعربات  واملطافئ 

تعر�س  ول  التجوال،  منع  �ساعات  خالل  يخرج 

وجداول  الفريو�س،  هذا  اأخبار  اإل  التلفاز  �سا�سات 

امل�سابني يف خمتلف الأقطار، واأعداد �سحايا ِمنْجله 

دول  خمتلف  يف  اجلديدة  فتوحاته  واأنباء  امل�سهر، 

العامل، وترت�سم، على ال�سا�سات كذلك بني حني واآخر 

الحتالل،  بجيو�س  يذكرنا  ا�ستعرا�سي  وب�سكل 

ولبا�سه  ونيا�سينه  ميدالياته  بكل  الفريو�س  �سور 

اأو  بالوًنا  اأو  البحري  اللغم  ت�سبه  والتي  امليداين، 

منطاًدا مزرك�ًسا، حمتفيًا رمبا بكل هذه النت�سارات 

اخلارقة على اأقوى دول العامل واأ�سهر امل�ست�سفيات.

وهو لي�س بحاجة حتى لأن ي�سرف فل�ًسا واحًدا 

باأفاعيله  النا�س  وتعريف  نف�سه،  عن  الإعالن  على 

وبرناجمه املروع، الذي با�سر بتنفيذه من ال�سني اإىل 

وبالطبع  الغربية،  واأوروبا  واإ�سبانيا  واإيطاليا  اإيران 

العاتي  زحفه  اأمام  ت�سمد  ومل  العربي،  العامل  دول 

اأ�سلحة  اأو  اأملانيا  علوم  اأو  فرن�سا  ح�سون  حتى 

بلغ  حني  يف  ورو�سيا،  املتحدة  الوليات  واأ�ساطيل 

جناح الفريو�س اخلارق اأن قلب املوازين، وجعل حتى 

الزيارات وتبادل ال�سالم وُقبل املجاملة والحت�سان 

من اأخطر املمار�سات.

واملوؤامرات، مل  املخططات  كبار حمللي  حماولت 

واقتنع  وتطوراته،  الوباء  م�سار  تف�سري  يف  ت�سمد 

اأطلق  من  يف  للتفكري  منا�سبًا  لي�س  الوقت  باأن  الكل 

حاول  كما  جيناتها  هند�س  ومن  الفريو�سات،  هذه 

البع�س يف البداية، فمن ي�ساب ب�سهم كل يقال يحاول 

وبخا�سة  اأطلقه،  فيمن  يتجادل  اأن  ل  اأولً،  اإخراجه 

اإ�سرائيل  وحتى  واأوروبا  واأمريكا  ال�سني  كانت  اإذا 

كما  اأمريكا  كانت  بل  الفريو�س،  �سحايا  مقدمة  يف 

نرى اليوم بني اأ�سعف خ�سومه، تعاين ندرة الأ�سّرة 

اأنظار  التنف�س وامل�ست�سفيات. لفت  والأقنعة واأجهزة 

وبكل  وخارجها،  الكويت  داخل  �سك،  بال  اجلميع 

وال�سعبية،  احلكومية  الأجهزة  جناح  وتقدير،  فخر 

الأمن  ورجال  الطبي  للطاقم  املخل�س  والعطاء 

هجمة  لتحديات  الت�سدي  يف  والإعالم،  والإدارة 

وهي  اخلطورة...  البالغة  اآثاره  مع  والتعامل  الوباء 

معركة ل تزال م�ستمرة على عدة جبهات.

ومتنى الكثريون يف الوقت نف�سه اأن ي�سبح هذا 

احلكومية  لالإدارة  وحافًزا  جديد  عهد  بداية  النجاح 

والن�ساط الربملاين والهتمام العام، يف الت�سدي لبقية 

م�ساكل البالد كالتعليم والف�ساد وال�سيا�سة ال�سكانية، 

وق�سايا ل جمال لذكرها، ونحن جنابة بكل متا�سك 

بظرف  حًقا  منر  ولكننا  الرهيب،  الوباء  هذا  وجناح 

العامل  ي�سرتد  واأن  ب�سالم،  نعربه  اأن  نتمنى  قا�ٍس 

والطب املبادرة ويطوي �سحفة هذا البالء املدمر.

لقد كان اإح�ضا�ضها الوطني عميًقا، فاختارت نهج 

الن�ضال الجتماعي من خالل تقدمي امل�ضاعدة الطبية
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�ضعيد احلمد

اأبعـــاد

خلك يف البيت وكان اهلل يف عون التلفزيونات

لأن النا�س معظم النا�س يف كل مكان التزموا بالبقاء يف بيوتهم، 

العامل  يف  مكان  كل  يف  ناحية  كل  من  مقلق  العام  الو�ضع  ولأن 

وفوق الكرة الأر�ضية، ولأنها جائحة غري م�ضبوقة ومل ن�ضهد لها 

اأقوا�س  فوق  م�ضدودة  الأع�ضاب  ولأن  املا�ضي،  القرن  منذ  مثيلاً 

املتابعة  و�ضائل  اأهم  اأحد  هو  التلفزيون  ولأن  والع�ضبية،  التوتر 

والت�ضلية عن النف�س، ولأن امل�ضل�ضلت والربامج الرم�ضانية متلأ 

اأوتار قلق  النقد والهجوم امل�ضدودة على  الف�ضاء العربي، ف�ضهام 

كورونا �ضتوجه مبا�ضرةاً وبق�ضوة على هذه الربامج وامل�ضل�ضلت 

غري املح�ضودة ب�ضبب عر�ضها يف مثل هذه الظروف املتوترة.

ولأن الأجواء �ضعبة والنفو�س قلقة وع�ضبية حتتاج اإىل �ضيء 

اإل  جتد  فل  والتوتر  والع�ضبوية  القلق  �ضحنات  عن  فيه  تنف�س 

اأطفال  من  البيت«  »خلك يف  دائرة  بها يف  اأمامها وحميط  هو  ما 

العربية ول  التلفزيونات  وبرامج  واأبناء و�ضغالني وزوج وزوجة 

�ضيما م�ضل�ضلتها وم�ضابقاتها، وحمظوظ هو ذلك الربنامج اأو ذلك 

امل�ضل�ضل الذي �ضيخرج من املعركة بل اإ�ضابات.

حتى الإعلنات الت�ضويقية والرتويجية نالها منذ بداية ال�ضهر 

درجة  اإىل  والنفعال  الغ�ضب  معه  و�ضل  �ضاحق  هجوم  الف�ضيل 

ا ودون تاأخري اأو تردد. املطالبة باإيقافها فوراً

مع  ن�ضطف  ول  طرف  �ضد  طرف  عن  ندافع  ل  هنا  ونحن 

طرٍف �ضد طرف ولكننا يف معر�س تو�ضيف حالة جمتمعية عربية 

تركته  وما  »كورونا«  اجلائحة  تداعيات  ومن  افرازات  من  عامة 

املجتمعية  وامل�ضلكيات  املعاملت  ويف  ال�ضاليب  ويف  النفو�س  يف 

العربية التي مل تعتد ومل تواجه حالةاً خطرية مثلها من قبل وطوال 

حياتها.

والر�ضد للحالة املجتمعية وت�ضجيل ملحظاتنا حولها هو دورنا 

احلالت  بر�ضد  ومعنيني  مهتمني  ككتاب  اأدوارنا  اأحد  بالأدق  اأو 

املجتمعية والظواهر ال�ضو�ضيولوجية.

وهي ظاهرة مرتبطة او هي نتاج ظروفها ومرتبطة باأ�ضبابها 

وبزوالها تزول الظاهرة وتختفي ويبقى توثيقها هو مهمتنا الآن 

على اقل تقدير.

وهلل احلمد يف تداعيات الكورونا ومعها خلك يف البيت مل ت�ضل 

الأمور يف عاملنا العربي كما و�ضلت يف بع�س املناطق حني و�ضعت 

�ضيدة اجنبية ل ندري ما هي جن�ضيتها بال�ضبط اعلناًا على بلكونة 

منزلها تعلن فيه عن عر�س زوجها للبيع..!!

ويبدو اأن الرجل الزوج »نكدي« ح�ضب تعبري اأ�ضقائنا امل�ضريني 

»فنكد« عليها عي�ضتها وطف�ضها اإىل درجة و�ضع اإعلن بيعه باأبخ�س 

الأثمان، املهم تتخل�س من »حنته« عليها..!!

وعلى ال�ضفة الأخرى ونتيجة توتر الأع�ضاب مع توقف الدخل 

وال�ضرب  التحمل  اخلليجيات  الفا�ضين�ضتات  ت�ضتطع  مل  وانقطاعه 

مع ال�ضابرين على الأو�ضاع القت�ضادية ال�ضاغطة على اجلميع، 

ي�ضاع  كما  مدخراتهن  ن�ضبة  مع  متوقعة  غري  وب�ضرعة  فدخلن 

ويذاع، فن�ضبت بينهن معارك ول معارك داح�س والغرباء.

اأ�ضلحة  كل  ي�ضتعملن  الفا�ضين�ضتات  وغرباوات  وداح�ضات 

ال�ضرب حتت احلزام وكل �ضهام الغمز واللمز والت�ضنيع مبا ي�ضاهم 

ا نوع من  يف انت�ضار اأخبار العراك ومتابعة املعركة بينهن، وهو اأي�ضاً

الرتيج و�ضكل من اأ�ضكال الت�ضويق حتى لأنف�ضهن، »فنحن هنا« ل 

بد منها يف مثل هذه الظروف التي طغت فيها اأخبار الكورونا على 

اأن  قبل  الأ�ضواء  العودة حتت  اإىل  فاحتجن  الفا�ضين�ضتات،  اأخبار 

تخطفها منهن الكورونا، فكان ل بد مما لي�س منه ُبد وهو الدخول 

يف معارك اأو افتعال معارك مر�ضومة ومتفاهم عليها �ضلفاًا لإجناز 

وا�ضتكمال �ضعار »نحن هنا« ول�ضان حالهن يقول: »ما في�س حّد 

اأح�ضن من حّد« حتى الكورونا.

اخل�ضائر  باأقل  اجلائحة  لتجاوز  اجلميع  عون  يف  اهلل  كان 

ا، ولن يحققها لنا �ضوى »خلك  وبال�ضلمة التي نتمناها لكم جميعاً

يف البيت« واهلل امل�ضتعان.

حممد كمال
فريو�ص كورونا يوعينا بفريو�ص االإن�ضان

الغزو الفريو�ضي من ف�ضيل كورونا الذي يغطي كامل �ضطح 

الكرة الأر�ضية ويرعب كل �ضكانها من الب�ضر دون بقية الأحياء، 

اأن يح�س  اأحد  النف�س والذهن، فلي�س باإمكان  ا�ضتحوذ على كامل 

اأو يفكر خارج دائرة تاأثري هذا الغزو الذي انطلق و�ضاد بقرار من 

الطبيعة ولغر�س يف نف�س الطبيعة، هذه النف�س الع�ضية على ذكاء 

الب�ضر �ضرب غورها. العامة واخلا�ضة كلهم دون ا�ضتثناء م�ضكونون 

بالعدو اخلفي الذي �ضلحه البتار نف�ضه دون اأدوات خارج كيانه، 

ل  مغلقة  حلقة  تدور يف  كلها  وحديثهم،  وفكرهم  النا�س  م�ضاعر 

تخرج عن دائرة ر�ضمها لنا هذا الفريو�س الغازي. يف اأجواء طغى 

اآثاره وتبعاته  فيه الغزو على كل جوانب احلياة، فاإن التعبري عن 

والدرو�س امل�ضتخل�ضة منه له الأولوية الق�ضوى، وخا�ضة الدرو�س 

اأمام  ُم نفو�ضنا وفكرنا و�ضلوكنا،  التي قد تعيد الوعي فينا، وُتَقوِّ

اأخطاء نقرتفها، وكاأنها من بديهيات احلياة، وهي اأقرب اإىل اجلرم 

من اخلطاأ... هذا اجلرم الذي نقرتفه، دون مبالة ولي�س دون وعي 

منا، هو جتويع اأولئك الذين نفيناهم خارج مملكة الغذاء واأدخلناهم 

الغذاء  املنفيني خارج مملكة  اإن  اجلوع.  )مقربة(  ق�ضراًا يف مملكة 

هم جياع العامل الذين بلغ بهم الياأ�س من رحمة الإن�ضان، اأن تغري 

�ضعيهم من البحث اأو ا�ضتجداء ك�ضرة خبز اإىل متني املوت، واملوت 

يوؤخر موعده مع اأكرثهم، وكاأن املوت �ضريك يف اجلرم، اإخوتهم 

بالتباطوؤ يف  عذابهم  يزيد  واملوت  بالتجويع  يعذبونهم  الب�ضر  من 

اإىل  اجلوع  مقربة  من  مهل  على  يجرهم  والعذاب  الأجل،  تفعيل 

مقربة املوت، فرييح �ضنوياًا ْع�ْضَرُهم، واأكرث هذا الع�ضر من الأطفال، 

اأكرث من ن�ضف مليون طفل �ضنوياًا، �ضكان  فاجلوع يودي بحياة 

بني  واحد  جائع  اأي   ! اإن�ضان  �ضبه  املليار  يقارب  اجلوع  مملكة 

املوت. ومن  الب�ضرية ت�ضطف زحفاًا يف طابور  ف�ضبع  �ضبعة،  كل 

ال�ضمنة  اآخر منه يعانون من  ا  �ُضبْعاً اأن  املبكية  امل�ضحكة  املفارقات 

بالإفراط يف الأكل، وهم ممددون على اأ�ضرة امل�ضت�ضفيات، واملوت 

النقي�ضان  يعذبهم.  واملوت  ال�ضفاء  بني  وال�ضرب  لهم،  مرتب�س 

الإفراط يف  من  ذاك  و  اجلوع  من  هذا  املوت،  يلتقيان يف مملكة 

الأكل، ومما يزيد على كوميديا الإن�ضان تراجيديا اأكرب هو اأن اأحد 

اإن�ضان ميوتون �ضنوياًا، ل ب�ضبب اجلوع ول ب�ضبب  ع�ضر مليون 

ال�ضمنة، ولكن ب�ضبب التغذية اخلاطئة.

املعلومات والدرا�ضات تفيد اأن املنتوج الغذائي يف العامل يكفي 

الب�ضرية كلها ب�ضعف عددها، واملجتمع الب�ضري ل يعاين من م�ضكلة 

مع الإنتاج الغذائي، فكمية الغذاء املنتج كاٍف لإطعام الب�ضرية كلها. 

الإن�ضان، وحم�ضلة هذه  ينتهجها  التي  املعادلة  العلة هي خلل يف 

واجلوع  والهزال  الأمين  الكف  يف  والتخمة  ال�ضمنة  هي  املعادلة 

القت�ضادية  اأ�ضبابها  املتوازنة،  غري  وللمعادلة،  الأي�ضر،  الكف  يف 

وال�ضيا�ضية.

والطبيعة  كورونا،  عن  �ضيئاًا  يعلمون  ل  العامل  يف  اجلياع 

الذين  من  املحظوظون  بينما  كورونا،  فعل  مع  ال�ضعداء  تتنف�س 

يف  يعي�ضون  الطعام  مائدة  حول  مرات  ثلث  يوم  كل  يجل�ضون 

ماء،  وقطرة  خبز  ك�ضرة  عن  يبحثون  اجلياع  وخوف...  هلع 

الطبيعة  تتطهر  حتى  مهمته  كورونا  يوا�ضل  اأن  تتمنى  والطبيعة 

من اأجنا�س الإن�ضان وت�ضفي من اجلروح والأمرا�س التي ت�ضبب 

بها الإن�ضان، املحظوظون من النا�س يوا�ضلون حياتهم على �ضفيح 

�ضاخن، وال�ضفيح يزداد �ضخونة كل يوم، وهم يف �ضلل اقت�ضادي 

وفو�ضى اجتماعية وارتباك �ضيا�ضي وعيون اآمالهم �ضاخ�ضة اإىل 

ا ي�ضفي مر�ضاهم  خمتربات الأدوية يف العامل عللهم ينتجوا بل�ضماً

اإىل  بعدها  احلياة  وتعود  كورونا،  الفريو�س  علي  يق�ضي  ا  و�ضماً

ا �ضراعه العبثي مع  طبيعتها ال�ضابقة ليوا�ضل الإن�ضان الأكرث حظاً

ماآ�ضي احلروب  اأوبئته اخلا�ضة، وهي  نف�ضه، ويتابع عملية خلق 

اأمرا�س  كلها  وهي  الت�ضريد،  وقهر  اجلوع  وعذاب  الفقر  وذل 

الأمرا�س  هذه  امللوثة.  وتعري ح�ضارته  الإن�ضان  كيان  تنخر يف 

على  يتغذى  والأنانية، وكلهما  اجل�ضع  واحد وهو  نبع  من  كلها 

طبيعة  من  اأخلقي(  )غري  ممنهج  دعم  على  ي�ضتندان  و  الآخر، 

الأنظمة  ت�ضكيلة  الإن�ضان ومن  املفرو�س على  القت�ضادي  النظام 

ال�ضيا�ضية ال�ضائدة املدعومة باأيديولوجيات تخدم م�ضاحلها.

ال�ضعفاء، من الطبقات الأدنى واملرفو�ضون عرقياًا واجتماعياًا، 

اأغنى  يف  حتى  الهتمام  وعدم  والإق�ضاء  للتهمي�س  معر�ضون 

دولة يف العامل وهي تواجه الوباء، فيليب األ�ضتون، املقرر الأممي 

اخلا�س املعني مب�ضاألة الفقر املدقع وحقوق الإن�ضان، ي�ضرخ باأعلى 

�ضوته، وهو يتاأمل اأمل العاجز، »اأن ذوي الدخل املنخف�س والفقراء 

اأعلى من غريهم خلل جانحة فريو�س كورونا  يواجهون خماطر 

ا�ضتجابة  خذلتهم  هوؤلء  والتمييز.  الإهمال  ب�ضبب  )كوفيد19-( 

بال�ضركات.  واملدفوعة  املتخبطة  )الأمريكية(  الفيدرالية  احلكومة 

الفروق  ب�ضبب  م�ضتمرة  فجوة  تواجه  التي  امللونني  اإن جمتمعات 

اأكرث من غريها للخطر و  العرقية واملادية، معر�ضة ب�ضكل خا�س 

متوت مبعدلت اأعلى«. اإن الذي ي�ضرخ به ال�ضيد فيليب األ�ضتون هو 

ب�ضريح العبارة: “اإن مر�ضهم وجوعهم وموتهم بالن�ضبة لنا، نحن 

ال�ضركات العريقة، ل يعني �ضيئاًا، فدعهم ميوتون، ول عزاء لأحد 

بعد موتهم... هذا هو ل�ضان حال الإن�ضان املتنفذ يف خطابه اإىل من 

ل حول له ول قوة.

علي  بالقدرة  كلها  الكائنات  بقية  عن  يتميز  الذي  الإن�ضان، 

خلق  يف  الإبداع  على  القدرة  بهذه  يت�ضبب  واملبدع،  املنتج  العمل 

املاآ�ضي لنف�ضه وعلى نف�ضه اإ�ضافة اإىل اإ�ضابة الطبيعة بالأمرا�س. 

فريو�س اجلوع الذي اأنتجته عبقرية الإن�ضان الأناين اجل�ضع، والذي 

يودي بحياة املليني من النا�س �ضنوياًا، مبن فيهم الأطفال، له وقع 

ماأ�ضاوي باملعيار الأخلقي الذي ل ينطبق على كل اأ�ضكال الأوبئة 

التي ت�ضيب الإن�ضان، و ما�ضاة الإن�ضان اأن م�ضل العلج موجود 

بوفرة، وهو الغذاء، ولكن هذا امل�ضل ع�ضي وبعيد املنال عن مليار 

اإن�ضان يف العامل.

ا بالإن�ضان، يف وعيه وذكائه، يعي�س  ا �ضبيهاً لو افرت�ضنا اأن جن�ضاً

اليوم،  الإن�ضان  يعي�ضها  التي  املاأ�ضاة  اآخر وي�ضــاهد  على كوكــب 

ماذا نتوقــع اأن يكــون �ضعوره، هل يرثي حلال الإن�ضان اأم يرتاح 

حلال الطبيعة؟...

اجلياع يف العامل ال يعلمون �ضيًئا عن كورونا، 

والطبيعة تتنف�ص ال�ضعداء مع فعل كورونا

فريق واحد...

منذ ت�ضجيل اأول حالة اإ�ضابة بفريو�س كورونا امل�ضتجد 

الإ�ضابة  هذه  وكانت  املا�ضي،  فرباير  �ضهر  يف  بالبحرين 

ملواطن بحريني قِدم من اإيران، واآ�ضف اإن كان ذكر اإيران يف 

هذا ال�ضياق يغي�س البع�س ممن يتربوؤون من بحرينيتهم، 

لنوثق  عليها؛  القفز  ميكن  ل  التي  احلقيقة  هي  هذه  لكن 

البائ�س  النظام  مع  بالتواطوؤ  الفريو�س جاءنا  اأن  للتاريخ 

فريو�ًضا  رويًدا،  رويًدا  ا�ضت�ضرائه،  بدء  وبعد  اإيران!  يف 

العاملية بعد ذلك باجلائحة،  ال�ضحة  لت�ضفه منظمة  فتاًكا 

بات املواطنون البحرينيون واملقيمون على اأر�س البحرين 

الطيبة متعاي�ضني مع ما تفر�ضه �ضرورات البقاء على قيد 

احلياة متباعدين اجتماعيا متحدين اإرادًة يف بناء اجتماعي 

�ضلب، لإبعاد �ضبح املوت وال�ضغط على اخلدمات الطبية 

منهما  ا�ضتكت  اللتان  الكارثتان  وهما  الدولة،  تقدمها  التي 

ال�ضحايا  اأعداد  ت�ضاعد  بعد  ورقًيا  تقدًما  العامل  دول  اأكرث 

اأرقام بداأت تبث رعبها يف قلوب  اإىل  من املوتى وامل�ضابني 

الب�ضر.

 من يتابع اإح�ضاءات منظمة ال�ضحة العاملية ل يجزع 

من اأعداد امل�ضابني يف البحرين والذين هم يف جلهم حالت 

م�ضتقرة، خا�ضة واأن وترية الت�ضايف العالية التي تعر�ضها 

اجلائحة  من  املجتمع  بتعايف  تنبئ  اليومية  الإح�ضائيات 

قريًبا. �ضحيح اأن اأعداد م�ضابي فريو�س كورونا امل�ضتجد 

ماليني،  ثالثة  من  اأكرث  اإىل  قفزت  قد  العامل  م�ضتوى  على 

األف،  الثالثمائة  معانقة  اإىل  طريقه  يف  الوفيات  عدد  واأن 

ولكن ذلك بح�ضب املتخ�ض�ضني يج�ضد طور الذروة يف ن�ضق 

اخل�ضائر  فداحة  رغم  يب�ضر  طور  وهو  العدوى،  انت�ضار 

اآمال احل�ضول  العدوى وارتفاع  الب�ضرية واملادية برتاجع 

قريبا على دواء ناجع. 

الوطني  للفريق  ال�ضحفية  املوؤمترات  يتابع  ومن   

نف�ضه  يف  ت�ضيع  الأ�ضلي  م�ضدرها  من  املعلومات  ل�ضتقاء 

ومن حوله الآمال يف اخلال�س من هذه اجلائحة يف القريب 

العاجل. هذه خال�ضة لي�ضت مبنية على عاطفة، واإمنا هي 

م�ضتخل�ضة من عمل دوؤوب ملحوظ ل يعرف امللل ول الكلل 

فوق  واملقيمني  املواطنني  �ضحة  و�ضع  الذي  الفريق،  لهذا 

كل اعتبار، واأبرز احرتافية عالية يف التعامل مع اجلائحة 

ملمار�ضات  وعنواًنا  جناح،  ق�ضة  على  حًيا  مثالً  اأ�ضبحت 

ف�ضلى طبية ووقائية لو عممت يف �ضائر الدول لكان حجم 

ا لي�س اإدعاًء واإمنا  اخل�ضائر الب�ضرية اأقل بكثري، وهذا اأي�ضً

حقيقة م�ضتمدة من تقارير منظمة ال�ضحة الدولية واإ�ضاداتها 

املتكررة بجهود مملكة البحرين الرائدة يف مكافحة جائحة 

فريو�س الكورونا امل�ضتجد. 

 لقد اأكدت الوقائع اليومية ما علمنا التاريخ من درو�س 

التي  الأزمات  اأو  الكوارث  نوع  بح�ضب  اأنه  اأبرزها  لعل 

اأمنية  اأو  اأو اجتماعية،  متر بها املجتمعات، �ضحية كانت، 

م�ضهد  لتت�ضدر  موؤ�ض�ضات  تنربي  تربوية...  اأو  �ضيا�ضية، 

املجتمع،  اأفراد يف  والأزمات ويربز  الكوارث  هذه  مكافحة 

لتطبع  الع�ضيبة؛  الظروف  هذه  مواجهة  يف  متخ�ض�ضون 

�ضجل  الذهب يف  من  بحروف  اأ�ضماءهم  وت�ضجل  ب�ضماتهم 

هذه  جعل  يف  الأثر  كبري  لها  كان  التي  اجلليلة  الأعمال 

الكوارث والأزمات حمدودة الأثر يف جمتمعاتها. وبعيًدا عن 

التعميم لنا يف ملحمة مملكة البحرين يف جمابهة جائحة 

التن�ضيقية  اللجنة  فالدولة ممثلة يف  الكورونا خري دليل، 

بن حمد  �ضلمان  الأمري  امللكي  ال�ضمو  يراأ�ضها �ضاحب  التي 

ويل العهد الأمني جمعت اأكرث التخ�ض�ضات الالزمة ملحا�ضرة 

فريو�س كورونا امل�ضتجد ووقف انت�ضاره يف بوتقة واحدة 

ملواجهته يف فريق واحد هو فريق البحرين الوطني الطبي، 

ليكونوا يف  ال�ضفوة  انتخبت من جمتمعها �ضفوة  وكاأنها 

فيها  الوباء مواجهة هدفهم  الأمامية يف مواجهة  اخلطوط 

حفظ الأرواح دون متييز بني مواطن اأو مقيم، ودحر الوباء 

اأهلها  بطيبة  املح�ضنة  البحرين  اأر�س  من  نهائًيا  لطرده 

واأ�ضالتهم ووعيهم.

