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:»∏Y áªWÉa âÑàc
 ¢Shô«Ød  …ó°üà∏d  »Ñ£dG  »`̀æ`̀Wƒ`̀dG  ≥`̀jô`̀Ø`̀dG  ó``̀cCG
 OGô``̀aCG  ™«ªL ΩGõ`̀à`̀ dG  IQhô`̀°`̀V (19-ó`̀«`̀ aƒ`̀c) É`̀fhQƒ`̀c
 ø«YƒÑ°SC’G  ∫Ó`̀N  äÉ©ªéàdG  øY  OÉ©àH’ÉH  ™ªàéªdG
 ΩGõàd’G  õjõ©J  ôÑY  ™«ªédG  ∞JÉμJ  á«ªgCGh  ,ø«∏Ñ≤ªdG
 ä’ó©e  ¢†ØN  ≈∏Y  πª©∏d  á`̀jRGô`̀à`̀M’G  äGAGô``̀LE’É``̀H
 É¡«∏Y  Éæc  »àdG  áHƒ∏£ªdG  äÉjƒà°ùªdG  ≈`̀ dEG  QÉ°ûàf’G
 ø«ª«≤ªdGh  ø«æWGƒªdG  áë°U  ¿CG  ≈`̀ dEG  É kgƒæe  ,É≤HÉ°S
 hCG  É¡æY  ≈fGƒàf  ¿CG  Öéj  ’  ,É`̀ª`̀FGO  iƒ°üb  á`̀jƒ`̀dhCG
 ∫ÓN ∂dP AÉL .±hô¶dG øe ±ôX …CG âëJ É¡«a ¿hÉ¡àf
 »Ñ£dG  »æWƒdG  ≥jôØdG  √ó≤Y  …òdG  »Øë°üdG  ôªJDƒªdG

.¢ùeCG ô¡X
 ´É`̀Ñ`̀JG  ¿hO  ø``̀e  º`̀à`̀J  äÉ`̀©`̀ª`̀é`̀J  …CG  ¿EG  Gƒ``̀ dÉ``̀bh
 ä’ÉëdG  IOÉ``̀jR  ≈`̀ dEG  …ODƒà°S  á`̀jRGô`̀à`̀M’G  äGAGô```̀LE’G
 IOÉjR  äó¡°T  á«°VÉªdG  ΩÉjC’G  ¿CG  ≈dEG  øjô«°ûe  ,áªFÉ≤dG
 »FÉHƒdG  »°ü≤àdG  âÑKCGh  ,äÉHÉ°UE’G  OGó`̀YCG  »a  IOô£e
 ™e  âæeGõJh  ø«YƒÑ°SCG  πÑb  âªJ  äÉ©ªéJ  É¡ÑÑ°S  ¿CG
 äGAGô`̀LEGh  É££N  ∂∏àªj  ¬fCG  GócDƒe  ,AGQƒ°TÉY  º°Sƒe

 ™°VƒdG  »`̀a  äGQƒ`̀£`̀J  …CG  ™`̀e  πeÉ©à∏d  Iõ`̀gÉ`̀Lh  Ió©e

 øe  ójõe  ¢Vôa  É°†jCG  øμªªdG  øeh  ,áëFÉé∏d  »FÉHƒdG

 äÉHÉ°UE’G  ô°TDƒe  óYÉ°üJ  ™e  ájRGôàM’G  äGAGô``̀LE’G

 »a  ¬æe  ôjòëàdG  ºàj  ¿É`̀c  Ée  ƒ`̀gh  ,ÉfhQƒμd  á«eƒ«dG

.ÉfhQƒc ¢Shô«Ød áØ∏àîªdG πeÉ©àdG πMGôe

 ÖÑ°S äGAGô````̀LE’G  »`̀a  ¿hÉ`̀¡`̀à`̀dG  ¿CG  ø`̀e  GhQò```̀Mh

 ò«ØæJ DƒWÉÑJ ≈dEG …ODƒj óbh ,äÉHÉ°UE’G IOÉjR »a ¢ù«FQ

 ™ªàéªdG »Yh ≈∏Y ∫ƒ©f ÉædRÉeh ,áYƒ°VƒªdG §£îdG

.¢Shô«ØdG QÉ°ûàfG øe óëdG »a

 ¿ƒμà°S ¢SQGóªdG ≈dEG áÑ∏£dG IOƒY ¿CG ≈∏Y GhOó°Th

 º¡∏LCG øe ájRGôàM’G ô«HGóàdG πc ≥«Ñ£J øe ócCÉàdG ó©H

 äÓªëdG QGôªà°SG ≈dEG  ø«àa’ ,¿ÉeCG  »a º¡fCG  øe ócCÉà∏d

 áYÉæ°üdG  IQGRh  øe  ºbGƒ£dG  É¡H  Ωƒ≤J  »àdG  á«°û«àØàdG

 ≥«Ñ£J øe ócCÉà∏d áë°üdG IQGRhh áMÉ«°ùdGh IQÉéàdGh

.áeRÓdG äÉWGôà°T’G ™«ªL »gÉ≤ªdGh ºYÉ£ªdG

 ™«ªédG  Iƒ`̀YO  »Ñ£dG  ≥jôØdG  OóL  á«fÉK  á¡L  øe

 OÉéjE’  ájôjô°ùdG  ÜQÉéàdG  »a ácQÉ°ûªdGh ´ƒ£àdG  ≈dEG

 πLCG øe øjôëÑdG º°SÉH áª°üH ™°Vhh ∫É q©ah øeBG ìÉ≤d

 ÜQÉéàdG  õcôe  ≈`̀ dEG  Iô°TÉÑe  ¬LƒàdG  ôÑY  á«fÉ°ùfE’G

 áYÉ°ùdG øe äGôªJDƒªdGh ¢VQÉ©ªdG ¢VQCG »a ájôjô°ùdG

 ≈dEG  G kô«°ûe  ,Ωƒj  πc  AÉ°ùe  áæeÉãdG  ≈dEG  ÉMÉÑ°U  áæeÉãdG

 áYƒ£àeh  ´ƒ£àe  6000  ≈dEG  ∫ƒ°UƒdG  ƒg  ±ó¡dG  ¿CG

.ÜQÉéàdG »a

(4¢U π«°UÉØàdG)

 ΩÉàN »a á«Hô©dG ∫hódG á©eÉL ¢ù∏ée ÜôYCG
 äÓNóà∏d  ¬àfGOEGh  √QÉμæà°SG  øY  ¢ùeCG  ¬YÉªàLG
 áμ∏ªªd á«∏NGódG ¿hDƒ°ûdG »a Iôªà°ùªdG á«fGôjE’G
 ,ø««HÉgQE’G ÖjQóJh ÜÉgQE’G IófÉ°ùeh ,øjôëÑdG
 äGô©ædG IQÉKEGh ,äGôéØàªdGh áë∏°SC’G Öjô¡Jh
 ∞∏àîe  ≈∏Y  äÉëjô°üàdG  á∏°UGƒeh  á«ØFÉ£dG
 ,QGô≤à°S’Gh ΩÉ¶ædGh øeC’G  áYõYõd äÉjƒà°ùªdG
 ádƒªe  áμ∏ªªdÉH  á«HÉgQEG  äÉYÉªL  É¡°ù«°SCÉJh
 ¬«YGQPh  »fGôjE’G  …QƒãdG  ¢SôëdG  øe  áHQóeh
 ¬∏dG  ÜõMh á«HÉgQE’G  ≥ëdG πgCG  ÖFÉ°üY ÖFÉàc
 QGƒédG  ø°ùM  CGóÑe  ™e  ≈aÉæàj  …òdG  ,»HÉgQE’G

 É`̀ k≤`̀ah ,á`̀«`̀∏`̀NGó`̀dG ¿hDƒ`̀°`̀û`̀ dG »`̀a π`̀Nó`̀à`̀dG Ωó``̀Yh
 .»dhódG  ¿ƒfÉ≤dGh  IóëàªdG  ºeC’G  ¥Éã«e  ÇOÉÑªd
 ™«ªL  »a  øjôëÑdG  áμ∏ªe  º`̀YO  ¢ù∏éªdG  ó``cCGh
 áëaÉμªd  äGƒ``£``Nh äGAGô`````LEG  ø`̀e  √ò`̀î`̀à`̀J  É`̀e
 É¡æeCG ≈∏Y ®ÉØë∏d á«HÉgQE’G äÉYÉªédGh ÜÉgQE’G
 á«æeC’G  Iõ`̀¡`̀LC’G  Oƒ¡éH  G kó«°ûe  ,ÉgQGô≤à°SGh
 ájOƒ©°ùdG  á«Hô©dG  áμ∏ªªdGh  øjôëÑdG  áμ∏ªªH
 äÉ££îªdG  øe  ójó©dG  •ÉÑMEG  øe  âæμªJ  »àdG
 äÉª¶æªdG  AÉ°†YCG  ≈∏Y  ¢†Ñ≤dG  AÉ≤dEGh  á«HÉgQE’G
 äÉ££îªdG  ∂∏J  ò«ØæJ  É¡«dEG  πcƒªdG  á«HÉgQE’G
 »fGôjE’G  …QƒãdG  ¢SôëdG  πÑb  øe  áeƒYóªdGh

 ™°VƒH  É kÑMôe  ,»`̀HÉ`̀gQE’G  »fÉæÑ∏dG  ¬∏dG  Üõ`̀Mh
 ≈`̀dEG  ¿ƒªàæj  ø`̀jò`̀dG  ¢`̀UÉ`̀î`̀°`̀TC’G  ¢†©H  AÉ`̀ª`̀°`̀SCG
 áμ∏ªe  »`̀a  á`̀«`̀HÉ`̀gQE’G  ôà°TC’G  ÉjGô°S  ≈ª°ùj  É`̀e
 Gòg ¿CG øjôÑà©e ,ø««HÉgQE’G áªFÉb ≈∏Y øjôëÑdG
 …ó°üàdG ≈∏Y ºdÉ©dG ∫hO QGô°UEG ¢ùμ©j ∞bƒªdG
 »ª«∏bE’G  øjó«©°üdG  ≈∏Y  ÜÉ``̀gQE’G  ∫Éμ°TCG  πμd
 ¢†jôëàdG  hCG  ¬ªYóH  Ωƒ≤j  øe  π`̀ch  ,»`̀dhó`̀dGh
 áμ∏ªe Oƒ¡éd É kªYO πãªjh ,¬©e ∞WÉ©àdG hCG ¬«∏Y
 õjõ©J  »a  É¡H  Ωƒ≤J  »àdG  äGAGô`̀LE’Gh  øjôëÑdG

.É¡«a º∏°ùdGh QGô≤à°S’Gh øeC’G

(10¢U π«°UÉØàdG)

:®ƒØ ΩÓ°SEGh ÜÉjO ó«dh Öàc
 ájQƒà°SO  Ωó©H  ájQƒà°SódG  áªμëªdG  â°†b
 Ωƒ°SôªdG  ø`̀e  (163)  IOÉ`̀ª`̀dG  ø`̀e  »`̀fÉ`̀ã`̀dG  ô£°ûdG
 áëFÓdG  ¿CÉ`̀°`̀û`̀H  2002  áæ°ùd  (54)  º``̀bQ  ¿ƒ`̀fÉ`̀≤`̀H
 ¬`̀fCG  ≈∏Y  ¢üæj  …ò``dG  ,ÜGƒ`̀æ`̀dG  ¢ù∏éªd  á«∏NGódG
 OÉ©«ªdG  »a ¢ù∏éªdG  ≈dEG  ôjô≤àdG  ºjó≤J Qò©J GPEGh{
 äÉÑ≤©dG øª°†àj ¢ù∏éª∏d ôjô≤J OGóYEG ÖLh Qô≤ªdG
 ¢ù∏éª∏dh  ,ô«NCÉàdG  Gòg  ≈dEG  äOCG  »àdG  ÜÉÑ°SC’Gh
 RhÉéàJ  ’  iô`̀NCG  GOó`̀e  hCG  Ióe  á∏¡ªdG  √òg  óªj  ¿CG
 »a  ÉÑ°SÉæe  √Gô`̀j  Ée  òîàj  hCG  ô¡°TCG  á©HQCG  É¡©«ªL

.zádÉëdG √òg
 ¢üf É¡àØdÉîªd IOÉªdG ≈∏Y áeƒμëdG âæ©W óbh
 ¢ù∏éªd  ≥ëj{  ¬fCG  ≈∏Y  Qƒà°SódG  øe  (69)  IOÉªdG
 Üóæj hCG ≥«≤ëJ ¿Ééd ∞dDƒj ¿CG âbh πc »a ÜGƒædG

 øe ôeCG …CG »a ≥«≤ëà∏d ¬FÉ°†YCG øe ôãcCG hCG Gƒ°†Y
 áæ«ÑªdG  ¢ù∏éªdG  äÉ°UÉ°üàNG  »a  á∏NGódG  Qƒ`̀eC’G
 áé«àf ƒ°†©dG hCG áæé∏dG Ωó≤J ¿CG ≈∏Y ,Qƒà°SódG »a
 ïjQÉJ øe ô¡°TCG á©HQCG RhÉéàJ ’ Ióe ∫ÓN ≥«≤ëàdG
 »ØXƒe ™«ªLh AGQRƒdG ≈∏Y Öéjh .≥«≤ëàdG AóH
 »àdG  äÉfÉ«ÑdGh  ≥FÉKƒdGh  äGOÉ¡°ûdG  ºjó≤J  ádhódG

.zº¡æe Ö∏£J
 øe  »©LQ  ôKCÉH  áªμëªdG  ºμM  ≥«Ñ£J  ∫ƒMh
 ΩÉμMCG ¿CG zè«∏îdG QÉÑNCG{`d »fƒfÉb Qó°üe ócCG ¬eóY
 ¿ƒμjh  ,ádhódG  äÉ£∏°S  ™«ªéd  áeõ∏e  ájQƒà°SódG
 ™«ªL  »a  áëF’  hCG  ¿ƒfÉb  ájQƒà°SO  Ωó©H  ºμëdG
 Ωƒ«dG  ø`̀e  ¬≤«Ñ£J  ™æàªjh  ô°TÉÑe  ô`̀KCÉ`̀H  ∫Gƒ```MC’G
 ºd  É`̀e  á«ª°SôdG  IójôédG  »`̀a  ºμëdG  ô°ûæd  »dÉàdG
 áªμëªdG  ¿EG  PEG  ,∂dòd  É≤M’  ÉîjQÉJ  áªμëªdG  OóëJ
 ,»©LQ ôKCÉH  ¿ƒfÉ≤dG  ≥«Ñ£J »a ≥ëdG áÑMÉ°U »g

 ’EG É°†jCG »©LQ ôKCÉH …ô°ùj ’ ºμëdG ¿CG ±É°VCG Éªc
.»FÉæL ¢üæH É≤∏©àe ájQƒà°SO Ωó©H ºμëdG ¿Éc GPEG

 ÖFÉædG  ócCG  ºμëdG  ≈∏Y  áÑJôàe  QÉ`̀KBG  ∫hCG  ≈ah
 ¿hDƒ`̀°`̀û`̀dG  áæéd  ¢`̀ù`̀«`̀FQ  »`̀°`̀SÉ`̀Ñ`̀©`̀dG  ≈°ù«Y  óªëe
 á«fÉªdôÑdG ≥«≤ëàdG áæéd ¿CG á«fƒfÉ≤dGh á«©jô°ûàdG
 ºμM ≈∏Y AÉæH ,â«¨dCG  ób  …OÉ°üàb’G OƒcôdG  ¿CÉ°ûH
 πªY  RhÉéàj  ’CÉH  Qó°U  …òdG  ájQƒà°SódG  áªμëªdG
 á`̀©`̀HQCG  »FÉ¡ædG  Égôjô≤J  OGó```̀YEGh  ≥«≤ëàdG  áæéd
 ∂dP ≈∏Y AÉæH ¬fCG ±É°VCGh ,ójóªàdG Rƒéj ’h ô¡°TCG
 ô«Z  …OÉ°üàb’G  OƒcôdG  áæéd  πªY  QGôªà°SG  ôÑà©j
 øY ÉØ°TÉc ,ô¡°TCG á©HQCG Ióe É¡∏ªY RhÉéàd …Qƒà°SO
 ,¢ù∏éªdG  ≈dEG  Égôjô≤J  Ωó≤J  ¿CG  áæé∏d  ≥ëj  ’  ¬fCG
 øe ¬H âeÉb Ée πch áæé∏dG πªY AÉ¨dEG ºJ ó≤a ∂dòHh

.á«°VÉªdG IôàØdG ∫ÓN äÉYÉªàLGh πªY

(5¢U π«°UÉØàdG)

ø«∏Ñ≤ªdG ø«YƒÑ°SC’G ∫ÓN äÉ©ªéàdG GƒÑæéJ
ájRGôàM’G äGAGôLE’G øe Gójõe ¢VôØf óbh ¬æe ÉfQòM Ée ™bh :»Ñ£dG ≥jôØdG

¿ÉeCG »``a áÑ∏£dG ¿CG ø``e ócCÉàdG π``Ñb ¢``SQGóªdG ≈``dEG IOƒ``Y ’

øjôëÑdG ¿hDƒ``°T »a á``«fGôjE’G äÓ``NóàdG ø``jóJ á``«Hô©dG á``©eÉédG
á``̀«``̀HÉ``̀gQE’G äÉ`̀£`̀£`̀î`̀ª`̀dG •É``̀ Ñ``̀ MEG »``̀a ø````̀ eC’G Iõ``̀ ¡``̀ LCG Oƒ`̀ ¡`̀ é`̀ H IOÉ```̀ °```̀ TE’G

á«fÉªdôÑdG ≥«≤ëàdG ¿Ééd ó``jóªJ RGƒL Ωó©H »°†≤J zá``jQƒà°SódG{
ºμëdG QÉ``KBG ∫hCG …OÉ``°üàb’G OƒcôdG á``æéd πªY AÉ``¨dEG

 áØ«∏N IõFÉL π«æd ¿ƒ°ùaÉæàj É«æjôëH 83
»æjôëÑdG Ö«Ñ£∏d áØ«∏N ∫BG ¿É``ª∏°S øH

 Ωó≤J øY z»æjôëÑdG Ö«Ñ£∏d áØ«∏N ∫BG ¿Éª∏°S øH áØ«∏N IõFÉL{ áfÉeCG âØ°ûc
 øH áØ«∏N IõFÉéd Ωó≤àdG •hô°T º¡«∏Y ≥Ñ£æJ øªe ø««æjôëH áÑ«ÑWh É kÑ«ÑW 83
 π«f  ≈∏Y  ¢ùaÉæà∏d  á«fÉãdGh  ≈dhC’G  É¡«àÄØH  »æjôëÑdG  Ö«Ñ£∏d  áØ«∏N  ∫BG  ¿Éª∏°S
 øe ™HGôdG »a »æjôëÑdG Ö«Ñ£dG Ωƒ«H ∫ÉØàM’G ∫ÓN É¡ëæe ºà«°S »àdG ,IõFÉédG
 ≈dhC’G áÄØ∏d ø«eó≤àªdG OóY ¿CG ≈dEG IõFÉédG áfÉeCG äQÉ°TCGh .ΩOÉ≤dG ôÑªaƒf ô¡°T
 50  ≠∏H  ób  z»Ñ£dG  …ôjô°ùdGh  »LÓ©dG  åëÑdG  »a  ´Gó`̀ HE’Gh  QÉμàH’G  IõFÉL{
 zóàªªdG AÉ£©dGh AÉaƒdG IõFÉL{ á«fÉãdG áÄØdG ÉeCG ,äÉÑ«Ñ£dGh AÉÑWC’G øe Éë°Tôe

.áÑ«ÑWh ÉÑ«ÑW 33 ø«ë°TôàªdG OóY ≠∏H ó≤a
 »°VÉªdG  âÑ°ùdG  Ωƒj  òæe  ¬bÓZEG  ºJ  í°Tôà∏d  Ωó≤àdG  ÜÉH  ¿CG  áfÉeC’G  âæ«Hh
 ,IõFÉédG  ΩÉ¶f  É¡«∏Y  ¢üf  »àdG  •hô°ûdG  Ö°ùëH  ,Ω2020  ôÑªàÑ°S  5  ≥aGƒªdG
 ,Ω2020 ôHƒàcCG ájÉ¡f »a º««≤àdG øe áæé∏dG AÉ°†YCG AÉ¡àfG ºàj ¿CG ™bƒàªdG øeh
 IõFÉL{ ≈dhC’G  É¡àÄa »a IõFÉédÉH  øjõFÉØdG  áKÓãdG  AÉª°SC’ »FÉ¡ædG  ¿ÓYE’G  πÑb
 É¡ëæe  ºà«°S  »àdG  z»Ñ£dG  …ôjô°ùdGh  »LÓ©dG  åëÑdG  »a  ´Gó``HE’Gh  QÉμàH’G
 Gƒ≤≤Mh á«ÑWh ájôjô°Sh á«LÓY á«ª∏Y ÉKÉëHCG GhóYCG øjòdG ø««æjôëÑdG AÉÑWCÓd
 ,QÉμàH’Gh  ´Gó`̀HE’É`̀H  âª°ùJG  »Ñ£dG  º¡°UÉ°üàNG  ∫Éée  »a  Iõ«ªàe  äGRÉ`̀é`̀fEG
 íæªà°S »àdG ,zóàªªdG AÉ£©dGh AÉaƒdG IõFÉL{ á«fÉãdG áÄØdG »a IõFÉédÉH õFÉØdGh
 √Oƒ¡éd  Gôjó≤J  É keÉY  30 øY π≤J  ’  Ióe  Gƒ∏ªY øjòdG  ø««æjôëÑdG  AÉÑWC’G  óMC’
 á«fÉ°ùfE’G πãªdGh º«≤dG  ï«°SôJh AÉ£©dGh ∫òÑdÉH ¬Jô«°ùe õ«ªJh ¬FÉ£©d kAÉahh

.Ö£dG áæ¡ªd á©«aôdG

(2¢U π«°UÉØàdG)

øe ô``ãcCG  ™``ªéJ ô``¶ëJ É``«fÉ£jôH
ÉfhQƒc QÉ°ûàfG ø`e ó`ë`∏`d ¢UÉ`î`°TCG 6
 π°UGƒàdG  ¿CG  ¿ƒ°ùfƒL  ¢ùjQƒH  »fÉ£jôÑdG  AGQRƒ``̀dG  ¢ù«FQ  ø∏YCG
 øe  G kQÉÑàYG  »fƒfÉb  ô«Z  ¿ƒμ«°S  ¢UÉî°TCG  áà°S  øe  ôãcCG  ™e  »YÉªàL’G
 ´ÉØJQ’G  QGôªà°SÉH  ìÉª°ùdG  øμªj  ’  ¬fCG  ≈∏Y  Oó°Th  .ΩOÉ≤dG  ø«æKE’G  Ωƒj

.äÉHÉ°UE’G »a OÉëdG
 »a  ™ªéàdG  »fƒfÉ≤dG  ô«Z  øe  ¿ƒμ«°S  ø«æKE’G  Ωƒ`̀j  øe  G kQÉ`̀Ñ`̀à`̀YGh
 ,Gôà∏éfEG  »a  ¿Éμe  …CG  »a  ôãcCG  hCG  OGô``̀aCG  á©Ñ°S  øe  áfƒμe  äÉYƒªée
 äÉfÉëdGh äÉgõæàªdGh ,É¡LQÉN »a hCG »fÉÑªdGh ∫RÉæªdG πNGO »a AGƒ°S
 øe  Ohóëe  Oó`̀Yh  πª©dG  øcÉeCGh  ¢SQGóªdG  AÉæãà°SG  ºà«°Sh  ,ºYÉ£ªdGh
 ±ÉaõdG  äÓØM  É k°†jCG  äGQGô`̀≤`̀ dG  ø`̀e  ≈Ø©oà°Sh  ,§≤a  iô``̀NC’G  ™bGƒªdG
 øe  áæeBG  á≤jô£H  ºàJ  »àdG  áª¶æªdG  á«YÉªédG  äÉ°VÉjôdGh  äGRÉæédGh
 ¬«æL  100  ≠∏Ñe  π``̀ FGhC’G  ø«ØdÉîªdG  ºjô¨J  ºà«°Sh  ,É`̀fhQƒ`̀c  ¢Shô«a
 ≈dEG  π°üJ  iô`̀NCG  IQôμàe  áªjôL  πc  ™e  ∞YÉ°†àà°S  »àdGh  ,»æ«dôà°SEG
 á«fÓYEG  á∏ªM  á«fÉ£jôÑdG  áeƒμëdG  ø°Tóà°Sh  .»æ«dôà°SEG  ¬«æL  3200
 ≈dEG êÉàëf{ :¿ƒ°ùfƒL ócCGh :zAÉ°†ØdGh ¬LƒdGh …ójC’G{ :¿Gƒæ©H IójóL
 á«ªgC’G øe{ :AGQRƒdG ¢ù«FQ ∫Ébh .z¢Shô«ØdG QÉ°ûàfG ∞bƒd ¿B’G ∑ôëàdG
 π°ùZ :äÉ«°SÉ°SC’G Ghôcòàj ¿CGh óYGƒ≤dG √ò¡H ¿B’G ¢SÉædG Ωõà∏j ¿CG ¿ÉμªH
 QÉÑàNG AGôLEGh ,øjôNB’G øe áaÉ°ùe ≈∏Y ®ÉØëdGh ,∂¡Lh á«£¨Jh ,∂jój
 ¿EG  ∑ƒμfÉg  äÉe  áë°üdG  ôjRh  ∫Éb  ,¬à¡L  øe  .z¢VGôYCG  ∂jód  âfÉc  GPEG
 ™ªL  ≈dEG  É k°†jCG  ô£°†à°S  iôNC’G  áaÉ«°†dG  äÉcô°Th  ºYÉ£ªdGh  äÉfÉëdG
 ¿ƒμJ  ¿CG  øe  ’óH  ,∫É°üJ’G  äÉ¡L  ™ÑàJ  »a  IóYÉ°ùª∏d  AÓª©dG  π«°UÉØJ

.á«YƒW
(11¢U π«°UÉØàdG)

 á```̀ HQÉ```̀ ¡```̀ dG á```̀ dÉ```̀ ª```̀ ©```̀ dG
¿ôªdG  íjô°üàdG  ≈∏Y π°üëJ ød

 ¿CG »°ùÑ©dG ¬∏dGóÑY øH áeÉ°SCG πª©dG ¥ƒ°S º«¶æJ áÄ«¡d …ò«ØæàdG ¢ù«FôdG ócCG

 É¡YÉ°VhCG í«ë°üàH (áHQÉ¡dG) πª©∏d ácQÉàdG ádÉª©∏d ìÉª°ùdG Ωó©H áeõà∏e áÄ«¡dG

 πjƒëàdG hCG ¿ôªdG πª©dG íjô°üJ ≈∏Y ∫ƒ°üëdÉH AGƒ°S ájOÉ«àY’G ±hô¶dG »a

 ácQÉàdG ádÉª©dG OóY »dÉªLEG ¿CG ≈dEG ¬JGP âbƒdG »a G kô«°ûe ,ójóL πªY ÖMÉ°U ≈dEG

 IóaGƒdG ádÉª©dG »dÉªLEG øe %0^4 ¬àÑ°ùf ió©àJ ’ áÄ«¡dG iód É¡æY ≠∏ÑªdGh πª©∏d

.áμ∏ªªdG »a

 ¿CG ó«cCÉJ IOÉjõd äAÉL Iô«NC’G AGQRƒdG ¢ù∏ée äGQGôb ¿CG »°ùÑ©dG í°VhCGh

 ≈dEG ∫ƒëàdÉH ¬d íª°ùj ød øjôëÑdG áμ∏ªe »a ¬«∏Y πª©dG ∑ôJ ÆÓH â«ÑãJ ºàj øe

 ƒg ¬eÉeCG QÉ«îdG ¿ƒμ«°S ºK øeh ,¿ôªdG πª©dG íjô°üJ ≥jôW øY »eÉ¶f πeÉY

.G kOóée áμ∏ªªdG ≈dEG ∫ƒNódG øe ™æªdG ™e ,§≤a √ó∏H ≈dEG π«MôàdG

 ¥ƒ°S  áª¶fCG  ôjƒ£J  äGQOÉÑe  »a  QGôªà°S’G  ≈∏Y  á°üjôM  áÄ«¡dG  ¿EG  ∫Ébh

 É¡∏«©ØJ  »a  º¡°ùj  ÉªH  áªFÉ≤dG  áª¶fC’G  åjóëJh  çGóëà°SGh  ádÉª©dGh  πª©dG

.¬aGôWCG ™«ªL ¥ƒ≤M ßØëj ÉªH ,É¡aGógCG ≥«≤ëJh ≈∏ãªdG IQƒ°üdÉH

(3¢U π«°UÉØàdG)

.AGQRƒdG ¢ù«FQ ƒª°S |

 »`````a  Qƒ```°†`ë`dG  AÉ`````¨`dEG
 á``°UÉîdG  ¢``SQGóªdG  ¢``†©H
ÉfhQƒc QÉ``°ûàfG ø``e É``aƒîJ

:¢SÉÑY ∫Gƒf âÑàc
 ΩGhó`̀dG  äóªàYG  »àdG  á°UÉîdG  ¢SQGóªdG  øe  OóY  äô£NCG
 AÉ¨dEÉH  Qƒ``̀eC’G  AÉ`̀«`̀dhCG  …QÉ`̀é`̀dG  ´ƒÑ°SC’G  ájGóH  òæe  »°SQóªdG
 ∂dPh  ,(ó©oH  øY)  øj’  ¿hCG  á°SGQódG  OÉªàYGh  áÑ∏£∏d  Qƒ°†ëdG
-ó«aƒc) ÉfhQƒc AÉHh QÉ°ûàfG  ™æªd  á«FÉbƒdG  äGRGôàM’G øª°V

 øjôëÑdG áμ∏ªe »a ø«HÉ°üªdG OGóYCG ´ÉØJQG ó©H áÑ∏£dG ø«H (19
 .äÉ©ªéàdG ÖÑ°ùH

 CÉ«¡e  ¿ƒμ«°S  ó©H  øY  á°SGQódG  ΩÉ¶f  ¿CÉH  »dÉgC’G  âfCÉªWh
 Ωƒj  òæe  ∂dPh  ø«∏gDƒe  ø«°SQóe  ™e  á°SGQódG  º¡æμªjh  áÑ∏£∏d
 Oƒ©«°S »°SGQódG ΩÉ¶ædG ¿CGh ,…QÉédG ôÑªàÑ°S 13 ΩOÉ≤dG óMC’G
 ø«HÉ°üªdG  OGó```̀YCG  QGô≤à°SG  ó©H  »°SQóªdG  ΩGhó```̀dG  ∫Ó`̀N  ø`̀e

 .É¡°VÉØîfGh
 á°SGQódG  π«LCÉàH  GôNDƒe  º«∏©àdG  á«HôàdG  IQGRh  âeÉb  ó≤dh
 ø«°SQóªdG ¢üëa πLCG øe ø«YƒÑ°SCG Ióe á«eƒμëdG ¢SQGóªdG »a

 .áÑ∏£dGh

.»Øë°üdG ôªJDƒªdG ∫ÓN »Ñ£dG »æWƒdG ≥jôØdG |

 Ühô``̀ë``̀ dG ¿ƒ``Ñ``ë``j ¿ƒ``LÉ``à``æ``Ñ``dG IOÉ````̀ b :Ö```̀eGô```̀J
á``ë``∏``°``SC’G á``YÉ``æ``°``U äÉ``̀ cô``̀ °``̀ T AGô`````̀ K IOÉ```̀ jõ```̀ d

 …CG ójôJ ’ ¿ƒLÉàæÑdG IOÉ«b ¿CG ÖeGôJ ódÉfhO »μjôeC’G ¢ù«FôdG iCGQ
 »a  á∏eÉ©dG  äÉ°ù°SDƒªdG  AGôK  IOÉjR  πLCG  øe ,zÜhôëdG  ø°T  iƒ°S{  A»°T

.ájôμ°ù©dG äGó©ªdGh ôFÉNòdGh áë∏°SC’G êÉàfEG ∫Éée
 ∫ƒbCG ’ ÉfCG{ :¢ùeCG ¢†«HC’G â«ÑdÉH »Øë°U ôªJDƒe ∫ÓN ÖeGôJ ∫Ébh
 »a IOÉ≤dG ÉªHQ ,(»æfƒÑëj) OƒæédG øμd ,»æÑëJ ájôμ°ù©dG (ôFGhódG) ¿EG
 ,ÜhôëdG ø°T iƒ°S A»°T …CG ¿hójôj ’ º¡fC’ ,∂dP ¿ƒ∏©Øj ’ ¿ƒLÉàæÑdG

 äGôFÉ£dGh πHÉæ≤dG ™æ°üJ »àdG ,á©FGôdG äÉcô°ûdG √òg ™«ªéd ≈æ°ùàj ≈àM
 øe  êôîf  øëf  ,øμd{  :¬dƒ≤H  GOó°ûe  ,zIó«©°S  ¿ƒμJ  ¿CG  ,ôNBG  A»°T  πch
 á∏KÉªe  äÉëjô°üàH  ≈`̀ dOCG  ób  ÖeGôJ  ¿É`̀ch  .zÉ¡d  ájÉ¡f  ’  »àdG  ÜhôëdG
 ,¿ójÉH  ∞jRƒL  »WGô≤ªjódG  »°SÉFôdG  ¥ÉÑ°ùdG  »a  ¬°ùaÉæe  É¡dÓN  ó≤àfG
 ÜhôëdG √òg »a ∫Éà≤dG ≈dEG ÉæHÉÑ°T π°SQCG ¿ójÉH{ ¿CG ó≤à©j ¬fCG ≈dEG Gô«°ûe

.zÉ¡d ájÉ¡f ’ »àdG áfƒæéªdG

 ádhDƒ°ùe á°UÉîdG á«ª«∏©àdG äÉ°ù°SDƒªdG

á«`ªbô`dG  OGƒ````ª``dG  á````©``LGô``e  ø````Y
(5¢U π«°UÉØàdG)

««

.»Hô©dG …QGRƒdG ´ÉªàL’G »a ¬àcQÉ°ûe ∫ÓN á«LQÉîdG ôjRh óYÉ°ùe |
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IõFÉé∏d Ωó≤àdG ÜÉH ¥ÓZEG ó©H

 Iõ``FÉL π``«æd ø``«°ùaÉæà`ªdG ø``e ø``««æjô`ë`H á``Ñ«`Ñ`Wh É``Ñ`«ÑW 83 π```«`é`°ù`J
á``«fÉãdGh ≈``dhC’G É``¡«àÄØH »``æjôëÑdG Ö``«Ñ£∏d á``Ø«∏N ∫BG ¿É``ª∏°S ø``H á``Ø«∏N

 øH  áØ«∏N  Iõ`̀FÉ`̀L{  á`̀fÉ`̀eCG  âØ°ûc
 z»æjôëÑdG  Ö«Ñ£∏d  áØ«∏N  ∫BG  ¿Éª∏°S
 ø««æjôëH áÑ«ÑWh É kÑ«ÑW 83 Ωó≤J øY
 Ωó≤àdG  •hô`̀°`̀T  º¡«∏Y  ≥Ñ£æJ  ø`̀ª`̀e
 áØ«∏N  ∫BG  ¿Éª∏°S  øH  áØ«∏N  IõFÉéd
 ≈``̀dhC’G  É¡«àÄØH  »æjôëÑdG  Ö«Ñ£∏d
 ,IõFÉédG  π«f  ≈∏Y  ¢ùaÉæà∏d  á«fÉãdGh
 ∫ÉØàM’G  ∫Ó``N  É¡ëæe  ºà«°S  »`̀à`̀dG
 øe ™HGôdG »a »æjôëÑdG Ö«Ñ£dG Ωƒ«H
 áfÉeCG  äQÉ°TCGh  .ΩOÉ≤dG  ôÑªaƒf  ô¡°T
 áÄØ∏d  ø«eó≤àªdG  OóY  ¿CG  ≈dEG  IõFÉédG
 »a  ´Gó`̀HE’Gh  QÉμàH’G  IõFÉL{  ≈dhC’G
 z»Ñ£dG  …ôjô°ùdGh  »LÓ©dG  åëÑdG
 AÉ``̀Ñ``̀WC’G  ø``̀e  É`̀ë`̀°`̀Tô`̀e 50 ≠`̀∏`̀ H  ó``̀b
 IõFÉL{  á«fÉãdG  áÄØdG  ÉeCG  ,äÉÑ«Ñ£dGh

 OóY  ≠∏H  ó≤a  zóàªªdG  AÉ£©dGh  AÉaƒdG
.áÑ«ÑWh ÉÑ«ÑW 33 ø«ë°TôàªdG

 øH  áØ«∏N  Iõ`̀FÉ`̀L{  á`̀fÉ`̀eCG  âæ«Hh
 z»æjôëÑdG  Ö«Ñ£∏d  áØ«∏N  ∫BG  ¿Éª∏°S
 ¬`̀bÓ`̀ZEG  º`̀J  í°Tôà∏d  Ωó`̀≤`̀à`̀dG  ÜÉ``H  ¿CG
 5  ≥aGƒªdG  »°VÉªdG  âÑ°ùdG  Ωƒj  òæe
 •hô°ûdG  Ö°ùëH  ,Ω2020  ôÑªàÑ°S
 kágƒæe ,IõFÉédG ΩÉ¶f É¡«∏Y ¢üf »àdG
 á«∏ªY  ∫Éªμà°SG  º`̀J  ¿CG  ó©H  ¬`̀fCG  ≈`̀ dEG
 É¡à©LGôe  âªJ  äÉë«°TôàdG  º∏°ùJ
 ºJh  ,•hô°ûdG  É¡FÉØ«à°SG  øe  ócCÉàdGh
 ô«°ùdGh IõFÉé∏d Ωó≤àdG äGQÉªà°SG ™aQ
 øe áeó≤ªdG á«Ñ£dG çƒëÑdGh á«JGòdG
 øjõFÉØdG QÉ«àNG áæéd ≈dEG ø«cQÉ°ûªdG
 É¡àjƒ°†Y  »`̀a  º°†J  »àdG  IõFÉédÉH

 ¢`̀ù`̀«`̀FQ ƒ`̀ª`̀°`̀S ¿Gƒ````̀ jO ø``̀Y ø`̀«`̀∏`̀ã`̀ª`̀e
 ø««dhódG  AGôÑîdG  øe GOóYh AGQRƒdG
 á«Ñ£dG çÉëHC’G ∫Éée »a ø«bƒeôªdG
 äÉ©eÉLh á«ªdÉ©dG áë°üdG áª¶æe øe
 »°ù«FQ ÖfÉL ≈dEG á«μjôeCGh á«HhQhCG
 á«μ∏ªdG á«∏μdGh »Hô©dG è«∏îdG á©eÉL
 øjôëÑdG  »`̀a  ø«MGôé∏d  ájóædôjE’G
 ,á«æjôëÑdG  AÉÑWC’G  á«©ªL  á°ù«FQh
 á«∏ª©H  á`̀æ`̀é`̀∏`̀dG  AÉ`̀ °`̀†`̀YCG  Ωƒ`̀≤`̀«`̀°`̀Sh

.IOóëªdG ô«jÉ©ªdG ≥ah º««≤àdG
 AÉ°†YCG AÉ¡àfG ºàj ¿CG ™bƒàªdG øeh
 ôHƒàcCG  ájÉ¡f  »a  º««≤àdG  øe  áæé∏dG
 AÉª°SC’ »FÉ¡ædG  ¿ÓYE’G πÑb ,Ω2020
 É¡àÄa  »a  IõFÉédÉH  øjõFÉØdG  áKÓãdG
 »a  ´Gó`̀HE’Gh  QÉμàH’G  IõFÉL{  ≈dhC’G

 z»Ñ£dG  …ôjô°ùdGh  »LÓ©dG  åëÑdG
 ø««æjôëÑdG AÉÑWCÓd É¡ëæe ºà«°S »àdG
 á«LÓY  á«ª∏Y  ÉKÉëHG  Ghó``̀YCG  øjòdG
 äGRÉéfEG  Gƒ≤≤Mh  á«ÑWh  ájôjô°Sh
 º`̀¡`̀°`̀UÉ`̀°`̀ü`̀à`̀NG ∫É``̀é``̀e »``̀a Iõ`̀«`̀ª`̀à`̀e
 ,QÉμàH’Gh  ´Gó`̀HE’É`̀H  âª°ùJG  »Ñ£dG
 á«fÉãdG  áÄØdG  »a  IõFÉédÉH  õFÉØdGh
 »àdG ,zóàªªdG AÉ£©dGh AÉaƒdG IõFÉL{
 ø««æjôëÑdG  AÉ`̀Ñ`̀WC’G  ó``MC’  íæªà°S
 É keÉY 30 øY π≤J ’ Ióe Gƒ∏ªY øjòdG
 õ«ªJh ¬FÉ£©d kAÉahh √Oƒ¡éd Gôjó≤J
 ï«°SôJh  AÉ£©dGh  ∫òÑdÉH  ¬Jô«°ùe
 áæ¡ªd á©«aôdG á«fÉ°ùfE’G πãªdGh º«≤dG

.Ö£dG
 á`̀fÉ`̀eCG â`̀eó`̀≤`̀J ∂``̀ dP Ö`̀fÉ`̀L ≈```̀dEG

 πμd  ô`̀ jó`̀≤`̀ à`̀ dGh ô`̀μ`̀°`̀û`̀dÉ`̀H  Iõ``̀FÉ``̀é``̀dG
 √ò¡d  Ωó≤àdÉH  GƒcQÉ°T  áÑ«ÑWh  Ö«ÑW
 πYÉØàdGh  º¡JQOÉÑe  kIQó≤e  ,IõFÉédG
 ¬JGP  âbƒdG  »a  áHô©e  ,IõFÉédG  ™e
 »a á`̀∏`̀YÉ`̀Ø`̀dG á`̀cQÉ`̀°`̀û`̀ª`̀dG á`̀«`̀ª`̀gCG ø`̀Y
 G kô`̀jó`̀≤`̀J äAÉ``̀L »`̀à`̀dG Iõ`̀FÉ`̀é`̀dG √ò``̀g
 º`̀¡`̀JÉ`̀«`̀ë`̀°`̀†`̀Jh º``gOƒ``¡``L ≈`̀∏`̀Y º`̀¡`̀ d
 Égôjó≤J øY áfÉeC’G âHôYCGh ,á∏«ÑædG
 »a  AÉ``̀Ñ``̀WC’Gh  á«Ñ£dG  äÉ°ù°SDƒª∏d
 ácQÉ°ûªdG  ≈∏Y  º¡°UôM  ≈∏Y  áμ∏ªªdG
 ô«ÑμdG Oó©dG ∫ÓN øe É«∏L AÉL …òdG
 á«æªàe ,É¡dÉ°SQEG ºJ »àdG äÉÑ∏£dG øe
 á«Ñ£dG  äÉ°ù°SDƒªdGh  AÉÑWC’G  ™«ªéd
 ΩGhO áμ∏ªªdG »a á°UÉîdGh á«eƒμëdG

.ìÉéædGh Qƒ£àdG.AGQRƒdG ¢ù«FQ ƒª°S |

 ï`̀«`̀°`̀û`̀dG  ∫hCG  ≥``̀ jô``̀Ø``̀ dG  ≈``̀©``̀f
 ô`̀jRh  áØ«∏N  ∫BG  ¬∏dGóÑY  ø`̀H  ó`̀°`̀TGQ
 »Ñ°ùàæe  ø`̀Y  áHÉ«ædÉHh  ,á«∏NGódG
 ó°TGQ  ô«gR  óYÉ≤àe  AGƒ∏dG  ,IQGRƒ`̀dG
 ,á«æªdG  ¬àaGh  …ò`̀dG  ,»°ùÑ©dG  ºdÉ°S
 π`̀LCG  ø`̀e  AÉ£©dÉH  á∏aÉM  IÉ«M  ó©H
 Ö°UÉæe  É¡dÓN  ó∏≤J  ,øWƒdG  áeóN
 ’É`̀ã`̀e É`̀¡`̀dÓ`̀N ¿É``̀ c ,Ió``̀jó``̀Y á`̀«`̀æ`̀eCG
 AGOCG  »a  »fÉØàdGh  áfÉeC’Gh  ¥ó°ü∏d
 áØ∏N  ÉcQÉJ  ó«≤ØdG  π`̀MQ  ..Ö`̀LGƒ`̀dG
 .ôjó≤àdGh RGõàY’G ≥ëà°ùj ,ÉîjQÉJ
 Iô«°ùªdG  »a  á«dhC’G  IAGô≤dG  ô«°ûJ
 ô«gR óYÉ≤àe AGƒ∏dG ó«≤Ø∏d á«Ø«XƒdG
 ájGóÑdG  ¿CG  ≈dEG  »°ùÑ©dG  ºdÉ°S  ó°TGQ
 ¬LôîJ ó©H 1974 ¢ù£°ùZCG »a âfÉc
 ,É«fÉ£jôÑH ájôëÑdG áMÓªdG á«∏c »a
 ,ájôëÑdG º≤WC’G IóMh »a πªY å«M
 ôØN  IOÉ«≤H  ™bƒe  øe  ôãcCG  π¨°Th
 ,äÉ«∏ªY  §HÉ°V  É¡æe  ,π`̀MGƒ`̀°`̀ù`̀dG

 §HÉ°Vh  ,á``̀jQGOE’G  ¿hDƒ°û∏d  §HÉ°V
 ≈dEG Égó©H π≤àæ«d ,¥ôëªdG IóYÉb »a
 ,AÉ£©dÉH √ó¡Y Oóéjh ,iôNCG á£ëe
 áWô°T ájôjóe ≈dƒJ 2005 ΩÉY »Øa
 áWô°T  ájôjóe  ºK  ,ó¡a  ∂∏ªdG  ô°ùL
 ÉeÉY Gôjóªa  ,»dhódG  øjôëÑdG  QÉ£e
 ºK ,ò`̀aÉ`̀æ`̀ª`̀dG ø``̀eC’ á`̀eÉ`̀©`̀dG IQGOEÓ````̀d
 á¶aÉëe  áWô°T  ájôjóªd  ÉeÉY  Gôjóe
 Iô«°ùªdG √òg ∫ÓN º°ùJGh .¥ôëªdG
 ¬FÉæHCÉc  ™«ªédG  á∏eÉ©ªH  á`̀«`̀æ`̀eC’G
 è¡æªc  óMGƒdG  ≥jôØdG  ìhQ  ó«cCÉJh
 ∫É`̀f  ∂``dò``dh  ,»`̀fGó`̀«`̀ª`̀dG  AGOC’G  »``a
 IóY  ≈∏Y  π°üM  ó≤a  .™«ªédG  ôjó≤J
 πNGO  øe  á``̀jQGOEGh  á«ÑjQóJ  äGQhO
 øe  ójó©dG  ∫É`̀fh  ,øjôëÑdG  êQÉ`̀Nh
 øeC’G •ƒf É¡æe ,•GƒfC’Gh áª°ShC’G
 ó¡Y •ƒf ,áæ°S 25 á∏jƒ£dG áeóî∏d
 ,≈`̀ dhC’G  á`̀LQó`̀dG  øe  ≈°ù«Y  ï«°ûdG
 áLQódG øe õ«ªªdG πª©∏d øeC’G •ƒf

 .áeÉ¡°ûdG •ƒfh ≈dhC’G
 ¥ôëªdG á¶aÉëe ßaÉëe ÖFÉf

 √’ƒ``J  Ö°üæe  ô```̀NBG  Gò``̀g  ¿É``̀c
 »μ∏ªdG Ωƒ°SôªdG Qhó°U ó©H ,ó«≤ØdG
 ¬«a  ôªà°SGh  2015  ΩÉ©d  (16)  ºbQ
 AGƒd áÑJQ ≈dEG ¬à«bôJ ó©H 2019 ≈àM
 Iôàa  ∫Gƒ`̀Wh  .óYÉ≤àdG  ≈`̀dEG  ¬àdÉMEGh
 πLôd  ’Éãe  π`̀X  ,á¶aÉëªdÉH  ¬∏ªY
 å«M  ,AÉ`̀£`̀©`̀ª`̀dGh  ¢ü∏îªdG  ø``̀ eC’G
 áæéd É¡æe ,¿Éé∏dG øe ójó©dG ¢SCGôJ
 áÑ∏£dGh  »æWƒdG  πª©dG  OGhQ  ºjôμJ
 á`̀°`̀UÉ`̀î`̀dG ¿É``̀é``̀∏``̀dGh ,ø`̀«`̀bƒ`̀Ø`̀à`̀ª`̀dG
 ójó©dG  Ωóbh  ,á«æWƒdG  ä’ÉØàM’ÉH
 âª¡°SCG  »àdG  iDhô```dGh  QÉ`̀μ`̀aC’G  ø`̀e
 øe π°UGƒàdG õjõ©Jh πª©dG »bQ »a
 .ø«ª«≤ªdGh  ø«æWGƒªdG  áeóN  π`̀LCG
 π«°UÉØàdG πc »a ábódÉH º°ùàj ¿Éc PEG
 »©ªàéªdG  π°UGƒàdG  ≈∏Y  É°üjôMh
 »`̀Yƒ`̀Ñ`̀ °`̀ SC’G ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀ª`̀dG ∫Ó```̀N ø``̀e

 Iõªg  ¬∏©L  Ée  ,á«∏gC’G  ¢ùdÉéªdGh

 ,™ªàéªdG äÉÄa πc ™e á«HÉéjEG π°Uh

 ™é°ûj  ÉªFGO  ¿É`̀c  ¬`̀fCG  ¬d  ó¡°ûj  Éªc

 »a  Ö°üJ  »`̀à`̀dG  Ió`̀jó`̀é`̀dG  QÉ``̀μ``̀aC’G

 .á«©ªàéªdG  ácGô°ûdGh  πª©dG  ídÉ°U

 ô«gR óYÉ≤àe AGƒ∏dG ,ó«≤ØdG ¬∏dG ºMQ

 í«°ùa ¬æμ°SCGh ,»°ùÑ©dG ºdÉ°S ó°TGQ

.¬JÉæL

 ó°TGQ ï«°ûdG ∫hCG  ≥jôØdG ™ªàLG
 ,á«∏NGódG  ôjRh áØ«∏N ∫BG  ¬∏dGóÑY  øH
 ¢ùeCG  »fóªdG  ´É`̀aó`̀dG  ¢ù∏ée  ¢ù«FQ
 ∞∏N ¬∏dGóÑY øH ΩÉ°üY ¢Sóæ¡ªdG  ™e
 äÉjó∏ÑdG  ¿hDƒ``̀°``̀Th  ∫É`̀¨`̀°`̀TC’G  ô``̀jRh
 ¢Sóæ¡ªdGh  ,»`̀fGô`̀ª`̀©`̀dG  §«£îàdGh
 ô```̀jRh ô``̀ª``̀ë``̀dG Üƒ``̀≤``̀©``̀j ø```̀H º``̀°``̀SÉ``̀H
.ΩÉ©dG øeC’G ¢ù«FQ Qƒ°†ëH ,¿Éμ°SE’G
 Ö`̀MQ ,´É``̀ª``̀à``̀L’G á``̀jGó``̀H »```̀ah
 ´ÉaódG  ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  á«∏NGódG  ôjRh
 ,¿Éμ°SE’Gh ∫É¨°TC’G …ôjRƒH ,»fóªdG
 πc á``̀©``̀LGô``̀e á``̀«``̀ª``̀gCG ≈````̀ dEG É``gƒ``æ``e
 øe  ájõgÉédG  õjõ©Jh  äGOGó©à°S’G
 ,áeÉ©dG áeÓ°ùdG äGAGôLEG õjõ©J πLCG
 á«é«JGôà°S’G  åjóëJ  ≈``̀dEG  Gô«°ûe
 πª©dGh  ÇQGƒ£dG  á¡LGƒªd  á«æWƒdG
 äÉgƒjQÉæ«°ùdGh  §£îdG  ™°Vh  ≈∏Y
 Oƒ`̀¡`̀é`̀dG ø`̀ª`̀°`̀V ∂```̀dPh ,á`̀«`̀bÉ`̀Ñ`̀à`̀°`̀S’G

 ø«eCÉJh  ø«æWGƒªdG  ájÉªëd  ádhòÑªdG

.äBÉ°ûæªdG

 åëH º```J  ,´É```ª```à```L’G  ∫Ó`````Nh

 Å`̀LÓ`̀ª`̀dG ø`̀«`̀eCÉ`̀à`̀H á`̀∏`̀«`̀Ø`̀μ`̀dG π`̀Ñ`̀°`̀ù`̀dG

 ójóëJh  AGƒ```̀ jE’G  õ`̀cGô`̀eh  á°UÉîdG

 áaÉ°VE’ÉH  ,É¡H  á°UÉîdG  äÉØ°UGƒªdG

 á`̀≤`̀∏`̀©`̀à`̀ª`̀dG äGAGô`````````LE’G å`̀ë`̀H ≈````̀dEG

 ø`̀«`̀ª`̀«`̀≤`̀ª`̀dGh ø`̀«`̀æ`̀WGƒ`̀ª`̀ dG á`̀eÓ`̀°`̀ù`̀H

 ±hô`̀X  »`̀a  áHƒ∏£ªdG  äGõ«¡éàdGh

 ∞«∏μJ  ºJ  å«M ,çQGƒ`̀μ`̀dGh äÉ`̀eRC’G

 áæé∏dG  ¢ù«FQ  ,ΩÉ`̀©`̀dG  ø``̀eC’G  ¢ù«FQ

 á°SGQóH  ,çQGƒμdG  á¡LGƒªd  á«æWƒdG

 áHƒ∏£ªdG  äÉWGôà°T’Gh  äÉÑ∏£àªdG

 ≈∏Y  É¡°Vô©d  Gó«¡ªJ  ,¿CÉ°ûdG  Gòg  »a

 ¬YÉªàLG  »a  »fóªdG  ´É`̀aó`̀dG  ¢ù∏ée

.ΩOÉ≤dG

∫É¨°TC’G …ôjRh ™e åëÑj »``fóªdG ´ÉaódG ¢ù∏ée ¢ù«FQ á«∏NGódG ô``jRh
É¡H á°UÉîdG äÉØ°UGƒªdG ójóëJh á°UÉîdG ÅLÓªdG ø«eCÉJ πÑ°S ¿Éμ``°SE’Gh

á«∏NGódG ôjRh √É©f 

¿ôb ∞°üf øe Üôà≤J øWƒdG áeóN »a Iô«°ùe ..»°ùÑ©dG ô«gR óYÉ≤àe AGƒ∏dG

 óªMCG  øH  áØ«∏N  ï«°ûdG  øcôdG  ô«°ûªdG  πÑ≤à°SG
 ¬Ñàμe »a øjôëÑdG ´ÉaO Iƒ≤d ΩÉ©dG óFÉ≤dG áØ«∏N ∫BG
 ôÑªàÑ°S  9  AÉ`̀©`̀HQC’G  ¢ùeCG  ìÉÑ°U  áeÉ©dG  IOÉ«≤dÉH
 π°üæ≤dG  »ªjƒH  âæ°ùæa  äôÑªg  ó«°ùdG  ,Ω2020
 ,øjôëÑdG  áμ∏ªe  iód  …ô°ùjƒ°ùdG  OÉëJÓd  …ôîØdG
 »ª«©ædG  ø°ùM  øH  ¬∏dGóÑY  øcôdG  ≥jôØdG  Qƒ°†ëH

.´ÉaódG ¿hDƒ°T ôjRh
 ´É`̀aO  Iƒ≤d  ΩÉ`̀©`̀dG  óFÉ≤dG  Ö`̀MQ  AÉ≤∏dG  ∫Ó``Nh 
 OÉ`̀ë`̀JÓ`̀d …ô``̀î``̀Ø``̀dG ΩÉ``̀©``̀ dG π`̀°`̀ü`̀æ`̀≤`̀dÉ`̀H ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀ dG

 äÉbÓ©H  G kó«°ûe  ,øjôëÑdG  áμ∏ªe  iód  …ô°ùjƒ°ùdG
 OÉëJ’Gh  øjôëÑdG  áμ∏ªe  ø«H  §HôJ  »àdG  ábGó°üdG

.…ô°ùjƒ°ùdG
 ó©°S  óªëe  ø°ùM  øcôdG  AGƒ∏dG  AÉ≤∏dG  ô°†M
 …ôëH  øcôdG  AGƒ∏dGh  ,áeÉ©dG  IOÉ«≤dG  ¿GƒjO  ôjóe
 ¿ÉcQC’G  áÄ«g  ¢ù«FQ  óYÉ°ùe  ¬∏dG  ∫Ée  óªMCG  ∞°Sƒj
 Qƒ`̀fCG …ô`̀ë`̀H ø`̀cô`̀dG AGƒ`̀∏`̀ dGh ,ø`̀jƒ`̀ª`̀à`̀dGh OGó`̀eEÓ`̀d
 ójhõàdGh  áfÉ«°üdG  ôjóe  QOƒ`̀é`̀dG  º°SÉL  ¬∏dGóÑY

.øjôëÑdG ´ÉaO Iƒb •ÉÑ°V QÉÑc øe OóYh ,»æØdG

 ∫BG  áØ«∏N  øH  »∏Y  øH  áØ«∏N  ï«°ûdG  ƒª°S  ≈≤àdG
 ¢ù∏éªdG{  ∫ÓN  ,á«HƒæédG  á¶aÉëªdG  ßaÉëe  áØ«∏N
 GOóY ,ó©H øY »FôªdG ∫É°üJ’G á«æ≤J ôÑY z»°VGôàa’G
 ,á¶aÉëªdG ≥WÉæe ∞∏àîe øe ø«æWGƒªdGh »dÉgC’G øe
 ,ßaÉëªdG ÖFÉf …ô°ShódG ôeÉK ≈°ù«Y ó«ª©dG Qƒ°†ëH

.á¶aÉëªdÉH ø«dhDƒ°ùªdGh •ÉÑ°†dG øe OóYh
 ß`̀aÉ`̀ë`̀ª`̀dG ƒ`̀ª`̀°`̀S Ö```̀MQ ,AÉ``̀≤``̀∏``̀dG π`̀¡`̀à`̀°`̀ù`̀e »``̀a
 ºgCG ôÑà©j »°VGôàa’G ¢ù∏éªdG ¿CG kGócDƒe ,Qƒ°†ëdÉH
 §HGhôdG  ô°UGhCG  õjõ©àd  »ªbôdG  π°UGƒàdG  äÉ°üæe
 Gòg  ôÑà©j  PEG  ,»`̀dÉ`̀gC’Gh  á¶aÉëªdG  ø«H  á«©ªàéªdG
 ÖMÉ°U  Iô°†ëd  Iójó°ùdG  äÉ¡«Lƒà∏d  Éî«°SôJ  è¡ædG
 OÓÑdG  πgÉY  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  øH  óªM  ∂∏ªdG  ádÓédG
 ô«eC’G  ódGƒdG  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  ºYOh  ,ióØªdG
 á`̀jDhQh  ,AGQRƒ``dG  ¢ù«FQ  áØ«∏N  ∫BG  ¿Éª∏°S  øH  áØ«∏N
 áØ«∏N ∫BG óªM øH ¿Éª∏°S ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U
 ¢ù«Fôd  ∫hC’G  ÖFÉædG  ≈∏YC’G  óFÉ≤dG  ÖFÉf  ó¡©dG  »dh

.AGQRƒdG ¢ù∏ée
 ≈∏Y ¢UôëJ á«HƒæédG á¶aÉëªdG ¿CG √ƒª°S ócCGh
 ájƒ«ëdGh  á«eóîdGh  ájƒªæàdG  äÉeóîdG  áaÉc  á©HÉàe
 É¡JOƒéH  AÉ`̀≤`̀JQ’Gh  ø«ª«≤ªdGh  ø«æWGƒª∏d  áeó≤ªdG
 äÉeóîdÉH  ¢Vƒ¡æ∏d  ,º¡JÉLÉ«àMGh  º¡JÉ©∏£J  »Ñ∏àd
 …ò`̀dG  »`̀Yƒ`̀Ñ`̀°`̀SC’G  ¢ù∏éªdG  ∫Ó`̀N  ø`̀e  äÓ«¡°ùàdGh
 ™ªàéªdG  äÉ°ù°SDƒe  ™e  ¿hÉ©àdG  RGôHEG  ¬dÓN  øe  ºàj

 á©HÉàeh  ,á«©ªàéªdG  á`̀cGô`̀°`̀û`̀dG  π`̀«`̀©`̀Ø`̀Jh  »`̀fó`̀ª`̀dG
 á«ªæàdG  ≥«≤ëJh Ωó≤àdG  ºYój  ÉªH  »dÉgC’G  äÉLÉ«àMG

