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á°UÉîdG äÉ«Ø°ûà°ùªdG »a zÉfhQƒc{ øe ájRGôàM’G äGAGôLE’G õjõ©J
¢Shô«ØdG ø``e ájÉbƒdGh ihó``©dG ∫É``≤àfG ∫ƒM »ë``°üdG »``YƒdG ô``°ûf :á``ªgÓédG º``jôe .O
.zè«∏îdG QÉÑNCG{ ≈dEG ¬ãjóM ∫ÓN ƒfÉc …Rƒa ¬«LƒdG |

:zè«∏îdG QÉÑNCG{ ™e QGƒM »a ƒfÉc …Rƒa

ƒ``fÉc ó``ªMCG ø``H ∞``°Sƒj á``Yƒªée
É``«ªdÉY á``°ùaÉæªdG IQó``b ∂``∏àªJ
:»YÉ°ùdG óª Öàc
∫ÉªYC’G πLQ ƒfÉc óªMCG øH ∞°Sƒj áYƒªée IQGOEG ¢ù∏ée ¢ù«FQ ÖFÉf ócCG
äGƒæ°ùdG ∫Ó``N áªgÉ°ùe ácô°T ≈``dEG áYƒªéªdG ∫ƒëJ ¿CG ƒfÉc óªMCG …Rƒ``a
äÉÑ∏£àeh äGóéà°ùªdG ™e º∏bCÉà∏d ájQhô°V áHÉéà°SG πãªj áeOÉ≤dG ¢ùªîdG
øe áYƒªéªdG Égó¡°ûJ »àdG Iô«ÑμdG äGQƒ£àdGh ,ÖfÉL øe åjóëdG ô°ü©dG
.ôNBG ÖfÉL
ój ≈∏Y É¡°ù«°SCÉJ øe ÉeÉY 130 ∫ÓN âYÉ£à°SG áYƒªéªdG ¿CG ≈dG QÉ°TCGh
áª¡e ájQÉéJ ä’Éée »a ™°SƒàdG »a áàHÉK ≈£îH ô«°ùJ ¿CG ƒfÉc óªMCG øH ∞°Sƒj
áà°S ≈dEG áfÉeC’G áKQƒe ,Égô«Zh äÉ«dB’Gh äÉ«à°ùLƒ∏dGh øë°ûdGh áMÓªdG πãe
.á∏FÉ©dG øe á«dÉààe ∫É«LCG
áMÓª∏d ƒfÉc ácô°T ∫ƒ°Uh ¿EG zè«∏îdG QÉÑNCG{ ™e QGƒM »a ƒfÉc ∫Ébh
áª¡e á«Yƒf á∏≤f πãªj É«≤jôaEG ÜƒæL »a É¡Ñàμe ∫ÓN øe »HƒæédG Ö£≤dG ≈dEG
¥ô°ûdG »a øë°ûdGh áMÓªdG äÉcô°T ôÑcCG ióMEG ó©J »àdG ácô°ûdG á£°ûfCG »a
Ée äGQó≤dGh äÉ«fÉμeE’G øe É¡jód ¿CG ºdÉ©∏d âÑãJ ¿CG âYÉ£à°SG PEG ;§°ShC’G
.¢ü«∏îàdGh øë°ûdGh áMÓªdG ∫Éée »a á«ªdÉY äÉcô°T á°ùaÉæªd É¡∏gDƒj
¿CG GôÑà©e ,¢UÉîdGh ΩÉ©dG ø«YÉ£≤dG ø«H ácGô°ûdG õjõ©J ≈dEG ƒfÉc ÉYOh
äÉÑKE’ á«aÉμdG ¢UôØdG ≈∏Y ¿B’G ≈àM π°üëj ºd øjôëÑdG »a ¢UÉîdG ´É£≤dG
¿CG ≈dEG Égƒæe ,á«é«JGôà°S’G ™jQÉ°ûªdGh äÉYÉ£≤dG ∞∏àîe IQGOEG ≈∏Y ¬JQób
´É£≤dG É¡H ¢†¡æj ¿CG øμªj »àdG á«MÉ«°ùdG ájQÉªãà°S’G ¢UôØdG øe ô«ãμdG ∑Éæg
.á«aÉμdG á°UôØdG » p£YoCG Ée GPEG ¢UÉîdG

(4¢U π«°UÉØàdG)

730^5 ≥≤ëj zóëàªdG »``∏``gC’G{
É``MÉ``HQCG »``μ``jô``eCG Q’hO ¿ƒ``«``∏``e
»``°``VÉ``ª``dG ΩÉ```©```dG ø```Y á``«``aÉ``°``U
óëàªdG »`` ∏` `gC’G ∂``æ` Ñ` dG ø``∏``YCG
øe ™HGôdG ™Hô∏d íHQ »aÉ°U ≥«≤ëJ
¥ƒ≤M AÉæãà°SG ó©H- »°VÉªdG ΩÉ©dG
Q’hO ¿ƒ«∏e 172^1 ≠∏H -á``«`∏`bC’G
Q’hO ¿ƒ«∏e 169^3`H áfQÉ≤e »μjôeCG
øe É¡°ùØf á«©HôdG IôàØ∏d »``μ`jô``eCG
πé°ù«d ,%1^7 ƒªæH …CG ;2018 ΩÉY
á«°SÉ«b á«aÉ°U É``MÉ``HQCG ∂dòH ∂æÑdG
â¨∏H Ωq C’G áYƒªéªdG »ªgÉ°ùªd IóFÉY
øY »``μ` jô``eCG Q’hO ¿ƒ``«`∏`e 730^5
ôÑª°ùjO 31 »a á«¡àæªdG áæ°ùdG πªée
ìÉHQCG øY %4^7 √Qób ´ÉØJQÉH ,2019
.¿Éªã©dG π©°ûe |
¿ƒ«∏e 697^5 â¨∏H »àdG 2018 ΩÉY
.»μjôeCG Q’hO
π©°ûe áYƒªéªdG IQGOEG ¢ù∏ée ¢ù«FQ ∫É``b èFÉàædG √ò``g ≈∏Y É≤«∏©Jh
πªéªd IRÉàªe äGô°TDƒeh »°SÉ«b AGOCG ≥«≤ëJ π°UGh ∂æÑdG ¿EG ¿Éªã©dG õjõ©dGóÑY
Ió«©ÑdG áë°VGƒdG ¬à«é«JGôà°SGh ¬àjDhQ QÉªK ó°üM »a ∂dòH Gôªà°ùe ,2019 ΩÉY
¬JGOGôjEG QOÉ°üeh äÉYÉ£b ™jƒæJ ≈∏Y IõμJôªdG á°ShQóªdG ¬∏ªY äÉ«dBGh ióªdG
.§°ûædG »ª«∏bE’G √OƒLh ÉjGõe øe IOÉØà°S’Gh

(ájOÉ°üàb’G äÉëØ°üdG ≈∏Y π«°UÉØàdG)

OôH áLƒe ø``e Qò``ëJ OÉ``°UQC’G
áμ∏ªªdG ¿CG øe ä’É°üJ’Gh äÓ°UGƒªdG IQGRƒ``H ájƒédG OÉ°UQC’G äQòM
áHôJC’G óYÉ°üJh á«dÉY êGƒeCG ≈dEG ájODƒe Ωƒ«dG á«HôZ á«dÉª°T ÉMÉjQ ó¡°ûJ ±ƒ°S
.≥WÉæªdG ¢†©H »a
Ée É¡àYô°S ¿ƒμJ ±ƒ°S ìÉjôdG √òg ¿EG ájƒédG OÉ°UQC’G IQGOEÉH Qó°üe ∫Ébh
á°UÉNh ÉfÉ«MCG áYô°ùdG Iójó°T ≈dEG π°üàd É¡àYô°S OGOõJ ºK ájƒb ≈dEG á£°ûf ø«H
QÉ°TCGh .QòëdGh á£«ëdG òNCG ≈dEG ôëÑdG …OÉJôe á«YGO ,AÉKÓãdGh ø«æKE’G »eƒj
®ƒë∏e πμ°ûH ¢VÉØîf’ÉH CGóÑJ ±ƒ°S á©bƒàªdG IQGôëdG äÉLQO ¿CG ≈dEG Qó°üªdG
20 øe πbCG ≈dEG ≈ª¶©dG IQGôëdG äÉLQO ≈fóàJ PEG ;á«Hô¨dG á«dÉª°ûdG ìÉjôdG ™e
IOQÉH AGƒLC’G ¿ƒμJh ,ájƒÄe äÉLQO 10 øe πbCG ≈dEG iô¨°üdGh ájƒÄe áLQO
.ΩÉY ¬LƒH
±ƒ°S §°ShC’G ¥ô°ûdG á≤£æe ¿CG øe Üô©dG ¢ù≤W ™bƒe QòM á«fÉK á¡L øe
Éàa’ ,IQGôëdG äÉLQO »a »°SÉ«b ¢VÉØîfGh ,á°SQÉb á«Ñ£b OôH áLƒªH ôKCÉàJ
’ƒ°Uh ¥Gô©dGh ΩÉ°ûdG OÓH ≥WÉæe ΩƒªY ≈∏Y ôKDƒJ ±ƒ°S á«Ñ£≤dG á∏àμdG ¿CG ≈dEG
øeh .™Hôe ôàeƒ∏«c ¿ƒ«∏e 2^5 øe ôãcCG πª°ûJh ,è«∏îdGh á«Hô©dG IôjõédG ≈dEG
.ôØ°üdG ¿hO Ée ≈dEG ájOƒ©°ùdG »a IQGôëdG áLQO ¢†ØîæJ ¿CG ™bƒàªdG

πÑb øe ä’ÉëdG √òg πãe »a É¡«∏Y ±QÉ©àªdG ájRGôàM’G
»ë°üdG »YƒdG õjõ©J á«ªgCG ≈dEG Ik ô«°ûe ,ø««ë°üdG ø«∏eÉ©dG
äGAGô``LE’Gh ihó©dG ∫É≤àfG ¥ô``W ∫ƒ``M ΩRÓ``dG ∞«≤ãàdGh
,ójóédG ÉfhQƒc ¢Shô«ØH áHÉ°UE’G ™æªH á°UÉîdG á«FÉbƒdG
∑ôà°ûªdG ≥«°ùæàdGh ¿hÉ©àdG õjõ©J á«ªgCG ≈∏Y IOó°ûe
´ÉÑJGh á°UÉîdGh áeÉ©dG á«ë°üdG äÉ°ù°SDƒªdGh áÄ«¡dG ø«H
…ó°üàdÉH »``æ`©`ª`dG »``æ` Wƒ``dG »``Ñ`£`dG ≥``jô``Ø` dG äÉ``¡`«`Lƒ``J
áHƒ∏£ªdG ájRGôàM’G äGOÉ°TQE’G ≥«Ñ£J ó«cCÉJh ,¢Shô«Ø∏d
.¿CÉ°ûdG Gòg »a
äGAGô`` LEG ¿EG áë°üdG IQGRh âdÉb ¬°ùØf â``bƒ``dG »``a
≈∏Y äAÉL á«æ«°üdG ¿Éghh áæjóe øe áeOÉ≤dG áÑdÉ£dG ∫õY
…ó°üà∏d »Ñ£dG »æWƒdG ≥jôØdG äÉ¡«LƒJh äÉ«°UƒJ QGôZ
≥jôØdG ≈dƒàj PEG ,»ë°üdG ø``eC’G ≈∏Y ®ÉØëdGh ¢Shô«Ø∏d
.¢Shô«ØdG á¡HÉéªd á∏eÉ°ûdG á«æWƒdG á£îdG ò«ØæJh á©HÉàe
ádÉM …CG ó°UôJ ºd Ωƒ«dG ≈dEG É¡fCG ≈dEG IQGRƒdG âgƒfh
»àdG ä’ÉëdG OóY ¿CGh ,áμ∏ªªdG »a ÉfhQƒc ¢Shô«ØH áHÉ°UEG
.á«Ñ∏°S É¡©«ªLh ,ádÉM 40 ≠∏H ób ¢üëØdG É¡d …ôLCG

(6¢U π«°UÉØàdG)

»≤«°ùæàdG AÉ≤∏dG »a á«ÑW õcGôe 7h ≈Ø°ûà°ùe 21 ∑QÉ°T
äÉ``eó``î`dGh ø¡ªdG º«¶æàd á«æWƒdG áÄ«¡dG ¬Jó≤Y …ò`` dG
≥«°ùæà∏d áë°üdG IQGRƒH áë°üdG IQGOEG ™e ¿hÉ©àdÉH á«ë°üdG
äGOGó©à°S’G ôNBG ≈∏Y ±ƒbƒdGh ø«ÑfÉédG ø«H ∑ôà°ûªdG
ÉfhQƒc ¢Shô«a ¿CÉ°ûH ájRGôàM’G á«æWƒdG äGAGô`` LE’Gh
.óéà°ùªdG
áÄ«¡∏d …ò«ØæàdG ¢ù«FôdG áªgÓédG ºjôe .O â``dÉ``bh
»JCÉj AÉ≤∏dG ¿EG á«ë°üdG äÉeóîdGh ø¡ªdG º«¶æàd á«æWƒdG
»Ñ£dG ´É£≤dG ≈∏Y áHÉbôdGh º«¶æàdG »a áÄ«¡dG QhO QÉWEG »a
,á°UÉîdG á«ë°üdG äÉ°ù°SDƒªdG ™e ºFGódG ≥«°ùæàdGh ¢UÉîdG
≈∏Y á°UÉîdG äÉ«Ø°ûà°ùªdG »dhDƒ°ùe áÄ«¡dG â©∏WCG PEG
áμ∏ªe ≈dEG ihó©dG ∫ƒ°Uh ™æªd IòîàªdG á«FÉbƒdG äGAGôLE’G
Ωƒ≤j …ò``dG »Ñ£dG »æWƒdG ≥jôØdG π«μ°ûJ É¡æe ,øjôëÑdG
á°UÉNh çQGƒμdG á¡LGƒªd á«æWƒdG áæé∏dG ™e ≥«°ùæàdÉH
…CG ±É°ûàcG ∫ÉM »a hCG É¡àHÉ°UEG »a ¬Ñà°ûªdG ä’ÉëdG ∫É«M
áeRÓdG ájRGôàM’G äGAGôLE’G ò«Øæàd ∂dPh ,OÓÑdG »a ádÉM
.óéà°ùªdG ÉfhQƒc ¢Shô«a ∫ƒ°Uh ™æªd É¡≤«Ñ£J …QÉédG
äGAGô``LE’Gh á«ª∏©dG πF’ódG πc ´ÉÑJG á«ªgCG äó``cCGh

.»≤«°ùæàdG AÉ≤∏dG ∫ÓN áªgÓédG ºjôe .O |

»HÉgQEG π``ªY Iô``FÉ£dG •É``≤°SEG :¿Gô``jEG ó°V á``«FÉ°†b iƒ``YO

É``jÉ``ë``°``†``dG ô```°```SC’ É``°``†``jƒ``©``J Q’hO QÉ``«``∏``e ø```e ô``ã``cCÉ``H á``Ñ``dÉ``£``ª``dG
πàb äÉ«∏ªYh äGô«éØJ »a ¿ƒ«μjôeCG ÉjÉë°V É¡eÉbCG
ádhDƒ°ùe ¿Gô`` jEG ¿CÉ` H á«μjôeCG ºcÉëe â°†b ∞£Nh
≠∏Ñe ≈∏Y ∫ƒ°üëdG øe Gƒæμªàj ºd ø«YóªdG øμd ,É¡æY
äÉj’ƒdG »a ΩÉμMCG ôÑY Q’hO QÉ«∏e 1^7 ƒgh ¢†jƒ©àdG
ô¶f ôªà°ùj ¿CG íLôªdG øe ¿EG ódƒfQCG ∫Ébh .IóëàªdG
É¡«a Qó°üj ºμM …CG ±ÉæÄà°SG øμªjh ,äGƒæ°S iƒYódG
.πÑ≤à°ùªdG »a √ò«ØæJh
äƒ°U ∑É``æ` g ¿ƒ``μ` j ¿CG{ :ó`` dƒ`` fQCG √É``fƒ``L ∫É`` bh
±ó¡dG ƒg Gò¡a ºcÉëªdG »a º¡°†jƒ©àd ≈©°ùeh ô°SCÓd
¿ƒμfh ∑Éæg ≈``dEG π°üf ÉeóæY{ :±É``°`VCGh .z»°ù«FôdG
.z¬∏©Øæ°S Ée Gò¡a Ió°UQC’G √òg øY åëÑdG ≈dEG áLÉëH
»∏Y »`` fGô`` jE’G ≈``∏` YC’G º``«`Yõ``dG ≈`` dEG á``aÉ``°` VE’É``Hh
,…QƒãdG ¢SôëdG IOÉb QÉÑc ó°V iƒYódG âª«bCG »ÄæeÉN
IôFÉ£dG •É≤°SEG øY ádhDƒ°ùªdG IóMƒdG óFÉb º¡æ«H øe
.√OGR »LÉM …’Gô«eC’G
,ƒàfhQƒJ »a ôjÉæj 24 ïjQÉàH iƒYódG âª«bCGh
º¡fÓYEG ºJ ób º¡«∏Y ≈YóªdG ¿Éc ¿EG Éë°VGh ¢ù«d øμd
ájóæμdG áeƒμëdG ¿EG ódƒfQCG ∫Ébh .’ hCG ¿Gô``jEG »a É¡H
¿CÉ`H Gó``«`cCÉ`J ≈≤∏J ¬``fEGh ,º``¡`ZÓ``HEG øª°†J ¿CÉ` H áÑdÉ£e
.z≥jô£dG »a{ ô«°ùJ iƒYódG

.á«fGôchC’G IôFÉ£dG ÉjÉë°V ¢†©H Qƒ°U |
øe ,¿GôjEG ó°V ihÉYO IóY »a ™aGôJ …òdG ódƒfQCG ∑QÉe
»a ÉÑÑ°S âfÉc 2017 ΩÉY »a á«aÉæÄà°SG iƒYO É¡æ«H
.á«fGôjE’G Ió°UQC’G ¢†©H ≈∏Y ø«YóªdG áë∏°üªd õéëdG
iƒYóH É°UÉN 2017 ΩÉY »a QOÉ°üdG ºμëdG ¿Éch

.z»fGôjE’G ΩÉ¶ædG ÖfÉL øe iPC’G hCG ô£î∏d
πªY{ IôFÉ£dG •É≤°SEG ¿CG iƒYódG áØ«ë°U »a AÉLh
.zOƒ°ü≤eh óª©àe »HÉgQEG
√ódGh ∑QÉ°ûjh ódƒfQCG √ÉfƒL ƒg ø««eÉëªdG óMCGh

20 πà≤jh ó``fÓjÉJ »``a áëHòe Ö``μJôj …ó``æL
20 πà≤a ,ø««fóeh ø«jôμ°ùY ≈∏Y ¢ùeCG AÉ°ùe QÉædG ≥∏WCG
»a øFÉgQ É«dÉM õéàëjh ,øjôNBG ÜÉ°UCGh πbC’G ≈∏Y É°üî°T
.»∏ëe …QÉéJ õcôe
»a ¿GhGô`` `jEG õcôe ø``e ,¬ª°SG ôcòj º``d ∫hDƒ`°`ù`e ∫É``bh
iƒà°ùe ≈∏Y ÇQGƒ£dG äÉeóîd õcôe ƒgh ,∑ƒμfÉH áª°UÉ©dG
.zÉëjôL 14h IÉah ádÉM 20{ ∑Éæg ¿EG ,OÓÑdG
ΩÉb ÉeóæY äCGó``H áëHòªdG{ ¿EG zâ°SƒH ∑ƒμfÉH{ ∫ƒ≤Jh
√óFÉb ¢UÉ°UôdÉH πàbh ,Iô``«`NPh áë∏°SCG ábô°ùH ºLÉ¡ªdG
πÑb ,¢û«é∏d ™HÉàdG ∑ÉãeÉKGQƒ°S ôμ°ù©e »a øjôNBG ø«æKGh
.zájôμ°ùY »ØeÉg IQÉ«°S »a ÉHQÉg ôØj ¿CG
(15¢U π«°UÉØàdG)

zRôàjhQ{`d ófÓjÉJ »a ´ÉaódG IQGRh º°SÉH çóëàªdG ∫Éb
»ªàëj ÉjQÉéJ Gõcôe GƒªëàbG ¢û«édGh áWô°ûdG øe GOGôaCG ¿EG
ΩÉ«b ó©H ,QGô``Ø`dG ≈∏Y äÉÄªdG GhóYÉ°Sh ,í∏°ùe ºLÉ¡e ¬H
:çóëàªdG ±É°VCGh .á«FGƒ°ûY IQƒ°üH QÉædG ¥ÓWEÉH ºLÉ¡ªdG
GhóYÉ°Sh ,ácôà°ûe á«∏ªY ¿hòØæj OƒæédGh áWô°ûdG OGô``aCG{
OóY .…QÉéàdG õcôªdG øe êhôîdG ≈∏Y ¢SÉædG øe äÉÄªdG
.zÉahô©e ¢ù«d õcôªdG πNGO ø«bÉÑdG
õcôe π`` NGO ∫Gõ`` j ’ ¬``«`a ¬Ñà°ûªdG í∏°ùªdG ¿EG ∫É`` bh
∫Éª°T Éª«°SÉ°ûJGQ ¿ƒNÉf º«∏bEG »a …QÉéàdG z21 ∫Éæ«eô«J{
.ófÓjÉJ »bô°T
¢û«édÉH ÉjóæL ¿CG zâ°SƒH ∑ƒμfÉH{ áØ«ë°U äô``cPh