 وبالإ�ضافة اإىل جمموعة الإجراءات املهمة القت�ضادية 

ملكافحة  احلكومة  اعتمدتها  التي  وال�ضيا�ضية  والرتبوية 

فريو�س كورونا امل�ضتجد، فاإن للفريق الوطني الطبي دوًرا 

لثقافة �ضحية جمتمعية �ضارت جزًءا  التاأ�ضي�س  كبرًيا يف 

من املمار�ضة اليومية لأفراد املجتمع البحريني، واإليها يعود 

�ضعيد  على  يتحقق  الذي  النجاح  يف  الف�ضل  من  الكثري 

بالنظافة،  العناية  اإىل  الفريق  فدعوة  الفريو�س.  مواجهة 

والتي هي عن�ضر مهم من عنا�ضر مكافحة الفريو�س، باتت 

اأن  كما  املجتمع.  يف  الواحدة  العائلة  اأفراد  يوؤرق  هاج�ًضا 

مثل  النواهي  من  بتنفيذ جمموعة  الفريق  بتوجيه  التم�ضك 

واللتزام  والكمامات  املطهرات  وا�ضتخدام  امل�ضافحة،  عدم 

بتحديد اخلروج من املنزل، والأخذ مببداأ التباعد الجتماعي، 

كبري  له  كان  منه،  تنفر  املجتمعات  بع�س  �ضاهدنا  والذي 

الأثر يف امل�ضاهمة يف ك�ضر �ضل�ضلة العدوى، وبالتايل تقليل 

واملقيم  املواطن  لدى  الوعي  ارتفاع  اإن  ثم  امل�ضابني.  اأعداد 

مهمة  ت�ضهيل  يف  اأ�ضهم   444 بالرقم  الت�ضال  ب�ضرورة 

الت�ضخي�س وحما�ضرة  القيام بعمليات  الوطني يف  الفريق 

الفريو�س يف مناطق ظهوره.

ونواهيه  الوطني  الفريق  تو�ضيات  اأ�ضبحت  لقد   

وتنبيهاته عنوان �ضلوك اجتماعي جديد ت�ضهد مبدى وعي 

ملكافحة  الوطني  الفريق  جناح  مبدى  ثم  ومن  املجتمع 

جائحة الكوفيد يف �ضيا�ضته الت�ضالية الب�ضيطة والوا�ضحة 

وال�ضادقة التي جعلت كل ر�ضالة تنفذ اإىل اأعمق اأعماق وعي 

املواطن واملقيم ليتكيف �ضلوكه بها ويلتزم ب�ضوابطها التزاما 

عليه  �ضتكون  ملا  �ضورة  التجاوز  من  ب�ضيء  نعده  اأن  لنا 

اأحوال النا�س وقيمهم بعد الكورونا، ولبنة قد نبني عليها 

ما ينتظرنا من حتديات كبرية لإعادة احليوية اإىل القت�ضاد 

والرتبية واملجتمع بعد اخلال�س من الوباء وتهديداته، حتى 

تكون احلياة اأف�ضل مما كانت عليه بف�ضل حالة الوعي التي 

عربت بال�ضعب ب�ضالم من اإع�ضار الكورونا.
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 رئيس الوزراء يتلقى 
اتصااًل هاتفيًا من رئيس 

مجلس األمة الكويتي
تلقى صاحب الس��مو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل 
خليف��ة رئيس الوزراء اتصااًل هاتفي��ًا من رئيس مجلس 
األمة الكويتي مرزوق الغانم، عبر خالله عن أسمى آيات 
التهاني والتبريكات لسموه بمناسبة حلول شهر رمضان 
المب��ارك، داعيًا اهلل تعالى أن يعيد هذه المناس��بة على 
س��موه وهو ينعم بوافر الصحة والس��عادة، وأن يحفظ 

البحرين وشعبها ويديم عليها نعمة الرخاء واالزدهار.
وأعرب صاحب الس��مو الملكي رئيس الوزراء عن خالص 
ش��كره وتقدي��ره لرئيس مجل��س األم��ة الكويتي، على 
تهانيه ومش��اعره الطيب��ة، داعي��ًا اهلل أن يديم المحبة 
واألخوة التي تجمع بين البلدين والش��عبين الشقيقين، 
متمني��ًا س��موه لدولة الكويت وش��عبها الش��قيق دوام 

التقدم واالزدهار في ظل قيادتها الحكيمة.

 السفير الرويعي: مكافحة جائحة 
»كورونا« تتطلب تعاونًا دوليًا غير مسبوق

      البحرين تشارك باجتماع مجموعة آسيا والمحيط الهادئ باألمم المتحدة

اس��تضاف المندوب الدائم للمملكة لدى 
األم��م المتح��دة الس��فير جم��ال فارس 
الرويع��ي األمي��ن العام لألم��م المتحدة 
أنطوني��و غوتيري��ش ف��ي اجتم��اع عب��ر 
االتص��ال اإللكترون��ي المرئ��ي وذلك في 
إط��ار ت��رؤس البحري��ن لمجموعة آس��يا 
والمحي��ط اله��ادئ ف��ي منظم��ة األم��م 

المتحدة لشهر أبريل الحالي.
بالجه��ود  الرويع��ي  الس��فير  وأش��اد 
األم��م  به��ا  تق��وم  الت��ي  االس��تثنائية 
المتحدة لمكافحة جائحة فيروس كورونا 
)كوفي��د19( والتي تتطل��ب تعاونًا دوليًا 
غير مسبوق، مشيرًا إلى خطة األمين العام 
واالقتصادية  االجتماعية  اآلثار  لمواجهة 
وإط��الق  للوب��اء،  المحتمل��ة  المدم��رة 
التع��اون العالم��ي للتعجي��ل بالتنمي��ة 
والتركي��ز عل��ى أن الحف��اظ عل��ى حقوق 
اإلنس��ان يكمن ف��ي صلب االس��تجابة ل� 
)كوفيد19(، مما من شأنه تعزيز مكافحة 

هذا الوباء ومعالجة اآلث��ار الناجمة عنه. 
وألق��ى األمي��ن الع��ام لألم��م المتح��دة 
كلمة أحاط فيه��ا أعضاء المجموعة حول 
االس��تجابة العالمي��ة للوب��اء ودور األمم 
المتحدة في تخفي��ف وطأة هذه الجائحة 
خاصة فيما يتعل��ق بالجهود في منطقة 
آس��يا والمحيط الهادئ، منوه��ًا بأن هذا 
الوب��اء أكثر بكثير من مج��رد أزمة صحية 
فهو يؤثر على المجتمعات واالقتصادات 
التنمي��ة  أه��داف  تحقي��ق  يجع��ل  مم��ا 

المستدامة أكثر إلحاحًا.
وأف��اد غوتيري��ش بأنه في منطقة آس��يا 
والمحيط اله��ادئ، تعتبر البلدان النامية 
غير الس��احلية وال��دول الجزرية الصغيرة 
النامية التي تواج��ه بالفعل تحديات في 
التج��ارة أو الوص��ول إل��ى التكنولوجيا أو 
البني��ة التحتية أو الخدم��ات االجتماعية، 
هي األكثر عرضة للخطر، مش��يرًا إلى أنه 
س��يتم تعدي��ل نس��بة كبيرة م��ن برامج 

المس��تدامة  للتنمي��ة  المتح��دة  األم��م 
وتوسيعها لتالئم االحتياجات ذات الصلة 
ب� )كوفي��د19(، عبر التع��اون الوثيق مع 

البلدان والمانحين والشركاء.
وتطرق األمين العام لألمم المتحدة إلى 
تكّيف عملي��ات حفظ الس��الم والبعثات 
السياسية الخاصة للعمل في ظل الظروف 
الجدي��دة، داعيًا الدول األعض��اء في هذا 
الص��دد إل��ى الحف��اظ عل��ى أم��ن أفراد 
ومنش��آت األمم المتح��دة، وضمان بقاء 
الحدود والموانئ مفتوحة أمام ش��حنات 
المتح��دة وموظفيها، وتس��هيل  األم��م 
الوص��ول  وإتاح��ة  اإلم��دادات،  حرك��ة 
المس��تمر إل��ى المرافق الطبي��ة، مؤكدًا 
أن مش��اركة المعلومات وحش��د الموارد 
الجماعي  الش��راكات والعم��ل  وتفعي��ل 
هي عوام��ل حيوية لمكافحة ه��ذا الوباء 
وإصالح النتائج الس��لبية التي نجمت عن 

انتشاره.

 في تعميم لرئيس الوزراء.. الجمعة 
إجازة عيد العمال والتعويض األحد

الس��مو  صاح��ب  ع��ن  ص��در 
الملك��ي األمي��ر خليف��ة ب��ن 
رئي��س  خليف��ة  آل  س��لمان 
ال��وزراء، تعميم بش��أن عطلة 

ي��وم العم��ال العالم��ي لعام 
2020، جاء فيه:

العم��ال  ي��وم  »بمناس��بة 
ُتعطل   2020 لع��ام  العالمي 

وهيئاته��ا  المملك��ة  وزارات 
ي��وم  العام��ة  ومؤسس��اتها 
الجمع��ة المواف��ق األول م��ن 
وحي��ث   ،2020 ماي��و  ش��هر 

إن ذل��ك يصادف ي��وم عطلة 
أس��بوعية، ُيع��وض عنه بيوم 
للثال��ث من  المواف��ق  األح��د 

شهر مايو 2020«.

النيابة: غرامة 2000 و1000 
دينار ألشخاص خالفوا 

الحجر المنزلي
ق��ال رئي��س النياب��ة عدن��ان الوداعي ب��أن المحكمة 
الصغرى الجنائية أصدرت أحكامًا بإدانة ثالثة متهمين 
خالفوا اإلجراءات الصحية والتدابير االحترازية من أجل 
مكافحة فيروس كورونا )كوفيد19( المستجد ولغرض 
الحيلولة دون انتشاره حيث قضت بمعاقبتهم بغرامة 
الف دينار، فيما رفضت المحكمة الكبرى االس��تئنافية 
استئناف أحد المتهمين بمخالفة الحجر المنزلي والذي 

سبق إدانته بالغرامة ألفين دينار. 
وكان��ت النياب��ة العام��ة قد تلق��ت م��ن إدارة الصحة 
العامة بالغات بقيام عدد ثالثة اش��خاص خالفوا قرار 
الحجر المنزلي المفروض عليهم لمنع انتش��ار فيروس 
كورون��ا )كوفيد19( المس��تجد، ومن خ��الل المتابعة 
تبين عدم التزام أولئ��ك بالحجر المنزلي وأنهم خرجوا 
من مساكنهم في تواريخ مختلفة. وكذلك بقيام متهم 
مدي��ر محل تج��اري بمخالفة االش��تراطات واإلجراءات 
الصحية للمحالت التجارية للحيلولة دون انتشار الوباء.
وق��د باش��رت النيابة العام��ة تحقيقاتها ف��ور تلقيها 
البالغ��ات حي��ث اس��تجوبت المتهمين وأم��رت بإخالء 
س��بيلهم بكفاالت مالية، وأم��رت باحالتهم للمحكمة 

الصغرى الجنائية التي أصدرت حكمها المتقدم.

ناصر بن حمد: فريق من الحرس الملكي 
للوصول إلى »إيفرست« لتقديم التبرعات

وج��ه س��مو اللواء الرك��ن الش��يخ ناصر بن 
حم��د آل خليفة ممثل جاللة الملك لألعمال 
اإلنس��انية وشؤون الش��باب مستشار األمن 
الوطني قائد الحرس الملكي، بتشكيل فريق 
م��ن الح��رس الملك��ي به��دف التدريب في 
جبال الهيماالي��ا بجمهورية النيبال وتقديم 
التبرعات الخاصة بالتغذية إلى »الش��يربا« 
وستس��اهم اإلم��دادات الغذائية األخرى في 
ضم��ان اجتي��از »الش��يربا« وعائالتهم في 

هذه الفترة الصعبة للغاية.
وأكد س��مو الش��يخ ناصر بن حمد آل خليفة 
أن الحرس الملكي يحرص على إقامة أفضل 
التدريب��ات البدني��ة والفني��ة ف��ي مختل��ف 
دول العال��م إضاف��ة إلى تقدي��م االمدادات 
الغذائي��ة في ظ��ل الظروف الصعب��ة التي 
يعيشها البعض في جبال الهيمااليا، مشيرًا 
س��موه إلى أن هذه المهمة تقام بالتنسيق 
م��ع جمهوري��ة النيب��ال وش��ركة »س��يفن 
سوميتس تريكس« إحدى الشركات الرائدة 

في التسلق في المنطقة.
وأوض��ح س��موه أن فري��ق الح��رس الملكي 
س��يخضعون لبرنام��ج كامل ويحت��وي على 
العديد من التدريبات الش��اقة التي تساهم 
برفع سقف قدراتهم، مؤكدًا سموه أن اختيار 
الفريق ج��اء بعد تقييم ص��ارم ولم يقتصر 

فقط على اللياقة البدنية.
والرحلة س��تكون عبر قي��ادة وتدريب فريق 
من الحرس الملكي للوصول لقمة أرفع جبل 

في العالم.
ويبلغ ارتفاع قمة جبل إفرس��ت ٨,٨٤٨ متر 
)٢٩,٠٢٩ قدم( فوق سطح الماء، ويعتبرها 
معظ��م المتس��لقين االختب��ار األصعب في 

التسلق.
وخض��ع الفري��ق لتقييم ص��ارم ليس فقط 
للياقته��م البدنية، وتم إج��راء هذا التقييم 
للتأكد من ق��درة أعضاء الفريق على تحمل 
الظروف القاس��ية التي سوف يتعرضون لها 

في جبال الهيمااليا.
وم��ن أجل االس��تعداد لرحلة جبل إفرس��ت، 
س��وف يتطل��ع فريق الح��رس الملك��ي إلى 
إكمال تس��لقين إضافيين على مدى األشهر 
الثماني��ة القادمة، األول س��يكون إلى جبل 

يس��مى البوتش��ي ايس��ت، الذي يق��ع على 
ارتفاع 6119 متر فوق مستوى سطح البحر. 
وس��يعطي ه��ذا التس��لق الفري��ق مهارات 
التسلق المطلوبة للتقدم إلى القمم األعلى 
ف��ي نيبال، ث��م س��يصعد الفري��ق إلى جبل 
ماناس��لو الذي يبل��غ ارتفاع��ه 8،156 مترًا 
فوق مس��توى س��طح البحر، وسيساهم ذلك 
في تطوير مهارات الفريق من خالل التسلق 
عل��ى ارتف��اع يتج��اوز 8000 متر ف��وق هذا 
الجبل المعروف باسم »منطقة الموت« التي 
تتطلب استخدام نظام األكسجين التكميلي.

وبمج��رد اكماله بنجاح لهذي��ن االختبارين، 
سيقدم بعد ذلك الفريق لتسلق جبل إفرست 
في أبريل / مايو 2021، ولسوء الحظ، تأثرت 
خطة تس��لق الجبل األول، البوتش��ي ايست، 
بجائحة كورون��ا كوفي��د-١٩ وكان الفريق 
عل��ى اتصال يومي مع »س��يفن س��وميتس 
تريكس«، الش��ركة التي ستقود الفريق في 
جمي��ع الرحالت االستكش��افية، حتى يكونوا 

على اطالع على الوضع في النيبال.
وعل��ى الرغ��م م��ن أن النيب��ال لديه��ا عدد 
قلي��ل جًدا من اإلصاب��ات بالفيروس، إال أنها 
اضط��رت إلى تطبي��ق إجراء »إغ��الق« صارم 
للغاية ش��هد توق��ف جميع الرح��الت الجوية 
التجاري��ة إل��ى البالد لفترة غي��ر محددة من 

الوقت. 

وبالنظر إلى أن اقتصاد نيبال يعتمد إلى حد 
ما على دخل الس��ياحة / التسلق، فإن توقف 
الرحالت الجوية بسبب الوباء يعني أن البلد 

والسكان عليهم تحمل وقت صعب للغاية.
ومع وضع ه��ذا الظرف في االعتب��ار، يتطلع 
س��مو الش��يخ ناصر بن حمد آل خليفة، إلى 
جانب س��يفن سوميتس تريكس إلى التبرع 
بإم��دادات الفري��ق الغذائي��ة، الموج��ودة 
بالفعل ف��ي كاتماندو، إلى الش��يربا الذين 
وجدوا أنفس��هم معزولين في جبل الهماليا 
م��ع عدم قدرته��م للوصول إل��ى اإلمدادات 

الغذائية األساسية.
وأثرت هذه المبادرة بمالك سيفين سوميت 
تبرعاته��م  والذي��ن س��يقدمون  تريك��س 
الخاصة بالطعام إلى الش��يربا. وسيس��اهم 
األرز واإلمدادات الغذائية األخرى في ضمان 
اجتي��از الش��يربا وعائالته��م ه��ذه الفترة 

الصعبة للغاية.
ب��ادام  النيب��ال  جمهوري��ة  س��فير  وق��ال 
س��ونداس: »إن��ه لم��ن دواعي س��روري أن 
أعلم أنه تحت رعاية س��مو الشيخ ناصر بن 
حم��د آل خليفة ممثل جاللة الملك لألعمال 
الخيرية وشؤون الش��باب، أن فريق الحرس 
الملكي س��يتبرع بمأكوالت إلى الشيربا من 
خالل س��يفين س��وميتس تريك��س. أعتقد 
أن ه��ذه الب��ادرة اإلنس��انية النابع��ة م��ن 
للمحتاجين  الممنوح��ة  والطيب��ة  الصداقة 
خالل هذه األوقات الصعبة وغير المس��بوقة 
س��يظل أثرها طوياًل س��يعتز بها المتلقون 

للمساعدات«.
وق��ال مينغما ش��يربا، وش��النغ داوا ش��يربا 
من فريق سيفين س��وميتس تريكس: »إن 
فريقنا في س��يفين س��وميتس تريكس هم 
عائلة واحد وبعد تلقي نبأ من البحرين عن 
عمل طيب وبادرة كريمة موجهة من س��مو 
الش��يخ ناصر بن حمد آل خليف��ة مع التبرع 
باإلم��دادات الغذائي��ة م��ن فري��ق الحرس 
الملكي البحريني إلى الش��يربا، يمكننا فقط 
اعتب��ار البحرين بمثابة إخ��وة لنا. نحن في 
س��يفين س��وميتس تريكس نش��كر س��مو 
الش��يخ ناصر ونتطلع لرؤي��ة فريق الحرس 

الملكي قريبا جدا«.

سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة

 مديريات شرطة 
المحافظات تنفذ 554 إجراًء 

للحفاظ على التباعد االجتماعي
نفذت مديريات شرطة محافظة المحرق والعاصمة والشمالية 
والجنوبي��ة، حوالي 554 إج��راًء قانونيًا للحف��اظ على التباعد 
االجتماعي للمجموعات التي تفوق 5 أشخاص لضمان سيالمة 
المواطني��ن والمقيمين، في إطار جهود وزارة الداخلية لتعزيز 
االلتزام باإلجراءات االحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وقام��ت مديرية ش��رطة محافظ��ة المحرق بحوال��ي 86 إجراًء 
بالتنس��يق مع غرفة العمليات الرئيسة، ابتداء من 22 مارس، 
بجانب حمالت توعية لألشخاص بشكل عام وللعمالة الوافدة 
بشكل خاص بقرار منع التجمعات، باإلضافة إلى رصد المحالت 

المخالفة لقرار اإلغالق.
من جهتها، اتخذت مديرية شرطة محافظة العاصمة، حوالي 
167 إج��راء للحفاظ على التباعد االجتماعي للمجموعات التي 
تفوق 5 أش��خاص بالتنس��يق مع غرف��ة العمليات الرئيس��ة، 
وكذل��ك تس��يير دوري��ات أمني��ة لتوعي��ة مرتادي الس��واحل 
واألس��واق وتزويدهم بمنش��ورات بعدة لغ��ات، إضافة لرصد 
المح��الت المخالف��ة لقرار اإلغ��الق، وترتيب دوري��ات مرافقة 

لعمليات الفحص العشوائي.
وقامت مديرية شرطة المحافظة الشمالية باتخاذ 154 إجراء 
للحفاظ عل��ى التباعد االجتماعي و 64 حملة توعية وتس��يير 
دوريات أمنية لتوعية مرتادي الس��واحل واألسواق وتزويدهم 
بمنش��ورات بع��دة لغات، ومرافق��ة العي��ادة المتنقلة إلجراء 
الفحوصات العش��وائية. كما قامت مديرية شرطة المحافظة 
الجنوبي��ة باتخاذ 147 إجراء للحف��اظ على التباعد االجتماعي 
وتسيير دوريات راجلة في ممشى عوالي واالستقالل، وحمالت 
توعية بشكل يومي بالتنس��يق مع المحافظة الجنوبية ورصد 
المح��الت المخالف��ة لقرار اإلغ��الق، كما تم القي��ام بمرافقة 
العي��ادة المتنقلة إلج��راء الفحوص��ات العش��وائية ومرافقة 
الدفاع المدني لتعقيم بع��ض المناطق، والبدء بحملة لحصر 

مساكن العمال وعددهم في المحافظة.

ضبط آسيوي يبيع مواد 
مسكرة بالنويدرات

كش��ف رئيس نياب��ة المحافظة الجنوبية الش��يخ عبداهلل 
ب��ن عبدالرحم��ن آل خليفة، ع��ن تلقي النياب��ة العامة 
بالغًا من مركز ش��رطة الرفاع الش��رقي مضمونه ضبط 
عامل آسيوي يعمل بمحل تنجيدات ببيع المواد المسكرة 

بمنطقة النويدرات.
وباش��رت النياب��ة العام��ة إج��راءات التحقي��ق، وذل��ك 
باس��تجواب المته��م وواجهت��ه بما ضب��ط بحوزته من 
مس��كرات بداخ��ل المحل، فاعت��رف بما نس��ب إليه من 
اتهام، فأمرت بحبس��ه 7 أيام على ذمة التحقيق تمهيدًا 

إلحالة المتهم للمحكمة المختصة.
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فاطمة يتيم

 المناعي: مواقف سيارات لملعب 
النزهة بمجمع 1215 في مدينة حمد

كش��ف عضو المجلس البلدي للمنطقة الش��مالية 
ممث��ل الدائرة الحادية عش��رة أحمد المناعي، عن 
مقترحه بخصوص إنش��اء مواقف للسيارات لملعب 
النزه��ة بمدينة حمد مجمع 1215، مش��يرًا إلى أن 
فك��رة المقترح تتمثل ف��ي طلب إنش��اء المواقف 
بالقرب من الملعب، وذلك بتغطية جزء من موقع 
تجم��ع مياه األمط��ار القريب والمح��اذي للملعب، 
ووضع أنابيب تحت األرض لضمان استمرارية مرور 

مياه األمطار إلى الجهة األخرى.
وأك��د ل�»الوط��ن« أن مرت��ادي الملع��ب بحاج��ة 
إل��ى مواقف آمن��ة للس��يارات، وذلك ألنه��م حاليًا 
يس��تخدمون جزءًا من الش��ارع مما يشكل خطورة، 
ناهيك عن أن موقع تجمع مياه األمطار القريب من 
الملعب يس��بب مش��اكل بيئية كانتشار البعوض 

مم��ا يس��بب تهدي��د لصح��ة مرت��ادي الملع��ب، 
وباإلم��كان تغطية جزء من مجرى مياه األمطار مع 
استمرارية الس��ماح بمرور المياه عبر أنابيب تحت 

األرض.
وأض��اف المناعي، أن »توفير مواقف س��يارات أمنة 
لمرت��ادي الملعب سيس��اهم في زيادة الس��امة 
المروري��ة ف��ي المنطق��ة، وكذل��ك حمايتهم من 
انتش��ار البع��وض، ناهيك ع��ن تطوي��ر المنطقة 
وتحس��ين المظه��ر الخارج��ي للموق��ع المحي��ط 

بالملعب«.
وبش��أن الماحظ��ات الفني��ة، ق��ال: »إن الملعب 
ف��ي  مخصص��ة  للمواق��ف  المقترح��ة  واألرض 
مخطط��ات وزارة اإلس��كان كمج��رى مي��اه أمط��ار 
رئيس��ي في المنطقة، واألرض المقترحة ماصقة 

للملعب ومساحتها مناسبة إلنشاء مواقف سيارات، 
باإلضاف��ة إل��ى أنه باإلم��كان وض��ع أنابيب تحت 
األرض الس��تمرارية مرور مي��اه األمطار إلى الجهة 
األخرى، ومواقف السيارات المقترحة ستوفر مدخًا 
ثانيًا للملعب، علمًا بأن الملعب يتبع وزارة الشباب 

والرياضة وتتم إدارته من قبل أهالي المنطقة«.
وف��ي س��ياق آخر، كش��ف عض��و المجل��س البلدي 
الش��مالي ممثل الدائرة السادس��ة حسين العالي، 
ع��ن مقترح��ه بش��أن تخصي��ص أرض لمس��جد 
بمجمع 742 بالقرب من منطقة النفق في الدائرة 
السادسة، وإقامة مس��جد على األرض المخصصة، 
نظرًا لعدم وجود مس��جد ف��ي المنطقة المذكورة، 
حي��ث أن أق��رب مس��جد للمنطقة يبع��د أكثر من 

كيلومتر ونصف تقريبًا.

