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 ó``̀ qcCG  :(Ü  ±  CG)  -  ƒ`̀μ`̀°`̀Sƒ`̀e
 ø«JƒH ô«ªjOÓa »°ShôdG ¢ù«FôdG
 äÓjó©àdG ìôàbG ¬fCG AÉKÓãdG ¢ùeCG
 ¬`̀à`̀j’h ó`̀jó`̀ª`̀à`̀d  ’ á`̀jQƒ`̀à`̀ °`̀Só`̀ dG
 ø«°ùëàd  π`̀H  á£∏°ùdG  ¢``̀SCGQ  ≈∏Y
 .á«°ShôdG  á«°SÉ«°ùdG  áeƒ¶æªdG
 »a  á«°SÉ«°S  áØ°UÉY  ø«JƒH  QÉKCGh
 ≈∏Y äÉMÓ°UEG ¬MGôàbÉH ôjÉæj 15
 ≈∏Y  ∫É≤à°SG  »°ShôdG  Qƒà°SódG
 øμj ºd …òdG AGQRƒdG ¢ù«FQ ÉgôKG
 ∞jó«aóe …ôà«eO á«Ñ©°ûH ≈¶ëj

 .¬àeƒμM AÉ°†YCGh
 ø«JƒH  ¿CÉ``̀H  äÉæ q¡μJ  äô`̀°`̀Sh
 ∫Ó``̀N  ø```̀e  QhÉ```̀æ```̀j  (É```̀ keÉ```̀Y  67)
 ¢ShôdG  äCÉLÉa  »àdG  äÉMôà≤ªdG
 áªcÉëdG  á°ù°SDƒªdG  ¿ÉcQCG  º¶©eh
 ≈dEG  á£∏°ùdG  ≈∏Y  ¬à°†Ñb  ΩÉμME’
 »a á©HGôdG ¬àj’h AÉ°†≤fG ó©H Ée
 ø«JƒH ∫Ébh .2024 ΩÉY ø«∏eôμdG
 ¢ùà«aƒÑjô«°ûJ  áæjóªH  á«∏c  »a
 »∏ªY  ∫Ó````̀N{  ƒ`̀μ`̀ °`̀Sƒ`̀e  ∫É``ª``°``T
 äÉH  ,AGQRƒ``̀∏``̀d  ¢`̀ù`̀«`̀FQh  ¢ù«Fôc
 ¿CG  q»``̀dEG  áÑ°ùædÉH  É`̀ kMƒ`̀°`̀Vh  ô`̀ã`̀cCG
 .zÖéj Éªc ô«°ùJ ’ QƒeC’G ¢†©H

 CGô`̀£`̀J É``̀e kGô``«``ã``c{ ±É```°```VCGh
 á«ë°üdG  ájÉYôdÉH  ≥∏©àJ  πFÉ°ùe
 ΩÉ«≤dG  Öéj  É`̀e  ∑Éæg  .º«∏©àdGh
 iƒ`̀à`̀°`̀ù`̀e  ≈`̀ ∏`̀ Y  π`̀°`̀ü`̀ë`̀j  ’h ¬``̀ H
 ,ÖÑ°ùdG Gò¡d{ í°VhCGh .zäÉjó∏ÑdG
 ’ ,(äÓ``̀jó``̀©``̀à``̀dG) ∂``̀ dP â`̀Mô`̀à`̀bG

 .z»JÉ£∏°S ójóªàd
 ójó°ûàH  äÉMôà≤ªdG  »°†≤Jh
 á«∏ëªdG  äÉ£∏°ùdG  ≈∏Y  Iô£«°ùdG
 ájQÉ°ûà°SG  áÄ«g  QhO  õ`̀jõ`̀©`̀Jh
 zá``dhó``dG ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀e{ º`̀°`̀SÉ`̀H ±ô`̀©`̀J
 ≥ØJGh  .É¡°ùØf  á`̀°`̀SÉ`̀Fô`̀dG  ≈`̀à`̀Mh
 º¡°†aQ  ≈∏Y  ø«∏eôμdG  ƒ°VQÉ©e
 º`̀«`̀YR  QÉ```̀ °```̀TCG  PEG  äÉ```̀MÓ```̀°```̀UE’G
 ¿CG ≈dEG »ædÉaÉf »°ùμ«dCG á°VQÉ©ªdG
 ióe É kª«YR{ íÑ°ü«d ≈©°ùj ø«JƒH

 »a  ÉehódG  ¢ù∏ée  ôbCGh  .zIÉ«ëdG
 »°VÉªdG  ô¡°ûdG  »°ShôdG  ¿ÉªdôÑdG
 äÉ``MÓ``°``UE’G ¿ƒ``̀fÉ``̀b ´É``̀ª``̀LE’É``̀H
 äôªà°SG  á°ù∏L  ó©H  ájQƒà°SódG

 .ø«àYÉ°S øe πbCG
 π≤à°ùªdG zGOÉØ«d{ õcôe QÉ°TCGh
 »°VÉªdG  ´ƒÑ°SC’G  äÉYÓ£à°SÓd
 ¢`̀Shô`̀dG  ø`̀e  áFÉªdÉH  47  ¿CG  ≈``̀dEG
 ΩóîJ  äÓ`̀jó`̀©`̀à`̀dG  ¿CG  ¿hó`̀≤`̀à`̀©`̀j
 44  iCGQ  Éªæ«H  ø`̀«`̀Jƒ`̀H  ídÉ°üe
 ø«°ùëJ  ≈`̀ dG  ±ó¡J  É`̀¡`̀fCG  áFÉªdÉH
 ô`̀°`̀UCGh .á`̀«`̀°`̀SÉ`̀«`̀°`̀ù`̀dG á`̀eƒ`̀¶`̀æ`̀ª`̀dG
 áª∏μdG ¿CG ≈∏Y AÉKÓãdG ¢ùeCG ø«JƒH
 ¿ƒμ«°Sh  Ö©°û∏d  ¿ƒμà°S  π°üØdG
 ¿ƒfÉ≤dG ¢†aQ hCG ºYO ÉeEG ¬fÉμeEÉH

.»Ñ©°T AÉàØà°SG ôÑY
 º`̀J á```̀Yƒ```̀ª```̀é```̀e ™``````̀LGô``````̀Jh
 äÓjó©àdG  áZÉ«°U  áª¡ªH  É¡Ø«∏μJ
 äÉMôà≤ªdG  øe  kGOó`̀Y  ájQƒà°SódG
 ¿ƒfÉ≤dG »a ¬∏dG ôcòd ìôà≤e É¡æ«H
 Ö≤d  ô««¨Jh  á`̀dhó`̀∏`̀d  »`̀°`̀SÉ`̀°`̀SC’G

.z≈∏YC’G óFÉ≤dG{ ≈dEG z¢ù«FôdG{

 »`̀HhQhC’G  OÉëJ’G  ¢†aQ  :ä’ÉcƒdG  -  π°ùchôH
 IójóédG  á«μjôeC’G  á£îdG  øe  AGõ`̀LCG  AÉKÓãdG  ¢ùeCG
 ∞dÉîJ  á£îdG  ¿EG  ÓFÉb  §°ShC’G  ¥ô°ûdG  »a  ΩÓ°ù∏d
 …C’ π«FGô°SEG º°V ¿EGh zÉ«dhO É¡«∏Y ≥ØàªdG ô«jÉ©ªdG{

.´Gõf πëe ≈≤Ñ«°S á«æ«£°ù∏a ¢VQCG
 ¢ùeCG á£îdG øe ¬Øbƒe »HhQhC’G OÉëJ’G ø∏YCGh
 »a  á«LQÉîdG  á°SÉ«°ùdG  ∫hDƒ°ùe  √Qó`̀°`̀UCG  ¿É«H  »a

.πjQƒH Ö«°SƒN »HhQhC’G πàμàdG
 ºFGOh ∫OÉY ΩÓ°S áeÉbE’{ ¿É«ÑdG »a πjQƒH ∫Ébh
 πM ¿hO á«bÉÑdG »FÉ¡ædG ™°VƒdG ÉjÉ°†b º°ùM øe óH ’
 ≈dEG G kô«°ûe zø«aô£dG Óc ø«H Iô°TÉÑe äÉ°VhÉØe ôÑY
 OhóM ´Gõf πëe ∫GõJ ’ »àdG ÉjÉ°†≤dG ∂∏J ø«H øe ¿CG

.¢Só≤∏d »FÉ¡ædG ™°VƒdGh á«æ«£°ù∏ØdG ádhódG
 ºJ  Éªc  á«μjôeC’G  IQOÉÑªdG{  ÓFÉb  πjQƒH  ≈°†eh
 ô«jÉ©ªdG  ∂∏J  øY  ó©ÑJ  ôjÉæj  28  Ωƒ`̀j  É¡æY  ¿Ó`̀YE’G
 äGƒ£N …C’ øμªj ’{  ±É°VCGh .zÉ«dhO É¡H  ±ôà©ªdG

.z´RÉæe ¿hO ôªJ ¿CG äòØf GPEG º°†dG √ÉéJÉH
 ¥ô°ûdG  »`̀a  »```̀HhQhC’G  OÉ`̀ë`̀J’G  á°SÉ«°S  π«ªJh
 ’hO  º°†j  »`̀HhQhC’G  πàμàdG  ¿C’  QòëdG  ≈dEG  §°ShC’G
.π«FGô°SEGh ø««æ«£°ù∏ØdG ™e É¡ØWÉ©J äÉLQO ∞∏àîJ

 »a  AÉ`̀°`̀†`̀YC’G  ∫hó```dG  ¢†©H  â`̀aô`̀à`̀YG  π©ØdÉHh
 ¿CG øe ºZôdG ≈∏Y á«æ«£°ù∏a ádhóH »HhQhC’G OÉëJ’G
 »a πëJ ¿CG Öéj ádCÉ°ùªdG √òg ¿EG ∫ƒ≤j πμc OÉëJ’G

.ΩÓ°ùdG äÉKOÉëe
 ΩÉY  »a  ÖeGôJ  QGô`̀b  »``̀HhQhC’G  OÉëJ’G  ¿GOCGh
 ¿EG  ÓFÉb  π«FGô°SE’  áª°UÉY  ¢Só≤dÉH  ±GôàY’G  2017

.ΩÓ°ù∏d §«°Sƒc É¡©°Vh øY äó©àHG ø£æ°TGh
 »`̀HhQhC’G  OÉëJ’G  ∫Éb  »°VÉªdG  ´ƒÑ°SC’G  »ah
 äGQƒ£àdG »a ¬jCGQ AGóHE’ Éàbh ÖdÉ¨dG »a »°†≤j …òdG
 ÉgOóYh ¬«a AÉ°†YC’G ∫hódG ´ÉªLE’ ¬LÉ«àM’ á«dhódG
 ºμëj ¿CG πÑb ÖeGôJ á£N á°SGQód êÉàëj ¬fEG ádhO 27

.É¡«∏Y

 ¬∏LCG øe â©°S Ée º¶©e π«FGô°SE’ á£îdG Ωó≤Jh
 »°VGQC’G  ™«ªL  ∂dP  »a  ÉªH  ´Gô°üdG  øe  Oƒ≤Y  ∫ÓN