»``°VÉjôdG »``æWƒdG Ωƒ``«dG á``Ñ°SÉæªH π``ªY Ωƒ``j ∞``°üf AÉ``KÓãdG
É¡«ØXƒªd á«°VÉjQ èeGôH πª©H 2010
á``jOÉ``ë` dG á``YÉ``°` ù` dG ø`` e É``¡` «` Ñ` °` ù` à` æ` eh
ô¡¶dG ó©H á«fÉãdG ≈àM ÉMÉÑ°U Iô°ûY
Gòg »a á«ÑªdhC’G áæé∏dG ™e π°UGƒàdGh
á«eƒμëdG äÉ¡édG ≈∏Y ¬`` fCGh ,¿CÉ`°`û`dG
ô«°S º«¶æàd áeRÓdG äGAGô`` LE’G PÉîJG
äÉeóîdG ≈∏Y ô``KDƒ`j ’ ÉªH É¡H πª©dG
.Qƒ¡ªédG ≈dEG áeó≤ªdG

øμªàj ≈àM ,øjôëÑdG áμ∏ªªd »°VÉjôdG
ácQÉ°ûªdG øe äÉ¡édG √òg »a ¿ƒ∏eÉ©dG
á°üàîªdG Iõ¡LC’G ∞∏μJh ,¬JÉ«dÉ©a »a
.¿CÉ°ûdG Gò¡H ΩRÓdG PÉîJÉH
á«fóªdG áeóîdG ¿GƒjO ¢ù«FQ ócCGh
äGQGRƒ``dG ™«ªL ∞∏μJ äÉ¡«LƒàdG ¿CG
¿ƒfÉ≤d á©°VÉîdG á«eƒμëdG äÉÄ«¡dGh
áæ°ùd (48) º`` `bQ á``«` fó``ª` dG á``eó``î``dG

á«fóªdG áeóîdG ¿GƒjO ¢ù«FQ Qó°UCG
áeóîdG äÉ¡«LƒJ ójGõdG ójGR øH óªMCG
±ó¡J »àdG 2020 áæ°ùd (1) ºbQ á«fóªdG
¿CÉ°ûH AGQRƒ`` dG ¢ù∏ée QGô``b ¿É«H ≈``dEG
ôjGôÑa 11 ≥aGƒªdG AÉKÓãdG Ωƒj ÜÉ°ùàMG
äGQGRƒ`` dG πμd πªY Ωƒ``j ∞°üf 2020
∂dPh ,á«eƒμëdG äÉ°ù°SDƒªdGh äÉÄ«¡dGh
»æWƒdG Ωƒ«dG äÉ«dÉ©a áeÉbEG áÑ°SÉæªH

ÉeÉbCG ¿CG ≥Ñ°S ¿Éjóæc ¿É«eÉëe ≈©°ùj :ƒàfhQƒJ
IôμdG IOÉ`` YEG ≈``dEG ¿Gô`` jEG ó°V áëLÉf á«FÉ°†b iƒ``YO
»àdG á``«`fGô``chC’G ÜÉ``cô``dG IôFÉW ÉjÉë°V øY áHÉ«ædÉH
¢†jƒ©àH ø«ÑdÉ£e ,»°VÉªdG ô¡°ûdG ¿Gô¡W ¥ƒa â£≤°SoCG
.(Q’hO QÉ«∏e 1^1) …óæc Q’hO QÉ«∏e 1^5 øY π≤j ’
≈∏YC’G »fGôjE’G ó°TôªdGh ¿GôjEG ó°V iƒYódG âª«bCGh
.iôNCG äÉ¡Lh …QƒãdG ¢SôëdGh
á«fGôchC’G IôFÉ£dG â£≤°SCG É¡fCÉH ¿Gô``jEG äô``bCGh
πà≤e øY ôØ°SCG Ée ,ôjÉæj øe øeÉãdG »a CÉ£îdG ≥jô£H
øe ,É°üî°T 176 ºgOóYh É¡æàe ≈∏Y GƒfÉc øe ™«ªL
.Éjóæc 57 º¡æ«H
Égóª©àH IójGõàe á«HôZ äÉeÉ¡JG ¿GôjEG ¬LGƒJh
´Gô°SE’G ≈dEG äGƒYO §°Sh áHƒμæªdG IôFÉ£dG ±Gó¡à°SG
á≤«≤M ∞°ûc øª°†j π≤à°ùeh ±ÉØ°T ≥«≤ëJ AGô``LEÉ`H
.737 -èæjƒH IôFÉ£dG •ƒ≤°S
ºJh ,±hô©e ô«Z á«°†≤dG »a »°ù«FôdG »YóªdGh
Öjôb ¬fCÉH ∞°Uƒj …òdG hO ¿ƒL º°SÉH É«FóÑe ¬Øjô©J
AÉLh .hO ∑ÉL ≈Yójh ÉjÉë°†dG óMC’ ≈dhC’G áLQódG øe
ájƒg ájÉªM …Qhô°†dG øe ¿CG iƒ``Yó``dG áØ«ë°U »a
á«fGôjE’G ¬Jô°SCG ¢Vô©àJ ¿CG{ ∫ÉªàMG ÖÑ°ùH hO ¿ƒL

ø°†àëJ ¢VÉjôdG ..∑ôà°ûe …Oƒ©°S »æjôëH º«¶æàH
¿ƒ``HôμdG ø``jõîJh RÉ``éàM’ »``dhódG ô``ªJDƒªdG
.ájOÉ°üàb’G áeƒ¶æªdG
™``«`°`VGƒ``ª`dG á``«` ª` gCG ≈`` `dEG QÉ```°` `TCGh
»a ¢Vô©à°S »``à` dG á«æØdG ¥GQhC’Gh
á«ªæàdGh á``aô``©`ª`dG õ``jõ``©`à`d ô``ª` JDƒ` ª` dG
äGôÑîdGh ÜQÉéàdGh äÉeƒ∏©ªdG ∫OÉÑJh
,äGQÉ¡ªdGh äGQó≤dG AÉæH »a ácQÉ°ûªdGh
äGôÑNh äGQÉ``¡`e π≤°U ≈``dEG áaÉ°VE’ÉH
á``eÉ``YO π``ã`ª`j …ò`` dG …ô``°`û`Ñ`dG ô°üæ©dG
»a áeGóà°ùªdG á«ªæàdG á«∏ª©d á«°SÉ°SCG
.áÄ«ÑdG ≈∏Y á¶aÉëªdGh áÄ«ÑdG ∫Éée
GOóY ¢ûbÉæ«°S ôªJDƒªdG ¿CG í°VhCGh
äÉ«é«JGôà°SG πãe áª¡ªdG ™«°VGƒªdG øe
¿hÉ©àdG ¢ù∏ée ∫hO »a ábÉ£dGh ñÉæªdG
á«ª«∏bE’G ô¶ædG äÉ``¡` Lhh ,»é«∏îdG
,øcGódG »fƒHôμdG OÉ°üàb’Gh á«dhódGh
¢†ØN »``a ô``ª`JDƒ`ª`dG ´ƒ``°` Vƒ``e á``ª`«`bh
™«°VGƒªdG øe Égô«Zh ,¿ƒHôμdG OÉ°üàbG
.ábÓ©dG äGP áª¡ªdG

(ájOÉ°üàb’G äÉëØ°üdG ≈∏Y π«°UÉØàdG)

∑ôà°ûe …Oƒ©°S »æjôëH º«¶æàH
áμ∏ªªdG »a ¢VÉjôdG áæjóe ∞«°†à°ùJ
IôàØdG ∫ÓN á≤«≤°ûdG ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG
ôªJDƒªdG äÉ«dÉ©a 2020 ôjGôÑa 26-25
ΩGóîà°SGh RÉéàM’ »dhódG ¢Vô©ªdGh
,(2020 iCCUS) ¿ƒHôμdG øjõîJh
çGó`` ` MC’G º`` `gCG ø``e Gó`` ` MGh ó``©` j …ò`` `dG
¢``VQÉ``©`ª`dGh äGô``ª` JDƒ` ª` dG Ió``æ` LCG ≈``∏`Y
äÉeƒ∏©ªdG ∫OÉÑJ ±ó¡H ,á°ü°üîàªdG
Gòg »a áãjóëdG äÉ«æ≤àdGh äGôÑîdGh
.º¡ªdGh …ƒ«ëdG ∫ÉéªdG
óªëe ï«°ûdG §``Ø`æ`dG ô`` jRh ø``ª`Kh
ΩÉ``ª`à`g’G É``«`dÉ``Y áØ«∏N ∫BG áØ«∏N ø``H
√ò¡d ø«ÑfÉédG øe ∑ôà°ûªdG º«¶æàdÉH
õjõ©J ≈dEG á«eGôdG á°ü°üîàªdG á«dÉ©ØdG
ó«°ùcCG »``fÉ``K äÉKÉ©ÑfG RÉéàMG á«æ≤J
√ô``jhó``Jh ¬eGóîà°SG IOÉ`` YEGh ¿ƒHôμdG
õjõ©Jh ñÉ``æ`ª`dG ô«¨J áëaÉμe ±ó``¡` H
≈∏Y ™ØædÉH Oƒ©«°S …òdG »£ØædG êÉàfE’G
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zÉfhQƒc{ ¿CÉ°ûH á°UÉîdG äÉ«Ø°ûà°ùªdG ™e É«≤«°ùæJ AÉ≤d ó≤©J zá«ë°üdG ø¡ªdG{
!¿Éà°ùμLÉW »a ¿GƒNE’G
á©ªL ∑QÉÑe óª .O

Mubarak_bh@yahoo.com

Aƒ°V »a ¬d Ée á«ªgC’G øe ¬d ôÑN óæY ΩÓYE’G πFÉ°Sh ∞bƒàJ ºd
ôjô≤J øY Éæg åjóëdGh ,á≤£æªdG ìÉàéJ »àdG á«æeC’G äGQƒ£àdG
…òdG ,»°VÉªdG ô¡°ûdG øe ôjÉæj 28 ïjQÉàH Qƒ°ûæªdG RôàjhQ ádÉch
É°üî°T 113 ≈∏Y ¢†Ñ≤dG AÉ≤dEÉH ¿Éà°ùμLÉW áeƒμM ΩÉ«b ∞°ûc
áªFÉb ≈∏Y ∞æ°üªdG zø«ª∏°ùªdG ¿GƒNE’G{ º«¶æJ ≈dEG º¡FÉªàfG áª¡àH
¢VƒÑ≤ªdG ø«H øe .á«μ«LÉ£dG ájQƒ¡ªédG »a IQƒ¶ëªdG äÉª¶æªdG
Ók °†a …ó∏ÑdG ¢ù∏éªdG »a ƒ°†Yh á©eÉédG IòJÉ°SCG øe OóY º¡«∏Y
.ÖfÉLCG øY
zìÓ°UE’G{ ÜõM ≈dEG »ªàæj øe πc ΩôéJ á«μ«LÉ£dG áeƒμëdG
ò«Øæàd §«£îàdÉH √ô°UÉæYh ÜõëdG º¡àJh ,»μ«LÉ£dG »eÓ°SE’G
OóY ≈∏Y á«HÉgQEG äÉªég ò«ØæJ »a ∑Gôà°T’ÉHh ,OÓÑdG »a ÜÓ≤fG
âëJ ™≤j ¬fEÉa ÜõëdG Gòg ≈dEG »ªàæj øe πc ¿EÉa ∂dòdh .™bGƒªdG øe
.¿Éà°ùμLÉW »a ¿ƒfÉ≤dG ºjôéJ á∏FÉW
äÉH á£∏°ùdG ƒëf »YÉ°ùdG »dÉμjOGôdG ÜõëdG ¿CG »æ©j Gò``g
è«∏îdG ∫hO øe OóY »a ¬ªjôéJ øY Ók °†a ,É«°SBG §°Sh »a É≤k MÓe
∫hódG √òg ™«ªL »ah ,É«≤jôaEG ∫Éª°T ∫hO øe ôNBG OóYh ô°üe »ah
ΩÉ¶f Ö∏b ≈∏Y πª©dG »g √ô°UÉæY ≈dEG á¡LƒªdG ≈dhC’G áª¡àdG ¿EÉa
êQÉîdG ™e ôHÉîàdGh QGô≤à°S’Gh øeC’G ¢†jƒ≤J øY Ók °†a ,ºμëdG
.QGô°SC’G AÉ°ûaEG ∂dP »a ÉªH ∫hó∏d É«∏©dG ídÉ°üªdG ó°V πª©dGh
’ ÉªH ócDƒJ á«dhódGh á«ª«∏bE’G êPÉªædGh á∏ãeC’G øe ójó©dG ¿EG
áæª«gh äÉHÓ≤fG º«¶æJ ƒg z¿Gƒ``NE’G{ º«¶æJ ¿CG ’k Éée ∂°û∏d ´ój
¿CG ≈dEG ádhódG ¥ÉªYCG »a π¨∏¨àdG ≈∏Y ∞μ©j º«¶æJh ,ºμëdG ≈∏Y
á«ª∏°S ø``Y åjóëdG ¿CGh ,á£∏°ùdG ≈∏Y ¢VÉ°†≤f’G áYÉ°S ø«ëJ
¬Jó«≤Yh ¬é¡f øe πjó©àdGh äGô«¨àdG áÑcGƒe ≈∏Y ¬JQóbh º«¶æàdG
.™bGƒdG ¢VQCG ≈∏Y π«dódG ô≤àØj åjóM ƒg ÉªfEG ¬JÉ¡LƒJh

.á°UÉîdGh áeÉ©dG
ƒ``∏`ã`ª`e ô``Ñ``Y º``¡` Ñ` fÉ``L ø`` `e
≠dÉH ø``Y á«ë°üdG äÉ°ù°SDƒªdG
á«æWƒdG áÄ«¡∏d ºgôjó≤Jh ºgôμ°T
á«ë°üdG äÉeóîdGh ø¡ªdG º«¶æàd
ôªà°ùªdGh º``FGó``dG É¡°UôM ≈∏Y
º¡°ùj ÉªH ∑ôà°ûªdG ≥«°ùæàdG ≈∏Y
äÉ``°` SQÉ``ª` e π``°` †` aCG ≥``«`Ñ`£`J »``a
á``eÓ``°` ù` dGh á``ë` °` ü` dGh IOƒ`` é` `dG
ô«jÉ©ªdG ≥ah ihó©dG áëaÉμeh
.Ióªà©ªdG

áeÉ©dG áë°üdG IQGOEG »a ájó©ªdG
á``LGƒ``î` dG AÉ``Ø` °` U IQƒ`` à` `có`` dGh
™ªée »a ihó©dG áëaÉμe ∫hDƒ°ùe
ø«Jô°VÉëe »Ñ£dG á«fÉª∏°ùdG
AÉ≤∏dG ∫hÉ``æ` J Éªc ,¿CÉ` °` û` dG Gò``¡`H
á«Ñ£dG ä’ƒcƒJhôÑdG ¢VGô©à°SG
AÉæH É``fhQƒ``c ¢``Shô``«`a áëaÉμªd
iôLh ,á«ªdÉ©dG äGOÉ°TQ’G ≈∏Y
äGOGó``©` à` °` SG ¢``Vô``©` à` °` SG ∂``dò``c
áëaÉμªd á°UÉîdG äÉ«Ø°ûà°ùªdG
≥``«`°`ù`æ`à`dG õ``jõ``©``Jh ,ihó`` `©` ` dG
äÉ«Ø°ûà°ùªdG ø``«` H π``eÉ``μ` à` dGh

äGOÉ`` ` °` ` `TQE’G ≥``«` Ñ` £` J ó`` «` `cCÉ` `Jh
Gò``g »``a á``Hƒ``∏`£`ª`dG á``jRGô``à` M’G
.¿CÉ°ûdG
πc ´ÓWEG ´ÉªàL’G ∫ÓN ºJh
äGóéà°ùªdG ºgCG ≈∏Y ø«dhDƒ°ùªdG
∫ƒM ø``gGô``dG ™°VƒdÉH á≤∏©àªdG
óéà°ùªdG ÉfhQƒc ¢Shô«a QÉ°ûàfG
äGAGô`` ` ` ` LE’G õ``jõ``©``J ó`` «` `cCÉ` `Jh
.áeRÓdG á«FÉbƒdGh ájRGôàM’G
â``eó``b Oó`` °` `ü` `dG Gò`` ` g »`` ` ah
ô°UÉf iô``Ñ` c IQƒ``à` có``dG ø``e π``c
¢VGôeC’G áëaÉμe Ió``Mh ¢ù«FQ

ôeÉ©dG óªMCG |

.ø«ª«≤ªdGh
OƒLh IQhô°†H IƒYódG ôeÉ©dG ÖFÉædG OóLh
Ωƒë∏dÉH Iƒ°SCG Ék«∏ëe áMƒHòªdG Ωƒë∏d ΩÉàNCG
¢VhôØe •ô°T ƒ``gh êQÉ``î`dG ø``e IOQƒà°ùªdG
äÉ¡édG øe óH ’h ,IOQƒà°ùªdG äÉcô°ûdG ≈∏Y
Ωõà∏J ¿CG äÉWGôà°T’G √òg ¢VôØJ »àdG á«æ©ªdG
¬``JGhOCG Ωóîà°ùj ±ƒ°S ¬``fCG GócDƒe ,Ék«∏ëe É¡H
áë°Uh Ωƒ``ë`∏`dG ´ƒ``°`Vƒ``e º°ùëd ájQƒà°SódG
.ø«μ∏¡à°ùª∏d ´ÉÑJ »àdG á«FGò¨dG OGƒªdG