 عاملون بـ»الخاص«: توجيهات الملك
بدفع رواتب المواطنين تضمن استقرار الوظائف

القطاع  أش��اد عامل��ون ف��ي 
الخاص، بالتوجيهات الملكية 
صاح��ب  لحض��رة  الس��امية 
ب��ن  حم��د  المل��ك  الجال��ة 
عيسى آل خليفة عاهل الباد 
المف��دى، بتكف��ل الحكوم��ة 
المواطني��ن  روات��ب  بدف��ع 
ف��ي  العاملي��ن  البحرينيي��ن 
القطاع الخاص ألش��هر أبريل 
ومايو ويونيو للع��ام الجاري، 
التوجيهات  أن تلك  مؤكدين 
أج��ل  م��ن  حكيم��ة  خط��وة 
اس��تقرار  عل��ى  المحافظ��ة 

الوظائف.
وأجمع�����وا عل���ى أن تكف��ل 
الحكوم���ة بدف����ع الروات��ب 
يضمن االستقرار واالستدامة 
وع��دم المس��اس بمس��توى 
المعيشة للمواطنين، وكذلك 
يعزز قدرة أصحاب العمل في 
حال تعرضهم ألي آثار سلبية 
ج��راء تأث��ر األعم��ال ووتيرة 
أكث��ر  بجعله��م  االقتص��اد، 
قدرة على مواجهة أية ظروف 
اس��تثنائية ناتجة عن الوضع 

العالمي القائم.
وأكد المواطن محمد عبداهلل 
القصي��ر أن »دفع الرواتب هو 
الكريمة  المب��ادرات  جزء من 

الت��ي تع��َود المواطنون في 
البحرين على تلمس��ها، سواء 
في األزمات أو في المناسبات، 
كون جال��ة المل��ك المفدى 
م��ن أكثر المس��ؤولين دعمًا 
الطبق��ة  لحاج��ات  وتفهم��ًا 
والموظفي�������ن،  العامل�����ة 
ويع��رف جي��دًا م��دى تأثي��ر 
ص��رف الرواتب عل��ى األفراد 
وعوائله��م، وانع��كاس ذلك 
عل��ى ش������راء الضروري����ات 
للمواطني����ن  والكمالي�����ات 

والمقيمين«.
وأثن��ى القصي��ر عل��ى موقف 
جال�����ة المل��ك المف�����دى 
عل��ى  ال��دؤوب  اإلنس��اني 
مفاص��ل  ف��ي  اس��تمراريته 

متع��ددة من الحي��اة، بهدف 
تس��هيل الحي��اة االقتصادية 
واالجتماعي�����ة للمواطني���ن 
هذا  أن  معتب��رًا  والمقيمين، 
الس��لوك لي��س بغري�ب على 

هذه القيادة الحكيمة.
وق������ال: »إن مث��ل ه������ذه 
المب��ادرات تع����ودت األس��ر 
عليها وتفيده��م في تحجيم 
مصاريفه��م في ظ��ل الوضع 
الراهن جراء انتش��ار فيروس 

كورونا المستجد«.
م��ن جهت��ه، ق��ال المواطن 
حس��ن محم�����د غل��وم: »إن 
التوجيه��ات الملكي��ة تعتبر 
خط��وة حكيم��ة للمحافظ��ة 
عل��ى مس��توى االقتصاد في 

البحري��ن واس��تمراريته ف��ي 
ظ��ل األزمة الحالي��ة، وكذلك 
اس��تقرار وظائ��ف العاملي��ن 
ف��ي القط��اع الخ��اص وعدم 
الش��ركات،  تس��ريحهم م��ن 
أصح��اب  دع��م  خ��ال  م��ن 
تلك الش��ركات لتس��تمر في 
انعكس  ما  تقديم خدماتها، 
عل��ى ش��عور وإحس��اس أبناء 
واالطمئنان  باألم��ان  الوطن 
ف��ي ره��ن األوض��اع الصعبة 
الت��ي تمر بها الب��اد، وهذه 
المبادرة ليس��ت بغريبة على 

الحكومة«.
غل��وم »تعودنا من  وأض��اف 
مراع��اة  الحكيم��ة  القي��ادة 
ظ��روف المواطنين، وما صرف 

الروات��ب إال عملية تصب في 
المواطني��ن،  أم��ور  تس��هيل 
خاص��ة أن تكف��ل الحكوم��ة 
بدفع الرواتب يشمل 3 أشهر 
متتالي��ة وم��ن ضمنها حلول 
عي��د الفطر ال��ذي يحتاج إلى 

مصاريف خاصة«.
م��ن جانب��ه، أك��د المواط��ن 
أحم��د مي��رزا عبداللطيف، أن 
للرواتب  المواطنين  »تس��لم 
إنق��اذ  عملي��ة  بمثاب��ة  كان 
له��م ف��ي الوقت المناس��ب، 
انتش��ار فيروس  حيث حص��د 
كورون��ا من��ذ بدايت��ه الكثير 
من األموال وأثر على اقتصاد 
المملكة، ناهيك عن أن شهر 
رمضان كذلك يحصد مدخرات 
المواطنين وعيد الفطر، حيث 
كان الجميع في حيرة من تلك 
ويتسائلون  الصعبة  األوضاع 
م��ن أين نص��رف على ش��هر 
رمضان والعيد، وما يرتبط به 
من مابس ومواد غذائية، وال 
يعلمون ما ه��و الحل األمثل، 
لوال التوجيه��ات الملكية في 
هذا الوقت المحدد بالضبط، 
وكأن عملية تسلم المعاشات 
أشبه بماء عذب متدفق ننهل 

منه«.

أحمد عبداللطيفحسن غلوممحمد القصير

 »التنسيقية« برئاسة ولي العهد
تبحث آخر مستجدات التعامل مع »كورونا«

ترأس صاحب الس��مو الملكي األمير س��لمان بن حم��د آل خليفة، ولي العهد األمين نائب القائ��د األعلى، النائب األول لرئيس مجلس ال��وزراء اجتماع اللجنة 
التنسيقية ال�315 والذي عقد عن بعد، وُخصص لبحث آخر مستجدات التعامل مع فيروس كورونا )كوفيد19(.

 »الزراعة«: شركة
 نبع العيون انطالقة

للشراكة مع »الخاص«

قال وكيل الزراعة والثروة البحرية بوزارة 
األش��غال وش��ؤون البلديات والتخطيط 
العمران��ي، د.نبيل أبوالفتح، أن ش��ركة 
نب��ع العي��ون باتت مؤش��رًا عل��ى نجاح 
الش��راكة مع القط��اع الخاص في إطاق 
مش��روعات من شأنها المس��اهمة في 

تحقيق األمن الغذائي بالمملكة.
وأش��ار إلى أن ش��ركة نبع العيون تمثل 
توفي��ر  ف��ي  فري��دة  بحريني��ة  تجرب��ة 
األسماك والخضروات التي يتم إنتاجها 
في بيئ��ة آمنة، وهو األم��ر الذي يحظى 
باهتم��ام الحكومة عبر دع��م مثل هذه 
المش��روعات الت��ي ته��دف إل��ى توفير 

المنتجات الغذائية للمستهلكين.
ج��اء ذلك خ��ال اس��تقباله بمكتبه في 
البديع، مالك ش��ركة نب��ع العيون أحمد 
بوجيري، حيث بحث معه سبل دعم عمل 
الش��ركة وفقًا لإلمكان��ات المتاحة لدى 

الوكالة.
الوكال��ة وضع��ت  أن  أبوالفت��ح  وذك��ر 
الم��دى، ركيزتها  اس��تراتيجية بعي��دة 
الرئيس��ة النه��وض باألم��ن الغذائ��ي، 
وذل��ك تحقيق��ًا لتطلعات عاه��ل الباد 
حض��رة صاحب الجال��ة الملك حمد بن 
عيس��ى آل خليفة، وتوجيهات الحكومة، 
والمتابع��ة المس��تمرة م��ن قب��ل وزير 
األش��غال وش��ؤون البلديات والتخطيط 

العمراني م.عصام خلف.
ولفت إل��ى أن االس��تراتيجية تركز على 
فتح شراكة واس��عة مع القطاع الخاص، 
المشروعات االستثمارية  للمشاركة في 
الت��ي تصب في دع��م الجه��ود الرامية 

لتحقيق األمن الغذائي في البحرين.
الجدي��ر بالذكر أن ش��ركة نب��ع العيون 
تأسست منذ 4 سنوات، ووفقًا للقائمين 
عليه��ا فإنها س��تعمل بطاق��ة إنتاجية 
تصل إلى 7 أطنان من األسماك و27 طنًا 
من الخضار األوروبية في السنة كمرحلة 
أولى على أن يزداد اإلنتاج في الس��نوات 

المقبلة.
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قالت استشاري األمراض المعدية في 
مجمع السلمانية الطبي، عضو الفريق 
الوطن��ي للتص��دي لفي��روس كورونا 
)كوفي��د 19( د. جميلة الس��لمان، أن 
نس��بة الح��االت القائمة الت��ي لديها 
أع��راض مرضي��ة بلغ��ت 16.8%، أما 
الح��االت القائمة الت��ي تتلقى عالجا 

ودواًء فبلغت %1.2.
وأش��ارت الس��لمان، خ��الل المؤتم��ر 
الصحف��ي لفريق البحري��ن الوطني إن 
ع��دد الح��االت القائمة بلغ��ت 1556 
جميعها مس��تقرة باس��تثناء حالتين 
تحت العناية، مؤك��دة تعافي 1246 
حال��ة وخروجه��ا م��ن مراك��ز الع��زل 

والعالج.
وذك��رت أنه بحس��ب منظم��ة الصحة 
العالمي��ة، لم تجِر دراس��ات حتى اآلن 

لمعرف��ة ارتب��اط الم��رض بالصيام، 
لكنه��ا أك��دت أن بإم��كان األصح��اء 
الصوم، وينصح المصابين في كورونا 

بالتشاور مع أطبائهم حول الصيام.
وأضاف أن المنظمة دعت إلى التغذية 
الصحية الس��ليمة خالل فترة الصيام، 
وش��رب كميات كافية م��ن الماء بين 
اإلفط��ار والس��حور، وتن��اول األغذي��ة 

الطازجة غير المعالجة.
وأكدت السلمان مواصلة الجهود للحد 
من انتشار فيروس كورونا واالستمرار 
في ضم��ان تطبي��ق كاف��ة اإلجراءات 

االحترازي��ة والتدابي��ر الوقائي��ة وفق 
أعلى المستويات وتكثيفها بما يسهم 
في حف��ظ صحة وس��المة المواطنين 

والمقيمين.
ونوه��ت بأهمي��ة تجن��ب التجمعات 
العائلي��ة بم��ا يس��هم ف��ي الحد من 
من��ه،  والوقاي��ة  الفي��روس  انتش��ار 
مش��ددة على ضرورة اتباع اإلرشادات 
التوعوي��ة الص��ادرة في هذا الش��أن 

والمتمثل��ة ف��ي االس��تمرار بااللتزام 
والصاب��ون  بالم��اء  اليدي��ن  بغس��ل 
جيدًا بش��كل دوري، م��ع الحرص على 
اس��تخدام معق��م اليدي��ن، وتنظي��ف 
األسطح واألشياء التي يتم استخدامها 
بش��كل متكرر وتعقيمها جيدًا بصورة 
دوري��ة، وتغطية الفم عند الس��عال، 
والتخلص من المناديل المس��تخدمة 

بالطريقة الصحيحة.
وطالب��ت بتجن��ب لم��س أي ش��خص 
يعاني من الحمى أو السعال، وفي حال 
ظهور األعراض على أي ش��خص عليه 
االتصال عل��ى 444 واتباع التعليمات 
التي س��تعطى إليه، مجددة تذكيرها 
بأن ارت��داء كمام��ات الوج��ه الطبية 
أو القطني��ة منه��ا يعد إج��راًء وقائًيا، 

ويسهم في الوقاية من الفيروس.
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»الخارجية«: إجالء 3800 مواطن وعودة 2544 قبل نهاية مايو     
     رنا بنت عيسى: مستمرون في العمل حتى عودة آخر بحريني من الخارج 

أكدت وكيل وزارة الخارجية الش��يخة د. رنا 
بن��ت عيس��ى آل خليفة، أن ال��وزارة قامت 
بإج��الء 3800 مواطن حت��ى اآلن من بين 
6422 مواطنًا أبدوا رغتهم في العودة إلى 

الوطن.
وأشارت خالل المؤتمر الصحفي الذي عقده 
الفريق الوطني للتصدي لفيروس كورونا، 
إن الوزارة قامت بترتيب عودة المواطنين 
ف��ي كل من المملكة العربية الس��عودية 
ودول��ة اإلمارات العربي��ة المتحدة ودولة 
الكويت وسلطنة عمان والمملكة األردنية 
العربي��ة  الهاش��مية وجمهوري��ة مص��ر 
وروس��يا االتحادية والجمهوري��ة التركية 

وباكستان وإيران.
وأشارت إلى أن الدول الكبيرة في مساحتها 
كالهند تتطل��ب جه��ودًا مضاعفة لجمع 
المواطنين من مختل��ف مناطقها وما زال 
العمل مس��تمرًا لعودة جميع المواطنين 
الراغبي��ن بالعودة إل��ى أرض الوطن قبل 

نهاية مايو المقبل.
وبين��ت وكي��ل وزارة الخارجي��ة، أن الوزارة 
قام��ت بحصر أعداد البحرينيي��ن الراغبين 
بالع��ودة، وت��م تأمي��ن أماك��ن اإلقامة 
لهم في البلدان المقيميي��ن فيها والبالغ 
عددهم 2544 مواطنًا سيتم إجالئهم إلى 

أرض الوطن.
وأوضح��ت أن ال��وزارة قامت في األش��هر 
الماضي��ة باتخ��اذ العديد م��ن اإلجراءات 
للتواصل مع المواطنين في الخارج للتأكد 
م��ن س��المتهم مع اإلع��الن عن انتش��ار 
في��روس كورون��ا عالمًي��ا، حي��ث ت��م رفع 

الطاق��ة االس��تيعابية لمكت��ب العمليات 
الس��تقبال المكالمات على مدار الس��اعة 
وتس��جيل بيانات كاف��ة المواطنين الذين 
تواصل��وا م��ع وزارة الخارجي��ة أو بعث��ات 
والقنصلي��ة في  الدبلوماس��ية  المملك��ة 
الخارج. وأوضحت أنه تم تحديث معلومات 
المتواجدين في الخارج والراغبين بالعودة 
إلى البحرين بش��كل يومي وتزويد الفريق 
كورون��ا  لفي��روس  للتص��دي  الوطن��ي 
بالمعلومات الالزمة، إضافة إلى تس��هيل 
حجوزات المئات م��ن المواطنين الراغبين 

بالعودة وترتيب السكن لهم.
وأش��ارت إل��ى أن التنس��يق مس��تمر م��ع 
الجه��ات المعني��ة في البحرين لتس��هيل 
جلب بعض المنتج��ات الطبية والغذائية 
من ال��دول الش��قيقة والصديق��ة لتعزيز 
لمملك��ة  والغذائ��ي  الطب��ي  المخ��زون 

البحري��ن خالل هذه المرحل��ة، وأن الوزارة 
قام��ت بالتواصل مع البعث��ات المعتمدة 
ل��دى المملك��ة واطالعهم عل��ى الخطط 
اتخذته��ا  الت��ي  االحترازي��ة  واإلج��راءات 
كورون��ا  في��روس  لمكافح��ة  المملك��ة 
بم��ا يحف��ظ صح��ة وس��المة المواطنين 

والمقيمين.
وذك��رت وكي��ل »الخارجي��ة«، أن��ه يت��م 
تحديث معلومات المتواجدين في الخارج 
والراغبي��ن بالعودة إلى البحرين بش��كل 
يوم��ي وتزوي��د الفريق الوطن��ي للتصدي 
لفي��روس كورون��ا بالمعلوم��ات الالزمة، 
وتس��هيل حجوزات المئات من المواطنين 
الراغبي��ن بالعودة وترتيب الس��كن لهم 
وتوفير الغ��ذاء. مؤكدة نحن مس��تمرون 

في العمل حتى عودة آخر مواطن.

وكيل وزارة الخارجية

 السلمان: 1.2٪ من مصابي »كورونا« 
يتلقون عالجًا و16.8٪ يعانون أعراضًا مرضية

د. جميلة السلمان

 1556 إصابة مستقرة 
و1246 حالة تعاف

ال دراسات تبين أثر الصوم على 
المصابين وننصح باألغذية الطازجة 

إبراهيم الرقيمي

إبراهيم الرقيمي

خطة عودة وإجالء المواطنين من الخارج

القحطاني: منحنى اإلصابات بـ»كورونا« في البحرين سطحي  
     مؤشر المملكة في تسجيل أول 100 إصابة أفضل بكثير من بعض الدول

قال المقدم طبي��ب مناف القحطاني 
المعدي��ة  األم��راض  استش��اري 
بالمستشفى العسكري عضو الفريق 
الكورونا  الوطني للتصدي لفي��روس 
)كوفي��د 19( إنه في حال انتش��ار أي 
وباء فيروس��ي هناك ع��دة احتماالت 
ينته��ي  أن  منه��ا  وس��يناريوهات، 
بنفسه، أو أن يكون فيروسًا موسميًا، 

أو يستوطن في بلد المنشأ.
ولف��ت القحطان��ي خ��الل المؤتم��ر 
الصحف��ي لفريق البحري��ن للتصدي 
لفيروس كورونا، إلى وجود احتمالية 
كبي��رة أن يك��ون في��روس كورون��ا 
عل��ى  موس��مي، وهن��اك مؤش��رات 
إمكاني��ة أن تتراجع تأثيرات فيروس  
»كورونا« مع دخول فصل الصيف، )..( 
يرج��ح بقاؤه في ال��دول التي تعتمد 

على المكيفات بشكل كبير.
وأك��د القحطاني أن نتائ��ج المملكة 
في مؤش��ر تس��جيل الحاالت منذ أول 

100 حالة قائم��ة، أفضل بكثير من 
الدول األخرى الت��ي أظهرت تصاعًدا 
واضًح��ا في ع��دد الح��االت القائمة، 
مم��ا يؤك��د أن البحري��ن تتجه نحو 
تسطيح المنحنى الخاص بالفيروس، 
وأن البحري��ن أثبتت تعاملها المميز 

للتصدي لفيروس كورونا.
وح��ول الملتقى اإللكترون��ي الدولي 
لفيروس الكورونا )كوفيد 19(، أوضح 
القحطاني أنه يأتي في إطار مبادرات 
البحري��ن لتوثيق التع��اون اإلقليمي 
والدول��ي وتعزيز الجه��ود المبذولة 
الفيروس  لهذا  للتصدي  والمستمرة 
وتبادل الخبرات وأفضل الممارس��ات 

بي��ن مختلف ال��دول بما أس��هم في 
تعمي��م النجاح��ات المتحققة والحد 
م��ن تح��دي الفي��روس، حي��ث ت��م 
استعراض تجربة البحرين وجهودها 
الفي��روس  لمكافح��ة  المبذول��ة 
واالطالع على تج��ارب الدول األخرى، 
بمشاركة  الدولية  التجارب  ومناقشة 
635 مش��ارك من مختلف الدول، إلى 

الرعاية  الخب��راء اختصاصي��ي  جانب 
الصحية، وتم الوق��وف على عدد من 
التوصيات بما سيس��هم ف��ي تعزيز 
الق��درات الميدانية في مواجهة هذه 

الجائحة.
الملتزمين  بكافة  القحطاني  وأش��اد 
بالقرارات واإلج��راءات االحترازية في 
ش��هر رمض��ان المب��ارك، متمنيًا أن 
يواص��ل الجميع االلتزام واستش��عار 
به��ا  يقوم��ون  الت��ي  المس��ؤولية 
للوطن، متمني��ًا أن يواص��ل الجميع 
االلتزام واستش��عار المسؤولية التي 
يقوم��ون به��ا للوطن نش��يد بكافة 
واإلج��راءات  بالق��رارات  الملتزمي��ن 
االحترازية في شهر رمضان المبارك. 
وبين أن اس��تمرا فت��ح وغلق المحال 
التجاري��ة عملي��ة مس��تمرة لتحقيق 
أقل إصاب��ات ف��ي المرحل��ة الثانية 
لمواجه��ة الفيروس متوقع��ًا ازدياد 
حاالت اإلصابة في المرحلة المقبلة.

د. مناف القحطاني

إبراهيم الرقيمي

احتمالية كون الفيروس موسمي قائمة 
ومؤشرات على تراجعه في الصيف 

 استمرار فتح وغلق المحال 
لمواجهة المرحلة الثانية من الوباء

 توقعات بارتفاع عدد 
اإلصابات في الفترة القادمة 
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أكد وكيل وزارة الصحة د.وليد المانع 
لمراك��ز  االس��تيعابية  الطاق��ة  أن 
الحج��ر الصح��ي االحت��رازي تصل إلى 
1673 يبلغ اإلش��غال منها 902، وفي 
مراكز القط��اع الخاص تبل��غ الطاقة 
801، واإلش��غال منها  االس��تيعابية 

.20
وذكر ف��ي مؤتم��ر للفري��ق الوطني 
للتص��دي لفي��روس كورونا أمس، أن 
الطاقة االس��تيعابية لمراك��ز العزل 
والع��اج 2473 يبل��غ اإلش��غال منها 
1506 سريًرا فقط، وفي مراكز القطاع 
الخ��اص تبل��غ الطاقة االس��تيعابية 

136 واإلشغال الحالي 50 سريرًا.
وأوض��ح المان��ع أن المواطنين الذين 
تم تحويله��م للحجر المنزلي هم من 
العائدي��ن م��ن الخ��ارج والذين يتم 
إحالته��م إل��ى مراكز الحج��ر الصحي 

االحترازي لمدة أسبوعين وفق نتائج 
الفحوصات المختبرية.

وأكد أهمية الت��زام كافة المواطنين 
باإلج��راءات والتعليم��ات الت��ي ت��م 
تسليمها لهم عند التوقيع على إقرار 
الحج��ر المنزل��ي وذل��ك حرص��ًا على 

سامتهم وسامة الجميع.
وبين المانع أن ال��وزارة تطبق الحجر 
المواطني��ن  عل��ى  أيض��ًا  المنزل��ي 
المخالطي��ن للح��االت القائمة لمدة 
أس��بوعين وعلى الح��االت المتعافية 
لمدة 4 أسابيع حتى التأكد من خلوهم 

الكامل من الفيروس عبر متابعتهم 
وإجراء الفحوصات المختبرية الازمة 

لهم أثناء فترة الحجر.
وحول نس��بة الفحوص��ات المختبرية 
أشار المانع، إلى أن النسبة التي تقوم 
به��ا أي دول��ة تكون بقي��اس نصيب 

الف��رد والت��ي تع��د م��ن المقاييس 
التي تقّيم الجهود المبذولة من قبل 
الدول، إلى جان��ب معيار آخر أضافته 
منظم��ة الصح��ة العالمي��ة وهو 10 
ح��االت س��لبية ل��كل حال��ة إيجابية 

مؤكدة.
ون��وه بأن هذا المعيار يوضح الجهود 
التي تبذلها الدول في مجال الفحص 
وخاصة إن كانت النسبة أقل من %9، 
وأن البحرين اس��تطاعت أن تحقق ما 
نس��بته 2% عل��ى هذا المعي��ار، وهو 
مؤش��ر يعكس ما قامت به المملكة 
التص��دي  س��بيل  ف��ي  جه��ود  م��ن 

للفيروس.
وأكد وكي��ل وزارة الصحة على أهمية 
االلت��زام ف��ي ش��هر رمض��ان بكافة 
اإلجراءات والق��رارات الصادرة مؤخرًا 
حفاظًا عل��ى صحة وس��امة الجميع، 
فالوع��ي المجتمع��ي س��لوك يج��ب 
المواصل��ة علي��ه في ش��هر رمضان 
المب��ارك، م��ع مراعاة االس��تمرار في 
التباع��د االجتماعي  التقي��د بتدابير 
واإلجراءات الصحية حفاظًا على صحة 

وسامة المواطنين والمقيمين.