.á¶aÉëª∏d á©HÉàdG ≥WÉæªdG ™«ªL »a áeGóà°ùªdG
 ™jQÉ°ûªdG  ò«ØæJ  π`̀MGô`̀e  ô«°S  √ƒ`̀ª`̀°`̀S  ™`̀HÉ`̀Jh
 á¶aÉëªdG  ≥WÉæe  ∞∏àîe  »a  ájƒªæàdGh  á«eóîdG
 ™jQÉ°ûªc  »dÉgC’G  äÉLÉ«àMG  »Ñ∏J  »àdGh  ,á«HƒæédG
 ¿hÉ©àdÉH ,¥ô£dG ¢†©H ∞°UQ IOÉYEGh á«àëàdG á«æÑdG

.á«æ©ªdG äÉ¡édG ™e ≥«°ùæàdGh
 Oƒ¡éH á«HƒæédG á¶aÉëªdG ßaÉëe ƒª°S OÉ°TCGh
 á«HƒæédG  á¶aÉëªdG  ™`̀e  º`̀¡`̀fhÉ`̀©`̀Jh  ø```̀eC’G  ∫É``̀LQ
 ôÑY  ,(19-ó`̀ «`̀ aƒ`̀ c)  É`̀fhQƒ`̀c  áëFÉéd  …ó°üàdG  »`̀a
 äGQOÉÑªdG  øe  á∏°ù∏°S  »æÑJ  »a  á∏YÉØdG  º¡àcQÉ°ûe
 »YƒdG iƒà°ùe ™aQ »a º¡°ùJ »àdG ,áaOÉ¡dG èeGôÑdGh
 áeRÓdG  ô«HGóàdGh  á`̀jRGô`̀à`̀M’G  äGAGô```̀LE’G  PÉ`̀î`̀JGh

.kÉ«FÉbhh kÉ«æeCG Égõjõ©Jh
 ´ÉªàL’G »a Qƒ°†ëdGh »dÉgC’G OÉ°TCG ,º¡à¡L øe
 áØ«∏N  ï«°ûdG  ƒª°S  ¬H  ™∏£°†j  …ò`̀dG  RQÉÑdG  QhódÉH
 á¶aÉëªdG  ß`̀aÉ`̀ë`̀e  áØ«∏N  ∫BG  áØ«∏N  ø`̀H  »`̀∏`̀Y  ø`̀H
 õjõ©J  ≈dEG  á«eGôdG  √ƒª°S  Oƒ¡L  ø«æªãe  ,á«HƒæédG
 á«Ñ∏J πLCG øe äÉ¡édG ∞∏àîe ™e ≥«°ùæàdGh ¿hÉ©àdG
 IQƒ°üdG  ≥«≤ëàd  º¡JÉ©∏£J  á©HÉàeh  º¡JÉLÉ«àMG
 ≈∏Y  á¶aÉëªdG  Égó¡°ûJ  »àdG  ájQÉ°†ëdGh  ájƒªæàdG

.…ƒªæàdGh »YÉªàL’Gh »æeC’G iƒà°ùªdG

 äÉ``bÓ``©``H ó`̀ «`̀ °`̀ û`̀ j ΩÉ```̀ ©```̀ dG ó``̀ FÉ``̀ ≤``̀ dG
Gô`̀°`̀ù`̀jƒ`̀°`̀Sh ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG ø`̀«`̀H á`̀ bGó`̀ °`̀ ü`̀ dG

»dÉgC’G ø``e GOóY »≤à∏j á``«HƒæédG ß``aÉëe

 øH ∞`̀«`̀£`̀∏`̀dGó`̀Ñ`̀Y Qƒ`̀ à`̀ có`̀ dG ™`̀ª`̀à`̀LG
 ô≤e  »a  ,á«LQÉîdG  ôjRh  »fÉjõdG  ó°TGQ
 á«°ùfôØdG  ájQƒ¡ªédG  á«LQÉN  IQGRh
 ¿ÉL ó«°ùdG  ™e  ,¢ùeCG  ¢ùjQÉH  áæjóe  »a

 ájQƒ¡ªédG á«LQÉN ôjRh ¿ÉjQOƒd ∞jEG
 »àdG  IQÉjõdG  QÉ`̀WEG  »a  ∂dPh  ,á«°ùfôØdG
 ájQƒ¡ªé∏d  á«LQÉîdG  ô`̀jRh  É¡H  Ωƒ≤j

.á«°ùfôØdG

 ¬LhCG  åëH  ´ÉªàL’G  ∫ÓN  iô`̀Lh
 ø«≤jó°üdG  øjó∏ÑdG  ø«H  »FÉæãdG  ¿hÉ©àdG
 ,ä’ÉéªdG  ∞∏àîe  »`̀a  √õjõ©J  πÑ°Sh
 á«æeC’Gh  á«°SÉ«°ùdG  ´É°VhC’G  äGQƒ£Jh

 øe  Oó``̀Y  ≈``̀ dEG  á`̀aÉ`̀°`̀VE’É`̀H  ,á≤£æªdG  »`̀a
 ΩÉªàg’G  äGP  ÉjÉ°†≤dGh  äÉYƒ°VƒªdG
 »`̀ª`̀«`̀∏`̀bE’G ø`̀jó`̀«`̀©`̀°`̀ü`̀dG ≈`̀∏`̀Y ∑ô`̀à`̀°`̀û`̀ª`̀dG

.»dhódGh

»FÉæãdG ¿hÉ``©àdG πÑ°S »°ùfôØdG √ô``«¶fh åëÑj á``«LQÉîdG ô``jRh
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 á``dÉª©∏d  í``æªj  ’ z¿ô``ªdG  í``jô°üàdG{
ôNBG πªY ÖMÉ°U ≈dEG πjƒëàdG hCG záHQÉ¡dG{

 ¢``̀ù``̀ «``̀ Fô``̀ dG ó`````````̀cCG
 º«¶æJ  áÄ«¡d  …ò«ØæàdG
 á`̀eÉ`̀°`̀SCG π`̀ª`̀©`̀dG ¥ƒ`̀ °`̀ S
 »°ùÑ©dG  ¬`̀∏`̀dGó`̀Ñ`̀Y  ø``H
 á`̀eõ`̀à`̀∏`̀e  á``̀Ä``̀«``̀¡``̀dG  ¿CG
 ádÉª©∏d  ìÉª°ùdG  Ωó©H
 (áHQÉ¡dG) πª©∏d ácQÉàdG
 »a É¡YÉ°VhCG í«ë°üàH
 á`̀jOÉ`̀«`̀à`̀Y’G ±hô``̀¶``̀dG
 ∫ƒ``°``ü``ë``dÉ``H AGƒ````̀°````̀S
 π`̀ª`̀©`̀dG í`̀jô`̀°`̀ü`̀J ≈`̀∏`̀Y
 ≈dEG  πjƒëàdG  hCG  ¿ôªdG
 ,ó`̀jó`̀L π`̀ª`̀Y Ö`̀MÉ`̀°`̀U
 ¬JGP  âbƒdG  »a  G kô«°ûe
 Oó`̀Y  »`̀dÉ`̀ª`̀LEG  ¿CG  ≈```dEG

 É¡àÑ°ùf  ió©àJ  ’ áÄ«¡dG  iód  É¡æY ≠∏ÑªdGh πª©∏d  ácQÉàdG  ádÉª©dG
.áμ∏ªªdG »a IóaGƒdG ádÉª©dG »dÉªLEG øe %0^4

 äAÉL Iô«NC’G  AGQRƒdG  ¢ù∏ée äGQGôb  ¿CG  »°ùÑ©dG  í°VhCGh
 »a  ¬«∏Y  πª©dG  ∑ôJ  ÆÓH  â«ÑãJ  ºàj  øe  ¿CG  ≈∏Y  ó«cCÉàdG  IOÉjõd
 ≥jôW øY »eÉ¶f πeÉY ≈dEG ∫ƒëàdÉH ¬d íª°ùj ød øjôëÑdG áμ∏ªe
 π«MôàdG ƒg ¬eÉeCG QÉ«îdG ¿ƒμ«°S »dÉàdÉHh ¿ôªdG πª©dG íjô°üJ

.G kOóée áμ∏ªªdG ≈dEG ∫ƒNódG øe ™æªdG ™e ,§≤a √ó∏H ≈dEG
 ÆÓHEG  πª©dG  ÖMÉ°U  ≈∏Y  ¿EÉa  äGQGô≤∏d  É k≤ahh  ôcòdÉH  ôjóL
 hCG É keƒj 15 Ióe πª©dG øY Ö«¨J ób ¬«ØXƒe øe …CG ¿Éc GPEG áÄ«¡dG
 »a ∂dP π«é°ùàH áÄ«¡dG Ωƒ≤J ¿CG ≈∏Y ,QôÑe hCG ÖÑ°S …CG ¿hO ôãcCG
 ™e πª©dG hCG ôNBG πªY ≈dEG ∫É≤àf’G Ö∏W πeÉ©∏d øμªj ’h ,ΩÉ¶ædG
 »dÉàdÉHh ,ÆÓÑdG  ≈∏Y áÄ«¡dG  â≤aGh ∫ÉM »a πª©dG  ÖMÉ°U ¢ùØf
 πª©dG  íjô°üJ  •hô°ûd  áØdÉîªdÉH  πª©∏d  ¬côJ  ø«Ñàj  ø`̀e  ¿EÉ`̀ a
 íjô°üàd  Ωó≤àdG  á«fÉμeEG  øe  ≈æãà°ùj  ,áÄ«¡dG  ΩÉ¶f  »a  (Ühô¡dG)

.¿ôªdG πª©dG
 äGôàa  øe  Ió«Øà°ùªdG  ádÉª©dG  º¶©e  ¿CG  ≈`̀dEG  »°ùÑ©dG  âØdh
 íjô°üJ ≈¡àfG ádÉªY ÉeEG »g É¡bÓWEG ºàj »àdG ´É°VhC’G í«ë°üJ
 AÉ¨dEÉH πª©dG ÖMÉ°U ΩÉb hCG ,√ójóéàH πª©dG ÖMÉ°U º≤j ºdh É¡∏ªY
 ádÉª©dG  êQÉN øe º¡fCG  …CG  ,√OÓH ≈dEG  ¬∏Môj ºdh πeÉ©dG  íjô°üJ
 ´É°VhCG  í«ë°üàH  ìÉª°ùdG  Iôàa  ∫ÓN  ¬fCG  É kæ«Ñe  ,πª©∏d  ácQÉàdG
 πjôHCG  ô¡°T  ™∏£e  É¡bÓWEG  ºJ  »àdGh  áØdÉîªdG  Ió`̀aGƒ`̀dG  ádÉª©dG
 äó¡°T ób ,2020 …QÉédG ΩÉ©dG ájÉ¡f ≈àM ôªà°ùJ ¿CG ≈∏Y »°VÉªdG

.πeÉY ∞dCG 53 ´É°VhCG í«ë°üJ ¿B’G ≈àM
 »a QGôªà°S’G  ≈∏Y á°üjôM áÄ«¡dG  ¿CG  √ó«cCÉJ  »°ùÑ©dG  OóLh
 çGóëà°SG  ≈∏Yh  ádÉª©dGh  πª©dG  ¥ƒ°S  áª¶fCG  ôjƒ£J  äGQOÉÑe
 πãeC’G  IQƒ°üdÉH  É¡∏«©ØJ  »a  º¡°ùj  ÉªH  áªFÉ≤dG  áª¶fC’G  åjóëJh
 ÉØ«°†e  ,¬`̀aGô`̀WCG  ™«ªL  ¥ƒ≤M  ßØëj  ÉªHh  ,É`̀¡`̀aGó`̀gCG  ≥«≤ëJh
 ádGó©dÉH  ™àªàj  πªY  ¥ƒ°S  »a  πãªàj  ¬d  ƒª°ùf  …ò`̀dG  ±ó¡dG  ¿CG
 øe  øμªJ  »àdG  á`̀fhô`̀ª`̀dG  ÖfÉL  ≈``dEG  ,á`̀eGó`̀à`̀°`̀S’Gh  á«°ùaÉæàdGh
 ájOÉ°üàb’G  äÉLÉëdGh  äGQƒ£àdG  ÖcGƒj  ÉªH  πª©dG  áÄ«H  õjõ©J

.á≤MÓàªdG

.»°ùÑ©dG áeÉ°SCG |

 ¬∏dGóÑY  π```eCG  IPÉ``à``°``SC’G  äó```̀cCG
 IQGOEG  ô`̀jó`̀e  ∫É`̀ª`̀YCÉ`̀H  ºFÉ≤dG  »Ñ©μdG
 á«HôàdG  IQGRƒ````̀H  ¢`̀UÉ`̀î`̀dG  º«∏©àdG
 äÉ«MÓ°U  ø`̀e  ¢ù«d  ¬``̀fCG  º«∏©àdGh
 ¢`̀SQGó`̀ª`̀dG QÉ``̀Ñ``̀LEG É`̀ kfƒ`̀fÉ`̀b IQGRƒ````̀ dG
 Ωƒ``̀°``̀Sô``̀dG ¢`̀†`̀ Ø`̀N ≈``̀∏``̀Y á``̀°``̀UÉ``̀î``̀dG
 ø«H  ábÓ©dG  ¿CG  QÉÑàYÉH  ,á«°SGQódG
 ,ájóbÉ©J ábÓY á°SQóªdGh ôeC’G  »dh
 kIô«Ñc  G kOƒ`̀¡`̀L  âdòH  IQGRƒ``̀dG  ¿CG  ’EG
 åëd  âFÉØdG  »°SGQódG  π°üØdG  ∫ÓN
 hCG  É¡eƒ°SQ  ¢†«ØîJ  ≈∏Y  ¢SQGóªdG
 ±hô¶dG πX »a ,™aódG á«∏ªY π«¡°ùJ
 ∂dP  »a  âëéfh  ,áægGôdG  á«ë°üdG

 .áÑ«W IQƒ°üH
 íjô°üJ  »a  ,»Ñ©μdG  âaÉ°VCGh
 IQGRƒ`̀dG  ¿CG  zè«∏îdG  QÉÑNCG{`d  ¢UÉN
 ¿Éª°†d äGAGôLE’G øe ójó©dG äòîJG
 ¢`̀SQGó`̀ª`̀∏`̀d á`̀≤`̀aƒ`̀e á`̀«`̀°`̀SQó`̀e IOƒ```̀Y
 É`̀¡`̀eGõ`̀à`̀ dG ó``̀«``̀cCÉ``̀J ô``Ñ``Y ,á``̀°``̀UÉ``̀î``̀dG
 QÉ°ûàfG  ™æªd  ájRGôàM’G  äGAGôLE’ÉH
 π`̀«`̀dó`̀dG ™``̀jRƒ``̀J É`̀¡`̀æ`̀e ,¢``̀Shô``̀«``̀Ø``̀dG
 ´ÉªàL’Gh  ,πeÉ°ûdG  …OÉ`̀°`̀Tô`̀à`̀°`̀S’G
 ƒ«fƒj  ô¡°T  »a  ¢SQGóªdG  ™«ªL  ™e

 Ö∏Wh  ,É¡JGOGó©à°SG  ¿CÉ°ûH  »°VÉªdG
 á`̀Mô`̀à`̀≤`̀ª`̀dG á```̀jRGô```̀à```̀M’G §``£``î``dG
 á«fGó«e  äGQÉ`̀jR  ò«ØæJh  ,É¡à©LGôªd
 ≥«Ñ£àH  ¢SQGóªdG  ΩGõàdG  øe  ≥≤ëà∏d

 .áeRÓdG äGRGôàM’G
 á°UÉîdG ¢SQGóªdG OóY ¿EG âdÉbh
 äÉÑ∏W  ∑É`̀æ`̀gh  ,á`̀°`̀SQó`̀e  77  É`̀ k«`̀dÉ`̀M
 á`̀ °`̀ SGQó`̀ dG â`̀ë`̀J Ió``̀jó``̀L ¢`̀ü`̀«`̀Nô`̀J
 OóY  π©éj  Éªe  ,äÉÑ∏W  9  ≈∏Y  ójõJ
 ∫ÓN  ™bƒàªdG  á°UÉîdG  ¢`̀SQGó`̀ª`̀dG
 »`̀dGƒ`̀M á`̀eOÉ`̀≤`̀ dG äGƒ`̀æ`̀°`̀ù`̀dG ô`̀°`̀û`̀©`̀dG
 π qμ°ûJh  π``̀bC’G  ≈∏Y  á°SQóe  (100)
 øe  ô`̀ã`̀cCG  á°UÉîdG  ¢`̀SQGó`̀ª`̀dG  áÑ°ùf
 ,á«eƒμëdG  ¢SQGóªdÉH  káfQÉ≤e (%38)
 ,á°SQóe  (202)  ÉgOóY  ≠∏Ñj  »àdGh
 ¢SQGóªdG  »`̀a  áÑ∏£dG  Oó`̀Y  ≠∏H  Éª«a
 Ö`̀dÉ`̀W  (∞`````̀dCG  90)  ƒ`̀ë`̀f  á`̀ °`̀UÉ`̀î`̀ dG
 øe  É`̀Ø`̀dCG  54  »`̀dGƒ`̀M  º¡æe  ,á`̀Ñ`̀dÉ`̀Wh
 (∞`̀dCG  145)  πHÉ≤e  ,øjôëÑdG  AÉ`̀æ`̀HCG
 ¿CG …CG ,á«eƒμëdG ¢SQGóªdG »a ÖdÉW
 á°UÉîdG  ¢SQGóªdG  »a  áÑ∏£dG  áÑ°ùf
 Gò`̀g  ¿CG  »æ©j  Gò``̀gh  ,(%62)  ≠∏ÑJ
 á«dhDƒ°ùe  πªëàj  …ƒ«ëdG  ´É£≤dG

 .á«ª«∏©àdG äÉeóîdG ô«aƒJ »a Iô«Ñc
 ¿ƒfÉ≤H  Ωƒ°SôªdG  ¿CG  âaÉ°VCGh
 º`̀¶`̀æ`̀j  Ω1998  á``æ``°``ù``d  25  º`````̀bQ
 º«∏©àdGh  á«HôàdG  IQGRh  á«dhDƒ°ùe
 ≈dƒàJ  å«M  ,¢UÉîdG  º«∏©àdG  √ÉéJ
 á`̀©`̀HÉ`̀à`̀ª`̀dGh ¢`̀ü`̀«`̀Nô`̀à`̀ dG IQGRƒ```````̀dG
 ÉªH  ºYódG  ºjó≤Jh  º««≤àdGh  áHÉbôdGh
 ∫ÓN  øe  á«eƒ«dG  á©HÉàªdG  ∂`̀dP  »a
 äÉYÉªàL’Gh  ¿Éé∏dGh  πª©dG  ¥ô`̀a
 á°UÉîdG  ¢SQGóªdG  …ôjóe  ™e  áeÉ©dG
 ,IQhô`̀°`̀†`̀dG  óæY  É¡«a  ø«°üàîªdGh
 AGOCGh  á«°SGQódG  ègÉæªdG  á©HÉàeh
 ¢SQGóªdG ∂∏J ΩGõàdG ióeh ø«ª∏©ªdG

 .á«æWƒdG OGƒªdG ò«ØæàH
 ¬````̀LhCG IQGRƒ`````````̀ dG ô```̀aƒ```̀J É``̀ª``̀c
 É¡æe ,¢``SQGó``ª``dG  √ò`̀¡`̀d  Ió`̀ jó`̀Y º``̀YO
 á«°SGQódG  ègÉæªdGh  ÖàμdG  ô«aƒJ
-á«Hô©dG  á¨∏dG)  ¿ÉéªdÉH  á«æWƒdG
-áæWGƒª∏d  á«HôàdG-äÉ«YÉªàL’G
 ´Rƒ`̀J å`̀«`̀M ,(á`̀ «`̀eÓ`̀ °`̀ SE’G á`̀«`̀Hô`̀à`̀dG
 áî°ùf  ¿ƒ«∏e  ™`̀HQ  øe  ôãcCG  Éjƒæ°S
 ,á°UÉîdG  ¢SQGóªdG  »a  áÑ∏£dG  ≈∏Y
 è¡æe ô«aƒJ ºà«a ∫ÉØWC’G ¢VÉjôd ÉeCG

 √ò«ØæJ  á```̀dOCGh  »æjôëÑdG  äGô`̀Ñ`̀î`̀dG
 á©LGôe  IQGRƒ`̀ dG  ≈dƒàJh  ,¿ÉéªdÉH
 á°UÉîdG ¢SQGóª∏d  á«°SGQódG ègÉæªdG
 ôaƒJh ,¿Gó«ªdG »a Égò«ØæJ á©HÉàeh
 IOÉØà°S’Gh  ÖjQóàdG  ¢Uôa  É¡«ª∏©ªd
 ,IQGRƒ``̀dG  ÉgòØæJ  »àdG  èeGôÑdG  ø`̀e
 á£°ûfC’G øe IOÉØà°S’G É¡àÑ∏£d í«àJh
 ájÉYQ  õcôe  äÉ`̀eó`̀N  ø`̀eh  á«HÓ£dG

.ø«HƒgƒªdG áÑ∏£dG
 á≤aƒªdG  IOƒ©∏d  Oƒ¡édG  ¿É°ûHh
 IPÉ`̀à`̀°`̀SC’G â`̀dÉ`̀b ¢`̀SQGó`̀ª`̀dG √ò`̀g ≈``̀dEG
 øe ójó©dG äòîJG IQGRƒdG ¿EG »Ñ©μdG
 ¢SQGóªdG  ΩGõàdG  ¿Éª°†d  äGAGô``LE’G
 ™æªd ájRGôàM’G äGAGôLE’ÉH á°UÉîdG
 ™e  ´ÉªàL’G  É¡æe  ,¢VôªdG  QÉ°ûàfG
 ô¡°T  »`̀a  á°UÉîdG  ¢`̀SQGó`̀ª`̀dG  ™«ªL
 äGOGó©à°S’G  ¿CÉ°ûH  »°VÉªdG  ƒ«fƒj
 ºgCGh Ω2021/2020 »°SGQódG  ΩÉ©∏d
 ¿Éª°†d  ÉgPÉîJG  ÖLGƒdG  äGAGô`̀LE’G
 Ö∏W ÖfÉL ≈dEG ™«ªé∏d áª«∏°S IOƒY
 øe  á`̀jRGô`̀à`̀M’G  áMôà≤ªdG  §£îdG
 ΩÉ©∏d  OGó©à°SÓd  á°UÉîdG  ¢SQGóªdG
 ájò¨àdG  ºjó≤Jh  É¡à©LGôªd  »°SGQódG

.É¡d á©LGôdG
 π«dO º«ª©J  º`̀J  ¬```fCG  â`̀aÉ`̀ °`̀VCGh
 äÉ©eÉédGh  ¢`̀SQGó`̀ª`̀dG  ≈``̀dEG  IOƒ`̀©`̀dG
 á«ª«∏©àdG  äÉ`̀ °`̀ù`̀ °`̀SDƒ`̀ª`̀ dG  ™`̀«`̀ª`̀Lh
 »°SGQódG  ΩÉ©dG  ájGóH  πÑb  á°UÉîdG
 »Ñ°ùàæe  ∑Gô`̀°`̀TEGh  ,Ω2021/2020
 è`̀eGô`̀Ñ`̀ dG »``̀a á`̀°`̀UÉ`̀î`̀dG ¢``̀SQGó``̀ª``̀dG
 øe  á`̀jÉ`̀bƒ`̀dG  ¥ô`̀W  ¿CÉ°ûH  ájƒYƒàdG
 πeÉ©àdG  á≤jôWh  zÉ`̀fhQƒ`̀c{  ¢Shô«a
 ≥«°ùæàdÉH ∂dPh áØ°ûàμªdG ä’ÉëdG ™e
 ò«ØæJ  ÖfÉL  ≈dEG  ,áë°üdG  IQGRh  ™e
 ,á°UÉîdG  ¢SQGóª∏d  á«fGó«e  äGQÉ`̀jR
 ∫É`̀Ñ`̀≤`̀à`̀°`̀S’ É`̀¡`̀à`̀jõ`̀gÉ`̀L ø``̀e ó`̀cCÉ`̀ à`̀∏`̀ d
.áÑ∏£dGh á«ª«∏©àdGh ájQGOE’G äÉÄ«¡dG
 èeÉfôH  π«©ØJ  ºJ  ¬fCG  âë°Vhh
 ¢SQGóªdG  ø«H  »fhôàμdE’G  πjƒëàdG
 øeh  á«eƒμëdG  ¢SQGóªdGh  á°UÉîdG

 ®ÉØëdG  ™`̀e  ,¢`̀UÉ`̀î`̀dG  ≈``̀dEG  ¢`̀UÉ`̀î`̀dG
 ≈`̀∏`̀Yh »``̀YÉ``̀ª``̀à``̀L’G ó`̀YÉ`̀ Ñ`̀ à`̀ dG ≈`̀ ∏`̀ Y
 ¢SQGóªdG  ΩGõdEGh  ,ø«©LGôªdG  áeÓ°S
 Ö`̀à`̀μ`̀dG ø``̀e IOÉ`̀ Ø`̀ à`̀ °`̀ S’É`̀ H á`̀ °`̀UÉ`̀î`̀dG
 ™```HQC’G á``«``eGõ``dE’G OGƒ`̀ª`̀∏`̀d á`̀«`̀ª`̀bô`̀dG
 á«HôàdG IQGRh ™bƒe ≈∏Y áYƒaôªdGh
 ¥ôW OÉªàYG ≈∏Y É¡©«é°ûJh º«∏©àdGh
 Qƒ°†M  …OÉØàd  ,á«fhôàμdE’G  ™aódG

.á°SQóªdG ≈dEG QƒeC’G AÉ«dhCG
 Ωƒ°SôdG  ø`̀e  ihÉμ°ûdG  ∫ƒ``̀Mh
 ¿EG »`̀Ñ`̀©`̀μ`̀dG  π````eCG  IPÉ``̀à``̀ °``̀SC’G â``dÉ``b
 á`̀°`̀UÉ`̀î`̀dG  á«ª«∏©àdG  äÉ`̀°`̀ù`̀°`̀SDƒ`̀ª`̀dG
 AÉ`̀«`̀dhCG  ™`̀e  ®ƒë∏e  πμ°ûH  âfhÉ©J
 »`̀ °`̀SGQó`̀ dG π`̀°`̀ü`̀Ø`̀dG ∫Ó```N ,Qƒ``````eC’G
 ,»°VÉªdG  »°SGQódG  ΩÉ©dG  øe  »fÉãdG
 ¢†«ØîJ  IQGRƒ`̀dG  Ö∏£d  âHÉéà°SGh
 π«¡°ùJh  ,áJhÉØàe  Ö°ùæH  Ωƒ°SôdG
 øe ¢`̀ù`̀«`̀d ¬```̀ fCG º```ZQ ,É`̀¡`̀©`̀aO á`̀«`̀∏`̀ª`̀Y
 QÉ`̀Ñ`̀LEG  É`̀ kfƒ`̀fÉ`̀b  IQGRƒ````dG  äÉ«MÓ°U
 á°UÉîdG  á«ª«∏©àdG  äÉ°ù°SDƒªdG  √òg
 ô°üà≤J  ÉªfEGh  ,É¡eƒ°SQ  ¢†ØN  ≈∏Y
 á`̀≤`̀aGƒ`̀ª`̀dG ≈`̀∏`̀Y IQGRƒ`````̀dG á`̀«`̀MÓ`̀°`̀U
 ¢SQGóª∏d  áMôà≤ªdG  Ωƒ`̀°`̀Sô`̀dG  ≈∏Y
 ô¶ædGh  ,É`̀¡`̀d  ¢ü«NôàdG  á`̀jGó`̀H  »`̀a
 IOÉ`̀jR  ¢SQGóªdG  äÉÑ∏W  »a  ∂`̀dP  ó©H
 ,á°üàîªdG  áæé∏dG  ∫ÓN  øe  Ωƒ°SôdG
 Ö°ùëH  ,Ióªà©ªdG  ô«jÉ©ª∏d  É`̀ k≤`̀ahh
 Ωƒ°SôªdG  »a  ¬«∏Y  ¢Uƒ°üæe  ƒg  Ée
 ¿CÉ°ûH  1998  áæ°ùd  25  º`̀bQ  ¿ƒfÉ≤H
 á«ÑjQóàdGh  á«ª«∏©àdG  äÉ°ù°SDƒªdG

.á°UÉîdG

:zè«∏îdG QÉÑNCG{``d ¢UÉîdG º«∏©àdG ôjóe ∫ÉªYCÉH ºFÉ≤dG

á°UÉN á°SQóe 77 »a áÑdÉWh ÖdÉW ∞dCG 90 ≈dEG áeó≤ªdG äÉeóîdG á©HÉàªd Iô«Ñc Oƒ¡L

 ¢``̀†``̀Ø``̀N  á```̀ «```̀ MÓ```̀ °```̀ U  ∂```̀∏```̀ ª```̀ J  ’  IQGRƒ````````````````̀ dG

… qOh  π`̀μ`̀°`̀û`̀H  ∂```dP  ≈```̀ dEG  â`̀©`̀°`̀S  É``̀¡``̀fCG  ’EG  ..Ωƒ``̀ °``̀Sô``̀dG

.»Ñ©μdG ¬∏dGóÑY πeCG |

 »°SGQódG  π°üØdG  »a  á°SGQódG  ΩÉ¶f  ¿CG  á«≤«Ñ£àdG  Ωƒ∏©dG  á©eÉL  âæ∏YCG
 kÉªYO ∂dPh ,ó©oH øY ¿ƒμ«°S 2021/2020 πÑ≤ªdG »ªjOÉcC’G ΩÉ©dG øe ∫hC’G
 øe  qóë∏d  (19-ó`̀«`̀aƒ`̀c)  É`̀fhQƒ`̀c  ¢Shô«a  áëaÉμªd  »æWƒdG  ≥jôØdG  Oƒ¡éd
 á©eÉédG ≈dEG Qƒ°†ëdG ô°üà≤«°S ø«M »a ,øjôëÑdG áμ∏ªe »a áëFÉédG QÉ°ûàfG
 π°UGƒàdG ≈∏Y äÉ«∏μdG πª©à°S å«M ,§≤a »∏ª©dG ™HÉ£dG äGP äGQô≤ªdG ≈∏Y
 óæY  ÉgPÉîJG  º¡«∏Y  ÖLGƒdG  äGRGôàM’Gh  äGAGôLE’ÉH  º¡Øjô©àd  É¡àÑ∏W  ™e

.äGQô≤ªdG √ò¡d »°üî°ûdG Qƒ°†ëdG
 ¿CÉH OGƒY ¿É°ùZ QƒàcódG PÉà°SC’G á©eÉédG ¢ù«FQ ìô°U Oó°üdG Gòg »ah
 äGQô≤ªdG  ºgQƒ°†M  ∫ÉM  É¡àÑ∏W  áeÓ°S  ≈∏Y  ®ÉØë∏d  á£N  äó`̀YCG  á©eÉédG
 øª°†J »àdG ájRGôàM’G ô«HGóàdGh äGAGôLE’G øe áYƒªée ∫ÓN øe á«∏ª©dG
 ¢ù∏ée  äÉ«é«JGôà°SGh  äÉ«Fôe  ™e  Ö°SÉæàj  ÉªH  ,á«ª«∏©àdG  á«∏ª©dG  ô«°S
 áÑ∏£dG áeóîd äÉ«fÉμeE’G áaÉc äôî°S å«M ,¢Uƒ°üîdG Gò¡H »dÉ©dG º«∏©àdG

 √òg »a º¡d IOÉØà°SG ôÑcCG ≥«≤ëJh »ª∏©dG º¡∏«°üëJ ∫Éªμà°SG »a º¡JóYÉ°ùeh
.á«FÉæãà°S’G ±hô¶dG

 ÖdÉ£dG  ≈dEG  ô¶æJ  á©eÉédG  ¿CG  ≈dEG  OGƒY  ¿É°ùZ  QƒàcódG  PÉà°SC’G  QÉ°TCGh
 á©eÉédG  É¡H  Ωƒ≤J  »àdG  äGƒ£îdG  ¿CGh  ,á«ª«∏©àdG  á«∏ª©dG  Qƒëe  √QÉÑàYÉH
 øe  ójó©dG  É¡H  ôªJ  »àdG  ±hô¶dG  √òg  »a  IOóéàªdGh  Iôªà°ùªdG  É¡££Nh
 ∫ƒ∏ëdG  OÉéjEGh  ±hô¶dG  ∞∏àîe  ™e  πeÉ©à∏d  É¡àjõgÉL  ócDƒJ  ºdÉ©dG  ∫hO
 á©eÉédG  ¿CG  á°UÉNh  ,É¡àÑ∏£d  É¡eó≤J  »àdG  äÉeóîdG  ôjƒ£J  ôÑY  áeGóà°ùªdG
 ,»Ø«°üdGh »fÉãdG ø«∏°üØdG ∫ÓN ó©H øY á«ª«∏©àdG á«∏ª©dG IQGOEG »a âëéf
 ÖMÉ°U  á°SÉFôH  á«≤«°ùæàdG  áæé∏dG  øY  IQOÉ°üdG  äÉ¡«LƒàdG  πμd  É¡dÉãàeÉH
 ≈∏YC’G óFÉ≤dG ÖFÉf ó¡©dG »dh áØ«∏N ∫BG óªM øH ¿Éª∏°S ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG
 á«ª«∏©àdG á«∏ª©dG äGAGôLEG  π«¡°ùJ »a AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«Fôd ∫hC’G ÖFÉædG

.áÑ∏£dG ≈∏Y

 É¡àÑ∏W  º`̀YO  ≈∏Y  á©eÉédG  ¢UôM  OGƒ`̀Y  ¿É°ùZ  QƒàcódG  PÉà°SC’G  ó`̀cCGh
 IÉ«ëdG AGôKEG »a º¡°ùJ äÓ«¡°ùJ øe º¡d √ôaƒJ Ée ∫ÓN øe º¡aGógCG ≥«≤ëàd
 OGó©à°S’G  áÑgCG  ≈∏Y  á©eÉédG  »Ñ°ùàæe  áaÉc  ¿CG  ≈`̀dEG  kGô«°ûe  ,º¡d  á«©eÉédG
 πÑb  øe IòîàªdG  äGAGô`̀LE’Gh .á©eÉédG  áÑ∏£d áeRÓdG  äÉeóîdG  áaÉc  ºjó≤àd

.É¡àÑ∏W áeÓ°S ≈∏Y á©eÉédG ¢UôM QÉWEG »a »JCÉJ á©eÉédG
 »àdG  á«FÉæãà°S’G  ±hô¶dG  QGôªà°SG  ™e  ¬fCG  ≈dEG  á©eÉédG  ¢ù«FQ  √ƒfh
 ÉfhQƒc  ¢Shô«a  AÉHh  »°ûØàH  á≤∏©àªdGh  ,ºdÉ©dGh  øjôëÑdG  áμ∏ªe  Égó¡°ûJ
 π°UGƒàdGh º«∏©àdGh πª©dG º«gÉØe »a ô«¨J øe ºdÉ©dG ≈∏Y ¬°Vôa Éeh óéà°ùªdG
 á«∏ª©dG  π«¡°ùàd  ójóL  ƒg  Ée  πc  QÉμàHG  ≈∏Y  á©eÉédG  â°UôM  ,¢SÉædG  ø«H
 á«fhôàμdE’Gh  á«ªbôdG  äÉeóîdG  øe  á∏°ù∏°S  ∫ÓN  øe  É¡àÑ∏W  ≈∏Y  á«ª«∏©àdG
 »a  º¡d  IóFÉØdG  ≥«≤ëJh  »ª∏©dG  º¡∏«°üëJ  ∫Éªμà°SG  ≈∏Y  ºgóYÉ°ùJ  »àdG

.º¡à°SGQO

á«≤«Ñ£àdG  Ωƒ`̀ ∏`̀ ©`̀ dG  á`̀ ©`̀ eÉ`̀ L  »``̀a  zó``©``H  ø``̀Y  º`̀«`̀ ∏`̀ ©`̀ à`̀ dG{  QGô`̀ ª`̀ à`̀ °`̀ SG

 ¢ûàØªdG Öàμeh ¿É°ùfE’G ¥ƒ≤ëd á«æWƒdG á°ù°SDƒªdG ø«H áeôÑªdG ºgÉØàdG Iôcòªd Ó«©ØJ
 ¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤M  ∫Éée  »a  »ÑjQóàdG  èeÉfôÑdG  ≥∏£fG  ,»æWƒdG  äGôHÉîªdG  RÉ¡éH  ΩÉ©dG
 äGô°VÉëe ≈dhCG äQƒëªJ å«M ,ΩhõdG èeÉfôH ôÑY ∂dPh »æWƒdG äGôHÉîªdG RÉ¡L »Ñ°ùàæªd
 ¢ù«FQ »°Vƒ©dG õjõ©dGóÑY ±Gƒf PÉà°SC’G É¡eób zádOÉ©dG áªcÉëªdG äÉfÉª°V{ ∫ƒM èeÉfôÑdG
 ,Égô«jÉ©eh ,ádOÉ©dG áªcÉëªdG ∞jô©J :É¡ªgCG ¿Éc ,QhÉëªdG øe GOóY âæª°†J »àdGh ,áHÉ«ædG
 ≥∏©àj Éª«a ¢üNC’ÉHh ,É¡JÉfÉª°Vh ádOÉ©dG áªcÉëª∏d á«dhódG ô«jÉ©ªdG QOÉ°üe ≈dEG áaÉ°VE’ÉH

.áªcÉëªdG á∏Môe AÉæKCG äÉfÉª°†dGh áªcÉëªdG á∏Môe πÑb Ée äÉfÉª°†H
 »ë«eôdG ó°TGQ øH óªëe »æWƒdG äGôHÉîªdG RÉ¡éH ΩÉ©dG ¢ûàØªdG ô qÑY ,áÑ°SÉæªdG √ò¡Hh

 äGôHÉîªdG RÉ¡L »Ñ°ùàæªH ¢UÉîdG »ÑjQóàdG èeÉfôÑdG ìÉéæd ádhòÑªdG Oƒ¡é∏d √ôjó≤J øY
 ÉØ∏àîe  É k©HÉW  »ÑjQóàdG  èeÉfôÑdG  PÉîJG  ™e  á°UÉNh  ,»dGƒàdG  ≈∏Y  áãdÉãdG  áæ°ù∏d  »æWƒdG
 ô«HGóà∏d ’ÉãàeG äGQhódG »a ´ƒª°ùªdGh »FôªdG π°UGƒàdG ΩÉ¶f OÉªàYG »a OóëJ ΩÉ©dG Gòg
 ≈∏Y (19-ó«aƒc) ÉfhQƒc ¢Shô«Ød …ó°üà∏d á«æWƒdG á«≤«°ùæàdG áæé∏dG É¡JôbCG »àdG á«FÉbƒdG

.èeÉfôÑdG ¬«∏Y Ωƒ≤j …òdG »°SÉ°SC’G õμJôª∏d ™é°ûeh äGQhódG ájQGôªà°SG »a mºYGO mƒëf
 ¿CG  ¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤ëd  á«æWƒdG  á°ù°SDƒªdG  á°ù«FQ  …QƒN  ÉjQÉe  âë°VhCG  ,É¡ÑfÉL  øeh
 çÓK øª°†àj  »æWƒdG  äGôHÉîªdG  RÉ¡L »Ñ°ùàæªH  ¢UÉîdG  »ÑjQóàdG  »bƒ≤ëdG  èeÉfôÑdG
 èeÉfôÑdG  ™«°VGƒe  õcôJh  ,2020  ôHƒàcCG  ≈`̀dEG  ¢ù£°ùZCG  øe  óàªJ  á«Ø«≤ãJ  äGô°VÉëe

 ô«HGóàdGh  äÉHƒ≤©dG  ¿ƒfÉ≤dG  ≈`̀dEG  áaÉ°VE’ÉH  ádOÉ©dG  áªcÉëªdG  äÉfÉª°V  ≈∏Y  »ÑjQóàdG
 .áHƒ≤©dG ò«ØæJ AÉæKCG ¬«∏Y ΩƒμëªdG äÉfÉª°V øY Ó°†a ,á∏jóÑdG

 ™≤j  »æWƒdG  äGôHÉîªdG  RÉ¡L  »Ñ°ùàæe  ÖjQóàH  á°ù°SDƒªdG  ΩÉ«b  ¿CG  …QƒN  äó`̀cCGh
 øe  ¿ƒfÉ≤dG  PÉ`̀Ø`̀fEG  ≈∏Y  ø«ªFÉ≤dG  ÖjQóàd  á°ù°SDƒªdG  πªY  á£Nh  á«é«JGôà°SG  øª°V
 á«æWƒdG  äÉ«dB’G  ø«H  ôªà°ùªdG  ¿hÉ©àdG  Gòg ¿CG  ≈dEG  Iô«°ûe  ,á«æeC’G  Iõ¡LCÓd  ø«Ñ°ùàæªdG
 ÇOÉÑªH »YƒdG  ô°ûf á«ªgCÉH  äÉ¡édG  ∂∏J πÑb øe ΩÉàdG  ¿ÉªjE’G  øe »JCÉj  ¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤ëd
 »a ádÉ©ØdG á«©ªàéªdG ácGô°ûdG õjõ©Jh äGôÑîdG ∫OÉÑJ á«ªgCG øY Ó°†a ,¿É°ùfE’G ¥ƒ≤M

.∫ÉéªdG Gòg

»`̀æ`̀Wƒ`̀dG  äGô`̀ HÉ`̀ î`̀ ª`̀ dG  RÉ`̀ ¡`̀ L  »Ñ°ùàæªd  ¿É``̀°``̀ù``̀fE’G  ¥ƒ`̀ ≤`̀ M  ∫É`̀ é`̀ e  »``̀a  »`̀ Ñ`̀ jQó`̀ J  è`̀ eÉ`̀ fô`̀ H
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 ¥ôëªdG  á¶aÉëe  ßaÉëe  ócCG
 …ó`̀æ`̀g ø``̀ H ≈`̀°`̀ù`̀«`̀Y ø``̀ H ¿É`̀ª`̀∏`̀ °`̀S
 á«æWƒdG  äÉÑ°SÉæªdG  ¿CG  »YÉæªdG
 á`̀dƒ`̀Ø`̀μ`̀e á``̀«``̀æ``̀jó``̀dG äÉ```̀jô```̀ë```̀dGh
 ¥É`̀ã`̀«`̀eh Qƒ``à``°``Só``dG ¢`̀Uƒ`̀°`̀ü`̀æ`̀H
 ,¿ƒ`̀fÉ`̀≤`̀dG Iƒ``̀bh »`̀æ`̀Wƒ`̀dG π`̀ª`̀©`̀dG
 ∞JÉμJ  øY  ôÑ©J  ¿CG  Öéj  É¡æμdh
 è«°ùædG  ¢ùμ©Jh  ™«ªédG  ¿hÉ©Jh
 õ«ªàj  É`̀eh  ∂°SÉªàªdG  »æjôëÑdG
 É¡aôY  á«©ªàée  á`̀cGô`̀°`̀T  ø`̀e  ¬`̀H
 »a  ∫RC’G  º`̀jó`̀b  òæe  ¿ƒ`̀æ`̀WGƒ`̀ª`̀dG
 »a  Égƒæe  ,áª«μëdG  IOÉ«≤dG  πX
 ôªj √ô°SCÉH  ºdÉ©dG  ¿CÉH  ¬JGP âbƒdG
 ô«Z äGAGôLEG Ωõà∏J ácÉàa áëFÉéH
 áë°Uh  áeÓ°S  ¿Éª°†d  ájOÉ«àYG
 ,AÉæãà°SG  ¿hO  É©«ªL  ø«æWGƒªdG
 ¢Sƒª∏ªdGh  AÉæÑdG  ¿hÉ©àdG  GócDƒe
 ™«ªLh  ¥ô`̀ë`̀ª`̀dG  á`̀¶`̀aÉ`̀ë`̀e  ø`̀«`̀H

 .á¶aÉëªdÉH ºJBÉªdG
 ∫É`̀Ñ`̀≤`̀à`̀°`̀SG ∫Ó````̀N ∂````̀dP AÉ````̀L
 ºJBÉªdG  AÉ°SDhQ  øe  Oó©d  ßaÉëªdG

 áØ«∏N øH ¬∏dGóÑY ó«ª©dG Qƒ°†ëH
 á¶aÉëe  ßaÉëe  Ö`̀FÉ`̀f  ¿Gô`̀«`̀é`̀dG
 ó°TGQ  øH  ídÉ°U  ó«ª©dGh  ¥ôëªdG
 áWô°T ájôjóe ΩÉY ôjóe …ô°ShódG
 π«Ñf  QƒàcódGh  ¥ôëªdG  á¶aÉëe
 ™ªée  AÉ``Ñ``WCG  ¢`̀ù`̀«`̀FQ  …ô«°û©dG
 OÉ`̀°`̀TCG  å`̀«`̀M  ,»`̀Ñ`̀£`̀dG  á«fÉª∏°ùdG
 øe ºJBÉª∏d »æWƒdG QhódÉH ßaÉëªdG
 ∞∏àîe »a á«æWƒdG äÉØbƒdG ∫ÓN
 á«dhDƒ°ùªdÉH  GQÉ©°ûà°SG  ±hô¶dG

.áeÉ©dG áë∏°üªdG ≈∏Y ®ÉØëdGh
 ó`̀jGõ`̀J  ¿CG  ß`̀aÉ`̀ë`̀ª`̀ dG  ó`````cCGh
 ΩÉ```̀jC’G ∫Ó``̀N ø`̀«`̀HÉ`̀°`̀ü`̀ª`̀dG OGó````̀YCG
 PÉîJÉH  Ωõ`̀∏`̀j  á«°VÉªdG  Iô``«``NC’G
 áeÓ°S øª°†J á«FÉæãà°SG äGAGôLEG
 »a  ø«cQÉ°ûªdG  á°UÉNh  ™«ªédG
 ≈∏Y  ÉXÉØM  á«æjódG  äÉÑ°SÉæªdG

.AÉHƒdG Gòg ó°V º¡æeCGh º¡àë°U
 AÉ°SDhQ QhóH ßaÉëªdG OÉ°TCGh
 QhódÉH  ™ªàéªdG  á«YƒJ »a ºJBÉªdG
 øjôëÑdG  ≥`̀jô`̀Ø`̀d  RQÉ``̀Ñ``̀dGh  ΩÉ`̀¡`̀ dG

 Oƒ¡éH πª©j …òdG »Ñ£dG »æWƒdG

 G kô«°ûe ,ø«HÉ°üªdG êÓY »a IQÉÑL

 QÉ°ûàfGh  ä’ÉëdG  OÉ``jORG  ¿CG  ≈`̀dEG

 ≈∏Y  Gô«Ñc  É£¨°V  ÖÑ°ùj  ihó©dG

 Oó¡j …òdG ôeC’G ,á«ë°üdG ÉfQOGƒc

 ó©H ójóL øe AÉHƒdG QÉ°ûàfG IOƒ©H

.√QÉ°ùëfÉH á«HÉéjE’G äGô°TDƒªdG

 IôàØdG ¿CG ≈∏Y ßaÉëªdG Oó°Th

 øe ¿hÉ©àdG  IOÉjR  Ö∏£àJ  á«dÉëdG

 ,™«ªédG  áë°U  ≈∏Y  ®ÉØëdG  πLCG

 á«FÉæãà°SG äGAGôLEG ≥«Ñ£àH ∂dPh

 ,á`̀æ`̀gGô`̀dG ±hô``̀¶``̀dG ≥``̀ah á`̀«`̀à`̀bh

 ≥jôØdG  äÉ`̀«`̀ë`̀J  Qƒ°†ë∏d  Ó`̀bÉ`̀f

 ∫BG  ¬∏dGóÑY  øH  ó°TGQ  ï«°ûdG  ∫hCG

 ¬°UôMh  á`̀«`̀∏`̀NGó`̀dG  ô``̀jRh  áØ«∏N

 äÉ`̀Ñ`̀°`̀SÉ`̀æ`̀ª`̀dG á``aÉ``c ìÉ``̀é``̀ fEG ≈`̀∏`̀Y

 äÉLÉ«àM’G ™«ªL ô«aƒJh á«æjódG

.áHƒ∏£ªdG

 ƒ`̀∏`̀ã`̀ª`̀e ó``````̀cCG º``̀¡``̀Ñ``̀fÉ``̀L ø```̀ e

 øe Rõ`̀©`̀j  AÉ`̀≤`̀∏`̀dG  Gò``̀g  ¿CG  º`̀JBÉ`̀ª`̀dG

 ø`̀Wƒ`̀dG á`̀ë`̀∏`̀°`̀ü`̀e º`̀jó`̀≤`̀J Ö```̀LGh

 º¡aƒbh  ø`̀jó`̀cDƒ`̀e  ,ø`̀«`̀æ`̀WGƒ`̀ª`̀dGh

 á©HÉædG  äGAGôLE’G  áaÉc  ™e ºFGódG

 á«YÉªàL’G  á«dhDƒ°ùªdG  ™bGh  øe

 ,ájRGôàM’G  äGAGôLEÓd  IRõ©ªdGh

 ¬`̀°`̀Vô`̀Ø`̀J É`̀ª`̀ d º`̀¡`̀ª`̀¡`̀Ø`̀J ø``̀jó``̀cDƒ``̀e

 Oƒ¡édGh É«∏©dG á«æWƒdG áë∏°üªdG

 QÉ°ûàfG  øe  óë∏d  IQó≤ªdG  á«Ñ£dG

.ÉfhQƒc ¢Shô«a

 ™`̀aQ ´É``̀ª``̀à``̀L’G ΩÉ``̀à``̀N »```̀ah

 ¢`̀ü`̀dÉ`̀N Qƒ``̀°``̀†``̀ë``̀dGh ß`̀aÉ`̀ë`̀ª`̀ dG

 ≈∏Y ¿É``̀æ``̀à``̀e’G  º`̀«`̀¶`̀Yh ô`̀μ`̀ °`̀û`̀dG

 Iô°†M  πÑb  øe  OhóëeÓdG  ºYódG

 ,ióØªdG  ∂∏ªdG  á`̀dÓ`̀é`̀dG  ÖMÉ°U

 ƒª°ùdG ÖMÉ°üd áã«ãëdG á©HÉàªdGh

 º`̀YOh  ,AGQRƒ`````̀ dG  ¢ù«FQ »μ∏ªdG

 ó¡©dG  »dh  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U

 ∫hC’G  ÖFÉædG  ≈∏YC’G  óFÉ≤dG  ÖFÉf

 ºjó≤àd  ,AGQRƒ```dG  ¢ù∏ée  ¢ù«Fôd

 á``eRÓ``dG äÉ``LÉ``«``à``M’G ô``«``aƒ``Jh

 .á«æjódG äÉÑ°SÉæªdG ™«ªL ìÉéfE’

:ºJBÉªdG AÉ°SDhQ ¬FÉ≤d ∫ÓN ¥ôëªdG ßaÉëe

 á∏MôªdG √òg äÉjƒdhCG á``«æWƒdG Oƒ¡édGh áeÉ©dG á``ë°üdGh É«∏©dG áë∏°üªdGh ™``ªàéªdG á``eÓ°S

 ¢```̀ SQGó```̀ ª```̀ dG ô````̀ KCÉ````̀ J ∫ƒ````````̀Mh
 ∫Éb  IOÉjõdG  ∂∏J  ÖÑ°ùH  äBÉ°ûæªdGh
 ≈∏Y  º`̀Jh  É«∏©a  äô``̀KCG  É`̀¡`̀fEG  ™fÉªdG
 øe  ócCÉà∏d  á°SGQódG  π«LCÉJ  É¡Fƒ°V
 áÑ°ùædÉH ÉeCG ,»ª«∏©àdG ºbÉ£dG áeÓ°S
 É¡MÉààaG  Qô≤ªdG  á£°ûfC’G  á«≤H  ≈dEG
 ÉªHQ É¡fCG  ócCÉa ,á∏Ñ≤ªdG IôàØdG ∫ÓN
 ¿CGh  OGó`̀YC’G  IOÉjR  ∫ÉM  »a  ôKCÉàà°S
 ¥Ó`̀ZEG  Oóëà°S  »àdG  »`̀g  ô«jÉ©ªdG
 ,É¡MÉààaG  ô«NCÉJ  hCG  á£°ûfC’G  ¢†©H
 ≥ah  ºàJ  äGQGô`̀≤`̀dG  ¿CG  ≈∏Y  GOó°ûe
 πμ°ûH  òîààd  äÉ``̀ °``̀ SGQOh  ô`̀«`̀jÉ`̀©`̀e

.º«∏°S
 ΩGõ`̀à`̀ dG IQhô``̀°``̀V ≈`̀∏`̀Y Oó``̀°``̀Th
 øY  OÉ`̀©`̀à`̀H’É`̀H  ™ªàéªdG  OGô```̀aCG  π`̀c
 ø``«``Yƒ``Ñ``°``SC’G ∫Ó````̀N äÉ``©``ª``é``à``dG
 ™«ªédG  ∞JÉμJ  á`̀«`̀ª`̀gCGh  ø«∏Ñ≤ªdG
 äGAGô``̀LE’É``̀H ΩGõ``̀à``̀d’G õ`̀jõ`̀©`̀J ô`̀Ñ`̀Y
 ¢†ØN  ≈`̀∏`̀Y  π`̀ª`̀©`̀∏`̀d  á``̀ jRGô``̀ à``̀M’G
 äÉ`̀jƒ`̀à`̀°`̀ù`̀ª`̀∏`̀d QÉ``°``û``à``f’G ä’ó``̀©``̀e
 ,kÉ≤HÉ°S  É¡«∏Y  Éæc  »àdGh  áHƒ∏£ªdG
 ø`̀«`̀æ`̀WGƒ`̀ª`̀dG á`̀ë`̀°`̀U ¿CÉ````̀H É``̀ kgƒ``̀æ``̀e
 áªFGO  iƒ°üb  á`̀jƒ`̀dhCG  ø«ª«≤ªdGh
 ¿hÉ¡àf  hCG  É¡æY  ≈fGƒàf  ’CG  Öéj
 ,±hô¶dG  øe  ±ô`̀X  …CG  âëJ  É¡«a
 ô«HGóàdÉH ΩGõàd’G á«ªgCG  ≈dEG  Gô«°ûe
 ájRGôàM’G  äGAGô```̀LE’Gh  á«FÉbƒdG
 ,É¡≤«Ñ£J »a ¿hÉ¡àdG ΩóY IQhô°Vh
 kiƒ`̀à`̀°`̀ù`̀e ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG â`̀≤`̀≤`̀M å`̀«`̀M
 ¢`̀Shô`̀«`̀Ø`̀d …ó`̀°`̀ü`̀à`̀ dG »``̀a G kõ`̀«`̀ª`̀à`̀e
 õjõ©J  á`̀∏`̀°`̀UGƒ`̀e  Ö`̀é`̀jh  ,É``̀fhQƒ``̀c
 Oôa  π`̀c  »∏ëJ  ôÑY  iƒà°ùªdG  Gò`̀g
 ¬≤JÉY  ≈`̀∏`̀Y  IÉ`̀≤`̀∏`̀ª`̀dG  á«dhDƒ°ùªdÉH
 äGAGô```̀LEÓ```̀ d º`̀«`̀∏`̀°`̀ù`̀dG ≥`̀«`̀Ñ`̀£`̀à`̀dÉ`̀H
 äÉ¡édG πÑb øe IòîàªdG ájRGôàM’G

.á°üàîªdG
 ΩÉjC’G  ∫ÓN  ÉæfEG  :™fÉªdG  ∫Ébh
 IOô£°†e  IOÉ``̀jR  Éfó¡°T  á«°VÉªdG
 Ée  ƒgh  ,áªFÉ≤dG  ä’ÉëdG  OGó`̀YCG  »a
 πeÉ©àdG  πMGôe  »a  ¬æe  Qòëf  Éæc
 ,É```̀fhQƒ```̀c ¢``̀Shô``̀«``̀Ø``̀d á`̀Ø`̀∏`̀ à`̀î`̀ª`̀ dG
 ø«£dÉîªdG  ôKCG  ™ÑàJ  á«dBG  Ö°ùëHh
 ä’É``̀ë``̀ dG ø```̀e ó``̀jó``̀©``̀dG ó``̀ °``̀UQ º```̀J
 ∫ÓN  ¢Shô«ØdG  É¡«dEG  π≤àfG  »`̀à`̀dG
 ≈dEG  Égƒæe  ,äÉÑ°SÉæªdGh  äÉ©ªéàdG
 Oƒ©J ä’ÉëdG »a IOÉjõdG ÜÉÑ°SCG ¿CG
 »NGôàdGh  áØ∏àîªdG  äÉ©ªéàdG  ≈dEG

 ájRGôàM’G  äGAGô``̀LE’G  ≥«Ñ£J  »a
 âëÑ°UCG  Qƒ````̀eC’G  ¿CÉ```̀H  Qƒ`̀©`̀°`̀û`̀dGh
 ≥jôØdG  ¿CG  ≈``̀ dEG  G kô`̀«`̀°`̀û`̀e  ,á«©«ÑW
 ¢Shô«Ød  …ó°üà∏d  »Ñ£dG  »æWƒdG
 äGô°TDƒªdG á°SGQO »a ôªà°ùe ÉfhQƒc
 á°UÉîdG äGóéà°ùªdG ≈∏Y ´ÓW’Gh
 äÉ«£©ªdG  ≈`̀∏`̀Y  kAÉ`̀ æ`̀ H  ¢`̀Shô`̀«`̀Ø`̀dÉ`̀H

.Iôªà°ùe IQƒ°üH äÉ«°UƒàdG ™aQh
 ÖÑ°ùH  ¬```̀fCG  ™`̀fÉ`̀ª`̀dG  ±É``̀ °``̀VCGh
 ™eh ä’É`̀ë`̀dG OGó```̀YCG »`̀a ´É`̀ Ø`̀ JQ’G
 áÑ∏£dG  É`̀æ`̀FÉ`̀æ`̀HCG  IOƒ``̀Y  ó`̀Yƒ`̀e  Üô``̀b
 PÉîJG  ºJ  ,¢SQGóªdG  ≈dG  äÉÑdÉ£dGh
 øe  ¬«LƒàH  á`̀°`̀SGQó`̀dG  π«LCÉJ  QGô`̀b
 ¿Éª∏°S ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U
 ÖFÉf  ó¡©dG  »dh  áØ«∏N  ∫BG  óªM  øH
 ¢ù«Fôd  ∫hC’G  ÖFÉædG  ≈∏YC’G  óFÉ≤dG
 áeÓ°S  øe  ócCÉà∏d  ,AGQRƒ``dG  ¢ù∏ée
 á«æØdGh á«ª«∏©àdGh ájQGOE’G QOGƒμdG
 ¿hÉ©àdÉH ºJh ,á«eƒμëdG ¢SQGóªdÉH
 ≥«°ùæàdG º«∏©àdGh á«HôàdG IQGRh ™e
 ¢Shô«Ød  á«Ñ£dG  ¢UƒëØdG  AGô`̀LE’
 AÉ°†YCG ™«ªéd (19-ó«aƒc) ÉfhQƒc
 á«æØdGh á«ª«∏©àdGh ájQGOE’G äÉÄ«¡dG
 ¿CG  Éë°Vƒe  ,á«eƒμëdG  ¢SQGóªdÉH
 ∫hóL ≥ah ôªà°ùà°S ¢UƒëØdG √òg
 AÉ¡àf’G  ºàj  å«ëH  ,Oó`̀ë`̀e  »`̀æ`̀eR
 ¢SQGóªdG  »Ñ°ùàæe  IOƒ`̀Y  πÑb  É¡æe
 âbƒdG »a É kæÄª£e ,º¡∏ªY ™bGƒe ≈dEG
 IOƒ`̀Y ¿CG ≈`̀ dG Qƒ``̀ eC’G AÉ`̀«`̀ dhCG ¬``̀JGP
 ócCÉàdG  ó©H ¿ƒμà°S ¢SQGóª∏d  áÑ∏£dG
 ájRGôàM’G  ô«HGóàdG  πc  ≥«Ñ£J  øe

.¿ÉeCG »a º¡fCG øe ócCÉà∏d º¡∏LCG øe
 ±É`̀æ`̀Ä`̀à`̀°`̀SG ≈````̀dEG IQÉ```̀°```̀TE’É```̀Hh
 É¡JÉeóN  ºjó≤J  »gÉ≤ªdGh  ºYÉ£ªdG
 ™fÉªdG  ó`̀cCG  ,á«LQÉîdG  ø`̀cÉ`̀eC’G  »a
 Ωƒ≤J  »àdG  á«°û«àØàdG  äÓªëdG  ¿CG
 áYÉæ°üdG  IQGRh  ø`̀e  º`̀bGƒ`̀£`̀dG  É¡H
 áë°üdG IQGRhh áMÉ«°ùdGh IQÉéàdGh
 √ò`̀g  ≥«Ñ£J  ø`̀e  ó`̀cCÉ`̀à`̀∏`̀d  Iôªà°ùe
 É k¡Lƒe  ,äÉWGôà°T’G  πc  äBÉ°ûæªdG
 áeõà∏ªdG  äBÉ°ûæªdG  πc  ≈`̀dG  ôμ°ûdG
 áë°U ≈`̀∏`̀Y  kÉ`̀°`̀Uô`̀M äó```̀ HCG  »``à``dGh
 Oƒ¡édG  G kQó`̀≤`̀e  ,É¡jOÉJôe  áeÓ°Sh
 »àdG á«°û«àØàdG ºbGƒ£dG É¡dòÑJ »àdG
 áë°U ≈∏Y ®ÉØëdG »a ô«Ñc QhO É¡d

