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:ÜÉjO ó«dh Öàc
 á°ù«FQ á°SÉFôH ¢ùeCG  ¬à°ù∏L »a ÜGƒædG  ¢ù∏ée ∫ÉMCG

 ∫Éé©à°S’G áØ°üH áÑZôH ÉMGôàbG πæjR ájRƒa ÜGƒædG ¢ù∏ée

 πX  »a  …QÉéàdG  ´É£≤dG  ºYóH  É¡eÉ«b  ¿CÉ°ûH  ,áeƒμëdG  ≈dEG

 ¢ù«FQ  Ωƒ∏°ùdG  óªMCG  ÖFÉædG  ó`̀cCGh  .ÉfhQƒc  ¢Shô«a  á`̀eRCG

 ¢Shô«a  ¿CG  ¢ù∏éªdÉH  ájOÉ°üàb’Gh  á«dÉªdG  ¿hDƒ°ûdG  áæéd

 áeƒμëdG ΩÉ«b Ö∏£àJ Iô«Ñc ájOÉ°üàbG QÉKBG ¬æY èàf ÉfhQƒc

 »fÉ©j …òdG …QÉéàdG ´QÉ°ûdG øY ∞«Øîà∏d äGAGôLEG PÉîJÉH

 .ÉfhQƒc  ÖÑ°ùH  ∂dP  OGRh  ¢SÉ°SC’G  »a  …OÉ°üàbG  OƒcQ  øe
 IQGRh  ¬«LƒJ  øª°†àj  ìGô`̀à`̀b’G  ¿CG  ≈`̀ dEG  Ωƒ∏°ùdG  QÉ`̀°`̀TCGh
 ájQÉéjE’G  Ωƒ°SôdG  ¢†ØîH  áMÉ«°ùdGh  IQÉéàdGh  áYÉæ°üdG
 πª©dG  hCG  %50  áÑ°ùæH  á«YÉæ°üdG  ≥WÉæªdG  »`̀a  ájô¡°ûdG
 á£°ûfC’G  Ωƒ°SQ  ó«ªéJh  ,ô¡°TCG  6  Ióe  á≤HÉ°ùdG  Ωƒ°SôdÉH
 ≈∏Y  á°VhôØªdG  á«aÉ°VE’G  Ωƒ°SôdG  øe  AÉØYE’Gh  ájQÉéàdG
 á£°ûfC’G ≈∏Y ¬àaÉ°VEÉH ó«≤dG ÖdÉW ÖZôj …QÉéJ •É°ûf πc

.πé°ùdG »a Ió«≤ªdG ≈dhC’G áKÓãdG

(7¢U π«°UÉØàdG)

 óªM ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†M ócCG
 ióØªdG  OÓ`̀Ñ`̀dG  ∂∏e  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  ø`̀H
 áμ∏ªe »a »ë°üdG ™°VƒdG ¿CG ≈∏YC’G óFÉ≤dG
 ó¡°ûf  ÉæfCGh  ,øÄª£e  ¬∏dG  óªëH  øjôëÑdG
 ø«æWGƒªdG  øe  ä’ÉëdG  øe  ô«ãμdG  nêhôN
 …RGôàM’G »ë°üdG ôéëdG øe ø«ª«≤ªdGh
 áeRÓdG ájÉYôdG ºjó≤Jh º¡°üëa ºJ ¿CG ó©H
 ,ø«aÉ©e ø«ªdÉ°S º¡dRÉæe ≈dEG º¡JOƒYh º¡d
 ÖMÉ°U  á°SÉFôH  á«æWƒdG  á∏ªëdG  G kôcÉ°T
 óªM  ø`̀H  ¿Éª∏°S  ô`̀«`̀eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG
 ≈∏YC’G  óFÉ≤dG  ÖFÉf  ó¡©dG  »dh  áØ«∏N  ∫BG
 AGQRƒ```dG  ¢ù∏ée  ¢ù«Fôd  ∫hC’G  Ö`̀FÉ`̀æ`̀dG
 ºbGƒ£dG  á`̀aÉ`̀ch  ,É¡«a  ø«∏eÉ©dG  ™«ªLh
 IQÉ`̀jR ∫Ó`̀N ∂`̀dP AÉ`̀L .á```̀jQGOE’Gh á«Ñ£dG
 ´É`̀aO  Iƒ≤d  áeÉ©dG  IOÉ«≤∏d  ¢`̀ù`̀eCG  ¬àdÓL

.øjôëÑdG
 äGAGô`̀LEG  øe  ≥≤ëàj  Ée  ¿CG  ±É°VCGh
 ¬ªYój  ¢`̀Shô`̀«`̀Ø`̀dG  Gò``g  á¡LGƒªd  Iõ«ªe
 øe  ™`̀HÉ`̀f  É k©«ªL  ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG  π``̀gCG  ¿hÉ`̀©`̀J
 …òdGh É k©«ªL º¡ØJÉμJh ºgô°†ëJh º¡«Yh

.±hô¶dG √òg πãe »a ¬«∏Y Gƒ∏ pÑ oL

(4¢U π«°UÉØàdG)

 ∫BG  ¿Éª∏°S  øH  áØ«∏N  ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  πÑ≤à°SG
 ájOÉëJ’G É«fÉªdCG  ájQƒ¡ªéH ¬àeÉbEG  ô≤e »a AGQRƒdG ¢ù«FQ áØ«∏N
 ¢ù∏ée ¢ù«FQ ÖFÉf áØ«∏N ∫BG  ∑QÉÑe øH óªëe ï«°ûdG ƒª°S ¢ùeCG

.AGQRƒdG
 AGQRƒ`̀ dG  ¢ù«FQ  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  Ö`̀MQ  AÉ≤∏dG  ∫Ó`̀Nh
 √ôμ°T  øY √ƒª°S É kHô©e ,áØ«∏N ∫BG  ∑QÉÑe øH óªëe ï«°ûdG  ƒª°ùH
 √ƒª°S ≈∏Y ¿ÉæÄªW’Gh áÑ«W ôYÉ°ûe øe ¬æY ôÑY Ée ≈∏Y √ôjó≤Jh

 .á«aÉ©dGh AÉØ°ûdG áª©æH ¬àÄæ¡Jh
 ÖFÉf  áØ«∏N  ∫BG  ∑QÉÑe  øH  óªëe  ï«°ûdG  ƒª°S  ôsÑY  ¬ÑfÉL  øe
 »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°üd  ¬«fÉ¡J  ¢üdÉN øY AGQRƒdG  ¢ù∏ée ¢ù«FQ
 áë°üdG  ΩÉªJ  ø`̀e  √ƒª°S  ≈∏Y  ¬`̀H  ¬∏dG  º`̀©`̀fCG  ÉªH  AGQRƒ```dG  ¢ù«FQ
 Qƒaƒe  ¬«∏Y  ºjójh  √ƒª°S  ßØëj  ¿CG  ≈dÉ©J  ¬∏dG  É«YGO  ,á«aÉ©dGh
 ≈aÉ©e  ÉªdÉ°S  øWƒdG  ¢``VQCG  ≈`̀ dEG  Oƒ©j  ¿CGh  ,IOÉ©°ùdGh  áë°üdG
 áμ∏ªe »a Ωó≤àdGh AÉªædG Iô«°ùe »a IóFGôdG √ƒª°S Oƒ¡L á∏°UGƒªd

.øjôëÑdG
(5¢U π«°UÉØàdG)

 á````eƒ``μ`ë`dG ≈````dEG π````«``ë`j zÜGƒ```æ`dG{
…QÉ```é`à`dG  ´É```£`≤`dG  º``YóH  É``MGô`à`bG

ø pÄ rª£ oe øjôëÑdG »a »ë°üdG ™°VƒdG :∂∏ªdG
ÉfhQƒc á``¡LGƒªd Iõ``«ªàªdG äGAGô``LE’G AGQh ø``jôëÑdG π``gCG ¿hÉ``©J

∑QÉÑe ø``H ó``ªëe ï«``°ûdG πÑ≤à``°ùj AGQRƒ``dG ¢``ù«FQ

.áØ«∏N øH »∏Y ï«°ûdG ƒª°S Qƒ°†ëH ∑QÉÑe øH óªëe ï«°ûdG ƒª°S ¬dÉÑ≤à°SG ∫ÓN AGQRƒdG ¢ù«FQ ƒª°S |(6¢U π«°UÉØàdG)

««»ë°üdG ô``éëdG ≈dEG º``¡∏≤fh ¿Gô``jEG øe ø``jóFÉ©dG ø``e á``©aO ∫hCG ∫ƒ``°Uh

.øjôëÑdG ´ÉaO Iƒb ¬JQÉjR ∫ÓN ∂∏ªdG ádÓL  |
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 ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†M π°†ØJ
 ∂∏e áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y øH óªM ∂∏ªdG
 IQÉjõH ≈∏YC’G óFÉ≤dG  ióØªdG  OÓÑdG
 øjôëÑdG  ´ÉaO  Iƒ≤d  áeÉ©dG  IOÉ«≤∏d
 ¬àdÓL  ∫ÉÑ≤à°SG  »`̀a  ¿É`̀ch  ,¢`̀ù`̀eCG
 øH  áØ«∏N  ï«°ûdG  ø`̀cô`̀dG  ô«°ûªdG
 Iƒ≤d  ΩÉ©dG  óFÉ≤dG  áØ«∏N  ∫BG  óªMCG
 ø`̀cô`̀dG ≥`̀jô`̀Ø`̀dGh ,ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG ´É``̀ aO
 ô`̀jRh  »ª«©ædG  ø°ùM  ø`̀H  ¬∏dGóÑY
 ø`̀cô`̀dG AGƒ``̀∏``̀ dGh ,´É``̀aó``̀dG ¿hDƒ``̀°``̀T
 ∫BG  ó`̀ª`̀M  ø`̀H  ô`̀°`̀UÉ`̀f  ï«°ûdG  ƒª°S
 óFÉb »æWƒdG øeC’G QÉ°ûà°ùe áØ«∏N
 øcôdG  ≥`̀jô`̀Ø`̀dGh  ,»μ∏ªdG  ¢SôëdG
 áÄ«g ¢ù«FQ »ª«©ædG ô≤°U øH ÜÉjP

.•ÉÑ°†dG QÉÑc øe OóYh ¿ÉcQC’G
 ióØªdG  ∂∏ªdG  ádÓL  ≥``̀aGQh  
 óªMCG øH ódÉN ï«°ûdG IQÉjõdG ∫ÓN
 ,»μ∏ªdG  ¿Gƒ`̀jó`̀dG  ô`̀jRh  áØ«∏N  ∫BG
 ódÉN  ï«°ûdG  øcôdG  Ωó≤ªdG  ƒª°Sh
 ¢SôëdG Iƒb óFÉb áØ«∏N ∫BG óªM øH

.á°UÉîdG »μ∏ªdG
 ¬àdÓL  ™∏WG  IQÉ`̀jõ`̀dG  ∫Ó`̀Nh  
 á«ë°üdG  Oƒ¡édGh  äÉeÉ¡°SE’G  ≈∏Y
 Ωƒ`̀≤`̀J »``à``dG á`̀«`̀eÉ`̀°`̀ù`̀dGh Iô`̀«`̀Ñ`̀μ`̀ dG
 á¡LGƒªd  øjôëÑdG  ´É``̀aO  Iƒ`̀b  É¡H
 øª°V (19 ó«aƒc) ÉfhQƒc ¢Shô«a
 Gò`̀g á`̀ë`̀aÉ`̀μ`̀ª`̀d á`̀«`̀æ`̀Wƒ`̀dG á`̀∏`̀ª`̀ë`̀dG
 ºdÉ©dG  ¬d  ¢Vô©àj  …ò`̀dG  ¢Shô«ØdG

.√ô°SCÉH
 ióØªdG  ∂∏ªdG  ádÓL  Üô``̀YCGh  
 ´É``aO Iƒ`̀≤`̀ d √ô`̀jó`̀≤`̀ Jh √ô`̀μ`̀°`̀T ø``Y
 á`̀ª`̀gÉ`̀°`̀ù`̀ª`̀dG √ò```̀g ≈`̀∏`̀Y ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀ dG

 á«Ñ£dG  äÉeóîdG  ájõgÉLh ,á∏«ÑædG
 Iõ¡éªdG  á«Ñ£dG  äBÉ°ûæªdG  ô«aƒàH
 á«ë°üdG  äÉ`̀eõ`̀∏`̀à`̀°`̀ù`̀ª`̀dG  çó``̀MCÉ``̀H
 ô``̀«``̀HGó``̀à``̀dGh êÓ```̀©```̀ dGh ¢`̀ü`̀ë`̀Ø`̀∏`̀ d
 á«ÑW QOGƒ```̀c ∫Ó``̀N ø`̀e á`̀«`̀FÉ`̀bƒ`̀dG
 øe  ájÉbƒ∏d  á°ü°üîàeh  á`̀∏`̀gDƒ`̀e

.¢Shô«ØdG Gòg »°ûØJ
 »a  »ë°üdG  ™°VƒdG  ¿CG  ó`̀cCGh  
 øÄª£e  ¬∏dG  óªëH  øjôëÑdG  áμ∏ªe
 øe ô`̀«`̀ã`̀μ`̀dG êhô```̀N ó`̀¡`̀°`̀û`̀f É``̀æ``̀fCGh
 ø«ª«≤ªdGh  ø«æWGƒªdG  øe  ä’ÉëdG

 …RGô``à``M’G  »ë°üdG  ô`̀é`̀ë`̀dG  ø`̀e
 ájÉYôdG  ºjó≤Jh º¡°üëa ºJ ¿CG  ó©H
 º¡dRÉæe  ≈dEG  º¡JOƒYh  º¡d  áeRÓdG
 á∏ªëdG  Gô`̀cÉ`̀°`̀T  ,ø«aÉ©e  ø«ªdÉ°S
 ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  á°SÉFôH  á«æWƒdG
 óªM ø``H ¿É`̀ª`̀∏`̀°`̀S ô``̀«``̀eC’G »`̀μ`̀∏`̀ª`̀dG
 óFÉ≤dG  ÖFÉf  ó¡©dG  »`̀dh  áØ«∏N  ∫BG
 ¢ù∏ée ¢ù«Fôd ∫hC’G ÖFÉædG ≈∏YC’G
 ,É¡«a  ø«∏eÉ©dG  ™«ªLh  AGQRƒ````dG
 á````jQGOE’Gh  á«Ñ£dG  º`̀bGƒ`̀£`̀dG  π``ch
 áã«ãëdG  á«fÉ°ùfE’G  Oƒ`̀¡`̀é`̀dG  ≈∏Y

 ôjó≤J  ™°Vƒe  »g  »àdG  IôªãªdGh
.™«ªédG øe IOÉ°TEGh

 øe  ≥≤ëàj  É`̀e  ¿CG  ±É``̀°``̀VCGh  
 √ò`̀g á`̀¡`̀LGƒ`̀ª`̀d Iõ`̀«`̀ª`̀e äGAGô`````̀LEG
 π``̀gCG ¿hÉ``̀©``̀J ¬`̀ª`̀Yó`̀j ,¢`̀Shô`̀ «`̀ Ø`̀ dG
 º¡«Yh  øe  ™HÉf  ,É©«ªL  øjôëÑdG
 ,É©«ªL  º`̀¡`̀Ø`̀JÉ`̀μ`̀Jh  º`̀gô`̀°`̀†`̀ë`̀Jh
 √òg  πãe  »`̀a  ¬«∏Y  Gƒ`̀∏`̀ pÑ`̀ oL  …ò``̀dGh
 øjôëÑdG  äRhÉéJ  å«M  ,±hô¶dG
 π°†ØH  áÄHhC’G  ¢†©H  É¡îjQÉJ  ôÑY
 ,ΩGôμdG  É¡«æWGƒe  ∂°SÉªJh  πaÉμJ

 ájÉæ©dGh  á«Ñ£dG  äÉeóîdG  ô«aƒJh
 ¬àdÓL  kGQó`̀≤`̀e  ,á`̀eRÓ`̀ dG  á«ë°üdG
 É¡JÉeÉ¡°SEG  ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG  ´É``̀ aO  Iƒ`̀≤`̀d
 ÖfGƒédG  ø`̀e  ó`̀jó`̀©`̀dG  »`̀a  á∏«ÑædG
 ≈`̀dEG  á`̀aÉ`̀°`̀VEG  ,á«eÉ°ùdG  á«fÉ°ùfE’G
 »°ù«FôdG  »æWƒdG  É¡ÑLGƒH  É¡eÉ«b
 ¬Jô«°ùe ájÉªMh øWƒdG øY ´Éaó∏d
 ,¢`̀UÓ`̀NEGh  áYÉé°T  πμH  ácQÉÑªdG
 ≥`̀«`̀aƒ`̀à`̀dG  ΩGhO  ™`̀«`̀ª`̀é`̀∏`̀d  É`̀«`̀æ`̀ª`̀à`̀e
 QGôªà°SG õjõ©dG ÉææWƒdh ,ìÉéædGh

 .QÉgOR’Gh »bôdG

øjôëÑdG ´ÉaO Iƒ```≤`d áeÉ`©`dG IOÉ``«≤dG Qhõj ∂∏`ª`dG
ø``Äª£e ˆG ó``ª`ë`H á``μ`∏`ª`ª`dG »```a »``ë`°ü`dG ™```°Vƒ`dG :ó``cDƒ`jh
ÉfhQƒc á``¡LGƒªd ´ÉaódG Iƒ``b É¡H Ωƒ``≤J »àdG á«ë°üdG Oƒ``¡édGh äÉ``eÉ¡°SE’G ≈``∏Y ™``∏£j ¬``àdÓL

™«ªédG øe IOÉ°TEGh ôjó≤J ™°Vƒe ájQGOE’Gh á«Ñ£dG ºbGƒ£dG ™«ªLh ó¡©dG »dh á°SÉFôH á«æWƒdG á∏ªëdG Oƒ¡L

 ô`̀μ`̀ °`̀T á``̀ «``̀ bô``̀ H ≈``≤``∏``à``j ó``¡`````©`````dG »`````dh
»`̀ à`̀ jƒ`̀ ``̀ μ`̀ dG AGQRƒ`````̀ ``````̀ dG ¢``ù`````«`````FQ ø``̀ ```̀e
 ≈∏YC’G óFÉ≤dG ÖFÉf ó¡©dG »dh áØ«∏N ∫BG óªM øH ¿Éª∏°S ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ≈≤∏J
 ódÉN ìÉÑ°U ï«°ûdG  ƒª°S ¬«NCG  øe á«HGƒL ôμ°T  á«bôH  AGQRƒdG  ¢ù∏ée ¢ù«Fôd  ∫hC’G  ÖFÉædG
 ¬d √ƒª°S áÄæ¡J ≈∏Y kGOQ ∂dPh ,á≤«≤°ûdG âjƒμdG ádhóH AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«FQ ìÉÑ°üdG óªëdG

.âjƒμdG ádhód »æWƒdG ó«©dG áÑ°SÉæªH

 ƒYóJ  ,AGQRƒ```̀ dG  ¢ù∏ée  äÉ¡«Lƒàd  G kò«ØæJ
 ΩóY  ≈``̀dEG  ø«æWGƒªdG  ™«ªL  á`̀«`̀LQÉ`̀î`̀dG  IQGRh
 ,iƒ°ü≤dG  IQhô°†∏d  ’EG  IôàØdG  √ò`̀g  »a  ôØ°ùdG
 »a  (19ó«aƒc)  ÉfhQƒc  ¢Shô«a  »°ûØJ  ≈dEG  G kô¶f
 É kXÉØMh  º¡àeÓ°S  ¿Éª°†d  ∂`̀dPh  ,∫hó`̀ dG  øe  OóY

 íFÉ°üædG  ´É`̀Ñ`̀JG  IQhô`̀°`̀V  Ió`̀cDƒ`̀e  ,º¡àë°U  ≈∏Y
.ôØ°ùdG ≈dEG áLÉëdG óæY äGOÉ°TQE’Gh

 ÖàμªH ∫É°üJ’G ≈Lôj QÉ°ùØà°S’G øe ójõªdh
 :º`̀bô`̀dG  ≈∏Y  ∂``̀dPh  á«LQÉîdG  IQGRƒ```H  á©HÉàªdG

.+97317227555

 ∫ó``̀ ©``̀ dG ô```````̀jRh π``̀Ñ``̀≤``̀à``̀°``̀SG

 ±ÉbhC’Gh  á«eÓ°SE’G  ¿hDƒ°ûdGh

 ,áØ«∏N  ∫BG  »∏Y  øH  ódÉN  ï«°ûdG

 ô`°üe  ájQƒ¡ªL  ô«Ø°S  ,¢`̀ù`̀eCG

 áμ∏ªe  ió``̀d  á≤«≤°ûdG  á`̀«`̀Hô`̀©`̀dG

 óªëe ô`̀°`̀SÉ`̀j  ó`̀«`̀°`̀ù`̀dG  ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG

.¿ÉÑ©°T

 ô«Ø°ùdÉH  ô``̀jRƒ``̀dG  Ö```̀MQh

 iƒà°ùªH  G kó`̀«`̀°`̀û`̀e  ,…ô`̀°`̀ü`̀ª`̀ dG

 á«îjQÉàdG  á``̀jƒ``̀NC’G  äÉ`̀bÓ`̀©`̀dG

 ø``jó``∏``Ñ``dG ø``̀ «``̀ H §```̀Hô```̀J »```̀à```̀dG

 É`̀eh ,ø`̀«`̀≤`̀«`̀≤`̀°`̀û`̀dG ø`̀«`̀Ñ`̀©`̀°`̀û`̀dGh

 ôªà°ùe  AÉªfh  Qƒ£J  øe  √ó¡°ûJ

.áaÉc ä’ÉéªdG »a

 äÉ`̀Yƒ`̀°`̀Vƒ`̀e å`̀ë`̀H iô```Lh

 ∫ÉéªdG  »`̀a  ∑ôà°ûªdG  ¿hÉ`̀©`̀à`̀dG

.»dó©dG

 á°ù°SDƒªdG  AÉ``̀æ``̀eCG  ¢ù∏ée  ó`̀≤`̀Y
 …Qhó``̀dG  ¬YÉªàLG  á«μ∏ªdG  ájô«îdG
 ¬dÓN  ø∏YCG  óbh  ,Ω2020  ΩÉ©d  »fÉãdG
 ™jQÉ°ûªdG  áeõëd  á°ù°SDƒªdG  á∏°UGƒe
 á`̀∏`̀jƒ`̀£`̀dGh Iô`̀«`̀°`̀ü`̀≤`̀dG á`̀«`̀é`̀JGô`̀à`̀°`̀S’G
 …ô«îdG ÖfÉédG »a ÉgòØæJ »àdG ióªdG

.»fÉ°ùfE’Gh
 ƒª°S  Ωó``≤``J  á`̀Ñ`̀°`̀SÉ`̀æ`̀ª`̀dG  √ò``̀¡``̀Hh
 πãªe  áØ«∏N  ∫BG  óªM  øH  ô°UÉf  ï«°ûdG
 ¿hDƒ°Th ájô«îdG ∫ÉªYCÓd ∂∏ªdG ádÓL
 á°ù°SDƒªdG AÉæeCG ¢ù∏ée ¢ù«FQ ÜÉÑ°ûdG
 ôμ°ûdG  ¢`̀ü`̀dÉ`̀î`̀H  á`̀«`̀μ`̀∏`̀ª`̀dG  á`̀jô`̀«`̀î`̀dG
 ióØªdG  ∂∏ªdG  á`̀dÓ`̀L  ≈``̀ dEG  ô`̀jó`̀≤`̀à`̀dGh
 ájô«îdG  á°ù°SDƒª∏d  …ôîØdG  ¢ù«FôdG
 áÑ°SÉæªH  ¬àdÓL  áÄæ¡J  ≈∏Y  á«μ∏ªdG
 IõFÉéH á«μ∏ªdG ájô«îdG á°ù°SDƒªdG Rƒa
 »àdGh  á«HôY  ájô«N  á°ù°SDƒe  π°†aCG
 øjõéæª∏d  »dhódG  OÉëJ’G  øe  âëæe
 õ«ªàdGh  ´Gó``HE’G  ióàæe  ∫ÓN  Üô©dG

 ájQƒ¡ªL  »a  ¬ª«¶æJ  ºJ  …ò`̀dG  ∫hC’G
 ≈∏Y  ∂`̀dò`̀ch  ,á≤«≤°ûdG  á«Hô©dG  ô°üe
 πª©dÉH  ô«ÑμdG  ¬eÉªàgGh  ¬àdÓL  ºYO
 ¬H Ωƒ`̀≤`̀J …ò``̀dG »`̀fÉ`̀°`̀ù`̀fE’Gh …ô`̀«`̀î`̀dG
 ΩÉàjCÓd  π°UGƒàªdG  ºYódGh  á°ù°SDƒªdG
 á≤ëà°ùªdG  äÉÄØdG  ™«ªLh  π``̀ eGQC’Gh
 ≈¶ëj ¿CG πLCG øe øjôëÑdG áμ∏ªe »a
 √ƒª°S  kÉæªãe  ,áªjôc  IÉ«ëH  ™«ªédG
 √ÉéJG  ¬àdÓL  øe  á«fÉ°ùfE’G  äÉàØ∏dG
 Üƒ`̀©`̀°`̀û`̀dGh ∫hó````̀ dG ø``̀e ø`̀«`̀Hƒ`̀μ`̀æ`̀ª`̀dG
 ¢ùμ©J  »`̀à`̀ dGh  á`̀≤`̀jó`̀°`̀ü`̀dGh  á≤«≤°ûdG
 áμ∏ªªd  áë°VGƒdGh  áàHÉãdG  ∞bGƒªdG
 √ÉéJG kÉÑ©°Th áeƒμMh IOÉ«b øjôëÑdG
 ∫hO  ∞∏àîe  »a  AÉbó°UC’Gh  AÉ≤°TC’G
 ô«ÑμdG  ºYódÉH  √ƒª°S  kGó«°ûe  ,ºdÉ©dG
 ájô«îdG  á°ù°SDƒªdG  ¬`̀H  ≈¶ëJ  …ò``dG
 Ió«°TôdG  áeƒμëdG  πÑb  ø`̀e  á«μ∏ªdG
 ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  IOÉ«≤H
 ¢ù«FQ  áØ«∏N  ∫BG  ¿Éª∏°S  ø`̀H  áØ«∏N

 ÖMÉ°üd Iôªà°ùªdG IQRGDƒªdGh AGQRƒdG
 óªM  øH  ¿Éª∏°S  ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG
 ∫hC’G  Ö`̀FÉ`̀æ`̀dG  ó¡©dG  »``dh  áØ«∏N  ∫BG
 Oƒ¡édG kÉæªãe ,AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«Fôd
 AÉ`̀æ`̀eC’G  ¢ù∏ée  AÉ`̀°`̀†`̀YC’  á°ü∏îªdG
 »Ñ°ùàæe  ™«ªLh  ájò«ØæàdG  IQGOE’Gh
 πªY  »a  á«μ∏ªdG  ájô«îdG  á°ù°SDƒªdG

.á«μ∏ªdG ájô«îdG á°ù°SDƒªdG IQGOEGh
 á°ù°SDƒªdG  ¿CG  √ƒ`̀ª`̀°`̀S  ó```cCG  É`̀ª`̀c
 áª¡ªdG  äGƒ£îdG  øe  ójó©dG  äòîJG
 ióØªdG  ∂∏ªdG  ádÓL  äÉ¡«LƒJ  ò«Øæàd
 á``jÉ``Yô``dG ∫É``̀μ``̀ °``̀TCG á``̀aÉ``̀c º``jó``≤``J »``̀ a
 ,á«μ∏ªdG  á`̀jô`̀«`̀î`̀dG  ô`̀°`̀SC’  ΩÉ`̀ª`̀à`̀g’Gh
 Iô≤à°ùªdG  áªjôμdG  IÉ«ëdG  ô«aƒàdh
 á°ù°SDƒªdG  ¿CG  ≈dEG  kGô«°ûe  ,ø«æWGƒª∏d
 ™jQÉ°ûªdG »a áî°SGQ äGƒ£N â©°Vh
 ΩÉàjC’G πÑ≤à°ùe øª°†àd á«é«JGôà°S’G

.πeGQC’Gh
 ≈Ø£°üe  QƒàcódG  øq«H  ¬ÑfÉL  øe

 ¿CG  á°ù°SDƒª∏d  ΩÉ`̀©`̀dG  ø`̀ «`̀ eC’G  ó«°ùdG
 ∫Ó`̀N ¢`̀Vô`̀©`̀à`̀°`̀SG AÉ```̀æ```̀eC’G ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀e
 ò«ØæJ  »a  äGóéà°ùªdG  ô`̀NBG  ´ÉªàL’G
 á°UÉîdG  áªjôμdG  á«μ∏ªdG  äÉ¡«LƒàdG
 èeGôÑdGh  á«é«JGôà°S’G  ™jQÉ°ûªdÉH
 ÉgòØæJ  »àdG  ájQÉªãà°S’Gh  ájƒªæàdG
 áμ∏ªe  »a  äÉÄØdG  ∞∏àîªd  á°ù°SDƒªdG
 OóY á°ûbÉæe  ∫ÓN øe ∂dPh ,øjôëÑdG
 áª¡ªdG  á«é«JGôà°S’G  ™jQÉ°ûªdG  øe
 á«μ∏ªdG  ájô«îdG  É¡«∏Y  ∞μ©J  »`̀à`̀dG
 ¿ƒμ«°S  »`̀ à`̀ dGh  á∏Ñ≤ªdG  Iô`̀à`̀Ø`̀dG  »`̀ a
 øe  É¡«Ñ°ùàæe  ô`̀jƒ`̀£`̀J  »``a  QhO  É`̀¡`̀d
 πª©dG  ¢Uôa  ô«aƒJh  ΩÉàjC’Gh  πeGQC’G
 ≈``dEG  Ió«Øà°ùe  ô``°``SCG  ø``e  º¡∏jƒëàd
 ™ªàéªdG  ƒªf  »a  º¡°ùJ  áéàæe  ô°SCG
 √òg  πª°ûJh  ,ºgô°SC’  IÉ«ëdG  ô«aƒJh
 πª©J  …ò`̀dG  QƒªàdG  ™æ°üe  ™jQÉ°ûªdG
 ™e  ¿hÉ©àdÉH  ¬FÉ°ûfEG  ≈∏Y  á°ù°SDƒªdG
 äÉjó∏ÑdG  ¿hDƒ``°``Th  ∫É`̀¨`̀°`̀TC’G  IQGRh
 ºà«°S  …ò``̀dGh  ,»fGôª©dG  §«£îàdGh
 á°ù°SDƒªdG  »Ñ°ùàæe  ∫Ó`̀N  øe  ¬``̀JQGOEG
 π``̀eGQC’G  ø`̀e  Oó`̀©`̀d  πªY  ¢`̀Uô`̀a  ôaƒ«d
 èàæªdG  øe  IOÉØà°S’G  ∂dòch  ΩÉàjC’Gh
 øjôëÑdG áμ∏ªe ¬H ô¡à°ûJ …òdG »æWƒdG
 äÉjƒ∏ëdGh  á«∏ëªdG  QƒªàdG  êÉàfEÉH
 »°SÉ°SCG ô°üæ©c ôªàdG É¡«a πNój »àdG

.IOƒédG øe ∫ÉY iƒà°ùe ≈∏Y
 πª©J  QƒªàdG  ™æ°üe  ÖfÉL  ≈dEGh
 Iô«NC’G äÉ°ùª∏dG ™°Vh ≈∏Y á°ù°SDƒªdG
 …ò``̀dG »``̀LÉ``̀à``̀fE’G ï`̀Ñ`̀£`̀ª`̀dG ´hô`̀°`̀û`̀ª`̀d
 ΩÉàjCÓd  πª©dG  ¢Uôa  øe  ójó©dG  ôaƒj
 ójó©dG º°†j ™ªée ∫ÓN øe πeGQC’Gh
 á`̀jhó`̀«`̀dGh á`̀«`̀FGò`̀¨`̀dG äÉ`̀YÉ`̀æ`̀°`̀ü`̀dG ø`̀e
 á≤jô£H  äÉ`̀é`̀à`̀æ`̀ª`̀dG  √ò``̀g  ≥`̀jƒ`̀°`̀ù`̀Jh

.áÑ°SÉæe á«aGôàMG
 ó«°ùdG ≈Ø£°üe QƒàcódG QÉ°TCG Éªc
 øe  AÉ¡àf’G  Oó°üH  á°ù°SDƒªdG  ¿CG  ≈`̀dEG

 πeDƒªdG  øe  …ò`̀dGh  ådÉãdG  ô«îdG  êôH
 Gòg  ø`̀e  »fÉãdG  ∞°üædG  »`̀a  ¬MÉààaG
 ™jQÉ°ûªdG  á`̀eõ`̀M  ≈``̀dEG  º°†æ«d  ΩÉ`̀©`̀dG
 É`̀¡`̀«`̀∏`̀Y π`̀ ª`̀©`̀ J »``̀à``̀ dG á``̀jQÉ``̀ª``̀ã``̀à``̀°``̀S’G

.á°ù°SDƒªdG
 OÉ``̀ °``̀TCG ´É``̀ ª``̀ à``̀L’G ΩÉ``̀ à``̀N »````̀ah
 ≈¶ëJ  …ò`̀dG  ºjôμdG  ºYódÉH  ¢ù∏éªdG
 øe  á«μ∏ªdG  á`̀jô`̀«`̀î`̀dG  á°ù°SDƒªdG  ¬`̀H
 áeƒμëdGh  ióØªdG  ∂∏ªdG  ádÓL  πÑb
 ƒª°ùd …OÉ«≤dG QhódÉH Gó«°ûe ,Ió«°TôdG
 ¢ù«FQ áØ«∏N ∫BG óªM øH ô°UÉf ï«°ûdG
 ¬à©HÉàe  ∫Ó``̀N  ø``e  AÉ``̀æ``̀eC’G  ¢ù∏ée
 ÉgòØæJ  »àdG  á«é«JGôà°S’G  §£î∏d
 á°UÉîdG  ä’ÉéªdG  áaÉc  »a  á°ù°SDƒªdG
 ø`̀«`̀LÉ`̀à`̀ë`̀ª`̀dGh π```````̀eGQC’Gh ΩÉ``̀à``̀jC’É``̀H
 ™jQÉ°ûªdGh  »dhódG  »`̀KÉ`̀ZE’G  ∞∏ªdGh

.á°ù°SDƒª∏d á«∏Ñ≤à°ùªdG á«é«JGôà°S’G

:óªM øH ô°UÉf ...IójóL á«LÉàfEG ™jQÉ°ûe

πeGQC’Gh ΩÉàjC’G πÑ≤à``°ùe ¿Éª°†d áî``°SGQ äGƒ£N â©``°Vh zá«μ∏ªdG ájô«îdG{

.óªM øH ô°UÉf ï«°ûdG ƒª°S |

 ƒ`̀ª`̀°`̀ù`̀dG Ö``̀MÉ``̀°``̀U ¢````SCGô````J
 óªM  ø`̀H  ¿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
 ´ÉªàLG  ¢`̀ù`̀eCG  AGQRƒ```̀dG  ¢ù∏ée
 ,304``````̀dG á`̀«`̀≤`̀«`̀°`̀ù`̀æ`̀à`̀dG á`̀æ`̀é`̀∏`̀ dG
 ¬dÓN  øe  áæé∏dG  â°Vô©à°SGh
 Iò`̀î`̀à`̀ª`̀dG Oƒ`̀¡`̀é`̀dG äGó`̀é`̀à`̀°`̀ù`̀e
 É``̀ fhQƒ``̀c ¢``̀Shô``̀«``̀a á``̀¡``̀LGƒ``̀ª``̀d
 áë°U  ≈∏Y  ÉXÉØM  (19ó`̀«`̀aƒ`̀c)
 ø«ª«≤ªdGh  ø«æWGƒªdG  áeÓ°Sh

.øjôëÑdG »a

zÉfhQƒc{ ¢Shô«a áëaÉμe Oƒ¡L äGóéà°ùe ¢Vô©à°ùJ ó¡©dG »dh á°SÉFôH zá«≤«°ùæàdG{

ø`̀«`̀æ`̀WGƒ`̀``̀ª`̀``̀dG ƒ`̀ ``̀Yó`̀``̀J zá`̀ «`̀ ``̀ LQÉ`̀ ``̀ î`̀ ``̀ dG{
êQÉ`````î``dG  ≈````dEG  ô`Ø```°ù```dG  Ωó```````Y  ≈``````dEG

»dó©dG  ¿hÉ©àdG  …ô°üªdG  ô«Ø°ùdG  ™e  åëÑj  ∫ó©dG  ô`jRh

πMGôªdG ™``«ªL è``gÉæe »£¨J á``«fhôàμdEG á``«LPƒªf ¢``ShQO OGó``YE’ π``ªY n≥``jôa 45 :á``«HôàdG ô``jRh
 ôjRh »ª«©ædG »∏Y øH óLÉe QƒàcódG ΩÉb
 »àdG πª©dG ¥ôa ≈dEG  IQÉjõH º«∏©àdGh á«HôàdG
 á«ª«∏©àdG  É¡àHGƒH  õjõ©àd  IQGRƒ``̀dG  É¡à∏μ°T
 äGAGô`̀KE’Gh  ¢ShQódÉH  É¡àjò¨Jh  á«fhôàμdE’G
 áÑ∏£dG  ÉfDhÉæHCG  É¡æe  ó«Øà°ùj  »àdG  á«LPƒªædG
 ≥«∏©J  Iôàa  ∫ÓN  á«°SGQódG  º¡∏MGôe  ™«ªéH

.á°SGQódG
 ø«∏eÉ©∏d  Iô«ÑμdG  Oƒ¡édÉH  ôjRƒdG  OÉ°TCGh
 káª°ù≤e É k≤jôa 45 ÉgOóY ≠dÉÑdG ¥ôØdG √òg »a
 á«ª«∏©àdG  πMGôª∏d  á«°SGQódG  OGƒªdG  Ö°ùëH
 ègÉæªdG ´É£b ±Gô°TEÉH πª©J »àdGh ,áØ∏àîªdG

 øe  ø«°üàîe  º°†Jh  ,…ƒHôàdG  ±Gô`̀°`̀TE’Gh
 ≈dEG  É¡∏ªY óàªjh ,IQGRƒdG  äGQGOEG  øe  ójó©dG

.»ª°SôdG ΩGhódG Iôàa RhÉéàJ á∏jƒW äÉYÉ°S
 ób  ¥ô`̀Ø`̀dG  √ò`̀g  π«μ°ûJ  ¿CG  ô`̀jRƒ`̀dG  ó``̀cCGh
 á«ª«∏©àdG  áeóîdG  ºjó≤J  QGôªà°SG  ±ó¡H  AÉL
 á«FÉæãà°S’G  ±hô¶dG  πX  »a  ,áÑ∏£dG  AÉæHCÓd
 ≥`̀«`̀bó`̀dG QÉ`̀°`̀ü`̀à`̀N’G IÉ``̀YGô``̀e ™``̀e ,á``̀æ``̀gGô``̀dG
 äÉjÉØμdG  ≈∏Y õcôj ÉªH  ,ègÉæª∏d  ¢ShQóªdGh
 ΩÉ``ª``dE’G á`̀Ñ`̀∏`̀£`̀dG ≈`̀∏`̀Y Ö``̀LGƒ``̀dG á`̀«`̀°`̀SÉ`̀°`̀SC’G
 G kô«°ûe  ,»dÉëdG  »°SGQódG  π°üØdG  ∫Ó`̀N  É¡H
 ¢`̀SQGó`̀ª`̀dG  ≈∏Y  âªªY  ó`̀b  IQGRƒ````dG  ¿CG  ≈``̀ dEG

 ôÑY  ºq∏©àdG  ¢Uôa  IOÉ``̀jRh  õjõ©J  IQhô°†H
 ¢ShQódG  øe  IOÉØà°S’ÉH  á«ª«∏©àdG  áHGƒÑdG
 ºàj »`̀à`̀dG ∂`̀ dò`̀ch ,IOƒ`̀Lƒ`̀ª`̀dG äGAGô`````̀KE’Gh
 ø«ª∏©ªdG  ¬«LƒJ  ≈∏Y  áaÉ°VEG  ,É k«dÉM  ÉgOGóYEG
 º¡©e  π°UGƒàdGh  áÑ∏£∏d  ìhô°ûdG  ºjó≤J  ≈dEG
 ¢TÉ≤ædG  äÉ≤∏Mh  äÉ≤«Ñ£àdGh  á£°ûfC’G  ôÑY

.OÉà©ªdÉc á«ªbôdG
 ¥ôa  ≈∏Y  ádƒédG  ∫Ó`̀N  ô`̀jRƒ`̀dG  ™`̀∏`̀ qWGh
 ≈∏Y ,IQGRƒdG »dhDƒ°ùe øe OóY á≤aôH ,πª©dG
 á«fhôàμdE’G  á«LPƒªædG  ¢ShQódG  øe  êPÉªf

.áØ∏àîe á«°SGQO OGƒe »a áªª°üªdG
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 øe  á`̀©`̀aO  ∫hCG  ∫ƒ`̀°`̀Uh  áë°üdG  IQGRh  â`̀æ`̀∏`̀YCG
 ø««æjôëÑdG ø«æWGƒªdG AÓLEG  á£N øª°V ø«æWGƒªdG
 äGAGô```̀LEG ≥``̀ ahh ¿É``eCÉ``H AÉ`̀KÓ`̀ã`̀dG ¢`̀ù`̀eCG ¿Gô```̀ jEG ø`̀e
 áeÓ°Sh  º¡àeÓ°S  øª°†j  É`̀ª`̀H  áªμëe  á`̀jRGô`̀ à`̀MG
 øàe  ≈∏Y  øjôëÑdG  áμ∏ªe  »a  ø«ª«≤ªdGh  ø«æWGƒªdG
 ,ø«æWGƒªdG  AÓLE’  áë°üdG  IQGRh  øe  IôLDƒe  IôFÉW
 ≈`̀ dEG  º¡dƒ°Uh  Qƒ``a  º¡YÉ°†NEG  º`̀J  ¬``̀fCG  ≈``̀ dEG  ágƒæe
 »ÑW  º`̀bÉ`̀W  ±Gô``°``TEG  âëJ  ájôÑàîªdG  äÉ°UƒëØdG
 ióMEG  ≈`̀dEG  º¡∏≤f  ºJ  É¡éFÉàf  ≈∏Y  kAÉæHh  ,¢ü°üîàe

 ∫õ©dG  õcGôe  hCG  …RGô`̀à`̀M’G  »ë°üdG  ôéëdG  õcGôe
 πÑb øe Ióªà©ªdG ô«jÉ©ª∏dh äGOÉ°TQEÓd kÉ≤ah êÓ©dGh

.á«ªdÉ©dG áë°üdG áª¶æe
 ≥«°ùæàdÉH  ôªà°ùe  πª©dG  ¿CG  IQGRƒ``̀dG  âaÉ°VCGh
 iô``̀NC’G äÉ`̀©`̀aó`̀dG AÓ``̀LE’ á`̀bÓ`̀©`̀dG äGP äÉ`̀¡`̀é`̀dG ™`̀e
 ájõgÉL  kIócDƒe  ,AÓ`̀LE’G  á£N  »a  ¬d  Qô≤ªdG  Ö°ùëH
 ô«aƒJ  ≈∏Y  É¡°UôMh  á«Ñ£dG  QOGƒμdG  áaÉc  OGó©à°SGh
 á«LÓ©dGh á«ë°üdG áeóîdG »a IAÉØμdG äÉLQO ≈°übCG

 .¿GôjEG øe ø«eOÉ≤dG ™«ªéd áeó≤ªdG

áë°üdG IQGRh øe IôLDƒe IôFÉW ø``àe ≈∏Y ¿GôjEG øe øjóFÉ©dG øe á©aO ∫hCG ∫ƒ``°Uh

 ä’ÉM  »fÉªK  »aÉ©J  øY  áë°üdG  IQGRh  âæ∏YCG
 ™``HQC’ (19 ó`̀«`̀aƒ`̀c) É`̀ fhQƒ`̀c ¢`̀Shô`̀«`̀a ø`̀e á`̀«`̀aÉ`̀°`̀VEG
 ,ø«àjOƒ©°S  ø«àæWGƒeh  ø«æKG  ø«æWGƒeh  äÉæWGƒe
 º¡«≤∏J ó©H ∂dPh ,êÓ©dGh ∫õ©dG õcôe øe º¡LGôNEGh
 »Ñ£dG  ºbÉ£dG  ±Gô°TEG  âëJ áeRÓdG  ájÉYôdGh êÓ©dG
 ,êÓ©dGh ∫õ©dÉH á°UÉîdG õcGôªdG óMCG »a ¢ü°üîàªdG
 ¬H  â°UhCG  Ée  Ö°ùëH  á«dhódG  ô«jÉ©ªdG  π°†aCG  ≥ah
 »dÉªLE’G  Oó©dG  ∂dòH  π°ü«d  ,á«ªdÉ©dG  áë°üdG  áª¶æe
.áμ∏ªªdG »a ¿B’G ≈àM ádÉM 30 ≈dG á«aÉ©àªdG ä’Éë∏d

 ó©H ä’ÉëdG êGôNEG Qô≤J ¬fCG IQGRƒdG âë°VhCGh
 ºgƒ∏N  øe  ócCÉàdGh  ájôÑàîªdG  äÉ°UƒëØdG  AGô``̀LEG
 ä’ÉëdG  á©HÉàe π°UGƒà°S  É¡fCG  kIócDƒe ,¢Shô«ØdG  øe

 Gò¡H  IòîàªdG  äGAGô```̀LE’G  Ö°ùëH  É k«ÑW  á«aÉ©àªdG
.™«ªédG áeÓ°Sh áë°U ßØëj ÉªH ,¢Uƒ°üîdG

 ôéëdG øe ádÉM 47 êhôN IQGRƒdG âæ∏YCG  Éªc  
 ôéëdG  Iô`̀à`̀a  º¡dÉªμà°SG  ó©H  …RGô``à``M’G  »ë°üdG
 äÉ°UƒëØdG  πc  AGô`̀LEGh  ,Éeƒj  14  Ióªd  º¡d  áeRÓdG
 ¢Shô«a  øe  ºgƒ∏Nh  º¡àeÓ°S  øe  ócCÉà∏d  ájôÑàîªdG
 ôéëdG  ø``e  º`̀¡`̀Lhô`̀N  π`̀Ñ`̀b  (19  ó`̀«`̀aƒ`̀c)  É``̀fhQƒ``̀c
 ôéëdG øe GƒLôN øjòdG OóY ∂dòH π°ü«d ,…RGôàM’G
 âbh »a É k°üî°T 68 êhôN ó©H É k°üî°T 115 »ë°üdG

.≥HÉ°S
 É¡LGôNEG  ºJ  »àdG  ä’Éë`dG  ¿CÉH  IQGRƒdG  äOÉaCGh  
 ,ÉæWGƒe  15``d  »g  …RGô`̀à`̀M’G  »ë°üdG  ôéëdG  øe

 ¿CÉH  IQGRƒ`̀dG  ágƒæe  ,ø«à«°ù«fhófCGh  ,áæWGƒe  30h
 »ë°üdG  ôéëdG  õcGôe  »a  IOƒLƒªdG  ä’ÉëdG  ™«ªL
 âëJ  Iôªà°ùe  IQƒ°üH  É¡à©HÉàe  ºàJ  ,…RGô``à``M’G
 áeRÓdG ájÉYôdG ºjó≤Jh ,¢ü°üîàe »ÑW ºbÉW ±Gô°TEG
 áë°Uh º¡àë°U ≈∏Y É kXÉØM ,º¡àeÓ°S øe ócCÉà∏d  º¡d

.™«ªédG
 πc  ò«ØæJ  ≈∏Y  É¡°UôM  áë°üdG  IQGRh  äó``̀cCGh  
 õcGôe  »a  á«FÉbƒdG  ô«HGóàdGh  ájRGôàM’G  äGAGôLE’G
 á«dhódG ô«jÉ©ªdG Ö°ùëH ,ájRGôàM’G »ë°üdG ôéëdG
 á©HÉàeh  ,á«ªdÉ©dG  áë°üdG  áª¶æe  É¡H  â°UhCG  »àdG
 QÉ°ûàfG  áëaÉμªd  á©ÑàªdG  äGAGô``̀LE’G  ™«ªL  ≥«Ñ£J
 áeÓ°Sh  áë°U  ßØëj  ÉªH  áμ∏ªªdG  »`̀a  ¢`̀Shô`̀«`̀Ø`̀dG

.™«ªédG
 ø«ª«≤ªdGh  ø«æWGƒª∏d  É¡JƒYO  IQGRƒdG  äO qóLh  
 ¿ÉæÑdh ô°üeh á«HƒæédG ÉjQƒch É«dÉ£jEG øe ø«eOÉ≤dG
 º¡æμ°S  ô≤e  »a  AÉ≤ÑdG  ø««°VÉªdG  ø««YƒÑ°SC’G  ∫ÓN
 äGAGô``̀LEG  øª°V  ,É`̀ keƒ`̀j  14  Ió`̀e  á∏°üØæe  áaôZ  »`̀a
 áë°üdG  IQGRh  ™bƒªH  π«é°ùàdGh  ,»dõæªdG  ∫õ©dG
www.  §`̀HGô`̀dG  ∫Ó`̀N  øe  ¢üëØdG  óYƒe  ádhóéd
 ºbôdG  ≈∏Y  ∫É°üJ’G  hCG  .444/moh.gov.bh
 äÉª«∏©àdG  ´ÉÑJGh  ,º¡d  ¢üëØdG  óYƒe  ádhóéd  .444
 IQhô°V ™e ,»Ñ£dG ≥jôØdG πÑb øe º¡d ≈£©à°S »àdG
 ¢Shô«ØdG  ºgô°ûf  Öæéàd  øjôNB’ÉH  •ÓàN’G  ÖæéJ

.¬H º¡àHÉ°UEG ∫ÉM »a ™ªàéª∏dh º¡JÓFÉ©d

É`̀ fhQƒ`̀ c ¢`̀ Shô`̀ «`̀ a ø``̀e á`̀ «`̀ aÉ`̀ °`̀ VEG ä’É```̀ M »`̀fÉ`̀ª`̀K »`̀aÉ`̀©`̀J ø`̀∏`̀©`̀J á`̀ë`̀°`̀ü`̀dG
É k°üî°T  115  ≈```̀ dEG  Gƒ``̀Lô``̀N  ø``̀jò``̀dG  Oó```̀Y  π`̀°`̀ü`̀«`̀d  »`̀ë`̀°`̀ü`̀dG  ô`̀ é`̀ ë`̀ dG  ø``̀e  á``dÉ``M  47  êhô```̀ N

 ø«H  ø`̀e  ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG  áμ∏ªe  ó`̀©`̀J
 ™e  πeÉ©àdG  »a  á«aÉØ°T  ∫hó`̀ dG  ôãcCG
 »a  ô°ûàfG  …ò``̀ dG  É``fhQƒ``c  ¢`̀Shô`̀«`̀a
 ¿ÓYEG  ºJ  ó≤a  .ºdÉ©dG  ∫hO  øe  ô«ãμdG
 äÉeƒ∏©ªdG  ócCÉJ  ∫ÉM  ø«HÉ°üªdG  OóY
 øY ∞°ûμdG ∫GRÉeh ,¬æ«M »a ∂dP øe
 á«aÉØ°ûH  ºgOóY  øY  ø∏©j  ø«HÉ°üªdG
 áfQÉ≤e  á∏«∏b  áYƒªée  º``gh  ,á`̀eÉ`̀J
 øe  äQô°†J  »àdG  ºdÉ©dG  ¿Gó∏H  á«≤ÑH

 .¢Shô«ØdG Gòg
 ádhódG  äÉ°ù°SDƒe  ™«ªL  âeÉbh
 kGò«ØæJ  ,ΩÉ«b  ô«N  É¡ÑLGƒH  á«æ©ªdG
 ∂∏ªdG  á`̀dÓ`̀é`̀dG  Ö`̀MÉ`̀°`̀U  äÉ¡«Lƒàd
 ,OÓÑdG πgÉY áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y øH óªM

 á≤jôWh ,á«aÉØ°ûdG »a πãªdG Üô°†e øjôëÑdG áμ∏ªe ¬©e âëÑ°UCG …òdG ôeC’G
 ábódG ájÉZ »a ájRGôàMG §£N ™°Vh ™e ,ÉfhQƒc ¢Shô«Ød …ó°üà∏d  πeÉ©àdG

 .á«ªgC’Gh
 á∏ãªe  áª«μëdG  ÉæJOÉ«b  Oƒ¡L  øjôëÑdG  Ö©°T  AÉ`̀æ`̀HCG  ™«ªL  πHÉb  ó≤d
 ∂∏J  ¿CG  Éªc  ,¿Éæàe’Gh  AÉæãdÉH  ióØªdG  ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U  äÉ¡«LƒJ  »a
 á«Hô©dG Éæª«b øe á©HÉf »g PEG  kÉ©«ªL ÉfRGõàYGh Éfôîa πëe »g äÉ¡«LƒàdG

.á∏«°UC’G
 âdGRÉeh á«°VÉªdG ΩÉjC’G ∫ÓN äó¡°T øjôëÑdG áμ∏ªe ¿CG ôcòdÉH …ôMh
 á«°VÉªdG áKÓãdG ΩÉjC’G »Øa .ÉfhQƒc ¢Shô«Ød …ó°üà∏d kGôªà°ùe kÉcGôM ó¡°ûJ
 …ó°üà∏d  kGóL áª¡ªdG  äGƒ£îdG øe áYƒªée Ió«°TôdG  ÉæàeƒμM äòîJG §≤a
 ¿Éª∏°S  ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  ôeCG  ó≤a  .¢Shô«ØdG  Gòg  øe  RGôàM’Gh
 ¢ù∏ée ¢ù«Fôd ∫hC’G ÖFÉædG ≈∏YC’G óFÉ≤dG ÖFÉf ó¡©dG »dh áØ«∏N ∫BG óªM øH
 ≈∏Y ΩÉ©dG Gòg ¿Gh ’ƒeQƒØ∏d øjôëÑdG IõFÉL ¥ÉÑ°S Qƒ°†M QÉ°üàbÉH AGQRƒdG

 .ø«æWGƒªdG áeÓ°S ≈∏Y kÉXÉØM ,§≤a ¥ÉÑ°ùdG »a ø«cQÉ°ûªdG
 áÑ°ùf  ¿CG  á«Ñ£dG  QOÉ°üªdG  äó`̀cCG  ø««æjôëÑdG  Qhó°U  è∏KCG  ôÑN  »`̀ah
 øe äÉHÉ°UEG …CG óLƒJ ’ ¬fCG …CG ,ôØ°U »g øjôëÑdG πNGO áHÉ°üªdG ä’ÉëdG
 øe øjóFÉ©∏d  Iôà°ùH »ë°üdG ôéë∏d  äGóMh ¢ü«°üîJ ºJ Éªc .OÓÑdG πNGO
 á«FÉbƒdG  äGAGô`̀LE’G  ∂∏J  ò«ØæJ  »JCÉjh  .¢üî°T  ±’BG  áKÓK  ÖYƒà°ùJ  ¿Gô`̀jEG

.øjôëÑdG áμ∏ªe πNGO ¢Shô«ØdG QÉ°ûàfG ™æªd ájRGôàM’Gh
 ΩÉªàg’G  ≈``̀dEG  ó`̀à`̀eG  π`̀H  ,ó`̀ë`̀dG  Gò``g  óæY  áeƒμëdG  •É°ûf  ∞bƒàj  º`̀d
 ¬fCÉH  ájôØ©édG  ±É``bhC’G  äOÉ`̀ aCG  ó≤a  .êQÉîdG  »a  ø««æjôëÑdG  ø«æWGƒªdÉH
 ájô«îdG  á°ù°SDƒªdG  â∏ØμJ  ,ióØªdG  ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U  äÉ¡«Lƒàd  k’ÉãàeG
 øe  áªjôc  áàØd  »gh  ,êQÉîdG  »a  ø««æjôëÑ∏d  á°TÉYE’G  ∞jQÉ°üªH  á«μ∏ªdG
 ∫ÉªYCÓd ∂∏ªdG ádÓL πãªe áØ«∏N ∫BG óªM øH ô°UÉf ï«°ûdG ƒª°S øcôdG AGƒ∏dG
 ≈∏YC’G  ¢ù∏éªdG  ¢ù«FQ  »æWƒdG  ø`̀eC’G  QÉ°ûà°ùe  ÜÉÑ°ûdG  ¿hDƒ°Th  ájô«îdG

.á°VÉjôdGh ÜÉÑ°û∏d
 ≠∏H  ó≤a  ,áë°üdÉH  á«æ©ªdG  äÉ¡édG  É¡àdòH  »àdG  Oƒ¡édG  ™e  kÉ«°TÉªJh
 ¢SQÉe 8 óMC’G Ωƒj ≈àM …RGôàM’G »ë°üdG ôéëdG øe GƒLôN øjòdG OóY
 ºbÉ£dG  ±Gô°TEG  âëJ áeRÓdG  ájÉYôdGh êÓ©dG  º¡«≤∏J  ó©H  ,ádÉM 30 Ω2020
 áë°üdG  áª¶æe  É¡H  â°UhCG  »àdG  ô«jÉ©ªdG  ≥`̀ah  ∂`̀dPh  ¢ü°üîàªdG  »Ñ£dG

.á«ªdÉ©dG
 ∂dòch ,∞ë°Uh áYGPEGh ¿ƒjõØ∏J øe á«eÓYE’G äÉ°ù°SDƒªdG ™«ªL âªgÉ°Sh
 º¡àë°U  ≈∏Y  ®ÉØë∏d  ø«æWGƒªdG  á«YƒàH  ájôØ©édG  ±É`̀bhC’Gh  áæ°ùdG  ±É`̀bhC’G
 »dhódG  øjôëÑdG  ¢Vô©e  π«LCÉJ  ¿Ó`̀YEG  ºJ  Éªc  .¢Shô«ØdG  Gò¡d  º¡°Vô©J  ΩóYh
 ,ø«æWGƒªdG áë°U ≈∏Y ®ÉØë∏d »dÉëdG ô¡°ûdG øe 25 »a ¬ª«¶æJ Qô≤ªdG ÜÉàμ∏d
 ¿ƒμJ Gòμg .áaÉ≤ãdGh ÖàμdG »Ñëe øe ±’B’G √Qhõj ¢Vô©ªdG Gòg ¿CG kÉ°Uƒ°üNh

.ÉfhQƒc ¢Shô«Ød …ó°üàdG »a iòàëj ’Éãe øjôëÑdG áμ∏ªe

 »a iòàëj ∫É``ãe  ø``jôëÑdG
É``fhQƒc ¢``Shô«Ød …ó``°üàdG

Qƒ°üæe .O º∏≤H 
¿ÉMô°S óª 

 ¿hDƒ`̀°`̀û`̀∏`̀ d ≈```̀∏```̀YC’G ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀ª`̀dG OÉ```̀°```̀TCG
 ¿ód  ø`̀e  á«eÉ°ùdG  äÉ¡«LƒàdÉH  á«eÓ°SE’G
 ≈°ù«Y øH óªM ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†M
 á¡LGƒªd  ióØªdG  OÓ`̀Ñ`̀dG  π`̀gÉ`̀Y  áØ«∏N  ∫BG
 äÉ¡«LƒJh  ,(19  ó«aƒc)  ÉfhQƒc  ¢Shô«a
 ø««æjôëÑdG ™«ªL ∞jQÉ°üªH πØμà∏d ¬àdÓL
 ´ƒ°Vƒe  ôKCG  ≈∏Y  êQÉîdG  »a  øjOƒLƒªdG
 ¬«dƒj  Ée  QÉ`̀WEG  øª°V  ∂dPh  ;¢Shô«ØdG  Gòg
 ßØëj  Ée  πμd  á©HÉàeh  ¢UôM  øe  ¬àdÓL
 ø«ª«≤ªdGh  ø`̀«`̀æ`̀WGƒ`̀ª`̀dG  áë°U  ¿ƒ`̀°`̀ü`̀jh
 ¥É«°ùdG Gòg »a É kæªãe ,º¡àeGôch º¡àeÓ°Sh
 á«fÉ°ùfE’G  Oƒ`̀¡`̀é`̀dGh  áã«ãëdG  »YÉ°ùªdG
 ÖMÉ°U  É`̀gOƒ`̀≤`̀j  »`̀à`̀dG  á∏«ÑædG  á`̀«`̀æ`̀Wƒ`̀dGh
 ∫BG  óªM  øH  ¿Éª∏°S  ô`̀«`̀eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG
 ÖFÉædG ≈∏YC’G óFÉ≤dG ÖFÉf ó¡©dG »dh áØ«∏N
 ≥jôa  ìhôH  AGQRƒ`̀dG  ¢ù∏ée  ¢ù«Fôd  ∫hC’G

 ¬«a πeÉμàjh ∞JÉμàj …òdG óMGƒdG øjôëÑdG
 PÉîJ’  ¬à«dhDƒ°ùeh  ¬©bƒe  øe  wπc  ™«ªédG
 ájRGôàM’G äGAGôLE’Gh ô«HGóàdG øe Ωõ∏j Ée
.¢Shô«ØdG Gòg á¡LGƒªd á«Ñ£dGh á«FÉbƒdGh

 ájOÉ«àY’G  ¬à°ù∏L  »a  ¢ù∏éªdG  √ƒfh
 ï«°ûdG  á°SÉFôH  ¢ùeCG  ìÉÑ°U  äó≤©fG  »àdG
 áØ«∏N  ∫BG  ó°TGQ  øH  óªëe  øH  øªMôdGóÑY
 á«eÓ°SE’G  ¿hDƒ°û∏d  ≈∏YC’G  ¢ù∏éªdG  ¢ù«FQ
 Gò¡d …ó°üà∏d »æWƒdG ≥jôØdG ¬H ™∏£°†j ÉªH
 ¬H ≈∏ëàj Éeh á°ü∏îe Oƒ¡L øe ¢Shô«ØdG
 áμ∏ªe  â∏©L  á«bGó°üeh  á«æ¡eh  ájDhQ  øe
 ,™ªLCG  ºdÉ©dG  ôjó≤Jh  IOÉ°TEG  πëe  øjôëÑdG
 øjôëÑdG IQób »a ¬à≤K øY ¢ù∏éªdG ÜôYCGh
 ìÉéædG  á∏°UGƒeh …óëàdG  Gòg RhÉéJ ≈∏Y
 ¿ƒ©H  ¢Shô«ØdG  QÉ°ûàfG  ™æeh  AGƒàMG  »a
 ,ø«°ü∏îªdG  É¡FÉæHCG  Oƒ¡éHh  ,≈dÉ©J  ¬∏dG

 ™«ªL  ≈∏Y  øªj  ¿CG  ≈dÉ©J  ¬∏dG  ≈`̀dEG  É kYQÉ°V
 ßØëjh  ,πLÉ©dG  AÉØ°ûdÉH  áªFÉ≤dG  ä’ÉëdG
 ≈∏Yh º¡«∏Yh É¡«∏Y ºjójh É¡∏gCGh øjôëÑdG
 º¡Ñæéjh ,¿ÉeC’Gh á«aÉ©dG ø«ª∏°ùªdG ™«ªL

.ΩÉ≤°SC’Gh ¢VGôeC’G
 ¿CG Oó`̀°`̀ü`̀dG Gò``̀g »``a ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀ª`̀dG ó````cCGh
 ΩGõ`̀à`̀d’Gh  á°üàîªdG  äÉ¡édG  ™e  ¿hÉ©àdG
 IQOÉ°üdG  á«ª«¶æàdGh  á«ë°üdG  äÉª«∏©àdÉH
 ≈dEG  É k«YGO  ,™«ªédG  ≈∏Y  É kYô°T  lÖLGh  É¡æY
 ¢SÉædG  ø«H  ¿hÉ©àdGh  øeÉ°†àdGh  πaÉμàdG
 øe  πμ°T  …CÉ`̀H  ±ô¶dG  Gò`̀g  ∫Ó¨à°SG  Ωó`̀Yh
 :≈dÉ©J  ¬dƒ≤d  ’ÉãàeG  ;∫Ó¨à°S’G  ∫Éμ°TCG
 Gƒof nhÉ n© nJ  ’ nh  i nƒr≤ sàdG nh  uô pÑrdG  ≈ n∏ nY  Gƒof nhÉ n© nJ nh)
 :IóFÉªdG] ( n¬s∏dG Gƒo≤ sJG nh p¿G nh ró o©rdG nh pº rKpE r’G ≈ n∏ nY
 ≈dEG  rº oμj pó rjnCÉ pH  Gƒo≤ r∏ oJ  ’ nh)  :≈dÉ©J  ¬dƒbh  ,]2
 ( nø« pæ p°ù rë oªrdG tÖ pëoj n¬s∏dG s¿pEG Gƒoæ p°ù rMnCG nh pá nμo∏ r¡ sàdG