لهيئ��ة  التنفي��ذي  الرئي��س  كش��ف 
تنظيم س��وق العمل أسامة العبسي، 
ع��ن وج��ود 1909 إصاب��ات مؤكدة 
العمال��ة  بي��ن  كورون��ا  بفي��روس 
الوافدة، وأن 9% م��ن المصابين من 
العمالة المخالفة، وأن نسبة اإلصابة 

في حملة التصريح المرن %1.7.
وبي��ن العبس��ي أن نس��بة العمال��ة 
القانونية من الح��االت القائمة تبلغ 
89%، بينم��ا تص��ل نس��بة الوافدين 

على تأشيرة زيارة إلى %2.
المؤتم��ر  خ��ال  العبس��ي  وق��ال 
للتصدي  البحري��ن  لفري��ق  الصحفي 
لفي��روس كورون��ا، أنه وج��ب قانونًا 
ع��ودة المخالف إلى بل��ده، ولكن مع 
الظروف االس��تثنائية ت��م وضع فترة 
س��ماح لتصحيح أوض��اع المخالفين، 
وأن��ه خ��ال الفترة 26 ي��وم من بدء 
الفت��رة التصحيحة ت��م تصحيح وضع 
13284 واف��دًا، وأنه مت��ى ما انتهت 
األزمة ووجد عم��ال مخالفين لم يتم 
ترحيلهم،  س��يتم  أوضاعهم  تصحيح 
الفت��ًا إلى انخف��اض إجمالي العمالة 
غي��ر النظامية في البحرين رغم وجود 

تسريحات من العمل.
المبان��ي  42% م��ن  أن  إل��ى  وأش��ار 
المخصصة للحج��ر الصحي االحترازي 
للعمال��ة الواف��دة هي مس��اكن حرة 
يستأجرها العاملون، ويقطنها 2739 
عامًا، حي��ث تتكفل الدول��ة بتوفير 
الوجب��ات الغذائية وال��دواء والرعاية 
لقاطنيها، حيث وفرت 23,500 وجبة 

خال األيام الخمسة الماضية.
وذك��ر العبس��ي أنه تم التنس��يق مع 
أصح��اب األعمال لتوفير مباني للحجر 
الصحي االحت��رازي للعمال التابعين، 
حيث وفروا 59% من مجموع المباني 
المخصصة للحجر وتأوي 7046 عامًا 
مع توفير الوجبات الغذائية والرعاية 

بمتابعة وإشراف الهيئة.
وكشف أن الهيئة أرسلت 1,719,206 
رسالة توعوية نصية للعمالة الوافدة 

من��ذ فبراي��ر الماض��ي، فيما ش��اهد 
577,000 ش��خًصا البيانات التوعوية 

على صفحتها في فيسبوك.
وبين العبسي أنه تماشيًا مع الجهود 
الوطني��ة المبذولة للحد من انتش��ار 
الفيروس، ومراعاًة للظروف اإلنسانية 
للعمالة الواف��دة، أعلنت الهيئة عن 
إطاق فترة س��ماح لتصحي��ح أوضاع 
الواف��دة بمختل��ف فئاتها  العمال��ة 
تمتد من 1 أبري��ل الجاري وحتى 31 
ديس��مبر 2020، يتم فيها التغاضي 
ع��ن أي��ة مخالف��ات س��ابقة تتعلق 

بالعمل واإلقامة في المملكة.
وأض��اف أن الهيئة أعلن��ت في مطلع 
أبريل الجاري عن وقف رس��وم العمل 
الش��هرية ورس��وم إص��دار وتجدي��د 
تصاريح العم��ل لمدة 3 أش��هر بدًءا 

من 1 أبريل.
وكشف عن وجود خطة عمل متكاملة 
الداخلي��ة  وزارت��ي  م��ع  بالتنس��يق 
والصحة عن��د رصد أي��ة حالة قائمة 
بين العمال��ة الوافدة تش��تمل على 
تحدي��د أس��ماء المخالطي��ن وأماكن 
س��كنهم، والتأكد م��ن المبنى الذي 
يقطن��ون في��ه إن كان يتب��ع صاحب 
العمل أو س��كن حر، حيث يتم توفير 
الوجبات لقاطني الس��كن الحر بشكل 

عاجل.
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أسامة العبسي

 تصحيح وضع 13284 وافدًا 
مخالفًا خالل 26 يومًا    

 42٪ من المباني المخصصة للحجر 
االحترازي لـ»الوافدة« مساكن حرة

 95.5٪ من المصابين الوافدين
 لدى أصحاب عمل

 89٪ نسبة العمالة القانونية 
من الحاالت القائمة و2٪ لتأشيرات الزيارة

 59٪ من المباني المخصصة 
لحجر العمال وفرها أصحاب األعمال

 نقل المواطنين العائدين 
من الخارج للحجر المنزلي

 تطبيق الحجر المنزلي 
على المتعافين مدة 4 أسابيع

 تحقيق 2٪ من معيار 
»الصحة العالمية« للتصدي للفيروس

 العبسي: 1909 إصابات بـ»كورونا«
بين العمالة الوافدة و1.7٪ في حملة »التصريح المرن«

 المانع: 1673 سريرًا الطاقة 
االستيعابية لمراكز الحجر.. و902 اإلشغال

وكيل وزارة الصحة

إبراهيم الرقيمي

إبراهيم الرقيمي

الطاقة االستيعابية واإلشغال الحالي لمراكز الحجر الصحي والعزل والعالج

مراكز الحجر الصحي واالحترازيمراكز العزل والعالج

التركيبة القانونية للحاالت المؤكدة بين العمالة الوافدة من حيث نوع التصريح الصادر لها

تصريح خدم منازل

تصريح عمل مرن

ملتحق )عائالت(

تأشيرة زيارة



بيانات الخبر
اليوم

التاريخ
الخبر

جهة النشر
الصفحة

العدد
الرابط اإللكتروني

07
local@alwatannews.net

البرلمــــــان
Wed 29 Apr 2020  |  الســنة 15  |  العــدد 5254   |  األربعــاء 6 رمضان 1441هـ

 دالل الزايد: رفع مدة إخطار إنهاء
العمل إلى 6 أشهر في بعض المهن

كش��فت عضو مجلس الشورى دالل الزايد عن 
توقيعها على اقتراح بقانون يسمح بأن تزيد 
مدة إخطار إنهاء عقد العمل لغاية 6 أش��هر 
إذا كان العم��ل م��ن األعم��ال الت��ي يصعب 
الحص��ول عل��ى عامل بديل خالل م��دة زمنية 
قصي��رة، ويص��در الوزي��ر ق��رارًا بتحديد تلك 

األعمال.
يش��ار إل��ى أن االقت��راح موق��ع م��ن األعضاء 
إبتسام الدالل، وجمعة الكعبي، ودالل الزايد، 

وعبدالعزيز أبل، وجميلة سلمان.
وج��اء في المذك��رة اإليضاحي��ة للمقترح أنه 
يساهم في دوام تقديم الخدمات للمواطنين 
بانتظام واطراد، والحيلولة دون عرقلة بعض 
قطاعات األعم��ال التي يصع��ب فيها توفير 
العام��ل البدي��ل المؤهل بمج��رد إنهاء عقد 
العم��ل بناء عل��ى طلب العام��ل كالقطاعات 
التعليمية )الجامع��ات والمدارس(، فإجراءات 
العث��ور عل��ى البدي��ل المناس��ب م��ن حي��ث 
الكفاءة والخبرة واستكمال المقابالت وإجراء 

المفاضلة بين المتقدمين والسير في إجراءات 
اس��تصدار الموافقات الالزمة لتشغيلهم من 
مختلف الجه��ات اإلداري��ة المختصة يتطلب 
م��دة طويلة نس��بيًا، ومم��ا يؤثر ف��ي جودة 
ومستوى الخدمة التعليمية المقدمة للطلبة 
وتقييم أداء المؤسسة األكاديمية قيام عضو 
الهيئة التدريس��ية في أي مؤسسة تعليمية 
بإنهاء عقد العمل بمجرد انتهاء مدة اإلخطار 

)ثالثون يومًا( خالل الفصل الدرامي.
وتابع��ت المذك��رة، م��ا يصدق عل��ى قطاع 
التعلي��م يس��ري على قطاع الصح��ة والمهن 
الطبي��ة المختلف��ة وغيره��ا م��ن القطاعات 
الحيوية، حيث يتعذر مثاًل توفير بديل للطبيب 
األخصائ��ي أو غيره من أصح��اب االختصاص 
إذا م��ا عبر أي منهم عن رغبت��ه بانتهاء عقد 
العم��ل بمجرد انتهاء م��دة اإلخطار )ثالثون 
يومًا(، كما يتعذر استكمال اإلجراءات اإلدارية 
المتعلق��ة بالتوظي��ف خ��الل فت��رة زمني��ة 
قصيرة مما يؤثر سلبًا على الخدمات الصحية 

المقدمة، وقد يمتد ليشمل التأثير سلبًا على 
ترخيص بعض المنشآت الصحية.

وأكد مقدم��و المقت��رح انه يه��دف لتحقيق 
الت��وازن في العالق��ة بين العام��ل وصاحب 
العمل من خالل منح صاحب العمل باالتفاق 
مع العامل مدة مناس��بة لغايات توفير بديل 
إذا م��ا عب��ر العامل ع��ن رغبته بإنه��اء عقد 
العمل بحيث تكون مدة اإلخطار مدة معقولة 
وبموافقة العامل، تنيح لصاحب العمل توفير 
عامل بدي��ل مؤهل دون التأثي��ر على جودة 
الخدم��ة أو اإلض��رار بالمش��روع االقتص��ادي 
بوجه خاص وبالقطاع االقتصادي بوجه عام.

كم��ا يه��دف المقت��رح بحس��ب مقدميه إلى 
الحف��اظ عل��ى بيئة االس��تثمار ف��ي مختلف 
القطاعات االقتصادية من خالل تمكينها من 
المحافظ��ة عل��ى الكفاءات الن��ادرة والخبرات 
المتمي��زة التي يصعب توقير بديل لها خالل 
فترة زمنية وجيزة مما يس��اهم في اس��تقرار 

تلك القطاعات ونموها.

حسن الستري

حسن الستري

حسن الستري

اقتراحات مستعجلة

 ضم أصحاب الطلبات اإلسكانية في النبيه 
 صالح إلى قوائم المستفيدين من مشروع 

مدينة شرق سترة اإلسكاني

تمديد »تمكين« فترة التسجيل في برنامج دعم 
استمرارية األعمال للمؤسسات الصغيرة ومتناهية 

الصغر أسبوعين إضافيين

تشديد الرقابة على شركات االتصاالت للحيلولة دون 
رفع األسعرر وإلزامها بتقديم الخدمة واستمراريتها 

حتى انتهاء »كورونا«

 ترحيل العمالة غير 
النظامية من البحرين

 إنشاء تطبيق ذكي الحتساب
كمية البيانات الخلوية ودقائق 

االتصاالت المستهلكة

دعم المتضررين من »كورونا« من سواق األجرة والنقل المشترك 
والباصات والحافالت ومدربي السياقة دون استثناء ممن يملكون 

سجالت تجارية أو معاشات تقاعدية 

تأجيل رسوم السجالت التجارية وتأجيل 
تحصيل المخالفات والعمل على 
تقسيط القيمة المضافة 3 شهور

 دعم القطاع الصحي بتأهيل 
 الكوادر الالزمة من خالل خطة 
بعثات العام الدراسي الحالي

وزير الشباب: زيادة مالعب مدينة حمد إلى 9

أكد وزير ش��ؤون الش��باب والرياضة أيمن المؤيد في جلس��ة النواب، 
زي��ادة مالع��ب مدينة حمد من 8 إل��ى 9 مالعب ضمن مبادرة س��مو 
الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة إلنشاء 100 ملعب في فرجان البحرين.
وقال في رده على س��ؤال النائب باسم المالكي »إن اإلجراءات واضحة 
وصريح��ة، وفي االجتم��اع األول الذي تم بين وزارة ش��ؤون الش��باب 
والرياضة ووزارة اإلسكان وشؤون البلديات وبحضور األوقاف وبرئاسة 
سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة الذي يتابعه بشكل يومي، إضافة 
إلى آخر اجتماع تراس��ه سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة نيابة عن 

سمو الشيخ ناصر بن حمد، تم تحديد عدد المالعب«.
وأض��اف »وألن مدين��ة حم��د مدين��ة مهم��ة وحاجته��ا للمالع��ب ال 
تخف��ى على أحد، فقد وجه س��موه بالتركيز عل��ى المالعب والعقارات 

الموجودة«.
وأضاف: »يتم دراس��ة الحاجة ورفعها لسموه مع االقتراحات بناء على 
عدد الس��كان، وبع��د التواصل مع المعنيين يتم وض��ع عدد العقارات 

والتوجه في الخطة لكل عقار على حدة«.
وبخص��وص مدينة حم��د، قال الوزير »ت��م توقيع اتفاقي��ة بين وزارة 
البلديات واإلس��كان وال��وزارة واآلن يت��م تحويل العق��ارات إلى وزارة 

شؤون الشباب والرياضة ليتم تفعيل هذه العقارات«.
وأردف »كان عدد المالعب التي تم تحديدها في مدينة حمد 8 مالعب، 
وتم إضاف��ة ملعب ليصبح المجموع 9، وحاليًا أنجزنا ملعب، وهناك 6 

مالعب يتم التواصل مع الشركات الداعمة لتحديد طريقة التمويل:.
من جانبه، قال النائب باس��م المالكي إن »تحدي��د 8 مالعب لمدينة 

حم��د ال يتناس��ب وحجمها، مع العل��م أن أغلبها ش��باب وال يوجد بها 
نادي، ومدينة عيسى يوجد بها نادي منذ تأسيسها.

ولفت إلى أن المالعب ال�8 ليس��ت مالع��ب جديدة، فهي موجودة من 
قبل، فكيف تضم للمبادرة على أنها ضمن مش��روع جديد، إضافة الى 
أن األراض��ي الفض��اء كثيرة في مدينة حمد، فهل ت��م رصدها، كذلك 
األراض��ي الوقفي��ة فهل ت��م التباحث م��ع األوقافين الس��تغالل هذه 

األوقاف.
وتاب��ع: »إجاب��ة الوزي��ر فضفاض��ة دون أرق��ام أو مواعي��د وتم ربط 
المش��اريع ببعضها البعض.. يجب اإلس��راع في تنفيذ هذا المش��روع 
الرائد، خصوصًا أن الش��باب يس��تأجرون مالعب بالس��اعة للعب كرة 

القدم«.

االنتهاء من 5 مالعب ضمن 
مشروع 100 ملعب في الفرجان

أكد وزير ش��ؤون الشباب والرياضة أيمن المؤيد االنتهاء 
من 5 مالعب في مشروع 100 ملعب في فرجان البحرين.

وق��ال في رده على س��ؤال النائب عمار حس��ين، إن قرية 
العكر مهمة لنا ش��أنها في ذلك ش��أن بقي��ة المناطق.. 
نح��ن نتعاون مع القطاع الخاص، ألن التمويل عن طريق 
القط��اع الخاص أس��رع في بعض األحيان م��ن اإلجراءات 

الداخلية.
وأض��اف »توجد في منطقة العكر عقارات نريد تعميرها، 
ننتظر الموافقة باإلج��راءات الداخلية لتحويل انتفاعهم 

على وزارة شؤون الشباب والرياضة«.

حسن الستري

حسن الستري

حسن الستري

حسن الستري

حسن الستري

مباركة نيابية للسماح 
باستفادة أهالي النبيه
صالح من »شرق سترة«

أق��ر مجلس النواب االقتراح برغبة »بصفة االس��تعجال« 
لتمدي��د دعم التس��جيل في تمكي��ن، واالقت��راح برغبة 
»بصفة االس��تعجال« بش��أن قيام الحكومة متمثلة في 
صن��دوق العمل »تمكي��ن« بتمديد فترة التس��جيل في 
برنامج دعم اس��تمرارية األعمال للمؤسس��ات الصغيرة 
ومتناهي��ة الصغر لمدة أس��بوعين إضافيي��ن، واالقتراح 
برغب��ة »بصفة مس��تعجلة« بش��أن ضم أهال��ي جزيرة 
النبي��ه صالح »أصح��اب الطلبات اإلس��كانية« إلى قوائم 

المستفيدين من مشروع مدينة شرق سترة اإلسكاني.
كما أقر االقتراح برغبة، بصفة االس��تعجال، بشأن زيادة 
مدة التس��جيل في الموقع اإللكتروني لتمكين المختصة 
بالتقدي��م ووضع آلي��ة ميس��رة للمتطلب��ات المطلوبة 
لوصول الدعم بسالس��ة لمس��تحقيه، واالقت��راح برغبة 
»بصف��ة مس��تعجلة« بش��أن تأجيل رس��وم الس��جالت 
التجاري��ة وتأجيل تحصي��ل المخالف��ات المتعلقة بهذه 
السجالت والعمل على تقسيط القيمة المضافة لمدة 3 

أشهر على األقل.

 القاضي يشارك في
جلسة النواب من السيارة

شارك النائب عيسى القاضي بجلسة مجلس النواب أمس 
من سيارته.

وكان النائب يعلق على مقترح له بش��أن تأجيل رس��وم 
السجالت التجارية، وتأجيل تحصيل المخالفات المتعلقة 
بهذه الس��جالت، والعمل على تقسيط القيمة المضافة 

لمدة 3 أشهر على األقل.
ول��م تظهر صورته على الشاش��ة بالبداية، إال أن رئيس 
المجلس فوزية زينل طلبت منه تشغيل الكاميرا، لتظهر 

صورته وهو بداخل السيارة.

المالكي: بحرنة القطاع الصحي

أقر مجلس النواب االقتراح برغبة بصفة مستعجلة لدعم 
القط��اع الصحي وتعزي��زه بتأهيل الك��وادر الالزمة، من 

خالل بعثات العام الدراسي الحالي.
وقال النائب باس��م المالكي، »إن األزم��ة الحالية أثبتت 
ض��رورة بحرن��ة القط��اع الطب��ي م��ن أطب��اء وصيادلة 
وممرضين، فلقد أثب��ت البحرينيون كفاءتهم في الدفاع 

عن الوطن«.
ودعا وزارتي الصحة والتربية والتعليم، إلى اإلس��راع في 
وض��ع خطة لبحرنة القطاع الطبي بدال من االعتماد على 
العمالة الوافدة، مبينًا أن »هناك مواطنين يريدون دراسة 

الطب، ولكن البعثات ال توفر لهم االحتياجات الالزمة«.

بوحمود: أرقام مخيفة عن العمالة المخالفة 

أق��ر مجلس الن��واب، االقت��راح برغب��ة بصفة مس��تعجلة لترجيل 
العمالة غير النظامية عن البحرين.

وقال النائب محمد بوحمود: »هناك 61 ألف عامل مخالف بالبحرين.. 
ه��ذه العمالة المخالفة التي ال نعلم عنها، في ظل فيروس كورونا 
نسمع أرقامًا مخيفة تتعاظم يومًا بعد يوم، والدولة تصرف عليهم 

الماليين«.
وأردف »نح��ن ال نتحدث عن العمالة النظامية بل المخالفة.. اليوم 
الفرص��ة متاحة لترحيل العمالة غير النظامية، خصوصًا أن تكلفة 
الع��الج لي��س أقل من تكلف��ة الترحي��ل، ويجب حماي��ة المجتمع 

منهم«.

السيسي: مشكلة في »انترنت الهواتف«

واف��ق مجل��س الن��واب عل��ى االقت��راح برغبة 
»بصفة االس��تعجال«، بش��أن قي��ام الحكومة 
بتش��ديد الرقابة على شركات االتصاالت التي 
ت��زود المواطني��ن بخدمة اإلنترن��ت للحيلولة 
بينه��ا وبي��ن قيامه��ا برف��ع س��عر الوح��دات 
وإلزامها بدوام تقديم الخدمة واس��تمراريتها 

حتى انتهاء جائحة كورونا )كوفيد 19(.
وأق��ر االقت��راح برغب��ة )بصف��ة االس��تعجال( 
بش��أن قيام الحكومة متمثلة في هيئة تنظيم 
االتص��االت، بإنش��اء تطبي��ق ذكي الحتس��اب 
كمي��ة البيان��ات الخلوية ودقائ��ق االتصاالت 

المستهلكة.

وق��ال النائ��ب محمد السيس��ي: »المش��تكون 
يواجه��ون مش��كلة في انتهاء حزم��ة البيانات 
والمكالم��ات. والمقت��رح يه��دف إل��ى إنش��اء 
تطبيق ذكي الحتساب تلك الحزم وعدم تركها 
للشركات االتصاالت، فهو يحقق مبدأ الشفافية 
في حالة حدوث نزاع بين المستهلك والتاجر«.
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 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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كان وال يزال لفيروس كورونا القدرة على خلق مناخات استراتيجية 
قابلة لالشتعال فالنزعة الفوضوية التي طبعت تعامل العالم معها 

سيفضي بدول العالم إلى تبني نزعة عدوانية تنافسية فيما بينها

ربما تجربتي المتواضعة هذه تجعلني أدرك جيدًا كيف يمكن 
أن تعمل النوايا وكيف يمكنها أن تغير مساراتك في الحياة 

وتهيئ لك الفرص والظروف

حسين التتان

@HussainTattantattan86@hotmail.com

رؤى

صراعات ما بعد »كورونا«

كان وال ي��زال لفيروس كورونا الق��درة على خلق 
مناخات اس��تراتيجية قابلة لالش��تعال، فالنزعة 
الفوضوي��ة الت��ي طبع��ت تعامل العال��م معها 
س��يفضي بدول العالم إلى تبن��ي نزعة عدوانية 
تنافس��ية فيما بينها للتعويض عن خس��ائرها. 
وي��رى المفك��ر األمريكي نعوم تشومس��كي في 
مقال��ه »كيف س��يغير فيروس كورون��ا العالم؟«، 
مطل��ع أبري��ل 2020 »إمكانية ظه��ور دول أكثر 
اس��تبدادية أو إع��ادة بن��اء المجتم��ع بش��روط 
إنس��انية.. بل إن العال��م بانتظار أزم��ات تهدد 
البش��رية كله��ا، وه��ي الح��رب النووي��ة وأزم��ة 

االحتباس الحراري«.
وفي تقديرن��ا أن هناك فترة زمنية بين انحس��ار 
في��روس كورونا المتوق��ع خالل ش��هرين، وبين 
الحروب التي يتوقعها تشومسكي، ولن تخلو من 

الصراعات التي نرجح منها ثالثة أشكال: 
أولها حروب الدواء، فرغم صدور قرار أممي بإجماع 
193 دولة يطالب بإتاحة »اللقاحات المستقبلية« 
لفي��روس كورونا بصورة عادلة، إال أن هناك حربًا 
مس��تترة بين مختبرات األبحاث واللقاحات، حيث 
تخوض فيه العديد من الشركات المصّنعة سباقًا 
م��ع الزمن للعث��ور على لقاح ناجع م��ع ما يترّتب 
عليها مثل هذا التح��ّدي من عبء مالي كبير، ثم 
رب��ح مالي أكبر. وقد تتدخ��ل الحكومة األمريكية 
لدعم وحماي��ة االقتصاد الصحي فيها ومثل ذلك 
روس��يا والصين واألوروبيون، ولن يكون التعاون 
ال��ذي طلبت��ه منظمة الصحة بنف��س النبل الذي 

تتوقعه.
أم��ا س��احة الص��راع الثانية فهي ح��روب الغذاء، 
فقد ش��حت منتجات كثيرة في األس��واق، وفشلت 
دول في تش��غيل آليات مواجه��ة معضلة األمن 
الغذائ��ي في ظ��ل كورونا، والتي ربم��ا لم تتعد 
داخلي��ًا حم��الت توعي��ة لكب��ح س��لوكيات الهلع 
والش��ره بين المواطنين. أم��ا المعركة الخارجية 
فبين المصدرين والموردين، وحجة دول المنش��أ 

ه��ي التداعي��ات الس��لبية عل��ى سالس��ل توريد 
األغذية، كالخلل في حركة ش��حن وإغالق الحدود، 
والمط��ارات. فيم��ا تتهمه��ا الدول المس��توردة 
بف��رض قي��ود عل��ى التصدي��ر خوفًا م��ن طول 
أم��د أزمة في��روس كورونا، وتع��رض االحتياطي 
االس��تراتيجي لديها للنفاد. أو للجش��ع الذي دفع 
بس��كب الحليب في المج��اري أو إعدام المحاصيل 
بحجة تعّطل طرق اإلمداد، بينما الس��بب هو منع 

إغراق السوق.   
ويب��دو أن ذريعة عدم إغراق األس��واق قد وجدت 
م��ن يتبناه��ا، فف��ي الح��رب الثالثة وه��ي حرب 
النف��ط قام القط��اع النفط��ي في روس��يا بحرق 
النف��ط لحجب��ه ع��ن الس��وق. لق��د كان النفط 
تاريخي��ًا مؤجج��ًا للصراعات، وصدم��ة انخفاض 
الطل��ب الحالي��ة ضخمة لدرجة أنه��ا تخطت كل 
التوقعات، وقد تقود إلى صراعات بين المنتجين، 
وليس ببعيد عنا تذك��ر أن ذريعة صدام الحتالل 
الكوي��ت كانت تهم��ة إغ��راق الس��وق بالنفط. 
وستس��تمر ح��روب األس��عار وأطرافه��ا »أوبك« 
و»أواب��ك+« ووكالة الطاق��ة المناوئة لهم. كما 
أن المس��توردين س��يدفعون باألمور إلى س��احة 
الصراع خصوص��ًا حين تتعذر الش��ركات والدول 
المصدرة بأنها ال تس��تطيع تس��ليم شحنات خام 
للعمالء بسبب الجدوى االقتصادية الضعيفة. إن 
المآالت المأسوية للدول التي تعتمد على النفط 
قد غطت في كتابات الشامتين على أرقام ضحايا 
في��روس كورونا، وقد ال يكون األمر بذلك الس��وء 

لكنه أمر يتطلب القيام بعمل.

* بالعجمي الفصيح:
يس��يل في��روس كورون��ا اآلن الكثير م��ن القلق، 
وسيس��يل الكثير من الحزن بع��د أن يرحل، لكن 

تبعاته ستسيل الكثير من الدماء.

* كاتب وأكاديمي كويتي

أنت في البيت؟

ربما الكتاب يقرأ من عنوانه، فأنا شخصيًا لم 
أرى أو ألم��س إجراءات في أي دولة كاإلجراءات 
الت��ي اتخذته��ا المملكة عبر فري��ق البحرين 
ال��ذي ق��اده وال يزال بنج��اح وتف��وق صاحب 
الس��مو الملك��ي األمير س��لمان ب��ن حمد آل 
خليف��ة ولي العهد نائب القائد األعلى النائب 
األول لرئيس مجلس الوزراء حفظه اهلل ورعاه، 
فإجراءات س��موه ل��م تقتصر عل��ى اللحظات 
األول��ى لبدء انتش��ار الفيروس على مس��توى 
العالم، بل اس��تمرت وال تزال حتى يومنا هذا 
عبر العديد من اإلجراءات وحتى المبادرات التي 
القت ترحيبًا واس��عًا من األهالي والمقيمين، 
وتخطت أجواء الترحيب إلى خارج الحدود حتى 
وصلت إل��ى منظمة الصحة العالمية والعديد 

من الدول.
من ضمن تل��ك المبادرات ما تميزت به وزارة 
ش��ؤون اإلعالم، وإن كانت شهادتي مجروحة 
فيما سأس��تعرضه إال أنه��ا كلمة حق البد أن 
تقال، فالتلفزيون وعبر كافة ساعات بثه كان 
حاضرًا ف��ي هذه الجائحة، وذل��ك عبر برامجه 
المستمرة س��واء عبر التوعية بكيفية الوقاية 
من هذا المرض، أو عبر استضافة المختصين 
للتعري��ف بالمرض والرد على الش��ائعات، أو 
حتى التحفيز على أهمية البقاء في المنزل عبر 

مختلف الوسائل.
الج��زء األخي��ر هو م��ا أعني��ه هن��ا، خاصة أن 
التحفي��ز على تغيي��ر ع��ادات متوارثة ونمط 
حياة اعتاد عليه األهالي عبر عش��رات السنين 
بحاجة إلى خطة محكمة وأس��لوب جديد وفكر 
ني��ر، وكل م��ا ذكر ه��ي عوام��ل تواجدت في 
برنامج »أنت في البيت؟«، وهو البرنامج الذي 

فاجأ الجميع بأسلوبه غير التقليدي والحديث، 
ش��أنه ش��أن هذا الفيروس المس��تجد، حيث 
حقق ه��ذا البرنام��ج نجاحًا غير مس��بوق منذ 
الحلق��ة األولى له، مع األخذ ف��ي االعتبار بأن 
مدة الحلقة الواحدة ال تتعدى العش��ر دقائق 
إال أنها لخصت العديد من المعاني وعكس��ت 
في الوقت ذات��ه الوعي ال��ذي يتحلى به أهل 

البحرين.
أنت ف��ي البي��ت؟ برنام��ج حققت م��ن خالله 
اإلعالمي��ة صاحبة التلقائي��ة والعفوية مريم 
بوكمال تألقًا من��ذ الوهلة األولى النطالقته، 
إذا ما أخذنا ف��ي االعتبار أن البرنامج لم يحَظ 
بوق��ت كاٍف لإلعداد واالس��تعداد ل��ه، ولكني 
عل��ى ثقة تامة بأن مقدم البرامج الناجح قادر 
على التميز واإلبداع حت��ى في أحلك الظروف، 
فاإلعالمي كالجندي في ساحة المعركة شعاره 
االس��تعداد التام وسالحه الخبرات المتراكمة 
ودافع��ه الح��ب واإلخ��الص للمهن��ة وهذا ما 
يميز الزميلة مريم بوكمال، ناهيك عن الدعم 
الالمحدود من قبل وزير شؤون اإلعالم السيد 
علي بن محمد الرميحي الذي ال يألو جهدًا في 
س��بيل تهيئة الظروف الكفيلة بنجاح البرامج 
الهادف��ة والتي تحم��ل بين طياتها رس��ائل 
وطنية تش��ع بالحب وال��والء للوطن ولقيادته 

حفظها اهلل ورعاها.
باختص��ار... إن كان ش��هر رمض��ان المب��ارك 
في ه��ذا العام مختلفًا ف��إن برنامج »أنت في 
البي��ت؟« مختل��ف هو اآلخر، فهو اس��تطاع أن 
يحق��ق أهدافًا عديدة ويعكس ثقافة وحضارة 
عريقة للبحرين وأبنائها وحتى المقيمين على 

أرضها.