.É¡JÉæWƒà°ùe É¡«∏Y âeÉbCG »àdG á«æ«£°ù∏ØdG
 ø«Hôà¨ªdGh á«LQÉîdG ôjRh ø∏YCG ∂dP ¿ƒ°†Z »a
 ìô£d  ô«°†ëàdG  ºàj  ¬fCG  »μdÉªdG  ¢VÉjQ  »æ«£°ù∏ØdG
 ºeCÓd  áeÉ©dG  á«©ªédG  ≈∏Y  »æ«£°ù∏a  QGô`̀b  ´hô°ûe

 .á«μjôeC’G á£îdG ¢†aQ ¿CÉ°ûH IóëàªdG
 ,á«ª°SôdG  á«æ«£°ù∏ØdG  á`̀YGPEÓ`̀d  ,»μdÉªdG  ∫É`̀bh
 ∞bƒªdG  ø«μªàd  π°UGƒà«°S  »æ«£°ù∏ØdG  ∑ôëàdG  ¿EG
 áeÉ©dG  á«©ªédG  ≈`̀ dEG  IOƒ©∏d  ’ƒ`̀°`̀Uh  ,»æ«£°ù∏ØdG
 ,zΩÓ°ùdG πLCG øe ¿hóëàe{ óæH âëJ IóëàªdG ºeCÓd
 ∞bƒªdG  â«ÑãJh õjõ©àd  QGôb  ´hô°ûe ìôW πLCG  øe
 QƒcòªdG  QGô`̀≤`̀dG  ´hô°ûe  ¿CG  í`̀°`̀VhCGh  .»æ«£°ù∏ØdG
 ,√ô«°üe ôjô≤J »a ÉæÑ©°T ≥M ≈∏Y ó«cCÉàdG{ øª°†à«°S
 Ωƒ¡Øe  »æÑJh  ,∫Ó`̀à`̀M’G  AÉ`̀¡`̀fEGh  ,¬`̀à`̀dhO  ó«°ùéJh
 »é«JGôà°SG  QÉ«îc  ΩÓ°ùdG  ó«cCÉJh  ,ø«àdhódG  πM
 ¿CG  ∂dòc  øª°†à«°S  QGô`̀≤`̀dG  ¿CG  ±É`̀°`̀VCGh  .zÜƒ©°û∏d
 ≈∏Y  óªà©J  ’h  ÉæÑ©°T  ≥M  øe  ¢ü≤àæJ  IQOÉÑe  …CG{

.zá°Vƒaôe á«æ«£°ù∏ØdG äÉ«Yô°ûdG
 »æ«£°ù∏ØdG  ¢ù«FôdG  ¿CG  ≈``̀dEG  »μdÉªdG  QÉ`̀ °`̀TCGh
 ø``̀eC’G  ¢ù∏ée  AÉ`̀°`̀†`̀YCG  ÖWÉî«°S  ¢`̀SÉ`̀Ñ`̀Y  Oƒ`̀ª`̀ë`̀e
 ájDhôdG ¢Uƒ°üîH …QÉédG ô¡°ûdG øe 11 »a »dhódG

 .á«μjôeC’G á£îdG »a á«æ«£°ù∏ØdG
 íeÉ°S  …ô°üªdG  á«LQÉîdG  Gô`̀jRh  ó`̀cCG  ∂`̀dP  ≈`̀dEG
 ºYO á∏°UGƒe ≈∏Y ±hôa’ »Lô«°S »°ShôdGh …ôμ°T
 ∫OÉ©dGh πeÉ°ûdG ΩÓ°ùdG ≥«≤ëJ ≈dEG á«eGôdG »YÉ°ùªdG

 á«æ«£°ù∏ØdG á«°†≤∏d
 …ôμ°T  ôjRƒdG  √É≤∏J  »ØJÉg  ∫É°üJG  »a  ∂dP  AÉL
 ôªà°ùªdG QhÉ°ûàdG QÉWEG »a ¢ùeCG »°ShôdG √ô«¶f øe
 »a ´É°VhC’G äGQƒ£J πªé oe ∫ƒM É«°ShQh ô°üe ø«H
 IQGRh  º°SÉH  »ª°SôdG  çóëà oªdG  OÉaCG  ÉªÑ°ùM á≤£æªdG

.ßaÉM óªMCG á«LQÉîdG

3
Ω2020 ôjGôÑa 5 - `g1441 IôNB’G iOÉªL 11 AÉ©HQC’G - ¿ƒ©HQC’Gh á°ùeÉîdG áæ°ùdG - (15293) Oó©dG19

 âæ∏YCG  :ä’É``̀cƒ``̀dG  -  ∞«æL
 ¿CG  ¢ùeG  á«ªdÉ©dG  áë°üdG  áª¶æe
 …òdG  óéà°ùªdG  ÉfhQƒc  ¢Shô«a
 ’  ádhO  24 ≈dEG  ø«°üdG  øe π≤àfG

.z»ªdÉY AÉHh{ ádÉM ó©H πãªj
 ¿É```̀jô```̀H »``̀Ø``̀∏``̀«``̀°``̀S â````̀ dÉ````̀bh
 íFGƒédG  áëaÉμe  IQGOEG  á°ù«FQ
 áª¶æªdG  »a  á«FÉHƒdG  ¢VGôeC’Gh
 É`̀«`̀dÉ`̀M{  ∞`̀«`̀æ`̀L  »``a  ø««Øë°ü∏d
 É¡æμd .z»ªdÉY AÉHh ádÉM »a Éæ°ùd
 É¡«a ó©j á∏Môe »a øëf{ âaÉ°VCG

.zQDƒÑdG Oó©àe AÉHƒdG
 øe  ô`̀ã`̀cCÉ`̀H  ¢`̀Shô`̀«`̀Ø`̀dG  iOhCG
 ÉØdCG  20  ÜÉ`̀ °`̀UGh  É°üî°T  425
 »a  ÉÑjô≤J  º¡©«ªL  ,ø«°üdG  »a
 õcôe  (§`̀ °`̀Sh)  …É`̀Hƒ`̀g  á©WÉ≤e
 25  ≈dEG  π≤àfGh  ,¢Shô«ØdG  Qƒ¡X

 .ôÑª°ùjO »a √Qƒ¡X òæe ádhO
 âbƒdG  »a  ¬`̀fEG  ¿ÉjôH  âdÉbh
 ™jô°S  ∫É≤àfG  ó°UQ  ¬«a  ºàj  …òdG
 ó`̀©`̀J ,…É```̀ Hƒ```̀g »```̀a ¢``Shô``«``Ø``∏``d
 ä’ÉM{  á©WÉ≤ªdG  êQÉN  ä’ÉëdG
 øe  ábôØàe  äÉ©ªéJ  ™e  zQÉ°ûàfG

.ihó©dG ä’ÉM
 ≥Ñ£J  â``̀bƒ``̀ dG  ¢`̀ù`̀Ø`̀f  »```̀ah
 ô`̀«`̀HGó`̀J ø`̀«`̀°`̀ü`̀dG »``̀a äÉ`̀£`̀∏`̀°`̀ù`̀dG
 ihó`̀©`̀dG QÉ`̀°`̀û`̀à`̀fG ∞`̀bƒ`̀d á`̀eRÉ`̀M
 â∏é°S  iô`̀NCG  ∫hO  äòîJG  Éª«a
 QÉ°ûàfG  ™æªd  ô`̀«`̀HGó`̀J  äÉ`̀HÉ`̀ °`̀UEG

.¢Shô«ØdG
 ¬`̀fCG π`̀eCÉ`̀f{ ¿É`̀jô`̀H â`̀aÉ`̀°`̀VCGh
 …ÉHƒg »a ô«HGóàdG ∂∏J ≈∏Y AÉæH
 QÉ°ûàfG π«é°ùJ ºJ iôNCG øcÉeCGh
 ihó``̀©``̀dG ∞```̀bh É`̀æ`̀æ`̀μ`̀ª`̀j ,É``̀¡``̀«``̀dEG

 .z¢Shô«ØdG øe ¢ü∏îàdGh

 áª¶æªdG  ¿G  ¿É`̀ jô`̀ H  â`̀ dÉ`̀ bh
 Gòg  ∞JÉ¡dG  ôÑY  GôªJDƒe  ó≤©à°S
 ´É£b  ø`̀Y  ø«∏ãªe  ™`̀e  ´ƒ`̀Ñ`̀°`̀S’G
 ≈∏Y  πª©∏d  á`̀MÉ`̀«`̀°`̀ù`̀dGh  ô`̀Ø`̀°`̀ù`̀dG
 ≈àM  º¡ªbGƒW  ájÉªëd  äÉ«°UƒJ
 äÓ`̀MQ  ±ÉæÄà°SG  ø`̀e  Gƒæμªàj

.ø«°ü∏d ¿Gô«£dG
 ójóédG  ¢`̀Shô`̀«`̀Ø`̀dG  »ªàæjh
 ÖÑ°ùªdG  ¢`̀Shô`̀«`̀Ø`̀dG  á`̀∏`̀FÉ`̀Y  ≈```dEG
 á`̀eRÓ`̀à`̀ª`̀dG) ¢`̀SQÉ`̀ °`̀ù`̀ dG ¢`̀Vô`̀ª`̀d
 ¿É≤HÉ£àjh  (IOÉ``̀ë``̀dG  á«°ùØæàdG

 .%80 áÑ°ùæH É k«æ«L
 ∫É`̀≤`̀ à`̀ fG á``̀«``̀fÉ``̀μ``̀eEG â``̀à``̀Ñ``̀Kh
 øμd  ,ô`̀NB’  ¢üî°T  øe  ¢Shô«ØdG
 ióe  ¿ƒ`̀°`̀SQó`̀j  Gƒ``̀dGR  ’  AÉª∏©dG

.¬dÉ≤àfG ádƒ¡°S
 ∫Ó`̀N ø`̀e ihó``̀©``̀dG π`̀≤`̀à`̀æ`̀Jh
 Ée{  ¢†jôªdG  øe IQOÉ°U äGRGôaEG
 ≈∏Y  ≈≤Ñj  ¢`̀Shô`̀«`̀Ø`̀dG  ¿CG  »æ©j
 ,âbƒdG ¢†©Ñd á«LQÉîdG í£°SC’G
 Ö°ùëH ,zó©H IóªdG  ±ô©f ’ øμd
 á«ªgCG  ≈∏Y  äOó`̀°`̀T  »àdG  ,¿É`̀jô`̀H
.Ωƒ«dG »a äGôe IóY øjó«dG π°ùZ
 ¢UÉî°TC’G  ≈∏Y  ¿EG  â`̀dÉ`̀bh
 ¿CG  ¢`̀VQGƒ`̀Y  ø`̀e  ¿ƒfÉ©j  ø`̀jò`̀dG
 π≤f  …OÉØàd  É k«bGh  É kYÉæb  GhóJôj
 áÑ°ùædÉHh  .ø``jô``NBÓ``d  ¢`̀Vô`̀ª`̀dG
 º¡«∏Y{  ¿EG  ¿ÉjôH  âdÉb  ,øjôNBÓd
 ´Éæ≤dG  AGó```̀JQG  ,G kô`̀«`̀ã`̀c  √É`̀Ñ`̀à`̀f’G
 .zÉ keÉªJ º¡àjÉªëd »Øμj ’ √óMƒd

 π°ùZ  Öéj  ∂dòd{  âaÉ°VCGh
 »a  ô£îdG  ¿C’  ,ΩÉ¶àfÉH  øjó«dG
 ¿ƒ°ùª∏j  ¢SÉædG  ¿CG  ƒ`̀g  ™`̀bGƒ`̀dG
 ºK ¢`̀Vô`̀ª`̀ dÉ`̀H á`̀Kƒ`̀∏`̀ e É`` kë``£``°``SCG
 …ò`̀dG  ´Éæ≤dGh  º¡æ«YCG  ¿ƒ°ùª∏j
 √ò¡H  ´Éæ≤dG  ôaƒj  ’h  .¬fhóJôj

.zá«∏©a ájÉªM ádÉëdG
 ¢ùeG  ≠fƒc  ≠fƒg  âëÑ°UCGh
 ájQÉ≤dG ø«°üdG êQÉN á≤£æe »fÉK
 ¢`̀Shô`̀«`̀Ø`̀H IÉ````̀ ah É`̀¡`̀«`̀a π`̀é`̀°`̀ù`̀J
 ,ø«Ñ«∏«ØdG  ó©H  óéà°ùªdG  ÉfhQƒc
 á©°SÉàdG  »a  π`̀LQ  IÉ`̀ah  âæ∏YCGh
 âfÉc ¿CG ó©H ôª©dG øe ø«KÓãdGh
 ø«°üdG  ™e  ôHÉ©ªdG  πc  â≤∏ZCG  ób
 ™æªd  ,ø«æKG  AÉæãà°SÉH  ,ájQÉ≤dG

.¢Shô«ØdG QÉ°ûàfG
 ø«Ñ«∏«ØdG  â∏é°S  ó````̀MC’Gh
 ,¿É```ghh  ø`̀e  Ω pó```b  »æ«°U  IÉ```ah
 â`̀æ`̀∏`̀YCG …ò```̀dG ¢`̀Shô`̀«`̀Ø`̀dG IQDƒ````H
 ádÉM  á«æ«°üdG  áë°üdG  IQGRh

.¬ÑÑ°ùH á«ë°U ÇQGƒW
 ø«°üdG  É`̀à`̀°`̀UQƒ`̀H  â`̀≤`̀∏`̀ZCGh
 ´É``̀ Ø``̀ JQG ≈``̀∏``̀Y ¢``̀ ù``̀ eG á```jQÉ```≤```dG
 ,ô«ÑμdG  Éª¡©LGôJ  IGó`̀Z  í°VGh
 Ée  ó`̀M  ≈`̀ dEG  É¡àfCÉªW ¥Gƒ`̀°`̀SCG  »`̀a
 »æ«°üdG …õcôªdG ∂æÑdG äGAGôLEG
 ¢Shô«a  QÉ°ûàfG  ô«KCÉJ  AGƒ`̀à`̀M’
 .OÉ°üàb’G ≈∏Y óéà°ùªdG ÉfhQƒc
 äÉÄ«gh  äÉcô°T  äô£°VGh
 áeQÉ°U  äGAGô``̀LEG  PÉîJ’  IójóY

 .¢Shô«ØdG QÉ°ûàfG øe óë∏d
 á`̀ °`̀UQƒ`̀H ô``̀°``̀TDƒ``̀e ≥```̀ ∏```̀ ZCGh
 ¬àÑ°ùf  ´É``̀Ø``̀JQG  ≈`̀∏`̀Y  …É`̀¡`̀¨`̀æ`̀°`̀T
 2783^29  ≈```̀dEG  á`̀Ä`̀ª`̀dÉ`̀H  1^34
 ¿õ`̀æ`̀«`̀°`̀T á``̀°``̀UQƒ``̀H É````̀eCG .á``£``≤``f
 ≈∏Y  ¢`̀ù`̀eG  É¡JÉ°ù∏L  â`̀¡`̀fCG  ó≤a
 ≈dEG  áÄªdÉH  1^80  ¬àÑ°ùf  ´ÉØJQG

.á£≤f 1638^02
 …É¡¨æ°T  É`̀à`̀°`̀UQƒ`̀H  â`̀fÉ`̀ ch
 ¢VÉØîfG  ≈∏Y  Éàëàa  øjõæ«°Th
 á«fÉªK  »`̀dGƒ`̀M  Éª¡©LGôJ  ó`̀©`̀H
 ∫hC’G  Ωƒ``̀«``̀dG  ø``̀«``̀æ``̀KE’G  á`̀Ä`̀ª`̀dÉ`̀H
 24  »`̀a  äCGó``̀H  á∏jƒW  á∏£Y  ó©H
 áæ°ùdG  ¢`̀SCGQ  ó«Y  áÑ°SÉæªH  ôjÉæj
 ôÑcCG  ∂dòH  Éà∏é°S  ó`̀bh  .ájôª≤dG
 »dÉªdG  QÉ`̀«`̀¡`̀f’G  ò`̀æ`̀e  ¢`̀VÉ`̀Ø`̀î`̀fG

.2015 ∞«°U
 ™∏¡dÉH  ¿hôªãà°ùªdG  ô©°ûjh
 §ÑJôªdG AÉHƒdG ô°†j ¿CG øμªj PEG
 óéà°ùªdG  É```fhQƒ```c  ¢`̀Shô`̀«`̀Ø`̀H
.á∏jƒW IôàØd »æ«°üdG OÉ°üàb’ÉH

 AÉKÓãdG  ¢ùeCG  á«fÉ£jôÑdG  áeƒμëdG  â©aGO  :(Ü  ±  CG)-¿óæd

 ó©H  ÜÉ`̀gQE’É`̀ H  ø«fGóªdG  øé°S  äGô`̀à`̀a  ójóªàH  äÉ`̀MGô`̀à`̀bG  ø`̀Y

 ¿CG  øμªj  É`̀¡`̀fCG  ø`̀e  ôjòëàdG  º`̀ZQ  ,¿ó`̀æ`̀d  »`̀a  ø«cÉμ°ùH  äÉªég

 »fÉ£jôÑdG ∫ó©dG ôjRh óYh ø«æKE’Gh .ºcÉëªdG »a Éfƒ©W ¬LGƒJ

 øY »FÉ≤∏àdG êGôaE’G AÉ¡fE’ zÇQGƒW ¿ƒfÉb{ QGôaEÉH ófÓcÉH äôHhQ

 .º¡æé°S äGôàa ∞°üf AÉ°†b ó©H ÜÉgQE’ÉH ø«fGóªdG

 »a Éª¡æY êôaCG  ¿Éc ¿ÓLQ ÉªgòØf ø«eƒég ó©H ∂dP AÉLh

 »M  »a  ó`̀MC’G  ÉªgóMCG  ,Éª¡æé°S  Iôàa  AÉ¡àfG  πÑb  ≥HÉ°S  â`̀bh

 .ôÑªaƒf  »a  êójôH  ¿óæd  ô°ùL  Üô`̀b  »fÉãdGh  ,¿óæ∏H  ºàjôà°S

 ø«∏LQ πà≤e »a ôÑªaƒf Ωƒég ÖÑ°ùJh .ø«∏LôdG áWô°ûdG â∏àbh

 .óMC’G Ωƒég »a ¢UÉî°TCG áKÓK ìôL Éªæ«H ,Éæ©W

 ºàj  ’  ¿CG  »a  ¿ƒ°ùfƒL  ¢ùjQƒH  AGQRƒ``̀ dG  ¢ù«FQ  ÖZôjh

 ,πbC’G ≈∏Y º¡æé°S Ióe »ã∏K AÉ°†b ó©H ’EG ø«fGóªdG øY êGôaE’G

 .ôμÑe êGôaEG á«∏ªY πc ≈∏Y ≥aGƒjh ƒØ©dG ¢ù∏ée ™LGôj ¿CG ≈∏Y

 øjòdG ø«fGóªdG äGô°ûY øé°S á∏°UGƒe ≈dEG ∂dP …ODƒj ¿CG øμªjh

 .ΩÉ©dG Gòg º¡æY êGôaE’G Qô≤ªdG øe ¿Éc

 ¢†©H  ¿CG  ±ƒ`̀Z  πμjÉe  áeƒμëdG  »`̀a  RQÉ`̀Ñ`̀dG  ô`̀jRƒ`̀dG  ó``̀cCGh

 ∫ÉM  »a{  ájÉ¡f  ’  Ée  ≈dEG  Gƒæé°ùj  ¿CG  Öéj  ÜÉgQE’ÉH  ø«fGóªdG

 ájÉªM ¿ƒμJ ¿CG Öéj{ Rƒ«f …Éμ°S ¿ƒjõØ∏àd ìô°Uh .zIQhô°†dG

 Gƒ°ü∏îJ (ø«fGóªdG)  ¿CG  øe ócCÉàdG  ø«M ≈dEG  ájƒdhCG  ¢SÉædG  áeÉY

 ¢UÉî°TC’G A’Dƒg ¥ÓWEG øeB’G øe ¬fCGh ,πeÉ°T πμ°ûH ±ô£àdG øe

 .zÉæYQGƒ°T »a

 πªY …òdG  ¥ƒeôªdG  »fƒfÉ≤dG  ô«ÑîdG  ,π«dQÉc  ¢ùμ«dG  ¿CG  ’EG

 äÉMGôàb’G  ¿EG  ∫Éb  ,ÜÉ`̀gQE’G  áëaÉμe  ø«fGƒ≤d  Ó≤à°ùe  É©LGôe

 »H  »H  ¿ƒjõØ∏àd  ìô°Uh  .zá≤aGƒe  ≈∏Y  π°üëJ  ’  ób{  IójóédG

 âªJ øjòdG ¢UÉî°TC’G øé°S Iôàa ádÉWEG QGôb{ ø«æKE’G AÉ°ùe »°S

 »àdG  øé°ùdG  Iôàa  ∞°üf  Gƒ°†≤j  ¿CG  ™bƒàj  »dÉàdÉHh  º¡àfGOEG

 .z¿ƒfÉ≤dG ∂¡àæj ób ,»°VÉ≤dG º¡«∏Y É¡°Vôa

 âHôYCG  Éªc  .zó«cCÉJ  πμH  Éfƒ©W  ¬LGƒ«°S{  ¿ƒfÉ≤dG  ¿CG  ócCGh

 ∫Éª©dG  Üõ`̀M  º°SÉH  á«fƒfÉ≤dG  áKóëàªdG  »JQÉHGôcÉ°T  »eÉ°T

 ,á«bƒ≤ëdG »JôÑ«d áª¶æªd á≤HÉ°ùdG á°ù«FôdGh ,»°ù«FôdG ¢VQÉ©ªdG

 ¿hO øe ÜÉ≤©dG ≥jôW ∂∏°ùà°S{ áeƒμëdG ¿EG âdÉbh .É¡ahÉîe øY

 .zΩÉμMCG º¡≤ëH äQó°U øjòdG ¢UÉî°TC’G ΩÉμMCG ójóªJ hCG áªcÉëe

 zƒμ«à«dƒH{ ™bƒªd ¬àjƒg øY ∞°ûμj ºd »eƒμM Qó°üe ôcPh

 ™e  á`̀cô`̀©`̀e  ¢`̀Vƒ`̀î`̀d  ó©à°ùe{  ¿ƒ`̀°`̀ù`̀fƒ`̀L  ≥`̀jô`̀a  ¿CG  …QÉ``̀Ñ``̀NE’G

 ó≤a  .Ö©°ûdG  áeÉY ºYóH ≈¶ëj ¿ƒ°ùfƒL ¿CG  hóÑjh .zø«eÉëªdG

 á©°ùJ ¿CG óMC’G Ωƒég πÑb z±ƒZƒj{ ó¡©e √GôLCG ´Ó£à°SG ô¡XCG

 ø«fGóªdG ≈∏Y óHDƒªdG ΩÉμMCG QGó°UEG ¿hójDƒj ø««fÉ£jôH Iô°ûY øe

.z»Øμj ÉªH Iô«£N ±hô¶dG âfÉc GPEG{ ÜÉgQE’ÉH

 É``̀ fhQƒ``̀ c ¢``̀Shô``̀«``̀a :á```«```dhó```dG á`̀ ë`̀ °`̀ ü`̀ dG á`̀ ª`̀ ¶`̀ æ`̀ e
zÉ``̀ «``̀ ª``̀ dÉ``̀ Y  AÉ````````̀ Hh  π``̀ ã``̀ ª``̀ j  ’{  ó``̀ é``̀ à``̀ °``̀ ù``̀ ª``̀ dG

 ÜÉgQE’ÉH ø«fGóªdG ¿CÉ°ûH IójóédG É¡££N øY ™aGóJ á«fÉ£jôÑdG áeƒμëdG

(RôàjhQ)        .¢ùà«aƒÑjô«°ûJ áæjóªd ¬JQÉjR ∫ÓN áeÉY äÉ«°üî°T ™e AÉ≤d »a ø«JƒH |

 ìÉàØdG óÑY ∫hCG ≥jôØdG ó≤Y :(Ü ± CG) - ΩƒWôîdG
 »dÉ≤àf’G »fGOƒ°ùdG IOÉ«°ùdG  ¢ù∏ée ¢ù«FQ ¿ÉgôÑdG
 Ée  ≈∏Y  ¬YÓWE’  ºcÉëdG  ¢ù∏éªdG  ™e  ÉYÉªàLG  ¢ùeG
 ,»∏«FGô°SE’G  AGQRƒ`̀dG  ¢ù«FQ  ™e  ¬YÉªàLG  »a  iôL
 ø«H  äÉbÓ©dG  ™«Ñ£J  ∫hÉ`̀æ`̀J  AÉ≤∏dG  ¿CG  ø`̀∏`̀YCG  …ò`̀ dG

 .øjó∏ÑdG
 ¢SôH  ¢ùfGôØd  »fGOƒ°S  »eƒμM  Qó°üe  ∫É`̀bh
 ø««fóe  º°†j  …òdG  »dÉ≤àf’G  …OÉ«°ùdG  ¢ù∏éªdG  ¿EG
 ó`̀cGh  .zô``̀eC’G  á°ûbÉæªd  ÉYÉªàLG  ó≤Y{  ø«jôμ°ùYh
 »Ñ«àæY  øe  OÉ`̀Y  …ò`̀dG  ¿ÉgôÑdG  ≥jôØdG  ¿G  Qó°üªdG

 .ƒgÉ«æàf ™e ´ÉªàL’G ≈∏Y ¢ù∏éªdG ™∏WCG
 ¢ù∏éªd  á`̀Ä`̀LÉ`̀Ø`̀e  Iƒ`̀£`̀î`̀ dG  √ò```g  â``fÉ``c  ó```bh
 ≈∏Y  ¬Yƒf  øe  AÉ≤d  ∫hCG  ¬fCG  Éª∏Y  ,»dÉ≤àf’G  AGQRƒdG
 »a  kÉjô¶f  Éªg  øjò∏dG  øjó∏ÑdG  ø«H  iƒà°ùªdG  Gò`̀g
 ¬fEG  ø«æK’G  Ωƒ`̀j  ƒgÉ«æàf  Öàμe  ∫É`̀bh  .Üô`̀M  ádÉM
 »Ñ«àæY  áæjóe  »a  ¿ÉgôÑdG  ìÉàØdGóÑY  ≥jôØdG  ≈≤àdG
 ¿hÉ©àdG  AóH  ≈∏Y  É≤ØJG{  Éª¡fG  ±É°VCGh  ,ájóæZhC’G

 .zøjó∏ÑdG ábÓY »a πeÉμdG ™«Ñ£àdG ≈dG ∫ƒ°Uƒ∏d
 ¿É«H  »a  ∫É`̀b  »fGOƒ°ùdG  AGQRƒ``̀dG  ¢ù∏ée  øμd  
 ¬fEGh  ,´ÉªàL’ÉH  º∏Y  ≈∏Y  øμj  ºd  ¬fEG  ø«æK’G  AÉ°ùe
 ≥ah  ,ôeC’G  åëÑd  ÉFQÉW  ÉYÉªàLG  (AÉKÓãdG)  ó≤©«°S
 …òdG  ¿ÉgôÑdG  ¿CG  Qó°üªdG  í°VhCGh  .»eƒμM  Qó°üe
 ≈∏Y  (AÉ`̀KÓ`̀ã`̀dG)  ¢ù∏éªdG  ™∏£«°S  »Ñ«àæY  ø`̀e  OÉ`̀Y

 .AÉ≤∏dG ¿ƒª°†e
 »a  ô«°ùj  ¿GOƒ`̀°`̀ù`̀dG  ¿EG  ƒgÉ«æàf  Öàμe  ∫É``̀bh
 ôjRh ƒ«ÑeƒH ∂jÉe ™∏WCG ¬fGh zójóL »HÉéjEG √ÉéJG{
 ¿EG  ∫É`̀bh  .∞bƒªdG  ≈∏Y  IóëàªdG  äÉj’ƒdG  á«LQÉN
 øe  √OÓ`̀H  åjóëJ  ≈∏Y  IóYÉ°ùªdG  ∫hÉëj  ¿ÉgôÑdG{
 á£jôîdG  ≈`̀dEG  É¡JOÉYEGh  É¡àdõY  øe  É¡LGôNEG  ∫Ó`̀N

 .zá«dhódG
 ƒ«ÑeƒH ¿CG ¿GOƒ°ùdG ¿ÓYEG ó©H »Ñ«àæY AÉ≤d ó≤Y

 åëÑd  ø£æ°TGƒd  á«ª°SQ  IQÉ``̀jR  ≈`̀ dG  ¿É`̀gô`̀Ñ`̀dG  É`̀YO
 ÉgÉ≤∏àj »àdG ≈dh’G IƒYódG »gh .á«FÉæãdG äÉbÓ©dG
 äÉj’ƒdG  âdGRÉe  .Oƒ≤Y  áKÓK  òæe  »fGOƒ°S  ¢ù«FQ
 É¡àëF’  ≈∏Y  ¿GOƒ`̀°`̀ù`̀dG  ™°†J  á«μjôeC’G  IóëàªdG
 ™°Vh ƒgh zÜÉgQEÓd á«YGQ{ É¡fCÉH É¡Ø°üJ »àdG ∫hó∏d
 º«¶æJ º«YR ±É°†à°SG …òdG ô«°ûÑdG ΩÉ¶f øe çhQƒe
 ΩÉY  øe  IôàØdG  »a  ¿O’  øH  ¬eÉ°SCG  ≥HÉ°ùdG  IóYÉ≤dG

 .1996 ≈dEG 1992
 º°SÉH  çó`̀ë`̀à`̀ª`̀dG  í`̀dÉ`̀°`̀U  ó`̀ª`̀ë`̀e  π°ü«a  ó```̀cGh
 AÉ≤∏dÉH º∏Y AGQRƒdG ¢ù∏ée ¿CG ø«æK’G Ωƒj áeƒμëdG
 ÉæJQhÉ°ûe hCG ÉæeÓYEG ºàj ºd{ ∫Ébh .ΩÓY’G Iõ¡LCG øe
 »dÉ≤àf’G  IOÉ`̀«`̀°`̀ù`̀dG  ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  ´É`̀ª`̀à`̀LG  ∫ƒ``M
 ≈∏Y  ¿GOƒ°ùdG  ΩõàdG  .z»∏«FGô°S’G  AGQRƒ`̀dG  ¢ù«FôH
 ÖÑ°ùH  π`̀«`̀FGô`̀°`̀SE’  á«Hô©dG  á©WÉ≤ªdÉH  Oƒ`̀≤`̀Y  ió`̀e
 É¡à∏eÉ©e  AGô``̀Lh  á«æ«£°ù∏ØdG  »`̀°`̀VGQC’G  É¡dÓàMG

 .ø««æ«£°ù∏Ø∏d
 ´ÉªàL’G  »fGOƒ°ùdG  »Yƒ«°ûdG  ÜõëdG  ∞°Uhh
 π°†a »ëàa ∫Ébh .zá«æ«£°ù∏ØdG á«°†≤∏d áfÉ«N{ ¬fCÉH
 IQƒ°üdÉH  ¬ãH  íjô°üJ  ôÑY  ÜõëdG  º°SÉH  çóëàªdG
 Ée{  ∑ƒÑ°ù«a  ≈∏Y  á«ª°SôdG  ¬àëØ°U  ôÑY  äƒ°üdGh
 ¬ØbGƒeh  »fGOƒ°ùdG  Ö©°ûdG  ô¡X  »`̀a  áæ©W  çó`̀M
 ¥ƒ≤ëd  ¬JófÉ°ùeh  á«æ«£°ù∏ØdG  á«°†≤∏d  IófÉ°ùªdG

 .z»æ«£°ù∏ØdG Ö©°ûdG
 áeƒμëdG  º°SÉH  çóëàªdG  ¿É«H  π°†a  ó≤àfG  Éªc
 ≥WÉædGh  AGQRƒ`̀dG  ¢ù∏ée  ¿É«H  ≈∏Y  ¿Éc{  ¬fEG  : kÓFÉb
 Iƒ£îdG √òg øjój ¿CG  ídÉ°U π°ü«a ¬ª°SÉH »ª°SôdG
 ø∏©j ¿CGh ,É¡H ¬ZÓHEG ΩóY øY çóëàj ¿CG ’ É¡°†aôjh
 »Yƒ«°ûdG  ÜõëdGh  .z´ÉªàL’G  øe  áMGô°U  ¬Øbƒe
 .áeƒμë∏d  ¿ƒμªdG ô««¨àdGh ájôëdG ∞dÉëJ øe AõL
 âMÉWCG  »àdG  äÉLÉéàM’G  OÉb  …òdG  ∞dÉëàdG  ƒgh

.ô«°ûÑdG ôª©H

 IOÉ``̀«``̀°``̀ù``̀dG ¢`̀ ù`̀ ∏`̀ é`̀ e ™``̀∏``̀£``̀j ¿É```̀gô```̀Ñ```̀dG
 ƒ`̀gÉ`̀«`̀æ`̀à`̀æ`̀H ¬`̀ YÉ`̀ ª`̀ à`̀ LG ≈`̀ ∏`̀ Y »``̀fGOƒ``̀°``̀ù``̀dG

(Ü ± CG)             .âfôàfE’G ôÑY ÉfhQƒμH ø«HÉ°üªdG óMCG ™e çóëàj Ö«ÑW |

 »a ΩÓ°ù∏d ÖeGôJ á``£N :»HhQhC’G OÉëJ’G
á«dhódG ô``«jÉ©ªdG ∞dÉîJ §``°ShC’G ¥ô``°ûdG

