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 ∫ó©dG ôjRh áØ«∏N ∫BG »∏Y øH ódÉN ï«°ûdG ócCG  
 ø«H  »YƒdG  á«ªgCG  ±ÉbhC’Gh  á«eÓ°SE’G  ¿hDƒ°ûdGh
 åMh ,¢VGôeC’G QÉ°ûàfG á¡LGƒe »a ™ªàéªdG AÉæHCG
 »àdG á«FÉbƒdG äGAGôLE’G ™e ¿hÉ©àdG IQhô°V ≈∏Y
 ø«æWGƒªdG áeÓ°Sh áë°U ájÉªëd áμ∏ªªdG É¡JòîJG

.ÉfhQƒc ¢Shô«a á¡LGƒe »a ø«ª«≤ªdGh
 ™bƒe  ≈∏Y  »ª°SôdG  ¬HÉ°ùM  »a  ôjRƒdG  Öàch
 IQhô°†H  »YƒdG  :zôàjƒJ{  »YÉªàL’G  π°UGƒàdG
 ¢VôªdG  QÉ`̀°`̀û`̀à`̀fG  ™æªJ  »`̀à`̀dG  äGAGô`````̀LE’G  ´É`̀Ñ`̀JG
 »bÓNG Ö``̀LGh ƒ`̀g ihó`̀©`̀∏`̀d  ø`̀ jô`̀NB’G ¢`̀Vô`̀©`̀Jh
 ∂dòch  ™ªàéªdG  ΩÉ`̀eCGh  ¬∏dG  ΩÉeCG  »fÉ°ùfG  ΩGõàdGh

.¿ƒfÉ≤dG ΩÉeCG
 ¿ƒfÉb  øe  121  IOÉªdG  ¢üf  ôjRƒdG  ô°ûf  Éªc

 ÖbÉ©j{  ¿CG  ≈∏Y  ¢üæJ  »`̀à`̀dGh  ,á`̀eÉ`̀©`̀dG  áë°üdG
 ’  áeGô¨Hh  ô¡°TCG  áKÓK  øY  π≤J  ’  Ió`̀e  ¢ùÑëdÉH
 hCG QÉæjO ±’BG Iô°ûY RhÉéJ ’h QÉæjO ∞dCG øY π≤J
 ó°üb  øY  ≈ØNCG  øe  πc  ,ø«àHƒ≤©dG  ø«JÉg  ióMEÉH
 øjôNB’G  ¢V qôY  hCG  QÉ°S  ¢VôªH  ÉHÉ°üe  É°üî°T
 hCG ,ô«¨∏d ihó©dG π≤æH ó°üb øY ÖÑ°ùJ hCG ,ihó©∏d

.z¢VôªdG QÉ°ûàfG ™æªd AGôLEG …CG ò«ØæJ øY ™æàeG
 ≈∏Y ¿ƒfÉ≤dG  ¢ùØf øe 122 IOÉªdG  ¢üæJ Éª«a
 ô¡°TCG  áKÓK  øY  π≤J  ’  Ió`̀e  ¢ùÑëdÉH  ÖbÉ©j{  ¿CG
 RhÉéJ  ’h  QÉæjO  áFÉª°ùªN  øY  π≤J  ’  áeGô¨Hh
 ,ø«àHƒ≤©dG  ø«JÉg  ióMEÉH  hCG  QÉæjO  ±’BG  á°ùªN
 ΩÉμMC’ É≤ÑW QÉ°S ¢Vôe øY ÆÓHE’ÉH º≤j ºd øe πc

.z¿ƒfÉ≤dG Gòg øe (40 ,39 ,38) OGƒªdG

 á`̀ë`̀°`̀ü`̀dG  IQGRh  â``̀æ``̀∏``̀YCG
 IójóL  ä’É``̀M  çÓ``K  π«é°ùJ
 É`̀fhQƒ`̀c  ¢`̀Shô`̀«`̀Ø`̀H  ø«HÉ°üªd
 »æjôëH  øWGƒªd  (19  ó«aƒc)
 GƒfÉc  ø«à«æjôëH  ø«àæWGƒeh
 äÓ`̀MQ  ≥jôW  ø`̀Y  Gƒ∏°Uh  ó`̀b
 ¿Gô`̀jEG  øe  Iô°TÉÑe  ô«Z  ájƒL
 ,»`̀dhó`̀dG  øjôëÑdG  QÉ`̀£`̀e  ôÑY
 π«dÉëàdG  èFÉàf  ó`̀«`̀cCÉ`̀J  Qƒ``̀ah
 ¢Shô«ØdÉH º¡àHÉ°UEG ájôÑàîªdG
 õ`̀cGô`̀ª`̀dG ó```̀MCG ≈```̀ dEG º`̀¡`̀∏`̀≤`̀f º``̀J
 êÓ©dG  »≤∏àd  ∫õ©dÉH  á°UÉîdG
 ∂dòH  ≠∏Ñ«d  ,á`̀eRÓ`̀dG  ájÉYôdGh
 É kHÉ°üe  41  »`̀ dÉ`̀ ª`̀LE’G  Oó`̀©`̀ dG
 Iô≤à°ùe  á``dÉ``M  »``̀a  º`̀¡`̀©`̀«`̀ª`̀L
 ájÉYôdGh  êÓ©∏d  ¿ƒ©°†îjh
 »`̀Ñ`̀W º``̀ bÉ``̀W ±Gô````̀°````̀TEG â``̀ë``̀J

.¢ü°üîàe
 ¿CÉ```̀H IQGRƒ````````̀dG äOÉ````````̀aCGh
 ¢üëØ∏d  á∏≤æàªdG  äGó``̀Mƒ``̀dG
 ô`̀«`̀jÉ`̀©`̀ª`̀dG ≥````ah Iõ``̀¡``̀é``̀ª``̀dGh
 »a  Iôªà°ùe  Ióªà©ªdG  á«Ñ£dG
 øe øjóFÉ©dG ø«æWGƒªdG áæjÉ©e
 ºgó«YGƒe ójóëJ ºJ øªe ¿GôjEG

 å«M  ,¢üëØdG  ádhóL  Ö°ùëH
 ¢`̀ü`̀à`̀î`̀e »``̀Ñ``̀W ≥``̀ jô``̀a Ωƒ``̀≤``̀ j
 º¡d  áeRÓdG  ¢UƒëØdG  AGôLEÉH
 òNCÉH  ∂`̀dPh  º¡æμ°S  ≥WÉæe  »a
 ΩóYh º¡àeÓ°S øe ócCÉà∏d áæ«©dG
 áë°Vƒe  ,¢Shô«ØdÉH  º¡àHÉ°UEG
 ø`̀«`̀æ`̀WGƒ`̀ª`̀dG ó``̀jhõ``̀J º`̀à`̀j ¬```̀ fCG
 º¡àeÓ°S  ø`̀e  ó`̀cCÉ`̀à`̀dG  ºàj  øªe
 äGOÉ`̀°`̀TQE’Gh  äÉª«∏©àdG  áaÉμH
 º¡«∏Y  ó``«``cCÉ``à``dGh  á`̀ jƒ`̀Yƒ`̀à`̀ dG
 äGAGô`````LE’G ´É``Ñ``JG IQhô`̀°`̀†`̀H
 á∏ãªàªdG  á«FÉbƒdG  ájRGôàM’G
 14  Ióªd  »dõæªdG  ôéëdG  »`̀a
 IRÉ``LEG  º¡ëæe  ºàj  Éªc  ,É`̀eƒ`̀j
 14  Ióªd  ô`̀LC’G  áYƒaóe  á«ÑW
 º¡à©HÉàe  É k°†jCG  ºàJ  Éªc  ,É keƒj
 ¢üàîe »`̀Ñ`̀W  ≥`̀jô`̀a  π`̀Ñ`̀b  ø`̀e

.º¡àeÓ°Sh º¡àë°U ¿Éª°†d
 á`̀ë`̀°`̀ü`̀dG  IQGRh  äó`````̀cCGh
 ø«æWGƒªdG  ΩÉ«b  Üƒ``Lh  ≈∏Y
 ¿GôjEG  øe  ø«eOÉ≤dG  ø«ª«≤ªdGh
 ô¡°T »a É¡JQÉjõH GƒeÉb  øe hCG
 ºbôdG ≈∏Y G kQƒa ∫É°üJ’G ôjGôÑa
 ,¢üëØdG  óYƒe  ádhóéd  444

 áaôZ »a º¡æμ°S ô≤e »a AÉ≤ÑdGh
 óYƒe  á`̀ dhó`̀L  ≈`̀à`̀M  á∏°üØæe
 »àdG äÉª«∏©àdG ´ÉÑJGh ¢üëØdG
 ≥jôØdG  πÑb  ø`̀e  º¡d  ≈£©à°S
 ÖæéJ  IQhô``̀°``̀V  ™``̀e  ,»`̀Ñ`̀£`̀ dG
 Öæéàd  ø`̀jô`̀NB’É`̀ H  •Ó``̀à``̀N’G
 º¡JÓFÉ©d  ¢Shô«Ø∏d  ºgô°ûf
 º¡àHÉ°UEG  ∫É`̀M  »`̀a  ™ªàéª∏dh

.¬H
 áë°üdG  IQGRh  äQÉ°TCG  Éªc
 É`̀¡`̀JGAGô`̀LEG π`̀°`̀UGƒ`̀J É`̀¡`̀fCG ≈``̀dEG
 QÉ`̀°`̀û`̀à`̀fG á`̀ë`̀aÉ`̀μ`̀ª`̀d á`̀©`̀Ñ`̀à`̀ª`̀dG
 ∫ÓN øe áμ∏ªªdG »a ¢Shô«ØdG
 ø«eOÉ≤dG  ™«ªL  á©HÉàe  ¿Éª°V
 14  Ióªd  IAƒHƒªdG  ∫hó`̀dG  øe
 ¢ü°üîàe  ≥jôa  πÑb  øe  Éeƒj
 …CG  ø``̀e º`̀gƒ`̀ ∏`̀N ø``̀e ó`̀cCÉ`̀ à`̀ ∏`̀ d
 äGOÉ°TQEÉH  º¡eGõàdGh  ¢VGôYCG
 äGAGô````̀LE’G  ≥«Ñ£Jh  ,∫õ``©``dG
 øe á``̀«``̀FÉ``̀bƒ``̀dGh á``̀ jRGô``̀ à``̀M’G
 (19  ó«aƒc)  É`̀fhQƒ`̀c  ¢Shô«a
 »àdGh á«dhódG ô«jÉ©ªdG Ö°ùëH
 áë°üdG  áª¶æe  É`̀¡`̀H  â``̀°``̀UhCG

 .á«ªdÉ©dG

™æe äGAGô``LEG ´ÉÑJÉH »``YƒdG :∫ó©dG ô``jRh
»fÉ°ùfEG ΩGõàdGh »bÓNCG ÖLGh ¢VôªdG QÉ°ûàfG

Ió``̀jó``̀L äÉ```̀HÉ```̀°```̀UEG çÓ````̀K π`̀ «`̀é`̀ °`̀ ù`̀ J
¿Gô``jEG  ø``e  ø``«eOÉb  ø``«æWGƒªd  É``fhQƒμH ∫Ó`̀N ¥ô`̀ë`̀ª`̀dG »``̀dÉ``̀gCGh ß`̀aÉ`̀ë`̀e ™``̀aQ

 ¢üdÉN  á¶aÉëª∏d  »`̀Yƒ`̀Ñ`̀°`̀SC’G  ¢ù∏éªdG
 »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ≈dEG ¿Éæàe’Gh ôμ°ûdG
 ó¡©dG  »dh áØ«∏N ∫BG  óªM øH  ¿Éª∏°S  ô«eC’G
 ¢ù«Fôd  ∫hC’G  ÖFÉædG  ≈`̀∏`̀YC’G  óFÉ≤dG  ÖFÉf
 áaÉμd  √ƒª°S  á©HÉàe  ≈∏Y  AGQRƒ``̀dG  ¢ù∏ée
 âã©H »àdG á«Ñ£dG äGRGôàM’Gh äGAGôLE’G
 âbƒdG »a øjó«°ûe ,™«ªédG iód áæ«fCÉª£dG
 …òdG  çóëdG  ™e  »aGôàM’G  πeÉ©àdÉH  ¬`̀JGP
 áμ∏ªªdG  Qƒ£J  ™«ªé∏d  âÑKCG  ÉjóëJ  ôÑà©j
 ƒg  Ée  πμd  É¡JGOGó©à°SGh  É¡JÉeóN  »`̀bQh

.ÇQÉW
 »`̀Yƒ`̀Ñ`̀°`̀SC’G  ¢ù∏éªdG  ∫Ó``̀N  ∂``̀dP  AÉ``̀L
 ¬dÓN  øe  πØàMG  …ò`̀dGh  ¥ôëªdG  á¶aÉëªd
 ádhód  »æWƒdG  Ωƒ«dÉH  »`̀dÉ`̀gC’Gh  ßaÉëªdG
 ¥ôëªdG ßaÉëe ™aQ å«M ,á≤«≤°ûdG âjƒμdG
 »fÉ¡J  »YÉæªdG  …óæg  øH  ≈°ù«Y  øH  ¿Éª∏°S
 ,ÉÑ©°Th áeƒμMh IOÉ«b âjƒμdG ≈dEG »dÉgC’G
 πeÉμàdGh  §HGhôdGh  äÉbÓ©dG  ≥ªY  GócDƒe
.OGóLC’Gh AÉHB’G ó¡Y òæe ä’ÉéªdG ™«ªL »a
 ¬«LƒdG  ∫ÉªYC’G  πLQ  ôÑàYG  ¬ÑfÉL  øe

 ájOÉ°üàb’G  ™jQÉ°ûªdG  ¿CG  ï«°ûdG  º«gGôHEG
 É`̀LPƒ`̀ª`̀fCG  ôÑà©J  â`̀jƒ`̀μ`̀dGh  øjôëÑdG  ø«H
 Éªæ«H  ,¢UÉîdG  ´É£≤dG  »a  ácGô°ûdG  ìÉéæd
 ïjQÉJ  øY  »îjôªdG  π«∏N  ñQDƒ`̀ª`̀dG  çóëJ

.ÉgQhòLh äÉbÓ©dG
 »æWƒdG  Ωƒ«dG  iôcòH  »dÉgC’G  πØàMGh
 á«æjôëÑdG  áeCGƒàdG  øY  ø«Kóëàe  »àjƒμdG
 »ª«∏©àdGh  »`̀æ`̀Ø`̀dG  ∫É`̀é`̀ª`̀dG  »`̀a  á«àjƒμdG

 âjƒμdG  øjôÑà©e  ,á«ë°üdG  ™jQÉ°ûªdGh
 áª∏μdG  ¬∏ªëJ Ée πμH GóMGh Gó∏H øjôëÑdGh

.≈æ©e øe
 º¡HGô¨à°SG »dÉgC’G ióHCG ôNBG ÖfÉL øe
 πMÉ°Sh ¢û«fQƒμH áÄWÉîdG äÉ°SQÉªªdG øe
 ø«ÑdÉ£e ,GôNDƒe √DhÉ°ûfEG ºJ …òdG ø«à«°ùÑdG
 ≥`̀aô`̀ª`̀dG Gò``̀g á`̀Ñ`̀bGô`̀ª`̀H á`̀«`̀æ`̀©`̀ª`̀dG äÉ`̀¡`̀é`̀dG
 ¢†©H ∫ÉW …òdG åÑ©dG øe ¬àjÉªMh õ«ªªdG

 øe  ádhDƒ°ùªdG  ô«Z  äÉaô°üàdGh  äBÉ°ûæªdG
.¢†©ÑdG πÑb

 ø«YQGõªdG ¥ƒ°S ≈∏Y »dÉgC’G ≈æKCG Éªc
 á¶aÉëe áWô°T ájôjóe ¬ª«≤J …òdG »Ñ©°ûdG
 Oó`̀Yh á`̀¶`̀aÉ`̀ë`̀ª`̀dG ™`̀e ¿hÉ`̀©`̀à`̀dÉ`̀H ¥ô`̀ë`̀ª`̀dG
 √ô`̀jƒ`̀£`̀J á`̀«`̀ª`̀gCG ø``jó``cDƒ``e ,äÉ``¡``é``dG ø``̀e
 »dÉgCÓd  É°ùØæàe  ¿ƒμj  »μd  πÑ≤à°ùªdG  »a

 .ø«ª«≤ªdGh

 á«ë°üdG ´É°VhCÓd ó¡©dG »dh á©HÉàªH ¿hó«°ûj ¥ôëªdG »dÉgCGh ßaÉëe

 ó`̀«`̀©`̀°`̀S â``̀æ``̀H á``̀≤``̀FÉ``̀a â``̀ dÉ``̀ b
 »a ÉæfEG  ,áë°üdG  IôjRh ,ídÉ°üdG
 ÉfQOGƒμH á≤K ≈∏Y áë°üdG IQGRh
 º`̀bÉ`̀£`̀dÉ`̀H á`̀°`̀ü`̀∏`̀î`̀ª`̀dG á`̀«`̀ æ`̀Wƒ`̀ dG
 º`̀¡`̀MhQ É`̀ k«`̀dÉ`̀Y ø`̀ª`̀ã`̀fh ,»`̀Ñ`̀£`̀dG
 øe  Gó¡L  ôNóJ  ’  »àdG  á«æWƒdG
 áeÓ°Sh áë°U ≈∏Y ®ÉØëdG  πLCG

.ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒªdG
 QÉ````̀WEG »```̀a ¬`````̀fCG â```̀aÉ```̀°```̀VCGh
 á`̀eÓ`̀°`̀Sh ø`````eCG ≈``∏``Y ¢``̀Uô``̀ë``̀dG
 ¢Shô«a  QÉ°ûàfG  ™æeh  ™ªàéªdG
 áμ∏ªe πNGO (19 ó«aƒc) ÉfhQƒc
 áë°üdG  IQGRh  äCGó``H  ,øjôëÑdG
 á∏≤æàªdG ¢üëØdG á«∏ªY π«©ØJ »a
 ¿Gô`̀jEG  øe  øjóFÉ©dG  ø«æWGƒª∏d

.ôjGôÑa ô¡°T ∫ÓN
 ó«©°S  â`̀æ`̀H  á`̀≤`̀FÉ`̀a  äó`````cCGh
 ¿CG  á`̀ë`̀°`̀ü`̀dG  Iô`````̀jRh í``dÉ`̀ °`̀ü`̀ dG
 äGó`̀Mh  ∫É°SQEÉH  âeÉb  IQGRƒ``̀ dG
 ≥`̀ah  Iõ`̀¡`̀é`̀e  ¢üëØ∏d  á∏≤æàe
 Ió`̀ª`̀à`̀©`̀ª`̀dG á`̀ «`̀ Ñ`̀£`̀ dG ô`̀ «`̀ jÉ`̀©`̀ª`̀ dG
 »ÑW  ≥`̀jô`̀a  ±Gô`̀ °`̀ TE’  á©°VÉNh
 ø`̀μ`̀°`̀S ≥``̀WÉ``̀æ``̀e ≈``````̀dEG ¢`̀ü`̀ à`̀î`̀e
 ¿Gô`̀jEG  øe  øjóFÉ©dG  ø«æWGƒªdG
 º`̀gó`̀«`̀YGƒ`̀e ó`̀jó`̀ë`̀J º``J ø``̀jò``̀dGh
 É kXÉØM  ,¢üëØdG  ádhóL  Ö°ùëH
 áeÓ°Sh  º¡àeÓ°Sh  º¡àë°U  ≈∏Y

.ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒªdG
 ¿CG ≈``̀ dEG  Iô``̀jRƒ``̀dG äQÉ``̀°``̀TCGh
 ÉgOƒ¡L  π°UGƒJ  áë°üdG  IQGRh
 ¢Shô«a  áëaÉμe  »`̀a  á°ü∏îªdG
 ≈dEG  GOÉæà°SG ,(19ó«aƒc) ÉfhQƒc
 »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  √ó``cCG  Ée
 áØ«∏N  ∫BG  óªM  øH  ¿Éª∏°S  ô«eC’G

 ≈`̀∏`̀YC’G  óFÉ≤dG  Ö`̀FÉ`̀f  ó¡©dG  »`̀dh
 ¢ù∏ée  ¢`̀ù`̀«`̀Fô`̀d  ∫hC’G  Ö`̀FÉ`̀æ`̀dG
 ∞JÉμàH ájƒb áμ∏ªªdG ¿CÉH AGQRƒdG
 á¡LGƒe »a º¡Ø°U IóMhh É¡FÉæHCG

.äÉjóëàdG áaÉc
 ¿CÉ`̀H  áë°üdG  ô``̀jRh  äOÉ```̀aCGh
 ¢üëØ∏d  á`̀∏`̀≤`̀æ`̀à`̀ª`̀dG  äGó```̀Mƒ```̀dG

 ø`̀«`̀æ`̀WGƒ`̀ª`̀dG á`̀æ`̀jÉ`̀©`̀ª`̀H Ωƒ`̀≤`̀à`̀°`̀S
 AGô````̀LEGh ,º`̀¡`̀æ`̀μ`̀°`̀S ≥`̀WÉ`̀æ`̀e »``̀a
 òNCÉH  º¡d  á`̀eRÓ`̀dG  äÉ°UƒëØdG
 øe  º¡àeÓ°S  ø`̀e  ócCÉà∏d  áæ«©dG

.¢Shô«ØdG
 ¬``̀fCG Iô```̀jRƒ```̀dG â``̀ë``̀°``̀VhCGh
 º¡àeÓ°S  ø``̀e  ó``cCÉ``à``dG  ∫É```M  »``̀a

 ¢`̀Shô`̀«`̀Ø`̀dÉ`̀H º`̀ ¡`̀ à`̀ HÉ`̀ °`̀UEG Ωó````̀Yh
 äÉª«∏©àdG  áaÉc  ºgDhÉ£YEG  ºà«°S
 ó«cCÉàdGh  ájƒYƒàdG  äGOÉ`̀°`̀TQE’Gh
 äGAGôLE’G ´ÉÑJG IQhô°†H º¡«∏Y
 »a  á∏ãªàªdG  á«FÉbƒdG  ájRGôàM’G
 ,Éeƒj  14  Ióªd  »dõæªdG  ôéëdG
 á«ÑW  IRÉ`̀LEG  ºgDhÉ£YEG  ºà«°S  Éªc

 ,Éeƒj  14  Ió`̀ª`̀d  ô``̀LC’G  á`̀Yƒ`̀aó`̀e
 á©HÉàe ∑Éæg ¿ƒμà°S ¬fCG áë°Vƒe
 ¢üàîe  »ÑW  ≥jôa  πÑb  øe  º¡d

.º¡àeÓ°Sh º¡àë°U ≈∏Y ÉXÉØM
 á`̀ë`̀°`̀ü`̀dG Iô``````̀ jRh Oó```̀é```̀Jh
 ø`̀«`̀æ`̀WGƒ`̀ª`̀dG ™`̀«`̀ª`̀é`̀d É``̀¡``̀Jƒ``̀YO
 ≥«Ñ£àH  ΩGõàd’G  ≈dG  ø«ª«≤ªdGh

 äÉª«∏©àdGh  äGOÉ```̀°```̀TQE’G  á`̀aÉ`̀c
 ¿Éª°†d  IQGRƒ````dG  ø`̀e  IQOÉ`̀°`̀ü`̀dG
 ´ÉÑJG  IQhô°Vh  ™«ªédG  áeÓ°S
 ºJ  É`̀eh  ,ájRGôàM’G  äGAGô``̀LE’G
 á«FÉbh  ô«HGóJ  ø`̀e  ¬æY  ¿Ó``̀YE’G
 Öéj Éªc ,á«dhódG ô«jÉ©ª∏d  É k≤ah
 »a  ¿Gô````̀jEG  QGR  ø`̀e  ™«ªL  ≈`̀∏`̀Y

 »a  AÉ≤ÑdG  …QÉ`̀é`̀dG  ôjGôÑa  ô¡°T
 ,á∏°üØæe  áaôZ  »`̀a  º¡æμ°S  ô≤e
 ádhóéd  444  ºbôdÉH  ∫É°üJ’Gh
 äÉª«∏©àdG ´ÉÑJGh ¢üëØdG óYƒe
 ≥jôØdG πÑb øe º¡d ≈£©à°S »àdG
 ÖæéJ  IQhô```̀°```̀V  ™```e  ,»``̀Ñ``̀£``̀dG

.øjôNB’ÉH •ÓàN’G

º¡≤WÉæe »``a ¿Gô``jEG ø``e ø``jóFÉ©dG ø``«æWGƒªdG ¢``üëØd á``∏≤æàe äGó``Mh ∫É``°SQEG
™ªàéªdG  á`̀ eÓ`̀ °`̀ Sh  á`̀ë`̀°`̀U  ≈`̀ ∏`̀ Y  º`̀ ¡`̀ °`̀ Uô`̀ Mh  á`̀«`̀Ñ`̀£`̀dG  É``̀fQOGƒ``̀μ``̀d  á`̀ «`̀ æ`̀ Wƒ`̀ dG  ìhô````̀ dG  ø`̀ª`̀ã`̀f  :á`̀ ë`̀ °`̀ ü`̀ dG  Iô````̀ jRh
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 ∫BG ≈°ù«Y øH óªM ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†M º∏°ùJ
 ÖMÉ°U ¬«NCG øe á«£N ádÉ°SQ ióØªdG OÓÑdG πgÉY áØ«∏N
 »ÑXƒHCG  ó¡Y  »dh ¿É«¡f  ∫BG  ójGR  øH  óªëe ï«°ûdG  ƒª°ùdG
 äGQÉ``̀eE’G  á`̀dhó`̀H  áë∏°ùªdG  äGƒ≤∏d  ≈`̀∏`̀YC’G  óFÉ≤dG  ÖFÉf
 Qƒ°†ëd  ¬àdÓL IƒYO  øª°†àJ  ,á≤«≤°ûdG  IóëàªdG  á«Hô©dG
 äÉ£ëe  øe  ≈`̀dhC’G  á£ëªdG  »a  á«∏«¨°ûàdG  äÉ«∏ª©dG  AóH

.á«ª∏°ùdG ájhƒædG ábÉ£∏d (ácGôH)
 ï«°ûdG  ióØªdG  ∂∏ªdG  ádÓL  ≈`̀ dEG  ádÉ°SôdG  º∏°S  ó`̀bh

 äGQÉeE’G ádhO ô«Ø°S ¿É«¡f ∫BG  ójGR øH ¿GóªM øH ¿É£∏°S
 ¬d  ¬àdÓL  ∫ÉÑ≤à°SG  ∫ÓN  áμ∏ªªdG  iód  IóëàªdG  á«Hô©dG
 IƒYódG  √òg  ¬àdÓL  πÑb  óbh  ,ájôaÉ°üdG  ô°üb  »a  ¢ùeG
 ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  ¬«NC’  √ôjó≤Jh  √ôμ°T  øY  É kHô©e  ,áªjôμdG
 RÉéfE’G Gò¡H ¬àdÓL G kó«°ûe ,¿É«¡f ∫BG ójGR øH óªëe ï«°ûdG
 ™«ªédG  RGõ`̀à`̀YGh  ôîa  πëe  ƒg  …ò`̀dG  ô«ÑμdG  »îjQÉàdG
 ájQÉ°†ëdG  äGRÉ``é``fE’G  πé°S  »`̀a  IRQÉ``̀H  á`̀aÉ`̀°`̀VEG  πãªjh
 IóëàªdG  á«Hô©dG  äGQÉ`̀eE’G  ádhO  π°UGƒJ  »àdG  ájƒªæàdGh

 õjõ©J »a º¡°ùj …òdGh øjOÉ«ªdG áaÉc »a É¡≤«≤ëJ á≤«≤°ûdG
 »ª«∏bE’G øjó«©°üdG ≈∏Y …OÉjôdG ÉgQhOh á©«aôdG É¡àfÉμe

.»ªdÉ©dGh
 ≥ª©H √RGõàYG áÑ°SÉæªdG √ò¡H ádÓédG ÖMÉ°U ócCG Éªc
 ™ªéJ »àdG á≤«KƒdG ájƒNC’G §HGhôdGh á«îjQÉàdG äÉbÓ©dG
 øe  ∑ôà°ûªdG  ≥«°ùæàdGh  ¿hÉ©àdG  ¬«dEG  π°Uh  Éeh  øjó∏ÑdG
 Ée  πc  ≥«≤ëàd  äÉjƒà°ùªdG  ∞∏àîe  ≈∏Y  Ωó≤àe  iƒà°ùe

 .ø«≤«≤°ûdG ø«Ñ©°ûdG äÉ©∏£J »Ñ∏j

Qƒ°†ëd »ÑXƒHCG ó``¡Y »dh øe Iƒ``YO ≈≤∏àj ∂``∏ªdG
á``jhƒædG á``bÉ£∏d zá``cGôH{ á``£ëe π``«¨°ûJ Aó``H

 ºé©dG  º`̀ JBÉ`̀ e  äGQGOEG  â`̀æ`̀∏`̀YCG
 ÖLQ  øHh  ¿óeh  ÜÉ°ü≤dGh  ô«ÑμdG
 ô`̀«`̀eC’Gh  Ωƒ∏°S  ø`̀Hh  ¿ƒ`̀°`̀SQGó`̀Nh
 AGô``̀gõ``̀dGh ô``̀ HR ø``̀ Hh ¿É`̀°`̀Sƒ`̀æ`̀Lh
 »JÉæjƒ©dG  ¬∏dGóÑY  êÉëdGh  á∏ª¡dÉH
 á`̀«`̀æ`̀«`̀°`̀ù`̀M h  ,º```̀jó```̀≤```̀dG  OÓ``̀Ñ``̀ dÉ``̀ H
 »dh  ºJCÉe  ,»à°TO  ºJCÉe  ,á«eô¡édG
 ,(»μ nμæ°S) »∏Y ΩÉeE’G ºJCÉe ,ô°ü©dG
 ,…ô«°SCG  ºJCÉe  ,∑ô`̀J  ¬∏dG  óÑY  ºJCÉe
 á«æ«°ùM  ,ôØ©L  ó«°ùdG  á«æ«°ùM
 ,á`̀«`̀dó`̀©`̀dG º``̀JCÉ``̀e , Ö`̀«`̀Ñ`̀M ó`̀«`̀°`̀ù`̀dG
 á`̀£`̀°`̀û`̀fC’G π``̀c ∞```̀bh äQô````̀b É``̀¡``̀fCG
 Ió`̀e É`̀¡`̀H á`̀ «`̀YÉ`̀ª`̀ à`̀L’Gh á`̀«`̀æ`̀jó`̀ dG
 ≈`̀dEG  IƒYó∏d  áHÉéà°SG  ,ø«YƒÑ°SCG
 ÉbÓ£fGh  áeÉ©dG  äÉ©ªéàdG  ∞`̀bh
 »àdG  á«YÉªàL’G  á«dhDƒ°ùªdG  ø`̀e
 ¬°VôØJ  É`̀ª`̀H  ΩGõ```̀à```̀d’G  »`̀Yó`̀à`̀°`̀ù`̀J
 Oƒ¡édGh  É«∏©dG  á«æWƒdG  áë∏°üªdG
 QÉ°ûàfG  øe  óë∏d  IQó≤ªdG  á«æWƒdG

.ÉfhQƒc ¢Shô«a
 º¡JÉ°ù°SDƒeh º¡ªJBÉe ¿EG âdÉbh
 áeÓ°S A»°T πc πÑb »YGôJ á«æjódG
 ,áeÉ©dG  ¬àë°Uh  Éæ©ªàée  AÉ`̀æ`̀HCG
 äÉ«dÉ©ØdG  π«LCÉJ  ¿EÉ`̀a  ¬«∏Y  AÉæHh

 ÉÑ∏£e  ôÑà©j  á`̀eÉ`̀©`̀dG  äÉ©ªéàdGh
 ¿ƒãëjh  ¬`̀H  ¿ƒμ°ùªàj  É«©ªàée
 äÉ`̀«`̀æ`̀«`̀°`̀ù`̀ë`̀dGh º``̀JBÉ``̀ª``̀dG π``̀c ¬`̀«`̀∏`̀Y
 É¡à£°ûfCG  ∞`̀ bƒ`̀J  ¿CG  Ö`̀é`̀j  »`̀à`̀ dG
 á«æjódG  äÉÑ°SÉæªdG  πch  É¡JÉ«dÉ©ah
 á`̀eÓ`̀°`̀S π````̀LCG ø``̀e á``«``YÉ``ª``à``L’Gh

.É¡∏gCGh øjôëÑdG
 É¡fCG  ºJBÉªdG √òg äGQGOEG  äócCGh
 ≈`̀dEG  Ióæà°ùe  É`̀gQGô`̀b  »`̀a  â≤∏£fG
 ôWÉîªdG  É¡°VôØJ  á«Yô°T  ô«jÉ©e
 ¢`̀Shô`̀«`̀a QÉ`̀°`̀û`̀à`̀fG ø``̀e á`̀∏`̀ª`̀à`̀ë`̀ª`̀dG
 Gô£N  QÉ°U  …ò`̀dG  ,πJÉ≤dG  É`̀fhQƒ`̀c
 AÉëfCG  πc  »a  äÉ©ªàéªdG  πc  Oó¡j

 º¡μ°ùªJ  ¿hó``cDƒ``j  º`̀¡`̀fCGh  ,º`̀dÉ`̀©`̀dG
 QÉ``WEG »`̀a »`̀JCÉ`̀j …ò``̀dG QGô`̀≤`̀ dG Gò`̀¡`̀H
 ìGhQC’G  ájÉªëd  á«æWƒdG  Oƒ¡édG
 ,»`̀æ`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG É`̀æ`̀©`̀ª`̀à`̀é`̀e á``eÓ``°``Sh
 πª©dG ¿ƒ∏°UGƒ«°S á«dhDƒ°ùe √ògh
 áeÓ°S  π`̀LCG  øe  É¡H  ¢Vƒ¡ædG  ≈∏Y

.™«ªédG
 ï`̀«`̀°`̀û`̀dG Üô``````̀ YCG ¬``̀Ñ``̀fÉ``̀L ø```̀e
 áØ«∏N  ∫BG  øªMôdGóÑY  ø`̀H  ΩÉ°ûg
 øY á`̀ª`̀°`̀UÉ`̀©`̀dG á`̀¶`̀aÉ`̀ë`̀e ß`̀aÉ`̀ë`̀e
 ,º`̀JBÉ`̀ª`̀dG  äGQGOE’  √ô`̀jó`̀≤`̀Jh  √ôμ°T
 á`̀£`̀°`̀û`̀fC’G π``̀c ∞```̀bh äQô````b »``à``dG
 Ió`̀e É`̀¡`̀H á`̀ «`̀YÉ`̀ª`̀ à`̀L’Gh á`̀«`̀æ`̀jó`̀ dG

 ≈`̀dEG  IƒYó∏d  áHÉéà°SG  ,ø«YƒÑ°SCG
 ÉbÓ£fGh  ,áeÉ©dG  äÉ©ªéàdG  ∞`̀bh
 »àdG  á«YÉªàL’G  á«dhDƒ°ùªdG  ø`̀e
 ¬°VôØJ  É`̀ª`̀H  ΩGõ```̀à```̀d’G  »`̀Yó`̀à`̀°`̀ù`̀J
 Oƒ¡édGh  É«∏©dG  á«æWƒdG  áë∏°üªdG
 QÉ°ûàfG  øe  óë∏d  IQó≤ªdG  á«æWƒdG

.ÉfhQƒc ¢Shô«a
 ∑ôëàdG  Gò¡H  ßaÉëªdG  OÉ°TCGh
 É«°ù«FQ GAõL ôÑà©j …òdG ,∫hDƒ°ùªdG
 á`̀«`̀æ`̀Wƒ`̀dG Oƒ``̀¡``̀é``̀dG á`̀eƒ`̀¶`̀æ`̀e »``̀a
 QÉ°ûàfG  áëaÉμe  π`̀LCG  øe  Ió«ªëdG
 √òg ¿CG ≈dEG Égƒæe ,ÉfhQƒc ¢Shô«a
 ÉgOGóàeG ≈dEG ™∏£àf »àdG äGAGôLE’G

 º¡°ùJ  äÉ«æ«°ùëdGh  ºJBÉªdG  πc  ≈dEG
 äGAGô``````̀LE’G õ`̀jõ`̀©`̀J »``̀a ∂`̀ °`̀T Ó``̀H
 ÉgòîàJ  »àdG  ô«HGóàdGh  ájRGôàM’G
 πeÉ©àdG  QÉ``WEG  »a  øjôëÑdG  áμ∏ªe
 á`̀eRC’G  √ò`̀g  ™e  ∫É©ØdG  »©ªàéªdG

.ºdÉ©dG ∫hO º¶©e âdÉW »àdG
 ób á`̀ª`̀°`̀UÉ`̀©`̀dG ß`̀aÉ`̀ë`̀e ¿É```̀ ch
 AÉ°†YCG ø«H É«≤«°ùæJ ÉYÉªàLG ¢SCGôJ
 AÉ°SDhQh  á«æ«°ùëdG  ÖcGƒªdG  áÄ«g
 ájôjóe  ΩÉY  ôjóe  Qƒ°†ëH  ,ºJBÉªdG
 »a åëÑ∏d áª°UÉ©dG á¶aÉëe áWô°T
 ,áHƒ∏£ªdG  á«YƒàdGh ≥«°ùæàdG  πÑ°S
 ¿hÉ©Jh  ∞JÉμJ  ¿CG  ßaÉëªdG  ócCG  PEG
 á«æjódG  äÉÑ°SÉæªdG  ≈∏Y  ø«ªFÉ≤dG
 á«©ªàéªdG á«YƒàdG Ωƒ¡Øe »a Ö°üj
 ¿CG ≈dEG Égƒæe ,™«ªédG Égó°ûæj »àdG
 äGP äÉ¡édG ø«H ácôà°ûªdG Oƒ¡édG
 …QÉ°†ëdG  ô¡¶ªdG  ¢ùμ©J  ábÓ©dG

.øjôëÑdG ¬H ™àªàJ …òdG
 ó````̀cCG π``̀°``̀ü``̀à``̀e ¥É``̀ «``̀ °``̀ S »`````̀ah
 πãªJ  äGAÉ`̀≤`̀∏`̀dG  √ò`̀g  ¿CG  Qƒ°†ëdG
 ¿hÉ`̀©`̀à`̀dG  õ`̀jõ`̀©`̀à`̀d  GOƒ`̀ª`̀ë`̀e  É«©°S
 á«æ©ªdG  äÉ`̀¡`̀é`̀dG  ø«H  ≥«°ùæàdGh
 áÑ°SÉæªdG  áÄ«ÑdGh  AGƒ`̀LC’G  ô«aƒàd

.á«æjódG äÉÑ°SÉæªdG ìÉéfE’

ø«YƒÑ°SCG  Ióe á«YÉªàL’Gh á«æjódG É¡à£°ûfCG  ∞bh ø∏©J ºJBÉªdG äGQGOEG
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 ìÉÑ°U  ó``̀ª``̀MCG  Ö`̀FÉ`̀ æ`̀ dG  OÉ``̀ °``̀TCG
 ¿hDƒ`̀ °`̀û`̀ dG á`̀æ`̀é`̀d ¢`̀ù`̀«`̀FQ Ωƒ`̀∏`̀ °`̀ù`̀dG
 ¢ù∏éªH  á`̀ jOÉ`̀ °`̀ü`̀ à`̀ b’Gh  á`̀«`̀dÉ`̀ª`̀dG
 ÖMÉ°U  á`̀μ`̀æ`̀Mh  á`̀ª`̀μ`̀ë`̀H  ÜGƒ``̀æ``̀dG
 øH  ¿Éª∏°S  ô`̀«`̀eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG
 ÖFÉædG  ó¡©dG  »`̀dh  áØ«∏N  ∫BG  óªM
 »a  AGQRƒ``̀dG  ¢ù∏ée  ¢ù«Fôd  ∫hC’G
 ¢`̀Shô`̀«`̀a{ ´ƒ`̀°`̀Vƒ`̀e ™`̀e »`̀WÉ`̀©`̀à`̀dG
 øjó«©°üdG ≈∏Y (19ó«aƒc) zÉfhQƒc
 ¬`̀fCG  ÉØ«°†e  ,»`̀LQÉ`̀î`̀dGh  »∏NGódG
 É k©«ªL  ÉæàYÉ£à°SG  ∫òH  Éæ«∏Y  Öéj
 ø«æWGƒªdG  áë°Uh  áeÓ°S  ßØëd
 OƒæL  Éæ©«ªL  ¿CGh  ,ø`̀«`̀ª`̀«`̀≤`̀ª`̀dGh
 ¿CGh Ió```̀MGh á`̀¡`̀LGƒ`̀e á`̀MÉ`̀°`̀S »`̀ a
 ÉfhQƒc  ¢Shô«a  ƒg  Ωƒ«dG  ÉfhóY
 á¡LGƒªdG  √ò`̀gh  ,¬H  ¿ƒHÉ°üªdG  ’
 øe  ó`̀ë`̀dÉ`̀H  »¡àæà°S  á`̀«`̀∏`̀Mô`̀e  »`̀g
 ÉæJóMh ≈≤Ñà°Sh ,¢Shô«ØdG QÉ°ûàfG
 øWƒdG áeÓ°S πLCG øe ÉæJÉ«ë°†Jh
 ôÑY IógÉ°T ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒªdGh

.ïjQÉàdG
 ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  õ«côJ  ¿CG  ócCGh
 Ö©°ûdG  ∞JÉμJh IóMh ≈∏Y »μ∏ªdG
 z¢Shô«ØdG{  á¡LGƒe  »a  »æjôëÑdG
 ¬```̀JGP ¢``̀Vô``̀ª``̀ dG ≈``̀∏``̀Y õ``̀«``̀cô``̀à``̀dGh
 êÉàëj  ¿É`̀c  É`̀e  á°UÓN  ƒ`̀g  hó`̀©`̀c
 øe  ¬YÉª°ùd  »æjôëÑdG  ø`̀WGƒ`̀ª`̀dG
 äGƒ`̀°`̀UCG  …CG  ≈∏Y  AÉ°†≤∏d  ¬`̀JOÉ`̀«`̀b
 »a ∞``̀bƒ``̀ª``̀dG ∫Ó``¨``à``°``SG â``̀ dhÉ``̀M
 ´ƒf  …CG  ≥∏N  hCG  ôYÉ°ûªdG  è«LCÉJ
 ó¡©dG  »dh  äƒ°U  ¿Éμa  ,áæàØdG  øe
 ¿É«H  »a  É«∏Lh  Éë°VGhh  Éª°SÉM

 äÉjƒdhCGh  »æjôëÑdG  øWGƒªdG  Qób
 Gò``̀g π``̀ã``̀e »```̀a »``̀ æ``̀Wƒ``̀ dG π``̀ª``̀©``̀dG
 É©«ªL  Éæ«∏Y  ÖLƒj  …ò`̀dG  ∞bƒªdG
 á«dhDƒ°ùªdG  äÉ`̀LQO  ≈∏YCÉH  »∏ëàdG
 Ö°ùMh  ¬fÉμe  »a  πc  á«fÉ°ùfE’Gh

.¬JÉ«dhDƒ°ùeh ¬°ü°üîJ
 ¢ù∏ée  ƒ°†Y  øªK  ¬ÑfÉL  ø`̀e
 »©«ØædG  ó`̀dÉ`̀N  º``«``gGô``HEG  ÜGƒ``̀æ``̀dG
 Iô`̀°`̀†`̀ë`̀d á`̀«`̀eÉ`̀°`̀ù`̀dG äÉ`̀¡`̀ «`̀Lƒ`̀à`̀ dG
 ô``«``eC’G »`̀μ`̀∏`̀ª`̀dG ƒ`̀ª`̀°`̀ù`̀dG Ö`̀MÉ`̀°`̀U
 »`̀dh  áØ«∏N  ∫BG  ó`̀ª`̀M  ø``H  ¿É`̀ª`̀∏`̀°`̀S
 ÖFÉædG  ≈`̀∏`̀YC’G  óFÉ≤dG  ÖFÉf  ó¡©dG
 »a  ,AGQRƒ`̀dG  ¢ù∏ée  ¢ù«Fôd  ∫hC’G
 »ah zÉ``̀fhQƒ``̀c{ ¢`̀Shô`̀«`̀a á`̀¡`̀LGƒ`̀e
 ∞«XƒàdGh ,»æWƒdG  ∞°üdG  ó«MƒJ
 »a  á°ü°üîàªdG  QOGƒ`̀μ`̀∏`̀d  π`̀ ã`̀eC’G
 IQó≤e âÑKCG √ƒª°S ¿CG É kë°Vƒe ,∂dP
 ™e  πeÉ©àdG  »`̀a  á«FÉæãà°SGh  Iò``a

.äÉeRC’G
 »YÉ°ùe  ¿CG  »`̀©`̀«`̀Ø`̀æ`̀dG  ó````̀cCGh
 zÉfhQƒc{  áëaÉμªd  »æWƒdG  ≥jôØdG
 »a ø`̀«`̀«`̀æ`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG IQó``̀≤``̀e â`̀ à`̀ Ñ`̀ KCG
 ,á`̀eÉ`̀©`̀ dG á`̀ë`̀°`̀ü`̀dG ≈`̀ ∏`̀ Y ®É``̀Ø``̀ë``̀dG
 øe  ø«ª«≤ªdGh  ø«æWGƒªdG  ájÉªMh
 øe  óëdG  »ah  ,¢Shô«ØdÉH  áHÉ°UE’G
 Oƒ¡édG  √ò`̀g  ¿CG  É kæ«Ñe  ,√QÉ`̀°`̀û`̀à`̀fG
 πc  ¬`̀Lh  ≈∏Y  á©Ø°U  πãªJ  Iô«îdG
 øHG  IAÉ`̀Ø`̀μ`̀H  ∂«μ°ûàdG  ∫hÉ`̀ë`̀j  ø`̀e

.¬MÉéfh ,¬°UÓNEGh ,ó∏ÑdG
 º``̀é``̀dG √ô```̀jó```̀≤```̀J ø````̀Y ô```̀Ñ```̀Yh
 äÉ`̀¡`̀é`̀dGh äGQGRƒ````̀ dG ¿hÉ`̀©`̀J ≈`̀∏`̀Y
 »a zÉfhQƒc{ á¡LGƒe »a á«eƒμëdG

 áë°üdGh á«∏NGódG äGQGRh º¡àeó≤e
 ƒgh  ,ΩÓ`̀YE’Gh  º«∏©àdGh  á«HôàdGh
 AGƒ`̀à`̀MG ø``e á``̀dhó``̀dG ø`̀μ`̀e ∞`̀JÉ`̀μ`̀J

.¢SÉædG ájÉªMh ,¢Shô«ØdG QÉ°ûàfG
 »ª°SôdG ΩÓYE’G »WÉ©J{ :∫Ébh
 ìhQ øY ôÑ©j çóëdG äGóéà°ùe ™e
 ΩÉ©dG  …CGô``̀ dG  á«≤MCGh  á«dhDƒ°ùªdG
 ,¬`̀dƒ`̀M ø``e …ô`̀é`̀j É``e á`̀aô`̀©`̀e »``a
 Üƒ∏°SCG âé¡àfG Iô«ãc ∫hO ±ÓîH
 Éªc  ,¿Gô`̀jEG  É¡dhCG  ÜòμdGh  ¢ù«dóàdG
 ¬æ°Tój  …òdG  »Øë°üdG  ôªJDƒªdG  ¿CG
 zÉfhQƒc{  áëaÉμªd  »æWƒdG  ≥jôØdG
 πeÉY  πãªj  iô```̀NC’Gh  áæ«ØdG  ø«H
 Éeh ,ójóédG ∫ƒM í«°VƒJh ø«ª£J

.zÜƒ∏£ªdG ƒg Éeh ,çóM
 áªWÉa  ÖFÉædG  âgƒf  É`̀gQhó`̀H
 ôKDƒªdGh  …QƒëªdG  QhódÉH  …ô£≤dG
 ÖFÉf  ó¡©dG  »`̀dh  ¬H  ™∏£°†j  …ò`̀dG

 ¢ù«Fôd  ∫hC’G  ÖFÉædG  ≈∏YC’G  óFÉ≤dG
 ƒª°ùdG  Ö`̀MÉ`̀°`̀U  AGQRƒ````̀dG  ¢ù∏ée
 ∫BG  óªM  øH  ¿Éª∏°S  ô`̀«`̀eC’G  »μ∏ªdG
 äGQƒ£àd  áã«ãëdG  ¬à©HÉàeh  áØ«∏N
 áμ∏ªe  »a  ÉfhQƒc  ¢Shô«a  ´É°VhCG
 ≈∏Y  ójó°ûdG  ¬`̀°`̀Uô`̀Mh  ,ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG
 äÓ`̀«`̀¡`̀°`̀ù`̀à`̀dGh º``̀Yó``̀dG π``̀c ô`̀«`̀ aƒ`̀J
 ¢Shô«Ød  …ó°üà∏d  »æWƒdG  ≥jôØ∏d

.z19ó«aƒc{ ÉfhQƒc
 √ƒª°S  äÉ¡«LƒJ  ¿EG  :â`̀dÉ`̀bh
 hó`̀Y É```fhQƒ```c ¢``Shô``«``a QÉ`̀Ñ`̀ à`̀YÉ`̀H
 ≈∏Y  πª©dG  ¿hO  ,∫hC’G  á∏MôªdG
 »`̀YÉ`̀ª`̀à`̀L’G è`̀«`̀°`̀ù`̀æ`̀dÉ`̀H QGô```̀°```̀VE’G
 â©£b  ,á`̀μ`̀∏`̀ª`̀ª`̀dG  AÉ``̀æ``̀HC’  ó``̀MGƒ``̀dG
 ä’hÉ``̀ë``̀e ™`̀«`̀ª`̀L ΩÉ`````̀eCG ≥``̀jô``̀£``̀dG
 π«Ñ°S  »`̀a  ±hô`̀¶`̀dG  √ò`̀g  ∫Ó¨à°SG
 AÉæHC’  á«æWƒdG  IóMƒdÉH  QGô`̀°`̀VE’G

.øjôëÑdG áμ∏ªe

 √ƒª°S äÉ¡«LƒJ ¿CG ≈dEG âàØdh
 ø«H  á`̀æ`̀«`̀fCÉ`̀ª`̀£`̀dG  ô°ûf  ≈`̀∏`̀Y  á`̀ã`̀YÉ`̀H
 ¢`̀VQCG  ≈∏Y  ø«ª«≤ªdGh  ø«æWGƒªdG
 øjôëÑdG ¿CG ó«cCÉJh ,á«dÉ¨dG Éæàμ∏ªe
 ø«°ü∏îªdG  É¡FÉæHCG  áªjõ©H  IQOÉ``̀b
 »YƒH á`̀∏`̀Mô`̀ª`̀dG √ò``̀g RhÉ`̀é`̀J ≈`̀∏`̀Y
 áYÉæ°U  ≈∏Y  ó`̀°`̀TCG  QGô`̀ °`̀UEGh  ,ô`̀Ñ`̀cCG

.¥ô°ûªdG áμ∏ªªdG πÑ≤à°ùe
 áμ∏ªe ¿CG ≈∏Y …ô£≤dG äOó°Th
 ,ióØªdG ∂∏ªdG ádÓL IOÉ«≤H øjôëÑdG
 ¢ù«FQ ƒª°S øe πc IófÉ°ùeh ºYOh
 áªjõYh ,ó¡©dG »dh ƒª°Sh AGQRƒdG
 âÑãà°S ,ø«°ü∏îªdG É¡FÉæHCG ¿hÉ©Jh
 á«aÉμdG  IôÑîdGh  »YƒdG  ∂∏àªJ  É¡fCG
 êhôîdGh  ,äÉjóëàdG  á¡LGƒe  »a

.¢SCGôdG áYƒaôe É¡æe
 »°VÉ≤dG ≈°ù«Y ÖFÉædG ∫Éb Éªc
 ≈∏Y  ºàëJ  á«æWƒdG  á«dhDƒ°ùªdG  ¿CG

 QÉ°ûàfG  á¡LGƒªd  ¿hÉ©àdG  ™«ªédG
 ≈∏Y  õ«côàdGh  ,zÉ`̀fhQƒ`̀c{  ¢Shô«a
 ájRGôàM’Gh  á«FÉbƒdG  äGAGô``̀LE’G
 øe  IQOÉ`̀ °`̀ü`̀dG  äÉª«∏©àdG  ´É``Ñ``JGh
 áë∏°üªdG ≥«≤ëJ πLCG øe áeƒμëdG
 »a  ÖÑ°ùàj  É``̀e  ∑ô```̀Jh  ,á`̀«`̀æ`̀Wƒ`̀dG
 »`̀à`̀dG á`̀«`̀æ`̀Wƒ`̀dG Oƒ``¡``é``dG á`̀∏`̀î`̀∏`̀N
 º¡JÉÄa  πμH  øWƒdG  AÉæHCG  É¡H  Ωƒ≤j
 øe  óéà°ùj  Ée  πc  »£îJ  π`̀LCG  øe
 ¢Shô«ØdG  QÉ°ûàfÉH  ≥∏©àJ  äGQƒ£J

.áμ∏ªªdG »a
 áª∏μH  »°VÉ≤dG  ÖFÉædG  OÉ°TCGh
 ô`̀ «`̀ eC’G »`̀μ`̀∏`̀ª`̀dG ƒ`̀ª`̀°`̀ù`̀dG Ö`̀MÉ`̀°`̀U
 ó¡©dG »dh áØ«∏N ∫BG óªM øH ¿Éª∏°S
 ∫hC’G  ÖFÉædG  ≈`̀∏`̀YC’G  óFÉ≤dG  ÖFÉf
 ¿CG √ó«cCÉJh AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«Fôd
 øjôëÑdG ≥jôa øª°V πª©j ™«ªédG
 º¡àªjõYh  º`̀¡`̀©`̀bGƒ`̀e  ∞∏àîe  »`̀a

 äGAGôLE’ÉH ΩGõàd’G ≈∏Y IOóéàªdG
 á«FÉbƒdG  ô`̀«`̀HGó`̀à`̀dGh  á`̀ jRGô`̀ à`̀M’G
 ≥°ûYh  ,…ó`̀ë`̀à`̀∏`̀d  Ö`̀ë`̀H  »£îàd
 QÉ°ûàfG  ø`̀e  óë∏d  ∂``̀ dPh  RÉ`̀é`̀fEÓ`̀d

.áμ∏ªªdG »a ¢Shô«ØdG
 áã«ãëdG √ƒª°S á©HÉàe ¿CG ôcPh
 »a  áæ«fCÉª£dÉH  å©ÑJ  Iôªà°ùªdGh
 QGô`̀≤`̀ à`̀ °`̀S’ ø`̀ «`̀ æ`̀WGƒ`̀ª`̀ dG ¢`̀Sƒ`̀ Ø`̀ f
 á«æWƒdG äGôÑîdÉH »ë°üdG ™°VƒdG
 ácQÉ°ûªdG á«eƒμëdG äÉ¡édG πc »a

.á«æWƒdG á∏ªëdG »a
 »°VÉ≤dG  ≈°ù«Y  ÖFÉædG  Oó°Th
 øe ø`̀jó`̀FÉ`̀©`̀dG ´É`̀ Ñ`̀ JG á`̀«`̀ª`̀gCG ≈`̀∏`̀Y
 á«∏NGódG  IQGRh  äÉ¡«LƒJ  ¿Gô``̀jEG
 444 §îdG ≈∏Y π°UGƒàdG IQhô°Vh
 óYƒe  ≈∏Y  ∫ƒ°üë∏d  ¢ü°üîªdGh
 ócCÉà∏d  á`̀eRÓ`̀dG  äÉ°UƒëØdG  ò``NC’
 ∫É`̀≤`̀à`̀fG ø`̀e ø`̀«`̀æ`̀WGƒ`̀ª`̀dG ƒ`̀∏`̀N ø`̀e
 É kÑÑ°S  Gƒ`̀fƒ`̀μ`̀j  ’  »``ch  ¢`̀Shô`̀«`̀Ø`̀dG
 ºK  º¡≤WÉæeh  º¡JÓFÉ©d  ¬«°ûØJ  »a
 Ée  áμ∏ªªdG  iƒà°ùe  ≈∏Y  √QÉ°ûàfG
 »àdG Oƒ¡édG πc Üô°V ≈dEG …ODƒ«°S
 AGƒàM’  øWƒdG  AÉæHCG  ôFÉ°S  É¡dòÑj
 áYƒ°VƒªdG  ô«HGóàdÉH  ¢Shô«ØdG
 »àdG  äÉjóëàdG  Ö°ùëH IOóéàªdGh

.»eƒj πμ°ûH CGô£J
 ÖFÉædG  OÉ`̀°`̀TCG  ô`̀NBG  ÖfÉL  ≈∏Y
 ÜGƒ`̀æ`̀ dG  ¢ù∏ée  ¢`̀ù`̀«`̀Fô`̀d  »`̀fÉ`̀ã`̀dG
 É¡àdòH  »`̀à`̀dG  Oƒ`̀¡`̀é`̀dÉ`̀H  ó``̀ jGR  »`̀∏`̀Y
 IOƒ`̀Y  π«¡°ùàd  á`̀«`̀LQÉ`̀î`̀dG  IQGRh
 ∫hO  »a  øjOƒLƒªdG  ø««æjôëÑdG
 ΩGóîà°SG ≥«∏©J Iôàa ∫ÓN á«é«∏N

 ¢ù∏ée  »æWGƒªd  á«æWƒdG  ájƒ¡dG
 QÉ£eh ó¡a ∂∏ªdG ô°ùL ôÑY ¿hÉ©àdG
 äGRGƒ```̀L ΩGó``î``à``°``SGh ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG

.§≤a º¡H á°UÉîdG ôØ°ùdG
 ∫É°üJG  »≤∏J  ¬`̀ fCG  ≈`̀ dEG  QÉ`̀°`̀TCGh
 ø«æWGƒªdG øe áYƒªée øe »ØJÉg
 ’É``LQ â`̀jƒ`̀μ`̀ dG »``a ø`̀jOƒ`̀Lƒ`̀ª`̀ dG
 ä’ÉØàMG  º¡àcQÉ°ûe  ∫ÓN  AÉ°ùfh
 πÑb  âjƒμdG  ádhód  »æWƒdG  Ωƒ«dG
 á`̀jƒ`̀¡`̀dG ΩGó`̀î`̀ à`̀ °`̀ SG ≥`̀«`̀∏`̀©`̀J Iô``à``a
 IQGRh  ™e  ≥«°ùæàdG  ºJh  ,á«æWƒdG
 IQGOEG  ô`̀jó`̀ª`̀H  á`̀∏`̀ã`̀ª`̀e  á`̀«`̀LQÉ`̀î`̀dG
 áªgÓédG  ódÉN  ô«Ø°ùdG  äÉ«∏ª©dG
 ∫É°üjE’ πeÉμdG  ≥«°ùæàdÉH ΩÉb …òdG
 ø«æWGƒªdÉH  á°UÉîdG  äGRGƒ`̀é`̀ dG
 è«∏îdG  ¿Gô«W  äÓ`̀MQ  ió`̀MEG  ôÑY
 »a á«æjôëÑdG IQÉØ°ùdG ≈dEG ’ƒ°Uh
 á©°SGh  Oƒ¡L  ∫òHh  ,âjƒμdG  ádhO
 ¿ÉæÄªW’G  å`̀Hh  áã«ãM  á©HÉàªHh
 »a ø`̀«`̀«`̀æ`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG ø``̀jô``̀FGõ``̀dG »``̀a

.âjƒμdG
 ¿CG ó```̀jGR »`̀∏`̀Y Ö`̀FÉ`̀æ`̀dG ô```̀cPh
 º«∏°ùàH  É``gQhó``H  â`̀eÉ`̀b  IQÉ`̀Ø`̀°`̀ù`̀dG
 GhOÉ```̀Yh ø`̀«`̀æ`̀WGƒ`̀ª`̀∏`̀d äGRGƒ```̀é```̀dG
 Aƒ`̀°`̀V »``̀a ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG á`̀μ`̀∏`̀ª`̀e ≈```̀ dEG
 øe  É¡«∏Y  Gƒ∏°üM  »àdG  äÓ«¡°ùàdG
 QhódÉH  G kó«°ûe  ,á«LQÉîdG  IQGRh
 √òg ∫Ó`̀N IQGRƒ``̀dG  ¬H  Ωƒ≤J  …ò`̀dG
 ÉfhQƒc  ¢Shô«a  QÉ°ûàfG  ™e  ΩÉ`̀jC’G
 º¡«∏Y  áÑLGƒdG  á«æWƒdG  Oƒ¡édGh
 πc  øe  ø««æjôëÑdG  IOƒ`̀Y  π«¡°ùàd

