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 ∫hGóàj  ô«°üb  π«é°ùàd  ´Éªà°S’ÉH  á≤«≤M  âÄLƒa
 »YÉªàL’G  π°UGƒàdG  πFÉ°Sh  ôÑY  zá°SÉªëH{h  kGOóée
 ΩÉeCG  çóëàJ  »gh  »YÉªàL’G  ¿CÉ°ûdG  äGô«ÑN  ióME’
 â°ü°ü oNh ø«eÉY πÑb  äó≤ oY  ,á«dÉ©a  »a ô«ØZ Qƒ¡ªL
 âÑdÉWh ,ÉgOÓH »a ICGôªdG ø«μªJ äÉYhô°ûe øY åjóë∏d
 äÉYhô°ûªdG  kGQƒa  ∞bƒàJ  ¿CÉH  ôÑæªdG  ∑GP  øe  Iô«ÑîdG
 É¡HÉ°üf  ≈``̀dEG  IÉ«ëdG  Qƒ``̀eCG  Oƒ©àd  ICGô`̀ª`̀∏`̀d  á«æ«μªàdG
 É¡à«dhDƒ°ùe πªëààd É¡à«H ≈dEG ICGôªdG ´ƒLôH ,í«ë°üdG
 ∂dPh  ,»YÉªàL’G/…ô°SC’G  ø`̀eC’G  §Ñ°Vh  ∫Ó`̀MEG  »a
 ¿É«μdG  Ωóg ≈∏Y πª©J äÉYhô°ûªdG  ∂∏J  ¿CG  QôÑe âëJ
 øe  ICGô`̀ª`̀dG  êhô`̀N  ôWÉîªd  á°VôY  ¬∏©éJh  …ô`̀°`̀SC’G
 áeóî∏d  kÉLhôN  ,Iôμa  ≈∏Y  ,¿ƒμj  ób  …ò`̀dGh  ,∫õæªdG
 á«æ¡e ä’ƒ£H ≥«≤ëàd kÉLhôN ¿ƒμj ¿CG πÑb ,á«æWƒdG

.á∏FÉ©dG QGô≤à°SG ÜÉ°ùM ≈∏Y á«°üî°T hCG
 ´Gƒ```̀fCG  ≈à°ûH  π`̀Hƒ`̀b  ó`̀ b  …CGô````̀dG  Gò``̀g  ¿CG  hó`̀ Ñ`̀ jh
 ó°ü≤H -kGójóëJ IôàØdG √òg »a- ¬d ê qhôj øeh ,OhOôdG
 íéf ó`̀b ,É`̀e ¢Vô¨d ,iô``̀NCG Iô`̀e ΩÉ`̀©`̀dG …CGô``̀dG IQÉ``̀KEG
 ,∫ÉéªdG  Gò`̀g  »`̀a  øjó≤Y  òæe  á∏eÉ©c  ,»`̀à`̀HÉ`̀°`̀UEG  »`̀a
 Ée  ∫hCGh  .ó`̀MGh  ¿BG  »a  áeó°üdGh  Iô«ëdGh  ∫ƒgòdÉH
 ô¶ædG  á¡Lh  -º¡ØJ  hCG-  º¡Ød  ádhÉëe  »a  »dÉÑH  ô£N
 ∫hO  ≈`̀ dEG  ádÉëe  ’  É¡FGó°UCÉH  óàªJ  »àdG  ,áMhô£ªdG
 á«°†b  ™`̀e  »ë£°ùdG  πeÉ©àdG  IQƒ`̀£`̀N  ƒ`̀g  ,á≤£æªdG
 áªFÉ≤dG zájô°SC’G á°ù°SDƒªdG{ øª°V á«YÉªàL’G áÄ°ûæàdG
 …òdG  âbƒdG  »a  ,¿Gƒ``̀HC’G  Éªg  ,ø«∏«°UCG  ø«aôW  ≈∏Y
 πÑb  øe  Iôªà°ùe  ájÉYôH  zá°ù°SDƒªdG{  √òg  ¬«a  ≈¶ëJ
 »àdGh  ,kÉ«HôY  ,ájƒªæàdG  §£îdGh  á«°SÉ«°ùdG  áª¶fC’G
 QÉÑàY’G ø«©H É¡JÉ°ù°SDƒeh Égô«JÉ°SO Ö∏ZCG É¡«dEG ô¶æJ
 π«μ°ûJ  »a  ,Iô°SC’G  …CG  ,…QƒëªdG  ÉgQhód  ΩÉªàg’Gh
 πYÉØàdG ≈∏Y ¬JQóbh ¬JÉgÉéJG ójóëJh ™ªàéªdG ájƒg

 .…ƒªæàdGh …QÉ°†ëdG
 »a  á«∏ª©dG  áHôéàdG  ¬àÑãJ  É`̀e  Ö°ùëH  óéf  π`̀H
 É¡JÉ°SÉ«°Sh  É¡ª¶f  ìÓ`̀°`̀UEG  »`̀a  π°UGƒJ  »àdG  ∫hó``̀dG
 ≈∏Y ™`̀≤`̀J  zá`̀ jô`̀ °`̀ SC’G  á`̀°`̀ù`̀°`̀SDƒ`̀ª`̀dG{  ¿CG  ,É`̀¡`̀JÉ`̀©`̀jô`̀°`̀û`̀Jh
 ø«μªJ  ≈∏Y  πª©J  »àdG  äÉYhô°ûªdG  áeƒ¶æe  QGOGQ
 ÉæJÉ©ªàée  »a  áYÉæ≤dG  ºéM  ócDƒj  Ée  ƒ`̀gh  ,ICGô`̀ª`̀dG
 ,§Ñ°†æªdG  »fóªdG  ™ªàéª∏d  IGƒæc  zIô°SC’G{  ájõcôªH
 ≈∏Y  QGô≤à°S’G  ≥«≤ëJ  π``LCG  ø`̀e  ,¬æY  ≈æZ  ’  …ò``dG
 ÉgQhóH  óéJ  »àdGh  ,ádhó∏d  πª°TC’G  IQƒ°üdG  ó«©°U
 …ô°SC’G/…ƒHôàdG  ø«°üëàdG  »a  º«∏°ùdG  QÉªãà°S’G  ¿CG
 øe  ’EG  »JCÉj  ød  äÉ©ªàéªdG  Ωó≤àd  ΩÉ©dG  ¥É«°ùdG  øª°V
 ájCG  øe  º¡àjÉªMh  AÉæHC’G  ∑ƒ∏°S  ó«°TôJh  §Ñ°V  ∫ÓN
 -¢ûjÉ©àfh-  ¢û«©f  øëfh  É¡dÉμ°TCG  OóéàJ  äÉaGôëfG

.á«fƒμdG ájô≤dG äÉ°üæe ≈∏Y
 π©ØdG áHÉãªH »g ájƒHôàdG áØ«XƒdG ¿EÉa ,»dÉàdÉHh
 ¬£Ñ°Vh  ¬ª«¶æJ  »a  ∑QÉ°ûàj  …òdG  z»©ªédG{  »YGƒdG
 k’ƒ°Uh ,»FÉbhh »YÉæe ∞°U ∫hCÉc ,øjƒHC’G  øe kGAóH

 áaô°ûà°ùªdGh  ió`̀ª`̀dG  Ió«©ÑdG  á`̀dhó`̀dG  äÉ°SÉ«°S  ≈`̀ dEG
 ¿RGƒàdG  çGó`̀ME’  áKGóëdG  ô°üY  »a  á«ªæàdG  áÑjô°†d
 ø«dhDƒ°ùªc  ,Éæ¡ÑæJ  ÖLƒà°ùj  ô`̀eCG  ƒ`̀gh  ,Üƒ∏£ªdG
 äÉ°SÉ«°ùd  ¿ÉeC’G  ΩÉª°U  ¿ƒμæd  ,ø«°üàîeh  øjôKDƒeh
 »a  ácQÉ°ûªdG  ádGóY  ≥«≤ëàd  kGójóëJ  á¡LƒªdG  ÉædhO
 »àdG  á«°SÉªëdG  π©ØdG  OhOQ  §Ñ°†d  ,ΩÉ`̀©`̀ dG  ¿CÉ`̀°`̀û`̀dG
 ,á«ªæàdG »a ICGôªdG ΩÉ¡°SEG ¢üîj Ée πc ôéëH »eôà°S
 πFÉ°Sh ≈∏Y π°UGƒàdG ≈ªM πX »a ,Ωƒ«dG ÉgôãcCG Éeh
 å¨dG{  ∫ƒ`̀°`̀Uh  âq∏¡°S  »àdG  ,»YÉªàL’G  zèjƒ¡àdG{
 ¿hO  øe  ..É¡eÉëàbGh  ÉæJƒ«H  äÉÑàY  ≈`̀ dEG  zø«ª°ùdGh

 .¿GòÄà°SG
 π«∏≤àdG øe ,∫óédG Gòg πãe »a ,CGƒ°SCG  óLCG  ’ óbh
 á°ù°SDƒªdG{  QGô≤à°SG  øY  ø«dhDƒ°ùe  OGôaCÉc  ÉæJQób  øe
 ,ájƒ°ùdG á«fÉ°ùfE’G ÉæJô£a ó«©°U ≈∏Y AGƒ°S ,zájô°SC’G
 ÉæJÉ°ù°SDƒe ó«©°U ≈∏Y hCG ,AGƒ°S óM ≈∏Y AÉHBGh äÉ¡eCÉc
 å«M  ,á«ª°SôdG  hCG  ,á«aÉ≤ãdG  hCG  ,á«æjódG  hCG  ,ájƒHôàdG
 øe á«YÉªàLG ôWÉîªd GRhôH ,Gòg Éæeƒj ≈dEG ,ó¡°ûf ºd
 ÖÑ°ùH  ,»eƒ≤dG  ø`̀eC’G  áfÉN  øª°V  ∞æ°üoJ  ¿CG  øμªªdG
 »àdG ôgGƒ¶dG ¢†©H äóLh ¿EGh ,πª©∏d ICGôªdG êhôN
 …ôμØdG ±ô£àdÉc ,á«Hô©dG ÉæJÉ©ªàée ¢†©H É¡æe âfÉY
 ô`̀NB’G AÉ`̀¨`̀dEG  ≈``̀dEG  óª©j …ò``̀dG ÜÉ```̀gQE’Gh …ó`̀FÉ`̀≤`̀©`̀dGh
 áØ∏àîe πeGƒY ≈dEG  Oƒ©J É¡HÉÑ°SCG  ¿EÉa  ,kÉjôμah kÉjó°ùL
 Ö∏ZCG ¿ƒμJ óbh ,Éæg É¡dhÉæJ ¢Vô©ªH Éæ°ùd ,áμHÉ°ûàeh
 …CG  É¡«a  ICGôªdG  ±ô©J  ºd  äÉ©ªàée  øª°V  ÉgógGƒ°T
 kÉ«©°S  hCG  äGOÉ©dG  hCG  ±Gô`̀YC’G  øY AGƒ°S  ,ôcòj  êhôN

 .√ô«Z hCG ¥RôdG AGQh
 É¡àjÉªM  ≈∏Y  πª©dGh  ÉgQGô≤à°SGh  zIô°SC’G{  º©f
 äÉjóëJ  ∑Éæg  º©fh  ,»fÉ°ùfE’G  ÉfOƒLh  ¢SÉ°SCG  »g
 øe ,ÉgOGôaCG  ácQÉ°ûe  ó«©°U ≈∏Y äÉ©ªàéªdG  É¡¡LGƒJ

 .ô«ª©àdG  »a  º¡JÉ«dhDƒ°ùe  ¿ƒª°SÉ≤àj  ,AÉ°ùfh  ∫É`̀LQ
 kGOQ Éª¡«dEG IQÉ°TE’G OhCG ¿Éàª¡e ¿ÉàdCÉ°ùe Éæg ≈≤ÑJ øμdh
 »îjQÉàdG π°ù∏°ùàdG ¥É«°S øY êQÉîdG ìô£dG Gòg ≈∏Y
 Éæà≤£æe »a kÉ°Uƒ°üNh ,ICGôªdG Ωó≤J Iô«°ùªd êQóàªdG
 ICGôª∏d  á«æ«μªàdG  äÉYhô°ûªdG  ¿CG  Éªg’hCG  ,á«é«∏îdG
 πLCG  øe πª©∏d  kÉLhôN É¡«∏Y ¢VôØJ ’h áeõ∏e â°ù«d
 ∂∏J  áZÉ«°U  ânæ p°ùMoCG  ¿EG  ,óªà©J  πH  ,á«∏μ°T  Ö°SÉμe
 äGQÉ«îdG  ´ƒ`̀æ`̀Jh  ¢UôØdG  Oó`̀©`̀J  ≈∏Y  ,äÉYhô°ûªdG
 É¡Jô°SC’h É¡d Ö°SÉæªdG QGô≤dG PÉîJG ájôM ICGôªdG íæªH
 ÉªHh  ,É`̀gOGô`̀aC’  É«∏©dG  áë∏°üªdG  √Qô≤J  Ée  ≈∏Y  kAÉæH
 ICGôªdG »a á«ªæàdG §£N √ôªãà°ùJ Ée ºéM ™e Ö°SÉæàj
.√óFGƒY Qó¡J ¿CG ∞°SDƒªdG øe ¿ƒμ«°S »àdG zøWGƒªdG{
 øY  áÑFÉZ  ádCÉ°ùe  ¿ƒμJ  óbh  ,iô`̀NC’G  ádCÉ°ùªdG  ÉeCG
 A¢ûædG  ájÉªëH  ádhódG  ΩGõàdG  »¡a  ,øjô¶æªdG  ¢†©H
 π«ªëJ  º`̀à`̀j  ¿CG  Ö©°üdG  ø``̀eh  ,Iô``̀°``̀SC’G  QGô`̀≤`̀à`̀°`̀SGh
 Éæàbh  »`̀a  ,á«æ«μªàdG  äÉ°SÉ«°ùdG  hCG  äÉ`̀Yhô`̀°`̀û`̀ª`̀dG
 ÉgOGôaC’ …ô°SC’G QhódG πgÉéJ hCG ∫ÉØZEG ΩôL ,ô°VÉëdG
 ¥ƒ≤ëdG »a IGhÉ°ùªdG øe Qób ≈∏Y º¡©e πeÉ©àJ øjòdG
 º¡JÉ«dhDƒ°ùe ø«H ≥«aƒà∏d º¡ªYóH Ωõà∏Jh ,äÉÑLGƒdGh
 ,ó¡°ûf  ÉfCGóH  πH  .á«LÉàfE’Gh  ájô°SC’G  ø«à¡ÑédG  ≈∏Y
 øjƒHC’G ºYóJ IôμàÑe äÉ°SÉ«°ùd ÉKGóëà°SG ,πHÉ≤ªdG »a
 √òg  ¿ÉcQCG  ájÉªëd  Éª¡dÉØWCG  ájÉYQ  ó«©°U  ≈∏Y  Éª¡«∏c
 ∑ôà°ûe  AÉ£©H  ’EG  ô≤à°ùJ  ’  »àdG  ,á°Só≤ªdG  á°ù°SDƒªdG
 ,óLƒj Óa  ,AÉæHC’G  ájÉYQh á«HôàdG  »a  πeÉμàdG  »YGôj
 ..áμ∏ªªdG √òg ÜÉH ≈∏Y zóMhCG ¢SQÉM{ ,ô«Ñ©àdG RÉL ¿EG
 ƒ∏îj  ’  á«HôàdG  äÉjóëJ  ¿CÉH  ¥É«°ùdG  Gòg  »a  øjôcòe
 ô«Z øe ¬fCG  óéfh ,¢`̀VQC’G  ¬Lh ≈∏Y ™ªàée …CG  É¡æe
 ≈∏Y  AÉæH  »ªgh  ô£îd  ¢ù«bGƒædG  q¥ó`̀J  ¿CG  ∫ƒÑ≤ªdG
 π«£©J hCG  ∞bƒH ÖdÉ£J áYô°ùàe äÓjhCÉJh äGô«°ùØJ
 kGQÉØæà°SG  ICGôª∏d  óéf  …òdG  âbƒdG  »a  ,ICGôªdG  Iô«°ùe
 »HôJh ó«H ÖÑ£J ,áëFÉédG á¡LGƒe •ƒ£N ≈∏Y kGôKDƒe
 OÉéjE’ á≤£æªdG ∫hO ¬«a íaÉμJ ..âbh »ah ,iôNCG ó«H
 ÉæJÉ©ªàée  á«°Uƒ°üN  ≈∏Y  ÉXÉØM  Üƒ∏£ªdG  ¿RGƒàdG
 ..â`̀bh  »`̀ah  ,»`̀dhó`̀dG  ™ªàéªdG  äÉWƒ¨°V  ¬`̀Lh  »`̀a
 ¬Jô°ûf{  ô«NCG  »ÑW åëH Ö°ùëH ,AÉª∏©dG  ¬«a  ÉæÄLÉØj
 ’  ICGôªdG  ÆÉ`̀eO  ¿CG  á«μjôeCG  á©eÉéd  z§°ShC’G  ¥ô°ûdG
 ≈∏Y π«dO …CG óLƒj ’h πLôdG ÆÉeO øY kÉjƒ°†Y ∞∏àîj
 ¬HÉ°ûàdG Gòg ¿CG ≈dEG á°SGQódG â°ü∏N πH ,äÉaÓàNG ájCG
 AÉ°†YCG ôFÉ°ùc ICGôªdGh πLôdG ø«H ïªdG áYGQõH íª°ùj
 ,á«ªæàdG  IôWÉb  πªëàJ  π¡a  ..!ô«Ñc  ìÉéæHh  ..º°ùédG

?É¡JÓéY »a »°ü©dG ™°†j øe ô°ü©dG Gòg »a

  ICGôª∏d ≈∏YC’G ¢ù∏éŸG ΩÉY ÚeCG 

!zäOô`````````̀ª`````````̀J{ ≈`````̀à`````̀M ..â`````̀æ`````̀μ`````̀ª`````̀J

:º∏≤H
…QÉ°üfC’G.ê.Ω ádÉg

 ¿CÉ°ûH  ¿ƒ`̀fÉ`̀≤`̀H  É`̀ MGô`̀ à`̀ bG  ô¶æj  ziQƒ`̀ °`̀ û`̀ dG{
Ωƒ`̀«`̀dG  z™∏°ù∏d  »`̀é`̀«`̀JGô`̀à`̀°`̀S’G  ¿hõ`̀ î`̀ ª`̀ dG{

 iQƒ°ûdG  ¢ù∏ée  π°UGƒj
 á``̀°``̀ù``̀eÉ``̀î``̀dG ¬``̀à``̀°``̀ù``̀∏``̀L »````̀ a
 Égó≤Y  Qô`̀≤`̀ª`̀ dG  ø`̀jô`̀°`̀û`̀©`̀dGh
 ó≤©æJ  »àdGh  ,(ó``MC’G)  Ωƒ«dG
 áæéd  ôjô≤J  á°ûbÉæe  ,ó©oH  øY
 á`̀Ä`̀«`̀Ñ`̀dGh á``̀eÉ``̀©``̀dG ≥``̀aGô``̀ª``̀dG
 ¿ƒ`̀fÉ`̀b  ´hô`̀°`̀û`̀e  ¢Uƒ°üîH
 øe  G kAó`̀H  ∂`̀dPh  ,áÄ«ÑdG  ¿CÉ°ûH
 ≈dEG ±ó¡j å«M ,(39) IOÉªdG
 πeÉμàe »©jô°ûJ º«¶æJ ™°Vh
 áaÉc  πª°ûj  ,á`̀Ä`̀«`̀Ñ`̀dG  ¿CÉ`̀°`̀û`̀H
 ájôëÑdGh  á`̀jô`̀Ñ`̀dG)  É`̀gQƒ`̀°`̀U
 ™e ≈`̀°`̀TÉ`̀ª`̀à`̀jh ,(á``̀jƒ``̀é``̀dGh

 »`̀à`̀dG á``̀«``̀dhó``̀dG äÉ``̀«``̀bÉ``̀Ø``̀J’G
 øjôëÑdG  áμ∏ªe É¡«dEG  â sª°†fG
 ±ó¡j  Éªc  .É¡«∏Y  â`̀bOÉ`̀°`̀Uh

 º«¶æJ  ≈`̀ dEG  ¿ƒfÉ≤dG  ´hô°ûe

 OGƒ`̀ª`̀dÉ`̀H á`̀°`̀UÉ`̀î`̀dG ΩÉ``̀μ``̀MC’G

 Iô£îdG  OGƒ`̀ª`̀dGh  á«FÉ«ª«μdG

 ô¶M  hCG  É`̀¡`̀dhGó`̀J  º`̀à`̀j  »`̀à`̀dG

 á°UÉîdG  É¡JGô«KCÉàd  É¡dhGóJ

 q¢üædG  ∂`̀ dò`̀ch  ,á`̀Ä`̀«`̀Ñ`̀dG  ≈`̀∏`̀Y

 Ö°SÉæàJ  »àdG  äÉHƒ≤©dG  ≈∏Y

 ,áªjôL  hCG  áØdÉîe  π`̀ c  ™`̀e

 á`̀eGó`̀ à`̀ °`̀ SG ≈``̀∏``̀Y ®É``̀ Ø``̀ë``̀ dGh

 øe π``̀c ¢`̀†`̀jƒ`̀©`̀Jh ,á`̀Ä`̀«`̀Ñ`̀dG

 á°SQÉªe AG sôL Qô°V ¬H ≥ë∏j

 ,á«Ä«ÑdG á£°ûfC’G

π°VÉØdG OÉ¡L.O |

 á«fGƒ«ëdG  IhôãdG  π«ch  ócCG
 ¿hDƒ``̀°``̀Th  ∫É``̀¨``̀°``̀TC’G  IQGRh  »``̀a
 »fGôª©dG  §«£îàdGh  äÉjó∏ÑdG
 ¿CG  ,ø°ùM  ó`̀ª`̀MCG  ó`̀dÉ`̀N  Qƒ`̀à`̀có`̀dG
 ób á`̀«`̀fGƒ`̀«`̀ë`̀dG Ihô```ã```dG á``̀dÉ``̀ch
 äGOGó`̀©`̀à`̀°`̀S’G  ™«ªL  â∏ªμà°SG
 ¿É`̀ª`̀°`̀†`̀H ≥`̀∏`̀©`̀à`̀j É`̀ª`̀«`̀a á```eRÓ```dG
 øe á``«``aÉ``μ``dG äÉ``«``ª``μ``dG ô```aGƒ```J
 Ωƒ`̀ë`̀ ∏`̀ dGh á`̀ «`̀ë`̀ dG äÉ``̀fGƒ``̀«``̀ë``̀dG
 GOGó`̀©`̀à`̀°`̀SG AÉ`̀°`̀†`̀«`̀Ñ`̀dGh AGô`̀ª`̀ë`̀dG
 ∫ÓN  øe  ∑QÉÑªdG  ¿É°†eQ  ô¡°ûd
 OGô«à°S’G  äÉ```fhPCG  íæe  π«¡°ùJ
 äÉfÉ«°üdG  πªYh  ΩÉ¶ædG  Ö°ùëH
 .…ô`̀£`̀«`̀ Ñ`̀ dG ô`̀é`̀ë`̀ª`̀∏`̀d á```̀eRÓ```̀dG
 á«fGƒ«ëdG  IhôãdG  π«ch  ∞°ûch
 ΩÉ``̀æ``̀ZC’Gh QÉ``̀≤``̀HC’G »`̀ dÉ`̀ª`̀LEG ø``Y
 Iôàa  ÉgOGô«à°SG  ºJ  »àdG  á«ëdG
 π°üj{ ∫Ébh ∑QÉÑªdG ¿É°†eQ ô¡°T
 ¢```SCGQ  32725  ≈```̀ dEG  É`̀¡`̀Yƒ`̀ª`̀é`̀e
 ,∫ÉªédGh  QÉ`̀≤`̀ HC’Gh  ΩÉ`̀æ`̀ZC’G  ø`̀e
 øe  ¢```SCGQ  ∞``̀ dCG  30  ≈∏Y  á`̀YRƒ`̀e
 QÉ≤HC’G  øe  É°SCGQ  2681  ,ΩÉæZC’G
 QÉ`̀°`̀TCGh ,∫É`̀ª`̀é`̀dG ø`̀e É`̀°`̀SCGQ 44h
 AGôªëdG  Ωƒë∏dG  äÉ«ªc  ¿CG  ≈`̀ dEG
 ºJ »`̀à`̀dG (Ió`̀ª`̀é`̀ª`̀dGh IOô`̀Ñ`̀ª`̀ dG)
 ,øW ±’BG  8 ƒëæH Qó≤ oJ  Égô«aƒJ
 IOô`̀Ñ`̀ª`̀dG) ø``̀LGhó``̀ dG Ωƒ`̀ë`̀d É```̀eCG

 ±’BG  4  ≈``dEG  π°üàa  (Ió`̀ª`̀é`̀ oª`̀dGh
 ójõªdG  ∫ƒ°Uh  ™bƒàªdG  øeh  øW
 IOôÑªdG  Ωƒë∏dGh  »°TGƒªdG  øe
 í`̀°`̀VhCGh .á`̀eOÉ`̀≤`̀ dG ΩÉ```̀jC’G ∫Ó``N
 ó«Yh  ∑QÉÑªdG  ¿É°†eQ  ô¡°T  ¿CG
 »àdG  º°SGƒªdG  øe  ¿Gó©oj  ,ô£ØdG
 Ωƒë∏dG  ≈∏Y  É¡«a  Ö∏£dG  ójGõàj
 ≈∏Y hCG »dõæªdG ∑Ó¡à°SÓd AGƒ°S
 ô``̀eC’G  ƒ``̀gh  ,º`̀YÉ`̀£`̀ª`̀dG  iƒà°ùe
 á«fGƒ«ëdG IhôãdG ádÉch ™aO …òdG
 ôaGƒJ  ¿Éª°†d  GôμÑ oe  OGó©à°SÓd
 äÉLÉ«àMG  »Ñ∏J  »`̀à`̀dG  äÉ«ªμdG
 ºJ  ¬fCG  ≈dEG  Éàa’  ,»∏ëªdG  ¥ƒ°ùdG
 ¢`̀SCGQ  ∞`̀dCG  32  øe  ôãcCG  OGô«à°SG
 É°ü«°üN  á`̀«`̀ë`̀dG  »`̀°`̀TGƒ`̀ª`̀dG  ø`̀e
 ¿CG  ø«Hh  .∑QÉÑªdG  ¿É°†eQ  ô¡°ûd

 â∏°Uh á«ëdG äÉfGƒ«ëdG äÉæë°T
 áæ£∏°S  ø`̀e  øjôëÑdG  áμ∏ªe  ≈`̀ dEG
 ,∫Éeƒ°üdGh ¿ÉæÑdh ¿OQC’Gh ¿Éª oY
 ¿hóªà©j  QÉéàdG  ¿CG  ≈`̀ dEG  Égƒæe
 OGô«à°S’G  ≈∏Y  »`̀°`̀SÉ`̀°`̀SCG  πμ°ûH
 ≈`̀dEG Gô`̀¶`̀f ∂``̀dPh ∫hó``̀ dG √ò`̀g ø`̀e
 á°Uôa  í«àj  Ée  áØ∏μdG  ¢VÉØîfG
 ,º¡°ùØfCG  QÉéàdG  ø«H  á°ùaÉæªdG
 ∑Éæg ¿CG ≈dEG ¬JGP âbƒdG »a âØdh
 á«HhQhCGh  á«HôY  Iô«ãc  ÉbGƒ°SCG
 AGƒ°S  É¡æe  OGô«à°S’ÉH  ìƒª°ùe
 Ωƒ`̀ë`̀∏`̀dG  hCG  á`̀«`̀ë`̀ dG  »`̀°`̀TGƒ`̀ª`̀∏`̀ d
 ó«©°U  ≈∏Y  .AÉ°†«ÑdGh  AGôªëdG
 ¿CG óªMCG ódÉN QƒàcódG ôcP ,π°üàe
 ∞YÉ°†J á«fGƒ«ëdG áHÉbôdG IQGOEG{
 øe ≥≤ëà∏d ,IôàØdG √òg »a É¡∏ªY
 π°üJ »àdG á«fGƒ«ëdG äÉ«dÉ°SQE’G
 QÉÑàYG  ≈∏Y  øjôëÑdG  áμ∏ªe  ≈`̀dEG
 §N  ôÑà©j  …ô£«ÑdG  ôéëªdG  ¿CG
 á`̀eÓ`̀°`̀S  ¿É`̀ª`̀°`̀†`̀d  ∫hC’G  ´É``̀aó``̀ dG
 É¡YGƒfCÉH äÉ«dÉ°SQE’G √òg äGOQGh
 ∂dPh  ,áMƒHòªdG  hCG  á«ëdG  AGƒ°S
 áª¶fC’Gh  äGAGô`̀LE’G  øe  ÉbÓ£fG
 áHÉbôdG  IQGOEG  »`̀a  É¡H  ∫ƒª©ªdG
 ∫ÓN  ø`̀e  ∂`̀ dP  ºàjh  ,á«fGƒ«ëdG
 äGôÑîdG …hP øe ø«jô£«H AÉÑWCG

.zá«dÉ©dG

 ¢``SCGQ ∞```dCG 32 ø``e ô``ã`cCG OQƒà```°ù`J ø``jô`ë`Ñ`dG
¿É``°†``eQ  ô`¡```°û`d  GOGó©`à```°SG  »``°TGƒ``ª`dG  ø``e

ø°ùM ódÉN.O |

 ÖFÉf ¿Gô«édG áØ«∏N ¬∏dGóÑY ó«ª©dG OÉ°TCG
 ácô°ûd ΩÉ¡dG QhódÉH ¥ôëªdG á¶aÉëe ßaÉëe
 »J  ¢``̀SEG  á«μ∏°SÓdGh  á«μ∏°ùdG  ä’É`̀°`̀ü`̀J’G
 á«fÉ°ùfE’G  äÉeóîdG  ºjó≤J  »a  (STC)  »°S
 RQÉÑdG »æWƒdG QhódGh á«©ªàéªdG ácGô°ûdGh
 ,»YÉªàL’G  ó«©°üdG  ≈∏Y  ¬H  ™∏£°†J  …ò`̀dG
 á«æWƒdG  äGAÉØμdÉH  ¬`̀JGP  âbƒdG  »a  Gó«°ûe
 ´É£≤dG Gòg »a øjôëÑdG AÉæHCG É¡H õ«ªàj »àdG

 .…ƒ«ëdG
 ¬Jó≤Y …ò``̀dG ´É`̀ª`̀à`̀L’G ∫Ó`̀N ∂`̀ dP AÉ`̀L
 π°ü«a øH OÉjR ï«°ûdG ™e ó©H øY á¶aÉëªdG
 ácô°ûH  á«eƒμëdG  ¿ƒÄ°ûdG  ¢ù«FQ  áØ«∏N  ∫BG
 OÉjR  ï«°ûdG  ócCG  å«M  (STC) »°S »J ¢SEG
 á«fÉ°ùfE’G  ∫É`̀ª`̀YC’G  áaÉμd  ácô°ûdG  º`̀YO  ≈∏Y
 äÉ«dÉ©ØdGh  á£°ûfC’G  ájÉYQ  »a  áªgÉ°ùªdGh

 ºYOh »æWƒdG AÉªàf’G ≥«ª©J ≈∏Y πª©J »àdG
.»Yƒ£àdG πª©dG ™«é°ûJh á«æjôëÑdG ô°SC’G

 πYÉØàH  ßaÉëªdG  ÖFÉf  OÉ°TCG  ¬ÑfÉL  øe
 ,á«©ªàéªdG  ácGô°ûdÉH  É¡eÉªàgGh  ácô°ûdG
 É¡JÉ«fÉμeEG πc ™°†J á¶aÉëªdG ¿CG ≈∏Y GócDƒe
 ¿CG  Gó`̀cDƒ`̀e ,¿hÉ`̀©`̀à`̀dG  Gò`̀g ìÉ`̀é`̀fEG  π«Ñ°S »`̀a
 áØØ©àªdG  ô`̀°`̀SC’G  º`̀YOh  á«fÉ°†eôdG  ∫Ó°ùdG
 ¥ôëªdG  á¶aÉëe  ø«H  ¿hÉ©àdG  IQƒcÉH  »g
 ∫ÓN  á°UÉN  (STC)  »°S  »J  ¢SEG  ácô°Th

.∑QÉÑªdG ¿É°†eQ ô¡°T
 IOÉ°ùdG  ¿É`̀fó`̀Y  ó«°ùdG  ´ÉªàL’G  ô°†M
 ¿hDƒ°Th  á«YÉªàL’G  èeGôÑdG  IQGOEG  ôjóe
 ácô°T …ôjóe øe OóYh á¶aÉëªdÉH ™ªàéªdG

 .(STC) »°S »J ¢SEG

zSTC{ `d »©ªàéªdG QhódÉH ó«°ûj ¥ôëªdG ßaÉëe ÖFÉf

 GójóëJh  ÉeÉY  ø«KÓK  πÑb
 …OÉ`̀ë`̀dG Ωƒ`̀«`̀ dG Gò``̀g π`̀ã`̀e »`̀a
 1991 ΩÉY πjôHCG ô¡°T øe ô°ûY
 óëdG  á«©ªéd  ´ô`̀a  ìÉààaG  ºJ
 ≈àM  ∫Gõ`̀j  Ée  ƒgh  á«fhÉ©àdG
 áæjóªdG ∫Éª°T ¬©bƒe »a Ωƒ«dG
 »a  ájô«îdG  ¬`̀dÉ`̀ª`̀YCG  ¢`̀SQÉ`̀ª`̀j
 á«dÉª°ûdG á≤£æªdG »dÉgCG áeóN
 ió``̀e ≈``̀∏``̀Y â``̀©``̀°``̀Sƒ``̀J »```à```dG
 IQƒ°üdG  .á«°VÉªdG  äGƒæ°ùdG
 ô°UÉf øH ¬∏dGóÑY ó«°ùdG ™ªéJ
 ´ô`̀Ø`̀dG í`̀à`̀à`̀aG …ò```̀dG º`̀∏`̀°`̀ù`̀ª`̀dG
 ó«°ùdG  ∞≤j  ¬æe  QÉ°ù«dG  ≈∏Yh
 øª«dG øeh »∏©æÑdG è«YO »∏Y
 ∞`̀«`̀£`̀∏`̀dGó`̀Ñ`̀Y Qƒ``̀à``̀có``̀dG ∞`̀≤`̀ j

.OƒªëªdG

í``LÉædG  π``ª©dGh  AÉ``£©dG  ø``e  É``eÉY  ¿ƒ``KÓK

 á`̀Wô`̀°`̀û`̀dG äÉ``jô``jó``e äó````̀cCG
 á«æ©ªdG  á``̀«``̀æ``̀eC’G  äGQGOE’Gh
 ΩGõ`````̀à`````̀d’G õ```̀jõ```̀©```̀J Oƒ```̀¡```̀é```̀H
 øe óë∏d ájRGôàM’G äGAGôLE’ÉH
 »Yh ¿CG ÉfhQƒc ¢Shô«a QÉ°ûàfG
 øe ¬fƒμ∏àªj Éeh ™ªàéªdG OGôaCG
 ÜÉÑ°SCG RôHCG øe á«dhDƒ°ùªdG ìhQ
 ÉfhQƒc  ¢Shô«a  …óëJ  RhÉéJ
 áaÉ°VE’ÉH ,á∏Ñ≤ªdG á∏MôªdG ∫ÓN
 ∫hDƒ°ùªdG  ºgQhóH  º¡cGQOEG  ≈dEG
 ±ƒØ°üdG  »a  ø«∏eÉ©dG  º`̀YO  »a
 ≥«≤ëJ ≈∏Y º¡JóYÉ°ùeh á«eÉeC’G
 πeÉ©à∏d  á`̀Yƒ`̀°`̀Vƒ`̀ª`̀dG  §`̀£`̀î`̀dG
 ∫ƒ`̀°`̀Uƒ`̀dGh á`̀ë`̀FÉ`̀é`̀dG √ò``̀g ™`̀e
 kÉXÉØM Iƒ`̀Lô`̀ª`̀dG  ±Gó```̀gC’G  ≈``dEG
 º¡JÓFÉY  áeÓ°Sh  º¡àeÓ°S  ≈∏Y
 ´ÉØJQG  πX »a ∂dPh ,™ªàéªdGh
 Iô`̀à`̀Ø`̀dG ∫Ó``̀N äÉ``̀HÉ``̀°``̀UE’G Oó``̀Y

.á«°VÉªdG
 áWô°ûdG  äÉjôjóe  äOó`̀°`̀Th
 äGQGOE’Gh  ™`̀ HQC’G  äÉ¶aÉëªdÉH
 IQhô`̀°`̀V  ≈∏Y  á«æ©ªdG  á`̀«`̀æ`̀eC’G
 ájRGôàM’G  äGAGôLE’ÉH  ΩGõàd’G
 äÉª«∏©àdGh  á«FÉbƒdG  ô«HGóàdGh
 »æWƒdG  ≥`̀jô`̀Ø`̀dG  ø`̀Y  IQOÉ`̀°`̀ü`̀dG
 ¢`̀Shô`̀«`̀Ø`̀ d …ó`̀ °`̀ü`̀ à`̀ ∏`̀ d »``̀Ñ``̀£``̀dG

 ∫RÉæªdG  »a  AÉ≤ÑdG  ôÑY  ,ÉfhQƒc
 äÉ`̀LÉ`̀ë`̀dG AÉ`̀°`̀†`̀≤`̀d êhô```̀î```̀dGh
 AGóJQÉH  ΩGõàd’G  ™e  ,ájQhô°†dG
 óYÉÑàdG  ≥«Ñ£Jh  ¬`̀Lƒ`̀dG  áeÉªc
 áeÉ©dG  ø`̀cÉ`̀eC’G  »`̀a  »YÉªàL’G
 äÉ©ªéàdG  QÉ°üàbG  QGôªà°SGh
 ∫õæªdG »a IóMGƒdG Iô°SC’G ≈∏Y
 ¥É£ædG »a »YÉªàL’G §«ëªdGh
 Ö`̀æ`̀é`̀Jh Ohó``̀ë``̀ª``̀dGh OÉ`̀à`̀©`̀ª`̀ dG
 ÜÉÑ°SC’G ºgCG øe É¡fƒc á£dÉîªdG
 OóY IOÉjRh ¢Shô«ØdG QÉ°ûàfG »a

.áªFÉ≤dG ä’ÉëdG
 ÉgQhO QGôªà°SG ≈dEG äQÉ°TCGh
 PÉØfEG  äÓªM  ÖfÉéH  …ƒYƒàdG
 äÉjôjóe  âeÉb  å«M  ,¿ƒ`̀fÉ`̀≤`̀dG
 äGQGOE’Gh  äÉ¶aÉëªdÉH  áWô°ûdG
 PÉîJÉH á«∏NGódG IQGRƒH á«æ©ªdG
 ≈∏Y  ®É`̀Ø`̀ë`̀∏`̀ d  kAGô```````LEG  8891
 ,»`̀YÉ`̀ª`̀à`̀L’G ó`̀YÉ`̀Ñ`̀à`̀dG ô`̀«`̀jÉ`̀©`̀e
 ¢ùÑd ΩóY áØdÉîe 69468 ó°UQh
 áeÉ©dG  øcÉeC’G  »a  ¬LƒdG  áeÉªc
 ò«ØæJh  á`̀jQÉ`̀é`̀à`̀dG  äÓ`̀ë`̀ª`̀ dGh
 ≈àM ∂dPh ,ájƒYƒJ á∏ªM 8139

