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Ω2020 ôjÉæj 5 - `g1441 ≈dhC’G inOÉª oL 10 óMC’G - ¿ƒ©HQC’Gh á©HGôdG áæ°ùdG - (15262) Oó©dG

:ßaÉëªdG ..√ƒª°S ¿ƒÄæ¡j ¥ôëªdG »dÉgCG

ójóédG ΩÉ©dG äGQÉ°ûH πªLCG AGQRƒdG ¢ù«FQ ƒª°ùd á«Ñ£dG ¢UƒëØdG ìÉéf
.ΩGôμdG ¬«æWGƒeh
¥ôëªdG ¿CG ßaÉëªdG ±É°VCGh
ƒª°ùdG ÖMÉ°U ájDhôH É¡æ«Y äô``b
»a »``gh AGQRƒ```dG ¢ù«FQ »μ∏ªdG
∫É``Ø`à`M’Gh √ƒ``ª`°`S á≤fÉ©ªd áØ¡d
¢``VQCG ≈`` dEG ¬``dƒ``°`Uh Qƒ``a ¬``JOƒ``©`H
¿CG ≈`` dEG Gô``«`°`û`eh Gó``cDƒ` e ,ø``Wƒ``dG
»dÉgC’G É¡∏ªëj »àdG ôYÉ°ûªdG ∂∏J
øWƒ∏d ≥∏£ªdG º``¡`F’h ø``e á©HÉf
∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†ëdh
πgÉY áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y ø``H ó``ª`M
ƒª°ùdG Ö``MÉ``°`Uh ió``Ø`ª`dG OÓ``Ñ` dG
∫BG ¿Éª∏°S øH áØ«∏N ô«eC’G »μ∏ªdG
ÖMÉ°Uh AGQRƒ`` `dG ¢ù«FQ áØ«∏N
øH ¿Éª∏°S ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG
ÖFÉf ó``¡`©`dG »``dh áØ«∏N ∫BG ó``ª`M
¢ù«Fôd ∫hC’G ÖFÉædG ≈∏YC’G óFÉ≤dG
.AGQRƒdG ¢ù∏ée

ø«ãMÉÑdG êÉ````eOE’ Iô``«``Ñ``c Oƒ``¡``L :π``ª``©``dG ô```jRh
¢````UÉ````î````dG ´É`````£`````≤`````dG »``````a π````ª````Y ø``````Y
π«gCÉJh ÖjQóJ ≈dEG áaOÉ¡dG á«YÉªàL’G á«ªæàdGh
´É£≤dG äBÉ°ûæe »a º¡LÉeOEGh πªY øY ø«ãMÉÑdG
iƒà°ùe ôjƒ£J »a ÉgOƒ¡L øY Ók °†a ,¢UÉîdG
∞∏àîªd áYƒæàªdG á«YÉªàL’G äÉeóîdGh ájÉYôdG
.»æjôëÑdG ™ªàéªdG íFGô°Th äÉÄa
…òdG QhódÉH ídÉ°üdG ÖFÉædG √ƒf ¬ÑfÉL øe
á«YÉªàL’G á«ªæàdGh π``ª`©`dG IQGRh ¬``H Ωƒ``≤`J
ä’Éée »a ájƒªæJ äÉeóN ºjó≤J ≈``dEG á«eGôdG
äÉÄa ∞∏àîªd á«YÉªàL’G äÉ``eó``î` dGh πª©dG
.™ªàéªdG

¢ù«FQ á«YÉªàL’G á«ªæàdGh πª©dG ôjRh åëH
óªëe øH π«ªL ó«°ùdG πª©dG ¥ƒ°S º«¶æJ áÄ«g
ÖFÉædG ™e ,IQGRƒ``dÉ``H ¬Ñàμe »a ,¿Gó«ªM »∏Y
ø«ãMÉÑdG êÉeOE’ ádhòÑªdG Oƒ¡édG ídÉ°üdG ìhóªe
Ók °†a ,¢``UÉ``î` dG ´É``£`≤`dG äBÉ`°`û`æ`e »``a π``ª`Y ø``Y
á«©jô°ûàdG ø«à£∏°ùdG ø«H ¿hÉ©àdG õjõ©J øY
πª©dG ™jQÉ°ûeh ä’Éée Ωóîj ÉªH ájò«ØæàdGh
.ø«æWGƒª∏d áeó≤ªdG á«YÉªàL’G á«ªæàdGh
,AÉ≤∏dG ∫Ó``N ,¿Gó«ªM ôjRƒdG ¢Vô©à°SGh
πª©dG IQGRh ÉgòØæJ »àdG äGQOÉ``Ñ`ª`dG ∞∏àîe

.AGQRƒdG ¢ù«FQ ƒª°S |

∂``æ` Hh ,»`` `æ` ` Wƒ`` `dG ø`` jô`` ë` `Ñ` `dG
±ô°üeh ,â``jƒ``μ` dGh ø``jô``ë`Ñ`dG
ø`` jô`` ë` `Ñ` `dG ∂`` `æ` ` Hh ,ΩÓ`` `°` ``ù` ``dG
ø«∏ãªe Qƒ``°`†`ë`H ,z»``eÓ``°``S’G
áeƒμëdGh äÉeƒ∏©ªdG áÄ«g øe
≈∏Y º¡YÓWEG ºJ å«M á«fhôàμdE’G
ΩÉ¶ædG áéeôH äGóéà°ùe ô``NBG
™aO äGAGôLEG π«¡°ùàH ≥∏©àj Éª«a
∫ÓN øe á«àëàdG á«æÑdG Ωƒ°SQ
,zäÉjÉæH{ AÉæÑdG ¢ü«NGôJ ΩÉ¶f
§«°ùÑJh π«¡°ùJ IQhô°V GkócDƒe
.ôªãà°ùªdG ≈∏Y äGAGôLE’G
ï«°ûdG ¢``Só``æ` ¡` ª` dG √ƒ`` `fh
¿CG ≈dG áØ«∏N ∫BG óªMCG øH óªëe
äGAGô``LE’G øª°V ¿Éc ´ÉªàL’G
AGQRƒdG ¢ù∏ée QGô≤d ájò«ØæàdG
¢†ØN ≈∏Y á≤aGƒªdG ¢Uƒ°üîH
ô``jƒ``£`Jh AÉ``°` û` fEG á``Ø`∏`c Ωƒ``°` SQ
≈dG GQÉæjO 12 øe á«àëàdG á«æÑdG
ÉgOGó°S ºJ ∫É``M »a ô«fÉfO 10
óæY Ió`` `MGh á``©` aO ≈``∏`Y á``∏`eÉ``c
ô«aƒJ ™e ,AÉæÑdG á°üNQ QGó°UEG
Ωƒ``°` Sô``dG ∂``∏` J §``«`°`ù`≤`J á``eó``N
±QÉ°üªdGh ∑ƒæÑdG ™e ¿hÉ©àdÉH

óªëe ï«°ûdG ¢Sóæ¡ªdG ó≤Y
¿hDƒ°T π«ch áØ«∏N ∫BG óªMCG øH
∫É``¨``°``TC’G IQGRƒ`` ` ` H äÉ``jó``∏``Ñ``dG
§«£îàdGh äÉ``jó``∏`Ñ`dG ¿hDƒ` °` Th
øe Oó``Y ™``e Ék YÉªàLG »fGôª©dG
º¡©∏WCG á«æjôëÑdG ±QÉ``°`ü`ª`dG
äGAGô`` ` ` LE’G ô``«` °` S ≈``∏` Y ¬``dÓ``N
QGô``b ò«Øæàd á``eRÓ``dG ájò«ØæàdG
á«°UƒJ ≈∏Y Ak ÉæH AGQRƒdG ¢ù∏ée
ÖMÉ°U á°SÉFôH á«≤«°ùæàdG áæé∏dG
øH ¿Éª∏°S ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG
ÖFÉf ó¡©dG »``dh áØ«∏N ∫BG óªM
¢ù«Fôd ∫hC’G ÖFÉædG ≈∏YC’G óFÉ≤dG
Ωƒ°SQ ¢†«ØîàH AGQRƒdG ¢ù∏ée
≈dEG GQÉæjO 12 øe á«àëàdG á«æÑdG
ÉgOGó°S º``J ∫É``M »``a ô«fÉfO 10
QGó``°`UEG óæY Ió``MGh á©aO ák ∏eÉc
≈dEG ±ó¡j …òdGh ,AÉæÑdG á°üNQ
,ájQÉªãà°S’G ∫É``ª` YC’G ™«é°ûJ
.áμ∏ªªdG »a ∫ÉªYC’G áÄ«H õjõ©Jh
¬fCG äÉjó∏ÑdG π«ch í°VhCGh
±QÉ°üªdGh ∑ƒæÑdG ™``e ™ªàLG
Ωƒ``°` SQ π``jƒ``ª` J »``a á``cQÉ``°` û` ª` dG
∂``æ` H{ »`` `gh á``«` à` ë` à` dG á``«` æ` Ñ` dG

.¿Éμ°SE’G ôjRh |

ácƒ∏ªªdG á«eƒμëdG »°VGQC’G ≈∏Y á«æμ°ùdG
ô¡°T ∫ÓN ¢UÉîdG ´É£≤dG ≥jôW øY ádhó∏d
95 øe ôãcCG »∏ãªe Qƒ°†ëH ,»°VÉªdG ôHƒàcCG
πØM ó¡°Th ,áμ∏ªªdÉH …QÉ≤Y ôjƒ£J ácô°T
±Gó``gCG ∫ƒ``M π°üØe ¢VôY ºjó≤J ø«°TóàdG
,á«fƒfÉ≤dGh á«æØdGh á«dÉªdG ¬JÉ«dBGh èeÉfôÑdG
™jQÉ°ûªdG AÉ°ûfE’ äÉWGôà°T’Gh ô«jÉ©ªdGh
∫OÉ``Ñ`J º``J É``ª`c ,á``«`eƒ``μ`ë`dG »`` °` `VGQC’G ≈``∏`Y
»dhDƒ°ùeh ø«jQÉ≤©dG øjQƒ£ªdG ø«H ¢TÉ≤ædG
π«°UÉØJ ∫ƒM ¿Éμ°SE’G ∂æHh ¿Éμ°SE’G IQGRh
.èeÉfôÑdG

¿hÉ``©`à`dG ó«©°U ≈``∏`Y Ió``jó``L á``«`Yƒ``f á∏≤f
ô«aƒàd ¢``UÉ``î` dGh ΩÉ``©``dG ø``«`YÉ``£`≤`dG ø``«` H
¬fCG Éª«°S ’h ,»YÉªàL’G øμ°ùdG ™jQÉ°ûe
äGQÉ«îdG ™jƒæàH á°UÉîdG á``jDhô``dG ÖcGƒj
IQGRƒ``dG ¢UôM ≈``dEG Ék àa’ ,ø«æWGƒªdG ΩÉ``eCG
IôμàÑªdG ∫ƒ∏ëdG øY åëÑdG ≈∏Y ôªà°ùªdG
äÉeóîdG øe ¢Vhô©ªdG IOÉjR »a º¡°ùJ »àdG
…ò``dG è¡ædG ƒ``gh ,á``«`fÉ``μ`°`SE’G äÉéàæªdGh
.Iô«NC’G äGƒæ°ùdG ∫ÓN IQGRƒdG ¬«∏Y ô«°ùJ
ób âfÉc ¿Éμ°SE’G IQGRh ¿CG ôcòdÉH ôjóédG
äGóMƒdG ôjƒ£J èeÉfôH ø«°TóJ πØM âª¶f

ø«æWGƒªdG ≈∏Y äGóMƒdG ∂∏J ™«H ºàj ¿CG ≈∏Y
≈∏Y áLQóªdG á«fÉμ°SE’G äÉÑ∏£dG …hP øe
≈∏Y ∫ƒ``°`ü`ë`dG ∫Ó``N ø``e QÉ``¶` à` f’G º``FGƒ``b
á«∏jƒªàdG èeGôÑdG ó``MCG øe »fÉμ°SEG πjƒªJ
.IQGRƒ∏d
¬«LƒJ ºJ ób ¬fCG ôªëdG ¢Sóæ¡ªdG í°VhCGh
…QÉ≤©dG ôjƒ£àdG äÉcô°T ≈``dEG áeÉY √ƒ``YO
≥aGƒªdG AÉ©HQC’G Ωƒj πÑb äGAÉ£©dG ºjó≤àd
äGAGôLEG øe AÉ¡àf’G ±ó¡H ,2020 ¢SQÉe 4
AóÑ∏d á°UÉîdG äÉ«bÉØJ’G ™«bƒJh á°übÉæªdG
≈dEG Ék gƒæe ,2020 ƒjÉe ô¡°T ∫ÓN ò«ØæàdG »a
´hô°ûªdG ∂dP ò«ØæJ Ö≤©j ¿CG Qô≤ªdG øe ¬fCG
™°SƒàdG á«ÑjôéàdG á∏MôªdG √RÉ«àLG ∫É``M
»a iô``NC’G ™jQÉ°ûªdG øe ójó©dG ò«ØæJ »a
ìôW ∫Ó``N ø``e áμ∏ªªdG äÉ¶aÉëe ∞∏àîe
»a »°VGQC’G øe OóY ôjƒ£àd ΩõM áYƒªée
∞dCG 15 ƒëf AÉæÑd áμ∏ªªdÉH áØ∏àîe ≥WÉæe
.äGƒæ°S 10 ióe ≈∏Y á«æμ°S IóMh
πãªj è``eÉ``fô``Ñ`dG Gò``g ¿CG ô``jRƒ``dG ó`` cCGh

ôªëdG Üƒ≤©j øH º°SÉH ¢Sóæ¡ªdG ìô°U
äGóMƒdG ôjƒ£J IQOÉÑe ¿CÉ`H ¿Éμ°SE’G ô``jRh
≈¶ëJ á«eƒμëdG »``°` VGQC’G ≈∏Y á«æμ°ùdG
¿Éª∏°S ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ΩÉªàgÉH
óFÉ≤dG Ö``FÉ``f ó¡©dG »``dh áØ«∏N ∫BG óªM ø``H
,AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«Fôd ∫hC’G ÖFÉædG ≈∏YC’G
√ƒª°S á°SÉFôH á«≤«°ùæàdG áæé∏dG â°UôM PEG
Gòg ¥ÓWE’ áeRÓdG äÉeƒ≤ªdG áaÉc ô«aƒJ ≈∏Y
øe ¬≤≤ëj ¿CG ™bƒàj Éªd ,¬MÉéfh èeÉfôÑdG
äÉeóîdG áeGóà°SG »a º¡°ùJ á«HÉéjEG èFÉàf
.á«fÉμ°SE’G
IQGRƒ``dG ¿CG ≈``dEG ¿Éμ°SE’G ô``jRh QÉ``°`TCGh
ôjƒ£J è``eÉ``fô``H äÉ``°`ü`bÉ``æ`e ≈`` `dhCG â``Mô``W
á«eƒμëdG »°VGQC’G ≈∏Y á«æμ°ùdG äGóMƒdG
ôjƒ£àdG äÉcô°T πÑb ø``e ádhó∏d ácƒ∏ªªdG
»°†≤J »àdGh ,áμ∏ªªdG »a á°UÉîdG …QÉ≤©dG
á«eƒμM ¢``VQCG »a á«æμ°S IóMh 132 AÉæÑH
∫É``ª`YCG áæª°†àe ,…Rƒ``∏` dG á«MÉ°V »``a ™≤J
≈dG Égƒæe ,´hô°ûª∏d ájƒfÉãdG á«àëàdG á«æÑdG
á«MÉ°†H á«æμ°ùdG äGóMƒdG ò«ØæJ á°übÉæe ¿CG
èeÉfôÑdG Gò¡d á«ÑjôéàdG á∏MôªdG πãªJ …Rƒ∏dG
ôHƒàcCG ô¡°T »``a ¬æ«°TóJ º``J …ò``dG ìƒª£dG
å«M ,¿É``μ`°`SE’G ∂æH ™``e ¿hÉ©àdÉH »°VÉªdG
≈dEG ´hô°ûªdG Gòg ∫ÓN øe IQGRƒ``dG ≈©°ùJ
ø«°ùëàdG ¢Uôa OÉéjEGh ,¬∏MGôe áaÉc º««≤J
óMCÉc IQOÉÑªdG √ò``g OÉªàYG ºà«d ôjƒ£àdGh
.á«fÉμ°SE’G §£îdG »a á«°ù«FôdG QhÉëªdG
èeÉfôH Iôμa ¿EG ¿É``μ`°`SE’G ô``jRh ∫É``bh
»``°` VGQC’G ≈∏Y á«æμ°ùdG äGó``Mƒ``dG ôjƒ£J
¢SÉ°SCG ≈∏Y Ωƒ≤J ádhó∏d ácƒ∏ªªdG á«eƒμëdG
AÉæÑd …QÉ≤©dG ôjƒ£àdG äÉcô°T ™e óbÉ©àdG
,ádhó∏d ácƒ∏ªe ¢VGQC
m G ≈∏Y á«fÉμ°SEG ™jQÉ°ûe