.™ªàéªdG OGôaCG πc
 »`̀dÉ`̀ª`̀LEG ™`̀fÉ`̀ª`̀dG ¢`̀Vô`̀©`̀à`̀°`̀SGh

 ∫õ`̀©`̀dG õ`̀cGô`̀e »`̀a ∫É`̀¨`̀°`̀TE’G OGó```̀YCG
 ábÉ£dG  ¿CG  í`̀°`̀VhCG  å«M  ,êÓ`̀©`̀dGh
 êÓ©dGh  ∫õ©dG  õcGôªd  á«HÉ©«à°S’G
 ∫É¨°TE’G  ≠∏Ñj  ,G kôjô°S  8149  ≠∏ÑJ
 ≠∏ÑJ  áÑ°ùæH  kGô``̀jô``̀ °``̀S1566  É`̀¡`̀æ`̀e
 »a ,á«HÉ©«à°S’G ábÉ£dG øe %19^2
 %90^83 ø«aÉ©àªdG áÑ°ùf ≠∏ÑJ ø«M
 áÑ°ùfh ,áªFÉ≤dG ä’ÉëdG »dÉªLEG øe
 ä’É``̀ë``̀dG  ø```e  %0^35  äÉ``̀«``̀aƒ``̀ dG

.áªFÉ≤dG
 Ö«ÑW  Ωó`̀≤`̀ª`̀dG  ó``̀cCG  ¬ÑfÉL  ø`̀e
 …QÉ``°``û``à``°``SG »``̀fÉ``̀£``̀ë``̀≤``̀dG ±É```æ```e
 ≈Ø°ûà°ùªdÉH  á`̀jó`̀©`̀ª`̀dG  ¢``̀VGô``̀eC’G
 »æWƒdG  ≥`̀jô`̀Ø`̀dG  ƒ°†Y  …ôμ°ù©dG
 ¿CG ÉfhQƒc ¢Shô«Ød …ó°üà∏d »Ñ£dG
 É¡ÑÑ°S  hCG  É¡Yƒf  ¿Éc  ÉjCG  äÉ©ªéàdG
 ä’ÉëdG  OóY  IOÉjR  ≈dEG  …ODƒJ  É¡fEÉa
 ´É`̀Ñ`̀JÉ`̀H  ó`̀«`̀≤`̀à`̀dG  Ωó``̀Y  ÖÑ°ùH  ∂```̀dPh
 ,á`̀eRÓ`̀dG á`̀ jRGô`̀ à`̀M’G äGAGô`````̀LE’G
 ∞JÉμàdG ™ªàéªdG OGôaCG πc øe É kÑdÉW
 ∫ÓN äÉ©ªéàdG ÖæéàH ΩGõàd’G ôÑY
 πμH  ΩGõàd’Gh  ø«∏Ñ≤ªdG  ø«YƒÑ°SC’G
 ≈∏Y  πª©∏d  ájRGôàM’G  äGAGô``̀LE’G
 äÉjƒà°ùª∏d  QÉ°ûàf’G  ∫ó©e  ¢†ØN

.kÉ≤HÉ°S É¡«∏Y Éæc »àdG
 »a  Ωóîà°ùªdG  ìÉ≤∏dG  ¿CG  ó`̀cCGh
 ºàj  ºdh z π£©e{ ìÉ≤d ƒg øjôëÑdG
 ´ƒ£àe  …C’  »ë°U  QƒgóJ  π«é°ùJ
 òæe  ≈Ø°ûà°ùªdG  É`̀¡`̀dÉ`̀NOEG  ≈Yóà°SG
 ≥jôØdG  ¿CG  Éë°Vƒe  ,á∏ªëdG  ¥ÓWEG
 …CG  ó°Uôj  º`̀d  ø«Yƒ£àª∏d  ™HÉàªdG
 Ée  ¿CGh  Iô`̀«`̀£`̀N  á«ë°U  ¢`̀VQGƒ`̀Y
 âfÉc  á£«°ùH  ¢`̀VQGƒ`̀Y  √ó`̀°`̀UQ  º`̀J
 ¿Éμe  »a  §«°ùH  QGôªMG  øY  IQÉÑY
 ,áYÉ°S  24  ó©H  ≈ØàNGh  ,º«©£àdG
 Iô``̀HE’G  ™°Vƒe  »`̀a   §«°ùH  º``̀dCG  hCG

 GócDƒe ,áYÉ°S 12 ∫ÓN É°†jCG ∫hõjh
 ájôjô°S  ¢VQGƒY  äÉMÉ≤∏dG  πμd  ¿CG
 É«ÑW  É¡«∏Y  ±QÉ©àe  »`̀gh  á©bƒàe
 ∫hC’G ,ø«ª°ùb ≈dEG º°ù≤æJ h É«ªdÉYh
 º°ùédG ≈∏Y ôKDƒj É«ÑfÉL É°VQÉY ó©j
 ∫ƒNO  Ö∏£àJ  iô`̀NCGh  ,ΩÉ`̀Y  πμ°ûH

.êÓ©∏d ≈Ø°ûà°ùªdG ≈dG ´ƒ£àªdG
 ≈∏Y  OQh  Ée  ,»fÉ£ë≤dG  ≈Øfh
 ájò¨àdG  äÉ«°UÉ°üàNG  ó`̀MCG  ¿É°ùd
 É°Vô©à°ùe  ,ìÉ≤∏dG  IQƒ£N  ¿CÉ°ûH
 á≤HÉ°ùdG  ¢VGôeCÓd  äÉMÉ≤∏dG  ïjQÉJ
 øe  Égô«Zh  áÑ°üëdG  hCG  …QóédÉc
 π«Ñ°ùdG  ¿CG  É`̀ë`̀°`̀Vƒ`̀e  ,¢```̀VGô```̀eC’G
 ¢`̀Shô`̀«`̀a ≈`̀ ∏`̀ Y AÉ`̀°`̀†`̀≤`̀∏`̀d ó``̀«``̀Mƒ``̀dG
 ºàj  …òdG  ìÉ≤∏dG  OÉéjCG  ƒg  ÉfhQƒc
 πÑb IOó`̀©`̀à`̀e π`̀MGô`̀e ô`̀Ñ`̀Y √OGó````̀YEG

.ô°ûÑdG ≈∏Y ¬àHôéJ
 øjôëÑdG ¿CG »fÉ£ë≤dG í°VhCGh
 øe á`̀ã`̀dÉ`̀ã`̀dG á`̀∏`̀Mô`̀ª`̀dG »``a ∑QÉ`̀°`̀û`̀J
 ™e  ¿hÉ©àdÉH  ájôjô°ùdG  ÜQÉ`̀é`̀à`̀dG
 IóëàªdG  á«Hô©dG  äGQÉ````̀eE’G  á``̀dhO
 »L á``cô``°``T ∫Ó```̀N ø``̀ e á`̀≤`̀«`̀≤`̀°`̀û`̀dG
 »a  ÜQÉéàdG  √ò`̀g  »JCÉJ  å«M  ,42
 ÉæjÉ°ûJ{  ácô°T  ø«H  ácGô°ûdG  QÉ`̀WEG
 á©HÉàdG  zÜhô`̀Z  ∂«JƒjÉH  ∫Éfƒ°TÉf
 á«æ«°üdG ájhOC’G ácô°T zΩQÉaƒæ«°S{`d
 »a äÉMÉ≤∏d èàæe ôÑcCG ¢SOÉ°S »gh
 ájÉYô∏d  z42 »L{ áYƒªéeh ºdÉ©dG
 á©HÉàdG  äÉcô°ûdG  ió``̀MEG  á«ë°üdG
 øe òîàJ »àdGh z42 »L{ áYƒªéªd
 ∫ÉÑbE’G ¿CG ÉØ«°†e ,É¡d kGô≤e »ÑXƒHCG
 ÜQÉéàdG  »`̀a  ácQÉ°ûªdG  ≈∏Y  ô«Ñc
 ácQÉ°ûªdG  ÜÉH  íàa  ™ªa  ,ájôjô°ùdG
 É keÉY  18  ¥ƒ`̀a  ôª©dG  ø`̀e  ≠∏Ñj  øªd
 ºJ  øªe  ´ƒ£àe  3000  π«é°ùJ  ºJ

.ìÉ≤∏dÉH º«©£à∏d Gƒ©°†Nh º¡dƒÑb

 ôμ°ûdG  ≠`̀dÉ`̀H  »fÉ£ë≤dG  Ωó``̀bh
 á«fÉ°ùfE’G  πLCG  øe  ø«Yƒ£àªdG  πμd
 G kó«°ûe  ,´ƒ£àdÉH  GhQOÉ```H  ø`̀jò`̀dGh
 á«Ñ£dG  QOGƒ`̀μ`̀dÉ`̀H  ¬``̀JGP  â`̀bƒ`̀dG  »`̀a
 ≈∏Y â`̀ ∏`̀ Ñ`̀ bCG  »``à``dG  á`̀«`̀°`̀†`̀jô`̀ª`̀à`̀dGh
 º¡fEG  å«M  ,OOô``J  ¿hO  øe  ´ƒ£àdG
 á∏°UGƒàªdG  º`̀gOƒ`̀¡`̀L  Ö`̀fÉ`̀L  ≈``̀ dEG
 …ó°üà∏d  á`̀ «`̀eÉ`̀eC’G  ±ƒ`̀Ø`̀°`̀ü`̀dG  »`̀a
 ±ƒØ°üdG  »`̀a  º`̀gÉ`̀æ`̀jCGQ  ¢Shô«Ø∏d
 á`̀aÉ`̀°`̀VEG  ,É`̀ k°`̀†`̀jCG  ´ƒ£à∏d  á`̀«`̀eÉ`̀eC’G
 ≈∏Y  ™ªàéªdG  OGô``̀aCG  πc  º¡ãM  ≈`̀ dEG
 ™«ªé∏d  ¬`̀Jƒ`̀YO  GOó`̀é`̀e  ,ácQÉ°ûªdG
 √òg  »`̀a  ácQÉ°ûªdGh  ´ƒ`̀£`̀à`̀dG  ≈`̀ dG
 ìÉ≤d  OÉ`̀é`̀jE’  ájôjô°ùdG  ÜQÉ`̀é`̀à`̀dG
 º°SÉH  áª°üH  ™`̀°`̀Vhh  ∫É`̀ q©`̀ah  ø``̀eBG
 ôÑY  á«fÉ°ùfE’G  π``LCG  ø`̀e  øjôëÑdG
 ÜQÉéàdG  õcôe  ≈dEG  Iô°TÉÑe  ¬LƒàdG
 ¢`̀VQÉ`̀©`̀ª`̀dG ¢````̀VQCG »``̀a á`̀jô`̀jô`̀°`̀ù`̀dG
 áæeÉãdG  áYÉ°ùdG  ø`̀e  äGô`̀ª`̀JDƒ`̀ª`̀dGh
 ,Ωƒj  πc  AÉ°ùe  áæeÉãdG  ≈dEG  ÉMÉÑ°U
 ∫ƒ°UƒdG  ƒg  ±ó¡dG  ¿CG  ≈dEG  G kô«°ûe
 »a  áYƒ£àeh  ´ƒ£àe  6000  ≈``dEG

.ÜQÉéàdG
 ìÉ≤∏dG  ¿CG  »fÉ£ë≤dG  í°VhCGh
 áª¶æe  á∏¶e  âëJ  êQó`̀e  πªàëªdG
 áãdÉãdG  á∏MôªdGh  ,á«ªdÉ©dG  áë°üdG
 πÑb  øe  ÉgOÉªàYG  ºJ  ÜQÉéàdG  øe
 ø`̀¡`̀ª`̀dG º`̀«`̀¶`̀æ`̀à`̀d á`̀«`̀æ`̀Wƒ`̀dG á`̀Ä`̀«`̀¡`̀dG
 ìÉ≤∏dG ¿CG É kæ«Ñe ,á«ë°üdG äÉeóîdGh
 ÖÑ°ùj  ’h  πeÉN  ¬`̀fCG  ≈æ©ªH  π£©e
 »a º¡°ùj ÉªfEGh ¢Shô«ØdÉH áHÉ°UE’G
 ¢Shô«Ø∏d  IOÉ°†ªdG  ΩÉ°ùLC’G  ™æ°U
 º°ùédG  á`̀YÉ`̀æ`̀e  õ`̀«`̀Ø`̀ë`̀J  »`̀dÉ`̀à`̀dÉ`̀Hh
 á©HÉàªdG  ºàJh  ,á`̀HÉ`̀°`̀UE’G  áehÉ≤ªd
 ≥jôØdG  πÑb  øe G kô¡°T  12 ióe ≈∏Y
 ∑QÉ°ûj  Oô`̀a  πc  ¿CÉ`̀H  Gó«Øe  ,»Ñ£dG

 áª°üH  ∑ôà«°S  ÜQÉ`̀é`̀à`̀dG  √ò``g  »`̀a
 √ò¡d  …ó°üà∏d  á«fÉ°ùfE’G  ïjQÉJ  »a
 øe  √OÉªàYGh  ¬MÉéf  ó©H  áëFÉédG

.á«ªdÉ©dG áë°üdG áª¶æe πÑb
 IQƒàcódG äócCG ôNBG ÖfÉL øeh
 ¢VGôeC’G ájQÉ°ûà°SG ¿Éª∏°ùdG á∏«ªL
 ™ªéªH á«æWÉÑdG ¢VGôeC’Gh ájó©ªdG
 ≥jôØdG  ƒ°†Y  »`̀Ñ`̀£`̀dG  á«fÉª∏°ùdG
 OGóYCG »a IôØ£dG ¿CG »Ñ£dG »æWƒdG
 ÉfhQƒc ¢Shô«Ød á«eƒ«dG äÉHÉ°UE’G
 ™LôJ á«°VÉªdG á°ùªîdG ΩÉjC’G ∫ÓN
 ø««YƒÑ°SC’G ∫ÓN âªJ äÉ©ªéJ ≈dEG
 º°Sƒe ™e âæeGõJ »àdGh ø««°VÉªdG
 Ö°ùëH ∂``dPh ,zAGQƒ`̀°`̀TÉ`̀Y{  AÉ`̀«`̀MEG
 á«eƒ«dG  á©HÉàªdGh  äÉ`̀«`̀FÉ`̀°`̀ü`̀ME’G
 π«∏ëJh  »`̀Ñ`̀£`̀dG  »`̀æ`̀Wƒ`̀dG  ≥`̀jô`̀Ø`̀∏`̀d
 ¿ƒμJ  ¿CG  á«aÉf  ,»FÉHƒdG  QÉ°ûàf’G
 âdÉbh ,êQÉîdG øe øjóFÉ©dG ÖÑ°ùH
 º¡°üëa ºàj êQÉîdG øe ø«eOÉ≤dG ¿EG
 Ióe  º¡à©HÉàe  ºàjh  º¡dƒ°Uh  ió`̀d

.¢üëØdG IOÉYEGh ΩÉjCG 10
 ¢`̀VGô`̀YCG  ¿CG  ¿Éª∏°ùdG  âæ«Hh
 ∫É`̀Ø`̀WC’G  ø«H É`̀fhQƒ`̀μ`̀dÉ`̀H  á`̀HÉ`̀°`̀UE’G
 ÜÉ°üj  PEG  ø«¨dÉÑdG  øY ∞∏àîJ  ÉªHQ
 áaÉ°VEG  ∫É¡°SE’Gh  ™«LôàdÉH  ∫ÉØWC’G
 áÑ°ùædÉH  É``̀eCG  ,á«¡°ûdG  ¿Gó`̀≤`̀a  ≈``̀dEG
 áHƒ©°U  ø`̀e  ¿ƒfÉ©«a  QÉ`̀Ñ`̀μ`̀dG  ≈``̀dEG

.Qó°üdG ºdCGh ¢ùØæàdÉH
 äÉ©ªéJ  …CG  ¿CG  â``ë``°``VhCGh
 äGAGô``````̀LE’G  ´É``̀Ñ``̀JG  ¿hO  ø``̀e  º`̀à`̀J
 IOÉ``̀jR ≈```̀dEG …ODƒ`̀ à`̀ °`̀ S á``̀jRGô``̀à``̀M’G
 OGô`̀ aCG  π`̀c  ká`̀«`̀YGO  ,áªFÉ≤dG  ä’É`̀ë`̀dG
 äÉ©ªéàdG  Ö`̀æ`̀é`̀J  ≈``̀ dG  ™`̀ª`̀à`̀é`̀ª`̀dG
 õjõ©Jh  ø«eOÉ≤dG  ø«YƒÑ°SC’G  ∫ÓN
 ,ájRGôàM’G  äGAGô`̀LE’É`̀H  º¡eGõàdG
 ≈∏Y OGô````̀aCG ø`̀e º`̀¡`̀dƒ`̀M ø`̀e å``̀Mh

 ∫ó©e ¢†ØN πLCG øe É k°†jCG ΩGõàd’G
 ,kÉ≤HÉ°S  ¬«∏Y  Éæc  É`̀e  ≈``dEG  QÉ°ûàf’G
 »∏ëàdG IQhô°V ≈∏Y ™«ªédG âãMh
 á`̀cGô`̀°`̀û`̀dG ô`̀Ñ`̀Y »`̀æ`̀Wƒ`̀dG º`̀¡`̀Ñ`̀LGƒ`̀H
 ΩGõ`̀à`̀d’Gh  á`̀HÉ`̀bô`̀dG  »`̀a  á«©ªàéªdG
 ¿CG  kIócDƒe  ,ájRGôàM’G  äGAGôLE’ÉH
 »°ù«FQ ÖÑ°S äGAGôLE’G »a ¿hÉ¡àdG
 √ògh áªFÉ≤dG ä’ÉëdG OóY IOÉjR »a
 ò«ØæJ  DƒWÉÑJ  ≈dG  …ODƒ`̀J  ób  IOÉjõdG
 ’  A»°T  ƒ`̀gh  áYƒ°VƒªdG  §£îdG
 ∫ƒ©f ÉædR  Éeh ¬«dEG  ∫ƒ°UƒdG  ƒLôf
 øe  ó`̀ë`̀dG  »`̀a  ™ªàéªdG  »``Yh  ≈∏Y

.¢Shô«ØdG QÉ°ûàfG
 IQGRh  ¿EG  ¿É`̀ª`̀∏`̀°`̀ù`̀dG  â``̀dÉ``̀bh
 »a É``̀gOƒ``̀¡``̀L π``̀°``̀UGƒ``̀J á`̀ë`̀ °`̀ü`̀ dG
 áªFÉ≤dG  ä’Éë∏d  ôμÑªdG  ∫ƒ°UƒdG
 ™«°SƒJ  ∫Ó``̀N  ø``̀e  ø`̀«`̀£`̀dÉ`̀î`̀ª`̀dGh
 á«eƒ«dG  ¢UƒëØdG  OGó```̀YCGh  ¥É`̀£`̀f
 π`̀LCG  ø`̀e  ,á«FGƒ°û©dG  ¢UƒëØdGh
 Éªe  áªFÉ≤dG  ä’É`̀ë`̀dG  êÓ`̀Y  áYô°S
 ,´ô`̀°`̀SCG  πμ°ûH  É¡«aÉ©J  »`̀a  º¡°ùj
 ¢`̀Uƒ`̀ë`̀Ø`̀dG  Oó```Y  ¿CG  ≈```̀ dEG  kIô`̀«`̀°`̀û`̀e
 1^194^000  ≈``dEG  π°Uh  á«eƒ«dG

.Ωƒ«dG ≈àM …ôÑàîe ¢üëa
 ™°VƒdG  ¿Éª∏°ùdG  â°Vô©à°SGh
 ¢Shô«ØH  áªFÉ≤dG  ä’Éë∏d  »ë°üdG
 âØ°ûc  å«M  ,(19  ó«aƒc)  ÉfhQƒc
 âëJ  á`̀ª`̀FÉ`̀≤`̀ dG  ä’É``̀ë``̀ dG  Oó```̀Y  ¿CG
 ø«M »``a  ,á``dÉ``M  30 ≠`̀∏`̀H  á`̀jÉ`̀æ`̀©`̀dG
 É¡©°Vh Ö∏£àj »àdG  ä’ÉëdG  â¨∏H
 á`̀dÉ`̀M 90 êÓ``̀©``̀dG  »`̀≤`̀∏`̀J  »`̀ë`̀°`̀ü`̀dG
 É¡©°Vh  ádÉM  4972  ¿CG  Éªc  ,áªFÉb
 ä’Éë∏d  »dÉªLE’G Oó©dG  øe ô≤à°ùe
 ádÉM  5002  ≠`̀∏`̀H  …ò```̀dGh  á`̀ª`̀FÉ`̀≤`̀dG
 51574  »aÉ©J  ≈`̀dEG  kIô«°ûe  ,áªFÉb
 ∫õ©dG  õ`̀cGô`̀e  ø`̀e  É¡LhôNh  ádÉM

 á∏°UGƒe  á«ªgCÉH  ágƒæe  ,êÓ`̀©`̀dGh
 øY IQOÉ`̀°`̀ü`̀dG äGQGô`̀≤`̀dÉ`̀H ΩGõ`̀à`̀ d’G
 ßØM π```̀LCG ø``e á`̀«`̀æ`̀©`̀ª`̀dG äÉ`̀¡`̀é`̀dG
 IOó`̀é`̀e  ,™`̀«`̀ª`̀é`̀dG  á`̀eÓ`̀°`̀Sh  áë°U
 AGóJQG á«eGõdEGh á«ªgCG  ≈∏Y ó«cCÉàdG
 πc »``a ∫õ`̀æ`̀ª`̀dG êQÉ```̀N äÉ`̀eÉ`̀ª`̀μ`̀ dG
 AÉ`̀æ`̀KCG Gó``̀Y É`̀e äÉ`````bhC’Gh ø``̀cÉ``̀eC’G
 óæY kÉ°†jCG É¡FGóJQGh ,IQÉ«°ùdG IOÉ«b
 AÉæãà°SGh  »°ûªdG  á°VÉjQ  á°SQÉªe
 É k«fóH  G kó¡L  Ö∏£àJ  »àdG  äÉ°VÉjôdG
 á`̀MÉ`̀Ñ`̀°`̀ù`̀dGh …ô``̀é``̀dG π`̀ã`̀e G kó`̀ jó`̀ °`̀ T

.á«FGƒ¡dG äÉLGQódG ÜƒcQh
 º`̀¡`̀ª`̀dG ø``̀e ¬````̀fCG â``̀ë``̀ °``̀VhCGh
 á`̀∏`̀HÉ`̀≤`̀e ó`̀ æ`̀Y äÉ``eÉ``ª``μ``dG AGó``````JQG
 ±hôXh  ¢VGôeCG  º¡jód  ¢UÉî°TCG
 ø°ùdG  QÉ`̀Ñ`̀c  ø`̀e  hCG  áæeÉc  á«ë°U
 π``NGO  ô£î∏d  ô``ã``cCG  ø`̀«`̀°`̀Vô`̀©`̀ª`̀dG
 ÖfÉL  ≈dEG  ,IóMGƒdG  Iô°SC’G  QÉ`̀WEG
 óYÉÑàdG  ô«jÉ©ªH  ΩGõàd’G  á∏°UGƒe
 äÉ©ªéàdG  Ö`̀æ`̀é`̀Jh  »`̀YÉ`̀ª`̀à`̀L’G
 IQhô`̀°`̀V ≈`̀∏`̀Y IOó`̀°`̀û`̀e ,á`̀«`̀∏`̀FÉ`̀©`̀dG
 π°ù¨H  ΩGõ``̀ à``̀ d’G  »``̀a  QGô`̀ª`̀ à`̀ °`̀S’G
 kGó«L ¿ƒ`̀HÉ`̀°`̀ü`̀dGh  AÉ`̀ª`̀dÉ`̀H  ø`̀jó`̀«`̀dG
 ≈∏Y  ¢`̀Uô`̀ë`̀dG  ™`̀e  ,…QhO  πμ°ûH
 ∞«¶æJh  ,øjó«dG  º≤©e  ΩGóîà°SG
 ºàj  »``̀à``̀dG  AÉ```̀«```̀°```̀TC’Gh í``̀£``̀°``̀SC’G
 É¡ª«≤©Jh Qôμàe πμ°ûH É¡eGóîà°SG
 á«£¨Jh  ,á````̀jQhO  IQƒ`̀°`̀ü`̀H  kGó`̀ «`̀L
 øe  ¢ü∏îàdGh  ,∫É©°ùdG  óæY  ºØdG
 á≤jô£dÉH  áeóîà°ùªdG  π`̀jOÉ`̀æ`̀ª`̀dG
 …CG  ¢`̀ù`̀ª`̀d  Ö`̀æ`̀é`̀Jh ,á`̀ë`̀«`̀ë`̀°`̀ü`̀dG
 hCG  ≈`̀ ª`̀ë`̀ dG ø``̀e »`̀fÉ`̀©`̀j ¢`̀ü`̀î`̀°`̀T
 ∫É°üJ’G  IQhô°V  kIócDƒe  ,∫É©°ùdG
 ¬«∏Y ô¡¶J øe πμd 444 ºbôdG ≈∏Y
 »àdG  äÉª«∏©àdG  ´ÉÑJGh  ¢VGôYC’G

.¬d ≈£©J ±ƒ°S

:ócDƒj »Øë°üdG ôªJDƒªdG ∫ÓN »æWƒdG ≥jôØdG

AGQƒ``°TÉY  ™``e  ø``eGõàdÉH  äÉ``©ªéàdG  Ö``Ñ°ùH  É``fhQƒc  äÉ``HÉ°UEG  »``a  IOô``£e  IOÉ``jR
 ø``̀Y OÉ``````̀ ©``````̀ à``````̀ H’G ≈````````````̀dEG á```````̀eRÉ```````̀M Iƒ````````````̀YO
ø``̀«``̀eOÉ``̀≤``̀ dG ø```̀«```̀Yƒ```̀Ñ```̀°```̀SC’G ∫Ó`````̀ N äÉ``̀ ©``̀ ª``̀ é``̀ à``̀ dG

 »∏Y áªWÉa :âÑàc 
 z19-ó«aƒc{ óéà°ùªdG  ÉfhQƒc ¢Shô«Ød  …ó°üà∏d  »æWƒdG  ≥jôØdG  ÉYO
 ó°UQ  ó©H  ∂dPh  ,ø«eOÉ≤dG  ø«YƒÑ°SC’G  ∫ÓN  äÉ©ªéJ  …CG  øY  OÉ©àH’G  ≈dEG
 6`dG  ∫ÓN  á«FÉæãà°SG  ΩÉ`̀bQCG  π«é°ùJh  ÉfhQƒc  äÉHÉ°UEG  »a  IOô£e  IOÉ`̀jR
 πÑb  âªJ  äÉ©ªéJ  É¡ÑÑ°S  ¿CG  »FÉHƒdG  »°ü≤àdG  âÑKCG  »àdGh  ,á«°VÉªdG  ΩÉjCG
 äGAGôLEGh É££N ∂∏àªj ¬fCG GócDƒe ,AGQƒ°TÉY º°Sƒe ™e âæeGõJh ø«YƒÑ°SCG
 øeh áëFÉé∏d á«FÉHƒdG ™°VƒdG »a äGQƒ£J …CG ™e πeÉ©à∏d IõgÉLh Ió©e
 ô°TDƒe  óYÉ°üJ  ™e  ájRGôàM’G  äGAGô`̀LE’G  øe  ójõªdG  ¢Vôa  É°†jCG  øμªªdG
 êÓ©dG  øcÉeCGh  á«HÉ©«à°S’G  ábÉ£dG  ¿CG  GócDƒe  ,ÉfhQƒμd  á«eƒ«dG  äÉHÉ°UE’G

.áFQÉ£dG ô«jÉ©ªdG Ö°ùëH ô««¨à∏d á∏HÉbh á°ShQóe É¡©«ªL ôéëdGh
 »Ñ£dG  »æWƒdG  ≥jôØdG  √ó≤Y  …òdG  »Øë°üdG  ôªJDƒªdG  ∫ÓN  ∂dP  AÉL
 ó¡©dG  »dh  õcôe  »a  ¢ùeCG  ô¡X  (19-ó«aƒc)  ÉfhQƒc  ¢Shô«Ød  …ó°üà∏d
 ô`̀NBG  ø`̀Y  åjóë∏d  …ôμ°ù©dG  ≈Ø°ûà°ùªdÉH  Ö`̀jQó`̀à`̀dGh  á«Ñ£dG  çƒëÑ∏d

.ÉfhQƒc ¢Shô«a äGóéà°ùe
 »æWƒdG ≥jôØdG  ƒ°†Y áë°üdG IQGRh π«ch ™fÉªdG  ó«dh QƒàcódG  ócCGh

 QÉÑNCG{`d ∫GDƒ°S ≈∏Y √OQ »a (19-ó«aƒc) ÉfhQƒc ¢Shô«Ød …ó°üà∏d »Ñ£dG
 á«°VÉªdG  ΩÉ``̀ jC’G  ∫Ó`̀N  OGó```̀YC’G  »`̀a  á«FÉæãà°S’G  IOÉ`̀jõ`̀dG  ∫ƒ`̀M  zè«∏îdG
 …C’  √QOGƒ`̀c  ™«ªéH  ó©à°ùe  ≥jôØdG  ¿G{  á«Ñ£dG  ºbGƒ£dG  ≈∏Y  É¡°SÉμ©fGh
 §¨°†dG  ™`̀e  á«aôëH  πeÉ©àjh  á«eƒ«dG  ä’É`̀ë`̀dG  »`̀a  IOÉ``̀jR  hCG  äGQƒ`̀£`̀J
 §£N  ≥«Ñ£J  ºàj  å«M  ,êÓ©dGh  ∫õ©dG  õcGôªH  á°UÉNh  ,∂dP  øY  èJÉædG
 ábÉ£dG ™aQ ¿CG ≈dEG Gô«°ûe ,äGQƒ£J …CG ™e ≈°TÉªàJ É≤Ñ°ùe Ió©eh á°ShQóe
 ∂dP  ¿C’  ¿hÉ¡àdGh  ΩGõàd’G  ΩóYh  á«dhDƒ°ùªdG  ΩGó©fG  »æ©j  ’  á«HÉ©«à°S’G
 GOó°ûe ,á«ë°üdG  áeƒ¶æªdG  ≈∏Yh á«Ñ£dG  QOGƒμdG  ≈∏Y §¨°†dG  øe ójõ«°S
 ájRGôàM’G  äGAGô`̀LE’É`̀Hh  á«©ªàéªdG  á«dhDƒ°ùªdÉH  ΩGõàd’G  IQhô°V  ≈∏Y

.äÉHÉ°UE’G Ö°ùf ´ÉØJQG ™æªJ »àdG
 ∫õYh  êÓ©d  »eƒμëdG  ¥ÉØfE’G  ºéM  ∫ƒM  ∫GDƒ°S  ≈∏Y  √OQ  »a  ∫Ébh
 ä’ÉëdG  ™«ªéd  á∏eÉμàe  á«ë°U  ájÉYQ  âeób  øjôëÑdG  áμ∏ªe  ¿EG  ä’ÉëdG
 á«LÓ©dGh  á«ë°üdG  ájÉYôdG  äÉjƒà°ùe  ≈∏YCÉHh  ø«ª«≤ªdGh  ø«æWGƒªdG  øe
 ≈∏Y  áØ∏c  ≈`̀∏`̀YC’G  »g  á«LÓ©dG  äÉeóîdGh  á«ë°üdG  ájÉYôdG  ¿CG  Gó`̀cDƒ`̀e
 áahô©e áëFÉédG áØ∏μd á«dÉªLE’G IQƒJÉØdGh ∞«dÉμàdG ¿Gh ,ºdÉ©dG iƒà°ùe

.á«dÉªdG IQGRh iód

ä’É````̀ ë````̀ dG  IOÉ```````````jR  ≈`````````̀dEG  …ODƒ```````````J  É````̀¡````̀fEÉ````̀a  É``̀ ¡``̀ Ñ``̀ Ñ``̀ °``̀ S  hCG  É```̀ ¡```̀ Yƒ```̀ f  ¿É```````̀c  É`````````̀jCG  äÉ```̀©```̀ª```̀é```̀à```̀dG



 ΩÉ``̀©``̀ dG ø````̀«````̀eC’G π``̀Ñ``̀≤``̀à``̀°``̀SG
 ∫É`̀ª`̀YCÓ`̀ d á`̀«`̀μ`̀∏`̀ª`̀dG á`̀°`̀ù`̀°`̀SDƒ`̀ª`̀∏`̀d
 ≈Ø£°üe  Qƒ``à``có``dG  á`̀«`̀fÉ`̀°`̀ù`̀fE’G
 ø°ùëdG  óªëe  º`̀«`̀gGô`̀HEG  ,ó«°ùdG
 ¿GOƒ°ùdG  ájQƒ¡ªL  ô«Ø°S  óªMCG
 ºJ  å«M  ,ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG  áμ∏ªe  ió``d
 ™`̀°`̀Vƒ`̀dG á`̀°`̀û`̀bÉ`̀æ`̀e AÉ`̀≤`̀∏`̀ dG ∫Ó``̀N
 ,¿GOƒ`̀°`̀ù`̀dG  »`̀a  ºFÉ≤dG  »fÉ°ùfE’G
 »fGOƒ°ùdG  Ö©°ûdG  ¬«fÉ©j  É`̀eh
 »àdG  ∫ƒ«°ùdGh  äÉfÉ°†«ØdG  AGôL
 IôàØdG ∫ÓN ¿GOƒ°ùdG É¡d ¢Vô©àJ

.á«°VÉªdG
 Ö``MQ AÉ``̀≤``̀∏``̀dG á``̀ jGó``̀ H »```̀ ah
 ô«Ø°ùH  ó«°ùdG  ≈Ø£°üe  QƒàcódG
 G kó`̀«`̀°`̀û`̀e ,¿GOƒ``̀°``̀ù``̀ dG á`̀jQƒ`̀¡`̀ª`̀L
 É¡dòÑj  »`̀à`̀ dG  á`̀Ñ`̀«`̀£`̀dG  Oƒ`̀¡`̀é`̀dÉ`̀H
 øjôëÑdG  áμ∏ªe  »`̀a  ¬∏ªY  ∫Ó`̀N
 ó«WƒJh  õ`̀jõ`̀©`̀J  »`̀a  ΩÉ``¡``°``SE’Gh
 ¥ÉaBG  ™«°SƒJh  á«FÉæãdG  äÉbÓ©dG
 ójó©dG  »a  øjó∏ÑdG  ø«H  ¿hÉ©àdG
 ≥ª©H  G kó`̀«`̀°`̀û`̀e  ,ä’É``̀é``̀ª``̀dG  ø``̀e
 áμ∏ªe  ø`̀«`̀H  á``̀jƒ``̀NC’G  äÉ`̀bÓ`̀©`̀dG
 ,¿GOƒ°ùdG  ájQƒ¡ªLh  øjôëÑdG
 Ωó≤àdG  ΩGhO  ¿GOƒ`̀°`̀ù`̀∏`̀d  É k«æªàe
 ≥≤ëoj  ÉªH QÉgOR’Gh QGô≤à°S’Gh

.»fGOƒ°ùdG Ö©°ûdG äÉ©∏£J
 ô«Ø°ùdG  OÉ``̀ °``̀ TCG  ¬`̀Ñ`̀fÉ`̀L  ø``̀e
 á«μ∏ªdG  á`̀jÉ`̀Yô`̀dÉ`̀H  »`̀ fGOƒ`̀ °`̀ ù`̀ dG
 ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†ëd á«eÉ°ùdG
 áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  øH  óªM  ∂∏ªdG
 ¢ù«FôdG  ió`̀Ø`̀ª`̀dG  OÓ``Ñ``dG  π`̀gÉ`̀Y
 á`̀«`̀μ`̀∏`̀ª`̀dG á`̀°`̀ù`̀°`̀SDƒ`̀ª`̀∏`̀d …ô``î``Ø``dG

 ¬«dƒj  É``̀eh  á`̀«`̀fÉ`̀°`̀ù`̀fE’G  ∫É`̀ª`̀YCÓ`̀d
 ájÉYQh  RQÉ`̀H  ΩÉªàgG  øe  ¬àdÓL
 »``̀fÉ``̀°``̀ù``̀fE’Gh …ô``̀«``̀î``̀dG π`̀ª`̀©`̀∏`̀ d
 á`̀KÉ`̀ZEGh  ø«LÉàëªdG  Ió`̀YÉ`̀°`̀ù`̀eh
 ∫hO ∞`̀∏`̀à`̀î`̀e  »``̀a  ø`̀«`̀Hƒ`̀μ`̀æ`̀ª`̀dG
 ï«°ûdG  ƒª°S  Oƒ¡L  É kæªãe  ,ºdÉ©dG
 πãªe  áØ«∏N  ∫BG  óªM  ø`̀H  ô°UÉf
 á«fÉ°ùfE’G  ∫ÉªYCÓd  ∂∏ªdG  ádÓL
 πª©dG  IQGOEG  »a ÜÉÑ°ûdG  ¿hDƒ°Th
 á°ù°SDƒªdG  ¬eó≤J  …òdG  »fÉ°ùfE’G
 á`̀«`̀fÉ`̀ °`̀ù`̀fE’G ∫É``̀ª``̀YCÓ``̀d á`̀«`̀μ`̀∏`̀ª`̀dG
 É`̀¡`̀à`̀≤`̀≤`̀M »```à```dG äGRÉ``````̀é``````̀fE’Gh
 äÉ`̀eó`̀î`̀dG  ∫Ó``̀N  ø`̀e  á°ù°SDƒªdG
 ø«LÉàëª∏d  É¡eó≤J »àdG  á«FÉYôdG
 äÉYhô°ûªdGh øjôëÑdG áμ∏ªe »a
 ∞∏àîe »a ÉgòØæJ »àdG ájƒªæàdG
 πμ°ûH  º¡°SCG  Éªe  áHƒμæªdG  ∫hódG
 ø``eC’G  ï«°SôJ  »`̀a  ∫É`̀©`̀ah  ô«Ñc
 ,Üƒ©°û∏d  »°ùØædG  QGô≤à°S’Gh
 ≈∏Y  Üô¨à°ùe  ô`̀«`̀Z  π`̀ª`̀Y  ƒ``̀gh
 ’h  âfÉc  »àdG  øjôëÑdG  áμ∏ªe
 IóYÉ°ùeh  º`̀YO  »`̀a  ábÉÑ°S  â`̀ dGR
 øjQô°†àªdGh  ø«HƒμæªdG  áKÉZEGh
 ∫ój  Éªe  ,ºdÉ©dG  ∫hO  ∞∏àîe  »a
 º«¶æàdGh  IQGOE’G  ø`̀°`̀ù`̀M  ≈`̀∏`̀Y

 á°ù°SDƒªdG  πª©J  …ò```dG  ô`̀«`̀Ñ`̀μ`̀dG
 ï«°ûdG  ƒª°S  IOÉ`̀«`̀≤`̀H  ¬`̀dÓ`̀N  ø`̀e
 »àdGh  áØ«∏N  ∫BG  óªM  øH  ô°UÉf
 √ò`̀g ™`̀«`̀ª`̀L ò`̀«`̀Ø`̀æ`̀J â`̀YÉ`̀£`̀à`̀°`̀SG
.á«dÉY á«aGôàMG á«æ¡ªH ™jQÉ°ûªdG
 »fGOƒ°ùdG  ô«Ø°ùdG  í°VhCGh
 â`̀Hô`̀°`̀V  »``à``dG  äÉ`̀fÉ`̀°`̀†`̀«`̀Ø`̀dG  ¿CG
 ¿GOƒ``̀°``̀ù``̀dG »``̀ a Iô`̀ «`̀ ã`̀ c ≥`̀WÉ`̀ æ`̀ e
 ájOÉe  ôFÉ°ùN  ¥ÉëdEG  »a  âÑÑ°ùJ
 É¡«a äôL »àdG ≥WÉæªdG »a Iô«Ñc
 ôKCÉJ  øY  äôØ°SCG  å«M  ,∫ƒ«°ùdG
 IÉahh  ,¿GOƒ°ùdG  äÉ`̀j’h  á«ÑdÉZ
 ,ø«æWGƒªdG  ø`̀e  äÉÄªdG  ìô``Lh
 ¿ƒ«∏e  ∞°üf  ø`̀e  ô`̀ã`̀cCG  Qô°†Jh
 ôãcC’ »FõLh »∏c QÉ«¡fGh áª°ùf
 ±Ó```̀JEGh  ,∫õ``̀æ``̀e  ∞```̀dCG  100 ø``̀e
 π«°UÉëªdG  ø`̀e  ø`̀jOGó`̀Ø`̀dG  ±’BG
 Iô«Ñc  OGó```̀YCG  ¥ƒ`̀Ø`̀fh  á`̀«`̀YGQõ`̀dG
 ä’ó©e  ¿EG  å«M  ,»°TGƒªdG  øe
 ΩÉ©dG  Gò`̀g  QÉ`̀£`̀eC’Gh  äÉfÉ°†«ØdG
 »àdG  á«°SÉ«≤dG  ΩÉ``bQC’G  äRhÉéJ
-1946{  äÉfÉ°†«a  »`̀a  äó`̀°`̀UQ
 QGôªà°SÉH  äÉ`̀©`̀bƒ`̀J  ™`̀e  z1988
 Ö«°SÉæe  »a  ´É`̀Ø`̀JQ’G  äGô°TDƒe

 .π«ædG
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ó«ªëŸG ó«ª

 -»æWƒdG ÖLGƒdG ≥∏£æe øe- ÉJÉàH ∫ƒÑ≤e ô«Z
 …ƒàëj  »`̀Jƒ`̀°`̀U  π«é°ùJ  ∫hGó````Jh  ô°ûf  º`̀à`̀j  ¿CG
 π°UGƒàdG  ™bGƒe  »a  áÄ«°ùe  á«ØFÉW  äGQÉ`̀Ñ`̀Y  ≈∏Y
 ºFGôédG  áëaÉμe  IQGOEG  âeÉb  ¿CG  ó©H  »YÉªàL’G
 áeRÓdG  á«fƒfÉ≤dG  äGAGô``̀LE’G  PÉîJÉH  á«fhôàμdE’G
 ™£≤ªdG  Ö`̀MÉ`̀°`̀U  ≈`̀∏`̀Y  ¢`̀†`̀Ñ`̀≤`̀dGh  á`̀©`̀bGƒ`̀ dG  ∫É`̀«`̀M

.»Jƒ°üdG
 …CGôdG  ájôM  ≥∏£æe  øe-  ÉbÓWEG  ∫ƒÑ≤e  ô«Zh
 AGOCG ≈∏Y IôNÉ°S äÉgƒjó«a åH ºàj ¿CG -ádhDƒ°ùªdG
 øe OóY »a ÉfhQƒc ¢Shô«Ød …ó°üà∏d »Ñ£dG ≥jôØdG
 …CGôdG  ájôM áéëH ,»YÉªàL’G  π°UGƒàdG  äÉHÉ°ùM
 »a  ô«HGƒWh  ΩÉ`̀MORG  ä’É`̀M  ´ƒ`̀bh  ô`̀KEG  ,ô«Ñ©àdGh
.»FGƒ°û©dG ¢üëØdG ™bGƒe hCG ,ΩÉ©dG ¢üëØdG õcôe

 -»fÉ°ùfEGh »æjO ≥∏£æe øe- ÉeÉªJ ∫ƒÑ≤e ô«Zh
 πªëJ  äÉ`̀gƒ`̀jó`̀«`̀a  hCG  äGQÉ`̀Ñ`̀©`̀H  ¢SÉæ∏d  IAÉ``̀°``̀SE’G
 ø«HÉ°üªdG  OGó`̀YCG  ´ÉØJQG  ¿CÉ°ûH  ,IôNÉ°S  äÉWÉ≤°SEG
 ’h  áJÉª°T  Óa  ,ÉfhQƒc  ¢Shô«a  ÖÑ°ùH  ø«aƒàªdGh

 .äƒe hCG ¢Vôe øe ájôî°S
 ≥∏£æe ø```̀e-  äGô````̀ eh  äGô````e  ∫ƒ`̀Ñ`̀≤`̀e  ô``«``Zh
 √òg πãe øY äƒμ°ùdG ºàj ¿CG  -á«©ªàéªdG ácGô°ûdG
 º¡°ùJ  É¡fC’  ,äÉ°SQÉªªdGh  äÉ«cƒ∏°ùdGh  äÉaô°üàdG
 »a  ÖÑ°ùàJ  Éªc  ,»YÉªàL’G  è«°ùæ∏d  IAÉ`̀°`̀SE’G  »a
 ∫É£HCG  ôjó≤J  Ωó`̀Yh  ,ø«°ü∏îªdG  ø«∏eÉ©dG  •ÉÑMEG
 ≈∏Y ¢VƒaôªdG ÉgRhÉéJ ÖfÉéH ,á«eÉeC’G ±ƒØ°üdG

.º¡«dÉgCG ôYÉ°ûe IQÉKEGh ,≈JƒªdGh ø«HÉ°üªdG
 ..øjôëÑdG  π`̀gCG  áaÉ≤K  øe  Qƒ``eC’G  √ò`̀g  â°ù«d
 ..øjôëÑdG  π`̀gCG  z™æ°S{  ø`̀e  ±ô°üàdG  Gò`̀g  ¢ù«dh
 ..á«eÓYE’G  á«æ¡ªdG  øe  äÉ°SQÉªªdG  √ò`̀g  â°ù«dh
 ∑Éægh ,áî°SGQ ó«dÉ≤J ∑Éægh ,í°VGh ¿ƒfÉb ∑Éæ¡a
 Öéj »©ªàée øeCG ∑Éægh ,¢ùªj ’CG Öéj ΩÉY ¥hP

 .¬d IAÉ°SE’Gh ¬bôN ádhÉëe hCG ,√RhÉéJ ºàj ’CG
 ∫ƒ≤fh  ..Gó``̀L  á«dÉZh  á«dÉZ  øjôëÑdG  áμ∏ªe
 ºJCÉ°SCG Éeh ..É¡≤M ºàjOC’ ..ÉgQób ºàaôY ƒd{ :A’Dƒ¡d

 ºà°†aQh  ,øjôëÑdG  ≥jôa  IófÉ°ùªH  ºàª≤dh  zÉ¡d
 ΩõY  πμH  ºà∏°UGhh  ..¬d  IAÉ°SEG  hCG  ,¬H  ¢SÉ°ùe  …CG
 ≈∏Y ºà¶aÉMh ,¬dÉLQh øWƒdG Oƒ¡L ºYO »a Iƒbh
 ,zá«æjôëÑdG  á«°Uƒ°üîdG{h  ,»YÉªàL’G  ∂°SÉªàdG
 äÉfƒμªd  A»°ùe  »Jƒ°U  π«é°ùJ  …CG  ºJô°ûf  É`̀eh
 ø«HÉ°üªdG  OGóYCG  ´ÉØJQG  øe  ºJôî°S  Éeh  ,™ªàéªdG

.ÉfhQƒc ¢Shô«a ÖÑ°ùH ≈JƒªdGh
 Ée  πc  ¢†aôJ  ,øjôëÑdG  áμ∏ªe  ∫GõJ  ’h  âfÉc
 ,»YÉªàL’G  §HGôàdGh  »©ªàéªdG  øeC’G  ƒØ°U Qóμj
 Ée ÉªFGO »g πH ,äGAÉ°SEGh äGRhÉéJ …CÉH  πÑ≤J ’h
 ∫ƒëJh  ,äGQÉªãà°SGh  É°Uôa  äÉjóëàdG  øe  ≥∏îJ
 É¡dh ,IOÉØà°ùe ¢ShQOh íæe ≈dEG ÖFÉ°üªdGh øëªdG
 É¡æY âaôYh ,É¡H äõ«ªJ »àdG IójôØdG É¡à«°Uƒ°üN
 ∂dòd ,É¡d á°üdÉN áeÓY âëÑ°UCGh ,™ªLCG ºdÉ©dG ΩÉeCG
 ,á«æ©ªdG  á«ª°SôdG  äÉ¡édG  øe  ≈æªàfh  πeCÉf  ÉæfEÉa
 á°UÉN  ,á«eÓYE’G  õcGôªdGh  ájófC’Gh  äÉ«©ªédG  hCG
 ∞YÉ°†J  ¿CG  ,»fhôàμdE’G  ΩÓYE’G  ∫Éée  »a  á∏eÉ©dG
 »a  ,É¡ÑLGhh  É¡à«dhDƒ°ùeh  ,É``̀gQhOh  Égó¡L  øe
 äÉHÉ°ùëdGh  ™`̀bGƒ`̀ª`̀dG  ÜÉ`̀ë`̀°`̀UCG  ∞«≤ãJh  á«YƒJ
 øe  ,»æ¡ªdGh  »fƒfÉ≤dG  ÖfÉédG  »a  ,á«fhôàμdE’G
 ôjô≤J QGó°UEG »a ≈àMh ,á«æWƒdG á«dhDƒ°ùªdG ≥∏£æe
 øe äGAÉ°SE’Gh äGRhÉéàdG ó°Uôd »YƒÑ°SCG hCG »eƒj
 ,»fhôàμdE’G  »eÓYE’G  πª©dG  QÉ°ùe  í«ë°üJ  π`̀LCG
 øe  πª©j  ™«ªédG  íÑ°ü«d  ,AGOC’G  ôjƒ£J  πLCG  øeh

.∫hDƒ°ùe πμ°ûH øjôëÑdG áμ∏ªe πLCG
 Üƒ∏£eh OÉL ¬LƒJ øe Ωƒ«dG ∑Éæg ¿Éc Ée GPEGh
 ≥jƒ°ùàdG  á«∏ªY  §Ñ°V  πLCG  øe  IQÉéàdG  IQGRh  »a
 äÉHÉ°ùëdG  »a  ájQÉéàdG  äÉ`̀fÓ`̀YE’Gh  »fhôàμdE’G
 ô°ûædG  á«∏ªY  §Ñ°V  ∂dòc  º¡ªdG  øªa  ,á«fhôàμdE’G
 π`̀FÉ`̀¡`̀dG Qƒ`̀£`̀à`̀dG π``̀X »``̀a »``̀eÓ``̀YE’G »`̀ fhô`̀ à`̀μ`̀ dE’G
 ójó©dG  ∫ƒëJ  ™e  á°UÉN  ,á«LƒdƒæμàdG  äÉ«æ≤à∏d
 äÉHÉ°ùM  ≈dEG  á«eÓYE’G  á«fhôàμdE’G  äÉHÉ°ùëdG  øe

.ájQÉéJ á«eÓYEG

malmahmeed7@gmail.com

 ..É¡≤M ºàjOC’ ..ÉgQób ºàaôY ƒd{
zÉ¡d ºJCÉ°SCG Éeh

:®ƒØ ΩÓ°SEG Öàc
 Ωó`̀©`̀H á``̀jQƒ``̀à``̀°``̀Só``̀dG á`̀ª`̀μ`̀ë`̀ª`̀dG â`̀°`̀†`̀b
 (163)  IOÉ`̀ª`̀dG  øe  »fÉãdG  ô£°ûdG  ájQƒà°SO
 2002  áæ°ùd  (54)  ºbQ  ¿ƒfÉ≤H  Ωƒ°SôªdG  øe
 …òdG ,ÜGƒædG ¢ù∏éªd á«∏NGódG áëFÓdG ¿CÉ°ûH
 ≈dEG  ôjô≤àdG  ºjó≤J  Qò©J  GPEGh{  ¬fCG  ≈∏Y  ¢üæj
 OGó``̀YEG  Ö`̀Lh  ,Qô`̀≤`̀ª`̀dG  OÉ©«ªdG  »`̀a  ¢ù∏éªdG
 ÜÉÑ°SC’Gh  äÉÑ≤©dG  øª°†àj  ¢ù∏éª∏d  ôjô≤J
 óªj ¿CG ¢ù∏éª∏dh ,ô«NCÉàdG Gòg ≈dEG äOCG »àdG
 RhÉéàJ  ’  iô``NCG  Oóªd  hCG  Ióªd  á∏¡ªdG  √ò`̀g
 kÉÑ°SÉæe √Gôj Ée òîàj hCG  ô¡°TCG  á©HQCG  É¡©«ªL

.zádÉëdG √òg »a
 É`̀¡`̀Jó`̀≤`̀Y »``̀à``̀dG É`̀¡`̀à`̀°`̀ù`̀∏`̀L »``̀a ∂```̀dP AÉ```̀L
 øH  ó`̀°`̀TGQ  ø`̀H  áØ«∏N  ï«°ûdG  á°SÉFôH ¢ùeCG
 ájƒ°†Yh  ,áªμëªdG  ¢ù«FQ  áØ«∏N  ∫BG  ¬∏dGóÑY
 ó`̀°`̀TGQ  º`̀«`̀gGô`̀HEG  ó`̀ª`̀MCG  QÉ°ûà°ùªdG  IÉ`̀°`̀†`̀≤`̀dG
 ¬∏dGóÑY  »∏Yh  ,áªμëªdG  ¢ù«FQ  ÖFÉf  ÓªdG
 ≈°ù«Yh  ,»μjÉëdG  ø°ùM  ó«©°Sh  ,¿É°ûjhódG
 º°SÉL  ≈æe  IQƒ`̀à`̀có`̀dGh  ,»Ñ©μdG  ∑QÉ`̀Ñ`̀e  ø`̀H
 ¬`̀∏`̀dGó`̀Ñ`̀Y ó`̀ª`̀M ó```̀ª```̀MCGh ,…QGƒ````μ````dG ó`̀ª`̀ë`̀e
 ôªY ô`̀ q°`̀ù`̀ dG pø``̀«``̀eCG pQƒ`̀°`̀†`̀ë`̀Hh ,…ô``̀°``̀Shó``̀dG

.»fÉ q°ùM õjõ©dGóÑY
 »©LQ ôKCÉH áªμëªdG ºμM ≥«Ñ£J ∫ƒMh
 zè«∏îdG QÉÑNCG{`d »fƒfÉb Qó°üe ócCG ¬eóY øe
 ™«ªéd  áeõ∏e  ájQƒà°SódG  áªμëªdG  ΩÉμMCG  ¿CG

 ájQƒà°SO  Ωó©H ºμëdG  ¿ƒμjh ádhódG  äÉ£∏°S
 ô°TÉÑe ôKCÉH ∫GƒMC’G ™«ªL »a áëF’ hG ¿ƒfÉb
 ºμëdG  ô°ûæd  »dÉàdG  Ωƒ«dG  øe ¬≤«Ñ£J ™æàªjh
 áªμëªdG  OóëJ  ºd  Ée  á«ª°SôdG  IójôédG  »a
 »g  áªμëªdG  ¿EG  å«M  ,∂`̀dò`̀d  É≤M’  ÉîjQÉJ
 ,»©LQ ôKCÉH ¿ƒfÉ≤dG ≥«Ñ£J »a ≥ëdG áÑMÉ°U
 »©LQ  ôKCÉH  …ô°ùj  ’  ºμëdG  ¿CG  ±É`̀°`̀VCG  Éªc
 ájQƒà°SódG  Ωó`̀©`̀H  ºμëdG  ¿É`̀c  GPEG  ’EG  É°†jCG

.»FÉæL ¢üæH É≤∏©àe
 IOÉªdG  ≈∏Y  âæ©W  ób  áeƒμëdG  âfÉch
 ÜGƒ`̀æ`̀dG  ¢ù∏éªd  ≥`̀ë`̀dG  »£©J  »`̀à`̀dG  (163)
 É¡∏μ°ûj  »àdG  ≥«≤ëàdG  áæéd  πªY  ójóªJ  »a
 ∞dÉîJ IOÉªdG ¿CG äôÑàYGh ,ô¡°TCG 4 øe ôãcC’
 ¿CG  ≈∏Y ¢üæJ »àdG  Qƒà°SódG  øe (69) IOÉªdG
 å«M ..§≤a ô¡°TCG 4 ≥«≤ëàdG ¿Ééd Iôàa ¿ƒμJ
 á«∏NGódG  áëFÓdG  ø`̀e  (163)  IOÉ`̀ª`̀dG  q¢üæJ
 áé«àf Ωó≤J ¿CG Öéj{ ¬ qfCG ≈∏Y ÜGƒædG ¢ù∏éªd
 ô¡°TCG  á©HQCG  RhÉéàJ  ’  Ió`̀e  ∫Ó`̀N  ≥«≤ëàdG
 ôjô≤àdG  ºjó≤J  Qò©J  GPEGh  ,¬`̀Fó`̀H  ï`̀jQÉ`̀J  ø`̀e
 OGóYEG ÖLh ,Qô≤ªdG OÉ©«ªdG »a ¢ù∏éªdG ≈dEG
 ÜÉÑ°SC’Gh  äÉÑ≤©dG  øª°†àj  ¢ù∏éª∏d  ôjô≤J
 óªj ¿CG ¢ù∏éª∏dh ,ô«NCÉàdG Gòg ≈dEG äOCG »àdG
 RhÉéàJ  ’  iô``NCG  Oóªd  hCG  Ióªd  á∏¡ªdG  √ò`̀g
 ÉÑ°SÉæe √Gôj Ée òîàj hCG  ô¡°TCG  á©HQCG  É¡©«ªL

 .zádÉëdG √òg »a

 Qƒà°SódG  øe  (69)  IOÉªdG  ¢üæJ  Éª«a
 âbh πc »a ÜGƒædG ¢ù∏éªd ≥ëj{ ¬fCG ≈∏Y
 Gƒ°†Y  Üóæj  hCG  ≥«≤ëJ  ¿Ééd  ∞`̀dDƒ`̀j  ¿CG
 ôeCG  …CG  »a  ≥«≤ëà∏d  ¬FÉ°†YCG  øe  ôãcCG  hCG
 ¢ù∏éªdG äÉ°UÉ°üàNG »a á∏NGódG  QƒeC’G øe
 hCG  áæé∏dG Ωó≤J ¿CG  ≈∏Y ,Qƒà°SódG »a áæ«ÑªdG
 RhÉéàJ  ’  Ióe  ∫ÓN ≥«≤ëàdG  áé«àf  ƒ°†©dG
 Öéjh  .≥«≤ëàdG  AóH  ïjQÉJ  øe  ô¡°TCG  á©HQCG

 ºjó≤J  á`̀dhó`̀dG  »ØXƒe  ™«ªLh  AGQRƒ``̀dG  ≈∏Y
 Ö∏£J  »àdG  äÉfÉ«ÑdGh  ≥FÉKƒdGh  äGOÉ¡°ûdG
 ≈dG  É¡æ©W  »`̀a  áeƒμëdG  äQÉ`̀°`̀TCG  Éªc  .º¡æe
 IOÉ`̀ª`̀dG  ¢üf  ™`̀e  ¢VQÉ©àJ  É°†jCG  IOÉ`̀ª`̀dG  ¿CG
 ¿CG  ≈∏Y  q¢üæJ  »àdGh  Qƒà°SódG  øe  (CG /47)
 º°Sôjh ,ádhódG ídÉ°üe AGQRƒdG ¢ù∏ée ≈Yôj
 ,Égò«ØæJ  ™HÉàjh  ,áeƒμë∏d  áeÉ©dG  á°SÉ«°ùdG
.»eƒμëdG RÉ¡édG »a πª©dG ô«°S ≈∏Y ±ô°ûjh

ô¡°TCG 4 øe ôãcCG á«fÉªdôÑdG ≥«≤ëàdG ¿Ééd ójóªJ ájQƒà°SO Ωó©H ºμM
 ô``°TÉÑe ô``KCÉH ≥``«Ñ£àdGh äÉ£∏``°ùdG ™``«ªéd Ωõ``∏e º``μëdG :»``fƒfÉb Qó``°üe

 :ÜÉjO ó«dh Öàc
 ≈°ù«Y  ó`̀ª`̀ë`̀e  Ö``̀FÉ``̀æ``̀dG  ó````̀cCG
 ¿hDƒ`̀°`̀û`̀dG  áæéd  ¢ù«FQ  »°SÉÑ©dG
 áæéd  ¿CG  á«fƒfÉ≤dGh  á«©jô°ûàdG
 OƒcôdG  ¿CÉ°ûH  á«fÉªdôÑdG  ≥«≤ëàdG
 ≈∏Y  AÉæH  ,â`̀«`̀¨`̀dCG  ó`̀b  …OÉ°üàb’G
 …ò`̀dG  ájQƒà°SódG  áªμëªdG  ºμM
 πªY RhÉ`̀é`̀ à`̀ j ’CÉ```̀ H ¢``̀ù``̀eCG  Qó``°``U
 Égôjô≤J  OGó```̀YEGh  ≥«≤ëàdG  áæéd
 Rƒéj  ’h  ô`̀¡`̀°`̀TCG  á`̀©`̀HQCG  »FÉ¡ædG
 ∂dP  ≈∏Y  AÉæH  ¬fCG  ÉØ«°†e  ,ójóªàdG
 OƒcôdG  áæéd πªY QGôªà°SG  ôÑà©«a
 RhÉéàd  …Qƒà°SO  ô«Z  …OÉ°üàb’G
 øY  ÉØ°TÉc  ,ô¡°TCG  á©HQCG  Ióe  É¡∏ªY

 Égôjô≤J Ωó≤J ¿CG áæé∏d ≥ëj ’ ¬fCG
 AÉ¨dEG  ºJ  ó≤a  ∂dòHh  ¢ù∏éªdG  ≈`̀dEG
 øe  ¬`̀H  âeÉb  É`̀e  π`̀ch  áæé∏dG  πªY
 Iô`̀à`̀Ø`̀dG ∫Ó``̀N äÉ`̀YÉ`̀ª`̀ à`̀LGh π`̀ª`̀Y

.á«°VÉªdG
 á`̀æ`̀é`̀d π``̀ª``̀Y ¢`̀ü`̀î`̀ j É``̀ª``̀«``̀ah
 ™jRƒJ  ¿CÉ°ûH  á«fÉªdôÑdG  ≥«≤ëàdG
 âªààNG  »àdG  á«fÉμ°SE’G  äGóMƒdG
 ≈dEG  Égôjô≤J  â©aQh GôNDƒe  É¡∏ªY
 ÖFÉædG  ó``̀cCG  ,ÜGƒ`̀æ`̀ dG  Öàμe  áÄ«g
 QÉÑNCG{`d íjô°üJ »a »°SÉÑ©dG óªëe
 ¿Éμ°SE’G  áæéd  ôjô≤J  ¿CG  zè«∏îdG
 á°ù∏L  ≈∏Y  ¬°VôY  ºà«°Sh  í«ë°U
 ºμM  ¿CG  É kë°Vƒe  ,ÜGƒædG  ¢ù∏ée
 ¬≤«Ñ£J ºàj ’ ájQƒà°SódG áªμëªdG

 ájGóH  øe  ≥Ñ£j  ÉªfEGh  »©LQ  ôKCÉH
.√Qhó°U ïjQÉJ

 ∂dP  ≈∏Y  AÉæH  ¬`̀fCG  ≈`̀dEG  QÉ°TCGh
 ¿Ééd ô`̀jQÉ`̀≤`̀J  ™`̀«`̀ª`̀L ¿EÉ```̀a  É`̀°`̀†`̀jCG
 »àdG  á≤HÉ°ùdG  á«fÉªdôÑdG  ≥«≤ëàdG
 »g  ô`̀¡`̀°`̀TCG  á``̀©``̀HQCG  É¡∏ªY  RhÉ`̀é`̀ J
 ºμM  ¿CG  Éæ«Ñe  ,áë«ë°U  ôjQÉ≤J
 ™«ªéd  Ωõ∏e  ájQƒà°SódG  áªμëªdG
 ¢`̀VGô`̀à`̀Y’G  Rƒ`̀é`̀j  ’h ±Gô````̀WC’G

.¬«∏Y
 á«©jô°ûJ  ¢`̀ù`̀«`̀FQ  ±É```̀°```̀VCGh
 IôcòªH âeó≤J áeƒμëdG ¿CG ÜGƒædG
 …CGôdGh  ™jô°ûàdG  áÄ«g  ≈dEG  Aƒé∏d
 ájQƒà°SO  Ωó``̀Y  ¿CÉ`̀°`̀û`̀H  »`̀fƒ`̀fÉ`̀≤`̀dG
 ≥`̀«`̀≤`̀ë`̀à`̀dG ¿É```̀é```̀d π``̀ª``̀Y ó``̀jó``̀ª``̀J
 ÜGƒ`̀æ`̀dG  ¢ù∏ée  ¿CGh  á«fÉªdôÑdG
 ™`̀ aO É`̀ª`̀e ,Iô``̀cò``̀ª``̀ dG ∂`̀ ∏`̀ J ¢``̀†``̀aQ

 áªμëªdG ≈dEG  Aƒé∏dG  ≈dEG  áeƒμëdG
 πeÉY  ¿CG  ≈``̀dEG  É`̀à`̀a’  ,á`̀jQƒ`̀à`̀°`̀Só`̀dG
 πª©d  ÉÑ°SÉæe  ÉÑdÉZ  ¿ƒμj  â`̀bƒ`̀dG
 AGOCÉ`̀H  É¡d  ìÉª°ù∏d  ≥«≤ëàdG  ¿Ééd
 ≈∏Y ∫ƒ°üëdGh π°†aCG πμ°ûH É¡∏ªY
 »a  ó«Øj  ô`̀Ñ`̀cCG  äÉeƒ∏©ªdG  ø`̀e  º`̀c

 .≥«≤ëàdG QhÉëe
 ¿hÉ`̀©`̀à`̀J  º``̀ d  GPEG  ¬````̀fCG  ø``̀«``̀Hh
 øe  ≥«≤ëJ  áæéd  …CG  ™e  áeƒμëdG
 áHƒ∏£ªdG  äÉeƒ∏©ªdG  ºjó≤J  ∫ÓN
 »a ∂``̀ dP  ô``̀cP  º`̀à`̀j  ¿CG  Ö`̀é`̀j  ¬``fEÉ``a
 AÉæHh  ,≥«≤ëàdG  áæéd  ôjô≤J  ¢üf
 ™aQ  áæé∏dG  AÉ°†YCG  ™«£à°ùj  ¬«∏Y
 »æ©ªdG ôjRƒdG ÜGƒéà°SÉH á«°UƒJ

 .¿hÉ©àj ºd ¬fƒc

:zè«∏îdG QÉÑNCG{`d ÜGƒædG á«©jô°ûJ ¢ù«FQ

 ô`̀ jô`̀ ≤`̀ Jh ..…OÉ```°```ü```à```b’G Oƒ```̀cô```̀ dG á`̀ æ`̀ é`̀ d π``ª``Y AÉ```̀¨```̀ dEG
ÜGƒ```æ```dG ≈``̀ ∏``̀Y ¢``̀Vô``̀©``̀«``̀°``̀Sh º`̀ «`̀ ∏`̀ °`̀ S ¿É```̀ μ```̀ °```̀ SE’G á``æ``é``d

.»°SÉÑ©dG óªëe |

 óªëe  Qƒ``̀à``̀có``̀dG  π`̀Ñ`̀≤`̀à`̀°`̀SG
 …ò«ØæàdG ¢ù«FôdG áæjO øH ∑QÉÑe
 »a  ,á`̀Ä`̀«`̀Ñ`̀∏`̀d  ≈``̀∏``̀YC’G  ¢ù∏éª∏d
 áØ«∏N  ï`̀«`̀°`̀û`̀dG  ,¢``̀ù``̀eCG  ¬`̀Ñ`̀à`̀μ`̀e
 ¢ù«FôdG  áØ«∏N  ∫BG  º«gGôHEG  øH
 ,øjôëÑdG  á`̀°`̀UQƒ`̀Ñ`̀d  …ò«ØæàdG
 äGP  ™«°VGƒªdG  ø`̀e  Oó`̀Y  åëÑd

.∑ôà°ûªdG ΩÉªàg’G
 QƒàcódG  ÖMQ  AÉ≤∏dG  ∫ÓNh
 áØ«∏N  ï«°ûdÉH  áæjO  ø`̀H  óªëe
 Gó«°ûe  ,áØ«∏N  ∫BG  º`̀«`̀gGô`̀HEG  ø`̀H
 á°UQƒH  É¡dòÑJ  »`̀à`̀dG  Oƒ¡édÉH
 AÉ``̀≤``̀JQ’G π`̀«`̀Ñ`̀°`̀S »``̀a ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG
 QÉ`̀ª`̀ã`̀à`̀°`̀S’Gh á`̀«`̀dÉ`̀ª`̀dG á`̀aÉ`̀≤`̀ã`̀dÉ`̀H
 Gó``cDƒ``e ,ø`̀jô`̀ë`̀ Ñ`̀ dG á`̀μ`̀∏`̀ª`̀e »``̀a
 áÄ«Ñ∏d  ≈`̀∏`̀YC’G  ¢ù∏éªdG  ¢UôM
 ∞∏àîe  ™e  ¿hÉ©àdG  õjõ©J  ≈∏Y
 øe äÉ`̀YÉ`̀£`̀≤`̀ dGh äÉ`̀°`̀ù`̀°`̀SDƒ`̀ª`̀dG

 »a  á°UÉîdG  Oƒ¡édG  º`̀YO  π``LCG
 OÉ°üàb’Gh  áÄ«ÑdG  ≈∏Y  ®ÉØëdG
 ±Gó`````̀gCG ≥``«``≤``ë``Jh ô```°```†```NC’G
 ∂∏J ∫ÓN øe áeGóà°ùªdG á«ªæàdG

 ÉgÉæÑàJ  »àdG  á«Ä«ÑdG  äGQOÉÑªdG
.áfhÉ©àªdG äÉ¡édG

 áØ«∏N ï«°ûdG ôÑY ¬ÑfÉL øe
 √ôjó≤J øY áØ«∏N ∫BG º«gGôHEG øH
 ¢ù∏éªdG  É¡H  Ωƒ≤j  »àdG  Oƒ¡é∏d
 ™°Vh  π«Ñ°S  »`̀a  áÄ«Ñ∏d  ≈`̀∏`̀YC’G
 äGQOÉ`̀Ñ`̀ª`̀dGh  è`̀eGô`̀Ñ`̀dGh  §£îdG
 á`̀aÉ`̀≤`̀ã`̀dG Rõ``̀©``̀Jh ™`̀é`̀°`̀û`̀J »``à``dG
 øe  øjôëÑdG  áμ∏ªe  »a  á«Ä«ÑdG
 á«ªæàdG  ±Gó````̀gCG  ≥«≤ëJ  π```̀LCG
 »àdG  ∂∏J  Éª«°S  ’h  ,áeGóà°ùªdG
 ƒªædG ø«H ájOô£dG ábÓ©dG ¢ùμ©J
 ,»Ä«ÑdG  AÉ`̀≤`̀ JQ’Gh  …OÉ°üàb’G
 ¿hÉ`̀©`̀à`̀dG õ`̀jõ`̀©`̀J á`̀«`̀ª`̀gCG Gó`̀cDƒ`̀e
 øjôëÑdG  á°UQƒH  ø«H  ácGô°ûdGh
 ≥«≤ëàd áÄ«Ñ∏d ≈∏YC’G ¢ù∏éªdGh
 ájOÉ°üàb’G  ±Gó`̀gC’G  øe  ójõªdG

 .á«eÉ°ùdG á«Ä«ÑdGh

 ø````jô``ë`ÑdG  á````°UQƒHh  zá``Ä``«`Ñ``∏d  ≈``∏YC’G{
»`̀ FÉ`̀ æ`̀ ã`̀ dG ¿hÉ``̀ ©``̀ à``̀ dG õ``̀jõ``̀©``̀J ¿É`̀ ã`̀ ë`̀ Ñ`̀ j

.áæjO øH ∑QÉÑe óªëe .O |

 ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀ dG á``̀©``̀eÉ``̀L â``̀æ``̀∏``̀YCG
 áKóëªdG áî°ùædG ìô£d ÉgOGó©à°SG
 á«ª«∏©àdG  OQƒ``̀H  ∑Ó`̀H  á°üæe  ø`̀e
 êƒdƒdG  ø`̀e  É¡àÑ∏W  øμªà°S  »àdG
 á«còdG  º¡ØJGƒg  ôÑY  á°üæªdG  ≈`̀dEG
 âbƒdG  »a  Iô«°ûe  ,ádƒ¡°Sh  ô°ù«H
 OÉªàYG  ≈∏Y  πª©J  É`̀¡`̀fCG  ≈``dEG  ¬``JGP
 ábƒKƒªdG á«fhôàμdE’G èeGôÑdG óMCG

    .äÉfÉëàe’G áÑbGôªd
 º«∏©àdG  õcôe  Iô`̀jó`̀e  â`̀dÉ`̀bh
 á``̀©``̀eÉ``̀é``̀dG »````̀ a »````̀fhô````̀à````̀μ````̀dE’G
 :áØ«∏N  ∫BG  ¬∏dGóÑY  »a IQƒàcódG

 ¬àé¡àfG  …ò`̀ dG  »ªbôdG  ∫ƒëàdG  ¿EG{
 ,á«fÉãdG  á«ØdC’G  ájGóH  òæe  á©eÉédG

 ¿CG ≈dEG Iô«°ûe ,z19-ó«aƒc ÉfhQƒc ¢Shô«a áëFÉL ó©H kÉYQÉ°ùàe kGQÉ°ùe òîJG
 á©«Ñ£H É¡æ«H øe áØ∏àîe Ió©°UCG ≈∏Y áãjóëdG äGQƒ£àdG áÑcGƒe Ö∏£J ∂dP{

    .zá«ª«∏©àdG áª¶fCÓd áKóëªdG ï°ùædÉH OhõàdG ∫ÉëdG
 ∑ÓH  ΩÉ¶f øe  áK qóëªdG  áî°ùædG  ìô£d  ó©à°ùJ  á©eÉédG  ¿CÉ`̀H  äOÉ``̀aCGh
 IAÉØc áÑbGôeh áÑ∏£dG á©HÉàeh º«∏©àdG  IQGOEG º¶f ô¡°TCG øe ó©j …òdG ,OQƒH
 áãjóëdG áî°ùædG ¿CG ≈dEG Iô«°ûe ,á«ª«∏©àdG äÉ°ù°SDƒªdG »a á«ª«∏©àdG á«∏ª©dG
 áYÉb  êQÉN  »°SGQódG  Qô≤ªdG  ™e  Gƒ∏°UGƒàj  ¿CÉH  áÑ∏£∏d  Iô«Ñc  kÉ°Uôa  í«àJ

    .âbh …CG »ah ¿Éμe …CG »a äGô°VÉëªdG
 º«∏©àdG  õ`̀cô`̀e  Iô`̀jó`̀e  Ö°ùëH-  Ió`̀jó`̀é`̀dG  áî°ùædG  É`̀jGõ`̀e  ø`̀«`̀H  ø``̀eh
 ,iƒàëªdG  ¢VôY  ôjƒ£J  iôL  å«M  ,ΩGóîà°S’G  á∏¡°S  É¡fCG   -»fhôàμdE’G
 äGQGOE’G ≈∏Y π¡°ù«°S …òdG ôeC’G ƒgh ,ΩÉbQC’Gh äGAÉ°üME’ÉH kÉªYóe ¬∏©Lh
 º«∏©àdG  OÉªàYG  ¿CÉ°ûH  áÑ°SÉæªdG  äGQGô`̀≤`̀dG  PÉîJ’  äÉfÉ«ÑdG  á©LGôe  É«∏©dG

    .»fhôàμdE’G
 É¡eóîà°ùj »àdG πjGôH á¨∏H IAGô≤dG áKóëªdG áî°ùædG í«àJ Éªc{ :âdÉbh
 áÑ°ùædÉH  AGƒ°S  É¡YƒæJh  á«ª«∏©àdG  äGhOC’G  Oó©J  ≈dEG  áaÉ°VE’ÉH  ,¿ƒaƒØμªdG

.zIô°TÉÑªdG ô«Z á«ª«∏©àdG äGhOC’G ôÑY hCG áÑ∏£dG ™e ô°TÉÑªdG π°UGƒàdG ≈dEG
 â`̀LQOCG  øjôëÑdG  á©eÉéH  á°UÉîdG  OQƒ`̀H  ∑Ó`̀H  á°üæe  ¿CG  ≈`̀dEG  â¡Ñfh
 IQƒ°üH äÉ«∏ª©dG  øe ´ô°ù«°S ∂dPh ,á«HÉë°ùdG  á«æ≤àdG  á©eÉédG  á«æH  øª°V
 ô«°ûJh .π«¨°ûàdÉH ≥∏©àJ äÓμ°ûe …CG »¡æ«°S ¬fEÉa ∂dP ≈∏Y IhÓY ,áXƒë∏e
 πX  »a  á«FÉæãà°SG  ÉahôX  ó¡°T  …ò`̀dG  ,»fÉãdG  »°SGQódG  π°üØdG  äGAÉ°üMEG
 »a  IòJÉ°SC’G  øe  %90  ƒëf  ¿CG  ≈dEG  ,¬∏c  ºdÉ©dG  »a  ÉfhQƒc  ¢Shô«a  QÉ°ûàfG
 áeƒ¶æe  Gƒeóîà°SG  %91h  OQƒ`̀H  ∑ÓH  á°üæe  Gƒeóîà°SG  øjôëÑdG  á©eÉL
 OQƒH ∑ÓH á°üæe áÑ∏£dG ΩGóîà°SG áÑ°ùf â¨∏H ø«M »a ,365 âaƒ°ShôμjÉe
 ¬ë«àJ  …òdG  õª«J  ≥«Ñ£J  ôÑY  Ió≤©æªdG  äÉYÉªàL’G  äRhÉéJh  ,%99  ƒëf

  .ÉYÉªàLG 30211 âaƒ°ShôμjÉe áeƒ¶æe

 ∑Ó```̀H{ á`̀ °`̀ ü`̀ æ`̀ e í``«``à``J ø``̀jô``̀ë``̀Ñ``̀dG á``̀©``̀eÉ``̀L
z∫É`̀ ≤`̀ æ`̀ dG{ ô`̀ Ñ`̀ Y É`̀¡`̀à`̀Ñ`̀∏`̀£`̀d á`̀«`̀ª`̀«`̀∏`̀©`̀à`̀dG zOQƒ````̀ H

.áØ«∏N ∫BG ¬∏dGóÑY »a .O |

á`̀«`̀fÉ`̀ °`̀ù`̀fE’G ∫É``̀ª``̀YCÓ``̀d á`̀«`̀μ`̀∏`̀ª`̀dG á`̀ °`̀ ù`̀ °`̀ SDƒ`̀ª`̀ dG
¿GOƒ``°ùdG »``a »``fÉ°ùfE’Gh »``KÉZE’G ™``°VƒdG å``ëÑJ

 ™æªd Iò``aÉf äGQGôb QGó``°UEG ≈dEG ƒ``Yój »``©«ØædG Ö``FÉædG
ø``jRhÉéàªdGh  ø``jôà¡à°ùªdG  á``Ñ°SÉëeh  ihó``©dG  QÉ``°ûàfG

 »©«ØædG ódÉN º«gGôHEG ÜGƒædG ¢ù∏ée ƒ°†Y ócCG
 êôN  »àdG  äÉ«FÉ°üME’Gh  èFÉàædG  ≈∏Y  AÉæH  ¬`̀fCG
 …ó°üà∏d  á«æWƒdG  áæé∏d  »Øë°üdG  ôªJDƒªdG  É¡H
 äÉHÉ°UE’G  ójGõàH  á≤∏©àªdGh zÉfhQƒc{ ¢Shô«Ød
 ídÉ°üdG  á≤FÉa  áë°üdG  IôjRh  ≈∏Y  ¿EÉa  ,É¡HÉÑ°SCGh
 äÉ«MÓ°üdG  ≥ah  ,∂dòd  áeRÓdG  äGQGô≤dG  QGó°UEG

.áeÉ©dG áë°üdG ¿ƒfÉb øe É¡d ádƒîªdG
 ¿ƒfÉ≤dG  øe  (43)  IOÉªdG  ¿CG  »©«ØædG  í°VhCGh
 äGAGôLE’G  PÉîJÉH  áë°üdG  IôjRh  ∫ƒîj  QƒcòªdG
 ójó°ûàdÉc ,ihó©dG QÉ°ûàfG ™æªd áÑ°SÉæe ÉgGôJ »àdG
 ™æeh  ,äÉHƒ≤©dG  §«∏¨Jh  ,äÉeÉªμdG  ¢ùÑd  ≈∏Y

 ,á«∏FÉY  âfÉc  ƒ`̀d  ≈àM  Iô«Ñc  OGó`̀YCÉ`̀H  äÉ©ªéàdG
 øe ¿ƒ`̀fÉ`̀©`̀j ø`̀jò`̀ dG ø`̀e ø`̀«`̀fhÉ`̀¡`̀à`̀ª`̀dG á`̀Ñ`̀°`̀SÉ`̀ë`̀eh
 äÉ°UƒëØdG AGôLE’ º¡«©°S ΩóYh ¢Shô«ØdG ¢VGôYCG

.áeRÓdG
 áYOGôdG äGQGô≤dG áaÉc PÉØfEÉH ´Gô°SE’G ≈dEG ÉYOh
 ,á∏Ñ≤ªdG  IôàØdÉH  çóëj ób  QÉà¡à°SG  …C’  áeRÉëdGh
 øe  Iô«Ñc  á``̀LQO  ≈`̀∏`̀Yh  ÉHƒ∏£e  Gô``̀eCG  √QÉ`̀Ñ`̀à`̀YÉ`̀H
 áeÉ©dG  áë°üdG  ≈∏Y  É kXÉØM  ,á«dhDƒ°ùªdGh  á«ªgC’G
 hCG  ¢VQÉ©J  …C’  É k©æeh  ,ø«ª«≤ªdGh  ø«æWGƒª∏d
 AGƒàMG  ≈dEG  ±OÉ¡dG  øjôëÑdG  ≥jôa  Oƒ¡éd  OÉ°ùaEG

.¬«∏Y AÉ°†≤∏dh ,¢Shô«ØdG »°ûØJ

á«`ªbô`dG  OGƒ`̀ ``̀ ª`̀ ``̀ dG  á`̀``̀©`̀``̀LGô`̀``̀e  ø`̀ ``̀ Y  á`̀ dhDƒ`̀ °`̀ ù`̀ e  á`̀ °`̀ UÉ`̀ î`̀ dG  á`̀«`̀ª`̀«`̀∏`̀©`̀à`̀dG  äÉ`̀ °`̀ ù`̀ °`̀ SDƒ`̀ ª`̀ dG
 äÉ°ù°SDƒªdG ™«ªL á«dhDƒ°ùe º«∏©àdGh á«HôàdG IQGRh äócCG
 á£°ûfCG øe áÑ∏£∏d Ωó≤j Ée á©HÉàeh áÑbGôe øY á°UÉîdG á«ª«∏©àdG
 øe óªà©ªdGh Qô≤ªdG è¡æªdG øª°V â°ù«d á«ªbQ á«ª«∏©J OGƒeh
 øe »fhôàμdE’G AÉ°†ØdG ôÑY ¢Vô©j Ée É k°Uƒ°üNh ,IQGRƒdG πÑb
 º«∏©àdG  ¿ƒfÉb  ™e  É¡°VQÉ©J  ΩóY  øe  ócCÉà∏d  ,Qƒ°Uh  äÉeƒ∏©e

 ,á«©ªàéªdG  º«≤dGh  IQGRƒ``̀dG  äÉª«∏©Jh  ¢ü«NôàdG  •hô°Th
 ¬JGP  ¥É«°ùdG  »a  .áÑ∏£dG  πÑb  øe  É¡eGóîà°SÉH  á«°UƒàdG  πÑb
 ∂dPh  ,á°UÉîdG   AMAá°SQóe  ≈`̀dEG  G kQGò``̀fEG  IQGRƒ``̀dG  â¡Lh
 É«ªbQ  É«FGôKEG  É kéeÉfôH  ∫ÉØWC’G  ¢VÉjQ  á∏Môe  OÉªàYG  áé«àf
 Qƒ°üdG ¢†©H É kæª°†àe ,»fhôàμdEG  §HGQ ∫ÓN øe ,(øj’ ¿hCG)

 IQGRƒ`̀dG  âeÉbh  .á«æjôëÑdG  á«YÉªàL’G  º«≤∏d  áÑ°SÉæªdG  ô«Z
 áØdÉîªdG  »a  ≥«≤ëà∏d  ¢UÉîdG  º«∏©àdG  IQGOEG  øe ≥jôa  ∞«∏μàH
 ,á°SQóªdG  ≈`̀dEG  QGò``̀fE’G  Gò`̀g  ¬«LƒàH  ≈¡àfG  …ò`̀dGh  ,IQƒcòªdG
 πÑb  á«ªbôdG  OGƒªdG  ≥«bóJh  á©LGôe  øY  É¡à«dhDƒ°ùªd  Gó«cCÉJ

.áÑ∏£dG πÑb øe É¡eGóîà°SÉH á«°UƒàdG

 åMÉÑª∏d  áeÉ©dG  IQGOE’G  ΩÉ`̀Y  ôjóe  ∑QÉ°T
 ø«KÓãdGh ™HGôdG ´ÉªàL’G »a á«FÉæédG ádOC’Gh
 å`̀MÉ`̀Ñ`̀ª`̀dGh  äÉ≤«≤ëà∏d  ø`̀«`̀eÉ`̀©`̀dG  ø`̀jô`̀jó`̀ª`̀∏`̀d
 è«∏îdG  ∫hód  ¿hÉ©àdG  ¢ù∏ée  ∫hóH  á«FÉæédG
 ∫É`̀°`̀ü`̀J’G  á«æ≤J  ô`̀Ñ`̀Y  ó`̀≤`̀Y  …ò```̀ dGh  ,á`̀«`̀Hô`̀©`̀dG

.»FôªdG
 ¿ƒeÉ©dG  ¿hôjóªdG  ócCG  ,´ÉªàL’G  ∫ÓNh
 á«∏NGódG  AGQRh  äÉ`̀«`̀°`̀Uƒ`̀Jh  äGQGô```̀b  ò«ØæJ
 §£îdG ™°Vh ≈dEG ±ó¡J »àdGh ¢ù∏éªdG ∫hóH
 ∑ôà°ûªdG  ¿hÉ`̀©`̀à`̀dG  πÑ°S  ≥«≤ëàd  è`̀eGô`̀Ñ`̀dGh

 »é«∏îdG  iƒà°ùªdG  ≈∏Y  áªjôédG  áëaÉμªd
 äGQGOEG  äGRÉ`̀é`̀fEG  Rô``̀HCG  ¢VGô©à°SG  º`̀J  Éªc  ,
 ¢ù∏éªdG ∫hóH á«FÉæédG åMÉÑªdGh äÉ≤«≤ëàdG

.É¡«ÑμJôe §Ñ°Vh ºFGôédG ±É°ûàcG ∫Éée »a
 QGôªà°SG  á«ªgCG  ¿ƒeÉ©dG  ¿hôjóªdG  ó`̀cCGh
 øe  ∂`̀ dPh  ,åMÉÑªdG  äGQGOEG  ø«H  Éª«a  πª©dG
 ≈∏Y ®ÉØëdGh ¿ƒfÉ≤dG ò«ØæJ »a ¿hÉ©àdG ∫ÓN
 ´GƒfCG  ∞∏àîªd  …ó°üàdGh  ,QGô≤à°S’Gh  øeC’G
 äGõéæªdGh  á∏«°UC’G  º«≤dG  Oó¡J  »àdG  ºFGôédG
.¿hÉ©àdG ¢ù∏ée ∫hód ájOÉ°üàb’Gh ájQÉ°†ëdG

 ´É`̀ ª`̀ à`̀ LG »```̀a ∑QÉ``̀ °``̀ û``̀ j å``̀MÉ``̀Ñ``̀ª``̀dG ΩÉ````̀Y ô``̀ jó``̀ e
¿hÉ`̀ ©`̀ à`̀ dG ∫hó````̀H å`̀MÉ`̀Ñ`̀ª`̀∏`̀ d ø`̀ «`̀ eÉ`̀ ©`̀ dG ø`̀ jô`̀ jó`̀ ª`̀ dG

¿É``à°ùfÉ¨aCG  »``a  »``HÉgQE’G  Ωƒ``é¡dG  ø``jóJ  zá``«LQÉîdG{
 ¿Éà°ùfÉ¨aCG  ájQƒ¡ªL  ¢ù«FQ  ÖFÉf  ±ó¡à°SG  …òdG  »HÉgQE’G  Ωƒé¡dG  øjôëÑdG  áμ∏ªe  á«LQÉN  IQGRh  âfGOCG
 ájQƒ¡ªL ™e øjôëÑdG áμ∏ªe øeÉ°†J IócDƒe ,¢UÉî°TC’G øe äGô°û©dG áHÉ°UEGh πà≤e øY ôØ°SCG …òdGh ,á«eÓ°SE’G

.É¡«°VGQCG »a ÜÉgQE’G á¡LGƒªd äGAGôLEG øe √òîàJ Éª«a á«eÓ°SE’G ¿Éà°ùfÉ¨aCG
 πLÉ©dG AÉØ°ûdG É¡JÉ«æªJh ,ÉjÉë°†dG …hPh »dÉgC’ É¡JÉ°SGƒeh É¡jRÉ©J ≠dÉH øY á«LQÉîdG IQGRh Üô©J PEGh
 øe πc ´OQh ÜÉgQE’G ≈∏Y AÉ°†≤dG πLCG øe »dhódG ™ªàéªdG Oƒ¡L ôaÉ°†J IQhô°V ócDƒJ É¡fEÉa ,ø«HÉ°üªdG ™«ªéd

.¬dƒªj hCG ¬ªYój



35
Ω2020 ôÑªàÑ°S 10 - `g1442 Ωôëe 22 ¢ù«ªîdG - ¿ƒ©HQC’Gh á°ùeÉîdG áæ°ùdG - (15511) Oó©dG 8

MAX FASHION W.L.L
 has a vacancy for the occupation of 

 MANAGER (COMMERCIAL)

HIDD POWER CO. B.S.C. (CLOSED)
 has a vacancy for the occupation of 

 CHEMIST

ABDULHADI ALAFOO WLL
 has a vacancy for the occupation of 

 WORKER

AHMED MANSOOR ALAALI
 has a vacancy for the occupation of 

 WORKER

SHELL FISHERIES COMPANY S.P.C
 has a vacancy for the occupation of 

 PRODUCTION MANAGER

ARCAL W.L.L
 has a vacancy for the occupation of 

 ALUMINIUM TECHNICIAN (GENERAL)

AQUA TECHNOLOGY TRANSFER W.L.L.
 has a vacancy for the occupation of 

 TECHNICIAN (INSTRUMENT)

SLIDER STATION W.L.L
 has a vacancy for the occupation of 

 COOK(GENERAL)

JAMILA AKHTAR CONTRACTING
 has a vacancy for the occupation of 

 WORKER

NEW JUMBO WORKSHOP
 has a vacancy for the occupation of 

 JEWELRY GOLDSMITH (GENERAL)

BAHRAIN HYDRAULIC CO. W.L.L
 has a vacancy for the occupation of 

 MECHANICAL TECHNICIAN

ABID PHONE
 has a vacancy for the occupation of 

 SALES EXCUTIVE

MAHREM GENTS TAILORING
 has a vacancy for the occupation of 

 WORKER

MANAMA PACKAGING INDUSTRY W.L.L.
 has a vacancy for the occupation of 

 ASSISTANT MANAGER

BADER TAQI SALMAN
 has a vacancy for the occupation of 

 WORKER

AL DANA CAPITAL SERVICES
 has a vacancy for the occupation of 

 CLEANER

LOURD BAKERY
 has a vacancy for the occupation of 

 BAKER(GENERAL)

GULF TEMPERATURE SENSORS W.L.L
 has a vacancy for the occupation of 

 TECHNICIAN(MAINTENANCE)

MARIA JEWELLERY
 has a vacancy for the occupation of 

 SALESMAN

FAWAZEER FASHION CO.
 has a vacancy for the occupation of 

 SALESMAN

SECURITY SOLUTIONS CO. W.L.L.
 has a vacancy for the occupation of 

 SECURITY GUARD

NOOR AL KERAM RESTAURANT
 has a vacancy for the occupation of 

 WORKER

AHMED MANSOOR ALAALI
 has a vacancy for the occupation of 

 WORKER

GILANI GENERAL TRADING
 has a vacancy for the occupation of 

 DRIVER

SALON LIAM
 has a vacancy for the occupation of 

 WORKER

HASAN ALI MOHAMED ASADALLA
 has a vacancy for the occupation of 

 MAKER(ICE-CREAM)

EBENEZER BUILDING CONTRACTS
 has a vacancy for the occupation of 

 ACCOUNTANT

PERFECT BURGER CAFETERIA
 has a vacancy for the occupation of 

 SANDWICHES MAKER

B & S CARGO PACKING CO W.L.L
 has a vacancy for the occupation of 

 SALES EXECUTIVE REPRESENTATIVE

AL TAMAYUZ CAR ACCESSORIES
POLISHING AND UPHOLSTERY

 has a vacancy for the occupation of 
 LABOURER

PRINCE BURGER BAHRAINI
PARTNERSHIP COMPANY

 has a vacancy for the occupation of 
 FOOD SERVICE WORKER

BAKEMART W.L.L.
 has a vacancy for the occupation of 

 BAKER(GENERAL)

SAMAWAR SOCIETY RESTURANT W.L.L
 has a vacancy for the occupation of 

 RESTAURANT MANAGER

ZOHOOR ALREEF TRADING FOREIGN 
BRANCHES COMPANY

 has a vacancy for the occupation of 
 CHIEF, INFORMATION SYSTEMS

AL FOUZAN TRADING AND GENERAL

 has a vacancy for the occupation of 
 TECHNICIAN (ARCHITECTURAL)

ROSE BELY INTERNATIONAL
UNITED CONTRACTING

 has a vacancy for the occupation of 
 WORKER

HARMONY HOMES CONSTRUCTION
 has a vacancy for the occupation of 

 LABOURER

FRENCH BAKERY
 has a vacancy for the occupation of 

 BAKER,PASTRY COOK & CONFECTIONER

ZAHRA JAN FOOD STUFF
 has a vacancy for the occupation of 

 SALESMAN

ABEDALI JAFFAR ALI ABEDALI
(DANAT ALKHANAIZY 2/11725)

 has a vacancy for the occupation of 
 FISHMONGER

MOHAMED NASER AHMED ALKHAIRANI /

 has a vacancy for the occupation of 
 SEAMAN

DATAMARK INFORMATION TECHNOLOGY 
SOLUTIONS W.L.L

 has a vacancy for the occupation of 
 MARKETING EXECUTIVE

FIVE STAR AIR CONDITIONING WORKSHOP
 has a vacancy for the occupation of 

 WORKER

ARABIAN GULF ELECTRO

MECHANICAL SERVICES W.L.L.
 has a vacancy for the occupation of 

 CABLE JOINTER

IDEAL LINE CONSTRUCTION CO. W.L.L
 has a vacancy for the occupation of 

 WORKER

PROMAG TECHNICAL SERVICES W.L.L.
 has a vacancy for the occupation of 

 SUPERVISOR

BAHRAINI PARTNERSHIP OWNED B
 has a vacancy for the occupation of 

 WORKER

QUEST FOR COLLECTION
AND BUSINESS SUPPORT S.P.C

OWNED BY AHMED HAMDY EBRAHIM YOUNES
 has a vacancy for the occupation of 

 COLLECTOR(DEBTS)

RAFEEKS BUSINESS SUPPORT SERVICES CO S.P.C
 has a vacancy for the occupation of 

 ACCOUNTANT

ISHRAT JAMIL REPAIRING WORKSHOP 
COMPANY S.P.C

 has a vacancy for the occupation of 
 LABOURER

SULTAN AL FAKIH REAL ESTATE
COMPANY S.P.C

 has a vacancy for the occupation of 
MARKETING EXECUTIVE

BLACK FIRE AUTO SPARE PARTS
 has a vacancy for the occupation of 

 WORKER

MUHAMMAD ZUBAIR WORKSHOP SPC
 has a vacancy for the occupation of 

 WORKER

BRANCH OF A FOREIGN COMPANY
 has a vacancy for the occupation of 

 WAITER (RESTURANTS)

KAYANI CARGO SERVICES
 has a vacancy for the occupation of 

 HEAVY DRIVER

NATIONAL PALACE BUILDING
CONSTRUCTION W.L.L

 has a vacancy for the occupation of 
 OFFICE HELPER

SPECTRUM OTHER BUSINESS SUPPORT 
SERVICE ACTIVITIES WLL

 has a vacancy for the occupation of 
 WORKER

AL WAIELY FOR SERVICES
AND BUSINESS SUPPORT

 has a vacancy for the occupation of 
 SALES EXECUTIVE REPRESENTATIVE

DIGITAL TELECOMMUNICATIONS
SOLUTIONS S.P.C

 has a vacancy for the occupation of 
 TELECOMMUNICATIONS TECHNICIAN

SHOUSHA ADVERTISING CO S.P.C
OWNED BY SALAH FAWZY HAFEZ SHOUSHA

 has a vacancy for the occupation of 
 WORKER

SHOUSHA ADVERTISING CO S.P.C
OWNED BY SALAH FAWZY HAFEZ SHOUSHA

 has a vacancy for the occupation of 
 RECEPTIONIST

ISHRAT JAMIL REPAIRING WORKSHOP 
COMPANY S.P.C

 has a vacancy for the occupation of 
 LABOURER

SHAWARSHISH W.L.L
 has a vacancy for the occupation of 

 SHAWARMA WORKER

GLAMOUR MEDICAL CENTER W.L.L
 has a vacancy for the occupation of 

 ASSISTANT OF
ADMINISTRATIVE ASSISTANT

BBQ STATION THAI RESTAURANT W.L.L
 has a vacancy for the occupation of 

 WAITER

SOFI CARG S.P.C
 has a vacancy for the occupation of 

 WORKER

AKRAM MOBILE S.P.C
 has a vacancy for the occupation of 

 SALESMAN

R I M MARKETING S.P.C
 has a vacancy for the occupation of 

 WORKER

S B C TRADING W.L.L
 has a vacancy for the occupation of 

 SALESMAN

AHMED ZAID RASHID ZAID ALZAABI
( RAFIA/ 5093 )

 has a vacancy for the occupation of 
 SEAMAN

BADER AHMED SALMANKAIKSOW
 has a vacancy for the occupation of 

 WATCHMAN / GUARD

CHARLES RUSSELL SPEECHLYS
 has a vacancy for the occupation of 

 COUNSELLOR

R.B. HILTON LIMITED
 has a vacancy for the occupation of 

 WORKER

GULF CITY CLEANING W.L.L
 has a vacancy for the occupation of 

 LABOURER

WADI ALSAIL GATE CONSTRUCTION
 has a vacancy for the occupation of 

 MECHANICAL HELPER

SECURI CORE S.P.C

 has a vacancy for the occupation of 
 SECURITY GUARD

AL RAYAH FOR SAFETY ITEMS WLL
 has a vacancy for the occupation of 

 SECURITY GUARD

NAHASH MOUNTAIN BOY TAILORING
 has a vacancy for the occupation of 

 TAILOR

GEOLOG SURFACE LOGGING DMCC
 has a vacancy for the occupation of 

 TECHNICIAN

contact  17568173

AHMED MANSOOR ALAALI
 has a vacancy for the occupation of 

 WELDER

AIRMECH COMPANY W.L.L
 has a vacancy for the occupation of 

 EMPLOYEE(OCCUPATIONAL SAFETY)

YOUSIF KHALIL ALMOAYED & SONS CO.
 has a vacancy for the occupation of 

 SALES EXCUTIVE

NATIONAL HOTELS COMPANY B.S.C.
(DIPLOMAT HOTEL)

 has a vacancy for the occupation of 
 CHEF

B F G INTERNATIONAL W.L.L
 has a vacancy for the occupation of 

 PLANNING ENGINEER

B F G INTERNATIONAL W.L.L
 has a vacancy for the occupation of 

 SECRETARY

NIDUKKI TRADING CO. W.L.L
 has a vacancy for the occupation of 

 DIESEL MECHANIC

ALMOAYYED STATIONERY
 has a vacancy for the occupation of 

 WORKER

ALABRAAJ RESTAURANT
 has a vacancy for the occupation of 

 CASHIER

NASS ELECTRICAL CONTRACTING CO. (W.L.L)
 has a vacancy for the occupation of 

 JOINTER

JAW RESORT CO.S.P.C
 has a vacancy for the occupation of 

 WORKER

RASMIYA BOUTIQUE
 has a vacancy for the occupation of 

 WORKER

SAFAYER CONTRACTING
 has a vacancy for the occupation of 

 SUPERVISOR

ALSKHAA GARAGE
 has a vacancy for the occupation of 

 AUTOMOBILES MECHANIC

ALMUFEED ELECTRONICS
 has a vacancy for the occupation of 

 SUPERVISOR

ALAHMED CAFETERIA
 has a vacancy for the occupation of 

 WORKER(JUICE)

AHMED MANSOOR ALAALI
 has a vacancy for the occupation of 

 FOREMAN

AHMED MANSOOR ALAALI
 has a vacancy for the occupation of 

 WORKER

AHMED MANSOOR ALAALI
 has a vacancy for the occupation of 

 STEEL FABRICATOR

AHMED MANSOOR ALAALI
 has a vacancy for the occupation of 

 WELDER

R.B. HILTON LIMITED
 has a vacancy for the occupation of 

 FITTER

R.B. HILTON LIMITED
 has a vacancy for the occupation of 

 WORKER

R.B. HILTON LIMITED
 has a vacancy for the occupation of 

 MASON

R.B. HILTON LIMITED
 has a vacancy for the occupation of 

 FITTER

R.B. HILTON LIMITED
 has a vacancy for the occupation of 

 MASON

KINGDOM ASPHALT COMPANY W L L
 has a vacancy for the occupation of 

 HEAVY DRIVER

CAPITAL FACILITIES MANAGEMENT S.P.C.
 has a vacancy for the occupation of 

 CLEANER

NADEEN SCHOOL W.L.L.
 has a vacancy for the occupation of 

 TEACHER

DANAT DAREEN 2 CONTRACTING WLL
 has a vacancy for the occupation of 

 WORKER

ALMUFEED ELECTRONIC
 has a vacancy for the occupation of 

 SUPERVISOR

ASEEL MARKETS W.L.L
 has a vacancy for the occupation of 

 WORKER

S.ADNAN MAHDI ABDULLA
CONSTRUCTION EST

 has a vacancy for the occupation of 
 DRIVER(HEAVY TRUCK)

AWAL GULF MANUFACTURING CO. B.S.C.( C )
 has a vacancy for the occupation of 

 GUARD (ESTABLISHMENT SECURITY)

S BY SAYEDATI
 has a vacancy for the occupation of 

 TAILOR

HAYI ALHADDAR FRUITS
 has a vacancy for the occupation of 

 WORKER

ALAMJAD ELECTRONICS WORKSHOP
 has a vacancy for the occupation of 

 ELECTRONICS TECHNICIAN

SAMI SALMAN EBRAHIM EJWAIR
 has a vacancy for the occupation of 

 BAKER(GENERAL)

DAIWA CAPITAL MARKETS EUROPE

 has a vacancy for the occupation of 
 GENERAL MANAGER

RANEEN ELECTRONICS
 has a vacancy for the occupation of 

 WORKER

SUPERIOR CORNER HAIRDESSING SALON
 has a vacancy for the occupation of 

 BARBER

Vacancies Available

 ¬Ñàμe  »`̀a  ,iQƒ`̀°`̀û`̀dG  ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  ídÉ°üdG  ídÉ°U  ø`̀H  »∏Y  πÑ≤à°SG
 ∂dPh ,iQƒ°ûdG ¢ù∏ée ƒ°†Y …ô°ShódG ºdÉ°S ìÉÑ°U ,(AÉ©HQC’G) ¢ùeCG ìÉÑ°U
 √CÉ qæg å«M ,¢ù∏éªdG »a G kƒ°†Y ¬æ««©àH »eÉ°ùdG »μ∏ªdG ôeC’G Qhó°U áÑ°SÉæªd

.ióØªdG ∂∏ªdG ádÓL ¿ód øe á«μ∏ªdG á≤ãdG π«æH
 ≈∏ëàj »àdG »fÉØàdGh ¢UÓNE’G ìhQ ≈∏Y iQƒ°ûdG ¢ù∏ée ¢ù«FQ ≈æKCGh
 áeóîd  Égô qî°S  »àdG  Iõ«ªàªdGh  á∏°UGƒàªdG  √Oƒ¡Lh  ,…ô°ShódG  ìÉÑ°U  É¡H
 ΩÉ¡°SE’G  øe  ¬àæ qμe  äGQÉ¡eh  äGôÑN  øe  ¬μ∏àªj  ÉªH  G kó«°ûe  ,øjôëÑdG  áμ∏ªe
 á«æWƒdG á«dhDƒ°ùªdG πªëJ ¢ùμ©j ÉªH á«eƒμëdG äÉeóîdG õjõ©Jh ôjƒ£J »a

.øjôëÑdG áμ∏ªe º°SG AÓYE’
 AÉaƒ∏d G kó«cCÉJ ó©oj äÉ°ù°SDƒªdG ™«ªL »a »æWƒdG AÉ£©dG QGôªà°SG ¿CG ócCGh
 Gójõe  …ô°ShódG  ƒ°†©∏d  É k«æªàe  ,áª«μëdG  É¡JOÉ«bh  øjôëÑdG  áμ∏ªªd  A’ƒdGh

.É¡à©aQh áμ∏ªªdG áeóN »a ìÉéædGh ≥«aƒàdG øe
 ¢ù«Fôd  √ôjó≤Jh  √ôμ°T  øY  …ô°ShódG  ºdÉ°S  ìÉÑ°U  Üô`̀YCG  ,¬ÑfÉL  øe
 »©jô°ûàdG QhódG õjõ©J πLCG øe É¡H Ωƒ≤j »àdG Oƒ¡édG É kæªãe ,iQƒ°ûdG ¢ù∏ée
 πªY  IófÉ°ùeh  º`̀YO  »`̀a  á∏jƒ£dG  ¬JôÑN  ôªãà°ù«°S  ¬`̀ fCG  G kó`̀cDƒ`̀e  ,¢ù∏éª∏d

 .á«æWƒdG ø«fGƒ≤dGh äÉ©jô°ûàdG ôjƒ£àd »©°ùdGh ,¢ù∏éªdG

 äGôÑîH ó``«°ûj iQƒ``°ûdG ¢``ù«FQ
 …ô°ShódG  ìÉ``Ñ°U  ¢ù∏éªdG  ƒ°†Y

 á«eÓ°SE’G ¿hDƒ°ûdGh ∫ó©dG IQGRh »a ßYGh ¢SÉZódG π«ªL ºã«e ï«°ûdG ∫Éb
 ¢Shô«ØH ø«HÉ°üªdG OGóYCG IOÉjR Iô«NC’G áfhB’G »a ßMÓªdG øe ¬fEG ±ÉbhC’Gh
 á«dhDƒ°ùe  Éæ≤JÉY  ≈∏Y  oøëfh  ,∂°T  ≈`̀fOCG  ¿hO  ≥∏≤ oe  ô`̀eC’G  Gògh  ,(19-ó«aƒc)
 …OÉØàdh …ó°üà∏d kIóMGh G kójh ,πÑb …P øe É k«Yh nôãcCG n¿ƒμf ¿CG Éæd óH ’h áª«¶Y

.áaCGQh máªMQ ¿hO √ô°SCÉH ºdÉ©dG ∫ÉL …òdG ¢Shô«ØdG Gòg QÉ°ûàfG
 óYÉÑàdG  É¡ªgCG  øe  G kQƒ`̀eCG  Éæe  oÖ∏£àj  ¢Shô«ØdG  Gò¡d  …ó°üàdG  ¿CG  ±É°VCGh
 iôcò∏d o√ócDƒf ÉªfEGh ôcòdG ójóéH ¢ù«d ôeC’G Gògh ,™ªàéªdG OGôaCG ø«H …ó°ùédG
 ¬dBGh ¬«∏Y ¬∏dG ≈∏°U ¬∏dG o∫ƒ°SQ ™ÑJG É kfôb 14 πÑb ,ø«æeDƒªdG ™ØæJ iôcòdG ¿EGh
 óYÉÑàdG  hCG  »ë°üdG  ôéëdÉH  »dÉëdG  Éæeƒj  »a  ≈ª°ùj  Ée  AGô``LE’G  Gòg  º∏°Sh
 ∂dòc  ™æeh ,¿ƒYÉ£dÉH  áHÉ°üªdG  Ió∏ÑdG  ≈dEG  ∫ƒNódG  øe ¢SÉædG  ™æªa  ,…ó°ùédG
 øe ôa :º∏°Sh ¬dBGh ¬«∏Y ¬∏dG ≈∏°U ¬æY OQh óbh ,É¡æe êhôîdG øe Ió∏ÑdG ∂∏J πgCG
 ¿hÉ¡J ¿hO º¡°ùØfCG ßØM øe GƒæμªJ á≤jô£dG √ò¡H ,ó°SC’G øe ôØJ Éªc ΩhòéªdG

.º¡æ«H Éª«a
 √òg Ωƒ¡Øe ¿EG å«M ,z pá nμo∏ r¡ sàdG ≈dEG rº oμj pó rjnCÉ pH Gƒo≤ r∏ oJ ’ nh{ :≈dÉ©J ¬dƒb ≈°ùæf ’h
 PÉîqJG »a q≥ëdG ¬d ¢ù«d ¿É°ùfE’G q¿CG É¡æe ,Iô«ãc iôNCG OQGƒe πª°ûj ™°SGh ájB’G
 ,∂dòd  áeRqÓdG  äÉWÉ«àM’G  ¬°ùØæd  òîqàj  ¿CG  ¿hO  øjôNBÓdh  ¬d  Iô«£îdG  ¥ô£dG
 π°†aCG  øe  áë°üdGh  ,øªãH  Qó≤J  ’  áë°üdG  ¿EÉa  ,áë°üdG  QƒeC’G  √òg  ºgCG  øeh
 oπ n°†aCG  oá së u°üdG  :ΩÓ°ùdG  ¬«∏Y  ÖdÉW  »HCG  øH  w»∏Y  ø«æeDƒªdG  ô«eCG  ∫Éb  Éªc  º©ædG
 ób  AÉë°UC’G  øe  ô«ãc  iôJ  Gòd  ,É¡H  §ÑJôJ  iôNC’G  º©ædG  øe  G kô«ãc  ¿C’  , pº n© uædG
 o¥OÉ q°üdG  oΩÉeE’G  ∫Éb  Éªch ,É¡fhó≤Øj ÉeóæY ’EG  áª«¶©dG  áª©ædG  √ò¡H ¿hô©°ûj ’
 ¿É°ùfE’Éa ,ä nô pc oP ä nó p≤ oa GPEGh ,ân« p°ùof ä nó pL oh GPEG , lá s« pØ nN lá nª© pf oá n« paÉ©dG :ΩÓ°ùdG ¬«∏Y
 Éæ°ùØfCG  »≤f  ¿CG  »a ô«°†dG  Ée  ¿PEG  .Égó≤a  GPEG  ’EG  áë°üdG  áª«≤H  ô©°ûj  ’ º«∏°ùdG
 É k©«ªL Éæe  Ö∏£àj  ôeC’Éa  êÓ©dG  øe  ô«N ájÉbƒdG  ∫É≤j  Éªch ¢Shô«ØdG  Gòg  øe
 ,¿CÉ°ûdG Gòg »a ø«°üàîªdG øY IQOÉ°üdG äÉª«∏©àdG ´ÉÑJGh QòëdGh á£«ëdG òNCG
 É k«©ªL ∞JÉμàf ¿G Éæ«∏Yh ,¬H πgÉ°ùàdGh ¿hÉ¡àdG øμªj ’ ¢Shô«ØdG Gòg ¿CG Qôμfh
 ¬∏dG É«YGO ,≥HÉ°ùdG »a Éªc É¡à©«ÑW ≈dEG IÉ«ëdG oOƒ©Jh √QÉ°ùëf’ á¶ëd ôNBG ≈dEG

.ø«ª∏°ùªdG OÓHh ÉfOÓH ¬∏dG ßØëjh √hôμeh mô°T πc øe ™«ªédG ßØëj ¿CG
 ¿hDƒ°û∏d  ≈∏YC’G  ¢ù∏éªdG  ƒ°†Y óªëe øH  π«ªL ó«°S  ó«°ùdG  ¬MÉª°S  ócCGh
 ¢Shô«a  áëaÉμªd  á«æWƒdG  áæé∏dG  äÉ¡«LƒJh  äÉª«∏©àH  ΩGõàd’G  ¿CG  á«eÓ°SE’G
 ™æeh á¡LGƒªd Ió«MƒdG áfÉ°üëdG ƒg ôeC’G Gò¡H á«æ©ªdG á«Ñ£dG ¿Éé∏dGh ÉfhQƒc
 á«eÓ°SE’G  á©jô°ûdG  óYGƒb  ¿CG  ≈dEG  G kô«°ûe  ,áμ∏ªªdG  »a  ÉfhQƒc  áëFÉL  QÉ°ûàfG
 GPEÉa ,äÉÑ°SÉæªdGh ±hô¶dG πc ≥Ñ°ùj ¢ùØædG ßØM ¿CGh º¡ªdG ≈∏Y ºgC’G âeób
 áëFÉL  QÉ°ûàfGh  áHÉ°UE’G  ≈dEG  …ODƒ`̀J  á«æjódG  äÉÑ°SÉæªdG  »a  äÉ©ªéàdG  âfÉc
 »¡àæj ¿CG ≈dEG É¡∏«LCÉJ ≈dhC’G øªa ,Iô«NC’G IôàØdG ∫ÓN √Éfó¡°T Ée ƒgh ÉfhQƒc

.É¡à©«ÑW ≈dEG QƒeC’G Oƒ©Jh »FÉæãà°S’G ±ô¶dG Gòg
 »°SÉ°SC’G QƒëªdG ƒg »JGòdG ΩGõàd’G ¿CÉH óªëe øH π«ªL ó«°S ó«°ùdG √ƒfh
 »àdG  á«ë°üdG  äÉª«∏©àdÉH  ΩGõàd’G  ∫ÓN  øe  ∂dPh  ¢Shô«ØdG  Gòg  á¡LGƒe  »a
 √òg â¡LGh »àdG øjôëÑdG áμ∏ªe Oƒ¡L ºYO »a º¡°ùJh áHÉ°UE’G øe óëdG øª°†J
 ,á«FÉbƒdGh ájRGôàM’G ô«HGóàdG  áaÉc PÉîJG ≈∏Y â∏ªYh É¡aÉ°ûàcG òæe áëFÉédG
 Öcôe »a É©«ªL øëæa ¬FÉæHCG áeÓ°Sh øWƒdGh ™ªàéªdG áë∏°üe IÉYGôe Öé«a
 ÉgQhOh á«æjódG äÉÑ°SÉæªdÉH AÉØàMÓd áãjóëdG πFGóÑdG OƒLh ≈dEG G kô«°ûe ,óMGh

.≈¨àÑªdGh ±ó¡dG ≥«≤ëJ »a
 ¿hDƒ°û∏d  ≈`̀∏`̀YC’G  ¢ù∏éªdG  ƒ°†Y  óªëe  ø`̀H  π«ªL  ó«°S  ó«°ùdG  Üô``̀YCGh
 óªM ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†M ΩÉ≤e ≈dEG √ôjó≤Jh ¬cô°T ≠dÉH øY á«eÓ°SE’G
 ôFÉ©°ûdÉH  ¬eÉªàgGh  ¬àdÓL  ájÉYôd  ,ióØªdG  OÓÑdG  πgÉY  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  øH
 ƒª°ùdG ÖMÉ°U ≈dEG ∫ƒ°Uƒe ôμ°ûdGh ,É¡MÉéfE’ IófÉ°ùªdGh ºYódG ºjó≤Jh á«æjódG
 ÖFÉædG  ≈∏YC’G  óFÉ≤dG  ÖFÉf  ó¡©dG  »dh  áØ«∏N  ∫BG  óªM  øH  ¿Éª∏°S  ô«eC’G  »μ∏ªdG
 á«æWƒdG  √ƒª°S  Oƒ¡éd  á«≤«°ùæàdG  áæé∏dG  ¢ù«FQ  AGQRƒdG  ¢ù∏ée ¢ù«Fôd  ∫hC’G

.ÉfhQƒc ¢Shô«Ød …ó°üà∏d Iójó°ùdG ¬JÉ¡«LƒJh
 áμ∏ªªdG  AÉæHC’  á«ë°üdG  ájÉYôdG  ºjó≤J  »a  »Ñ£dG  ≥jôØdG  Oƒ¡éH  OÉ°TCG  Éªc
 Gó«°ûe ,ÉfhQƒc ¢Shô«a  ôWÉîªH Iôªà°ùªdG  º¡à«YƒJh º¡àeÓ°S ≈∏Y ®ÉØëdGh
 óMGƒdG ≥jôØdG ìhôH πª©dG ∫ÓN øe á«eÓ°SE’G ¿hDƒ°û∏d ≈∏YC’G ¢ù∏éªdG QhóH
 óLÉ°ùªdGh  ºJBÉª∏d  äGOÉ`̀ °`̀TQEGh  äGAGô``̀LEG  øe  Ωõ∏j  Ée  PÉîJG  »a  ¬à«dhDƒ°ùeh

.¢Shô«ØdG Gòg á¡LGƒªd

.óªëe øH π«ªL ó«°S |.¢SÉZódG ºã«e |

¢`̀ù`̀Ø`̀æ`̀ dG ß``̀Ø``̀M :ø`````̀jO ∫É`````̀LQ
äÉÑ``°SÉæ``ªdGh ±hô¶``dG π```c ≥Ñ``°ùj
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 ≈```̀ ∏```̀ ZCG º``̀ «``̀ ∏``̀ °``̀ ù``̀ J
 º``̀dÉ``̀©``̀dG »```̀ a á``̀≤``̀°``̀T
ô`̀Ñ`̀ª`̀°`̀ù`̀jO »``̀ a »``̀Hó``̀H

 É¡eõY  äGQÉ```̀eE’G  »`̀a  ájQÉ≤Y  ácô°T  âæ∏YCG
 º°†j  »`̀HO  »a  »æμ°S  ≈æÑe  ó««°ûJ  øe  AÉ¡àf’G
 »a  ,ºdÉ©dG  »a  á«æμ°ùdG  ≥≤°ûdG  ≈∏ZCG  øe  Ió`̀MGh

 .πÑ≤ªdG ôÑª°ùjO ô¡°T
 ¿EG  ´hô°ûª∏d  IòØæªdG  zäÉ«æeCG{  ácô°T âdÉbh
 á≤°T º°†jh ,»HóH á∏îædG IôjõL »a ΩÉ≤j ≈æÑªdG
 .ºgQO ¿ƒ«∏e 102 ≠∏ÑªH 2017 ΩÉY â©«H á«æμ°S
 ≈∏Y  â©«H  á≤°ûdG  ¿CG  ¿É«H  »`̀a  â`̀ë`̀°`̀VhCGh
 2017  ΩÉY  (ºdÉH  ¿h)  ≈æÑªd  »°Sóæ¡dG  §£îªdG
 (¢ShÉ¡àæH)  á«æμ°S  IóMh  »gh  ,»é«∏N  ôà°ûªd

 .É«ªdÉY ≈∏ZC’G øe qó©Jh
 OôéªH  …ôà°ûª∏d  É¡ª«∏°ùJ  Qô`̀≤`̀ª`̀dG  ø``̀eh
 øe  ¿ÉàæKG  âdƒJh  .≈æÑªdG  ó««°ûJ  øe  AÉ¡àf’G
 º«ª°üJ  áª¡e  ºdÉ©dG  »a  º«ª°üàdG  äƒ«H  ¥ô`̀YCG
 ô`̀Hƒ`̀°`̀S)h  ,(»`̀fó`̀æ`̀∏`̀dG  ø«°ù«dG)  É`̀ª`̀gh  ,≈`̀æ`̀Ñ`̀ª`̀dG

 .(äÉª«ª°üà∏d á«fÉHÉ«dG ƒà«JƒH
 Ωób ¿ƒ«∏ªH Qó≤J áMÉ°ùe ≈∏Y ≈æÑªdG º«bCGh
 á≤°T 94 º°†jh ,QÉàeCG 105 ¬YÉØJQG ≠∏Ñjh ,á©Hôe

 .è«∏îdG ôëH ≈∏Y π£J

 øY  AÉ©HQC’G  ¢ùeCG  ¢VQÉ©e  »fGôjEG  ™bƒe  ∞°ûc
 ÜôZ  √É°ûæeôc  á¶aÉëe  »a  IQÉ`̀YO  áμÑ°T  ôÑcCG  OƒLh
 ±ô©Jh á«eƒμM ô«Z äÉª¶æe AÉ£Z âëJ πª©J ,OÓÑdG
 ΩÉ¶æ∏d  ø«°VQÉ©ªH  áMÉWE’G  ≈dEG  ±ó¡J  ,zøª°S{  º°SÉH

 .»fGôjE’G
 áμÑ°T{ ¿CG ¬d ôjô≤J »a z…OƒJ GhBG{ ™bƒe í°VhCGh
 AÉ£Z âëJ πª©J (øª°S)`H ±ô©J »àdG Iô«ÑμdG IQÉYódG

 ,ICGôªdGh á«YÉªàL’G ¿hDƒ°û∏d √É°ûæeôc ßaÉëe Öàμe
 .zá«°ùæédG äÉeóîdGh øeC’G ô«aƒàH Ωƒ≤Jh

 Öàμe »a äÉ«àØdG QÉ«àNG á«dhDƒ°ùe ¿CG ≈dEG âØdh
 ≈YóJ  ICGô`̀eG  ≈∏Y  ™≤J  √É°ûæeôc  á¶aÉëe  äGQÉÑîà°SG
 äÉª¶æªdG »a ádhDƒ°ùeh »ª°SQ ƒ°†Y »gh ,z»àéM{
 ºμëàJ »àdG ,√É°ûæeôc äGQÉÑîà°SG »a á«eƒμëdG ô«Z
 á«°ùæédG  äÉbÓ©dG  ÖÑ°ùH  øjôjóªdG  QÉÑc  ∞`̀Xƒ`̀Jh

 .É¡©e
 áLQód  ô«Ñc  »àéM  PƒØf{  ¿CG  ≈dEG  ôjô≤àdG  QÉ°TCGh
 ¿hO  ø`̀e  É¡££N  òØæJ  ä’É``ë``dG  ø`̀e  ô«ãc  »`̀a  É`̀¡`̀fCG
 âdÉbh  ,zá¶aÉëªdG  äGôHÉîe  ΩÉ`̀Y  ôjóe  ™e  ≥«°ùæJ
 ô«Z  äÉª¶æªdG  ™e  É¡YÉªàLG  πÑb  »æeCG  ´ÉªàLG  ∫ÓN
 ºî°V õæc ºg (øª°S) äÉ«àa{ :√É°ûæeôc »a á«eƒμëdG
.zºdÉ©dG AÉëfCG ™«ªL »a á°VQÉ©ªdG ó°V »æeC’G ΩÉ¶æ∏d

 á``«``eƒ``μ``M IQÉ`````````̀YO á``̀μ``̀Ñ``̀ °``̀T ø````̀ Y ∞``̀ °``̀ û``̀ μ``̀ dG
ΩÉ`̀¶`̀æ`̀∏`̀ d ø`̀ «`̀ °`̀ VQÉ`̀ ©`̀ ª`̀ dÉ`̀ H á``̀ MÉ``̀ WEÓ``̀ d á```̀«```̀fGô```̀jEG

 Ωó```̀ î```̀ à```̀ °```̀ SG Ö```````̀eGô```````̀J :ø`````̀ «`````̀ gƒ`````̀ c π````̀ μ````̀ jÉ````̀ e
∫É````̀ ª````̀ YC’G ∫É````````̀LQ AGô```````````̀ZE’ É```̀ μ```̀ fÉ```̀ Ø```̀ jEG ¬```̀à```̀æ```̀HG

 »eÉëªdG ø«gƒc πμjÉe ∞°ûc
 ódÉfhO  »μjôeC’G  ¢ù«Fô∏d  ≥HÉ°ùdG
 »àdG  íFÉ°†ØdG  øe  ójõªdG  ÖeGôJ
 ÉjÉÑNh  ¢`̀ù`̀«`̀Fô`̀dG  Iô`̀°`̀SCÉ`̀H  §«ëJ
 É«fÓ«e  ¬àLhõH  á°UÉîdG  ¬àbÓY
 ÖYÓc  äô¡X  »àdG  ÉμfÉØjEG  ¬àæHGh
 »a Ö`̀eGô`̀J Oƒ``̀Lh ∫Gƒ``̀W ¢`̀ù`̀«`̀FQ

 .á£∏°ùdG
 ÜÉàc øe äÉØ£à≤e çóMCG »ah
 πμjÉe  ÖeGôàd  ≥HÉ°ùdG  »eÉëªdG
 Ö`̀eGô`̀J ó``dÉ``fhO π`̀gÉ`̀é`̀J ,ø`̀«`̀gƒ`̀c
 ¬æY  É«fÓ«e  ∫É`̀°`̀ü`̀Ø`̀fG  á`̀«`̀dÉ`̀ª`̀à`̀MG
 Gô«°ûe  ,áeƒYõªdG  ¬àfÉ«N  ÖÑ°ùH
 π©a OQ øe ÉéYõæe øμj ºd ¬fCG ≈dEG
 ,áeƒYõªdG  ¬àfÉ«N  ≈∏Y  É«fÓ«e
 ôjQÉ≤àdG  √òg  ¿CG  ƒd  Éªc  ±ô°üJh
 ÜÉàμdG QÉ°TCGh .iôNCG á≤Ø°U Oôée
 ¬fCÉH  ø«gƒc  ôÑNCG  ÖeGôJ  ¿CG  ≈`̀dEG
 Iôe êGhõdG  áHôéJ Qôμj  ¿CG  øμªj
 ¬àLhR  äOGQCG  GPEG  ¬``̀ fCGh  ,iô```̀NCG
 ∞°ûch .πMôà∏a ∫É°üØf’G É«fÓ«e
 ,á`̀Yhô`̀e  π«°UÉØJ  É`̀°`̀†`̀jCG  ÜÉ`̀à`̀μ`̀dG

 ΩGóîà°SÉH  Ö`̀eGô`̀J  ô`̀NÉ`̀Ø`̀J  å`̀«`̀M
 AGôZEGh AÉ¡dE’ Ió«°üe ÉμfÉØjEG ¬àæHG
 äÉ≤Ø°üdG ΩÉªJEG ≈àM ∫ÉªYC’G ∫ÉLQ

.iôÑμdG

 ó≤àfG  ,ô``̀NB’G  ÖfÉédG  ≈∏Yh
 iô`````NC’G ¬``à``æ``HG ô`̀¡`̀¶`̀e Ö```eGô```J

 .»fÉØ«J
 äOGQCG  ,äGô`̀ª`̀ dG  ió``̀MEG  »`̀ah

 É`̀fBÉ`̀H  Ö``eGô``J  π°üàj  ¿CG  »`̀fÉ`̀Ø`̀«`̀J
 »a  »∏NGO  ÖjQóJ  Ö∏£d  Qƒàæjh
 ¿CG ø`̀«`̀gƒ`̀c Ö`̀à`̀c ,zÆƒ````̀ a{ á`̀∏`̀é`̀e
 :ÉμfÉØjEG iôNC’G ¬àæH’ ∫Éb ÖeGôJ

 ,ô¡¶ªdG É¡jód »fÉØ«J ¿CG  ó≤àYCG  ’{
 ,»JõjõY  Éj  p∂jód  Ée  ∂∏ªJ  ’  »¡a
 …CGô`̀dG  ∂≤aGhCG  :¬«∏Y  ÉμfÉØjEG  Oôàd

.z»HCG Éj

 ,á°ûgó∏d  Iô«ãe  á`̀©`̀bGh  »`̀a

 É¡àÑdÉW  á«fÉ£jôH  á°SQóe  äô`̀eCG

 20 »°†e ó©H É¡dõæe ≈dEG IOƒ©dÉH

 Ωƒj  ∫hCG  Qƒ°†M  ≈∏Y  §≤a  á≤«bO

 âdÉbh.  É¡«ÑLÉM  ÖÑ°ùH  »°SGQO

 IÉàØdG  »ÑLÉM  ¿ƒ`̀d  ¿EG  á°SQóªdG

 É`̀¡`̀fCGh  ø««©«ÑW  ô`̀«`̀Z  Éª¡∏μ°Th

 óYGƒb ∞dÉîj ÉªH Éª¡ª°SôH âeÉb

.á«fÉ£jôÑdG ¢SQGóªdG

 »a π`̀°`̀û`̀Ø`̀dÉ`̀H É`̀¡`̀à`̀ª`̀¡`̀JG É`̀ª`̀c

 ó`̀YGƒ`̀≤`̀∏`̀d º``̀FÓ``̀e AGò````̀M QÉ``«``à``NG

 ≥∏©àj  Éª«a  áeQÉ°üdG  á«°SQóªdG

 á`̀«`̀bÓ`̀NC’G §`̀HGƒ`̀ °`̀†`̀ dGh …õ``̀dÉ``̀H

 Gô«Ñc  ’ó``̀L  á`̀©`̀bGƒ`̀ dG  äQÉ`````̀ KCGh.