Ωƒ≤J ¿CG IQhô°†H ôeÉ©dG óªMCG ÖFÉædG ÖdÉW
ø«μ∏¡à°ùªdG ájÉªM »a ôÑcCG QhóH áë°üdG IQGRh
ΩÉ¡Øà°S’G áeÓY í«°VƒJh ºYÉ£ªdG ÖYÓJ øe
»a ´É``Ñ`J »``à`dG Ωƒ``ë`∏`dG QOÉ``°`ü`e ∫ƒ``M Iô«ÑμdG
¥Gƒ°SC’G É¡æeh ™«ÑdG òaÉæe »a ∂dòch ºYÉ£ªdG
∫ƒM ádhGóàªdG iƒμ°ûdG ¿CG ≈dEG Gkô«°ûe ,ájõcôªdG
≥jô£dG áYQÉb ≈∏Y ájƒ°ûªdG ôjõæîdG Ωƒëd ™«H
äÉØdÉîe ¬≤aGôJ ,áeÉæªdÉH ºYÉ£ªdG ó``MCG Üô``b
á©HÉàdG ¥Gƒ°SC’G »ah äÉ¶aÉëªdG πc »a Iô«ãc
.áë°üdG IQGRh øe á«≤«≤M áHÉbQ ¿hO äÉjó∏Ñ∏d
hCG áé∏ãªdG Ωƒ``ë` ∏` dG ™``«`H º``à`j ¬`` fCG ô`` cPh
QOÉ°üªH ÖYÓàdGh ,áLRÉW É¡fCG ≈∏Y IOôÑªdG
¢†©H ¿CG Éªc ∞dÉîe πμ°ûH É¡æjõîJh Ωƒë∏dG
»a á°†jôe hCG á≤aÉf ΩÉæZCG Ωƒëd ™«ÑJ ºYÉ£ªdG
∫Ébh .á«FGƒ°û©dG ïdÉ°ùªdG ≈∏Y áHÉbôdG ÜÉ«Z πX
»dÉëdG âbƒdG »a πª©J áYGQõdG ¿hDƒ°T ádÉch ¿EG
á«FGƒ°û©dG ïdÉ°ùªdG ÜÉ``ë`°`UCG AÉYóà°SG ≈∏Y
º¡eGõàdG ΩóYh ,á«fƒfÉ≤dG º¡JGRhÉéJ ≈dEG Gkô¶f
Iƒ£îdG √ò``g GkôÑà©e ,á«ë°üdG äÉWGôà°T’ÉH
á«FGƒ°û©dG ïdÉ°ùªdG ÜÉë°UCG ™«é°ûàd á«HÉéjEG
äÓé°S QGó°üà°SGh äÉWGôà°T’ÉH ΩGõàd’G ≈∏Y
á«ë°U á``«`dBÉ`H Ωƒ``ë`∏`dG ìô``W ¿Éª°†d á``jQÉ``é`J
¿G ≈dEG Gkô«°ûe ,áë°üdGh áYGQõdG áHÉbQ âëJh
ø«æWGƒªdG áë°U á«dhDƒ°ùe ¬≤JÉY ≈∏Y ™≤j πc

z¿É``ghh{ ø``e Ió``FÉ©dG á``ÑdÉ£dG ™``e á``jRGôàM’G äGAGô``LE’G
É``fhQƒμd …ó``°üà∏d »``Ñ£dG »``æWƒdG ≥``jôØdG äÉ``¡«LƒàH â``ªJ
∫õ©dG øe É¡LGôNG ºà«°S É¡d áeRÓdG ¢UƒëØdG øe AÉ¡àf’Gh
.¬∏dG AÉ°T ¿G áªdÉ°S É¡∏gC’ IOƒ©dGh
’G ,áÑdÉ£∏d áÑ°ùædÉH ™°VƒdG áHƒ©°U IQGRƒdG Qó≤J PEGh
IòîàªdG äGAGô`` LE’G ≈∏Y ô«Ñc ôKG ¬d É¡ª¡ØJh É¡fhÉ©J ¿G
áë°üdG É¡d ø«æªàe ,äÉHƒ©°üdG √ò¡d É¡∏ªëJ ≈∏Y ôμ°ûJh
.á«aÉ©dGh
ºd Ωƒ«dG ≈``dEG É¡fCG ≈``dEG IQGRƒ``dG âgƒf ôNG ÖfÉL øeh
ä’ÉëdG OóY ¿CÉHh ,ÉfhQƒc ¢Shô«Ød áHÉ°UEG ádÉM …CG ó°UôJ
É¡©«ªLh ,É°üëa 40 â¨∏H ó``b ¢üëØdG É¡d â``jô``LCG »àdG
.áÑdÉ°S

≈∏Y ®ÉØë∏d ájRGôàMGh á«FÉbh äGAGôLEG ¿ƒμà°S ,Éeƒj 14
-¬∏dG íª°S ’- ¢Shô«ØdG ∫É≤àfG øe ø«£dÉîªdGh É¡∏gCG áë°U
øe ø«eOÉ≤∏d ºdÉ©dG ∫hO ™«ªL »a á©Ñàe äGAGôLE’G √òg ¿CGh
.OÓÑ∏d »ë°üdG øeC’G ≈∏Y É kXÉØM ójóëàdÉH ¿Éghh áæjóe
»a ∫õ``©`∏`d â©°†N ó``b á``Ñ`dÉ``£`dG ¿CG IQGRƒ`` ` dG â``æ`«`Hh
•ƒ£îdG øàe ≈∏Y ¿É``ghh áæjóe øe â∏≤f ÉeóæY ,¿OQC’G
≈dEG âeób ÉeóæYh ,§≤a óMGh ´ƒÑ°SCG Ióªd á«fOQC’G ájƒédG
IôàØdG É«dÉM πªμà°ùJh ,áeRÓdG ¢UƒëØ∏d â©°†N øjôëÑdG
»Ñ£dG ºbÉ£dG πÑb øe á∏eÉ°T ájÉYôH áÑdÉ£dG ™àªàJh ,á«≤ÑàªdG
IóªdG ∫Éªμà°SG ó©Hh ,É¡H á°UÉN ∫õY áaô¨H »°†jôªàdGh

≈``°` ù` «` Y õ`` `cô`` `e º``¶``æ``j
ø««ÑàμªdG ôªJDƒe »aÉ≤ãdG
IôàØdG »a á«fÉãdG ¬àî°ùf »a
Ω2020 ¢``SQÉ``e 31 - 29
á∏YÉa Iƒb äÉÑàμªdG{ ¿Gƒæ©H
AÉcòdGh äÉfÉ«ÑdG ô°üY »a
Qƒ``°` †` ë` H z»`` YÉ`` æ` `£` `°` `U’G
ø``«` ∏` eÉ``©` dG ø`` `e á``Yƒ``ª` é` e
∫Éée »``a ø«°ü°üîàªdGh
øe äÉeƒ∏©ªdGh äÉÑàμªdG
ÖfÉL ≈``dEG ,»Hô©dG øWƒdG
á«æWƒdG äÉÑàμªdG AÉ``°` SDhQ
¿hÉ``©`à`dG ¢ù∏ée ∫hO »``a
.»é«∏îdG
ôªJDƒªdG ¢ù«FQ ìô°Uh
¿ÉMô°S Qƒ°üæe Qƒ``à` có``dG
á``«` æ` Wƒ``dG á``Ñ` à` μ` ª` dG ô`` jó`` e
¬fCÉH »aÉ≤ãdG ≈°ù«Y õcôªH
ôªJDƒªdG ¢ûeÉg ≈∏Y ΩÉ≤à°S
OÉ©HCG äGP πªY ¢``TQh çÓK
∫Éée »a áàëH á«°ü°üîJ
äÉ``eƒ``∏` ©` ª` dGh äÉ``Ñ` à` μ` ª` dG
IòJÉ°SC’G ø``e áKÓK É¡eó≤j
ø«°ü°üîàªdG ø««©eÉédG
äÉ`` Ñ` `à` `μ` `ª` `dG ∫É`` ` é` ` `e »`` ` `a
ºà«°S É``ª` c ,äÉ``eƒ``∏` ©` ª` dGh
¬«a ∑QÉ°ûJ ¢Vô©e º«¶æJ
äÉ°ù°SDƒªdG ø``e áYƒªée
äÉYƒÑ£ªdGh ÖàμdG ¢Vô©J
ä’B’Gh Iõ`` ¡` `LC’G ∂``dò``ch
á«æ≤àH á≤∏©àªdG è``eGô``Ñ`dGh

¿ÉMô°S Qƒ°üæe |

∫ƒM ô°ûf Ée ≈∏Y GOQ ,É¡d ¿É«H »a áë°üdG IQGRh âdÉb
É¡«a ô°ûàæj »àdG ¿É``ghh áæjóe øe áeOÉ≤dG áÑdÉ£dG ∫õ``Y
¿EG ,á«Ñ©°ûdG ø«°üdG ájQƒ¡ªéH óéà°ùªdG ÉfhQƒc ¢Shô«a
≈∏Y äAÉL áÑdÉ£dG Ωhó≤H äòîJG »àdG ájRGôàM’G äGAGôLE’G
…ó°üà∏d »Ñ£dG »æWƒdG ≥jôØdG äÉ¡«LƒàHh äÉ«°UƒJ QGôZ
≥jôØdG ≈dƒàj å«M ,»ë°üdG øeC’G ≈∏Y ®ÉØëdGh ¢Shô«Ø∏d
.¢Shô«ØdG á¡HÉéªd á∏eÉ°ûdG á«æWƒdG á£îdG ò«ØæJh á©HÉàe
á«≤ÑàªdG ΩÉjC’G πªμà°ùJ ±ƒ°S áÑdÉ£dG ¿CG IQGRƒdG äócCGh
IôàØdG ¿EG å«M ,»Ñ£dG á«fÉª∏°ùdG ™ªéªH ∫õ©dG IóMh »a
»gh »ªdÉ©dG ∫ƒcƒJhôÑdG »a â°ü°üN »àdGh á«≤ÑàªdG

zÉfhQƒc{ á¡HÉéªd ádhòÑªdG Oƒ¡édG »æ«°üdG ô«Ø°ùdG ™e åëÑJ zÜGƒædG á«LQÉN{
ÉÑjôb QƒædG iô``j ø«``°üdG Iô«``°TCÉJ øe ø««æjôëÑdG AÉØYEG :»``°ù«°ùdG ÖFÉædG

ô````ª````JDƒ````e{ º````¶````æ````j »````aÉ````≤````ã````dG ≈```°```ù```«```Y
..¢````SQÉ````e ô`````````NGhCG z»````fÉ````ã````dG ø``«``«``Ñ``à``μ``ª``dG
.äÉeƒ∏©ªdG
¿CG ¿É`` `Mô`` `°` ` S ø`` `«` ` Hh
á``eó``≤` ª` dG π``ª``©``dG ¥GQhCG
»£¨à°S ô``ª` JDƒ` ª` dG ∫Ó`` `N
º∏Y ∫Éée »a áª¡e QhÉëe
ÉgQÉ«àNG ºJ å«M ,äÉÑàμªdG
™e ≈°TÉªàJh áeÉJ ájÉæ©H
õcGôeh äÉÑàμªdG √ó¡°ûJ Ée
≈∏Y äGQƒ£J øe äÉeƒ∏©ªdG
É¡æe »àdGh Ió©°UC’G ∞∏àîe
»a áaô©ªdG äÉ°ù°SDƒe QhO
,áªî°†dG äÉ``fÉ``«`Ñ`dG IQGOEG
õcGôeh äÉÑàμªdG πÑ≤à°ùeh
AÉcòdG ô°üY »a äÉeƒ∏©ªdG
áæé∏dG ¿CG ócCGh ,»YÉæ£°U’G
øe â∏μ°ûJ »``à` dG á«ª∏©dG
øe äÉÑàμªdG º∏Y »a AGôÑN
âμ°ThCG áØ∏àîe á«HôY ∫hO
á``°` SGQO ø``e AÉ``¡` à` f’G ≈``∏` Y
á``≤`∏`©`à`ª`dG π``ª` ©` dG ¥GQhCG
.ôªJDƒªdG QhÉëªH
ôªJDƒªdG ¢ù«FQ í°VhCGh
ø««ÑàμªdG ôªJDƒe º«¶æJ ¿CG
ìÉéf áé«àf AÉ`` L »``fÉ``ã` dG
á∏ãªàªdG ≈`` `dhC’G ÉæàHôéJ
∫hC’G ô``ª`JDƒ`ª`dG º«¶æJ »``a
∂dPh ø««æjôëÑdG ø««Ñàμª∏d
ΩÉ©dG øe πjôHCG øe øeÉãdG »a
’É``Ñ`bEG ≈``b’ ó``bh ,»``°`VÉ``ª`dG
»a ø«°üàîªdG πÑb øe Gô«Ñc
.øjôëÑdG áμ∏ªe

»a ádÉM …CG ±É°ûàcG ∫ÉM »a hCG
ò«Øæàd ∂``dPh ,¬``∏`dG Qó``b ’ OÓ``Ñ`dG
áeRÓdG á``jRGô``à`M’G äGAGô`` `LE’G
∫ƒ°Uh ™æªd É¡≤«Ñ£J …QÉ``é` dG
.óéà°ùªdG ÉfhQƒc ¢Shô«a
º``jô``e IQƒ`` à` `có`` dG äó`` ` ``cCGh
´É`` ª` `à` `L’G ∫Ó`` ` `N á`` ª` `gÓ`` é` `dG
á«ª∏©dG πF’ódG πc ´ÉÑJG á«ªgCG
á`` `jRGô`` `à` ` M’G äGAGô`` ` ` ` ` ` ` `LE’Gh
√ò``g π``ã`e »``a É¡«∏Y ±QÉ``©` à` ª` dG
ø``«` ∏` eÉ``©` dG π``Ñ``b ø`` `e ä’É`` `ë` ` dG
á«ªgCG ≈``dEG Ik ô«°ûe ,ø««ë°üdG

:áë°üdG IQGRh

:ôeÉ©dG ÖFÉædG ..á≤aÉf ΩÉæZCG Ωƒëd ™«H øe ihÉμ°T ó©H

..í``FÉ``Hò``dG ≈``∏``Y ΩÉ```à```NCG Oƒ```Lh IQhô```°```V
äÉ``jó``∏``Ñ``dGh á``ë``°``ü``dG á``dAÉ``°``ù``ª``H Ωƒ``bCÉ``°``Sh

∞«≤ãàdGh »ë°üdG »YƒdG õjõ©J
ihó©dG ∫É≤àfG ¥ôW ∫ƒM ΩRÓdG
á°UÉîdG á«FÉbƒdG äGAGô`` `LE’Gh
ÉfhQƒc ¢Shô«ØH áHÉ°UE’G ™æªH
.óéà°ùªdG
äOó``°` T QÉ`` ` ` WE’G Gò`` `g »`` `ah
≈∏Y áÄ«¡∏d …ò«ØæàdG ¢``ù`«`Fô``dG
≥«°ùæàdGh ¿hÉ©àdG õjõ©J á«ªgCG
äÉ°ù°SDƒªdGh áÄ«¡dG ø«H ∑ôà°ûªdG
´ÉÑJGh á°UÉîdGh áeÉ©dG á«ë°üdG
»æWƒdG »Ñ£dG ≥jôØdG äÉ¡«LƒJ
¢``Shô``«`Ø`∏`d …ó``°` ü` à` dÉ``H »``æ`©`ª`dG

º«¶æàd á«æWƒdG áÄ«¡dG äó≤Y
á``«`ë`°`ü`dG äÉ`` eó`` î` `dGh ø``¡` ª` dG
IQGRƒH áë°üdG IQGOEG ™e ¿hÉ©àdÉH
ø«dhDƒ°ùª∏d É«≤«°ùæJ AÉ≤d áë°üdG
äÉ«Ø°ûà°ùªdG »``a ø``«`«`æ`©`ª`dGh
,á°UÉîdG á«ë°üdG äÉ°ù°SDƒªdGh
»HòY º``jô``e IQƒ``à` có``dG á``jÉ``Yô``H
…ò``«`Ø`æ`à`dG ¢``ù` «` Fô``dG á``ª` gÓ``é` dG
ø¡ªdG º«¶æàd á``«`æ`Wƒ``dG áÄ«¡∏d
∂`` `dPh á``«` ë` °` ü` dG äÉ`` `eó`` `î` ` dGh
;zô«îdG êGô``HCG{ »a áÄ«¡dG ô≤ªH
ø«ÑfÉédG ø«H ∑ôà°ûªdG ≥«°ùæà∏d
äGOGó©à°S’G ôNBG ≈∏Y ±ƒbƒdGh
ájRGôàM’G á«æWƒdG äGAGôLE’Gh
.óéà°ùªdG ÉfhQƒc ¢Shô«a ¿CÉ°ûH
º``jô``e IQƒ`` à` `có`` dG äó`` ` ``cCGh
AÉ≤∏dG Gò``g º«¶æJ ¿CG áªgÓédG
≈Ø°ûà°ùe 21 ácQÉ°ûªH ó≤Y …òdG
»a »JCÉj Iô«Ñc á«ÑW õcGôe 7h
º«¶æàdG »``a á``Ä`«`¡`dG QhO QÉ`` `WEG
»Ñ£dG ´É``£` ≤` dG ≈``∏` Y á``HÉ``bô``dGh
™e º``FGó``dG ≥«°ùæàdGh ¢``UÉ``î`dG
,á°UÉîdG á«ë°üdG äÉ°ù°SDƒªdG
»``dhDƒ` °` ù` e á``Ä` «` ¡` dG â``©` ∏` WCG PEG
≈∏Y á``°` UÉ``î` dG äÉ``«`Ø`°`û`à`°`ù`ª`dG
IòîàªdG á``«`FÉ``bƒ``dG äGAGô`` ` `LE’G
áμ∏ªe ≈dEG ihó©dG ∫ƒ°Uh ™æªd
≥jôØdG π«μ°ûJ É¡æe ,øjôëÑdG
Ωƒ``≤` j …ò`` ``dG »``Ñ` £` dG »`` æ` `Wƒ`` dG
á«æWƒdG áæé∏dG ™``e ≥«°ùæàdÉH
∫É«M á°UÉNh çQGƒμdG á¡LGƒªd
É¡àHÉ°UEG »``a ¬Ñà°ûªdG ä’É``ë` dG

ø``jô``ë` Ñ` dG »`` `a »``æ` «` °` U »``aÉ``≤``K
ácôà°ûªdG äÉ``«` bÉ``Ø` J’G π``«`©`Ø`Jh
ø«H á«fÉªdôÑdG á``«`°`SÉ``eƒ``∏`Hó``dGh
.ø«aô£dG

»a ,ÉÑjôb QƒædG iôJ ¿CG πeDƒªdG
øjôëÑdG »æWGƒe AÉØYEG É¡àeó≤e
ájQƒ¡ªéd ∫ƒ``Nó``dG Iô«°TCÉJ ø``e
õcôe AÉ``°`û`fEGh ,á«Ñ©°ûdG ø«°üdG

Ióªà©ªdG ô«jÉ©ªdG ™e Ö°SÉæàj ÉªH
ºjƒ≤àd á``«` æ` Wƒ``dG á``æ` é` ∏` dG ió```d
¢TÉ≤ædG º``Jh .á«ª∏©dG äÓgDƒªdG
øe »àdG ™«°VGƒªdG ∫ƒ``M É°†jCG

¢Shô«a ≈∏Y Iô£«°ù∏d ø«°üdG
äGAGôL’Gh äÉWÉ«àM’Gh ÉfhQƒc
óbh ,É¡H âeÉb »àdG á``jRGô``à`M’G
√òg áaÉμd Égôjó≤J áæé∏dG äó``HCG
»æjôëÑdG Ö©°ûdG º``YOh Oƒ¡édG
ø«°üdG »a AÉbó°UCÓd OhóëeÓdG
.AÉHƒdG Gòg á¡LGƒªd
ô``«`Ø`°`ù`dG á``æ` é` ∏` dG â``©``∏``WCGh
»°üî°ûdG ΩÉªàg’G ≈∏Y »æ«°üdG
¿Éª∏°S ô``«`eC’G ó¡©dG »``dh ƒª°ùd
∫ƒ∏M ™°VƒH áØ«∏N ∫BG óªM øH
äÉ©eÉédG ø``e Ö``£` dG »``é`jô``î`d
√ƒª°S äÉ``¡` «` Lƒ``Jh ,á``«`æ`«`°`ü`dG
ôjƒ£àd ≈∏YC’G ¢ù∏éªdG ∞«∏μàH
ÖFÉf á°SÉFôH ÖjQóàdGh º«∏©àdG
ƒª°S AGQRƒ`` ` `dG ¢``ù`∏`é`e ¢``ù` «` FQ
áØ«∏N ∫BG ∑QÉÑe øH óªëe ï«°ûdG
»àdG áÑ°SÉæªdG ∫ƒ∏ëdG ìGôàbÉH
ø«éjôîdG A’Dƒ` g ´É``°`VhCG ≥aƒJ