ó«°üdG ∫ƒ``°UCG AGô``°T ≠``dÉÑe ¿É``«HhôdG …OÉ``«°U ø``e á``«fÉãdG á``©aódG º``«∏°ùJ

…ó∏ÑdG πª©dG ájƒÄe ∫ÉªgEGh ájó∏ÑdG ™jQÉ°ûªdG ∞©°V ó≤àfG

∫É¨°TC’G øY äÉjó∏ÑdG π°üØH ÖdÉ£j ≥æYƒH ÖFÉædG

.≥æYƒH ódÉN |
≥WÉæe ™«ªL äÉ``LÉ``«`à`MG »``YGô``j É``ª`H ,»``YÉ``æ`°`Uh
ÖfGƒéd ∫É``Ø`ZEG ¿hO ø``e ,AGƒ``°`S ó``M ≈∏Y øjôëÑdG
á«©«Ñ£dG äGhôãdG ≈∏Y á¶aÉëªdGh á«YGQõdG á«ªæàdG
.á«Ä«ÑdG ájÉªëdGh
πμ°ûH â≤ØNCG IQGRƒ`` dG ¿CG ≈∏Y ≥æYƒH Oó°Th
ƒgh ∂∏ªdG ádÓL ÜÉ£N ø«eÉ°†e ò«ØæJ »a í°VGh
äÉë«°VƒàH º¡ÑdÉ£f øëfh ,kÉJÉàH ∫ƒÑ≤e ô«Z ô``eCG
.¬àdÓL ÜÉ£N ø«eÉ°†e ò«ØæJh Oq ÉL πªYh áëjô°U
§HQ »a IQGRƒ``dG ∞©°V ÖÑ°S ≥æYƒH ™``LQCGh
≈dEG ∫É¨°TC’G ¿hDƒ°ûH »fGôª©dG §«£îàdGh äÉjó∏ÑdG
,…ó∏ÑdG πª©dG »a ∫É¨°TC’ÉH ¢üàîªdG ôjRƒdG ∞©°V
√ócDƒJ …òdGh ájó∏ÑdG äGõéæªdG ∞©°V ≈dEG áaÉ°VE’ÉH
ájƒÄe áeÉbEG ΩóY ÜÉÑ°SCG óMCG ƒg ájó∏ÑdG ¢ùdÉéªdG
.IójóL äGõéæe ¿hO øe …ó∏ÑdG πª©dG
ô¶ædG Ió«°TôdG IOÉ«≤dG ≥æYƒH ÖFÉædG ó°TÉfh
êÉàëj …ò``dGh áμ∏ªªdG »a …ó∏ÑdG πª©dG ™°Vh »a
äÉjó∏ÑdG π°üa ÉMôà≤e ,ôjƒ£Jh ôÑcCG ΩÉªàgG ≈``dEG
.É≤HÉ°S ¿Éc Éªc IQGRh »a »fGôª©dG §«£îàdGh

≥aGôªdG áæéd ƒ°†Y ≥æYƒH ódÉN ÖFÉædG ó≤àfG
¿hDƒ` °` Th ∫É``¨` °` TC’G IQGRh ¥É``Ø` NEG áÄ«ÑdGh á``eÉ``©`dG
ø«eÉ°†e ò«ØæJ »a »fGôª©dG §«£îàdGh äÉjó∏ÑdG
¿CÉ°ûH Éª«°S ’h ,º¡d ¬JÉ¡«LƒJh ∂∏ªdG ádÓL ÜÉ£N
áÑ°SÉæªd ΩÉªàg’G Ωó``Yh ájó∏ÑdG ™jQÉ°ûªdG ∞©°V
.…ó∏ÑdG πª©dG ájƒÄe
»àdG iDhô`` dGh ø«eÉ°†ªdG ¿CG ÖFÉædG ±É°VCGh
≈°ù«Y øH óªM ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†M É¡MôW
¬àdÓL ∫ÉÑ≤à°SG ∫ÓN ,ióØªdG OÓÑdG πgÉY áØ«∏N ∫BG
øH áØ«∏N ô``«`eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U Qƒ°†ëH
ô«î°üdG ô°üb »a ,AGQRƒ``dG ¢ù«FQ áØ«∏N ∫BG ¿Éª∏°S
ô``jRh ∞``∏`N ΩÉ``°`ü`Y ô``jRƒ``dG Ω2017 ôÑªàÑ°S »``a
»fGôª©dG §«£îàdGh äÉjó∏ÑdG ¿hDƒ` °` Th ∫É``¨`°`TC’G
¿G ¢VôàØªdG øe ¿Éc ,IQGRƒdG »a ø«∏eÉ©dG øe GkOóYh
Ωó≤àdGh AÉæÑdG Iô«°ùe á∏°UGƒªd ≥jôW áWQÉN πãªJ
,ìÉàØf’Gh á«WGô≤ªjódG è¡æd Éî«°SôJ ,á«ªæàdGh
»MÓ°UE’G ´hô°ûªdG äÉjÉZ ƒëf Éeób »©°ù∏d Gó«cCÉJh
.¬∏gCGh øWƒ∏d ô«îdG ≥«≤ëJ ≈dEG »eGôdG ,πeÉ°ûdG
IôμÑªdG ICÉ`°`û`æ`dG ¿G ≥æYƒH Ö``FÉ``æ`dG í``°` VhCGh
¢ù«°SCÉàH á£ÑJôªdG øjôëÑdG áμ∏ªe »a …ó∏ÑdG πª©∏d
π«©ØJh ,ΩÉ``Y áFÉªdG ÜQÉ``≤`j É``e πÑb áeÉæªdG ájó∏H
á≤£æªdG iƒà°ùe ≈∏Y äÉjó∏Ñ∏d »fƒfÉb ΩÉ¶f ∫hCG
á∏°UGƒªH ∂°ùªàdG ¢SÉ°SCG ¿ƒμJ ¿G ¢VôàØªdG ,á«Hô©dG
πª©dG »a IóFGQ áμ∏ªªdG ¿ƒμJ ¿C’ »©°ùdGh ôjƒ£àdG
k Gh ,…ó∏ÑdG
∫ÉØàM’G ºàj ¿G ¢VôàØªdG øe ¿Éc É°†jC
á«∏NGódG IQGRh »a ºJ Éª∏ãe ô«Ñc πμ°ûH ájƒÄªdÉH
á«μ∏ªdG äÉ¡«LƒàdG ò«ØæJh º«∏©àdGh á«HôàdG IQGRhh
¿Éª°V ¬HÉ£N »a ócCG ¬àdÓL ¿G á°UÉNh ..á«eÉ°ùdG
ájƒªæàdG Éæà°†¡æd Ωó≤àªdG iƒà°ùªdG ≈∏Y ®ÉØëdG
OhóM »a ,IQGRƒ`` dG ôªà°ùJ ¿CGh ,á∏eÉ°ûdG á«æWƒdG
»a ™°†J ¿CÉ` H ,á«eóN IQGRƒ``c áª¡ªdG É¡à«dhDƒ°ùe
áeó≤ªdG äÉeóîdÉH ôªà°ùªdG AÉ≤JQ’G É¡∏ªY äÉjƒdhCG
πX »a ,á«àëàdG ≈æÑdG äÉμÑ°Th áª¶fCGh ø«æWGƒª∏d
…QÉªãà°SGh »fGôªY ƒªf ø``e øjôëÑdG √ó¡°ûJ É``e

…óæg øH ≈°ù«Y øH ¿Éª∏°S ócCG
¥ôëªdG á¶aÉëe ßaÉëe »YÉæªdG
âé∏KCG QÉÑNCÉH CGóH ójóédG ΩÉ©dG ¿CG
,É©«ªL ¥ô``ë` ª` dG »``dÉ``gCG Qhó``°` U
á«aGôZƒJƒØdG Qƒ°üdG ¿CG ≈dEG Gkô«°ûe
π°UGƒàdG πFÉ°Sh »a É¡dhGóJ ºJ »àdG
»μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°üd »YÉªàL’G
áØ«∏N ∫BG ¿Éª∏°S øH áØ«∏N ô«eC’G
ÖëdG ióe ócDƒJ ,AGQRƒ``dG ¢ù«FQ
¥ôëªdG »dÉgCG ¬æμj …òdG ≥°û©dGh
π``gCG º``g Éªc É``gGô``bh É¡fóe áaÉμH
Gôcòà°ùe ,√ƒª°ùd É©«ªL øjôëÑdG
â©ªL »``à` dG áª«ªëdG äGAÉ``≤` ∏` dG
»àdGh á¶aÉëªdG »``dÉ``gCÉ`H √ƒª°S
á°TÉ«édG ôYÉ°ûªdG É¡dÓN øe äRôH
ºgô«Ñc »```dÉ```gC’G É``¡`∏`ª`ë`j »``à` dG
∫ÓN ºgAÉ°ùfh º¡dÉLQ ,ºgô«¨°Uh
á¶aÉëe ¢``VQCG ≈∏Y √ƒª°ùH AÉ≤∏dG

…Rƒ∏dG á«MÉ°†H á``«æμ°S IóMh 132 AÉ``æH á°übÉæe ìô``£J z¿Éμ``°SE’G{

äGAGô``LE’G ¿É``ãëÑJ zäÉ``jó∏ÑdG{h ∑ƒ``æÑdG
á«àëàdG á«æÑdG Ωƒ°SQ ¢†ØN QGô``≤d ájò«ØæàdG
äÉ``jÉ``æ`H ΩÉ``¶` f ô``Ñ` Y á``jQÉ``é` à` dG
áæé∏dG á«°UƒJ ≈∏Y AÉæH ∂``dPh
øμªj ¬fCG ≈dG Ék gƒæe ,á«≤«°ùæàdG
Ωƒ``°`SQ ¢``†`Ø`N ø``e IOÉ``Ø` à` °` S’G
§«°ù≤J áeóN ô«aƒJ ™e áØ∏μdG
±QÉ°üªdG ™e ¿hÉ©àdÉH Ωƒ°SôdG
¢ü«NGôJ ΩÉ¶f ôÑY ájQÉéàdG
.(äÉjÉæH) AÉæÑdG
øe É``bk Ó``£` fG ¬`` fCG í``°``VhCGh
ÜPÉédG øjôëÑdG áμ∏ªe ™bƒe
äÓ``«`¡`°`ù`à`dGh äGQÉ``ª` ã` à` °` SÓ``d
É``¡` eó``≤` J »`` `à` ``dG á`` Ø` `∏` `à` `î` `ª` `dG
IQGRh ≥jôa ΩÉ``b ,øjôªãà°ùª∏d
äÉ``jó``∏`Ñ`dG ¿hDƒ` `°` `Th ∫É``¨``°``TpC’G
π«¡°ùàH »fGôª©dG §«£îàdGh
¢ü«NGôJ êGôîà°SG äGAGô`` LEG
ΩÉ¶f ¥Ó`` `WEG ∫Ó``N ø``e AÉ``æ`Ñ`dG
á©LGôe ΩÉ¡e OÉæ°SEGh zäÉjÉæH{
á«°Sóæ¡dG ÖJÉμªdG ≈dEG äÉÑ∏£dG
Gò``g π``μ` °` T å``«` M ,á``°` ü` Nô``ª` dG
áYô°S »``a á«Yƒf á∏≤f ΩÉ``¶`æ`dG
»a º¡°ùj ÉªH ¢üNôdG QGó``°`UEG
»a ¢UÉîdG ´É£≤dG QhO õjõ©J
.áØ∏àîªdG á«ªæàdG ä’Éée

≈∏Y IógÉ°ûdG ¢VQC’G √òg ,¥ôëªdG
√ƒª°ùd »``dÉ``gC’G ¿ƒæμeh ôYÉ°ûe
áª«ªM ájƒHCG ¢ù«°SÉMCG øe ºjôμdG
áÑMôe …OÉ`` jC’G É¡dÓN øe ™ØJôJ
äGRÉéfE’ÉH Ió¡°ûà°ùeh ,¬ehó≤H
¢VQG ≈∏Y â≤≤ëJ »àdG áª«¶©dG
äÉ¡«LƒJ π°†ØH ¥ôëªdG á¶aÉëe
.√ƒª°S ôeGhCGh
º°SÉHh ¬ª°SÉH ßaÉëªdG ™aQh
äÉjBG ≈ª°SG AÉ©ªL á¶aÉëªdG »dÉgCG
º©fCG Ée ≈∏Y äÉμjôÑàdGh »fÉ¡àdG
AGQRƒ``dG ¢ù«FQ ƒª°S ≈∏Y ¬H ¬∏dG
,á«Ñ£dG äÉ``°`Uƒ``ë`Ø`dG ìÉ``é` f ø``e
áaÉc »``dÉ``gC’G ¬∏Ñ≤à°SG …ò``dG ô``eC’G
≈``dEG ∫É``¡` à` H’Gh AÉ``Yó``dG ¢``ü`dÉ``î`H
∫ƒ£H √ƒª°ùd π``Lh õ``Y ≈``dƒ``ª`dG
Iô«°ùe á∏°UGƒªd ≥«aƒàdGh ôª©dG
»dÉ¨dG øWƒdG Gò¡d AÉ£©dGh ô«îdG

ìÉàªdG º``Yó``dG ô``«`aƒ``Jh ,ø``jô``ë`Ñ`dG
»a ¿ƒ∏ª©j øjòdG ø««æjôëÑdG ºYód
Ébk Ó£fG ,º¡ªdG …ƒ«ëdG ´É£≤dG Gòg
áeƒμëdG ¬jóÑJ …ò``dG ΩÉªàg’G øe
¬d Éªd ,¬«a ø«∏eÉ©∏dh ´É£≤dG Gò¡d
øeCG ≥«≤ëJ iƒà°ùe ≈∏Y á«ªgCG øe
.øjôëÑdG áμ∏ªªd ΩGóà°ùe »FGòZ

º¡JÉÑ∏£H ¿ƒeó≤àj GƒdR ’ øjOÉ«°üdG
πLCG øe ájôëÑdG áHÉbôdG IQGOEG ≈dEG
.»eƒμëdG QGô≤dG øe IOÉØà°S’G
Ihô``ã`dGh á``YGQõ``dG π``«`ch ó`` cCGh
»a á``«`°`VÉ``e á``dÉ``cƒ``dG ¿CG á``jô``ë`Ñ`dG
É¡fCÉ°T ø``e »``à`dG äGQOÉ``Ñ` ª` dG ò«ØæJ
áμ∏ªe »``a ó«°üdG ´É£≤H ¢Vƒ¡ædG

äGó©e øY äÉ≤ëà°ùe »g ,∑Éª°S’G
.ó«°üdG
¿hÉ©àdÉH Oó°üdG Gòg »a OÉ°TCGh
ò«ØæJ øª°V ¿hOÉ«°üdG ¬jóÑj …òdG
áédÉ©e π«Ñ°S »a áeƒμëdG äÉ¡«LƒJ
áμ∏ªe »``a ó``«`°`ü`dG ´É``£` b ´É`` °` `VhCG
øe GkOGó`` YCG ¿CG ≈``dEG É``àk `a’ ,øjôëÑdG

´É°VhCG ø«°ùëJ ≈∏Y ¢UôëdG øe
ô¶M ó©H á°UÉN ¿É«HhôdG …OÉ«°U
≈∏Y ®ÉØë∏d ±GôμdG á£°SGƒH √ó«°U
.ájôëÑdG IhôãdGh áÄ«ÑdG
äÉ≤ëà°ùªdG ¿CG ≈`` dEG QÉ`` °` `TCGh
¿hOÉ«°üdG É¡«∏Y π°üM »àdG á«dÉªdG
ó«°U ≈dEG º¡°üNQ πjƒëàH ¿ƒÑZGôdG

Ihô``ã` dGh á``YGQõ``dG π``«`ch º∏°S
¿hDƒ°Th ∫É¨°TC’G IQGRƒ``H ájôëÑdG
»``fGô``ª`©`dG §``«`£`î`à`dGh äÉ``jó``∏` Ñ` dG
,í``à` Ø` dGƒ``HCG ó``ª`ë`e π``«`Ñ`f Qƒ``à` có``dG
¿É«HhQ …OÉ«°U øe á«fÉãdG á©aódG
∫ƒ°UCG AGô°T øY á«dÉªdG äÉ≤ëà°ùªdG
Gƒeó≤J ¿CG ó©H ∂`` dPh ,ø``jOÉ``«`°`ü`dG
ó«°U ¢``ü` NQ π``jƒ``ë` à` d º``¡`à`Ñ`Zô``H
.∑Éª°S’G ó«°U ¢üNQ ≈dEG ¿É«HhôdG
á«dÉªdG äÉ≤ëà°ùªdG º«∏°ùJ iô``Lh
,™jóÑdG »a ádÉcƒdG ≈æÑªH øjOÉ«°ü∏d
IQGOEG ôjóe ∫ÉªYCÉH ºFÉ≤dG Qƒ°†ëH
.…hGô«°ûdG ódÉN ájôëÑdG áHÉbôdG
√ò``g ¿CG í``à` Ø` dGƒ``HCG í`` °` `VhCGh
¢ù∏ée QGô≤d Gòk «ØæJ »JCÉJ Iƒ£îdG
AGô``°` T ≈``∏` Y ¢``ü` f …ò`` `dG ,AGQRƒ`` ` `dG
øe ¿É`` «` `Hhô`` dG …OÉ``«``°``U ∫ƒ`` `°` ` UCG
º¡æe Ö`` ZQ ø``ª`d ó``«`°`ü`dG ¢``û`«`fGƒ``H
ó«°U ¢``ü` NQ π``jƒ``ë`J hCG ∂`` dP »``a
∑Éª°S’G ó«°U ¢üNQ ≈dEG ¿É«HhôdG
Ébk Ó£fG ,º¡æe ó«°üdG Ió``Y AGô``°`Th