.]195  :Iô≤ÑdG]
 √ó`̀«`̀jCÉ`̀Jh  ¬`̀ª`̀YO  ¢ù∏éªdG  ió```̀HCG  É`̀ª`̀c
 áàbDƒªdG  á«FÉbƒdGh  ájRGôàM’G  äGAGôLEÓd
 ájOƒ©°ùdG  á«Hô©dG  áμ∏ªªdG  É¡JòîJG  »àdG
 óé°ùªdG QGhRh øjôªà©ªdG ájÉªëd á≤«≤°ûdG
 ™æeh  ¢Shô«ØdG  Gò`̀g  øe  ∞jô°ûdG  …ƒÑædG
 ,¢ùØfCÓd  É k¶ØMh  ,Qô°†∏d  É k©aO  ;√QÉ°ûàfG

.º¡àeÓ°Sh ™«ªédG áë°üd kIÉYGôeh
 ¬££N ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀ª`̀dG  ó`̀ª`̀à`̀YG  ,∂````̀dP  ó`̀©`̀H
 –  2021  ø`̀«`̀eOÉ`̀≤`̀ dG  ø`̀«`̀eÉ`̀©`̀∏`̀d  ¬`̀é`̀eGô`̀ Hh
 á«fGõ«ªdG  äGôjó≤J  ≈∏Y  ™`̀∏`̀WGh  ,Ω2022
 ∂∏J  ò«Øæàd  á`̀eÉ`̀©`̀dG  á``̀fÉ``̀eC’G  É`̀¡`̀Jó`̀YCG  »`̀à`̀dG
 ¢ù∏éªdG ádÉ°SQ Aƒ°V »a èeGôÑdGh §£îdG

.¬JÉ°UÉ°üàNGh ¬aGógCGh
 É k°VôY  ¢ù∏éª∏d  ΩÉ©dG  ø«eC’G  Ω só`̀b  Éªc
 É¡MôW  º`̀J  »àdG  áeÉ©dG  äÉ°übÉæªdG  ∫ƒ`̀M

 ¢ù∏éªdG  É`̀gô`̀bCG  »àdG  äÉYhô°ûªdG  ò«Øæàd
 πª°Th ,™``eGƒ``é``dG  QÉ``̀ª``̀YE’  ¬`̀à`̀£`̀N  ø`̀ª`̀°`̀V
 É¡°Vhô©H âeó≤J »àdG äÉ°ù°SDƒªdG ¢Vô©dG
 ¢ù∏éªdG Qôbh ,áMƒàØªdG äGAÉ£©dG áª«bh
 AÉ°ûfEG  á©HÉàe  áæéd  ≈∏Y  ´ƒ°VƒªdG  ádÉMEG
 äGAÉ`̀£`̀©`̀dG  º««≤àd  É¡JÉ≤ë∏eh  ™`̀eGƒ`̀é`̀dG
 äGAGô`̀LE’G  PÉîJGh  É¡æe  π°†aC’G  QÉ«àNGh
 äÉ`̀°`̀ü`̀bÉ`̀æ`̀ª`̀dG ∂`̀∏`̀J â`̀∏`̀ª`̀°`̀T ó```bh .á```eRÓ```dG
 ,Iôà°S ™eÉéH áfÉ«°üdG ∫ÉªYCG ò«ØæJ ´hô°ûe
 ±Gô°TE’Gh º«ª°üà∏d ájQÉ°ûà°S’G äÉeóîdGh
 ™eÉL  :á«JB’G  ™eGƒédG  QÉªYEG  äÉYhô°ûªd
 ™eÉLh  ,º«©ædG  ádÉM  »a  äÉÑ°SÉæe  ádÉ°Uh

.¿ÉcRôc ™eÉLh ,ô«eÉ©ªdG
 ≈∏Y ´ÓW’ÉH ¬à°ù∏L ¢ù∏éªdG ºààNGh
 ,∫ÉªYCG øe óéà°ùj Ée åëHh ¿Éé∏dG ôjQÉ≤J

.áeRÓdG äGQGô≤dG É¡fCÉ°ûH òîJGh

ó¡©dG »dh ƒª°S Oƒ¡Lh ∂∏ªdG ádÓL äÉ¡«LƒJ É kæªãe

zÉfhQƒc{ á``¡LGƒªd ø``jôëÑdG Oƒ``¡éH ó«°ûj á``«eÓ°SE’G ¿hDƒ``°û∏d ≈``∏YC’G ¢``ù∏éªdG

 ßaÉëe  QƒØ°ü©dG  ø«°ùëdGóÑY  ï«°ûdG  ø`̀H  »∏Y  ó«°ùdG  OÉ`̀°`̀TCG
 á`̀«`̀dÉ`̀°`̀SQE’G  ≈Ø°ûà°ùe  ™`̀e  AÉ`̀æ`̀Ñ`̀dG  ¿hÉ`̀©`̀à`̀dÉ`̀H  ,á«dÉª°ûdG  á¶aÉëªdG
 á¶aÉëªdG  »©°S  ≈`̀dEG  Égƒæe  ,áë°üdG  AÉbó°UCG  á«©ªLh  á«μjôeC’G
 ¿óª∏d  êPƒªæc  »dÉY  ,á«ªdÉ©dG  áë°üdG  áª¶æe  OÉªàYG  ≈∏Y  ∫ƒ°üë∏d
 á«ë°üdG  á£°ûfC’Gh  èeGôÑdG  ø`̀e  Oó`̀Y  ò«ØæJ  Ö∏£àj  É`̀e  ,á«ë°üdG
 ¢SDhôJ  ∫ÓN  ∂dP  AÉL  .Égô«Zh  á«°VÉjôdGh  á«aÉ≤ãdGh  á«YÉªàL’Gh
 äGQGOE’G  AGQóe  Qƒ°†ëH  ,…QhÉ°ûàdG  »YƒÑ°SC’G  ´ÉªàLÓd  ßaÉëªdG
 äÉWGôà°TG  á°ûbÉæeh  åëH  º`̀J  PEG  ,á¶aÉëªdÉH  ΩÉ`̀°`̀ù`̀bC’G  AÉ`̀ °`̀SDhQh
 ∫hÉæJ …óëJ{h zôÑcC’G íHGôdG{ á≤HÉ°ùe øe á«fÉãdG áî°ùædG ô«jÉ©eh
 ø«°ùæédG  øe  ø«cQÉ°ûªdG  π«é°ùJ  äGƒæb  íàa  Qô≤ªdG  øe  PEG  zôμ°ùdG
 »bÉH  ¥É£f  ≈∏Y  ø«°ùæédG  øe  ø«cQÉ°ûªdGh  ,»dÉY  »dÉgCG  ¥É£f  ≈∏Y
 hCG  17796034  ∞JÉg  ≈∏Y  ∫É°üJ’G  ôÑY  ,á¶aÉëªdG  iô`̀bh  ¿ó`̀e
northerngov~bh@hotmail. »fhôàμdE’G  ójôÑdG  ôÑY
 ¿ƒμ«°S …QÉédG ¢SQÉe 19 ≥aGƒªdG ¢ù«ªîdG Ωƒj ¿CÉH É kª∏Y  ,com
 ø«ëHGô∏d õFGƒL 8 ¢ü«°üîJ ≈∏Y ¥ÉØJ’G ºJ PEG ,π«é°ùà∏d óYƒe ôNBG
 »fÉãdGh ∫hC’G ôÑcC’G íHGôdG Égó°üëj ,QÉæjO ±’BG 3 É¡àª«b RhÉéàJ
 âØdh .á¶aÉëªdG iôbh ¿óe »bÉH øeh »dÉY øe AÉ°ùædGh ∫ÉLôdG øe
 õjõ©J  QÉ`̀WEG  »a  ,á≤HÉ°ùªdG  øe  ≈`̀dhC’G  áî°ùædG  ìÉéf  ≈dEG  ßaÉëªdG
 øe óFGõdG IQÉ°ùN ¿CG G kôÑà©e ,á«ë°üdG IÉ«ëdG ∑ƒ∏°Sh •ÉªfCÉH á«YƒàdG
 ¿CG  Qô≤ªdG øeh ,¿É°ùfE’G áeÓ°Sh áë°U ≈∏Y É k«HÉéjEG  ¢ùμ©æj ¿RƒdG
 á«dÉ°SQE’G  ≈Ø°ûà°ùe  ™e  ácGô°ûdGh  ¿hÉ©àdÉH  ,á«fÉãdG  áî°ùædG  ≥∏£æJ
 »°VÉjQ  èeÉfôH  OGóYEG  ºJ  å«M  ,áë°üdG  AÉbó°UCG  á«©ªLh  á«μjôeC’G
 á«ë°U äÉeóN Ωó≤j ±ƒ°S ≈Ø°ûà°ùªdG ¿CÉH É kª∏Y ,ø«cQÉ°ûª∏d »FGòZh
 á£°ûfCG RGôHEG ∫ÓN øe »YƒdG ô°ûf ±ó¡H ø«cQÉ°ûª∏d á«fÉéeh Iõ«ªàe
 çGóMEGh ,»fóÑdG  •É°ûædGh »FGò¨dG èeÉfôÑdG  ™e ø«cQÉ°ûªdG πYÉØJh
 ∫ÓN  øe  Qƒ¡ªédG  ™e  áHôéàdG  ácQÉ°ûeh  ,ø«°ùaÉæàªdG  ø«H  õ«ØëJ
 iód  »HÉéjE’G  ô«KCÉàdG  ¢Vô¨d  »YÉªàL’G  π°UGƒàdG  ™bGƒeh  ΩÓYE’G

.ø«©HÉàªdG

íHGôdG{ è``eÉfôÑd π``«é°ùàdG ÜÉ``H í``àa
á``«dÉª°ûdÉH zô``μ°ùdG …ó``ëJ{h zô``ÑcC’G

 á«μ∏ªdG  äÉ¡«Lƒà∏d  k’É`̀ã`̀à`̀eG
 ádÓédG  ÖMÉ°U  Iô°†ëd  á«eÉ°ùdG
 πgÉY áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y øH óªM ∂∏ªdG
 ±ÉbhC’G IQGOEG ∞«∏μàH ióØªdG OÓÑdG
 ∞`̀jQÉ`̀°`̀ü`̀e á`̀©`̀HÉ`̀à`̀ª`̀H á`̀jô`̀Ø`̀©`̀é`̀dG
 ø««æjôëÑdG  ø«æWGƒª∏d  á`̀°`̀TÉ`̀YE’G
 ô``̀KEG ,êQÉ```̀î```̀dG »``̀a ø`̀jó`̀LGƒ`̀à`̀ª`̀ dG
 óéà°ùªdG ÉfhQƒc ¢Shô«a ´ƒ°Vƒe
 øWƒdG ¢VQCG  ≈dEG  º¡JOƒY ø«M ≈dEG
 ™«ªL  ™`̀e  π`̀°`̀UGƒ`̀à`̀dGh  ≥«°ùæàdÉH
 GOóY ≥jôØdG ó≤Y ,á«ª°SôdG äÉ¡édG
 πNGO  á«≤«°ùæàdG  äÉYÉªàL’G  øe

.É¡LQÉNh IQGOE’G
 ¢ù«FQ ™ªàLG QÉWE’G  Gòg »ah
 ∞°Sƒj  ó«°ùdG  ájôØ©édG  ±É`̀ bhC’G
 ÜÉ`̀ë`̀°`̀UCG ™`̀e í`̀dÉ`̀°`̀ü`̀dG í`̀dÉ`̀°`̀U ø`̀H
 ácQÉ°ûªH  ôØ°ùdG  ÖJÉμeh  äÓªëdG
 ∫Ó``̀Nh .á`̀∏`̀ª`̀M 15 ø``̀Y  ø`̀«`̀∏`̀ã`̀ª`̀e
 äÉ¡«LƒàdG  ídÉ°üdG  øªK  ,AÉ`̀≤`̀∏`̀dG
 ΩÉ`̀ª`̀à`̀g’G  ¢ùμ©J  »`̀à`̀dG  á`̀«`̀eÉ`̀°`̀ù`̀dG
 ióØªdG  ∂∏ªdG  ádÓL  ¬«dƒj  …ò``dG

 »a º¡fhDƒ°T ô«°ù«Jh ¬FÉæHCG ™«ªéd
 ¿CG  kGócDƒe ,É¡LQÉNh áμ∏ªªdG πNGO
 π©éd  É¡àbÉW  πeÉμH  πª©J  IQGOE’G
 ™°Vƒe  áªjôμdG  äÉ¡«LƒàdG  √ò`̀g
 ¿EÉ``̀a Oó`̀ °`̀ü`̀dG Gò``̀g »``̀ ah ,ò`̀«`̀Ø`̀æ`̀à`̀dG
 πeÉc ≥«°ùæJh π°UGƒJ ≈∏Y IQGOE’G
 π«¡°ùàd á«ª°SôdG äÉ¡édG ™«ªL ™e

.áª¡ªdG
 ô«ÑμdG ¿hÉ©àdÉH ídÉ°üdG OÉ°TCGh
 äÓ`̀ª`̀ë`̀dG ÜÉ`̀ë`̀ °`̀UCG √Gó````̀ HCG …ò```̀dG
 π°UGƒàdG  ∫ÓN øe ôØ°ùdG  ÖJÉμeh
 äó≤Y  å«M  ,IQGOE’G  ™e  ôªà°ùªdG
 ≥jôa π`̀Ñ`̀b ø`̀e äÉ`̀YÉ`̀ª`̀à`̀LG á`̀©`̀ HQCG
 Ö`̀JÉ`̀μ`̀eh äÓ`̀ª`̀ë`̀dG ™`̀e á`̀©`̀HÉ`̀à`̀ª`̀dG
 QhÉ°ûà∏d  ,ábÓ©dG  …hP  øe  ôØ°ùdG
 äÉ`̀Mô`̀à`̀≤`̀ª`̀dG ò`````NCGh ≥`̀«`̀°`̀ù`̀æ`̀à`̀dGh
 áª¡ªdG  √ò`̀g  RÉ`̀é`̀fE’  ,äÉ`̀«`̀Fô`̀ª`̀dGh

.™«ªédG º¡J »àdG á«æWƒdG
 ≥jôa  ¢ù«FQ  ∞°ûc  ,¬à¡L  øe
 »fÓHƒàdG  Oƒªëe  ó«°ùdG  á©HÉàªdG
 á`̀jô`̀Ø`̀©`̀é`̀dG  ±É``````̀ bhC’G  IQGOEG  ¿CG

 ≈````dhC’G á`̀©`̀ aó`̀ dG ±ô``°``U äô`̀ °`̀ TÉ`̀ H
 ÜÉë°UC’  á`̀°`̀TÉ`̀YE’G  ∞jQÉ°üe  ø`̀e
 ø«æWGƒª∏d  ¿ƒ©dG  ºjó≤àd  äÓªëdG
 ±ô°U ≈`̀∏`̀Y mQÉ``̀L π`̀ª`̀©`̀dGh ,∑É`̀æ`̀g
 ºjó≤àd  á«dÉªdG  äÉ©aódG  øe  ójõe
 áª¡ªdG  QÉ`̀WEG  »a  ºYódG  ¬`̀LhCG  áaÉc
 ¿CG kÉ`̀ë`̀°`̀Vƒ`̀e ,±É``̀bhCÓ``̀ d  á`̀∏`̀cƒ`̀ª`̀dG
 ,øμ°ùdG) πª°ûJ á°TÉYE’G äÉahô°üe
 ájQhô°†dG äÉeõ∏à°ùªdGh äÉÑLƒdG

.(ájhOC’Éc
 ºJ  ¬`̀fCG  ≈`̀dEG  »fÓHƒàdG  QÉ`̀°`̀TCGh
 á°ù°SDƒe)  »MÉ«°S  Öàμe  ø««©J
 IQGOEÓ``d  πãªªc  (á«MÉ«°ùdG  QGƒ``̀fCG
 ø`̀jô`̀aÉ`̀°`̀ù`̀ª`̀dG ™``̀e π``°``UGƒ``à``dG »``̀a
 »a  kÉ«dÉM  øjóLGƒàªdG  ø««æjôëÑdG
 á`̀«`̀fGô`̀jE’G  á«eÓ°SE’G  ájQƒ¡ªédG
 ø«≤ëà∏ªdG  ô`̀«`̀Z  ≈````̀dEG  á`̀Ñ`̀°`̀ù`̀æ`̀dÉ`̀H
 ¬`̀jó`̀d Ö`̀à`̀μ`̀ª`̀dG Gò```̀gh ,äÓ`̀ª`̀ë`̀dÉ`̀H
 ¢`̀†`̀©`̀H »```̀a Ö``̀JÉ``̀μ``̀ª``̀dG ø```̀e Oó````̀ Y
 É¡«a  óLƒj  »àdG  á`̀«`̀fGô`̀jE’G  ¿ó`̀ª`̀dG
 Égô«Zh  ¿ƒ«æjôëÑdG  ¿hôaÉ°ùªdG

 ™e  π`̀°`̀UGƒ`̀à`̀dG  ¿Éª°†d  ¿ó`̀ª`̀dG  ø`̀e
 ø`̀jOƒ`̀Lƒ`̀ª`̀dG ø`̀«`̀æ`̀WGƒ`̀ª`̀dG ™`̀«`̀ª`̀L

.kÉ«dÉM
 ø«æWGƒªdG  OGóYCG  ¢Uƒ°üîHh
 ø``̀jô``̀aÉ``̀ °``̀ù``̀ª``̀ dG ø``̀ «``̀ «``̀ æ``̀ jô``̀ë``̀ Ñ``̀ dG
 IôàØdG  »a  ¿Gô``̀jEG  »a  øjOƒLƒªdG
 ¬``fCG »`̀fÓ`̀Hƒ`̀à`̀dG í``̀°``̀VhCG á`̀«`̀dÉ`̀ë`̀dG
 IQGRh øe IOQGƒdG äÉfÉ«ÑdG Ö°ùëH
 q¿EÉ`̀a  ,áë°üdG  IQGRhh  á«LQÉîdG
 1300````̀dG ¥ƒ`̀Ø`̀j »`̀dÉ`̀ª`̀LE’G Oó`̀©`̀ dG
 ô°üëd  mQÉ````̀L  π``̀ª``̀©``̀dGh  ,ø```̀WGƒ```̀e
 ™e  ≥«°ùæàdÉH  iô```̀NCG  OGó````YCG  …CG

.ø«JQGRƒdG
 IQGOEÉH  á©HÉàªdG  ≥jôa  ¿CG  ócCGh
 IQÉªà°SG  ≥∏WCG  ájôØ©édG  ±É`̀bhC’G
 ø««æjôëÑdG  ø«æWGƒª∏d  á°ü°üîe
 ô°üëd  ,êQÉ``̀î``̀dÉ``̀H  ø`̀ jOƒ`̀Lƒ`̀ª`̀ dG
 AóÑdGh  ø«æWGƒªdG  äÉfÉ«Hh  OGó`̀YCG
 ,∂dòd  ¢ü°üîªdG  º`̀Yó`̀dG  ±ô°üH
 Aπe »a ¿hÉ©àdG ≈dEG ™«ªédG kÉ«YGO

.áHƒ∏£ªdG äÉfÉ«ÑdG

..á«μ∏ªdG äÉ¡«Lƒà∏d kGò«ØæJ

êQÉîdG »a ø``«æWGƒª∏d á°TÉYE’G ∞``jQÉ°üe øe ≈``dhC’G á©aódG ±ô``°U CGó``ÑJ zá``jôØ©édG{

¿Gô``jEG  »``a  ø``«æWGƒªdG  ™``e  π``°UGƒà∏d  É``«MÉ«°S  É``Ñàμe  ø``«©Jh  á``∏ªM  15  »``≤à∏J  IQGOE’G
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العدد
الرابط اإللكتروني

 »a  ÜGƒ``̀æ``̀dG  ¢ù∏ée  ¢`̀†`̀aQ

 á°ù«FQ  á`̀°`̀SÉ`̀Fô`̀H  ¢`̀ù`̀eCG  ¬à°ù∏L

 π`̀æ`̀jR á``̀jRƒ``̀a ÜGƒ``̀ æ``̀ dG ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀e

 áØ°üH  É`̀eó`̀≤`̀e  á`̀Ñ`̀Zô`̀H  É``MGô``à``bG

 π°üØdG  AÉ¨dEG  ¿CÉ°ûH  ,∫Éé©à°S’G

 èFÉàf  OÉªàYGh  »fÉãdG  »°SGQódG

 AÉæãà°SÉH  ∫hC’G  »°SGQódG  π°üØdG

 ÉÑFÉf 18 ä qƒ°Uh ,áeÉ©dG ájƒfÉãdG

.á≤aGƒªdÉH 16 πHÉ≤e »a ¢†aôdÉH

 ¢ù∏ée á°ù«FQ øe πc ióHCGh

 ÜGƒædG  »°ù∏ée  ô`̀jRhh  ÜGƒædG

 ø`̀«`̀æ`̀«`̀Yƒ`̀Ñ`̀dG º``̀fÉ``̀Z iQƒ``̀ °``̀û``̀ dGh

 ìôà≤ªdG  Gò``̀g  ¿CÉ```H  Éª¡à¶MÓe

 ô````NBG ìô``̀à``̀≤``̀e ™````e ¢``̀VQÉ``̀©``̀à``̀j

 ,ó©oH  øY º«∏©àdG  π«©ØJ  IQhô°†H

 ¿EG  ¢ù∏éªdG  á°ù«FQ  âdÉb  å«M

 ìôà≤e ≈∏Y á≤aGƒªdÉH ä qƒ°üj øe

 á≤aGƒªdÉH äƒ°üj ’CG ≥£æªdG øe

 í°VhCG  Éª«a  ,ô``̀NB’G  ≈∏Y  É°†jCG

 øªe  ƒgh-  ≈°ù«Y  óªëe  ÖFÉædG

 ’ ¬```̀fCG -ø`̀«`̀Mô`̀à`̀≤`̀ª`̀dG ≈`̀∏`̀Y ™``̀bh

 π«©ØJ ìôà≤e ¿C’ IôªdÉH ¢VQÉ©J

 ¬æe  Oƒ°ü≤ªdG  ó`̀©`̀ oH  ø`̀Y  º«∏©àdG
 º«∏©àdGh  á«HôàdG  IQGRh  áÑdÉ£e
 áeOÉ≤dG  IôàØdG  »a  É¡°ùØf  áÄ«¡àH
 º«∏©à∏d  áÑ°SÉæªdG  áÄ«ÑdG  ô«aƒàd
 GPÉe{  :ÓFÉb  ,¿B’G  ¢ù«dh  ó©oH  øY
 ¢`̀Shô`̀«`̀Ø`̀dG  ô`̀ª`̀à`̀°`̀SG  ƒ``̀d  π©Øæ°S
 Éæ°ùd  ÉæfCG  ÉØ«°†e ,z∫ƒWCG  äGôàØd
 øY º«∏©àdG ≥«Ñ£àd ¿B’G øjõgÉL
 ≈∏Y óªà©J ÉæégÉæe âdGRÉeh ó©oH
 ,ÜÓ£∏d ¢ùjQóà∏d ø«ª∏©e OƒLh
 πª©dG  »a  É`̀fCGó`̀H  ÉæfCG  øe  ºZôdÉH

 15 òæe ó©oH øY º«∏©àdG ò«ØæJ ≈∏Y
 ¿B’G  ≈àM  øμªàf  ºd  Éææμdh  áæ°S

.¬≤«Ñ£J øe
 Ö``̀æ``̀jR Ö````FÉ````æ````dG â`````dÉ`````bh
 ìGôàb’G  »eó≤e  ó`̀MCG  ô«eC’GóÑY
 ájôªY  áÄa  øY  Éæg  çóëàf  ÉæfEG
 º¡eÉ«b  Ö©°üdG  ø``eh  ,Iô«¨°U
 áë«ë°üdG  á«ë°üdG  á`̀jÉ`̀bƒ`̀dÉ`̀H
 øμªj  ’  É``̀ °``̀†``̀jCGh  ,º`̀ ¡`̀ °`̀ ù`̀ Ø`̀ fCÉ`̀ H
 »ë°üdG  ™°VƒdG  ≈∏Y  Iô£«°ùdG
 ø«H ¢Shô«ØdG ô°ûàfG GPEG ¢SQGóª∏d

 á«HôàdG IQGRh ¿CG áØ«°†e ,ÉæFÉæHCG
 º«∏©àdG Iôμa ò«Øæàd Ió©à°ùe ô«Z
 ¥ÓZEG òæe ¬fCG  ≈dEG  áàa’ ,ó©oH øY
 äÉ«ªc iƒ`̀°`̀S  ô`̀ f  º`̀ d  ¢`̀SQGó`̀ª`̀ dG
 äÉÑLGƒdGh  ¢`̀ShQó`̀dG  øe  á∏FÉg
 »a ,á`̀«`̀fhô`̀à`̀μ`̀d’G á`̀HGƒ`̀Ñ`̀dG ≈`̀∏`̀Y
 »dÉgC’G áYÉ£à°SÉH ¢ù«d ¬fCG ø«M

.ó©oH øY º«∏©àdG á©HÉàe
 ≈°ù«Y  ÖFÉædG  ÖdÉW  √Qhó`̀H
 áfÉ©à°S’G  IQhô`̀°`̀†`̀H  »`̀°`̀VÉ`̀≤`̀dG
 »`̀a á``̀«``̀fhô``̀à``̀μ``̀ d’G è``̀eGô``̀ Ñ``̀ dÉ``̀ H

 ¿ƒjõØ∏àH áfÉ©à°S’G hCG ¢ùjQóàdG
 ¢†©H  ¢ü«°üîJ  ôÑY  øjôëÑdG
 ™e á«ª«∏©àdG OGƒªdG åÑd äGƒæ≤dG
 ≈∏Y  õ«côàdGh  ègÉæªdG  ¢ü«∏≤J
 πX »a ,§≤a  á«°ù«FôdG  QhÉëªdG
 »`̀dB’G  Ö°SÉëdG  ô«aƒJ  áHƒ©°U

 á«fÉμeEG  ≈`̀ dEG  Gô«°ûe  ,Iô`̀°`̀SCG  πμd
 ¥ôW  OÉ`̀é`̀jEGh  äÉfÉëàe’G  AÉ¨dEG

.ÜÓ£dG º««≤àd á∏jóH
 óªMCG  ÖFÉædG  ∫É`̀b  ¬à¡L  ø`̀e
 ´É``°``VhC’G π`̀X »`̀a ¬``̀ fEG Ωƒ`̀∏`̀°`̀ù`̀dG

 …Qhô°†dG  øe  áægGôdG  á«ë°üdG

 ájÉªëd  á`̀eRÓ`̀dG  ∫ƒ∏ëdG  OÉ`̀é`̀jEG

 ƒg ìGôàb’G øe ±ó¡dGh ,ÜÓ£dG

 ÖdÉW  ∞`̀dCG  áFÉe  øe  ôãcCG  ájÉªM

 á°SGQó∏d »∏μdG ±É≤jE’Gh ,áÑdÉWh

 »`̀ °`̀ SGQó`̀ dG ΩÉ`̀©`̀∏`̀ d OGó``̀©``̀à``̀°``̀S’Gh

 óªM  Ö`̀FÉ`̀æ`̀dG  QÉ`̀ °`̀TCG  Éªc  ,ΩOÉ``≤``dG

 AÉ`̀«`̀dhCG  Ö`̀∏`̀ZCG  ¿CG  ≈`̀ dEG  »égƒμdG

 ø`̀«`̀jƒ`̀Hô`̀à`̀dGh á`̀Ñ`̀∏`̀£`̀dGh Qƒ````̀eC’G

 øY  º«∏©àdG  èeÉfôÑH  ø« qª∏e  ô«Z

 π°üØdG  AÉ¨dEG  ¿CG  ≈dEG  Gô«°ûe  ,ó©oH

 á«fÉμeEG øe É°†jCG qóë«°S »°SGQódG

 ájQGOE’G hCG á«ª«∏©àdG QOGƒμdG π≤f

 ¿CG  ≈```̀dEG  á`̀aÉ`̀ °`̀VE’É`̀H ,¢`̀Shô`̀«`̀Ø`̀∏`̀d

.º«≤©J ≈dEG áLÉëH ¢SQGóªdG

 øe ¬HGô¨à°SG ≈°ù«Y óªëe ÖFÉædG ióHCG

 ¿GƒjOh iQƒ°ûdGh ÜGƒædG »°ù∏ée ôjRh OQ

 º¡°UÉ°üàNG  Ωó©H  ∫ƒ≤dÉH  á«fóªdG  áeóîdG

 á«Ø«XƒdG  QOGƒ`̀μ`̀dG  º««≤J  ∫ƒ`̀M  ¬dGDƒ°S  »a

 :Ó`̀FÉ`̀b ,ø`̀jó`̀YÉ`̀°`̀ù`̀ª`̀dG AÓ``̀cƒ``̀dGh AÓ``̀cƒ``̀dGh

 ôeC’G Gòg øY º¡à«dhDƒ°ùe ¿hó©Ñj º¡fCÉch{

 ¿GƒjO ¿CG ≈∏Y ¢üæj ¿ƒfÉ≤dG ¿CG øe ºZôdÉH

 øe ÖfÉédG Gòg »a ¢üàîe á«fóªdG áeóîdG

 á«eƒμëdG  äÉ¡édG  πc  ≈∏Y  áHÉbôdG  ∫Ó`̀N

.zÉ¡ª««≤Jh

 AÉ«°TCG Éæd íàØj OôdG ΩóY ¿CG ≈dEG QÉ°TCGh

 ø«dhDƒ°ùªdGh AGQóªdG  ¢†©H ¿CG  É¡æe Iô«ãc

 ¿GƒjódG  πgh  º¡ª««≤J  ºàj  ºd  áeƒμëdG  »a

 âªJ ∞«ch AÉæãà°SG ÓH ™«ªédG º««≤àH ΩÉb

 ¿CG ÉØ«°†e ,º¡d äBÉaÉμªdGh ájƒæ°ùdG IOÉjõdG

 ≈°SQCG  ∂∏ªdG  ádÓéd  »MÓ°UE’G  ´hô°ûªdG

 Öéj  ’h  ™«ªédG  ø«H  IGhÉ°ùªdGh  ∫ó`̀©`̀dG

 …ƒæ°ùdG  º««≤àdG  øY  ∫hDƒ°ùªdG  »æãà°ùf  ¿CG

 ¿Éc  GPEG  ¬`̀fCG  ÉØ«°†e  ,ø«ØXƒªdG  ádAÉ°ùeh

 ôeC’G Gò¡H »æ©e ô«Z á«fóªdG áeóîdG ¿GƒjO

 AGQRƒ`̀ dG  ¢ù∏ée  ≈`̀dEG  √ôjQÉ≤J  ™aôj  ∞«μa

.øjóYÉ°ùªdG AÓcƒdGh AGQóªdG ¢Uƒ°üîH

 »Øàμj  ¬fCÉH  ø«°ù∏éªdG  ôjRh  ≥∏Y  Éª«a

 Gòg  »a  ÖFÉæ∏d  OQh  …ò`̀dG  ÜƒàμªdG  OôdÉH

 ø«æ«YƒÑdG  ô`̀jRƒ`̀dG  ≥∏Y  ø«M  »`̀a  ,¿CÉ`̀°`̀û`̀dG

 ¿CÉ°ûH  Ωƒ∏°ùdG  ó`̀ª`̀MCG  ÖFÉæ∏d  ∫GDƒ`̀°`̀S  ≈∏Y

 OôdG  ¿CG  á«eƒμëdG  ∞FÉXƒdG  á∏μ«g  IOÉ``YEG

 G kô¶f  ÉÑ°†à≤e  ¿É`̀c  ∫GDƒ°ùdG  ≈∏Y  ÜƒàμªdG

 ÉædRÉeh ¿B’G ≈àM ¬àæJ ºd äGAGôLE’G ¿CG ≈dEG

 ,á«eƒμëdG  äÉ¡édG  »bÉH  á°SGQO  á«∏ªY  »a

 AÉ¡àf’G ºà«°S ΩÉ©dG Gòg ∫ÓN ¬fCG  ≈dEG  Éàa’

 ¬`̀fCG  É kë°Vƒe  ,π`̀eÉ`̀c  πμ°ûH  ´hô°ûªdG  ø`̀e

 π«Ñ°S  ≈∏Y  ºJ  á«eƒμM  á¡L  47  øª°V  øe

 »a øjóYÉ°ùªdG  AÓcƒdG  OóY ¢ü«∏≤J  ∫ÉãªdG

 øe  áMÉ«°ùdGh  IQÉéàdGh  áYÉæ°üdG  IQGRh

 »ah  .12  ≈`̀dEG  14  øe  äGQGOE’Gh  4  ≈`̀dEG  6

 AÓch 2 ≈dEG 4 øe Oó©dG ¢†ØN ∫ó©dG IQGRh

 11 ≈dEG 14 øe â°†ØN äGQGOE’Gh øjóYÉ°ùe

 ä’É°üJ’Gh äÓ°UGƒªdG IQGRh »ah ,IQGOEG

.ø«JQGOEG èeOh IQGOEG AÉ¨dEG ºJ
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ÜÉjO ó«dh :Öàc
áæWÓ°ùdG ÒeC’GóÑY :ôjƒ°üJ

 ¢ùeCG  ¬à°ù∏L »a ÜGƒædG  ¢ù∏ée ∫ÉMCG
 á`̀jRƒ`̀a  ÜGƒ``æ``dG  ¢ù∏ée  á°ù«FQ  á`̀°`̀SÉ`̀Fô`̀H
 ∫Éé©à°S’G  áØ°üH  áÑZôH  É`̀MGô`̀à`̀bG  π`̀æ`̀jR
 ´É£≤dG  ºYóH  É¡eÉ«b  ¿CÉ°ûH  ,áeƒμëdG  ≈`̀dEG

.ÉfhQƒc ¢Shô«a áeRCG πX »a ,…QÉéàdG
 áæéd ¢ù«FQ Ωƒ∏°ùdG óªMCG ÖFÉædG ócCGh
 ¿CG ¢ù∏éªdÉH ájOÉ°üàb’Gh á«dÉªdG ¿hDƒ°ûdG
 ájOÉ°üàbG  QÉ`̀KBG  ¬æY  èàf  ÉfhQƒc  ¢Shô«a
 PÉ`̀î`̀JÉ`̀H á`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀dG ΩÉ``«``b Ö`̀∏`̀£`̀à`̀J Iô`̀«`̀Ñ`̀c
 …QÉéàdG  ´QÉ°ûdG  øY  ∞«Øîà∏d  äGAGô``̀LEG
 ¢SÉ°SC’G »a …OÉ°üàbG OƒcQ øe »fÉ©j …òdG

.ÉfhQƒc ÖÑ°ùH ∂dP OGRh
 ìGô``̀à``̀b’G  ¿CG  ≈```̀ dEG  Ωƒ`̀∏`̀ °`̀ù`̀dG  QÉ```°```TCGh

 IQÉéàdGh  áYÉæ°üdG  IQGRh  ¬«LƒJ  øª°†àj

 á`̀jQÉ`̀é`̀jE’G  Ωƒ`̀°`̀Sô`̀dG  ¢†ØîH  á`̀MÉ`̀«`̀°`̀ù`̀dGh

 áÑ°ùæH  á«YÉæ°üdG  ≥WÉæªdG  »`̀a  ájô¡°ûdG

 6  Ió`̀e  á≤HÉ°ùdG  Ωƒ°SôdÉH  πª©dG  hCG  %50

 ájQÉéàdG  á£°ûfC’G  Ωƒ°SQ  ó«ªéJh  ,ô¡°TCG

 á°VhôØªdG  á«aÉ°VE’G  Ωƒ°SôdG  øe  AÉØYE’Gh

 ó«≤dG  ÖdÉW  ÖZôj  …QÉéJ  •É°ûf  πc  ≈∏Y

 ≈`̀dhC’G  áKÓãdG  á£°ûfC’G  ≈∏Y  ¬àaÉ°VEG  »a

 áÄ«g ¬``̀«``̀Lƒ``̀Jh  ,π`̀é`̀ °`̀ù`̀ dG  »``̀a  Ió`̀ «`̀≤`̀ ª`̀ dG

 á≤HÉ°ùdG  áaô©àdÉH  πª©∏d  AÉªdGh  AÉHô¡μdG

 ∫É`̀¨`̀°`̀TC’G  IQGRh  ¬`̀«`̀Lƒ`̀Jh  ,ô`̀¡`̀°`̀TCG  6  Ió``e

 ájó∏ÑdG  Ωƒ°SôdG  ¢†Øîd  äÉjó∏ÑdG  ¿hDƒ°Th

 äÉcô°ûdGh  äÉ°ù°SDƒªdG  ≈∏Y  á°VhôØªdG

 6  Ióe  %50  áÑ°ùæH  á«YÉæ°üdGh  ájQÉéàdG

 áÄ«g  πªY  Ωƒ°SQ  ∞bƒH  ¬«LƒàdGh  ,ô¡°TCG

 ¬«LƒJh  ,ô¡°TCG  6  Ióe  πª©dG  ¥ƒ°S  º«¶æJ

 ó`̀FGƒ`̀Ø`̀dG  πªëàd  ø«μªJ  π`̀ª`̀©`̀dG  ¥hó`̀æ`̀°`̀U
 äÉ°ù°SDƒª∏d ¢Vhô≤dG ≈∏Y áÑJôàªdG á«μæÑdG

.ô¡°TCG 6 Ióe á£°SƒàªdGh Iô«¨°üdG

 É¡fEG  ô«eC’GóÑY  ÖæjR  âdÉb  É¡à¡L  øe
 ÜÉë°UCG  øe  ä’É°üJ’G  øe  ójó©dG  â≤∏J
 OGó`̀ °`̀ S á`̀Hƒ`̀©`̀°`̀U ø``̀e ¿ƒ`̀μ`̀ °`̀û`̀j äÉ```̀°```̀VhQ

 ,á°SGQódG  ∞bƒJ  πX  »a  á«dÉªdG  º¡JÉeGõàdG

 80  äGôjóe  øe  ádÉ°SQ  πªëJ  É¡fCG  áØ«°†e

 πM  OÉ`̀é`̀jEG  IQhô`̀°`̀V  ø¡Jó°TÉæeh  á`̀°`̀VhQ

 ™aO  ø©£à°ùj  ’  ø¡fCG  á°UÉNh  ø¡à∏μ°ûªd

 ,∫ÉØWC’G π≤f äGQÉ«°S ’h ø«ØXƒªdG ÖJGhQ

 ádhódG  ±ƒ`̀bh  ≈`̀ dEG  áLÉëH  ÉæfCG  ≈`̀ dEG  áàa’

.á«ª«∏©àdG QOGƒμdG ∂∏J ÖfÉéH

 »°ù«°ùdG  óªëe  ÖFÉædG  ¬Lh  ¬à¡L  øe

 øjôëÑdG ≥jôah ó¡©dG »dh ƒª°S ≈dEG ôμ°ûdG

 Éàa’ ,áeRC’G √òg AGƒàMG »a ºgOƒ¡L ≈∏Y

 ,øjôëÑdG ≥jôa øe AõL ºg ÜGƒædG ¿CG ≈dEG

 ,áeRC’G  ∂∏J  ™e ¢ûjÉ©àf  ¿CG  óH  ’ ÉæfEG  ÓFÉb

 øe π«∏≤à∏d äGAGôLEG PÉîJG IQhô°†H ÉÑdÉ£e

 ¢†©H AÉ¨dEG ∫ÓN øe OÉ°üàb’G ≈∏Y ÉgQÉKBG

 Gòg »a äÉeGôZ …CG ÜÉ°ùàMG ΩóYh Ωƒ°SôdG

.Ωƒ°SôdG ™aO øY ∞∏îàe …CG ≈∏Y âbƒdG

OÉ°üàb’G ≈∏Y ÉfhQƒc QÉKBG ÖÑ°ùH

 …QÉ``̀ é``̀ à``̀ dG ´É```£```≤```dG º```̀Yó```̀d á``eƒ``μ``ë``∏``d π```̀LÉ```̀Y ìô``̀ à``̀≤``̀ e

á«dhDƒ°ùe ..á«HÉéjE’G
 ÉfhQƒμdG øeR »a áØYÉ°†e 

ó«ªëŸG ó«ª malmahmeed7@gmail.com

 á°ùªN  ™e  ∂àbh  »°†≤J  âæc  GPEG{  :ôcòJ  ádƒ≤e  ∑Éæg
 ™e  ∂àbh  »°†≤J  âæc  GPEGh  ..º¡°SOÉ°S  íÑ°üà°ùa  ø«°ù∏Øe
 »°†≤J  âæc  Ée  GPEGh  ..º¡©HÉ°S  íÑ°üà°ùa  äGô«fƒ«∏e  áà°S
 ?•ÉÑME’ÉH  ô©°ûJ  GPÉªd  ∫CÉ°ùJ  Óa  ,ø««Ñ∏°S  á©Ñ°S  ™e  ∂àbh
 »°†≤J  øjòdG  ¢UÉî°TC’ÉH  É¡Ñ°T  ôãcCG  ∂à«°üî°T  íÑ°üà°S
 ÉaGógCGh  ÉeÓMCG  ¿ƒ∏ªëj  AÉbó°UCG  ôàNG  Gòd  ..º¡©e  ∂àbh

.zΩÓ°ùà°S’G ¿ƒaô©j ’h ..Iô«Ñc
 ,ÉªFGO Iô°VÉM ¿ƒμJ ¿CG Öéj ,á©FGQh á∏«ªL ádƒ≤e ∂∏J
 ¿CG  ’ ,πeC’Gh ìôØdGh IOÉ©°ùdG  √óæY óéJ ø ne  áÑMÉ°üe »a
 ÉæfCÉch  ,óμædGh  º£∏ëàdGh  ,Ωƒª¡dGh  •ÉÑME’G  √óæY  óéJ

.z…hÓHh ó≤Y{ ø«°übÉf
 ,áÑë°üdG  ,á`̀©`̀eÉ`̀é`̀dG  ,á`̀°`̀SQó`̀ª`̀dG  ,π`̀ª`̀©`̀dG  ™`̀bGƒ`̀e  »`̀a
 ó≤ædG  »`̀a  ≈àM  ,É«HÉéjEG  åjóëdG  ¿ƒμj  ¿CG  É`̀ª`̀FGO  ∫hÉ`̀M
 ¿CG ’ ,äÉédÉ©eh ∫ƒ∏M ìô£d QOÉÑJ ¿CG Öéj ,äÉ¶MÓªdGh
 ¢ûa{ Oôée Éæ©bGƒe ∞∏àîe »a ÉæãjOÉMCGh Éæ°ùdÉée ¿ƒμJ

.IóFÉa ¿hO z…óæëJh ,º£∏ëJh ,πZ
 ,ø««Ñ∏°ùdG  á`̀£`̀dÉ`̀î`̀eh  ,•É``̀Ñ``̀ME’G  ø`̀e  ô«ãμdG  ´É`̀ª`̀°`̀S
 ,∑ô©°T  ÜÉ`̀°`̀Th  äôÑc  ∂`̀ fCG  ô©°ûà°S  ,¢VôªdÉH  ∂Ñ«°ü«°S
 IÉ«ëdGh  ,ÉÄ«°S  ºdÉ©dG  iôà°Sh  ,AGOƒ°S  Qƒ`̀eC’G  πc  óéà°S
 zIQògh Iô≤Yh iƒμ°T{ :øY IQÉÑY ÉªFGO ΩÓμdG ¿CGh ,áÑ«Äc
 ∂MhQ  ø`̀eh  ,∑ôªY  øe  ¢ü≤æJ  É¡fCG  iƒ°S  ,É¡æe  πFÉW  ’

.ájƒæ©ªdG
 øe  ô«ãμdG  ¢†©ÑdG  ø`̀e  ™ª°ùf  ,É`̀ fhQƒ`̀μ`̀ dG  ø``̀eR  »`̀a
 iôj  ’  çóëàj  øe  ¿CÉ`̀ch  ,º£∏ëàdGh  ó≤ædGh  äÉ¶MÓªdG
 ..øjôëÑdG ≥jôa ¬H Ωƒ≤j …òdG RÉéfE’Gh πª©dGh ó¡édG ºéM
 Ωƒ≤J »àdG äGQOÉÑªdGh äGAGôLE’G ∂∏J ™HÉàj ’ ¢†©ÑdG ¿CÉch
 ≈æªàJ á≤£æªdG ∫hO Üƒ©°T øe ô«ãμdG ¿CG áLQód ,ádhódG É¡H

.»dÉ¨dG ÉææWh äÉ°ù°SDƒe É¡H Ωƒ≤J Ée πãªH º¡dhO Ωƒ≤J ¿CG
 »HÉéjE’G ÖfÉédG ≈∏Y õcôf ¿CG Öéj ,ÉfhQƒμdG øeR »a
 πª©dG  π°UGƒàjh ,á«©«Ñ£dG  IÉ«ëdG  ôªà°ùJ  ¿CGh ,¥ô°ûªdGh
 ΩGõ`̀à`̀d’Gh  ,á«FÉbƒdG  äÉWÉ«àM’ÉH  ò``̀NC’G  ™`̀e  ,RÉ``é``fE’Gh
 á«dhDƒ°ùªdG  ºYO  ≈∏Y  πª©f  ¿CGh  ,ájRGôàM’G  äGOÉ°TQE’ÉH
 ÉªFGO  áHƒ∏£e  á«dhDƒ°ùe  á«HÉéjE’Éa  ,»æWƒdG  Ö`̀LGƒ`̀dGh
 ¿ƒμJ  á«FÉæãà°S’G  ´É`̀°`̀VhC’Gh  äÉ``̀eRC’G  ™`̀eh  ,IÉ«ëdG  »a

.áØYÉ°†e á«dhDƒ°ùªdG
 á«°SÉ°SCG  GQƒ``̀eCG  π£©f  ’CG  Öéj  ,É`̀fhQƒ`̀μ`̀dG  ø`̀eR  »`̀a
 øª°†J  ,Iô«ãc  ∫ƒ∏Mh  ,Ió`̀jó`̀Y  πFGóH  ∑Éæ¡a  ,IÉ«ëdG  »a
 ¿hO  ,á«HÉéjEG  πμH  ¢û«©dGh  ,á`̀eƒ`̀ª`̀jó`̀dGh  ájQGôªà°S’G
 ..äÉ©FÉ°ûdG AGQh ´É«°üf’G ¿hOh ,πjƒ¡àdG ∞∏N ¥É«°ùf’G
 ΩRÓj  π¶jh  ,»Ñ∏°ùdG  Qƒ©°ûdG  »a  ¬°ùØf  ¢ùÑë«°S  ø`̀eh
 ødh ,™àªà°ùj ødh ,¢û«©j ø∏a ,á£ÑëªdG åjOÉMC’G ÜÉë°UCG
 ¬FGOCG  »a É«æZ íÑ°üj ødh ,Qƒ£àj ødh ,ô«¨àj ødh ,Ωó≤àj

 .¬∏ªYh √ô«μØJ »ah ,¬∏eÉ©Jh
 äGô«fƒ«∏e áà°S ™e ∂àbh »°†≤J âæc GPEG ..∫ƒ≤f ÉeÉàN
 πÑb ,∂°ùØf ô«¨J ¿CG ∫hÉMh ,∂«a Ö«©dÉa ..É°ù∏Øe ∫GõJ ’h
 øμdh  !..∂∏ãe  ¢SÓaE’ÉH  äGô«fƒ«∏ªdG  ∂HÉë°UCG  ÜÉ°üj  ¿CG
 ¿ƒÑMÉ°üj  äGô«fƒ«∏e  óLCG  øjCG  øeh  :ºgC’G  ∫GDƒ°ùdG  ≈≤Ñj
 øeR  »a  ∂dÉH  Éªa  ,»©«Ñ£dG  ™°VƒdG  »a  Gòg  ..»∏ãe  É°ù∏Øe

!!..ÉfhQƒμdG

øjôëÑdG ¿ƒjõØ∏àH á«ª«∏©J äGƒæb ¢ü«°üîJ ≈dEG IƒYódG

»``̀fÉ``̀ã``̀dG  »````°````SGQó````dG  π``̀ °``̀ü``̀Ø``̀dG  AÉ````̀ ¨````̀ dE’  á``̀«``̀HÉ``̀«``̀f  z’{

 ¢ù«FQ  ídÉ°üdG  ¢SÉÑY  ìhóªe  ÖFÉædG  ™aQ
 ≈ª°SG  »Hô©dG  ¿ÉªdôÑdG  ƒ°†Yh äÉeóîdG  áæéd
 ádÓédG  ÖMÉ°U  ΩÉ≤ªd  ¿Éaô©dGh  ôμ°ûdG  äÉ`̀jBG
 OÓÑdG  πgÉY  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  øH  óªM  ∂∏ªdG
 ¿Éª∏°S  ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°Uh  ióØªdG
 ≈∏YC’G óFÉ≤dG ÖFÉf ó¡©dG »dh áØ«∏N ∫BG óªM øH
 ≈∏Y  AGQRƒ```̀ dG  ¢ù∏ée  ¢ù«Fôd  ∫hC’G  Ö`̀FÉ`̀æ`̀dG
 »a  ø«≤dÉ©dG  ø«æWGƒªdG  øe  á©aO  ∫hCG  ∫ƒ°Uh
 øe ø««æjôëÑdG  AÓLEG  á£N ò«ØæJ øª°V ¿GôjEG

.¿GôjEG

 ádhòÑªdG  Iô«ÑμdG  Oƒ¡édÉH  ídÉ°üdG  OÉ°TCGh
 á«æjôëÑdG  á«LQÉîdG  IQGRh  É¡H  Ωƒ≤J  »àdG
 Gòg  πªëH  ájôØ©édG  ±É`̀bhC’G  IQGOEG  ¢ù∏éeh
 πμ°ûH ¬JQGOEGh Éª¡≤JÉY ≈∏Y º¡ªdG πLÉ©dG ∞∏ªdG
 ,º¡àeÓ°Sh  ø«æWGƒªdG  áeóîH  ¬≤∏©àd  õ«ªe
 ≥«ª©Jh  õjõ©Jh  øWGƒªdG  áë∏°üe  ¿CG  GócDƒe
 á`̀«`̀dhDƒ`̀°`̀ù`̀e »``̀g É`̀¡`̀à`̀eó`̀Nh á`̀æ`̀WGƒ`̀ª`̀ dG á`̀ª`̀«`̀b
 øe  ÖîàæªdG  »©jô°ûàdG  ¢ù∏éªdG  ≈∏Y  IÉ≤∏e
 πc  ≥«≤ëJh  »`̀aƒ`̀dG  »æjôëÑdG  Ö©°ûdG  πÑb
 ¬«dEG ƒÑ°üj …òdG ÉfQhO »g íeÉ£ªdGh »eGôªdG

 º¡FGQBG π«°UƒJ »a áfÉeC’G πªëJ »a ¿ƒæWGƒªdG
.º¡JGƒ°UCGh

 √òg »a ™«ªédG ∞JÉμJ ≈dEG ídÉ°üdG ¬Lhh
 äƒ°U …CG ≈dEG QGôéf’G ΩóYh áÑ©°üdG á∏MôªdG
 äÉ¡«LƒàH  ΩGõàd’Gh  »æjôëÑdG  è«°ùædG  ≥°ûj
 ¢Shô«a ¿CG »a ó¡©dG »dh »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U
 øjO hCG m¥ôY ø«H ¥ôØj ’ (19 ó«aƒc) ÉfhQƒμdG
 ,áØFÉW  hCG  »YÉªàLG  hCG  …ôμa  AÉªàfG  …CG  hCG
 ¬àëaÉμªd  Oƒ¡édG  ôaÉ°†J  ÖLƒà°ùj  Ée  ƒ`̀gh
 .™«ªédG áeÓ°Sh áë°U ßØëj ÉªH ¬d …ó°üàdGh

 ≈``∏Y ó``¡©dG »``dhh ∂``∏ªdG ôμ``°ûj ídÉ``°üdG Ö``FÉædG
¿Gô``jEG  ø``e  ø``«æWGƒªdG  ø``e  á``©aO  ∫hCG  ∫ƒ``°Uh

 ¢ù∏ée  á°ù«FQ  π`̀æ`̀jR  â`̀æ`̀H  á`̀jRƒ`̀a  â`̀eó`̀≤`̀J
 »°SÉÑ©dG  ≈°ù«Y  óªëe  ÜGƒædG  øe  πch  ,ÜGƒædG
 ,πæjR ∞°Sƒjh …QÉ°üfC’G  óªMCGh …ÉæÑdG  QÉªYh
 ≥«Ñ£àH  áeƒμëdG  ΩÉ«b  ¿CÉ°ûH  áÑZôH  ìGô`̀à`̀bÉ`̀H
 äÉbhCG »a º«∏©àdG πMGôe πc »a ó©oH øY º«∏©àdG
 á∏MôªdG  ≈∏Y  õ«côàdG  ™e  ,çQGƒ`̀μ`̀ dGh  äÉ``̀eRC’G

.ájƒfÉãdG á∏MôªdGh ájOGóYE’G
 ¬JòîJG  Ée  QÉ`̀WEG  »a  ¬`̀fCG  ìôà≤ªdG  »a  AÉ`̀Lh
 áëaÉμªd á«FÉbh ájRGôàMG äGAGôLEG øe áeƒμëdG
 á©HÉàeh äÉ¡«LƒàHh z19 ó«aƒc{ ÉfhQƒc ¢Shô«a
 ¿Éª∏°S  ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  øe  áªjôc
 ≈∏YC’G óFÉ≤dG  ÖFÉf ó¡©dG »dh áØ«∏N ∫BG  óªM øH
 ®ÉØë∏d  ,AGQRƒ``dG  ¢ù∏ée  ¢ù«Fôd  ∫hC’G  ÖFÉædG

 É¡æeh ,ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒªdG áeÓ°Sh áë°U ≈∏Y
 √òg  ójóªJ  ºK  ,ø«YƒÑ°SCG  Ióe  á°SGQódG  π«£©J
 …CG ´É«°V ΩóYh ,âbƒdG QÉªãà°SG ¢Vô¨dh ,IôàØdG
 iƒ°ü≤dG IOÉØà°S’G ±ó¡Hh ,áÑ∏£dG º«∏©àd á°Uôa
 ,πÑ≤à°ùªdG ¢SQGóªd óªM ∂∏ªdG ádÓL ´hô°ûe øe
 AÉL ó≤a ,á«Yƒfh á«LƒdƒæμJ á∏≤f øe ¬à≤≤M Éeh

.ìôà≤ªdG Gòg
 IOÉØà°S’G º«∏©àdGh á«HôàdG IQGRƒd øμªj Éªc
 áfÉ©à°S’G  ∫ÓN  øe  iô`̀NC’G  ∫hó`̀dG  ÜQÉéJ  øe
 ∞∏àîe  ôÑYh  ,áMÉàªdG  á«æ≤àdG  πFÉ°SƒdG  πμH
 á«°SGQódG  OGƒªdG  »a  á°UÉN  ,á«eÓYE’G  πFÉ°SƒdG
 á∏MôªdG  ≈∏Y  õ«côàdG  ™e  ,á«°SÉ°SC’G  á«°ù«FôdG

 .ájƒfÉãdGh ájOGóYE’G

 zó`̀ ©`̀ oH ø``̀Y º`̀«`̀ ∏`̀ ©`̀ à`̀ dG{ ≥`̀«`̀Ñ`̀£`̀à`̀H ìGô``̀ à``̀ bG
çQGƒ````̀μ````̀dGh äÉ`````````̀ eRC’G äÉ````````̀bhCG »```̀ a

 ¢ù∏ée  á`̀ °`̀ù`̀«`̀ FQ  äQÉ```̀ °```̀ TCG
 ¿CG  ≈``̀dEG  á°ù∏édG  ∫Ó`̀N  ÜGƒ`̀æ`̀dG
 ÉgƒÑdÉW  ÜGƒ`̀ æ``dG  ¢†©H  ∑É`̀æ`̀g
 ¢Shô«a  ÖÑ°ùH  á°ù∏édG  AÉ¨dEÉH
 â°†aQ É¡fCG ≈dEG Iô«°ûe ,ÉfhQƒc
 IQhô`̀°`̀V ≈``̀ dEG G kô`̀¶`̀f ô```̀eC’G Gò``̀g
 øe  AÉ`̀¡`̀à`̀f’Gh  πª©dG  QGô`̀ª`̀à`̀°`̀SG
 ,áMhô£ªdG  äÉØ∏ªdGh  ÉjÉ°†≤dG
 ÜGƒædG ™«ªL ¿hÉ©àH ¬fCG áØ«°†e
 √òg ôÑ©æ°S ájò«ØæàdG á£∏°ùdG ™e

.QGô°VC’G πbCÉH áeRC’G
 ¢ù∏éªdG  á°ù«FQ  ∫ƒb  QÉ`̀KCGh
 AÉ¨dEG  GƒÑ∏W  ÜGƒædG  ¢†©H  ¿CÉ`̀H
 ÜGƒædG øe OóY ¢VGôàYG á°ù∏édG
 º°TÉg  ìÓ`̀a  ÖFÉædG  ió``HCG  å«M
 AÉ¨dEG Ö∏£j ºd ¬fEG ÓFÉb ¬°VGôàYG
 É¡fCÉH á°ù«FôdG äOQ Éª«a á°ù∏édG
 πH  ÜGƒ`̀æ`̀dG  ≈∏Y  ô``̀eC’G  ºª©J  º`̀d
 OGQCG  øe  ¢†©ÑdG  ∑Éæg  ¿EG  âdÉb

.∂dP

 º«gGôHEG  ÖFÉædG  ∫Éb  √Qhó`̀H
 ∑Éæg{ ¢ù∏éªdG á°ù«Fôd »©«ØædG
 è«¡J É¡«eóîà°ùJ äÉª∏μdG ¢†©H
 zÜGƒ``̀æ``̀dG ≈`̀∏`̀Y ΩÉ``̀©``̀dG ´QÉ``°``û``dG
 äÉ`̀Ñ`̀∏`̀W ∂``̀jó``̀ d π````̀g{ Ó`̀FÉ`̀ °`̀ù`̀à`̀e

 ¢Uƒ°üîH  ÜGƒ```̀f  ø``e  á`̀«`̀ª`̀°`̀SQ
 âHÉLCG  ÉgQhóH  z?á°ù∏édG  AÉ¨dEG
 Ö∏W  …ó`̀æ`̀Y  ¿É``̀c  ƒ``̀d{  á°ù«FôdG
 ÉfCGh ..ºμ«∏Y ¬à°VôY âæc »ª°SQ

.záª∏c πc øY ádhDƒ°ùe

zäÓ``°UGƒªdGh IQÉéàdGh ∫ó©dG{ »a äGQGOE’Gh ∞FÉXƒdG ¢ü«∏≤J :ø«æ«YƒÑdG

ÉfhQƒc ÖÑ°ùH á°ù∏édG AÉ¨dEG GƒÑ∏W ÜGƒf :á``°ù«FôdG
zÉæ«∏Y ´QÉ°ûdG è«¡J{ äÉª∏c ø«eóîà°ùJ :Oôj »©«ØædGh
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®ƒØë`e ΩÓ`°SEG:Ëó≤Jeslammahfoouz@hotmail.com

 á«eÓ°SE’G  ¿hDƒ`̀°`̀û`̀dGh  ∫ó`̀©`̀dG  ô``̀jRh  Qó`̀°`̀UCG
 G kQGôb  áØ«∏N  ∫BG  »∏Y  øH  ódÉN  ï«°ûdG  ±É`̀ bhC’Gh
 º¡«∏Y  Ωƒμëª∏d  ™ªàéªdG  áeóN  ∫É`̀ª`̀YCG  IOÉ`̀jõ`̀H
 ¢UÉîdG  ´É£≤dG  ácQÉ°ûªH  ∂dPh  ,á∏jóH  äÉHƒ≤©H
 ´É£≤dG  ÖfÉL  ≈dEG  ,»fóªdG  ™ªàéªdG  äÉ°ù°SDƒeh

 .ΩÉ©dG
 ∫hóéH  ¢UÉîdG  ójóédG  QGô`̀≤`̀dG  ÖLƒªHh

 ∫ÉªYC’G  ´GƒfCGh ™ªàéªdG  áeóN »a πª©dG  äÉ¡L
 139  ∫É`̀ª`̀YC’G  Oó`̀Y  ≠∏H  ó≤a  ,É¡«a  ¢SQÉªJ  »àdG
 ôãcCG  ≈dEG  á«HÉ©«à°S’G  ábÉ£dG  ∂dòH  π°üàd  ,É kYƒf
 ∫Éée ™«°SƒJ QÉWEG »a ∂dP »JCÉjh .G kOôa 920 øe
 ±ó¡H  º¡«∏Y  Ωƒμëª∏d  á∏jóÑdG  äÉHƒ≤©dG  ≥«Ñ£J
 ™ªàéªdG  »a  º¡éeO  IOÉ`̀YEGh  ø«eƒμëªdG  π«gCÉJ
 »a º¡°ùj ÉªHh ,á«MÓ°UEGh á«HÉ≤Y äGAGôLEG ôÑY

 Aƒ°V  »a  ∂`̀dPh  ,á«©ªàéªdG  á«dhDƒ°ùªdG  õjõ©J
 äÉHƒ≤©dG  ¿CÉ°ûH  2017  áæ°ùd  (18)  ºbQ  ¿ƒfÉ≤dG

.á∏jóÑdG ô«HGóàdGh
 ô«HGóàdGh  äÉHƒ≤©dG  ¿CÉ°ûH  ¿ƒfÉ≤∏d  É k≤ÑWh
 »a  ∫ÉªYC’G  ´Gƒ``fCGh  äÉ¡édG  OóëJ  ¬`̀fCG  ,á∏jóÑdG
 ôjRh øe QGô≤H á∏jóÑdG äÉHƒ≤©∏d ™ªàéªdG áeóN

.∫ó©dG

™ªàéªdG áeóN ∫ÉªYCG IOÉ``jõH GQGôb Qó°üj ∫ó©dG ô``jRh
 á∏jóÑdG äÉHƒ≤©dG ≥«Ñ£J »a GOôa 920 øe ôãcCG ÖYƒà°ùàd

.∫ó©dG ôjRh |

 ó«jCÉàH  õ««ªàdG  áªμëe  â°†b
 ø«ª¡àªd äGƒæ°S 10 øé°ùdÉH ºμM
 ≥jôM  ∫É©°TEG  »a  øjôNBGh  ÉcQÉ°T
 ,á«∏NGódG  IQGRƒ``̀d  á©HÉJ  áÑcôªH
 øeC’ÉH  ∫Ó`̀NE’G  ±ó¡H  ô¡ªéàdGh

.RGQódG á≤£æªH ΩÉ©dG
 á`̀eÉ`̀©`̀dG á`̀ HÉ`̀ «`̀ æ`̀ dG äó``̀æ``̀ °``̀SCGh
 2014/8/10  »a  º¡fCG  ø«ª¡àª∏d
 ,áª°UÉ©dG  á¶aÉëe  ø``̀eCG  Iô`̀FGó`̀H
 ø«dƒ¡ée  øjôNBGh  GóªY  Gƒ∏©°TCG
 á`̀æ`̀«`̀Ñ`̀ª`̀dG IQÉ``̀«``̀°``̀ù``̀dG »```a É``≤``jô``M
 IQGRƒ```̀ d á`̀cƒ`̀∏`̀ª`̀ª`̀dGh ¥GQhC’É```````H
 ≥jôëdG  ¿CÉ°T  øe  ¿É`̀ch  á«∏NGódG
 ∫Gƒ``̀eC’Gh  ¢SÉædG  IÉ«M  ¢†jô©J
 ,»`̀HÉ`̀gQEG  ¢Vô¨d  Gò«ØæJ  ,ô£î∏d
 ø«dƒ¡ée  øjôNBGh  Gƒcôà°TG  Éªc
 5  øe  ôãcCG  øe  ∞dDƒe  ô¡ªéJ  »a
 ∫Ó``̀NE’G  ¬æe  ¢`̀Vô`̀¨`̀dG  ¢`̀UÉ`̀î`̀°`̀TCG

