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 ƒ`̀ª`̀°`̀ù`̀dG Ö``̀MÉ``̀°``̀U ó``````̀cCG
 óªM øH ¿Éª∏°S ô«eC’G »μ∏ªdG
 ÖFÉf  ó¡©dG  »`̀ dh  áØ«∏N  ∫BG
 ∫hC’G  ÖFÉædG  ≈`̀∏`̀YC’G  óFÉ≤dG
 AGQRƒ`````̀dG ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀e ¢`̀ù`̀«`̀Fô`̀d
 äÉcGô°ûdG  ôjƒ£J  á∏°UGƒe
 ∫hó```dG ™``̀e á`̀«`̀é`̀«`̀JGô`̀à`̀°`̀S’G
 ÉªH  ,á`̀≤`̀jó`̀°`̀ü`̀dGh  á`̀≤`̀«`̀≤`̀°`̀û`̀dG
 ¿hÉ`̀©`̀à`̀dG  õ`̀jõ`̀©`̀J  »``a  º¡°ùj
 É kgƒæe  ,∑ôà°ûªdG  ≥«°ùæàdGh
 øe  äÉcGô°ûdG  √òg  √É≤∏J  ÉªH
 ÖMÉ°U  Iô°†M  ø`̀e  ΩÉªàgG
 ≈°ù«Y øH óªM ∂∏ªdG ádÓédG
 ióØªdG OÓÑdG πgÉY áØ«∏N ∫BG
 √ƒª°S  Gó«°ûe  ,≈∏YC’G  óFÉ≤dG
 øjôëÑdG ´ÉaO Iƒb äÉeÉ¡°SEÉH
 ÉªH  ,á«dhódG  äÉØdÉëàdG  »a
 QGô``≤``à``°``S’Gh ø`````eC’G Rõ``̀©``̀j

.ºdÉ©dGh á≤£æªdÉH
 √ƒª°S IQÉjR iód ∂dP AÉL
 ï«°ûdG  ó`̀FGô`̀dG  ƒª°S  ¬≤aGôj
 ∫BG óªM øH ¿Éª∏°S øH ≈°ù«Y
 IóMh  ô≤e  ≈`̀dEG  ¢ùeCG  áØ«∏N
 »μjôeC’G  …ôëÑdG  OÉ`̀æ`̀°`̀SE’G
 ï«°ûdG  Qƒ`̀°`̀†`̀ë`̀H  áμ∏ªªdÉH
 áØ«∏N  ∫BG  áØ«∏N  øH  ¿Éª∏°S

 OÉ`̀°`̀ü`̀à`̀b’Gh á`̀«`̀dÉ`̀ª`̀dG ô```̀jRh
 ∫ÉÑ≤à°SG  »a ¿Éc  PEG  ,»æWƒdG
 ¢ùª«L …ôëH ≥jôØdG √ƒª°S
 ájôëÑdG  äGƒ≤dG  óFÉb  …ƒdÉe
 á«μjôeC’G  ájõcôªdG  IOÉ«≤dÉH
 ,¢`̀ù`̀eÉ`̀î`̀dG ∫ƒ``£``°``SC’G ó`̀FÉ`̀b
 ájôëÑdG  á«ëàdG  AGOCG  ó©Hh
 É kÑ«MôJ  √ƒª°ùd  ájôμ°ù©dG
 RÉéjEG  √ƒª°ùd  Ωóob  ,¬dƒ°UƒH
 ∫ƒ`̀£`̀°`̀SC’G  QhOh  ΩÉ`̀¡`̀e  ø``Y
 »`̀a »```̀μ```̀jô```̀eC’G ¢``̀ù``̀eÉ``̀î``̀dG
 ∑ôà°ûªdG  ¿hÉ©àdGh  á≤£æªdG

.ø«≤jó°üdG øjó∏ÑdG ø«H
 …òdG QhódÉH √ƒª°S √ƒfh
 ¢ùeÉîdG ∫ƒ£°SC’G ¬H ™∏£°†j
 QGô≤à°S’Gh  ø``̀eC’G  º`̀YO  »`̀a
 ¢ùμ©æj  …ò`̀dGh  á≤£æªdG  »a
 GócDƒe  ,»ªdÉ©dG  ΩÓ°ùdG  ≈∏Y
 õjõ©J á∏°UGƒe á«ªgCG √ƒª°S
 áμ∏ªe ø«H ∑ôà°ûªdG ¿hÉ©àdG
 IóëàªdG  äÉj’ƒdGh øjôëÑdG
 ¿hÉ©àdG IQhô°Vh ,á«μjôeC’G
 á≤jó°üdGh á≤«≤°ûdG ∫hódG ™e
 ø`̀eC’G  ≥«≤ëJ  »a  º¡°ùj  ÉªH
 ácôMh  »ª«∏bE’Gh  …ôëÑdG

 .IQÉéàdG

áμ∏ªªdÉH »μjôeC’G …ôëÑdG OÉæ°SE’G IóMh ô≤e Qhõj ó¡©dG »dh

 á≤£æªdG QGô≤à°SGh øeCG ºYO »a ¢ùeÉîdG ∫ƒ£°SC’G QhóH √ƒæj √ƒª°S

.∂∏ªdG ádÓL |.¥QÉW øH ºã«g ¿É£∏°ùdG |

 Qƒ``̀£``̀à``̀ ```̀dÉ``̀ ```̀H √ƒ````̀æ````̀j ΩÉ`````̀©`````̀dG ó````̀FÉ````̀≤````̀dG
á`̀ «`̀μ`̀ ∏`̀ ª`̀ dG á``̀«``̀Ñ``̀£``̀dG äÉ``̀eó``̀î``̀∏``̀ d ô`̀ ª`̀ à`̀ °`̀ ù`̀ ª`̀ dG

 áØ«∏N  ï«°ûdG  øcôdG  ô«°ûªdG  πÑ≤à°SG
 ´ÉaO  Iƒ≤d  ΩÉ©dG  óFÉ≤dG  áØ«∏N  ∫BG  óªMCG  øH
 ¢ùeCG  ìÉÑ°U  áeÉ©dG  IOÉ«≤dG  »`̀a  øjôëÑdG
 Qƒ°ù«ahôH AGƒ∏dG ,Ω2020 ¢SQÉe 3 AÉKÓãdG
 äÉeóîdG óFÉb áØ«∏N ∫BG »∏Y øH ódÉN ï«°ûdG
 …ƒæ°ùdG  ôjô≤àdG  Ωób  …òdG  ,á«μ∏ªdG  á«Ñ£dG

 .Ω2019 ΩÉ©d á«μ∏ªdG á«Ñ£dG äÉeóî∏d
 øjôëÑdG ´ÉaO Iƒ≤d ΩÉ©dG óFÉ≤dG ÖMQh 
 ≈∏Y ≈æKCGh  ,á«μ∏ªdG  á«Ñ£dG  äÉeóîdG  óFÉ≤H
 á«μ∏ªdG  á«Ñ£dG  äÉeóîdÉH  ôªà°ùªdG  Qƒ£àdG
 π°†ØH  á`̀«`̀LÓ`̀©`̀dGh  á«ë°üdG  á«MÉædG  ø`̀e
 »Ñ°ùàæe  ™«ªL  πÑb  ø`̀e  Iô«ÑμdG  Oƒ¡édG

.á«μ∏ªdG á«Ñ£dG äÉeóîdG

 øH  óªM  ∂∏ªdG  á`̀dÓ`̀é`̀dG  ÖMÉ°U  Iô°†M  ≈≤∏J
 ájõ©J  á«bôH  ióØªdG  OÓ`̀Ñ`̀dG  ∂∏e  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y
 ºã«g  ¿É£∏°ùdG  ádÓédG  ÖMÉ°U  ¬«NCG  øe  IÉ°SGƒeh

 »a  ∂dPh  ,á≤«≤°ûdG  ¿ÉªY  ¿É£∏°S  ó«©°S  ∫BG  ¥QÉW  øH
 áØ«∏N ∫BG ¿Éª∏°S øH óªëe øH óªMCG ï«°ûdG ƒª°S IÉah

.z¬∏dG ¬ªMQ{

¿É``ªY ¿É``£∏°S  ø``e  á``jõ©J  á``«bôH  ≈``≤∏àj  ∂``∏ªdG

 »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  ≈≤∏J
 áØ«∏N  ∫BG  ¿Éª∏°S  øH  áØ«∏N  ô«eC’G
 á«bôH  ,ô`̀ bƒ`̀ª`̀ dG  AGQRƒ`````̀dG  ¢`̀ù`̀«`̀FQ
 ÖMÉ°U  ¬«NCG  øe  IÉ°SGƒeh  ájõ©J
 ∫BG  Oƒªëe  ø`̀H  ó¡a  ó«°ùdG  ƒª°ùdG
 ¿hDƒ°ûd AGQRƒdG ¢ù«FQ ÖFÉf ó«©°S
 ¿ÉªY  áæ£∏°ùH  AGQRƒ`````dG  ¢ù∏ée

 ï«°ûdG  ƒª°S  IÉaƒH  ∂dPh  ,á≤«≤°ûdG
 áØ«∏N ∫BG ¿Éª∏°S øH óªëe øH óªMCG

.¬∏dG ¬ªMQ
 ƒ`̀ª`̀°`̀ù`̀dG Ö`̀MÉ`̀ °`̀U ≈`̀≤`̀∏`̀J É`̀ ª`̀ c
 ∫BG  óªM  øH  ¿Éª∏°S  ô`̀«`̀eC’G  »μ∏ªdG
 ó`̀FÉ`̀≤`̀dG Ö`̀FÉ`̀f ó`̀¡`̀©`̀dG »``̀dh ,á`̀Ø`̀«`̀∏`̀N
 ¢ù∏ée ¢ù«Fôd ∫hC’G ÖFÉædG ≈∏YC’G

 IÉ°SGƒeh  ájõ©J  á«bôH  ,AGQRƒ```̀dG
 ó¡a ó«°ùdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ¬«NCG øe
 ¢ù«FQ  ÖFÉf  ó«©°S  ∫BG  Oƒªëe  øH
 AGQRƒ``dG  ¢ù∏ée  ¿hDƒ°ûd  AGQRƒ``̀dG
 IÉaƒH ∂dPh ,á≤«≤°ûdG ¿ÉªY áæ£∏°ùH
 øH  óªëe  ø`̀H  ó`̀ª`̀MCG  ï«°ûdG  ƒª°S

 .¬∏dG ¬ªMQ áØ«∏N ∫ BG ¿Éª∏°S

 »``à«bôH ¿É``«≤∏àj ó``¡©dG  »``dhh AGQRƒ``dG  ¢``ù«FQ
¿Éª o©H AGQRƒ``dG ¢``ù∏ée ¢``ù«FQ Ö``FÉf ø``e á``jõ©J
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ما تفرضه علينا التحديات الكبيرة..!
أخبار الخليج
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 ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  ôeC’  Gò«ØæJ

 óªM  øH  ¿Éª∏°S  ô`̀«`̀eC’G  »μ∏ªdG

 óFÉ≤dG ÖFÉf ó¡©dG »dh áØ«∏N ∫BG

 ¢ù«Fôd  ∫hC’G  Ö`̀FÉ`̀æ`̀dG  ≈`̀ ∏`̀ YC’G

 ¥É£f ™«°SƒàH ,AGQRƒdG  ¢ù∏ée

 ∫É`̀é`̀e »``̀a ¢`̀UÉ`̀î`̀ dG ≥`̀ «`̀Kƒ`̀à`̀dG

 ôjRh  Qó`̀°`̀UCG  ,…QÉ≤©dG  ´É£≤dG

 á`̀«`̀eÓ`̀°`̀SE’G ¿hDƒ``̀°``̀û``̀dGh ∫ó``©``dG

 »∏Y øH  ódÉN ï«°ûdG  ±É`̀bhC’Gh

 íª°ùj  G kó`̀jó`̀L  G kQGô``̀b  áØ«∏N  ∫BG

 á¨∏dÉH  ø«°UÉN  ø«≤Kƒe  áà°ùd

 Oƒ≤©dG  ≥«KƒàH  ΩÉ«≤dG  á«Hô©dG

 AÉ°ûfEG É¡fCÉ°T øe »àdG äÓeÉ©ªdGh

 á«æ«©dG  ¥ƒ`̀≤`̀ë`̀ dG  ø``̀e  ≥``̀M  …CG

 hCG  √ô««¨J  hCG  ¬∏≤f  hCG  ájQÉ≤©dG

 á≤∏©àªdG  äÓ``̀«``̀cƒ``̀à``̀dGh  ¬````̀ dGhR

 ø«≤KƒªdG  Oó`̀Y  ∂dòH  ™ØJô«d  ,É¡H

 ∫Éée  »a  ø«°üNôªdG  ø«°UÉîdG

 äÓ``eÉ``©``ª``dGh Oƒ``̀≤``̀©``̀dG ≥``«``Kƒ``J

.ø«≤Kƒe 10 ≈dEG ájQÉ≤©dG

 ∫ó©dG  ô`̀jRh  QGô`̀b  ÖLƒªHh

 ¬fEÉa  ,2019  áæ°ùd  (100)  º``bQ

 ¢`̀UÉ`̀î`̀dG ∫ó``̀©``̀dG Ö`̀JÉ`̀μ`̀ d Rƒ``̀é``̀j

 πc  ≥«KƒàH  ΩÉ`̀«`̀≤`̀dG  ¬`̀d  ìô°üªdG

 Oƒ`̀≤`̀©`̀dG É`̀¡`̀«`̀a É`̀ª`̀H ,äÓ``eÉ``©``ª``dG

 AÉ°ûfEG É¡fCÉ°T øe »àdG äÓeÉ©ªdGh

 á«æ«©dG  ¥ƒ`̀≤`̀ë`̀ dG  ø``̀e  ≥``̀M  …CG

 hCG  √ô««¨J  hCG  ¬∏≤f  hCG  ájQÉ≤©dG

.É¡H á≤∏©àªdG äÓ«cƒàdGh ¬dGhR

 á∏°UGƒe  ∫ó`̀©`̀dG  ô``jRh  ó``̀cCGh

 Ö`̀JÉ`̀c  QhO  õ`̀jõ`̀©`̀J  ≈`̀∏`̀Y  π`̀ª`̀©`̀dG

 AÉcô°T ºgQÉÑàYÉH ,¢UÉîdG ∫ó©dG

 ÉªH ,≥`̀«`̀Kƒ`̀à`̀dG á`̀eó`̀N º`̀jó`̀≤`̀J »`̀a

 á«HÉ©«à°S’G ábÉ£dG ™aQ »a º¡°ùj

 √òg ô`̀«`̀aƒ`̀Jh ,≥`̀«`̀Kƒ`̀à`̀dG ∫É`̀ª`̀YC’

 ΩGhó````̀ dG ó``̀©``̀Hh AÉ```̀æ```̀KCG á``̀eó``̀î``̀dG

 QGôªà°SG ÖfÉL ≈dEG Gòg ,»ª°SôdG

 ´hô°ûe  ò«ØæJ  ∫Éªμà°S’  πª©dG

 ∂`̀ dò`̀ch »``̀fhô``̀à``̀μ``̀dE’G ≥`̀ «`̀Kƒ`̀à`̀ dG

.ó©oH øY ≥«KƒàdG
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 Éæ«∏Y ¬°VôØJ Ée
!..Iô«ÑμdG äÉjóëàdG

 ¬∏dG  ¬¶ØM  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  øH  óªM  ∂∏ªdG  ádÓL  IOÉ°TEG  äAÉL
 ≥jôØHh ,øjôëÑdG πgCÉH ∫hC’G ¢ùeCG AGQRƒdG ¢ù∏ée á°ù∏L »a √ÉYQh
 πc »a ø«∏eÉ©dG ™«ªL äÉjƒæ©e øe ™aôJh á∏«ªLh IõuØëe øjôëÑdG
 ádhódG  »a  ∫hC’G  πLôdG  ø«æWGƒªdG  πª©H  ó«°ûj  ø«M ∂dP  ,äÉYÉ£≤dG

.∂∏ªdG ádÓL ƒgh
 πª©dG  É¡æe  ≥∏£æj  »`̀à`̀dG  É`̀æ`̀Jó`̀Mhh  ÉæØJÉμJ  ≈`̀∏`̀Y  ¬`̀∏`̀dG  óªëf
 πgCG  ¿CG  ≈∏Y  ¬∏dG  óªëfh  ,øWƒ∏d  äGõéæªdG  ≥«≤ëJ  ≈∏Y  QGô°UE’Gh
 áeRCG √òg ¿CG ∂°T ÓHh ,óMGh πLQ áØbh äÉeRC’G »a ¿ƒØ≤j øjôëÑdG

.¬∏dG ¿PEÉH ô«ãμdG É¡æe º∏©àæ°Sh ôªà°Sh
 ƒg  É`̀fhQƒ`̀c  ¢`̀Vô`̀e  …ó`̀ë`̀J  ,Iô«ãc  äÉjóëàH  ôªf  øëf  Ωƒ`̀«`̀dG
 IQÉéàdG  ácôMh ,ôKCÉà«°S  »ªdÉ©dG  OÉ°üàb’G  ¿CG  »æ©j  Ée  ,»ªdÉY  móëJ
 Gògh ,»∏ëªdG OÉ°üàb’G ∂°T ÓH ôKCÉà«°S »dÉàdÉHh ,¥Gƒ°SC’Gh á«ªdÉ©dG

.™«ªédG ≈∏Y ÉfhQƒc ¢Vôe É¡°Vôa »àdG Iô«ÑμdG äÉjóëàdG óMCG
 √òg  ™e  ádhódÉH  IójóY  äÉ¡L  πYÉØàJ  ¿CG  ƒg  Ωƒ«dG  √Éæªàf  Ée
 ∫ÉãªdG  π«Ñ°S  ≈∏©a  ,»∏ªYh  »HÉéjEG  πμ°ûH  äGóéà°ùªdGh  äGQƒ£àdG
 åëÑJ ¿CG äGQƒ£àdG √òg πX »a º«∏©àdGh á«HôàdG IQGRh ≈∏Y ºàëàj
 Ée AÉ¨dEG »a ô«μØàdG hCG ,á«ª«∏©J ègÉæe øe ≈≤ÑJ Ée áédÉ©e á«Ø«c »a
 ∂dPh ,¬°ùjQóJ ºJ ÉªH AÉØàc’Gh á«°SGQódG OGƒªdG »a ègÉæe øe ≈≤ÑJ

.§≤a áÑ∏£∏d ¬°ùjQóJ ºJ Éª«a äÉfÉëàe’G AGôLE’
 ÜÉë°UCG øe ¢†«Øà°ùe πμ°ûH åëÑj ¿CG Öéj ôeCG Gòg …ôjó≤J »a
 á«HôàdG IQGRh »ah ÉfhQƒc áëaÉμªd á«æWƒdG áæé∏dG »a ¢UÉ°üàN’G

.ôbƒªdG AGQRƒdG ¢ù∏éeh º«∏©àdGh
 ,»fhôàμdE’G  ¢ùjQóàdG  π«©ØJ  Éæ«∏Y  ºàëJ  âKóM  »àdG  äÉjóëàdG
 º«∏©J  ô«Z  øe  áÑ∏£dG  ≈≤Ñj  ’  ≈àM  ,IóMGƒdG  á«fhôàμdE’G  IôFGódGh

.π°UGƒàe
 ICÉ«¡e â°ù«dh §¨°†dG πªëàJ ’ á«fhôàμdE’G IôFGódG ¿CG hóÑj øμd

.áédÉ©e ≈dEG êÉàëj móëJ Gògh ,∂dòd
 »fhôàμdE’G  ∫ƒëà∏d  ≈£îdG  ™jô°ùJ  IQhô°V  ƒg  ôNB’G  …óëàdG
 ¢ù«d  ™°VƒdG  ¿CG  ¬∏dG  óªëf  ,á«eƒμM  áÄ«gh  IQGRh  πc  äÓeÉ©ªd
 øμd ,»©«ÑW πμ°ûH ¬JÉ«M ¢SQÉªj ™«ªédGh ,¢SÉædG áeÓ°S ≈∏Y Gô£N
 ób ±ôX πμd ’ƒ∏Mh äÉédÉ©e ™°†f ¿CG Éæ«∏Y ¢VôØj ÉfhQƒc …óëJ

.Éæ«∏Y ôªj
 ,Éª¡e äÉH πeÉc πμ°ûH á«eƒμëdG äÓeÉ©ª∏d »fhôàμdE’G ∫ƒëàdG
 ™«£à°ùj  ’  øªd  ’ƒ∏M  óLƒJ  ¿CG  ádhódG  ≈∏Y  ºàëj  ôeC’G  Gòg  ¿CG  Éªc
 ≈∏Y  º¡JóYÉ°ùªd  á¶aÉëe  πc  »a  á«fhôàμdE’G  äÓeÉ©ªdG  ™e  πeÉ©àdG
 πμ°ûH  ¢ù«d  øμdh  á≤≤ëàe  Qƒ`̀eC’G  ¢†©H  ¿ƒμJ  ób  ,º¡JÓeÉ©e  AÉ¡fEG

.πeÉc
 ºFGO OGó©à°SG ≈∏Y ¿ƒμf ∞«c áeRC’G √òg øe º∏©àf ¿CG Éæ«∏Y ∂dòd
 ô«°ùJ  ¿CGh  ,ôjƒ£àdGh  RÉéfE’Gh  πª©dG  Iô«°ùe  ∞bƒàJ  ’CG  π`̀LCG  øe
 ¢VôØoJ »àdG Iô«ÑμdG äÉjóëàdG πX »a ≈àM »©«Ñ£dG É¡∏μ°ûH IÉ«ëdG

.êQÉîdG øe Éæ«∏Y

ÊÉjõdG ÜÉgƒdGóÑY ΩÉ°ûg riffa3al3z@gmail.com
 áØ«∏N ∫BG  óªM øH ¿Éª∏°S ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ôeC’ kGò«ØæJ
 AGQRƒ`̀dG  ¢ù∏ée  ¢ù«Fôd  ∫hC’G  ÖFÉædG  ≈∏YC’G  óFÉ≤dG  ÖFÉf  ó¡©dG  »dh
 ,á«eÉ°ùdG  á«μ∏ªdG  äÉ¡«LƒàdG  QÉ`̀WEG  »ah  á«æμ°S  IóMh  5000  ™jRƒàH
 ™jRƒJ »a ´hô°ûdG ¿Éμ°SE’G ôjRh ôªëdG Üƒ≤©j øH º°SÉH ¢Sóæ¡ªdG ø∏YCG

.z»∏eôdG á«MÉ°V{ ¿Éμ°SEG ´hô°ûªd ≈dhC’G á∏MôªdG äGóMh
 »JCÉj ,»∏eôdG ´hô°ûe äGóMh º«∏°ùJ ¿EG ôªëdG º°SÉH ¢Sóæ¡ªdG ∫Ébh
 ™jQÉ°ûe ìÉààaG ºJ ¿CG  ó©H ∂dPh ,IójóédG øjôëÑdG ¿óe ™jQÉ°ûe øª°V
 ¿óªdG  ∂∏J  »a  ø«æWGƒªdG  ø«μ°ùJh  ,óëdG  ¥ô°Th  áØ«∏Nh  ¿Éª∏°S  ¿óe
 áeƒμëdG  äGRÉéfEG  ≈`̀dEG  ±É°†J  Iƒ£îdG  ∂∏J  ¿CG  ≈`̀dEG  kGô«°ûe  ,IójóédG
 øH  óªM  ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U  Iô°†M  ôeCG  ò«ØæJ  ≈dEG  á«eGôdG  IôbƒªdG

.á«æμ°S IóMh ∞dCG 40 AÉæÑH áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y
 á£N õFÉcQ πãªJ IójóédG øjôëÑdG ¿óe ¿CG ¿Éμ°SE’G ôjRh í°VhCGh
 èeÉfôH  É¡æY ≥ãÑæªdGh ,á«æμ°S  IóMh ∞dCG  40 AÉæH  ôeCG  ò«Øæàd  IQGRƒdG
 ∂∏J  ø«μ°ùJh  AÉæH  á∏°UGƒe  ¿CG  ≈dEG  kGô«°ûe  ,»dÉëdGh  ≥HÉ°ùdG  áeƒμëdG
 ´É£≤dG  ™e  ácGô°ûdG  õjõ©J  »a  IQGRƒ`̀dG  äGQOÉÑe  ≈dEG  áaÉ°VE’ÉH  ,¿óªdG
 ò«ØæJ »a É¡©«ªL º¡°ùJ ,áeƒμëdG øe ô«Ñc ºYóH ≈¶ëJ »àdGh ¢UÉîdG

.á«æμ°S IóMh ∞dCG 25 ô«aƒJ ≈∏Y πª©dG É¡æeh á«fÉμ°SE’G äÉeGõàd’G
 á«MÉ°V ´hô°ûªd ≈dhC’G á∏MôªdG äGóMh º«∏°ùJ ¿CG ≈dEG ôjRƒdG âØdh
 ¢ù«FQ ÖFÉf  áØ«∏N ∫BG  ¬∏dGóÑY øH ódÉN ï«°ûdG  π°†ØJ ó©H »JCÉj  »∏eôdG

 á«æÑdGh  ájƒªæàdG  ™jQÉ°ûª∏d  á`̀jQGRƒ`̀dG  áæé∏dG  ¢ù«FQ  AGQRƒ`̀ dG  ¢ù∏ée
 »æWƒdG  ó«©dÉH  áμ∏ªªdG  ä’ÉØàMG  ∫Ó`̀N  ´hô°ûªdG  ìÉààaÉH  á«àëàdG
 â¡fCG  Éªc  ,%100  áÑ°ùæH  äGó`̀Mƒ`̀dG  ájRƒ¡L  â∏ªàcG  å«M  ,ó«éªdG
 ø«æWGƒªdG  ø«μ°ùJ  AóÑH  kÉfGòjEG  ,ájƒfÉãdG  á«àëàdG  á«æÑdG  ∫ÉªYCG  IQGRƒdG

.´hô°ûªdÉH
 ôeCG  ò«Øæàd  ÉgOƒ¡L  π°UGƒà°S  IQGRƒ`̀ dG  ¿CG  ôªëdG  ¢Sóæ¡ªdG  ó`̀cCGh
 ΩõM øe ójõªdG ò«ØæJ ∫ÓN øe ∂dPh ,áeƒμëdG äÉ¡«LƒJh ∂∏ªdG ádÓL
 »YÉ°ùe  ≈dEG  áaÉ°VE’ÉH  ,IójóédG  øjôëÑdG  ¿óe  »a  á«fÉμ°S’G  ™jQÉ°ûªdG
 âeôHCG ¿CG ó©H ,Iôà°S ¥ô°T áæjóe äGóMh AÉ°ûfEG ≈∏Y πª©dG AóÑd IQGRƒdG

 CMEC  ácô°T  ™e  ¿hÉ©àdÉH  ´hô°ûªdG  ò«ØæJ  ó≤Y  kGô`̀NDƒ`̀e  IQGRƒ``̀dG
 ≈£îH  ô«°ùj  IójóédG  øjôëÑdG  ¿óe  ò«ØæJ  Qƒëe  ¿CÉH  kGó«Øe  ,á«æ«°üdG

.á«fÉμ°SE’G º¡JÉÑ∏W á«Ñ∏Jh ø«æWGƒªdG äÉ©∏£J ≥«≤ëàd áàHÉK
 âYô°T ¿Éμ°SE’G IQGRƒH á«fÉμ°SE’G äÉeóîdG IQGOEG ¿CG ôcòdÉH ôjóédG
 á«MÉ°V ¿Éμ°SE’  ≈dhC’G  á∏MôªdG  øe øjó«Øà°ùªdG  ø«æWGƒªdG  QÉ©°TEG  »a
 ,≥«KƒàdGh  ó≤©dG  º∏°ùJ  äGAGôLEG  AÉ¡fE’  IQGRƒdG  ≈dEG  Qƒ°†ëdÉH  »∏eôdG
 ∫ÓN øe äGAGô`̀LE’G  ∂∏J  AÉ¡fEG  ó©H  º∏°ùàdG  ó«YGƒe  ójóëJ  ºàj  ¿CG  ≈∏Y
 á«fÉμ°SE’G äÉμ∏àªªdG IQGOEG º°ùb Ωƒ≤«d ,80008001 ºbôdG ≈∏Y ∫É°üJ’G

.∂dòd ó©e »æeR ∫hóL ≥ah äGóMƒdG º¡ª«∏°ùàH

ó¡©dG »dh ƒª°S ôeC’ Gò«ØæJ

z»``∏eôdG{`d ≈``dhC’G á``∏MôªdG äGó``Mh º``«∏°ùJ CGó``ÑJ z¿Éμ``°SE’G{

 á`̀«`̀ª`̀æ`̀à`̀dGh π``ª``©``dG ô````̀ jRh ó````̀cCG
 óªëe  øH  π«ªL  ó«°ùdG  á«YÉªàL’G
 ¢UôëJ  IQGRƒ```̀ dG  ¿CG  ¿Gó`̀«`̀ª`̀M  »∏Y
 á∏°UGƒªd ,áªjõ©dG …hP áÄa ºYO ≈∏Y
 »a  ΩÉàdG  êÉ`̀eó`̀f’G  π`̀LCG  øe  º¡FÉ£Y
 á`̀«`̀HÉ`̀é`̀j’G á`̀cQÉ`̀°`̀û`̀ª`̀dGh ,™`̀ª`̀à`̀é`̀ª`̀dG
 ΩÉªàg’G  øY  kÓ°†a  ,øWƒdG  AÉæH  »a
 ºFÓJ  »àdG  ∞FÉXƒdG  »a  º¡Ø«XƒàH
 Gòg  »`̀a  º`̀J  å«M  ,º`̀¡`̀JÉ`̀bÉ`̀YEG  á©«ÑW
 …hP  øe  kÉ°üî°T  126  êÉ`̀eOEG  ¿CÉ°ûdG
 äBÉ°ûæªH  ø¡ªdG  ∞∏àîe  »a  áªjõ©dG
 »°VÉªdG  ΩÉ`̀©`̀dG  »`̀a  ¢UÉîdG  ´É£≤dG
 ∫É`̀Ñ`̀≤`̀à`̀°`̀SG  ∫Ó```N  ∂```dP  AÉ```L  .2019
 øe  áHÉ°ûdG  äGAÉØμdG  ó`̀MC’  ¿Gó«ªM
 ∫ÉªYC’G  »a  §°TÉædGh  ,áªjõ©dG  …hP
 å«M  ,…ƒ`̀°`̀Sƒ`̀ª`̀dG  óªëe  á«Yƒ£àdG
 »a  ¬JÉcQÉ°ûeh ¬JGRÉéfEG  RôHCG  ∫hÉæJ
 ¬«©°Sh  ,»YÉªàL’G  π°UGƒàdG  ™bGƒe
 kGócDƒe  ,™ªàéªdG  »a  á«HÉéjE’G  ô°ûæd
 ¬JÉ«M á°SQÉªe øe ¬©æªJ ’ ábÉYE’G ¿CG
 IOÉ«b  º∏©J  ≈∏Y  ô°UCG  PEG  ,á«©«Ñ£dG
 ∫Éªμà°S’ á©eÉédÉH ≥ëàdGh ,IQÉ«°ùdG

 .ΩÓYE’G ∫Éée »a á«ªjOÉcC’G ¬à°SGQO
 áªjõ©H  ¿Gó«ªM  ô`̀jRƒ`̀dG  OÉ`̀°`̀TCG  ó`̀bh
 ÉLPƒªf √QÉÑàYÉH ,…ƒ°SƒªdG ìƒªWh
 øY kÉHô©e ,íaÉμªdG »æjôëÑdG ÜÉ°û∏d
 ’h  ,¬JôHÉãeh  ¬`̀JGRÉ`̀é`̀fEÉ`̀H  √RGõ`̀à`̀YG
 »°†ªdG øY ¬ØbƒJ ºd ábÉYE’G ¿CG Éª«°S
 ,á«YÉªàL’Gh á«ª∏©dG ¬JÉ«M »a kÉeób

 á«ªæàdGh  πª©dG  IQGRh  ¿CG  kGó``cDƒ``e
 ≈∏Y  ôªà°ùe  πμ°ûH  πª©J  á«YÉªàL’G
 ô«aƒJh  ,áªjõ©dG  …hP  ájÉYQh  ºYO
 á«∏«gCÉàdG  äÉeóîdGh äÓ«¡°ùàdG  áaÉc
 ∞∏àîªd  á«ª«∏©àdGh  á`̀«`̀Ñ`̀jQó`̀à`̀dGh
 »a êÉeóf’G øe øμªààd ábÉYE’G äÉÄa

.™ªàéªdG

™ªàéªdG »a º¡LÉeOE’ á``ªjõ©dG …hP ºYO ócDƒj πª©dG ô``jRh

.∫ó©dG ôjRh |

 ¿ƒ``eó≤j ø``«°UÉN ø``«≤Kƒe 10 :∫ó``©dG ô``jRh
ájQÉ≤©dG äÓ``eÉ©ªdGh Oƒ``≤©∏d ≥«KƒàdG äÉ``eóN

http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1202592
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 ¿hDƒ°T  ôjRh  »ë«eôdG  óªëe  øH  »∏Y  ócCG
 âæ∏YCG  …ò``dG  …Oƒ©°ùdG  øWGƒªdG  ¿CG  ΩÓ``̀YE’G
 ¬àHÉ°UEG  á≤«≤°ûdG  ájOƒ©°ùdG  á«Hô©dG  áμ∏ªªdG
 ájOƒ©°ùdG  ≈`̀ dEG  π°Uh  ób  zÉ`̀fhQƒ`̀c{  ¢Shô«ØH
 IOó°ûªdG  äGAGô``̀LE’G  π«©ØJ  πÑb  øjôëÑdG  ôÑY
 ¿GôjEG  ø∏©J  ¿CG  πÑbh  ,áμ∏ªªdG  òaÉæe  ™«ªL  »a

.É¡fóe »a ¢Shô«ØdG »°ûØJ
 á∏HÉ≤e  ∫ÓN  ΩÓ`̀YE’G  ¿hDƒ°T  ôjRh  OÉ°TCGh  
 á«Hô©dG  IÉæb  ¬JOÉ©°S  ™`̀e  É¡JôLCG  á«fƒjõØ∏J
 áμ∏ªe  ø`̀«`̀H  ôªà°ùªdG  ¿hÉ`̀©`̀à`̀dÉ`̀H  á``̀jQÉ``̀Ñ``̀NE’G
 »a  á`̀jOƒ`̀©`̀°`̀ù`̀dG  á`̀«`̀Hô`̀©`̀dG  áμ∏ªªdGh  ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG

 øjôëÑdG  ó«jCÉJ  øY  É kHô©e  ,ä’ÉéªdG  ∞∏àîe
 ájOƒ©°ùdG É¡JòîJG »àdG ájRGôàM’G äGAGôLEÓd
 øe  …ƒÑædG  óé°ùªdG  QGhRh øjôªà©ªdG  ájÉªëd
 ≥«°ùæàdG  QGôªà°SG  G kócDƒeh  ,zÉfhQƒc{  ¢Shô«a
 á«eÉ°ùdG á«μ∏ªdG äÉ¡«Lƒà∏d G kò«ØæJ øjó∏ÑdG ø«H
 ≈°ù«Y  øH  óªM  ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U  Iô°†ëd
 ô«N  ¬«a  Éªd  ió`̀Ø`̀ª`̀dG  OÓ`̀Ñ`̀dG  π`̀gÉ`̀Y  áØ«∏N  ∫BG

.ø«à≤«≤°ûdG ø«àμ∏ªªdG ídÉ°Uh
 äGAGô`̀LE’G  ¿CG  ≈∏Y  á∏HÉ≤ªdG  ∫ÓN  Oó°Th  
 QÉ°ûàfG  ™æªd  øjôëÑdG  áμ∏ªe  É¡JòîJG  »`̀à`̀dG
 âb’h  á«bÉÑà°SG  âfÉc  áμ∏ªªdG  »a  ¢Shô«ØdG

 º¡d  ájÉªM  ø«æWGƒªdG  ø`̀e  ô«ãc  n¿É°ùëà°SG
 ¿CG  ≈`̀dEG  G kô«°ûe  ,™ªàéªdG  »a  áeÉ©dG  áë°ü∏dh
 ä’ÉM »g OÓÑdG »a É¡æY ø∏©ªdG ä’ÉëdG ™«ªL
 ,Iô°TÉÑe  ô«Z  ¥ô£H  ¿GôjEG  øe  øjôëÑdG  â∏NO

.áμ∏ªªdG πNGO ÉfhQƒc ¢Shô«Ød OƒLh ’h
 á∏HÉ≤ªdG  ΩÓ``̀YE’G  ¿hDƒ`̀°`̀T  ô``jRh  ºààNGh  
 áMƒàØe  øjôëÑdG  áμ∏ªe  òaÉæe  ¿CG  ó«cCÉàdÉH
 √òîàJ  É`̀eh  ,»©«ÑW  πμ°ûH  ô«°ùJh  ™«ªé∏d
 ≈`̀dEG  ø«eOÉ≤∏d  IOó°ûe  äGAGô```̀LEG  ø`̀e  áμ∏ªªdG
 IAƒHƒe  ≥WÉæe  øe  ø«eOÉ≤dG  ±ó¡à°ùJ  OÓÑdG

 .§≤a

:ΩÓYE’G ôjRh

 ájOƒ`©``°ùdG ≈```dEG π```NO ÜÉ``°ü`ª`dG …Oƒ``©`°ùdG ø``WGƒªdG
òaÉæªdG »``a IOó``°ûªdG äGAGô``LE’G π``Ñb ø``jôëÑdG ô``ÑY

ó«ª◊GóÑY óªMCG :Öàc
 áëaÉμªd  »`̀æ`̀Wƒ`̀dG  ≥`̀jô`̀Ø`̀dG  ó``̀cCG 
 ø`̀ «`̀ æ`̀WGƒ`̀ª`̀ ∏`̀ d É````̀ fhQƒ````̀c ¢```̀Shô```̀«```̀a
 ájRGôàM’G  äGAGôLE’G  ¿CG  ø«ª«≤ªdGh
 QÉ°ûàfG  ™æªd  áμ∏ªªdG  ÉgòîàJ  »àdG
 ,áæÄª£e  IQƒ°üH  ô«°ùJ  ¢Shô«ØdG
 …CG  π«é°ùJ  ºàj  ºd  ¬`̀fCG  ≈`̀dEG  øjô«°ûe
 ,áμ∏ªªdÉH  ¢Shô«ØdÉH  áHÉ°UEG  ä’É`̀M
 ¿B’G ≈àM á∏é°ùªdG ä’ÉëdG OóY ¿CGh
 »ë°üdG ∫õ©dG õcGôe »a ádÉM 49 ƒg
 ,§≤a  êÓ©∏d  ¿É©°†îJ  ¿ÉàdÉM  º¡æ«H
 É¡«∏Y  ô¡¶J  º`̀d  ä’É`̀ë`̀dG  á«≤H  Éªæ«H
 ∫Ó`̀N ∂``̀dP AÉ``̀L ..¢`̀Vô`̀ª`̀dG ¢``̀VGô``̀YCG
 ≥jôØdG  √ó≤Y …òdG  »Øë°üdG  ôªJDƒªdG
 áë°üdG IôjRh Qƒ°†ëH ¢ùeCG »æWƒdG

 .ídÉ°üdG á≤FÉa
 Iô``jRh  ídÉ°üdG  á≤FÉa  â`̀©`̀aQh
 ôjó≤àdGh  ôμ°ûdG  äÉjBG  ≈ª°SCG  áë°üdG
 ádÓédG  Ö`̀MÉ`̀°`̀U  Iô`̀°`̀†`̀M  ΩÉ`̀≤`̀e  ≈``̀ dEG
 πgÉY áØ«∏N ∫BG  ≈°ù«Y øH óªM ∂∏ªdG
 ôªà°ùªdG  º`̀Yó`̀dG  ≈∏Y  ióØªdG  OÓ`̀Ñ`̀dG
 ≥jôØ∏d  Iójó°ùdG  ¬àdÓL  äÉ¡«LƒJh
 ¿CG  IócDƒe  ,ÉfhQƒc  áëaÉμªd  »æWƒdG
 ¿ÉæÄªW’ÉH É©«ªL Éfô©°TCG ¬àdÓL ºYO
 ø«æWGƒªdG »ªëj óFÉb ÉfAGQh ¿CG ≈dEG
 ô`̀μ`̀°`̀û`̀dG ø```Y á``Hô``©``e ,ø`̀ «`̀ ª`̀ «`̀≤`̀ ª`̀ dGh
 »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°üd  ô`̀jó`̀≤`̀à`̀dGh
 »dh áØ«∏N ∫BG  óªM øH ¿Éª∏°S ô«eC’G
 ÖFÉædG  ≈``∏``YC’G  ó`̀FÉ`̀≤`̀dG  Ö`̀FÉ`̀f  ó`̀¡`̀©`̀dG
 ≈∏Y  AGQRƒ``̀ dG  ¢ù∏ée  ¢ù«Fôd  ∫hC’G
 πμd  Iôªà°ùªdG  √ƒª°S  á©HÉàeh  º`̀YO
 ÉfhQƒc  ¢Shô«a  áëaÉμe  ¢üîj  É`̀e
 »æ©ªdG  ≥jôØ∏d  IóYÉ°ùªdG  º`̀jó`̀≤`̀Jh
 √ƒª°S  ¿CG  ≈dEG  áàa’  ,AÉHƒdG  áëaÉμªH
 Iô«æà°ùeh  áë°VGh  á`̀ jDhQ  ¬jód  ¿É`̀c
 √ƒª°S  ¬«LƒJ  ∫ÓN  øe  ájGóÑdG  òæe
 áëaÉμªd  »`̀æ`̀Wƒ`̀dG  ≥`̀jô`̀Ø`̀dG  π«μ°ûàd
 Ö«ÑW  ≥``̀jô``̀Ø``̀dG  á`̀ °`̀ SÉ`̀ Fô`̀ H  É```̀fhQƒ```̀c
 áØ«∏N  ∫BG  ¬∏dGóÑY  øH  óªëe  ï«°ûdG
 Gòg  ,áë°ü∏d  ≈∏YC’G  ¢ù∏éªdG  ¢ù«FQ
 πª©∏d  ô«Ñc  Qhó`̀H  ΩÉ`̀b  …òdG  ≥jôØdG
 QGó`̀e  ≈∏Y  ¢Shô«Ø∏d  …ó°üàdG  ≈∏Y

.áYÉ°ùdG
 ¿hÉ``̀©``̀à``̀dG Iô````̀jRƒ````̀ dG äó````````̀cCGh
 øjôëÑdG áμ∏ªe ø«H ºFÉ≤dG ≥«°ùæàdGh
 á`̀dhOh  ájOƒ©°ùdG  á«Hô©dG  áμ∏ªªdGh
 Ió«°ûe  ,IóëàªdG  á«Hô©dG  äGQÉ``̀eE’G
 Éª¡eó≤J  ø«à∏dG  IófÉ°ùªdGh  ºYódÉH

.øjôëÑ∏d
 ¿hÉ`̀©`̀à`̀dÉ`̀H Iô```̀jRƒ```̀dG â``̀gƒ``̀fh
 ∞∏àîe  ø`̀«`̀H  ôªà°ùªdG  ≥«°ùæàdGh
 πªY ìÉ``̀é``̀fE’ á`̀«`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀dG  äÉ`̀¡`̀é`̀ dG
 ,É`̀fhQƒ`̀c  áëaÉμªd  »æWƒdG  ≥jôØdG
 â°ù«d  π`̀ª`̀©`̀dG  ¥ô``̀a  ¿CG  ≈``̀ dEG  Iô«°ûe
 ∑Éægh  ,Ö°ùëa  áë°üdG  IQGRh  ø`̀e
 á«∏NGódG  IQGRh  ™e  ôªà°ùe  ≥«°ùæJ
 ,äÓ°UGƒªdGh  ΩÓYE’Gh  ´ÉaódG  Iƒbh
 á«eÓ°SE’G  ¿hDƒ`̀°`̀û`̀dGh  ∫ó`̀©`̀dG  IQGRh

.ájôØ©édGh á«æ°ùdG ±ÉbhC’Gh
 ≥jôa  ¿EG  áë°üdG  Iô`̀jRh  âdÉbh
 πμH  πeÉμàe  ≥jôa  ¬fCG  âÑKCG  øjôëÑdG
 øe  IQGó`̀L  πμH  øμªJh  áª∏μdG  ≈æ©e
 QÉ°ûàfG ™æªd ájRGôàM’G ô«HGóàdG òNCG
 QhódÉH ágƒæe ,áμ∏ªªdG »a ¢Shô«ØdG
 ô°ûæd  ΩÓ```̀YE’G  ¬``jODƒ``j  …ò``̀ dG  ô«ÑμdG
 »ë°üdG øeC’G ¿C’ ,∞«≤ãàdGh á«YƒàdG
 ìÉéædG  ¿CG  IôÑà©e  ,»æWh  ø`̀eCG  ƒg
 øjôëÑdG  ¿ó`̀©`̀e  ó`̀cDƒ`̀j  ≥≤ëJ  …ò``̀ dG

.¿hÉ©àdG ¢ù∏ée ∫hO »a AÉ≤°TC’Gh
 QOGƒμdG Oƒ¡éH ídÉ°üdG äOÉ°TCGh
 ≈∏Y  πª©J  »àdG  á«æjôëÑdG  á«ë°üdG
 á¶aÉëªdG  π``LCG  ø`̀e  áYÉ°S  24  QGó``e
 IócDƒe  ,™«ªédG  áeÓ°Sh  áë°U  ≈∏Y
 IôàØdG ∫ÓN Iô«Ñc IAÉØc GƒàÑKCG  º¡fCG
 ∫ÉÑbEÉH  IôjRƒdG  âgƒf  Éªc  ,á«°VÉªdG
 º`̀≤`̀WC’G  Ió`̀YÉ`̀°`̀ù`̀e  ≈`̀∏`̀Y  ø«Yƒ£àªdG

.»æWƒdG ≥jôØdG »a á∏eÉ©dG
 ≈∏Y á`̀ë`̀°`̀ü`̀dG Iô```̀ jRh äOó``̀°``̀Th
 ,áÑ«W  IQƒ°üH  ô«°ùJ  äGAGô``̀LE’G  ¿CG
 ≈∏Y  áμ∏ªªdG  IQó`̀b  »a  É¡à≤K  Ió`̀cDƒ`̀e
 πc  AÉØ°T  ∫ÓN  øe  ô`̀eC’G  Gòg  RhÉéJ
 ôéëdG  »a  øjOƒLƒªdG  ø«æWGƒªdG
 ,º`̀¡`̀dRÉ`̀æ`̀e ≈```̀dEG º`̀ ¡`̀ JOƒ`̀Yh »`̀ë`̀°`̀ü`̀dG
 ä’ÉëdG  ™«ªL  ¿CÉH  ™«ªédG  âfCÉªWh
 ¿ƒ≤∏àjh  ,Iô≤à°ùe  ∫õ©∏d  á©°VÉîdG