¥ô£dGh »``ë°üdG ±ô``°üdG ø``e á``ª°UÉ©dG á``ãdÉK äÉ``LÉ«àMG å``ëÑJ ∫É``¨°TC’G
ô¶æ∏d ±ô°ûªdG ≥jôØdG ¬``Lh å«M ,IQÉ``jõ``dG
,Égò«ØæJ á«fÉμeEG á°SGQOh ,äÉÑ∏£dG ∂∏J »a
¢†©H ∞°UQ äÉÑ∏£dG √ò``g á∏ªL ø``e ¿É``ch
,¬``jó``dG á≤£æe »``a 424 ™ªée »``a ¥ô``£` dG
â∏Ø°SC’ÉH ΩÓ°ùdG á°SQóe ∞∏N ôªªdG ∞°UQ
ø«≤jô£dG íàa ∂dòch ,¢üØMóL 422 ™ªéªH
,á©∏≤dG ájôb »a 438 ™ªéªH 3808h 3805
∞«ØîJ äÉ©ØJôe AÉ°ûfEG äÉÑ∏W ≈dEG áaÉ°VE’ÉH
∫hÉæJ ºJ Éªc ,¬jódGh á©∏≤dG á≤£æªH áYô°ùdG
™ªéªH »ë°üdG ±ô°üdG ´hô°ûe ´ƒ°Vƒe
ô``NBG ≈``∏` Y »`` dÉ`` gC’G ´Ó`` ` WEG º``J å``«` M 424
.¬fCÉ°ûH äGóéà°ùªdG
ìhóªe ÖFÉædG Ωó≤J ádƒédG ΩÉàN »ah
π«ch ≈``dEG ôjó≤àdGh ôμ°ûdG ¢üdÉîH ídÉ°üdG
¬∏°UGƒJ Ékæªãe ,∫É``¨`°`TC’G ¿hDƒ°ûd IQGRƒ`` dG
IQGRƒdÉH ø«°Sóæ¡ªdG ≥jôa ≈dEGh ,»°üî°ûdG
áaÉμd Iôªà°ùªdG º¡JÉ©HÉàeh ºgQhó°U á©°ùd
.»dÉgC’G äÉMôà≤e

¢ù∏éªdG AÉ``°` †` YCG äÉ``Mô``à`≤`eh ø``«`æ`WGƒ``ª`dG
äÉ¶aÉëe ∞∏àîªH ájó∏ÑdG ¢ùdÉéªdGh »HÉ«ædG
.áμ∏ªªdG
•É«îdG ó``ª` MCG ¢``Só``æ`¡`ª`dG ™``ª`à`°`SG É``ª`c
AÉæKCG √ƒ``≤`aGQ øjòdG »``dÉ``gC’G äÉ¶MÓe ≈``dEG

∫É¨°TC’G ¿hDƒ°ûd IQGRƒ``dG π«ch QÉ°TCGh
»JCÉJ ájó≤ØàdG ä’ƒ``é` dG √ò``g πãe ¿CG ≈``dEG
¿hDƒ`°`Th ∫É``¨`°`TC’G ô``jRh äÉ¡«Lƒàd Gkò«ØæJ
ΩÉ°üY .Ω »``fGô``ª`©`dG §«£îàdGh äÉ``jó``∏`Ñ`dG
äÉÑ∏W á©HÉàe IQhô``°`†`H ∞∏N ¬∏dGóÑY ø``H

∫É``¨`°`TC’G ¿hDƒ` °` û` d IQGRƒ`` ` dG π``«` ch ΩÉ``b
§«£îàdGh äÉjó∏ÑdG ¿hDƒ°Th ∫É¨°TC’G IQGRƒH
•É«îdG õjõ©dGóÑY óªMCG ¢Sóæ¡ªdG »fGôª©dG
äÉ``LÉ``«`à`MG ≈``∏`Y ±ƒ``bƒ``∏` d á``jó``≤`Ø`J IQÉ``jõ``H
á``ã`dÉ``ã`dG Iô`` FGó`` dG iô`` b ¢``†`©`H »``a »`` dÉ`` gC’G
¢ùHÉæ°ùdGh ¬``jó``dG) ,á``ª`°`UÉ``©`dG á``¶`aÉ``ë`ª`H
πãªe ídÉ°üdG ìhóªe ÖFÉædG ¬≤aGô`j (á©∏≤dGh
áfÉ«°Uh ™jQÉ°ûe IQGOEG ôjóe Qƒ°†ëH ,IôFGódG
QóH ó«°S ¢Sóæ¡ªdG ∫É¨°TC’G IQGRƒ``H ¥ô£dG
.IQGRƒdG »°Sóæ¡e øe OóYh …ƒ∏Y
•É«îdG óªMCG .Ω OÉ°TCG AÉ≤∏dG ájGóH »ah
ÜGƒædG ¢ù∏ée AÉ°†YCG É¡dòÑj »àdG Oƒ¡édÉH
á©HÉàe π``LCG øe ájó∏ÑdG ¢ùdÉéªdG AÉ°†YCGh
äÉeóîH á£ÑJôªdG »dÉgC’G äÉMôà≤eh äÉÑ∏W
π°UGƒàdÉH É kgƒæe ,»ë°üdG ±ô°üdGh ¥ô£dG
¢ùdÉéªdGh ÜGƒ``æ` dG ¢ù∏ée ø«H πeÉμàdGh
á¡L øe ∫É¨°TC’G IQGRhh ,á¡L øe ájó∏ÑdG
.áeÉ©dG áë∏°üªdG ≥≤ëj ÉªH iôNCG
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!»fGôjE’G ñƒédG ƒë°SÉe
á©ªL ∑QÉÑe óª .O
ô«é¡Jh áHÉ°UEGh πàb »a ÖÑ°ùJ »fÉª«∏°S º°SÉb z¢Só≤dG{ ≥∏«a óFÉb
≈∏Y ó¡°ûJh ,ºgô«Zh ø«ª∏°ùªdGh Üô©dG øe ô°ûÑdG ø«jÓe ójô°ûJh
,Égô«Zh è«∏îdG ∫hOh øª«dGh ¥Gô``©`dGh ÉjQƒ°S »a ¬ªFGôL ∂``dP
äÉÄªdG áHÉ°UEGh πà≤e »a ÉÑÑ°S ¬fƒμd QCÉK ø£æ°TGhh »fÉª«∏°S ø«Hh
äÉ«∏ª©dG äGô°ûY ∞∏N »fÉª«∏°S ∞≤jh ,ø««μjôeC’G OƒæédG øe
∫É«àZG ä’hÉëeh ä’É«àZGh äGQÉØ°S ô«éØJ â∏ª°T »àdG ,á«HÉgQE’G
ó°TôªdG ó©H »fÉãdG πLôdG ¬fEG Ók ©a ∫ƒ≤J á«fGôjE’G äÉ«HOC’G .∂dP ô«Zh
É¡JÉbÉWh á``dhó``dG äGQó``≤` eh ,Oô``J ’ ¬àª∏ch ,»ÄæeÉN »∏Y ≈``∏`YC’G
.∂dP OGQCG ≈àe ¬àeóîd Iôî°ùe
IóëàªdG äÉj’ƒdG É¡JòØf ájQÉÑîà°SG á«∏ªY »a ≈°†b »fÉª«∏°S
.º¡JÉjƒà°ùe ±ÓàNG ≈∏Y ¬«≤aGôe øe OóY ¬©e É¡«a πàbh ,á«μjôeC’G
øe ∫hCG ¿Éch ,ô«N IQÉ°ûH »fÉª«∏°S ∫É«àZG ôÑN πãe ,∂°T ¿hO øe
»©«°ûdG »bGô©dG ÜÉÑ°ûdG √ó¡Y AÉ¡àfÉH Ék LÉ¡àHG ´QGƒ°ûdG ≈dEG êôN
»a á«bGô©dG IQƒãdG äôéØJ òæe äÉÄªdG º¡æe »fÉª«∏°S πàb øjòdG
ø«jÓªdG ÜÉ°UCG øjòdG ¿ƒjQƒ°ùdG ∂dòch ,äÉ¶aÉëªdGh ¿óªdG ∞∏àîe
º∏°ùf ºd è«∏îdG ∫hO »a øëf ≈àMh ,¿ƒ«æª«dGh ,»fÉª«∏°S ôq °T º¡æe
âfÉc ÜôëdG ¿CG Gó«L º¡ØJ ºdÉ©dG ∫hO .¬à°Sô£Zh ¬HÉgQEGh √ô°T øe
»a ™°VƒdG ô qéØj πª©d ô°†ëj ¿É``c »fÉª«∏°S ¿CGh ,ÜGƒ`` HC’G ≈∏Y
.Ö°SÉæªdG âbƒdG »a ¬à£N ÖjôîJh √ÉjGƒf ÜÉ£YEG ºJ óbh ,á≤£æªdG
z¿GƒNE’G{ º«¶æJ ¬Ø∏N øeh z¢SÉªM{ º«¶æJ ∞bƒe øY Ók °†ah
ôÑY ø«ª∏°ùªdGh Üô©∏d º¡JÉæ©W á∏°ù∏°S øe áæ©W øY IQÉÑY ¿Éc …òdG
¿EÉa ,»fÉª«∏°S πà≤e ó©H »fGôjE’G ΩÉ¶æ∏d IÉ°SGƒeh RÉ©J øe √hóHCG Ée
AÉ°ùædG πJÉb »fÉª«∏°S ™e ≥ªMCG Ék ØWÉ©J Ghô¡XCG øªe iôNCG á∏b ∑Éæg
∫Éb ób ó≤d .zø«Ø≤ãe{ º¡°ùØfCG ≈∏Y ¿ƒ≤∏£j øe º¡æ«H øe ,∫ÉØWC’Gh
¢ù«dh ∞bƒe ƒg ∞≤ãªdG ¿EG{ ôJQÉ°S ∫ƒH ¿ÉL »Mô°ùªdG ÖJÉμdG
ø«jÓe ô qégh Oqô°Th πàb ¢üî°ûH ≥∏©àJ ádCÉ°ùe »a ∞bƒªdGh ,záæ¡e
Ée á©«ÑW øY á≤«≤ëdG øe A»°ûH åjóëdG ÉeEGh âª°üdG ÉeEG ƒg ô°ûÑdG
ô«¶æàdG ¢ù«dh ,¿GõMCGh Ω’BG øe ¬ÑqÑ°S Éeh …ô°ûÑdG ¢ûMƒdG Gòg ¬∏©a
∫òàÑeh èª°S ¬fCG ƒg ¬H ∞°Uƒj Ée πbCG QhO ¢üª≤Jh ¬«∏Y ¿õëdGh
!ø««fGôjEÓd ñƒL í°ùe á«∏ªY øY IQÉÑYh
QGô≤à°SGh ø``eC’ iô``Ñ`c á©Øæe »fÉª«∏°S º°SÉb Ühô``Z »``a ¿EG
Gk ó«©H ,kÉaƒN ¬«eób ±GôWCG ≈∏Y Ωƒ«dG ∞≤j »fGôjE’G ΩÉ¶ædGh ,á≤£æªdG
»æ©j »fÉª«∏°S πà≤e ¿CG º∏©j ¬fC’ ,vÉ«eÓYEG É¡jóÑj »àdG äÉjôàæ©dG øY
ΩÉ¶ædG ¿ÉcQCG ™e πeÉ©àdG »a ôªM •ƒ£N ∑Éæg ó©J ºd ¬fCG QÉ°üàNÉH
.¿Éμe πc »a ¬JÉ«°û«∏e IOÉbh

:(2) IôgÉ≤dG »a zè«∏îdG QÉÑNCG{`d º«∏©àdGh á«HôàdG ôjRh

á``°SQóe 82 »``a á``°UÉîdG äÉ``LÉ«àM’G …hP è``eO »``a Ió``FGQ á``HôéJ
â``a’ RÉ``é``fEG »``a á``jƒ``fÉ``ã``dG á``∏``Mô``ª``dG º``¡``eÉ``ª``JEG ó``©``H º``°``ü``dG ø``e á``©``aO ∫hCG è``jô``î``J
¿ƒdƒàj ø``jò``dG ,IQÉ``°` TE’G á¨d »``a
∞∏àîe ƒª∏©e ¬Mô£j Ée áªLôJ
,¢ü°üëdG ∫ÓN á«°SGQódG OGƒªdG
á``«`≤`Hh ø``«`ª`∏`©`ª`∏`d ¿ƒ``ª` Lô``à` jh
ø«éeóªdG áÑ∏£dG äÓNGóe áÑ∏£dG
.º¡à∏Ä°SCGh

¢ü«°üîJh ,ºjƒ≤àdGh äÉfÉëàe’G
¢``†`¨`H ,º`` ¡` `d á`` «` `°` `SGQO äÉ``ã``©``H
ájƒfÉãdG »a º¡J’ó©e øY ô¶ædG
áeóN ô«aƒJ ≈``dEG áaÉ°VEG ,áeÉ©dG
ôÑY º``¡`d á``«`fÉ``é`ª`dG äÓ``°` UGƒ``ª` dG
,á``°` UÉ``N äÉ``Ø` °` UGƒ``ª` H äÓ`` aÉ`` M
ájÉYQ õcôe èeGôH »a º¡cGô°TEGh
.ø«HƒgƒªdG áÑ∏£dG

á«ª«∏©J èeGôHh äGhOCGh ,á°UÉN
á``«`æ`Ñ`dG ô``jƒ``£` J ™```e ,IQƒ`` £` `à` `e
AÉ``°`û`fEÉ`H á``«` °` SÉ``°` SC’G á``«`ª`«`∏`©`à`dG
,AÉ``æ` HC’G A’Dƒ` ¡` d á``°`UÉ``N ±ƒ``Ø`°`U
IófÉ°ùe äGhOCGh ≥aGôe áaÉ°VEGh
,ácôëàªdG »``°`SGô``μ`dG π``ã`e ,º``¡` d
äGôÑμªdGh ,á≤WÉædG Ö«°SGƒëdGh
»a º``¡` JÉ``YGô``eh ,äÉ``YÉ``ªq ``°``ù``dGh

äÉÑ∏£àªdG ô«aƒJ
AGOC’ ¢SQGóªdG áÄ«¡J âªJ ∞«c |
?èeódG á«∏ªY »a É¡eÉ¡e
¢```SQGó```ª` `dG äCÉ` ` «` ` g ó`` ≤` `d ìÉ``é` fE’ á`` eRÓ`` dG äÉ``Ñ`∏`£`à`ª```dÉ``H
QOGƒ``c ø``e ,äÉ``Ä`Ø`dG ∞∏àîe è``eO
á«°SGQO ègÉæeh ,á∏gDƒe ájƒHôJ

IójóY äÉÄa
∫GõJ ’h IQGRƒ``dG âëéf ó≤d
áÑ∏£dG øe ô«Ñc OóY ¿É°†àMG »a
á£«°ùÑdG á«ægòdG ábÉYE’G :äÉÄa øe
äÉ``HGô``£` °` VG ,¿hGO á``eRÓ``à``eh
∞c) ájô°üÑdG á``bÉ``YE’G ,ó``Mƒ``à`dG
,(ó``jó``°` T ô``°` ü` H ∞``©` °` V ,ô``°` ü` H
,™ª°S ∞©°V) á«©ª°ùdG á``bÉ``YE’G
≈dEG áaÉ°VEG ,(º°üdG ,á©bƒb áYGQR
…hPh ájó°ùédG äÉ``bÉ``YE’G …hP
,º∏©àdG A§``H hCG º∏©àdG äÉHƒ©°U
øjòdG ô∏μ°ùdGh ¿ÉWô°ùdG ≈°Vôeh
…hP ø``ª`°`V IQGRƒ`` ` `dG º``¡`à`Ø`æ`°`U
º¡d äôahh ,á°UÉîdG äÉLÉ«àM’G
≈∏Y º¡d áæ«©ªdG äÓ«¡°ùàdG áaÉc
.º¡à°SGQO ∫Éªμà°SG