¿hDƒ` ` °` ` û` ` dG á`` æ` `é` `d â`` ≤` `à` `dG
ø`` ` `eC’Gh ´É`` `aó`` `dGh á`` «` `LQÉ`` î` `dG
á°SÉFôH ÜGƒædG ¢ù∏éªH »æWƒdG
»``°` ù` «` °` ù` dG ó``ª` ë` e ¢``Só``æ``¡``ª``dG
QóH ÖFÉædG Qƒ°†Mh ø«æ«YƒÑdG
¢ù«FQ ÖFÉf …ô°ShódG Oƒ©°S øH
∞°Sƒj øH ≈°ù«Y ÖFÉædGh áæé∏dG
ÖFÉfh áæé∏dG ƒ°†Y …ô``°`Shó``dG
QƒfCG ô«Ø°ùdG ¥Éã«ªdG á∏àc ¢ù«FQ
ø«°üdG ájQƒ¡ªL ô«Ø°S ¬∏dG Ö«ÑM
å«M øjôëÑdG áμ∏ªe iód á«Ñ©°ûdG
äGóéà°ùe ô``NBG ≈``dEG AÉ≤∏dG ¥ô£J
øjó∏ÑdG ø«H á«FÉæãdG äÉ``bÓ``©`dG
∑ôà°ûªdG ¿hÉ©àdG õjõ©J πÑ°Sh
ájQƒ¡ªLh ÜGƒ``æ` dG ¢ù∏ée ø«H
á``«`°`SÉ``eƒ``∏`Hó``dG õ``jõ``©` Jh ø``«`°`ü`dG
.Éª¡æ«H á«fÉªdôÑdG
Oƒ¡édG ≈``dEG ¥ô£àdG º``J Éªc
É¡dòÑJ »``à`dG áã«ãëdGh Iô``«`Ñ`μ`dG

.. ¥ÉæàN’G øe ™«°VQ πØW IÉ«M ò≤æJ á«fÉª∏°ùdG

q
äGô°ùμªdG hCG ∂``Ø∏d
á∏HÉ≤dG ΩÓ``bC’G hCG Iô``«¨°üdG AGõ``LC’G äGP ÜÉ``©dC’G GhQò``MG
»Ñ£dG á«fÉª∏°ùdG ™ªéªH ∫ÉØWC’G
…QÉ°ûà°SG ÖLQ Qƒ°üæe QƒàcódG
AÉ``ª`°`ü`dG Oó`` ¨` `dGh ∫É```Ø` `WC’G Ö`` W
πÑ≤à°ùj º``°`ù`≤`dG ¿CG …ô``μ` °` ù` dGh
á¡HÉ°ûªdG ä’É`` ë` `dG ø``e ô``«`ã`μ`dG
πLÉ©dG ¢ü«î°ûàdG »Yóà°ùJ »àdG
,Iô``£` î` dG äÉ``Ø`YÉ``°`†`ª`dG …OÉ``Ø` à` d
ájƒFôdG ô«XÉæªdG AGôLEÉH Ωƒ≤jh
áÑjô¨dG ΩÉ°ùLC’G êGôNE’ áFQÉ£dG
»∏Ø°ùdG »°ùØæàdG iô``é` ª` dG ø``e
»a ä’ÉM çÓK ≈dEG ø«àdÉM ∫ó©ªH
™jô°ùdG ≥«°ùæàdGh ¿hÉ©àdÉH ô¡°ûdG
∞fC’Gh ¿PC’Gh ôjóîàdG »ª°ùb ™e
.IôéæëdGh

∫ÉØWC’G ájÉYôH Ωƒ≤j øeh QƒeC’G
∫ÉØWC’G ¢VÉjQ hCG äƒ«ÑdG »a AGƒ°S
∫É`` Ø` `WC’G á``Ñ` bGô``e IQhô`` °` `V ≈```dG
¥É``æ` à` N’G ¢```VGô```YC’ √É`` Ñ` `à` `f’Gh
AÉ£YEG ÖæéJh ,¢ùØæàdG áHƒ©°Uh
ÜÉ©dC’G äGƒæ°S çÓãdG ¿hO πØ£dG
ΩÓbC’G hCG Iô«¨°üdG AGõ``LC’G äGP
ájƒàëªdG áª©WC’G hCG ,∂Ø∏d á∏HÉ≤dG
hCG äGô``°` ù` μ` ª` dGh Üƒ``Ñ` ë` dG ≈``∏` Y
≈∏Y ¢UôëdGh ,ôcÉμ°ùdGh iƒ∏ëdG
.πØ£dG ∫hÉæàe øY Gk ó«©H É¡©°Vh
¥ÉæàN’G ô£N øe ájÉbƒ∏d ∂``dPh
.É¡H
º°ùb ¢``ù`«`FQ ó`` cCG ¬``Ñ`fÉ``L ø``e

…ô°ShódG á«eÉ°S .O |
…ôμ©dG ΩÉ°ûg QƒàcódG É``YOh
AÉ``«` dhCG …ô``μ`©`dG …Dƒ` `d Qƒ``à` có``dGh

¿PC’G …QÉ°ûà°SG ój ≈∏Y Ö∏°üdG
…Dƒd QƒàcódG IôéæëdGh ∞``fC’Gh
¬``ª`bÉ``Wh …ô``μ` ©` dG ∫ƒ``°` Sô``dGó``Ñ` Y
øe ¿ƒ``μ``ª``dG ÜhÉ`` æ` `ª` `dG »``Ñ` £` dG
…ó``«` Mh º``°` SÉ``L á``Ñ` g IQƒ``à``có``dG
ø«°ùëdGóÑY Iô`` gR IQƒ``à` có``dGh
ºbÉW øe Iõ«ªàe á©HÉàeh ,¢ùjQOG
º°ùb ¢ù«FQ º¡°SCGQ ≈∏Y ,ôjóîàdG
Qƒ``à`có``dG …QÉ``°` û` à` °` S’G ô``jó``î`à`dG
ø«HhÉæªdG ¢ù«FQh ,»dÉ©dG ΩRÉ``M
ºbÉWh ,ôëH »ëàa hôªY QƒàcódG
ø«Jó«°ùdG øe ¿ƒμªdG ¢†jôªàdG
ôjóîàdG »JóYÉ°ùeh ,»à«æah ÉehCG
.¿GRƒ°Sh É°û«f ¿ÉJó«°ùdG

IQƒcòªdG ¢``VGô``YC’G ≈∏Y AÉ``æ`Hh
ºJ ,á©°TC’G πªYh ¢üëØdG ó©Hh
¿ôe »°ü«î°ûJ QÉ¶æe πªY Ö«JôJ
Qƒ``à`có``dG á``£`°`SGƒ``H ÇQÉ`` W πμ°ûH
…QÉ°ûà°SG …ôμ©dG ôØ©L ΩÉ°ûg
RÉ¡édG ¢`` VGô`` eCGh ∫É`` Ø` `WC’G Ö``W
Oƒ``Lh ¢ü«î°ûJ º``Jh .»°ùØæàdG
»°ùØæàdG iôéªdG »a ÖjôZ º°ùL
.»∏Ø°ùdG
Iô«Ñc ™£b Oƒ``Lh øq«ÑJ ó``bh
áÑ©°ûdG OGóàeG ≈∏Y äGô°ùμªdG øe
»a á£°SƒàªdGh á«dhC’G á«FGƒ¡dG
ábóH É¡LGôîà°SG ºJ ,≈æª«dG áFôdG
…ƒFôdG QÉ¶æªdG á£°SGƒH á«gÉæàe

á``«` eÉ``°` S IQƒ`` `à` ` có`` `dG â```dÉ```b
¿PC’G º``°`ù`b á``°`ù`«`FQ …ô``°``Shó``dG
ájQÉ°ûà°SGh IôéæëdGh ∞`` fC’Gh
º°ù≤dG ¿EG ¿RGƒàdGh ™ª°ùdG ¢VGôeCG
»Ñ£dG á«fÉª∏°ùdG ™ªéªH iô``LCG
á©ªédG ìÉÑ°U áFQÉW QÉ¶æe á«∏ªY
»a ≥dÉY ÖjôZ º°ùL êGôîà°S’
πØ£d »∏Ø°ùdG »°ùØæàdG iôéªdG
.kGô¡°T ô°ûY óMCG ôª©dG øe ≠∏Ñj
z…ô°ShódG{ IQƒàcódG âæ«Hh
áHƒ©°U øe »fÉ©j ¿Éc πØ£dG ¿CG
¥É`` `bQRGh ô``«`Ø`°`Uh ¢``ù`Ø`æ`à`dG »``a
Éªe ,ΩÉ``jCG Iô°ûY ióe ≈∏Y ™£≤àe
.≈Ø°ûà°ùªdG ≈dEG √QÉ°†MEG ≈Yóà°SG
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zÉfhQƒc{ ¿EG ∫ƒ≤j øe
??..»¡dEG ÜÉ≤Y
ó«ªëŸG ó«ª

malmahmeed7@gmail.com

¿ƒ©dG ój óeh çƒ¨dGh ,»fÉ°ùfE’G øeÉ°†àdG ¿É«Ñd
ΩÓ°SE’G ¬d ÉYO Éªc ,ájô°ûÑdGh ¿É°ùfEÓd IóYÉ°ùªdGh
.∞«æëdG
¥É°ùæj »``à`dG ≈`` `dhC’G Iô``ª` dG »``g √ò``g â°ù«d
ÜÉ≤Y É¡fCÉH á«fƒμdG ôgGƒ¶dG ∞°Uƒd ¢†©ÑdG É¡«a
OƒLh øe ºZôdG ≈∏Y ,øjôNB’G ó°V »¡dEG ΩÉ≤àfGh
≈dEG äô°TCG »æfCG ô``cPCGh ,≥WÉæªdG ∂∏J »a ø«ª∏°ùe
âÑàch ,ÉμjôeCÉH z»``aQÉ``g{ QÉ°üYEG ´ƒ``bh ™e ∂``dP
¬∏dG ø``e Qó≤H »``JCÉ`J ,á«fƒc á«©«ÑW ô``gGƒ``X É``¡`fCG
’ ..º∏°ùe ô«Z hCG º∏°ùe ø«H ¥ô``Ø`J ’ ,π``Lh õ``Y
ø°ùëªdG RhÉéàJ ’ ..ÉëdÉW hCG ÉëdÉ°U »æãà°ùJ
..»≤àdG ´óJh ôLÉØdG Üô°†J ’ ..≥°SÉØdG ≈dEG π≤àæàd
..OÉªédGh äÉÑædGh ¿Gƒ«ëdGh ¿É°ùfE’G Ö«°üJ É¡fEG
óé°ùªdG Ωó¡J »g ..É©e ô«≤ØdGh »æ¨dG πª°ûJ »g
IójóY á«©«ÑW çQGƒc »a Éædh ..á°ù«æμdG ™∏ÑJ Éªc
.á¶Y ºgô«Z âHÉ°UCG Éªc ø«ª∏°ùªdG OÓH âHÉ°UCG
ôgGƒ¶dG »a πLh õY ≈dƒªdG áªμM ¿EG :â∏b Éªc
ΩÉeCG ¬Ø©°Vh √õéY ¿É°ùfE’G ∑Qój ¿CG »g á«©«Ñ£dG
¢SÉædG ôμØàj »μdh ,A»°T πc ≈∏Y QOÉ≤dG ≥dÉîdG
øe ∑Éæ¡a º∏Y øe Éæ«JhCG Éª¡e ¬fCG »a -¢SÉædG πc¿É°ùfE’G QOÉÑj »μdh ,™«ªédG øe ôÑcCGh º∏YCG ƒg
¬fƒdh ¬``æ`jO ¿É``c Éª¡e ¿É``°`ù`fE’G ¬``«`NCG á``KÉ``ZEG ≈``dEG
»fÉ°ùfEG ÖLGhh ,…ô«N …ô°ûH ≥∏£æe øe ,¬°ùæLh
.…QÉ°†Mh
øμdh ,äÉfÉjódG ÜÉë°UCG ø«H ¥ôØJ ’ çQGƒμdG
»a ,¬JÉYÉæb ≥``ah ∂``dP ô°ùØj ¬``fCG ¢†©ÑdG ≥£æe
øëfh ,ïjôªdG ≈``dEG ºdÉ©dG ¬«a π°Uh …ò``dG âbƒdG
É«dhO É¡Ø°Uh ºàj »àdG QƒeC’G √òg πãe øY çóëàf
.A…ôH É¡æe ΩÓ°SE’Gh ,ΩÓ°SE’ÉH É¡£HQh ájô°üæ©dÉH

ø«°üdG ó°V »¡dEG ÜÉ≤Y zÉfhQƒc{ ¢Shô«a ¿Éc ¿EG
πgh ?ø«ª∏°ùªdG OÓH ≈dEG π°Uh GPÉª∏a ,QÉØμdG OÓHh
,º∏°ùe ø«H ?äÉfÉjódG ´ÉÑJCG ø«H zÉ``fhQƒ``c{ ¥ôØj
¿CG Qƒ°üJCG ?»æjO ’h ,…PƒHh ,…Oƒ¡jh ,»ë«°ùeh
»æjódG ¿CÉ°ûdÉH É¡£HQh QƒeCÓd ¢†©ÑdG äGô«°ùØJ
.A»°T πc πÑb øjó∏d IAÉ°SEG ¬«a
IOÉªd º∏©e ádAÉ°ùe É«dÉM ºàj GQƒaÉ¨æ°S »a
»°ûØJ øe ø«°üdG »a ™bh Ée ∞°Uh ,äÉ«eÓ°SE’G
π°üëj Ée ó°V »¡dEG ÜÉ≤Y ¬fCÉH É``fhQƒ``c ¢Shô«a
ájô°üæ©dÉH º°ùàj …ò``dG ô`` eC’G ,∑É``æ`g ø«ª∏°ùª∏d
.øjôNB’G á°†gÉæeh ÖfÉLC’G á«gGôch
,øjódG ïjÉ°ûe ¢†©H ô¡X á«HôY ∫hO ¢†©H »a
,»¡dEG ÜÉ≤Y ¬fCÉH zÉfhQƒc{ ¢Shô«a »°ûØJ GƒØ°Uhh
á«fBGôb äÉ``jBG Ghôî°Sh ,ø«ª∏°ùª∏d π°üëj Ée AGREG
Iô«°ùdG øe É°ü°übh ,áØjô°T ájƒÑf åjOÉMCGh ,áªjôc
ΩÉ≤àfG zÉ``fhQƒ``c{ ¿CÉ` H √ƒØ°Uh Ée ó«cCÉàd ,Iô£©dG
zÉfhQƒc{ ÉjÉë°V ¿CG øe ºZôdG ≈∏Y ,»¡dEG ÜÉ≤Yh
Gòg π¡a ,á«eÓ°SE’G áfÉjódG ÜÉë°UCG º¡æª°V øe ¿Éc
iôNCG ∫hO »a ∂dP π°üëj ºd GPÉªdh ?∂dòc º¡d ÜÉ≤Y
?á«eƒj äÉcÉ¡àfGh QRÉéªd ¿ƒª∏°ùªdG É¡«a ¢Vô©àj
∫hódG øe ójó©dG ΩÉ«b äGAGô``LEG ™HÉJ Éæ©«ªL
,É¡«æWGƒe IOÉ`` `YEG ≈`` dEG â``YQÉ``°`S »``à`dG á``«`eÓ``°`SE’G
≈àMh ,íFÉ°ùdGh ,ôLÉàdGh ,ÖdÉ£dG º¡æe A’Dƒ` gh
ÜÉ≤©dG ¿ƒ≤ëà°ùj É©«ªL A’Dƒ` `g π¡a ,¢†jôªdG
??..zÉfhQƒc{ ¢Shô«ØH º¡àHÉ°UEGh »¡dE’G
,á«æjO ä’ƒdóe ≥ah ôeCÓd ¢†©ÑdG äGô«°ùØJ ¿EG
»g √ò``g â°ù«dh ,ÜGƒ``°`ü`dG ø``Y Ió«©H É``¡`fCG iô``f
ÜÉ£Nh ,íeÉ°ùàªdG ΩÓ°SEÓd á«£°SƒdG ádÉ°SôdG
π°üM Ée ôªãà°ùf ¿CG ÖLGƒdG øe ¿Éc πH ,∫GóàY’G

:ΩÉ©dG øeC’G •ÉÑ°V …OÉf ôjóe

¢ù«jÉ≤ªdG πμH RÉéfEG áë°ü∏d IRõ©e á°ù°SDƒe ∫hCÉc …OÉædG OÉªàYG
äÉ«fÉμeE’G ≈∏Y AÉæÑdGh áªjõYh QGô°UEÉHh
äGóéà°ùªdG ôNBG ≈∏Y ±ƒbƒdGh äGQó≤dGh
.zõ«ªàdG ≈dEG Oƒ≤J »àdG
•ÉÑ°V …OÉf ôjóe QÉ°TCG π°üàe ¥É«°S »a
IQób âÑãJ äÉ«FÉ°üME’G ¿CG ≈dEG ΩÉ©dG øeC’G
IOÉjR »a áàHÉK ≈£îH ô«°ùdG ≈∏Y …OÉædG
…OÉædG ≥aGôe ¿hOÉJôj øjòdG ,AÉ°†YC’G OóY
≈∏Y º``¡`YÓ``WEGh º¡©e π°UGƒàdG ∫Ó``N ø``e
,É¡eó≤j »àdG äÉeóîdGh á£°ûfC’Gh èeGôÑdG
»àdG ,äÉ«dÉ©ØdG ´ƒæJ ≈∏Y ¢UôëdG GócDƒe
»a •Gô``î`fÓ``d ∫É``é`ª`dG ìÉ``°`ù`aEG É¡fCÉ°T ø``e
äÉeÉªàgG …OÉædG É¡«a »YGôj »àdGh ¬JÉ«dÉ©a
.IOƒ°ûæªdG º¡JÉ©∏£J á«Ñ∏Jh ¬FÉ°†YCG

ø`` eC’G •É``Ñ` °` V …OÉ`` `f ô``jó``e í`` °` `VhCGh
¬d OÉªàY’G IOÉ¡°T ≈∏Y ∫ƒ°üëdG ¿CG ΩÉ©dG
øe ójõªdG ºjó≤àd Ék©aGO πμ°ûjh áª«b óFGƒY
¢ùμ©j ¬fƒc ø``Y Ó°†a ,≈∏ãªdG äÉeóîdG
•É``ª` fCG õ``jõ``©`J »``a …OÉ``æ` ∏` d ∫É``©` Ø` dG Qhó`` `dG
ô«aƒJ ≈∏Y IQó``≤`dGh á«ë°üdG äÉ°SQÉªªdG
.á«dÉY IOƒéH áÄ«H
IOÉ¡°T ójóéJ á«fÉμeEÉH ≥∏©àj Éª«ah
∞≤j ød ÉæMƒªW{ …OÉædG ôjóe ∫Éb OÉªàY’G
AÉ£©dG Iô«°ùe π°UGƒæ°S πH ,óëdG Gòg óæY
≈dEG øjóæà°ùe áëLÉædG äGôÑîdG õjõ©àH
á«∏NGódG ô``jRh πÑb øe Ohóëe Ó``dG ºYódG
Ékeób »°†ª∏d É¡H ó°Tôà°ùf »àdG ¬JÉ¡«LƒJh

,á«ªdÉ©dG áë°üdG áª¶æe øe AGôÑN Qƒ°†ëH
á«ë°üdG ¿ó``ª` dG áæéd AÉ``°` †` YCGh ¢``ù`«`FQh
≥≤M …OÉ``æ`dG ¿CG ≈``dEG ,áª°UÉ©dG á¶aÉëªH
ô«jÉ©ªdG AÉØ«à°SG ó©H õ«ªàªdG ìÉéædG Gòg
,áë°ü∏d Rõ©e πªY øcÉeCG èeÉfôÑd á≤Ñ£ªdG
áë°üdG áª¶æe AGô``Ñ`N πÑb ø``e É¡ª««≤Jh
á«ë°üdG ¿óªdG èeÉfôH ¿CG ≈dEG Ékàa’ ,á«ªdÉ©dG
≈dEG ±ó¡j 1986 ΩÉY áª¶æªdG ¬à≤∏WCG …òdGh
ºdÉ©dG »a ¿Éμ°ù∏d á«ë°üdG ádÉëdG ø«°ùëJ
≥«≤ëàd á«©ªàéªdG Oƒ¡édG ôaÉ°†J ∫ÓN øe
áë°U äÉeóN iƒà°ùe ™aQh á∏eÉμàe á«ªæJ
IÉ«M ≈dEG ’ƒ°Uh á°û«©ªdG ±hôXh áÄ«ÑdG
.áeGóà°ùe á«ªæJh π°†aCG