.…QÉédG πjôHCG 8
 áeÉ©dG  IQGOE’G  â`̀eÉ`̀b  ó``̀bh
 8 ï`̀jQÉ`̀J ≈`̀à`̀M »`̀fó`̀ª`̀dG ´É`̀aó`̀∏`̀d

 237696  ò«ØæàH  …QÉédG  πjôHCG
 áØ∏àîe  º«≤©Jh  ô«¡£J  á«∏ªY
 á«eƒμëdG  äBÉ°ûæªdGh  »fÉÑª∏d
 ,Égô«Zh  äÉbô£dGh  ´QGƒ°ûdGh
 ó≤Y »```a  Iô`̀ª`̀à`̀ °`̀ù`̀e  É```¡```fCG  É``ª``c
 ¥ô£dG  ∫ƒM  á«ÑjQóàdG  äGQhódG

 äÉ`̀«`̀∏`̀ª`̀Y ò`̀«`̀Ø`̀æ`̀à`̀d á`̀ë`̀«`̀ë`̀°`̀ü`̀dG
 »a …RGôàM’G º«≤©àdGh ô«¡£àdG
 á«eƒμëdG  äBÉ°ûæªdGh  »fÉÑªdG
 øe Oó``Y ≠`̀∏`̀Hh ,π`̀ª`̀©`̀dG ø``cÉ``eCGh
 É¡ª¶f  »àdG  äGQhó`̀ dG  »a  ∑QÉ°T
 kÉ°üî°T  1180  »fóªdG  ´É`̀aó`̀dG

 äÉ`̀cô`̀°`̀û`̀dGh äÉ`̀°`̀ù`̀°`̀SDƒ`̀ª`̀dG ø``̀e
 øe  kÉ°üî°T  1051h  ,á°UÉîdG
 Éª«a  ,á«eƒμëdG äÉ¡édG  ∞∏àîe
 ô¡°T  òæe  ø«Yƒ£àªdG  Oó`̀Y  ≠∏H
 6062 »`̀°`̀VÉ`̀ª`̀dG  ΩÉ`̀©`̀ dG  ¢`̀SQÉ`̀e
 1647  ≈∏Y  ±Gô°TE’Gh  ,kÉYƒ£àe
 ∑QÉ`̀°`̀T º`̀«`̀≤`̀©`̀Jh ô`̀«`̀¡`̀£`̀J á`̀«`̀∏`̀ª`̀Y
 ÖjQóJ ºJ Éªc ,¿ƒYƒ£àªdG É¡«a
 QOGƒ``̀μ``̀dG  ø``̀e  kÉ`̀°`̀ü`̀î`̀°`̀T  1230
 ,óLÉ°ùªdG  º«≤©àd  ø«Yƒ£àªdGh
 ô«¡£J  äÉ`̀«`̀∏`̀ª`̀Y  107  ò`̀«`̀Ø`̀æ`̀Jh
 äÉcô°T  ™`̀e  ¿hÉ`̀©`̀à`̀dÉ`̀H  º«≤©Jh

.∞«¶æàdG
 ±É`̀©`̀°`̀SE’G  õ`̀cô`̀e  ô°TÉH  Éªc
 8804 áëFÉédG AóH òæe »æWƒdG
 ,ÉfhQƒc ¢Shô«ØH á°UÉN äÉZÓH
 á`̀HÉ`̀é`̀à`̀°`̀S’É`̀H É`̀¡`̀ dÓ`̀N ø``̀e ΩÉ```̀b
 ≥jôW  øY  äÉZÓÑdG  √òg  ™«ªéd
 …òdGh  πgDƒeh  ¢ü°üîàe  ≥jôa
 áeRÓdG  äGAGô```̀LE’G  PÉîJÉH  ΩÉ`̀b
 ¢`̀Shô`̀«`̀Ø`̀dÉ`̀H ø`̀«`̀HÉ`̀°`̀ü`̀ª`̀dG π`̀≤`̀ fh
 áaÉ°VE’ÉH  ,á°ü°üîªdG  øcÉeCÓd
 IQGRƒdÉH  π≤ædG  IQGOEG  ΩÉ«b  ≈`̀dEG
 ¿B’G ≈``̀ dEG  á`̀ë`̀FÉ`̀é`̀dG á`̀jGó`̀H ò`̀æ`̀e
 π≤f â∏ª°T á«dBG 29478 ∂jôëàH

.ádÉM 86757

¬``LƒdG  á``eÉªc  ¢``ùÑd  Ωó``Y  á``ØdÉîe  69468  :á``«∏NGódG

 ¬∏dGóÑY  øH  ΩÉ°üY  ¢Sóæ¡ªdG  ™ªàLG
 äÉjó∏ÑdG  ¿hDƒ`̀°`̀Th  ∫É`̀¨`̀°`̀TC’G  ô`̀ jRh  ∞∏N
 »FôªdG ∫É°üJ’G ôÑY »fGôª©dG §«£îàdGh
 ∫ÉªYCÉH  ºFÉ≤dG  …OQÉ`̀f  âjôZQÉe  Ió«°ùdÉH
 iód  á«μjôeC’G  IóëàªdG  äÉj’ƒdG  IQÉØ°S

.øjôëÑdG áμ∏ªe
 äÉbÓ©dG  ¢VGô©à°SG  ºJ  AÉ≤∏dG  ∫Ó`̀N
 ø`̀jó`̀∏`̀Ñ`̀dG ø``«``H §``̀Hô``̀J »``̀à``̀dG Iõ`̀«`̀ª`̀ à`̀ª`̀ dG
 Qƒ£J øe äÉbÓ©dG √ó¡°ûJ Éeh ø«≤jó°üdG

.ä’ÉéªdG ∞∏àîe »a »bQh

 ä’É`̀é`̀e »``a ¿É`̀ aô`̀£`̀ dG å`̀MÉ`̀Ñ`̀J ó``̀bh
 ,ø«ÑfÉédG  ≈∏Y  ™ØædÉH  Oƒ©j  ÉªH  ¿hÉ©àdG
 Iô«ÑμdG á«μjôeC’G äGôÑîdÉH ôjRƒdG kGó«°ûe
 kÉHô©e  ,áØ∏àîe  ä’É`̀é`̀e  »`̀a  áeó≤àªdGh
 πμ°ûH  IOÉØà°S’G  ≈`̀ dEG  IQGRƒ``̀dG  ™∏£J  øY
 »a  á«μjôeC’G  äÉcô°ûdG  äGôÑN  øe  ôÑcCG
 »fÉÑªdGh  ô«ª©àdGh  á«àëàdG  á«æÑdG  ∫Éée
 ôjhóJ  IOÉ`̀YEGh  áYGQõdG  ∫Ééeh  AGô°†îdG

.äÉjÉØædG
 IQÉØ°S ∫ÉªYCÉH ºFÉ≤dG âHôYCG É¡à¡L øe

 ÉgQhô`°S ø`Y á«μjôeC’G IóëàªdG äÉj’ƒdG
 øjôëÑdG  áμ∏ªe ™e ÉgOÓH äÉbÓY »eÉæàd
 Oƒ¡éH  Ió«°ûe  ¿hÉ©àdG  ÖfGƒL  ≈à°T  »a

 ,á«àëàdG  á«æÑdG  ôjƒ£J ∫Éée »a  IQGRƒdG
 AÉªfh Ωó≤J øe øjôëÑdG √ó¡°ûJ ÉªH ágƒæe

 .øjOÉ«ªdG ∞∏àîe »a

á``«μjôeC’G IQÉØ``°ùdG ∫É``ªYCÉH º``FÉ≤dG ™``e ™``ªàéj ∫É¨``°TC’G ô``jRh
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 áÑjô¨dG äÉ«cƒ∏°ùdG øe ô«ãc øe êÉYõf’G áLQO ≈àM Gô«ãc Öé©JCG
 áHÉ°UE’G  äÉ«FÉ°üMEG  â∏°Uh  É¡ÑÑ°ùHh  ,áMÉ°ùdG  ≈∏Y  Ωƒ«dG  çóëJ  »àdG
 Iôe ,Iô«NC’G IôàØdG »a ábƒÑ°ùe ô«Z ΩÉbQCG ≈dEG ø«©∏dG ÉfhQƒc ¢Shô«ØH
 ,êGhR áÑ°SÉæe áéëH áãdÉKh ,¿É°†eQ Ωhób áéëH iôNCGh ,π∏ªdG áéëH
 ábÓY …CG ¬d ¢ù«dh ,ôNBG Öcƒc ≈∏Y ¢û«©j Éæe ¢†©ÑdG ¿CÉch ,iôL º∏gh

 .¢VQC’G Öcƒc ≈∏Y çóëj ÉªH
 ΩóY  áØdÉîe  66714  ó°UQ  øY  ø°ùëdG  ¥QÉW  ≥jôØdG  ø∏YCG  GôNDƒe
 óYÉÑàdG  ô«jÉ©e  ≈∏Y  ®ÉØë∏d  AGôLG  8786  PÉîJGh  ,¬LƒdG  ΩÉªc  AGóJQG
 ∂∏àd  ø«ÑμJôªdG  º¡dÉãeCGh  A’Dƒ`̀g  ∫CÉ°ùf  PEG  ÉfQhóH  øëfh  ,»YÉªàL’G

:äÉØdÉîªdG
 ¢Shô«ØdG Gòg É¡ÑgPCGh É¡H ∂àa »àdG ìGhQC’G ∂∏J øY ó©H Gƒ©ª°ùJ ºdCG

!?πJÉ≤dG
 AGQh  øe  ø`̀jô`̀eC’G  »fÉ©J  »àdG  ä’ÉëdG  √ò`̀g  ºμæ«YCG  ΩCÉ`̀H  Ghô`̀J  º`̀dCG
 áæëªdG  √òg  ôÑ©àd  Égó«H  òNCÉj  ¿CÉ`̀H  ≥dÉîdG  π°SƒàJ  »gh  ¬H  É¡àHÉ°UEG
 ÜQÉéJ ™HQCG ∫ÓN øe É«°üî°T ¬à°ûjÉYh ¬JógÉ°T Ée ƒgh ,ΩÓ°ùH áª«dC’G

?πgC’G ™e Iôjôe
 á∏MôªdG √òg »a á°UÉNh ,»dÉëdG ™°VƒdG IQƒ£îH É«∏©a Ghô©°ûJ ºdCG
 ábÉ£dG øe ójõªH ¢Shô«ØdG É¡«a OÉY »àdGh ,Gô£Nh ICÉWh ó°TCG ôÑà©J »àdG

!?åÑîdGh ¬jƒªàdGh ∂«àμàdGh
 âbh  ó°VÉ©àdG  CGóÑe  Ö`̀gP  ø`̀jCGh  ,»æWƒdG  ¢ùëdG  ø`̀jCG  ºμ«∏Y  ¬∏dÉH
 Oôée  ≈`̀dEG  IQÉ¡ªH  ¢†©ÑdG  ¬dƒM  …ò`̀dGh  ,áFQÉ£dG  ±hô`̀¶`̀dGh  äÉ``̀eRC’G

 !?äGQÉ©°T
 äGQÉÑàY’G  áaÉc  ≈∏Y  ≈¨£J  ¿CG  Öéj  »àdG  áeÉ©dG  áë∏°üªdG  ø`̀jCG

!?äÉÑZôdGh
 ,ÉæàjÉªëdh  ,Éææ«eCÉàd  GQÉ¡fh  Ó«d  πª©J  OÓÑdÉH  Iõ`̀¡`̀LC’G  áaÉc  ¿EG
 …òdG âbƒdG »a ∂dP çóëj ,ÉæJÉ«M ≈∏Y AÉ≤H’Gh ,ÉæMGhQCG ≈∏Y ®ÉØë∏dh
 ∫ÉØàMG »a ¢UÉî°TC’G øe áYƒªée ô¡¶j Qƒ°üe ™£≤ªd ƒjó«a ¬«a iôf
 äGQGô≤dG  ∞dÉîj  ÉªH  ,áμ∏ªªdG  ≥WÉæe  ó`̀MCG  »a  ºgóMCG  êGhR  áÑ°SÉæªH
 ôeC’G  ,ÉfhQƒc  ¢Shô«a  áëaÉμªd  ájRGôàM’G  äGAGô`̀LE’G  ¿CÉ°ûH  IQOÉ°üdG
 ≈dEG  á«°†≤dG  ádÉMEG  ºJ  å«M  ,ΩRÓ`̀dG  PÉîJ’  áWô°ûdG  ¬©e  äô£°VG  …òdG
 »àdG  á∏KÉªªdG  ¢ü°ü≤dG  äÉÄe  øª°V  ádÉM  Oôée  »gh  ,áeÉ©dG  áHÉ«ædG
 QÉ°ûàfG ΩóY øª°†J »àdG äÉª«∏©àdG áaÉμH §FÉëdG ¢VôY É¡dÉ£HCG Üô°†j

.´É£à°ùªdG Qó≤H AÉHƒdG Gòg
 ≈dEG  áé¡ÑªdGh  Ió«©°ùdG  ÉæJÉÑ°SÉæe  πjƒëJ  ≈∏Y  ¢†©ÑdG  ô°üj  GPÉªd

 ?»¡àæJ ’ ¿GõMCGh ¢SBÉe
 ™ªàéªdGh πH ô«¨dG ô°†J ø«M É¡æμdh ,ºμJÉaô°üJ »a QGôMCG ºàfCG º©f
 Iƒ≤H  ,ádhDƒ°ùªdG  ô«Z  ájôëdG  ∂∏J  º«éëàd  πNóàdG  ójDƒf  Éæg  ,√ô°SCÉH
 πH áMõe â°ù«d ádCÉ°ùªdÉa ,Éμàa ôãcC’G áLƒªdG ∂∏J ∫ÓN á°UÉN ,¿ƒfÉ≤dG

!!äƒe hCG IÉ«ëH ≥∏©àJ
 ∑QÉÑªdG  ó«©dG  ΩÉjCGh  ºjôμdG  ¿É°†eQ  ô¡°T  ôªj  ¿CG  ƒg  ¬∏eCÉf  Ée  πch
 hCG ,áeOÉ°U á«dÉ«N ÉeÉbQCG ó°Uôf ¿CG ¿hO áeOÉ≤dG äÉÑ°SÉæªdG øe Égô«Zh

 !º¡fhÉ¡Jh ¢†©ÑdG QÉà¡à°SG ÖÑ°ùH ,IójóL ÉMGhQCG ó≤Øf

halakamal99@hotmail.comøjódG ∫Éªc ádÉg

 ø«fhÉ¡àªdG ≈dEG ádÉ°SQ
!!øjôà¡à°ùªdG

…ô°SC’G ∂μØàdG »a ¢SÉ°SódG ¥ô©dG ôKCG

 IQƒàcódG :º∏≤H
QOƒ÷G ≈°ù«Y …OÉæg

 Ghô`̀ s«`̀î`̀J),AGõ`̀YC’G AGô`̀≤`̀ dG
 (¢`̀SÉ`̀°`̀SO  ¥ô`̀©`̀ dG  ¿EÉ``̀ a  ºμØ£æd
 ≈Ø£°üªdG  ø`̀Y  â∏≤f  á`̀ q«`̀°`̀Uh
 »`̀gh  ΩÓ`̀°`̀ù`̀dGh  IÓ`̀°`̀ü`̀dG  ¬«∏Y
 Iô°SC’G  øjƒμàd  áeRÓe  ádƒ≤e
 øe É¡∏≤f  áë°U ¢ûbÉfCG  â°ùd –
 ¬fC’ ,π«b Ée ¬«a π«b óbh ¬eóY
 øμdh  -»°UÉ°üàNG  ø`̀e  ¢ù«d
 »gh É¡fƒª°†e áë°U ∫hÉæàæ°S
 Ó«°UCÉJ  ,∫É≤ªdG  Gò`̀g  ´ƒ°Vƒe
 ∞`̀jô`̀°`̀û`̀dG …ƒ``̀Ñ``̀æ``̀dG å`̀jó`̀ë`̀∏`̀ d
 É¡dÉªd  ™```̀ HQC’  ICGô``̀ª``̀dG  í`̀μ`̀æ`̀ oJ)
 É¡æjódh  É¡Ñ°ùëdh  É¡dÉªédh
 ,(∑Gój âHôJ øjódG äGòH ôØXÉa
 ∞jô°ûdG  åjóëdG  ™°Vh  å«M

 á«LhõdG ábÓ©dG áeƒªjód áeRÓdG äÉ°SÉ°SC’G ºgCG
 ¿EGh ,¥ô©dÉH á∏°U ¬d  …òdG  Ö°ùëdG É¡æª°V øeh
 ∫ÉªédGh ∫ÉªdG ≈∏Y Ω qó≤ oj å«M øjódG í qLQ ób ¿Éc

.óLh ¿EG Ö°ùëdGh
 øjó≤©dG  Éª«°S’h  Iô°UÉ©ªdG  á∏MôªdG  »`̀a
 ÉÄ«°T ´ÉØJQ’G »a ¥Ó£dG Ö°ùf äCGóH ø««°VÉªdG
 áfQÉ≤e ,ô°VÉëdG  âbƒdG  »a äójGõJ  ≈àM ÉÄ«°ûa
 …ô°SC’G  ∂μØàdG  íÑ°UCGh  ,ÉæFÉHBGh  ÉfOGóLCG  øeõH
 ,É¡∏c ¢ù«dh ¥Ó£dG ä’ÉM ¢†©Ñd á«ªàM áé«àf
 ¥Ó£dÉH)  ¬«∏Y  ≥∏£oj  ¿CG  øμªj  Ée  ∑Éæg  ¿CG  ∂dP
 ¥ƒ≤M  ßØëH  π`̀Lô`̀dG  ¬«a  Ωõà∏j  …ò`̀ dG  (»`̀bGô`̀dG
 äGƒæ°ùd  ôjó≤Jh  ΩGô`̀à`̀MG  πμH  ¬FÉæHCGh  ¬à≤«∏W

.QGô°V ’h Qô°V ÓH ÉgÉª°SÉ≤J »àdG Iô°û©dG
 ∂μØàdG »a GRQÉH GQhO ¢SÉ°SódG ¥ô©dG Ö©∏jh
 ¢†©H ä’ÉM hCG ¥Ó£dG ä’ÉM »a AGƒ°S …ô°SC’G
 Gô°üà≤e  ¢ù«d  ƒgh  ,áªFÉ≤dG  á°ù«©àdG  äÉéjõdG
 ,É`̀ª`̀gó`̀MCG »`̀a ¿ƒ`̀μ`̀j ó`̀≤`̀a ø`̀«`̀Lhõ`̀dG ó```MCG ≈`̀∏`̀Y
 -∫É≤ªdG Gòg ¢VGôZC’-¢SÉ°SódG ¥ô©dG ± qôYCÉ°Sh
 ¢üî°ûdG  »`̀a  π`̀°`̀UCÉ`̀à`̀e  ƒ`̀g  É`̀e  π`̀c  πª°ûj  ¬`̀fCÉ`̀H
 √OÉæ°SEG øμªjh ,ájô°ûÑdG ¬°ùØf ≥ªY »a ÜQÉ°Vh
 Ö°ùM É¡æe ,á«∏NGO iôNCGh á«LQÉN πeGƒY ≈dEG
 »àdG  Iô`̀FÉ`̀¨`̀dG  QÉ``̀ KB’G  É¡æeh  ,¢üî°ûdG  Ö°ùfh
 »∏FÉ©dG  ¬£«ëe  øe  »YhÓdG  ≥ªY  »a  Ö°SôàJ
 ¢üî°ûdG  äÉª°S  Gô«NCGh  É¡«a  CÉ°ûf  »àdG  áÄ«ÑdGh
 ¢ùμ©æ«°S  ≥Ñ°S  Ée  ™«ªLh  ,á«°ùØædGh  á«∏≤©dG
 á«°üî°ûdG  ¬JÉaô°üJh ¬YÉÑW ,¬bÓNCG  ≈∏Y ÉªàM

.…ô°SC’G ∂μØàdG ÜÉÑ°SCG øe ÉÑÑ°S ¿ƒμJ ób »àdG
 Ég’hCG  CGóÑJ  ,Iô«ãc  …ô°SC’G  ∂μØàdG  ÜÉÑ°SCGh
 (π≤©«H  √ƒ`̀LhR)  á∏ªL  øe  ä’ÉëdG  ¢†©H  »ah
 º¡°†©Hh º¡æHG ≈dEG  ¢SÉædG ÜôbCG ºg ÜC’Gh ΩC’Éa
 hCG  êGhõ∏d  ÓgCG  ¢ù«d  º¡æHG  ¿CÉH  º∏Y  ≈∏Y  ¿ƒμj
 π©dh ,¬∏dG ’EG  É¡ª∏©j ’ má«°ùØf mó≤ o©H ¿ƒμ°ùe ¬fCG
 ¢üî°ûdG ∂dP ƒg º¡éjhõJ ™eõªdG AÉæHC’G ô£NCG
 ¬∏NGO  Éª«a  q…ƒ°ùdG  ô¡¶ªH  ™ªàéª∏d  hóÑj  …òdG
 øe  ºZôdG  ≈∏Yh  á«°ùØædG  ó≤©dG  ´Gƒ`̀fCÉ`̀H  πªà©j
 (ácôÑdG  ≈∏Y)  ¬éjhõJ  ≈∏Y  øjódGƒdG  Ω pó≤ oj  ,∂dP
 êGhõ`̀dG  ¿ƒμ«a  ,êGhõ``dG  ó©H  π≤©j  ¿CG  π`̀eCG  ≈∏Y
 CÉ°ûæjh  ¥Ó£dÉH  »¡àæj  É`̀e  ÉÑdÉZh  ∂ëªdG  ≈∏Y
 êGhõ`̀dG  Gòg  øY  èàf  ób  ¿Éc  ¿EG  …ô°SC’G  ∂μØàdG

.º¡fƒY »a ¬∏dG ¿Éch AÉæHCG
 áæeDƒe »æfCG øe ºZôdG ≈∏Yh ø«dhC’G ¬∏dG ºMQ
 øe »Ñ©°ûdG ÉæKhQƒe É¡H ôNõj »àdG ∫ÉãeC’ÉH GóL
 º¡Jô£a  º¡«∏Y  É¡à∏eCG  »àdG  º¡HQÉéJh  º¡JGôÑN
 á«∏≤Y áë°üe Éeƒj øμj ºd êGhõdG ¿CG ’EG ,á«ª∏°ùdG
 ,»HQ  ºMQ  øe  ’EG  ,AÉjƒ°SC’G  ô«Z  É¡æe  ≈aÉ°ûàj
 ,√ó©H  ÓbÉY  íÑ°üj  ød  êGhõ`̀dG  πÑb  πbÉ©dG  ô«¨a
 √ƒLhR) ádƒ≤ªH ≥∏©àj Éª«a áØ°üæe ¿ƒcCG »μdh
 ºμëH º¡àæeRCG »a á≤aƒe âfÉc ÉªHQ É¡fEÉa (π≤©«H
 áÑ°ùæH  áëLÉf  äôªà°SGh É¡àbh ™ªàéªdG  á©«ÑW
 qπbCG  ™ªàéªdG  ¿Éc  Éªæ«M  áÑjôb  Oƒ≤Y  πÑb  Iô«Ñc
 ∞æc  »a  ¢û«©j  øH’G  ¿Éch  ºdÉ©dG  ≈∏Y  ÉMÉàØfG
 ≈∏Yh  ¬«∏Y  ô`̀ KCG  √ó`̀dGƒ`̀d  ¿É`̀ ch  Iô«ÑμdG  Iô`̀°`̀SC’G
 á≤∏©àªdG ICGôªdG äGQGôb âfÉch ,Iô«¨°üdG ¬Jô°SCG
 ºjó≤J äÉ°SÉ«≤H Ö°ùëoJ âdGR Ée ¥Ó£dGh êGhõdÉH
 ™ªàéªdG Iô¶fh ™ªàéªdGh Iô«ÑμdG Iô°SC’G É°VQ

 ¢†©H  â``̀fÉ``̀Y  Gò```̀d  ,á`̀≤`̀∏`̀£`̀ª`̀∏`̀d
 …ô`̀ °`̀ SC’G ∞`̀æ`̀©`̀dG ø`̀e AÉ`̀°`̀ù`̀æ`̀dG
 É¡àë°Uh  É`̀¡`̀à`̀eGô`̀c  â``̀©``̀aOh
 QGô`̀ª`̀à`̀ °`̀S’ É`̀ kæ`̀ ª`̀ K É`̀¡`̀ à`̀ «`̀aÉ`̀Yh

.É¡Jô°SCG
 ∂`̀μ`̀Ø`̀à`̀dG ÜÉ``̀Ñ``̀°``̀SCG »``̀fÉ``̀Kh
 CÉ°ûf  »àdG  áÄ«ÑdG  ƒg  …ô`̀°`̀SC’G
 áÄ«H  â`̀fÉ`̀c  ¿EÉ``̀a  ,êhõ```̀dG  É¡«a
 áWÉM ICGô`̀ª`̀∏`̀ d  á`̀ª`̀dÉ`̀X  á`̀«`̀°`̀SÉ`̀b
 ™qÑ£J  ,É¡eôàëJ  ’h  É¡àeGôμH
 ¬«HCG  ´É`̀Ñ`̀WCÉ`̀H  (êhõ```̀ dG)  ø``̀H’G
 ¬`̀jó`̀dGhh  ¬àÄ«H  áHôéJ  π`̀≤`̀fh
 øeR  »a  IójóédG  ¬Jô°SCG  ≈`̀ dEG
 ô°ûÑdG ô«Z ô°ûH ™eh øeõdG ô«Z
 Iô°SC’G »¡àæJh Qƒ¶ëªdG ™≤«a
 AÉæHC’G  ô«°üe  …ô°SC’G  ∂μØàdG  ¿ƒμjh  ¥Ó£dÉH

.ÜC’G ´ÉÑ£d ÉYÉÑJ
 ≥FÉ≤ëdG Ö∏bh ¥ó°üdG ΩóY »a øªμj É¡ãdÉKh
 ,É≤∏£e êhõdG ¿Éc ¿EG Éª«°S’h ,¿Gôàb’G Ö∏W óæY
 áLhõdG á©ª°Sh ∑ƒ∏°S ≈dEG ¥Ó£dG ÜÉÑ°SCG iõ©oàa
 øe É¡«dEG  Éeh ø«©dGh ôë°ùdG ∫ÉªYCG  ≈dEGh ≈dhC’G
 øH’G hóÑ«d ,¿É£∏°S øe É¡H ¬∏dG ∫õfCG Ée äÓÑYõN
 êGhõdG  äGƒæ°S  âÑãoJ  ºK  ™jOƒdG  πªëdG  IQƒ°üH
 É°†jCG  Éægh  ,ÉeÉªJ  ∂`̀dP  ¢ùμY  I qô`̀ oª`̀dG  Iô°û©dGh
 º¡«∏Y ÖLƒàj Óa ,áLhõdG πgCG ≈∏Y áªFÓdG ™≤J
 ¬à«MÓ°Uh ¬MÓ°U âÑãj  øªd  ’EG  º¡àæHG  èjhõJ
 á≤«≤M  øY  åëÑdG  »a  ô«°ü≤àdÉa  Iô°SC’G  øjƒμàd
 ∂μØàdG ¿ƒμj ób ¬«°VÉeh ¬bÓNCGh êGhõdG ÖdÉW

 .¬éFÉàf óMCG …ô°SC’G
 êhõdÉH äCGóH GPÉªd õjõ©dG ÇQÉ≤dG ∫AÉ°ùàj ób
 »g áLhõdG  ¿ƒμJ ó≤a ?¬«∏Y ∫É≤ªdG  õ«côJ ¿Éch
 øμdh  OQGhh  í«ë°U  ô`̀eCG  ƒ`̀gh  ?¥Ó`̀£`̀dG  ÖÑ°S
 í∏°U Ée ≈àªa ,Iô°SC’G qÜQ êhõdG ¿CG ƒg π°UC’G
 ¿EÉa  ∂dòd  ,É¡∏ªcCÉH  Iô`̀°`̀SC’G  âë∏°U  Iô`̀°`̀SC’G  qÜQ
 ,»ØWÉ©dG  √QGô≤à°SGh  êhõ∏d  á«°ùØædG  áë°üdG
 »a  Gô«Ñc  GQhO  Ö©∏J  »àdG  áª¡ªdG  πeGƒ©dG  øe
 øeh ,ÉgQGôªà°SG ≈∏Y ®ÉØëdGh Iô°SC’G QGô≤à°SG
 ój  »`̀a  ¥Ó`̀£`̀dG  áª°üY  ™°Vh  áªμM  äAÉ`̀L  Éæg

.π°UC’G å«M øe πLôdG
 ´ƒ`̀bƒ`̀H §`̀≤`̀a CÉ`̀°`̀û`̀æ`̀j ’ …ô``̀ °``̀SC’G ∂`̀μ`̀Ø`̀à`̀dGh
 ¬é¡àæj  …ò`̀dG  ∑ƒ∏°ùdÉH  ºbÉØàj  ób  ÉªfEG  ,¥Ó£dG
 ™e  ¥Ó£dG  ´ƒbh  ó©H  ÉªgÓc  hCG  ø«LhõdG  óMCG
 ™bh  ób  ¥Ó£dG  ¿É`̀c  ¿EG  ÜC’G  Éª«°S’h  ,AÉ`̀æ`̀HC’G
 ¬jƒ°ûJ »a ájDhôdG äÉbhCG π¨à°ù«a ,¬àÑZôd ÉaÓN
 hCG  º¡eÉeCG  É«¶Ød  É¡«dEG  IAÉ°SE’Gh  Éª¡JódGh  ¬©ª°S
 πcÉ°ûªdG  ¥Ó`̀à`̀NGh  É¡«∏Y  º¡Ñ«dCÉJh  º¡°†jôëJ
 »a  ô«KCÉàdGh  ,º¡Hƒ∏b  »a  ÖYôdG  ô«ãJ  ób  »àdG
 ≈∏Y AÉæH ¿Éc ¿EG ¥Ó£dG QGôb øe ÉeÉ≤àfG º¡à«°ùØf
 øe AÉjƒ°SC’G ô«Z ¬é¡àæj ∑ƒ∏°S ƒgh ,ΩC’G Ö∏W
 πÑb É¡fƒ©°†jh º¡°ùØfCG ’EG º¡«æ©J ’ øjòdG AÉHB’G
 πãeh  ,ºgAÉæHCG  GƒfÉc  ¿EGh  ≈àM  ™«ªédG  ¥ƒ`̀ah
 »b oQh  AÉ≤f  √ qƒ°ûJ  ä’ÉM  ¿ƒ∏ qμ°ûj  AÉ`̀HB’G  A’Dƒg
 ¿hÉ©àdGh »YƒdG ≈∏Y ºFÉ≤dG »æjôëÑdG ™ªàéªdG

.AÉæHC’G ¥ƒ≤M ájÉªMh
 ’h  áq«æ©ªdG  äÉ¡édG  ƒ`̀YOCG  »æfEÉa  Éæg  ø`̀eh
 ≈∏Y  πª©dG  ≈`̀ dEG  ICGôª∏d  ≈`̀∏`̀YC’G  ¢ù∏éªdG  Éª«°S
 ¥Ó`̀£`̀dG  ó`̀©`̀H  É`̀ª`̀d  á`̀jƒ`̀Yƒ`̀J  äGQhO  ¢ü«°üîJ
 πLCG  øe  ∫ÉØWCG  º¡æ«H  øjòdG  êGhRC’G  É¡d  ™°†îj
 á«°ùØædG º¡àë°U ájÉªMh º¡dÉØWCG ídÉ°üe ájÉªM
 ÉgDhÉæHCG  ™°†îj  ICGôeG  πc  ƒYOCGh  ,á«YÉªàL’Gh
 ≈dEG Aƒé∏dÉH ∂dP øY ìÉ°üaE’G ≈dEG iPC’G Gòg πãªd
 ºbQ  ¿ƒfÉ≤dG  É¡«∏Y  q¢üf  »àdG  á°üàîªdG  äÉ¡édG
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.á∏eÉ©ªdG Aƒ°S øe º¡àjÉªMh
 ∂μØà∏d  ¿CG  ôcòdÉH  ôjóédG  øe  ¬fEÉa  Gô«NCGh
 Gòg  »`̀a  âdhÉæJ  ó`̀bh  ,áØ∏àîe  GQƒ`̀°`̀U  …ô`̀°`̀SC’G
 ´ƒbh ó©H Ée ádÉM »g §≤a IóMGh IQƒ°U ∫É≤ªdG
 IÉ«ëdG ΩÉ«b πX »a …ô°SCG  ∂μØJ ∑Éægh ,¥Ó£dG
 ¿PEÉH ôNBG ∫É≤e É¡dhÉæàj ób IQƒ°U ƒgh á«LhõdG

 .≈dÉ©J ¬∏dG

 øY  á«fhôàμdEG  Iô°VÉëe  iQƒ°ûdG  ¢ù∏éªd  áeÉ©dG  áfÉeC’G  âª¶f
 QƒàcódG  É¡eób  zπª©dG  äÉ«bÓNCGh  »°ù°SDƒªdG  A’ƒ`̀dG{  :¿Gƒæ©H  ó©H

.IOÉ«≤dG ∫Éée »a ô«ÑîdGh äGòdG ôjƒ£J »a ÜQóªdG ó«ÑY …óée
 áaÉ≤ãdGh á«bÓNC’G áeƒ¶æªdÉH ø«cQÉ°ûªdG ∞jô©J IQhódG âdhÉæJh
 á°ù°SDƒª∏d OôØdG A’h äGô°TDƒe ÖfÉL ≈dEG ,ô«KCÉàdG äÉLQOh á«°ù°SDƒªdG
 ióeh äÉÑZôdGh äÉLÉëdG ≈∏Y ±ô©àdGh πª©dG øY É°VôdG äÉÑÑ°ùeh
 äGô°TDƒeh »°ù°SDƒªdG A’ƒdG »a IôKDƒªdG πeGƒ©dG øY kÓ°†a ,Égô«KCÉJ

.πª©dG áÄ«H »a IOÉ©°ùdG
 π«©ØJ  QÉWEG  »a  »JCÉJ  á«fhôàμdE’G  Iô°VÉëªdG  ¿CG  ôcòdÉH  ôjóédG
 ,iQƒ°ûdG  ¢ù∏éªd áeÉ©dG  áfÉeC’G  »ØXƒªd Ióªà©ªdG  á«ÑjQóàdG  á£îdG

 .πª©dG ä’Éée »a º¡JGQóbh º¡JÉ«fÉμeEG ôjƒ£J ±ó¡à°ùj ÉªH

 Iô``°VÉëe º¶æJ ziQƒ``°ûdG á``fÉeCG{
A’ƒ```̀dG{ ¿Gƒ`̀ æ`̀ ©`̀ H á`̀ «`̀ fhô`̀ à`̀μ`̀ dEG
zπª`©`dG  äÉ``«``bÓ`NCGh  »``°ù°SDƒªdG

 ≈∏Y  ¢`̀Uô`̀ë`̀dG  ≥∏£æe  ø``e
 ô`̀gÉ`̀¶`̀ª`̀dG QÉ``°``û``à``fG ø```e ó``̀ë``̀dG
 ΩÉ©dG ô¶æªdG √ƒ°ûJ »àdG á«Ñ∏°ùdG
 á«HƒæédG  á≤£æªdG  ájó∏H  âeÉb
 …ó∏ÑdG  ¢ù∏éªdG  ™`̀e  ¿hÉ©àdÉH
 áaÉ¶æ∏d  ô``̀«``̀°``̀SÉ``̀HQhCG  á`̀ cô`̀ °`̀ Th
 çÉKC’G  øe  øW  700  ƒëf  ádGREÉH
 ,áæë°T 253 ∫OÉ©j ÉªH πª©à°ùªdG
 øe ,z∂KÉKC’ π°üJG{ IQOÉÑe øª°V
 k’õæe 250 ÜQÉ≤j Ée IQÉjR ∫ÓN
 ƒ«fƒj »a IQOÉÑªdG ò«ØæJ AóH òæe
 ,2021  ¢SQÉe  31  ≈àM  2020
 å«M ,É¡bÓWEG øe Qƒ¡°T 9 ∫ÓN
 πª©à°ùªdG çÉKC’G π≤fh ∂«μØJ ºJ
 áeóî∏d á°ü°üîªdG áæMÉ°ûdG ôÑY
 ø«°ü°üîªdG  ∫É`̀ª`̀©`̀dG  ó`̀LGƒ`̀à`̀H
 äGAGô`̀LE’G  áaÉc  ô«aƒJ  ™e  ∂dòd
 äÉeÉªc  øe  á«FÉbƒdG  ájRGôàM’G

.äGRÉØbh
 ºJ »àdG áeóîdG √òg ±ó¡Jh
 »°VÉªdG ƒ«fƒj ô¡°T »a É¡bÓWEG
 çÉ`````̀KC’G »````̀eQ ø```̀e ó``̀ë``̀ dG ≈`````̀dEG
 áMƒàØªdG øcÉeC’G »a Ωóîà°ùªdG
 øe Üô``≤``dÉ``Hh ´QGƒ``̀°``̀û``̀dG »```ah

 å`̀«`̀M ,á```̀eÉ```̀ª```̀≤```̀dG äÉ````̀ jhÉ````̀M
 áaÉ¶ædG  á`̀cô`̀°`̀T  ≈`̀∏`̀Y  Ö©°üj
 á°ü°üîªdG  äÉ°ùHÉμdÉH  É¡∏≤f
 á``̀ eÉ``̀ ª``̀≤``̀ dG ø`````̀e ¢``̀ü``̀∏``̀î``̀à``̀∏``̀ d
 …ODƒj Ée ,á£«°ùÑdG  äÉØ∏îªdGh
 …QÉ°†ëdG  ™HÉ£dG  ¬jƒ°ûJ  ≈dEG
 ºàJh  ,≥`̀WÉ`̀æ`̀ª`̀∏`̀d  »`̀fGô`̀ª`̀©`̀ dGh
 ídÉ°üdG  çÉ``KC’G  øe  IOÉØà°S’G
 äÉ«©ªé∏d  ¬ªjó≤àH  ∫Éª©à°SÓd
 IOÉ``YEG  ºàJ  ø«M  »`̀a  ,ájô«îdG
 π`̀HÉ`̀≤`̀ dG ô`̀ «`̀Z çÉ``````̀KC’G ô``̀ jhó``̀ J

.∫Éª©à°SÓd
 á``̀ jó``̀ ∏``̀ Ñ``̀ dG â````̀eÉ````̀ b ó```````̀bh
 ø``NÉ``°``S §````̀N ¢``ü``«``°``ü``î``à``H
 ø«æWGƒªdG  πÑb  ø`̀e  ∫É°üJÓd
 ΩÉ```̀ jCG ∫Gƒ````̀W á``̀eó``̀î``̀dG Ö`̀∏`̀£`̀d
 :º``̀bQ ∞``̀JÉ``̀g ≈`̀∏`̀Y ´ƒ``̀Ñ``̀ °``̀SC’G
 √òg  ¿EG  å«M  ,(80070000)
 äÉÄØd  É«dÉM  á¡Lƒe  á`̀eó`̀î`̀dG
 …hPh  ø°ùdG  QÉÑc  πãe  IOóëe
 ≈∏Y  á°UÉîdG  ä’ÉëdGh  ºª¡dG
 ´ƒ``̀Ñ``̀°``̀SC’G »``̀ a ø`̀ «`̀ eƒ`̀ j ió```̀e
 ∂«μØàd  (¢`̀ù`̀«`̀ª`̀î`̀dGh  ó````̀MC’G)