âjƒμdÉH §«£îà∏d »Hô©dG ó¡©ªdG ™e ¿hÉ©àdÉH

ôjÉæj 19 …QÉμàH’G ´ƒ£à∏d ∫hC’G »``é«∏îdG ≈≤à∏ªdG º¶æj ´ƒ£à∏d »Hô©dG OÉ``ëJ’G
âjƒμdG ádhóH §«£îà∏d »Hô©dG
»àdGh ´ƒ£à∏d »Hô©dG OÉëJ’Gh
øe ó``jó``©` dG IQƒ``∏` H ø``Y äô`` ª` `KCG
ácôà°ûªdG ™``jQÉ``°`û`ª`dGh QÉ``μ` aC’G
»a ´ƒ``£` à` dG ∫É``é` e Ωó``î` J »``à` dG
QÉWEG »a ,»Hô©dG è«∏îdG á≤£æe
ø«ÑfÉédG ø``«`H á``cô``à`°`û`e iDhQ
AÉæH »``a ´ƒ``£` à` dG QhO á``«`ª`gCÉ`H
á«ªæàdG ≥``«`≤`ë`Jh äÉ``©`ª`à`é`ª`dG
πª©dG QhO º«¶©Jh IOƒ°ûæªdG
.»∏gC’G
»a ácQÉ°ûªdG ¿CG ôcòdÉH ôjóL
´ƒ£à∏d ∫hC’G »é«∏îdG ≈≤à∏ªdG
ôÑª°ùjO 15 »a â≤∏£fG …QÉμàH’G
ø«cQÉ°ûªdG OóY πªàcGh ,»°VÉªdG
á≤ãdG ócDƒj ÉªH áî°ùædG √òg »a
»Hô©dG OÉëJ’G èeGôH »a Iô«ÑμdG
ΩÉªàgÉH ≈``¶`ë`J »``à` dG ´ƒ``£`à`∏`d
hCG OGô``aC’G øe AGƒ°S ø«Yƒ£àªdG
.¥ôØdG

≥∏©àj õ«ªe »∏ªY »ÑjQóJ èeÉfôH
ΩÉb ™jQÉ°ûªdG OGó`` YEGh QÉμàH’ÉH
AGôÑîdG ø``e áYƒªée √OGó``YEÉ``H
øe ó¡©ªdG »``a ø«°ü°üîàªdGh
IOÉ``Ø`à`°`SG ≈``°` ü` bCG ≥``«`≤`ë`J π`` `LCG
±ƒ°S ø``jò``dG ø«cQÉ°ûª∏d áæμªe
øe Ióªà©e IOÉ¡°T ≈∏Y ¿ƒ∏°üëj
ó¡©ªdGh ´ƒ£à∏d »Hô©dG OÉëJ’G
.§«£îà∏d »Hô©dG
º``°`SÉ``≤`∏`H Qƒ``à``có``dG QÉ`` `°` ` TCGh
øª°†àj èeÉfôÑdG ¿CG ≈dEG ¢SÉÑ©dG
á«fGó«ªdG äGQÉjõdG øe áYƒªée
á«Yƒ£àdG ÜQÉéàdG ≈∏Y ±ƒbƒ∏d
á°UôØdG í«àj ÉªH âjƒμdG ádhO »a
º««≤àd ≈≤à∏ªdG »a ø«cQÉ°ûªdG ΩÉeCG
áØ∏àîªdG á«Yƒ£àdG äGQOÉ``Ñ` ª` dG
OGó```YEG ≈``∏`Y º``¡`Jó``YÉ``°`ù`e ∂``dò``ch
.º¡H á°UÉîdG á«Yƒ£àdG ™jQÉ°ûªdG
¢SÉÑ©dG º``°`SÉ``≤`∏`H .O √ƒ```fh
ó¡©ªdG ø«H á≤«KƒdG äÉ``bÓ``©`dÉ``H

.´GõgƒH ø°ùM |
âjƒμdG ádhóH §«£îà∏d »Hô©dG
∫hC’G »é«∏îdG ≈≤à∏ªdG ¿CG ø``Y
OGó`` ` `YEGh …QÉ```μ` `à` `H’G ´ƒ``£` à` ∏` d
äGQÉ¡e á«ªæàd ≈©°ùj ,™jQÉ°ûªdG
øe º``¡` JGQó``b ™`` aQh ø«cQÉ°ûªdG
º«¶æàH ó¡©ªdG áªgÉ°ùe ∫Ó``N

á«é¡æªdGh á«ª∏©dG äGô``Ñ` î` dGh
≥«≤ëàd ’ƒ°Uh ∫ÉéªdG Gò``g »a
±ƒ°S »``à`dG äÉ``Lô``î`ª`dG π``°`†`aCG
´ƒ£àdG ™``jQÉ``°`û`e ≈``∏`Y ¢ùμ©æJ
.á≤£æªdG É¡LÉàëJ »àdG
¿CG ≈``∏` Y ´Gõ`` `gƒ`` `H Oó`` °` `Th
≥«≤ëJ äÉeƒ≤e óMCG ƒg QÉμàH’G
,2030 áeGóà°ùªdG á«ªæàdG ±GógCG
´ƒ£à∏d »Hô©dG OÉëJ’G ¿EÉ` a Gò``d
≈≤à∏ªdG Gò`` g ∫Ó`` N ø``e ≈``©`°`ù`j
»a QÉμàH’G º«gÉØe ™«é°ûJ ≈``dEG
IAÉ``Ø` c õ``jõ``©` Jh ´ƒ``£` à` dG ∫É``é` e
√ÉéJ’G Gò``g »a ¬«a ø«cQÉ°ûªdG
áÑ°SÉæªdG áÄ«ÑdG ô«aƒJ π``LCG øe
ø«∏eÉ©dG ø«H ôjƒ£àdGh ´GóHEÓd
.»Yƒ£àdG ∫ÉéªdG »a
º°SÉ≤∏H QƒàcódG ∞°ûc √QhóH
ø``jQÉ``°`û`à`°`ù`ª`dG ô``«` Ñ` c ¢``SÉ``Ñ` ©` dG
äGQÉ``°` û` à` °` S’G á``æ` é` d ¢``ù``«``FQh
ó``¡`©`ª`dÉ``H »``°` ù` °` SDƒ` ª` dG º`` Yó`` dGh

.É¡FÉæHCG äGQób ≈∏Y AÉæH á≤£æªdG
ø«H áªFÉ≤dG ácGô°ûdÉH OÉ°TCGh
ó¡©ªdGh ´ƒ£à∏d »Hô©dG OÉëJ’G
…òdG âjƒμdÉH §«£îà∏d »Hô©dG
ø«ªà¡ª∏d É«é«∏N É©ªéJ ôÑà©j
»Hô©dG è«∏îdG »a ´ƒ£àdG ∫ÉéªH
,ºgQÉªYGh º¡JÉjƒà°ùe ∞∏àîªH
QÉ``μ` à` H’G Iô`` μ` `a õ``jõ``©` J ±ó`` ¡` `H
á£°ûfCG ≈``dEG ∫ƒ°Uƒ∏d »Yƒ£àdG
Qƒ£àdG ™e ≥°ùàJ á«Yƒf á«Yƒ£J
,¢Sƒª∏ªdG »æ≤àdGh »LƒdƒæμàdG
ó``jhõ``J ≈`` dEG ≈≤à∏ªdG ±ó``¡`j É``ª`c
äGQÉ¡ªdGh ±QÉ©ªdÉH ø«cQÉ°ûªdG
™jQÉ°ûªdG OGó``YEGh áHÉàμd áeRÓdG
.á«Yƒ£àdG
»Hô©dG OÉëJ’G ¢ù«FQ âØdh
ôÑà©j ≈≤à∏ªdG ¿CG ≈``dG ´ƒ£à∏d
äGQó`` b ô``jƒ``£`à`d á``jƒ``«`M á°üæe
»Yƒ£àdG ∫É``é`ª`dG »``a ø«∏eÉ©dG
ÜQÉéàdG ∫OÉÑàd ∫ÉéªdG í«àj Éªc

´ƒ£à∏d »Hô©dG OÉëJ’G º¶æj
»``Hô``©`dG ó``¡`©`ª`dG ™``e ¿hÉ``©` à` dÉ``H
á≤«≤°ûdG âjƒμdG ádhóH §«£îà∏d
´ƒ£à∏d ∫hC’G »é«∏îdG ≈≤à∏ªdG
™``jQÉ``°`û`ª`dG OGó`` ` `YEGh …QÉ``μ` à` H’G
24 ≈`` `dEG 19 ø`` e Iô``à` Ø` dG ∫Ó```N
âjƒμdG á``dhO »a ,…QÉédG ôjÉæj
øe ø«Yƒ£àªdG øe 40 ácQÉ°ûªH
…òdGh ,á«é«∏îdG ∫hó``dG ∞∏àîe
∫hO »`` a á``«` Yƒ``f á``bÓ``£` fG ó``©` j
è«∏îdG ∫hó`` d ¿hÉ``©` à` dG ¢ù∏ée
.∫ÉéªdG Gòg »a á«Hô©dG
¢ù«FQ ´Gõ``gƒ``H ø°ùM ∫É``bh
√òg ¿EG ´ƒ£à∏d »Hô©dG OÉëJ’G
QÉWEG »a »JCÉJ IójóédG IQOÉÑªdG
áaÉ≤K á«ªæJh ô°ûæd OÉëJ’G Oƒ¡L
¢ù∏ée ∫hO »æWGƒe ø«H ´ƒ£àdG
,á«Hô©dG è«∏îdG ∫hó``d ¿hÉ©àdG
á«°ù«FôdG äÉeƒ≤ªdG óMCG √QÉÑàYÉH
»a áeGóà°ùªdG á«ªæàdG ≥«≤ëàd

..øjô¡°T òæe äCGóH

É``¡YGƒfCG πμ``H á``°VƒªëdG á``jhOCG »``a É``°ü≤f ¬``LGƒJ á``«ë°üdG õ``cGôªdG

øeh ≥«bóàdGh áÑbGôªdG á«∏ª©d
OÉéjEG ≈∏Y πª©dGh ,º««≤àdG ºK
¢ü≤f Ωó``Y ¿Éª°†d á∏«Øc ∫ƒ∏M
äÉeóîdG hCG ájhOC’G øe ´ƒf …CG
äÉbhC’G øe âbh …CG »a á«ë°üdG
ájQhô°†dG π``FGó``Ñ`dG ô«aƒJ ™``e
≈∏Y É¡°UôM øe ÉbÓ£fG êÓ©∏d
äÉeóîdG π°†aCG ºjó≤J QGôªà°SG
É¡dƒ°Uh øe ócCÉàdGh ,á«ë°üdG
≈°VôªdG ≈dG ô°ù«eh π¡°S πμ°ûH
.øjOOôàªdGh

IócDƒe ,á``jhOC’G ¢†©H »a ¢ü≤f
á«eÉ¶ædG äGAGôLE’G PÉîJG ºJ ¬fCG
,IQGRƒdG äÉ«dBG Ö°ùëH ∂dP ∫É«M
,Iô``aGƒ``à`e á`` `jhOC’G ™«ªL ¿CGh
»a Ohó``ë` e ¢``ü`≤`f çó``ë` j ó`` bh
ôã©J ¬ÑÑ°S ájhOC’G ´GƒfCG ¢†©H
ó``jQƒ``à` dG »``a äÉ``cô``°` û` dG ¢``†`©`H
Ωƒ≤J Éª«a ,∑Ó``¡`à`°`S’G IOÉ`` jRh
äÉ``LÉ``«`à`M’G á`` °` `SGQOh º««≤àH
É¡d á``©` HÉ``à` dG ≥``aGô``ª` dG ™``«`ª`é`H
â°ü°üN π``ª`Y ¥ô`` a ∫Ó`` N ø``e

»a á∏é°ùªdG á`` ` jhOC’G OÉ``ª` à` YG
ió``MEG »``a hCG ø``jô``ë`Ñ`dG áμ∏ªe
á``«` dhó``dG äÉ``Ä` «` ¡` dGh ä’É`` cƒ`` dG
AGhó``dGh AGò``¨`dG áÄ«¡c á«ªdÉ©dG
á``«` HhQhC’G áÄ«¡dGh á``«`μ`jô``eC’G
AGhó`` dGh AGò``¨` dG áÄ«gh AGhó``∏` d
¿Éª°†d ∂dPh Égô«Zh ájOƒ©°ùdG
.É¡à«dÉ©ah ájhOC’G √òg IOƒL
π``μ`°`û`H á``ë` °` ü` dG ™`` HÉ`` à` `Jh
ójQƒJ á«HÉ«°ùfG ´ƒ°Vƒe ôªà°ùe
…CG á¡LGƒeh ¬©jRƒJh AGhó`` dG

.áë°üdG IQGRƒd á©HÉàdG
≥``ah ¬`` `fCG ô``cò``dÉ``H ô``jò``é` dG
â¨∏H áæ∏©ªdG äÉ«FÉ°üME’G ôNBG
á``ahô``°`ü`ª`dG á`` ` `jhO’G á``«` fGõ``«` e
á«eƒμëdG á«ë°üdG ≥``aGô``ª`dÉ``H
≈∏Y á``YRƒ``e QÉ``æ` jO ¿ƒ``«`∏`e 50
Ö∏≤dÉc áæeõªdG ¢VGôeC’G á``jhOCG
ΩGQhC’G á`` ` ``jhOCGh …ô``μ` °` ù` dGh
Éª«a ,iô``NC’G ¢VGôeC’G á``jhOCGh
¢`` VGô`` eC’G á`` ` `jhOCG äPƒ``ë` à` °` SG
≈∏Y ΩGQhC’G á`` `jhOCGh á``æ`eõ``ª`dG
PEG á«fGõ«ªdG ø``e ô``Ñ` cC’G Aõ``é`dG
∑Ó¡à°S’G »a Iô«Ñc IOÉjR â∏é°S
iOCG Éªe Iô«NC’G äGƒæ°ùdG ∫ÓN
Ióªà©ªdG á«fGõ«ªdG IOÉ`` jR ≈``dEG
.AGhó∏d
IQGRh á«é«JGôà°SG Ö°ùëHh
øe á`` jhOC’G ô«aƒJ ºàj áë°üdG
,ø«à«°ù«FQ ø«à°übÉæe ∫Ó`` N
AGô°ûdG á°übÉæe ∫ÓN øe ≈dhC’G
»£¨J »àdGh óMƒªdG »é«∏îdG
Éª«a ,IQGRƒ`` `dG á```jhOCG ø``e %80
ôÑY á«bÉÑdG %20`` `dG á«£¨J ºàj
øª°†àJ »àdG á«∏ëªdG äÉ°übÉæªdG
»a IôaGƒàªdG ô«Z OƒæÑdG ¢†©H
ºàjh ,óMƒªdG »é«∏îdG AGô°ûdG

≈∏Y ÉªFGO ¢UôëJ É¡fCG áë°üdG
≈dEG Éjƒæ°S IójóL á``jhOCG áaÉ°VEG
º°†J »``à`dG ,Ió``ª`à`©`ª`dG É¡àªFÉb
øe É``«` FGhO ÉØæ°U 1450 É«dÉM
á∏«ØμdG á``jhOC’G ±Éæ°UCG ∞∏àîe
øe ≈°VôªdG äÉLÉ«àMG á«£¨àH
á«fÉª∏°ùdG ™ªéªd ø«©LGôªdG
á«eƒμëdG äÉ«Ø°ûà°ùªdGh ,»Ñ£dG
≈``∏`Y ø`` jOOô`` à` `ª` `dGh ,iô`` ` ` `NC’G
.á«ë°üdG õcGôªdG
á«fÉª∏°ùdG ™ªée ¿CG ô``cò``j
øe %70 ≈dEG %60 øe º¡à∏j »Ñ£dG
ô≤J »àdG áeÉ©dG ájhOC’G á«fGõ«e
πμ°ûJ »àdGh ,ø«àæ°S ióe ≈∏Y
á«fGõ«ªdG ø``e iô``Ñ`μ`dG á°üëdG
Gô«°ûe ,á`` jhOCÓ` `d á°ü°üîªdG
IQGRh äÉjôà°ûe ºéM ¿CG »``dG
AGô°ûdG è``eÉ``fô``H øª°V áë°üdG
äÉLÉM øe %80 »£¨j óMƒªdG
IQGRƒdG Ωƒ≤J Éª«a áë°üdG IQGRh
≥jôW øY á«bÉÑdG %20``dG AGô°ûH
¿CG GócDƒe ,á«∏ëªdG äÉ°übÉæªdG
á«∏ëªdGh á«é«∏îdG äÉ°übÉæªdG
áeQÉ°üdG äGAGô`` LEÓ` `d á©°VÉN
AÉ¡àfGh AGhódG π«é°ùJ øe AGóàHG
IOƒ``é`dG äGôÑàîe »``a ¬∏«∏ëàH