 É¡àæHG  ¿CG  äó`̀cCG  ΩC’G  ¿CG  ká°UÉNh

 Ö`̀∏`̀ZCG  ¿CGh  É`̀¡`̀«`̀Ñ`̀LÉ`̀M  º`̀°`̀Sô`̀J  ’

 .¬°ùØf  AGò`̀ë`̀dG  øjóJôj  äÉ«àØdG

 OÉ¡£°VÉH á°SQóªdG ΩC’G âª¡JG Éªc

 ÉeÉY  16  ôª©dG  øe  á¨dÉÑdG  IÉàØdG

 É¡fCG IócDƒe ,∫É¨JôÑdG øe áeOÉ≤dGh

 ¬LGƒJ  »àdG  ≈`̀ dhC’G  IôªdG  â°ù«d

 øe  áÑjôZ  äGOÉ`̀≤`̀à`̀fG  √ÉàØdG  É¡«a

 RGõÄª°T’ÉH ô©°ûJ É¡fCGh ,á°SQóªdG

 »a  ô¡°TCG  6  É¡àæHG  â°ù∏L  å«M

 ≈dEG äOÉY ºK AÉHƒdG ÖÑ°ùH ∫õæªdG

. »°SGQO Ωƒj ∫hCG »a ∫õæªdG

º«gGôHEG º©æŸGóÑY

?¿ÉæÑd PÉ≤fEG (É°ùfôa) ™«£à°ùJ É k≤M πg
 íàØæe Ö©°Th òjòd ΩÉ©Wh ™FGQ ¢ù≤Wh π«ªLh ô°†NCG ¿ÉæÑd ,á©«Ñ£dG ≈∏Y
 ¢û¡æj  ḿ É`̀aCG  â«H  (á°SÉ«°ùdG)  »a  ¿ÉæÑd  øμd  ..ájô°ü©dG  IQÉ°†ëdGh  IÉ«ëdG  ≈∏Y
 ≈∏Y  ¢ûMÉØdG  AGô`̀ã`̀dGh  ájOÉ°üàb’G  ¬àë∏°üe  ≈`̀dEG  ™∏£àjh  ô`̀NB’G  »a  ±ô`̀W  πc
 ∫hódG  πch  ..ô≤ØdG  §N  âëJ  ¬fÉμ°S  ∞°üf  QÉ°U  …òdG  »fÉæÑ∏dG  Ö©°ûdG  ÜÉ°ùM
 á«∏gC’G ÜôëdG πÑb »°SÉ«°ùdG »fÉæÑ∏dG ¥RCÉª∏d ∫ƒ∏M OÉéjEG  âdhÉM »àdG á«Hô©dG
 ™e  â∏eÉ©J  »àdG  ∫hó`̀dG  ’  ..π°ûØdÉH  äAÉH  É¡∏c  ,ÜôëdG  ó©H  ≈àMh  ,1975  ΩÉY
 ..¿ÉæÑd  øe  …Qƒ°ùdG  …ôμ°ù©dG  ÜÉë°ùf’G  πÑb  ÉjQƒ°S  πãe  Iôª©à°ùªc  ¿ÉæÑd
 ¢TÉ©fEGh AÉ«ME’ á∏FÉW äGhôKh k’GƒeCG  âî°V »àdG  è«∏îdG  ∫hOh ájOƒ©°ùdG  ’h
 ™°ûL øe ¿ÉæÑd PÉ≤fEG ™£à°ùJ ºd É¡∏c ∞°SCÓd ,á«∏gC’G ÜôëdG ó©H »fÉæÑ∏dG OÉ°üàb’G
 ôãcCG á«HhQhC’G ∑ƒæÑdÉH É¡Jó°UQCG »a ¿B’G ∂∏àªJ »àdG áªcÉëdG á«°SÉ«°ùdG á≤Ñ£dG
 á«dÉªdG äGóYÉ°ùªdÉH øjôNB’G ÖdÉ£J (ádhódG) Éªæ«H ,»μjôeCG Q’hO QÉ«∏e 800 øe

!»dhódG ∂æÑdG ¢Vhôbh
 É°ùfôa  ,¿ÉæÑd  PÉ`̀≤`̀fEG  IôeÉ¨e  »`̀a  É¡¶M  Üôéàd  (É°ùfôa)  QhO  AÉ`̀L  ¿B’Gh
 ™°VƒdG  ìÓ°UE’ ähô«H ≈dEG  á«cƒμe ä’ƒéH Év«dÉM Ωƒ≤J  iôNCG  á«HhQhCG  ∫hOh
 øe  ô«¨j  »≤«≤M  A»°T  π©a  ™«£à°ùJ  ød  É k°†jCG  »gh  ..…OÉ°üàb’Gh  »°SÉ«°ùdG

.ø««fÉæÑ∏dG IÉfÉ©e
 (»fÉæÑ∏dG  ¬∏dG  ÜõM)  ƒg  ™bGƒdGh  á≤«≤ëdG  »a  ¿ÉæÑd  ºμëj  øe  ¿C’  ..?GPÉªd
 õàÑjh É¡H ÖYôj áë∏°SCG áfÉ°SôJ ∂∏ªj …òdG ƒ¡a ..á«ª°SôdG ádhódG äÉ°ù°SDƒe ¢ù«dh

 äGó©eh  É°û«L  ∂∏ªjh  ..ø««°SÉ«°ùdG  ¬eƒ°üN

 ..(»fÉæÑ∏dG  ¢û«édG)  äGó©e  ≈∏Y  ¥ƒØàJ  ájôμ°ùY

 ájƒédG  òaÉæªdG  ≈∏Y  Iô£«°ùdÉH  (ÜõëdG)  ∂°ùªjh

 á«fÓY  ≈gÉÑàjh  ..¿ÉæÑd  »a  ájôëÑdGh  ájôÑdGh

 ÜõM  ÖÑ°ùJh  ,(»ÄæeÉN  »∏Y)  »fGôjE’G  ≈∏YC’G  ó°TôªdGh  ¬«≤ØdG  áj’ƒd  A’ƒdÉH

 ≈dEG  äOCG  IôéØàe OGƒe ¬æjõîJ ôÑY á«fÉ°ùfEG  áKQÉc ôÑcCG  »a G kôNDƒe »fÉæÑ∏dG  ¬∏dG

 ø««fÉæÑ∏dG øe ±’B’G áHÉ°UEGh É k°üî°T 170 øe ôãcCG  äƒeh ähô«H CÉaôe QÉéØfG

 k’hDƒ°ùe  â°ùd)  ÜõëdG  ∫Éb  OQÉH  ΩO  πμHh  ..ähô«H  áæjóe  ∞°üf  ∫RÉæe  Ωó¡Jh

 A’ƒdG ¿ƒ°†aôj øjòdG ø««fÉæÑ∏dG ôYÉ°ûªd ájRGõØà°SG Iƒ£N »ah .(QÉéØf’G øY

 πNóe »a ´QÉ°T ≈∏Y (»fÉª«∏°S º°SÉb) º°SG ¥ÓWEÉH G kôNDƒe (¬∏dG ÜõM) ΩÉb ¿GôjE’

 ´QGƒ°T ≈∏Y (á«æ¨e OÉªY) º°SGh ,(»æ«ªîdG) º°SG ≥∏WCG  ¿CG  ¬d  ≥Ñ°Sh ..!ähô«H

!ähô«H »a iôNCG

 ÜõM) OôéJ ¿CG É k≤M ™«£à°ùJ πg ..™°VƒdG Gòg ôq«¨J ¿CG (É°ùfôa) ™«£à°ùJ πg

 ó°Tôª∏d  (ÜõëdG)  A’h  ∞bƒJ  ¿CG  É°ùfôa  ™«£à°ùJ  πgh  ?∑ÉàØdG  ¬MÓ°S  øe  (¬∏dG

 (»HhQhC’G OÉëJ’G) ≈àM ’h É°ùfôa ’ øμdh ..ºμWÉÑMEG ójôf ’ ?»fGôjE’G ≈∏YC’G

 É¡H πÑ≤j á«fÉæÑd áeƒμëH ¿ƒLôîj ±ƒ°S πH ..¿ÉæÑd »a ∂dP ò«Øæàd ¿ƒ©°ùj ±ƒ°S

.ºjó≤dG (»YÉaC’G â«H) ≈dEG G kOóée Oƒ©fh ..¬MÓ°S ´õæj ¿CG ¿hO øe (¬∏dG ÜõM)

 äÉ``MÉ°ùe  º``¡à`∏`J  ≥```FGô`M
 äÉ``````HÉ``¨`dG  ø```e  á```©`°SGh
 É``¡HôZh É``jQƒ°S §``°Sh »```a
 ≥WÉæªdGh  äÉHÉ¨dG  øe  á©°SGh  äÉMÉ°ùe  ΩÉ`̀jCG  òæe  ≥FGôM  oº¡à∏J
 ¢û«édGh  AÉØWE’G  ¥ôa  ∫òÑJ  Éªæ«H  ,É¡HôZh  ÉjQƒ°S  §°Sh  »a  á«LôëdG
 Ée  ≥ah  ,∫RÉæªdG  ≈dEG  É¡dƒ°Uh  ™æeh  É¡≤jƒ£àd  áã«ãM  kGOƒ¡L  …Qƒ°ùdG
 IôFÉW AÉ©HQC’G ¢ùeCG âª°†fGh .¢SôH ¢ùfGôa ádÉch »∏ëe ∫hDƒ°ùe OÉaCG
 ,…Qƒ°ùdG  ¢û«édG  äÉeGƒM  ≈dEG  √É«ªdG  øe  ÉæW  40  ƒëf  πªëJ  á«fGôjEG
 á«∏ÑL ≥WÉæe »a Iô«ÑμdG ≥FGôëdG OÉªNEG »a ≈dhC’G Iôª∏d ∑QÉ°ûJ »àdG
 Ωƒj  â©dófGh  .(ÉfÉ°S)  á«ª°SôdG  AÉÑf’G  ádÉch  äô`̀cP  Ée  ≥`̀ah  ,Iô`̀Yh
 á«bPÓdGh IÉªM ±ÉjQCG  »a ábôØàe ≥WÉæe »a Iô«¨°U ≥FGôM ¢ù«ªîdG
 º¡°SCG  áªî°V  ≥`̀FGô`̀M  ≈`̀ dEG  âdƒëJ  ¿CG  âãÑd  É`̀e  ,kÉ«aGô¨L  á∏NGóàªdG
 äÉMÉ°ùe »a ÉgQÉ°ûàfG IOÉjR »a ìÉjôdG áYô°Sh IQGôëdG äÉLQO ´ÉØJQG
 ógÉ°ûe  á«°VÉªdG  á∏«∏≤dG  ΩÉjC’G  ∫ÓN  »ª°SôdG  ¿ƒjõØ∏àdG  qåHh  .á©°SGh
 âdƒM  »àdGh  ,êGô``̀MC’Gh  äÉHÉ¨dG  »a  á©dóæªdG  ¿Gô«ædG  áæ°ùdCG  ô¡¶J
 ôjó≤J …CG  ¿B’G ≈àM Qó°üj ºdh .OÉeQ ≈dEG  QÉé°TC’G øe Iô«Ñc äÉMÉ°ùe
 …CG ¿Gô«ædG ™bƒJ ºdh .¿Gô«ædG É¡«∏Y âJCG »àdG äÉMÉ°ùªdG πªéªd »ª°SQ

 .¿Éμ°ùdG ±ƒØ°U »a äÉHÉ°UEG

 º`̀ ª`̀ ©`̀ J á```̀jOƒ```̀©```̀°```̀ù```̀dG
 Oƒ`̀≤`̀ Y AGô```````̀LEG á``̀ eó``̀ N
 É``̀«``̀fhô``̀à``̀μ``̀dEG êGhõ````````̀dG
 áeóîdG  ºjó≤àH  »fÉ©ª°üdG  ó«dh  …Oƒ©°ùdG  ∫ó`̀©`̀dG  ô`̀ jRh  ¬`̀Lhh

 áàªJCGh  ,πeÉc  πμ°ûH  É«fhôàμdEG  äÉfÉ«ÑdG  ≥«KƒJ  ôaƒJ  »àdG  IójóédG

 É¡ÑjôéJ ó©H áμ∏ªªdG AÉLQCG ΩƒªY »a ,∫õæªdG øe êGhõdG ó≤Y äGAGôLEG

 áeóN  øe  IOÉØà°S’G  øμªjh  .§≤a  ¢VÉjôdG  á≤£æe  »a  ÉÑjô≤J  ΩÉY  Ióe

 ™ÑàJ êGhõdÉH á°UÉN á«fhôàμdEG á°üæe ∫ÓN øe »fhôàμdE’G êGhõdG ó≤Y

 …òdGh  ,™bƒªdG  øe  Öjô≤dG  ¿hPCÉªdG  ™e  óYƒe  õéM  í«àJh  ,IQGRƒ``dG

 ,êGhõdG ó≤Y •hô°Th ¿ÉcQCG ôaGƒJ øe ≥≤ëàdGh ó≤©dG AGôLE’ ô°†ë«°S

 IQGRh ∫ƒ≤Jh .»cP RÉ¡L ∫ÓN øe É«fhôàμdEG áª°üÑdG øe É°†jCG ≥≤ëàdGh

 áªμëª∏d ó«Øà°ùªdG á©LGôe øY »æ¨J »fhôàμdE’G êGhõdG áeóN ¿EG ∫ó©dG

 ∫GƒMC’Gh ,¢üëØdG èFÉàf áaô©ªd »Ñ£dG ¢üëØdG õcGôeh ,ó≤©dG ≥«Kƒàd

 ,á«bQƒdG ó≤©dG á≤«Kh áeóîdG â¨dCG Éªc .êGhõdG á©bGh π«é°ùàd á«fóªdG

 èFÉàf  ≈∏Y  ∫ƒ°üëdG  á«fÉμeEG  ™e  ,¿hPCÉ`̀ª`̀dÉ`̀H  ¢UÉîdG  §Ñ°†dG  ôàaOh

 ∫ó©dG  IQGRh  í«àJh  .É°†jCG  É«fhôàμdEG  êGhõ`̀dG  πÑb  Ée  »Ñ£dG  ¢üëØdG

 êGhõdG  ó≤Y  á≤«Kh  øe  á«bQh  áî°ùæ`H  ®ÉØàM’G  »a  ø«ÑZGôdG  êGhRCÓ`̀d

.IQGRƒ∏d á©HÉàdG zõLÉf{ áHGƒH øe É¡àYÉÑW

 Oƒ``≤``J á``̀jô``̀°``̀ü``̀e á``∏``Ø``£``d ΩOÉ```̀ °```̀ U ƒ``̀ jó``̀ «``̀ a
™``̀jô``̀ °``̀S ≥````̀jô````̀W ≈```̀ ∏```̀ Y π```̀≤```̀ f IQÉ````̀«````̀°````̀S

 π°UGƒàdG  ™`̀bGƒ`̀e  OGhQ  ∫hGó``̀J
 ƒjó«a  ™£≤e  ô°üe  »`̀a  »YÉªàL’G
 ≈∏Y  π≤f  IQÉ«°S  Oƒ≤J  á∏Ø£d  ÉeOÉ°U
 á¶aÉëªH  á`̀©`̀jô`̀°`̀ù`̀dG  ¥ô``̀£``̀dG  ó```̀MCG
 »`̀gh á`̀∏`̀Ø`̀£`̀dG äô``̀¡``̀Xh .Iô``̀gÉ``̀≤``̀dG
 ô°ü≤d  IOÉ«≤dG  á∏é©H  ∂°ùªJ  OÉμdÉH
 ¢UÉî°TC’G ¢†©H ∫hÉëj Éª«a É¡àeÉb
 âØdh  É¡¡«LƒJ  É¡dƒM  øjOƒLƒªdG
 »JCÉJ  »àdG  äGQÉ«°ùdG  ≈`̀dEG  É¡gÉÑàfG
 πYÉØàH  ™£≤ªdG  »¶Mh  .∞∏îdG  øe
 GƒØ°Uh  øjòdG  ø«©HÉàªdG  ø«H  ™°SGh
 ´ƒbh øe GhQòMh ,ΩOÉ°üdÉH ó¡°ûªdG
 áYô°ùH  ø«dhDƒ°ùªdG  ø«ÑdÉ£e  ,áKQÉc
 .ó`̀¡`̀°`̀û`̀ª`̀dG »``̀a ø`̀«`̀Ñ`̀Ñ`̀°`̀ù`̀à`̀ª`̀dG §`̀Ñ`̀°`̀V
 »æeCG  Qó°üe ∫Éb  ,áé°†dG  ôKCG  ≈∏Yh
 á«æeC’G Iõ¡LC’G ¿EG á«∏NGódG IQGRƒH
 ≈∏Y  ƒjó«a  QÉ°ûàfG  á©bGh  »a  ≥≤ëJ
 π«≤K π≤f IQÉ«°S Oƒ≤J á∏Ø£d ∑ƒÑ°ù«a
 Qó°üªdG ócCGh .™jô°ùdG  ≥jô£dG ≈∏Y
 ºà«°S  ¬``fCG  á«Øë°U  äÉëjô°üJ  »`̀a
 ,¬à≤«≤M ≈∏Y ±ƒbƒ∏d ƒjó«ØdG ¢üëa
 á°üàîe  áæéd  ≈∏Y  ¬°Vô©H  ∂``̀dPh

.á©bGƒdG π«°UÉØJ ≈∏Y ±ƒbƒ∏d

 ∫õæªdG ≈dEG IOƒ©dÉH áÑdÉW Ö``bÉ©J á°SQóe
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بعد اإغالق باب التقدم للجائزة يف اخلام�س من �سبتمرب.. اأمانة اجلائزة:

83 طبيًبا يتناف�سون لنيل جائزة خليفة بن �سلمان للطبيب البحريني
اأمانة »جائزة خليفة بن �سلمان اآل  ك�سفت 

خليفة للطبيب البحريني« عن تقدم 83 طبيًبا 

�سروط  عليهم  تنطبق  بحرينيني ممن  وطبيبة 

خليفة  اآل  �سلمان  بن  خليفة  جلائزة  التقدم 

والثانية  الأوىل  بفئتيها  البحريني  للطبيب 

�سيتم  والتي  اجلائزة،  نيل  على  للتناف�س 

منحها خالل الحتفال بيوم الطبيب البحريني 

واأ�سارت  القادم.  نوفمرب  �سهر  من  الرابع  يف 

اأمانة اجلائزة اإىل اأن عدد املتقدمني للفئة الأوىل 

العالجي  البحث  والإبداع يف  البتكار  »جائزة 

من  مر�سًحا   50 بلغ  قد  الطبي«  وال�سريري 

»جائزة  الثانية  الفئة  اأما  والطبيبات،  الأطباء 

الوفاء والعطاء املمتد« فقد بلغ عدد املرت�سحني 

لها 33 طبيًبا وطبيبة.

�سلمان  بن  خليفة  »جائزة  اأمانة  وبينت 

التقدم  باب  اأن  البحريني«  للطبيب  خليفة  اآل 

للرت�سح مت اإغالقه يوم ال�سبت املا�سي املوافق 

5 �سبتمرب 2020، بح�سب ال�سروط التي ن�س 

اأن مت  بعد  اأنه  مو�سحة  اجلائزة،  نظام  عليها 

متت  الرت�سيحات  ا�ستالم  عملية  ا�ستكمال 

مراجعتها والتاأكد من ا�ستيفائها لل�سروط، ومت 

رفع ا�ستمارات التقدم للجائزة وال�سري الذاتية 

اإىل  امل�ساركني  من  املقدمة  الطبية  والبحوث 

ت�سم  والتي  باجلائزة  الفائزين  اختيار  جلنة 

رئي�س  �سمو  ديوان  عن  ممثلني  ع�سويتها  يف 

املرموقني  الدوليني  اخلرباء  من  وعدد  الوزراء 

ال�سحة  منظمة  من  الطبية  الأبحاث  يف جمال 

اإىل  واأمريكية،  اأوروبية  وجامعات  العاملية 

جانب رئي�سي جامعة اخلليج العربي والكلية 

البحرين  يف  للجراحني  الإيرلندية  امللكية 

ورئي�س جمعية الأطباء البحرينية، اإذ �سيقوم 

املعايري  وفق  التقييم  بعملية  اللجنة  اأع�ساء 

املحددة.

ومن املتوقع اأن يتم انتهاء اأع�ساء اللجنة 

قبل   ،2020 اأكتوبر  نهاية  يف  التقييم  من 

الفائزين  الثالثة  اأ�سماء  عن  النهائي  الإعالن 

البتكار  »جائزة  الأوىل  فئتها  يف  باجلائزة 

وال�سريري  العالجي  البحث  يف  والإبداع 

الطبي« والتي �سيتم منحها لالأطباء البحرينيني 

و�سريرية  عالجية  علمية  اأبحاًثا  اأعدوا  الذين 

جمال  يف  متميزة  اإجنازات  وحققوا  وطبية، 

اخت�سا�سهم الطبي ات�سمت بالإبداع والبتكار، 

»جائزة  الثانية  الفئة  يف  باجلائزة  والفائز 

لأحد  �ستمنح  والتي  املمتد«،  والعطاء  الوفاء 

الأطباء البحرينيني الذين عملوا مدة ل تقل عن 

30 عاًما؛ تقديًرا جلهوده ووفاًء لعطائه ومتيز 

م�سريته بالبذل والعطاء وتر�سيخ القيم واملثل 

الإن�سانية الرفيعة ملهنة الطب.

القائد العام ي�سيد بعالقات

 ال�سداقة مع االحتاد ال�سوي�سري

خليفة  ال�سيخ  الركن  امل�سري  ا�ستقبل 

القائد العام لقوة دفاع  اآل خليفة  اأحمد  بن 

البحرين، يف مكتبه بالقيادة العامة �سباح 

�سبتمرب 2020، همربت  الأربعاء 9  اأم�س 

لالحتاد  الفخري  القن�سل  بوميي  فن�سنت 

ال�سوي�سري لدى مملكة البحرين، بح�سور 

النعيمي  ح�سن  بن  عبداهلل  الركن  الفريق 

وزير �سوؤون الدفاع.

لقوة  العام  القائد  رّحب  اللقاء  وخالل 

الفخري  العام  بالقن�سل  البحرين  دفاع 

البحرين،  لدى مملكة  ال�سوي�سري  لالحتاد 

بني  تربط  التي  ال�سداقة  بعالقات  م�سيًدا 

مملكة البحرين والحتاد ال�سوي�سري.

ح�سر اللقاء اللواء الركن ح�سن حممد 

واللواء  العامة،  القيادة  ديوان  مدير  �سعد 

اأحمد مال اهلل م�ساعد  الركن بحري يو�سف 

والتموين،  لالإمداد  الأركان  هيئة  رئي�س 

جا�سم  عبداهلل  اأنور  بحري  الركن  واللواء 

الفني،  والتزويد  ال�سيانة  مدير  اجلودر 

وعدد من كبار �سباط قوة دفاع البحرين.

وزير الداخلية يجتمع مع وزيري االأ�سغال واالإ�سكان

تاأمني املالجئ ومراكز االإيواء و�سالمة املواطنني  يف االأزمات والكوارث

اجتمع الفريق اأول ال�سيخ را�سد بن عبداهلل 

اآل خليفة وزير الداخلية رئي�س جمل�س الدفاع 

املدين، اأم�س، واملهند�س ع�سام بن عبداهلل خلف 

والتخطيط  البلديات  و�سوؤون  الأ�سغال  وزير 

احلمر  يعقوب  بن  با�سم  واملهند�س  العمراين، 

وزير الإ�سكان، بح�سور رئي�س الأمن العام.

ويف بداية الجتماع، رّحب وزير الداخلية 

رئي�س جمل�س الدفاع املدين بوزيري الأ�سغال 

جميع  مراجعة  اأهمية  اإىل  لفًتا  والإ�سكان، 

ال�ستعدادات وتعزيز اجلاهزية من اأجل تعزيز 

حتديث  اإىل  م�سرًيا  العامة،  ال�سالمة  اإجراءات 

الطوارئ  ملواجهة  الوطنية  ال�سرتاتيجية 

وال�سيناريوهات  اخلطط  و�سع  على  والعمل 

املبذولة  اجلهود  �سمن  وذلك  ال�ستباقية، 

حلماية املواطنني وتاأمني املن�ساآت.

الكفيلة  ال�سبل  الجتماع، مت بحث  وخالل 

الإيواء  ومراكز  اخلا�سة  املالجئ  بتاأمني 

بالإ�سافة  بها،  اخلا�سة  املوا�سفات  وحتديد 

اإىل بحث الإجراءات املتعلقة ب�سالمة املواطنني 

ظروف  يف  املطلوبة  والتجهيزات  واملقيمني 

رئي�س  تكليف  مت  اإذ  والكوارث،  الأزمات 

ملواجهة  الوطنية  اللجنة  رئي�س  العام،  الأمن 

وال�سرتاطات  املتطلبات  بدرا�سة  الكوارث، 

ال�ساأن، متهيًدا لعر�سها على  املطلوبة يف هذا 

جمل�س الدفاع املدين يف اجتماعه القادم.

نائب رئي�س  ا�ستهدف  الذي  الإرهابي  الهجوم  البحرين  اأدانت وزارة خارجية مملكة 

جمهورية اأفغان�ستان الإ�سالمية، والذي اأ�سفر عن مقتل واإ�سابة الع�سرات من الأ�سخا�س، 

موؤكدة ت�سامن مملكة البحرين مع جمهورية اأفغان�ستان الإ�سالمية فيما تتخذه من اإجراءات 

ملواجهة الإرهاب يف اأرا�سيها.

ال�سحايا،  وذوي  لأهايل  وموا�ساتها  تعازيها  بالغ  عن  اخلارجية  وزارة  واأعربت 

املجتمع  توؤكد �سرورة ت�سافر جهود  فاإنها  امل�سابني،  العاجل جلميع  بال�سفاء  ومتنياتها 

الدويل من اأجل الق�ساء على الإرهاب وردع كل من يدعمه اأو ميوله.

البحرين تدين الهجوم االإرهابي

 الذي ا�ستهـدف نائب رئيـ�س اأفغان�ستان

ا�ستقبل الدكتور حممد مبارك بن دينة 

للبيئة،  الأعلى  للمجل�س  التنفيذي  الرئي�س 

اإبراهيم  ال�سيخ خليفة بن  اأم�س،  يف مكتبه 

لبور�سة  التنفيذي  الرئي�س  خليفة  اآل 

ذات  املوا�سيع  من  عدد  لبحث  البحرين؛ 

الهتمام امل�سرتك.

 وخالل اللقاء رّحب الدكتور حممد بن 

دينة بال�سيخ خليفة بن اإبراهيم اآل خليفة، 

بور�سة  تبذلها  التي  باجلهود  م�سيًدا 

البحرين يف �سبيل الرتقاء بالثقافة املالية 

موؤكًدا  البحرين،  مملكة  يف  وال�ستثمار 

تعزيز  على  للبيئة  الأعلى  املجل�س  حر�س 

التعاون مع خمتلف املوؤ�س�سات والقطاعات 

اأجل دعم اجلهود اخلا�سة يف احلفاظ  من 

وحتقيق  الأخ�سر،  والقت�ساد  البيئة  على 

تلك  خالل  من  امل�ستدامة  التنمية  اأهداف 

اجلهات  تتبناها  التي  البيئية  املبادرات 

املتعاونة.

بن  خليفة  ال�سيخ  عرّب  جانبه،  من 

اإبراهيم اآل خليفة عن تقديره للجهود التي 

�سبيل  للبيئة يف  الأعلى  املجل�س  بها  يقوم 

التي  واملبادرات  والربامج  اخلطط  و�سع 

مملكة  يف  البيئية  الثقافة  وتعزز  ت�سجع 

التنمية  اهداف  حتقيق  اأجل  من  البحرين 

امل�ستدامة، ل �سيما تلك التي تعك�س العالقة 

والرتقاء  القت�سادي  النمو  بني  الطردية 

التعاون  تعزيز  اأهمية  موؤكًدا  البيئي، 

واملجل�س  البحرين  بور�سة  بني  وال�سراكة 

الأهداف  من  املزيد  لتحقيق  للبيئة  الأعلى 

القت�سادية والبيئية ال�سامية.

بن دينة يبحث تعزيز التعاون للحفاظ على 

البيئة مع الرئي�س التنفيذي لبور�سة البحرين

ال�سيخ خليفة بن علي  التقى �سمو 

املحافظة  حمافظ  خليفة  اآل  خليفة  بن 

الفرتا�سي«  »املجل�س  اجلنوبية، خالل 

ُبعد،  عن  املرئي  الت�سال  تقنية  عرب 

بعدد من الأهايل واملواطنني من خمتلف 

بح�سور  وذلك  املحافظة،  مناطق 

نائب  الدو�سري  ثامر  عي�سى  العميد 

املحافظ، وعدد من ال�سباط وامل�سوؤولني 

باملحافظة.

اجلنوبية  املحافظة  اأن  �سموه  واأكد 

اخلدمات  جميع  متابعة  على  حتر�س 

املقدمة  واحليوية  واخلدمية  التنموية 

للمواطنني واملقيمني والرتقاء بجودتها 

وذلك  واحتياجاتهم،  تطلعاتهم  لتلبي 

من  والت�سهيالت  باخلدمات  للنهو�س 

يتم  والذي  الأ�سبوعي  املجل�س  خالل 

التعاون مع موؤ�س�سات  اإبراز  من خالله 

ال�سراكة  وتفعيل  املدين  املجتمع 

الأهايل  احتياجات  ومتابعة  املجتمعية، 

التنمية  وحتقيق  التقدم  يدعم  مبا 

التابعة  املناطق  جميع  يف  امل�ستدامة 

للمحافظة.

تنفيذ  مراحل  �سري  �سموه  وتابع 

امل�ساريع اخلدمية والتنموية يف خمتلف 

مناطق املحافظة اجلنوبية، والتي تلبي 

البنية  كم�ساريع  الأهايل  احتياجات 

الطرق،  بع�س  ر�سف  واإعادة  التحتية 

بالتعاون والتن�سيق مع اجلهات املعنية.

التقى باالأهايل خالل »املجل�س االفرتا�سي«.. حمافظ اجلنوبية:

االرتقاء بجودة اخلدمات لتلبية تطلعات املواطنني واحتياجاتهم

م�سيًدا بجهود املوؤ�س�سة العريقة يف دعم م�ساريع وبرامج املحافظة

حمافظ العا�سمة يبحث ال�سراكة املجتمعية مع موؤ�س�سة �سالح الدين

قام ال�سيخ ه�سام بن عبدالرحمن اآل خليفة 

حمافظ حمافظة العا�سمة بزيارة اإىل موؤ�س�سة 

الهند�سية  لال�ست�سارات  الدين  �سالح  حممد 

)م�سكب( مبنا�سبة احتفالها بيوبيلها الذهبي، 

حيث كان يف ا�ستقباله رئي�س جمل�س الإدارة 

والرئي�س  الدين،  �سالح  حممد  املهند�س 

اطلعا  اإذ  الدين،  �سالح  حممد  ثامر  التنفيذي 

واخلدمات  والأق�سام  املوؤ�س�سة  تاريخ  على 

م�سرية  بها خالل  قامت  التي  امل�ساريع  واأبرز 

عملها التي امتدت خلم�سني عاًما.

ودورها  املوؤ�س�سة  بجهود  املحافظ  واأ�ساد 

امل�ساريع  خالل  من  العمراين  التطور  يف 

عن  معرًبا  نفذتها،  التي  واملميزة  الناجحة 

التي  الوطنية  واخلدمات  للجهود  تقديره 

دعم  يف  الدين  �سالح  حممد  املهند�س  قدمها 

اأثناء ع�سويته  املحافظة يف  م�ساريع وبرامج 

يف املجل�س التن�سيقي ال�سابق ممثالً عن الأهايل 

باملحافظة، مثنًيا على جهود والده املغفور له 

باإذن اهلل تعاىل املهند�س �سالح الدين اأحمد بن 

ح�سن اإبراهيم يف هند�سة مبنى باب البحرين 

معامل  اأهم  اأحد  املبنى  كون  1949؛  عام  يف 

العا�سمة ووجهتها احل�سارية.

يف  اجلنائية  والأدلة  للمباحث  العامة  الإدارة  عام  مدير  �سارك 

واملباحث  للتحقيقات  العامني  للمديرين  والثالثني  الرابع  الجتماع 

اجلنائية بدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية، والذي ُعقد عرب 

تقنية الت�سال املرئي.

وخالل الجتماع، اأكد املديرون العاّمون تنفيذ قرارات وتو�سيات 

اخلطط  و�سع  اإىل  تهدف  والتي  املجل�س،  بدول  الداخلية  وزراء 

على  اجلرمية  ملكافحة  امل�سرتك  التعاون  �سبل  لتحقيق  والربامج 

امل�ستوى اخلليجي، كما مت ا�ستعرا�س اأبرز اإجنازات اإدارات التحقيقات 

واملباحث اجلنائية بدول املجل�س يف جمال اكت�ساف اجلرائم و�سبطها 

مرتكبيها.

اإدارات  بني  فيما  العمل  ا�ستمرار  اأهمية  العاّمون  املديرون  واأكد 

على  واحلفاظ  القانون  تنفيذ  يف  التعاون  خالل  من  وذلك  املباحث، 

الأمن وال�ستقرار.

مدير املباحث ي�سارك يف اجتماع 

املديرين العامني للتحقيقات بدول التعاون

�سمو رئي�س الوزراء
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دعا اإىل جتّنب التجمعات خالل الأ�صبوعني املقبلني.. الفريق الوطني للت�صدي لـ »كوفيد 19«:

هد الكوادر الطبية زيادة اأعداد امل�صابني تزيد الكلفة املالية على الدولة وجتجُ

منـــو الإ�ـــصـــابـــات مــرتــبــط بــتــجــمــعــات عـــا�ـــصـــوراء ل املــ�ــصــافــريــن الــقــادمــني مـــن اخلـــارج

متام اأبو�صايف:

لفريو�س  للت�صدي  الوطني  الفريق  دعا 

التجمعات  جتّنب  اإىل   »19 »كوفيد  كورونا 

خالل الأ�صبوعني املقبلني، وذلك بهدف خف�س 

معدلت انت�صار املر�س، بعد الزيادة امل�صطردة 

التجمعات، رغم  الناجمة عن  باأعداد امل�صابني 

جميع التحذيرات التي وردت بهذا ال�صاأن. 

ال�صحايف  املوؤمتر  يف  املتحدثون  وقال 

الذي ُعقد ع�صر يوم اأم�س و�صارك فيه كل من، 

وكيل وزارة ال�صحة وليد املانع، وا�صت�صاري 

دفاع  قوة  م�صت�صفى  يف  املعدية  الأمرا�س 

القحطاين،  قحطان  طبيب  مقدم  البحرين 

جممع  يف  املعدية  الأمرا�س  وا�صت�صارية 

الزيادة  اإن  ال�صلمان،  الطبي جميلة  ال�صلمانية 

الأيام  خالل  الإ�صابات  اأعداد  يف  الكبرية 

التي  التجمعات  ب�صبب  هي  املا�صية،  القليلة 

ب�صبب  ولي�س  عا�صوراء،  مو�صم  اإحياء  رافقت 

مطار  عرب  اخلارج  من  القادمني  امل�صافرين 

البحرين الدويل.

باأعداد  الزيادة  اأن  اإىل  املتحدثون  واأ�صار 

على  كبرية  مالية  كلفة  ت�صيف  امل�صابني، 

الإجهاد  اإىل  بالإ�صافة  الدولة،  ميزانية 

الطبية  الكوادر  حتته  تقع  الذي  وال�صغط 

للكوادر  مكافاأة  اأف�صل  اأن  معتربين  العاملة، 

الطبية، هي تكاتف املجتمع من اأجل تخفي�س 

اأعداد الإ�صابات يف البالد.

واعرتف الفريق الطبي باأن الزيادة باأعداد 

موؤخًرا،  البحرين  �صهدتها  التي  الإ�صابات 

هذه  اأن  كما  ال�صحي،  النظام  على  اأثرت  قد 

اإىل  تهدف  التي  اخلطط  تنفيذ  تبطئ  الزيادة 

مكافحة  �صياق  يف  املرجوة  للنتائج  الو�صول 

املجتمع  اأفراد  جميع  داعني  اجلائحة،  هذه 

الرجوع  اجل  من  الوقائية  بالتدابري  لاللتزام 

�صجلتها  قد  كانت  التي  امل�صتقرة  املعدلت  اىل 

البحرين يف وقت �صابق.

بع�س  افتتاح  ان  على  املتحدثون  واأكد 

الكبرية  الزيادة  ب�صبب  يتاأثر  قد  الن�صطة، 

افتتاح  ان  على  م�صددين  ال�صابات،  اعداد  يف 

جميع  من  بالتاأكد  ا  اأي�صً يرتبط  املدار�س 

والكوادر  الطلبة  حلماية  الوقائية  التدابري 

التعليمية والإدارية يف املدار�س من العدوى.

اخلطط  ان  على  املانع  اكد  جانبه،  من 

الفريق  قبل  من  املو�صوعة  ال�صرتاتيجية 

الطبي للت�صدي لـ »كوفيد 19« تغطي الزيادة 

يف اعداد ال�صابات مع مراجعتها ب�صكل يومي، 

من  املزيد  ا�صافة  امكانية  من  يقلل  ان  دون 

الحرتازات التي ميكن اتخاذها لتدارك الزيادة 

وفق خطة م�صبقة.

ال�صتيعابية  الطاقة  ان  على  املانع  و�صّدد 

تغطي  حيث  ا�صتباقي،  ب�صكل  تدار�صها  مت  قد 

الزيادات بالأعداد، واإن كان هناك تاأثري لزيادة 

اعداد ال�صابات على الطاقة ال�صتيعابية.

قد  التعليمية  العملية  اأن  اإىل  املانع  ولفت 

مما  ال�صابات،  باأعداد  الزيادة  ب�صبب  تاأثرت 

الدرا�صي لأ�صبوعني  ادى اىل تاأجيل بدء العام 

قادمني.

الأمور  اأولياء  طماأنه  »نود  املانع:  وقال 

باأن عودة الطلبة للمدرا�س، �صوف يكون بعد 

الوقائية  التدابري  جميع  تطبيق  من  التاأكد 

اأجلهم، للتاأكد من  والإجراءات الحرتازية من 

ان جميع الطلبة والكوادر التعليمة والدارية 

باأمان«.

املن�صاآت  لكل  ال�صكر  »نوجه  وتابع: 

�صحة،  على  ا  حر�صً اأبدت  والتي  امللتزمة، 

و�صالمة مرتاديها، كما نقّدر عالًيا اجلهود التي 

التفتي�صية التي لها دور كبري  تبذلها الطواقم 

يف احلفاظ على �صحة افراد املجتمع كافة.

اجراء  ا�صتمرار  على  املانع  واأكد 

التعليمية،  الكوادر  جلميع  الفحو�صات 

احلكومية،  املدار�س  يف  والفنية  والإدارية، 

منها  النتهاء  يتم  حمدد،  زمني  جدول  وفق 

قبل بدء العام الدرا�صي اجلديد.

احلمالت  ا�صتمرار  ان  على  املانع  و�صّدد 

التفتي�صية على املطاعم بالتعاون مع اجلهات 

املعنية، للتاأكد من تطبيق هذه املن�صاآت جلميع 

ال�صرتاطات.

ومن جانبه، ك�صف القحطاين عن اأن اعداد 

اللقاح  جرعة  على  ح�صلوا  الذين  املتطوعني 

مرحلة  يف  البحرين  ت�صارك  الذي  املحتمل 

جتاوز  قد  ال�صريرية  جتاربة  من  الثالثة 

اأعداًدا  هناك  اأن  اىل  لفًتا  متطوع،   3000

اأخرى من املتطوعني مل يتم اإعطاوؤهم اجلرعة، 

�صجلهم  تخ�س  طبية  وتقييمات  لعتبارات 

الطبي.

يتم  الذي  اللقاح  اأن  على  القحطاين  واأكد 

خامل،  لقاح  هو  البحرين  يف  حالًيا  جتريبه 

اىل  املتطوعني  من  اأي  باإدخال  يت�صبب  مل 

امل�صت�صفى، فيما مل تتجاوز اعرا�صه اجلانبية 

�صوى ارتفاع طفيف بدرجات حرارة املتطوع 

- كما هو احلال يف كل التطعيمات - و�صعور 

موؤقت بالأمل يف مكان البرة يزول خالل 12 

�صاعة من اخذ اجلرعة.

وانتقد القحطاين التحذيرات اجتاه اللقاح 

املحتمل الذي يخ�صع للتجارب حالًيا، من قبل 

افراد لي�صوا من ذوي الخت�صا�س، معترًبا اأنه 

لي�س من هدف اأي �صخ�س ت�صتيت اجلهود التي 

تبذل حالًيا من اجل الق�صاء على هذا الوباء.

ان  على  ال�صلمان  اأكدت  جانبها،  ومن 

ح�صب  احلالت  اعداد  يف  الكبرية  الزيادة 

الطبي  الفريق  قبل  من  واملتابعة  الح�صاءات 

اإحياء  مع  تزامنت  التي  التجمعات  �صببها 

مو�صم عا�صوراء ولي�س نتيجة قدوم م�صافرين 

من اخلارج.

وقالت ال�صلمان: »من الوا�صح وفق جميع 

التجمعات،  هي  الزيادة  ا�صباب  ان  املعطيات 

حيث  البحرين،  مطار  عرب  القادمني  ولي�س 

ان جميع القادمني عرب مطار البحرين الدويل 

الطبية  والجراءات  للفحو�صات  يخ�صعون 

املتبعة، وهي متابعتهم واإعادة فح�صهم بعد 

ومل  البالد،  دخولهم  على  ايام  ع�صرة  مرور 

ت�صجل �صوى حالت ا�صابة قليلة بينهم«.

ما  حول  لـ»الأيام«  �صوؤال  على  رد  ويف 

ترتاوح  التي  اليومية  الفحو�صات  كانت  اذا 

األف فح�س متثل  بني 11000-10000  ما 

الفحو�صات،  لإمكانية  ا�صتيعابية  طاقة  اأعلى 

كي  الفحو�صات  لزيادة  تفادًيا  هناك  اأن  اأم 

ما  الفجوة  وتّت�صع  ال�صابات  اعداد  تزيد  ل 

التعايف،  معدلت  وبني  ال�صابة  معدلت  بني 

اأكدت ال�صلمان قدرة الفريق الطبي على زيادة 

زيادة  ان  على  م�صددة  اليومية،  الفحو�صات 

الفحو�صات تتم وفق معدلت انت�صار املر�س 

من اجل الو�صول اىل احلالت.

باأعداد  »الزيادة  ال�صلمان:  وقالت 

الفحو�صات حتكمها الزيادة باأعداد ال�صابات، 

اعداد  لتخفي�س  ا�صطررنا  ايام  ويف 

فح�س،  الف  �صبعة  اىل  اليومية  الفحو�صات 

زيادة  مع  لكن  الر�س،  على  للمعطيات  وفًقا 

الفحو�صات.  اعداد  ال�صابات، يتم رفع  اعداد 

ال�صتيعابية  الطاقة  نزيد  ان  ون�صتطيع 

اىل  ن�صل  كي  ال�صابات  اعداد  مع  لتتما�صى 

تلقي  من  وتتمكن  املبكر،  الوقت  يف  احلالت 

العالج املنا�صب«.

الطاقة  ان  على  اكد  قد  املانع  وكان 

تبلغ  والعزل  العالج  ملراكز  ال�صتيعابية 

منها  ال�صغال  يبلغ  فيما  �صريًرا،   8149

1566 �صريًرا، اي ما ميثل حوايل 19.2% من 

فقط من اجمايل الطاقة ال�صتيعابية. اأما ن�صبة 

من   %90 نحو  اىل  و�صلت  فقد  املتعافيني، 

الوفيات  القائمة، ومل تتجاوز ن�صبة  احلالت 

0.35% من اجمايل ال�صابات.

ان  اىل  لفت  قد  القحطاين،  كان  فيما 

فوارق  اي  يعرف  ل   »19 »كوفيد  فريو�س 

بني الب�صرية، مت�صائالً ما اذا كنا نحتاج فقدان 

املزيد من الأحبة كي ندرك ان التجمعات تزيد 

من فر�س ال�صابة باملر�س.

و�صّدد القحطاين على اأنه ل ميكن هزمية 

التي  تتحد كل اجلهود،  اإذا مل  هذه اجلائحة، 

تبداأ من افراد ال�صرة.

ولفت القحطاين اإىل اأن اأعداد الذين �صجلوا 

املحتمل  اللقاح  جرعة  لأخذ  التطّوع  اأجل  من 

الثالثة من  الذي ت�صارك البحرين يف املرحلة 

اآلف �صخ�س.  ال�صريرية، يتجاوز 3  جتاربه 

م�صدًدا على اأن الهدف هو الو�صول اإىل 6 اآلف 

متطوع ومتطوعة.

الفريق ال�طني لت�صدي لفريو�س ك�رونا خالل امل�ؤمتر ال�صحايف

بن  �صلمان  املحرق  حمافظة  حمافظ  اأكد 

عي�صى بن هندي املناعي اأن املنا�صبات الوطنية 

الد�صتور  الدينية مكفولة بن�صو�س  واحلريات 

ولكنها  القانون،  وقوة  الوطني  العمل  وميثاق 

اجلميع  وتعاون  تكاتف  عن  تعرب  اأن  يجب 

وتعك�س الن�صيج البحريني املتما�صك وما يتميز 

منذ  املواطنون  عرفها  �صراكة جمتمعية  من  به 

حفظها  احلكيمة  القيادة  ظل  يف  الأزل  قدمي 

العامل  باأن  ذاته  الوقت  منوًها يف  ورعاها،  اهلل 

اإجراءات  ت�صتلزم  فتاكة  بجائحة  مير  باأ�صره 

غري اعتيادية ل�صمان �صالمة و�صحة املواطنني 

جميًعا دون ا�صتثناء، موؤكًدا على التعاون البّناء 

املاآمت  وجميع  املحرق  حمافظة  بني  وامللمو�س 

باملحافظة. 

لعدد  املحافظ  ا�صتقبال  خالل  ذلك  جاء 

بن  عبداهلل  العميد  بح�صور  املاآمت  روؤ�صاء  من 

املحرق  حمافظة  حمافظ  نائب  اجلريان  خليفة 

عام  مدير  الدو�صري  را�صد  بن  �صالح  والعميد 

والدكتور  املحرق  حمافظة  �صرطة  مديرية 

ال�صلمانية  اأطباء جممع  الع�صريي رئي�س  نبيل 

الوطني  بالدور  املحافظ  اأ�صاد  حيث  الطبي، 

الوطنية يف خمتلف  الوقفات  من خالل  للماآمت 

ا�صت�صعاًرا بامل�صوؤولية واحلفاظ على  الظروف 

امل�صلحة العامة.

واأكد املحافظ باأن تزايد اأعداد امل�صابني خالل 

اإجراءات  اتخاذ  يلزم  املا�صية  الأخرية  الأيام 

وخا�صة  اجلميع  �صالمة  ت�صمن  ا�صتثنائية 

على  حفاًظا  الدينية؛  املنا�صبات  يف  امل�صاركني 

�صحتهم واأمنهم �صد هذا الوباء.

واأ�صاد املحافظ بدور روؤ�صاء املاآمت يف توعية 

البحرين  لفريق  والبارز  املهم  بالدور  املجتمع 

الوطني الطبي الذي يعمل بجهود جبارة يف عالج 

امل�صابني، م�صرًيا اإىل اأن ازدياد احلالت وانت�صار 

كوادرنا  على  كبرًيا  �صغًطا  ي�صبب  العدوى 

ال�صحية، الأمر الذي يهدد بعودة انت�صار الوباء من 

جديد بعد املوؤ�صرات الإيجابية بانح�صاره.

احلالية  الفرتة  اأن  على  املحافظ  و�صّدد 

احلفاظ  اأجل  من  التعاون  زيادة  تتطلب 

اإجراءات  بتطبيق  وذلك  اجلميع،  �صحة  على 

ناقالً  الراهنة،  الظروف  ا�صتثنائية وقتية وفق 

را�صد  ال�صيخ  اأول  الفريق  حتيات  للح�صور 

وحر�س  الداخلية  وزير  خليفة  اآل  عبداهلل  بن 

كافة  الدينية  املنا�صبات  اإجناح  على  معاليه 

وتوفري جميع الحتياجات املطلوبة.

هذا  باأن  املاآمت  ممثلو  اأكد  جانبهم  من 

الوطن  م�صلحة  تقدمي  واجب  من  يعزز  اللقاء 

مع  الدائم  وقوفهم  موؤكدين  واملواطنني، 

امل�صوؤولية  واقع  من  النابعة  الإجراءات  كل 

الحرتازية،  لالإجراءات  واملعززة  الجتماعية 

الوطنية  امل�صلحة  تفر�صه  ملا  تفهمهم  موؤكدين 

العليا واجلهود الطبية املقدرة للحد من انت�صار 

فريو�س كورونا.

ويف ختام الجتماع رفع املحافظ واحل�صور 

الدعم  على  المتنان  وعظيم  ال�صكر  خال�س 

اجلاللة  �صاحب  ح�صرة  قبل  من  الالحمدود 

واملتابعة  ورعاه،  اهلل  حفظه  املفدى،  امللك 

الوزراء  امللكي رئي�س  ال�صمو  احلثيثة ل�صاحب 

امللكي  ال�صمو  �صاحب  ودعم  اهلل،  حفظه  املوقر 

الأول  النائب  الأعلى  القائـد  نائب  العهــد  ويل 

لتقدمي  اهلل،  حفظه  الوزراء  جملــ�س  لرئي�س 

جميع  لإجناح  الالزمة  الحتياجات  وتوفري 

املنا�صبات الدينية.

خالل لقائه روؤ�صاء املاآمت.. حمافظ املحرق: 

تزايد اأعداد امل�صابني يلزم اتخاذ اإجراءات ا�صتثنائية

ال�صيد جميل بن حممد

العدل  وزارة  يف  الواعظ  راأى 

ال�صيخ  والأوقاف  الإ�صالمية  وال�صوؤون 

اأعداد  زيادة  اأن  الدغا�س  جميل  ميثم 

موؤخًرا   )19 )كوفيد   بفريو�س  امل�صابني 

الوعي  وتنمية  امل�صوؤولية  حتمل  تتطلب 

هذا  انت�صار  لتفادي  واحدًة  كيٍد  والعمل 

دون  باأ�صره  العامل  جال  الذي  الفريو�س 

رحمٍة وراأفة.

الفريو�س  لهذا  »الت�صدي  اأن  واأ�صاف 

التباعد  اأهمها  من  اأموًرا  منا  يتطلُب 

الأمر  وهذا  املجتمع،  اأفراد  بني  اجل�صدي 

للذكرى  نوؤكدُه  واإمنا  الذكر  بجديد  لي�س 

واإن الذكرى تنفع املوؤمنني، فقبل 14 قرًنا 

اتبع ر�صوُل اهلل �صلى اهلل عليه واآله و�صلم 

احلايل  يومنا  يف  ي�صمى  ما  الإجراء،  هذا 

اجل�صدي،  التباعد  اأو  ال�صحي  باحلجر 

البلدة  اإىل  الدخول  من  النا�س  فمنع 

تلك  اأهل  كذلك  ومنع  بالطاعون،  امل�صابة 

عنه  ورد  وقد  منها،  اخلروج  من  البلدة 

)�س( »فر من املجذوم كما تفر من الأ�صد«، 

اأنف�صهم  حفظ  من  متكنوا  الطريقة  بهذه 

دون تهاون فيما بينهم«.

ُتلُْقوا  لاَ  »واَ تعاىل:  قوله  نن�صى  ول 

هذه  مفهوم  اإن  اإذ  التَّْهلُكاَة«،  اإِىلاَ  ِباأاَْيِديُكْم 

كثرية،  اأخرى  موارد  ي�صمل  وا�صع  الآية 

منها اأّن الإن�صان لي�س له احلّق يف اّتخاذ 

اأن  دون  ولالأخرين  له  اخلطرية  الطرق 

لذلك،  الالزمة  الحتياطات  لنف�صه  يّتخذ 

ومن اأهم هذه الأمور ال�صحة، فاإن ال�صحة 

النعم  اأف�صل  من  وال�صحة  بثمن،  تقدر  ل 

اأبي طالب  اأمري املوؤمنني عليٌّ بن  كما قال 

ِم«؛ لأن  ُل النِّعاَ ُة اأف�صاَ حَّ عليه ال�صالم: »ال�صِّ

لذا  بها،  ترتبط  الأخرى  النعم  من  كثرًيا 

ي�صعرون  ل  قد  الأ�صحاء  من  كثرًيا  ترى 

بهذه النعمة العظيمة اإل عندما يفقدونها، 

ال�صالم:  عليه  ادُق  ال�صّ الإماُم  قال  وكما 

ياَت،  ُن�صِ ُوِجداَت  اإذا  ِفيٌَّة،  ٌة خاَ ِنعماَ »العاِفياَُة 

ل  ال�صليم  فالإن�صان  ُذِكراَت«،  ُفِقداَت  واإذا 

ي�صعر بقيمة ال�صحة اإل اإذا فقدها. اإذن ما 

الفريو�س  هذا  من  اأنف�صنا  نقي  اأن  ال�صري 

العالج«،  من  خري  »الوقاية  يقال  وكما 

احليطة  اأخذ  جميًعا  منا  يتطلب  فالأمر 

من  ال�صادرة  التعليمات  واتباع  واحلذر 

هذا  اأن  ونكرر  ال�صاأن،  هذا  يف  املخت�صني 

الفريو�س ل ميكن التهاون والت�صاهل به، 

وعلينا ان نتكاتف جمعًيا اإىل اآخر حلظة 

لنح�صاره وتعوُد احليــاة على طبيعتها 

يحفظ  اأن  اهلل  داعًيا  ال�صابــق،  يف  كما 

ويحفظ  ومكروه  �صــٍر  كــل  من  اجلميع 

بالدنا وبالد امل�صلمني.

الدغا�س: املرحلة تتطلب 

مزيًدا من الوعي ملنع انت�صار الفريو�س

ال�صيخ ميثم الدغا�س

 بن حممد: ال�صريعة جعلت حفظ النف�س �صابًقا لكل الظروف واملنا�صبات
اأكد �صماحة ال�صيد جميل بن حممد ع�صو املجل�س الأعلى لل�صوؤون 

الوطنية ملكافحة  اللجنة  اللتزام بتعليمات وتوجيهات  اأن  الإ�صالمية 

احل�صانة  هو  الأمر  بهذا  املعنية  الطبية  واللجان  كورونا  فريو�س 

الوحيدة ملواجهة ومنع انت�صار جائحة كورونا يف اململكة.

واأ�صار اإىل اأن قواعد ال�صريعة الإ�صالمية قدمت الأهم على املهم واأن 

حفظ النف�س ي�صبق كل الظروف واملنا�صبات، فاإذا كانت التجمعات يف 

املنا�صبات الدينية توؤدي اإىل الإ�صابة وانت�صار جائحة كورونا وهو ما 

اأن ينتهي هذا  �صهدناه خالل الفرتة الأخرية، فمن الأوىل تاأجيلها اىل 

الظرف ال�صتثنائي وتعود الأمور اىل طبيعتها.

املحور  هو  الذاتي  اللتزام  ان  اإىل  حممد،  بن  جميل  ال�صيد  ونوه 

اللتزام  خالل  من  وذلك  الفريو�س،  هذا  مواجهة  يف  الأ�صا�صي 

الإ�صابة، وت�صهم يف دعم  التي ت�صمن احلد من  بالتعليمات ال�صحية 

جهود مملكة البحرين التي واجهت هذه اجلائحة منذ اكت�صافها وعملت 

على اتخاذ التدابري الحرتازية والوقائية كافة، فيجب مراعاة م�صلحة 

املجتمع والوطن و�صالمة اأبنائه، فنحن جميًعا يف مركب واحد، م�صرًيا 

الدينية ودورها يف  باملنا�صبات  لالحتفاء  احلديثة  البدائل  اإىل وجود 

حتقيق الهدف واملبتغى.

لل�صوؤون  الأعلى  املجل�س  ع�صو  حممد  بن  جميل  ال�صيد  واأعرب 

الإ�صالمية عن بالغ �صكره وتقديره اىل مقام ح�صرة �صاحب اجلاللة 

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

واهتمامه لل�صعائر الدينية وتقدمي الدعم وامل�صاندة لإجناحها، وال�صكر 

خليفة  ال  حمد  بن  �صلمان  الأمري  امللكي  ال�صمو  �صاحب  اىل  مو�صول 

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

رئي�س اللجنة التن�صيقية جلهود �صموه الوطنية وتوجيهاته ال�صديدة 

للت�صدي لفريو�س كورونا.

كما اأ�صاد بجهود الفريق الطبي يف تقدمي الرعاية ال�صحية لأبناء 

اململكة واحلفاظ على �صالمتهم وتوعيتهم امل�صتمرة مبخاطر فريو�س 

خالل  من  الإ�صالمية  لل�صوؤون  الأعلى  املجل�س  بدور  م�صيًدا  كورونا، 

العمل بروح الفريق الواحد وم�صوؤوليته يف اتخاذ ما يلزم من اإجراءات 

واإر�صادات للماآمت وامل�صاجد ملواجهة هذا الفريو�س.
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تأمين المالجئ الخاصة ومراكز اإليواء وتحديد مواصفاتها

 وزير الداخلية: تعزيز إجراءات السالمة
وتحديث استراتيجية مواجهة الطوارئ

أك��د وزي��ر الداخلي��ة رئي��س مجل��س الدفاع 
المدني الفريق أول الش��يخ راش��د بن عبداهلل 
كاف��ة  مراجع��ة  أهمي��ة  عل��ى  خليف��ة  آل 
االستعدادات وتعزيز الجاهزية من أجل تعزيز 
إجراءات الس��امة العامة، مشيرًا إلى تحديث 
الطوارئ  لمواجه��ة  الوطني��ة  االس��تراتيجية 
والعمل على وض��ع الخطط والس��يناريوهات 
االس��تباقية، وذلك ضمن الجه��ود المبذولة 

لحماية المواطنين وتأمين المنشآت.
ج��اء ذلك، خ��ال اجتماعه، األربع��اء، مع وزير 
والتخطي��ط  البلدي��ات  وش��ؤون  األش��غال 
العمراني عصام خلف، ووزير اإلس��كان باس��م 

الحمر، بحضور رئيس األمن العام.
وخ��ال االجتم��اع، تم بح��ث الس��بل الكفيلة 

بتأمي��ن الماج��ئ الخاص��ة ومراك��ز اإلي��واء 
وتحديد المواصفات الخاص��ة بها، باإلضافة 
بس��امة  المتعلق��ة  اإلج��راءات  بح��ث  إل��ى 
المواطنين والمقيمين والتجهيزات المطلوبة 
في ظروف األزمات والكوارث، حيث تم تكليف، 

رئي��س األمن الع��ام، رئيس اللجن��ة الوطنية 
المتطلب��ات  بدراس��ة  الك��وارث،  لمواجه��ة 
واالش��تراطات المطلوب��ة ف��ي هذا الش��أن، 
تمهيدًا لعرضه��ا على مجلس الدفاع المدني 

في اجتماعه القادم.

اللواء زهير العبسي.. مسيرة في خدمة الوطن 
نع��ى وزي��ر الداخلي��ة الفريق أول 
الش��يخ راشد بن عبداهلل آل خليفة، 
وبالنياب��ة عن منتس��بي ال��وزارة، 
الل��واء متقاعد زهير راش��د س��الم 
المنية،  وافت��ه  وال��ذي  العبس��ي، 
بعد حي��اة حافلة بالعطاء من أجل 
خدمة الوطن، تقلد خالها مناصب 
أمني��ة عدي��دة، كان خاله��ا مثااًل 
للصدق واألمانة والتفاني في أداء 
الواجب.. رحل الفقي��د تاركًا خلفه 

تاريخًا، يستحق االعتزاز والتقدير.
وكان��ت بداية المس��يرة الوظيفية 
للفقي��د في أغس��طس 1974 بعد 
تخرجه من كلي��ة الماحة البحرية 
ببريطاني��ا، حيث عمل ف��ي وحدة 
األطق��م البحرية، وش��غل أكثر من 
موقع بقيادة خفر الس��واحل، منها 
ضاب��ط عمليات، ضابط للش��ئون 
قاع��دة  ف��ي  وضاب��ط  االداري��ة، 

المحرق، لينتقل بعدها إلى محطة 
أخرى، ويجدد عهده بالعطاء، ففي 
العام 2005 تولى مديرية ش��رطة 
جس��ر المل��ك فه��د، ث��م مديرية 
ش��رطة مط��ار البحري��ن الدول��ي، 
فمديرًا عامًا ل��إدارة العامة ألمن 
المناف��ذ، ثم مدي��رًا عامًا لمديرية 

ش��رطة محافظة المحرق. واتس��م 
األمني��ة،  المس��يرة  ه��ذه  خ��ال 
بمعاملة الجميع كأبنائه والتأكيد 
عل��ى روح الفري��ق الواح��د كمنهج 
ف��ي األداء الميدان��ي، ولذل��ك نال 
تقدي��ر الجمي��ع. فقد حص��ل على 
ع��دة دورات تدريبي��ة وإدارية من 
داخل وخارج البحرين، ونال العديد 
من األوس��مة واألنواط منها، نوط 
األم��ن للخدمة الطويلة 25 س��نة، 
نوط عهد الشيخ عيسى من الدرجة 
األولى، ن��وط األمن للعمل المميز 
من الدرجة األولى ونوط الشهامة. 
كان آخ��ر منص��ب ت��واله الفقي��د 
نائ��ب محافظ محافظ��ة المحرق، 
بعد صدور المرس��وم الملكي رقم 
2015 واس��تمر في��ه  )16( لع��ام 
حتى 2019 بع��د ترقيته إلى رتبة 
ل��واء وإحالت��ه للتقاع��د. وط��وال 

فترة عمل��ه بالمحافظة، ظل مثااًل 
والمعطاء،  المخل��ص  األمن  لرجل 
حي��ث ت��رأس العديد م��ن اللجان، 
منه��ا لجن��ة تكري��م رواد العم��ل 
المتفوقي��ن،  والطلب��ة  الوطن��ي 
باالحتف��االت  الخاص��ة  واللج��ان 
الوطنية، وقدم العديد من األفكار 
والرؤى التي ساهمت برقي العمل 
وتعزي��ز التواصل م��ن أجل خدمة 
كان  إذ  والمقيمي��ن،  المواطني��ن 
يتس��م بالدقة ف��ي كل التفاصيل 
المجتمعي  التواصل  وحريصًا على 
م��ن خ��ال المجل��س األس��بوعي 
والمجال��س األهلي��ة، مم��ا جعله 
همزة وصل إيجابية مع كافة فئات 
المجتم��ع، كما يش��هد له أنه كان 
دائمًا يش��جع األفكار الجديدة التي 
تصب في صالح العمل والش��راكة 

المجتمعية.

وزير الخارجية يبحث ونظيره 
الفرنسي تعزيز التعاون

اجتم��ع وزي��ر الخارجي��ة د. عبداللطيف الزيان��ي، في مقر 
وزارة خارجية الجمهورية الفرنس��ية ف��ي مدينة باريس، 
أم��س، مع وزير خارجي��ة الجمهورية الفرنس��ية جان إيف 
لودري��ان، وذل��ك في إط��ار الزي��ارة التي يق��وم بها وزير 
الخارجية إلى الجمهورية الفرنسية. وجرى خال االجتماع 
بح��ث أوجه التع��اون الثنائي بي��ن البلدي��ن الصديقين 
وس��بل تعزيزه في مختلف المج��االت، وتطورات األوضاع 
السياس��ية واألمني��ة في المنطق��ة، باإلضاف��ة إلى عدد 
من الموضوعات والقضايا ذات االهتمام المش��ترك على 

الصعيدين اإلقليمي والدولي.

القائد العام: عالقات 
صداقة تربط البحرين 

واالتحاد السويسري

اس��تقبل القائد العام لقوة دفاع البحرين المشير الركن 
الش��يخ خليفة بن أحم��د آل خليفة في مكتب��ه بالقيادة 
العامة أمس، القنصل الفخري لاتحاد السويس��ري لدى 
المملكة همبرت فنس��نت بويمي، بحضور وزير ش��ؤون 
الدفاع الفريق الركن عبداهلل بن حس��ن النعيمي. وخال 
اللق��اء رحب القائد العام لقوة دف��اع البحرين بالقنصل 
العام الفخري لاتحاد السويس��ري لدى المملكة، مشيدًا 
بعاق��ات الصداقة الت��ي تربط بي��ن البحرين واالتحاد 

السويسري.
حض��ر اللقاء مدير دي��وان القيادة العام��ة اللواء الركن 
حسن محمد سعد، ومساعد رئيس هيئة األركان لإمداد 
والتموي��ن الل��واء الركن بحري يوس��ف أحم��د مال اهلل، 
ومدير الصيانة والتزويد الفن��ي اللواء الركن بحري أنور 
عبداهلل جاس��م الجودر، وعدد م��ن كبار ضباط قوة دفاع 

البحرين.

اللواء زهير  العبسي
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3977 مصابًا بـ»كورونا« نتيجة المخالطة في أسبوع
كش��فت إحصائيات وزارة الصحة عن »تسجيل 
حال��ة وف��اة بفي��روس كورون��ا، لمواطن »75 
عام��ًا«، ليرتف��ع عدد ح��االت الوف��اة إلى 203 

حاالت«.
وأعلنت الوزارة أن »الفحوصات التي بلغ عددها 
12337 األربع��اء  أظه��رت تس��جيل 672 حالة 
قائم��ة جدي��دة منها 83 حال��ة لعمالة وافدة، 

و588 حال��ة لمخالطين لح��االت قائمة وحالة 
واحدة قادمة من الخارج، كما تعافت 245 حالة 
ليصل إجمالي الحاالت المتعافية إلى 51819«. 
ووفقًا إلحصائيات الوزارة على مدار أسبوع، فإن 
»ع��دد المصابين ج��راء المخالط��ة بلغ 3977 
ش��خصًا، م��ن إجمالي ع��دد الح��االت المصابة 
البالغة 4643 شخصًا، بنسبة 85.6%«.وذكرت 

ال��وزارة أن »عدد الحاالت القائمة تحت العناية 
بلغ 29 حال��ة، والحاالت الت��ي يتطلب وضعها 
الصح��ي تلق��ي الع��اج بلغ��ت 100 حالة، في 
حين أن 5399 حالة وضعها مستقر من العدد 
اإلجمال��ي للح��االت القائم��ة الذي بل��غ 5428 
ال��وزارة »1207260 فحص��ًا  حال��ة«. وأج��رت 

طبيًا«.



قالت استشارية األمراض المعدية واألمراض 
الباطني��ة بمجم��ع الس��لمانية الطبي عضو 
الفري��ق الوطن��ي الطبي للتص��دي لفيروس 
كورونا )كوفيد19( الدكتورة جميلة السلمان 
إن أي إخالل بالمس��ؤولية المجتمعية بعدم 
س��يؤدي  االحترازي��ة  باإلج��راءات  االلت��زام 
لمزيد م��ن انتش��ار العدوى بي��ن المجتمع، 
مؤك��دة أن زيادة حاالت اإلصابة خالل الفترة 
م��ا بي��ن ال���5-7 أي��ام الماضية ترج��ع إلى 
التجمعات التي حدثت قبل أسبوعين  بحسب 
اإلحصائي��ات والمتابع��ة اليومي��ة للفري��ق 
الوطن��ي الطبي وتحلي��ل االنتش��ار الوبائي، 
نافية أن تكون بس��بب العائدين من الخارج 
وقال��ت إن القادمين من الخارج يتم فحصهم 
لدى وصولهم ويتم متابعتهم لمدة 10 أيام 
وإع��ادة الفح��ص حيث تبي��ن الفحوصات أن 

نسبة اإلصابات لديهم قليلة جدًا.
وأوضح��ت أن أي��ة تجمعات تت��م دون اتباع 
اإلج��راءات االحترازي��ة س��تؤدي إل��ى زي��ادة 
الح��االت القائمة، داعيًة كافة أفراد المجتمع 

لتجنب التجمعات خالل األسبوعين القادمين 
وتعزيز التزامهم باإلجراءات االحترازية، وحث 
من حولهم من أف��راد لاللتزام أيضًا من أجل 
خفض معدل االنتشار إلى ما كنا عليه سابقًا.
وحثت الس��لمان الجميع عل��ى ضرورة التحلي 
بواجبه��م الوطني عبر الش��راكة المجتمعية 
في الرقابة وااللتزام باإلج��راءات االحترازية، 
مؤكدًة على أن التهاون في اإلجراءات س��بب 
رئيس في زي��ادة عدد الحاالت القائمة وهذه 
الزي��ادة ق��د ت��ؤدي لتباطؤ تنفي��ذ الخطط 
الموضوعة وهو ش��يء ال نرج��و الوصول إليه 
وما زلن��ا نعول على وع��ي المجتمع في الحد 

من انتشار الفيروس.
من جهة أخرى، قالت السلمان إن وزارة الصحة 
تواصل جهودها في الوصول المبكر للحاالت 
القائمة والمخالطين من خالل توسيع نطاق 
وأع��داد الفحوص��ات اليومي��ة والفحوص��ات 
العش��وائية، من أجل س��رعة ع��الج الحاالت 
القائمة مما يسهم في تعافيها بشكل أسرع، 
مشيرًة إلى أن عدد الفحوصات اليومية وصل 

إلى 1,194,000 فحص مختبري حتى أمس.
واستعرضت السلمان الوضع الصحي للحاالت 
القائم��ة بفيروس كورون��ا )كوفيد19(، حيث 
كشفت أن عدد الحاالت القائمة تحت العناية 
بل��غ 30 حال��ة، في حين بلغ��ت الحاالت التي 
يتطلب وضعها الصحي تلقي العالج 90 حالة 
قائمة، كما أن 4972 حالة وضعها مس��تقر 
من العدد اإلجمالي للحاالت القائمة الذي بلغ 
5002 حالة قائمة، مشيرًة إلى تعافي 51574 
حال��ة وخروجها م��ن مراكز الع��زل والعالج. 
وشرحت الس��لمان األعراض التي تظهر لدى 
األطفال ج��راء اإلصابة ب�)كوفي��د19(، والتي 
ربما تختلف ع��ن الموجودة لدى الكبار، وهي 
انخفاض الشهية لألكل والترجيع أو اإلسهال، 
أما بالنسبة للكبار فتظهر لديهم أكثر أعراض 
صعوب��ة التنفس وألم الصدر ع��ن األطفال، 
وأوضح��ت أن الفيروس يع��رف كالتهاب في 
الجس��م، ويتم استخدام مادة لعالج التجلط. 
ولفتت الس��لمان إلى ما الحظه العلماء لدى 
األطف��ال المصابي��ن بالفيروس م��ن وجود 

التهاب متعدد في أعضاء الجسم، مشيرة إلى 
الخطورة العالية له��ذا العرض وما يصاحبه 
م��ن ارتفاع درج��ة الح��رارة وزي��ادة ضربات 
القل��ب وعدم التركيز، حي��ث يوصف لها عالج 

خاص.
ونوهت الس��لمان بأهمية مواصل��ة االلتزام 
بالقرارات الص��ادرة من الجهات المعنية من 
أجل حف��ظ صحة وس��المة الجمي��ع، مجددة 
التأكيد على أهمية وإلزامية ارتداء الكمامات 
خ��ارج المنزل ف��ي كل األماك��ن واألوقات ما 
عدا أثناء قيادة الس��يارة، وارتدائها أيضًا عند 
ممارسة رياضة المشي واس��تثناء الرياضات 
التي تتطلب جهدًا بدنيًا ش��ديدًا مثل الجري 

والسباحة وركوب الدراجات الهوائية.
وأوضح��ت أنه م��ن المهم ارت��داء الكمامات 
عند مقابلة أش��خاص لديهم أمراض وظروف 
صحي��ة كامنة أو من كبار الس��ن المعرضين 
أكث��ر للخطر داخل إطار األس��رة الواحدة، إلى 
جان��ب مواصل��ة االلت��زام بمعايي��ر التباعد 

االجتماعي وتجنب التجمعات العائلية.
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 »الفريق الوطني«: تجنب التجمعات 
أسبوعين لخفض إصابات »كورونا« 

أك��د الفري��ق الفري��ق الوطن��ي الطب��ي 
للتصدي لفي��روس كورونا )كوفيد19( أن 
الزي��ادة الملحوظ��ة في أع��داد اإلصابات 
خالل الفترة الماضية ترجع إلى التجمعات 
قب��ل أس��بوعين بحس��ب آلي��ة تتب��ع أثر 
والمتابع��ة  واإلحصائي��ات  المخالطي��ن 
اليومية وتحليل االنتش��ار الوبائي، ودعوا 
إلى ض��رورة التزام كافة أف��راد المجتمع 
باالبتعاد عن التجمعات خالل األسبوعين 

المقبلين.
وأوضح��وا خالل المؤتم��ر الصحفي الذي 
عق��ده أمس في مركز ولي العهد للبحوث 
الطبية والتدريب بالمستشفى العسكري 
للحدي��ث ع��ن آخ��ر مس��تجدات فيروس 
كورونا )كوفيد19(، أن التجارب السريرية 
للقاح المعطل آمنة وستضع بصمة باسم 

البحرين من أجل اإلنسانية.

المانع: زيادة اإلصابات يؤثر على فتح األنشطة
أكد وكيل وزارة الصح��ة عضو الفريق الوطني 
الطب��ي للتصدي لفي��روس كورونا )كوفيد19( 
الدكت��ور وليد المان��ع أن الفريق الوطني لديه 
خطة مس��بقة للتعامل مع اإلصابات وتغطي 
أي تغيرات بحسب تغير في المعايير اليومية، 
والتأثير على المجتمع، بحيث يتم اتخاذ تدابير 
مختلفة على أساسها، بحسب المعطيات، وأن 
الفريق مستمر في دراسة المؤشرات واالطالع 
على المستجدات الخاصة بالفيروس بناًء على 
المعطيات ورفع التوصيات بصورة مس��تمرة، 
مش��ددًا عل��ى أهمي��ة تكات��ف الجمي��ع عب��ر 
تعزي��ز االلتزام باإلج��راءات االحترازية للعمل 
على خف��ض معدالت االنتش��ار للمس��تويات 
المطلوبة والتي كنا عليها س��ابقًا، منوهًا بأن 
صح��ة المواطنين والمقيمي��ن أولوية قصوى 
دائمة ال يجب أن نتوانى عنها أو نتهاون فيها 

تحت أي ظرف من الظروف.
وقال المانع إننا خالل األيام الماضية ش��هدنا 
زيادة مضط��ردة في أعداد الح��االت القائمة، 
وه��و ما كن��ا نحذر منه ف��ي مراح��ل التعامل 
المختلفة لفيروس كورونا، وبحسب آلية تتبع 

أث��ر المخالطين تم رص��د العديد من الحاالت 
التي انتق��ل إليها الفيروس خ��الل التجمعات 
والمناس��بات، مش��يرًا إل��ى أن أس��باب الزيادة 
ف��ي الحاالت تع��ود إلى التجمع��ات المختلفة 
والتراخ��ي ف��ي تطبي��ق اإلج��راءات االحترازية 
والشعور بأن األمور أصبحت طبيعية. كما أشار 
إلى التأثر الحاصل على الكوادر الطبية بسبب 
الزيادة االس��تثنائية في أعداد اإلصابات خالل 
األيام الثالثة الماضية، ووصفه بالطبيعي مع 
زي��ادة الحاالت اليومية والضغ��ط على أماكن 
العزل والعالج، لكنه ش��دد على أن أهم معيار 
هو الطاقة االستيعابية وتوفير الخدمات، وقال 
إن الطاقة االس��تيعابية ف��ي مملكة البحرين 
مدروسة مسبقًا لتغطية أي زيادة في الحاالت.
واس��تدرك قائاًل: الطاقة االس��تيعابية ليست 
بالطبع مفتوحة الس��تيعاب أية مناس��بات أو 
عدم اتخاذ االحترازات أو انعدام المس��ؤولية، 
ألن الجه��د والضغ��ط الكبي��ر ينص��ب عل��ى 
الطواق��م الطبي��ة وم��ن ه��م ف��ي الصف��وف 
األمامية الذين يس��هرون على راح��ة الجميع، 
ويبقى التزام الناس واإلحس��اس بالمسؤولية 

الذي ال يكلف المجتمع ش��يئًا يمكن أن يخفف 
الضغ��ط عل��ى الفري��ق الوطني. وح��ول تأثر 
الم��دارس والمنش��آت بس��بب زي��ادة الحاالت 
اليومي��ة أوضح المان��ع: أنها بالفع��ل تأثرت 
حي��ث تم اتخاذ ق��رار تأجيل الدراس��ة بتوجيه 
من صاح��ب الس��مو الملك��ي األمير س��لمان 
ب��ن حمد آل خليف��ة ولي العه��د نائب القائد 
األعل��ى النائ��ب األول لرئيس مجل��س الوزراء 
حفظه اهلل، للتأكد من سالمة الكوادر اإلدارية 
والتعليمية والفنية بالمدارس الحكومية، وتم 
بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم التنس��يق 
إلج��راء الفحوص��ات الطبية لفي��روس كورونا 
ألعضاء الهيئات اإلداري��ة والتعليمية والفنية 

بالمدارس الحكومية.
الفتًا إل��ى أن هذه الفحوصات ستس��تمر وفق 
ج��دول زمني محدد، بحيث يت��م االنتهاء منها 
قب��ل ع��ودة منتس��بي الم��دارس إل��ى مواقع 
عمله��م، مطمئنًا في الوقت ذاته أولياء األمور 
ب��أن ع��ودة الطلبة للم��دارس س��تكون بعد 
التأكد م��ن تطبيق كافة التدابي��ر االحترازية 
م��ن أجله��م للتأكد م��ن أنهم في أم��ان. أما 

بالنسبة لباقي األنشطة المقرر افتتاحها خالل 
الفت��رة المقبلة، فأكد أنها ربما س��تتأثر في 
حال زيادة األعداد واس��توجبت المعايير إغالق 
بع��ض األنش��طة أو تأخير افتتاحها، مش��ددًا 
على أن الق��رارات تتم وفق معايير ودراس��ات 
ليتخذ بشكل سليم. واستعرض المانع إجمالي 
أعداد اإلش��غال في مراكز العزل والعالج، حيث 
أوض��ح أن الطاقة االس��تيعابية لمراكز العزل 
والعالج تبلغ 8149 سريرًا، يبلغ اإلشغال منها 
1566س��ريرًا بنس��بة تبلغ 19.2% من الطاقة 
االس��تيعابية، في حين تبلغ نسبة المتعافين 
90.83%من إجمالي الحاالت القائمة، ونس��بة 

الوفيات 0.35% من الحاالت القائمة.
وأش��ار إلى أهمية االلت��زام بالتدابير الوقائية 
واإلجراءات االحترازية وض��رورة عدم التهاون 
في تطبيقه��ا، حيث حققت البحرين مس��توًى 
متمي��زًا في التصدي لفي��روس كورونا، ويجب 
مواصل��ة تعزيز هذا المس��توى عبر تحلي كل 
فرد بالمسؤولية الملقاة على عاتقه بالتطبيق 
السليم لإلجراءات االحترازية المتخذة من قبل 

الجهات المختصة.

 السلمان: التجمعات وراء زيادة 
الحاالت في األيام الماضية

 القحطاني: نحن أمام عدو شرس.. 
ويجب التالحم لحماية أسرتك ووطنك 

أكد المقدم طبيب مناف القحطاني استشاري 
األمراض المعدية بالمستش��فى العس��كري 
وعض��و الفري��ق الوطن��ي الطب��ي للتص��دي 
لفي��روس كورون��ا )كوفي��د19( أن أي تجارب 
س��ريرية تتضمن إجراءات صحية، مشيرًا إلى 
ما قامت به جامعة أوكسفورد بوقف التجارب 
الس��ريرية بس��بب إصاب��ة أح��د المتطوعين 
بأع��راض، هو إجراء علمي س��ليم، وأوضح أن 
العوارض المتوقعة من أي لقاح تنقس��م إلى 
قسمين: جانبية تؤثر على الجسم بشكل عام، 

أو أخرى تتطلب دخول المتطوع للمستشفى.
وق��ال إن اللق��اح المس��تخدم ف��ي البحري��ن 
معط��ل ولم يس��جل حال��ة تس��تدعي دخول 
المتابع��ة  وبحك��م  للمستش��فى،  متط��وع 
اليومية تعتبر العوارض الملحوظة بس��يطة 
وتتمث��ل في احم��رار فقط في م��كان اللقاح 
ويزول بعد 24 س��اعة، وألم في موضع اإلبرة 
ويزول خالل 12 س��اعة وارتفاع درجة الحرارة 
وه��ذا طبيع��ي لتفاع��ل جس��م اإلنس��ان مع 
الجس��م الغريب الذي دخل��ه، وتزول بدون أي 

عالج أو فقط بحبة بارس��يتامول، أما الغثيان 
فتم رصد نس��بة بسيطة جدًا ويختفي، وشدد 
عل��ى أهمي��ة المتابع��ة والتركي��ز على جمع 
المعلومات وكلما زاد عدد المتطوعين يكون 

أفضل.
 مؤكدًا أن الس��بيل الوحيد للقضاء على الوباء 
ه��و اللق��اح، والذي يت��م إعداده عب��ر مراحل 
متع��ددة قبل تجربت��ه على اإلنس��ان وبحث 
جميع العوارض التي يمكن أن تسبب مشاكل 
صحية لإلنس��ان، وأي متخص��ص يعلم أنه ال 

يوجد دواء معدوم من أي عوارض جانبية.
وأش��ار القحطان��ي إل��ى أن التجمع��ات أي��ًا 
كان نوعه��ا أو س��ببها تؤدي إل��ى زيادة عدد 
الح��االت وذلك بس��بب ع��دم التقي��د باتباع 
اإلج��راءات االحترازي��ة الالزم��ة، طالب��ًا م��ن 
كاف��ة أفراد المجتم��ع التكاتف عب��ر االلتزام 
بتجنب التجمعات خالل األسبوعين المقبلين 
وااللتزام بكافة اإلج��راءات االحترازية للعمل 
على خفض معدل االنتشار للمستويات التي 

كنا عليها سابقًا.
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83 طبيبًا يتنافسون على جائزة
خليفة بن سلمان للطبيب البحريني

كش��فت أمانة جائ��زة خليفة بن س��لمان آل 
خليفة للطبيب البحريني، عن تقدم 83 طبيبًا 
وطبيبة بحرينيين ممن تنطبق عليهم شروط 
التق��دم للجائ��زة بفئتيه��ا األول��ى والثانية 
للتناف��س على ني��ل الجائ��زة، والتي س��يتم 
منحها خ��ال االحتفال بيوم الطبيب البحريني 

في 4 نوفمبر القادم. 
وأشارت أمانة الجائزة، إلى أن عدد المتقدمين 
للفئ��ة األولى »جائ��زة االبت��كار واإلبداع في 
البح��ث العاجي والس��ريري الطب��ي« بلغ 50 
مرش��حًا م��ن األطب��اء والطبيبات، أم��ا الفئة 
الثاني��ة جائزة الوف��اء والعط��اء الممتد فبلغ 

عدد المترشحين 33 طبيبًا وطبيبة.
وبينت أمانة الجائزة، أن باب التقدم للترش��ح 
تم إغاقه في 5 سبتمبر، بحسب الشروط التي 

ن��ص عليها نظام الجائ��زة، منوهًة بأنه بعد 
أن تم اس��تكمال عملية اس��تام الترشيحات 
تم��ت مراجعته��ا والتأك��د من اس��تيفائها 
للش��روط، وتم رفع استمارات التقدم للجائزة 
والسير الذاتية والبحوث الطبية المقدمة من 
المشاركين إلى لجنة اختيار الفائزين بالجائزة 
والتي تضم في عضويتها ممثلين عن ديوان 
سمو رئيس الوزراء وعدٍد من الخبراء الدوليين 
المرموقي��ن في مج��ال األبح��اث الطبية من 
منظم��ة الصحة العالمية وجامع��ات أوروبية 
وأمريكي��ة إلى جانب رئيس��ي جامع��ة الخليج 
العرب��ي والكلية الملكية اإليرلندية للجراحين 
في البحرين ورئيسة جمعية األطباء البحرينية، 
حيث س��يقوم أعضاء اللجن��ة بعملية التقييم 

وفق المعايير المحددة.

ومن المتوقع أن يتم انتهاء أعضاء اللجنة من 
التقييم في نهاية أكتوبر المقبل، قبل اإلعان 
النهائي عن أسماء الثاثة الفائزين بالجائزة 
ف��ي فئتها األول��ى »جائزة االبت��كار واإلبداع 
في البحث العاجي والس��ريري الطبي« والتي 
س��يتم منحها لألطباء البحرينيين الذين أعدوا 
أبحاثًا علمية عاجية وسريرية وطبية وحققوا 
إنج��ازات متمي��زة ف��ي مج��ال اختصاصه��م 
الطبي اتس��مت باإلب��داع واالبت��كار، والفائز 
بالجائ��زة ف��ي الفئ��ة الثانية »جائ��زة الوفاء 
والعطاء الممتد«، والتي ستمنح ألحد األطباء 
البحرينيي��ن الذين عمل��وا مدة ال تقل عن 30 
عام��ًا تقدي��رًا لجهوده ووف��اًء لعطائه وتميز 
مس��يرته بالب��ذل والعط��اء وترس��يخ القي��م 

والمثل اإلنسانية الرفيعة لمهنة الطب.

الدغاس: مواجهة »كورونا« بالتباعد الجسدي
قال الش��يخ ميثم جمي��ل الدغاس 
الواعظ في وزارة العدل والشؤون 
م��ن  إن��ه  واألوق��اف  اإلس��امية 
الماح��ظ في اآلونة األخيرة زيادة 
أعداد المصابين بفيروس كورونا، 
وهذا األمر مقلق دون أدنى ش��ك، 
ونح��ن عل��ى عاتقن��ا مس��ؤولية 
عظيم��ة وال بد لن��ا أن نكون أكثر 
وعيًا م��ن ذي قب��ل، وي��دًا واحدًة 
للتص��دي ولتف��ادي انتش��ار هذا 
الفيروس الذي جال العالم بأسره 

دون رحمٍة ورأفة.
وأضاف أن التصدي لهذا الفيروس 
يتطل��ب من��ا أم��ورًا م��ن أهمها 
أف��راد  بي��ن  الجس��دي  التباع��د 
المجتمع، وهذا األمر ليس بجديد 
الذك��ر وإنما نؤك��ده للذكرى وإن 
الذكرى تنف��ع المؤمنين، قبل 14 
قرنًا اتبع رسوُل اهلل صل اهلل عليه 

وآله وس��لم هذا اإلجراء ما يسمى 
في يومنا الحال��ي بالحجر الصحي 
أو التباعد الجس��دي، فمنع الناس 
م��ن الدخول إلى البل��دة المصابة 
بالطاعون، ومن��ع كذلك أهل تلك 
البلدة من الخ��روج منها، وقد ورد 
عنه صل اهلل عليه وآله وسلم »فر 

من المجذوم كما تفر من األسد«، 
بهذه الطريق��ة تمكنوا من حفظ 
أنفسهم دون تهاون فيما بينهم.

وال ننسى قوله تعالى: »واَالاَ ُتْلُقوا 
ِة« حيث إن  ْهُلكاَ ِبأاَْيِديُك��ْم ِإلاَ��ى التَّ
مفهوم هذه اآلية واس��ع يش��مل 
أن  منه��ا  كثي��رة،  أخ��رى  م��وارد 
اإلنس��ان ليس له الحق في اتخاذ 
الط��رق الخطي��رة ل��ه ولآلخري��ن 
دون أن يتخذ لنفس��ه االحتياطات 
الازم��ة لذل��ك، وم��ن أه��م هذه 
األم��ور الصح��ة، ف��إن الصح��ة ال 
تق��در بثمن، والصح��ة من أفضل 
النع��م كما ق��ال أمي��ر المؤمنين 
عليٌّ ابن أبي طالب عليه الس��ام: 
ألن  النع��م«،  أفض��ل  »الصح��ة 
كثيرًا م��ن النعم األخ��رى ترتبط 
بها، لذا ت��رى كثير م��ن األصحاء 
ق��د ال يش��عرون به��ذه النعم��ة 

العظيم��ة إال عندم��ا يفقدونه��ا، 
وكم��ا قال اإلم��ام الص��ادق عليه 
الس��ام: العافية نعمة خفية، إذا 
وجدت نس��يت، وإذا فقدت ذكرت، 
فاإلنس��ان السليم ال يشعر بقيمة 
الصحة إال إذا فقدها. إذًا ما الضير 
أن نقي أنفسنا من هذا الفيروس 
وكما يقال الوقاية خير من العاج 
فاألم��ر يتطل��ب منا جميع��ًا أخذ 
الحيط��ة والحذر واتباع التعليمات 
الصادرة م��ن المختصين في هذا 
الش��أن، ونكرر أن ه��ذا الفيروس 
ال يمكن التهاون والتس��اهل به، 
وعلين��ا أن نتكاتف جمعيًا إلى أخر 
لحظ��ة النحس��اره وتع��ود الحياة 
عل��ى طبيعتها كما في الس��ابق، 
داعي��ًا اهلل أن يحف��ظ الجميع من 
كل شٍر ومكروه ويحفظ اهلل بادنا 

وباد المسلمين.

الشيخ ميثم الدغاس

سيد جميل: تأجيل المناسبات 
حتى انتهاء الظرف االسثنائي

أكد عضو المجلس األعلى 
للش��ؤون اإلسامية سيد 
جميل محمد بأن االلتزام 
وتوجيه��ات  بتعليم��ات 
لمكافحة  الوطنية  اللجنة 
واللجان  كورون��ا  فيروس 
الطبي��ة المعني��ة به��ذا 
الحصان��ة  ه��و  األم��ر 
ومنع  لمواجهة  الوحي��دة 
انتش��ار جائح��ة كورون��ا 
مش��يرًا  المملك��ة،  ف��ي 
الش��ريعة  قواع��د  أن 

اإلس��امية قدمت األه��م على المه��م وأن حفظ النفس 
تسبق كافة الظروف والمناس��بات، فإذا كانت التجمعات 
في المناسبات الدينية تؤدي إلى اإلصابة وانتشار جائحة 
كورونا وهو ما شهدناه خال الفترة األخيرة، فمن األولى 
تأجيله��ا إل��ى أن ينتهي ه��ذا الظرف االس��ثنائي وتعود 

األمور إلى طبيعتها.
ونوه أن االلتزام الذاتي هو المحور األساسي في مواجهة 
ه��ذا الفي��روس وذلك م��ن خ��ال االلت��زام بالتعليمات 
الصحية التي تضمن الحد من اإلصابة، وتسهم في دعم 
جهود المملكة التي واجهت هذه الجائحة منذ اكتشافها 
وعملت عل��ى اتخاذ كافة التدابي��ر االحترازية والوقائية، 
فيجب مراعاة مصلحة المجتمع والوطن وس��امة أبنائه 
فنح��ن جميعًا في مركب واحد، مش��يرًا إلى وجود البدائل 
الحديثة لاحتفاء بالمناسبات الدينية ودورها في تحقيق 

الهدف والمبتغى.
وأعرب عضو المجلس األعلى للشؤون اإلسامية عن بالغ 
ش��كره وتقديره إلى مقام حضرة صاح��ب الجالة الملك 
حمد بن عيس��ى آل خليفة عاهل الب��اد المفدى، لرعاية 
جالت��ه واهتمام��ه للش��عائر الديني��ة وتقدي��م الدعم 
والمساندة إلنجاحها، والشكر موصول إلى صاحب السمو 
الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب 
القائد األعل��ى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء رئيس 
اللجنة التنس��يقية لجهود س��موه الوطني��ة وتوجيهاته 

السديدة للتصدي لفيروس كورونا.
كم��ا أش��اد بجه��ود الفريق الطب��ي في تقدي��م الرعاية 
الصحي��ة ألبن��اء المملك��ة والحف��اظ عل��ى س��امتهم 
وتوعيتهم المس��تمرة بمخاطر فيروس كورونا، مش��يدًا 
بدور المجلس األعلى للشؤون اإلسامية من خال العمل 
بروح الفريق الواحد ومس��ؤوليته ف��ي اتخاذ ما يلزم من 
إج��راءات وإرش��ادات للمآت��م والمس��اجد لمواجهة هذا 

الفيروس.

سيد جميل محمد

 محافظ المحرق: تزايد إصابات
»كورونا« يتطلب إجراءات استثنائية

أك��د محاف��ظ محافظة المحرق س��لمان بن 
هن��دي على الدور الوطن��ي للمآتم من خال 
الوقف��ات الوطني��ة ف��ي مختل��ف الظ��روف 
عل��ى  والحف��اظ  بالمس��ؤولية  استش��عارًا 
المصلحة العامة، مشيرًا إلى أن تزايد أعداد 
المصابين خال األيام األخيرة الماضية يلزم 
باتخاذ إجراءات اس��تثنائية تضمن س��امة 
الجميع وخاصة المش��اركين في المناس��بات 
الدينية حفاظ��ًا على صحته��م وأمنهم ضد 
ه��ذا الوب��اء. وأش��اد المحافظ بدور رؤس��اء 
المآت��م في توعي��ة المجتمع بال��دور الهام 
والبارز لفريق البحري��ن الوطني الطبي الذي 
يعم��ل بجهود جب��ارة في ع��اج المصابين، 
مشيرًا إلى أن ازدياد الحاالت وانتشار العدوى 
يس��بب ضغطًا كبي��رًا على كوادرن��ا الصحية 
األمر ال��ذي يهدد بعودة انتش��ار الوباء من 

جديد بعد المؤشرات اإليجابية بانحساره.
جاء ذلك خال اس��تقبال المحافظ لعدد من 

رؤساء المآتم.
وق��ال ب��ن هن��دي إن المناس��بات الوطني��ة 
والحريات الدينية مكفولة بنصوص الدستور 
وميثاق العمل الوطني وقوة القانون، ولكنها 
يجب أن تعب��ر عن تكاتف وتع��اون الجميع 
وتعكس النس��يج البحريني المتماس��ك وما 
يتمي��ز ب��ه م��ن ش��راكة مجتمعي��ة عرفها 
المواطنون منذ قدي��م األزل في ظل القيادة 
الحكيمة، منوهًا في الوقت ذاته بأن العالم 
بأسره يمر بجائحة فتاكة تلتزم إجراءات غير 
اعتيادية لضمان س��امة وصحة المواطنين 
جميعًا دون اس��تثناء، مؤك��دًا على التعاون 
البن��اء والملم��وس بي��ن محافظ��ة المحرق 

وجميع المآتم بالمحافظة. 

وش��دد على أن الفترة الحالية تتطلب زيادة 
التعاون من أجل الحفاظ على صحة الجميع، 
وذل��ك بتطبيق إج��راءات اس��تثنائية وقتية 
وفق الظروف الراهن��ة، ناقًا للحضور تحيات 
وزير الداخلية الفريق أول الش��يخ راش��د بن 
عب��داهلل آل خليفة وحرصه عل��ى إنجاح كافة 
المناسبات الدينية وتوفير جميع االحتياجات 

المطلوبة.
من جانبهم أكد ممثلو المآتم أن هذا اللقاء 
يع��زز م��ن واج��ب تقدي��م مصلح��ة الوطن 
والمواطني��ن، مؤكدين وقوفه��م الدائم مع 
كافة اإلجراءات النابعة من واقع المسؤولية 
االجتماعية والمع��ززة لإلجراءات االحترازية، 
مؤكدي��ن تفهمهم لما تفرض��ه المصلحة 
الوطني��ة العلي��ا والجهود الطبي��ة المقدرة 

للحد من انتشار فيروس كورونا.

 جامعة البحرين تتيح 
منصة »بالك بورد« التعليمية 

للطلبة عبر »النقال«
أعلن��ت جامع��ة البحري��ن 
اس��تعدادها لطرح النسخة 
المحدثة م��ن منصة باك 
الت��ي  التعليمي��ة  ب��ورد 
ستمكن طلبتها من الولوج 
إلى المنصة عبر هواتفهم 
الذكي��ة بيس��ر وس��هولة، 
مش��يرة إل��ى أنه��ا تعمل 
عل��ى اعتماد أح��د البرامج 
الموثوق��ة  اإللكتروني��ة 

لمراقبة االمتحانات.
مرك��ز  مدي��رة  وقال��ت 

التعلي��م اإللكترون��ي في الجامعة الدكت��ورة في عبداهلل آل 
خليفة إن التحول الرقمي الذي انتهجته الجامعة منذ بداية 
األلفية الثانية، اتخذ مس��ارًا متس��ارعًا بعد جائحة فيروس 

كورونا.
وأفادت بأن الجامعة تس��تعد لطرح النس��خة المحّدثة من 
نظ��ام باك بورد، الذي يعد من أش��هر نظ��م إدارة التعليم 
ومتابع��ة الطلب��ة ومراقبة كف��اءة العملي��ة التعليمية في 
المؤسسات التعليمية، مشيرة إلى أن النسخة الحديثة تتيح 
فرص��ًا كبيرة للطلبة ف��ي أن يتواصلوا مع المقرر الدراس��ي 

خارج قاعة المحاضرات في أي مكان وفي أي وقت.
ومن بين مزايا النس��خة الجديدة س��هولة االستخدام، حيث 
ج��رى تطوير ع��رض المحتوى، وجعله مدعم��ًا باإلحصاءات 
واألرق��ام، وه��و األمر ال��ذي سيس��هل عل��ى اإلدارات العليا 
مراجعة البيانات التخاذ القرارات المناس��بة بش��أن اعتماد 

التعليم اإللكتروني.
وقالت: »كم��ا تتيح النس��خة المحدثة الق��راءة بلغة برايل 
التي يس��تخدمها المكفوفون، باإلضافة إلى تعدد األدوات 
التعليمية وتنوعها س��واء بالنسبة إلى التواصل المباشر مع 
الطلب��ة أو عب��ر األدوات التعليمية غير المباش��رة«. وذكرت 
أن المركز يعكف خال األس��بوع الج��اري على تدريب أعضاء 
هيئ��ة التدريس في الجامعة ضمن ورش متقدمة للتعريف 
باألدوات التعليمية في النظام المحدث، مش��يرة في الوقت 
نفس��ه إلى وجود خطوط عدة للدعم الفني سواء للطلبة أم 
األس��اتذة. ومن ناحية ثانية، أفادت بأن المركز يقترب من 
استكمال التصوير االحترافي للمقررات الجامعية المشتركة 
لتك��ون متاح��ة للطلبة بج��ودة عالي��ة، ويش��مل التصوير 
المقررات المش��تركة لمواد: حقوق اإلنسان، التاريخ، اللغة 
العربية، والثقافة اإلس��امية. وقال��ت: »إن جميع المقررات 
تس��تخدم تقنيات التصوير، واالتص��ال المرئي في الظروف 

الحالية«.

د. في آل خليفة 

 العبسي: تصحيح أوضاع
53 ألف عامل من خارج قائمة »الهاربة«

     0.4٪ إجمالي العمالة التاركة للعمل المبلغ عنها
أك��د الرئي��س التنفي��ذي لهيئة 
تنظيم س��وق العمل أس��امة بن 
الهيئ��ة  أن  العبس��ي  اهلل  عب��د 
ملتزم��ة بعدم الس��ماح للعمالة 
»الهارب��ة«  للعم��ل  التارك��ة 
بتصحي��ح أوضاعها ف��ي الظروف 
على  بالحصول  االعتيادية س��واء 
تصريح العمل المرن أو التحويل 
إلى صاح��ب عمل جديد، مش��يرًا 
إل��ى أن إجمال��ي ع��دد العمال��ة 
التاركة للعمل والمبلغ عنها لدى 
الهيئة ال تتعدى نس��بتها %0.4 
من إجمال��ي العمالة الوافدة في 

المملكة.
وأوضح العبس��ي إل��ى أن قرارات 
مجل��س ال��وزراء األخي��رة ج��اءت 
لزي��ادة التأكيد عل��ى أن من يتم 
تثبيت باغ ترك العمل عليه في 
المملكة لن يس��مح ل��ه بالتحول 
إل��ى عام��ل نظام��ي ع��ن طريق 
تصري��ح العمل الم��رن وبالتالي 

سيكون الخيار أمامه هو الترحيل 
إلى بل��ده فق��ط، م��ع المنع من 

الدخول إلى المملكة مجددًا.
جدير بالذكر ووفقًا للقرارات، فإناَّ 
على صاح��ب العمل إباغ الهيئة 
إذا كان أي من موظفيه قد تغيب 
ع��ن العم��ل لم��دة 15 يوم��ًا أو 
أكثر دون أي س��بب أو مبرر، على 

أن تق��وم الهيئة بتس��جيل ذلك 
ف��ي النظ��ام، وال يمك��ن للعامل 
طل��ب االنتق��ال إلى عم��ل آخر أو 
العم��ل مع نف��س صاحب العمل 
ف��ي ح��ال وافق��ت الهيئ��ة على 
الب��اغ، وبالتالي ف��إن من يتبين 
تركه للعمل بالمخالفة لش��روط 
تصري��ح العم��ل »اله��روب« في 
م��ن  يس��تثنى  الهيئ��ة،  نظ��ام 
إمكانية التق��دم لتصريح العمل 

المرن.
ولف��ت العبس��ي إل��ى أن معظم 
فترات  المس��تفيدة من  العمالة 
يت��م  الت��ي  األوض��اع  تصحي��ح 
إطاقها ه��ي إما عمال��ة انتهى 
تصري��ح عملها ول��م يقم صاحب 
العمل بتجدي��ده، أو قام صاحب 
العمل بإلغاء تصريح العامل ولم 
يرحل��ه إل��ى ب��اده، أي أنهم من 
خ��ارج العمال��ة التارك��ة للعمل، 
مبين��ًا أن��ه خ��ال فترة الس��ماح 

الوافدة  العمالة  أوضاع  بتصحيح 
المخالف��ة والت��ي ت��م إطاقه��ا 
مطلع ش��هر أبري��ل الماضي على 
أن تس��تمر حت��ى نهاي��ة العام 
الج��اري 2020، قد ش��هدت حتى 
اآلن تصحيح أوضاع 53 ألف عامل. 
وجدد العبس��ي تأكي��ده على أن 
الهيئ��ة حريصة على االس��تمرار 
في مبادرات تطوير أنظمة س��وق 
استحداث  والعمالة وعلى  العمل 
وتحدي��ث األنظم��ة القائمة بما 
يس��هم ف��ي تفعيله��ا بالصورة 
األمث��ل وتحقيق أهدافه��ا، وبما 
يحف��ظ حق��وق جمي��ع أطراف��ه، 
مضيف��ًا أن اله��دف الذي نس��مو 
له يتمثل في س��وق عمل يتمتع 
بالعدالة والتنافسية واالستدامة، 
إل��ى جانب المرون��ة التي تمكن 
من تعزيز بيئة العمل بما يواكب 
التط��ورات والحاجات االقتصادية 

المتاحقة.

أسامة العبسي



 البلتاجي لـ                 : 10٪ من األطفال
معرضون لإلصابة بالقولون العصبي

حقائق طبية

معلومة في كبسولة

ط��ب  واستش��اري  أس��تاذ  أك��د 
األطفال بالمركز الطبي الجامعي 
بمدين��ة الملك عب��د اهلل الطبية 
العرب��ي،  الخلي��ج  جامع��ة  ف��ي 
بكلي��ة  األطف��ال  ط��ب  وأس��تاذ 
د.  طنط��ا،  جامع��ة  ف��ي  الط��ب 
محم��د البلتاج��ي، أن »نحو %10 
إلى 15% م��ن األطفال في عمر 6 
سنوات معرضون لإلصابة بمرض 
أن  العصب��ي«، مضيفًا  القول��ون 
»مغص الوليد يزيد من احتمالية 
إصاب��ة الطفل بالقولون العصبي 

مستقباًل«.
وقال في تصريحات ل��� »الوطن« 
إن »أبرز األمراض انتشارًا في فئة 
األطف��ال حديثي ال��والدة، مغص 
الحلي��ب،  وحساس��ية  الرضي��ع، 
والن��زالت المعوي��ة، وعدم تحمل 
الم��ريء«،  وارتج��اع  الالكت��وز، 
 %40 نح��و  »ل��دى  أن��ه  مضيف��ًا 
م��ن األطفال المولودي��ن لديهم 
مش��كلة ارتج��اع الم��ريء، ولكن 
بدرجات مختلفة ومتفاوتة، حيث 
بعضهم يك��ون ظاهرًا واآلخر غير 
ظاهر، فيم��ا تتحس��ن الحالة مع 

كبر سنهم شيئًا فشيئًا«.
وذك��ر أن »هناك فارق بين ارتجاع 
المري،  ارتج��اع  المريء، وم��رض 
لدى األطفال، والسبب في تعرض 

األطفال لذل������ك نتيجة عدم 

الم��ريء، وهذا  اكتم��ال وظيف��ة 
يح��دث مثلم��ا يح��دث م��ع بقية 
أعضاء الجسم لدى الرضيع، فكلما 
كبر الطف��ل اكتمل��ت العضلة أو 
الحاج��ز أو الب��واب ال��ذي يتحك��م 
ف��ي م��رور األكل من الم��ريء إلى 
المع��دة، ومن ثم تنم��و العضلة 

وتصبح أقوى وجاهزة للعمل«.
وأشار د. البلتاجي إلى أن »أعراض 
م��رض ارتجاع الم��ريء تتضمن، 
الترجيع الش��ديد، والبكاء الشديد 
نتيجة المغ��ص، وربما يظهر دم 
في عملية اإلخ��راج«، الفتا إلى أن 
المرض في تلك الحالة يحتاج إلى 

التدخل العالجي«.
وأوض��ح أن »الع�������الج يتضمن، 
طريقة الرضاع����ة، بحي��ث تكون 

صغيرة في الحج��م لكن متكررة، 
ووض��ع الرضيع يك��ون نائمًا على 
ظه��ره بزاوية 45 درج��ة، وأحيانا 
نلج��أ إل��ى وص��ف أن��واع خاص��ة 
بالحلي��ب ض��د الترجي��ع »الحليب 
»هن��اك  أن  وذك��ر  الصناع��ي««. 
مؤش��رات تدل على تحول الحالة 
لدى الطفل من ارتجاع المريء إلى 
م��رض ارتجاع الم��ريء«، مضيفًا 
الش��ديد  الب��كاء  »تش��مل  أنه��ا 
والترجي��ع الش��ديد وفق��دان وزن 
الطفل، وكذل��ك عدم نمو الطفل 
بص��ورة طبيعية، ووجود دم خالل 
عملي��ة اإلخ��راج، مصحوب��ًا بألم 
ش��ديد«. واعتب��ر د. البلتاجي أن 
إجراء  التشخيص تتطلب  »عملية 
مجموعة من التحاليل على الجهاز 
الهضم��ي، لكن معظ��م الحاالت 

يتم تشخيصها إكلينيكيا«.
أن  إل��ى  البلتاج��ي  د.  ولف��ت 
»اإلمس��اك واإلس��هال م��ن أب��رز 
األطفال  التي تصي��ب  األم��راض 
الرض��ع وحديثي الوالدة«، مضيفًا 
أن »هناك ما يس��مى باإلس��هال 
المرضي، وآخر، يس��مى اإلس��هال 
الفئة  الوظيف��ي، وه��ذا يصي��ب 
العمري��ة من الوالدة وحتى س��ن 
عام تقريب��ًا«. وأوضح أن »بعض 
األعراض المرضي��ة لدى األطفال 
تكون متداخلة من بداية الوالدة 
وحتى عم��ر ٦ س��نوات«، مضيفًا 
أن »اإلمس��اك الوظيفي يمكن أن 
يمت��د من بداية ال��والدة وحتى 
عم��ر 18 عاما، وكذل��ك األمر 
الوظيفي،  لإلس��هال  بالنسبة 
حي��ث يبدأ م��ن عمر 6 أش��هر 

وحتى عمر 6 سنوات«.
وقال إن »صعوب��ة التبرز تبدأ 
من عمر يوم وحتى عمر 9 أشهر، 

بينما المغص من عمر أس��بوعين 
حتى 5 أشهر«.

وأش��ار إل��ى أن »الترجي��ع الدوري 
يبدأ من عمر شهر وحتى عمر 18 
عامًا، وربما يستمر بعد ذلك حتى 
60 عامًا«. د. البلتاجي تطرق إلى 
مرض القول��ون العصبي، موضحًا 
أن��ه »يصيب األطف��ال من عمر 6 
س��نوات وربم��ا يمتد إل��ى مرحلة 
البلوغ وما بعدها«، مشيرًا إلى أن 
»نس��بة اإلصابة بالمرض عالميًا 

تصل إلى نحو %10«.
وذكر أن »مغ��ص الوليد يزيد من 
احتمالية إصابة الطفل بالقولون 

العصبي مستقباًل«.
وفيما يتعلق بطرق عالج القولون 
بأنه��ا »تتضمن  أف��اد  العصبي، 
تطمي��ن الطف��ل واألس��رة، ث��م 
تأت��ي مرحل��ة التدخ��ل الغذائي، 
حي��ث نركز عل��ى تن��اول األلياف، 
التي تش��مل الخضروات الطازجة 
والفواكه، والغ��ذاء عالي النخالة، 
وكذل��ك الصم��غ العربي يس��اعد 
على تحس��ن حال��ة الطف��ل، كما 
أنه يس��تخدم في عالج اإلس��هال 
واإلمس��اك أيضا، وهناك مجموعة 
الموجودة  النافعة  البكتيري��ا  من 
ف��ي األغذي��ة »الزبادي« تس��اعد 

على تحسن الحالة«.
وق��ال د. البلتاجي إن��ه »في حال 
عدم تحس��ن الطفل فإنه يمكننا 
استخدام مس��كنات مثل مضادات 
النعن��اع، وفي  التقلص، وش��راب 
أوقات اإلس��هال يمكن اس��تخدام 
مض��ادات اإلس��هال، م��ع ضرورة 
الح��ذر م��ن اس��تخدام المضادات 
الحيوية ألنه حت��ى اآلن لم يتفق 
علمي��ًا عل��ى دوره��ا ف��ي ع��الج 

القولون العصبي«.

د. أمل الجودر

 جوازات المناعة 
في جائحة »كورونا«

تعكف الكثير م��ن مراكز األبحاث في الجامعات العالمية وش��ركات 
صناعة األدوية على اكتش��اف كل ما يمكن أن يخلص البش��رية من 

عبء جائحة »كورونا« التي اجتاحت العالم.
وقد قدمت بعض الدول مقترحًا لدى منظمة الصحة العالمية بشأن 
تعديل بعض التدابير الصحية واالجتماعية خالل هذه المرحلة من 
االس��تجابة لجائحة »كورونا«. حيث دعت تلك الدول إلى اس��تعمال 
ما يس��مى ب� »ج��وازات المناع��ة«، لتمكي��ن األفراد الذي��ن أصيبوا 
بالفي��روس وّكونوا مناعة طبيعية من الس��فر أو العودة إلى العمل 
عل��ى افتراض أنهم محصنون م��ن اإلصابة مج��ددًا بالعدوى، لرفع 
الحجر الصحي واس��تئناف النش��اط االقتصادي. حيث يعتمدون على 
وجود األجس��ام المضادة لفي��روس )كوفيد19(، في دم األش��خاص  

لمنح »جواز مناعة« أو »شهادة خلو من المخاطر«.
ورغم ان معظم الدراسات قد اظهرت أن األشخاص الذين تعافوا من 
اإلصابة لديهم أجسام مضادة للفيروس، غير أنها بينت أن مستوى 

هذه األجسام يتناقص بعد عدة أشهر.
إن اكتس��اب المناعة لبعض األمراض من خ��الل العدوى الطبيعية 
ه��ي عملية متعددة الخط��وات تحدث عادة على مدى أس��بوعين أو 
أكثر بعد اإلصابة. وفيما يخص استجابة الجسم للعدوى الفيروسية 
فإنه��ا تك��ون من خ��الل مجموعة من االس��تجابات أوله��ا المناعة 
الفطري��ة، حيث تبطئ بعض الخالي��ا المناعية تقدم الفيروس وقد 
تمنعه أحيانًا من التسبب في ظهور األعراض. وتعقب هذه المرحلة 
ما يس��مى باالس��تجابة التكيفية، حيث يتم صنع األجسام المضادة 
للفي��روس بواس��طة خالي��ا بائي��ة »B-cell«، إضاف��ة إل��ى تصنيع 
الخالي��ا تائية »T- cell« التي تق��وم بالتعرف على الخاليا المصابة 
بالفي��روس وتقضي عليها، وهو ما يس��مى بالمناع��ة الخلوية. وأن 
المناع��ة المكتس��بة من الخالي��ا التائية تدوم لعدة س��نوات، على 
عكس المناعة التي تتولد من األجسام المضادة التي تبقى لبضعة 
أش��هر فق��ط. وقد تؤدي هذه االس��تجابة إلى تخليص الجس��م من 

الفيروس أو حتى منع اإلصابة مجددًا بنفس الفيروس.
وقد أظهرت إحدى الدراس��ات في معهد علمي في السويد أن الكثير 
من األشخاص الذين كانت إصابتهم بفيروس )كوفيد19( متوسطة 
أو خالية من األعراض تكونت لديهم المناعة المعتمدة على الخاليا 
التائية، ولم تظهر األجس��ام المضادة لديهم. وبحس��ب نتائج هذه 
االختب��ارات فقد افترض الباحثون أن ع��ددًا من الناس قد يمتلكون 
القدرة على مقاومة الفيروس مجددًا في حالة أصيبوا به مرة أخرى.

إال أن علماء المناعة بجامعة كينغز كوليدج في لندن أش��اروا إلى أن 
الخاليا التائية لدى المرضى الذين عانوا من مضاعفات شديدة بعد 
اإلصاب��ة بفيروس )كوفيد19( قد تعرضوا إلى نش��اط مفرط لهذه 
الخاليا والتي اتسمت استجابتها بالفوضوية مما أدى إلى اختفائها 
من الدم. كما أكدوا أن تش��ريح جثث مرضى »كورونا« كش��ف وجود 
نخر في بعض األنس��جة، وال س��يما في مناطق مثل الطحال والغدد 

الليمفاوية حيث توجد خاليا التائية عادة.
وقد امتنعت منظمة الصحة العالمية عن اعتماد »جواز المناعة« في 
الوق��ت الحالي كون البيانات المتوفرة غير كافية لضمان دقة »جواز 
المناعة«. كما يجب ان يؤخذ بالحس��بان ان بعض األشخاص الذين 
ق��د يعتقدون أنهم محصنون من اإلصابة بعدوى ثانية بعد نتيجة 
الفح��ص اإليجابية االولى، قد يتجاهلون نصائح وارش��ادات الجهات 
الصحية وال يتبعون االجراءات الوقائية. ولذلك فإن اس��تخدام هذه 

الشهادات قد يزيد من مخاطر استمرار انتقال المرض.
وقد شددت منظمة الصحة العالمية على أنه من المتوقع أن تستمر 
ه��ذه الجائحة لفت��رة طويلة، مش��يرًة إلى أنه م��ن المهم مواصلة 
جه��ود االس��تجابة المجتمعي��ة والوطني��ة واإلقليمي��ة والعالمية 

للقضاء عليها.

أخصائية طب المجتمع وعلم الوبائيات

د. صفاء موسى عمران

تحت المجهر

األعراض تبدأ من 6 سنوات واأللياف والصمغ العربي أبرز عالج

د. محمد البلتاجي

األعراض المرضية متداخلة 
من الوالد ة حتى 18 عامًا

40٪ من المولودين
لديهم ارتجاع المريء

النزالت المعوية أبرز
 أمراض حديثي الوالدة

أسرار سعادة النفس »2«
لعل��ك عزي��زي الق��ارئ تس��أل 
نفس��ك كيف يمكنني أن أتحكم 
في ردة فعلي؟ في البدء يجب أن 
تع��رف أن ذلك يحت��اج لمهارة، 
تدري��ب  يعن��ي  ب��دوره  وه��ذا 
النف��س وترويضها. ف��إذا كان 
الجهاد ف��ي الغزوات هو الجهاد 
األصغ��ر فإن جه��اد النفس هو 
الجه��اد األكب��ر كم��ا عب��ر عنه 
الرس��ول الكريم صلى اهلل عليه 
وس��لم حين ق��ال بع��د رجوعه 
الغ��زوات: »رجعنا  إح��دى  م��ن 
من الجه��اد األصغر إلى الجهاد 

األكبر أال وهو جهاد النفس«.
أول خط��وة لتعل��م أي مه��ارة 
جديدة علين��ا أن نعي بأننا غير 
متمكني��ن منه��ا، ث��م نت��درب 
لنتمكن بوع��ي منها، ثم نصل 
إل��ى درج��ة التمك��ن دون وعي 
والممارس��ة  الوقت  بعد م��رور 
المتك��ررة للمهارة حتى يمكننا 
القيام بها بشكل تلقائي ودون 

وع��ي كم��ا ه��و الح��ال عندما 
تعلمنا قيادة السيارة ألول مرة.

وعليه، نبدأ في مراقبة أنفسنا، 
كل  تج��اه  أفعالن��ا  ردود  ف��ي 
م��ا يس��تجد علين��ا م��ن أم��ور 
بتعدي��ل  ونب��دأ  ومتغي��رات، 
الس��لوكات الس��لبية وتحويلها 
تصب��ح  حت��ى  إيجابي��ة  إل��ى 

المسألة عادة.
تق��ول مارس��ي مؤلف��ة كتاب 
إن  س��بب«  ب��دون  »الس��عادة 
اإلنس��ان ق��د يك��ون حزين��ًا أو 
غي��ر  عوام��ل  نتيج��ة  س��عيدًا 
المواد  صحيحة كاإلدم��ان على 
نتيج��ة  س��عيدًا  أو  المخ��درة 
عوام��ل خارجية صحيح��ة إال أن 
أبلغ درجات الس��عادة أن تكون 
سعيدًا دون س��بب وهي الحالة 
التي تنتج عن الس��الم الداخلي 
وهي تش��به ذلك بإنش��اء بيت 
له أساس بأربعة أعمدة وسقف 
وحديق��ة وه��ي اس��تراتجياتك 

الش��عور  ذل��ك  إل��ى  للوص��ول 
بالسالم كما يلي: 

1- األساس: المسؤولية الذاتية 
ع��ن س��عادتك أي إن��ك وحدك 

مسؤول عن مشاعرك.
ال  العق��ل:  األول،  العم��ود   -2
أف��كارك،  كل  بصح��ة  تعتق��د 
فكثيرًا من أفكارك غير حقيقية. 

3- العم��ود الثان��ي، القلب: دع 
الحب يقْدك.

4- العمود الثالث، الجسد: اجعل 
خاليا جسدك سعيدة بتغذيتها 
الغ��ذاء الصح��ي واالبتعاد عن 

المنبهات والتدخين والكحول.
5- العمود الراب��ع، الروح: أبحر 
ف��ي عال��م الروحاني��ات ليك��ن 
تواصل��ك م��ع اهلل والك��ون من 

حولك.
6- الس��قف: عش حياة ملهمة 

بأهداف ليكن لحياتك معنى.
عالقات��ك  ن��مِّ  الحديق��ة:   -7
االجتماعية مع أسرتك ومحيطك 

في العمل ومجتمعك ووطنك.
وللحديث بقية.

* عضو مؤسس في مبادرة 
إبداع من البيت - محاضر 
ومدرب - نائب رئيس 
جمعية البحرين للتسامح 
وتعايش األديان

 التيني��ا: تع��د م��ن أش��هر أنواع الع��دوى الفطري��ة الجلدية وهي أكثر ش��يوعًا بي��ن المراهقين وتصي��ب الجلد وته��دد نضارته وجمال البش��رة 
وتتسبب في تصبغ الجلد وظهور بقع حمراء أو سمراء أو بيضاء، وأبرز أسباب اإلصابة نمو الفطريات بفعل درجة الحرارة والرطوبة والتعرق الزائد.

مريض الس��كتة الدماغية يعاني من درج��ات متفاوتة من 
اإلعاقة تتطلب رعاية خاصة.

الثوم أو »البنسلين الروسي« يعالج 60 نوعًا من األمراض.

األغذي��ة المهرمنة والملوث��ة بالكيماوي��ات تهدد خصوبة 
الرجال.

إشراف: وليــد صبــري
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اآلراء واألفكار الواردة في هذه المقاالت تعكس آراء 
أصحابها وحدهم.. وال تمثل بالضرورة رأيًا أو موقفًا 

رسميًا لجريدة »الوطن« أو سياستها التحريرية 

فريد أحمد حسن
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كمال الذيب

مجرد رأي

د. إنتصار البناء

ماذا لو...؟

entesaralbana@gmail.com @EntesarALBanna

غازي الغريري

@ghazialghurair ighazi.alghurairi@gmail.com

همسات

من أجل 
اإلنسانية..

في صورة اتس��مت باإلنس��انية العالمية ممزوجة بالوطنية البحرينية 
األصيل��ة، الحظ��ت وخال جول��ة إعامية قم��ت بها من خ��ال قيامي 
بإعداد تقرير لتلفزيون دبي األسبوع الماضي في مركز أرض المعارض 
بالمنامة، حقيقة لمست وأنا أقوم بتلك الجولة مدى الحرص والتفاني 
س��واء من المواطنين أو المقيمين المتطوعين ألخ��ذ اللقاح المحتمل 
لفي��روس كورونا )كوفي��د19(، هذا اللقاح الذي ب��دأت أولى تجاربه في 
المملك��ة بالتعاون مع دولة اإلمارات العربية المتحدة الش��قيقة التي 
كان��ت قد دخلت في هذه التجارب لهذا اللقاح في منتصف ش��هر يوليو 
الماضي، وهو ما ش��جع مملكة البحرين على خوض التجارب الس��ريرية 
الت��ي وصل عدد المتطوعين حتى اآلن إل��ى 3000 آالف متطوع والتي 
ستس��تمر المتابعة معهم لمدة عام كامل من أجل التوصل إلى لقاح 

ينقذ البشرية من هذه الجائحة.
وم��ن هنا انطلق��ت الحملة الوطني��ة لمكافحة في��روس كورونا والتي 
ته��دف في جوهرها إلى تعزيز مبدأ المس��ؤولية المجتمعية والتكافل 
والتع��اون بين أف��راد المجتمع ف��ي مختلف المجاالت بما يس��هم في 
الحفاظ على صحة وس��امة المواطنين والمقيمين، ومن خال حديثي 
مع ع��دد من المتطوعين له��ذه التجارب التي يت��م إجراؤها في مركز 
المعارض، س��ألتهم ع��ن الدافع الذي جعلهم يس��جلون ضمن الحملة 
الوطني��ة وقد أكدوا جميعًا بأن مش��اركتهم تنطلق م��ن الواجب الذي 
يحتم عليهم تلبية نداء الوطن وخدمة اإلنس��انية للخروج بلقاح وعاج 
هذه الجائحة التي عصفت بالعالم بأكمله، وضربوا بذلك أروع األمثلة 

في العطاء.
وما يزيدنا فخرًا بأن العاملين في القطاع الطبي وهم خط الدفاع األول 
في مواجهة هذه الجائحة يعملون على مدار الس��اعة دون كلل أو ملل 
يخدمون الوطن وقيادته بكل إخاص فهم مائكة الرحمة واإلنسانية، 
نراهم أول من توافدوا للتطوع للتجارب السريرية في مرحلتها الثالثة، 
قدموا مثااًل رفيعًا يسمون بهم عاليًا في ظل الظروف االستثنائية التي 
تمر بها دول العالم بس��بب فيروس كورونا، ه��ذه الروح الوطنية لدى 
ال��كادر الطبي والمواطني��ن والمقيمين يضاف إلى س��جل البحرين في 
السعي لنجاح هذه التجربة وتحقيق األمن الصحي لكل فئات المجتمع، 
وطبعًا كل ذلك يأتي في ظل قيادة حكيمة قدمت الغالي والنفيس من 
أجل من يعيش على هذه األرض الطيبة، وبمتابعة حثيثة ومس��تمرة 
م��ن صاحب الس��مو الملكي األمير س��لمان ب��ن حم��د آل خليفة، ولي 
العهد، نائب القائ��د األعلى، النائب األول لرئيس مجلس الوزراء، الذي 

قاد وبكل اقتدار هذه المرحلة الحرجة في زمن »كورونا«.   

* همسة:
س��ّطر الكادر الطبي »نبض هذا الوطن« أروع أمثلة العطاء كما هم كل 
ش��عب البحرين من خال تطوعهم للمشاركة في المرحلة الثالثة من 
التجارب الس��ريرية، والحظنا أيضًا تطوع عدد من المسؤولين بالدولة 
وه��م يتطوعون في تش��جيع لباق��ي المواطنين والمقيمي��ن، كل ذلك 

يندرج تحت شعار »التطوع من أجل اإلنسانية«.

رجع »أيلول«

البع��ض ال يحب الخريف. يربط بينه والح��زن والكآبة واأللم. ُينظر 
إلى فصل الخريف على أنه ش��هر اصفرار أوراق الش��جر وتس��اقطها 
وش��حوب الحياة واألرصفة. حت��ى في التصورات اإلنس��انية لبداية 
ش��يخوخة المرء، نس��مي بداية الضعف خريف العم��ر. الحزن ليس 
سمة في فصول الس��نة وأيامها. الحزن سمة إنسانية نحاول إخفاء 
أس��بابها وإس��قاطها في العالم الخارجي. لذلك فالخريف في نظري 
ونظر الكثيرين فصل جميل وفاتحة ألشهر مذهلة من أشهر السنة.
أح��ب الخري��ف. انتظر طلوعه في أي��ام الصيف القاس��ية والحارقة. 
وحين يه��ل أيلول »س��بتمبر« تبدأ مش��اعر اعتدال الم��زاج عندي 
باالرتف��اع. الخريف فصل مفصل��ي. إعان لنهاية اش��تداد الحرارة 
والجفاف. وبداية تس��رب نس��ائم الش��تاء الباردة والمنعش��ة. فيه 
تس��تعد األش��جار لتبديل حلتها من األوراق التي قاس��ت كثيرًا في 
الصيف وفقدت رونقه��ا. اللون الذهبي الذي يمنحه الخريف لألوراق 
يضف��ي بهاء اس��تثنائيًا ون��ادرًا في أيام الس��نة. أعج��ب كثيرًا من 
الذي��ن ال يتذوق��ون جماليات ألوان الش��جر خريفًا. وروعة انتش��ار 
األوراق على األرصفة والس��احات والحدائ��ق وطيرانها ودورانها في 

حلقات متماوجة ومتكسرة. رائحة الخريف هي آخر عطر تكتسي به 
الطبيعة قبل أن تغط في نوم عميق في أشهر الشتاء.

قليل من المابس الزاهية تكفي للتمتع برياح الخريف. فالجو ليس 
باردًا بما يكفي لطلب الحماية. والس��ير ليًا أو على شاطئ البحر له 
متعته الخاصة. حتى الس��فر في ذلك الفص��ل، هو من المغامرات 
ذات المعن��ى الخ��اص. ففضًا عن اعتدال األج��واء في معظم دول 
العال��م، فإن اله��دوء يطغى على تفاصيل الرحلة. فأش��هر الخريف 
ه��ي أش��هر العمل المكثف وبدء العام الدراس��ي ف��ي أغلب الدول. 
لذلك تقل الزحام على الفنادق وعلى المناطق السياحية مما يجعل 
السفر في الخريف فرصة لاستجمام واالسترخاء وإعادة شحن الروح 

والعقل.
ال ف��رق عندي بين الخريف والربي��ع. فكاهما نهاية لتطرف الفصل 
الذي يسبقه. وتمهيد للفصل الذي يليه. كاهما يتميزان باالعتدال 
وازده��ار األل��وان وإعان مياد جدي��د للطبيعة. والح��زن والفرح ال 
يسكنان األش��جار والرياح واألمواج. إنهما يسكنان أرواحنا وأفكارنا، 

فنرى فيما أمامنا ما نشعر به ونفكر به. ال أكثر.

عاشوراء 
هي السبب

ال يمكن منع أح��د من االعتقاد بأن ارتفاع أع��داد المصابين بفيروس 
كورونا في الفترة األخيرة س��ببه األس��اس هو التجمع��ات التي أقيمت 
بمناس��بة عاش��وراء، ففي مثل هذه التجمعات يسهل انتقال الفيروس 
من حامليه إل��ى اآلخرين. وألن األعداد المش��اركة في هذه التجمعات 
كبي��رة والتباعد فيه��ا صعب فالمنطق��ي هو أن تكون ف��رص انتقال 
الفي��روس وتمكنه كبيرة أيض��ًا. ولعل المثال األوض��ح هنا هو العراق 
ال��ذي الحظ العالم ارتفاع أعداد المصابين فيه بكورونا بعد عاش��وراء 
مباش��رة حيث ص��ارت باآلالف بعدم��ا كانت بالمئ��ات، وازدادت حاالت 
الوفي��ات. ما حصل ه��و أن مثيري الفتنة عمدوا م��ن حيث يقيمون في 
الخ��ارج إلى الترويج لفكرة أن هناك من يس��عى إلى التأثير س��لبًا على 
عاش��وراء وأنه ينبغي لمنعه من النجاح في سعيه اإلصرار على التواجد 
والمش��اركة بفاعلية، واعتبروا التخلف عن ذلك إساءة إلى الحسين وآل 
البيت الكرام. وزادوا بأن هناك من يدير حربًا على الحس��ين والشعائر! 
وألن الفيروس ال يتدخل في مثل هذه األمور وال عاقة له بالسياسة لذا 

فالطبيعي هو أن يستغل الفرصة ليتمكن. وهكذا كان. 
ل��و أن الفري��ق الوطن��ي لمكافح��ة في��روس كورون��ا عل��ى قناعة بأن 
التجمع��ات ال عاقة له��ا بانتقال الفيروس لما تحف��ظ على إقامة أي 
تجمع ديني أو غير ديني ولس��مح بإقام��ة المباريات واالحتفاالت مبكرًا 
ولما اتخذ جل القرارات التي اتخذها. ما حصل ال يليق بالبحرين، ولكنه 
لألس��ف حصل رغم معرفة المش��اركين في تلك التجمع��ات بأن واحدًا 
زائد واحد يس��اوي اثنين، ورغم معرفتهم بأنه ال شيء يمنع من انتقال 
الفي��روس وأن هذا األمر ال عاقة ل��ه باالعتقادات الدينية. وحصل رغم 
كثرة الرس��ائل والنصائح التي وفرها األطباء الذين تعودوا المش��اركة 
في هذه المناسبة. القلق الذي سببه ارتفاع أعداد المصابين بالفيروس 
بعد هذه المناس��بة جعل الكثيرين يطالبون الحكومة باتخاذ إجراءات 
أكث��ر صرامة وفرض قراراتها. على األقل كي ال تعود الظروف نفس��ها 

في العام المقبل.
اإلعالء من شأن الوحدة الوطنية: 

التالزم بين المواطنة والديمقراطية

عند مقاربة مفهوم المواطنة كمشروع مدنّي، 
نجد أن أهم مضامينه وآليات تطبيقه تكريس 
مب��دأي حرّية االنتماء والمس��اواة في الحقوق 
والواجبات، ولكن في بعض المجتمعات التي 
تعاني من الطائفية، قد يشهد هذا المفهوم 
مفارقة ازدواجي��ة االنتماء، بحيث يغيب فيها 
الوطن عن��د أول مواجهة أو أزمة، وقد تنتهي 
المعركة في الغالب بهزيمة الوطن، كما هو 
واض��ح جلي ف��ي بعض النماذج ف��ي عدد من 

البلدان.
وبالرغ��م م��ن إن��كار الجمي��ع له��ذا الطاب��ع 
الخط��اب  صعي��د  عل��ى  ورفض��ه  الطائف��ي 
وحت��ى  واإلعام��ي  واالجتماع��ي  السياس��ي 
الدين��ي، فهو يب��رز عمليًا في بع��ض األحيان 
ويعل��و صوته، ولذلك ال يمك��ن تجاهله، لما 
يطرحه من إش��كاليات تواج��ه الطموح العام 
نح��و بناء »المواطنة« التي تعني االنتماء إلى 
هوية وطنية مش��تركة، وتوافق على العيش 
المشترك، وفق أس��س وطنية مدنية جامعة. 
ولذلك ف��إن أزمة المواطنة ف��ي المجتمعات 
المقس��مة طائفي��ًا -وإن وج��دت مح��اوالت 

لتجاوز هذا الطابع ورفضه- تكرس��ها عوامل 
موضوعية تعزز االنحياز إلى الهويات الفرعية، 
منه��ا التربية األس��رية، والثقاف��ة الطائفية 
التي تنتجها المؤسس��ات الدينية وملحقاتها 
بوج��ه خ��اص، ومنها أيض��ًا اهت��زاز وضعف 
الديمقراطية التي ع��ادة ما تكون وراء تراجع 
قي��م وممارس��ات المواطن��ة، ألن المواطن��ة 
ال تنم��و إال بتعزي��ز وتحقق حق��وق المواطن 
ف��ي الممارس��ة الديمقراطي��ة الح��رة للحياة 
السياسية واالجتماعية. خاصة وأن التحديات 
التي تواجهها بلداننا، باتت تقتضي »اإلعاء 
من شأن الوحدة الوطنية« وإعطاءها األولوّية 
في س��ّلم القيم، باعتبارها القيمة األساس��ية 
الت��ي يجب أن تترّبى عليه��ا األجيال الجديدة 
لمواجهة التحدي��ات من أجل مجتمع متحّضر 
متضامن تق��وى في��ه الرواب��ط االجتماعية 
ومظاهر الس��لوك المدني وخدم��ة المجتمع. 
ولذل��ك، ف��إن أي حدي��ث عن أزم��ة المواطنة 
ال ب��د أن يك��ون مرتبط��ًا جوهريًا بالمس��ألة 
الديمقراطية التي يعتبر تحققها سبيًا وحيدًا 
لحل أزمة المواطنة وبناء التنمية واالستقرار.

صحي��ح أن الديمقراطي��ة قد تولد ع��ددًا من 
اإلش��كاالت الناجمة عن الحرية أساس��ًا، مثل 
ظه��ور وب��روز النزع��ات اليميني��ة المتطرفة 
التي تعمل باسم حرية التعبير التي تحميها 
الديمقراطية نفسها، فإن الخيار الديمقراطي 
يظل حاجة أساسية لحياة أي مجتمع في عالم 
الي��وم، ضم��ن عاقة الت��ازم الحتم��ي بين 

المواطنة والديمقراطية كثقافة وكممارسة.

* همس:
ظلي ياحقني والذكرى،

وازدحام الرماد.
غيمة االغتسال األخير رحلت،

نخلة الحلم توقفت عن السير
في منتصف الطريق.

ضيق المكان يخنقني،
وغياب المطر.

ارتفاع صوت الكاذبين والدجل..
ألتفت خلفي، فا أجد وردة،

وال قطرة ماء روحها تطوف حولي،
فأبكي..

وها هي »الموجة الثانية«.. لألسف!

المؤش��رات األخيرة لفيروس كورونا »مقلق��ة«، وكأن ما حذر منه 
رئيس منظمة الصحة العالمية مؤخرًا من إمكانية حصول »موجة 
ثاني��ة« أقوى أمر واقع ال محالة، خاصة وأن العالم وليس��ت بلدنا 
فقط باتت أوجه الحياة فيها تعود وكأن ش��يئا لم يكن، خاصة لو 

جئنا لنتابع ممارسات الناس اليومية. 
اإلنس��ان ه��و العام��ل المؤث��ر الوحيد ف��ي أي ش��يء، فمن خال 
تصرفاته وس��لوكياته هو يقرر االتجاه التي تسير فيه األمور، إما 
إيجابًا أو سلبًا، بالتالي اللوم في أية ظروف معقدة وأوضاع صعبة 

ال يلقى إال على اإلنسان نفسه. 
وبالقي��اس على ه��ذه المعادلة، ف��إن ما نمر به بش��أن فيروس 
كورون��ا )كوفيد19( أمور مرهونة بس��لوكياتنا وتصرفاتنا، فنزول 
المنحنى يعن��ي أن هناك التزام باإلجراءات وتطبيق لاحترازات أي 
وجود وعي بش��أن الوضع والمش��كلة، لكن التصاع��د بعد النزول 
يعني أن الحرص قل، والتوجس اختفى، والتقليل من شأن اإلصابة 
بالفيروس باتت س��لوكًا متفش��يًا لدى كثيرين، ولذلك شهدنا ما 

حصل خال األيام الماضية. 
حينم��ا اعتبرت التجمع��ات والمخالط��ات وعدم تطبي��ق التباعد 
االجتماعي وس��ائل لنقل الفيروس وزيادة األعداد، لم يتم تصنيف 
هذه التجمعات البش��رية وف��ق لعوامل معينة، تبي��ح بعضها أو 
تح��رم بعضها، أو وفقًا لتوجهات ش��خصية أو غيرها من العوامل 
غي��ر العلمية والصحية، ب��ل التعميم على كل وض��ع فيه اختاط 
وتكدس للبش��ر، وعليه ف��إن إصرار البعض على ممارس��ة الحياة 
بشكل طبيعي وكأن ال شيء مقلق ال يصنف إال على أنه »مغامرة« 

و»مخاطرة« باحتمالية اإلصابة. 

كن��ا ف��ي البدايات نتحدث ع��ن أرقام تضع البحري��ن ضمن الدول 
قليل��ة اإلصابة واالنتش��ار بش��أن الم��رض، وأرجعن��ا ذلك لوعي 
المجتمع والتجاوب اإليجابي مع جهود الحكومة واألجهزة المعنية 
وم��ع التوجيهات، لكننا اليوم ورغم أن النس��ب الرقمية بالنس��بة 
للبحري��ن ال تق��ارن ب��دول أخرى أنهكه��ا الفيروس م��ن النواحي 
البش��رية والمالية بأعداد هي أضع��اف األضعاف، إال أن ما يحصل 
ال يمث��ل النتيجة المرجوة م��ن عمل جميع ف��روع فريق البحرين، 
وهو عمل مس��تمر وجاد ودؤوب وفيه مخاطرة لعناصره باألخص 

الكوادر الطبية. 
نعم البحرين سعت الستعادة الحياة للناس، من ناحية فتح بعض 
المرافق وإعادة الدراس��ة والعودة لألعم��ال، لكن ما يحصل اليوم 
من انفات غير مسؤول ومن سلوكيات غير محسوبة من البعض، 
أمر سيضر بالبقية الملتزمة، فباإلضافة إلى أنه سيزيد من القلق 
لدى الش��ريحة األخيرة، فإنه يضاعف الع��بء على الفرق العاملة، 
وس��يزيد من المصروفات المالية، وسيفرض تدابير احترازية أكبر 

قد تحتم إعادة إغاق ما تم فتحه ليتنفس الناس. 
لألس��ف عند البعض العودة لم تك��ن بحذر، الوفيات وصلت حدود 

ال�200 شخص رحمهم اهلل، واألرقام تتصاعد بشكل يومي. 
تصريحات أعضاء الفريق الطبي باألمس تكش��ف حجم المش��كلة، 
وكيف أن االس��تهانة بالوضع من قبل البعض، قد يعيدنا لمراحل 
س��ابقة تخطيناه��ا، وقد يؤثر في حي��اة الكثيرين الذي��ن مازالوا 

يسعون الستعادة نمط معيشتهم عبر االلتزام والحرص. 
نريد ل�»كورونا« أن ينتهي، لكن في ظل الوضع الراهن قد يتحول 

لمسافر طالت إقامته!
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البحرين تحتاج أس��بوعين للس��يطرة على ارتفاع باألحمر
ح��االت كورونا.. الكرة في ملعبن��ا، إما أن نتكاتف 
ونلتزم، أو يزداد الوضع س��وءًا وعلينا جميعًا حسم 

خيارنا.
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مدير المبيعات والعالقات العامة
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 فتاوى إيران 
في مواجهة 
نجاح البحرين

قبل محرم ترجت وتوسلت وناشدت بمعنى الكلمة »األوقاف الجعفرية« 
مجموعة من الشباب والخطباء أن يبقوا على الشعائر الدينية بالتباعد 
االجتماع��ي، بل ناش��د أطباء وممرض��ون وعاملون ف��ي الحقل الطبي 
أهله��م وإخوتهم بأن يرحموا تعبهم ويبقوا عل��ى التباعد حفاظًا على 
صحته��م وس��امة أهله��م، ولكن »مجموع��ة« أصرت عل��ى رأيها في 
التجمع��ات وحرضت مجموعات أخرى على عصيان اإلجراءات االحترازية 
بحجة أن الدولة تحارب راية »الحس��ين«!! ليس هذا فحسب، بل اتهموا 
م��ن يعترض على تصرفاتهم من أهلهم بأنهم )مرتزقة( ويخونون آل 

البيت، وطال هذا االتهام جميع من نصحهم.
وصدرت الفت��اوى من المرجعية اإليرانية ووكائه��ا بالخروج والتجمع 
وع��دم اإلصغ��اء لتعليم��ات الدول��ة، فقام��ت المجموع��ة المرتهن��ة 
للمرجعي��ة اإليراني��ة بالتهديد بالفوض��ى والتخريب إن لم يس��تجب 
لمطالبها والنتيجة هي ما نراه اآلن، وبعد أن وقعت الفأس في الرأس 
قامت األوقاف الجعفرية باإلعان أن ما تبقى من ش��عائر س��يقام عن 
ُبع��د وتلك المجموعة صامتة ال تعارض، لس��بب بس��يط أنها حققت 
أهدافه��ا وانته��ت، وأهمها إحداث الش��رخ م��ن جديد بي��ن المجتمع 
البحرين��ي بعضه بعضًا وبين الدولة والجماع��ات، وعودة البحرين إلى 
المربع األول في تحديها للجائح��ة، إنهاك اقتصادي وإنهاك اجتماعي 

وسياسي!
كيف لهذه المجموعة أن تندمج وتنخرط في بناء الدولة؟ كيف س��تترك 
جماعاتها كي تحسن من مستواها المعيشي لتتقدم لتعيش مع بقية 
أفراد مجتمعها في أمن وس��ام وهذه المجموع��ة تعيد جماعتها إلى 

المربع الصفري في كل مرة؟ 
يؤسفنا أننا في دولة كل ما تقدمنا خطوة لألمام أصرت هذه المجموعة 
أن تعيدن��ا إلى المربع رقم صف��ر، في 2010 حققنا كثيرا من اإلنجازات 
االقتصادية والسياسية والمعيش��ية وقفزت أرقامنا بقوة، فجاءت هذه 
المجموع��ة وارتهن��ت بقرارها لتحري��ض إيراني وأحدثت زل��زااًل بداية 
2011 أعادنا إلى الوراء عشرات السنين، وتأثر اقتصادنا بقوة اضطررنا 
فيه إلى طلب اإلعانات واالس��تدانة ثم بدأن��ا من جديد، وكافحنا خال 
الس��نوات العشر من أجل أن نعيد ما هدمته تلك المجموعة في ثاثة 
أش��هر، وحين بدأن��ا نتنفس ونعيد ترتي��ب بيتنا اجتماعيًا وسياس��يًا 
واقتصاديًا، وبدأنا نس��د العجوزات وندفع ديونن��ا ونقلص الفارق بين 
مصروفاتن��ا وإيراداتنا، ج��اءت الجائحة لتحطم العديد م��ن إنجازاتنا، 
لكنه��ا حدث عالمي جرى علينا وعلى غيرن��ا، ومع ذلك تكاتفنا وتعاونا 
ووضعن��ا يدنا ف��ي يد فري��ق وطني بالفع��ل حققت البحري��ن بجهده 
المعجزات في فترة زمنية قياس��ية بقيادة سمو ولي العهد الرجل الذي 
وثق بالبحرينيين وضم الجميع با تفرقة وال تمييز ضمن فريقه ليثبت 
أن المجتم��ع البحرين��ي إن توحد ق��ادر على تحدي المس��تحيل، بل إنه 
جازف بالكثير من أجل لم الش��مل وجمعه وخلق فريقًا وطنيًا اس��تطاع 
م��ن خال��ه أن يتفوق عل��ى العديد من ال��دول المتقدم��ة والعظمى 
ف��ي مواجهة تح��ٍد دولي كبير، وكدنا أن نحتف��ل بنجاحنا ال في تصفير 
ع��دد الوفيات فقط بل صفرنا العديد م��ن المحاجر والعديد من غرف 
العناي��ة المركزة واألهم نجحنا في المرور م��ن عنق الزجاجة اقتصاديًا 
وكدن��ا نفتح مدارس��نا لتعود حياتنا إلى طبيعتها، ف��إذ بذات الفتاوى 
اإليراني��ة تصدر وتقوم المجموعة التي تتب��ع ذات المرجعية بتحطيم 
تل��ك اإلنجازات التي تعب في تحقيقه��ا إخوتهم وأهلهم وتعيدنا من 
جديد إلى المربع الصفري وترمي كل تلك الجهود التي قام بها أهلهم 

وإخوتهم وناسهم وشعبهم في البحر!
هل تعتقدون أن المجموعة التي ترتهن للمرجعية اإليرانية س��تترك 
ش��يعة البحري��ن ينعم��ون بالس��ام واألم��ان؟ ه��ل تعتق��دون أنهم 
سيتركون البحرين تتفوق على إيران في مواجهة الجائحة أو في تعافي 
اقتصادها؟ هل تعتقدون أن إيران س��تترك الش��عب البحريني يتوحد 

وتذوب الحواجز بين طوائفه ويلتحم تحت راية وطنية واحدة؟
كيف لنا أن نتقدم و»مجموعات« صغيرة تقود »جماعات« كبيرة عكس 

اتجاه السير؟

 »أوبر« تحول أسطول
سياراتها للعمل بالكهرباء

أعلن��ت ش��ركة أوب��ر أنها تتج��ه لجع��ل كل مركبة عل��ى منصتها 
العالمية لمشاركة التنقات تكون كهربائية بحلول عام 2040.

وتأتي خطة أوبر بعد سنوات من االنتقادات من قبل جماعات حماية 
البيئ��ة ومس��ؤولي المدن بش��أن التلوث واالزدح��ام الناجمين عن 

مركبات الركوب ودعوات تحويل أسطول المركبات إلى كهربائية.
وتعهدت بالمس��اهمة بمبل��غ 800 مليون دوالر حت��ى عام 2025 
لمس��اعدة الس��ائقين عل��ى التح��ول إل��ى الس��يارات الت��ي تعمل 

بالبطاريات.
ويشمل ذلك الخصومات على المركبات المشتراة أو المستأجرة من 

شركائها من شركات صناعة السيارات.

 »أبل« تطالب بتعويضات
من مطوري لعبة »فورتنايت«

رفعت ش��ركة »أبل«، دعاوى مضادة على ش��ركة 
»إبيك جيمز« مبتك��رة لعبة »فورتنايت«، تطالب 
فيه��ا بتعويضات عن رس��وم خس��رتها في متجر 

التطبيقات وأضرار أخرى.
وتس��عى »أبل« للحص��ول على أم��ر بمنع مطورة 
اللعب��ة من اس��تخدام نظ��ام الدفع الخ��اص بها 
داخل التطبي��ق. ودخلت »أبل« و»إبيك جيمز« في 
معرك��ة قانونية منذ أغس��طس، عندم��ا أطلقت 
مبتكرة اللعبة الش��هيرة نظام الدفع الخاص بها 
داخل التطبيق للتحايل على ما أسمته »ممارسات 
أبل االحتكارية«. ويشترط »متجر تطبيقات أبل« 
على مطوري األلعاب استخدام نظام الدفع الخاص 
ب�»أبل« ودفع عمولة 30 في المئة. وحالت »أبل« 
دون اس��تطاعة »إبي��ك جميز« توزي��ع التحديثات 
أو التطبيقات الجدي��دة من خال متجر أبل لترفع 
إبيك دعوى قضائية على أبل مدعية أن ممارسات 
متج��ر التطبيقات لديها تنته��ك قوانين مكافحة 
االحتكار. وس��محت المحكمة ألب��ل بمنع »إبيك« 
من توزي��ع إصدارات جدي��دة في أثن��اء النظر في 
القضية، لكن اإلص��دار الحالي من »فورتنايت« ال 

يزال ساريًا وكذلك نظام الدفع الخاص ب�»إبيك«.

ماذا يتوقع العلماء في 2050
أظه��ر تحليل جدي��د للتهدي��دات البيئية على 
مس��توى العال��م أن أكث��ر م��ن مليار ش��خص 
يواجهون خطر النزوح بحلول عام 2050 نتيجة 
النمو الس��كاني الس��ريع وع��دم الحصول على 

الغذاء وزيادة الكوارث الطبيعية.
ويستخدم سجل التهديدات البيئية بيانات من 
األم��م المتحدة ومصادر أخ��رى، جمعها معهد 
االقتصاد والسام، في تقييم ثمانية تهديدات 
للبيئة، والتنبؤ بالدول والمناطق األكثر عرضة 
للخط��ر. ومعه��د االقتصاد والس��ام هو مركز 
أبح��اث يصدر مؤش��رات س��نوية ع��ن اإلرهاب 
والسام. ومع توقع زيادة عدد سكان العالم إلى 
نحو 10 مليارات بحلول عام 2050، ما يؤدي إلى 
تكثيف التدافع على الموارد وتأجيج الصراعات، 
يبي��ن البحث أن ما يصل إلى 1.2 مليار ش��خص 
يعيش��ون في المناط��ق المعرض��ة للخطر في 
إفريقيا جنوب الصحراء، وآسيا الوسطى والشرق 
األوس��ط، قد يجبرون على الهج��رة بحلول عام 

.2050

وبالمقارنة أدت العوام��ل البيئية والصراع إلى 
ن��زوح نح��و 30 مليون في عام 2019، بحس��ب 
التقرير. وقال مؤسس معهد االقتصاد والسام 
ستيف كيلي: »ستكون لهذا األمر آثار اجتماعية 

وسياسية كبيرة، ليس فقط في العالم النامي، 
ولكن أيضًا في البلدان المتقدمة، حيث سيؤدي 
الن��زوح الجماعي إلى تدفقات أكبر لاجئين إلى 

البلدان األكثر تقدمًا«.

آالف الجنيهات في بطن مصري
يتع��رض األطب��اء ع��ادة بحكم 
لمواقف  م��ع مرضاه��م  عملهم 
غريبة، ويواجه��ون حاالت طبية 

نادرة.
وف��ي إح��دى الحاالت، اس��تخرج 
طبي��ب مص��ري آالف الجنيه��ات 
من بطن مريض في مستش��فى 

القصر العيني بالقاهرة.
التواص��ل  وس��ائل  وضج��ت 
المري��ض  بقص��ة  االجتماع��ي 
بعدم��ا انتش��رت ص��ور لجراحة 
ن��ادرة تم خاله��ا اس��تخراج 4 

لفافات نقود ورقية من بطنه.
بدوره، أفاد الطبيب عبدالرحمن 
مصطف��ى ف��ي قس��م الجراح��ة 
العامة بمستشفى القصر العيني 
والذي قام بإج��راء العملية، بأن 
المري��ض كان يعان��ي من آالم 

ش��ديدة في البطن، وف��ي أثناء 
مبالغ  بابتاعه  اعترف  المعاينة 

مالية على فترات متباعدة.
وأضاف الطبيب أنه بعد إخضاع 
المريض للفحوصات واألش��عة، 

العملي��ات  إدخال��ه غرف��ة  ت��م 
واس��تغرقت الجراحة 4 س��اعات 
كامل��ة. كما كش��ف الطبيب عن 
أن إجمالي المبلغ الذي خرج من 
بطن المريض كان 6500 جنيه.

 تعاني مراكش المدينة السياحية األولى في المغرب من تراجع حركة السياحة بسبب 
قيود التنقل المفروضة مند تفشي كورونا في مارس. )إفي(

 شركة إسبانية تطرح أول 
مجموعة مالبس ضد »كورونا«

أطلقت ش��ركة مابس موضة إس��بانية مجموعة أزياء مقاومة للفيروسات 
بينها سارس-كوفيد2 المسبب لكوفيد19.

وأوضح مدير ش��ركة »دوارتي«، كيكو فونت ل�)إف��ي( أن المجموعة تحتوي 
على أزياء للرجال والنس��اء وهي »عملية« وتتحمل حتى 50 غس��لة ويمكن 

كيها على درجة حرارة حتى 110 درجات مئوية وهي مستدامة.
وكان��ت الش��ركة قد أنتج��ت آالف الكمامات بأنس��جة خاص��ة للوقاية من 
الفي��روس، وأكد أن منس��وجات الماب��س في هذه المجموع��ات تقي من 
الفيروس بنسبة تصل حتى 90%. وأشار إلى أن كل المابس في المجموعة 

تسمح بالتهوية ويمكن غسلها حتى 50 مرة وغير مضرة بالبيئة.
وتحتوي المجموعة قمصان يبدأ س��عرها من 98 ي��ورو وبناطيل من 110 

يوروات وفساتين من 170 يورو.



المنامة- بنا

اســتقبل القائد العام لقوة دفاع البحرين المشــير الركن الشيخ 
خليفــة بــن أحمــد آل خليفة فــي القيادة العامــة أمس، القنصل 
همبــرت  البحريــن  مملكــة  لــدى  السويســري  لالتحــاد  الفخــري 
فنســنت بويمــي، بحضــور وزيــر شــؤون الدفــاع الفريــق الركــن 

عبدهللا بن حسن النعيمي.

القائـــد  اللقـــاء رحـــب  وخـــال 
البحريـــن  دفـــاع  لقـــوة  العـــام 
الفخـــري  العـــام  بالقنصـــل 
لـــدى  السويســـري  لاتحـــاد 
مشـــيدًا  البحريـــن،  مملكـــة 
بعاقات الصداقـــة التي تربط 
بين مملكـــة البحرين واالتحاد 

السويسري.
الركـــن  اللـــواء  اللقـــاء   حضـــر 

حسن محمد سعد مدير ديوان 
القيـــادة العامـــة، واللواء الركن 
بحري يوســـف أحمـــد مال هللا 
مســـاعد رئيـــس هيئـــة األركان 
واللـــواء  والتمويـــن،  لإلمـــداد 
عبـــدهللا  أنـــور  بحـــري  الركـــن 
جاســـم الجودر مديـــر الصيانة 
والتزويد الفني، وعدد من كبار 

ضباط قوة دفاع البحرين.

القائد العام يشيد بالعالقات مع سويسرا

اللواء متقاعد زهير العبسي... مسيرة في خدمة الوطن تقترب من نصف قرن
نعــى وزيــر الداخليــة الشــيخ راشــد بــن عبــدهللا آل خليفــة، وبالنيابــة عــن 
منتســبي الوزارة، اللواء متقاعد زهير راشــد ســالم العبســي، والذي وافته 
المنيــة، بعــد حيــاة حافلــة بالعطــاء مــن أجــل خدمــة الوطــن، تقلــد خاللها 
مناصــب أمنيــة عديــدة، كان خاللهــا مثــاال للصــدق واألمانــة والتفاني في 
أداء الواجب... رحل الفقيد تاركا خلفة تاريخا، يستحق االعتزاز والتقدير.

وتشـــير القراءة األولية في المسيرة 
متقاعـــد  اللـــواء  للفقيـــد  الوظيفيـــة 
زهيـــر راشـــد ســـالم العبســـي إلى أن 
البدايـــة، كانت في أغســـطس 1974 
الماحـــة  كليـــة  مـــن  تخرجـــه  بعـــد 
البحريـــة ببريطانيا، حيـــث عمل في 
وحدة األطقم البحرية، وشـــغل أكثر 
مـــن موقـــع بقيـــادة خفـــر الســـواحل، 
منها ضابط عمليات، ضابط للشؤون 
قاعـــدة  فـــي  وضابـــط  اإلداريـــة، 
المحـــرق، لينتقل بعدهـــا إلى محطة 

أخـــرى، ويجدد عهـــده بالعطاء، ففي 
العـــام 2005 تولـــى مديريـــة شـــرطة 
جســـر الملك فهد، ثم مديرية شرطة 
مطار البحريـــن الدولي، فمديرا عاما 
لـــإلدارة العامـــة ألمـــن المنافـــذ، ثـــم 
مديرا عاما لمديرية شرطة محافظة 

المحرق. 
واتســـم خال هذه المسيرة األمنية، 
بمعاملة الجميع كأبنائه وتأكيد روح 
الفريـــق الواحـــد كمنهـــج فـــي األداء 
الميداني، ولذلك نال تقدير الجميع. 

دورات  عـــدة  علـــى  حصـــل  فقـــد 
تدريبيـــة وإدارية مـــن داخل وخارج 
البحريـــن، ونال العديد من األوســـمة 
واألنـــواط منها، نـــوط األمن للخدمة 
الطويلة 25 ســـنة، نوط عهد الشـــيخ 
عيســـى مـــن الدرجـــة األولـــى، نـــوط 
الدرجـــة  المميـــز مـــن  للعمـــل  األمـــن 

األولى ونوط الشهامة.

نائب محافظ المحرق

كان هذا آخر منصب تواله الفقيد، 
بعد صـــدور المرســـوم الملكي رقم 
فيـــه  واســـتمر   2015 لعـــام   )16(

حتى 2019 بعـــد ترقيته إلى رتبة 
لـــواء وإحالتـــه للتقاعـــد. وطـــوال 
فتـــرة عملـــه بالمحافظة، ظل مثاال 

لرجـــل األمن المخلـــص والمعطاء، 
حيـــث تـــرأس العديد مـــن اللجان، 
العمـــل  رواد  تكريـــم  لجنـــة  منهـــا 

المتفوقيـــن،  والطلبـــة  الوطنـــي 
باالحتفـــاالت  الخاصـــة  واللجـــان 
الوطنية، وقدم العديد من األفكار 
والرؤى التي ساهمت برقي العمل 
وتعزيـــز التواصل مـــن أجل خدمة 
كان  إذ  والمقيميـــن.  المواطنيـــن 
يتســـم بالدقـــة فـــي كل التفاصيل 
وحريصا على التواصل المجتمعي 
األســـبوعي  المجلـــس  مـــن خـــال 
جعلـــه  ممـــا  األهليـــة،  والمجالـــس 
همـــزة وصـــل إيجابيـــة مـــع كافـــة 
فئـــات المجتمـــع، كما يشـــهد له أنه 
كان دائما يشـــجع األفكار الجديدة 
العمـــل  صالـــح  فـــي  تصـــب  التـــي 
والشـــراكة المجتمعيـــة. رحـــم هللا 
الفقيد، اللواء متقاعد زهير راشـــد 
العبســـي، وأســـكنه فســـيح  ســـالم 

جناته.

المنامة - وزارة الداخلية

رحل تاركا وراءه 
تاريخا من العطاء

وزيرالخارجية يجتمع مع نظيره الفرنسي في باريس

ــاري ــجـ الـ ــر  ــتــمــب ــتـــرشـــح فـــي 5 ســب الـ إغـــــاق بــــاب 

83 طبيًبا يتنافسون على جائزة األمير خليفة بن سلمان

كشـــفت أمانة “جائـــزة خليفة بن ســـلمان 
آل خليفـــة للطبيـــب البحريني”عـــن تقدم 
83 طبيًبا وطبيبة بحرينيين ممن تنطبق 
عليهم شـــروط التقدم لجائـــزة خليفة بن 
البحرينـــي  للطبيـــب  خليفـــة  آل  ســـلمان 
بفئتيهـــا األولـــى والثانيـــة للتنافـــس على 
نيـــل الجائزة، والتي ســـيتم منحها خال 
االحتفـــال بيـــوم الطبيـــب البحرينـــي في 
الرابع من شـــهر نوفمبر المقبل. وأشـــارت 
أمانـــة الجائزة بأن عـــدد المتقدمين للفئة 
األولـــى “جائـــزة االبتـــكار واإلبـــداع فـــي 
البحـــث العاجـــي والســـريري الطبي” قد 
بلغ 50 مرشـــحا من األطبـــاء والطبيبات. 
أمـــا الفئة الثانية “جائـــزة الوفاء والعطاء 
الممتـــد”، فقـــد بلغ عـــدد المترشـــحين 33 

طبيبا وطبيبة.
وبينت أمانة “جائزة خليفة بن سلمان آل 
خليفة للطبيب البحريني” أن باب التقدم 
للترشـــح تـــم إغاقـــه منـــذ يـــوم الســـبت 
الجـــاري،  ســـبتمبر   5 الموافـــق  الماضـــي 
بحســـب الشـــروط التي نـــص عليها نظام 
الجائزة، منوهًة بأنه بعد أن تم اســـتكمال 
عملية استام الترشيحات تمت مراجعتها 
والتأكد من استيفائها الشروط، وتم رفع 
استمارات التقدم للجائزة والسير الذاتية 
والبحوث الطبية المقدمة من المشاركين 
الفائزيـــن بالجائـــزة،  إلـــى لجنـــة اختيـــار 
والتـــي تضم فـــي عضويتهـــا ممثلين عن 

ديـــوان ســـمو رئيـــس الـــوزراء وعـــدٍد من 
الخبراء الدولييـــن المرموقين في مجال 
الصحـــة  مـــن منظمـــة  الطبيـــة  األبحـــاث 
العالميـــة وجامعـــات أوروبيـــة وأمريكية 
إلى جانب رئيسي جامعة الخليج العربي 
والكليـــة الملكيـــة األيرلنديـــة للجراحيـــن 
فـــي البحريـــن ورئيســـة جمعيـــة األطباء 
البحرينية، حيث ســـيقوم أعضاء اللجنة 

بعملية التقييم وفق المعايير المحددة.
ومن المتوقع أن يتم انتهاء أعضاء اللجنة 
مـــن التقييـــم فـــي نهايـــة أكتوبـــر المقبل، 
قبل اإلعان النهائي عن األســـماء الثاثة 

الفائزين بالجائزة في فئتها األولى “جائزة 
االبتـــكار واإلبـــداع فـــي البحـــث العاجي 
والســـريري الطبي”، والتي ســـيتم منحها 
لألطباء البحرينييـــن الذين أعدوا أبحاثا 
علمية عاجية وسريرية وطبية وحققوا 
إنجـــازات متميزة في مجال اختصاصهم 
الطبي اتسمت باإلبداع واالبتكار، والفائز 
بالجائزة في الفئـــة الثانية “جائزة الوفاء 
والعطـــاء الممتـــد”، والتـــي ســـتمنح ألحد 
األطبـــاء البحرينييـــن الذين عملوا مدة ال 
تقـــل عن 30 عامـــا تقديرا لجهوده ووفاًء 
لعطائـــه وتميز مســـيرته بالبـــذل والعطاء 
وترسيخ القيم والمثل اإلنسانية الرفيعة 

لمهنة الطب.
وتقدمت أمانة الجائزة بالشـــكر والتقدير 
لـــكل طبيـــب وطبيبـــة شـــاركوا بالتقـــدم 
لهذه الجائزة مقـــدرًة مبادرتهم والتفاعل 
مـــع الجائـــزة، معربة في الوقـــت ذاته عن 
أهمية المشاركة الفاعلة في هذه الجائزة 
التـــي جاءت تقديـــرا لهم علـــى جهودهم 
وتضحياتهم النبيلة، وأعربت األمانة عن 
تقديرهـــا للمؤسســـات الطبيـــة واألطبـــاء 
في المملكة على حرصها على المشـــاركة 
والـــذي جاء جلًيا من خـــال العدد الكبير 
مـــن الطلبـــات التي تـــم إرســـالها، متمنية 
الطبيـــة  والمؤسســـات  األطبـــاء  لجميـــع 
الحكوميـــة والخاصـــة فـــي المملكة دوام 

التطور والنجاح.

المنامة - بنا

سمو رئيس الوزراء
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المنامة - وزارة الداخلية المنامة - وزارة الخارجية

الخارجيـــة  وزيـــر  اجتمـــع 
عبداللطيـــف الزيانـــي، فـــي مقـــر 
الجمهوريـــة  خارجيـــة  وزارة 
باريـــس  مدينـــة  فـــي  الفرنســـية 
خارجيـــة  وزيـــر  مـــع  أمـــس، 
الجمهوريـــة الفرنســـية جان إيف 
لودريـــان؛ في إطار الزيـــارة التي 
يقـــوم بهـــا وزيـــر الخارجيـــة إلـــى 

الجمهورية الفرنسية.

وجرى في االجتماع بحث أوجه 
البلديـــن  بيـــن  الثنائـــي  التعـــاون 
الصديقيـــن وســـبل تعزيـــزه فـــي 
وتطـــورات  المجـــاالت،  مختلـــف 
واألمنيـــة  السياســـية  األوضـــاع 
فـــي المنطقـــة، إضافـــة إلـــى عدد 
والقضايـــا  الموضوعـــات  مـــن 
علـــى  المشـــترك  االهتمـــام  ذات 

الصعيدين اإلقليمي والدولي.

بحث التطورات السياسية مع فرنسا

اجتمـــع وزيـــر الداخليـــة الشـــيخ راشـــد بـــن عبـــدهللا آل خليفة، 
رئيس مجلس الدفاع المدني، أمس، مع وزير األشـــغال وشئون 
البلديـــات والتخطيـــط العمرانـــي عصام خلف، ووزير اإلســـكان 

باسم الحمر، بحضور رئيس األمن العام.
وفـــي االجتمـــاع، رحب وزيـــر الداخلية، رئيس مجلـــس الدفاع 
المدني، بوزيري األشـــغال واإلسكان، منوها إلى أهمية مراجعة 
كل االســـتعدادات وتعزيـــز الجاهزية من أجـــل تعزيز إجراءات 
الســـامة العامة، مشـــيرا إلى تحديـــث االســـتراتيجية الوطنية 
لمواجهـــة الطوارئ والعمل على وضع الخطط والســـيناريوهات 

االســـتباقية، وذلك ضمـــن الجهود المبذولة لحمايـــة المواطنين 
وتأميـــن المنشـــآت. وخـــال االجتماع، تم بحث الســـبل الكفيلة 
بتأمين الماجئ الخاصـــة ومراكز اإليواء وتحديد المواصفات 
المتعلقـــة  اإلجـــراءات  بحـــث  إلـــى  باإلضافـــة  بهـــا،  الخاصـــة 
بســـامة المواطنيـــن والمقيميـــن والتجهيـــزات المطلوبـــة فـــي 
ظـــروف األزمات والكـــوارث، إذ تم تكليف، رئيـــس األمن العام، 
رئيـــس اللجنـــة الوطنية لمواجهـــة الكوارث، دراســـة المتطلبات 
واالشـــتراطات المطلوبـــة في هذا الشـــأن، تمهيـــدا لعرضها على 

مجلس الدفاع المدني في اجتماعه المقبل.

وزيــر “الداخليــة” مجتمعا بوزيري “األشــغال” و“اإلســكان”

بحث سبل تأمين المالجئ الخاصة وتحديد مواصفاتها

المنامة - وزارة الداخلية

شـــارك المديـــر العـــام لـــإلدارة العامـــة 
فـــي  الجنائيـــة  واألدلـــة  للمباحـــث 
االجتمـــاع الرابـــع والثاثين للمديرين 
والمباحـــث  للتحقيقـــات  العاميـــن 
الجنائية بدول مجلس التعاون لدول 
الخليـــج العربيـــة، والـــذي عقـــد عبـــر 

تقنية االتصال المرئي.
تنفيـــذ  العامـــون  المديـــرون  وأكـــد 
قـــرارات وتوصيـــات وزراء الداخليـــة 
بـــدول المجلـــس والتـــي تهـــدف إلـــى 
وضع الخطط والبرامج لتحقيق سبل 
التعـــاون المشـــترك لمكافحة الجريمة 

على المستوى الخليجي.

وشددوا على أهمية استمرار  «
العمل فيما بين إدارات المباحث، 

عبر التعاون في تنفيذ القانون 
والحفاظ على األمن واالستقرار، 

والتصدي لمختلف أنواع الجرائم.

بحث الخطط لمكافحة 
الجريمة على 

المستوى الخليجي

تضامــن مــع الجمهورية فيمــا تتخذه مــن إجــراءات لمواجهــة اإلرهاب

“الخارجية” تدين استهداف نائب الرئيس بأفغانستان

المنامة - وزارة الخارجية

أدانـــت وزارة خارجية مملكـــة البحرين الهجوم 
اإلرهابي الذي اســـتهدف نائب رئيس جمهورية 
أفغانســـتان اإلســـامية، والذي أســـفر عن مقتل 
مؤكـــدة  األشـــخاص،  مـــن  العشـــرات  وإصابـــة 

تضامن مملكة البحرين مع جمهورية أفغانستان 
اإلســـامية فيما تتخذه من إجـــراءات لمواجهة 

اإلرهاب في أراضيها.
وأعربـــت الـــوزارة عن بالـــغ تعازيها ومواســـاتها 

الشـــفاء  وتمنياتهـــا  الضحايـــا،  وذوي  ألهالـــي 
ضـــرورة  مؤكـــدة  المصابيـــن،  لجميـــع  العاجـــل 
تضافر جهود المجتمع الدولي؛ من أجل القضاء 

على اإلرهاب وردع كل من يدعمه أو يموله.
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“كورونا“ تعاود االرتفاع... والفريق الوطني:التزموا و ابتعدوا عن التجمعات
ــة ــوب ــل ــط ــم ــع لـــلـــمـــســـتـــويـــات ال ــرجـ ــنـ ــة لـ ــيـ ــؤولـ ــسـ ــمـ ــالـ ــرد الـــتـــحـــلـــي بـ ــ ــ ــى كــــل ف ــلـ عـ

أكـــد وكيـــل وزارة الصحـــة عضـــو الفريـــق 
الوطنـــي الطبي للتصدي لفيـــروس كورونا 
)كوفيـــد 19( ضـــرورة التـــزام جميـــع أفـــراد 
فـــي  التجمعـــات  عـــن  باالبتعـــاد  المجتمـــع 
تكاتـــف  وأهميـــة  المقبليـــن  األســـبوعين 
الجميـــع عبـــر تعزيـــز االلتـــزام باإلجـــراءات 
االحترازيـــة للعمـــل علـــى خفـــض معـــدالت 
االنتشـــار للمســـتويات المطلوبـــة والتي كنا 
عليها ســـابقًا، منوًها بأن صحـــة المواطنين 
والمقيميـــن أولويـــة قصـــوى دائمة ال يجب 
أن نتوانـــى عنهـــا أو نتهـــاون فيها تحت أي 

ظرف من الظروف.
جاء ذلـــك خـــال المؤتمر الصحافـــي الذي 
عقـــده الفريـــق الوطنـــي الطبـــي للتصـــدي 
لفيـــروس كورونـــا )كوفيـــد 19( ظهـــر اليوم 
فـــي مركـــز ولـــي العهـــد للبحـــوث الطبيـــة 
والتدريب بالمستشـــفى العسكري للحديث 

عن آخر مستجدات فيروس كورونا.
وقال المانع إننا في األيام الماضية شـــهدنا 
زيادة مضطردة في أعداد الحاالت القائمة، 
وهـــو ما كنا نحذر منـــه في مراحل التعامل 
وبحســـب  كورونـــا،  لفيـــروس  المختلفـــة 
آليـــة تتبع أثـــر المخالطين تـــم رصد العديد 
مـــن الحاالت التـــي انتقـــل إليهـــا الفيروس 

بالتجمعات والمناسبات.
وأضـــاف المانـــع أنـــه بســـبب االرتفـــاع فـــي 
أعداد الحاالت ومع قرب موعد عودة أبنائنا 
الطلبة والطالبات للمدارس، تم اتخاذ قرار 

تأجيـــل الدراســـة بتوجيـــه مـــن ولـــي العهد 
نائـــب القائـــد األعلـــى النائـــب األول لرئيس 
مجلـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة، للتأكد من 
سامة الكوادر اإلدارية والتعليمية والفنية 
بالمـــدارس الحكوميـــة، وتـــم بالتعـــاون مع 
وزارة التربيـــة والتعليـــم التنســـيق إلجراء 
كورونـــا  لفيـــروس  الطبيـــة  الفحوصـــات 
)كوفيد 19( لجميع أعضاء الهيئات اإلدارية 

والتعليمية والفنية بالمدارس الحكومية.
 وأوضـــح المانـــع أن الفحوصات ستســـتمر 
وفـــق جـــدول زمنـــي محـــدد، بحيـــث يتـــم 

االنتهاء منها قبل عودة منتسبي المدارس 
إلـــى مواقع عملهـــم، مطمئًنا أوليـــاء األمور 
بـــأن عـــودة الطلبة للمـــدارس ســـتكون بعد 
التأكد من تطبيق كافة التدابير االحترازية 

من أجلهم للتأكد من أنهم في أمان.
وباإلشـــارة الســـتئناف المطاعـــم والمقاهي 
تقديـــم خدمتها في األماكن الخارجية، أكد 
المانـــع أن الحمـــات التفتيشـــية التي تقوم 
بهـــا الطواقم مـــن وزارة الصناعة والتجارة 
والســـياحة ووزارة الصحة مستمرة للتأكد 

من تطبيق المنشآت لكل االشتراطات.
المعديـــة  األمـــراض  استشـــاري  وأكـــد 

الفريـــق  وعضـــو  العســـكري  بالمستشـــفى 
الوطنـــي الطبي للتصدي لفيـــروس كورونا 
أن  القحطانـــي  منـــاف  طبيـــب  المقـــدم 
التجمعـــات أيـــا كان نوعهـــا أو ســـببها فإنها 
تؤدي إلى زيادة عدد الحاالت وذلك بسبب 
عـــدم التقيد باتباع اإلجـــراءات االحترازية 
الازمـــة، طالًبـــا مـــن كافـــة أفـــراد المجتمع 
التكاتـــف عبـــر االلتـــزام بتجنـــب التجمعات 
خال األسبوعين المقبلين وااللتزام بكافة 
اإلجـــراءات االحترازيـــة للعمل على خفض 
معدل االنتشـــار للمستويات التي كنا عليها 

سابقًا.

وأضـــاف القحطانـــي أن اإلقبـــال كبير على 
المشـــاركة فـــي التجـــارب الســـريرية، فمـــع 
فتـــح بـــاب المشـــاركة لمـــن يبلـــغ مـــن العمر 
فـــوق 18 عاًمـــا تم تســـجيل 3000 متطوع 
ممن تم قبولهم وخضعوا للتطعيم باللقاح. 
وجـــدد القحطاني دعوته للجميـــع للتطوع 
والمشـــاركة في التجارب السريرية إليجاد 
لقـــاح آمـــن وفّعـــال ووضـــع بصمـــة باســـم 
البحريـــن مـــن أجل اإلنســـانية عبـــر التوجه 
مباشـــرة إلى مركز التجارب الســـريرية في 
أرض المعارض والمؤتمرات من الســـاعة 8 

صباحا إلى 8 مساء كل يوم.

استشـــارية  الســـلمان  جميلـــة  وأكـــدت 
الباطنيـــة  واألمـــراض  المعديـــة  األمـــراض 
بمجمـــع الســـلمانية الطبـــي عضـــو الفريـــق 
الوطنـــي الطبي للتصدي لفيـــروس كورونا 
بالتدابيـــر  االلتـــزام  ضـــرورة   )19 )كوفيـــد 
الوقائيـــة واإلجـــراءات االحترازيـــة للحـــد 
من انتشـــار الفيروس، حيـــث إن أي إخال 
االلتـــزام  بعـــدم  المجتمعيـــة  بالمســـؤولية 
باإلجراءات االحترازية ســـيؤدي لمزيد من 

انتشار العدوى بين المجتمع.
دون  تتـــم  تجمعـــات  أيـــة  أن  وأوضحـــت 
ســـتؤدي  االحترازيـــة  اإلجـــراءات  اتبـــاع 
إلـــى زيـــادة الحـــاالت القائمـــة، داعيـــًة كل 
أفـــراد المجتمـــع لتجنـــب التجمعـــات خال 
التزامهـــم  وتعزيـــز  القادميـــن  األســـبوعين 
مـــن  وحـــث  االحترازيـــة،  باإلجـــراءات 
حولهـــم مـــن أفـــراد لالتزام أيًضـــا من أجل 
خفـــض معـــدل االنتشـــار إلـــى ما كنـــا عليه 
علـــى  الجميـــع  الســـلمان  وحثـــت  ســـابقًا. 
ضـــرورة التحلـــي بواجبهـــم الوطنـــي عبـــر 
الشـــراكة المجتمعية في الرقابـــة وااللتزام 
باإلجراءات االحترازية، مؤكدًة أن التهاون 
في اإلجراءات سبب رئيس في زيادة عدد 
الحـــاالت القائمـــة وهـــذه الزيادة قـــد تؤدي 
لتباطـــؤ تنفيـــذ الخطـــط الموضوعـــة وهـــو 
شـــيء ال نرجو الوصول إليه وما زلنا نعول 
علـــى وعي المجتمـــع في الحد من انتشـــار 

الفيروس.

المنامة- بنا

الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا

أكـــد استشـــاري األمـــراض المعديـــة بالمستشـــفى 
العســـكري وعضو الفريق الوطني الطبي للتصدي 
لفيروس كورونا المقدم طبيب مناف القحطاني، 
في رده على سؤال لـ “الباد” عن تعليق التجارب 
الســـريرية للقاح جامعة أكســـفورد فـــي بريطانيا، 
بعـــد إصابـــة أحـــد المتطوعين بعـــوارض صحية، 
ومـــدى تقييمـــه للتجـــارب الســـريرية للقـــاح فـــي 
البحريـــن  فـــي  المســـتخدم  اللقـــاح  أن  البحريـــن 

هـــو لقـــاح “معطـــل”، ولـــم يتـــم تســـجيل أي حالة 
تســـتدعي دخول متطوع للمستشـــفى منذ بداية 

التطعيم ولحد اآلن.
 وأوضح أن المتطوعين سجلوا عوارض بسيطة، 
أبرزهـــا احمرار بســـيط في مـــكان اللقـــاح، وعادة 
يـــزول بعـــد 24 ســـاعة، أو ألم بســـيط فـــي موضع 
اإلبـــرة ويـــزول أيضا خـــال 12 ســـاعة، أو ارتفاع 
درجـــة الحـــرارة، وهـــذا طبيعـــي وذلك بســـبب رد 
فعل جســـم اإلنســـان مـــع “المطعوم”، والـــذي يعد 
جســـما غريبـــا، وتزول مـــن دون أي عاج أو فقط 

بتناول حبة “باراسيتامول”، أو اإلصابة بالغثيان، 
وتـــم رصـــد حـــاالت بســـيطة جـــدا وتختفـــي بعد 
أيـــام بســـيطة، وال يكـــون لهـــا أيـــة تأثيـــرات على 

المتطوعين.
جـــاء ذلـــك فـــي المؤتمـــر الصحافـــي األســـبوعي 
للفريق الوطني للتصدي لفيروس كورونا “كوفيد 

.”19
ونفـــى القحطانـــي، مـــا ورد علـــى لســـان إحـــدى 
اللقـــاح،  خطـــورة  بشـــأن  التغذيـــة  أخصائيـــات 
مســـتعرضا تاريـــخ اللقاحـــات لألمراض الســـابقة 

كالجـــدري أو الحصبـــة وغيرهـــا مـــن األمـــراض، 
موضحا، أن السبيل الوحيد للقضاء على فيروس 

كورونا هو إيجاد اللقاح.
بـــدوره، أكد وكيـــل وزارة الصحة وليـــد المانع أن 
الفريق الوطني للتصدي لفيروس كورونا “كوفيد 
19” يمتلـــك خططـــا وإجـــراءات معـــدة وجاهـــزة 
للتعامل مع أي تغيير في الحالة الوبائية للجائحة 
فـــي حالـــة ارتفـــع عـــدد اإلصابـــات أو مـــن خـــال 

التغييرات التي تحصل في المعايير اليومية.
مـــن جهتها، قالـــت استشـــاري األمـــراض المعدية 

فـــي مجمع الســـلمانية الطبي جميلة الســـلمان إن 
زيـــادة حـــاالت اإلصابة في الفترة بيـــن 5 و7 أيام 
الماضيـــة ترجع إلى التجمعـــات التي حدثت قبل 
أســـبوعين والتي تزامنت مع فعاليات عاشـــوراء، 
بحســـب اإلحصـــاءات والمتابعة اليوميـــة للفريق 
الوطنـــي الطبي وتحليل االنتشـــار الوبائي، نافية 
أن تكون بســـبب العائديـــن من الخارج، مردفًة أن 
القادميـــن من الخارج يتم فحصهم لدى وصولهم 
وتتـــم متابعتهم لمـــدة 10 أيام مع إعادة الفحص، 

مع العلم أن نسبة اإلصابات لديهم قليلة جدا.

بدور المالكي

زيــادة الـحـــاالت جـــراء التـجـمـعـــات قبـــل أسـبــوعـيــــن
للمستشفى مــتــطــوع  ــول  ــ دخ تــســتــدعــي  ــة  ــال ح أي  نــســجــل  لـــم   :”^“ لــــ  الــقــحــطــانــي 
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مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

وجهـــت وزارة التربيـــة والتعليـــم إنذاًرا 
نتيجـــة  الخاصـــة؛   AMA مدرســـة  إلـــى 
اعتمـــاد مرحلة رياض األطفـــال برنامًجا 
إثرائًيا رقمًيا )أون الين(، من خالل رابط 
إلكترونـــي، متضمًنـــا بعـــض الصـــور غير 

المناسبة للقيم االجتماعية البحرينية.
جـــاء ذلك في إطار متابعاتها المســـتمرة 
لســـير العمل فـــي المؤسســـات التعليمية 

الخاصـــة، وفـــي ضـــوء مـــا ُيرفـــع إليهـــا 
المؤسســـات.   أداء  عـــن  تقاريـــر  مـــن 
وعليـــه كلفـــت الـــوزارة فريقا مـــن إدارة 
التعليـــم الخاص التحقيـــق في المخالفة 
المذكـــورة، الـــذي انتهـــى بتوجيـــه هـــذا 
اإلنذار إلى المدرسة، وتأكيد مسؤوليتها 
عن مراجعة وتدقيق المواد الرقمية قبل 

التوصية باستخدامها من قبل الطلبة.

”AMA“ التربية” تنذر مدرسة“

مدينة عيسى - بوليتكنك البحرين

لرئيـــس  األول  النائـــب  مـــن  بتوجيهـــات 
المجلـــس األعلى للشـــباب والرياضة رئيس 
اللجنـــة األولمبيـــة البحرينية ســـمو الشـــيخ 
خالـــد بن حمد آل خليفة، انطلقت أكاديمية 
الذكاء االصطناعي التابعـــة لكلية البحرين 
التقنية )بوليتكنك البحرين(، الدفعة األولى 

من طلبتها.
وتـــم اختيـــار 38 مشـــارًكا مـــن أصـــل 126 
تقدمـــوا لاللتحـــاق باألكاديميـــة، مـــن بيـــن 
طلبة المـــدارس والجامعات والباحثين عن 
العمل والمهنيين، بالتعاون بين البوليتكنك، 
وصنـــدوق العمـــل )تمكيـــن( بوصفه شـــريًكا 
إذ  مايكروســـوفت،  وشـــركة  إســـتراتيجًيا، 
تعـــد األكاديميـــة األولـــى مـــن نوعهـــا علـــى 
مســـتوى المنطقة والشـــرق األوســـط، التي 
تســـتخدم عبرهـــا منصـــة التعليـــم كخدمـــة 
لتقديـــم برنامـــج تخصصي متكامـــل يقوم 
علـــى تعزيز قـــدرات االبتـــكار واإلبداع في 

الذكاء االصطناعي. وأوضح نائب الرئيس 
والمعلومـــات  المـــوارد  لشـــؤون  التنفيـــذي 
بالبوليتكنك، رئيـــس لجنة أكاديمية الذكاء 
االصطناعـــي، الشـــيخ علي بـــن عبدالرحمن 
آل خليفـــة أن اختيـــار طلبـــة األكاديمية تم 
بنـــاء علـــى معايير محددة خاضعـــة لتقييم 
لجنـــة مكونـــة مـــن ممثليـــن عـــن بوليتكنك 
البحرين وشـــركة مايكروســـوفت وتمكين، 
إضافـــة إلى خبراء في هـــذا المجال. وقال 

المدير العام لشركة مايكروسوفت البحرين 
وُعمان الشيخ سيف الحوسني “إن ترسيخ 
أســـس اإلبـــداع واالبتـــكار مـــن أهـــم ركائـــز 
رؤيـــة المملكـــة 2030، ولـــن يتـــم ذلـــك إال 
ببنـــاء قاعـــدة وطنيـــة مـــن القـــوى العاملـــة 
تمتلـــك مخزونا كبيرا من الخبـــرة والمهارة 
مـــا يؤهلهـــا إلى المســـاهمة في دفـــع عجلة 
االقتصـــاد فـــي البـــالد”.  وأعـــرب الرئيـــس 
التنفيذي لصنـــدوق العمل )تمكين( إبراهيم 
جناحي عن سعادته بانطالق الدفعة األولى 
مـــن البرنامـــج الـــذي يتـــم العمل عليـــه منذ 
العـــام 2018، وقـــال “مما الشـــّك فيه قطاع 
اكتســـب  واالتصـــاالت  المعلومـــات  تقنيـــة 
أهميـــة متزايدة خصوصا في ظل الظروف 
الراهنة التي شـــهدها العالـــم، التي أّدت إلى 
اتجـــاه الكثيـــر مـــن الصناعـــات والقطاعات 
إلى التحول الرقمي وتوظيف التكنولوجيا 

بما يساهم في استدامة أعمالها”.

ــوى الــمــنــطــقــة ــت ــس ــى م ــل ــا ع ــه ــوع األولــــــى مـــن ن
“الذكاء االصطناعي في البوليتكنك” تنطلق بنحو 38 مشارًكا

العبسي: “المرن” ال يمنح للعمالة “الهاربة”
%  0.4 ــم  ــه ــن ع ــغ  ــلَـّ ــبـ ــمـ والـ الـــعـــمـــل  ــوا  ــ ــرك ــ ت ــن  ــ م ــة  ــب ــس ن

أكد الرئيـــس التنفيذي لهيئة تنظيم 
أن  العبســـي  أســـامة  العمـــل  ســـوق 
الهيئة ملتزمة بعدم السماح للعمالة 
التاركـــة للعمـــل )الهاربـــة( بتصحيح 
أوضاعها فـــي الظـــروف االعتيادية 
سواء بالحصول على تصريح العمل 
المرن أو التحويل إلى صاحب عمل 
جديد، مشـــيًرا فـــي ذات الوقت إلى 
التاركـــة  العمالـــة  عـــدد  أن إجمالـــي 
للعمـــل والمبلـــغ عنهـــا لـــدى الهيئة ال 
تتعـــدى نســـبتها 0.4 % من إجمالي 

العمالة الوافدة في المملكة.
وأوضح العبسي أن قرارات مجلس 
لزيـــادة  جـــاءت  األخيـــرة  الـــوزراء 
التأكيد على أن من يتم تثبيت بالغ 

ترك العمل عليه في مملكة البحرين 
لـــن يســـمح لـــه بالتحول إلـــى عامل 
نظامـــي عن طريـــق تصريـــح العمل 
الخيـــار  ســـيكون  وبالتالـــي  المـــرن، 
أمامـــه هو الترحيل إلـــى بلده فقط، 
مـــع المنع مـــن الدخول إلـــى المملكة 

مجدًدا.
يذكـــر ووفًقـــا للقـــرارات، فـــإنَّ علـــى 
إذا  الهيئـــة  إبـــالغ  العمـــل  صاحـــب 
كان أي مـــن موظفيـــه قد تغيب عن 
العمل لمدة 15 يوًما أو أكثر دون أي 
ســـبب أو مبرر، على أن تقوم الهيئة 
بتسجيل ذلك في النظام، وال يمكن 
للعامل طلب االنتقال إلى عمل آخر 
أو العمـــل مـــع نفـــس صاحـــب العمل 

في حال وافقت الهيئة على البالغ، 
وبالتالـــي فإن من يتبين تركه للعمل 
بالمخالفـــة لشـــروط تصريـــح العمل 
)الهروب( في نظام الهيئة، يســـتثنى 
من إمكانية التقـــدم لتصريح العمل 

المرن.

العمالـــة  معظـــم  أن  إلـــى  ولفـــت 
المســـتفيدة مـــن فتـــرات تصحيـــح 
األوضـــاع التـــي يتـــم إطالقهـــا هـــي 
إمـــا عمالة انتهى تصريح عملها ولم 
يقـــم صاحـــب العمـــل بتجديـــده، أو 
قـــام صاحـــب العمل بإلغـــاء تصريح 
العامـــل ولـــم يرحلـــه إلى بـــالده، أي 
التاركـــة  العمالـــة  مـــن خـــارج  أنهـــم 
للعمل، مبيًنا أنه خالل فترة السماح 
بتصحيـــح أوضـــاع العمالـــة الوافدة 
المخالفـــة والتي تـــم إطالقها مطلع 
شـــهر أبريل الماضي على أن تستمر 
حتـــى نهاية العام الجاري 2020، قد 
شـــهدت حتى اآلن تصحيح أوضاع 

53 ألف عامل.

المنامة - هيئة تنظيم سوق العمل

دراسة: لصياغة دليل عن محتوى الحسابات الحكومية بـ “السوشيل ميديا”
توصلـــت دراســـة علمية جديـــدة بمجال 
مؤخـــرا  بهـــا  قـــام  الحكومـــي  االتصـــال 
أن  إلـــى  الجـــودر  أحمـــد  علـــي  الباحـــث 
أبـــرز العوامـــل المؤثرة في نجـــاح عملية 
البحريـــن  لمملكـــة  الحكومـــي  االتصـــال 
مـــن خـــالل منصـــات وســـائل التواصـــل 
اســـتخدام  ســـهولة  هـــي:  االجتماعـــي 
الروابـــط التشـــعبية والبينيـــة مـــن قبـــل 
المســـتخدمين وباإلضافة إلى المشاركة 
التفاعليـــة بيـــن هذه الجهـــات الحكومية 
والجمهـــور والشـــفافية فيما ينشـــر على 

هذه المنصات.
لالتصـــال  الدولـــي  المنتـــدى  ويعـــد 
الحكومـــي التجمـــع األكبر فـــي المنطقة؛ 
لمناقشـــة أفضل الممارسات العالمية في 
االتصـــال الحكومـــي، وهـــو يحرص على 
ضـــرورة بلـــورة منصة موثوقـــة للتحاور 

ومناقشـــة أفضل األســـاليب المتبعة في 
االتصـــال الحكومـــي فـــي العالـــم، وذلـــك 
لالرتقـــاء بـــاألداء الحكومـــي وأســـاليب 
االتصال بين الحكومات والجمهور، وقد 
شارك الباحث بهذه الدراسة متحدثا في 

منصة )باحثون(.
عينة الدراســـة عينة عشـــوائية بسيطة لـ 
800 شخص )تشمل مواطنين ومقيمين 
المجتمـــع(  مـــن  مختلفـــة  شـــرائح  مـــن 
باإلضافة إلى دراســـة تحليـــل المضمون 
والمحتوى لحســـابات شـــبكات التواصل 

االجتماعي للوزارات الحكومية. 
وكانـــت األدوات المســـتخدمة فـــي هذه 
الدراســـة: االســـتبانة، تحليـــل المضمون 

والمقابلة الشخصية.
وأشارت أهم نتائج الدراسة إلى أن أكثر 
من 60 % من مجمل المبحوثين والذين 

شـــملتهم الدراســـة التحليليـــة يســـتقون 
رئيـــس  بشـــكل  الحكوميـــة  المعلومـــات 
من خالل وســـائل التواصـــل االجتماعي 
الحكوميـــة وغيـــر الحكوميـــة، في حين 
أن مســـتوى توظيـــف وســـائل التواصـــل 
االجتماعي من قبل الوزارات الحكومية 

في االتصال الحكومـــي لمملكة البحرين 
ال يـــزال واعدا، حيث إنه مازال باإلمكان 
االســـتفادة القصوى مـــن جميع ما توفره 

هذه المنصات من مميزات. 
وتوصلت الدراســـة إلـــى تصميم نموذج 
الســـتخدام  الموحـــد  التنفيـــذي  اإلطـــار 

وســـائل التواصـــل االجتماعـــي للجهـــات 
الحكوميـــة مـــن حيث المحتـــوى المؤثر، 
والـــذي يجـــب أن يرتكـــز علـــى ســـهولة 
الروابط والوصول، المشاركة التفاعلية، 
مـــا  جميـــع  فـــي  والبســـاطة  الشـــفافية 
يطرح، وهي العناصر المؤثرة في عملية 

االتصال الحكومي. 
وأظهرت النتائج وجود عالقة ارتباطية 
قوية بين ســـهولة االستخدام، المشاركة 
التفاعلية والشـــفافية والصدق من جهة 
ونجـــاح عمليـــة االتصـــال الحكومـــي من 

جهة أخرى.
وجـــاءت التوصيـــات بنـــاء علـــى مـــا 
توصلـــت إليـــه الدراســـة الحالية من 
نتائـــج، وهـــي مأسســـة الممارســـات 
الحكومية الخاصة بتوظيف وسائل 
خـــالل  مـــن  االجتماعـــي  التواصـــل 
استحداث دليل استرشادي لصياغة 
المحتوى على الحســـابات الرســـمية 
وســـائل  علـــى  الحكوميـــة  للجهـــات 
التواصل االجتماعي مراعيا لطبيعة 
المؤسســـات بأقصى استفادة ممكنة 

من التقنيات التي توفرها الوسائل.

علي الجودر
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الصخير - جامعة البحرين

أعلنـــت جامعـــة البحريـــن اســـتعدادها 
لطرح النسخة المحدثة من منصة بالك 
بـــورد التعليميـــة التـــي ســـتمكن طلبتها 
مـــن الولـــوج إلى المنصة عبـــر هواتفهم 
الذكيـــة بيســـر وســـهولة، مشـــيرة فـــي 
الوقـــت ذاته إلى أنها تعمل على اعتماد 
أحـــد البرامـــج اإللكترونيـــة الموثوقـــة 

لمراقبة االمتحانات.
وقالت مديرة مركز التعليم اإللكتروني 
في الجامعة َفي عبدهللا آل خليفة: “إن 
التحول الرقمي الذي انتهجته الجامعة 
منذ بداية األلفية الثانية، اتخذ مســـارا 
متســـارعا بعد جائحة فيـــروس كورونا 
“ذلـــك  أن  إلـــى  مشـــيرة  كوفيـــد19-”، 
الحديثـــة  التطـــورات  مواكبـــة  تطلـــب 
علـــى أصعدة مختلفة من بينها بطبيعة 
الحال التزود بالنسخ المحدثة لألنظمة 

التعليمية”.

وأفـــادت بـــأن الجامعـــة تســـتعد لطرح 
النســـخة المحّدثة من نظام بالك بورد، 
الذي يعد من أشـــهر نظـــم إدارة التعليم 
ومتابعة الطلبة ومراقبة كفاءة العملية 
التعليميـــة فـــي المؤسســـات التعليمية، 
مشـــيرة إلى أن النسخة الحديثة تتيح 
فرصـــا كبيـــرة للطلبة فـــي أن يتواصلوا 
قاعـــة  خـــارج  الدراســـي  المقـــرر  مـــع 
المحاضـــرات فـــي أي مـــكان وفـــي أي 

وقت.
وذكرت َفي آل خليفة أن المركز يعكف 
األســـبوع الجاري علـــى تدريب أعضاء 
هيئـــة التدريـــس فـــي الجامعـــة ضمـــن 
بـــاألدوات  للتعريـــف  متقدمـــة  ورش 
التعليمية في النظام المحدث، مشـــيرة 
فـــي الوقت نفســـه إلى وجـــود خطوط 
عـــدة للدعـــم الفنـــي ســـواء للطلبـــة أم 

األساتذة.
مـــن  يقتـــرب  المركـــز  بـــأن  وأفـــادت 
االحترافـــي  التصويـــر  اســـتكمال 
للمقـــررات الجامعية المشـــتركة لتكون 
متاحـــة للطلبـــة بجودة عالية، ويشـــمل 
التصويـــر المقـــررات المشـــتركة لمواد: 
واللغـــة  والتاريـــخ،  اإلنســـان،  حقـــوق 

العربية، والثقافة اإلسالمية.
وأشارت إلى أن خطة التصوير تحتوي 

على أكثر من 100 ساعة إلى اآلن.

َفي آل خليفة

“النقال” عبر  للطلبة  التعليمية  بورد”  “بالك  منصة  إتاحة 
جامعة البحرين: برنامج موثوق لمراقبة االمتحانات قريبا

إبراهيم جناحي

أسامة العبسي

المنامة - بنا

)واعـــظ  الدغـــاس  ميثـــم  الشـــيخ  قـــال 
فـــي وزارة العـــدل والشـــؤون اإلســـالمية 
واألوقـــاف( إنـــه من المالحظ فـــي اآلونة 
األخيرة زيـــادة أعداد المصابين بفيروس 
دون  ُمقلـــق  األمـــر  وهـــذا   ،)19 )كوفيـــد  
أدنى شـــك، ونحُن على عاتقنا مســـؤولية 
عظيمـــة والبَد لنـــا أن نكوَن أكثَر وعًيا من 
ذي قبـــل، ويدا واحدًة للتصـــدي ولتفادي 
انتشـــار الفيروس الذي جال العالم بأسره 

دون رحمٍة ورأفة.
وأضـــاف أن التصـــدي للفيـــروس يتطلُب 
منـــا أمـــورا مـــن أهمهـــا التباعد الجســـدي 
بيـــن أفـــراد المجتمـــع، وهـــذا األمـــر ليس 
بجديـــد الذكر وإنمـــا نؤكـــدُه للذكرى وإن 
الذكـــرى تنفـــع المؤمنيـــن، قبـــل 14 قرنـــا 
اتبـــع رســـوُل هللا )صلـــى هللا عليـــه وآلـــه 
وســـلم( هذا اإلجراء ما يســـمى في يومنا 
التباعـــد  أو  الصحـــي  بالحجـــر  الحالـــي 
الجســـدي، فمنـــع الناس مـــن الدخول إلى 
البلـــدة المصابـــة بالطاعـــون، ومنـــع كذلك 

أهل تلـــك البلدة مـــن الخـــروج منها، وقد 
ورد عنـــه )صلى هللا عليه وآله وســـلم( فر 
مـــن المجـــذوم كما تفـــر من األســـد، بهذه 
الطريقـــة تمكنوا من حفظ أنفســـهم دون 

تهاون فيما بينهم.
وتابع: وال ننســـى قوله تعالـــى: “َواَل ُتْلُقوا 
ْهُلَكِة”، حيـــث إن مفهوم  ِبأَْيِديُكـــْم ِإَلـــى التَّ
هـــذه اآليـــة واســـع يشـــمل مـــوارد أخـــرى 
كثيرة، منها أّن اإلنسان ليس له الحّق في 
اّتخاذ الطرق الخطيرة له ولآلخرين دون 
أن يّتخـــذ لنفســـه االحتياطـــات الالزمـــة 

لذلـــك، ومن أهم هذه األمور الصحة، فإن 
الصحة ال تقدر بثمن، والصحة من أفضل 
النعـــم كمـــا قال أميـــر المؤمنيـــن عليٌّ ابن 
ُة أفَضُل  حَّ أبي طالب )عليه الســـالم( “الصِّ
النَِّعِم”؛ ألن كثيرا من النعم األخرى ترتبط 
بهـــا؛ لـــذا تـــرى كثيرا مـــن األصحـــاء قد ال 
يشـــعرون بهذه النعمة العظيمة إال عندما 
يفقدونهـــا، وكما قال اإلماُم الّصادُق عليه 
ٌة، إذا ُوِجَدت  الســـالم: “العاِفَيُة ِنعَمٌة َخِفيَّ
ُنِســـَيت، وإذا ُفِقـــَدت ُذِكـــَرت”، فاإلنســـان 
الســـليم ال يشـــعر بقيمـــة الصحـــة إال إذا 
فقدهـــا.  واختتـــم بالقـــول: مـــا الضيـــر أن 
نقي أنفســـنا من هذا الفيروس وكما يقال 
الوقايـــة خيـــر من العـــالج، فاألمر يتطلب 
منـــا جميعـــا أخذ الحيطة والحـــذر واتباع 
المختصيـــن،  عـــن  الصـــادرة  التعليمـــات 
التهـــاون  الفيـــروس ال يمكـــن  ونكـــرر أن 
والتســـاهل به، وعلينـــا أن نتكاتف جمعيا 
إلـــى آخر لحظة النحســـاره وتعوُد الحياة 

إلى طبيعتها كما في السابق.

الشيخ ميثم الدغاس

الدغاس: التصدي للفيروس يتطلب التباعد االجتماعي 
المنامة - بنا

للشـــؤون  األعلـــى  المجلـــس  عضـــو  أكـــد 
اإلســـالمية سيد جميل محمد أن االلتزام 
بتعليمـــات وتوجيهـــات اللجنـــة الوطنيـــة 
واللجـــان  كورونـــا  فيـــروس  لمكافحـــة 
الطبيـــة المعنيـــة بهذا األمر هـــو الحصانة 
الوحيـــدة لمواجهـــة ومنع انتشـــار جائحة 
أن  إلـــى  مشـــيرا  المملكـــة،  فـــي  كورونـــا 
قواعد الشريعة اإلســـالمية قدمت األهم 
علـــى المهـــم، وأن حفـــظ النفـــس يســـبق 
جميع الظروف والمناســـبات، فـــإذا كانت 
التجمعـــات في المناســـبات الدينية تؤدي 
إلى اإلصابة وانتشار جائحة كورونا وهو 
مـــا شـــهدناه خـــالل الفترة األخيـــرة، فمن 
األولى تأجيلها إلى أن ينتهي هذا الظرف 

االستثنائي وتعود األمور إلى طبيعتها.
االلتـــزام  أن  إلـــى  جميـــل  ســـيد  وأشـــار 
الذاتي هو المحور األســـاس في مواجهة 
الفيـــروس من خالل االلتـــزام بالتعليمات 
الصحيـــة التي تضمن الحـــد من اإلصابة، 
وتســـهم فـــي دعم جهود مملكـــة البحرين 

التـــي واجهـــت الجائحـــة منـــذ اكتشـــافها 
التدابيـــر  جميـــع  اتخـــاذ  علـــى  وعملـــت 
االحترازيـــة والوقائيـــة، فيجـــب مراعـــاة 
مصلحة المجتمع والوطن وسالمة أبنائه، 
فنحـــن جميعا فـــي مركب واحد، مشـــيرا 
إلـــى وجـــود البدائـــل الحديثـــة لالحتفاء 
بالمناســـبات الدينيـــة ودورها في تحقيق 

الهدف والمبتغى.
وأعـــرب عضـــو المجلس األعلى للشـــؤون 
اإلســـالمية عن بالـــغ شـــركه وتقديره إلى 
مقام عاهل البـــالد صاحب الجاللة الملك 

حمد بن عيسى آل خليفة؛ لرعاية جاللته 
وتقديـــم  الدينيـــة  بالشـــعائر  واهتمامـــه 
الدعـــم والمســـاندة إلنجاحهـــا، معربـــا عن 
شـــكره إلى ولي العهد نائب القائد األعلى 
الـــوزراء  لرئيـــس مجلـــس  النائـــب األول 
صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن 
حمـــد آل خليفـــة لجهـــود ســـموه الوطنية 
وتوجيهاته الســـديدة للتصـــدي لفيروس 

كورونا.
كما أشاد بجهود الفريق الطبي في تقديم 
الرعاية الصحية ألبناء المملكة والحفاظ 
المســـتمرة  وتوعيتهـــم  ســـالمتهم  علـــى 
بمخاطـــر فيـــروس كورونا، مشـــيدا بدور 
اإلســـالمية  للشـــؤون  األعلـــى  المجلـــس 
مـــن خـــالل العمـــل بـــروح الفريـــق الواحد 
ومســـؤوليته فـــي اتخـــاذ مـــا يلـــزم مـــن 
إجـــراءات وإرشـــادات للمآتم والمســـاجد 

لمواجهة هذا الفيروس.

سيد جميل محمد

بدائل حديثة لالحتفاء بالمناسبات الدينية

محرر الشؤون المحلية



أبطلت المحكمة الدســتورية جزءا من مادة بالالئحة الداخلية لمجلس النواب تجيز لألخير مد فترة عمل 
لجان التحقيق البرلمانية لمدة 4 أشهر أو أكثر.

وشـــهد موضوع زيـــادة عمر لجان 
التحقيـــق البرلمانيـــة شـــدا وجذبا 
بيـــن الســـلطتين بمجالـــس النواب 
المتعاقبـــة، إذ دأبـــت األخيرة على 
التحقيـــق  لجـــان  أعمـــال  تمديـــد 
البرلمانيـــة لفترات تجاوز 4 أشـــهر 

بالرغم من التحفظ الحكومي.
الدســـتورية  المحكمـــة  وحســـمت 
الجـــدل بيـــن الســـلطتين بحكمهـــا 
الصادر يوم أمس بعدم دســـتورية 
 163 المـــادة  مـــن  الثانـــي  الشـــطر 
لمجلـــس  الداخليـــة  بالالئحـــة 

النواب.

طعن حكومي

ونظرت المحكمة طعنا مقدما من 
الحكومة بعـــدم دســـتورية المادة 
مخالفـــة  أنهـــا  ورأت  المذكـــورة. 

ألحكام مادتين من الدستور.
عقدت المحكمة الدستورية أمس 
األربعاء جلســـتها برئاســـة الشـــيخ 
خليفـــة بـــن راشـــد بن عبـــدهللا آل 
خليفة رئيس المحكمة، وعضوية 
القضاة، المستشـــار أحمد إبراهيم 
راشـــد المال نائب رئيس المحكمة، 
علـــي عبـــدهللا الدويشـــان، ســـعيد 
بـــن  عيســـى  الحايكـــي،  حســـن 
مبارك الكعبي، منى جاســـم محمد 

عبـــدهللا  حمـــد  أحمـــد  الكـــواري، 
الدوســـري، وبحضـــور أمين الّســـر 

عمر عبدالعزيز حّساني.

اللجنة انتهت

المحكمـــة  حكـــم  وبموجـــب 
الدســـتورية، فقـــد ســـقطت لجنـــة 
الوحيـــدة  البرلمانيـــة  التحقيـــق 
بالمجلـــس والمعنية بنظر أســـباب 

الركود االقتصادي والعقاري.
وقـــال نائـــب رئيس اللجنـــة أحمد 
العامـــر لـ “البـــالد”: “اللجنـــة انتهت 
بحكم دســـتوري، ولن يؤثر الحكم 
على عمل اللجنة الســـابق، ويمكن 
تحقيـــق  لجـــان  تأليـــف  للمجلـــس 
المقبـــل  االنعقـــاد  بـــدور  أخـــرى 

بمراعاة الحكم الدستوري”.
وذكـــر أن اللجنـــة شـــكلت فـــي 30 
مكتـــب  ومـــّدد   ،2019 نوفمبـــر 
المجلس ألعمالها 4 أشـــهر بالفترة 
لجنـــة  عمـــر  أن  أّي  الماضيـــة، 
التحقيق قرابة 9 أشهر حتى اآلن.

ال أثر رجعي

لجنـــة  رئيـــس  قـــال  جهتـــه،  مـــن 
الخدمات النائب ممدوح الصالح لـ 
“البالد” إن لجنة التحقيق بأسباب 

الركود سقطت بعد نطق المحكمة 
يمكـــن  وال  لحكمهـــا  الدســـتورية 
تطبيـــق الحكـــم بأثـــر رجعـــي على 

هذه اللجنة.
الحكومـــة  تتقـــدم  أن  وتوقـــع 
بمشـــروع بقانـــون بـــدور االنعقـــاد 
المقبل للطلب من البرلمان إمضاء 
شـــطر جديـــد بالالئحـــة الداخليـــة 
للمجلس محل الشطر الذي قررت 

المحكمة عدم دستوريته.

تكثيف التعاون

وقـــال النائـــب إبراهيـــم النفيعي لـ 
“البـــالد” إن الجميع ملـــزم باحترام 

حكم المحكمة الدستورية.
للجـــان  التمديـــد  طلبـــات  وبـــرر 
التحقيـــق الســـابقة بســـبب تعـــذر 
أو  معلومـــات  علـــى  حصولهـــا 
إجابـــات مـــن الجهـــات الحكومية 
المعنيـــة، ومؤكـــدا علـــى ضـــرورة 
مـــع  تعاونهـــا  الـــوزارات  تكثيـــف 
لجـــان التحقيق من أجل مســـاندة 
األخيرة في التوصل الستنتاجات 
بمحـــاور  ترتبـــط  وتوصيـــات 

التحقيق البرلماني.

الشطر غير الدستوري

أصـــدرت المحكمـــة حكمهـــا بعـــدم 

دستورية الشطر الثاني من المادة 
)163( مـــن المرســـوم بقانـــون رقم 
)54( لســـنة 2002 بشـــأن الالئحـــة 
الداخليـــة لمجلـــس النـــواب، الـــذي 
ينص علـــى أنه “وإذا تعـــذر تقديم 
التقريـــر إلى المجلس فـــي الميعاد 
المقرر، وجب إعداد تقرير للمجلس 

يتضمـــن العقبات واألســـباب التي 
أدت إلـــى هذا التأخيـــر، وللمجلس 
أن يمـــد هـــذه المهلة لمـــدة أو لمدد 
أخـــرى ال تتجـــاوز جميعهـــا أربعـــة 
أشـــهر أو يتخذ ما يراه مناسبا في 
هذه الحالة”. وألزمت مقدم الطلب 

بالمصروفات.

13 يوما

وأعلنـــت المحكمة عن جلســـة نظر 
الطلب الحكومي بعدم دســـتورية 
المادة المذكورة في 27 أغســـطس 
 9 فـــي  2020. وأصـــدرت حكمهـــا 

سبتمبر أي في غضون 13 يوما.

لجنة التحقيق في أسباب الركود االقتصادي والعقاري

“الدستورية” تبطل تمديد عمر لجان التحقيق... و“الركود” تسقط
العامر: يمكن تأليف لجان أخرى بالدور المقبل... الصالح: الحكومة ستحيل تعديال بالقانون

آالف المتضررين تحت مرمـى عقوبـات قانـون المبانـي الجديـد
ــتــشــريــعــيــة ــة ال ــط ــل ــس ــل ــه ل ــم ــدي ــق ــي: أعــــيــــدوا صـــيـــاغـــة الـــمـــشـــروع قـــبـــل ت ــاطـ ــربـ ــمـ الـ

حــذر رئيــس مجلــس بلــدي المحرق غــازي المرباطي من المضي بإقرار مشــروع قانون المبانــي الجديد بصيغته 
الحالية.

وقـــال إن تطبيـــق العقوبـــات بالصيغـــة 
التـــي نصـــت عليهـــا مســـودة القانـــون 
ســـيعرض آالف المواطنين والمقيمين 
لعقوبـــة الحبـــس والغرامـــات المرتفعة 

وذات األثر الرجعي.
وأشـــار إلى أن خطابا لمدير عام بلدية 
تضمـــن  الجـــودر  إبراهيـــم  المحـــرق 
5680 مخالفـــة بناء مســـجلة في نظام 
المخالفات والشـــكاوى حتى أغسطس 
هـــذه  مـــن   768 وأن  الجـــاري،  العـــام 
المخالفـــات واقعـــة ضمـــن مشـــروعات 
إســـكانية، موزعة على مشـــروع شمال 
شـــرق المحرق )قاللي(، والمشـــروعات 
اإلســـكانية في البســـيتين 226 و228، 
الديـــر  فـــي  اإلســـكانية  والمشـــروعات 
وســـماهيج، والمشـــروعات اإلســـكانية 
في عـــراد، ومشـــروع إســـكان المحرق 

مجمـــع 207، ومشـــروع إســـكان الحـــد 
الجديـــد، إضافـــة لوجـــود 225 مخالفة 
في المشـــروعات اإلســـكانية بمحافظة 
المحـــرق تمـــت إحالتهـــا إلـــى الشـــؤون 

القانونية.
المبانـــي  قانـــون  أن  المرباطـــي  وتابـــع 
تتـــالءم  ال  عقوبـــات  تضمـــن  الجديـــد 
وطبيعـــة المخالفـــات، كإيقـــاع عقوبـــة 
الحبـــس بحـــق مـــن يشـــيد بنـــاء دون 
ترخيـــص من الجهـــة المختصة، أو من 
يقـــوم بأعمـــال دون مراعـــاة األصـــول 

فـــي تصميـــم  المقـــررة قانوًنـــا  الفنيـــة 
أعمـــال البنـــاء أو تنفيذها أو اإلشـــراف 
علـــى التنفيـــذ أو فـــي متابعـــة أو عـــدم 
مطابقـــة التنفيذ للرســـومات التي منح 
الترخيـــص علـــى أساســـها، فضال عمن 
يغيـــر مـــكان موقف الســـيارات أو يغير 
اســـتخدامه، أو مـــن يمتنـــع عـــن تنفيذ 
اشـــتراطات تأمين المبنـــى ضد أخطار 

الحريق.
ولفـــت إلـــى أن ســـريان القانـــون علـــى 
الدعاوى الســـابقة التي لم تنفذ سيضع 

تحـــت  والمقيميـــن  المواطنيـــن  آالف 
مرمـــى عقوبـــات القانـــون، إذ إن أغلب 
تلك المخالفات المســـجلة لم تنفذ، كما 
ســـيفتح الباب أمام األجهزة التنفيذية 
لتقليـــب صفحات المخالفـــات القديمة، 
علـــى  التفتيـــش  عمليـــات  وتكثيـــف 

المخالفات.
وقال إن المســـودة لم تتوقف عند حد 
فرض العقوبات، بل فرضت غرامة 10 

دنانيـــر عن كل يـــوم تأخير عـــن المهلة 
المحـــددة مـــن قبـــل الجهـــاز التنفيـــذي 
إلزالة المخالفـــة أو تصحيحها، وهو ما 
ســـيترتب عليـــه فرض غرامـــات كبيرة 
علـــى آالف المواطنيـــن المتأخرين عن 
المهلة المحددة أو الذين لديهم ظروف 
خاصـــة تؤخر مـــن عمليـــة تصحيحهم 

للمخالفات.
األشـــغال  وزارة  المرباطـــي  ودعـــا 
والتخطيـــط  البلديـــات  وشـــؤون 
العمرانـــي إلى األخذ فـــي االعتبار هذه 
المالحظات إلى جانب بقية مالحظات 
المجلـــس البلـــدي علـــى المســـودة فـــي 
حـــال تقديمهـــا مشـــروع القانـــون إلـــى 
الســـلطة التشـــريعية؛ من أجل الخروج 
وطبيعـــة  تنســـجم  قانونيـــة  بصيغـــة 
ظـــروف المجتمـــع البحرينـــي، مؤكـــدا 
ضـــرورة أن يكـــون للمجالـــس البلديـــة 
موقف مســـؤول تجاه إعادة النظر في 

تقرير بإحصاءات مخالفات البناء في المحرقهذه المسودة.

5680 مخالفة بناء في المحرق 
768 في مشروعات إسكانية
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سيدعلي المحافظة

سالمة المجتمع والمصلحة العليا أولويات هذه المرحلة
أكد محافظ المحرق ســـلمان بن هندي 
الوطنيـــة  المناســـبات  أن  المناعـــي 
والحريـــات الدينيـــة مكفولة بنصوص 
الوطنـــي  العمـــل  وميثـــاق  الدســـتور 
وقـــوة القانـــون، ولكنها يجـــب أن تعبر 
عـــن تكاتـــف وتعاون الجميـــع وتعكس 
ومـــا  المتماســـك  البحرينـــي  النســـيج 
يتميـــز به من شـــراكة مجتمعية عرفها 
المواطنـــون منـــذ قديـــم األزل في ظل 
القيـــادة الحكيمـــة، منوها فـــي الوقت 
ذاتـــه بـــأن العالم بأســـره يمـــر بجائحة 
فتاكـــة تلتزم إجراءات غيـــر اعتيادية 
المواطنيـــن  ســـالمة وصحـــة  لضمـــان 
علـــى  مؤكـــدا  اســـتثناء،  دون  جميعـــا 
بيـــن  والملمـــوس  البنـــاء  التعـــاون 
المآتـــم  وجميـــع  المحـــرق  محافظـــة 

بالمحافظة. 

جـــاء ذلـــك خـــالل اســـتقبال المحافظ 
عددا من رؤساء المآتم، بحضور نائب 
محافـــظ المحـــرق العميـــد عبـــدهللا بن 
خليفة الجيران، والمدير العام لمديرية 
العميـــد  المحـــرق  محافظـــة  شـــرطة 
صالـــح بـــن راشـــد الدوســـري، ورئيس 
أطبـــاء مجمع الســـلمانية الطبـــي نبيل 
العشـــيري، إذ أشـــاد المحافـــظ بالـــدور 
الوطنـــي للمآتـــم مـــن خـــالل الوقفـــات 
الظـــروف  مختلـــف  فـــي  الوطنيـــة 
استشعارا بالمســـؤولية والحفاظ على 

المصلحة العامة.
أعـــداد  تزايـــد  أن  المحافـــظ  وأكـــد 
األخيـــرة  األيـــام  خـــالل  المصابيـــن 
إجـــراءات  باتخـــاذ  يلـــزم  الماضيـــة 
الجميـــع  ســـالمة  تضمـــن  اســـتثنائية 
خصوصـــا المشـــاركين في المناســـبات 

الدينيـــة حفاظا علـــى صحتهم وأمنهم 
ضد هذا الوباء.

وأشـــاد المحافظ بدور رؤســـاء المآتم 
الهـــام  بالـــدور  المجتمـــع  توعيـــة  فـــي 
والبارز لفريق البحرين الوطني الطبي 
الـــذي يعمـــل بجهـــود جبـــارة في عالج 
ازديـــاد  أن  إلـــى  مشـــيرا  المصابيـــن، 
يســـبب  العـــدوى  وانتشـــار  الحـــاالت 
ضغطـــا كبيـــرا علـــى كوادرنـــا الصحية 
األمـــر الذي يهدد بعودة انتشـــار الوباء 

مـــن جديد بعـــد المؤشـــرات اإليجابية 
بانحســـاره. وشـــدد المحافـــظ إلـــى أن 
الفتـــرة الحالية تتطلـــب زيادة التعاون 
مـــن أجل الحفاظ علـــى صحة الجميع، 
بتطبيـــق إجـــراءات اســـتثنائية وقتية 
وفق الظروف الراهنـــة، ناقال للحضور 
تحيـــات وزير الداخلية الشـــيخ راشـــد 
بـــن عبـــدهللا آل خليفـــة وحـــرص على 

الدينيـــة  المناســـبات  جميـــع  إنجـــاح 
وتوفير جميع االحتياجات المطلوبة.

من جانبهـــم أكد ممثلـــو المآتم أن هذا 
اللقـــاء يعزز من واجب تقديم مصلحة 
الوطن والمواطنين، مؤكدين وقوفهم 
الدائم مع جميع اإلجراءات النابعة من 
واقع المســـئولية االجتماعية والمعززة 
مؤكديـــن  االحترازيـــة،  لإلجـــراءات 

تفهمهـــم لما تفرضه المصلحة الوطنية 
العليـــا والجهود الطبيـــة المقدرة للحد 

من انتشار فيروس كورونا.
وفي ختـــام االجتمـــاع رفـــع المحافظ 
وعظيـــم  الشـــكر  خالـــص  والحضـــور 
االمتنـــان علـــى الدعم الالمحـــدود من 
قبـــل عاهـــل البـــالد صاحـــب الجاللـــة 
الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة، 
والمتابعة الحثيثـــة من رئيس الوزراء 
صاحـــب الســـمو الملكي األميـــر خليفة 
بـــن ســـلمان آل خليفـــة، ودعـــم ولـــي 
العهد نائب القائد األعلى النائب األول 
لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو 
الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد آل 
خليفـــة، لتقديم وتوفيـــر االحتياجات 
المناســـبات  جميـــع  إلنجـــاح  الالزمـــة 

الدينية.

البسيتين- محافظة المحرق

المحافظ لرؤساء 
المآتم: عرفوا 

المواطنين بالدور 
المهم للفريق الوطني
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غازي المرباطي

راشد الغائب

أحمد العامرممدوح الصالح إبراهيم النفيعي
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ليبيا... ال ألردوغان )1(
بمجـــرد اإلعـــان عن انعقاد االجتمـــاع الليبي األخيـــر في المغرب 
حتـــى بـــادر رجب طيـــب أردوغان إلى اســـتدعاء فايز الســـراج... 
“مخفـــورًا” إلى أنقرة إلباغه كـ “أوامـــر” بضرورة إحباط المحاولة 
المغربيـــة األخيـــرة التـــي كانـــت قـــد ســـبقتها خطـــوة ســـابقة، ألّن 
المعروف أنه كان بانتظار “تفتت” ليبيا وتمزقها ليحقق اســـتعادة 
ولـــو شـــيء مما يعتبـــره أمـــاك العثمانيين، وحيث انـــه بقي يكرر 
أن هـــذه األرض، أي األرض الليبيـــة، أرض عثمانيـــة، وهـــذا مع أن 
مصطفـــى كمال أتاتورك هو من شـــطب الدولة وأقام مكانها دولة 
علمانيـــة هـــي هـــذه الدولـــة التـــي يتاعب بهـــا اآلن هـــذا الرئيس 
التركـــي، وهنـــاك توقعات مدعومـــة باألدلة والبراهيـــن بأن نهايته 

باتت قريبة.
وكانـــت المملكة المغربية أول من بادر لرأب الصدع بين األشـــقاء 
الليبييـــن وكان هناك لقـــاء “الصخيرات” الـــذي حقق خطوة مهمة 
فـــي هـــذا االتجـــاه وحيـــث كان من الممكـــن أن يلتئم هـــذا الجرح 
الراعف في ذلك الوقت المبكر لو لْم تكن هناك كل هذه التدخات 
الخارجية وأســـوأها تدخل رجب طيب أردوغان الذي اختار فايز 
الســـراج وكياً له على أســـاس أنه “عثماني” وأن الهدف استعادة 
أمـــاك االمبراطوريـــة العثمانيـــة، وهذا كما هو معـــروف معلن وال 
يـــزال الرئيـــس التركي )العثمانـــي( يكرره، خصوصا بعدما أشـــعل 

نيران أزمة شرقي البحر األبيض المتوسط.
وهكذا فإنه يجب أن يأخذ األشقاء الليبيون في اعتبارهم وبالطبع  «

ومعهم العرب المعنيون، أنه كان باإلمكان “رتق” هذا التمزق منذ 
البدايات لو لم تكن هناك كل هذه التدخالت الخارجية المتعددة 

وأسوأها التدخل التركي. “إيالف”.

صالح القالب

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

للتواصل: 17111483

رشق النفس بالحجارة بقصد اإليقاظ
عندمـــا تقـــرأ للفيلســـوف الفرنســـي “جان جرنيـــه” تكون أشـــبه بالذي 
يركـــض خلف الحقيقة الصاعـــدة نحو الســـماء أو الهابطة من المكان 
األرفـــع، تكـــون أمام قـــوة ســـباقة ومبدعة وكاشـــفة أمامـــك الكلمات 
للمثول على مسرح األحداث ورشق النفس بالحجارة بقصد اإليقاظ، 
وقدر لي أن أحصل على النســـخة العربية المترجمة من كتابه القديم 
“الحيـــاة اليوميـــة” من إصـــدارات عـــام 1968 حينما كان أســـتاذا في 

السوربون.
ينطلـــق جـــان جرنيه وراء خيالـــه للتفكير في أشـــد التجارب تواضعا 
فـــي حياة اإلنســـان وفـــي الخبرات العاديـــة جدا للكائنات، فالفلســـفة 
التي يمارســـها ليســـت إال عودة إلى عذرية الطفولة حيث نرى العالم 
كمـــا لـــو كنـــا نلحظه أول مـــرة ونصاب بالدهشـــة لألشـــياء التي تأخذ 
مجراهـــا العادي. الحـــركات والطقوس، ولعبة الحيـــاة المألوفة، فتلك 
الحركات إنما تصنع أسلوب كل إنسان، بينما تشكل الطقوس أسلوب 

كل مجتمع.
ويتســـاءل جرنيـــه... ومـــا األســـلوب؟ إنـــه أوال طريقة فـــي التصرف 

والكينونـــة، ومـــا الســـفر، والقـــراءة، والنـــوم، والتدخيـــن؟ مـــا المعنى 
الدفيـــن لتلـــك األفعال؟ ما معنى ميلنا إلى التبـــغ مثا.. إن التبغ الذي 
يعطي نوعا من النشوة يبدو وكأنه يخفف الجسد من أثقاله، والعقل 
كذلـــك. وهكذا فإن رجال الفعل يقدرون قيمـــة التبغ، فنابليون األول 
كان يستنشـــق التبغ لكســـب معركة أوســـلترلتز، ونابليون الثالث كان 

يدخن واستطاع أن يضم السافور إلى فرنسا.
وال يرد جان جرنيه على السؤال الذي يطرحه، لكنه يواصل التحليل 
بنفس المنطق الهادئ مؤكدا بالتساؤل من جديد، أهي النزوة الكامنة 
وراء تلك العادات؟ ومجيبا بهذه المرة بنعم، حيث إن المرء ال يمتلك 
العالـــم بالتدخين، لكـــن التبغ رمز لهذا االمتاك، ونحن نتصرف كما لو 
كان العالـــم قـــد تحول إلـــى قبضة من التبـــغ، وكما لو كنا باســـتهاكنا 
لـــه إنمـــا نجعـــل العالـــم عالمنـــا، حيث لـــم يعـــد إال دخاننا الـــذي ننفثه، 
حلمنـــا، وهو حلم ال يقضى بالعزلة، إنما يجعل المرء في حالة شـــعور 
بالرضى... أو على األقل في حالة شعور بالرضى. مشاهد جان جرنيه 

في الحياة، معظمها لقطات قريبة من النفس مرسومة بمهارة.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

في كل عام ومع اقتراب العام الدراســـي تستعد المكتبات والمحات 
التجارية بعرض المســـتلزمات المدرســـية مـــن حقائب ودفاتر وأقام 
وغيرها، بجانب األحذية والزي المدرسي الُمقرر لكل مرحلة دراسية، 
وفـــي هذا العام اختلف الوضـــع ليس من ناحية الكم والنوع، إنما من 
ناحية الشـــراء، حيث إن هذا العام ســـيكون التدريس جزًءا منه في 
المـــدارس لمن يرغب من الطلبة وأوليـــاء أمورهم والجزء اآلخر في 

البيت.
وتقدم المحات التجارية والمكتبات في بداية هذا الموســـم ُعروًضا 
ترويجية للمســـتلزمات المدرســـية التي تتميز بالتنـــوع والتعدد، فهو 
موســـم تـــزداد فيـــه المبيعـــات عن غيره مـــن األوقات األخـــرى، إال أن 
أزمـــة الكوفيـــد ســـتقلل مـــن هـــذه المبيعات بســـبب قلـــة الحاجة إلى 
المســـتلزمات المدرسية، ما سُيقلص ميزانية شرائها التي تشكل عبًئا 
إضافًيا على األسر، خصوصا من لديها العديد من األبناء والبنات في 
المدارس، وتبًعا لذلك سينخفض بريق مهرجان العودة إلى المدارس 

هذا العام.
إضافة إلى انخفاض مشـــتريات القرطاســـية المدرسية سيكون هناك 
أيًضا انكماش في طلب رسم وتصوير األنشطة المدرسية طيلة العام 
الدراســـي لمختلف المواد المدرسية، والذي ُيمثل أحد الموارد المالية 

للمكتبـــات، فالكثير من الطلبة يلجأون إلـــى المكتبات من أجل إعداد 
األنشـــطة المدرســـية من رســـم وخرائـــط وتصوير وبحـــوث لمختلف 
المواد المدرســـية، إال أن التعليم عن ُبعد ســـُيقلل هذه األنشطة إن لم 
يعدمها، خصوصا ألولئك الطلبة الذين ســـيتلقون تعليمهم في البيت 

عبر اإلنترنت، وهذا يحتاج إلى قرطاسية أقل من التعليم المباشر.
كذلـــك فـــي مثـــل هـــذه األيـــام كل عـــام تكتـــظ محـــات بيـــع األزياء 
المدرســـية واألسواق بالطلبة وذويهم لشراء المستلزمات المدرسية، 
وحالـــة الركـــود هذه أصابت أيًضا محات الخياطة، حيث يتم عرض 
األلبســـة التي تمـــت خياطتها على واجهات محاتهـــم الزجاجية في 
كل عـــام إال أن هـــذا العـــام المعـــروض منهـــا قليـــل جـــًدا. إن انخفاض 
مبيعـــات المكتبـــات ومحات بيـــع المســـتلزمات المدرســـية واألزياء 
ومحـــات الخياطـــة يمثل موســـما اقتصاديا صعبا لهم، ويســـبب لهم 
خسائر اقتصادية. لذا، فهؤالء يستحقون دعًما مالًيا ليكونوا قادرين 

على المحافظة على نشاطهم االقتصادي. 
إن العودة الكاملة إلى المدارس مرتبطة بالوضع الوبائي وانكماش تداعيات  «

الكوفيد شيًئا فشيًئا، وهناك اُسر اختارت أن يتعلم أبناؤها في المدارس وحتى 
لو ليومين في األسبوع، واألخرى اختارت أن يكون تعليمهم في البيت خوًفا من 

تداعيات الكوفيد.

عبدعلي الغسرة

عام دراسي من غير قرطاسية!

يقال “لو عرف السبب بطل العجب”، ال أدري كيف ومن أين أبدأ مقالي، 
أبـــدأ بضـــرورة الحزم في التصدي لهذا الوباء ســـيئ الصيت، فمع كل 
احترامي للجميع ســـواء كانوا مواطنين أو وافدين فإن جهل البعض 
أدى إلـــى الزيـــادة فـــي عـــدد اإلصابات مؤخـــرا، إضافة إلـــى ذلك فإن 
عنادهـــم غير المبرر أو عدم االلتـــزام كانت نتيجته كارثية كما ترون، 
فقد أصبح جلًيا أن عدم التزام البعض بلبس الكمام واستهتارهم أدى 
إلى الزيادة في عدد اإلصابات، ناهيك عن التجمعات العائلية بشـــكل 

غير مبرر.
أنـــا اآلن موجود في الخارج في إحدى الـــدول، لكنني أجد أن األمور 
هنا شـــبه طبيعية من حيث الحركة التجارية مثل الفنادق والمقاهي 
والمطاعم والمجمعات التجارية وغيرها، لكن في الوقت نفسه وجدت 
التزاًما شـــديًدا من قبل الجميع فـــي تطبيق اإلجراءات االحترازية... 

تصـــوروا أن غرامة عـــدم لبس الكمام تعادل ٥٠ دينـــارا بحرينيا، ألنه 
كلما كانت الغرامة زهيدة ازداد عدد المخالفين والعكس صحيح.

مـــن وجهـــة نظري وفي هـــذه الظروف االســـتثنائية علينـــا أن نفرض 
قوانيـــن صارمـــة لنتغلب على هذا الوباء ألننـــا أمام تحد كبير، وهناك 
من ال يعي ذلك مع األسف الشديد، نعم... أقولها بكل مرارة وحرقة.

ختاًمـــا... هذه دعـــوة مخلصة من مواطن يحب بلده ويعشـــق ترابه، 
أتمنـــى مـــن الجهـــات المختصة البـــدء باتخـــاذ إجـــراءات صارمة بل 
صارمـــة جًدا للحد من الزيادة في الحـــاالت اليومية من المصابين أو 

المخالطين. 
ربي احفظ هذا البلد آمًنا مطمئًنا وأسبغ على قيادتنا الرشيدة وشعبنا  «

ومن يعيش على هذه األرض الطاهرة ثياب الصحة والعافية والعمر 
المديد. والله من وراء القصد.

ztawfeeqi
@gmail.com

زهير توفيقي

لو عرف السبب

والكرة وسط الملعب
أوليـــاء األمـــور مازالـــوا فـــي حيـــرة، هـــل يرســـلون أبناءهـــم إلـــى 
المـــدارس رغـــم اســـتمرار تفشـــي جائحـــة كورونـــا، أم يتخـــذون 
قـــرار بقائهم فـــي المنزل والتعلم عن ُبعد حفاظًا على ســـامتهم؟ 
خصوصـــًا أن االختيـــار بين هذين األمرين بـــات في ملعب أولياء 
األمور، وباتت نتيجة الخيار مقلقة وغامضة، وســـيتحملها أولياء 

األمور وحدهم.
السواد األعظم كما يبدو اختار بقاء أبنائه في كنفه ليتابع مسيرة 
تعليمـــه عـــن ُبعـــد، رغم أنهم بذلـــك دخلوا متاهة أخـــرى حول من 
ســـيبقى مع األبنـــاء حال وجود األبوين في العمل؟ ومن ســـيتابع 
لهـــم دروســـهم؟ خصوصـــًا إذا مـــا تحدثنـــا عـــن األطفـــال األصغـــر 
ســـنًا، هـــذا الفريـــق برر اختيـــار التعلم عـــن ُبعد، كـــون األطفال لن 
يتمكنوا مهما حاولوا، ومهما ســـعت المدرســـة جاهدة من االلتزام 
باإلرشـــادات الصحيـــة، أو تحقيـــق التباعـــد االجتماعـــي، أو حتى 
لبـــس الكمام لفترة طويلـــة، والذي أصاً حذر منه األطباء لتأثيره 

السلبي على القدرة على االستيعاب وسامة الجهاز التنفسي.
ونفس هذا الفريق تخوفوا من المرافق الصحية التي لن يضمنوا 
نظافتها وتعقيمها بشكل مستمر بعد كل استخدام، وهل سيضمن 
األهالي وحتى المدرسون عدم استخدام وتبادل الطلبة أدواتهم 
الشـــخصية؟ فـــذاك نســـي قلمـــه، وتلك تحتـــاج إلى ممحـــاة وذاك 

اشتبك مع رفيقه وهلمجرا.
الفريـــق اآلخـــر، والذي قرر إرســـال أبنائه للمدرســـة، لـــم يجد غير 
االستســـام لهـــذا الخيـــار، فالمـــدة الزمنية مـــن انقطاع الدراســـة 
النظاميـــة قد طالت، واألطفـــال بدأوا يستوحشـــون انعزالهم عن 
المجتمع وتأثرهم نفسيًا لبقائهم في مكان واحد وضيق، كساكني 
الشـــقق مثاً. كما أن بعضهم وجد نفســـه مضطـــرًا لذلك خصوصًا 
أولئـــك ممـــن لديهـــم أبناء فـــي بدايـــة مرحلة جديـــدة وخصوصا 

األول ابتدائي، وحاجتهم الكتساب مهارات حياتية اجتماعية.
وفـــي الكفـــة األخـــرى، المعلمون أبـــدوا تخوفهم من عـــدم القدرة 
علـــى القيـــام بمهامهم الوظيفيـــة على أكمل وجـــه، خصوصًا أنهم 
مطالبـــون بمتابعـــة الطلبة مـــن الفريقين في الصفوف الدراســـية 
وعـــن ُبعـــد، وســـتكون عملية تقييـــم الطلبة غير عادلـــة، خصوصًا 
إن غابـــت أمانـــة البعض وقام أوليـــاء األمور بحـــل الواجبات عن 

أبنائهم. 
ياسمينة: اعتماد نظام التعليم عن ُبعد الحل األمثل. «

ياسمين خلف
yasmeeniat@yasmeeniat.com
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