.ºdÉ©dG ÜÉ£bCG

âjƒμdG øe ø««æjôëÑdG IOƒY π«¡°ùJ »a zá«LQÉîdG{ Oƒ¡éH IOÉ°TE’G

äÉeRC’G ™``e π``eÉ©àdG »``a Iòa IQó``≤e â``ÑKCG ó``¡©dG »``dh ƒ``ª°S :ÜGƒ``f

.Ωƒ∏°ùdG óªMCG |.»©«ØædG º«gGôHEG |.…ô£≤dG áªWÉa |.ójGR »∏Y |

 ¬∏dGóÑY  º`̀«`̀gGô`̀HEG  ó«°ùdG  ó`̀cCG
 ∂`̀dÉ`̀eh ,∫É``̀ ª``̀YC’G π``̀LQ ,ï`̀«`̀°`̀û`̀dG
 ¿CG  zäGQÉ«°ù∏d  ∫Éjôàfƒe{  ácô°T
 ≥jôØdG  á`̀«`̀∏`̀NGó`̀dG  ô``̀ jRh  ó`̀«`̀cCÉ`̀J{
 ∫BG  ¬∏dGóÑY  øH  ó°TGQ  ï«°ûdG  ∫hCG
 ìhôdG  õjõ©J  IQhô°V  ≈∏Y  áØ«∏N
 á«©ªàéªdG  á`̀cGô`̀°`̀û`̀dGh  á«æWƒdG
 á«æWƒdG  ìhô```̀ dG  ≈`̀∏`̀Y  ¬`̀∏`̀jƒ`̀©`̀Jh
 øjôëÑdG  AÉæHCG  πc  É¡H  õ«ªàj  »àdG
 ±ó¡J  »àdGh  ,º¡aÉ«WCG  ∞∏àîªH
 ø«ª«≤ªdGh  ø«æWGƒªdG  áeÓ°S  ≈dEG
 øe  áÑîæH  ¬FÉ≤d  ∫ÓN  ,øjôFGõdGh
 ºMÓJ  ≈∏Y  øgôÑJ  ,øWƒdG  AÉæHCG
 øëªdG á¡LGƒe »a øjôëÑdG Ö©°T

.zçQGƒμdGh äÉeRC’Gh
 ∂dÉeh  ∫É`̀ª`̀YC’G  π`̀LQ  OÉ`̀°`̀TCGh
 zäGQÉ`̀«`̀°`̀ù`̀∏`̀d ∫É`̀ jô`̀à`̀ fƒ`̀e{ á`̀cô`̀°`̀T
 AGƒàM’ »©°ùdG »a áμ∏ªªdG Oƒ¡éH
 ,z19 ó`̀«`̀aƒ`̀c{  É``̀fhQƒ``̀c  ¢`̀Shô`̀«`̀a
 äÉ¡«LƒàdÉH  ≥∏©àj  Ée  Éª«°S  ’h
 ÖMÉ°U  Iô°†M  ¿ó`̀d  ø`̀e  á«μ∏ªdG

 ∫BG  ≈°ù«Y  øH  óªM  ∂∏ªdG  ádÓédG
 Oƒ¡Lh ,ióØªdG OÓÑdG πgÉY áØ«∏N
 ÖMÉ°U á°SÉFôH áã«ãëdG  áeƒμëdG
 øH  áØ«∏N  ô`̀«`̀eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG
 ,AGQRƒdG  ¢ù«FQ  áØ«∏N  ∫BG  ¿Éª∏°S
 ¿ód  ø`̀e  Ió`̀jó`̀°`̀ù`̀dG  äÉ`̀¡`̀«`̀Lƒ`̀à`̀dGh
 ô`̀«`̀eC’G »`̀μ`̀∏`̀ª`̀dG ƒ`̀ª`̀°`̀ù`̀dG Ö`̀MÉ`̀°`̀U
 »dh  áØ«∏N  ∫BG  óªM  ø`̀H  ¿Éª∏°S
 ÖFÉædG  ≈∏YC’G  óFÉ≤dG  ÖFÉf  ó¡©dG
 øe ,AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«Fôd ∫hC’G
 ájRGôàM’G äGAGôLE’G PÉîJG πLCG
 ,¢Shô«ØdG  ø`̀e  ájÉbƒ∏d  á`̀eRÓ`̀dG
 ∞bƒªdG  AGƒàMG  äGAGôLEG  PÉîJGh
 äÉ¡édG  ™e  Iôªà°ùªdG  á©HÉàªdGh
 ≈°übCÉH  ΩGõàd’G  ¿Éª°†d  á«æ©ªdG
 ô«jÉ©ªdG  ≥``̀ah  á«æ¡ªdG  äÉ```̀LQO

.á«ªdÉ©dG á«Ñ£dG ä’ƒcƒJhôÑdGh
 ∂`̀∏`̀J{  ¿CG  ï`̀«`̀°`̀û`̀dG  ±É```̀°```̀VCGh
 πFÉ°SôH  å©ÑJ  á«æWƒdG  äGAÉ≤∏dG
 áæ«fCÉª£dG ìhQ åH ÉgRôHCG á«HÉéjEG
 IQOÉÑe ó©Jh ,™«ªédG iód á≤ãdGh

 á∏ãªe áeƒμëdG øe á©FGQh áªjôc
 ºYO  πLCG  øe  á«∏NGódG  IQGRh  »a
 ≈∏Y Iô`̀£`̀«`̀°`̀ù`̀∏`̀d  á`̀μ`̀∏`̀ª`̀ª`̀dG  Oƒ`̀¡`̀L

.zÉfhQƒc ¢Shô«a QÉ°ûàfG
 äGAÉ≤∏dG ∂∏J{ ¿CG ôÑàYG ï«°ûdG
 ¢`̀Uô`̀M ≈``̀∏``̀Y ó``̀«``̀cCÉ``̀J á``̀«``̀æ``̀Wƒ``̀dG
 á«©ªàéªdG ácGô°ûdG ≈∏Y áeƒμëdG

 ø«æWGƒe  ø`̀e  øjôëÑdG  ∞JÉμJh
 á`̀ ¡`̀LGƒ`̀e π`````̀LCG ø```̀e ø`̀«`̀ª`̀ «`̀≤`̀ eh
 »a  Éª«°S  ’h  áªFÉ≤dG  äÉjóëàdG
 ájÉªëH ≥∏©àj Éeh ô°VÉëdG âbƒdG

 .zÉfhQƒc ¢Shô«a øe øjôëÑdG
 ácô°T  ∂`̀dÉ`̀eh  ∫É`̀ª`̀YC’G  π`̀LQ
 »a  OÉ°TCG  zäGQÉ«°ù∏d  ∫Éjôàfƒe{
 øeC’G ∫ÉLQ Oƒ¡éH{ ,¬JGP âbƒdG
 ®ÉØëdG  π``LCG  ø`̀e  º¡JÉ«ë°†Jh
 ¿ƒ`̀°`̀Uh ™`̀«`̀ª`̀é`̀dG á`̀eÓ`̀°`̀S ≈`̀∏`̀Y
 É kæªãe  ,zá`̀«`̀æ`̀Wƒ`̀dG  äÉÑ°ùàμªdG
 á«YƒàdG ô°ûf »a áeƒμëdG Oƒ¡L{
 QƒÑY  π`̀LCG  øe  Oƒ¡édG  ó«MƒJh
 πμ°ûH  É``̀fhQƒ``̀c  ¢`̀Shô`̀«`̀a  á```̀ eRCG
 äÉ```̀eRC’Gh äÉ`̀jó`̀ë`̀à`̀dGh ,¢`̀UÉ`̀N
 ¬LƒH  É`̀æ`̀¡`̀LGƒ`̀J  »`̀à`̀dG  Iô`̀HÉ`̀©`̀ dG

.zΩÉY
 IQhô°V{  ≈∏Y  ï«°ûdG  Oó°Th
 á«∏NGódG  ô`̀jRh  äÉ«°UƒJ  ò«ØæJ
 AÉ≤à°SG  IQhô`̀°`̀†`̀H  ≥∏©àj  É``̀eh
 É``̀gQOÉ``̀°``̀ü``̀e ø```̀e äÉ``̀eƒ``̀∏``̀©``̀ª``̀dG
 πFÉ°Sh  ΩGóîà°SG  ΩóYh  á«ª°SôdG
 åH »``a »`̀YÉ`̀ª`̀à`̀L’G π`̀ °`̀UGƒ`̀à`̀dG
 ¢ùªJ  »àdG  á°Vô¨ªdG  äÉ©FÉ°ûdG

 .z»∏gC’G º∏°ùdGh øeC’G
 ¿hÉ©J  IQhô`̀°`̀V{  ≈`̀ dEG  √ƒ`̀fh
 ø`̀«`̀æ`̀WGƒ`̀ª`̀ dG ™`̀«`̀ª`̀L ∞``̀JÉ``̀μ``̀Jh
 IOQGƒdG íFÉ°üædG ™e ,ø«ª«≤ªdGh
 ,Éª«°S’  á«eƒμëdG  äGQGRƒdG  øe
 IQGRhh  ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀ dG  ´É````̀aO  Iƒ```̀b
 ∂dPh  ,áë°üdG  IQGRhh  á«∏NGódG
 á`̀eRÓ`̀dG  äGOÉ``̀°``̀TQE’G  ´É`̀Ñ`̀JG  ôÑY
 π`̀ª`̀ë`̀Jh ¢`̀Vô`̀ª`̀ dG ø``̀e á`̀jÉ`̀bƒ`̀∏`̀ d
 ÆÓHE’ÉH  á«YÉªàL’G  á«dhDƒ°ùªdG
 ¬Ñà°ûªdGh  áHÉ°üªdG  ä’ÉëdG  øY

.zÉ¡«a
 áæé∏dG Oƒ¡éH{ ï«°ûdG OÉ°TCGh
 ’h  çQGƒ`̀μ`̀dG  á¡LGƒªd  á«æWƒdG
 äÉjƒà°ùe ™HÉààH ≥∏©àj Ée Éª«°S
 »°ûØJ ™æªd ájõgÉédGh OGó©à°S’G
 øe  ¬eó≤J  Éeh  ,ÉfhQƒc  ¢Shô«a
 ø«æWGƒª∏d  íFÉ°üfh  äÉeƒ∏©e
 ≈∏Y AÉ≤HE’G É¡fÓYEGh ,ø«ª«≤ªdGh

.zºFGódG OÉ≤©f’G ádÉM

:ï«°ûdG º«gGôHEG ∫ÉªYC’G πLQ

øjôëÑdG Ö©°T ºMÓJ ≈∏Y øgôÑj øWƒdG AÉæHCG ™e á«∏NGódG ôjRh AÉ≤d
 øjô°û©dG ¬à°ù∏L »a iQƒ°ûdG ¢ù∏ée ¢ûbÉæj
 óæH  áaÉ°VEÉH  ¿ƒfÉ≤H  ìGô`̀à`̀b’G  ,(ó```̀MC’G)  Ωƒ`̀«`̀dG
 áeóîdG  ¿ƒ`̀fÉ`̀b  ø`̀e  (19)  IOÉ`̀ª`̀dG  ≈``̀dEG  (3)  º`̀bô`̀H
 áæ°ùd (48) ºbQ ¿ƒfÉ≤H Ωƒ°SôªdÉH QOÉ°üdG á«fóªdG
 Iô«NCG  Iô≤a  áaÉ°VEÉH  ¿ƒfÉ≤H  ìGôàb’Gh  ,Ω2010
 ´É£≤dG  »`̀a  πª©dG  ¿ƒ`̀fÉ`̀b  ø`̀e  (64)  IOÉ`̀ª`̀dG  ≈``̀dEG
 ,Ω2012 áæ°ùd (36) ºbQ ¿ƒfÉ≤dÉH QOÉ°üdG »∏gC’G
 á©bGƒdG  äGRÉ``̀LE’G  π«MôJ  ≈`̀ dEG  ¿Éaó¡j  øjò∏dGh
 ó«Yh  ô£ØdG  ó«Y  äGRÉ`̀LEG  GóY  -  πªY  »eƒj  ø«H
 ´ƒÑ°SC’G ájGóH ≈dEG - AGQƒ°TÉY áÑ°SÉæeh ≈ë°VC’G

.¬àjÉ¡f hCG
 iQƒ°ûdG  ¢ù∏éªH  äÉ`̀eó`̀î`̀dG  áæéd  äó``̀YCGh
 ø«e só≤ªdGh ,øjQƒcòªdG ø«MGôàb’G ∫ƒM øjôjô≤J
 ,¢ù∏éªdG  ƒ°†Y  ,»`̀YÉ`̀æ`̀ª`̀dG  ó`̀ª`̀MCG  ¢`̀û`̀jhQO  ø`̀e

.ø«MGôàb’G »a ô¶ædG RGƒéH Éª¡«a â°UhCG
 ø«MGôàb’G  ¿CG  É¡jôjô≤J  »a  áæé∏dG  äó`̀cCGh
 »a »`̀Ø`̀«`̀Xƒ`̀dG •É`̀Ñ`̀°`̀†`̀f’G ¿GRõ``©``j ø`̀jQƒ`̀cò`̀ª`̀dG
 iód  ∂dòch  ,á«eƒμëdG  äÉ°ù°SDƒªdGh  äGQGRƒ``̀dG
 ΩÉjCG QGógEG øe ¿G qóëjh ,»∏gC’G ´É£≤dG »a ∫Éª©dG
 øe  ¬ÑÑ°ùJ  Éeh  ,ø«JRÉLEG  ø«H  ™≤J  ób  »àdG  πª©dG
 äÓeÉ©ªdGh  ∫ÉªYC’G  ºcGôJh  πª©dG  ô«°ùd  ∑É`̀HQEG

.Égô«NCÉJh
 ø`̀«`̀MGô`̀à`̀b’G  ¿CÉ``̀°``̀T  ø``̀e  ¿CG  á`̀æ`̀é`̀∏`̀dG  äCGQh
 ä’ó©e  ≥«≤ëJ  ≈∏Y  ∫Éª©dGh  ø«ØXƒªdG  ™«é°ûJ

 πª©dG  áaÉ≤K  Rõ©jh  ,áHƒ∏£ªdG  IOƒ`̀é`̀dGh  AGOC’G
 òÑæd º`̀¡`̀©`̀aó`̀jh ,º`̀¡`̀jó`̀d  •É`̀Ñ`̀°`̀†`̀f’Gh ΩGõ``̀à``̀ d’Gh
 âbƒdG »a Qó¡dG ™æe øY kÓ°†a ,»NGôàdGh π°ùμdG

.ájô°ûÑdGh ájOÉªdG OQGƒªdGh
 É«YGQ  ø«MGôàb’G  ¿CG  ≈`̀ dEG  áæé∏dG  â`̀g qƒ`̀fh
 »àdG  ,á«æjódG  ôFÉ©°ûdÉH  §ÑJôJ  »àdG  äGRÉ``̀LE’G
 ó«Y  IRÉ``̀LEG  ≈æãà°SG  å«M  ,É¡H  ∫É`̀Ø`̀à`̀M’G  Öéj
 G kô¶f  AGQƒ°TÉY  áÑ°SÉæeh  ≈ë°VC’G  ó«Yh  ô£ØdG
 ájGóH ≈dEG É¡∏«MôJ á«fÉμeEG ΩóYh É¡à«°Uƒ°üN ≈dEG

.¬àjÉ¡f hCG ´ƒÑ°SC’G
 ô`jô≤J  ¬dÉªYCG  ∫hóL øª°V ¢ù∏éªdG  åëÑjh
 ¢Uƒ°üîH  ájOÉ°üàb’Gh  á«dÉªdG  ¿hDƒ°ûdG  á`æéd
 ¢ù«°SCÉàdG  á«bÉØJG  ≈∏Y  ≥jó°üàdÉH  ¿ƒfÉb  ´hô°ûe
 ,á«é«∏îdG  äÉYƒaóªdG  ácô°ûd  »°SÉ°SC’G  ΩÉ¶ædGh
 …òdGh ,Ω2019 áæ°ùd (82) ºbQ Ωƒ°Sôª∏d ≥aGôªdG

.¿ƒfÉ≤dG ´hô°ûe ≈∏Y á≤aGƒªdÉH ¬«a â°UhCG
 ≈dEG  ±ó¡J  á«bÉØJ’G  ¿CG  áæé∏dG  âë°VhCGh
 á°UÉîdG  äÉYƒaóªdG  áª¶fCG  §Hôj  ΩÉ¶f  ¢ù«°SCÉJ
 ™e  á«Hô©dG  è«∏îdG  ∫hód  ¿hÉ©àdG  ¢ù∏ée  ∫hóH
 ájƒ°ùJh  πjƒëJ  äÉ«∏ªY  ò«Øæàd  ¢†©ÑdG  É¡°†©H
 ≥ØàJ  »àdG  äGAGô`̀LEÓ`̀d  É k≤ah  ,É¡æ«H  äÉYƒaóªdG
 ∫hóH  ájõcôªdG  ∑ƒæÑdGh  ó≤ædG  äÉ°ù°SDƒe  É¡«∏Y
 äÉeóîdG  ø«°ùëJh  ôjƒ£J  ≈dEG  áaÉ°VEG  ,¢ù∏éªdG

.»é«∏îdG äÉYƒaóªdG ΩÉ¶æH á≤∏©àªdG

 »`̀JCÉ`̀j  ¿ƒ`̀fÉ`̀≤`̀ dG  ´hô`̀°`̀û`̀e ¿CG  ≈``̀ dEG  äQÉ``̀°``̀TCGh
 ¿hÉ©àdG  ¢ù∏éªd  ≈∏YC’G  ¢ù∏éªdG  QGô≤d  G kò«ØæJ
 á≤aGƒªdÉH  ,(37) ¬JQhO »a á«Hô©dG  è«∏îdG ∫hód
 äÉYƒaóªdG áª¶fC’ §HQ ΩÉ¶f AÉæHh ¢ù«°SCÉJ ≈∏Y
 ∫ÓN øe ´hô°ûªdG IQGOEGh ∂∏ªàH ,¢ù∏éªdG ∫hód
 äÉ°ù°SDƒe É¡dƒªJh É¡μ∏ªJ á∏≤à°ùe ácô°T ¢ù«°SCÉJ

.¢ù∏éªdG ∫hóH ájõcôªdG ∑ƒæÑdGh ó≤ædG
 ¬`̀Jó`̀YCG  ô`̀jô`̀≤`̀J  »`̀a  É`̀ k°`̀†`̀jCG  ¢ù∏éªdG  ô`̀¶`̀æ`̀jh
 ¿ƒ`̀fÉ`̀b ´hô`̀``̀°`̀û`̀e ¢`̀Uƒ`̀°`̀ü`̀î`̀H äÉ``eó``î``dG á`̀æ`̀é`̀d
 ºbQ  ¿ƒfÉ≤H  Ωƒ°SôªdG  øe  (22)  IOÉ`̀ª`̀dG  πjó©àH
 á«ª«∏©àdG  äÉ°ù°SDƒªdG  ¿CÉ°ûH  Ω1998  áæ°ùd  (25)
 ìGôàb’G  Aƒ°V  »a  ó©ªdG)  ,á°UÉîdG  á«ÑjQóàdGh
 ¢ù∏ée  øe  Ωó≤ªdG  -  ádó©ªdG  ¬à¨«°üH  -  ¿ƒfÉ≤H
 IhÓJ{  Qô≤e  OÉªàYG  ≈`̀dEG  ±ó¡j  …ò`̀dGh  ,(ÜGƒædG
 »ª«∏©àdG ΩÉ¶ædG »a á«°SÉ°SCG IOÉªc zºjôμdG ¿BGô≤dG

.á«ÑæLC’G á°UÉîdG á«ª«∏©àdG äÉ°ù°SDƒªdÉH
 øe  ±ó`̀¡`̀dG  ¿CG  Égôjô≤J  »`̀a  áæé∏dG  äó``̀cCGh
 πX »`̀a  ™``bGƒ``dG  ¢```̀VQCG  ≈`̀∏`̀Y  ≥≤ëàe ´hô`̀°`̀û`̀ª`̀dG
 ¿BGô≤dG IhÓJ ¢ùjQóJ ¿EG å«M ,IòaÉædG äÉ©jô°ûàdG
 á«HôàdG IOÉe øe CGõéàj ’ AõL ƒg ójƒéàdG ΩÉμMCGh
 äÉ°ù°SDƒªdG  É¡°ùjQóàH  Ωõà∏J  »`̀à`̀dG  á`̀«`̀eÓ`̀°`̀SE’G
 Ék `≤ah  (á«ÑæLC’Gh  á«æWƒdG)  á°UÉîdG  á«ª«∏©àdG
 ¿CÉ°ûH  1998  áæ°ùd  (25)  º`̀bQ  ¿ƒfÉ≤H  Ωƒ°Sôª∏d

.á°UÉîdG á«ÑjQóàdGh á«ª«∏©àdG äÉ°ù°SDƒªdG

ø«H á©bGƒdG äGRÉ``LE’G π«Môàd ø``«MGôàbG ¢ûbÉæj ziQƒ``°ûdG{
Ωƒ«dG á``«é«∏îdG äÉ``Yƒaóª∏d É``Yhô°ûe å``ëÑjh π``ªY »``eƒj

 á«ªæàdGh  πª©dG  IQGRh  äó`̀cCG
 ¿hÉ``̀©``̀à``̀dG á``̀«``̀ª``̀gCG á``̀«``̀YÉ``̀ª``̀à``̀L’G
 äÉ`̀¡`̀é`̀dG  ∞∏àîe  ø`̀«`̀H  π`̀eÉ`̀μ`̀à`̀dGh
 ∂dPh ,á°UÉîdGh á«∏gC’Gh á«ª°SôdG
 ¢`̀Shô`̀«`̀a ø``e á``jÉ``bƒ``dGh á`̀jÉ`̀ª`̀ë`̀∏`̀d
 ≥∏£æe  ø`̀e  (19  ó`̀«`̀aƒ`̀c)  É`̀ fhQƒ`̀c
 ≈∏Y  ®ÉØë∏d  á«æWƒdG  á«dhDƒ°ùªdG
 G kò«ØæJ  ¬`̀ fEGh  ,»æjôëÑdG  ™ªàéªdG
 ô«HGóàdGh  ájRGôàM’G  äGAGô`̀LEÓ`̀d
 Gò¡d  …ó°üà∏d  á``̀eRÓ``̀dG  á`̀«`̀FÉ`̀bƒ`̀dG
 »`̀ah ,√QÉ`̀°`̀û`̀à`̀fG ™`̀æ`̀eh ¢`̀Shô`̀«`̀Ø`̀dG
 áëaÉμªd  á`̀«`̀æ`̀Wƒ`̀dG  á∏ªëdG  QÉ```̀WEG
 »ah ,(19-ó«aƒc) ÉfhQƒc ¢Shô«a
 ±Gô``̀WCG  √É`̀é`̀J  É¡à«dhDƒ°ùe  Aƒ`̀°`̀V

 ∫É`̀ª`̀©`̀dG º`̀¡`̀à`̀eó`̀≤`̀e »```̀ah êÉ```̀à```̀fE’G
 á`̀dÉ`̀ª`̀©`̀dGh ,¢``UÉ``î``dG ´É`̀£`̀≤`̀ dG »``̀a
 ó≤Y  IQGRƒ`̀dG  äô°TÉH  ó≤a  ,IóaGƒdG
 ádÉª©dG  äGQÉØ°S  »∏ãªe  ™e  äGAÉ≤d
 º¡ZÓHEGh øjôëÑdG áμ∏ªªH á«ÑæLC’G
 ájRGôàM’Gh  á«FÉbƒdG  äGAGôLE’ÉH
 áë°Uh áeÓ°S ßØëj ÉªH áHƒ∏£ªdG

.™«ªédG
 π«cƒdG ≈≤àdG ,QÉWE’G Gòg »ah
 IQGRƒdÉH  πª©dG  ¿hDƒ°ûd  óYÉ°ùªdG
 ™e  ,»μjÉëdG  ôØ©L  ó`̀ª`̀MCG  ó«°ùdG
 áμ∏ªªH  Ióªà©ªdG  äGQÉØ°ùdG  »∏ãªe
 ∫ÉªYh  á«dÉL  É¡jód  »àdG  øjôëÑdG
 ,¢`̀UÉ`̀î`̀ dG ´É``̀£``̀≤``̀dG äBÉ`̀ °`̀ û`̀ æ`̀ e »``̀ a
 ,¿Éà°ùcÉHh  ,óæ¡dG  äGQÉØ°S  »`̀gh

 ,∫ÉÑ«ædGh  ,¢ûjOÓéæHh  ,ø«Ñ∏ØdGh
 á°UÉîdG  äGAGô```̀LE’G  º¡©e  åëHh

.¿CÉ°ûdG Gò¡H
 π«μ°ûàH  IQGRƒ````````dG  â```eÉ```bh
 »°ûàØeh  »°Sóæ¡e  øe  πªY  ≥jôa
 ,á«æ¡ªdG  áeÓ°ùdGh  ¢û«àØàdG  IQGOEG
 øcÉ°ùªd  á«fGó«e  äGQÉ`̀jõ`̀H  ΩÉ«≤∏d
 äGQƒ`̀ °`̀û`̀ æ`̀ª`̀ dG ™```̀jRƒ```̀Jh ∫É``̀ª``̀©``̀dG
 á«YƒàdGh  ájOÉ°TQE’G  äÉ≤°ü∏ªdGh
 á«Ø«ch  É`̀fhQƒ`̀c  ¢Shô«a  QÉ£NCÉH
 Éªc  ,á«FÉbƒdG  äÉWÉ«àM’G  PÉ`̀î`̀JG
 áë°üdG  IQGRh  ™`̀e  ¿hÉ`̀©`̀à`̀dÉ`̀H  º`̀J
 Ió©H  äÉ`̀fÓ`̀YE’Gh  äÉ£aÉ«dG  ≥«∏©J
 ∫Éª©dG  øcÉ°ùe  ø`̀e  Üô≤dÉH  äÉ`̀¨`̀d
 ∞∏àîe  »a  á«YÉæ°üdG  ≥WÉæªdG  »a

 ™e  π`̀°`̀UGƒ`̀à`̀dGh  ,áμ∏ªªdG  ≥`̀WÉ`̀æ`̀e
 πFÉ°SôdG  ∫ÓN  øe  IóaGƒdG  ádÉª©dG
 äGóéà°ùªdG  ô``NBG  ô°ûfh  á«°üædG
 º¡àjÉªëd  áHƒ∏£ªdG  äGAGô```̀LE’Gh
 ¢``̀Shô``̀«``̀Ø``̀dG QÉ``̀°``̀û``̀à``̀fG …OÉ```̀Ø```̀à```̀dh
 »ÑW  õcôe  ¢ü«°üîàH  ¬àëaÉμeh

.á∏gDƒe á«ÑW ºbGƒWh
 ƒ`̀∏`̀ã`̀ª`̀e ≈```̀ æ```̀ KCG ,º`````̀gQhó`````̀ Hh
 äGƒ£îdG  ≈∏Y  á«ÑæLC’G  äGQÉØ°ùdG
 »àdG  á«FÉbƒdG  äGAGô`̀LE’Gh á«∏ª©dG
 QÉ°ûàfG  ¿hO  ádƒ∏«ë∏d  ÉgPÉîJG  ºJ
 ,êÉàfE’G ™bGƒe »a ÉfhQƒc ¢Shô«a
 πªY  AGƒ`̀LCG  ô«aƒJ  ≈∏Y  ¢UôëdGh
 á∏eÉ©dG  iƒ`̀≤`̀∏`̀d  á`̀«`̀ë`̀°`̀Uh  áª«∏°S

 .¢UÉîdG ´É£≤dG äBÉ°ûæªH

zÉfhQƒc{ √ÉéJ á«FÉbƒdG äGAGôLE’ÉH IóaGƒdG ádÉª©dG äGQÉØ°S ≠∏ÑJ zπª©dG{

ï`̀«`̀°`̀û`̀dG õ``̀cô``̀e äÉ`̀ «`̀ dÉ`̀ ©`̀ a ≥`̀«`̀∏`̀©`̀J
ø``̀«``̀Yƒ``̀Ñ``̀°``̀SCG Ió`````̀e º````«````gGô````HEG
 çƒëÑdGh  áaÉ≤ã∏d  áØ«∏N  ∫BG  óªëe  øH  º«gGôHEG  ï«°ûdG  õcôe  ø∏YCG
 á«∏NGódG  IQGRh  á«°UƒàH  kÉeGõàdGh  ,™«ªédG  áeÓ°S  ≈∏Y  ¬æe  kÉXÉØM
 kÉ«æªàe  ,ø«YƒÑ°SCG  IôàØd  ájô«gÉªédG  ¬JÉ«dÉ©a  πc  ≥«∏©J  ,á«æjôëÑdG

.™«ªé∏d áeÓ°ùdGh ô«îdG

http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1202233
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 á```````̀jQGOE’G á`̀ª`̀μ`̀ë`̀ª`̀ dG â`̀ °`̀†`̀b
 á`̀«`̀Hô`̀Y Ió`̀«`̀ °`̀S á`̀«`̀≤`̀MCÉ`̀ H iô``Ñ``μ``dG
 øjôëÑdG  »a  áeÉbE’G  »a  á«°ùæédG
 ,É¡∏Ø£d  É`̀¡`̀à`̀fÉ`̀°`̀†`̀M  Iô``à``a  ∫Gƒ```̀W
 »Ñ∏°ùdG  äGRGƒ``̀é``̀dG  QGô``̀b  AÉ``¨``dEGh
 áeÉbEG  Iô«°TCÉJ  É¡ëæe  øY  ´Éæàe’ÉH

.áfÉ°†ëdG Ióe ∫GƒW OÓÑdÉH
 »a äô````̀cP á`̀«`̀Yó`̀ª`̀ dG â``̀fÉ``̀ch
 ¬«∏Y  ≈YóªdG  á≤«∏W  É`̀¡`̀fCG  É`̀gGƒ`̀YO
 ¬fCGh ,¬æe øH’ áæ°VÉM É¡fCGh ,∫hC’G
 á°UÉîdG  äGAGô``̀LE’G  AÉ¡fEG  ¢†aôj
 ¿CG  ’EG  ,¬æe  É kàæ©J  É¡àeÉbEG  ójóéàH
 á«YóªdG äÉÑ∏W ≈dEG äQÉ°TCG áªμëªdG
 í«ë°üdG »fƒfÉ≤dG ∞««μà∏d É k≤ah -
 »a iƒYódG  ≈∏Y áæª«g øe É¡d  ÉªH
 äÉÑ∏Wh É¡JÉ°ùHÓeh É¡ahôX Aƒ°V

 QGôb  AÉ¨dEÉH  ºμëdG  »g  -  á«YóªdG
 ´Éæàe’ÉH  á«fÉãdG  É¡«∏Y  ≈`̀Yó`̀ª`̀dG
 É¡Ø°UƒH  áeÉbEG  Iô«°TCÉJ  É¡ëæe  øY
 Ióe  ∫Gƒ`̀W  (óªëe)  øHÓd  áæ°VÉM

áfÉ°†ëdG
 Qô≤ªdG øe ¬fG áªμëªdG âdÉbh
 É¡ª«∏bEG  ≈`̀∏`̀Y  á``dhó``dG  ¿É£∏°S  ¿CG
 É¡d  í«àj  ≥`̀ë`̀dG  Gò``g  ¿CGh  ,≥∏£e
 øª°†J »àdG  äGAGôLE’G  áaÉc  PÉîJG
 √ò`̀g ™`̀°`̀ù`̀à`̀Jh ,É`̀¡`̀à`̀eÓ`̀°`̀Sh É`̀¡`̀æ`̀eCG
 ±hô¶dG Ö°ùM ≥«°†Jh äGAGôLE’G
 ∂dòd  É k≤«Ñ£Jh  ,ádhódG  ∞æàμJ  »àdG
 ∫ÉÑ≤à°SG  »a  ≥ëdG  É¡d  ádhódG  ¿EÉ`̀a
 º¡dÉÑ≤à°SÉH ìÉª°ùdG ΩóY hCG ÖfÉLC’G
 º¡d  ìÉ`̀ª`̀°`̀ù`̀dG  hCG  É`̀¡`̀«`̀°`̀VGQCG  π``̀NGO
 É¡ª«∏bEG ≈∏Y áeÉbE’G ΩóY hCG áeÉbE’ÉH

 »aÉμdG ôjó≤àdG ádhódG äÉ£∏°ùd ¿CGh
.¿CÉ°ûdG Gòg »a ¬H ¢üNôàJ …òdG

 ¿CG  É`̀ kYô`̀°`̀T  Qô`̀≤`̀ª`̀dG  ø`̀e  ¬``̀fCG  ’EG
 áeóîH  ΩÉ`̀«`̀≤`̀ dG  »``̀gh  ,á`̀fÉ`̀°`̀†`̀ë`̀dG
 ¬`̀à`̀aÉ`̀¶`̀f å``̀«``̀M ø```̀e ¿ƒ``°``†``ë``ª``dG
 √óbôeh  ¬°ùÑ∏eh  ¬Hô°ûeh  ¬∏cCÉeh
 É¡H  ≥∏©àj  ,¬àë°U  ≈∏Y  ô¡°ùdGh
 É k©e ø°VÉëdG ≥Mh ¿ƒ°†ëªdG ≥M
 ÉªgóMC’  É k°üdÉN  É k≤M  â°ù«d  É¡fCGh
 ¿ƒ°†ëªdG  ≥M  ¿CG  ’EG  ô`̀NB’G  ¿hO
 ¬©e ™Ñàà°ùj  ÉªH  iƒbCGh  ô¡XCG  É¡«a
 ¿ƒ°†ëªdG  ó∏H  »a  áæ°VÉëdG  AÉ≤H
 á«ÑæLC’G  áæ°VÉëdG  á«≤MCG  ºK  øeh
 ób  á«LhõdG  ábÓ©dG  âfÉc  kAGƒ°S  -
 Éªd  É k≤ah  áªFÉb  â`̀dGR’  ΩCG  â°†≤fG
 (128) IOÉªdG  ¢üf øe OÉØà°ùe ƒg

 QOÉ°üdG  Iô`̀°`̀SC’G  ΩÉμMCG  ¿ƒfÉb  øe
 -  2017  áæ°ùd  19  º`̀bQ  ¿ƒfÉ≤dÉH
 øe áeÉbEG Iô«°TCÉJ ≈∏Y ∫ƒ°üëdG »a

.ádhódG »a á°üàîªdG äÉ¡édG
 Ée ¿É```̀c É`̀ ª`̀ d ¬````̀fCG â``̀ aÉ``̀ °``̀VCGh
 ¥GQhC’G  ø`̀e  âHÉãdG  ¿É``̀ch  ,Ωó`̀≤`̀J
 »æjôëH  øe  áLhõàe  á«YóªdG  ¿CG
 á∏Ø£H  ¬æe  â`̀ bRQ  ó`̀bh  ,á«°ùæédG
 ¬©e  ó©oJ  Éªe  ;øjôëÑdG  »a  Oƒdƒe
 πªëj …òdG ,πØ£∏d áæ°VÉM á«YóªdG
 ÜC’  ÉgOÓ«ªd  á«æjôëÑdG  á«°ùæédG
 ¬Ñ°ùf  â`̀HÉ`̀Kh  á«°ùæédG  »æjôëH
 ìÉ`̀μ`̀f ó`̀≤`̀Y Ö`̀Lƒ`̀ª`̀H É`̀ kYô`̀ °`̀T ¬``̀«``̀dEG
 ≈YóªdG QGôb ¿EÉa »dÉàdÉHh ,í«ë°U
 íæe  øY  ´Éæàe’ÉH  »Ñ∏°ùdG  É¡«∏Y
 ,OÓÑdG  »a  áeÉbEG  Iô«°TCÉJ  á«YóªdG

 »a  Qó°üj  ºdh  áæ°VÉM  É¡fƒc  ºZQ
 hCG  Égô«Ø°ùàH  »°†≤j  ºμM  É¡≤M
 ºμM  hCG  OÓÑdG  øY  ÉgOÉ©HEÉH  QGô`̀b
 É¡∏≤f  hCG  É¡æY  áfÉ°†ëdG  •ƒ≤°ùH
 ô«Z  ≈∏Y  É kªFÉb  ¿ƒμj  ,É¡FÉ¡àfG  hCG

.¿ƒfÉ≤dG øe ¢SÉ°SCG
 â`̀ª`̀μ`̀M ÜÉ````Ñ````°````SC’G √ò````¡````dh
 ≈`̀Yó`̀ª`̀dG QGô```̀b AÉ``¨``dEÉ``H á`̀ª`̀μ`̀ë`̀ª`̀dG
 íæe  øY  ´Éæàe’ÉH  »Ñ∏°ùdG  É¡«∏Y
 OÓÑdÉH  á``̀eÉ``̀bEG  Iô`̀«`̀°`̀TCÉ`̀J  á`̀«`̀Yó`̀ª`̀dG
 ÖJôàj Ée ™e ,áfÉ°†ëdG Ióe ∫GƒW
 É¡eGõdEG  É¡°üNCG  QÉ`̀KBG  øe  ∂dP  ≈∏Y
 ,á«Yóª∏d  á`̀eÉ`̀bEG  Iô«°TCÉJ  QGó`̀°`̀UEÉ`̀H
 äÉahô°üªdG É¡«∏Y ≈YóªdG âeõdCGh
 ÜÉ`̀©`̀JCG π`̀HÉ`̀≤`̀e GQÉ``̀æ``̀jO ø`̀jô`̀°`̀û`̀Yh

.IÉeÉëªdG

®ƒØë`e ΩÓ`°SEG:Ëó≤Jeslammahfoouz@hotmail.com

á``̀ eÉ``̀ bE’G »``̀ a á`̀ «`̀ Ñ`̀ æ`̀ LCG á`̀ «`̀ ≤`̀ MCÉ`̀ H »`̀ °`̀†`̀≤`̀ J zá``````````̀jQGOE’G{
»`̀æ`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG É`̀¡`̀≤`̀«`̀∏`̀W ø``̀e π`̀Ø`̀£`̀d É`̀¡`̀à`̀fÉ`̀°`̀†`̀M Iô``̀à``̀a ∫Gƒ````̀W

 ≈dhC’G  á«FÉæédG  iôÑμdG  áªμëªdG  â°†b
 πc ≈∏Y äGƒæ°S 3 øé°ùdÉH ø«ª¡àe 6 áÑbÉ©ªH
 ∫É©°TEGh ,Ö¨°ûdGh ô¡ªéàdÉH Éª¡àfGOE’ ,Éª¡æe
 ±ƒJƒdƒªdG  äGƒÑY  AÉ≤dEGh  äGQÉ`̀WEG  »a  QÉædG

 .Iôà°S á≤£æªH øeC’G äGƒb ≈∏Y
 äÉ«∏ª©dG  á`̀aô`̀Z  ¬à≤∏J  ó``b  ÆÓ``̀H  ¿É```̀ch
 ô¡ªéàdÉH  ø«dƒ¡ée  ΩÉ`̀«`̀≤`̀H  ó«Øj  á°ù«FôdG
 ,Iôà°S  á≤£æªH  äGQÉ``̀WEG  »a  ≥jôM  ∫É©°TEGh
 ≈∏Y  ábQÉM  äGƒÑY  AÉ≤dEGh  ™ªéàdÉH  GƒeÉb  PEG
 ™`̀bGƒ`̀ª`̀dG ó``̀MG »`̀a Iõ`̀cô`̀ª`̀à`̀ª`̀dG ø```̀eC’G äGƒ``̀ b
 º`̀¡`̀dGƒ`̀eCGh  ¢`̀SÉ`̀æ`̀dG  IÉ`̀«`̀M  ¢†jô©J  øjó°UÉb

.á≤£æªdG πNGO QGôØdÉH GhR’h ô£î∏d
 6 •Qƒ```̀ J á``̀©``̀bGƒ``̀dG äÉ`̀ jô`̀ë`̀J â`̀Ø`̀°`̀û`̀ch

 ™e  ≥ØJG  ¬fG  ∫hC’G  º¡àªdG  ±ôàYG  PEG  ø«ª¡àe
 áWô°ûdG  äGƒ`̀b  áªLÉ¡e  ≈∏Y  ø«ª¡àªdG  »bÉH
 äGQÉWE’G  πªëH  GƒeÉbh  ±ƒJƒdƒªdG  äGƒÑ©H
 ™bƒª∏d  Gƒ`̀¡`̀Lƒ`̀Jh  á`̀ bQÉ`̀ë`̀ dG  äÉ``̀LÉ``̀Lõ``̀dGh
 áYQóªdG  ≈∏Y ábQÉëdG  äGƒÑ©dG  AÉ≤dEÉH  GƒeÉbh
 ∫hôàÑdG Ö°ùμH ¿hôNBG ΩÉb Éª«a øeC’G äGƒbh
 ¿ÉμªdG  øe  GƒHôg  ºK  É¡bôMh  äGQÉ`̀WE’G  ≈∏Y
 ≥Ñ°Sh  ,á©bGƒdÉH  ø«ª¡àªdG  »bÉH  ±ôàYG  Éª«a
 øe  ø«ÑJ  ø«ª¡àªdG  ¿CG  iƒ`̀Yó`̀dG  ¥GQhCG  ø`̀e
 á∏KÉªe ÉjÉ°†b »a º¡eÉ¡JG  á«FÉæédG  º¡JÓé°S

.á∏KÉªe ÉjÉ°†b »a º¡«∏Y ºμëdG ≥Ñ°Sh
 Éª¡fCG  á`̀eÉ`̀©`̀dG  á`̀HÉ`̀«`̀æ`̀dG  É`̀ª`̀¡`̀«`̀dEG  â`̀¡`̀Lhh
 IôFGóH  2018  ôÑª°ùjO  17  ΩÉ`̀Y  ¿ƒ°†Z  »`̀a

 ¿hôNBGh  GóªY  Ó©°TCG  áª°UÉ©dG  á¶aÉëe  øeCG
 áæ«ÑªdG  ä’ƒ`̀≤`̀æ`̀ª`̀dG  »`̀a  É`̀≤`̀jô`̀M  ¿ƒ`̀dƒ`̀¡`̀é`̀e
 ,ΩÉ©dG ≥jô£dG »a ô°†ëªdÉH ´ƒædGh ∞°UƒdG
 ∂dPh ô£î∏d º¡dGƒeCGh ¢SÉædG IÉ«M ø«°Vô©e

.¥GQhC’ÉH ø«ÑªdG ƒëædG ≈∏Y
 ¿ƒ`̀dƒ`̀¡`̀é`̀e ¿hô``````NBGh É`̀cô`̀à`̀°`̀TG :É`̀ «`̀ fÉ`̀ K
 á°ùªN  ø`̀e  ∞`̀dDƒ`̀e  ΩÉ`̀Y  ¿Éμe  »`̀a  ô¡ªéJ  »`̀a
 ÜÉ`̀μ`̀JQG  ¬æe  ¢`̀Vô`̀¨`̀dG  π``̀ bC’G  ≈∏Y  ¢`̀UÉ`̀î`̀°`̀TCG
 ø«eóîà°ùe  ,ΩÉ©dG  øeC’ÉH  ∫Ó`̀NE’Gh  ºFGôédG
 Gƒ©ªéJ  »àdG  ájÉ¨dG  ≥«≤ëàd  ∞æ©dG  ∂dP  »a

.¥GQhC’ÉH ø«ÑªdG ƒëædG ≈∏Y ∂dPh É¡∏LCG øe
 ¿ƒdƒ¡ée ¿hô`̀NBGh  GRô`̀MCGh  GRÉM :ÉãdÉK
 (±ƒJƒdƒe äÉLÉLR) ∫É©à°TÓd á∏HÉb äGƒÑY

 ¢SÉædG  IÉ«M  ¢†jô©J  »a  É¡dÉª©à°SG  ó°ü≤H
 ≈∏Y  ∂dPh  ô£î∏d  á°UÉîdGh  áeÉ©dG  ∫GƒeC’Gh

.¥GQhC’ÉH ø«ÑªdG ƒëædG
 á¡LƒªdG º¡àdG âfÉc Éªd ,áªμëªdG âdÉbh
 óMGh  »eGôLEG  ´hô°ûe  É¡ª¶àfG  ób  ø«ª¡àª∏d
 áFõéàdG  πÑ≤j  ’  ÉWÉÑJQG  É¡°†©ÑH  â£ÑJQGh
 áHƒ≤©dÉH  áªμëªdG  ¬©e  »°†≤J  iò`̀ dG  ô``̀eC’G
 øª¡àªdG  ™«ªL  ¿É`̀c  Éªdh  ,ºgó°TC’  IQô≤ªdG
 ô°ûY áæeÉãdG Gƒªàj ºdh ô°ûY á°ùeÉîdG GhRÉL
 ∞ØîªdG  Qò`̀©`̀dG  º¡fCÉ°ûH  ôaGƒàj  iò`̀ dG  ô``̀eC’G
 â°†b  ÜÉÑ°SC’G  √ò¡dh  äÉHƒ≤©dG  ¿ƒfÉb  øe
 óæ°SCG ÉªY äGƒæ°S 3 ø«ª¡àªdG ¢ùÑëH áªμëªdG

.äÉeÉ¡JEG øe º¡«dEG

ÉeÉY 18 ΩÉªJEG Ωó©d ∞ØîªdG Qò©dÉH ºgòNCÉJ áªμëªdG

AÉ``̀≤``̀ dEÉ``̀ H  ø`̀ «`̀ ª`̀ ¡`̀ à`̀ e  á``à``°``ù``d  äGƒ```æ```°```S  3  ¢``̀ù``̀Ñ``̀ë``̀dG
Iô``à``°``ù``H ø`````````̀eC’G äGƒ```````̀ b ≈```̀∏```̀Y ±ƒ````Jƒ````dƒ````ª````dG

 É«∏©dG ±ÉæÄà°S’G áªμëe äójCG
 áÑbÉ©ªH  ÉªμM  ≈```̀ dhC’G  á«FÉæédG
 äGƒ`̀æ`̀°`̀S  5  ø`̀é`̀°`̀ù`̀dÉ`̀H  »`̀æ`̀«`̀©`̀Ñ`̀°`̀S
 ≠∏H  ∫Gƒ``̀eCG  π°ùZ  áªjôL  ¬HÉμJQ’
 QÉæjO  ∞``dCG  190  »`̀dGƒ`̀M  É`̀gGQó`̀≤`̀e
 OGƒªdÉH QÉéJ’G ºFGôL øe á∏°üëàe
 ≠∏Ñe  ¬ªjô¨àH  äó`̀jCG  Éªc  ,IQóîªdG
 ≠∏ÑªdG  IQOÉ°üªHh  QÉæjO  ∞dCG  áFÉe
 .¬cÓeCGh ¬dGƒeCG øe áªjôédG πëe

 ¿G ≈dEG á©bGƒdG π«°UÉØJ Oƒ©Jh
 ¬ªYõàd  ¬«∏Y  ¢†Ñ≤dG  ≥Ñ°S  º¡àªdG
 øe  IQóîªdG  OGƒªdG  Ö∏éd  áHÉ°üY
 øe á`̀«`̀ª`̀c §`̀Ñ`̀°`̀V º``J å`̀«`̀M ¿Gô````̀jEG
 ¿ƒ«∏e  øe  ôãcCÉH  äQó`̀b  äGQóîªdG
 äQó`̀°`̀Uh  QÉ`̀æ`̀jO  ¿ƒ«∏ªdG  ∞°üfh
 º¡àªdG  ¿CG  ø«ÑJ  å«M  √ó°V  ΩÉμMCG
 Ée  É¡Yƒªée  ≠∏H  óFGƒ©H  ßØàMG
 á∏°üëàe QÉæjO ∞dCG 190 øe Üô≤j
 ¬`̀fGh äGQó`̀î`̀ª`̀dG »`̀a QÉ`̀é`̀J’G ø`̀e
 øe  Oó`̀Y  »`̀a  ≠dÉÑªdG  ∂∏J  ôªãà°SG
 Oóëe  Qó°üe  OƒLh  ¿hO  á£°ûfC’G
 øe  êô`̀N  ¬`̀ fCG  ø«ÑJh  ∫Gƒ```eC’G  ∂àd

 ≈°†eCG  ¿CG  ó©H  2017  »a  øé°ùdG
 ÖÑ°ùH  ¿ÉÑ°†≤dG  ∞∏N  äGƒæ°S  10
 OÉY  Ée  ¿ÉYô°Sh  ,äGQóîªdG  á«°†b

.äGQóîªdG ™«H »a ¬WÉ°ûæd
 á`̀eÉ`̀©`̀dG á`̀ HÉ`̀ «`̀ æ`̀ dG äô``̀°``̀TÉ``̀Hh 
 ∞°ûμdÉH  G kôeCG  äQó°UCGh  É¡JÉ≤«≤ëJ
 ¿É``̀«``̀Hh º`̀ ¡`̀ à`̀ ª`̀ dG ∫Gƒ```````̀eCG ™``̀Ñ``̀à``̀Jh
 ¬``̀dGƒ``̀eCG  ¿CG  â``̀à``̀Ñ``̀KCGh  ,É`̀gQó`̀ °`̀ü`̀e

 OGƒ`̀ª`̀dÉ`̀H ¬`̀ JQÉ`̀é`̀ J ø``̀e á`̀∏`̀°`̀ü`̀ë`̀à`̀e
 É¡«∏Y iô```̀LCG  ó``b  ¬```̀ fCGh  IQó`̀î`̀ª`̀ dG
 äÉ`̀YGó`̀jEG  »`̀a  πãªàJ  äÉ«∏ªY  Ió`̀Y
 äÓªY  πjƒëJh  ¢`̀VGô`̀bEGh  á«μæH
 äÉÑcôe  AGô°Th  ∫Éëe  QÉéÄà°SGh
 øe  Üô`̀¡`̀à`̀dG  á«¨H  ∂``̀ dPh  ÜQGƒ```̀bh
 ∂∏J Qó`̀°`̀ü`̀e AÉ```̀Ø```̀NEGh á`̀dAÉ`̀°`̀ù`̀ª`̀dG
 áØ°U  AÉ`̀Ø`̀°`̀VEGh  »≤«≤ëdG  ∫Gƒ```̀eC’G

.É¡«∏Y á«Yhô°ûªdG
 òæe  ´OhCG  º¡àªdG  ¿CG  ø«ÑJh
 ≠∏Ñe 2017 »a øé°ùdG øe ¬LhôN
 á«μæÑdG ¬JÉHÉ°ùM »a QÉæjO ∞dCG 62
 ∞dCG  40  ≠∏Ñe  ô`̀NBG  ¢VGôbEÉH  ΩÉ`̀bh
 ∞dCG  50  øe  Üô≤j  Ée  ´OhCGh  QÉæjO
 áaÉ°VE’ÉH √O’hCG äÉHÉ°ùM »a QÉæjO
 á`̀jQÉ`̀é`̀J äÓ``ë``e QÉ`̀é`̀Ä`̀à`̀°`̀SG ≈```̀ dEG

 ¢ùªN AGô°Th ¥OÉæa Ió©H ºYÉ£eh
 √QÉéJEÉH  º¡àªdG  ±ôàYCGh  äGQÉ«°S
 øe ¬LhôN òæe IQóîªdG OGƒªdG »a
 Qó°U  ¬`̀fCG  Éªc  .2017  »a  øé°ùdG
 ájÉ¡f äGƒæ°S 7 øé°ùdÉH ºμM ¬≤ëH

.äGQóîe á«°†b »a »°VÉªdG ΩÉ©dG
 ¬fCG º¡àªdG ≈dG áHÉ«ædG äóæ°SCGh
 2019  ≈``̀dEG  2017  ø`̀e  IôàØdG  »`̀a
 äÉ«∏ªY  iô``̀LCG  øjôëÑdG  áμ∏ªªH
 É¡Yƒªée ≠∏H áªjôL óFGƒ©H ≥∏©àJ
 ™e QÉ`̀æ`̀jO ∞``̀dCG  199 ø`̀e Üô`̀≤`̀j É`̀e
 á∏°üëàe  ≠`̀dÉ`̀Ñ`̀ª`̀dG  ∂`̀∏`̀J  ¿CÉ``̀H  ¬ª∏Y
 Ö∏L »``a »```eGô```LE’G ¬`̀WÉ`̀°`̀û`̀f ø``e
 π°üëJh  É¡H  QÉéJ’Gh  äGQóîªdG
 ¿CG  QÉ``̀¡``̀XEG  ó°ü≤H  É`̀gó`̀FGƒ`̀Y  ≈`̀∏`̀Y

.´hô°ûe ∫GƒeC’G ∂∏J Qó°üe
 á``̀LQO  ∫hCG  á`̀ª`̀μ`̀ë`̀e  â``̀fÉ``̀ch
 äGƒæ°S  5  º¡àªdG  øé°ùH  â°†b
 IQOÉ°üeh QÉæjO ∞dCG áFÉe ¬ªjô¨Jh
 ’É`̀jQ  450h  QÉ`̀æ`̀jO  ∞``dCG  189^42
 ∫GƒeCG øe Q’hO ∞dCG  42h ÉjOƒ©°S

.ΩÉ¡JG øe ¬«dEG Ö°ùf ÉªY ¬cÓeGh

 ™``̀ª``̀L »``̀ æ``̀ «``̀ ©``̀ Ñ``̀ °``̀ S ø```̀é```̀°```̀ù```̀H º````̀μ````̀M ó````̀ «````̀ jCÉ````̀ J
äGQó``̀ î``̀ e  IQÉ```̀é```̀J  ∫Gƒ```````̀ eCG  π``°``ù``Z  ø```̀e  É```̀Ø```̀ dCG  190

 áØ«∏N ∫BG  ¬∏dGóÑY øH ó°TGQ øH ódÉN ï«°ûdG  ó¡°T
 ΩÉàN  ,á«∏NGódG  IQGRƒ``H  ΩÉ`̀μ`̀MC’G  ò«ØæJ  IQGOEG  ôjóe
 ΩÉ`̀bh  ,IQGOEÓ````̀d  áãdÉãdG  á«°ù«°SCÉàdG  IQhó```̀dG  ∫É`̀ª`̀YCG
 ∑QÉÑe ∫hCG  ΩRÓªdG IQhódG  ≈∏Y ∫hC’G õcôªdG  ºjôμàH

.É¡«a øjô°VÉëªdGh ø«cQÉ°ûªdGh …ô°ShódG
 √òg πãe º«¶æJ ¿CG ΩÉμMC’G ò«ØæJ IQGOEG ôjóe ócCGh
 á«∏NGódG  ôjRh  äÉ¡«LƒJ  ™e  É k«°TÉªJ  »JCÉj  äGQhó`̀dG
 …ô°ûÑdG  QOÉμdG  IAÉØc  õjõ©Jh  ™`̀aQ  ≈`̀dEG  ±ó¡J  »àdG
 »Wô°ûdG  πª©dG  ôjƒ£J  »`̀a  º¡°ùj  ÉªH  IQGRƒ```dG  »`̀a
 óYÉ°ùªdG  π«cƒdG  äÉª«∏©J  ¿CG  ≈dEG  Égƒæe  ,»fƒfÉ≤dGh
 •ÉÑ°†dG  øe  Oó`̀Y  ôÑcCG  ∑Gô°TEÉH  á«fƒfÉ≤dG  ¿hDƒ°û∏d
 ìÉéf  áHÉãªH  äGQhó``̀ dG  √ò`̀g  »`̀a  äGQGOE’G  ∞∏àîªH

.IQGOEÓd
 äÉHƒ≤©dG É¡æe ,QhÉëe IóY IQhódG âæª°†J óbh
 ¿É`̀°`̀ù`̀fE’G  ¥ƒ`̀≤`̀M  ,É¡∏ªY  á`̀«`̀ dBGh  á∏jóÑdG  ô`̀«`̀HGó`̀à`̀dGh
 ΩÉ`̀eCG  IOÉ¡°ûdG  ,á`̀jô`̀ë`̀dG  ó««≤Jh  ¢†Ñ≤dÉH  É¡àbÓYh
 õjõ©J »a §Ñ°†dG QƒeCÉe QhO Rõ©j Ée RôHCGh ,ºcÉëªdG
 »FÉ°†≤dG  §Ñ°†dG  Qƒ`̀eCÉ`̀e  äGAGô````̀LEGh  AGOCG  ôjƒ£J

.á«fhôàμdE’G ºFGôédG ¬d â∏°UƒJ Ée çóMCGh
 √QhOh  »FÉ°üME’G  π«∏ëàdG  IQhódG  âæª°†J  Éªc
 »a  É`̀gQhOh  á«fhôàμdE’G  QhÉ°SC’G  ,πª©dG  ôjƒ£J  »a
 á«FÉæédG ΩÉμMC’G ò«ØæJ á©HÉàe ,á«fhôàμdE’G áÑbGôªdG
 ¬à«ªgCGh »fhôàμdE’G ΩÓYE’G ,»≤«Ñ£àdG ÉgQhO õjõ©Jh

.íLÉædG óFÉ≤dG QhO õjõ©J »a á«≤«Ñ£J Iô°VÉëe ™e

 á``̀eÉ``̀©``̀dG  IQGOE’G  äó```̀≤```̀Y
 ô«¡£àdG  IQhO  »`̀fó`̀ª`̀dG  ´É`̀aó`̀∏`̀d
 ,á`̀«`̀Lƒ`̀dƒ`̀«`̀Ñ`̀ dG ¢````̀VGô````̀eC’G ø``̀ e
 ,á`̀«`̀FÉ`̀°`̀ù`̀æ`̀dG á`̀Wô`̀°`̀û`̀dG ø``̀e ¥ô`̀Ø`̀ d
 IOÉjR  ≈∏Y  πª©dG  QÉ`̀WEG  »a  ∂`̀dPh
 AÉ°ûfEGh  ,ájõgÉédGh  OGó©à°S’G

 √òg  ™e  πeÉ©à∏d  …RGôàMG  ≥jôa
 ¿hÉ©àdÉH  äÉZÓÑdG  øe  á«YƒædG

.á«æ©ªdG Iõ¡LC’G ™e ≥«°ùæàdGh
 k’Éªμà°SG IQhódG √òg ôÑà©Jh
 ájô°ûÑdG iƒ≤∏d ájôjƒ£àdG á£î∏d
 »fóªdG  ´Éaó∏d  áeÉ©dG  IQGOE’É```̀ H

 OGó``̀YG ≈`̀∏`̀Y õ`̀«`̀cô`̀à`̀dG ∫Ó``̀N ø``̀e
 ø«°ùæédG øe  É¡«Hƒ°ùæe  π«gCÉJh
 áFQÉ£dG  ä’Éë∏d  áHÉéà°S’G  »a
 Iô£îdG  OGƒªdG  çOGƒ`̀M  á°UÉNh
 hCG  á`̀«`̀YÉ`̀©`̀°`̀TE’G  hCG  á«FÉ«ª«μdG

.á«Lƒdƒ«ÑdG

…ô°ûÑdG QOÉμdG IAÉØc ™aôd á«∏NGódG ôjRh äÉ¡«LƒJ ™e É«°TÉªJ

ΩÉμMC’G ò``«ØæJ IQGOE’ á«ÑjQóJ IQhO ΩÉ``àN

 IQhO  ó``̀≤``̀©``̀J  z»```̀ fó```̀ ª```̀ dG  ´É`````̀ aó`````̀ dG{
á`̀«`̀Lƒ`̀dƒ`̀«`̀Ñ`̀dG ¢````VGô````eC’G ø``̀ e ô`̀ «`̀ ¡`̀£`̀à`̀ dG

 ádOC’Gh  åMÉÑª∏d  áeÉ©dG  IQGOE’G  ΩÉY  ôjóe  ìô°U
 ¿hÉ©àdÉH  ,á«FÉæédG  åMÉÑªdG  áWô°T  ¿CÉ`̀H  á«FÉæédG
 ,á«ë°üdG äÉeóîdGh ø¡ªdG º«¶æJ áÄ«g ™e ≥«°ùæàdGh
 äÉ«°ùæL  øe  ¢UÉî°TCG  áYƒªée  ≈∏Y  ¢†Ñ≤dG  â≤dCG
 ±ô°U  í«àJ  ,IQhõ``̀e  äÉØ°Uh  º¡JRƒëHh  ,áØ∏àîe

.á«ÑW äÉØ°Uh ¿hO ,É¡dhGóJ ´ƒæªe ájhOCG
 ¿CÉ°ûdG Gòg »a É kZÓH IQGOE’G »≤∏J Qƒa ¬fCG í°VhCGh

 øY äôØ°SCG »àdGh …ôëàdGh åëÑdG ∫ÉªYCG Iô°TÉÑe ºJ
 õjôëJh ,º¡«∏Y ¢†Ñ≤dGh º¡H ¬Ñà°ûªdG  äÉjƒg ójóëJ

.º¡JRƒëH âfÉc »àdG äÉWƒÑ°†ªdG
 ádOC’Gh åMÉÑª∏d  áeÉ©dG  IQGOE’G  ΩÉY  ôjóe QÉ°TCGh
 á«fƒfÉ≤dG  äGAGô`̀LE’G  ∫Éªμà°SG  QÉL  ¬fCG  ≈dEG  á«FÉæédG
 áHÉ«ædG  ≈dEG  º¡«∏Y  ¢VƒÑ≤ªdG  ádÉME’  G kó«¡ªJ  ,áeRÓdG

.áeÉ©dG

 äÉ``̀Ø``̀°``̀Uh IRÉ```«```ë```H ø`̀ «`̀ ª`̀ ¡`̀ à`̀ e §``̀Ñ``̀°``̀V
á`̀Yƒ`̀æ`̀ª`̀e á`````̀ jhOCG ±ô``̀°``̀U í`̀«`̀ à`̀J IQhõ`````e

:áæWÓ°ùdG ÒeC’GóÑY Öàc
 ™bh …Qhôe çOÉM »a ¬Yô°üe »æjôëH ÜÉ°T »≤d
 ≈∏Y á©ªédG  ∫hC’G  ¢ùeCG  AÉ°ùe øe IôNCÉàe áYÉ°S »a

.Iôà°ùH íJÉØdG óªMCG øH ¿Éª∏°S ´QÉ°T
 Oƒ≤j ÉeÉY 23 ôª©dG  øe ≠∏Ñj  »æjôëH ÜÉ°T ¿Éc
 »a íJÉØdG óªMCG øH ¿Éª∏°S ´QÉ°T ≈∏Y ájQÉædG ¬àLGQO
 á©ªédG Ωƒj AÉ°ùe øe ∞°üædGh Iô°ûY á«fÉãdG áYÉ°ùdG
 áLGQódG äQƒgóJh IOÉ«≤dG á∏éY ≈∏Y Iô£«°ùdG ó≤ah

 ≈dEG  äOCG  á¨«∏H  äÉHÉ°UEÉH  Ö«°UGh  É¡bƒa  øe  §≤°Sh
 áLGQódG  äQô°†J  ø«M  »a  çOÉëdG  ™bƒe  »a  ¬JÉah

.Iô«Ñc äÉ«Ø∏àH
 äGQÉ«°S  ø`̀e  Oó`̀Y  ô°†M  çOÉ`̀ë`̀dG  ´ƒ``̀bh  Qƒ``̀ah
 äÉÑcôªdG  ô«°S  π«¡°ùàH  ÉgOGôaG  ΩÉbh  IóéædG  áWô°T
 É¡∏≤fh áãédG ™aQ ºJh QhôªdG áWô°T ∫ƒ°Uh ø«M ≈dG
 äÉ¡édG âëàah »Ñ£dG á«fÉª∏°ùdG ™ªée áMô°ûe ≈dEG

.çOÉëdG ÜÉÑ°SG áaô©ªd ≥«≤ëàdG á«ª°SôdG

 äÉHÉ°UEÉH  »HôY πLQ Ö«°UCG
 ™bh  …Qhô`̀e  çOÉM  »a  á£°Sƒàe
 ¬àæMÉ°T  ΩGó``̀£``̀°``̀UG  ó`̀©`̀H  ¢``̀ù``̀eCG
 ÖfÉL ≈∏Y áØbƒàe iôNG áæMÉ°ûH
 áØ«∏N AÉæ«e ≈dEG  …ODƒªdG  ≥jô£dG

.¿Éª∏°S øH
 á`̀«`̀dhC’G  π«°UÉØàdG  ô«°ûJh
 áYÉ°ùdG  »`̀a  ™``̀bh  …ò``̀dG  çOÉ`̀ë`̀∏`̀d
 ≈`̀ dEG ,Gô`̀°`̀ü`̀Y ∞`̀°`̀ü`̀æ`̀dGh á`̀«`̀fÉ`̀ã`̀dG

 Iô«Ñc  áæMÉ°ûd  »HôY  πLQ  IOÉ«b
 AÉæ«e ≈``̀dEG  …ODƒ`̀ª`̀ dG √É`̀é`̀J’G »`̀a
 áæMÉ°ûH ÅLƒah ¿Éª∏°S øH áØ«∏N
 ∫hÉ```M √QÉ``̀°``̀ù``̀e â``̀∏``̀NO iô`````NG
 áØbƒàe áæMÉ°ûH Ωó£°UÉa É¡jOÉØJ
 ∂dP øY èàfh ≥jô£dG ÖfÉL ≈∏Y
 »a  á£°Sƒàe  äÉHÉ°UEÉH  ¬àHÉ°UG
 äÉ«Ø∏àH ¿ÉàæMÉ°ûdG äQô°†J ø«M
 øe ÉªgGóMG ádƒªM ôKÉæJh Iô«Ñc

.´QÉ°ûdG »a ∫É≤JôÑdG
 ´ƒ``̀bh Qƒ```̀a äô`̀ °`̀†`̀M ó```̀bh
 ΩÉ``̀bh Ió`̀é`̀æ`̀ dG á`̀Wô`̀°`̀T çOÉ``̀ë``̀dG
 äÉÑcôªdG  ô«°S  π«¡°ùàH  ÉgOGôaG
 QhôªdG  áWô°T  ∫ƒ°Uh  ø«M  ≈dG
 øe ø`̀«`̀à`̀æ`̀MÉ`̀°`̀û`̀dG á`````̀MGRG º```̀ Jh
 äÉ``̀¡``̀é``̀dG â``̀ë``̀à``̀ah ,´QÉ```̀ °```̀û```̀ dG
 ÜÉÑ°SG áaô©ªd ≥«≤ëàdG á«ª°SôdG

.çOÉëdG

ájQÉædG ¬àLGQO QƒgóJ çOÉM ÖÑ°ùH ÜÉ°T ´ô°üe

ø«àæMÉ°T ΩGó£°UG çOÉM »a »HôY áHÉ``°UEGh ..