.Iôªà°ùe ájÉYQ
 øjôëÑdG  áμ∏ªe  ¿CG  ≈`̀ dEG  âàØdh
 áë°üdG  á`̀ª`̀¶`̀æ`̀e  ø``̀e  IOÉ```̀°```̀TEG  â``dÉ``f
 É¡≤«Ñ£J ºJ »àdG äGAGôLE’ÉH á«ªdÉ©dG
 ≈∏Y IOó`̀°`̀û`̀e ,¢`̀Shô`̀«`̀Ø`̀dG á`̀¡`̀LGƒ`̀ª`̀d
 áë°üdG  áª¶æe  IOÉ¡°ûH  øjôëÑdG  ¿CG
 øe á`̀«`̀ dÉ`̀î`̀dG ∫hó`````dG ø``̀e á`̀«`̀ª`̀dÉ`̀©`̀dG

.áÄHhC’G
 Ωó`̀≤`̀ª`̀dG ¢`̀Vô`̀©`̀à`̀°`̀SG ¬`̀Ñ`̀fÉ`̀L ø``e
 …QÉ°ûà°SG  »fÉ£ë≤dG  ±Éæe  Ö«ÑW
 ≈Ø°ûà°ùªdÉH  á`̀jó`̀©`̀ª`̀dG  ¢```̀VGô```̀eC’G
 »æWƒdG  ≥jôØdG  ƒ°†Yh  …ôμ°ù©dG
 ó«aƒc)  É`̀fhQƒ`̀c  ¢Shô«Ød  …ó°üà∏d
 äGQGô`̀≤`̀∏`̀ d  »`̀æ`̀eõ`̀dG  π°ù∏°ùàdG  (19
 áëaÉμªd  äò`̀î`̀ oJG  »àdG  äGAGô```̀LE’Gh
 äÉ¡«LƒàH  øjôëÑdG  »`̀a  ¢Shô«ØdG
 ÖMÉ°U á°SÉFôH á«≤«°ùæàdG áæé∏dG øe
 óFÉ≤dG ÖFÉf ó¡©dG »dh »μ∏ªdG ƒª°ùdG
 ¢ù∏ée  ¢ù«Fôd  ∫hC’G  ÖFÉædG  ≈∏YC’G
 Ö«ÑW  ≥`̀ jô`̀Ø`̀ dG  á`̀©`̀HÉ`̀à`̀eh  AGQRƒ`````̀ dG
 áØ«∏N  ∫BG  ¬∏dGóÑY  øH  óªëe  ï«°ûdG
 ¢ù«FQ áë°ü∏d ≈∏YC’G ¢ù∏éªdG ¢ù«FQ
 ¢Shô«Ød  …ó°üà∏d  »æWƒdG  ≥jôØdG
 ¬«LƒJ  ò`̀æ`̀e  (19  ó`̀«`̀aƒ`̀c)  É``̀fhQƒ``̀c
 áaôZ  π«©ØàH  ôjGôÑa  11  »a  √ƒª°S
 »àdGh  ,¢Shô«ØdG  á¡HÉéªd  äÉ«∏ª©dG
.ôjGôÑa 13 »a É¡∏«©ØJ »∏©a πμ°ûH ºJ
 14  »a  ¬fCG  »fÉ£ë≤dG  í°VhCGh 
 äÉ«∏ª©dG áaôZ ºbÉW ÖjQóJ ºJ ôjGôÑa
 ΩÓYEÓd  äÉ`̀eRC’G  π«dO  äGAGô`̀LEG  ≈∏Y
 á«æWƒdG  á«YƒàdG  á£Nh  ∫É°üJ’Gh
 »`̀eÓ`̀YE’G  πeÉ©àdG  ¿ƒμ«d  á∏eÉ°ûdG

 πμH  …óëàdG  á¡LGƒªd  G kõ`̀gÉ`̀L  ∂dòH
 ÖfÉéH  á©bƒàªdG  äÉ`̀gƒ`̀jQÉ`̀æ`̀«`̀°`̀ù`̀dG
 »a ¢Shô«ØdG áëaÉμªd á«æWƒdG á∏ªëdG
 πFÉ°Sh  ∞∏àîe  ∫ÓN  øe  ôjGôÑa  19
 á«ª°SôdG  ô`̀«`̀Zh  á`̀«`̀ª`̀°`̀Sô`̀dG  ΩÓ````̀YE’G
 Ö`̀jQó`̀J º``̀J ó```̀bh IOó``©``à``e äÉ``¨``∏``Hh
 ΩÓYE’Gh äÉ«∏ª©dG  áaôZ »a ø«∏eÉ©dG
 ºJ  Éªc  ,ïjQÉàdG  ¢ùØf  »a  ∫É°üJ’Gh
 ≈∏Y  ô`̀jGô`̀Ñ`̀a  18  ≈``̀dEG  14  ø`̀e  πª©dG
 á«é«JGôà°SG  OGóYEGh  ájõgÉédG  º««≤J

.¢Shô«ØdG ™e πeÉ©à∏d á«æWh
 »`̀æ`̀eõ`̀dG π`̀°`̀ù`̀∏`̀°`̀ù`̀à`̀∏`̀d ká`̀ ©`̀ HÉ`̀ à`̀ eh
 ,Iò`̀î`̀à`̀ª`̀dG äGAGô```````LE’Gh äGQGô``≤``∏``d
 áaôZ  π«©ØJ  º`̀J  ¬``fCG  »fÉ£ë≤dG  ø«H
 »dhódG  øjôëÑdG  QÉ£e  »a  äÉ«∏ª©dG
 20  »a  444  øNÉ°ùdG  §îdG  π«©ØJh
 ójó°ûJ  ôjGôÑa  21 »a ºJ  Éªc  ,ôjGôÑa
 »dhódG øjôëÑdG QÉ£e »a äGAGôLE’G
 ø`̀«`̀eOÉ`̀≤`̀dG Ö```̀fÉ```̀LC’G ∫ƒ````̀NO ™``̀æ``̀eh
 IQƒ£îdG  äGP  IAƒHƒªdG  ∫hó`̀ dG  øe
 π«©ØJ  Ωƒ«dG  ¢ùØf  »a  º`̀Jh  ,á«dÉ©dG
 ∫õ©dGh  ôéëdGh  ¢üëØdG  äGAGô``̀LEG

.∫hódG √òg øe ø«eOÉ≤∏d êÓ©dGh
 »a ºJ ¬fCG  ≈dEG  »fÉ£ë≤dG  QÉ°TCGh
 õ«¡éJ  ôjGôÑa  24  ≈dEG  22  øe  IôàØdG
 Üôb  äÉæ«©dG  ò``̀NCGh  ¢üëØ∏d  áª«N
 í°VhCG  Éªc  ,G kƒL  øjôaÉ°ùª∏d  QÉ£ªdG
 øY ¿Ó```̀YE’G º`̀J ô`̀jGô`̀Ñ`̀a 24 »`̀a ¬``̀fCG
 ¢UÉî°TC’ áHÉ°UEG »àdÉM ∫hCG π«é°ùJ
 Iô°TÉÑe ô«Z äÓMQ ≥jôW øY ø«eOÉb
 á«∏ªY ø«°TóJ ºJ ¬fCG G kócDƒe ,¿GôjEG øe
 øjóFÉ©dG  ¢üëØd  π≤æàªdG  ¢üëØdG
 ∂`̀dPh  º¡æμ°S  ≥WÉæe  »`̀a  ¿Gô``̀ jEG  ø`̀e
 §îdG  ≥jôW  øY  π«é°ùàdG  ∫ÓN  øe
.ôjGôÑa 29 »a kÉ«fhôàμdEG hCG øNÉ°ùdG

 ≥jôØdG  ¿CG  »fÉ£ë≤dG  í`̀°`̀VhCGh
 ÉfhQƒc  ¢Shô«Ød  …ó°üà∏d  »æWƒdG
 óªëe  ï«°ûdG  Ö«ÑW  ≥jôØdG  á°SÉFôH
 ¢ù∏éªdG ¢ù«FQ áØ«∏N ∫BG  ¬∏dGóÑY øH
 á«é¡æe  ≥`̀ah  πª©j  áë°ü∏d  ≈`̀∏`̀YC’G
 É¡æ«H  ø`̀eh  IOó`̀ë`̀e  πªY  äGQÉ`̀°`̀ù`̀eh
 »£¨j  …òdG  »eÓYE’G  πeÉ©àdG  QÉ°ùe
 ÇOÉÑe  ≈∏Y  G kOÉªàYG  πMGôªdG  ™«ªL
 ,á«bGó°üªdGh  áHÉéà°S’Gh  IQOÉÑªdG
 ≥jôØH ¢UÉîdG ¿hÉ©àdG QÉ°ùe ÖfÉéH

.á«dhódG äÉ°SGQódGh çƒëÑdG
 äGQÉ°ùe ¿CG ≈dEG »fÉ£ë≤dG QÉ°TCGh
 ∫ÓN  øe  ó°UôdG  »a  ¢üî∏àJ  πª©dG
 ,»fhôàμdE’G  π«é°ùàdGh  444  ºbôdG
 áaÉ°VE’ÉH  ,ø«£dÉîªdG  π≤fh  á©HÉàeh
 äÉ«∏ªY ≈`̀∏`̀Y  ±Gô``̀°``̀TE’G  QÉ`̀°`̀ù`̀e  ≈``̀ dEG
 ,êÓ©dGh  ∫õ©dGh  ôéëdGh  ¢üëØdG
 ºàj  òaÉæªdG  ø«eCÉJ  QÉ°ùe  ¿CG  kÉØ«°†e
 øjôëÑdG  QÉ`̀£`̀ª`̀H  á`̀°`̀UÉ`̀N  á`̀ «`̀ dBG  ô`̀Ñ`̀Y
 ÅfGƒªdGh  ó¡a  ∂∏ªdG  ô°ùLh  »dhódG
 IócDƒe  ádÉM  …CG  ∫ƒ`̀NO  ™æªj  å«ëH
 ø«eOÉ≤∏d  …RGô`̀à`̀M’G  ôéëdG  ÖfÉéH
 ¿CG  ≈dG  É kgƒæe  ,IAƒHƒªdG  ∫hó`̀dG  øe
 äÉeõ∏à°ùªdÉH  É°UÉN  GQÉ`̀°`̀ù`̀e  ∑É`̀æ`̀g

 ôNBG  QÉ°ùe  ÖfÉéH  OQGƒªdGh  á«Ñ£dG
 mQÉ`̀L  πª©dG  ¿CG  Éªc  ,¢`̀UÉ`̀î`̀dG  Ö£∏d
 á«æÑ∏d  á«HÉ©«à°S’G  ábÉ£dG  ™aQ  ≈∏Y

.ôéë∏d á«àëàdG
 ä’É```̀ë```̀dG äGó``̀é``̀à``̀°``̀ù``̀e ø`````Yh
 Ωó≤ªdG  í°VhCG  ,¢UƒëØdGh  IócDƒªdG
 Oó`̀©`̀dG  ¿CG  »fÉ£ë≤dG  ±É`̀æ`̀e  Ö«ÑW
 øe  47  ,Ió`̀cDƒ`̀e  ádÉM  49  ≠∏H  »∏μdG
 É¡©°Vh  Ö∏£àj  ’  IócDƒªdG  ä’ÉëdG
 øe  ´Gƒ``̀fCG  …CG  »≤∏J  É k«dÉM  »ë°üdG
 §≤a ¿É``̀æ``̀KG ≈`̀≤`̀∏`̀à`̀j É`̀ª`̀«`̀a ,á``````̀jhOC’G
 ¬fCG  G kó`̀cDƒ`̀e  ,êÓ©∏d  áeRÓdG  á``̀jhOC’G
 ôéëdG  ø`̀e  É k°üî°T  12  êhô``̀N  º`̀J
 º¡dÉªμà°SG  ó©H  …RGôàM’G  »ë°üdG
 Iô`̀à`̀Ø`̀dG »```̀gh É``̀ keƒ``̀ j 14````̀````̀dG Iô``̀à``̀a
 ádhódG  IQOÉ¨e  òæe  ôéë∏d  áHƒ∏£ªdG
 ¢UƒëØdG  AGôLEG  IOÉYEG  ™e IAƒHƒªdG
 øe º`̀gƒ`̀∏`̀N ø``e ó`̀cCÉ`̀à`̀∏`̀d á`̀jô`̀Ñ`̀î`̀ª`̀dG

.º¡LhôN πÑb ¢Shô«ØdG
 ¿CG ≈``̀ dEG »`̀fÉ`̀£`̀ë`̀≤`̀dG QÉ``°``TCG É`̀ª`̀c
 â©ªL  ¢üëØ∏d  á∏≤æàªdG  äGó`̀Mƒ`̀dG
 øe  ø«eOÉ≤∏d  áæ«Y  1200  ¿B’G  ≈àM
 ø«M  »`̀a  ,ôjGôÑa  ô¡°T  ∫Ó`̀N  ¿Gô``̀jEG
 áæ«Y 600`d ájôÑîªdG ¢UƒëØdG  âªJ
 ∫Éªμà°SG  …QÉ``Lh  áª«∏°S  É¡©«ªLh
 ¿CG kGó``̀cDƒ``̀e ,äÉ`̀æ`̀«`̀©`̀dG á`̀«`̀≤`̀H ¢`̀ü`̀ë`̀a
 ¢üëa »a Iôªà°ùe á∏≤æàªdG äGóMƒdG

.ó«YGƒªdG ádhóL Ö°ùëH ,ø«≤ÑàªdG
 á∏«ªL  IQƒ```à```có```dG  â``̀Kó``̀ë``̀Jh
 ¢```VGô```eC’G á`̀jQÉ`̀°`̀û`̀à`̀°`̀SG ¿É`̀ª`̀∏`̀ °`̀ù`̀dG
 ™ªéªH  á«æWÉÑdG  ¢VGôeC’Gh  ájó©ªdG
 »ë°üdG ™°VƒdG øY »Ñ£dG á«fÉª∏°ùdG
 äGAGô`̀LE’Gh  49`dG  IócDƒªdG  ä’Éë∏d
 øe ¢üî°T …CG  êGô`̀NEG  πÑb  ºàJ  »àdG
 »ë°üdG  ™°VƒdGh  ,»ë°üdG  ôéëdG

.»ë°üdG ôéëdÉH kÉ«dÉM øjOƒLƒª∏d
 »àdG ä’ÉëdG ™«ªL øY âØ°ûch
 ±ƒ°S  É¡fÉH  »ë°üdG  ôéë∏d  ™°†îJ
 ºgƒ∏N  øe  ócCÉàdG  ó©H  ÉYÉÑJ  êôîJ
 ¿ƒ≤Ñ£j º¡fCG ≈dEG áàa’ ,¢Shô«ØdG øe
 øe  ≥≤ëàdG  »a  á«ªdÉ©dG  äGAGô``̀LE’G
 ,º¡d  ø«£dÉîªdG  hCG  ≈°VôªdG  áeÓ°S
 áæÄª£e  IQƒ°üH  ô«°ùJ  Qƒ``eC’G  ¿CGh

.™«ªé∏d
 øjòdG  ¢UÉî°TC’G  ádÉM  ¿CÉ°ûHh
 í°VhCG  »ë°üdG  ôéëdG  øe  GƒLôN
 12`dG ä’ÉëdG ¿CG »fÉ£ë≤dG ±Éæe .O
 »ë°üdG  ôéëdG  ø`̀e  Gƒ`̀Lô`̀N  ø`̀jò`̀dG
 øe  Gƒeób  øjòdG  ¢UÉî°TC’G  øe  ºg
 ,¢`̀VGô`̀YC’G  º¡«∏Y  ô¡¶J  º`̀dh  ¿Gô``̀jEG
 ôéëdG  õcGôe  »a  º¡©°Vh  ºJ  øμdh
 áª¶æe É¡JôbCG  »àdG  Éeƒj  14 `dG  Iôàa
 ∫hódG  øe  ø«eOÉ≤∏d  á«ªdÉ©dG  áë°üdG
 IôàØdG  ¿G  ≈``̀ dEG  Gô«°ûe  ,IAƒ`̀Hƒ`̀ª`̀ dG
 IQÉ°S  GQÉ`̀Ñ`̀NCG  πªëJ  ±ƒ°S  áeOÉ≤dG

.ø«£dÉîªdG ™«ªéd
 áë°üdG áª¶æe äÉ«°UƒJ ¿CÉ°ûHh
 Iô``̀ jRh â`̀dÉ`̀ b ,ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀∏`̀d á`̀«`̀ª`̀dÉ`̀©`̀dG
 áª¶æªdG  ¿EG  ídÉ°üdG  á≤FÉa  áë°üdG

 øe  ó`̀cDƒ`̀J  IOÉ`̀¡`̀°`̀T  Éæà£YCG  á«ªdÉ©dG
 ™«ªL  »a  IAÉØμH  ô«°ùf  ÉæfCG  É¡dÓN
.¢VôªdG á¡LGƒªd IòØæªdG äGAGôLE’G

 øjôëÑdG  ø`̀«`̀H  ≥«°ùæàdG  ø``̀Yh
 äGAGô```````````̀LE’G »````̀a á```̀jOƒ```̀©```̀°```̀ù```̀dGh
 ¿G  áë°üdG  Iô`̀jRh  âdÉb  ájRGôàM’G
 ¿C’  øjó∏ÑdG  ø«H  ÓeÉc  É≤«°ùæJ  ∑Éæg
 ≥«°ùæàdG  ∫Ó``̀N  ø``̀eh  ,ó```̀MGh  Éæªg
 »`̀à`̀dG äÉ``LÉ``«``à``M’G π``̀c ô`̀«`̀aƒ`̀J º``̀J
 á«Hô©dG  áμ∏ªªdG  øe  øjôëÑdG  É¡àÑ∏W
 â©aQh  ,ó`̀MGh  ó∏H  ÉæfC’  ,ájOƒ©°ùdG
 ø«Øjô°ûdG  ø«eôëdG  ΩOÉN  ≈dEG  ôμ°ûdG
 ,øjôëÑdG  »a  ´É°VhCÓd  ¬à©HÉàe  ≈∏Y
 äÉbÓ©dG »a äÉbƒ©e …CG OƒLh á«aÉf
 Gò``̀g á``̀¡``̀LGƒ``̀e »```̀a ø``̀jó``̀∏``̀Ñ``̀dG ø``̀«``̀H

.¢Shô«ØdG
 »`̀fÉ`̀£`̀ë`̀≤`̀dG  ±É``̀æ``̀e  .O  Oó``̀ °``̀ Th
 ¬LGƒJ  ≥FGƒY  …CG  óLƒj  ’  ¬`̀fCG  ≈∏Y

 »àdG  á∏≤æàªdG  á«Ñ£dG  äGóMƒdG  πªY
 ¿Gô`̀jEG  øe  øjóFÉ©∏d  ¢üëØdG  …ôéJ
 QOGƒμdG  Oƒ¡éH  Gó«°ûe  ,º¡≤WÉæe  »a
 áYÉ°S 24 QGóe ≈∏Y πª©J »àdG á«Ñ£dG

.GQÉÑL Gó¡L ∫òÑJh
 ó©j  ºd  ¬fCG  ≈dEG  »fÉ£ë≤dG  âØdh
 øNÉ°ùdG  §`̀î`̀dG  ≈`̀∏`̀Y  §`̀¨`̀°`̀V  ∑É`̀æ`̀g
 ,¬d á«HÉ©«à°S’G ábÉ£dG ™aQ ó©H 444
 Gô«°ûe  ,¬«a  á∏eÉ©dG  º≤WC’G  ÖjQóJh
 »fhôàμdEG  ™bƒe  ¢ü«°üîJ  ¿CG  ≈`̀ dEG
 º¡°SCG »Ñ£dG ¢üëØdG ó«YGƒe ójóëàd
 §îdG  ≈∏Y  §¨°†dG  øe  ∞«ØîàdG  »a

.øNÉ°ùdG
 áë°üdG  Iô`̀jRh  äó`̀cCG  ÉgQhóH
 á«∏îc  πª©J  á∏≤æàªdG  äGóMƒdG  ¿CG
 …CG  ó``̀Lƒ``̀j  ’h  ,∞``bƒ``à``J  ’  π`̀ë`̀f
 ≥«°ùæJ  ∑Éæg ¿Éch ,ôé°V hCG  π∏ªJ
 ∫Ó`̀N  ø`̀e  ,áØ∏àîªdG  äÉ`̀¡`̀é`̀dG  ™`̀e

 ∫ÓN  πª©dG  »a  á°SÓ°Sh  π°ù∏°ùJ
 IOÉ©°ùdÉH  ¿hô©°ûjh ,áKÓãdG  ΩÉjC’G
 ≈dEG Iô«°ûe ,»æWh ÖLGƒH º¡eÉ«≤d
 ∂∏ªdG ádÓL äÉ«ëJ º¡«dEG â∏≤f É¡fCG
 ,ádhòÑªdG  Oƒ¡édG  ≈∏Y ó¡©dG  »dhh
 IAÉØμH πª©J º≤WC’G πc ¿CG ≈dEG áàa’
 ±ƒ`̀°`̀S  á``KÓ``K  hCG  ø`̀«`̀eƒ`̀j  ∫Ó```̀Nh

.º¡∏ªY »¡àæj
 ≈∏Y á`̀μ`̀∏`̀ª`̀ª`̀dG  IQó```̀b  ¿CÉ`̀ °`̀ û`̀ Hh
 øe øjóFÉ©dG øe ä’ÉM …CG ∫ÉÑ≤à°SG
 âdÉb  ¢Shô«ØdÉH  IAƒHƒªdG  ¿Gó∏ÑdG
 ¿hó©à°ùe  ÉæfEG  ¿Éª∏°ùdG  á∏«ªL  .O
 ≥WÉæªdG  øe  øWGƒe  …CG  ∫ÉÑ≤à°S’
 ∫õ`̀©`̀dG ±ô``̀Z É`̀æ`̀jó`̀dh ,IAƒ``̀Hƒ``̀ª``̀dG
 º¡fCG  ≈∏Y  äOó°Th  ,∫õ©dG  õcGôeh
 ájÉªëdG  ô`̀«`̀jÉ`̀©`̀e  ≈``∏``YCG  ¿hô``̀aƒ``̀j
 É`̀¡`̀fC’ á`̀∏`̀eÉ`̀©`̀dG á`̀«`̀ë`̀°`̀ü`̀dG º`̀≤`̀WCÓ`̀ d
 ºJ ¬```fCG á`̀ë`̀°`̀Vƒ`̀e ,º`̀¡`̀jó`̀d á``̀jƒ``̀dhCG

 ä’ÉëdG  ™e  πeÉ©àdG  ≈∏Y  º¡ÑjQóJ
 ¬``̀LhCG  ™«ªL  ô`̀«`̀aƒ`̀Jh  ,á`̀HÉ`̀°`̀ü`̀ª`̀dG

.áeRÓdG ájÉbƒdG
 IQGRh  ™``̀e  ¿hÉ``̀©``̀à``̀dG  ∫ƒ````Mh
 ¿CG  áë°üdG  Iô``jRh  äó``cCG  ,á«HôàdG
 IQGRh  ™`̀e  Gôªà°ùe  É≤«°ùæJ  ∑Éæg
 Iôàa AÉ¡àfG ó©Hh ,º«∏©àdGh á«HôàdG
 ∑Éæg  ¿ƒμj  ±ƒ°S  á°SGQódG  ≥«∏©J
 åjóM  çOÉ`̀M  πμdh  ™°Vƒ∏d  º««≤J

.É¡æ«M áeRÓdG äGAGôLE’G ¿CÉ°ûH
 ôªJDƒªdG  Iô`̀ jRƒ`̀ dG  âªààNGh
 ™«ªéd Iô≤à°ùe ´É°VhC’G ¿CG IócDƒe
 øÄª£j  Gò``̀gh  ,áHÉ°üªdG  ä’É`̀ë`̀dG
 RhÉéJ  ≈∏Y  ¿hQOÉ```̀b  É`̀æ`̀fCG  ó`̀cDƒ`̀jh
 ≈`̀ dEG IÉ`̀«`̀ë`̀dG IOƒ```Yh ,á`̀dÉ`̀ë`̀dG √ò``g
 IQhô`̀°`̀V  ≈`̀∏`̀Y  IOó`̀°`̀û`̀e  ,É¡à©«ÑW
 äÉª«∏©àdGh  äÉWÉ«àM’ÉH  ΩGõàd’G

.áë°üdG IQGRh ÉgócDƒJ »àdG

á≤«≤°ûdG á``μ∏ªªdG øe á«Ñ£dG äÉ``LÉ«àM’G ô``«aƒJh ..äGQÉeE’Gh á``jOƒ©°ùdG ™``e πeÉc ≥``«°ùæJ
á`̀μ`̀∏`̀ª`̀ª`̀dG äGAGô````̀ LEÉ````̀ H á`̀ «`̀ ª`̀ dÉ`̀ Y IOÉ``̀¡``̀ °``̀Th ..ø``̀jô``̀ë``̀Ñ``̀dG »``̀ a ¢`̀ Shô`̀ «`̀ Ø`̀ dÉ`̀ H Ió``̀ jó``̀ L äÉ``̀ HÉ``̀ °``̀ UEG ’

áæÄª£e IQƒ°üH ô``«°ùJ QƒeC’G ¿CG ó``cDƒj ÉfhQƒc áëaÉμªd »``æWƒdG ≥``jôØdG
¢``Vô``ª``dG  ø```̀e  º``¡``æ``e  600  ƒ```∏```Nh  ..¿Gô``````````̀jEG  ø```̀e  ø``̀ jó``̀ FÉ``̀ ©``̀ dG  ø```̀e  1200  ¢``ü``ë``a
¢`̀ Shô`̀ «`̀ Ø`̀ dG Gò````g QÉ``°``û``à``fG ™``æ``e »```a IQGó``````L â```Ñ```KCG ø``jô``ë``Ñ``dG ≥``̀ jô``̀ a :á``ë``°``ü``dG Iô``````jRh
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 á`̀dGó`̀©`̀dG  Ωƒ`̀«`̀H  º`̀dÉ`̀©`̀dG  πØàëj  ¿CG  π`̀«`̀ª`̀L
 äÉÄa  ∑Éæg  ¿CG  ™«ªédG  ôcòàj  ¿CGh  á«YÉªàL’G
 ≈dEGh ºYO ≈dEG ¿ƒLÉàëjh ¿hRƒ©e ™ªàéªdG øe
 º¡JÉ©∏£J  ôjó≤Jh  º¡bƒ≤Mh  ºgOƒLƒH  ±GôàYG
 øe ¬°ùØf Qó≤dG ≈∏Y â°ù«d äÉ©ªàéªdG .º¡dÉeBGh
 Qó≤dG ≈∏Y ¢ù«dh äÉÄØdG √òg πãe OƒLƒH »YƒdG
 äÉ°SÉ«°ùdG  ™°Vh  IQhô°†H  ¢SÉ°ùME’ÉH  ¬°ùØf
 ™aQh ºgÉjÉ°†b ™e πeÉ©à∏d  èeGôÑdGh §£îdGh
 â°ù«dh .…ƒæ©ªdGh »°ùØædGh …OÉªdG ºgGƒà°ùe
 ÉjÉ°†b  áédÉ©ªd  OGó©à°S’G  øe  Qó≤dG  ¢ùØf  ≈∏Y
 ähÉØàdG ¢†aQh IGhÉ°ùªdGh á«YÉªàL’G ádGó©dG

.ô«KCÉàdG »ah πNódG »a ô«ÑμdG
 ƒg  á«YÉªàL’G  ádGó©∏d  »ªdÉ©dG  Ωƒ`̀«`̀dG
 äÉbÓ©dG »ah äÉ°SÉ«°ùdG »a ô¶ædG IOÉYE’ á°Uôa
 É¡à«MÓ°U  ió``̀eh  äGhOC’Gh  º«gÉØªdG  »``ah
 ≥jôW »a ô«°ùdG hCG á«YÉªàL’G ádGó©dG ≥«≤ëàd
 ¬æeCGh ¬μ°SÉªJ ™ªàéª∏d  øeDƒj É¡æe Qób ≥«≤ëJ
 áªjôc  IÉ`̀«`̀M  øWGƒª∏d  ø`̀eDƒ`̀jh  ,√QGô`̀≤`̀à`̀°`̀SGh
 ø`̀eC’G  Gò`̀g Ωƒ≤j ¿CG  …Qhô`̀°`̀†`̀dG  ø`̀e .á`̀fRGƒ`̀à`̀e
 ≥ëdGh  á`̀jô`̀ë`̀dG  ø`̀e  ¢`̀ù`̀°`̀SCG  ≈∏Y  QGô`̀≤`̀à`̀°`̀S’Gh
 ,á«eÓ°SEG  º«bh  á«fÉ°ùfEG  º«b  √ò`̀gh  .∫ó`̀©`̀dGh
 õcôj òNCGh »eÓ°SE’G ¬≤ØdG »a â©LGôJ ∞°SCÓd
 øe  ôãcCG  øjódG  øe  äGOÉÑ©dG  ÖfÉL  ≈∏Y  ôãcCG
 ø«H  äÉ`̀bÓ`̀©`̀dGh  ¥Ó``̀NC’Gh  º«≤dG  ≈∏Y  √õ«côJ
 ájOÉ°üàb’Gh  á«°SÉ«°ùdG  ™ªàéªdG  iƒb  ∞∏àîe

.á«aÉ≤ãdGh á«YÉªàL’Gh
 »a  ähÉØàdG  ¢Sôμ oJ  »àdG  ÉjÉ°†≤dG  ºgCG  øe
 πNódG  »`̀a  ähÉ`̀Ø`̀à`̀dG  »`̀g  á«YÉªàL’G  á`̀dGó`̀©`̀dG
 IhôK ºcGôJ ≈dEG πNódG ´ÉØJQG ∫ƒëàj ,IhôãdGh
 π¨à°ùoJ á«°SÉ«°S Iƒb ≈dEG ∫ƒëàJ ájOÉ°üàbG Iƒbh
 .»°SÉ«°ùdG  PƒØædG  IOÉ`̀jRh  IhôãdG  áØYÉ°†e  »a
 Ö©°üdG øe á≤∏¨e IôFGO âfÉc ƒd Éªc ôeC’G hóÑj
 …ójCG  »a  IhôãdG  õcôJ  IOÉ`̀jR  áé«àædG  .Égô°ùc

 á≤Ñ£dG πcBÉJ ≈dEG  …ODƒJ á∏«∏b
 ä’ó©e  ´É`̀Ø`̀JQGh  ≈£°SƒdG
 »a ô`̀Jƒ`̀à`̀dG OÉ````̀ jORGh ô`̀≤`̀Ø`̀dG
 QGô≤à°S’G Oó¡j Éªe ™ªàéªdG
 Dƒ```aÉ```μ```J º```̀«```̀b ¢````̀Vƒ````̀≤````̀jh
 º«bh  ¢ù°SCG  Ωó¡jh  ¢UôØdG

 .É¡°ùØf á«WGô≤ªjódG
 øe  Ió«Øà°ùªdG  ÖîædG
 ô≤Jh iô`̀J …OÉ`̀ª`̀dG  ™`̀°`̀Vƒ`̀dG
 øe  ™ªàéªdG  ≈∏Y  Qô°†dÉH
 »fÉ°ùfE’G  ô«Z  Qƒ£àdG  Gò`̀g
 »g ádhódG ¿CG  ó≤à©J ’ É¡æμd
 ió°üàJ ¿CG Öéj »àdG á¡édG

 ähÉ`̀Ø`̀à`̀dG  á«°†b  è`̀dÉ`̀©`̀Jh  ¬`̀ d
 ≈∏Y √QÉ``°``†``e  ø``̀e  ∞`̀ Ø`̀î`̀Jh
 ácôëd  ¬côJ  iô`̀Jh  ™ªàéªdG
 ƒg ™`̀ °`̀Vƒ`̀ dG Gò```̀g .¥ƒ``̀°``̀ù``̀dG
 »dhódG  ∂æÑdG  ¬H  …OÉæj  …òdG

 ∑ôJ  ôÑY  ºdÉ©dG  ≈∏Y  áëàØæªdG  ¬JÉ°SÉ«°S  »`̀a
 øeDƒJ »àdG IójóédG á«dGôÑ«∏d ÜQÉ¨dG ≈∏Y πÑëdG

.IÉ«ëdG π°UÉØe ≈∏Y ∫ÉªdG ¢SCGQ Iô£«°ùH
 ídÉ°üe ¿CG  ƒd  á∏μ°ûe πãªj  ’ ∞bƒªdG  Gòg
 Ió«Øà°ùªdG  ÖîædG  ídÉ°üe  ™e  á≤aGƒàe  áeÉ©dG
 áØ∏àîe  ídÉ°üªdG  ¿CG  ™`̀ bGƒ`̀ dG  ø`̀μ`̀d  .á`̀jô`̀ã`̀dGh
 É¡FGQh  øeh)  Ió«Øà°ùªdG  ÖîædG  ¿EÉa  »dÉàdÉHh
 πNódG ≈∏Y ÖFGô°†dG  ¿CG  iôJ ’ (»dhódG  ∂æÑdG
 á«YÉªàL’G äÉeóîdG ájƒ≤àd πëdG »g IhôãdGh
 πNódG  ™`̀jRƒ`̀J  IOÉ```̀YEGh  »YÉªàL’G  ¿Éª°†dGh
 »g  á©ÑàªdG  äÉ°SÉ«°ùdG  ¿CG  iôJ  ’h  ,IhôãdGh
 ¢Uôa  ≥∏Nh  OÉ°üàb’G  ájÉªM  øY  ádhDƒ°ùªdG
 äÉÄah OGôaCG ø«H πNódG »a ähÉØàdG π«∏≤Jh πªY
 áYÉæ≤dG »a øªμJ πëdG ájGóH ¿EÉa ∂dòd ,™ªàéªdG
 ídÉ°üe  ø«H  ¢ùaÉæJ  »g  á«°SÉ«°ùdG  á«∏ª©dG  ¿CÉH

 ∑ƒ∏°S á°SGQO ¢VôØJ áØ∏àîe
 øe É¡ØbGƒe »a ídÉ°üªdG √òg
 á«Ø«ch  á«YÉªàL’G  ádGó©dG

.ÉgÉjÉ°†≤d É¡àédÉ©e
 äQó```̀°```̀U  2017  »````̀a
 –  »àμ«H  ó`̀©`̀H  É``̀e)  á``̀°``̀SGQO
 ≥∏©J  (After Piketty
 ¢``̀SCGQ ÜÉ`̀à`̀c ≈```̀dEG ∞`̀«`̀°`̀†`̀Jh
 ó``̀MGƒ``̀dG ¿ô``̀≤``̀ dG »``̀a ∫É``̀ª``̀ dG
 É`̀fô`̀°`̀TCG …ò```̀ dGh ø`̀jô`̀°`̀û`̀©`̀dGh
 .≥`̀HÉ`̀°`̀ù`̀dG É`̀æ`̀dÉ`̀≤`̀e »``̀a ¬``̀«``̀dEG
 ó``̀MG  ¿CG  á```̀ °```̀SGQó```̀ dG  iô````̀ J
 ∞bGƒªdG  √òg  OƒLh  ÜÉÑ°SG
 »ah  á£∏°ùdG  »`̀a  ähÉ`̀Ø`̀à`̀dGh
 »àdG  äÉ°ù°SDƒªdG  ƒg  IhôãdG
 iôJh ,äÉ©ªàéªdG πªY ºμëJ
 äÉ°ù°SDƒªdGh  á°SÉ«°ùdG  ¿CG
 »g  ájOÉ°üàb’Gh  á«°SÉ«°ùdG
 ΩóY  áeGóà°SGh  ƒªfh  áYÉæ°U  »a  ôKDƒe  πeÉY
 ähÉØàdG  á«dBG  ∑ôëj  Ée  ¿EG  ∫ƒ≤Jh  .IGhÉ°ùªdG
 É«fÉKh  …OÉ©dG  øWGƒªdG  äƒ°U  ∞©°V  ’hCG  ƒg
 ¿Gh  .A’ƒdG  ÉãdÉKh  êhôîdG  ≈∏Y  AÉjôKC’G  IQób
 á«°SÉ«°S äÉMÓ°UEG  Ö∏£àJ ™°VƒdG  Gòg áédÉ©e
 iƒà°ùe  øe  ™aôJ  á«cQÉ°ûJ  äÉ°ù°SDƒe  ≥∏îJ
 äÉ≤Ñ£dG äƒ°U ájƒ≤Jh …OÉ©dG øWGƒªdG äƒ°U
 º«¶æJ  á°Uôa  É¡FÉ£YEGh  á£°SƒàªdGh  Iô«≤ØdG
 ≈∏Y  ∫ÉªdG  ô«KCÉJ  π«∏≤J  äÉ°SÉ«°S  É`̀eCG  .É¡°ùØf
 óéJ ±ƒ°S IhôãdG ¿C’ íéæJ ød É¡fEÉa á°SÉ«°ùdG

.É¡Jƒ°U ´Éª°SE’ á≤jôW
 á≤Ñ£dG  AÉ`̀æ`̀H  ¿EG  ≥HÉ°ùdG  ∫É≤ªdG  »`̀a  Éæ∏b
 »YÉªàL’G ∑GôëdG  ∫ÓN øe IôKDƒªdG  ≈£°SƒdG
 ¢Uôa  ≥∏îj  …OÉ`̀°`̀ü`̀à`̀bG  ìÓ`̀ °`̀UEG  ≈``̀ dEG  êÉ`̀à`̀ë`̀j
 º«¶æJ  á«dÉª©dG  äÉÄØdG  ∞∏àîªd  í«àjh  πªY

 ´Gh …ƒ`̀«`̀M »`̀fó`̀e ™`̀ª`̀à`̀é`̀e ≥`̀ ∏`̀Nh º`̀¡`̀°`̀ù`̀Ø`̀fCG
 á«°SÉ«°ùdGh  á«YÉªàL’Gh ájOÉ°üàb’G  ¬ëdÉ°üªd
 ájôãdG  ÖîædG  ídÉ°üe  øY  áØ∏àîe  É¡fCG  ∑Qó`̀jh

.IòØæàªdGh
 ΩóY  ¿EÉ``̀a  ø`̀WGƒ`̀ª`̀dG  äƒ°üH  ≥∏©àj  Éª«a  
 ôãcCGh  ôÑcCG  ÉJƒ°U »£©j ájOÉ°üàb’G  IGhÉ°ùªdG
 IOÉjõd π¨à°ùj …òdG äƒ°üdG Gòg .É«°SÉ«°S Gô«KCÉJ
 »a  IGhÉ°ùe  ΩóY  ¬æY  èàæj  …OÉ°üàb’G  ô«KCÉàdG
 ¿ƒμj ∂dP í«ë°üJ .ô«KCÉàdGh ô«Ñ©àdGh äƒ°üdG
 π«¡°ùJh  á∏YÉØdG  á«°SÉ«°ùdG  ácQÉ°ûªdG  ∫ÓN  øe
 äÉ«©ªL  »a  º¡°ùØfCG  º«¶æJ  ≈∏Y  ¢SÉædG  IQó`̀b
 ™aGóJh  º¡ëdÉ°üe  πãªJ  äÉHÉ≤f  hCG  ÜGõ`̀MCG  hCG

 .ºgÉjÉ°†b øY
 É¡JGQÉ«N ¿EÉa ájôãdG á≤Ñ£dÉH ≥∏©àj Éª«a ÉeCG
 ’  ¿ƒfÉb  Oƒ`̀Lh  ádÉM  »`̀ah  ,´ô°SG  IQhô°†dÉH
 πNódG  hCG  IhôãdG  ÖFGô°V πãe º¡ëdÉ°üe Ωóîj
 º¡dGƒeCG  êGôNEG  ÉeEG  ,êhôîdG á°Uôa º¡eÉeCG  ¿EÉa
 ’  ∫hO  »`̀a  º¡æμ°Sh  º¡LhôN  É``̀eEGh  ó∏ÑdG  ø`̀e
 øe  Gƒæμªàj  ºd  ádÉM  »a  Gòg  ,ÖFGô°V  ¢VôØJ
 ’  º¡a  ∂`̀dò`̀Hh  .Égô««¨J  hCG  ø«fGƒ≤dG  áehÉ≤e
 ’h  ¬°ùØf  Qó≤dÉH  ø`̀Wƒ`̀dG  AÉ`̀æ`̀H  »`̀a  ¿ƒªgÉ°ùj
 á«YÉªàL’G  äÉ`̀eó`̀î`̀dG  πjƒªJ  »`̀a  ¿ƒªgÉ°ùj
 ºgÉ°ùj  …òdG  ¬°ùØf  Qó≤dÉH  á«æeC’Gh  á«YÉaódGh
 QÉ`̀«`̀N ∂`̀∏`̀ª`̀j ’ …ò```̀ dG …OÉ``̀©``̀ dG ø``WGƒ``ª``dG ¬`̀«`̀a
 á≤Ñ£∏d  ìÉ`̀à`̀e  ô«Z  êhô`̀î`̀dG  QÉ«îa  .êhô``î``dG
 »æ©j  Gògh  .¬°ùØf  Qó≤dÉH  á£°SƒàªdGh  Iô«≤ØdG
 ™àªàj ,øWƒ∏d A’ƒdG ¿Éμe òNCG Ihôã∏d A’ƒdG ¿CG
 ájÉªëd  GOGó©à°SG  ôãcC’G  ó∏ÑdG  QÉ«àNÉH  …ôãdG
 ∂∏ªj  ¬`̀fCG  Éªc  ,Ωƒ°SôdGh  ÖFGô°†dG  øe  ¬JhôK
 øe  ¬JÉjôà°ûeh  ¬JÉeõ∏à°ùe  ô«aƒJ  ≈∏Y  IQó≤dG
 óæY  á«Ñjô°V  äGAÉØYEG  ≈∏Y  ∫ƒ°üëdGh  êQÉîdG

.¬æWh ≈dEG Égôjó°üJ
 mkuwaiti@batelco.com.bh

 »a á`̀«`̀cô`̀J ´É``ª``WCG Oƒ``̀Lh Ωó``̀Y ø`̀Y äÉ`̀ë`̀jô`̀°`̀ü`̀à`̀dGh ΩÓ`̀μ`̀ dG
 A»°T ¢VQC’G ≈∏Y á«∏ª©dG äÉ°SQÉªªdGh ,A»°T ájQƒ°ùdG »°VGQC’G
 äÉëjô°üàdG ∂∏J ÉeÉªJ ¢†MóJ äÉ°SQÉªªdG √òg ¿G πH ,ÉeÉªJ ôNBG
 ∫hDƒ°ùe ≈∏YCG  ¿É°ùd  ≈∏Y äAÉL ƒd ≈àM ,záæÄª£ªdG{h zá∏«ªédG{
 Qôc  …òdG  ¿É`̀LhOQCG  Ö«W  ÖLQ  ¢ù«FôdG  ƒgh  »côàdG  ΩÉ¶ædG  »a
 ∂dP  ,zájQƒ°ùdG  »°VGQC’G  »a  É«côàd  ´ÉªWCG  ’{  ¬fCG  Iôe  øe  ôãcCG
 ¿CG  òæe  á«côàdG  áeƒμëdG  É¡à©ÑJG  »àdG  á«aGô¨ªjódG  á°SÉ«°ùdG  ¿CG
 øe Égô«Zh á«HÉgQE’G äÉYÉªé∏d ºYGódGh ôaÉ°ùdG É¡∏NóJ øY âØ°ûc
 äÉ°SQÉªªdGh ,zádóà©ªdG{`H Iô≤fCG É¡Øæ°üJ »àdG áë∏°ùªdG äÉYÉªédG
 ø«H  Ohóë∏d  ájPÉëªdG  ájQƒ°ùdG  ≥WÉæªdG  »a á«aGô¨ªjódG  á«côàdG
 ¿É`̀gPC’G  ≈`̀dEG  ó«©J  ,Ö``dOEG  á¶aÉëeh  äGôØdG  ¥ô°T  πãe  ,øjó∏ÑdG
 »a  É°ùfôa  ø`̀Y  ÉjQƒ°S  ∫Ó≤à°SG  ó©H  â`̀©`̀bh  á¡«Ñ°T  äÉ°SQÉªe

 .»°VÉªdG ¿ô≤dG äÉ«æ«©HQCG
 á«°ShôdG  z∂«æJƒÑ°S{  ádÉch  É¡àØ°Uh  »àdG  …É£g  áj’h  »a
 √òg  ,ÉjQƒ°S  øe  ábhô°ùªdG  áj’ƒdÉH  GôNDƒe  ô°ûf  É¡d  ôjô≤J  »a
 É«côJ  ≈dEG  É¡àëæeh  ÉjQƒ°S  øe  É¡à©£àbG  ób  É°ùfôa  âfÉc  áj’ƒdG
 z¬«a ∑ƒμ°ûeh ∫óé∏d ô«ãe{ AÉàØà°SG ≥jôW øY ,Oƒ≤Y á«fÉªK πÑb
 øe »bôY §«∏N øe ∞dCÉàJ âfÉc »àdG ,áj’ƒdG √òg .1939 ΩÉY »a
 äCÉéd ,á«fÉfƒjh á«æeQCGh ájƒ∏Yh á«fÉªcôJh á«HôYh á«côJ πFÉÑb
 É¡«a  ∑GôJC’G  ø«WƒJ ∫ÓN øe »aGô¨ªjO  ô««¨J  çGóMEG  ≈dEG  Iô≤fCG
 É¡dÓ≤à°SG òæe ≥°ûeO äôªà°SG äGQƒ£àdG √òg πc ºZQh ,É¡μjôààd

.áj’ƒdG √òg á«côàH ±GôàY’G ¢†aQ »a 1945 ΩÉY É°ùfôa øY
 ¢û«édG ∫ƒNOh âKóM »àdG Iô«NC’G ájôμ°ù©dG äGQƒ£àdG ó©H
 á¶aÉëe »a …Qƒ°ùdG ¢û«édG ™e ô°TÉÑªdG ΩGó°üdG §N ≈∏Y »côàdG
 â©ØJQG »côàdG ¢û«édG •É°ShCG »a ≈∏à≤dG äGô°ûY •ƒ≤°Sh ÖdOEG

 ájQƒ¡ªédG  ≈`̀dEG  Ö`̀dOEG  º°†H  ÖdÉ£J  É«côJ  π`̀NGO  á«eƒb  äGƒ°UCG
 ¿EG{  ∫Éb  ¬JÉëjô°üJ  óMCG  »a  »côàdG  ¢ù«FôdG  ¿CG  á°UÉNh  á«côàdG
 êôîJ  ødh  …Qƒ°ùdG  Ö©°ûdG  øe  Ö∏£H  ÉjQƒ°S  »a  óLGƒàJ  É«côJ
 …Qƒ°S Ö©°T …CG øY ,zêhôîdG …Qƒ°ùdG Ö©°ûdG É¡æe Ö∏W GPEG ’EG
 »côàdG ¢ù«FôdG Ö∏b »a áXƒØëe áHÉLE’G √òg ,¿ÉLhOQCG çóëàj
 øeCG  ≈∏Y  Iô«£N  á«∏Ñ≤à°ùe  ÉjGƒf  øY  ºæj  ∂`̀dP  øμd  ,√ô«Z  ¿hO