.Ωóîà°ùªdG çÉKC’G π≤fh
 á`̀≤`̀MÓ`̀ dG á``̀∏``̀Mô``̀ª``̀dG »````̀ah 
 ™«ªL  IQOÉ`̀Ñ`̀ª`̀dG  √ò``̀g  πª°ûà°S
 ø«æWGƒªdG  ø`̀e  ™ªàéªdG  äÉÄa
 ,á«HƒæédG á≤£æªdG »a ø«ª«≤ªdG
 ∂«μØJ  á«∏ªY  ™°Sƒàà°S  å`̀«`̀M
 »a ø`̀«`̀eƒ`̀j ø``̀e çÉ`````̀KC’G π``≤``fh
 ´ƒÑ°SC’G »a ΩÉjCG 5 ≈dEG ´ƒÑ°SC’G

.Ωƒj πc »a ø«JôFGO πª°ûà°Sh

 IQOÉÑªdG  √ò`̀g  âª¡°SCG  ó`̀bh
 ¢ü∏îàdG  äÉ«cƒ∏°S  π«∏≤J  »`̀a
 ô`̀«`̀Z »```̀a º``̀jó``̀≤``̀dG çÉ```````̀KC’G ø```̀e
 Éªc  ,∂dòd  á°ü°üîªdG  ™bGƒªdG
 π«fh  Qƒ¡ªédG  ¿É°ùëà°SG  âb’
 ôμ°ûdÉH  Gƒ¡LƒJ  å«M  ºgÉ°VQ
 øe á«HƒæédG á≤£æªdG ájó∏H ≈dEG
 ó©H  ºgÉ°VQ  ió`̀e  »°ü≤J  ∫Ó`̀N

.áeóîdG ô«aƒJ

 ƒëf π``jõJ á``«HƒæédG á``≤£æªdG á``jó∏H
∫RÉæªdG ΩÉeCG øe Óª©à``°ùe ÉKÉKCG øW 700



 äGRÉéfEG  ó«°UQ  ≈dEG  ±É°†j  ±ô°ûe  RÉéfEG  »a
 ,øjôëÑdG áμ∏ªe »a  ø«HƒgƒªdGh øjõ«ªàªdG  áÑ∏£dG
 ∫hC’G õcôªdG äÉæÑ∏d á«FGóàH’G áfGôc á°SQóe â≤≤M
 πÑ≤à°ùªdG AÉª∏Y á≤HÉ°ùe »a á«ª∏©dG çƒëÑdG áÄa øY
 á«HôàdG  IQGRh  É¡àª¶f  »àdGh  ,Iô«NC’G  É¡JQhO  »a
 ójóëJ  »a  º¡°ùj  RÉ¡L  ´hô°ûe  øY  ∂dPh  ,º«∏©àdGh
 ∞°ûμdG  á«fÉμeEG  ™e  AÉª∏d  ô°SC’G  ∑Ó¡à°SG  iƒà°ùe
 ΩÉbh  .»FÉªdG  Qó¡dG  Öæéàd  äÉHô°ùàdG  Oƒ`̀Lh  øY
 á«∏YÉa  ∫ƒ`̀M  »ª∏Y  åëH  AGô`̀LEÉ`̀H  »HÓ£dG  ≥jôØdG
 í«°Vƒàd  ¬©æ°U  ºJ  …òdGh  ,»fhôàμdE’G  RÉ¡édG  Gòg
 áKÓK øe ¿ƒμàj å«ëH ,AÉª∏d ô°SC’G ∑Ó¡à°SG ä’ó©e
 »cÉëJ  á«fhôàμdEG  äGOGó©H  π°üàJ  á«Fƒ°V í«HÉ°üe

.∫RÉæªdG »a IOƒLƒªdG äGOGó©dG
 áÑ°ùf  ó`̀jó`̀ë`̀J  º`̀à`̀«`̀d  RÉ`̀ ¡``é``dG  á`̀é`̀eô`̀H  â``ª``Jh
 áÑ°ùædÉH  »©«Ñ£dG  ô`̀«`̀Z  hCG  »©«Ñ£dG  ∑Ó`̀¡`̀à`̀°`̀S’G
 A»°†j  å«ëH  ,óMGƒdG  ∫õæªdG  »a  IóMGƒdG  Iô°SCÓd
 ¬«∏Yh É«©«ÑW ∑Ó¡à°S’G ∫ó©e ¿ƒμj ÉeóæY ìÉÑ°üªdG
 ÖMÉ°üd  ∫ƒªëªdG  ∞JÉ¡dG  ≈`̀dEG  ôμ°T  ádÉ°SQ π°SôJ
 ∑Ó¡à°S’G  ∫Ó`̀N  ø`̀e  º¡°SCG  ¬`̀fCÉ`̀H  √ôÑîJh  ∫õæªdG
 ÉeóæYh  ,º`̀dÉ`̀©`̀dG  ∫É`̀Ø`̀WC’  AÉ`̀ª`̀dG  ô«aƒJ  »`̀a  ó«°TôdG
 π«∏≤H  AÉª∏d  »©«Ñ£dG  ∫ó©ªdG  ∑Ó¡à°S’G  RhÉéàj
 á«¡«ÑæJ  ádÉ°SQ  ∫É°SQEG  ºàjh  ôØ°UC’G  ¿ƒ∏dG  A»°†j
 øe  Üô`̀à`̀bG  AÉ`̀ª`̀dG  ∑Ó¡à°SG  ¿CÉ``̀H  ó«ØJ  ∞`̀JÉ`̀¡`̀dG  ≈``̀dEG
 ∫ó©e RhÉéJ GPEG  ÉeCG  ,AÉªdG  øe ºdÉ©dG  ∫ÉØWCG  ¿ÉeôM
 ¿EÉa ,GóL Iô«Ñc IQƒ°üH »©«Ñ£dG ∫ó©ªdG ∑Ó¡à°S’G
 ÖMÉ°U  πÑ≤à°ùjh  ôªMC’G  ¿ƒ∏dÉH  A»°†j  ìÉÑ°üªdG
 ¿ÉeôM  »a  º¡°SCG  ¬fCÉH  √ôÑîJ  »àdG  ádÉ°SôdG  ∫õæªdG
 áéeôH âªJ ∂dP ≈∏Y kIhÓY .AÉªdG øe ºdÉ©dG ∫ÉØWCG
 ¿Éc  ∫É`̀M  »a  á«Jƒ°U  IQÉ`̀°`̀TEG  »£©j  å«ëH  RÉ¡édG
 áYÉ°S  ∞°üf  ≈∏Y  ójõJ  Ióªd  AÉª∏d  ∑Ó¡à°SG  ∑Éæg
 »ah  . kAÉ`̀°`̀ù`̀e  Iô°ûY  á«fÉãdG  áYÉ°ùdG  ó©H  á°UÉNh
 5  ø`̀e  ¿ƒμªdG  »HÓ£dG  ≥jôØdG  ≈≤∏J  ¥É«°ùdG  Gò`̀g
 ¿Éª∏°S  áªWÉah  ïjƒ°ûdG  ∫OÉ`̀Y  ÖæjR  :ø`̀g  äÉÑdÉW
 ø«°ùM  áªWÉah  π«∏édGóÑY  áªWÉah  ¬`̀W  áªWÉah
 áÑgƒªdGh   ¥ƒØàdG  á«°UÉ°üàNG  ±Gô`̀°`̀TEÉ`̀Hh  ,»∏Y
 ,»HÉ¡°ûdG  AGô``̀gR  Ωƒ∏©dG  áª∏©eh  »`̀dGƒ`̀ª`̀dG  ÖæjR
 ó«°TôJ ∫Éée »a á«°ü°üîàdG äÉ¡«LƒàdG øe ójó©dG
 πμ°ûH  ¬©«æ°üJ  ¿ƒμ«d  RÉ¡édG  ™æ°U  á≤jôWh  √É«ªdG
 óMCÉH áfÉ©à°S’G âªJ å«M ,¬≤«Ñ£J á«∏HÉb ™e »aôM

 øeh ,AÉªdGh AÉHô¡μdG ∫Éée »a ø«∏eÉ©dG ø«°Sóæ¡ªdG
 ≈dhC’G á∏MôªdG »Øa ,ø«à∏Môe ≈∏Y åëÑdG πªY ºJ ºK
 FORMS  á£°SGƒH  á«fhôàμdG  áfÉÑà°SG  OGóYEG  ºJ
 :ø«°ù«FQ  ø«dÉée  ¢ù«≤J  MICROSOFT
 »Yh  ióe  ≈∏Y  ±ô©àdÉH  ≈æ©j  …òdG  ∫hC’G  ∫ÉéªdG
 ø¡YÉÑJG  ió`̀eh  »FÉªdG  ø`̀eC’G  ´ƒ°VƒªH  äÉÑdÉ£dG
 »fÉãdG  ∫ÉéªdGh  ,AÉ`̀ª`̀dG  ∑Ó¡à°SG ó«°TôJ  Ö«dÉ°SCG
 ™«æ°üàdG  »a  á«°SÉ°SCG  ¢TQh  Qƒ°†M  ¬dÓN  ºJ  …òdG
 á«∏ª©dG  äÉ≤«Ñ£àdÉH  ≥jôØdG  ¢ùªd  å«M  ,QÉμàH’Gh
 ∑Ó¡à°SG  ó«°TôJ  »a  ôμàÑªdG  RÉ¡é∏d  Iô«Ñc  IóFÉa
 á∏ªM  Oƒ`̀Lh  IQhô°†H  ≥jôØdG  ≈°UhCG  óbh  .√É«ªdG
 øeC’ÉH  »YƒdG  áÑ°ùf  øe ™aôJ  ¿CG  É¡fCÉ°T  øe á«eÓYEG
 OGô`̀aCG  ™«ªL  iód  √É«ªdG  ∑Ó¡à°SG  ó«°TôJh  »FÉªdG
 äGQÉμàH’ »eƒμëdG ºYódG ô«aƒJ ºàj ¿CGh ,™ªàéªdG
 ™°Vh »a ΩÉ¡°SEÓd áÑ∏£dG ™«é°ûJh á«ª∏©dG çƒëÑdG
 É¡cÓ¡à°SG  ó«°TôJh  √É«ªdG  í°T  áédÉ©ªd  á«cP  ∫ƒ∏M
 πcÉ°ûªd  ∫ƒ∏M OÉéjEG  »a Iô«Ñc  áLQóH º¡°ù«°S  ¬fC’
 á«ªæàdG ±GógCG óMCG ≥≤ëàj »dÉàdÉHh ºdÉ©dG »a √É«ªdG

.áeGóà°ùªdG
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 »a  (-WWW  Ö`̀jƒ`̀dG)  á«JƒÑμæ©dG  áμÑ°ûdG  Qƒ¡X  iOCG
 èeGôÑdG  »a  á©°SGh  IôØW  çGóMEG  ≈dEG  »°VÉªdG  ¿ô≤dG  äÉ«æ«©°ùJ
 øe  ô«ãμdG  ô°ûàfGh  ,√ô`̀°`̀SCÉ`̀H  º`̀dÉ`̀©`̀dG  iƒà°ùe  ≈∏Y  á«ª«∏©àdG
 øe  ,πÑb  ø`̀e  IOƒ`̀Lƒ`̀e  É¡ª¶©e  »`̀a  øμJ  º`̀d  »àdG  äÉë∏£°üªdG
 ,»fhôàμdE’G  º∏©àdGh  ,(§`̀î`̀dG)  âfôàfE’G  ôÑY  º∏©àdG  :Égô¡°TCG
 ,»°VGôàa’G º∏©àdGh ,(§«∏îdG) èeóªdG º∏©àdGh ,»ªbôdG º∏©àdGh
 øe  kÉ©FÉ°T  ¿É`̀c  …ò`̀dG  ó©ÑdG  øY  º∏©àdG  í∏£°üe  ≈`̀ dEG  áaÉ°VE’ÉH
 äÉë∏£°üªdG  √ò`̀g  äÉMhô°T  »a  ¢ùÑd  Oƒ`̀Lh  ßMƒd  ó`̀bh  .πÑb
 »a  ø«°üàîªdG  ≈àMh  øjó«Øà°ùªdGh  ø«jƒHôàdG  øe  ô«ãμdG  iód
 á∏°ù∏°S  øª°V  ∫É≤ªdG  Gòg  »JCÉj  ,∂dòd  .º«∏©àdG  É«LƒdƒæμJ  ∫Éée
 í°VƒJh  Égô°ùØJh  äÉë∏£°üªdG  √òg  ¢ûbÉæJ  »àdG  ä’É≤ªdG  øe
 …ƒHôàdG  ¿Gó`̀«`̀ª`̀dG  »`̀a  É¡≤«Ñ£J  ìÉ`̀é`̀f  »`̀a  IóYÉ°ùª∏d  É¡«fÉ©e

.∫É©a πμ°ûH É¡aGógCG ≥«≤ëJh
 (Distance Learning)  ó©H  øY  º∏©àdG  ∞jô©J  øμªj
 ºFGódG  ¬Ñ°T  π°üØdG  ¢SÉ°SCG  ≈∏Y  Ωƒ≤j  πeÉμàe  »ª«∏©J  ΩÉ¶f  ¬fCÉH
 øe  ¬ªjó≤J  ºàjh  ,(É«aGô¨L)  ÜÓ£dGh  á«°ùjQóàdG  áÄ«¡dG  ø«H
 ájó«∏≤àdG  hCG  (á«fhôàμdE’G)  áãjóëdG  á«ª«∏©àdG  §FÉ°SƒdG  ∫ÓN
 π≤f  ≈`̀dEG  ó©H  øY  º∏©àdG  ô«°ûj  ,iô`̀NCG  äÉª∏μHh  .(äÉYƒÑ£ªdG)
 hCG  á°SQóªdG)  á«ª«∏©àdG  á°ù°SDƒªdG  ΩôM  øe  »ª«∏©àdG  èeÉfôÑdG
 øjòdG  ÜÓ£dG  IóYÉ°ùªd  ,kÉ«aGô¨L  ábôØàe  øcÉeCG  ≈dEG  (á©eÉédG
 .èeÉfôÑdG  Gò¡H  ¥Éëàd’G  ájOÉ©dG  ±hô¶dG  âëJ  ¿ƒ©«£à°ùj  ’
 øe ,ÖdÉ£dG  iód  äGQÉ¡ªdG  ¢†©H  ôaGƒJ  ó©H  øY º∏©àdG  Ö∏£àjh
 á°SGQódG  º«¶æJh  ôªà°ùªdG  º∏©àdGh  »JGòdG  º∏©àdG  äGQÉ¡e  É¡ªgCG
 πMh  πeCÉàdGh  »°ü≤àdGh  åëÑdGh  áHÉàμdGh  á«∏YÉØH  IAGô`̀≤`̀dGh
 ,iôNCG  AÉª°SCÉH  ó©H  øY  º∏©àdG  ±ô©jh  .OGó©à°S’Gh  äÓμ°ûªdG
 ,ÜÉ°ùàf’ÉH  º∏©àdGh  ,á∏°SGôªdÉH  º∏©àdGh  ,ìƒàØªdG  º∏©àdG  :É¡æe
 á°SGQódGh  ,(Distributed Learning)  ´RƒªdG  º∏©àdGh

.Égô«Zh ,êQÉîdG øe á°SGQódGh ,á∏≤à°ùªdG á°SGQódGh ,á«dõæªdG
 á≤HÉ°S  á«ª«∏©J  OGƒe  ∫É°üjEG  ºàj  ,ó©H  øY  º∏©àdG  ΩÉ¶f  »ah
 á«ª«∏©J ΩRQh (Kits) á«∏ªY äÉÑjQóJ ÖFÉ≤M πμ°T ≈∏Y OGóYE’G
 èeGôHh á«Fôeh áYƒª°ùeh áHƒàμe OGƒe øª°†àJ (Packages)
 hCG ¬∏ªY ¿Éμe »a º∏©àªdG ≈dEG Égô«Zh áéeóe É°UGôbCGh ôJƒ«Ñªc
 …OÉ©dG  ójôÑdÉc áæeGõàe ô«Zh áæeGõàe πFÉ°Sh ΩGóîà°SÉH ¬àeÉbEG
 ƒjó«ØdG  äGôªJDƒeh  âfôàfE’Gh  RÉØ∏àdGh  á`̀YGPE’Gh  »fhôàμdE’Gh

 .Égô«Zh
 á∏Môe âfÉc  ó©H  øY º∏©àdG  πMGôe ôNBG  ¿CG  ôcòdÉH  ôjóédGh
 õ«ªàj ó©H øY º∏©àdG íÑ°UCG å«M ,âfôàfE’G ≈∏Y Ióªà©ªdG áª¶fC’G
 §ÑJôe ô«Z ¬æμdh ,áãjóëdG »fhôàμdE’G º∏©àdG πFÉ°Sh ¬eGóîà°SÉH
 ΩGóîà°SG Ö°SÉæªdG ô«Z øe ôÑà©jh ,É¡«∏Y OÉªàY’G •ôà°ûj ’h É¡H
 º∏©àdG  ¿C’  ,ó©H  øY  º∏©à∏d  ±OGôªc  »fhôàμdE’G  º∏©àdG  í∏£°üe
 ¿ô≤dG  ≈dEG  Oƒ©j  PEG  ,kÉeóbh  k’ƒª°T  ôãcC’G  í∏£°üªdG  ƒg  ó©H  øY
 äóªàYG á©eÉL ∫hCG ¿óæd á©eÉL ôÑà©Jh ,…OÓ«ªdG ô°ûY ™°SÉàdG
 ΩÉY »a ƒZÉμ«°T á©eÉL É¡à∏J ,1858 ΩÉY »a ó©H øY º∏©àdG ΩÉ¶f
 ≈dEG  ∫ƒ°Uƒ∏d  ájOÉ©dG  ájójôÑdG  πFÉ°SôdG  âeóîà°SG  »àdG  ,1892
 ,»°VÉªdG  ¿ô≤dG  øe  äÉ«æ«©Ñ°ùdG  ájGóH  »ah  .ó©H  øY  ø«ª∏©àªdG
 ´ÉjòªdGh  RÉØ∏àdG  âeóîà°SG  »àdG  áMƒàØªdG  äÉ©eÉédG  äô¡X
 π°UGƒàdG  »≤Hh  .ó©H  øY  º∏©àdG  »a  ƒjó«ØdG  áWô°TCGh  (ƒjOGôdG)
 º∏©ªdG ø«H π°UGƒàdG íÑ°UCG å«M ,1980 ΩÉY ≈àM óMGh √ÉéJÉH

 .É«LƒdƒæμàdG ≥jôW øY kGô°TÉÑeh kÉMÉàe º∏©àªdGh
 º∏©àdG ƒg ó©H øY º∏©àdG ¿EG ∫ƒ≤dG ™«£à°ùf ,≥Ñ°S Ée ≈∏Y AÉæH
 ¿EG  ,¬à°ûbÉæe  ºà«°S  …òdG  »fhôàμdE’G  º∏©àdG  ¿EGh  ,’ƒª°T  ôãcC’G
 øY º∏©àdG  (´GƒfCG)  ∫Éμ°TCG  çóMCG  ƒg ΩOÉ≤dG  ∫É≤ªdG  »a ,¬∏dG  AÉ°T

 .ó©H

..»fhôàμdE’G º∏©àdGh ..ó©H øY º∏©àdG
(∫hC’G AõédG) ?¥ôØdG Ée 

..¬àª∏c ∫Éb ôjRh
!!..âª°U ºK

ó«ªëŸG ó«ª malmahmeed7@gmail.com

 ,¿ÉªdôÑdG  áÑb  âëJ  ó`̀jGR  »∏Y  ÖFÉædG  ∞`̀bh  »°VÉªdG  AÉKÓãdG
 ó©à°ùeh  ,ΩóîdG  Öjô¡àH  ¿ƒeƒ≤j  øe  AÉª°SCGh  ΩÉ`̀bQCG  …ó`̀d))  :∫É`̀bh
 ’  ¬fCG  ÇQÉ≤dG  …õjõY º∏©J  π¡a  ..((á°üàîªdG  äÉ¡édG  ≈dEG  É¡ª«∏°ùàd
 ¬æe  Ö∏Wh ÖFÉædÉH  π°üJGh  ∞JÉ¡dG  ™aQ  ∫hDƒ°ùe  ’h áÄ«g  ’h  á¡L

!!..º°ùb ¢ù«FQ ≈àM ’h ôjóe ’h ôjRh ’ ..áªFÉ≤dG ∂∏J
 ,ΩÉ©dG  …CGôdG  ≈dEG  º¡e  ÆÓH áHÉãªH  ¿Éc  ójGR  »∏Y ÖFÉædG  åjóM
 IQÉ°ùNh  ,ádhódG  IQÉ°ùN  »a  ÖÑ°ùàj  »HÉ°üY  π«μ°ûJ  OƒLh  ∫ƒM
 ,RÉ`̀é`̀fE’G  Iô«°ùe  á`̀bÉ`̀YEGh  ,»©ªàéªdG  ø``eC’G  ójó¡Jh  ,ø«æWGƒªdG
 ádÉª©dG  Ühôg ádCÉ°ùªd  IôbƒªdG  áeƒμëdG  äÉédÉ©eh ∫ƒ∏M π«£©Jh
 ¥ƒ≤ëdGh ¿É°ùfE’G ¥ƒ≤M ∫Éée »a ádhódG Oƒ¡L ¬jƒ°ûJh ,á«dõæªdG
 åjóM óæY  ∞bƒàj  ºd  ΩôàëªdG  ôjRƒdG  ¿CG  ’óL ¢VôàaCÉ°S  .á«dÉª©dG
 ¬¨∏Ñjh ôeC’G ™HÉà«°S øe ¬JQGRh »a ∑Éæg ¿CG √Qƒ°üàd ÉªHQ ,ÖFÉædG
 äGP »a áeƒμëdG »∏ãªe ºbÉW ¿CG  á«f  ø°ùëH ¢VôàaCÉ°Sh ..∂dP  ó©H
 Ωƒ≤à°S iôNC’G á¡édG ¿CG  äó≤àYG á¡L πc -Éæ∏Y ádƒ≤æªdG- á°ù∏édG
 áÄ«g  ¿CG  ∂dòc  ¢VôàaCÉ°Sh  ..áªFÉ≤dG  Ö∏£d  ÖFÉædG  ™e  π°UGƒàdÉH
 É¡ãjóM øe ºZôdG  ≈∏Y ,ÖFÉædG  ¬dÉb  Éªd  ¬ÑàæJ  ºd  πª©dG  ¥ƒ°S º«¶æJ
 ácGô°ûdG õjõ©Jh ,Ühô¡dG ä’ÉM øY ≠«∏ÑàdG áYô°S IQhô°†H ºFGódG

.øWƒdG øeCG øY ∫hDƒ°ùe øWGƒe πc ¿CGh ,á«©ªàéªdG
 ,ójGR  »∏Y  ÖFÉædG  øe  áªFÉ≤dG  âÑ∏W  ób  á¡L  øe  Ée  ¬fEG  å«Mh
 ¿CG  ,»`̀æ`̀Wƒ`̀dG  Qhó`̀dÉ`̀H  ΩÉ«≤dG  ≈∏Y  É°UôMh  ,GQƒμ°ûe  ¬æe  ≈æªJCÉa
 ,πª©dG  ôjRh  IOÉ©°S  Öàμe  ≈dEG  áªFÉ≤dG  π°Sôjh  ,¬°ùØæH  Ωƒ«dG  QOÉÑj
 äÉ¡édG  óæY  á«dhDƒ°ùªdG  ¿ƒμJ  ∂dP  ó©Hh  ,™«ªédG  ΩÉeCG  ¬àeP  ÇôÑ«d
 ,ó°UôJh  ™HÉàJ  IôbƒªdG  áeƒμëdG  ¿CG  ∑QOCG  .á«æ©ªdGh  á°üàîªdG
 ô°ûæj Éeh ,¿ÉªdôÑdG áÑb âëJ ∫É≤j Éªe ô«ãμdG ™e ,ÜhÉéàJh πYÉØàJh
 ,Égô«Zh á«eÓYE’G πFÉ°SƒdG ∞∏àîe »ah ,ΩÉ©dG …CGôdG óæY ∫hGóàjh
 ≈∏Y á°üjôM »gh ..É«LQÉNh É«∏ëe ,OÓÑdG ¿hDƒ°ûH ≥∏©àj Ée πc »a
 ..í«°VƒàdGh Ö«≤©àdGh ,áHÉbôdGh áÑ°SÉëªdGh ,í«ë°üàdGh ôjƒ£àdG
 πμ°ûH  ™HÉàjh  ó°Uôj  πªY  ≥jôa  ¢ü«°üîJ  ºàj  ¿CG  ≈æªJCG  ∂dòdh
 á≤∏©àªdG  Qƒ``̀eC’G  »`̀a  á°UÉN  ,¿ÉªdôÑdG  áÑb  âëJ  ∫É≤j  É`̀e  ôªà°ùe

.¿ƒfÉ≤dG RhÉéJh …ó©àdG ∫Éμ°TCG πc áëaÉμªH
 »a  ó¡°ûf  É`̀æ`̀fEG  ∫ƒ≤f  ,á`̀fÉ`̀eC’Gh  ±É`̀°`̀ü`̀fE’Gh  áHôéàdG  ÜÉ`̀H  ø`̀e
 ó°UQh  á©HÉàe  ,á«fhôàμdE’G  ™bGƒªdGh  äÉHÉ°ùëdG  »`̀ah  áaÉë°üdG
 ,á¶MÓeh iƒμ°Th á∏μ°ûe …CG áédÉ©ªd á«ª°SôdG äÉ¡édG øe ¢UôMh
 ¿É«Ñd  ,»HÉéjE’G  πYÉØàdGh  OhOô``dGh  ,í«°VƒàdGh  Ö«≤©àdG  ∑Éægh
 ,äÉ°ù°SDƒªdGh  ¿ƒfÉ≤dG  ádhO  QhO  ó«cCÉJh  ,ΩÉ©dG  …CGô∏d  ≥FÉ≤ëdG  πc
 á«dhDƒ°ùªdG  ÉgQÉÑàYÉH  ,ø`̀WGƒ`̀ª`̀dGh  øWƒdG  áeóN  ≈∏Y  ¢UôëdGh
 ¬«dEG  óæ°SCG  ,øWƒdG Gòg »a ∫hDƒ°ùe πμd á«îjQÉàdG áfÉeC’Gh á«æWƒdG
 »æØbƒà°SG  ó≤a  ,ôcòj  A»°ûdÉH  A»°ûdG  ¿EG  å«Mh  .™«aôdG  ∞«∏μàdG
 ø«æWGƒªdG  ¿ÉμeEÉH  ¬fEG))  :∫Éb  Éªæ«M á°ù∏édG  ∂∏J  »a  ôjRƒdG  åjóM
 ∂dP  ™Ñàj  ¿CG  ≈æªJCG  âæch  ..((§«°Sh  ÓH  á«dõæªdG  ádÉª©dG  ΩGó≤à°SG
 »dÉàdG Ωƒ«dG »a hCG ,Iô°TÉÑe á°ù∏édG ó©H »∏«°üØJ í«°VƒJ íjô°üàdG
 Éeh  ,§«°Sh  ÓH  á«dõæªdG  ádÉª©dG  ΩGó≤à°SG  á«dBG  ∫ƒ`̀M  ,π``bC’G  ≈∏Y
 QƒeC’G  »g  Éeh  ,äÉfÉª°†dGh  äÉ©ÑàdGh  ,äÉWGôà°T’Gh  äGAGô`̀LE’G
 ,ΩGó≤à°S’G  Öàμe  OƒLh ¿hO  øe  á«dõæªdG  ádÉª©dG  ≥M øª°†J  »àdG
 ≈àM  ..Qƒ`̀eCG  øe  Égô«Zh  ,ádÉª©dG  Ühôg  ∫ÉM  ±ô°üàdG  ºàj  ∞«ch
 ≠dÉÑªdG  º¡°ùØfCG  ≈∏Y  ¿ƒØØîjh  ¿ƒaô°üàj  ∞«c  ¿ƒæWGƒªdG  º∏©j
 πª©dG  IQGRh  ¿CG  ∑QOCG  .ΩGó≤à°S’G  ÖJÉμe  ÉgòNCÉJ  »àdG  á¶gÉÑdG
 áëaÉμe ádCÉ°ùe »a í°VGh QhOh ≠dÉH ¢UôMh áØYÉ°†e Oƒ¡éH Ωƒ≤J
 ô«Z ádÉª©dG ≈dEG áÑ°ùædÉH É¡dÉ≤àfG »a ≈àMh ,á«dõæªdG ádÉª©dG Ühôg
 ΩóY øμdh ..πª©dG ÜQh øWGƒªdGh øWƒdG ≥M ≈∏Y ÉXÉØM ,á«dõæªdG
 ¿CÉ°ûH π«°üØàdG ΩóYh ,áªFÉ≤dG ∫ƒM ójGR »∏Y ÖFÉædG ÆÓH ™e πYÉØàdG
 Qƒ°U º°SQ »a ÖÑ°ùàj ób ,§«°Sh ¿hO øe á«dõæªdG ádÉª©dG ΩGó≤à°SG

!!..âª°U ºK ..¬àª∏c ∫Éb ôjRƒdG ¿CÉH ,áë«ë°U ô«Z á«ægP

 øY  ICGô`̀ª`̀∏`̀ d  ≈``∏``YC’G  ¢ù∏éªdG  ø`̀∏`̀YCG
 âëJ ΩÉ`̀©`̀ dG Gò`̀¡`̀d »`̀fÉ`̀°`̀†`̀eô`̀dG ¬`̀é`̀eÉ`̀fô`̀H
 ,zºμeõ©H  .  .  ô«îH  ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG{  ¿Gƒ`̀æ`̀Y
 ô¡°ûdG  áÑ°SÉæe  QÉ`̀ª`̀ã`̀à`̀°`̀SG  ≈``̀ dEG  ±OÉ``¡``dG
 OóY  º``YOh  º«¶æJh  ºjó≤J  ôÑY  π«°†ØdG
 Oƒ¡L  ¥É«°S  »a  äÉWÉ°ûædGh  èeGôÑdG  øe
 äÉjƒà°ùe  õjõ©àd  Iôªà°ùªdG  ¢ù∏éªdG
 »a »`̀YÉ`̀ª`̀à`̀L’Gh …ô``̀°``̀SC’G QGô`̀≤`̀ à`̀ °`̀S’G
 …ò`̀dG  Qhó``̀ dG  á`̀«`̀ª`̀gC’h  ,øjôëÑdG  áμ∏ªe
 áeóNh  É¡Jô°SCG  ƒëf  ICGô`̀ª`̀dG  ¬`̀H  ¢†¡æJ
 ∞∏àîe  »ah  ä’ÉéªdG  ™«ªL  »a  É¡æWh
 ≈∏Y  ¢UÉN  πμ°ûH  õ«côàdÉHh  ,±hô`̀¶`̀dG
 ,á«æjôëÑdG  Iô`̀°`̀SC’G  ø`̀e  ™bƒàªdG  Qhó``̀dG
 ,á«ë°üdG  á```̀eRC’G  ±hô``̀X  QGô`̀ª`̀à`̀°`̀SG  ™`̀e
 äÉ`̀LQO  ≈°übCG  ™`̀aQ  øe  ∂`̀dP  ¬Ñ∏£àj  É`̀eh
 ¿É°†eQ  ô¡°T  ∫Ó`̀N  á«dƒÄ°ùªdGh  QòëdG
 äGAGô`̀LE’G  √OóëJ  Ée  Ö°ùëHh  ,∑QÉÑªdG
 ΩGõàdG πãªj å«M ,ájRGôàM’G §HGƒ°†dGh
 áLôëdG IôàØdG √òg »a á«æjôëÑdG Iô°SC’G
 óéà°ùªdG  ¢Shô«ØdG  QÉ°ûàfG  á¡LGƒe  »a
 ¿PEÉH  ,√ô`̀MOh  √QÉ°ùëf’  zIÉéædG  ÜQÉ`̀b{

 .¬fƒYh ¬∏dG
 áÑ°SÉæªdG  √ò`̀¡`̀H  É`̀¡`̀d  í`̀jô`̀°`̀ü`̀J  »``̀ah
 …QÉ`̀ °`̀ü`̀ fC’G á`̀ dÉ`̀g IPÉ``̀à``̀°``̀SC’G â`̀ë`̀ °`̀VhCG
 èeÉfôÑdG  Gò`̀g  ¿CG  ¢ù∏éª∏d  ΩÉ©dG  ø«eC’G
 GOóY  ¬JÉ«dÉ©a  á∏°ù∏°S  øª°†àà°S  õcôªdG
 »YƒdG  ™``aQ  »`̀a  á∏ãªàªdG  QhÉ`̀ë`̀ª`̀dG  ø`̀e
 §«ëªdG »a äGOÉ°TQE’ÉH ΩGõàd’G IQhô°†H
 ,¢`̀Shô`̀«`̀Ø`̀dG QÉ`̀°`̀û`̀à`̀fG AGƒ``̀à``̀M’ …ô``̀°``̀SC’G
 »àdG  á«fÉ°ùfE’G  äGQOÉÑªdG  ™e  πYÉØàdÉHh
 »àdG  zô«N  πYÉa{  IQOÉÑªc  ¿ƒ©dG  ój  óªJ
 á«∏NGódG  IQGRh  Égò«ØæJ  ≈`̀∏`̀Y  ±ô`̀°`̀û`̀J
 AÉ°†«ÑdG  …OÉ``jC’G  ÜÉë°UCG  ø«μªJ  ±ó¡H
 øjôã©àªdGh øjô°ù©ªdG ídÉ°üd ´ôÑàdG øe
 á«FÉ°†bh á«FÉæL ΩÉμMCG  ôKEG  á«dÉe  ≠dÉÑªH
 ô°ùjh  ádƒ¡°ùH  ´ôÑàdG  á«fÉμeEG  á`̀MÉ`̀JEGh
 áMÉàªdG  á`̀«`̀fhô`̀à`̀μ`̀dE’G  äÉ≤«Ñ£àdG  ô`̀Ñ`̀Y
 π«°†ØdG  ô¡°ûdG  º«b  √õØëJ  …ò`̀dGh  ,∂dòd
 ,áLÉëdG  ÜÉë°UCG  áKÉZEGh  πaÉμà∏d  á«YGódG
 ô°SC’G πª°T ºd »a ô«Ñc πμ°ûH º¡°ùj ÉªHh
 øY  kGó«©H  ójóL  øe  AóÑdGh  ÉgQGô≤à°SGh

 øe  ójó©dG  Ωó≤«°S  Éªc  .ôã©àdG  hCG  Rƒ©dG
 á«Ø«≤ãàdGh  á«YƒàdG  äÉé°ùªdGh  èeGôÑdG

.¬aGógCG QÉWEG »a á«∏YÉØàdG
 Gòg ¿CÉH{  :á∏FÉb  ΩÉ©dG  ø«eC’G  âaOQCGh
 kÉÑcGƒe  »JCÉj  ¬fƒª°†ªH  õcôªdG  èeÉfôÑdG
 øª°V  á∏°UGƒàªdG  øjôëÑdG  áμ∏ªe  Oƒ¡éd
 …ó°üàdÉH  ¢`̀UÉ`̀î`̀dG  É`̀¡`̀LPƒ`̀ª`̀f  äÉ`̀«`̀∏`̀ª`̀Y
 ¢†¡f å«M ,(19-ó«aƒc) ÉfhQƒc áëFÉéd
 √QhóH  ICGôª∏d  ≈∏YC’G  ¢ù∏éªdG  ¢†¡æjh
 øe  êPƒªædG  Gòg  ºYO  ∫Éée  »a  »æWƒdG
 »àdG  äÉ`̀eó`̀î`̀dG  ô`̀jƒ`̀£`̀Jh  á©HÉàe  ∫Ó``̀N
 ∫ÓN  á«æjôëÑdG  ICGôª∏d  ¢ù∏éªdG  É¡eó≤j
 äÉeóîdÉc ,∞ãμe πμ°ûHh ,áëFÉédG Iôàa
 á`̀jOÉ`̀ °`̀ü`̀à`̀b’Gh á`̀ «`̀ fƒ`̀ fÉ`̀≤`̀ dGh á``̀jô``̀°``̀SC’G
 π`̀°`̀UGƒ`̀j »`̀ à`̀ dG ,É``gô``«``Zh á``̀ jOÉ``̀ °``̀ TQE’Gh
 á∏ªëd  OGó`̀à`̀eÉ`̀c  É¡ªjó≤J  »`̀a  ¢ù∏éªdG
 ,zø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG á`̀eÓ`̀°`̀S π``̀LC’ ..ø`̀«`̀Ø`̀JÉ`̀μ`̀à`̀e{
 áeRCÓd  ≈dhC’G  äÉjGóÑdG  òæe â≤∏£fG »àdG
 »a IƒLôªdG É¡aGógC’ á≤≤ëªdGh á«ë°üdG
 á«æjôëÑdG  Iô`̀°`̀SC’G  π`̀gÉ`̀c  ø`̀Y  ∞«ØîàdG
 hCG  äÉHƒ©°U ájCG  ádGREGh É¡dƒ°Uh ¿Éª°†H
 ájõ«ØëàdG  ΩõëdG  øe  IOÉØà°SÓd  äÉÑ≤Y
 ¢Vô¨dG Gò¡d ádhódG É¡àMÉJG »àdG á«î°ùdG

 .zÉ¡J’Éée ±ÓàNG ≈∏Yh
 »fÉ°†eôdG  èeÉfôÑdG  øª°†à«°Sh  Gòg
 Égò«ØæJ …ôéj »àdG äÉ«dÉ©ØdG øe ójó©∏d
 êÉàfG  ∫ÓN  øe  »fhôàμdE’G  AÉ°†ØdG  ôÑY

 ≈`̀ dEG á`̀aÉ`̀°`̀VEG ,´ƒ`̀æ`̀à`̀e …ƒ`̀Yƒ`̀J iƒ`̀à`̀ë`̀e
 π°UGƒàdG  πFÉ°Sh  ôÑY  äGhó``̀fh  äGAÉ`̀≤`̀d
 AGô``̀Ñ``̀Nh ø`̀«`̀°`̀ü`̀à`̀î`̀e ™```e »``̀YÉ``̀ª``̀à``̀L’G
 ìôWh  ,áØ∏àîe  äÉ«Ø∏N  øe  ø«Kóëàeh
 á«YÉªàLGh  ájô°SCG  ájƒYƒJ  äÉYƒ°Vƒe
 ΩÉ`̀ª`̀à`̀gÉ`̀H ≈`̀¶`̀ë`̀ J á``Yƒ``æ``à``e á``̀«``̀aÉ``̀≤``̀Kh
 øμªe π`̀YÉ`̀Ø`̀J  ô``̀Ñ``̀cCG  ≥`̀≤`̀ë`̀Jh Qƒ`̀¡`̀ª`̀é`̀dG
 ICGôª∏d  ≈∏YC’G  ¢ù∏éªdG  ¢ü°üîjh .º¡©e
 äÉgƒjó«a åH »a ΩGô¨à°ùfG  ≈∏Y ¬HÉ°ùM
 äÉ`̀Yƒ`̀°`̀Vƒ`̀e ∫hÉ`̀æ`̀à`̀J Iô`̀«`̀°`̀ü`̀b á``̀jQGƒ``̀M
 º«∏©àdGh  …ô`̀°`̀SC’G  QGô≤à°S’Gh  áë°üdÉc
 õcôe  §°ùÑe  Üƒ∏°SCÉH  »fGôÑ«°ùdG  øeC’Gh
 Gô«NCGh ,IOó©àe äÉ«°üî°T ™e ô°üàîeh
 á«°VGôàaG  á«HÉÑ°T  äÉ≤HÉ°ùeh  äÉ«dÉ©a
 ÜÉ`̀Ñ`̀°`̀û`̀dG á`̀æ`̀é`̀d ÜÉ`̀ °`̀ ù`̀M ô`̀ Ñ`̀Y Iô`̀μ`̀ à`̀Ñ`̀e