ôjóe º°SÉL ø°ùM º°SÉL ó``FGô``dG ó``cCG
…OÉædG OÉªàYG ¿CG ΩÉ©dG ø``eC’G •ÉÑ°V …OÉf
≈∏Y áë°ü∏d IRõ©e á«eƒμM á°ù°SDƒe ∫hCÉc
èeÉfôH øª°V ,ø``jô``ë`Ñ`dG áμ∏ªe iƒà°ùe
áª¶æªd ™``HÉ``à`dG (á«ë°U áæjóe á``eÉ``æ`ª`dG)
,¢ù«jÉ≤ªdG πμH GRÉéfEG ó©j ,á«ªdÉ©dG áë°üdG
≈``dEG ≈`` dhC’G á``LQó``dÉ``H ¬«a π°†ØdG ™``Lô``jh
øH ó``°` TGQ ï«°ûdG ∫hCG ≥``jô``Ø`dG äÉ¡«LƒJ
πª©dÉH á«∏NGódG ô``jRh áØ«∏N ∫BG ¬∏dGóÑY
áÄ«H áë°U Ωƒ¡Øe ôjƒ£J ≈∏Y ôªà°ùªdG
.IQGRƒdG ≥aGôe ™«ªL »a √ô°ûfh ,πª©dG
¢ûeÉg ≈``∏`Y ¬``d í``jô``°`ü`J »``a QÉ`` °` `TCGh
,á``Ñ`°`SÉ``æ`ª`dG √ò``¡` H º``«` bCG …ò`` `dG ,∫É``Ø` à` M’G

¿É``ª∏°S AÉ``æ«ªH ICÉ``°ûæe 65 »``a á``eÓ°ùdGh ø``eC’G äÉ``WGôà°TG ø``«ª°†J
π°ûØdGh ìÉ``éædG πeGƒY ∫ƒ``M ô«à°ùLÉe á``dÉ°SQ
¢UÉîdGh ΩÉ``©dG ø``«YÉ£≤dG ø``«H ácGô°ûdG »``a
áª¡ªdG πeGƒ©dG ≈∏Y ∫ƒ°üëdG
π°ûa hCG ìÉ``é` f ≈`` dEG á``jODƒ` ª` dG
ø``«`H É`` e á``cGô``°``û``dG ™``jQÉ``°` û` e
»a ¢UÉîdGh ΩÉ``©`dG ø«YÉ£≤dG
»a åëÑdG ≥jôW øY IQGRƒ`` dG
,IQGRƒ``∏` d á``©`HÉ``à`dG ™``jQÉ``°`û`ª`dG
äÓHÉ≤e ≈``∏`Y »æÑe å``ë`Ñ`dGh
ΩÉ©dG ø«YÉ£≤dG ™``e á«°üî°T
π«∏≤àd IóFÉa ¬d Éªc ,¢UÉîdGh
á«dÉªàMG IOÉjRh π°ûØdG ôWÉîe
ò``NCG ≥``jô``W ø``Y ∂`` dPh ìÉ``é`æ`dG
ìÉ``é`æ`∏`d á`` jODƒ` `ª` `dG π`` eGƒ`` ©` `dG
™jQÉ°ûªdG ìÉéfE’ É¡eGóîà°SGh
π°ûØ∏d ájODƒªdG πeGƒ©dG …OÉØJh
.á«∏Ñ≤à°ùªdG ™jQÉ°ûªdG »a

π«ch Qƒ°†ëH ∂dPh z»fGôª©dG
äÉ``jó``∏` Ñ` dG ¿hDƒ``°``û``d IQGRƒ`` ` ` dG
∫BG ó`` ª` `MCG ø`` H ó``ª` ë` e ï``«` °` û` dG
.áØ«∏N
Ωó`` `b AÉ`` ` ≤` ` `∏` ` `dG ∫Ó`` ` ` ` ` Nh
øY IòÑf ºà¨dG óªM ¢Sóæ¡ªdG
õμJôJ »àdG ô«à°ùLÉªdG ádÉ°SQ
ø``jô``ë`Ñ`dG á``μ`∏`ª`e á`` ` jDhQ ≈``∏` Y
πjƒëàd 2030 á``jOÉ``°` ü` à` b’G
áeóî∏d Ωó≤e øe ΩÉ©dG ´É£≤dG
äÉYÉ£≤dG ¢†©H »a º¶æe ≈``dEG
äÉ``eó``î` dG º``jó``≤` J ø``ª`°`†`j É``ª` H
™e ácGô°ûdÉH π``°`†`aCG √Qƒ``°`ü`H
.¢UÉîdG ´É£≤dG
≈`` `dEG á`` dÉ`` °` `Sô`` dG ±ó`` `¡` ` Jh

ΩÉ°üY ¢Sóæ¡ªdG πÑ≤à°SG
∫É¨°TC’G ôjRh ∞∏N ¬∏dGóÑY øH
§«£îàdGh äÉjó∏ÑdG ¿hDƒ`°`Th
¿hDƒ°ûH ¬Ñàμe »``a »``fGô``ª`©`dG
ájó∏ÑH ¢``Só``æ` ¡` ª` dG äÉ``jó``∏` Ñ` dG
ºà¨dG óªM á«HƒæédG á≤£æªdG
ádÉ°SQ øe áî°ùf ¬FGógE’ ∂dPh
IQGOE’G Ωƒ``∏`Y »``a ô«à°ùLÉªdG
É¡«∏Y π``°`ü`ë`J »``à``dG á``eÉ``©` dG
É``«`∏`«`°`Sô``e ¢`` ù` `cEG á``©` eÉ``L ø`` e
π``eGƒ``Y{ ¿Gƒ``æ` ©` H á``«` °` ù` fô``Ø` dG
™jQÉ°ûe »``a π°ûØdGh ìÉ``é`æ`dG
ΩÉ©dG ø«YÉ£≤dG ø«H ácGô°ûdG
¿hDƒ` `°` `T IQGRƒ`` ` ``H ¢`` UÉ`` î` `dGh
§«£îàdGh äÉjó∏ÑdGh ∫É¨°TC’G

™``bGƒ``ª`dG π``c »``a »``fó``ª`dG ´É``aó``dG
πjó©J ≈∏Y â∏ªYh ,IOƒ°UôªdG
ÉªH áØdÉîªdG ™fÉ°üªdG ´É``°` VhCG
ø«∏eÉ©dGh äBÉ°ûæªdG áeÓ°S øª°†j
.zá≤£æªdG …OÉJôeh

áaÉ°VEG ,πª©dG IQGRhh ,AÉ``ª` dGh
âeÉb ó``bh ,áª°UÉ©dG á``fÉ``eCG ≈``dEG
á«°û«àØJ äGQÉ`` jõ`` H ¥ô``Ø``dG ∂``∏` J
äÉ``WGô``à` °` TG ô`` aGƒ`` J ø`` e ó``cCÉ` à` ∏` d
πÑb øe Ióªà©ªdG áeÓ°ùdGh øeC’G

AÉ°†YCG øª°†àJ ¥ô``a 5 π«μ°ûJ
,á``«`æ`©`ª`dG äÉ``¡` é` dG ∞``∏`à`î`e ø``e
IQÉéàdGh áYÉæ°üdG IQGRh :»gh
á``eÉ``©` dG IQGOE’Gh ,á``MÉ``«` °` ù` dGh
AÉHô¡μdG áÄ«gh ,»fóªdG ´Éaó∏d

™e ¿hÉ©àdÉH ∂``dPh ,ôWÉîªdG øe
âJCG PEG ,á«æ©ªdG á«eƒμëdG äÉ¡édG
øe á«°UƒJ ≈∏Y Ak ÉæH á∏ªëdG √òg
á¶aÉëª∏d á©HÉàdG á«æeC’G áæé∏dG
á«YƒàdGh áHÉbôdG õjõ©J ¢Vô¨H
ÜÉ``ë`°`UC’ OÉ`` °` `TQE’Gh ¬``«` Lƒ``à` dGh
ø«∏eÉ©dGh ¿RÉ``î` ª` dGh äBÉ°ûæªdG
º``¡` YÉ``Ñ` JG ø`` `e ó`` `cCÉ` ` à` ` dGh ,É`` ¡` `«` `a
Ö``LGƒ``dG á``«` FÉ``bƒ``dG äGAGô`` ` ` `LE’G
,≥FGôM …CG ´ƒbh …OÉØàd ÉgPÉîJG
øe áæ°üëe áÄ«H ôaGƒJ øª°†j ÉªH
.zôWÉîªdG QOÉ°üe
»a âeÉb áæé∏dG{ ¿CG ,ø«Hh
á≤£æªdG í°ùªH É¡∏ªY π¡à°ùe
¿É``ª`∏`°`S AÉ``æ` «` e »`` a á``«` YÉ``æ` °` ü` dG
AGƒ``°`S ,É``¡`«`a ™``fÉ``°`ü`ª`dG ô``°`ü`Mh
,á°üNôe ô«Z hCG á°üNôe âfÉc
≠∏Ñj É`` gOó`` Y ¿CG í``°` †` JG å``«` M
ºJh ,ICÉ°ûæeh Ék©æ°üe 65 »dGƒM

øe áª°UÉ©dG á¶aÉëe â¡àfG
áeÓ°ùdGh øeC’G äÉWGôà°TG ø«ª°†J
á≤£æªdÉH ¿õîeh ICÉ°ûæe 65 »a
¿É``ª`∏`°`S AÉ``æ` «` e »`` a á``«` YÉ``æ` °` ü` dG
á«eƒμëdG äÉ¡édG ™``e ¿hÉ©àdÉH
á«fGó«e IQÉjR ∫ÓN ∂dPh ,á«æ©ªdG
ô«jÉ©e AÉØ«à°SG º``J ICÉ°ûæe ô``NB’
Qƒ°†ëH É``¡`«`a á``eÓ``°` ù` dGh ø`` `eC’G
á«ªdÉ©dG áë°üdG áª¶æe AGô``Ñ` N
,»μØdG QGõ`` f .Oh »≤ØdG ôª°S .O
AGôÑîdG IQÉ``jR øª°V »JCÉJ »àdGh
π«æd áeÉæªdG ∞∏e º««≤àd ø««dhódG
.á«ë°üdG áæjóªdG Ö≤d
ø``H ΩÉ`` °` `û` `g ï``«``°``û``dG ó`` ` ` `cCGh
ßaÉëe á``Ø`«`∏`N ∫BG ø``ª` Mô``dGó``Ñ` Y
¬d íjô°üJ »a ,áª°UÉ©dG á¶aÉëe
á¶aÉëªdG{ ¿CG ,IQÉjõdG ¢ûeÉg ≈∏Y
»àdG äGQOÉÑªdG »æÑJ ≈∏Y ¢UôëJ
™ªàéªdG ájÉªM õjõ©J ≈dEG ±ó¡J

º``¡``FGOC’ Gô``jó``≤``J zπ``«``gCÉ``à``dGh ìÓ```°```UE’G{ »``Ø``Xƒ``e ø``e Oó```Y º``jô``μ``J
™∏£j »```dÉ```©```dG º``«``∏``©``à``dG ΩÉ````Y ø```«```eCG
á```«```μ```jô```eC’G á```©```eÉ```é```dG è````eGô````H ≈```∏```Y
.áeOÉ≤dG á∏MôªdG ∫ÓN á©eÉédÉH
¿CG »dÉ©dG º«∏©àdG ¢ù∏éªd ΩÉ©dG ø«eC’G ó``cCG óbh
äÉ°ù°SDƒªd IófÉ°ùªdGh ºYódG πc Ωó≤J áeÉ©dG áfÉeC’G
,Ió©°UC’G áaÉc ≈∏Y É¡FGOCÉH ¢Vƒ¡æ∏d ,»dÉ©dG º«∏©àdG
äÓ«¡°ùàdG ô«aƒJ ™e ,á«ª«∏©àdG É¡à©ª°S iƒà°ùe ™aQh
,…ƒ«ëdG »ª«∏©àdG ´É£≤dG Gòg »a QÉªãà°SÓd áªYGódG
áaÉ°VEG πμ°ûJ IójóL ∫É``Y º«∏©J äÉ°ù°SDƒe ìÉààaGh
,á«μjôeC’G á©eÉédG É¡æª°V øeh ,áμ∏ªªdG »a ´É£≤∏d
º«∏©àdG ¢ù∏ée πÑb øe GkôNDƒe É¡d ¢ü«NôàdG ºJ »àdG
.áYƒæàe äÉ°ü°üîJh èeGôH Ωó≤Jh ,»dÉ©dG

ΩÉ©dG ø``«`eC’G ïjƒ°ûdG »æ¨dGóÑY QƒàcódG ≈≤àdG
IQGRh ¿Gƒ``jó``H ¬Ñàμe »``a ,»``dÉ``©`dG º«∏©àdG ¢ù∏éªd
ºFÉ≤dG ¿ƒà°ùcÉ°S ¿GRƒ°S IQƒàcódG ,º«∏©àdGh á«HôàdG
.øjôëÑdÉH á«μjôeC’G á©eÉédG ¢ù«FQ ∫ÉªYCÉH
πª©dG ô«°S ≈∏Y ΩÉ©dG ø«eC’G ™∏WG ,AÉ≤∏dG ∫ÓNh
»a áÑ∏£∏d ¬eó≤J Éeh ,á«ªjOÉcC’G á©eÉédG èeGôH »a
øe º¡d ¬ë«àJ Éeh ,äÉ°ü°üîàdGh ä’ÉéªdG ∞∏àîe
,á«∏Ñ≤à°ùªdG IÉ«ëdG äGQÉ¡e øe º¡æμªJ IOó©àe äGQÉ«N
.πª©dG ¥ƒ°S »a ∫ƒNó∏d
áeÉ≤ªdG äÉ«dÉ©ØdGh á£°ûfC’G ¢VGô©à°SG ºJ Éªc

ôjóªdG ΩÉb ,πØëdG ájÉ¡f »ah
ìÓ°UEÓd áeÉ©dG IQGOEÓ` `d ΩÉ``©`dG
≈∏Y äGOÉ¡°ûdG ™jRƒàH π«gCÉàdGh
º¡d Ék«æªàe ,ø«eôμªdG ø«ØXƒªdG
.OGó°ùdGh ≥«aƒàdG

,á°UÉîdGh á«eƒμëdG äÉÄ«¡dGh
äÉ``«`dÉ``©`a º``«`¶`æ`J ¿CG ±É`` °` `VCGh
ô`` KC’G É``¡` d √ò``¡` c äGô``°` VÉ``ë` eh
IQGOE’G »ØXƒe ≈∏Y »HÉéjE’G
.AÉsæÑdG ôjƒ£à∏d º¡JÉjƒæ©e ™aQh

´GƒfCG πc ºjó≤àH á«∏NGódG IQGRh
≈dEG É kgƒæe ,πª©dG ôjƒ£àd ºYódG
á«ÑjQóJ äGQhOh èeGôH º«¶æJ
ø``«` ∏` gDƒ` e ø``«``Ø``Xƒ``e ô``«``aƒ``à``d
äÉ°ù°SDƒªdG øe OóY ™e ¿hÉ©àdÉH

äÉ¡édG ø``e Oó``Y ™``e ¿hÉ``©`à`dGh
í``°`VhCGh ,á«æ©ªdG äÉª¶æªdGh
Gkò«ØæJ »``JCÉ` j º``jô``μ`à`dG Gò``g ¿CG
øH ô``°` UÉ``f ï``«`°`û`dG äÉ``¡`«`Lƒ``à`d
π``«`ch á``Ø`«`∏`N ∫BG ø``ª` Mô``dGó``Ñ` Y

ó`` «` `ª` `©` `dG á`` ` `jÉ`` ` `YQ â`` `ë` ` J
ô``jó``e »``Ø``jô``©``dG ΩÓ``°``ù``dGó``Ñ``Y
ìÓ``°`UEÓ`d á``eÉ``©` dG IQGOE’G ΩÉ`` Y
πØM IQGOE’G âª¶f ,π«gCÉàdGh
,ø``«` Ø` Xƒ``ª` dG ø`` e Oó``©``d º``jô``μ` J
AÉ£©∏dh ádhòÑªdG Oƒ¡é∏d Gôjó≤J
.AGOC’G ôjƒ£J »a õ«ªàªdG
Iô°VÉëe ºjôμàdG øª°†Jh
É≤ah A’õ``æ`dG á∏eÉ©e á«Ø«c ø``Y
¥ƒ``≤` ë` d á```«` `dhó```dG ô``«` jÉ``©` ª` ∏` d
ÇOÉÑªdG øe ó©J »àdGh ,¿É°ùfE’G
,á``eÉ``©` dG IQGOEÓ` ` ` `d á``«` °` SÉ``°` SC’G
IQGOE’G ΩÉ``Y ôjóe ≈≤dCG Égó©Hh
áª∏c π«gCÉàdGh ìÓ°UEÓd áeÉ©dG
ôjRh äÉ¡«LƒJ ≈``dEG É¡«a QÉ°TCG
πμH ΩÉ``à` dG ΩGõ``à` d’É``H á``«`∏`NGó``dG
ôÑY ¿É`` °` `ù` `fE’G ¥ƒ``≤``M ÇOÉ`` Ñ` `e
ìÓ°UE’G á°ù°SDƒe ¿ƒfÉb ≥«Ñ£J
ájò«ØæàdG ¬``à`ë`F’h π``«` gCÉ` à` dGh
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!á``«Yƒ«°û`dGh á``«dÉ`ª`°SCGôdG ø``«H ..¿É``°ù`fE’G

ó«°TQ ájRƒa

!zäÉjôàæY{ ¢ù«d Üƒ©°ûdG ∫É°†f
,»dhódG ¿ƒfÉ≤dGh á«dhódG á«Yô°ûdGh zá«Hô©dG ΩÓ°ùdG
ºJ …òdG ,»fƒ«¡°üdG »Hô©dG ´Gô°üdG øe ÉkeÉY 70 ¿C’
AÉ¡fEÉH ºK ,»∏«FGô°SEG – »æ«£°ù∏a ´GõæH Ék«dÉM ¬dGõàNG
Öéj ’ z∫É«àM’G á≤Ø°üH{ É¡àeôH á«æ«£°ù∏ØdG á«°†≤dG
zÉk«Ñ©°Th Ék«ª°SQ{ »Hô©dG ™bGƒdG ∑qôëJ ¿EG πH ,qôªJ ¿CG
≈∏Y ¢ù«dh º¡∏c Üô©dG ≈∏Y Gkô£N óq °TCG ƒg ΩOÉ≤dG ¿C’
!ÉgóMh ø«£°ù∏a
ºJ ¬«∏Yh zQƒØ∏H{ √É£YCG …ò``dG ∫hC’G óYƒdG øe
…òdG »fÉãdG óYƒdG ≈``dEG ,»fƒ«¡°üdG ¿É«μdG ¢ù«°SCÉJ
óYƒdG ¿CG ’EG ,ájõîªdG ¬à≤Ø°U ôÑY zÖ``eGô``J{ √É£YCG
π``«`FGô``°`SEG{ ´hô°ûªd Iô``ª` dG √ò``g ¢ù°SDƒ«°S »``fÉ``ã`dG
ájGóÑdG òæe »fƒ«¡°üdG º∏ëdG ƒ``g …ò``dG ,ziô``Ñ`μ`dG
øàa øe Üô©dG ¬H ôq e Ée πch ,ó¨dG ≈àMh ¿B’G ≈àMh
≈dEG ∫ƒ°Uƒ∏d ƒg ÉªfEG ,±É©°VEGh ≥jõªJh ±Gó¡à°SGh
!áeOÉ≤dG á¶ë∏dG ∂∏J
º¡°ùØfCG øY Üô©dG ¢†Øæj ¿CG ¿GhC’G ¿BG ∂dòdh
,º¡æ«YCG ≈∏Y »àdG IhÉ°û¨dG Gƒëjõj ¿CGh ,ÜGô``à` dG
z qπëdG{ É¡JÉ«W »a πªëJ ’ á≤Ø°üdG √òg ¿CG GƒcQó«d
¿É«μdG äGQÉ©°Th !¬©«°SƒJh ∫ÓàM’G áæYô°T »g πH
¥ƒ``≤`ë`dG{ ∫ƒ`` M ¬``°` SQGó``e »``a É``¡`°`SQó``j »fƒ«¡°üdG
É«aGô¨L »a ÉªfEGh ø«£°ù∏a »a ¢ù«d zOƒ¡«∏d á«îjQÉàdG
¿CGh ,ø«£°ù∏a »g á°Só≤ªdG π«FGô°SEG ¢VQCG ¿CGh ,Üô©dG
á«°SÉ°SCG »°VGQC’G √òg ¿CG …Oƒ¡«dG ºdÉ©dG ∫É«N »a{
¿Ó``YEG AÉ``æ` KCG zƒgÉ«æàf{ ∫É``b Éªc zá``jOƒ``¡`«`dG á``dhó``∏`d
z…Oƒ¡«dG ∫É«îªdG{ Gòg »a GkójóëJ ô£îdG !á≤Ø°üdG
Ohóëd ¢ù°SCG …ò``dGh ,∞«jõàdGh ôjhõàdG OÉàYG …òdG
iôNCG á«HôY ∫hO ójó¡J ≈æ©ªH …CG ,ziôÑμdG π«FGô°SEG{
…OƒLƒdG hó©dG{ ¿CG ≈dEG Éfó«©j Gòg !∫ÓàMÓd áë°Tôe
…ò``dG z»fƒ«¡°üdG ¿É«μdG ƒ``g Üô©∏d º`` gC’Gh ∫hC’G
¿CG ≈dEG ,Üô©dG ≈∏Y AGóàY’G áÑ©d »a ¿Gô``jEG Ωóîà°SG
!iôÑμdG á∏°UÉØdG ÜôëdG hCG z¿hóéeôg{ øeR ø«ëj
¢Só≤e ÖLGh ΩCG zäÉjôàæY{ ƒg ∂dP ó°V ∫É°†ædG πg
!?Üƒ©°ûdG ¥ƒ≤Mh øjódG ´ô°T »a