.ájQƒ°ùdG á«Hô©dG ájQƒ¡ªédG »°VGQCG áeÓ°Sh IóMhh
 ájôμ°ù©dG  Iƒ≤dGh  •É°ûædG  ºXÉ©J  Iô≤fCG  â∏¨à°SG  Ió`̀e  πÑb
 ,ø£æ°TGh  øe  áeƒYóªdG  áë∏°ùªdG  ájQƒ°ùdG  ájOôμdG  πFÉ°üØ∏d
 hõ¨d  á©jQP  zÜÉ`̀gQE’G  áHQÉëe{  áéM  øe  äòîJGh  ∂dP  â∏¨à°SG
 ,ÖdOEG  á¶aÉëe QhO AÉL ºK ,ájQƒ°ùdG  äGôØdG  ¥ô°T ∫Éª°T ≥WÉæe
 ≈∏Y  ádhódG  Iô£«°S  §°ùH  ≈`̀dEG  ájQƒ°ùdG  áeƒμëdG  ≈©°ùJ  å«M
 ájÉªM{  áéëH  ∂dP  ΩÉ`̀eCG  É≤FÉY  ∞≤J  Iô≤fCG  ¿CG  ’EG  ,á¶aÉëªdG  √òg
 äÉ«∏ª©dG  óYÉ°üJ  á°Uôa  äõ¡àfÉa  á¶aÉëªdG  √òg  »a  zø««fóªdG
 ájô°ûH  ôFÉ°ùN  Égô«Zh  á«HÉgQE’G  äÉYÉªédG  »≤∏Jh  ájôμ°ù©dG
 É«©°S äÉYÉªédG √òg ÖfÉL ≈dEG ∫Éà≤dG »a É¡JGƒ≤H êõàd á«aGô¨Lh

.ø∏©e ô«Z ±óg ≥«≤ëJ AGQh
 ø«jQƒ°ùdG  ø««fóªdG  zájÉªM{ áª¡e øY çóëàJ ÉeóæY É«côàa
 á¡L  ø`̀eh  ,á¡L  øe  É¡°ùØf  §dÉ¨J  ÉªfEG  ,º¡æWh  øe  AGõ`̀LCG  ¥ƒ`̀a
 É¡aGógCG ≈∏Y á«£¨à∏d É¡æe ádhÉëe »a øjôNB’G πØ¨à°ùJ »g iôNCG
 ájQƒ°ùdG  ¢`̀VQC’G  øe  AõédG  Gò`̀g  êGô`̀NEG  »a  á∏ãªàªdG  á«≤«≤ëdG
 á«aGô¨ªjódG  á°SÉ«°ùdG  ôÑY  ¬∏jƒëJh  É«FÉ¡f  ádhódG  Iô£«°S  øY
 ,™bGƒdG  ôeC’G  Iƒ£°S  âëJ  á«côJ  ≥WÉæe  ≈dEG  Iô≤fCG  É¡©ÑàJ  »àdG
 ¿É«μdG  π©a  Éªc  Iƒ≤dÉH  ¬ª°V ≈dG  É«côJ  CÉé∏J  ¿CG  øμªj  èjQóàdÉHh
 ∫Éf  …ò`̀ dG  πàëªdG  …Qƒ°ùdG  ¿’ƒédÉH  ≥∏©àj  Éª«a  »fƒ«¡°üdG

.Éëjô°U É«μjôeCG ÉaGôàYGh ácQÉÑe
 øe  Égô«Z  hCG  ÖdOEG  »a  AGƒ°S  ,ø«jQƒ°ùdG  ø««fóªdG  zájÉªM{
 á«dhDƒ°ùe  ÉªfEGh  É«côJ  á«dhDƒ°ùe  â°ù«d  »g  ,ájQƒ°ùdG  ≥WÉæªdG
 AõL ™e áeƒμëdG √òg ábÓY øY ô¶ædG ¢†¨H ,ájQƒ°ùdG áeƒμëdG
 á°SQÉªªH É«ªeCG É°†jƒØJ πªëJ ’ É«côJ ¿CG ºK ,É¡Ñ©°T äÉfƒμe øe
 ’óL Éæ°VôàaG ƒd ,ºgC’G ƒg Gògh ,∂dP ≈dEG ∞°VCG ,zájÉªëdG{ √òg
 ,ø«æWGƒªdG A’Dƒg ájÉªëH ≥∏©àj Éª«a á«côàdG äGAÉYO’G Éæbó°Uh
 A’Dƒg É¡«a óLGƒàj »àdG ≥WÉæªdG z∂jôàJ{ •ôà°ûJ ’ zájÉªëdG{ ¿EÉa
 á«aGô¨ªjódG  äGô««¨àdÉH  á£ÑJôe â°ù«dh ,¿ƒjQƒ°ùdG  ¿ƒæWGƒªdG
 »a  á«côàdG  äGƒ≤dG  É¡∏àëJ  »àdG  ≥WÉæªdG  »a  ¿B’G  π°üëJ  »àdG

.ÉjQƒ°S ÜôZh ¥ô°T ∫Éª°Th ∫Éª°T
 πàëJh ìÉàéJ ÉeóæY á«ÑæLC’G äGƒ≤dG É¡ÑμJôJ áªjôL ôÑcCG ¿CG
 »aGô¨ªjódG ô««¨àdG á°SÉ«°S ≈dEG Aƒé∏dG ƒg ,iôNCG ∫hO øe ≥WÉæe
 »a  ø«ÄL’  ≈dEG  ø««∏°UC’G  ÉgAÉæHCG  ∫ƒëJ  É¡fC’  ≥WÉæªdG  √òg  »a
 »æ«£°ù∏ØdG Ö©°ûdG ™e Óãe π°üM Éªc ,º¡«∏Y IójóL iôNCG ≥WÉæe
 å«M  ,¿B’G  ≈àM  »°VÉªdG  ¿ô≤dG  øe  48  ΩÉY  ø«£°ù∏a  áÑμf  òæe
 »`̀°`̀VGQC’G  »a  »fƒ«¡°üdG  ¿É«μdG  ÉgòØæj  »àdG  ójƒ¡àdG  á°SÉ«°S

.IOGƒg ¿hO á∏°UGƒàe á∏àëªdG á«æ«£°ù∏ØdG
 á∏àëªdG  á«æ«£°ù∏ØdG  »`̀°`̀VGQC’G  »a  ¿É«μdG  Gò`̀g  ¬°SQÉªj  Ée
 á°UÉNh ,á«côàdG äGƒ≤dG É¡∏àëJ »àdG ájQƒ°ùdG ≥WÉæªdG »a Qôμàj
 É«côJ  â°Vôa  PEG  …Qƒ°ùdG  …OôμdG  ¿ƒμªdG  É¡æ£≤j  ¿Éc  »àdG  ∂∏J
 äÉ«∏c  áeÉbEG  »a  âYô°T  πH  ,á«côàdG  Iô«∏dÉH  …QÉéàdG  πeÉ©àdG
 πc ºZQ ,≥WÉæªdG √òg øe ¢†©H »a É°†jCG á«côàdG á¨∏dÉH á«°SGQO
 ø«H  ∑Gô`̀JC’G  ¿ƒdhDƒ°ùªdG  êôîj  Iô«£îdG  á«côàdG  á°SÉ«°ùdG  √òg

.zájQƒ°ùdG »°VGQC’G »a á«côJ ´ÉªWCG ’{ ¿hócDƒj iôNCGh áæ«a

 ¢Shô«a  É¡«a  ô°ûàfG  »àdG  äÉ©ªàéªdG  »a
 áëaÉμªd  Oƒ`̀¡`̀é`̀dG  π`̀c  QÉØæà°SG  º`̀J  zÉ``̀fhQƒ``̀c{
 ∂dP  πª°Th  ,ô£îdGh  óéà°ùªdG  ¢Shô«ØdG  Gò`̀g
 ≈dEG É¡©aôH áaÉ¶ædG äÉeóNh á«ë°üdG äGAGôLE’G
 ≈àM Égò«ØæJ »a ¿É≤JE’Gh ájÉæ©dG øe áLQO ≈∏YCG
 AÉªdÉH  π°ù¨J  âë°VCG  ¿óªdG  ¢†©H  ´QGƒ°T  ¿CG
 áeÉ©dG áeóîdÉH ´ôÑà∏d É¡Ñ©°T Å«¡Jh ¿ƒHÉ°üdGh
 øe iƒà°ùe »a äGôFÉ£dGh äGQÉ£≤dG âëÑ°UCGh

.ø«æ°S òæe É¡cQóJ ºd áaÉ¶ædGh º«≤©àdG
 á`̀eRC’G  √òg  â∏μ°T  ¿G  ∑GPh  Gòg  øe  º`̀gCGh
 øªa ,øWƒdGh øWGƒªdG ø«H ¿hÉ©J ádÉëd ÓNóe
 πc  ôî°ùj  ¿CG  ábOÉ°üdG  áæWGƒªdG  äÉÑLGh  º`̀gCG
 äÉ«fÉμeE’G πc AÉ£©ªdG øWƒdG Gòg AÉæHCG øe Oôa
 á«°SÉ°SC’G  äÉ`̀Ñ`̀LGƒ`̀dG  ™`̀e  ¿hÉ©à∏d  á«°üî°ûdG
 Ö©°ûdG  Gò`̀g  ƒëf  áeó≤ªdG  á«æWƒdG  áeƒμë∏d
 á«ë°üdG  äÉ`̀«`̀ fÉ`̀μ`̀ eE’G  π`̀ c  áÄ«¡J  ô`̀Ñ`̀Y  »`̀ aƒ`̀ dG
 »ë°üdG ô£îdG Gòg »°ûØJ ∞bƒd á«æØdG QOGƒμdGh
 á«ªgC’h  ,øWƒdG  Ohó`̀M  RÉàéj  ¿CG  πÑb  √ó°Uh
 ™e  …RGƒàdÉH  »`̀æ`̀eC’G  »YƒdG  õ«côJ  IQhô`̀°`̀Vh

.É k°†jCG »ë°üdG QòëdG
 ô`̀ jRh  »`̀dÉ`̀©`̀ª`̀d  »Ñ©°ûdG  AÉ`̀≤`̀∏`̀dG  AÉ``̀L  ó``̀bh
 øH  ó°TGQ  ï«°ûdG  øcôdG  ∫hCG  ≥jôØdG  á«∏NGódG
 áÑîædG  »∏ãªe  ø`̀e  Oó`̀Y  ™`̀e  áØ«∏N  ∫BG  ¬∏dGóÑY
 ácôà°ûe á«dÉY »æWh πªY á«∏N πμ°û«d á«æWƒdG
 ≥jƒ£àd  »YÉªàLGh  »ë°Uh  »æeCG  QGó`̀L  AÉæÑd
 êQÉN  øe  ΩOÉ≤dG  ¢Shô«ØdG  Gòg  »°ûØJ  IQƒ£N
 øY  ¬Hô°ùJ  ä’ÉªàMG  á¡LGƒeh  OÓ`̀Ñ`̀dG  Ohó``M

.G kôëH hCG G kƒL OÓÑdG ≈dEG ø«eOÉ≤dG ≥jôW
 »àdGh  á£°ûædG  QDƒÑdG  ∂∏J  øe  ¿CG  ±hô©eh
 ¿Gô```̀jEGh  ø«°üdG  ø`̀e  π`̀c  ∂`̀dò`̀d  GQó`̀°`̀ü`̀e  πμ°ûJ
 Gòg QÉ°ûàf’ IQƒ£îdG á«dÉY ÉÑ°ùf ÉJó¡°T ø«à∏dG
 ≈àM  êÓ©dG  ≈∏Y  »°ü©dGh  …ó©ªdG  ¢Shô«ØdG
 »JCÉj  ¬àëaÉμe »a ìÉéædG ¿G ócDƒªdG øeh ,¿B’G
 ,≈dÉ©Jh ¬fÉëÑ°S ¬∏dG ≈∏Y πcƒàdG ∫ÓN øe k’hCG
 Ö©°ûdG  ø«H  ácôà°ûªdG  Oƒ¡édG  ∞JÉμJ  ºK  øeh
 ≈°übCG  ¿Éª°†d  ábÓ©dG  äGP  á«eƒμëdG  äÉ¡édGh
 øWƒdG  AÉ`̀ æ`̀ HCG  π`̀c  ø«°üëJh  á`̀jÉ`̀bƒ`̀dG  äÉ```LQO
 πμd  áeÉ©dG  áë°üdG  ≈∏Y  Égô«KCÉJh  √Qhô°T  øe

.øjóaGƒdGh ø«æWGƒªdG
 ™«ªL ò`̀«`̀Ø`̀æ`̀J  ≈`````̀dhC’G  á``̀LQó``̀dÉ``̀H  »``̀JCÉ``̀ jh
 É¡°SCGQ  ≈∏Yh áeÉ©dG  ájÉbƒ∏d  á«ë°üdG  äÉª«∏©àdG
 OÓÑdG  øe  ø«eOÉ≤dG  øjôaÉ°ùª∏d  »ë°üdG  ôéëdG
 IQƒ£N  ∞«æ°üJ  »a  AGôªëdG  á£≤æ∏d  á©°VÉîdG

 QÉ°†dG  ¢Shô«ØdG  Gò`̀g  »°ûØJ
 á∏Môe »JCÉJh ,áeÉ©dG áë°üdÉH
 äÉ«Ø°ûà°ùª∏d  πeÉμdG  ô«°†ëàdG
 ∫RÉ©dG »ë°üdG ôéëdG õcGôeh
 π`̀MGô`̀e ø`̀e ≈```̀ dhC’G á`̀LQó`̀dÉ`̀H
 ,AÉHƒdG Gòg ≥jƒ£J á£N ò«ØæJ
 √òg ¿Éμ°S πc ∑GQOEG  øe óH’h
 ¢`̀SÉ`̀°`̀ù`̀ME’G á`̀Ñ`̀«`̀£`̀dG ¢`````VQC’G
 AÉ`̀Hƒ`̀dG  Gò``̀g  »°ûØJ  IQƒ`̀£`̀î`̀H

.k’hCG
 á```̀LQO ™````̀ aQ ø```̀e ó``````H’h
 ≈`̀∏`̀YCG ≈```̀dEG Qò``̀ë``̀dGh á`̀£`̀«`̀ë`̀dG
 Ωó``̀Yh Üƒ`̀∏`̀£`̀ª`̀dG iƒ`̀à`̀°`̀ù`̀ª`̀dG
 äÉª«∏©àdG  ò«ØæàH  ¿hÉ`̀¡`̀ à`̀ dG

 øY IQOÉ``̀ °``̀ü``̀ dG  äÉ``¡``«``Lƒ``à``dGh
 á«ë°üdGh  á``«``æ``eC’G  Iõ``̀ ¡``̀LC’G
 øjôëÑdG  áμ∏ªe  òaÉæe  π`̀c  »`̀a
 Ö©°T  ±ô©j  øe  πch  .áÑ«ÑëdG
 ióe  ∑Qó``̀j  π`̀«`̀°`̀UC’G  øjôëÑdG

 I’h  ™e  ΩÉàdG  ¬ªMÓJh  á«æWƒdG  ¬JóMƒH  ¬≤∏©J
 πμH  ¿ƒμ°ùªàj  øjòdG  ΩGôμdG  áØ«∏N  ∫BG  øe  √ôeCG
 ,äÉ°SQÉªªdGh  ÇOÉÑªdG  »a  á∏«°UC’G  Üô©dG  º«°T
 áμ∏ªªdG  √ò¡d  AÉaƒdGh  A’ƒdÉH  ¿ƒμ°ùªàj  Gò¡dh
 á£N ≈∏Y á«æÑªdGh á«ª°SôdG  äÉª«∏©àdGh á«àØdG

.ô£îdG ¢Shô«ØdG Gòg áëaÉμªd á«é«JGôà°SG
 π`̀FÉ`̀°`̀Sh  á`̀«`̀ª`̀gCG  ∑GQOEG  ø``e  É`̀ k°`̀†`̀jCG  ó```̀H’h
 áeƒ∏©ªdG π≤æd Égô«î°ùJh »YÉªàL’G π°UGƒàdG
 …CG  π≤f  ¿hO  »ª°SôdG  ÉgQó°üe  ø`̀e  á«≤«≤ëdG
 Gòg  OóªJ  ió``eh  äÉ`̀HÉ`̀°`̀UE’G  ΩÉ``̀bQCG  ø`̀Y  áYÉ°TEG
 ∑Qóf  ¿CG  Öéjh  ,Éæà≤£æe  ≈∏Y  óaGƒdG  ¢VôªdG
 É¡aÉæ°UCG  πμH  »YÉªàL’G  π°UGƒàdG  πFÉ°Sh  ¿CG
 »a √Éfôî°S ¿EG øjóM hP …QÉÑNEG »eÓYEG ìÓ°S
 »eÓYE’G  OhOôªdG  ≈£YCG  ¥OÉ°üdG  ôÑîdG  áeóN
 á«ë°üdG  äÉª«∏©àdG  ô°ûæd  »ª°SQ  ¬«LƒJ  πμd
 ô«Z  QÉ`̀Ñ`̀NC’G  ô°ûf  Ωó``̀Yh  ™ªàéªdG  OGô``̀ aCG  ø«H
 ΩÉbQCÉH á¨dÉÑªdG äÉ©FÉ°ûdGh ÉgQOÉ°üªH ¥ƒKƒªdG
 á«aGô¨édG  á©bôdG  á©°Sh  AÉ`̀Hƒ`̀dG  Gò`̀g  ÉjÉë°V
 √òg πãªd »Ñ∏°ùdG ô«KCÉàdG ∑GQOEG º¡eh ,√QÉ°ûàf’
 ádÉM ≥∏N »a »æjôëÑdG ™ªàéªdG ≈∏Y äÉ©FÉ°ûdG
 Gòg  ô«KCÉJ  ióªd  ÅWÉîdGh  ≠dÉÑªdG  Qƒ°üàdG  øe

.áeÉ©dG áë°üdG ≈∏Y AÉHƒdG
 IOÉédG áªgÉ°ùªdG á¨dÉÑdG á«ªgC’G øe ∂dòdh
 Éæ©ªàée AÉæHCG πc ø«H áæ«fCÉª£dG øe ádÉM ≥∏îH

 äÉ©FÉ°ûdG  QÉ`̀°`̀û`̀à`̀fG  ±É`̀≤`̀jEÉ`̀H
 É¡dhGóJ  øe  ôjòëàdGh  áHPÉμdG
 ø«eóîà°ùªdG  AÉ`̀°`̀†`̀YC’G  ø«H
 »YÉªàL’G  π°UGƒàdG  πFÉ°Sƒd

.É¡aƒæ°U ±ÓàNÉH
 á`̀«`̀æ`̀Wƒ`̀dG  §```HGhô```dG  ¿EG
 ,»`̀aƒ`̀dG  ÉæÑ©°ûd  á`̀«`̀bÓ`̀NC’Gh
 øjódG  õFÉcQ  ≈∏Y  óªà©J  »àdG
 ,πÑædGh  ábOÉ°üdG  á«æWƒdGh
 ≈dEG  ≈ªàfG  øe  πc  É¡H  õ«ªàj
 »`̀gh ,»``̀dÉ``̀¨``̀dG ø``̀Wƒ``̀dG Gò```̀g
 øe á°ü∏îªdG …OÉjC’G ∞JÉμàH
 á«ë°üdGh  á`̀«`̀æ`̀eC’G  Iõ`̀¡`̀LC’G
 »YÉªàL’G  »YƒdG  ´ÉØJQG  ™e
 .¢ü∏îªdG  ÉæÑ©°T  AÉæHC’  »dÉ©dG
 AÉ°†≤dG  á∏Môe  ≈`̀ dEG  π°üæ°Sh
 OQƒ`̀à`̀°`̀ù`̀ª`̀dG AÉ``̀Hƒ``̀dG Gò``̀g ≈`̀∏`̀Y
 ¬JGô«KCÉJ  øe  Éæ©ªàée  ájÉªMh
 áeÉ©dG  áë°üdG  ≈∏Y  á«Ñ∏°ùdG
 ø`̀jó`̀aGƒ`̀dG  ø``e  ¬`̀aƒ`̀«`̀°`̀Vh  »`̀æ`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG  Ö©°û∏d
 áeƒμëdG ø«H ójôØdG ºMÓàdG øe IQƒ°U ≥«≤ëàd
 Gò`̀g QÉ`̀°`̀û`̀à`̀fG á`̀Yô`̀°`̀S ó`̀°`̀U π``̀LCG ø`̀e ,Ö`̀©`̀°`̀û`̀dGh
 á≤«≤M  º°SQh  áeÉ©dG  áë°üdÉH  ô°†ªdG  ¢Shô«ØdG
 áÑëªdG  ≈∏Y â«æH  áæ«àeh ábOÉ°U á«æWh IóMh
 Ió`̀MGh  á∏àμH  ácQÉ°ûªdG  π``̀LCG  ø`̀e  øeÉ°†àdGh
 πc  πª°ûJ  á«é«JGôà°SG  á`̀£`̀N  º`̀°`̀Sô`̀d  Ió`̀Mƒ`̀e

.õjõ©dG »æjôëÑdG øWƒdG ÜGôJ á«aGô¨L
 ÉfOÓÑd  ¿ÉeCGh  øeCG  ΩÉª°U  á«æWƒdG  ÉæJóMh
 ø«M  øWƒdG  AÉæHCG  AÉ`̀eO  âLõàeG  óbh  Iõjõ©dG
 á«æjôëÑdG  á«Hô©dG  …OÉjC’G  ∞JÉμàJh  ,É¡°ù«°SCÉJ
 É«ª«∏bEG  É¡àfÉμe  AÓ``̀YEGh  É¡FÉæH  π`̀LCG  øe  Ωƒ«dG
 É¡à«ªæJ  »a  ájóédG  ádÉ©ØdG  ácQÉ°ûªdGh  É k«dhOh
 ÉfOÓH âdÉf óbh ,óªëdG ¬∏dh ÉgOÉ°üàbG QÉgORGh
 ºdÉ©dG  äÉjOÉ°üàbG  »`̀a  É«∏©dG  áfÉμªdG  á«dÉ¨dG
 á«ª«∏bE’G  ∫hódG  IQGó°U  »a  É¡fÉμe  â∏àMG  ≈àM
 Éæà°SÉ«°ùd ºdÉ©dG ∫hO ΩGôàMGh ÉjOÉ°üàbG íéfC’G
 ≈∏Y óªà©J »àdGh áª«μëdG áfRGƒàªdG á«LQÉîdG
 AQód G kOóée ∞JÉμàdG øe óH’h .ΩGôàM’Gh á≤ãdG
 »eƒ≤dG  ø`̀eC’Gh  áë°üdG  ≈∏Y  OQƒà°ùe  ô£N  …CG

.»æjôëÑdG
 º«°ù≤àH  á q«æWƒdG  Ió`̀Mƒ`̀dG  á`̀ q«`̀ª`̀gCG  »`̀JCÉ`̀Jh
 ¿Óqãªàj  ,ø««°ù«FQ  ø«ª°ùb  ≈dEG  í∏£°üªdG  Gòg
 OGôaC’G  hCG  ´ƒªéªdG  ´ÉªàLG  »gh  ,IóMƒdG  »a

 πLCG øe πμdG QÉ©°T âëJ IóMGh áYƒªée øª°V
 »¡a øWh áª∏c øe á q≤à°ûªdG á q«æWƒdG É qeCG ,øWƒdG
 ¿ƒæjójh  IóMGh  ádhO  á q«°ùæL  âëJ  º¡YÉªàLG
 √òg è`̀eó`̀æ`̀Jh ,Ö`̀ë`̀dGh AÉ`̀ª`̀à`̀f’Gh A’ƒ`̀dÉ`̀H  É¡d
 É kYƒ°Vƒe  π qμ°ûàd  ¢†©ÑdG  É¡°†©H  ™e  äÉª∏μdG
 õFÉcôdG óMCG ¿ƒμj ¿CG ¬fCÉ°T øe ,áq«ªgC’G ájÉZ »a
 ≈`̀dEG  É¡Jƒ≤H  óæà°ùJ  á`̀ dhO  q…CG  AÉæÑd  á q«°SÉ°SC’G
 õFÉcôdG  RôHCG  óMCG  »gh ,áq«æWƒdG IóMƒdG ¢ù°SCG
 ™ªéJ »àdG ¬JÉe qƒ≤eh ¬ªFÉYO ºgCG óMCGh á q«æWƒdG
 πμ°ûH  Ωƒ≤Jh ,óMGƒdG  øWƒdG  AÉæHCG  ø«H §HôJh
 ¬«dEG  º¡FÉªàfGh  øWƒdG  Gò¡d  º¡qÑM  ≈∏Y  »°SÉ°SCG
 √AGòjEG ∫hÉëJ áq«LQÉN I qƒb q…CG qó°V ¬æY º¡YÉaOh
 Éªc  ,∫Éμ°TC’G  øe  πμ°T  q…CÉ`̀H  ¬«∏Y  Iô£«°ùdG  hCG
 ó«dÉ≤àdGh äGOÉ©dGh ÇOÉÑªdG ¢ùØf ≈∏Y ºgó qMƒJ
 ,¢VQC’G øe É¡bƒa ¿ƒ°û«©j »àdG áMÉ°ùªdG øª°V
 ™e  É¡ªMÓJh  áq«æWƒdG  Ió`̀Mƒ`̀dG  qπ`̀ë`̀J  É`̀ª`̀æ`̀jCGh
 ,Qhô°ûdG  á qaÉc  »ØàîJ  ∑Gòæ«M  á«æWƒdG  ¬JOÉ«b
 AÉ°†a  AGƒ``̀LCG  Oƒ°ùJh  ,¢``̀VGô``̀eC’Gh  á`̀ Ä`̀ HhC’Gh
 ,»`̀NBÉ`̀à`̀dGh ,∞`̀JÉ`̀μ`̀à`̀dGh ,í`̀eÉ`̀°`̀ù`̀à`̀dGh ,á`̀Ñ`̀ë`̀ª`̀dG
 áé«àædÉH  ¬∏c  Gòg  óæYh  øeÉ°†àdGh  ¢ûjÉ©àdGh
 óMƒªdG Éæ©ªàée áfÉ«°Uh ¿ÉeC’Gh øeC’G ≥«≤ëJ
 êQÉN  øe  IOQƒà°ùªdG  á«ë°üdG  äÉ`̀eRC’G  πc  øe

.øWƒdG OhóM
 ≈∏Y á«æWƒdG ÉæJOÉ«≤d áÑëeh ôjó≤J á«ëàa 
 øH  ≈°ù«Y  øH  óªM  ióØªdG  ∂∏ªdG  ádÓL  É¡°SCGQ
 AGQRƒ`̀dG  ¢ù«FQh  ,¬∏dG  √ô°üf  áØ«∏N  ∫BG  ¿Éª∏°S
 øH  áØ«∏N  ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  π«∏édG
 ≈aÉ©e  √OÉ``̀YCGh  …QÉÑdG  √ÉØ°T  áØ«∏N  ∫BG  ¿Éª∏°S
 ó¡Y  »dhh ,√óæY  øe  ¬∏dG  √ó`̀jCGh  øWƒdG  ¢`̀VQC’
 ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  …ƒ`̀≤`̀dG  √ó`̀YÉ`̀°`̀Sh  ∂∏ªdG  ádÓL
 ¬≤ah  áØ«∏N  ∫BG  óªM  øH  ¿Éª∏°S  ô«eC’G  »μ∏ªdG
 ôÑY  »`̀aƒ`̀dG  »æjôëÑdG  »`̀Hô`̀©`̀dG  ÉæÑ©°ûdh  ¬`̀∏`̀dG
 áaÉc  ºjó≤àd  áeƒμë∏d  á«eÉ°ùdG  äÉ`̀¡`̀«`̀Lƒ`̀à`̀dG
 QÉ°üM  π``LCG  ø`̀e  á`̀«`̀æ`̀eC’Gh  á«ë°üdG  äÉ`̀eó`̀î`̀dG
 ÉfDhÉYOh  ,øWƒdG  ¢VQCG  øY  √OÉ©HEGh  AÉHƒdG  Gòg
 ô«KCÉàdG  øe  øjôëÑdG  Ö©°T  πc  ájÉªëH  ¥OÉ°üdG

.ô£îdG »°Shô«ØdG AÉHƒdG Gò¡d »Ñ∏°ùdG

»Hô©dG ôμØdG ióàæe AÉæeCG áÄ«g ƒ°†Y |
ø«jOƒ©°ùdG ø««Øë°üdG á«©ªL ƒ°†Y
 alsadoun100@gmail.com

 ø∏a â`̀jƒ`̀μ`̀dG º`̀μ`̀eCG Gƒ`̀fƒ`̀°`̀U{
 Gƒ¶aÉMh kÓjóH hCG kÓ«ãe É¡d GhóéJ

zºμ¶ØëJ É¡ª©f Gƒ¶ØMGh É¡«∏Y
zóªMC’G ìÉÑ°U ô«eC’G ƒª°S{

 Oƒ``̀©``̀J â````̀jƒ````̀μ````̀dG »`````̀g É`````̀g
 á`̀é`̀¡`̀Ñ`̀dG ÜÉ``̀«``̀K π``̀ª``̀LCG …ó```̀Jô```̀Jh
 á©°SÉàdG  iôcòdG  áÑ°SÉæªH  ìôØdGh
 iôcòdGh  ,É¡dÓ≤à°S’  ø«°ùªîdGh
 ÉgôjôëJ  ≈∏Y  øjô°û©dGh  á©°SÉàdG
 iô`̀cò`̀dGh ,»`̀bGô`̀©`̀dG ∫Ó`̀à`̀M’G ø`̀e
 ÖMÉ°U  »dƒJ  ≈∏Y  ô°ûY  á©HGôdG
 ìÉ`̀Ñ`̀°`̀U ô```̀«```̀eC’G ó```̀dGƒ```̀dG ƒ`̀ª`̀°`̀ù`̀dG
 ¬∏dG  ∫É`̀WCG  ìÉÑ°üdG  ôHÉédG  óªMC’G
 áë°üdG  áª©f  ¬«∏Y  ≠Ñ°SCGh  ,√ôªY

.á«aÉ©dGh
 ΩÉ`̀Y  π`̀ c  ø`̀e  ô`̀jGô`̀Ñ`̀a  26h  25
 á∏«ªL  iôcP  Éª¡©e  ¿Óªëj  ¿Éeƒj
 øμ°ùj ø`̀e π`̀ c  Ö`̀∏`̀b  ≈`̀∏`̀Y  Iõ``̀jõ``̀Yh
 ¿ƒ∏Øàëjh  áÑ«ÑëdG  âjƒμdG  ¢`̀VQCG

 »æWƒdG Éæ°ù∏ée OÉàYG óbh ,»æWƒdG ºgó«©H É k©«ªL
 »æWƒdG  π`̀Lô`̀dG  ¬ª«≤j  …ò``̀ dG  (á«æÑWƒH  ¢ù∏ée)
 …òdG  –  á«æÑWƒH  óªMCG  øH  º°SÉL  ¬«LƒdG  π«°UC’G
 ádhód  IQÉjõH  -AÉ°ùfh  k’É`̀LQ  ¥ôëªdG  »dÉgCG  ™ªéj
 ióe ≈∏Yh ΩÉY πc øe ΩÉjC’G √òg »a áÑ«ÑëdG âjƒμdG
 âjƒμdG  Ö©°T Éæ∏gCG  ácQÉ°ûªd á«dÉààe äGƒæ°S »fÉªK
 √ò¡H  º¡àÄæ¡Jh  »æWƒdG  ó«©dG  ä’ÉØàMÉH  ±É«°†ªdG
 ,É k©«ªL  ÉæHƒ∏bh  º¡Hƒ∏b  ≈∏Y  Iõ`̀jõ`̀©`̀dG  áÑ°SÉæªdG
 ,á«YÉªàL’G äÉÄ«¡dGh …OGƒædGh äÉ°ù°SDƒªdG IQÉjRh
 IRQÉÑdG  äÉ«°üî°ûdG  øe  Oó©H  AÉ≤àd’G  ≈`̀dG  áaÉ°VEG
 áàØ∏c  É¡ªjôμJh âjƒμdG  »a  Iõ«ªe áª°üH É¡d  »àdGh

.øjôëÑdG πgCG øe AÉahh IOƒeh áÑëe
 IOƒªdGh ÖëdÉH É kÄ«∏e Gõ«ªe kAÉ≤d ¿Éc º¡©e ÉfDhÉ≤d
 ∫hCG  âfÉc  ,ø««àjƒμdG  ÉæFÉ≤°TCG  ø«Hh  Éææ«H  ádOÉÑàªdG
 Éªc Éfƒ∏Ñ≤à°SG å«M á«àjƒμdG IÉàØdG …OÉæd Éæd IQÉjR
 G kôîah É kMôa Éæ«Øμjh ,Ö«MôJh IhÉØM πμH ºgÉfó¡Y
 »μ∏ªdG  ΩÓ°ùdG  ±õ`̀©`̀ ojh  »æjôëÑdG  º∏©dG  ™aôj  ¿CG
 É`̀fOGRh  ,ÉæH  É kÑ«MôJ  º¡dÉØàMG  ájGóH  »a  »æjôëÑdG
 ´QóH  -  á«æÑWƒH  ¢ù∏ée  -  ¢ù∏éªdG  ºjôμJ  Éaô°T

.…OÉædG øe …QÉcòJ
 ∑QÉÑe  á¶aÉëe  ßaÉëe  IQÉ`̀jõ`̀H  Éæªb  º`̀K  ø`̀eh
 √ò¡H  âjƒμdG  Ö©°ûdh  ¬`̀d  Éæ«fÉ¡J  Éæeóbh  ,ô«ÑμdG

 ¬d ájQÉcòJ ÉYQO Éæeóbh ,áÑ°SÉæªdG
 ºjôμJ  Éaô°T  É`̀fOGRh  ¢ù∏éªdG  øe

.Éæd ßaÉëªdG
 Éææ«H  ¢`̀ù`̀«`̀dh  ô``̀«``̀NC’G  »``̀ ah
 OÉëJ’G  ÉfQR  Gô«NCG  âjƒμdG  ø«Hh
 Éæ∏Ñ≤à°SGh  âjƒμdG  ∫Éª©d  ΩÉ`̀©`̀dG
 º¡°SCGQ  ≈∏Yh  OÉ`̀ë`̀J’G  ƒdhDƒ°ùe
 ô«Jôμ°ùdG  IOGô©dG  óªëe  PÉà°SC’G
 IOƒeh Ö«MôJ πμH OÉëJÓd ΩÉ©dG
 ƒg Gòg{ :á≤«bôdG IôÑ©ªdG ¬JÉª∏μH
 øe  Éæ∏gCG  π«°UC’G  øjôëÑdG  Ö©°T
 ºgÉfó¡Y  »∏dG  Iƒ`̀NC’Gh  äGƒ`̀NC’G

.záWÉ°ùÑdGh áÑ«£dG ≈∏Y
 »a ôØëJ »àdG  ∞bGƒªdG  øeh
 º¡JhÉØM ÖfÉéH ≈°ùæJ ’h IôcGòdG
 …òdG øeC’G πLQ ÉæJQÉjõH º¡àMôah
 IQÉ«°ùH  ∞``̀bh  …ò```̀ dGh  √É`̀æ`̀aOÉ`̀°`̀U
 Éæ∏≤æJ  »àdG  á∏aÉëdG  ∞∏N  áWô°ûdG
 ∫É`̀Mh  ´QÉ`̀°`̀û`̀dÉ`̀H  â∏£©J  ¿CG  ó`̀©`̀H
 ≥ÑW  ºjó≤àH  ´ô°SCG  øjôëÑdG  øe  ¿ƒeOÉb  ÉæfCG  ¬ª∏Y
 ¬Ñ«MôJ  øY  G kô«Ñ©J  Éæd  áaÉ«°†dG  Ö`̀LGh  áaÉæμdG  øe

.øjôëÑdG πgCG øe ¬fGƒNEÉH √Qhô°Sh
 â©ª°S  ÉeóæY  ¥Gƒ°SC’G  óMCÉH  »àdG  ICGôªdG  ∂∏Jh
 πμHh  âYô°SCG  è«∏îdÉH  Iõ«ªàªdG  Éæàé¡dh  ÉæeÓc
 âÑ∏Wh ,ÉæH Ö«MôàdÉH øjôëÑdG πgC’ ¥ƒ°ûdG IQGôM
 Éæà∏eÉ©e  ø°ùëjh  Éæeôμj  ¿CG  πëªdG  ÖMÉ°U  ø`̀e

.QGódG πgCG øe ±ƒ«°†c
 ¥Éà°ûJh  Ö∏≤dG  É¡d  ƒØ¡j  »àdG  âjƒμdG  »g  √òg
 πμH  π«°UC’G  âjƒμdG  Ö©°T  ƒ`̀g  Gò``gh  ,ìhô``̀ dG  É¡d
 πμd  ójó°ûdG  ¬ÑMh  ¬eôch  ¬àÑ«Wh  ¬bÓNCÉH  ¬aÉ«WCG
 º¡d  ÉæJÉ«æªJ  ,øjôëÑdG  π`̀gC’  äGòdÉHh  è«∏îdG  π`̀gCG
 ºjój  ¿CGh  ,¿É`̀eC’Gh  øeC’Gh  AÉî°ùdGh  AÉNôdG  ΩGhóH

.º¡J’ÉØàMGh º¡MGôaCG º¡«∏Y ¬∏dG
 ôYÉ°û∏d  á≤«bQ  á∏«ªL  äÉª∏μH  »dÉ≤e  ºààNGh

 :º©ØdG OÓée »àjƒμdG
ΩÓ°ùdGh ábGó°üdG QGO »JôjO

â«H â«H ¬YÉªLh πgCG Éæ∏c
ΩGôàMGh ¬HÉ¡eh õY øWƒ∏d

â«μM Éª¡e »æWƒªH â«μM ƒdh
ΩÓch ô©°T »JôjO ∞°Uƒj Ée

âjƒμdG ∞°Uh øY ô«Ñ©àdG õé©j

!!ájQƒ°ùdG »°VGQC’G »a á«côJ ´ÉªWCG ’

»HƒjC’G ¬∏dGóÑY ayoobi99@gmail.com

 zÉ``̀fhQƒ``̀c{ ¢`̀ Shô`̀ «`̀ a QÉ`̀°`̀û`̀à`̀fG ô`̀WÉ`̀î`̀e á`̀ ¡`̀ LGƒ`̀ e »``a

 ¬dE’GóÑY .O :º∏≤H
| ¿hó©°ùdG Oƒ©°S øH

ÉÑ©°Th  IOÉ`̀ «`̀ b....â`̀ jƒ`̀μ`̀ dG  »`̀g  √ò``g

:º∏≤H
 ô£jƒ°T »∏Y âæH IÉ‚ 

 ¿CG  iôf ¿CG  Üô¨à°ùªdG øe ¢ù«d
 áYÉæ°üdG  IOÉ`̀b  øe  (%40)  øe  ôãcCG
 á`̀«`̀eÓ`̀°`̀SE’G á`̀«`̀aô`̀°`̀ü`̀ª`̀dGh á`̀«`̀dÉ`̀ª`̀dG
 â©°Vh  ób  º¡JÉ°ù°SDƒe  ¿CG  ¿hó≤à©j
 »ªbôdG ∫ƒëàdGh á«dÉªdG É«LƒdƒæμàdG
 á«£«£îàdG  É``̀¡``̀JGQGô``̀b  á`̀eó`̀≤`̀e  »``̀a
 áª¡e{  É`̀ghô`̀Ñ`̀à`̀YGh  á«é«JGôà°S’G
 ¿É«Ñà°S’G  √ô`̀¡`̀XCG  É`̀e  ∂`̀ dP  ,zájÉ¨∏d
 ∑ƒæÑ∏d  ΩÉ©dG  ¢ù∏éªdG  √Gô`̀LCG  …ò`̀dG
 á`̀«`̀eÓ`̀°`̀SE’G á`̀«`̀dÉ`̀ª`̀dG äÉ`̀°`̀ù`̀°`̀SDƒ`̀ª`̀dGh
 AÉ`̀°`̀SDhô`̀dG  iô`̀j  å«M  ,Ω2018  ΩÉ`̀Y
 ¿G  á`̀«`̀eÓ`̀°`̀SE’G  ∑ƒæÑ∏d  ¿ƒjò«ØæàdG
 ,É kjóëJ  πãªJ  á«dÉªdG  É«LƒdƒæμàdG

 »àdG  ≥`̀ FGƒ`̀©`̀ dG  ø`̀e  º¡≤∏b  ≥`̀∏`̀£`̀æ`̀jh
 äGP IójóL äÉ«æ≤J OÉªàYG ¿hO ∫ƒëJ
 äGQƒ£àH  ¥Éë∏dG  πLC’  á©ØJôe  áØ∏c
 ±hÉîªdG  øeh  .á«dÉªdG  É«LƒdƒæμàdG

 É«LƒdƒæμàdG  äÉ«æ≤J  »æÑJ  ¿hO  ∫ƒëJ  »àdG  á«°SÉ°SC’G
 ≈∏Y  πªàëªdG  ÉgôKCG  á«eÓ°SE’G  ∑ƒæÑdG  π`̀NGO  á«dÉªdG
 ,á«fGõ«ªdG  Oƒ«bh  ,äÉeƒ∏©ªdG  øeCGh  »fGôÑ«°ùdG  øeC’G
 ¿ƒμ∏àªj  øªe  ,Iô`̀¡`̀ª`̀dG  ø«ØXƒªdG  ¢ü≤f  ø`̀Y  Ó°†a
 É«LƒdƒæμàdG  ™e  πeÉ©à∏d  áeRÓdG  äGQÉ¡ªdGh  äGôÑîdG
 ≈dEG  ≥∏≤dG  óàªjh ,π°UGƒàe  πμ°ûH  IOóéàªdGh  IójóédG
 ¬«a  ÉªH  ájƒb  âfÉc  GPEG  Éª«a  Ióªà©ªdG  á«aô°üªdG  º¶ædG
 áÑ°ùf  ¿G  ¿É«Ñà°S’G  ô¡XCG  ,πHÉ≤ªdG  »a  Éªæ«H  .ájÉØμdG
 øe É keÉªJ á≤KGh á«eÓ°SE’G á«dÉªdG äÉ°ù°SDƒªdG øe Iô«Ñc
 É¡JQóbh  É¡jód  äÉeƒ∏©ªdG  É«LƒdƒæμJ  áª¶fCG  äÉ«fÉμeEG
 ,á«LƒdƒæμàdG  äGô«¨àdG  ™e  ΩÉé°ùf’Gh  ΩDhGƒàdG  ≈∏Y
 IójóédG  á«LƒdƒæμàdG  äGQƒ£àdÉH  á``̀jGQO  ≈∏Y  »`̀gh
 ¢†©ÑdG  øμd  ,äÉJƒÑjôdGh  ,á«dB’G  IQƒ°ûªdG  äGhOCG  πãe
 ,É¡àª«b  »a  ø«μμ°ûàe  Gƒ∏X  ø«jò«ØæàdG  AÉ°SDhôdG  øe
 º¡JÉeóN IOƒL ≈∏Y ôKDƒJ ób äÉ«æ≤àdG √òg ¿CG øjó≤à©e
 AÉ°SDhôdG øe º°ùb ìô°U Éªc .ô°VÉëdG âbƒdG »a áeó≤ªdG
 âëààaG  º¡JÉ°ù°SDƒe  ¿CG  á«eÓ°SE’G  ∑ƒæÑ∏d  ø«jò«ØæàdG
 Éªæ«H  ,»ªbôdG  ô«¨àdG  ™e  πeÉ©à∏d  É«Lƒdƒæμà∏d  É keÉ°ùbCG
 ácôà°ûe  äÉcô°T  ¢ù«°SCÉàH  iôNCG  á«eÓ°SEG  ∑ƒæH  âeÉb
 äÉcô°T  AGô°T  hCG  -  á«dÉªdG  É«LƒdƒæμàdG  äÉcô°T  ™e
 »a  íÑ°üJ  ≈àM –  ∂æÑdÉH  á°UÉN  á«dÉªdG  É«Lƒdƒæμà∏d
 ¬àÑ°ùf  Ée  ÜôYCG  Éª«a  ,πÑ≤à°ùªdG  á¡LGƒªd  π°†aCG  ™°Vh
 É¡∏ª°T  »àdG  ∑ƒæÑ∏d  ø«jò«ØæàdG  AÉ°SDhôdG  øe  (%45)
 á«ªbQ ´hôa ¥ÓWEG hCG IOÉjõd ¿ƒ££îj º¡fCG ¿É«Ñà°S’G

.ø«∏Ñ≤ªdG ø«eÉ©dG »a
 á«dÉªdG äÉ°ù°SDƒªdGh ∑ƒæÑ∏d ΩÉ©dG ¢ù∏éªdG ócDƒjh 
 π«μ°ûJ  OÉ`̀YCG  »ªbôdG  ∫ƒëàdGh  QÉμàH’G  ¿G  á«eÓ°SE’G
 º««≤J IOÉYE’ äÉeóNh äÉéàæe AÉ°ûfEG ≈dEG iOCGh ¥ƒ°ùdG
 ≈∏Y  á«dÉªdG  äÉ°ù°SDƒªdG  â∏ªY  ó≤a  Gòd  ,AÓª©dG  áHôéJ
 ø«°ùëJh  åjóëàd  áãjóëdG  äÉ«æ≤àdG  √ò¡H  áfÉ©à°S’G
 ,AGOC’G  á«dÉYh  ,á©jô°S  áª¶fCG  ≈dEG  É¡∏jƒëJh  É¡àª¶fCG
 ,π°†aCG  πμ°ûH  AÓª©dG  äÉLÉ«àMG  á«Ñ∏àd  IAÉØc  ôãcCGh
 äÉÑ∏W  äÉ≤«Ñ£J  ≈`̀dEG  ,á«fhôàμdE’G  ßaÉëªdG  øe  G kAó`̀H
 ºjó≤J  ≈∏Y  Ωƒ`̀«`̀dG  äÉ°ù°SDƒªdG  πª©J  å«M  ,πjƒªàdG
 πcÉ°ûªdG πëd áãjóëdG äÉ«æ≤àdG ΩGóîà°SÉH IójóL ∫ƒ∏M
 äGQÉ«îdG  ø`̀e  Oó©H  º`̀gó`̀jhõ`̀Jh  AÓª©dG  ¬`̀LGƒ`̀J  »àdG
 .∫É©ah ¢ù∏°S πμ°ûH á«dÉªdG äÓeÉ©ªdG AGôLE’ áMÉàªdG
 á«æ≤àdG Qƒ¡X ¿CG áØ∏àîªdG ¬JGQƒ°ûæe »a ¢ù∏éªdG ø«Hh
 »a IójóédG ¢UôØdG øe G kOóY ≥∏N ób QÉμàH’Gh á«dÉªdG
 äÉ°ù°SDƒªdG ø«H á°ùaÉæªdG ∞≤°S ™aQ ≈dEG iOCGh ¥ƒ°ùdG
 §ªf  äÉ`̀Hh  ,äÉeóîdG  ´ô`̀°`̀SCGh  π°†aCG  ºjó≤àd  á«dÉªdG
 AÉ°ûfEG  ºàj  å«M  ,ájÉ¨∏d  É k©jô°S  ¥ƒ°ùdG  »`̀a  ô«¨àdG
 Éª«°S  ’h  ,GóL  ô«°üb  âbh  ¿ƒ°†Z  »a  IójóL  äÉ«æ≤J
 óªà©J  »àdG  IójóédG  á«dÉªdG  äÉcô°ûdG  AÉ°ûfEG  πX  »a
 âbƒdG  ¢ùØf  »ah  .äÓeÉ©ªdG  »a  á«ªbôdG  á«æ≤àdG  ≈∏Y
 á«dÉªdG äÉeóîdG ƒªæH ≥∏©àj Éª«a IójóY äÉjóëJ ≥∏îj
 äÉ°ù°SDƒªdGh ∑ƒæÑdG ≈∏Y ¢ùμ©fG …òdG ôeC’G ,á«eÓ°SE’G
 á°Sƒª∏e  á«æ≤J  äGô«¨J  äó¡°T  »àdG  á«eÓ°SE’G  á«dÉªdG
 áæªbQ ∫Éée Iƒ≤H É¡dƒNóc ,ø«à«°VÉªdG ø«àæ°ùdG ∫ÓN
 »aô°üªdG  ´É£≤dG  äGóéà°ùªd  É¡àÑcGƒeh  ,äÉ«∏ª©dG
 áaÉ°VEGh äÉ«∏ª©dG π«¡°ùàd π°UGƒàªdG É¡«©°Sh ,»ªdÉ©dG
 AÓª©dG  øe  IójóL  íFGô°T  ÜÉ£≤à°S’  IójóL  äÉeóN