 .¢ù∏éªdÉH
 ¢ù∏éª∏d  ¢UÉîdG  •É°ûædG  Gòg  »JCÉjh
 ICGôªdG  ¢Vƒ¡æd  á«æWƒdG  á£îdG  QÉWEG  »a
 ºYód äGQOÉÑe ìôW ≈dEG áaOÉ¡dG á«æjôëÑdG
 ≥«≤ëJ  ¿Éª°Vh  á«æjôëÑdG  ICGôªdG  Ωó≤J
 §HGôàdG  QÉ```WEG  »`̀a  …ô``°``SC’G  QGô`̀≤`̀à`̀°`̀S’G
 ICGôªdG  IQób  ™aQh  ,»©ªàéªdGh  »∏FÉ©dG
 á«∏ª©dG  »`̀a  á«°ùaÉæàdG  áªgÉ°ùªdG  ≈∏Y
 ¢UôØdG DƒaÉμJ ¢ù°SCG ≈∏Y áªFÉ≤dG ájƒªæàdG
 ≥≤ëj ÉªHh ,É¡«a ICGôªdG äÉLÉ«àMG êÉeOEGh
 ƒëf É¡JGQÉ«îH AÉ≤JQÓd IOóéàe ¢Uôa É¡d
 òØæjh .IÉ«ëdG ióe º∏©àdGh É¡JÉ«M IOƒL
 ≈`̀∏`̀YC’G  ¢ù∏éªdG  äÉ`̀cGô`̀°`̀T  ôÑY  ∂`̀ dP  π`̀c
 É¡dÓN  øe  »YGôjh  É¡H  õà©j  »àdG  ICGôª∏d
 áªFGƒeh  ≥«°ùæàdGh  ¿hÉ`̀©`̀à`̀dG  IQhô`̀°`̀V
 øe ójó©dG √òØæJh √’ƒàJ Ée ™e ¬JGQOÉÑe
 ,∫ÉéªdG Gòg »a ¢UÉ°üàN’G äGP äÉ¡édG
 ¢ù∏éªdG  á`̀jDhQ  ¿hÉ©àdG  Gòg  …ò¨j  å«M
 IôÑî∏d kGõcôe øjôëÑdG áμ∏ªe ¿ƒμJ ¿CG »a
 ø«°ùæédG ø«H ¿RGƒàdG ∫Éée »a á«YƒædG
 Iô«°ùe  »`̀a  ICGô`̀ª`̀ dG  äÉLÉ«àMG  êÉ```̀eOEGh

.á∏eÉ°ûdG á«ªæàdG

 ¬`̀ é`̀ eÉ`̀ fô`̀ H ≥``∏``£``j zICGô```̀ª```̀ ∏```̀ d ≈````̀ ∏````̀ YC’G{
 zº`̀μ`̀eõ`̀©`̀H ..ô`̀ «`̀ î`̀ H ø`̀ jô`̀ ë`̀ Ñ`̀ dG{ »`̀fÉ`̀ °`̀†`̀eô`̀dG

 ¿É``̀ª``̀jEG IPÉ```̀à```̀°```̀SC’G â``̀ dÉ``̀b
 á≤°ùæeh  á`̀Ø`̀≤`̀ã`̀e  …QÉ``̀ °``̀ü``̀ fC’G
 »a  ø«¨dÉÑ∏d  …ôμ°ùdG  äGOÉ`̀«`̀Y
 ƒ°†Yh »Ñ£dG á«fÉª∏°ùdG ™ªée
 ¿EG  ø`̀«`̀dƒ`̀°`̀ù`̀fE’G  áî°†e  áæéd
 »àdG  Qƒ```eC’G  ø`̀e  ô«ãμdG  ∑É`̀æ`̀g
 óæY É¡JÉYGôe OôØdG ≈∏Y ÖLƒàj
 ¿É°†eQ ô¡°T  ΩÉ«°U QGôb  PÉîJG
 ¢†jôªd  »¨Ñæj  PEG  ,∑QÉ`̀ Ñ`̀ª`̀ dG

 ¬`̀Ñ`̀«`̀Ñ`̀W IQhÉ```°```û```e …ô``̀μ``̀°``̀ù``̀dG
 ,ΩÉ«°üdÉH  ´hô°ûdG  πÑb  ¢UÉîdG
 ’ ≈``°``Vô``ª``dG ø``̀e á``Ä``a ∑É``æ``¡``a
 ≈°VôªdÉc  ,ΩÉ«°üdG  º¡d  òÑëj
 …ôμ°ùdG  äÉØYÉ°†ªH  ø«HÉ°üªdG
 ≈`̀∏`̀μ`̀dGh Ö`̀∏`̀≤`̀dG ¢``̀VGô``̀eCG π`̀ã`̀e
 A’Dƒ``̀ ¡``̀ a ,ô``̀°``̀ü``̀Ñ``̀dG ∫Ó```̀ à```̀NGh
 äÉ`̀HGô`̀£`̀°`̀V’ ô`̀ã`̀cCG ¿ƒ`̀°`̀Vô`̀©`̀e
 äÉØYÉ°†eh  ôμ°ùdG  äÉjƒà°ùe
 ¬``YÉ``Ø``JQG  hCG  ô`̀μ`̀ °`̀ù`̀ dG  •ƒ``̀Ñ``̀g
 .á`̀«`̀fƒ`̀à`̀«`̀μ`̀dG Ωó```̀ dG á`̀°`̀Vƒ`̀ª`̀ë`̀c
 :…QÉ°üfC’G  ¿É`̀ª`̀jEG  âë°VhCGh
 Éæ«∏Y  π£jh  á∏«∏b  ΩÉ`̀jCG  ¬`̀fCG  ÉªH
 ƒ`̀gh ∑QÉ`̀ Ñ`̀ª`̀ dG ¿É`̀°`̀†`̀eQ ô`̀¡`̀°`̀T
 ¢ùØædÉH  AÓàNÓd  áæ«ªK  á°Uôa
 ≈``̀dEG É`̀¡`̀H AÉ```̀≤```̀JQ’Gh ìhô`````̀dGh
 ô¡°ûa  ..É«∏©dG  ƒª°ùdG  äÉ``LQO
 πªëj  ¿CG  ¬`̀fCÉ`̀°`̀T  ø``e  á`̀ª`̀Mô`̀dG
 áæ«fCÉª£dG  äÉ```̀jBG  ≈`̀ª`̀°`̀SCG  ¬`̀©`̀e
 ≈∏Y  »Ø°†oJ  »àdGh  ;AÉØ°üdGh
 »àdGh ;á«°ùØædG áMGôdG ¿É°ùfE’G
 »`̀MhQ êÓ``̀Y  …CG  ¢`̀SÉ`̀°`̀SCG  »`̀g
 ¢Vôe  ¿CG  áë°Vƒe  ,…ó°ùLh
 ¢``̀VGô``̀eC’G ø``̀e ó`̀©`̀ oj …ô`̀μ`̀°`̀ù`̀dG
 ádÉëdÉH  ô`̀KCÉ`̀à`̀J  »`̀à`̀dG  á`̀æ`̀eõ`̀ª`̀dG
 OÉ`̀¡`̀LE’Gh  á«°ùØædG  π`̀eGƒ`̀©`̀dGh
 AÉ`̀æ`̀Hh .…ó`̀ °`̀ù`̀é`̀ dGh »`̀°`̀ù`̀Ø`̀æ`̀dG
 ∑QÉÑªdG  ¿É°†eQ  ô¡°T  ¿EÉa  ¬«∏Y
 Iƒ≤dGh áë°üdG OGOôà°S’ á°Uôa
 πªëJ  Éeh  ájó°ùédGh  á«°ùØædG
 á«HÉéjEG  èFÉàf  øe  É¡JÉ«W  »a
 É¡æe  ,¢`̀VGô`̀eC’G  øe  ô«ãc  ≈∏Y

.…ôμ°ùdG ¢Vôe
 á≤°ùæeh  áØ≤ãe  â`̀Ø`̀°`̀û`̀ch
 »a  ø«¨dÉÑ∏d  …ôμ°ùdG  äGOÉ`̀«`̀Y
 ƒ°†Yh »Ñ£dG á«fÉª∏°ùdG ™ªée
 ¬`̀fCG  ø«dƒ°ùfE’G  áî°†e  áæéd
 ≈∏Y  øjóªà©ªdG  ≈°VôªdG  ≈∏Y
 Ö«Ñ£dG  á`̀©`̀LGô`̀e  ø`̀«`̀dƒ`̀°`̀ù`̀fE’G
 §Ñ°†d ΩÉ«°üdG »a ´hô°ûdG πÑb
 Ö∏ZCG  »Øa  ,É¡JÉbhCGh  äÉYôédG
 ≈dEG  ¢†jôªdG  êÉàëj  ,äÉ``bhC’G
 ¬eGõàdG QÉÑàYG ≈∏Y πbCG äÉYôL
 ¬`̀fCG  Éªc  ,»ë°U  »`̀FGò`̀Z  ΩÉ¶æH
 ≈dEG  êÉàëj  ¿É`̀«`̀MC’G  ¢†©H  »a
 ¿É«MC’G Ö∏ZCG »a ¬à«Yƒf ô««¨J
 Ωƒ≤j  ¿CG  ó`̀H  ’h  .ΩÉ«°üdG  óæY
 IóY  ôμ°ùdG  ¢üëØH  ¢†jôªdG
 Iôàa AÉ``̀æ``̀KCG  Ωƒ``«``dG  »``a  äGô```̀e
 ΩÉ«°üdG AÉ¡fEG Ωhõd ™e ,ΩÉ«°üdG
 ¢VGôYCÉH  ¢`̀SÉ`̀°`̀ù`̀ME’G  ∫É`̀M  »`̀a
 áNhódÉc ,ΩódG »a ôμ°ùdG •ƒÑg

.AÉªZE’Gh ¥ô©àdGh
 øe  Oó`̀Y  Ωóîà°ùj  :âæ«Hh
 áμ∏ªe  »``̀a  …ô`̀μ`̀ °`̀ù`̀dG  ≈`̀ °`̀Vô`̀e

 ,ø«dƒ°ùfE’G  áî°†e  øjôëÑdG
 IQGRh  kÉ`̀≤`̀ HÉ`̀ °`̀ S  äô````̀ah  å`̀ «`̀M
 …ôμ°ùdG ≈°Vôe øe Oó©d áë°üdG
 ¢†©H  âeÉb  Éªc  ,áî°†ªdG  √òg
 ´ôÑàdÉH  ájô«îdG  äÉ°ù°SDƒªdG
 áî°†ªdG √ò¡H …ôμ°ùdG ≈°Vôªd
 ™ªée  ™e  ¿hÉ©àdGh  ≥«°ùæàdÉH
 ¥ô£JCÉ°S  Gòd  ,»Ñ£dG  á«fÉª∏°ùdG
 áî°†e  ≈dEG  Gòg  »Yƒ°Vƒe  »a
 ¿É°†eQ ô¡°T Ωƒ°Uh ø«dƒ°ùfE’G

.∑QÉÑªdG
 áî°†e  ¿CG  ≈``̀ dEG  äQÉ``̀°``̀TCGh
 áfƒμe  á«æ≤J  »`̀g  ø«dƒ°ùfE’G
 ó°ùédÉH kÉªFGO ≥°üà∏e RÉ¡L øe
 Üƒ`̀Ñ`̀fCG  ¬æe  óàªj  êQÉ`̀î`̀dG  ø`̀e
 ó∏édG  âëJ  ´Qõ``̀j  »μ«à°SÓH
 áÑLƒdG  äÉ`̀fÉ`̀«`̀H  ∫É```̀NOEG  º`̀à`̀jh
 É¡«a äGQó«gƒHôμdG ÜÉ°ùM ó©H
 ï°†H  áî°†ª∏d  ô``̀eCG  AÉ``̀£``̀YEGh
 »gh  ,ó∏édG  âëJ  ø«dƒ°ùfE’G
 ≈°Vôe  ó`̀YÉ`̀°`̀ù`̀ oJ  á`̀«`̀æ`̀≤`̀J  ∂``dò``H
 ≈∏Y Iô`̀£`̀«`̀°`̀ù`̀dG  »``̀a  …ô`̀μ`̀°`̀ù`̀dG
 øe  º¡JÉfÉ©e  ∞ØîJh  ¢VôªdG

.»eƒ«dG ôHE’G ø≤M AGôL
 á``̀î``̀°``̀†``̀e  ¿EG  â``````̀dÉ``````̀bh
 º`̀jó`̀≤`̀J ø```̀eDƒ```̀J ø``̀«``̀ dƒ``̀ °``̀ù``̀fE’G
 á∏«W  π`̀°`̀UGƒ`̀à`̀ª`̀dG  ø`̀«`̀dƒ`̀°`̀ù`̀fE’G
 áéeôH ™e QÉ¡ædGh π«∏dG äÉYÉ°S
 ø«dƒ°ùfEÓd  á«°SÉ°SC’G  ä’ó©ªdG
 Ö°SÉæàd  äÉYôédG  π«°üØJ  ™e
 .Ió`̀M  ≈∏Y  Oô`̀a  π`̀c  äÉLÉ«àMG
 º¡°ùØfCG  ¿ƒ`̀HÉ`̀°`̀ü`̀ª`̀dG  è`̀dÉ`̀©`̀jh
 óæY  ø«dƒ°ùfE’G  ø`̀e  äÉ`̀Yô`̀é`̀H
 ´ÉØJQG  óæY  hCG  äÉÑLƒdG  ∫hÉæJ
 Ió`̀YÉ`̀°`̀ù`̀ª`̀H ∂```̀ dPh ,Ωó````̀dG ô`̀μ`̀°`̀S
 íª°ùjh  .áî°†ªdG  øe  á«HÉ°ùM
 ≈∏Y OÉ`̀ª`̀à`̀Y’G ≈`̀∏`̀Y QÉ`̀°`̀ü`̀à`̀b’G
 hCG  ô«KCÉàdG  ™jô°ùdG  ø«dƒ°ùfE’G
 ábóHh  áfhôªH  ó``̀eC’G  ô«°ü≤dG
 Üƒ∏£ªdG  ø`̀e  ¬```̀fCG  ’EG  ,á`̀«`̀dÉ`̀Y
 ôμ°ùd  IQô`̀μ`̀à`̀e  á`̀Ñ`̀bGô`̀e  AGô```̀LEG
 hCG  áî°†ªdG  π°ûa  ¿C’  ,Ωó```̀ dG
 ≈dEG  …ODƒ``j  ób  Öjô°ùàdG  ™bƒe
 ôμ°ùdG  §Ñ°V  »a  ô«£N  QƒgóJ
 ø`̀eh .IOhó``̀©``̀e äÉ`̀YÉ`̀°`̀S ∫Ó``̀N
 ø«eCÉJ  øμªj  ,ájô¶ædG  á«MÉædG
 ácôà°ûªdG ôWÉîª∏d π°†aCG ô«HóJ
 øY ºéæj …òdG ΩódG ôμ°S ¢ü≤æd
 •ôØdh QÉ¡ædG  AÉæKCG  mójóe mΩÉ«°U
 ∫hÉæJ øY ºéæj …òdG ΩódG ôμ°S
 ∂dPh  ,ΩÉ©£dG  øe  Iô«Ñc  äÉ«ªc
 õμJôj  »LÓY  ΩÉ¶f  ΩGóîà°SÉH
 Ωóîà°ùJ Éªe ôãcCG áî°†ªdG ≈∏Y
 äÉ`̀Yô`̀é`̀H IOó``̀©``̀à``̀ª``̀dG ø``≤``ë``dG

 .ø«dƒ°ùfE’G

…ôμ°ùdG  ≈`̀°`̀Vô`̀e  ≈`̀∏`̀Y  Ö`̀é`̀j  :…ô`̀μ`̀°`̀ù`̀dG  äGOÉ`̀ «`̀ Y  á≤°ùæe
¿É``̀ °``̀†``̀eQ ΩÉ```«```°```U π```Ñ```b Ö``̀ «``̀ Ñ``̀ £``̀ dG IQÉ```°```û```à```°```SG

.…QÉ°üfC’G ¿ÉªjEG |  ∞`̀°`̀û`̀μ`̀∏`̀d GRÉ```̀¡```̀L ¿ô`̀ μ`̀ à`̀ Ñ`̀ j á```̀fGô```̀c äÉ``̀ Ñ``̀ dÉ``̀W
É`̀¡`̀cÓ`̀¡`̀à`̀°`̀SG ó`̀ «`̀ °`̀ Tô`̀ Jh √É``«``ª``dG äÉ`̀ Hô`̀ °`̀ ù`̀ J ø``̀ Y

 á«∏ch  Ωƒ`̀∏`̀©`̀ dG  á`̀«`̀∏`̀c  â`̀Ø`̀à`̀MG
 øjôëÑdG  á©eÉéH  äÉeƒ∏©ªdG  á«æ≤J
 äÉ```̀Mhô```̀WCG á`̀°`̀û`̀bÉ`̀æ`̀ª`̀H kGô````NDƒ````e
 ≈`̀dhC’G  á©aódG  ÜÓ£d  ô«à°ùLÉªdG
 π`̀«`̀∏`̀ë`̀Jh Ωƒ``̀∏``̀Y ô`̀«`̀à`̀°`̀ù`̀LÉ`̀e ø```̀e
 ΩÉY  ìôW  …òdG  ,áªî°†dG  äÉfÉ«ÑdG
 ,øjôëÑdG  á©eÉL  πÑb  øe  Ω2019
 ¿ƒ`̀L ∫ƒ`̀Hô`̀Ø`̀«`̀d ø`̀e √OÉ`̀ª`̀à`̀YG º``̀Jh
 ¿ƒμ«d  ,IóëàªdG  áμ∏ªªdÉH  ¢ùjQƒe

 .kÉ«ª«∏bEGh kÉ«∏ëe ¬Yƒf øe ∫hC’G
 á`̀©`̀eÉ`̀L ¢``̀ù``̀«``̀ FQ CÉ```̀æ```̀g ó`````̀bh
 ¢VÉjQ  QƒàcódG  PÉà°SC’G  øjôëÑdG
 ,ø«LôîàªdG  áÑ∏£dG  IõªM  ∞°Sƒj
 ,RÉ`̀é`̀fE’G  Gò¡H  ¬JOÉ©°S  ø`̀Y  kÉHô©e
 ™°Vh  …ò``dG  ±ó`̀¡`̀dG  ≥≤ëJ  kGó`̀cDƒ`̀e
 »a  ô«à°ùLÉªdG  èeÉfôH  AÉ°ûfEG  óæY
 PEG ,áªî°†dG äÉfÉ«ÑdG π«∏ëJh Ωƒ∏Y
 AÉ¡fEG  øª°†«d  èeÉfôÑdG  º«ª°üJ  ºJ
 .§≤a kGô¡°T 18 ∫ÓN ¬à°SGQO ÖdÉ£dG
 äÉMhôWCG  á°ûbÉæe  º«¶æJ  ºJ  ó`̀bh
 Ωƒ∏Y  ô«à°ùLÉe  øe  ≈`̀dhC’G  á©aódG
 ≈∏Y  áªî°†dG  äÉ`̀fÉ`̀«`̀Ñ`̀dG  π«∏ëJh
 ¢`̀SQÉ`̀e 29 ø``̀e) ΩÉ```̀jCG á`̀KÓ`̀K ió``̀e
 ΩGóîà°SÉH  (Ω2021 ¢SQÉe 31 ≈dEG
 âªJ PEG ,õª«J âaƒ°ShôμjÉe á°üæe
 ,ô«à°ùLÉe  äÉMhôWCG  â°S  á°ûbÉæe
 ø`̀«`̀æ`̀ë`̀à`̀ª`̀ª`̀dG ¿É`̀ °`̀ù`̀ë`̀à`̀ °`̀SG â``̀dÉ``̀f
 πª©dG IOƒL á«MÉf øe ø««LQÉîdG
 ∫hòÑªdG ó¡édG ¢ùμ©j …òdG ,Ωó≤ªdG
 GhócCG  øjòdG  ô«à°ùLÉªdG  ÜÓW  øe
 äGQÉ¡ªdGh  áaô©ªdG  øe  º¡JOÉØà°SG
 .è`̀eÉ`̀fô`̀Ñ`̀dG ø``e É`̀gƒ`̀Ñ`̀°`̀ù`̀à`̀cG »`̀à`̀ dG
 äÉ`̀Mhô`̀WCG  ™«°VGƒe  âæjÉÑJ  ó`̀bh
 øe kÉ©°SGh kÉbÉ£f »£¨àd ô«à°ùLÉªdG

 .á«∏ª©dG IÉ«ëdG ä’Éée
 …õæ©dG  É¡e  ¿ÉàÑdÉ£dG  âfÉch

 ,äÉæëàªªdG πFGhCG øe ôgÉW Ihôeh
 äÉfÉ«H ≈∏Y ø«à°SGQO ∫hCG  Éàeób PEG
 Qƒ`̀à`̀có`̀dG ±Gô``̀°``̀TEG â`̀ë`̀J ,á`̀«`̀ë`̀°`̀U
 ø`̀«`̀M »``̀Ø``̀a .»`````̀cR ó`̀ª`̀ë`̀e ó```̀ª```̀MCG
 π«∏≤J  ≈``̀dEG  …õæ©dG  á`̀°`̀SGQO  â`̀aó`̀g
 á«Ñ°ü©dG  äÉμÑ°û∏d  IQÉ°ùîdG  á`̀dGO
 ≈∏Y  kAÉ`̀æ`̀H  ¢``VGô``eC’G  ∞«æ°üJ  »`̀a
 á«FÉ«ª«μdGh á«aGôZƒªjódG πeGƒ©dG
 ô`̀gÉ`̀W á``̀°``̀SGQO äAÉ```̀L ;á`̀jƒ`̀«`̀ë`̀dG
 …QƒjGôHEG  »à≤jôW  ø«H  Ée  áfQÉ≤e
 ±ó`̀¡`̀H IOó``©``à``ª``dG •É```̀ª```̀fC’G ƒ`̀ª`̀f
 äÉfÉ«ÑdG  ™`̀e  äÉ`̀WÉ`̀ Ñ`̀ JQ’G  á`̀aô`̀©`̀e

.áë°üdG ΩÉ¶f »a á«fhôàμdE’G
 ôØ©L ¥OÉ`̀ °`̀U Ö`̀dÉ`̀£`̀dG  Ωó``̀ bh
 ±Gô`̀ °`̀TEG â`̀ë`̀J ¬`̀à`̀Mhô`̀WCG í`̀dÉ`̀°`̀U
 ,∫É`̀ª`̀©`̀dG ó`̀ª`̀ë`̀e ΩÉ`̀°`̀û`̀g Qƒ``à``có``dG
 ∫ƒ`̀M á``̀ °``̀SGQó``̀ dG äQƒ``̀ë``̀ª``̀J ó```̀bh
 ∫ÓN  ø`̀e  ,áÑ°SÉæe  äÉ`̀«`̀dBG  OÉ`̀é`̀jEG
 AÉcòdG »a ≥ª©àªdG º∏©àdG ΩGóîà°SG
 º««≤J  áàªJCGh  ø«æ≤àd  »YÉæ£°U’G
 πμ°ûH  º¡°ùj  ÉªH  ,ƒjó«ØdG  äÓHÉ≤e
 áeóN »ØXƒe º««≤J á«∏ªY »a ∫É q©a

 .âbƒdGh ó¡édG ô«aƒJh øFÉHõdG
 ø«°ùM º°SÉb ó«°S ÖdÉ£dG Ωóbh
 ô«HÉ©àdG  êÉàfEG  ≈`̀dEG  ±ó¡J  á°SGQO
 äÉμÑ°T ΩGóîà°SÉH á«°ùëdG á«¶Ø∏dG

 ±Gô`̀°`̀TEG  âëJ  ∂``̀dPh  ,áeƒ°üîdG
 áÑdÉ£dG  âeóbh  .kÉ°†jCG  ∫Éª©dG  .O
 âëJ É``¡``à``°``SGQO  Ö`̀«`̀©`̀°`̀T  AGô`````̀gR
 ¢VÉjQ QƒàcódG øe ∑ôà°ûe ±Gô°TEG
 ¿É`̀¡`̀«`̀L IQƒ``̀à``̀có``̀dGh ,»`̀æ`̀«`̀à`̀æ`̀°`̀ù`̀b
 â``°``UhCGh ,»`̀Ñ`̀©`̀c »`̀dPÉ`̀°`̀û`̀dG â`̀æ`̀H
 ôjƒ£àH  É`̀ ¡`̀ à`̀ °`̀ SGQO  »``̀a  á`̀Ñ`̀dÉ`̀£`̀dG
 ácôëàªdG  OÉ©HC’G  ¢†«ØîJ  á«∏ªY
 OÉ©HC’G  ¢†«ØîJ  á«∏ªY  ∫GóÑà°SÉH
 º°SG  âëJ  ,á«aÉØàd’ÉH  ájó«∏≤àdG
 á«aÉØàd’G  OÉ©HC’G  ¢†«ØîJ  á«∏ªY
 Convolutional  á`̀ cô`̀ë`̀ à`̀ ª`̀ dG
 .Dynamic Autoencoder
 Ö``̀dÉ``̀W á``````̀Mhô``````̀WCG â````©````°````Vhh
 »àdG  ,Qƒ°üæªdG  óªëe  ô«à°ùLÉªdG
 ∞°Sƒj  Qƒ``à``có``dG  É`̀¡`̀«`̀∏`̀Y  ±ô``̀°``̀TCG
 ádhóéd áfôeh á«dÉãe kÉ££N ,çGôM
 ∫Gƒ`̀eC’G  π≤f  áeóN  äÉcô°T  ∫ÉªYCG
 ,»`̀ dB’G  ™`̀aó`̀dG  Iõ`̀¡`̀LCGh  ±QÉ°üª∏d
 »YÉæ£°U’G AÉcòdG ≥jôW øY ∂dPh
 .á`̀ª`̀î`̀°`̀†`̀dG äÉ``̀fÉ``̀«``̀Ñ``̀dG π`̀ «`̀∏`̀ë`̀Jh
 á£N  ô«¨àJ  ,á`̀Mhô`̀WC’G  Ö°ùëHh
 IóæLCG  Ö°ùëH  ∫Gƒ`̀eC’G  π≤f  áeóN
 QhôªdG  á`̀cô`̀Mh  äÉ```̀bhC’Gh  πª©dG
 π«∏≤Jh  á«∏ª©dG  º«¶æJh  π«¡°ùàd

.á«∏«¨°ûàdG ∞«dÉμàdG

 á`̀©`̀aO  ∫hCG  ê uô``̀ î``̀ J  ø`̀ jô`̀ ë`̀ Ñ`̀ dG  á`̀ ©`̀ eÉ`̀ L
zá`̀ª`̀î`̀°`̀†`̀dG äÉ``̀fÉ``̀«``̀Ñ``̀dG{ »``̀ a ô`̀«`̀à`̀ °`̀ù`̀LÉ`̀e
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Sunday 11th  April 2021 - No. 11691

منوًها بالدور الذي لعبته اململكة دولًيا يف مكافحة »كوفيد 19«.. ال�صفري ال�صيني لـ»الأيام«:

ال�صني تدعم البحرين يف م�صارها التنموي واإجراءاتها حلفظ اأمنها

بني  واالقت�صادية  ال�صيا�صية  العالقات  ترون  كيف    ]

بها  قام  التي  الزيارة  بعد  �صيما  ال  تنميتها،  واأفق  البلدين 

م�صت�صار الدولة وزير اخلارجية ال�صيني وانغ يي اإىل البحرين 

م�ؤخًرا؟

- كما تعلمون، تعود ال�شداقة ال�شينية - البحرينية 

يف  مهم  ع�شو  جمّرد  لي�شت  فالبحرين  م�شت،  عقود  اإىل 

جامعة الدول العربية وجمل�س التعاون اخلليجي فح�شب، 

بل هي �شريك مهم لل�شني يف منطقة اخلليج. ومنذ اإقامة 

البلدين قبل 32 عاًما، تكثفت  الدبلوما�شية بني  العالقات 

با�شتمرار،  امل�شتويات  خمتلف  على  الثنائية  التبادلت 

م�شتقر،  ب�شكل  كافة  املجالت  يف  التعاون  اأفق  وتطّور 

الوثيقني  والتن�شيق  التوا�شل  على  اجلانبان  حافظ  وقد 

يف ال�شوؤون الإقليمية والدولية، واأحرز الت�شارك يف بناء 

جديدة،  تقدمات  البلدين  بني  والطريق«  »احلزام  مبادرة 

يف  الدعم  يتبادلن  البلدين  اأن  �شيما  ل  م�شتمر،  وب�شكل 

امل�شالح احليوية والأولويات الكربى للجانب الآخر، وهذا 

بني  الفعلي  والتعاون  املتبادلة،  ال�شيا�شية  الثقة  عزز  ما 

البلدين الذي يرتقي اىل م�شتويات متقدمة.

نهاية  يف  ال�شيني  اخلارجية  وزير  زيارة  حول  اأما 

مار�س املا�شي، والتي كانت اأخر حمطة جولته التي �شملت 

�شت دول �شرق اأو�شطية، فقد كانت زيارة ناجحة، التقى 

الوزراء،  رئي�س جمل�س  العهد  امللك، وويل  خاللها جاللة 

البحريني  نظرية  مع  مباحثات  الزيارة  خالل  اأجرى  كما 

توقيع  خاللها  مت  الزياين  عبداللطيف  اخلارجية  وزير 

اتفاقية تعاون بني البلدين، كما اأجرى اجلانبان مباحثات 

قادة  اإليها  ل  تو�شّ التي  املهمة  التوافقات  عززت  �شيا�شية 

البلدين، ل �شيما ال�شرتاتيجيات الكربى للجانبني، ودفع 

الفوز  التعاون يف مواجهة جائحة كوفيد-19، وحتقيق 

يي  وانغ  الوزير  طرح  كذلك  املتبادلة،  واملنفعة  امل�شرتك 

مبادرة مكّونة من خم�س نقاط لتحقيق الأمن وال�شتقرار 

املبادرة مع  الآراء حول هذه  الأو�شط، وتبادل  ال�شرق  يف 

الفكرة  يقدم  مبا  عميق،  ب�شكل  البحرين  وم�شوؤويل  قادة 

ال�شينية لتحقيق الأمن وال�شتقرار يف املنطقة.

قوية  دفعة  تعطي  الزيارة  هذه  اإن  القول  ميكننا 

ففي  البلدين،  بني  والتعاون  ال�شداقة  لعالقات  وجديدة 

وال�شرق  اخلليج  يف  الأو�شاع  ت�شهد  الراهن  الوقت 

ال�شني  تدعم  وبالطبع  وعميقة،  معقدة  تغريات  الأو�شط 

اململكة يف اتباع م�شار التنمية الذي يتنا�شب مع ظروفها 

الوطنية، كذلك جهودها حلماية اأمنها وا�شتقرارها. ل �شك 

يفيد  ل  كافة  املجالت  يف  والتعاون  ال�شداقة  تطوير  اأن 

التعاون  تعزيز  ي�شهم يف  بل  وال�شعبني فح�شب،  البلدين 

ال�شيني-اخلليجي وحماية ال�شالم وال�شتقرار والزدهار 

يف املنطقة، لذا نتطلع يف املرحلة القادمة اإىل العمل �شوًيا 

الزيارة  هذه  نتائج  تنفيذ  اأجل  من  البحريني  اجلانب  مع 

ب�شكل كامل.

مثمر  تعاون  هناك  كان  اجلائحة،  ملف  اإىل  �صاأنتقل    ]

بني البلدين يف م�اجهة اجلائحة، ال �صيما عندما نتحّدث عن 

م�صاركة البحرين يف التجارب ال�صريرية للقاح »�صين�فارم«، 

اإىل اأين و�صل هذا التعاون؟

- ل �شك اأن البحرين، بف�شل القيادة احلكيمة، اتخذت 

الوقائية  والتدابري  الحرتازية  الإجراءات  من  العديد 

الفّعالة وبزمن قيا�شي، وهذا ما جعلها تنال تقدير منظمة 

اجلانب  وبالطبع  الدويل،  واملجتمع  العاملية  ال�شحة 

ال�شيني ينظر بتقدير كبري ودعم م�شتمر جلهود البحرين 

حكومة  البحرين  باأن  واثقون  ونحن  اجلائحة،  ملكافحة 

و�شعًبا �شتتغلّب على ال�شعوبات، وتنت�شر باملعركة �شد 

اجلائحة يف اأ�شرع وقت ممكن.

اأجريت   2020 عام  اأغ�شط�س   10 منذ  ذكرمت،  كما 

الذي  املعطل  للقاح  ال�شريرية  للتجارب  الثالثة  املرحلة 

طّورته �شركة �شينية »�شينوفارم«، بف�شل الدعم القوي من 

البحرين حكومة و�شعًبا، وقام �شمو ويل العهد بالتطّوع 

و�شل  اإذ  كورونا،  للقاح  الثالثة  ال�شريرية  التجارب  يف 

عدد املتطّوعني اإىل 7700 متطّوع يف التجارب ال�شريرية، 

وهذه امل�شاركة جعلت البحرين ت�شهم يف مكافحة اجلائحة 

على امل�شتوى الدويل، ل �شيما اأن البحرين كانت ثاين بلد يف 

العامل يجيز ال�شتخدام الطارئ والت�شجيل الر�شمي للقاح 

»�شينوفارم« للوقاية من فريو�س كورونا، وهذا بطبيعة 

احلال يج�ّشد ثقة البحرين ودعمها للقاح ال�شيني، ويظهر 

اللقاحات بني  الثنائي يف جمال  للتعاون  الوا�شعة  الآفاق 

البلدين. 

من  كبرًيا  اإقبالً  »�شينوفارم«  لقاح  �شهد  املقابل،  يف 

التطعيم  خطة  بدء  منذ  البحرين  يف  واملقيمني  املواطنني 

الوطني يف 17 دي�شمرب عام 2020. بالطبع تهتم ال�شني 

ال�شركة  اأن  كما  »�شينوفارم«،  لقاح  اإىل  البحرين  بحاجة 

ال�شينية تدعم بقوة اأوجه التعاون مع البحرين، وهذا ما 

ُترجم على اأر�س الواقع حني قدمت ال�شركة ال�شينية يف 

للجانب  التطعيمات  من  جرعة  األف   100 املا�شي  يناير 

البحريني، كما قدمت احلكومة ال�شينية يف مار�س املا�شي 

األف جرعة من  البحرين 300  الدعم والت�شهيالت ل�شراء 

يف  البحريني  اجلانب  اىل  ت�شليمها  ومت  ال�شيني،  اللقاح 

بنت  فائقة  البحرينية  ال�شحة  وزيرة  ح�شرتها  مرا�شم 

على  ال�شيني  اجلانب  يحر�س  بالطبع  ال�شالح.  �شعيد 

تعزيز التعاون يف جمال اللقاحات مع اجلانب البحريني 

حلماية اأمن ال�شحة لل�شعبني.

[ كيف تقيّم�ن اال�صتثمارات ال�صينية يف البحرين واأفق 

الت��ّصع بهذه اال�صتثمارات م�صتقبالً؟

- ل �شك اأن البحرين ُتعد من اأوىل الدول يف اخلليج 

القت�شاد،  لتنويع  التنموية  ال�شرتاتيجية  نفذت  التي 

مواءمة  تعميق  على  نحر�س  ال�شيني  اجلانب  ونحن يف 

ودفع  البحريني،  اجلانب  مع  التنموية  ال�شرتاتيجيات 

تكامل  وحتقيق  املجالت،  خمتلف  يف  العملي  التعاون 

اليوم اجلانب ال�شيني ي�شتعد  املزايا والتنمية امل�شرتكة. 

يف  والإنتاج  العمل  ا�شتئناف  جمال  يف  التعاون  لتعميق 

ودفع  الوباء،  لحتواء  اليومية  الوقائية  الإجراءات  ظل 

م�شروع مدينة �شرق �شرتة الإ�شكاين وحمطة الدور الثانية 

ال�شركات  دعم  ملوا�شلة  ي�شتعد  كما  الكهرباء،  لإنتاج 

يف  اجلديدة  الطاقة  م�شاريع  يف  للم�شاركة  ال�شينية 

ال�شم�شية وغريهما،  الرياح والطاقة  البحرين، مثل طاقة 

مبا ي�شيف ُبعًدا جديًدا للتعاون الثنائي يف قطاع الطاقة. 

ال�شينية  ال�شركات  ت�شّجع  ال�شينية  احلكومة  اأن  �شك  ل 

اأكرب  التنني«  ُتعد »مدينة  اإذ  البحرين،  على ال�شتثمار يف 

م�شروع التعاون التجاري بني البلدين، واليوم باتت هذه 

بني  والقت�شادي  التجاري  للتعاون  بارًزا  معلًما  املدينة 

البلدين.

[ ماذا عن التعاون يف املجاالت التكن�ل�جية؟

- كما تعلمون، منذ زمن طويل تعمل �شركة »هواوي« 

يف  والت�شالت  املعلومات  تكنولوجيا  تطوير  على 

البحرين، ورفع القدرة التناف�شية القت�شادية البحرينية، 

يف  اأ�شهمت  وقد  لل�شركة،  الجتماعية  امل�شوؤولية  وحتّمل 

البلدين.  بني  العملي  التعاون  ودفع  الرقمية  اململكة  بناء 

التعاون  موا�شلة  على  يحر�س  ال�شيني  اجلانب  بالطبع 

والتجارة  اخلام�س  اجليل  يف  البحريني  اجلانب  مع 

القت�شاد  تنويع  يف  البحرين  ي�شاعد  مبا  الإلكرتونية، 

تعزيز  على  الآن  تعمل  البحرين  اأن  �شيما  ل  وارتقائها، 

تنويع  وحتقيق  ال�شتثمارات  وجذب  التحتية  البنية 

القت�شاد.

ال�شركات  قبل  من  ورغبة  قدرة  يقابله  التوّجه  وهذا 

التحتية  البنية  جمالت  يف  امل�شاركة  يف  ال�شينية 

يف  وال�شناعة  واللوج�شتيات  واملعلومات  والت�شالت 

البحرين. اأعتقد اأنه مع مزيد املواءمة بني مبادرة »احلزام 

والطريق« وروؤية البحرين 2030، �شي�شبح اأفق التعاون 

الإنتاجية  والطاقة  التحتية  البنية  البلدين يف جمال  بني 

والتكنولوجيا املتقدمة واحلديثة اأو�شع واأكرث قوة.

[ كيف ترون اأفق التعاون الثقايف بني البلدين، ال �صيما 

بعد ت�قيع اتفاقيات بهذا ال�صاأن؟

- لقد كان هناك تكثيف التبادلت الثقافية بني البلدين 

يف ال�شنوات الأخرية، اإذ كانت الفرق الفنية ال�شينية تزور 

ال�شينية«  الثقافة  »مهرجان  اإقامة  ومت  �شنوًيا،  البحرين 

الفعاليات  من  ال�شعيد« وغريهما  ال�شيني  الربيع  و»عيد 

ال�شني  البحرينية  الفنية  الفرق  زارت  كما  الثقافية، 

تلبية لدعوة من اجلانب ال�شيني، و�شبق ذلك الكثري من 

ثقافية.  احتفاليات ومهرجانات  الزيارات وامل�شاركات يف 

تنفيذ  هو  القادمة  املرحلة  يف  عليه  العمل  اإىل  نتطلع  ما 

التبادلت  وتعزيز  الثقافية،  املراكز  لتاأ�شي�س  التفاقية 

الثقافية والفنية، ما يزيد تفاهًما و�شداقة، ويدفع التبادل 

والتعاون يف املجال الثقايف اإىل م�شتوى متقدم.