 √GôcE’ÉH  ôNBG  Ébô°S  ø«jƒ«°SBG  ø«ª¡àªd  äGƒæ°S  5  øé°ùdÉH  á«FÉæédG  iôÑμdG  áªμëªdG  â°†b
 OÓÑdG øY ø«ª¡àªdG OÉ©HEG  áªμëªdG äQôb Éª«a ,»dB’G ±Gô°üdG äÉæ«cÉe óMG øe ¬ÑJGQ Öë°S ó©H

 .áHƒ≤©dG ò«≤æJ Ö≤Y
 ø«dƒ¡ée øjôNBGh Ébô°S 2019/9/30 á∏«d »a Éª¡fG Éª¡«dG â¡Lh ób áeÉ©dG áHÉ«ædG âfÉch
 ¿CÉH  ¬«∏Y  ™bGƒdG  √Gô`̀cE’G  ≥jô£H  ¬«∏Y  »æéª∏d  ∑ƒ∏ªªdGh  ô°†ëªdÉH  Qó≤dG  ø«ÑªdG  …ó≤ædG  ≠∏ÑªdG
 ≥aôªdG  »Ñ£dG  ôjô≤àdÉH  áæ«ÑªdG  äÉHÉ°UE’G  ¬d  ø«ÑÑ°ùe  á«Ñ°ûN  ìGƒ`̀dCÉ`̀H  Üô°†dÉH  ¬«∏Y  GhóàYG

.ΩÉ©dG ≥jô£dÉH ∂dP ¿Éch äÉbhô°ùªdÉH QGôØdGh ¬àehÉ≤e qπ°T øe ájô°ù≤dG á∏«°SƒdG ∂∏àH GƒæμªJh
 ¬«∏Y  GhóàYG  ¢UÉî°TCG  8  øe  Ωƒé¡H  ÅLƒa  ¬fCÉH  ¬«a  OÉ`̀aCG  ÆÓÑH  Ωó≤J  ¬«∏Y  »æéªdG  ¿É`̀ch
 ¬FÉ¡àfG Qƒah ¬ÑJGQ Öë°ùd ∑ƒæÑdG óMCG ±Gô°U iód √óLGƒJ AÉæKG ¬fCG ≈dEG G kô«°ûe ,¬dGƒeCG Gƒbô°Sh

 ΩÉbh ¬°ùHÓe øe ¬μ°ùªH ºgóMCG ΩÉb å«M ∫hC’G º¡àªdG iƒ°S º¡æe ±ô©j ’ ¢UÉî°TG 8 ¬«dG ô°†M
 ºdh ¢VQC’G ≈∏Y √ƒ≤dCG ¿CG ≈dEG ÉHô°V √ƒ©°ShCGh º¡©e âfÉc á«Ñ°ûN ìGƒdCG á£°SGƒH ¬Hô°†H ¿hôNG
 …òdG ¬ÑJGQ ≈∏Y …ƒàëJ »àdG ¬à¶Øëe ≈∏Y GhôãYh ¬°ùHÓe Gƒ°ûàa ∂dP ó©Hh º¡àehÉ≤e øe øμªàj

.ø«HQÉg Ghôah √hòNCGh É«æjôëH GQÉæjO 80 ≠∏Ñe ƒgh ƒà∏d ¬Ñë°S
 »a πH á©bGƒdG ¿ÉμªH GOƒLƒe øμj ºd ¬fCG ≈dEG QÉ°TCGh ¬«dEG ¬Lh Ée ôμfCG ∫hC’G º¡àªdG §Ñ°V ó©H
 AÉæKCG »ë£°S πμ°ûH ¬aô©j ¬æμd ¬«∏Y »æéªdÉH á«°üî°T áaô©e ¬£HôJ ’ ¬fCGh áeÉæªdG á≤£æªH ¬dõæe
 â°ù«d É¡fCGh √ó°V ÆÓHE’ÉH ¬eÉ«b ÖÑ°S øY º∏©j ’h ¬FÉbó°UCG ¢†©H AÉ≤àd’ ôμ°ùY á≤£æªH √óLGƒJ
 ∂dòH º≤j ºd ¬fG ’G ¬ª°ùL áeÓ°S ≈∏Y AGóàY’ÉH ΩÉb ¬fG √ó°V ≠∏Ñjh É¡«a ¬ª¡àj »àdG ≈dhC’G IôªdG

.á©bGƒdG »fÉãdG º¡àªdG ôμfCG Éª«a ,äGôμ°ùªdG ∫hÉæàj ¬fG GócDƒe ,¥ÓW’G ≈∏Y

√Gô``̀cE’É``̀H ô```NBG Ö```JGQ É`̀bô`̀°`̀S ø`̀«`̀jƒ`̀«`̀°`̀SB’ äGƒ`̀æ`̀ °`̀ S 5 ø`̀é`̀°`̀ù`̀dG
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 ΩGõàdG  á«ªgCG  Iôª©dGh  èëdG  ¿hDƒ°ûd  É«∏©dG  áæé∏dG  äó`̀cCG
 ΩÉ©∏d  èëdG  ∂°SÉæe  AGOCÉ``̀H  ø«ÑZGôdG  ø«ª«≤ªdGh  ø«æWGƒªdG
 ÉXÉØM áë°üdG  IQGRh äÉWGôà°TGh äÉª«∏©àH  `g1441 …QÉédG
 áeRÓdG äÉª«©£àdG òNCGh äÓ≤æàdGh ôØ°ùdG AÉæKCG º¡àeÓ°S ≈∏Y
 º¡àYÉæe  iƒà°ùe  ™aQ  É¡fCÉ°T  øe  »àdG  äÉª«∏©àdG  ≥ah  πª©dGh

.á«°üî°ûdG º¡àaÉ¶æH ΩÉªàg’Gh
 IQhô°V  ≈``dEG  á°üNôªdG  äÓªëdG  áaÉc  áæé∏dG  â`̀¡`̀Lhh
 èëdG  IQGRh  ø`̀Y  IQOÉ`̀°`̀ü`̀dG  äÉª«∏©àdGh  ø«fGƒ≤dÉH  ΩGõ`̀à`̀d’G
 áμ∏ªe áã©H ¿CG ≈dEG áàa’ ,ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áμ∏ªªdÉH Iôª©dGh
 êÉéëdG  äÉfÉ«H  π«é°ùJ  ó«YGƒe  áaÉμH  áeõà∏e  èë∏d  øjôëÑdG

.πÑ≤ªdG ¿ÉÑ©°T ájÉ¡f »a …Oƒ©°ùdG »fhôàμdE’G QÉ°ùªdG »a
 èëdG  ¿hDƒ°ûd  É«∏©dG  áæé∏d  ∫hC’G  ´ÉªàL’G  ∫ÓN  ∂dP  AÉL
 ∫ó©dG  ôjRh  áØ«∏N  ∫BG  »∏Y  øH  ódÉN  ï«°ûdG  á°SÉFôH  Iôª©dGh

.É«∏©dG áæé∏dG ¢ù«FQ ±ÉbhC’Gh á«eÓ°SE’G ¿hDƒ°ûdGh
 Iôª©dGh  èëdG  ¿hDƒ°ûd  É«∏©dG  áæé∏dG  AÉ°†YCG  ó`̀cCG  å«M
 á«Hô©dG  áμ∏ªªdGh  øjôëÑdG  áμ∏ªe  ø«H  ôªãªdG  ¿hÉ©àdG  á«ªgCG
 øjó«°ûe  ,ΩGôëdG  ¬∏dG  â«H  êÉéM  áeóN  ∫Éée  »a  ájOƒ©°ùdG
 »a AGƒ°S è«éë∏d áeó≤ªdG á«Ñ£dG äÉeóîdG iƒà°ùe ø«°ùëàH
 πÑb  øe  ádhòÑªdG  Oƒ¡édGh  á°Só≤ªdG  ôYÉ°ûªdG  hCG  áeôμªdG  áμe

.ájOƒ©°ùdG áë°üdG IQGRƒd á©HÉàdG áeÉ©dG äÉ«Ø°ûà°ùªdG áaÉc
 óYƒe  ô`̀NBG  øY  É¡YÉªàLG  ∫Ó`̀N  É«∏©dG  áæé∏dG  âæ∏YCG  Éªc
 QÉ°ùªdG  ≥jôW  ø`̀Y  êÉéëdG  π«é°ùJ  äGAGô```̀LEG  ø`̀e  AÉ¡àfÓd
 á°üëH  ΩGõàd’Gh  ,πÑ≤ªdG  ¿ÉÑ©°T  ô¡°T  ájÉ¡f  ƒg  »fhôàμdE’G
 èëdG  IQGRh  á«bÉØJG  ô°†ëe  »`̀a  IQô`̀≤`̀ª`̀dG  øjôëÑdG  áμ∏ªe
 øe πc ø«H ¬©«bƒJ ºJ …òdGh ÉLÉM 4625 á¨dÉÑdGh ájOƒ©°ùdG
 á≤«≤°ûdÉH  Iôª©dGh  èëdG  IQGRhh  èë∏d  øjôëÑdG  áμ∏ªe  áã©H
 áØdÉîe ó©J ïjQÉàdG Gòg ó©H äGAGôLEG …CG ¿CG IócDƒe ájOƒ©°ùdG
 Ö«¡J  Iôª©dGh  èëdG  ¿hDƒ°ûd  É«∏©dG  áæé∏dG  ¿EÉa  ¬«∏Yh  ,ájQGOEG
 ΩÉ©dG  Gòg  èM  ∂°SÉæe  AGOCG  »a  ø«ÑZGôdG  ΩGôμdG  ø«æWGƒªdÉH
 ¿ÉÑ©°T  ájÉ¡f  πÑb  á°üNôªdG  äÓªëdG  iód  π«é°ùàdG  áYô°S
 ó«YGƒªH ΩGõàd’G ΩóY ÖÑ°ùH º¡dÉ£j AÉ¨dEG hCG π«£©J …C’ É kjOÉØJ
 èëdG IQGRh πÑb øe IQô≤ªdG »fhôàμdE’G π«é°ùàdG Iôàa AÉ¡àfG

.ájOƒ©°ùdG
 øe  G kOóY  Iôª©dGh  èëdG  ¿hDƒ°ûd  É«∏©dG  áæé∏dG  â°ûbÉf  Éªc
 á∏«°†a ¢VôY å«M É¡dÉªYCG  ∫hóL ≈∏Y áLQóªdG äÉYƒ°VƒªdG
 øjôëÑdG  áμ∏ªe  áã©H  ¢ù«FQ  ¿É£≤dG  ¬∏dGóÑY  øH  ¿ÉfóY  ï«°ûdG

 »àdGh  …QÉédG  èëdG  º°Sƒe  äGóéà°ùªd  GõLƒe  Gôjô≤J  èë∏d
 á«Hô©dG  áμ∏ªªdÉH  ábÓ©dG  äGP  äÉ¡édG  ∞∏àîe  ™e  â°ûbƒf
 áã©ÑdG øe óah É¡H ΩÉb »àdG á«≤«°ùæàdG IQÉjõdG ∫ÓN ájOƒ©°ùdG
 áaÉc  ™«bƒJh  èëdG  º°Sƒe  äGóéà°ùe  ≈∏Y  ´ÓWÓd  Gô`̀NDƒ`̀e
 á«æ≤àdGh  á``̀jQGOE’G  äGQGô`̀≤`̀dG  ≈∏Y  ´Ó``̀W’Gh  á«eóîdG  Oƒ≤©dG
 ≥aGôªdG  ôjƒ£J  á°ûbÉæeh ,»fhôàμdE’G  QÉ°ùªdG  »a  áKóëà°ùªdG
 ôYÉ°ûªdG  á«≤H  »a áeó≤ªdG  äÉeóîdG  á«Yƒfh äÉaôY ô©°ûe »a

.äÓ°UGƒªdGh á°TÉYE’Gh ΩÉ«îdGh áMÉ°ùªdG å«M øe
 êGôîà°SÉH  ΩGõ``̀à``̀d’G  IQhô``°``V  ≈`̀∏`̀Y  áæé∏dG  äOó`̀°`̀T  É`̀ª`̀c
 ¬fCGh »fhôàμdE’G  QÉ°ùªdG  ∫ÓN øe êÉéë∏d  áeRÓdG  íjQÉ°üàdG
 »°VGQC’G  ∫ƒ`̀NO  øe  ΩGô`̀ME’G  AGOQ  ¢ùÑ∏j  ¢üî°T  …CG  ™æª«°S

 ΩÉ¶ædG øe QOÉ°U óªà©e ¢ü«NôJ ≈∏Y π°üëj ºd Ée ájOƒ©°ùdG
.èëdG º°Sƒe á∏«W ∂dPh …Oƒ©°ùdG »fhôàμdE’G

 äÉØdÉîe  ∫hóL  ≥≤ëàdGh  á°SGQódG  ó©H  áæé∏dG  äô`̀bCG  Éªc
 Ée  ¢VôY  …ò`̀dGh  ``̀g1440  »°VÉªdG  º°SƒªdG  »a  èëdG  äÓªM
 äÉØdÉîeh  äGRhÉéJ  øe  áã©ÑdG  »a  á∏eÉ©dG  ¿Éé∏dG  ¬H  âeó≤J
 πμ°ûH  äÓ`̀ª`̀M  ™Ñ°S  QGò```fEG  º`̀J  å«M  ,á«æah  á`̀«`̀æ`̀eCGh  á```̀jQGOEG
 øe óæÑdG Gòg á°ûbÉæe ΩÉàN »ah ,äÓªM ¢ùªN ¬«ÑæJh »FÉ¡f
 äÓªëdG áaÉc É«∏©dG áæé∏dG ¢ù«FQ ôjRƒdG ôμ°T ∫ÉªYC’G ∫hóL
 áKÓK  É`̀gOó`̀Y  ≠`̀dÉ`̀Ñ`̀dGh  äGAGô````̀LE’Gh  äÉª«∏©àdÉH  á£Ñ°†æªdG
 …òdG  »HÉbôdGh  »¡«LƒàdG  QhódÉH  OÉ°TCG  Éªc  ,á∏ªM  ¿ƒ©HQCGh
 á¶aÉëe  IQhô°V  G kócDƒe  áã©ÑdG  »a  á∏eÉ©dG  ¿Éé∏dG  ¬H  ™∏£°†J
 π°†aCG  ºjó≤Jh  •ÉÑ°†f’G  øe  ≥FÓdG  iƒà°ùªdG  ≈∏Y  äÓªëdG
 »a  º¡°ùJh  ácQÉÑªdG  Iô«©°ûdG  √òg  ™e  Ö°SÉæàJ  »àdG  äÉeóîdG

.øjôëÑdG áμ∏ªªd áaô°ûªdG IQƒ°üdG ºjó≤J
 áæé∏dG  π`̀°`̀UGƒ`̀J  è`̀ë`̀dG  äÓ`̀ª`̀M  QÉ`̀©`̀°`̀SCG  ¢†Øîd  É`̀ª`̀YOh
 ΩÉ©dG  Gòg  èM  º°Sƒªd  âbDƒªdG  äÓªëdG  êÉeófÉH  ÉgAÉæãà°SG
 ΩGõàd’G  ≈∏Y  ó«cCÉàdG  IQhô°V  ™e  äGAGô``̀LE’G  π«¡°ùJ  ¢Vô¨H
 IÉ`̀YGô`̀eh  ΩGô`̀ë`̀dG  ¬∏dG  â«H  êÉéëd  äÉeóîdG  π°†aCG  ºjó≤àH
 ÜƒLh  ≈∏Y  ó«cCÉàdG  ™e  ,áª«¶©dG  Iô«©°ûdG  √òg  AGOCG  QÉ©°SC’
 IQÉ``jRh  èëdG  ∂°SÉæe  AGOCG  »`̀a  ¢ü«NôàdG  ΩGóîà°SG  ô°üM
 ´hô°ûe ≈∏Y áæé∏dG â≤aGh Éªc ,§≤a ∞jô°ûdG …ƒÑædG óé°ùªdG
 ΩÉ©dG  äÉbó°üdGh  IÉ`̀cõ`̀dG  ¥hóæ°U  ¬æ°TO  …ò``̀dGh  êÉ`̀M  ádÉØc
 øjó«Øà°ùªdG ø«æWGƒª∏d áeóN á«∏«¨°ûàdG ¬à£N øª°V »°VÉªdG
 AGOCG øe Gƒæμªà«d èëdG º¡d ≥Ñ°ùj ºd øªe ¥hóæ°üdG äÉeóN øe

.º«¶©dG øcôdG Gòg
 á«eÓ°SE’G ¿hDƒ°û∏d óYÉ°ùªdG π«cƒdG í°VhCG iôNCG á¡L øe
 ∫ÓN øeh Iôª©dGh èëdG ¿hDƒ°T º°ùb ¿CG ¿É£≤dG ôgÉW óªëe .O
 º«¶æàH 21 ºbQ …QGRƒdG QGô≤dG »a IQOÉ°üdG äÉª«∏©àdÉH ¬eGõàdG
 º°ù≤dG  ô°TÉH  ó≤a  Ω2017  ΩÉ`̀Y  »`̀a  QOÉ`̀°`̀ü`̀dGh  Iôª©dG  ¿hDƒ`̀°`̀T
 QOÉ°üdG  QGô≤dG  äGóéà°ùe  ™e  Iôª©dG  äÓªM  ´É°VhCG  ≥«aƒàH
 äÓªëdG  äGô`̀≤`̀e  ≈∏Y  ∞°ûμ∏d  á«fGó«ªdG  äGQÉ`̀jõ`̀ dG  π«©ØJh
 äÉÑ∏£dG  ™«ªL øe AÉ¡àf’G  ºJ  å«M ¢ü«NôàdG  á«∏ªY º«¶æJh
 ≠∏H  ó≤a  ¬«∏Yh  ,IôªY  á∏ªM  ¢ü«NôJ  ≈∏Y  ∫ƒ°üë∏d  áeó≤ªdG
 π°ü«d á∏ªM 68 QGô≤dG Qhó°U òæe IójóédG Iôª©dG äÓªM OóY
 πª©dG ∫Gõj ’h á∏ªM 162 ≈dEG á°üNôªdG äÓªëdG OóY »dÉªLG

.IójóL á∏ªM 116 äGAGôLEG AÉ¡fE’ É kjQÉL

..ájQÉædG äÉLGQódG
á∏LÉY áØbh 

ó«ªëŸG ó«ª malmahmeed7@gmail.com

 »a ájQÉædG äÉLGQódG çOGƒM ™e ..OÉ©j ºjób ’h ,ôcòj ójóL ’
 IÉaƒH  Éæ©éa  ,§≤a  á≤HÉ°ùdG  ΩGƒYCG  á©HQC’G  ∫Óîa  ,øjôëÑdG  áμ∏ªe
 ..á¨«∏ÑdG  äÉHÉ°UE’G  øe  ádÉM  200  øe  ôãcCGh  ,ÉHÉ°T  25  øe  ôãcCG
 øe óëdGh ,™°VƒdG á°SGQO á«æ©ªdG äÉ¡édG øe Ωõ∏à°ùJ ΩÉbQC’G √ògh

.ájQÉædG äÉLGQódG »eóîà°ùe ìGhQCG ájÉªMh ,çOGƒëdG
 ôjƒ£J π``̀LCG ø`̀e ,á`̀∏`̀LÉ`̀Y á`̀Ø`̀bh ≈``̀ dEG á`̀°`̀SÉ`̀e á`̀LÉ`̀ë`̀H ™`̀°`̀Vƒ`̀dG
 ó©H ,IOÉ«≤dG á°üNQ ójóéJh QGó°UEG ôeC’G Ωõd ¿EG ≈àM ,äGAGôLE’G
 OÉY  Éªa  ,ô¡°TCG  áà°S  πc  hCG  ,…ƒæ°S  πμ°ûH  ,ábÉ«°ùdG  ¿ÉëàeG  RhÉéJ

.Ö°ùëa äÉ¡«LƒJh äGOÉ°TQEG hCG ,§≤a ∞«≤ãJh á«YƒJ ádCÉ°ùe ôeC’G
 ∫hóH áfQÉ≤e ájQÉædG äÉLGQódG çOGƒM »a πbC’G øjôëÑdG ÉªHQ
 áÑ°ùfh  ,¿Éμ°ùdG  Oó`̀Y  ≈`̀dEG  G kô¶f  ,»≤£æeh  Ωƒ¡Øe  Gò`̀gh  ,á≤£æªdG
 ô¶æj  ’  IÉ`̀aƒ`̀dG  çOGƒ``M  »a  øμdh  ,á°üNôªdG  ájQÉædG  äÉ`̀LGQó`̀dG
 ájÉæ©dG ÖLƒà°ùJ IôgÉX ΩÉeCG ÉæfC’ ,¢ü«NGôàdÉH óà©j ’h ,äÉfQÉ≤ª∏d
 ,É¡æe  QòMh  ,IôgÉ¶dG  √òg  øY  Öàc  AÓeõdG  øe  ô«ãμdG  .á°SGQódGh
 øjôëÑdG  …OÉ`̀f))  :≥HÉ°S  ∫É≤e  »a  ÉYO  zø°ùM  ƒHCG  ø°ùM{  π«eõdGh
 çOGƒëdG IôgÉX ™e ,º¡à«dhDƒ°ùeh ºgQhóH ΩÉ«≤∏d ájQÉædG äÉLGQó∏d
 øe  ,»æjôëÑdG  ÜÉÑ°ûdG  øe  Oó©d  â∏°üM  »àdG  ,á©éØªdGh  áªdDƒªdG
 øjôëÑdG  â©éa  ó≤a  ,á`̀jQÉ`̀æ`̀dG  äÉ`̀LGQó`̀dG  IOÉ`̀«`̀b  IGƒ``̀gh  »°SQÉªe
 »ah  áeÉ©dG  äÉbô£dG  ≈∏Y  çOÉM  øe  ôãcCÉH  Iô«NC’G  ô¡°TC’G  ∫ÓN
 ôªY  »a  ÜÉÑ°T  É¡à«ë°V  ìGQ  ,áμ∏ªªdG  äÉ¶aÉëe  øe  ábôØàe  øcÉeCG
 á∏«°Sh ÉeEG ,É¡fƒeóîà°ùjh ájQÉædG äÉLGQódG ¿ƒμ∏àªj øªe ,QƒgõdG
 QÉ°TCG ≠jÉ°üdG »∏Y π«eõdGh .((ájGƒgh á«°VÉjQ á∏«°Sh ÉeEGh ,π≤æà∏d
 ,ájQÉædG  äÉLGQódÉH  á°UÉîdG  ájQhôªdG  çOGƒëdG  Iôãc))  :≈dEG  ∂dòc
 áLGQódG  óFÉb  ÜÉ°üj  ¿CG  ÉeEÉa  ;ºMôJ  ’  çOGƒëdG  √òg  ¿CG  ºdDƒªdGh
 äƒªdG  πH  ,äƒªdG  ≈dEG  ÖdÉ¨dG  »a  …ODƒJ  ¿CG  ÉeEGh  ,á¨«∏H  äÉHÉ°UEÉH
 ,¿B’G  ¬«∏Y  »g  Éªc  ´QGƒ°ûdG  âfÉc  ¿EGh  ,çOÉëdG  ¿Éμe  »a  ™jô°ùdG

.((áØYÉ°†e ÉaÉ©°VCG OGOõJ IQƒ£îdG ¿EÉa ,áªMOõeh Iô«¨°U
 çOGƒ`̀M  ójGõJ  øe  Qò`̀M))  :óLÉªdG  áeÉ°SCG  π«eõdG  ƒg  ∂dòch
 Éª¡e  ¬fCG  í°VhCGh  ,øjôëÑdG  ´QGƒ°T  »a  ájQÉædG  äÉLGQódÉH  IÉaƒdG
 É©«ªL  ÉæfCG  ’EG  ,É```fDhGQBG  âæjÉÑJh  ,ô``̀eC’G  Gò¡d  ÉæJGQƒ°üJ  âØ∏àNG
 IQƒ°üdÉH çOGƒëdG QGôμJ ô«°ùØJ Ée ’EGh ,Ée π∏N OƒLh ≈∏Y ≥Øàf

.((?É¡°ùØf
 QhO ≈≤Ñj øμdh ,í°VGhh ´OGQ ¿ƒfÉ≤dG  ¿EG  ∫ƒ≤j ¢†©ÑdG  ÉªHQ
 ,º«∏°S  ΩÓc  Gògh  ,™ªàéªdGh  Iô°SC’Gh  ájQÉædG  áLGQódG  Ωóîà°ùe
 äGAGôLE’Gh πFÉ°SƒdG πc Éæeóîà°SG ÉæfCG ÉfóLh GPEG π©Øf GPÉe øμdh
!!..OÉjORÉHh ,IOƒLƒe ∫GõJ ’ á∏μ°ûªdG øμdh ,É¡«dEG QÉ°ûªdG ¥ô£dGh

 äÉLQódG çOGƒM ójGõJ ™e ,ô¶ædG IOÉYEG ≈dEG á°SÉe áLÉëH øëf
 ∫Gõj  Óa  ..äGOÉ`̀°`̀TQE’G  ó«©fh  ,ÜÉÑ°SC’G  Qôμf  ¿CG  ¿hO  øe  ,ájQÉædG
 ô«Z  Ió`̀jó`̀L  äGAGô````̀LEGh  ,á∏LÉY á`̀Ø`̀bh  ø`̀e  ó`̀H  ’h ,É`̀e  π∏N ∑É`̀æ`̀g

.á«©ªàéeh á«ª°SQ ,ájó«∏≤J

:Iôª©dGh èëdG ¿hDƒ°ûd É«∏©dG áæé∏dG ´ÉªàLG ∫ÓN

áë°üdG äÉª«∏©Jh äÉWGôà°TÉH ΩGõàd’G ≈dEG èëdÉH ø«ÑZGôdG IƒYO
πÑ≤ªdG ¿ÉÑ©°T ájÉ¡f »fhôàμdE’G QÉ°ùªdG »a êÉéëdG äÉfÉ«H π«é°ùJ ó«YGƒªH áeõà∏e øjôëÑdG

 äÓ``̀ª``̀M ™``̀ Ñ``̀ °``̀ S QGò``````````̀fEG
 ¬`̀«`̀Ñ`̀æ`̀Jh »``̀FÉ``̀¡``̀f π`̀μ`̀ °`̀ û`̀ H
á∏ªM  43  º`̀jô`̀μ`̀Jh  ¢ùªN

 ∫ó©dG ôjRh |
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بيانات الخبر
اليوم

التاريخ
الخبر

جهة النشر
الصفحة

العدد
الرابط اإللكتروني

األحد
1  مارس 2020

لمواجهة مخاطر كورونا: وزارة الـداخـلـية.. وجـهـود كـبيرة في تعزيز الروح الوطنية
أخبار الخليج

13
15318

http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1202263
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1202262
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1202260

äÉ°Shô«ØdG πªàëJ πgh
?á«ØFÉW äÉMhôWCG

ó«°TQ ájRƒa

13 Ω2020 ¢SQÉe 1 - `g1441 ÖLQ 6 óMC’G - ¿ƒ©HQC’Gh á°ùeÉîdG áæ°ùdG - (15318) Oó©dG

 º¡dÉ©aCG OhOQh ¢SÉædG äÉ«cƒ∏°ùd ÖbGôªdG ¿EG
 GƒbôØJ  º¡fCG  óéj  ÉfhQƒμdG  AÉ`̀Hh  QÉ°ûàfG  ∫ƒ`̀M
 ¬∏dG  øe  ÉÑ°†Z  √ôÑàYG  øe  º¡æe  ,äÉÄa  Ió`̀Y  ≈`̀dEG
 ºdÉ©dG  »a  ô°ûàæj  CGóH  ÉeóæY ¬æμdh  ø«°üdG  ÜÉ°UCG
 Éªa  äÉeÉªμdG  øY  åëÑj  ÖgPh  âμ°S  »eÓ°SE’G
 ¬æμdh  á«Lƒdƒ«H  ÉHôM  √ôÑàYG  øe  º¡æeh  ,óLh
 øe  º`̀¡`̀æ`̀eh  ,∫GR  É``̀eh  çó`̀ë`̀à`̀a  π`̀«`̀dó`̀dG  ∂`̀∏`̀ª`̀j  ’
 ,áμ«°Th äóZ áeÉ«≤dG ¿CGh ºdÉ©dG ájÉ¡f ¬fCG √ôÑàYG
 πjó©àH  ΩÉ`̀ bh  ájôî°ùH  Qƒ``̀eC’G  ò`̀NCG  ø`̀e  º¡æeh
 ≈àM  ÉgôjƒëàH  ΩÉ`̀bh  ∞FGô£dGh  âμædG  ¢†©H
 ¿ƒÑbGôj  GƒØbh  ¿hô``̀NBGh  ,çó`̀ë`̀dG  ™e  Ö°SÉæàJ
 ¢û«©j  ôªà°SÉa  ∫ÉÑj  ºd  º¡æe  ójó©dGh  ,∞bƒªdG
 òNCG  øe  º¡æeh  ,ÉÄ«°T  ¬JÉ«cƒ∏°S  øe  ô«¨j  º`̀dh
 äÉeÉªμdG  iôà°TGh  Ögòa  áWôØe  ájóéH  Qƒ`̀eC’G
 AGò`̀¨`̀dG  ø`̀e  Iô«Ñc  äÉ«ªc  iô`̀à`̀°`̀TGh  äGRÉ`̀Ø`̀≤`̀dGh
 »a  ¢ù∏Lh  ∫õæªdG  »a  É¡fõNh  ICÉÑ©ªdG  √É«ªdGh
 Ωƒ≤j  ¿Éc  Iô«ãc  Qƒ`̀eCG  øY  ™æàeGh  ô¶àæj  â«ÑdG
 ,¬à«H ÜÉH ÉfhQƒμdG ¥ô£J ¿CG øe É kaƒN É k≤HÉ°S É¡H
 áμÑ°ûdGh  ÖàμdG  ¢†©H  »a  åëÑj  ìGQ  øe  º¡æeh
 ÜÉ°ûYC’G øe êôîà°ùªdG AGhódG øY É kãëH á«ªdÉ©dG
 ¬æμdh AGhódG ∂∏àªj ¬fCG ≈YOG øe º¡æeh ,óLh Éªa
 √Qóbh ∫ÉªdG øe ≠∏Ñe ô«¶f ’EG ájô°ûÑ∏d ¬«£©j ød
 π°UGƒàdG πFÉ°Sh âÑ©d A’Dƒgh A’Dƒg ø«Hh ,(...)
 äÉYÉ°TE’G ô°ûf »a G kô«£N G kQhO áãjóëdG ΩÓYE’Gh
 øe  äÉ£≤dh  AGOƒ°ùdG  Qƒ°üdG  π≤fh  ±hÉîªdGh
 É¡fCÉch  »`̀Ñ`̀ehõ`̀dG  ΩÓ``̀aCGh  »ª∏©dG  ∫É«îdG  ΩÓ``̀aCG
 QOÉ°üe  øeh  çóëdG  QOÉ°üe  øe  áHô°ùe  ≥FÉ≤M
 ájô°ûÑdG  ò≤æj  ¿CG  ójôj  …òdG  ƒg  ¬fCÉch  ,ábƒKƒe
 äÉeƒμëdG  ¿CGh  Gƒ∏©Øj  ¿CG  Öéj  ÉªH  ºgôÑîjh
 ≥FÉ≤ëdG  »ØîJ  ¿CG  ójôJ  ábÓ©dG  äGP  äÉ¡édGh

.∂dP ¬HÉ°T Éeh
 øeh ¿ƒbó°üj øe ¿ƒaô©j ’ ¢SÉædG íÑ°UCÉa
 ,≥FÉ≤ëdG âYÉ°Vh ,¢SÉædG πÑ°S âbôØàa ,¿ƒHòμj
 É`̀fQGO  ô≤Y  »a  å«©j  íÑ°UCG  AÉ`̀Hƒ`̀dG  ¿CG  á°UÉNh
 Gògh  ,ójGõàJh  ∞YÉ°†àJ  OGó`̀YC’G  äCGó`̀Hh  ,Ωƒ«dG
 hóY  ¿É`̀°`̀ù`̀fE’Gh  ,™∏¡dGh  ≥∏≤dG  øe  ô«ãμdG  ÖÑ°S
 ÉªfEGh ß©àJ ’h CGô≤J ’ Ωƒ«dG ¢SÉædGh ,π¡éj Éªd
 »YÉªàL’G  π°UGƒàdG  πFÉ°Sh  ≈∏Y  §≤a  óªà©J
 »°üàîeh  AÉÑWCG  ™«ªédG  íÑ°UCG  ∂dòd  É¡àaÉ≤K  »a
 ,á`̀Ä`̀HhC’G  º∏Y  »a  AÉª∏Yh  á≤«bódG  äÉæFÉμdG  º∏Y
 π≤æjh  çóëàjh  »àØj  –  IOÉ`̀©`̀dÉ`̀c  –  ™«ªédGh
 ô«Z ¿É«MC’G øe ô«ãμdG »ah IQƒàÑªdG äÉeƒ∏©ªdG
 ≈≤Ñjh  ,∑Éægh  Éæg  øe  É¡£≤à∏j  »àdG  áë«ë°üdG
 êÉàëJ »àdG á∏Ä°SC’Gh ¬aô©f ¿CG Öéj …òdG º¡ªdG
 ?Gòg πc øe CÉ£îdG Éeh í«ë°üdG Éªa :äÉHÉLEG ≈dEG

?É¡μ∏àªj øeh á≤«≤ëdG »g øjCGh
 ≥FÉ≤ëdG ™«ªL ∂∏ªf ÉæfG »Yóf ’ Éæg øëfh
 ¢†©H ≈∏Y Aƒ°†dG øe É°ü«°üH »≤∏f ÉfƒYO ÉªfEGh
 Gò`̀g  »`̀a  á©°VGƒàªdG  ÉæJôÑN  Ö°ùM  ≥`̀FÉ`̀≤`̀ë`̀dG

.´ƒ°VƒªdG
?áÄHhC’G Ée

 ¿EÉ`̀a  áàëÑdG  á«ª∏©dG  äÉØjô©àdG  ø`̀Y  G kó«©H
 ™°SGh  πμ°ûH  ó©e  »Hhôμ«e  ¢Vôe  …CG  QÉ°ûàfG
 ≥∏£oj  O qóëe  q»æeR  ¥É£f  øª°V  áæq«©e  á≤£æe  »a
 QÉ°ûàf’G ∞YÉ°†J ¿EG  ÉeCG  ,(AÉHƒdG) í∏£°üe ¬«∏Y
 ≥∏£j ¬fEÉa â©°SƒJh á«aGô¨édG áMÉ°ùªdG äôÑch

 .(áëFÉédG) ¬«∏Y
 ¢``VGô``eC’G ¿EÉ``̀ a – É`` kª``FGO ¢`̀ù`̀«`̀dh – IOÉ```̀Yh
 ,Éjô«àμH  hCG  äÉ°Shô«a  ÉgQó°üe  ¿ƒμj  ájó©ªdG
 ÉgQó°üe  ¿ƒ`̀μ`̀j  ¿G  ¿É`̀«`̀MC’G  ¢†©H  »`̀a  øμªjh
 ájó∏édG  ¢`̀VGô`̀eC’G  ¢†©H  πãe  äÉjô£ØdG  ¢†©H
 iôNCG ÉfÉ«MCGh ,»°ùØæàdG RÉ¡édG ¢VGôeCG ¢†©Hh
.∂dP ≈dEG Éeh ÉjQÓªdG π«ØW πãe äÉ«∏«Ø£dG ¢†©H
 á`̀Ä`̀HhC’G ∂∏J π`̀c ¿EÉ``̀a á`̀eÉ`̀Y IQƒ`̀°`̀ü`̀H ø`̀μ`̀dh
 áÑ°ùf  øμdh  ,É¡«∏Y  Iô£«°ùdGh  É¡«a  ºμëàdG  øμªj
 IOÉY  –  ¿ƒμj  É¡∏bCGh  êQóàJ  Iô£«°ùdGh  ºμëàdG

 øY  á`̀é`̀JÉ`̀æ`̀dG  á``̀Ä``̀HhC’G  »`̀a –
 á≤jô£d  ∂```̀dPh  ,äÉ`̀°`̀Shô`̀«`̀Ø`̀dG
 …ò```dG »`̀FÉ`̀«`̀ª`̀«`̀μ`̀ dG É`̀¡`̀Ñ`̀«`̀cô`̀J
 »a  á`̀°`̀UÉ`̀Nh  ¬àaô©e  Ö©°üj
 Iôàa ≈`̀dEG  êÉàëjh ô`̀eC’G  ÇOÉ`̀H
 ¬«∏Y  ±ô©àdG  ºàj  ≈àM  á∏jƒW
 ójó©dGh ,¬©e πeÉ©àdG »dÉàdÉHh
 á`̀Ä`̀HhC’G  hCG  äÉ`̀°`̀Shô`̀«`̀Ø`̀dG  ø`̀e
 É¡«a  ºμëàdG  ºàj  ºd  á«°Shô«ØdG
 πeÉ©Jh  ÉgóMƒd  âØàNG  ÉªfEGh
 á≤jô£H  É¡©e  …ô°ûÑdG  º°ùédG

.iôNCÉH hCG
 áÄHhC’G ´GƒfCG

 äÉ°SGQódG  ¢†©H  ∫hÉ`̀ë`̀J
 Ö°ùM áÄHhC’G ∞æ°üJh ôWDƒoJ ¿CG
 »a  É kÑ©°U  ∂dP  ¿Éc  ¿EGh  É¡à«Yƒf
 ≈`̀ dEG  G kô`̀¶`̀f  ¿É``̀«``̀MC’G  ø`̀e  ô«ãμdG
 É¡JQƒ£Nh áÄHhC’G äÉ«Yƒf Oó©J

 IójóL  ¢VGôeCG  Qƒ¡X  ™e  ∂dòch  ,É¡«°ûØJ  ¥ôWh
 øe  ¬fCG  äóLh  »fEG  ’EG  ,áªjób  ¢VGôeCG  IOƒY  hCG
 º∏Y ™LGôe óMCG »a √ôcP ºJ Ée äÉØ«æ°üàdG π°†aCG

 :»dÉàdÉc ƒgh ,äÉ«FÉHƒdG
 ô°ûàæJ  »àdG  ∂∏J  »gh  ;áb qôØàe  ¢VGôeCG  -1
 ÜÉ°üe ¢üî°T ihóY :É¡æe ,¥ô oW I qóY ∫ÓN øe
 øeh ,π°ùdGh …QóédGh Gô«dƒμdG :πãe º«∏°S ôNB’
 ç qƒ∏ªdG ΩÉ©£dG ≥jôW øY áÄHhC’G π≤àæJ ¿CG øμªªdG
 äÉªª°ùàdG  πãe  äÉ£∏°ùdGh  ¿É`̀ Ñ`̀ dC’Gh  Ωƒë∏dÉc
 É¡ÑÑ°ùJ »àdG ´GƒfC’G øeh ,Ó«fƒªdÉ°ùdGh á«FGò¨dG
 ,ÉjQÓªdG πãe  ¢Vƒ©ÑdG  äGô°ûM  ôÑY  äÉ«∏«Ø£dG

 .áØ∏àîªdG Ωƒª°ù∏d ¢V qô©àdG ≈dEG áaÉ°VE’ÉH
 çóëJ  »àdG  »`̀gh  ;á`̀ qjQhó`̀ dG  ¢`̀VGô`̀eC’G  -2
 ÉjÉë°ùdG  ÜÉ¡àdGh  Gõfƒ∏ØfE’Éc  ,áæ q«©e  º°SGƒe  »a
 øe  π q∏≤J  áÄHhC’G  √òg  qó°V  äÉMÉ≤∏dG  ,áÑ°üëdGh

 .É¡KhóM áÑ°ùf
 ¿EG  å«M  ;áÄ°TÉædG  ájó©ªdG  ¢`̀VGô`̀eC’G  -3
 É¡«∏Y  Iô£«°ùdG  qºJ  ájó©ªdG  ¢VGôeC’G  øe  ójó©dG
 äGOÉ`̀°`̀†`̀ª`̀dGh äÉ`̀MÉ`̀≤`̀∏`̀ dG ≥`̀ jô`̀W ø``̀Y É`̀¡`̀LÓ`̀Yh
 òæe  É kãjóM  äô¡X  É°VGôeCG  ∑Éæg  q¿CG  ’EG  ,ájƒ«ëdG
 ¢ü≤f  ¢`̀Vô`̀e  :π`̀ã`̀e  ,øjô°û©dG  ¿ô`̀≤`̀dG  ∞°üàæe
 …ƒFôdG  ÜÉ¡àd’Gh  ’ƒ`̀Ñ`̀jE’Gh  áÑ°ùàμªdG  áYÉæªdG
 ∑Éæg  ∂dòch  ,ÉfhQƒμdG  Ωƒ«dGh  ¢SQÉ°ùdÉc  OÉëdG
 Égô«Zh  ,π°ùdGh  ÉjQÓªdG  πãe  iô``̀NCG  ¢`̀VGô`̀eCG
 ób  É¡d  áÑÑ°ùªdG  äÉæFÉμdG  q¿CG  ô¡X  ¢`̀VGô`̀eC’G  øe
 ádÉ q©ah  ábƒKƒe  âfÉc  äÉLÓ©d  áehÉ≤e  âÑ°ùàcG

 .iôNCG Iôe Qƒ¡¶∏d äOÉ©a ,Ωƒj äGP
 ó≤©dG  »a  IQƒ£Nh  G kQÉ°ûàfG  ôãcC’G  áÄHhC’G

ô«NC’G
 ¿EÉa  á«ªdÉ©dG  áë°üdG  áª¶æe  ôjQÉ≤J  Ö°ùM
 øe  ¿ƒμj  ødh  ºd  (19-ó«aƒc)  IójóédG  ÉfhQƒc
 ÉªfEGh  ,á¶ë∏dG  √òg  ≈àM  IQƒ£N  ó°TC’G  áÄHhC’G
 ô«NC’G ó≤©dG ∫ÓN ¬fCG ≈dG áª¶æªdG ôjQÉ≤J ô«°ûJ
 øe  ójó©dG  äô°ûàfG  (2020  ≈dEG  2010  ΩÉY  øe)
 É¡«a äÉ«aƒdG áÑ°ùf âfÉch IQƒ£N ó°TC’G áÄHhC’G
 π°†ØH – åjóëdG º∏©dGh ¿É°ùfE’G øμªJ óbh ,á«dÉY
 πeÉ©dG  ≈∏Y  ô£«°ùj  ¿CG  –  ≈dÉ©Jh  ¬fÉëÑ°S  ¬∏dG
 ’  ¬fEÉa  ∂dòd  ,¬«a  ºμëàdG  º`̀Jh  ¢Vôª∏d  ÖÑ°ùªdG
 øeh ,IójóédG ÉfhQƒμdG øe ™∏¡dGh ±ƒîdG Öéj

:ô«NC’G ó≤©dG »a äô°ûàfG »àdG áÄHhC’G ∂∏J
(H1N1) ôjRÉæîdG Gõfƒ∏ØfEG

 .2009  ΩÉY  ôjRÉæîdG Gõfƒ∏ØfEG AÉHh  ô°ûàfG
 ∞°üàæe  »dGƒM  »a  ∂«°ùμªdG  »a  ∞°ûàcG  ó`̀bh
 ∫hO  øe  ójó©dG  »a  ô°ûàæj  ¿CG  πÑb  2009  πjôHCG

.ºdÉ©dG
 »a  ¬`̀fEÉ`̀a  ,á«ªdÉ©dG  áë°üdG  áª¶æªd  É`̀ k≤`̀ahh
 øe  áYƒªéªd  á`̀°`̀SGQO  ôÑYh  2012  ƒ«fƒj  ô¡°T
 IÉah øY É¡«a âæ∏YCG äÉÄ«¡dGh ø«ãMÉÑdGh AÉÑWC’G

 201 º¡æe ,¢üî°T ∞dCG 280
 ÜÉÑ°SCG  AGôL  IÉah  ádÉM  ∞dCG
 IÉah ádÉM ∞dCG  83h ,á«°ùØæJ
 á«YhC’Gh Ö∏≤dG ¢VGôeCG AGôL
 áª¶æe âæ∏YCG  Éªæ«H  ,ájƒeódG
 ΩÉ`̀©`̀dG  »`̀a  á«ªdÉ©dG  áë°üdG
 ∞``̀ dCG  18  IÉ````̀ah  ø``̀Y  2010
 É`̀eCGh  .AÉ`̀Hƒ`̀dG  AGô``L  ¢üî°T
 π°Uh  ó≤a  »Hô©dG  øWƒdG  »a
 ôjÉæj  31  ≈àM  äÉ«aƒdG  OóY
 1014 ≈dEG ádhO 22 »a 2010

.IÉah ádÉM
’ƒÑjCG AÉHh

 2013  ô``̀Ñ``̀ª``̀°``̀ù``̀jO  »````̀a
 π«eEG)  ≈Yój  ô«¨°U  πØW  »aƒJ
 ƒfÉ«∏«e  á``jô``b  »``̀a  (ƒ```̀fƒ```̀ehCG
 ¬`̀JÉ`̀ah  â`̀Ñ`̀°`̀ù`̀à`̀cGh  ,É«æ«Z »a
 ºJ  É`̀eó`̀æ`̀Y  ô«ãμH  ô`̀ Ñ`̀cCG  á`̀«`̀ª`̀gCG
 ±ôY  Éªd  ∫hC’G  ¢†jôªdG  ¬fCG  ≈∏Y  (π«eEG)  á«ª°ùJ
 ó≤dh  .ïjQÉàdG  »a ’ƒÑjCÓd QÉ°ûàfG  CGƒ°SCÉH  É k≤M’
 ihó©dG  ójó°T  πJÉ≤dG  ’ƒ`̀Ñ`̀jCG  ¢Shô«ØdG  ô°ûàfG
 ¿ƒ«dGô«°Sh  Éjô«Ñ«d  ≈``̀dEG  ,É«æ«Z  ôÑY  áYô°ùH
 ¢Shô«a) á«°TÉa º°SÉH Égó©H ±ô©«d ,ø«JQhÉéªdG
 ÖÑ°ùàj  OÉc  …òdG  ôeC’G  ,(É«≤jôaEG  ÜôZ »a  ’ƒÑjEG
 ∫Ó`̀Nh ,á`̀KÓ`̀ã`̀ dG ¿Gó`̀∏`̀ Ñ`̀ dG äGOÉ`̀°`̀ü`̀à`̀bG QÉ`̀«`̀¡`̀fÉ`̀H
 AGô`̀L  ¢üî°T  6000  »`̀dGƒ`̀M  »aƒJ  ,ΩÉ`̀©`̀dG  ∂`̀dP

.¢Shô«ØdG
 .2018 ΩÉ©dG »a GOóée Üô°†«d AÉHƒdG OÉYh
 á«WGô≤ªjódG  ƒ¨fƒμdG  ájQƒ¡ªL  »a  IôªdG  √ògh
 ø«H øe ,º¡JÉ«M ¢üî°T 2200 øe ôãcCG ó≤a å«M

.Égó«cCÉJ ºJ áHÉ°UEG 3300 »dGƒM
ÉμjR AGO 

 ¢`̀ù`̀«`̀d  É```̀μ```̀jR  AGO  ¿CG  ø````̀e  º````̀Zô````̀dG  ≈``̀∏``̀Y
 á«ªdÉ©dG  áë°üdG  áª¶æe  ¿CG  ’EG  kÓ`̀JÉ`̀b  É k°Shô«a
 ¬`̀fCÉ`̀H  ¬`̀æ`̀Y  á`̀ª`̀LÉ`̀æ`̀dG  ≈ªëdGh ¢Shô«ØdG äOóM
 √ƒ°ûàdÉH  ¬àbÓY  ≈dEG  ô¶ædÉH  ∂dPh  ,»FÉHh  ¢Vôe
 ádÉëdG »gh ,IO’ƒdG »ãjóM ∫ÉØWC’G óæY »≤∏îdG
 »àdG  (¢`̀SCGô`̀dG  ô¨°U)  º°SÉH  ±ô©J  äQÉ°U  »àdG
 πeÉëdG  ΩC’G  øe  ihó©dG  ∫É≤àfG  ≥jôW  øY  ºéæJ
 ó≤©dG  »a  ø«Jôe  ¢Shô«ØdG  ≈°ûØJh  .ø«æédG  ≈dEG
 ΩÉ©dG »a á«°ùfôØdG Éjõ«æ«dƒH »a ≈dhC’G ,»°VÉªdG
 »ah  .2015  ΩÉY  πjRGôÑdG  »a  á«fÉãdGh  ,2013
 º«©£J hCG  êÓY óLƒj ’ ¬fCG ¿ÓYEG ºJ 2016 ΩÉY
 á£°SGƒH  ô°ûàæj  …òdG  ,ÉμjR  ¢Shô«a  ó°V  »FÉbh

.AGôØ°üdG ≈ªëdG á°Vƒ©H
 IôªdG  »`̀a  ¢`̀Vô`̀ª`̀dG  ≈°ûØJ  É`̀e  á∏Môe  »``ah
 øe  πjôHCG  »a ÉμjR ¢Shô«a  QÉ°ûàfG  CGó`̀H  ,á«fÉãdG
 π°Uh  2016  ΩÉ`̀©`̀dG  π```̀FGhCG  »`̀ ah  .2015  ΩÉ`̀©`̀dG
 ïjQÉJ  »a  ¬JÉjƒà°ùe  ≈∏YCG  ≈dG  ¢Shô«ØdG  QÉ°ûàfG
 ¿Gó∏H  ≈dG ∂dP  ó©H  π≤àfG  å«M  ,ø«à«μjôeC’G
 ≈£°SƒdG  ÉμjôeCGh  á«HƒæédG  ÉμjôeCG  øe  iô`̀NCG
 2016  ôjGôÑa  1  »ah  ,»ÑjQÉμdG  ôëÑdG  á≤£æeh
 ≈∏Y ÇQGƒ£dG ádÉM á«ªdÉ©dG áë°üdG áª¶æe âæ∏YCG

.¢Shô«ØdG Gòg ÖÑ°ùH »ªdÉ©dG iƒà°ùªdG
 §``̀ °``̀ ShC’G ¥ô``̀°``̀û``̀dG á``̀eRÓ``̀à``̀e) É``̀ fhQƒ``̀μ``̀ dG

(á«°ùØæàdG
 …òdG  ,ÉfhQƒc ¢Shô«a  ô¡X  2012  ΩÉ©dG  »a
 §`̀°`̀ShC’G  ¥ô`̀°`̀û`̀dG  á`̀eRÓ`̀à`̀e)  º°SÉH  ±ô`̀©`̀j  QÉ`̀°`̀U
 ,(OÉëdG  …ƒFôdG  ÜÉ¡àd’G  áeRÓàe)  hCG  (á«°ùØæàdG
 ÉfhQƒc ¢Shô«a) º°SG ôeC’G ÇOÉH »a ¬«∏Y ≥∏WCGh
 ¿Éghh ¢Shô«a ™e ∫ÉëdG ƒg Éªc É keÉªJ (ójóédG
 2015  ƒ«dƒj  øe  GQÉÑàYGh  .ø«°üdG  »a  »dÉëdG
 É`̀fhQƒ`̀c ¢`̀Shô`̀«`̀Ø`̀H á``HÉ``°``UE’G ä’É```̀M ø``Y ≠``∏``HCG
 »a  á«°ùØæàdG  §°ShC’G  ¥ô°ûdG  áeRÓàªH  §ÑJôªdG
 É¡Jô°ûf á«FÉ°üMEG ôNBG Ö°ùëHh .ádhO 21 øe ôãcCG
 ºJ 2014 πjôHCG  24 »a ,á«ªdÉ©dG  áë°üdG  áª¶æe

 º¡æe »aƒJ ºdÉ©dG »a IócDƒe ádÉM 254 ¢ü«î°ûJ
.É°üî°T 93

IójóédG ÉfhQƒμdG
 øY  ÆÓ``̀ HE’G  º`̀J  2019  ôÑª°ùjO  ø`̀e  31  »`̀a
 ,á«ªdÉ©dG  áë°üdG  áª¶æªd  É¡H  ¬Ñà°ûe  ádÉM  ∫hCG
 ¢Shô«a  hCG  ójóédG  ÉfhQƒc ¢Shô«a  É¡Ø°UƒH
 º°SÉH  Ωƒ«dG  ±ô©j  QÉ°U …òdG  ,óéà°ùªdG  ÉfhQƒc

.(19-ó«aƒc)
 ¿ÉfGƒg  ¥ƒ°S  »a  ¢Vôª∏d  ¢ûØJ  ∫hCG  ¿É`̀ch
 »Hƒg  á©WÉ≤ªH  ¿É`̀ghh  »a  ájôëÑdG  ä’ƒcCÉª∏d
 ófÓjÉJ »a ∑ƒμfÉH ≈dEG π≤àæj ¿CG πÑb ,ø«°üdG »a
 ,á«HƒæédG ÉjQƒc »a ∫ƒ°Sh ¿ÉHÉ«dG »a ƒ«cƒWh
 »a  ≠`̀fhó`̀¨`̀fGƒ`̀Zh  …É¡¨æ°Th  ø«μH  ¿ó`̀e  »`̀a  º`̀K
 ,äôØjEGh  ,hÉ`̀cÉ`̀eh  ≠fƒc  ≠fƒgh  ,»æ«°üdG  ôÑdG

.ºdÉ©dG ∫hO á«≤H ≈dEGh ,IQƒaÉ¨æ°Sh ,ΩÉæà«ah
?Üƒ∏£ªdG Ée ,¿B’Gh

 á«FÉHƒdG  áKQÉμdG  IQGOEG  øe  á∏MôªdG  √òg  »a
 …òdGh ,áeÉ©dGh ¢SÉædG  øe QƒeCG  IóY ≈dG  êÉàëf
 øjôeCG IójôédG øe áMÉ°ùªdG √òg ôÑYh Éæg »æª¡j