 »éjQóàdG ∫ƒëàdG øY kÓ°†a ,ÜÉÑ°ûdG
 É¡fEGh ,»YÉæ£°U’G AÉcòdG ΩGóîà°S’
 ôgOõàd  π`̀°`̀†`̀aCG  ™`̀°`̀Vh  »`̀a  ¿ƒμà°S
 Éªæ«M  πÑ≤à°ùªdG  »a  ´ô`̀°`̀SCG  πμ°ûH
 ô«μØàdG  ≈`̀∏`̀Y  ™`̀é`̀°`̀û`̀Jh  ø`̀°`̀†`̀à`̀ë`̀J
 º«≤c  QÉ``̀μ``̀ à``̀ H’Gh  »`̀é`̀ «`̀ JGô`̀ à`̀ °`̀ S’G
 óªà©j  ¥ô°ûe  πÑ≤à°ùªd  .á«°SÉ°SCG
 á«dÉªdG  É«LƒdƒæμàdG  äÉ«æ≤J  ≈∏Y
 ,á«eÓ°SE’G  á©jô°ûdG  ™e  áªé°ùæªdG
 »é«JGôà°S’G  »`̀Yƒ`̀ dG  ¿Gh  Éª«°S
 Éæàbh  »a  ∫ƒ°UC’G  ºgGh  ôÑcCG  πãªj
 ¬«dEG  IQÉ`̀°`̀TE’G  »¨Ñæj  Éªeh  .ø`̀gGô`̀dG
 ΩÉ`̀©`̀dG  ¢ù∏éªdG  »`̀©`̀°`̀S  QÉ```̀WEG  »``̀ah
 ô«°ùéJ  ≈````̀dEG  á``̀«``̀eÓ``̀°``̀SE’G  ∑ƒ`̀æ`̀Ñ`̀∏`̀d
 É«LƒdƒæμàdG  äÉ«æ≤J  ø«H  á`̀bÓ`̀©`̀dG
 ΩÉ`̀bCG  ¿G  á«eÓ°SE’G  ∑ƒæÑdGh  á«dÉªdG
 äÉ≤∏ëdGh  äGô`̀ª`̀JDƒ`̀ª`̀dG  ø`̀e  ó`̀jó`̀©`̀dG
 ∑ƒæÑdG  »a  ø«∏eÉ©∏d  á«ÑjQóàdG  äGQhó``̀ dGh  á«°SGQódG
 ΩÉ©dG  ¢ù∏éª∏d  …ò«ØæàdG  èeÉfôÑdG  É¡æeh  ,á«eÓ°SE’G
 √ó≤©j  …ò`̀dG  ,á«eÓ°SE’G  á«dÉªdG  äÉ°ù°SDƒªdGh  ∑ƒæÑ∏d
 øjôëÑdG  »a äGƒæ°S ¢ùªN òæe …QhO πμ°ûH ¢ù∏éªdG
 ¿Éch  ,∫ÉªYC’G  IQGOE’  ájóæμdG  »ØjCG  á«∏c  ™e  ¿hÉ©àdÉH
 ôÑªaƒf  (6-5)  ø``e  Ió``ª``dG  »``a  Iô``̀«``̀NC’G  ¬```̀ JQhO  »``a
 IOÉ«≤dGh  ,»é«JGôà°S’G  ô«μØàdG{  :¿Gƒæ©H  Ω2019
 á«dÉªdG  É«LƒdƒæμàdG  ≥«Ñ£Jh  ,áfôªdG  á«YÓ£à°S’G
 äÉjóëà∏d  ∫ƒ∏M  OÉéjEG  ≈`̀dEG  ±óg  …ò`̀dGh  ,zQÉμàH’Gh
 »a äGOÉ«≤dG º∏bCÉàJ ∞«ch ,á«dÉªdG áYÉæ°üdG »a IójóédG
 É k≤ah É¡édÉ©àd ,äÉjóëàdG √òg ™e á«eÓ°SE’G ±QÉ°üªdG
 ,á«eÓ°SE’G  ∑ƒæÑdG  É¡H  πª©J  »àdG  á«Yô°ûdG  äÉÑ∏£àª∏d
 »ªbôdG  ∫ƒëà∏d  ô°üæY  º`̀gCG  ¿CG  QÉÑàY’G  ô¶æH  Iò``NBG
 ,á°ù°SDƒªdG  »a  áë«ë°üdG  á«ªbôdG  áaÉ≤ãdG  Oƒ`̀Lh  ƒg
 äÉ«æ≤àdG  áaÉ≤K ≈dEG  áægGôdG  πª©dG  áaÉ≤K πjƒëJ ≈æ©ªH
 ≈∏Y  IhÓ`̀Y  ,»ªbôdG  ∫ƒëàdGh  QÉμàH’G  ≈∏Y  á«æÑªdG
 áãjóëdG ájOÉ«≤dG  äGQÉ¡ªdG ø«jò«ØæàdG AGQóªdG ÜÉ°ùàcG
 ,á`̀fhô`̀ª`̀dGh  ,QÉ`̀μ`̀à`̀H’Gh  ,»é«JGôà°S’G  ô«μØàdG  πãe
 IójóL  ∫ƒ∏M  »æÑJ  øe  øμªà∏d  ,ôjƒ£àdG  »a  áÑZôdGh
 Iô°UÉ©ªdG  äÉ«æ≤àdG  ™aÉæe  øe  ¿ÉμeE’G  Qób  IOÉØà°S’Gh
 ≈∏Y  á¶aÉëª∏d  IójóédG  á«é«JGôà°S’G  äÉ¡LƒàdGh
 ÉeÉàNh .Ö°SÉæªdG »°ùaÉæàdG ∞≤°ùdG »a AÉ≤ÑdGh AÓª©dG
 øjôëÑdG »a á«eÓ°SE’G ∑ƒæÑdG ¿G ≈dEG  ¬«ÑæàdG øe óH ’
 á«dÉªdG É«Lƒdƒæμà∏d OÉëJG ∫hCG ¢ù«°SCÉJ »a ábÉÑ°S âfÉc
 »g  OÉëJÓd  á°ù°SDƒªdG  ∑ƒæÑdG{  ºdÉ©dG  »a  á«eÓ°SE’G
 ´ôa  »àjƒμdG  πjƒªàdG  â«Hh  ,»`̀eÓ`̀°`̀SE’G  ácôÑdG  ∂æH
 ƒédG  ¬«∏Y  ≥`̀∏`̀WCG  zá«ªæà∏d  øjôëÑdG  ∂æH  ,øjôëÑdG
 øe  ™HGôdG  »a  ∂`̀dPh  ,ALGO Bahrain  øjôëÑdG
 OÉéjEG  á«∏ªY  ™jô°ùJ  ±ó¡H  Ω2017  ΩÉY  ôÑª°ùjO  ô¡°T
 á©jô°ûdG  ΩÉμMCG  ™e  á≤aGƒàeh  IôμàÑe  á«aô°üe  ∫ƒ∏M
 ¢ù«FôdG  ∞°Sƒj  ¿ÉfóY  PÉà°SC’G  ∞°Uh  óbh  .á«eÓ°SE’G
 OÉëJ’G  ¢ù«°SCÉJ  á«aô°üªdG  ácôÑdG  áYƒªéªd  …ò«ØæàdG
 á«eÓ°SE’G ±QÉ°üªdG õ«¡éàd á«é«JGôà°SG IQOÉÑe{ ¬fCÉH
 ôNB’ áé«àf »aô°üªdG ´É£≤dG »a áeOÉ≤dG á«YƒædG á∏≤æ∏d
 ≈dEG  ¢ü∏îf  Gòμgh  .zá«dÉªdG  É«LƒdƒæμàdG  äGQÉμàHG
 á«ª«∏bE’Gh á«dhódG á«dÉªdG äÉ°ù°SDƒªdG øe πc ¿G áé«àf
 É¡fCG  ≈∏Y  á«dÉªdG  É«LƒdƒæμàdG  ≈`̀ dEG  ô¶æJ  á«æWƒdGh
 ¢ùØf  »a  äÉjóëJh  ,ÖMQCG  ¥ÉaBG  ƒëf  ¥Ó£fÓd  ¢Uôa
 á«é«JGôà°S’G á¡LGƒªdG  Ö∏£àJ áægGôdG  É¡ª¶æd  âbƒdG
 á«dÉªdG äÉ°ù°SDƒª∏d ô°ù«j ÉªH IójóL áaÉ≤K ≈∏Y á«æÑªdG
 ájƒªæàdG  É¡àdÉ°SQ  AGOCG  »`̀a  QGô`̀ª`̀à`̀°`̀S’G  á«aô°üªdGh
 á«bƒ°ùdG  É¡à°üM  ≈∏Y  ®ÉØëdGh  »©ªàéªdG  É``̀gQhOh
 É¡JGô°TDƒe  πªée  »`̀a  á©ØJôe  ƒªf  ä’ó`̀©`̀e  ≥«≤ëJh
 øjó≤©dG  »a  πëª°†J  hCG  »ØàîJ  ød  É¡fCGh  ,á«∏Ñ≤à°ùªdG
 É«LƒdƒæμàdG  ≥jƒ°ùJ  äÉ`̀ «`̀ HOCG  »`̀Mƒ`̀J  Éªc  ø«eOÉ≤dG
 ∫ÉªdG  äƒ«H  ¿G  ô``NBG  ÖfÉL  ø`̀eh  ,Ö`̀fÉ`̀L  ø`̀e  á«dÉªdG
 äÉeƒμëdGh »aô°üªdGh »dÉªdG ´É£≤dG ∞∏N ∞≤J »àdG
 íª°ùJ  ød  á∏°üdG  äGP  á«ª«∏bE’Gh  á«dhódG  äÉª¶æªdGh
 QGô≤à°S’G ¢†jô©Jh »aô°üªdGh »dÉªdG ΩÉ¶ædG áYõYõH

 .¬JÉLôîe ±ô©J ’ ô£îd »ªdÉ©dG …OÉ°üàb’G
.…OÉ°üàbG ô«ÑNh »ªjOÉcCG |

 (5) á«dÉªdG  É«LƒdƒæμàdG  ≥jƒ°ùJh ∑ƒæÑdG

:º∏≤H
| ¿hó©°ùdG OƒªM ó©°SCG .O 

á«ªæàdGh  á`̀«`̀YÉ`̀ª`̀à`̀L’G  á``̀dGó``̀©``̀dGh  »`̀ fó`̀ ª`̀ dG  ™`̀ª`̀à`̀é`̀ª`̀dG

:º∏≤H
»àjƒμdG ≈°ù«Y óª .O 

http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1202588
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 Rƒ«KÉe  ¢ùjôc  »`̀μ`̀jô`̀eC’G  »fƒjõØ∏àdG  ™jòªdG  ø`̀∏`̀YCG
 äGAÉYOG ó©H ¬cƒ∏°S øY QòàYGh Iô°TÉÑe AGƒ¡dG ≈∏Y ¬dGõàYG
 É¡JQÉKCG  »àdG  á«Ñ©°ûdG  π©ØdG  OhOQh  »°ùæédG  ¢TôëàdÉH
 ÜGƒéà°SG »a GOƒ≤Y Rƒ«KÉe ≈°†eCG óbh .äÉHÉîàfÓd ¬à«£¨J
 »∏«∏dG  »°SÉ«°ùdG  …QGƒëdG  ¬éeÉfôH  »a  ø««°SÉ«°ùdG  IOÉ≤dG
 ¬àª¡JG  Éeó©H  Aƒ°†dG  IôFGO  »a  ¬°ùØf  óLh  ¬æμd  z∫ƒHOQÉg{

.º¶àæe πμ°ûH á≤F’ ô«Z äÉ¶MÓe A’OEÉH á≤HÉ°S áØ«°V
 OQh  ∫É≤e  »a  â«°SÉH  GQƒ`̀d  á«°SÉ«°ùdG  áÑJÉμdG  âÑàch
 ∞«°†ªdG  ∑ƒ∏°S  ¿CG  »°VÉªdG  ´ƒÑ°SC’G  zƒ«c  »L{  á∏ée  »a

 πÑb Rƒ«KÉe ∫Ébh ..É¡àØ«Xh AGOCG ≈∏Y áØ«°†dG IQób z¢V qƒb{
 á≤∏M ôNBG  ¿ƒμà°S  á∏«∏dG  ¿CG  äQôb{  :ø«æK’G  ¬éeÉfôH  ájGóH

.zz∫ƒHOQÉg{ èeÉfôH øe
 ¢†©H{ :ÉeÉY 74 ôª©dG øe ≠dÉÑdG èeGôÑdG Ωó≤e ±É°VCGh
 ô¡¶e  ∫ƒM  äÓeÉéªdG  ¿CG  ¿ƒæ¶j  ,É`̀fCG  º¡«a  øªH  ,∫ÉLôdG
 »F’OE’ QòàYCG ÉfCG ..GóHCG ∂dòc øμJ ºd É¡æμd É¡H ¢SCÉH ’ ICGôªdG

z»°VÉªdG »a á∏KÉªe äÉ≤«∏©àH
 áMGôà°SG  Iôàa  ∫Ó`̀N  ôjƒ°üàdG  ™bƒe  Rƒ«KÉe  QOÉ`̀Zh

 .¬d π«eR ¬eó≤«d èeÉfôÑdG øe ≈≤ÑJ Ée ÉcQÉJ á«fÓYEG

¢TôëàdÉH ¬eÉ¡JG ó©H AGƒ¡dG ≈∏Y ¬àdÉ≤à°SG Ωó≤j ô«¡°T »fƒjõØ∏J ™jòe

 »``a á``°û«°û`dG ™```æ`ª`J â```jƒ`μ`dG
ÉfhQƒc ¢``Shô«a Ö``Ñ°ùH »``gÉ≤ªdG

 ™«ªL  »`̀a  á°û«°ûdG  ∫hÉ`̀æ`̀J  ™æe  á«àjƒμdG  áë°üdG  IQGRh  äQô``b
 áeÓ°ùdG  ≈∏Y  ®ÉØë∏d  …RGôàMG  AGôLEÉc  ,øgGôdG  âbƒdG  ∫ÓN  »gÉ≤ªdG
 ≈àM É°üî°T  56 ÜÉ°UCG  …òdG  ,ÉfhQƒc ¢Shô«a  »°ûØJ  ÖæéJh ,áeÉ©dG

.¿B’G
 ™æe{`H áë°üdG IQGRh â¡ qLh ,zÉfƒc{ á«àjƒμdG AÉÑfC’G ádÉch ≥ahh
 º««≤J  ≈àM  ,ø`̀gGô`̀dG  âbƒdG  »a  (á°û«°ûdG)  ∫hGó`̀J  øe  »gÉ≤ªdG  ™«ªL

 .zOÓÑdG »a »ë°üdG ™°VƒdG
 á«dÉLôdG  ábÓëdG  äÉfƒdÉ°U  »a  ø«∏eÉ©dG  ™«ªL{  IQGRƒdG  âÑdÉWh
 áÄ«H  ô«aƒàH  á«YÉªàL’Gh  á«°VÉjôdGh  á«ë°üdG  …OGƒædGh  á«FÉ°ùædGh
 äGRÉØ≤dG  ΩGóîà°SG  øe  á«°üî°ûdG  ájÉbƒdG  πFÉ°SƒH  ΩGõàd’Gh  ,á«ë°U

.zäÉª≤©ªdGh äGô¡£ªdG ΩGóîà°SGh ,äÉeÉªμdGh

 π``ªL  ±’BG  3  ô``«°üe  ∞``°ûc
¢``ù∏HGôW ´QGƒ``°T »``a äô``¡X
 É«Ñ«d  ≈dEG  ÉgOGô«à°SG  iôL  ,πªL  ±’BG  3  øe  ™«£b  ∂dÉe  ∫Éb
 áªdÉ°S  á`̀jhGõ`̀dG  áæjóe  ≈`̀ dEG  â∏°Uh  ∫ÉªédG  ¿EG  »°VÉªdG  ô¡°ûdG
 ¥ô o°S É¡°†©H ¿CG »°VÉªdG ô¡°ûdG zRôàjhQ{ äôcP ¿CG ó©H ,πeÉμdÉHh
 ≥jô£dG ≈∏Y ¢ù∏HGôW AÉæ«e øe ¥É°ùoJ ∫ÉªédG âfÉch .≥jô£dG »a
 ,Gôàeƒ∏«c 45 ó©H ≈∏Y ™≤J »àdG ,ájhGõdG áæjóe ≈dEG ÉHôZ ™jô°ùdG

 .Ó«d ôNCÉàe âbh »a
 óæY ¥ô o°S ∫ÉªédG ¢†©H ¿EG zRôàjhQ{`d áæjóªdG øe Qó°üe ∫Ébh
 »a ôcP äÉfGƒ«ëdG ∂dÉe øμd ,¢ù∏HGôW »a QhõæL á«MÉ°†H ÉgQhôe
 .â∏°Uh ∫ÉªédG ¿CG ájhGõdG »a á«∏ëªdG äÉ£∏°ùdG ≈dEG ¬∏°SQCG ÜÉ£N
 ÖÑ°ùH ,äÉæMÉ°T »a π≤æJ ¿CG øe ’óH ≥jô£dG ≈∏Y ∫ÉªédG â≤«°Sh

.¢ù∏HGôW AÉæ«e Üôb ájôμ°ùY ∫ÉªYCG

 »gh ,¬àdÓL IOÉY ≈∏Y É kjôL á°VÉjôdG ∫ÓN øe áMGô∏d áYÉ°S ≈∏Y ¢Uôëj ¬∏dG ¬¶ØM ióØªdG ∂∏ªdG ádÓL ,ÖLGƒdÉH ΩÉ«≤dGh πª©dG ó©H |
.Ω2020/3/3 AÉKÓãdG ..»©«Ñ£dG IÉ«ëdG §ªf ≈∏Y ô«¨J ’ ¬fCG ≈∏Y ø«æWGƒªdG ™«é°ûàd ádÉ°SQ

áØ«∏ÿG á∏ØW tea.kh@aakgroup.net

 π`eCG

 øWƒdG OÉàY ºg øjôëÑdG AÉæHCG ¿CG GócDƒe

 ádÓL í`̀°`̀VhCG ,äÉ`̀jó`̀ë`̀à`̀dG π`̀c á`̀¡`̀LGƒ`̀e »`̀a

 »a  »ë°üdG  ™°VƒdG  ¿CG  ióØªdG  OÓÑdG  ∂∏e

 ¿CÉH  πeCG  ≈∏Y  øjôëÑdG  ¿CGh  ô≤à°ùe  øjôëÑdG

.ÉÑjôb √QÉ°ûàfG ∫hõj

 ø¡dÉØWCG ≈∏Y äÉØFÉîdG øjôëÑdG äÉ¡eCG ¿EG

 ±ƒ°S ¢SQGóªdG ≈dEG ø¡dÉ°SQEG »a äGOOôàªdGh

 ≈∏Y  ÉeõYh  Iƒb  πeC’ÉH  Qƒ©°ûdG  Gòg  ºgójõj

 ™e  ø¡FÉæHCG  á°SGQO  á©HÉàeh  ¬∏dG  ≈∏Y  πcƒàdG

.áeRÓdG äÉWÉ«àM’G òNCG

 ¢Shô«a øe Öjô≤dG AÉØ°ûdG »a πeC’G ¿EGh

 √ò`̀g  π`̀ c  ™`̀e  ó«©ÑH  ¢ù«d  ô``̀ eCG  ƒ`̀g  É``fhQƒ``c

 ¬à∏°UGƒeh πª©dG »a ¢UÓNE’G Gògh Oƒ¡édG

 »æWƒdG  øjôëÑdG  ≥jôa  πÑb  øe  GQÉ¡fh  Ó«d

 ºgQƒeCGh º¡àMGôH ø«ë°†e ÉfhQƒc á¡LGƒªd

 ¬LGƒJ  »àdG  äÉjóëàdG  á©HÉàªd  á«°üî°ûdG

 Ée  πμH  ΩÉ«≤dGh  QÉ£NC’G  øe  ¬àjÉªMh øWƒdG

.¬LÓYh ¢VôªdG QÉ°üëd Ωõ∏j

 É`̀fhQƒ`̀c  ¢`̀Shô`̀«`̀a  QÉ`̀°`̀û`̀à`̀fG  ∫GhR  ¿EGh

 Gògh Oƒ¡édG  √òg πc  ™e  á°UÉN ó«©ÑH  ¢ù«d

 ™eh äÉjƒà°ùªdG ≈∏YCG ≈∏Y ºàj …òdG ΩÉªàg’G

 äÉ¡édGh  äGQGRƒ```dG  πc  »a  ™«ªédG  ∞JÉμJ

 AÉ``Ñ``WC’G  ø``e  ø`̀«`̀Yƒ`̀£`̀à`̀ª`̀dG  ∂``dò``ch  á«æ©ªdG

 äÉÄa  øe  ºgô«Zh  ø««eÓYE’Gh  ø«°VôªªdGh

 Ió`̀MGh  áØbh  ∞`̀bh  …ò`̀dG  »æjôëÑdG  Ö©°ûdG

.√QÉ°ûàfG áehÉ≤eh ¢VôªdG Gòg á¡LGƒªd

 IQÉ`̀jõ`̀H  ΩÉ``b  ø`̀e  ´ƒ£àj  ¿CG  §≤a  ≈≤Ñj

 ¬«a  ºàj  º`̀d  …ò``̀dG  ôjGôÑa  ô¡°T  ∫Ó`̀N  ¿Gô```jEG

 ¿CG  ≈≤Ñj  ¿Gô`̀jEG  »a  ¢Shô«ØdG  QÉ°ûàfG  ¿Ó`̀YEG

 ºJ  ó`̀bh  º¡°üëØd  »Ñ£dG  ≥jôØdÉH  Gƒ∏°üàj

 ¢üëØdGh á«Ñ£dG IRÉLE’ÉH º¡d QƒeC’G π«¡°ùJ

 ºgPÉîJÉHh  Qƒ``̀eC’G  ø`̀e  ∂`̀ dP  ô«Zh  »dõæªdG

 ≈∏Y  øjôëÑdG  ¿hóYÉ°ùj  ±ƒ°S  Iƒ£îdG  √òg

 º`̀gAÉ`̀æ`̀HCG  ¿hò`̀≤`̀æ`̀j  ±ƒ`̀°`̀Sh  ¢`̀Vô`̀ª`̀dG  QÉ°üM

.º¡∏Ñ≤à°ùeh
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ال�سيخة مي ت�سيد بدعم »الت�سهيالت« لتجديد قاعة املدافن

حممد  بنت  مي  ال�شيخة  ا�شتقبلت 

اآل خليفة رئي�شة هيئة البحرين للثقافة 

اإدارة  اأم�س، رئي�س جمل�س  والآثار يوم 

التجارية  للت�شهيالت  البحرين  �شركة 

عبدالرحمن بن يو�شف فخرو، اإذ تناول 

اللقاء �شبل تعزيز التعاون امل�شرتك بني 

اجلهتني.

ال�شيخة  اأ�شادت  اللقاء  وخالل 

الذي  بالدور  خليفة  اآل  حممد  بنت  مي 

للت�شهيالت  البحرين  �شركة  به  تقوم 

الثقايف  احلراك  دعم  يف  التجارية 

جانب  اإىل  الدائم  ووقوفها  اململكة  يف 

ال�شيخة مي مب�شاهمة  الثقافة. ونّوهت 

افتتاح  واإعادة  جتديد  دعم  يف  ال�شركة 

قاعة املدافن يف متحف البحرين الوطني 

والتي ُتعرِّف اليوم زّوار البحرين كافة 

التي  دملون،  تالل  مدافن  تاريخ  على 

العاملي  الرتاث  قائمة  على  اإدراجها  مت 

ملنظمة اليوني�شكو العام املا�شي. 

القائد العام ي�سيد بالعالقات الأخوية مع ال�سعودية

القائد العام ينّوه 

بتطور اخلدمات الطبية امللكية

خليفة  اآل  اأحمد  بن  خليفة  ال�شيخ  الركن  امل�شري  ا�شتقبل 

اأم�س،  العامة  القيادة  يف  البحرين،  دفاع  لقوة  العام  القائد 

اللواء بروفي�شور ال�شيخ خالد بن علي اآل خليفة قائد اخلدمات 

الطبية امللكية الذي قدم له التقرير ال�شنوي للخدمات الطبية 

امللكية لعام 2019.

اخلدمات  بقائد  البحرين  دفاع  لقوة  العام  القائد  ورّحب 

الطبية امللكية، واأثنى على التطّور امل�شتمر باخلدمات الطبية 

امللكية من الناحية ال�شحية والعالجية بف�شل اجلهود الكبرية 

من قبل جميع منت�شبي اخلدمات الطبية امللكية.

برنامج ويل العهد للمنح يفتح باب التقدمي لبعثات 2021
برنامج  اأعلن 

للمنح  العهد  ويل 

العاملية  الدرا�شية 

الرت�شح  باب  فتح 

اأمام  �شموه  لبعثات 

البحرينيني  الطلبة 

�شيتخرجون  الذين 

الثانوية  املرحلة  من 

 ،2021 عام  يف 

على  وحا�شلني 

 %97 تراكمي  معدل 

ال�شف  يف  اأكرث  اأو 

الثانوي  الأول 

الأول  والف�شل 

الثاين  ال�شف  من 

الثانوي.

مدير  اأكدت  وقد 

املالية  ال�شوؤون 

بالربنامج  والدارية 

علي  اأحمد  �شذى 

املحددة  الفرتة  »اأن 

طلبات  ل�شتالم 

لبعثات  الرت�شح 

�شتكون   2021 عام 

 ،»2020 مار�س  من  التا�شع  اإىل  الول 

لبعثات  التقدم  يف  الراغبني  ودعت 

الربنامج اإىل ملء ا�شتمارة الرت�شح على 

املوقع الإلكرتوين اخلا�س بربنامج ويل 

وهو  العاملية،  الدرا�شية  للمنح  العهد 

.www.cpisp.bh

تلقى ح�شرة �شاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�شى اآل خليفة ملك البالد املفدى، 

اآل  طارق  بن  هيثم  ال�شلطان  اجلاللة  �شاحب  اأخيه  من  وموا�شاة  تعزية  برقية 

�شعيد �شلطان عمان ال�شقيقة، وذلك بوفاة �شمو ال�شيخ اأحمد بن حممد بن �شلمان 

اآل خليفة رحمه اهلل.

ال�شيخ  الركن  امل�شري  ا�شتقبل 

القائد  خليفة  اآل  اأحمد  بن  خليفة 

يف  البحرين،  دفاع  لقوة  العام 

العميد  اأم�س،  العامة �شباح  القيادة 

الثمايل  علي  بن  عوا�س  الركن 

رئي�س الِدّعاء الع�شكري يف القوات 

امل�شلحة باململكة العربية ال�شعودية 

فيحان  بن  هاجد  واملقدم  ال�شقيقة، 

والبحوث  الدرا�شات  مدير  العتيبي 

يف القوات امل�شلحة باململكة العربية 

الركن  الفريق  بح�شور  ال�شعودية، 

وزير  النعيمي  ح�شن  بن  عبداهلل 

الركن  والفريق  الدفاع،  �شوؤون 

ذياب بن �شقر النعيمي رئي�س هيئة 

الأركان.

وخالل اللقاء رحب القائد العام 

لقوة دفاع البحرين برئي�س الدِّعاء 

امل�شلحة  القوات  يف  الع�شكري 

باململكة العربية ال�شعودية ال�شقيقة 

بعمق  م�شيًدا  له،  املرافق  والوفد 

العالقات الأخوية الوطيدة واملتميزة 

باململكة  البحرين  تربط مملكة  التي 

العربية ال�شعودية ال�شقيقة.

الركن  اللواء  اللقاء  وح�شر 

ديوان  مدير  �شعد  حممد  ح�شن 

حقوقي  واللواء  العامة،  القيادة 

رئي�س  فليفل  را�شد  يو�شف  الدكتور 

حمكمة  رئي�س  العــ�شكري  الق�شاء 

مــن  وعــدد  الع�شكرية،  التمييز 

كبار �شباط قوة دفاع البحرين.

امللك يتلقى برقية تعزية من �سلطان عمان

رئي�س الوزراء وويل العهد يتلقيان 

برقيتي تعزية من نائب رئي�س الوزراء العماين 

تلقى �شاحب ال�شمو امللكي الأمري خليفة 

برقية  الوزراء،  رئي�س  خليفة  اآل  �شلمان  بن 

تعزية وموا�شاة من اأخيه �شاحب ال�شمو  فهد 

الوزراء  رئي�س  نائب  �شعيد  اآل  حممود  بن 

عمان  ب�شلطنة  الوزراء  جمل�س  ل�شوؤون 

بن  اأحمد  ال�شيخ  �شمو  بوفاة  وذلك  ال�شقيقة، 

حممد بن �شلمان اآل خليفة رحمه اهلل.

الأمري  امللكي  ال�شمو  �شاحب  وتلقى 

نائب  العهد  ويل  خليفة،  اآل  حمد  بن  �شلمان 

جمل�س  لرئي�س  الأول  النائب  الأعلى  القائد 

اأخيه  من  وموا�شاة  تعزية  برقية  الوزراء، 

�شعيد  اآل  حممود  بن  فهد  ال�شمو   �شاحب 

نائب رئي�س الوزراء ل�شوؤون جمل�س الوزراء 

ب�شلطنة عمــان ال�شقيــقة، وذلك بوفاة �شمو 

اآل  �شلمان  بن  مــحمد  بن  اأحــمد  ال�شيـخ 

خليفة رحمه اهلل.

وزير الداخلية ي�سيد بدور »درا�سات«

ال�شيخ را�شد  اأول  الفريق  ا�شتقبل 

الداخلية،  وزير  خليفة  اآل  عبداهلل  بن 

عبداهلل  ال�شيخ  الدكتور  اأم�س،  يوم 

جمل�س  رئي�س  خليفة  اآل  اأحمد  بن 

للدرا�شات  البحرين  مركز  اأمناء 

والطاقة  والدولية  ال�شرتاتيجية 

)درا�شات(، بح�شور الفريق طارق بن 

ح�شن احل�شن رئي�س الأمن العام.

جمل�س  برئي�س  الوزير  ورّحب 

بدور  م�شيدا  )درا�شات(،  مركز  اأمناء 

الدرا�شات  اإعداد  جمال  يف  املركز 

وتعزيز  ال�شرتاتيجية  والبحوث 

اآفاق  وا�شت�شراف  العلمي  البحث 

بناء  يف  ي�شهم  مبا  امل�شتقبل، 

بالفكر  والرتقاء  م�شرتكة  روؤية 

قيمة  للمركز  يجعل  ما  ال�شرتاتيجي، 

متميزة يف جمال �شنع القرار.

دور  على  الداخلية  وزير  واأثنى 

املركز يف جمال تنفيذ مبادرات اخلطة 

الوطني  النتماء  لتعزير  الوطنية 

وتر�شيخ قيم املواطنة، وذلك من خالل 

طرح اخلطة يف الفعاليات واملنتديات 

العلمية التي ينظمها املركز.

ال�شيخ  الدكتور  اأعرب  من جهته، 

عبداهلل بن اأحمد اآل خليفة عن خال�س 

تهانيه لوزير الداخلية؛ مبنا�شبة منحه 

العربي من  لالأمن  نايف  الأمري  و�شام 

جمل�س  اجتماع  خالل  الأوىل  الدرجة 

اإىل  منوها  العرب،  الداخلية  وزراء 

واعتزاز  فخر  مبنزلة  التكرمي  هذا  اأن 

وا�شحا  تقديرا  ويعك�س  للبحرين، 

يف  الداخلية  وزير  ومبادرات  جلهود 

جمال حفظ اأمن الوطن. 



بيانات الخبر
اليوم

التاريخ
الخبر

جهة النشر
الصفحة

العدد
الرابط اإللكتروني

األربعاء
4  مارس 2020

محافظ »الشمالية«: تعزيز األنماط والسلوك الصحي من متطلبات المدن الصحية
األيام
10

11284

حمليات 10www.alayam.com

الأربعاء 9 رجب  1441ـ العدد 11285 

Wednesday 4th March 2020 - No. 11285

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

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

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

لئال تظل »الغرفة الثانية« يف

عقول �صبابنا مالأى بالركام املتفجر!

د. حممد جابر الأن�صاري

»فزعات«  اأو  »هبات«  العربي،  عاملنا  يف  تتكرر 

اإليه..  يدعو  والكل  فيه  يكتب  فالكل  التعليم،  لإ�صالح 

الدعم والتاأييد  وهي حركة مباركة بال ريب، وت�صتحق 

للفكر  وكموؤرخ  �صابق،  كمدر�س  ال�صطور  هذه  لكاتب  كان  واإن  وامل�صاركة، 

مهم  التعليم  اأن  وهو  اآخر..  راأي  احلديث،  العربي  العامل  يف  وال�صيا�صية 

للغاية ولكن يجب اأن تاأتي خطة اإ�صالحه وتطويره �صمن ا�صرتاتيجية اأو 

روؤية جمتمعية �صاملة للنهو�س والتقدم، ولالإ�صالح ال�صيا�صي والقت�صادي 

هذه  مثل  فغياب  واملعريف.  والفكري  الثقايف  ذلك  وقبل  والجتماعي، 

يلقي بكل  اأن  �صاأنه  ال�صاملة لإ�صالح والنهو�س من  العربية  ال�صرتاتيجية 

ثمار التعليم اجليد يف.. البحر!. 

ون�صهد يف البحرين، يف �صياق م�صروعها احلداثي واحل�صاري الذي جاء 

تعليمية  ا�صالح  خليفة، حركة  اآل  عي�صى  بن  امللك حمد  املفدى،  عاهلها  به 

يهتم بها ويل عهدها الأمري �صلمان بن حمد اآل خليفة، ويبا�صرها نائب رئي�س 

اخلليجية  الظواهر  من  وهي  خليفة،  اآل  مبارك  بن  حممد  ال�صيخ  وزرائها 

املجال  يف  البحرين  لريادة  نظراً  واملتابعة  بالتقييم  اجلديرة  والعربية 

الرتبوي يف جوارها اخلليجي والعربي.

العربي  الثقل  اأقطار  يف  عقود،  قبل  العرب  ركز  فقد  للتاريخ،  وعودة 

بالذات، على التعليم، ول بد من الإقرار والعرتاف اأن الرتبويني العرب الرواد 

عالياً«  تعليماً  متعلمة  »بوؤراً  واأوجدوا  حقلهم،  يف  باهرة  نتائج  حققوا  قد 

اأحاط الفي�صان الجتماعي  يف مدنهم املتقدمة واملتطورة. ولكن �صرعان ما 

ف�صاعت يف  امل�صعة،  »البوؤر«  بتلك  امل�صاواة  وقلة  والظلم  الفقر  الناجم عن 

الطوفان الآتي. 

وزارة  اآخر  يف  امل�صري  املعارف  وزير  وهو  مثالً،  ح�صني،  طه  وكان 

»وفدية« قبل الثورة عام 1950، يعمل بداأب من اأجل تعليم متقدم، ودعا اإىل 

»جمانية« التعليم �صمن ما دعا اإليه، غفر اهلل له!.. فجاءت - الثورة - فحققت 

�صعبياً �صاغطاً. وفجاأة امتالأت اجلامعات باملئات  الذي �صار مطلباً  مطلبه 

والآلف املوؤلفة، فتغلب الكم على الكيف، و�صاع ذلك »التفوق« العلمي الذي 

متيزت به اجلامعات امل�صرية يف بداياتها امل�صجعة. وحل حمل »العميد« طه 

ح�صني كوزير للرتبية والتعليم مب�صر، »�صابط« بثقافة متوا�صعة، و�صار 

واجهت  ذلك  خطورة  مثل  ويف  اجلامعات!.  يف  الدبابات  ترابط  اأن  ماألوفاً 

وكان  عليا«  جامعية  »�صهادات  يحملون  اأبنائها  من  الآلف  مئات  الدولة 

لبد من توظيفهم فيما ي�صبه »البطالة املقنعة« - التي جتتاح اليوم معظم 

جمتمعات اخلليج - ويف ت�صخم »بريوقراطي« ياأكل الأخ�صر والياب�س يف 

نطاق تعامل الدول مع مواطنيها.

ولبد اأن اأكون وا�صحاً هنا.. اإن »التعليم الأ�صا�صي« يف املراحل البتدائية 

والإعدادية ينبغي اأن يكون متاحاً للجميع، فهو ال�صالح ملحو الأمية واملدخل 

يكون  اأن  اأوؤيد  بل  والدولة،  للمجتمع  منه  لبد  الذي  الوطني  الولء  لبناء 

املدر�صة لأي �صبب.  اأطفالها خارج  التي يبقى بع�س  البلدان  »اإجبارياً« يف 

غري اأن »التعليم اجلامعي« ل ينبغي اأن يكون مفتوحاً على م�صراعيه، لأن 

ذلك يهبط مب�صتواه وميثل ظلماً حلق الأكّفاء يف ارتقاء �صلم املعرفة والتفكري 

العايل، نظراً للتزاحم العددي الكبري الذي ل ميكن تفاديه لو فتحت اأبواب 

اجلامعي  التعليم  فاإن  املتقدمة  الأمم  جتارب  ومن  متقدم.  لكل  اجلامعات 

يقت�صر على ما ل يزيد عن 20% من جمموع الذين يف �صن التعليم اجلامعي.

واملجزية  املركزة،  املهنية  الدرا�صات  لهم  تتاح  اأن  فينبغي  الباقون  اأما 

بوظائفها بعد التخرج يف �صوق العمل، كي يقللوا من العمالة الوافدة التي 

املجتمعات  على  لي�س  املاثلة  اأخطارها  تتجلى  حيث  اآخر،  جمال  ملخاطرها 

التي  العربية  املجتمعات  معظم  على  واإمنا  فح�صب،  اخلليجية  العربية 

يتحول بع�س خريجيها اجلامعيني اإىل »تنابلة«! لالأ�صف ال�صديد. ول جدال 

اأنه كان ثمة �صعور، تدعمه الوقائع، باأن كرثة اخلريجني العرب يتخ�ص�صون 

»درا�صتهم  من  هوؤلء  يتخرج  وعندما  الجتماعية،  واملواد  الإن�صانيات  يف 

النظرية« ل يجد معظمهم اأعمالً تلتقي وتطلعاتهم كحملة �صهادات عليا، يف 

جمتمعات ل تقدر الإن�صان اإل اإذا حمل »�صهادة«!

البالد  يف  واجلامعات  واملعاهد  املدار�س  تهتم  اأن  املطالبة  وا�صتدت 

الفجوة. وهكذا كان.  لهذه  العلمية والتكنولوجية تعوي�صاً  العربية باملواد 

وجند اليوم باأن لدينا خريجني يف هذا املجال، ونرجو اأن يح�صل »تقدم« ما 

يف املجتمعات العربية نتيجة لهذا التحول.. غري اأن خلالً ما، وعلينا اأن نقر 

اأنه خلل خطري قد حدث، ول بد من العمل �صريعاً على ت�صحيحه.

ر�صمه  الذي  الت�صبيه  من  اأ�صوب،  ت�صخي�صاً  ول  اأدق،  �صورة  اأجد  ومل 

نعاين  التي  احلالة  لهذه  اهلل،  رحمه  حممود،  جنيب  زكي  العربي،  مفكرنا 

منها. حيث اأ�صار اإىل اأن الإن�صان »املتعلم« لدينا اأ�صبح عقله مبثابة غرفتني 

الأوىل«  »الغرفة  ففي  للتوا�صل.  قاطع  �صميك  ا�صمنتي  جدار  بينهما  يف�صل 

»الغرفة  يف  يرتاكم  مبا  اإطالقاً  لها  عالقة  ل  وتقنية  علمية  معلومات  ثمة 

الثانية« - وهذا لي�س ت�صبيهاً برملانياً! - فالأننا اأهملنا مقررات الثقافة العامة 

والعلوم الإن�صانية، بحجة كونها »نظرية«، حدث هذا الركام املخيف الذي 

ممن  اأو  والغوغاء،  العوام  اأوهام  من  »متعلمونا«  وي�صتمده  »الفراغ«  مالأ 

يوؤّثرون فيهم لأغرا�س ل تر�صي اهلل، فحدثت هذه الزدواجية الرهيبة بني 

علم تقني قد ي�صتخدمه �صاحبه يف تركيب حزام نا�صف حول ج�صده، ين�صف 

به نف�صه وين�صف الأبرياء من حوله!.

حتمل  الإن�صانية  املواد  فهذه  التغييب،  لهذا  �صيا�صياً  �صبباً  ثمة  اأن  كما 

حاكماً  اإن  الدعابة،  �صبيل  على  رمبا  البع�س،  ويروي  �صيا�صياً.  تاريخاً 

�صابقاً، �صديد املحافظة، ا�صتفظع ف�صلني بعنوان »الثورة الفرن�صية«  عربياً 

و»الثورة الأمريكية« واأمر اأن يكون العنوان: )الع�صيان الفرن�صي والع�صيان 

معرفة  من  بد  ول  وقعت  اأحداث  هذه  »ع�صيان«..  اأم  الأمريكي(..»ثورة 

اأ�صبابها.. !!.

 * * *

الأوروبي«  »التاريخ  بتعليم  العراقي،  الكاتب  الق�صطيني،  خالد  طالب 

للطلبة العرب، واأوؤيد دعوته، واأ�صيف اإليها اأن »معامل الرتاث الإن�صاين« كلها 

جديرة بالتدري�س والتعليم.. �صواء التاريخ الأوروبي اأو ال�صيني والياباين 

العربي  تاريخنا  اإىل  بالإ�صافة  الخ،  الأفريقي..  اأو  المريكي  اأو  الهندي  اأو 

الإ�صالمي بنهج مو�صوعي متوازن ل يتهرب من ذكر ال�صلبيات. فاإن اإ�صالح 

الفكر الديني يتطلب قبل كل �صيء الت�صليم باأن ثمة عدة طرق للو�صول اإىل 

»احلقيقة«. فقمة اجلبل ميكن الو�صول اإليها من هذا الطريق اأو ذاك، ولكن ل 

بد لنا من الو�صول يف نهاية املطاف.

ومع التاريخ الإن�صاين الذي يجب معرفته و»اخرتاقه«، ثمة اإطاللت على 

اأهم ما يف الرتاث احل�صاري والفكري لتلك ال�صعوب.. فلي�س بالتكنولوجيا 

وحدها يحيا الإن�صان، على اأهميتها البالغة يف �صباق الع�صر الذي نعتقد اإنه 

�صباق خطر ومهلك ما مل يتم تر�صيده وتطعيمه برتاث الإن�صانية جمعاء منذ 

البداية، اإىل جانب مواد الخت�صا�س العلمي والتقني. 

للتخ�ص�صات  الدار�س  ال�صباب  تفاعل  مل�صت  فقد  امليداين  الواقع  ومن 

الطبية مع تراثهم الفكري الإ�صالمي، اأثناء تدري�صي املبا�صر ملقررات الثقافة 

الإ�صالمية بجامعة اخلليج العربي، فالتعليم، كما اأكد الأمري احل�صن بن طالل 

يف اأحد املوؤمترات، »ل يحدث يف فراغ، واإمنا يكون داخل ال�صياقات الدينية 

التدريب من  واأل يكون  للمجتمعات..  والثقافية والقت�صادية والجتماعية 

املواطنة«  اأجل  من  اأي�صاً  واإمنا  فقط،  املهارات  اكت�صاب  اأو  التوظيف  اأجل 

بعنا�صرها ال�صاملة التي تقربنا من النموذج املن�صود للدولة احلديثة حيث 

يذوب اجلميع يف اإطار التعاي�س املتح�صر الذي لي�س له بديل لإعادة ت�صكيل 

تاريخنا املعا�صر.

احلديث  الفكر  باأ�صاليب  التعليم  م�صارات  رفد  م�صاألة  ت�صبح  وبالتايل 

الذي تقدمه لنا الدرا�صات والعلوم الإن�صانية والآداب، �صرورة اأ�صا�صية، بل 

تتفاعل  كي  العربية،  بلداننا  يف  العايل  بالتعليم  املهتمني  جلميع  نداء  هي 

غرفتي العقل، ب�صالم تام، بعيداً عن ركامها املتفجر!

مت  ثقافية  م�ؤ�ش�شة  هي  والثقافة  للفكر  »الأن�شاري«  دارة   *

الفكرية  واأعماله  الأن�شاري  اإنتاج  على  احلفاظ  بهدف  تاأ�شي�شها 

واإثراءها،  عليها  للبناء  واملهتمني  للمخت�شني  متاحة  لتك�ن  والأدبية 

ومن امل�ؤمل اأن تك�ن مظلة لعدد من الن�شاطات والفعاليات التي اهتم 

ويف  العلمية،  م�شريته  ط�ال  عليها،  وركز  الأن�شاري  الدكت�ر  بها 

والرتاث  الإ�شالمية  للح�شارة  امل�شيئة  باجل�انب  التعريف  مقدمتها، 

العربي وحتليل اأ�شباب اأف�لها بروؤية نقدية وواقعية لإعادة اإحيائها، 

ومبقاربة علمية وم��ش�عية. هذه املقالة ن�شرت يف 2009 يف عدد 

من ال�شحف العربية.

رئي�س الأمن العام ي�صيد بدور

 »بيبا« يف الرتقاء بالأداء احلكومي

ا�صتقبل الفريق طارق بن ح�صن احل�صن رئي�س الأمن العام، 

الإدارة  ملعهد  العام  املدير  �صم�س  بن  رائد حممد  الدكتور  اأم�س، 

العامة »بيبا«.

العام  باملدير  العام  الأمن  رئي�س  رّحب  اللقاء  م�صتهل  ويف 

ملعهد الإدارة العامة، م�صيًدا بالدور الكبري الذي يقوم به املعهد 

يف الرتقاء بالأداء احلكومي من خالل توفريه للتعليم والتدريب 

املو�صوعات  من  عدد  مناق�صة  الجتماع  خالل  ومت  احلديث. 

املتعلقة بالتعاون يف جمال التدريب واإعداد الدرا�صات والدورات، 

مبا يحقق ال�صتفادة من التجارب وتبادل اخلربات.

»املرور«: 600 م�صاركة يف م�صابقة توعوية

 للحّد من ا�صتخدام الهاتف اأثناء القيادة

اأعلن مدير اإدارة الثقافة املرورية بالإدارة العامة للمرور 

�صالح حممد �صهاب، تلقي 600 م�صاركة �صمن امل�صابقة التي 

مت الإعالن عنها مطلع فرباير املا�صي، وت�صمل اأفالما ق�صرية 

ور�صوما متحركة ملختلف الفئات العمرية، و�صعارات مرورية 

توعوية، وت�صاميم جرافيك�س، يف اإطار العمل على التوعية 

مثمناً  املركبة،  قيادة  اأثناء  النقال  الهاتف  ا�صتخدام  للحد من 

الهدف  يعزز  مبا  املرورية  امل�صابقة  مع  املجتمعي  التجاوب 

الأ�صمى من اإقامتها يف تعزيز ال�صراكة املجتمعية.

التحكيم،  جلان  اأن  املرورية  الثقافة  مدير  واأو�صح 

املرور  اأ�صبوع  الفائزين خالل  تكرمي  ويتم  نتائجها  �صت�صدر 

املقام يف الفرتة من 8-12 مار�س اجلاري.

بن  علي  ال�صمالية  حمافظ  �صرح 

اأن  الع�صفور،  عبداحل�صني  ال�صيخ 

النظام الغذائي املتوازن واأمناط ال�صلوك 

ومتطلبات  معايري  بني  من  ال�صحي 

املدن  اعتماد  العاملية يف  ال�صحة  منظمة 

ال�صحية، مبيناً اأن اعتماد »عايل« منوذًجا 

من  عدد  تنفيذ  يتطلب  ال�صحية،  للمدن 

الربامج والأن�صطة ال�صحية والجتماعية 

والثقافية وغريها.

اإطالق  تعتزم  املحافظة  اأن  واأو�صح 

»الرابح  برنامج  من  الثانية  الن�صخة 

ال�صكر«  تناول  و»حتدي  الأكرب« 

وامل�صاركني  عايل  نطاق  على  للم�صاركني 

على نطاق املحافظة ال�صمالية، بالتعاون 

الإر�صالية  م�صت�صفى  مع  وال�صراكة 

ال�صحة،  اأ�صدقاء  وجمعية  الأمريكية 

اإطار  يف  ياأتي  الربنامج،  اأن  اإىل  م�صرياً 

احلياة  و�صلوك  باأمناط  التوعية  تعزيز 

الزائد  خ�صارة  اأن  معترباً  ال�صحية، 

�صحة  على  اإيجابياً  ينعك�س  الوزن  من 

و�صالمة ج�صم الإن�صان.

جاء ذلك خالل الجتماع التح�صريي 

والذي  الربنامج  من  الثانية  للن�صخة 

عقده املحافظ بح�صور علي طرادة مدير 

واإيل�س  العامة،  والعالقات  الت�صويق 

الإر�صالية  مب�صت�صفى  التمري�س  رئي�س 

الأمريكية، والدكتورة كوثر العيد رئي�س 

ال�صعد،  واأريج  ال�صحة،  اأ�صدقاء  جمعية 

ومي �صويطر، ع�صوا اجلمعية.

وخالل الجتماع، مت بحث ومناق�صة 

وما  الربنامج  من  الأوىل  الن�صخة  نتائج 

بجانب  للم�صاركني،  مكا�صب  من  حققه 

للن�صخة  والتن�صيق  التعاون  اآلية  بحث 

الثانية، حيث مت التفاق على فتح قنوات 

ت�صجيل 10 م�صاركني من اجلن�صني على 

نطاق  على  ومثلهم  عايل،  اأهايل  نطاق 

باقي مدن وقرى املحافظة، والتفاق على 

تتجاوز  للرابحني  جوائز   8 تخ�صي�س 

اآلف دينار، يح�صدها »الرابح  قيمتها 3 

الأكرب« الأول والثاين من الرجال والن�صاء 

من عايل ومن باقي مدن وقرى املحافظة.

حمافظ »ال�صمالية«: تعزيز الأمناط وال�صلوك ال�صحي من متطلبات املدن ال�صحية

»اجلمارك« تنظم ور�صة لتطوير نظام الأحكام امل�صبقة يف الت�صنيف

بتوجيه من رئي�س اجلمارك ل�صتكمال تنفيذ التزامات 

ملنظمة  التجارة  ت�صهيل  اتفاقية  لبنود  البحرين  مملكة 

التجارة العاملية، وحتت رعاية ال�صيخ تركي بن دعيج اآل 

خليفة مدير عام الإدارة العامة للتخطيط وال�صئون الإدارية 

اجلمركي،  التدريب  معهد  يف  اختتمت  اجلمارك،  ب�صئون 

يف  امل�صبقة  الأحكام  نظام  لتطوير  الوطنية  العمل  ور�صة 

اإدارة بناء القدرات  الت�صنيف واملن�صاأ وذلك بالتن�صيق مع 

�صئون  منت�صبي  من  مب�صاركة  العاملية،  اجلمارك  مبنظمة 

اجلمارك ووزارة ال�صناعة والتجارة وال�صياحة.

اخلا�صة  الحتياجات  حتليل  الور�صة،  خالل  ومت 

مبملكة البحرين مع تطور نظام الأحكام امل�صبقة للت�صنيف 

لتنفيذ  والعملية  النظرية  اجلوانب  ذلك  يف  مبا  واملن�صاأ، 

برنامج الأحكام ال�صابقة، بهدف تعزيز القدرات املوؤ�ص�صية 

جمارك  يف  العمل  منوذج  وتطوير  املجالت  هذه  يف 

البحرين.

املن�صاأ  قواعد  خبرية  قدمتها  التي  الور�صة  وتخللت 

العاملية  اجلمارك  مبنظمة  التعرفة  وخبرية  عزام،  ميتي 

ملياء افريقي، عرو�س حول الإر�صادات والتطبيقات العملية 

والبنية  التعرفة  بت�صنيف  املتعلقة  الت�صخي�س  واأدوات 

امل�صبقة  الأحكام  برنامج  واإدخال  املن�صاأ،  لأعمال  التحتية 

ملنظمة اجلمارك العاملية.

https://www.alayam.com/alayam/local/845221/News.html
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ال�صحة: الوحدات املتنقلة جتمع 

1200 عينة للقادمني من اإيران يف فرباير
�شخ�ص،   1200 فح�ص  عن  ال�شحة  وزارة  اأعلنت 

وذلك عن طريق الوحدات املتنقلة للفح�ص املجهزة وفق 

املعايري الطبية املعتمدة، �شمن عملية الفح�ص اليومية 

اإيران يف  للعائدين من  لفريو�ص كورونا )كوفيد-19( 

يف  الفريو�ص  تف�شي  عن  اإيران  اإعالن  قبل  فرباير  �شهر 

اأو عن  مدنها، والذين قاموا بالت�شال على الرقم 444 

الفح�ص  مواعيد  جلدولة  الإلكرتوين  الت�شجيل  طريق 

لهم، والتاأكد من �شالمتهم وخلوهم من الفريو�ص.

واأظهرت نتائج العينات �شالمة 600 �شخ�ص ممن 

الكورونا  والتاأكد من خلوهم من فريو�ص  مت فح�شهم، 

)كوفيد-19(، فيما يتم العمل على اإظهار باقي النتائج 

املخربية للعينات التي مت جمعها حتى الآن.

عن  اليومية  الفح�ص  عملية  بـ»اأن  الوزارة  واأفادت 

معاينة  يف  م�شتمرة  للفح�ص  املتنقلة  الوحدات  طريق 

�شهر  خالل  اإيران  يف  كانوا  ممن  العائدين  املواطنني 

اإيران  اإعالن  فرباير اجلاري، والذين دخلوا اململكة قبل 

منهم  العينات  وجمع  مدنها،  يف  الفريو�ص  تف�شي  عن 

على  حفاًظا  وذلك  الفح�ص،  مواعيد  جدولة  بح�شب 

�شحتهم و�شالمتهم و�شالمة املواطنني واملقيمني«.

 الرميحي: امل�صاب ال�صعودي بكورونا 

عرب اجل�صر قبل تف�صي املر�ض باإيران

ال�صلمان: 49 اإ�صابة حتى الآن بكورونا واثنتان فقط تتلقى العالج 

وزيرة ال�صحة: خطوات البحرين حظيت باإ�صادة منظمة ال�صحة العاملية 

متام اأبو�شايف:

 

لفريو�ص  للت�شدي  الطبي  الوطني  الفريق  اأعلن 

كورونا عن اأن 1200 عينة قد اأخذت من مواطنني عادوا 

من ايران خالل �شهر فرباير املا�شي حيث مت النتهاء من 

نتائج 600 عينة منها والتي جاءت �شلبية.

موؤمتر  يف  ال�شالح  فائقة  ال�شحة  وزيرة  وقالت 

�شحفي عقدته م�شاء اأم�ص بح�شور ع�شو الفريق الوطني 

الطبي للت�شدي لفريو�ص كورونا مناف القحطاين وع�شو 

الفريق جميلة ال�شلمان اأن اأعداد امل�شابني يف البحرين هي 

اأي  اأم�ص الول ومل ت�شهد  اأعلنت يوم  49 م�شاًبا والتي 

ارتفاع، لفتة اإىل اأن جميع احلالت امل�شابة هي يف و�شع 

طبي م�شتقر. 

بني  مبا�شر  تعاون  وجود  على  الوزيرة  واأكدت 

الإمارات  ودولة  ال�شعودية  العربية  واململكة  البحرين 

العربية املتحدة ملواجهة هذا الفريو�ص، لفتة اإىل اأن جميع 

دعم جهود  اأجل  من  كر�شت جهودها  قد  الدولة  وزارات 

الفريق الطبي، معتربة اأن الكوادر الطبية البحرينية قد 

ال�شاعة  مدار  على  تعمل  حيث  وكفاءتها  جدارتها  اأثبتت 

وبروح وطنية، و�شددت الوزيرة على اأن البحرين دولة 

اإىل  لفتة  دولية،  منظمات  وب�شهادة  الأوبئة  من  خالية 

التعاون الكبري مع منظمة ال�شحة العاملية التي اطلعت 

اململكة  اتخذتها  التي  واخلطوات  التقارير  كافة  على 

للتعامل مع هذا التحدي العاملي، والتي قوبلت باحرتام 

واإ�شادة. 

اأن  على  القحطاين  اأكد  الأيام  اأ�شئلة  على  رد  ويف 

1200 عينة تخ�شع حالياً للفح�ص من جمموع 2292 

�شخ�ص عادوا من اإيران خالل �شهر فرباير املا�شي، حيث 

جاءت نتائج 600 عينة منها �شلبية فيما ينتظر النتهاء 

من فح�ص بقية العينات.

وتوقع القحطاين يف رده لـ»الأيام« عن زيادة قريبة 

يف قائمة الدول التي �شيتم و�شع حتذيرات حيال ال�شفر 

اإليها نتيجة لرتفاع اأعداد الإ�شابات بني �شكانها.

اأن  على  اليام  على  ردها  يف  ال�شلمان  اأكدت  فيما 

للفريق  ق�شوى  اأولوية  ت�شكل  الطبية  الكوادر  حماية 

الكوادر الطبية بكيفية  الطبي، حيث مت تدريب وتوجيه 

حماية اأنف�شهم من خطر انتقال العدوى اليهم.

ويف رد على �شوؤال اأكدت وزيرة ال�شحة على تن�شيق 

العطلة  الرتبية والتعليم فيما يخ�ص  م�شتمر مع وزارة 

اأ�شبوعني منذ �شباح الربعاء  املدر�شية التي منحت ملدة 

املا�شي، ويف �شوؤال حول ال�شغط على هاتف رقم 444 

اإلكرتونًيا  الت�شجيل  اإمكانية  اإطالق  اأن  القحطاين  اأكد 

املخ�ش�ص  الفح�ص  ت�شجيل  رقم  على  ال�شغط  خفف  قد 

بن�شبة 50% وقل�ص فرتة النتظار بالن�شبة للمت�شلني. 

ويف �شوؤال حول اإعادة مواطنني خارج البحرين اأكد 

القحطاين على اأن الفريق الطبي يعمل وفق ال�شرتاتيجية 

التي و�شعت وهي زيادة الطواقم الطبية من اأجل ا�شتقبال 

املزيد من املواطنني الذين �شيتم اإعادتهم من اخلارج. 

فيما اأكدت وزيرة ال�شحة على ان ع�شرات احلافالت 

اململكة وتاأخذ عينات دون اي  الطبية تتنقل بني مناطق 

معوقات بل ب�شكل �شل�ص. 

ا  ويف رد على �شوؤال اأكدت ال�شلمان على اأن 12 �شخ�شً

الذين غادروا العزل يوم ام�ص الول هم ا�شخا�ص كانوا 

يف ايران ومت عزلهم طبًيا وثبت خلوهم من الإ�شابة.

اأن  الإعالم  �شوؤون  وزير  الرميحي  حممد  بن  علي  اأكد 

ال�شعودية  العربية  اململكة  اأعلنت  الذي  ال�شعودي  املواطن 

اإىل  و�شل  قد  »كورونا«،  بفريو�ص  اإ�شابته  ال�شقيقة 

ال�شعودية عرب البحرين قبل تفعيل الإجراءات امل�شّددة يف 

جميع منافذ اململكة، وقبل اأن تعلن اإيران تف�شي الفريو�ص 

يف مدنها.

تلفزيونية  مقابلة  خالل  الإعالم،  �شوؤون  وزير  واأ�شاد 

الإخبارية، بالتعاون امل�شتمر  اأجرتها معه قناة »العربية« 

بني مملكة البحرين واململكة العربية ال�شعودية يف خمتلف 

املجالت، معرًبا عن تاأييد البحرين لالإجراءات الحرتازية 

امل�شجد  املعتمرين وزوار  ال�شعودية حلماية  اتخذتها  التي 

التن�شيق  ا�شتمرار  موؤكًدا  »كورونا«،  فريو�ص  من  النبوي 

حل�شرة  ال�شامية  امللكية  للتوجيهات  تنفيًذا  البلدين  بني 

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

املفدى؛ ملا فيه خري و�شالح اململكتني ال�شقيقتني.

اأن  على  املقابلة  خالل  الإعالم  �شوؤون  وزير  و�شدد 

انت�شار  ملنع  البحرين  مملكة  اتخذتها  التي  الإجراءات 

الفريو�ص يف اململكة كانت ا�شتباقية ولقت ا�شتح�شان كثري 

املجتمع،  يف  العامة  ولل�شحة  لهم  حماية  املواطنني؛  من 

هي  البالد  يف  عنها  املعلن  احلالت  جميع  اأن  اإىل  م�شرًيا 

اإيران بطرق غري مبا�شرة، ول  البحرين من  حالت دخلت 

وجود لفريو�ص كورونا داخل اململكة.

على  بالتاأكيد  املقابلة  الإعالم  �شوؤون  وزير  واختتم   

ب�شكل  وت�شري  للجميع  مفتوحة  البحرين  مملكة  منافذ  اأن 

للقادمني  م�شددة  اإجراءات  من  اململكة  تتخذه  وما  طبيعي، 

اإىل البالد ت�شتهدف القادمني من مناطق موبوءة فقط.

وزير 

الإعالم

يا�شمني �شاهني:

ال�شالمية  باجلمهورية  عالقون  بحرينيون  نا�شد 

ب�شرورة  املعنية  اجلهات  املا�شي  فرباير  منذ  اليرانية 

بهم  ال�شبل  تقّطع  بعد  اإيران  من  اإجالئهم  يف  الإ�شراع 

بها،  املحيطة  الدول  واأغلب  اإيران  بني  الطريان  ووقف 

وتعّذر اخلروج منها.

»الأيام«  مع  ات�شالت  يف  امل�شافرون  واأ�شاد 

بالإجراءات التي تقوم بها احلكومة لتجنيب اململكة من 

خماطر »كورونا«، موؤّكدين امتثالهم لأي اإجراءات عزل 

�شّحي بعد عودتهم، اإّل اأن بقاءهم يف اإيران اأ�شبح �شعًبا 

وجود  تعّذر  مع  منهم  الكثري  اأموال  نفدت  اأن  بعد  جًدا 

حتويالت مالية بني البحرين واإيران.

وقال املواطنون باأّن الأو�شاع ال�شحية ال�شعبة يف 

اأ�شبحت  بـ»الكورونا«  الإ�شابة  حالت  وتزايد  اإيران 

باتوا حبي�شي  اأغلبهم  واأّن  القلق لهم،  الكثري من  ت�شّبب 

الغرف.

�صفرة عالج.. والأدوية نفذت

وقالت املواطنة زينب اإّنها و�شلت يف م�شهد بتاريخ 

اإثر  م�شهور  عيون  طبيب  ملتابعة  املا�شي  فرباير   20

ازمة  ولكن  العني،  يف  حاد  للتهاب  اختها  تعر�ص 

فرتة  انتهاء  رغم  م�شهد  يف  عالقني  جعلتهم  الطريان 

عالجهم لتوؤخر عودتهم املقررة يف الثامن والع�شرين من 

فرتة  لق�شاء  م�شتعدين  نكن  وقالت»مل  املا�شي.  ال�شهر 

اطول فقد انتهت رحلتنا العالجية، وا�شبحنا يف ماأزق 

خ�شو�شا بعد نفاذ ادويتي فانا اعاين من مر�ص مزمن 

اخ�شى  انني  بيد  منتظم  ب�شكل  ادويتي  لتناول  واأحتاج 

من  خوفا  اخلارج  اىل  والذهاب  الفندق  من  اخلروج 

ا�شابتنا بالكورونا«.

�صافرنا قبل اأّية حتذيرات

لل�شياحة  �شافرت  انها  امل�شافرات  احدى  وقالت 

ال�شفر، ومل تكن حتمل �شوى  اإحدى مكاتب  الدينية مع 

م�شروف جيب ب�شيط لأن املكتب يتكّفل بجميع الوجبات 

واملوا�شالت.

للبحرين  نرجع  اأن  املفرت�ص  من  »كان  واأ�شافت 

وحني  ال�شفر،  من  اأ�شبوعني  بعد  فرباير   25 بتاريخ 

اخلارجية  وزارة  من  حتذير  اأي  هناك  يكن  مل  �شافرنا 

ب�شاأن الذهاب لإيران ب�شبب كورونا، ولكن ح�شلت هذه 

التداعيات ومّت واإيقاف الطريان بني اإيران واأغلب الدول 

املحيطة، واحلمدهلل مكتب ال�شفر تكّفل بتوفري �شكن بديل 

املوقف  هذا  على  م�شكور  وهو  الأكل،  اإىل  بالإ�شافة  لنا 

النبيل الذي لن نن�شاه له«.

م�صجونون يف الغرف.. خائفون

قالت اإحدى املواطنات باأّنها �شافرت من اأجل اإجراء 

عملية جتميل يف الأ�شبوع الأّول من �شهر فرباير املا�شي، 

ال�شفر  اأي حتذيرات من  واأ�شافت »مل يكن حينها هناك 

اإىل  بنف�شه  �شيلقي  من  واإّل  بكورونا،  متعلقة  لإيران 

التهلكة؟!«.

متكفاًل  كان  معه  �شافرُت  الذي  »املكتب  وتابعت 

باملوا�شالت فقط، وحجز الفندق كان عن طريق و�شيط 

الحتياطية  الأموال  بع�ص  اأح�شرنا  واحلمدهلل  اآخر، 

للعالج، وقد حجزنا الآن يف اأ�شواأ الفنادق اأنا وزوجي، 

زوجي  يخرج  ول  الطعام،  يف  الكفاف  حياة  ونعي�ص 

غرفة  يف  حمبو�شون  فنحن  فقط،  الطعام  لإح�شار  اإّل 

الفندق، وخائفون جًدا من نفاذ اأموالنا قبل اإجالئنا، ومن 

اإ�شابتنا بالفايرو�ص«.

مكتب �صفريات: حتّملنا فوق طاقتنا

م�شئول يف احد مكاتب ال�شفر وال�شياحة البحرينية 

مع  حقيقي  ماأزق  يف  »نحن  قائال  املو�شوع  على  علق 

امل�شافرين الذين يحّملنا بع�شهم م�شوؤولية اإرجاعهم باأي 

طريقة رغم تقّطع ال�شبل«.

ال�شتثنائي  الو�شع  يقدروا  مل  »كثريون  وا�شاف 

الذي وقعنا فيه، يف حني ان املو�شوع خارج عن ارادتنا«، 

الت�شهيالت  توفري  يف  جهدا  ناأُل  مل  اننا  »رغم  متابعا 

توفري  حتملنا  حيث  اخلا�شة  نفقتنا  وعلى  مل�شافرينا 

فنادق ل�شكنهم وتكفلنا بوجباتهم الغذائية«.

اخلارجية  وزارة  بتزويد  قام  املكتب  باأن  وذكر 

العالقني والبالغ عددهم 93 م�شافرا  امل�شافرين  باأ�شماء 

تابعني للمكتب، واأّنهم بانتظار التحرّكات الالزمة.

واأ�شار اىل ان املكتب ا�شطر اىل حتمل خ�شائر كبرية 

فنادق  تاأجري  طريق  عن  وذلك  احل�شبان  يف  تكن  مل 

وحتمل  احلجوزات  مبالغ  اعادة  على  عالوة  للعالقني 

ذلك  اىل  ا�شف  رحالتهم،  امللغية  امل�شافرين  تعوي�ص 

وعدم  امل�شافرين  اهايل  من  النف�شي  لل�شغط  حتملهم 

م�شوؤيل  �شيطرة  عن  اخلارج  احلايل  للو�شع  تقديرهم 

املكاتب. وذكر ان هناك حمالت �شفر قد ا�شبحت م�شئولة 

والزمت  اليوم  مدار  على  غذائية  وجبات  توفري  عن 

من  اأكرث  حتميلها  مايعني  وهو  �شكنية  فنادق  بتاأجري 

طاقتها وم�شوؤوليتها خ�شو�شا ان بع�ص احلمالت لديها 

قرابة 300 م�شافر عالقني.

ات�صلوا لـ»الأيام« و�صردوا ق�ص�صهم ومعاناتهم

»عالقون« ينا�صدون بت�صريع اإجالئهم من اإيران: نفدت اأموالنا

تـــــعـــــاون بـــــني الـــبـــحـــريـــن والــــ�ــــصــــعــــوديــــة والإمـــــــــــــــارات ملــــواجــــهــــة الـــفـــرو�ـــض

اأثنت على �صرعة ال�صتجابة وتنوع التدابر الحرتازية

»املر�صد حلقوق الإن�صان« ت�صيد باإجراءات مواجهة »كورونا«
حلقوق  املر�شد  جمعية  اأ�شادت 

التي  املخل�شة  الوطنية  الإن�شان باجلهود 

يبذلها فريق البحرين على مدار ال�شاعة يف 

)كوفيد-19(  الكورونا  فريو�ص  مواجهة 

خمتلف  مب�شاركة  احتوائه،  على  والعمل 

والإعالمية  والطبية  الأمنية  الكوادر 

من  اتخذته  وما  املتخ�ش�شة  واملجتمعية 

اإجراءات احرتازية ووقائية ملنع انت�شاره 

داخل مملكة البحرين.

حلقوق  املر�شد  جمعية  واأكدت 

قبل  من  امل�شتمر  الإ�شراف  اأن  الإن�شان 

بن  �شلمان  الأمري  امللكي  ال�شمو  �شاحب 

الأعلى  القائد  العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد 

الوزراء  جمل�ص  لرئي�ص  الأول  النائب 

ال�شف  ووحدة  بالتكاتف  �شموه  ودعوة 

الطماأنينة  ن�شر  يف  كبري  ب�شكل  �شاهمت 

املبذولة  الوطنية  باجلهود  اجلميع  لدى 

من قبل اجلهات املخت�شة لتنعم البحرين 

ب�شحة و�شالمة املواطنني واملقيمني. 

علي  حم�شن  قال  ال�شدد،  هذا  ويف 

حلقوق  املر�شد  جمعية  رئي�ص  الغريري 

من  يعد  ال�شحة  يف  احلق  اإن  الإن�شان 

مملكة  يف  للمجتمع  الأ�شا�شية  املقومات 

الد�شتور،  عليه  ن�ص  ملا  وفًقا  البحرين 

ارتباًطا  يرتبط  اأ�شا�شًيا  حًقا  يعد  اأنه  كما 

وثيًقا بحقوق الإن�شان، وهو ما اأّكدت عليه 

الدولية،  واملواثيق  ال�شكوك  من  العديد 

العهد  من   )122( املادة  ما جاء يف  منها 

القت�شادية  باحلقوق  اخلا�ص  الدويل 

مبوجبه  والذي  والثقافية  والجتماعية 

اأجل  من  الالزمة  التدابري  الدول  تتخذ 

واملتوطنة  الوبائية  الأمرا�ص  من  الوقاية 

وكذلك  ومكافحتها،  وعالجها  واملهنية 

تاأمني  �شاأنها  من  التي  الظروف  تهيئة 

اخلدمات الطبية والعناية للجميع يف حالة 

املر�ص، منوًها باأن ذلك كله متحقق عرب ما 

اململكة من جهود عززت من  به من  تقوم 

موقعها ال�شحي اإقليمًيا ودولًيا، اإىل جانب 

ما نراه اليوم من ت�شخري املوارد كافة من 

اأجل تعزيز ال�شحة العامة و�شمان �شحة 

و�شالمة املواطنـني واملقيـمـني. 

ال�شتجابة  ب�شرعة  الغريري  واأ�شاد 

على  والتدابري  الإجراءات  وتنوع  للحدث 

م�شتوى الدولة، من خالل ر�شد ومتابعة 

جميع منافذ اململكة وامل�شت�شفيات واملراكز 

والو�شوح  ال�شفافية  واعتماد  ال�شحية 

مبداأً ملواجهة هذا الفريو�ص، وكذلك وقف 

املوظفني  جلميع  الب�شمة  بنظام  العمل 

وا�شتبدالها بك�شوف التوقيع والن�شراف، 

وتعليق الدرا�شة يف اجلامعات واملدار�ص 

وحدات  بتوفري  مروًرا  الأطفال،  وريا�ص 

الدول  العائدين من  طبية متنقلة لفح�ص 

املخ�ش�شة  الأماكن  وجتهيز  املوبوءة 

احرتازية  كاإجراءات  ال�شحي  للحجر 

حلماية الأفراد، ف�شاًل عن ن�شر املعلومات 

وجلميع  اللغات  مبختلف  التوعوية 

الر�شمية  املوؤ�ش�شات  يف  والأعمار  الفئات 

التوا�شل  وال�شحف والتلفزيون وو�شائل 

الجتماعي.

املر�شد  جمعية  رئي�ص  واأ�شاف 

عزز  التحدي  هذا  اأن  الإن�شان  حلقوق 

مدى  وبني  الوطنية  امل�شوؤولية  ح�ص  من 

الوعي الذي يتمتع به املواطنني واملقيمني 

تعاونهم  حيث  من  البحرين  مملكة  يف 

والتزامهم بتطبيق الإر�شادات والتعليمات 

التوعوية ال�شادرة من اجلهات الر�شمية، 

املغلوطة  املعلومات  انتــ�شار  ومــنع 

التي قد ت�شكل خطــورة مماثلــة لنت�شار 

العديد  رغبــة  مبيًنا  نف�شه،  الفريو�ص 

والأفراد  املدين  املجتمع  موؤ�ش�شات  من 

للحد من  الأمامية  ال�شفوف  للتطــوع يف 

انت�شار الفايرو�ص.
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كثرية هي الكلمات يف معاجم اللغات، وبع�ض من تلك الكلمات هي التي ال يفي 

تعريفها بالوعي الذهني ملعانيها، فا�شتيعاب املعنى غري ال�شعور باملعنى، وفقه 

اأثر الكلمات، فالكلمات بذاتها و توزيع حروفها لي�شت �شوى �شور  الكلمات غري 

جمردة من اأ�شماء واأو�شاف واأفعال، وهذا هو الذي تعلمناه يف املدار�ض، وظننا 

بعلم  وفخورين  را�شني  وكنا  معانيها،  يف  وتفقهنا  الكلمات  طبيعة  تعلمنا  اأننا 

اأ�ض احل�شارة،  اللغة، واللغة هي  العلم يف  )ناق�ض( تعلمناه، وبه ت�شلقنا �شلم 

وهي تربط االإن�شان باالإن�شان ب�شبكة معقدة من الر�شوم الهجائية واملعاين. كثرية 

وجدانًيا  ا�شتيعاًبا  وافًيا،  ا�شتيعاًبا  ا�شتيعابها  ي�شتحيل  التي  الكلمات  تلك  هي 

دون االإح�شا�ض باأثر تلك الكلمات، ملكة الفكر ت�شاهم يف فهم الكلمات وهي عارية 

من االأثر، بينما ملكة ال�شعور باأثر الكلمات هي التي تك�شو عظم الكلمات حلمها 

هيئتها  كامل  يف  وُتَقدَِّمها  وطعمها،  رائحتها  الكلمات  من  وت�شتخل�ض  و�شحمها 

حاله  عن  وي�شاأله  امل�شت�شفى  يف  ا  مري�شً �شخ�ٌض  يزور  عندما  معانيها.  وكمال 

ومر�شه، ويجيبه املري�ض، فاإن ا�شتيعاب كلمة »املر�ض« ال يت�شاوى بني ال�شائل 

واملجيب، فال�شائل يعي الكلمة جمردة، �شورة بني �شور الكلمات، مبدًيا �شيًئا من 

القلق على املري�ض، بينما املري�ض يعي الكلمة بوقعها وواقعيتها، الكلمة بوقعها 

وواقعيتها هي نب�ض احلياة يف الكلمة، بينما الكلمة مبعناها املجرد لي�ض �شوى 

متثال ال حياة فيه. كيف ميكن الإن�شان اأن ي�شتوعب املعنى الواقعي والوقع الفعلي 

بالن�شبة لكلمة »جوع«،  االأمر  باالأمل؟ كذلك  اإن مل يكن قط قد �شعر  »اأمل«  لكلمة 

و»غي�ض«  و»حقد«  و»ح�شد«  و»غ�شب«  »اأمل«  بكلمة  وقعها  يرتبط  كلمة  وهي 

الكلمات  هذه  كل  �شلبية«،  »مفاهيم  حتمل  التي  الكلمات  من  وغريها  و»قهر«، 

يعي�ض  اجلائع  بينما  باجلوع،  قط  ي�شعر  مل  من  ي�شتوعبها  ال  باجلوع  املرتبطة 

علم  يف  الفقيه  معناها.  بكامل  االأدرى  فهو  نتائجها،  من  ويعاين  وفعلها  اآثارها 

يرقى  ال  »جوع«  لكلمة  ا�شتيعابه  فاإن  اجلوع،  قر�شه  قد  قط  يكن  مل  اإن  اللغة، 

يفتح  وهذا   !!! اجلائع  احليوان  اأو حتى  اجلاهل،  اجلائع  ا�شتيعاب  م�شتوى  اإىل 

نافذة على مو�شوع اآخر اأكرث تعقيًدا، وهو اال�شتيعاب مبلكة الفطرة، عند االأحياء 

ي�شعنا  ال  منعطف  وهو  الطبيعة،  وقوانني  احلياة  �شرورات  جميعها، مبقت�شى 

الدخول فيه الأنه مو�شوع بحثي وا�شع عميق قائم بذاته... 

ا من مولدها وال ميكننا معرفة  ق�شة االإن�شان، وهي ق�شة ح�شارة نعرف بع�شً

التاريخ، وهي  الب�شري ويف �شجالت  العقل  مداها ومنتهاها، خمزونة يف ذاكرة 

مر�شومة ب�شور الكلمات ويف نحت ال�شخور، ق�شة �شخمة وهي يف تنام م�شتمر 

ق�ش�ض  من  جملة  و�شخامتها  بعظمتها  وهي  والنهار،  الليل  عقارب  تعاقب  مع 

تتدرج من ب�شيطة اإىل معقدة، ومن ق�شرية ال تعدو ب�شع كلمات وطويلة حتملها 

ال  ما  املعاين  كمال  كلماتها  ب�شيطة حتمل  ق�شرية  ق�شة  وُربَّ  واملجلدات،  الكتب 

يحمله كتاب. ومن الق�ش�ض الق�شرية الب�شيطة هي تلك التي حتكي عالقة عابرة 

بنب اإن�شان واإن�شان بحبكة ال�شوؤال واجلواب، خا�شة اإذا كان ال�شائل يف واٍد غري 

وادي املجيب، وتتعارك معاين الكلمات بينهما، وتدخل الق�شة بال�شوؤال من باب 

وتخرج باجلواب من باب اآخر.

وعندنا بني الق�ش�ض ق�شة، هي ق�شة طفلة جائعة واأحد املارة التقى بها وهي 

وبني  واحد،  وجواب  واحد  �شوؤال  حدود  تعدو  ال  كلها  والق�شة  ال�شارع،  جتوب 

ُل اللغة  مِّ ال�شوؤال واجلواب ذاك البون ال�شا�شع الذي مالأ الفراغ بينهما مبعان حُتَ

وزر معانيها والعالقات بني النا�ض وزر خمازيها. 

طفلة �شبه عارية ت�شرتها اأ�شمال بالية هي باملجاز اخلجول ف�شتان، وقدماها 

مل تكونا حافية بل عارية، ج�شمها هزيل يئن ب�شمت من اجلوع، جتوب ال�شارع 

ذهاًبا واإياًبا، كانت جتوب ال�شارع ال تلوي اإال على �شيء واحد، وعيونها تائهة ال 

تريد اأن ترى اأي �شيء غري ذاك ال�شيء الواحد، ومعدتها هي التي كانت حا�شرة 

واالإن�شاين،  وال�شيكولوجي  والف�شيولوجي  البيولوجي  كيانها  كامل  يف  واعية 

اأدنى كلل،  باإ�شرار وثبات دون  الناطقة تردد كلمة واحدة وحيدة تكررها  وهي 

وكاأنها ترتل اآية من الذكر احلكيم، وهي »اخلبز«، كانت ترتل »اآية اخلبز«. 

دغدغه  اإن�شان  جمرد  اأو  ميداين  باحث  اأو  �شحفي  املارة،  اأحد  ا�شتوقفها 

الف�شول...

�شاألها: »اأنت م�شلمة اأو م�شيحية؟«...

)�شوؤال وقح وم�شتفز، ولكن الطفلة، من موقع وعي املعاناة التي فيها اأجابت، 

وهي تبلع على م�ش�ض �شيم احلماقة وجرح اال�شتفزاز، وابت�شامة ده�شة غا�شبة 

ارت�شمت على وجهها(... 

قالت: »اأنا جائعة«!!! 

�شامت:  با�شم  ب�شوؤال  ال�شوؤال  يجيب  عيونها،  من  �شرًرا  كان  حالها  ول�شان 

وما �شانك بديني ومذهبي؟ فديني االآن، ويف ذات االآن، هو »اخلبز«، فاخلبز هو 

متهكمة، غري  �شاخرة  ابت�شامة  حالها  ل�شان  على  �شفتيها  وت�شيف  اجلائع،  دين 

م�شتجدية وال م�شتعطفة، مت�شائلة: اأنا اأتاأمل من طعنات اجلوع وح�شرتك ت�شاألني 

املرامي بني  بكلها وكمالها وتباعد  الق�شة  اأنتمي وكاأنك حتاكمني...  دين  اأي  اإىل 

�شخو�شها ال تتعدى ال�شوؤال واجلواب.

ال�شوؤال كان عن انتماء الطفلة اإىل اأية عقيدة دينية، واجلواب كان عن احلالة 

املزرية للطفلة يف واقع اجتماعي قبيح اأفرزته عالقات اجتماعية غري متكافئة وال 

اأن اجلواب مل ي�شِف ف�شول  متعادلة وال متوازنة وبالنتيجة غري من�شفة، رغم 

ال�شائل، اإال اأنه اأعطى ال�شائل در�ًشا يف فقه ال�شعور لكلمة »اجلوع« وهي تخرج 

باأنني من ثغر طفلة جائعة، كلمة »جوع« كانت يف القامو�ض الذهني عند ال�شائل، 

)االأ�شياء  الطافحات  مرور  الذهن  عرب  متر  الكلمات  كبقية  جمردة  كلمة  وكانت 

الطافحة( على �شطح مياه النهر، ال اأثر وال تاأثر، ولكنه عندما �شمع اأنينها، من ثغر 

ا من معانيها التي  جائعة ياأكلها غول اجلوع، ناأمل اأن يكون �شعوره قد تيقن بع�شً

متتد من التجريد اإىل التاأثري... 

»اجلائع« ت�شريف من »اجلوع« وهكذا التعريف يف قواعد اللغة والقوامي�ض، 

ولكن يغيب منها جدلية االأثر بني احلرمان من اخلبز واالإن�شان، وما ينتج عنهما 

ولكنها  ذكرها،  من  واملعاجم  القوامي�ض  تتحفظ  »اجلائع«  اإىل  م�شافة  �شفة  من 

تنطق يف بع�ض من الروايات االإن�شانية وعلى راأ�شها رواية »البوؤ�شاء« لل�شاعر 

الفرن�شي العظيم فيكتور هوغو الذي اأ�شبغ على اجلائع البائ�ض �شفة املع�شومية 

التي ترقى على وتتخطى مقت�شيات احل�شانة و�شروطها، املع�شومية بواقعيتها 

كل  من  تعفيه  ومع�شوميته  مع�شوم،  اجلائع  الغيبي.  بلونها  ولي�ض  الدنيوية 

الواجبات، الأنه جمرد من اأب�شط احلقوق، حق الطعام من اأجل البقاء، فمع�شوميته، 

خارج ذاته، تتخطى كل الت�شريعات وحتى مبادئ االأخالق، اإالاّ �شريعة ال�شراع من 

اأجل البقاء، وهذه ال�شريعة هي ملك ميينه الوحيد، فلي�ض عنده ما يخ�شره �شوى 

هذه ال�شريعة اخلالدة خلود احلياة. والإ�شكات �شراخ اجلوع الذي يزلزل ذاته قد 

توعز اإليه �شريعة ال�شراع من اأجل البقاء اإىل ال�شرقة والقتل، اأو بيع النف�ض اإن 

كان املعرو�ض للبيع يكتمل بال�شراء، وهو مع كل هذه املوبقات اأ�شرف من نبالء 

اأن حق الطعام قد حرم عليه فاإن اجلرمية ت�شبح حًقا من  الت�شريفات... وطاملا 

حقوقه، وهذه هي املع�شومية املطلقة بكامل اأبعادها الواقعية، والبادئ يف خلق 

اجلوع اأظلم من جرم اجلائع... ومتتد هذه املع�شومية اإىل مدى العالقة بني اجلائع 

والدين، فهو بذاته ويف ذاته ولذاته )اأبعاد �شيكولوجية يف الفل�شفة الوجودية( 

االأول واالأوىل واالأبدى فيما تبقى  اأن »اخلبز« هو هدفه  اأي دين طاملا  معفي من 

التفكري يف  عقله يف  يطيعه  اأن  من  اأعجز  فهو  احلياة.  التنف�ض يف  هواء  من  له 

�شيء غري اخلبز ومن اأن تطاوعه اأطرافه على ال�شجود والركوع وطول الوقوف، 

وجوعه �شوم اأم�ض واأ�شد من �شوم العبادات، وهو �شوم الليل والنهار، �شوم 

من �شروق اإىل �شروق ومن غروب اإىل غروب، وفتات اخلبز اإن اأتت فهي يف حلظة 

من �شاعات اليوم تاأبى على اجلائع الوعي بكنه الوقت، واجلوع يلتهم فتات اخلبز 

اخلبز  وحتى  للكلمات،  املعاين  تكتمل  وهنا  اخلبز،  رائحة  اجلائع  ي�شم  اأن  قبل 

معناه خمتلف بني اجلائع وال�شبعان، فكيف مبعاين »اجلوع« و»االأمل«... اإذا كان 

معاجم  فاأين  ياأكله!!!  عن خبز  يبحث  اجلائع  فاإن  يعبده،  اإله  عن  يبحث  التائه 

اللغة من كل هذه املعاين؟
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�ضعيد احلمد

اأبعــاد

حممد كمال
عجز املعاجم اأمام بع�ض الكلمات

كيف ميكن لإن�ضان اأن ي�ضتوعب املعنى 

الواقعي والوقع الفعلي لكلمة »اأمل«

وزارة الداخلية بكوادرها املتميزة عملت على 

ن�ضر الثقافة الأمنية والقرتاب من املواطنني

عبدالرحمن الرا�ضد

كورونا بني 

ال�ضمعة وال�ضالمة

من  خوًفا  العامل  عماّ  الذي  الفزع  لعل 

للحكومات  در�ض  امل�شتجد  كورونا  وباء 

واأن  وال�شحة،  ال�شيا�شة  بني  التفريق  يف 

تتطلب  مرتابطة  �شل�شلة  الب�شر  �شالمة 

البيئة  وثقافة حماية  وال�شفافية  التعاون 

و�شحة املجتمع. حيث ال ميكن لكل دولة 

قد  التكتم  واأن حماوالت  بذاتها،  مكافحته 

مواجهة  يف  الف�شل  انت�شاره.  يف  تت�شبب 

اخلطر االآن �شتالم عليه احلكومات مع اأنه 

وباء جديد. ويزيد الغ�شب عودة روايات 

املوؤامرة التي تدعي اأن الفريو�ض اأفلت من 

لالأ�شلحة  م�شت�شفى  يف  ع�شكري  خمترب 

مع  عقود،  منذ  ترتدد  اأقوال  البيولوجية، 

فاالأوبئة  فريو�شي.  خطر  يظهر  مرة  كل 

ومع  الزمن،  قدمي  منذ  الب�شر  �شاحبت 

و�شائل االنتقال واالت�شال والعبث البيئي 

تعاود  اأن  املتوقع  من  الب�شري  والتزايد 

الهجمات الفريو�شية الب�شر، دون اأن تكون 

هناك حاجة اإىل اأن ن�شدق يقيًنا اأنها عمل 

هارب  خمتربي  منتج  اأو  مدبر،  ع�شكري 

مثل اأفالم اخليال العلمي.

عندما  احلكومات  تالم  اأن  ميكن 

على  ال�شيا�شية  �شمعتها  تقدم  اأو  تت�شاهل 

ال�شرطة  اإن  ويقال  مواطنيها،  �شالمة 

وين  يل  الطبيب  ا�شتدعت  ال�شينية 

على  ووباّخته  للخطر،  نباّه  من  اأول  ليانغ 

امل�شتجد.  كورونا  من  املحذرة  ت�شريحاته 

حملها،  يف  حتذيراته  اأن  ات�شح  لالأ�شف 

وهو نف�شه مات م�شاًبا بالفريو�ض اجلديد.

من  اأكرث  العامل  االأوبئة  عت  رواّ لطاملا 

االأخبار  الطبيعية.  والكوارث  احلروب 

انت�شار  اإن  تقول  االآن  حتى  اجليدة 

ال�شني.  يف  مرة  الأول  تباطاأ  العدوى 

لغة  اختفت  اأكرث  ال�شورة  ات�شاح  ومع 

توجه  كانت  التي  واالنتقاد  ال�شخرية 

اإجراءات  اأن  من  وال�شيا�شيني،  لالإعالم 

جتارية  وحيل  بارانويا  واملقاطعة  العزل 

لي�شت  االنفلونزا  هذه  واأن  فيها،  مبالغ 

عليه.  ال�شيطرة  ميكن  اآخر  مر�ض  �شوى 

ت�شارعت اأخبار اكت�شاف م�شابني يف نحو 

الوفيات  وت�شاعفت  العامل،  دول  ن�شف 

ال�شابق،  كورونا  وفيات  جتاوزت  باأرقام 

املفرت�ض،  �شياقها  يف  االأزمة  وو�شعت 

التهاون معه،  وباء خطري، وال ميكن  هذا 

احلماية،  و�شائل  اأق�شى  اتخاذ  من  بد  وال 

مهما كانت �شعبة وحمرجة يف العالقات 

الدولية.

ب�شبب كورونا، الرئي�ض �شي جينبينغ 

زعامة  توليه  منذ  مهمة  اأخطر  يواجه 

كامريات  مع  �شنوات.   7 قبل  ال�شني 

النا�ض  ال�شارع وحياّا  اإىل  التلفزيون خرج 

املر�شى  وزار  الطبية  الكمامة  مرتدًيا 

حرارته  درجة  وقا�ض  امل�شت�شفى،  يف 

يرحب  اأن  ميكننا  نا�شًحا  للنا�ض  وقال 

التقبيل  اإىل  احلاجة  دون  ببع�ض  بع�شنا 

وامل�شافحة.

حالة الهلع اأخطر من املر�ض، لكن كل 

باالأ�شواأ،  ال�شاعة  مدار  على  تاأتي  االأخبار 

يف  اثنني  من  اأقل  الوفيات  ن�شبة  اأن  مع 

املائة فقط بني امل�شابني. �شبب اخلوف اأنه 

يوجد  وال  الوقاية،  مينح  عقار  يوجد  ال 

 3 يف  حتدث  والوفاة  للم�شابني،  عالج 

اأ�شابيع من االإ�شابة بالفريو�ض.

طبيعية  نتيجة  ال�شعبي  الغ�شب 

للعجز واخلوف، ويف حال ا�شتمر العجز 

ولقاحات  عالجات  اكت�شاف  عن  العلمي 

خالل االأ�شهر القليلة املا�شية، فاإن الو�شع 

�شي�شبح معقًدا حتى على م�شتوى عالقات 

اقت�شادية،  انهيارات  حتدث  قد  الدول. 

اإىل  احلكومات  و�شتلجاأ  مدين،  وع�شيان 

من  واحلد  املقاطعة،  اإجراءات  من  مزيد 

مناطق  وعزل  التجاري،  والتبادل  ال�شفر، 

واملواد  املعدات  نفاد  مع  كاملة،  �شكانية 

لكورونا  االأوىل  ال�شحية  ال�شني  الطبية. 

امل�شتجد تعاين من نق�ض االأ�شرة، وحاجة 

ولن  الطبية،  الكمامات  اإىل  املعاجلني 

لنجدة  م�شتعدة  دول  العامل  يف  توجد 

حكومة  كل  الأن  نظًرا  امل�شابة،  الدول 

اأن  خ�شية  االأ�شواأ،  ال�شيناريو  يف  تفكر 

يتف�شى املر�ض يف �شمائها. وكما نرى فاإن 

يف  قا�شية  خطوات  اإىل  جلاأت  احلكومات 

�شبيل منع انت�شار املر�ض بعزل امل�شابني 

عن االأ�شحاء، كما يحدث يف مدينة ووهان 

اليابانية،  املياه  ال�شفينة يف  اأو  ال�شينية، 

كمبودي.  ميناء  يف  اأخرى  �شفينة  وكذلك 

هذا هو الواقع القا�شي ال�شامن للبقاء.

عن ال�شرق االأو�شط

وزير الداخلية وو�ضام الأمري نايف

بحرينية  �أمنية  لقامة  مينح  بارزة  عربية  �أمنية  بقيادة  �رتبط  و�سام 

م�سهوٍد لها بالكفاءة و�الن�سباط.

فالو�سام يحمل ��سم �الأمري نايف بن عبد�لعزيز رحمة �هلل عليه، رجل 

وقائد �الأمن �لعربي �لذي كان من �أبرز �ملبادرين لو�سع ��سرت�تيجية �الأمن 

�لعربي بهدف �ملحافظة على �الأمن و�ال�ستقر�ر �لعربي، وتعزيز �لتعاون 

�مل�سرتك بني �لقياد�ت �الأمنية �لعربية ل�سالح �أمن �ملو�طن �لعربي، وتاأ�سي�س 

�أر�ٍس �سلبة من �ملناخ �الآمن و�ملطمئن �لذي  بيئة جمتمعية م�ستقرة على 

ي�سكل يف كل جمتمع ح�ساري قاعدة �لعمل و�لتنمية.

�آل خليفة وزير  بن عبد�هلل  ر��سد  �ل�سيخ  �ليوم ملعايل  و�لو�سام مينح 

�لد�خلية �لذي ت�سهد له �لبحرين بحنكته وحكمته وباأفقه �لفكري و�لثقايف 

يف �إد�رة �أ�سعب �الأزمات ومو�جهة �أكرب �لتحديات �لتي �سهدناها وجتاوزنا 

بحمد �هلل بوجود �الأمن من حولنا ببث �لطماأنينة ويعزز �ل�سر�كة �ملجتمعية 

قيادته  فرتة  عبد�هلل طو�ل  بن  ر��سد  �ل�سيخ  معايل  رفعها  �لتي  و�لوطنية 

لوز�رة �لد�خلية مبا �أ�ساع مفهوم �مل�سوؤولية �ملجتمعية.

وهو مفهوم ح�ساري متقدم حر�س »بوعبد�هلل« خالل عمله ويف جميع 

لقاء�ته وحو�ر�ته وت�سريحاته على �لدعوة له �إمياناً و�قتناعاً باأن �ل�سر�كة 

�ملجتمعية يف معادلة �الأمن و�ال�ستقر�ر تتحقق من خالل حتويل هذ� �ملفهوم 

للمجتمع، وهذ� ما  �حل�ساري �إىل ممار�سة يومية وباعتباره �سلوكاً عاماً 

جنح فيه معاليه باحلو�ر و�الإقناع و�للقاء بكافة �أبناء �ملجتمع وفتح ف�ساء 

فكان  �ملفهوم  هذ�  عزز  متميز  ثقايف  وبوعي  �سدر  ب�سعة  معهم  �حلو�ر 

�لتعاون عنو�ناً من عناوين �ملرحلة.

ومعايل وزير �لد�خلية وهو يتو�سح �ليوم بو�سام �الأمري نايف لالأمن 

�لعربي ُيويل مزيد�ً من �الهتمام مب�ساألة �مل�ساركة و�حل�سور يف �لق�سايا 

معاليه  يعتربها  �لتي  �لعربية  �الأمنية  باملنظومة  لالرتقاء  �لعربية  �الأمنية 

�إحدى ركائز �لتنمية �لعربية �لعامة، فاالأمن و�ال�ستقر�ر �ملجتمعي �أ�سا�س 

من �أ�س�س �لتنمية �لتي نتطلع لها عربياً ونحر�س عليها.

وو�سام �الأمري نايف لالأمن �لعربي حني مينح وحني تتو�سح به قيادة 

�لد�خلية  وزر�ء  �جتماع  ويف  �لعربي  �الأمن  مظلة  حتت  بحرينية  �أمنية 

�لعرب، �إمنا يعك�س يف �أحد جو�نبه نظرية �الأمن �لعربي �مل�سرتك بني جميع 

�أطر�فه من �ملحيط �إىل �خلليج، فاالأمن د�ئرة و��سعة و�حدة و�حلفاظ عليها 

و��ستقر�رها بقوة و�سالبة ينعك�س على كل عا�سمة ومدينة عربية، فاالأمن 

حلقة و�حدة مت�سلة ببع�سها �لبع�س.

و�لتاريخ �الأمني »�ل�ُسرطي« يف �لبحرين تاريخ ممتد �إىل بد�يات ن�ساأة 

وتاأ�سي�س �لدولة �حلديثة مطالع �لقرن �ملا�سي، كما وميتد �إىل �أبعد من ذلك 

مما �أ�س�س تر�كمات تاريخية مهمة يف �لوعي باالأمن �ملجتمعي �لعام، ومما 

�ساهم يف �إنتاج وعي جمتمعي متعاون لرت�سيخ �الأمن على مد�ر �لزمن يف 

هذه �لبالد ويف حميطها ويف كل ما يعنيها �أمنياً.

�لثقافة  ن�سر  على  مبكًر�  عملت  �ملتميزة  بكو�درها  �لد�خلية  ووز�رة 

ببث  كانو�  �أينما  �ملو�طنني  �إىل  و�لو�سول  �القرت�ب  على  ود�أبت  �الأمنية 

�لتي ت�ساهم يف  �ملختلفة  �ل�سحفية  �الإذ�عية و�لتلفزيونية و�ملو�د  �لرب�مج 

ومطلعة جيد�ً  �ملجتمعية  �ل�سر�كة  بدورها يف  ملمة  قاعدة جمتمعية  خلق 

على �لقو�نني و�الأنظمة، وحري�سة على �أمن �لوطن و�ملو�طن ومتعاونة �إىل 

�أبعد �حلدود يف هذ� �ل�ساأن.

�إن  �أقول  �أن  �أ�ستطيع  عاماً  �أربعني  من  �أكرث  منذ  وكاإعالمي خم�سرم 

وز�رة �لد�خلية طو�ل هذه �لعقود كانت ذ�ت ح�سور فّعال يف كل منا�سبة، 

باالإ�سافة �إىل دورها يف ن�سر وبث �لثقافة �الأمنية يف مد�رها �لو��سع.

�سخ�سياً  يتبنى  وهو  �لد�خلية  وزير  عبد�هلل  بن  ر��سد  �ل�سيخ  ولعل 

م�سروع �ل�سر�كة �ملجتمعية و�لوطنية يف كل ما يخ�س �الأمن و�ال�ستقر�ر 

يرتقي بوعٍي مدرو�ٍس بدور �ملو�طن يف تعزيز �الأمن و��ستقر�ر �لوطن مبا 

ينعك�س �إيجاباً على بنائه مل�ستقبله وم�ستقبل �أبنائه، فاالأمن و�ال�ستقر�ر هو 

�ملظلة �لو��سعة لكل م�سروع فردي وجماعي.

وو�سام �الأمري نايف لالأمن �لعربي هو و�سام لكل بحريني وبحرينية 

�سارك يف ن�سر �الأمن و�حلر�س يف ��ستقر�ر بالدنا مبا ي�ستطيع ومبا يقدر 

عليه ال�سيما و�أن هذ� �لو�سام �ملهم يتعلق يف ذ�ت �لوقت باالأمن �لعربي 

عامًة.

و�أخري�ً، بوعبد�هلل �سهادتي فيك ويف عطائك �ستبدو »جمروحة«، فقد 

عا�سرتك منذ �أن دخلت �ل�سلك �لع�سكري يافعاً ومازلت معطاًء لهذ� �لوطن، 

وو�سحوك بو�ساح و�ساٍم كبري ت�ستحقه معاليك.
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عوا�صم - وكاالت:

دقت الوكالة الدولية للطاقة الذرية »ناقو�س اخلطر« حول 

اإيران النووي، وطلبت منها »تو�صيحات« حول من�صاأة  برنامج 

غري مدرجة، وفق ما قال مديرها العام رافايل ماريانو غرو�صي 

لـ)فران�س بر�س(، الثالثاء.

واأ�صاف غرو�صي املوجود يف باري�س للقاء الرئي�س اإميانويل 

ماكرون »اأدق ناقو�س اخلطر«. وتابع قائالً »يجب على اإيران اأن 

التو�صيحات  لتوفري  الوكالة  مع  اأو�صح  بطريقة  التعاون  تقرر 

يف  م�صّنع«  يورانيوم  »اآثار  على  العثور  اإىل  م�صرًيا  الالزمة«، 

طهران يف نوفمرب 2019. ويف وقت �صابق، قال دبلوما�صيون، 

الذرية  للطاقة  الدولية  الوكالة  اإن  رويرتز،  اأفادت  ما  بح�صب 

مع  االإيراين  النووي  االتفاق  تراقب  التي  املتحدة  لالأمم  التابعة 

القوى الكربى تعتزم اإ�صدار توبيخ و�صيك لطهران لتقاع�صها عن 

ال�صماح بدخول موقع اأو اأكرث من املواقع املهمة.

وت�صدر الوكالة التي ت�صرف على االتفاق النووي املربم يف 

عام 2015 والذي رفع العقوبات الدولية املفرو�صة على طهران 

عن  ف�صلية  تقارير  النووية،  اأن�صطتها  على  قيود  فر�س  مقابل 

الربنامج النووي االإيراين لدولها االأع�صاء.

وقت  يف  التاليني  الف�صليني  التقريرين  اإ�صدار  املقرر  ومن 

دبلوما�صيون  قال  االتفاق،  اإبرام  منذ  االأوىل  للمرة  لكن  الحق، 

ينتقد  منف�صل  تقرير  اإ�صدار  اليوم  نف�س  يف  تعتزم  الوكالة  اإن 

اإيران على عدم تعاونها ب�صكل عام وتقاع�صها عن ال�صماح بدخول 

املواقع ب�صكل خا�س. كما اأو�صح دبلوما�صي من دولة يف جمل�س 

دولة   35 ي�صم  الذي  الذرية  للطاقة  الدولية  الوكالة  حمافظي 

العامة هي: هناك م�صوؤول جديد يف املن�صب«، يف  اأن »الر�صالة 

اإ�صارة اإىل مدير عام الوكالة اجلديد االأرجنتيني رافائيل جرو�صي 

املتحدة  الواليات  منها  دول  من  بدعم  اأكتوبر  يف  انتخب  الذي 

والربازيل. ويقول دبلوما�صيون اإن جرو�صي ت�صلم مهام من�صبه 

يوكيا  الياباين  الذرية  للطاقة  الدولية  الوكالة  رئي�س  وفاة  بعد 

اأمانو الذي �صغط على اإيران لل�صماح بالو�صول ب�صكل اأ�صرع اإىل 

املواقع التي تهم الوكالة، مع جتنب مواجهة ايران علًنا.

وقال دبلوما�صي اأوروبي »�صيكون التقرير الثاين حول ق�صايا 

ال�صمانات املرتبطة باملواقع التي مل تتمكن الوكالة من الو�صول 

اإليها. نعلم بوجود حالتني، لكننا ال نعرف ما اإذا كانت الوكالة 

�صتقدمها  التي  التو�صيات  اأن  واأ�صاف  )التقرير(«.  يف  �صت�صع 

الوكالة مل تت�صح بعد.
اآبادة التي ك�سف عن موقع نووي اإيراين �سري فيها

مط�لبة �إي�ه� بـ»تو�شيح�ت« حول من�ش�أة غري مدرجة

�لوك�لة �لدولية للط�قة تدق »ن�قو�س �خلطر« حول برن�مج �إير�ن �لنووي

عوا�صم - وكاالت:

اأعلنت بكني اأنها �صرت�صل طائرة اإىل طهران 

بهم  تقطعت  الذين  مواطنيها  اإجالء  اأجل  من 

اإثر تف�صي فريو�س كورونا فيها،  ال�صبل هناك، 

يف مفارقة تعك�س تردي االأو�صاع ال�صحية يف 

اإيران.

ال�صينية  تاميز«  »غلوبل  �صحيفة  وذكرت 

الناطقة باالإجنليزية، نقال عن موظفي ال�صفارة 

 200 ب�صعة  الطائرة  اأن  طهران،  يف  ال�صينية 

اإىل  الثالثاء  الحق  وقت  يف  �صت�صل  مقعد 

العا�صمة االإيرانية.

للطالب  �صتعطى  االأولوية  اأن  واأ�صافت 

بوؤرة  الدينية،  قم  مدينة  يف  يدر�صون  الذين 

فريو�س »كورونا« يف اإيران.

ال�صني  بني  التجارية  الرحالت  وتوقفت 

�صلة  توجد  وال  الفريو�س،  تف�صي  مع  واإيران 

مطاري  يف  تتمثل  ثالثة،  جهة  عرب  اإال  بينهما 

مو�صكو اأو بانكوك.

االإيراين،  ال�صحة  اأعلن نائب وزير  اىل ذلك 

بفريو�س  االإ�صابة  حاالت  عدد  ارتفاع  الثالثاء، 

كورونا اإىل 2336، م�صرًيا اإىل اأن عدد الوفيات 

بلغ 77.

اإيران اإىل بوؤرة لفريو�س كورونا  وحتولت 

منطقة  »كوفيد 19«، يف  با�صم  اأي�صا  املعروف 

الإ�صابة  م�صدًرا  كانت  حيث  االأو�صط،  ال�صرق 

كثريين يف االإقليم بهذا الفريو�س، الذي ي�صبب 

التهاًبا رئوًيا حاًدا.

للحكومة  اليومية  االإعالنات  ورغم 

االإيرانية، اإال اأن التقارير الغربية ت�صدد على اأن 

لي�صت حقيقية،  عنها يف طهران  املعلن  االأعداد 

احلقيقي،  الرقم  »اإخفاء«  تتعمد  ال�صلطات  واأن 

لتجنب اإثارة الذعر.

التلفزيون  وياأتي ارتفاع احلاالت فيما نقل 

منا�صدته  خامنئي  علي  الزعيم  عن  االإيراين 

لوقف  ال�صلطات  بتو�صيات  االلتزام  االإيرانيني 

االإ�صابات  عدد  وارتفعت  كورونا.  عدوى 

اإىل  العامل  يف  امل�صتجد  كورونا  بفريو�س 

90914 بينها 3116 وفاة يف 76 بلًدا، بح�صب 

اإىل  ا�صتناًدا  بر�س«  »فران�س  و�صعتها  ح�صيلة 

م�صادر ر�صمية، الثالثاء.

تردي الأو�ساع ال�سحية يف اإيران ب�سبب تف�سي فريو�س كورونا

يف مف�رقة تعك�س تردي �لأو�ش�ع �ل�شحية.. �ل�شني جتلي رع�ي�ه� من �إير�ن

تركيا - رويرتز:

اأ�صقطت تركيا طائرة حربية للحكومة 

�صوريا  غرب  �صمال  الثالثاء يف  ال�صورية 

االأ�صابيع  يف  القتال  حدة  ا�صتدت  حيث 

مبواجهة  ينذر  مما  املا�صية،  القليلة 

مبا�صرة بني القوات الرتكية والرو�صية يف 

املعركة الدائرة حول اآخر منطقة خا�صعة 

ل�صيطرة املعار�صة ال�صورية امل�صلحة.

�صورية  حربية  طائرة  ثالث  وهذه 

حملة  يف  االأحد  منذ  تركيا  ت�صقطها 

ال�صوري  الرئي�س  قوات  �صد  مت�صاعدة 

الع�صو بحلف  تركيا  االأ�صد. وتدعم  ب�صار 

يف  امل�صلحة  املعار�صة  االأطل�صي  �صمال 

القوية  حليفته  على  االأ�صد  يعتمد  حني 

رو�صيا.

ب�صاأن  مبوقفها  رو�صيا  ومت�صكت 

يف  االإرهاب  حماربة  �صّمته  ما  ا�صتمرار 

املحافظة الواقعة �صمال غربي �صوريا.

الرو�صي  اخلارجية  وزير  وقال 

موؤمتر  خالل  الثالثاء،  الفروف،  �صريغي 

�صحايف مع نظريه الفنلندي يف هل�صنكي 

اإن بلده »لن يكف عن حماربة االإرهاب يف 

اأزمة  حل  اأجل  من  ال�صورية  اإدلب  منطقة 

الهجرة يف اأوروبا«.

املهاجرين،  مت�صل مبلف  �صعيد  على 

اعتربت وزارة الدفاع الرو�صية اأن البيانات 

ال�صادرة عن تركيا والدول الغربية ب�صاأن 

تدفق الالجئني واالأزمة االإن�صانية يف اإدلب 

اأفادت  ما  بح�صب  وقالت  �صحيحة.  غري 

من  »عدد  الرو�صية:  اإنرتفاك�س  وكالة 

منذ  تركيا  اإىل  �صوريا  من  احلدود  عربوا 

بداية العام ال يتجاوز 35 األف �صخ�س«.

وت�صبب القتال من اأجل ال�صيطرة على 

اأزمة  حدوث  يف  ال�صورية  اإدلب  حمافظة 

تكون  اأن  املتحدة  االأمم  تخ�صى  اإن�صانية 

االأ�صواأ من نوعها منذ بدء احلرب االأهلية 

ال�صورية قبل ت�صعة اأعوام وذلك مع جتمع 

اأكرث من مليون الجئ �صوري على احلدود 

الرتكية منذ دي�صمرب.

االأمني  وكيل  لوكوك  مارك  وقال 

االإن�صانية  لل�صوؤون  املتحدة  لالأمم  العام 

لل�صحفيني عند نقطة �صحن اإمدادات االأمم 

»االحتياجات  تركيا  جنوب  يف  املتحدة 

طغت على املوارد يف عملية االإغاثة هذه. 

�صيء  واأول  �صيء  كل  من  للمزيد  نحتاج 

املال«.

�حلرب يف �شوري�.. تركي� ورو�شي� 

تقرتب�ن من �لدخول يف مو�جهة مب��شرة

العراق - وكاالت:

بع�س  اأن  العراق  يف  املخابرات  جهاز  اعترب 

التي تداولتها و�صائل االإعالم حول رئي�س  الت�صريحات 

م�صطفى  ال�صيد  العراقي،  الوطني  املخابرات  جهاز 

الكاظمي، توؤذي البالد وتهدد ال�صلم االأهلي، يف رد على 

كتائب حزب اهلل العراقية دون اأن ي�صميها.

بها  يقوم  التي  الوطنية  »املهمات  اأن  بيان  يف  واأكد 

لي�صت خا�صعة للمزاجات ال�صيا�صية، وال تتاأثر باتهامات 

العراق  اإيذاء  باطلة ي�صّوقها بع�س من ت�صول له نف�صه 

�صعب  م�صالح  اإىل  ت�صتند  بل  االأمنية،  اأجهزته  و�صمعة 

العراق االأبّي وحجم وقيمة الدولة العراقية يف املنطقة 

والعامل«.

اإىل ذلك، �صّدد على حقه يف املالحقة القانونية »لكل 

اتهامات باطلة ت�صر  الراأي لرتويج  من ي�صتخدم حرية 

العراق  اأمن  بالعراق وب�صمعة اجلهاز وواجباته بحفظ 

و�صالمة �صعبه«.

عوا�صم - وكاالت:

اأكد مدير منظمة ال�صحة العاملية تيدرو�س اأدهانوم، 

كورونا،  فريو�س  مع  بنجاح  التعامل  يتم  اأنه  الثالثاء، 

الفًتا اإىل اأنه جرى ا�صتبعاد خطر احتمال تطور كورونا 

لوباء.

وقال يف املوؤمتر ال�صحايف اليومي للمنظمة ملتابعة 

تطوير  على  العمل  جاٍر  اإنه  كورونا،  فريو�س  تطورات 

عدد من اللقاحات ملواجهة خطر كورونا.

لكنه اأ�صاف اأن معدالت الوفاة ب�صبب كورونا اأعلى 

من تلك التي حتدث ب�صبب االإنفلونزا، الفًتا اإىل اأن هناك 

اأزمة قائمة ب�صبب النق�س يف املواد الطبية التي ت�صاعد 

يف مواجهة الفريو�س.

وت�صري اآخر ح�صيلة اإىل اأن اأكرث من 3000 �صخ�س 

اأنحاء  يف  األًفا   90 قرابة  اأ�صيب  فيما  بالوباء،  توفوا 

العامل، بح�صب تعداد لوكالة فران�س بر�س وفًقا مل�صادر 

ر�صمية.

خم�بر�ت �لعر�ق.. »ت�شريح�ت حزب �هلل توؤذي �لبالد وتهدد �ل�شلم«  �ل�شحة �لع�ملية: يتم �لتع�مل بنج�ح مع فريو�س »كورون�«

�إخب�رية 18www.alayam.com
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 القائد العام يتسلم التقرير 
السنوي لـ»الخدمات الطبية الملكية«

اس��تقبل القائد الع��ام لقوة دفاع 
البحرين، المش��ير الركن الش��يخ 
خليفة ب��ن أحم��د آل خليفة، في 
القي��ادة العام��ة صب��اح الثالثاء، 
قائ��د الخدمات الطبي��ة الملكية، 
اللواء بروفيس��ور الشيخ خالد بن 
عل��ي آل خليف��ة، ال��ذي ق��دم له 
التقرير السنوي للخدمات الطبية 

الملكية لعام 2019.
بقائ��د  الع��ام  القائ��د  ورح��ب 
الخدمات الطبي��ة الملكية، مثنيًا 
على التطور المس��تمر بالخدمات 
الطبي��ة الملكي��ة م��ن الناحي��ة 
الصحية والعالجية بفضل الجهود 
الكبيرة من قبل جميع منتس��بي 

الخدمات الطبية الملكية.

 القائد العام يستقبل رئيس االدعاء 
العسكري في القوات المسلحة السعودية

استقبل القائد العام لقوة دفاع 
البحرين، المشير الركن الشيخ 
خليفة بن أحمد آل خليفة، في 
رئيس  الثالثاء،  العامة  القيادة 
القوات  العس��كري في  االدعاء 
المس��لحة بالمملك��ة العربية 
الس��عودية الش��قيقة، العميد 
الركن عواض الثمالي، ومدير 
الدراسات والبحوث في القوات 
المس��لحة بالمملك��ة العربية 
الس��عودية، المقدم هاجد بن 
فيحان العتيب��ي، بحضور وزير 
ش��ؤون الدفاع، الفريق الركن 
عب��داهلل بن حس��ن النعيمي، 
الفريق  األركان،  هيئة  ورئيس 
الركن ذياب بن صقر النعيمي.
وخالل اللقاء رحب القائد العام 
برئيس االدعاء العس��كري في 
بالمملكة  المس��لحة  الق��وات 

العربية الس��عودية الش��قيقة 
والوف��د المراف��ق له، مش��يدًا 
األخوي��ة  العالق��ات  بعم��ق 
الت��ي  والمتمي��زة  الوطي��دة 
البحري��ن  مملك��ة  ترب��ط 

الس��عودية  العربية  بالمملكة 
الشقيقة.

دي��وان  مدي��ر  اللق��اء  حض��ر 
القي��ادة العامة، الل��واء الركن 
حس��ن محمد س��عد، ورئيس 

رئي��س  العس��كري،  القض��اء 
العس��كرية،  التمييز  محكم��ة 
اللواء حقوقي الدكتور يوس��ف 
راش��د فليفل، وع��دد من كبار 

ضباط قوة دفاع البحرين.

 الرئيس المصري ملتقيًا 
 وزير الخارجية: عالقات 

أخوية وثيقة مع البحرين

أش��اد الرئيس المص��ري عبدالفتاح السيس��ي، بمتان��ة العالقات 
األخوي��ة الوثيقة التي تربط بين جمهورية مصر العربية ومملكة 
البحرين، وم��ا تتميز به من خصوصية ومودة، وما تش��هده من 

نماء وتقدم على كافة األصعدة.
ج��اء ذلك، أثناء اس��تقباله ف��ي القاه��رة الثالثاء، وزي��ر الخارجية 
د.عبداللطي��ف الزيان��ي، الذي نقل إليه رس��الة خطية من حضرة 
صاح��ب الجاللة المل��ك حمد بن عيس��ى آل خليف��ة، ملك البالد 
المف��دى، ح��ول تعزيز العالق��ات األخوية الوطيدة بي��ن البلدين 

الشقيقين.
ونق��ل وزير الخارجي��ة إلى الرئيس المصري تحي��ات جاللة الملك 
المفدى وتمنيات��ه الطيبة له بدوام الصحة والعافية، ولجمهورية 

مصر العربية الشقيقة المزيد من المنعة والعزة واالزدهار.
وكلف الرئيس عبدالفتاح السيسي، وزير الخارجية بنقل تحياته إلى 
جالل��ة الملك المفدى، وتمنياته لمملك��ة البحرين بدوام التقدم 
واالزده��ار، كما هنأ الرئي��س المصري، الزياني بمناس��بة تعيينه 

وزيرًا للخارجية، متمنيًا له دوام التوفيق والنجاح.
من جانب��ه، أعرب الزياني عن اعتزاز مملكة البحرين بالمس��توى 
المتقدم للعالق��ات األخوية التاريخية مع جمهورية مصر العربية، 
مؤكدًا حرص البلدين الش��قيقين وس��عيهما المتواصل للمضي 
بمختل��ف أوج��ه التع��اون الثنائي آلف��اق أرحب بما يع��ود بالخير 

والمنفعة على بلديهما وشعبيهما الشقيقين.
وثمن الدور االس��تراتيجي والمح��وري لجمهورية مص��ر العربية 
في حفظ األمن والس��لم واالس��تقرار على الصعيدي��ن اإلقليمي 
والدولي، وفي دعم القضايا العربية في مختلف المحافل الدولية، 
وما تحققه مسيرتها التنموية المستدامة من تقدم وتطور ونتائج 

طيبة لصالح الشعب المصري الشقيق.
وحضر اللقاء وزير خارجية جمهورية مصر العربية س��امح شكري، 
وس��فير مملك��ة البحرين المعين ل��دى جمهورية مص��ر العربية 

ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية هشام الجودر.

 حميدان: إدماج 126 من ذوي
العزيمة في منشآت »الخاص« بـ2019

أك��د وزير العم��ل والتنمية االجتماعي��ة، جميل حمي��دان، أن الوزارة 
تح��رص على دع��م فئ��ة ذوي العزيمة، لمواصل��ة عطائهم من أجل 
االندماج التام في المجتمع، والمش��اركة اإليجابي��ة في بناء الوطن، 
فض��اًل ع��ن االهتم��ام بتوظيفهم ف��ي الوظائف التي تالئ��م طبيعة 
إعاقاته��م، حي��ث تم ف��ي هذا الش��أن إدماج 126 ش��خصًا من ذوي 

العزيمة في مختلف المهن بمنشآت القطاع الخاص العام 2019.
جاء ذلك خالل اس��تقباله، ألحد الكفاءات الش��ابة م��ن ذوي العزيمة، 
والناش��ط في األعمال التطوعية، محمد الموس��وي، حيث تناول أبرز 
إنجازاته ومش��اركاته في مواقع التواصل االجتماعي، وس��عيه لنش��ر 

اإليجابية في المجتمع.
وأوض��ح الوزير، أن اإلعاقة ال تمنعه من ممارس��ة حيات��ه الطبيعية، 
حي��ث أصر عل��ى تعلم قيادة الس��يارة، والتحق بالجامعة الس��تكمال 

دراسته األكاديمية في مجال اإلعالم.
وأشاد حميدان بعزيمة وطموح الموس��وي، باعتباره نموذجًا للشاب 
البحريني المكافح، معربًا عن اعتزازه بإنجازاته ومثابرته، السيما وأن 

اإلعاقة لم توقفه عن المضي قدمًا في حياته العلمية واالجتماعية.
وأكد أن الوزارة، تعمل بشكل مستمر على دعم ورعاية ذوي العزيمة، 

وتوفير كافة التس��هيالت والخدمات التأهيلية والتدريبية والتعليمية 
لمختلف فئات اإلعاقة لتتمكن من االندماج في المجتمع.

 وزير الخارجية: جهود مصر 
ساهمت في حفظ األمن القومي العربي

أش��اد وزير الخارجي��ة د.عبداللطيف الزياني، بالجه��ود الحثيثة التي 
تبذله��ا جمهورية مص��ر العربية في حف��ظ األمن القوم��ي العربي 
وخدمة القضايا العربية واإلس��المية، وما تقوم به من جهد متواصل 
لمكافح��ة اإلرهاب وتعزيز األمن واالس��تقرار، وما تحققه مس��يرتها 

التنموية من تطور ونماء في مختلف المجاالت التنموية.
واجتم��ع الزياني، في مق��ر وزارة الخارجية بمدين��ة القاهرة، الثالثاء، 
مع أخيه وزير خارجية جمهورية مصر العربية الشقيقة سامح شكري، 

متمنيًا لجمهورية مصر العربية الشقيقة دوام التقدم واالزدهار.
وأك��د وزير الخارجية متان��ة العالقات األخوية الوطي��دة بين مملكة 
البحرين وجمهورية مصر العربية في ظل الرعاية الس��امية من لدن 
حض��رة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة، ملك البالد 
المفدى، والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وسعيهما المخلص 
لتعزيز التعاون المشترك في مختلف المجاالت، معربًا عن اعتزازه بما 
تش��هده العالقات بين البلدين الش��قيقين من تط��ور وازدهار على 

األصعدة كافة.
من جانبه، أعرب سامح شكري عن اعتزازه بلقاء وزير الخارجية، مهنئًا 
بالثقة الملكية الس��امية بتعيينه وزيرًا للخارجي��ة، منوهًا بالعالقات 

األخوية الراسخة بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية.
وأك��د تطل��ع ب��الده الدائم لتنمي��ة التع��اون الثنائي بي��ن البلدين 

على مختلف المس��تويات بم��ا يعود بالنفع على البلدين والش��عبين 
الشقيقين، متمنيًا لمملكة البحرين المزيد من التقدم واالزدهار.

وحضر االجتماع س��فير مملكة البحرين المعين لدى جمهورية مصر 
العربي��ة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول هش��ام الجودر، ووكيل 
وزارة الخارجية للشؤون اإلقليمية ومجلس التعاون وحيد سيار، والوفد 
المرافق للوزير، كما حضره من الجانب المصري كبار المسؤولين في 

وزارة الخارجية المصرية.
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 الصالح: استقرار الوضع الصحي 
للمصابين بـ»كورونا« والحاالت جديدة

أكدت وزيرة الصحة فائقة الصالح، أن الحاالت المصابة 
بفي��روس كورونا )كوفيد19( البالغ��ة 49 حالة وضعها 
مس��تقر حتى اآلن، حيث تخض��ع للرعاية الطبية الالزمة 

والمستمرة مبينة أنه ال يوجد إصابات جديدة.
وأش��ارت خ��الل مؤتمر صحف��ي عقده الفري��ق الوطني 
لمكافحة الفيروس مس��اء الثالثاء، في مركز ولي العهد 
للتدري��ب والبحوث الوطني��ة للوقوف على مس��تجدات 
الفيروس وتطورات الحاالت المصابة، إلى وجود تنسيق  
يوم��ي م��ع وزارة التربي��ة والتعلي��م حول مس��تجدات 
الفي��روس. ولفتت، إلى أن تمديد اإلجازة للطلبة يعتمد 
عل��ى دراس��ة الوض��ع حينه��ا، الفت��ة إلى أنه ف��ي حال 
صدر قرار بعودتهم إلى مقاعدهم الدراس��ية ستس��تمر 
متابعته��م واالطمئن��ان عل��ى حالتهم الصحي��ة واتباع 
االحت��رازات الوقائي��ة للحف��اظ على صحته��م.  وبينت 
الصالح، أن التنسيق مستمر مع مختلف الجهات المعنية 
لرفع الطاقة االس��تيعابية لكافة مراحل الفحص والحجر 
والعزل والعالج بالش��كل المطل��وب إلى جانب مضاعفة 
جه��ود تطبيق اإلجراءات االحترازي��ة والتدابير الوقائية 
بحس��ب توصي��ات منظمة الصح��ة العالمي��ة ومجلس 

الصحة الخليجي والمنظمات اإلقليمية.
ورفعت الوزيرة إلى حضرة صاح��ب الجاللة الملك حمد 
بن عيسى آل خليفة عاهل البالد المفدى الشكر والتقدير 
على دعم��ه وتوجيهاته المس��تمرة للحفاظ على صحة 

وسالمة المواطنين والمقيمين في مملكة البحرين.
كم��ا رفعت الش��كر إلى صاحب الس��مو الملك��ي األمير 
س��لمان بن حم��د آل خليفة ول��ي العهد نائ��ب القائد 
األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء، على متابعته 
الحثيث��ة لكافة الجه��ود المبذولة ب��روح فريق البحرين 

الواحد لتعزيز صحة وسالمة الجميع.
وثمنت التنسيق القائم مع األشقاء في المملكة العربية 
الس��عودية ودولة اإلمارات العربي��ة المتحدة وما ترتب 

عليه من إجراءات احترازية إضافية.
ونوهت بدور الفريق الوطني للتصدي لفيروس كورونا، 
برئاس��ة رئيس المجلس األعلى للصح��ة الفريق طبيب 

الشيخ محمد بن عبداهلل آل خليفة.
وأش��ارت الصالح، إلى أن الوضع مس��تقر ولكن التحدي 
مازال قائمًا لمنع انتش��ار الفيروس داخل البحرين، لكن 
بتكاتف وعزم الجميع س��يتم تحقيق األهداف المنشودة 
وهو ما أثبتته الكوادر الطبية والمتطوعين المتقاعدين 

من أطباء وفنيي مختبرات.
من جانب آخر، اس��تعرض استش��اري األمراض المعدية 
بالمستش��فى العسكري وعضو الفريق الوطني للتصدي 
لفي��روس كورون��ا المق��دم طبي��ب من��اف القحطاني، 
التسلس��ل الزمني للق��رارات واإلجراءات الت��ي اتُخذت 
لمكافحة الفيروس في البحري��ن بتوجيهات من اللجنة 
التنس��يقية برئاسة صاحب الس��مو الملكي ولي العهد 
نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء، 
ومتابعة رئيس المجلس األعل��ى للصحة رئيس الفريق 

الوطني للتصدي لفيروس كورونا الفريق طبيب الش��يخ 
محمد بن عبداهلل آل خليفة، منذ توجيه س��موه في 11 
فبراير بتفعيل غرف��ة العمليات لمجابهة الفيروس الذي 

تم بشكل فعلي تفعيلها في 13 فبراير.
وأوض��ح القحطاني أنه ف��ي 14 فبراير، تم تدريب طاقم 
غرف��ة العملي��ات على إج��راءات دليل األزم��ات لإلعالم 
واالتص��ال وخط��ة التوعية الوطني��ة الش��املة ليكون 
التعام��ل اإلعالم��ي بذل��ك جاه��زًا لمواجه��ة التحدي 
بكافة الس��يناريوهات المتوقعة بجانب الحملة الوطنية 
لمكافح��ة الفي��روس ف��ي 19 فبراير من خ��الل مختلف 
وسائل اإلعالم الرسمية وغير الرسمية وبلغات متعددة 
وقد تم تدري��ب العاملين في غرف��ة العمليات واإلعالم 

واالتصال في نفس التاريخ.
وأوض��ح القحطاني، أنه ت��م العمل في الفت��رة من 14 
إلى 18 فبراير على تقييم الجاهزية وإعداد اس��تراتيجية 

وطنية للتعامل مع الفيروس.
ومتابعًة للتسلسل الزمني للقرارات واإلجراءات المتخذة، 
بين القحطاني أنه تم تفعي��ل غرفة العمليات في مطار 

البحري��ن الدول��ي وتفعيل الخط الس��اخن 444 في 20 
فبراير.

كم��ا تم ف��ي 21 فبراي��ر تش��ديد اإلجراءات ف��ي مطار 
البحري��ن الدولي ومنع دخ��ول األجان��ب القادمين من 
ال��دول الموبوءة ذات الخطورة العالي��ة، وتم في نفس 
اليوم تفعي��ل إجراءات الفحص والحج��ر والعزل والعالج 

للقادمين من هذه الدول.
وأش��ار القحطاني إلى أنه تم في الفترة من 22 إلى 24 
فبراير، تجهيز خيمة للفحص وأخذ العينات قرب المطار 

للمسافرين جوًا.
وأوض��ح أنه تم ف��ي 24 فبراي��ر، اإلعالن عن تس��جيل 
أول حالتي إصابة ألش��خاص قادمين عن طريق رحالت 
غير مباش��رة من إيران، مؤكدًا أنه تم تدش��ين عملية 
الفحص المتنقل لفحص العائدين من إيران في مناطق 
س��كنهم وذل��ك من خالل التس��جيل ع��ن طريق الخط 

الساخن أو إلكترونيًا في 29 فبراير.
وبين القحطان��ي أن الفريق الوطني للتصدي للفيروس 
برئاس��ة رئي��س المجلس األعل��ى للصح��ة يعمل وفق 

منهجية ومسارات عمل محددة ومن بينها مسار التعامل 
اإلعالمي الذي يغطي كافة المراحل اعتمادًا على مبادئ 
المبادرة واالستجابة والمصداقية، بجانب مسار التعاون 

الخاص بفريق البحوث والدراسات الدولية.
وأش��ار إلى أن مس��ارات العمل تتلخص ف��ي الرصد من 
خالل الرقم 444 والتس��جيل اإللكتروني، ومتابعة ونقل 
المخالطين، باإلضافة إلى مس��ار اإلشراف على عمليات 
الفحص والحجر والعزل والعالج. وأضاف أن مسار تأمين 
المناف��ذ يت��م عبر آلية خاص��ة بمطار البحري��ن الدولي 
وجس��ر الملك فهد والموانئ بحيث يمنع دخول أي حالة 
مؤك��دة بجانب الحج��ر االحترازي للقادمي��ن من الدول 
الموبوءة. ونوه بأن هناك مس��ار خاص بالمس��تلزمات 
الطبية والموارد بجانب مسار آخر للطب الخاص، كما أن 
العم��ل جاٍر على رفع الطاقة االس��تيعابية للبنية التحتية 
للحجر. وعن مس��تجدات الحاالت المؤكدة والفحوصات، 
أوضح القحطاني أن الع��دد الكلي بلغ 49 حالة مؤكدة، 
47 م��ن الحاالت المؤك��دة ال يتطل��ب وضعها الصحي 
حاليًا تلقي أي أنواع من األدوية، فيما يتلقى اثنان فقط 
األدوي��ة الالزمة للعالج. وأكد أنه تم خروج 12 ش��خصًا 
م��ن الحجر الصح��ي االحت��رازي بعد اس��تكمالهم فترة 
ال��14 يوم��ًا وهي الفترة المطلوي��ة للحجر منذ مغادرة 
الدول��ة الموبوءة مع إعادة إج��راء الفحوصات المخبرية 

للتأكد من خلوهم من الفيروس قبل خروجهم.
وأش��ار القحطاني إل��ى أن الوح��دات المتنقلة للفحص 
جمع��ت حتى اآلن 1200 عينة للقادمين من إيران خالل 
ش��هر فبراير، في حين تم إتم��ام الفحوصات المخبرية 
ل� 600 عينة وجميعها س��ليمة وجاري اس��تكمال فحص 
بقية العينات، مؤكدًا أن الوحدات المتنقلة مستمرة في 

فحص المتبقين حسب جدولة المواعيد.
إلى ذلك قالت استش��ارية األمراض المعدية والباطنية 
بمجمع السلمانية الطبي د.جميلة السلمان، أن 47 حالة 
من المصابين ال يحتاجون لعالج، وهناك مريضين فقط 
ممن يحتاجون إلى رعاية خاصة، مبينة أن الحالتين يتم 
عالجهما باألدوية الخاص��ة بمرض كورونا كونهما من 
أصحاب األمراض المزمنة وعوامل المخاطرة. وأوضحت، 
أن الح��االت المصابة جميع��ا لم تظه��ر عليها أعراض 
الم��رض، ويتم إخضاعه��ا لعدة فحوص��ات للتأكد من 

شفائها وسيتم اإلعالن عن حاالت التشافي قريبًا. 
وبش��أن اإلج��راءات الصحي��ة المتبعة بع��د التأكد من 
ش��فاء المصابين، قالت الس��لمان، إنه ستتم متابعتهم 
واالطمئنان على وضعهم الصحي بصورة مستمرة حتى 

بعد خروجهم من العزل الصحي. 
وأكدت س��لمان، أن العاملين الصحيين وجميع الطواقم 
ت��م تدريبه��م عل��ى التعامل م��ع المرضى والمش��تبه 
بإصابتهم ب� »كورونا«، كما تم توفير كافة المستلزمات 
لحمايته��م من اإلصاب��ة بالعدوى. اذ يت��م اتباع جميع 
التوصي��ات العالمي��ة ح��ول التعام��ل م��ع المصابي��ن 

بالفيروس.

 الرميحي: المصاب السعودي بـ»كورونا« 
وصل البحرين قبل اإلجراءات المشددة

أكد وزير ش��ؤون اإلعالم علي الرميحي، أن المواطن السعودي الذي أعلنت 
المملكة العربية الس��عودية الشقيقة إصابته بفيروس كورونا )كوفيد19(، 
وصل إلى السعودية عبر البحرين قبل تفعيل اإلجراءات المشددة في جميع 

منافذ المملكة، وقبل أن تعلن إيران تفشي الفيروس في مدنها.
وأشاد خالل مقابلة تلفزيونية أجرتها معه قناة العربية اإلخبارية، بالتعاون 
المس��تمر بين مملكة البحري��ن والمملكة العربية الس��عودية في مختلف 

المجاالت.
وأع��رب الرميحي، عن تأيي��د البحرين لإلجراءات االحترازي��ة التي اتخذتها 
الس��عودية لحماية المعتمرين وزوار المس��جد النبوي م��ن فيروس كورونا 
)كوفيد19(، مؤكدًا اس��تمرار التنس��يق بي��ن البلدين تنفي��ذًا للتوجيهات 
الملكية الس��امية لحضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة 

عاهل البالد المفدى لما فيه خير وصالح المملكتين الشقيقتين.
وش��دد الوزي��ر، عل��ى أن اإلج��راءات التي اتخذته��ا مملك��ة البحرين لمنع 
انتش��ار الفيروس في المملكة كانت اس��تباقية والقت استحسانًا كثيرًا من 
المواطني��ن حماية لهم وللصحة العامة في المجتمع، مش��يرًا إلى أن جميع 
الح��االت المعلن عنها في البالد هي حاالت دخلت البحرين من إيران بطرق 

غير مباشرة، وال وجود لفيروس كورونا )كوفيد19( داخل المملكة.
وأك��د الرميحي، أن منافذ مملكة البحرين مفتوحة للجميع وتس��ير بش��كل 
طبيع��ي، وما تتخ��ذه المملكة من إجراءات مش��ددة للقادمي��ن إلى البالد 

تستهدف القادمين من مناطق موبوءة فقط.

زهراء حبيب

 استمرار التنسيق لرفع الطاقة 
االستيعابية لمراحل الفحص والحجر

 الوضع مستقر والتحدي مازال قائمًا 
لمنع انتشار الفيروس داخل البحرين

 القحطاني: مسار خاص بالمستلزمات 
الطبية وآخر للطب الخاص في المنافذ

 العمل جاٍر على رفع الطاقة 
االستيعابية للبنية التحتية للحجر

 إكمال الفحوصات المخبرية 
لـ 600 عينة وجميعها سليمة

 ال إصابات جديدة خالل 24 ساعة 
وحالتان تتلقيان العالج الخاص بالفيروس 

 جميلة السلمان: 
الحالتان المصابتان تعانيان أمراضًا مزمنة

»الصحة«: تحديث الحاالت 
القائمة والسليمة من »كورونا« 

على موقع الوزارة دوريًا
أعلنت وزارة الصحة »تدش��ين صفحة خاصة على موقعها اإللكتروني من 

أجل إطالع المواطنين والمقيمين على كافة المستجدات.
وقالت ال��وزارة »في إط��ار ح��رص وزارة الصحة على إط��الع المواطنين 
والمقيمين عل��ى كافة المس��تجدات للحملة الوطني��ة لمكافحة فيروس 
كورون��ا )كوفي��د 19(، فقد قامت بتدش��ين صفحة خاص��ة على موقعها 
اإللكتروني تتضمن النتائج السليمة والحاالت القائمة يتم تحديثها يوميًا 
بصورة دورية مستمرة، ويمكن للجميع متابعة المعلومات واالحصائيات 
https://www. الخاص��ة بفيروس كورونا في البحرين عب��ر زيارة الرابط

.»moh.gov.bh/COVID19
ونوه��ت إل��ى أن »الصفحة تتضمن قس��مًا لتوضيح الش��ائعات، وجدول 
ملخ��ص ع��ن الح��االت يتضم��ن النتائ��ج الس��ليمة والح��االت القائمة، 
وتوضي��ح الح��االت القائمة ف��ي العزل ال��ذي اليتطلب وضعه��ا الصحي 
 أخ��ذ األدوي��ة، والت��ي يتطل��ب وضعه��ا الصحي تلق��ي الع��الج الالزم.

 كما تتضمن الصفحة أقسامًا خاصة باألخبار الصحفية وقنوات اليوتيوب 
باللغات العربي��ة واإلنجليزي��ة واألوردو والهندية، وإصدارات ووس��ائط 

توعوية بالعديد من اللغات تتعلق بطرق الوقاية ونصائح للمسافرين«.

https://bit.ly/2wtOeaY
https://bit.ly/3ctf6sj
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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 

تحيط بمعتقل الرشيد 
العراقي بيوت األهالي 

وأتذكر بأنهم كانوا 
في أول أغسطس 1990 

يهللون عندما حضرنا أول 
مرة فقد حسبوا أننا من 
األسرى العراقيين الذين 

كانت إيران تطلقهم في 
عمليات تبادل األسرى

الكشف المنامي شكل 
غرائبي من أشكال 

التواصل الطاقي ال يحظى 
به كثيرون بصيغته 

المباشرة وإن تعرضت كل 
البشرية لألحالم والرؤى 
ولكن الكشف المنامي 

ال يعد من أشكال الجالء 
كونه ارتبط بحالة النوم

إن معالي وزير الداخلية 
ومن خالل جهوده 

الواضحة سواء على 
الصعيد المحلي أو 

العربي استحق هذا 
الوسام الرفيع الذي 

تحصل عليه نتيجة 
عمله وجهوده الوطنية 

والعربية في تثبيت األمن 
المجتمعي

إن تعزيز اللحمة 
الوطنية وإيصال الرسائل 

المطمئنة من أعلى 
الهرم مع وجود فريق 

عمل متكامل يعمل 
بشكل محترف وبروح 

ن البحرين من  وطنية مكَّ
احتواء الموقف الحساس 

وإدارة األزمة بكل هدوء

النظام اإليراني هو الذي يعيش الهلع ألنه يعلم جيدًا 
أن ما يجري في إيران حاليًا هو بسببه ويعلم أن الشعب 
اإليراني على يقين بأن انتشار فيروس كورونا هو بسبب 

التكتم عليه من قبل النظام

أتطرق لهذا الموضوع لمسألة واحدة تتمثل بكونها حالة 
مثالية للبحث وأعني تلك التي ترتبط برغبة موجودة لدى الناس 
والموظفين بحيث تفيدهم عملية الترحيل لتكون اإلجازة أطول
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تسببت الجزيرة الصغيرة جغرافيًا بإحراج كبير للكثير 
من ال��دول العمالقة حجم��ًا وكثافة عندم��ا تعاملت 
م��ع فيروس كورونا باحترافية عالية وش��فافية أعلى، 
حي��ث إنها أعلنت عن كل الح��االت ولم تتواَن لحظة 
في تعريض مواطنيها للخطر، بل بادر فريق البحرين 
بقيادة س��مو ول��ي العهد بأخ��ذ كاف��ة االحتياطات 
واإلجراءات الالزمة خالل فترة قصيرة ودون أي تردد 
يذكر ليضرب لنا س��مو ولي العهد مثااًل راقيًا للقيادة 
الموقفي��ة التي جعلت من البحرين مضربًا للمثل في 
التعامل مع الفي��روس بالرغم من العدد الكبير الذي 
أعلنت��ه والذي يعد م��ن األعلى على مس��توى العالم 

مقارنة بحجم الجزيرة وعدد سكانها.

وبنظ��رة ش��املة إلدارة األزمة نس��لط الض��وء على 
ع��دد م��ن الخط��وات المبارك��ة التي س��اهمت في 
احتواء األزمة وس��هلت من عمل جميع المعنين بروح 
الفري��ق الواحد لقيادة الوطن نحو بر األمان من وباء 

بيولوجي عالمي.
ت��م تش��كيل فري��ق إلدارة األزم��ة بمس��مى الفريق 
الوطني للتصدي لفيروس كورونا واختيار أعضائه بناء 
على خبرتهم في التعامل مع هذه المواقف، ولعل أبرز 
األسماء التي س��طعت في سماء هذه األزمة هو اسم 
الدكتور مناف القحطاني استشاري األمراض المعدية 
بالمستش��فى العس��كري والذي له سمعة عالمية في 
مجال مكافح��ة األمراض المعدية ليكون أحد الوجوه 

البارزة والمطمئنة للشعب البحريني، باإلضافة لجميع 
األس��ماء التي تم استدعاؤها من تقاعدها لالستفادة 
من خبرتها والتي لبت نداء الوطن دون تردد لتسطر 
مش��هدًا جمياًل في حب الوطن والدفاع عنه وتقديم 

كل ما يمكن ألجله.
وفي ظ��ل محاول��ة المؤزمين بتحويل ه��ذه الكارثة 
لح��رب طائفية أت��ت تصريحات جاللة الملك وس��مو 
ولي العهد في وقتها، حيث صرح جاللة الملك حفظه 
اهلل ورع��اه »بأن ما يمس مواطنًا واحدًا أو مقيمًا على 
ه��ذه األرض يمس الوط��ن بأكمل��ه«، وفي تصريح 
واضح أيضًا صرح صاحب الس��مو الملكي ولي العهد 
وقال: »إن العال��م اليوم يواج��ه تحدّيات متصاعدة 

لمكافح��ة فيروس كورونا ال��ذي ال يفرق بين عرٍق أو 
دين أو أي انتماء فكري أو اجتماعي أو طائفة، وهو ما 
يستوجب تضافر الجهود لمكافحته والتصدي له بما 

يحفظ صحة وسالمة الجميع«.
إن تعزيز اللحمة الوطنية وإيصال الرسائل المطمئنة 
من أعلى الهرم مع وج��ود فريق عمل متكامل يعمل 
��ن البحرين من  بش��كل محت��رف وبروح وطني��ة، مكَّ
احتواء الموقف الحساس وإدارة األزمة بكل هدوء مما 
انعك��س إيجابًا على المجتم��ع البحريني وخفض من 

موجات الهلع والهستيريا التي أصابت البعض.
وم��ن أبرز النجاحات التي حققه��ا فريق البحرين هي 
احتواؤه لجميع الممتنعين عن الفحوصات عن طريق 
الرسائل اإليجابية وتنمية الحس الوطني للمواطنين 
باعتباره��م ش��ريكًا أساس��يًا لحماية األم��ن القومي 
له��ذه األرض والتي أدت إلى تقدم الكثير من الذين 
تواجدوا في أماكن انتشار الوباء وتلبية نداء الجهات 
المختص��ة إلى التق��دم لعم��ل الفحوص��ات الالزمة 
والتأكد من س��المتهم حرصًا عليهم وعلى أهاليهم 

وصحة محيطهم.
ل��ن تكفي الس��طور لع��رض احترافي��ة تعامل فريق 
البحري��ن في إدارة ه��ذه األزمة، ول��ن تكفي كلمات 
الش��كر لجمي��ع القائمي��ن عل��ى س��المتنا وس��المة 
البحرين، ففي هذه المواقف يظهر المعدن الحقيقي، 

والمعدن »دايمًا« بحريني.

المعدن بحريني

حبر جاف

محمد ناصر لوري

Mohammed.lori@gmail.com @mohammed_lori

هلع الماللي

يعيش الشعب اإليراني والمقيمون في إيران وزائروها الذين لم يجدوا حتى الساعة 
وس��يلة للخروج منها للنجاة بأنفس��هم حالة هلع ألنه��م ال يثقون في تصريحات 
مس��ؤولي النظام ويشككون في األرقام التي يوفرونها عن المصابين والمتوفين 
بسبب فيروس كورونا الذي انتشر في البالد بصورة فاحشة. لكن حالة الهلع األكبر 
يعيش��ها النظام اإليراني الذي يدرك أن أحدًا لم يعد يصدق تصريحات مسؤوليه 
ويعلم أن الجميع يشكك في األرقام التي يوفرها عن المصابين والمتوفين بسبب 
الفي��روس، وله��ذا لم يجد قائ��د فيلق »أمي��ر المؤمنين« التابع للح��رس الثوري 
اإليراني في محافظة إيالم غرب إيران العميد جمال ش��اكرمي مهربًا سوى القول 
بأن »األعداء والمناهضين للجمهورية اإلس��المية اإليرانية يس��عون إلثارة الهلع 
االجتماعي في البالد«، حيث الهلع في نظره ونظر مسؤولي النظام اإليراني كافة 
نت��اج فعل من ال يريد الخير إليران وليس نتيجة اس��تمرار النظام في توفير أرقام 
كاذبة وابتعاده عن الصدق، وليس نتاج انتش��ار الفيروس إلى حد أنه ضرب أغلب 
المحافظ��ات اإليرانية إن لم يكن كلها، وليس نتاج تكتم النظام وإرجائه مواجهة 
الفيروس كي ال يقل اإلقبال على صناديق االقتراع والقول بأن االنتخابات ناجحة.  
ش��اكرمي قال خالل اجتماع لجنة مكافح��ة فيروس كورونا في محافظة إيالم »إنه 
نظرًا لتفشي فيروس كورونا يسعى األعداء لتضخيم األمور وإثارة الهلع االجتماعي 
في صفوف المواطنين« معتبرًا بث قناة بي بي س��ي 71 خبرًا عن إيران من بين 
110 أخب��ار بثتها عن الفيروس تجنيًا ومبالغة وعم��اًل عدائيًا غايته بث الهلع في 
صف��وف اإليرانيين، محتجًا بقول��ه إن ذلك يحدث رغم  تفش��ي الفيروس في 60 
دولة في العالم! ناس��يًا أو متناس��يًا بأن إيران صارت ب��ؤرة الفيروس بعد الصين 

مباشرة وأنها قامت بتصديره إلى جيرانها وغير جيرانها.  
شاكرمي دعا النظام إلى العمل »لتمكين وسائل اإلعالم من السيطرة على األجواء 
والحيلول��ة دون التوت��ر في األجواء االفتراضية، من خالل نش��ر األخبار الحقيقية« 
م��ن دون أن ينتبه إل��ى أن حديثه هذا اعتراف صريح بأن النظ��ام ال يوفر األخبار 
الحقيقي��ة عن هذا الم��رض ومدى تمكنه من إيران، وكذل��ك قوله »إن علينا في 
الحرب الحديثة إيجاد إمكانيات واالس��تفادة من طاقات العربات العس��كرية إلزالة 
التل��وث وتعقيم األماكن العام��ة« فمثل هذا اإلجراء ال تلجأ إلي��ه الدول في حالة 
اإلصاب��ات القليلة بمثل ه��ذا الفيروس والذي ظل النظ��ام اإليراني يصر على أن 

هذه هي الحقيقة. 
م��ن األمور التي ل��م ينتبه لها مس��ؤولو النظام اإليران��ي أن المعارضة اإليرانية 
والب��الد التي تتخ��ذ من إيران المالل��ي موقفا ال يمكن أن تعمل على نش��ر حالة 
الهل��ع بين اإليرانيين ألن في هذا ضرر كبي��ر عليهم وعلى المواطنين في الدول 
القريب��ة من إيران، وألن ه��ذا ال يمكن أن يكون هدفها ل��ذا فمن غير المنطقي 
القبول بما قال به ش��اكرمي ومسؤولو النظام اإليراني اآلخرون، فالهلع ليس في 
صالح الناس األبرياء، والنظام ليس في حاجة إلى مزيد منه فهو يعيش��ه من قبل 

انتشار الفيروس. 
النظام اإليراني هو الذي يعيش الهلع ألنه يعلم جيدًا أن ما يجري في إيران حاليًا 
هو بس��ببه، ويعلم أن الش��عب اإليراني على يقين بأن انتشار فيروس كورونا هو 
بس��بب التكتم عليه من قبل النظام أماًل في عدم تفشيل االنتخابات، وهذا يعني 
أن النظام اإليراني بدأ يتحس��س رقبته ألنه من غير المعقول أن يس��كت الشعب 
اإليران��ي ودول المنطق��ة التي صدر إليها الفيروس وش��عوبها عن هذه الجريمة 

التي جعلتهم في مواجهة مباشرة مع المرض والموت. 
كل م��ا يقال حالي��ًا عن فيروس كورونا في إيران والمنطقة وكل الهلع المس��يطر 
على النظام اإليراني تس��بب في��ه الماللي وليس المعارضة، ولي��س الدول التي 

تتخذ من النظام موقفًا.

مليونا دينار.. خسارة 
»يوم إجازة واحد«!

هن��اك مقت��رح لقانون يدور في أروقة مجلس الش��ورى، وهو مقترح ق��د يؤيده كثير من 
المواطنين، بل لربما طالبوا بتطبيقه أكثر من مرة، أسوة بدول شقيقة في الخليج، وهو 

معني بترحيل اإلجازات الواقعة بين يومي عمل لتكون في بداية أو نهاية األسبوع. 
في البحرين نمتلك أيام إجازات عديدة، من ضمنها إجازات رسمية، وإجازات أعياد، وأخرى 
متفرقة معنية بأمور أخرى، وكلها تمنح الموظف في القطاع العام بنسبة أكبر عن القطاع 

الخاص أفضلية الحصول على أيام لإلجازة فوق إجازات نهاية األسبوع. 
الظاه��رة المرصودة دائمًا معنية بأي��ام اإلجازة الواقعة ضمن أيام عمل رس��مية، وهنا 
لنأخ��ذ مثاًل إج��ازة يوم العمال التي توافق األول من ماي��و كل عام، إذ لو وقعت في يوم 
إثني��ن أو أربعاء، فإنك بالضرورة س��ترصد حاالت لطلب إجازة ألي��ام األحد أو الخميس، 
بحي��ث تكون أيام إجازة متصلة بإجازة نهاية األس��بوع واإلجازة الرس��مية، ناهيكم عن 

حاالت الغياب بأعذار طبية وغيرها. 
المقترح المقدم من قبل عضو مجلس الشورى السيد درويش المناعي، بحسب ما نشرته 
الصحاف��ة، يقترح قانونًا معني��ًا بترحيل اإلجازات التي تأتي بي��ن يومي عمل عدا إجازات 
عيدي الفطر واألضحى وعاشوراء إلى بداية األسبوع أو نهايته، مبينًا أن اإلجازات الدينية 
ال يش��ملها الترحيل مثلما هو مس��لك معظم دول الخليج. وبحس��ب ما نش��رته صحيفة 
»الوطن« على لسان العضو المناعي، بأن يوم اإلجازة في العطلة الرسمية يكلف الدولة 

مليوني دينار.
الرقم بالنس��بة لي كبير باعتباره يتعلق بيوم واحد، األمر الذي يحتم بالفعل طلب معرفة 
مزي��د من التفاصيل، وتفكيك الرق��م بحيث يكون أمامنا جدول واضح يبين كيف أن يوم 

اإلجازة يكلف الدولة هذا المبلغ، وفي أي أوجه بالتحديد؟!
لك��ن بالنظر لمواقف أعضاء مجلس الش��ورى، نرى أن هناك اتفاق��ًا على طلب مزيد من 
الدراس��ة، باعتبار تأثير المقترح لو طبق على اإلنتاجي��ة وعلى االقتصاد المحلي، وكذلك 

وضعية القطاع الخاص وتأثره من ذلك. 
أتطرق لهذا الموضوع لمس��ألة واحدة، تتمثل بكونها حال��ة مثالية للبحث، وأعني تلك 
الت��ي ترتبط برغبة موجودة ل��دى الناس والموظفين، بحيث تفيده��م عملية الترحيل، 
لتكون اإلجازة أط��ول، وال تضطر بعضهم ألخذ إجازات أو التفكير بالحصول على إجازات 
مرضية، وبين تفكير صناع القرار بش��أن تأثيرات مثل هذه القرارات، خاصة وأننا نتحدث 

عن التأثير االقتصادي المبني على عجلة العمل اليومية. 
في موضوع اإلنتاجية هناك كالم نسبي كثير جدًا، إذ حتى لو لم يطبق مثل هذا المقترح، 
فإنك بالضرورة س��تجد نسبة إشغال أقل نظرًا لإلجازات العادية أو المرضية، ما يعني أن 
اإلنتاجية ستقل بالتأكيد في ظل استمرار عمل منظومات العمل المختلفة في القطاعين 

باألعداد الموجودة على الدوام يومها. 
بالتال��ي المحاذير يمكن أن تتلخص في مس��ألة التأثيرات عل��ى االقتصاد، وعلى تأجيل 

كثير من العمليات، وعلى وضعية القطاع الخاص مقارنة بالقطاع الحكومي. 
لذلك أرى من وجهة نظر شخصية متواضعة، أن مثل هذه األمور تحتاج لدراسات جدوى 
متخصصة، قد ال يمتلك أعضاء الشورى أو النواب المقومات المتخصصة أو حتى األدوات 
اللوجس��تية للقياس واالس��تنتاج، ليقوموا بها على الوجه األكمل، ما يعني ضرورة وجود 
جه��ة بمقدوره��ا قياس تأثيرات أية قرارات أو قوانين أو تش��ريعات على مجمل قطاعات 

البلد والناس كذلك. 
بالتال��ي أتفق مع ما مضى إليه عضوا الش��ورى الس��يدة جميلة س��لمان، والس��يد علي 
الع��رادي، بضرورة الحصول على جدوى واضحة من الناحي��ة االقتصادية للمقترح بحيث 
يُع��رف مردوده عل��ى االقتصاد الوطني، وكذل��ك تحويله للحكومة لمعرف��ة رأيها ورأي 

القطاعات المعنية بالتطبيق. 
بيت القصيد هنا، أن اإلجابة السريعة ب�»ال« أو »غير ممكن« ألي اقتراح لن تحظى بقبول 
كامل سواء من مقدم أي اقتراح، أو حتى الناس، بخالف إن كانت الردود واإلجابات مبنية 
على دراسات مفصلة تتضمن جداول تقديرية وأرقامًا داعمة، تؤكد أن القرار المتخذ هو 
الذي فيه المردود األكثر إيجابية على الوطن. ولو خلصت األمور للموافقة على المقترح، 
فالمستفيد والس��عيد بالقرار حتمًا سيكون المواطن، ألن رغبته تحققت، دون أن يتضرر 

الوطن. 
لذل��ك أرى أنها فرصة مثالية لتطبيق آلية تخدمنا مس��تقباًل بش��أن اعتمادها كأس��لوب 

تعامل ألي مقترح أو مشروع أو فكرة.

فيصل الشيخ

@f_alshaikhalshaikh.faisal@gmail.com
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الرفاع - قوة دفاع البحرين

اســـتقبل القائـــد العـــام لقـــوة دفاع 
الشـــيخ  الركـــن  المشـــير  البحريـــن 
خليفـــة بـــن أحمـــد آل خليفـــة فـــي 
القيادة العامة أمس قائد الخدمات 
الطبية الملكية اللواء الشيخ خالد 
قـــدم  الـــذي  بـــن علـــي آل خليفـــة 
لمعاليه التقرير الســـنوي للخدمات 

الطبية الملكية للعام 2019.

ورحـــب القائـــد العـــام لقـــوة دفـــاع 
البحريـــن بقائـــد الخدمـــات الطبية 
الملكية، مشـــيدا بالتطور المستمر 
مـــن  الملكيـــة  الطبيـــة  بالخدمـــات 
والعالجيـــة  الصحيـــة  الناحيـــة 
بفضـــل الجهـــود الكبيرة من جانب 
جميع منتســـبي الخدمـــات الطبية 

الملكية.

تطور ملحوظ للخدمات الطبية الملكية

المنامة - بنا

البحرين تتلقى تعازي ُعمان

تلقى عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد 
ومواساة  تعزية  برقية  خليفة  آل  عيسى  بن 
مــن أخــيــه ســلــطــان عــمــان الــشــقــيــقــة صاحب 
سعيد؛  آل  طــارق  بن  هيثم  السلطان  الجاللة 
بوفاة سمو الشيخ أحمد بن محمد بن سلمان 
الــوزراء  )رحمه هللا(، وتلقى رئيس  آل خليفة 
صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان 
األعلى  الــقــائــد  نــائــب  العهد  وولـــي  خليفة  آل 
الــوزراء صاحب  لرئيس مجلس  األول  النائب 
السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة 
برقيتي تعزية من نائب رئيس الوزراء لشؤون 
الشقيقة  عــمــان  بــســلــطــنــة  الـــــــوزراء  مــجــلــس 
صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد.
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الرفاع - قوة دفاع البحرين

استقبل القائد العام لقوة دفاع البحرين 
المشـــير الركن الشـــيخ خليفة بن أحمد 
آل خليفـــة فـــي القيـــادة العامـــة امـــس، 
رئيـــس االدعاء العســـكري فـــي القوات 
المســـلحة بالمملكـــة العربية الســـعودية 
العميـــد الركن عـــواض الثمالـــي، ومدير 
القـــوات  فـــي  والبحـــوث  الدراســـات 
المســـلحة بالمملكـــة العربية الســـعودية 
المقـــدم هاجـــد العتيبي، بحضـــور وزير 
شـــؤون الدفـــاع الفريق الركـــن عبدهللا 
النعيمي، ورئيـــس هيئة األركان الفريق 

الركن ذياب النعيمي.
وأثناء اللقـــاء، رحب القائـــد العام لقوة 
دفاع البحرين برئيس االدعاء العسكري 
في القوات المســـلحة بالمملكة العربية 

الســـعودية الشـــقيقة والوفـــد المرافـــق 
لـــه، مشـــيدًا بعمـــق العالقـــات األخويـــة 
الوطيدة والمتميـــزة التي تربط مملكة 

البحرين بالمملكة العربية السعودية.
وحضـــر اللقـــاء مديـــر ديـــوان القيـــادة 

محمـــد  حســـن  الركـــن  اللـــواء  العامـــة 
ســـعد، ورئيس القضاء العسكري رئيس 
اللـــواء  العســـكرية  التمييـــز  محكمـــة 
حقوقي يوسف راشد فليفل، وعدد من 

كبار ضباط قوة دفاع البحرين.

القائد العام: عالقاتنا مع السعودية متميزة

نواجه تحديات تتطلب رفع قدراتنا العسكرية
رئيـــس الحـــرس الوطنـــي يؤكـــد مواصلـــة التمارين مـــع الجيش الباكســـتاني

الوطنـــي  الحـــرس  رئيـــس  اســـتقبل 
الشـــيخ  ســـمو  الركـــن  أول  الفريـــق 
محمد بن عيســـى آل خليفـــة، اللواء 
زاهـــد محمـــود مديـــر عـــام التعـــاون 
الخارجـــي بقيادة األركان المشـــتركة 
وأعضـــاء  الباكســـتاني،  بالجيـــش 
الحـــرس  بيـــن  المشـــتركة  اللجنـــة 
الوطني والجيش الباكســـتاني، التي 
يرأســـها مدير أركان الحرس الوطني 
اللـــواء الركـــن الشـــيخ عبدالعزيز بن 
ســـعود آل خليفـــة، صبـــاح امس في 

ديوان الرئاسة بمعسكر الصخير.
ورّحب سمو رئيس الحرس الوطني، 
بالوفـــد الباكســـتاني، مشـــيدًا بنتائج 
انعقاد اللجنة المشتركة، والتي تعزز 
مـــن مســـتويات التعـــاون والتنســـيق 
الوطنـــي  الحـــرس  بيـــن  العســـكري 

والجيـــش الباكســـتاني، وتحقق رؤى 
وتطلعات المؤسســـتين العسكريتين 
بما من شأنه رفع القدرات واإلمكانات 
لمواجهـــة كافـــة التحديـــات التي قد 

تحدق بالبلدين.
وأكد سموه مواصلة الحرس الوطني 

التعـــاون  مســـتويات  تطويـــر  نحـــو 
المشـــترك مـــع الجيـــش الباكســـتاني، 
والتدريبـــات  التماريـــن  تنفيـــذ  عبـــر 
تبـــادل  مســـتوى  لتعزيـــز  الثنائيـــة 
الخبـــرات بين الجانبيـــن، في ظل ما 
تشهده العالقات بين مملكة البحرين 

وجمهورية باكســـتان اإلســـالمية من 
تطور ونماء على مختلف األصعدة.

مـــن  عـــدد  بحـــث  اللقـــاء،  وشـــهد 
المواضيـــع ذات االهتمـــام المشـــترك 
والجيـــش  الوطنـــي  الحـــرس  بيـــن 

الباكستاني.

سمو رئيس الحرس الوطني يستقبل أعضاء اللجنة المشتركة بين الحرس الوطني والجيش الباكستان

الصخير - الحرس الوطني

المنامة - بنا

أكــد ولــي العهــد نائــب القائــد األعلــى النائــب األول لرئيــس مجلــس الــوزراء 
صاحــب الســمو الملكــي األميــر ســلمان بــن حمــد آل خليفــة مواصلــة تطويــر 
الشراكات االستراتيجية مع الدول الشقيقة والصديقة، بما يسهم في تعزيز 
التعاون والتنســيق المشــترك، منّوًها بما تلقاه هذه الشــراكات من اهتمام من 
عاهــل البــالد القائــد األعلى صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســى آل خليفة، 
مشيًدا سموه بإسهامات قوة دفاع البحرين في التحالفات الدولية، بما يعّزز 

األمن واالستقرار بالمنطقة والعالم.

 جاء ذلك، لدى زيارة سموه يرافقه 
بـــن  عيســـى  الشـــيخ  الرائـــد  ســـمو 
ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة أمس 
إلـــى مقـــر وحـــدة اإلســـناد البحـــري 
األميركـــي بالمملكـــة بحضـــور وزير 
الماليـــة واالقتصاد الوطني الشـــيخ 
خليفـــة،  آل  خليفـــة  بـــن  ســـلمان 
ســـموه  اســـتقبال  فـــي  كان  حيـــث 
بالقيـــادة  البحريـــة  القـــوات  قائـــد 
المركزية األميركية قائد األســـطول 
الخامـــس الفريـــق بحـــري جيمـــس 
مالوي، وبعـــد أداء التحية البحرية 
العسكرية لســـموه ترحيًبا بوصوله، 
ُقّدم لســـموه إيجاز عـــن مهام ودور 

األســـطول الخامـــس األميركي في 
المنطقـــة والتعـــاون المشـــترك بيـــن 

البلدين.
 ونّوه سموه بالدور الذي يضطلع به 
األســـطول الخامس في دعم األمن 
واالســـتقرار فـــي المنطقـــة والـــذي 
العالمـــي،  الســـالم  علـــى  ينعكـــس 
مواصلـــة  أهميـــة  ســـموه  مؤكـــًدا 
تعزيز التعاون المشترك بين مملكة 
المتحـــدة  والواليـــات  البحريـــن 
األميركيـــة، وضـــرورة التعـــاون مع 
بمـــا  والصديقـــة  الشـــقيقة  الـــدول 
يســـهم في تحقيـــق األمـــن البحري 

واإلقليمي وحركة التجارة.

ســمو ولــي العهــد: التعــاون مــع مختلــف الــدول لتحقيق األمــن البحــري وحركــة التجارة

إسهامات قوة الدفاع بارزة في التحالفات الدولية
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تعــزيــر االنتمــاء الوطنــي وترسيــخ قيــم المواطنــة
اســـتقبل وزيـــر الداخليـــة الفريق أول 
الشـــيخ راشـــد بن عبـــدهللا آل خليفة، 
صباح أمس رئيس مجلس أمناء مركز 
االســـتراتيجية  للدراســـات  البحريـــن 
والدولية والطاقة )دراســـات( الشـــيخ 
عبـــد هللا بـــن أحمـــد آل خليفـــة، وذلك 
بحضـــور رئيـــس األمـــن العـــام الفريق 

طارق بن حسن الحسن.
ورحـــب الوزير برئيـــس مجلس أمناء 
مركز )دراســـات(، مشـــيًدا بدور المركز 
في مجال إعداد الدراسات والبحوث 
البحـــث  وتعزيـــز  االســـتراتيجية 
العلمي، واستشـــراف آفاق المستقبل، 

بمـــا يســـهم فـــي بنـــاء رؤية مشـــتركة 
واالرتقـــاء بالفكـــر االســـتراتيجي، مما 
يجعل للمركز قيمة متميزة في مجال 

صنع القرار.
 وأثنى وزير الداخلية على دور المركز 

فـــي مجـــال تنفيـــذ مبـــادرات الخطـــة 
الوطنـــي  االنتمـــاء  لتعزيـــر  الوطنيـــة 
وترســـيخ قيـــم المواطنـــة، وذلـــك من 
خـــال طـــرح الخطـــة فـــي الفعاليـــات 
ينظمهـــا  التـــي  العلميـــة  والمنتديـــات 

المركز.
مـــن جهتـــه، أعرب الشـــيخ عبدهللا بن 
أحمـــد آل خليفـــة عـــن خالـــص تهانيه 
لوزير الداخلية بمناســـبة منحه وسام 
األمير نايف لألمن العربي من الدرجة 
األولى، خال اجتمـــاع مجلس وزراء 
أن  إلـــى  منّوًهـــا  العـــرب،  الداخليـــة 
هـــذا التكريـــم، بمثابـــة فخـــر واعتـــزاز 

واضًحـــا  تقديـــًرا  ويعكـــس  للبحريـــن 
لجهـــود ومبادرات وزيـــر الداخلية في 

مجال حفظ أمن الوطن. 

 كما أشار إلى استراتيجية عمل مركز 
“دراســـات” والـــدور الـــذي يضطلـــع به 
فـــي مجـــال األبحـــاث النوعيـــة وبناء 

القدرات والشراكات وإقامة الفعاليات 
الهادفة لتعزيز ثقافة الســـام وخدمة 

التنمية.

وزير الداخلية مستقبال رئيس مجلس أمناء مركز البحرين للدراسات االستراتيجية والدولية والطاقة )دراسات(

المنامة - وزارة الداخلية

وزير الداخلية: 
“دراسات” ذو قيمة 

متميزة في صنع 
القرار
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وزير الخارجية يؤكد متانة العالقات بين البحرين ومصر
العربـــي القومـــي  األمـــن  حفـــظ  فـــي  الحثيثـــة  بجهودهـــا  مشـــيًدا 

اجتمـــع وزيـــر الخارجيـــة عبداللطيـــف 
الخارجيـــة  وزارة  مقـــر  فـــي  الزيانـــي 
بمدينـــة القاهـــرة أمـــس مع أخيـــه وزير 
العربيـــة  مصـــر  جمهوريـــة  خارجيـــة 

الشقيقة سامح شكري.
وخال االجتماع، أكـــد وزير الخارجية 
الوطيـــدة  األخويـــة  العاقـــات  متانـــة 
بيـــن مملكة البحريـــن وجمهورية مصر 
العربيـــة فـــي ظل الرعاية الســـامية من 
لدن ملك البـــاد صاحب الجالة الملك 
حمـــد بن عيســـى آل خليفـــة، والرئيس 
المصري عبدالفتاح السيسي، وسعيهما 
المخلص لتعزيز التعاون المشـــترك في 
مختلـــف المجـــاالت، معرًباعـــن اعتزازه 
البلديـــن  بيـــن  العاقـــات  تشـــهده  بمـــا 
الشـــقيقين مـــن تطـــور وازدهـــار علـــى 

األصعدة كافة.

وأشاد وزير الخارجية بالجهود الحثيثة 
التي تبذلها جمهورية مصر العربية في 
حفـــظ األمن القومـــي العربـــي وخدمة 
القضايا العربية واإلسامية، وما تقوم 
به من جهد متواصل لمكافحة اإلرهاب 
وتعزيز األمن واالســـتقرار، وما تحققه 

مسيرتها التنموية من تطور ونماء في 
مختلـــف المجـــاالت التنمويـــة، متمنًيـــا 
لجمهورية مصر العربية الشـــقيقة دوام 

التقدم واالزدهار.
مـــن جانبه، أعرب شـــكري عـــن اعتزازه 
بلقـــاء وزير الخارجيـــة، مهنًئـــا الزياني 

بتعيينـــه  الســـامية  الملكيـــة  بالثقـــة 
بالعاقـــات  منوًهـــا  للخارجيـــة،  وزيـــًرا 
األخوية الراســـخة بين مملكة البحرين 
وجمهورية مصـــر العربية، مؤكًدا تطلع 
بـــاده الدائـــم لتنميـــة التعـــاون الثنائي 
بيـــن البلدين على مختلف المســـتويات 
بما يعود بالنفع على البلدين والشعبين 
البحريـــن  لمملكـــة  متمنًيـــا  الشـــقيقين، 

المزيد من التقدم واالزدهار.
حضر االجتماع ســـفير مملكة البحرين 
المعيـــن لـــدى جمهوريـــة مصـــر العربية 
ومندوبهـــا الدائـــم لـــدى جامعـــة الدول 
العربية هشـــام محمد الجـــودر، ووكيل 
اإلقليميـــة  للشـــؤون  الخارجيـــة  وزارة 
ومجلـــس التعاون، وحيد مبارك ســـيار، 
والوفـــد المرافق للوزير، كما حضره من 
الجانـــب المصري كبار المســـؤولين في 

وزارة الخارجية المصرية.

خالل االجتماع

المنامة - وزارة الخارجية

القضيبية - مجلس الشورى

بـــاَرك رئيس مجلس الشـــورى علي 
الصالـــح، لوزيـــر الداخليـــة الفريـــق 
أول ركن الشـــيخ راشـــد بن عبدهللا 
آل خليفة، منحه وسام األمير نايف 
لألمـــن العربي من الدرجـــة األولى، 
من قبـــل هيئة أمناء جائـــزة األمير 
نايـــف لألمـــن العربـــي، وذلك خال 
الدورة الســـابعة والثاثين لمجلس 
والتـــي  العـــرب،  الداخليـــة  وزراء 

عقدت في الجمهورية التونسية.
 وفي برقيـــة بعثها لوزير الداخلية، 
أكـــد الصالـــح أن هذا الوســـام يؤكد 
الخبـــرة الكبيـــرة والمكانـــة العربية 
التـــي يتمّتـــع بهـــا وزيـــر الداخليـــة، 
فـــي  الحثيثـــة  لجهـــوده  وتقديـــًرا 
مجال األمن العربي، وسعيه الدائم 
مـــن أجـــل االرتقـــاء بهـــذا المجـــال 

المهم والحيوي.
 وأشـــار رئيس مجلس الشورى إلى 

أنَّ هـــذا اإلنجاز ُيضاف إلى ســـجل 
المتميـــزة،  الوطنيـــة  اإلنجـــازات 
أبنـــاء  التـــي يحققهـــا  والنجاحـــات 
جعلـــت  والتـــي  البحريـــن،  مملكـــة 
المملكـــة تواكـــب أحـــدث وأفضـــل 
األســـاليب األمنيـــة، وأكثرها تطوًرا 
وجاهزيـــة، متمّنًيا لوزيـــر الداخلية 
لرفعـــة  والنجـــاح  التوفيـــق  دوام 
الوطـــن الغالـــي فـــي ظـــل القيـــادة 

الحكيمة لجالة الملك.

الصالح: الوسام ُيضاف لإلنجازات الوطنية المتميزة

القضيبية - مجلس النواب

هنأت رئيسة مجلس النواب 
فوزيـــة بنـــت عبـــدهللا زينـــل 
وزير الداخلية الشـــيخ راشد 
خليفـــة؛  آل  عبـــدهللا  بـــن 
بوســـام  تكريمـــه  بمناســـبة 
األميـــر نايـــف لألمـــن العربي 
مـــن الدرجة األولى. وأعربت 
رئيســـة مجلـــس النـــواب عن 
بالغ الفخـــر واالعتزاز بجهود 
األمـــن  رجـــال  وتضحيـــات 
البواسل في وزارة الداخلية 

برئاسة وزير الداخلية.
 وأشـــادت “أن هـــذا التكريـــم 
إلســـهامات  تقديـــرا  يأتـــي 
المشـــهودة  الداخليـــة  وزيـــر 
فـــي تطويـــر منظومـــة العمل 
علـــى  ومبادراتـــه  األمنـــي 

المستوى المحلي واإلقليمي 
والعربـــي والدولـــي فـــي ظل 
البـــاد  عاهـــل  توجيهـــات 
صاحب الجالـــة الملك حمد 

بن عيسى آل خليفة “.

زينــل: تكريــــم وزيــر الداخليـة 
محـــــل اعتــــــزاز

المواطن السعودي دخل السعودية عبر البحرين قبل اإلجراءات المشددة
أكد وزير شؤون اإلعالم علي الرميحي أن المواطن السعودي الذي 
أعلنت المملكة العربية السعودية إصابته بفيروس “كورونا”، وصل 
إلــى الســعودية عبــر البحريــن قبل تفعيــل اإلجراءات المشــددة في 
جميــع منافــذ المملكــة، وقبــل أن تعلــن إيــران تفشــي الفيــروس في 

مدنها.

وأشاد وزير شؤون اإلعام خال 
مقابلـــة تلفزيونيـــة أجرتهـــا معـــه 
قنـــاة العربية اإلخبارية، بالتعاون 
المســـتمر بيـــن مملكـــة البحريـــن 
الســـعودية  العربيـــة  والمملكـــة 
فـــي مختلـــف المجـــاالت، معرًبـــا 
عـــن تأييـــد البحريـــن لإلجراءات 
اتخذتهـــا  التـــي  االحترازيـــة 
المعتمريـــن  لحمايـــة  الســـعودية 
مـــن  النبـــوي  المســـجد  وزوار 
مؤكـــًدا  “كورونـــا”،  فيـــروس 

اســـتمرار التنســـيق بيـــن البلدين 
الملكيـــة  للتوجيهـــات  تنفيـــًذا 
الســـامية لعاهـــل البـــاد صاحـــب 
الجالـــة الملـــك حمد بن عيســـى 
آل خليفـــة لمـــا فيه خيـــر وصالح 

المملكتين.
وشدد وزير شؤون اإلعام أثناء 
اإلجـــراءات  أن  علـــى  المقابلـــة، 
التـــي اتخذتهـــا مملكـــة البحريـــن 
فـــي  الفيـــروس  انتشـــار  لمنـــع 
المملكـــة كانت اســـتباقية والقت 

استحســـان كثير من المواطنين، 
حمايـــة لهم وللصحـــة العامة في 
المجتمـــع، مشـــيًرا إلـــى أن جميع 
الحـــاالت المعلـــن عنها فـــي الباد 
هي حـــاالت دخلـــت البحرين من 
إيـــران بطـــرق غيـــر مباشـــرة، وال 
وجـــود لفيـــروس كورونـــا داخـــل 

المملكة.
واختتـــم وزيـــر شـــؤون اإلعـــام 
المقابلة، بالتأكيـــد على أن منافذ 

مملكـــة البحرين مفتوحة للجميع 
ومـــا  طبيعـــي،  بشـــكل  وتســـير 

تتخـــذه المملكـــة مـــن إجـــراءات 
البـــاد  إلـــى  للقادميـــن  مشـــددة 

تســـتهدف القادميـــن مـــن مناطق 
موبوءة فقط.

المنامة - بنا

وزير شؤون االعالم متحدثا للعربية

الرميحي: منافذ 
المملكة مفتوحة 

للجميع وتسير 
بشكل طبيعي
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رئيس مجلس الشورى

رئيسة مجلس النواب

رسالة خطية من جاللة الملك للرئيس المصري تتعلق بتعزيز العالقات
ـــن ـــن البلدي ـــزة بي ـــات المتمي ـــتوى العالق ـــزازه بمس ـــن اعت ـــرب ع ـــي يع الزيان

اســـتقبل الرئيس المصري عبدالفتاح 
وزيـــر  القاهـــرة  بمدينـــة  السيســـي، 
الخارجيـــة عبداللطيف الزياني، الذي 
نقـــل إليـــه رســـالة خطيـــة مـــن ملـــك 
البـــاد صاحـــب الجالـــة الملـــك حمد 
بـــن عيســـى آل خليفـــة حـــول تعزيـــز 
بيـــن  الوطيـــدة  األخويـــة  العاقـــات 

البلدين.
 ونقـــل وزيـــر الخارجية إلـــى الرئيس 
الملـــك  جالـــة  تحيـــات  المصـــري 
وتمنياتـــه الطيبـــة لـــه بـــدوام الصحة 
والعافيـــة، ولجمهوريـــة مصر العربية 

المزيد من المنعة والعزة واالزدهار.
 وقد كلف فخامة الرئيس عبدالفتاح 
بنقـــل  الخارجيـــة  وزيـــر  السيســـي 
تحيـــات الرئيس المصـــري إلى جالة 

البحريـــن  لمملكـــة  وتمنياتـــه  الملـــك 
مشـــيًدا  واالزدهـــار،  التقـــدم  بـــدوام 
بمتانـــة العاقـــات األخويـــة الوثيقـــة 
التـــي تربط بين البلدين وما تتميز به 
مـــن خصوصيـــة ومودة، وما تشـــهده 
من نماء وتقدم على كافة األصعدة. 

 كمـــا هنـــأ الرئيـــس المصـــري الزياني 
بمناســـبة تعيينـــه وزيـــًرا للخارجيـــة، 

متمّنًيا له دوام التوفيق والنجاح.
 مـــن جانبه، أعرب الزياني عن اعتزاز 
مملكـــة البحرين بالمســـتوى المتقدم 
مـــع  التاريخيـــة  األخويـــة  للعاقـــات 

جمهورية مصر العربية، مؤكًدا حرص 
البلدين وســـعيهما المتواصل للمضي 
بمختلف أوجه التعاون الثنائي آلفاق 
أرحب بما يعود بالخير والمنفعة على 
بلديهمـــا وشـــعبيهما، مشـــيًدا بالـــدور 
االســـتراتيجي والمحوري لجمهورية 
مصر العربية في حفظ األمن والسلم 
واالستقرار على الصعيدين اإلقليمي 
والدولي، وفي دعـــم القضايا العربية 
فـــي مختلـــف المحافل الدوليـــة، وما 
تحققه مسيرتها التنموية المستدامة 
طيبـــة  ونتائـــج  وتطـــور  تقـــدم  مـــن 

لصالح الشعب المصري.
 حضر اللقاء وزير خارجية جمهورية 
مصر العربية ســـامح شـــكري، وسفير 
مملكة البحرين المعين لدى جمهورية 
مصـــر العربيـــة ومندوبهـــا الدائم لدى 
جامعة الدول العربية هشام الجودر.

خالل االستقبال

المنامة - وزارة الخارجية
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local@albiladpress.com07 الشباب البحريني يمتلك طاقات جبارة وصّناع للمستقبل
بـــن شـــمس: إقامـــة ورشـــة اســـتثمارية لتحليـــل اتجاهـــات االســـتثمار اإلقليميـــة

كشــف المديــر العــام لمعهــد اإلدارة العامــة )بيبــا( رائد بن شــمس عن اســتعداد 
المعهد إلطالق ورشــة عمل دولية تحت عنوان “االســتثمار في أهداف التنمية 

المستدامة” تعقد في شهر يونيو المقبل.
وفــي حــوار أجرتــه معــه وكالــة أنبــاء البحرين )بنــا(، أوضح بن شــمس أن هذه 
الورشــة ســتتم بالتعاون بين شبكة الشرق األوسط وشــمال إفريقيا )مينابار(، 
التي أسســها معهد اإلدارة العامة )بيبا( وشــركاء دوليون مؤثرون، مشــيرا إلى 
أن هذه الورشة تُعد “ورشًة استثمارية برؤية بحثية إقليمية تهدف إلى تحليل 
اتجاهات االســتثمار اإلقليمية فيما بين بلدان الجنوب وما يتصل بها من بيئة 

السياسات والقانون واألعمال. وفيما يلي نص الحوار:

اتخذتم نهجا إداريا جديدا يرتكز على  «
بناء القيادات الشابة وتأهيلها 

لقيادة منظومتي العمل الحكومي 
والخاص، باإلضافة إلى تطوير وبناء 

القيادات الحكومية، حدثنا عن ذلك.

البحرينـــي  الشـــباب  أن  قناعاتنـــا  فـــي 
يمتلك طاقات جبـــارة وغير محدودة، 
وبالتالـــي نـــرى أن الشـــباب ســـيقودون 
مســـتقبًل عجلـــة التنميـــة فـــي مملكـــة 
البحريـــن نحو تحقيق أهـــداف التنمية 
هنـــاك  أن  إلـــى  بالنظـــر  المســـتدامة، 
الشـــبابية  المبـــادرات  مـــن  مجموعـــة 
التـــي يتـــم صناعتهـــا بأيـــدي كفاءاتنـــا 
الوطنيـــة فـــي المعهـــد، ستشـــكل فـــي 
قياديـــة  وطنيـــة  مرتكـــزات  مجملهـــا 
لتأهيل الشـــباب إلدارة منظومة العمل 
الحكومي والقطاع الخاص في مملكة 

البحرين.
قريًبـــا  ســـنطلق  الصـــدد  هـــذا  وفـــي 
مـــع  بالتعـــاون  “خبـــرات”  برنامـــج 
وســـيقدم  االســـتراتيجيين  الشـــركاء 
برنامج خبـــرات للمشـــاركين مجموعة 
والتطبيقيـــة،  العلميـــة  الخبـــرات  مـــن 
الممارســـات  بُفضلـــى  وســـيزودهم 
اإلدارية التي ســـيتمكنون مستقبًل من 
توظيفهـــا للخـــروج بمبـــادرات وطنيـــة 
بمملكـــة  االرتقـــاء  فـــي  تســـهم  رائـــدة 

البحرين. 
تستعدون لتقديم ورشة عمل دولية  «

تتناول موضوع االستثمار من زاوية 
جديدة مبتكرة ترتكز على دوره في 

تحقيق أهداف التمية المستدامة 
ماهي فلسفتكم في إقامة هذه 

الورشة؟

ورشـــًة  عقـــد  هـــو  بصـــدده  نحـــن  مـــا 
استثمارية تأتي برؤية بحثية إقليمية 
ودولية تنعقد تحت عنوان “االستثمار 
فـــي أهـــداف التنميـــة المســـتدامة” من 
خـــلل التعاون فيمـــا بين بلدان جنوب 
تعزيـــز  الثلثـــي:  والتعـــاون  -جنـــوب 
البيئـــة  وتمكيـــن  المواتيـــة،  السياســـة 
التجاريـــة والقانونيـــة، والتكامـــل بيـــن 
بلدان المنطقة العربية، في شهر يونيو 

المقبل.
وســـتتم هـــذه الورشـــة بالتعـــاون بيـــن 
شـــبكة الشرق األوسط وشمال إفريقيا 
)مينابـــار( التـــي أسســـها معهـــد اإلدارة 
العامة )بيبا( وشـــركاء دوليين مؤثرين 
 UNOSSC, UNDP and UN مثـــل 
األمـــم  ومكتـــب   ،RCO of Bahrain
المتحـــدة للتعـــاون بيـــن بلـــدان جنوب 
جنوب، و UNOSSC، ومكتب المنسق 
المقيـــم لألمـــم المتحـــدة فـــي مملكـــة 
المتحـــدة  األمـــم  برنامـــج  البحريـــن، 

اإلنمائي. 
ما أهمية هذه الورشة؟  «

تأتـــي أهميـــة هـــذه الورشـــة باعتبارها 
بحثيـــة  برؤيـــة  اســـتثمارية  ورشـــًة 
إقليمية تهـــدف إلى تحليـــل اتجاهات 
االســـتثمار اإلقليميـــة فيما بيـــن بلدان 
الجنـــوب، ومـــا يتصـــل بهـــا مـــن بيئـــة 
السياسات والقانون واألعمال، وكذلك 
اتجاهات التكامل، ستشـــتمل الورشـــة 
على موضوعات متنوعة مثل التمويل 
ودور  التنميـــة،  لمشـــروعات  المتـــاح 
االســـتدامة الماليـــة، والتجارة، وجهود 
التكامل اإلقليمي، الطاقة المســـتدامة، 

وتحديـــد  والتكنولوجيـــا،  االبتـــكار، 
التحديـــات والممارســـات الجيـــدة في 
األطر المؤسسية السياسية والقانونية 
التـــي يمكن أن تيســـر عملية الحصول 
علـــى مزيد من االســـتثمارات فيما بين 
هـــذه  المنطقـــة،  فـــي  الجنـــوب  بلـــدان 
الورشـــة ستســـاهم مناقشـــات ونتائج 
هـــذا الحدث فـــي تطوير بحث شـــامل 
الجنـــوب  بلـــدان  بيـــن  “التعـــاون  عـــن 
للتعاون التجاري واالستثمار والتكامل 
اإلقليمي” الذي ســـيتم إطلقه إما في 
ســـبتمبر في نيويورك أو خلل معرض 
التنميـــة جنـــوب - جنـــوب العالمي في 
نوفمبر 2020 ومن أهم أهداف الورشة 
أنها تســـهل الشـــراكات بين الحكومات 
وشـــركاء التنمية والمؤسســـات المالية 
األكاديميـــة  واألوســـاط  الدوليـــة 
والمجتمع المدنـــي ومراكز الفكر لدعم 
المزيد من السياسات العامة المتوافقة 
المســـتدامة،  التنميـــة  أهـــداف  مـــع 
 80 بيـــن  مـــا  الورشـــة  فـــي  سيشـــارك 
و100 مشـــارك، وســـتضم ممثليـــن عن 
الحكومـــات والقطاع الخاص ووكاالت 
التنمية ومؤسســـات التمويـــل الدولية 
والمجتمـــع  األكاديميـــة  واألوســـاط 
المدنـــي وشـــبكات مراكـــز الفكـــر فـــي 

المنطقة. 
لجنة السعادة مبادرة مبتكرة ترتكز  «

إلى نموذٍج علمي يعتبر سعادة 
الموظف محوًرا أساسًيا لزيادة 

إنتاجيته، فكيف تم بناؤه وما أبرز 
مخرجاته؟ 

نحـــن في معهـــد اإلدارة العامـــة )بيبا( 

نحرص علـــى ربط العمل المؤسســـي 
العلميـــة  المنهجيـــات  بُفضلـــى 
اإلنتاجيـــة  رفـــع  نحـــو  والتطبيقيـــة، 
واالرتقـــاء بالعمـــل الحكومـــي، لذلـــك 
قمنـــا  الـــذي  العلمـــي  النمـــوذج  فـــإن 
باســـتحداثه يربـــط ســـعادة الموظف 
وحصولـــه علـــى بيئـــة عمـــل ســـعيدة 
هـــذا  إنتاجيتـــه،  بزيـــادة  وُمحفـــزة 
االهتمـــام  علـــى  مبنـــي  النمـــوذج 
بجوانب مختلفـــة من حياة الموظف 
علـــى أصعـــدة بيئـــة العمـــل، الحيـــاة 
القـــدرات  والشـــخصية،  االجتماعيـــة 
اإلبداعية وتطوير المهارات والصحة 

النفسية والجسدية.
هل كان للجنة مشاركات خارجية  «

أثبت من خاللها أهمية تأسيسها؟

نعم لجنة الســـعادة شـــاركت في إعداد 
ورقـــة بحثية خلل مؤتمـــر )يورومينا( 
الـــذي عقد فـــي العـــام 2018 بإســـبانيا 
وتضمنـــت أرقاًمـــا مهمـــة تعكـــس أثـــر 
اللجنـــة علـــى موظفـــي المعهـــد أبرزها 
أن 93.8 % مـــن موظفي المعهد يرون 
أن لجنة الســـعادة ســـاهمت فـــي زيادة 
إنتاجيتهم، و75 % يرون أن مسابقات 
ومبـــادرات لجنـــة الســـعادة التنافســـية 
إنتاجيتهـــم،  مـــن  وزادت  حفزتهـــم 
مـــن   % 93.8 أن  أوضحـــت  الدراســـة 
موظفي المعهد يرون أن اللجنة خلقت 
بيئة عمـــل إيجابية محفزة على العمل 
وساهمت في كسر الحواجز الموجودة 

بين الموظفين.