ال�صفري ال�صيني 

ــا يف الـــطـــاقـــة املـــتـــجـــددة ــمــار يف الـــبـــحـــريـــن خــ�ــصــو�ــصً ــث ــت ــص ــا� ــيــنــيــة ل تــ�ــصــجــيــع الـــ�ـــصـــركـــات الــ�ــص

متام اأبو�شايف:

اأكد �صفري جمه�رية ال�صني ال�صعبية لدى البحرين اأن�ر حبيب اهلل اأن بالده تنظر اإىل البحرين ك�صريك مهم لل�صني يف املنطقة، 

م�صدًدا على دعم بالده جله�د البحرين يف حماية اأمنها وا�صتقرارها.

وقال ال�صفري حبيب اهلل، يف مقابلة مع »االأيام«، اإن بالده تدعم البحرين يف م�صار التنمية الذي يتنا�صب مع ظروفها ال�طنية، 

باملعقدة  تعبريه-  -ح�صب  و�صفها  املنطقة  ت�صهدها  ومتغريات  اأو�صاع  ظل  يف  وا�صتقرارها  اأمنها  حماية  يف  جه�دها  كذلك 

والعميقة، معتربًا اأن زيارة م�صت�صار الدولة وزير اخلارجية ال�صيني وانغ يي اإىل البحرين م�ؤخًرا �صّكلت دفعة ق�ية لتعزيز 

العالقات بني البلدين.

واأ�صار ال�صفري حبيب اهلل اإىل اأن وزير اخلارجية ال�صيني وانغ يي قد طرح مبادرة مكّ�نة من خم�س نقاط لتحقيق االأمن 

واال�صتقرار يف ال�صرق االأو�صط، اإذ تبادل االآراء ح�ل هذه املبادرة مع قادة وم�ص�ؤويل البحرين ب�صكل عميق، مبا يقدم املبادرة 

ال�صينية لتحقيق االأمن واال�صتقرار يف املنطقة.

واعترب ال�صفري حبيب اهلل اأن البحرين قد لعبت دوًرا على امل�صت�ى الدويل يف مكافحة جائحة ك�رونا )ك�فيد 19(، اإذ كانت 

ثاين دولة يف العامل تعتمد لقاح »�صين�فارم« بعد اأن �صاركت يف التجارب ال�صريرية للمرحلة الثالثة للقاح، بف�صل القيادة احلكيمة 

التي دعمت جه�د العامل للت�صدي لل�باء. 

وفيما يلي ن�س املقابلة:

جامعة البحرين تفوز بجائزة 

حمافظة العا�صمة للعمل التطوعي

على  الأول  باملركز  البحرين  جامعة  فازت 

حمافظة  بجائزة  التعليم  موؤ�ش�شات  م�شتوى 

التطوعي 2020. وجاء ذلك  العا�شمة للعمل 

خالل تكرمي حمافظ حمافظة العا�شمة ال�شيخ 

جمموعه  ملا  خليفة،  اآل  عبدالرحمن  بن  ه�شام 

حمافظة  برامج  يف  لتطوعهم  وفرًدا  جهة   32

للفئات  طبًقا  املا�شي،  العام  خالل  العا�شمة 

ال�شت التي ت�شمنتها وثيقة حمافظة العا�شمة 

للعمل التطوعي، ومت التكرمي يف يوم اخلمي�س 

1 اأبريل 2021.

جامعة  رئي�س  عرّب  املنا�شبة،  وبهذه 

يو�شف  ريا�س  الدكتور  الأ�شتاذ  البحرين 

حمزة عن ال�شعادة والفخر الذي ميالأ منت�شبي 

اجلامعة بهذا الإجناز، واأكد اأن جامعة البحرين 

مبادراتها  �شمن  التطوعي  العمل  ثقافة  ت�شع 

التنمية  اأهداف  حتقيق  اأجل  من  وخططها 

امل�شتدامة، وتعمل على غر�س هذه الثقافة عملًيا 

عموًما،  اجلامعة  اإىل  واملنت�شبني  الطلبة  لدى 

وت�شّجع على العمل التطوعي يف كل املنا�شبات 

الوطنية واملجتمعية.

باملركز  اجلامعة  فوز  اأن  اأ.د. حمزة  وراأى 

الإجنازات  اإطار  يف  اإ�شافًيا  اإجناًزا  ُيعد  الأول 

دولية  م�شتويات  على  اجلامعة  حققتها  التي 

لال�شتمرار  وداعًما  وحافًزا  وحملية،  واإقليمية 

خلدمة  والعملية  العلمية  القدرات  ت�شخري  يف 

مملكة البحرين. وقّدم رئي�س جامعة البحرين 

العا�شمة  حمافظة  ملحافظ  والتقدير  ال�شكر 

على  خليفة؛  اآل  عبدالرحمن  بن  ه�شام  ال�شيخ 

العمل  فكرة  تر�شيخ  يف  جهود  من  بذله  ما 

التطوعي واإعطائه �شفة العتمادية الدولية.

خرباء يدعون لدمج مفاهيم الذكاء ال�صطناعي يف الأن�صطة املالية

»الأهلية« تناق�ش تاأثري التكنولوجيا التحويلية على التدقيق واملحا�صبة

التحويلية  التكنولوجيا  ندوة  اأو�شت 

واملحا�شبة  التدقيق  ممار�شات  يف  واأثرها 

خريجي  تاأهيل  اإىل  الأهلية  باجلامعة 

من  ميكنهم  مبا  تكنولوجيا  اجلامعات 

الذكاء  مميزات  من  املثلى  ال�شتفادة 

يف  ال�شحابية  واحلو�شبة  ال�شطناعي 

ممار�شات التدقيق واملحا�شبة.

رئي�س  املوؤ�ش�س،  الرئي�س  رحب  وقد 

جمل�س اأمناء اجلامعة الأهلية، الربوفي�شور 

الندوة  يف  بامل�شاركني  احلواج  عبداهلل 

الطلبة  اإملام  اأهمية  موؤكدا  لها  افتتاحه  يف 

التحويلية  بالتكنولوجيا  واخلريجني 

ا�شتغاللها من خالها،  التي ميكن  والفر�س 

وما  فيها  امل�شاركة  العلمية  بالأ�شماء  ونوه 

ومهنية  اأكادميية  خربات  من  ميتلكونه 

وا�شعة.

تقنية  اأن  احلواج  الربوفي�شور  واأكد 

متعددة  وحلول  فر�شا  خلقت  املعلومات 

واأن جمال املحا�شبة رغم كونه من املجالت 

با�شتمرار  ومتطور  متجدد  اأنه  اإل  القدمية 

من  ال�شتفادة  املجال  لهذا  ميكن  �شك  وبال 

التكنولوجيا ب�شكل كبري.

كوكريجا  جاجان  الدكتور  اأو�شح  وقد 

العلوم  بكلية  الأكادميية  الهيئة  ع�شو 

مناق�شات  باأن  باجلامعة  واملالية  الإدارية 

الأفكار  من  جمموعة  اإىل  خل�شت  الندوة 

والروؤى املهمة واحليوية يف دمج امل�شتجدات 

املحا�شبة والعلوم  التكنولوجية يف مناهج 

املالية. 

ونظم  املحا�شبة  اأ�شتاذ  وحتدث 

جامعة  يف  الأعمال  اإدارة  بكلية  املعلومات 

راجيندرا  الربوفي�شور  الأمريكية  كان�شا�س 

الذكاء ال�شطناعي ونظام  �شريفا�شتافا عن 

اخلرباء يف مراجعة احل�شابات، متناول يف 

حديثه النظم اخلبرية وت�شغيل الروبوتات 

الآلية يف عمليات املحا�شبة.

جمال  ال�شناعي  الذكاء  باأن  وقال 

املجالت، حيث  اأهميته يف خمتلف  تتعاظم 

من  العديد  حتويل  يف  مهما  دورا  يوؤدي 

الأجهزة  اإىل  الإن�شان  بها  يقوم  التي  املهام 

والأنظمة الإلكرتونية، لفتا اإىل وجود جهد 

الروبوتات  تطوير  اأجل  من  مو�شع  علمي 

من  وا�شع  عدد  عمل  على  قادرة  جلعلها 

املهام التي كان لبد من عن�شر ب�شري للقيام 

الرقابة  تقييم  امل�شرفية،  كالت�شوية  بها 

الداخلية، والقيام باملهام التحليلية.

خدمات  عملية  عن  وحتدث  كما 

املراجعة املالية للح�شابات وال�شمان املايل، 

بالإ�شافة لعر�س هيكل مراجعة احل�شابات. 

وا�شتعر�س كذلك عددا من التجارب يف هذا 

املجال، كما تطرق اإىل تطوير قواعد البيانات 

الرواتب  معرفة  مثل  عدة  اأمور  لقيا�س 

وموؤ�ش�شات  معينة  �شركات  يف  والعالوات 

معينة.

و�شارك اإريك كوهني اأحد مالك �شركات 

يف  املرموقة  احلا�شوبية  ال�شت�شارات 

الوليات املتحدة الأمريكية يف الندوة حيث 

املوزعة  البيانات  قاعدة  منوذج  تناول 

وجود  وو�شح  املتبادل،  الت�شغيل  وقابلية 

قاعدة  جتاه  الفهم  م�شاوئ  من  العديد 

تو�شيحها  يجب  والتي  املوزعة  البيانات 

للعاملني واملهتمني بهذا املجال.

من  متوا�شال  جهدا  هناك  باأن  وقال 

ووا�شحة  عامة  عاملية  �شفرات  اإجناز  اأجل 

مراجعة  بعملية  مدعومة  ومنوذجية 

احل�شابات، حيث اأتاح التطور التكنولوجي 

الكثري من القدرات.

مواكبة  اإىل  اجلامعات  كوهني  ودعا 

والنفتاح  والتطورات  امل�شتجدات  هذه 

الرقمية  كالعمالت  م�شتجداته  على خمتلف 

قواعد  اأن  اإىل  لفتا  الربوتات،  وتوظيف 

البيانات املوزعة عامل غري مكتمل بعد، ول 

يفهم كيفية عمله اإل القليل جدا من النا�س، 

العمالت  ال�شتثمار يف  احلذر يف  اإىل  داعيا 

الرقمية.

د. عبداهلل احل�اج



تصدر عن مؤسسة »األيام« للنرش.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »األيام« للنرش - رقم التسجيل

املراسالت: ص.ب: 3232 املنامة ـ مملكة البحرين.

اإلدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاكس: 17617111.

التوزيع:     هاتف: 17617733 - فاكس: 17617744.

االشرتاكات: هاتف: 17617722 - فاكس: 17617744.

اإلعالنات: هاتف:  17581269 ـ 17617715 ـ فاكس 17617720.       املطبعة التجارية:  17617889

بعد الساعة السابعة مساء وأيام اإلجازات يرجى االتصال عىل هاتف: 36055472/ 36055480.
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املراسالت: ص.ب: 3232 املنامة ـ مملكة البحرين.
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ت�شدر عن م�ؤ�ش�شة »الأيام« للن�شر.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »الأيام« للن�شر - رقم الت�شجيل

املرا�شالت: �ص.ب: 3232 املنامة ـ مملكة البحرين
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اإيقاف معامالت ال�شركات التي تتلكاأ ومتاطل يف 

التالعب  لوقف  جادة  خطوة  موظفيها  رواتب  دفع 

اأكرث  بيئة  لإيجاد  ت�شتمر  اأن  ويلزم  العمال،  باأرزاق 

عدالة واإن�شاًفا للعمالة وامل�شتخدمني.

تكلفة مواجهة جائحة كورونا عالية جداً �شواء كان ذلك 

الطبية  والطواقم  والعالجات  واللقاح  والفح�ص  لالختبارات 

لبع�ص  واملواطنني  التجارية  للموؤ�ش�شات  احلكومي  والدعم 

اللقاح  باأخذ   املبادرة  من  لبد  ولهذا  واملاء،  كالكهرباء  المور 

ملدد  الأعباء  ا�شتمرارية  يتحمل  ل  الوطني  فالقت�شاد  وقت،  باأ�شرع 

طويلة.
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جزر  �ش�ؤون  تت�ىل  املتحدة  ال�ليات   -  1899

الفلبني بدل من اإ�شبانيا.

1919 - تاأ�شي�ص منظمة العمل الدولية.

1956 - احلك�مة الفرن�شية تقرر اإر�شال اأكرث من 

مئتي األف جندي من اأفراد الحتياط اإىل اجلزائر، وذلك 

لكبح الث�رة التي كانت تت�شاعد بقيادة جبهة التحرير 

ال�طني.

اإىل  تنطلق   11 اأب�ل�  الف�شاء  مركبة   -  1970

الف�شاء.

1979 - الإطاحة بالرئي�ص الأوغندي عيدي اأمني.

نقطة  اأقرب  يعد  ملدار  يدخل  هايل  مذنب   -  1986

اإىل الأر�ص.

2001 - ال�شني تطلق �شراح طاقم طائرة جت�ش�ص 

مع  اجل�  يف  ارتطامها  بعد  ا�شطراريا  هبطت  اأمريكية 

مقاتلة �شينية.

الرئا�شية  النتخابات  يف  الت�ش�يت  بدء   -  2010

تعددية  انتخابات  اأول  يف  ال�ش�دانية  والت�شريعية 

ت�شهدها البالد منذ 24 �شنة.

تنظيم  يعيد  ال�شع�دي  ال�زراء  جمل�ص   -  2016

عمل هيئة الأمر باملعروف والنهي عن املنكر، وذلك عرب 

التن�شيق  اإىل  ودفعها  التنفيذية  �شالحياتها  من  احلد 

والتعاون مع اأجهزة الأمن الداخلي ال�شع�دية الأخرى.

نورا املطرو�شي

 اأول رائدة ف�شاء عربية

رئي�ص  نائب  مكت�م،  اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  اأعلن 

رائدي  ا�شَمي  دبي،  حاكم  ال�زراء  جمل�ص  رئي�ص  الدولة 

الف�شاء الإماراتيني اجلديدين �شمن برنامج الإمارات لرواد 

ف�شاء  رائدة  اأول  بينهما  ومن  الثانية،  دورته  يف  الف�شاء 

عربية. وقال ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكت�م: »نعلن بحمد 

اجلدد،  الإماراتيني  الف�شاء  رواد  من  اثنني  عن  الي�م  اهلل 

وحممد  املطرو�شي  ن�را  عربية،  ف�شاء  رائدة  اأول  بينهما 

متقدم، حيث  اأكرث من 4000  بني  اختيارهما من  املال، مت 

�شيبداأ تدريبهما قريبا �شمن برنامج نا�شا لرواد الف�شاء.. 

نبارك لل�طن بهما، ونع�ل عليهما لرفع ا�شم الإمارات يف 

الف�شاء  رائدي  اإىل  اجلديدان  الرائدان  وين�شم  ال�شماء«. 

فريقا  معا  لي�شكل�ا  النيادي،  و�شلطان  املن�ش�ري  هزاع 

مبا  الف�شاء،  لرواد  الإمارات  برنامج  مظلة  حتت  رباعيا 

ومبا  الف�شاء،  ا�شتك�شاف  الإمارات يف جمال  طم�ح  يدعم 

يخدم ا�شرتاتيجية »مركز حممد بن را�شد للف�شاء« املبنية 

على حتقيق روؤية القيادة الر�شيدة ملجال الف�شاء وال��ش�ل 

بدولة الإمارات اإىل مراكز متقدمة يف هذا القطاع وا�شتدامة 

برناجمه ال�طني.

هدايا يومية طوال ال�شهر واجلائزة الكربى يف »العيد«

»الأيام« وجموهرات العلوي تطلقان م�شابقة رم�شانية
حمرر ال�ش�ؤون املحلية:

العل�ي  جم�هرات  �شاحب  اأعلن 

م�شابقة  اإطالق  عن  العل�ي  اأحمد 

مع  بالتعاون  اإلكرتونية  رم�شانية 

رم�شان  �شهر  خالل  »الأيام«  �شحيفة 

الكرمي. 

واأو�شح العل�ي اأن امل�شاركة متاحة 

ط�ال  الي�مية  امل�شابقة  يف  للجميع 

الإن�شتغرام  ح�شاب  على  ال�شهر  اأيام 

الف�ز  و�شتتيح  »الأيام«،  ل�شحيفة 

العل�ي  جم�هرات  من  ثمينة  بهدايا 

بدقتها  و�شمعة  �شهرة  اكت�شبت  التي 

م�ش�غاتها  ومتيز  وجمال  املتناهية 

اإىل  بالإ�شافة  العامل،  م�شت�ى  على 

اجلائزة الكربى التي �شيحظى بها اأحد 

الفطر  عيد  يف  املحظ�ظني  امل�شاركني 

املبارك.

وقال اإن »جم�هرات العل�ي ت�شعى 

يف  املجتمعية  امل�شاركة  لتعزيز  دائًما 

امل�ا�شم املختلفة، وخا�شة �شهر رم�شان 

والت�ا�شل  التن�شيق  و�شيتم  الف�شيل، 

�شحيفة  مع  بالتعاون  الفائزين  مع 

الأيام لتكرميهم وت�شليمهم اجل�ائز مع 

الإجراءات  جميع  العتبار  بعني  الأخذ 

تقدم  املنا�شبة  وبهذه  الحرتازية«. 

ل�شعب  والتربيكات  بالتهنئة  العل�ي 

العربي  والعاملني  الكرمي  البحرين 

�شهر  حل�ل  مبنا�شبة  والإ�شالمي 

اأن  القدير  امل�ىل  داعًيا  املبارك  رم�شان 

يعيده على اجلميع باخلري وامل�شرات.

 اأحمد العلوي

»ال�شحة«: ت�شجيل 1122 اإ�شابة 

جديدة بـ »كورونا« وتعايف 1148 حالة

التي  الفح��شات  اأن  ال�شحة  وزارة  اأعلنت   

اأظهرت ت�شجيل  اأم�ص،  بلغ عددها 17257 ي�م 

حالة   348 منها  جديدة  قائمة  حالة   1122

حلالت  ملخالطني  حالة  و711  وافدة،  لعمالة 

قائمة، و63 حالة قادمة من اخلارج، كما تعافت 

الإجمايل  العدد  لي�شل  اإ�شافية  حالة   1148

للحالت املتعافية اإىل 143889.

وبلغ عدد احلالت القائمة حتت العناية 86 

ال�شحي  و�شعها  يتطلب  التي  واحلالت  حالة، 

 10873 اأن  حني  يف  حالة   165 العالج  تلقي 

حالة و�شعها م�شتقر من العدد الإجمايل للحالت 

القائمة الذي بلغ 10959 حالة قائمة.

م�شــــروع لإنتـــــاج النفـــــط مـــــن اأع�شـــــاب البحــــر قرد يتحكم بلعبة فيديو بوا�شطة �شريحة يف دماغه

البيئية  للدرا�شات  ريغلي  معهد  من  الباحث�ن  يق�م 

م�قع  ذكر  ما  وفق  اجلن�بية،  كاليف�رنيا  جامعة  يف 

ت�شمح  املائية  للزراعة  تقنية  بتط�ير  »�شربينغ�ايز«، 

منخف�ص  حي�يا  وق�دا  البحرية  الأع�شاب  با�شتعمال 

لزيادة  »م�شعد«  ا�شتخدام  تلك  التقنية  وتت�شمن  الكرب�ن. 

حما�شيل الطحالب.

من�  ببطء  املتعلقة  امل�شكلة  حل  بغية  الباحث�ن  وعمد 

الطحالب اإىل تط�ير ما ي�شمى »م�شعد اأع�شاب البحر«، الذي 

من�ها.  معدل  لتح�شني  الطافية  الطحالب  ويخف�ص  يرفع 

وحتتاج اأع�شاب البحر لكي تنم� لأن ت�جد يف مياه مغم�رة 

باأ�شعة ال�شم�ص ل يزيد عمقها على 60 قدما. اأما يف منطقة 

لأ�شعة  وتعر�شا  عمقا  الأقل  الطبقات  فتفتقر  املفت�ح  البحر 

ال�شم�ص للعنا�شر الغذائية لتلك امل�ج�دة يف الأعماق.

متكن قرد من اأن يلعب بلعبة الفيدي� »ب�نغ« من دون 

�شريحة  بف�شل  وذلك  دماغه،  ق�ة  غري  حتكم  وحدة  اأي 

مت�شلة زرعتها يف جمجمته �شركة اإيل�ن ما�شك النا�شئة 

اجلمعة،  ال�شركة  ن�شرته  فيدي�  مقطع  ويف  »ن�رالينك«. 

امل�شرب  بحركات  يتحكم  وه�  بيجر  القرد  روؤية  ميكن 

بعينيه ملنع الكرة من ال�شق�ط يف الفراغ، متاما كما ميكن 

التي  ال�شا�شة  اأو  التحكم  بع�شا  يفعل  اأن  العادي  لالعب 

تعمل باللم�ص اأو ب�ا�شطة ل�حة مفاتيح.

واأبرزت »ن�رالينك« اإجنازها الذي يقربها من حتقيق 

هدفها الأهم وه� »متكني الأ�شخا�ص امل�شل�لني من ا�شتخدام 

الكمبي�تر  باأجهزة  للتحكم  مبا�شرة  الع�شبي  ن�شاطهم 

والأجهزة املحم�لة ب�شه�لة ويف ال�قت الفعلي«.

اأعادت املغنية العاملية تايلور �شويفت اإ�شدار األبوم Fearless وهو يعود لعام 2008، ويعترب ثاين األبوم يف م�شريتها الفنية، 

لي�شبح اأول األبوم يتم اإعادة ت�شجيله يف م�شريتها، ويت�شمن 26 اأغنية بينها �شت اأغنيات مل ت�شدر �شابقا، كما ي�شم اأغنية 

Love Story بن�شخة تايلور �شويفت واأخرى رمييك�ص وهي رقم 27 يف الألبوم اجلديد.
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 المدني: توجيه الملك 
بفتح المساجد في رمضان له 

أطيب األثر في النفوس
أك��د الش��يخ محم��د 
عل��ى  المدن��ي 
صاح��ب  توجيه��ات 
حمد  الملك  الجالل��ة 
بن عيس��ى آل خليفة 
عاهل البالد المفدى، 
وأم��ره الكري��م بفتح 
الجوام��ع  أب��واب 
والمآتم  والمس��اجد 
رواده��ا  الس��تقبال 
العب��ادات  إلقام��ة 
بالتزامن  الجماعي��ة 
رمض��ان  ش��هر  م��ع 

المبارك. 
وقال المدني: »ليس هذا بغريب على جاللته، فلطالما شهدنا 
مثل هذه المبادرات الطيب��ة والمواقف النبيلة التي تعبر عن 
ضمير مجتمعنا المسلم، وتنسجم مع هويتنا وديننا وقيمنا«، 
الفتًا إلى أن توجيه جاللته بفتح المس��اجد له أطيب األثر في 
نفوس الناس الذين يتوقون وتهفو أنفس��هم إلحياء الش��هر 
الفضيل ومناسباته العظيمة بالصالة والدعاء والذكر وإقامة 
المجال��س الدينية في بي��وت اهلل تعالى ومحاًل عبادته، حيث 
تجتمع القلوب واألرواح، مشددًا على ضرورة التعاون وااللتزام 
م��ن الجميع واألخذ بجميع االحت��رازات الالزمة حفظًا لألنفس 
واألرواح، ودعم��ًا للجه��ود المخلص��ة التي تبذله��ا الحكومة 
بقيادة صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة 

ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
وخت��م المدن��ي بقوله: »نس��أل اهلل س��بحانه أن يجعل هذه 
الخط��وة المبارك��ة فاتح��ة خير عل��ى البالد والعب��اد، داعين 
الجمي��ع إلى التوجه إل��ى اهلل عز وجل رافعي��ن أكف الضراعة 
إليه في أفضل الليالي واأليام لديه أن يحفظ بالدنا وقيادتها 
وشعبها الكريم، ويجنبها وجميع بالد المسلمين شر األمراض 
واألس��قام، ويديم عليها األمن واألمان واإليمان، إنه س��ميع 

مجيب«.

محمد المدني

األنصاري: التزام األسرة البحرينية قارب النجاة النحسار الفيروس

 »األعلى للمرأة« يطلق برنامجه 
الرمضاني »البحرين بخير.. بعزمكم«

أعل��ن المجلس األعل��ى للمرأة عن 
برنامجه الرمضاني لهذا العام تحت 
عن��وان »البحرين بخير.. بعزمكم«، 
الهادف إلى استثمار مناسبة الشهر 
الفضيل عبر تقديم وتنظيم ودعم 
عدد م��ن البرامج والنش��اطات في 
س��ياق جهود المجلس المس��تمرة 
لتعزيز مستويات االستقرار األسري 
واالجتماعي ف��ي البحرين، وأهمية 
ال��دور الذي تنهض ب��ه المرأة نحو 
أس��رتها وخدمة وطنه��ا في جميع 
المج��االت وف��ي مختل��ف الظروف، 
وبالتركيز بش��كل خاص على الدور 
المتوقع من األس��رة البحرينية، مع 
استمرار ظروف األزمة الصحية، وما 
يتطلبه ذلك من رفع أقصى درجات 
الح��ذر والمس��ؤولية خ��الل ش��هر 
رمضان المبارك، وبحسب ما تحدده 
اإلج��راءات والضواب��ط االحترازية، 
حيث يمثل التزام األسرة البحرينية 
في هذه الفترة الحرجة في مواجهة 
انتش��ار الفيروس المستجد »قارب 

النجاة« النحساره ودحره.
وقالت األمين العام للمجلس هالة 
األنصاري إن ه��ذا البرنامج المركز 
ستتضمن سلس��لة فعالياته عددًا 
م��ن المح��اور المتمثل��ة ف��ي رفع 
الوعي بضرورة االلتزام باإلرشادات 
في المحيط األسري الحتواء انتشار 
الفيروس، وبالتفاعل مع المبادرات 
اإلنس��انية الت��ي تم��د ي��د العون 
كمبادرة »فاعل خير« التي تش��رف 
على تنفيذها وزارة الداخلية بهدف 

تمكي��ن أصح��اب األي��ادي البيضاء 
المعس��رين  التب��رع لصال��ح  م��ن 
والمتعثري��ن بمبال��غ مالي��ة إث��ر 
أح��كام جنائي��ة وقضائي��ة وإتاحة 
إمكانية التبرع بس��هولة ويسر عبر 
المتاحة  اإللكتروني��ة  التطبيق��ات 
لذل��ك، وال��ذي تحفزه قيم الش��هر 
الفضي��ل الداعية للتكاف��ل وإغاثة 
أصحاب الحاجة، بما يس��هم بشكل 
كبير في لم شمل األسر واستقرارها 
والب��دء من جديد بعي��دًا عن العوز 
أو التعث��ر. كم��ا س��يقدم العدي��د 
م��ن البرامج والمس��جات التوعوية 
والتثقيفي��ة التفاعلي��ة ف��ي إط��ار 

أهدافه.
وأردف��ت قائلة: »إن ه��ذا البرنامج 
المرك��ز بمضمون��ه يأت��ي مواكبًا 
المتواصل��ة  المملك��ة  لجه��ود 
ضم��ن عمليات نموذجه��ا الخاص 

بالتص��دي لجائح��ة كورونا )كوفيد 
19(، حيث نه��ض  المجلس األعلى 
للمرأة وينهض ب��دوره الوطني في 
مجال دعم ه��ذا النموذج من خالل 
متابع��ة وتطوي��ر الخدم��ات التي 
يقدمه��ا المجلس للمرأة البحرينية 
خالل فترة الجائحة، وبشكل مكثف، 
والقانوني��ة  األس��رية  كالخدم��ات 
وغيرها،  واإلرش��ادية  واالقتصادية 
الت��ي يواص��ل المجل��س تقديمها 
كامتداد لحملة »متكاتفين.. ألجل 
س��المة البحري��ن«، الت��ي انطلقت 
منذ البدايات األولى لألزمة الصحية 
المرج��وة  ألهدافه��ا  والمحقق��ة 
ف��ي التخفي��ف ع��ن كاهل األس��رة 
البحرينية بضم��ان وصولها وإزالة 
أي صعوبات أو عقبات لالس��تفادة 
من الحزم التحفيزية الس��خية التي 
أتاحتها الدولة له��ذا الغرض على 

اختالف مجاالتها«.
الرمضاني  البرنام��ج  وس��يتضمن 
العديد من الفعالي��ات التي يجري 
تنفيذه��ا عبر الفض��اء اإللكتروني 
من خ��الل إنت��اج محت��وى توعوي 
متنوع، إضاف��ة إلى لقاءات وندوات 
عبر وسائل التواصل االجتماعي مع 
مختصي��ن وخب��راء ومتحدثين من 
خلفيات مختلفة، وطرح موضوعات 
توعوية أسرية واجتماعية وثقافية 
متنوعة تحظ��ى باهتمام الجمهور 
وتحق��ق أكبر تفاعل ممكن معهم. 
للمرأة  األعلى  المجل��س  ويخصص 
حس��ابه عل��ى إنس��تغرام ف��ي بث 

فيديوهات حواري��ة قصيرة تتناول 
موضوع��ات كالصح��ة واالس��تقرار 
األسري والتعليم واألمن السيبراني 
بأسلوب مبسط مركز ومختصر مع 
شخصيات متعددة، وأخيرًا فعاليات 
افتراضي��ة  ش��بابية  ومس��ابقات 
مبتكرة عبر حس��اب لجنة الش��باب 

بالمجلس.
الخ��اص  النش��اط  ه��ذا  ويأت��ي 
للمجلس في إط��ار الخطة الوطنية 
لنهوض الم��رأة البحرينية الهادفة 
إل��ى ط��رح مب��ادرات لدع��م تقدم 
الم��رأة البحرينية وضم��ان تحقيق 
االستقرار األسري في إطار الترابط 
العائل��ي والمجتمع��ي، ورفع قدرة 
التنافسية  المرأة على المس��اهمة 
ف��ي العملي��ة التنموي��ة القائم��ة 
على أس��س تكافؤ الفرص وإدماج 
احتياجات المرأة فيه��ا، بما يحقق 
لالرتق��اء  متج��ددة  فرص��ًا  له��ا 
حياته��ا  ج��ودة  نح��و  بخياراته��ا 
والتعل��م م��دى الحي��اة. وينفذ كل 
ذلك عبر ش��راكات المجلس األعلى 
للمرأة التي يعت��ز بها ويراعي من 
خاللها ضرورة التعاون والتنس��يق 
ومواءم��ة مبادرات��ه مع م��ا تتواله 
وتنف��ذه العديد م��ن الجهات ذات 
االختصاص في ه��ذا المجال، حيث 
يغذي هذا التع��اون رؤية المجلس 
في أن تكون البحرين مركزًا للخبرة 
النوعي��ة ف��ي مج��ال الت��وازن بين 
الجنس��ين وإدماج احتياجات المرأة 

في مسيرة التنمية الشاملة.

هالة األنصاري

»األطباء«: دعم ولي العهد رئيس الوزراء 
للعاملين بالصفوف األمامية مثال عالمي يحتذى

أكدت جمعي��ة األطباء البحريني��ة على دعم صاحب 
الس��مو الملكي األمير س��لمان بن حم��د آل خليفة 
ولي العه��د رئيس مجلس ال��وزراء  للكوادر الطبية 
والصحية ف��ي الصفوف األمامية، مؤكدة أن األطباء 
في البحرين كأعضاء فاعلي��ن في »فريق البحرين« 
يعاهدون جاللة الملك المفدى وس��مو ولي العهد 
رئيس الوزراء عل��ى مواصلة العمل بتفان وإخالص 
والنه��وض بدورهم الوطن��ي في مواجه��ة جائحة 

كورونا على أكمل وجه.
وأش��ادت رئيس��ة الجمعية غادة القاسم بمضامين 
حديث س��مو ول��ي العهد رئيس ال��وزراء الموقر مع 
الك��وادر الصحي��ة في الصف��وف األمامي��ة، إضافة 
إل��ى زمالئه��م من الجهات المس��اندة العس��كرية 
واألمني��ة والمدني��ة م��ن كل الجه��ات الحكومي��ة 
الذي��ن يواصل��ون اللي��ل بالنه��ار من أج��ل حماية 
المواط��ن والمقي��م من في��روس كورون��ا، وتقدير 
سموه إلخالصهم وتفانيهم في الحفاظ على صحة 

وسالمة المواطنين والمقيمين.
وأكدت القاس��م أن حرص س��مو ولي العهد رئيس 
الوزراء على اإلش��راف شخصيًا على مواجهة البحرين 
مع جائح��ة كورونا وتوفير جميع متطلبات االنتصار 
في هذه المواجه��ة جعلت من النم��وذج البحريني 
لمكافح��ة كورونا مث��ااًل يحتذى عالميًا ح��از انتباه 
واهتم��ام العال��م بم��ا في ذل��ك منظم��ة الصحة 
العالمي��ة، وحافظ القطاع الصحي على تماس��كه، 
كما لم يشعر الس��كان في البحرين بوطأة الجائحة 
الت��ي حلت ثقيل��ة على دول أخ��رى وأدت إلى انهيار 
نظامها الصحي واالجتماعي واالقتصادي واألخالقي 

في بعض األحيان.
وشددت على حرص األطباء على نشر الوعي بضرورة 
مواصل��ة االلت��زام باإلج��راءات االحترازي��ة وخاصة 
مع قدوم ش��هر رمض��ان المبارك، مؤك��دًة أن هذا 
االلتزام يخفف العبء ع��ن األطباء والقطاع الصحي 
ككل، ويس��هم ف��ي تقلي��ل الوفيات وم��ن يدخلون 

المستش��فيات بس��بب كورونا، إضافة إلى المبادرة 
ألخذ اللقاحات.

وعل��ى صعي��د ذي صل��ة جددت القاس��م مناش��دة 
جمعية األطباء منح األطب��اء مكافآت مادية لقاء ما 
يبذلونه من جهود ش��اقة متواصل��ة منذ أكثر من 
عام كامل لوقاي��ة الناس في البحرين من الجائحة، 
وخاص��ة أنه��م وجدوا أنفس��هم اآلن ف��ي مواجهة 
الموج��ة الجدي��دة من ه��ذه الجائحة تح��ت وطأة 
مزيد ومزي��د من ضغط العمل واإلرهاق الجس��دي 

والنفسي.
وأكدت أن النظر ف��ي أحوال الكوادر الوطنية الطبية 
والصحي��ة ف��ي الصف��وف األمامي��ة من منتس��بي 
المستش��فيات الحكومية والمتطوعين سيعزز من 
مقدرتهم على النهوض بالمهام الجسيمة الملقاة 
عل��ى عاتقهم بكل تفاٍن وإخالص، وذلك عن طريق 
صرف مكافأة أو عالوة خطر لهم، أو أي وسيلة أخرى 

تشحذ من عزيمتهم.

 المقهوي: تعيين 
األنصاري ممثاًل للكويت 
بمجلس إدارة »دار القرار«

كش��ف األمين العام المكل��ف لمركز التحكي��م التجاري لدول 
مجل��س التع��اون ل��دول الخليج العربي��ة »دار الق��رار« ناصر 
المقه��وي ع��ن ممث��ل مجل��س إدارة المركز الجدي��د لدولة 
الكويت خلفًا للممثل الس��ابق ب��در البدر، مبين��ًا بأن المركز 
استلم خطابا من غرفة تجارة وصناعة الكويت بتعيين محمد 
األنص��اري عضوًا ف��ي مجل��س إدارة المركز ممث��اًل عن دولة 

الكويت.
وتاب��ع: »يمتلك األنص��اري خبرة عملية واس��عة وهو حاصل 
على كل من درجة الدكتوراه في القانون الدولي والماجس��تير 
في القان��ون الدولي )دبلوم الدراس��ات المعمقة في القانون 
الدولي( من جامعة مونبيليه. وش��غل األنصاري عدة مناصب 
قيادي��ة رفيعة م��ن أهمها: وكيل الوزارة للش��ؤون القانونية 
والعالق��ات الدولية، وكيل الوزارة لش��ؤون العالقات الدولية، 
ال��وزارة المس��اعد لقط��اع تكنولوجي��ا المعلوم��ات  وكي��ل 

واإلحصاء، وكيل الوزارة المساعد لشؤون قصر العدل«.
واستطرد: »إضافة إلى ذلك فإن األنصاري شغل منصب نائب 
رئي��س الهيئ��ة العربية للتحكي��م الدولي في الع��ام 1994، 
رئيس اللجنة الوطنية الدائمة للقانون الدولي اإلنس��اني عام 
2006، واألمين العام للجنة العليا لحقوق اإلنسان عام 2008. 

كما شارك في العديد من الندوات والمؤتمرات الدولية«.
وأوضح المقهوي أن وجود ش��خصية قانونية بهذا المس��توى 
وه��ذه الخبرة ف��ي مجل��س إدارة المركز يعتبر مكس��بًا يعتز 
فيه المركز، مش��يدًا بالفترة التي مثل فيها العضو الس��ابق 
المحامي بدر سعود البدر، متمنيًا له كل التوفيق والسداد في 

مسيرته المهنية والعملية.

»التربية اإلسالمية« توزع ربع 
مليون سجادة ورقية للصالة 

على المساجد والجوامع

أعلن��ت جمعية التربية اإلس��المية ع��ن توزيعها أكث��ر من ربع 
ملي��ون س��جادة ورقي��ة للص��الة عل��ى المس��اج�د والمصليات، 
تس��تخدم لمرة واح��دة، وذلك حفاظًا على صحة رواد المس��اجد 
خالل الش��هر الكريم، بدعم من ش��ركاء الخي��ر، وذلك مع إصدار 
التوجيه الملكي الس��امي لجاللة الملك المفدى حمد بن عيسى 
آل خليفة بإعادة فتح الجوامع لصالتي الجمعة والتراويح حس��ب 

االشتراطات االحترازية.
وقال مدير إدارة المش��اريع الوطني��ة عادل بوصيبع، إن الجمعية 
ومن��ذ أول ي��وم جائح��ة كورون��ا )كوفي��د19( تعم��ل بجمي��ع 
االش��تراطات االحتزراية ف��ي عملها وتعاملها م��ع المنتفعين، 
وتس��اهم في التص��دي له��ذه الجائحة حس��ب توجيهات فريق 
البحري��ن الوطن��ي بمختلف األش��كال واألس��اليب، وعندما صدر 
التوجي��ه الملكي الس��امي لجالل��ة الملك المف��دى بإعادة فتح 
المساجد والجوامع لصالتي الجمعة تم توزيع ربع مليون سجادة 
ورقية للصالة على المس��اجد والجوامع، ذل��ك حفاظًا على صحة 
المصلين ورواد المس��اجد، ودعمًا لجهود فريق البحرين الوطني 
في التصدي للجائحة. وثمن بوصيبع اللفتة األبوية الكريمة من 
جاللة الملك على التوجيه بفتح الجوامع للجمعة والتراويح، مما 

يؤكد على اهتمام جاللته بإحياء الشعائر اإلسالمية.