:»∏Y áªWÉa âÑàc
øe á©∏£e QOÉ``°`ü`e äOÉ`` `aCG
zè«∏îdG QÉÑNCG{``d áë°üdG IQGRh
á«ë°üdG õcGôªdG äÉ«dó«°U ¿CÉ`H
êÓY ájhOCG »a GOÉM É°ü≤f ¬LGƒJ
»ØàîJ å``«`M Ió``©`ª`dG á°VƒªM
¢ü≤ædG ¿CG IócDƒe ,´GƒfC’G ™«ªL
≈∏Y âeó≤J óbh øjô¡°T òæe CGóH
Ió©H õ``cGô``ª` dG äGQGOEG ¬``Fƒ``°`V
É¡«JCÉ«d IQGRƒ``dG ¿RÉîªd äÉÑ∏W
≥«bóàdG á«∏ªY É«dÉM ºàJ ¬fCÉH OôdG
Qò©àjh äÓé°ùdG »``a …ƒæ°ùdG
.√ójQƒJ
¿G É``¡` JGP QOÉ``°`ü`ª`dG â``dÉ``bh
âédÉY á«ë°üdG õcGôªdG IQGOEG
á«°VÉªdG Iô``à`Ø`dG ∫Ó``N ¢ü≤ædG
á``«` æ` ©` ª` dG á`` ` ` ` ` jhOC’G ™`` jRƒ`` à` `H
á«ë°üdG õcGôªdG ø«H á°VƒªëdÉH
ºàj å«ëH É¡æ«H Éª«a É¡ª°SÉ≤Jh
äÉ«dó«°üdG ¿hõîªH áfÉ©à°S’G
≈∏Y …ƒàëJ »``à`dG õ``cGô``ª`dG »``a
õcGôªdG ≈dEG É¡∏≤fh ±Éc ¿hõîe
ºJ ¿G ≈``dG ¢ü≤ædG »fÉ©J »``à`dG
.πeÉμdÉH á«ªμdG OÉØæà°SG
IQGRh äôcP ôNBG ÖfÉL øe

ìÉéædG ó©H ™°SƒJ
IQGRƒ``dG ¿CG ô``jRƒ``dG í``°`VhCGh
»a áHôéàdG √ò``g ò«Øæàd â¡éJG
è``eO è``eÉ``fô``H »``a É¡MÉéf Aƒ``°` V
á∏MôªdÉH óMƒàdG ÜGô£°VG …hP
èFÉàf ≥``≤`M …ò`` `dGh ,á``«` FGó``à` H’G
øe ó``jó``©` dG IOÉ`` °` `TEG â``dÉ``f Iô``¡`Ñ`e
π`` NGO ø``«` °` ü` à` î` ª` dGh AGô`` Ñ` `î` `dG
OóY ™ØJQG PEG ,É¡LQÉNh áμ∏ªªdG
áHôéàdG √ò¡d á≤Ñ£ªdG ¢SQGóªdG
,2010 ΩÉ©dG »a ¢SQGóe çÓK øe
≈dEG ,§≤a áÑdÉWh ÉkÑdÉW 11 º°†J
º°†J ,»dÉëdG ΩÉ©dG »a á°SQóe 19
39 º¡æª°V øe ,áÑdÉWh ÉÑdÉW 145
á«∏c IQƒ°üH º¡∏≤f ºJ áÑdÉWh ÉkÑdÉW
,ájOÉ©dG ≈dEG á°UÉîdG ±ƒØ°üdG øe
»a ¢``Sƒ``ª` ∏` ª` dG Qƒ``£` à` ∏` d á``é`«`à`f
»ªjOÉcC’G ó«©°üdG ≈∏Y ºgGƒà°ùe
,»YÉªàL’Gh »°ùØædGh »cƒ∏°ùdGh
èeódG Iƒ£îH IQGRƒ``dG ¿CG GócDƒe
âëæe ób á``jOGó``YE’G á∏MôªdG »a
º«∏©àdG ∫Éªμà°S’ á°Uôa áÑ∏£dG
≈``dEG ∫É``≤` à` f’G ø``e ’k ó`` H »``eÉ``¶`æ`dG
ΩÉ``ª` JEG ó``©` H á``«` ∏` «` gCÉ`à`dG õ``cGô``ª` dG
.á«FGóàH’G á∏MôªdG
AÉ«dhCG áÑZQ ¿CG ôjRƒdG ócCG Éªc
áªFGódG º¡Jó°TÉæeh áÑ∏£dG Qƒ``eCG
,á``jOGó``YE’G á∏MôªdG »``a ™°Sƒà∏d
PÉîJ’ á°ù«FôdG ÜÉÑ°SC’G óMCG ¿Éc
πªμe è``eÉ``fô``Ñ` c ,Iƒ``£` î` dG √ò`` g
ÉªH ,»``FGó``à` H’G º«∏©àdG á∏Môªd
º«∏©àdG ≈∏Y áÑ∏£dG ∫ƒ°üM øª°†j
Ékæ«Ñe ,áæ°S 15 ôªY ájÉ¨d »eGõdE’G
áHôéàdG á°SQóe »a áÑ∏£dG OóY ¿CG
3 º``¡`«`∏`Y ±ô``°` û` j ÜÓ`` W 5 ≠``∏`Ñ`j
»a ,ø«°ü°üîàeh ø«∏gDƒe ø«ª∏©e
äÉfÉμeE’G áaÉμH Ohõe ¢UÉN ∞°U
¢üàîj ¿ÉcQCG ∂dP »a ÉªH ,áeRÓdG
»ÑjQóJh …ƒHôJ ∫ÉéªH É¡æe πc
.ø«©e
è``gÉ``æ` ª` dG ¿hQƒ`` ` £` ` `J ∞`` «` `c |
?äÉÄØdG √òg AÉæHC’ á«ª«∏©àdG
IQGRƒ`` ` ``dG â`` fhÉ`` ©` `J ó`` ≤` `d á``∏`eÉ``μ`à`ª`dG è``gÉ``æ` ª` dG á``cô``°` T ™``e
äÉ``eó``Nh á``«`ª`«`∏`©`à`dG äÉ``eó``î` ∏` d
ádhóH á°UÉîdG äÉLÉ«àM’G …hP
è¡æªdG AGô°T »a ,á≤«≤°ûdG âjƒμdG
»``∏`«`gCÉ`à`dG »``ª`«`∏`©`à`dG …ƒ``Hô``à``dG
á£«°ùÑdG á«ægòdG äÉbÉY’G …hòd
ácô°ûdG Ωõà©Jh ,¿hGO áeRÓàeh
IôàØdG ∫ÓN øjôëÑdG áμ∏ªe IQÉjR
≥«Ñ£J á©HÉàªd ,á∏Ñ≤ªdG áÑjô≤dG
á∏HÉ≤eh ,¢``SQGó``ª` dG »``a è¡æªdG
¢``Vô``Yh ,IQGRƒ`` dÉ`` H ø«°üàîªdG
øe Ék«ª°SQ Ióªà©ªdG äGOÉ``¡`°`û`dG
QGô≤d Ék≤ah ,âjƒμdÉH áeóîdG ¿GƒjO
,á«àjƒμdG º«∏©àdGh á«HôàdG IQGRh
ó©H ,áμ∏ªªdG áÑ∏£d É¡ëæªd ∂``dPh
.á«°SGQO á∏Môe πc ΩÉªJEG
ácô°ûdG ¿CG ô``jRƒ``dG í``°` VhCGh
,è¡æªdG øe »fÉãdG AõédG ¢Vô©à°S
øe ájôª©dG á∏MôªdG »£¨j …òdGh
∫Éée »a ,¥ƒ``a Éªa áæ°S 15 ø°S
øe ,»©ªàéªdG π``«`gCÉ`à`dG è``eGô``H
êÉ``eó``f’G ø``e áÑ∏£dG ø«μªJ π``LCG
.á«dÉ©ØH ™ªàéªdG »a ácQÉ°ûªdGh
º°üdG èeO
áÑ∏£dG è``eO áHôéJ ø``Y GPÉ``eh |
?ø«eÉY òæe ÉgƒªJCGóH »àdG º°üdG
º°üdG áÑ∏£dG è``eO áHôéJ É¡à≤ÑW »àdG ,ájƒfÉãdG á∏MôªdG »a
,Iô``«` NC’G äGƒæ°ùdG »``a IQGRƒ```dG
,äÉ``æ`Ñ`dGh ø«æÑ∏d ø«à°SQóe »``a
IóFGôdG ÜQÉéàdG ióMEG ÉgQÉÑàYÉH
,á≤£æªdGh áμ∏ªªdG ó«©°U ≈∏Y
ΩÉ``©` dG IQGRƒ`` ` `dG â``∏`Ø`à`MG »``à` dGh
øe á``©`aO ∫hCG èjôîàH »°VÉªdG
áÑ∏£dG øe ójó©dG RhôH ™e ,É¡àÑ∏W
ø«HƒgƒªdG ≈dEG áaÉ°VEG ,ø«bƒØàªdG
ø``e ó`` jó`` ©` `dG »`` `a ø`` «` `Yó`` Ñ` `ª` `dGh
RÉéfE’G Gòg ¿CG GócDƒe ,ä’ÉéªdG
IQGRƒ``dG õqØëj õ«ªàªdG »ª«∏©àdG
√òg ≥«Ñ£J »a Ékeób »°†ªdG ≈∏Y
ô«aƒJ á∏°UGƒeh ,IóFGôdG áHôéàdG
ÉªH ,É¡MÉéfE’ áeRÓdG äÉfÉμeE’G
¿ƒ°ü°üîàªdG ¿ƒª∏©ªdG ∂dP »a

QOÉ≤dGóÑY ó«°S – IôgÉ≤dG
»∏Y øH óLÉe QƒàcódG ∞°ûc
»a º«∏©àdGh á«HôàdG ôjRh »ª«©ædG
zè«∏îdG QÉ``Ñ`NCG{ ™e ¬d AÉ≤d »fÉK
á``Hô``é`à`dG π``«`°`UÉ``Ø`J Iô``gÉ``≤` dG »``a
…hP ÜÓ£dG è``eO »a á«æjôëÑdG
82 »`` a á``°` UÉ``î` dG äÉ``LÉ``«` à` M’G
É``¡` fCG Gó`` cDƒ` `e ,á``«` eƒ``μ` M á``°` SQó``e
»``à`dG äÉ``eó``î` ∏` d á``«` Yƒ``f á``Hô``é` J
√òg øe ÉæFÉæHC’ IQGRƒ`` dG É¡eó≤J
.áÄØdG
èeódG áÑ°ùf ¿CG ≈``dEG QÉ``°` TCGh
%40 â``¨`∏`H ¢``SQGó``ª``dG √ò`` g »``a
¢ù«jÉ≤ªdG πμH á«dÉY áÑ°ùf »``gh
¿B’G Éæjód ¿CG ≈dEG Gkô«°ûe ,á«ªdÉ©dG
º°†J ,»dÉëdG ΩÉ©dG »a á°SQóe 19
º¡æª°V ø``e ,á``Ñ`dÉ``Wh ÉÑdÉW 145
IQƒ°üH º¡∏≤f ºJ áÑdÉWh ÉkÑdÉW 39
≈``dEG á°UÉîdG ±ƒØ°üdG ø``e á«∏c
áHôéJ ¿CG ≈``∏`Y Oó``°` Th ,á``jOÉ``©` dG
á∏MôªdG »``a º``°`ü`dG áÑ∏£dG è``eO
IQGRƒ`` dG É¡à≤ÑW »``à`dG ,á``jƒ``fÉ``ã`dG
»g ,äÉæÑdGh ø«æÑ∏d ø«à°SQóe »a
ó«©°U ≈∏Y IóFGôdG ÜQÉéàdG ióMEG
â∏ØàMG ó``bh ,á≤£æªdGh áμ∏ªªdG
èjôîàH »°VÉªdG ΩÉ``©`dG IQGRƒ`` dG
.º°üdG É¡àÑ∏W øe á©aO ∫hCG
IQGRƒ`` dG ¿CG ô``jRƒ``dG ∞°ûch
è``gÉ``æ` ª` dG á``cô``°` T ™```e â`` fhÉ`` ©` `J
á«ª«∏©àdG äÉ``eó``î`∏`d á``∏`eÉ``μ`à`ª`dG
äÉ``LÉ``«``à``M’G …hP äÉ`` `eó`` `Nh
,á≤«≤°ûdG âjƒμdG ádhóH á°UÉîdG
…ƒ``Hô``à``dG è``¡` æ` ª` dG AGô`` `°` ` T »`` `a
äÉbÉY’G …hòd »∏«gCÉàdG »ª«∏©àdG
.¿hGO áeRÓàeh á£«°ùÑdG á«ægòdG
áÑ∏W è``eO á``Hô``é`J iô``J ∞«c |
ó©H á``jOGó``YE’G ¢``SQGó``ª`dG »``a ó``Mƒ``à`dG
?»°SGQO π°üa Qhôe
»``°` SGQO π``°`ü`a Qhô```e ó``©`H áÑ∏W è`` eO á``Hô``é` J ≥``«`Ñ`£`J ≈``∏` Y
,á``jOGó``YE’G ¢SQGóªdG »a óMƒàdG
≈dhC’G É¡à∏Môe »a â≤∏£fG »àdGh
…QÉédG »°SGQódG ΩÉ©dG ájGóH ™e
á«FGóàH’G π«°ùdG …OGh á°SQóªH
â°ùªd ó``≤` a ,ø``«`æ`Ñ`∏`d á`` `jOGó`` `YE’G
Ió``jó``Y á``«`HÉ``é`jEG è``FÉ``à`f IQGRƒ`` `dG
á«fÉ°ùfE’G ájƒHôàdG áHôéàdG √ò¡d
AÉ``≤``JQ’G ó``«`©`°`U ≈``∏` Y ,Ió```FGô```dG
Ék«°ùØfh Ék«ªjOÉcCG áÑ∏£dG äGQó≤H
.Ék«YÉªàLGh Ék«cƒ∏°Sh
á«Yƒf á∏≤f ó©J áHôéàdG √òg
IQGRƒ```dG É¡eó≤J »``à`dG äÉ``eó``î`∏`d
á°UÉîdG äÉLÉ«àM’G …hP áÑ∏£∏d
,á°SQóe 82 »a ,º¡JÉÄa ∞∏àîªH
OóY »``dÉ``ª`LEG ø``e %40 πãªj ÉªH
¿ƒfÉ≤d ák ªLôJ ∂``dPh ,¢``SQGó``ª` dG
º«∏©àdG ô«aƒJ ócDƒj …òdG º«∏©àdG
IOÉ«b äÉ¡«Lƒàd Gkò«ØæJh ,™«ªé∏d
ÉgÉYôjh ¬∏dG É¡¶Øëj õjõ©dG Éfó∏H
.¢Uƒ°üîdG Gò¡H
AÉ«dhCG ¿CG ≈dEG ôjRƒdG QÉ°TCGh
Gƒ``Hô``YCG ó``b ó``Mƒ``à` dG áÑ∏W Qƒ`` `eCG
º¡FÉæHC’ ≥≤ëJ ÉªY ºgÉ°VQ ø``Y
õ«ªJ áé«àf ,¢Sƒª∏e Qƒ``£`J ø``e
±Gó`` `gC’G ≥«≤ëJ »``a ø«ª∏©ªdG
ájƒHôàdG è``eGô``Ñ`dG ø``e Iƒ``Lô``ª`dG
AÉ``æ`HC’G ø``e áÄØdG √ò``¡`d á¡LƒªdG
º¡°SCG Ée ,á``jOGó``YE’G á∏MôªdG »a
á``«`ª`jOÉ``cC’G º``¡` JGQó``b ô``jƒ``£`J »``a
,á«æ¡ªdGh á«YÉªàL’G º¡JGQÉ¡eh
¢ü°üM »a Ék«FõL É kéeO º¡éeOh
øe º¡ÑgGƒe ¿É°†àMGh ,á£°ûfC’G
áÑ∏£dG èeGôH »a º¡cGô°TEG ∫Ó``N
≥«Ñ£Jh ,ø«bƒØàªdGh ø«HƒgƒªdG
,ô``«` ¨` °` ü` dG ô``LÉ``à``dÉ``c ™``jQÉ``°``û``e
ºª°üªdGh ,ô``«`¨`°`ü`dG ´QGõ`` ª` `dGh
OGóYEG »a ºgÉ°ùJ »àdGh ,ô«¨°üdG
É``«k ` YÉ``ª` à` LG º``¡` ∏` «` gCÉ` Jh ÜÓ`` £` `dG
áÄ«H »``a ø`` jô`` NB’G ™``e π``eÉ``©`à`∏`d
ôãcCGh ô«ÑμdG ™ªàéªdG ≈``dEG Üô``bCG
áÄ«ÑdG á«YƒJ ≈dEG áaÉ°VEG ,¬d Ók «ãªJ
É¡∏Ñ≤Jh ,á``Ä`Ø`dG √ò``¡`H á``«`°`SQó``ª`dG
É¡JÉ«cƒ∏°S º¡ØJh ,áØ∏àîe áÄØc
πμ°ûH É¡©e πeÉ©àdGh á``jOGQEG ÓdG
áÑ∏£dG êÉeófG ≈dEG iOCG Ée ,π°†aCG
√ò``g QÉ`` `WEG »``a IRÉ``à` ª` e IQƒ``°` ü` H
.IójóédG áHôéàdG
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رئي�س خريية املحرق :كتاب
النه�صة الت�صريعية اإ�صافة فريدة

قائمة �صنوية باحتياجات املراكز ال�صحية ..ال�صالح:

اإن�صاء مركز �صحي يف �صرق �صرتة ينتظر املوازنة
حمرر ال�ش�ؤون الربملانية:

اأكد �شالح حممد ب�ح�شن رئي�ص جمعية املحرق
اخلريية اأن كتاب (النه�شة الت�شريعية يف مملكة البحرين
خالل ع�شرين عامًا  ،)2019 - 1999والذي ت�شرف
باإهدائه اإىل جاللة امللك املفدى ،ال�شيخ خالد بن اأحمد اآل
خليفة وزير الدي�ان امللكي ،وقامت باإعداده الإدارة العامة
لل�ش�ؤون القان�نية وال�شيا�شية يف الدي�ان امللكي ،عمل
وطني �شخم واإ�شافة ن�عية وفريدة يف ت�ثيق ما ت�شهده
مملكة البحرين بقيادة ح�شرة �شاحب اجلاللة امللك حمد
بن عي�شى اآل خليفة عاهل البالد املفدى ،من نه�شة زاهرة
وتنمية �شاملة يف خمتلف املجالت.
و�شدد رئي�ص جمعية املحرق اخلريية على اأن الق�انني
والت�شريعات مبملكة البحرين وفرت بيئة مثلى للمجتمع
املدين وازدهار م�ؤ�ش�شاته واإتاحة املجال لها لتق�م بدورها
يف املجتمع وتك�ن اأحد اأهم مالمح التط�ر وحا�ش ًنا من
ح�ا�شن العمل اخلريي والتط�عي النافع للمجتمع بف�شل
ما ي�ليه عاهل البالد املفدى من رعاية واهتمام كبريين،
ويف ظل الدعم الدائم من قبل �شاحب ال�شم� امللكي الأمري
خليفة بن �شلمان اآل خليفة رئي�ص جمل�ص ال�زراء و�شاحب
ال�شم� امللكي الأمري �شلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد.
واأ�شاف ب�ح�شن اأن هذا امل�ؤلف القيم ي�ؤكد اأن املنظ�مة
الت�شريعية الع�شرية واملتكاملة يف مملكة البحرين اإ�شافة
اإىل اأنها �شمانة ل�ش�ن احلق�ق وكفالة احلريات ،كانت
ا ً
أي�شا دعامة اأ�شا�شية من دعامات النه�شة وحاميًا لها
وحافزًا للم�شي قدمًا بكل ن�احي التقدم والتط�ر مبا يع�د
بالنفع على امل�اطن.