رائد شمس

المنامة - بنا

المنامة - جمعية المحامين البحرينية

تقدمــت جمعيــة المحامين بخالص شــكرها وتقديرهــا لجميع اإلجراءات الصحيــة الوقائية 
التي اتخذتها مملكة البحرين ووزاراتها ومؤسساتها في مجال التوعية والرعاية والتثقيف 
والتدابير االحترازية الصحية بما يحفظ سالمة الجميع في محاربة وباء فيروس الكورونا 

.)COVID-19(

وأكـــدت أن الوعـــي الوقائـــي 
وطنيـــة  بـــروح  والتكاتـــف 
الوطـــن  أبنـــاء  جميـــع  مـــن 
والمقيميـــن فيـــه، وعلى رص 
الصفوف بمواجهة التحديات 
الراهنـــة، انطلًقـــا ممـــا أدلـــى 
بـــه ولـــي العهـــد نائـــب القائد 
األعلى النائـــب األول لرئيس 
صاحـــب  الـــوزراء  مجلـــس 
الســـمو الملكي األمير سلمان 
بن حمد آل خليفة “إن مصدر 
قوتنـــا للوطن بـــأن نواجه بها 
وبوعي وبإدراك عدونا اليوم 
هو فيـــروس الكورونا وليس 

المصابين به”.
علـــى  “أننـــا  وأضافـــت 
بـــأن تتجـــاوز مملكـــة  يقيـــن 
هـــذه  وشـــعبها  البحريـــن 
الظروف الراهنـــة بما يحفظ 
وحدتنـــا وتكاتفنا مـــع جميع 
اإلجـــراءات الوقائيـــة داعين 
إلـــى  الشـــعب  أفـــراد  جميـــع 
التمســـك بالوحـــدة الوطنيـــة 
األهـــداف  قمـــة  هـــي  التـــي 
لهـــذه الظـــروف وأن نتحلـــى 
القانونيـــة  بالمســـؤولية 
بمـــا يخـــدم لمصلحـــة العليـــا 
والمقيميـــن  والعبـــاد  للبـــلد 
والتكاتـــف لتصـــدي فيروس 
كورونـــا والتعاون مـــع جميع 
الجهات المحلية والخليجية 
مـــع  إبطـــاء  دون  والدوليـــة 
جميـــع  خضـــوع  ضـــرورة 
القادمين من الخارج التعاون 
مع الجهات الصحية المعنية 

بشأن التأكد من سلمتهم”.
 كمـــا أشـــاد رئيـــس الجمعيـــة 
بديـــوي  حســـن  المحامـــي 
للفريـــق  الكاملـــة  بالشـــفافية 
كافـــة  بنشـــره  الوطنـــي 
أول  والبيانـــات  المعلومـــات 

بأول وفـــق منهج الشـــفافية 
مـــع  فـــي تعاملـــه  الواضحـــة 
األزمـــة والـــذي كان لـــه األثر 
العالمـــي  والصـــدى  الكبيـــر 
بإشـــادة المنظمـــات الدوليـــة 
والعالميـــة وبطريقة التوعية 
األمـــر  والعـــلج،  والوقايـــة 
الطمأنينـــة  روح  بـــث  الـــذي 
والمقيميـــن  للمواطنيـــن 
بمواجهـــة فيـــروس الكورونا 
ومؤكدين بضرورة التواصل 
المواطنيـــن  جميـــع  مـــع 
والمقيميـــن بـــكل فئاتهـــا مـــع 

الجهات المختصة.
الجمعيـــة  حـــذرت  كمـــا   
أو  إنتـــاج  خطـــورة  مـــن 
الكاذبـــة،  الشـــائعات  نشـــر 

التـــي تهـــدد أمـــن واســـتقرار 
أفـــراد  مطالبـــة  المجتمـــع، 
المجتمـــع بالتحقـــق مـــن كل 
مـــا يتم تبادله مـــن معلومات 
وأخبار عبـــر مواقع التواصل 
والمنصـــات  االجتماعـــي 
الرســـمية،  غيـــر  اإلخباريـــة 
والتأكد من مصادرها، تجنبًا 
للوقـــوع فـــي فخ الشـــائعات 
التي تهـــدف إلى خلـــق حالة 
فـــي  والخـــوف  القلـــق  مـــن 

المجتمع.
نشـــر  أن  علـــى  وشـــّددت 
علـــى  كان  وإن  الشـــائعات، 
ســـبيل الدعابة، يدخل تحت 
العقوبـــات  قانـــون  طائلـــة 

البحريني.

نشرها يدخل تحت طائلة “العقوبات” وإن كان على سبيل الدعابة
“المحامين”: شائعات “كورونا” تهدد األمن
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اتصال سمو رئيس الوزراء أثلج صدورنا
Û  يــوم االثنيــن الماضــي لــم يكــن بالعادي علــى الصعيد الشــخصي، إذ تلقيــت اتصااًل

كريًما من لدن رئيس الوزراء سيدي الوالد صاحب السمو األمير خليفة بن سلمان 
آل خليفة، وال زالت يداي ترجف فرًحا غير مصدقة هذا االتصال والحديث األبوي.

Û  إنهــا لحظــات ال توصــف، فقــد دونــت في ســجل الســعادة وبيــت الحكمــة، الصوت
كعادتــه جهــوري مفعــم بالحياة والصحة والعافية، صوت جمــع بين القوة والحنان 

والرحمة، صوت والد مشفق على عياله.
Û  ذلــك اإلحســاس الــذي ال يمكــن وصفــه بالكتابــة وتعابيــر الدفاتــر إال أن تعيشــه

وتختبره بنفســك، شــحنات السعادة والحماســة والتفاؤل واألمل تتدفق إلى قلبي 
ومنه إلى جميع أنحاء جسدي.

Û  إنــه األب وبهجــة البحريــن فــي كل الصعــاب، رغــم المســافات الجغرافيــة إال أنــه
منشغل بتفقد أحوال عياله ورعيته.

Û  وألنــي راٍع لعيالــي محاربــي الســكلر كان ســؤاله عنهــم: كيف هم وما هــي أحوالهم
خبرنــي عنهــم مــاذا يفتقــدون؟ أخبــرت ســموه: إنهم يفتقــدون والدهــم، ينتظرون 
وصول سموكم، فالبحرين جميعها تنشد عن والدها ومعزها ورافع قدرها، يعدون 
األيام والســاعات واللحظات عن موعد أن يطل ســيدي بوجهه الكريم على صباح 

البحرين ومسائها.
Û  ســألني عــن حــال صحتــي كما هي عادة ســموه وتفقد حال والدتــي ووالدي وحال

كبار السن من أهالي منطقتنا داركليب السعداء.
Û  في كلم سيدي درس، وفي درسه حكمة، وفي حكمته أدب، وفي أدبه حب، فأي

حب هذا الذي يخصني فيه ســيدي بوقت لشــخص بســيط من رعاياه يتفقد حاله، 
إنه ترجمان نهج سموه في الحياة.

Û  هذا القائد لم يترك للزمان عذر أال يغفل فنون إجادته للقيادة، وتأبى عفوية سموه
إال أن تترك فصل آخر في كتاب الحكمة المعاصرة وقد أثراها مجدا وأضاف فيها 

إحساًنا.
Û  أخبرت سموه أنه قد أفاض علينا من مجده وأمتعنا بقربه، ففي كل دار من البلدان

والشعوب يبحثون عنا بما خطه سموه في سجل الدنيا بالرعاية الصحية، إذ يقول 
البروفيســور ايســهاق اودامي المحاضر في جامعة تورينتو كندا واستشــاري علم 
أمــراض الــدم فــي المركــز الدولي لرعاية األطفــال بكندا “إن هــذا القائد صبور على 
الجلــوس واالســتماع بحكمــة، لهــو جديــر بالقيادة؛ ألنه يســمع شــعبه بصبر شــديد 

وشغف متميز بحثا معهم عن طريقة لمساعدتهم على النجاح والتميز”.
Û  ففْعــل ســيدي بيــان؛ فهو الذي أحســن تغيير جدول األولويــات لصالح كل من على

هــذه األرض، وغّيــر مفاهيــم الرعايــة، وعقد رحلت البحث عــن الممكن في صدور 
رعايــاه وإشــراك اآلخريــن فــي صناعــة القــرار وتحســين مســتوى الرعايــة، فما من 
شــك لدى ســموه أن أصحاب المحنة أعلم بالمخارج، والبد من إشــراكهم في محو 
اآلالم عــن كاهــل المجتمعــات، لقــد وضــع اإلنســان، أي إنســان، فــي موقــع األولوية 
المطلقــة، ومــا زال يــردد: ما عندنا أغلى منكم وال عندنا أحســن منكم.. لم يعُل قدر 
عيالــه مرضــى الســكلر فــي البحرين فقط، فقد كانــت أفكاره ســامية، وما كتبه من 
نهج ومارسه من عمل لصالح اإلنسان في كل األوطان فهو يصنع اإلنسان ويحثه 

لخدمة أخيه لتعمر األوطان، إنه صانع سلم.
Û  ختامــا... تحيــة محبــة من والدكم ســيدي صاحب الســمو الملكي األميــر خليفة بن

سلمان آل خليفة إلى كل إنسان على أرض البحرين.

زكريا الكاظم
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بدور المالكي من الرفاع

البدء في تسليم وحدات “الرملي”
تنفيًذا ألمر ولي العهد نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة بتوزيع 
5000 وحدة سكنية وذلك في إطار التوجيهات الملكية السامية، أعلن وزير اإلسكان باسم الحمر الشروع في توزيع وحدات المرحلة األولى 

لمشروع إسكان “ضاحية الرملي”.

وقال الحمر إن تســـليم وحدات مشروع 
مـــدن  مشـــاريع  ضمـــن  يأتـــي  الرملـــي، 
البحريـــن الجديـــدة، وذلـــك بعـــد أن تـــم 
افتتـــاح مشـــاريع مـــدن ســـلمان وخليفة 
وشـــرق الحـــد، وتســـكين المواطنين في 
تلك المدن الجديدة، مشـــيرا إلى أن تلك 
الخطـــوة تضاف إلى إنجـــازات الحكومة 
الراميـــة إلـــى تنفيذ أمر صاحـــب الجاللة 
الملـــك حمد بن عيســـى آل خليفـــة ببناء 

40 ألف وحدة سكنية.
الجديـــدة  البحريـــن  مـــدن  أن  وأوضـــح 
تمثـــل ركائـــز خطـــة الـــوزارة لتنفيـــذ أمر 
بنـــاء 40 ألـــف وحـــدة ســـكنية، والمنبثق 

عنها برنامج الحكومة الســـابق والحالي، 
مشـــيرا إلـــى أن مواصلـــة بناء وتســـكين 
تلـــك المدن، إضافة إلى مبادرات الوزارة 
في تعزيز الشـــراكة مـــع القطاع الخاص، 
والتي تحظى بدعـــم كبير من الحكومة، 
تســـهم جميعهـــا فـــي تنفيـــذ االلتزامـــات 
اإلســـكانية، ومنها العمـــل على توفير 25 

ألف وحدة سكنية.
ولفـــت الوزيـــر إلـــى أن تســـليم وحـــدات 
المرحلة األولى لمشروع ضاحية الرملي 
يأتـــي بعـــد تفضـــل نائب رئيـــس مجلس 
الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للمشاريع 
التنمويـــة والبنيـــة التحتية الشـــيخ خالد 

بن عبدهللا آل خليفة بافتتاح المشـــروع 
خالل احتفـــاالت المملكة بالعيد الوطني 
المجيد، حيث اكتملت جهوزية الوحدات 
بنســـبة 100 %، كما أنهت الوزارة أعمال 
البنيـــة التحتيـــة الثانويـــة، إيذاًنـــا ببـــدء 

تسكين المواطنين بالمشروع.
ســـتواصل  الـــوزارة  أن  الحمـــر  وأكـــد 
الملـــك  جاللـــة  أمـــر  لتنفيـــذ  جهودهـــا 
مـــن  وذلـــك  الحكومـــة،  وتوجيهـــات 
خـــالل تنفيـــذ المزيد من حزم المشـــاريع 
اإلســـكانية في مدن البحريـــن الجديدة، 
إضافة إلى مســـاعي الـــوزارة لبدء العمل 
على إنشـــاء وحدات مدينة شرق سترة، 

بعد أن أبرمت الوزارة مؤخرا عقد تنفيذ 
 CMEC المشـــروع بالتعـــاون مـــع شـــركة
الصينيـــة، مفيـــدا بأن محـــور تنفيذ مدن 
البحريـــن الجديدة يســـير بخطـــى ثابتة 
وتلبيـــة  المواطنيـــن  تطلعـــات  لتحقيـــق 

طلباتهم اإلسكانية.
اإلســـكانية  الخدمـــات  إدارة  أن  يذكـــر 
إشـــعار  فـــي  شـــرعت  اإلســـكان  بـــوزارة 
المواطنيـــن المســـتفيدين مـــن المرحلـــة 
الرملـــي  ضاحيـــة  إلســـكان  األولـــى 
بالحضـــور إلـــى الوزارة إلنهـــاء إجراءات 

اســـتالم العقـــد والتوثيـــق، علـــى أن يتم 
تحديـــد مواعيـــد االســـتالم بعـــد إنهـــاء 
تلـــك اإلجـــراءات مـــن خـــالل االتصـــال 

علـــى الرقـــم 80008001، ليقـــوم قســـم 
إدارة الممتلـــكات اإلســـكانية بتســـليمهم 

الوحدات وفق جدول زمني معد لذلك.

المنامة - وزارة اإلسكان

تنفيًذا ألمر سمو 
ولي العهد بتوزيع 

5000 وحدة سكنية
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رفعــت وزيــرة الصحــة فائقــة الصالــح، كل آيــات الشــكر والتقديــر لعاهل البالد صاحــب الجاللة الملك حمد بن عيســى آل خليفــة، مؤكدة أن 
جاللته أعطانا في اجتماع مجلس الوزراء االثنين المنصرم التوجيهات الســديدة والدعم المســتمر، مردفة “لقد أشــعرنا جاللته باالطمئنان 
ألننا تأكدنا أن وراءنا قائد عظيم يحمي المواطنين والمقيمين”، موصلة شكرها لولي العهد نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس 
الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير ســلمان بن حمد آل خليفة على دعمه ومتابعته المســتمرة لكل ما يخص كورونا وتقديم كل المســاعدة 

للفريق المعني بمكافحة الوباء.

وأوضحـــت الوزيرة الصالـــح أن صاحب 
الســـمو ولـــي العهـــد كانـــت لديـــه رؤيـــة 
واضحـــة ومســـتنيرة، إذ قام بـــدور كبير 
من خالل العمل على إنشـــاء فريق عمل 
قبـــل أن تصـــل أزمـــة فيـــروس كورونـــا 
للبحرين، مشيدة بكل الجهود المتواصلة 
لرئيس المجلس األعلـــى للصحة الفريق 
طبيـــب محمـــد بـــن عبـــدهللا آل خليفـــة، 
الـــذي قـــام بدور كبير فـــي وضع الخطط 
قبل وصـــول الحالة األولـــى للبحرينيين 
والعمـــل علـــى مدار الســـاعة مـــع الفريق 
لتجـــاوز كل الصعوبـــات مـــن أجل صحة 

المواطنين والمقيمين.
وقدمت وزيرة الصحة الشـــكر والتقدير 
ودولـــة  الســـعودية  العربيـــة  للمملكـــة 
مؤكـــدة  المتحـــدة،  العربيـــة  اإلمـــارات 
“يجب أال ننســـى أشقاءنا في السعودية 
واإلمـــارات، على الدعم والتواصل، فلقد 
كان هنـــاك تواصـــل في جميـــع الجوانب 
ومنهـــا الجوانب الوقائيـــة واالحترازية، 
ومتابعـــة االحتياطـــات المطلوبة كافة”، 
مؤكـــدة العمـــل المشـــترك للوقـــوف على 
كل األمور المتعلقة بمنع انتشار المرض، 
معربة عن كل الشكر لألشقاء بالسعودية 
علـــى دعمهـــم ومســـاندتهم، مســـتعرضة 
االجتمـــاع األخير لـــوزراء الصحة لدول 
مجلـــس التعاون لـــدول الخليـــج العربي 
وتعاونهم المشترك؛ من أجل منع انتشار 

الوباء.

مهنية وكفاءة عالية

وعلـــى الصعيـــد ذاتـــه، أوضحـــت وزيرة 
الصحـــة فائقـــة الصالـــح، أن فـــرق العمل 
ليســـت فقـــط مـــن وزارة الصحـــة، وإنما 
هناك تنســـيق مستمر مع وزارة الداخلية 
وقـــوة الدفـــاع واإلعـــالم والمواصـــالت، 
اإلســـالمية  والشـــؤون  العـــدل  ووزارة 
واألوقاف الســـنية والجعفرية، مشـــددة 
علـــى أن فريق البحريـــن أثبت أنه فريق 
بكل معنى الكلمة وتعامل مع وباء كورنا 
بمهنية وكفاءة عالية مطبقا كل المعايير 
وااللتزامـــات العالميـــة ومنهـــا مـــا يخص 
والمنظمـــات  العالميـــة  الصحـــة  منظمـــة 
الدوليـــة، مطبقا بكفاءة ومســـؤولية كل 

المعايير والتدابير االحترازية والوقائية 
والعالجية وبأفضل صورة، منوهة بدور 
اإلعـــالم الكبيـــر في التوعيـــة والتثقيف، 
مؤكـــدة أن الموضـــوع هـــو أمـــن صحـــي 
وأمـــن وطني، مردفة أن هـــذا هو معدن 
البحريـــن واألشـــقاء فـــي دول مجلـــس 

التعاون.
ومضـــت قائلـــة “لقـــد زرت أمـــس بعـــض 
المواقـــع التي تعمـــل بها الفـــرق المتنقلة 
لالطـــالع عـــن كثب علـــى عمـــل كوادرنا 
الطبيـــة، وقـــد أثبتت كفاءتهـــا من خالل 
الـــدور الـــذي يقومـــون بـــه، مشـــيرة إلى 
أن المتطوعيـــن يبـــادرون للعمـــل معنـــا، 
ويعملون على مدار 24 ســـاعة، مشـــيدة 
بـــدور وزارة الداخلية وجهودها في هذا 
الجانـــب ومـــن خالل فريـــق متكامل من 

الوزارة”.
وفي الوقت عينه، أكدت الوزيرة الصالح 
“نحن مطمئنون أن كل اإلجراءات مرت 
علـــى خير، وهي أزمة وســـتمر بعد فترة 
المواطنيـــن  بشـــفاء  وتنتهـــي  بســـيطة، 
وعودتهـــم إلـــى منازلهـــم”، الفتـــًة إلى أن 
تقريبـــا  الحـــاالت  ألن  اطمئنانـــا؛  هنـــاك 
رعايـــة  ويتلقـــون  مســـتقرة،  جميعهـــا 
المســـؤولين  كل  أن  مؤكـــدة  مســـتمرة، 
يتابعـــون الوضـــع ويولـــون كل االهتمام 
بـــكل مـــا يســـتجد، مشـــددة “نحـــن فـــي 

البحرين بشهادة منظمة الصحة العالمية، 
الـــدول  مـــن  البحريـــن  أن  أكـــدت  التـــي 
الخالية من األوبئة، وقد أعلنت المنظمة 
اإلشـــادة بإجراءات البحرين وفي جميع 
مراحل الحجر والعزل والعالج”، مؤكدة 
أنها تتم بشـــكل متكامل، موصلة شكرها 
للمقدم مناف القحطاني، واالستشـــارية 
جميلة الســـلمان على الجهـــد الذي بذاله 
من خالل عملهما المتواصل مع الفريق.

جـــاء ذلك خـــالل مؤتمر صحافـــي الذي 
عقده الفريـــق الوطني الطبـــي لمكافحة 
مســـاء   )COVID 19( كورونـــا  فيـــروس 
أمس في مركز سمو ولي العهد للتدريب 
بمستشـــفى قوة دفاع البحرين، بحضور 
األمـــراض  الصحـــة واستشـــاري  وزيـــرة 
المعدية بالمستشـــفى العســـكري وعضو 
لفيـــروس  للتصـــدي  الوطنـــي  الفريـــق 
كورونا )كوفيد 19( ، المقدم طبيب مناف 
القحطاني، وشـــاركته المؤتمر استشاري 
األمراض الســـارية في مجمع الســـلمانية 
الطبـــي جملية الســـلمان، وحضره وكيل 
وزارة الصحـــة مريم الهاجري، وعدد من 
كبار المســـؤولين إللقاء الضوء على آخر 

تطورات فيروس كورونا.

منهجية العمل

القحطانـــي  المقـــدم  اســـتعرض  بـــدوره، 

اســـتراتيجية عمـــل الفريـــق مـــن خـــالل 
خطـــوات العمـــل التـــي عمل بهـــا الفريق 
منـــذ بداية عمله وهي التسلســـل الزمني 
المســـتجدات  العمـــل، وآخـــر  ومنهجيـــة 
هـــذه  مســـتعرضا  الموجـــودة،  للحـــاالت 
االســـتراتيجية والجهوزيـــة منـــذ بدايـــة 
العمـــل فـــي 11 فبرايـــر الماضـــي وحتى 
يوم أمس، مشيرا إلى تعزيز اإلجراءات 
الوقائيـــة، وزيـــادة الطاقـــة االســـتيعابية 
التســـجيل  الســـاخن، مؤكـــدا أن  للخـــط 
اإللكترونـــي الجديـــد للمخالطين ســـاهم 
في تخفيف الضغط على الخط الساخن، 
وتأميـــن جميـــع المنافـــذ، وتوفيـــر جميع 
التشـــخيص  ألن  والمعـــدات؛  المـــوارد 
يتفـــق مـــع المعاييـــر العالميـــة، موضحـــا 
آلية االســـتعانة بالذيـــن خرجوا بالتقاعد 
إذ شـــاركوا معهـــم، وكثيـــر  االختيـــاري، 
من المتطوعيـــن تقدموا لمعاونة الفريق 

الوطني.
وعـــن الحاالت قـــال القحطاني “الحاالت 
المؤكدة حتى اليوم 49 حالة فقط، منها 
حالتان فقط تخضعان للعالج”، موضحا 
أنـــه خـــالل 3 أيام تـــم جمـــع 1200 عينة 
للقادميـــن مـــن إيـــران 600 منها ســـالبة، 
والبقيـــة في اإلجـــراءات، وأن الوحدات 
المتنقلـــة مســـتمرة بـــكل سالســـة ومـــن 

دون أي إشكال، معلنا خروج 12 شخصا 
مـــن الحجـــر الصحـــي بمؤشـــر إيجابـــي 
وهنـــاك مؤشـــرات أخـــرى فـــي الطريـــق 
تطمئـــن الجميـــع، مشـــيرا إلـــى أنـــه يتـــم 
إجراء فحص مخبري آخر للحاالت قبل 

الخروج.
من جهتها، أشارت السلمان إلى أن هناك 
49 حالة شخصت في البحرين، 47 حالة 
ال يتلقون أدوية، سوف يخرجون تباعا، 
وهنـــاك مريضان فقـــط يتلقـــون العالج؛ 
خطـــورة،  تشـــكل  عوامـــل  لديهـــم  ألن 
مؤكـــدة أن الوضـــع الصحـــي للمخالطين 
جيد وال يوجد عليهم أي أعراض، مبينة 
أنه يتم اتباع اإلجراءات العالمية بشـــأن 
المرضـــى فـــي العـــزل، مردفـــة أن هنـــاك 
نتائج إيجابية ســـتعلن قريبا وأن الحالة 

مطمئنة للجميع.

تساؤالت

وفي رده على األســـئلة، أشـــار القحطاني 
إلـــى أن 12 حالـــة الذين خرجـــوا هم من 
الذين قدموا مـــن إيران وكانوا في فترة 
الحجر الصحي وليس العزل، وكانوا في 
فتـــرة الحضانـــة، وجميع الحـــاالت كانوا 
غير مصابين، مبينـــا أن قرار اإلجالء هو 

قرار سيادي.
عن التنسيق مع الســـعودية، ردت وزيرة 
الصحة بأن هناك تنسيقا وتعاونا مشتركا 
بيـــن الجانبيـــن، مردفـــة أن همنـــا واحـــد، 
مؤكدة أن السعودية ومن خالل التنسيق 
جهـــزت البحرين بـــكل االحتياجات التي 
طلبتها البحرين ووصلت من الســـعودية؛ 
ألننـــا بلـــد واحـــد، معربـــة عن كل الشـــكر 
األوضـــاع  لمتابعتـــه  الحرميـــن  لخـــادم 
فـــي البحريـــن، وال توجـــد معوقـــات في 

العالقات بين البلدين.
وبشأن تحديات الوحدات المتنقلة، قال 
القحطانـــي “ال توجد عوائـــق تماما، هناك 
مـــا بيـــن 500 إلى 600 شـــخص يقومون 
بالعمـــل علـــى مـــدار 24 ســـاعة وهو جهد 
جبـــار”، مردفـــا “فـــي البدايـــة كان هنـــاك 
ضغـــط على الرقم 444، ولكن تم تدريب 
األطقـــم الموجودة، ونســـبة االنتظار هي 

صفر % على الخط الساخن”.
زيارتهـــا  عنـــد  الصحـــة  وزيـــرة  وأكـــدت 
للوحدات المتنقلة “رأيت خلية نحل، وال 
يوجـــد أي تملمـــل أو ضجـــر، وكان هنـــاك 
تنســـيق مع الجهات المختلفة، من خالل 
تسلســـل وسالسة في العمل خالل األيام 
الثالثـــة، ويشـــعرون بالســـعادة لقيامهـــم 
أنهـــم  أكـــدوا  والـــكل  وطنـــي،  بواجـــب 
مرتاحون في ظل وجود قيادة تدعمهم، 
ونقلت لهـــم تحيات جاللة الملك وســـمو 
ولـــي العهـــد، كل األطقـــم تعمـــل، وخالل 

يومين سوف ينتهي عملهم”.
وأشارت السلمان إلى أن “كل من خرجوا 
هم األشـــخاص الذين قدمـــوا من الدول 
الموبوءة وليس لديهم أعراض، ومعظم 
الحـــاالت التـــي اكتشـــفت عنـــد المنافـــذ، 
ويتـــم التوصية بإعادة االختبار، وعندما 
يكون لدينا عينيتان ســـالبتان بينهما 48 
ســـاعة، يتـــم متابعتهما وإعـــادة الفحص 
مرة أخرى، ونحن مســـتعدون الستقبال 
الموبـــوءة،  المناطـــق  مـــن  مواطـــن  أي 

ولدينا غرف العزل ومراكز العزل”.
وأكـــدت أن حمايـــة العامليـــن الصحيين 
أولوية لدينا، وتم تدريبهم على التعامل 
أوجـــه  جميـــع  وتوفيـــر  الحـــاالت،  مـــع 

الوقاية.
الطواقـــم  أن  إلـــى  القحطانـــي  وأشـــار 
الطبيـــة أصبحـــوا خبـــراء فـــي مواجهـــة 

األوبئة، وأهم شيء الحماية.
وأكدت الوزيرة أن هناك تنسيقا مستمرا 
مـــع وزارة التربيـــة، وبعـــد انتهـــاء فتـــرة 
التعليق سوف يكون لكل حادث حديث 

بعد دراسة الوضع.
الوزيـــرة  كـــررت  أخيـــرة،  كلمـــة  وفـــي 
شـــكرها للجميـــع، مؤكـــدة أن األوضـــاع 
مســـتقرة لجميع الحـــاالت، وهذا يطمئن 
وتعـــود  الحالـــة،  هـــذه  نتجـــاوز  حتـــى 
الحيـــاة إلى طبيعتها، وضـــرورة االلتزام 
باالحتياطـــات والتعليمـــات، ومـــن المهم 

التدقيق والتوعية.

الساخن للخط  االســتــيــعــابــيــة  الــطــاقــة  ــادة  ــ وزيـ اإلجــــــراءات  تــعــزيــز  الــقــحــطــانــي: 

الصالح: توجيهات جاللة الملك أشعرتنا باالطمئنان

من المؤتمر 

جانب من الحضور

جمع 1200 عينة 
للقادمين من 

إيران 600 منها 
سالبة

600 شخص 
بالوحدات المتنقلة 
يعملون على مدار 

24 ساعة

تنسيق وتعاون 
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مستقرة 
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حيـــن نتعـــرض ألزمـــة من أي نـــوع وفي أي قطـــاع وبأي وقـــت، وعلى مدى 
الســـنوات والعقـــود المنصرمـــة، كان أول مـــا يلفـــت انتباهنـــا ونتوجه نحوه 
ونتطلـــع لموقفـــه وإدارتـــه ونســـتجلي األمـــر من قيادتـــه وحنكتـــه، وكيفية 
تعامله مع الموقف، هو ســـمو األمير خليفة بن ســـلمان رئيس الوزراء حفظه 
هللا ورعـــاه وأبعـــد عنه الشـــر. كنا نتطلـــع باألزمات والمواقـــف التي مرت بها 
البحريـــن وهـــي كثيـــرة التحديـــات وخطيـــرة التداعيات على مـــدى الحقب 
الماضيـــة، وقـــد خرجـــت منهـــا البـــاد دائًمـــا قويـــة ومعافـــاة وأكثر تماســـًكا 
ووحـــدة، ولم يفرقنـــا حدث أو واقعة أو أزمة، فقد التـــف الناس عند حادثة 
طيران الخليج حول بعضهم وعاضدوا بعضهم ألن المصاب شـــمل الجميع، 
فقـــد كان ركاب الطائـــرة مـــن أبناء البلد بشـــتى طوائفهـــم ومذاهبهم، وعند 
حروب المنطقة والتداعيات التي نتجت عنها رأينا كيف وقف الشعب دون 
تمييز وتحيز أو فرز مع بعضه البعض واجتزنا تلك الحروب بأقل الخســـائر 

وأنقذنا بلدنا ووحدتنا وكان نبراسنا وقتها خليفة بن سلمان.
فـــي األزمات الماليـــة العالمية التي كانت تنعكس علـــى البحرين، وفي غرق 
السفينة السياحية وعليها مئات المواطنين والسياح والمقيمين، بالحوادث 
والمواقـــف والكثيـــر مـــن الملمات واجهنـــا التحديات متحديـــن وخرجنا من 
هـــذه التداعيـــات أقـــوى مما كنـــا، وعلى إثرهـــا أصبحت البـــاد محصنة ضد 
كل الحـــوادث، وجعلت تلك األحداث الوطن والشـــعب بخبـــرة يجتازان كل 
الصعـــاب وكانـــت هذه خبرة ســـنين وعقود في المواجهة وهي التي تشـــكل 

اليـــوم ثمرة هذه الوحدة بين الجميع وثمـــرة الصمود بوجه التحديات، وقد 
اســـتقينا هـــذه الصابة ومتانة الموقـــف من كل الدروس التـــي تعلمناها من 
خبرة سمو رئيس الوزراء الذي أسس قواعد الصابة والمواجهة للتحديات، 
لـــن أســـتعرض كل األحداث التـــي مررنا بها في الماضـــي وكيف خرجنا منها 
منتصريـــن، ألنهـــا مدونـــة بســـجل التاريـــخ باألرقـــام واألســـماء والتواريـــخ 
والنتائـــج، وهـــي اليـــوم زادنـــا فـــي التعامل مـــع الحـــوادث مـــن منطلق هذه 

الدروس.
في كل ســـاعة وفي كل يوم، بكل لحظة وعند كل موقف وفي كل مناســـبة، 
يقفز في ذهني وفي بالي ســـمو خليفة بن ســـلمان رائد الجســـارة والمبادرة، 
مؤسس قواعد الصمود والمواجهة، فالعالم يعرف ويدرك أن صمود البحرين 
وجرأتهـــا وقدرتها على اجتياز الصعـــاب، ورثتها كثمرة خبرة وحنكة خليفة 
بـــن ســـلمان الذي نتطلـــع اليوم وفي هـــذا الوقت بالذات إلـــى هيبته وهامته 

الشامخة بالعز والكرامة لهذا الوطن وشعبه األبي.
أشعر بالحب والشوق واألمل واللحظة التي يعانق فيها سموه أرض الوطن، 
لتضـــيء الســـماء بالنور والســـام والطمأنينة، أشـــتاق إليك وإلـــى إطالتك 
الوهاجة المشـــرقة، لتشـــرق ابتســـامة الوطن، ســـلمت ودمت خليفـــة القائد 

الرمز.
تنويرة: الصمت وقت الضوضاء أقوى تعبير عن الرأي. «
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أحمد جمعة

خليفة بن سلمان دائًما في البال

هل الحظتم كيف أن النكتة تنتعش بشكل عجيب فترة األزمات، وكأنها تجد ضالتها في كل مصيبة! 
تعتـــاش عليهـــا، وترتوي مـــن معينهـــا! فالمصائب والحـــوادث مادتها التـــي تقوم عليهـــا، وترتكز على 
أساســـها، لذلك ال تســـتغربوا أبدا أن تنتشـــر النكات كلما رأيتم العالم يعيش في محنة؛ أًيا كان نوعها؛ 
اجتماعية، أو اقصادية، أو سياسية، وأًيا كان تفسير هذه الظاهرة الافتة؛ فإن الحقيقة التي ال مراء 
فيهـــا أو تغييـــب، أن هـــذه النكتة تصدر من رحم مجموع؛ أي أنها حصيلة مجتمع، أو شـــعوب هي من 
صنعتها وأخرجتها إلى النور؛ لتشـــيع في جميع األوســـاط، وتغادر محيطها الضيق إلى كل مكان، في 

طرفة عين صاروخية.
يعيـــش العالـــم اليوم أزمة الكورونا؛ يرتعش حيًنا، ويضحك حيًنا آخر! يتباكى ســـاعة، ويتندر أخرى! 
يعبـــر عـــن خوفه والهلع الذي أقعده في مكانه، ويرســـل النكات بعـــد أن يغرق في قهقهاته في الوقت 
نفسه! فما القصة؟ هل يعد ذلك استخفاًفا بهذه األزمة القاتلة، أو تسخيًفا وتسطيًحا لها؟! أم سذاجة 
فـــي المـــرء، وقلـــة نظر، أو غيـــاب وازع أخاقي؟ أم أن لهذا الســـلوك المتناقض أســـباًبا وجيهة تبرره، 
والسيما أن األمر ليس بدعة، أو شيًئا جديدا، فكما أشرت؛ إن النكتة ُمازمة للمصيبة، تسير معها على 
الخط نفســـه، وال تكاد تفارقها، إنني أذهب مع القائلين، خصوصا َمْن يتدارســـون النفســـية اإلنسانية، 

إلـــى أن النكتـــة مضاد حيوي طبيعي، يلجأ إليـــه الواحد منا؛ للتخفيف، أو التنفيـــس، والتهوين؛ لكيا 
يغرق في موجة أحزانه، أو ينغمس في أزماته؛ فُيقضى عليه.

يمـــر اإلنســـان بمواقـــف حياتية متلونة، ويحتـــاج – بطبيعة الحال – إلى إظهـــار ردود أفعال، تعبر عن 
تفاعلـــه معهـــا، وكثيٌر من هذه المواقف، يصعب التعبير عنها مباشـــرة؛ فقد تكون إحدى المحظورات، 
أو التابوهـــات الممنـــوع الخوض فيها؛ في الدين، أو السياســـة، أو الجنس... إلخ. أو قد تكون مواقف 
ال طاقة له على حلها؛ كالكورونا هنا؛ فتأتي النكتة؛ الباكية الســـاخرة – في آن واحد – لتبعث رســـائل 

كثيرة، تعبر عن فكر هذه الشعوب، وردود أفعالها، ووجهات نظرها.
ليست النكتة ظاهرة إضحاك وإيناس فقط، كما قد يظن البعض؛ إنها خطاب  «

ه الرأي العام، وتغّير  نقدي، أو انتقادي، تترتب عليه آثار مجتمعية كثيرة، توّجِ
السلوك، والقناعات، وتبدل كثيًرا من المسارات... النكتة رقيب اجتماعي، ال قدرة 

للرقيب الرسمي على مالحقتها أو مطاردة صانعيها، فغالًبا ال تحمل أسماء 
أصحابها، التي تتخفى وسط الجموع، وهذا مصدر قوتها، وسر ذيوعها! كما 

نة؛ فهي تحتاج إلى ذهنية  أن صناعتها – في حد ذاتها – ليست بالمسألة الهّيِ
متقدة، العقالء وحدهم من يدركون أبعادها؛ سلًبا، وإيجاًبا.

د. زهرة حرم 

ال تستخّف بالُنَكت!

اآلراء الواردة في 
»منطلقات« تعبر 
عن أصحابها وال 
تلزم »             «

للتواصل: 17111483

أبناء البحرين... عمل كبير أشبه بسيمفونية واحدة
كل يـــوم يضخـــم ويكبـــر الـــدرس والعمـــل الوطنـــي الـــذي ســـطره أبنـــاء 
البحرين تجاه حديث الســـاعة “فيروس كرونا”، وكما قال ســـيدي عاهل 
البـــاد صاحـــب الجالة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة خال ترؤســـه 
الجلســـة االعتيادية لمجلس الوزراء “إن أبناء البحرين هم عتاد الوطن 
في مواجهة التحديات كافة بما يتســـمون به من وعي وتعامل حضاري 
مـــع مختلـــف المســـتجدات العالميـــة، وهو ما يعكـــس الـــروح البحرينية 

األصيلة”.
تحيـــة مـــن القلـــب للطاقم الطبـــي بأكمله الذي يعمل أشـــبه بســـيمفونية 
واحـــدة وقـــدرة عظيمة واحترافيـــة وفق قاعدة معلوماتية شـــاملة في 
تقديـــم الخدمـــات اإلرشـــادية والطبيـــة ومتابعـــة الحـــاالت علـــى أعلـــى 
المســـتويات بصـــورة رائـــدة ومتميزة وغيـــر مألوفة، وإلـــى المتطوعين 
مـــن الكـــوادر الطبية الذين لبـــوا نداء الوطن وقدموا المســـاعدة والعون 
الطبـــي والصحي ونشـــر الوعي التثقيفي لـــدى المواطنين، وإلى كل من 
ســـاهم فـــي تنفيذ الخطة الوطنيـــة بكل كفاءة واقتـــدار. وتحية خاصة 
كعذوبـــة الورد إلى فريق الوحدات المتنقلة لفحص المواطنين العائدين 

من إيران في مناطق سكنهم بسيارات مجهزة بكامل معداتها وكوادرها 
الفنيـــة والطبيـــة المتخصصيـــن، واألروع فـــي هـــذا المشـــهد والذي جاء 
بنكهـــة األصالـــة التعاون الكبير الذي أبـــداه المواطنون حرصا منهم على 

سامتهم وسامة الجميع.
سيدي جالة الملك وجه أيضا إلى “أهمية أن تحافظ الدولة على مسيرة 
عملهـــا وبرامجهـــا دون إبطاء أو تأجيل بســـبب هذه المشـــكلة العالمية”، 
وهذه هي البحرين التي أدهشـــت العالم في طريقة تعاملها مع مختلف 
التحديـــات، فكانـــت محروســـة بفضل مـــن هللا ثم بتاحـــم أبنائها، وعبر 
العصـــور المختلفـــة جـــاءت أحداث أصابـــت العالم بـــدوار الحيرة، ولكن 
البحرين اســـتطاعت بعزيمة الرجـــال ووضع الخطط أن تتغلب على كل 
شـــيء وتحفـــظ توازنها وخطواتهـــا وتكمل مســـيرتها ونجاحها دون أن 

تدخل في متاهات.
البحرين ورغم صغر حجمها إال أن لها قدرة رفيعة في التعامل  «

مع التحديات والمسألة ال تحتاج إلى تفسير أو تأويل.. إنها الروح 
البحرينية األصيلة المسور قلبها بعشق من نوع فريد للوطن.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد
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أردوغان فوق صفيح ساخن
يبـــدو أن إدلـــب الســـورية ســـتكون نهايـــة الرئيـــس التركي رجب 
طيب أردوغـــان الذي اعتقد أنه قادر على خداع الجميع، واعتقد 
أن حلـــم الخافـــة يمكن أن يتحقق بواســـطة اإلرهابيين وشـــذاذ 
اآلفاق الذين جلبهم من هنا وهناك ليمدهم بالساح ويحارب بهم 

في ليبيا وسوريا.
أردوغان أراد أن يخدع روسيا التي جاءت إلى سوريا منذ سنوات 
لحماية مصالحها وقامت بكل ما قامت به لمنع سقوط نظام بشار 
األســـد، فبـــدال من أن يقوم بنزع ســـاح الجماعـــات اإلرهابية كما 
اتفق مع روســـيا فعل العكس وقام بمد هذه الجماعات باألســـلحة 

المتطورة.
أردوغان أراد أن يســـتغل الصراع بين روســـيا والواليات المتحدة 
لكـــي يطلـــب العـــون من األخيـــرة في معركتـــه مع روســـيا إذا لزم 
األمر، لكن خابت ظنونه وســـقطت كل حســـاباته وســـقط جنوده 

كالدجاج في سوريا.
٣٣ جنديا تركيا ســـقطوا وســـقطت معهم هيبـــة أردوغان وعادوا 
في نعوشـــهم لكي يشـــعلوا المعارضة ضده في الداخل، أردوغان 
توســـل إلـــى حلـــف الناتو لكي يقـــف إلى جواره فـــي مغامرته في 
ســـوريا ولكنه فشـــل، ولـــم يجد معينا ســـوى إســـرائيل التي تنفذ 

ضربات من حين آلخر على سوريا لكي تخفف الضغط عنه.

وهذه هي النتيجة فقد أصبح أردوغان في مأزق حقيقي بعد أن  «
سلمه ترامب لبوتن وتركه يواجه مصيره، فهل تكون معركة إدلب 

نهاية أحالم الخالفة وربما نهاية حكم أردوغان نفسه لتركيا؟.

B7747@hotmail.com

بثينة خليفة قاسم

خارطة طريق
ككاتـــب عمود عهدت على نفســـي ومنذ البدايـــة أن أكون محايًدا 
ومنصًفا في مقاالتي تجاه أية جهة ســـواء بالســـلب أو اإليجاب، 

واضًعا مصلحة الوطن فوق كل اعتبار.
لقد رســـمت هذا الخط كخارطة طريق وأنا على قناعة تامة بأنه 
التوجه الصحيح وذلك لئا أنجرف إلى جهة معينة وبعدها أتهم 
بالمحاباة، ومنذ أن بدأت الكتابة رســـمًيا وتخصيص عمود خاص 
باســـمي في جريدة “الباد” منذ عـــام ٢٠١٥، حرصت كل الحرص 
على أن تكون مقاالتي عن الشأن العام وليس غيره، ونقل شجون 
المواطنين وانتقاد أي عمل غير متقن شـــريطة أن يكون بأسلوب 
حضـــاري بعيـــدا كل البعد عن أي تهجم أو إســـاءة ألي شـــخص أو 
مؤسسة حكومية كانت أو خاصة، وفي المقابل، أحرص أيضا أن 
أكون منصًفا وأشـــيد بأي عمل متقن واحترافي يســـتحق التنويه 

واإلشادة. 
وعلـــى الرغـــم من أنني كنت طـــوال هذه الفتـــرة أتمنى أن تاقي 
مقاالتـــي صدرا رحًبا وتجاوبا من األطراف المعنية أو على األقل 
التواصـــل معـــي، حيث إن حدوث ذلك نادر جد، إال أنني على ثقة 
بـــأن صوتي يصـــل إلى المســـؤولين عبر قنـــوات مختلفة في ظل 

وسائل التواصل المختلفة وبسرعة البرق.
ولألمانة وأقولها بكل صراحة إن جميع المقاالت القت استحسان 
القراء، وكان تفاعلهم وتشـــجيعهم لي بمثابة مصدر إلهام وحافز 
للمواصلة في كتابة المزيد، بالطبع أنا ال أتوقع تأييد القراء لجميع 
المواضيـــع التـــي أطرحهـــا وهـــذه ظاهرة صحيـــة، وكمـــا يقولون 
االختاف في الرأي ال يفسد للود قضية، لكن ما هو غريب وغريب 
جًدا أن عددا من األشـــخاص الذين يتابعون مقاالتي التي أرسلها 
لهم بشـــكل منتظم، ودائما ما يشـــيدون بها، هم أنفســـهم قابلوني 
بهجوم شـــرس وحاربوني وتلفضوا بأشد العبارات والكلمات غير 
الائقة عندما كتبت عن موضوع يخصهم أو يخص مؤسســـتهم! 
إن أي شـــخص يأخـــذ أي انتقـــاد بشـــكل شـــخصي فهـــذه مصيبة! 
وشـــخصيا أعتبـــر ردود الفعل غير المنصفة بمثابـــة ضريبة نجاح 
لـــي، ما يعطيني دافًعا قوًيا لاســـتمرار فداء لهذا الوطن المعطاء 

في ظل المشروع اإلصاحي لجالة الملك.

تصوروا... أدركت أننا مهما بلغنا من ثقافة ورقي إال أننا ال نستطيع  «
تقبل أي نقد!.

ztawfeeqi@gmail.com

زهير توفيقي
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