òæe §≤a ¢ù«d ,Gkô«ãc ≈fÉY »æ«£°ù∏ØdG Ö©°ûdG
ôãcCG πH ,¬æWƒd ¬àbô°Sh »fƒ«¡°üdG ∫ÓàM’G Aƒ°ûf
ïjQÉàdG á∏Hõe »a ¬£≤°SCG z¬îjQÉJ ôÑY ’ÓàMG 25{ øe
É¡∏gC’ ø«£°ù∏a â«≤Hh ,»æ«£°ù∏ØdG Ö©°ûdG »≤Hh
…òdG »fƒ«¡°üdG ∫ÓàMÓd çóë«°S Ée Gògh ,É¡Ñ©°ûdh
,á«æ«£°ù∏ØdG á«°†≤∏d Ió°ûHh Ωƒ«dG AGƒ``°` VC’G ó«©j
¿ƒ«æ«£°ù∏ØdG ócDƒ«d ,ƒgÉ«æàf – ÖeGôJ á≤Ø°U ôÑY
ócDƒ«dh ,¿Ghó``©` dGh QÉ©dG á≤Ø°U ¬``Lh »a ºgOƒª°U
≈∏Y ºdÉ©dGh Üô©dG ôÑé«dh ,¬à«°†≤d √AÉ``ah Ö©°ûdG
!¬à«°†b ™«H ¢†aQh á≤Ø°üdG ¢†aôH ¬JOGQEG ΩGôàMG
ó°Vh z∫Ó`` à` `M’G ó``°`V ¢``Só``≤`ª`dG ∫É``°` †` æ` dG{ Gò`` g
á«îjQÉàdG ¥ƒ``≤`ë`dG ≈∏Y ¢``Shó``dG ó``°`Vh ÜÉ°üàZ’G
¬``°`VQCG »``a »æ«£°ù∏∏ØdG Ö©°ûdG ≥``Mh ,áYhô°ûªdG
GkQhR ¬àæYô°T º``J ∫Ó``à` MG ô``NBG á``¡`LGƒ``eh ,¬``æ` Whh
ødh Gkôªà°ùe ≈≤Ñ«°S ∫É°†f ƒg ,ºdÉ©dG »a ÉkØ«jõJh
¢``VQC’G ôjôëàH hCG ,∫OÉ``Y ΩÓ°ùH ’EG á«°†≤dG »¡àæJ
!ôëÑdG ≈dEG ¢VQC’G øe Ée Ékeƒj á«æ«£°ù∏ØdG
GkóL Ö©°üdG »``dhó``dGh »ª«∏bE’G ™°VƒdG πX »a
Ö©°û∏d »g º``gC’G áª∏μdG ≈≤Ñà°S ,ø««æ«£°ù∏ØdG ≈∏Y
Üô©dG ≈∏Yh !ÜÉ£îdG π°üa √óæYh ¬°ùØf »æ«£°ù∏ØdG
’h Ékæ∏Y ’ á«°†≤dG ó°V á≤Ø°ü∏d á«Yô°ûdG Gƒ£©j ’CG
,z™bGƒdG{ ôeC’ÉH z∫ƒÑ≤dG{h zá«©bGƒdG{ º°SÉH ’h !Gkô°S
zäÉjôàæY{ ƒg ´ƒæîdGh ∫òdÉH ∫ƒÑ≤dG ΩóY ¿CG º°SÉH ’h
,¢†©ÑdG ∫ƒ≤j Éªc áægGôdG á∏MôªdG »a ¿Éμe É¡d ó©j ºd
ºq J …òdG ,»Hô©dG ∞©°†dÉH º°ùàJ »àdG á∏MôªdG »gh
¿ÓYEG ºàj »μd ,OGó¨H •ƒ≤°S òæe ¬«dEG Üô©dG ∫É°üjEG
!√òg QÉ©dG á≤Ø°U
∞jô©J IOÉ`` `YE’ á``jÉ``¡`æ`dG »``a »``g á≤Ø°üdG √ò`` g
ΩÓ°ùdG õ``FÉ``cQ π``c ¢``†`jƒ``≤`Jh ,¬``à`æ`Yô``°`Th ∫Ó``à` M’G
¥ƒ``≤`Mh ,á``«` dhó``dG äÉ``«` bÉ``Ø` J’Gh »``dhó``dG ¿ƒ``fÉ``≤` dGh
∂dòdh ,áYhô°ûªdGh á«Yô°ûdG »æ«£°ù∏ØdG Ö©°ûdG
øY πYÉØdG ô«Ñ©àdGh ,Ó«°üØJh á∏ªL É¡°†aQ Öéj
IQOÉÑªH{ Üô©dG åÑ°ûJh ,Ék«Ñ©°Th Ék«ª°SQ ¢†aôdG ∂dP

É``¡à¡LGƒe á``«Ø«ch zá``≤Ø°üdG{ ø``Y
å«M É¡«MGƒ°Vh ,¢Só≤dG á≤£æe
¬J’hÉëe »``a ∫Ó``à`M’G ó¡éj
É¡«∏J ,á``«`∏`ª`Y (11) É``¡`«`a äò``Ø` f
ÉgôNBGh ,É¡∏eÉμH ø«£°ù∏a ´ÓàHG
É¡«a äòØf »àdGh ¬∏dG ΩGQ á≤£æe
¿OQC’G Qƒ`` ` Z º``°``V ≈`` ` `dEG ¬``«` ©` °` S
QòM É``e ô``ã`cCG ø``eh .zäÉ«∏ªY (6)
∞«ãμJ ™e (ê) áØæ°üªdG ≥WÉæªdGh
:äÉ«∏ª©dG á«ÑdÉZ ¿CG ôjô≤àdG ¬æe
∂``dPh ,z¿É``£`«`à`°`S’G{ /QÉª©à°S’G
äÉæjô°û©dG »a ¿ÉÑ°T ój ≈∏Y äòØf{
»``μ` jô``eCG ¢``ù` «` FQ Oƒ`` `Lh π`` X »`` a
hCG ≥HGƒ°S ¿hO º¡à«ÑdÉZ ,ôª©dG øe
â«ÑdG øe ¬H áMÉWEÓd ´É°ùe ¬LGh
.z»ª«¶æJ AÉªàfG
äÉHÉîàfG ádƒéd ó©à°ùjh ¢†«HC’G
á«∏«FGô°SE’G äÉ«£©ªdG √ò``g
,¬°ùØæd ÉgÉæªàj Ió``jó``L á«°SÉFQ
á«Hô¨dG áØ°†dG »a ôJƒàdG ¿CG ócDƒJ
≈dEG ∫ƒëJ »∏«FGô°SEG AGQRh ¢ù«FQh
,âbƒdG Qhô``e ™e IOÉ``jõ``dG »a ò``NBG
ÉfGƒæY äÉH ¬æμd ,π«FGô°SEG »a z∂∏e{
»a ™ªàéªdG πNGO AGƒ°S äÉaQÉ≤ª∏d
ôjô≤J ¬æ«H É``e ≈`` dEG ô«°ûJ Éª∏ãe
øWƒdGh ø«£°ù∏a »a hCG zπ«FGô°SEG{
äGQGô≤dG ¢†©H{ ¿CG øe z∑ÉHÉ°ûdG{
: º∏≤H
øY ô¶ædG ±ô°üd ó¡éjh ,»Hô©dG
»``°`SÉ``«`°`ù`dG iƒ``à` °` ù` ª` ∏` d Iô`` `«` ` NC’G
Ö°üJ ø««æ«£°ù∏ØdG √ÉéJ »∏«FGô°SE’G | øªMôdGóÑY ó©°SCG .O á°UÉîdG á«fÉªdôÑdG áfÉ°üëdG á«°†b
OÉ°ùØdG ÉjÉ°†b øe ¬àjÉªM π``eCG ≈∏Y
ôJƒàdG QÉ``f ≈∏Y â``jõ``dG ø``e ójõªdG
.É¡H •QƒàªdG
πªée â¨∏H{ :»æ«£°ù∏a ôjô≤J Ö°ùëHh .zº¡©e
øY É«eƒj ∞°ûμàJ »àdG IójóédG π«°UÉØàdG ™e
(5402) ¢Só≤dGh áØ°†dÉH á«Ñ©°ûdG áehÉ≤ªdG ∫ÉªYCG
™°VƒdG QGôªà°SG ™eh ,z¿ô≤dG á≤Ø°U{ ≈ª°ùj Ée á«gÉe
¢Só≤dG É¡à∏J ,ÓªY (1183)`H ¬∏dG ΩGQ äQó°üJ ,ÓªY
»μjôeC’G ¢ù«FôdG øe πc ¬°û«©j …ò``dG ¢SÉ°ùëdG
ÓªY (823)`H ÉãdÉK π«∏îdG äAÉL ø«M »a (1053)`H
»``∏`«`FGô``°`SE’G AGQRƒ`` ` dG ¢``ù`«`FQh (Ö``eGô``J ó``dÉ``fhO)
á«Ñ©°ûdG áehÉ≤ªdG √òg ¿CG ≈∏Y ó«cCÉàdG ™e .ÉehÉ≤e
Ió``jó``é`dG É``ª`¡`JQhÉ``æ`e ¿CG ’EG (ƒ``gÉ``«`æ`à`f ø``eÉ``«`æ`H)
ΩÉ©dG ó¡°T ó≤∏a ,áë∏°ùe ≈dEG á¶ëd …CG »a ∫ƒëàJ ób
¿ÓYEG ∫ÓN øe á≤«°†dG Éª¡ëdÉ°üªHh Éª¡H á°UÉîdG
øe Oó©d áehÉ≤ªdG ò«ØæJ{ ,¬JGP ôjô≤àdG ≥ah ,2019
¬°û«Lh ∫ÓàM’G âHÉ°UCG »àdG á«YƒædG äÉ«∏ª©dG
ô««¨J äÉ``jGó``H É¡JÉ«W »a πªëJ zá≤Ø°U{ π«°UÉØJ
≈∏«d ƒHCG ôªY ó«¡°ûdG É¡∏¡à°SG ,πà≤e »a ¬JGôHÉîeh
¿CG ∂dP É°†jCG »Hô©dG ÉªHQh »æ«£°ù∏ØdG ™bGƒdG »a
É¡fCG ∂°û∏d ƒYój ’ ÉªH í°Vh zá≤Ø°üdG{ π«°UÉØJ ô°ûf
´É£à°SG …òdG ÜÉ°ûdG ƒgh ,zâ«Ø∏°S ¥ôØe á«∏ªY »a
á«°†≤dG á«Ø°üàd á«μjôeCG á£N (É«Yƒ°Vƒe) É°†jCG
,¬H ¬∏à≤jh ,¬MÓ°S ≈∏Y »dƒà°ùjh ÉkjóæL ø©£j ¿CG
(ÖeGôJ) ø«H »gÉªàdG πX »a ,Ék«FÉ¡f á«æ«£°ù∏ØdG
,kÓ«àb ¬jOôjh ,zøWƒà°ùe{ ΩÉNÉM ≈∏Y QÉædG ≥∏£j ºK
z»fÉ£«à°S’G{ /…QÉª©à°S’G »∏«FGô°SE’G ø«ª«dGh
ÉkcQÉJ ,áYÉ°S 70 øe ôãcC’ »Øàîjh ,øjôNBG ìôéjh
.(ƒgÉ«æàf) ¬∏ãªj …òdG
.¬æY ÉkãëH QÉØæà°S’G äÉLQO ≈°übCG ≈∏Y ∫ÓàM’G
ΩÉeCG zá≤Ø°üdG{ É¡°†aQ ™e á«æ«£°ù∏ØdG á£∏°ùdG
â«ÑdG Ö``«`Jô``à`d Ωƒ``«` dG »``g á`` jƒ`` dhC’G ,¬``«` ∏` Yh
’k ƒ°Uh á«Ñ©°T äGƒ£îH ¬©ÑàJ ¿CG óH ’ Ö©°U QÉÑàNG
≈∏Y Ö©°ûdG IQó``b Rõ``©`jh ¢ù°SDƒj É``e »æ«£°ù∏ØdG
á«æ«£°ù∏ØdG »``°``VGQC’G »``a ´É``°``VhC’G ôjƒãJ ≈`` dEG
áØ°†dG ™bGh ¿CG í«ë°U .áªcGôàªdG ôWÉîªdG RhÉéJ
’k ƒ°Uh ,¢Só≤dGh á«Hô¨dG áØ°†dG øe GAóH á∏àëªdG
QGôªà°SG ™e ájÉ¨∏d Ö©°U ¢Só≤dG ¬«a ÉªH á«Hô¨dG
ΩÉàdG πgÉéàdG ™``e ¬`` fCGh á°UÉN .Iõ`` Z ´É``£`b ≈`` dEG
øY ¿óªdG ∫õY ≈∏Y áªFÉ≤dG á«∏«FGô°SE’G äÉ°SÉ«°ùdG
á«æeC’G Iõ``¡` LC’G â``dGR É``e ø««æ«£°ù∏ØdG ÖdÉ£ªd
á°VÉØàf’ QOGƒH …CG ìÉéf øe ÉaƒN ¢†©ÑdG É¡°†©H
»a É°Uƒ°üN ,zá≤Ø°üdG{ äÉ©ÑJ øe QòëJ á«∏«FGô°SE’G
á«æ«£°ù∏ØdG á«°SÉ«°ùdG áÄ«ÑdG ¿CG í«ë°Uh ,IójóL
¢üîJ »àdG á«∏«FGô°SE’G ájRGõØà°S’G πFÉ°SôdG πX
áªYGO ô«Z áÄ«H »g ,GójóëJ ΩÉ°ù≤f’G …CG ,á«dÉëdG
≈∏ÑM ΩÉjC’G ¿CG iôj πFÉØàªdG ¿CG ’EG ,É¡d »cGƒH ’h
≥WÉæeh ¿OQC’G Qƒ``Z º°V AGƒ°S ,áØ°†dG πÑ≤à°ùe
zá«fÉ£«à°S’G{ /ájQÉª©à°S’G äÉ©ªéàdG hCG /h ,(ê)
»HÉÑ°T »JGP ™aGóH ¿ƒμà°S áehÉ≤ª∏d á«Yƒf äÉ«∏ª©H
»a »``æ` eC’G ôJƒàdG ójõà°S πFÉ°SQ »``gh ,iô``Ñ`μ`dG
.…ô«gÉªLh
É``ª`HQh) á«æ«£°ù∏a π©a OhOQ êQóà°ùJh ,áØ°†dG
Ö©°ûdG É¡≤≤M äÉMÉéf ≈``dEG IQÉ``°`TE’G øe óH ’
.áÑ°VÉZ (á«eÓ°SEGh á«HôY
á¡LGƒe áMÉ°S âJÉH á∏àëªdG ¢Só≤dÉa .»æ«£°ù∏ØdG
’ á``ª`FÉ``g á``¡`FÉ``J á``«`Hô``¨`dG á``Ø`°`†`dG ¿CÉ` `H ∫ƒ``≤` dG
á«æ«£°ù∏ØdG ´ƒªédG íéæJ å«M ,ÉÑjô≤J É«eƒj
»``∏`NGó``dG ø`` eC’G RÉ``¡` L{ ¿Ó`` YEG ¬«Øæj ,É``¡`«`a ∑Gô`` M
≈∏Y á°Sô°ûdG ∫ÓàM’G áªég ¬Lh »a ΩõYh óëàH
RÉ¡édG ¢ù«FQ ¿É°ùd ≈∏Y z∑ÉHÉ°ûdG – »∏«FGô°SE’G
πμ°ûH z¬«æWƒà°ùe{h √OƒæL ™e ∂Ñà°ûJh ,áæjóªdG
ø«î°ùJ QGôªà°SG{ øe ¬«a QòM …òdG (¿ÉªZQCG ±Góf)
,•ÉØ©°T º«îeh ¿Gƒ∏°Sh ájhÉ°ù«©dG »a á°UÉN ,ºFGO
§ÑMCG ¬fCG ócCGh ,zá«Hô¨dG áØ°†dG »a á«fGó«ªdG á¡ÑédG
…ó°üàdGh ≈°übC’G óé°ùªdG »a •ÉHôdG π°UGƒJh
(10) É¡«a ÉªH ,Iô«Ñc á«∏ªY (560) 2019 ∫Ó``N{
Oƒ``«`≤`dG ô``°`ù`c »``a ìÉ``é` æ` dGh ,¬``°`ù`«`fó``J ä’hÉ``ë` ª` d
Oƒæéd ±É£àNG ä’hÉëe (4)h ,ájOÉ¡°ûà°SG äÉ«∏ªY
óé°ùªdG »a (áªMôdG ÜÉH) â∏Ñc »àdG á«∏«FGô°SE’G
,QÉf ¥Ó``WEG á«∏ªY (300) øe ôãcCGh ,ø«æWƒà°ùeh
.2002 ΩÉY òæe ≈°übC’G
áHGôb ,πHÉ≤ªdÉH ,§``Ñ`MCG »∏«FGô°SE’G ¢û«édG ¿CGh
»æ«£°ù∏ØdG Ö©°ûdG ¿EÉa ¬∏c Gòg ≈∏Y É°ù«°SCÉJh
â££N á«æ«£°ù∏a áë∏°ùe ÉjÓîd á«àëJ á«æH (12)
á``∏`Mô``e ø`` e ∫É`` ≤` `à` `f’Gh ¬``Ø` bƒ``e ó``«` Mƒ``à` H Ö``dÉ``£` e
äGƒÑY ™°Vh ∫ÓN øe Éª«°S’ ,á«eGO äÉ«∏ªY ò«Øæàd
á«∏©ØdG äGƒ£îdG á∏Môe ≈dEG á°†aGôdG äÉëjô°üàdG
õcôe{ √ó`` YCG ôjô≤J í``°` VhCG ,¥É«°ùdG »``a .záØ°SÉf
ìÉéædG É¡d Öàμj ¿CG øμªj ’ »``à`dGh ,É¡à¡LGƒªd
áeƒμë∏d ™HÉàdG zÜÉ``gQE’Gh äGQÉÑîà°S’G äÉeƒ∏©e
ΩÉ°ù≤f’G AÉ¡fE’ Ωƒªëeh ™jô°S ∑ôëàH º≤J ºd Ée
âfÉc 2019 »a äÉ«∏ª©dG øe %58{ ¿CG á«∏«FGô°SE’G
ƒëf √É``é``J’Gh ,k’hCG »æ«£°ù∏ØdG /»æ«£°ù∏ØdG
,ø©W á«∏ªY (19) ò«ØæJ iôL å«M ,ø©W äÉ«∏ªY
,ƒ∏°ShCG AÉ¨dEG ¿ÓYEÉH CGóÑJ á«æ«£°ù∏a á£N ™°Vh
πà≤ªH âÑÑ°ùJ »àdG zá∏JÉ≤dG{ äÉ«∏ª©dG ¢Uƒ°üîH ÉeCG
»°SÉeƒ∏HódGh »°SÉ«°ùdG ìÉØμdG ÜQO ≈∏Y ∑ôëàdGh
4) ø««∏«FGô°SEG (5) πàb ó≤a ,ø««∏«FGô°SEG áHÉ°UEGh
OGó``YE’G ™``e ,É«ªdÉYh É«eÓ°SEGh É«HôY »``eÓ``YE’Gh
å«M ,øjôNBG (22) Ö«°UCGh (…óæLh ø«æWƒà°ùe
ÜQO ≈∏Y áãdÉK á°VÉØàfG ôéØj ób »æ«£°ù∏a Ö°†¨d
É¡dhCG ≥WÉæe Ió``Y ≈∏Y Ék«aGô¨L äÉ«∏ª©dG âYRƒJ
.πjƒ£dG ∫É°†ædG