حمافظ املحرق :جناح فحو�صات رئي�س
الوزراء «اأجمل ب�صارات العام اجلديد»

قالت وزيرة ال�شحّ ة فائقة ال�شالح اإنه مت
اإعداد درا�شة متكاملة لإن�شاء مركز �شحي جديد يف
�شرق مدينة �شرتة ،بالتن�شيق مع وزارة الإ�شكان
مب�شاحة اإجمالية تبلغ  16.046األف مرت مربع
خلدمة امل�اطنني واملقيمني ،وتقدمي جميع اخلدمات
العالجية وال�قائية والتعزيزية.
واأفادت ال�زيرة اأن تنفيذ املركز �شيك�ن بعد
ت�افر امليزانية املطل�بة وفق الإجراءات املعم�ل بها
يف امل�شاريع الإن�شائية �شمن برنامج احلك�مة.
وعن مركز �شرتة احلايل ،اأكدت ال�شالح يف ردها
على �ش�ؤال برملاين اأن العمل م�شتمر على تط�ير
اخلدمات ال�شحية املقدمة يف املراكز ال�شحية ،واأن
ال�زارة تعد �شن�يًا قائمة بالحتياجات املطل�بة من
م�شاريع لتقدمي م�شت�ى خدمة اأف�شل وفق اأف�شل
املمار�شات الطبية لتلبي م�شت�ى وطم�ح وتطلعات
امل�اطنني.

واأ�شارت يف هذا ال�شدد اإىل اإعداد قائمة
بالحتياجات املطل�بة من م�شاريع مبركز �شرتة
ال�شحي لتقدمي خدمات �شحية اأف�شل للعام 2020
و�شيتم تنفيذها وفق الأول�يات وامل�ارد املتاحة.
واأكدت ال�شالح اأن ال�زارة قامت خالل العام
 2019باإجراء �شيانة ملركز �شرتة ال�شحي �شمل كالً
من غرف �شحب الدم بق�شم املخترب ،و�شيانة جماري
الأمطار يف م�اقف �شيارات امل�ظفني ،وعمل �شيانة
ل�حدات التكييف.
وذكرت ال�زيرة اأن مركز �شرتة ال�شحي يخدم
 29.182األف �شخ�ص ،وذلك ح�شب اإح�شاءات العام
 ،2018منهم  23.928م�اط ًنا ،و 5254من غري
امل�اطنني ،واأن عدد الأطباء باملركز  11طبيبًا فقط.
ً
مري�شا يف الي�م
واأفادت اأن املركز ي�شتقبل 545
ال�احد ،وذلك بح�شب اإح�شائية �شهري �شبتمرب
واأكت�بر املا�شيني ،واأن معدل املر�شى لكل طبيب يف
الي�م ال�احد يبلغ  45حالة يف الفرتة ال�شباحية،
و 55حالة يف الفرتة امل�شائية.

القائم باأعمال �صفارتنا يف بغداد لـ«الأيام»:

نعمل على تاأمني عودة البحرينيني عرب طريان الإمارات
متـام اأب��شايف
اأكد القائم باأعمال �شفارة مملكة البحرين لدى العراق خالد املن�ش�ري اأن
ال�شفارة تلقت ات�شالت من م�اطنني بحرينيني مت�اجدين يف العراق من اأجل
تاأمني ع�دتهم اإىل البحرين.
وقال املن�ش�ري لـ«الأيام» اإن اأعداد املت�شلني ل تتجاوز  10م�اطنني،
لفتا اإىل اأن ال�شفارة تعمل على ترتيب مغادرتهم عرب رحالت طريان الإمارات.
وجدد املن�ش�ري على تاأكيدات اخلارجية بال�شتعداد لتقدمي جميع
الت�شهيالت اأمام امل�اطنني لتاأمني ع�دتهم .يف املقابل ،جتاهلت مكاتب
لل�شياحة وال�شفر التحذيرات التي اأطلقتها اخلارجية البحرينية ،وجميع
الظروف الأمنية الراهنة يف العراق ،واأعلنت عن ت�شيري رحالت اإىل العراق
خالل عطلة الربيع دون الأخذ بالعتبار �شالمة امل�اطنني يف ظل الظروف
الراهنة.
وكانت اخلارجية البحرينية قد جددت ي�م اأم�ص الأول حتذيراتها
للم�اطنني بعدم ال�شفر اإىل العراق يف ظل الظروف الراهنة ،فيما اأعلنت
�شركة طريان اخلليج وقف رحالتها اإىل بغداد والنجف حتى اإ�شعار اآخر.

ت�صهل حياة الأطفال امل�صابني بالداء من النوع الأول ..ال�صيد لـ«الأيام»:

ّ
ّ
بال�صكر
م�صخة اأن�صولني للأطفال امل�صابني
توزيع 53
خديجة العرادي:

�صلمان بن هندي

اأكد �شلمان بن عي�شى بن هندي املناعي حمافظ حمافظة
املحرق اأن العام جديد بداأ باأخبار اأثلجت �شدور اأهايل
املحرق جميعا ،م�شريا اىل اأن ال�ش�ر الف�ت�غرافية التي
مت تداولها يف و�شائل الت�ا�شل الجتماعي ل�شاحب ال�شم�
امللكي الأمري خليفة بن �شلمان اآل خليفة رئي�ص ال�زراء،
والتي ت�ؤكد مدى احلب والع�شق الذي يكنه اأهايل املحرق
مبدنها وقراها كافة ،كما هم اأهل البحرين جميعا ،اىل
�شم�ه حفظه اهلل ،م�شتذكرا اللقاءات احلميمة التي جمعت
�شم�ه باأهايل املحافظة ،والتي برزت من خاللها امل�شاعر
اجليا�شة التي يحملها الأهايل كبريهم و�شغريهم ،رجالهم
ون�شاوؤهم خالل اللقاء ب�شم�ه على اأر�ص حمافظة املحرق،
هذه الأر�ص ال�شاهدة على م�شاعر ومكن�ن الأهايل ل�شم�ه
الكرمي من اأحا�شي�ص اأب�ية حميمة ترتفع من خاللها
الأيادي مرحبة مبقدمه ،وم�شت�شهدة بالإجنازات العظيمة
التي حتققت على اأر�ص حمافظة املحرق بف�شل ت�جيهات
واأوامر �شم�ه.
ورفع املحافظ با�شمه وبا�شم اأهايل املحافظة جمعاء
اأ�شمى اآيات التهاين والتربيكات على ما اأنعم اهلل به على
�شم� رئي�ص ال�زراء من جناح الفح��شات الطبية ،الأمر
الذي ا�شتقبله الأهايل كافة بخال�ص الدعاء والبتهال اإىل
امل�ىل عز وجل ل�شم�ه بط�ل العمر والت�فيق مل�ا�شلة
م�شرية اخلري والعطاء لهذا ال�طن الغايل وم�اطنيه الكرام.
واأ�شاف املحافظ اأن املحرق قرّت عينها بروؤية �شاحب
ال�شم� امللكي رئي�ص ال�زراء امل�قر ،وهي يف لهفة ملعانقة
�شم�ه والحتفال بع�دته ف�ر و�ش�له اىل اأر�ص ال�طن،
م�ؤكدا وم�شريا اىل اأن تلك امل�شاعر التي يحملها الأهايل
نابعة من ولئهم املطلق لل�طن وحل�شرة �شاحب اجلاللة
امللك حمد بن عي�شى اآل خليفة عاهل البالد املفدى ،و�شاحب
ال�شم� امللكي الأمري خليفة بن �شلمان اآل خليفة رئي�ص
ال�زراء امل�قر ،و�شاحب ال�شم� امللكي الأمري �شلمان بن
حمد اآل خليفة ويل العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول
لرئي�ص جمل�ص ال�زراء.

فائقة ال�صالح

اأفاد الأمني العام للم�ؤ�ش�شة اخلريية
امللكية الدكت�ر م�شطفى ال�شيد اأن
امل�ؤ�ش�شة قامت بت�شليم  53م�شخة
اأن�ش�لني اإىل عدد من الطفال امل�شابني
بداء ال�شكري من الن�ع الأول حتى الآن،
وذلك �شمن احلملة ال�طنية مل�شروع
(الفار�ص) مل�شاعدة الأطفال امل�شابني
بالن�ع الأول من داء ال�شكري ،ويف اإطار
التفاقية املربمة بني اخلريية امللكية
وامل�شت�شفيات الداعمة للم�شروع ،وهم
جممع ال�شلمانية الطبي وم�شت�شفى امللك
حمد اجلامعي وامل�شت�شفى الع�شكري،
وذلك لإي�شال امل�شخات اإىل الأطفال الذين
هم باأم�ص احلاجة لها لت�شهيل حياتهم.
وقال ال�شيد اإن املرحلة الأوىل من
امل�شروع كانت تهدف اإىل ت�فري م�شخات
الأن�ش�لني لعدد ( )10اأيتام ،لفتا اإىل انه
امل�شروع وبعد اأن مل�ص تفاعالً يف املرحلة

م�صطفى ال�صيد

الثانية من عدد الداعمني وامل�شاهمني
حت�ل الهدف اإىل ت�فري  140م�شخة
لأطفال البحرين ،ومت ت�شليم  53م�شخة
اإىل الآن ،م�ؤكدا اأن امل�ؤ�ش�شة مازالت
ت�شتقبل التربعات وتق�م بالتن�شق مع
امل�شت�شفيات املذك�رة لإي�شال امل�شخات

اإىل الأطفال �ش�ا ُء من الأيتام اأو غري
الأيتام امل�شابني بداء ال�شكري من الن�ع
الأول .وقال ال�شيد يف ت�شريح لـ«الأيام»
اإن م�شروع فار�ص يهدف اإىل التخفيف من
معاناة الأطفال امل�شابني بداء ال�شكري
من الن�ع الأول ،وذلك من خالل ت�فري
م�شخات الأن�ش�لني التي تغنيهم عن
احلقن الي�مي بالإبر وتك�ن ع� ًنا لهم
يف حت�شني �شحتهم ،وم�شاعدتهم للحياة
ب�شكل طبيعي اأ�ش�ة باأقرانهم من الأطفال
الأ�شحاء باإذن اهلل تعاىل.
واأو�شح اأنه وفقا للم�شروع يتم
تركيب م�شحة الأن�ش�لني وتت�ىل
امل�شت�شفيات الداعمة مهمة ت�فري
امل�شتلزمات ال�شهرية اخلا�شة لت�شغيل
امل�شخة ،بالإ�شافة اإىل تقدمي ال�شت�شارات
والفح��شات الطبية والعالجية املتكاملة
للطقل وعائلته.
وقال اإن اأهمية امل�شخة تكمن يف
انخفا�ص ن�شبة م�شاعفات مر�ص

ال�شكري على املدى البعيد وخا�شة فيما
يتعلق باأمرا�ص الف�شل الكل�ي والعمى
واأمرا�ص القلب وال�شرايني وغريها الكثري
التي ي�شتطيع الطفل تفاديها يف مراحله
العمرية املتقدمه.
واجلدير بالذكر ،فاإن م�شروع
الفار�ص اأطلقته امل�ؤ�ش�شة اخلريية
امللكية يف العام  2018لت�فري م�شخات
الأن�ش�لني لالأطفال امل�شابني بالن�ع الأول
من داء ال�شكري من عمر ي�م واحد وحتى
� 14شنة ،ومت اختيار ا�شم (فار�ص) لأن
امل�شروع يح�ل طفل اأو �شاب يف حالة
�شحية �شعبة اإىل حي�ية وق�ة الفار�ص
احلقيقي ،فيتمتع بال�شحة والعافية
وي�ؤدي واجباته الي�مية ب�شال�شة ،اإذ
وميكن لالأطفال املحتاجني احل�ش�ل
على امل�شخة من خالل اأحد امل�شت�شفيات
الداعمة للم�شروع وهم (جممع ال�شلمانية
الطبي – امل�شت�شفى الع�شكري – م�شت�شفى
امللك حمد اجلامعي).

الهلل الأحمر :تدريب الأ�صر املتعففة على العمل الزراعي
اأكدت جمعية الهالل الأحمر البحريني حر�شها على
م�ا�شلة العمل من اأجل تدريب الأ�شر البحرينية الكرمية
املتعففة على العمل الزراعي ،مبا ي�شمن لها الدخل املادي
امل�شتقر الذي ي�شاعدها على الإيفاء بجانب من متطلبات
احلياة الي�مية ويقلل من حاجتها للم�شاعدات اخلريية.
وقال الأمني العام بال�كالة جلمعية الهالل الأحمر
البحريني املدير العام للجمعية مبارك احلادي «اإن
اجلمعية تقدم حاليًا م�شاعدات لنح� اأربعة اآلف اأ�شرة
م�شتحقة ،ونحن نعتقد اأن من واجبنا عدم الكتفاء
بتقدمي امل�شاعدات املادية والعينية ،واإمنا ت�شجيع تلك
الأ�شر على ت�فري م�شادر رزق م�شتدامة ،مثل امتهان
العمل الزراعي الن�عي الذي ميكن تاأديته داخل املنزل
حتى ،ويحقق دخالً جيدًا ن�شبيًا».
جاء ذلك يف ت�شريح احلادي على هام�ص ور�شة عمل
ا�شتمرت على مدى ي�مني لتدريب منت�شبي ومتط�عي
الهالل الأحمر البحريني على زراعة عي�ص الغراب (الفطر
اأو امل�شروم) ،وهي من الزراعات التي ميكن القيام بها
داخل املنزل اأو يف اأماكن �شهلة التجهيز ،وت�فر منتجات
يتطلبها ال�ش�ق البحريني ،وحتقق دخالً جيدًا ،لفتًا
اإىل اأن «اجلمعية تق�م بتدريب منت�شبها ومتط�عيها

على اأ�شا�شيات هذه الأن�اع من العمل الزراعي ،ليق�م�ا
بدورهم بتدريب الأ�شر املتعففة يف مرحلة لحقة».
من جانبها اأ�شارت رئي�شة الفريق الزراعي والبيئي
يف اجلمعية الدكت�رة نيل�فر جهرمي اإىل «اأن ال�ر�شة
�شملت التعرف على الت�شنيف النباتي لعي�ص الغراب
وف�ائده واأهميته القت�شادية ،اإ�شافة اإىل التعرف على
جتهيز الأدوات امل�شتخدمة يف زراعته وانتاجه ،وعمليات
ما بعد الزراعة ،واأخريًا جمع املح�ش�ل والت�ش�يق».