»نوايا«

درج الق��ول »ف��الن عل��ى نيات��ه« لألش��خاص 
أو لألش��خاص  واألكث��ر تواضع��ًا  البس��يطين 
الطيبين الذين ال يلقون ب��ااًل لبعض المواقف 
م��ن حوله��م والت��ي يتعام��ل معه��ا آخرون 
بعصبي��ة أو قلق. »فالن عل��ى نياته« قد ُتقال 
للماضي في الحياة بدون خطط معلنة لآلخرين 
ويبدو لهم من البس��اطة أنه فارغ وال هدف له، 
ولك��ن أن يكون أحدهم على نياته فذلك فضل 
عظيم لم يلمس��ه كثيرون ف��ي الحياة. أوليس 
على نياتك��م ترزقون؟ إذًا م��ن الجميل جدًا أن 

يكون المرء منا على نيته، بل من الرائع جدًا.
م��ن األم��ور الجميلة الت��ي أتاحها لنا موس��م 
فيروس كورونا ازدياد فرص التدريب والتطوير 
من خالل ال��دورات اإللكترونية، وم��ن البرامج 
اإللكتروني��ة الرائع��ة مؤخرًا برنام��ج »نوايا« 
الذي تعرض��ه م. رهام الرش��يدي المدربة في 
الوعي األنث��وي مجانًا هذه الفت��رة لما له من 
أهمي��ة بالغة، حيث تتناول في��ه كيف أن النية 
ق��د تقودك لتحقيق أهدافك بيس��ر وس��هولة، 
وبطريق��ة ال تتطلب من��ك إال قلياًل من الجهد، 
بينم��ا يب��ذل آخ��رون جه��ودًا كبي��رة لتحقيق 
غاياته��م وم��ع ذلك ال تتحق��ق أو ربما تتحقق 

ولكن بأقل النتائج وبما ال يعادل الجهد.
ف��ي برنامج »نوايا«، تذكر الرش��يدي تجربتها 
كي��ف أن النية مكنتها من تحقي��ق أهدافها أو 
رغباته��ا الت��ي حملته��ا منذ طفولته��ا وكيف 
جعل��ت منه��ا معلم��ة ولك��ن بطريق��ة غي��ر 
تقليدي��ة عندم��ا انطلق��ت في تعلي��م الوعي 

األنث��وي، وهي تجربة جعلتني أتذكر كيف أنني 
وصل��ت إلى الكتاب��ة رغم كل التحدي��ات التي 
م��ررت بها والظروف الخارجي��ة التي حملت لي 
من المؤش��رات الكثير لتخبرن��ي أن ليس ثمة 
فرصة لتحقيق غايت��ي، ولكنها النية التي ربما 
مارس��تها بغير قصد وتحقق��ت. ربما تجربتي 
المتواضع��ة ه��ذه تجعلن��ي أدرك جي��دًا كيف 
يمك��ن أن تعم��ل النواي��ا، وكي��ف يمكنها أن 
تغير مس��اراتك في الحي��اة وتهيئ لك الفرص 
والظروف بطريقة الس��رنديب سواء كانت تلك 
الظروف س��لبية أو إيجابي��ة، ولكنها في نهاية 

المطاف تقودك لتحقيق غاياتك في الحياة.

* اختالج النبض:
وبما أننا في الموسم الرمضاني بما يتمتع به 
من طاقة روحية عالية يجمع عليها كل مسلمي 
العالم، وترتف��ع فيها الدعوات واالبتهاالت هلل 
أكثر م��ن أي وقت ف��ي العام، لعله��ا الفرصة 
المناس��بة لصياغ��ة نوايان��ا والعم��ل عليها، 
واألهم من ذلك أن نعرف كيف يمكننا وضعها 
على نح��و يكف��ل تحقيقها من خ��الل االلتزام 
بش��روطها. وألنني وجدت أنن��ي أنتفع من هذا 
البرنام��ج ويجعلني أكث��ر تركيزًا ف��ي أهدافي 
المس��تقبلية وأكث��ر ثقة بتحققه��ا بإذن اهلل، 
وددت أن أش��ارككم بحب االس��تفادة من هذا 
البرنام��ج عبر الدعوة لالش��تراك فيه، وطريقة 
االش��تراك مبينة على حس��اب المدربة. أتمنى 

لكم نوايا محققة.

 »الفيروس« ُيعري 
محتوى التلفزيون العربي

ف��ي الحقيقة أنا لس��ت مخلوق��ًا تلفزيوني��ًا، بمعنى، 
أنني ال أح��ب وال أرغب في متابع��ة برامج التلفزيون 
ومسلسالته، خاصة في شهر رمضان، وإذا كان والبد، 
فإنني أش��اهد بعضها م��ن باب التس��لية الخفيفة، 
أو ألجل االس��تفادة م��ن بعض البرام��ج اإلخبارية أو 

العلمية وغيرها، مع أسرتي الصغيرة.
جعلتن��ا   ،)19 )كوفي��د  كورون��ا  في��روس  جائح��ة 
متس��ّمرين أمام التلفزي��ون العتب��ارات كثيرة، لعل 
م��ن أهمه��ا #خليك_بالبي��ت. وبما أنن��ا مضطرون 
للجلوس في منازلنا، س��يكون التلفاز هو ما يمكن أن 
يستهلك الكثير من وقت العائلة العربية، خاصة في 
هذا الش��هر الفضي��ل. وبما أن الجائح��ة عرَّت الكثير 
من نظمنا األس��رية والمجتمعية والثقافية وغيرها، 
فهي وفي طريقها عرَّت التلفزيون العربي بشكل عام 
ومع��ه الفضائيات، فالكثير م��ن البرامج المعروضة 
خالل ش��هر رمضان، أثبتت بما ال يدع مجااًل للش��ك، 
بأن م��ن الواج��ب علين��ا مراجع��ة الس��ياق الخاص 
بالشاش��ة الفضي��ة لمحتويات ال ترتقي للمس��توى 

المطلوب.
في األعوام الس��ابقة، كان��ت ذات البرامج الرمضانية 
ُتعرض، وبج��ودة رديئة للغاية، لكن لم يكن الجميع 
يتلفت لها، باعتبار أن غالبية أفراد المجتمع يقضون 
أوقاتهم الرمضانية خارج المنزل، وبما أن هذا العام 
هو اس��تثناء في كل ش��يء، صار جل��وس الناس أمام 
ا س��بقته م��ن »الرمضانات«  التلف��از أكثر بكثير عمَّ
الس��ابقة، وعلي��ه الح��ظ الجمي��ع ت��ردي المعروض 

والمحتوى التلفزيوني بشكل فاقع.
مسلس��الت ال تضي��ف للمش��اهد أي جدي��د أو مفيد. 
برامج سطحية غير ذات جدوى على اإلطالق. مسابقات 

ومقالب مصطنعة وسخيفة ومؤذية للذائقة والذوق 
العام. هذا هو المشهد التلفزيوني العربي باختصار. 
س��وى اللهم القلي��ل من البرامج والمسلس��الت التي 
تع��رض بع��ض المحتوي��ات المفي��دة عل��ى خج��ل 

واستحياء.
هًا للمؤسسة الرسمية  اآلن، سيكون خطابنا هذا موجَّ
ف��ي كل أرج��اء الوطن العربي والمتمثل��ة في وزارات 
إعالم الدول العربية، والذي سيكون عبارة عن توجيه 

بعض األسئلة لمن في يدهم األمر.
كيف تسمح المؤسسات اإلعالمية العربية المنوط بها 
مهمة رسم الخطط والبرامج والمشاريع التلفزيونية 
أن تقوم بعرض هذه البرامج والمسلسالت الهابطة 
والرخيصة في رمض��ان؟ أين دور الرقابة عن منع كل 
ه��ذه التفاه��ات والقي��ح التلفزيوني الذي تش��اهده 
األس��رة العربية المحترمة على شاش��ات التلفاز في 
ش��هر رمضان وبقية أي��ام العام؟ كيف لنا كش��عوب 
متحض��رة ومثقف��ة أن نقبل بهذا الك��م الهائل من 
الغثيان التلفزيوني، فقط، إلنجاح وإرباح مؤسس��ات 
تجاري��ة ال هم لها س��وى الرب��ح الفاح��ش عبر هذه 
البرامج المتخلفة والتافه��ة؟ ما ذنبنا نحن وما ذنب 
ذائقتن��ا كي ُتفس��د، ونح��ن ُنجبر أن ُنش��اهد برامج 
رخيصة عبر شاش��ات التلفاز كل ليلة، ألجل أن يتربح 
من وراء مش��اهداتنا، أصحاب المؤسس��ات اإلنتاجية 

واإلعالمية واإلعالنية؟
أس��ئلة حائ��رة تحت��اج إلجاب��ات مقنعة م��ن وزارات 
اإلع��الم العربي��ة. ففي��روس كورونا )كوفي��د19( لم 
يتأخ��ر ف��ي فض��ح كل عيوبن��ا الثقافي��ة واألخالقية 
والعملية، لع��ل آخرها، فضح غالبي��ة »تلفزيوناتنا« 

وفضائياتنا العربية الموقرة.
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المنامة - وزارة الخارجية

في إطار ترؤس مملكة البحرين لمجموعة آسيا والمحيط الهادئ في منظمة األمم المتحدة 
لشــهر أبريل الحالي، اســتضاف المندوب الدائم لمملكة البحرين لدى األمم المتحدة جمال 
الرويعــي، األميــن العــام لألمــم المتحــدة أنطونيــو غوتيريــش، وذلــك خــال اجتمــاع عبــر 

االتصال اإللكتروني المرئي.

ورحـــب المنـــدوب الدائـــم لمملكـــة البحريـــن 
المتحـــدة بغوتيريـــش، مشـــيًدا  لـــدى األمـــم 
بالجهـــود االســـتثنائية التـــي تقوم بهـــا األمم 
المتحـــدة لمكافحـــة جائحة فيـــروس كورونا 
)COVID-19( والتـــي تتطلـــب تعاوًنـــا دولًيـــا 
غير مســـبوق. مشـــيًرا إلى خطة األمين العام 
لمواجهـــة اآلثـــار االجتماعيـــة واالقتصاديـــة 
 ،COVID-19 لوبـــاء  المحتملـــة  المدمـــرة 
وإطـــاق التعاون العالمـــي للتعجيل بالتنمية 
حقـــوق  علـــى  الحفـــاظ  أن  علـــى  والتركيـــز 

CO-  اإلنســـان يكمن في صلب االســـتجابة لـ
VID-19، ممـــا من شـــأنه تعزيـــز مكافحة هذا 

الوباء ومعالجة اآلثار الناجمة عنه.
وألقـــى العام لألمم المتحدة كلمة أحاط فيها 
أعضاء المجموعة حول االســـتجابة العالمية 
للوبـــاء ودور األمـــم المتحـــدة فـــي تخفيـــف 
وطـــأة هـــذه الجائحـــة خاصـــة فيمـــا يتعلـــق 
بالجهـــود في منطقة آســـيا والمحيط الهادئ، 
منوِهـــا أن هـــذا الوباء أكثر بكثيـــر من مجرد 
أزمـــة صحيـــة فهـــو يؤثـــر علـــى المجتمعـــات 

واالقتصـــادات ممـــا يجعـــل تحقيـــق أهـــداف 
التنمية المستدامة أكثر إلحاًحا.

كمـــا أفـــاد بأنـــه فـــي منطقـــة آســـيا والمحيط 
الهـــادئ، تعتبر البلدان النامية غير الســـاحلية 
التـــي  الناميـــة  الصغيـــرة  الجزريـــة  والـــدول 
أو  التجـــارة  فـــي  تحديـــات  بالفعـــل  تواجـــه 
الوصول إلـــى التكنولوجيا أو البنية التحتية 
أو الخدمـــات االجتماعيـــة، هي األكثر عرضة 
للخطر، مشـــيًرا إلى أنه ســـيتم تعديل نســـبة 
كبيـــرة مـــن برامـــج األمـــم المتحـــدة للتنمية 
المســـتدامة وتوســـيعها لتائـــم االحتياجات 
التعـــاون  عبـــر   ،COVID-19 بــــ  الصلـــة  ذات 

الوثيق مع البلدان والمانحين والشركاء.
وتطـــرق معالي األمين العـــام لألمم المتحدة 
إلـــى تكّيـــف عمليات حفظ الســـام والبعثات 
السياســـية الخاصة للعمل فـــي ظل الظروف 

فـــي  األعضـــاء  الـــدول  داعًيـــا  الجديـــدة، 
هـــذا الصـــدد إلـــى الحفـــاظ علـــى أمـــن أفراد 
بقـــاء  وضمـــان  المتحـــدة،  األمـــم  ومنشـــآت 
الحـــدود والموانـــئ مفتوحـــة أمام شـــحنات 
األمـــم المتحـــدة وموظفيها، وتســـهيل حركة 
المســـتمر  الوصـــول  وإتاحـــة  اإلمـــدادات، 
أن  معاليـــه  مؤكـــًدا  الطبيـــة،  المرافـــق  إلـــى 
مشاركة المعلومات وحشـــد الموارد وتفعيل 
الشـــراكات والعمـــل الجماعـــي هـــي عوامـــل 
حيوية لمكافحة هذا الوباء وإصاح النتائج 

السلبية التي نجمت عن انتشاره.
وأعرب العديد من الدول األعضاء المشاركين 
عـــن دعمهـــم لألميـــن العـــام لألمـــم المتحـــدة 
والتزامهم بالعمـــل مع األمم المتحدة لضمان 
تلبيـــة احتياجـــات جميـــع الفئـــات المتضررة 

اجتماع عبر االتصال اإللكترونيوتخفيف العبء عن الدول األعضاء.

اإللــكــتــرونــي االتــصــال  عــبــر  الــمــتــحــدة  لــأمــم  ــام  ــع ال ــن  ــي األم تستضيف  الــبــحــريــن 

تعزيز مكافحة الوباء ومعالجة اآلثار الناجمة عنه

المنامة - بنا

وجـــه ممثـــل جالـــة الملـــك لألعمـــال 
اإلنســـانية وشؤون الشـــباب مستشار 
األمـــن الوطني، قائد الحـــرس الملكي 
ســـمو اللـــواء الركـــن الشـــيخ ناصر بن 
حمـــد آل خليفـــة، بتشـــكيل فريق من 
الحـــرس الملكي بهـــدف التدريب في 
جبـــال الهيمااليـــا بجمهوريـــة النيبـــال 
وتقديـــم التبرعات الخاصـــة بالتغذية 

إلى الشيربا.
الغذائيـــة  اإلمـــدادات  وستســـاهم   
األخـــرى فـــي ضمـــان اجتياز الشـــيربا 
وعائاتهـــم فـــي هـــذه الفتـــرة الصعبة 

للغاية.
وأكد ســـمو الشـــيخ ناصر بـــن حمد آل 
خليفـــة أن الحـــرس الملكـــي يحـــرص 
علـــى إقامة أفضـــل التدريبات البدنية 
العالـــم  دول  مختلـــف  فـــي  والفنيـــة 
إضافة إلى تقديم االمدادات الغذائية 
في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها 
البعـــض في جبـــال الهيمااليا، مشـــيرًا 

إلـــى أن هـــذه المهمـــة تقام بالتنســـيق 
مع جمهورية النيبال وشـــركة “ســـيفن 
ســـوميتس تريكس” إحدى الشـــركات 

الرائدة في التسلق في المنطقة.
وأشار سمو اللواء الركن الشيخ ناصر 
بـــن حمد آل خليفـــة أن فريق الحرس 
الملكـــي ســـيخضعون لبرنامـــج كامـــل 
ويحتـــوي على العديد مـــن التدريبات 
ســـقف  برفـــع  تســـاهم  التـــي  الشـــاقة 

قدراتهـــم، مؤكـــدًا أن اختيـــار الفريـــق 
جـــاء بعـــد تقييم صـــارم ولـــم يقتصر 

فقط على اللياقة البدنية.
والرحلة ســـتكون عبر قيادة وتدريب 
فريق مـــن الحـــرس الملكـــي للوصول 

لقمة أرفع جبل في العالم. 
إفرســـت  جبـــل  قمـــة  ارتفـــاع  ويبلـــغ 
8,848 متر )29,029 قدم( فوق سطح 
المـــاء، ويعتبرهـــا معظـــم المتســـلقون 

االختبار األصعب في التســـلق، كما أن 
الفريق خضع لتقييم صارم ليس فقط 

للياقتهم البدنية. 
وتم إجـــراء التقييم للتأكـــد من قدرة 
أعضـــاء الفريق على تحمـــل الظروف 
القاسية التي سوف يتعرضون لها في 

جبال الهيمااليا.
جبـــل  لرحلـــة  االســـتعداد  أجـــل  مـــن 
إفرست، ســـوف يتطلع فريق الحرس 

الملكـــي إلى إكمال تســـلقين إضافيين 
على مـــدى األشـــهر الثمانيـــة القادمة. 
يســـمى  جبـــل  إلـــى  ســـيكون  األول 
علـــى  يقـــع  الـــذي  ايســـت،  البوتشـــي 
ارتفاع 6119 متر فوق مستوى سطح 

البحر. 
وسيعطي هذا التسلق الفريق مهارات 
التســـلق المطلوبـــة للتقدم إلـــى القمم 
األعلى في نيبال، ثم ســـيصعد الفريق 

إلى جبل ماناســـلو الـــذي يبلغ ارتفاعه 
ســـطح  مســـتوى  فـــوق  متـــرًا   8,156

البحر. 
وسيســـاهم ذلـــك في تطويـــر مهارات 
الفريق من خال التســـلق على ارتفاع 
يتجـــاوز 8000 متـــر فوق هـــذا الجبل 
المعروف باســـم “منطقة الموت” التي 
تتطلـــب اســـتخدام نظام األكســـجين 

التكميلي.

ــم ــي مختلـــف دول العالـ ــات فـ ــل التدريبـ ــة أفضـ ــى إقامـ ــون علـ ــد: حريصـ ــن حمـ ناصربـ

تشكيل فريق من الحرس الملكي للوصول إلى قمة إيفرست

سمو الشيخ ناصر بن حمد

ســمو رئيــس الــوزراء يتلقى اتصــاال مــن رئيس مجلــس األمة

أدام اهلل المحبة مع أشقائنا الكويتيين

تلقى رئيس الوزراء صاحب السمو 
الملكـــي األميـــر خليفـــة بن ســـلمان 
أمـــس  اتصـــاال هاتفيـــا  آل خليفـــة 
مـــن رئيـــس مجلـــس األمـــة بدولـــة 
الكويـــت الشـــقيقة مـــرزوق الغانم، 
عبر خاله عن أسمى آيات التهاني 
والتبريكات لسموه بمناسبة حلول 
شـــهر رمضـــان المبـــارك، داعيـــا هللا 

تعالى أن يعيد هذه المناســـبة على 
ســـموه وهـــو ينعـــم بوافـــر الصحة 
مملكـــة  يحفـــظ  وأن  والســـعادة، 
عليهـــا  ويديـــم  وشـــعبها  البحريـــن 

نعمة الرخاء واالزدهار.
الملكـــي  الســـمو  وأعـــرب صاحـــب 
رئيـــس الـــوزراء عن خالص شـــكره 
األمـــة  لرئيـــس مجلـــس  وتقديـــره 

الكويتـــي، علـــى تهانيه ومشـــاعره 
الطيبة، داعيا هللا أن يديم المحبة 
واألخـــوة التي تجمع بيـــن البلدين 
والشعبين الشقيقين، متمنيا سموه 
لدولـــة الكويـــت وشـــعبها الشـــقيق 
دوام التقـــدم واالزدهـــار فـــي ظـــل 

قيادتها الحكيمة.

المنامة - بنا
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سمو رئيس الوزراء

“نبع العيون”تجربة فريدة في توفير األسماك والخضروات
الغذائي األمــن  لتحقيق  الشركة  عمل  دعم  يبحث  “الــزراعــة”  وكيل 

قال وكيل الزراعة والثروة البحرية 
بوزارة األشـــغال وشـــؤون البلديات 
والتخطيـــط العمرانـــي، نبيل محمد 
العيـــون  نبـــع  إن شـــركة  أبوالفتـــح، 
باتت مؤشـــرا علـــى نجاح الشـــراكة 
مـــع القطـــاع الخـــاص فـــي إطـــاق 
مشـــروعات مـــن شـــأنها المســـاهمة 
فـــي تحقيق األمن الغذائـــي بمملكة 

البحرين.
وأشـــار إلـــى أن شـــركة نبـــع العيـــون 
تمثـــل تجربـــة بحرينيـــة فريدة في 
توفير األســـماك والخضـــروات التي 
يتـــم إنتاجهـــا فـــي بيئة آمنـــة، وهو 
األمر الذي يحظى باهتمام الحكومة 
عبـــر دعـــم مثـــل هـــذه المشـــروعات 
التـــي تهدف إلـــى توفيـــر المنتجات 

الغذائية للمستهلكين.

جاء ذلـــك خـــال اســـتقباله بمكتبه 
في البديع، مالك شـــركة نبع العيون 
أحمـــد بوجيـــري. وخـــال اللقاء تم 
بحث ســـبل دعم عمل الشركة وفقًا 

لإلمكانات المتاحة لدى الوكالة.
وذكـــر أبوالفتـــح أن الوكالة وضعت 
اســـتراتيجية بعيدة المدى، ركيزتها 
الرئيســـية النهوض باألمن الغذائي، 
عاهـــل  لتطلعـــات  تحقيقـــًا  وذلـــك 
البـــاد صاحب الجالـــة الملك حمد 
بـــن عيســـى آل خليفـــة، وتوجيهات 
المســـتمرة  والمتابعـــة  الحكومـــة، 
مـــن قبـــل وزيـــر األشـــغال وشـــؤون 
العمرانـــي  والتخطيـــط  البلديـــات 

عصام خلف.
وأشـــار إلى أن االســـتراتيجية ُتركز 
على فتح شراكة واسعة مع القطاع 

الخاص، للمشـــاركة في المشروعات 
االســـتثمارية التـــي تصـــب في دعم 
األمـــن  لتحقيـــق  الراميـــة  الجهـــود 

الغذائي في مملكة البحرين.
الجدير بالذكر أن شـــركة نبع العيون 
ووفقـــا  ســـنوات،   4 منـــذ  تأسســـت 

للقائمين عليها فإنها ســـتعمل بطاقة 
إنتاجيـــة تصـــل إلـــى 7 أطنـــان مـــن 
الخضـــار  مـــن  طنـــًا  و27  األســـماك 
األوروبية في الســـنة كمرحلة أولى 
على أن يزداد اإلنتاج في الســـنوات 

المقبلة.

جانب من االستقبال

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات

المنامة - أمانة العاصمة

قالت أمانة العاصمة إنها ماضية في 
تنفيذ المشاريع الزراعية التجميلية 
محافظـــة  مناطـــق  مختلـــف  فـــي 
العاصمة؛ تعزيـــزا للتنمية الحضرية 
المســـتدامة التـــي تهدف إلـــى إبراز 
العناصر الجماليـــة في المنطقة عن 
طريق زيادة الرقعة الخضراء التي 
ينعكـــس مردوهـــا اإليجابـــي علـــى 
التوازن البيئي والواجهة الجمالية.

أمانـــة  عـــام  مديـــر  وأوضحـــت 
بـــأن  حميـــدان  شـــوقية  العاصمـــة 
األمانـــة تعمـــل علـــى تنفيـــذ الدفعة 
الثانيـــة مـــن المشـــاريع التجميليـــة 
تبلغ قيمتها نحو 125 ألف دينار من 
منطلـــق االرتقاء بالبيئـــة الحضرية 
فـــي العاصمة واالرتقـــاء بالخدمات 

المقدمة للمواطنين والمقيمين.
األمانـــة  أن  حميـــدان  وأكـــدت   
مشـــاريع   3 تنفيـــذ  علـــى  “تعمـــل 

تنمويـــة مـــن شـــأنها زيـــادة الرقعـــة 
مســـاحات  وإيجـــاد  الخضـــراء 
زراعيـــة وترفيهيـــة، منهـــا مشـــروع 
تجميل شـــارع القدس، ويتمثل في 
تجميـــل وزراعـــة الخـــط الوســـطي 
من شـــارع القـــدس المحصـــور بين 
دوار الحروف إلى مدرســـة الحكمة 

بطول 2 كيلومتر”.
وتابعـــت “مـــن المؤمـــل االنتهاء من 

المشروع في يوليو 2020”. 