 IÉ`̀«`̀M ¢`̀†`̀jô`̀©`̀Jh ΩÉ``̀©``̀dG ø``̀eC’É``̀H
 ,ô£î∏d  áeÉ©dG  ∫Gƒ``̀eC’Gh  ¢SÉædG
 á∏HÉb äGƒ`̀Ñ`̀Y GhRô```̀MCGh GhRÉ``̀Mh

.∫É©à°TÓd
 ≈dEG  á©bGƒdG  π«°UÉØJ  Oƒ©Jh
 »a øjôNBG á≤aôH ø«ª¡àªdG ô¡ªéJ
 å«M  2014  ¢ù£°ùZCG  10  ïjQÉJ
 ø«HôîªdG  ø``̀e  á`̀Yƒ`̀ª`̀é`̀e  â`̀eÉ`̀ b
 ΩÉ`̀©`̀dG ´QÉ``°``û``dG ≈`̀∏`̀Y ô`̀¡`̀ª`̀é`̀à`̀dÉ`̀H
 ∂dP  AÉæKCG  GƒeÉbh  ,RGQó`̀dG  á≤£æªH
 ≈∏Y  ±ƒJƒdƒªdG  äGƒ`̀Ñ`̀Y  AÉ`̀≤`̀dEÉ`̀H
 É¡«a  â∏©à°TÉa  äÉ`̀jQhó`̀dG  ió``̀MEG
 IQÉ«°ùdÉH GQô°V ÖÑ°S Éªe ¿Gô«ædG
 øe  QGô``̀Ø``̀ dÉ``̀ H  ¿ƒ``̀Hô``̀î``̀ª``̀dG  P’h
 áØãμe äÉjôëJ AGôLEG ºàa ,¿ÉμªdG
 ,á©bGƒdG  »`̀a  ø«cQÉ°ûªdG  ∞°ûμd
 ,É©«ªL  ø«ª¡àªdG  ≈∏Y  âdO  »àdGh

.º¡«∏Y ¢†Ñ≤dG ºJh

 ¬fCÉH  ∫hC’G  º¡àªdG  ±ô`̀à`̀YGh
 º¡àªdG  øe  ¬ØJÉg  ôÑY  ádÉ°SQ  ≈≤∏J
 Oƒ`̀Lƒ`̀ H É`̀¡`̀«`̀a √ô`̀ Ñ`̀î`̀ j ™`̀ HÉ`̀ °`̀ ù`̀ dG
 ≈∏Y Ωƒ`̀é`̀¡`̀ dG  ±ó`̀¡`̀à`̀°`̀ù`̀J  á`̀«`̀∏`̀ª`̀Y
 ΩÉ©dG  ´QÉ°ûdG  ≈∏Y áWô°ûdG  ájQhO
 º¡àªdG  ¬`̀æ`̀e  Ö`̀∏`̀W  ó``̀bh  ,RGQó``̀ dÉ``̀H
 á«∏ª©dG  ™`̀FÉ`̀bh  ôjƒ°üJ  ™HÉ°ùdG
 ø«ª¡àªdG  ó``̀MCG  ∫õ`̀æ`̀e  í£°S  ø`̀e
 ¿É`̀μ`̀ª`̀ dG ≈`````dEG ¬```Lƒ```Jh ,≥```̀aGƒ```̀a
 ,¢ùeÉîdG  º¡àªdG  ™e  ¬«∏Y  ≥ØàªdG
 øe ô````̀NBG GOó````̀ Y ó``gÉ``°``T ∑É```æ```gh
 äGƒÑY  º¡jód  â`̀fÉ`̀ch  ,ø«ª¡àªdG
 óMCG ΩÉbh ,∫hôàH áHOh ±ƒJƒdƒe
 ¬Lƒàa  Gô«eÉc  ¬FÉ£YEÉH  ø«ª¡àªdG
 4  Qhô`̀e  óæYh  ,á©bGƒdG  ôjƒ°üàd
 äGƒÑ©H  É¡FÉ≤dEÉH  Gƒ`̀eÉ`̀b  äÉ``̀jQhO
 ÉgGóMEG  âHÉ°UCG  »àdG  ±ƒJƒdƒªdG

.QGôØdÉH GhP’ ºK

 á``̀LQO  ∫hCG  á`̀ª`̀μ`̀ë`̀e  â``̀fÉ``̀ch
 á``̀©``̀bGh  »```̀a  É`̀ª`̀¡`̀à`̀e  13  â```````̀fGOCG
 ±ƒJƒdƒe  äGƒÑY  AÉ≤dEGh  ô¡ªéJ
 Ö`̀Ñ`̀°`̀ù`̀à`̀dGh á``«``æ``eCG á`````̀jQhO ≈`̀∏`̀Y
 ≈∏Y  âªμM  å«M  ,É¡«a  QGô`̀°`̀VCÉ`̀H
 ™HGôdG  ≈àMh  ∫hC’G  øe  ø«ª¡àªdG
 ô°ûY  ådÉãdG  ≈àM  ¢SOÉ°ùdG  ø`̀eh

.äGƒæ°S 10 øé°ùdÉH
 ∫hC’G  ¿Éª¡àªdG  ¢†Jôj  º`̀dh
 â°†≤a  ÉØfCÉà°SÉa  ºμëdÉH  ™HGôdGh
 ºμëdG  ó«jCÉàH  ±ÉæÄà°S’G  áªμëe
 á°ù∏éHh  ,É`̀ª`̀¡`̀≤`̀ë`̀H  ∞`̀fCÉ`̀à`̀°`̀ù`̀ª`̀dG
 á`̀ª`̀μ`̀ë`̀e  â``̀°``̀†``̀b  2017/2/6
 »ah  Óμ°T  ø©£dG  ∫ƒÑ≤H  õ««ªàdG
 ¿ƒ©£ªdG ºμëdG ¢†≤æH ´ƒ°VƒªdG
 ó«jCÉJ  º``Jh  ¬`̀JOÉ`̀YEÉ`̀H  äô```̀eCGh  ¬«a
 ±ÉæÄà°S’G  áªμëe  âdÉbh  ºμëdG
 äÉjôëàdG  ájóL  ≈dEG  âfCÉªWG  É¡fG

 äÉ``eƒ``∏``©``e â`̀ æ`̀ ª`̀ °`̀†`̀ J É``̀¡``̀fƒ``̀μ``̀d
 ∫hC’G  º`̀¡`̀à`̀ª`̀dG  á«°üî°T  äOó```̀M
 øe  ºgô«Z  øY  Éª¡Jõ«eh  ™HGôdGh
 º¡FÉª°SG ≈∏Y â∏ªà°TÉa ¢UÉî°TC’G
 á«°üî°ûdG  º`̀¡`̀eÉ`̀bQCGh  á«°SÉªîdG
 π°üØe  ƒëf  ≈∏Y  Éª¡àeÉbG  πëeh
 »`̀Ñ`̀μ`̀Jô`̀e ø`̀ª`̀°`̀V É`̀ ª`̀ ¡`̀ fG â`̀ æ`̀ «`̀ Hh
 ºμëdG  ¿ƒ`̀μ`̀ j  º``̀K  ø``̀eh  á`̀©`̀ bGƒ`̀ dG
 ≈dEG  ÉÑFÉ°U  ¢ü∏N  ób  ∞fCÉà°ùªdG
 á¨FÉ°S  ÜÉÑ°SCÉH  ø«ØfCÉà°ùªdG  áfGOG
 √òg  É¡H  ò`̀NCÉ`̀J  áª«∏°S  ó`̀«`̀fÉ`̀°`̀SCGh
 …òdG ôe’G É¡ªμëd á∏ªμe áªμëªdG
 ´ƒ°Vƒe »a  áªμëªdG  ¬©e  »°†≤J
 ó`̀«`̀jCÉ`̀Jh  º¡°†aôH  äÉ`̀aÉ`̀æ`̀Ä`̀à`̀°`̀S’G
 ø«ª¡àªdG ø©Wh ,∞fCÉà°ùªdG ºμëdG
 »àdG  õ««ªàdG  áªμëe  ΩÉ`̀eCG  GOóée
 Óμ°T  ±É`̀æ`̀Ä`̀à`̀°`̀S’G  ∫ƒ`̀Ñ`̀≤`̀H  â°†b
.ó«jCÉàdGh ¢†aôdÉH ´ƒ°VƒªdG »ah

..õ««ªà∏d äÉHh »FÉ¡f ºμM »a

RGQódÉH á``jQhO ¥ô``Mh ô``¡ªéàdÉH ø``«ª¡àªd äGƒ``æ°S 10 ø``é°ùdG ó``«jCÉJ

áeRC’G AGƒàMG ìÉéf
!..äGQGôb á©LGôeh

 hCG  â`̀fÉ`̀c  á«ë°U  á`̀Ä`̀LÉ`̀Ø`̀e  á```̀eRCG  …CG  »`̀a
 â«JhCG Éª¡e ádhO …CG ¿EÉa ,á«©«ÑW hCG ájOÉ°üàbG
 ô«Z  Qƒ°üb  ¬LhCG  çóëJ  ¿CG  óH  ’  äÉfÉμeEG  øe
 ÅLÉØe πμ°ûH âKóM áeRC’G ¿C’ ∂dPh ,Ióª©àe

.™bƒàe ô«Zh
 áÄLÉØe  á``̀eRCG  IQGOEG  »`̀a  øjôëÑdG  ìÉ`̀é`̀f
 ∫ƒ∏ëdGh ô«HGóàdG ™°Vhh ,É¡©e πeÉ©àdG ø°ùMh
 πc É¡H ó«°ûj ¿CG »¨Ñæj »àdG QƒeC’G øe ¿Éc É¡d
 Ée  πch  ,Éæ∏gCG  ¢SÉædGh  ,ÉææWh  Gò¡a  ,øWGƒe

.ÉæÑ«°üj º¡Ñ«°üj
 »àdG á«æ©ªdG äÉ¡édG áaÉμd ôjó≤àdGh ôμ°ûdG
 ó«°ûf ..É¡«∏ãªeh äGQGRƒdG áaÉμdh ,áeRC’G ôjóJ
 ,πª©dG  áeÉî°†d  ∂dPh  ,Iôe  πc  »a  ºgOƒ¡éH
 É¡eó≤j  »`̀à`̀dG  äÉ«ë°†àdGh  ,RÉ``é``fE’G  º`̀é`̀Mh
 äÉÄ«¡dGh  äGQGRƒ``̀ dG  áaÉc  »a  á`̀dhó`̀dG  ƒØXƒe

.äÉ°ù°SDƒªdGh
 QÉ¨°üd  ,™`̀«`̀ª`̀é`̀∏`̀d  ô`̀jó`̀≤`̀à`̀dGh  ô`̀μ`̀°`̀û`̀dG  π``c

.QÉÑμdG πÑb ø«ØXƒªdG
 ìô£f …CGQ ÜÉàμc ÉæfEÉa ,ìÉéædG Gòg πc ™e
 A»°T  ’h  ,áeÉ©dG  áë∏°üªdG  ¬æe  ±ó¡dGh  É`̀jCGQ
 êQÉîdG øe ø«eOÉ≤dG AÉ£YEG ¿CG …ôjó≤J »a .ô«Z
 ¢VôªdG  É¡«a  ô°ûàfG  ∫hO  øe  ø«æWGƒªdG  øe
 ≈dEG  êÉàëj  AGô``̀LEG  ∫õæªdG  »a  AÉ≤ÑdÉH  Gó¡©J
 hCG  ¬à«H  »a  ¢ù∏éjh  Oƒ©j  …òdÉa  ,ô¶f  IOÉ`̀YEG
 »a  ¬∏gCG  øe  É°SÉfCG  ∂°T  ÓH  §dÉî«°S  ,¬àaôZ
 ,áeÉY øcÉeCG ≈dEG â«ÑdG øe êôîj ób hCG ,â«ÑdG

 áæμªe  ihó`̀©`̀dG  QÉ°ûàfG  ¢Uôa  ¿EÉ`̀ a  »dÉàdÉHh
.™°SGh πμ°ûH çhóëdG

 Qƒ```̀eC’G  √ò``̀g π``c  ±ô`̀©`̀j  Ö`̀«`̀Ñ`̀W ¿É``̀c  GPEG
 ¢UÉî°TC’G  ø`̀Y  GPÉ`̀ª`̀a  ,¬`̀H  ó¡©J  É`̀e  ∞`̀dÉ`̀N  ó`̀b

?ø«jOÉ©dG
 ôéëdÉH  ¿ƒ`̀μ`̀ j  ¢`̀Vô`̀ª`̀ dG  QÉ`̀°`̀û`̀à`̀fG  ∞``̀ bh
 ádhO øe êQÉîdG øe »JCÉj ¢üî°T πμd »ë°üdG
 øμd ,É«dÉe ÉØ∏μe ¿ƒμj ób AGôLE’G Gòg ,IAƒHƒe
 ádhódG ≈∏Y ¬àØ∏c øe ô«ãμH π°†aCG  Ωƒ«dG ¬àØ∏c

.ó©H Éª«a ™ªàéªdGh
 √òg  πãe  äò`̀î`̀JG  áeó≤àe  ’hO  ¿CG  ±ô``̀YCG
 áaôZ  »`̀a  ¢Sƒ∏édÉH  ó¡©àdG  »``̀gh  Iƒ`̀£`̀î`̀dG
 äÉaÉ≤K ±Ó`̀à`̀NG ∑É`̀æ`̀g É`̀°`̀†`̀jCG  ø`̀μ`̀d  ,á`̀dhõ`̀©`̀e
 ™ªàéªdG  ¿CG  Éªc  ,¿ÉÑ°ùëdÉH  òNDƒj  ¿CG  »¨Ñæj
 äÉHÉ°ùëdG  √ògh  ,πNGóàeh  ô«¨°U  »æjôëÑdG

.¿ÉÑ°ùëdÉH òNDƒJ ¿CG »¨Ñæj
 ¿ƒ«æ©ªdG  √òÑëj  ’  …CGô``̀dG  Gò`̀g  ¿ƒμj  ób
 ƒg ¬Mô£f Éæ∏©L …òdG øμd ,»ë°üdG ÖfÉédÉH
 ,¢VôªdG QÉ°ûàfG ∞bhh ,áeÉ©dG áë∏°üª∏d ÉæÑM
 OGôaC’G  ΩGõàdG  ´ƒ°Vƒe »a äÉaÉ≤ãdG  ±ÓàNGh

.º¡Jƒ«H »a ádhõ©e ±ôZ »a AÉ≤ÑdÉH
 Ö°ùëj  ¿CG  »¨Ñæj  É°†jCG  Qƒ``̀eC’G  √ò`̀g  πc
 Éª¡eh  Gô«Ñc  GRÉéfEG  â≤≤M  øjôëÑdG  .É¡HÉ°ùM
 ¿CG  »¨Ñæjh  ,áeRC’G  √òg  ™e  πeÉ©àdG  á«Ø«c  »a
 Éæ©ªàée  Ö°SÉæJ  »àdG  ∫ƒ∏ëdG  π°†aCG  åëÑf

 .AÉHƒdG QÉ°ûàf’ ¢Uôa …CG ∞bƒf ≈àM

ÊÉjõdG ÜÉgƒdGóÑY ΩÉ°ûg riffa3al3z@gmail.com

 OÉ````̀©````̀HE’Gh  äGƒ```æ```°```S  10  ø``̀é``̀°``̀ù``̀dG
É``fGƒ``é``jQÉ``ª``dG »``̀ a ô``LÉ``à``j …ƒ``̀ «``̀ °``̀ SB’

 á«FÉæédG  áªμëªdG  âªμM
 10 ø`̀é`̀°`̀ù`̀dÉ`̀H ≈````̀ dh’G iô`̀ Ñ`̀μ`̀ dG
 QÉ`̀é`̀JEÓ`̀d …ƒ`̀«`̀°`̀SBG ≈`̀∏`̀Y äGƒ`̀æ`̀°`̀S
 ¬àeôZ  Éªc  IQóîªdG  OGƒ`̀ª`̀dG  »`̀a
 äôeCGh  QÉæjO  ±’BG  10  áªμëªdG
 ò«ØæJ  ó`̀©`̀H  OÓ``Ñ``dG  ø``Y  √OÉ``©``HEÉ``H
 á©bGƒdG  ájGóH  âfÉch  .áHƒ≤©dG
 äÉeƒ∏©e  á«æeC’G  äÉ¡édG  »≤∏àH
 Ö`̀«`̀Jô`̀à`̀dÉ`̀H º`̀¡`̀à`̀ª`̀dG ΩÉ`̀«`̀≤`̀H ó`̀«`̀Ø`̀J
 OGƒªdG ™«H äÉ«∏ªY »a ∑Gôà°T’Gh
 äÉ`̀jô`̀ë`̀à`̀dG äó`````̀cCGh ,IQó``̀î``̀ª``̀dG
 ≈dEG π°UƒàdG ºJh áeƒ∏©ªdG áë°U
 …ô°S  Qó°üe  ≥`̀jô`̀W  ø`̀Y  º¡àªdG
 ≈∏Y ¬©e ≥ØJGh ¬©e ábÓ©dG óWh
 (ÉfGƒéjQÉªdG) IQóîe OGƒe AGô°T
 ¥ÉØJ’G  º`̀Jh  GQÉ`̀æ`̀jO  150  πHÉ≤e
 OÉHÉª∏°S  á≤£æe  »a  º«∏°ùàdG  ≈∏Y

 iCGô````̀e ≈``̀∏``̀Y á``̀ª``̀jô``̀é``̀dG â``̀ª``̀Jh
.áWô°ûdG ∫ÉLQ øe ™ª°ùeh

 ¬JRƒëHh  º¡àªdG  §Ñ°V  ºJh
 ΩGóîà°SG  º`̀Jh  ,Qƒ°üªdG  ≠∏ÑªdG
 ¬LƒàdGh  ¬«∏Y  Iô£«°ù∏d  Iƒ`̀≤`̀dG
 äô`̀ã`̀Y ¬`̀°`̀û`̀«`̀à`̀Ø`̀à`̀Hh ¬`̀æ`̀μ`̀°`̀S ≈````̀dEG
 äÉÑædG øe á«ªc ≈∏Y øeC’G äGƒb
 Qó°üe  ø`̀Y  ¬`̀dGDƒ`̀°`̀ù`̀Hh  ,Qó`̀î`̀ª`̀dG
 É¡ª∏à°ùj  ¬`̀fCÉ`̀H  OÉ```̀aCG  äGQó`̀î`̀ª`̀dG
 ÉgójóëJ  ºàj  áØ∏àîe  øcÉeCG  øe
 º¡àªdG ±ôàYGh .ôNBG ™e ¥ÉØJ’ÉH
 ¬H π`̀°`̀ü`̀JG ô``̀NG ≈`̀∏`̀Y ±ô`̀©`̀J ¬``̀fG
 á«ªc  ™«H  ¬æe  Ö∏£«d  Iô`̀à`̀a  òæe
 ¬d Oó```̀Mh IQó`̀î`̀ª`̀ dG OGƒ``̀ª``̀dG ø`̀e
 IQóîªdG  OGƒ`̀ª`̀dG  ΩÓà°SG  ø`̀cÉ`̀eCG
 ¿ƒª∏°ùà«°S  øjòdG  ¢UÉî°TC’Gh
 ¬d  ádƒªY  πHÉ≤e  ™«ÑdG  á∏«°üM

 øe  äGô`̀e  3  á©bGƒdG  ∂∏àH  ΩÉ`̀ bh
 á©HGôdG  Iô`̀ª`̀dG  »`̀a  ¬``̀fCG  ’EG  ,π`̀Ñ`̀b

.øeC’G á°†Ñb »a §≤°S
 »a  ¬`̀ fCG  ¬`̀d  áHÉ«ædG  äóæ°SCÉa
 á¶aÉëªdG øeCG IôFGóH ôÑªaƒf 21
 QÉéJ’G ó°ü≤H RÉMh ´ÉH á«dÉª°ûdG
 »a  ,(ÉfGƒéjQÉªdG)  IQóîe  IOÉe
 ≈∏Y  ,É¡H  ìô°üªdG  ∫Gƒ``MC’G  ô«Z
 RÉM É«fÉK ,¥GQhC’ÉH ø«ÑªdG ƒëædG
 ¢üNôªdG ∫GƒMC’G ô«Z »a RôMGh
 ÉfGƒéjQÉªdG  IQóîªdG  IOÉªdG  É¡H
 ÜÉÑ°SC’G  √ò¡dh  ,»WÉ©àdG  ó°ü≤H
 10 º¡àªdG øé°ùH áªμëªdG â°†b
 QÉæjO  ±’BG  10  ¬ªjô¨Jh  äGƒæ°S
 äô`̀eCGh  äÉWƒÑ°†ªdG  IQOÉ°üeh
 ò«ØæJ  ó`̀©`̀H  OÓ``Ñ``dG  ø``Y  √OÉ``©``HEÉ``H

.áHƒ≤©dG

 5  øé°ùdG  ºμM  á«FÉæédG  É«∏©dG  ±ÉæÄà°S’G  áªμëe  âØØN
 m∑Éëe êPƒªf ™°Vh »a ôNBG  ∑QÉ°T º¡àªd äGƒæ°S 3 ≈dEG  äGƒæ°S
 ôNBGh  ∞fCÉà°ùª∏d  äóæ°SCG  ób  áeÉ©dG  áHÉ«ædG  âfÉch  ,äGôéØàª∏d
 ΩÉY  ¿ÉμªH  ø«dƒ¡ée  ø`̀jô`̀NBGh  É©°Vh  2016/4/25  »a  Éª¡fCG

.á«HÉgQEG ¢VGôZC’ Gò«ØæJ äGôéØàªdG ∫Éμ°TC’ É«cÉëe ÉLPƒªf
 äGôéØàªdG ∫Éμ°TC’ É«ªgh Éª°ùL É©°Vhh É©æ°U ¿Éª¡àªdG ¿Éc
 á«fhôàμdEG  áëjô°Th á«Ñ°ûN á©£bh »μ«à°SÓH ÜƒÑfCG  øY IQÉÑY
 äÉjQÉ£H 3 OóYh ¿ƒ∏dG  Oƒ°SG  ≥°U’ §jô°Th á«FÉHô¡c  ∑Ó°SGh
 áYõYRh  ø«ª«≤ªdGh  ø«æWGƒªdG  ¢SƒØf  »a  ÖYôdG  çGóMG  ó°ü≤H
 øY  äÉjôëàdG  äôØ°SG  óbh  ,áμ∏ªªdG  øeCÉH  ∫Ó`̀N’Gh  QGô≤à°S’G
 ±ôàYG äÉ≤«≤ëàdÉH »fÉãdG º¡àªdG ∫GDƒ°ùHh ø«ª¡àªdG ≈dG π°UƒàdG
 ÆÓH ¬«dG  OQh ¬fG  äÉÑKG  ógÉ°T  ∫Ébh ,1 º¡àªdG  ≈∏Yh ¬°ùØf  ≈∏Y
 π≤àfÉa »∏YóéH 77 ´QÉ°T ≈∏Y äGôéØàªdG ¬Ñ°ûj º°ùL OƒLh øY
 .™jô°ùdG πNóàdG ábôa πÑb øe º°ùédG ™e πeÉ©àdG ºJh ¿ÉμªdG ≈dG
 øe  ø«ÑJ  äÓëªdG  óMCÉH  á«æe’G  äGô«eÉμdG  ¿G  ôNBG  ógÉ°T  ∫Ébh
 ódGƒd ∂∏e É¡fG ø«ÑJ IQÉ«°S øe ÉªgóMG ∫õf ø«ª¡àe OƒLh É¡dÓN
 ôjô≤J øe âÑKh ,QGôØdÉH GP’h »ªgƒdG º°ùédG ™°Vhh ,2 º¡àªdG
 »KGQƒdG  »æ«édG  ¢üëØdG  AGôLG ó©H ¬fG  »FÉæédG  åëÑdG  ôÑàîe
 áæ«©dGh 2 º¡àªdG ≈dG Oƒ©J É¡fCG áYƒaôªdG áæ«©∏d …hƒædG ¢†ªë∏d

.≥°UÓdG §jô°ûdG øe áYƒaôªdG
 iôJ É¡fG áHƒ≤©dG ôjó≤J ∫Éée »a ±ÉæÄà°S’G áªμëe âdÉbh
 ∞fCÉà°ùªdG  ø°S  ô¨°üdh  É¡à°ùHÓeh  á©bGƒdG  ±hôX  ≈dG  Gô¶fh
 ’óH äGƒæ°S 3 øé°ùdG É¡∏©éH É¡H »°†≤ªdG øé°ùdG áHƒ≤Y πjó©J

 .∂dP GóY Éª«a ∞fCÉà°ùªdG ºμëdG ó«jCÉJh äGƒæ°S 5 øe

 äGƒæ°S 5 øe ’óH äGƒæ°S 3 øé°ùdG
äGôéØàª∏d êPƒ``ªf ™°VƒH º``¡àªd

 ô``jhõ``J ø``ª``K ™``̀ aó``̀ j z¢``̀ü``̀ q∏``̀î``̀e{
äGƒæ°S  5  øé°ùdÉH  ™``̀aO  ä’É`̀ °`̀ ü`̀ jEG

 äGƒæ°S 5 øé°ùdG É«∏©dG ±ÉæÄà°S’G áªμëe äójCG
 ∫GƒeCG ¢ù∏àNG ¿CG ó©H ∂dPh ,ácô°ûH äÓeÉ©e ¢ü∏îªd
 ácô°û∏d Égó©H Ωóbh IQÉ«°S 15`H á°UÉN …ƒæ°S ójóéJ
 ôjhõàH ΩÉ`̀b  å«M ,IQhõ``̀e  ™`̀aO ä’É`̀°`̀ü`̀jEGh Ió`̀°`̀UQCG
 ácƒ∏ªªdG  äÉÑcôªdG  π«é°ùJ  Ωƒ°SQ  OGó°S  ä’É°üjEG
 äÉÑcôªdG  π«é°ùJ  ∫Gƒ``̀eCG  ¢SÓàNG  ±ó¡H  ácô°û∏d

.¬ëdÉ°üd
 ó``̀MCG ¬``̀Lƒ``̀J ≈```̀ dG á``̀©``̀bGƒ``̀dG π`̀«`̀°`̀UÉ`̀Ø`̀J Oƒ``̀©``̀Jh
 π≤f  Ö∏£d  Qhôª∏d  áeÉ©dG  IQGOE’G  ≈``dEG  ¢UÉî°TC’G
 ΩÉbh É¡«∏Y »æéªdG ácô°ûdG øe ÉgGôà°TG IQÉ«°S á«μ∏e
 …ƒæ°ùdG π«é°ùàdG º°SQ ™aóH ¢UÉîdG ∫É°üjE’G RGôHEÉH
 ¿CG  øq«ÑJ  ΩÉ¶ædG  øe  ≥≤ëàdG  ó©Hh  IQGOE’G  »ØXƒªd
 òîàJ  ºdh  É¡d  äÉfÉ«H  ’  áÑcôªdG  ¿CGh  Qhõe  ∫É°üjE’G
 OƒLh  øe  ºZôdG  ≈∏Y  …ƒæ°ùdG  É¡∏«é°ùJ  äGAGô``̀LEG
 »∏°ù∏°ùàdG  ºbôdG  ¿CG  áÑcôªdG  ≈∏Y  π«é°ùàdG  IOÉ¡°T
 ô«Z  iô`̀NCG  á∏eÉ©ªd  √QGó°UEG  ≥HÉ°S  Ωó≤ªdG  ∫É°üjEÓd

.ácô°ûdÉH á°UÉN
 ¿CG  øq«ÑJ  å«M  ,ácô°ûdG  áÑWÉîe  âªJ  ,√ôKG  ≈∏Y
 äÉfÉ«H ’h É°†jCG IQhõe É¡JRƒëH ä’É°üjE’G øe G kOóY
 ΩÉb  º¡àªdG  ¿CG  ø«ÑJh  IQGOE’G  iód  ácô°ûdG  äÉÑcôªd
 º«∏°ùàH ΩÉb ºK É¡H á°UÉîdG äÉÑcôªdG ¢†©H π«é°ùàH
 äÉÑcôªdÉH  á°UÉîdG  IQhõªdGh  áë«ë°üdG  Ió°UQC’G
 IQGOEÉH  ¢üàîªdG  ∞XƒªdG  ≈dEG  É¡∏«é°ùJ  ºàj  ºd  »àdG
 ∂∏àd π«é°ùàdG äGOÉ¡°T á«f ø°ùëH Qó°UCG …òdG QhôªdG

 á«fƒHôμdG  ï°ùædG  ºjó≤àH  º¡àªdG  ΩÉb  Éªc  ,äÉÑcôªdG
 πª©j  »àdG  ácô°ûdG  ≈`̀dEG  ä’É°üjE’G  ∂∏J  øe  ájOQƒdG
 º¡àªdG  πÑb  øe á°ù∏àîªdG  á«dÉªdG  ≠dÉÑªdG  â¨∏Hh ,É¡H

.G kQÉæjO 660
 ¿ƒ°†Z »a ¬fG  º¡àªdG  ≈dEG  áeÉ©dG  áHÉ«ædG  âLhh
 ∑ôà°TG ,á«HƒæédG á¶aÉëe øeCG IôFGO »ah 2015 ΩÉY
 äGQôëe  ôjhõJ  »a  ¥ÉØJ’G  ≥jô£H  ∫ƒ¡ée  ôNBG  ™e
 π«é°ùàdG  Ωƒ``°``SQ  OGó``°``S  ä’É``°``ü``jEG  ≈``̀gh  á`̀«`̀ª`̀°`̀SQ
 ¢Vô¨H Qhôª∏d áeÉ©dG IQGOE’G ≈dG ÉghQó°U Üƒ°ùæªdG
 ¬fCÉH  á«fÉK  áª¡Jh  ,áë«ë°U  äGQôëªc  É¡dÉª©à°SG
 Qhôª∏d áeÉ©dG IQGOEÓd É¡eóbh äGQôëªdG ∂∏J πª©à°SG
 π«é°ùàdG  ójóéJ  øe  øμªJh  É¡«∏Y  »æéªdG  ácô°ûdGh
 ,É¡«∏Y  »æéªdG  ácô°û∏d  ácƒ∏ªªdG  äÉÑcôª∏d  …ƒæ°ùdG
 ™aO  ¿hO  ø`̀e  π«é°ùàdG  IOÉ¡°T  QGó`̀°`̀UEG  ø`̀e  øμªJh
 πª©j ¬àØ°üHh ¬fCÉH áãdÉK áª¡J ¬«dG äóæ°SCGh ,Ωƒ°SôdG
 á«dÉªdG  ≠dÉÑªdG  ¢ù∏àNG  É¡«∏Y  »æéªdG  ácô°ûdG  iód
 660 ¢ù∏àNG ¿CÉH ¬∏ªY ÖÑ°ùH ¬JRÉ«M »a äóLh »àdG
 ºFGôédG  ¿CÉH  áªμëªdG  äOÉ`̀aCGh  ,¬∏ªY  á¡L  øe  G kQÉæjO
 óMGh »eGôLEG  ¢Vô¨H â©bh ób  º¡àªdG  ≈dEG  Ióæ°ùªdG
 øeh áFõéàdG πÑ≤j ’ É kWÉÑJQG É¡°†©ÑH á£ÑJôe âfÉch
 áHƒ≤©H  ºμëdGh  Ió`̀MGh  áªjôL  ÉgQÉÑàYG  ø«©àj  ºK
 áªμëªdG  âªμM  ÜÉ`̀Ñ`̀°`̀SC’G  √ò`̀¡`̀dh  ,ó`̀°`̀TC’G  áªjôédG
 ¬«dEG  óæ°SCG  ÉªY  äGƒæ°S  5  øé°ùdÉH  º¡àªdG  áÑbÉ©ªH

.IQôëªdG äÉWƒÑ°†ªdG IQOÉ°üªHh

 »`̀a ≥```̀jô```̀M ≈``̀ ∏``̀ Y Iô``̀£``̀ «``̀ °``̀ ù``̀ dG
¢`̀VQÉ`̀©`̀ª`̀dG ´QÉ`̀ °`̀ û`̀ H á`̀«`̀æ`̀μ`̀°`̀S á`̀≤`̀ °`̀T

:áæWÓ°ùdG ÒeC’GóÑY Öàc
الدفاع  ــال  رج تمكن 
المدني من إخماد حريق وقع 
ظهر أمس في شقة بمبنى 
المعارض  بشارع  سكني 

من دون وقوع اصابات.
الى  التفاصيل  وأشارت 
من  عشرة  الثانية  في  أنه 
آسيويون  فوجئ  أمس  ظهر 
شقتهم  في  حريق  بنشوب 
بالخروج  الفور  على  فقاموا 

المدني  بالدفاع  واالتصال 
وجه  على  حضر  الـــذي 
البالغ،  تلقيه  فور  السرعة 
مجموعات  الى  وانقسموا 
محاصرة  من  يتمكنوا  لكي 
االنتقال  من  ومنعه  الحريق 
والمباني  الشقق  ــى  ال

المجاورة.
موقع  الــى  حضر  وقــد 
سيارات  من  عدد  الحريق 
وقاموا  النجدة  شرطة 

بالقرب  الموجودين  بإبعاد 
يصاب  ال  كي  الموقع  من 
يقوم  وحتى  منهم،  أحد 
المدني  ــاع  ــدف ال رجـــال 
عن  الحريق  ونتج  بواجبهم، 
بالكامل  الشقة  احتراق 
نتيجة  المبنى  وتــضــرر 
اخماد  وبعد  الدخان  انبعاث 
الجهات  فتحت  الحريق 
الرسمية التحقيق لمعرفة 

أسبابه.
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 ,øWƒdG  êQÉN  …Qƒ°ùdG  Aƒé∏dG  ógÉ°ûe  »a
 É¡¡«Ñ°ûJ  qº``̀J  É`̀ª`̀Hh  ,IÉ`̀«`̀ë`̀dGh  ø```̀eC’G  ø`̀Y  É`̀ kã`̀ë`̀H
 ¿EÉa ,á«fÉãdGh ≈dhC’G ø«à«ªdÉ©dG ø«HôëdG ógÉ°ûªH
 päÉHGò©dG øe má∏°ù∏°S ≈dEG ∫ qƒëJ ¿ÉeC’G øY åëÑdG
 Éª∏ãe ,Aƒédh ìhõf ø«H Ée  ,Oô°ûàdGh pIÉfÉ©ªdGh
 äƒªdG  pá¡LGƒe  ≈`̀ dEG  pIÉ«ëdG  ø`̀Y  oåëÑdG  ∫ sƒ`̀ë`̀J
 ìô°ùe ≈`̀ dEG  oôëÑdG  ∫ sƒ`̀ë`̀Jh  !äƒ`̀ª`̀dG  ÜQGƒ``̀b  »`̀a
 Ée  ∞`̀°`̀Uh  ø`̀Y  ¿É°ù∏dG  õé©j  ájô°üY  IÉ`̀°`̀SCÉ`̀ª`̀d
 á∏ªY{ ≈dEG ¿ƒjQƒ°ùdG ∫ sƒëJh ,É¡dƒ°üa »a çóM
 øe mô«ãc nIÉ«Mh º¡nJƒ«H Ghó≤a ¿CG ó©H ,zIôLÉàª∏d
 øe ójóY »a …Qƒ°ùdG äÉà°ûdG Gƒ¡LGƒ«d ,º¡HQÉbCG
 ƒ∏«eh á«eGQO  π«°UÉØàH  á«Hô¨dGh  á«Hô©dG  ∫hódG
 ó©H  ,¢û«©dGh  AÉ≤ÑdG  oπeCG  §≤a  ºghóëj  ,á«eGQO
 sπc  nøë£àd  ,ájQƒ°ùdG  IÉ°SCÉªdG  äÓéY  äQGO  ¿CG
 oΩÉ«îdG  íÑ°üàdh  ,ºgOƒLh  päÉª∏°ùeh  º¡ peÓMCG
 »a  á∏jóÑdG  º¡Jƒ«H  ∞«°üdG  uôMh  AÉà°ûdG  pOôH  »a
 íéf øe nÖ«°üf z oÜGôàZ’G{ ¿ƒμ«dh ,OÓÑdG ¢†©H
 äôL ≈àM ,¿Gó∏ÑdG øe ôNBG ¢†©H ≈dEG Aƒé∏dG »a
 n∫É£HCG  º¡æe  π©éàd  ,áØ∏àîe  ∫Éμ°TCÉH  ôjOÉ≤ªdG
 É¡«μëJ  ,ájÉμMh  ájÉμM  ¿ƒ«∏eh  ™`̀bGƒ`̀dG  É`̀eGQO
 π ué°ùàdh !IOQÉ°ûdG º¡fƒ«Y IAGôHh ∫ÉØWC’G √ƒLh
 »àdG  ºgOÉ°ùLCGh º¡MGhQCG  äÉHGòY QÉëÑdG  ¿BÉ£°T
 ô«ª°V ñô°üà°ùJ ,IóeÉg måãL ≈dEG É¡°†©H ∫ sƒëàj

!¿Éμe πc »a á«fÉ°ùfE’G
 »`̀«`̀HÉ`̀gQEG  Öjô°ùàH  z¿É`````̀LhOQCG{  p∞`̀à`̀μ`̀j  º`̀d
 º¡ªFGôL ájÉYQh ,ÉjQƒ°S ≈dEG √OÓH ôÑY z¢ûYGO{
 ∫Éª°T  »`̀a  ¿ó`̀e  ô«eóJh  ø««fóªdG  ó°V  á©°ûÑdG
 á`̀°`̀VQÉ`̀©`̀ª`̀dGh  IQƒ``̀ã``̀dG  ¥GQhCG  §`̀∏`̀Nh  ,É`̀jQƒ`̀°`̀S
 ∫Éª°ûdG  ≥WÉæªd  ¬dÓàMÉH  É k°†jCG  p∞àμj  ºdh  !º¡H
 ô«eóJh  ájôμ°ù©dG  ¬`̀JGƒ`̀b  ΩÉ``̀ë``̀bEGh  ,…Qƒ`̀°`̀ù`̀dG
 ≈dEG ¢SÉædG ™aOh ,á«æeC’G ™aGhódG èéëH äƒ«ÑdG
 GƒÑÑ°ùJ øe ôãcCG ƒgh ,Iôé¡dGh Aƒé∏dGh ìhõædG
 ≈dEG  zá«HÉgQE’G  á«°ûYGódG  äÉ«°û«∏ªdG{  ∫ÉNOEG  »a
 ∫É`̀NOEÉ`̀H  É¡∏Ñb  ¿Gô```jEG  â∏©a  Éªc  ,É`̀jQƒ`̀°`̀S  π``̀NGO
 πà≤dG  »`̀a  É``gQhó``H  â`̀æ`̀©`̀eCG  ,á«©«°T  äÉ«°û«∏e

 πc ó©H íÑ°üàd ,»aGôZƒªjódG ô««¨àdGh ô«eóàdGh
 ,¿ƒjQƒ°ùdG  ¿ƒ«fóªdG  ÉgÉfÉY  »àdG  äÉHGò©dG  ∂∏J
 RGõàH’  á©°VÉN  á«°SÉ«°S  á`̀bQh  Aƒé∏dG  á``bQh{
 ÜÉH íàah ,z»HhQhC’G OÉëJÓdh ºdÉ©∏d  ¿ÉLhOQCG
 ¢`̀VQC’G  ≈∏Y  ø«ÄLÓdG  øe  øjOƒLƒª∏d  Iôé¡dG
 ,á«fÉfƒ«dG  OhóëdG  √ÉéJÉH  É`̀HhQhCG  ≈dEG  ,á«côàdG
 »HôZ  º`̀YO  ≈∏Y  ∫ƒ°üëdG  ≈`̀ dEG  ¬«©°S  ¥ÉÑ°S  »a
 G kójóëJh  ,ÉjQƒ°S  »a  ájQÉª©à°S’G  ¬JÉ££îªd
 ´Gô°üdG  á≤£æe  zÖ`̀dOEG{  å«M  ,…Qƒ°ùdG  ∫Éª°ûdG
 ,á¡L  øe  …Qƒ°ùdG  ¢û«édG  ø«Hh  ¬æ«H  ø`̀gGô`̀dG

!iôNCG á¡L øe É«°ShQ ø«Hh ¬æ«Hh
 íàa  OôéªH  É«côJ  øe  ¿hôLÉ¡ªdG  êôîj  ºd
 á«JÉ«ëdG  º¡ahôX  Aƒ°ùd  ’EG  ,º¡eÉeCG  Iôé¡dG  ÜÉH
 ¿Éfƒ«dG  ¢†aQ  Gƒ`̀¡`̀LGh  Ée  ¿ÉYô°S  øμdh  ,É¡«a
 á«HhQhCG  ∫hO  ≈`̀dEG  ôÑ©ªc  É¡«°VGQCG  ≈`̀dEG  º¡dƒNO
 âfÉμa ,¿Éfƒ«dGh É«côJ ø«H OhóëdG ¿ƒμàd ,iôNCG
 ´ƒeó∏d á∏ q«°ùªdG äGRÉ¨dG Éª«a ,AGô©dG »a º¡àeÉbEG
 äÉ«°ùæL  AGô`̀©`̀dG  Gò`̀g  πªë«dh  ,º`̀¡`̀°`̀ShDhQ  ¥ƒ`̀a
 ,º`̀gô`̀«`̀Zh ø`̀«`̀«`̀bGô`̀Yh ¿É`̀¨`̀ aCG ø`̀e É`̀°`̀†`̀jCG iô```̀NCG
 äÉeGó°üdG  á¡LGƒeh  ,OQÉÑdG  π«∏dG  ¬«a  º¡aÉëdh

!á«fÉfƒ«dG áWô°ûdG ô°UÉæY ™e
 âªμM  ,ô°ûH  IÉfÉ©ªH  IôLÉàªdG  ájÉμM  É¡fEG
 ,á«côàdG ´ÉªWC’Gh á«ª«∏bE’Gh á«dhódG äÉYGô°üdG
 á≤MÓàe äGô``é``g  »``a  º`̀¡`̀æ`̀Wh ø``e  º`̀¡`̀Lhô`̀î`̀H
 …Qƒ°ùdG  ¢û«édGh  ÜÉ````gQE’G  ´Gô`̀°`̀U  óéà°ù«d
 ,É¡H  É«côJ  åÑ°ûàJ  IQDƒ``H  ≈`̀ dEG  zÖ``̀ dOEG{  πjƒëJh
 º¡àHô°S øjòdG á«HÉgQE’G äÉ«°û«∏ªdG øY ´ÉaódÉHh
 øjòdG ∑GôJC’G ÉgOƒæLh É¡WÉÑ°V ÖfÉL ≈dEG ,É¡«dEG
 ´É`̀aó`̀f’G  ºéM  í°Vƒj  É`̀e  º¡æe  Oó`̀Y  ∫É«àZG  qº`̀J
 ¢û«édG  πªYh  IQÉ°ùîdG  Qƒ©°T  ΩÉ`̀ eCGh  !»côàdG
 â£≤°S  ,¬dÉª°T  ôjôëJ  ádhÉëe  ≈∏Y  …Qƒ`̀°`̀ù`̀dG
 ¬eÉeCG óéj º∏a zIÉYóªdG á«fÉLhOQC’G äÉ«bÓNC’G{
 É¡fEG  !ø«jQƒ°ùdG  ø«ÄLÓdG  ábQƒH  IôLÉàªdG  ’EG
 á«fÉ°ùfE’G  »°SBÉªdG  ∫ƒ°üa  ≈dEG  áaÉ°†ªdG  IÉ°SCÉªdG

.…Qƒ°ùdG Ö©°û∏d

 pIQÉØ°ùdG øe Üô≤dÉH á«æeCG  kájQhO râaó¡à°SG »àdG á«HÉgQE’G oá«∏ª©dG
 ø««HÉgQE’G ´ô°üe øY äôØ°SCG  »àdGh á«°ùfƒàdG  áª°UÉ©dG  »a á«μjôeC’G
 ¬àÑÑ°S  ÉªY  Gó«©Hh  ,á«æeC’G  ájQhódG  øe  Üô≤dÉH  Éª¡«°ùØf  Gô séa  øjò∏dG
 âÑãJ  á«∏ª©dG  ¿CG  »a  øªμJ  É¡JQƒ£N  ¿EÉ`̀a  ,ájô°ûHh  ájOÉe  mQGô°VCG  øe
 …òdG  Ahó`̀¡`̀dG  ¿CGh  »°ùfƒàdG  π`̀NGó`̀dG  »a  É°û©°û©e  ≈≤Ñj  nÜÉ``̀gQE’G  ¿CG
 πÑb  É¡àHô°V  »àdG  á«HÉgQE’G  päÉ«∏ª©dG  øe  áLƒe  ó©H  ¢ùfƒJ  ¬°û«©J
 oäÉYÉªédG É¡æe òîàJ áMGôà°SG á£ëe ’EG  ƒg Ée ,¬∏Ñb Éeh ΩÉY øe ôãcCG
 IOÉØà°S’Gh »°ùfƒàdG πNGódG »a É¡bGQhCG Ö«JôJ IOÉYE’ ká°Uôa á«HÉgQE’G
 OhóëdÉH á≤«°ü∏dG É¡Jô°UÉN øe á°UÉN ,¢ùfƒàH §«ëJ »àdG ´É°VhC’G øe
 ¢ùfƒJ  ≈`̀dEG  áÑ°ùædÉH  ÜÉ``̀gQE’G  QOÉ°üe  ô£NCG  nó`̀MCG  π uμ°ûJ  »àdG  á«Ñ«∏dG

.»Ñ«∏dG QGƒédG ∫hO øe Égô«Zh
 ≈ª°ùj Ée oäÉLƒe É¡àHô°V á«Hô©dG ∫hódG πbCG ¿B’G ≈àM ¢ùfƒJ tó©J
 πãe  iô`̀NCG  ∫hó`̀H  áfQÉ≤e  á«HÉgQE’G  ∫ÉªYCÓd  É k°Vô©J  ,»Hô©dG  ™«HôdÉH
 √òg øe iCÉæe »a ¢ùfƒJ ¿CG »æ©j ’ ∂dP øμd ,ô°üe ≈àMh ,É«Ñ«dh ÉjQƒ°S
 GƒWôîfG ø««°ùfƒàdG øe Iô«Ñc GOGóYCG ∑Éæg ¿CGh á°UÉN ,Iô«£îdG páaB’G
 GƒHQóJh É«Ñ«dh ÉjQƒ°S »a πJÉ≤J »àdG á«HÉgQE’G äÉYÉªédG ±ƒØ°U »a
 ∫ÉªYC’G  ò«Øæàd  áYƒæàe  Ö«dÉ°SCG  Gƒμ∏àeGh  á©°SGh  äGôÑN  GƒÑ°ùàcGh
 øe ¢ùfƒJ ≈dEG GhOÉY A’Dƒg øe ójó©dGh ,äGôéØàªdG áYÉæ°Uh ,á«HÉgQE’G
 hCG á«°ùfƒàdG »°VGQC’G ≈dEG mQƒÑY ná£ëe É«Ñ«d øe òîJG º¡°†©Hh ÉjQƒ°S
 ∫ÉªYC’ ¢ùfƒJ ¢Vô©J ô£N ¿EÉa »dÉàdÉHh ,¥Ó£fÓd óYGƒ≤c É¡eGóîà°SG

.É°†jCG Éjƒbh πH ,ÉªFÉb ≈≤Ñj á«HÉgQEG
 áÑ°SÉæªdÉH »gh ,z»Hô©dG ™«HôdG{ IQGô°T π©°TCG øe ¿CG iôj ¢†©ÑdG
 ≥FGôëdG  øY ∫hDƒ°ùªdG  ƒg É¡∏©°TCG  øe ¿CG  .2001 ΩÉY  ¢ùfƒJ »a äCGóH
 ,á«HôY ádhO øe ôãcCG »a ¢ùHÉ«dGh ô°†NC’G ≈∏Y âJCGh É¡æY âªéf »àdG

 ô°UÉæ©dG ¬«a ™ªéàJ môch ôÑcCG ≈dEG ÉàdƒëJ ø«à∏dG É«Ñ«dh ÉjQƒ°S á°UÉNh
 ô«ãc  ¬«a  ΩÉ¡J’G  Gòg  πãe  øμd  ,IQƒª©ªdG  ´É≤°UCG  ∞∏àîe øe  á«HÉgQE’G
 øjóHÉ©dG øjR ΩÉ¶f ó°V âLôN »àdG á«°ùfƒàdG ô«gÉªédÉa ,»æéàdG øe
 á«YÉªàL’G  ádGó©dÉH  ÖdÉ£J  âLôN  ÉªfEG  ,∫ÉãªdG  π«Ñ°S  ≈∏Y  ,»∏Y  øH
 ¿EÉa  »dÉàdÉHh  ,É«Ñ«dh  ÉjQƒ°S  »a  ∫ÉëdG  ∂dòch  ,á«WGô≤ªjódGh  ájôëdGh
 ±GôWC’G »g ,™°SGƒdG ÉgQÉ°ûàfGh iôÑμdG ≥FGôëdG ∫É©à°TG øY ∫hDƒ°ùªdG
 á«°SÉ«°S äÉHÉ°ùM á«Ø°üàd ∂dP â∏¨à°SG »àdG á«dhódGh á«ª«∏bE’G äÉ¡édGh
 ≈dEG É¡∏jƒëJh ∫hó∏d á«æWƒdG IOÉ«°ùdG ô«eóJ iôNCG á¡L øeh ,á¡L øe

.¿B’G ≈àM ≥≤ëJ Ée ƒgh ,á∏°TÉa ∫hO
 øe  ô«ãμdG  ºYóJh  ∫ƒªJh  ø°†àëJ  á«dhOh  á«ª«∏bEG  äÉ¡L  ∑Éæ¡a
 äÉYÉªédG óYÉ°ùJh πH ,É«Ñ«dh ÉjQƒ°S »a πJÉ≤J »àdG á«HÉgQE’G äÉYÉªédG
 á°UÉNh ,ájô°üªdG ≥WÉæªdG ¢†©H »a §°ûæJ »àdG ájô«ØμàdGh á«HÉgQE’G
 áéëH »JCÉj »æÑàdGh ºYódG Gòg ,ó«©°üdG ¿óe ¢†©Hh AÉæ«°S IôjõL ¬Ñ°T
 AÉ£¨dG  äÉYÉªédG  √ò¡d  ô uaƒJ  ∂dòH  »gh  áeƒ∏¶ªdG  Üƒ©°ûdG  zIô°UÉæe{
 ∫ÉªYC’G  ∂∏J  ∂dP  »a ÉªH  ,ÉgòØæJ  »àdG  ∫ÉªYCÓd  á«Yhô°ûªdG  »Ø°†j …òdG
 äÉYÉªédG  ÉgòØæJ  »àdG  ∂∏àc  ,áëjô°üdG  á«HÉgQE’G  áØ°üdÉH  áeƒ°SƒªdG
 á«HÉgQE’G äÉª¶æªdG É¡H Ωƒ≤J »àdG á£°ûfC’G ∂∏J hCG  ô°üe »a ájô«ØμàdG

 .ÉjQƒ°S »ah É«Ñ«d »a
 É«Ñ«d  øe  πc  É¡«dEG  â©aoO  »àdG  ájhÉ¡dG  ∂∏J  ≈`̀dEG  ≥dõæJ  ºd  ¢ùfƒJ
 ádGó©dGh ájôëdG{  äGQÉ©°T  á«LQÉîdG  iƒ≤dG  âeóîà°SG  ÉeóæY ÉjQƒ°Sh
 ≥≤ëJ  ¢ùfƒJ  â∏©L  á«©°VƒdG  √òg  ,∂`̀dP  ≥«≤ëàd  ™`̀FGQP  zá«YÉªàL’G
 âdGRÉe  »àdG  ôFÉ°ùîdÉH  áfQÉ≤ªdÉH  GóL  á∏«∏b  ôFÉ°ùîH  É«°SÉ«°S  ’É≤àfG
 É«FÉ¡f  êôîJ  ºd  ¢ùfƒJ  øμd  ,¿B’G  ≈àM  É«Ñ«dh  ÉjQƒ°S  øe  πc  ÉgóÑμàJ
 øjR πMGôdG ¢ù«FôdG ΩÉ¶f •ƒ≤°S ó©Ña ,»HÉgQE’G ±Gó¡à°S’G IôFGO øe

 âdÉW  ÜÉ`̀gQE’G  øe  ájƒeO  äÉLƒªd  OÓÑdG  â°Vô©J  ,»∏Y  øH  øjóHÉ©dG
 çóM  Éªc  ,á«MÉ«°ùdG  ≥aGôªdG  É¡àeó≤e  »ah  ,áeÉ©dG  É¡≤aGôe  øe  ójó©dG
 Ó«àb 23 É¡à«ë°V ìGQ …òdGh ¢ùfƒJ áª°UÉ©dG »a hOQÉH ∞ëàe ™e Óãe
 É¡d  â°Vô©J  »àdG  á«HÉgQE’G  äÉ«∏ª©dG  ô£NCG  øe tó©J  »gh ÉëjôL 50h

.»°SÉ«°ùdG ô««¨àdG ó©H ó∏ÑdG
 IóæLCG ≈∏Y Iô°VÉM ¢ùfƒJ øe π©éJ Iô«ãc ±hôXh lπeGƒY ∑Éæ¡a
 É«Ñ«d  »g  Iô«£N  á«HÉgQEG  mIQDƒÑd  QhÉée  ó∏ÑdÉa  ,á«HÉgQE’G  äÉYÉªédG
 GóL áeó≤àe ÖjQóJ IóYÉbh ÜÉgQEÓd ô«£N ôch ≈dEG  IGõ¨dG É¡dƒM »àdG
 á«dÉà≤dG äGôÑîdGh IQƒ£àªdG áë∏°SC’G ´GƒfCG πc øe ¬H è©J Ée ≈dEG G kô¶f
 ôNBG  É«°ùfƒJ  ÓeÉY  ∑Éæg  ¿EÉa  ,∂dP  ≈dEG  ∞°VCG  ,ó∏ÑdG  Gòg  »a  á©ªéàªdG
 ø««HÉgQE’G »a πãªàj πeÉ©dG  Gòg ,¢ùfƒJ QGô≤à°SGh øeC’ Gójó¡J πμ°ûj
 äÉMÉ°S  »a  ájôμ°ùY  á«æ≤Jh  á«dÉàb  äGôÑN  GƒÑ°ùàcG  øjòdG  ø««°ùfƒàdG
 º¡dƒNOh É«Ñ«d »a hCG ¥Gô©dGh ÉjQƒ°S »a AGƒ°S ,É¡«a GƒcQÉ°T »àdG ∫Éà≤dG
 »àdG  á∏jƒ£dG  OhóëdG  ≈dEG  G kô¶f  ÉÑ©°U  GôeCG  ¢ù«d  »°ùfƒàdG  πNGódG  ≈dEG

.É«Ñ«∏H ¢ùfƒJ §HôJ
 IQOÉb ô«Z É¡dhO øe π©éJ á«Hô©dG á≤£æªdG É¡H ôªJ »àdG ´É°VhC’Éa
 øe äòîJG Éª¡e ,á«HÉgQE’G ôWÉîªdGh äÉjóëàdG ó°V É¡°ùØf ø«eCÉJ ≈∏Y
 Gô°VÉMh ÉªFÉb ≈≤Ñj »HÉgQE’G ójó¡àdG ¿EÉa ,á«æeCG äGAGôLEGh äÉLÉ«àMG
 zÉ¡ØJÉμJ{h  zÉ¡æeÉ°†J{  øY  çóëàJ  ºdÉ©dG  ∫hO  ™«ªL  ¿CG  ™`̀eh  ,É°†jCG
 zøeÉ°†àdG{  Gòg á«gÉe  ∫ƒM Écƒμ°T  »Ø°†j ™bGƒdG  ¿CG  ’EG  ,ÜÉgQE’G  ó°V
 ó«Øà°ùJ  ’hO  ∑Éæg  ¿CG  ócDƒJ  ¢`̀VQC’G  ≈∏Y  ≥FÉ≤ëdG  ¿EG  πH  ,z∞JÉμàdG{h
 »a  áÑ¡à∏ªdG  äÉMÉ°ùdGh  á«°SÉ«°Sƒ«L  ídÉ°üªd  ÜÉ`̀gQE’G  á`̀aBG  π¨à°ùJh

.∂dP ócDƒJ á≤£æªdG

 ÉgÉæoH  ôjƒ£J  »a  É kYQÉ°ùJ  É k«dÉM  á≤£æªdG  ó¡°ûJ
 G kó«©H Égõ«côJ ∫ƒëJ ™e ,á«ë°üdG ájÉYô∏d á«àëàdG
 IOó©àªdGh  iô`̀Ñ`̀μ`̀dG  á`̀jõ`̀cô`̀ª`̀dG  äÉ«Ø°ûà°ùªdG  ø`̀Y
 êÓ`̀©`̀dGh  ¢ü«î°ûàdG  õ`̀ cGô`̀e  ≈```̀dEG  äÉ°ü°üîàdG
 ô««¨àdG  Oƒ¡L  óàªJh  .¢UÉ°üàN’G  á«dÉY  ájÉYôdGh
 IõcôªàªdG  äÉeóîdG  IOƒ`̀L  ø«°ùëJ  ∫É£àd  É k°†jCG
 π«∏ëàc áãjóëdG äÉ«æ≤àdG Ö©∏à°Sh .¢†jôªdG ∫ƒM
 âfôàfEGh  ,»YÉæ£°U’G  AÉcòdGh  ,áªî°†dG  äÉfÉ«ÑdG
 πjƒëJ ôÑY ∂dP ø«μªJ »a G kóL áª¡e G kQGhOCG ,AÉ«°TC’G
 ≈dEG  á«ë°üdG  ájÉYô∏d  ICGõéªdG  á«dÉëdG  áHQÉ≤ªdG

.¢†jôªdG ÉgQƒëe á«∏©a á∏eÉμàe áeƒ¶æe
 á≤£æªdG  ∫hód  á«æWƒdG  ∫ÉªYC’G  ∫hGóL õcôJh
 ™æªd  á«bÉÑà°S’G  ájÉYôdG  êPÉªf  ≈`̀dEG  ∫ƒëàdG  ≈∏Y
 §ªæH  á£ÑJôªdG  ¢`̀VGô`̀eC’Gh  á«fÉWô°ùdG  ¢VGôeC’G
 á«YhC’Gh Ö∏≤dG ¢VGôeCGh áæª°ùdGh …ôμ°ùdÉc IÉ«ëdG
 ô«Z ¢VGôeC’G  âÑÑ°ùJ  .2015 ΩÉY  ∫Óîa .ájƒeódG
 äÉ«aƒdG »dÉªLEG ´ÉHQCG áKÓK øe Üô≤j Ée »a ájó©ªdG

.»é«∏îdG ¿hÉ©àdG ¢ù∏ée ∫hO »a á∏é°ùªdG
 áªî°†dG  äÉ`̀fÉ`̀«`̀Ñ`̀dG  ô«¨J  ¿CG  ™`̀bƒ`̀à`̀ª`̀dG  ø``̀eh
 á≤£æªdG  »a  »ë°üdG  ´É£≤dG  ¬Lh  …Qò`̀L  πμ°ûHh
 DƒÑæàdG  ø«μªJ  ôÑY  ,áeOÉ≤dG  á∏«∏≤dG  äGƒæ°ùdG  ∫ÓN
 øe  ójó©dG  áédÉ©eh  ,É¡©æe  »dÉàdÉHh  ¢VGôeC’ÉH
 π©ØH ∞«dÉμàdG ójGõàc ´É£≤dG ¬LGƒJ »àdG äÉjóëàdG
 π°†ØHh  .QÉªYC’G  §°Sƒàe  ´ÉØJQGh  »fÉμ°ùdG  ƒªædG
 π«∏ëJ  π¡°ùdG  ø`̀e  QÉ`̀°`̀U  ,äÉ`̀fÉ`̀«`̀Ñ`̀dG  á`̀ª`̀¶`̀fCG  Qƒ`̀£`̀J
 PÉîJG  »dÉàdÉHh  ,á«dÉY  á`̀bó`̀H  ¢†jôe  π`̀c  äÉfÉ«H
 íª°ù«°S Éªc .êÓ©dG ∞°Uh óæY ájGQO ôãcCG äGQGôb
 º¶f  QÉμàHÉH  áeÉ©dGh  á«ë°üdG  äÉfÉ«ÑdG  ø«H  èeódG
.IOƒédG õjõ©Jh ,∞«dÉμàdG ¢ü«∏≤Jh ,IójóL á«ë°U
 Iõ¡LCG  ∞∏àîe  ø`̀e  äÉfÉ«ÑdG  AÉ≤à°SG  ¿CG  Éªc
 ,zAÉ«°TC’G  âfôàfEG{`H  áahô©ªdGh  á«còdG  QÉ©°ûà°S’G

 Dƒ`̀Ñ`̀æ`̀à`̀dG iƒ`̀à`̀°`̀ù`̀e ø``̀e ™`̀aô`̀«`̀°`̀S
 ,á«ë°üdG  á`̀ jÉ`̀Yô`̀ dG  ∫É`̀é`̀e  »``a
 QÉ©°ûà°S’G  Iõ`̀¡`̀LCG  íª°ùà°Sh
 AGó`̀JQÓ`̀d  á`̀∏`̀HÉ`̀≤`̀dG  á«Lƒdƒ«ÑdG
 á«ë°üdG  ájÉYôdG  iƒà°ùe  ™aôH
 ôªà°ùªdG  ó°UôdG  ôÑY  á«FÉbƒdG
 πãe  á«Lƒdƒ«°ùØdG  äGQÉ`̀°`̀TEÓ`̀d
 äÉ`̀Hô`̀°`̀V ∫ó``̀©``̀eh Ωó```̀ dG §`̀¨`̀°`̀V
 ¢`̀ü`̀«`̀î`̀°`̀û`̀J ¢````̀VGô````̀ZC’ Ö``̀∏``̀≤``̀dG
 óLƒJ É`̀ª`̀c  .¢```VGô```eC’G  êÓ```Yh
 äGô©°ûà°ùªd  Ió`̀Y  äÉeGóîà°SG
 É`̀¡`̀YÓ`̀à`̀HG ø`̀μ`̀ª`̀j »``̀à``̀dG ƒ``fÉ``æ``dG
 ó°Uôd  ó`̀∏`̀é`̀dG  â`̀ë`̀J  É`̀ ¡`̀YQR  hCG
 á`̀LQó`̀c á`̀jƒ`̀«`̀ë`̀dG äGô`̀ °`̀ TDƒ`̀ª`̀ dG

.º°ùédG πNGO ≥aóàdGh IQGôëdG
 äÉ`̀eó`̀î`̀dG á`̀Ä`̀«`̀g{ ™`̀à`̀ª`̀à`̀Jh
 (NHS)  zá`̀«`̀æ`̀Wƒ`̀dG  á`̀«`̀ë`̀°`̀ü`̀dG
 Ió`̀YÉ`̀≤`̀H Ió`̀ë`̀à`̀ª`̀dG á`̀μ`̀∏`̀ª`̀ª`̀dG »``̀a
 É¡àëæe  áî°SGQ  ájõcôe  äÉfÉ«H