 الزايد وجمشير: البرلمان األوروبي أصدر تقييمًا 
مغلوطًا بنظرة أحادية حول حقوق اإلنسان في البحرين

أكدت رئيس لجنة الشؤون التشريعية 
والقانونية بمجلس الشورى المحامية 
دالل الزاي��د، وعض��و لجنة الش��ؤون 
الوطني  الخارجي��ة والدف��اع واألم��ن 
بمجلس الشورى عبدالرحمن جمشير، 
أن م��ا صدر ع��ن البرلم��ان األوروبي 
من إس��اءة ال يمكن تبريرها، وتقييم 
مغل��وط من قب��ل جهة ال يح��ق لها 
ذل��ك، وف��ق نظ��رة أحادي��ة الجانب 
تفتق��ر للمهني��ة، وأبس��ط أبجديات 
وقواع��د العم��ل البرلمان��ي، بش��أن 
أوض��اع حق��وق اإلنس��ان ف��ي الدول 

العربية، ومنها البحرين.
جاء ذلك، بمناس��بة انعقاد الجلس��ة 
الرابعة للبرلمان العربي أمس، والتي 
ت��م تخصيصه��ا لمناقش��ة الحمل��ة 
العربية  الدول  الممنهجة الستهداف 
تحت دعاوى حماية حقوق اإلنس��ان، 
حيث أصدرا بيانًا مش��تركًا أشادا فيه 
بهذا التعاطي الس��ريع مع التطورات 
التي تشهدها الس��احة، وما تواجهه 
األم��ة العربية من تحدي��ات وأطماع 
ش��ؤونها  ف��ي  للتدخ��ل  ومح��اوالت 

الداخلية.
وتضمن القرار الص��ادر عن البرلمان 
األوروبي تدخاًل غير مبرر وغير مسؤول 
في الش��أن الداخلي لل��دول العربية، 
ومنه��ا مملكة البحرين، وتش��كيكًا ال 
يمكن القبول ب��ه فيما يخص الوضع 
الحقوقي بالمملك��ة، ونزاهة القضاء 

البحريني واستقالليته.
وأك��د، أن الق��رار افتقد إل��ى النزاهة 
ول��م  والمصداقي��ة،  والموضوعي��ة 
الحقائ��ق والمعلومات  إل��ى  يس��تند 
الواق��ع  تعك��س  الت��ي  الصحيح��ة 
تعيشه  الذي  والحقوقي  الديمقراطي 
المملك��ة. ب��ل اس��تند إل��ى ادعاءات 

كاذب��ة ومغالط��ات ال تم��ت للواق��ع 
بصل��ة، دون التواص��ل م��ع الهيئ��ة 
المختص��ة،  والجه��ات  البرلماني��ة، 

للتأكد من صحة تلك المزاعم.
ورأيا أن قرار البرلمان األوروبي يعتبر 
تدخاًل س��افرًا في الش��ؤون الداخلية 
للبحرين، وتعمد في تزييف الحقائق، 
وخرق��ًا  عدائي��ة  ممارس��ة  ويمث��ل 
للمعاه��دات واالتفاقي��ات الدولي��ة، 
والتفاف��ًا عل��ى األع��راف البرلمانية. 
حيث أغفل الق��رار الجوانب المتقدمة 
في سجل حقوق اإلنسان في المملكة، 
والمحط��ات الكثيرة التي أثبتت فيها 

ريادتها وانفتاحها.
وأوضح��ا، إن احترام حقوق اإلنس��ان 
والمدني��ة  السياس��ية  وحريات��ه 
واالقتصادية والثقافية واالجتماعية، 
وصون كرامته يش��كل ركيزة أساسية 
في ترس��يخ دولة القان��ون والعدالة 
جمي��ع  بي��ن  الس��لمي  والتعاي��ش 
مكون��ات المجتم��ع البحريني في ظل 
النهج اإلصالحي والحضاري والتنموي 
لصاح��ب الجالل��ة المل��ك حم��د بن 

عيسى آل خليفة عاهل البالد المفدى.
بحق��وق  البحري��ن  »تهت��م  وق��اال: 
اإلنس��ان باعتبارها ركنًا وطنيًا ثابتًا، 
وتكفل عبر تشريعاتها جميع الحقوق 
والحريات العامة، سياس��ية ومدنية، 
تحت ظل التوجيهات السامية لعاهل 
البالد. إن العدالة والمساواة والكرامة 
اإلنسانية هي كالهواء الذي ينبغي أن 
يتوفر لجميع بني البش��ر دون تمييز، 
وه��و ما نعتبره ثقاف��ة ونمطًا دائمًا 

للحياة في المملكة«.
حقق��ت  البحري��ن  أن  إل��ى  وأش��ارا، 
نجاح��ًا ملموس��ًا ف��ي مجال ترس��يخ 
حق��وق اإلنس��ان وتعزي��ز المنظومة 
والممارس��ة الحقوقية بفضل العمل 
الجاد الذي تضاعف بفضل المش��روع 
اإلصالح��ي المنطل��ق قب��ل 20 عامًا. 
وللبحرين بصم��ات واضحة في مجال 
حق��وق اإلنس��ان، منه��ا إدراج حقوق 
اإلنس��ان والمواطن��ة ف��ي المناه��ج 
الدراس��ية، بما يعزز وينمي من هذه 

الثقافة والسلوك للنشء.
وحرص��ت البحرين على ترس��يخ قيم 

ومب��ادئ التس��امح الدين��ي والوحدة 
الوطني��ة والتعاي��ش الس��لمي بي��ن 
جميع األدي��ان والطوائف وبين جميع 
أط��راف المجتمع، ع��ن طريق مختلف 
الوس��ائل اإلعالمية والمنابر الدينية، 
وعن طريق تنفيذ عدد من المبادرات 
والبرامج التعليمية والتوعوية لتعزيز 
قي��م التعددي��ة وتق��ارب الثقاف��ات 
تجري��م  جان��ب  إل��ى  والحض��ارات 
التحريض عل��ى الكراهية والطائفية 
أنواعه.  بمختل��ف  واإلره��اب  والعنف 
ودعم قيم الس��الم والمحبة والتأخي 
بي��ن األمم وه��ي قيم ترس��خت عبر 
السنين في هذا المجتمع العريق الذي 

تميز بالطيبة واألصالة والتآخي.
ودعمًا للبيئ��ة الحقوقية الالئقة، تم 
ترس��يخ دولة المؤسس��ات والقانون 
وف��ق ثوابت وطنية تجس��يدًا لما ورد 
ف��ي ميث��اق العمل الوطني ودس��تور 
مملك��ة البحري��ن، فضاًل ع��ن القيم 
البحريني��ة األصيل��ة المتمثل��ة ف��ي 

التسامح والتعايش وقبول اآلخر.
وأضاف��ا، أن للبحري��ن بصمة واضحة 
ف��ي ش��أن التعام��ل م��ع ذوي الجنح 
والجناي��ات بإقرار قان��ون »العقوبات 
والحماي��ة  البديل��ة«،  والتدابي��ر 
الخاص��ة لألطفال وترس��يخ حقوقهم 
م��ن خالل قانون العدال��ة اإلصالحية 
لألطف��ال ورعايته��م وحمايتهم من 
س��وء المعاملة، وبما يراع��ي أولوية 
المصلح��ة الفضلى للطف��ل، وحماية 
م��ن  االس��تغالل،  م��ن  األش��خاص 
خالل إق��رار قان��ون مكافح��ة االتجار 
باألش��خاص، وقان��ون الحماي��ة من 
العن��ف األس��ري، والعم��ل على نظام 
الس��جون المفتوحة، كنظ��ام متقدم 

يعزز من حقوق السجناء.

دالل الزايدعبدالرحمن جمشير
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»بلدية الجنوبية«: إزالة 700 طن 
أثاث مستعمل خالل 9 شهور

أعلنت بلدي��ة المنطقة الجنوبية بالتعاون م��ع المجلس البلدي 
وش��ركة أورباس��ير للنظافة، عن إزالة نح��و 700 طن من األثاث 
المس��تعمل بم��ا يع��ادل 253 ش��حنة، ضم��ن مب��ادرة »اتصل 
ألثاث��ك«، م��ن خالل زيارة ما يق��ارب 250 منزاًل من��ذ بدء تنفيذ 
المبادرة في يونيو 2020 وحتى 31 مارس 2021، خالل 9 ش��هور 
م��ن إطالقه��ا، حيث ت��م تفكيك ونق��ل األثاث المس��تعمل عبر 
الشاحنة المخصصة للخدمة بوجود العمال المخصصين لذلك مع 
توفير كافة اإلجراءات االحترازية الوقائية من كمامات وقفازات، 
وذلك من منطلق الحرص على الحد من انتشار المظاهر السلبية 

التي تشوه المنظر العام.  
 وتهدف هذه الخدمة التي تم إطالقها في ش��هر يونيو الماضي 
إلى الحد من رمي األثاث المس��تخدم في األماكن المفتوحة وفي 
الش��وارع وبالقرب من حاويات القمامة، حيث يصعب على شركة 
النظاف��ة نقلها بالكابس��ات المخصصة للتخلص م��ن القمامة 
والمخلف��ات البس��يطة، مما يؤدي إلى تش��ويه الطابع الحضاري 
والعمران��ي للمناط��ق، وتت��م االس��تفادة م��ن األث��اث الصالح 
لالس��تعمال في تقديمه للجمعيات الخيرية، في حين تتم إعادة 

تدوير األثاث غير القابل لالستعمال.
وق��د قامت البلدي��ة بتخصيص خط س��اخن لالتص��ال من قبل 
المواطني��ن لطل��ب الخدمة طوال أيام األس��بوع على هاتف رقم: 
)80070000(، حيث إن هذه الخدمة موجهة حاليا لفئات محددة 
مثل كبار الس��ن وذوي الهمم والحاالت الخاصة على مدى يومين 
في األسبوع )األحد والخميس( لتفكيك ونقل األثاث المستخدم«.
وف��ي المرحل��ة الالحق��ة ستش��مل هذه المب��ادرة جمي��ع فئات 
المجتم��ع من المواطنين المقيمين في المنطقة الجنوبية، حيث 
ستتوسع عملية تفكيك ونقل األثاث من يومين في األسبوع إلى 

5 أيام في األسبوع وستشمل دائرتين في كل يوم.
وقد أس��همت هذه المب��ادرة في تقليل س��لوكيات التخلص من 
األث��اث القدي��م في غي��ر المواق��ع المخصصة لذل��ك، كما القت 
استحسان الجمهور ونيل رضاهم حيث توجهوا بالشكر إلى بلدية 
المنطق��ة الجنوبية من خ��الل تقصي مدى رضاه��م بعد توفير 

الخدمة.

»الجوازات«: استقبال 
المراجعين من الثامنة صباحًا 

حتى الخامسة مساًء
أعلنت شؤون الجنسية والجوازات واإلقامة أن أوقات العمل الرسمي بفرعي 
مدين��ة عيس��ى والمح��رق تبدأ م��ن الثامنة صباحًا حتى الخامس��ة مس��اًء، 
الس��تقبال كافة طلبات إدارة التأش��يرات واإلقامة مع اقتصار خدمات إدارة 
الجوازات خالل الفترة المس��ائية على تس��ليم الج��وازات البحرينية بفرعها 

بمدينة عيسى.
ونوه��ت إل��ى أنه بإم��كان الضامن الحض��ور لتثبيت ملص��ق اإلقامة بأحد 
الف��روع دون الحاجة إلى حجز موعد مس��بق عند إنهاء اإلج��راءات إلكترونيًا 
وكذل��ك باإلمكان وضع ملصق اإلقامة في جميع منافذ مملكة البحرين قبل 

مغادرة البالد.
يذكر أن جميع خدمات ش��ؤون الجنسية والجوازات واإلقامة، يمكن إنهاؤها 
إلكتروني��ًا م��ن خالل القن��وات المتاحة، ماعدا خدمة اس��تالم جواز الس��فر 

البحريني وخدمة تثبيت ملصق اإلقامة تتطلب الحضور الشخصي.
وفي ح��ال وجود أي استفس��ار بش��أن الخدم��ات يرجى التواص��ل مع مركز 
االتص��ال على هاتف رق��م 17399764 أو عبر النظام الوطن��ي للمقترحات 

والشكاوي )تواصل(.

 69468 مخالفة عدم
   لبس »الكمامة« في األماكن العامة

بالمحافظ��ات  الش��رطة  مديري��ات  اتخ��ذت 
واإلدارات المعنية بوزارة الداخلية، 8891 إجراًءا 
للحفاظ على معايير التباعد االجتماعي، ورصد 
69468 مخالف��ة عدم لب��س كمامة الوجه في 
األماك��ن العام��ة والمحالت التجاري��ة وتنفيذ 
8139 حمل��ة توعوي��ة، وذل��ك حت��ى 8 أبريل 

الجاري.
وأك��دت مديري��ات الش��رطة واإلدارات األمنية 
المعني��ة بجه��ود تعزي��ز االلت��زام باإلجراءات 
االحترازي��ة للحد من انتش��ار في��روس كورونا، 
أن وعي أف��راد المجتمع وما يمتلكونه من روح 
المسؤولية من أبرز أسباب تجاوز تحدي فيروس 
كورونا خ��الل المرحلة المقبل��ة، باإلضافة إلى 
إدراكهم بدورهم المس��ؤول في دعم العاملين 
في الصفوف األمامية ومساعدتهم على تحقيق 
الخطط الموضوع��ة للتعامل مع هذه الجائحة 
والوص��ول إلى األه��داف المرج��وة حفاظًا على 
سالمتهم وسالمة عائالتهم والمجتمع، وذلك 
ف��ي ظل ارتف��اع ع��دد اإلصابات خ��الل الفترة 

الماضية.
وش��ددت، عل��ى ض��رورة االلت��زام باإلج��راءات 
االحترازي��ة والتدابي��ر الوقائي��ة والتعليم��ات 
الص��ادرة عن الفريق الوطن��ي الطبي للتصدي 
لفيروس كورونا، عبر البقاء في المنازل والخروج 
لقضاء الحاج��ات الضرورية، مع االلتزام بارتداء 
كمامة الوجه وتطبي��ق التباعد االجتماعي في 
األماكن العامة واس��تمرار اقتص��ار التجمعات 
عل��ى األس��رة الواحدة ف��ي المن��زل والمحيط 
االجتماع��ي ف��ي النط��اق المعت��اد والمحدود 
وتجنب المخالطة كونها من أهم األس��باب في 

انتشار الفيروس وزيادة عدد الحاالت القائمة.
وقام��ت اإلدارة العامة للدف��اع المدني حتى 8 
أبريل الجاري بتنفي��ذ 237696 عملية تطهير 
وتعقيم مختلفة للمباني والمنشآت الحكومية 

والشوارع والطرقات وغيرها، كما أنها مستمرة 
ف��ي عق��د ال��دورات التدريبي��ة ح��ول الط��رق 
الصحيح��ة لتنفيذ عملي��ات التطهير والتعقيم 
االحت��رازي في المبان��ي والمنش��آت الحكومية 

وأماكن العمل.
وبلغ عدد من ش��ارك في ال��دورات التي نظمها 
الدفاع المدني 1180 ش��خصًا من المؤسسات 
والشركات الخاصة، و 1051 شخصًا من مختلف 
الجهات الحكومية، فيم��ا بلغ عدد المتطوعين 
منذ شهر مارس العام الماضي 6062 متطوعًا، 
واإلش��راف على 1647 عملي��ة تطهير وتعقيم 
شارك فيها المتطوعون، كما تم تدريب 1230 

ش��خصًا م��ن الك��وادر والمتطوعي��ن لتعقيم 
المساجد، وتنفيذ 107 عمليات تطهير وتعقيم 

بالتعاون مع شركات التنظيف.
كما باش��ر مرك��ز اإلس��عاف الوطن��ي منذ بدء 
الجائحة 8804 بالغات خاصة بفيروس كورونا، 
ق��ام م��ن خالله��ا باالس��تجابة لجمي��ع ه��ذه 
البالغات ع��ن طريق فري��ق متخصص ومؤهل 
وال��ذي قام باتخ��اذ اإلج��راءات الالزم��ة ونقل 
المصابي��ن بالفي��روس لألماك��ن المخصصة، 
باإلضاف��ة إلى قي��ام إدارة النقل بال��وزارة منذ 
بداي��ة الجائحة إل��ى اآلن بتحريك 29478 آلية 

شملت نقل 86757 حالة.

 »المرور«: تغيير أوقات 
منع خروج الشاحنات خالل رمضان

أعلنت اإلدارة العامة للمرور عن أوقات الذروة لمنع خروج الشاحنات ابتداًء 
من ش��هر رمضان المبارك حيث يمنع س��ير سيارات النقل الثقيل والقاطرة 
والمقطورة التي يزي��د وزنها عن 3000 كيلوجرام والمركبات اإلنش��ائية 
والزراعي��ة، ومركب��ات االس��تعمال الخاص الت��ي يزيد وزنه��ا عن 3000 
كيلوج��رام وذل��ك خالل الفترة من الس��اعة ال���6:30 صباحًا إلى الس��اعة 
ال�8:00 صباحًا ومن الس��اعة ال�2:00 مس��اًء إلى الس��اعة ال�3:00 مس��اًء، 
وذلك ضمن س��عيها المستمر في ضمان انسيابية الحركة المرورية ورفع 

معدالت السالمة.
ويش��مل القرار كافة الطرق باستثناء شارع الشيخ جابر األحمد الصباح من 
إشارة منطقة سترة الصناعية إلى كوبري ألبا في االتجاهين، وشارع الملك 
حم��د من كوبري ألبا إلى درة البحرين، وش��ارع الحوض الجاف من إش��ارة 
جس��ر الشيخ خليفة بن سلمان إلى شركة أسري، ومنطقة ميناء خليفة بن 
سلمان. ودعت اإلدارة العامة للمرور جميع الشركات والمؤسسات والسواق 

 لعشرة أيام.. متجر »ُصنع إلى ضرورة االلتزام باألوقات الجديدة والتعاون مع رجال المرور.
في البحرين« يعرض في مركز 

الجسرة للحرف

أطلق��ت هيئ��ة البحرين للثقاف��ة واآلثار »صنع ف��ي البحرين« 
ف��ي يوم الس��ياحة العالمي في س��بتمبر الماضي بهدف دعم 
الحرفيين البحرينيين وتكريس المنتج البحريني اإلبداعي رمزًا 
للهوّي��ة المحلّية، كما تطوي��ره والعمل عل��ى تحفيز الحرفّي 

البحريني وترويج أعماله.
وضمن هذه اإلس��تراتيجّية، يعرض متجر »صنع في البحرين« 
في مركز الجس��رة لفترة عش��رة أيام فقط، ابت��داًء من اليوم 
األح��د، مجموعة فريدة من المنحوتات بعنوان »أوان األواني« 
للفناَنين البحرينيين وهاب تقي وطيبة الفرج اللذين حّوال قطع 
أخشاب الش��جر البحريني إلى منتجات فنّية يمكن استخدامها 

أطباقًا لتقديم الطعام.
إن الخش��ب المستخدم يعود للش��جر البحريني من لوز وصّبار 
هندي وصب��ار حامض وجنقلي وني��م، أراد الفنان��ان تحويلها 
من أغصان أو أش��جار متروك��ة إلى أعمال فنّي��ة من الممكن 
اس��تخدامها بصورة فّعالة، كما تعمد تقي والفرج عدم قطع 
أي ش��جرة، بل اس��تخدام ما تّم جمعه من أخش��اب مقطوعة، 

بطريقة إبداعية.
 ووضع الفنانان أسفل األعمال الفنّية نوع الشجرة المستعملة 
في العمل لكي يحتفظ الجمهور بقطعة من البيئة البحرينية.
ُيذك��ر أن متجر »صنع ف��ي البحرين« يفتح أبواب��ه يوميًا بين 
التاس��عة صباح��ًا والواحدة ظه��رًا، وبين الرابعة والس��ابعة 
مساًء، ويعرض أعمال الفناَنين تقي والفرج بأسعار معقولة.

البنوك اإلسالمية تتمتع بمالءات مرتفعة تمكنها من دعم التمويالت

 عدنان يوسف: نتوقع أداًء 
قويًا القتصاد البحرين في 2021

توقع الرئيس التنفيذي لمؤسس��ة 
»لمرير االستشارية« عدنان يوسف، 
المؤش��رات  معظ��م  تتعاف��ى  أن 
االقتصادي��ة للبحرين خ��الل العام 
التدريج��ي  الخ��روج  م��ع  الج��اري، 
لالقتصاد العالمي من دائرة صدمة 
جائح��ة كورونا )كوفي��د 19(، حيث 
اتخ��ذت معظ��م دول العالم تدابير 
مكنتها م��ن تجاوز اآلثار الس��لبية 
التي ترتبت على اقتصاداتها بسبب 
الجائح��ة، وخلق��ت بدائ��ل مالئمة 
للنمط التقليدي الذي كان س��ائدًا 

في إدارة األعمال قبل كورونا.
وقال إن »قطاع المصارف اإلسالمية 
في البحرين، استطاع أن يسجل نموًا 
في نتائجه��ا المالية بمعدل %5.5 
ف��ي الرب��ع الرابع م��ن 2020، ومن 
المتوقع أن يتحسن أداء هذا القطاع 
خ��الل العام الج��اري، مع اس��تمرار 
تحسن المؤش��رات االقتصادية في 
الدولة، بسبب التحسن الكبير الذي 
طرأ على س��عر النفط الذي كان قد 
سجل أدنى مس��توياته منذ 2002، 

خالل عام 2020«.
ووفق األرقام الص��ادرة عن منظمة 
»أوبك«،  للنف��ط  المص��ّدرة  الدول 
فإن س��عر س��لة الخامات، قد سجل 
ارتفاعًا خ��الل الربع األول من العام 
الجاري إلى نح��و 60 دوالرًا للبرميل، 
أي بزيادة قدرها 16 دوالرًا وبنس��بة 
36.4% مقارن��ة م��ع الربع ذاته من 

عام الماضي.

وأضاف أن البنوك البحرينية بش��كل 
عام، س��جلت مؤش��رات جيدة على 
الرغ��م م��ن إمهاله��ا المقترضين 
فت��رات لس��داد أقس��اط الق��روض 
وإرجاء احتسابها واحتساب الفوائد 
عليه��ا، تمش��يًا م��ع النه��ج ال��ذي 
اتخذت��ه الدولة لدع��م المواطنين 
الخاص  القط��اع  ودعم مؤسس��ات 
التي تأثرت بتراجع األعمال بس��بب 
ان��دالع أزمة كورون��ا، ولكن البنوك 
اإلسالمية في البحرين تتمتع بشكل 
عام، بمالءات رؤوس أموال مرتفعة 
جدًا، وهو ما سوف يساعدها لتلبية 

أي طلبات جديدة في التمويل.
وق��ال »من الخطأ الش��ائع أن ينظر 
األرب��اح  صاف��ي  إل��ى  المراقب��ون 
المص��ارف،  أداء  لقي��اس  كمؤش��ر 
والصحيح أن تقاس هذه المؤشرات 
باألرباح أو اإليرادات التشغيلية التي 
حققته��ا ه��ذه البنوك، فم��ا دامت 
مرتفع��ة،  التش��غيلية  اإلي��رادات 
فإن أداءها يعتب��ر إيجابيًا، وهذا ما 
البنوك اإلسالمية  حدث لمؤش��رات 

في 2020، كما أن مس��توى الديون 
المتعثرة لدى البنوك اإلسالمية في 
البحري��ن في 2020، ل��م يتعَد %5، 
وهو معدل ال يش��كل خطورة كبيرة 

في أداء مؤشرات هذه البنوك«.
وأض��اف، »أن��ه ف��ي الواق��ع، كانت 
مش��كلة تعث��ر االقتص��اد العالمي 
قائم��ة ف��ي 2020، حت��ى ول��و لم 
تكن جائحة كورون��ا قد طرأت على 
العال��م، فالجائحة لم تكن الس��بب 
االقتص��اد  أداء  لتراج��ع  الرئي��س 
العالم��ي العام الماض��ي، بل كان 
جزءًا من مش��كلة مالية واقتصادية 
كان العال��م مقباًل ع��ى مواجهتها، 
لعدد من األس��باب منها ما يتعلق 
بالسياس��ات االقتصادي��ة للواليات 
قيمة  وتراجع  األمريكي��ة،  المتحدة 
السندات األمريكية، وانخفاض ثقة 
الشركات األلمانية، وهبوط اإلنتاج 
وأمري��كا،  الصي��ن  ف��ي  الصناع��ي 
لبريطانيا  االقتصادي  األداء  وتراجع 
والمجموعة األوروبية، وإشهار دول 

مثل األرجنتين إفالسها«.

عدنان يوسف



6 عوائل بمنزل آيل للسقوط.. 
 وأحلم بشقة 

إسكان منذ 20 عامًا
طالب المواطن »م.م« وزارة اإلس��كان بالنظر في طلبه 
اإلس��كاني بعين الرحمة واإلنس��انية، حيث يقيم بمنزل 

والده، مبينًا أن طلبه اإلسكاني مقدم منذ 2001. 
وقال: »أس��كن في من��زل والدي حيث يقطن��ه حوالي 6 
عوائ��ل  يتجاوز عددها 19 ف��ردًا، في بيت واحد والمنزل 
آيل للس��قوط وأصبح منزل ورثة وأنا في حيرة من أمري، 

حيث مر على طلبي 20 عامًا وأنا في قائمة االنتظار«.
ويضي��ف: »كان حلم��ي في مش��روع الرمل��ي، ولكن مع 
األسف لم يشملنا التوزيع ولم ينفذ التوصية وال أستطيع 
أن أس��كن في ش��قة إيج��ار نظرًا إل��ى ضي��ق ذات اليد، 
وخصوص��ًا أن الراتب ال يغطي اإليجار«. ويقول: »حاولت 
مع الوزارة ش��راء منزل ولكن شروطهم ال تساعدني على 
الشراء، ودائمًا يقولون لي: طلبك قائم.. فإلى متى؟؟«.

ويواص��ل: »تم توزي��ع بيوت الرملي مؤخ��رًا، حيث كنت 
أحلم بش��قة في المش��روع ولم أوفق في الحصول عليه. 
أبنائي أصبحوا كبارًا والمكان أصبح ضيقًا ومازلت أنتظر 
والوضع أصبح غير آمن وخاصة في زمن كورونا«، مناشدًا 
الجه��ات المعني��ة النظر إلى مش��كلتي بعي��ن الرحمة 

واإلنسانية.

أبحث عن جواز سفر لمولودتي
أوج��ه ندائي إلى المس��ؤولين المعنيين، إلى ش��ؤون الجنس��ية 
والجوازات واإلقامة، فلقد رزقت بمولودة في أواخر شهر ديسمبر 
2019، وتقدم��ت بطلب إص��دار جواز عادي، وت��م منحي بطاقة 

المراجعة الصفراء بتاريخ 2019/12/30.
ومع دخول جائحة كورونا وتغيير أوقات الدوام الرسمي في اإلدارة 
تواصلت متابعاتي لموضوع الجواز عن طريق خدمة تواصل في 
موقع الجوازات وعن طريق االتصال المباش��ر، ولكن دون جدوى، 

حيث إن الرد كان: تحت اإلجراء.
كلي أمل في المسؤولين المعنيين في اإلدارة، مراجعة الموضوع 
س��الف الذكر نظرًا إلى طول فترة االنتظار وأهميته كون الطلب 

مر عليه أكثر من عام.

 أبحث عن عمل 
منذ أكثر من عامين

أنا مواطن بحريني أبلغ من العمر 26 عامًا خريج جامعة البحرين 
منذ أكثر من س��نتين بدرجة بكالوريوس في اإلعالم، تدربت في 
إحدى وزارات الدولة لمدة 3 أش��هر، مع العل��م أنني كنت ملتزمًا 
بجميع واجباتي التي أسندت إلي من قبل المسؤولين حتى أنهيت 
فت��رة التدريب والجميع يش��هد لي بجدي وإخالص��ي في العمل، 
باإلضافة إلى ذهابي للتدريب في إحدى القنوات اإلقليمية، ونلت 

حينها شهادة معتمدة.
 ومن��ذ ذلك الوق��ت وأنا أبحث عن عمل ألس��تطيع االعتماد على 
نفس��ي وبناء حياتي الخاصة والمش��اركة في دفع عجلة التنمية 
لمملكة البحرين ولكن لم أجد طريقًا إلى ذلك، حيث أصبحت منذ 
عامين وأكثر عالة على أس��رتي التي ال معيل لها غير والدي، مع 
العل��م أني كنت أحد المتطوعين ف��ي الفريق البحريني المخلص 

لمواجهة فيروس كورونا لما يزيد عن 5 أشهر.

 خريجة منذ 17 سنة تناشد 
ذوي األيادي البيضاء لتوظيفها

ناش��دت خريجة جامعية منذ 16 عامًا تحمل تخصص بكالوريوس في الدراسات 
اإلسالمية أصحاب األيادي البيضاء والحكومة الرشيدة لتوظيفها.

وقال��ت ف��ي رس��التها: »أن��ا خريجة جامع��ة البحري��ن س��نة 2005 بتخصص 
بكالوري��وس التربية في الدراس��ات اإلس��المية، ومن ضمن األس��ماء المكرمة 
على يد المغفور له صاحب الس��مو الملكي األمير خليفة بن س��لمان آل خليفة 
وأن��ا فخورة بذلك، ومن ضم��ن قائمة ولي العهد رئيس ال��وزراء قائمة 1919 
وإلى اآلن منذ س��بعة عش��ر عامًا لم يتم توظيفي في مجال التدريس. لست أنا 
فحس��ب بل هناك آالف من طوابير الخريجين الذين ينتظرون دورهم على قارعة 

الطريق«.
وأضاف��ت: »أعاني من ظروف صعب��ة ال يعلمها إال ه��و، وال يمكنني طرحها إال 
بالتواصل معي. أمر مؤسف أن تقوم وزارة التربية بتوظيف األجنبي أو الخريجين 
الجدد في جميع التخصصات. ونحن القدامى لم نحظ بذلك، هل نحن مقصرون 
وغير مؤهلين؟ أو شهاداتنا مزورة؟ أو أننا ال يمكننا أداء عملنا بكل جدارة؟ أم أن 
جامعتن��ا غير معترف بها؟«. وأضافت: »نحن نمتلك ش��هادة تربوية من أعلى 

الش��هادات ومتدربون ومؤهلون للقيام بأي وظيف��ة في مجال تخصصنا. لماذا 
ال يتم توظيفنا في إحدى وزارات الدولة؟ فال يش��ترط لإلنسان أن يعمل بنفس 
التخصص الجامعي. أنا ومن معي تم تدريبنا بحس��ب الدورات المطروحة علينا 
من وزارة العمل  في ش��ركة بتلكو لالتصاالت السلكية والالسلكية. وقد حظينا 
بوافر التقدير من جميع الموظفين والمس��ؤولين ومنهم األستاذ أحمد بردولي 
واألس��تاذ س��مير جداح. وكان لنا األمل من ذلك المجه��ود أن يتم توظيفنا في 

هذه الشركة لكنه باء بالخيبة ولم تسمح وزارة العمل بتمديد العقد«.
 واختتمت رس��التها بقوله: »المحزن والمؤسف أن ننتظر يومًا بعد يوم وساعة 
بعد س��اعة من يم��د يد العون إلينا وال نجد من يخفف ه��ذا العبء عنا. الهدف 
من رسالتي أن تصل إلى األيادي البيضاء إلى سيدي صاحب الجاللة والدي الملك 
حمد بن عيس��ى آل خليفة عاهل البالد المفدى، وصاحب الس��مو الملكي األمير 
سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء، وإلى سمو الشيخ  ناصر بن 
حمد آل خليفة، وإلى أمي الحنون العطوف س��مو الش��يخة س��بيكة بنت إبراهيم 

آل خليفة.

خريجة عاطلة تناشد المعنيين التدخل لتوظيفها
ناشدت خريجة عاطلة المسؤولين وكل من يعنيه 
األمر في قضية توظيفها، مش��يرة إلى أنها ظلت 

عاطلة قرابة عام ونصف.
وقال��ت الخريجة ف��ي خطابها: »باختصار ش��ديد: 
ُمتخرِّجة متفوق��ة لكنني عاطلة منذ 14 عامًا. لَك 
ر ذل��ك! إنه ألمر ُمحزن فعاًل. ما ُيس��عد  أن تتصوَّ
القلب وال��روح هو أن هناك َمْن يق��ف إلى جانبك، 
ومن أولئك صحيفة الوطن، التي تكّرمت مشكورة 
بنشر قضيتي في 11 أغسطس 2020 تحت عنوان: 
»خريج��ة تكنولوجيا تعلي��م بال وظيف��ة«، يبقى 

بًا هنا، حين تس��تحضر كل الس��نوات  الح��زن ُمركَّ
التي عاش��تها ُمجدة صابرة عل��ى طلب العلم بال 
َكَلٍل وال ملل، ثم تلقى ما لقيته من عدم حصولها 

على ثمرة ذلك الجهد والتعب!«.
وأضافت: »لن أكّرر ما ذكرته في رسالتي السابقة 
م��ن أنني إح��دى ُمخرج��ات جامع��ة البحرين عام 
2006، وكرمن��ي وزير التربي��ة والتعليم الدكتور 
ماجد النعيم��ي لتميزي وإنني دأب��ت على تقديم 
أوراق��ي لوظيف��ة في س��لك التدريس ل��دى وزارة 
التربية والتعليم واجتيازي كل االختبارات المقررة 

طيلة عقد ونصف تقريبًا، لكن ما يجدر التذكير به 
هو أن تخصصي هو ف��ي صميم احتياجات الوزارة 
خالل هذه الفترة، بعد االعتماد ش��به الكلي على 
نظ��ام التعلُّم عن ُبعد مع هيمن��ة جائحة كورونا 
على حياتنا، واالس��تفادة م��ن الكفاءات البحرينية 

الشابة ذات الطموح«.
وختم��ت خطابها بالق��ول: »أملي ه��ذه المرة أن 
أحظى بأكثر من أن يتص��ل أحد من وزارة التربية 
والتعليم ليأخذ البيانات، ثم ُيتَرك موضوعي نصف 

عام آخر وتمضي السنين واألمنيات بال جدوى«.

مواطن تراكمت ديونه يلتمس حل مشكلته
توجه مواط��ن بخطابه إلى صاح��ب الجاللة الملك 
حمد بن عيس��ى آل خليف��ة عاهل الب��الد المفدى، 
وإلى صاحب الس��مو الملكي األمير سلمان بن حمد 
آل خليفة، وإلى سمو الشيخ ناصر بن حمد، ملتمسًا 

النظر في حل مشكلة ديونه المتراكمة.
وقال: »أن��ا مواطن بحريني مت��زوج ولدي 3 أطفال 

كن��ت أعمل ف��ي البحرين وبس��بب تراك��م الديون 
ذهب��ت إلى دول��ه اإلم��ارات للعمل ولك��ن لم أجد 
وظيفة ورجعت إلى البحرين وبس��بب أزمة فيروس 
كورونا ل��م أجد وظيفة وال يوجد لدي س��كن خاص 
ومقيم في ش��قة مع أختي وأن��ا وزوجتي و3 أطفال 
في غرفة واحدة وصغيرة وال يوجد لدينا حتى سيارة 

لتلبية االحتياجات«.  وأض��اف: »ال يوجد لدينا دخل 
س��وى الغالء واإلس��كان ويوجد لدين��ا قضية مالية 
أن��ا وزوجت��ي وندفع قس��طًا ش��هريًا وال يتبقى من 
المدخول سوى القليل. لدي جميع الثبوتيات وأتمنى 
منك��م النظ��ر في مش��كلتي.  حفظك��م اهلل ودمتم 

جاللتكم في رعايه المولى سالمين«. 

إعداد: حسن الستـري
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 بال عمل وكثيرًا 
ما أنام بال طعام

عاط��ل ع��ن العمل وأن��ام أحيانًا ب��ال طعام حي��ث ال أملك المال 
لش��رائه، وقم��ت بمراجع��ة وزارة العمل والتنمي��ة االجتماعية 

وأجريت مقابالت ولكن دون جدوى.
والدته��ا  م��ع  واح��دة  غرف��ة  ف��ي  يس��كنان  وابن��ي  زوجت��ي 
عل��ى  بالتال��ي  أث��ر  مم��ا  صغي��رة،  ش��قة  ف��ي  المريض��ة 
إل��ي. ماس��ة  بحاج��ة  وه��و  عن��ه  بعي��دًا  أك��ون  حي��ث   ابن��ي 

 وقد كنت أس��كن مع والدتي المريضة بالسكري في شقة أخيها 
لك��ي أعتني بها، ولكن توفيت قبل عدة أش��هر بفيروس كورونا، 
واآلن خالي يريد الش��قة وأعطاني مهلة أسبوعين لكي أخرج، وال 
أعلم ما هو مصيري. وقبل 6 س��نوات كنت أدير مش��روعي ولكن 
خس��رته وتراكمت علي الديون البنكية وال أستطيع دفعها حتى 
اآلن وحس��ابي البنك��ي مقفل وال أس��تطيع تس��لم ع��الوة الغالء 
والس��كن وقد ضاقت بي الطرق وس��دت بوجه��ي جميع المنافذ. 

وأناشد المسؤولين النظر في طلبي هذا.

طلب استثناء لصرف المستحقات التقاعدية
أنا مواط��ن متزوج وعاطل عن العمل لمدة أكثر من أربع س��نوات وليس لدي 
أي مدخ��ول وليس لدي قوت يومي وق��د تقدمت بطلب للتأمينات االجتماعية 
من أجل  صرف مس��تحقاتي من مدخرات التقاعد، إال أنه تم رفض طلبي حيث 
أن القانون ينص على خمس س��نوات تعطل، وبن��اء عليه المتبقي من المدة 
أشهر معدودة، حيث إني تجاوزت األربع سنوات ونصف، لذلك أطلب استثنائي 

م��ن المدة القليلة المتبقية، فأنا معيل ألس��رة وليس ل��دي مدخول علمًا أن 
حس��اباتي البنكي��ة محجوز عليها بس��بب الديون، ومن غير المعقول أتس��ول 
م��ن الناس في ظل الظ��روف التي أعاني من خاللها قس��وة الحياة، وكلي أمل 
باستجابة مس��ؤولي التأمينات االجتماعية في صرف مستحقاتي، من أجل أن 

أتمكن بالعيش وتسديد الديون وفتح مشروع أقتات منه.