:»dÉàdÉc Éªgh ,§≤a
 ÉfhQƒμdG ¢Shô«a ¿EG ;™∏g ’h ±ƒN ’ :k’hCG
 ô`̀NBG  hCG  ∫hCG  ƒ`̀g  ¢ù«d  (19-ó`̀«`̀ aƒ`̀c)  Ió`̀jó`̀é`̀dG
 Éªμa  ,á«°VQC’G  IôμdG  »a  ô°ûàæj  AÉ`̀Hhh  ¢Shô«a
 §≤a  …CG –  »°VÉªdG  ó≤©dG  ∫ÓN  ¬fCG  É k≤HÉ°S  ÉfCGôb
 »a  ô°ûàfG  –  á«°VÉªdG  ô°û©dG  äGƒ`̀æ`̀°`̀ù`̀dG  »`̀a
 É kμàa  ó°TC’G  ¢VGôeC’G  øe  ójó©dG  á«°VQC’G  IôμdG
 øeh ≈dÉ©Jh ¬fÉëÑ°S ¬∏dG π°†ØH ¬fCG ’EG ,IQƒ£Nh
 Iô£«°ùdG  øe  ¿É°ùfE’G  øμªJ  áãjóëdG  Ωƒ∏©dG  ºK
 øe ºZôdG ≈∏Yh ,iôNCÉH hCG á≤jô£H ¢VôªdG ≈∏Y
 ô«HGóàdG áaÉc PÉîJG øe G kóHCG  ™æªj ’ Gòg ¿EÉa ∂dP
 iƒà°ùªdG  ≈∏Y  AGƒ°S  ájRGôàM’G  äGAGô```̀LE’Gh
 ôμØf ¿CG áªμëdG ô«Z øeh ,»YÉªédG hCG »°üî°ûdG
 πFÉ°SôdG áaÉc ∞bƒàJ ¿CG Öéj ∂dòch ,∂dP ±ÓîH
 π°UGƒàdG  πFÉ°Sh  ôÑY  IQƒ°ûæªdG  á«ª°SôdG  ô«Z
 äGP  äÉ¡édG  º°SÉH  áeƒ°SƒªdG  ô«Zh  »YÉªàL’G

.´ƒ°VƒªdÉH ábÓ©dG
 ÉfOƒ≤J ≈dhC’G á≤«≤ëdG ;ΩGõàd’Gh á≤ãdG :É k«fÉK
 »a  ábÓ©dG  äGP  äÉ¡édÉH  ≥ãf  ¿CG  Öéj  ¬`̀fCG  ≈`̀dEG
 lπch –  øjôëÑdG øe çóëàf ÉæfCG  ÉªH –  øjôëÑdG
 Öéjh ,ΩÉ«b ô«N É¡∏ª©H Ωƒ≤J É kªàM »¡a ,¬æWh »a
 »¡a ,É¡æe IQOÉ°üdG ôeGhC’G ™«ªéH ΩÉàdG ΩGõàd’G
 øY  äÉeƒ∏©ªdG  ô°ûfh  çóëàdÉH  ádƒîªdG  á¡édG
 ,ôeCG …CG çhóM ádÉM »a ±ô°üàdG á«Ø«ch AÉHƒdG
 ójó©dG øe ôeCG »g ábÓ©dG äGP äÉ¡édG »a á≤ãdÉa
 »a á«°SÉ°SCG Iõ«cQ ÉgQÉÑàYG øμªj »àdG QƒeC’G øe

 .á«FÉHƒdG çQGƒμdG IQGOEG
 äÉª«∏©àdGh  ôeGhC’ÉH  ΩGõàd’Gh  k’hCG  á≤ãdÉa
 ¢VQÉ©àJ  ô`̀eGhC’G  ∂∏J  ¿CG  äô©°T  ¿EGh  ≈àM  É k«fÉK
 »g á≤«≤ëdG  »a  É¡æμdh  ,á«°üî°ûdG  ∂ëdÉ°üe ™e
 ä’ÉëdG √òg πãe »ah ,áeÉ©dG áë∏°üªdG ™e ≥ØàJ
 AõL »g áeÉ©dG áë∏°üªdG ¿EÉa á«FÉHƒdG çQGƒμdGh
 ¥ôa Óa ,á«°üî°ûdG ¿É°ùfE’G áë∏°üe øe »°SÉ°SCG
 øe  ∂dòd  ,AGƒ°S  ™«ªédÉa  ádhódGh  OôØdG  ø«H  Éæg

.Ωõà∏f ¿CG ¿B’G áªμëdG
 á©jô°ùdG  äÉeƒ∏©ªdG  ¢†©H  √òg  ,á°UÓîdG
 »a  äô°ûàfG  »àdG  á`̀Ä`̀HhC’G  ¢†©Hh  á`̀Ä`̀HhC’G  øY
 Éªch ,á«°VÉªdG á∏«∏≤dG ΩGƒYC’G ¢†©H ∫ÓN ºdÉ©dG
 ø«H ô°ûÑdG IQÉjR »a ôªà°ùà°S áÄHhC’G ¿EG  Éfô°TCG
 ,á«ëdG  äÉæFÉμdG  ≈∏Y  ¢û«©J  »¡a  ,iô`̀NCGh  Iôàa
 ¬fCG  óéf  ∂dòd  .≥£æe  Gògh  ,»M  øFÉc  ¿É°ùfE’Gh
 á≤ãdG  AGó``̀ HEG  Öéj  Éªc  ±ƒ`̀î`̀dGh  ™∏¡∏d  »``YGO  ’
 á«FÉHƒdG  áKQÉμdG  IQGOEG  øμªj  Gò¡Hh  ,ΩGõ`̀à`̀d’Gh
 ∫ÓN  ,á`̀eOÉ`̀≤`̀ dG  á`̀«`̀FÉ`̀Hƒ`̀dG  áKQÉμ∏d  OGó`̀©`̀à`̀°`̀S’Gh

 .áeOÉ≤dG äGôàØdG
Zkhunji@hotmail.com

 ºgQÉμfEÉH  º`̀¡`̀fC’  ô«Ñc  ¥RCÉ``̀e  »`̀a  ¿hóë∏ªdG
 ≈dEG  ¿hOƒ©j ÉªfEG  ≈dÉ©Jh ¬fÉëÑ°S ≥dÉîdG  OƒLh
 ºgh ,¿ƒμdG Gò¡d ≥dÉN øY åëÑdG »a ∫hC’G ™HôªdG
 ájô°ûÑdG  É¡àdòH  »àdG  Oƒ¡édG  πc  ¿ƒHô°†j  Gò¡H
 ™fÉ°U ≈dEG É¡≤jôW øY ∫ƒ°UƒdG πLCG øe äógÉLh
 ¿hóë∏ªdG  ,±Gô`̀WC’G  »eGôàªdG  ¿ƒμdG  Gò¡d  ôHóe
 ¿CÉch ,§FÉëdG ¢VôY Oƒ¡édG √òg πμH ¿ƒHô°†j
 πFÉW ’ åÑY ƒg ÉªfEG ¿hôμØªdGh AÉª∏©dG ¬dòH Ée
 ând pò oH »àdG Oƒ¡édG πc ™e Éæ∏eÉ©J ƒdh ,¬FGQh øe
 á«Ø«μdG  √ò¡H Égô°†ëJh ájô°ûÑdG  á°†¡f πLCG  øe
 ºdh  »ª∏©dG  åëÑdG  äÉjGóH  óæY  ájô°ûÑdG  âØbƒd
 ,áÑMôdG »ª∏©dG åëÑdGh º∏©dG ¥ÉaBG ≈dEG ÉgRhÉéàJ
 »àdG ≈dhC’G É¡à«∏gÉL »a ìhGôJ ájô°ûÑdG â∏¶dh
 É¡fCG  áéëH  É¡d  â©cQh  Égó«H  ΩÉæ°UC’G  â©æ°U

.≈ØdR ¬∏dG øe º¡Hô≤J
 »ah »ª∏©dG É¡eó≤J »a â¨∏H Ωƒ«dG ájô°ûÑdG
 »a  â°UÉ¨a  ,áª«¶Y  áfÉμe  ájQÉ°†ëdG  É¡à°†¡f
 ÖcGƒμdG ≈dEG äó©°Uh ,äÉ£«ëªdGh QÉëÑdG ¥ÉªYCG
 π°üJ  ¿CG  ∫hÉëJ  »gh  ,ôª≤dG  ≈∏Y  ÉgOGhQ  QÉ°Sh
 øe ¢†©ÑdG ∫GR Éeh ,AÉ°†ØdG »a iôNCG ºdGƒY ≈dEG
 É¡«∏Y ÉØY á∏Ä°SCG ¿ƒMô£j É k«ª∏Yh É k«∏≤Y ø«Ø∏îàªdG
 ¿hOÉédG  ¿hôμØªdGh  AÉª∏©dG  ÉgRhÉéJh  ,øeõdG
 ≈dÉ©J  ¬∏dG  ¿CG  ÉgOÉØe  á≤«≤M  ≈dEG  Gƒ∏°UƒJ  øjòdG
 øe  áYƒªée  ¬ØdCG  ÜÉàc)  º∏©dG  ô°üY  »a  ≈∏éàj
 ô°üY »a ≈∏éàj ¬∏dG{ ¿Gƒæ©H ¿ƒ«μjôeC’G AÉª∏©dG
 ¢ùjQƒe)  ø««μjôeC’G  AÉª∏©dG  ó`̀MCG  OQh  ,zº∏©dG
 Qó`̀°`̀UCG …ò```̀dG ø`̀jó`̀ë`̀∏`̀ª`̀dG ó```̀MCG ≈`̀∏`̀Y (¿ƒ`̀°`̀ù`̀jô`̀c
 (man can stand alone)  ¿Gƒæ©H  É kHÉàc
 ÜÉàμH ¿ƒ°ùjôc ¢ùjQƒe »μjôeC’G ºdÉ©dG ¬°VQÉ©a
 ¬àªLôJ  ºJ  (man can’t stand alone)
 ≈`̀ dEG ƒ`̀Yó`̀j º`̀∏`̀©`̀dG) ¿Gƒ`̀ æ`̀Y â`̀ë`̀J á`̀«`̀Hô`̀©`̀dG ≈```̀dEG
 Ωó≤àdG  ¿CG  ≈∏Y  ¿Gó``cDƒ``j  ¿É`̀HÉ`̀à`̀μ`̀dGh  ,(¿É``̀ª``̀jE’G
 ≥dÉN OƒLh »ØæJ ’ á«ª∏©dG äÉaÉ°ûàc’Gh »ª∏©dG
 ≈∏Y  ó`̀cDƒ`̀J  ∂`̀dP  ø`̀e  ¢ùμ©dG  ≈∏Y  π`̀H  ¿ƒ`̀μ`̀dG  Gò¡d
 ôjób  ,º«μM ,º«∏Y ≥dÉN øe ¿ƒμdG  Gò¡d  óH  ’ ¬fCG
 :≈dÉ©Jh ¬fÉëÑ°S ∫Éb ,¬fRGƒJ ßØëjh ,√ôeCG ôHój
 ºjó≤dG ¿ƒLô©dÉc OÉY ≈àM ∫RÉæe √ÉfQób ôª≤dGh{
 ’h  ôª≤dG  ∑Qó`̀J  ¿CG  É¡d  »¨Ñæj  ¢ùª°ûdG  ’  (39)
 z(40)  ¿ƒëÑ°ùj  ∂∏a  »a  πch  QÉ¡ædG  ≥HÉ°S  π«∏dG

.¢ùj IQƒ°S
 É kØ≤°S AÉª°ùdG π¶J ∞«c πH
 É`̀¡`̀fhô`̀J É`̀ª`̀c »``̀gh É`̀ kXƒ`̀Ø`̀ë`̀e
 ≥∏N{  :≈dÉ©J  ∫É`̀b  ,óªY  ô«¨H
 É¡fhôJ  óªY  ô«¨H  äGƒ`̀ª`̀°`̀ù`̀dG
 ¿CG  »°SGhQ  ¢`̀VQC’G  »a  ≈≤dCGh
 πc ø``e É`̀¡`̀«`̀a å``̀Hh º`̀μ`̀H ó`̀«`̀ª`̀J
 kAÉe  AÉª°ùdG  øe  ÉædõfCGh  á`̀HGO
 zºjôc êhR πc øe É¡«a ÉæàÑfCÉa

(10/¿Éª≤d)
 ¿CG  ô`̀J  º``̀dCG{  :≈dÉ©J  ∫É``bh
 ¢`̀VQC’G  »`̀a  É`̀e  ºμd  ôî°S  ¬∏dG

 ôëÑdG  »`̀a  …ôéJ  »àdG  ∂∏ØdGh
 ¿CG  AÉ`̀ª`̀ °`̀ù`̀ dG  ∂`̀ °`̀ù`̀ª`̀jh √ô```eCÉ```H
 ¿EG  ¬`̀fPEÉ`̀H  ’EG  ¢``̀VQC’G  ≈∏Y  ™≤J
 zº`̀«`̀MQ ±hAô````̀d ¢`̀SÉ`̀æ`̀dÉ`̀H ¬`̀∏`̀ dG

.(65/èëdG)
 ™≤J  ¿CG  AÉª°ùdG  ∂°ùªJ  »`̀à`̀dG  Iƒ`̀≤`̀dG  »`̀g  É`̀e
 â©aQ »àdG Iƒ≤dG  »g Ée ájGóH πH ,?¢`̀VQC’G ≈∏Y
 É¡jCG  º`̀à`̀fCGh  É kXƒØëe  É kØ≤°S  É¡à∏©Lh  äGƒª°ùdG
 áª¶Y ø``Yh ,¿ƒ`̀°`̀Vô`̀©`̀e É`̀¡`̀JÉ`̀jBG ø`̀Y ¿hó`̀ë`̀∏`̀ª`̀dG
 Éæ∏©Lh{  :¬fÉëÑ°S  ∫É``̀b  ,!?¿ƒ`̀ ∏`̀ aÉ`̀Z  É¡JÉ«∏éJ
 z¿ƒ°Vô©e É¡JÉjBG  øY ºgh É kXƒØëe É kØ≤°S AÉª°ùdG

.(32/AÉ«ÑfC’G)
 ¿CÉ`̀H  ºμdƒ≤Y  ±ô`̀à`̀©`̀J  π`̀g  ¿hó`̀ë`̀∏`̀ª`̀dG  É`̀¡`̀jCG
 áª¶Y ¿CGh ,ôjó≤Jh º∏Yh áªμM øY óLh OƒLƒdG
 óë∏ªdG  É`̀¡`̀jCG  ..¬JÉYƒæ°üe  »`̀a  ≈∏éàJ  ™fÉ°üdG
 hCG  kÓ∏N  ¬«a  óéJ  πg  ∂dƒM  øe  ¿ƒμdG  ≈dEG  ô¶fG
 äô«¨J  ∑Ó`̀aC’G  ácôM  πg  ,¬JÉfƒμe  ø«H  É k°VQÉ©J
 ∑ÓaC’G ácôM ¿EG ..OƒLƒdG ≈dÉ©J ¬∏dG ≥∏N ¿CG òæe
 âeOÉ°üàd ∂dP ’ ƒdh IQó≤eh ,áª¶àæe äGôéªdGh
 ,¬JÉfƒμe  ∂H  ¿ƒμdG  ôéØf’h  ,∑ÓaC’Gh  äGôéªdG
 iôf  ’  Éæ∏©éj  ¿ƒμdG  ácôM  ºμëj  …òdG  ΩÉ¶ædÉa
 ¬fÉëÑ°S  ¿Gƒ```̀cC’G  ≥dÉN  ¥ó`̀°`̀Uh  ,π∏N  …CG  É¡«a
 ôªJ »gh IóeÉL É¡Ñ°ùëJ ∫ÉÑédG iôJh{ :≈dÉ©Jh
 ¬fEG  A»°T  πc  ø≤JCG  …ò`̀dG  ¬∏dG  ™æ°U  ÜÉë°ùdG  sô`̀e
 ¬fÉëÑ°S ≥ëdG ¿EG .(88/πªædG) z¿ƒ∏©ØJ ÉªH ô«ÑN
 ™fÉ°üdG áª¶Yh ™æ°üdG ábO øY Éæg º∏μàj ≈dÉ©Jh
 É¡JÉÑK ≈∏Y ¿ÉæKG ∞∏àîj ’ »àdG ∫ÉÑédÉa ,¬fÉëÑ°S

 ¬∏dG  É¡∏©L  PEG  É`̀¡`̀Nƒ`̀°`̀SQh
 ßØëJ  ¢VQCÓd  G kOÉ`̀JhCG  ≈dÉ©J
 √òg ,Égô«°S º¶æJh ,É¡fRGƒJ
 ôXÉædG  ø`̀¶`̀j  »`̀à`̀dG  ∫É`̀Ñ`̀é`̀dG
 »a »g ∑ôëàJ ’ É¡fCÉH  É¡«dEG
 ,ÜÉë°ùdG  sô`̀e  ôªJ  á≤«≤ëdG
 Gò¡H  AÉ`̀ª`̀∏`̀©`̀dG  ∫ó`̀à`̀°`̀SG  ó``̀bh
 ácôM ¿C’ ¢VQC’G ácôM ≈∏Y
 ,á«JGP  ácôM  â°ù«d  ∫ÉÑédG
 ácôëd  á©HÉJ  ácôM  »`̀g  π`̀H
 ácôM ¿CÉ°T  ƒg Éªc  ,¢`̀VQC’G
 á`̀cô`̀ë`̀d á`̀©`̀HÉ`̀à`̀ dG ÜÉ`̀ë`̀°`̀ù`̀dG

.íjôdG
 AÉª°ùdG  πeCÉàj  øªa  ,GPEG
 ∫É``̀Ñ``̀é``̀dGh ,É`̀ ¡`̀ ©`̀ æ`̀ °`̀U á`````̀ bOh
 πc  É¡àcôMh  É¡JÉÑK  áª¶Yh
 ±ÉμdG ø«H √ôeCG ôjób º«μM º«∏Y ¬dEG ™æ°U øe ∂dP
 ¬d  ∫ƒ≤j  ¿CG  É kÄ«°T  OGQCG  GPEG  √ô``̀eCG  É`̀ª`̀fEG  ,¿ƒ`̀æ`̀dGh
 A»°T  πc äƒμ∏e √ó«H  …òdG  ¿ÉëÑ°ùa  ,¿ƒμ«a  øc
 ¬fÉëÑ°S ¬fEG ,¬ª∏Yh ¬JQóbh ¬àªμëH ¬«a ±ô°üàj
 AÉ°ûj ∞«c Égô«°ùj ¿GƒcC’G »a √óMh ±ô°üàªdG
 ájÉ¡æH ¬fÉëÑ°S ¿PCG GPEG ≈àM ¿ƒëÑ°ùj ¬μ∏a »a πc
 OƒLƒ∏d ¿PCG IôNB’G IÉ«ëdG ájGóHh ,É«fódG IÉ«ëdG
 AÉª°ùdG  ’h  ,¢``̀VQC’G  »g  ¢``VQC’G  Óa  ,ô«¨àj  ¿CG
 ô«Z  ¢`̀VQC’G  ∫óÑJ  Ωƒj{  ¬fÉëÑ°S  ∫Éb  AÉª°ùdG  »g
 zQÉ¡≤dG  óMGƒdG  ¬∏d  GhRô`̀Hh  äGƒª°ùdGh  ¢`̀VQC’G

.(48/º«gGôHEG)
 ≈∏Y Gƒaô°SCG  øe ¢†©H CGôéàj  Gòg πc  ºZQh
 ¿ƒμdG Gò¡d ≥dÉN OƒLh »a Gƒμμ°ûj ¿CG »a º¡°ùØfCG
 ∫Éªch  ,¬©æ°U  áª¶Y  ≈∏Y  ádGódG  ¬JÉjBG  øY  º¡fC’

.!¿ƒ∏aÉ¨àe hCG ¿ƒ∏aÉZ Gòg πc øY ºg ,¬àªμM
 πg  ,≈`̀dÉ`̀©`̀J  ¬`̀∏`̀dG  ôμæJ  GPÉ`̀ª`̀d  :º`̀gó`̀MC’  â∏b
 ,?≥`̀YÉ`̀f  π`̀c  ™ÑàJ  ∂``̀fEG  ΩCG  º`̀¡`̀ah  º∏Y  ø`̀Y  √ôμæJ
 É keƒj  äô`̀μ`̀fCG  πg  :á«fÉK  ¬àdCÉ°S  Ö«éj  ¿CG  πÑbh
 ¿Éc  GPEGh  ,Qƒ``̀eC’G  ¬H  π≤©àJ  Éé°VÉf  Ó≤Y  ∂d  ¿CG
 ∫ÓN  øe  ¬àaôY  ΩCG  ¬à°ùªd  hCG  ¬àjCGQ  πg  ?π≤Y  ∂d
 ™«ªL  »`̀ah  ∂`̀eÓ`̀c  »`̀a  ∂«∏Y  ô¡¶J  »`̀à`̀dG  √QÉ```̀KBG
 ∂fCÉ°T Gòg ¿Éc GPEGh ?πbÉY ∂fCG ≈∏Y ∫óJ ∂JÉaô°üJ
 GPÉªa  ,¬fÉëÑ°S  ¬∏dG  äÉbƒ∏îe øe ƒgh π≤©dG  ™e

 ∑óeCGh ,Ω nó n©dG  øe ∂≤∏N …òdG ¬fÉëÑ°S ∂≤dÉN øY
 É kfÉ°ùfEG  Gò¡H  äô°üa  ,Ωó©dG  øe  ∂JÉ«M  äÉeƒ≤ªH
 ø«Hh  ,ÜGƒ°üdGh  CÉ£îdG  ø«H  ¥ôØJ  G kó°TGQ  kÓbÉY
 »a  â¨∏Hh  πH  ,å«ÑîdG  ΩGôëdGh  Ö«£dG  ∫ÓëdG
 øe  ôNBG  ¥ƒ∏îe  É¡¨∏Ñj  ºd  áÑJôe  ∂`̀cGQOEGh  ∂ª∏Y
 π°†Øe  ,≈dÉ©J  ¬∏dG  óæY  Ωôμe  âfCÉa  ,äÉbƒ∏îªdG
 Éæeôc ó≤dh{ :º«¶©dG ¬∏dG ¥ó°Uh ,¬≤∏N »bÉH ≈∏Y
 øe ºgÉæbRQh ôëÑdGh ôÑdG »a ºgÉæ∏ªMh ΩOBG »æH
 zÓ«°†ØJ Éæ≤∏N øªe ô«ãc ≈∏Y ºgÉæ∏°†ah äÉÑ«£dG
 ’ »àdG º``̀cOhOQ »g √ò`̀g :∫É`̀b  ,(70/AGô``̀°``̀SE’G)
 :¬d  â∏b  ,!Égô«Z  ¿ƒμ∏ªJ  ’h ÉgójOôJ  øe  ¿ƒ∏ªJ
 ’  ºμfC’  áªjó≤dG  äÉ¡Ñ°ûdG  ¢ùØf  ¿ƒMô£J  ºμfC’
 »àdG ºμà∏Ä°SCG øY ÉæàHƒLCG äÉÑKh ,Égô«Z ¿ƒμ∏ªJ
 ,ºμ«∏Y  ÉæàéM  äÉÑK  ≈∏Y  π«dO  Égô«Z  ¿ƒμ∏ªJ  ’
 äGƒª°ùdG  ≥∏N rø seCG{  :≈dÉ©J ¬dƒb âÄ°T ¿EG  CGôbGh
 ≥FGóM ¬H ÉæàÑfCÉa kAÉe AÉª°ùdG øe ∫õfCGh ¢VQC’Gh
 ¬`̀ dEGCG  Égôé°T  GƒàÑæJ  ¿CG  ºμd  ¿É`̀c  É`̀e  áé¡H  äGP
 CGôbGh  ,(60/πªædG)  z¿ƒdó©j  Ωƒb  ºg  πH  ¬∏dG  ™e
 G kQGô`̀b  ¢``VQC’G  π©L  rø``̀ seCG{  :É k°†jCG  ¬fÉëÑ°S  ¬dƒb
 π©Lh  »°SGhQ  É¡d  π©Lh  G kQÉ`̀¡`̀fCG  É¡dÓN  π©Lh
 ’  ºgôãcCG  πH  ¬∏dG  ™e  ¬`̀dEGCG  G kõLÉM  øjôëÑdG  ø«H
 äÓ«∏édG äÉjB’G Oô£à°ùJh ,(61/πªædG) z¿ƒª∏©j
 …óëàdG  ƒ∏J  …óëàdG  ¥ÓWEG  »a  πªædG  IQƒ°S  øe
 π«dódG ºjó≤J ¿BGô≤∏d ¿ƒ°VQÉ©ªdG ™«£à°ùj ¿CG ¿hO
 Ée  CÉ£N  hCG  ,¿hó≤à©j  Ée  áë°U  ≈∏Y  ¿ÉgôÑdGh
 ,ÉæfÉªjEG  ô≤à°SG  ø`̀jò`̀dG  ¿ƒª∏°ùªdG  øëf  ó≤à©f
 QOÉb ,º«μM ,º«∏Y ¬dEG OƒLƒ∏d ¿CÉH Éææ«≤j ï°SôJh
 ¬fÉëÑ°S ,¿ƒdCÉ°ùj ºgh ¬fÉëÑ°S π©Øj ÉªY ∫CÉ°ùj ’

.√Gƒ°S ≥ëH OƒÑ©e ’h ,√ô«Z ¬dEG ’ ≈dÉ©Jh
 ¬∏¨°ûj  øeh  ,ôeC’G  ¬ª¡j  øe  ≈dEG  ádÉ°SQ  √òg
 ∫ƒ≤fh ,Éª¡ªdGƒYh ¢VQC’Gh äGƒª°ùdG »a ôμØàdG
 øjôμæª∏d  ≈`̀dÉ`̀©`̀Jh  ¬fÉëÑ°S  ≥`̀ë`̀dG  ¬`̀dÉ`̀b  É`̀e  ºμd
 πãe  Üô°V  ¢SÉædG  É`̀¡`̀jCG  É`̀j{  :¬fÉëÑ°S  √Oƒ`̀Lƒ`̀d
 ød  ¬∏dG  ¿hO  øe  ¿ƒYóJ  øjòdG  ¿EG  ¬d  Gƒ©ªà°SÉa
 ÜÉHòdG º¡Ñ∏°ùj ¿EGh ¬d Gƒ©ªàLG ƒdh É kHÉHP Gƒ≤∏îj
 Üƒ∏£ªdGh ÖdÉ£dG ∞©°V ¬æe √hò≤æà°ùj ’ É kÄ«°T
 õjõY …ƒ≤d ¬∏dG ¿EG  √Qób ≥M ¬∏dG GhQób Ée (73)

 .èëdG z(74)

!ô````````̀eC’G ¬``̀ ª``̀ ¡``̀ j ø````̀ e ≈````````̀dEG

 :º∏≤H
ìÓØæÑdG »∏Y øªMôdGóÑY

á```````̀Ä```````̀HhC’G ô````°````ü````Y »```````̀a ¢`````̀ SÉ`````̀ æ`````̀ dG

:º∏≤H
»éæN ÉjôcR .O 

 z»ØFÉW  ¢Sƒg{  ¢†©ÑdG  iód  π©ØdÉH  |
 hCG  GQDƒ`̀H  ôjój  …ò`̀dG  (¢†©ÑdG)  Gòg  á°UÉNh
 ’  (á°†jôe  iDhQ)  åÑd  ,á«fhôàμdEG  ™`̀bGƒ`̀e
 !zÉ`̀fhQƒ`̀c  ¢Shô«a{  πãe  ´ƒ°Vƒe  É¡∏ªàëj
 qò`̀a π`̀ª`̀©`̀H IQƒ`̀μ`̀ °`̀û`̀e á```dhó```dG â``̀eÉ``̀b …ò````̀dG
 ºd  ,áàa’  á«bÉÑà°SG  äGAGô`̀LEÉ`̀ Hh  ,¬FGƒàM’
 á«æWh  á`̀jDhô`̀Hh  !áeó≤àe  ∫hO  ≈àM  É¡H  º≤J
 ÉªH  »°ûJ  äÉ°SQÉªe  ájCG  É¡∏∏îàJ  ºd  ,áë°VGh
 ≈dEG  ÉgôjƒëJ  z»fhôàμdE’G  ÜÉHòdG{  ∫hÉëj
 ÜGô¨à°S’G  »Yóà°ùj  ÉªH  ,á«ØFÉW  äÉ«æëæe
 ,á°Uôa πc õ¡àæj …òdG z¢†jôªdG π≤©dG{ ∫ƒM
 ¿CG  ¢VôàØªdG  øe  (»ªdÉY  AÉHh  áeRCG  ≈àM)h
 øe  Égƒëf  á«HÉ£îdG  ¬JÉédÉ©e  »a  ≥∏£æj
 iôNCG  á¡Lh ≈dEG  ƒëæj ¬H GPEÉa  ,á«æWh ìhQ
 ó∏ÑdG  ¿CG  Oôéªd  (ÜGô```̀YE’G  ø`̀e  É¡d  ¿Éμe  ’)
 ¿Gô`̀jEG  ƒg  IôªdG  √ò`̀g  ¢Shô«ØdG  Q qó°U  …ò`̀dG
 πc ’EG  É¡eÉ¶f øe êôîj ’ »àdG  ô«Z ’ É¡JGP
 ≈∏Y º«à©àdG â°SQÉe ∞°SCÓd »àdG ¿GôjEG ! qô°T
 äÉjÉ¨d  √QÉ°ûàfG  ≈∏Y  ºK  ,¢Shô«ØdG  Oƒ`̀Lh
 »a  ¬H  GPEÉa  ,ôaÉ°S  øe  É¡«dEG  ôaÉ°ùa  !á«HÉîàfG
 !ÉfhQƒc ¢Shô«ØH áHÉ°UE’G »a √ÉÑà°T’G áfÉN
 ø««fÉªdôHh ø«dhDƒ°ùe ÜÉ°UCG ¢Shô«ØdG ¿EG πH
 ,»fGôjE’G áë°üdG ôjRh ÖFÉf º¡æe ,ø««fGôjEG
 k’ƒ`̀°`̀Uh  ¬°ùØf  »``̀fGô``̀jE’G  ¢`̀ù`̀«`̀Fô`̀dG  á`̀Ñ`̀FÉ`̀fh

!≈∏YC’G ºgó°Tôe ≈dEG áHÉ°UE’G ∑ƒμ°ûH
 »a Q qƒ`̀£`̀à`̀eh Ωó`̀ q≤`̀à`̀e ó`̀∏`̀H ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG |
 á«ªdÉ©dG  á`̀eRC’G  √òg  É¡æe  ,äÉ``eRC’G  AGƒàMG
 IQDƒ`̀H  ô£NCÉc  ¿Gô``̀ jEG)  ™°†J  »àdG  ,á`̀FQÉ`̀£`̀dG
 á«bGó°üªdG  Ωó`̀Y  ÖÑ°ùH  (É`̀fhQƒ`̀c  ¢Shô«Ød
 ±GôàY’G  QÉÑàYGh  ,á«àëàdG  á«æÑdG  ∂dÉ¡Jh
 ƒg ø«HÉ°üªdG hCG ≈JƒªdG øe »≤«≤ëdG Oó©dÉH

!É¡«∏Y AGóYCÓd É©«é°ûJ
 º¡jód  π¨°T  ’  øjòdG  A’Dƒg  ¿CG  ábQÉØªdG
 ¬jƒ°ûJ  ’EG  »`̀fhô`̀à`̀μ`̀ dEG  ÜÉ`̀ Hò`̀c  π`̀ZÉ`̀°`̀T  ’h
 Qó°üJ ºd  ádhódG  äGRÉéfEG  πgÉéJh ≥FÉ≤ëdG
 Üƒ`̀ ∏`̀ °`̀ SC’G{ ó`̀°`̀V Ió````̀MGh á`̀ª`̀∏`̀c ƒ``̀ dh º`̀¡`̀æ`̀e

 á«Ø«ch  ,AÉ`̀Hƒ`̀dG  ™e  πeÉ©àdG  »a  z»`̀fGô`̀jE’G
 ø«æWGƒªdG ìGhQCÉH z»dÓªdG ΩÉ¶f{ ±ÉØîà°SG
 É¡JÉÑàY  ≈```̀ dEG  ø`̀jô`̀aÉ`̀°`̀ù`̀ª`̀dGh  ø``̀«``̀«``̀fGô``̀jE’G
 !¢Shô«ØdÉH  ÜÉ°üj  øe  ÜÉ°ü«d  zá°Só≤ªdG{
 ≈`̀dEG  ¬¡«LƒJ  ºàj  -áHGô¨∏d  É`̀j-  ó≤ædG  GPEÉ``̀a
 øe  á`̀dhó`̀dG  ió`̀ d  zá«bÉÑà°S’G  äGAGô````̀LE’G{
 »a  iô``̀NC’G  äGAGô```̀LE’G  π`̀ch  » që°U  ôéM
 ¢Shô«ØdG QÉ°ûàfG AGƒàM’ zá«æWƒdG á∏ªëdG{
 ó¡©dG »dh ƒª°S ∫Éb Éªc- å«Mh ,(¬æ qWƒJ)h
 ’  ¢Shô«ØdG)  ¿G  -á∏ªëdG  √òg  ¢SCGôj  …ò`̀dG
 ∂dòch  (áØFÉW  hCG  ø`̀jO  hCG  ¥ô`̀Y  ø«H  ¥ôØj
 ≈dEG ±ó¡J »àdG zájRGôàM’G äGAGôLE’G{ »g
 øWGƒªdG  áë∏°üeh  πμc  øjôëÑdG  áë∏°üe
 »gh ,ºdÉ°ùªdG ó∏ÑdG Gòg ¢VQCG ≈∏Y øe πch
 hCG ¥ôY ø«H ¥ôØJ ’ ÉgQhóH »àdG äGAGôLE’G
!?É¡ªLÉ¡f ΩCG ádhódG ôμ°ûf π¡a áØFÉW hCG øjO

 ¢†©ÑdG  Gòg ™é°ûj ¿CG  ¢VôàØªdG  øe |
 á∏ªëdG  »`̀a  ∑QÉ°ûjh  π`̀H  ,á`̀dhó`̀dG  äGAGô```̀LEG
 ôaÉ°S  øªe  ∫É°üJ’G  hCG  áª∏μdG  ôÑY  AGƒ`̀°`̀S
 øªe  ,áHÉ°UE’ÉH  ∂°ûdG  áfÉN  »a  ƒ`̀gh  OÉ`̀Yh
 πμ°ûj  ó∏H  …CG  hCG  ¿Gô```jEG  ø`̀e  AGƒ`̀°`̀S  Gƒ`̀eó`̀b
 ¿CG ¢`̀Vô`̀à`̀Ø`̀ª`̀dG ø``̀e π``̀H ,¢`̀Shô`̀«`̀Ø`̀∏`̀d IQDƒ````̀H
 á``̀eRCG á`̀ jCÉ`̀ c á`̀°`̀Uô`̀Ø`̀dG »`̀g á`̀FQÉ`̀£`̀dG á````̀eRC’G
 »àdG)  á`̀dhó`̀dGh  ø`̀Wƒ`̀dG  ™`̀e  ±ƒbƒ∏d  iô``̀NCG
 ,¢Shô«ØdG  AGƒàMG  »a  (âa’  »YƒH  πeÉ©àJ
 »YƒdG  ≈°Vôe)  º¡«ª°ùf  øjòdG  A’Dƒg  ≈∏Yh
 ídÉ°üdh  º¡àë∏°üªd  GƒàÑãj  ¿CG  (á«æWƒdGh
 á¡Lh  ¿CG  ¿Gô````̀jEG  ø`̀e  ø`̀jó`̀FÉ`̀©`̀dG  ≈`̀°`̀Vô`̀ª`̀dG
 ¢Shô«ØdG  AGƒàMG  ƒëf  »g  É°†jCG  ºgô«μØJ
 ’óH ,áeó≤àªdG É¡JGAGôLEG »a ádhódG ™«é°ûJh
 !á°†«¨H  á«ØFÉW á¡Lh ≈dEG  ôeC’G  ôjƒëJ øe
 ≈dEG  øjóFÉ©dG  πc  áHÉ°UEG  Qó°üe  »g  ¿Gô``jEG
 ÉgRhÉéJ  øμªj  ’  ,á≤«≤M  √ò`̀gh  ,øjôëÑdG
 âLôN  É`̀ª`̀ch  ,É`̀gô`̀jƒ`̀ë`̀J  hCG  ,É¡∏«ªéJ  hCG
 √òg øe êôîà°S  á≤HÉ°S  äÉeRCG  øe øjôëÑdG

.¬¶ØMh ¬∏dG ájÉYôH áXƒØëe áeRC’G

 Üƒ©°ûdGh ºeC’G ±ô©J
 ÖFÉ°üªdG  ó`̀æ`̀Y  É`̀¡`̀fó`̀©`̀eh
 Ö©°T ±ô`̀Yh ,çQGƒ`̀μ`̀ dGh
 áª«μëdG  ¬JOÉ«bh  øjôëÑdG
 áæeRC’G  ôÑYh  Gó`̀HCGh  ÉªFGO
 ÉØ°U  ±ƒ`̀bƒ`̀dÉ`̀H  áØ∏àîªdG
 øWƒdG  ø`̀Y  ´Éaó∏d  Gó``̀MGh
 ójó¡J  …CG  ø`̀e  ¬àjÉªëdh
 ¿Éc  É«æeCG  ¬Yƒf  ¿É`̀c  Éª¡e
 hCG  É«ë°U  hCG  É«°SÉ«°S  hCG

.ÉjOÉ°üàbG
 â`````fÉ`````c É``````̀ª``````̀¡``````̀eh
 ¿EÉa  …CGô`̀dG  »a  äÉaÓàN’G
 ¿Éc  »aƒdG  øjôëÑdG  Ö©°T

 Ió``̀Mh »``̀a ™`̀ª`̀à`̀é`̀j É``̀ª``̀FGO
 áaÉc á¡LGƒªd AÉª°U á«æWh
 Gó°ùL ¿ƒμ«a ójó¡àdG ∫Éμ°TCG
 ÖMÉ°U ócCG Éª∏ãeh ..GóMGh

 áØ«∏N ∫BG óªM øH ¿Éª∏°S ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG
 ∫hC’G  ÖFÉædG  ≈∏YC’G  óFÉ≤dG  ÖFÉf  ó¡©dG  »dh
 -√ÉYQh  ¬∏dG  ¬¶ØM-  AGQRƒdG  ¢ù∏ée  ¢ù«Fôd
 »a  ÉæJóMhh á¡LGƒªdG  áMÉ°S  »a  OƒæL Éæ∏c

.¬∏d óªëdGh óMGh øWh Iƒb ÉæJƒbh ÉæJƒb
 ¿É°ùd ≈∏Y OQh Ée áeó≤ªdG √òg ≈dEG »fÉYO
 ∫BG ¬∏dGóÑY øH ó°TGQ ï«°ûdG ∫hCG ≥jôØdG »dÉ©e
 GOÉæà°SG äÉëjô°üJ øe á«∏NGódG ôjRh áØ«∏N
 IQhô°†H  á«eÉ°ùdG  á«μ∏ªdG  äÉ¡«LƒàdG  ≈`̀ dEG
 ø«ª«≤ªdGh  ø`̀«`̀æ`̀WGƒ`̀ª`̀dG  áeÓ°ùH  ΩÉ`̀ª`̀à`̀g’G
 ¬FÉ≤d  ∫Ó`̀N  ∂`̀dPh  ,º¡àMGQ  ≈∏Y  á¶aÉëªdGh
 óæY  ¬«dÉ©e  ∞`̀bƒ`̀J  PEG  á`̀«`̀æ`̀Wƒ`̀dG  äÉ`̀«`̀dÉ`̀©`̀Ø`̀dG
 ÉfhQƒc  ¢Shô«a  »°ûØJ  ∫ƒ`̀M  QhÉëe  á©HQCG
 â°ùμY  ¬æY  ºéæJ  ¿CG  øμªj  »àdG  ôWÉîªdGh
 πc  RhÉéàJ  »àdG  áª«∏°ùdG  á«æWƒdG  á`̀jDhô`̀dG

 :¥hôØdGh äÉaÓàN’G
 ¿CÉ°ûH  á«μ∏ªdG  äÉ¡«LƒàdG  á«ªgCG  :∫hC’G
 ø«æWGƒªdG ájÉªëd øμªe ó¡L πc ∫òH IQhô°V
 á∏ªàëªdG  ôWÉîªdGh  QÉ``̀KB’G  ø`̀e  ø«ª«≤ªdGh
 ºdÉ©dG  π©L  …òdG  ô£îdG  ¢Shô«ØdG  Gòg  πãªd
 ádÉM ¬Ñ°ûj Ée Ö∏£àa ≥∏bh ôYP ádÉM »a ¬∏c
 Éeh  .ôWÉîªdG  øe  óë∏d  á«ë°üdG  ÇQGƒ`̀£`̀dG
 q¢†¨H  ádhódG  ¿EÉa  á«æjôëÑdG  ádÉëdG  »a  ÉæeO
 âdGRÉeh  âfÉc  áFQÉ£dG  ´É°VhC’G  øY  ô¶ædG
 É¡d  Ωó≤Jh  iôÑc  á«ªgCG  áeÉ©dG  áë°üdG  »dƒJ
 äGõ«¡éàdGh ájô°ûÑdGh ájOÉªdG äÉ«fÉμe’G πc
 ø`̀«`̀æ`̀WGƒ`̀ª`̀dG á`̀ë`̀°`̀U ≈`̀∏`̀Y ®É`̀Ø`̀ë`̀∏`̀d á``̀eRÓ``̀dG
 øμªj  ’  É«fÉ°ùfEGh  ÉjQƒà°SO  É≤M  ÉgQÉÑàYÉH
 ójó¡J  ∂dÉæg  ¿É`̀c  GPEG  ∂dÉH  Éªa  .¬`̀H  ¿hÉ¡àdG

.áeÉ©dG áë°üdG Oó¡j ójóL »°Shô«a
 ≈∏Y QÉ°üàf’G  ¿CG  GOóée ó«cCÉàdG  :»fÉãdG
 IóMhh  ájDhôdG  IóMh  Ö∏£àj  ¢Shô«ØdG  Gòg
 á«æWƒdG  ìhô`̀ dG  ≈∏Y  ∫ƒ©j  »dÉàdÉHh  ó¡édG
 øjôëÑdG  áμ∏ªe  AÉ`̀æ`̀HCG  áaÉc  É¡H  õ«ªàj  »àdG
 ô£îdG  Gò`̀g  á¡LGƒe  ¿C’  º¡aÉ«WCG  ∞∏àîªH
 É¡æY  êôîj  ¿CG  »Øμ«a  ..IóMƒdG  √òg  Ö∏£àJ
 Gò¡d  ¿ƒμj  ≈àM OGô`̀aC’G  øe  π«∏b  OóY  hCG  Oôa
 ôFÉ°S  ≈∏Y  ô«£N  ô`̀KCG  -¬∏dG  Qób  ’-  êhôîdG
 ≈∏°U  ¬∏dG  ∫ƒ°SQ  ∫Éb  Éªch  ..™ªàéªdG  OGô`̀aCG
 ºgOGƒJ  »a  ø«æeDƒªdG  πãe{  º∏°Sh  ¬«∏Y  ¬∏dG
 óMGƒdG  ó°ùédG  πãªc  º¡ØWÉ©Jh  º¡ªMGôJh
 ó°ùédG  ôFÉ°S  ¬d  ≈YGóJ  ƒ°†Y ¬æe  ≈μà°TG  GPEG

.z≈ªëdGh ô¡°ùdÉH

 IQhô````°````V :å````̀dÉ````̀ã````̀dG
 Oƒ`̀¡`̀é`̀dG ó`̀«`̀Mƒ`̀J á``«``ª``gCGh
 É`̀¡`̀dÉ`̀μ`̀°`̀TCG á`̀aÉ`̀μ`̀H á`̀«`̀æ`̀Wƒ`̀dG
 É``̀gQOÉ``̀°``̀ü``̀eh É```̀¡```̀YGƒ```̀fCGh
 ¢Shô«ØdG  Gò``g  Iô°UÉëªd
 »`̀Yƒ`̀ dG õ`̀ jõ`̀©`̀ J ø``̀e GAó````̀H
 ô``WÉ``î``ª``dÉ``H á```̀«```̀Yƒ```̀à```̀dGh
 ó``̀ë``̀dGh á``̀ jÉ``̀ bƒ``̀ dG π``̀Ñ``̀°``̀Sh
 QÉ`̀°`̀û`̀à`̀f’G ä’É``̀ª``̀à``̀MG ø``̀e
 á`̀°`̀ù`̀°`̀SDƒ`̀e  hCG  Oô````̀a  π````̀ch
 Gòg  »a  »°SÉ°SCG  QhO  ¬«∏Y
 Oƒ¡édG  ø`̀e  GAó``̀H  ∫É`̀é`̀ª`̀dG
 πFÉ°SƒdG  ôÑY  á«©ªàéªdG
 ∫ÓN øeh áMÉàªdG áØ∏àîªdG
 ôHÉæªdGh  ¢ùdÉéªdGh  Iô°SC’G
 Iõ`̀¡`̀LCG  ∫Ó``N  ø``eh  á«æjódG
 øe  É¡dÉμ°TCG  áaÉμH  ΩÓ```̀YE’G
 π°UGƒàdG  πFÉ°Shh  ¿ƒjõØ∏Jh  áYGPEGh  ∞ë°U
 »`̀aÉ`̀≤`̀ã`̀dG Qhó````̀dG ≈```̀dEG á`̀ aÉ`̀ °`̀VEG ,»`̀YÉ`̀ª`̀à`̀L’G
 øe  ÉbÓ£fG  ∂`̀ dP  ô`̀«`̀Zh  »ë°üdGh  »ª∏©dGh
 ôjRh ócCG Éª∏ãe ¬à«dhDƒ°ùªH ™ªàéªdG ¢SÉ°ùMEG
 á∏Môe ¢û«©f  ÉæfC’  ∂dPh ,¬àª∏c »a á«∏NGódG
 ÉfOƒ¡L  äôaÉ°†J  Ée  GPEGh  ,á°SÉ°ùMh  á≤«bO
 ±ƒ°ùa ΩÉjCG  IóY á«dÉëdG  IôàØdG  ∫ÓN É©«ªL
 Gòg  ≈∏Y  ≈dÉ©J  ¬∏dG  ¿PEÉ`̀H  ó«cCÉJ  πμH  ô°üàæf

.ø«©∏dG ¢Shô«ØdG
 ΩóYh  π¡édG  áÑ¨e  øe  ôjòëàdG  :™HGôdG
 π∏édG ô``̀ eC’G Gò`̀¡`̀H  ±É`̀Ø`̀î`̀à`̀°`̀S’Gh çGô``à``c’G
 ó«dÉ≤Jh áaÉ≤K  ô°ûf  ∫ÓN øe AGƒ°S  ô«£îdGh
 PÉîJG  øe  IóFÉa  ’{  :¢†©ÑdG  ∫ƒb  πãe  á«Ñ∏°S
 Qó≤dG  ¿C’h  ¬∏dG  ó«H  äƒªdG  ¿C’  äGAGô```̀LE’G
 πgÉéàJ »àdG äGQÉÑ©dG øe ∂dP ô«Zh zÜƒàμe
 ,ÜÉÑ°SC’ÉH  òNC’G  IQhô°V  ƒgh  É«°SÉ°SCG  CGóÑe
 äÉWÉ«àM’G  π`̀c  PÉ`̀î`̀JG  ÜÉ`̀Ñ`̀°`̀SC’G  √ò`̀g  ø`̀eh
 Gòg  π©dh  ,™ªàéªdGh  äGò`̀dG  ájÉªëd  áeRÓdG
 áÑWÉîe  ≈`̀ dEG  á«∏NGódG  ô`̀jRh  »dÉ©e  ™`̀aO  É`̀e
 »a  πãªàj  »`̀æ`̀Wƒ`̀dG  º```̀cQhO  ¿EG{  Qƒ`̀°`̀†`̀ë`̀dG
 ™ªàéªdG »a á«ë°üdG äGOÉ°TQE’G ò«ØæJ á©HÉàe
 ¥É`̀£`̀fh ¬`̀°`̀UÉ`̀°`̀ü`̀à`̀NGh ¬``̀JQó``̀b Ö`̀°`̀ù`̀M π``̀ ch

.z¬à«dhDƒ°ùe
 √òg ≈∏Y ô°üàææ°S ÉæfCÉH  ø«≤j ≈∏Y »æfEG
 ôaÉ°†àH  ¬∏dG  ¿PEÉH  ÉgRhÉéàf  ±ƒ°Sh  áæëªdG
 ƒg  ÜÉÑ°SC’ÉH  ò`̀NC’G  ¿CÉ`̀H  ¿ÉªjE’ÉHh  Oƒ¡édG

.çQGƒμdG RhÉéàd º«∏°ùdG ≥jô£dG
 ∫É≤ªdG  Gòg  áªJÉN  »a  ∫ƒ≤dG  ™«£à°ùfh
 ájQhódGh Iôªà°ùªdG á«∏NGódG ôjRh äGAÉ≤d ¿EG
 QÉWEG »a »JCÉJ ™ªàéªdG »a á∏YÉØdG ÖîædG ™e
 õjõ©Jh  á«©ªàéªdG  ácGô°ûdG  á«é«JGôà°SG
 á«ª°SôdG  á`̀«`̀æ`̀Wƒ`̀dG  äÉ`̀Ä`̀«`̀¡`̀dG  ™`̀e  π`̀°`̀UGƒ`̀à`̀dG
 »àdG  á«é«JGôà°S’G  »gh á«Ñ©°ûdGh á«∏gC’Gh
 RhÉéJ  »a  -¬∏d  óªëdGh-  QGôªà°SÉH  âëéf
 ôÑà©J  »àdG  á«æWƒdG  ìhôdG  õjõ©Jh  äÉ`̀eRC’G
 ôjó≤àdGh  ôμ°ûdG  πμa  ¬«∏Yh  ,¿É``̀eC’G  ΩÉª°U
 ≈∏Yh ¢UôëdG Gòg ≈∏Y á«∏NGódG ôjRh »dÉ©ªd
 πμd …ó°üà∏d ácGô°ûdG õjõ©J »a Oƒ¡édG √òg

.õjõ©dG ÉææWh »a áeÉ©dG áeÓ°ùdG Oó¡j Ée

ÉfhQƒc ôWÉîe á¡LGƒªd

Iô``«Ñ`c Oƒ```¡`Lh ..á``«`∏`NGó`dG IQGRh
á`̀ «`̀ æ`̀ Wƒ`̀ dG ìhô``````̀ dG õ``̀jõ``̀©``̀J »```̀a

:º∏≤H
»eƒ°ù©dG π«Ñf .O
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حمطة »براكة« النووية اإجناز تاريخي كبري
بن  حمد  امللك  اجلاللة  �صاحب  ح�صرة  ت�صلَّم 

ر�صالة خطية  املفدى  البالد  اآل خليفة عاهل  عي�صى 

اآل  زايد  بن  ال�صيخ حممد  ال�صمو  �صاحب  اأخيه  من 

اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات  نهيان ويل عهد 

ال�صقيقة،  املتحدة  العربية  الإمارات  بدولة  امل�صلحة 

العمليات  بدء  حل�صور  جاللته  دعوة  تت�صمن 

»براكة«  حمطات  من  الأوىل  املحطة  يف  الت�صغيلية 

للطاقة النووية ال�صلمية.

وقد �صلَّم الر�صالة اإىل جاللة امللك املفدى، ال�صيخ 

دولة  �صفري  نهيان  اآل  زايد  بن  حمدان  بن  �صلطان 

الإمارات لدى اململكة خالل ا�صتقبال جاللته له اأم�س 

الدعوة  هذه  جاللته  قبل  وقد  ال�صافرية،  ق�صر  يف 

�صاحب  لأخيه  وتقديره  �صكره  عن  معرًبا  الكرمية، 

م�صيًدا  نهيان،  اآل  زايد  بن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو 

02جاللته بهذا الإجناز التاريخي الكبري.
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ق�صف متبادل بني اجلي�ش ال�صوري والقوات الرتكية

عوا�صم - وكالت:

اأعلن املر�صد ال�صوري حلقوق الإن�صان 

عن �صقوط 55 قتيالً يف معارك بني قوات 

والف�صائل  ناحية،  من  ال�صوري  النظام 

امل�صلحة من ناحية اأخرى، يف اإدلب، �صمال 

غرب �صوريا، حيث ا�صتعادت قوات دم�صق 

4 قرى من املعار�صة.

املقاتالت  اإن  املر�صد  قال  ذلك  واإىل 

حميط  يف  غارات  الأحد،  �صّنت،  الرو�صية 

الغربي  حلب  بريف  والأتارب  كفرنوران 

وبلدات اأخرى وقرى بريف �صراقب يف ريف 

الرتكية وجي�س  القوات  تبادلت  كما  اإدلب، 

النظام ال�صوري ق�صًفا برًيا على حماور يف 

منطقة �صراقب وريفها �صرق اإدلب.

ت�صجيل ثالث اإ�صابات جديدة بفريو�ش »كورونا«

وحدات متنّقلة لفح�ش العائدين من اإيران يف منازلهم

ثالث  ت�صجيل  عن  ال�صحة  وزارة  اأعلنت 

كورونا  بفريو�س  مل�صابني  جديدة  حالت 

ومواطنتني  بحريني  ملواطن   »19 »كوفيد 

طريق  عن  و�صلوا  قد  كانوا  بحرينيتني 

عرب  اإيران  من  مبا�صرة  غري  جوية  رحالت 

نتائج  تاأكيد  وفور  الدويل،  البحرين  مطار 

بالفريو�س  اإ�صابتهم  املختربية  التحاليل 

بالعزل  اخلا�صة  املراكز  اأحد  اإىل  نقلهم  مت 

بذلك  ليبلغ  الالزمة،  والرعاية  العالج  لتلقي 

الإجمايل 41 م�صاًبا جميعهم يف حالة  العدد 

حتت  والرعاية  للعالج  ويخ�صعون  م�صتقرة 

اإ�صراف طاقم طبي متخ�ص�س.

اإنه  وقالت وزيرة ال�صحة فائقة ال�صالح، 

املجتمع  و�صالمة  اأمن  على  احلر�س  اإطار  يف 

ومنع انت�صار الفريو�س داخل البحرين، بداأت 

الفح�س  عملية  تفعيل  يف  ال�صحة  وزارة 

خالل  اإيران  من  العائدين  للمواطنني  املتنقلة 

قامت  الوزارة  باأن  واأكدت  فرباير.  �صهر 

باإر�صال وحدات متنّقلة للفح�س، جمهزة وفق 

�صكن  مناطق  اإىل  املعتمدة  الطبية  املعايري 

املواطنني العائدين من اإيران.

5520 مواطًنا يعملون يف القطاع.. وزير املالية:

65% من املنا�صب الإدارية بالقطاع امل�صريف للبحرينيني
�صماء عبداجلليل:

اأكد وزير املالية ال�صيخ �صلمان بن خليفة اآل 

خليفة اأن عدد العاملني يف القطاع امل�صريف من 

البحرينيني بلغ 5520 مواطًنا، م�صرًيا اإىل اأن 

ذلك يعك�س كفاءة البحرينيني والبحرينيات، 

ل عند التوظيف. واأنهم الختيار املف�صّ

لرئي�س  �صوؤال  على  ا  ردًّ الوزير  وقال 

جمل�س النواب فوزية زينل، اإن البحرينيني 

يف  الإدارية  املنا�صب  من   %65.4 ي�صغلون 

القطاع امل�صريف مع انتهاء عام 2019، يف 

قطاع  م�صارف  يف  الن�صبة  هذه  بلغت  حني 

وزير املاليةاجلملة %60.8.

47 �صنة متو�صط اأعمار املتقاعدين اجلدد.. »التاأمينات«:

عــدد »املـتـقـــاعــديـن« يـرتـفــع اإلـى 69 األـفـــًا

�صارة جنيب:

اأظهر تقرير هيئة التاأمينات الجتماعية 

ارتفاع اأعداد املتقاعدين اإىل 69 األًفا و131 

العام  من  الأخري  الربع  خالل  متقاعًدا 

امل�صرتكني  عدد  اإجمايل  بلغ  فيما  املا�صي، 

األًفا  بينهم 46  األًفا و713 م�صرتًكا،   620

و639 يف القطاع العام، و574 األًفا و74 

يف القطاع اخلا�س.

عدد  بلغ  الإح�صائية،  وبح�صب 

اآلف  العام 8  القطاع  املتقاعدين اجلدد يف 

معا�صاتهم  متو�صط  يبلغ  متقاعًدا  و774 

اأنثى،  و227  اآلف   4 بينهم  دينار،   800

و4 اآلف و547 ذكًرا، فيما بلغ عددهم يف 

القطاع اخلا�س األفني و482 متقاعًدا، يبلغ 

بينهم  ديناًرا،   471 معا�صاتهم  متو�صط 

متو�صط  وبلغ  اأنثى،  و839  ذكًرا،   1643

القطاع  يف  امل�صتجدين  املتقاعدين  اأعمار 

العام 47 �صنة، فيما بلغ متو�صط اأعمارهم 

يف القطاع اخلا�س 46 �صنة.
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ال�صركة ت�صعى لتو�صيع خدماتها لت�صل للنطاق الدويل.. الرئي�ش التنفيذي لـ»بنفت«: 

نعمل نحو جمتمع املدفوعات الإلكرتونية وتقليل التداول النقدي

حمرر ال�صوؤون القت�صادية:

»بنفت«  ل�صركة  التنفيذي  الرئي�س  اأكد 

عبدالواحد اجلناحي اأن البحرين و�صلت اإىل مرحلة 

متقدمة من التحّول الرقمي والتكنولوجي ل ميكن 

الرتاجع عنها.

وك�صف اجلناحي، يف حوار �صامل مع »الأيام«، 

امل�صتقبلية،  ال�صركة  عن عدد من خطط وم�صاريع 

ت�صعى من خاللها »بنفت« اإىل تطوير حلول الدفع، 

وتو�صيع رقعة خدماتها لت�صل اإىل النطاق الدويل.

وانتقل اجلناحي اإىل احلديث عن ال�صرتاتيجية 

احلكومية  الأجندة  لدعم  »بنفت«  من  املو�صوعة 

باململكة، الرامية اإىل تقليل تداول النقد الورقي يف 

البحرين.

واملدفوعات  التحويالت  حجم  اأن  وبنّي 

القنوات  عرب  متت  التي  باملجمل  الإلكرتونية 

الإلكرتونية املختلفة بلغ حدود 13.55 مليار دينار 

بحريني يف عام 2019، بزيادة 18% عن 2018، 

وهي موؤ�صرات مهمة يف اجتاه التحّول نحو جمتمع 

الذي  الورقي  النقد  الإلكرتونية وتقليل  املدفوعات 

ياأتي �صمن خطة اململكة.

ـــة ـــي ـــكـــرتون الإل واملـــــدفـــــوعـــــات  ـــالت  ـــحـــوي ـــت ال ــــار  ــــن دي مـــلـــيـــار   13.55

فريق الفح�ص املتنّقل لفح�ص العائدين من اإيران يف منازلهم

عبدالواحد اجلناحي

جاللة امللك م�ستقبالً �سفري الإمارات

https://www.alayam.com/alayam/first/844669/News.html
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العليا  اللجنة  اأكدت   

اأهمية  والعمرة  احلج  ل�ش�ؤون 

واملقيمني  امل�اطنني  التزام 

احلج  منا�شك  باأداء  الراغبني 

1441هـ  اجلاري  للعام 

وزارة  وا�شرتاطات  بتعليمات 

ال�شحة؛ حفاظا على �شالمتهم 

والتنقالت  ال�شفر  اأثناء 

الالزمة،  التطعيمات  واأخذ 

التي  التعليمات  وفق  والعمل 

م�شت�ى  رفع  �شاأنها  من 

بنظافتهم  واالهتمام  مناعتهم 

ال�شخ�شية.