 äÉfÉ«ÑdG  IOƒ``̀L  ∫É`̀é`̀e  »`̀a  É«ªdÉY  áeó≤àe  áfÉμe
 π≤f  ≈∏Y  ÉgóYÉ°S  Ée  ,É¡∏«∏ëJh  É¡ªéMh  á«ë°üdG
 »dÉàdG  iƒà°ùªdG  ≈`̀ dEG  á«æWƒdG  á«ë°üdG  ájÉYôdG
 ∫É©ØdG  ΩGó`̀î`̀à`̀°`̀S’Gh  áeGóà°ùªdG  äÉ°SQÉªªdG  ø`̀e
 IóMƒªdG  á«fhôàμdE’G  á«ë°üdG  äÓé°ùdÉa  .OQGƒª∏d
 õ«ªàJh ,∫ÉéªdG Gò¡d Iô°TÉÑªdG èFÉàædG ø«H øe »g
 ¢†jôªdÉH  á`̀jÉ`̀æ`̀©`̀dG  ≈`̀∏`̀Y  õ`̀cô`̀j  …ò``̀ dG  É¡ª«ª°üàH
 ájÉYôdG  »eó≤e  ™«ªéd  ás«Ñ£dG  ¬JÉfÉ«H  ô`̀«`̀aƒ`̀Jh
 √òg  ßØàëJh  .ô`̀«`̀NCÉ`̀J  ¿hOh  Iô°TÉÑe  ás«ë°üdG
 ¬K uóëJh  OôØ∏d  π°üØªdG  »Ñ£dG  ïjQÉàdÉH  äÓé°ùdG
 º««≤Jh  á©HÉàªd  ádÉ©a  IGOCG  É¡∏©éj  Ée  QGôªà°SÉH
 øμªj  ,∂`̀dP  ≈∏Y  IhÓ`̀Y  .¢†jôª∏d  á«ë°üdG  ádÉëdG

 ø«H  ás«ë°üdG  äÓé°ùdG  ∫hGó`̀J
 πc ôÑY á«ë°üdG ájÉYôdG »eó≤e
 º¡d ô u°ù«j Ée ,ádƒªëªdG Iõ¡LC’G
 ä’ÉëdG  ¢ü«î°ûJh  QhÉ°ûàdG
 ô`̀ã`̀cC’G êÓ`̀©`̀ dG ∞`̀ °`̀Uhh á`̀bó`̀H
 á«°Uƒ°üN  ¿Éª°V  ™e  ,á«∏YÉa

.≈°VôªdG
 ≈`̀∏`̀Y Ió`````````̀ FGQ É```̀ ¡```̀ fƒ```̀ ch
 ô`̀jƒ`̀£`̀J »``̀a º``dÉ``©``dG iƒ`̀à`̀°`̀ù`̀e
 Ωõà∏J  ,á«ë°üdG  É«LƒdƒæμàdG
 π`̀ª`̀©`̀dÉ`̀H Ió``̀ë``̀à``̀ª``̀dG á`̀μ`̀ ∏`̀ ª`̀ª`̀ dG
 ∫hO  »a  É¡FÉcô°T  ™e  »fhÉ©àdG
 »`̀é`̀«`̀∏`̀î`̀dG ¿hÉ``̀©``̀à``̀dG ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀e
 »a  É`̀gGDhQ  ≥«≤ëJ  ≈∏Y  É¡ªYód
 ∫ÓNh  .á«ë°üdG  ájÉYôdG  ∫Éée
 2017  »Hô©dG  áë°üdG  ¢Vô©e
 zá`̀ë`̀°`̀ü`̀dG ∂``̀æ``̀H{ á``cô``°``T â``̀eÉ``̀b
 ájÉYôdG  IQGOEG  »`̀a  á°ü°üîàªdG
 ,äGQÉ``````̀eE’G É`̀gô`̀≤`̀ eh á`̀«`̀ë`̀°`̀ü`̀dG
 Ohõà∏d  á«fÉ£jôÑdG  (TPP)  äGôÑîH  áfÉ©à°S’ÉH
 äÓé°ù∏d  ôμàÑªdG  zSystmOne{  è`̀eÉ`̀fô`̀Ñ`̀H
 áfÉμe  õjõ©J  ±ó¡H  ájõcôªdG  á«fhôàμdE’G  á«ë°üdG
 π«μ°ûJh  ,á«LÓ©dG  áMÉ«°ù∏d  á«ªdÉY  á¡Lƒc  »`̀HO
 ∞∏àîe ø«H ¢ù∏°ùdG ≥«°ùæàdG øª°†J IóMƒe á°üæe
 π«ª©dG  ójhõàd  á«ë°üdG  á`̀jÉ`̀Yô`̀dG  ºjó≤J  äÉcô°T
 á∏MôdG  AóÑd  áeRÓdG  äÉeƒ∏©ªdGh  äÉfÉ«ÑdG  ™«ªéH
 ácô°ûdG ó©à°ùJ ,¿B’Gh .¬JÉLÉ«àM’ πãeC’G á«LÓ©dG
 ºYód  á≤£æªdG  »a  iôNCG  äÉcGô°T  ó≤©d  á«fÉ£jôÑdG

.¢UÉîdG »ë°üdG É¡YÉ£≤d »ªbôdG ∫ƒëàdG
 iôÑμdG çGóMC’G øe ójó©∏d á≤£æªdG º«¶æJ ™eh
 èëdG  πãe  áªî°V  ájô°ûH  äÉ©ªéJ  Ö£≤à°ùJ  »àdG

 áªî°†dG  äÉfÉ«ÑdG  ¿ƒμJ  ¿CG  øμªj  .2020  ƒÑ°ùcEGh
 ™e äÓé°ùdG π«∏ëJ ácQÉ°ûªa ,á∏FÉg áª«b GP É kfGó«e
 ô«Ñc óM ≈dEG DƒÑæàdG É¡d í«à«°S áeÉ©dG áë°üdG äÉÄ«g
 …òdG ôeC’G ,ás«dÉ©ØH É¡à¡LGƒªd OGó©à°S’Gh áÄHhC’ÉH

.äÉ©ªàéªdG áeÓ°S õjõ©J »a º¡°ùj
 óæY  ¿B’G  á©bGh  äÉYÉ£≤dG  º¶©e  ¿CG  ÖéY  ’h
 »LƒdƒæμàdG  ô«¨àdG  ÖcGƒJ  ¿CG  ÉeEÉa  ,¥ô£∏d  ¥ôàØe
 øe  AGƒ°S  ,ÖcôdG  øY ∞∏îàdÉH  ôWÉîJ  hCG  π°UÉëdG
 ¿EÉa ™Ñ£dÉHh .πÑ≤à°ùª∏d OGó©à°S’G hCG IAÉØμdG á«MÉf
 ,™bGƒdG  »ah πH  ,AÉæãà°SÉH  â°ù«d  á«ë°üdG  ájÉYôdG
 √òg  øe  IOÉØà°SG  äÉYÉ£≤dG  ôÑcCG  ió`̀MEG  ¿ƒμJ  ób

.´QÉ°ùàªdG ô«¨àdG øe IójóédG áÑ≤ëdG
 ∫hO  π°UGƒJ  ,¬≤≤M  …òdG  ô«ÑμdG  Ωó≤àdG  ºZQh
 ÓH  IOƒédG  á«dÉY  á«ë°üdG  É¡JÉeóN  ôjƒ£J  è«∏îdG
 ôÑY  AGƒ°S  ,Ö«dÉ°SC’Gh  ¥ô£dG  ≈à°ûH  É¡ªYOh  ,π∏c
 »a  á«Ñ£dG  äÉ«æ≤àdG  ¬«dEG  â∏°UƒJ  Ée  çó`̀MCG  ô«aƒJ
 º¡∏«gCÉJ  ¿Éª°†d  ájô°ûÑdG  QOGƒμdG  ôjƒ£J hCG  ,ºdÉ©dG
 ΩGôHEG hCG ,áeó≤àªdG á«Ñ£dG äÉ°SQÉªªdG π°†aCG ≥«Ñ£àd
 .á«ªdÉ©dG  á«Ñ£dG  äÉ°ù°SDƒªdG  ™e  ácGô°ûdG  äÉ«bÉØJG
 IóëàªdG  áμ∏ªª∏d  á«dhódG  IQÉéàdG  IQGRh  Ωõà∏J  Gòd
 ¥ô°ûdG AÉëfCG ™«ªL »a áë°üdG äGQGRh ™e πª©dÉH
 á«fÉ£jôÑdG  É«LƒdƒæμàdG  äÉcô°ûH  É¡£HQh  §°ShC’G
 ô«jÉ©ªdGh  äGôÑîdG  ∫OÉÑJh  ,É¡J’Éée  »a  IóFGôdG
 í«àj Ée .äÉcô°ûdGh äÉeƒμëdG ™e ä’ƒcƒJhôÑdGh
 ácôà°ûªdG  äÉjóëà∏d  ∫ƒ∏M  OÉéjEG  ±Gô`̀WC’G  ™«ªéd
 ¿hÉ`̀©`̀à`̀dG  ¢ù∏ée  ∫hOh  É`̀«`̀fÉ`̀£`̀jô`̀H  ¬`̀LGƒ`̀ J  »`̀à`̀dG
 áª¶fC’  á`̀dÉ`̀©`̀Ø`̀dG  IQGOE’É````̀H  ≥∏©àj  Éª«a  »é«∏îdG

.á«ë°üdG ájÉYôdG

»fÉ£jôÑdG …QÉéàdG ¢VƒØªdG |

§°ShC’G ¥ô°ûdG á≤£æe »a 

ÜÉgQE’G ágƒa ΩÉ``eCG ójóL øe ¢``ùfƒJ
»HƒjC’G ¬∏dGóÑY ayoobi99@gmail.com

 AÉ``̀ °``̀ û``̀ fEG »```̀ a É````````̀ gQhOh zá``̀ª``̀î``̀°``̀†``̀dG äÉ```̀fÉ```̀«```̀Ñ```̀dG{
á`̀ «`̀ ë`̀ °`̀ ü`̀ dG á``̀ jÉ``̀ Yô``̀ ∏``̀ d á``̀eGó``̀à``̀°``̀ù``̀e á`̀ «`̀ à`̀ ë`̀ J á``̀«``̀æ``̀H

 :º∏≤H
| »æ«H ¿ƒÁÉ°S

 åMÉÑdG  pÜÉ`̀Ñ`̀°`̀û`̀dG  oá«°†b
 ájQƒëe  lá«°†b  »g  πªY  øY
 »gh  .»æjôëÑdG  ™ªàéªdG  »a
 á«°†bh  »`̀æ`̀Wh  ø```̀eCG  á«°†b
 mOQƒ```̀e ™``̀e π`̀eÉ`̀©`̀à`̀J á`̀jƒ`̀ª`̀æ`̀J
 »a  ¬«∏Y  oóªà©f  º`̀¡`̀e  …ô`̀°`̀û`̀H
 .…OÉ°üàb’G  AÉ`̀Nô`̀dG  ≥«≤ëJ
 ábÉ£d  lQóg  »g  ádÉ£ÑdG  ¿CG  …CG
 áéàæe  IhôK  ´É«°Vh  ÜÉÑ°ûdG
 mô«KCÉJ  øe  ¬∏ãªJ  Ée  øY  ∂«gÉf
 ÜÉÑ°ûdG  A’Dƒ```̀g  ≈`̀∏`̀Y  »°ùØf
 …òdG •ÉÑME’ÉH Qƒ©°ûdG Rõ©Jh

 ô«Z  ábÉW  ≈`̀ dEG  ÜÉÑ°ûdG  ∫ƒëj
 É¡éFÉàf ÉæjCGQ .ÖfÉédG áfƒeCÉe
 ∫hó`̀dG  »`̀a  »Hô©dG  ø`̀Wƒ`̀dG  »`̀a
 ¬«∏Y ≥``̀∏``̀WCG  É``̀e  äó`̀¡`̀°`̀T  »`̀à`̀ dG

 IójóédG  áLƒªdG  »ah  z»Hô©dG  ™«HôdG{`  á«ª°ùJ
 ¿ÉæÑdh ¢ùfƒJh ôFGõédG »a çóëJh âKóM »àdG
 má`̀LQO  ≈∏Y  »`̀g  á«°†≤dG  √ò`̀g  ¿CG  …CG  .¥Gô`̀©`̀dGh

.É¡H áfÉ¡à°S’G »¨Ñæj ’ á«ªgC’G øe Iô«Ñc
 Qƒ`̀eC’G  AÉ`̀«`̀dhCG  äGƒ`̀°`̀UCG  ´É`̀Ø`̀JQ’  áHÉéà°SG
 ¢ù∏ée  Qô`̀b  ,πªY  ¢UôØH  áÑdÉ£ªdGh  ÜÉÑ°ûdGh
 âeób  .á«°†≤dG  √òg  »a  ≥«≤ëàH  ΩÉ«≤dG  ÜGƒædG
 ¢†©H  ∑É`̀æ`̀g  ¿CG  ¬æe  í°†JGh  Égôjô≤J  áæé∏dG
 áæé∏dG  É`̀¡`̀à`̀∏`̀ sª`̀M  äGQGRh  â`̀°`̀S  »``̀a  Qƒ`̀°`̀ü`̀≤`̀ dG
 √òg  ¿CG  iô`̀fh  .¬°UÉ°üàNG  »a  πc  á«dhDƒ°ùªdG
 á«°†b  ¿CG  ø`̀e  É≤HÉ°S  √É`̀fô`̀cP  É`̀e  âÑãJ  áé«àædG
 »g  πH  É¡æ«©H  IQGRh  á«dhDƒ°ùe  â°ù«d  ádÉ£ÑdG
 áé«àf  »`̀gh  IQGRh  øe  ôãcC’  á∏eÉ°T  á«dhDƒ°ùe
 ≈∏Y  á≤HÉ°ùdG  π`̀MGô`̀ª`̀dG  »`̀a  õ`` scQ  …ƒªæJ  ¬LƒJ
 åjóëdG »dGôÑ«∏dG ôμØ∏d ™°†Nh äÉeóîdGh §ØædG
 øe  º«∏©àdG  äÉLôîe  á`̀eAGƒ`̀e  Ωó`̀Yh  ,á¡L  ø`̀e
 Ö∏£àJ  Ió≤©e  á«°†b  »¡a  »dÉàdÉHh  ,iô`̀NCG  á¡L
 »eƒ¶æe  º¡ah  ΩÉªàg’G  ø`̀e  Iô«Ñc  äÉjƒà°ùe

.»dƒª°T
 á«°†b  »g  ∞«Xƒà∏d  á«æWh  á£N  OƒLh  ¿EG
 ¢ù∏éeh  ájóédG  áæéd  ¿CG  ’EG  áfôëÑ∏d  ájQƒëe
 áæé∏dG  √òg  â°†aQ  .ÜGƒéà°S’G  É°†aQ  ÜGƒædG
 ∫ƒ∏ëd  äGQƒ`̀°`̀ü`̀J  ™°†J  ¿CG  ¿hO  ÜGƒ`̀é`̀à`̀°`̀S’G
 øe  á`̀LQO  ∑Éæg  ¿CG  ƒ`̀g  ºFÉ≤dG  ™°VƒdÉa  .á∏jóH
 ¢VôØj  ¿ƒfÉb  ∑Éægh ,™ªàéªdÉH  ô°†à°S  ádÉ£ÑdG
 IQGRh  º`̀≤`̀J  º`̀ d  ∞«Xƒà∏d  á`̀«`̀æ`̀Wh  á`̀£`̀N  Oƒ``̀Lh
 ∞«XƒàdG  ≥«≤ëàd  á«aGƒdG  äÉ«dB’G  ™°VƒH  πª©dG
 ΩóY »a IQGRƒdG ≈∏Y á«dhDƒ°ùe ∑Éægh ,∫ƒeCÉªdG
 ôãcCG á«∏YÉØH ∑ôëàdG øe óH’h .á£îdG √òg ™°Vh

.á∏μ°ûªdG πëd
 ¿EG  :∫ƒ≤j  πª©dG  ô`̀jRh  IOÉ©°ùd  á∏HÉ≤e  »a
 ájƒdhCÉH  ≈¶ëJ  ádÉ£ÑdG  áëaÉμeh  ∞«XƒàdG{
 áeƒ¶æe  ∑Éæg  ¿CGh  ,áeƒμëdG  πªY  èeÉfôH  »a
 PÉîJGh  πª©dG  ¥ƒ°S  äGô°TDƒe  ó°Uôd  á∏eÉμàe
 πeÉ©àdG{  ¿CG  ∞«°†jh  ,zÉ¡«∏Y  AÉ`̀æ`̀H  äGQGô``≤``dG
 á∏eÉμdG IQƒ°üdG »£©j ’ áeõëdG √òg ™e CGõéªdG
 øe AõL »g πª©dG IQGRhh .πª©dG ¥ƒ°S ádÉM øY

.záeƒ¶æªdG √òg
 Oó©àJh Ió≤©e á∏μ°ûªdG ¿CÉH ôjRƒdG ∞«°UƒJ
 Gô``eCG  á£îdG  ™`̀°`̀Vh  π©éj  äÉ`̀«`̀dhDƒ`̀°`̀ù`̀ª`̀dG  É¡«a
 º«∏©J äÉLôîe ∑Éæ¡a .ádÉ£ÑdG áédÉ©ªd ÉjQhô°V
 …OÉ°üàbG  ¬LƒJ  ∑Éægh  πªY  ¢Uôa  ≥∏N  ∑Éægh
 á£N  Oƒ`̀Lh  ¢VôØJ  ÉjÉ°†≤dG  øe  ójó©dG  ∑Éægh

 Oó`̀ë`̀Jh Oƒ`̀¡`̀é`̀ dG √ò```g ≥`̀°`̀ù`̀æ`̀J
 ™HÉàJh  É`̀¡`̀JGô`̀°`̀TDƒ`̀eh  É`̀¡`̀aGó`̀gCG

.ÉgQÉ°ùe íë°üJh ÉgAGOCG
 ¢````̀†````̀aQ ø`````̀ª`````̀d ∫ƒ``````̀≤``````̀ f
 ∑Éæg ¿EG ÜGƒædG øe ÜGƒéà°S’G
 .áªFÉb  á`̀dÉ`̀£`̀H  á``̀LQO  hCG  á`̀dÉ`̀M
 πª©dG ¥ƒ°S º«¶æJ áÄ«g ¿ƒfÉbh
 ™`̀°`̀Vƒ`̀H π`̀ª`̀©`̀dG ô```̀ jRh Ö`̀dÉ`̀£`̀j
 ø««æjôëÑdG  ∞`̀«`̀Xƒ`̀à`̀d  á`̀£`̀N
 Éªc  É¡©°Vh  ºàj  º`̀d  ¬`̀ fEG  ∫É`̀≤`̀jh
 ôjRƒdG  ¿CG  ÉªHh  .±ó¡à°ùe  ƒg
 2011  ΩÉ`̀Y  »`̀a  IQGRƒ```̀dG  º∏°ùJ
 á`̀«`̀æ`̀Wh á`̀£`̀N ∑É``æ``g ø`̀μ`̀ J º```̀dh
 CGóÑj ¿CG »©«Ñ£dG øªa ,∞«Xƒà∏d
 hCG  á£îdG  √ò`̀g  ™°VƒH  ô`̀jRƒ`̀dG
 AÉØYE’  IOÉªdG  πjó©àH  ÖdÉ£j  ¿CG
 .,ÉgóMh á«dhDƒ°ùªdG ∂àH ´Ó£°V’G øe IQGRƒdG
 ,áédÉ©e  ≈`̀dEG  êÉàëJ  á«≤«≤M  á∏μ°ûe  ∑Éæg  ,G kPEG
 ôjRh ¿Éc GPEÉa ,¬∏Ñ≤à°ùe AÉæH ≈dEG  ™∏£àj ÜÉÑ°Th
 øμªj  øªa  ,¿CÉ`̀°`̀û`̀dG  Gò`̀g  »`̀a  √ó`̀Mh  ¢ù«d  πª©dG
 øeh  á«MÉf  ø`̀e  Gò`̀g  ?ádAÉ°ùªdG  ¬`̀«`̀dEG  ¬`̀ sLƒ`̀J  ¿CG
 ´ƒædG  Gò`̀g  ø`̀e  πªY  π`̀c  ¿CG  iô`̀f  iô``̀NCG  á«MÉf
 ≥°ùæJ  ájõcôe  á¡L  ≈`̀ dEG  êÉàëj  ºéëdG  Gò`̀¡`̀Hh
 á©HÉàeh AGOCG á£N ™°†Jh áØ∏àîªdG äÉ¡édG ø«H
 πªëàJh Oƒ¡édG óMƒJ ≥jôW áWQÉN πãªJ èFÉàf

?∂dòH Ωƒ≤«°S øªa .»FÉ¡ædG AGOC’G á«dhDƒ°ùe
 »a  á`̀«`̀dhDƒ`̀°`̀ù`̀ª`̀dG  ™«°†J  ¿CG  ∞`̀°`̀SDƒ`̀ª`̀dG  ø`̀e
 äÉÄ«¡dGh  ¿Éé∏dG  õ«dÉgO  ø«H  á«°†≤dG  √òg  πãe
 ,áeƒμëdG  è`̀eÉ`̀fô`̀Hh  AGQRƒ````dG  ø««©J  ï`̀jQÉ`̀Jh
 á«°†≤dG  .É¡ÑÑ°ùH  áÑ°SÉëªdG  ≈∏Y  IQó≤dG  ó≤Øfh
 á∏μ°ûe Éæjód ¿CG  »æ©J ádCÉ°ùe ÉgOó°üH øëf »àdG
 äÉØ∏ªdG IQGOEG á«Ø«c »gh ádÉ£ÑdG á∏μ°ûe øe ôÑcCG
 á«ªæàdG  èFÉàf  »a  ôKDƒJ  »àdGh  Ió≤©ªdGh  Iô«ÑμdG
 ¿EG  .ÉæFÉæHCG  πÑ≤à°ùe  AÉæH  »a  É¡«∏Y  óªà©f  »àdG
 á«ªæJ  πLCG  øe  áª¡e  á«°†b  á«fÉªdôÑdG  ádAÉ°ùªdG
 »a  É¡«∏Y  ∫ƒ`̀©`̀f  »`̀à`̀dG  á«WGô≤ªjódG  ÉæJô«°ùe
 ÉfQÉgORGh ÉfOÉ°üàbG á«ªæJ »ah Éæ∏cÉ°ûe áédÉ©e
 áÑ°SÉëeh  ádAÉ°ùe  ΩÉ¶f  ∫ÓN  øe  ÉfQGô≤à°SGh

 .∫É s©a
 •É≤°SEG  ¬æe  ó°ü≤ oj  ’  Éæg  ÜGƒéà°S’G  ¿EG
 á«fÉªdôÑdG  ádAÉ°ùªdG  Iôμa  õjõ©J  øμdh  ôjRƒdG
 »a èFÉàf ≥«≤ëàdh πª©dG ôjƒ£àd Iõ«cQ »g »àdG
 ÜGƒéà°SG  ¢†aôoj  ¿CG  ∫ƒÑ≤ªdG  ô«Z øe .∞∏e …CG
 á∏eÉc á`̀æ`̀°`̀S ió``̀e ≈`̀∏`̀Y á`̀æ`̀é`̀∏`̀dG »``a º`̀¡`̀°`̀SCG  ø``e
 ÉYƒf  ¢†©ÑdG  √Gô``j  É`̀e  ¿É°ûH  ä’DhÉ`̀°`̀ù`̀J  ìô``Wh
 :∫ƒ≤j  πæjR  ∞°Sƒj  ÖFÉædG  Öàc  .ô«°ü≤àdG  øe
 Oƒ`̀Lh  CGó`̀Ñ`̀e  ¬°†aôd  âjƒ°üàdG  ø`̀Y  ™æàeG  ¬``̀fEG{
 á≤«©eh  ájQƒà°SO  ô«Z  ÉgôÑà©jh  ájóédG  áæéd
 .zádAÉ°ùªdG äGhOCG ºgCG »g »àdG ÜGƒéà°S’G IGOC’
 á«°†≤d  ôNCG  πM ¬jód  ÜGƒéà°S’G  ¢†aQ rø ne  π¡a
 ¢ù∏éªdG áª¡e ?ÜGƒædG ¢ù∏ée ájƒ≤Jh ádAÉ°ùªdG
 .á«©jô°ûàdGh  á«HÉbôdG  ¬`̀JGhOCG  ájƒ≤J  »g  Ωƒ«dG
 ≈dEG  ÜGƒædG ¢ù∏ée ™aój ¿CG »¨Ñæj çóM Ée ¿CGh
 ìô°ûj ¿CG ¬«∏Yh á«∏NGódG áëFÓdG »a ô¶ædG IOÉYEG
 G kQób  »fÉªdôÑdG  πª©dG  ÜÉ°ùcEG  øμªj  ∞«c  ¢SÉæ∏d
 πª©f  ¿CG  Éæ∏eCG  ?πÑ≤à°ùªdG  »a  á«∏YÉØdG  øe  ôÑcCG
 ∂jôëJh ádÉ£ÑdG ádCÉ°ùªd á∏eÉ°T ∫ƒ∏M ™°Vh ≈∏Y
 .π°†aCG πÑ≤à°ùe »a á≤ãdG ó«©j √ÉéJG »a áfôëÑdG

 mkuwaiti@batelco.com.bh

∞«Xƒà∏d á«æWƒdG á£îdGh πª©dG IQGRh

:º∏≤H
»àjƒμdG ≈°ù«Y óª .O 

 á«YÉªàL’Gh  á«°SÉ«°ùdG  äÉ©ªéà∏d  ™HÉàªdG
 É¡JÉ«ª°ùe ∞∏àîe ≈∏Y »Hô©dG øWƒdG »a Iô°UÉ©ªdG
 Gô«ãc ¿CG óéj zÉgô«Zh ,äÉ«©ªL ,ÜGõMCG ,äÉcôM{
 »æeC’Gh  »°SÉ«°ùdG  AÉNôdG  äÉ`̀bhCG  »a  §°ûæj  É¡æe
 ájƒ«ëdG  ¬«a  ÜóJh  ¬WÉ°ûf  ºXÉ©àjh  ,»YÉªàL’Gh
 ¬°ùØf ≈∏Y ¢ûªμæj ¬fCG ’EG ,á«HÉ«ædG äÉHÉîàf’G π«Ñb
 øe  ô«ãc  ø`̀Y  ™`̀LGô`̀à`̀jh  ,äÉjóëàdG  óà°ûJ  Éªæ«M
 É≤M É¡ØdÉîJ íjôdG ¿CG óéj Éªæ«M ¬àHGƒKh ¬JGQÉ©°T
 É¡Jô«°û©H ôjó≤J ø°ùMCG ≈∏Y ¬JOÉ«b Pƒ∏Jh ,ÓWÉH hCG
 ≈ª°ùj  É`̀e  hCG  ø«Hô≤ªdG  É¡FÉ°†YCG  hCG  É¡àØFÉW  hCG
 É¡eÓYEGh É¡dƒÑW øY á«∏îàe ,É¡FÉ°†YCG øe áÑîædÉH
 ájOQƒdG  ÉgOƒYhh  AÉNôdG  âbh  áfÉfôdG  É¡JÉfÉ«Hh
 øjôëÑdG  áμ∏ªe  ≈∏Y  ∂`̀ dP  ¢ùμ©f  ƒ`̀d  .ô«gÉªé∏d
 √òg øe á«æWƒdG IóMƒdG ™ªéJ ™bƒe øjCG  ßMÓæd
 √ôªJDƒe  ó≤©d  ó©à°ùj  ™ªéàdG  ¿CGh  Éª«°S  ,IôgÉ¶dG
 âæ∏YCGh ,ΩOÉ≤dG πjôHCG ô¡°T øe ™HGôdG »a ¢ùeÉîdG
 É¡àjƒ°†©d  í«°TôàdG  ÜÉH  íàa  øY  ájõcôªdG  ¬àÄ«g
 Ö©°T  GAó`̀H  ô`̀ ucò`̀f  .…QÉ`̀é`̀dG  ¢`̀SQÉ`̀e  ø`̀e  ∫hC’G  òæe
 ™ªéJ ¿CG zø«æeDƒªdG ™ØæJ iôcòdGh{ ºjôμdG øjôëÑdG
 âfÉch íJÉØdG ™ªéJ ºMQ øe ód oh á«æWƒdG IóMƒdG
 ∂dòd  »°ù«FôdG  ∑ôëªdGh  ¿ uƒμªdG  √DhÉ°†YCGh  ¬JOÉ«b
 RõYh ,¬àÑ«g øjôëÑdG Ö©°T ≈dEG OÉYCG …òdG ™ªéàdG
 OÉYCG  πH  ’  ,á«dhódGh  á«ª«∏bE’Gh  á«æWƒdG  ¬àfÉμe
 ,É¡Nƒ°SQ  á«æWƒdG  ¬àjƒgh  øjôëÑdG  ïjQÉJ  ≈`̀dEG
 ï∏°S »ÑæLC’G AÓªYh ô¶ædG hô«°üb ∫hÉM ¿CG ó©H
 GhOÉæ«d  ,IóMƒªdG  á«æWƒdG  É¡àjƒg  øY  øjôëÑdG
 ∞fCÉj äGQÉ©°Th ,á«ÄjõéJ äÉYõfh á«ØFÉW äÉjƒ¡H
 ¿CGh Éª«°S .ø««∏Y »a ºgh É¡YÉª°S OGóLC’Gh AÉHB’G
 ¿ƒaô©j ’ º¡aGógCG ≥«≤ëàd ¿ƒã¡∏j ºgh øjôeBÉàªdG
 ’h  ,±Gô```̀YCGh  º«≤d  É``̀fRh  ¿ƒª«≤j  ’h  ,äÉ`̀eô`̀ë`̀e
 ´É«°†dG  ’h ,øWƒdG  √ô°ùîj ¿CG  øμªj Éªd  ¿hô¶æj
 AGôL  áeOÉ≤dGh  Iô°VÉëdG  ÉædÉ«LCÉH  ≥ë∏j  ób  …òdG
 ºZôdG  ≈`̀∏`̀Yh  .AÉ`̀Lƒ`̀¡`̀dG  º¡JÉ°SÉ«°Sh  º¡JÉaô°üJ
 øe  á∏°ù∏°S  QÉ`̀WEG  »a  á≤∏M  âfÉc  º¡JôeGDƒe  ¿CG  øe
 ∫ÓN áμ∏ªªdG É¡d â°Vô©J »àdG äÉeRC’Gh äGôeGDƒªdG
 ábóH É¡≤Ñ°S Ée øY âª°ùJG É¡fCG ’EG ,åjóëdG É¡îjQCÉJ
 ≥ªYh QGhOC’G ™jRƒJh äÉ≤∏ëdG ∂HÉ°ûJh §«£îàdG
 ádƒªªdGh á££îªdG iƒ≤dG πeÉμJh ºZÉæJh …óëàdG
 Gƒæμªàa  ,É«LQÉNh  É«∏NGO  É¡d  IòØæªdGh  ácôëªdGh
 »a ø«ØXƒe ≈àMh ¢UÉî°TCGh äÉ«©ªL ÜÉgQEG øe
 »°SÉ«°Sh  »`̀eÓ`̀YEG  º`̀YO  ø`̀e  º¡d  ôî o°S  ÉªH  á`̀dhó`̀dG

 äõ`̀à`̀gGh ,√ô`̀«`̀¶`̀f π`̀b »`̀LQÉ`̀N
 ihõ`````fGh ¢`̀†`̀©`̀ Ñ`̀ dG ¢``̀ü``̀FGô``̀a
 P’h ,ø`̀ «`̀ æ`̀WGƒ`̀ª`̀ dG  ø``̀e  º`̀°`̀ù`̀b
 ,≥Ñ£ªdG  âª°üdG  ∞∏N  ¿hôNBG
 ¿É`̀°`̀Sô`̀a í``̀JÉ``̀Ø``̀dG ∫É````̀LQ ø``μ``d
 ,ádRÉæª∏d  º©f  GƒdÉb  ,øjôëÑdG
 ≥ëdG  É¡«a  ƒ∏©j  á`̀dRÉ`̀æ`̀e  É`̀¡`̀fEG
 Ö©°T  øëf  ƒdÉb  ,πWÉÑdG  ≈∏Y
 Ió`̀Mƒ`̀ª`̀dG Ió``̀MGƒ``̀dG ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG
 É¡JÉfƒμeh áªjôμdG É¡aÉ«WCG πμH
 ,ïjQÉàdG  ôÑY  á«NBÉàªdG  á«æKE’G
 É`̀¡`̀F’hh  É¡à©«ÑH  áμ°ùªàªdGh
 ’  ,áª«μëdG  á«Ø«∏îdG  É¡JOÉ«≤d

 ™LGôàf  ’h ,Éæà©«H  øY ™LGôàf
 ÉæJhôK  »¡a  ,ÉæÑ©°T  Ió`̀Mh  øY
 »g ,∂∏ªf Ée õYCG »gh á«≤«≤ëdG
 ,¢TÉ≤f  §ëe  √ô«Zh  ,É`̀fOƒ`̀Lh
 ,ÖdÉ£e hCG äÉ°SÉ«°S âfÉc AGƒ°S

 Ühò`̀J  É¡æμd  ,ä’É¨°ûfG  Éædh  ,ÖdÉ£e  Éæd  øëæa
 ΩCG ¬YÉ«°Vh øWƒdG ≥jõªJ ø«H QÉ«îdG íÑ°üj Éªæ«M
 ÖdÉ£ªdÉa  ,Gƒbó°üj  ød  º¡fEGh  !Gƒbó°U  ¿EG  É¡≤«≤ëJ
 »°ûØJh IOÉ«°ùdG ´É«°Vh ¿ÉWhC’G ≥jõªàH ≥≤ëàJ ’
 »ÑæLCÓd  á«©ÑàdGh  ¿É`̀eC’Gh  øeC’G  ÜÉ«Zh  ÜÉ`̀gQE’G
 ihÉ`̀à`̀a …Qó`̀ °`̀ü`̀eh á`̀æ`̀à`̀Ø`̀dG ¥Gƒ````̀ HC’ ´ƒ`̀°`̀†`̀î`̀dGh
 .É¡LQÉN  hCG  OÓ`̀Ñ`̀dG  π`̀NGO  Gƒ`̀fÉ`̀c  AGƒ`̀°`̀S  á«gGôμdG
 º¡à°SGôah  ,Ió«©H  íJÉØdG  ∫É`̀LQ  á``̀jDhQ  âfÉc  ó≤d
 øWGƒH  ø`̀Y  ∞°ûμàa  ,ø`̀jô`̀eBÉ`̀à`̀ª`̀dG  ¿OÉ`̀©`̀e  ¥ôàîJ
 ,º`̀¡`̀JGAÉ`̀YOG  ¢†MóJh  ,º¡JGQÉ©°T  ¬Ø°ùJh  º¡JÉ«f
 ΩGóbCG âÑãJh ,º¡JGQÉ©°T øe ø«ØFÉîdG Üƒ∏b …ƒ≤Jh
 ≈dEG  »YƒdG  ó«©Jh  ,º¡©e  ádRÉæªdG  øe  øjOOôàªdG
 hCG GOôa ,ÉÑbGôe hCG ÉæWGƒe ¿Éc AGƒ°S ¬«Yh ó≤a øe
 íJÉØdG  πgCG  IƒYO âfÉch ,á«dhO hCG  á«ª«∏bEG  áª¶æe
 áØb ph  GƒØ≤j  ¿CG  ,áë°VGh  ¬aÉ«WCG  πμH  Ö©°ûdG  ≈`̀dEG
 ≈°ù«Y øH óªM ∂∏ªdG ádÓL IOÉ«b ∞∏N óMGh πLQ
 á«Yhô°ûªdG  ∞∏Nh  ,ióØªdG  OÓÑdG  πgÉY  áØ«∏N  ∫BG
 ,ácQÉÑªdG  á«Ø«∏îdG Iô°SCÓd  ájQƒà°SódGh á«îjQÉàdG
 ∂dP ¿Éc ó≤a ,πÑ≤à°ùªdG Gƒæª°†jh ô°VÉëdG GƒæeCÉ«d
 ,á«°VÉªdG ¿hô≤dG ôÑY øjôëÑdG Ö©°ûd ¿ÉeC’G ΩÉª°U
 hCG  ,πÑ≤à°ùªdGh  ô°VÉëdG  »`̀a  ≈≤Ñj  ¿CG  »¨Ñæjh
 ø sμªJ  πH  ’  .πÑ≤à°ùªdÉH  GhôeÉ≤jh  ,øWƒdG  Ghó≤Øj
 á«°SÉ«°ùdG  á`̀fRGƒ`̀ª`̀dG  í«ë°üJ  ø`̀e  íJÉØdG  ∫É``̀LQ

 Ió````Mh í``̀dÉ``̀°``̀ü``̀d á```«```LQÉ```î```dG
 É`̀¡`̀æ`̀eCG QGô``̀≤``̀à``̀°``̀SGh ø``jô``ë``Ñ``dG
 øjôeBÉàªdG ºghCG ¿CG ó©H É¡eÉ¶fh
 á«bƒ≤ëdG äÉª¶æªdG øe ójó©dGh
 º¡JÉ«FôªH  á«dhódG  á«°SÉ«°ùdGh
 ídÉ°üd  ™FÉbƒdG  ¬jƒ°ûJh áØFGõdG
 Oƒ``̀ah â`̀fÉ`̀μ`̀a ,äÉ`̀ «`̀ Fô`̀ª`̀ dG ∂`̀∏`̀J
 ÜƒéJ  á«æWƒdG  IóMƒdG  ™ªéJ
 á`̀«`̀dhó`̀dG äÉ`̀ª`̀¶`̀æ`̀ª`̀dGh ¿Gó`̀∏`̀ Ñ`̀ dG
 »`̀à`̀dG ø``̀Wƒ``̀ dG IQƒ``̀ °``̀U ô`̀¡`̀¶`̀à`̀d
 ,É¡¡jƒ°ûJ  ¿hô`̀eBÉ`̀ à`̀ª`̀ dG  ∫hÉ```̀M
 ΩÉ©dG  …CGô`̀∏`̀d  ≥FÉ≤ëdG  π≤f  ôÑY
 ∞bGƒe  õjõ©Jh  Ö°ùch  »ªdÉ©dG
 á«Hô©dG  ÜGõ````̀MC’Gh  äÉª¶æªdG
 áμ∏ªª∏d  á``̀ª``̀YGó``̀ dG  á```«```dhó```dGh
 π`̀Nó`̀à`̀ dG ∫É``̀μ``̀ °``̀TCG π```c ¢```†```aQh
 á«∏NGódG  É¡fhDƒ°T  »a  »LQÉîdG
 Éª«°S  á`̀ jOÉ`̀ «`̀ °`̀ ù`̀ dG  É`̀gÉ`̀ jÉ`̀ °`̀†`̀ bh
 •ƒ«îdG  ∂HÉ°ûJ  ∑GQOE’G  ΩÉªJ  ∑Qó`̀e  ™ªéàdG  ¿CGh
 IòØæªdGh á££îªdG á«∏ëªdGh á«ª«∏bE’Gh á«LQÉîdG
 QGô≤à°S’Gh øeC’G IOƒY ó©Hh .IôeGDƒª∏d  ádƒªªdGh
 ™ªéJ  á«©ªL  â∏°UGh  õjõ©dG  øWƒdG  ´ƒ`̀HQ  ≈`̀ dEG
 OÓÑdG  IOÉ«≤d  áªYGódG  É¡Jô«°ùe  á«æWƒdG  IóMƒdG
 »WGô≤ªjódG  AÉæÑdG  åjóëJh  ø«°UôJ  »a  áª«μëdG
 ó°UQ  ∫Ó`̀N  øe  OÓÑ∏d  »YÉªàL’Gh  …OÉ°üàb’Gh
 á«ª«∏©àdGh á«dÉªdGh ájOÉ°üàb’G äÉ°SÉ«°ùdG π«∏ëJh
 äÉMôà≤ªdG  ºjó≤Jh  äÉ¶MÓªdG  AGó`̀HEGh  á«ë°üdGh
 ø«æWGƒªdGh  øWƒdG  Ωóîj  Ée  πc  õjõ©àd  IAÉæÑdG
 πjó©J  ìGô``̀à``̀bGh  ,¢``̀†``̀aQh ,Ó`̀Ñ`̀≤`̀à`̀°`̀ù`̀eh Gô`̀°`̀VÉ`̀M
 ¿CG  øμªj  »`̀à`̀dG  äGQGô``̀≤``̀dGh  è`̀eGô`̀Ñ`̀dG  í«ë°üJ  hCG
 äÉYÉ£≤dG  ¢†©H  ≈∏Y  á«Ñ∏°S  äÉ«YGóJ  É¡æY  èàæj
 º«≤J ∫õJ ºdh âfÉc å«ëH ,ájƒªæàdG hCG á«YÉªàL’G
 èFÉàf  ™aôJ  á∏°UGƒàe  á`̀jQhO  πªY  ¢`̀TQhh  äGhó`̀f
 OÓÑdG  IOÉ«b  ≈dEG  É¡JÉ«°UƒJh  É¡JÉ°SGQOh  É¡JÓ«∏ëJ
 ÜÉÑ°ûdGh  ICGô`̀ª`̀dG  ä’É¨°ûfG  ≈∏Y  Iõcôe  áª«μëdG
 ≈`̀dEG  áaÉ°VE’ÉH  ,áeGóà°ùªdG  á«ªæàdGh  π«¨°ûàdGh
 áMÉ°ùdG  ≈∏Y  äGóéà°ùªdGh  çGó``̀MC’G  ™e  É¡∏YÉØJ
 ÉjÉ°†b áªYGOh á«æÑàe ,á«dhódGh á«ª«∏bE’Gh á«æWƒdG
 ôjƒ£Jh  õjõ©Jh  ,á«é«∏îdG  Ió`̀Mƒ`̀dGh  πeÉμàdG
 øe ºdÉ©dG ≈∏Y ìÉàØf’Gh ,á«Hô©dG á«æ«ÑdG äÉbÓ©dG
 á«æ«£°ù∏ØdG á«°†≤dG ádGó©H ¿ÉªjE’Gh ,ÅaÉμàe ™bƒe

 ô°üëJ  ºdh  ,á«Hô©dG  ájõcôªdG  á«°†≤dG  ÉgQÉÑàYÉH
 á«HÉ«ædG  äÉ`̀HÉ`̀î`̀à`̀f’G  π«Ñb  á`̀«`̀æ`̀Wƒ`̀dG  É¡JÉWÉ°ûf
 ∫ÉM  ƒg  Éªc  É¡d  ≈ª°SC’G  ±ó¡dG  É¡fCÉch  ájó∏ÑdGh
 á«HÉ«ædG äÉHÉîàf’G ¢VƒîJ »gh É¡fEG πH ,¢†©ÑdG
 º∏a  á«bGó°üªdGh  ∫GóàY’ÉH  É¡HÉ£N  º°ùJG  ájó∏ÑdGh
 ,iô`̀NC’G  √ó«H  ¢ùª°ûdGh  ÖNÉædG  ó«H  ôª≤dG  ™°†J
 ∫òH  ≈dEG  ¿ƒ©°ùj  º¡fCG  ¿ƒæ∏©j  Égƒë°Tôe  ¿Éc  ÉªfEG
 »a  øjôNB’G  º¡FÓeR  ™e  ¿hÉ©à∏d  ºgOƒ¡L  ≈°übCG
 Ωóîj Ée πc ºYód …ó∏ÑdG ¢ù∏éªdGh ÜGƒædG ¢ù∏ée
 ≈∏Y äGó`̀jGõ`̀e  ’h ,OOô``̀J  ¿hO ø`̀WGƒ`̀ª`̀dGh ø`̀Wƒ`̀dG
 óM »a ájÉZ ¢ù«d ø«°ù∏éªdG ≈dEG  ∫ƒ°UƒdÉa ,ô«¨dG
 ≥«≤ëJ  ô°ù«J  »àdG  πFÉ°SƒdG  ió`̀MEG  »g  πH  ,¬`̀JGP
 IóMƒdG  ™ªéàd  á«ëJ  .á«æWƒdG  É¡aGógCG  øe  º°ùb
 ∞«£∏dGóÑY QƒàcódG  ï«°ûdG  òØdG  ¬°ù«Fôdh á«æWƒdG
 ,¢ùeÉîdG  √ôªJDƒe ó≤Y ÜGƒHCG  ≈∏Y ƒgh ,OƒªëªdG
 ä’ÉLQ øe á«æWƒdG IóMƒdG ™ªéJ AÉ°†YC’ á«ëJh
 GƒdGRÉe øjòdG AGƒ°S AÓÑædG øjôëÑdG ¿É°Sôa íJÉØdG
 GhQOÉ`̀Z  øjòdG  hCG  ™ªéàdG  OGƒ`̀L  Iƒ¡°U  ¿ƒ£àªj
 ,ÜQÉëªdG áMGôà°SÉH Gƒª©æ«d Iô°TÉÑªdG á«dhDƒ°ùªdG
 Gƒ∏îÑj ød •É«àMG OƒæLh ÉgOÉªZCG »a ±ƒ«°S º¡æμd
 OƒédGh  ,»æWƒdG  ∞bƒªdG  Ö∏£àj  Éªæ«M  º¡°ùØfCÉH
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�ساكًرا لدى زيارته قوة دفاع البحرين احلملة الوطنية برئا�سة ويل العهد.. امللك:

الو�سع ال�سحي مطمئن بف�سل تعاون اأهل البحرين واالإجراءات االحرتازية املميزة

ل ح�سرة �ساحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى اآل  تف�سّ

القيادة  اإىل  بزيارة  الأعلى،  القائد  املفدى  البالد  ملك  خليفة 

يف  كان  حيث  الثالثاء،  اأم�س  البحرين،  دفاع  لقوة  العامة 

اآل  اأحمد  بن  خليفة  ال�سيخ  الركن  امل�سري  جاللته  ا�ستقبال 

الركن  والفريق  البحرين،  دفاع  لقوة  العام  القائد  خليفة 

عبداهلل بن ح�سن النعيمي وزير �سوؤون الدفاع، واللواء الركن 

�سمو ال�سيخ نا�سر بن حمد اآل خليفة م�ست�سار الأمن الوطني 

قائد احلر�س امللكي، والفريق الركن ذياب بن �سقر النعيمي 

رئي�س هيئة الأركان، وعدد من كبار ال�سباط.

خالد  ال�سيخ  الزيارة  خالل  املفدى  امللك  جاللة  ورافق 

بن اأحمد اآل خليفة وزير الديوان امللكي، و�سمو املقدم الركن 

امللكي  احلر�س  قوة  قائد  خليفة  اآل  حمد  بن  خالد  ال�سيخ 

اخلا�سة.

وخالل الزيارة، اطلع جاللته على الإ�سهامات واجلهود 

ال�سحية الكبرية وال�سامية التي تقوم بها قوة دفاع البحرين 

احلملة  �سمن   ،)19 )كوفيد  كورونا  فريو�س  ملواجهة 

العامل  له  يتعر�س  الذي  الفايرو�س  هذا  ملكافحة  الوطنية 

باأ�سره.

واأعرب جاللة امللك املفدى عن �سكره وتقديره لقوة دفاع 

اخلدمات  وجاهزية  النبيلة،  امل�ساهمة  هذه  على  البحرين 

الطبية بتوفري املن�ساآت الطبية املجهزة باأحدث امل�ستلزمات 

خالل  من  الوقائية،  والتدابري  والعالج  للفح�س  ال�سحية 

هذا  تف�سي  من  للوقاية  ومتخ�س�سة  موؤهلة  طبية  كوادر 

الفريو�س.

اأن الو�سع ال�سحي يف مملكة البحرين بحمد اهلل  واأكد 

مطمئن، واأننا ن�سهد خروج الكثري من احلالت من املواطنني 

واملقيمني من احلجر ال�سحي الحرتازي بعد اأن مت فح�سهم 

�ساملني  منازلهم  اإىل  وعودتهم  لهم  الالزمة  الرعاية  وتقدمي 

معافني، �ساكًرا احلملة الوطنية برئا�سة �ساحب ال�سمو امللكي 

الأمري �سلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد نائب القائد الأعلى 

النائب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء، وجميع العاملني فيها، 

الإن�سانية  الطبية والإدارية، على اجلهود  الطواقم  وجميع 

احلثيثة واملثمرة التي هي مو�سع تقدير واإ�سادة من اجلميع.

واأ�ساف اأن ما يتحقق من اإجراءات مميزة ملواجهة هذه 

الفريو�س يدعمه تعاون اأهل البحرين جميًعا، نابع من وعيهم 

وحت�سرهم وتكاتفهم جميًعا، والذي ُجبلوا عليه يف مثل هذه 

الظروف، اإذ جتاوزت البحرين عرب تاريخها بع�س الأوبئة 

اخلدمات  وتوفري  الكرام،  مواطنيها  ومتا�سك  تكافل  بف�سل 

الطبية والعناية ال�سحية الالزمة، مقدًرا جاللته لقوة دفاع 

البحرين اإ�سهاماتها النبيلة يف العديد من اجلوانب الإن�سانية 

ال�سامية، اإ�سافة اإىل قيامها بواجبها الوطني الرئي�س للدفاع 

عن الوطن وحماية م�سريته املباركة بكل �سجاعة واإخال�س، 

العزيز  ولوطننا  والنجاح،  التوفيق  دوام  للجميع  متمنًيا 

ا�ستمرار الرقي والزدهار.

 وزير العدل: زيادة اأعمال خدمة املجتمع يف تطبيق العقوبات البديلة
اأ�سدر وزير العدل وال�سوؤون الإ�سالمية 

خليفة  اآل  علي  بن  خالد  ال�سيخ  والأوقاف 

قراًرا بزيادة اأعمال خدمة املجتمع للمحكوم 

مب�ساركة  وذلك  بديلة،  بعقوبات  عليهم 

القطاع اخلا�س وموؤ�س�سات املجتمع املدين، 

اإىل جانب القطاع العام. 

ومبوجب القرار اجلديد اخلا�س بجدول 

واأنواع  املجتمع  خدمة  يف  العمل  جهات 

عدد  بلغ  فقد  فيها،  متار�س  التي  الأعمال 

الطاقة  بذلك  لت�سل  نوًعا،   139 الأعمال 

ال�ستيعابية اإىل اأكرث من 920 فرًدا.

جمال  تو�سيع  اإطار  يف  ذلك  وياأتي 

عليهم؛  للمحكوم  البديلة  العقوبات  تطبيق 

يف  دجمهم  واإعادة  املحكومني  تاأهيل  بهدف 

واإ�سالحية،  عقابية  اإجراءات  عرب  املجتمع 

ومبا ي�سهم يف تعزيز امل�سوؤولية املجتمعية، 

ل�سنة   )18( رقم  القانون  �سوء  يف  وذلك 

البديلة،  والتدابري  العقوبات  ب�ساأن   2017

والتدابري  العقوبات  ب�ساأن  للقانون  وطبًقا 

البديلة، فاإنه حتّدد اجلهات واأنواع الأعمال 

بقرار  البديلة  للعقوبات  املجتمع  خدمة  يف 

من وزير العدل.

نائب رئي�س احلر�س الوطني 

يف الكويت ي�ستقبل �سفري البحرين 

النعيمي ي�سهد اإحدى مراحل

 مترين القيادات امل�سرتك »درع الوطن«

اجلابر  الأحمد  م�سعل  ال�سيخ  ا�ستقبل 

الوطني  احلر�س  رئي�س  نائب  ال�سباح، 

علي  �سالح  مكتبه،  يف  الكويت  بدولة 

دولة  لدى  البحرين  مملكة  �سفري  املالكي، 

الكويت.

م�سعل  ال�سيخ  رحب  اللقاء،  وخالل 

م�سيًدا  بال�سفري،  ال�سباح  اجلابر  الأحمد 

الرا�سخة  الوطيدة  الأخوية  بالعالقات 

الكويت  ودولة  البحرين  مملكة  بني 

وم�سري  قربى  و�سائج  من  يربطهما  وما 

يف  التوفيق  كل  لل�سفري  متمنًيا  م�سرتك، 

مهام عمله.

من جانبه، نقل ال�سفري حتيات الفريق 

عي�سى  بن  حممد  ال�سيخ  �سمو  الركن  اأول 

اآل خليفة، رئي�س احلر�س الوطني مبملكة 

البحرين، اإىل ال�سيخ م�سعل الأحمد اجلابر 

بالعالقات  اعتزازه  عن  معرًبا  ال�سباح، 

مملكة  بني  تربط  التي  الوثيقة  التاريخية 

متمنًيا  ال�سقيقة،  الكويت  ودولة  البحرين 

لدولة الكويت دوام التقدم والزدهار.

�سقر  بن  ذياب  الركن  الفريق  �سهد 

اأم�س،  الأركان  هيئة  رئي�س  النعيمي 

امل�سرتك  القيادات  مترين  مراحل  اإحدى 

دفاع  قوة  تنفذه  الذي  الوطن«،  »درع 

الوطني  احلر�س  مب�ساركة  البحرين 

مناطق  خمتلف  يف  الداخلية  ووزارة 

اإىل  التمرين  ويهدف  اململكة.  حمافظات 

خمتلف  مع  امل�سبق  والإعداد  التن�سيق 

وم�ستوى  �سرعة  لتقييم  املعنية  اجلهات 

لتنفيذ  والعملياتية  القيادية  ال�ستجابة 

وحتقيق  الأزمات  مع  التعامل  اآليات 

املوؤ�س�سات  تن�سدها  التي  العوامل 

بالقدرات  الرتقاء  يف  الع�سكرية 

الظروف  خمتلف  ملواجهة  التن�سيقية 

الطارئة، ويعد التمرين من اأهم التمارين 

املتبعة  الأ�ساليب  تطوير  يف  ت�سهم  التي 

وال�ستعداد  اجلاهزية  م�ستوى  لرفع 

القتايل والإداري.

م�سيًدا بجهود اململكة ملواجهة فريو�س كورونا ومنع انت�ساره

»االأعلى االإ�سالمي« يدعو لاللتزام بالتعليمات ال�سحية
لل�سوؤون  الأعلى  املجل�س  اأ�ساد 

من  ال�سامية  بالتوجيهات  الإ�سالمية 

ح�سرة �ساحب اجلاللة امللك حمد بن 

املفدى،  البالد  اآل خليفة عاهل  عي�سى 

ملواجهة فريو�س كورونا )كوفيد 19(، 

وتوجيهات جاللته للتكفل مب�ساريف 

يف  املوجودين  البحرينيني  جميع 

الفريو�س،  هذا  مو�سوع  اإثر  اخلارج 

جاللته  يوليه  ما  اإطار  �سمن  وذلك 

يحفظ  ما  لكل  ومتابعة  حر�س  من 

واملقيمني  املواطنني  �سحة  وي�سون 

هذا  يف  مثمًنا  وكرامتهم،  و�سالمتهم 

واجلهود  احلثيثة  امل�ساعي  ال�سياق 

التي  النبيلة  والوطنية  الإن�سانية 

الأمري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  يقودها 

العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد  بن  �سلمان 

نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئي�س 

جمل�س الوزراء، بروح فريق البحرين 

فيه  ويتكامل  يتكاتف  الذي  الواحد 

موقعه وم�سوؤوليته،  من  كّل  اجلميع، 

لتخاذ ما يلزم من التدابري والإجراءات 

الحرتازية والوقائية والطبية ملواجهة 

هذا الفريو�س.

جل�سته  يف  املجل�س،  ونوه 

اأم�س  �سباح  ُعقدت  التي  العتيادية 

بن حممد  عبدالرحمن  ال�سيخ  برئا�سة 

املجل�س  رئي�س  خليفة  اآل  را�سد  بن 

مبا  الإ�سالمية،  لل�سوؤون  الأعلى 

للت�سدي  الوطني  الفريق  به  ي�سطلع 

لهذا الفريو�س من جهود خمل�سة، وما 

يتحلى به من روؤية ومهنية وم�سداقية 

اإ�سادة  حمل  البحرين  مملكة  جعلت 

اأجمع، واأعرب املجل�س  العامل  وتقدير 

عن ثقته يف قدرة البحرين على جتاوز 

يف  النجاح  وموا�سلة  التحدي  هذا 

احتواء ومنع انت�سار الفريو�س بعون 

اهلل تعاىل، وبجهود اأبنائها املخل�سني، 

�سارًعا اإىل اهلل تعاىل اأن مين على جميع 

العاجل،  بال�سفاء  القائمة  احلالت 

ويحفظ البحرين واأهلها ويدمي عليها 

وعليهم وعلى جميع امل�سلمني العافية 

والأمان، ويجنبهم الأمرا�س والأ�سقام. 

ال�سدد  هذا  يف  املجل�س  واأكد 

املخت�سة  اجلهات  مع  التعاون  اأن 

ال�سحية  بالتعليمات  واللتزام 

واجب  عنها  ال�سادرة  والتنظيمية 

�سرًعا على اجلميع، داعًيا اإىل التكافل 

والت�سامن والتعاون بني النا�س وعدم 

من  �سكل  باأي  الظرف  هذا  ا�ستغالل 

اأ�سكال ال�ستغالل؛ امتثالً لقوله تعاىل: 

لاَ  واَ التَّْقواَىٰ  واَ  ِّ اْلربرِ لاَى  عاَ ُنوا  اواَ تاَعاَ ٰواَ

اتَُّقوا  واَ انرِ  اْلُعْدواَ واَ اْلإرِْثمرِ  لاَى  عاَ ُنوا  اواَ تاَعاَ

لاَ ُتلُْقوا  واَ اَٰ املائدة: 2، وقوله تعاىل:ٰ  اهللَّ

اَ  اهللَّ اإرِنَّ  ُنوا  اأاَْح�سرِ واَ ةرِ  التَّْهلُكاَ اإرِىلاَ  يُكْم  اأاَْيدرِ برِ

نياَٰ البقرة: 195. نرِ بُّ امْلُْح�سرِ ُيحرِ

وتاأييده  دعمه  املجل�س  اأبدى  كما 

والوقائية  الحرتازية  لالإجراءات 

العربية  اململكة  اتخذتها  التي  املوؤقتة 

ال�سعودية ال�سقيقة حلماية املعتمرين 

وزوار امل�سجد النبوي ال�سريف من هذا 

الفريو�س ومنع انت�ساره؛ دفًعا لل�سرر 

ل�سحة  ومراعاًة  لالأنف�س،  وحفًظا 

اجلميع و�سالمتهم.

خططه  املجل�س  اعتمد  ذلك،  بعد 

-2021 القادمني  للعامني  وبراجمه 

2022، واطلع على تقديرات امليزانية 

التي اأعدتها الأمانة العامة لتنفيذ تلك 

ر�سالة  �سوء  يف  والربامج  اخلطط 

املجل�س واأهدافه واخت�سا�ساته.

للمجل�س  العام  الأمني  قدَّم  كما 

ا حول املناق�سات العامة التي مت  عر�سً

طرحها لتنفيذ امل�سروعات التي اأقرَّها 

املجل�س �سمن خطته لإعمار اجلوامع، 

و�سمل العر�س املوؤ�س�سات التي تقدمت 

بعرو�سها وقيمة العطاءات املفتوحة، 

وقرَّر املجل�س اإحالة املو�سوع اإىل جلنة 

وملحقاتها  اجلوامع  اإن�ساء  متابعة 

الأف�سل  واختيار  العطاءات  لتقييم 

الالزمة.  الإجراءات  واتخاذ  منها 

م�سروع  املناق�سات  تلك  �سملت  وقد 

�سرتة،  بجامع  ال�سيانة  اأعمال  تنفيذ 

للت�سميم  ال�ست�سارية  واخلدمات 

اجلوامع  اإعمار  مل�سروعات  والإ�سراف 

يف  منا�سبات  و�سالة  جامع  الآتية: 

حالة النعيم، وجامع املعامري، وجامع 

جل�سته  املجل�س  واختتم  كرزكان. 

وبحث  اللجان،  تقارير  على  بالطالع 

ب�ساأنها  واتخذ  اأعمال،  من  ي�ستجد  ما 

القرارات الالزمة.

وزير 

العدل
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فريق املتابعة يلتقي ممثلني عن 15 حملة ومكتًبا �سياحًيا.. »اجلعفرية«: 

�سرف الدفعة الأوىل من م�ساريف الإعا�سة للمواطنني يف اخلارج
�صاحب  حل�صرة  ال�صامية  امللكية  للتوجيهات  امتثالً 

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

م�صاريف  مبتابعة  اجلعفرية  الأوقاف  اإدارة  بتكليف 

اخلارج،  يف  املوجودين  البحرينيني  للمواطنني  الإعا�صة 

اإىل  امل�صتجد حلني عودتهم  اإثر مو�صوع فريو�س كورونا 

اجلهات  جميع  مع  والتوا�صل  بالتن�صيق  الوطن  اأر�س 

التن�صيقية  الجتماعات  من  عدد  الفريق  عقد  الر�صمية، 

داخل وخارج الإدارة.

اجلعفرية  الأوقاف  رئي�س  اجتمع  الإطار،  هذا  ويف 

يو�صف بن �صالح ال�صالح مع اأ�صحاب احلمالت ومكاتب 

ال�صفر مب�صاركة ممثلني عن 15 حملة، وخالل اللقاء، ثّمن 

الذي  الهتمام  تعك�س  التي  ال�صامية  التوجيهات  ال�صالح 

يوليه جاللة امللك املفدى جلميع اأبنائه وتي�صري �صوؤونهم 

بكامل  تعمل  الإدارة  اأن  موؤكًدا  اململكة،  وخارج  داخل  يف 

التنفيذ،  مو�صع  الكرمية  التوجيهات  هذه  جلعل  طاقتها 

الإدارة على توا�صل وتن�صيق كامل  ال�صدد، فاإن  ويف هذا 

مع جميع اجلهات الر�صمية لت�صهيل املهمة.

ا�صحاب  اأبداه  الذي  الكبري  بالتعاون  ال�صالح  واأ�صاد 

مع  امل�صتمر  التوا�صل  خالل  من  ال�صفر  ومكاتب  احلمالت 

الإدارة، اإذ ُعقدت اأربعة اجتماعات من قبل فريق املتابعة 

للت�صاور  العالقة؛  ذوي  من  ال�صفر  ومكاتب  احلمالت  مع 

والتن�صيق واأخذ املقرتحات واملرئيات، لإجناز هذه املهمة 

الوطنية التي تهم اجلميع.

حممود  املتابعة  فريق  رئي�س  ك�صف  جهته،  من 

ب�صرف  با�صرت  اجلعفرية  الأوقاف  اإدارة  اأن  التوبالين 

احلمالت  لأ�صحاب  الإعا�صة  م�صاريف  من  الأوىل  الدفعة 

للمواطنني هناك، والعمل جاٍر على �صرف  العون  لتقدمي 

يف  الدعم  اأوجه  جميع  لتقدمي  املالية  الدفعات  من  املزيد 

م�صروفات  اأن  مو�صًحا  لالأوقاف،  املوكلة  املهمة  اإطار 

وامل�صتلزمات  الوجبات،  )ال�صكن،  ت�صمل  الإعا�صة 

ال�صرورية كالأدوية(.

�صياحي  مكتب  تعيني  مت  اأنه  اإىل  التوبالين  واأ�صار 

للتوا�صل  لالإدارة  ممثالً  ال�صياحية(  اأنوار  )موؤ�ص�صة 

اإيران  يف  حالًيا  املوجودين  البحرينيني  امل�صافرين  مع 

لديه  املكتب  وهذا  باحلمالت،  امللتحقني  لغري  بالن�صبة 

يوجد  التي  الإيرانية  املدن  بع�س  يف  املكاتب  من  عدد 

ل�صمان  املدن؛  من  وغريها  البحرينيون  امل�صافرون  فيها 

التوا�صل مع جميع املواطنني املوجودين حالًيا.

امل�صافرين  البحرينيني  املواطنني  اأعداد  وبخ�صو�س 

املوجودين يف اإيران يف الفرتة احلالية، اأو�صح التوبالين 

اأنه بح�صب البيانات الواردة من وزارة اخلارجية ووزارة 

ال�صحة، فاإن العدد الإجمايل يفوق 1300 مواطن، والعمل 

جاٍر حل�صر اأي اأعداد اأخرى بالتن�صيق مع الوزارتني.