تنفيذ 3 مشاريع تجميلية في العاصمة

شوقية حميدان



بيانات الخبر
اليوم

التاريخ
الخبر

جهة النشر
الصفحة

العدد
الرابط اإللكتروني

أكـــدت وكيـــل وزارة الخارجية الشـــيخة 
رنـــا بنـــت عيســـى آل خليفـــة أن الـــوزارة 
الوطنيـــة  الجهـــود  دعـــم  فـــي  مســـتمرة 
وتطبيـــق  كورونـــا  لفيـــروس  للتصـــدي 
والتدابيـــر  االحترازيـــة  اإلجـــراءات  كل 
الوقائيـــة بالتعـــاون مع مختلـــف الجهات 
لمكافحـــة الفيـــروس بمـــا يحفـــظ صحـــة 
وســـامة الجميع، مشـــيرة ســـعادتها إلى 
أن وزارة الخارجيـــة وفـــي إطـــار خطـــة 
اإلجـــاء قامـــت بالتنســـيق مـــع بعثاتهـــا 
الدبلوماســـية الخارجيـــة للتواصـــل مـــع 
خـــارج  المتواجديـــن  المواطنيـــن  كافـــة 
البحريـــن لترتيـــب رحـــات اإلجـــاء لهم 

وضمان عودتهم إلى المملكة.
 ونوهـــت وكيـــل وزارة الخارجيـــة إلـــى 
المواطنيـــن  بإجـــاء  بـــدأت  الـــوزارة  أن 
بالتنســـيق والتعـــاون مـــع وزارة الصحـــة 
لفيـــروس  للتصـــدي  الوطنـــي  والفريـــق 
كورونـــا )كوفيـــد 19( بمـــا يتناســـب مـــع 
االستعدادات الطبية في البحرين ووفق 
المعايير المعتمدة من قبل منظمة الصحة 
العالمية، حيث تم إجاء أكثر من 3800 
بحرينًيـــا مـــن مختلـــف الـــدول، وترتيب 
عودتهم مـــن المملكة العربية الســـعودية 
المتحـــدة  العربيـــة  اإلمـــارات  ودولـــة 
ودولة الكويت وســـلطنة عمان والمملكة 
مصـــر  وجمهوريـــة  الهاشـــمية  األردنيـــة 
العربية وروســـيا االتحادية والجمهورية 
التركية وجمهورية باكســـتان اإلسامية 
وإيران، مشـــيرًة إلـــى أن الـــدول الكبيرة 
فـــي مســـاحتها تتطلب جهـــوًدا مضاعفة 
لجمـــع المواطنيـــن من مختلـــف مناطقها 
ومـــا زال العمـــل مســـتمًرا لعـــودة جميـــع 
المواطنيـــن الراغبين بالعـــودة إلى أرض 
الوطن بحلول منتصف شهر مايو القادم.

جاء ذلـــك فـــي المؤتمر الصحافـــي الذي 
عقده الفريـــق الوطني للتصدي لفيروس 
كورونـــا )COVID-19( مســـاء امـــس في 
مركـــز ولـــي العهـــد للتدريـــب والبحـــوث 
الطبيـــة بالمستشـــفى العســـكري لعـــرض 
مســـتجدات الفيـــروس ومختلـــف األمور 

ذات العاقة.
وزارة  أن  رنـــا  الشـــيخة  وأوضحـــت 
الخارجيـــة اتخذت في الشـــهور الماضية 
العديـــد مـــن اإلجـــراءات للتواصـــل مـــع 
مـــن  للتأكـــد  الخـــارج  فـــي  المواطنيـــن 
سامتهم مع اإلعان عن انتشار فيروس 
كورونـــا عالمًيـــا، حيـــث تـــم رفـــع الطاقة 
االســـتيعابية لمكتب العمليات الستقبال 
المكالمات على مدار الســـاعة وتســـجيل 
بيانـــات كافة المواطنيـــن الذين تواصلوا 
مـــع وزارة الخارجيـــة أو بعثـــات المملكة 
الدبلوماســـية والقنصليـــة فـــي الخـــارج، 
وتم تحديـــث معلومات المتواجدين في 
الخارج والراغبيـــن بالعودة إلى البحرين 
بشـــكل يومـــي وتزويـــد الفريـــق الوطني 
للتصـــدي لفيـــروس كورونـــا بالمعلومات 
الازمـــة، إضافـــة إلى تســـهيل حجوزات 
المئات من المواطنيـــن الراغبين بالعودة 

وترتيب السكن لهم.
ولفتـــت وكيـــل وزارة الخارجيـــة إلى أن 
الـــوزارة تواصلت مع البعثـــات المعتمدة 
لـــدى المملكـــة وأطلعتهـــم علـــى الخطط 
واإلجـــراءات االحترازيـــة التـــي اتخذتها 
كورونـــا  فيـــروس  لمكافحـــة  المملكـــة 
بمـــا يحفـــظ صحـــة وســـامة المواطنين 
والمقيمين، حيث قامت الوزارة بترجمة 
كافـــة اإلرشـــادات والتعليمـــات الصـــادرة 
من الجهات الرسمية بعدة لغات للتوعية 
بطرق الوقاية من الفيروس كاإلنجليزية 
والهندية واألوردو والفلبينية والبنغالية، 
مؤكـــدًة أن كل الجهـــود ستســـتمر حتـــى 
إعـــادة آخر مواطـــن يرغب بالعـــودة إلى 
الوطن في ظل هذه الظروف االستثنائية 
التـــي يمر بها العالـــم فالمواطن هو أغلى 

ما نملك.
وكيـــل  كشـــفت  ذاتـــه،  الســـياق  وفـــي 
مســـتمر  التنســـيق  أن  الخارجيـــة  وزارة 

مـــع الجهـــات المعنيـــة بمملكـــة البحريـــن 
لتســـهيل جلب بعـــض المنتجـــات الطبية 
والغذائية من الدول الشقيقة والصديقة 
لتعزيز المخزون الطبي والغذائي لمملكة 

البحرين خال هذه المرحلة.
مـــن جانبه أكـــد الرئيس التنفيـــذي لهيئة 
تنظيم ســـوق العمل أســـامة العبســـي أنه 
تنفيًذا لتوجيهات صاحب السمو الملكي 
األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفة ولي 
العهـــد نائـــب القائد األعلـــى النائب األول 
لرئيـــس مجلـــس الـــوزراء أعلنـــت الهيئة 
مطلـــع أبريـــل الجـــاري عـــن وقف رســـوم 
العمل الشهرية ورســـوم إصدار وتجديد 
تصاريـــح العمـــل لمـــدة ثاثة أشـــهر بدًءا 
مـــن 1 أبريـــل 2020، حيـــث أتـــت هـــذه 
التوجيهـــات دعًمـــا لدور القطـــاع الخاص 
كمحـــرك لاقتصاد، وخاصة المؤسســـات 

البحرينية الصغيرة والمتوسطة.
وأشار العبسي إلى أنه تماشًيا مع الجهود 
انتشـــار  مـــن  للحـــد  المبذولـــة  الوطنيـــة 
الفيـــروس، ومراعاة للظروف اإلنســـانية 
للعمالـــة الوافـــدة، أعلنـــت هيئـــة تنظيـــم 
ســـوق العمـــل أيًضـــا عـــن إطـــاق فتـــرة 
ســـماح لتصحيح أوضاع العمالة الوافدة 
بمختلـــف فئاتها ممن يحملـــون تصريًحا 
مرًنـــا، والذين يعملـــون لدى صاحب عمل 
)عائلـــة  والملتحقيـــن  التوظيـــف(،  )فئـــة 
عامل وافد(، وخدم المنازل، وذلك من 1 
أبريـــل الجاري لغاية 31 ديســـمبر 2020، 
موضًحـــا أنـــه تم تصحيح وضـــع 13284 
وافـــًدا فـــي الفتـــرة مـــن 1 أبريـــل إلى 26 
أبريـــل، وبالتالي انخفض اجمالي العمالة 
غيـــر النظامية فـــي البحرين برغم وجود 

تسريحات من العمل.
وبين العبســـي أن عدد الحاالت المؤكدة 
للعمالـــة الوافـــدة بلـــغ 1909 حالـــة حتى 
تاريـــخ 26 أبريل الجـــاري، منها 95.5 % 
لـــدى صاحـــب عمـــل، و1.7 %  يعملـــون 
فقـــط من حاملـــي تصريح العمـــل المرن، 
وتتـــوزع النســـبة الباقيـــة علـــى تأشـــيرة 
زيـــارة، ملتحقيـــن، وخـــدم منـــازل، كمـــا 
أن نســـبة العمالـــة القانونيـــة من الحاالت 
القائمـــة تبلـــغ 89 %، بينمـــا تبلـــغ نســـبة 
العمالة المخالفة 9 %، ونســـبة الوافدين 

على تأشيرة زيارة 2 %.
مـــع  التنســـيق  تـــم  أنـــه  العبســـي  وأكـــد 
أصحـــاب األعمـــال لتوفيـــر مباني للحجر 

الصحـــي االحترازي للعمال التابعين لهم، 
حيـــث قامـــوا مشـــكورين بتوفيـــر 59 % 
من مجمـــوع المبانـــي المخصصة للحجر 
وتـــأوي 7046 عامًا، مع توفير الوجبات 
بمتابعـــة  للعمـــال  والرعايـــة  الغذائيـــة 
وإشـــراف هيئة تنظيم ســـوق العمل، في 
حيـــن أن 42 % مـــن المبانـــي المخصصة 
للعمالـــة  االحتـــرازي  الصحـــي  للحجـــر 
الوافـــدة هـــي مســـاكن حـــرة يســـتأجرها 
العاملون، ويقطنها 2739 عامًا، وتتكفل 
الغذائيـــة  الوجبـــات  بتوفيـــر  الدولـــة 
والدواء والرعايـــة للقاطنين فيها، حيث 
األيـــام  خـــال  وجبـــة   23,500 وفـــرت 
الخمســـة الماضية، موضًحا أنه منذ شهر 
فبراير أرســـلت الهيئة 1,719,206 رسالة 
توعويـــة نصية للعمالة الوافدة، وشـــاهد 
التوعويـــة  البيانـــات  شـــخًصا   577,000

على صفحتها عبر الفيسبوك.
ولفـــت العبســـي إلـــى أنه تـــم وضع خطة 
وزارة  مـــع  بالتنســـيق  متكاملـــة  عمـــل 
عنـــد  وذلـــك  الصحـــة  ووزارة  الداخليـــة 
رصد أية حالة قائمة بين العمالة الوافدة 
إذ يتم تحديد أسماء المخالطين وأماكن 
ســـكنهم، والتأكـــد مـــن المبنـــى الســـكني 
الـــذي يقطنون فيـــع إن كان يتبع صاحب 
العمـــل أو ســـكًنا حـــًرا، حيث يتـــم توفير 
الوجبـــات لقاطنـــي الســـكن الحر بشـــكل 
مســـتعجل، كما يباشـــر الفريـــق الميداني 
زيارة مباني الســـكن الحـــر للوقوف على 
التواصـــل  ويتـــم  الميدانيـــة،  التفاصيـــل 
مـــع الشـــركات للحصـــول علـــى البيانـــات 
الدقيقة للعاملين فيها واشعارهم بموعد 
الفحص المختبـــري للمخالطين والتأكيد 
علـــى ضرورة االلتـــزام بنقـــل المخالطين 

حسب الموعد.
الصحـــة  وزارة  وكيـــل  أكـــد  مـــن جهتـــه 
وليـــد المانع أن الـــوزارة تواصل جهودها 
وخططها االستباقية االحترازية للحفاظ 

على صحة وســـامة الجميع، وأن العمل 
ومســـارات  منهجيـــات  وفـــق  مســـتمر 
العمـــل المحددة بما يســـهم فـــي التصدي 

للفيروس.
المختبريـــة  الفحوصـــات  نســـبة  وحـــول 
أشـــار المانـــع إلى أن النســـبة التـــي تقوم 
بهـــا أي دولة تكون بقيـــاس نصيب الفرد 
والتـــي تعـــد مـــن المقاييـــس التـــي تقّيم 
الجهـــود المبذولـــة مـــن قبل الـــدول، إلى 
جانب معيار آخر أضافته منظمة الصحة 
العالميـــة وهـــو عشـــر حاالت ســـلبية لكل 
حالـــة إيجابيـــة مؤكـــدة، منوها بـــأن هذا 
تبذلهـــا  التـــي  الجهـــود  يوضـــح  المعيـــار 
الـــدول في مجـــال الفحـــص وخاصة إن 
كانت النســـبة أقل مـــن 9 %، وأن مملكة 
البحرين اســـتطاعت أن تحقق ما نسبته 
المعيـــار، وهـــو مؤشـــر  2 % علـــى هـــذا 
يعكـــس ما قامت بـــه المملكـــة من جهود 

في سبيل التصدي للفيروس.
ولفت المانع إلى أن وزارة الصحة أعلنت 
فـــي وقت ســـابق عـــن إحالـــة المواطنين 
مـــن مراكـــز الحجـــر الصحـــي االحترازي 
الضوابـــط  وفـــق  المنزلـــي  الحجـــر  إلـــى 
المنصوص عليها في قرار ســـعادة وزيرة 
المواطنيـــن  هـــؤالء  أن  حيـــث  الصحـــة، 
الذيـــن تـــم تحويلهم للحجـــر المنزلي هم 
مـــن المواطنيـــن العائديـــن مـــن الخـــارج 
والذيـــن يتـــم إحالتهم إلـــى مراكز الحجر 
الصحي االحترازي لمدة أســـبوعين وفق 

نتائج الفحوصات المختبرية.
وأضاف وكيـــل وزارة الصحة أن الوزارة 
علـــى  أيضـــًا  المنزلـــي  الحجـــر  تطبـــق 
المواطنيـــن المخالطين للحـــاالت القائمة 
لمدة أسبوعين وعلى الحاالت المتعافية 
لمدة 4 أســـابيع حتى التأكـــد من خلوهم 
الكامـــل مـــن الفيـــروس عبـــر متابعتهـــم 
وإجـــراء الفحوصـــات المختبرية الازمة 
لهم أثناء فترة الحجر، مشدًدا على أهمية 

باإلجـــراءات  المواطنيـــن  كافـــة  التـــزام 
والتعليمـــات التي تـــم تســـليمها لهم عند 
التوقيع على إقرار الحجر المنزلي وذلك 

حرصًا على سامتهم وسامة الجميع.
وحـــول الطاقـــة االســـتيعابية واإلشـــغال 
للفحص والحجر والعزل والعاج أوضح 
المانـــع أن الطاقـــة االســـتيعابية لمراكـــز 
العزل والعاج تبلغ 2473 اإلشـــغال منها 
1506 ســـريًرا فقـــط، كمـــا تبلـــغ الطاقـــة 
االســـتيعابية في مراكـــز القطاع الخاص 
136واإلشـــغال الحالي 50 ســـريًرا، وتبلغ 
الحجـــر  لمراكـــز  االســـتيعابية  الطاقـــة 
الصحـــي االحترازي 1673 يبلغ اإلشـــغال 
منهـــا 902، وفـــي مراكز القطـــاع الخاص 
تبلغ الطاقة االســـتيعابية 801 واإلشغال 

منها يبلغ 20 سريًرا.
وأكـــد وكيـــل وزارة الصحـــة علـــى أهمية 
بكافـــة  رمضـــان  شـــهر  فـــي  االلتـــزام 
اإلجـــراءات والقـــرارات الصـــادرة مؤخرا 
حفاظـــا علـــى صحـــة وســـامة الجميـــع، 
يجـــب  ســـلوك  المجتمعـــي  فالوعـــي 
المواصلة عليه في شهر رمضان المبارك، 
مع مراعاة االســـتمرار في التقيد بتدابير 
التباعد االجتماعي واإلجراءات الصحية 
حفاظا علـــى صحة وســـامة المواطنين 

والمقيمين.
من جانب آخر أشـــاد استشاري األمراض 
المعديـــة بالمستشـــفى العســـكري وعضو 
لفيـــروس  للتصـــدي  الوطنـــي  الفريـــق 
كورونـــا المقدم طبيب منـــاف القحطاني 
بكافـــة الملتزمين بالقرارات واإلجراءات 
االحترازيـــة فـــي شـــهر رمضـــان المبارك، 
االلتـــزام  الجميـــع  يواصـــل  أن  متمنيـــا 
واستشعار المســـؤولية التي يقومون بها 

للوطن.
القـــرارات  أن  القحطانـــي  وأكـــد 
والتـــزام  االحترازيـــة  واإلجـــراءات 
أســـهمت  بهـــا  والمقيميـــن  المواطنيـــن 
فـــي مواصلـــة المملكـــة بالتعامـــل المهني 
لمواجهـــة الفيـــروس للوصـــول لألهداف 
المرجوة، حيـــث أثبتت المملكـــة تعاملها 
المميـــز للتصدي للفيروس منذ تســـجيل 
أول 100 حالـــة مقارنـــة بالـــدول األخرى، 
كما أن نتائج المملكة في مؤشر تسجيل 
الحـــاالت منـــذ تســـجيل أول 100 حالـــة 
قائمـــة أفضل بكثيـــر من الـــدول األخرى 
التي أظهـــرت تصاعـــًدا واضًحا في عدد 

الحـــاالت القائمـــة مما يؤكـــد أن البحرين 
تتجـــه نحـــو تســـطيح المنحنـــى الخاص 
بالفيروس، مشـــددا على ضرورة االلتزام 
بالقـــرارات واإلجراءات حتى يتم تجاوز 

تحدي فيروس كورونا.
الدولـــي  اإللكترونـــي  الملتقـــى  وحـــول 
لفيـــروس الكورونـــا )كوفيـــد 19( أوضح 
القحطانـــي أنـــه يأتي في إطـــار مبادرات 
التعـــاون  لتوثيـــق  البحريـــن  مملكـــة 
الجهـــود  وتعزيـــز  والدولـــي  اإلقليمـــي 
لهـــذا  للتصـــدي  والمســـتمرة  المبذولـــة 
وأفضـــل  الخبـــرات  وتبـــادل  الفيـــروس 
بمـــا  الـــدول  مختلـــف  بيـــن  الممارســـات 
أســـهم في تعميـــم النجاحـــات المتحققة 
حيـــث  الفيـــروس،  تحـــدي  مـــن  والحـــد 
تـــم اســـتعراض تجربـــة مملكـــة البحرين 
وجهودهـــا المبذولة لمكافحـــة الفيروس 
واالطـــاع على تجـــارب الـــدول األخرى 
ومناقشـــة التجـــارب الدوليـــة بمشـــاركة 
مـــا يزيد عـــن 600 مشـــارك مـــن مختلف 
الـــدول إلى جانب الخبـــراء اختصاصيي 
الرعاية الصحية، وتم الوقوف على عدد 
مـــن التوصيـــات بما سيســـهم فـــي تعزيز 
القـــدرات الميدانيـــة فـــي مواجهـــة هـــذه 

الجائحة.
استشـــارية  أكـــدت  أخـــرى،  جهـــة  مـــن 
األمـــراض المعديـــة واألمـــراض الباطنية 
بمجمع الســـلمانية الطبي جميلة السلمان 
علـــى مواصلـــة الجهود للحد من انتشـــار 
فيروس كورونا )كوفيد 19( واالســـتمرار 
فـــي ضمـــان تطبيـــق كافـــة اإلجـــراءات 
وفـــق  الوقائيـــة  والتدابيـــر  االحترازيـــة 
أعلـــى المســـتويات وتكثيفهـــا بما يســـهم 
فـــي حفـــظ صحـــة وســـامة المواطنيـــن 

والمقيمين.
واســـتعرضت الســـلمان الوضـــع الصحي 
للحاالت القائمـــة لفيروس كورونا، حيث 
أوضحـــت أن عدد الحاالت القائمة وصل 
إلـــى 1556 حالة قائمة جميعها مســـتقرة 
باســـتثناء حالتين تحـــت العناية وبلغت 
نسبة الحاالت القائمة التي لديها أعراض 
%16.8، ونســـبة الحـــاالت القائمـــة التي 
تتلقـــى العـــاج والدواء هـــو 1.2 %، في 
حيـــن تعافـــت 1246 حالـــة وخرجت من 

مراكز العزل والعاج.
وعـــن إمكان الصيام للحاالت القائمة في 
شـــهر رمضان أشـــارت الســـلمان إلـــى أنه 
وبحســـب منظمـــة الصحـــة العالميـــة، لم 
تجرى دراسات حتى اآلن لمعرفة ارتباط 
الحاالت القائمة بالصيام، لكنها أكدت أن 
بإمـــكان األصحـــاء الصـــوم، ولكن ينصح 
الحـــاالت القائمـــة لكوفيـــد19- بالتشـــاور 
مع أطبائهم حول إمكانية الصيام، حيث 
أن منظمـــة الصحـــة العالميـــة دعـــت إلى 
التغذيـــة الصحيـــة الســـليمة خـــال فترة 
الصيام، وشـــرب كميـــات كافية من الماء 
بين اإلفطار والســـحور، وتناول األغذية 

الطازجة غير المعالجة.
تجنـــب  بأهميـــة  الســـلمان  ونوهـــت 
التجمعـــات العائليـــة بما يســـهم في الحد 
مـــن انتشـــار الفيـــروس والوقايـــة منـــه، 
مشـــددة على ضـــرورة اتباع اإلرشـــادات 
الشـــأن  هـــذا  فـــي  الصـــادرة  التوعويـــة 
والمتمثلة في االســـتمرار بااللتزام بغسل 
اليديـــن بالمـــاء والصابـــون جيدًا بشـــكل 
دوري، مع الحرص على اســـتخدام معقم 
األســـطح واألشـــياء  اليديـــن، وتنظيـــف 
اســـتخدامها بشـــكل متكـــرر  يتـــم  التـــي 
وتعقيمها جيدًا بصـــورة دورية، وتغطية 
الفم عند السعال، والتخلص من المناديل 
الصحيحـــة،  بالطريقـــة  المســـتخدمة 
وتجنـــب لمـــس أي شـــخص يعانـــي مـــن 
الحمـــى أو الســـعال، وفـــي حـــال ظهـــور 
ألعراض على أي شـــخص عليه االتصال 
على 444 واتباع التعليمات التي ســـوف 
تعطـــى إليه، كما ونجـــدد تذكيرنا بأهمية 
ارتداء كمامات الوجه الطبية أو القطنية 
منهـــا يعـــد إجـــراًء وقائًيـــا، ويســـهم فـــي 

الوقاية من الفيروس.

جانب من المؤتمر

المنامة - بنا

1909 حاالت “كورونا” للعمالة الوافدة... 1.7 % منها فقط لحاملي “المرن”
مـــواطـــن آخــــــر  ــودة  ــ ــعـ ــ لـ ــرة  ــمـ ــتـ ــسـ مـ والــــجــــهــــود  ــي...  ــ ــن ــ ــري ــ ــح ــ ب  3800 إجـــــــاء 
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عدد الحاالت 
القائمة وصل إلى 

1556 جميعها 
مستقرة باستثناء 

حالتين تحت العناية

95 % من 
المصابين الوافدين 

عمالة نظامية 
وتصحيح وضع 

13284 مخالفا

 الدولة وفرت 23 
ألفا و500 وجبة 

للقاطنين في 
المباني في األيام 

الخمسة الماضية 

أصحاب األعمال 
وفروا 59 % من 

مجموع مباني 
الحجر وتؤوي 

7046 عامًل

 التنسيق مستمر 
مع الجهات المعنية 
لتسهيل جلب بعض 

المنتجات الطبية 
والغذائية 

البحرين أثبتت 
تميزها في 

التصدي للفيروس 
منذ تسجيل أول 

100 حالة



بيانات الخبر
اليوم

التاريخ
الخبر

جهة النشر
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تحتفــل الــدول العربيــة بأســبوع األصــم العربــي في األســبوع األخيــر من شــهر أبريل في كل عــام، وكجزء من مســئوليتها 
االجتماعيــة، التقــت “البــاد” مريــم التي تحدثت عن رحلتهــا وآمالها في عالم اإلعاقة الســمعية والصعوبات التي واجهتها 
منذ نعومة أظفارها ولغاية ما اشــتد عودها وأصبحت أيقونة للمرأة البحرينية في غوض غمار التحدي بكل ثقة وجرأة، 

وفيما يلي نص الحوار:

 كيف كانت حياة مريم في  «
بدايات عالم الصمت؟

عالـــم  قـــط  مريـــم  تعـــرف  لـــم  لألمانـــة 
الصمـــت ولم تعـــش حيـــاة صامتة، كان 
الـــكل يكلمنـــي ويالعبنـــي والموســـيقى 
تمأل حياتي، صحيح أنني كنت ال أسمع 
ولكن من حولـــي وخاصة أبي كان ينام 
علـــى الموســـيقى التـــي تزين ســـريري، 
وهذه إيجابية كبيرة لإلعاقة السمعية، 
إنهـــا إعاقة غير مرئية، الكل يتعامل مع 
الطفـــل المعـــاق ســـمعًيا بشـــكل طبيعي 

حتى تكتشف إعاقته.

مرت مريم بعدة اختبارات  «
تشخيصية لحالتها والتي ولدت 

صرخة )مريم يجب أن تتكلم( كيف 
تمكنت مريم من الكالم؟

لألســـف الشـــديد لـــم يكن فـــي البحرين 
أثنـــاء والدتـــي فحًصـــا مبكـــًرا للســـمع.. 
أبناءهـــم  بـــأن  يعتقـــدون  اآلبـــاء  وكان 
وكانـــت  حواســـهم  بكامـــل  يولـــدون 
المحظـــورات،  مـــن  الســـمعية  اإلعاقـــة 
بمعنى من يولد بإعاقة سمعية عليه أن 

يبقى طوال حياته صامًتا.
 االختبـــارات التشـــخيصية التي مررت 
بهـــا فـــي حياتـــي كانـــت بدائيـــة للغايـــة 
مثـــل المفاتيح والطبلـــة والمزمار  وفي 
الرنانـــة،  الشـــوكة  المتطـــورة  المرحلـــة 
لذلـــك تأخـــر كثيـــًرا اكتشـــاف إعاقتـــي 
الســـمعية واالكتشـــاف المتأخر يصعب 
تجاوز اإلعاقة . الحمد لله اآلن وبفضل 
الوعي الـــذي بدأه مركز األمير ســـلطان 

بـــن عبدالعزيز آل ســـعود لتنمية الســـمع 
البحرينيـــة  للجمعيـــة  التابـــع  والنطـــق 
التشـــخيص  أصبـــح  الطفولـــة  لتنميـــة 

المبكر إلزامًيا.