لماذا أمنع من الوحدة السكنية؟
تب��دأ معاناتنا منذ عام 1990عندما تقدمت بطلب 
قطعة أرض من وزارة اإلس��كان وظل الطلب قائمًا 
لغاي��ة عام 2002 وخالل تل��ك الفترة اقترحت على 
وزارة اإلس��كان خمس قط��ع أراض غير مملوكة في 
مواق��ع مختلف��ة، ولكن ال��وزارة بعد مضي ش��هر 
ونص��ف على كل اقتراح تخبرن��ي بأن قطعة األرض 

مملوكة بالرغم أنها لم تكن كذلك سابقًا.
وف��ي ع��ام 2002 تم تخيي��ري بين ق��رض ووحدة 
س��كنية، فوق��ع اختي��اري عل��ى قرض، وت��م منحي 
25000 دينار، ثم تم رفع سقف المبلغ إلى 33500، 
لكنني لم أتمكن من االس��تفادة منه بسبب ارتفاع 
أس��عار الش��راء بش��كل كبير جدًا، وبقي المبلغ لدى 
الوزارة لغاية 2010، حيث تم س��حبه الحقًا من قبل 

الوزارة. 
في العام 2012 تقدمت بطلب وحدة س��كنية بداًل 

من ذل��ك، وبقي��ت أراج��ع وزارة اإلس��كان من أجل 
تحوي��ل طلبي إلى وحدة س��كنية، غي��ر أن موظفي 
الوزارة يصرون على تحويله إلى طلب شقة سكنية، 
ولكنن��ي رفضت ذل��ك وأصررت عل��ى تحويل طلبي 
إلى وحدة س��كنية لصعوبة عيش أس��رة كاملة في 
ش��قة علمًا بأني لم أس��تفد من عالوة الس��كن إال 
عدة أشهر فقط طوال الثالثين سنة، غير أن زوجتي 
تلقت بضغط من بعض موظفي وزارة اإلس��كان و 
أجب��رت بالتوقيع على طلب ش��قة دون علمي ودون 

موافقتي.
 وق��د تم منحي ش��قة ف��ي عام 2015 ف��ي منطقة 
س��لماباد غير أنني رفضت ذلك وأصررت على طلب 
وحدة س��كنية، غير أن وزارة اإلسكان أغلقت حسابي 

نهائيًا. 
ما زالت مشكلتي قائمة حتى هذا اليوم. وإنني عاجز 

كل العجز عن حل هذه المعاناة القاهرة ألس��رتي. 
وإنني ال أملك دارًا ألس��كن فيها أن��ا وعائلتي، علمًا 
بأنني متقاعد عن العمل وولدي األكبر قد تخرج من 
الجامعة، ونحن ال نزال ننتقل من ش��قة مؤجرة إلى 
شقة مؤجرة أخرى. وليس لي طمع وأمل بعد اهلل إال 
في كرمكم ومساندتكم، وإنني واثق من أن أملي لن 
يخيب بإذن اهلل. إنني أطمح في التش��رف بالحصول 
على رعايتكم الكريم��ة، وألتمس أن تتفضلوا علي 
باإليعاز إل��ى المعنيين بوزارة اإلس��كان بوضع حل 
لمعاناتن��ا. كلي أمل وثقة فيك��م بعد اهلل عزوجل، 
فأنتم ال تألون جهدًا في رس��م البس��مة على وجوه 
مواطنيكم، وهذا ما شهد به القاصي والداني، ولن 
ننسى هذا التفضل والصنيع طوال حياتنا، وسأكون 
أن��ا وعائلتي ممنونين لكم ط��وال أعمارنا، وداعين 
اهلل أن يمدكم بالخير والبركة والصحة وطول العمر.

مريضة سكلر: أمراضي ضريبة حرماني من عالجي
طالب��ت مريضة س��كلر الجهات المعنية ف��ي وزارة الصحة بالتراج��ع عن القرار 
المتعس��ف بشأن توقف الحقنة المسكنة لأللم واس��تبدالها بالحبوب وإرجاعها 

للخطة العالجية السابقة.
وتقول ا»إن قضية فقر الدم المنجلي )الس��كلر( في البحرين هي قضية المغفور 
له صاحب الس��مو رئيس ال��وزراء األمير خليفة بن س��لمان آل خليفة رحمة اهلل 
علي��ه وطيب اهلل ثراه، إنه فقيدن��ا الغالي واألب الذي تبنى ملف أبنائه المرضى 
من هذه الش��ريحة الواس��عة النطاق بمملكتنا الغالية، ومن بعد رحيله األليم 
كلي ثقة ويقين بأن صاحب الس��مو الملكي األمير س��لمان بن حمد آل خليفة، 
ولي العهد رئيس الوزراء لن يقبل المساومة على حقوق المواطنين التي كفلها 
الدس��تور وال س��يما الخدمات التي تتجلى فيها صور اإلنسانية والتي تصب في 
مجال الصحة والعالج«. وأضافت: »شاء القدر بأن أولد وُأبتلى بالمرض الوراثي 
فقر الدم المنجلي )الس��كلر الحاد ، ثالس��يميا(، كما أعان��ي من روماتيزم القلب 
وضعف وتضخم بعضلة القلب وارتجاع بالصمام الميترالي مما يستوجب إجراء 
أكثر من عملية للقلب مؤجلة بس��بب أوضاع كورونا، ولذا كانت توصيات أطباء 
القل��ب تؤكد على ض��رورة تفادي نوبات الس��كلر قدر المس��تطاع ِلما لها من 
تأثير س��لبي قوي على القلب وكفائته التي تتضاءل كل ما زادت نوبات السكلر 
بتدني معدل الدم واألكس��جين بالجسم باإلضافة لمش��اكل العظام المتمثلة 
بتآكل شديد بمنطقة الحوض وفقرات الظهر القطنية والعجزية معًا باإلضافة 
لتضخ��م الكبد«.وتابع��ت: »قوفًا عن��د كل تلك المش��اكل الصحي��ة المعقدة 
ه��ل ُيعقل ب��أن تكون كل تلك األم��راض ضريبة لحرماني م��ن عالجي وإيقاف 
حقنة مس��كن اآللم الت��ي أتعكز عليها لمقاومة األوج��اع الُعضال والتمرد على 

المرض الش��رس ومحاربته  قدر اإلمكان خارج أسوار المستشفى، ما الضير من 
استمراريته ؟ وِلما أتعرض للذل وأنا بمملكة الكرامة وال أريد سوى حقي بالحياة 
الصحي��ة األمن��ة كما هو الحال طيلة الخمس س��نوات األخي��رة منذ 2015 حيث 
قلت مرات تنويمي بالمستش��فى بمعدل 4 مرات تقريبًا بمقابل 11 مرة سنويًا 
س��ابقًا  بفضل اهلل أواًل وبالمرتبة الثانية آلية العالج الفاعلة التي التزمت بها 
وكانت نتائجه��ا مبهرة، لكن ما حدث صباح األربعاء 10 فبراير 2021 بالموعد 
المفاجئ مع لجنة العيادة المتعددة التخصصات لمرضى الس��كلر الذين غيروا 
نمط العالج واس��تبدلوا حقنة مس��كن األلم بالحبوب ال��ذي  خضعت لتجربته 
شهرين ولم أجد الراحة واالستفادة المرجوة منه بتخفيف آالم السكلر المبرحة 
الناجم��ة عن ما آلت له نفس��يتي المتعبة من جراء اعتم��اد تغيير آلية العالج 
فلم أعد قادرة على الس��يطرة عليها كما في الس��ابق حين كنت أتلقى جرعتين 
يوميًا مما يضطرني للتوجه لطوارئ الس��لمانية التي تس��تقبل مريض السكلر 
وتعالجه 10  مرات بالشهر فقط، وكأن األلم مرهون بالزمان والمكان والبد لنا 
من توقيت نوبات الس��كلر وحصرها ألتجاوز عشر مرات شهريًا، ناهيك عن هذا 
كله جائح��ة كورونا وتدني معدل مناعتي وأنني من أكثر الفئات عرضة للخطر 
والفتك بجس��دي المنهك واإلصابة للمرة الثانية بفيروس كورونا والذي نجوت 
منه بإعجاز إلهي«. وختمت: »س��ادتي ويا مؤمل ثقتي ويقيني بكم وبقرارتكم 
السديدة والصائبة وبأنكم لن تردوني خائبة واستحالة أن تخذلوني، واسمحوا 
لي أن أجدد ندائي التماس��ًا ألوامركم العاجلة والمنصفة للجنة المعنية باألمر 
وال شيء سوى هذا المطلب الُملح والذي أنا بأمس الحاجة له، فمصيري ومصير 

وضعي الصحي رهن هذا القرار«.

ولي أمر: اسمحوا ببيع األدوية 
بالمراكز الصحية الحكومية

طالب ولي أمر بالسماح ببيع األدوية بالمراكز الصحية الحكومية.
وقال: »أصيب ابني ذي الس��ت س��نوات بألم في معدته فذهبت 
به للمركز الصحي المجاور لمنزلي الس��اعة الواحدة صباحًا وبعد 
فحصه م��ن قبل الطبيب كتب لي وصفة طبي��ة إال أن الصيدلية 
أخبرتني أن ابني غير مؤمن عليه كوني أعمل في القطاع الخاص 

وبالتالي اليمكن صرف الدواء له«.
وأضاف »أخذت الوصفة الطبية وذهبت لعدد من الصيدليات ولم 
أج��د الدواء المذكور ث��م عدت للطبيب لكتاب��ة دواء بديل وبعد 
الع��ودة للصيدلية اتض��ح أنه نفس ال��دواء إال أن اس��م المنتج 
يختلف ولم أجد ه��ذا الدواء وحاول الصيدل��ي بصيدلية البحرين 
مشكورًا االتصال بالصيدليات األخرى للسؤال عن الدواء إال أنه لم 
يكن متوفرًا علمًا أنها أدوي��ة لمعالجة فيروس األمعاء وتخفيف 
المغص«. ودعا ولي األمر الجهات المعنية بالسماح ببيع األدوية 
ف��ي المراكز الصحية للوافدين خاص��ة األدوية غير المتوفرة في 

المراكز الصحية.
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موكب المومياوات والدبلوماسية الثقافية
من��ذ أي��ام قليلة انش��غل العالم بموكب مهي��ب لنقل المومي��اوات من المتحف 
المصري في ميدان التحرير إلى المتحف القومي للحضارة المصرية في الفسطاط 
حي��ث كانت عاصمة مصر بعد الفتح العربي ف��ي العصر األموي وذلك على متن 
عربات مزينة على الطراز الفرعوني نقش��ت عليها أس��ماء 18 ملكًا و4 ملكات من 

عصور األسر الفرعونية السابعة عشرة إلى العشرين.
 كان انتقال موكب ملوك مصر العظماء بالترتيب حس��ب العمر وبطريقة ثقافية 
حضاري��ة مختلفة في رحلة ممتدة نحو س��بعة كيلومترات وباس��تقبال الرئيس 
عبدالفت��اح السيس��ي وبتحية عس��كرية م��ن 21 طلق��ة وبخلفية ألع��اب نارية 
وبمشاركة نجوم الفن وارتدائهم الزي الفرعوني كل هذا ما هو إال رسائل ناعمة 

قوية إلى العالم بأكمله بأن مصر ستبقى عظيمة متجددة قوية.
الكثير منا اس��تغرب كيف لهذا االحتفاء أن يكون في ظل أزمة كورونا )كوفيد19( 
العصيب��ة وبالتحديد األزم��ة االقتصادية العصيبة ولم يفك��روا بالذكاء الثقافي 
المص��ري وما هو بعد هذا الموكب المبهر وكم من الناس بعد مش��اهدته لهذا 
االحتفاء زاد ولعه وحنينه لمصر وشغفه لزيارتها ولالطالع على حضارتها بزيارة 
مل��وك الموك��ب في المتحف الجديد مم��ا أدى إلى احتمالي��ة أن تكون مصر هي 

الوجهة السياحية األولى بعد انتهاء الجائحة.
والجميل أن جمهورية مصر العربية استخدمت أداة ناعمة مصاحبة على إثر هذا 

االحتفاء حيث قررت وزارة التربية والتعليم المصرية تدريس بعض رموز الكتابة 
الهيروغليفي��ة ابتداء من صف الراب��ع من المرحلة االبتدائية م��ن العام القادم 
ضمن خطة وطنية تهدف إلى زيادة الوعي األثري والسياحي لدى طالب المدارس.

إن قرار تعليم األطف��ال لغة حضارتهم العظيمة لم يأِت عبثًا بل من أجل تعزيز 
الهوي��ة المصري��ة العريق��ة ومن خالل اطالع الط��الب على تاريخه��م، ولتذكير 
العالم بدور المصريين القدامى في صناعة التاريخ من خالل اكتشافهم للكتابة.

عملية نقل المومياوات كانت عملي��ة ذكية جدًا خارجة عن النمط العادي مليئة 
باإلب��داع الدبلوماس��ي الثقاف��ي حيث جعلت العال��م يلتفت إلى تاري��خ إنجازات 
الفراعن��ة م��ن جديد والبحث عن أس��رار التحنيط لديهم والتي ل��م يتم الوصول 
إليه��ا حتى اليوم وتداول موضوع  ش��عر الملكة »تي« وكي��ف أنه مازال محتفظًا 

بجماله حتى بعد آالف السنين.
الس��ياحة الثقافي��ة من أه��م عوامل التس��ويق الدول��ي لألمم، والدبلوماس��ية 
الثقافية بمختلف أش��كالها هي الطريق لترجمتها وهذا ما نراه نموذجًا في دولة 
عريقة كمصر من خالل هذا االحتفاء الذي وصل رس��ائل عميقة ومدججة هادفة 
لالس��تثمار الثقافي الحضاري المرتبط بمجد المس��تقبل السياحي. فهل سيأتي 
اليوم الذي نحتفي فيه باإلرث الدلموني بش��كل أوسع وأكبر ابتداء من المدارس 

حتى العالم؟!

مقررات التربية اإلسالمية
كتبت في المقال السابق عن مقرر التربية األسرية ومحتواه 
الذي ال يتناس��ب مطلقًا مع مس��ماه في خلق ثقافة التربية 
األس��رية القائمة على تهيئ��ة الطلبة والطالب��ات لتكوين 

أسرة صالحة تؤسس لمجتمع صالح. 
ولم أتخيل كم الردود التي وردتني حول استياء أولياء األمور 

والطلبة على حد سواء من الكثير من المقررات الدراسية. 
واليوم س��أتحدث معكم حول مقررات »التربية اإلسالمية«، 
اسم رائع لسلسلة الكتب التي ترافق الطالب من الصف األول 
إلى مرحلة التخرج من المدرس��ة، فما أعظم أن ينشأ أبناؤنا 
على التربية اإلسالمية، وينهلوا من عظمة هذا الدين الذي 
ينمي الخلق، وال غبار في أن التربية على النهج اإلسالمي من 
أه��م المبادئ التي يجب أن يرك��ز عليها التعليم في مملكة 
البحرين للطلبة المسلمين مع مراعاة وجود ديانات مختلفة 
تشاركنا الصفوف الدراسية، فالبحرين وطن يتصف بالتنوع 
والتس��امح الديني. ولكن ما هي مضامي��ن مقررات التربية 
اإلس��المية؟. ل��ن أمر على جمي��ع الكتب، فمس��احة المقال 
ليس��ت بالكافية، سأقف أواًل على أول درس في مقرر التربية 
اإلس��المية للصف األول، من بعد مقدم��ة الكتاب وفي أول 
صفحة يواجه الطالب »س��ورة القارع��ة« والتي تتحدث عن 
أهوال يوم القيامة، تليها س��ورة العاديات، فسورة الزلزلة. 
وفي ه��ذا المجال أذك��ر ردة فعل ابني وأنا أحاول له ش��رح 
معنى الس��ور الس��ابقة وأوص��ف له أه��وال ي��وم القيامة، 
والذه��ول والرعب الذي أصابه م��ع أنني حاولت أن أوضح له 
جلي��ًا بأن اإلنس��ان المؤمن لن يصيبه أي ض��رر من أهوال 
ي��وم القيامة، إال أنه بدأ يصاب بنوبات ذعر ويس��ألني مرارًا 

وتكرارًا عن موضوع أهوال يوم القيامة. 
حتى وإن كانت هذه السور تخضع لمجال التالوة فقط فمن 
وجهة نظري المتواضعة إن الطالب في س��ن الست سنوات 
وف��ي أول مرحل��ة دراس��ية له، وف��ي أول درس ل��ه يريد أن 
يتعرف على األمور المحببة والمرغبة التي تدعوه لالنسجام 
والتفاعل مع عقيدته ودينه، فلنذكره في هذه المرحلة بأن 
اهلل ه��و الرحم��ن الرحيم عوضًا عن تذكيره بأن اهلل ش��ديد 
العقاب، ولنستعْن بمبدأ التدرج في الفهم. فالطالب مازال 
ف��ي مرحلة عمرية مبكرة ومازال أمامه الكثير من المقررات 

لتذكيره بأهوال يوم القيامة.

* رأيي المتواضع: 
مق��ررات التربية اإلس��المية من أه��م المقررات الدراس��ية 
كونها تؤس��س لعقي��دة وألخالقي��ات الطال��ب، فلنجعلها 
محبب��ة للطالب، ولنجعلها متدرجة بما يتناس��ب مع الفئة 
العمري��ة، ولنربطها بالواقع، فال ضرر من الس��رد التاريخي 
للحضارة اإلسالمية العظيمة وربطه مع الدروس المستفادة 

لتطبيقها في واقعنا الحالي. 
ف��ي رأيي المتواضع أن تقس��يم مقررات التربية اإلس��المية 
على حس��ب الفئات العمرية سيس��هم بالش��ك في ترك أثر 
عل��ى الطالب، فيتم تعليم الطال��ب »األخالقيات في الحلقة 
الدراس��ية األول��ى والتي تبدأ من الص��ف األول لغاية الصف 
الثال��ث االبتدائ��ي«، وم��ن ث��م أركان اإلس��الم »العبادات 
الرئيس��ية«، فالمعام��الت وهكذا. مع التأكي��د على أهمية 
أن يكون أس��تاذ المق��رر التربية اإلس��المية يعكس الخلق 
اإلس��المي الرفيع ويكون قدوة للطلبة، باإلضافة إلى قدرته 

على الرد على استفسارات الطلبة الفلسفية.

وقد فعلها الفريق الطبي.. قرارات تبشر بعودة النشاط السياحي
تص��در إع��الن الفريق الوطن��ي الطبي للتصدي لفي��روس كورون��ا )كوفيد19(، عن 
ق��رارات جدي��دة األس��بوع الماضي للحد من انتش��ار في��روس كورون��ا )كوفيد19(، 
حديث الجمه��ور البحريني، لما للفريق من أهمية كب��رى، وقبل ذلك الثقة الملكية 
السامية التي وضعها حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل 
البالد المفدى حفظه اهلل ورعاه، في صاحب الس��مو الملكي األمير س��لمان بن حمد 
آل خليف��ة ول��ي العهد رئيس الوزراء حفظه اهلل ورعاه، وال��ذي صاغ من بنان أفكاره 
األصيلة بقيادته فكرًا جوهريًا للفريق منذ بدء الجائحة وحتى اآلن، وها نحن نشارف 
عل��ى قرابة العام والنصف من بدء األزمة وجهود س��موه وفري��ق البحرين والفريق 

الوطني الطبي متواصلة دون كلل أو توقف.
فالقرارات التي سيتم تطبيقها اعتبارًا من أول أيام عيد الفطر المبارك، خطوة جريئة 
تهدف إلى الوصول سريعًا إلى مناعة المجتمع واستدراك مشارف الرجوع إلى الحياة 
الطبيعية، وهي بال ش��ك خطوة جادة ومدروس��ة بعناية بهندس��ة حسابية دقيقة، 
حيث من الواضح أن عدد الحاصلين على الش��هادة التطعيمية المستوفية للشروط 
أكثر من نصف مليون نس��مة، إضافة إلى حوالي 300 ألف نس��مة في الطريق خالل 
األس��ابيع األربعة المقبل��ة، ناهيك عن عدد المتعافين بمجم��وع تصاعدي يقترب 
من المليون نس��مة، فإذا ما استمر الحال على هذه الوتيرة فإننا سنصل إلى مرحلة 
تعاف كبيرة، وهو ما يعد نجاحًا باهرًا في فترة زمنية وجيزة جدًا، تضاف إلى سلسلة 

نجاحات الفريق الوطني والذي ما زال يبهرنا بحسن وسالسة قراراته.

سلسلة القرارات طالت أيضًا مطار البحرين الدولي ومنافذ السفر بشكل حازم، حيث 
تضمنت إلغ��اء الفحص عند العودة من الس��فر لمن تلق��وا التطعيم والمتعافين 
فقط وذلك لتس��هيل س��بل الس��فر، في مؤش��ر واضح على عودة النشاط السياحي 
أدراج��ه قريبًا. ل��م يقتصر الموضوع على ق��رار الفريق الوطني الطبي فحس��ب، بل 
تبع��ه إعالن صندوق العمل »تمكي��ن«، بتمديد دعم القطاع��ات المتوقفة تمامًا 
لمدة 6 أس��ابيع في محاولة إلطالة نفس وعمر األنش��طة إل��ى حين الرجوع لنقطة 
الحياة الطبيعية، تلي ذل��ك، مكرمة جاللة الملك المفدى حفظه اهلل ورعاه، بصرف 
المكرمة الرمضانية الس��نوية ألسر المؤسس��ة الملكية لألعمال اإلنسانية، وأخيرًا 
أمر صاحب الس��مو الملكي ولي العهد رئي��س الوزراء حفظه اهلل، بمضاعفة وصرف 

المساعدات لمستحقي الضمان االجتماعي ومستحقي مخصصات اإلعاقة.
التكتيك الكلي لسلس��لة الق��رارات التكميلية لبدء مرحل��ة التعافي االقتصادي من 
جائح��ة كورون��ا )كوفي��د19(، ليس باألمر البس��يط على ما يبدو، حي��ث تم إطالقه 
بعناية بالغة بحس��اب الزمن القياس��ي القادم حوالي 6 أس��ابيع جديدة لتحدٍّ جديد 
وس��باق مع الزمن وصواًل إلى المناعة المجتمعية والذي يرجع الفضل كله من بعد 
اهلل إلى س��يدي صاحب الس��مو الملكي ولي العهد رئيس ال��وزراء وفريقه المصون 

فلهم منا كل التقدير واالمتنان.

* سيدة أعمال ومحللة اقتصادية

قائدة عظيمة وملهمة بال حدود »2«
نواص��ل في الجزء الثاني م��ن المقال حديثنا عن »قائ��دة عظيمة وملهمة بال 

حدود«. 
وفى االقتصاد وإدارة األعمال يبرز دور السيدة سعاد الحميضى أول سيدة أعمال 
كويتي��ة وإحدى العالمات المضيئة لعزيمة وإرادة وإبداع المرأة الكويتية، وفي 
عالم السياس��ة ال ننس��ى د. معصومة المب��ارك أول وزيرة ف��ى تاريخ الحكومة 
الكويتية حيث تقلدت أكثر من منصب وزاري من عام 2005 حيث شغلت منصب 
وزير التخطيط ووزير الدولة لش��ؤون التنمي��ة اإلدارية ثم وزارة المواصالت ثم 
وزارة الصحة وهي أول إمرأة تنتخب كنائب فى مجلس األمة 2009 بعد حصولها 
عل��ى المركز األول فى الدائرة األولى، أما ع��ن دور المرأة الكويتية فى مواجهة 
الغ��زو الصدامي المجرم فال ننس��ى دور المناضلة العظيمة س��ناء الفودري أول 
شهداء الغزو والتي دفعت حياتها ثمنًا لرفعة وطنها بعد أن قادت الجموع فى 
مظاهرات للتنديد بالغزو الغاشم، والشيء بالشيء يذكر فإن دور المرأة الكويتية 
في مواجهة االحتالل الغاشم لم يقتصر على الشهيدة سناء الفودري ولكن معنا 
من يعيش بينن��ا الحين من هؤالء المناضالت د. هند حمد البحر والتي تحدثت 
فى احتفالية نظمتها القيادة المركزية للجيش األمريكي فى الش��رق األوس��ط  
لالحتفاء بأبطال الكويت فى الذكرى الثالثين لعاصفة الصحراء وتحرير الكويت 
عن دورها وزميالتها فى جامعة الكويت فى تأس��يس جبهة دفاع مدنية تقوم 
بتوزيع منش��ورات فى كل م��كان داخل الكويت لتوحيد الص��ف والعمل المنظم 

لمواجه��ة ه��ذا االحتالل الدنيء حتى تحقق النصر وتح��ررت األرض الطيبة من 
دن��س هذا االحتالل، وقد قام الكولونيل جون هيرمان بالنيابة عن تيرى فيريل 
القائد العام للقيادة المركزية للجيش األمريكى بتكريم المناضلة د. هند حمد 
البح��ر وعدد من ضيوف الحفل تقديرًا لجهوده��م البطولية فى معركة التحرير 
ودعم��ًا للروابط والعالق��ات المتينة التى تجمع الش��عبين الكويتى واألمريكى 
ولتكون رس��الة مفادها أن قي��ادات الدولتين ال تنس��ى دور األبطال الملهمين 

مهما طال الزمن. 
والحقيق��ة أن م��ا ذكرناه عن دور المرأة الكويتي��ة واألم العظيمة المتمثل فى 
ه��ؤالء الرائ��دات المبدع��ات هو غيض من في��ض الدور اإلنس��اني المجتمعي 
والعلم��ي األكاديمي لألم الكويتية التى أنجبت أبطااًل وعظماء وكانت الملهمة 
لحرك��ة الحياة فى وطننا العزيز، لذلك أردن��ا أن نحتفل بطريقتنا الخاصة بيوم 
المرأة ويوم األم من خالل تس��ليط الضوء على القيمة الحقيقة والدور العظيم 
للم��رأة الكويتية واألم العظيمة والتى ال تأتي على هوى دعاة الجمود ومنكري 
الفضائ��ل، فالواقع الذى نعيش��ه أص��دق وأبلج من مح��اوالت االنتقاص والتى 
بال ريب ال تخدم تقدم وطننا العظيم، كل عام واإلنس��انية جمعاء بخير وس��الم 
م��ا دمن��ا نحفظ للمرأة عام��ة واألم خاصة مكانتها وقدس��يتها ف��ى المجتمع 
اإلنس��اني، وكل ع��ام وكل إمرأة كويتية وأم عظيمة فى حض��ور ويقظة وإبداع 

وريادة وخير وسالم.

واقع حقوق اإلنسان في البحرين
يكفي للرد على الذين يش��يعون الس��الب من الحديث عن 
حال��ة حقوق اإلنس��ان في البحري��ن االطالع عل��ى اإلصدار 
الجدي��د لمرك��ز الخليج للدراس��ات اإلس��تراتيجية وعنوانه 
»حقوق اإلنس��ان في البحرين بع��د عقدين ونيف من حكم 
حمد« م��ن إعداد الدكتور عمر الحس��ن. ففي الصفحات ال� 
300 من هذا الكتاب المهم يتوفر لمن ينش��د الحقيقة ما 
يكفي ليرد على كل ذلك الس��الب المسيس ويفضح مريدي 

السوء. 
الكتاب »امتداد لكتاب صدر قبل س��تة أعوام، تقوم فكرته 
على رصد وتقييم التطور الحادث في مسيرة حقوق اإلنسان 
ف��ي البحرين في ض��وء رؤية الملك لها عل��ى مدى عقدين 
ونيف، به��دف تدعيم النه��ج الديمقراط��ي وحماية حقوق 
اإلنس��ان في إطار س��عيها لخلق مملكة دس��تورية عصرية 
على أس��س التوازن والتوافق وقبول اآلخر واالنتس��اب إلى 
الوطن والحرص على تعزيز مكانة الدولة وس��يادة القانون 
الذي يحقق للجميع العدل والمساواة«  فهذه »هي األهداف 
التي كانت جوهر ومنطلق المش��روع اإلصالحي للملك حمد 
منذ توليه المس��ؤولية ف��ي مارس 1999 وحت��ى اآلن«... 
»اس��تنادًا إلى أن تعزيز وصون حقوق اإلنس��ان هي أسمى 

قيم الديمقراطية، وأحد معايير الحكم الرشيد«. 
يق��ع الكتاب وهو من القطع الكبير في س��تة فصول ورؤية 
ختامي��ة ومالحق تؤك��د اإلرادة الحقيقي��ة لحضرة صاحب 
الجالل��ة المل��ك حمد ب��ن عيس��ى آل خليفة عاه��ل البالد 
المفدى حفظه اهلل ورعاه ورغبة جاللته في تطوير منظومة 

حقوق اإلنسان في البحرين منذ توليه األمانة. 
كثيرة هي القرارات التي صدرت وتصدر عن صاحب الجاللة 
وتوفر المث��ال تلو المثال ع��ن عزم مملك��ة البحرين على 
المض��ي في هذا الطريق رغم اس��تيحاش البعض له، وألن 
الس��ير في��ه لم يتوق��ف لذا فإن م��ا يصدر عنه م��ن نتائج 
موجبة يحرج مريدي الس��وء الذين ال يج��دون ما يردون به 
غير االدعاء والحيلة والمبالغة في تصوير األخطاء الصغيرة 

التي ال يخلو منها أي عمل. 
ق��راءة واعية لهذا الجهد الممي��ز والمهم تعين على تبين 

نصاعة صفحة حقوق اإلنسان في مملكة البحرين.

زمن »الفذلكة«..!!
في زمن أمس��ى النفاق فيه س��يد الموق��ف، والتقلب والتلون هو طريق االس��تمرار 

والمكسب، انقلبت المعايير وتبدلت األعراف.
يقول لي بهدف النصح: ال ينفع في هذا الزمن أن تكون صريحًا وواضحًا وأن تتمسك 
بمبادئ��ك! هذا زمن الدبلوماس��ية، وزم��ن الفذلكة والدهاء وال��ذكاء! ومن ال يبدل 
وجه��ه خاس��ر ال محالة، ف��ال أحد يحب الحقيق��ة، وخاصة إن ج��اءت لتثبت خطأه أو 
تقارع��ه الحج��ة بحجة أقوى. في عرفه، الش��خص الناجح هو ال��ذي يمتلك ألف وجه 
ووجه، أي ألف قناع وقناع، يرتدي كل واحد في موقف، يستخدم كل وجه في مناسبة، 
فالوج��وه تتبدل بحس��ب المصلحة، بحيث تجعلك تس��ير بال خط��ر يتربص بك في 

مسار حياة هي أصاًل مسرح ال مكان فيه للفاشلين في التمثيل.
هناك من يلبس في يومه أكثر من ألف قناع، يبدل في ساعته أكثر من وجه، وكثير 
منهم يحقق غايته، يصل إلى مبتغاه، بعضهم »يغس��ل« أدمغة، وبعضهم يمسح 
»الج��وخ«، وبعضه��م يقتل المب��ادئ، والغاية حصد مكاس��ب متباين��ة ال تعد وال 

تحصى.
بع��ض الناس ال يرى في التلون حرجًا، ال يرى في النفاق مش��كلة، ال يرى في تبديل 

الجل��د أي كارث��ة، المهم أن يصل، المه��م أن يحقق مبتغاه، حتى ل��و عرفه الناس 
ب��أن له ألف وجه ووجه. لكن هل هذا ما يصنع لإلنس��ان قيمته؟! هل هذا ما يجعل 

اإلنسان يحترم نفسه وذاته؟!
باتت الثوابت والتمس��ك بالقيم كما الس��باحة عكس التيار. فمقابل حقيقة واحدة 

هناك خمس أكاذيب وحاالت نفاق وتلون.
البعض يقول إن الوضع يحتم الس��ير في اتجاه الريح، فالجنون هو الوقوف في وجه 
العاصفة، بل الدهاء والذكاء أن تحني رأس��ك لتم��ر العاصفة لترفعه بعدها. لكن 

هل »رفع الرأس« بعدها له قيمة؟! واألهم قيمة لدى الشخص نفسه؟!
الثابت على الحق كما الممسك بجمرة حارقة في يده! أليس كذلك؟! وأنت من يحدد 
طريقة عيش��ك لهذه الحياة التي لن تتكرر إال مرة، هل تريد العيش بوجه واحد أم 

العيش بألف وجه ووجه؟!
الف��ارق هن��ا بين من يعيش كريم��ًا وإن لم يملك ش��يئًا، وبين م��ن يعيش خادعًا 
لنفس��ه قبل اآلخرين، ضارب��ًا بالقيم والمبادئ عرض الحائط، ولو ملك كل ش��يء. 

وفي النهاية كل منا حر في كيف يعيش، وكيف يكون، وعلى أي شاكلة يموت!
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إلى القاتل »المتملل«
لدين��ا إدارة ألزمة »كورونا« من أفضل اإلدارات ف��ي العالم، لدينا فريق طبي 
أمضى الس��نة األخيرة من حياته مواصاًل الليل بالنهار من أجل تخفيف األزمة 
علينا، لدينا ح��زم اقتصادية خففت كثيرًا من حدة اآلثار لهذه الجائحة، لدينا 
قيود مخففة فلم نحظر ولم نغلق حتى اللحظة، لدينا التطعيم مجاني ومتاح 

للجميع بال تمييز، ماذا ينقصنا؟
ال ينقصنا س��وى أن تتحمل أنت مس��ؤوليتك فقط، وهي بسيطة جدًا جدًا، أن 
تلبس الكمامة عزيزي المواطن وتغسل يدك وال تتجمع بأعداد كبيرة وتباعد 
بين��ك وبين من تجالس��ه، وتتطعم، هل هذا صعب؟ مس��تحيل؟ مكلف؟ أمور 
في غاية البساطة وانعدام التكلفة تمامًا، ال تأخذ من وقتك أبدًا وال تمنعك 
أو تعيقك عن ممارس��ة حياتك الطبيعية، ومع ذلك يتقاعس العديد منا عن 
القي��ام به��ا حتى وصلنا إلى أرقام قياس��ية في اإلصابات، لق��د تجاوزنا األلف 
إصابة يوميًا!! واقترب عدد الحاالت الحرجة في العناية المركزة إلى ما يقارب 

المائة حالة!!
م��ن يقول »تمللنا« فنقول له انظر إلى الطاقم الطبي واإلداري واألمني، انظر 
لتعب هؤالء فقد »هلكوا« من أجلك، غير معقول أن يبلغ اس��تهتارك إلى هذا 
الحد؟ أنت تجاوزت حريتك و.. و.. بس��بب أنك »متمملل« قد تقتل أحدًا وأنت 

تقتل مللك هذا.
ليس المطلوب أال تجتمع باألس��رة، أو ال تخرج لترفه عن نفس��ك، افعل ذلك 
كم��ا يحلو ل��ك، ولكن اتب��ع التعليمات البس��يطة جدًا فقط وس��تتمكن من 

االستمتاع.
دورك مهم لتقلي��ل حاالت اإلصابة، للعودة للحياة الطبيعية، لتخفيف العبء 
عن الصفوف األولى، وال تس��تهْن ب��دورك وتعتقد أنك نف��ر واحد ولن يؤثر 
في المش��هد، فجميع اإلصابات بدأت باستهتار شخص واحد، جميع اإلصابات 
الجماعية بدأت بشخص خرج وخالط دون كمام وال تباعد وال عقم يديه ومن 
ثم حضر االجتماعات األس��رية، ش��خص واح��د مثل هذا بإمكان��ه أن يصيب 
العش��رات إن خالطوه في جلس��ة عائلية واحدة وبعضهم س��يذهب للعناية 

المركزة ويمكن أن يتوفى أحدهم!
شخص لم يعتقد أنه سيضر أحدًا إن لم يلبس هو الكمامة، يعتقد أن الضرر 
س��يقع عليه هو فقط وهو من يتحمل مسؤولية نفسه، ال يمر على ذهن هذا 

الشخص أنه كورونا متنقلة، وأنه ناقل للموت لآلخرين.
مثله مثل من يس��وق الس��يارة وهو س��كران والعياذ باهلل ويتس��بب بمقتل 
آخرين، خرج واس��تمتع ولم يفكر بغيره حين ركب الس��يارة وقادها وتس��بب 
بموت أو إعاقة لآلخرين وتس��بب بيتم طفل أو بفقدان أم أو أب، شخص واحد 
اعتق��د أن حريته ل��م تتعد على حرية اآلخرين حين ش��رب، وهو كذلك لو لم 
يقد السيارة، وناقل العدوى حر في عدم لبس الكمامة لو لم يدخل على غيره 

من الناس ويخالطهم.
ال��ذي يخرج دون كمامة، الذي يخالط دون تباع��د، الذي ال يعقم يديه، الذي 
ال يري��د أن يتطع��م، إلى هذا اإلنس��ان ال��ذي يظن أنه رقم غي��ر مؤثر، الذي 
يقول لنفس��ه »ي��ات علي أنا؟« لو أن كل واحد فينا فك��ر بهذه الطريقة فأنت 
أمام عش��رات اآلالف بل مئات اآلالف من المس��تهترين المتسبيين لنا بهذه 
المعان��اة، نعم أنت واح��د منهم، أنت واحد من أس��باب انتقال العدوى، أنت 

واحد من القتلة وتتحمل وزر زيادة األعداد في العناية المركزة.

األمير الراحل فيليب: »شيعوني دون ضجة«!
تجري االس��تعدادات في المملكة المتحدة 
لتش��ييع جن��ازة األمي��ر فيلي��ب، زوج ملكة 
بريطاني��ا إليزابي��ث الثاني��ة، ال��ذي توفي 

الجمعة عن عمر ناهز 100 عام.
وبحس��ب المص��ادر، س��يتم اإلع��الن ع��ن 
التفاصي��ل في األي��ام المقبل��ة، ولكن من 
المتوقع أن يكون حدثًا يضم مراسم ملكية 
وليس ش��أنًا حكومي��ًا كبي��رًا مثلما يحدث 

عادة بوفاة الملك أو الملكة.
وأعلن��ت الحكوم��ة البريطانية أنه س��يتم 
تنكيس األع��الم البريطانية والمحلية على 
جمي��ع المبان��ي الحكومي��ة حتى الس��اعة 
08:00 بتوقي��ت جرينتش في اليوم التالي 
للجنازة، وس��يتم تنكيس األعالم أيضًا على 
المباني الملكية، التي ال تقيم فيها الملكة.

وال ينك��س العل��م الملك��ي، ال��ذي يمث��ل 
الس��يادة واس��تمرار النظ��ام الملكي، قط، 
حي��ث يتم رفعه بص��ورة كاملة حيث توجد 

الملكة، حسب المصادر ذاتها.
وطل��ب م��ن أف��راد الجمهور ع��دم محاولة 
حضور أي من المراس��م الخاص��ة بالجنازة، 

تماشيا مع نصائح الصحة العامة.
كما طلبت العائلة المالكة من الناس عدم 
وضع باقات الزهور بالقرب من مقار اإلقامة 

الملكية.
وبحس��ب م��ا ورد، طل��ب األمي��ر فيليب أن 
تق��ام جنازته بأق��ل قدر م��ن الضجة ولن 
يس��جى الجثم��ان حت��ى يلق��ي المع��زون 
النظرة األخيرة، وسيبقى الجثمان في قلعة 

وندسور حتى وقت تشييع الجنازة.
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شهر الرحمةقريبًا.. على صفحات

 تلقي الرواية عبر »السوشال ميديا« 
في مركز الشيخ إبراهيم غدًا

ينظ��م مرك��ز الش��يخ إبراهي��م ب��ن 
محم��د آل خليف��ة للثقاف��ة والبحوث 
لق��اًء تفاعليًا عن بعد، م��ع الروائية 
الس��عودية زينب الخضي��ري بعنوان 
»تلقي الرواية عبر السوش��ال ميديا« 
تض��ع  حي��ث  نموذج��ًا«،  »تويت��ر 
تجربتها في آليات الكتابة اإلبداعية 
ومضامين األفكار في العالم الرقمي، 
الثقاف��ي  الموس��م  ضم��ن  وذل��ك 
»محُكوموَن باألَمِل«، يوم غد اإلثنين، 
عند الس��اعة التاسعة مساًء، في مقر 
المركز. وس��يتاح حضور 30 ش��خصًا 
م��ن المهتمي��ن، م��ع األخ��ذ بعين 

االعتب��ار اإلجراءات االحترازية وقواعد 
التباعد االجتماعي ولبس الكمامات، 
كما س��يتم أيضًا ب��ث المحاضرة عبر 

رابط صفحة المركز على اليوتيوب.
وأديب��ة  كاتب��ة  الخضي��ري  زين��ب 
سعودية من مواليد مدينة الرياض، 
وعض��وة ف��ي لجن��ة الس��رد بن��ادي 
الري��اض األدبي، كتب��ت للعديد من 
الصح��ف العربية ومن بينها الجزيرة، 
والي��وم، والري��اض، ولها مش��اركات 
أدبية في التلفزي��ون واإلذاعة، صدر 
له��ا : »هي��اء« و»وحدي أرب��ي صغار 
الش��وق« و»فيروز وش��وارع الرياض« 

و»رجل ال ش��رقي وال غربي« و»س��حر 
السرد« و»خاصرة الضوء«.

زينب الخضيري

 طالبات كرانة االبتدائية يبتكرن جهازًا 
للكشف عن تسريبات المياه وترشيد االستهالك

حققت مدرس��ة كرانة االبتدائي��ة للبنات المركز 
األول عن فئة البحوث العلمية في مسابقة علماء 
المس��تقبل ف��ي دورتها األخي��رة، والتي نظمتها 
وزارة التربي��ة والتعليم، وذلك عن مش��روع جهاز 
يسهم في تحديد مس��توى استهالك األسر للماء 
مع إمكانية الكش��ف عن وجود التسريبات لتجنب 

الهدر المائي. 
 وق��ام الفري��ق الطالبي بإجراء بح��ث علمي حول 
فاعلية ه��ذا الجهاز اإللكترون��ي، الذي تم صنعه 
لتوضيح معدالت اس��تهالك األس��ر للم��اء، بحيث 
يتك��ون م��ن ثالث��ة مصابي��ح ضوئي��ة تتص��ل 
بعدادات إلكترونية تحاك��ي العدادات الموجودة 

في المنازل. 
نس��بة  تحدي��د  ليت��م  الجه��از  برمج��ة  وتم��ت 
االستهالك الطبيعي أو غير الطبيعي بالنسبة إلى 
األس��رة الواحدة في المن��زل الواحد، بحيث يضيء 
المصباح عندما يكون معدل االس��تهالك طبيعيًا 
وعلي��ه ترس��ل رس��الة ش��كر للهات��ف المحمول 

لصاح��ب المن��زل وتخبره أنه س��اهم م��ن خالل 
االستهالك الرشيد في توفير الماء ألطفال العالم، 
وعندما يتجاوز االستهالك المعدل الطبيعي للماء 
بقلي��ل يضيء اللون األصفر ويتم إرس��ال رس��الة 

تنبيهية للهاتف تفيد بأن استهالك الماء اقترب 
م��ن حرمان أطفال العالم من الماء، أما إذا تجاوز 
معدل االستهالك المعدل الطبيعي بصورة كبيرة 
جدًا، فإن المصباح يضيء باللون األحمر ويستقبل 
صاحب المنزل الرسالة التي تخبره أنه ساهم في 

حرمان أطفال العالم من الماء.
 ع��الوًة على ذلك فقد تم��ت برمجة الجهاز بحيث 
يعطي إشارة صوتية في حال كان هناك استهالك 
للم��اء لمدة تزي��د عن نصف س��اعة وخاصة بعد 

الساعة الثانية عشرة مساًء. 
وفي هذا الس��ياق تلقى الفري��ق الطالبي المكون 
من 5 طالبات وهن: زينب عادل الش��ويخ وفاطمة 
سلمان وفاطمة طه وفاطمة عبدالجليل وفاطمة 
اختصاصي��ة  التف��وق   بإش��راف  عل��ي،  حس��ين 
والموهب��ة زينب الموالي ومعلم��ة العلوم زهراء 
الشهابي، العديد من التوجيهات التخصصية في 
مجال ترش��يد المياه وطريقة صنع الجهاز ليكون 

تصنيعه بشكل حرفي مع قابلية تطبيقه.



سعي دائم لالرتقاء بمساعي تطوير المنظومة الحقوقية
ــروف ــظـ ــل الـ ــ ــي ك ــ ــوق اإلنــــســــان ف ــقـ ــة حـ ــ ــاي ــ الـــصـــالـــح: الـــبـــحـــريـــن حـــريـــصـــة عـــلـــى رع

أكــد عضــو البرلمــان العربــي النائــب ممــدوح الصالــح أن مملكــة البحريــن بقيــادة عاهــل البــالد صاحب الجاللــة الملك 
حمــد بــن عيســى آل خليفــة، وبمتابعــة متواصلــة، وحــرص مســتمر من رئيــس مجلس الــوزراء صاحب الســمو الملكي 
األمير ســلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد، اختطت نهجا متقدما في مجال تعزيز حقوق اإلنســان، وســعت بصورة 
دائمة لالرتقاء بالمســاعي لتطوير المنظومة الحقوقية، بما يكفل لمملكة البحرين التقدم المســتمر، انعكاسا لتطلعات 

المشروع اإلصالحي لجاللة الملك.

لـــه فـــي  وقـــال الصالـــح فـــي مداخلـــة 
الجلســـة العامة الرابعة من دور االنعقاد 
األول للفصل التشريعي الثالث للبرلمان 
العربـــي، والتي انعقدت في مقر جامعة 
المصريـــة  بالعاصمـــة  العربيـــة  الـــدول 
البحريـــن  مملكـــة  إن  أمـــس  “القاهـــرة” 
تمتلـــك منظومـــة مؤسســـية متكاملـــة، 
حقـــوق  حمايـــة  علـــى  تقـــوم  وهيـــاكل 
اإلنســـان، والتأكـــد من ســـامة تطبيقها 
علـــى أرض الواقـــع مـــن دون تمييـــز أو 

تقصيـــر، مثل األمانـــة العامة للتظلمات، 
ولجنـــة حقوق الســـجناء والمحتجزين، 
ووحـــدة التحقيـــق الخاصة فـــي وزارة 
المســـتقل  العـــام  والمفتـــش  الداخليـــة، 
بـــوزارة الداخلية، والمؤسســـة الوطنية 
الوطنيـــة  واللجنـــة  اإلنســـان،  لحقـــوق 
لمكافحـــة االتجـــار بالبشـــر، وغيرها من 
المؤسســـات الوطنية التـــي ترعى ملف 

حقوق اإلنسان بشكل مستقل.
التقاريـــر  مـــن  الكثيـــر  أن  إلـــى  وأشـــار 

التـــي تصدرهـــا المنظمـــات الحقوقيـــة، 
وممثلـــي  البرلمانـــات  بعـــض  وكذلـــك 
الـــدول، ال تراعـــي المعاييـــر المهنية في 
اســـتقاء المعلومات، أو ال تكون بياناتها 
متوازنـــة، إذ تتجاهل أخذ آراء الجهات 
المعنيـــة فـــي الـــدول حـــول مـــا تتناوله 
مـــن موضوعـــات أو قضايـــا حقوقيـــة، 
مـــا يجعـــل أطروحاتهـــا محـــل شـــبهة، 
وتنطـــوي علـــى رؤى مغلوطـــة ودالئـــل 
بعيـــدة عـــن الموضوعيـــة والمصداقية، 

فضـــا عما يشـــكله ذلك مـــن تدخل في 
ومساســـا  للـــدول،  الداخليـــة  الشـــؤون 
لســـيادتها ومخالفة للقوانين واألعراف 

الدولية.
وأشار إلى أن الموقف المبدئي ال يشكل 

منافاة لتقييم منظومة حقوق اإلنســـان 
في مملكـــة البحرين أو أي دولة عربية، 
فلطالمـــا أكـــدت الجهـــات الرســـمية في 
المملكـــة ترحيبهـــا بالتعاطـــي اإليجابي 
مـــع أي جهـــة، كما قامت بدعـــوة جهات 
كالبرلمـــان  البحريـــن  لمملكـــة  أخـــرى 
األوروبـــي لاطاع علـــى الحقائق على 
مـــا يجعـــل تجاهـــل كل  الواقـــع،  أرض 
واإلصـــرار  والدعـــوات،  االنفتـــاح  ذلـــك 
علـــى مواصلـــة نهـــج إصـــدار البيانـــات 
والقـــرارات بنـــاء علـــى رؤيـــة واحـــدة، 
تأكيـــدا لتحويـــل ملف حقوق اإلنســـان 
لدائرة مشـــكوكة، تحيـــط بها الكثير من 
للضغـــط  كأداة  وتوظيفهـــا  المغالطـــات 

السياسي.
وفي ســـياق متصل، أكد النائب الصالح 

أن الفتـــرة االســـتثنائية التـــي تزامنـــت 
مـــع انتشـــار جائحـــة فيـــروس كورونـــا 
)كوفيـــد 19( أبرزت الدور الذي تقوم به 
مملكـــة البحريـــن، كدولـــة حريصة على 
تطبيق مبادئ حقوق اإلنســـان، فقدمت 
نموذًجـــا يحتـــذى به، من خـــال تطبيق 
اإلجراءات االحترازية، واتخاذ التدابير 
الوقائيـــة مـــن دون اإلخـــال بـــأي مـــن 
مبادئ حقوق اإلنســـان، بـــل وظفت كل 
اإلمكانات والقـــدرات والموارد المتاحة 
من أجل حمايـــة المواطنين والمقيمين 
علـــى أرضها على حد ســـواء، إذ قدمت 
خدمـــات عاجية ووقائيـــة ضمن أرقى 
المعاييـــر الدوليـــة، وعملت علـــى اتخاذ 
خطوات تضمن استمرار الحياة للجميع 

دون تمييز.
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فتح المساجد مبادرة كريمة من جاللة الملك
المدنـــي: التوجيـــه الملكـــي تـــرك أطيـــب األثـــر فـــي نفـــوس النـــاس

أشاد الشيخ محمد طاهر المدني بتوجيهات عاهل البالد صاحب 
الجاللــة الملــك حمــد بن عيســى آل خليفــة، وأمــره الكريم بفتح 
أبــواب الجوامــع والمســاجد والمآتــم الســتقبال روادهــا إلقامــة 

العبادات الجماعية بالتزامن مع شهر رمضان المبارك.

وقـــال المدنـــي في بيـــان أمس 
“ليس هذا بغريب على جالته، 
هـــذه  مثـــل  شـــهدنا  فلطالمـــا 
الطيبـــة والمواقـــف  المبـــادرات 
النبيلـــة التـــي تعبـــر عـــن ضمير 
مجتمعنا المســـلم، وتنسجم مع 

هويتنا وديننا وقيمنا”.
وأضاف “لقد كان لهذا التوجيه 
أطيـــب  جالتـــه  مـــن  الكريـــم 
األثر فـــي نفوس النـــاس الذين 

يتوقون وتهفو أنفسهم إلحياء 
ومناســـباته  الفضيـــل  الشـــهر 
والدعـــاء  بالصـــاة  العظيمـــة 
المجالـــس  وإقامـــة  والذكـــر 
الدينيـــة فـــي بيـــوت هللا تعالى 
ومحـــال عبادتـــه حيـــث تجتمع 

القلوب واألرواح”.
وأكـــد الشـــيخ المدنـــي ضرورة 
التعـــاون وااللتزام مـــن الجميع 
االحتـــرازات  بجميـــع  واألخـــذ 

لألنفـــس  حفًظـــا  الازمـــة 
للجهـــود  ودعًمـــا  واألرواح، 
المخلصة التي تبذلها الحكومة 
رئيـــس  العهـــد  ولـــي  بقيـــادة 

صاحـــب  الـــوزراء  مجلـــس 
الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان 
بن حمـــد آل خليفة، ســـائا هللا 
ســـبحانه فـــي ختـــام بيانـــه أن 
يجعـــل هـــذه الخطـــوة المباركة 
فاتحة خير على الباد والعباد، 
التوجـــه  إلـــى  الجميـــع  داعيـــا 
رافعيـــن  وجـــل،  عـــز  هللا  إلـــى 
أكـــف الضراعة إليـــه في أفضل 
الليالي واأليام لديه بأن يحفظ 
بادنا وقيادتها وشعبها الكريم، 
ويجنبها وجميع باد المسلمين 
شر األمراض واألسقام، ويديم 
عليها األمن واألمـــان واإليمان، 

إنه سميع مجيب.

محمد طاهر المدني 

 

المنامة - وزارة الداخلية

المســـتمر  ســـعيها  ضمـــن 
انســـيابية  ضمـــان  فـــي 
ورفـــع  المروريـــة  الحركـــة 
أعلنـــت  الســـامة،  معـــدالت 
عـــن  للمـــرور  العامـــة  اإلدارة 
أوقات الـــذروة لمنـــع خروج 
الشـــاحنات ابتداًء من شـــهر 
يمنـــع  إذ  المبـــارك،  رمضـــان 
ســـير ســـيارات النقل الثقيل 
والقاطـــرة والمقطـــورة التي 
 3000 عـــن  وزنهـــا  يزيـــد 
والمركبـــات  كيلوغـــرام 
والزراعيـــة،  اإلنشـــائية 
االســـتعمال  ومركبـــات 
الخاص التي تزيد وزنها عن 
3000 كيلوغرام وذلك خال 
 6:30 الســـاعة  مـــن  الفتـــرة 
 8:00 الســـاعة  إلـــى  صباًحـــا 
صباًحـــا ومـــن الســـاعة 2:00 

 3:00 الســـاعة  إلـــى  مســـاًء 
مساًء.

ويشـــمل القرار جميع الطرق 
باستثناء شارع الشيخ جابر 
األحمـــد الصبـــاح من إشـــارة 
الصناعيـــة  ســـترة  منطقـــة 
فـــي  ألبـــا  كوبـــري  لغايـــة 
االتجاهيـــن، وشـــارع الملـــك 
حمد من كوبري ألبا إلى درة 
البحريـــن، وشـــارع الحـــوض 
جســـر  إشـــارة  مـــن  الجـــاف 
الشيخ خليفة بن سلمان إلى 
شركة أسري، ومنطقة ميناء 

خليفة بن سلمان.
ودعت اإلدارة العامة للمرور 
جميع الشركات والمؤسسات 
االلتزام  لضـــرورة  والســـواق 
باألوقات الجديدة والتعاون 

مع رجال المرور.

أوقات منع جديدة لخروج الشاحنات

الثقافة األمنيـة
الحماية ضد الحرائق والحوادث المنزلية في رمضان

Û  مع اقتراب شهر رمضان المبارك، أصبح باإلمكان تجنب حوادث وحرائق
المنــازل والتخفيــف مــن آثارهــا باتبــاع متطلبــات األمــن والســامة التي 
تنصــح اإلدارة العامــة للدفــاع المدني بتوفيرها فــي المنزل، حيث يجب 
التأكــد من اســتيفاء جميــع متطلبــات الحماية والســامة، ومما يتوجب 
توفير أجهزة اإلنذار عن الحريق ككاشف الدخان والغاز، التي تسهم في 
إشــاعة مناخــا من األمــان، ألنها تعمل كجهاز إنــذار أول في حال حدوث 
الحريق أو تسرب للغاز أو ثاني أكسيد الكاربون في المنزل السيما خال 
فترة الليل وخلود األسرة للنوم، وإن أصوات اإلنذار الذي تطلقها أجهزة 
كاشــف الدخــان أو الغــاز ســتكون كفيلــة بــأن تكــون خــط اإلنــذار األول 
إلشعار من في المنزل بحدوث الحريق سواء كان ذلك في فترة الصباح 
أو القيلولــة أو خــال فتــرة الليــل، وعليــه فــإن الجميع ســيكون محتاطا 
للتعامل مع الحريق في حال وقوعه، األمر سيكون له األثر اإليجابي في 
التقليل من التلفيات واألضرار الناجمة من الحريق وســيحول ذلك دون 

حدوث وفيات أو إصابات في األرواح أو أضرار بالممتلكات.
Û  ومــن مميــزات توفير أجهزة كاشــف الدخان أنها تعمــل ببطاريات عادية

متوافــرة في جميع األســواق، وأن هــذه األجهزة تطلق أصوات في حال 
قــرب نفــاذ البطاريــة الســتبدالها بأخرى جديــدة كما انها تعمــل في حال 

انقطاع التيار الكهربائي.
Û :كما ينصح بضرورة اتباع النصائح التالية
Û .توفير أجهزة كاشف الدخان والغاز التي تعمل بالبطارية أو الكهرباء -
Û  عــدم وضــع قضبــان حديدية على النوافذ ال تفتــح من الداخل، وكذلك -

عدم وضع أي عوائق أمام المخارج ألن ذلك من شأنه إعاقة الخروج من 
المنزل أثناء حدوث األمور الطارئة.

Û  توفير طفايات حريق مناســبة وتوزيعها في األماكن المناســبة خاصة -
فــي المطبخ والتدرب على اســتخدامها واالهتمــام بصيانتها والتأكد من 

صاحيتها للعمل.
Û  التأكــد مــن ســامة توصيــات األســاك واألجهــزة الكهربائيــة وعمــل -

الصيانة الدورية لها.
Û  استعمال قاطع التيار الكهربائي األوتوماتيكي لتفادي خطورة أخطاء -

الكهرباء.
Û .ضرورة غلق أسطوانات الغاز فور االنتهاء من استعمالها -
Û  توخــي الحــذر وماحظــة إطفــاء الســجائر الملقيــة وكذلــك األمــر مــع -

الشيشة.
Û .إبعاد السوائل القابلة لاشتعال عن مصادر النار والحرارة والكهرباء -
Û  توفيــر التهويــة الجيــدة للمطابــخ والمخــازن، خصوصــا المخــازن التي -

تخزن بها المواد القابلة لاشــتعال الذاتي والمواد الكيميائية التي تتأثر 
بارتفاع درجات حرارة الجو.

Û  عــدم إشــعال كبريــت أو تقريــب لهــب أو التدخين إذا كان الجو مشــبعا -
برائحة الغاز أو بخار المواد القابلة لاشتعال.

Û  فــي حالــة نشــوب حريــق يحظــر فتــح نوافــذ المنــزل لتجنــب امتــداد -
الحريق.
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البرلمان األوروبي تعمد تزييف الحقائق
ـــي ـــاء البحرين ـــة القض ـــي ونزاه ـــا الحقوق ـــكيك بوضعن ـــض التش ـــير: نرف ـــد وجمش الزاي

الرابعـــة  الجلســـة  انعقـــاد  بمناســـبة 
)الســـبت(،  أمـــس  العربـــي  للبرلمـــان 
والتي تم تخصيصها لمناقشة الحملة 
الممنهجة الســـتهداف الـــدول العربية 
تحت دعاوى حماية حقوق اإلنســـان، 
فـــي  الشـــورى  مجلـــس  ممثـــا  عّبـــر 
البرلمان العربي، رئيس لجنة الشؤون 
بمجلـــس  والقانونيـــة  التشـــريعية 
الزايـــد،  دالل  المحاميـــة  الشـــورى 
الخارجيـــة  الشـــؤون  لجنـــة  وعضـــو 
والدفـــاع واألمـــن الوطنـــي بمجلـــس 
عـــن  جمشـــير  عبدالرحمـــن  الشـــورى 
األسف الشـــديد لما صدر عن البرلمان 
األوروبي من إساءة ال يمكن تبريرها، 
وتقييـــم مغلوط من قبل جهة ال يحق 
لهـــا ذلك، وفق نظـــرة أحادية الجانب 
أبجديـــات  وأبســـط  للمهنيـــة،  تفتقـــر 

وقواعد العمل البرلماني، وذلك بشأن 
أوضـــاع حقـــوق اإلنســـان فـــي الدول 

العربية، ومنها مملكة البحرين.
تصريًحـــا  والزايـــد  جمشـــير  وأصـــدر 
مشـــترًكا مؤيـــًدا لمـــا تـــم فـــي جلســـة 
عـــن  وللتعبيـــر  العربـــي،  البرلمـــان 
الموقـــف تجـــاه ما صدر عـــن البرلمان 
األوروبـــي قـــال فيـــه: تضمـــن القـــرار 
الصادر عـــن البرلمان األوروبي تدخًا 
غيـــر مبرر وغير مســـؤول في الشـــأن 
الداخلي للدول العربية، ومنها مملكة 
البحريـــن، وتشـــكيًكا ال يمكـــن القبول 
بـــه فيمـــا يخـــص الوضـــع الحقوقـــي 
بالمملكـــة، ونزاهة القضـــاء البحريني 
إلـــى  القـــرار  وافتقـــد  واســـتقاليته. 

النزاهة والموضوعية والمصداقية.
وأضافا تزامًنا مع تخصيص الجلســـة 

الرابعـــة لمناقشـــة الحملـــة الممنهجـــة 
تحـــت  العربيـــة  الـــدول  الســـتهداف 
دعـــاوى حماية حقوق اإلنســـان: نرى 
يعتبـــر  األوروبـــي  البرلمـــان  قـــرار  أن 
تدخًا ســـافًرا في الشـــؤون الداخلية 
لمملكـــة البحريـــن، وتعمدا في تزييف 

ممارســـة عدائيـــة  ويمثـــل  الحقائـــق، 
واالتفاقيـــات  للمعاهـــدات  وخرًقـــا 
األعـــراف  علـــى  والتفاًفـــا  الدوليـــة، 
القـــرار  أغفـــل  حيـــث  البرلمانيـــة، 
الجوانب المتقدمة في ســـجل حقوق 

اإلنسان في المملكة.

عبدالرحمن جمشير

القضيبية - مجلس الشورى

دالل الزايد

“الجوازات”: استقبال المراجعين من 8 صباحا حتى 5 مساء
بإمـــكان الضامـــن الحضـــور لتثبيـــت ملصـــق اإلقامـــة بأحـــد الفـــروع دون موعـــد مســـبق

أعلنت شـــؤون الجنســـية والجوازات واإلقامـــة أن أوقات 
العمـــل الرســـمي بفرعي مدينة عيســـى والمحـــرق تبدأ من 
الســـاعة 8 صباًحا وحتى الساعة 5 مساًء، الستقبال جميع 
طلبـــات إدارة التأشـــيرات واإلقامـــة مـــع اقتصـــار خدمات 
تســـليم  علـــى  المســـائية  الفتـــرة  خـــال  الجـــوازات  إدارة 
الجوازات البحرينية بفرعها الكائن بمدينة عيسى. ولفتت 
إلـــى أنه بإمكان الضامـــن الحضور لتثبيـــت ملصق اإلقامة 
بأحـــد الفـــروع دون الحاجـــة إلـــى حجز موعد مســـبق عند 
إنهـــاء اإلجراءات إلكترونًيـــا وكذلك باإلمكان وضع ملصق 
اإلقامـــة فـــي جميـــع منافـــذ مملكـــة البحرين قبـــل مغادرة 
الباد، علًما أن جميع خدمات شؤون الجنسية والجوازات 
واإلقامـــة يمكـــن إنهاؤهـــا إلكترونًيـــا مـــن خـــال القنـــوات 
المتاحـــة، ماعـــدا خدمـــة اســـتام جـــواز الســـفر البحريني 
وخدمة تثبيت ملصق اإلقامة تتطلب الحضور الشخصي. 
وفـــي حـــال وجـــود أي استفســـار بشـــأن الخدمـــات يرجى 
التواصل مع مركز االتصال على هاتف رقم 17399764 أو 

عبر النظام الوطني للمقترحات والشكاوى )تواصل(.

المنامة - وزارة الداخلية



األنصاري لمرضى السكر: راجعوا الطبيب قبل الصيام
قالــت منســقة عيــادات الســكري للبالغيــن فــي مجمــع الســلمانية الطبي عضــو لجنة مضخــة األنســولين إيمان 
األنصــاري إن هنــاك الكثيــر مــن األمــور التي يتوجب علــى الفرد مراعاتهــا عند اتخاذ قرار صيام شــهر رمضان 
المبارك، إذ ينبغي على مريض السكري مشاورة طبيبه الخاص قبل الشروع بالصيام، فهناك فئة من المرضى 
ال يحبــذ لهــم الصيــام، كالمرضــى المصابين بمضاعفات الســكري مثل أمــراض القلب والكلــى واختالل البصر، 
فهــؤالء معرضــون أكثــر الضطرابــات مســتويات الســكر ومضاعفات هبوط الســكر أو ارتفاعــه كحموضة الدم 

الكيتونية.

المرضـــى  علـــى  أن  وأضافـــت 
المعتمدين على األنســـولين، مراجعة 
الطبيـــب قبـــل الشـــروع فـــي الصيام 
ففـــي  وأوقاتهـــا،  الجرعـــات  لضبـــط 
معظـــم األوقـــات، يحتـــاج المريـــض 
اعتبـــار  علـــى  أقـــل  جرعـــات  إلـــى 
التزامـــه بنظـــام غذائـــي صحـــي، كما 

أنـــه يحتـــاج إلـــى تغييـــر نوعيته في 
معظـــم األحيـــان عند الصيـــام. والبد 
أن يقوم المريض بفحص ســـكر الدم 
مـــرات عـــدة فـــي اليـــوم أثنـــاء فترة 
الصيام، مع لـــزوم إنهاء الصيام حال 
اإلحساس بأعراض هبوط السكر في 

الدم، كالدوخة والتعرق واإلغماء.

مرضـــى  مـــن  عـــددا  أن  وأوضحـــت 
البحريـــن  مملكـــة  فـــي  الســـكري 
األنســـولين،  مضخـــة  يســـتخدمون 
تقنيـــة  هـــي  المضخـــة  أن  مردفـــة 
دائًمـــا  ملتصـــق  جهـــاز  مـــن  مكونـــة 
بالجسد من الخارج يمتد منه أنبوب 
بالســـتيكي يزرع تحـــت الجلد ويتم 

إدخـــال بيانـــات الوجبة بعد حســـاب 
الكربوهيـــدرات فيهـــا وإعطـــاء أمـــر 
تحـــت  األنســـولين  بضـــخ  للمضخـــة 
الجلـــد، وهـــي بذلـــك تقنيـــة ُتســـاعد 
مرضى الســـكري في الســـيطرة على 
المرض وتخفـــف معاناتهم من جراء 

حقن اإلبر اليومي.
األمـــور  مـــن  األنصـــاري:  وأردفـــت 

المهمـــة التي ينبغـــي مراعاتها كذلك، 
االلتـــزام بنظام تغذيـــة صحي، ولعل 
تنـــاول األطعمـــة  نقاطهـــا  أهـــم  مـــن 

كالكربوهيـــدرات  الهضـــم  البطيئـــة 
المعقـــدة والبقوليات وتنـــاول مقدار 
مناســـب من األغذية الغنية باأللياف 
كالخضـــروات، وينبغي عنـــد اإلفطار 
مراعـــاة تنـــاول كميـــة صغيـــرة مـــن 
الطعـــام علـــى فترات بـــداًل من تناول 
األطعمـــة  وتجنـــب  كبيـــرة  وجبـــة 
المشـــبعة بالدهـــون والحلويـــات. كما 
وينصـــح بتأخير وجبة الســـحور قدر 
اإلمـــكان وشـــرب الكثيـــر مـــن المـــاء 
لتجنـــب حـــاالت الجفـــاف الـــذي من 
شـــأنه أن يـــؤدي إلـــى حموضـــة الدم 

الكيتونية.

إيمان األنصاري

المنامة - وزارة الصحة

جامعة البحرين تفوز بالمركز األول في جائزة محافظة العاصمة للعمل التطوعي
المملكة لــخــدمــة  والعملية  العلمية  الـــقـــدرات  تسخير  ــي  ف لــاســتــمــرار  ــم  ــ وداع حــافــز  ــزة:  ــم ح

فـــازت جامعة البحريـــن بالمركز األول 
التعليـــم  مؤسســـات  مســـتوى  علـــى 
للعمـــل  العاصمـــة  محافظـــة  بجائـــزة 
التطوعـــي2020. وجـــاء ذلـــك خـــالل 
الشـــيخ  العاصمـــة  محافـــظ  تكريـــم 
هشـــام بن عبدالرحمـــن آل خليفة، لما 
مجموعه 32 جهة وفردا لتطوعهم في 
برامـــج محافظة العاصمة خالل العام 
الماضـــي، طبقـــا للفئـــات الســـت التـــي 
تضمنتهـــا وثيقـــة محافظـــة العاصمـــة 
للعمـــل التطوعـــي، وتـــمَّ التكريـــم يوم 

الخميس 1 أبريل 2021.

ر رئيـــس جامعة  وبهـــذه المناســـبة، عبَّ
البحريـــن ريـــاض حمزة، عن الســـعادة 
والفخر الـــذي يمأل منتســـبي الجامعة 
جامعـــة  أن  وأكـــد  اإلنجـــاز،  بهـــذا 
البحرين تضـــع ثقافة العمل التطوعي 
ضمـــن مبادراتهـــا وخططهـــا مـــن أجل 
تحقيـــق أهـــداف التنمية المســـتدامة، 
الثقافـــة  هـــذه  غـــرس  علـــى  وتعمـــل 
عمليـــًا لـــدى الطلبـــة والمنتســـبين إلى 
الجامعـــة عمومًا، وتشـــجع على العمل 
التطوعي في كل المناسبات الوطنية 

والمجتمعية.

ورأى حمـــزة أن فـــوز الجامعة بالمركز 
األول يعـــد إنجـــازًا إضافيـــًا فـــي إطار 
اإلنجازات التي حققتها الجامعة على 
مســـتويات دوليـــة وإقليمية ومحلية، 
وحافزًا وداعمًا لالستمرار في تسخير 
لخدمـــة  والعمليـــة  العلميـــة  القـــدرات 

مملكة البحرين.
م رئيس جامعة البحرين الشـــكر  وقـــدَّ
والتقديـــر لمحافـــظ العاصمـــة على ما 
بذلـــه مـــن جهـــود فـــي ترســـيخ فكـــرة 
صفـــة  وإعطائـــه  التطوعـــي  العمـــل 

االعتمادية الدولية.

وتســـلَّم مديـــر مركز اإلعـــالم بجامعة 
البحريـــن مـــازن محمـــد علـــي جائـــزة 
فـــوز جامعة البحريـــن بالمركـــز األول 
فـــي حفل النســـخة الثانيـــة من وثيقة 

محافظة العاصمة للعمل التطوعي.
وتعـــد محافظـــة العاصمـــة أول جهـــة 
حكوميـــة تنجـــح فـــي تقنيـــن العمـــل 
التطوعـــي، وإعطائه صفة االعتمادية 
الدوليـــة بالتعـــاون مـــع مكتـــب األمـــم 
المتحـــدة بمملكة البحريـــن، تزامنًا مع 
يـــوم الشـــراكة المجتمعيـــة واالنتمـــاء 

الوطني.

الصخير - جامعة البحرين

مراعاة االلتزام 
بنظام تغذية 
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المحرق - مركز الشيخ إبراهيم للثقافة والبحوث

ينظــم مركــز الشــيخ إبراهيــم بــن محمــد آل خليفة للثقافــة والبحوث، غدا االثنين عند الســاعة 9 مســاًء 
في مقر المركز، لقاًء تفاعليا عن بعد، مع الروائية السعودية زينب الخضيري بعنوان “تلقي الرواية عبر 
السوشــال ميديــا، تويتــر نموذًجــا”، إذ تضع تجربتها في آليــات الكتابة اإلبداعيــة ومضامين األفكار في 

العالم الرقمي، وذلك ضمن الموسم الثقافي “محُكوموَن باألَمِل”.

وسيتــــاح حضـــــور 30 شخصــــــا 
األخـــذ  مـــع  المهتميــــــن،  مـــن 
باالعتبار اإلجراءات االحترازية 
االجتماعـــي  التباعـــد  وقواعـــد 

ولبـــس الكمامـــات، كمـــا سيتـــــم 
عبـــر  المحاضــــــــرة  بـــث  أيًضـــا 
علـــى  المركـــز  صفحـــة  رابــــــــــط 

اليوتيوب.

زينب الخضيري «

كاتبة وأديبة سعودية من مواليد مدينة الرياض، وعضو في لجنة 
السرد بنادي الرياض األدبي، كتبت للعديد من الصحف العربية 

ومن بينها الجزيرة، اليوم، والرياض، ولها عدد من المشاركات 
األدبية في التلفزيون واإلذاعة، صدر لها: “هياء” و “وحدي أربي 

صغار الشوق” و “فيروز وشوارع الرياض” و “رجل ال شرقي وال 
غربي” و “سحر السرد” و “خاصرة الضوء” و “حكاية بنت اسمها 

ثرثرة، و “على كف رتويت”.
زينب الخضيري

في لقاء تفاعلي ينظمه مركز الشيخ إبراهيم للثقافة والبحوث
الخضيري تتحدث عن تجربتها اإلبداعية في العالم الرقمي

“األهلية”: ندوة عن التكنولوجيا التحويلية وأثرها على التدقيق والمحاسبة
أوصــت ندوة التكنولوجيا التحويلية وأثرها على ممارســات التدقيق 
الجامعــات  خريجــي  تأهيــل  إلــى  األهليــة  بالجامعــة  والمحاســبة 
تكنولوجيــا بمــا يمكنهــم مــن االســتفادة المثلــى مــن مميــزات الــذكاء 
االصطناعي والحوسبة السحابية في ممارسات التدقيق والمحاسبة. 
وقــد رحــب الرئيــس المؤســس رئيس مجلــس أمناء الجامعــة األهلية 
عبدهللا الحواج بالمشاركين في الندوة في افتتاحه لها، مؤكدا أهمية 
إلمــام الطلبــة والخريجيــن بالتكنولوجيــا التحويليــة والفــرص التــي 
يمكن استغاللها من خالها، ونوه باألسماء العلمية المشاركة فيها وما 

يمتلكونه من خبرات أكاديمية ومهنية واسعة.

وأكد الحواج أن تقنية المعلومات 
خلقت فرصا وحلوال متعددة، وأن 
مجـــال المحاســـبة رغـــم كونه من 
المجـــاالت القديمـــة إال أنه متجدد 
وبالشـــك  باســـتمرار  ومتطـــور 
يمكن لهذا المجال االســـتفادة من 

التكنولوجيا بشكل كبير.
وأوضـــح عضو الهيئـــة األكاديمية 
بكليـــة العلـــوم اإلداريـــة والماليـــة 
أن  كوكريجـــا  جاجـــان  بالجامعـــة 

إلـــى  خلصـــت  النـــدوة  مناقشـــات 
والـــرؤى  األفـــكار  مـــن  مجموعـــة 
دمـــج  فـــي  والحيويـــة  المهمـــة 
فـــي  التكنولوجيـــة  المســـتجدات 
مناهج المحاسبة والعالوم المالية.

وتحدث أســـتاذ المحاســـبة ونظم 
المعلومـــات بكليـــة إدارة األعمـــال 
فـــي جامعـــة كانســـاس األميركية 
راجيندرا سريفاســـتافا عن الذكاء 
االصطناعـــي ونظـــام الخبراء في 

مراجعـــة الحســـابات، متنـــاوال في 
حديثـــه النظـــم الخبيرة وتشـــغيل 
عمليـــات  فـــي  اآلليـــة  الروبوتـــات 

المحاسبة.
وقـــال إن الـــذكاء الصناعي مجال 
مختلـــف  فـــي  أهميتـــه  تتعاظـــم 
المجـــاالت، إذ يـــؤدي روا مهما في 
تحويـــل العديـــد مـــن المهـــام التي 
يقـــوم بهـــا اإلنســـان إلـــى األجهزة 
واألنظمـــة اإللكترونيـــة، الفتا إلى 
وجود جهد علمي موسع من أجل 
تطويـــر الروبوتات لجعلهـــا قادرة 
علـــى عمل عدد واســـع مـــن المهام 

التـــي كان البـــد مـــن عنصر بشـــري 
للقيـــام بهـــا كالتســـوية المصرفية، 
تقييـــم الرقابة الداخليـــة، والقيام 
بالمهـــام التحليليـــة. كمـــا وتحدث 
المراجعـــة  خدمـــات  عمليـــة  عـــن 
والضمـــان  للحســـابات  الماليـــة 
هيـــكل  لعـــرض  إضافـــة  المالـــي، 
مراجعـــة الحســـابات. واســـتعرض 
هـــذا  فـــي  التجـــارب  مـــن  عـــددا 
المجـــال كمـــا تطـــرق إلـــى تطويـــر 

قواعـــد البيانات لقياس أمور عدة 
مثل معرفـــة الرواتـــب والعالوات 
فـــي شـــركات معينـــة ومؤسســـات 

معينة.
وشـــارك أريـــك كوهيـــن وهـــو أحد 
االستشـــارات  شـــركات  مـــالك 
الحاسوبية المرموقة في الواليات 
المتحـــدة األميركيـــة فـــي الندوة، 
إذ تنـــاول نموذج قاعـــدة البيانات 
التشـــغيل  وقابليـــة  الموزعـــة 

المتبـــادل، ووضـــح وجـــود العديد 
مـــن مســـاوئ الفهـــم تجـــاه قاعدة 
البيانـــات الموزعـــة والتـــي يجـــب 
والمهتميـــن  للعامليـــن  توضيحهـــا 

بهذا المجال.
وقال إن هنـــاك جهد متواصل من 
أجل إنجازت شفرات عالمية عامة 
مدعومـــة  ونموذجيـــة  وواضحـــة 
إذ  الحســـابات،  مراجعـــة  بعمليـــة 
أتـــاح التطور التكنولوجـــي الكثير 

من القدرات.
إلـــى  الجامعـــات  كوهيـــن  ودعـــا 
المســـتجدات  هـــذه  مواكبـــة 
علـــى  واالنفتـــاح  والتطـــورات 
كالعمـــالت  مســـتجداته  مختلـــف 
الرقمية وتوظيف الربوتات، الفتا 
إلـــى أن قواعـــد البيانـــات الموزعة 
عالـــم غير مكتمـــل بعـــد، وال يفهم 
كيفيـــة عملـــه إال القليـــل جـــدا من 
فـــي  الحـــذر  إلـــى  داعيـــا  النـــاس، 

االستثمار في العمالت الرقمية.

المنامة - الجامعة األهلية

عبدالله الحواج

خبراء عالميون 
يدعون لدمج 

الذكاء االصطناعي 
باألنشطة المالية

المنامة - وزارة الداخلية

أشاد نائب محافظ محافظة المحرق 
العميد عبدهللا خليفة الجيران بالدور 
المهـــم لشـــركة االتصـــاالت الســـلكية 
 )STC( ســـي  تـــي  إس  والالســـلكية 
اإلنســـانية  الخدمـــات  تقديـــم  فـــي 
والشراكة المجتمعية والدور الوطني 
البـــارز الـــذي تطلـــع بـــه علـــى الصعيد 
االجتماعي، مشـــيدا فـــي الوقت ذاته 
يتميـــز  التـــي  الوطنيـــة  بالكفـــاءات 
بهـــا أبنـــاء البحريـــن في هـــذا القطاع 

الحيوي.
الـــذي  االجتمـــاع  خـــالل  ذلـــك  جـــاء 
عقدته المحافظـــة عن بعد مع رئيس 
الشـــؤون الحكومية بشـــركة إس تي 
ســـي )STC( الشـــيخ زياد بـــن فيصل 
آل خليفـــة، إذ أكـــد الشـــيخ زياد دعم 
الشـــركة لجميـــع األعمـــال اإلنســـانية 
األنشـــطة  رعايـــة  فـــي  والمســـاهمة 

والفعاليـــات التـــي تعمل علـــى تعميق 
األســـر  ودعـــم  الوطنـــي  االنتمـــاء 
البحرينية وتشجيع العمل التطوعي.
المحافـــظ  نائـــب  أشـــاد  مـــن جانبـــه، 
بتفاعل الشـــركة واهتمامها بالشراكة 
المحافظـــة  أن  مؤكـــدا  المجتمعيـــة، 
تضع كل إمكاناتها في ســـبيل إنجاح 
الســـالل  أن  مؤكـــدا  التعـــاون،  هـــذا 

الرمضانيـــة ودعـــم األســـر المتعففـــة 
هـــي باكـــورة التعـــاون بيـــن محافظة 
 )STC( المحرق وشـــركة إس تي سي
خصوصا خالل شهر رمضان المبارك.
حضـــر االجتماع مديـــر إدارة البرامج 
المجتمـــع  وشـــؤون  االجتماعيـــة 
بالمحافظة عدنان الســـادة وعدد من 

.)STC( مديري شركة إس تي سي

“STC”: دعم الفعاليات الُمعززة لالنتماء الوطني وتشجيع التطوع
محافظة المحرق تشيد بدور “الخاص” في الشراكة المجتمعية

جاجان كوكريجا 
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