äÉcô°ûdG ¢ùdÉée AÉ``°` SDhQh ,áë∏°SC’G ™fÉ°üe
√òg ¬JôeO Ée IOÉYEÉH Ωƒ≤J »àdG äGQÉ≤∏d IôHÉ©dG
.á∏©àØªdG ÜhôëdG
»a AÉ``°`SDhô``dG º¡«°Vôj ¿CG Öéj A’Dƒ` g πc
™«£à°ùj ’ ∑GP hCG ¢ù«FôdG Gòg ¿C’ iôÑμdG ∫hódG
ºYódG ∫ÓN øe ’EG á°SÉFôdG ó©≤e ≈``dEG π°üj ¿CG
áë∏°SC’G ™fÉ°üe ¬≤ØæJ …ò`` dG ô«ÑμdG »``dÉ``ª`dG
âdƒà°SG »àdG iôÑμdG ô«ª©àdGh AÉæÑdG äÉcô°Th
¿hO ô«ª©àdG IOÉ``YEG Oƒ≤Y »a ó°SC’G á°üM ≈∏Y
º¡°†©H Ö°†ZCG Éªe Üô``ë`dG »``a AÉcô°ûdG á«≤H
.ºgQÉμæà°SGh
øe óH ’h ,ÜhôëdG ôªà°ùJ ¿CG óH Óa ,GkPEG
™fÉ°üe πª©J ≈àM ô«eóàdGh Ωó¡dG ôªà°ùj ¿CG
,É¡∏ªY ô«ª©àdGh AÉæÑdG äÉcô°T ¢SQÉªJh ,ìÓ°ùdG
ádƒ≤e »μ°ùeƒ°ûJ Ωƒ``©`f »``μ` jô``eC’G Ö``JÉ``μ`∏`dh
á«μjôeC’G IóëàªdG äÉ``j’ƒ``dG ¿CG) :»``g Iô«¡°T
Éª∏c »¡a ,(êQÉîdG ≈dEG á«∏NGódG É¡JÉeRCG Q pó°üon J
,º«∏©àdG hCG áë°üdG hCG ádÉ£ÑdG »a áeRCG â¡LGh
¢TôëJ ¿CG hCG ,∂∏J hCG ádhódG √òg ™e áeRCG â∏©àaG
¬««ëàa ,øeÉc »îjQÉJ ±ÓN Éª¡æ«H ø«àdhO ø«H
.ójóL øe √QÉf èLDƒJh
á«bGô©dG Üô``ë` dG AGQh É``μ`jô``eCG â``fÉ``c ó≤d
,á«bGô©dG á«àjƒμdG áeRC’G AGQh »gh ,á«fGôjE’G
Égój »``a äÉ`` `eRC’G √ò``g í«JÉØe ∂°ùªJ â``fÉ``ch
Éeh ,äOGQCG ≈àe É¡ØbƒJh äAÉ°T ≈àe É¡côëJ
»a ÉμjôeCG É¡H Ö©∏J èfô£°T QÉéMCG ’EG ºdÉ©dG
.É¡ZGôa äÉbhCG
ø«ÑgòªdG ø«H íLQCÉàj ¿É°ùfE’G ¿EÉa ,ó©Hh
’h ¬FÉJ ¥ƒ∏îe ¬fEG πH ,»Yƒ«°ûdGh »dÉª°SCGôdG
,á«Yƒ«°ûdGh á«dÉª°SCGôdG :ø«Jó«≤Y ø«H ¬d IOGQEG
πÑ°ùdGh πFÉ°SƒdG áaÉμH Éª¡«°Vôj ¿CG ∫hÉëj ƒgh
ô©°ûjh ,Ék«°ùØf ìÉJôj ¬∏©d ¬ëdÉ°üe ÜÉ°ùM ≈∏Y
πc øe IóFÉa ’ øμdh ,QGô≤à°S’Gh ¿ÉeC’G ¢†©ÑH
Gòg ≈∏Y ø«Jó«≤©dG ø«JÉg Iô£«°S ¿C’ ¬∏c ∂dP
∞«©°V ,áªjõ©dG øgGh ¿É°ùfEG ≈dEG ¬àdƒM ¿É°ùfE’G
.¬d …CGQ ’ IOGQE’G

,ádÉªãdG ≈àM É¡æe Üô°T
øHG ≈°ù«Y ¬``∏`dG »Ñf ™«°VôdG
ò``NCGh ÉgôªN ø``e ôμ°ùa
πÑb ø``e ó``¡`ª`dG »``a ƒ``gh º``jô``e
∫GƒbC’G øe »JCÉjh ìƒ£àj
â``JCÉ`a{ :∞«∏μàdG ø°S ≠∏Ñj ¿CG
¬æY √õæàj É``e ∫É``©``aC’Gh
ºjôe Éj GƒdÉb ¬∏ªëJ É¡eƒb ¬H
øeh ,º``é` YC’G ¿Gƒ``«`ë`dG
Éj (27) É``jô``a ÉkÄ«°T â``Ä`L ó``≤`d
á°SÉ°ùdG …ójCG »a QÉ°U ºK
CGôeG ∑ƒ``HCG ¿Éc Ée ¿hQÉ``g â``NCG
,É``¡`H ¿ƒ``∏`°`ù`à`j á``Hƒ``©``dCG
(28) É«¨H ∂``eCG âfÉc Éeh Aƒ°S
Ühôëd GkOƒ`` bh √ƒ∏©éa
º∏μf ∞«c Gƒ``dÉ``b ¬``«`dEG äQÉ``°`TCÉ`a
(πªL ’h É¡«a ¬d ábÉf ’)
(29) É«Ñ°U ó¡ªdG »``a ¿É``c ø``e
»``a Üô```©` `dG ∫ƒ`` ≤` `J É``ª` c
ÜÉàμdG »fÉJBG ¬∏dGóÑY »``fEG ∫É``b
Ühô``ë` dG √ò`` g ,É``¡` dÉ``ã` eCG
IQƒ``°` S) z(30) É«Ñf »æ∏©Lh
ÜÉ``ë`°`UCG É¡∏©°ûj »``à` dG
øe ¿hó``°` TGô``dG É``¡`dÉ``bh ,(º``jô``e
¿ƒé°ùæj øjòdG á£∏°ùdG
,ΩGô``μ``dG ¬``∏` °` SQh ¬``∏` dG AÉ``«` Ñ` fCG
ΩÓ`` `MC’G ø``e º``¡`Hƒ``©`°`û`d
»a …OÉ``æ` ª` dG …OÉ`` æ` `j ±ƒ`` °` `Sh
º¡∏©éj É`` e »`` `fÉ`` `eC’Gh
’ ¿hRQÉ``H ºg Ωƒ``j{ :Ωƒ«dG ∂dP
º¡ØàM ≈dEG ¿hô«°ùj ºFÉ¡H
øªd Å«°T º¡æe ¬∏dG ≈∏Y ≈Øîj
:º∏≤H
..Ωƒj πc »ah ,º¡aÓ°VCÉH
zQÉs¡≤n dG ó``MGƒ``dG ¬∏d Ωƒ«dG ∂∏ªdG
ÜÉë°UCG óéj ÜôM πc »ah
.(16/ôaÉZ)
ìÓØæÑdG
»∏Y
øªMôdGóÑY
º¡d í«ÑJ GkQGò`` `YCG á£∏°ùdG
¬HÉ°UCGh ,¿É``°`ù`fE’G √É``J ó≤d
,ÜhôëdG øe ójõe ∫É©°TEG
∫hÉ``ë` j ƒ`` gh »``°`ù`Ø`æ`dG ø``gƒ``dG
πëdG ÜôëdG øe π©éJ πH
ÜÉ``ë` °` UCG »``°` Vô``j ¿CG Gkó` ` gÉ`` `L
É¡H ôªJ »àdG äÓμ°ûªdG øe ô«ãμdG êÓ©d πãeC’G
øjòdG »Yƒ«°ûdG ôμØdG »``a áæª«¡dGh ¿É£∏°ùdG
¿ƒYóîj Gòμg ,IóÑà°ùªdG ájQÉª©à°SE’G ∫hó``dG
ó©H º¡fCÉH º¡Hƒ©°T Ghó``Yhh ,ógõdÉH GhôgÉ¶J
øY ±ô``£`dG ¢†¨dh ,º``¡`HQBÉ`e ≥«≤ëàd Üƒ©°ûdG
∫ƒëàJh á£∏°ùdG ¿ƒª∏°ùàj ±ƒ°S ∫ƒ£j ød øeR
ÜhôM ™«ªL ¿CG ßMÓªdGh Ö«é©dGh ,º¡ªFGôL
ºgh ,ÉjQÉà«dƒÑdG ≈dEG ø«jRGƒLQƒÑdG øe IOÉ«≤dG
ºZQh ,É¡«°VGQCG êQÉN ºdÉ©dG ºYõàJ »àdG ÉμjôeCG
Ωƒ«dG Gò``g AGô≤ØdG ô¶àfGh ,¿ƒeó©ªdG AGô≤ØdG
øe ¬``H Ωƒ``≤`J É``e É¡«∏Y ôμæà°ùj ’ ºdÉ©dÉa ,∂``dP
≈àMh ,¿hô¶àæj ¿ƒdGõj ’ ºgh ,ôÑ°üdG ÆQÉØH
»a ’EG IQôÑe ô«Z ÜhôM øe ¬∏©°ûJ Éeh ¿GhóY
ó≤d πH ,…QÉà«dƒÑdG º∏ëdG ≥≤ëàj ºd á¶ë∏dG √òg
ƒéæj ºd …òdG »μjôeC’G …óà©ªdG ¿Gó``Lhh π≤Y
GƒbGPCGh á£∏°ùdÉH ∂°ùªàdG »a ¿ƒjRGƒLôÑdG ≠dÉH
á«μjôeC’G ¿ƒé°ùdG »a iô°SC’G ≈àM ¬fGhóY øe
πà≤dGh ÜGò``©`dG ±ƒæ°U ≈à°T º¡d ø«°VQÉ©ªdG
»a iô``NCG ¿ƒé°S ≈dEG É¡fƒé°S øe º¡à∏≤f »àdG
OÉHCG Éªæ«M ø«dÉà°S º¡ª«YR π©a Éªc IOÉ``HE’Gh πH
É¡JôbCG »àdG º¡bƒ≤M GƒdÉæj ’ ≈àM É¡JGôª©à°ùe
¢†©H Gƒª°ùæàj ¿CG GƒdhÉM øjòdG AGô≤ØdG ø«jÓe
»a π°üM Éªc á«dhódG Oƒ¡©dGh ≥«KGƒªdG º¡d
√Qó°U ™°ùàj º``dh ,º¡«∏Y ΩôëªdG ájôëdG ô«ÑY
.»bGô©dG ÖjôZ »HCG øé°Sh ƒeÉæàfGƒL øé°S
.AGô≤ØdG A’Dƒ¡d AÉ°†¨ÑdGh áæ«¨°†dG ôª°†j …òdG
ø«©HôàªdG IOÉ°ùdG AÉ°VQEG ≈∏Y πª©J ÉμjôeCG
¬dEG ¬fG á«dÉª°SCGôdG âªYR ø«M ¿É°ùfE’G √ÉJh
ÜÉ``ë`°`UCGh ,á``jOÉ``°`ü`à`b’G á£∏°ùdG ó``YÉ``≤`e ≈``∏`Y
≈àM ájôëdG ¬d â≤∏WCÉa ,≈dÉ©J ¬∏dG ¿hO øe ónÑ©r jo

¬ëæeh ¿É°ùfE’G ôjó≤J »a á«dÉª°SCGôdG âdÉZ
…ò``dG ¬`` dE’G áÑJôe ¬``H â¨∏H ≈àM äÉ``jô``ë`dG π``c
™«ªL Qó°üe ƒ``g ¬à∏©Lh ,π©Øj ÉªY ∫CÉ°ùj ’
,™jô°ûàdG »a ó«MƒdG Qó°üªdG øμj ºd ¿EG äÉ£∏°ùdG
øe ¬æY Qó°üj Ée â∏©Lh ,¢ù«FôdG Qó°üªdG ƒ¡a
¿É£∏°S …CG øjó∏d ¢ù«d ΩÉμMCG øe √ô≤j Éeh ,∑ƒ∏°S
§ëdG »a á«Yƒ«°ûdG â¨dÉH πHÉ≤ªdG »ah ,É¡«∏Y
»a ¢SôJ Oôée ≈dEG ¬àdƒM ≈àM ¿É°ùfE’G Qób øe
IOhóëe áÄØd ≥≤ëàd QÉ¡ædGh π«∏dÉH ôéeõJ ádBG
É¡JÉMƒªW ¿É£∏°ùdG …hP øe ™ªàéªdG OGôaCG øe
á«Yƒ«°ûdG âÑ∏°S ó≤d πH ,ó``M óæY ∞≤J ’ »àdG
»a ≥≤ëj ¿CG »a ¬JÉ«°Uƒ°üN ¢üNCG ¿É°ùfE’G
»a ¬≤«≤ëJ »``a ≥``Ø`NCG …ò``dG πÑ≤à°ùªdG ¬``FÉ``æ`HCG
ÉgóÑc äGò∏ah ,ÉgO’hCG º∏°ùJh ó∏J ICGôªdÉa ,¬JGP
ÖgòªdG ÉgGôj »àdG á«HôàdG º¡«Hôàd ádhódG ≈dEG
¿hO á«Yƒ«°ûdG Ió«≤©dG ÉgGôJ hCG »LƒdƒjójC’G
¿CG á«Yƒ«°ûdG äOÉc »àdG á∏FÉ©dG øe πNóJ ≈fOCG
Ió«≤©dG »a á∏FÉ©dG QhO ô°üàbGh ,É¡«∏Y »°†≤J
…ójC’G ô«aƒàd ïjôØà∏d ádBG Oôée ≈∏Y á«Yƒ«°ûdG
…CGQ ’h IOGQEG ’ »àdG AÉªμÑdG AÉª°üdG á∏eÉ©dG
á«Yƒ«°ûdG Ió«≤©∏d á©°VÉN »gh ,É¡JÉ«M »a É¡d
.É¡JÉ«M QƒeCG øe ´óJh òNCÉJ Éª«a É¡JÉªμëàdh
ø«H πb hCG ,ø«ÑgòªdG øjòg ø«H ¿É°ùfE’Gh
πeÉc ¿É°ùfEG ƒg πg ,¬FÉJ ™FÉ°V ø«Jó«≤©dG ø«JÉg
IOGQE’G πeÉc ¬dh ,√ô«°üe ôjô≤J ≥M ¬d á«∏gC’G
πgh ,É¡°û«©j »àdG ¬JÉ«M Üƒ∏°SCG QÉàîj ¿CG »a
∫CÉ°ùj ±ƒ°S ¬fC’ √ódhh ¬∏gCG ≈∏Y áj’ƒdG ≥M ¬d
Ωƒj »a ¬«dEG ¿ƒ``dhDƒ`j ±ƒ°S …ò``dG ô«°üªdG øY
»g ,Ió``MGh Ió«≤Y πH ,óFÉ≤Y ’h ¬«a ÖgGòe ’
AÉ«ÑfCG É¡H AÉ``L »àdG ¢üdÉîdG ó«MƒàdG Ió«≤Y
º¡«∏Y ¬eÓ°Sh ¬∏dG äGƒ∏°U) ΩGôμdG ¬∏°SQh ¬∏dG
óMGh ∫ƒb ≈∏Y º¡àª∏c â©ªàLG øjòdG (Ék©«ªL
’h ,ÉkÄ«°T ¬H Gƒcô°ûJ ’h ¬∏dG GhóÑYG ¿CG :ƒg âHÉK
k Éæ°†©H òîàj
¬fÉëÑ°S ¬∏dG ¿hO øe ÉkHÉHQCG É°†©H
?≈dÉ©Jh
πØ£dG :É¡dÉb áàHÉãdG áî°SGôdG Ió«≤©dG √òg