 وها قد تكلمت مريم. وأضحت  «
أكثر اندماًجا في المجتمع ما 

الذي غير مريم؟

اإلنســـان كائـــن اجتماعـــي وهـــو يدمـــج 
فـــي المجتمـــع عـــن طريـــق التخاطـــب 
والتفاعل مـــع اآلخر. تصوري لو لم أكن 
قـــادرة على الـــكالم. ســـوف أعيش في 
عزلة أنا وأســـرتي وســـوف أصبـــح عبًئا 
علـــى أســـرتي والمجتمـــع. أمـــا اآلن بعد 
أن كســـرت جدار الصمت فأنا وأســـرتي 
مصدر فخـــر للمجتمع ومصـــدر قوة له. 
الذي غيـــر مريـــم إرادة والديها وحبهما 
لها وقبولها كما هي ورفضهما للموروث 
المتخلف.أمـــا كيف تكلمـــت مريم فهي 
إجابـــة يطـــول الـــكالم فيهـــا، حيـــث أن 
المـــوروث أثنـــاء اكتشـــاف إعاقتـــي أي 
قبـــل نحـــو ثالثيـــن عاًمـــا، كان أن يبقى 
فاقد الســـمع معـــزوالً في عالـــم الصمت  
وإذا أراد التواصـــل فـــال بديـــل مـــن لغة 

اإلشارة.
هـــذا المـــوروث رفضه والـــدي الذي كان 
يحلـــم بســـماع كلمة بابا مـــن فلذة كبده 
مريـــم، ولذلك دفعه هـــذا الحب الواعي 
إلـــى رفـــض المـــوروث وســـلحه بـــإرادة 
فوالذية ترى أمالً في آخر النفق. الحب 
واإلرادة ولدا لديه مثابرة وعمل دؤوب 
وبحث مســـتمر في كل أرجاء المعمورة 

حتـــى يهتـــدي للطريـــق الـــذي يوصلـــه 
إلـــى أن تنطـــق مريـــم. كان يرفـــض كل 
المدارس والفلســـفات التي تنادي بعجز 
الفاقد للســـمع على الكالم. نطقت أولى 
كلماتـــي في مصـــر وبعد الكلمـــة األولى 
تدفقـــت كما يقول أبـــي الكلمات وكنت 
أبـــادل أهلـــي بصبرهـــم وحبهـــم بعطاء 
التجربـــة تســـتطيعين  كبيـــر. كل هـــذه 
أن تقرأيهـــا فـــي الكتاب الـــذي ألفه أبي 

“حبيبتي ابنتي سميتها مريم”.

تعبر مريم عن قصة نجاح والهام  «
لكل من يواجه التحدي بروح 

العزيمة واالصرار، كيف يمكن 
لـ مريم قاهرة الصمت أن توجز 

للقارئ تلك المضامين؟

كمـــا ذكـــرت آنًفا بـــأن التحدي هـــو وليد 
الحب بدون شـــروط، وأن التحدي ال بد 
من أن تتبعه مثابرة وعمل جاد، وإرادة 
أيًضـــا تقنـــع أقـــرب النـــاس إليـــك بـــأن 
رســـالتك قابلة للتحقق وهذا سهل جًدا 
إذا كنـــت مؤمن إيماًنا قاطًعا برســـالتك  
والـــدي لـــم يراهـــن إال على نطقـــي مهما 
كلفـــه الثمـــن . نعـــم هنـــاك أثمـــان مادية 
أمـــام  ولكـــن  تدفـــع،  كبيـــرة  ومعنويـــة 
تحقيق الهـــدف كل هذه األثمان تصبح 

ال قيمة لها.
العزيمـــة واالصـــرار والتحـــدي واألمـــل 
والمثابـــرة هـــي نتائـــج الحـــب العميـــق 
الواعي الذي يضحي بكل غالي ونفيس 
مـــن أجل أن يخرج مـــن يحب من عالم 

إلى عالم آخر 

 ساهمت مريم في صياغة تجربة  «
رائدة لمملكة البحرين في مجال 

تنمية السمع والنطق على 
مستوى العالم .. ما الذي يميز 

هذه التجربة؟

و أبـــدأ من حيـــث انتهى ســـؤالك..الذي 
يميـــز هذه التجربة بشـــكل واضح جلي 
هـــو أنهـــا ال ترتضـــي لثقافـــة المشـــافهة 
والـــكالم بديـــل . معظـــم دول العالم بما 
فيهـــا الواليات المتحدة األمريكية التي 
يوجد بها مدرستان للتعامل مع اإلعاقة 
الســـمعية، ولكن مدرسة الدولة هي لغة 
اإلشـــارة .. وأعتقد أن تبني لغة اإلشارة 
له جانب كبير اقتصادي حيث أن ثقافة 
المشـــافهة والدمـــج عبـــر الـــكالم مكلف 
جـــًدا . إال أنني أعتقد إخـــراج طفل من 
عالـــم الصمـــت إلى عالم الـــكالم ال يقدر 
بثمـــن. الطفـــل هنـــا يخـــرج أســـرته من 
عالم الحـــزن واالكتئاب إلى عالم الفرح 
والســـعادة وكذلـــك الطفـــل هنـــا ينقـــل 

مجتمعه من التخلف إلى التحضر..

 كيف تصف مريم شعور النجاحات  «
المتعددة لمن يعانون من 

صعوبات السمع والنطق، بعد 
أن ساهمت في تمهيد الطريق 

إليهم لإلندماج في المجتمع؟

بالطبـــع الصعوبات اليوم أقل بكثير مما 
كانـــت عليـــه قبـــل ثالثيـــن عاًمـــا. اليوم 
مـــا كان حلًمـــا مســـتحيال أصبـــح واقًعا 
ملموًســـا، قبل ثالثين عاًما لم يكن لدينا 
نماذج لنقدمهـــا للمجتمع، اليوم النماذج 
كثيرة وذلك بفضل التعاون الكبير الذي 
تـــم بين مؤسســـات الدولة ومؤسســـات 
المجتمـــع المدنـــي وكذلـــك المؤسســـات 
التجاريـــة والمصرفيـــة التـــي ســـاهمت 
مادًيـــا لدعـــم المشـــروع التنمـــوي فـــي 

مجال اإلعاقة السمعية.
الجانب اآلخر والمهم أن التطور العلمي 
والمعرفي والتكنولوجي الذي أنجز في 
العقـــود الثالثة األخيرة كبيـــر جًدا جًدا 
وكذلـــك أجهزة الفحـــص الدقيقـــة جًدا 
التي تشـــخص بشـــكل دقيق نسبة فقد 

الســـمع لدى الطفل وأساليب التدريبات 
اللفظية والسمعية المتطورة.

 حبيبتي ابنتي سميتها مريم، ما  «
قصة هذا الكتاب الملهم الذي 

يعبر عن تجربة إنسانية نادرة ذات 
بعد تنموي لبناء مستقبل أفضل 

لألجيال؟

قصـــة هـــذا الكتـــاب الـــذي تســـألين عنه 
كاتـــب القصـــة والـــدي حبيبي “عشـــقي 
الممنـــوع” كلمـــا أتصفـــح الكتـــاب أجـــد 
بين ســـطوره ســـعادة ال يمكـــن وصفها..

وعندمـــا أســـال أبـــي هـــل بالفعـــل كنت 
ســـعيًدا إلـــى الدرجـــة التـــي أراهـــا بيـــن 
ســـطور الكتـــاب بالرغم من كميـــة األلم 
المحجونة به كلمـــات الكتاب فيجيبني 
مبتســـًما أنـــت محقـــة يـــا ابنتـــي فإنني 
بالفعل من أســـعد البشر والسبب بسيط 
هـــو عودتـــك للحيـــاة.. فأســـأله كيـــف؟ 
فيجيبني أن أي أب عندما يخبروه بأن 
ابنـــه أو ابنتـــه ال تســـمع فكأنمـــا أخبروه 
بأن طفلك قد مات!! ألنه أحالم األبوين 

تنهار أمام هذه الصدمة.
بعد أن نطقـــت واندمجت في المجتمع 
بشـــكل طبيعي فإنك عدت للحياة ، هل 
توجـــد كلمات تصف عـــودة ابنة للحياة 
بعـــد أن كانت عودتها مســـتحيلة؟ بهذه 
الروح اإليجابية السعيدة كتبت الكتاب 
يســـرا  العســـر  مـــع  إن  لألســـرة  ألقـــول 
فإن مع العســـر يســـرا، وألقـــول لهم بأن 
الســـعادة الحقيقيـــة والفـــرح الكبيـــر ال 
يأتي إال مـــع األلم والمعاناة، أراد والدي 
أن يقول لألســـرة بأن العطاء أخذ، وأن 
العمـــل الجاد الواعـــي والمثابرة المغلفة 
بالحـــب تحـــول الحلم إلى واقـــع واأللم 

إلى فرح.

أثناء الحوار

أجرت الحوار: حورية الديري

رفضت الموروث “المتخلف” فهزمت إعاقتي السمعية
ــم ــال ــع ــول ال ــ ــم حـ ــصـ ــال مـــايـــيـــن الـ ــ ــ ــم ُتـــحـــيـــي آم ــريـ ــت” مـ ــمـ ــصـ “قــــاهــــرة الـ

“الشــمــاليـة” تعــتـزم إنـشــاء نــاد للتطــوع
ــي ــدنـ ــمـ ــت إشــــــــــراف الــــــدفــــــاع الـ ــ ــح ــ ــم ت ــيـ ــقـ ــعـ ــة تـ ــلـ ــمـ ــور يــــرعــــى حـ ــ ــف ــ ــص ــ ــع ــ ال

ثمــن محافــظ الشــمالية علــي العصفــور، توجيهــات وزيــر الداخلية الفريق أول الشــيخ 
راشــد بــن عبــدهللا آل خليفــة لدعــم الجهــود األهليــة التطوعيــة تلبيــة لنــداء الواجــب 

الوطني من خال منصة التطوع.

جـــاء ذلـــك لـــدى رعايـــة المحافـــظ لحملـــة 
التعقيـــم والتطهيـــر التـــي نفذهـــا متطوعو 
قريـــة بوقوة تحت إشـــراف اإلدارة العامة 
ومشـــاركة  وبحضـــور  المدنـــي،  للدفـــاع 
النائـــب غازي آل رحمة ومدير عام مديرية 
شـــرطة المحافظـــة الشـــمالية العميد خالد 

الدوســـري وعضو المجلـــس البلدي فيصل 
شـــبيب، ورئيـــس جمعيـــة بوقـــوة الخيرية 
االجتماعيـــة عبدالغنـــي حبيـــب وعـــدد من 
المتطوعيـــن. وأشـــاد المحافـــظ والحضور 
بالجهـــود التي يبذلها رجال الدفاع المدني 
من خـــالل تدريب المتطوعين واإلشـــراف 

علـــى عمليـــات التعقيـــم والتطهيـــر، مثمنـــًا 
عطاء ومشـــاركة المواطنين في مثل هذه 
الحمالت التـــي تعكس تلبية نداء الواجب 
الوطنـــي، وروح التعـــاون والتفاعـــل التـــي 
لمســـها مـــن المتطوعيـــن المشـــاركين فـــي 
الحملـــة، معتبـــرًا أنهـــا تعكـــس روح فريـــق 
البحريـــن من أجل مجتمـــع واعي، وتهدف 

إلى تعزيز مسئولية األفراد تجاه الوطن.
وأعرب المحافظ عن اســـتعداد المحافظة 
لدعـــم حمـــالت التطـــوع األهليـــة للتعقيـــم 
والتطهير في ظل اإلجـــراءات االحترازية 

والوقائية المتبعة للحد من انتشار كورونا، 
مؤكـــًدا أهمية تطبيـــق مختلف اإلجراءات 
االحترازيـــة وتحقيـــق التباعـــد االجتماعي 
الصحـــي  والســـلوك  بالقواعـــد  وااللتـــزام 
وثقافـــة نشـــر الوعـــي فـــي مجتمـــع قريـــة 

بوقوة.
وأشـــار إلـــى عـــزم المحافظة، إنشـــاء نادي 
التطـــوع خـــالل المرحلـــة المقبلة لتنســـيق 
أعمـــال الفـــرق التطوعيـــة األهليـــة تحـــت 
مؤكـــدًا  العالقـــة،  ذات  الجهـــات  إشـــراف 

استدامة العمل التطوعي لخدمة الوطن.

المنامة - وزارة الداخلية

محافظ الشمالية يرعى حملة التعقيم والتطهير التي نفذها متطوعو قرية بوقوة

عرض وطلب
+973 17111504

+973 17580939

+973 38344464

38344464
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الصحافة مرآة أي مجتمع حيوي نشـــط، يعـــج بالحيوية واالنتعاش، والكتاب عيون 
المجتمـــع التي ترى المكاســـب واألخطاء معـــًا، وقد تعلمنا طوال الســـنوات الماضية 
مـــن ســـمو األمير خليفـــة بن ســـلمان رئيس الـــوزراء حفظه هللا ورعـــاه أن الصحافة 
– والصحافييـــن - ضميـــر المجتمـــع والمعبر عن واقعه وتعكس صـــورة المجتمع بكل 
جوانبه، ترى المكاســـب وتشـــيد بها وترى األخطاء في ذات الوقت وتنبه لها، تشـــيد 
بالمنجـــزات وتنتقـــد األخطـــاء ولكـــن ال تجرح وال تضخـــم، فهي مثـــل الطبيب الذي 
يشـــخص المـــرض والبقيـــة على الـــدواء، هكذا تعلمنـــا أن الصحافة تشـــخص وتترك 

العمل للجهة المعنية لتصلحه وتنجزه.
اليـــوم وفـــي ظل الظرف الطارئ الذي يمر به العالم ومـــن ضمنه مجتمعنا البحريني، 
هنـــاك حاجـــة ملحة لتلعب الصحافة والكتاب دوًرا حيوًيا ونشـــطًا بل اســـتثنائًيا في 
هـــذه المرحلة الدقيقة والحساســـة التي نعيشـــها ضمن ظروف أشـــبه بحالة طوارئ 
دوليـــة يتكاتـــف فيهـــا العالم علـــى مواجهة تحدياتها بـــكل عزيمة وإصـــرار، فالوضع 
دقيـــق وهنـــاك مـــن الذين يحاربـــون علـــى الجبهة وفـــي الصفوف األولى مـــن أطباء 
وممرضين ومســـعفين ومتطوعين، وهناك من يقف في الصفوف الثانية أيًضا يقدم 
الدعم والمســـاندة وهنـــاك بالطبع المتفرجـــون والمطبلون والمنافقـــون ومعهم تجار 
األزمات الذين يتغذون على حاالت الطوارئ ويستغلون األوضاع لمصالح شخصية 
ضيقـــة وهـــذه الفئة موجودة بـــكل رقعة من العالـــم ومهمتها االســـتغالل والمصالح، 

ومهمة الصحافة والصحافيين التنبيه لهذه الفئة.

نريـــد مـــن صحافتنـــا وكتابنـــا ومجتمعنا كلـــه أن يتكاتـــف ويعمل ضمن ورشـــة عمل 
شـــاملة وحيويـــة وال شـــك في أنـــه خالل العمل وخـــالل اإلنجاز تقـــع بعض األخطاء 
وتحـــدث بعض التجـــاوزات ويحدث بعض التقصير، وهنا ال يجب أن نتحســـس من 
دور الصحافـــة والكتـــاب بحجـــة الوضع الخـــاص والمرحلة الطارئـــة، بالعكس وعلى 
النقيض من هذا، هنا في مثل هذه األوضاع الدقيقة يأتي دور الكاتب والصحيفة... 
ال نريد أن يســـتغل البعض اإلنجـــازات والنجاحات إلغفال األخطاء وتمريرها بحجة 
الوضـــع الراهـــن، نحـــن نقف مـــع كل الذين فـــي الصفـــوف األولى يضحـــون بحياتهم 
وندعـــم كل ورشـــة بناء وإعمـــار وبذات الوقت ننظـــر بعيون الصحافـــة الموضوعية 
التـــي ترى بعين المكاســـب والمنجزات وترى بالعين األخـــرى األخطاء دون أن تخل 
بقواعـــد العمـــل الصحافـــي الموضوعـــي وال مســـؤولية القلم والكلمة. وقد أكد ســـمو 
رئيس الوزراء حفظه هللا من كل شر أهمية الدور الفاعل للكلمة الحرة وهي تجسد 
الوعي والمســـؤولية بفضل دور الكتاب البارز في تنوير الرأي العام.. هذا ما تعلمناه 
مـــن ســـموه وهو نبراســـنا تجـــاه مجتمعنا وتجاه الكلمـــة ونحو مكاســـب وطننا الذي 
بنينـــاه بعـــرق وجهد وتضحيات األوائل الذين حملوا مشـــعل الحرية والتنوير ولحق 

بهم األبناء في جعل الكلمة حائط الصد األول في استقرار وأمن بالدنا.

تنويرة: ال تسرع وقت البطء وال تبطئ وقت السرعة. «

ahmedjuma44
@yahoo.com

أحمد جمعة

الكلمة والمسؤولية

ممـــا ال ريب فيه أن شـــهر رمضان المبـــارك فرصة إلهية ذهبية ألمة المســـلمين كافة؛ 
يحمـــل لهم – فيما يحمل - رســـائل ودعوات روحانيـــة، تناديهم بالعودة إلى فطرتهم 
اإلنســـانية الســـليمة، ومغالبة نوازع الســـوء، وتغليب الخير؛ لذلك فهو شـــهر موسوم 
بالعطاء، والبركة، والرحمة؛ تجد القلوب فيه لينة ورخوة، تعيش الســـكينة والهدوء 
النفســـي، ألنهـــا تتوجه جميعهـــا – بقصد ونية ُمســـبقين – إلنجاح صيامها؛ فتحســـن 
معامالتها، وُتجهز عدتها العبادية من صلوات وأدعية، وتراها في حرص شديد على 
اإلكثـــار منهـــا، بـــل تختم القرآن أكثر من مرة خالل الشـــهر، وهنا – فـــي هذه الجزئية 
بالـــذات – وقفتنا! قـــد يقول البعض: هذا مدهش، وفيه إيمان بّين، وطاعة شـــديدة، 
وال شـــك أننـــا ال نختلف في النوايا الطيبة، التي تقصد وجـــه الكريم، وأجره وثوابه، 

غير أنه يحرم المرء منا من التفكير، والتأمل، والتدبر، بل التذوق.
إن إنعـــاش القلـــوب، وتجديد العهـــود اإللهية، وتعزيز الحالـــة الروحانية وتقويتها، ال 
يتـــم مـــن خالل مئات من كتب األدعية، وال عشـــرات الركعـــات، أو الختمات القرآنية 
المتكررة؛ إنها تحتاج إلى عقل يعي كل حرف صغير، في كل هذه العبادات، وهذا ال 
يتم والواحد منا، في لهاث... كأنه في قطار سريع، عليه أن ينجز عشرات المهام، في 

مدة قصيرة، ثم يصفق لنفسه أْن أدى ما عليه وزيادة! والحقيقة أنه اشتغل محاسًبا 
م، وأغراض، ترتقي  يعد األرقام، ويقسمها، ويجمعها! وإْذ ذاك؛ أغفل ما وراءها من ِقـيَّ
بروحـــه، وترفعهـــا درجات. كل ما نحتاج إليه هو التركيز، وتســـليط مزيد من الضوء 
على ما نقرأ أو نردد من صلوات، فإن الجري – بغرض الجري نفسه – سُيفقدنا كثيرا 
من التعلم، والكشـــف عّما ورائيات هذه العبادات الســـامية، وسيخرجنا صفر اليدين، 

بال لذة روحية حقيقية، وبذلك نكون خسرنا ما ظننا أننا كسبناه!
يحتاج مجتمعنا المسلم إلى عبادة تتجاوز الكم إلى الكيف، إلى االرتقاء بالعبادة فكرًيا  «

وعقلًيا، وهذا يتطلب بذل جهد، وإعمال عقل، ووقفات بحث وتأمل وحوار، ومناقشة 
– على المستويين الفردي والجماعي - وما لم يكن األمر كذلك؛ فسنبقى نتفاخر بكم 

ركعنا، وكم ختمنا! وسيظل المحتوى فارًغا، ال ُيقدم وال ُيؤخر! أال ترون أن كثيرا من 
الجهات تتباهى بكم حفظ أفرادها من قرآن، وُتدَهش ممن يتجاوز حفظ السور إلى 

أرقام الصفحات، وفي المقابل، ندر أن خرجت علينا مسابقات تهتم بالفهم، وتتجاوز 
التفسير إلى التدبر، وقياس مستوى الوعي. هذا الشهر كريم؛ ال ألن سفرتك عامرة 

بالملذات، وال ألنك فاتح جيبك لآلخرين تكرًّما! إنه كذلك؛ ألن المولى أكرمك فيه بقلب 
منفتح للخير، وعقل ُمستعد جاهز للتدبر، فال تخسر الكيف لصالح كم زائف.

د. زهرة حرم 

لمن يتباهون بعدد الركعات!

اآلراء الواردة في 
»منطلقات« تعبر 
عن أصحابها وال 
تلزم »             «

للتواصل: 17111483

“جنازة الدراز”... عصيان األوامر وموت الحس الوطني
في مشـــهد يذكرنـــا بعصيان األوامر والعناد واالســـتهتار وموت الحس 
الوطني، انتشـــر مقطع فيديو لعشـــرات األشخاص خالل تشييع جنازة 
فـــي مقبرة الـــدراز، ضاربين بعرض الحائط الجهـــود الوطنية لمكافحة 
فيـــروس كورونـــا واتباع تدابيـــر التباعد االجتماعي بمـــا يحفظ صحة 
وســـالمة الجميـــع، في تحد صـــارخ لقوانيـــن الدولة واإلخـــالل بميزان 
ســـالمة المجتمـــع، ففـــي الوقت الـــذي قام فيـــه الكثير مـــن المواطنين 
بتعطيـــل مراســـم العـــزاء واســـتقبال التعـــازي عبـــر وســـائل التواصـــل 
االجتماعـــي فقـــط، لتجنـــب المخالطة واتبـــاع اإلجـــراءات االحترازية 
الوقائيـــة، يقوم هؤالء األشـــخاص وبتعمد بارتـــكاب أكبر خطيئة تضر 

بالناس والمجتمع وسالمته.
قبل أيام قليلة فقط كتبت في هذه الزاوية “أهم كلمة يتم تردديها في 
كل المجتمعات اليوم هي االلتزام لمحاربة فايروس كورونا، والخروج 
بأقل الخســـائر، وهـــذا يعني أن الفرد هو المســـؤول األول واألخير عن 
صحـــة المجتمـــع بأكملـــه، وباجتهـــاده ســـتتحقق المعادلـــة. إذا التزامنا 
ســـالح فتاك فـــي حربنا ضد وبـــاء كورونا، ونجاح أيـــة خطة لمكافحة 

الوبـــاء يعود في النهايـــة لمدى التزام األفراد بأدوارهم، مثل ممارســـة 
التباعـــد االجتماعـــي، ولـــن تنجح أية دولـــة مهما كانـــت إمكانياتها في 
أداء المهمة بدون تعاون من األفراد”. لكن يبدو أن هناك فئة من الناس 
ال تعتـــرف بوجـــود اآلخريـــن واحترامهم وبعيـــدة عن معايير الســـلوك 

اإلنساني وهذه من أخطر المشاكل التي تعاني منها المجتمعات.

السؤال الذي يحمل المراثي ورياح الظالم.. لماذا كسر هؤالء القانون  «
وتعمدوا الخروج في أعداد، هل من أجل نشر الوباء بشكل مباشر أم 

ماذا؟ هل ألنهم ال يعرفون التكيف مع القوانين واألنظمة وكل ما تفرضه 
الدولة من إجراءات وتدابير وقائية. السيارة يوقفها الضوء األحمر، 

والمواطن يوقفه القانون واتباع التعليمات، وال يوجد أي تفسير لهذا 
الخطأ والجرم إال “بعصيان األوامر” وطالما هناك من يعرض حياة 

المواطنين للخطر ويهدد حياتهم بنية مسبقة، فيجب أن تتخذ اإلجراءات 
القانونية ضده، إذ ال يعقل أن الدولة والمواطنين يقومون بجهد مضاعف 
لتجاوز أزمة الوباء، ثم تخرج مجموعة مستهترة بعمل غير مسؤول وضد 

المجتمع.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

رمضان في زمن الكورونا
قـــال تعالـــى: “َوَعَســـى َأن َتْكَرُهـــوْا َشـــْيئًا َوُهَو َخْيـــٌر لَُّكْم” )البقـــرة: 216(. 
اســـتحضرت هـــذه اآلية وأنـــا أرى ما آلت إليه أوضاعنـــا في ظل جائحة 
كورونا، وكيف أن شـــهر رمضان هذا العام جاءنا بطعم مختلف اختفت 
معـــه الكثير من المظاهر التي ألفناها واعتدنا عليها، لكن علمت مع هذه 

اآلية أن سنة هللا في خلقه أن في كل شر خيرا.
ولنا أن نذكر بعض فوائد الكورونا في شهر رمضان، لقد اختفت مظاهر 
التباهي واإلســـراف وما تحتويه من تجاوزات شرعية، واختفت الخيم 
التي تغلب عليها الشيشـــة والتدخين، اختفت أيضا التجمعات الشبابية 
غيـــر المفيـــدة التـــي تغلـــب على بعضهـــا المحظـــورات الشـــرعية. عادت 
اللمات العائلية كسابق عهدها بعد أن كان البعض منا يلهث وراء الفنادق 
لتنـــاول اإلفطار فـــي صور يغلب عليهـــا التفاخر والتباهـــي، وعاد الكثير 
منـــا إلـــى مطبـــخ بيته ليصنـــع طعامه بعـــد أن كان يعتمد علـــى المطاعم 

الخارجية. 
خلـــت الشـــوارع من الســـيارات ومعها التلـــوث البيئي، وقلـــت الحوادث 
المروريـــة إلـــى حد بعيد مع التـــزام الكثير منا بالمنـــزل، ووفر الكثير من 
الناس أموالهم بعد أن توقفت مظاهر اإلســـراف. صدق هللا عز وجل إذ 
قال: “َفَعَسى َأن َتْكَرُهوْا َشْيئًا َوَيْجَعَل الّلُه ِفيِه َخْيرًا َكِثيرًا” )النساء: 19(.