واأكد اأن فريق املتابعة باإدارة الأوقاف اجلعفرية اأطلق 

املوجودين  البحرينيني  للمواطنني  �صة  خم�صّ ا�صتمارة 

باخلارج؛ حل�صر اأعداد وبيانات املواطنني والبدء ب�صرف 

�س لذلك، داعًيا اجلميع اإىل التعاون يف ملء  الدعم املخ�صّ

املطلوبة. البيانات 

»ال�سحة«: تعايف 8 م�سابني بـ»كورونا«

»جتّمع الوحدة« يوؤّجل

 موؤمتره العام اخلام�س ب�سبب »كورونا«

ثماين  تعايف  ال�صحة  وزارة  اأعلنت 

حالت اإ�صافية من فريو�س كورونا )كوفيد 

اثنني  ومواطنني  مواطنات  لأربع   )19

من  واإخراجهم  �صعوديتني،  ومواطنتني 

تلقيهم  بعد  وذلك  والعالج،  العزل  مركز 

اإ�صراف  حتت  الالزمة  والرعاية  العالج 

املراكز  اأحد  يف  املتخ�ص�س  الطبي  الطاقم 

اأف�صل  وفق  والعالج،  بالعزل  اخلا�صة 

به  اأو�صت  ما  بح�صب  الدولية  املعايري 

منظمة ال�صحة العاملية، لي�صل بذلك العدد 

الإجمايل للحالت املتعافية 30 حالة حتى 

الآن يف اململكة.

اإخراج  تقرر  اأنه  الوزارة  واأو�صحت 

املختربية  الفحو�صات  اإجراء  بعد  احلالت 

موؤكدًة  الفريو�س،  من  خلوهم  من  والتاأكد 

املتعافية  احلالت  متابعة  �صتوا�صل  اأنها 

بهذا  املتخذة  الإجراءات  بح�صب  طبياً 

و�صالمة  �صحة  يحفظ  مبا  اخل�صو�س، 

اجلميع.

للمواطنني  دعوتها  الوزارة  وجددت 

وكوريا  اإيطاليا  من  القادمني  واملقيمني 

الأ�صبوعني  اجلنوبية وم�صر ولبنان خالل 

اأو   ،444 الرقم  على  الت�صال  املا�صيني 

www.  الرابط عرب  الإلكرتوين  الت�صجيل 

موعد  جلدولة   444 /moh.gov.bh
�صتعطى  التي  التعليمات  واتباع  الفح�س، 

�صرورة  مع  الطبي،  الفريق  قبل  من  لهم 

جتنب الختالط بالآخرين.

اأعلن جتمع الوحدة الوطنية تاأجيل موؤمتره العام اخلام�س اىل اأجل غري م�صمى.

واأو�صح م�صدر م�صوؤول بالتجمع اأن تاأجيل املوؤمتر العام من تاأريخه املعلن يف الرابع 

من اأبريل اىل موعد يحدد لحًقا جاء بقرار من اللجنة التنفيذية لتجمع الوحدة الوطنية؛ 

متا�صًيا مع توجيهات اجلهات ال�صحية يف البحرين مبنع التجمعات.

رئي�س  انتخاب  �صي�صهد  الأ�صا�صي،  النظام  بح�صب  اخلام�س،  العام  املوؤمتر  اأن  واأكد 

املرحلة  يف  اجلديدة  املركزية  الهيئة  واأع�صاء  رئي�س  وانتخاب  اجلديدة  للدورة  التجمع 

القادمة، موؤكًدا التزام قيادة التجمع احلالية بتطبيق النظام الأ�صا�صي وجتديد الدماء يف 

�صرايني اجلمعية؛ حتى تتمكن من حتقيق اأهدافها وروؤيتها يف املرحلة القادمة.

نفت خمالطة اأحد موظفيها مب�ساب بـ»كورونا«

»متكني« ت�ستاأنف عملها بعد تعقيم املبنى احرتازًيا

اقرتاح من الرئي�سة وعدد من النواب

تطبيق »التعليم عن ُبعد« يف اأوقات الأزمات والكوارث

تقدمت رئي�صة جمل�س النواب فوزية بنت عبداهلل زينل، 

واأحمد  البناي  وعمار  العبا�صي  حممد  النواب  من  وكل 

الأن�صاري ويو�صف زينل، باقرتاح برغبة ين�س على قيام 

احلكومة بتطبيق التعليم عن بعد يف مراحل التعليم كافة 

املرحلة  على  الرتكيز  مع  والكوارث،  الأزمات  اأوقات  يف 

الإعدادية واملرحلة الثانوية.

وجاء يف املقرتح اأنه يف اإطار ما اتخذته احلكومة من 

اإجراءات احرتازية وقائية ملكافحة فريو�س كورونا )كوفيد 

19(، بتوجيهات ومتابعة كرمية من �صاحب ال�صمو امللكي 

القائد  نائب  العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد  بن  �صلمان  الأمري 

الأعلى النائب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء، للحفاظ على 

�صحة و�صالمة املواطنني واملقيمني، ومنها تعطيل الدرا�صة 

ا�صتثمار  ولغر�س  الفرتة،  هذه  متديد  ثم  اأ�صبوعني،  ملدة 

وبهدف  الطلبة،  لتعليم  فر�صة  اأي  �صياع  وعدم  الوقت، 

ملدار�س  امللك حمد  م�صروع جاللة  من  الق�صوى  ال�صتفادة 

امل�صتقبل وما حققته من نقلة تكنولوجية ونوعية، فقد جاء 

هذا املقرتح.

واأ�صافت املذكرة الإي�صاحية »كما ميكن لوزارة الرتبية 

من خالل  الأخرى،  الدول  من جتارب  ال�صتفادة  والتعليم 

خمتلف  وعرب  املتاحة،  التقنية  الو�صائل  بكافة  ال�صتعانة 

الرئي�صة  الدرا�صية  املواد  يف  خا�صة  الإعالمية،  الو�صائل 

الأ�صا�صية، مع الرتكيز على املرحلة الإعدادية والثانوية«.

العمل  �صندوق  م�صاعي  من   انطالًقا 

مكافحة  يف  الوطنية  اجلهود  لدعم  »متكني« 

انت�صار فريو�س كورونا )كوفيد-19(، فقد قام 

�صندوق العمل باإخالء املبني كاإجراء احرتازي 

من  الر�صمي  الدوام  انتهاء  قبل  قليلة  ب�صاعات 

م�صاء يوم الثالثاء.

يف  »متكني«  العمل  �صندوق  اأكد   وقد 

اأحد  تداوله عن خمالطة  ما مت  اأن  له  ت�صريح 

كورونا  بفريو�س  م�صاب  ملري�س  موظفيها 

اأن املوظف  )كوفيد-19(، غري �صحيح، وذلك 

مل يخالط م�صاًبا ب�صكل مبا�صر، وعليه فاإنه ل 

لأعماله  ال�صندوق  مبا�صرة  على  خطر  يوجد 

ال�صلطات  تو�صيات  به  اأفادت  ما  بح�صب 

املخت�صة،  وعليه، اأعلنت »متكني« اأن املوظفني 

طبيعي  ب�صكل  املبنى  يف  العمل  �صي�صتاأنفون 

اعتباًرا من يوم غٍد الأربعاء املوافق 11 مار�س 

.2020

اإدارة  قامت  اإ�صايف،  احرتازي   وكاإجراٍء 

املبنى  التجارة وال�صناعة بتعقيم  مبنى غرفة 

ووزارة  »متكني«  مع  بالتعاون  كامل  ب�صكل 

ا على �صالمة املوظفني. ال�صحة حر�صً

باإبالغ  م�صوؤول  بدور  املوظف  قام   وقد 

قام  اآخر  ل�صخ�س  خمالطته  عن  الإدارة 

اإ�صابته  اكت�صاف  مبخالطة �صخ�س م�صاب مت 

اإجراءات  البت يف  اإثرها  اليوم، والتي مت على 

التعقيم الحرتازية ل�صمان �صالمة اجلميع.

مع  ان�صجاًما  اأنه  »متكني«  نوهت   وقد 

من  ال�صتفادة  اإجراءات  ت�صهيل  يف  اأهدافها 

فر�س  �صمان  لعمالئها  ميكن  فاإنه  براجمها، 

التوا�صل امل�صتمر لال�صتفادة من براجمها، وذلك 

الطلب  وا�صتمارة  اللكرتونية  البوابة  عرب 

املُب�صطة جلميع برامج دعم املوؤ�ص�صات والأفراد، 

عن  اللكرتوين  الدفع  اآلية  تد�صني  عن  ف�صالً 

�صبكة  مع  بال�صراكة  »فواتيــر«  نظــام  طريق 

للمعامالت  الوطنية  الإلكرتونيــة  البحرين 

املالية »بنفت«.

»طريان اخلليج«: ل ر�سوم

 اإ�سافية على تغيري احلجوزات

اأطلقت طريان اخلليج، الناقلة الوطنية ململكة البحرين، 

ظاهرة  ظل  ال�صفر يف  مرونة  لعمالئها  تتيح  التي  حملتها 

حركة  على  العاملي  وتاأثريها  احلالية  »كورونا«  فريو�س 

النقل اجلوي.

وقالت ال�صركة يف بيان اإنه مبوجب هذه احلملة، يحق 

للم�صافرين الذين لديهم حجوزات �صادرة يف العام اجلاري 

2020، واحلجوزات اجلديدة ال�صادرة بتاريخ 10 مار�س 

على  املحدودة  غري  التغيريات  اإجراء  مار�س،   31 وحتى 

تواريخ �صفرهم دون دفع اأي ر�صوم تغيري.

واأو�صح البيان اأن الناقلة الوطنية مّددت كذلك ع�صوية 

اختالف  على  فالير(،  )فالكون  للولء  برناجمها  اأع�صاء 

عدم  عن  النظر  بغ�ّس  القادمة،  الثالثة  لالأ�صهر  فئاتها 

ا�صتكمالهم للعدد املحّدد من الرحالت اأو الأميال املقطوعة.
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بعد ا�ستكمالهم مدة 14 يوًما والتاأكد من �سالمتهم 

»ال�سحة«: خروج 47 حالة من احلجر ال�سحي االحرتازي

ال دوام للقادمني من 4 دول والبقاء يف منازلهم اأ�سبوعني.. »اخلدمة املدنية«:

ا�ستمرار وقـــف »الــبــ�ســـمـــة« حــتـــى اإ�ســعـــار اآخــــر

موؤكدة عدم ارتباط االأمر بفريو�س »كورونا«.. »الرتبية والتعليم«:

انتهاء الف�سل يف املدار�س املتبعة للنظامني الهندي والباك�ستاين

وزير الرتبية: 45 فريَق عمل الإعداد درو�س اإلكرتونية

»الغرفة« تعلن تعليق بع�س اأن�سطتها حتى اإ�سعار اآخر

حالة   47 خروج  ال�صحة  وزارة  اأعلنت 

من احلجر ال�صحي الحرتازي بعد ا�صتكمالهم 

يوًما،   14 ملدة  لهم  الالزمة  احلجر  لفرتة 

للتاأكد  املختربية  الفحو�صات  جميع  واإجراء 

كورونا  فريو�س  من  وخلّوهم  �صالمتهم  من 

احلجر  من  خروجهم  قبل   )19 )كوفيد 

الحرتازي، لي�صل بذلك عدد الذين خرجوا من 

ا بعد خروج  احلجر ال�صحي اإىل 115 �صخ�صً

ا يف وقت �صابق. 68 �صخ�صً

مت  التي  احلالت  اأن  الوزارة  واأفادت 

هي  الحرتازي  ال�صحي  احلجر  من  اإخراجها 

واإندوني�صيتني،  لـ15 مواطًنا، و30 مواطنة، 

يف  املوجودة  احلالت  جميع  اأن  مو�صحة 

مراكز احلجر ال�صحي الحرتازي تتم متابعتها 

طبي  طاقم  اإ�صراف  حتت  م�صتمرة  ب�صورة 

متخ�ص�س، وتقدمي الرعاية الالزمة لها للتاأكد 

و�صحة  �صحتها  على  حفاًظا  �صالمتها،  من 

اجلميع.

على  حر�صها  ال�صحة  وزارة  واأكدت 

والتدابري  الحرتازية  الإجراءات  جميع  تنفيذ 

الوقائية يف مراكز احلجر ال�صحي الحرتازية، 

بها  اأو�صت  التي  الدولية  املعايري  بح�صب 

تطبيق  ومتابعة  العاملية،  ال�صحة  منظمة 

انت�صار  ملكافحة  املتبعة  الإجراءات  جميع 

الفريو�س يف اململكة مبا يحفظ �صحة و�صالمة 

اجلميع.

للمواطنني  دعوتها  الوزارة  وجّددت 

وكوريا  اإيطاليا  من  القادمني  واملقيمني 

الأ�صبوعني  خالل  ولبنان،  وم�صر  اجلنوبية 

البقاء يف مقر �صكنهم يف غرفة  اإىل  املا�صيني، 

منف�صلة ملدة 14 يوًما، �صمن اإجراءات العزل 

ال�صحة  وزارة  مبوقع  والت�صجيل  املنزيل، 

الرابط  خالل  من  الفح�س  موعد  جلدولة 

الت�صال  اأو   ،444 /www.moh.gov.bh
على الرقم 444 جلدولة موعد الفح�س لهم، 

قبل  من  لهم  �صُتعطى  التي  التعليمات  واتباع 

الختالط  جتّنب  �صرورة  مع  الطبي،  الفريق 

بالآخرين لتجّنب ن�صرهم للفريو�س لعائالتهم 

وللمجتمع يف حال اإ�صابتهم به.

�صارة جنيب:

اأم�س  املدنية  اخلدمة  ديوان  اأ�صدر 

اإجراءات  ا�صتكمال  ب�صاأن  جديدة  توجيهات 

لوقف  اأ�صارت  كورونا،  فريو�س  من  الوقاية 

والن�صراف  للح�صور  الب�صمة  بنظام  العمل 

حتى اإ�صعار اآخر.

ال�صابع  يف  اأ�صدر  قد  الديوان  وكان 

بوقف  تعميًما  املا�صي  فرباير  من  والع�صرين 

العمل بنظام الب�صمة ملدة اأ�صبوعني فقط.

اأم�س  اجلديد  تعميمه  يف  الديوان  ودعا 

القادمني  احلكومية  باجلهات  املوظفني  جميع 

ولبنان  وم�صر  اجلنوبية  وكوريا  اإيطاليا  من 

مقر  يف  للبقاء  املا�صيني  الأ�صبوعني  خالل 

�صكنهم يف غرفة منف�صلة ملدة 14 يوًما.

اأنه  توجيهاته  يف  اأّكد  قد  الديوان  وكان 

العمل  وقف  احلكومية  اجلهات  على  يتعني 

ملدة  والن�صراف  للح�صور  الب�صمة  بنظام 

اإدارة  قيام  مع  احرتازي  كاإجراء  اأ�صبوعني 

للتوقيع  �صجالت  بتوفري  الب�صرية  املوارد 

للح�صور  اإثباتاً  املوظفني  قبل  من  يدوًيا  عليه 

والن�صراف واخلروج اأثناء الدوام الر�صمي اأو 

تفعيل نظام البطاقة اإن اأمكن.

كما ينبغي على اجلهات احلكومية توجيه 

املوظفني والأفراد الذين تظهر عليهم عالمات اأو 

اأعرا�س ت�صري اإىل احتمال الإ�صابة بالفريو�س 

وفًقا  الوقائية  الحتياطات  لتخاذ  امل�صتجد، 

هذه  مع  للتعامل  ال�صحة  وزارة  ملتطلبات 

يف  امل�صتبه  الأفراد  خمالطة  وعدم  احلالت، 

)كوفيد-19(  كورونا  بفريو�س  اإ�صابتهم 

وزارة  من  امل�صاعدة  وطلب  لالآخرين 

 ،)444( الرقم  على  والتوا�صل  ال�صحة 

اأو  تعر�س  اأنه  يعتقد  الذي  املوظف  وعلى 

كورونا  بفريو�س  م�صاب  �صخ�س  خالط 

باجلهة  والت�صال  �صكنه  مقر  يف  البقاء 

املخت�صة لتقدمي الرعاية ال�صحية الالزمة، 

اإحدى  من  قادًما  كان  اإذا  عما  والإف�صاح 

اأو  كورونا  بفريو�س  امل�صابة  البلدان 

والتوا�صل  اإليها  امل�صافرين  باأحد  خمالًطا 

ينبغي  كما  املخت�صة،  الطبية  اجلهة  مع 

اأعرا�س  ظهرت  اإذا  املوظفني  جميع  على 

اأفراد  اأحد  على  كورونا  فريو�س  مر�س 

الأ�صرة اأو الأقارب توجيههم للذهاب اإىل اجلهة 

الطبية للح�صول على الرعاية الطبية الوقائية 

يف مرحلة مبكرة.

قالت وزارة الرتبية والتعليم اإنه تعقيًبا على ما ن�صر 

واحت�صاب  الدرا�صي  للعام  اأجنبية  مدار�س  اإنهاء  ب�صاأن 

ل  الأمر  باأن  توؤكد  الوزارة  فاإن  املا�صي،  الف�صل  درجات 

يتعلق بفريو�س كورونا بل بالنظام التي تتبعه املدار�س.

واأفادت اإدارة العالقات العامة والإعالم بوزارة الرتبية 

فقد  اخلا�س،  التعليم  اإدارة  مراجعة  وبعد  اأنه  والتعليم، 

تبنّي اأن الأمر يتعلق بعدد من املدار�س اخلا�صة التي تتبع 

النظام الهندي اأو النظام الباك�صتاين والتي ينتهي الف�صل 

الأمر  الدرا�صي احلايل فيها خالل �صهر مار�س، ول يتعلق 

بالإجازة ال�صتثنائية احلالية.

قام وزير الرتبية والتعليم ماجد بن علي النعيمي بزيارة 

اإىل فرق العمل التي �صكلتها الوزارة لتعزيز بوابتها التعليمية 

الإلكرتونية وتغذيتها بالدرو�س والإثراءات النموذجية التي 

ي�صتفيد منها الأبناء الطلبة بجميع مراحلهم الدرا�صية خالل 

فرتة تعليق الدرا�صة، واأ�صاد الوزير باجلهود الكبرية للعاملني 

يف هذه الفرق البالغ عددها 45 فريًقا مق�صمًة بح�صب املواد 

الدرا�صية للمراحل التعليمية املختلفة، والتي تعمل باإ�صراف 

قطاع املناهج والإ�صراف الرتبوي، وت�صم خمت�صني من العديد 

تتجاوز  طويلة  ل�صاعات  عملها  وميتد  الوزارة،  اإدارات  من 

الفرق قد  اأن ت�صكيل هذه  الوزير  الر�صمي. واأكد  الدوام  فرتة 

جاء بهدف ا�صتمرار تقدمي اخلدمة التعليمية لالأبناء الطلبة، 

الخت�صار  الراهنة، مع مراعاة  ال�صتثنائية  الظروف  يف ظل 

الدقيق واملدرو�س للمناهج، مبا يركز على الكفايات الأ�صا�صية 

الواجب على الطلبة الإملام بها خالل الف�صل الدرا�صي احلايل، 

م�صرًيا اإىل اأن الوزارة قد عممت على املدار�س ب�صرورة تعزيز 

بال�صتفادة  التعليمية  البوابة  عرب  التعلّم  فر�س  وزيادة 

اإعدادها  يتم  التي  املوجودة، وكذلك  والإثراءات  الدرو�س  من 

حالًيا، اإ�صافًة على توجيه املعلمني اإىل تقدمي ال�صروح للطلبة 

والتوا�صل معهم عرب الأن�صطة والتطبيقات وحلقات النقا�س 

الرقمية كاملعتاد.

يف ظل الجراءات التي تتخذها غرفة جتارة و�صناعة 

)كوفيد  كورونا  فريو�س  انت�صار  من  للوقاية  البحرين 

الوطني  للفريق  احلثيثة  امل�صاعي  مع  ومتا�صًيا  19(؛ 

اأمن  على  احلفاظ  اإىل  الرامية  املكافحة  بعمليات  املكلف 

اأم�س  الغرفة  اأخلت  واملقيمني،  املواطنني  و�صحة و�صالمة 

جميع طوابقها من املوظفني للقيام بتعقيم املبنى بالكامل؛ 

ا على �صالمة املراجعني من اأع�صائها الكرام. حر�صً

واأو�صحت يف بيان لها »اأن القرار ياأتي يف اإطار اجلهود 

الوطنية التي تتخذها البحرين؛ للحد من انت�صار فريو�س 

م�صرية  اململكة«،  يف  ال�صحي  الأمن  على  حفاظا  كورونا 

�صريعة  وقائية  اإجراءات  اتخذت  ذلك  �صوء  يف  اأنها  اإىل 

حتت  ومراجعيها  موظفيها  وتاأمني  الفريو�س  ملواجهة 

اإ�صراف فريق فني متخ�ص�س، عمل منذ اللحظة الأويل من 

تف�صي الفريو�س على و�صع اخلطط الوقائية، »منها تنظيم 

عمل املوظفني، وتعليق العمل بالب�صمة اليدوية، بالإ�صافة 

العاملني  على  وتوزيعها  والكمامات  املعقمات  توفري  اإىل 

�صري  �صمان  على  حر�صها  الغرفة  واأكدت  واملراجعني«. 

مبنتهى  املختلفة  لإدارتها  والت�صغيلية  الإدارية  العمليات 

ال�صحية  بالظروف  تتاأثر  اأن  ودون  وال�صال�صة،  الكفاءة 

عن  معلنة  عامليا،  كورونا  فريو�س  تف�صي  جراء  الطارئة 

تعليق بع�س، الأن�صطة والفعاليات التي تت�صمن جتمعات 

كبرية حتى اإ�صعار اخر. 

عيادة �سهرية للعيون تغلق اأبوابها اأ�سبوعني ب�سبب »الكورونا«

م�صطفى ال�صاخوري:

الفحو�صات  اأن  للعيون  اأعلنت عيادة خا�صة معروفة 

كورونا  بفريو�س  مراجعيها  اأحد  اإ�صابة  اأثبتت  الطبية 

امل�صتجد، اإذ زار املركز بتاريخ 5 مار�س اجلاري.

جلميع  الحرتازي  باحلجر  �صيقوم  اأنه  املركز  واأكد 

موظفيه ملدة اأ�صبوعني؛ وذلك يف اإجراء وقائي من الفريو�س 

وحماية ملوظفيه والزائرين.

ون�صر ح�صاب املركز اخلا�س على »اإن�صتغرام« مالحظة 

ملوظفيه  ال�صحي  باحلجر  قيامه  فيها  يوؤكد  ملراجعيه، 

احرتازًيا، ما يعني اإغالق املركز خالل هذه الفرتة.

اجلدير بالذكر اأن وزارة ال�صحة اأغلقت يف وقت �صابق 

�صخ�صني  زيارة  ب�صبب  وذلك  �صند؛  مبنطقة  املقاهي  اأحد 

م�صابني بـ»كورونا« اإىل املكان.

التي  الفريو�صات  من  امل�صتجد«  »كورونا  وفريو�س 

تنتقل من �صخ�س لآخر عرب املالم�صة املبا�صرة اأو ال�صعال، 

امل�صابني  اأحد  مل�صها  التي  العامة  الأ�صطح  مالم�صة  كذلك 

بالفريو�س، ما يعني �صرورة اأخذ اأق�صى درجات الحتياط 

والحرتاز واحلذر وقاية من انت�صار املر�س.

اإخ�ساعهم فور و�سولهم للفحو�سات املختربية.. »ال�سحة«: 

و�سول اأول دفعة مواطنني قادمني من اإيران

املواطنني  اإجالء  املواطنني، �صمن خطة  دفعة من  اأول  ال�صحة و�صول  اأعلنت وزارة 

البحرينيني من اإيران اأم�س الثالثاء باأمان، ووفق اإجراءات احرتازية حمكمة، مبا ي�صمن 

�صالمتهم و�صالمة املواطنني واملقيمني يف مملكة البحرين على منت طائرة موؤجرة من وزارة 

ال�صحة لإجالء املواطنني، منوهة باأنه مت اإخ�صاعهم فور و�صولهم للفحو�صات املختربية 

اإ�صراف طاقم طبي متخ�ص�س، وبناًء على نتائجها مت نقلهم لإحدى مراكز احلجر  حتت 

ال�صحي الحرتازي اأو مراكز العزل والعالج، وفًقا لالإر�صادات وللمعايري املعتمدة من قبل 

منظمة ال�صحة العاملية.

واأ�صافت الوزارة اأن العمل م�صتمر بالتن�صيق مع اجلهات ذات العالقة لإجالء الدفعات 

الطبية  الكوادر  وا�صتعداد  جاهزية  موؤكدًة  الإجالء،  خطة  يف  له  املقرر  ح�صب  الأخرى 

وحر�صها على توفري اأق�صى درجات الكفاءة يف اخلدمة ال�صحية والعالجية املقدمة جلميع 

القادمني من اإيران.

»اخلارجية« تدعو اإىل عدم ال�سفر

 يف هـذه الفتـرة اإال لل�سـرورة الق�سـوى

الوزراء،  لتوجيهات جمل�س  تنفيًذا 

دعت وزارة اخلارجية جميع املواطنني 

اإل  الفرتة  هذه  يف  ال�صفر  عدم  اإىل 

لتف�صي  نظًرا  الق�صوى؛  لل�صرورة 

فريو�س كورونا )كوفيد 19( يف عدد 

�صالمتهم  ل�صمان  وذلك  الدول؛  من 

وحفاًظا على �صحتهم، موؤكدة �صرورة 

اتباع الن�صائح والإر�صادات عند احلاجة 

دعت  ال�صتف�صار،  من  ملزيد  ال�صفر.  اإىل 

املتابعة  مبكتب  الت�صال  اإىل  الوزارة 

الرقم  على  وذلك  اخلارجية،  بوزارة 

.)97317227555+(
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ال�شورى  جمل�شي  �شوؤون  وزي��ر  ق��ال 

خلًطا  هناك  اإن  البوعينني  غامن  والنواب 

ال�شماح  باقرتاح  املتعلقة  امل��داخ��ات  يف 

اخل��ارج  يف  ال��دار���ش��ني  ال��ط��ب  خلريجي 

االمتياز«  »�شنة  التدريبي  الربنامج  باجتياز 

املوؤ�ش�شات  اأو  الطبي  ال�شلمانية  جممع  يف 

كان معموالً  كما  االأخرى  ال�شحية احلكومية 

اأن توجيهات ويل  اإىل  ال�شابق، م�شرًيا  به يف 

الطلبة  بو�شع  يتعلق  فيما  وا�شحة  العهد 

اتخاذ  اإذ �شيتم  ال�شني حتديًدا،  الدار�شني يف 

امليزانية  وتخ�شي�ص  الازمة،  االإج��راءات 

املذكور  للمقرتح  بالن�شبة  اأما  لذلك،  الازمة 

ب�شاأنه. والرد  احلكومة  اإىل  اإحالته  ف�شتتم 

»رد  ال�شالح:  مم��دوح  النائب  وق��ال 

نحن  عليه.  ونثني  اإيجابي  ال�شحة  وزارة 

لكن  احلكومة،  على  ال�شغوطات  ن��درك 

ب�شرعة؛  فيها  النظر  يجب  مقرتحات  هناك 

للطلبة  بالن�شبة  ا�ص  ح�شَّ الوقت  عامل  الأن 

عام، وطلبة  ب�شكل  باخلارج  يدر�شون  الذين 

اآل  غازي  النائب  واأكد  حتديًدا«،  االمتياز 

من  مهمة  �شريحة  يهم  املقرتح  اأن  رحمة 

البحرين،  خارج  يدر�شون  الذين  الطلبة 

على  والتعرف  اال�شت�شاريني  خمالطة  واأن 

اإيجابي،  اأمر  البحرين  ال�شائعة يف  االأمرا�ص 

على  امل�شروفات  تقليل  يف  �شي�شهم  اأنه  كما 

حممود  النائب  قال  فيما  االأم��ور،  اأولياء 

ت�شامن  لوقفة  بحاجة  »اإننا  البحراين: 

يف  يدر�شون  الذين  الطلبة  اأبنائنا  مع 

»هناك  البناي  عمار  النائب  ليوؤكد  ال�شني«، 

ال�شائدة  االأمرا�ص  طبيعة  ب�شاأن  اختاف 

وال��دول  البحرين  مملكة  م�شت�شفيات  يف 

االأخرى«.
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النواب يرفع 9 اقرتاحات برغبة للحكومة وتعديل اأحكام »املرافعات«

ال اإلغاء للف�شل الدرا�شي الثاين ومناق�شة مقرتَحني من اأ�شل 20 ب�شاأن »كورونا«

�شارة جنيب:

رف�ص اأع�شاء جمل�ص النواب، خال اجلل�شة التي ُعقدت �شباح اأم�ص 

اإلغاء الف�شل الدرا�شي الثاين واعتماد نتائج الف�شل  »الثاثاء«، مقرتح 

الدرا�شي االأول، وذلك بعد اأن �شوَّت 18 نائًبا �شد املقرتح، مقابل 16 

توا باملوافقة عليه. �شوَّ

ورفع اأع�شاء جمل�ص النواب 20 مقرتًحا م�شتعجاً مرتبطة بانت�شار 

فريو�ص كورونا يف البحرين، اإال اأن رئي�ص املجل�ص فوزية زينل رفعت 

اجلل�شة بعد ا�شرتاحة ال�شاة، وبالتايل متت مناق�شة 2 من املقرتحات 

فقط.

اإىل  اأ�شل 10 اقرتاحات برغبة  ومرَّر املجل�ص خال اجلل�شة 9 من 

احلكومة، منها االقرتاح ب�شاأن تثبيت موظفي العقود املوؤقتة يف الوزارات 

اإن  اإذ قال النائب با�شم املالكي ب�شاأنه  والهيئات احلكومية خال �شنة، 

فرتات  اأن  كما  الوظيفي،  االأمان  انعدام  من  يعانون  املوؤقتني  »املوظفني 

عبداهلل  النائب  اأكد  فيما  االجتماعية«،  التاأمينات  يف  ال حتت�شب  عملهم 

النائب  املوؤقتة، ودعا  العقود  العمل عدم قبول  اأن على وزارة  الذوادي 

عبدالرزاق حطاب اإىل درا�شة اأو�شاع املوظفني املوؤقتني، وت�شكينهم مبا 

�شاتهم واالعتمادات املالية. يتنا�شب مع تخ�شّ

ووافق االأع�شاء على مقرتح النائب الثاين لرئي�ص جمل�ص النواب 

والغاز  الدخان  اإطفاء احلريق وكا�شف  اأجهزة  ب�شاأن و�شع  زايد  علي 

اأو�شح  اإذ  ذلك،  على  احلالية  البيوت  اأ�شحاب  وت�شجيع  البيوت  يف 

االأرواح  �شامة  على  واحلفاظ  احلوادث  تدارك  هو  منه  الهدف  اأن 

االإعام  مقرَّرات  اإدخال  اقرتاح  على  املوافقة  متت  كما  واملمتلكات، 

االت�شال. وتكنولوجيا 

ب�شاأن  النواب  جل�شة  خال  جدل  دار 

ي�شتجد  )ما  بند  اأُدرجت يف  التي  املقرتحات 

بفريو�ص  اأغلبها  يرتبط  والتي  اأعمال(،  من 

اأن  اإىل  اأ�شار وزير املجل�شني  »كورونا«، وقد 

هناك مقرتحات مكرَّرة واأخرى متعار�شة.

ووافق املجل�ص على مقرتح دعم التجار 

نظًرا لاآثار ال�شلبية املرتتبة على الفريو�ص، 

بخف�ص  ترتبط  اأ�شهر   6 ملدة  تدابري  واأخذ 

الكهرباء،  تعرفة  وتعديل  البلدية،  الر�شوم 

وجتميد ر�شوم االأن�شطة التجارية، وغريها.

واأو�شح النائب حممد العبا�شي اأن مقرتح 

االإلكرتوين ال يتعار�ص مع  التعليم  ت�شجيع 

اإلغاء الف�شل الدرا�شي الثاين، اإذ يجب اتخاذ 

املنا�شبة  االآليات  لتفعيل  الازمة  التدابري 

للتعليم االإلكرتوين، ولي�ص املطلوب تطبيقها 

فوًرا.

وزارة  اأن  »املفارقة  العبا�شي:  وقال 

ال�شهادات اجلامعية  ترف�ص معادلة  الرتبية 

عن  التعليم  تعتمد  جامعات  عن  ال�شادرة 

ُبعد، اإًذا كيف تطلب تطبيق ذلك يف املدار�ص 

من دون تهيئة وا�شتعداد م�شبق؟!«.

»من  عبداالأمري:  زينب  النائب  وقالت 

ال�شحي  الو�شع  على  ال�شيطرة  ال�شعب 

البوابة  على  �شغط  وهناك  باملدار�ص، 

عن  عاجزون  االأمور  واأولياء  التعليمية، 

نف�شية  حالة  ويعي�شون  اأبنائهم،  تدري�ص 

اأكرث  لديها  العوائل  من  والعديد  وع�شبية، 

يحقق  ال  ُبعد  عن  التعليم  اأن  كما  طفل،  من 

النائب  طالب  فيما  الفر�ص«،  تكافوؤ  مبداأ 

االإجراءات  الوزارة  تتخذ  باأن  ال�شلوم  اأحمد 

الازمة ال�شتكمال املناهج وتغطية الكفايات 

ي�شتمر  فرمبا  القادمة،  ال�شنة  يف  املطلوبة 

اأبريل، وبالتايل  فريو�ص كورونا حتى �شهر 

يجب الوقف الكلي للدرا�شة، واأن تتخذ اإدارة 

النائب  لي�شيف  الازمة،  االإجراءات  املناهج 

ال�شحة  لكن  مهم،  »التعليم  الكوهجي:  حمد 

اأهم. اأغلب اأولياء االأمور غري موؤهلني للتعامل 

من  العديد  وهناك  االإلكرتوين،  التعليم  مع 

التحديات وال�شعوبات«.

جدل ب�شاأن مقرتحات »كورونا«.. واملوافقة على دعم التجار

العبا�شي ي�شتغرب رد »اخلدمة املدنية«.. والبوعينني: »الهيكلة« مل ُت�شتكمل

قال النائب اأحمد ال�شلوم اإن جواب احلكومة ب�شاأن االإجراءات التي اتخذت ب�شاأن 

الرد  اأن  كما  كافًيا،  ولي�ص  وا�شح  غري  احلكومية  باجلهات  الوظائف  هيكلة  اإعادة 

اإن�شائي وال يت�شمَّن اأرقاًما اأو حقائق.

الرد  البوعينني عن  ال�شورى والنواب غامن  اعتذر وزير �شئون جمل�شي  بدوره، 

اأن احلكومة ما  اإىل  املقت�شب ب�شبب عدم توافر املعلومة يف الوقت احلا�شر، م�شرًيا 

النهائية مل  ال�شورة  اإن  اإذ  احلكومية،  الهياكل  ودرا�شة  االإجراءات  مرحلة  زالت يف 

ُتكتمل حتى االآن، و»�شنزّودك باملعلومة فور توافرها«.

النائب حممد العبا�شي: »اأ�شجل ا�شتغرابي من رد ديوان  يف �شياق مت�شل، قال 

اخلدمة املدنية بعدم اخت�شا�شه بالرد على ال�شوؤال املتعلق بنتائج التقييم ال�شنوي 

وقد  واملديرون،  امل�شاعدون  والوكاء  الوكاء  وهم  العليا،  الوظائف  �شاغلي  الأداء 

التقييم  خف�ص  مقابل  احلكومة،  يف  م�شوؤولني  تقييم  عدم  ب�شاأن  معلومات  وردت 

ال�شنوي للمعلمني، ونتمنى اأن يرد الوزير ب�شاأن ال�شوؤال ليقدم املجل�ص مقرتحات يف 

هذا اجلانب يف �شوء املعلومات«.

ة لت�شحيح اأو�شاع »طلبة ال�شني« خلط مبقرتح »�شنة االمتياز« وميزانية خا�شَّ

رون الع�شريي: ردُّ الكهرباء »متناق�ض« والتجار مت�شرِّ

اقرتاح قيام احلكومة  باملوافقة على  النواب  اأع�شاء جمل�ص  ت  �شوَّ

املوؤ�ش�شات  اأ�شحاب  البحرينيني  التجار  ل�شغار  واملاء  الكهرباء  بدعم 

ب�شاأنه  الع�شريي  ه�شام  النائب  اأو�شح  والذي  واملتو�شطة،  ال�شغرية 

من  العديد  الإغاق  اأ�شا�شي  �شبب  الكهرباء  تكلفة  ارتفاع  اأن  تبنيَّ  اأنه 

املوؤ�ش�شات، ويجب تهيئة املناخ اجلاذب لا�شتثمار، خا�شة اأن اأ�شحاب 

املوؤ�ش�شات ال�شغرية واملتو�شطة ميثلون %80.

وقال اإن رد احلكومة متناق�ص، وين�صُّ على اأن املقرتح متحقق على 

ا�شتهاك  زيادة  اإىل  �شتوؤدي  للمقرتح  اال�شتجابة  اأن  اإال  الواقع،  اأر�ص 

والتجار  م�شكلة  هناك  اأن  والواقع  املربِّرات،  من  وغريها  الكهرباء 

اآالف  الرد وا�شح، وهناك 5  اأن  ليوؤكد ممثل احلكومة بدوره  يعانون، 

وحدة مدعومة، واأن زيادة الدعم �شتوؤدي اإىل ما متت االإ�شارة اإليه يف 

الرد.

مركز �شبـابــي فــــي ع�شكر.. 

�شة لـ»مدر�شة«  واأر�ض احلجيات خم�شَّ

دور رعاية لذوي 

االإعـــاقـــة ومـركـــز �شـــامــــل للــتـــــوحــــد

وزير االإ�شكان: خطة

 للـتــو�شـّع فـــي اخلــدمــات التمـويلــيـة

تعديل اأحكام قانون

 الـمــرافــعـات املــدنــيــة والـــتــجــاريــة

جمل�ص  لرئي�ص  الثاين  النائب  تقدم 

يتعلق  ب��اق��رتاح  زاي��د  علي  ال��ن��واب 

احلجيات  يف  اأر���ص  قطعة  بتحويل 

�شبابي  مركز  الإن�شاء  ال�شرقي  بالرفاع 

مدير  قالت  جانبها،  من  اجلن�شني.  لكا 

ب��وزارة  وامل�شاريع  التخطيط  اإدارة 

اإن  مفيز  �شيخة  والتعليم  الرتبية 

الإن�شاء  �شة  خم�شَّ املذكورة  »االأر���ص 

على  ال��وزارة  وتعمل  للبنات،  مدر�شة 

توفري االعتمادات املالية املطلوبة للبدء 

باالإن�شاء«.

بدوره، قال النائب اأحمد االأن�شاري 

م�شكلة  �شيفاقم  مدر�شة  اإن�شاء  اإن 

النائب عبداهلل  اقرتح  االزدحامات، فيما 

من  للمزيد  التقرير  �شحب  الدو�شري 

باملوافقة  املجل�ص  فيما �شوَّت  الدرا�شة، 

حتويل  ب�شاأن  برغبة  االق��رتاح  على 

ملعب ع�شكر اإىل مركز �شبابي منوذجي.

ت اأع�شاء جمل�ص النواب باملوافقة على االقرتاح برغبة ب�شاأن اإن�شاء مراكز  �شوَّ

ال�شرورية من  للحاالت  اإيواء  االإعاقة، ودور  لذوي  رعاية  تاأهيل ودور  ومعاهد 

�ص موؤهل من  ذوي االإعاقة، وعلى مقرتح اآخر ب�شاأن اإن�شاء مركز حكومي متخ�شِّ

الناحية الفنية والب�شرية ومزّود بجميع التجهيزات املطلوبة لتاأهيل ذوي االإعاقة 

والتوحد، واأكدت النائب كلثم احلايكي يف هذا ال�شياق غياب وجود مركز من هذا 

النوع، واأن هذه الفئة مهملة يف املجتمع، كما اأن املبلغ الذي متنحه وزارة التنمية 

غري كاٍف ل�شداد ر�شوم املراكز اخلا�شة.

مدن،   5 بناء  على  حر�شت  »احلكومة  اإن  احلمر  با�شم  االإ�شكان  وزير  قال 

اأعداد  الطبيعية يف  الزيادة  ظل  وذلك يف  الطلبات،  ال�شتيعاب  التنفيذ  قيد  وهي 

ال�شكان، كما اأن هناك العديد من اخلدمات االإ�شكانية التي تقدمها الوزارة، وجتدر 

االإ�شارة اإىل اأن اأعداد امل�شتفيدين من برنامج مزايا يبلغ االآالف، ونتوقع زيادة عدد 

امل�شتفيدين منه، ونحن ندر�ص التو�ّشع يف اخلدمات التمويلية وت�شهيل ح�شول 

املواطن عليها«.

قانون  اأحكام  بع�ص  تعديل  على  باملوافقة  النواب  جمل�ص  اأع�شاء  ت  �شوَّ

املرافعات املدنية والتجارية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )12( ل�شنة 1971. 

بن  خالد  ال�شيخ  واالأوقاف  االإ�شامية  وال�شوؤون  العدل  وزير  اأكد  ذلك،  وحول 

املجل�ص  موافقة  دون  من  اللوائح  اإ�شدار  للوزير  ميكن  ال  اأنه  خليفة  اآل  علي 

االأعلى للق�شاء، م�شرًيا اإىل اأن التنظيم االإلكرتوين يتطلب مّد نطاق التعامل، وقد 

الر�شمية. التجارية و�شُتن�شر يف اجلريدة  الدعاوى  اإ�شدار الئحة  مت 
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باإ�شراف: يا�شمني �شاهني

�شكًرا على تعقيم املدار�س خالل »فرتة التعليق«

يواجه العامل باأجمعه خطر انت�شار فريو�س كورونا 

امل�شتجد الذي اأ�شاب عدًدا من الب�شر وقد اأتعب الكثري من 

النا�س نف�شًيا، والذي قد �شّماه البع�س بالفريو�س القاتل، 

مع اأنه ل ي�شّنف بذلك املفهوم الذي يتداوله الكثري.

ولكن البحرين مازالت ت�شتمر يف حمالتها التوعوية 

من اأجل حماية هذا البلد العزيز والت�شدي من انت�شاره، 

�شعب  نحن  تعّودنا  كما  و�شالم  باأمن  اجلميع  وليعي�س 

البحرين.

احلكومة تبذل املجهود من اأجل حماية ال�شعب باأكمله، 

وال�شعب ميد يديه بكل حلظة للعون وال�شتجابة، ون�شهد 

جميعنا على ذلك، ولكن من الواجب علينا كمواطنني اأن 

للم�شاركة  -اإن وجدت-  الأفكار  تقدمي جميع  ن�شتمر يف 

يف م�شرية التوعية.

برئا�شة  التن�شيقية  اللجنة  توجيهات  على  بناًء 

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

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

لطلبة  الدرا�شة  تعليق  متديد  اللجنة  قّررت  الوزراء، 

وريا�س  واحلكومية  اخلا�شة  املدار�س  بجميع  البحرين 

مار�س؛ وذلك  تاريخ 29  العايل حتى  والتعليم  الأطفال 

حفاًظا على �شالمة الطلبة حلمايتهم من اأي �شيء حولهم.

ونتقدم بال�شكر اجلزيل اىل وزارة الرتبية والتعليم؛ 

والذي  باملدار�س،  واملرافق  ال�شفوف  جميع  تعقيم  على 

املوىل  �شائلني  اأكرث،  البحرين  طلبة  حماية  اإىل  ي�شعى 

الر�شيدة  قيادتنا  بظل  الطيبة  الأر�س  هذه  يحفظ  اأن 

واحلكيمة من كل �شوء ومن كل �شر.

عبدالرحمن جليل ال�شيخ

اإجراءات احرتازية تطّبقها مملكة البحرين للحد من انت�شار »الكورونا«

هو  الأيام  هذه  وال�شغري، يف  الكبري  العامة؛  حديث 

مر�س الكورونا، و�شط خماوف عاملية من انت�شار مر�س 

فريو�س الكورونا املنت�شر حديثا يف عدد من دول العامل، 

ابتداء بال�شني ومرورا باإيران وانت�شاره يف دول عدة، اإذ 

اتخذت الدول اإجراءات وقاية خمتلفة للحد من انت�شاره، 

التجارية  وال�شفقات  اجلوية  الرحالت  تعليق  منها 

من  الكثري  يف  الدرا�شة  وتعليق  املختلفة،  والفعاليات 

من  الكثري  تاأخري  مت  اأو  واألغيت  واجلامعات،  املدار�س 

الفعاليات الريا�شية والرتفيهية والفنية ودور ال�شينما.

حول  حالة  األف   100 يتجاوز  امل�شابني  عدد  اأخذ 

العامل م�شابة بالفريو�س اجلديد، و�شط تكهنات باملزيد 

ال�شيف  ف�شل  ليكون  برحيله  دعوات  مع  النت�شار،  من 

خاليا من ذلك الوباء اخلبيث.

كل هذا وغريه من الأ�شباب املوؤدية لنت�شاره جعلت 

منظمة ال�شحة العاملية يف حالة ا�شتنفار ق�شوى، وبذلت 

ول تزال تبذل جهودا حثيثة يف اإيجاد الأدوية للحد من 

انت�شاره، وقد اأ�شارت منظمة ال�شحة العاملية اإىل وجود 

فريو�س  مر�س  ملكافحة  التطوير  قيد  جديدا  لقاحا   20

الكورونا امل�شتجد. 

وبح�شب ما �شرح به الدكتور تريرو�س غيرببي�شو�س 

يف اأثناء املوؤمتر ال�شحايف بجنيف، حول اأحدث التطورات 

امل�شتجد، مع ت�شاعد عدد  فيما يتعلق بفريو�س كورونا 

احلالت  فح�س  اإىل  الدول  جميع  دعا  فاإنه  الإ�شابات، 

اأ�شخا�س  مع  للم�شابني  ات�شالت  اأي  وتتبع  وعزلها، 

العامل يف عمل ن�شط  اآخرين. كل هذا وغريه جعل دول 

اأن هناك ما يزيد على 290 مليون  ومتوا�شل، ل �شيما 

فريو�س  تهديدات  ب�شبب  الدرا�شة  مقاعد  غادروا  طالب 

كورونا، هذا على امل�شتوى العاملي.

القيادة  بذلت  فقد  البحرين  مملكة  يخ�س  فيما  اأما 

املخت�شة جهودا  العهد واجلهات  واحلكومة ممثلة بويل 

متوا�شلة  عمليات  غرفة  ت�شكيل  ومت  عليها،  ي�شكرون 

اجلهات  اتخذت  وقد  بحريني،  طبي  فريق  من  م�شكلة 

والعزل  واملعاجلة  للفح�س  الطبية  التدابري  املخت�شة 

الدرا�شة  تعليق  ومت  بها.  امل�شتبه  للحالت  ال�شحي 

وتعليق  واجلامعات،  اخلا�شة  احلكومية  املدرا�س  يف 

اخلطري،  الفريو�س  ذلك  من  للحد  اجلماعية  الفعاليات 

الر�شمية  القنوات  يف  العالمية  التوعية  على  والعمل 

الدينية،  واملحا�شرات  الجتماعي  التوا�شل  ومواقع 

وت�شكيل رقم جماين لتبليغ عن احلالت امل�شبوهة. 

والتثقيف  للتوعية  منارة  و�شتظل  البحرين  كانت 

الأوبئة  من  خاٍل  ومتعاٍف  �شليم  جمتمع  لأجل  ال�شحي 

والأمرا�س، وكل هذا بف�شل وعي وتعاون املواطن نف�شه 

واللتزام بكل القواعد ال�شحية ال�شليمة.

لقد اأحدث مر�س فريو�س الكورونا امل�شتجد خ�شائر 

اقت�شادية عاملية، وبع�س خطوط الطريان اأعلنت افال�شها، 

وتعرثت الكثري من ال�شفقات التجارية، واأثر تاأثريا عامليا 

يف حركة ال�شياحة والتجارة العاملية، وو�شلت خ�شارته 

يف املجالت القت�شادية للكثري من الدول، و�شط خماوف 

متتالية من زيادة انت�شاره.

 نا�شر حممد مني

يت �شوقنا للميت.. مممُ

ل  ُيطاق..  ل  الرتاب  لأهل  ال�شتياق  �شعور 

املع�شم..  بالتواء  اأ�شبه  جًدا..  عميق  و�شفه،  ميكن 

تبقى مقيد اليدين، لي�س هناك من يفك هذا العقد.. 

ويبقى اأثره ل يزول.. ول ميكن اأن يت�شمد.. حيث 

هذا الأذى يف ُعمق القلب.. ل اأحد ي�شتطيع الو�شول 

اإليه.. لي�س له طبيب يطهر هذا اخلد�س وي�شمده.. 

لي�س هناك ناٍج من هذا الغرق.. من عمق الأمل.. تود 

خلع قلبك بعيًدا عنك، �شعور ُمنهك جًدا.

التفا�شيل  تلك  جًدا..  حارقه  الذكريات  تبقى 

الوجه،  القلب.. تفا�شيل  ال�شغرية يف فقيدنا تهلك 

اليد،  نعومة  ال�شعر..  ملم�س  احلاجبني..  تعقد 

والذي يوؤدي للجنون.. الرائحة، كل �شيء يحيطنا 

ُم�شلبة للعقل..  يحمل ذكرى جميلة ويف حد ذاتها 

من  ت�شقط  التي  الدموع  متذبذة..  امل�شاعر  تبقى 

اجلفن ل ت�شقط على الوجنتني فقط.. بل ت�شقط على 

اجلرح الذي وقع يف القلب، ان الروح الفاقدة تتاأّوه 

كل ليلة على فرا�ٍس مل تذق منه الراحة.. الذكريات 

تخنق املرء.

اأيات  اهِده  فقدته..  من  معانقة  ت�شتطع  مل  اإن 

ترابه..  تعانقه يف قربه وتربد  الكرمي..  القراآن  من 

حول  يرف  الذي  كالطري  روحه  تزال  ل  امليت  اإن 

ع�شه.. يراك عندما ت�شرد من اجلميع وتذهب على 

تلك الو�شادة ليالً وتبكي وحدك.. يف فجـر ُمظلم.. 

يراك عندما توؤن�س.. يراك على كل حال كنت عليه.. 

لذلك دعه يراك بحال جيدة.. فهو يتاأمل عندما يراك 

ُمنهًكا ومتوقًفا يف منت�شف الطريق.. اإن املوت حق، 

ِرّ  قال اهلل تعاىل: ُكُلّ َنْف�ٍس َذاِئَقُة امْلَْوِت َوَنْبلُوُكْم ِبال�َشّ

رْيِ ِفْتَنًة َواإَِلْيَنا ُتْرَجُعوَن �شورة الأنبياء: 35. َواخْلَ

قلب  كل  ي�شم  من  هو  وتعاىل  �شبحانه  اهلل  اإن 

متاأمل وم�شتاق.. هو من يزرع ال�شرب يف نف�س كل 

امرئ ذاق مرارة الفقد.. اإن اهلل معنا.. تذكر جيًدا اأن 

الأزهار اجلميلة هي التي ُتقطف من احلديقة.. فاإن 

اهلل يختار الأرواح اجلميلة.. فلها املقر الأف�شل من 

هذه الدنيا.

اآمنة �شلمان

نطالب مبنطقة اآمنة لفح�س اأطفالنا 

»اخلدج« يف ق�شم العيون بالفاحت

وقفة  اإىل  اليوم  حتتاج  التي  الأمور  اأهم  اإن 

وت�شحيح مبجمع ال�شلمانية الطبي هي عدم وجود 

وحدات خا�شة بالأطفال يف بع�س الأق�شام العامة، 

ومنها على �شبيل املثال ق�شم العيون مببنى الفاحت 

مبجمع ال�شلمانية الطبي.

بجموع  العام  مدار  على  الق�شم  هذا  يكتظ  اإذ 

املمرات  وت�شيق  الأعمار،  خمتلف  من  املراجعني 

ومقاعد النتظار بهذا الكم من املراجعني.

ويالحظ ب�شكل دائم تردد كثري من املر�شى )مّمن 

املو�شمية  النفلونزا  اأمرا�س  خمتلف  من  يعانون 

كبرًيا  حتدًيا  ي�شّكل  ما  التنف�شي(  اجلهاز  وم�شاكل 

املراجعني  هوؤلء  مع  يندجمون  الذين  الأطفال  على 

على مقاعد النتظار.

اأكرب معاناة يالحظها اجلميع هي اأن هذا الق�شم 

ُولدوا  مّمن  »اخلدج«  الأطفال  من  كثرًيا  ي�شتقبل 

الع�شرين،  احلمل  اأ�شابيع  يف  جًدا  مبكر  بتوقيت 

مواعيد  على  يرتددون  اأغلبهم  اأن  ذلك  من  واأكرث 

الفح�س ب�شكل )اأ�شبوعي اأو �شهري(.

ومّما ل يخفى على اأحد اأن اأغلب هوؤلء اخلدج 

ل يتمتعون مبناعة جيدة، واأغلبهم عر�شة مل�شاكل 

وم�شاعفات اجلهاز التنف�شي بن�شق �شريع وخطري.

ويف ظل طبيعة الفحو�شات التي ت�شتلزم على 

الق�شم  يف  للطفل  العيون  قطرات  ا�شتخدام  الأغلب 

كل ربع �شاعة، واأمام انتظار غرفة الفح�س ووجود 

ي�شّكل  ذلك  فاإن  بالأطفال،  اخلا�س  العيون  طبيب 

بيئة غري اآمنة ملثل هذه الفئة.

وباء  مكافحة  عن  نتحدث  ونحن  الآن،  اأما 

املجتمع  يف  واقعه  يفر�س  بداأ  الذي  )الكورونا( 

احلالت  بع�س  معرفة  عدم  ظل  ويف  البحريني، 

مبجمع  املختلفة  الأق�شام  يراجعون  مّمن  امل�شابة 

ال�شلمانية الطبي، فاإنني اأكتب هذه الكلمات تعبرًيا 

ا اخلدج  عن مطالبات عدد من ذوي الأطفال، خ�شو�شً

-حتى عمر ال�شنتني اأو اأكرث- بتوفري منطقة انتظار 

باحلالت  الختالط  عن  بعيدة  وعالج  وفح�س 

ت�شّبب خطًرا على  اأن  املمكن  من  التي  اأو  امل�شبوهة 

�شحة الأطفال بق�شم العيون مببنى الفاحت، وبباقي 

الأق�شام التي ت�شتقبل الأطفال مع باقي املراجعني.

البيانات لدى املحررة
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من حقنا �أن نفخر ب�ضبابنا �لذين �أنيطت بهم م�ض�ؤولية هذه 

�ل�ضروح �ل�طنية �لتي ت�ضهم يف �لتط�ير و�لبناء و�لنماء

Thawadik@batelco.com.bhخليل �لذو�ديgmail.com@oalmajed2000 عثمان �ملاجد

بقلم �لر�ضا�ص

�زرعــــ�� �لأمـــــــل

كم نحن بحاجة اإىل اأن نر�ضم الب�ضمة على ال�ضفاه، ومن�ضي يف طريقنا 

بثبات وعزم ل يلني، نتعاون، نتكاتف، نتنا�ضح، نقول احلق فيما ير�ضي 

اأملنا يف احلياة فطريق البذل حمفوف بالتحديات والفر�ص، والكل مدعو 

لأن يقوم بواجبه خري قيام في�ضهم مع اأخوانه مبا يقدر عليه، وبالتاأكيد 

وم�ضوؤوليتنا  احلياة،  يف  وا�ضعة  وجتربة  خربة  ي�ضاركوننا  من  هناك 

اأن  تتج�ضد يف ال�ضتفادة من هذه اخلربات والتجارب بتوا�ضع من يريد 

زمالئهم  من  ال�ضتفادة  يف  العلماء  يتوا�ضع  كما  الآخرين،  من  ي�ضتفيد 

التجارب  وتغنى  اخلربات،  فتزداد  العمل،  ورمبا  العلم  يف  ونظرائهم 

ويكون البذل والعطاء.

يف وقتنا احلا�ضر كرثت و�ضائل التعبري وتعددت، والكل ياأخذ يردد 

ما يقوله وين�ضره الآخرون دون متحي�ص وتدقيق، قد يكون ما ين�ضر فيه 

فائدة جمة وهذا ما ل ميكن جتاهله ون�ضيانه ولكن اأي�ضاً هناك ما هو غث 

وحمبط ويدخل الياأ�ص اإىل النفو�ص، ويف ذلك اأعدت الدرا�ضات واملقالت 

واملحا�ضرات، و�ضنفت بع�ضها بحرب الإ�ضاعات واإدخال الوهن وال�ضعف 

يف النفو�ص ورمبا البلدان. يف املا�ضي ال�ضحيق كان ال�ضعراء قد �ضّجلوا 

الدرجة  التي ن�ضهدها يف وقتنا احلا�ضر، واإن اختلفت  مثل هذه املواقف 

واملقدار والنوعية والأهداف والغايات واملرامي، فقد قال ال�ضاعر العميد 

موؤيد الدين اأبو اإ�ضماعيل الطغراين املتوفى 514هـ: 

ـــــــالآمـــــــال اأرقــــبــــهــــا ـــص ب ـــ� ـــف ـــن ـــــل ال ـــــل اأع

ــــل ــحــة الأم ــــول فــ�ــض ــص ل ــ� ــي ــع ـــا اأ�ـــضـــيـــق ال م

فالأمل يف البقاء يعادله الأمل يف البذل والعطاء وحتفيز النا�ص على 

العمل الذي فيه خري اجلميع وخري الإن�ضانية، ل ميكن اأن يتجاهل املرء 

اأ�ضرته  اأو  ال�ضغرية  اأ�ضرته  وحياة  اخلا�ضة  حياته  ومقت�ضيات  حاجته 

الكبرية حتى ي�ضل اإىل غايته يف خدمة الوطن والتفاين من اأجل م�ضلحته 

وتبوؤ املكانة التي تليق به بني البلدان والأمم.

علمونا يف املدار�ص واجلامعات اأننا لبد اأن نتحلى بال�ضرب، واأن نقطع 

مراحل درا�ضية لبد منها للو�ضول اإىل غاياتنا يف احلياة.... كان املربون 

الذين حتملوا م�ضوؤولية التدري�ص على درجة كبرية من الوعي باأدوارهم 

التعليمية والرتبوية والإن�ضانية، واأح�ضب اأن تلك فعالً هي اأدوارهم اإىل 

ونقدر  اأيديهم  على  ون�ضد  ن�ضاندهم  معهم،  نقف  اأن  اإىل  ونحتاج  اليوم، 

اأمانة  يحملون  خري  ر�ضل  فهم  بهم،  املنوطة  وامل�ضوؤوليات  الواجبات 

و�ضول اأجيالنا اإىل الغايات التي تن�ضدها الأوطان، مهنهم واجهت وتواجه 

التحديات املعا�ضرة كغريها من املهن والوظائف يف وقتنا احلا�ضر التي 

اختلفت مفاهيمها وقيمها ومعايريها وبات التحدي رمبا هو �ضيد املوقف 

ولذا فقد اجتهد املخّططون واملربجمون واملعنيون بتطوير الأداء من خالل 

العلم احلديث والتطورات الراهنة، والتجارب الناجحة يف اكت�ضاب مثل 

اجلهود  هذه  وكل  والنماء،  والبناء  التطوير  يف  والعلوم  املعارف  هذه 

بحاجة اإىل املوؤازرة والوقوف معها وتاأييدها وعدم الت�ضكيك فيما يتحقق 

من اإجنازات، فالكل معني بنجاح جهود بالده يف بلوغ الأهداف املتوخاة، 

اأن  اإىل  طبعاً  نحتاج  م�ضتحيالً،  لي�ص  بالقطع  لكنه  �ضهالً  لي�ص  والأمر 

نكون اأمناء يف نقل هذه التجارب وبلورتها ودرا�ضاتها وال�ضتفادة من كل 

اخلربات الوطنية وخربات الأ�ضقاء والأ�ضدقاء يف وطننا العربي اأو بلدان 

اأجنبية �ضبقتنا يف جتاربها.

نحمد اهلل اأننا يف مملكة البحرين وجدت عندنا مراكز بحوث ودرا�ضات 

واملحا�ضرات  الندوات  عقد  عاتقها  على  اأخذت  ووزارات  وجمعيات 

واخلروج بقرارات وتو�ضيات تخدم م�ضرية الوطن يف خمتلف املجالت 

والقائمون عليها من اأبناء الوطن بخرباتهم وعلمهم وعزمهم واإ�ضرارهم 

قادرون على اأن يحققوا ما ن�ضبو اإليه جميعاً، من حقنا اأن نفخر ب�ضبابنا 

نكون  اأن  وعلينا  الوطنية،  ال�ضروح  هذه  م�ضوؤولية  بهم  اأنيطت  الذين 

معهم نوؤازرهم، وناأخذ مبا تو�ضلوا اإليه ومبا يفيدنا يف امل�ضرية بكل عزم 

واإ�ضرار، ورغبة يف التطوير والبناء والنماء.

درا�ضات  من  الوطنية  �ضروحنا  به  تقوم  ما  على  ال�ضوء  اإلقاء  اإن 

وبحوث من �ضاأنها تطوير الأداء الوطني مما يتطلب منا اأن نكون متفائلني 

ن�ضتطيع  اجلميع  وبتكاتف  ين�ضدونها  التي  والغايات  لالأهداف  ببلوغهم 

�ضبيل  على  الوطن،  بناء  يف  ت�ضاهم  التي  الأهداف  من  الكثري  نحقق  اأن 

املثال ل احل�ضر مركز امللك حمد العاملي للتعاي�ص ال�ضلمي برئا�ضة رئي�ص 

جمل�ص الأمناء �ضعادة الدكتور ال�ضيخ خالد بن خليفة اآل خليفة وما يقوم 

بها منذ  التي ي�ضطلع  الإن�ضانية  الر�ضالة  املركز من جهود كبرية يف  به 

حمد  امللك  مركز  باإن�ضاء  2018م  ل�ضنة   )15( رقم  ملكي  باأمر  اإن�ضائه 

العاملي للتعاي�ص ال�ضلمي، حيث يج�ضد املركز يف روؤيته ور�ضالته واأهدافه 

البحرين عرب ع�ضورها  تاريخ وح�ضارة مملكة  امل�ضتخل�ضة من  املبادئ 

واملتمثلة يف النفتاح على جميع احل�ضارات والأديان والثقافات وتعزيز 

قيم التعاي�ص والت�ضامح وال�ضالم.

مملكة  وخارج  داخل  واملوؤمترات  والندوات  املعار�ص  يقيم  واملركز 

يخدم  اأن�ضطته مبا  وتنوع  الثقايف  عي�ضى  مركز  اإىل  بالإ�ضافة  البحرين، 

البحرين  مملكة  وخارج  داخل  لها  امل�ضهود  واأدواره  الوطن  م�ضرية 

بالتعاون والتن�ضيق مع مراكز متعددة يف الوطن العربي والعامل وجهود 

الدكتور ال�ضيخ خالد بن خليفة اآل خليفة املدير التنفيذي للمركز.

والطاقة  والدولية  الإ�ضرتاتيجية  للدرا�ضات  البحرين  مركز  وكذلك 

رئي�ص  خليفة  اآل  اأحمد  بن  عبداهلل  ال�ضيخ  الدكتور  برئا�ضة  )درا�ضات( 

املراكز  هذه  اأحد  وهو  املقدرة،  �ضعادته  وجهود  للمركز  الأمناء  جمل�ص 

يبذل يف  الذي  مقدار اجلهد  ن�ضاطها عن كثب ومل�ضنا  تابعنا  التي  املهمة 

التهيئة والإعداد والتو�ضل اإىل نتائج طيبة هدفها خدمة الوطن واملواطن.

اإن كل اجلهود اخلرية الر�ضمية والأهلية التي يقوم بها اأبناء الوطن 

نفو�ضنا  اأركانه وتغر�ص يف  الوطن وتوطيد  بناء  ت�ضهم يف  مقدرة وهي 

الأمل خلري هذا الوطن العزيز وقيادته الر�ضيدة و�ضعبه الأبي الويف.

اإننا فعالً بحاجة اإىل اأن نزرع الأمل يف نفو�ضنا جميًعا.

   وعلى اخلري واملحبة نلتقي..