á```Ä```«```Ñ```dG á````ë````°````U ø````«````H ..∂````«````à````°````SÓ````Ñ````dG
(2) á`````eGó`````à`````°`````S’Gh ¿É`````°`````ù`````fE’G á````ë````°````Uh
»fÉæbh áª©WC’G äÉÑ∏©ªd áØdDƒªdG á«YÉæ£°U’G
¿ƒμj ób ¬fCG ôcòjh ,πFGƒ°ùdG øe √ô«Zh AÉªdG
π°Uh ó``b á«μ«à°SÓÑdG äÉ``Ä`jõ``é`dG ø``e Aõ``L
í∏ªdG áédÉ©e á«∏ªY AÉ``æ`KCG ΩÉ©£dG í∏e ≈``dEG
.¬Ñ«∏©Jh
-Ék≤HÉ°S √ÉfôcP Ée Ö°ùëH- ±hô©ªdG øe
Qƒ«£dGh ájôëÑdG äÉ``æ`FÉ``μ`dGh ∑É``ª`°`S’G ¿CG
™«ªéH á«μ«à°SÓÑdG äÉØ∏îªdG πcCÉJ á«FÉªdG
â©ªLCG ó≤a ,É``¡`YGƒ``fCGh É¡eÉéMCGh É¡dÉμ°TCG
IOó©àe ´GƒfC
m G øY âØ°ûch á«fGó«ªdG äÉ°SGQódG
¿ƒ£H »``a á«μ«à°SÓÑdG äÉØ∏îªdG √ò``g ø``e
»ah Iô«ÑμdGh É¡æe Iô«¨°üdG ájôëÑdG äÉæFÉμdG
√òg äó``cCGh πH ,∑Éª°S’G πcCÉJ »àdG Qƒ«£dG
á≤«bO á«μ«à°SÓH äÉØ∏îe
Oƒ``Lh äÉ°SGQódG
m
IOôéªdG ø«©dÉH iôoJ ’h ô¨°üdG »a á«gÉæàe
¥Gƒ``°`SC’G »``a ´ÉÑJ »àdG ∑Éª°S’G Ωƒëd »``a
¿CG …CG ,Iô°TÉÑe É¡∏cCGh É¡FGô°ûH øëf Ωƒ≤fh
±É£ªdG ájÉ¡f »a á«μ«à°SÓÑdG äÉØ∏îªdG √òg
»a ÉæFÉ°†YCG »a ºcGôàJh Éæfƒ£H »a ô≤à°ùJ
.…Qóf ’ øëfh øjójó°T mAÉØNh ájô°S
á°SGQO »a ø«ÑJ ÉªfEGh Ö°ùëa ∂dP ¢ù«d
äÉKƒ∏ªdG Oƒ``Lh øY Ωô°üæªdG ΩÉ©dG äô°ûf
áaÉc »a ICÉÑ©ªdG Üô°ûdG √É«e »a á«μ«à°SÓÑdG
IƒÑY 259 »dGƒM π«∏ëJ ºJ PEG ,ºdÉ©dG AÉLQCG
Üô°ûdG √É«e ≈∏Y …ƒàëJ áØ∏àîe ∫hO ™°ùJ øe
»dGƒM ¿CG áé«àædG â``fÉ``ch ,á``cô``°`T 11 ø``e
äÉØ∏îªdG √ò¡H áKƒ∏e âfÉc äÉæ«©dG øe %90
∫ó©oe ≈∏Y …ƒàëJh ájô¡éªdG á«μ«à°SÓÑdG
»a á≤«bódG ∂«à°SÓÑdG äÉª«°ùL øe á©£b 325
.AÉªdG øe môàd πc
øe áãjóM á«fÉ£jôH á°SGQO äQò``M Éªc
ÜÉ©dCG ¢†©H »``a Ωóîà°ùªdG ∂«à°SÓÑdG ¿CG
á``bGô``Ñ`dG ¿Gƒ`` ` dC’G äGP á∏ª©à°ùªdG ∫É``Ø``WC’G
PEG ,∫ÉØWC’G áë°U ≈∏Y Iô«Ñc IQƒ£N πμ°ûJ
á©eÉéH ¿ƒãMÉH ÉgGôLCG »àdG á°SGQódG äôcP
…ƒàëJ ÜÉ©dC’G ∂∏J ¿CG ,á«fÉ£jôÑdG çƒª«∏H
≈dEG ∫ƒ°Uƒ∏dh ,áæWô°ùeh áeÉ°S OGƒ``e ≈∏Y
áÑ©d 200 ¿ƒãMÉÑdG ¢üëa á°SGQódG èFÉàf
áfÉ°†M QhO »a IOƒLƒe á∏ª©à°ùe á«μ«à°SÓH
»a ,áªjó≤dG AÉ``«`°`TC’G ™«Ñd ∫É``ë`eh ∫RÉ``æ` eh
9 øY ÉkãëH ,Gôà∏éfÉH â°ùjh çhÉ°S á≤£æe
¢ùcEG á©°TCG ≥jôØdG Ωóîà°SGh ,Iô£N ô°UÉæY
π«∏ëàd (ábÉ£dG á©ØJôªdG á«æ«°ùdG á©°TC’G)
äGQÉ£≤dGh äGQÉ«°ùdG πãe ,ÜÉ``©`dC’G øe OóY
âfÉch ,á«μ«à°SÓÑdG ΩÉ`` `bQC’Gh äÉÑ©μªdGh
øμªj áLQód ºéëdG Iô«¨°U ÜÉ``©`dC’G ™«ªL
.É¡¨°†e ∫ÉØWCÓd
ô°UÉæ©dG øe Ék«dÉY Gkõ«côJ ¿ƒãMÉÑdG óLƒa
Ωƒ``jQÉ``Ñ` dGh ¿ƒ``ª` «` à` fC’G É``¡`«`a É``ª` H Iô``£` î` dG
¢UÉ°UôdGh Ωhô``μ` dGh Ωƒ«eOÉμdGh Ωhô``Ñ` dGh
ÖÑ°ùJ ¿CG OGƒªdG √ò¡d øμªjh ,Ωƒ«æ«∏«°ùdGh
É¡d ∫É``Ø` WC’G ΩGóîà°SG ∫É``M øeõªdG ºª°ùàdG
Égõ«côJ ¿Éc ƒd ≈àM øeõdG øe Ióàªe IôàØd
k
ºª°ùJ ádÉM ƒg øeõªdG ºª°ùàdGh ,É°†Øîæe
øe äÉYôéd ôªà°ùeh Qôμàe ∫hÉæJ øY áéJÉf
Ée GPEGh ,á∏jƒW Iôàa ió``e ≈∏Y áeÉ°S IOÉ``e
ó≤a º¡gGƒaCG »a ÜÉ©dC’G √òg ∫ÉØWC’G ™°Vh
OGƒªdG √ò``g øe ôÑcCG äÉjƒà°ùªd ¿ƒ°Vô©àj
k G ¿ƒãMÉÑdG óLhh .ájhÉª«μdG
20 ∑Éæg ¿CG É°†jC
¿Éch ,á∏eÉc ™°ùàdG OGƒªdG ≈∏Y …ƒàëJ áÑ©d
É¡∏©é«d á«aÉc IQƒ°üH Gkô«Ñc É¡°†©H õ«côJ
.á«HhQhC’G áeÓ°ùdG ô«jÉ©ªd áØdÉîe
øY AÉæ¨à°S’G Ö©°üj ¬fCG ∫ƒ≤dG á°UÓNh
Ωóîà°ùj ¬fC’ ,á«eƒ«dG ÉæJÉ«M »a ∂«à°SÓÑdG
,á``«`eƒ``«`dG É``æ`JÉ``«`M »``MÉ``æ`e á``aÉ``c »``a Ωƒ``«` dG
Ö∏Y ∂dòch ,¬æe áYƒæ°üe ∫ÉØWC’G äÉYÉ°Vôa
,∂dP ≈dEG Éeh á``jhOC’Gh á«FGò¨dG OGƒªdG ßØM
IOÉªdG √ò``g Ωóîà°ùf ÉæfEÉa ô``NBG ÖfÉL ø``eh
,É¡Øæàμj »àdG ôWÉîªdG ∂∏J πc øe ºZôdG ≈∏Y
?πª©dG Ée ¿PEG
.ábÓ©dG äGP äÉ¡é∏d áHÉLE’G ∑ôJCG
Zkhunji@hotmail.com

»a óLƒJ ¬``fCG äÉ°SGQódG √òg
6 »``dGƒ``M º``dÉ``©` dG äÉ``£`«`ë`e
É¡«∏Y ≥∏£f ¿CG øμªj hCG ôHÉ≤e
äÉØ∏îªdG øe GkQõ``L -Éak GõLÉªHQh ,äÉØ∏îªdG É¡«a ºcGôàJ
äÉØ∏îªdG á©≤H Égô¡°TCG ø``e
Ö∏b »`` a á``©` bGƒ``dG á``ª`«`¶`©`dG
ø«ÑJ ó``≤`dh ,…OÉ``¡` dG §«ëªdG
Oƒ``©` j äÉ``Ø` ∏` î` ª` dG √ò`` `g ¿CG
øe äGô°ûY IóY ≈dEG É¡îjQÉJ
¢†©H ≈dEG áaÉ°VE’ÉH ,äGƒæ°ùdG
hCG Éãk jóM âfƒμJ »àdG ôHÉ≤ªdG
»dÉª°ûdG ø«Ñ£≤dG »a GkôNDƒe
:º∏≤H
.»HƒæédGh
¿CG äÉ``°`SGQó``dG ∂∏J ô``cò``Jh
»éæN ÉjôcR .O
â©∏àHG ájôëÑdG Qƒ«£dG »ã∏K
≈``dEG ÉkÑæL ∂«à°SÓÑdG äÉÄjõL
¢ùjôc ∫É``bh ,AGò``¨`dG ™e ÖæL
:ø«ãMÉÑdG ≥jôa øe ¢ùcƒμ∏jh
.áYÉæªdG ∞©°Vh
çƒ∏J ió``e ≈``dEG ô«°ûJ á«dÉ©dG áÑ°ùædG √ò``g{
ΩGóîà°SG øe ¿ƒ°üàîªdG QòM ó≤a Éæg øe
¿CG á°SGQódG »a AÉLh .z∂«à°SÓÑdÉH äÉ£«ëªdG
ÜGƒcCG ∂dòch ,¿ƒ∏jÉædG hCG ∂«à°SÓÑdG ¢SÉ«cCG
∂«à°SÓÑdG äÉjÉØf øe IQô°†àªdG Qƒ«£dG áÑ°ùf
hCG ájòZC’G ∫hÉæJ hCG ßØM hCG π≤æd ∂«à°SÓÑdG
Éªæ«H ,%5 Ωô°üæªdG ¿ô≤dG äÉ«æ«à°S »a ó©àJ ºd
OGƒªdG ∂∏J AGƒàMG ø«ÑJ å«M ,É¡«a áHô°T’G
√òg â∏°Uh ó≤a ,Iô«NC’G áæ°S ø«°ùªîdG »a
õ«cGôJ ≈∏Y ,∂«à°SÓÑdG »a IOƒLƒªdG á«FGò¨dG
OGóYCG ™LGôJ AÉª∏©dG ™Lôojh ,%80 ≈dEG áÑ°ùædG
ÖÑ°ùHh ,∂«à°SÓÑdG äÉ«≤Ñàe ø``e á©ØJôe
§«ëªdG ÜƒæL »a Qƒ«£dG øe Iô«ãc ´Gƒ``fCG
á«ægódG OGƒªdG »a ∂«à°SÓÑdG ¿É``HhP ádƒ¡°S
äÉ£«ëªdG çƒ∏J ≈``dEG É«dGôà°SCG ø``e Üô≤dÉH
∂dP ¢ù«d .∂«à°SÓÑdG äÉÄjõL øe Iô«Ñc á«ªμH
πNGO ≈``dEG π¨∏¨àdG ™«£à°ùJ É¡fEÉa º°ùédG »a
áÑ°ùf ¿CG ≈dEG á°SGQódG ∂∏J ô«°ûJ ÉªfEGh Ö°ùëa
äÉ°SÉμ©fG çhóëH ÖÑ°ùàdGh ¿É°ùfE’G º°ùL
%99 »dGƒM äÉÄjõL ´ÓàH’ á°Vô©ªdG Qƒ«£dG
â°ü∏N á«Ñ£dG äÉ°SGQódG ∂∏J .Iô«£N á«ë°U
¿EÉa iôNCG á«MÉf øeh ,áeOÉ≤dG ΩGƒYC’G ∫ÓN
IQhô°V É¡ªgCG øe ,á«ª∏©dG ≥FÉ≤ëdG ¢†©H ≈dEG
»àdGh ∂«à°SÓÑdG øe Iô«¨°üdG äÉÄjõédG √òg
,∂«à°SÓÑ∏d á«FGò¨dG OGƒ``ª`dG á°ùeÓe ÖæéJ
AÉªdG ¥ƒa áªFÉ©dG äÉjÉØædG øe GQõ``L πμ°ûJ
»a á«μ«à°SÓÑdG »``fGhC’G Ωóîà°SG ™æe ∂dòch
ájôëÑdG äÉæFÉμdG IÉ«M ≈∏Y ôKDƒJ ¿CG øμªj
»fÉæb »a AÉªdG ™°Vh ™æeh ∞jhhôμ«ªdG ¿GôaCG
∞MÓ°ùdGh Qƒ``«` £` dGh ¿Éà«ëdÉc á``jô``¡`æ`dGh
.áLÓãdG »a Égó«ªéJ hCG ÉgójôÑJh á«μ«à°SÓH
ΩÉY »ah .É¡«∏Y iò¨àJ »àdG ∑Éª°S’ÉH ô°†Jh
øe ƒJƒª«Lƒa OQGhOG Qƒ``à`có``dG ∫ƒ``≤`j
ø«î°ùJ øY ∞bƒàdG Öéj ¬fEG π°SÉc ≈Ø°ûà°ùe
Qƒe õdQÉ°ûJ QÉëÑdGh åMÉÑdG ∞°ûàcG ,1997
øe »gh ,…OÉ¡dG §«ëªdG ∫Éª°T äÉjÉØf áeGhO
m¿GhCG ΩGó``î`à`°`SÉ``H ∞``jhhô``μ` «` ª` dG »``a π`` `cC’G
á«FGò¨dG OGƒ``ª` dG ∂``∏`J á``°`UÉ``Nh ,á«μ«à°SÓH
É¡«a âªcGôJ »àdG ºdÉ©dG äÉ£«ëe äÉeGhO ôÑcCG
äÉLQO âëJ ¬fEG å«M ,¿ƒgódG ≈∏Y ájƒàëªdG
ôe’G ,á«μ«à°SÓÑdG äÉjÉØædG øe á∏FÉg äÉ«ªc
äÉæ«°ùcƒjó∏d çÉ©ÑfG çóëj ,á«dÉ©dG IQGôëdG
¢SÉ«cC’G âfÉch ,ájôëÑdG IÉ«ëdG Oó¡j …ò``dG
…ODƒj Éªe ,ΩÉ©£dG ™e §∏àîàa ,∂«à°SÓÑdG øe
,ájôëÑdG ∞MÓ°ùdG πàb »a ÉkÑÑ°S á«μ«à°SÓÑdG
Oó°T Éªc ,á``jò``ZC’G ∂∏J ∫hÉæàj øe ºª°ùJ ≈``dEG
.É¡∏cCÉJh ôëÑdG πjóæb É¡fCG ó≤à©J »àdG
hCG ¢ùcôjÉÑdG »``fGhCG ΩGóîà°SG IQhô°V ≈∏Y
∂∏J π``c ø``e Aõ``L »``g äÉ``°` SQGó``dG √ò`` gh
QƒàcódG ô``cP Éªc .á``jÉ``¨`dG √ò``¡`d ∂«eGô«°ùdG
äÉ£«ëªdG ≈∏Y É``gDhGô``LGE ºJ »àdG äÉ°SGQódG
äÉÑLƒdG äÓëe ¢†©H Aƒéd ¿CG ƒJƒª«Lƒa
Iô«ãc äÉ°SGQO ∑Éæg ¿CG »©«Ñ£dG øeh ,§≤a
çƒ``∏`à`dG ≈``∏`Y É`` gDhGô`` LG º``J – É``°``k†` jCG- Gkó` `L
»a á``jò``ZC’G º``jó``≤`Jh ô«°†ëJ ≈``dEG á©jô°ùdG
´ƒædG Gòg ô«KCÉJh á°ùHÉ«dG ≈∏Y »μ«à°SÓÑdG
…ƒ£æj ,ø«∏ØdG øe áYƒæ°üe ájƒZQ á``«`YhCG
≈∏Y IOƒLƒªdG á«ëdG äÉæFÉμdG ≈∏Y çƒ∏àdG øe
∂∏J ¿CG ø«ÑJ å«M ,»≤«≤M »ë°U ô£N ≈∏Y
.Éæg É¡∏c É¡H »JCÉf ¿CG Ö©°üjh ,á°ùHÉ«dG
ø«°ùchódG ´GƒfCG ¢†©H É¡æe Üô°ùàJ á«YhC’G
¿É°ùfE’G áë°U ≈∏Y ∂«à°SÓÑdG ô«KCÉJ
á«YhC’G ∂∏J ∫GóÑà°SG IQhô°V ócCGh ,ô«£îdG
.¥QƒdG øe áYƒæ°üe iôNCÉH
¿EÉ`a ¿É``°`ù`fE’G áë°üH ≥∏©àj Éª«a É`` eCGh
»a ¿ƒ``ã`MÉ``H ∞°ûàcG ô`` NBG Ö``fÉ``L ø``eh
á∏μ°ûªdÉa ,GkóL ô«ãμH ó°TCG ∂«à°SÓÑdG ôWÉîe
í∏e »``a á«μ«à°SÓH äÉÄjõL Oƒ``Lh ø«°üdG
¢``VGô``eC’G ¢†©H ø``«`H É``e ìhGô``à` J ¿CG øμªj
700 »``dGƒ``M Oƒ``Lh äÉ``Ñ`KEG º``J ó``bh ,ΩÉ``©`£`dG
Iô«Ñc ¢``VGô``eCG Qƒ``¡`Xh á£«°ùÑdG á«°ùØæàdG
äÉæ«Y »a ΩGôLƒ∏«c πc »a »μ«à°SÓH A…õL
≈dEG Éeh ¿ÉWô°ùdGh Ö∏≤dG ¢VGôeCÉc á∏ªàëe
Qó°üe ¿CG ≈dEG Gkô¶fh .ôëÑdG í∏e øe á«æ«°U
.∂dP
Oƒ©j Iô«¨°üdG á«μ«à°SÓÑdG äÉÄjõédG √òg
ÉeóæY ¬``fCG äÉ``°`SGQó``dG ¢†©H äó``Lh ó≤a
,í∏ªdG êGôîà°SG ¬æe ºàj …òdG ôëÑdG √É«e ≈dEG
á«μ«à°SÓÑdG äÉ``Ø`∏`î`ª`dG ø``e ¢ü∏îàdG º``à`j
k
»a Gkô«Ñc ’ÉªàMG ∑Éæg ¿CG ¿hôj ø«ãMÉÑdG ¿EÉa
Gògh- QÉëÑdG »a hCG ≥∏£dG AGƒ¡dG »a AGƒ°S
ób ∂dòc iôNCG ¿Gó∏H »a ΩÉ©£dG í∏e ¿ƒμj ¿CG
»àdG Ió``FÉ``°`ù`dG á``ª`jó``≤`dG äÉ``°` SGQó``dG ±Ó``î` H
k G á«μ«à°SÓH äÉÄjõéH É°†jC
k G çƒ∏J
.É°†jC
äÉÑcôe »a á«FÉ«ª«μdG §HGhôdG ¿CG ≈dEG ô«°ûJ
ø«ÑJ PEG ,áàHÉKh Iô≤à°ùeh áàHÉK ∂«à°SÓÑdG
øe á«æ«°U á©eÉL »``a ¿ƒãMÉH ó``Lhh
OGƒªdG ¿CGh ,ÉkeÉªJ áàHÉK ô«Z §HGhôdG ∂∏J ¿CG
í∏e »a á«μ«à°SÓÑdG äÉÄjõédG …É¡¨æ°T áæjóe
≥∏£ªdG Ωƒ¡ØªdÉH á∏eÉN ô«Z á«μ«à°SÓÑdG
Ghôà°TG ¿CG ó©H ôëÑdG øe êôîà°ùªdG ΩÉ©£dG
É¡æY èàæjh ,ójó°T A§ÑH π∏ëàJ »g πH ,áª∏μ∏d
¥ƒ°ùàdG ôLÉàe ø``e ΩÉ©£dG í∏e ø``e äÉæ«Y
,±hô¶dG ¢†©H âëJ ,IQÉ°V äGRÉ¨d çÉ©ÑfG
™fÉ°üe ø``e Ék©æ°üe 15 ÉgoQó°üe ,á``jOÉ``©`dG
ô£N Oƒ``Lh »æ©j Gò``gh ,Aƒ°†dGh IQGôëdÉc
»a äÉ``æ`«`©`dG √ò``¡` d º¡°üëØJ ó``æ` Yh .í``∏` ª`dG
,á«μ«à°SÓH äÉÄjõL É¡«a ¿CG GhóLh ôÑàîªdG
hCG á«μ«à°SÓÑdG OGƒ``ª` dG ∫Ó``ë`fG AGô``L º``gGO
ä’ÉàØjô«J ø«∏«ãjEG »dƒH ´ƒf øe É¡ª¶©eh
hCG á©«Ñ£dG ≈dEG É¡Hô°ùJh É¡«dEG áaÉ°†ªdG OGƒªdG
äGô«ª«dƒÑdG ø``e IOÉ``e »``gh ,(»``J …EG »``H)
ÉeóæY É°Uƒ°üNh
É¡d á°ùeÓªdG á«FGò¨dG OGƒªdG
k
±É``«` dC’G ™«æ°üàd Ωó``î`à`°`ù`Jo á«μ«à°SÓÑdG
äóLh ,ájôÑîªdG ÜQÉéàdÉa .áæNÉ°S ¿ƒμJ
ó``«`gó``dÉ``eQƒ``a IOÉ`` `e ¿CG
ÉeóæY π∏ëàJ É``jQƒ``«` dG
¢ùª°ûdG á©°TC’ ¢Vô©àJ
Gò`` `gh ,IQGô`` ``ë` ` `dG hCG
»``a çó`` `ë` ` j π`` ∏` `ë` `à` `dG
á°ùeÓe AGô`` L Ö``dÉ``¨`dG
á`` Hô`` °` `TC’Gh á`` ª` `©` `WC’G
,OGƒ``ª`dG ∂∏àd áæNÉ°ùdG
»FÉ«ª«μdG çƒ∏àdG Gògh
ºª°ùJ ¬æY èàæj ô«£îdG
»a ÖÑ°ùàdGh áª©WCÓd
á«ë°U πcÉ°ûe çhó``M
IOÉ`` jR É``¡` ª` gCG ,Ió``≤` ©` e
º≤©dÉH á``HÉ``°` UE’G á``°`Uô``a
π∏Nh ¿ÉWô°ùdG ¢Vôeh
»a »``fƒ``eô``¡`dG ¿RGƒ``à``dG
»a äÉHGô£°VGh º°ùédG
π∏Nh »Ñ°ü©dG RÉ``¡`é`dG
á``«`∏`≤`©`dG äGQó`` `≤` ``dG »`` a

¿É°ùfE’G ø«H Ée ¿ƒbôØj øjòdG øe Éæ°ùd
øe AõL ¿É°ùfE’G ¿CÉ`H øeDƒf ÉæfEG PEG ,áÄ«ÑdGh
≈∏Y ô``KDƒ` j áÄ«ÑdG ≈``∏`Y …ô``°`ù`j É``eh ,á``Ä`«`Ñ`dG
¿É¡Lh áÄ«ÑdGh ¿É``°`ù`fE’É``a ,¿É``°` ù` fE’G áë°U
ô«KCÉJ øY çóëàf ÉeóæY ∂dòd ,Ió``MGh á∏ª©d
ÉkªàM ∂``dP ¿EÉ` a áