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

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

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

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

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

.z¿ƒfÉ≤dG Gòg øe (40 ,39 ,38) OGƒªdG

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

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

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

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

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

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

 .á«ªdÉ©dG

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 .ø«ª«≤ªdGh

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.øjôNB’ÉH •ÓàN’G

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

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

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

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

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

 .ø«≤«≤°ûdG ø«Ñ©°ûdG äÉ©∏£J »Ñ∏j

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.á«æjódG äÉÑ°SÉæªdG ìÉéfE’

ø«YƒÑ°SCG  Ióe á«YÉªàL’Gh á«æjódG É¡à£°ûfCG  ∞bh ø∏©J ºJBÉªdG äGQGOEG
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 ΩGõàdG  á«ªgCG  Iôª©dGh  èëdG  ¿hDƒ°ûd  É«∏©dG  áæé∏dG  äó`̀cCG
 ΩÉ©∏d  èëdG  ∂°SÉæe  AGOCÉ``̀H  ø«ÑZGôdG  ø«ª«≤ªdGh  ø«æWGƒªdG
 ÉXÉØM áë°üdG  IQGRh äÉWGôà°TGh äÉª«∏©àH  `g1441 …QÉédG
 áeRÓdG äÉª«©£àdG òNCGh äÓ≤æàdGh ôØ°ùdG AÉæKCG º¡àeÓ°S ≈∏Y
 º¡àYÉæe  iƒà°ùe  ™aQ  É¡fCÉ°T  øe  »àdG  äÉª«∏©àdG  ≥ah  πª©dGh

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

..ájQÉædG äÉLGQódG
á∏LÉY áØbh 

ó«ªëŸG ó«ª malmahmeed7@gmail.com

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

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

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

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

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

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

.á«©ªàéeh á«ª°SQ ,ájó«∏≤J

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

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

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

 ∫ó©dG ôjRh |
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äÉ°Shô«ØdG πªàëJ πgh
?á«ØFÉW äÉMhôWCG

ó«°TQ ájRƒa

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

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

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

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

.´ƒ°VƒªdG
?áÄHhC’G Ée

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

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

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

.iôNCÉH hCG
 áÄHhC’G ´GƒfCG

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.IÉah ádÉM
’ƒÑjCG AÉHh

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 .áeOÉ≤dG äGôàØdG
Zkhunji@hotmail.com

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 .èëdG z(74)

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

 :º∏≤H
ìÓØæÑdG »∏Y øªMôdGóÑY

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

:º∏≤H
»éæN ÉjôcR .O 

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

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

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

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

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

.¬¶ØMh ¬∏dG ájÉYôH áXƒØëe áeRC’G

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

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

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

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

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

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

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

.z≈ªëdGh ô¡°ùdÉH

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

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

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

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

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

ÉfhQƒc ôWÉîe á¡LGƒªd

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

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

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

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

اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات  نهيان ويل عهد 

ال�صقيقة،  املتحدة  العربية  الإمارات  بدولة  امل�صلحة 

العمليات  بدء  حل�صور  جاللته  دعوة  تت�صمن 

»براكة«  حمطات  من  الأوىل  املحطة  يف  الت�صغيلية 

للطاقة النووية ال�صلمية.

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

دولة  �صفري  نهيان  اآل  زايد  بن  حمدان  بن  �صلطان 

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

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

�صاحب  لأخيه  وتقديره  �صكره  عن  معرًبا  الكرمية، 

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

02جاللته بهذا الإجناز التاريخي الكبري.
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15
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ق�صف متبادل بني اجلي�ش ال�صوري والقوات الرتكية

عوا�صم - وكالت:

اأعلن املر�صد ال�صوري حلقوق الإن�صان 

عن �صقوط 55 قتيالً يف معارك بني قوات 

والف�صائل  ناحية،  من  ال�صوري  النظام 

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

غرب �صوريا، حيث ا�صتعادت قوات دم�صق 

4 قرى من املعار�صة.

املقاتالت  اإن  املر�صد  قال  ذلك  واإىل 

حميط  يف  غارات  الأحد،  �صّنت،  الرو�صية 

الغربي  حلب  بريف  والأتارب  كفرنوران 

وبلدات اأخرى وقرى بريف �صراقب يف ريف 

الرتكية وجي�س  القوات  تبادلت  كما  اإدلب، 

النظام ال�صوري ق�صًفا برًيا على حماور يف 

منطقة �صراقب وريفها �صرق اإدلب.

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

وحدات متنّقلة لفح�ش العائدين من اإيران يف منازلهم

ثالث  ت�صجيل  عن  ال�صحة  وزارة  اأعلنت 

كورونا  بفريو�س  مل�صابني  جديدة  حالت 

ومواطنتني  بحريني  ملواطن   »19 »كوفيد 

طريق  عن  و�صلوا  قد  كانوا  بحرينيتني 

عرب  اإيران  من  مبا�صرة  غري  جوية  رحالت 

نتائج  تاأكيد  وفور  الدويل،  البحرين  مطار 

بالفريو�س  اإ�صابتهم  املختربية  التحاليل 

بالعزل  اخلا�صة  املراكز  اأحد  اإىل  نقلهم  مت 

بذلك  ليبلغ  الالزمة،  والرعاية  العالج  لتلقي 

الإجمايل 41 م�صاًبا جميعهم يف حالة  العدد 

حتت  والرعاية  للعالج  ويخ�صعون  م�صتقرة 

اإ�صراف طاقم طبي متخ�ص�س.

اإنه  وقالت وزيرة ال�صحة فائقة ال�صالح، 

املجتمع  و�صالمة  اأمن  على  احلر�س  اإطار  يف 

ومنع انت�صار الفريو�س داخل البحرين، بداأت 

الفح�س  عملية  تفعيل  يف  ال�صحة  وزارة 

خالل  اإيران  من  العائدين  للمواطنني  املتنقلة 

قامت  الوزارة  باأن  واأكدت  فرباير.  �صهر 

باإر�صال وحدات متنّقلة للفح�س، جمهزة وفق 

�صكن  مناطق  اإىل  املعتمدة  الطبية  املعايري 

املواطنني العائدين من اإيران.

5520 مواطًنا يعملون يف القطاع.. وزير املالية:

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

اأكد وزير املالية ال�صيخ �صلمان بن خليفة اآل 

خليفة اأن عدد العاملني يف القطاع امل�صريف من 

البحرينيني بلغ 5520 مواطًنا، م�صرًيا اإىل اأن 

ذلك يعك�س كفاءة البحرينيني والبحرينيات، 

ل عند التوظيف. واأنهم الختيار املف�صّ

لرئي�س  �صوؤال  على  ا  ردًّ الوزير  وقال 

جمل�س النواب فوزية زينل، اإن البحرينيني 

يف  الإدارية  املنا�صب  من   %65.4 ي�صغلون 

القطاع امل�صريف مع انتهاء عام 2019، يف 

قطاع  م�صارف  يف  الن�صبة  هذه  بلغت  حني 

وزير املاليةاجلملة %60.8.

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

عــدد »املـتـقـــاعــديـن« يـرتـفــع اإلـى 69 األـفـــًا

�صارة جنيب:

اأظهر تقرير هيئة التاأمينات الجتماعية 

ارتفاع اأعداد املتقاعدين اإىل 69 األًفا و131 

العام  من  الأخري  الربع  خالل  متقاعًدا 

امل�صرتكني  عدد  اإجمايل  بلغ  فيما  املا�صي، 

األًفا  بينهم 46  األًفا و713 م�صرتًكا،   620

و639 يف القطاع العام، و574 األًفا و74 

يف القطاع اخلا�س.

عدد  بلغ  الإح�صائية،  وبح�صب 

اآلف  العام 8  القطاع  املتقاعدين اجلدد يف 

معا�صاتهم  متو�صط  يبلغ  متقاعًدا  و774 

اأنثى،  و227  اآلف   4 بينهم  دينار،   800

و4 اآلف و547 ذكًرا، فيما بلغ عددهم يف 

القطاع اخلا�س األفني و482 متقاعًدا، يبلغ 

بينهم  ديناًرا،   471 معا�صاتهم  متو�صط 

متو�صط  وبلغ  اأنثى،  و839  ذكًرا،   1643

القطاع  يف  امل�صتجدين  املتقاعدين  اأعمار 

العام 47 �صنة، فيما بلغ متو�صط اأعمارهم 

يف القطاع اخلا�س 46 �صنة.

11

ال�صركة ت�صعى لتو�صيع خدماتها لت�صل للنطاق الدويل.. الرئي�ش التنفيذي لـ»بنفت«: 

نعمل نحو جمتمع املدفوعات الإلكرتونية وتقليل التداول النقدي

حمرر ال�صوؤون القت�صادية:

»بنفت«  ل�صركة  التنفيذي  الرئي�س  اأكد 

عبدالواحد اجلناحي اأن البحرين و�صلت اإىل مرحلة 

متقدمة من التحّول الرقمي والتكنولوجي ل ميكن 

الرتاجع عنها.

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

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

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

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

وانتقل اجلناحي اإىل احلديث عن ال�صرتاتيجية 

احلكومية  الأجندة  لدعم  »بنفت«  من  املو�صوعة 

باململكة، الرامية اإىل تقليل تداول النقد الورقي يف 

البحرين.

واملدفوعات  التحويالت  حجم  اأن  وبنّي 

القنوات  عرب  متت  التي  باملجمل  الإلكرتونية 

الإلكرتونية املختلفة بلغ حدود 13.55 مليار دينار 

بحريني يف عام 2019، بزيادة 18% عن 2018، 

وهي موؤ�صرات مهمة يف اجتاه التحّول نحو جمتمع 

الذي  الورقي  النقد  الإلكرتونية وتقليل  املدفوعات 

ياأتي �صمن خطة اململكة.

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

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

عبدالواحد اجلناحي

جاللة امللك م�ستقبالً �سفري الإمارات

https://www.alayam.com/alayam/first/844669/News.html
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   د. عبداهلل يو�سف املطوع

عبدالواحد اإ�سماعيل

اأحد القامات الع�صامية الرتبوية والدينية، حفظ القراآن 

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

العلم وطلبه، وقمة من قمم اللغة العربية، مقدًما لربامج 

اأدًبا  العربية  البحرين، متقًنا للغة  اإذاعة مملكة  دينية يف 

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

العائلي  اأكان على امل�صتوى  للخري والعمل اخلريي �صواء 

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

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

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

اأهلته ليكون معلًما مبدار�س البحرين ومديًرا لها، وكذلك 

العمل يف وزارة الزراعة باإدارة التموين ومراقبة الأ�صعار، 

اإنه الأ�صتاذ عبدالواحد اإ�صماعيل عبدالهادي العلي.

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

املرحلة  در�ــس  حيث   ،1945 امليالدي  العام  يف  مايو 

للبنني،  البتدائية  الغربي  الرفاع  مدر�صة  يف  البتدائية 

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

يف  وخطيًبا  اإماًما  والده  كان  حيث  والده،  عمل  ظروف 

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

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

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

الثالثة.

عام  العراق  اإىل  اإ�صماعيل  عبدالواحد  الأ�صتاذ  تّوجه 

بغداد،  جامعة  يف  اجلامعي  تعليمه  ليوا�صل  1965م 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ملدر�صة اجل�صرة البتدائية للبنني.

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

الزراعة  وزارة  اإىل  يتجه  جعله  ال�صيا�صية  والعلوم 

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

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

مراقبة  جمال  يف  التقارير  ــداد  واإع واأبحاث  ودرا�صات 

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

اخلليجي وال�صوق العاملي.

اإن خلفية الأ�صتاذ عبدالواحد اإ�صماعيل الدينية وتربيته 

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

الدينية التي ُتذاع من اإذاعة البحرين وخا�صة اإذاعة القراآن 

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

واأ�صاليبها  ومناهجها  اأهدافها  اهلل  اإىل  الدعوة  وبرنامج 

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

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

العلمية يف حياتنا  الثقافة  ال�صادقني وبرنامج  كونوا مع 

اليومية وبرنامج قناديل البيوت.

حفظة  من  اإ�صماعيل  عبدالواحد  الأ�صتاذ  اإن  وحيث 

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

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

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

يده العديد من الطلبة.

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

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

ولنا اأن ناأتي باأبيات حت�س على العلم واأهميته:

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

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

جناحـك لالأ�صتاذ تنت�صـر

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

يف هجعة الب�صر.

اإ�صماعيل حمًبا للرحالت والعمل  والأ�صتاذ عبدالواحد 

يف  خمتلفة  جهات  قبل  من  ُكِرَم  فقد  واخلريي،  التطوعي 

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

�صبيل املثال ُكِرَم من قبل وزارة التجارة والزراعة لتميزه 

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

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

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

اجلليل عبدالواحد اإ�صماعيل العلي الرثى يف مقربة احلنينة 

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

وطلبه لتبقى اآثاره تتناقلها الأجيال جيل بعد اآخر.

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

زيادة اجلاهزية للتعامل مع بالغات حوادث املواد البيولوجية واخلطرة

للدفاع  العامة  الإدارة  عقدت 

الأمرا�س  من  التطهري  دورة  املدين، 

ال�صرطة  من  لفرق  البيولوجية، 

العمل  اإطــار  يف  وذلــك  الن�صائية، 

واجلاهزية،  ال�صتعداد  زيادة  على 

واإن�صاء فريق احرتازي للتعامل مع 

هذه النوعية من البالغات بالتعاون 

والتن�صيق مع الأجهزة املعنية.

ا�صتكمالً  ــدورة،  ال هذه  وتعد 

الب�صرية  للقوى  التطويرية  للخطة 

من  املدين  للدفاع  العامة  ــالإدارة  ب

وتاأهيل  اإعــداد  على  الرتكيز  خالل 

يف  اجلــنــ�ــصــني  ــن  م من�صوبيها 

ال�صتجابة للحالت الطارئة وخا�صة 

حوادث املواد اخلطرة الكيميائية اأو 

الإ�صعاعية اأو البيولوجية.

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

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

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

ختام  الداخلية،  بــوزارة  الأحكام  تنفيذ  اإدارة  مدير 

اأعمال الدورة التاأ�صي�صية الثالثة لالإدارة وقام بتكرمي 

املركز الأول على الدورة املالزم اأول مبارك الدو�صري 

وامل�صاركني واملحا�صرين فيها.

واأكد مدير اإدارة تنفيذ الأحكام اأن تنظيم مثل هذه 

الداخلية  وزير  توجيهات  مع  متا�صًيا  ياأتي  الدورات، 

الب�صري  الكادر  كفاءة  وتعزيز  رفع  اإىل  تهدف  التي 

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

امل�صاعد  الوكيل  تعليمات  اأن  اإىل  منوًها  والقانوين، 

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

جناح  مبثابة  ــدورات،  ال هذه  يف  الإدارات  مبختلف 

لالإدارة.

العقوبات  منها  حماور  عدة  الــدورة،  وت�صمنت 

الإن�صان  حقوق  عملها،  واآلية  البديلة  والتدابري 

اأمام  ال�صهادة  احلرية،  وتقييد  بالقب�س  وعالقتها 

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

تطوير اأداء واإجراءات ماأمور ال�صبط الق�صائي واأحدث 

ما تو�صلت له اجلرائم الإلكرتونية.

ودوره  الإح�صائي  التحليل  الدورة،  ت�صمنت  كما 

يف  ودورها  الإلكرتونية  الأ�صاور  العمل،  تطوير  يف 

اجلنائية  الأحكام  تنفيذ  متابعة  الإلكرتونية،  املراقبة 

وتعزيز دورها التطبيقي، الإعالم الإلكرتوين واأهميته 

مع حما�صرة تطبيقية يف تعزيز دور القائد الناجح.

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

ارتياح لدى االأهايل لتوجيهات ويل العهد ب�ساأن االإجراءات االحرتازّية

خالل  املحرق  واأهــايل  حمافظ  رفع 

خال�س  للمحافظة  الأ�صبوعي  املجل�س 

ال�صمو  �صاحب  اىل  والمتنان  ال�صكر 

خليفة  اآل  حمد  بن  �صلمان  الأمري  امللكي 

النائب  الأعلى  القائد  نائب  العهد  ويل 

على  الـــوزراء؛  جمل�س  لرئي�س  الأول 

الإجــــراءات  جلميع  �صموه  متابعة 

بعثت  والــتــي  الطبية  ــــرتازات  والح

بالوقت  م�صيدين  اجلميع،  يف  الطماأنينة 

ذاته بالتعامل الحرتايف مع احلدث الذي 

اململكة  تطور  للجميع  اأثبت  حتدًيا  ُيعد 

ورقي خدماتها، وا�صتعداداتها لكل ما هو 

طارئ.

الأ�صبوعي  املجل�س  خالل  ذلك  جاء 

خالله  من  احتفل  الذي  املحرق  ملحافظة 

لدولة  الوطني  باليوم  والأهايل  املحافظ 

اإذ رفع حمافظ املحرق  الكويت ال�صقيقة، 

املناعي  هندي  بن  عي�صى  بن  �صلمان 

تهاين الأهايل اىل الكويت قيادة وحكومة 

والروابط  العالقات  عمق  موؤكًدا  و�صعبا، 

عهد  منذ  املجالت،  جميع  يف  والتكامل 

الآباء والأجداد.

الأعمال  رجل  اعترب  جانبه،  من 

املــ�ــصــاريــع  اأن  الــ�ــصــيــخ  ــم  ــي ــراه اب

والكويت  البحرين  بني  القت�صادية 

يف  ال�صراكة  لنجاح  اأمنــوذًجــا  ُتعد 

املوؤرخ  حتّدث  بينما  اخلا�س،  القطاع 

العالقات  تاريخ  عن  املريخي  خليل 

وجذورها.

اليوم  بــذكــرى  الأهـــايل  واحتفل 

عن  متحدثني  الــكــويــتــي،  الــوطــنــي 

املجال  يف  الكويتية  البحرينية  التواأمة 

ال�صحية،  وامل�صاريع  والتعليمي  الفني 

بلد  والبحرين  الكويت  اأن  معتربين 

معنى. من  الكلمة  حتمله  ما  بكل  واحد 

ــايل  الأه اأبـــدى  اآخـــر،  جانب  مــن 

اخلاطئة  املمار�صات  من  ا�صتغرابهم 

الذي  الب�صيتني  و�صاحل  بكورني�س 

اجلهات  مطالبني  موؤخًرا،  اإن�صاوؤه  مت 

املميز  املرفق  هــذا  مبراقبة  املعنية 

بع�س  طال  الذي  العبث  من  وحمايته 

امل�صوؤولة  غري  والت�صّرفات  املن�صاآت، 

البع�س. قبل  من 

�صوق  على  ـــايل  الأه اأثــنــى  كما 

مديرية  تقيمه  الذي  ال�صعبي  املزارعني 

مع  بالتعاون  املحرق  حمافظة  �صرطة 

موؤكدين  اجلهات،  من  وعدد  املحافظة 

يكون  لكي  امل�صتقبل  يف  تطويره  اأهمية 

واملقيمني. لالأهايل  متنف�ًصا 

اإدارات املاآمت تعلن وقف اأن�سطتها 

الدينية واالجتماعية الأ�سبوعني

اأعلنت اإدارات ماآمت العجم الكبري والق�صاب ومدن وبن 

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

والزهراء بالهملة واحلاج عبداهلل العويناتي بالبالد القدمي، 

والجتماعية  الدينية  الأن�صطة  جميع  وقف  قررت  اأنها 

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

وانطالًقا من امل�صوؤولية الجتماعية التي ت�صتدعي اللتزام 

الوطنية  واجلهود  العليا  الوطنية  امل�صلحة  تفر�صه  مبا 

املقدرة للحد من انت�صار فريو�س كورونا.

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

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

تاأجيل الفعاليات والتجمعات العامة، يعد مطلًبا جمتمعًيا 

واحل�صينيات  املاآمت  جميع  عليه  ويحثون  به  يتم�صكون 

ومنا�صبات  وفعالياتها  اأن�صطتها  توقف  اأن  يجب  والتي 

الدينية والجتماعية كافة من اأجل �صالمة البحرين واأهلها.

قرارها،  يف  انطلقت  اأنها  املاآمت  هذه  اإدارات  وتوؤكد 

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

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

ويهدد كل املجتمعات يف اأنحاء العامل كافة، واأنهم يوؤكدون 

مت�صكهم بهذا القرار والذي ياأتي يف اإطار اجلهود الوطنية 

وهذه  البحريني،  جمتمعنا  و�صالمة  الأرواح  حلماية 

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

�صالمة اجلميع.

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

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

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

الأن�صطة  خمتلف  الداخلية،  وزير  خليفة  اآل  عبداهلل 

تعزيز  اأجل  من  املحافظة  تنظمها  التي  والربامج 

الوطنية  اخلطة  برامج  وتنفيذ  وال�صتقرار  الأمن 

املواطنة  قيم  وتر�صيخ  الوطني  النتماء  لتعزيز 

املجتمعية،  ال�صراكة  مبادئ  وتفعيل  »بحريننا« 

اجلهات  مع  والتن�صيق  التعاون  يتطلب  الذي  الأمر 

الأمنية.

املحافظ،  ثمن  ال�صباط،  من  عدد  تكرميه  وخالل 

حفظ  اأجل  من  الأمــن  رجال  يبذلها  التي  اجلهود 

الأمن والنظام العام يف خمتلف املواقع، عرب اللجنة 

الوطنية  املنا�صبات  خمتلف  يف  باملحافظة،  الأمنية 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

الطبي، مع ضرورة تجنب االختالط باآلخرين.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

الدولية والتي  أوصت بها منظمة الصحة العالمية.

 4625 حصة البحرين للحج.. 
ونهاية شعبان آخر موعد للتسجيل اإللكتروني
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أغلب ما يمكنك الوصول إليه على الشبكة العنكبوتية »اإلنترنت« 
في سياق الحبال األثيرية ما يتعلق بطرق قطعها وهي مسألة ال 
تعني بالضرورة قطع العالقات فهناك فهم مغلوط حولها هنا
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فاطمة الصديقي

من القلب

 حرب عالمية ثالثة
يشنها فيروس كورونا

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

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

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

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

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

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

حفاظًا على صحتنا وصحة اآلخرين.

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

األمان معا لنكون يدًا واحدة من أجل الوطن.

 »كورونا« 
الذي مازلنا نجهله

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

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

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

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

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

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

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

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

التخاطر والحبال 
األثيرية »2-1«

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

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

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

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

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

األثيري / الطاقي.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

تنتشر مؤخرًا مع كل موقف نمر به.. 

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

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

وليس جرائم السب والقذف أو التشهير.

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

التواصل االجتماعي

د. لولوة بودالمة

رأيي المتواضع

Lulwa777@gmail .com @Lulwa_budalamah

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

من شر العباد.
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قطرة وقت

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

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

النظام اإليراني ال 
يهتم إال بميليشيات 
اإلرهاب يغدق عليها 

نصيب األسد من 
ميزانية الدولة من 

أجل اإلرهاب وتصديره 
لدول المنطقة فال 
يعبأ وال يلتفت إلى 

الشعب الضائع

البحرين ال تتعامل 
مع هذا الفيروس 

بإشهار أسلحة 
الصحة والنظافة في 

وجهه فقط ولكنها 
تعمد قبل ذلك إلى 
إشهار السالح األكثر 

مضيًا وقدرة على 
المواجهة والذي سبق 

أن استخدمه شعب 
البحرين في ظروف 

أخرى

فيروس كورونا هو 
سيرة مكررة لتاريخ 

األوبئة المجهول الذي 
يتمكن من الطواف 

بين األقاليم دون رادع 
حتى تتمكن البشرية 

من اختراع عالج يقزمه 
ويحوله إلى ذكرى 

تاريخية

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

وإجراءاتها
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د. إنتصار البناء

فاطمة الصديقي

وصفة بحرينية 
لمواجهة »كورونا«

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

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

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

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

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

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

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

الصحي الطارئ.. وطريق صون المكتسبات الوطنية.

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

دروس مع »كورونا«

تحية ألبطال 
تحدي »كورونا«!

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

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

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

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

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

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

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

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

وإجراءاتها. 
وأخيرًا ندعو اهلل بأن يبعد عنا الشر واألذى، ويكلل جهود الجميع بالنجاح.
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أعلنت وزارة الصحة عن تســـجيل 3 
حـــاالت جديـــدة لمصابيـــن بفيروس 
كورونا )كوفيد 19( لمواطن بحريني 
ومواطنتيـــن بحرينيتيـــن كانـــوا قـــد 
وصلـــوا عـــن طريـــق رحـــات جوية 
غيـــر مباشـــرة من إيـــران عبـــر مطار 
البحرين الدولـــي، وفور تأكيد نتائج 
إصابتهـــم  المختبريـــة  التحاليـــل 
إلـــى إحـــدى  تـــم نقلهـــم  بالفيـــروس 
المراكز الخاصة بالعزل لتلقي العاج 
والرعايـــة الازمة؛ ليبلـــغ بذلك العدد 
اإلجمالـــي ٤١ مصاًبـــا جميعهـــم فـــي 
حالـــة مســـتقرة ويخضعـــون للعـــاج 
والرعاية تحت إشـــراف طاقم طبي 

متخصص.
الوحـــدات  بـــأن  الـــوزارة  وأفـــادت 
المتنقلـــة للفحـــص والمجهـــزة وفـــق 
المعاييـــر الطبية المعتمدة مســـتمرة 
في معاينـــة المواطنين العائدين من 
إيـــران ممن تـــم تحديـــد مواعيدهم 
بحســـب جدولـــة الفحـــص، إذ يقـــوم 
بإجـــراء  مختـــص  طبـــي  فريـــق 
الفحوصـــات الازمة لهم في مناطق 
مـــن  للتأكـــد  العينـــة  بأخـــذ  ســـكنهم 
سامتهم وعدم إصابتهم بالفيروس، 
موضحـــة أنه يتم تزويـــد المواطنين 
ممن يتم التأكد من سامتهم بجميع 
التوعويـــة  واإلرشـــادات  التعليمـــات 
وتأكيـــد ضـــرورة اتبـــاع اإلجـــراءات 
االحترازيـــة الوقائيـــة المتمثلـــة فـــي 
الحجـــر المنزلـــي لمـــدة 14 يوما، كما 
يتـــم منحهم إجـــازة طبيـــة مدفوعة 
تتـــم  كمـــا  يوًمـــا،   14 لمـــدة  األجـــر 

فريـــق  قبـــل  مـــن  متابعتهـــم  أيًضـــا 
صحتهـــم  لضمـــان  مختـــص؛  طبـــي 

وسامتهم.
المواطنيـــن  قيـــام  وأكـــدت وجـــوب 
إيـــران  مـــن  القادميـــن  والمقيميـــن 
أو مـــن قامـــوا بزيارتهـــا فـــي الشـــهر 
الجـــاري االتصـــال فـــوًرا علـــى الرقم 
444 لجدولة موعد الفحص، والبقاء 
في مقر ســـكنهم فـــي غرفة منفصلة 
حتى جدولة موعـــد الفحص واتباع 
التعليمات التي ستعطى لهم من قبل 
الفريـــق الطبـــي، مـــع ضـــرورة تجنب 
االختاط باآلخرين لتجنب نشـــرهم 
للفيـــروس لعائاتهـــم وللمجتمع في 

حال إصابتهم به.
كمـــا أشـــارت وزارة الصحـــة إلى أنها 
تواصـــل إجراءاتها المتبعة لمكافحة 
المملكـــة  فـــي  الفيـــروس  انتشـــار 
جميـــع  متابعـــة  ضمـــان  خـــال  مـــن 
القادميـــن من الـــدول الموبوءة لمدة 
14 يـــوم مـــن قبل فريـــق متخصص؛ 
للتأكـــد مـــن خلوهـــم مـــن أي أعراض 
والتزامهم بإرشادات العزل، وتطبيق 
اإلجراءات االحترازية والوقائية من 
فيروس كورونا )كوفيد 19( بحسب 
المعاييـــر الدولية والتـــي  أوصت بها 

منظمة الصحة العالمية.

تسجيل 3 حاالت 
جديدة لمواطنين 
قادمين من إيران
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بلدية “الجنوبية” تبحث التعاون مع جامعة المملكة
ــدم الــمــجــتــمــع ــ ــخـ ــ األخـــــــــذ بـــــأطـــــروحـــــات الــــشــــبــــاب يـ

قـــام المدير العام لبلدية المنطقة 
الجنوبية عاصم عبدهللا، يرافقه 
عدد من المسؤولين في البلدية، 
بزيارة إلى جامعة المملكة، حيث 
التقـــى رئيـــس الجامعـــة محمـــد 
جميـــل تـــرو، وبحث معـــه أوجه 
التعاون المشترك باالستفادة من 
المشروعات التي يقدمها الطلبة، 
والتـــي تتســـم باإلبـــداع والتميز 

في الطرح.

وخـــال اللقاء الذي حضره نائب 
األكاديميـــة  للشـــؤون  الرئيـــس 
والبحـــث العلمي نادر البســـتكي، 
وعميد كلية الهندســـة المعمارية 
الوجيـــه،  شـــريف  والتصميـــم 
ورئيس قسم الهندسة المعمارية 
دلشان ريماز، تم تقديم عدد من 
العـــروض من قبل طلبـــة جامعة 
المملكـــة، إذ تبادل معهـــم المدير 
العـــام لبلدية المنطقـــة الجنوبية 

بعض األفكار والمقترحات.
كمـــا اســـتمع المدير العـــام لبعض 
ذات  واالستفســـارات  األســـئلة 
العاقـــة بعمـــل البلديـــة وأجـــاب 
البلديـــة  حـــرص  مؤكـــًدا  عليهـــا، 
مـــن  لاســـتفادة  واهتمامهـــا 
الطاقات الشـــابة الطموحة، التي 
لديهـــا روح المبـــادرة والتجديـــد 
وتقديم أطروحات وأفكار تسهم 

في خدمة المجتمع وأبنائه.

مـــن جهته، رحـــب رئيس جامعة 
ووفـــد  العـــام  بالمديـــر  المملكـــة 
البلديـــة، مشـــيًدا بالجهـــود التـــي 
صعيـــد  علـــى  البلديـــة  تبذلهـــا 
الشـــوارع والتقاطعات،  تجميـــل 
وتطويـــر المرافـــق الخدمية في 
مؤكـــًدا  والمماشـــي،  الحدائـــق 
اســـتعداد الجامعـــة للتعـــاون مع 
البلديـــة فـــي مختلـــف المجاالت 

ذات العاقة.

الرفاع - بلدية المنطقة الجنوبية

المنامة - وزارة الصحة

“الصحة”: عدد المصابين بفيروس 
كورونا بلغ 41 مصاًبا

محافظ العاصمة: نقدر قرار المآتم وقف أنشطتها
“كـــــــــورونـــــــــا” انــــــتــــــشــــــار  دون  لــــلــــحــــيــــلــــولــــة 

أعـــرب محافـــظ العاصمـــة الشـــيخ 
هشـــام بـــن عبدالرحمـــن آل خليفة 
عن شكره وتقديره إلدارات المآتم، 
التي قررت وقف األنشطة الدينية 
واالجتماعيـــة بها لمدة أســـبوعين؛ 
استجابة للدعوة بوقف التجمعات 
العامـــة، وانطاقـــا من المســـؤولية 
االجتماعية التي تستدعي االلتزام 
الوطنيـــة  المصلحـــة  تفرضـــه  بمـــا 
العليـــا والجهـــود الوطنيـــة المقدرة 

للحد من انتشار فيروس كورونا.
التحـــرك  بهـــذا  المحافـــظ  وأشـــاد 
المسؤول، الذي يعتبر جزءا رئيسا 
الوطنيـــة  الجهـــود  منظومـــة  فـــي 
مكافحـــة  أجـــل  مـــن  الحميـــدة 
انتشـــار فيـــروس كورونـــا، منوهـــا 
إلـــى أن هـــذه اإلجـــراءات والتـــي 
نتطلع إلـــى امتدادها لجميع المآتم 
والحســـينيات، تســـهم وال شك في 
االحترازيـــة  اإلجـــراءات  تعزيـــز 
التـــي تتخذهـــا مملكـــة  والتدابيـــر 

التعامـــل  إطـــار  فـــي  البحريـــن 
المجتمعـــي الفعال مـــع هذه األزمة 

التي طالت معظم دول العالم.
قـــد  العاصمـــة  محافـــظ  وكان 
بيـــن  تنســـيقيا  اجتماعـــا  تـــرأس 
أعضـــاء هيئة المواكب الحســـينية 
ورؤســـاء المآتـــم، بحضـــور المدير 
العـــام لمديريـــة شـــرطة محافظـــة 

ســـبل  فـــي  للبحـــث  العاصمـــة 
التنســـيق والتوعيـــة المطلوبـــة، إذ 
أكـــد المحافـــظ أن تكاتـــف وتعاون 
القائمين على المناســـبات الدينية، 
التوعيـــة  مفهـــوم  فـــي  يصـــب 
المجتمعيـــة التي ينشـــدها الجميع، 
منوًهـــا إلـــى أن الجهود المشـــتركة 
بيـــن الجهـــات ذات العاقة، تعكس 

المظهـــر الحضـــاري الـــذي تتمتع به 
البحرين.

وفي ســـياق متصل، أكـــد الحضور 
ســـعًيا  تمثـــل  اللقـــاءات،  هـــذه  أن 
محموًدا لتعزيز التعاون والتنسيق 
لتوفيـــر  المعنيـــة  الجهـــات  بيـــن 
األجـــواء والبيئة المناســـبة إلنجاح 

المناسبات الدينية.

محافظ العاصمة يترأس اجتماعا تنسيقيا بين أعضاء هيئة المواكب الحسينية ورؤساء المآتم

المنامة - وزارة الداخلية

المستهلك و “الذئاب”
Û  ال تــزال الســوق المحلية في حاجة ماســة لمزيد مــن الرقابة والضبط

والربــط علــى أســعار بيــع المــواد الغذائيــة واالســتهاكية وخدمــات 
مــا بعــد البيــع نفســها، التــي يســتغلها البعــض لنهــب الناس وســرقتهم 
واالســتثراء علــى ظهورهم، وهو أمر ملحــوظ ومرصود ويتحدث به 

كثيرون دائًما.
Û  الرقابــة المطلوبــة يجــب أن تطــال أســعار بيــع الســلع فــي البقــاالت

الصغيرة والمتوسطة والسوبرماركت الذي يتوسط األحياء السكنية، 
حيــث يقــوم الكثيــر من أصحاب هذه المحال بالبيع بأســعار تزيد عن 

أسعار السوق بنسب ال تقل عن 30 %، دون حسيب أو رقيب.
Û  ويبــرر الكثير منهم، ولألســف من ممثلــي الجهات التي يتوجب عليها

أن تحمي المستهلك، أسبابا هزيلة تتعلق بأسعار اإليجارات، وانفتاح 
السوق، وأهمية أن يكون المستهلك نفسه واعًيا لألسعار التي تتزايد 
علــى غفلــة، دون األخــذ بعيــن االعتبــار ظــروف النــاس، وأحوالهــم، 

والتزاماتهم المثقلة.
Û  ســمعنا كثيــًرا فــي الفترة األخيــرة، عن مطاعم فــي محافظة المحرق

وغيرها، تم إقفالها ألســباب ترتبــط بالصحة العامة، وطرق التخزين، 
وصاحيــة األغذيــة وغيرهــا، هــذه األمــور إذا مــا ثبتــت بالفعــل، فإن 
المطلــوب مــن الجهــة المختصة هو اإلعان عن أســماء هذه المطاعم 
في الصحف ووســائل اإلعام؛ حتى تكون عبرة لغيرها، دول الجوار 

تفعل ذلك، فلماذا ال تفعلون أنتم ذلك؟
Û  التراخي والمسايسة في الصحة العامة، وحفظ حقوق المستهلك من

القرصنــة أمر يشــجع التجار الذين ال يــرون للمصلحة الوطنية بطرف 
إلــى مزيــد مــن التمادي، والتفنــن في التحايل، وهو أمر ال يســتوي إال 

بالضرب بيد من حديد، وشكًرا.

ebrahim.alnahham@albiladpress.com

إبراهيم النهام

المنامة - وزارة الداخلية

للدفـــاع  العامـــة  اإلدارة  عقـــدت 
المدني دورة التطهير من األمراض 
البيولوجيـــة، لفـــرق مـــن الشـــرطة 
النســـائية، فـــي إطـــار العمـــل علـــى 
والجهوزيـــة،  االســـتعداد  زيـــادة 
وإنشـــاء فريـــق احتـــرازي للتعامل 
مـــع هـــذه النوعيـــة مـــن الباغـــات 
بالتعـــاون والتنســـيق مـــع األجهزة 

المعنية.

اســـتكماال  الـــدورة  هـــذه  وتعتبـــر 
للخطة التطويرية للقوى البشـــرية 
المدنـــي  للدفـــاع  العامـــة  بـــاإلدارة 
إعـــداد  التركيـــز علـــى  مـــن خـــال 
وتأهيـــل منســـوبيها من الجنســـين 
فـــي االســـتجابة للحـــاالت الطارئة 
خصوصـــا حوادث المـــواد الخطرة 
أو  اإلشـــعاعية  أو  الكيميائيـــة 

البيولوجية.

“الدفاع المدني” تعقد دورة التطهير من األمراض دعوة لتسريع تنفيذ ممشى مدينة عيسى المطاطي

المنطقـــة  لبلديـــة  العـــام  المديـــر  قـــام 
الجنوبية عاصم عبدهللا، بحضور عضو 
المجلـــس البلـــدي بالمنطقـــة الجنوبيـــة 
ممثل الدائرة الثانية مال هللا شـــاهين، 
بجولـــة تفقدية ألعمال تطوير ممشـــى 
مدينة عيســـى المطاطي، بحضور عدد 
من المهندسين والموظفين في البلدية 

والمشرفين على تنفيذ المشروع.
الجولـــة  خـــال  العـــام  المديـــر  وتفقـــد 
مراحل ســـير العمل فـــي تطوير مرافق 
الممشـــى وتهيئتـــه ليكـــون مكاًنـــا آمًنـــا 
ومريًحـــا لألطفـــال وأســـرهم، إذ وجـــه 
إلى سرعة إتمام المشروع وفق الفترة 

الزمنية المحددة.
واســـتمع إلى شـــرح مفصل عـــن أعمال 
التطويـــر فـــي الممشـــى، التـــي تشـــمل 

تركيـــب أرضية مطاطيـــة في 5 مواقع 
وزاهيـــة،  مختلفـــة  بألـــوان  لأللعـــاب 
وتركيـــب العشـــب الصناعـــي، وتركيب 
طـــوب أحمر لممـــرات األلعـــاب، إضافة 
وأخـــرى  متعـــددة  ألعـــاب  لتركيـــب 
متنوعـــة،  أشـــجار  وزراعـــة  رياضيـــة، 
وتركيـــب شـــبكة الـــري، والمظات في 

مناطق األلعاب.
مـــن جانبـــه، شـــكر العضـــو البلـــدي مال 

هللا شاهين المدير العام، على اهتمامه 
الخدميـــة، وســـعيه  المرافـــق  بتطويـــر 
وتهيئـــة  الخضـــراء،  الرقعـــة  لزيـــادة 
الحدائق لتكون متنفًســـا يجمع العوائل 
لقضـــاء أوقـــات الراحـــة واالســـتجمام 
برفقـــة أبنائهـــم، مثنًيـــا علـــى التعـــاون 
الوثيـــق بيـــن المجلس البلـــدي والجهاز 
الخدمـــات  أفضـــل  لتوفيـــر  التنفيـــذي 

ألهالي المنطقة الجنوبية.

الرفاع - بلدية المنطقة الجنوبية

“الجعفرية” تدعو المآتم والحسينيات لتجميد أنشطتها مؤقتا
“كورونـــا” تفشـــي  ومخاطـــر  االســـتثنائية  الصحيـــة  للظـــروف  رعايـــة 

أصـــدرت إدارة األوقـــاف الجعفريـــة 
بياًنا جاء فيه:

قـــال تعالـــى: “َوِإْذ َقـــاَل ِإْبَراِهيـــُم َربِّ 
ـــَذا اْلَبَلَد آِمًنا”، باإلشـــارة إلى  اْجَعْل َهٰ
المتســـارعة  الصحيـــة  المســـتجدات 
فيـــروس  تفشـــي  مخاطـــر  بشـــأن 
 )19 )كوفيـــد  المســـتجد  كورونـــا 
واإلعان الصادر عن وزارة الداخلية 
بمنـــع كافة التجمعـــات العامة مؤقًتا، 
الوطنـــي  الطبـــي  الفريـــق  وقـــرارات 
وتماشـــًيا  الفيـــروس  لمكافحـــة 
التـــي  الضروريـــة  الخطـــوات  مـــع 
اتخذتهـــا العديـــد من الـــدول العربية 
واإلســـامية الشـــقيقة، أهابت إدارة 
األوقـــاف الجعفريـــة بالقائميـــن على 
فـــي  والحســـينيات  المآتـــم  إدارات 
مختلـــف محافظات مملكـــة البحرين 
ضرورة تطبيق التوجيهات الرسمية 

واإلجـــراءات الضرورية التي أعلنتها 
الجهات الرســـمية المختصة في هذا 

الشأن.
العبـــادة  دور  “إّن  اإلدارة  وأضافـــت 
مـــن المســـاجد والمآتم ال شـــك وأنها 
تســـاهم مســـاهمة فاعلـــة للحـــد مـــن 
وحمايـــة  الفيـــروس،  هـــذا  انتشـــار 
البـــاد والعبـــاد واألنفس من ســـريان 
هـــذا الوبـــاء، لـــذا فإنـــه وانطاًقا من 
والوطنيـــة  الشـــرعية  المســـؤولية 
تحتـــم  الضـــرورة  فـــإّن  والقانونيـــة 
تعليق كافة األنشـــطة بشـــكل مؤقت 
وحتى عودة األمور إلى طبيعتها في 
أقرب وقت بإذن هللا تعالى، منوهين 
في هذا الصـــدد بالدعـــوات الصادرة 
عن العلمـــاء ورجال الديـــن األفاضل 
الفعاليـــات  بوقـــف  المآتـــم  وإدارات 
الجماعيـــة حتى إشـــعار آخـــر ودعوة 

الجميـــع التبـــاع التوجيهات الصحية 
الضروريـــة التـــي ال تحتمـــل التهاون 

رعايًة لصحة وسامة المجتمع”.
ســـتقوم  أنهـــا  اإلدارة  وأوضحـــت 
بإطـــاع المآتـــم علـــى أي قـــرارات أو 
توصيـــات يتم اتخاذها مـــن الجهات 
لتقديـــر  حينهـــا؛  فـــي  المختصـــة 
مختلـــف  فـــي  المناســـب  الموقـــف 
الظروف حفاًظا على صحة وسامة 
المشـــاركين فـــي الفعاليـــات الدينيـــة 
والمجتمـــع لحيـــن زوال هذا العارض 

الصحي.
الفرصـــة  هـــذه  اإلدارة  تنتهـــز  كمـــا 
الوحـــدة  لتعزيـــز  الجميـــع  لدعـــوة 
يـــًدا واحـــدة  والتكاتـــف  والتضامـــن 
أزًرا،  أزره  يشـــد  موحـــًدا  وكياًنـــا 
إعـــاء  بأهميـــة  للجميـــع  منوهيـــن 
الكلمـــة الطيبة المســـؤولة، مشـــيدين 

في هذا الصدد بالتوجيهات السامية 
لحضرة صاحـــب الجالة الملك حمد 
بـــن عيســـى آل خليفـــة عاهـــل الباد 
المفـــدى حفظه هللا ورعـــاه والجهود 
والتوجيهـــات الكريمـــة المتوالية من 
لـــدن صاحـــب الســـمو الملكـــي األمير 
سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد 
نائـــب القائـــد األعلـــى النائـــب األول 
وتأكيـــد  الـــوزراء،  مجلـــس  لرئيـــس 
سموه بأّن ما يتسم به أبناء البحرين 
مـــن وعـــي وإدراك هـــو مصـــدر قـــوة 
للوطـــن، لذا فهـــم خير ما نتســـلح به 
فـــي المواجهة للحد من انتشـــار هذا 

الفيروس.
يحفـــظ  أن  ســـبحانه  هللا  ســـائلين 
مملكة البحرين من كل شـــر ومكروه، 
وأن يمـــّن علـــى المصابيـــن بالشـــفاء 

العاجل، إنه سميع مجيب الدعاء.

المنامة - األوقاف الجعفرية
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إذا أردت اختبار دولة أو شعب، ضعهما بأزمة تتعلق بوباء أو حرب 
أو مجاعة، وانظر كيف يكون السلوك أمام التحدي، سترى الجميع 
يتصرفـــون بدهشـــة وغرابـــة، بـــدواع أنانيـــة عاطفيـــة، ستنكشـــف 
معادن البشـــر، وسترى عجائب األخالقيات، وغرائب العقليات، وال 
أدّل علـــى ذلـــك من خطيب الجمعـــة بحينا الذي قـــال بالحرف “إن 
الكورونا هو جند هللا وتعبير عن غضب هللا منا، أرسلها الختبارنا”!! 
األخ قال ذلك بينما على الطرف اآلخر من العالم، علماء ال ينامون 
ســـاعة بحثا عن لقاح للمرض، تخّيل األطفال الذين يســـمعون مثل 
هـــذه الخطب، تخّيل أولئـــك الذين يفترض فيهـــم التحلي بالوعي 
الطبـــي والعلمـــي وااللتـــزام بتعليمـــات الســـالمة، يهملـــون ذلك كله 
نظـــًرا لتصديقهم هذا الكالم؟ المفارقة في هذا العالم وفي ســـياق 
هـــذه األزمـــة العالميـــة، أن العلماء يحشـــدون كفاءاتهـــم ويكثفون 
جهودهـــم في ســـباق مع الزمن ألجـــل إنقاذ البشـــرية من األمراض 
واألوبئة، بينما هناك على الطرف اآلخر من يســـعى لتجهيل الناس 
في تغييب للعقل والمنطق. إن مثل هذا الخطيب وغيره وكل من 
يســـوق األفكار الظالمية والخرافية ال يســـهم في تطوير المجتمع 
وازدهـــار الحياة، إنما يصنع خرافة تقتل الناس، أي جيل ســـيخرج 

من هذه التجربة؟

هذا هو الفرق بين عالمين، عالم يبتكر اللقاح وعالم يزرع الخرافات، 
فأمام الخطر تلعب العواطف دوًرا مدهًشـــا برســـم خريطة الوعي، 
ونـــدرة مـــن الناس تســـيطر علـــى الوضـــع وتتحكم بالمشـــاعر، هذا 
مـــا يحدث أمـــام انتشـــار مرض جعـــل البعـــض يتصرفـــون بدوافع 
عاطفية وخرافية، فالصورة تبدو في شـــكل اختبار للجميع وكيف 

يتصرفون؟ ووفق معايير بين الهلع والخوف والمغاالة.
بالدنـــا صغيـــرة بالحجـــم الجغرافـــي وطفيفة بالمقياس الســـكاني، 
ويمكـــن حصـــر األزمـــات فيها بســـهولة، بعكس دولـــة كالصين، لكن 
بالمعيار النسبي ال تختلف البحرين عن الصين فيما يتعلق بعواطف 
الناس وعالقاتهم وإنســـانيتهم تجاه الكوارث واألوبئة والحروب، 

فالناس متساوون في االختبار أمام األزمات.
لو تأملنا حولنا الدول والشـــعوب التي مرت بهذا الداء، بين خوف 
النـــاس وإجـــراءات الدولـــة، هنـــاك مســـافة تتداخل فيها المشـــاعر 
والعواطـــف والخرافات واألحكام والوعـــي وكل ما يؤثر بالمجتمع 
ويـــؤدي لصنع حالة محكومة بحجم األزمة وتداعياتها والســـؤال: 

هل فضحت الحالة الكورونية بعض الدول وبعض الشعوب؟.

تنويرة: ذروة الجهل تصديقه. «

ahmedjuma44
@yahoo.com

أحمد جمعة

الكورونا اختبار للدول والشعوب

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

للتواصل: 17111483

كلمة وزير الداخلية... استراتيجية دقيقة لمكافحة “كورونا”
عودنـــا وزيـــر الداخليـــة الفريق أول الشـــيخ راشـــد بن عبـــدهللا آل خليفة في 
كل األحـــوال والظـــروف علـــى اللقاء الـــدوري والتواصل مـــع المواطنين وكل 
الفعاليـــات واألطيـــاف من منطلق الشـــراكة المجتمعيـــة، والتعريف بالمجهود 
المبـــذول مـــن قبـــل القيـــادة حيـــال أيـــة قضية، وقـــد حمل لقـــاء الوزيـــر يوم 
الخميـــس الماضـــي مـــع نخبة مـــن أبنـــاء الوطن وقد تشـــرفت أن أكـــون أحد 
المدعويـــن، بشـــأن اإلجـــراءات الوطنيـــة لمكافحـــة انتشـــار فيروس”كورونا”، 
تحديـــدا علميـــا وعمليـــا عميقا للتعامـــل مع الوضـــع الراهن، وجديـــة الموقف 
وتحمل المســـؤولية كل حســـب موقعـــه إذا أردنا كمجتمع الســـير على الدرب 
الصحيـــح وتجـــاوز ومكافحـــة هذا الفيـــروس الذي تعمـــل الحكومات جاهدة 

للتغلب عليه وهزيمته.
كلمـــة وزيـــر الداخليـــة كانت تكاملية وتشـــكل رؤيـــة واحدة تجعـــل المواطن 
يفخـــر بانتمائـــه لهـــذه األرض والقيـــادة الحكيمـــة التي تبذل قصـــارى جهدها 
وبمســـتوى رفيع عال للتصدي لهذا الفيروس وســـرعة التعامل مع التطورات 

عبر استراتيجية دقيقة لمكافحة “كورونا” والوصول إلى الغاية المنشودة.
يقول معاليه “اليوم هو يوم توحيد الجهود، ما يتطلب بذل جهود اجتماعية 

وإعالمية وثقافية انطالقا من إحساس المجتمع بمسؤولياته”.
إن تجاوز الوضع والسيطرة على الفيروس مسؤولية جماعية تحتاج لتضافر 
جميع الجهود سواء على مستوى الحكومة أو على مستوى المواطنين، فكل 
شـــخص منا عليه توحيد الجهـــود نحو تحقيق الهدف، والتكاتف والتماســـك 

والقيام بالدور الفاعل من أجل سالمة الوطن والمواطنين.
كمـــا يقـــول معاليـــه “عـــدم االكتـــراث والجهل، يســـاعد علـــى انتشـــار العدوى، 
والمجتمع البحريني متعلم ومنضبط”. اإلنسان البحريني معروف عنه أنه من 
ذوي الخبرة المتميزة ذات العطاء اإلنساني الثري، وأهلته إلى منازل التقدير 
العالمي التي توجتها جوائز عالمية، ودون شـــك ســـيلتزم المجتمع البحريني 
بمختلف أطيافه بالحدود المرسومة وسيكون عند حسن الثقة والكفاءة في 
هـــذا االختبـــار الذي ســـيخرج منه ناجحـــا ال محالة، بفضل مـــن هللا ثم بفضل 

سعة علمه وثقافته وانضباطه.

حفظ الله مملكتنا الغالية وأدام علينا نعمة األمن واألمان والصحة  «
والعافية.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

على الرغم من حالة الرعب و”الترعيب” التي تستبد بالعالم جراء “كورونا”، 
إال أننـــا ال نـــكاد نلمـــس دورا لمنظمات البيئة الغربية على مـــا بلغته من قوة 
وبـــأس، وكأنـــه ال صلـــة البتة لتلـــوث البيئـــة باحتضان الفيروس وتفقيســـه 
وتكاثـــره، رغم ما يشـــكله األمر من فرصة تاريخية نـــادرة لتكثيف حمالتها 
ضـــد التلوث وللتوعية البيئية، دع عنك جماعـــات البيئة العربية والمحلية، 
فهذه جميعها اعتدنا على بياتها الشتوي الطويل، حتى تكاد وزارة الصحة 
تخـــوض المعركـــة وحدها ضد الفيروس في غيـــاب أهم حليف مفترض لها 

)جمعيات البيئة المحلية إذا كانت موجودة!(.
وإذ ُنحيـــي مـــا تفضلت به الوزيـــرة فائقة الصالح من رد علـــى أحد النّواب، 
مّدعـــم بأرقـــام عـــن مخالفات فـــي المؤسســـات الصحيـــة، فإننـــا نتطلع إلى 
تـــدارس تلك األرقـــام عما إذا كانـــت اعتيادية خالل عام واحـــد، أم يحتاج 
األمر إلى مضاعفة أدوات الضبط وتكثيفها للحد منها لئال تشكل ضررًا على 

المواطن صحيا ومعيشـــيا، وحســـب رد الوزيرة فقد بلغ إجمالي المخالفات 
1519 مخالفـــة في العام الماضي فقط، منهـــا 266 مخالفة تتعلق بالنفايات 
الطبيـــة، و228 فـــي اشـــتراطات التعقيـــم، و220 فـــي اشـــتراطات ســـالمة 
األجهـــزة الطبية و962 مخالفة للصيدليـــات، منها 369 تتعلق باألدوية و71 

مخالفة في ترخيص الكوادر الطبية.
وال نعـــرف هـــل اطلع نوابنـــا جميعا على هذه األرقام المقلقة، ولكن نخشـــى 
أن تكون قد مرت على بعضهم أو كلهم مرور الكرام دون تمحيص وتقليب 
للتمعـــن فـــى مـــدى خطـــورة دالالتهـــا، فنحن نتحـــدث عن مخالفـــات تتعلق 
بصميـــم حيـــاة المواطنين وأحوالهم المعيشـــية، وأيًا كان األمـــر فإنه إذا ما 
تمكنـــت الوزيـــرة وقطاعها من تقليـــل تلك األرقام إلى النصـــف خالل العام 
الجـــاري، فـــإن ذلك ُيعد بكل المقاييس إنجازا مشـــرفا ُيحســـب لها وُتشـــكر 

عليه.

رضي السماك

“الصحة” في زمن الكورونا

توجيهات أثلجت صدورنا
تحية كبيـــرة ألول حالة تم رصدها باإلصابة بفيروس كورونا، 
تحية لسائق الباص البسيط الذي أعياه التعب فذهب مباشرة 
للمركز الصحي إلجراء الفحوصات فلواله ما تم اكتشاف بقية 

الحاالت وال تم رفع حالة التأهب.
كنـــا بحاجـــة إلى تلـــك الحالة التـــي كانت صريحة مـــع وضعها 
ولـــم تخش الذهاب إلى المركز الصحي وال أعلم كم حالة قبله 

أعياها التعب لكنها آثرت الكبر خوفا أو جهال.
وها هي العيون الســـاهرة والطواقم الطبيـــة تلعب دورها بكل 
تفان وإتقان... إن توجيهات سمو ولي العهد والعناية واإلجازة 
االحترازية التي تلقيناها في القطاع التعليمي أثلجت صدورنا، 
وأنا على يقين بأن تلك الجهود لن تذهب ســـدى، خصوصا مع 
وعي المجتمع الذي ســـلك مسلكا جديدا في تصرفاته اليومية 
مـــن حيـــث قلـــة التصافح ومنـــع التقبيل واألحضـــان حتى في 

المناسبات المهمة كاألعراس والعزاء.

ومضة: إن ما نراه من همة وتفان حقيقي من قبل جميع  «
الطواقم سواء الصحية أو اإلدارية أو األمنية أو اإلعالمية أو حتى 

الفردية، يجعلنا أمام حقيقة واضحة أننا قادرون بوحدتنا على 
أن نتصدى ألي خطر يهددنا فالوحدة دليل على الوعي والرقي 

والتمدن الحقيقي الذي لم تستطع الكثير من المجتمعات أن 
تصل إليه بالفعل.

سمر األبيوكي

من رسائل القراء
تصلني رسائل كثيرة يغلب عليها الحزن، وبعضها تضج بالشكوى، 
ورأيـــت أن أنقـــل ملخصا لبعضها لعله يصـــل إلى من يعنيهم األمر 
ويتخذون ما يلزم من خطوات تصحيحية أو توضيحية حســـب 

ما يقتضيه الطرح.
يتســـاءل مواطـــن عن علـــة االرتفـــاع المفاجئ في أســـعار الكثير 
من الســـلع في اآلونـــة األخيرة، وتحديدًا مع بدايـــة العام الجديد 
دون معرفـــة األســـباب، وبقيـــة شـــكواه ال أرى داعـــي لنقلهـــا فهي 
معروفة وعلى ألسنة ُجل المواطنين كالتحدث عن غياب الزيادة 
فـــي الرواتـــب أو توقف االجتماعات التي كانـــت تعقد في الدورة 
الســـابقة لمجلســـي الشـــورى والنواب مـــع الحكومة لمســـألة دعم 
األســـر الفقيـــرة وبعض الســـلع التي رفعـــت الحكومـــة عنها الدعم 

كالبترول وكذلك ضريبة القيمة المضافة... إلخ.
مواطـــن آخـــر يتســـاءل هـــل هنـــاك قانـــون لتجـــاوزات أصحـــاب 
الدراجـــات الناريـــة؟ يقـــول نحن من ســـكنة البيـــوت المطلة على 
هايوي الشـــيخ خليفة بن ســـلمان بيـــن الدواريـــن 18 و22، نعاني 
مـــن اإلزعاج الذي يســـببه أصحاب الدراجـــات النارية التي تصدر 
أصواتـــا مزعجة تفوق الوصف وعلـــى وجه الخصوص في عطلة 
نهايـــة األســـبوع حتـــى أوقـــات متأخرة مـــن الليل فـــي صورة من 
أســـوأ صور االســـتهتار بالقوانيـــن وراحة المواطنيـــن وعلى وجه 
الخصوص كبار الســـن والمرضى واألطفال، ويتساءل لو أن هناك 
شـــخصا واحـــدا فقط نال عقابه النتشـــر الخبر بيـــن البقية والتزم 
الجميع، ويقول من باب التحدي لمن يزعم أن هناك رادعا لهؤالء 
دعوته لزيـــارة المنطقة المذكورة في األوقات المذكورة ليرى بأم 

عينه كم يعاني األهالي.
أمر آخر هو أن هذه التجاوزات بدأت تشـــمل الســـيارات أيضا في 
الفتـــرة األخيـــرة فقـــط وأخبـــره البعض أن ســـبب ذلك هـــو تغيير 
اتجـــاه كاميرات المراقبة في الشـــارع لالتجاه العكســـي وال أدري 

إن كان هذا صحيحًا وما هو مغزاه.

هذه عينة من بعض الشكاوى، نقلتها كما وصلت، وأتمنى من  «
الجهات المسؤولة النظر فيها والبحث عن حلول تخفف الحمل 

والقلق وحالة االستياء التي يشعر بها ويعيشها المواطن.

fatin.hamza@gmail.com

فاتن حمزة