»العليا ل�شوؤون احلج« تدعو لاللتزام باال�شرتاطات واأخذ التطعيمات

ا ح�شة البحرين اإنذار نهائي لـ7 حمالت ارتكبت خمالفات.. و4625 حاجًّ

املرخ�صة  احلمالت  كافة  اللجنة  ووجهت 

والتعليمات  بالقوانني  اللتزام  �صرورة  اإىل 

باململكة  والعمرة  احلج  وزارة  عن  ال�صادرة 

بعثة  اأن  اإىل  لفتة  ال�صعودية،  العربية 

مواعيد  بكافة  ملتزمة  للحج،  البحرين  مملكة 

ت�صجيل بيانات احلجاج يف امل�صار اللكرتوين 

ال�صعودي يف نهاية �صعبان املقبل.

للجنة  الأول  الجتماع  خالل  ذلك  جاء 

العليا ل�صوؤون احلج والعمرة برئا�صة ال�صيخ 

خالد بن علي اآل خليفة وزير العدل وال�صوؤون 

الإ�صالمية والأوقاف رئي�س اللجنة العليا.

ل�صوؤون  العليا  اللجنة  اأع�صاء  اأكد  حيث 

بني  املثمر  التعاون  اأهمية  والعمرة،  احلج 

ال�صعودية  العربية  واململكة  البحرين  مملكة 

احلرام،  اهلل  بيت  حجاج  خدمة  جمال  يف 

الطبية  اخلدمات  م�صتوى  بتح�صني  م�صيدين 

اأو  املكرمة  مكة  يف  �صواء  للحجيج،  املقدمة 

قبل  من  املبذولة  واجلهود  املقد�صة  امل�صاعر 

لوزارة  التابعة  العامة  امل�صت�صفيات  كافة 

ال�صحة ال�صعودية.

اجتماعها  العليا خالل  اللجنة  اأعلنت  كما 

ت�صجيل  اإجراءات  من  لالنتهاء  موعد  اآخر  عن 

احلجاج عن طريق امل�صار الإلكرتوين هو نهاية 

مملكة  بح�صة  واللتزام  املقبل،  �صعبان  �صهر 

البحرين املقررة يف حم�صر اتفاقية وزارة احلج 

مت  والذي  حاجا   4625 والبالغة  ال�صعودية 

توقيعه بني كل من بعثة مملكة البحرين للحج 

ال�صعودية،  بال�صقيقة  والعمرة  احلج  ووزارة 

تعد  التاريخ  هذا  بعد  اجراءات  اأي  اأن  موؤكدة 

العليا  اللجنة  فاإن  وعليه  اإدارية،  خمالفة 

ل�صوؤون احلج والعمرة تهيب باملواطنني الكرام 

الراغبني يف اأداء منا�صك حج هذا العام �صرعة 

نهاية  قبل  املرخ�صة  احلمالت  لدى  الت�صجيل 

يطالهم  اإلغاء  اأو  تعطيل  لأي  تفادياً  �صعبان؛ 

فرتة  انتهاء  مبواعيد  اللتزام  عدم  ب�صبب 

وزارة  قبل  من  املقررة  اللكرتوين  الت�صجيل 

احلج ال�صعودية.

احلج  ل�صئون  العليا  اللجنة  ناق�صت  كما 

على  املدرجة  املو�صوعات  من  عدداً  والعمرة 

ال�صيخ  ف�صيلة  عر�س  حيث  اأعمالها،  جدول 

مملكة  بعثة  رئي�س  القطان  عبداهلل  بن  عدنان 

مل�صتجدات  موجزا  تقريرا  للحج  البحرين 

مع  نوق�صت  والتي  اجلاري  احلج  مو�صم 

خمتلف اجلهات ذات العالقة باململكة العربية 

التي  التن�صيقية  الزيارة  خالل  ال�صعودية 

على  لالطالع  موؤخرا  البعثة  من  وفد  بها  قام 

العقود  كافة  م�صتجدات مو�صم احلج وتوقيع 

الإدارية  القرارات  على  والطالع  اخلدمية 

اللكرتوين،  امل�صار  يف  امل�صتحدثة  والتقنية 

عرفات  م�صعر  يف  املرافق  تطوير  ومناق�صة 

ونوعية اخلدمات املقدمة يف بقية امل�صاعر من 

حيث امل�صاحة واخليام والإعا�صة واملوا�صالت.

اللتزام  �صرورة  على  اللجنة  �صددت  كما 

من  للحجاج  الالزمة  الت�صاريح  با�صتخراج 

اأي  �صيمنع  واأنه  اللكرتوين،  امل�صار  خالل 

�صخ�س يلب�س رداء الإحرام من دخول الأرا�صي 

ال�صعودية ما مل يح�صل على ترخي�س معتمد 

�صادر من النظام الإلكرتوين ال�صعودي، وذلك 

طيلة مو�صم احلج.

والتحقق  الدرا�صة  بعد  اللجنة  اأقرت  كما 

املو�صم  يف  احلج  حمالت  خمالفات  جدول 

تقدمت  ما  عر�س  والذي  1440هـ،  املا�صي 

جتاوزات  من  البعثة  يف  العاملة  اللجان  به 

مت  حيث  وفنية،  واأمنية  اإدارية  وخمالفات 

اإنذار �صبع حمالت ب�صكل نهائي وتنبيه خم�س 

حمالت، ويف ختام مناق�صة هذا البند من جدول 

الأعمال �صكر الوزير رئي�س اللجنة العليا، كافة 

والجراءات،  بالتعليمات  املن�صبطة  احلمالت 

والبالغ عددها ثالث واأربعون حملة، كما اأ�صاد 

به  ت�صطلع  الذي  والرقابي  التوجيهي  بالدور 

�صرورة  موؤكدا  البعثة،  يف  العاملة  اللجان 

من  الالئق  امل�صتوى  على  احلمالت  حمافظة 

التي  اخلدمات  اأف�صل  وتقدمي  الن�صباط 

تتنا�صب مع هذه ال�صعرية املباركة وت�صهم يف 

تقدمي ال�صورة امل�صرفة ململكة البحرين.

احلج  حمالت  اأ�صعار  خلف�س  ودعما 

احلمالت  باندماج  ا�صتثنائها  اللجنة  توا�صل 

ت�صهيل  بغر�س  العام  هذا  حج  ملو�صم  املوؤقت 

اللتزام  على  التاأكيد  �صرورة  مع  الجراءات 

بتقدمي اأف�صل اخلدمات حلجاج بيت اهلل احلرام 

اأداء هذه ال�صعرية العظيمة،  ومراعاة لأ�صعار 

ا�صتخدام  ح�صر  وجوب  على  التاأكيد  مع 

الرتخي�س يف اأداء منا�صك احلج وزيارة امل�صجد 

النبوي ال�صريف فقط، كما وافقت اللجنة على 

�صندوق  د�صنه  والذي  حاج،  كفالة  م�صروع 

العام املا�صي �صمن خطته  الزكاة وال�صدقات 

من  امل�صتفيدين  للمواطنني  خدمة  الت�صغيلية 

احلج  لهم  ي�صبق  مل  ممن  ال�صندوق،  خدمات 

ليتمكنوا من اأداء هذا الركن العظيم.

امل�صاعد  الوكيل  اأو�صح  اأخرى،  جهة  من 

لل�صوؤون الإ�صالمية د. حممد طاهر القطان اأن 

ق�صم �صوؤون احلج والعمرة، ومن خالل التزامه 

رقم  الوزاري  القرار  ال�صادرة يف  بالتعليمات 

عام  وال�صادر يف  العمرة  �صوؤون  بتنظيم   21

اأو�صاع  بتوفيق  الق�صم  با�صر  فقد  2017م؛ 

حمالت العمرة مع م�صتجدات القرار ال�صادر، 

وتفعيل الزيارات امليدانية للك�صف على مقرات 

الرتخي�س، حيث مت  عملية  وتنظيم  احلمالت 

للح�صول  املقدمة  الطلبات  جميع  من  النتهاء 

على ترخي�س حملة عمرة، وعليه فقد بلغ عدد 

حمالت العمرة اجلديد منذ �صدور القرار 68 

املرخ�صة  احلمالت  عدد  اجمايل  لي�صل  حملة 

اإىل 162 حملًة، ول يزال العمل جارياً لإنهاء 

اإجراءات 116 حملة جديدة.

وزير العدل

اجتمع مع ال�شركات املعنية للتباحث حول القرار.. اأبوالفتح:

توّجه حكومي لتوفري منطقة بحرية جديدة ل�شحب الرمال
بوزارة  البحرية  والرثوة  الزراعة  وكيل  اجتمع 

البلديات والتخطيط العمراين، نبيل  الأ�صغال و�صوؤون 

بالبديع،  الوكالة  مببنى  مكبته  يف  اأبوالفتح  حممد 

البحرية  الرقابة  اإدارة  مدير  باأعمال  القائم  وبح�صور 

يف  العاملة  ال�صركات  من  عدد  مع  ال�صرياوي،  خالد 

جمال �صحب الرمال البحري.

وجرى خالل الجتماع التباحث بخ�صو�س التوجه 

احلكومي لتوفري منطقة بحرية جديدة لهذه ال�صركات 

لقطاع  البناء  مواد  توفري  على  عملها  يركز  التي 

املقاولت يف مملكة البحرين.

ومت التباحث بخ�صو�س املنطقة البحرية اجلديدة، 

مع  اأبوالفتح  واتفق  فيها،  املوجود  الرمال  وطبيعة 

البحري  الرمال  �صحب  جمال  يف  العاملة  ال�صركات 

اجلديدة  للمنطقة  م�صحية  درا�صة  اإجراء  �صرورة  على 

ومدى  فيها،  املوجودة  الرمال  و�صعية  على  للتعرف 

قدرتها على تلبية الطلب املتزايد على الرمال.

املنطقة  على  مبدئًيا  التفاق  اإىل  الجتماع  وخل�س 

البيئي  بال�صاأن  املخت�صة  والعمل مع اجلهات  املقرتحة 

واخلدمي لتخ�صي�س املنطقة.

الرمال  اأن  البحرية،  والرثوة  الزراعة  وكيل  واأكد 

اإىل  لفًتا  م�صتدامة،  وطنية  ثروة  ت�صكل  البحرية 

احلر�س الذي توليه احلكومة املوقرة على اأن ل ت�صر 

ململكة  البحرية  البيئة  على  الرمال  �صحب  عمليات 

البحرين. 

كما �صّدد اأبوالفتح على اأن وكالة الزراعة والرثوة 

هذه  عمل  دعم  �صبيل  يف  جهدا  تدخر  لن  البحرية 

دعم  يف  املتمثلة  الوطنية  للم�صلحة  حتقيًقا  ال�صركات 

عملية التنمية التي ت�صهدها مملكة البحرين، موؤكًدا يف 

الوقت ذاته اأن اأية قرارات يف هذا ال�صاأن لبد اأن تراعي 

خمتلف اجلوانب حفاًظا على ال�صالح العام.

اجتماع ال�شركات العاملة يف جمال �شحب الرمال

انطالق امللتقى الثاين للمنرب الربيطاين للموؤثرين العرب بح�شور نخبة من االإعالميني وال�شحفيني
بال�صحفيني  الربيطانية  اخلارجية  وزارة  رّحبت 

واملعلقني الإعالميني من اأنحاء ال�صرق الأو�صط و�صمال 

للموؤثرين  الربيطاين  للمنرب  الثاين  امللتقى  يف  اأفريقيا 

بتعزيز  املتحدة  اململكة  التزام  �صياق  وذلك يف  العرب، 

روابطها املتنامية مع ال�صركاء يف املنطقة.

وميثل املنرب منا�صبة هامة لإحياء التعاون واحلوار 

بني احلكومة الربيطانية واملحرتفني يف منطقة ال�صرق 

اأفريقيا. الأو�صط و�صمال 

وال�صعودية  البحرين  من  م�صاركون  يح�صره  كما 

وليبيا  واليمن  والعراق  والكويت  وقطر  والإمارات 

وال�صودان وتون�س واملغرب ولبنان والأردن والأرا�صي 

املحتلة. الفل�صطينية 

الجتماعية  اجلوانب  على  امل�صاركون  ويّطلع 

والقت�صادية والثقافية وال�صيا�صية يف اململكة املتحدة.

كما ي�صاركون يف ندوات اأكادميية تبحث التوجهات 

الإعالم، مبا يف  مهنة  تواجه  التي  والتحديات  احلالية 

ذلك املقاربات الرقمية لالأخبار واملعلومات.

ال�صحافة  كلية  مع  اخلارجية  وزارة  وت�صرتك 

عمل  ور�صات  بتنظيم  ويلز،  يف  كارديف،  جامعة  يف 

على  توؤثر  التي  الراهنة  امل�صائل  تتناول  وندوات 

الإعالمية واحلكومة. املوؤ�ص�صات 

من جانبه قال وزير �صوؤون ال�صرق الأو�صط و�صمال 

�صحفيني  بلقاء  جًدا  »�صررت  كليفريل:  جيم�س  اأفريقيا 

و�صمال  الأو�صط  ال�صرق  اأنحاء  من  اإعالميني  ومعلقني 

اأفريقيا خالل م�صاركتهم يف املنرب الربيطاين للموؤثرين 

العرب. يبقى للمملكة املتحدة دور فاعل وم�صوؤول على 

العمل  على  وحتث  قيمنا  تنا�صر  اإذ  العاملي،  ال�صعيد 

وتغري  ال�صراع  من  جميًعا  تهمنا  م�صائل  يف  العاملي 

وقد  احلرة.  والتجارة  الإن�صان  حقوق  وحتى  املناخ 

نّظمنا هذا امللتقى لي�س فقط لإدراكنا باأهمية ال�صحافة 

للم�صاعدة يف  ا  اأي�صً بل  الإعالم،  دعمنا حلرية  ولتاأكيد 

بيننا«. العالقات  توطيد 

للتوا�صل  التنفيذي  املدير  اإيكن،  األيك�س  وقال 

�صوؤون  ووزارة  الوزراء  رئي�س  مكتب  يف  احلكومي 

معلقني  ن�صت�صيف  اأننا  »ي�صعدين  الوزراء:  جمل�س 

و�صمال  الأو�صط  ال�صرق  اأنحاء  من  موؤثرين  اإعالميني 

اأفريقيا، واأتطلع قدًما اإىل موا�صلة تعاوننا مًعا واآمل اأن 

يكون لربنامج الزيارة وور�صات العمل دور يف تنمية 

للت�صليل  الت�صدي  مثل  عاملية  لق�صايا  امل�صرتك  فهمنا 

الإعالمي ومكافحة الإرهاب«.

كما قال بروفي�صور ال�صحافة ومدير مركز ال�صحافة 

الثقافية  والدرا�صات  والإعالم  ال�صحافة  كلية  يف 

جامعة  »ي�صر  �صامربوك:  ريت�صارد  كارديف  بجامعة 

با�صت�صافة  اخلارجية  وزارة  مع  ال�صرتاك  كارديف 

هذا املنرب، وتبادل اخلربات مبجال ال�صحافة والإعالم، 

اخلربات  جميعنا  نتبادل  لأن  متنامية  اأهمية  هناك 

تعقيًدا  ت�صهد  دولية  اإعالمية  بيئة  يف  النظر  ووجهات 

متنامًيا«.



بيانات الخبر
اليوم

التاريخ
الخبر

جهة النشر
الصفحة

العدد
الرابط اإللكتروني

األحد
1  مارس 2020

الشيخ: لقاء وزير الداخلية بنخبة من أبناء الوطن برهان على تالحم شعب البحرين
األيام

6
11282

حمليات 06www.alayam.com

الأحد 6 رجب  1441ـ العدد 11282 

Sunday 1st March 2020 - No. 11282

اإ�صدار 700 رخ�صة لربنامج »املنزل املنتج«.. حميدان:

400 األف دينار مبيعات »الأ�صر املنتجة« خالل 2019
اأكد وزير العمل والتنمية الجتماعية 

جتربة  اأن  حميدان  علي  حممد  بن  جميل 

البحرينية  للأ�سر  املنزلية  امل�ساريع  دعم 

يف مملكة البحرين، ومنها برنامج »خطوة 

جناًحا  حققت  املنزلية«،  للم�سروعات 

ملمو�ًسا.

باأن  تفيد  اإح�سائية  اآخــر  اأن  وذكــر 

عدد احلا�سلني على رخ�سة املنزل املنتج 

الأ�سر  من  منزيل  م�سروع  �ساحب   700

الأ�سر  مبيعات  اإجمايل  بلغ  كما  املنتجة، 

املنتجة خلل العام 2019 اأكرث من 395 

املبالغ  بحرينًيا، وهي  ديناًرا  األًفا و778 

التي مت ر�سدها من خلل مواقع ت�سويق 

منتجات الأ�سر التي اأ�س�ستها وزارة العمل 

الأ�سر،  هذه  لدعم  الجتماعية  والتنمية 

الفعاليات  يف  الأ�سر  م�ساركة  خلل  ومن 

واملعار�ض املختلفة.

حتقق  النجاح  هذا  اإن  حميدان  وقال 

بف�سل امل�سرية التنموية ال�ساملة حل�سرة 

عي�سى  بن  حمد  امللك  اجلللة  �ساحب 

وبدعم  املفدى،  البلد  عاهل  خليفة  اآل 

برئا�سة  الر�سيدة  احلكومة  وتوجيهات 

بن  خليفة  الأمري  امللكي  ال�سمو  �ساحب 

الوزراء  جمل�ض  رئي�ض  خليفة  اآل  �سلمان 

�ساحب  من  احلثيثة  واملتابعة  املوقر، 

اآل  حمد  بن  �سلمان  الأمري  امللكي  ال�سمو 

الأعلى  القائد  نائب  العهد  ويل  خليفة 

الــوزراء،  جمل�ض  لرئي�ض  الأول  النائب 

�ساحبة  بدعم  ذاتــه  الوقت  يف  منوًها 

ال�سمو امللكي الأمرية �سبيكة بنت اإبراهيم 

اآل خليفة قرينة عاهل البلد املفدى رئي�سة 

اإذ  املنتجة،  للأ�سر  للمراأة  الأعلى  املجل�ض 

اأطلقت �سموها جائزة با�سمها تعد من اأهم 

الفعاليات الت�سجيعية لهذه الأ�سر.

»خطوة  برنامج  اإن  حميدان  وقــال 

اأحد  ُيعد  الــذي  املنزلية«  للم�سروعات 

الأ�سرة،  متكني  يف  الناجحة  امل�سروعات 

من  العام 2014  انطلقته يف  منذ  متكن 

منزيل،  عمل  م�سروع   700 ا�ستقطاب 

ومتكاملة  اأق�سام خمتلفة  من خلل  وذلك 

املنزل  رخ�سة  قيد  مكتب  يف  تتمثل 

الداعمة للم�سروع كمركز  املنتج، واملراكز 

املنتجات  لتطوير  والبتكار  الت�سميم 

ومركز التميز لتنمية امل�سروعات املتناهية 

الدعم  خدمات  يقدمان  اللذان  ال�سغر 

يف  خمت�سني  خلل  من  والفني  الإداري 

لتنفيذ  قاعات  اىل  بالإ�سافة  املجال،  هذا 

منظومة  بذلك  لي�سكل  التدريبية،  الور�ض 

متكاملة تهدف اإىل تهيئة الظروف امللئمة 

بحاجة  املنزل  يف  م�سروع  �ساحب  لكل 

�سوق  اىل  والدخول  والتمكني  للتدريب 

مع  ــك  وذل منتجاته،  وت�سويق  العمل 

خلل  من  للفرد  تقاعدي  م�ستقبل  �سمان 

الهيئة  الختياري يف  للتاأمني  املجال  فتح 

العامة للتاأمني الجتماعي.

التي  الأ�سر  ت�سويق  مواقع  وتتمثل 

املنتجة  الأ�سر  لدعم  ــوزارة  ال اأ�س�ستها 

ــدي  الأي ملنتجات  العا�سمة  جممع  يف 

جذب  واجهة  اأ�سبح  الــذي  البحرينية 

�سريحة  ت�ستقطب  اأ�سا�سية  �سياحية 

اىل  بالإ�سافة  اململكة،  �سيوف  من  كبرية 

املواطنني؛ لحتوائه على جمموعة متكاملة 

من املنتجات البحرينية اليدوية الرتاثية، 

اإذ ي�سم 130 اأ�سرة يتم عر�ض وت�سويق 

اإيجار  م�ساريف  اأي  دون  فيه  منتجاتها 

مركز  اإىل  اإ�سافة  املبيعات،  من  ن�سبة  اأو 

حا�سنة  ُيعد  الذي  املنتجة  للأ�سر  �سرتة 

ت�سنيع  م�ساريع  دعــم  يف  متخ�س�سة 

خلله  من  ومت  الغذائية،  املواد  وتعبئة 

اإنتاج 138 طًنا من هذه املواد خلل العام 

لوزارة  ال�سحية  املعايري  وفق   ،2019

ال�سحة، اإذ يتم ت�سويق هذه املنتجات يف 

مملكة  يف  الكربى  بالأ�سواق  بيع  منافذ 

م�ساريف  اأي  احت�ساب  دون  البحرين 

خدماته  من  وا�ستفاد  الت�سويق،  نظري 

256 اأ�سرة منذ افتتاحه يف العام 2007، 

الإنتاجية  الــوحــدات  عن  ف�سلً  وذلــك 

والتي  الجتماعية  املراكز  يف  املتوافرة 

املنت�سبة  الأ�سر  منتجات  بت�سويق  تقوم 

مراكز  من  عدد  وكذلك  العام،  طوال  اإليها 

تتمثل  الأ�سر  ملنتجات  الأخرى  الت�سويق 

يف مركز ال�ساية لتنمية امل�ساريع املنزلية 

البحرين  مطار  وحمل  املحرق،  مبحافظة 

الذي  املغادرين،  قاعة  يف  الواقع  الدويل 

يعر�ض منتجات 46 اأ�سرة كهدايا تذكارية 

يحملها امل�سافر اإىل وجهته.

والتنمية  العمل  وزارة  وقــامــت 

ـــدورات  ال ــدد  ع ــادة  ــزي ب الجتماعية 

جميع  يف   2019 العام  طوال  التدريبية 

الدورات  عدد  بلغ  اإذ  الجتماعية،  املراكز 

التدريبية اأكرث من 1250 دورة تدريبية، 

ا�ستفاد منها اأكرث من 15000 مواطًنا من 

مراعاة  العتبار  يف  الأخذ  مع  اجلن�سني، 

احتياجات اأ�سحاب العمل عند تنفيذ هذه 

توفري  على  الوزارة  عملت  كما  الدورات، 

ل�سمان  متخ�س�سة  اإنتاجية  ــدات  وح

التدريبية  ــدورات  ال خريجي  ا�ستفادة 

خلل  من  اكت�سبوها  التي  اخلــربات  من 

امل�ستمرة  التدريبية  الدورات  ح�سورهم 

مهياأة  مواقع  بتوفري  وذلك  العام،  طوال 

الأ�سر  مراكز  مبختلف  والبيع  للإنتاج 

بلغت  والتي  الجتماعية  واملراكز  املنتجة 

225 وحدة اإنتاجية ا�ستفاد منها 3375 

مواطًنا من اجلن�سني.

ــج خــطــوة  ــام ــرن ــــاوز ب وقـــد جت

للم�سروعات املنزلية جناحه على النطاق 

املحلي، وذلك بعد فوزه بجائزة الربنامج 

يف  )اأجفند(  للتنمية  العربي  اخلليجي 

امل�سابقة الدولية مل�ساريع التنمية الب�سرية 

ت�سويق  جمال  يف   2014 لعام  الريادية 

يرعاها  والتي  منزلًيا،  امل�سنعة  املنتجات 

امللكي  ال�سمو  �ساحب  الربنامج  رئي�ض 

�سعود،  اآل  عبدالعزيز  بن  طلل  الأمــري 

اأربعة  �سمن  باجلائزة  امل�سروع  فاز  اإذ 

م�ساريع من بني 59 م�سروًعا مت تر�سيحها 

للجائزة يف فروعها الأربعة مقدمة من قبل 

43 دولة.

وزير العمل

التقت مب�ص�ؤوليها ونفذت زيارات ميدانية مل�صاكن العّمال.. »العمل«:

اإبالغ ممثلي ال�صفارات الأجنبية باإجراءات »ك�رونا« ال�قائية

الجتماعية  والتنمية  العمل  وزارة  اأكدت 

اجلهات  بني خمتلف  والتكامل  التعاون  اأهمية 

للحماية  وذلك  واخلا�سة؛  والأهلية  الر�سمية 

 ،)19 )كوفيد  كورونا  فريو�ض  من  والوقاية 

على  للحفاظ  الوطنية  امل�سوؤولية  منطلق  من 

املجتمع البحريني.

ولفت اإىل اأنه تنفيًذا للإجراءات الحرتازية 

لهذا  للت�سدي  اللزمة  الوقائية  والتدابري 

احلملة  اإطار  ويف  انت�ساره،  ومنع  الفريو�ض 

)كوفيد  كورونا  فريو�ض  ملكافحة  الوطنية 

اأطراف  جتاه  م�سوؤوليتها  �سوء  ويف   ،)19

القطاع  يف  العمال  مقدمتهم  ويف  الإنــتــاج 

با�سرت  فقد  الــوافــدة،  والعمالة  اخلا�ض، 

�سفارات  ممثلي  مع  لــقــاءات  عقد  ـــوزارة  ال

العمالة الأجنبية باململكة واإبلغهم بالإجراءات 

يحفظ  مبا  املطلوبة،  والحرتازية  الوقائية 

�سلمة و�سحة اجلميع.

امل�ساعد  الوكيل  التقى  الإطــار،  هذا  ويف 

اأحمد جعفر احلايكي  بالوزارة  العمل  ل�سوؤون 

مع ممثلي ال�سفارات املعتمدة مبملكة البحرين 

القطاع  من�ساآت  يف  وعمال  جالية  لديها  التي 

وباك�ستان،  الهند،  �سفارات  وهي  اخلا�ض، 

والفلبني، وبنغلدي�ض، والنيبال، وبحث معهم 

الإجراءات اخلا�سة بهذا ال�ساأن.

من  عمل  فريق  بت�سكيل  الــوزارة  وقامت 

وال�سلمة  التفتي�ض  اإدارة  ومفت�سي  مهند�سي 

املهنية؛ للقيام بزيارات ميدانية مل�ساكن العمال 

الإر�سادية  واملل�سقات  املن�سورات  وتوزيع 

اأخطار فريو�ض كورونا وكيفية  والتوعية من 

بالتعاون  كما مت  الوقائية،  الحتياطات  اتخاذ 

مع وزارة ال�سحة تعليق اليافطات والإعلنات 

يف  العمال  م�ساكن  من  بالقرب  لغات  بعد 

اململكة،  ال�سناعية يف خمتلف مناطق  املناطق 

خلل  من  الوافدة  العمالة  مع  والتوا�سل 

امل�ستجدات  اآخــر  ون�سر  الن�سية  الر�سائل 

ولتفادي  حلمايتهم  املطلوبة  ـــراءات  والإج

انت�سار الفريو�ض ومكافحته، بتخ�سي�ض مركز 

طبي وطواقم طبية موؤهلة.

الأجنبية  ال�سفارات  ممثلو  اأثنى  بدورهم، 

التي  الوقائية  والإجراءات  العملية  باخلطوات 

فريو�ض  انت�سار  دون  للحيلولة  اتخاذها  مت 

على  واحلر�ض  الإنتاج،  مواقع  يف  كورونا 

للقوى  و�سحية  �سليمة  عمل  اأجــواء  توفري 

العاملة مبن�ساآت القطاع اخلا�ض.

احلايكي جمتمًعا بالقن�سلية العمالية لعدد من ال�سفارات

اأكد قدرة اململكة على ال�صيطرة على فريو�س »ك�رونا« ..ال�صيخ:

لقاء وزير الداخلية بنخبة من اأبناء ال�طن برهان على تالحم �صعب البحرين
اأكد اإبراهيم عبداهلل ال�سيخ، رجل الأعمال 

اأن  لل�سيارات«،  »مونرتيال  �سركة  ومالك 

ركن  اأول  الفريق  الداخلية  وزير  »تاأكيد 

على  خليفة  اآل  عبداهلل  بن  را�سد  ال�سيخ 

وال�سراكة  الوطنية  الروح  تعزيز  �سرورة 

الوطنية  الروح  على  وتعويله  املجتمعية 

اأبناء البحرين مبختلف  التي يتميز بها كل 

اأطيافهم، والتي تهدف اإىل �سلمة املواطنني 

بنخبة  لقائه  خلل  والزائرين،  واملقيمني 

الف�سيلة  اأ�سحاب  �سمت  الوطن،  اأبناء  من 

وروؤ�ساء  ــلم  الإع وو�سائل  الدين  علماء 

من  وجمع  وال�سحفيني،  ال�سحف  حترير 

رجال الأعمال واأ�سحاب املجال�ض والوجهاء 

واملراكز  الريا�سية  الأنــديــة  ــاء  ــس وروؤ�

تلحم  على  تربهن  ال�سبابية،  واجلمعيات 

�سعب البحرين يف مواجهة املحن والأزمات 

والكوارث«.

�سركة  ومالك  الأعمال  رجل  واأ�ساد 

يف  اململكة  بجهود  لل�سيارات«  »مونرتيال 

»كوفيد  كورونا  فريو�ض  لحتواء  ال�سعي 

19«، ل�سيما ما يتعلق بالتوجيهات امللكية 

من لدن ح�سرة �ساحب اجلللة امللك حمد 

املفدى  البلد  عاهل  خليفة  اآل  عي�سى  بن 

حفظه اهلل ورعاه، وجهود احلكومة احلثيثة 

برئا�سة �ساحب ال�سمو امللكي الأمري خليفة 

بن �سلمان اآل خليفة رئي�ض الوزراء املوقر، 

�ساحب  لدن  من  ال�سديدة  والتوجيهات 

ال�سمو امللكي الأمري �سلمان بن حمد اآل خليفة 

القائد الأعلى النائب الأول  ويل العهد نائب 

اتخاذ  اأجل  من  ــوزراء،  ال جمل�ض  لرئي�ض 

من  للوقاية  اللزمة  الحرتازية  الإجراءات 

املوقف  احتواء  اإجراءات  واتخاذ  الفريو�ض، 

املعنية  اجلهات  مع  امل�ستمرة  واملتابعة 

ل�سمان اللتزام باأق�سى درجات املهنية وفق 

املعايري والربوتوكولت الطبية العاملية.

اللقاءات  »تلك  اأن  ال�سيخ  واأ�ــســاف 

الوطنية تبعث بر�سائل اإيجابية اأبرزها بث 

الطماأنينة والثقة لدى اجلميع، وتعد  روح 

مبادرة كرمية ورائعة من احلكومة ممثلة يف 

وزارة الداخلية من اأجل دعم جهود اململكة 

لل�سيطرة على انت�سار فريو�ض كورونا«.

ال�سيخ اعترب اأن »تلك اللقاءات الوطنية 

ال�سراكة  على  احلكومة  حر�ض  على  تاأكيد 

مواطنني  من  البحرين  وتكاتف  املجتمعية 

ومقيمني من اأجل مواجهة التحديات القائمة 

يتعلق  ومــا  احلا�سر  الوقت  يف  ل�سيما 

بحماية البحرين من فريو�ض كورونا«. 

»مونرتيال  �سركة  ومالك  الأعمال  رجل 

»بجهود  ذاته  الوقت  يف  اأ�ساد  لل�سيارات« 

احلفاظ  اأجل  من  وت�سحياتهم  الأمن  رجال 

املكت�سبات  و�سون  اجلميع  �سلمة  على 

الوطنية«، مثمًنا »جهود احلكومة يف ن�سر 

التوعية وتوحيد اجلهود من اأجل عبور اأزمة 

فريو�ض كورونا ب�سكل خا�ض، والتحديات 

والأزمات العابرة التي تواجهنا بوجه عام«.

تنفيذ  »�سرورة  على  ال�سيخ  و�سدد 

يتعلق  ومــا  الداخلية  ــر  وزي تو�سيات 

م�سادرها  من  املعلومات  ا�ستقاء  ب�سرورة 

التوا�سل  و�سائل  ا�ستخدام  وعدم  الر�سمية 

الجتماعي يف بث ال�سائعات املغر�سة التي 

مت�ض الأمن وال�سلم الأهلي«. 

وتكاتف  تعاون  »�سرورة  اإىل  ونــوه 

الن�سائح  مع  واملقيمني،  املواطنني  جميع 

ل�سيما،  احلكومية  ــوزارات  ال من  الــواردة 

قوة دفاع البحرين ووزارة الداخلية ووزارة 

ال�سحة، وذلك عرب اتباع الإر�سادات اللزمة 

امل�سوؤولية  وحتمل  املر�ض  من  للوقاية 

امل�سابة  احلالت  عن  بالإبلغ  الجتماعية 

وامل�ستبه فيها«.

واأ�ساد ال�سيخ »بجهود اللجنة الوطنية 

بتتابع  يتعلق  ما  ل�سيما  الكوارث  ملواجهة 

م�ستويات ال�ستعداد واجلاهزية ملنع تف�سي 

معلومات  من  تقدمه  وما  كورونا،  فريو�ض 

واإعلنها  واملقيمني،  للمواطنني  ون�سائح 

الإبقاء على حالة النعقاد الدائم«.

�سركة  ومالك  الأعــمــال  رجــل  ــوه  ون

الفريق  بجهود  لل�سيارات«  »مونرتيال 

الوطني للت�سدي لفريو�ض كورونا، والذي 

م�سلحة  اأجل  من  ال�ساعة  مدار  على  يعمل 

الوطن و�سلمة املواطنني واملقيمني.

تطبيق  اإىل  »اجلميع  ال�سيخ  ــا  ودع

الوطنية  احلملة  تطلقها  التي  الإر�سادات 

لتفادي  وذلــك  كورونا  فريو�ض  ملكافحة 

اأخذ  »اأهمية  موؤكًدا  اململكة«،  يف  انت�ساره 

م�سدًدا  ال�سحيح«،  م�سدرها  من  املعلومات 

وعزمية  قوة  توؤكد  املواقف  »تلك  اأن  على 

و�سلبة ووحدة �سعب البحرين يف جتاوز 

وعبور الأزمات العابرة«.

اإبراهيم ال�سيخ

»�ص�ؤون الأفراد« بالداخلية تنظم 

ور�صة عمل ح�ل الذكاء ال�صطناعي 

بوزارة  الب�سرية  باملوارد  الأفراد  �سوؤون  اإدارة  نظمت 

ال�سطناعي(، وذلك  )الذكاء  الداخلية ور�سة عمل بعنوان 

وتقنية  للت�سالت  ال�ست�ساري  الفريق  مع  بالتعاون 

الب�سرية  املــوارد  منت�سبي  من  عدد  بح�سور  املعلومات 

بالوزارة.

الذكاء  مفهوم  على  الور�سة،  يف  امل�ساركون  وتعّرف 

كما  الب�سري،  الذكاء  مع  ومقارنته  وتاريخه  ال�سطناعي 

العمل  يف  واأهميته  الروبوت  عن  �سرًحا  الور�سة  ت�سمنت 

اإىل  بالإ�سافة  املجال،  هذا  يف  املبتكرة  الأجيال  واآخــر 

واقع  يف  ال�سطناعي  الذكاء  وتطبيقات  جمالت  اأهمية 

احلياة املعا�سرة، واأهم املخاوف والق�سايا الفل�سفية لهذه 

التقنيات.

ويف ختام ور�سة العمل، قام مدير اإدارة �سوؤون الأفراد 

التوفيق  لهم  متمنًيا  احل�سور،  على  ال�سهادات  بتوزيع 

والنجاح.

مدير بلدية اجلن�بية يتفقد 

تط�ير مم�صى مدينة عي�صى املطاطي

قام مدير عام بلدية املنطقة اجلنوبية عا�سم عبداللطيف 

البلدي باملنطقة اجلنوبية  عبداهلل، بح�سور ع�سو املجل�ض 

ممثل الدائرة الثانية مال اهلل �ساهني، بجولة تفقدية لأعمال 

املطاطي، وذلك بح�سور عدد  تطوير مم�سى مدينة عي�سى 

تنفيذ  البلدية وامل�سرفني على  املهند�سني واملوظفني يف  من 

امل�سروع.

وتفقد املدير العام خلل اجلولة مراحل �سري العمل يف 

ومريحاً  اآمناً  مكاناً  ليكون  وتهيئته  املم�سى  مرافق  تطوير 

امل�سروع وفق  اإمتام  اإىل �سرعة  اإذ وجه  للأطفال واأ�سرهم، 

الفرتة الزمنية املحددة.

وا�ستمع اإىل �سرح مف�سل عن اأعمال التطوير يف املم�سى، 

والتي ت�سمل تركيب اأر�سية مطاطية يف 5 مواقع للألعاب 

ال�سناعي،  الع�سب  وتركيب  وزاهية،  خمتلفة  باألوان 

لرتكيب  بالإ�سافة  الألعاب،  ملمرات  اأحمر  طوب  وتركيب 

اأ�سجار متنوعة،  األعاب متعددة واأخرى ريا�سية، وزراعة 

وتركيب �سبكة الري، واملظلت يف مناطق الألعاب.

البلدي مال اهلل �ساهني املدير  من جانبه، �سكر الع�سو 

و�سعيه  اخلدمية،  املرافق  بتطوير  اهتمامه  على  العام، 

متنف�ساً  لتكون  احلدائق  وتهيئة  اخل�سراء،  الرقعة  لزيادة 

برفقة  وال�ستجمام  الراحة  اأوقات  لق�ساء  العوائل  يجمع 

البلدي  املجل�ض  بني  الوثيق  التعاون  على  مثنًيا  اأبنائهم، 

املنطقة  لأهايل  اخلدمات  اأف�سل  لتوفري  التنفيذي  واجلهاز 

اجلنوبية.

 »املربة اخلليفية«:  اختتام املرحلة 

الأوىل من برنامج اإثراء ال�صباب 2020

املربة  موؤ�س�سة  اختتمت 

املرحلة  فعاليات  اخلليفية 

ــراء  اإث برنامج  من  الأوىل 

ل�سنته   2020 ال�سباب 

الثالثة للدفعة الثانية، الذي 

»املهارات  �سعار  حتت  اأقيم 

والتقنية«،  التوظيفية 

املرحلة  ــذه  ه وا�ستملت 

الأن�سطة  من  العديد  على 

اإىل  هدفت  التي  واملهارات 

�سخ�سيات  وتنمية  تطوير 

اإىل  اإ�ــســافــًة  امل�ساركني، 

من  الــعــديــد  اكت�سابهم 

متكنهم  التوظيفية  املهارات 

ب�سكل  ذاتــهــم  معرفة  مــن 

اأكرب، كما و�ساهمت الربامج 

والأن�سطة يف تعزيز قدرات 

امل�ساكل،  حل  يف  امل�ساركني 

والتعامل  القرارات،  واتخاذ 

احلياتية  التغيريات  مع 

واإدارتها. 

ن�سبة  بــلــغــت  وقـــد 

املرحلة  ــلل  خ احل�سور 

خلل  مت  اإذ   ،%84 الأوىل 

املرحلة  من  الأول  الأ�سبوع 

تطوير  مهارات  على  الأوىل 

الذات، اإ�سافًة اإىل عر�ض عن 

واأنواعها  امل�ستقبل  وظائف 

مت  وقــد  كما  وم�ساراتها، 

دي«  »ماركت  مبادرة  �سرح 

برامج  ق�سم  اأطلقها  والتي 

الفعاليات  �سمن  ال�سباب 

ا مت توزيع  امل�ساحبة، واأي�سً

الفريق  اأع�ساء  على  الأدوار 

التمارين  بع�ض  خلل  من 

العملية والعلمية.

الأول  اليوم   ويف ختام 

الر�سمي  ــزي  ال توزيع  مت 

قيام  جانب  اإىل  للربنامج 

بالإجابة  امل�ساركني  جميع 

على ا�ستبيان التقييم الذاتي.
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   د. عبداهلل يو�سف املطوع

عبدالواحد اإ�سماعيل

اأحد القامات الع�صامية الرتبوية والدينية، حفظ القراآن 

يف  حياتهم  كّر�صوا  الذين  املكافحني  من  كان  وقد  الكرمي، 

العلم وطلبه، وقمة من قمم اللغة العربية، مقدًما لربامج 

اأدًبا  العربية  البحرين، متقًنا للغة  اإذاعة مملكة  دينية يف 

بارًعا، حمًبا  اإدارًيا  لبًقا،  متحدًثا  وموؤلًفا،  �صاعًرا  و�صعًرا، 

العائلي  اأكان على امل�صتوى  للخري والعمل اخلريي �صواء 

الثالثة  اليتم وهو يف  امل�صتوى الجتماعي، عرف  اأو على 

ع�صرة عاًما، لكن هذا مل يقف حجر عرثة اأمامه، بل در�س 

التي  اجلامعية  ال�صهادة  على  وح�صل  درا�صته  ووا�صل 

اأهلته ليكون معلًما مبدار�س البحرين ومديًرا لها، وكذلك 

العمل يف وزارة الزراعة باإدارة التموين ومراقبة الأ�صعار، 

اإنه الأ�صتاذ عبدالواحد اإ�صماعيل عبدالهادي العلي.

�صهر  من  الثامن  اإ�صماعيل يف  عبدالواحد  الأ�صتاذ  ولد 

املرحلة  در�ــس  حيث   ،1945 امليالدي  العام  يف  مايو 

للبنني،  البتدائية  الغربي  الرفاع  مدر�صة  يف  البتدائية 

اإىل دولة الكويت يف يوليو عام 1957م ب�صبب  ثم غادر 

يف  وخطيًبا  اإماًما  والده  كان  حيث  والده،  عمل  ظروف 

اإ�صماعيل  عبدالواحد  الأ�صتاذ  فاأكمل  الكويت،  م�صاجد  اأحد 

متو�صطة  وكانت  الكويت،  والثانوي يف  املتو�صط  تعليمه 

فل�صطني هي حمطته الثانية وثانوية ال�صديق هي حمطته 

الثالثة.

عام  العراق  اإىل  اإ�صماعيل  عبدالواحد  الأ�صتاذ  تّوجه 

بغداد،  جامعة  يف  اجلامعي  تعليمه  ليوا�صل  1965م 

اللي�صان�س  حيث تخرج منها عام 1969م، ليح�صل على 

من  ُيعترب  املوؤهل  هذا  ال�صيا�صية،  والعلوم  القت�صاد  يف 

الأمر  الفرتة،  التي تكاد تكون نادرة يف تلك  التخ�ص�صات 

الذي �صاقه اإىل العمل معلًما يف مدر�صة اجل�صرة البتدائية 

للبنني، ثم مديًرا ملدر�صة الزلق البتدائية للبنني، ثم مديًرا 

القول  وميكن  للبنني،  البتدائية  ال�صرقي  الرفاع  ملدر�صة 

مدر�صة  اإىل  اإ�صماعيل  عبدالواحد  الأ�صتاذ  جاء  عندما  اإنه 

الزلق ا�صتغل ال�صفوف التي كانت خمازن لبع�س الأثاث 

اإذ ا�صتغلها لالأن�صطة الريا�صية والفنية، وقد كان  القدمي، 

اإنعا�س  املدر�صة جلهة  ذلك مبثابة نقلة نوعية حدثت يف 

متميزة  عالقات  ن  كوَّ كما  والفنية،  الريا�صية  الأن�صطة 

الأ�صتاذ  يدم  مل  وم�صتخدمني.  معلمني  من  املوظفني  مع 

مديًرا  نقله  مّت  اإذ  الزلق،  اإ�صماعيل يف مدر�صة  عبدالواحد 

ملدر�صة اجل�صرة البتدائية للبنني.

اإن تخ�ص�س الأ�صتاذ عبدالواحد اإ�صماعيل يف القت�صاد 

الزراعة  وزارة  اإىل  يتجه  جعله  ال�صيا�صية  والعلوم 

الأ�صعار،  ملراقبة  رئي�ًصا  لُيعنّي  1975م،  عام  والتجارة 

ن قاعدة بيانات مرجعية  وهنا ا�صتطاع مع زمالئه اأن يكوِّ

مراقبة  جمال  يف  التقارير  ــداد  واإع واأبحاث  ودرا�صات 

ال�صوق  مقارنات  درا�صات  جــدول  خالل  من  الأ�صعار 

اخلليجي وال�صوق العاملي.

اإن خلفية الأ�صتاذ عبدالواحد اإ�صماعيل الدينية وتربيته 

الربامج  اإىل  يتجه  اأن  جعله  التقوى  على  �َس  اأُ�صِ بيت  يف 

الدينية التي ُتذاع من اإذاعة البحرين وخا�صة اإذاعة القراآن 

الكرمي، فعلى �صبيل املثال برنامج معلم الثقافة الإ�صالمية 

واأ�صاليبها  ومناهجها  اأهدافها  اهلل  اإىل  الدعوة  وبرنامج 

اأنوار وعرب من �صرية �صيد الب�صر وبرنامج فقه  وبرنامج 

ال�صيام وبرنامج كنوز العلم من �صنن اأبي  داوود وبرنامج 

العلمية يف حياتنا  الثقافة  ال�صادقني وبرنامج  كونوا مع 

اليومية وبرنامج قناديل البيوت.

حفظة  من  اإ�صماعيل  عبدالواحد  الأ�صتاذ  اإن  وحيث 

التجويد  يف  درو�ًصا  اإعطاء  يف  تطّوع  فقد  الكرمي،  القراآن 

لدرو�س يف  تقدميه  الغفاري، عطًفا على  ذر  اأبي  مبدر�صة 

على  تخرج  حيث  الن�صف،  �صبيكة  بجامع  العربي  النحو 

يده العديد من الطلبة.

وبعد تقاعد الأ�صتاذ عبدالواحد اإ�صماعيل يف ال�صاد�س 

من دي�صمرب عام 1999م، تفرغ لل�صعر ومراجعة الكتب. 

ولنا اأن ناأتي باأبيات حت�س على العلم واأهميته:

ان�صد ذرى املجد وارفع راية الظفر   وخل عنك غ�صاوات 

واخف�س  مفتخـًرا     العلياء  يف  النجم  وطول  الب�صر  عن 

جناحـك لالأ�صتاذ تنت�صـر

واجعل من العلم درًبا ت�صت�صيء به   يف حالك الليل بل 

يف هجعة الب�صر.

اإ�صماعيل حمًبا للرحالت والعمل  والأ�صتاذ عبدالواحد 

يف  خمتلفة  جهات  قبل  من  ُكِرَم  فقد  واخلريي،  التطوعي 

فعلى  التقدير،  ب�صهادات  واإخال�صه  جهوده  على  الدولة 

�صبيل املثال ُكِرَم من قبل وزارة التجارة والزراعة لتميزه 

ذر  اأبي  مركز  قبل  من  ُكِرَم  كما  1998م،  عام  العمل  يف 

الثامن والع�صرين من �صهر  ، ويف  الغفاري عام 2004م 

اأ�صتاذنا  تّو�صد  الألفني  بعد  ع�صر  ال�صابع  العام  يف  اأبريل 

اجلليل عبدالواحد اإ�صماعيل العلي الرثى يف مقربة احلنينة 

بالرفاع بعد عمر حافل بالن�صاط واحليوية كرَّ�صه يف العلم 

وطلبه لتبقى اآثاره تتناقلها الأجيال جيل بعد اآخر.

اإن�ساء فريق احرتازي للتعامل مع بالغات احلاالت اخلطرة قريًبا.. »الدفاع املدين«:

زيادة اجلاهزية للتعامل مع بالغات حوادث املواد البيولوجية واخلطرة

للدفاع  العامة  الإدارة  عقدت 

الأمرا�س  من  التطهري  دورة  املدين، 

ال�صرطة  من  لفرق  البيولوجية، 

العمل  اإطــار  يف  وذلــك  الن�صائية، 

واجلاهزية،  ال�صتعداد  زيادة  على 

واإن�صاء فريق احرتازي للتعامل مع 

هذه النوعية من البالغات بالتعاون 

والتن�صيق مع الأجهزة املعنية.

ا�صتكمالً  ــدورة،  ال هذه  وتعد 

الب�صرية  للقوى  التطويرية  للخطة 

من  املدين  للدفاع  العامة  ــالإدارة  ب

وتاأهيل  اإعــداد  على  الرتكيز  خالل 

يف  اجلــنــ�ــصــني  ــن  م من�صوبيها 

ال�صتجابة للحالت الطارئة وخا�صة 

حوادث املواد اخلطرة الكيميائية اأو 

الإ�صعاعية اأو البيولوجية.

متا�سًيا مع توجيهات وزير الداخلية لتعزيز كفاءة الكادر الب�سري

اإدارة تنفيذ االأحكام بـ»الداخلية« تختتم اأعمال الدورات التاأ�سي�سية ملوظفيها

خليفة  اآل  عبداهلل  بن  را�صد  بن  خالد  ال�صيخ  �صهد 

ختام  الداخلية،  بــوزارة  الأحكام  تنفيذ  اإدارة  مدير 

اأعمال الدورة التاأ�صي�صية الثالثة لالإدارة وقام بتكرمي 

املركز الأول على الدورة املالزم اأول مبارك الدو�صري 

وامل�صاركني واملحا�صرين فيها.

واأكد مدير اإدارة تنفيذ الأحكام اأن تنظيم مثل هذه 

الداخلية  وزير  توجيهات  مع  متا�صًيا  ياأتي  الدورات، 

الب�صري  الكادر  كفاءة  وتعزيز  رفع  اإىل  تهدف  التي 

ال�صرطي  العمل  تطوير  يف  ي�صهم  مبا  ــوزارة  ال يف 

امل�صاعد  الوكيل  تعليمات  اأن  اإىل  منوًها  والقانوين، 

ال�صباط  من  عدد  اأكرب  باإ�صراك  القانونية  لل�صئون 

جناح  مبثابة  ــدورات،  ال هذه  يف  الإدارات  مبختلف 

لالإدارة.

العقوبات  منها  حماور  عدة  الــدورة،  وت�صمنت 

الإن�صان  حقوق  عملها،  واآلية  البديلة  والتدابري 

اأمام  ال�صهادة  احلرية،  وتقييد  بالقب�س  وعالقتها 

املحاكم، واأبرز ما يعزز دور ماأمور ال�صبط يف تعزيز 

تطوير اأداء واإجراءات ماأمور ال�صبط الق�صائي واأحدث 

ما تو�صلت له اجلرائم الإلكرتونية.

ودوره  الإح�صائي  التحليل  الدورة،  ت�صمنت  كما 

يف  ودورها  الإلكرتونية  الأ�صاور  العمل،  تطوير  يف 

اجلنائية  الأحكام  تنفيذ  متابعة  الإلكرتونية،  املراقبة 

وتعزيز دورها التطبيقي، الإعالم الإلكرتوين واأهميته 

مع حما�صرة تطبيقية يف تعزيز دور القائد الناجح.

طالبوا بت�سديد الرقابة يف كورني�ش و�ساحل الب�سيتني.. حمافظ املحرق: 

ارتياح لدى االأهايل لتوجيهات ويل العهد ب�ساأن االإجراءات االحرتازّية

خالل  املحرق  واأهــايل  حمافظ  رفع 

خال�س  للمحافظة  الأ�صبوعي  املجل�س 

ال�صمو  �صاحب  اىل  والمتنان  ال�صكر 

خليفة  اآل  حمد  بن  �صلمان  الأمري  امللكي 

النائب  الأعلى  القائد  نائب  العهد  ويل 

على  الـــوزراء؛  جمل�س  لرئي�س  الأول 

الإجــــراءات  جلميع  �صموه  متابعة 

بعثت  والــتــي  الطبية  ــــرتازات  والح

بالوقت  م�صيدين  اجلميع،  يف  الطماأنينة 

ذاته بالتعامل الحرتايف مع احلدث الذي 

اململكة  تطور  للجميع  اأثبت  حتدًيا  ُيعد 

ورقي خدماتها، وا�صتعداداتها لكل ما هو 

طارئ.

الأ�صبوعي  املجل�س  خالل  ذلك  جاء 

خالله  من  احتفل  الذي  املحرق  ملحافظة 

لدولة  الوطني  باليوم  والأهايل  املحافظ 

اإذ رفع حمافظ املحرق  الكويت ال�صقيقة، 

املناعي  هندي  بن  عي�صى  بن  �صلمان 

تهاين الأهايل اىل الكويت قيادة وحكومة 

والروابط  العالقات  عمق  موؤكًدا  و�صعبا، 

عهد  منذ  املجالت،  جميع  يف  والتكامل 

الآباء والأجداد.

الأعمال  رجل  اعترب  جانبه،  من 

املــ�ــصــاريــع  اأن  الــ�ــصــيــخ  ــم  ــي ــراه اب

والكويت  البحرين  بني  القت�صادية 

يف  ال�صراكة  لنجاح  اأمنــوذًجــا  ُتعد 

املوؤرخ  حتّدث  بينما  اخلا�س،  القطاع 

العالقات  تاريخ  عن  املريخي  خليل 

وجذورها.

اليوم  بــذكــرى  الأهـــايل  واحتفل 

عن  متحدثني  الــكــويــتــي،  الــوطــنــي 

املجال  يف  الكويتية  البحرينية  التواأمة 

ال�صحية،  وامل�صاريع  والتعليمي  الفني 

بلد  والبحرين  الكويت  اأن  معتربين 

معنى. من  الكلمة  حتمله  ما  بكل  واحد 

ــايل  الأه اأبـــدى  اآخـــر،  جانب  مــن 

اخلاطئة  املمار�صات  من  ا�صتغرابهم 

الذي  الب�صيتني  و�صاحل  بكورني�س 

اجلهات  مطالبني  موؤخًرا،  اإن�صاوؤه  مت 

املميز  املرفق  هــذا  مبراقبة  املعنية 

بع�س  طال  الذي  العبث  من  وحمايته 

امل�صوؤولة  غري  والت�صّرفات  املن�صاآت، 

البع�س. قبل  من 

�صوق  على  ـــايل  الأه اأثــنــى  كما 

مديرية  تقيمه  الذي  ال�صعبي  املزارعني 

مع  بالتعاون  املحرق  حمافظة  �صرطة 

موؤكدين  اجلهات،  من  وعدد  املحافظة 

يكون  لكي  امل�صتقبل  يف  تطويره  اأهمية 

واملقيمني. لالأهايل  متنف�ًصا 

اإدارات املاآمت تعلن وقف اأن�سطتها 

الدينية واالجتماعية الأ�سبوعني

اأعلنت اإدارات ماآمت العجم الكبري والق�صاب ومدن وبن 

رجب وخدار�صون وبن �صلوم والأمري وجنو�صان وبن زبر 

والزهراء بالهملة واحلاج عبداهلل العويناتي بالبالد القدمي، 

والجتماعية  الدينية  الأن�صطة  جميع  وقف  قررت  اأنها 

العامة  التجمعات  بوقف  للدعوة  ا�صتجابة  اأ�صبوعني،  ملدة 

وانطالًقا من امل�صوؤولية الجتماعية التي ت�صتدعي اللتزام 

الوطنية  واجلهود  العليا  الوطنية  امل�صلحة  تفر�صه  مبا 

املقدرة للحد من انت�صار فريو�س كورونا.

وقبل  تراعي  الدينية،  وموؤ�ص�صاتهم  ماآمتهم  اإن  وقالت 

كل �صيء �صالمة اأبناء جمتمعنا و�صحته العامة، وعليه فاإن 

تاأجيل الفعاليات والتجمعات العامة، يعد مطلًبا جمتمعًيا 

واحل�صينيات  املاآمت  جميع  عليه  ويحثون  به  يتم�صكون 

ومنا�صبات  وفعالياتها  اأن�صطتها  توقف  اأن  يجب  والتي 

الدينية والجتماعية كافة من اأجل �صالمة البحرين واأهلها.

قرارها،  يف  انطلقت  اأنها  املاآمت  هذه  اإدارات  وتوؤكد 

اإىل معايري �صرعية تفر�صها املخاطر املحتملة من  م�صتندة 

خطًرا  ي�صّكل  �صار  الذي  القاتل،  كورونا  فريو�س  انت�صار 

ويهدد كل املجتمعات يف اأنحاء العامل كافة، واأنهم يوؤكدون 

مت�صكهم بهذا القرار والذي ياأتي يف اإطار اجلهود الوطنية 

وهذه  البحريني،  جمتمعنا  و�صالمة  الأرواح  حلماية 

اأجل  من  بها  النهو�س  على  العمل  �صيوا�صلون  م�صوؤولية 

�صالمة اجلميع.

الع�سفور ي�سيد بجهود رجال االأمن يف خمتلف املواقع

الع�صفور  عبداحل�صني  ال�صيخ  بن  علي  اأ�صاد 

اأول ال�صيخ را�صد بن  حمافظ ال�صمالية بدعم الفريق 

الأن�صطة  خمتلف  الداخلية،  وزير  خليفة  اآل  عبداهلل 

تعزيز  اأجل  من  املحافظة  تنظمها  التي  والربامج 

الوطنية  اخلطة  برامج  وتنفيذ  وال�صتقرار  الأمن 

املواطنة  قيم  وتر�صيخ  الوطني  النتماء  لتعزيز 

املجتمعية،  ال�صراكة  مبادئ  وتفعيل  »بحريننا« 

اجلهات  مع  والتن�صيق  التعاون  يتطلب  الذي  الأمر 

الأمنية.

املحافظ،  ثمن  ال�صباط،  من  عدد  تكرميه  وخالل 

حفظ  اأجل  من  الأمــن  رجال  يبذلها  التي  اجلهود 

الأمن والنظام العام يف خمتلف املواقع، عرب اللجنة 

الوطنية  املنا�صبات  خمتلف  يف  باملحافظة،  الأمنية 

والجتماعية.
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متام �أبو�صايف

ما بعد و�صول »كورونا«!

و�صل فريو�س »كورونا« اىل البحرين، ومل يعد بالإمكان ان نبقى 

اأفراد  على  باللوم  يلقي  ان  داخلنا  للقلق  ونرتك  انف�صنا،  حول  ندور 

فرتة  دولة خالل  زاروا  لأنهم  به  ي�صابوا  اأن  خياراتهم  تكن  حتًما مل 

يعد  مل  كما  باملر�س،  لديها  ا�صابات  اأي  اكت�صاف  فيها  معلن  يكن  مل 

واقعًيا  تاأخرت  التي  اليرانية  الدولة  وا�صتهتار  �صلوك  من  ا�صتياوؤنا 

فت�صجيل  الواقع،  من  �صيًئا  يغريرّ  لديها  اكت�صاف حالت  عن  بالإعالن 

فيه  دولة  ل  عامل  الإ�صكالية يف  هو  اليوم  يعد  مل  بلد  اأي  حالت يف 

مباأمن من ت�صجيل ا�صابات، وذلك نتيجة حلركة ال�صفر والتنقل، لكن 

والتعامل  حالة،  اول  اكت�صاف  عند  املبكر  بالإنذار  تكمن  ال�صكالية 

ب�صفافية وم�صدقية مع اعداد احلالت، وتقدميها امام املجتمع الدويل، 

ترتيبات  من  الالزمة  ال�صحية  الرعاية  لتقدمي  امل�صبقة  واجلاهزية 

ن�صهد  مل  منت�صر  فريو�س  مع  امل�صوؤول  التعاطي  وهذا  �صحي،  عزل 

اأي حتدٍّ  دائما مع  تتعامل  التي  اليرانية  الدولة  �صلوك  �صيئا يف  منه 

بالإنكار، واإل ملا ك�صفت ال�صلطات اليرانية عن ت�صجيل اوىل احلالت 

يف ذات اليوم الذي اعلنت فيه عن وفاتهم. لكن هل هذه التفا�صيل الآن 

بالن�صبة لنا موؤثرة؟ واقعًيا جتاوزناها، واأ�صبح ال�صوؤال كيف نتعامل 

جميعنا مب�صوؤولية ان�صانية وجمتمعية ل ميكن اأن نلقيها على اجلانب 

احلكومي فقط.