 ¬à£∏°S zójóªJ{ ≈dEG ±ó¡J ’ ájQƒà°SódG äÓjó©àdG ¿CG ócDƒj ø«JƒH

 É«≤jôaEG  ÜƒæL »a áªμëe äôeCG  :(RôàjhQ) –  êôÑ°ùfÉgƒL
 ó©H  ÉehR  ÜƒcÉL  ≥HÉ°ùdG  ¢ù«FôdG  ≈∏Y  ¢†Ñ≤dÉH  AÉKÓãdG  ¢ùeCG
 â≤∏Y  á«°VÉ≤dG  øμd  êÓ©dG  ≈dEG  áLÉëdG  »YGóH  á°ù∏L  øY  ¬HÉ«Z
 É¡«a  º¡àªdG  á«°†≤dG  »a  á«dÉàdG  áªcÉëªdG  á°ù∏L  ø«ëd  QGô≤dG
 á«°VÉ≤dG  ≈dEG  ÉehR »eÉëe Ωóbh .ƒjÉe  øe ¢SOÉ°ùdG  »a OÉ°ùØdÉH
 ≈Ø°ûà°ùe  ¬`̀ fEG  ∫É`̀b  ÉªY  IQOÉ`̀°`̀U  á«°Vôe  IOÉ¡°T  á°ù∏édG  ∫Ó`̀N
 ∂dPh IOÉ¡°ûdG áë°U »a âμμ°T …Ó«H ÉjGO á«°VÉ≤dG øμd …ôμ°ùY
 ¿Éμe hCG  ÉgQôM Ö«ÑW ¿Éc ¿EG  ø«Ñj  É¡«∏Y »ÑW ºbQ OƒLh Ωó©d

 .ÉgôjôëJ

 ≈àM ÉfCG{ ÉehR ≈∏Y ¢†Ñ≤dG ôeCG Qó°üJ ¿CG πÑb á«°VÉ≤dG âdÉbh
 ¬fCG ≈dEG ô«°ûj A»°T ’ ...ÉÑ«ÑW zIOÉ¡°ûdG Qôëe{ ¿Éc ¿EG ±ôYCG ’
 ∫ƒM QhóJ áª¡J Iô°ûY »fÉªãH ≥HÉ°ùdG ¢ù«FôdG ºcÉëjh .zÖ«ÑW
 á≤Ø°üH  π°üàj  Éª«a  ∫Gƒ`̀eC’G  π°ùZh  »dÉªdG  RGõàH’Gh  ∫É«àM’G
 »a  á«°ùfôØdG  á«YÉaódG  ¢ù«dÉJ  ácô°T  ™e  Q’hO  …QÉ«∏ªH  ìÓ°S
 äÉeÉ¡J’G ÉehR ≈Øæjh .¢ù«Fô∏d ÉÑFÉf ÉehR ¿Éc ÉeóæY 1999 ΩÉY
 ¬fEG  ÉehR »eÉëe É°ûàfÉe  ¿GO  ∫Ébh .á«°SÉ«°S  É¡©aGhO  ¿EG  ∫ƒ≤jh
 πFÉ°Sh äQÉ°TCGh .¬fÉμe Oóëj ¿CG ¿hO êÓ©∏d êQÉîdG »a OƒLƒe

 .∂dP øe ≥≤ëàdG ø°ùàj ºd øμd ÉHƒc »a ¬fCG ≈dEG á«∏ëe ΩÓYEG

.ƒgÉ«æàf ø«eÉ«æH |                                                               .¿ÉgôÑdG ìÉàØdGóÑY |

 á«Hô¨ªdG  äÉ£∏°ùdG  âæ∏YCG  :(Ü  ±  CG)  -  •ÉHôdG
 ¬Ñà°ûj OGôaCG  áà°S øe á«∏N AÉKÓãdG ¢ùeCG  âμμa É¡fCG
 ,(¢`̀û`̀YGO)  á«eÓ°SE’G  á`̀dhó`̀dG  º«¶æJ  º`̀¡`̀J’Gƒ`̀e  »`̀a
 .áμ∏ªªdG  πNGO  á«HÉgQEG  ∫ÉªYCÉH  ΩÉ«≤∏d  º¡£«£îJh
 …õcôªdG  ÖàμªdG  ¿EG  á«∏NGódG  IQGRƒ``̀d  ¿É«H  ∫É`̀bh
 á«HÉgQEG  á«∏N  ∂«μØJ  øe  øμªJ{  á«FÉ°†≤dG  çÉëHCÓd

 .z±ô£àªdG ôμØdG ¿ƒæÑàj ô°UÉæY áà°S øe ¿ƒμàJ
 ¿CÉH  ó«ØJ  á«dhC’G  çÉëHC’G  ¿CG  ¿É«ÑdG  í°VhCGh

 á`̀dhó`̀dG{  º«¶æJ  ≈ª°ùj  Éªd  ø«dGƒªdG{  ø«aƒbƒªdG
 πNGO  á«HÉgQEG  ∫ÉªYCÉH  ΩÉ«≤∏d  Gƒ££N  zá«eÓ°SE’G
 º«¶æà∏d  zá`̀©`̀HÉ`̀J  á```̀j’h  ¿Ó````YE’  Gó`̀«`̀¡`̀ª`̀J  á`̀μ`̀∏`̀ª`̀ª`̀dG
 ,áæ°S 59h 18 ø«H ø«H ºgQÉªYCG ìhGôàJh .±ô£àªdG
 ájóªëªdGh AÉ°†«ÑdG QGódG ¿óe ø«H ¿ƒ£°ûæj GƒfÉch
 ¿CG ≈``̀ dEG ¿É`̀«`̀Ñ`̀dG â`̀Ø`̀dh .(§``̀°``̀Sh) ∫Ó````̀jRCGh (Üô```̀Z)
 øjôNBG  AÉcô°T{  ∞«bƒàd  á∏°UGƒàe  ∫GõJ  ’  çÉëHC’G

 .zá«HÉgQE’G á«∏îdG √òg »a º¡WQƒJ »a ¬Ñà°ûj

 ¬`̀Ñ`̀à`̀°`̀û`̀j á`̀ «`̀ ∏`̀ N ∂`̀ «`̀μ`̀ Ø`̀ J ø`̀ ∏`̀ ©`̀ j Üô``̀¨``̀ª``̀ dG
 ¢```̀ û```̀ YGO º``̀ «``̀ ¶``̀ æ``̀ J É`````¡`````J’Gƒ`````e »`````̀ a

 ¢`̀ †`̀ Ñ`̀≤`̀ dÉ`̀ H ô```̀ eCÉ```̀ J É```«```≤```jô```aEG Üƒ```̀æ```̀L »```̀ a á``ª``μ``ë``e
 OÉ`̀ °`̀ ù`̀ a á`̀ «`̀ °`̀ †`̀ b »```̀a É`````̀ ehR ≥``̀HÉ``̀°``̀ù``̀dG ¢``̀ù``̀«``̀Fô``̀dG ≈``̀∏``̀Y



بيانات الخبر
اليوم

التاريخ
الخبر

جهة النشر
الصفحة

العدد
الرابط اإللكتروني

األربعاء
5  فبراير 2020

البالد
11

4131
http://www.albiladpress.com/newspaper/4131/624804.html
http://www.albiladpress.com/newspaper/4131/624805.html
http://www.albiladpress.com/newspaper/4131/624806.html

ــزا الــطــيــور ــون ــل ــف ــا” ومــــدى صــاحــيــتــهــا إلن ــ ــورون ــ ــفــســرت عـــن كــلــفــة أجـــهـــزة كــشــف “ك اســت

local@albiladpress.com

األربعاء 5 فبراير 2020 - 11 جمادى اآلخرة 1441 - العدد 4131
11

محرر الشؤون المحلية

جمعة لـ “^”: كريمات لتبييض البشرة خطيرة وأضرارها غير قابلة للعالج
حذر استشاري األمراض الجلدية اختصاصي التجميل حسين جمعة من استخدام بعض من الكريمات التي تقوم 
بتبييــض البشــرة وإزالــة النمــش والبقع، مشــيًرا إلــى أن البعض منها خطيرة جًدا وتســبب بقعــا بيضاء، وتضعف 
طبقات الجلد، وتكشف األوعية الدموية، وبعدها من غير الممكن إزالة هذه اآلثار نهائًيا، أي أن الضرر غير قابلة 

للعالج وفًقا لجمعة.

اســـتخدام  يجـــب  ال  أنـــه  وأكـــد 
الكريمات المبيضة للبشـــرة من دون 
استشـــارة األطبـــاء المختصين في 
األمـــر، منوًهـــا إلـــى أن ثمـــة العديـــد 
من هـــذه الكريمات مشـــهورة، لكنها 
وبعضهـــا  خطيـــرة  أضـــرارا  تســـبب 
يحتوي على الزئبق الذي يترك آثارا 

سلبية على مستخدميها.
كريـــم  أي  اســـتخدام  بـــأن  وأفـــاد 
مبيـــض للبشـــرة يحتوي علـــى مادة 
يجـــب  كلوبيتاســـول  البروبيونـــات 
أن يكـــون عـــن طريق وصفـــة طبية 

ورقابـــة صارمة من طبيب مختص، 
وال يجب التعامل مع هذه الكريمات 

وفًقا لألهواء والتجربة.
المـــواد  هـــذه  اســـتخدام  أن  ـــن  وبيَّ
مخاطـــر  يســـبب  خاطـــئ  بشـــكل 
صحية خطيرة مثل تدهور طبقات 
الجلد وظهور ندب في البشرة وبقع 
بيضـــاء وغيرها من تـــركات يصعب 

التعامل معها الحًقا.
وقامت وزارة الصحة في اإلمارات 
بالتحذير من استخدام 4 أنواع من 
الكريمات التي يتم الترويج لها عبر 

مواقع اإلنترنت وتستخدم لتبييض 
البشـــرة وإزالة النمش والبقع، وذلك 
الحتوائهـــا علـــى مـــادة البروبيونات 
Clobetasol pro� ”كلوبيتاســـول 
والتـــي   %  0.05 بنســـبة   ”pionate
قد تشـــكل مخاطر صحيـــة خطيرة 
لمســـتخدميها مثل تدهور الجلد أو 
انخفـــاض أو ارتفاع ضغـــط الدم أو 

ظهور بثور أو ندبات في البشرة.
إلـــى  تعميمـــا  الـــوزارة  وأصـــدرت 
جميع المنشـــآت الصحية وممارسي 
الرعايـــة الصحية بالقطـــاع الصحي 

 H20( :بشـــأن التحذير مـــن كريمات
 ،)Jours Naturel Papaya Cream
 Jours Naturel Cream و)20 
Visible Differ�(و  ،)Aloe Vera

 ،)ence Cream Spots Remover
 White Express Fast Action(و
 ،)Cream Advanced Formula
وأوصت باتخاذ اإلجراءات الالزمة 
حيـــال ســـحب هـــذه المنتجـــات من 
األسواق ومنع تداولها واستيرادها، 
مشـــيرة إلـــى أنهـــا غير مســـجلة في 

وزارة الصحة باإلمارات.
مـــادة  أن  الصيادلـــة  ويؤكـــد 
البروبيونات كلوبيتاسول من أنواع 
الســـيترويدات، وهـــي مـــادة خطرة 
معتمـــدة  طبيـــة  وصفـــة  وتتطلـــب 
للحصول عليهـــا، حيث تم تصنيفها 
حيـــث  مـــن  الرابعـــة  المرتبـــة  فـــي 
الخطـــورة مـــن بيـــن خمســـة مراتب 
أخرى وتســـتخدم فقط لالســـتعمال 
االلكزيميـــا  ألمـــراض  الخارجـــي 

والصدفية.

حسين جمعة

تترك بقعا 
بيضاء وندبا 

وتضعف 
طبقات الجلد

تحذير من 
استخدامها 

من دون وصفة 
واإلمارات 

تسحبها من 
األسواق

الفاضل تسأل: لماذا لم تعزلوا القادمين من الصين 14 يوما بالحجر؟

تقدمــت رئيســة لجنــة الخدمــات بمجلــس الشــورى جهــاد الفاضــل بســؤال لوزيــرة الصحــة فائقــة الصالح حــول مدى 
جاهزيــة الــوزارة للتصــدي النتشــار فيــروس كورونــا ومــا تــردد مؤخــرا من ظهــور ســاللة جديدة من فيروس مســبب 

إلنفلونزا الطيور.

وقالت الفاضل: تضمن الســـؤال مجموعة 
استفسارات تشغل بال الرأي العام وتمثل 
هاجســـا لـــدى الكثيريـــن ممـــا يتطلـــب من 
الـــوزارة تقديـــم األجوبـــة الشـــافية بشـــأن 
تعاطيهـــا مـــع هـــذا الموضـــوع الـــذي يؤثر 
على صحة وسالمة وأمن سكان البحرين. 
وأكـــدت الفاضل أن تكون الجهات المعنية 
علـــى مســـتوى جاهزيـــة مرتفعـــة من أجل 
درء أّي خطـــر يتهـــدد الجميـــع، وبخاصـــة 
مع انتشـــار المعلومات الكثيـــرة عنه، ومما 
يتطلـــب تكثيـــف جهود التوعيـــة بمختلف 
الوسائل ســـواء التقليدية أو الحديثة عبر 

منصـــات التواصـــل االجتماعـــي. وتضمـــن 
سؤال الفاضل االستفسارات اآلتية:

- ما خطة وزارة الصحة الوقائية للتصدي 
النتشار فيروس كورونا؟

- هـــل المختبـــرات العامة بـــوزارة الصحة 
مؤهلة الكتشاف حاالت اإلصابة بفيروس 

كورونـــا؟ وكم كلفة المـــواد واألجهزة التي 
تم شراؤها مؤخرا لهذا الغرض؟

- انتشـــرت األخبـــار يـــوم األحـــد 2 فبرايـــر 
مـــن  جديـــدة  ســـاللة  ظهـــور  عـــن   2020
فيـــروس مســـبب إلنفلونـــزا الطيـــور، فمـــا 
خطـــة الـــوزارة للتصـــدي لهـــذا الفيروس؟ 

علـــى  قـــادرة  الجديـــدة  األجهـــزة  وهـــل 
الكشـــف المبكر لجميع أنواع الفيروســـات 

أم فيروس كورونا فقط؟

- هل يكفي مجرد فحص جميع المسافرين 
القادمين من الصين في المطار للتأكد من 
عـــدم إصابتهم بالفيـــروس أم يجب نقلهم 

إلـــى العـــزل الصحـــي خصوصـــا وأن مـــدة 
حضانـــة الفيـــروس تصـــل إلـــى 14 يومـــا، 
وبالتالي قد ال توجـــد أّي أعراض ظاهرية 
على المســـافر العائد في حالة فحصه في 

المطار؟
- ما آلية التواصل مع المسافرين القادمين 
من الصين بعد دخولهم إلى المملكة طوال 
فتـــرة حضانـــة الفيـــروس؟ ومـــا األجهـــزة 
ومـــا  لفحصهـــم؟  المســـتخدمة  والمـــواد 
اإلجـــراءات المتبعـــة فـــي حالة – ال ســـمح 

هللا- إصابة أحدهم بالفيروس؟
- هـــل ربطت الوزارة مختبراتها العامة مع 
كبريـــات مراكـــز الســـيطرة علـــى األمراض 
والوقايـــة منها؟ وهل يوجد تواصل معهم 
علـــى مـــدار الســـاعة لمتابعـــة مســـتجدات 
انتشار الفيروس؟ ومن هي الجهة المكلفة 

بذلك في مملكة البحرين؟

فائقة الصالح  جهاد الفاضل 

هل يكفي فحص جميع القادمين من 
الصين في المطار للتأكد من عدم 

إصابتهم؟

 علوي الموسوي

سيدي أيها الوالد الحنون
Û ..سيدي أيها الوالد الحنون
Û ..وحشتنا
Û ..وحشنا ثغرك الباسم
Û ..وحشنا موكب سموك صباح كل يوم
Û ..وحشنا ذاك الصباح إلي نعي فيه اننا في رعايتك
Û ..وحشنا ملقاك وترحابك
Û ..وحشنا حجيك وسواليفك
Û  وحشــنا ســؤالك.. “كيــف حالكــم يــا اخــوان.. انا ســعيد انــي التقيكم

وأتفقدكــم وأتفقــد أحوالكــم وأخباركــم وأخبار أهلكــم وعيالكم.. ما 
عندي أغلى وال أعز منكم، يســرني أســمع عنكم انكم بخير ويحزني 

لو سمعت عن واحد فيكم مب صاحي...”.
Û .”وحشني مناداك.. “زكريا.. وينه؟؟
Û  ســيدي لمــا تضيــق الدنيــا وتحيطنــا الغيوم الملبــدة بالســواد يكفينا

ننظــر لهدوئــك فنعلــم أنهــا ســاحبة صيــف وتمــر، في ضحــكك أمان 
واطمئنان، الصغير يدرس والكبير يعمل طالما األمير مبتســم، فذاك 
يدعو لليقين بأننا بخير، لقد خبروا أن الدنيا غادرة تدور دور الرحى 
وتسحق متوسطها لكننا في عزك انشغلنا بالعمل والعمران وتزويج 

األبناء.
Û  لقد عرفك شعبك، شجاعا مقداما شديدا العزم، وعرف عن سموكم

أنــك أميــر عادل عطوف حازم، كثير الســعي في اإلصــالح، وميمونا 
اليمــن  يصحبــك  رفيــق،  وصــادق  شــفيق،  ناصــح  الوســاطة،  فــي 
واإلسعاد، محط اآلمال ومعقد الرجاء، وصوال لذوي األرحام، رحب 
الذراع، باسط اليد، عالما بالناس، مهتما بأمورهم، رفيق بهم منشغال 
بالتوسيع عليهم فيما يحبون، ودفع ما يكرهون، محبا للعلم والخير 
واألخيــار، بــل إن أجمــل وأمتــع وأوقــع فواضلك ســيدي وإنعاماتك، 
تشــجيع الكفاءات على الظهور واستحثاث أصحاب الهمم والعزائم 
والمواهب والعبقريات على اإلحســان واإلجادة واإلتقان في خدمة 
بنــي اإلنســان وفــي رفعــة األوطــان، لقــد أقمــت ســياًجا مــن العــدل 
واإلنصــاف، وطالمــا شــغل تفكير ســموكم طلبات أبنائكــم واحتطت 
كثيًرا في أمر المكلفين بخدمة شــعبك من وزراء وعمال فأصبحت 
أًبــا للجميــع تشــملهم بحبك وعطفــك وتفيض عليهــم بحكمتك التي 

كان لها األثر البالغ في رفعة ومكانة البحرين محلًيا ودولًيا
Û  قيــل إن رجــال مــدح ســيده قائــال: لــو ســبقت حاتمــا بيــوم واحــد ما

ذكرته العرب أبدا، لكنه ســبقك فصرت له تاليا، وأنا أشــهد أن عفوك 
أكثر من مجهوده، وطل كرمك، أكثر من وابله.

الداعي لسموكم بالخير
ابنكم زكريا ابراهيم الكاظم

دعم سمو رئيس الوزراء لجمعية السكلر جعلها تحّلق للعالمية
خبير كندي: ســـموه شـــخص حكيم وصبور جدا ويملك القدرة على االســـتماع ألبناء شـــعبه

شــاركت مؤخــًرا جمعيــة البحريــن لرعاية مرضى الســكلر فــي المؤتمر الدولي 
لجمعيــات مرضــى فقــر الدم المنجلي في أمســتردام، بصفتها عضًوا مؤسًســا 

في االتحاد الدولي لجمعيات مرضى فقر الدم المنجلي.

حـــول  الســـكلر  جمعيـــات  وتلتقـــي 
العالم في مؤتمر أمســـتردام لمشاركة 
موحـــدة  رؤيـــة  وبنـــاء  األهـــداف 
التـــي تخـــدم  للتوجهـــات والمشـــاريع 
مرضى الســـكلر حول العالم لتحســـين 

جودة الحياة.
 كمـــا ضـــم المؤتمـــر مشـــاركة ممثلين 
من عدة دول تعاني من تفشى مرض 
الســـكلر هي: ”غانا، البرازيل، استراليا، 
كنـــدا، الواليـــات المتحـــدة األميركية، 
البحريـــن  عمـــان،  فرنســـا،  بريطانيـــا، 

ونيجيريا”.
إلـــى  المقترحـــة  المنظمـــة  وتســـعى   
تبـــادل المعرفـــة وتحويـــل التحديات 
التي يعاني منهـــا المرضى إلى فرص، 
الطبيـــة  الرعايـــة  لتقييـــم  باإلضافـــة 
وتحســـينها، وأن تكون ضمـــن معايير 

جودة محددة موصى بها.
 كما تهدف المنظمة لتأســـيس جداول 
والفعاليـــات  المشـــاريع  جميـــع  تضـــم 
المتعلقـــة بالســـكلر فـــي مختلـــف دول 
العالـــم، ليتمكـــن محاربـــو الســـكلر من 
التواصـــل مـــع المنظمة والمؤسســـات 
المعنيـــة وحضور الفعاليـــات المتعلقة 
بالســـكلر حتى أثناء السفر إلى الدول 

المختلفة حول العالم.
 هـــذا، وقد ألقى الكاظـــم األمين العام 
مرضـــى  لرعايـــة  البحريـــن  لجمعيـــة 
الســـكلر كلمة نقل فيها تحيات رئيس 
مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي 
األميـــر خليفـــة بـــن ســـلمان ال خليفة 
المؤتمـــر،  فـــي  للمشـــاركين  تحيتـــه 
شاكًرا ومقّدًرا كل الجهود التي تبذلها 
مؤسســـات المجتمع فـــي دول العالم، 
المثابـــرة  مـــن  المزيـــد  إلـــى  وموّجًهـــا 
لتحســـين الظـــروف الحياتية لمرضى 
الســـكلر، وقـــد وّجـــه الحاضريـــن إلـــى 
التركيز على كل ما يخدم اإلنسان في 
مختلف أنحاء العالم، وبناء األوطان، 

وإشاعة الصحة والسالم.

 من جانبه، أشاد ايزك من كندا بجهود 
ســـمو رئيس الوزراء واصًفـــا إياه بأنه 
ا  جـــدًّ ا وصبـــور  جـــدًّ شـــخص حكيـــم 
ويملـــك القـــدرة على االســـتماع ألبناء 
شـــعبه، وقـــد الحـــظ ذلـــك مـــن خـــالل 
تتبعـــه ألخبـــاره منـــذ ثمانيـــة أعـــوام، 
مؤكـــًدا أن تصرفـــات ســـموه تـــدل أنه 
عاشـــق لشـــعبه ومهتم لشـــؤونهم بالغ 

االهتمام.
للبحريـــن  دعـــوة  ايـــزك  وّجـــه  وقـــد   
فيهـــا  تشـــرح  عمـــل  بورقـــة  لتشـــارك 
األداء الصحـــي المتميز الذي تشـــهده 
المملكـــة فـــي المؤتمـــر الدولـــي القادم 
فـــي باريـــس، حيـــث ســـيقدم الورقـــة 
استشـــاري أمـــراض الـــدم بمستشـــفى 

السلمانية الدكتور جعفر طوق.
 وأكـــد األمين العـــام لجمعية البحرين 
أنـــه ســـعيد  الســـكلر  لرعايـــة مرضـــى 
ا بالصورة المشـــرفة التي يعكســـها  جدًّ
ملـــف الســـكلر البحريني للعالـــم، وبأن 
ا ضمن  الجمعيـــة تـــدرج التأثيـــر عالميًّ
أولوياتهـــا األساســـية، ولتحقيـــق ذلك 
تشـــارك في عدة مؤتمرات دولية هذا 

العام.
وستشـــارك الجمعية في فبراير 2020 
فـــي المؤتمـــر الدولي لمرضى الســـكلر 

في دبي، ومن ثم في مؤتمر عمان.
 كما أســـفرت نتائج مؤتمر أمســـتردام 
المنصـــرم عن تســـمية رئيـــس لالتحاد 
الدولـــي لفتـــرة 3 شـــهور قبـــل تحديد 
يـــوم النتخـــاب رئيـــس للمنظمـــة لمدة 
3 ســـنوات، وحصول جمعية البحرين 
لرعايـــة مرضى الســـكلر على مقعدين 

من أصل 17 مقعًدا.
كما أكد الكاظم أن المؤتمر وّفر فرصة 
البريطانيـــة  الجمعيـــة  مـــع  للتعـــاون 
للســـكلر التي عملت مـــع البحرين منذ 
طـــرق  علـــى  والتعـــرف   ،2012 عـــام 
الجمعيـــة  مشـــاريع  مـــن  االســـتفادة 

األميركية ألمراض الدم.

الجمعيـــة  ســـاهمت  ”لقـــد  وقـــال:   
البريطانيـــة في بنـــاء تجربة الجمعية 
الســـكلر  مرضـــى  لرعايـــة  البحرينيـــة 
أعضائهـــا  لمشـــاركة  وكان  وأثرتهـــا، 
 kings مستشـــفى  فـــي  العامليـــن 
وضـــع  فـــي  الكبيـــر  الفضـــل   college
السياســـات العالجيـــة وتقييمهـــا ممـــا 
الصحيـــة  الرعايـــة  لتحســـين  أدى 

وتطويرها”.
وأشـــاد الحاضـــرون بتقـــدم البحريـــن 
الملحـــوظ فـــي ملـــف الســـكلر خـــالل 
ممـــا  الماضيـــة،  القصيـــرة  الســـنوات 
يجعـــل التجربـــة البحرينيـــة نموذًجـــا 
يحـــذى حـــذوه ويســـتفاد منـــه اليـــوم 
فـــي العمل الميدانـــي لمقدمي الرعاية 
والجمعيـــات المهتمة بمرضى الســـكلر 
ا، على مستوى الرعاية الصحية،  عالميًّ

فـــي  المريـــض  إشـــراك  الفريـــق  بنـــاء 
تطوير الرعاية الصحية.

 وأضـــاف الدكتـــور ايـــزك أنه لـــم يكن 
متفاجًئـــا مـــن تقـــدم البحريـــن، حيث 
تحـــول المريـــض مـــن ناقـــد وخصـــم 
لمقـــدم الرعايـــة إلـــى شـــريك حقيقي 
فاعـــل فـــي المؤسســـة الرســـمية التي 
تعنـــي بالصحة، وكل ذلـــك مرجعه أن 
أي دولـــة تحظـــى بقائـــد يســـتمع هـــي 

دولة تحقق أهدافها بالتأكيد.
 كمـــا أوصى ايـــزك بالعمـــل على وعي 
الصحيـــة  بالتحديـــات  المجتمـــع 
والحياتيـــة لمرضـــى الســـكلر، وقـــال: 
مـــن  العالـــم  نخبـــر  أن  علينـــا  ”يجـــب 
خـــالل التجربـــة البحرينيـــة المتميـــزة 
أن التغييـــر ممكن ومـــا نتحدث عنه ال 

يستحيل تحقيقه”.

مدينة عيسى - جمعية البحرين لرعاية مرضى السكلر
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الدولة العثمانية، عاشت أيامها األخيرة، رثة، ضائعة، ممزقة، فتتتها الدول المحيطة 
بهـــا بعدمـــا كانت هي من تتحكـــم بالدول وتغزوها وتحتلها باســـم اإلســـام، وتحت 
هذا االدعاء نصب العثمانيون المشانق ألحرار الشام وجبل لبنان وكل أرض غزوها، 
وكان يخيـــل لهـــم أن ســـلطنتهم لـــن تغيـــب عنها الشـــمس، فعاثوا فســـاًدا فـــي الباد 
والعبـــاد، حتـــى يئس نفر من أبناء الســـلطنة العثمانية بقيادة رجل حر متفتح الذهن 
مطلـــع علـــى العالم، لم تغش عيناه عظمة التاج الكارتوني الذي كان يضعه الســـلطان 
العثماني حينذاك فخرج في ثورة أطاحت بالدولة العثمانية وأقيمت دولة حضارية 
شـــهد لهـــا العالم بالنهضة والحضارة على أنقاض الســـلطنة العجـــوز التي قبرت، هذه 
هـــي الحقيقة التاريخية التي يعرفها حتى تاميذ المرحلة االبتدائية وقد درســـناها 

بالمدارس مذ كنا أطفاال.
اليـــوم وبعد مرور عقود طويلة وبعد كل المراحل والحقب التي قطعتها هذه الدولة 
التي كانت عاقتها بالجميع طبيعية، برز حزب إســـامي بدأ تدريجًيا السيطرة على 
مفاصل الدولة، وبرز زعيم يدعى أردوغان حلم بأنه يضع تاج الســـلطان عبدالحميد 
على رأســـه، فجأة نهض وبدأ بتنفيذ حلمه وراح يغزو ســـوريا وليبيا وشـــمال العراق 
ويتدخـــل فـــي كل الدول ويتحالف ضد العرب وقضاياهم، وبدأ يعيد ترســـيم حدود 
دولته على حساب مصالح الدول األخرى، وراح ينافس إيران في أحامه التوسعية، 

وهو بالتأكيد هنا لم يقرأ تاريخ باده العثمانية وإال ما ركب هذه الموجة التي ركبها 
مـــن قبلـــه ســـاطين الدولة العثمانيـــة التي انهارت شـــر انهيار. ولو قرأ هـــذا التاريخ 
ال أظـــن أنـــه سيســـير على ذات المنوال الـــذي فجأة ظهر مؤخًرا وصرح بأنه ســـيعيد 
مجد الســـلطان عبدالحميد، ولو كان يقرأ أو قرأ حقًا تاريخ السلطان عبدالحميد هل 

وجدناه يتخذ طريقه وهو طريق النهاية؟
مشـــكلة أردوغـــان اليوم ليســـت فقط مع العالم من حولـــه، حيث دخل في صراع مع 
العرب ومع حلفائه األوروبيين، مشـــكلته حتى مع شـــعبه الذي بدأ يتمرد عليه وفقد 
بدايـــة إســـطنبول وفـــي طريقه للنهاية ومع ذلـــك مازال يحلم بصولجان الســـاطين 
العثمانييـــن الذيـــن كانوا رمزا للتخلف حتى لفظهم التاريخ وأصبحوا نقطة ســـوداء 
في الكرة األرضية بعدما اتضح ما ارتكبوه في حق األرمن وها هي فرنسا تحاكمهم 

على تلك الجرائم.
إلـــى أين يقـــود العثمانيون القدماء الجدد دولة تركيا العلمانية؟ وما حدود أردوغان 
وأيـــن ســـينتهي بـــه الحلم العثمانـــي؟ قد يكـــون الفخ الليبي هـــو النهاية، أو يســـتمر 
لســـنتين أو ثاث حتـــى يكبر الفخ ويصبح الكمين الذي نصبـــه األوروبيون وغيرهم 

قاتا ويشهد نهاية حلم الدولة العثمانية الثانية.
تنويرة: متعة الحياة في تذوقها وليس في ِازِدرائها. «
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أحمد جمعة

بداية ونهاية الدولة العثمانية الجديدة

مـــا إن ُتذكـــر الفئـــران؛ حتى تقفز إلـــى أذهاننا كلمـــة )طاعون( أجاركـــم هللا! وباٌء 
سرعان ما يتفشى، وينتشر با هوادة أو ركود؛ فيفتك بالبشر، واحًدا بعد اآلخر! 
لذلـــك؛ يعـــد الطاعـــون الوجـــه اآلخر للمـــوت؛ والموت غيـــر المريح، الذي يســـبقه 
عـــذاب، ومعاناة، وويات! ومما يميز هذا الوبـــاء/ الطاعون؛ أنه ُفجائي، ُمباغت؛ 
يحدث من دون مقدمات، أو ســـابق إنذار! وال يمنحك الوقت الكافي الكتشـــافه؛ 
إال بعد سقوط عدد من ضحاياه، ُيقّدمون؛ كأنهم قرابين فداء؛ حتى يكتشف نفر 

من العلماء أو األطباء لقاحاٍت مضادة له!
في عالم األبراج الفلكية الصينية؛ يتصدر هذا العاَم 2020 برُج الفأر! لذلك يسمى 
عام الفأر، وهو األول في الترتيب بين بقية األبراج )25 يناير- 11 فبراير(. وفيما 
ُينظـــر إليـــه في دول شـــرق آســـيا؛ كالصين واليابان، بشـــيء من اإلعجـــاب؛ نظرا 
لبعض صفات الفأر اإليجابية لديهم؛ ننظر إليه نحن - وتشـــاركنا الدول الغربية - 
باشـــمئزاٍز ونفور؛ فهو رمز للمـــرض، والقذارة – أعزكم هللا – وحيثما يحّل؛ يكون 

التخريب، والدمار، والفوضى!
وبغض النظر عن الطبيعة الخاصة ببرج الفأر الصيني؛ فإن استهال هذه السنة، 
بوباء فيروســـّي صينّي المصدر بامتياز؛ يقلب كثيًرا من المعادالت، في أكثر من 

صعيد، ليس على الصين وحدها، بل على العالم أجمع، فمن وجهة النظر الفلكية 
لمشـــتغلين فـــي المجـــال: إن هـــذا البرج يحـــّل كل 12 عاًمـــا، ويقابله مـــن األبراج 
الغربيـــة الدلـــو، والتاريـــخ يشـــهد بمـــرور العالم بكـــوارث طبيعية، وأزمـــات مالية 
اقتصادية، وحروب واضطرابات؛ كلما حل هذا البرج! هذا ونحن – يا سادة - في 

أول العام! هللا يستر من القادم.
فـــي عالمنـــا العربـــي؛ هي ســـنة فأر من أولهـــا، “داخلة علـــى ثقيل!”، وكلنا يشـــاهد 
مـــا يحصـــل؛ مفاجـــآت ال أقل مـــن أن نصفهـــا بالصادمة! فمن الواضـــح ألي متتبع 
لألحـــداث – خـــارج نطاق الفلك وحســـابات الطوالع - أنها ســـنة تحـــوالت كبيرة، 
وقلب طاوالت حاّد، في طريقها لتغييرات جذرية؛ ال ُتعنى بالتدريج، أو التساهل!

هل سيؤثر ذلك علينا نحن – شخصًيا - أم أننا في المنطقة اآلمنة، مرتاحين،  «
بعيدين عن وجع الدماغ!؟ الشك أننا نشارك المجتمعات األخرى في العالم؛ 

الهواء والماء على أقل تقدير! فما يحدث في أقصاها، يصل إلى أدناها! والله 
يحفظ التكنولوجيا؛ من قرية واحدة إلى جيٍب واحد! هلع وذعر بسبب خبر على 
هاتفك! ومحاوالت بحثك عن كيفيات الوقاية! ولغط يدور عن مؤامرات ُمدبّرة، 

ونهايات الزمان، وأنت ترتعد وترجف! هذه بوادر سنة الفأر، كم تمنينا لو كانت 
سنة األرنب.

د. زهرة حرم 

سنة فأر من أولها!

اآلراء الواردة في 
»منطلقات« تعبر 
عن أصحابها وال 
تلزم »             «

للتواصل: 17111483

“قوة دفاع البحرين”... كلمات محفوظة عالية الرنين
يصـــادف اليـــوم األربعـــاء 5 فبراير يوم قـــوة دفاع البحرين، ويشـــرفني 
بهـــذه المناســـبة أن أرفع أســـمى آيـــات التهانـــي والتبريكات إلى ســـيدي 
حضـــرة صاحب الجالة الملك حمد بن عيســـى آل خليفـــة، عاهل الباد 
المفدى القائد األعلى لقوة دفاع البحرين حفظه هللا ورعاه، وإلى سيدي 
صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس 
الـــوزراء الموقر حفظه هللا ورعاه، وإلى ســـيدي صاحب الســـمو الملكي 
األمير ســـلمان بـــن حمد آل خليفة ولي العهد نائـــب القائد األعلى النائب 
األول لرئيـــس مجلـــس الوزراء حفظـــه هللا ورعاه، وإلى معالي المشـــير 
الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين 

وإلى كل الضباط وضباط الصف واألفراد وكل منتسبي قوة الدفاع.
يقول ســـيدي جالة الملك المفدى في كتابه “الضوء األول” الصادر عام 
1986 )وحـــان تخريج الدفعة األولـــى، والذي جرى تحت رعاية صاحب 
الســـمو قائدنا األعلـــى، وكان يومـــا تاريخيا خالدا، أحسســـت فيه بأنني 

األخ للخريجيـــن ال القائـــد، وغمرني الفرح واالعتزاز وأنا أرى الخريجين 
يؤدون فعاليتهم بإتقان تام، وبمســـتوى رفيع يضاهي أرقى المؤسسات 
العســـكرية، وكانـــوا خيـــر خلف لخير ســـلف، وأمثل نـــواة إلخوانهم فيما 
بعـــد، وتخيلدا للمناســـبة العظيمـــة صدرت اإلرادة الســـامية باعتبار يوم 

الخامس من فبراير عام 1969 عيدا لقوة دفاع البحرين(.

قوة دفاع البحرين مألت صدر التاريخ إجالال وإكبارا باالنتصارات، وفي أداء  «
الواجب الوطني المقدس بعزيمة ال تلين، قوة ذات صفات بطولية نادرة 

ويتميز قادتها بعقل مفتوح وبصيرة ال تخطئ أبدا، مع حاجات الواقع 
وضرورات حقائقه لتحديد الصيغ واألساليب الواجب اتباعها للتعامل مع 
مستلزمات تحقيق النصر، قوة دفاع البحرين صورة مشرفة زاهية عزيزة 

على النفس وتبعث الثقة واالطمئنان في النفوس، بموقعها الشامخ 
ودورها الريادي المتميز في الدفاع عن حياض الوطن وكرامته، وسيبقى 

اسم “قوة دفاع البحرين” كلمات محفوظة عالية الرنين كهزيم الرعد.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

شباب االنتفاضة يواصلون المسيرة 
إلسقاط نظام طهران

منظمة مجاهدي خلق ليســـت كأي تنظيم معارض آخر في إيران، وهذه حقيقة 
يعرفهـــا نظـــام المالـــي ويعيهـــا، فهـــي ليســـت تنظيما سياســـيا يســـعى من أجل 
مكاســـب أو أمـــور سياســـية محددة، بـــل إنها صاحبـــة برنامج سياســـي ـ فكري ـ 
اجتماعي واضح المعالم وال تعبر عن فئة أو طيف أو شريحة معينة من الشعب 
اإليرانـــي، بـــل عن الشـــعب اإليراني كله، وقـــد أثبتت ذلك نظريـــا وفعليا، كما أن 
موقفهـــا مـــن النظـــام كموقف النـــد والبديل وليـــس كموقف أي تنظيـــم معارض 
آخـــر، هـــذا إلـــى جانـــب أن دورهـــا وحضورها في داخـــل وخارج إيران يشـــار له 
بالبنـــان وليـــس هناك من يضاهيه، وهو األمر الذي صار النظام نفســـه يعترف به 

ويتخوف منه كثيرا.
“مجاهـــدي خلـــق” ومن خـــال تاريخ مجيـــد حافـــل بالتضحيـــات واالنتصارات 
السياســـية والفكريـــة، تمكنـــت مـــن أن تؤثـــر تأثيرا كبيـــرا على الواقـــع اإليراني 
وتترك آثار بصماتها واضحة عليه من مختلف النواحي، ولعل أكثر شيء يلفت 
النظر بهذا الصدد وحتى يمكن اعتباره من أهم وأكبر المكاسب السياسية التي 
حصلت عليها هذه المنظمة أنها نجحت نجاحا كبيرا في جذب وكسب األجيال 
الشـــابة إليها، لهذا الســـبب فإنها صارت كالتنظيم الذي يتدفق نشـــاطا وحيوية 
وهـــو مـــا أرعـــب النظـــام أكثر مـــن أي شـــيء آخر وما دفعـــه إلى حد أنـــه يطالب 
أولياء األمور بمراقبة أبنائهم ومنعهم من االنضمام لمجاهدي خلق، بل إن قادة 
النظام طالبوا اآلباء بأن ينتقدوا المنظمة أمام أبنائهم من أجل تشويه صورتها 

والتأثير السلبي على تاريخها النضالي المشرق.

انتفاضة الشعب اإليراني بوجه النظام لعبت وتلعب فيها منظمة مجاهدي  «
خلق دورا رائدا واستثنائيا، وتتجلى قوة هذا الدور وتأثيره في أن الشباب 

اإليراني من السائرين على نهج وخطى مجاهدي خلق هم الذين يشكلون 
خط المواجهة األول ضد النظام كما كان شأنهم منذ أيام نظام الشاه، 

واالنتفاضة التي مازالت مستمرة ومتواصلة بفضل النشاطات النضالية 
لهؤالء الشباب، وبهذا السياق فإنه وفي “فجر يوم 31 يناير 2020، أشعل 

شباب االنتفاضة النار في صور مشؤومة لخامنئي الولي الفقيه للنظام 
الحاكم في إيران والحرسي المجرم قاسم سليماني الهالك قائد قوة القدس 

اإلرهابية السابق في طهران ومدن أصفهان وشيراز واألهواز ورشت 
وجولستان وإيام وبهبهان كامياران”، ومن ذلك تسنى لنا أن نعرف أن دور 
وتأثير شباب االنتفاضة ال يتحدد بمدينة أو محافظة أو منطقة معينة، بل 
إنه كدور المنظمة نفسها التي تشمل إيران والشعب اإليراني كله. “الحوار”.

فالح هادي الجنابي

فيروس كورونا... ونظرية المؤامرة
مـــّر شـــهر تقريبـــا على ظهور ســـالة جديـــدة من فيـــروس كورونا فـــي مقاطعة 
ووهـــان الصينية، والذي امتد إلى أكثر من عشـــرين دولـــة، وفي أعقاب ظهوره، 
انتشـــر الذعر على وســـائل التواصـــل االجتماعي في جميع أنحـــاء العالم، وأخذ 
النـــاس يبحثـــون عبر اإلنترنت عن معلومات حول تفشـــي فيروس كورونا الذي 

اعتبرته منظمة الصحة العالمية حالة طوارئ عالمية.
لســـنا مـــن عشـــاق نظريـــة المؤامـــرة، لكن ال بـــأس من بعـــض الشـــطحات نتيجة 
تراكمـــات معرفية ســـابقة من حـــوادث شـــبيهة، فدائمًا عندما ينتشـــر مرض من 
هذه األمراض وينشـــغل الناس به، هو في الحقيقة تغييب للرأي العام وإشـــغال 
له عن مســـألة كبيرة ســـتحدث في مكان ما في هذا العالم، وال نســـتبعد أن هناك 
مـــن يعمـــل على نشـــر هذه األمـــراض ثم يقوم بعـــرض الدواء بقصد االســـتثمار، 
تمامـــًا كما يحدث في برامج الكومبيوتر، حيث يرى البعض أن هذه البرمجيات 
الخبيثة من عمل شـــركات مكافحة الفايروســـات نفســـها التي تقوم بعد نشـــرها 
بطرح العاج بقصد االســـتثمار، كذلك ال أســـتبعد أن هذه األمور تأتي في سياق 

الحروب االقتصادية بين الدول الكبرى.
ولعل ما يثير الشـــك هو أن بيل جيتس مؤســـس شركة مايكروسوفت حذر كما 
أفادت صحيفة “The Sun” قبل عام من تفشي وباء قاتل في الصين ناجم عن 
ســـوبر فيروس ســـيؤدي إلـــى مقتل 33 مليون شـــخص في جميع أنحـــاء العالم 

خال أشهر السنة األولى.
وأذكر أنني في مقال قبل سنوات تكلمت عن مرض سارس الذي انتشر  «

وأحدث ضجة شبيهة بضجة كورونا هذه األيام ثم تساءلت من باب التهكم 
أليس “كارس” )أي جمع سيارة باإلنجليزي( أشد خطورة من السارس الذي 

لم يقتل سوى العشرات في حينها ثم رحل عنا، بينما حوادث السيارات 
تقتل يوميًا المئات، فهل العبرة بالعدد أو االسم والتهويل والمقاصد التي 

تختفي وراءه، وتبقى كلماتي بأن هذه شطحات كما ذكرت في المقدمة.

fatin.hamza@gmail.com

فاتن حمزة

فيروس كورونا... ونظرية المؤامرة