حممد كمال

�لدمار �ل�ضامل بني �لإن�ضان و�لفريو�ص

رعب  من  يحمله  ما  بكل  كورونا،  فريو�ص  اأجواء  نعي�ص  دمنا  ما 

اجتماعي وهلع فردي واأثر اقت�ضادي وجهد علمي - طبي م�ضاد وا�ضتثمار 

�ضيا�ضي - اإعالمي �ضمج �ضاذج، ويف وقت ترتكز فبه الأنظار والهتمام 

املرغوب فيه، وهو �ضيف قد فر�ص نف�ضه  الزائر غري  الفريو�ص  اإىل هذا 

علينا دون دعوة م�ضبقة، و ما الزائر ب�ضيف مبقت�ضى عالقات عائلية اأو 

فّتاك ل يعرف  الزائر غاٍز قا�ٍص  املتبادلة، بل  الزيارات  اجتماعية توجب 

الرحمة ولي�ص ب�ضيف مرحب به تفر�ص له �ضجاد اأحمر. لنحول الأنظار 

امل�ضيف  اإىل  وهواج�ص،  واآمال  ووعي  معرفة  من  يحمل  ما  بكل  والفكر، 

كورونا  فريو�ص  غزو  اإن  الغازي.  بال�ضيف  ومقارنته  نف�ضه  )الإن�ضان( 

هو  اإن  فينا،  احلياة  ن�ضاط  و�ضل  فينا  رماحه  وغر�ص  جنوده  وانت�ضار 

الأمطار والعوا�ضف،  اأو  اإل موجة عابرة متر علينا مثل موجات اجلراد 

اأو الفي�ضانات والأعا�ضري والزلزل، يبداأ الغزو وين�ضط ويقتل وينتهي 

دون اأن يدمر، يف م�ضافة زمنية حمدودة وعدد حمدود من ال�ضحايا دون 

املوجات  هذه  ترتكه  الذي  الأثر  فهذا  كليته،  يف  الإن�ضان  بكيان  امل�ضا�ص 

�ضبه  اإىل  ميتد  قد  الذي  ال�ضامل،  الدمار  م�ضتوى  يف  لي�ضت  الطبيعية 

الإن�ضان  الب�ضري وتدمري كل ما بناه  اأو انقرا�ص كامل للجن�ص  انقرا�ص 

اإحداث  لوحدها  الفريو�ضية  الهجمات  لي�ص مبقدور  بنيان ح�ضاري.  من 

ال�ضنني،  األوف  نتاج  هي  التي  وحل�ضارته  لالإن�ضان  ال�ضامل  الدمار  فعل 

الفريو�ضات  من  عدد  بني  بيولوجي  حتالف  ت�ضكل  لو  فر�ضاً،  وحتى 

من  عليه وحموه  والق�ضاء  الب�ضري  اجلن�ص  لغزو  ال�ضارة  وامليكروبات 

�ضطح الأر�ص، فاإن اأثر انقرا�ص هذا اجلن�ص البيولوجي الذكي )الإن�ضان( 

ل مي�ص �ضعرة من ال�ضرح احل�ضاري الذي بناه الإن�ضان، ينقر�ص الإن�ضان 

وتبقى جميع منجزاته احل�ضارية على كامل تراب الكرة الأر�ضية، وكذلك 

البيت  يبقى  الأر�ص.  �ضطح  حتت  الإن�ضان  �ضيدها  التي  ال�ضروح  تلك 

الن�ضاط  وبفعل  الزمن  مدى  على  اآيل،  مهجور  بيت  ولكنه  احل�ضاري، 

عهدها  �ضابق  اإىل  الأر�ص  تربة  وتعود  والتحلل،  ال�ضقوط  اإىل  الطبيعي، 

اجلن�ص  ولدة  قبل  كانت  مثلما  واجلمال  واخل�ضرة  وال�ضفاء  الطهر  من 

ا،  افرتا�ضً اإن ح�ضل  البكتريي،   - الفريو�ضي  فالدمار  الذكي.  البيولوجي 

لي�ص بالدمار ال�ضامل الآين واملبا�ضر، بل اأن الدمار ال�ضامل، بعد انقرا�ص 

اأق�ضى  األوف ال�ضنني. افرتا�ضًيا هذا هو  الإن�ضان، يكون بطيًئا على مدى 

ما ميكن اأن تفعله الفريو�ضات، بينما الإن�ضان الذكي، اليوم وهو يف قمة 

منجزاته العلمية وال�ضناعية والفل�ضفية واحل�ضارية، يرب�ص على خزينة 

باإمكانه  الذي  الدمار  ذاك  ال�ضامل،  الدمار  اأ�ضلحة  متجددة وم�ضتدامة من 

حمو الإن�ضان مع كامل بيته احل�ضاري من الكرة الأر�ضية يف وم�ضة من 

الزمن... الإن�ضان، الذي يهاب فريو�ص كورونا، مي�ضك بيده اأدوات وو�ضائل 

انقرا�ص ذاته وتدمري كل ما بنى، دون حاجة اإىل عدو بيولوجي اأو عدو 

اآخر. من املفارقات العبثية وامل�ضحكة - املبكية والرتاجيدية  من كوكب 

من  جزء  هي  واأجنا�ضها،  باأنواعها  والبكترييا،  الفريو�ص  اأن  املكنونة 

الرت�ضانة الع�ضكرية التي ميتلكها الإن�ضان لتدمري الإن�ضان. هذا الإن�ضان، 

الذكي - الغبي، ين�ضط عقله لبناء روؤية م�ضتقبلية ور�ضم اإ�ضرتاتيجيات 

الإن�ضان بغية  اأخيه  معقدة وتدبر تكتيكات متعرجة من منظور حماربة 

ا�ضتعباده والهيمنة على موارده و �ضل اإرادته، وجعل العالقة بينه وبني 

اأخيه كالعالقة بني العابد واملعبود. من اأجل حتقيق هذه الروؤية العبثية - 

الكارثية يجهد نف�ضه يف تطوير اأ�ضلحة تخل مبيزان القوة بينه وبني اأخيه 

الإن�ضان، توؤمن له بط�ص التفوق.

مع ولدة الإن�ضان من رحم الطبيعة، خرج التاريخ من رحم الواقع 

املولود اجلديد يف عامل  لي�ضجل ن�ضاط هذا  اجلديد وفتح دفرت �ضجالته 

ي�ضري يف  والتاريخ  امل�ضوؤومة،  الولدة  لهذه  الأول،  اليوم  منذ  الطبيعة. 

خطني متوازيني، خط الإن�ضان وخط ال�ضالح، لأن الثنني عاملان، كل ي�ضري 

لالإن�ضان  فاأ�ضبح  بينهما.  التفاعلية  العالقة  رغم  به  خا�ص  �ضري  بخط 

تاريخ، ولل�ضالح تاريخ، اإن الذي اقت�ضى ف�ضل تاريخ الإن�ضان عن تاريخ 

ال�ضالح، هو لأن هذا ال�ضالح، الذي هو من نتاج الإن�ضان، هو الذي �ضيق�ضي 

الذي هو  ال�ضالح،  هذا  فمن حق  بالنقرا�ص،  عليه  الإن�ضان ويحكم  على 

مبثابة عزرائيل اجلن�ص الب�ضري، اأن ير�ضم له خط تاريخي لذاته. 

�ضجالته  من  نخرج  اأن  يكفينا  التاريخ،  دهاليز  يف  اخلو�ص  ودون 

الفريو�ص والوباء، على مدى �ضهر  الإن�ضان ب�ضالح  تقارن �ضالح  حقائق 

ح�ضيلة �ضحايا فريو�ص كورونا ل تتعدى ثالثة اآلف اإن�ضان على رقعة 

حتت  اإن�ضان  األف  مائة  من  اأقل  املر�ضى  من  عدد  مع  كبرية،  جغرافية 

الهجمة  هذه  اأن  واملتوقع  املر�ضى،  عند  املناعة  ونظام  العالج،  رحمة 

دون  ال�ضحايا  من  حمدودة  مبح�ضلة  �ضهرين،  اأو  �ضهر  خالل  �ضتنتهي 

ما يجعل فريو�ص كورونا  فعل  لالإن�ضان  النووي  الفريو�ص  بينما  دمار، 

على  الإن�ضان(  )فريو�ص  النووية  القنبلة  الإن�ضان...  اأمام فريو�ص  مالًكا 

مدينة هريو�ضيما ق�ضت يف ثانية واحدة على ما يقارب املائة األف اإن�ضان 

مدينة  على  ثانية  قنبلة  وتلتها  ورماد،  ركاًما  املدينة وجعلتها  دمرت  و 

ناجازاكي، ويف ثانية واحدة حمت مائة األف اإن�ضان من الوجود و�ضوت 

املدينة بالأر�ص.. وانت�ضر الوباء النووي على رقع كبرية من اأر�ص اليابان 

ال�ضبب كان  النبات، ولهذا  الإن�ضان ول  واأ�ضبحت غري �ضاحلة ل حلياة 

فريو�ص  )ال�ضالح(،  الإن�ضان  لفريو�ص  منف�ضل  تاريخي  خط  من  بد  ل 

الدمار ال�ضامل. بعد �ضبعني عام من الكارثة النووية يف اليابان، مل يرتدع 

الإن�ضان، بل متادى يف غيه وغلوه و طور النووي وا�ضتحدث اأ�ضلحة اأكرث 

�ضالح  من  جزًءا  اأ�ضحت  وامليكروبات  والفريو�ضات  دماًرا،  واأ�ضمل  فتًكا 

الدمار ال�ضامل. الآن، ح�ضب التقديرات العلمية و الدرا�ضات الإ�ضرتاتيجية 

وباعرتاف الدول العظمى، فاإن الأ�ضلحة التي بحوزة كل دولة )عظمى( 

باإمكانها تدمري العامل اأكرث من مائة مرة... )يا للغباء والعبث - هو�ص 

ال�ضالح(. 

اإًذا فان الفريو�ص الذي ميكنه اأن يق�ضي على اجلن�ص الب�ضري ويدمر 

اأي  ولي�ص  نف�ضه،  الإن�ضان  فريو�ص  فقط  هو  اأبيها،  بكرة  عن  ح�ضارته 

رياح  مع  الإن�ضان  يفعله  وما  اأخرى،  جرثومة  اأو  بكترييا  اأو  فريو�ص 

الفريو�ضات الطبيعية، التي تهب علينا بني حني واآخر، ومع وجود اأ�ضلحة 

مر�ص  متنا�ضًيا  الزكام،  معاجلة  يف  ن�ضاطه  يركز  كمن  ال�ضامل،  الدمار 

ال�ضرطان، الذي زرعه بنف�ضه يف ذاته، والذي ينخر فيه، وقد يتفجر هذا 

املر�ص ال�ضرطاين املتمثل يف اأ�ضلحة الدمار ال�ضامل يف اأية حلظة، نتيجة 

خطاأ يف الذكاء الب�ضري اأو قرار منفرد من الذكاء ال�ضناعي.. 

ملكة الذكاء عند الإن�ضان حتمل يف داخلها جرثومة غباء انتحاري... 

مر�ص  الإن�ضان  يعالج  مل  اإن  عاجالً،  اأو  اآجالً  اإن  اآت،  الذاتي  والنتحار 

ال�ضرطان )�ضباق الت�ضلح( الذي زرعه يف نف�ضه.. ومن اأجل اإنقاذ نف�ضه 

من هذا ال�ضرطان، ل بد له اأولً من ا�ضتئ�ضال جرثومة الغباء النتحاري 

الذي يع�ض�ص يف مملكة ذكائه..

�لإن�ضان �لذي يهاب فريو�ص ك�رونا،

 مي�ضك بيده �أدو�ت وو�ضائل �نقر��ص ذ�ته.

ملاذ� �ل��ضام

 ملعايل وزير �لد�خلية؟!

اآخر حول  اأي حديث  اأن يتقدم  الذي ينبغي   احلديث 

ال�ضيخ  معايل  منح  العرب  الداخلية  وزراء  جمل�ص  قرار 

را�ضد بن عبداهلل وزير الداخلية و�ضام الأمري نايف لالأمن 

مفتتًحا،  احلديث  لهذا  ليكون  الأوىل؛  الدرجة  من  العربي 

هذه  جتعل  التي  الأ�ضباب  عن  البحث  حماولة  يف  يتمثل 

الو�ضام،  هذا  مثل  ت�ضتحق  امل�ضوؤولة  الوطنية  ال�ضخ�ضية 

اجلوائز  من  القدر  هذا  كل  الو�ضام،  هذا  قبل  وحت�ضد 

والإ�ضادات. فخلف هذا الو�ضام واجلوائز والإ�ضادات ق�ضة 

جناح ينبغي اأن تروى. 

 الأمر يتجاوز يف تقديري حدود حماولة من حماولت 

قدمتها  لدرو�ص  ا  ا�ضتخال�ضً ليكون  والتربير؛  التعليل 

خدمة  يف  وم�ضريته  الداخلية  وزير  معايل  �ضخ�ضية 

النجاح  هذا  به  ن�ضتثمر  عما  مواطنيًّا  وبحًثا  الوطن، 

الإقليمي والدويل ملعاليه يف كل ما يخدم مملكتنا احلبيبة 

اعتبارًيا  وتاأ�ضي�ًضا  املظفرة،  التنموية  م�ضريتها  يف 

لق�ض�ص جناح توؤثث ر�ضيد مملكتنا من مراكمة التجارب 

واملقيم  املواطن  جتعل  التي  اجلليلة  والأعمال  الناجحة 

بها  تنعم  التي  والوئام  والأمان  الأمن  مناخات  ي�ضت�ضعر 

مملكة البحرين يف ظل قيادة ر�ضيدة حكيمة.

تاريخ  ت�ضفح  اإىل  تقود  العنوان  �ضوؤال  عن  الإجابة   

وزير  ملعايل  العظيمة  الفعال  عند  للوقوف  البالد،  اأمن 

بلغها  التي  اجلليلة  اخل�ضال  ول�ضتك�ضاف  الداخلية، 

معاليه يف خمتلف جمالت العمل الأمني الذي جعل منه 

عمالً �ضديد الرتباط باملجتمع؛ وذلك عرب البحث امل�ضتمر 

والعمل  واملجتمعي،  الأمني  العملني  بني  امل�ضرتكات  عن 

بني  اجلديل  التفاعل  مظاهر  خمتلف  اإبراز  على  الدوؤوب 

ول  غاياته  وكذلك  اجتماعية  منطلقاته  فالأمني  املجالني، 

وتطلعاته  وحاجاته  باملجتمع  ارتبط  ما  اإذا  اإل  له  دللة 

من  له  معنى  ل  كذلك  واملجتمعي  وم�ضرتكاته،  وقيمه 

القيمية  ملنظومته  ا�ضتمرارية  ول  الأمني،  توافر  دون 

الأمني.  العن�ضر  فعالية  دون  من  والثقافية  واحل�ضارية 

الفل�ضفة  هواج�ص  عن  بعيًدا  اأكرث  امل�ضاألة  ولإي�ضاح 

والتنظريات الجتماعية والأمنية تكفيني الإ�ضارة يف هذا 

الإطار اإىل اآخر اجلهود التي بذلها معاليه يف �ضبيل تعميم 

مفهوم امل�ضوؤولية املجتمعية امل�ضرتكة وتعميقه ملحا�ضرة 

انت�ضار فريو�ص كورونا امل�ضتجد )كوفيد-19(؛ فامل�ضاألة 

واإن كانت �ضحية يف ظاهرها اإل اأنها مركبة يتداخل فيها 

باجلماعي،  والفردي  بالقت�ضادي،  بال�ضحي  الجتماعي 

واملحلي بالإقليمي والدويل، تداخالً يوؤكد املقاربة ال�ضاملة 

التي تعامل بها معاليه مع هذا املو�ضوع احليوي.

 تاريخ معايل وزير الداخلية املرتبط بالعمل ال�ضرطي 

مبتطلبات  الذكي  اأخذه  الأول  ل�ضببني،  باملنجزات  حافل 

حتقيق الأمن من راعي الأمن وال�ضتقرار الأول جاللة امللك 

والثاين  نافذة،  تاأخره يف جعلها  اهلل ورعاه وعدم  حفظه 

وطنيته و�ضجاعته يف حتمل املهمات ال�ضعبة التي مر بها 

املجتمع البحريني يف مفا�ضل تاريخية مهمة، ولعل اأهمها، 

بل واأخطرها اأحداث 2011، عندما توهم بع�ضهم اأن ثمار 

احلكم  نظام  تقوي�ص  فر�ضة  واأن  »اأينعت«،  قد  الطائفية 

تبديد  معاليه  فقرر  حلت،  قد  البحريني  املجتمع  ووحدة 

باجتثاث  احلاملني  الطامعني  اأحالم  وت�ضفيه  الوهم  هذا 

اأ�ضباب ذاك الورم ال�ضرطاين اخلبيث الذي اأ�ضاب البحرين 

وقتها منطلًقا من توجيهات ملك البالد حفظه اهلل ورعاه، 

م�ضتنًدا يف ذلك على تاأييد كبري من ال�ضعب البحريني. لقد 

الوزير  له  ت�ضدى  خميًفا  مريًبا،  عاًما   2011 العام  كان 

ورجال اأمنه بكل �ضجاعة وبطولة، فخيبوا ظن من اعتقد 

باأن البحرين لقمة �ضائغة.

الأمن وال�ضتقرار  اأحداث 2011 ُوجهت مبا يتطلبه   

من قوة و�ضدة، لكن ذلك مل يكن بالن�ضبة اإىل معايل الوزير 

املكونات  بني  التعاي�ص  ويتطور  الأمن  لي�ضتتب  كافًيا 

التي  الأخرى  اجلوانب  على  بتفاٍن  فا�ضتغل  الجتماعية 

تنفيذية  اأمنية  كجهة  الداخلية  وزارة  بني  العالقة  تعزز 

وبني املجتمع فاأن�ضاأ �ضرطة املجتمع لتقوم باأدوار م�ضاعدة 

على فر�ص الأمن و�ضيادته. معايل الوزير مل يرتك منفًذا 

تدخل منه الأ�ضوات الن�ضاز التي كانت ترى يف الإجراءات 

الأمنية ال�ضرورية »جتاوًزا« فا�ضتغل على حقوق الإن�ضان 

يف كل اأمر يتعلق بوزارته، بال�ضجون، بالتظلمات، ب�ضمان 

املحاكمات العادلة، باحلر�ص كلما اأمكن الأمر على تطبيق 

التي  العملية  الإجراءات  من  وبكثري  البديلة..  العقوبات 

م�ضاحة  من  املتاح  كلها يف  ا�ضتح�ضارها  عن  القلم  يعجز 

تلتفت  لأن  مدعاة  كان  اإًذا،  وغريه،  ذلك  كل  املقال.  هذا 

مملكة  يف  واآلياته  الأمن  �ضوابط  بتتبع  املعنية  اجلهات 

البحرين اإىل حجم اجلهود ال�ضتثنائية التي بذلتها وزارة 

ملكية  ورعاية  الوزير  معايل  من  بقيادة حكيمة  الداخلية 

�ضامية من �ضاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�ضى اآل خليفة.

 و�ضام الأمري نايف بن عبدالعزيز و�ضام غاٍل ا�ضتحقه 

نظري  عبداهلل  بن  را�ضد  ال�ضيخ  معايل  وكفاءة  جدارة  عن 

وراءها  اإجنازات  الوطني.  ال�ضعيد  على  مهمة  اإجنازات 

العمل  يف  املتالحقة  النجاحات  من  مرتاكمة  خربات 

ال�ضرطي. لهذا نقول اإن الرجل الذي نذر نف�ضه مدافًعا عن 

اأمن الوطن وا�ضتقراره �ضد الذين ي�ضمرون ال�ضوء والذين 

وذاًبا  بالوطن،  ليغدروا  وقت  اأي  يف  ا�ضتعداد  على  هم 

ال�ضباب  بعقول  املتالعبني  كل  �ضد  املجتمع  حيا�ص  عن 

اإن  نقول  املخدرات،  لآفة  ترويجهم  خالل  من  والنا�ضئة 

هذا الو�ضام م�ضتحق ملعاليه نظري تفانيه يف عمله. نبارك 

وهذا  الرائع  الإجناز  هذا  عبداهلل  بن  را�ضد  ال�ضيخ  ملعايل 

امل�ضتحق. التتويج 
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اأبعــاد

ويف ال�ضراع بني الزعامات ال�ضيعة 

ال�ضيا�ضية خرجت اأ�ضماء وبرزت وجوه انتهازية.

خليل علي حيدر

�ضلمان الدو�ضري

اإردوغان وحيد يف امل�ضيدة

لطاملا قدم �لرئي�س �لرتكي رجب طيب �إردوغان 

�أن  �للعب على �حلبال دون  �ملاهر يف  باأنه  نف�سه 

يهتز. بالده ع�سو يف »�لناتو« مع عالقة ع�سكرية 

�إخو�نية.  بروح  علمانية  دولة  رو�سيا.  مع  �أقوى 

بالدهم  ويحتل  جهة  من  �ل�سوريني  عن  يد�فع 

ي�ست�سيف  �أخرى.  جهة  من  مو�طنيهم  ويق�سف 

�أن  �إال  �أخرى.  تارة  بهم  ويتاجر  تارة  �لالجئني 

يف  بارع  �أنه  �إردوغان  ظن  �لتي  �لرتكية  �حلبال 

منها  �سقوطه  مالمح  بد�أت  جميًعا،  عليها  �للعب 

و�حد� تلو �الآخر، حتى كانت �ل�سقطة �لكربى يف 

يف  تركيًا  جندًيا   33 ُقتل  عندما  �ل�سورية،  �إدلب 

غارة �سنتها طائر�ت تابعة للنظام �ل�سوري، بغطاء 

رو�سي، وهو ما فاجاأ �إردوغان نف�سه، �لذي وجد 

بالده يف مو�جهة ع�سكرية وحرب مرتقبة قادمة 

مو�جهة  خماوفه  من  وز�د  �لرو�سي،  �لدب  مع 

�سر�ع �سامل وحده دون حلفائه �لذين ت�ساقطو� 

حتى مل يبَق منهم �أحد، وهو ما �ساهم يف ت�سييق 

�أ�ساًل،  �ملحدودة  �ملتاحة  خيار�ته  على  �خلناق 

�أي  جعلت  �أنقرة  تلقتها  �لتي  �ملوجعة  فال�سربة 

خطاأ يف �لرد له �نعكا�سات كبرية عليها قد تدفع 

بها مبو�جهة �ساملة مع رو�سيا.

ع�سكرية  بحملة  �لقيام  �إردوغان  قرر  عندما 

�ملا�سي،  �أكتوبر  يف  �ل�سوري  �ل�سمال  يف  كربى 

�عترب �ملر�قبون �أن هذه �خلطوة �لكارثية لن تكون 

�عتقد  �لرتكي، فيما  للنظام  �سوى م�ستنقع عميق 

�إردوغان كعادته �أنه قادر على �للعب على �حلبال، 

عرب �حتالل �ملناطق �حلدودية �ل�سورية، وهو حلم 

ب�سبط  �الحتالل  هذ�  تر�سيخ  مع  قدمي،  تركي 

ليجد  ورو�سيا،  �ملتحدة  �لواليات  مع  �لتو�زن 

نف�سه �ليوم يف مو�جهة �سيا�سية ع�سكرية قا�سية، 

قو�ته  على  �لع�سكري  �لهجوم  تربر  فمو�سكو 

»جماعات  ير�فقون  كانو�  �الأتر�ك  �جلنود  باأن 

�إرهابية«، وفوق هذ� حتذره من مغبة �أي رد باأنه 

تتقدم  مل  و��سنطن  بينما  منه،  �أق�سى  رًد�  �سيجد 

�أر�س  على  فعليًا  م�ساعدته  نحو  و�حدة  خطوة 

منه  �إردوغان  �نتظر  �لذي  »�لناتو«  �أما  �لو�قع، 

م�ساعدة ولو على ��ستحياء فرد عليه، عرب وزير 

�ملادة  تفعيل  رف�س  �لذي  لوك�سمبورغ،  خارجية 

�خلام�سة من معاهدة �سمال �الأطل�سي ودعم تركيا 

يف عمليتها �لع�سكرية يف �إدلب �ل�سورية �خلا�سة 

تطلب  مل  �أنقرة  �أن  مو�سًحا  �جلماعي،  بالدفاع 

مو�فقة �حللف على عمليتها �أ�سا�ًسا يف �إدلب.

والأنه  جًد�،  حمدودة  �إردوغان  خيار�ت  والأن 

�ملذلة  �لع�سكرية  �ل�سربة  على  �لرد  ي�ستطيع  ال 

يتمكن كذلك من  �إدلب، ومل  لها يف  �لتي تعر�س 

ملو�جهة رو�سيا يف �سوريا  �ملتحدة  �لواليات  جر 

�مللف  �سوى  يجد  مل  �ل�سورية،  �الأزمة  وتدويل 

بهم،  ليتاجر  �ل�سوريني  �لالجئني  �لقدمي،  �جلديد 

يرّوج  كان  كما  �إن�سانية  لي�ست  بالطبع  فالق�سية 

لها �لنظام �لرتكي، بل ��ستغالل كلما دعت �حلاجة، 

وال  �لع�سكرية  ال  �لقدرة  لديه  لي�ست  وطاملا 

�لوحيد،  فاحلل  �لرو�س،  مو�جهة  على  �ل�سيا�سية 

ع�سر�ت  بتدفق  �أوروبا  تهديد  نف�سها،  �لورقة 

هناك  �أن  �حلقيقة  بينما  �لالجئني،  من  �الألوف 

نحو ثالثة ماليني مدين يف �إدلب يرزحون حتت 

�سغط �ملو�جهة �ل�سيا�سية و�لع�سكرية بني تركيا 

و�لنظام �ل�سوري منذ �سنو�ت، ويعانون من �أزمة 

�إن�سانية كبرية يف ظل �لق�سف �مل�ستمر، و�لت�سور 

�الأمل  يفقدون  جعلهم  مما  برًد�،  و�لتجمد  جوًعا 

من �لنجاة كما نقلت على ل�سانهم �سحيفة »ديلي 

�ل�سوري  �لنظام  كان  و�إذ�  �لربيطانية،  تليغر�ف« 

�لرتكي  �الحتالل  ز�د  فقد  معاناتهم،  يف  طرًفا 

ملناطقهم �لطني بلة وز�د من ماأ�ساتهم.

كلما ز�دت تعقيد�ت �لنظام �لرتكي �ل�سيا�سية 

�أ�سعب  �لتخل�س من �سركها  �أ�سبح  و�لع�سكرية، 

يجد  و�ليوم  م�ستحيل،  �سبه  لها  خمارج  و�إيجاد 

�إردوغان نف�سه عارًيا �سيا�سيًا، حتت وطاأة �ملذلة 

ع�سكرًيا، وحيًد� بال حلفاء، وفوق هذ� كله يو�جه 

�أوقع  م�سيدة  فاأي  د�خليًا،  مت�ساعًد�  غ�سبًا 

�إردوغان نف�سه فيها؟!

عن �ل�سرق �ل�سرق..

كتاب عن �ضجرة.. الفريو�ضات!

انت�ضار املر�ش والفريو�ش ف�ضح الأنظمة املتكّتمة وحكومات »اخل�ش 

والد�ش« التي تعترب الفريو�ضات »مد�ضو�ضة« اأو من فعل الأعداء، ومنها 

بداية  منذ  والعلنية  ال�ضفافية  اإىل  الدولتان  بادرت  فلو  واإيران،  ال�ضني 

ظهور املر�ش ل�ضاهمتا يف حماية نف�ضهما والدول املجاورة لهما والعامل 

من حولهما.

وزارة  يف  للثقافة  الوطني  املجل�ش  اأ�ضدرها  التي  الكتب  اأكرث  من 

الإعالم بالكويت يف توقيت منا�ضب، بل دقيق، كتاب عنوانه »الأقرباء«، 

�ضمن �ضل�ضلة »عامل املعرفة«، خالل ال�ضهر املا�ضي فرباير 2020.

الجتماعية  بالروابط  له  عالقة  ل  الكتاب  فاإن  العنوان  دللة  ورغم 

والفريو�ضات  واجلراثيم  امليكروبات  مو�ضوعة  بل  والأقارب،  والأهل 

»�ضالت  على  تعرفنا  كيفية  الكتاب  ي�ضرح  حيث  الكائنات،  من  و�ضواها 

القرابة بني هذه الكائنات التي ل ُترى بالعني املجردة و�ضواها«! غري اأن 

هذه اجلراثيم يف احلقيقة رغم �ضغرها ال�ضديد �ضا�ش الداء واأ�ش البالء!

ب�ضبب  اقت�ضادية كربى  اأزمة �ضحية  و�ضط  �ضادر  »الأقرباء«  كتاب 

خماطر »فريو�ش كورونا«، الذي قلب الدنيا و»عف�ش« كل ثوابت العادات 

»جون  الأمريكي  للباحث  لكتاب  ترجمة  وهو  ف�ضيحة(  كلمة  )عف�ش 

 kim: How we came to know( بعنوان:   Ingraham اإنغراهام« 

القرابة  �ضالت  على  تعرفنا  كيف  اأي   )out Microbe Relatives
هارفارد  جامعة  من�ضورات  وهو  الكائنات  من  و�ضواها  امليكروبات  بني 

الأمريكية 2017، اأي اأنه يت�ضمن خال�ضة اآخر الأبحاث والدرا�ضات.

اأ�ضعرتنا اأزمة كورونا فجاأة بالعجز العلمي وخماطر املجهول، اإذ مل 

ي�ضعر املجتمع الدويل و�ضكان العامل منذ فرتة طويلة، باأن العلم والطب 

قد تخليا عنا، وتركانا مل�ضرينا املخيف القامت، كما ن�ضعر اليوم، فحتى لو 

كان ما يهددنا اأمرا�ش كاجلدري اأو الكولريا والطاعون لكان احلال اأرحم، 

فهذه -وع�ضرات غريها- اأمرا�ش طورت عقول الباحثني وجهود العلماء 

اجلامعات  لها  وت�ضدت  عليها،  والق�ضاء  دابرها  لقطع  واأدوية  بلقاحات 

واملختربات يف اأوروبا واأمريكا واليابان، واكت�ضفت الأم�ضال وامل�ضادات. 

كورونا،  فريو�ش  اأن  تذكرنا  كلما  عاًما  والهلع  كبرًيا  اخلوف  كان  وكم 

رغم اأنه لي�ش اأخطر اجلراثيم، يهدد حياتنا، ول نعرف كيف نت�ضدى له 

بامل�ضادات.

لقد قيل لنا مراًرا كورونا لي�ش اأخطر الفريو�ضات، ولكن لن ن�ضدق! 

ويف اأول حتليل وا�ضع، لأكرث من 44 األف اإ�ضابة يف دولة ال�ضني، قالت 

الطاعنني  بني  اأمثال  بع�ضرة  اأعلى  الوفاة  معدل  »كان  )القب�ش(  �ضحيفة 

اأن  العمر، ويعتقد باحثون حالًيا  ال�ضن مقارنة مبن هم يف منت�ضف  يف 

�ضتنتهي  كورونا  بفريو�ش  اإ�ضابة  األف  كل  من  حالة   40 اأو   5 بني  ما 

بالوفاة«. اأي رمبا اأقل من احتمال تعر�ضك للموت اأو الإ�ضابة اجل�ضيمة يف 

بع�ش �ضوارع الكويت ال�ضريعة، التي تنطلق فيها »الوانيتات« الأمريكية 

ال�ضخمة املرتفعة العجالت، وهي تطري مزجمرة دون ح�ضب اأو رقيب.

انت�ضار املر�ش والفريو�ش ف�ضح الأنظمة املتكتمة وحكومات »اخل�ش 

والد�ش« والدول التي تعترب الفريو�ضات »مد�ضو�ضة« اأو من فعل الأعداء، 

منذ  والعلنية  ال�ضفافية  اإىل  الدولتان  بادرت  فلو  واإيران،  ال�ضني  ومنها 

لهما  املجاورة  والدول  نف�ضهما  حماية  يف  ل�ضاهمتا  املر�ش  ظهور  بداية 

وال�ضيا�ضية  القت�ضادية  الوباء  انت�ضار  فاآثار  حولهما.  من  والعامل 

»كورونا  اأن  اإىل  ال�ضحف  اأ�ضارت  وقد  مكان،  كل  اليوم يف  والجتماعية 

يهبط بالقطاع ال�ضناعي ال�ضيني مل�ضتوى تاريخي«. كما خ�ضرت الأ�ضهم 

عاملًيا �ضتة تريليونات دولر يف اأ�ضبوع، وتراجعت حجوزات الفنادق يف 

بن�ضبة %42  اليابان مثالً  بن�ضبة هائلة قدرت يف  ال�ضياحية  املناطق  كل 

لأ�ضهر مار�ش احلايل واأبريل ومايو املقبلني، واألغيت الفعاليات الريا�ضية 

الأ�ضواق  وُهجرت  وغرًبا،  �ضرًقا  العامل  دول  يف  والثقافية  والجتماعية 

واملتاحف وعطلت املدار�ش. واأ�ضبحت جمتمعات الدنيا اأمام املجهول، فال 

اأ�ضتبعد لهذا كله اأن تعمد بع�ش الدول بعد انتهاء الأزمة اإىل رفع الدعاوى 

�ضد وزارتي ال�ضحة ال�ضينية والإيرانية مثالً، بتهمة تعمد كتم املعلومات 

النا�ش للمخاطر، مبا قد يعد مبثابة حرب غري معلنة  اأرواح  وتعري�ش 

ورمبا »ت�ضريبات جرثومية«، �ضد دول اجلوار.

بال�ضواريخ  الأوكرانية  الطائرة  ق�ضف  تفا�ضيل  اإيران  اأخفت  وكما 

الفريو�ش  و�ضريان  املر�ش  انت�ضار  فاإن جتاهلها خلطورة  ركابها،  وقتل 

ت�ضبب -ول يزال- يف اإ�ضابة الآلف داخل اإيران والع�ضرات من مواطني 

اللتني  و»قم«  »م�ضهد«  مدينيتي  يف  كانوا  الذين  التعاون  جمل�ش  دول 

يتوافد اإليهما الزوار ال�ضيعة بالآلف.

ومما يلحظ يف انت�ضار الفريو�ش اأنه ي�ضبه تنقل الإرهابيني وحترك 

ال�ضخ�ش  يكون  وقد  �ضرباتها،  توجيه  قبل  العامل  عرب  النائمة  اخلاليا 

كالنتحاري!  ذلك  عليه  يظهر  اأن  دون  والكورونا  بالفريو�ش  »مفخًخا« 

ا  �ضخ�ضً وتقتل  واخلارج  الداخل  يف  ت�ضرب  الإرهاب  مثل  والفريو�ضات 

كالطبيب ال�ضيني الذي ف�ضح اإهمال وكتمان دولته، وت�ضيب اأفراد الدولة 

كما  الإ�ضالمية،  اجلمهورية  �ضلطات  �ضارعت  ولهذا  اإيران،  يف  والربملان 

مدينة  من  »الأ�ضدقاء«  الدين  رجال  كبار  اإخراج  اإىل  ال�ضحف،  اأ�ضارت 

كارثة  كانت  هل  الآن:  البدهي  وال�ضوؤال  �ضالمتهم!  على  ا  حر�ضً »قم« 

حرة  ال�ضحافة  كانت  لو  اإيران،  مثل  دولة  يف  �ضتقع  كورونا  بحجم 

والنتخابات جتري  مقيدة،  واملعار�ضة غري  »العام واخلا�ش«  والإعالم 

عنون  العامل«،  ت�ضكيل  يعيد  »كورونا  الدولة؟  وممانعة  مراقبة  دون 

 ،2020-2-25 يوم  الأو�ضط«  »ال�ضرق  يف  مقاله  طالب  اأبو  ح�ضني  د. 

ال�ضني  الآن، ففي  اأعيننا  اأمام  القدمي يحدث  التاريخ  وقال: »ما حدث يف 

كما يف كوريا اجلنوبية يتم عزل مدن باأكملها منًعا لنت�ضار العدوى اىل 

جنًبا  املتوفني،  املر�ضى  متعلقات  من  التخل�ش  يتم  كما  اأخرى،  مناطق 

اإىل جنب مع اإجراءات احلجز الطبي املنزيل ملدد معينة اأو مفتوحة، كما 

اأخرى  بلدان  اأو  واإليها  ال�ضني  من  ال�ضفر  تعليق  اإىل  عديدة  دول  جلاأت 

ي�ضرح  املقال  يف  اإليه  اأ�ضرنا  الذي  »الأقرباء«  كتاب  املر�ش«.  اإليها  امتد 

العلماء يف �ضبيل  بتفا�ضيل وافية مملكة اجلراثيم والفريو�ضات وجهود 

املخت�ضة  ال�ضعودية  الكاتبة  اإليه  ت�ضري  ما  يوؤكد  والكتاب  لها،  الت�ضدي 

تقول:  حيث  نف�ضها،  ال�ضحيفة  يف  الهزاين«  اأمل  »د.  الطبيعية  بالعلوم 

لذلك  التقاطه،  ي�ضتطيع  ل  العادي  املجهر  حتى  دقيق،  كائن  »الفريو�ش 

ت�ضتخدم تقنيات املجهر الإلكرتوين، ونظًرا لطبيعته ذات احلجم ال�ضغري، 

الفريو�ضات  اأن  اإىل ذلك  اأ�ضف  التكاثر والنت�ضار عالية،  فاإن قدرته على 

مرنة من ناحية اأنها تعيد تركيب جيناتها ذاتًيا، دون تدخل الإن�ضان، مثل 

الإنفلونزا الذي يحور نف�ضه يف �ضراعه من اأجل البقاء«.

الكاتبة  اأن  غري  طائفًيا  كورونا  انت�ضار  ا�ضتغالل  البع�ش  حاول 

قائلة:  كورونا  فريو�ش  طائفية  عدم  نف�ضه  املقال  يف  توؤكد  ال�ضعودية 

هي  الوحيدة  واأجندته  جن�ضية،  يحمل  ول  مذهب،  له  لي�ش  »الفريو�ش 

اقتحام ج�ضم الإن�ضان حتى ي�ضتطيع التكاثر والبقاء«.

مما يلحظ يف انت�ضار الفريو�س اأنه ي�ضبه تنّقل الإرهابيني 

وحترك اخلاليا النائمة عرب العامل قبل توجيه �ضرباتها

الزعامات ال�ضيعية يف العراق: �ضراع ال�ضلطة والنفوذ

عليه  م�ست  عنو�ن  من  �ليوم  لعمودي  �لعنو�ن  هذ�  �أ�ستعري 

�سنتان ن�سره مر��سل قناة �حلرة من بغد�د.

�ل�سيا�سية  �لزعامات  �سر�ع  لت�ساعد  �الأن�سب  �لعنو�ن  وهو 

يتوقف  ومل  ينقطع  مل  �لذي  �ل�سر�ع  وهو  �لعر�ق،  يف  �ل�سيعية 

�ل�سيعة  فيهم  مبا  �لعر�قي  �ل�سعب  دفع  عجاًفا  عاًما   »17« طو�ل 

و�لكعكة  و�ملر��سي  �لكر��سي  حول  �ل�سر�ع  هذ�  و�أكالف  �أثمان 

�لعر�قية �لتي ما عادت كذلك، فقد جف �سرع �لعر�ق، عندما �عتربه 

فا�ستنزفو�  حلوب«  »بقرة  �الأمريكية  �لدبابة  ظهر  على  �لقادمون 

�ل�سخ�سية ول�سان حالهم كما  �لرثو�ت  ليكد�سو�  �لقومية  �لرثو�ت 

يقول تعبرينا �ل�سعبي �ل�سائد »حو�س ال حتو�س«!.

�لف�ساد  وطوفان  �لعر�ق،  خ��ارج  �الأم��و�ل  وكد�سو�  جمعو� 

و�الإف�ساد �ساهد على ذلك �لذي �أنهك و�أفقر وجّوع �ل�سعب �لعر�قي 

�سيا�سيًا  وي�سم�سرون  يتاجرون  ماز�لو�  �ل��ذي  �جلنوب  حتى 

بانتفا�سته يف �لت�سعينات، »كفر« بهم وخرج يف تظاهر�ته يهتف 

ب�سقوطهم »باقونا �حلر�مية«.

�لنازف �سعبيًا  �لعر�قي  للجرح  �أكرث مالم�سًة  هل هناك �سعار 

و�أكر�دهم وغريهم من  ب�سنتهم و�سيعتهم  �لعر�ق  من �جلميع يف 

�ملكونات و�الأطياف.

و�لزعامات �ل�سيا�سية حتاول �أن ُتغطي نف�سها بغطاء �ملرجعية 

فمجملها تدعي وتزعم �أنها متثل �ملرجعية وهو �دعاء حتاول من 

خالله فر�س نف�سها و�لتمكن من �الإم�ساك بال�سلطة و�لنفوذ باإيحاٍء 

�أمامها بزعم »متثيل  ديني تر�سخ له �لطائفة �ل�سيعية حني تظهر 

�أخذ  حتى  منهم،  �لعامة  وعلى  �لب�سطاء  على  ومترره  �ملرجعية« 

�الدعاء يف �لفرتة �الأخرية يتز�يد ويت�ساعف �أ�سعاًفا م�ساعفة عما 

�سبق.

فبع�س �لكتل �ل�سيا�سية �ل�سيعية تقا�سمت زعم متثيل �ملرجعية 

�إىل درجة �لتناق�س و�أحياًنا �إىل درجة من �حلرب غري �ملعلنة بينهم، 

فكل كتلٍة وكل ف�سيل �سيعي �سيا�سي يكذب �الآخر يف م�ساألة متثيل 

�ملرجعية ويريد �أن يحتكرها لكتلته فقط.

و�أمام ��ست�سر�ء حالة �ل�سر�ع �ل�سيا�سي يف زعم متثيل �ملرجعية 

تدّخل جمل�س �لق�ساء �الأعلى �لعر�قي، و�أ�سدر تعليماٍت �إىل جميع 

حماكم �لعر�ق باتخاذ �الإجر�ء�ت �لقانونية بحق من يّدعي »متثيل 

�ملرجعية �لدينية �لعليا يف �لنجف«.

�الأعلى  �لق�ساء  جمل�س  تعليمات  �أن  �ملر�قبون  يعتقد  وال 

�لعر�قي �ست�سع حًد� لل�سر�ع ومز�عم متثيل �ملرجعية �لعليا يف 

�الإ�سالم  تيار�ت  نوؤكد  �أن  ن�ستطيع  قدمية  ظاهرة  فهذه  �لنجف، 

�إىل جميع  �لدعوة مروًر� وو�سوالً  �ل�سيعي من حزب  �ل�سيا�سي 

ن�ساأتها  منذ  �الدعاء  هذ�  و��ستثمرت  ��ستخدمت  �لتيار�ت  تلك 

ومعتاًد�. و�سائًعا  مرت�سًخا  جعله  وتاأ�سي�سها مما 

�جلماهري  �إقناع  �إىل  للو�سول  �ملرجعية  بالدين،  و�لتو�سل 

�سعف  على  برهان  و�لتيار�ت  و�لقوى  �الأح��ز�ب  هذه  مبثل 

�إىل  تلجاأ  لذ�  �لعر�قي  �ل�سارع  ك�سب  و�أطروحاتها يف  برناجمها 

ومن  �جلماهري  على  نف�سها  لفر�س  به  وتتو�سل  �ملرجعية  غطاء 

و�القت�سادي  �ل�سيا�سي  �لنفوذ  �إىل  و�سوالً  �ل�سلطة  على  ثم 

و�الجتماعي.

ومرجعية �لنجف مل يكن لها موقف حا�سم جتاه هذه �ملز�عم 

للكتل  �سّهل  مما  �لو�سطى،  �ملنطقة  يف  تقف  فهي  و�الدع��اء�ت 

متثيل  ب�سعار  با�ستمر�ر  خطاباتها  طرح  �ل�سيا�سية  �ل�سيعية 

�لنجف. �لعليا يف  �ملرجعية 

و�ل�سر�ع بني �لزعامات �ل�سيا�سية �ل�سيعية �أخذ منحًى علنيًا 

كما  �لدعوة  فحزب  �لو�حد،  و�حلزب  �لو�حد  �لتيار  د�خل  حتى 

تقا�سم  و�نتهى حني  تفتت  قد  �ل�سبندر  غالب  فيه  �لقيادي  يقول 

��ستوىل  حتى  �سيعي  �سيا�سي  زعيم  من  �أكرث  قمي�سه  وتنازع 

على �لدعوة نوري �ملالكي وتر�جعت �لزعامات �ل�سيعية �لدعوية 

�ل�سر�ع  لياأخذ  تاأ�سي�س منظماتها �خلا�سة  �أو �ختارت  �لظل  �إىل 

�لزعامات طابًعا �سارًخا وحمتدًما. بني 

ويف �لنهاية لقد دفع �سيعة �لعر�ق كما �أ�سرنا ثمن ذلك فيما 

فا�س  حتى  �لزعامات  بني  �ل�سر�ع  لهذ�  وفوًد�  �أنف�سهم  وّحدو� 

�لزعامات  هذه  ب�سقوط  �ل�سارع  يف  بوجع  ف�سرخو�  �لكيل  بهم 

حتديًد�. باالأ�سماء 

خرجت  �ل�سيا�سية  �ل�سيعية  �لزعامات  بني  �ل�سر�ع  ويف 

�سيا�سيًا  وجاهلة  �سارخ  ب�سكل  �نتهازية  وجوه  وبرزت  �أ�سماء 

و�ختناقاتها  �أزماتها  حجم  من  �ساعف  ما  وهو  و��سح،  ب�سكل 

فيها  �لثقة  �لعر�قي  و�ل�سارع  �جلماهري  فقد  ويف  جهة  من 

�سيا�سية. زعامات  بو�سفها 
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 الملك: الوضع الصحي في البحرين 
مطمئن ونشهد خروج حاالت كثيرة من الحجر

أكد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، 
ملك البالد المفدى القائد األعلى، أن الوضع الصحي 
ف��ي المملكة مطمئن وأننا نش��هد خروج الكثير من 
الح��االت م��ن المواطني��ن والمقيمي��ن م��ن الحجر 
الصح��ي االحت��رازي بع��د أن تم فحصه��م وتقديم 
الرعاية الالزمة لهم وعودتهم إلى منازلهم سالمين 

معافين.
ج��اء ذلك، لدى تفض��ل جاللته، بزيارة إل��ى القيادة 
العامة لق��وة دفاع البحرين، الثالث��اء، حيث كان في 
اس��تقبال جاللت��ه، القائد العام لقوة دف��اع البحرين 
المش��ير الركن الش��يخ خليفة بن أحم��د آل خليفة، 
ووزير شؤون الدفاع الفريق الركن عبداهلل بن حسن 
النعيم��ي، ومستش��ار األم��ن الوطني قائ��د الحرس 
الملكي اللواء الركن س��مو الشيخ ناصر بن حمد آل 
خليفة ورئيس هيئة األركان الفريق الركن ذياب بن 

صقر النعيمي وعدد من كبار الضباط.
ورافق جاللة الملك المفدى خالل الزيارة وزير الديوان 
الملكي الش��يخ خالد بن أحمد آل خليفة، وسمو قائد 
ق��وة الحرس الملكي الخاصة المقدم الركن الش��يخ 

خالد بن حمد آل خليفة.

وخالل الزيارة اطلع جاللته، على اإلسهامات والجهود 
الصحية الكبيرة والس��امية التي تقوم بها قوة دفاع 
البحري��ن لمواجه��ة في��روس كورون��ا )كوفيد 19( 
ضم��ن الحملة الوطنية لمكافحة هذا الفيروس الذي 

يتعرض له العالم بأسره.
وأعرب جاللة الملك المفدى عن شكره وتقديره لقوة 
دفاع البحرين على هذه المساهمة النبيلة، وجاهزية 
الخدمات الطبية بتوفير المنش��آت الطبية المجهزة 
بأح��دث المس��تلزمات الصحي��ة للفح��ص والع��الج 
والتدابي��ر الوقائية م��ن خالل ك��وادر طبية مؤهله 

ومتخصصة للوقاية من تفشي هذا الفيروس.
ش��اكرًا الحمل��ة الوطني��ة برئاس��ة صاحب الس��مو 
الملكي األمير س��لمان بن حمد آل خليفة ولي العهد 
نائب القائ��د األعل��ى النائ��ب األول لرئيس مجلس 
الوزراء وجميع العاملين فيها، وكافة الطواقم الطبية 
واإلداري��ة على الجهود اإلنس��انية الحثيثة والمثمرة 

والتي هي موضع تقدير وإشادة من الجميع.
وأض��اف أن ما يتحقق من إج��راءات مميزة لمواجهة 
ه��ذه الفيروس يدعمه تعاون أه��ل البحرين جميعًا، 
نابع من وعيهم وتحضرهم وتكاتفهم جميعًا والذي 

جبل��وا عليه في مثل ه��ذه الظروف، حي��ث تجاوزت 
البحرين عب��ر تاريخها بعض األوبئ��ة بفضل تكافل 
وتماسك مواطنيها الكرام، وتوفير الخدمات الطبية 
والعناي��ة الصحية الالزمة، مق��درًا جاللته لقوة دفاع 
البحرين إس��هاماتها النبيلة في العديد من الجوانب 
اإلنس��انية الس��امية، إضافة إل��ى قيامه��ا بواجبها 
الوطني الرئيس للدفاع عن الوطن وحماية مسيرته 
المباركة بكل شجاعة وإخالص. متمنيًا للجميع دوام 
التوفي��ق والنج��اح، ولوطنن��ا العزيز اس��تمرار الرقي 

واالزدهار.

العاهل يزور القيادة العامة ويطلع على إسهامات مواجهة »كورونا«

جهود صحية كبيرة وسامية لقوة الدفاع في مواجهة الفيروس

منشآت طبية مجهزة بأحدث المستلزمات الصحية للفحص والعالج

إجراءات مميزة لمواجهة الفيروس بتعاون أهل البحرين جميعًا

 رئيس الوزراء يستقبل
محمد بن مبارك في مقر إقامته بألمانيا

اس��تقبل صاحب الس��مو الملكي األمي��ر خليفة بن 
س��لمان آل خليف��ة، رئيس الوزراء، ف��ي مقر إقامته 
بجمهورية ألماني��ا االتحادية، الثالثاء، نائب رئيس 
مجلس الوزراء س��مو الش��يخ محمد ب��ن مبارك آل 
خليفة. ورحب صاحب الس��مو الملكي رئيس الوزراء 
بس��مو الش��يخ محمد بن مبارك آل خليف��ة، معربًا 
سموه عن شكره تقديره على ما عبر عنه من مشاعر 
طيب��ة واالطمئن��ان على س��موه وتهنئت��ه بنعمة 
الش��فاء والعافية. من جانبه عبر سمو الشيخ محمد 
بن مب��ارك آل خليفة، عن خال��ص تهانيه لصاحب 
الس��مو الملكي رئيس الوزراء عل��ى ما أنعم اهلل به 
على س��موه من تمام الصحة والعافي��ة، داعيًا اهلل 
تعالى أن يحفظ س��موه ويديم عليه موفور الصحة 
والسعادة، وأن يعود إلى أرض الوطن سالمًا معافى 
لمواصلة جهود س��موه الرائدة في مس��يرة النماء 

والتقدم في مملكة البحرين.

 سفير البحرين لدى 
السنغال يقدم أوراق اعتماده

ق��دم الس��فير البحريني ل��دى الس��نغال خالد بن س��لمان 
المسلم، نسخة من أوراق اعتماده سفيرًا فوق العادة مفوضًا 
للمملكة ل��دى دكار والمقيم في الرباط، إلى وزير الخارجية 
والس��نغاليين في الخارج أمادو باه، وذل��ك في مكتبه بمقر 

وزارة الخارجية السنغالية.
وأع��رب الس��فير عن اعت��زازه وتقدي��ره لعالق��ات الصداقة 
والتع��اون بي��ن البحرين والس��نغال وما تمتاز ب��ه من نمو 
مستمر، مؤكدًا حرص المملكة على توطيد العالقات الثنائية 
القائمة بين البلدين واالرتقاء بها إلى آفاق أوس��ع بما يلبي 

المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.
وزير التربية: 45 فريق عمل إلعداد دروس 

نموذجية إلكترونية تغطي المناهج
د.ماج��د  والتعلي��م  التربي��ة  وزي��ر  أك��د 
النعيمي، أن هن��اك 45 فريق عمل إلعداد 
دروس نموذجي��ة إلكترونية تغطي مناهج 
جميع المراحل الدراس��ية، تعمل بإش��راف 
قطاع المناهج واإلش��راف التربوي، وتضم 
مختصين من العدي��د من إدارات الوزارة، 
ويمتد عملها لساعات طويلة تتجاوز فترة 

الدوام الرسمي.
ج��اء ذلك، أثن��اء قيام��ه بزي��ارة إلى فرق 
العمل التي شكلتها الوزارة لتعزيز بوابتها 
التعليمية اإللكترونية وتغذيتها بالدروس 
واإلثراءات النموذجية التي يس��تفيد منها 
األبناء الطلبة بجميع مراحلهم الدراس��ية 

خالل فترة تعليق الدراسة.
وأك��د الوزي��ر أن تش��كيل ه��ذه الف��رق، 
ج��اء به��دف اس��تمرار تقدي��م الخدم��ة 
التعليمية لألبناء الطلبة، في ظل الظروف 
االس��تثنائية الراهنة، مع مراعاة االختصار 
الدقي��ق والم��دروس للمناه��ج، بما يركز 
عل��ى الكفاي��ات األساس��ية الواج��ب على 

الطلبة اإللمام بها خالل الفصل الدراسي 
الحالي.

وأشار إلى أن الوزارة عممت على المدارس 
بض��رورة تعزيز وزيادة ف��رص التعّلم عبر 
البوابة التعليمية باالستفادة من الدروس 
الت��ي  وكذل��ك  الموج��ودة،  واإلث��راءات 
يت��م إعداده��ا حاليًا، إضاف��ًة على توجيه 

المعلمي��ن إلى تقدي��م الش��روح للطلبة 
والتواصل معهم عبر األنشطة والتطبيقات 

وحلقات النقاش الرقمية كالمعتاد.
واّطلع الوزير على فرق العمل، برفقة عدد 
من مس��ؤولي ال��وزارة، على نم��اذج من 
الدروس النموذجية اإللكترونية المصممة 

في مواد دراسية مختلفة.

 رئيس الطاقة المستدامة 
يستقبل عباس الماضي

استقبل رئيس هيئة الطاقة المستدامة الدكتور عبدالحسين 
ب��ن علي ميرزا بمكتبه عضو مجلس النواب الس��ابق عباس 
الماض��ي. وق��دم د. ميرزا عرض��ًا مرئيًا حول آخ��ر االنجازات 
والمشاريع في قطاع الطاقة المستدامة والخطوات الواسعة 
الت��ي اتخذتها المملكة لتحقيق األه��داف الوطنية المتعلقة 
بالطاق��ة المتجددة وكفاءة الطاقة. من جانبه أش��اد النائب 
الماض��ي بالتط��ور الملحوظ في مش��اريع وانج��ازات قطاع 
الطاقة المس��تدامة التي تم تنفيذها منذ أن كان عضوًا في 

المجلس لغاية اليوم.
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 ولي العهد يتلقى برقية
شكر من رئيس وزراء الكويت
 تلق��ى صاح��ب الس��مو الملكي األمي��ر س��لمان بن حمد

آل خليف��ة ول��ي العهد نائ��ب القائد األعل��ى النائب األول 
لرئيس مجلس الوزراء، برقية ش��كر جوابية من أخيه سمو 
الش��يخ صباح خال��د الحمد الصباح رئي��س مجلس الوزراء 
بدولة الكويت، وذلك ردًا على تهنئة س��موه له بمناس��بة 

العيد الوطني لدولة الكويت.

 »التنسيقية« برئاسة ولي العهد 
تستعرض مستجدات جهود مواجهة »كورونا«

ت��رأس صاحب الس��مو الملكي األمير س��لمان بن حم��د آل خليفة ولي 
العه��د نائب القائد األعل��ى النائب األول لرئيس مجل��س الوزراء اليوم 

اجتماع اللجنة التنسيقية 304.

واس��تعرضت اللجنة من خالله مس��تجدات الجه��ود المتخذة لمواجهة 
في��روس كورون��ا )كوفي��د19( حفاظًا عل��ى صحة وس��المة المواطنين 

والمقيمين في البحرين.

ناصر بن حمد: »الخيرية الملكية« وضعت 
خطوات راسخة لضمان مستقبل األيتام واألرامل

أكد س��مو الش��يخ ناص��ر بن حم��د آل خليفة 
ممثل جاللة الملك لألعمال الخيرية وش��ؤون 
الشباب رئيس مجلس أمناء المؤسسة الخيرية 
الملكية، أن المؤسسة وضعت خطوات راسخة 
في المشاريع االس��تراتيجية لتضمن مستقبل 

األيتام واألرامل.
جاء ذلك، خالل اجتماع مجلس أمناء المؤسسة 
الخيري��ة الملكية الدوري الثان��ي لعام 2020، 
حيث أعلن خالله عن مواصلة المؤسسة لحزمة 
المشاريع االستراتيجية قصيرة وطويلة المدى 

التي تنفذها في الجانب الخيري واإلنساني.
وتقدم سمو الش��يخ ناصر بن حمد آل خليفة، 
بخالص الش��كر والتقدي��ر إلى جالل��ة الملك 
المف��دى الرئيس الفخري للمؤسس��ة الخيرية 
الملكي��ة عل��ى تهنئ��ة جاللته بمناس��بة فوز 
المؤسس��ة الخيري��ة الملكي��ة بجائ��زة أفضل 
مؤسس��ة خيري��ة عربي��ة والت��ي منح��ت من 
االتح��اد الدولي للمنجزين العرب خالل منتدى 
اإلب��داع والتمي��ز األول الذي ت��م تنظيمه في 
جمهورية مصر العربية الش��قيقة، وعلى دعم 
جاللة الملك المفدى واهتمامه الكبير بالعمل 
الخيري واإلنس��اني الذي تقوم به المؤسس��ة 
والدع��م المتواص��ل لأليت��ام واألرامل وجميع 
الفئات المستحقة في مملكة البحرين من أجل 

أن يحظى الجميع بحياة كريمة.
وثم��ن س��موه اللفتات اإلنس��انية من جاللته 
والش��عوب  ال��دول  م��ن  المنكوبي��ن  اتج��اه 
الش��قيقة والصديقة والتي تعك��س المواقف 
الثابت��ة والواضح��ة لمملك��ة البحري��ن قيادة 
وحكومة وشعبًا اتجاه األش��قاء واألصدقاء في 

مختلف دول العالم.
وأش��اد س��موه بالدعم الكبير الذي تحظى به 
المؤسس��ة الخيرية الملكية من قبل الحكومة 
بقيادة صاحب الس��مو الملك��ي األمير خليفة 
بن س��لمان آل خليفة رئيس الوزراء والمؤازرة 
المس��تمرة لصاح��ب الس��مو الملك��ي األمير 

س��لمان بن حمد آل خليفة ولي العهد األمين 
النائ��ب األول لرئي��س مجلس ال��وزراء، مثمنًا 
الجه��ود المخلص��ة ألعض��اء مجل��س األمناء 
واإلدارة التنفيذية وجميع منتس��بي المؤسسة 
الخيري��ة الملكية في عمل وإدارة المؤسس��ة 

الخيرية الملكية.
وأكد س��موه أن المؤسسة اتخذت العديد من 
الخط��وات المهم��ة لتنفيذ توجيه��ات جاللة 
الملك المفدى، في تقديم كافة أشكال الرعاية 
واالهتمام ألس��ر الخيري��ة الملكي��ة، ولتوفير 
الحياة الكريمة المس��تقرة للمواطنين، مشيرًا 
إل��ى أن المؤسس��ة وضع��ت خطوات راس��خة 
في المشاريع االس��تراتيجية لتضمن مستقبل 

األيتام واألرامل.
م��ن جانب��ه بي��ن األمين الع��ام للمؤسس��ة 
األمن��اء  مجل��س  ب��أن  الس��يد  د.مصطف��ى 
اس��تعرض خالل االجتماع آخر المستجدات في 
تنفيذ التوجيه��ات الملكي��ة الكريمة الخاصة 
التنموية  والبرامج  االس��تراتيجية  بالمش��اريع 
واالستثمارية التي تنفذها المؤسسة لمختلف 
الفئات في مملكة البحرين، من خالل مناقشة 
ع��دد م��ن المش��اريع االس��تراتيجية المهمة 

التي تعكف عليه��ا الخيرية الملكية في الفترة 
المقبل��ة والتي س��كون له��ا دور ف��ي تطوير 
منتس��بيها من األرامل واأليتام وتوفير فرص 
العمل لتحويلهم من أس��ر مستفيدة إلى أسر 
منتجة تس��هم في نمو المجتمع وتوفير الحياة 

ألسرهم.
وتش��مل هذه المش��اريع مصنع التم��ور الذي 
تعمل المؤسس��ة عل��ى إنش��ائه بالتعاون مع 
وزارة األش��غال وش��ؤون البلديات والتخطيط 
العمران��ي، وال��ذي س��يتم إدارت��ه م��ن خالل 
منتسبي المؤسسة ليوفر فرص عمل لعدد من 
األرامل واأليتام وكذلك االستفادة من المنتج 
الوطني التي تشتهر به مملكة البحرين بإنتاج 
التمور المحلي��ة والحلويات الت��ي يدخل فيها 
التمر كعنصر أساس��ي على مس��توى عال من 

الجودة.
وإلى جانب مصن��ع التمور، تعمل المؤسس��ة 
على وضع اللمس��ات األخيرة لمشروع المطبخ 
اإلنتاجي الذي يوف��ر العديد من فرص العمل 
لأليتام واألرامل من خالل مجمع يضم العديد 
م��ن الصناع��ات الغذائية واليدوية وتس��ويق 

هذه المنتجات بطريقة احترافية مناسبة.
وأشار السيد إلى أن المؤسسة بصدد االنتهاء 
م��ن ب��رج الخي��ر الثال��ث والذي م��ن المؤمل 
افتتاح��ه ف��ي النصف الثان��ي من ه��ذا العام 
لينض��م لحزمة المش��اريع االس��تثمارية التي 

تعمل عليها المؤسسة.
وأش��اد المجلس بالدع��م الكريم الذي تحظى 
به المؤسس��ة الخيرية الملكية من قبل جاللة 
المل��ك المف��دى والحكوم��ة، مش��يدًا بالدور 
القيادي لسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة 
رئي��س مجل��س األمن��اء م��ن خ��الل متابعته 
للخطط االس��تراتيجية التي تنفذها المؤسسة 
ف��ي كافة المجاالت الخاص��ة باأليتام واألرامل 
والمحتاجين والملف اإلغاثي الدولي والمشاريع 

االستراتيجية المستقبلية للمؤسسة.

سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة 

الملكية للقيادة تنظم 
ندوة »السياسة التعليمية«

عقدت بالكلية الملكية للقيادة واألركان والدفاع الوطني، 
االثني��ن، ن��دوة تعليمي��ة للضب��اط الدارس��ين بعن��وان 
»السياس��ة التعليمية في مملكة البحرين« بمش��اركة كل 
من فاطمة الكوهجي عضو مجلس الش��ورى وأ. د. رياض 
يوس��ف حمزة رئيس جامعة البحرين وأ. د. وهيب الخاجة 

رئيس مجلس أمناء جامعة العلوم التطبيقية.

 »األعلى للشؤون اإلسالمية«: االلتزام
بالتعليمات الخاصة بـ»كورونا« واجب شرعي

أكد المجلس األعلى للش��ؤون اإلس��المية، 
أن التعاون مع الجه��ات المختصة وااللتزام 
بالتعليم��ات الصحي��ة والتنظيمية الصادرة 
عنها بش��أن الوقاي��ة من في��روس كورونا 

)كوفيد19( واجبٌ شرعًا على الجميع.
وأش��اد المجل��س، بالتوجيه��ات الس��امية 
من ل��دن حض��رة صاح��ب الجالل��ة الملك 
حم��د بن عيس��ى آل خليف��ة عاه��ل البالد 
المف��دى لمواجه��ة الفي��روس، وتوجيهات 
جاللته للتكفل بمصاريف جميع البحرينيين 
الموجودي��ن ف��ي الخارج على إث��ر موضوع 
هذا الفيروس؛ ضم��ن إطار ما يوليه جاللته 
من ح��رص ومتابعة لكل ما يحفظ ويصون 
صح��ة المواطنين والمقيمين وس��المتهم 

وكرامتهم.
وثمن المساعي الحثيثة والجهود اإلنسانية 
والوطنية النبيلة التي يقودها صاحب السمو 
الملكي األمير س��لمان بن حم��د آل خليفة 
ولي العهد نائب القائد األعلى النائب األول 
لرئيس مجل��س الوزراء بروح فريق البحرين 
الواح��د الذي يتكاتف ويتكام��ل فيه الجميع 

كلٌّ من موقعه ومس��ؤوليته التخ��اذ ما يلزم 
من التدابي��ر واإلجراءات االحترازية والوقائية 

والطبية لمواجهة هذا الفيروس.
ون��وه المجلس ف��ي جلس��ته االعتيادية التي 
عقدت الثالثاء، برئاسة رئيس المجلس الشيخ 
عبدالرحمن بن محمد بن راشد آل خليفة بما 
يضطل��ع به الفري��ق الوطن��ي للتصدي لهذا 
الفي��روس من جهود مخلص��ة وما يتحلى به 
م��ن رؤية ومهنية ومصداقية جعلت البحرين 

محل إشادة وتقدير العالم أجمع.

وأعرب المجلس عن ثقته في قدرة البحرين 
على تج��اوز هذا التح��دي ومواصلة النجاح 
في احتواء ومنع انتشار الفيروس بعون اهلل 
تعالى، وبجهود أبنائها المخلصين، ضارعًا 
إل��ى اهلل تعالى أن يمن على جميع الحاالت 
القائمة بالش��فاء العاجل، ويحفظ البحرين 
وأهلها ويديم عليه��ا وعليهم وعلى جميع 
المس��لمين العافي��ة واألم��ان، ويجنبه��م 

األمراض واألسقام.
ودع��ا المجلس، إل��ى التكاف��ل والتضامن 

والتع��اون بين الناس وعدم اس��تغالل هذا 
الظرف بأي شكل من أشكال االستغالل كما 
أب��دى المجلس دعمه وتأيي��ده لإلجراءات 
االحترازية والوقائية المؤقتة التي اتخذتها 
الش��قيقة  الس��عودية  العربي��ة  المملك��ة 
لحماية المعتمرين وزوار المس��جد النبوي 
الش��ريف من هذا الفيروس ومنع انتشاره؛ 
دفعًا للض��رر، وحفظ��ًا لألنف��س، ومراعاًة 

لصحة الجميع وسالمتهم.
واعتمد المجلس خططه وبرامجه للعامين 

القادمي��ن 2021 – 2022، واطل��ع عل��ى 
تقدي��رات الميزاني��ة التي أعدته��ا األمانة 
العام��ة لتنفي��ذ تل��ك الخط��ط والبرام��ج 
وأهداف��ه  المجل��س  رس��الة  ض��وء  ف��ي 

واختصاصاته.
كم��ا قدَّم األمي��ن الع��ام للمجلس عرضًا 
ح��ول المناقصات العامة الت��ي تم طرحها 
لتنفيذ المش��روعات التي أقره��ا المجلس 

ضمن خطته إلعمار الجوامع.
وش��مل العرض المؤسس��ات التي تقدمت 
بعروضها وقيمة العطاءات المفتوحة، وقرر 
المجلس إحالة الموضوع على لجنة متابعة 
إنشاء الجوامع وملحقاتها لتقييم العطاءات 
واختي��ار األفضل منه��ا واتخ��اذ اإلجراءات 

الالزمة.
وش��ملت تل��ك المناقصات مش��روع تنفيذ 
أعمال الصيان��ة بجامع س��ترة، والخدمات 
االستشارية للتصميم واإلشراف لمشروعات 
إعمار الجوامع اآلتية: جامع وصالة مناسبات 
في حال��ة النعيم، وجام��ع المعامير، وجامع 

كرزكان.

وزير اإلعالم: البحرين رائدة 
في سياحة المؤتمرات

اس��تقبل وزير ش��ؤون اإلع��الم علي بن محم��د الرميحي، 
بمكتب��ه الثالثاء، محاف��ظ منطقة الروت��اري 2452 مازن 
العمران وعددًا من أعضاء اإلدارة التنفيذية بالنادي، حيث 
اطلع على أهداف ومحاور المؤتمر السنوي الثامن للروتاري 
الدولي المق��رر انعقاده في مملك��ة البحرين خالل الفترة 

من 11 إلى 14 مارس الجاري.
وخالل اللقاء، أش��اد الرميحي بدور أندية الروتاري الدولية 
في المجاالت اإلنسانية والتطوعية والثقافية، وإسهاماتها 
في خدمة المجتمعات ودعم السالم والتنمية المستدامة، 
مؤكدًا حرص الوزارة على توفير الخدمات اإلعالمية والفنية 
إلنج��اح هذا المؤتمر الدولي، بم��ا يعكس مكانة المملكة 
الرائدة في س��ياحة المعارض والمؤتم��رات المتخصصة، 
ودعم المبادرات الدولية في نش��ر ثقافة السالم والتسامح 
والتعايش السلمي بين الثقافات والحضارات، متمنيًا لهم 

وللمؤتمر التوفيق والسداد.
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 الجودر والمناعي يتفقدان
مشروع ممشى قاللي

أك��د مدير عام بلدي��ة المحرق المهن��دس إبراهيم 
يوس��ف الج��ودر أن البلدي��ة تعم��ل عل��ى صيان��ة 
وتطوير المماش��ي في جمي��ع مناطق المحرق، حيث 
تول��ي البلدي��ة أهمية بالغة في تنفيذه��ا باعتبارها 
أحد متطلبات التنمية الحضرية المس��تدامة والدور 
الذي تس��هم فيه بتوفير مس��احات تنفسية رياضية 
وترفيهي��ة للمواطنين والمقيمي��ن وتعزيز التوازن 

البيئي والبيولوجي في المملكة.
ج��اء ذل��ك ف��ي زي��ارة تفقدية إل��ى ممش��ى قاللي 
بحض��ور الممث��ل البل��دي للدائرة الخامس��ة صالح 
بوهزاع والقائم بأعمال الوكيل المس��اعد للخدمات 

البلدية المشتركة المهندس��ة راوية المناعي وعدد 
من المس��ؤولين بالبلدية ووزارة األش��غال وشؤون 

البلديات والتخطيط العمراني.
وم��ن جهته، أعرب صال��ح بوهزاع ع��ن تقديره لما 
تقوم به وزارة األشغال وشؤون البلديات والتخطيط 
العمراني وبلدية المحرق في سرعة تنفيذ المشروع 
واالهتمام بكافة التفاصيل، منوهًا بمستوى التعاون 
والتنس��يق بين الجهاز التنفيذي والوزارة والمجلس 
البلدي والذي أس��هم بشكل مباشر في إنجاز العديد 
من المش��اريع في منطقة قاللي والمناطق المجاورة 

لها.

 وزير العدل يشيد
بالعالقات مع مصر

اس��تقبل وزير العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف الشيخ 
خالد بن عل��ي آل خليفة، الثالثاء، الس��فير المصري لدى 

المملكة ياسر محمد شعبان.
ورحب الوزير بالسفير المصري، مشيدًا بمستوى العالقات 
األخوي��ة التاريخية الت��ي تربط بين البلدين والش��عبين 
الش��قيقين، وما تش��هده من تط��ور ونماء مس��تمر في 

المجاالت كافة.
وجرى بح��ث موضوعات التعاون المش��ترك ف��ي المجال 

العدلي.

 »بلدية الجنوبية«: 
تطوير حديقة خليفة بالرفاع

ق��ام مدي��ر ع��ام بلدي��ة المنطق��ة الجنوبية 
المهندس عاصم عبداللطيف عبداهلل، بحضور 
عضو المجلس البلدي ممثل الدائرة السادسة 
خال��د جناح��ي، وع��دد م��ن المس��ؤولين في 
البلدية، بزيارة تفقدية لحديقة خليفة الكبرى 
في الرفاع، من أجل وضع خطة لتطوير مرافق 

الحديقة.
وبحث المدي��ر العام خالل الزي��ارة مع العضو 
البل��دي، بعض األف��كار والمقترح��ات لزيادة 
المس��طحات الخضراء وتوفير خدمات إضافية 
لمرت��ادي الحديق��ة، وصيانة بع��ض األلعاب 
واس��تبدالها بأخرى وفق أعل��ى المعايير التي 

يتم خاللها مراعاة السالمة والجودة.
وأكد المدي��ر العام أن حديق��ة خليفة الكبرى 
تعد م��ن أكبر الحدائق في المنطقة الجنوبية، 
ويقصده��ا المواطني��ن والمقيمين من داخل 
المحافظ��ة الجنوبية وخارجها، لم��ا تتمتع به 
من مس��احات خضراء وأش��جار وألعاب تناسب 
مختلف فئات األطف��ال العمرية، كما أنها تعد 
متنفس��ًا للكثير من األس��ر والعوائل في فترة 

إجازة نهاية األسبوع.
وأش��ار إلى أن البلدي��ة وبناًء عل��ى توجيهات 
الوزير ووكيل الوزارة لشؤون البلديات، تعمل 
بش��كل مس��تمر على صيانة مرافق الحديقة، 

وتركي��ب ألعاب جدي��دة، حيث قام��ت مؤخرًا 
بتركي��ب مجموعة من األلعاب التي تتناس��ب 
م��ع احتياجات فئة ذوي العزيمة من الخدمات، 
وذل��ك للمس��اهمة ف��ي دمجه��م م��ع أفراد 
المجتم��ع، حيث ت��م تهيئة مختل��ف المرافق 
األخ��رى ودورات المياه بحيث يس��هل عليهم 

استخدامها بكل يسر وسهولة.
من جانبه، توجه العض��و البلدي خالد جناحي 

بالش��كر إل��ى مدي��ر ع��ام بلدي��ة المنطق��ة 
الجنوبي��ة، على حرص��ه الش��خصي ومتابعته 
الدقيق��ة ألعمال التطوي��ر والصيانة التي تتم 
لمختل��ف المرافق التابع��ة للبلدية في مختلف 
لمقترح��ات  واس��تماعه  الجنوبي��ة،  مناط��ق 
األهال��ي وآرائهم بش��أن الخدم��ات المقدمة 
له��م، والعمل على دراس��تها وبح��ث إمكانية 

تنفيذها وفقًا لإلمكانات المتاحة.

تجريم تعريض الحيوانات لإلهمال أو سوء التغذية

البلدي��ات  وش��ؤون  األش��غال  وزي��ر  أص��در 
والتخطيط العمراني عصام خلف قرارًا، بإصدار 
الالئح��ة التنفيذية لقان��ون الرف��ق بالحيوان، 
وال��ذي تضم��ن تجري��م تعري��ض الحيوان��ات 
لإلهم��ال أو س��وء التغذي��ة أو التخل��ي عنها أو 
تركها دون توفير غ��ذاء ومياه وبكميات كافية 
وصالحة لالس��تهالك أو عدم إعطائها قس��طا 

كافيا من الراحة.
كم��ا تج��رم الالئح��ة، اس��تخدام القس��وة في 
إعداد الحيوانات للذبح في المس��الخ أو غيرها؛ 
كالضرب عل��ى الرأس أو قطع أربطة المفاصل، 

أو فقأ العيون أو الصعق بالكهرباء.
ويج��رم أيض��ًا، إجه��اد الحيوانات ف��ي العمل 
أو الس��باقات أو خالف��ه، دون مراع��اة لعمره��ا 
أو حالته��ا الصحي��ة، إضاف��ة إل��ى اس��تخدام 
الحيوان��ات بص��ورة منافية لطبيعته��ا في أداء 
العروض الفنية أو الترفيهية كحلبات المصارعة 

والسيرك.
وتمنع الالئحة حجز الحيوانات أو نقلها بطريقة 
أو بوس��يلة غي��ر مهيأة أو خلط أن��واع مختلفة 
من الحيوان��ات مع بعضها البعض دون مراعاة 
للجنس أو العم��ر أو الفصيل مع عدم تقديم ما 

يلزمه��ا من غ��ذاء أو ماء أو تهوي��ة جيدة، إلى 
جانب منع ع��رض أو االتجار بأي حيوان مريض 
أو مص��اب، ورف��ع الحيوانات عير الق��ادرة على 
القي��ام أو س��حبها بطريقة مؤلمة تس��بب لها 

الجروح أو الكدمات أو الكسور أو الخلع.
وتحظ��ر الالئحة ممارس��ة أي ص��ورة من صور 
التع��دي بم��ا فيه��ا التع��دي عل��ى الحيوانات، 
والتخلص من الحيوانات المريضة بطريقة غير 
رحيمة كاس��تخدام طرق الموت البطيء، أو أية 
طريقة تسبب لها رعبًا أو فزعًا أو تحدث لها ألما 
شديدًا دون أي مبرر أو تقديم السم عمدا لها.

وزير العدل: زيادة أعمال 
خدمة المجتمع للمحكوم 

عليهم بعقوبات بديلة
أصدر وزير العدل والشؤون اإلس��المية واألوقاف الشيخ 
خال��د بن عل��ي آل خليفة ق��رارًا بزي��ادة أعم��ال خدمة 
المجتم��ع للمحك��وم عليه��م بعقوب��ات بديل��ة، وذلك 
بمشاركة القطاع الخاص ومؤسس��ات المجتمع المدني 

إلى جانب القطاع العام.
وبموج��ب الق��رار الجديد الخاص بج��دول جهات العمل 
في خدم��ة المجتمع وأنواع األعم��ال التي تمارس فيها، 
فقد بلغ ع��دد األعمال 139 نوعًا، لتص��ل بذلك الطاقة 

االستيعابية إلى أكثر من 920 فردًا.
ويأت��ي ذلك ف��ي إطار توس��يع مجال تطبي��ق العقوبات 
البديل��ة للمحكوم عليه��م بهدف تأهي��ل المحكومين 
وإع��ادة دمجه��م ف��ي المجتم��ع عب��ر إج��راءات عقابية 
وإصالحية، وبما يسهم في تعزيز المسؤولية المجتمعية، 
وذل��ك في ضوء القانون رقم )18( لس��نة 2017 بش��أن 

العقوبات والتدابير البديلة.
وطبق��ا للقان��ون بش��أن العقوب��ات والتدابي��ر البديلة، 
فإن��ه تحدد الجهات وأنواع األعم��ال في خدمة المجتمع 

للعقوبات البديلة بقرار من وزير العدل.

 بلدية الجنوبية تدرب 46 من طالب
المدارس و18 جامعيًا في 2019

اس��تقبلت بلدي��ة المنطق��ة الجنوبي��ة 46 من طلبة 
الم��دارس الحكومية و18 من طلب��ة الجامعات خالل 
العام 2019، للتدريب في أقس��ام البلدية المختلفة، 
والتعرف على طبيعة عمل كل قسم والمهام اليومية 
التي يؤديها لخدمة المراجعين الكرام، والجهات ذات 
العالقة التي لها ارتباط مباشر أو غير مباشر بطبيعة 
عمل البلدية. وخالل الفترة التدريبية، تم تقديم شرح 
للطلبة ع��ن دور البلدية ومهامه��ا، وطبيعة العالقة 
المش��تركة مع المجلس البلدي، باإلضافة لتعريفهم 
بالمناط��ق التي تخدمه��ا البلدية، والمش��اريع التي 
نفذتها عل��ى أرض الواقع طوال الس��نوات الماضية، 
وش��ريحة المس��تفيدين م��ن خدم��ات البلدي��ة من 

مواطنين ومقيمين في المحافظة الجنوبية. 
كم��ا ت��م تعري��ف الطلب��ة بآلية ال��رد على ش��كاوى 
ومالحظ��ات المراجعين واستفس��اراتهم، والتواصل 
معه��م عبر أثير إذاع��ة البحرين والصحاف��ة المحلية 
ووس��ائل التواص��ل االجتماع��ي، للتع��رف ع��ن قرب 
على احتياجاته��م وقياس انطباعاته��م وآرائهم إزاء 

الخدمات المقدمة لهم في فروع البلدية المختلفة. 
وأع��رب الطلب��ة والطالبات المتدربين عن ش��كرهم 
وتقديره��م لبلدي��ة المنطق��ة الجنوبي��ة، إلتاحتها 
الفرصة لهم للتدري��ب وتطوير مهاراتهم وقدراتهم 
المعرفي��ة، األم��ر الذي س��يكون ل��ه بال��غ األثر في 

مسيرتهم التعليمية. 

حسن الستري

منع حجز ونقل الحيوانات بطريقة ووسيلة غير مهيأة
حظر التخلص من الحيوانات المريضة بطريقة غير رحيمة
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وصول أول دفعة بحرينيين من إيران

أعلن��ت وزارة الصحة عن وصول أول دفعة من المواطنين ضمن خطة إجالء 
المواطني��ن البحرينيي��ن من إيران الثالث��اء بأمان ووفق إج��راءات احترازية 
محكمة بما يضمن س��المتهم وس��المة المواطنين والمقيمين في مملكة 

البحرين على متن طائرة مؤجرة من الوزارة إلجالء المواطنين.

ونوهت إلى أنه تم إخضاع المس��ارين ف��ور وصولهم للفحوصات المختبرية 
تحت إش��راف طاق��م طبي متخصص، وبناء على نتائجه��ا تم نقلهم إلحدى 
مراك��ز الحجر الصحي االحت��رازي أو مراك��ز العزل والعالج وفقًا لإلرش��ادات 

وللمعايير المعتمدة من قبل منظمة الصحة العالمية.

وأضافت الوزارة أن العمل مس��تمر بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة إلجالء 
الدفعات األخرى حسب المقرر له في خطة اإلجالء، مؤكدًة جاهزية واستعداد 
كاف��ة الكوادر الطبية وحرصها على توفير أقصى درجات الكفاءة في الخدمة 

الصحية والعالجية المقدمة لجميع القادمين من إيران.

أعلن��ت وزارة الصحة ع��ن تعافي 8 حاالت 
إضافي��ة م��ن في��روس كورون��ا )كوفي��د 
19( ألرب��ع مواطن��ات ومواطني��ن اثني��ن 
ومواطنتي��ن س��عوديتين، وإخراجهم من 

مركز العزل والعالج.
يأت��ي ذلك، بعد تلقيهم الع��الج والرعاية 
الالزم��ة تح��ت إش��راف الطاق��م الطب��ي 
المتخص��ص ف��ي أح��د المراك��ز الخاصة 
بالع��زل والع��الج، وف��ق أفض��ل المعايير 
الدولي��ة بحس��ب م��ا أوصت ب��ه منظمة 
الصح��ة العالمي��ة، ليص��ل بذل��ك العدد 
اإلجمالي للحاالت المتعافية 30 حالة حتى 

اآلن في المملكة.
وأوضحت الوزارة أنه تق��رر إخراج الحاالت 
بع��د إجراء الفح��وص المختبري��ة والتأكد 
من خلوهم م��ن الفيروس، مؤك��دًة أنها 
المتعافي��ة  الح��االت  متابع��ة  س��تواصل 
طبيًا بحس��ب اإلج��راءات المتخ��ذة بهذا 
الخص��وص، بم��ا يحف��ظ صحة وس��المة 

الجميع.
وجددت الوزارة دعوتها للمواطنين والمقيمين 
القادمين من إيطالي��ا وكوريا الجنوبية ومصر 
ولبن��ان خالل األس��بوعين الماضيين االتصال 
عل��ى الرق��م 444، أو التس��جيل اإللكترون��ي 
 444/www.moh.gov.bh  الراب��ط عب��ر 
لجدولة موعد الفح��ص، واتباع التعليمات 
التي ستعطى لهم من قبل الفريق الطبي، 

مع ضرورة تجنب االختالط باآلخرين.

 »الجعفرية« تباشر 
صرف الدعم المخصص 

للمواطنين بالخارج

باش��رت إدارة األوقاف الجعفرية بص��رف الدفعة األولى 
م��ن مصاري��ف اإلعاش��ة ألصح��اب الحم��الت لتقديم 
العون للمواطنين البحرينيي��ن المتواجدين في الخارج 
إثر موضوع تفش��ي فيروس كورون��ا )كوفيد19( لحين 

عودتهم إلى أرض الوطن.
يأتي ذلك، امتثااًل للتوجيهات الملكية السامية لحضرة 
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة عاهل 
البالد المفدى، بتكليف إدارة األوقاف الجعفرية بمتابعة 

مصاريف إعاشتهم. 
واجتم��ع رئيس األوق��اف الجعفرية يوس��ف الصالح مع 
أصحاب الحمالت ومكاتب السفر بمشاركة ممثلين عن 
15 حملة، حيث ثمن التوجيهات الس��امية التي تعكس 
االهتمام الذي يوليه جاللة الملك المفدى، لجميع أبنائه 

وتيسير شؤونهم في داخل وخارج المملكة.
وأك��د أن اإلدارة تعم��ل بكام��ل طاقته��ا لجع��ل هذه 
التوجيه��ات الكريم��ة موضع التنفيذ، مبين��ًا إن اإلدارة 
على تواصل وتنس��يق كامل مع جميع الجهات الرسمية 

لتسهيل المهمة.
وأش��اد الصال��ح بالتعاون الكبي��ر الذي أب��داه أصحاب 
الحمالت ومكاتب الس��فر من خالل التواصل المس��تمر 
م��ع اإلدارة، حي��ث عق��دت 4 اجتماعات م��ن قبل فريق 
المتابعة مع الحمالت ومكاتب الس��فر من ذوي العالقة، 
للتشاور والتنس��يق وأخذ المقترحات والمرئيات، إلنجاز 

هذه المهمة الوطنية التي تهم الجميع.
م��ن جهت��ه، كش��ف رئي��س فري��ق المتابع��ة محمود 
التوبالن��ي أن إدارة األوق��اف الجعفرية باش��رت بصرف 
الدفعة األولى من مصاريف اإلعاش��ة، والعمل جاٍر على 
ص��رف المزيد من الدفعات المالي��ة لتقديم كافة أوجه 
الدع��م في إط��ار المهم��ة الموكلة لألوق��اف، موضحًا 
الوجب��ات  الس��كن،  اإلعاش��ة تش��مل  أن مصروف��ات 

والمستلزمات الضرورية كاألدوية.
وأشار التوبالني إلى أنه تم تعيين مكتب سياحي )األنوار 
المحمدية( كممثل لإلدارة في التواصل مع المسافرين 
البحرينيين المتواجدين حاليًا في الجمهورية اإلسالمية 
اإليراني��ة، وهذا المكت��ب لديه عدد م��ن المكاتب في 
بعض الم��دن اإليرانية التي يتواجد فيها المس��افرون 
البحريني��ون وغيرها م��ن المدن لضم��ان التواصل مع 

جميع المواطنين المتواجدين حاليًا«.
وبخص��وص أعداد المواطنين البحرينيين المس��افرين 
المتواجدي��ن ف��ي إي��ران ف��ي الفت��رة الحالي��ة أوضح 
التوبالن��ي أن��ه بحس��ب البيان��ات ال��واردة م��ن وزارة 
الخارجي��ة ووزارة الصحة، ف��إّن الع��دد اإلجمالي يفوق 
ال��� 1300 مواطن، والعمل جاٍر لحص��ر أية أعداد أخرى 
بالتنس��يق مع الوزارتين. وأكد أن فريق المتابعة بإدارة 
األوقاف الجعفرية أطلق اس��تمارة مخصصة للمواطنين 
البحرينيي��ن المتواجدين بالخارج، لحصر أعداد وبيانات 
المواطني��ن والبدء بص��رف الدعم المخص��ص لذلك، 

داعيًا الجميع للتعاون في ملء البيانات المطلوبة.

 »تمكين«: استئناف العمل اليوم
بعد تعقيم المبنى بشكل احترازي

أعلن صن��دوق العمل تمكين، ع��ن اس��تئناف الموظفين العمل 
في المبنى بش��كل طبيعي اعتبارًا من األربعاء، بعد إخالء المبنى 
كإجراء احترازي بس��اعات قليلة قبل انتهاء الدوام الرسمي مساء 
الثالثاء، وذلك انطالقًا من مس��اعيه لدع��م الجهود الوطنية في 

مكافحة انتشار فيروس كورونا )كوفيد 19(.
وأك��د صندوق العمل تمكين أن ما ت��م تداوله عن مخالطة أحد 
موظفيها لمري��ض مصاب بفيروس كورون��ا، غير صحيح، وذلك 
أن الموظف لم يخالط مصابًا بش��كل مباشر، وعليه فإنه ال يوجد 
خطر على مباشرة الصندوق ألعماله بحسب ما أفادت به توصيات 

السلطات المختصة.
وكإج��راٍء احت��رازي إضاف��ي، قام��ت إدارة مبن��ى غرف��ة التج��ارة 
والصناعة بتعقيم المبنى بش��كل كامل بالتع��اون مع »تمكين« 

ووزارة الصحة حرصًا على سالمة الموظفين.
وقام الموظف بدور مسؤول بإبالغ اإلدارة عن مخالطته لشخص 
آخ��ر قام بمخالطة ش��خص مصاب تم اكتش��اف إصابته الثالثاء، 
والتي تم على إثرها البت في إجراءات التعقيم االحترازية لضمان 

سالمة الجميع.
ون��وه صن��دوق العمل، أنه انس��جامًا م��ع أهدافها في تس��هيل 
إجراءات االس��تفادة م��ن برامجها، فإنه يمك��ن لعمالئها ضمان 
فرص التواصل المس��تمر لالس��تفادة من برامجه��ا، عبر البوابة 
اإللكتروني��ة واس��تمارة الطل��ب المُبس��طة لجمي��ع برامج دعم 
المؤسسات واألفراد، فضاًل عن تدشين آلية الدفع اإللكتروني عن 
طريق نظام »فواتير« بالش��راكة مع شبكة البحرين اإللكترونية 

الوطنية للمعامالت المالية »بنفت«.

»الصحة«: تعافي 8 حاالت من »كورونا«

 خروج 47 حالة من الحجر 
الصحي االحترازي بعد خلوهم من »كورونا«

أعلن��ت وزارة الصح��ة خ��روج 47 حال��ة من 
الحجر الصح��ي االحترازي بعد اس��تكمالهم 
لفت��رة الحجر الالزم��ة لهم لم��دة 14 يومًا، 
وإجراء كاف��ة الفحوص��ات المختبرية للتأكد 
من س��المتهم وخلوهم من فيروس كورونا 
)كوفي��د 19( قب��ل خروجه��م م��ن الحج��ر 
االحت��رازي، ليصل بذلك ع��دد الذين خرجوا 
من الحج��ر الصحي 115 ش��خصًا بعد خروج 

68 شخصًا في وقت سابق.
وأفادت الوزارة بأن ال�حاالت التي تم إخراجها 
م��ن الحج��ر الصحي االحت��رازي ه��ي ل��15 

مواطنًا، و30 مواطنة، وأندونيسيتين.
ونوهت الوزارة بأن جميع الحاالت الموجودة 

ف��ي مراك��ز الحجر الصح��ي االحت��رازي، تتم 
متابعتها بصورة مستمرة تحت إشراف طاقم 
طبي متخصص، وتقديم الرعاية الالزمة لهم 
للتأكد من س��المتهم، حفاظًا على صحتهم 

وصحة الجميع.
وأك��دت وزارة الصح��ة حرصها عل��ى تنفيذ 
كافة اإلجراءات االحترازية والتدابير الوقائية 
في مراكز الحجر الصحي االحترازية، بحس��ب 
المعايي��ر الدولي��ة التي أوص��ت بها منظمة 
الصح��ة العالمي��ة، ومتابع��ة تطبي��ق جميع 
اإلجراءات المتبعة لمكافحة انتشار الفيروس 
ف��ي المملك��ة بم��ا يحف��ظ صحة وس��المة 

الجميع.

للمواطني��ن  دعوته��ا  ال��وزارة  وج��دّدت 
والمقيمي��ن القادمي��ن من إيطالي��ا وكوريا 
الجنوبي��ة ومص��ر ولبنان خالل األس��بوعين 
الماضيين البقاء في مقر س��كنهم في غرفة 
منفصلة لمدة 14 يومًا، ضمن إجراءات العزل 
المنزل��ي، والتس��جيل بموق��ع وزارة الصحة 
لجدول��ة موعد الفح��ص من خ��الل الرابط 
االتص��������ال  www.moh.gov.bh/444أو 
عل��ى الرق��م 444، لجدولة موع��د الفحص 
له��م، واتباع التعليمات التي س��تعطى لهم 
من قبل الفري��ق الطبي، مع ض��رورة تجنب 
االختالط باآلخرين لتجنب نشرهم للفيروس 

لعائالتهم وللمجتمع في حال إصابتهم به.
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ملخص الجلسة

 دعم القطاع التجاري
في ظل أزمة »كورونا« 

 السماح لخريجي »طب الخارج«، باجتياز
االمتياز في »السلمانية« أو المؤسسات الحكومية 

 إنشاء مراكز ومعاهد تأهيل، ودور رعاية لذوي 
اإلعاقة ودور إيواء، للحاالت الضرورية في المحافظات

 إنشاء مركز حكومي متخصص مزود بكافة
التجهيزات لتأهيل ذوي اإلعاقة والتوحد

 تثبيت موظفي العقود المؤقتة 
في الجهات الحكومية خالل عام

 دعم الكهرباء والماء 
لصغار التجار البحرينيين 

إدخال مقررات اإلعالم وتكنولوجيا 
االتصال بمناهج المدارس الحكومية

تخصيص قطعة األرض الواقعة في 
الحجيات إلنشاء مركز شبابي للجنسين

 تحويل ملعب عسكر
 لمركز شبابي نموذجي

 إلزام مالكي البيوت الجديدة بوضع أجهزة 
إطفاء الحريق وكاشف الدخان والغاز 

وضع االستراتيجية الوطنية 
لحقوق اإلنسان في البحرين 

local@alwatannews.net

البرلمــــــان

المتأخرون

علي إسحاقيعيسى الكوهجي كلثم الحايكيزينب عبداألمير

المعتذرون

 عمار قمبر
»ظرف صحي«

 عادل العسومي
»ظرف صحي«

وزير العدل: بدء تنفيذ الئحة »الدعاوى القضائية« الخميس

الع��دل والش��ؤون  كش��ف وزي��ر 
الشيخ خالد  واألوقاف  اإلس��امية 
بن عل��ي آل خليف��ة، أن ال��وزارة 
أصدرت الئح��ة اإلجراءات الخاصة 
بالدعاوى القضائية والتي تتضمن 
تقييد الدعوات إلكترونيًا وس��يتم 

العمل بها الخميس المقبل.
وأك��د أن الحك��م اإللكتروني يتم 
ل��ه تنظيم خاص متعل��ق بإصدار 
األح��كام، حي��ث ت��م التعامل مع 
هذه المس��ألة ومد نطاق التعامل 
اإللكترون��ي وال��ذي يه��دف ف��ي 
الوقت الحالي بضمان التعامل في 
المطالبات الصغي��رة مثل فواتير 
الهوات��ف وغيره��ا بحي��ث ت��دار 

إلكترونيًا ويديرها القاضي.

مريم بوجيري

 تطبيق »التعليم عن بعد«
 في أوقات األزمات والكوارث

تقدمت رئيس��ة مجل��س الن��واب فوزية بنت 
عب��د اهلل زين��ل، وعدد م��ن الن��واب، باقتراح 
برغب��ة بتطبي��ق التعلي��م عن بعد ف��ي كافة 
مراحل التعليم في أوق��ات األزمات والكوارث، 
مع التركيز عل��ى المرحلة اإلعدادية والمرحلة 

الثانوية.
رئيس��ة  م��ن  الموق��ع  المقت��رح  ف��ي  وج��اء 
المجل��س ومحم��د العباس��ي وعم��ار البن��اي 
وأحمد األنصاري ويوس��ف زينل »أنه في إطار 
ما اتخذت��ه الحكومة م��ن إج��راءات احترازية 
وقائي��ة لمكافح��ة في��روس كورون��ا )كوفيد 
19( وبتوجيه��ات ومتابعة كريمة من صاحب 
الس��مو الملك��ي األمير س��لمان ب��ن حمد آل 
خليفة ولي العهد نائ��ب القائد األعلى النائب 

األول لرئي��س مجل��س ال��وزراء، للحفاظ على 
صحة وس��امة المواطنين والمقيمين، ومنها 
تعطيل الدراس��ة لمدة أس��بوعين، ثم تمديد 
ه��ذه الفترة، ولغرض اس��تثمار الوقت، وعدم 
ضي��اع أي فرص��ة لتعلي��م الطلب��ة، وبه��دف 
االس��تفادة القصوى من مشروع جالة الملك 
حمد لمدارس المستقبل، وما حققته من نقلة 

تكنولوجية ونوعية، فقد جاء هذا المقترح«.
كما ويمكن لوزارة التربية والتعليم االستفادة 
من تجارب الدول األخرى من خال االس��تعانة 
بكافة الوس��ائل التقنية المتاحة، وعبر مختلف 
الوسائل اإلعامية، خاصة في المواد الدراسية 
الرئيسة األساس��ية، مع التركيز على المرحلة 

اإلعدادية والثانوية.

 »الكهرباء«:
24 مليون دينار دعمًَا 

حكوميَا للقطاع التجاري

كش��ف نائب الرئيس التنفيذي للتوزيعات 
وخدم��ات المش��تركين بهيئ��ة الكهرباء 
والم��اء عدنان فخ��رو، أن الدعم الحكومي 
للقط��اع التجاري وغير الس��كني يصل إلى 
حوال��ي 24 ملي��ون دينار، بحي��ث يغطي 

الدعم المذكور 85% من صغار التجار.
وأكد فخرو خال جلسة مجلس النواب، أن 
الدعم الحكوم��ي للقطاع المذكور يقتصر 
على 5 آالف وحدة من الكهرباء، بواقع 16 
فلسًا للوحدة الواحدة، في حين أن الدعم 
ألغ��ي بالقرار الصادر في عام 2016 وذلك 

ليقتصر على الفئات المحددة.

 »النواب« : إجراءات عاجلة للحد 
من اآلثار االقتصادية لـ»كورونا«

أحال مجلس النواب للحكومة مقترحًا برغبة مستعجًا 
يهدف لقيام الحكومة بدعم القطاع التجاري في ظل 

أزمة فيروس كورونا )كوفيد 19(.
من جانبه أكد النائب أحمد الس��لوم، أهمية تطبيق 
بع��ض اإلج��راءات من قب��ل الحكومة لتأخي��ر اآلثار 
االقتصادي��ة خصوصًا لتأثر الش��ارع التجاري بوجود 
التباط��ؤ االقتص��ادي م��ن خ��ال خفض الرس��وم 
اإليجاري��ة بالمناط��ق الصناعي��ة وتجمي��د رس��وم 
األنش��طة التجارية إلى جانب رسوم الكهرباء والماء 

ورسوم البلدية المفروضة بنسبة 50% ووقف رسوم 
هيئة تنظيم س��وق العمل وتحم��ل فوائد القروض 
على المؤسس��ات الصغي��رة والمتوس��طة من قبل 

صندوق العمل »تمكين«.
ف��ي حي��ن ارت��أى النائ��ب محم��د السيس��ي، أن ما 
يح��دث في الوقت الراه��ن هو أزم��ة عالمية وال بد 
من التعايش معها وتف��ادي عواقبها على االقتصاد 
المحلي وتطبيق إجراءات للتقليل من آثار األزمة على 

الشارع التجاري.

»التجمع« يؤجل انتخاباته إلى أجل غير مسمى 
أعل��ن تجمع الوحدة الوطنية تأجيل مؤتمره العام الخامس إلى أجٍل غير مس��مى. 
وأوضح مصدر مس��ؤول بالتجمع أن تأجي��ل المؤتمر العام من تاريخه المعلن في 
4 أبري��ل إل��ى موعد يحدد الحقًا، ج��اء بقرار من اللجنة التنفيذي��ة لتجمع الوحدة 
الوطني��ة تماش��يًا مع توجيه��ات الجهات الصحي��ة في البحرين بمن��ع التجمعات 

وأكد أن المؤتمر بحس��ب النظام األساسي سيشهد انتخاب رئيس التجمع للدورة 
الجدي��دة وانتخاب رئيس وأعضاء الهيئة المركزية الجديدة في المرحلة القادمة، 
مؤك��دًا التزام قيادة التجمع الحالية بتطبيق النظام األساس��ي وتجديد الدماء في 
شرايين الجمعية حتى تتمكن من تحقيق أهدافها ورؤيتها في المرحلة القادمة.

 رفع وإدارة الدعاوى
بالوسائل اإللكترونية

أق��ر مجل��س الن��واب مرس��ومًا بقان��ون يه��دف 
الس��تحداث نظ��ام لرفع بعض الدع��اوى وإدارتها 
والفصل فيها بالوسائل اإللكترونية وفقًا لضوابط 
مح��ددة دون التقي��د في ذل��ك بالقواع��د العامة 
في رفع الدعوى لتيس��ير وتس��ريع إجراءات تنفيذ 
أحكام التحكيم إلى جانب كفالة استقال السلطة 
القضائية بإسناد سلطة ندب قاٍض أو أكثر للقضاء 

المستعجل إلى المجلس األعلى للقضاء.
وكان��ت النائب سوس��ن كم��ال، أي��دت التعديل 

المقت��رح ضم��ن المرس��وم معتبرة أنه س��يحقق 
العدالة مما ينعكس إيجابًا على االقتصاد المحلي، 
بينم��ا اعتبر النائب عيس��ى القاض��ي أن التعديل 
سيسهل عملية التقاضي ويخفف على المواطنين 
س��اعات االنتظار كما سيس��هل إج��راءات التبليغ 

اإللكتروني.
وأشار النائب أحمد العامر أنه يثبت كفاءة البحرين 
في المجال القضائي وله إيجابيات عديدة كالسرعة 

والدقة في إنجاز العمل بصورة انسيابية.

مريم بوجيريمريم بوجيري
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 اآلراء واألفكار الواردة في هذه المقاالت تعكس آراء أصحابها وحدهم.. 
وال تمثل بالضرورة رأيًا أو موقفًا رسميًا لجريدة »الوطن« أو سياستها التحريرية 
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د. ظافر محمد العجمي

@Z4alajmi

فاطمة عبداهلل خليل

fatima.a.khalil@gmail.com @FatemaAbdulla

نبضات

حسين التتان

@HussainTattantattan86@hotmail.com

رؤى

حبر جاف

محمد ناصر لوري

Mohammed.lori@gmail.com @mohammed_lori

كارنتينا القرن 19 لوقف 
»كورونا« القرن الـ21

تحت كمامات الهلع من في��روس كورونا، تجري 
بي��ن دول العال��م حرب ب��اردة جديدة اس��مها 
 Quarantine والكرنتينا  السياسية«،  »الكرنتينا 
تعن��ي »محج��ر صح��ي« والحج��ر الصح��ي عزلة 
إلزامية، تقوم بها ال��دول والمنظمات اإلقليمية 
والدولي��ة عند انتش��ار األوبئة. ويب��دو أن األمر 
لم يختلف كثي��رًا عما كان عليه ف��ي الخليج قبل 
قرني��ن. فقد تبع��ت األوبئة التواص��ل الحضاري 
عبر البحر، وباألخص من الهند وفارس والعراق. 
لقد كنا تح��ت الحكم العثماني بش��كل أو بآخر، 
وكان هن��اك اهتمام عثمان��ي بمكافحة األوبئة، 
حيث صدر نظام الكرنتينا »الحجر الصحي«، منذ 
1840، ونص على تأسيس دوائر الحجر الصحي 
ف��ي الوالي��ات العثماني��ة. لك��ن أول من أش��ار 
إلى ض��رورة توفير الحماية الصحي��ة للخليج هو 
الدكتور البريطاني »بروست«، بمؤتمر البندقية 
1892، طالب��ًا اتفاق��ًا بي��ن الحكوم��ة العثمانية 
ودول أوروب��ا لمراقبة س��فن المناطق الموبوءة، 
وأك��د ذلك بمؤتمر باري��س 1894 وقدم تقريرًا 

حول خلق رقابة جدية على السواحل الخليجية. 
وقد عرف العالم في ذلك الزمن اس��تخدام الحجر 
الصحي ألس��باب سياسية، حيث كان المسافرون 
يحجزون 10 أيام أو أقل، أو أكثر بناء على العالقات 
م��ع الدولة الت��ي قدموا منها. كما ش��مل الحجر 
الصحي اإلعاقة ألس��باب سياسية للرزم والطرود 
والبضائ��ع عل��ى الس��فن، حيث تم االس��تخدام 
السياس��ي لحج��ز س��فينة من دول منافس��ة 40 
يومًا لتفس��د بضاعتها من المنتج��ات الزراعية، 
فال تعاود الرس��و في هذا الميناء، وهذا ما كانت 
تفعله بريطانيا في الخليج مع الس��فن الفرنسية 
والروسية واأللمانية بحجة منع األوبئة. وألن من 
يقوم على سلطة الكرنتينا هي الدولة المسيطرة، 

فقد أراد عارف باشا والي البصرة العثماني إشعار 
مبارك الصباح 1897 بتبعيته للعثمانيين فأرسل 
موظف��ًا إلقام��ة مكتب حجر صح��ي، لكن مبارك 
رفض، ودفعه هذا مع دوافع أخرى لتوقيع اتفاقية 
الحماي��ة مع بريطاني��ا 1899. لقد كان ذلك في 
القرن ال�19، ومع كورونا الحالية عادت االنتهازية 
كطبيعة إنسانية، وكأن العالم خاٍل من المنغصات 
الدولية ليعرف حقيقته الهش��ة المليئة بالثغرات 
المفرغ��ة من ش��حنتها الحضارية، عبر ممارس��ة 
نفس إجراءات كرنتينا القرن ال�19 بشكل أو بآخر 
كإغالق الحدود من باب المعاملة بالمثل، بدون 
ضوابط أو دواٍع صحية، وحظر دخول للمسافرين 
من الدولة التي منعت مواطنينا من دخولها. كما 
يتم حاليًا تبادل وقف الرحالت الجوية. بل وتبادل 
اإلش��اعات اإلعالمي��ة، وفي دول الخلي��ج أوقفت 
التصاريح والفيزا وأوقفت الزيارات، مما دفع دواًل 
لمنع دخول بعض الجنسيات الخليجية. كما ظهر 
دور المنافسات التجارية، لمنع نمو دولة غريمة، 
بل وصل األم��ر إلى إدخال مناكف��ات العصبيات 

الطائفية.

* بالعجمي الفصيح:
كانت اإلجراءات القاسية التي اتبعت في كارنتينا 
الق��رن ال���19، ما هي إال وس��يلة إلف��راغ جيوب 
التجار وقباطنة الس��فن والمسافرين خالل األيام 
التي يقضونها في الحج��ر، أو لمنعهم من تكرار 
الرس��و في موانئ بعينها. ويبدو أن األمور حاليًا 
تنح��ى نفس المنح��ى بوضع األم��ور على طاولة 
تعامالت مختلفة من دوافع صحية إلى سياس��ية 

واقتصادية.

* كاتب وأكاديمي كويتي

ألكون صالحًا.. أنت فاسد

نعي��ش في حياة ملؤها الخ��داع، فالحكومات حول 
العالم تخدعنا في بع��ض األمور، واإلعالم يخدعنا 
لصال��ح غايات��ه ومموليه، والناس تخ��دع بعضها 
البعض. لعلك توافقني الرأي، لكن هل خطر ببالك 
عند قراءة مقدمتي تل��ك أنها خدعة هي األخرى؟! 
وهل تعتقد أنك أحد ممارس��ي الخداع؟ إن لم يكن 
مع اآلخرين فمع نفس��ك. تُرى.. أيمكن للمرء منا 

أن يخدع نفسه؟!! لم ال؟!! ربما بال وعي.!!!
يشير علماء النفس إلى »اإلسقاط« كخدعة نفسية 
نمارس��ها تج��اه أنفس��نا، تتلخ��ص بهجومنا على 
اآلخري��ن أو ما نوجه��ه لهم من اتهامات س��لبية 
على ش��كل لوم أو اس��تنقاص من نق��اء اآلخرين، 
والطعن ف��ي س��لوكهم وممارس��اتهم ونواياهم 
بإلصاق العي��وب والنقائص فيهم. يأتي ذلك على 
هيئ��ة أحكام نحو »ف��الن: كاذب/ س��ارق/ خبيث/ 
قبيح« أو على هيئة ممارس��ة دور الضحية وتجريم 
اآلخ��ر »فالن يكرهني/ تس��بب لي ف��ي كذا/ حال 
دون ح��دوث أمر ما ل��ي«، والحقيق��ة أننا نمارس 
ذلك لنواري أخطاءن��ا وعيوبنا الداخلية، وما هو إال 
انعكاس لما نحن علي��ه، فنلصق عيوبنا ونقائصنا 
ودوافعن��ا المكبوتة في اآلخري��ن أو نوجهها لهم 

على هيئة هجوم. 
ه��ل الحظت يومًا أن الناجحين هم أكثر من يصب 
عليهم جام غضب الناس من حولهم وتكثر حولهم 
األحادي��ث وتروج حوله��م القص��ص والنقائص؟ 
م��ا ذلك إال تعبي��ر عن نقيصة الفش��ل لدى هؤالء 
الغاضبي��ن، ولعل��ك لمس��ت تحوي��ل اإليجابيات 
الش��خصية إلى س��لبيات ف��ي المجتم��ع »فالناجح 
دراس��يًا معق��د، والناجح مهني��ًا يدع��ي المثالية، 
والناجح في زواجه محتال كبير، والجميلة »مليقة«، 

والذكي المحاور متفلسف.. والقائمة تطول«.
ف��ي كتابه »الس��ماح بالرحيل« يش��ير د.ديفيد ر. 

هاوكينز إلى موضوع اإلسقاط في إطار حديثه عن 
قمع المش��اعر وكبتها وكيف تتعامل معها عقولنا، 
مبينًا أن ما نكبته من مشاعر الخوف والذنب يختزن 
لدينا ثم نس��قطه على العالم من حولنا، »فنعيش 
تجرب��ة الش��عور وكأن��ه ينتم��ي »له��م« وبه��ذا 
يصبح��ون »ه��م« الع��دو«، وأن عقولن��ا في رحلة 
بحثها ع��ن مبررات لتلك الحال��ة تتوجه إلى »لوم 
الناس واألماكن والمؤسس��ات والطعام واألحوال 
المناخي��ة واألحداث الفلكية والق��در واإلله والحظ 
والش��يطان واألجانب والجماع��ة اإلثنية والخصوم 

السياسيين«، إلخ.
ومم��ا أثارن��ي ف��ي حدي��ث هاوكينز مس��ألة ربما 
عش��تها واختبرته��ا ف��ي وقت س��ابق عندما كنت 
أكتب ف��ي المجال السياس��ي، إذ يعتبر اإلس��قاط 
تفس��يرًا ل���»كل الح��روب والصراعات، والش��غب 
المدني. وحتى التش��جيع على كره العدو صار سببًا 
كي تصب��ح »مواطنًا صالحًا«، فنح��ن نحافظ على 
احترامنا لذواتنا على حساب اآلخرين«. ولو تمعنت 
ف��ي كلماته تتس��اءل بحق، هل نح��ن ملزمون أن 
نتجرد من إنسانيتنا ومن محبتنا للبشرية وسالمنا 
لنتعاطى مع الع��دو بأحقاد وضغينة للقول بصالح 
مواطنيتنا أو نزاهتنا كش��عب على حس��اب اآلخر؟!! 
ذل��ك الس��ؤال يأت��ي بعي��دًا ع��ن كل االعتبارات 
السياس��ية أو االقتصادية القائمة التي قد ال يكون 

لنا شأن مباشر فيها كشعوب.

* اختالج النبض:
إنما ه��ي دع��وة للتفكر ف��ي طريق��ة تعاطينا مع 
اآلخري��ن والغ��وص ف��ي أعماقن��ا الختب��ار تجارب 
إس��قاطنا على العالم من حولنا وإصالح الخلل من 
الداخل بداًل من إث��ارة الفوضى واألحقاد والغضب 

خارجيًا.

 االنتقاد »السهل« 
في زمن كورونا »الصعب« »1«

وإن كن��ا نح��اول أن نتحاش��ى الحديث عن مرض 
كورونا باس��تغراق مم��ل، من أج��ل الخوض في 
قضايا مهمة أيضًا تكون مختلفة ومتنوعة، إال أن 
الوض��ع العام يحتم علينا الكالم عن تداعيات هذا 

المرض.
 ولربما يكون حديثنا ع��ن كورونا ال رغبة منا في 
الحديث عنه، وإنما من أجل تصحيح بعض الرؤى 
القاتم��ة والمشوش��ة ح��ول ما يمك��ن أن تفرزهُ 

تداعياته الخطيرة على المجتمع.
طبع��ًا، ل��و صمت��ت الش��ائعات، وه��دأت مواقع 
التواصل االجتماعي عن تناول الحديث عن مرض 
كورون��ا وتوابعه، لما تكلمنا ع��ن هذا الموضوع 
إطالق��ًا، ولتحدثنا عن قضاي��ا أخرى مهمة تخص 
الوط��ن والمواطنين والمقيمي��ن، لكن، وبما أن 
مواق��ع التواص��ل االجتماعي تعمل »لي��ل نهار« 
لتتح��دث عن الم��رض بط��رق غير علمي��ة وغير 
واقعي��ة، س��يكون م��ن واجبن��ا تصحي��ح الرؤية، 
والدفاع ع��ن الفكرة »الص��ح« والموقف الوطني 
»الصح« كذلك، خاصة فيم��ا يخص هذا المرض 

تحديدًا.
كلن��ا يعل��م، أن البحري��ن وعلى الرغ��م من صغر 
مساحتها الجغرافية، إال أن مرض كورونا نال منها 

ما نال.
 ف��ي المقاب��ل، هن��اك بع��ض األص��وات تحاول 
التقليل م��ن الجهود المبذولة لمواجهة المرض، 
بل إن بعض األصوات دائم��ًا وأبدًا ما تصرُ على 
اس��تحقار كل العط��اءات والجه��ود الت��ي تبذلها 
الجه��ات الصحي��ة المعنية وغيرها م��ن الجهات 
األخ��رى لمقاومة انتش��ار ه��ذا الم��رض. هؤالء 

تحديدًا، اتخذوا م��ن منصاتهم اإلعالمية منطلقًا 
لحمالته��م الشرس��ة ضد كل الجه��ود المبذولة 
لمحارب��ة الم��رض من ط��رف الدول��ة والجهات 

المختصة.
نع��م، نحن ال نقول بأن الدول��ة أو القائمين على 
محارب��ة هذا المرض ال يقص��رون أو ال يتعبون أو 
ال يصاب��ون باإلرهاق نتيجة عمله��م في محاربة 
هذا الم��رض الخطير، وال نقول ب��أن كل محالت 
العزل هي فنادق س��بع نجوم -كم��ا هي المقارنة 
ببعض دول الجوار-، وال نقول بأن من يعمل على 
ه��ذا الملف هم مجموعة من المالئكة المقربين، 
لكن، ال يمك��ن التقليل أبدًا من كل الجهود التي 
تبذلها الطواقم الطبية واألمنية وبقية مؤسسات 
الدولة في البحرين لمنع تمدد المرض وانتش��اره 

في المجتمع.
نحن نطمح أن تكون أماكن العزل أو الحجر الطبي 
عندنا في البحرين فنادق عشر نجوم وأكثر، لكن، 
وبس��بب مداهمة المرض وقصر المدة الحتوائه 
وأهمي��ة اللع��ب عل��ى عام��ل الوقت، وبحس��ب 
اإلمكاني��ات والمعطي��ات الت��ي تص��ب ف��ي هذا 
االتجاه، فإن البحرين ليس��ت من الدول الس��يئة 
التي تهاونت أو قصرت في محاربة انتشار كورونا.
 وإذا كان��ت هناك ثغرات أو أخط��اء فإنها ال يجب 
أن تكبر بالصورة الت��ي يمكن أنه من خاللها أن 
يعمى الناس عن التضحيات والجهود والعطاءات 
واالستحقاقات من طرف المعنيين على منع انتشار 
المرض، سواء كانوا من العاملين داخل الحكومة 

أو من بعض مؤسساتنا المدنية وغيرها.
»للحديث بقية«.

 كلوب ودرس 
»للفاشينستات«!

لم يتوقع الصحفي الذي سأل مدرب فريق ليفربول 
يورجن كل��وب عن فيروس كورون��ا أن يكون رده 
بهذه الحدة، فلقد فاجأ المدرب األلماني الصحفي 
عندم��ا ق��ال له »ما ال أحب��ه بالحياة ه��و أن يعتبر 
الن��اس أن رأي مدرب ك��رة قدم مهم ج��دًا، حول 
أمور جدية جدًا«، في إش��ارة إلى أن قضية فيروس 
كورونا أكبر من أن يتم مناقش��تها مع مدرب كرة 

قدم.
واس��تطرد كلوب: »عليك بالحديث مع المختصين 
بالش��أن، وليس مع ش��خص مثلي، أنا ال أفهم في 

هذه القضايا، مثل السياسة وفيروس كورونا«.
يضع األلماني هنا بعض النقاط على الحروف ليؤكد 
أنه ليس كل مش��هور في مجال��ه يحق له الحديث 
في كل موضوع يطرأ على الس��احة، وهذه رس��الة 
واضح��ة ألصحاب المنص��ات اإلعالمي��ة والرقمية 
وصناع المحتوى الذي��ن يبحثون عن اإلثارة وعدد 
المشاهدات بعيدًا عن الموضوعية في زحام فضاء 

التواصل االجتماعي.
ففي إح��دى القن��وات الرس��مية تمت اس��تضافة 
مشهور في السوش��ال ميديا للحديث عن فيروس 
كورون��ا وأث��ره على الناس ف��ي قن��وات التواصل 
االجتماع��ي، وهو ف��ي حقيقة الحال م��ن مصوري 
اليوميات وليس له أي مسار واضح أو عالقة بالطب 
ال من قريب وال من بعي��د، بل الهدف من وجوده 
وإتاحة الفرصة له على هذه المنصة الرس��مية هو 
لزيادة نس��بة المشاهدات والشهرة لهذا البرنامج 

والمذيع فقط.

إن م��ن واج��ب المنص��ات اإلعالمي��ة الرس��مية 
والموضوعية الج��ادة أن تختار الوجوه التي تظهر 
عليه��ا بعناي��ة، مراعي��ة الموضوع وحساس��يته، 
فتقييم ش��هرة الش��خص من خالل ع��دد متابعيه 
لي��س باألم��ر الصحي��ح خاصة وإن كن��ت ال تعرف 
الش��ريحة المتابعة له وأعمارها، فتفتح له المجال 
ف��ي حديث ال يمت له بصلة وال يملك أدنى خلفية 
عنه، مما يوصل رس��ائل خاطئة للشريحة المتابعة 
له ولمتابعي هذه المنص��ة، علمًا بأنه يتحدث في 
الذرة والمباري��ات ويحلل أوض��اع كورونا وطريقة 
عم��ل الفيروس بناء على م��ا يقرؤه من مجموعات 
الواتس��اب، وم��ع ذلك عند حديثك مع��ه تعلم أنه 
مجرد نافذة لكل م��ا يقرأ غير متيقن من صحة أي 

معلومة يقولها.
يحمل رواد اإلعالم على عاتقهم مس��ؤولية كبيرة، 
فهم صناع الحدث وناقلوه وهم المس��ؤولون عن 
الوعي االجتماعي والرس��ائل التي تصل للمتلقين 
بمختلف الش��رائح، ولذلك انطالقًا من المسؤولية 
االجتماعية عل��ى المنصات اإلعالمي��ة والقائمين 
عليه��ا حرصه��م على االختي��ار األمث��ل والصحيح 
للضي��وف الذي��ن تس��تضيفهم مراعي��ة للظروف 
فاس��تضافة األطب��اء واألخصائيي��ن خالل تفش��ي 
الفيروس هو الخيار الصحيح، واستضافة العب كرة 
قدم لدى فوز المنتخب صحيح كذلك، أما استضافة 
مش��هور في التواصل االجتماع��ي للحديث في أي 
موضوع، فهذا ما يصنع لنا قدوات س��يئة مدعومة 

من منصات رسمية وغير رسمية.

إذا كانت هناك ثغرات أو أخطاء فإنها ال يجب أن تكبر بالصورة التي يمكن أنه من 
خاللها أن يعمى الناس عن التضحيات والجهود والعطاءات واالستحقاقات من 

طرف المعنيين على منع انتشار المرض

يحمل رواد اإلعالم على عاتقهم مسؤولية كبيرة فهم صناع الحدث 
وناقلوه وهم المسؤولون عن الوعي االجتماعي والرسائل التي تصل 

للمتلقين بمختلف الشرائح

هل الحظت يومًا أن الناجحين هم أكثر من يصب عليهم جام غضب الناس 
من حولهم وتكثر حولهم األحاديث وتروج حولهم القصص والنقائص؟

مع »كورونا« الحالية عادت االنتهازية كطبيعة إنسانية وكأن العالم خاٍل من 
المنغصات الدولية ليعرف حقيقته الهشة المليئة بالثغرات المفرغة من 

شحنتها الحضارية
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قطرة وقت

تجربة البحرين إيجابية 
جدًا في مجابهة هذا 
الفيروس وهي مهمة 

ال تقف فقط عند 
الدولة وأجهزتها بل 

لتنجح ونؤمن سالمة 
وطننا وأفراده البد منا 

كمواطنين فردًا فردًا أن 
نلتزم وأن نتعاون وأن 

نثق تمامًا بكل ما يتم من 
إجراءات

دعوة النظام المواطنين 
في بعض المحافظات 

إلى البقاء في منازلهم 
يعني أن األرقام التي 

تتحدث عنها المعارضة 
اإليرانية أقرب للصحة 

فلوال أن الخطب جلل لما 
عمد النظام إلى ذلك ولما 

هدد

بالفعل إن ولي العهد 
يكتب التاريخ يومًا تلو 

اآلخر ونحن بدورنا سننقل 
هذا التاريخ ألجيالنا 

القادمة ليكون لهم 
بمثابة المنهاج الذي 

يسيرون عليه

اآلراء واألفكار الواردة في هذه المقاالت تعكس آراء أصحابها 
وحدهم.. وال تمثل بالضرورة رأيًا أو موقفًا رسميًا لجريدة »الوطن« 

أو سياستها التحريرية 
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فريد أحمد حسن

صور إيرانية 
مؤلمة

اليزال النظام اإليران��ي دون القدرة على جعل الناس في إيران ينفذون 
تعليماته فيما يخص فيروس كورونا الذي انتش��ر هناك بس��رعة الفتة 
بس��بب تلكئه في اإلعالن عنه، واليزال عاجزًا عن منعه من االنتشار في 
المدن والقرى التي صار متوفرًا فيها كلها بسخاء. دليل ذلك أن مسؤواًل 
كبي��رًا في النظام قال قبل أيام إن النظ��ام قد يضطر إلى إنزال الحرس 
الثوري إلى الش��وارع لمنع الناس من االنتقال بين المحافظات، وكذلك 
تهديد مسؤول آخر بإجبار المواطنين على البقاء في منازلهم بالقوة في 
بعض المحافظات للحد من انتشار الفيروس في حال رفضوا ذلك طوعًا.
تأكيدًا لذلك نش��ر الناش��ط اإليراني المعارض محمد األحوازي، فيديو 
قال إنه من مدينة سلماس يظهر سيارات إسعاف وأخرى حكومية تجوب 
المدينة وتطل��ب عبر مكبرات الصوت م��ن المواطنين عدم الخروج إال 

للضرورة.
المفارق��ة أن النظ��ام اإليران��ي يوفر أرقام��ًا هزيلة ألع��داد المصابين 
بالفي��روس وأع��داد المتوفين بس��ببه ويريد من اإليرانيي��ن البقاء في 
منازله��م، وهو أمر غير ممكن بالطبع، فاألرقام التي يوفرها ال تجعلهم 
يتخذون ذلك القرار، فتلك األرقام تش��عرهم بأنه ال يوجد ما يس��تدعي 

الخوف فيخرجون ويساهمون في نشر الفيروس.
ف��ي المقابل فإن دع��وة النظام المواطنين في بع��ض المحافظات إلى 
البقاء في منازلهم يعني أن األرقام التي تتحدث عنها المعارضة اإليرانية 
أقرب للصحة، فلوال أن الخطب جلل لما عمد النظام إلى ذلك ولما هدد.
منظمة مجاهدي خلق أعلنت قبل يومين بأن عدد المتوفين جراء فيروس 
كورون��ا تجاوز 2000 في 105 مدن إيراني��ة، وقالت إن عدد المصابين 
والضحايا يتزايد باطراد، وأن من أس��باب انتش��اره السريع تأخر النظام 

في منع إقامة صلوات الجماعة والجمعة.
المعارض��ة اإليرانية تس��تدل على هزال��ة األرقام الت��ي يوفرها النظام 
اإليران��ي بإغالق ط��رق الكثير من المحافظات وتقول إن 300 ش��خص 
عل��ى األق��ل توفوا في مدينة رش��ت وحدها، ونس��بت إل��ى أحد أعضاء 
مجلس الشورى عن تلك المدينة قوله »إن أعداد المصابين رهيبة وإن 
معدات تش��خيص المرض غير متوفرة وال يوجد أس��رة للمرضى الجدد 
في رشت والمناطق المحيطة بها، وإن العديد من األطباء والممرضين 
أصيب��وا بالفي��روس أو يعانون من التعب المفرط ول��م يعودوا قادرين 
على القيام بمهامهم«، واألمر نفس��ه نسبته إلى عضو آخر في الشورى 
قالت إنه تحدث عن محافظة كيالن، وثالث عن محافظة كلستان أكد أن 
اإلحصاءات التي يوفرها النظ��ام غير حقيقية وأن عدد الوفيات في تلك 

المحافظة يقترب من ال�200. 
منع االنتقال بين المحافظ��ات اإليرانية، والدعوة إلى البقاء في المنازل 
في بعضها عبر مكبرات الصوت من قبل الشرطة، وإغالق األماكن العامة 
واألضرح��ة والمتاحف والمس��اجد ومراكز الضيافة وأماكن االس��تقبال، 
والتهديد بإن��زال الحرس الثوري إلرغام الناس عل��ى تنفيذ التعليمات، 
كل ه��ذه أم��ور تؤكد بأن أرق��ام المصابين بالفي��روس والمتوفين به 
الت��ي يوفرها النظام غير صحيحة، وتؤكد أيضًا بأن الناس في إيران لم 

يعودوا يثقون في النظام ويعتبرونه كذابًا.
 مريم رجوي وعبر رس��الة متلفزة اختصرت الح��ال في إيران فقالت عن 
النظام »إنهم ال يرحمون أحدًا بغية الحفاظ على س��لطتهم المش��ينة، 
لذلك، فإن صراع الشعب اإليراني مع كورونا هو جزء من كفاحه لإلطاحة 
بنظ��ام المالل��ي وتحقي��ق الديمقراطية وس��لطة جمهور الش��عب في 
إيران«، ودعت الشباب اإليراني وخاصة في مجالس المقاومة والمجالس 
الش��عبية إلى »القيام بمس��اعدة المصابين وإنقاذ حياة المواطنين مع 
االلتزام بمعايير الصحة والسالمة«، وهذا يعني أن الشعب اإليراني صار 
عل��ى علم بقل��ة حيلة النظام وعدم تمكنه م��ن التعامل مع هذا الوضع 

الطارئ الذي من الواضح أنه لم يحسب له قط.

باختصار

فواز العبداهلل

@faawaazFawaz_al_abdulla@hotmail.com

فيصل الشيخ

الدولة لن تواجه 
»كورونا« بمفردها

البحري��ن كدولة، جادة جدًا في عملية التعامل مع فيروس كورونا )كوفيد 19(، 
وه��ذا أمر واضح جدًا عبر ش��واهده العديدة، على رأس هذه الش��واهد الجهد 
الملحوظ الذي يقوم به صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة، 
فهو المتابع األول الحريص على س��ير كافة اإلجراءات على الوجه األكمل، ولم 
يتردد س��موه من منطلق مس��ؤوليته في إصدار التوجيهات بش��أن اإلجراءات 

العديدة التي تضمن سالمة البحرين ومواطنيها والمقيمين فيها. 
أجه��زة الدولة المختلفة، والمعني��ة بتطبيق اإلج��راءات والتعامل مع الحاالت، 
وتوفير العناية الطبية والعمل على عالج الحاالت المصابة، والتي نحمد اهلل أن 
تكلل��ت جهودهم بالنجاح في عالج حاالت عدي��دة، كل هذا الجهد الذي يقدم 
ويب��ذل أمر يجعلنا نفخر بما تقوم به البحرين، ويجع��ل لدينا الثقة بأن الدولة 

حريصة أشد الحرص على سالمة الناس، مهما كلف ذلك من ثمن. 
لذل��ك نق��ول بأن الدول��ة تمضي للقي��ام بمس��ؤوليتها على الوج��ه األكمل، 
ولديها الثقة المطلقة من��ا كمواطنين مخلصين لهذه األرض ووالئنا لنظامها 
الحريص دائمًا على تثبيت دعائم األمن واالستقرار وضمان سالمة المواطنين 

والمقيمين. 
لكن في جانب آخر، ومن منطلق تحمل كل طرف لمسؤوليته، البد من التذكير 
والتشديد على وجوب تمثل المواطنين بدورهم المسؤول، وهذه نقطة ال تقبل 
الجدال وال النقاش، فالمواطن ال يجب أن يقف مكتوف األيدي منتظرًا الحكومة 
فق��ط لتتحرك، إذ البد أن يتحمل مس��ؤوليته أيضًا، وهذه المس��ؤولية تتمثل 
بالتعامل المنسجم والمتناغم والمتعاون مع كافة التوجيهات واإلرشادات، ففي 
النهاية أنت المس��تفيد حينما تضمن سالمتك وسالمة أفراد أسرتك ومحيطك 

االجتماعي. 
والحق يقال، بأن النس��بة الغالبة من المواطنين والمقيمين يتعاملون بش��كل 
ج��دي م��ع التوجيهات التي تص��در عن الحكوم��ة وأجهزته��ا المختلفة، وهذا 
االلت��زام أم��ر ليس بالغريب على الش��عب البحريني، هذا الش��عب الذي يحترم 
النظ��ام والقوانين واللوائح، وإن كانت م��ن مخالفات وعدم التزام فهي حاالت 
قليلة بالنظر لحجم االلتزام، وهي حاالت فردية ألش��خاص نأس��ف لقلة الوعي 
المجتمع��ي لديه��م، بحيث يمثل اس��تهتارهم بااللتزام باإلرش��ادات حالة غير 
صحي��ة لنموذج غير مثال��ي ال يلتزم بواجباته في مقابل الت��زام الدولة بتأدية 

حقوق المواطن. 
لماذا نقول ذلك؟! لماذا نلوم بعض الناس؟! ألن هذا الواقع، إذ لو بذلت الدولة 
كل الجه��ود، ولو عملت ليل نهار، إن لم يلتزم »جميع« الناس، فإن الفئة التي 
ال تلتزم ستضيع هذه الجهود، بل ستحتم بمضاعفتها وتحويل عملية التعامل 
االحت��رازي والوقائي إلى عملية أش��به ما تكون ب�»التعام��ل مع أزمة« ال »إدارة 

أزمة«. 
وألن ه��ذا االس��تهتار وع��دم االلتزام صدر م��ن البعض، س��جلت لدينا حاالت 
ألش��خاص مصابين ل��م يلتزم��وا بالحجر الطب��ي المنزلي، حت��ى تظهر نتائج 
فحوصاتهم، بل اختلطوا مع الناس وش��كلوا خطرًا عليهم، ووصلنا ألن نش��هد 
إجراءات إضافية الحتواء الناس الذين اختلطوا معهم. فنجد حاالت ضبطت في 
مقه��ى، وحتمت إغالقه، ألن عملية اإلصابة لمرتادي��ه ممن خالطوهم واردة. 
وكذلك في عيادة طبية وهذه بحد ذاتها مصيبة، حينما ال يلتزم ممارس مهنة 
الطب باالبتعاد عن مخالطة المرضى حتى يتأكد من عدم إصابته، ما يعني أن 
من عالجهم اآلن يجب فحصهم والتأكد من سالمتهم، وكذلك ما حصل بشأن 
إغالق وحدة عالجية في مستش��فى السلمانية بسبب إصابة متدربة بالفيروس 

منتقاًل لها من والدتها العائدة من الخارج. 
عمومًا، ندرك أن هناك حاالت إصابة قد تحصل ألسباب خارجة عن اإلرادة، وهذا 
ال حول وال قوة بشأنه، وسيتم التعامل معها وفق اإلجراءات المعنية بالمعالجة، 
لكن اللوم على من ال يخضع للفحص أو يكشف عن مكان سفره، ومن ال يلتزم 
بالتدابي��ر االحترازية من ع��زل منزلي وعدم اختالط م��ع اآلخرين. ولذلك فإن 
اإلع��الن عن تبعات قانونية لمثل هذه الح��االت المتعمدة، أمر البد وأن تقوم 
به الدولة، وخيرًا فعلت، ألن س��المة المجتمع وأفراده ال تتحقق بجهود الدولة 

فقط، بل البد من التزام الجميع بكافة التعليمات. 
تجرب��ة البحرين إيجابية ج��دًا في مجابهة هذا الفي��روس، وهي مهمة ال تقف 
فقط عند الدولة وأجهزتها، بل لتنجح ونؤمن س��المة وطننا وأفراده، البد منا 
كمواطني��ن، ف��ردًا فردًا، أن نلتزم وأن نتعاون وأن نث��ق تمامًا بكل ما يتم من 
إج��راءات. حفظ اهلل البحرين وش��عبها ومن يقيم أرضه��ا الطيبة، ووفق جميع 

الجهود لتنجح في القضاء على هذا المرض، اللهم آمين.

فواز العبداهلل

ولي العهد يكتب التاريخ

ال ش��ك في أن الك��وارث واألوبئ��ة وغيرها من 
األخطار والح��وادث الطارئة تجع��ل العديد من 
ال��دول حتى وإن كان��ت م��ن دول العالم األول 
تح��ت اختب��ار جاد لمعرف��ة خط��ط التعامل مع 
الظ��روف الطارئ��ة، وجميعن��ا كن��ا نتعام��ل مع 
اإلعالن األول للصين عن تفش��ي مرض كورونا 
بنبرة تكس��وها عدم االكت��راث أو االهتمام بما 
يج��ري هناك، ولكن م��ع اكتش��اف المرض في 
دول أخرى بدأ االرتباك يظهر ش��يئًا فشيئًا على 
الشعوب حتى وصلنا لمرحلة تسمر الجميع أمام 

شاش��ات التلفزيون والمواقع اإللكترونية لتتبع 
هذا المرض ومعرفة األرقام التي تتزايد س��اعة 

تلو األخرى.
في ظل ذلك التح��ول في االهتمام بدأت الدول 
هي األخرى في حالة من الصدمة التي نتج عنها 
ع��دم اإلعالن عن الحاالت التي بدأت تظهر بها 
وتتفش��ى، وبعضها س��ارع في نفي األخبار التي 
تكشف عن وصول المرض إليها، بينما البعض 
اآلخ��ر لم يقدم األرقام الحقيقي��ة أو المعلومات 

الصحيحة والدقيقة للمواطنين.

البحري��ن ومنذ الوهلة األول��ى ووفق توجيهات 
جاللة الملك المفدى وبرئاسة سمو ولي العهد 
ج��اءت القرارات تباعًا ووفق مبدأ الش��فافية من 
خ��الل مجل��س ال��وزراء والمجلس التنس��يقي، 
األمر الذي أدى إلى ارتياح ش��عبي تام س��اهمت 
م��ن خالله عملي��ة تدفق المعلوم��ات أواًل بأول 
عبر تلفزيون البحرين وم��ا ينقله من مؤتمرات 
صحفية وبرامج متخصصة عبر شخصيات معنية 

بهذا المرض ومحاربته.
ووفق هذه السياس��ة التي رس��مها س��مو ولي 
دوره��ا  العالق��ة  ذات  ال��وزارات  أدت  العه��د 
بالكام��ل والزالت تقدم للمش��اهد من مواطن 
ومقي��م المعلوم��ة بش��فافية كامل��ة وباألرقام 
والمؤشرات واإلحصائيات دون زيادة أو نقصان 
أو حت��ى عملي��ات تجميلية، هذا األم��ر أدى إلى 
ثق��ة المواطنين والمتابعي��ن بحكومة البحرين 
ودورها ف��ي محاصرة هذا المرض وعدم تحوله 
إلى وباء في هذه الجزيرة الصغيرة التي أبهرت 
العالم بأسره بحسن تعاملها واستعداداتها في 
حاالت الطوارئ، والتنس��يق السلسل بين كافة 

مؤسسات الدولة وأخيرًا بثقافة ورقي شعبها.
إن المتتب��ع لسياس��ة صاح��ب الس��مو الملكي 
األمير س��لمان ب��ن حمد آل خليف��ة ولي العهد 

نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس 
ال��وزراء من��ذ توليه لوالي��ة العه��د وحتى اآلن 
وم��ا مرت به البالد من منعطفات وش��به أزمات 
يدرك المعنى الحقيقي لكيفية القيادة العصرية 
والثقة الكبيرة التي يتحلى بها سموه خاصة في 
فن وسياس��ة إدارة األزمات، األم��ر الذي يحقق 

االرتياح الشعبي التام للوطن بجميع مكوناته.
الي��وم ونحن نرى الوط��ن متكاتفًا في ظل وباء 
عالم��ي نس��تذكر التصريح األول لس��موه وهو 
يق��ول إن عدون��ا األول هو الفي��روس والمرض 
ال المصابين ب��ه، هذا التصريح قوب��ل بارتياح 
تام م��ن قبل الجميع ومنح الثق��ة ألبناء الوطن 
بأننا جميعًا نس��يج واحد نتألم للجميع كما نفرح 
للجمي��ع، والثقة تتزاي��د وتكبر يوم��ًا بعد يوم 
ونحن نرى التحركات الرس��مية واإلجراءات التي 
تتخذ لضمان حماية الوطن وأبنائه والمقيمين 
به مع ضم��ان أقصى درج��ات الخدمة الصحية 
دون أن أي تأثي��ر عل��ى كاف��ة الخدم��ات الت��ي 

تقدمها الدولة في مختلف المجاالت.
بالفعل إن ول��ي العهد يكتب التاري��خ يومًا تلو 
اآلخر، ونحن بدورنا سننقل هذا التاريخ ألجيالنا 
القادم��ة ليك��ون لهم بمثاب��ة المنه��اج الذي 

يسيرون عليه.
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ضاحية السيف - المؤسسة الخيرية الملكية

عقـــد مجلـــس أمنـــاء المؤسســـة الخيريـــة 
الثانـــي  الـــدوري  اجتماعـــه  الملكيـــة 
عـــن  خاللـــه  أعلـــن  حيـــث   ،2020 للعـــام 
مواصلـــة المؤسســـة لحزمـــة المشـــروعات 
االستراتجية قصيرة وطويلة المدى التي 

تنفذها في الجانب الخيري واإلنساني.
جاللـــة  ممثـــل  تقـــدم  المناســـبة،  وبهـــذه 
الملـــك لألعمال الخيرية وشـــئون الشـــباب 
رئيـــس مجلس أمنـــاء المؤسســـة الخيرية 
الملكيـــة ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمد آل 
خليفة بخالص الشكر والتقدير إلى جاللة 
الملك الرئيس الفخري للمؤسسة الخيرية 
الملكيـــة علـــى تهنئة جاللته بمناســـبة فوز 
المؤسســـة الخيرية الملكية بجائزة أفضل 
ســـموه  مثمًنـــا  عربيـــة،  مؤسســـة خيريـــة 
اتجـــاه  جاللتـــه  مـــن  االنســـانية  اللفتـــات 

المنكوبين من الدول والشـــعوب الشـــقيقة 
المواقـــف  تعكـــس  والتـــي  والصديقـــة 
البحريـــن  لمملكـــة  والواضحـــة  الثابتـــة 
قيـــادة وحكومـــة وشـــعًبا اتجـــاه األشـــقاء 

واألصدقاء في مختلف دول العالم.
وأشـــاد ســـموه بالدعم الكبير الذي تحظى 
بـــه المؤسســـة الخيريـــة الملكيـــة مـــن قبل 
الحكومـــة بقيـــادة رئيـــس الوزراءصاحب 
الســـمو الملكـــي األميـــر خليفة بن ســـلمان 
لولـــي  المســـتمرة  والمـــؤازرة  خليفـــة  آل 
العهـــد األمين النائب األول لرئيس مجلس 
الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر 
ســـلمان بن حمد آل خليفـــة، مثمًنا الجهود 
المخلصة ألعضاء مجلس األمناء واإلدارة 
المؤسســـة  منتســـبي  وجميـــع  التنفيذيـــة 
وإدارة  عمـــل  فـــي  الملكيـــة  الخيريـــة 
المؤسسة الخيرية الملكية. كما أكد سموه 

أن المؤسسة اتخذت العديد من الخطوات 
المهمة لتنفيـــذ توجيهات جاللة الملك في 
تقديـــم كافـــة أشـــكال الرعايـــة واالهتمام 
ألســـر الخيريـــة الملكيـــة، ولتوفيـــر الحياة 
الكريمة المســـتقرة للمواطنين، مشيًرا إلى 
أن المؤسســـة وضعـــت خطـــوات راســـخة 
فـــي المشـــروعات االســـتراتيجية لتضمن 
مســـتقبل األيتـــام واألرامـــل. ومـــن جانبه، 
بيـــن األميـــن العـــام للمؤسســـة مصطفـــى 
الســـيد أن مجلس األمناء استعرض خالل 
االجتمـــاع آخـــر المســـتجدات فـــي تنفيـــذ 
الخاصـــة  الكريمـــة  الملكيـــة  التوجيهـــات 
والبرامـــج  االســـتراتيجية  بالمشـــروعات 
تنفذهـــا  التـــي  واالســـتثمارية  التنمويـــة 
المؤسســـة لمختلـــف الفئـــات فـــي مملكـــة 
البحريـــن، وذلك مـــن خالل مناقشـــة عدد 
مـــن المشـــروعات االســـتراتيجية المهمـــة 

التـــي تعكـــف عليهـــا الخيريـــة الملكية في 
الفتـــرة المقبلـــة والتي ســـكون لها دور في 
تطويـــر منتســـبيها مـــن األرامـــل واأليتـــام 
وتوفيـــر فـــرص العمل لتحويلهم من أســـر 
مســـتفيدة إلى أســـر منتجة تسهم في نمو 

المجتمع وتوفير الحياة ألســـرهم، وتشمل 
هذه المشروعات مصنع التمور الذي تعمل 
المؤسســـة على إنشائه بالتعاون مع وزارة 
األشـــغال وشـــئون البلديـــات والتخطيـــط 
العمرانـــي، والذي ســـيتم إدارته من خالل 
منتسبي المؤسسة ليوفر فرص عمل لعدد 
مـــن األرامـــل واأليتـــام وكذلك االســـتفادة 
بـــه  تشـــتهر  التـــي  الوطنـــي  المنتـــج  مـــن 
مملكـــة البحريـــن بإنتـــاج التمـــور المحلية 
والحلويات التي يدخل فيها التمر كعنصر 

أساسي على مستوى عالي من الجودة.
وإلى جانب مصنع التمور تعمل المؤسسة 
علـــى وضـــع اللمســـات األخيـــرة لمشـــروع 
المطبـــخ اإلنتاجـــي الذي يوفـــر العديد من 
فـــرص العمـــل لأليتام واألرامـــل من خالل 
مجمع يضم العديد من الصناعات الغذائية 
المنتجـــات  هـــذه  وتســـويق  واليدويـــة 

أشـــار  كمـــا  مناســـبة.  احترافيـــة  بطريقـــة 
الســـيد إلـــى أن المؤسســـة بصـــدد االنتهاء 
من بـــرج الخير الثالث والـــذي من المؤمل 
افتتاحه فـــي النصف الثاني من هذا العام 
لينضم لحزمة المشـــروعات اإلســـتثمارية 
التـــي تعمل عليهـــا المؤسســـة. وفي ختام 
االجتمـــاع، أشـــاد المجلس بالدعـــم الكريم 
الخيريـــة  المؤسســـة  بـــه  تحظـــى  الـــذي 
الملكيـــة مـــن قبـــل جاللـــة الملـــك المفـــدى 
حفظـــه هللا ورعـــاه والحكومـــة الرشـــيدة، 
مشـــيًدا بالدور القيادي لسمو الشيخ ناصر 
بن حمد آل خليفـــة رئيس مجلس األمناء 
من خالل متابعته للخطط االســـتراتيجية 
التي تنفذها المؤسسة في كافة المجاالت 
الخاصـــة باأليتـــام واألرامـــل والمحتاجين 
والملـــف اإلغاثـــي الدولـــي والمشـــروعات 

االستراتيجية المستقبلية للمؤسسة.

ــث ــال ــث ــرج الـــخـــيـــر ال ــ ــ ــور والـــمـــطـــبـــخ اإلنـــتـــاجـــي وب ــم ــت ــل ــا ل ــع ــن ــص ــل م ــم ــش ت
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المنامة- بنا

سمو ولي العهد يتلقى 
شكر رئيس الوزراء الكويتي

تلقى ولي العهد نائب القائد األعلى 
النائب األول لرئيس مجلس الوزراء 
صاحب السمو الملكي األمير سلمان 
بــرقــيــة شكر  بـــن حــمــد آل خــلــيــفــة، 
جوابية من أخيه سمو الشيخ صباح 
مجلس  رئيس  الصباح  الحمد  خالد 
الشقيقة،  الــكــويــت  بــدولــة  الــــوزراء 
له  ســـمـــوه  تــهــنــئــة  عــلــى  ا  ردًّ ــك  ــ وذلـ
بــمــنــاســبــة الــعــيــد الـــوطـــنـــي لــدولــة 

الكويت.

جاللة الملك في زيارة للقيادة العامة لقوة الدفاع

المنامة - بنا

تفضل عاهل البالد القائد األعلى صاحب 
الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، 
بزيـــارة إلـــى القيـــادة العامـــة لقـــوة دفاع 
البحرين، أمس، حيث كان في اســـتقبال 
جاللتـــه القائد العام لقـــوة دفاع البحرين 
المشـــير الركـــن الشـــيخ خليفة بـــن أحمد 
آل خليفة، ووزير شـــؤون الدفاع الفريق 
الركن عبدهللا النعيمي، ومستشـــار األمن 
الوطني قائد الحرس الملكي اللواء الركن 
ســـمو الشـــيخ ناصـــر بن حمـــد آل خليفة، 
الركـــن  الفريـــق  األركان  هيئـــة  ورئيـــس 
ذيـــاب النعيمي وعدد من كبـــار الضباط. 
ورافـــق جاللة الملك خـــالل الزيارة وزير 
الديـــوان الملكي الشـــيخ خالـــد بن أحمد 
آل خليفـــة، وقائـــد قوة الحـــرس الملكي 
الخاصة ســـمو المقدم الركن الشيخ خالد 
بـــن حمـــد آل خليفـــة،.  وخـــالل الزيـــارة 
اطلع جاللته، على اإلســـهامات والجهود 
الصحيـــة الكبيـــرة والســـامية التي تقوم 
بها قوة دفاع البحرين لمواجهة فيروس 
الحملـــة  ضمـــن   )19 )كوفيـــد  كورونـــا 

الوطنيـــة لمكافحـــة هذا الفيـــروس الذي 
يتعـــرض له العالم بأســـرة. وأعرب جاللة 
شـــكره  عـــن  هللا  أيـــده  المفـــدى  الملـــك 
وتقديـــره لقوة دفـــاع البحرين على هذه 
المســـاهمة النبيلـــة، وجاهزيـــة الخدمات 
الطبية بتوفير المنشآت الطبية المجهزة 
بأحـــدث المســـتلزمات الصحيـــة للفحص 
والعـــالج والتدابيـــر الوقائيـــة مـــن خالل 
كوادر طبية مؤهله ومتخصصة للوقاية 

من تفشي هذا الفيروس. 
وأكـــد جاللتـــه أن “الوضـــع الصحـــي فـــي 
مطمئـــن  هللا  بحمـــد  البحريـــن  مملكـــة 
وأننا نشـــهد خـــروج الكثير مـــن الحاالت 
مـــن المواطنيـــن والمقيميـــن مـــن الحجر 

الصحـــي االحترازي بعـــد أن تم فحصهم 
وتقديـــم الرعايـــة الالزمة لهـــم وعودتهم 
إلـــى منازلهـــم ســـالمين معافين”، شـــاكًرا 
العهـــد  ولـــي  برئاســـة  الوطنيـــة  الحملـــة 
نائب القائـــد األعلى النائب األول لرئيس 
مجلـــس الـــوزراء صاحب الســـمو الملكي 
خليفـــة  آل  حمـــد  بـــن  ســـلمان  األميـــر 
وجميـــع العامليـــن فيها، وكافـــة الطواقم 
الطبية واإلدارية على الجهود اإلنســـانية 
الحثيثـــة والمثمـــرة والتـــي هـــي موضـــع 
تقديـــر وإشـــادة مـــن الجميـــع.  وأضـــاف 
مميـــزة  إجـــراءات  مـــن  يتحقـــق  مـــا  أن 
لمواجهـــة هذا الفيـــروس يدعمـــه تعاون 
أهـــل البحريـــن جميًعـــا، نابع مـــن وعيهم 

والـــذي  جميعـــًا  وتكاتفهـــم  وتحضرهـــم 
ُجِبلـــوا عليـــه فـــي مثـــل هـــذه الظـــروف، 
حيـــث تجـــاوزت البحريـــن عبـــر تاريخها 
بعـــض األوبئـــة بفضـــل تكافـــل وتماســـك 
الخدمـــات  وتوفيـــر  الكـــرام،  مواطنيهـــا 
الطبيـــة والعناية الصحية الالزمة.  وقدر 
جاللتـــه لقوة دفـــاع البحرين إســـهاماتها 
النبيلة في العديد من الجوانب اإلنسانية 
الســـامية، إضافـــة إلـــى قيامهـــا بواجبهـــا 
الوطنـــي الرئيســـي للدفـــاع عـــن الوطـــن 
وحماية مســـيرته المباركة بكل شـــجاعة 
وإخالص، متمنًيا للجميع “دوام التوفيق 
والنجاح، ولوطننا العزيز استمرار الرقي 

واالزدهار”.

ــا” ــ ــورون ــ ــاع لــمــواجــهــة “ك ــ ــدف ــ ــود قــــوة ال ــهـ ــع عــلــى جـ ــل ــط ــة الــمــلــك ي ــالـ جـ

المملكة تجاوزت عبر تاريخها بعض األوبئة بتكافل وتماسك مواطنيها

 ما يتحقق من إجراءات 
مميزة ضد الفيروس 
نابع من وعي وتحضر 

المواطنين 

الوضع الصحي 
مطمئن 

وأهل البحرين 
متكاتفـون

توفير المنشآت الطبية 
المجهزة بأحدث 

المستلزمات الصحية 
للفحص والعالج

سمو الشيخ ناصر بن حمد
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علـــي  اإلعـــالم  شـــؤون  وزيـــر  اســـتقبل 
الرميحي، بمكتبه صباح أمس، محافظ 
منطقـــة الروتاري 2452  مـــازن العمران 
وعـــددًا مـــن أعضـــاء اإلدارة التنفيذيـــة 
أهـــداف  علـــى  اطلـــع  حيـــث  بالنـــادي، 
الثامـــن  الســـنوي  المؤتمـــر  ومحـــاور 
للروتـــاري الدولـــي المقـــرر انعقـــاده فـــي 
مملكة البحرين خالل الفترة من 11 إلى 

14 مارس 2021. 
شـــؤون  وزيـــر  أشـــاد  اللقـــاء،  وخـــالل 
اإلعالم بـــدور أنديـــة الروتـــاري الدولية 
فـــي المجـــاالت اإلنســـانية والتطوعيـــة 

خدمـــة  فـــي  وإســـهاماتها  والثقافيـــة، 
والتنميـــة  الســـالم  ودعـــم  المجتمعـــات 
المســـتدامة، مؤكًدا حرص الوزارة على 
والفنيـــة  اإلعالميـــة  الخدمـــات  توفيـــر 
بمـــا  الدولـــي،  المؤتمـــر  هـــذا  إلنجـــاح 
يعكـــس مكانـــة مملكة البحريـــن الرائدة 
والمؤتمـــرات  المعـــارض  ســـياحة  فـــي 
المتخصصـــة، ودعم المبـــادرات الدولية 
والتســـامح  الســـالم  ثقافـــة  نشـــر  فـــي 
الثقافـــات  بيـــن  الســـلمي  والتعايـــش 
وللمؤتمـــر  لهـــم  متمنًيـــا  والحضـــارات، 

التوفيق والسداد.

الرميحي: توفير الخدمات اإلعالمية إلنجاح مؤتمر الروتاري توفير الرعاية المثلى لأليتام ماديا وتربويا
ــز ــة والتميـ ــف بالمهنيـ ــنابل” يتصـ ــل “السـ ــداهلل: عمـ ــن عبـ ــلمان بـ سـ

المســـاحة  جهـــاز  رئيـــس  اســـتقبل 
والرئيـــس  العقـــاري  والتســـجيل 
لرعايـــة  الســـنابل  لجمعيـــة  الفخـــري 
األيتـــام الشـــيخ ســـلمان بـــن عبدهللا 
بـــن حمـــد آل خليفـــة بمكتبـــه أمـــس 
رئيس مجلس إدارة الجمعية عدنان 
اإلدارة،  مجلـــس  وأعضـــاء  القطـــان 
حيـــث قدمـــوا لـــه التقريـــر الســـنوي 
للجمعيـــة، الذي تضمـــن ما تحقق من 
إنجـــازات تهدف إلى توفيـــر الرعاية 
المثلـــى لأليتام مـــن جميـــع النواحي 
والتعليميـــة  والتربويـــة  الماديـــة 
واالجتماعيـــة، كمـــا تـــم مناقشـــة مـــا 
ســـتقوم بـــه الجمعيـــة مـــن مشـــاريع 

مســـتقبلية تنصب فـــي تطوير العمل 
لخدمـــة أبنائها األيتام مـــن أبناء هذا 

الوطن العزيز.
 وأثنـــى الشـــيخ ســـلمان بـــن عبدهللا 
آل خليفة الرئيـــس الفخري للجمعية 
على ما احتواه “التقرير الســـنوي من 

إنجازات تم تحقيقهـــا بفضل تضافر 
جهود مجلس إدارة جمعية الســـنابل 
لرعاية االيتام وجميع العاملين فيها، 
وما يقدمونه من عمل إنساني يحثنا 
عليـــه ديننـــا الحنيـــف يعبر عـــن حالة 
التراحم والتآخي والتـــآزر بين أفراد 

المجتمع المسلم، وما يقدم كذلك من 
عمـــل مهني مميـــز من خـــالل تقديم 
الدعم المـــادي والتربـــوي والتعليمي 
االبنـــاء  مـــن  الفئـــة  لهـــذه  واإلداري 

العزيزين على قلوبنا”. 
ألعضـــاء  ســـلمان  الشـــيخ  وتمنـــى 
فـــي  والعامليـــن  اإلدارة  مجلـــس 
فـــي  النجـــاح  مـــن  مزيـــًدا  الجمعيـــة 
الخيـــري  التطوعـــي  العمـــل  خدمـــة 

وخدمة أبناء هذا الوطن العزيز.
 من جانبهـــم، أعرب القطان وأعضاء 
شـــكرهم  عـــن  اإلدارة  مجلـــس 
وتقديرهم للشيخ سلمان بن عبدهللا 
آل خليفـــة علـــى مـــا يلقـــاه مجلـــس 
اإلدارة مـــن اهتمام ودعم لسياســـات 
ومشاريع وبرامج الجمعية من قبله.

المنامة - جهاز المساحة والتسجـل العقاري



بيانات الخبر
اليوم

التاريخ
الخبر

جهة النشر
الصفحة

العدد
الرابط اإللكتروني

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

قام وزير التربية والتعليم ماجد 
النعيمـــي بزيارة إلـــى فرق العمل 
لتعزيـــز  الـــوزارة  شـــكلتها  التـــي 
بوابتهـــا التعليميـــة اإللكترونيـــة، 
وتغذيتها بالـــدروس واإلثراءات 
النموذجيـــة، التي يســـتفيد منها 
األبنـــاء الطلبة بجميـــع مراحلهم 
تعليـــق  فتـــرة  فـــي  الدراســـية 
بالجهود  الوزير  الدراسة.وأشـــاد 
هـــذه  فـــي  للعامليـــن  الكبيـــرة 
الفـــرق البالـــغ عددهـــا 45 فريًقـــا 
مقسمًة بحسب المواد الدراسية 

المختلفـــة،  التعليميـــة  للمراحـــل 
قطـــاع  بإشـــراف  تعمـــل  التـــي 
التربـــوي،  واإلشـــراف  المناهـــج 
وتضـــم مختصيـــن مـــن العديـــد 
ويمتـــد  الـــوزارة،  إدارات  مـــن 
عملهـــا لســـاعات طويلـــة تتجاوز 
فتـــرة الـــدوام الرســـمي. واطلـــع 
الوزيـــر أثنـــاء الجولـــة على فرق 
العمل، برفقة عدد من مســـؤولي 
الوزارة، على نماذج من الدروس 
النموذجية اإللكترونية المصممة 

في مواد دراسية مختلفة.

النعيمي: 45 فريقا إلعداد دروس إلكترونية

local@albiladpress.com
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وصول أولى دفعات إجالء البحرينيين من إيران
“الصحـــة”: توفيـــر أقصـــى درجات الكفاءة فـــي الخدمة العالجيـــة للقادمين

أعلنـــت وزارة الصحـــة عـــن وصـــول أول دفعـــة مـــن المواطنيـــن، 
ضمـــن خطـــة إجـــاء المواطنيـــن البحرينييـــن مـــن إيـــران امس، 
بأمـــان ووفـــق إجـــراءات احترازية محكمة، بما يضمن ســـامتهم 
وســـامة المواطنيـــن والمقيمين فـــي مملكة البحريـــن، على متن 
طائـــرة مؤجرة مـــن وزارة الصحة إلجاء المواطنين، منوهة بأنه 
تم إخضاعهم فور وصولهم للفحوصات المختبرية تحت إشراف 
طاقـــم طبـــي متخصـــص، وبناًء علـــى نتائجهـــا تم نقلهـــم إلحدى 
مراكـــز الحجـــر الصحي االحترازي أو مراكز العـــزل والعاج، وفقًا 
لإلرشادات وللمعايير المعتمدة من قبل منظمة الصحة العالمية.

وأضافـــت الـــوزارة أن العمل مســـتمر بالتنســـيق مـــع الجهات ذات 
العاقـــة إلجـــاء الدفعـــات األخـــرى حســـب المقـــرر له فـــي خطة 
الطبيـــة  الكـــوادر  كافـــة  واســـتعداد  جاهزيـــة  مؤكـــدًة  اإلجـــاء، 
وحرصها على توفير أقصى درجات الكفاءة في الخدمة الصحية 

والعاجية المقدمة لجميع القادمين من إيران.

المنامة - وزارة الصحة

صرف أولى دفعات اإلعاشة للمواطنين في الخارج
إجـمــالــي البـحـرينـيـيــــن المـوجــوديــــن بإيــــران يــفــــوق 1300

امتثاالً للتوجيهات الملكية السامية لعاهل 
البـــاد صاحـــب الجالـــة الملـــك حمـــد بـــن 
عيســـى آل خليفة، بتكليف إدارة األوقاف 
اإلعاشـــة  مصاريـــف  بمتابعـــة  الجعفريـــة 
للمواطنيـــن البحرينييـــن الموجوديـــن في 
الخـــارج، إثـــر موضـــوع فيـــروس كورونـــا 
المســـتجد لحين عودتهم إلى أرض الوطن 
بالتنســـيق والتواصـــل مـــع جميـــع الجهات 
الرســـمية، عقـــد فريـــق المتابعة عـــددا من 
وخـــارج  داخـــل  التنســـيقية  االجتماعـــات 
اإلدارة.واجتمـــع رئيـــس األوقاف يوســـف 
الصالـــح مـــع أصحـــاب الحمـــات ومكاتب 
الســـفر بمشـــاركة ممثليـــن عـــن 15 حملـــة، 
وثمـــن التوجيهات الســـامية التـــي تعكس 
االهتمـــام الذي يوليه جالـــة الملك لجميع 

الداخـــل  فـــي  شـــؤونهم  وتيســـير  أبنائـــه 
والخـــارج، مؤكـــًدا أن اإلدارة تعمـــل بكامل 
طاقتها لجعـــل التوجيهات الكريمة موضع 
وتنســـيق  تواصـــل  علـــى  وأنهـــا  التنفيـــذ، 
كامل مع جميع الجهات الرســـمية لتسهيل 

المهمة.
وكشـــف رئيس الفريق محمـــود التوباني 
أن اإلدارة باشـــرت بصـــرف الدفعة األولى 
من مصاريف اإلعاشـــة ألصحاب الحمات 
لتقديـــم العـــون للمواطنين هنـــاك، والعمل 
جاٍر على صرف مزيد من الدفعات المالية 
لتقديـــم كل أوجه الدعم فـــي إطار المهمة 
الموكلة لألوقـــاف، موضًحا أن مصروفات 
الوجبـــات  )الســـكن،  تشـــمل  اإلعاشـــة 

والمستلزمات الضرورية كاألدوية(.

تعييـــن  تـــم  أنـــه  إلـــى  التوبانـــي  وأشـــار 
مؤسسة أنوار السياحية ممثا لإلدارة في 
التواصل مـــع المســـافرين البحرينيين في 

إيران لغير الملتحقين بالحمات.
وزارتـــي  بيانـــات  بحســـب  أنـــه  وأوضـــح 
الخارجيـــة والصحـــة فإّن العـــدد اإلجمالي 

 1300 يفـــوق  إيـــران  فـــي  للبحرينييـــن 
مواطـــن، والعمـــل جـــاٍر لحصـــر أيـــة أعداد 
أخـــرى. وأكـــد أن الفريـــق أطلـــق اســـتمارة 
لحصـــر  بالخـــارج،  للمواطنيـــن  مخصصـــة 
أعداد وبيانـــات المواطنين والبدء بصرف 

الدعم.

المنامة - األوقاف الجعفرية

المنامة - مركز المنامة لحقوق اإلنسان

أشادت رئيســـة مركز المنامة لحقوق اإلنسان دينا 
اللظـــي بتوجيهـــات عاهـــل الباد صاحـــب الجالة 
الملك حمد بن عيســـى آل خليفـــة بمتابعة أوضاع 
المواطنيـــن البحرينييـــن العالقيـــن في إيـــران، كما 
أشـــادت بالحملة الوطنية التـــي يقودها ولي العهد 
نائـــب القائد األعلـــى النائـــب األول لرئيس مجلس 
الـــوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن 
حمـــد آل خليفـــة فـــي مكافحـــة فيـــروس كورونـــا 

المستجد ومنع انتشاره بمملكة البحرين.
وأكـــدت أن مملكـــة البحريـــن يحق لهـــا الفخر بمـــا قامت به من إجـــراءات عاجية 
ووقائية واحترازية في حربها ضد هذا المرض تكللت بإشـــادة من منظمة الصحة 
العالمية، وأكدت أن مركز المنامة لحقوق اإلنسان قد تابع اإلجراءات التي اتخذت 
لفحـــص المشـــتبه بإصابتهـــم وتلـــك الخاصـــة بعاج المصابيـــن واألخـــرى المتعلقة 
بإجـــاء المواطنيـــن من إيـــران، وجاءت كلها منســـجمة مع مبادئ حقوق اإلنســـان 
بـــل وأكثـــر من ذلك، فإن ما تقوم به مملكة البحرين ال نجد له مثيا في العديد من 
الـــدول، وهو ما يجعـــل الجميع مطمئنين على ســـامتهم وصحتهم وبأن حقوقهم 

مصانة في دولة الحقوق والمؤسسات التي يقودها بكل حكمة جالة العاهل.

إجراءات مواجهة “كورونا” 
منسجمة مع حقوق اإلنسان

المنامة - تمكين

 انطاقا من مساعي صندوق العمل 
“تمكين” لدعم الجهود الوطنية في 
مكافحـــة انتشـــار فيـــروس كورونا 
)كوفيـــد ١٩(، قـــام صنـــدوق العمـــل 
بإخـــاء المبنـــى كإجـــراء احترازي 
بســـاعات قليلة قبل انتهـــاء الدوام 

الرسمي من مساء أمس.  
وأكد صنـــدوق العمـــل “تمكين” في 
تصريـــح لـــه أن مـــا تـــم تداولـــه عن 
مخالطـــة أحـــد موظفيهـــا لمريـــض 
مصاب بالفيروس غير صحيح؛ ألن 
الموظـــف لـــم يخالط مصاًبا بشـــكل 
مباشـــر، وعليه فإنـــه ال يوجد خطر 
علـــى مباشـــرة الصنـــدوق ألعمالـــه 
بحســـب مـــا أفـــادت بـــه توصيـــات 

السلطات المختصة.
 وأوضحـــت “تمكيـــن” أن الموظفين 
المبنـــى  فـــي  العمـــل  سيســـتأنفون 

بشكل طبيعي اعتباًرا من اليوم.
إضافـــي،  احتـــرازي   وكإجـــراٍء 
قامـــت إدارة مبنـــى غرفـــة التجارة 
والصناعـــة بتعقيـــم المبنـــى بشـــكل 

“تمكيـــن”  مـــع  بالتعـــاون  كامـــل 
ووزارة الصحة حرًصا على ســـامة 

الموظفين.
 وقام الموظف بدور مسؤول بإباغ 
اإلدارة عن مخالطته لشـــخص آخر 
قـــام بمخالطة شـــخص مصـــاب تم 
اكتشـــاف إصابته امـــس، والتي تم 
علـــى إثرهـــا البـــت فـــي إجـــراءات 
التعقيم االحترازية لضمان ســـامة 

الجميع.
 ونـــوه “تمكيـــن” أنـــه انســـجاًما مـــع 
إجـــراءات  تســـهيل  فـــي  أهدافهـــا 
االســـتفادة من برامجها، فإنه يمكن 
التواصـــل  فـــرص  ضمـــان  لعمائـــه 
المســـتمر لاســـتفادة مـــن برامجها، 
عبر البوابة اإللكترونية واســـتمارة 
برامـــج  لجميـــع  الُمبســـطة  الطلـــب 
دعـــم المؤسســـات واألفـــراد، فضًا 
عن تدشـــين آلية الدفع اإللكتروني 
عن طريق نظام “فواتير” بالشـــراكة 
اإللكترونيـــة  البحريـــن  شـــبكة  مـــع 
الوطنية للمعامات المالية )بنفت(.

إخالء مبنى “تمكين” وتعقيم “الغرفة”

المنامة - وزارة الخارجية

تنفيـــًذا لتوجيهات مجلس الوزراء، 
دعـــت وزارة الخارجيـــة فـــي بيـــان 
أمس، جميـــع المواطنيـــن إلى عدم 
الســـفر في هذه الفترة إال للضرورة 
القصـــوى؛ نظـــًرا لتفشـــي فيـــروس 
كورونـــا )كوفيـــد19( فـــي عـــدد من 
الـــدول، لضمان ســـامتهم وحفاًظا 

ضـــرورة  مؤكـــدة  صحتهـــم،  علـــى 
اتبـــاع النصائـــح واإلرشـــادات عنـــد 

الحاجة إلى السفر.
يرجـــى  االستفســـار  مـــن  ولمزيـــد 
االتصال في مكتب المتابعة بوزارة 
الخارجية وذلك على الرقم:  

.)+97317227555( 

“الخارجية” تدعو المواطنين لعدم السفر

المنامة - بنا

خـــروج  الصحـــة  وزارة  أعلنـــت 
الصحـــي  الحجـــر  مـــن  حالـــة   47
االحتـــرازي بعد اســـتكمالهم لفترة 
 14 لمـــدة  لهـــم  الازمـــة  الحجـــر 
الفحوصـــات  كل  وإجـــراء  يومـــا، 
المختبريـــة للتأكـــد من ســـامتهم 
كورونـــا  فيـــروس  مـــن  وخلوهـــم 
)كوفيـــد 19( قبـــل خروجهـــم مـــن 
الحجـــر االحتـــرازي، ليصـــل بذلك 
عـــدد الذيـــن خرجـــوا مـــن الحجـــر 
الصحـــي 115 شـــخًصا بعد خروج 

68 شخًصا في وقت سابق.
وأفادت الوزارة بأن الحاالت التي 

تـــم إخراجهـــا من الحجـــر الصحي 
مواطنـــا،  لــــ15  هـــي  االحتـــرازي 
وأندونيســـيتين،  مواطنـــة،  و30 
منوهة الوزارة بأن جميع الحاالت 
الحجـــر  مراكـــز  فـــي  الموجـــودة 
الصحي االحتـــرازي، تتم متابعتها 
بصـــورة مســـتمرة تحـــت إشـــراف 
طاقـــم طبـــي متخصـــص، وتقديم 
الرعايـــة الازمـــة لهـــم للتأكـــد من 
ســـامتهم، حفاظـــا علـــى صحتهم 

وصحة الجميع.
علـــى  حرصهـــا  الـــوزارة  وأكـــدت 
تنفيذ كل اإلجـــراءات االحترازية 

مراكـــز  فـــي  الوقائيـــة  والتدابيـــر 
االحترازيـــة،  الصحـــي  الحجـــر 
التـــي  بحســـب المعاييـــر الدوليـــة 
الصحـــة  منظمـــة  بهـــا  أوصـــت 
العالميـــة، ومتابعـــة تطبيـــق جميع 
لمكافحـــة  المتبعـــة  اإلجـــراءات 
انتشـــار الفيروس فـــي المملكة بما 

يحفظ صحة وسامة الجميع.
دعوتهـــا  الـــوزارة  وجـــّددت 
القادمين  والمقيميـــن  للمواطنيـــن 
الجنوبيـــة  وكوريـــا  إيطاليـــا  مـــن 
ومصـــر ولبنان خال األســـبوعين 
الماضيين البقاء في مقر ســـكنهم 

في غرفـــة منفصلة لمدة 14 يومًا، 
ضمـــن إجـــراءات العـــزل المنزلي، 
والتســـجيل بموقـــع وزارة الصحة 
مـــن  الفحـــص  موعـــد  لجدولـــة 
www.moh.gov.الرابـــط خـــال 
bh/444، أو االتصـــال علـــى الرقم 
444، لجدولـــة موعد الفحص لهم، 
واتبـــاع التعليمات التي ســـتعطى 
الطبـــي،  الفريـــق  قبـــل  مـــن  لهـــم 
االختـــاط  تجنـــب  ضـــرورة  مـــع 
نشـــرهم  لتجنـــب  باآلخريـــن 
للفيروس لعائاتهم وللمجتمع في 

حال إصابتهم به.

خروج 47 حالة من الحجر االحترازي

أعلنت وزارة الصحة عن تعافي 8 حاالت  «
إضافية من فيروس كورونا )كوفيد 19( ألربع 

مواطنات ومواطنين اثنين ومواطنتين 
سعوديتين، وإخراجهم من مركز العزل 

والعالج، بعد تلقيهم العالج والرعاية الالزمة 
تحت إشراف الطاقم الطبي المتخصص في 

أحد المراكز الخاصة بالعزل والعالج، وفق 

أفضل المعايير الدولية بحسب ما أوصت به 

منظمة الصحة العالمية؛ ليصل بذلك العدد 

اإلجمالي للحاالت المتعافية 30 حالة حتى اآلن 

في المملكة.

وأوضحت الوزارة أنه تقرر إخراج الحاالت بعد  «
إجراء الفحوصات المختبرية والتأكد من 

خلوهم من الفيروس، مؤكدًة أنها ستواصل 
متابعة الحاالت المتعافية طبًيا بحسب 

اإلجراءات المتخذة بهذا الخصوص، بما يحفظ 
صحة وسالمة الجميع.

تعافي 8 حاالت إضافية من “كورونا”

دينا اللظي

االلتزام بالتعليمات الصحية واجب شرعا
“األعلـــى اإلســـالمي” يدعـــو إلـــى التكافـــل بيـــن النـــاس وعـــدم اســـتغالل الظـــرف

أشـــاد المجلس األعلى للشؤون اإلسامية 
بالتوجيهـــات الســـامية مـــن عاهـــل البـــاد 
صاحـــب الجالـــة الملـــك حمد بن عيســـى 
كورونـــا  فيـــروس  لمواجهـــة  خليفـــة  آل 
)كوفيـــد 19(، وتوجيهـــات جالتـــه للتكفل 
بمصاريف جميـــع البحرينيين الموجودين 
هـــذا  موضـــوع  إثـــر  علـــى  الخـــارج  فـــي 
الفيـــروس؛ وذلـــك ضمـــن إطـــار مـــا يوليه 
جالتـــه من حرص ومتابعة لكل ما يحفظ 
والمقيميـــن  المواطنيـــن  ويصـــون صحـــة 
وســـامتهم وكرامتهـــم، مثمًنـــا المســـاعي 
الحثيثـــة والجهـــود اإلنســـانية والوطنيـــة 
الســـمو  صاحـــب  يقودهـــا  التـــي  النبيلـــة 
الملكي األمير ســـلمان بن حمـــد آل خليفة 
ولـــي العهـــد نائـــب القائـــد األعلـــى النائـــب 
األول لرئيـــس مجلس الوزراء بروح فريق 
البحريـــن الواحـــد الذي يتكاتـــف ويتكامل 

فيـــه الجميـــع كلٌّ من موقعه ومســـؤوليته 
التخاذ مـــا يلزم من التدابيـــر واإلجراءات 
االحترازيـــة والوقائية والطبيـــة لمواجهة 

هذا الفيروس.
ونـــوه المجلـــس فـــي جلســـته االعتياديـــة 
رئيـــس  برئاســـة  أمـــس  انعقـــدت  التـــي 
اإلســـامية  للشـــؤون  األعلـــى  المجلـــس 
الشـــيخ عبدالرحمـــن بـــن محمد بن راشـــد 

آل خليفـــة بما يضطلع بـــه الفريق الوطني 
للتصدي للفيروس من جهود مخلصة وما 
يتحلـــى به مـــن رؤية ومهنيـــة ومصداقية 
إشـــادة  محـــل  البحريـــن  مملكـــة  جعلـــت 
وتقدير العالم أجمع، وأعرب المجلس عن 
ثقتـــه في قدرة البحرين علـــى تجاوز هذا 
التحـــدي ومواصلـــة النجـــاح فـــي احتواء 
ومنع انتشـــار الفيروس بعـــون هللا تعالى، 

وبجهود أبنائها المخلصين.
وأكـــد المجلـــس أن التعـــاون مـــع الجهـــات 
المختصـــة وااللتزام بالتعليمـــات الصحية 
والتنظيميـــة الصـــادرة عنها واجٌب شـــرًعا 
على الجميع، داعًيا إلى التكافل والتضامن 
والتعاون بين الناس وعدم اســـتغال هذا 

الظرف بأي شكل من أشكال االستغال.
وتأييـــده  دعمـــه  المجلـــس  أبـــدى  كمـــا 
لإلجراءات االحترازية والوقائية المؤقتة 
التـــي اتخذتها المملكة العربية الســـعودية 
لحماية المعتمرين وزوار المســـجد النبوي 
الشـــريف من هذا الفيروس ومنع انتشاره؛ 
دفًعـــا للضـــرر، وحفًظـــا لألنفـــس، ومراعاًة 

لصحة الجميع وسامتهم.
وبرامجـــه  خططـــه  المجلـــس  واعتمـــد 
للعاميـــن القادميـــن 2021 – 2022، واطلع 

على تقديرات الميزانية.

اجتماع المجلس األعلى للشؤون اإلسالمية

المنامة- بنا
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الوجبـــات الثقافية الســـريعة واالســـتهالكية تأثيرهـــا على العقل مثـــل تأثير وجبات 
الفاست فود على المعدة، يجرني ذلك صدفة إلى مسلسل أميركي بعنوان “فرينديز 
فـــروم كولـــج”، يضطـــر كاتـــب معـــروف لـــه مؤلفـــات مشـــهورة لتنـــاول أعمـــال جادة 
وحقيقيـــة، ويضطـــر أمام الحاح دار النشـــر إلى تغيير نهجه فـــي الكتابة واالنحراف 
بمواضيع رواياته من اإلبداع األدبي الجاد إلى كتابة روايات للمراهقين والشباب ما 
دون الرابعة عشـــرة والســـابعة عشـــرة، وذلك ألن ســـوق الكتاب لم يعد للكتاب الجاد 
ودور النشـــر ليســـت مستعدة للتضحية بخسائر مادية ألن ســـوق القراءة للمراهقين 
الذيـــن يبحثـــون عن روايـــات الحب الســـريع والمجنون من نوعيـــة مصاصي الدماء 
واالســـتحمام الجماعي والوحوش والحســـناوات وغيرها من تلك القصص الخيالية 

المجنونة التي تثير الغرائز لدى المراهقين.
أوحـــى لي هذا المسلســـل رغـــم إيقاعـــه األميركي االســـتهالكي وأفكاره “الشـــطحة” 
فـــي الحيـــاة العصريـــة واالنفتاح بال حدود في العالقات، بأن الفرق من حيث ســـوق 
القراءة ونوعية القراء في عالم اليوم قد ال يختلف من زاوية تراجع الثقافة الجادة 
وانســـحاب ارنســـت همنغـــواي وجون شـــتاينبك لصالـــح قصص وروايـــات مصاصي 
الدمـــاء، يعادلهـــا عندنـــا فـــي عالمنـــا العربـــي قصـــص الغـــرام الســـريعة وموضوعات 
التطرف في التدين وروايات الهجر والعذاب وســـهر الليالي، تلك القصص الســـريعة 

األشبه بالفاست فود.
ثقافة جزء كبير من جيل هذه األيام هي ثقافة الوجبات السريعة، ال أجمع وال أعمم 

ولكـــن غالبية زبائـــن المكتبات هم أولئـــك الباحثون إما عن كتـــب التطرف والتزمت 
الدينـــي أو الروايـــات والقصـــص المدغدغـــة للعواطـــف والمشـــاعر لـــدى المراهقيـــن، 
هـــؤالء هم غالبية جمهور ســـوق الكتاب اليوم. طبعـــا ال يعني ذلك أنه ال يوجد قراء 
حقيقيـــون لألعمـــال الجادة والراقيـــة وذات المادة الفكرية واألدبيـــة، لكنني أتحدث 
هنا عن سوق الكتاب من زاوية الناشر والموزع الذي يبحث عن هذه األعمال لتغذية 
ســـوق اســـتهالكي فقد بريق الثقافة والوعي والمعرفة اإلنسانية والحضارية، وغرق 
في ثقافة الفاســـت فود التي أرغمت دور نشـــر عربية وعالمية على الخضوع لرغبة 
هذه األجيال من القراء الذين أفســـدوا المعرفـــة والثقافة، فمقابل رواية مثل “أوالد 
حارتنـــا” لنجيـــب محفـــوظ توضع على رفـــوف المكتبات وال يعرف عنهـــا جيل اليوم 
شيئًا، نرى كتاب مثل “زوجي خائن” أو رواية مثل “حب خلف الحجاب” “أبحث عن 
عـــروس لزوجي” وهـــذه عناوين نموذجية فقـــط، يعاد طبعها بالعشـــرات، وتنظم لها 

حفالت التوقيع!
في الغرب وفي الشـــرق األوروبي وحتى في الجانب اآلســـيوي، هناك سوقان، سوق 
للمراهقين والشباب وسوق للثقافة المعرفية الجادة، لكن السوق العربي والخليجي 
خصوصا لألســـف الشـــديد انزلق لثقافة الوجبة الســـريعة التي تتخم العقل وتســـبب 

التضخم والترهل في العقل مثلما تفعل الوجبات السريعة في المعدة.

تنويرة: رأيت متشائما فتفاءلت ورأيت متفائال فتشاءمت!. «

ahmedjuma44
@yahoo.com

أحمد جمعة

وجبات “الفاست فود” الثقافية

كيـــف تســـيطر علـــى...! أكثر العبـــارات شـــيوًعا، في الوقـــت الحاضر؛ 
فمـــا إن تكتبونهـــا علـــى صفحة مســـتر )جوجـــل(؛ حتـــى تقودكم إلى 
عناويـــن، ما أنزل هللا بها من ســـلطان؛ نتيجة كثرتها، وتفّلتها، وتنوع 
موضوعاتهـــا: كيف تســـيطر علـــى العالم؟ كيف تســـيطر على الرجل؟ 
المرأة؟ الحبيب؟ االنفعال؟ المرض؟ الســـحر؟ الكوارث؟ والكثير من 
الموضوعات التي تجد نفسك منجذًبا نحو قراءتها أو مشاهدتها؛ ألن 
لديك رغبة ظاهرة أو مكبوتة، في التحكم باألشـــياء، أو األشـــخاص، 
الظـــروف! وال عجـــب؛ فاإلنســـان مخلـــوق مســـؤول عـــن نفســـه  أو 
والمحيطيـــن بـــه، وعليه تقـــع تبعات ال حصر لهـــا، تتطلب منه البحث 
عـــن أفضـــل ســـبل: اإلدارة، والضبط، والرقابـــة، والتعديـــل، والتغيير، 

والتوجيه، واإلرشاد، وغيرها.
مـــن الجميـــل أن نبحث عن طرق الســـيطرة – أًيا كانـــت مواضيعها – 
لكن هذا التوجه السلوكي نحو السيطرة، ما لم يكن مسبوًقا بتقنيات 
هـــات مـــا نرغـــب فـــي الســـيطرة عليه؛ فـــإن وقوعه  أو آليـــات أو ُموجِّ

في الزمن الحاضر، أو المســـتقبلي القريب أشـــبه بالحتمّي أو المؤكد 
الحـــدوث! مـــاذا يعنـــي هـــذا؟ يعني - ببســـاطة - أن تعالج ما تخشـــاه 
أو تهابـــه، أو مـــا يزعجك، قبل حدوثه؛ ألن مجرد حدوثه، ســـيرجعك 
فـــي كل مرة إلى المربـــع األول، أو نقطة الصفر، أو البحث األول! ولن 
تنفعـــك كل برمجيات كيف تســـيطر! كيف تســـيطر هـــذه إْن لم تتعلم 
منهـــا: كيف توقف شـــًرا مقيًتا، قبـــل وقوعه، والحيلولـــة دون تكراره 
مســـتقبال؛ فســـتبقى تحوم في الكلمات الرنانة فقط، التي ال تتجاوز 

دغدغة أذنيك! وهذا سيئ.

كل أجوبة: كيف تسيطر – في يقينياتي – منقوشة بحبر الوقت أو  «
الزمن! إِْن أردت أن تتجاوز رهبة امتحان – مثال – فعليك أن تسبق كل 

حيثياته الزمنية؛ اسبق موعده؛ بالدرس والبحث. كن جاهزا. كن أول 
الحاضرين إلى قاعاته، وهذا مهم )مليون(؛ فهو يمثل التهيئة النفسية، 

أو الروحية! عليك أن تسيطر على المكان، أن تتهيأ للضوء، والصوت، 
ودرجة الحرارة، والبرودة! عليك أن تعرف موقعك، والمحيطين بك، 

والمراقبين.

د. زهرة حرم 

كيف تسيطر على...!

اآلراء الواردة في 
»منطلقات« تعبر 
عن أصحابها وال 
تلزم »             «

للتواصل: 17111483

قوانين رادعة بحق كل من يستهتر بأمن وصحة المجتمع
فـــي وقـــت األزمات والمحن يفترض أن يشـــمر الجميع عن ســـاعد الجد 
والتعـــاون واالنضباط، ويتبع اإلرشـــادات الحكومية بشـــكل مســـتمر بما 
يضمـــن ســـالمة الجميـــع، ومنـــذ أول يـــوم من قضيـــة “كورونـــا” وضعت 
الحكومـــة اســـتراتيجية وقائيـــة وتشـــخيصية وعالجيـــة علـــى مختلف 
المســـتويات، ووفـــرت األجهزة والطواقم الطبية ذات المســـتوى العالي، 
ولـــم تطلب من المواطنين والمقيمين ســـوى التعاون فـــي مكافحة هذا 
المـــرض، بما تقتضيه المصلحة الوطنية، وقد شـــدد مجلس الوزراء في 
جلســـته األخيرة )علـــى مواصلة اتخاذ اإلجـــراءات االحترازية الصارمة 
والتدابير الوقائية لمكافحة فيروس الكورونا )كوفيد 19( ومنع انتشاره 
باتخـــاذ اإلجـــراءات القانونيـــة ضـــد كل مـــن يعـــرض اآلخريـــن للعـــدوى 
باالمتنـــاع عن تنفيذ أي إجراء لمنع انتشـــار المرض ومنها؛ عدم االلتزام 
بالحجـــر المنزلي وشـــروطه بتطبيق أقصى العقوبـــات المنصوص عليها 
فـــي قانـــون الصحة العامة رقم )34( لســـنة 2018 التـــي تعاقب بالحبس 
مـــدة ال تقـــل عـــن 3 أشـــهر وبغرامـــة ال تقل عـــن 1000 دينـــار وال تجاوز 
10 آالف دينـــار أو بإحـــدى هاتين العقوبتين، كما أهـــاب مجلس الوزراء 

بالمواطنيـــن الكـــرام اتخـــاذ أقصـــى درجـــات الحيطـــة والحـــذر وعـــدم 
التســـاهل فـــي إجـــراءات الوقايـــة خصوصـــا في ظـــل انتشـــار فيروس 

كورونا المستجد في أنحاء عدة من العالم(.
المسألة ليست معقدة حتى ال يفهمها البعض خصوصا من يتساهل في 
اإلجـــراءات، فحين يدخـــل الوباء – أي وباء كان - يتـــم تفعيل المراقبة 
الوبائية والتدخالت الســـريعة الحتواء وحصر الوباء، ومنع انتقاله بأي 
شـــكل من األشـــكال وعزل الحاالت المصابة وتلقيها الخدمات العالجية 
علـــى أكمل وجه، ومـــن الطبيعي أن يلتزم المواطن بالخطة المعمول بها 
بمراحلها المختلفة، ومن يرفض االنصياع للتعليمات التي وضعت أصال 

لسالمته وسالمة الجميع تطبق عليه اإلجراءات القانونية.

أجل.. نحن مع اإلجراءات الوقائية والقوانين الرادعة بحق كل من يستهتر  «
بأمن وصحة المجتمع، وال يلتزم التزاما كامال بالتعليمات التي وضعتها 

الجهات المختصة لمحاربة الفيروس والحد من انتشاره، فكل فرد منا 
يضطلع بمهام ومسؤوليات من أجل الوصول إلى الهدف المنشود، وهو 

سالمة وطننا البحرين.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

في اليوم العالمي للمرأة
في اليوم العالمي للمرأة نرفع يد التحية لصاحبة السمو الملكي األميرة 
ســـبيكة بنـــت إبراهيـــم آل خليفـــة قرينـــة جاللـــة الملـــك المفدى رئيســـة 
المجلـــس األعلى للمرأة على جهدها المخلص من أجل رفع شـــأن المرأة 
البحرينية، فبفضل ســـموها أصبحت المرأة البحرينية في مكانة عالمية 
رفيعـــة ونالـــت احترام العالم كله بعد أن انتقلت من مرحلة التمكين إلى 

مرحلة التقدم.
لقد اســـتفادت المرأة البحرينية بشكل كبير من الرعاية الملكية الكريمة 

واالهتمام والدعم والتشجيع الذي أواله جاللة الملك المفدى للمرأة.
وكان انتقـــال المـــرأة البحرينية من مرحلة التمكين إلـــى مرحلة التقدم، 
الذي تحقق بقيادة وجهد ســـمو األميرة سبيكة بنت إبراهيم، أمرا مبنيا 
علـــى أرقـــام وإنجازات ملموســـة علـــى األرض وليس مجـــرد كالم يقال 
في مناســـبات مختلفة أو اســـتخدام نماذج نســـائية محدودة العدد في 

تجميل صورة المجتمع أمام العالم.
فالمـــرأة البحرينيـــة موجـــودة علـــى األرض من حيث العـــدد ومن حيث 
الكيف والقدرة على التأثير اإليجابي في تقدم المجتمع البحريني، وهذا 
يرجع بال شـــك إليمان جاللة الملك المفدى بدور المرأة في بناء اإلنسان 
البحريني الذي هو غاية من الغايات التي سعى من أجل تحقيقها خالل 

عهد جاللته الزاهر.
ونحن في اليوم العالمي للمرأة البد أن نتقدم بالشكر الجزيل لحضرة  «

صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البالد المفدى 
على دعمه الكبير للمرأة البحرينية، والبد أن نرفع يد التحية لراعية المرأة 
البحرينية وصانعة مجدها في العصر الحديث سمو األميرة سبيكة بنت 

إبراهيم، ونجدد لسموها العهد بمواصلة بذل الجهد من أجل صنع المزيد 
من التقدم للمرأة البحرينية.

B7747@hotmail.com

بثينة خليفة قاسم

الشراكة بين القطاعين العام والخاص
من أهداف الشـــراكة بين القطاعين العام والخاص االرتقاء بالسياســـات 
واالســـتراتيجيات ألنشـــطة القطاعيـــن العـــام والخـــاص كتطويـــر البنية 
األساســـية والخدمـــات العامـــة وغيرهـــا مـــن المرافق التي يحتـــاج إليها 
الجميع، وتتم الشراكة بينهما بالتعاقد لتنفيذ المشروعات، وتلجأ الدولة 
لهذه الشـــراكة التي ظهرت في بداية التســـعينيات في )بريطانيا والهند 
وروسيا وكندا وأستراليا( لعدم كفاية االستثمارات ونظًرا لزيادة الطلب 

على مشاريع البنية التحتية والزيادة في عدد السكان. 
إن الشـــراكة بيـــن القطاعين وســـيلة مهمـــة لتطوير النشـــاط االقتصادي 
والحفـــاظ عليـــه، وتعمـــل علـــى وضـــع حلـــول مالئمـــة للمشـــكالت التـــي 
ترافـــق مختلـــف األنشـــطة االســـتثمارية واالقتصاديـــة المشـــتركة، وقد 
ســـاهمت الجوانـــب الِعلميـــة والدراســـات الحديثـــة في القرن العشـــرين 
والتطـــور االقتصـــادي النوعـــي فـــي توســـيع الشـــراكة وارتفـــع التعـــاون 
والتفاعل بتوظيف إمكانياتهما البشـــرية والمالية واإلدارية والتنظيمية 
والتكنولوجية والمعرفية، بجانب احترام المسؤولية المشتركة لتحقيق 
أهـــداف المشـــاركة االقتصاديـــة واالجتماعيـــة التـــي تعـــم فوائدها على 

القطاعين والمواطنين.
تســـاهم مشـــاركة القطـــاع الخاص فـــي تحقيـــق التنمية المســـتدامة مع 
الدولـــة، كمـــا أن لـــدى القطـــاع الخـــاص التقنيـــات الفنيـــة والتكنولوجية 
المتطـــورة والكفـــاءة في تنفيـــذ العديد من األنشـــطة االقتصادية وهذا 
يعمل على تحقيق قيمة أعلى لألموال المستثمرة، وُتعتبر هذه الشراكة 
بيـــن القطاعيـــن نموذًجـــا ُمتطـــوًرا ألنشـــطة األعمـــال التي تســـاعد على 
زيادة اســـتثمارات القطاع الخاص في كل مجاالت النشـــاط االقتصادي 

واالجتماعي للوفاء باحتياجات المجتمع من السلع والخدمات.

وتتطلب رؤية مملكة البحرين االقتصادية 2030م مشاركة القطاع الخاص  «
في تنفيذ هذه الرؤية التي ستحقق النمو االقتصادي البحريني، وعلى 
الدولة زيادة الجهود الرامية لجذب المستثمرين من القطاع الخاص 
للمشاركة في مجمل المشروعات االقتصادية واالجتماعية، وتوفير 

حوافز هذه الشراكة من القوانين والتشريعات الفاعلة والمبادئ والقرارات 
التوجيهية التي تعمل على خلق بيئة تحمي األنشطة االقتصادية من 

المخاطر القانونية في حال تنفيذ المشروعات مًعا. إن ترسيخ مشاركة 
القطاع الخاص الوطني المستدامة في المشاريع العامة يتطلب وجود 

قوانين بسيطة ال ُمرهقة.

عبدعلي الغسرة
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