فوفق ما ك�صف عنه الفريق الوطني الطبي ملكافحة »كورونا« يف 

 2292 هناك  املا�صية،  اجلمعة  يوم  م�صاء  عقد  �صحفي  موؤمتر  اآخر 

ا عادوا من ايران خالل �صهر فرباير، ومل يخ�صع منهم للفح�س  �صخ�صً

الطبي �صوى 310 �صخ�س، اأي اأن هناك نحو 1982 �صخ�صا مازالوا 

كم�صابني  جميعهم  مع  نتعامل  ان  ميكن  ل  وبالطبع  فح�س،  دون 

مفرت�صني، لكن قدومهم من واجهة ينت�صر فيها املر�س رفعت بدورها من 

امكانية وجود م�صابني حمتملني بينهم -متاًما كما حدث مع العائدين 

من ال�صني-، اأما حتديد ال�صابة من عدمها فيبقى اأمرا ل حت�صمه �صوى 

الت�صرف  على  ن�صجعهم  ان  هو  اليوم  ودورنا  الطبية،  الفحو�صات 

املجتمعي،  وحميطهم  واحبائهم  انف�صهم  اإزاء  ان�صانية  مب�صوؤولية 

وعدم  الطبية،  التعليمات  واتباع  ال�صحية  ال�صلطات  لدى  والت�صجيل 

تعري�س انف�صهم للم�صاءلة القانونية، فلي�س كل النا�س بذات ال�صتعداد 

ان  العتبار  يف  اخذنا  اإذا  خ�صو�صا  ال�صحي،  العزل  لفكرة  النف�صي 

الكثري من الأفراد يف هذا العامل ي�صعرون اأن احتمالية ا�صابتهم مبر�س 

املجتمعي،  للنبذ  ال�صحي، يعر�صهم  للعزل  للخ�صوع  معٍد، واحلاجة 

باتوا معزولني �صحًيا،  باأنهم  املجتمعي  اإذا عرف حميطهم  خ�صو�صا 

وهذا ما عربرّ عنه اأول حالة مت اكت�صاف ا�صابتها بكورونا يف البحرين 

هل  وال�صوؤال:  الجتماعي،  التوا�صل  مواقع  عرب  �صورته  انت�صار  بعد 

العار املجتمعي؟ بالطبع ل، لكن  الإ�صابة بفريو�س »كورونا« يجلب 

حتكم  ذهنًيا  تعاطًيا  �صنعا  بـ»كورونا«  والإعالمي  العاملي  الهتمام 

لكون  بالزدراء  ي�صعر  بحرينًيا  �صاًبا  جعل  ما  وهو  اخلوف،  اأطرافه 

�صورته،  انت�صار  بعد  بكورونا  م�صاب  انه  عرف  قد  املحلي  جمتمعه 

وهذا ما يدفعنا للتاأكيد على اأهمية احرتام اخل�صو�صية، وحتديًدا يف 

حالت املر�س، وهو ما يجب اأن نوؤمن به نحن -اأفراد جمتمع- قبل ان 

نطالب اأجهزة الدولة ب�صمانه ملن عادوا من اإيران موؤخًرا ومل يخ�صعوا 

للفحو�صات.

كذلك امل�صوؤولية املجتمعية والوطنية التي �صعر بها جمموعة من 

ايران، وي�صل عددهم اىل  املواطنني املوجودين حالًيا يف  اإزاء  النواب 

نحو 1300 �صخ�س، وطالبوا الأجهزة املعنية ب�صرورة اإعادتهم اىل 

وطنهم البحرين وتوفري �صبل الرعاية ال�صحية الالزمة لهم، وهو مطلب 

ل يختلف حوله اثنان -وفق طاقة وجاهزية طبية مالئمة، واإجراءات 

الوقت نف�صه ت�صمن �صالمة املجتمع-،  �صحية ت�صمن �صالمتهم، ويف 

ا على النواب الوقوف اليوم  هذه امل�صوؤولية املجتمعية ذاتها حتتم اأي�صً

جلانب م�صلحة املجتمع باأكمله، وحث املواطنني الذين عادوا من ايران 

خالل فرباير على الت�صجيل وجدولة فحو�صاتهم الطبية.

الُبعد الأخر هو ربط البع�س ما بني اإح�صا�س املجتمع بالقلق من 

القلق لدى  اأفراد �صعروا ان حالة  الطائفي، فهناك  الُبعد  املر�س وبني 

كون  طائفي؛  بتحامل  ترتبط  البحرين  اىل  املر�س  من و�صول  النا�س 

العائدين من ايران ينتمون لطائفة حمددة، وهذا ربط غري واقعي ل 

يتحدث به �صوى �صيق الأفق الذي يريد ان ي�صعر بالغ�صب مع نف�صه، 

العراق وايران بهدف زيارة مواقع دينية، وكان  النا�س  فلطاملا ق�صد 

و�صيبقى دائما هناك احرتام جمتمعي للخ�صو�صية املذهبية، واآخر ما 

يحتاجه البحرينيون على اختالف طوائفهم اأن ميلي عليهم اأحد درو�ًصا 

بالت�صامح وتقبرّل الآخر واحرتام عباداته وهم الذين يتقبلون اجلميع، 

مع  بالتعاطي  اليرانية  الدولة  �صلوك  من  هو  احلقيقي  ال�صتياء  لكن 

مر�س متف�ٍس، وتاأخرها بالك�صف عن وجود حالت م�صابة به، وهذا 

�صجلت يف  التي  احلالت  جميع  باأن  ت�صبرّب  الذي  هو  اليراين  التكتم 

دول خليجية كانت عائدة من ايران ولي�س من دول اأخرى ينت�صر فيها 

املر�س، كذلك �صلوك بع�س احلمالت التي تنظم ال�صفر اىل اأماكن دينية 

املتاأخر  ايران  اإعالن  بعد  تنظيم رحالت حتى  عن  تعلن  بقيت  والتي 

منع  البحرينية  ال�صلطات  وقرار  باملر�س،  م�صابة  حالت  وجود  عن 

ال�صفر اىل ايران، وهو ما �صكل حتدًيا �صريًحا مل يكرتث لو�صع املجتمع 

البحريني بكل طوائفه مبواجهة مع مر�س معٍد، وال�صوؤال هو هل ميكن 

فر�صيات  نحو  والذهاب  يربره،  ما  له  بقلق  �صعر  اإذا  املجتمع  لوم 

التحامل الطائفي، ول ميكن لوم الدولة اليرانية التي اأ�صررّت ب�صعبها 

ا هل ل ميكن لوم احلمالت املخالفة التي ل يعنيها �صيء  وزوارها؟ اأي�صً

واقعًيا  يبدو  ل  لذلك  مقاعد؟  بيع  �صوى  للحمالت  الديني  الطابع  من 

الفريو�س هو عدو  اإن  الواقع يقول  فيما  الو�صع وجًها طائفًيا  اإعطاء 

الإن�صان.

اليوم لدينا جميًعا م�صوؤولية جمتمعية ل يتحملها املواطن فقط، 

ا املقيم الذي نحتاج ان ن�صل اإليه بثقافته ولغته ودور عبادته  بل اي�صً

فاليوم  املجتمع،  هذا  �صالمة  بتعزيز  ون�صركه  وجتمعاته،  وانديته 

�صلوكية،  ا  اي�صً بل  فح�صب،  طبية  عملية  لي�صت  »كورونا«  مكافحة 

بكميات  �صلعة  ون�صرتي  التب�صع  بق�صد  متجر  اىل  نذهب  فعندما 

اأ�صعاف حاجتنا الواقعية، فنحن نحرم الآخرين من حقهم باحل�صول 

ا�صاعات  اىل  ل  تتحورّ واقعية  غري  ملخاوف  الباب  ونفتح  عليها، 

وفق  ولي�س  »الرهاب«  بعقلية  ع  تب�صرّ م�صتهلك  �صنعها  وتف�صريات 

حاجته الواقعية.

�صلمان  الأمري  امللكي  ال�صمو  �صاحب  كلمات  اأمامنا  لن�صع  اأخرًيا، 

بن حمد اآل خليفة ويل العهد، كلنا جنود يف �صاحة املواجهة للحد من 

انت�صار»كورونا«، وحتًما عدونا اليوم هذا الفريو�س، ولي�س امل�صابني 

به.

يف �إطار �جلهود �لوطنية ملكافحة »كورونا«.. حمافظ �لعا�صمة:

�إيقاف �ملاآمت �حل�صينية الأن�صطتها حترك م�صوؤول يعك�س روح �اللتز�م

خليفة  اآل  عبدالرحمن  بن  ه�صام  ال�صيخ  اأعرب 

املاآمت،  حمافظ العا�صمة عن �صكره وتقديره لإدارات 

التي قررت وقف كافة الأن�صطة الدينية والجتماعية 

بها ملدة اأ�صبوعني، ا�صتجابة للدعوة بوقف التجمعات 

التي  الجتماعية  امل�صوؤولية  من  وانطالًقا  العامة، 

ت�صتدعي اللتزام مبا تفر�صه امل�صلحة الوطنية العليا 

انت�صار فريو�س  للحد من  املقدرة  الوطنية  واجلهود 

كورونا.

والذي  امل�صوؤول،  التحرك  بهذا  املحافظ  واأ�صاد 

الوطنية  اجلهود  منظومة  يف  رئي�صًيا  جزًءا  يعترب 

كورونا،  فريو�س  انت�صار  مكافحة  اأجل  من  احلميدة 

اإىل  نتطلع  والتي  الإجراءات  هذه  اأن  اإىل  منوًها 

امتدادها لكافة املاآمت واحل�صينيات، ت�صهم ول �صك يف 

تعزيز الإجراءات الحرتازية والتدابري التي تتخذها 

مملكة البحرين يف اإطار التعامل املجتمعي الفعال مع 

هذه الأزمة التي طالت معظم دول العامل.

اجتماًعا  تراأ�س  قد  العا�صمة  حمافظ  وكان 

تن�صيقًيا بني اأع�صاء هيئة املواكب احل�صينية وروؤ�صاء 

حمافظة  �صرطة  مديرية  عام  مدير  بح�صور  املاآمت، 

والتوعية  التن�صيق  �صبل  يف  للبحث  العا�صمة 

وتعاون  تكاتف  اأن  املحافظ  اأكد  حيث  املطلوبة، 

مفهوم  يف  ي�صب  الدينية،  املنا�صبات  على  القائمني 

التوعية املجتمعية التي ين�صدها اجلميع، منوًها اإىل 

اأن اجلهود امل�صرتكة بني اجلهات ذات العالقة، تعك�س 

املظهر احل�صاري الذي تتمتع به البحرين.

ويف �صياق مت�صل، اأكد احل�صور اأن هذه اللقاءات، 

متثل �صعًيا حمموًدا لتعزيز التعاون والتن�صيق بني 

املنا�صبة  والبيئة  الأجواء  لتوفري  املعنية  اجلهات 

لإجناح املنا�صبات الدينية.

�الأوقاف �جلعفرية تدعو �ملاآمت و�حل�صينيات �إىل جتميد �أن�صطتها

على  القائمني  اجلعفرية  الأوقاف  اإدارة  دعت 

اإدارات املاآمت واحل�صينيات يف خمتلف حمافظات مملكة 

الر�صمية  التوجيهات  تطبيق  �صرورة  اإىل  البحرين، 

والإجراءات ال�صرورية التي اأعلنتها اجلهات الر�صمية 

موؤقت  ب�صكل  الأن�صطة  كافة  تعليق  عرب  املخت�صة، 

وحتى عودة الأمور اإىل طبيعتها يف اأقرب وقت باإذن 

اهلل تعاىل، منوهني يف هذا ال�صدد بالدعوات ال�صادرة 

املاآمت  واإدارات  الأفا�صل  الدين  ورجال  العلماء  عن 

بوقف الفعاليات اجلماعية حتى اإ�صعار اآخر، ودعوة 

التي  اجلميع لتباع التوجيهات ال�صحية ال�صرورية 

ل حتتمل التهاون رعاية ل�صحة و�صالمة املجتمع.

 وقالت الدارة يف بيان: »بالإ�صارة اإىل امل�صتجدات 

فريو�س  تف�صي  خماطر  ب�صاأن  املت�صارعة  ال�صحية 

كورونا امل�صتجد )كوفيد 19(، والإعالن ال�صادر عن 

وزارة الداخلية مبنع كافة التجمعات العامة موؤقًتا، 

الفريو�س،  ملكافحة  الوطني  الطبي  الفريق  وقرارات 

اتخذتها  التي  ال�صرورية  اخلطوات  مع  ومتا�صًيا 

العديد من الدول العربية والإ�صالمية ال�صقيقة، اأهابت 

اإدارات املاآمت  اإدارة الأوقاف اجلعفرية بالقائمني على 

البحرين،  واحل�صينيات يف خمتلف حمافظات مملكة 

والإجراءات  الر�صمية  التوجيهات  تطبيق  ب�صرورة 

املخت�صة  الر�صمية  اجلهات  اأعلنتها  التي  ال�صرورية 

يف هذا ال�صاأن«.

واملاآمت  امل�صاجد  من  العبادة  دور  »ان  واأ�صافت: 

انت�صار  للحد من  فاعلة  م�صاهمة  ت�صاهم  واأنها  ل�صك 

من  والأنف�س  والعباد  البالد  وحماية  الفريو�س،  هذا 

امل�صوؤولية  فاإنه وانطالقا من  لذا  الوباء،  �صريان هذا 

ال�صرورة  فاإن  والقانونية؛  والوطنية  ال�صرعية 

وحتى  موؤقت  ب�صكل  الأن�صطة  كافة  تعليق  حتتم 

اهلل  باإذن  وقت  اأقرب  يف  طبيعتها  اإىل  الأمور  عودة 

ال�صادرة  بالدعوات  ال�صدد  هذا  يف  منوهني  تعاىل، 

املاآمت  واإدارات  الأفا�صل  الدين  ورجال  العلماء  عن 

اآخر ودعوة  اإ�صعار  الفعاليات اجلماعية حتى  بوقف 

التي  اجلميع لتباع التوجيهات ال�صحية ال�صرورية 

املجتمع«.  ل�صحة و�صالمة  رعاية  التهاون  ل حتتمل 

اأي  اأنها �صتقوم باإطالع املاآمت على  واأو�صحت الإدارة 

قرارات اأو تو�صيات يتم اتخاذها من اجلهات املخت�صة 

املنا�صب يف خمتلف  املوقف  لتقدير  يف حينها؛ وذلك 

يف  امل�صاركني  و�صالمة  �صحة  على  حفاظا  الظروف؛ 

الفعاليات الدينية واملجتمع حلني زوال هذا العار�س 

ال�صحي.

اجلميع  لدعوة  الفر�صة  هذه  الإدارة  تنتهز  كما 

واحدة  يدا  والتكاتف  والت�صامن  الوحدة  لتعزيز 

للجميع  منوهني  اأزرا،  اأزره  ي�صد  موحدا  وكيانا 

باأهمية اإعالء الكلمة الطيبة امل�صوؤولة، مثمنني يف هذا 

ال�صدد التوجيهات ال�صامية حل�صرة �صاحب اجلاللة 

املفدى،  البالد  عاهل  خليفة  اآل  عي�صى  بن  امللك حمد 

لدن  من  املتوالية  الكرمية  والتوجيهات  واجلهود 

�صاحب ال�صمو امللكي الأمري �صلمان بن حمد اآل خليفة 

لرئي�س  الأول  النائب  الأعلى  القائد  نائب  العهد  ويل 

اأبناء  جمل�س الوزراء، وتاأكيد �صموه اأن ما يت�صم به 

البحرين من وعي واإدراك هو م�صدر قوة للوطن، لذا 

فهم خري ما نت�صلح به يف املواجهة للحد من انت�صار 

هذا الفريو�س.

ا.. �ل�صالح: �إجازة مدفوعة �الأجر لغري �مل�صابني 14 يوًما �حرت�زيًّ

وحد�ت متنقلة وجمّهزة لفح�س �لعائدين من �إير�ن يف منازلهم
ال�صحة  وزيرة  ال�صالح  �صعيد  بنت  فائقة  قالت 

الوطنية  بكوادرنا  ثقة  على  ال�صحة  وزارة  يف  اإننا 

روحهم  عالًيا  ونثمرّن  الطبي،  بالطاقم  املخل�صة 

على  احلفاظ  اأجل  من  جهًدا  تدخر  ل  التي  الوطنية 

�صحة و�صالمة املواطنني واملقيمني.

واأ�صافت اأنه يف اإطار احلر�س على اأمن و�صالمة 

املجتمع ومنع انت�صار فريو�س كورونا )كوفيد 19( 

تفعيل  ال�صحة  وزارة  بداأت  البحرين،  مملكة  داخل 

عملية الفح�س املتنقلة للمواطنني العائدين من اإيران 

خالل �صهر فرباير.

وزيرة  ال�صالح  �صعيد  بنت  فائقة  واأكدت 

متنقلة  وحدات  باإر�صال  قامت  الوزارة  اأن  ال�صحة 

املعتمدة،  الطبية  املعايري  وفق  جمهزة  للفح�س 

مناطق  اإىل  فريق طبي خمت�س،  لإ�صراف  وخا�صعة 

الذين مت حتديد  اإيران  من  العائدين  املواطنني  �صكن 

على  حفاًظا  الفح�س؛  جدولة  بح�صب  مواعيدهم 

�صحتهم و�صالمتهم و�صالمة املواطنني واملقيمني.

توا�صل  ال�صحة  اأن وزارة  اإىل  الوزيرة  واأ�صارت 

كورونا  فريو�س  مكافحة  يف  املخل�صة  جهودها 

ال�صمو  �صاحب  اأكده  ما  اإىل  ا�صتناًدا   ،)19 )كوفيد 

العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد  بن  �صلمان  الأمري  امللكي 

جمل�س  لرئي�س  الأول  النائب  الأعلى  القائد  نائب 

الوزراء، من اأن اململكة قوية بتكاتف اأبنائها ووحدة 

�صفهم يف مواجهة التحديات كافة.

املتنقلة  الوحدات  اأن  ال�صحة  وزير  واأفادت 

مناطق  يف  املواطنني  مبعاينة  �صتقوم  للفح�س 

�صكنهم، واإجراء الفحو�صات الالزمة لهم باأخذ العينة 

للتاأكد من �صالمتهم من الفريو�س.

من  التاأكد  حال  يف  اأنه  الوزيرة  واأو�صحت 

ف�صيتم منحهم  بالفريو�س  اإ�صابتهم  �صالمتهم وعدم 

والتاأكيد  التوعوية،  والإر�صادات  التعليمات  جميع 

عليهم �صرورة اتباع الإجراءات الحرتازية الوقائية 

املتمثلة يف احلجر املنزيل ملدة 14 يوًما، كما �صيتم 

اإعطاوؤهم اإجازة طبية مدفوعة الأجر ملدة 14 يوًما، 

مو�صحة اأنه �صتكون هناك متابعة لهم من قبل فريق 

طبي خمت�س؛ حفاًظا على �صحتهم و�صالمتهم.

وجدرّدت وزيرة ال�صحة دعوتها جلميع املواطنني 

الإر�صادات  جميع  بتطبيق  اللتزام  واملقيمني 

�صالمة  ل�صمان  الوزارة؛  من  ال�صادرة  والتعليمات 

وما  الحرتازية  الإجراءات  اتباع  و�صرورة  اجلميع 

للمعايري  وفًقا  وقائية  تدابري  من  عنه  الإعالن  مت 

اإيران يف  زار  من  على جميع  ب  يتوجرّ كما  الدولية، 

�صهر فرباير اجلاري البقاء يف مقررّ �صكنهم يف غرفة 

موعد  جلدولة   444 بالرقم  والت�صال  منف�صلة، 

من  لهم  �صتعطى  التي  التعليمات  واتباع  الفح�س 

الختالط  جتنرّب  �صرورة  مع  الطبي،  الفريق  قبل 

بالآخرين.

جميعهم يف حالة م�صتقرة.. �ل�صحة:

ت�صجيل 3 �إ�صابات جديدة بـ»كورونا« يرفع �إجمايل �مل�صابني بالفايرو�س لـ41

ت�صجيل  عن  ال�صحة  وزارة  اأعلنت 

بفريو�س  مل�صابني  جديدة  حالت  ثالث 

بحريني  ملواطن   )19 )كوفيد  كورونا 

ومواطنتني بحرينيتني كانوا قد و�صلوا 

مبا�صرة  غري  جوية  رحالت  طريق  عن 

الدويل،  البحرين  مطار  عرب  اإيران  من 

املختربية  التحاليل  نتائج  تاأكيد  وفور 

اإ�صابتهم بالفريو�س مت نقلهم اإىل اإحدى 

العالج  لتلقي  بالعزل  اخلا�صة  املراكز 

العدد  بذلك  ليبلغ  الالزمة،  والرعاية 

الإجمايل 41 م�صاًبا جميعهم يف حالة 

والرعاية  للعالج  ويخ�صعون  م�صتقرة 

حتت اإ�صراف طاقم طبي متخ�ص�س.

الوحدات  اأن  الوزارة  واأفادت 

وفق  واملجهزة  للفح�س  املتنقلة 

يف  م�صتمرة  املعتمدة  الطبية  املعايري 

اإيران  من  العائدين  املواطنني  معاينة 

بح�صب  مواعيدهم  حتديد  مت  ممن 

فريق  يقوم  حيث  الفح�س،  جدولة 

الفحو�صات  باإجراء  خمت�س  طبي 

وذلك  �صكنهم  مناطق  يف  لهم  الالزمة 

للتاأكد من �صالمتهم وعدم  العينة  باأخذ 

يتم  اأنه  مو�صحة  بالفريو�س،  اإ�صابتهم 

من  التاأكد  يتم  ممن  املواطنني  تزويد 

والإر�صادات  التعليمات  بكافة  �صالمتهم 

ب�صرورة  عليهم  والتاأكيد  التوعوية 

الوقائية  الحرتازية  الإجراءات  اتباع 

 14 ملدة  املنزيل  احلجر  يف  املتمثلة 

طبية  اإجازة  منحهم  يتم  كما  يوًما، 

تتم  كما  يوًما،   14 ملدة  الأجر  مدفوعة 

طبي  فريق  قبل  من  متابعتهم  ا  اأي�صً

ل�صمان �صحتهم و�صالمتهم. خمت�س 

املواطنني  واأكدت على وجوب قيام 

من  اأو  اإيران  من  القادمني  واملقيمني 

اجلاري  ال�صهر  يف  بزيارتها  قاموا 

الت�صال فوًرا على الرقم 444 جلدولة 

�صكنهم  مقر  والبقاء يف  الفح�س،  موعد 

موعد  جدولة  حتى  منف�صلة  غرفة  يف 

التي  التعليمات  واتباع  الفح�س 

الطبي،  الفريق  قبل  من  لهم  �صتعطى 

مع �صرورة جتنب الختالط بالآخرين 

لعائالتهم  للفريو�س  ن�صرهم  لتجنب 

وللمجتمع يف حال اإ�صابتهم به.

توا�صل  اأنها  اإىل  اأ�صارت  كما 

انت�صار  ملكافحة  املتبعة  اإجراءاتها 

�صمان  خالل  من  اململكة  يف  الفريو�س 

الدول  من  القادمني  جميع  متابعة 

فريق  قبل  من  يوًما   14 ملدة  املوبوءة 

اأي  من  خلوهم  من  للتاأكد  متخ�ص�س 

العزل،  باإر�صادات  والتزامهم  اأعرا�س 

الحرتازية  الإجراءات  وتطبيق 

والوقائية من فريو�س كورونا )كوفيد 

والتي  الدولية  املعايري  بح�صب   )19

 اأو�صت بها منظمة ال�صحة العاملية.

https://bit.ly/32ECgr7https://bit.ly/32FS7pe
https://bit.ly/2PzF57whttps://bit.ly/2IdPeCF
https://bit.ly/3chIPEp#
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أكدت اللجنة العليا لش��ؤون الحج والعم��رة، االلتزام بحصة مملكة البحرين 
المقررة في محضر اتفاقية وزارة الحج السعودية والبالغة 4625 حاجًا والذي 
ت��م توقيعه بين كل من بعث��ة مملكة البحرين للح��ج ووزارة الحج والعمرة 
بالش��قيقة الس��عودية. وأعلنت أن آخر موعد لالنتهاء من إجراءات تس��جيل 
الحجاج عن طريق المسار اإللكتروني هو نهاية شهر شعبان المقبل، مؤكدة 

أي أجراءات بعد هذا التاريخ تعد مخالفة إدارية.
وأهابت اللجنة بالمواطنين الراغبين في أداء مناس��ك حج هذا العام س��رعة 
التس��جيل لدى الحمالت المرخصة قبل نهاية ش��عبان تفاديًا ألي تعطيل أو 

إلغاء يطالهم بسبب عدم االلتزام بمواعيد انتهاء فترة التسجيل اإللكتروني 
المقررة من قبل وزارة الحج السعودية.

وش��ددت على أهمية التزام المواطنين والمقيمين الراغبين بأداء مناس��ك 
الحج للعام الجاري 1441ه� بتعليمات واش��تراطات وزارة الصحة حفاظًا على 
س��المتهم أثناء الس��فر والتنقالت وأخ��ذ التطعيمات الالزم��ة والعمل وفق 
التعليم��ات التي من ش��أنها رفع مس��توى مناعتهم واالهتم��ام بنظافتهم 
الش��خصية. ووجهت اللجنة كاف��ة الحمالت المرخصة إلى ض��رورة االلتزام 
بالقواني��ن والتعليمات الصادرة عن وزارة الح��ج والعمرة بالمملكة العربية 

الس��عودية، الفتة إلى أن بعثة مملكة البحري��ن للحج ملتزمة بكافة مواعيد 
تس��جيل بيانات الحجاج في المس��ار اإللكتروني السعودي في نهاية شعبان 
المقب��ل. جاء ذلك خ��الل االجتماع األول للجنة العليا لش��ؤون الحج والعمرة 
برئاسة وزير العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف رئيس اللجنة العليا الشيخ 
خالد ب��ن علي آل خليفة. وأك��د أعضاء اللجنة العليا لش��ؤون الحج والعمرة 
أهمية التعاون المثمر بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية في 
مجال خدمة حجاج بيت اهلل الحرام، مش��يدين بتحس��ين مس��توى الخدمات 
الطبي��ة المقدم��ة للحجيج س��واء في مكة المكرمة أو المش��اعر المقدس��ة 
والجه��ود المبذول��ة م��ن قبل كاف��ة المستش��فيات العامة التابع��ة لوزارة 
الصحة الس��عودية. وناقشت اللجنة العليا لش��ؤون الحج والعمرة عددًا من 
الموضوع��ات المدرجة على جدول أعمالها حي��ث عرض رئيس بعثة مملكة 
البحرين للحج عدنان القطان، تقريرًا موجزًا لمس��تجدات موسم الحج الجاري 
والتي نوقشت مع مختلف الجهات ذات العالقة بالمملكة العربية السعودية 
خ��الل الزيارة التنس��يقية التي قام بها وفد من البعث��ة مؤخرًا لالطالع على 
مستجدات موسم الحج وتوقيع كافة العقود الخدمية واالطالع على القرارات 
اإلداري��ة والتقنية المس��تحدثة في المس��ار اإللكتروني، ومناقش��ة تطوير 
المراف��ق في مش��عر عرفات ونوعي��ة الخدمات المقدمة في بقية المش��اعر 
من حيث المس��احة والخي��ام واإلعاش��ة والمواصالت. كما ش��ددت اللجنة 
على ضرورة االلتزام باس��تخراج التصاريح الالزمة للحجاج من خالل المس��ار 
اإللكتروني وأنه س��يمنع أي ش��خص يلبس رداء اإلحرام من دخول األراضي 
الس��عودية ما لم يحصل على ترخيص معتمد صادر من النظام اإللكتروني 
الس��عودي وذلك طيلة موس��م الحج. وأقرت اللجنة بعد الدراس��ة والتحقق 
جدول مخالفات حمالت الحج في الموسم الماضي 1440ه� والذي عرض ما 
تقدمت به اللجان العاملة في البعث��ة من تجاوزات ومخالفات إدارية وأمنية 

وفنية، حيث تم إنذار 7 حمالت بشكل نهائي وتنبيه 5 حمالت.
وق��دم الوزي��ر رئيس اللجن��ة العليا ش��كره، إلى كافة الحم��الت المنضبطة 
بالتعليمات واإلجراءات والبالغ عددها 43 حملة، كما أشاد بالدور التوجيهي 

والرقابي الذي تضطلع به اللجان العاملة في البعثة.
وأكد أهمية محافظة الحمالت على المس��توى الالئق من االنضباط وتقديم 
أفضل الخدمات التي تتناسب مع هذه الشعيرة المباركة وتسهم في تقديم 

الصورة المشرفة لمملكة البحرين.
ودعم��ا لخفض أس��عار حمالت الح��ج، تواصل اللجن��ة اس��تثنائها باندماج 
الحمالت المؤقت لموسم حج هذا العام بغرض تسهيل اإلجراءات مع ضرورة 
التأكيد على االلتزام بتقديم أفضل الخدمات لحجاج بيت اهلل الحرام ومراعاة 
ألسعار أداء هذه الش��عيرة العظيمة، مع التأكيد على وجوب حصر استخدام 

الترخيص في أداء مناسك الحج وزيارة المسجد النبوي الشريف فقط.
كم��ا وافقت اللجنة على مش��روع كفالة حاج والذي دش��نه صن��دوق الزكاة 
والصدق��ات الع��ام الماض��ي ضمن خطت��ه التش��غيلية خدم��ة للمواطنين 
المس��تفيدين من خدمات الصندوق ممن لم يسبق لهم الحج ليتمكنوا من 
أداء هذا الركن العظيم. من جهة أخرى، أوضح الوكيل المس��اعد للش��ؤون 
اإلسالمية د. محمد القطان أن قسم شؤون الحج والعمرة ومن خالل التزامه 
بالتعليم��ات الص��ادرة في الق��رار الوزاري رق��م 21 بتنظيم ش��ؤون العمرة 
والصادر في عام 2017، باش��ر بتوفيق أوضاع حمالت العمرة مع مستجدات 
الق��رار الصادر وتفعي��ل الزيارات الميدانية للكش��ف على مق��رات الحمالت 
وتنظي��م عملي��ة الترخي��ص. وت��م االنتهاء من جمي��ع الطلب��ات المقدمة 
للحصول على ترخيص حملة عم��رة، وعليه بلغ عدد حمالت العمرة الجديد 
منذ صدور القرار 68 حملة ليصل إجمالي عدد الحمالت المرخصة إلى 162 

حملة واليزال العمل جاريًا إلنهاء إجراءات 116 حملة جديدة.
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 »الصحة«: تفعيل عملية الفحص 
المتنقلة للمواطنين العائدين من إيران

قالت وزيرة الصحة فائق��ة الصالح، إن الوزارة بدأت 
ف��ي تفعي��ل عملية الفح��ص المتنقل��ة للمواطنين 
العائدي��ن م��ن إيران خالل ش��هر فبراي��ر، في إطار 
الح��رص على أمن وس��المة المجتمع ومنع انتش��ار 

فيروس كورونا )كوفيد 19( داخل مملكة البحرين.
وأضاف��ت الصالح: »نحن على ثقة بكوادرنا الوطنية 
المخلص��ة بالطاقم الطب��ي، ونثمن عالي��ًا روحهم 
الوطني��ة التي ال تدخر جهدًا م��ن أجل الحفاظ على 

صحة وسالمة المواطنين والمقيمين«.
وأك��دت أن ال��وزارة قامت بإرس��ال وح��دات متنقلة 
للفح��ص مجهزة وف��ق المعايير الطبي��ة المعتمدة 
وخاضع��ة إلش��راف فريق طبي مخت��ص إلى مناطق 
س��كن المواطنين العائدين من إي��ران والذين تم 
تحديد مواعيدهم بحس��ب جدول��ة الفحص، حفاظًا 
عل��ى صحته��م وس��المتهم وس��المة المواطني��ن 

والمقيمين.
وأش��ارت إل��ى أن وزارة الصح��ة تواص��ل جهوده��ا 

المخلصة في مكافحة الفيروس، استنادًا إلى ما أكده 
صاح��ب الس��مو الملكي األمير س��لمان بن حمد آل 
خليفة ولي العهد نائ��ب القائد األعلى النائب األول 
لرئي��س مجلس الوزراء بأن المملك��ة قوية بتكاتف 
أبنائها ووحدة صفهم في مواجهة كافة التحديات.

وأفادت وزير الصحة بأن الوحدات المتنقلة للفحص 
س��تقوم بمعاين��ة المواطنين في مناطق س��كنهم، 
وإجراء الفحوصات الالزمة له��م بأخذ العينة للتأكد 

من سالمتهم من الفيروس.
وأوضح��ت أنه في حال التأكد من س��المتهم وعدم 

إصابتهم بالفيروس سيتم إعطاؤهم كافة التعليمات 
واإلرشادات التوعوية والتأكيد عليهم بضرورة اتباع 
اإلج��راءات االحترازية الوقائي��ة المتمثلة في الحجر 
المنزلي لمدة 14 يومًا، كما س��يتم إعطاؤهم إجازة 
طبي��ة مدفوعة األج��ر لمدة 14 يوم��ًا، موضحة أنه 
س��تكون هن��اك متابعة له��م من قب��ل فريق طبي 

مختص حفاظًا على صحتهم وسالمتهم.
المواطني��ن  لجمي��ع  دعوته��ا  الوزي��رة  وج��ددت 
والمقيمي��ن االلت��زام بتطبي��ق كاف��ة اإلرش��ادات 
والتعليم��ات الصادرة م��ن الوزارة لضمان س��المة 
الجميع وضرورة اتب��اع اإلجراءات االحترازية، وما تم 
اإلعالن عنه من تدابير وقائية وفقًا للمعايير الدولية، 
كما يتوجب على جميع من زار إيران في شهر فبراير 
الجاري البقاء في مقر س��كنهم ف��ي غرفة منفصلة، 
واالتص��ال بالرق��م 444 لجدول��ة موع��د الفح��ص 
واتباع التعليمات التي ستعطى لهم من قبل الفريق 

الطبي، مع ضرورة تجنب االختالط باآلخرين.

»الصحة«: تسجيل 3 حاالت جديدة 
بـ»كورونا« يرفع العدد اإلجمالي لـ41 مصابًا

أعلن��ت وزارة الصحة عن تس��جيل 3 حاالت جدي��دة لمصابين بفيروس 
كورون��ا )كوفيد 19( لمواطن بحرين��ي ومواطنتين بحرينيتين كانوا قد 
وصلوا عن طريق رحالت جوية غير مباشرة من إيران عبر مطار البحرين 

الدولي.
وفور تأكيد نتائج التحاليل المختبرية إصابتهم بالفيروس تم نقلهم إلى 
أحد المراكز الخاصة بالع��زل لتلقي العالج والرعاية الالزمة، ليبلغ بذلك 
العدد اإلجمالي 41 مصابًا جميعهم في حالة مستقرة ويخضعون للعالج 

والرعاية تحت إشراف طاقم طبي متخصص.
وأف��ادت الوزارة أن الوحدات المتنقل��ة للفحص والمجهزة وفق المعايير 
الطبية المعتمدة مس��تمرة في معاينة المواطني��ن العائدين من إيران 

ممن تم تحديد مواعيدهم بحس��ب جدولة الفح��ص، حيث يقوم فريق 
طبي مختص بإجراء الفحوصات الالزمة لهم في مناطق س��كنهم وذلك 

بأخذ العينة للتأكد من سالمتهم وعدم إصابتهم بالفيروس.
وأوضح��ت أن��ه يتم تزوي��د المواطنين ممن يتم التأكد من س��المتهم 
بكافة التعليمات واإلرش��ادات التوعوية والتأكي��د عليهم بضرورة اتباع 
اإلجراءات االحترازية الوقائية المتمثلة في الحجر المنزلي لمدة 14 يومًا، 
كما يتم منحهم إجازة طبية مدفوعة األجر لمدة 14 يومًا، كما تتم أيضًا 

متابعتهم من قبل فريق طبي مختص لضمان صحتهم وسالمتهم.
وأكدت وزارة الصحة وجوب قي��ام المواطنين والمقيمين القادمين من 
إي��ران أو من قاموا بزيارتها في الش��هر الجاري االتصال فورًا على الرقم 

444 لجدولة موعد الفحص، والبقاء في مقر س��كنهم في غرفة منفصلة 
حتى جدولة موعد الفحص واتباع التعليمات التي ستعطى لهم من قبل 
الفري��ق الطبي، مع ض��رورة تجنب االختالط باآلخرين لتجنب نش��رهم 

للفيروس لعائالتهم وللمجتمع في حال إصابتهم به.
وأش��ارت »الصحة«، إلى أنها تواصل إجراءاتها المتبعة لمكافحة انتشار 
الفي��روس ف��ي المملكة من خالل ضم��ان متابعة جمي��ع القادمين من 
ال��دول الموب��وءة لمدة 14 يوم��ًا من قبل فريق متخص��ص للتأكد من 
خلوهم من أي أعراض والتزامهم بإرش��ادات العزل، وتطبيق اإلجراءات 
االحترازي��ة والوقائية من فيروس كورونا )كوفيد 19( بحس��ب المعايير 

الدولية والتي  أوصت بها منظمة الصحة العالمية.

 4625 حصة البحرين للحج.. 
ونهاية شعبان آخر موعد للتسجيل اإللكتروني
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إدارات المآتم: وقف األنشطة الدينية 
واالجتماعية أسبوعين للحد من »كورونا«

أعلن��ت إدارات مآت��م العج��م الكبي��ر والقص��اب وم��دن وب��ن رجب 
وخدارسون وبن س��لوم واألمير وجنوسان وبن زبر والزهراء بالهملة 
والح��اج عب��داهلل العوينات��ي بالبالد القدي��م، أنها ق��ررت وقف كافة 
األنش��طة الدينية واالجتماعية بها لمدة أسبوعين، استجابة للدعوة 
بوق��ف التجمعات العام��ة وانطالقًا من المس��ؤولية االجتماعية التي 
تس��تدعي االلتزام بم��ا تفرضه المصلح��ة الوطنية العلي��ا والجهود 

الوطنية المقدرة للحد من انتشار فيروس كورونا )كورفيد 19(.
وقال��ت إن مآتمه��م ومؤسس��اتهم الدينية، تراعي وقبل كل ش��يء 
س��المة أبناء مجتمعنا وصحت��ه العامة، وعليه ف��إن تأجيل الفعاليات 
والتجمعات العامة، يعتبر مطلبًا مجتمعيًا يتمسكون به ويحثون عليه 
كافة المآتم والحس��ينيات والتي يجب أن توقف أنشطتها وفعالياتها 
وكاف��ة المناس��بات الدينية واالجتماعي��ة من أجل س��المة البحرين 

وأهلها.
وأك��دت إدارات المآتم أنها انطلقت في قرارها، مس��تندة إلى معايير 
ش��رعية تفرضه��ا المخاط��ر المحتملة من انتش��ار في��روس كورونا 
القات��ل، الذي صار خطرًا يهدد كل المجتمعات في كافة أنحاء العالم، 
وأنهم يؤكدون تمس��كهم بهذا الق��رار والذي يأتي في إطار الجهود 
الوطنية لحماية األرواح وس��المة مجتمعنا البحريني، وهذه مسؤولية 

سيواصلون العمل على النهوض بها من أجل سالمة الجميع.
كما أعلنت حس��ينية الجهرمية، مأتم دشتي، مأتم ولي العصر، مأتم 
اإلمام علي )س��نككي(، مأتم عبد اهلل ترك، مأتم أس��يري، حس��ينية 

السيد جعفر، حسينية السيد حبيب، مأتم العدلية.
وش��ددت هذه المآتم في بيانها على أهمية مراعاة السالمة والصحة 
العام��ة لكافة مرتاديها، ولذلك فإن وقف الفعاليات واألنش��طة خالل 
ه��ذه الفترة، يعتب��ر مصلحة وطني��ة عليا من أجل س��المة مجتمعنا 
البحريني، منوهة إلى أن هذه دعوة لكافة المآتم والحسينيات للسير 
على ذات المنهج، ملتزمين في ذلك بالمعايير الش��رعية والمسئولية 

المجتمعية والمصلحة الوطنية.

 »الجعفرية« تدعو المآتم 
والحسينيات إلى تجميد األنشطة مؤقتًا

أكدت إدارة األوقاف الجعفرية، في بيان أصدرته 
السبت، أنه »باإلشارة إلى المستجدات الصحية 
المتس��ارعة بشأن مخاطر تفشي فيروس كورونا 
المس��تجد )كوفي��د 19(، واإلع��الن الصادر عن 
وزارة الداخلي��ة بمن��ع كاف��ة التجمع��ات العامة 
مؤقتًا، وقرارات الفريق الطبي الوطني لمكافحة 
الفيروس وتماش��يًا مع الخطوات الضرورية التي 
اتخذتها العديد من الدول العربية واإلس��المية 
الجعفري��ة  األوق��اف  إدارة  أهاب��ت  الش��قيقة، 
بالقائمين على إدارات المآتم والحس��ينيات في 
مختل��ف محافظ��ات مملك��ة البحري��ن بضرورة 
واإلج��راءات  الرس��مية  التوجيه��ات  تطبي��ق 
الضروري��ة الت��ي أعلنته��ا الجه��ات الرس��مية 

المختصة في هذا الشأن«.
وأضافت: »إّن دور العبادة من المساجد والمآتم 
الش��ك وأنها تساهم مس��اهمة فاعلة للحد من 
انتش��ار هذا الفي��روس، وحماية الب��الد والعباد 

واألنف��س من س��ريان ه��ذا الوب��اء، ل��ذا فإنه 
وانطالق��ًا من المس��ؤولية الش��رعية والوطنية 
والقانوني��ة ف��إّن الض��رورة تحتم تعلي��ق كافة 
األنش��طة بش��كل مؤق��ت وحتى ع��ودة األمور 
إلى طبيعته��ا في أقرب وقت ب��إذن اهلل تعالى، 
منوهين في هذا الصدد بالدعوات الصادرة عن 
العلم��اء ورجال الدين األفاض��ل وإدارات المآتم 
بوقف الفعاليات الجماعية حتى إشعار آخر ودعوة 
الجمي��ع التب��اع التوجيهات الصحي��ة الضرورية 
التي ال تحتم��ل التهاون رعايًة لصحة وس��المة 

المجتمع«.
وأوضح��ت اإلدارة بأنها س��تقوم بإطالع المآتم 
عل��ى أي ق��رارات أو توصيات يت��م اتخاذها من 
الجه��ات المختص��ة في حينه��ا وذل��ك لتقدير 
الموقف المناسب في مختلف الظروف حفاظًا على 
صحة وسالمة المشاركين في الفعاليات الدينية 

والمجتمع لحين زوال هذا العارض الصحي.

كم��ا تنتهز اإلدارة هذه الفرص��ة لدعوة الجميع 
لتعزيز الوحدة والتضام��ن والتكاتف يدًا واحدة 
وكيان��ًا موح��دًا يش��د أزره أزرًا، منوهين للجميع 
بأهمية إعالء الكلمة الطيبة المسؤولة، مثمنين 
في ه��ذا الص��دد التوجيهات الس��امية لحضرة 
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة 
عاهل الب��الد المفدى حفظه اهلل ورعاه والجهود 
والتوجيهات الكريمة المتوالية من لدن صاحب 
السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة 
ولي العه��د نائب القائ��د األعل��ى النائب األول 
لرئي��س مجلس ال��وزراء، وتأكيد س��موه بأّن ما 
يتس��م به أبن��اء البحرين من وع��ي وإدراك هو 
مص��در قوة للوطن، لذا فهم خير ما نتس��لح به 

في المواجهة للحد من انتشار هذا الفيروس.
سائلين اهلل س��بحانه أن يحفظ مملكة البحرين 
من كل ش��ر ومكروه، وأن يمنّ على المصابين 

بالشفاء العاجل، إنه سميع مجيب الدعاء.

محافظ »العاصمة«: قرار 
المآتم وقف األنشطة بسبب 

»كورونا« تحرك مسؤول

أعرب محافظ العاصمة الش��يخ هش��ام ب��ن عبدالرحم��ن آل خليفة، عن 
ش��كره وتقديره إلدارات المآتم، التي قررت وقف كافة األنش��طة الدينية 
واالجتماعي��ة بها لمدة أس��بوعين، اس��تجابة للدعوة بوق��ف التجمعات 
العامة، وانطالقًا من المس��ؤولية االجتماعية التي تس��تدعي االلتزام بما 
تفرض��ه المصلحة الوطنية العلي��ا والجهود الوطنية المق��درة للحد من 

انتشار فيروس كورونا )كوفيد 19(.
وأش��اد المحافظ بهذا التحرك المس��ؤول، والذي يعتبر جزءًا رئيس��ًا في 
منظوم��ة الجه��ود الوطنية الحميدة من أجل مكافحة انتش��ار الفيروس، 
منوه��ًا إلى أن هذه اإلج��راءات والتي نتطلع إلى امتداده��ا لكافة المآتم 
والحس��ينيات، تس��هم بال ش��ك في تعزيز اإلجراءات االحترازية والتدابير 
الت��ي تتخذها البحرين في إطار التعامل المجتمعي الفعال مع هذه األزمة 

التي طالت معظم دول العالم.
وكان محافظ العاصمة، ترأس اجتماعًا تنسيقيًا بين أعضاء هيئة المواكب 
الحس��ينية ورؤس��اء المآتم، بحض��ور مدير عام مديرية ش��رطة محافظة 

العاصمة للبحث في سبل التنسيق والتوعية المطلوبة.
وأك��د المحاف��ظ أن تكاتف وتع��اون القائمين على المناس��بات الدينية، 
يصب في مفهوم التوعية المجتمعية التي ينشدها الجميع، منوهًا إلى أن 
الجهود المش��تركة بين الجهات ذات العالقة، تعكس المظهر الحضاري 
الذي تتمتع به البحرين. في سياق متصل، أكد الحضور أن هذه اللقاءات، 
تمثل سعيًا محمودًا لتعزيز التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية لتوفير 

األجواء والبيئة المناسبة إلنجاح المناسبات الدينية.

 وزير »العدل«: اتباع إجراءات 
منع »كورونا« واجب أخالقي

قال وزير العدل والش��ؤون اإلسالمية واألوقاف الشيخ خالد بن علي آل 
خليفة عبر حس��ابه الرس��مي في موقع التواصل االجتماعي »تويتر«: 
»الوعي بض��رورة اتباع اإلج��راءات التي تمنع انتش��ار مرض فيروس 
كورون��ا )كوفيد 19(، وتع��رض اآلخرين للعدوى ه��و واجب إخالقي 

والتزام إنساني أمام اهلل وأمام المجتمع وكذلك أمام القانون«.

 محافظ المحرق: تعامل 
احترافي للتصدي لـ»كورونا«

أك��د محاف��ظ المح��رق س��لمان ب��ن هن��دي 
واألهال��ي، التعام��ل االحتراف��ي م��ع فيروس 
كورونا )كوفيد 19(، ال��ذي يعتبر تحديًا أثبت 
للجميع تط��ور مملكة البحرين ورقي خدماتها 

واستعداداتها لكل ما هو طارئ.
ورفعوا الشكر إلى صاحب السمو الملكي األمير 
س��لمان بن حمد آل خليفة ول��ي العهد نائب 
القائ��د األعل��ى النائ��ب األول لرئيس مجلس 
ال��وزراء على متابعة س��موه لكاف��ة اإلجراءات 
واالحت��رازات الطبية والتي بعث��ت الطمأنينة 

للجميع.
جاء ذلك خالل المجلس األس��بوعي لمحافظة 
المح��رق والذي احتف��ل من خالل��ه المحافظ 
واألهال��ي بالي��وم الوطن��ي لدول��ة الكوي��ت 
الش��قيقة، حيث رفع المحاف��ظ تهاني األهالي 
إل��ى الكويت قي��ادة وحكومة وش��عبًا، مؤكدًا 
عمق العالقات والرواب��ط والتكامل في جميع 

المجاالت منذ عهد اآلباء واألجداد.
من جانبه اعتبر رج��ل األعمال الوجيه إبراهيم 
الشيخ، أن المشاريع االقتصادية بين البحرين 
والكويت تعتب��ر أنموذجًا لنجاح الش��راكة في 

القط��اع الخ��اص، بينما تحدث الم��ؤرخ خليل 
المريخي عن تاريخ العالقات وجذورها.

واحتفل األهالي بذكرى اليوم الوطني الكويتي 
متحدثين ع��ن التوأمة البحرينية الكويتية في 
المجال الفني والتعليمي والمش��اريع الصحية، 
معتبري��ن أن الكويت والبحرين بلد واحد بكل 

ما تحمله الكلمة من معنى.
م��ن جانب آخ��ر، أب��دى األهالي اس��تغرابهم 
من الممارس��ات الخاطئة بكورنيش وس��احل 

البس��يتين والذي تم إنشاؤه مؤخرًا، مطالبين 
الجهات المعنية بمراقب��ة هذا المرفق المميز 
وحمايته من العبث الذي طال بعض المنشآت 

والتصرفات غير المسؤولة من قبل البعض.
وأثنى األهالي على س��وق المزارعين الشعبي 
الذي تقيمه مديرية ش��رطة محافظة المحرق 
بالتع��اون م��ع المحافظة وعدد م��ن الجهات، 
مؤكدي��ن أهمية تطويره في المس��تقبل لكي 

يكون متنفسًا لألهالي والمقيمين.

 فريق بحريني تطوعي 
 شبابي متكامل جاهز 

للمساهم في مكافحة »كورونا«

أعلنت مجموعة من ش��باب البحرين تبنتهم جمعية الخالدية الش��بابية، 
الس��بت، عن تش��كيل »فريق الدع��م التطوعي« ضمن مب��ادرة البحرين 
أمانة لمواجهة تهديدات فيروس كورونا )كوفيد 19(، حيث يبدي الشباب 
اس��تعدادهم تطوعيًا لدع��م ال��وزارات الحكومية في جهده��ا لمواجهة 
موج��ات الفيروس. وأكدوا جهوزية الفري��ق للعمل الطوعي بكافه أعضاء 
حتى انتهاء األزمة، تفاعاًل وانطالقًا من توجيهات صاحب الس��مو الملكي 
األمير س��لمان بن حمد آل خليفة ولي العهد النائب األول لرئيس مجلس 

الوزراء بأن البحرين فريق واحد بكل قطاعاته العامة والخاصة واألهلية.
وثمن رئيس جمعية الخالدية الش��بابية إبراهيم راش��د، االهتمام الكبير 
من لدن صاحب الس��مو الملكي ولي العهد النائب األول لرئيس مجلس 
الوزراء ومتابعته الش��خصية وتوجيهات س��موه للجه��ات المعنية التخاذ 
كاف��ة اإلج��راءات االحترازي��ة للوقاي��ة من الم��رض حرصًا على س��المة 
المواطني��ن والمقيمين، باإلضاف��ة إلى إخضاع جميع ال��ركاب القادمين 
من الدول المتفش��ي فيها الفي��روس لفحوصات طبي��ة للتأكد من عدم 
إصابته��م بالمرض، على أن يتم عزله��م لمدة 14 يومًا لمتابعة حالتهم 

الصحية بحسب اإلجراءات الوقائية المتبعة في هذا الشأن.
ودعا الجميع، إلى أهمية اتباع القادمين من الدول المتفشي فيها المرض 
كافة اإلرش��ادات التوعوية، واالتصال بالخط الساخن 444 لطلب الرعاية 
الطبي��ة في ح��ال ظهور األع��راض المصاحبة للمرض خالل ال���14 يومًا 

التالية من عودتهم من هذه الدول.

»العمل« تبلغ ممثلي سفارات العمالة 
الوافدة باإلجراءات الوقائية تجاه »كورونا«

أكدت وزارة العم��ل والتنمية االجتماعية على 
أهمية التعاون والتكامل بين مختلف الجهات 
الرسمية واألهلية والخاصة، للحماية والوقاية 
من في��روس كورونا )كوفيد 19(، حيث التقت 
ممثلي س��فارات العمالة الوافدة في البحرين 
وأبلغته��م باإلج��راءات الوقائي��ة واالحترازية 

تجاه الفيروس.
منطل��ق  م��ن  يأت��ي،  ذل��ك  أن  وأضاف��ت، 
المس��ؤولية الوطنية للحفاظ عل��ى المجتمع 
االحترازي��ة  لإلج��راءات  وتنفي��ذًا  البحرين��ي، 
والتدابي��ر الوقائي��ة الالزم��ة للتص��دي لهذا 

الفيروس ومنع انتشاره.
والتق��ى الوكي��ل المس��اعد لش��ؤون العم��ل 

بالوزارة، أحمد الحايكي، مع ممثلي السفارات 
المعتم��دة بمملك��ة البحري��ن الت��ي لديه��ا 
جالي��ة وعمال في منش��آت القط��اع الخاص، 
وهي س��فارات الهند، وباكس��تان، والفلبين، 
وبنغالديش، والنيبال، وبحث معهم اإلجراءات 

الخاصة بهذا الشأن.
وقام��ت ال��وزارة بتش��كيل فري��ق عم��ل من 
مهندسي ومفتش��ي إدارة التفتيش والسالمة 
المهنية، للقي��ام بزيارات ميدانية لمس��اكن 
والملصق��ات  المنش��ورات  وتوزي��ع  العم��ال 
اإلرشادية والتوعية من أخطار فيروس كورونا 

وكيفية اتخاذ االحتياطات الوقائية.
كم��ا تم بالتع��اون م��ع وزارة الصح��ة تعليق 

اليافط��ات واإلعالن��ات بع��دة لغ��ات بالقرب 
من مس��اكن العمال في المناط��ق الصناعية 
بمختل��ف مناط��ق المملك��ة، والتواص��ل مع 
العمالة الواف��دة من خالل الرس��ائل النصية 
ونشر آخر المس��تجدات واإلجراءات المطلوبة 
لحمايتهم ولتفادي انتشار الفيروس ومكافحته 
بتخصيص مركز طبي وطواقم طبية مؤهلة.

وأثنى ممثلو الس��فارات األجنبي��ة بالخطوات 
العملي��ة واإلجراءات الوقائية التي تم اتخاذها 
للحيلول��ة دون انتش��ار في��روس كورون��ا في 
مواق��ع اإلنت��اج، والح��رص على توفي��ر أجواء 
عمل س��ليمة وصحية للقوى العاملة بمنشآت 

القطاع الخاص.
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 »شؤون األفراد« 
م ورشة   بـ»الداخلية« تنظِّ
حول الذكاء االصطناعي

نظمت إدارة شؤون األفراد بالموارد البشرية في وزارة الداخلية ورشة 
عم��ل بعنوان »الذكاء االصطناعي«، بالتعاون مع الفريق االستش��اري 
لالتص��االت وتقني��ة المعلومات بحض��ور عدد من منس��وبي الموارد 

البشرية بالوزارة.
وتعرف المشاركون، على مفهوم الذكاء االصطناعي وتاريخه ومقارنته 
مع الذكاء البش��ري، كما تضمنت الورشة شرحًا عن الروبوت وأهميته 
في العمل وآخر األجيال المبتكرة في هذا المجال، باإلضافة إلى أهمية 
مج��االت وتطبيقات ال��ذكاء االصطناعي في واقع الحي��اة المعاصرة، 

وأهم المخاوف والقضايا الفلسفية لهذه التقنيات.
وف��ي ختام ورش��ة العم��ل، قام مدي��ر إدارة ش��ؤون األف��راد بتوزيع 

الشهادات على الحضور متمنيًا لهم التوفيق والنجاح.

 »الدفاع المدني« تعقد 
دورة التطهير من األمراض البيولوجية

عق��دت اإلدارة العام��ة للدف��اع المدني، دورة 
التطهي��ر م��ن األم��راض البيولوجي��ة، لفرق 
من الش��رطة النس��ائية، في إط��ار العمل على 
زي��ادة االس��تعداد والجاهزية، وإنش��اء فريق 
احترازي للتعامل مع هذه النوعية من البالغات 

بالتعاون والتنسيق مع األجهزة المعنية.
للخط��ة  اس��تكمااًل  ال��دورة،  ه��ذه  وتعتب��ر 
التطويري��ة للقوى البش��رية ب��اإلدارة العامة 
للدف��اع المدني من خ��الل التركيز على إعداد 
وتأهيل منسوبيها من الجنسين في االستجابة 
للحاالت الطارئة وخاصة حوادث المواد الخطرة 

الكيميائية أو اإلشعاعية أو البيولوجية.

»المباحث«: القبض على 
أشخاص بحوزتهم وصفات 
مزورة لصرف أدوية ممنوعة

صرح مدير ع��ام اإلدارة العامة للمباحث واألدل��ة الجنائية بأن 
شرطة المباحث الجنائية، وبالتعاون والتنسيق مع هيئة تنظيم 
المهن والخدمات الصحية، ألقت القبض على مجموعة أشخاص 
من جنس��يات مختلفة، وبحوزتهم وصف��ات مزورة، تتيح صرف 

أدوية ممنوع تداولها، دون وصفات طبية.
وأوضح أنه فور تلقي اإلدارة بالغًا في هذا الش��أن، تم مباش��رة 
أعم��ال البح��ث والتح��ري والت��ي أس��فرت عن تحدي��د هويات 
المشتبه بهم والقبض عليهم، وتحريز المضبوطات التي كانت 

بحوزتهم.
وأش��ار مدير عام اإلدارة العامة للمباح��ث واألدلة الجنائية إلى 
أنه جاٍر اس��تكمال اإلجراءات القانوني��ة الالزمة، تمهيدًا إلحالة 

المقبوض عليهم إلى النيابة العامة.

 مدير »تنفيذ األحكام«: 
تنظيم الدورات التأسيسية 

يعزز كفاءة الكادر البشري

أكد مدير إدارة تنفيذ األحكام بوزارة الداخلية الش��يخ خالد بن راش��د 
بن عبداهلل آل خليفة، أن تنظيم الدورات التأسيس��ية يأتي تماشيًا مع 
توجيه��ات وزير الداخلية لتعزيز كفاءة الكادر البش��ري في الوزارة بما 

يسهم في تطوير العمل الشرطي والقانوني.
وشهد الشيخ خالد بن راشد آل خليفة، ختام أعمال الدورة التأسيسية 
الثالث��ة لإلدارة وقام بتكري��م المركز األول على ال��دورة المالزم أول 

مبارك الدوسري والمشاركين والمحاضرين فيها.
ونوه إلى أن تعليمات الوكيل المس��اعد للش��ئون القانونية بإش��راك 
أكب��ر عدد من الضب��اط بمختلف اإلدارات في هذه ال��دورات، بمثابة 

نجاح لإلدارة.
وتضمنت الدورة، عدة محاور منه��ا العقوبات والتدابير البديلة وآلية 
عملها، حقوق اإلنس��ان وعالقتها بالقبض وتقييد الحرية، الش��هادة 
أم��ام المحاك��م، وأبرز ما يع��زز دور مأمور الضبط ف��ي تعزيز تطوير 
أداء وإج��راءات مأمور الضبط القضائي وأحدث ما توصلت له الجرائم 

اإللكترونية.
كم��ا تضمنت، التحلي��ل اإلحصائي ودوره في تطوير العمل، األس��اور 
اإللكتروني��ة ودورها في المراقبة اإللكتروني��ة، متابعة تنفيذ األحكام 
الجنائي��ة وتعزيز دوره��ا التطبيقي، اإلعالم اإللكترون��ي وأهميته مع 

محاضرة تطبيقية في تعزيز دور القائد الناجح.

الشيخ: لقاء وزير الداخلية بنخبة من أبناء 
الوطن برهان على تالحم شعب البحرين

أك��د رجل األعمال، ومالك ش��ركة »مونتريال 
للسيارات« إبراهيم عبداهلل الشيخ، أن تأكيد 
وزير الداخلية الفريق أول ركن الش��يخ راشد 
ب��ن عب��داهلل آل خليف��ة على ض��رورة تعزيز 
الروح الوطنية والشراكة المجتمعية وتعويله 
على الروح الوطني��ة التي يتميز بها كل أبناء 
البحرين بمختلف أطيافهم، والتي تهدف إلى 
والزائرين،  والمقيمي��ن  المواطنين  س��المة 
خالل لقائ��ه بنخبة من أبن��اء الوطن، ضمت 
أصح��اب الفضيل��ة علم��اء الدي��ن ووس��ائل 
اإلعالم ورؤس��اء تحرير الصحف والصحفيين، 
وجمعًا م��ن رجال األعمال وأصحاب المجالس 
والوجهاء ورؤساء األندية الرياضية والمراكز 
والجمعي��ات الش��بابية، يبره��ن على تالحم 
ش��عب البحرين في مواجهة المحن واألزمات 

والكوارث«.
وأش��اد الش��يخ، بجهود المملكة في السعي 
»كوفي��د-19«،  كورون��ا  في��روس  الحت��واء 
الس��يما ما يتعلق بالتوجيه��ات الملكية من 
ل��دن حضرة صاحب الجالل��ة الملك حمد بن 
عيسى آل خليفة عاهل البالد المفدى، وجهود 
الحكوم��ة الحثيث��ة برئاس��ة صاحب الس��مو 
الملكي األمي��ر خليفة بن س��لمان آل خليفة 
رئي��س ال��وزراء، والتوجيهات الس��ديدة من 
لدن صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن 
حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد األعلى 
النائب األول لرئيس مجلس الوزراء، من أجل 
اتخاذ اإلج��راءات االحترازي��ة الالزمة للوقاية 
من الفيروس، واتخاذ إجراءات احتواء الموقف 
والمتابع��ة المس��تمرة مع الجه��ات المعنية 
لضمان االلتزام بأقصى درجات المهنية وفق 

المعايير والبروتوكوالت الطبية العالمية.