بإذن الله سيذهب هذا الوباء وستعود الحياة كما كانت، لكن ليتنا نتعظ  «
من أخطائنا، وندرك كم كنا مقصرين في الكثير من األمور سواء الدينية أو 
العائلية أو االجتماعية أو الوطنية أو اإلنسانية وغيرها من جوانب التي كنا 

نمارسها بشكل خاطئ في حياتنا اليومية، لقد غابت عنا الكثير من المسائل 
أو أخذتنا الحياة ومشاغلها، نتمنى أن يكون فيروس كورونا صفعة توقظنا 
لنعيد حساباتنا وإصالح ما يمكن إصالحه. ختاما أهنئ وأبارك لألمة العربية 

واإلسالمية حلول شهر رمضان المبارك أعاده الله علينا وعلى الجميع 
بالخير واليمن والبركات ودعواتنا أن تزول الغمة عاجال.

fatin.hamza@gmail.com

فاتن حمزة

شهر رمضان والتباعد االجتماعي
أقبل علينا شـــهر رمضـــان المبارك بعظمته وبركاته، وقد فرض ســـبحانه 
وتعالـــى أداء صومـــه على المســـلمين القادرين من العـــام الثاني للهجرة 
الشريفة، وقد ميزه هللا تعالى عن باقي أشهر السنة بعدة خصائص، منها 
أداء العبادات الرمضانية في المســـاجد، وتنظيـــم اللقاءات والتجمعات 

في المجالس واألماكن العامة من مقاهي ومنتزهات.
إال أن شـــهر رمضـــان يختلـــف هـــذه الســـنة، وليـــس مـــن الممكـــن التمتع 
بهـــذه الخصائـــص، وذلـــك بســـبب “كوفيـــد 19”، فمـــن ضمـــن اإلجراءات 
االحترازيـــة التـــي أعلنتهـــا الدولة االلتـــزام بالتباعد االجتماعـــي والبقاء 
فـــي البيـــوت، وعـــدم أداء العبـــادات الرمضانيـــة فـــي المســـاجد وإقفال 
المقاهي والمنتزهات وعدم ارتياد المطاعم وغيرها من األماكن العامة، 
بهدف الوقاية من الكوفيد ومنًعا النتشـــاره بيـــن الناس، فما هو التباعد 

االجتماعي؟
ُيقصـــد بالتباعـــد االجتماعـــي الحفـــاظ علـــى مســـافة أو مســـاحة بيـــن 
األشـــخاص في األماكن العامة منًعا النتشار الكوفيد لتقليل اإلصابة به، 
وُيقصـــد بـــه أيًضا التباعد الجســـدي، فال تالمس أو تصافـــح باليد حتى 
ولو لم يكن األشـــخاص مرضى، وهذا ال يمنع من الحفاظ على التواصل 
االجتماعي والعاطفي مع األصدقاء والعائلة بوسائل االتصال المختلفة. 
فمع أن شهر رمضان الكريم هو شهر التواصل واالجتماع وفرصة ثمينة 
للقـــاء األهل واألقارب واألصدقاء إال أن “كوفيد 19” خَط لنا خًطا أحمر 
لمنـــع تحقيق هـــذا التواصـــل واللقـــاءات، ألن فيـــروس الكوفيـــد ينتقل 
بســـهولة بين األشـــخاص. وجاء إعالن “خلك بالبيت” و”العمل والدراسة 
وإنجـــاز المعامـــالت عن ُبعد” كإعالن حرب علـــى ذلك الفيروس وحماية 
لجميـــع األشـــخاص، فالتزامنا بالبيت مشـــاركة في ملحمـــة القضاء على 

الكوفيد، حمايًة لنا ولعائلتنا وأفراد مجتمعنا.

للتباعد االجتماعي آثار سلبية على اإلنسان والمجتمع، لكن في هذه  «
الظروف هو ذو قيمة إيجابية ُكبرى، فإذا ُأصيب أي شخص بالكوفيد ال 

يعني أنه ارتكب خطأ ولكن الخطأ هو االقتراب منه، والصحيح هو االبتعاد 
عنه قدر اإلمكان، لهذا جاءت أهمية التباعد االجتماعي لحماية أنفسنا أوال 

وألجل العمل مًعا إليقاف فيروس الكوفيد من االنتشار والقضاء عليه ثانيا، 
فلنبتعد اليوم لنلتقي غًدا ونحن في صحة وعافية، وكل عام وجميعنا بخير.

عبدعلي الغسرة

األربعاء 29 أبريل 2020 - 6 رمضان 1441 - العدد 4215



بيانات الخبر
اليوم

التاريخ
الخبر

جهة النشر
الصفحة

العدد
الرابط اإللكتروني

16

مصابو السكري النوع األول ممنوع عليهم الصيام
حســـين لــــ“^”: 63.6 % مـــن المرضـــى ينجحـــون فـــي إكمـــال صومهـــم

كشــف استشــاري أول الغــدد الصمــاء والســكري، زميــل الكليــة االمريكيــة للغــدد 
الصمــاء، وئــام حســين عــن أن التقديــرات أشــارت لوجــود أكثــر مــن 100 مليــون 
شخص مصابون بالسكري يصومون شهر رمضان، وسيستمر هذا العدد في النمو.

ونصح  االستشـــاري حســـين، مرضى 
الســـكري مـــن النـــوع 1 بعـــدم الصيـــام 
بســـبب مخاطـــر حـــدوث مضاعفـــات 
الدراســـات  إحـــدى  ان  شـــديدة.واوضح 
الحديثـــة أكـــدت أن ٪63.6  منهم أكملوا 
صيام الشهر، مشيرا الى أن سالمة الصيام 
لمرضى الســـكري أمـــر بالغ األهمية ويجب 
تحديـــد المخاطـــر لهم و التي تشـــمل نوع 
مرض الســـكري، واألدوية، ومخاطر نقص 
الســـكر في الدم، والمضاعفات وأالمراض 
االجتماعيـــة  والظـــروف  المصاحبـــة، 
وظروف العمل، وتجربة رمضان السابقة.

“صنفـــت  حســـين  االستشـــاري  وقـــال 

توصيات جمعية السكري األمريكية للعام 
2005 إلدارة مرض السكري خالل رمضان 
وتحديثه لعام 2010 األشخاص المصابين 
بـــداء الســـكري إلـــى أربـــع مجموعـــات من 
المخاطـــر وهـــي “عاليـــة  للغايـــة وعاليـــة 
المخاطـــر ومعتدلة ومنخفضـــة المخاطر” 
وقد تـــم اعتماد فئـــات المخاطـــر هذه من 
قبـــل المنظمـــة اإلســـالمية للعلـــوم الطبية 
وأكاديمية الفقه اإلسالمي الدولي، والتي 
نشـــرت مرســـوًما بقبـــول فئـــات المخاطـــر 
لمـــن ال  واعتمادهـــا، ووضعـــت توصيـــات 

يصوم بناًء على احتمالية الضرر. 
تشـــمل  األولـــى،  الفئـــة  أن  الـــى  وأشـــار 

للغايـــة  الخطـــورة  عاليـــة  المجموعـــة 
األشـــخاص المصابيـــن بـــداء الســـكري من 
النوع األول الذين لم تتم السيطرة عليهم 
جيـــدا، وأولئـــك الذيـــن يعانون مـــن نقص 
ســـكر الدم الحـــاد في األشـــهر الثالثة قبل 
رمضان أو يعانون من الحماض الكيتوني 

الســـكري، والوعي بنقص الســـكر في الدم، 
والحمل في حاالت مرض السكري المثبتة 
قبل الحمل والشـــيخوخة، والفئـــة الثانية 
هي مجموعة عالية الخطورة وهم مرضى 
السكري من النوع 1 الذي يتم التحكم فيه 
جيدا، والذين يعانون من الفشـــل الكلوي، 
والنوع 2 من مرض السكري وداء السكري 
الحملـــي، و تقع المجموعـــات المتبقية من 
المرضى في المجموعات المعرضة للخطر 

المعتدلة والمنخفضة 
ونـــوه  أن 10 % مـــن بيـــن جميـــع مرضـــى 
الســـكري يعانـــون مـــن مرض الســـكري من 
النوع 1 فقـــط، وتعتمد فئة األحداث على 
األنسولين، ويحدث داء السكري من النوع 
1 بســـبب تفاعـــل المناعـــة الذاتيـــة حيـــث 
يهاجـــم نظـــام الدفاع في الجســـم الخاليا 
التي تنتج األنســـولين ونتيجة لذلك ينتج 

الجسم القليل جدا من األنسولين.

وئام حسين

7 سنوات لشاب حاول قتل جاره لخالف على “بارك”
الجاني عمد إلى طعن الضحية بسكين

ســـجنت المحكمة الكبرى الجنائية األولى 
شـــابا لمدة 7 سنوات، بعد إدانته بالشروع 
فـــي قتـــل جـــاره بمنطقة قاللـــي لخالفات 
بينهما حـــول أحقية كل منهما في مواقف 
ســـيارات بجـــوار المنـــزل، إذ عمـــد الجاني 
إلـــى طعنه بســـكين، كمـــا أمـــرت بمصادرة 
األداة المســـتخدمة وفـــي الدعوى المدنية 

بإحالتها إلى المحكمة المدنية المختصة.
وكان مركز شرطة سماهيج قد تلقى بالغا 
حول وجود شخص في أواخر األربعينات 
مـــن عمـــره ملقـــى علـــى األرض بمنطقـــة 
قاللـــي، وتوجـــد به عـــدة طعنـــات وملطخ 
دوريـــة  انتقلـــت  الفـــور  وعلـــى  بالدمـــاء، 
شـــرطة وتم نقله إلى المستشـــفى، وتبين 
أن المتهـــم العشـــريني هو من قـــام بطعنه 
بســـكين صغيرة كانت بحوزته، فتوجهت 

دوريـــة شـــرطة لمنزلـــه وتم القبـــض عليه، 
وتبيـــن بفحصـــه أن في يده إصابـــة وآثار 
دمـــاء على مالبســـه، فتـــم نقله هـــو اآلخر 

للمستشفى ليتلقى العالج الالزم.
وأســـفرت التحريات التي أجرتها الشرطة 
عـــن أن المتهـــم كان قـــد بّيت النيـــة وعقد 
العزم على ارتـــكاب جريمة القتل المتعمد 
قاصـــدا إزهـــاق روح المجنـــي عليه، حيث 
تمثلـــت أفعالـــه فـــي أنـــه كان يمشـــي فـــي 
الشـــارع الـــذي شـــهد الواقعة ذهابـــا وإيابا 
مترصـــدا المجنـــي عليـــه، ومـــا إن رصـــده 
إلـــى  أدت  طعنـــات  بعـــدة  باغتـــه  حتـــى 
سقوط المجني عليه على األرض وانكسر 
الســـكين، ولـــم يتوقـــف المتهـــم وواصـــل 
الطعـــن ولكن انكســـار النصل من الســـكين 

منع وقوع جريمة القتل.
فيمـــا ينكـــر المتهـــم مـــا نســـب إليـــه مـــن 
اتهامـــات، ويدعـــي أنـــه فـــي يـــوم الواقعة 

كان متوجهـــا ألحد المطاعم لشـــراء وجبة 
العشـــاء، إال أنه تفاجأ بالمجني عليه الذي 
مـــا إن شـــاهده حتى أخـــرج ســـكينا وظّل 
يهـــدده بهـــا نظـــرا لوجـــود عـــدة خالفـــات 

سابقة بينهما بسبب مواقف السيارات.
وأضـــاف أنـــه تمكن من أخذ تلك الســـكين 
مـــن يـــد المجنـــي عليـــه، وحـــاول الدفـــاع 
عـــن نفســـه، لكن المجنـــي عليـــه تمكن من 
التســـبب له بجرح كبير في يـــده، فتعاركا 

باأليدي حتى سقطا على األرض، مبينا أن 
المجنـــي عليه هرب مـــن الموقع فغادر هو 

اآلخر إلى منزله.
لكن عامل آســـيوي في أحد المطاعم شهد 
بأنه وأثنـــاء تواجده في المطعم والقريب 
مـــن مـــكان الواقعة، شـــاهد المجنـــي عليه 

يحضر للمطعم.
______________

تتمة الموضوع بالموقع االلكتروني.

صورة أرشيفية للواقعة

المنامة - النيابة العامة

صـــرح رئيـــس النيابة عدنـــان الوداعي 
أن المحكمة الصغرى الجنائية أصدرت 
متهميـــن   3 بإدانـــة  أحكاًمـــا  أمـــس 
خالفوا اإلجـــراءات الصحية والتدابير 
االحترازية؛ من أجل مكافحة فيروس 
كورونـــا المســـتجد ولغـــرض الحيلولـــة 
بمعاقبتهـــم  قضـــت  إذ  انتشـــاره،  دون 
رفضـــت  فيمـــا  دينـــار،  ألـــف  بغرامـــة 
المحكمة الكبرى االستئنافية استئناف 

أحـــد المتهميـــن بمخالفة الحجر المنزلي، الذي ســـبق إدانتـــه بالغرامة ألفين 
دينـــار. وكانـــت النيابـــة العامة قـــد تلقت مـــن إدارة الصحة العامـــة بالغات 
بقيام 3 أشخاص خالفوا قرار الحجر المنزلي المفروض عليهم لمنع انتشار 
فيـــروس كورونا المســـتجد، ومـــن خالل المتابعـــة تبين عدم التـــزام أولئك 
بالحجر المنزلي، وأنهم خرجوا من مســـاكنهم في تواريخ مختلفة. وكذلك 
بقيام متهم مدير محل تجاري بمخالفة االشتراطات واإلجراءات الصحية 
للمحالت التجارية للحيلولة دون انتشار الوباء. هذا وباشرت النيابة العامة 
تحقيقاتهـــا فـــور تلقيهـــا البالغات، إذ اســـتجوبت المتهميـــن وأمرت بإخالء 
ســـبيلهم بكفاالت مالية، وأمرت بإحالتهم للمحكمـــة الصغرى الجنائية التي 

أصدرت حكمها المتقدم.

إدانة 3 خالفوا الحجر بغرامة 1000 دينار

المنامة - بنا

االلتـــزام  يعكـــس  مؤشـــر  فـــي 
المجتمعي باإلجراءات االحترازية 
لمكافحـــة فيروس كورونـــا والتي 
حددتها اللجنة التنسيقية برئاسة 
األميـــر  الملكـــي  الســـمو  صاحـــب 
ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة ولي 
العهد، نائـــب القائد األعلى، النائب 
الـــوزراء،  مجلـــس  لرئيـــس  األول 
وزيـــر  لتوجيهـــات  وانعكاســـا 
الداخلية الفريق أول الشيخ راشد 
بـــن عبـــدهللا آل خليفـــة وحرصـــه 
علـــى التنفيذ الدقيـــق لإلجراءات 
المعمـــول بهـــا ضمـــن مهـــام وزارة 
الداخليـــة، أكـــد مدير عـــام اإلدارة 
الشـــيخ  العميـــد  للمـــرور  العامـــة 
آل  عبدالوهـــاب  بـــن  عبدالرحمـــن 
خليفة، انخفاض الحركة المرورية 
والشـــوارع  المحافظـــات  بجميـــع 
األســـواق  ومناطـــق  الرئيســـية 
والمجمعـــات التجاريـــة واألحيـــاء 
السكنية بنســـبة 90 % في الفترة 
فـــي   %  85 ونســـبة  الصباحيـــة 
الفترة المســـائية، مقارنة بالحركة 
المروريـــة في نفـــس الفترة خالل 

األعوام السابقة.
وأشاد العميد الشيخ عبد الرحمن 
بن عبـــد الوهاب آل خليفة، حكمة 
التدرج فـــي تنفيذ القرارات، األمر 
الـــذي ســـاهم فـــي بلـــوغ النتائـــج 
اإليجابيـــة على الحركـــة المرورية 
علـــى  يؤثـــر  لـــم  الـــذي  وبالشـــكل 
للمواطنيـــن  المعيشـــية  الحيـــاة 

والمقيمين.
وأشـــار فـــي تقرير متكامـــل حول 
مملكـــة  فـــي  المروريـــة  الحركـــة 
البحريـــن، إلـــى أن غلـــق المدارس 
والجامعـــات، ســـاهم فـــي خفـــض 
مســـتوى الحركـــة المرورية خالل 
 40 بنســـبة  الصباحيـــة  الفتـــرة 
باصـــات  خـــروج  لعـــدم  نظـــًرا   %
اإلداريـــة  والطاقـــم  المـــدارس 
الحركـــة  وانخفـــاض  والتعليمـــي، 
بنســـبة  المســـائية  الفتـــرة  خـــالل 

10 % كـــون هـــذه الفتـــرة للطلبـــة 
الجامعيين فقط.

وأوضـــح أن خفض القـــوة العاملة 
بنسبة 50 % ساهم بخفض نسبة 
الحركـــة المروريـــة على الشـــوارع 
الرئيسية بنسبة ال تقل عن 25 % 
في الفتـــرة الصباحيـــة و5 % في 

الفترة المسائية.
وأضاف مدير عـــام اإلدارة العامة 
للمـــرور إلـــى أنـــه قبـــل قـــرار غلـــق 
والمطاعـــم  التجاريـــة  المحـــالت 
كانـــت  الرياضيـــة،  والنـــوادي 
الحركـــة المروريـــة منخفضـــة في 
الطرق الرئيســـية فقط بنـــاًء على 
لهـــذا  وكان  الســـابقة،  القـــرارات 
خفـــض  فـــي  واضـــح  أثـــر  القـــرار 
الحركـــة المرورية وحركة المشـــاة 
على الطـــرق الداخلية القريبة من 
التجاريـــة  والمحـــالت  األســـواق 
الســـكنية،  األحيـــاء  وكذلـــك 
وســـجلت نســـبة االنخفـــاض فـــي 
فـــي   %  15 المروريـــة  الحركـــة 
فـــي   % و35  الصباحيـــة  الفتـــرة 

الفترة المسائية.

انخفاض الحركة المرورية 90 % صباًحا 

أم محمد تصارع الحياة وسط كومة من القوارض وتسريبات المياه
قضـــــــت 3 عقــــود كـاملــــة فـــي شقتهـــا الصغيــــرة بــــال أمـــــل

في البناية رقم 592 في شــقق البســيتين القديمة، تجلس أم محمد في الشــقة رقم )1( لوحدها مســتذكرة 
البدايــات فــي هــذه الصالــة الصغيرة، قبل 30 عامــا أو أكثر بقليل، هنا قضت زهرة شــبابها 3 عقود كاملة، 

بال أمل أو مستقبل قريب.

توفـــي ولداهـــا بقدر مـــن هللا قبل أعوام عـــدة، وتركاها مع 
ابنتها تصارعان صعوبات الحياة ومشاقها، الى جانب زوج 
كهـــل ومريض، يســـتلم راتبـــا بســـيطا، ينهار بعد أيـــام قلة، 
يعرفهـــا جيدا من هم فـــي عتاد األســـر المتعففة، محدودة 
الدخـــل. اإلشـــكالية المتكـــررة هـــي فـــي الســـكن، تقـــول أم 
محمد إن الشـــقة الحالية تعج بالـ “الزهيوية” والتي تســـرح 
وتمـــرح فـــي الصالـــة وفي المطبـــخ وغرفة النـــوم والحمام 
وممـــر الشـــقة الرئيـــس، في هـــذا المـــكان يرفـــع الصراصير 

عالمة النصر بكل ثقة ووقاحة.
وتضيف أم محمد أن تسريبات المياه، وتقطعات الكهرباء، 
وانبعـــاث الروائح الكريهة الى الشـــقة من هنـــا وهناك، هي 

مـــن الكوابيـــس اليوميـــة علـــى الصـــدر وعلى العنـــق، ومن 
األشياء التي تقطع األنفاس.

وتقول إنها حين تناشـــد ال أحد ينصت، وال أحد يبالي، وال 
أحـــد يســـأل، وأن المعاناة المعيشـــية والحياتيـــة واليومية 
هي أمر فردي لها، شـــخصي أن صح التعبير، ال أحد يعرف 
عنـــه شـــيئا، وال أحد يهتم ألن ينصت اليـــه، ال من قريب أو 
من بعيد. أم محمد ببســـاطة، هي نموذج للمرأة البحرينية 
المتعففـــة التـــي تجلـــس في بيتهـــا متأملة أن يدخـــل إليها 
التغيير عبر الباب بشخص، يحل لها مشاكلها بأمر أو بكلمة 
“ابشري” و”تم” لكنه أمر لم يحصل بعد، وما تزال أم محمد 

تنتظر البشارة، فهل تحصل على ما تريد؟

عرب يسرقون أموال المصلين والمحكمة تسجنهم 5 سنوات
عاقبـــت المحكمـــة الكبرى الجنائيـــة األولى أربعة 
متهمين يحملون جنسية عربية، بسجن كل منهم 
لمدة 5 سنوات وأمرت بإبعادهم جميعا نهائيا عن 
المملكـــة بعد تنفيذ العقوبـــة المقضي بها، والذين 
انتشـــر لهـــم فيديو ســـابق عبـــر وســـائل التواصل 
االجتماعي يوضح طريقة عمليات الســـرقة التي 
يقومون بها؛ وذلك بعد القبض عليهم في سلطنة 
عمـــان التي توجهـــوا إليها الرتـــكاب ذات األفعال 

وجلبهم للمملكة لمحاكمتهم.
وذكـــرت المحكمة أن تفاصيل الواقعة تتمثل في 
أن المتهميـــن األربعـــة، والذين تتـــراوح أعمارهم 
بيـــن 32 و47 عامـــا، قدمـــوا إلى مملكـــة البحرين 
ليـــس بحثا عن عمل شـــريف يرتزقون منه، وإنما 
االحتيـــال والنصـــب والســـرقة منتويـــن إنهاء ما 
عقـــدوا العزم عليه في أســـرع وقت ومســـتقرين 
تواجدهـــم  ومـــكان  ضحاياهـــم  نوعيـــة  علـــى 
والمبتغى ســـرقته منهم، فضاقـــت عليهم األرض 

بما رحبت.
هللا  بيـــوت  إال  البحريـــن  بمملكـــة  يجـــدوا  فلـــم 
يتخذوهـــا مســـرحا لجرائمهم، تلـــك البيوت التي 
يلـــوذ بها ضيـــوف الرحمن ليتخلصـــوا من أوجاع 
الدنيا ومشاكلها وصخبها ويتحررون من قيودها 
وهمومهـــا، باحثيـــن فيهـــا عن رضـــا هللا ورحمته 
وأمنـــه وأمانـــه، ففيها تأمن القلـــوب وتطمئن من 
بعـــد خوف وتطهـــر فيها النفوس مـــن بعد رجس 
األعمـــال وأســـوأها ولـــم يجـــدوا ســـوى مرتاديها 
مـــن المصليـــن ليكونـــوا هدفهـــم ومبتغاهـــم، ولم 
يثنهم المكان المقدس الموجودين فيه عن إتمام 

جرائمهم التي اتفقوا عليها.
وابتـــدع الجنـــاة مـــن الحيـــل العديد، مـــن خاللها 
يسيطرون على الضحية ويتمكنون من الوصول 
للهـــدف، وهـــو ســـرقة حافظـــة نقوده، ففـــي أحد 
المســـاجد بمنطقـــة أم الحصـــم تظاهـــر األول أن 
شخصا اســـتولى على حذائه، فيما تظاهر الثاني 
أنـــه يفتح الباب، والثالـــث تظاهر بفتح الباب من 

األسفل مما أدى إلى التضييق على المجني عليه 
في الخروج من المسجد.

وبعـــد 3 دقائـــق اكتشـــف الضحية األولـــى -رجل 
أعمـــال ســـتيني- ســـرقة حافظـــة نقـــوده والتـــي 
بداخلها عـــدد 4 بطاقات بنكية ومبلغ 700 دينار، 
وبعـــد فتـــرة بســـيطة تلقـــى رســـالة نصيـــة علـــى 
هاتفـــه من البنـــوك الصادر عنها البطاقات ســـالفة 
البيان، تفيد اســـتخدامها في ســـحب مبالغ مالية 
قدرهـــا بلـــغ مجموعهـــا 1900 دينـــار، وقـــرر بأنهم 
غيـــر بحرينييـــن مـــن خـــالل لهجتهم التـــي كانوا 

يتحدثون بها.
وتكررت من الجناة تلك األفعال بأساليب مغايرة 
وبمســـاجد أخـــرى وضحايـــا آخريـــن، حيـــث إنـــه 
وحال خروج المجني عليه الثاني من مسجد في 
منطقة الســـوق التجاري بالمنامة فوجئ بالمتهم 
األول يصيبه التعب وكاد يسقط على األرض، فما 
كان منـــه إال أن أمســـك به وأجلســـه على األرض، 
وكان يجـــاوره المتهم الثالث، لكن وبعد أن ابتعد 

قليـــال عن المكان اكتشـــف أن حافظـــة نقوده قد 
تمت سرقتها وبداخلها مبلغ 250 دينارا.

وأشـــارت إلـــى أن المجنـــي عليـــه الثالـــث وحـــال 
خروجـــه مـــن دورة الميـــاه بالمـــكان المخصـــص 
بمنطقـــة  الدينيـــة  المراكـــز  أحـــد  فـــي  للصـــالة 
السلمانية شـــاهد المتهم الثالث وهو يكاد يسقط 
علـــى األرض فأمســـك بـــه مـــن الخلـــف وحضـــر 
وآخـــرون لمســـاعدته، والحـــظ أن المتهم يتلمس 
ألداء  ودخـــل  األرض  علـــى  فوضعـــه  مالبســـه، 
الصـــالة، وبعـــد خروجه اكتشـــف ســـرقة حافظة 
نقـــوده والتي تحتـــوي بداخلها مبلـــغ 283 ديناًرا 

وبعض البطاقات البنكية.
ولفتـــت المحكمة أن الجناة وبعـــد ارتكابهم لتلك 
الوقائـــع توجهـــوا إلـــى ســـلطنة عمـــان حيـــث تـــم 
القبـــض عليهـــم هناك بتهمة الســـرقة ومـــن ثم تم 
تســـليمهم للســـلطات المختصة فـــي المملكة بناء 
على أمر القبض الصادر ضدهم من النيابة العامة 
علـــى ذمـــة تلـــك الوقائع، وقـــد أســـفرت تحريات 

الشـــرطة علـــى ارتـــكاب المتهمين للواقعـــة ومما 
شهد به مجريها بتحقيقات النيابة العامة.

وقد تعـــرف الضحايا على الجناة من خالل صور 
عرضـــت عليهم بعد التقاطها عبر أجهزة الصراف 
اآللي المســـتخدمة بعمليـــة االحتيال، كما تعرفوا 

عليهم شخصيا بطابور العرض.
وكانـــت وجهـــت لهـــم النيابـــة العامـــة أنهـــم فـــي 
و21/ 7/ 2019،    2019 /7 /19 وليلـــة   2019 /7 /18
اســـتعملوا التوقيع اإللكترونـــي الخاص بالمجني 
عليه األول وهو األرقام السرية لبطاقات االئتمان 
الخاصـــة بـــه وكان ذلـــك لغـــرض احتيالـــي دون 
تفويض منه بذلك، وتوصلوا دون مسوغ قانوني 
إلـــى االســـتيالء على المبالـــغ النقديـــة والمملوكة 
للمجني عليه األول وكان ذلك باالســـتعانة بطرق 
احتياليـــة، بـــأن اســـتعملوا الرقم الســـري الخاص 
ببطاقة االئتمان الخاصة به وإدخالها في وســـيلة 
تقنيـــة معلومـــات وتمكنـــوا بذلك من االســـتيالء 

على المبلغ المذكور.
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