وقالت د .جهرمي «اإن هذا التدريب ياأتي �شمن
املبادرة ال�طنية لتنمية القطاع الزراعي يف البحرين،
ويقدم من�ذجً ا ناجحً ا لإمكانية ا�شتثمار اأية بقعة اأر�ص
متاحة يف الإنتاج الزراعي بطريقة ع�شرية ،وه� ما ي�فر
دخالً لالأ�شر املحتاجة ،ويفتح اأب�اب رزق جديدة اأمام
الأ�شر املتعففة والعاطلني عن العمل ،واملزارعني الراغبني
بزيادة اإنتاجيتهم ،وي�شهم يف زيادة الغطاء النباتي يف
املناطق العمرانية املكتظة يف مملكة البحرين».
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«التربويين البحرينية»
تطلق باكورة
الحقائب التدريبية
أك��دت رئيس��ة نقاب��ة
التربويي��ن البحريني��ة
صفي��ة شمس��ان ،أن
النقابة أنهت استعدادها
لتدشين باكورة الحقائب
التدريبي��ة ألعضائه��ا
وجميع العاملين في حقل
التربي��ة والتعلي��م ،حيث
س��يتم احتس��اب حضور
ال��دورات ضمن س��اعات
تمه��ن .وأوضح��ت ،أن
صفية شمسان
إدارة التدري��ب والتطوير
بوزارة التربية والتعليم ،اعتمدت الس��اعات التدريبية في
الحقيبة كس��اعات تمهن ،حيث س��تطرح النقابة حقيبتها
التدريبية األولى لجمهور المعلمين الراغبين في استكمال
ساعات التمهن.
وثمنت شمسان الجهود الكبيرة التي تبذلها الوزارة لرفع
مستوى التعليم والحفاظ على المسيرة التعليمية المباركة
ف��ي البحرين في ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب الجاللة
الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البالد المفدى.

«إصالح لإلرشاد األسري»
يزور مستشفى «سيرين»

زار وفد من عضوات «إصالح لإلرش��اد األس��ري» بجمعية
اإلص��الح مؤخرًا مستش��فى «س��يرين للطب النفس��ي»
بالجفي��ر في إطار ح��رص الجمعية وقطاعته��ا على تعزيز
التع��اون المش��ترك م��ع مؤسس��ات المجتم��ع المدن��ي
بالبحرين.
وكان في اس��تقبال الوفد محمد حجي األخصائي النفس��ي
والقائم بأعمال مدير مركز اإلرش��اد األسري بالمستشفى،
وعبدالرحمن جبران مدير التطوير بالمستشفى.
وخالل الزيارة تمت مناقش��ة س��بل ووس��ائل التعاون في
مج��االت العمل المش��ترك لتقدي��م خدمة ممي��زة ألبناء
المجتمع البحريني ،كم��ا تم التعرف على مختلف الخدمات
التي يقدمها المستشفى.
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«الحراك الدولي» :برنامج لتطوير الكوادر
الوطنية قريبًا لتقديم الخدمات لذوي اإلعاقة
أك��د رئيس مجل��س إدارة المرك��ز البحريني
للح��راك الدولي عادل المطوع ،أن المركز في
صدد اإلعداد لبرنامج دولي يقام في البحرين
ومعن��ي بتطوي��ر الك��وادر الوطني��ة المعنية
بتقدي��م الخدمات ل��ذوي اإلعاق��ة وذويهم،
والعم��ل على تحدث أس��اليب التعامل معهم
وفقاً ألح��داث البرامج العالمي��ة التي قطعت
شوطاً كبيراً في هذا المجال.
وأوض��ح المط��وع ،أن ع��ام  2020س��يكون
بداي��ة متج��ددة لتقدي��م مزيد م��ن العطاء
م��ن خالل مش��اريع ومب��ادرات رائ��دة لذوي
اإلعاق��ة وعائالتهم والمجتم��ع ،ضمن الدور
الذي يعم��ل عليه المركز منذ تأسيس��ه قبل
 40عام��اً ،وهو أول مركز وح��راك مدني على
مستوى البحرين لخدمة ذوي اإلعاقة وساهم
في تأس��يس الجمعيات المتخصصة في هذا
الشأن.
وذك��ر أن التحدي��ات تقف أمام عم��ل المركز
البحرين��ي للح��راك الدولي ال��ذي يحتاج إلى

عادل المطوع

دع��م أكبر ليقوم ب��دوره ،ولك��ن تبقى هذه
التحديات س��بباً لإلصرار على مواصلة العمل
وتحقيق نتائج إيجابية ألعمال المركز في ظل
الدعم المس��تمر من الرئيس الفخري للمركز
البحريني للحراك الدولي س��مو الشيخة زين

بن��ت خالد آل خليفة التي تدعم برامج المركز
وتؤكد دائماً على الدور المحوري له في خدمة
ذوي االحتياج��ات الخاصة وتس��هيل دمجهم
في المجتمع في عم��ل متناغم ونتائج مثمرة
مع الجهات المختلفة.
وأش��ار إلى أن دعم سموها ينبثق من اهتمام
صاح��ب الس��مو الملك��ي األمي��ر خليفة بن
س��لمان آل خليفة رئيس ال��وزراء الموقر في
ذوي االحتياج��ات الخاصة وتوجيهات س��موه
المستمرة لدعمهم والتسهيل عليهم.
وأك��د أن مجل��س اإلدارة قرر تبن��ي عدد من
البرام��ج عل��ى المس��توى المحل��ي والدولي،
بالتع��اون مع الجه��ات الحكومي��ة والخاصة
ومراكز الحراك الدولية لمد جسور التعاون مع
الدول األخ��رى ،واالطالع على تجاربهم ونقل
تجارب مملكة البحرين والرائدة في تأس��يس
بني��ة تحتي��ة ومعلوماتية ح��ول ذوي اإلعاقة
ودمجه��م ف��ي المجتم��ع ليكونوا أش��خاصاً
فاعلين في بناء وطنهم.

انطالق معسكر الربيع التدريبي
لإلسعافات األولية منتصف الشهر الجاري

يقي��م مركز المحي��ط وبالتعاون
مع فري��ق أكاديمية المس��عفين
«معس��كر الربي��ع التدريب��ي
لإلس��عافات األولي��ة» ،برعاي��ة
النائ��ب الثان��ي لرئي��س مجلس
الن��واب عل��ى زاي��د ،ف��ي الفترة
م��ا بين  14وحت��ى  18من يناير
الحالي.
ويهدف المعس��كر -ال��ذي يقام
للم��رة األول��ى ف��ي البحري��ن-
إل��ى تدري��ب المش��اركين على
اإلس��عافات األولي��ة الصحيح��ة
بع��دة ط��رق جدي��دة ومبتك��رة
تس��اهم ف��ي إتقانها واكتس��اب
مه��ارات الثقة بالنفس من خالل
المهارات العلمية والعملية التي
س��تقام على م��دى  4أي��ام يتم
توزيعه��ا على محاض��رات تتعلق
بجميع اإلجراءات األولية الواجب
اتباعه��ا عند التع��رض للحروق،
والكس��ور وإنعاش القلب الرئوي
والتعامل مع مصاب السكر إضافة
إلى الطرق الصحيحة للتعامل مع
نقل المصاب إلى المستشفى.
كما س��يتم تدريب المش��اركين
عل��ى البروتوك��ول الدول��ي

والعالم��ي المعم��ول ب��ه ف��ي
اإلس��عافات األولي��ة م��ن خ��الل
إتاحة الفرصة أمامهم للمشاركة
بالمه��ارات العملي��ة م��ع طاقم
إس��عافي بطرق نق��ل المصابين
بس��يارة اإلس��عاف المشاركة في
المعسكر وتقييم أدائه.
وفي اليوم األخير سيقام معسكر
تدريب��ي ف��ي منطق��ه الصخير،
س��يتم تجس��يد الح��وادث عب��ر
المكي��اج الس��ينمائي وتقي��م

المتدربين عملي��اً عبر تطبيقات
حية.
وقال المش��رف العام للمعس��كر
والم��درب الدول��ي والفن��ي
بإس��عاف الطوارئ جمال س��الم:
«تأت��ي فك��ره إقام��ة المعس��كر
تزامن��اً م��ع موس��م التخي��م في
الب��ر ،لتعليم جميع المش��اركين
الطرق واآلليات العالجية لتخفيف
من ح��دة الحوادث الت��ي ال قدر
اهلل م��ن الممك��ن أن تح��دث،

إل��ى جان��ب توعية المش��اركين
بكيفية التعامل مع مختلف أنواع
اإلصاب��ات التي ممكن أن تحدث
في المنزل أو العمل أو غيرهما».
وأض��اف« :ما يميز معس��كر هذا
العام ابتكار أس��اليب جديدة في
التدريب لتغدوا بط��رق تعليمية
ترفيهي��ة مبتك��رة تع��زز روح
الفري��ق الواحد وتطبيق جميع ما
سيتم دراسته خالل األيام الثالثة
األولى».

«الهالل األحمر» تدرّب األسر
المتعففة على العمل الزراعي

أكدت جمعية اله��الل األحمر البحريني حرصها على
مواصل��ة العمل من أج��ل تدريب األس��ر البحرينية
الكريمة المتعففة عل��ى العمل الزراعي ،بما يضمن
لها دخال ماديا مستقرا يساعدها على اإليفاء بجانب
من متطلب��ات الحي��اة اليومية ويقلل م��ن حاجتها
للمساعدات الخيرية.
وقال األمين العام بالوكال��ة لجمعية الهالل األحمر
البحرين��ي – المدير العام للجمعية مبارك الحادي إن
«الجمعي��ة تقدم حاليا مس��اعدات لنح��و أربعة آالف
أس��رة مس��تحقة ،ونحن نعتقد أن م��ن واجبنا عدم
االكتف��اء بتقدي��م المس��اعدات المادي��ة والعينية،
وإنم��ا تش��جيع تلك األس��ر على توفير مص��ادر رزق
مستدامة ،مثل امتهان العمل الزراعي النوعي الذي
يمك��ن تأديته داخل المنزل حتى ،ويحقق دخال جيدا
نسبيا».
ج��اء ذلك ف��ي تصريح للح��ادي على هامش ورش��ة
عمل اس��تمرت على مدى يومين لتدريب منتس��بي
ومتطوعي الهالل األحمر البحريني على زراعة عيش
الغراب «الفطر أو المشروم» ،وهي من الزراعات التي
يمكن القيام بها داخل المنزل أو في أماكن س��هلة
التجهيز ،وتوفر منتجات يتطلبها الس��وق البحريني،

وتحقق دخال جيدا.
وق��ال الحادي إن الجمعية تقوم بتدريب منتس��بيها
ومتطوعيها على أساس��يات هذه األنواع من العمل
الزراعي ،ليقوموا بدورهم بتدريب األس��ر المتعففة
في مرحلة الحقة.
وش��ملت الورش��ة التعرف عل��ى التصني��ف النباتي
لعيش الغراب وفوائده وأهميته االقتصادية ،إضافة
إل��ى التعرف عل��ى تجهيز األدوات المس��تخدمة في
زراعته وإنتاجه ،وعمليات ما بعد الزراعة ،وأخيرا جمع
المحصول والتسويق.
من جانبها ،أشارت رئيس��ة الفريق الزراعي والبيئي
ف��ي الجمعية نيلوف��ر جهرمي إلى أن ه��ذا التدريب
يأتي ضمن المبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي
في البحرين.
وذك��رت أن التدريب يقدم نموذج��ا ناجحا إلمكانية
اس��تثمار أية بقعة أرض متاحة ف��ي اإلنتاج الزراعي
بطريقة عصرية ،وهو ما يوفر دخال لألسر المحتاجة،
ويفت��ح أب��واب رزق جدي��دة أم��ام األس��ر المتعففة
والعاطلي��ن عن العم��ل ،والمزارعي��ن الراغبين في
زيادة إنتاجيتهم ،ويس��هم في زيادة الغطاء النباتي
في المناطق العمرانية المكتظة في مملكة البحرين.

بيانات الخبر
اليوم

التاريخ
الخبر

جهة النشر

الصفحة

األحد

 5يناير 2020

انطالق معسكر الربيع التدريبي لإلسعافات األولية منتصف يناير
الوطن

6

العدد
5139
الرابط اإللكتروني https://bit.ly/2QK9Whu
https://bit.ly/36C5jg0

05

local@albiladpress.com

نجاح فحوصات سمو رئيس الوزراء أجمل بشارات العام الجديد

األحد  5يناير  10 - 2020جمادى األولى  - 1441العدد 4100

صالح بن محمد بوحسن

بن هندي :المحرق قــر َّت عينها برؤية سموه وتتلهف لمعانقته

المحرق  -محافظة المحرق

أكد محافظ المحرق سلمان بن هندي

ونســـاؤهم ،خال اللقاء بســـموه على

وأضـــاف المحافـــظ أن المحرق قرت

أثلجت صدور أهالي المحرق جميعا،

الشـــاهدة علـــى مشـــاعر ومكنـــون

رئيس الوزراء وهي في لهفة لمعانقة

المناعـــي أن العام الجديـــد بدأ بأخبار

مشـــيرا إلى أن الصـــور الفوتوغرافية

التي تم تداولها في وسائل التواصل
االجتماعـــي لرئيس الـــوزراء صاحب

السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان
آل خليفـــة ،والتـــي تؤكد مـــدى الحب
والعشـــق الـــذي يكنـــه أهالـــي المحرق
لجميـــع مدنهـــا وقراهـــا كمـــا هـــم أهل

البحرين جميعا إلى سموه ،مستذكرا
اللقاءات الحميمة التي جمعت سموه
بأهالـــي المحافظـــة والتي بـــرزت من

خالها المشاعر الجياشة التي يحملها
األهالي كبيرهـــم وصغيرهم ،رجالهم

أرض محافظـــة المحرق ،هذه األرض

عينهـــا برؤيـــة صاحب الســـمو الملكي

األهالي لســـموه الكريم من أحاسيس

سموه واالحتفال بعودته فور وصوله

أبويـــه حميمـــة ترتفـــع مـــن خالهـــا

فــي قلوبنــا وأنفســنا جميعً ا البهجة والســرور ..نعم إنها صورة لكنها ليســت

ولعاهل البـــاد صاحب الجالة الملك

توجيهات وأوامر سموه حفظه هللا.

كأي صورة وطلة لكنها ليست كأي طلة ،بل كانت فرحة شعب بكامله

حمد بـــن عيســـى آل خليفـــة ورئيس

ورفع المحافظ باســـمه وباسم أهالي

محافظ المحرق

الوزراء صاحب السمو الملكي األمير

التهانـــي والتبريـــكات علـــى مـــا أنعـــم

الدعـــاء واالبتهـــال إلـــى المولـــى عـــز

العهـــد نائـــب القائـــد األعلـــى النائـــب

لمواصلة مســـيرة الخير والعطاء لهذا

الســـمو الملكي األمير سلمان بن حمد

الذي اســـتقبله األهالـــي كافة بخالص

ورعاه خير اســتهال واســتقبال ســعيد لعام جديد ،إذ أدخلت هذه الصورة

نابعـــة مـــن والئهـــم المطلـــق للوطـــن

على ارض محافظـــة المحرق؛ بفضل

مـــن نجاح الفحوصـــات الطبية ،األمر

الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه هللا

أن تلك المشاعر التي يحملها األهالي

باإلنجـــازات العظيمـــة التـــي تحققت

هللا بـــه علـــى ســـمو رئيـــس الـــوزراء

 Ûلقــد كانــت تلــك الطلــة البهيــة والصــورة المشــرقة لســيدي صاحــب الســمو

إلى أرض الوطن ،مؤكدا ومشيرا إلى

األيـــادي مرحبة بقدمه ،ومستشـــهدة

المحافظـــة جمعـــاء أســـمى آيـــات

طلة أبهجت شعبا

 Ûبمجــرد أن نظــروا لصــورة ســموه وهــو فــي صحــه وعافيــة ،الــكل َحمِ د هللا

خليفـــة بـــن ســـلمان آل خليفـــة وولي

وجل لســـموه بطول العمـــر والتوفيق

األول لرئيس مجلس الوزراء صاحب

الوطن الغالي ومواطنيه.

آل خليفة.

ومن على سموه بالشفاء.
َّ
جل جاله بأن قر أعيننا بالنظر إلى سمو الوالد،

 Ûواآلن الكل يترقب بكل شــوق ولهفة رجوع ســموه إلى أرض الوطن ســالمً ا
غانمً ا ،رغم أنه لم يغب عنا لحظة بل كان دائما معنا بكل األحوال واألوقات،
وحاضرً ا بأقواله وأفعاله وعطائه وخصاله وقربه من الجميع وحرصه على
الجميع ودأبه في إسعاد الجميع من أبناء هذا الشعب ،فاستحق سموه هذه
المكانة الرفيعة في قلوب الجميع ،وتربع على عروشها.

 Ûفالشعب البحريني يهفو ألن يعود سموه ليواصل مسيرته الزاخرة وعطاءه
الامتناهــي فــي حقــول التنميــة االقتصاديــة والثقافيــة واالجتماعية كافة

“الصحة” تتجاوب مع “^” وتتابع قضية الفئران

التي تشــهدها بادنا بعون المولى عز وجل ثم بفضل حنكة ســموه وقدرته
التي ال نظير لها في تحقيق رؤى وتوجيهات سيدي حضرة صاحب الجالة
الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفة عاهــل البــاد المفدى حفظــه هللا ورعاه،
فكانــت البحرين نموذجا يحتذى في التنمية المســتدامة والتقدم والنهضة

مجموع ــة الق ــوارض ت ــزور مدين ــة س ــلمان وتض ــع الس ــموم ف ــي ب ــؤر التكاث ــر

الجفير  -وزارة الصحة

مخلفات البناء
وبقايا األطعمة
تساعد في تكاثر
وانتشار القوارض

“الصحة العامة”
تخطر “شؤون
البلديات”
لمعالجة األسباب

المكافحـــة ،حيـــث تـــم توزيـــع ســـموم

القـــوارض ،ومنهـــا وجـــود مخلفـــات

الجافـــة بمحـــاذاة الســـاحل والمناطق

البنـــاء لكون بعض المناطـــق بالمدينة

التي تشـــكل بؤر لتكاثر القوارض ،إلى

ال تـــزال في طور اإلنشـــاء ،إلى جانب

ذلـــك تتـــم متابعة المعالجـــة لماحظة

مخلفـــات بقايـــا أطعمـــة ممـــا يســـبب

الســـموم الموضوعـــة لتحديـــد البـــؤر

وجود تكاثر وانتشار القوارض.

النشطة واالستمرار في معالجتها.

وأكـــدت أن إدارة الصحـــة العامـــة

وذكـــرت أنه تمـــت ماحظـــة أن هناك

أخطـــرت شـــؤون البلديـــات لمعالجـــة

بعـــض العوامـــل التـــي تســـاعد علـــى

األســـباب لتفـــادي تكـــرار الحالـــة .كما

تشـــكيل بؤر مائمـــة لتكاثر وانتشـــار

حثـــت المقيمين علـــى المحافظة على

قالـــت إدارة الصحـــة العامـــة بـــوزارة

الصحـــة ردا علـــى الخبر المنشـــور في

“البـــاد” أمـــس األول تحـــت عنـــوان
“الفئـــران تهاجـــم مدينـــة ســـلمان” إنها

تابعت باهتمام بالغ ما نشر ،وأكدت أن
مجموعة مكافحة القـــوارض باإلدارة

التي تستبق احتياجات الشعب وتفي بتطلعاته وآماله.

 Ûوفــي الختــام ندعــو هللا ســبحانه وتعالــى أن يديــم علــى ســموه الصحــة
والعافية وأن يحفظ سموه للبحرين وأهلها ذخرً ا وسندا.

بوعنق يقترح تفكيك “األشغال والبلديات”
محرر الشؤون المحلية

وبالتعـــاون مع شـــؤون البلديات تقوم
بصـــورة مســـتمرة بإجـــراءات عديدة

لمكافحـــة القوارض في جميع مناطق
مملكـــة البحرين ،ومن ضمنها المنطقة

المذكـــورة بالخبـــر .وأضافـــت :تقـــوم
مجموعـــة مكافحـــة القـــوارض بوضع

الســـموم فـــي المناطـــق التـــي تشـــكل
بؤر لتكاثـــر الفئران خصوصا المناطق

الســـاحلية ،كما وأنه فـــي يوم الجمعة

الموافـــق  3ينايـــر تـــم زيـــارة المدنية
وبعـــد المعاينـــة تـــم القيـــام بأعمـــال

طالب عضـــو مجلس النـــواب عضو
لجنة المرافق العامة والبيئة النائب
خالـــد بوعنـــق بالنظـــر فـــي وضـــع
العمـــل البلدي فـــي البحريـــن والذي

خالد بوعنق

يحتـــاج إلـــى اهتمـــام اكبـــر وتطوير
النظافـــة من خال رمـــي النفايات في

مقترحا فصل البلديات والتخطيط

العمرانـــي بشـــؤون األشـــغال ،حيث

كان سابقا.

باألشـــغال فـــي العمـــل البلـــدي،

العمراني عن األشغال في وزارة كما

كان واضحا ضعف الوزير المختص

رميها بمحاذاة الساحل وذلك لسامة

وتوقع بوعنق ســـبب ضعف الوزارة

الجميع.

هـــو ربـــط البلديـــات والتخطيـــط

باإلضافـــة إلـــى ضعـــف المنجـــزات

الحاويـــات المخصصـــة لذلـــك وعـــدم

البلدية.

جاسم بو طبنيه :دور المجالس غائب إذا لم تتجاوب الجهات الرسمية معها
أهـــــم الـــقـــنـــوات فــــي إبـــــــراز أولـــــويـــــات الـــمـــواطـــنـــيـــن واحــتــيــاجــاتــهــم
إبراهيم النهام | تصوير -خليل إبراهيم

أكــد رئيــس مجلــس بــو طبنيــه بعراد ،جاســم بو طبنيــه ضرورة التجاوب الرســمي مع ما يطرح فــي المجالــس العائلية واألهلية
المختلفة ،معتبرا إياها إحدى أهم القنوات الشفافة التي تعبر عن مطالب المواطن البحريني واحتياجاته وأولوياته.

»

وأوضـــح بـــو طبينـــه فـــي حـــوار أجرتـــه

معـــه “البـــاد” بـــأن العديد مـــن المجالس
أصبحـــت مؤثـــرة اليـــوم كالجمعيـــات

تصـــل إلـــى  120وربمـــا أكثـــر ،وتتركـــز

وبنجاح باهر ومتميز ،وبإشـــادة القيادة،

والمحـــرق ،ولكـــن العبـــرة ليـــس بعددها،

ومحاولـــة اســـتثمار عضويتهـــم لدخـــول

فالبعض منها أصبحت تسير وفق مقولة

ومكانتهـــا ،وهو تأثير تضاعف مع دخول

وأضاف “هـــذا التأثير يقابلـــه عزوف من

ال نريـــد مجالـــس يكـــون دورهـــا تقديـــم

للجمعيـــة ،بقصـــد الصعـــود علـــى ظهرها

أنشـــطتها وفعاليـــات الوطنيـــة ،والـــذي

المجتمع المدني ،بتعزيز اللحمة الوطنية

فكانـــت النهايـــة بـــأن دفعنا ثمـــن نجاحنا

يقتصر على الحدود الوطنية للبلد فقط،

الوطن والناس.

أبناء الخليج والذين يتشـــاركون الهوية

كانـــوا يعتزمـــون فتح جمعيـــة خاصه به

بمجلس بوطنبيـــه ،ونقوم به ومنذ فترة

الجمعيـــة الوطنيـــة والشـــاملة والفاعلة،

كيف تنظر للتنظيم الجديد للمجالس؟

وانتظامهـــم ،ومن ثم على أداء الجمعية

المدنيـــة وربمـــا السياســـية ،لديهـــا لجان
شـــبابية ونســـائية وإعاميـــة وثقافيـــة

واجتماعيـــة ،وتتواصـــل مـــع النـــواب

والبلديين والجهات الحكومية واألهلية،
خدمة للبلد وللناس.

اإلعـــام ،وهـــو عـــزوف يؤثـــر علـــى أداء

يتوجـــب أن تتـــوج بتوصيـــات وبنتائـــج

تقدم للمسؤولين”.

»

كيف تنظر لدور المجالس األهلية
في إبراز الملفات التي تهم
المواطن؟

يهتـــم كثيـــر مـــن المجالـــس األهليـــة في

طـــرح القضايـــا والمواضيـــع التـــي تهـــم

فـــي الغالـــب بالمحافظتيـــن الجنوبيـــة

ولكن ونظرا لشـــخصنة بعـــض األعضاء،

وإنما بدورها وبنشاطها وبتنظيم عملها،

المعتـــرك االنتخابـــي ،أثـــر علـــى دورهـــا

(وياهم وياهم عليهم عليهم).

بعـــض النـــواب ذوي المصالـــح الفئويـــة

القهـــوة والشـــاي ،وإنمـــا أن تكمـــل دور

واســـتغال النجاحـــات التـــي حققتهـــا،

ونشـــر الوعـــي بيـــن النـــاس ،وهـــو دور ال

بأن تم إغاقها ،وهـــي التي كانت تخدم

وإنما عابـــر للحدود ،مقربـــا العاقات مع

وأشير إلى أن (بعض أصحاب المجالس)

والمصيـــر الواحـــد ،وهـــو دور نتشـــرف

فـــي منطقتهـــم ،بالرغـــم من وجـــود هذه

طويلة.

»

النـــاس ،وترتبط بمعيشـــتهم ويومياتهم
وحقوقهـــم السياســـية ،هـــذا االهتمـــام

العديـــد من المجالـــس (الفاعلة) أصبحت

والجهـــد والتنظيـــم (ال قيمـــة لـــه) إذا لـــم
يلـــق التجـــاوب الرســـمي المطلـــوب ،كاً

وربمـــا السياســـية ،لديهـــا لجـــان شـــبابية

ونسائية وإعامية وثقافية واجتماعية،

المجالـــس هـــي المتنفـــس الحقيقـــي

والجهـــات الحكوميـــة واألهليـــة ،خدمـــة

التـــي تســـلط الضـــوء علـــى مـــا يجـــري

الندوات والورش واألمسيات المختلفة،

والـــذي يكلفهـــم الكثيـــر مـــن الوقـــت

باختصاصه.

مؤثـــرة اليـــوم كالجمعيـــات المدنيـــة

للمواطن ،وهي إحدى القنوات الشـــفافة
فـــي الوطـــن وفي الشـــارع ،وفـــي البيت

بقصص نجاح نفخر بها.

أمـــر غائب في بعـــض الحـــاالت ،وأقولها

بأسف.

إن االهتمـــام الرســـمي بالمجالـــس يجب
أن يكـــون تلقائيـــا ،ومســـتمر ،ودائـــم،

»

جهة النشر

الصفحة

وروادها إلى الدرجة الوافية من
الوعي لمساعدة الناخبين في اختيار
المرشح األفضل؟

نعـــم؛ ألن المجالـــس تحتضـــن باألســـاس
أبنـــاء المناطـــق والعوائـــل ،وهـــم األعلم

مـــن غيرهم فـــي تقييم وقيـــاس قدرات
المرشـــحين وإمكاناتهـــم فـــي خدمـــة

ال ،المجالس موجـــودة نعم ،ولكن العبرة

والتأثيـــر علـــى الـــرأي العـــام ،وخيـــر

األنشـــطة والبرامـــج ،والـــدور الوطنـــي،

االنتخابات بشكل كثيف.

بالظاهرة الصحية؟ لماذا؟

ليـــس بالعـــدد وإنمـــا فـــي األفعـــال ،وفي

واألهم التواصل وايجاده وتطويره.

وعيوننا على البلد والناس.

الخبر

»

المجالس لها دور مؤثر في العملية
االنتخابية ،هل وصل أصحابها

هل تُ صنف تزايد أعداد المجالس

فنحـــن مواطنون صالحـــون ومخلصون،

التاريخ

بخدمة المجتمع.

النـــاس ،ناهيـــك أنها مـــن األدوات المهمة

بعيـــن االهتمـــام الحقيقـــي ،وأن يكـــون

هنالك تقدير ألصحابها ولجهودهم ،وهو

وهـــو أمر أثـــر على حضـــور األعضاء بها،

وتتواصـــل مـــع النـــواب والبلدييـــن
للبلـــد وللنـــاس ،ناهيـــك عـــن تنظيمهـــا

البحرينـــي نفســـه ،ويجـــب أن ينظـــر لهـــا

اليوم

كم عدد المجالس الحالية (تقريبا)؟
وأين تتركز في الغالب؟

ومساعيها؟

كانت هـــذه الجمعية موجوده بالســـابق،

»

لماذا ال نرى جمعية طموحة تحتضن
المجالس البحرينية وتوحد جهودها

جـــدا في تحشـــيد األصـــوات االنتخابية

دليـــل ارتيـــاد المرشـــحين لهـــا فـــي وقت

»

ما الذي تحتاجه المجالس العائلية
واألهلية اليوم؟

جاسم بو طبنيه

الكثير مـــن الفعاليات واألحـــداث المهمة
التي تحتضنها وتنظمها ،ال تبرز بالشـــكل
الائـــق أو المســـتحق بســـبب العـــزوف
اإلعامي.
مـــن األهمية أيضـــا تجاوب المســـؤولين
وأصحـــاب القـــرار والنـــواب والبلدييـــن،
وأال ينسى اآلخرون بأن المجالس كانت
خيـــر عون لهم في وصولهم ،وأشـــير هنا
إلـــى أن النائب ال يمثـــل دائرته فقط ،بل
البحرين كلها.
ويجب علينا كأصحـــاب مجالس ،عندما
نعـــد أي فعالية تهم الوطن والشـــارع ،أن
نخرج منها بتوصيات وقرارات تهم البلد
والناس ،وأن تكون مجرد فضفضة.

»

هنالك خالفات كثيرة بين أصحاب
المجالس ألسباب مختلفة ،ما الذي
تتطلع إليه؟

أتطلـــع ألن يكـــون هنالـــك لحمـــة وطنية
أكثر ،ونظـــره بعيدة لمســـتقبل البحرين،
مـــع توحيد الجهود التي صب في صالح
المواطـــن ،ونبـــذ الخافات والشـــخصنة
والماســـنات غيـــر المجديـــة ،وهـــو أمـــر
يدعو إليه الديـــن ،ثم قيادانا ،ثم عاداتنا
وأخاقنا وقيمنا التي نشأنا عليها.
المواطن البحرينـــي يحتاج اليوم -أكثر
مـــن أي وقت مضـــى -للدعم والمســـاندة
والعون من كل الجهات ،المجالس يجب

بيانات الخبر

تواصل وســـائل االعـــام ،حيث إن هناك

أن تكون على رأسها.

“البالد” تحاور رئيس مجلس بوطبنيه بعراد

»

لماذا يعزف الشباب عن ارتياد

الخليج بين الحين واآلخر ،وتشاركون

المجالس؟

بها في احتفائياتهم الوطنية ،ما
الرسالة التي تريدون إيصالها؟ وما

ألنهـــم لم يجـــدوا الـــدور أو الفرصة التي

يســـتحقونها؛ لكي يكون لهـــم أثر وتأثير

وتعبيـــر عن طموحاتهـــم ،وعليه فإن من
األهميـــة منحهـــم الفرصة األكبـــر للتعبير

عن آرائهم وطموحهم وأولوياتهم.

ثان شبابي،
البد أن يكون للمجالس صف ٍ
يســـتكمل الـــدور الـــذي بدأهـــا األجـــداد
واآلبـــاء ،وألنـــه ســـيكون مـــن األســـباب

الرئيســـة الضامنـــة والحافظـــة للعـــادات

والتقاليد والتراث والقيم األصيلة.

»

وماذا عن دور المرأة بهذا الجانب؟

تلعـــب المـــرأة البحرينيـــة دورا كبيـــرا
ومؤثـــرا فـــي إنجـــاح عمـــل المجالـــس

وفـــي تطويـــر برامجهـــا وتنويعهـــا ،منها
علـــى ســـبيل المثـــال وليـــس الحصـــر،

اللجنـــة النســـائية في مجلس بـــو طبنيه

ومـــا قامت به مـــن دور وطنـــي مهم في

إعـــداد المحاضرات والـــورش التثقيفية

المختلفة ســـواء في فترة الميثاق العمل
الوطنـــي واالنتخابـــات ،وفـــي األحـــداث

والمناســـبات الوطنيـــة المختلفة ،وبدور

مكمل للمجلس األعلى للمرأة.

نحـــن فخـــورون بالمـــرأة البحرينيـــة

وبدورها اإليجابي وحضورها البناء في
خدمة أبناء بلدها.

»

زيارات كثيرة تقومون بها لدول

أثرها؟

كانـــت أحـــد أهدافـــي حيـــن كنت رئيســـا
لجمعية مجالـــس العائات البحرينية أن
نتواصـــل مـــع أشـــقائنا فـــي دول الخليج
العربـــي ،وهو أمـــر مازلت مســـتمرا عليه
حتـــى اللحظـــة مـــن خـــال مجلـــس بـــو
طبنيـــه بعـــراد؛ كونـــه مســـئولية وطنية؛
لتحقيـــق المزيـــد مـــن التقارب مـــع أبناء
الخليـــج ،وما له من مـــردود إيجابي في
المشاركة بالمصير الواحد.

»

كلمة أخيرة.

أشـــيد عاليـــا بالزيـــارات التـــي يقـــوم بها
رموز قيادتنا الرشيدة للمجالس في شهر
رمضـــان وغيـــره ،وااللتقـــاء بالمواطنين
واالنصـــات لمطالبهـــم والتوجيـــه لحلهـــا،
وهـــي صـــورة جميلـــة تؤكـــد أهميـــة
المجالـــس ودورهـــا الوطنـــي والخدمـــي
الصانع لألمل والتغيير البناء.
كما أتقدم بخالص الشـــكر لســـمو الشيخ
علي بن خليفة آل خليفة لمتابعته برامج
مجلس بو طبنيه ،ولحضور أبنائه ســـمو
الشـــيخ خليفـــة بـــن علي وســـمو الشـــيخ
عيســـى بن علي الســـنوي للمجلس ،وهو
أمـــر نفتخـــر ونعتز بـــه ،ويعكـــس تقارب
القيادة مع المواطنين.
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