وأض��اف أن »تل��ك اللق��اءات الوطنية تبعث 
برس��ائل إيجابية أبرزها ب��ث روح الطمأنينة 
والثقة ل��دى الجمي��ع، وتعد مب��ادرة كريمة 
ورائعة من الحكومة ممثلة في وزارة الداخلية 
من أجل دعم جهود المملكة للس��يطرة على 

انتشار فيروس كورونا.
الش��يخ اعتبر أن تلك اللقاءات الوطنية تأكيد 
على حرص الحكومة على الشراكة المجتمعية 
وتكاتف البحرين من مواطنين ومقيمين من 
أج��ل مواجهة التحديات القائمة الس��يما في 
الوق��ت الحاضر وما يتعل��ق بحماية البحرين 

من فيروس كورونا.
وأش��اد بجهود رجال األمن وتضحياتهم من 
أج��ل الحف��اظ على س��المة الجمي��ع وصون 
المكتس��بات الوطنية، مثمنًا جهود الحكومة 
في نش��ر التوعية وتوحيد الجه��ود من أجل 
عب��ور أزم��ة في��روس كورونا بش��كل خاص، 
والتحدي��ات واألزمات العابرة الت��ي تواجهنا 

بوجه عام.
وش��دد الش��يخ على، ضرورة تنفيذ توصيات 
وزي��ر الداخلية وم��ا يتعلق بضرورة اس��تقاء 
المعلوم��ات م��ن مصادرها الرس��مية وعدم 
اس��تخدام وس��ائل التواص��ل االجتماعي في 
بث الش��ائعات المغرضة الت��ي تمس األمن 

والسلم األهلي.
ون��وه إل��ى ض��رورة تع��اون وتكات��ف جميع 
المواطنين والمقيمي��ن، مع النصائح الواردة 
م��ن ال��وزارات الحكومية الس��يما، قوة دفاع 
الداخلي��ة ووزارة الصح��ة،  البحري��ن ووزارة 
وذلك عب��ر اتباع اإلرش��ادات الالزمة للوقاية 
من المرض وتحمل المس��ؤولية االجتماعية 
باإلبالغ ع��ن الح��االت المصابة والمش��تبه 

فيها.
الوطني��ة  اللجن��ة  بجه��ود  الش��يخ  وأش��اد 
لمواجهة الكوارث الس��يما م��ا يتعلق بتتابع 
مستويات االس��تعداد والجاهزية لمنع تفشي 
في��روس كورون��ا، وما تقدمه م��ن معلومات 
ونصائ��ح للمواطنين والمقيمي��ن، وإعالنها 

اإلبقاء على حالة االنعقاد الدائم.
ونوه الشيخ، بجهود الفريق الوطني للتصدي 
لفي��روس كورون��ا، وال��ذي يعمل عل��ى مدار 
الس��اعة من أج��ل مصلحة الوطن وس��المة 

المواطنين والمقيمين.
ودعا الش��يخ الجميع إلى تطبيق اإلرش��ادات 
الت��ي تطلقه��ا الحمل��ة الوطني��ة لمكافح��ة 
الفي��روس، لتف��ادي انتش��اره ف��ي المملكة، 
مؤكدًا أهمية أخ��ذ المعلومات من مصدرها 
الصحيح، مشددًا على أن تلك المواقف تؤكد 
قوة وعزيمة وصالبة ووحدة ش��عب البحرين 

في تجاوز وعبور األزمات العابرة.

إبراهيم الشيخ 

وفاة بحريني تدهورت دراجته 
النارية على أحد شوارع سترة

أعلن��ت وزارة الداخلية عب��ر موقع التواصل االجتماع��ي »تويتر«، عن 
وفاة بحريني »23 عامًا«، إثر تدهور دراجته النارية، على أحد ش��وارع 

منطقة سترة، والجهات المختصة قامت باتخاذ الالزم.

 أسرة األدباء والكتاب تنتخب 
مجلس إدارتها الجديد.. وبوهندي رئيسًا

عقدت أسرة األدباء والكتاب اجتماع الجمعية 
جدي��د  إدارة  مجل��س  النتخ��اب  العمومي��ة 
للعامي��ن 2020-2021 وذلك مس��اء األحد 

الماضي بمقر األسرة.
وبع��د مناقش��ة التقريرين األدب��ي والمالي 
أجري��ت عملي��ة االنتخاب��ات بحض��ور ممثل 
هيئ��ة البحرين للثقافة واآلثار األس��تاذ حمد 

الموسى.
وق��د جاءت نتيج��ة انتخابات مجل��س اإلدارة 

على النحو التالي:
الشاعر إبراهيم بوهندي/ رئيسًا.

د.علوي الهاشمي/ نائبًا للرئيس.
د.راشد نجم/ األمين العام.

د.صفاء العلوي/ رئيسًا للجنة العالقات العامة 
واإلعالم.

د.عبدالقادر المرزوقي/ رئيسًا للجنة الطباعة 
والنشر.

الشاعر كريم رضي/ رئيسًا للجنة الثقافية.

الشاعر عبداهلل زهير/ مقررًا إداريًا.
الشاعر حسين أبوصفوان/ عضوًا إداريًا.

الروائية ندى نسيم/ عضوًا إداريًا.
المترجم محمد المبارك/ عضوًا احتياطيًا.

يُذك��ر أن اجتماع الجمعية العمومية ألس��رة 
األدباء والكتاب أتى بعد احتفاليتها الحاشدة 

الحضور في ديس��مبر الماضي بمناسبة مرور 
خمس��ين عامًا على تأسيس��ها تح��ت عنوان 
»الكلمة في يوبيلها الذهبي«، والتي شهدت 
تكري��م أعضائه��ا المؤسس��ين وع��ددٍ من 
الش��خصيات والمؤسس��ات الداعمة لها في 

مسيرتها الثقافية واألدبية.
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أغلب ما يمكنك الوصول إليه على الشبكة العنكبوتية »اإلنترنت« 
في سياق الحبال األثيرية ما يتعلق بطرق قطعها وهي مسألة ال 
تعني بالضرورة قطع العالقات فهناك فهم مغلوط حولها هنا

د. إنتصار البناء

ماذا لو...؟
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فاطمة الصديقي

من القلب

 حرب عالمية ثالثة
يشنها فيروس كورونا

في��روس كورونا اجت��اح معظ��م دول العال��م، خرج 
م��ن الصين لتص��دره لنا كما اعت��ادت أن تصدر لنا 
الكثي��ر من البضائع والس��لع الكبيرة والخفيفة، هذا 
الفي��روس اجت��اح الحدود دون جواز س��فر ليس��تقر 
في أجس��اد مواطني كثير من ال��دول لتبدأ المعاناة 

والخوف والقلق.
 أن��ا ال أتهك��م عل��ى الش��عب الصين��ي أو الحكومة 
الصيني��ة، وال ألق��ي اللوم عليهما فهذه فيروس��ات 
طبيعي��ة موج��ودة، وبالتأكيد م��ن الصعب التحكم 
بها أو القضاء عليها بس��هولة، ولكن أن ينتشر هذا 
الفيروس بهذه الطريقة ويكبد خس��ائر ضخمة من 
األرواح واألموال فهذه كارثة كبرى تعد حربًا عالمية 
ثالث��ة يش��هدها العالم في ترق��ب وتوجس النتهاء 

حرب الفيروسات على الشعوب جميعًا. 
شبح كورونا وصل البحرين عن طريق إيران،

أنا ال ألوم الشعب اإليراني أيضًا فهو متضرر بصورة 
خيالية ال أملك غير أن أقول كان اهلل في عون الشعب 
اإليران��ي ال��ذي ال ي��زال يدفع ثمن متاج��رة النظام 
اإليراني بأرواح الش��عب وبمكتسباته، نعم، فالنظام 
اإليران��ي ال يهت��م إال بميليش��يات اإلره��اب يغدق 
عليها نصيب األس��د م��ن ميزانية الدول��ة من أجل 
اإلرهاب وتصديره لدول المنطقة، ال يعبأ وال يلتفت 
إلى الش��عب الضائع والحائر بين حقوقه واضطهاد 
الحكوم��ة. ملفات كثيرة عالقة تعلق مصير الش��عب 
اإليران��ي بها، ملف الفق��ر وتدني التعلي��م والعالج 
والبطال��ة، ميزاني��ة الدول��ة ال تس��خر إال للخ��راب 
والح��روب وهذا ما آل إليه حال الش��عب اإليراني في 
مواجهة ش��بح كورونا. لم تس��تعد إيران ولم تسخر 
أولوياتها لصد الوباء. فالحكوم��ة اإليرانية تتقاذف 
بالشعب من كل حدب، ومع ذلك ومع سلب الحقوق 

تريد الحكومة اإليرانية من الشعب اإليراني أن يؤيد 
االنتخاب��ات ويعمل على نجاحها ب��ل ويثق بالنظام 

والحكومة. 
فيروس كورونا س��الح مخيف فتاك لمن يريد تدمير 
األم��م ونهب خيراتها، وصل لكثي��ر من دول العالم 
ومملك��ة البحرين متضررة بما تصدره لنا إيران من 
وباء فتاك جعلنا نخاف حتى مع من يجلس معنا.. منذ 
أيام جلس بجانبي ف��ي الطائرة رجل يلبس كمامة، 
أخرج من حقيبته مناديل مطهرة، وأخذ يمس��ح كل 
ش��يء، الكرسي من فوق إلى تحت وجوانب الكرسي 
والطاول��ة، ول��م يجلس حتى عقم الم��كان بطريقة 
ترضيه، تس��مرت للحظات عل��ى حرصه على صحته 
وخوف��ه من ش��بح كورونا، وكنت في ح��ال من يرى 
وال يرى، لم أتعجب، ولن أقول إنه الوس��واس، وإنما 
الوقاية خير من العالج، وهكذا نحاول أن نقي أنفسنا 

حفاظًا على صحتنا وصحة اآلخرين.

* كلمة من القلب:
صاح��ب الس��مو الملكي األمير س��لمان بن حمد آل 
خليفة ولي العهد نائب القائ��د األعلى النائب األول 
لرئي��س مجل��س ال��وزراء، ق��ام بمب��ادرات نثمنها، 
السيما حرص س��موه على الحد من انتشار المرض 
من خالل توعية مكثفة مس��تمرة بجانب قرار سموه 
ف��ي تعطيل الم��دارس والجامعات لمدة أس��بوعين 
فه��و بالتأكيد قرار حكيم، ولكن يبقى بعد ذلك دور 
المجتمع في محاربة تفشي المرض وصده من خالل 
العمل بكل ما جاء م��ن توعية وتثقيف والتكاتف مع 
الحكومة – جميعن��ا – والعمل بكل ما يأتي من قرار 
في هذا الش��أن ألننا في قارب واحد فلندفعه إلى بر 

األمان معا لنكون يدًا واحدة من أجل الوطن.

 »كورونا« 
الذي مازلنا نجهله

يوشك فيروس كورونا »كوفيد 19« أن يتحول إلى 
وب��اء كوني يهدد الكرة األرضية كاملة. حالة الهلع 
التي يس��ببها انتش��اره غير القاب��ل للضبط بدأت 
ته��دد االقتصاد العالم��ي ف��ي أدق تفاصيله. أحد 
التقاري��ر الدولي��ة تحدثت أن انتش��ار الفيروس قد 
يؤدي إلى أضرار اقتصادية كبيرة مش��ابهة لنتائج 
األزمة االقتصادية التي ضربت العالم سنة 2008. 
ولذلك فإن »كوفيد 19« لم يعد في نطاق المرض 
بل أصبح أزمة عالمية تحاول أكثر من جهة التدخل 

لردع اكتساحه.
يعيد وباء فيروس كورونا الذاكرة البشرية للسنوات 
القديمة التي كانت األوبئة تفتك بعش��رات اآلالف 
من البشر دون أن يتمكن أحد من ردعها. الطاعون، 
الجدري، الكولي��را، التيفوئيد، وغيرها مما نعلم وال 
نعل��م من األوبئة التي كان مج��رد اقترابها من أي 
بلدة يعني الموت المحقق لعدد كبير من سكانها. 
كانت تل��ك األوبئة مجهولة المص��در وعصية عن 
إدراك أعراضه��ا ولم يكن العالم قد اكتش��ف عقارًا 
معالجًا لها، فضاًل عن اللقاح��ات الوقائية. فيروس 
كورونا هو س��يرة مكررة لتاري��خ األوبئة المجهول 
ال��ذي يتمكن من الطواف بي��ن األقاليم دون رادع 
حت��ى تتمك��ن البش��رية م��ن اختراع ع��الج يقزمه 

ويحوله إلى ذكرى تاريخية.
مع انطالق موجات الحداثة األوروبية المتالحقة كان 
أحد األهداف الكبرى للحداثة السيطرة على الطبيعة 
بالعلم. تلك الطبيعة التي كانت ترس��ل العواصف 
والزالزل واألمراض للبشر. وكانت تقيدهم بجبالها 

وأنهارها ومحيطاتها، كانت س��طوتها وسيطرتها 
ونفوذها هدفا مباش��رًا للحداث��ة. وقد تمكن العلم 

من تطويعها إلى حد بعيد فعال.
والفيروس »كوفيد 19« يفرض نفسه اليوم كتحد 
كبير للبشرية. سهولة تجمع البشر وتنقلهم عالميًا 
جعل��ه غير محصور في دول��ة أو إقليم محدود. كما 
أن��ه أثبت من جديد أن ما أنج��زه العلم مازال قلياًل 
وأن الطبيعة مازالت تمتلك الكثير من األلغاز ومن 
القوة المؤثرة في البش��ر. وأنها ق��ادرة على تقييد 
حركتهم اليومية بتعطيل مؤسس��ات التعليم ومنع 
التجمع��ات والحد م��ن التنقالت والس��فر والتبادل 
التج��اري. م��ن أجل ذلك س��تذعن البش��رية لفترة 
للطبيعة، وس��تنصاع لسطوتها إلى أن تتمكن من 
جدي��د من مواجهته��ا واختراق عنص��ر من عناصر 

تهديدها.
علينا جميعًا أن نلتزم بإج��راءات الوقاية والحد من 
انتش��ار الفيروس. بعض الذين يروجون لعنتريات 
»خرافي��ة« ال معنى له��ا لن يفيدوا أح��دًا يتعرض 
لإلصاب��ة بهذا الوباء الذي مازالت أس��اليب عالجه 

غير واضحة.
وم��ن جهة أخرى فإن الجهود الت��ي تبذلها الدولة 
ممثلة في اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو 
الملكي ول��ي العهد، والتي وجه��ت وزارات الدولة 
التخاذ إج��راءات كبيرة في مكافحة الفيروس وتتبع 
انتش��اره، هي جهود كبيرة وحثيثة تس��تحق الثناء 

وااللتزام بها.
حفظ اهلل الجميع وأبعد عنكم كل سوء ومكروه.

التخاطر والحبال 
األثيرية »2-1«

سلس��لة من المقاالت المتعاقبة اس��تعرضنا من 
خالله��ا مجموع��ة من األبع��اد المختلف��ة لفهم 
وتفس��ير ظواه��ر التواص��ل الطاق��ي والتخاط��ر 
تحديدًا، ولكن ثم��ة فكرة جديرة بالوقوف عليها 
قبل أن نختت��م حقل التخاطر انتقااًل لمحور جديد 
ف��ي التواص��ل الطاقي م��ن المحاور التي أش��رنا 
إليه��ا ف��ي الثالثاء الماض��ي »التواص��ل الطاقي 
تح��ت المجهر«. وباإلش��ارة إل��ى التواصل أصبح 
من المه��م الوقوف وضمن س��ياق التخاطر على 

مفهوم الحبال الطاقية / الحبال األثيرية.
أغل��ب م��ا يمكن��ك الوص��ول إليه على الش��بكة 
العنكبوتية »اإلنترنت« في سياق الحبال األثيرية، 
م��ا يتعلق بط��رق قطعها، وهي مس��ألة ال تعني 
بالض��رورة قط��ع العالقات فهن��اك فهم مغلوط 
حولها هن��ا، ولكن بعيدًا عن طرق القطع، فإن ما 
يعنينا هو محاولة التعريف بالحبال األثيرية بإيجاز 
شديد وربطها بسياقنا القائم المتعلق بالتخاطر. 
ويمك��ن الق��ول إنه بمج��رد أن توج��ه اهتمامك 
بش��خص ما على نحو تلقائي وطبيعي جدًا، ينشأ 
بينك وبين هذا الش��خص حب��ل أثيري غير مرئي 
وغير واع أيضًا، ما يجعل من السهل تناقل األفكار 
والمعلومات والمشاعر بينكما دون قصد أو حتى 
انتب��اه لذلك في كثير من األحي��ان، ومن هذا ما 
جرى تس��ميته خطًأ الحاس��ة السادس��ة لدى األم 
تج��اه أبنائها، إذ تش��عر األم بالضيق أو االنزعاج 
أو الخ��وف المفاجئ إذا ما تعرض أحد أبنائها ألي 
ضرر حت��ى وإن كان ه��ذا االبن بعي��دًا عنها وال 
تعلم عنه شيئًا، فما يميز الحبل الطاقي / األثيري، 
أنه ال يعترف بقوانين المسافة أو المكان، ويمتد 

ليوص��ل بين الطرفين أينما انتق��ل طرفا الحبل. 
وقد تولد ش��عور األم كما أش��رنا ج��راء تركيزها 
الش��ديد على أبنائه��ا وتوجي��ه اهتمامها لهم، 
ويق��اس على ذل��ك كثير من العالق��ات الوطيدة 
كعالق��ة الزوجين أو العالق��ات العاطفية الخاصة 

على اختالفها. 
بات اآلن من الواضح أن ما نسميه حاسة سادسة 
إنما هو تواصل طاق��ي، نقلت فيه المعلومة من 
شخص آلخر، أو انتقل فيه اإلحساس نفسه، ولدى 
كل من��ا في حياته الخاصة وم��ن خالل من حوله 
كذلك كثير من القصص في تلقي شعور أو فكرة 
ما من ش��خص آخر، ولو بحثنا عن الوقت الزمني 
الذي تم فيه حادث مروري ألحدهم مثاًل، لوجدناه 
مرتبط��ًا بنفس الوقت الزمني الذي ش��عرت فيه 

األم باأللم أو الضيق، بل وربما سبقته. 
أما مس��ألة أن تسبق األم ش��عور ابنها في بعض 
األحي��ان أو معرفت��ه بأم��ر م��ا / أو آخرين ضمن 
العالقات اإلنس��انية المتبادلة األخرى، فذلك أمر 
مختلف يس��تحق الوق��وف عليه غدًا إن ش��اء اهلل 
في مقال يس��تأنف الحديث عن الحب��ال الطاقية 
وارتباطها بالتخاطر كش��كل من أشكال االتصال 

األثيري / الطاقي.

* اختالج النبض:
روابط كثيرة وتشعبات مثيرة تنبثق عنها قضايا 
الطاقة الس��يما في محور االتصال، ذلك أنه واحد 
من أكثر المح��اور قربًا لحياتن��ا اليومية، ولكونه 
ملموس��ًا بوضوح أكثر من غيره من المحاور التي 
تتطلب زمنًا أطول للوصول لتأثيراته وانعكاساته.

ممتع��ة ه��ي برام��ج التواصل االجتماع��ي.. فهي 
تجعلن��ا عل��ى تواص��ل مع أقص��ى العال��م ونحن 
جالس��ون في أماكننا.. نتجول ح��ول العالم ونرى 
م��ا يقوم به اآلخرون.. تنقل لنا بعض الحس��ابات 
األخب��ار.. وتعرفن��ا عل��ى اآلخري��ن وأنش��طتهم 

وتحركاتهم.. 
أدمن معظم الناس اس��تخدام ش��بكات التواصل 
االجتماع��ي.. وأب��دوا تفاع��اًل ملحوظ��ًا معها عبر 

المشاركة والتفاعل.. 
أصن��ف أصحاب الحس��ابات اإللكترونية إلى س��ت 

فئات على شبكة التواصل كالتالي: 
 الفئة األولى: هو المش��ترك النشيط، حيث يقوم 
هذا الش��خص بتحديث حس��ابه أواًل بأول س��واء 
عن طريق طرح أفكاره أو يومياته ويترك حس��ابه 
مفتوح��ًا للتعلي��ق، ويتفاعل مع جمي��ع المتابعين 
له وي��رد عليهم.. ويق��وم بالمث��ل بالتعليق على 

الحسابات األخرى ويتفاعل معها. 
الفئة الثانية: وهي أحادية اإلرسال.. تنشر أفكارها 
بش��كل نسبي وتتفاعل بفئوية مع المتابعين لها، 
وال تشارك بش��كل تفاعلي إال في الموضوع الذي 

يهمها. 
الفئة الثالثة: وهم أش��خاص مس��تترون يراقبون 
بعض الحس��ابات وال يتفاعلون مطلقًا.. وعادة ما 
تكون حس��اباتهم بأسماء مستعارة لعدم رغبتهم 

في الكشف عن هويتهم.    
الفئة الرابعة: أشخاص مستترون ولكنهم فاعلون 
ونش��يطون، يعلقون على معظم اآلراء، ويجوبون 
معظم الحسابات معلقين بأريحية تامة ظنًا منهم 
أن حساباتهم مجهولة الهوية توفر لهم المساحة 

إلبداء آرائهم بحرية مطلقة. 
الفئة الخامسة: ش��خص يتكسب من وراء حسابه 
على شبكات التواصل اإللكترونية.. وهمه الشاغل 
هو أن يزيد أعداد متابعيه لكي يس��تطيع أن يقنع 
»الكس��تمر« ب��أن تجارت��ه رائجة.. وه��و يتعامل 
بعقلي��ة تجارية بحتة فتراه يبث الغث والصالح في 

تناقض غريب من أجل أن يروج لحسابه.. 
الفئ��ة السادس��ة: ش��خص لديه حس��اب عام ذو 
أيديولوجي��ة معين��ة يس��عى لتوصيله��ا وإقن��اع 
اآلخرين بها.. لكنه ال يعبر عن أفكاره بوضوح بل 

يدسها بين ما ينشره بين الفينة واألخرى.. 
وبين ه��ذه الفئات يوجد »ذباب إلكتروني« يحوم 

على الفئات السابقة، ويلوث ما يستطيع منها.. 
ه��ؤالء ال يعملون عبث��ًا.. بل هم أس��راب منظمة 
تعمل بش��كل منظ��م من أج��ل تلويث ش��بكات 
التواص��ل االجتماعي بس��موم مختلفة كالطائفية 

والعنصرية..
ولديه��م ق��درة عجيب��ة لتحوي��ل أي موضوع إلى 

ساحة سجال وحرب إلكترونية..  
والمح��زن في األم��ر أن س��موم ه��ذه الجماعات 
تؤث��ر في عدد كبير من المتفاعلين على ش��بكات 

التواصل االجتماعي.. 
فما إن ينش��ر أي خبر إال يتم التعامل معه بطريقة 
غريبة ويتم إعطاؤه صبغة مس��مومة سواء أكانت 
طائفية أو عنصرية، أو أن يتم توجيه السب وانتقاد 

غير القانوني لألشخاص.. 
أو يب��دأ مسلس��ل إط��الق النك��ت الس��اخرة على 
الموضوع.. وهو نوع من أنواع السموم التي بدأت 

تنتشر مؤخرًا مع كل موقف نمر به.. 

* رأيي المتواضع: 
ف��ي زمن أصبح فيه اإلع��الم منفتحًا وتفاعليًا دون 
ح��دود.. وج��ب أن يك��ون هناك قان��ون رادع ألي 
تعليق »طائفي وعنصري« على ش��بكات التواصل 

االجتماعي. 
أدرك تمامًا أن هناك جه��ودًا كبيرة تقدمها إدارة 
الجرائم اإللكترونية.. ولكن��ي مع تغليظ العقوبة 
لخطورة ه��ذه األلف��اظ على األم��ن المجتمعي.. 
وإدراج األلف��اظ العنصري��ة والطائفي��ة تحت فئة 
العقوبات التي تمس »األمن واللحمة المجتمعية« 

وليس جرائم السب والقذف أو التشهير.

في زمن أصبح فيه اإلعالم منفتحًا وتفاعليًا دون حدود.. وجب أن 
يكون هناك قانون رادع ألي تعليق »طائفي وعنصري« على شبكات 

التواصل االجتماعي

د. لولوة بودالمة

رأيي المتواضع

Lulwa777@gmail .com @Lulwa_budalamah

تجريم التعليقات العنصرية
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ال أعتقد أنني الشخص المؤهل أو المهيأ للتحدث 
م��ن الناحية الطبي��ة أو التوعوية ع��ن فيروس 
العصر كورونا والذي دخل العالم من دون »احم 

او دستور« كما يقول إخواننا المصريون. 
فالجه��ات الحكومية ف��ي البحرين منذ تفش��ي 
الم��رض ف��ي الصين تق��وم بواجبه��ا من دون 
تقصي��ر. بالنس��بة لن��ا في��روس كورون��ا نعلم 
مصدره فهذا صحيح وكيفية انتش��اره فهذا أمر 
غير عصيب، أما الجديد أمور ُكش��فت إلينا وهذا 

أكيد.
بداية من »البحرين« فالدولة تسخر إمكانياتها 
للحد م��ن المرض وتتخذ اإلج��راءات االحترازية 
الكفيلة لعدم تفش��يه، واللجنة التنس��يقية التي 

يرأس��ها صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب 
القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء 
في حالة انعقاد مس��تمر وسموه يتابع عن كثب 
من خالل غرفة العمليات التابعة للفريق الوطني 
للتصدي لهذا الفي��روس المميت في مركز ولي 
العه��د للتدريب والبحوث الطبية بالمستش��فى 
العسكري، والجهات األمنية والصحية واإلعالمية 
تقوم بأدوار متميزة وكبيرة، وقوة دفاع البحرين 
تتصدر المش��هد من خالل كوادره��ا وكفاءاتها 
التي تعمل في زمن الحرب والس��لم بتوجيهات 

من معالي القائد العام لقوة دفاع البحرين.
وجاء قرار الحكومة بتعليق الدراسة ليؤكد حكمة 
ق��ادة البالد ف��ي ضبط هكذا نوع م��ن األزمات 

الصحية، والحرص على عدم انتشاره بين الناس 
م��ن غير حس��اب. ومن ث��م الق��رارات المتتالية 
بش��أن وق��ف رحالت الطي��ران م��ن وإلى بعض 
المط��ارات في إج��راء احترازي إضاف��ي للتصدي 

لهذا الفيروس.
وف��ي المقابل ف��إن ما يحدث ف��ي لبنان مختلف 
تمامًا ع��ن البحرين فالقادمون م��ن »طهران« 
أو  س��ؤال  دون  بس��الم  المط��ار  م��ن  دخل��وا 
اس��تجواب، وهناك حاالت مصابة سيكشف عنها 

الحقًا ال محال.
فيروس كورونا أكد لنا في الوقت نفس��ه جش��ع 
بعض التجار على مستوى العالم لزيادة أرباحهم 
المالي��ة م��ن خالل تالع��ب بع��ض الصيدليات 
والمح��ال التجارية برفع س��عر الكمامات وإخفاء 

المعقمات والقفازات الطبية وغيرها!!
المس��ؤولون  لن��ا  ع��رض  كورون��ا  في��روس 
الحقيقي��ون، في��روس كورونا أظهر لن��ا األطباء 
الفعليي��ن والممرضي��ن المخلصي��ن. في��روس 
كورونا كش��ف لنا مدى سذاجة بعض الناس في 

اعتراضهم عل��ى الحجر الصحي معتبرين أنه مع 
األس��ف إهانة. ف��ي حين أن جانب��ًا لطيفًا ومرحًا 
للبع��ض ظهر من خالل تأليفهم النكت واألخبار 
و»اليانس��ون«  الش��عبية  الطبي��ة  والوصف��ات 
تص��در الئحة »المتذك��رون«. في��روس كورونا 
كش��ف لنا مدى وعي بعض الناس أما من خالل 
صنيعهم لكمامات من ثمرة البرتقال أو كمامات 
تس��اعدهم على ش��رب ما يريدون في األزمات. 
في��روس كورون��ا نورنا ع��ن الجانب الفلس��في 
السياس��ي للبع��ض معتبري��ن أن��ه »الفيروس 
الهدام« الذي س��يخرب اقتصاد البالد. فيروس 
كورون��ا تمكن من أن يبع��د انتباهنا عما يحدث 
ويجري في س��وريا والعراق ولبن��ان وغيرها من 
دول الح��روب واألزم��ات. في��روس كورونا قرّب 
بعض الناس لطريق اإليمان وس��لكها باب نشر 
األدعية والتعويذات من خالل جميع ما يملكون 

من قنوات.
وف��ي الختام نس��أل اهلل أن يحفظ البالد والعباد 

من شر العباد.
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قطرة وقت

الخبر مقدس.. والرأي حر
اآلراء واألفكار الواردة في هذه المقاالت تعكس آراء أصحابها 

وحدهم.. وال تمثل بالضرورة رأيًا أو موقفًا رسميًا لجريدة »الوطن« 
أو سياستها التحريرية 

النظام اإليراني ال 
يهتم إال بميليشيات 
اإلرهاب يغدق عليها 

نصيب األسد من 
ميزانية الدولة من 

أجل اإلرهاب وتصديره 
لدول المنطقة فال 
يعبأ وال يلتفت إلى 

الشعب الضائع

البحرين ال تتعامل 
مع هذا الفيروس 

بإشهار أسلحة 
الصحة والنظافة في 

وجهه فقط ولكنها 
تعمد قبل ذلك إلى 
إشهار السالح األكثر 

مضيًا وقدرة على 
المواجهة والذي سبق 

أن استخدمه شعب 
البحرين في ظروف 

أخرى

فيروس كورونا هو 
سيرة مكررة لتاريخ 

األوبئة المجهول الذي 
يتمكن من الطواف 

بين األقاليم دون رادع 
حتى تتمكن البشرية 

من اختراع عالج يقزمه 
ويحوله إلى ذكرى 

تاريخية

تحية واجبة ألبطال مجابهة فيروس كورونا كل 
في موقعه وكالم األمير سلمان بن حمد هو ما 
يمثلنا جميعًا وهو ما يوحدنا جميعًا حول بالدنا 

وإجراءاتها
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د. إنتصار البناء

فاطمة الصديقي

وصفة بحرينية 
لمواجهة »كورونا«

طري��ق اإلفالت م��ن الظروف غير العادي��ة التي تمر به��ا البحرين اليوم 
بس��بب انتش��ار فيروس كورونا وتمكنه من إصابة ع��دد من المواطنين 
الذين كان��وا موجودين في إيران خصوصًا خ��الل فبراير الماضي طريق 
مختلف عن الطرق التي تسلكها كثير من الدول، فالبحرين ال تتعامل مع 
هذا الفيروس بإش��هار أس��لحة الصحة والنظافة في وجهه فقط ولكنها 
تعمد قبل ذلك إلى إش��هار الس��الح األكثر مضيًا وق��درة على المواجهة 
والذي س��بق أن استخدمه ش��عب البحرين في ظروف أخرى ال عالقة لها 

بالصحة. 
عندم��ا تعرض��ت البحرين لل��ذي تعرضت له ف��ي تلك الس��نة التي ظن 
البع��ض أن بإمكان��ه تحقيق أمانيه المريضة واحت��الل البالد في غمضة 
عين أشهرت قيادة البحرين وحكومتها وشعبها ذلك السالح الفعال الذي 
دع��ا معالي وزير الداخلية الفريق أول ركن الش��يخ راش��د بن عبد اهلل آل 
خليفة أهل البحرين أخيرًا إلى إشهاره في وجه الظروف الصحية الطارئة، 
فالتجربة أثبتت أنه ال طريق س��وى هذا الطريق لمواجهة كل طارئ وكل 

مؤثر سالب على هذه البالد وأهلها.     
معاليه بدأ طريق مواجهة فيروس كورونا بدعوته الفعاليات الوطنية إلى 
لق��اء أوصل من خالله رس��الة مفادها أننا »نمر اليوم بظروف تس��تدعي 
تعزيز الروح الوطنية والش��راكة المجتمعية« ولفت إلى أن »الموقف أكثر 

جدية وأكبر من أي تحديات أخرى«. 
في ذلك اللقاء الذي عقد الخميس الماضي وحضره نخبة من أبناء الوطن، 
ضمت علماء الدين ووس��ائل اإلعالم ورؤساء تحرير الصحف والصحافيين 
وجمعًا من رج��ال األعمال وأصحاب المجالس والوجهاء ورؤس��اء األندية 
الرياضية والمراكز والجمعيات الش��بابية، تحدث الوزير عن »استراتيجية 
الشراكة المجتمعية وأهمية تعزيز التواصل مع الهيئات الوطنية الرسمية 
والش��عبية« في مثل هذه الظروف واألحوال، وقال »إننا نعول على الروح 
الوطني��ة التي يتميز به��ا كل أبناء البحرين بمختل��ف أطيافهم«.. فهي 

الطريق إلى سالمة المواطنين والمقيمين والزائرين. 
حاض��رو اللقاء الذي يأتي »في ظل التوجيهات الملكية الس��امية لحضرة 
صاح��ب الجاللة الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة عاه��ل البالد المفدى، 
باالهتم��ام بس��المة المواطني��ن والمحافظة على راحته��م« أعربوا عن 
شكرهم للقيادة الحكيمة وعن ثقتهم في نجاعة هذا األسلوب الذي لواله 
الختلف��ت النتائج في ذلك العام س��يء الذكر، فهم يعلمون أن اإلجراءات 
الوطنية لمكافحة انتش��ار فيروس كورونا يبدأ من هذا اللقاء ومن تنفيذ 

توجيهات حضرة صاحب الجاللة الملك المفدى حفظه اهلل ورعاه.
وزير الداخلية الذي قاد اللقاء كعادته ببراعة الفتة لفت إلى أن ما يساعد 
عل��ى إنزال الهزيمة بفي��روس كورونا هو حالة الوع��ي واالنضباط التي 
يتميز بها مجتمع البحري��ن المتعلم والمثقف والمتعاون بطبعه في مثل 
هذه الظروف، ودعا الحاضرين إل��ى القيام بدورهم الوطني الذي لخصه 
ف��ي »متابعة تنفيذ اإلرش��ادات الصحية في المجتمع، كل حس��ب قدرته 
واختصاصه ومس��ئوليته«... والعمل معا على »تغيير بعض الس��لوكيات 
المجتمعية وتقديم المصلحة والصحة العامة على أي اعتبار« حيث »األمر 

يتطلب تعاون الجميع بدون استثناء«. 
معالي الش��يخ راشد قال أيضًا إن »اليوم هو يوم توحيد الجهود« وإن ما 
صرنا في��ه »يتطلب بذل جهود اجتماعية وإعالمي��ة وثقافية« ولفت إلى 
أن ل��كل فرد من أفراد المجتمع دور ال يس��تهان به. وهذه حقيقة مهمة 
ينبغي االنطالق منها والتأس��يس عليها، حيث يكفي الفرد أال يتفاعل مع 
الشائعات ويستقي المعلومات من مصادرها الرسمية وال يقبل بتضخيم 
األمور فيمتنع عن استخدام وسائل التواصل االجتماعي في بث الشائعات 
المغرضة التي تمس األمن والس��لم األهلي ويلتزم باإلرشادات وبما هو 
مطل��وب منه ليكون ش��ريكا فاعال ف��ي هذه العملية وه��ذه الخطة التي 
تؤكد أهمية الش��راكة المجتمعية والتكات��ف المجتمعي للتصدي لكل ما 
من شأنه تهديد السالمة العامة«، فهذا هو الطريق لإلفالت من الظرف 

الصحي الطارئ.. وطريق صون المكتسبات الوطنية.

فيروس كورونا تمكن من أن يبعد انتباهنا عما يحدث ويجري في 
سوريا والعراق ولبنان وغيرها من دول الحروب واألزمات

دروس مع »كورونا«

تحية ألبطال 
تحدي »كورونا«!

بداية من المهم التأكيد على أن التصريح الذي أدلى به صاحب السمو الملكي 
األمير س��لمان بن حمد ول��ي العهد، حفظه اهلل، يمثلن��ي ويمثل كل بحريني 

يخاف على وطنه وتهمه سالمة مواطنيها. 
األمير س��لمان وجه الش��كر والتحية والتقدير لجمي��ع المواطنين المتكاتفين 
كل من موقعه، س��واء لديه مس��ؤولية مهنية، أو أنه مواطن ملتزم بواجباته 
المدني��ة، تجاه التعام��ل مع فيروس كورون��ا، من ناحية االلت��زام باإلجراءات 
الوقائية، أو العمل على فح��ص الحاالت ومتابعتها والعمل على عالجها، قائاًل 
في كلمة البد وأن تبرز كعنوان للمرحلة بأن »عدونا اليوم هو فيروس كورونا، 

ال المصابين به«. 
نع��م، إذ لو الحظنا الحال��ة البحرينية طوال األيام الماضي��ة لوجدنا أن هناك 
إيجابية صريحة تبرز في كافة الجوانب، وحتى من يراهم البعض متقاعس��ين 
عن الفحص، فربما يكون عذرهم القلق والخوف، لكن يُحس��ب لوزارة الصحة 
تس��ييرها لوحدات الفح��ص المتنقلة التي تصل لبي��وت العائدين من الخارج 

وتحديدًا من إيران لفحصهم والتأكد من سالمتهم. 
هنا البد من االنتباه لنقاط جدًا هامة، خاصة مع القلق والتوجس الذي يس��ود 
المجتمع البحريني، وهو حالة طبيعية س��تجدونها حاصلة في أي دولة ينتش��ر 
فيها خبر رصد إصابات أو اشتباهات لإلصابة بالفيروس، وهي تلك التي تتمثل 
بوج��ود عناصر طبية بحرينية تعمل على مدار الس��اعة، هي نفس��ها معرضة 
لخطر اإلصابة، هي نفس��ها تخاطر بنفس��ها، لكن الهدف األسمى لهم العمل 
على حماية البحرين وأهلها والمقيمين فيها من خطر انتش��ار هذا الفيروس، 
وف��ي نفس الوقت توفير الرعاية الطبية للمصابين، خاصة وأن نس��بة العالج 

منه عالية جدًا. 
هؤالء يس��تحقون التحية، هم األبطال الذين يتصدون لهذا المرض، ومعهم 
نج��د الجه��ات المعنية كلها تعمل على قدم وس��اق، في إط��ار منظومة عمل 
متكامل��ة، ذكر بها س��مو ولي العهد، ووصفه��ا بأنها بالفع��ل تمثل »فريق 
البحرين الواحد«، هذا الفريق الذي بإذن اهلل نعول عليه لخدمة الوطن وأهله 
والمقيمي��ن فيه، س��نجده يعمل ويتعب حت��ى نتخطى ه��ذه المرحلة، وحتى 

تتخلص البحرين من هذا المرض وما يتبقى منه. 
وزارة الصحة عبر الوحدات المتنقلة للفحص، تثبت بما ال يدع مجااًل للشك بأن 
كل إنس��ان غاٍل على أرض هذا الوطن، وأن توفي��ر الرعاية الصحية والفحص 
أمر الزم وواجب، حتى مع األشخاص الذين لم يبلغوا عن وجودهم في رحالت 
قادمة بشكل غير مباشر من إيران، إذ هذه الوحدات تصل لمسكن األشخاص 
وتقوم بفحصهم، وتعطيهم اإلرش��ادات الوقائي��ة، وتجعلهم يبقون في حالة 
حجر صحي في بيوتهم طوال 14 يومًا، في ظل ما قدمته الدولة من تسهيالت 
تضمن وجود هؤالء األش��خاص في إجازة رسمية مدفوعة من أعمالهم، حتى 
تتضح حاالتهم، إما س��ليمة، أو أخرى تحتاج إلى عالج. هذه بحد ذاتها خطوة 
قد ال تكون طبقت في كثير من الدول، بحيث تصل المعالجة الصحية إلى باب 

منزلك. 
ومع ذل��ك، مازالت الدع��وات توجه للجميع، بش��أن ضرورة القي��ام بالفحص 
للتأكد من سالمتهم، فالهدف ليس فرض إجراءات بقدر ما هي مساٍع لحماية 
كل ف��رد، لتوفي��ر المس��اعدة لكل ش��خص، إذ آخ��ر ما نريد س��ماعه في هذا 
الوطن أننا فقدنا إنسانًا بسبب هذا الفيروس، وأن هذا الفقد نتيجة للتساهل 
الشخصي بش��أن اإلجراءات، فالدولة عبر أجهزتها الصحية واألخرى المختصة 
لن تقصر إطالقًا، بالتالي ال تقصروا بحق أنفس��كم وتخاطروا، اذهبوا وتأكدوا 
من سالمتكم، والبحرين دائمًا وأبدًا في خدمة مواطنيها محتضنة لكل إنسان 

يعيش بسالم على أرضها. 
تحي��ة واجبة ألبط��ال مجابهة في��روس كورونا، كل في موقع��ه وكالم األمير 
س��لمان بن حم��د هو ما يمثلن��ا جميعًا، وهو م��ا يوحدنا جميع��ًا حول بالدنا 

وإجراءاتها. 
وأخيرًا ندعو اهلل بأن يبعد عنا الشر واألذى، ويكلل جهود الجميع بالنجاح.
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بين فيروس “كورونا” والسلطان سليمان واإلمبراطور قورش
Û  ونحــن نواجــه ونقــاوم بضراوة وباء فيــروس كورونا

المتجــدد القاتل، ونضــع على أفواهنا وأنوفنا كمامات 
واقية، إال أن أعيننا يجب أن تبقى مفتوحة وبصائرنا 
متيقظة لما يحاك ضدنا وما يدور حولنا من تطورات 
إقليميــة خطيــرة؛ وبالذات ما يقوم بــه النظام التركي 
اآلن مــن تصعيــد لألوضــاع فــي ســوريا وفــي ليبيــا، 
لدرجــة أن مبعــوث األمــم المتحــدة الخاص إلــى ليبيا 
أكــد قبــل يوميــن أن ثمــة مخاطر حقيقيــة من تحول 
الحــرب هنــاك إلــى حــرب إقليميــة، فــي الوقت نفســه 
يتواصــل ســقوط الضحايا األبرياء في إدلب بســوريا 
جــراء تبــادل القصــف علــى األراضــي الســورية بيــن 
الســوري والقــوات  النظــام  التركيــة وقــوات  القــوات 

الروسية المتحالفة معها.
Û  ويقــال، والعهــدة علــى القائل، إنه فــي مكتب الرئيس

التركــي بالقصــر الرئاســي بأنقــرة الــذي بني فــي العام 
2014 والمكــون مــن 1150 غرفة، ُعلقــت لوحة كبيرة 
مــن  التالــي  المقطــع  العريــض  بالخــط  عليهــا  كتــب 
رســالة وجههــا الســلطان ســليمان القانوني إلــى الملك 
فرانســيس ملــك فرنســا: “إنــه من ســليمان وإنه بســم 
هللا الرحمن الرحيم، أنا سلطان البحر األبيض والبحر 
األســود والبحر األحمر واألناضول والروملِّي وقرمان 
وكردســتان  بكــر  وديــار  القدريــة  ذي  وواليــة  الــروم 
وأذربيجــان والعجــم والشــام ومصــر ومكــة والمدينة 
والقــدس وجميــع ديــار العــرب والعجــم وبــاد المجــر 
والقيصــر وبــاد أخــرى كثيــرة افتتحتهــا يــد جالتــي 
بســيف الظفــر وللــه الحمــد، وهللا أكبــر، أنــا الســلطان 

سليمان بن السلطان سليم بن السلطان بايزيد”.
Û  وفــي هذا الســياق تبرز الحاجة إلــى التذكير والتأكيد

على أن السلطان التركي رجب طيب أردوغان الحالم 
والطامع في إحياء كرسي الخافة العثمانية والتربع 
أن  قبــل،  مــن  أســافه  يــدرك  كان  كمــا  يــدرك،  عليــه 
تحقيق ذلك الحلم لن يتم إال بعد اســتعادة الســيطرة 
علــى العالــم العربي، وبشــكل خــاص التحكــم بجزيرة 
العرب الســعودية واألماكن اإلســامية المقدسة فيها. 
وهــذا أمــر محــال فــي هــذا العصــر وســيبقى كذلــك 
إلــى أبــد الدهــر، ومــع ذلــك فــإن أردوغان ظل يســعى 
للوصــول إلــى هدفــه ونجــح حتى اآلن فــي الحصول 
علــى موطــئ قدم لــه وتحقيق وجود عســكري لباده 

فــي ســوريا وفي ليبيــا مؤخــًرا، وحاول قبلهــا زعزعة 
الســعودية عــن  العربيــة  للملكــة  الداخلــي  االســتقرار 
طريــق حلفائــه فــي داخلهــا مــن اإلخــوان المســلمين 
وغيرهــم، وفــي الوقت نفســه محاصرتهــا من الخارج 
بدعم نظام معاد ومناهض لها في مصر، وبناء قاعدة 
عســكرية في خاصرتها بجزيرة “ســواكن” بالســودان، 
فــي خاصرتهــا األخــرى بدولــة قطــر  ثانيــة  وقاعــدة 
الشــقيقة، إال أن القــادة الســعوديين تمكنــوا ونجحــوا 
فــي تثبيــت وتعزيز دعائم وقواعد األمن واالســتقرار 
فــي المملكــة، والقضــاء على جماعــات وعناصر الفتن 
الشــعب  هــب  فقــد  أخــرى،  ناحيــة  مــن  والتخريــب، 
والجيش المصري في الثالث من يوليو 2013 وأطاح 
بنظــام محمــد مرســي اإلخوانــي فــي مصــر، كمــا هب 
الشعب السوداني وأطاح بحكم عمر البشير وألغىيت 
بذلــك اتفاقيــة القاعــدة التركيــة فــي جزيرة ســواكن، 
ولــم تبــق إال القاعدة التركية فــي قطر التي نرجو من 
هللا أن يزيلهــا بعــد أن يمــن علينــا بإصــاح ذات البين 

بين األشقاء قادة دول مجلس التعاون الخليجي.
Û  إن أطمــاع ومحــاوالت العثمانييــن القدامــى والجــدد

في السيطرة على الجزيرة العربية وأماكن المسلمين 
المقدسة في مكة والمدينة ليست وليدة اليوم، ولكنها 
تتجلى اآلن كاســتمرار لحلقــات متواصلة ومحاوالت 
ســابقة ومســتمرة نكتفــي لضيــق المســاحة بالتوقــف 
عنــد حلقــة واحــدة منها حدثت فــي تاريخنا الحديث 
عندمــا تمكن الملك عبدالعزيز رحمه هللا من تأســيس 
الدولــة الســعودية الثالثــة في العام 1902 تحت اســم 
المملكــة العربيــة الســعودية، فبينمــا كان يســعى إلــى 
توحيد وضم باقي أجزاء الجزيرة إلى مملكته، وردت 
لــه رســالة مــن الســلطان العثمانــي عبدالحميــد الثاني 
عــن طريــق أحد قواده المدعو حســن شــكري، محذًرا 
فيهــا الملــك عبدالعزيــز ومحــاواًل اســتمالته وإقناعــه 
بأن يعلن والءه لها، ومن بين ما جاء في الرســالة أن 
غه اضطراب الفتنة في باد  جالــة الخليفة األعظم بلَّ
نجد وأّن يًدا أجنبية ُمحّركة لها، وأّن السلطان يرغب 
فــي حقــن الدمــاء، ومنــع التدخــل األجنبي فــي الباد 
المسلمة، كما جاء فيها: “وقد قال هللا تعالى وأطيعوا 
هللا ورســوله وأولي األمر منكــم، فمتولي أمركم الذي 
تجــب طاعتــه بنــص اآليــة الشــريفة هــو خليفــة هللا 

ورســوله الســلطان عثمــان، فأنصحــك نصيحة مســلم 
لمســلم أن تســرع إلى الطاعة، واحذر العصيان، وهللا 

على ما نقول وكيل”.
Û  رفض الملك عبدالعزيز تهديدات السلطان عبدالحميد

الدولــة  نفــوذ  تحــت  باالنضــواء  لــه  وطلبــه  الثانــي 
العثمانيــة، وأجابــه بــرد حازم مفصل مــن بين ما جاء 
فيــه: “.... أمــا اآلن، فــا نقبل لكــم نصيحة وال نعترف 
لكم بالسيادة، واألحسن لك أن تبقى في مكانك الذي 
أنت فيه إذا كنت ال تحب ســفك الدماء، وإذا تعديت 
معاملــة  نعاملــك  أننــا  فاشــك  علينــا،  مقبــًا  مكانــك 
المعتــدي علينــا، وقــد قــال هللا تعالــى ومــن اعتــدى 

عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم”،
Û  وختــم الملــك عبدالعزيــز رســالته بما يلــي: “وخاصة

القــول إن العمــال الذيــن رأيناهــم من األتــراك خائنون 
منافقون، فا طاعة لكم علينا، بل نراكم كسائر الدول 

األجنبية”.
Û  التهديــدات واألطمــاع إننــا حصرنــا  يقــال  وحتــى ال 

العثمانيــة علــى المملكــة العربيــة الســعودية فقــط، أو 
إننا اخترنا التركيز على التهديدات واألطماع التركية 
وتجاهلنا أطماع وتهديدات اإلمبراطورية الفارســية؛ 
فابــد أن نشــير إلى لوحــة عماقة أخــرى رفعت هذه 
المــرة فــي أحد مياديــن طهــران بمناســبة االنتخابات 
البرلمانيــة التــي جــرت قبــل أيام مكتــوب عليها بخط 
عريض بالفارســية: “هذه دولة قورش اإلخمينية، من 
الســند وســيحون شــرًقا إلــى غزة ولبنــان غرًبــا، أرٌض 
امتــداد  الغــد  إيــران  اإلســتراتيجي،  العمــق  يحفظهــا 

لمبادئ قورش العظيم”.
Û  ملــوك أعظــم  هــو  العظيــم  كــورش  أو  وقــورش 

إمبراطورية فارس اإلخمينية.
Û  وهكذا فنحن العرب نجد أنفســنا متورطين وواقعين

بيــن أطمــاع اإلمبراطوريتيــن وصرنا ضحايــا للصراع 
التاريخي القائم بينهما، مما عرقلنا ومنعنا من التقدم 

والتطور.
Û  الفارســية األراضــي  فــي  اإلســام  اســتقر  أن  فمنــذ 

العــرب  الجنــود  بســواعد  فتحمهــا  بعــد  والتركيــة 
المســلمين، والقوتــان التركيــة والفارســية تتســابقان 
وتتصارعــان علــى بســط ســيطرتهما ونفوذهمــا علــى 
األراضــي العربيــة، خصوًصا أراضي الجزيــرة العربية 

تســعى  منهمــا  وكل  الســعودية،  العربيــة  المملكــة  أو 
بمختلــف الوســائل والطــرق إلــى نقــل أو اســتقطاب 
“الثقل اإلســامي” إلى أراضيهما واختطافه من أرض 
لهــذا  واختارهــا  شــرفها هللا  التــي  العربيــة  الجزيــرة 
الدور، فبعث فيها نبيه وأنزل رسالته فوق ترابها، كما 
أن كل واحدة منهما تعتقد بأنها أحق من األخرى لنيل 
هــذا الشــرف، وبالتأكيد أحــق من جزيــرة العرب التي 

كانت أرًضا جرداء.
Û  وكل واحدة منهما تريد السيطرة والهيمنة على الدول

العربيــة، إيران تريد إعادة الحياة إلى قورش العظيم 
وإعــادة رســم خارطــة المنطقــة واســتعادة األمجــاد 
البائدة لألخمينيين والساسانيين، وتركيا تعلن وتريد 
أيًضا إعادة رســم خارطة المنطقــة بأبعادها العثمانية 
الهالكة واســتنهاض روح الســلطان ســليمان القانوني، 
وتركيا بالذات ال تجرؤ على الحلم باستعادة أمجادها 
أو حدودهــا العثمانيــة فــي أوروبــا، فقد فشــلت حتى 

في االنضمام إلى االتحاد األوروبي.
Û  إن الطرفيــن يتصارعــان ويطمعــان ألن يختطفا مركز

الثقــل اإلســامي مــن أرض الحجــاز، حيــث بيــت هللا 
الحــرام فــي مكــة المكرمــة ومســجد ومرقــد رســوله 
الكريم في المدينة المنورة، متحدين بذلك إرادة هللا 
وإرادة رســوله األكــرم الــذي وضع حجر األســاس في 
مكــة والمدينــة؛ لتكونا عاصمتــي المســلمين الروحية 
وقبلتهم ومحط أفئدتهم، ولم يتمكن ساطين الدولة 
العثمانية األوائل ولن يتمكن ساطينها الجدد، كما لن 
يتمكــن ورثــة عــرش قورش مــن تغيير هــذه الحقيقة 
علــى الرغــم ممــا مارســه العثمانيــون مــن إهمــال فــي 
حق هاتين العاصمتين عندما وقعتا تحت ســيطرتهم 
وإدارتهــم، فلــم تكــن أي منهمــا قــادرة علــى مضاهــاة 

إسطنبول في العمران وجمال التخطيط.
Û  إن اإلهمال ومحاوالت التقليل من شأن مكة المكرمة

مــن  أي  رفــض  فــي  أيًضــا  تمثــل  المنــورة  والمدينــة 
الســاطين العثمانييــن، ومــا أكثرهم، زيــارة أي منهما 
ألداء فريضــة الحــج أو زيــارة قبــر الرســول اعتقــاًدا 

منهم بأن ذلك سيعني اعتراًفا وترسيًخا لمكانتهما.
Û  نرجــو مــن هللا العلــي القديــر أن يحفظنــا مــن وبــاء

المتجــددة  المتجــدد ومــن األطمــاع  فيــروس كرونــا 
للعثمانيين والصفويين.

abdulnabi.alshoala@albiladpress.com

عبدالنبي الشعلة

المنامة - مكتب رئيس هيئة الطاقة المستدامة

اســـتقبل رئيـــس هيئـــة الطاقة المســـتدامة 
عبدالحســـين ميـــرزا بمكتبـــه رئيس مجلس 
إدارة صندوق العمل )تمكين( الشيخ محمد 
بـــن عيســـى آل خليفـــة، وفـــي بدايـــة اللقاء 
رحـــب ميـــرزا بالشـــيخ محمـــد بـــن عيســـى 
وجرى مناقشـــة مجاالت التعاون المشـــترك 
المســـتدامة  الطاقـــة  هيئـــة  بيـــن  الوطيـــد 

و”تمكين”.
 وفـــي هـــذا الصـــدد ثّمـــن ميـــرزا التعـــاون 
منقطـــع النظير مـــن “تمكين” واســـتجابتهم 
السريعة للمبادرات المشتركة واإلسهام في 
تحقيق األهداف الوطنية المنشودة للطاقة 
مملكـــة  فـــي  الطاقـــة  وكفـــاءة  المتجـــددة 
البحرين، األمر الذي يجســـد التزامهم بدعم 
نمـــاء واســـتدامة مختلـــف ركائـــز االقتصاد 
الوطنـــي، بمـــا يرقـــى بالمواطـــن البحرينـــي 
ويتيـــح له فـــرص عمل اختصاصيـــة فريدة 
تضعـــه فـــي أولـــى المراتـــب التنافســـية مع 

نظائـــره فـــي المنطقـــة خصوصـــا فـــي ظـــل 
فـــي  اإليجابيـــة  االســـتثمارية  التحـــركات 

القطاع محليا وإقليميا وعالميا.
إدارة  مجلـــس  رئيـــس  نـــوه  جانبـــه،  مـــن 
صنـــدوق العمـــل “تمكين” الشـــيخ محمد بن 
عيســـى آل خليفـــة بالجهـــود الوطنيـــة التي 
تبذلهـــا المملكـــة فـــي ســـبيل تعزيـــز أهداف 
التنميـــة المســـتدامة، الســـيما فيمـــا يخـــص 
قطاع الطاقة المتجـــددة وإتاحتها للجميع، 
التعـــاون  فـــرص  بحـــث  ضـــرورة  مؤكـــدا 

المشـــترك مـــع كل من مؤسســـات القطاعين 
العـــام والخـــاص؛ لتقديـــم نمـــاذج وحلـــول 
تكاملية تصب في إطار جهود التحول نحو 
الطاقة المســـتدامة. ولفت الشيخ محمد بن 
عيسى إلى أنه إضافة إلى ما تقدمه الطاقة 
المتجددة من مســـتقبل واعد على مستوى 
االســـتفادة مـــن مـــوارد مســـتدامة ونظيفة 
للطاقـــة، يقدم هذه القطاع فرص تنافســـية 
الخـــاص  والقطـــاع  المســـتثمرين  لجـــذب 

لتطوير مشاريع الطاقة المتجددة.

االقتصــاد واســتدامة  نمــاء  بدعــم  االلتــزام  تجســيد 
ميرزا يشيد بالتعاون والمبادرات المشتركة مع “تمكين”

مدينة عيسى - وزارة العمل والتنمية االجتماعية

أكـــدت وزارة العمل والتنميـــة االجتماعية 
أهميـــة التعـــاون والتكامـــل بيـــن مختلـــف 
والخاصـــة؛  واألهليـــة  الرســـمية  الجهـــات 
للحمايـــة والوقايـــة مـــن فيـــروس كورونـــا 
المســـؤولية  منطلـــق  مـــن   )19 )كوفيـــد 
الوطنية للحفاظ على المجتمع البحريني، 
االحترازيـــة  لإلجـــراءات  تنفيـــذا  وإنـــه 
والتدابيـــر الوقائية الازمـــة للتصدي لهذا 
إطـــار  وفـــي  انتشـــاره،  ومنـــع  الفيـــروس 
الحملة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا 
)كوفيد19-(، وفي ضوء مسؤوليتها تجاه 
أطـــراف اإلنتـــاج وفـــي مقدمتهـــم العمـــال 
فـــي القطـــاع الخـــاص، والعمالـــة الوافدة، 
فقـــد باشـــرت الـــوزارة عقـــد لقـــاءات مـــع 
ممثلي ســـفارات العمالـــة األجنبية بمملكة 
البحريـــن وإباغهم باإلجـــراءات الوقائية 
واالحترازيـــة المطلوبة بما يحفظ ســـامة 

وصحة الجميع.

وفي هـــذا اإلطار، التقى الوكيل المســـاعد 
جعفـــر  أحمـــد  بالـــوزارة،  العمـــل  لشـــؤون 
الحايكـــي، مع ممثلي الســـفارات المعتمدة 
بمملكـــة البحرين التي لديها جالية وعمال 
وهـــي  الخـــاص،  القطـــاع  منشـــآت  فـــي 
والفلبيـــن،  وباكســـتان،  الهنـــد،  ســـفارات 
معهـــم  وبحـــث  والنيبـــال،  وبنغاديـــش، 

اإلجراءات الخاصة بهذا الشأن.
عمـــل  فريـــق  بتشـــكيل  الـــوزارة  وقامـــت 
مـــن مهندســـي ومفتشـــي إدارة التفتيـــش 

والسامة المهنية، للقيام بزيارات ميدانية 
المنشـــورات  وتوزيـــع  العمـــال  لمســـاكن 
مـــن  والتوعيـــة  اإلرشـــادية  والملصقـــات 
أخطـــار فيـــروس كورونـــا وكيفيـــة اتخـــاذ 
االحتياطات الوقائية، كما تم بالتعاون مع 
وزارة الصحة تعليق اليافطات واإلعانات 
بعد لغـــات بالقرب من مســـاكن العمال في 
المناطـــق الصناعيـــة في مختلـــف مناطق 
المملكة، والتواصل مع العمالة الوافدة من 

خال الرسائل النصية.

توزيع اإلعالنات لعمال الهند وباكســتان والفلبيــن وبنغالديش والنيبال
“العمل”: إبالغ السفارات بإجراءات “كوفيد 19”

المنامة - وزارة الداخلية

بالمـــوارد  نظمـــت إدارة شـــؤون األفـــراد 
البشـــرية بـــوزارة الداخليـــة ورشـــة عمل 
بعنوان “الـــذكاء االصطناعـــي”، بالتعاون 
مع الفريق االستشاري لاتصاالت وتقنية 
المعلومـــات بحضـــور عـــدد من منســـوبي 

وتعـــرف  بالـــوزارة.  البشـــرية  المـــوارد 
المشـــاركون فـــي الورشـــة، علـــى مفهـــوم 
الـــذكاء االصطناعي وتاريخـــه ومقارنته 
مع الذكاء البشـــري، كما تضمنت الورشة 
شـــرحا عن الروبوت وأهميتـــه في العمل 
وآخر األجيـــال المبتكرة في هذا المجال 

إضافـــة إلى أهميـــة مجـــاالت وتطبيقات 
الـــذكاء االصطناعـــي فـــي واقـــع الحيـــاة 
والقضايـــا  المخـــاوف  وأهـــم  المعاصـــرة، 
الفلســـفية لهـــذه التقنيـــات. وفـــي ختـــام 
ورشـــة العمـــل، قـــام مديـــر إدارة شـــؤون 

األفراد بتوزيع الشهادات على الحضور.

“شؤون األفراد” تنظم ورشة عن الذكاء االصطناعي

http://www.albiladpress.com/news/2020/4156/columns/630143.html
http://www.albiladpress.com/newspaper/4156/630146.html
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المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات

والثـــروة  الزراعـــة  وكيـــل  اجتمـــع 
البحريـــة بـــوزارة األشـــغال وشـــؤون 
البلديات والتخطيـــط العمراني نبيل 
أبوالفتـــح فـــي مكبته بمبنـــى الوكالة 
بأعمـــال  القائـــم  وبحضـــور  بالبديـــع، 
مديـــر إدارة الرقابـــة البحريـــة خالـــد 
الشـــيراوي، مـــع عـــدد مـــن الشـــركات 
العاملـــة فـــي مجـــال ســـحب الرمـــال 

البحري.
التباحـــث  االجتمـــاع  خـــال  وجـــرى 
بخصـــوص التوجه الحكومي لتوفير 
منطقة بحرية جديدة لهذه الشركات 

التـــي يركـــز عملهـــا على توفيـــر مواد 
البنـــاء لقطـــاع المقاوالت فـــي مملكة 

البحرين. 
وتـــم التباحـــث بخصـــوص المنطقـــة 
البحريـــة الجديـــدة، وطبيعـــة الرمال 
الموجـــود فيهـــا، واتفـــق أبوالفتح مع 
الشـــركات العاملة في مجال ســـحب 
الرمـــال البحري على ضـــرورة إجراء 
دراســـة مســـحية للمنطقـــة الجديدة 
الرمـــال  وضعيـــة  علـــى  للتعـــرف 
الموجـــودة فيها، ومـــدى قدرتها على 

تلبية الطلب المتزايد على الرمال.

مناقشة توفير منطقة جديدة 
لشركات سحب الرمال البحري

“المبرة الخليفية” تختتم “إثراء الشباب 2020”
رفـــد المشـــاركين بالمهـــارات التوظيفيـــة وتعزيـــز قدراتهـــم بحـــل المشـــكالت

اختتمـــت مؤسســـة المبـــرة الخليفيـــة 
فعاليـــات المرحلـــة األولى مـــن برنامج 
إثـــراء الشـــباب 2020 لســـنته الثالثـــة 
تحـــت  ُأقيـــم  الـــذي  الثانيـــة،  للدفعـــة 
شـــعار “المهارات التوظيفية والتقنية”، 
واشـــتملت هـــذه المرحلة علـــى العديد 
من األنشـــطة والمهـــارات التي هدفت 
شـــخصيات  وتنميـــة  تطويـــر  إلـــى 
اكتســـابهم  إلـــى  إضافـــًة  المشـــاركين، 
عددا من المهارات التوظيفية تمكنهم 
مـــن معرفـــة ذاتهـــم بشـــكل أكبـــر، كمـــا 
فـــي  واألنشـــطة  البرامـــج  وســـاهمت 
تعزيـــز قـــدرات المشـــاركين فـــي حـــل 
المشـــاكل، واتخاذ القرارات، والتعامل 

مع التغييرات الحياتية وإدارتها.
وبلغت نســـبة الحضور خـــال المرحلة 
خـــال  تـــم  حيـــث   ،%  84 األولـــى 
األســـبوع األول مـــن المرحلـــة األولـــى 
على مهارات تطوير الذات، إضافًة إلى 
عرض عن وظائف المستقبل وأنواعها 
ومســـاراتها، كما وقد تم شـــرح مبادرة 
“ماركت دي”، التي أطلقها قسم برامج 
الشـــباب ضمـــن الفعاليـــات المصاحبة، 

وأيضـــا تم توزيـــع األدوار على أعضاء 
التماريـــن  بعـــض  خـــال  مـــن  الفريـــق 
العمليـــة والعلميـــة. وفـــي ختـــام اليوم 
االول تم توزيع الزي الرسمي للبرنامج 
إلى جانـــب قيام المشـــاركون باإلجابة 

عن استبانة التقييم الذاتي.
وشـــهد األســـبوع الثانـــي إقامـــة عـــدد 
من األنشـــطة المتنوعة مـــن قبل معهد 
البحرين للدراسات المصرفية والمالية، 
علـــى  األســـبوع  هـــذا  برنامـــج  وركـــز 
التفكيـــر الناقد وذلك من خال تنظيم 

والخرائـــط  الســـت  القبعـــات  تماريـــن 
الذهنيـــة، حيـــث حـــاول البرنامـــج في 
هذا األسبوع تقوية مهارة التعامل مع 
التغيرات بشـــكل سريع وفّعال، إضافًة 
إلـــى تعزيـــز المهارات اللغويـــة والقدرة 
علـــى التقديـــم والتعبيـــر عنـــد الفـــرد، 
لـــدى  اإلبـــداع  روح  زرع  جانـــب  إلـــى 

المشاركين.
وبالتعـــاون  الثالـــث  األســـبوع  وفـــي 
مـــع مؤسســـة ألـــف تـــم تنظيـــم عـــدد 
مـــن التطبيقـــات العمليـــة والتحديـــات 

الميدانيـــة، إضافة إلى ورشـــة وألعاب 
تدريبيـــة حول التفكيـــر اإلبداعي، في 
حيـــن تميـــز األســـبوع الرابـــع واألخيـــر 
من المرحلة األولى باستعراض ألنواع 
مختلفة من التكنولوجيا والبرمجيات 
مـــن قبـــل الشـــيخة لطيفـــة آل خليفـــة 
مـــن مركـــز )كليفير بـــاي(، حيث هدف 
البرنامـــج فـــي هـــذا االســـبوع تثقيـــف 
التكنولوجيـــا  أهميـــة  المشـــارك حـــول 
بهـــا،  المتعلقـــة  المختلفـــة  واألوجـــه 
وتعزيـــز مهـــارات اســـتخدام البرمجـــة 

والتكنولوجيا.
ويأتي إطاق هذا البرنامج، في أعقاب 
المشـــاركين  مـــن  دفعـــة  أول  تخريـــج 
بنجاح في شـــهر مايو 2017، بالتعاون 
مع مركز عيســـى الثقافي، واألكاديمية 
الملكية للشـــرطة، ولولو هايبر ماركت، 
وأكاديميـــة طيـــران الخليـــج، ومعهـــد 
األمل للتربية الخاصة، ودرة البحرين، 
ومتحـــف البحريـــن الوطنـــي، والكليـــة 
الملكيـــة للجراحيـــن فـــي إيرلنـــدا، إلى 
جانـــب عـــدد مـــن مؤسســـات المجتمع 

المدني.

المنامة - بنا

المعراج في رده على زينل: 65.4 % من المناصب اإلدارية لبحرينيين
%  77 بلغـــت  المصرفـــي  القطـــاع  فـــي  البحرنـــة  نســـبة 

أشار محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد محمد المعراج إلى أن نسبة البحرينيين 
قد بلغت 77 % من إجمالي عدد العاملين في القطاع المصرفي في نهاية العام 2019، 
إذ بلغ عدد العاملين البحرينيين 5520، عدد الذكور 3275 و2245 من اإلناث، بحسب 
نتائج مســح العاملين الســنوي الذي يجريه المصرف، ما يدل على كفاءة البحرينيين 

والبحرينيات وأنهم االختيار المفضل عند التوظيف.

وذكر المعراج، في رده على رئيسة مجلس 
النـــواب فوزيـــة بنـــت عبدهللا زينل بشـــأن 
عـــدد البحرينييـــن الذيـــن يشـــغلون مراكز 
إداريـــة عليـــا فـــي القطـــاع المصرفـــي، أن 
نسبة البحرنة في مصارف قطاع التجزئة 
بلغـــت 84.2 % فـــي نهايـــة العـــام 2019، 
فـــي حين بلغت هذه النســـبة في مصارف 
قطـــاع الجملة 56.9 % في نفـــس الفترة، 
كمـــا بلغـــت نســـبة البحرنـــة فـــي شـــركات 
األعمال االســـتثمارية 54.4 % واألســـواق 
الماليـــة 94.9 %، فـــي حين بلغت النســـبة 
فـــي شـــركات التأميـــن المؤسســـة محلًيـــا 

.% 67.6
 وقـــال “يشـــغل البحرينيـــون 65.4 % من 
المناصـــب اإلدارية في القطـــاع المصرفي 
مـــع انتهـــاء العـــام 2019 مقابـــل 60.8 % 
مع انتهاء العام 2015، شـــغل البحرينيون 
48 % من منصـــب رئيس تنفيذي، و49.7 
% مـــن منصـــب مدير تنفيـــذي، و53.4 % 
مـــن منصـــب مديـــر، و60.3 % من منصب 
مديـــر  منصـــب  مـــن   % و81.2  رئيـــس، 

مساعد”.

إحالل الكفاءات

وقـــال: ال شـــك فـــي أن القطـــاع المصرفي 
والمالـــي فـــي مملكـــة البحريـــن يعتبـــر من 
القطاعـــات المهمـــة التـــي كانـــت وال زالت 
تســـتقطب أعـــدادا كبيـــرة مـــن الخريجين 
الباحثيـــن عـــن عمـــل؛ لمـــا يتمتـــع بـــه هذا 
القطـــاع مـــن ســـمعة ممتـــازة ســـواء علـــى 

لرصانـــة  الدولـــي،  أو  المحلـــي  المســـتوي 
ومتانـــة هـــذا القطـــاع بشـــهادة العديد من 
المؤسســـات الدوليـــة مثل صنـــدوق النقد 
بذلهـــا  التـــي  الجهـــود  وأثمـــرت  الدولـــي، 
بالســـنوات  المركـــزي  البحريـــن  مصـــرف 
الســـابقة في تعزيـــز مكانة هذا القطاع من 
خال تطوير األطر التشـــريعية والرقابية 
المعمـــول بهـــا والتـــي تتطابـــق مـــع أحدث 
المعاييـــر الدولية المتبعـــة، األمر الذي أدى 
إلـــى توفير البيئة المناســـبة للقطاع المالي 
بشـــكل عام والقطاع المصرفـــي بالتحديد 
لتحقيـــق معـــدالت نمـــو متميـــزة وبالنظـــر 

لعدد العاملين في القطاع المصرفي.
وأوضـــح أن مصـــرف البحريـــن المركـــزي 
يســـعى إلحال الكفاءات البحرينية محل 
األجانب عن طريق رفع كفاءة البحرينيين 
والبحرينيات من خال البرامج والدورات 
التدريبيـــة المتخصصة التي ينظمها معهد 
البحريـــن للدراســـات المصرفيـــة والماليـــة 
والتركيز على التخصصات التي ستســـهم 
في مساعدة القطاع في المستقبل في ظل 
التحوالت التي يشهدها القطاع المصرفي 
خصوصـــا فيمـــا يتعلـــق بالتقنيـــات المالية 
وقضايا األمن الســـيبراني، إذ سيؤدي ذلك 
إلى زيـــادة فرص انخراط أعـــداد أكبر من 
البحرينييـــن للعمل في المصارف والتدرج 

في شغل المراكز اإلدارية العليا. 
وأردف: كمـــا يقـــوم صنـــدوق الوقف الذي 
علـــى  المركـــزي  المصـــرف  عليـــه  يشـــرف 
تمويـــل العديـــد من الـــدورات المتخصصة 
عـــدد  بلـــغ  إذ  اإلســـامية،  الصيرفـــة  فـــي 

الدورات 24 بمشاركة 400 شخص.
وبيـــن أن المصرف يرى أن نســـب البحرنة 
تـــدل  المالـــي  القطـــاع  فـــي  المتحققـــة 
التأهيـــل  لبرامـــج  العاليـــة  الجـــودة  علـــى 
والتدريـــب والترقيـــة ونوعيـــة الكفـــاءات 
المحليـــة وتطويـــر القـــدرات بما يتناســـب 
مـــع التطـــورات فـــي الصناعـــة المصرفيـــة 
هـــذه  فـــي  قياديـــة  مراكـــز  وتبوئهـــم 

المؤسسات.

برامج دراسية

وفي هذا اإلطار بين المعراج أن المصرف 
للدراســـات  البحريـــن  معهـــد  عبـــر  يقـــدم 
المصرفيـــة والمالية مجموعة متنوعة من 
الـــدورات والبرامـــج المهنيـــة واألكاديمية 
المالـــي  القطـــاع  باحتياجـــات  المتعلقـــة 
 1557 الـــدورات  هـــذه  بلغـــت  إذ  عمومـــا، 
ألفـــا،   ۲۳ وبمشـــاركة   2019 العـــام  فـــي 
وتشـــمل هذه البرامـــج دورات متخصصة 
وبرامج دراســـية للحصول على الشهادات 
األكاديمية والمهنية، وبالنســـبة للشهادات 
األكاديمية فهي تشمل برنامج الماجستير 
البشـــرية،  والمـــوارد  األعمـــال  إدارة  فـــي 
فـــي  المهنيـــة  الشـــهادات  إلـــى  إضافـــة 
المحاســـبة، األعمال المصرفيـــة، الصيرفة 

اإلسامية، التأمين واإلدارة والقيادة.

ولفـــت المحافـــظ إلى أن وحـــدة التقنيات 
البحريـــن  بمصـــرف  واالبتـــكار  الماليـــة 
مجلـــس  مـــع  بالتنســـيق  تقـــوم  المركـــزي 
البحريـــن  ومعهـــد  االقتصاديـــة  التنميـــة 
وبعـــض  والماليـــة  المصرفيـــة  للدراســـات 
متخصصـــة  دورات  لتنظيـــم  الجامعـــات 
وورش عمل؛ بهدف زيادة الوعي للمقبلين 
علـــى ســـوق العمـــل وإكســـابهم المهـــارات 
الازمـــة التـــي تغطـــي احتياجـــات ســـوق 

العمل المستقبلية.
ومـــن أهم المبـــادرات الوطنيـــة التي تمت 
بهـــذا الخصـــوص بالتعـــاون مـــع صنـــدوق 
البرنامـــج  تدشـــين  هـــو  )تمكيـــن(  العمـــل 
مجـــال  فـــي  المهـــارات  لتنميـــة  الوطنـــي 
التقنيات المالية، الـــذي يهدف إلى تطوير 
هـــذا  فـــي  للبحرينييـــن  الفنـــي  المســـتوى 
المجـــال، إذ بلـــغ عـــدد الموظفيـــن الذيـــن 
ســـجلوا للبرنامج ۲۹۸ حتـــى اآلن.  وختم 
المعـــراج بـــأن برامـــج التدريـــب والتطوير 
المســـتمرة التـــي يحـــرص المصـــرف علـــى 
إدخالهـــا وبمشـــاركة المؤسســـات الماليـــة 
تطويـــر  علـــى  كبيـــرة  آثـــار  لهـــا  ســـيكون 
الكفاءات البحرينية وجاذبيتها للعمل في 
القطـــاع المالـــي، وأثبتـــت التجربـــة خال 
العقـــود الماضيـــة أن توافـــر أعـــداد مؤهلة 
من الكوادر البحرينية ســـاهم بشـــكل كبير 

في سرعة دخولهم سوق العمل.

شيد المعراج فوزية زينل

انطالق الماجستير اإلكلينكي في طب العائلة األحد المقبل
ـــا جديـــدا ـــح: أول مشـــروع وطنـــي باعتمـــاد عالمـــي ويضـــم 80 طبيب ـــن  صال ب

كشف رئيس قسم طب العائلة والمجتمع بجامعة الخليج العربي عفيف بن صالح أن 
أول برنامــج لتدريــب األطباء البحرينيين ســينطلق من جامعــة الخليج العربي، مبينا 
أن 80 طبيبــا بحرينيــا ســيبدأون التدريــب في هــذا البرنامج اليوم األحــد وعلى مدار 

سنتين، في أول مشروع وطني لبرنامج “الماجستير اإلكلينكي” في طب العائلة.

وأكـــد أن هـــذا البرنامج تمـــت الموافقة عليه 
بالتعاون وبدعم أكاديمي عالمي بين جامعة 
الخليـــج العربي والجمعيـــة العالمية العالمية 
لطب العائلة وجامعة جـــون هوبكنز العريقة 
والعديد مـــن الخبرات والكفـــاءات المتميزة 

في هذا االختصاص.
البرنامـــج  علـــى  التدريـــب  مـــدة  أن  وبيـــن 
تستغرق ســـنتين، وكل سنة سيتم قبول 40 
طبيبا، مردفا أن األطباء الذين سيتم قبولهم 
ســـيخضعون لدخول اختبار يشمل محورين 

همـــا االختبارت النظرية فـــي العلوم الطبية، 
ومقابـــات شـــخصية تقيمية مـــن قبل لجنة 
أكاديميـــة ومهنيـــة تضـــم كفـــاءات وخبرات 
متميـــزة ورائدة في مجال عملها ومن جميع 
التخصصـــات الطبيـــة، منوهـــا بـــأن البرنامج 
مفتوح لـــكل األطبـــاء البحرينييـــن العاملين 

في مختلف المرافق الصحية.
وأوضـــح بـــن صالـــح أن برنامـــج ماجســـتير 
عالمـــي  برنامـــج  اإلكلينيكـــي  العائلـــة  طـــب 
محكم يطبـــق ضمن أعلى المعاييـــر الدولية، 

لنصـــل للهـــدف الـــذي أطلق مـــن أجلـــه، وهو 
تحقيق نقلة مهنية متطورة لدى المنتســـبين 
إليـــه من األطباء على المســـتوى اإلكلينيكي 
والمعرفـــي، وبمـــا يؤهلهـــم لرفـــد مهنة الطب 

والتصدي للتحديات الصحية.
وأكـــد أن جامعـــة الخليـــج العربـــي تعاونـــت 
مـــع عدد مـــن الخبـــراء والمختصيـــن، ومنهم 
المنظمـــة العالميـــة لطـــب األســـرة وجامعـــة 
الخبـــرات  مـــن  وغيرهـــا  هوبكنـــز،  جـــون 
ليكونـــوا  البرنامـــج؛  إطـــاق  قبـــل  الدوليـــة 
ضمن األســـاتذة المشـــرفين والمشاركين في 
الهيئة التدريســـية مـــع العديد مـــن الخبرات 
المحليـــة من جامعـــة الخليـــج العربي وعدد 
مـــن الصـــروح األكاديميـــة الطبيـــة بالبحرين 
والمنطقة، ووفق برنامج متكامل مبني على 
مســـتوى عال من المهنية واألســـس العلمية، 

وضمن المقاييس الدولية المعتمدة في مثل 
هذه البرامج.

وأشـــار بـــن صالـــح إلـــى أن هـــذا المشـــروع 
الوطنـــي يعـــد األول من نوعه فـــي البحرين، 
ويأتي بالشـــراكة مع المجلس األعلى للصحة 
ووزارة الصحـــة وبدعـــم من صنـــدوق العمل 
البحرينييـــن  األطبـــاء  لتدريـــب  “تمكيـــن” 

واالرتقاء بمهاراتهم الطبية.
وأوضح أن وفد من خبراء المنظمة العالمية 
لطـــب األســـرة قـــام بزيـــارة لجامعـــة الخليج 
العربـــي؛ بهـــدف تبـــادل الخبـــرات واالطـــاع 
علـــى منهـــج برنامج ماجســـتير طـــب العائلة 
تســـعى  المنظمـــة  بـــأن  منوهـــا  اإلكلينيكـــي، 
لتكريس ثقافة طـــب العائلة التي تقوم على 
الرعايـــة الصحيـــة األوليـــة كداعمـــة للصحة 

العامة.

من األرشيف العتيد

Û  الحالــة التــي تمــر بهــا البــاد والعالــم اآلن دفعتنــي إلــى التفتيش في
ملفــات قديمــة، في البحــث والتقصي مــع الفكرة واســتلهام العبر من 
الــدروس والتجارب، الِحكــم من الحكماء والزعماء وأصحاب الخبرة 

واليقين.
Û  فــإذا بــي تقــع عينــاي علــى ملــف فــي غايــة األهميــة، أال وهــو تلــك

الجوائز التي حصدها الرئيس القائد خليفة بين ســلمان من منظمات 
عالميــة معتبــرة، أهــم ما لفت انتباهــي هي تلك الجوائــز والتقديرات 
والنياشين التي ربطت سمو األمير خليفة حفظه هللا ورعاه بالتنمية 

المستدامة.
Û  هــذا األمــر تحديًدا دفعني إلى البحث والتنقيب في بيولوجيا الحالة

الراهنــة للكــون، وما عاقتها بالتنمية المســتدامة، عــدت إلى المفهوم 
المتــداول، إلــى الفهــم المتبــادل، فــإذا بي أعثــر على مثــل النماء وهو 
محمــول علــى عــكاز ذهبــي اســمه البيئــة مــن أجــل األجيــال القادمة، 
البيئــة بشــحمها ولحمهــا، وليــس بأبجدياتهــا وعــدوان النــاس واألمم 
عليها، البيئة كونها المصفاة التي تغربل فيروســات الكون، وتهلك ما 
تهلكــه، وتطــرد ما تطرده، ثم تحتفظ بما تحتفظ به في قاع ســحيق 

ال يعلم مداه إال هللا.
Û  ”حــال البيئــة ال تســر عدوا وال حبيبا، هي التي جــاءت إلينا بـ “كورونا

متطــور فــي شــكل عدائــي جديــد، فيــروس لديــه القــدرة علــى عبــور 
الحدود، على التخفي والتستر ثم الظهور فجأة وكأنه شمشون الذي 
هــدم المعبــد ومــن فيه، أو كأنــه هرقل عظيم الروم الــذي ضحى بكل 

من حوله حتى يحميهم من خطر وباء قادم.
Û  إنهــا الحكمــة عندما نقرأ فيها المســتقبل، ونشــهد عليها مع الطالع، مع

حركــة النجــوم والســحب واألفــاك واألجــرام الســماوية، وهــي الغــد 
المنظــور عندمــا يتلقــاه قائد بصير فيلقي به في ماعب اآلخرين كي 
يطلقون صفارات اإلنذار تحذيًرا أو تصريًحا أو تلميًحا أو اســتعداًدا 

لما هو أسوأ.
Û  رئيس الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير خليفة بن ســلمان حفظه

هللا وعافاه، وبشــهادة المنظمات الدولية دافع عن حقوق إنســان هذه 
األرض في بيئة سليمة عفية، في إنسان قوي صحًيا وعلمًيا وفكرًيا، 
ربط النماء المستدام بمعدالت التنمية وخططها ومحاورها، استجار 
بالتاريــخ واســتلهم وصفاتــه الســحرية واجتزأ ما يمكــن اجتازؤه من 
لكــي يقــول ألمتــه: تمســكوا  دروس وأحــكام وتقاليــد وممارســات؛ 
بوحدتكم في أيامكم العصيبة، ال تلتفتون لشعارات الفرقة والتشرذم 
واالنكفاء على معاول الهدم واالستكانة وتسليم المقدرات للغير، دعا 
كل مــن يــزور مجلســه المهيــب إلى كلمة ســواء يراد بها حــق؛ حفاًظا 
علــى حقنــا في الحياة، وعلى رســالتنا من أجــل أبنائنا وبادنا وأيامنا 
القادمــة، بحــث مــع النخــب كيفيــة تحويــل الميــاه التنمويــة الراكــدة 
إلــى بحيــرات ناميــة آمنــة مطمئنة، تســبح فيها الكائنات وُتســبح في 

ملكوتها المخلوقات، وتدعو لها المائكة في السماوات.
Û  ســمو رئيــس الــوزراء لــم يقــل لنــا كلمــة ولــم تتحقــق، لــم يتبصــر في

موقف إال وكنا معه على الطريق معلًما لحقيقة، ووصًفا دقيًقا لحالة، 
وتجسيًدا حًيا لمناخ حياة.

Û  إنهــا الحالــة المتجــردة لقائدنــا عندمــا تتجلــى إرادتــه فتلتقــي بإرادة
الشــعب، وعندما يشــعر الشعب بأنه والقائد كل في واحد، وأن العمل 
الجماعــي ال يأتــي إال بالخيــر، وأن الخيــر ال يتحقــق إال إذا كنــا علــى 
قلب رجل واحد، نصيغ مستقبله مًعا، ونضرب على تحدياته بيد من 

حديد، ونعمل على الدفاع عن مكتسباته بإرادة فارس مغوار.
Û  إنها الحقيقة وكل حقيقة عندما يحاورنا األب الرئيس عن بعد، سائًا

عــن شــخص أو متســائًا عــن وضــع، أو ُملمًحــا لمســألة، وهــو الرئيس 
الــذي ال يهــدأ طالمــا ظل فــي الصدر قلــب ينبض، وفي العــروق دماء 

تجري، وفي الجسد روح تعشق.

بقلم:  الدكتور عبداهلل الحواج

مروة خميس

بدور المالكي
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أعلنت وزارة الصحة عن تســـجيل 3 
حـــاالت جديـــدة لمصابيـــن بفيروس 
كورونا )كوفيد 19( لمواطن بحريني 
ومواطنتيـــن بحرينيتيـــن كانـــوا قـــد 
وصلـــوا عـــن طريـــق رحـــات جوية 
غيـــر مباشـــرة من إيـــران عبـــر مطار 
البحرين الدولـــي، وفور تأكيد نتائج 
إصابتهـــم  المختبريـــة  التحاليـــل 
إلـــى إحـــدى  تـــم نقلهـــم  بالفيـــروس 
المراكز الخاصة بالعزل لتلقي العاج 
والرعايـــة الازمة؛ ليبلـــغ بذلك العدد 
اإلجمالـــي ٤١ مصاًبـــا جميعهـــم فـــي 
حالـــة مســـتقرة ويخضعـــون للعـــاج 
والرعاية تحت إشـــراف طاقم طبي 

متخصص.
الوحـــدات  بـــأن  الـــوزارة  وأفـــادت 
المتنقلـــة للفحـــص والمجهـــزة وفـــق 
المعاييـــر الطبية المعتمدة مســـتمرة 
في معاينـــة المواطنين العائدين من 
إيـــران ممن تـــم تحديـــد مواعيدهم 
بحســـب جدولـــة الفحـــص، إذ يقـــوم 
بإجـــراء  مختـــص  طبـــي  فريـــق 
الفحوصـــات الازمة لهم في مناطق 
مـــن  للتأكـــد  العينـــة  بأخـــذ  ســـكنهم 
سامتهم وعدم إصابتهم بالفيروس، 
موضحـــة أنه يتم تزويـــد المواطنين 
ممن يتم التأكد من سامتهم بجميع 
التوعويـــة  واإلرشـــادات  التعليمـــات 
وتأكيـــد ضـــرورة اتبـــاع اإلجـــراءات 
االحترازيـــة الوقائيـــة المتمثلـــة فـــي 
الحجـــر المنزلـــي لمـــدة 14 يوما، كما 
يتـــم منحهم إجـــازة طبيـــة مدفوعة 
تتـــم  كمـــا  يوًمـــا،   14 لمـــدة  األجـــر 

فريـــق  قبـــل  مـــن  متابعتهـــم  أيًضـــا 
صحتهـــم  لضمـــان  مختـــص؛  طبـــي 

وسامتهم.
المواطنيـــن  قيـــام  وأكـــدت وجـــوب 
إيـــران  مـــن  القادميـــن  والمقيميـــن 
أو مـــن قامـــوا بزيارتهـــا فـــي الشـــهر 
الجـــاري االتصـــال فـــوًرا علـــى الرقم 
444 لجدولة موعد الفحص، والبقاء 
في مقر ســـكنهم فـــي غرفة منفصلة 
حتى جدولة موعـــد الفحص واتباع 
التعليمات التي ستعطى لهم من قبل 
الفريـــق الطبـــي، مـــع ضـــرورة تجنب 
االختاط باآلخرين لتجنب نشـــرهم 
للفيـــروس لعائاتهـــم وللمجتمع في 

حال إصابتهم به.
كمـــا أشـــارت وزارة الصحـــة إلى أنها 
تواصـــل إجراءاتها المتبعة لمكافحة 
المملكـــة  فـــي  الفيـــروس  انتشـــار 
جميـــع  متابعـــة  ضمـــان  خـــال  مـــن 
القادميـــن من الـــدول الموبوءة لمدة 
14 يـــوم مـــن قبل فريـــق متخصص؛ 
للتأكـــد مـــن خلوهـــم مـــن أي أعراض 
والتزامهم بإرشادات العزل، وتطبيق 
اإلجراءات االحترازية والوقائية من 
فيروس كورونا )كوفيد 19( بحسب 
المعاييـــر الدولية والتـــي  أوصت بها 

منظمة الصحة العالمية.

تسجيل 3 حاالت 
جديدة لمواطنين 
قادمين من إيران
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بلدية “الجنوبية” تبحث التعاون مع جامعة المملكة
ــدم الــمــجــتــمــع ــ ــخـ ــ األخـــــــــذ بـــــأطـــــروحـــــات الــــشــــبــــاب يـ

قـــام المدير العام لبلدية المنطقة 
الجنوبية عاصم عبدهللا، يرافقه 
عدد من المسؤولين في البلدية، 
بزيارة إلى جامعة المملكة، حيث 
التقـــى رئيـــس الجامعـــة محمـــد 
جميـــل تـــرو، وبحث معـــه أوجه 
التعاون المشترك باالستفادة من 
المشروعات التي يقدمها الطلبة، 
والتـــي تتســـم باإلبـــداع والتميز 

في الطرح.

وخـــال اللقاء الذي حضره نائب 
األكاديميـــة  للشـــؤون  الرئيـــس 
والبحـــث العلمي نادر البســـتكي، 
وعميد كلية الهندســـة المعمارية 
الوجيـــه،  شـــريف  والتصميـــم 
ورئيس قسم الهندسة المعمارية 
دلشان ريماز، تم تقديم عدد من 
العـــروض من قبل طلبـــة جامعة 
المملكـــة، إذ تبادل معهـــم المدير 
العـــام لبلدية المنطقـــة الجنوبية 

بعض األفكار والمقترحات.
كمـــا اســـتمع المدير العـــام لبعض 
ذات  واالستفســـارات  األســـئلة 
العاقـــة بعمـــل البلديـــة وأجـــاب 
البلديـــة  حـــرص  مؤكـــًدا  عليهـــا، 
مـــن  لاســـتفادة  واهتمامهـــا 
الطاقات الشـــابة الطموحة، التي 
لديهـــا روح المبـــادرة والتجديـــد 
وتقديم أطروحات وأفكار تسهم 

في خدمة المجتمع وأبنائه.

مـــن جهته، رحـــب رئيس جامعة 
ووفـــد  العـــام  بالمديـــر  المملكـــة 
البلديـــة، مشـــيًدا بالجهـــود التـــي 
صعيـــد  علـــى  البلديـــة  تبذلهـــا 
الشـــوارع والتقاطعات،  تجميـــل 
وتطويـــر المرافـــق الخدمية في 
مؤكـــًدا  والمماشـــي،  الحدائـــق 
اســـتعداد الجامعـــة للتعـــاون مع 
البلديـــة فـــي مختلـــف المجاالت 

ذات العاقة.

الرفاع - بلدية المنطقة الجنوبية

المنامة - وزارة الصحة

“الصحة”: عدد المصابين بفيروس 
كورونا بلغ 41 مصاًبا

محافظ العاصمة: نقدر قرار المآتم وقف أنشطتها
“كـــــــــورونـــــــــا” انــــــتــــــشــــــار  دون  لــــلــــحــــيــــلــــولــــة 

أعـــرب محافـــظ العاصمـــة الشـــيخ 
هشـــام بـــن عبدالرحمـــن آل خليفة 
عن شكره وتقديره إلدارات المآتم، 
التي قررت وقف األنشطة الدينية 
واالجتماعيـــة بها لمدة أســـبوعين؛ 
استجابة للدعوة بوقف التجمعات 
العامـــة، وانطاقـــا من المســـؤولية 
االجتماعية التي تستدعي االلتزام 
الوطنيـــة  المصلحـــة  تفرضـــه  بمـــا 
العليـــا والجهـــود الوطنيـــة المقدرة 

للحد من انتشار فيروس كورونا.
التحـــرك  بهـــذا  المحافـــظ  وأشـــاد 
المسؤول، الذي يعتبر جزءا رئيسا 
الوطنيـــة  الجهـــود  منظومـــة  فـــي 
مكافحـــة  أجـــل  مـــن  الحميـــدة 
انتشـــار فيـــروس كورونـــا، منوهـــا 
إلـــى أن هـــذه اإلجـــراءات والتـــي 
نتطلع إلـــى امتدادها لجميع المآتم 
والحســـينيات، تســـهم وال شك في 
االحترازيـــة  اإلجـــراءات  تعزيـــز 
التـــي تتخذهـــا مملكـــة  والتدابيـــر 

التعامـــل  إطـــار  فـــي  البحريـــن 
المجتمعـــي الفعال مـــع هذه األزمة 

التي طالت معظم دول العالم.
قـــد  العاصمـــة  محافـــظ  وكان 
بيـــن  تنســـيقيا  اجتماعـــا  تـــرأس 
أعضـــاء هيئة المواكب الحســـينية 
ورؤســـاء المآتـــم، بحضـــور المدير 
العـــام لمديريـــة شـــرطة محافظـــة 

ســـبل  فـــي  للبحـــث  العاصمـــة 
التنســـيق والتوعيـــة المطلوبـــة، إذ 
أكـــد المحافـــظ أن تكاتـــف وتعاون 
القائمين على المناســـبات الدينية، 
التوعيـــة  مفهـــوم  فـــي  يصـــب 
المجتمعيـــة التي ينشـــدها الجميع، 
منوًهـــا إلـــى أن الجهود المشـــتركة 
بيـــن الجهـــات ذات العاقة، تعكس 

المظهـــر الحضـــاري الـــذي تتمتع به 
البحرين.

وفي ســـياق متصل، أكـــد الحضور 
ســـعًيا  تمثـــل  اللقـــاءات،  هـــذه  أن 
محموًدا لتعزيز التعاون والتنسيق 
لتوفيـــر  المعنيـــة  الجهـــات  بيـــن 
األجـــواء والبيئة المناســـبة إلنجاح 

المناسبات الدينية.

محافظ العاصمة يترأس اجتماعا تنسيقيا بين أعضاء هيئة المواكب الحسينية ورؤساء المآتم

المنامة - وزارة الداخلية

المستهلك و “الذئاب”
Û  ال تــزال الســوق المحلية في حاجة ماســة لمزيد مــن الرقابة والضبط

والربــط علــى أســعار بيــع المــواد الغذائيــة واالســتهاكية وخدمــات 
مــا بعــد البيــع نفســها، التــي يســتغلها البعــض لنهــب الناس وســرقتهم 
واالســتثراء علــى ظهورهم، وهو أمر ملحــوظ ومرصود ويتحدث به 

كثيرون دائًما.
Û  الرقابــة المطلوبــة يجــب أن تطــال أســعار بيــع الســلع فــي البقــاالت

الصغيرة والمتوسطة والسوبرماركت الذي يتوسط األحياء السكنية، 
حيــث يقــوم الكثيــر من أصحاب هذه المحال بالبيع بأســعار تزيد عن 

أسعار السوق بنسب ال تقل عن 30 %، دون حسيب أو رقيب.
Û  ويبــرر الكثير منهم، ولألســف من ممثلــي الجهات التي يتوجب عليها

أن تحمي المستهلك، أسبابا هزيلة تتعلق بأسعار اإليجارات، وانفتاح 
السوق، وأهمية أن يكون المستهلك نفسه واعًيا لألسعار التي تتزايد 
علــى غفلــة، دون األخــذ بعيــن االعتبــار ظــروف النــاس، وأحوالهــم، 

والتزاماتهم المثقلة.
Û  ســمعنا كثيــًرا فــي الفترة األخيــرة، عن مطاعم فــي محافظة المحرق

وغيرها، تم إقفالها ألســباب ترتبــط بالصحة العامة، وطرق التخزين، 
وصاحيــة األغذيــة وغيرهــا، هــذه األمــور إذا مــا ثبتــت بالفعــل، فإن 
المطلــوب مــن الجهــة المختصة هو اإلعان عن أســماء هذه المطاعم 
في الصحف ووســائل اإلعام؛ حتى تكون عبرة لغيرها، دول الجوار 

تفعل ذلك، فلماذا ال تفعلون أنتم ذلك؟
Û  التراخي والمسايسة في الصحة العامة، وحفظ حقوق المستهلك من

القرصنــة أمر يشــجع التجار الذين ال يــرون للمصلحة الوطنية بطرف 
إلــى مزيــد مــن التمادي، والتفنــن في التحايل، وهو أمر ال يســتوي إال 

بالضرب بيد من حديد، وشكًرا.

ebrahim.alnahham@albiladpress.com

إبراهيم النهام

المنامة - وزارة الداخلية

للدفـــاع  العامـــة  اإلدارة  عقـــدت 
المدني دورة التطهير من األمراض 
البيولوجيـــة، لفـــرق مـــن الشـــرطة 
النســـائية، فـــي إطـــار العمـــل علـــى 
والجهوزيـــة،  االســـتعداد  زيـــادة 
وإنشـــاء فريـــق احتـــرازي للتعامل 
مـــع هـــذه النوعيـــة مـــن الباغـــات 
بالتعـــاون والتنســـيق مـــع األجهزة 

المعنية.

اســـتكماال  الـــدورة  هـــذه  وتعتبـــر 
للخطة التطويرية للقوى البشـــرية 
المدنـــي  للدفـــاع  العامـــة  بـــاإلدارة 
إعـــداد  التركيـــز علـــى  مـــن خـــال 
وتأهيـــل منســـوبيها من الجنســـين 
فـــي االســـتجابة للحـــاالت الطارئة 
خصوصـــا حوادث المـــواد الخطرة 
أو  اإلشـــعاعية  أو  الكيميائيـــة 

البيولوجية.

“الدفاع المدني” تعقد دورة التطهير من األمراض دعوة لتسريع تنفيذ ممشى مدينة عيسى المطاطي

المنطقـــة  لبلديـــة  العـــام  المديـــر  قـــام 
الجنوبية عاصم عبدهللا، بحضور عضو 
المجلـــس البلـــدي بالمنطقـــة الجنوبيـــة 
ممثل الدائرة الثانية مال هللا شـــاهين، 
بجولـــة تفقدية ألعمال تطوير ممشـــى 
مدينة عيســـى المطاطي، بحضور عدد 
من المهندسين والموظفين في البلدية 

والمشرفين على تنفيذ المشروع.
الجولـــة  خـــال  العـــام  المديـــر  وتفقـــد 
مراحل ســـير العمل فـــي تطوير مرافق 
الممشـــى وتهيئتـــه ليكـــون مكاًنـــا آمًنـــا 
ومريًحـــا لألطفـــال وأســـرهم، إذ وجـــه 
إلى سرعة إتمام المشروع وفق الفترة 

الزمنية المحددة.
واســـتمع إلى شـــرح مفصل عـــن أعمال 
التطويـــر فـــي الممشـــى، التـــي تشـــمل 

تركيـــب أرضية مطاطيـــة في 5 مواقع 
وزاهيـــة،  مختلفـــة  بألـــوان  لأللعـــاب 
وتركيـــب العشـــب الصناعـــي، وتركيب 
طـــوب أحمر لممـــرات األلعـــاب، إضافة 
وأخـــرى  متعـــددة  ألعـــاب  لتركيـــب 
متنوعـــة،  أشـــجار  وزراعـــة  رياضيـــة، 
وتركيـــب شـــبكة الـــري، والمظات في 

مناطق األلعاب.
مـــن جانبـــه، شـــكر العضـــو البلـــدي مال 

هللا شاهين المدير العام، على اهتمامه 
الخدميـــة، وســـعيه  المرافـــق  بتطويـــر 
وتهيئـــة  الخضـــراء،  الرقعـــة  لزيـــادة 
الحدائق لتكون متنفًســـا يجمع العوائل 
لقضـــاء أوقـــات الراحـــة واالســـتجمام 
برفقـــة أبنائهـــم، مثنًيـــا علـــى التعـــاون 
الوثيـــق بيـــن المجلس البلـــدي والجهاز 
الخدمـــات  أفضـــل  لتوفيـــر  التنفيـــذي 

ألهالي المنطقة الجنوبية.

الرفاع - بلدية المنطقة الجنوبية

“الجعفرية” تدعو المآتم والحسينيات لتجميد أنشطتها مؤقتا
“كورونـــا” تفشـــي  ومخاطـــر  االســـتثنائية  الصحيـــة  للظـــروف  رعايـــة 

أصـــدرت إدارة األوقـــاف الجعفريـــة 
بياًنا جاء فيه:

قـــال تعالـــى: “َوِإْذ َقـــاَل ِإْبَراِهيـــُم َربِّ 
ـــَذا اْلَبَلَد آِمًنا”، باإلشـــارة إلى  اْجَعْل َهٰ
المتســـارعة  الصحيـــة  المســـتجدات 
فيـــروس  تفشـــي  مخاطـــر  بشـــأن 
 )19 )كوفيـــد  المســـتجد  كورونـــا 
واإلعان الصادر عن وزارة الداخلية 
بمنـــع كافة التجمعـــات العامة مؤقًتا، 
الوطنـــي  الطبـــي  الفريـــق  وقـــرارات 
وتماشـــًيا  الفيـــروس  لمكافحـــة 
التـــي  الضروريـــة  الخطـــوات  مـــع 
اتخذتهـــا العديـــد من الـــدول العربية 
واإلســـامية الشـــقيقة، أهابت إدارة 
األوقـــاف الجعفريـــة بالقائميـــن على 
فـــي  والحســـينيات  المآتـــم  إدارات 
مختلـــف محافظات مملكـــة البحرين 
ضرورة تطبيق التوجيهات الرسمية 

واإلجـــراءات الضرورية التي أعلنتها 
الجهات الرســـمية المختصة في هذا 

الشأن.
العبـــادة  دور  “إّن  اإلدارة  وأضافـــت 
مـــن المســـاجد والمآتم ال شـــك وأنها 
تســـاهم مســـاهمة فاعلـــة للحـــد مـــن 
وحمايـــة  الفيـــروس،  هـــذا  انتشـــار 
البـــاد والعبـــاد واألنفس من ســـريان 
هـــذا الوبـــاء، لـــذا فإنـــه وانطاًقا من 
والوطنيـــة  الشـــرعية  المســـؤولية 
تحتـــم  الضـــرورة  فـــإّن  والقانونيـــة 
تعليق كافة األنشـــطة بشـــكل مؤقت 
وحتى عودة األمور إلى طبيعتها في 
أقرب وقت بإذن هللا تعالى، منوهين 
في هذا الصـــدد بالدعـــوات الصادرة 
عن العلمـــاء ورجال الديـــن األفاضل 
الفعاليـــات  بوقـــف  المآتـــم  وإدارات 
الجماعيـــة حتى إشـــعار آخـــر ودعوة 

الجميـــع التبـــاع التوجيهات الصحية 
الضروريـــة التـــي ال تحتمـــل التهاون 

رعايًة لصحة وسامة المجتمع”.
ســـتقوم  أنهـــا  اإلدارة  وأوضحـــت 
بإطـــاع المآتـــم علـــى أي قـــرارات أو 
توصيـــات يتم اتخاذها مـــن الجهات 
لتقديـــر  حينهـــا؛  فـــي  المختصـــة 
مختلـــف  فـــي  المناســـب  الموقـــف 
الظروف حفاًظا على صحة وسامة 
المشـــاركين فـــي الفعاليـــات الدينيـــة 
والمجتمـــع لحيـــن زوال هذا العارض 

الصحي.
الفرصـــة  هـــذه  اإلدارة  تنتهـــز  كمـــا 
الوحـــدة  لتعزيـــز  الجميـــع  لدعـــوة 
يـــًدا واحـــدة  والتكاتـــف  والتضامـــن 
أزًرا،  أزره  يشـــد  موحـــًدا  وكياًنـــا 
إعـــاء  بأهميـــة  للجميـــع  منوهيـــن 
الكلمـــة الطيبة المســـؤولة، مشـــيدين 

في هذا الصدد بالتوجيهات السامية 
لحضرة صاحـــب الجالة الملك حمد 
بـــن عيســـى آل خليفـــة عاهـــل الباد 
المفـــدى حفظه هللا ورعـــاه والجهود 
والتوجيهـــات الكريمـــة المتوالية من 
لـــدن صاحـــب الســـمو الملكـــي األمير 
سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد 
نائـــب القائـــد األعلـــى النائـــب األول 
وتأكيـــد  الـــوزراء،  مجلـــس  لرئيـــس 
سموه بأّن ما يتسم به أبناء البحرين 
مـــن وعـــي وإدراك هـــو مصـــدر قـــوة 
للوطـــن، لذا فهـــم خير ما نتســـلح به 
فـــي المواجهة للحد من انتشـــار هذا 

الفيروس.
يحفـــظ  أن  ســـبحانه  هللا  ســـائلين 
مملكة البحرين من كل شـــر ومكروه، 
وأن يمـــّن علـــى المصابيـــن بالشـــفاء 

العاجل، إنه سميع مجيب الدعاء.

المنامة - األوقاف الجعفرية
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إذا أردت اختبار دولة أو شعب، ضعهما بأزمة تتعلق بوباء أو حرب 
أو مجاعة، وانظر كيف يكون السلوك أمام التحدي، سترى الجميع 
يتصرفـــون بدهشـــة وغرابـــة، بـــدواع أنانيـــة عاطفيـــة، ستنكشـــف 
معادن البشـــر، وسترى عجائب األخالقيات، وغرائب العقليات، وال 
أدّل علـــى ذلـــك من خطيب الجمعـــة بحينا الذي قـــال بالحرف “إن 
الكورونا هو جند هللا وتعبير عن غضب هللا منا، أرسلها الختبارنا”!! 
األخ قال ذلك بينما على الطرف اآلخر من العالم، علماء ال ينامون 
ســـاعة بحثا عن لقاح للمرض، تخّيل األطفال الذين يســـمعون مثل 
هـــذه الخطب، تخّيل أولئـــك الذين يفترض فيهـــم التحلي بالوعي 
الطبـــي والعلمـــي وااللتـــزام بتعليمـــات الســـالمة، يهملـــون ذلك كله 
نظـــًرا لتصديقهم هذا الكالم؟ المفارقة في هذا العالم وفي ســـياق 
هـــذه األزمـــة العالميـــة، أن العلماء يحشـــدون كفاءاتهـــم ويكثفون 
جهودهـــم في ســـباق مع الزمن ألجـــل إنقاذ البشـــرية من األمراض 
واألوبئة، بينما هناك على الطرف اآلخر من يســـعى لتجهيل الناس 
في تغييب للعقل والمنطق. إن مثل هذا الخطيب وغيره وكل من 
يســـوق األفكار الظالمية والخرافية ال يســـهم في تطوير المجتمع 
وازدهـــار الحياة، إنما يصنع خرافة تقتل الناس، أي جيل ســـيخرج 

من هذه التجربة؟

هذا هو الفرق بين عالمين، عالم يبتكر اللقاح وعالم يزرع الخرافات، 
فأمام الخطر تلعب العواطف دوًرا مدهًشـــا برســـم خريطة الوعي، 
ونـــدرة مـــن الناس تســـيطر علـــى الوضـــع وتتحكم بالمشـــاعر، هذا 
مـــا يحدث أمـــام انتشـــار مرض جعـــل البعـــض يتصرفـــون بدوافع 
عاطفية وخرافية، فالصورة تبدو في شـــكل اختبار للجميع وكيف 

يتصرفون؟ ووفق معايير بين الهلع والخوف والمغاالة.
بالدنـــا صغيـــرة بالحجـــم الجغرافـــي وطفيفة بالمقياس الســـكاني، 
ويمكـــن حصـــر األزمـــات فيها بســـهولة، بعكس دولـــة كالصين، لكن 
بالمعيار النسبي ال تختلف البحرين عن الصين فيما يتعلق بعواطف 
الناس وعالقاتهم وإنســـانيتهم تجاه الكوارث واألوبئة والحروب، 

فالناس متساوون في االختبار أمام األزمات.
لو تأملنا حولنا الدول والشـــعوب التي مرت بهذا الداء، بين خوف 
النـــاس وإجـــراءات الدولـــة، هنـــاك مســـافة تتداخل فيها المشـــاعر 
والعواطـــف والخرافات واألحكام والوعـــي وكل ما يؤثر بالمجتمع 
ويـــؤدي لصنع حالة محكومة بحجم األزمة وتداعياتها والســـؤال: 

هل فضحت الحالة الكورونية بعض الدول وبعض الشعوب؟.

تنويرة: ذروة الجهل تصديقه. «
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كلمة وزير الداخلية... استراتيجية دقيقة لمكافحة “كورونا”
عودنـــا وزيـــر الداخليـــة الفريق أول الشـــيخ راشـــد بن عبـــدهللا آل خليفة في 
كل األحـــوال والظـــروف علـــى اللقاء الـــدوري والتواصل مـــع المواطنين وكل 
الفعاليـــات واألطيـــاف من منطلق الشـــراكة المجتمعيـــة، والتعريف بالمجهود 
المبـــذول مـــن قبـــل القيـــادة حيـــال أيـــة قضية، وقـــد حمل لقـــاء الوزيـــر يوم 
الخميـــس الماضـــي مـــع نخبة مـــن أبنـــاء الوطن وقد تشـــرفت أن أكـــون أحد 
المدعويـــن، بشـــأن اإلجـــراءات الوطنيـــة لمكافحـــة انتشـــار فيروس”كورونا”، 
تحديـــدا علميـــا وعمليـــا عميقا للتعامـــل مع الوضـــع الراهن، وجديـــة الموقف 
وتحمل المســـؤولية كل حســـب موقعـــه إذا أردنا كمجتمع الســـير على الدرب 
الصحيـــح وتجـــاوز ومكافحـــة هذا الفيـــروس الذي تعمـــل الحكومات جاهدة 

للتغلب عليه وهزيمته.
كلمـــة وزيـــر الداخليـــة كانت تكاملية وتشـــكل رؤيـــة واحدة تجعـــل المواطن 
يفخـــر بانتمائـــه لهـــذه األرض والقيـــادة الحكيمـــة التي تبذل قصـــارى جهدها 
وبمســـتوى رفيع عال للتصدي لهذا الفيروس وســـرعة التعامل مع التطورات 

عبر استراتيجية دقيقة لمكافحة “كورونا” والوصول إلى الغاية المنشودة.
يقول معاليه “اليوم هو يوم توحيد الجهود، ما يتطلب بذل جهود اجتماعية 

وإعالمية وثقافية انطالقا من إحساس المجتمع بمسؤولياته”.
إن تجاوز الوضع والسيطرة على الفيروس مسؤولية جماعية تحتاج لتضافر 
جميع الجهود سواء على مستوى الحكومة أو على مستوى المواطنين، فكل 
شـــخص منا عليه توحيد الجهـــود نحو تحقيق الهدف، والتكاتف والتماســـك 

والقيام بالدور الفاعل من أجل سالمة الوطن والمواطنين.
كمـــا يقـــول معاليـــه “عـــدم االكتـــراث والجهل، يســـاعد علـــى انتشـــار العدوى، 
والمجتمع البحريني متعلم ومنضبط”. اإلنسان البحريني معروف عنه أنه من 
ذوي الخبرة المتميزة ذات العطاء اإلنساني الثري، وأهلته إلى منازل التقدير 
العالمي التي توجتها جوائز عالمية، ودون شـــك ســـيلتزم المجتمع البحريني 
بمختلف أطيافه بالحدود المرسومة وسيكون عند حسن الثقة والكفاءة في 
هـــذا االختبـــار الذي ســـيخرج منه ناجحـــا ال محالة، بفضل مـــن هللا ثم بفضل 

سعة علمه وثقافته وانضباطه.

حفظ الله مملكتنا الغالية وأدام علينا نعمة األمن واألمان والصحة  «
والعافية.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

على الرغم من حالة الرعب و”الترعيب” التي تستبد بالعالم جراء “كورونا”، 
إال أننـــا ال نـــكاد نلمـــس دورا لمنظمات البيئة الغربية على مـــا بلغته من قوة 
وبـــأس، وكأنـــه ال صلـــة البتة لتلـــوث البيئـــة باحتضان الفيروس وتفقيســـه 
وتكاثـــره، رغم ما يشـــكله األمر من فرصة تاريخية نـــادرة لتكثيف حمالتها 
ضـــد التلوث وللتوعية البيئية، دع عنك جماعـــات البيئة العربية والمحلية، 
فهذه جميعها اعتدنا على بياتها الشتوي الطويل، حتى تكاد وزارة الصحة 
تخـــوض المعركـــة وحدها ضد الفيروس في غيـــاب أهم حليف مفترض لها 

)جمعيات البيئة المحلية إذا كانت موجودة!(.
وإذ ُنحيـــي مـــا تفضلت به الوزيـــرة فائقة الصالح من رد علـــى أحد النّواب، 
مّدعـــم بأرقـــام عـــن مخالفات فـــي المؤسســـات الصحيـــة، فإننـــا نتطلع إلى 
تـــدارس تلك األرقـــام عما إذا كانـــت اعتيادية خالل عام واحـــد، أم يحتاج 
األمر إلى مضاعفة أدوات الضبط وتكثيفها للحد منها لئال تشكل ضررًا على 

المواطن صحيا ومعيشـــيا، وحســـب رد الوزيرة فقد بلغ إجمالي المخالفات 
1519 مخالفـــة في العام الماضي فقط، منهـــا 266 مخالفة تتعلق بالنفايات 
الطبيـــة، و228 فـــي اشـــتراطات التعقيـــم، و220 فـــي اشـــتراطات ســـالمة 
األجهـــزة الطبية و962 مخالفة للصيدليـــات، منها 369 تتعلق باألدوية و71 

مخالفة في ترخيص الكوادر الطبية.
وال نعـــرف هـــل اطلع نوابنـــا جميعا على هذه األرقام المقلقة، ولكن نخشـــى 
أن تكون قد مرت على بعضهم أو كلهم مرور الكرام دون تمحيص وتقليب 
للتمعـــن فـــى مـــدى خطـــورة دالالتهـــا، فنحن نتحـــدث عن مخالفـــات تتعلق 
بصميـــم حيـــاة المواطنين وأحوالهم المعيشـــية، وأيًا كان األمـــر فإنه إذا ما 
تمكنـــت الوزيـــرة وقطاعها من تقليـــل تلك األرقام إلى النصـــف خالل العام 
الجـــاري، فـــإن ذلك ُيعد بكل المقاييس إنجازا مشـــرفا ُيحســـب لها وُتشـــكر 

عليه.

رضي السماك

“الصحة” في زمن الكورونا

توجيهات أثلجت صدورنا
تحية كبيـــرة ألول حالة تم رصدها باإلصابة بفيروس كورونا، 
تحية لسائق الباص البسيط الذي أعياه التعب فذهب مباشرة 
للمركز الصحي إلجراء الفحوصات فلواله ما تم اكتشاف بقية 

الحاالت وال تم رفع حالة التأهب.
كنـــا بحاجـــة إلى تلـــك الحالة التـــي كانت صريحة مـــع وضعها 
ولـــم تخش الذهاب إلى المركز الصحي وال أعلم كم حالة قبله 

أعياها التعب لكنها آثرت الكبر خوفا أو جهال.
وها هي العيون الســـاهرة والطواقم الطبيـــة تلعب دورها بكل 
تفان وإتقان... إن توجيهات سمو ولي العهد والعناية واإلجازة 
االحترازية التي تلقيناها في القطاع التعليمي أثلجت صدورنا، 
وأنا على يقين بأن تلك الجهود لن تذهب ســـدى، خصوصا مع 
وعي المجتمع الذي ســـلك مسلكا جديدا في تصرفاته اليومية 
مـــن حيـــث قلـــة التصافح ومنـــع التقبيل واألحضـــان حتى في 

المناسبات المهمة كاألعراس والعزاء.

ومضة: إن ما نراه من همة وتفان حقيقي من قبل جميع  «
الطواقم سواء الصحية أو اإلدارية أو األمنية أو اإلعالمية أو حتى 

الفردية، يجعلنا أمام حقيقة واضحة أننا قادرون بوحدتنا على 
أن نتصدى ألي خطر يهددنا فالوحدة دليل على الوعي والرقي 

والتمدن الحقيقي الذي لم تستطع الكثير من المجتمعات أن 
تصل إليه بالفعل.

سمر األبيوكي

من رسائل القراء
تصلني رسائل كثيرة يغلب عليها الحزن، وبعضها تضج بالشكوى، 
ورأيـــت أن أنقـــل ملخصا لبعضها لعله يصـــل إلى من يعنيهم األمر 
ويتخذون ما يلزم من خطوات تصحيحية أو توضيحية حســـب 

ما يقتضيه الطرح.
يتســـاءل مواطـــن عن علـــة االرتفـــاع المفاجئ في أســـعار الكثير 
من الســـلع في اآلونـــة األخيرة، وتحديدًا مع بدايـــة العام الجديد 
دون معرفـــة األســـباب، وبقيـــة شـــكواه ال أرى داعـــي لنقلهـــا فهي 
معروفة وعلى ألسنة ُجل المواطنين كالتحدث عن غياب الزيادة 
فـــي الرواتـــب أو توقف االجتماعات التي كانـــت تعقد في الدورة 
الســـابقة لمجلســـي الشـــورى والنواب مـــع الحكومة لمســـألة دعم 
األســـر الفقيـــرة وبعض الســـلع التي رفعـــت الحكومـــة عنها الدعم 

كالبترول وكذلك ضريبة القيمة المضافة... إلخ.
مواطـــن آخـــر يتســـاءل هـــل هنـــاك قانـــون لتجـــاوزات أصحـــاب 
الدراجـــات الناريـــة؟ يقـــول نحن من ســـكنة البيـــوت المطلة على 
هايوي الشـــيخ خليفة بن ســـلمان بيـــن الدواريـــن 18 و22، نعاني 
مـــن اإلزعاج الذي يســـببه أصحاب الدراجـــات النارية التي تصدر 
أصواتـــا مزعجة تفوق الوصف وعلـــى وجه الخصوص في عطلة 
نهايـــة األســـبوع حتـــى أوقـــات متأخرة مـــن الليل فـــي صورة من 
أســـوأ صور االســـتهتار بالقوانيـــن وراحة المواطنيـــن وعلى وجه 
الخصوص كبار الســـن والمرضى واألطفال، ويتساءل لو أن هناك 
شـــخصا واحـــدا فقط نال عقابه النتشـــر الخبر بيـــن البقية والتزم 
الجميع، ويقول من باب التحدي لمن يزعم أن هناك رادعا لهؤالء 
دعوته لزيـــارة المنطقة المذكورة في األوقات المذكورة ليرى بأم 

عينه كم يعاني األهالي.
أمر آخر هو أن هذه التجاوزات بدأت تشـــمل الســـيارات أيضا في 
الفتـــرة األخيـــرة فقـــط وأخبـــره البعض أن ســـبب ذلك هـــو تغيير 
اتجـــاه كاميرات المراقبة في الشـــارع لالتجاه العكســـي وال أدري 

إن كان هذا صحيحًا وما هو مغزاه.

هذه عينة من بعض الشكاوى، نقلتها كما وصلت، وأتمنى من  «
الجهات المسؤولة النظر فيها والبحث عن حلول تخفف الحمل 

والقلق وحالة االستياء التي يشعر بها ويعيشها المواطن.

fatin.hamza@gmail.com

فاتن حمزة




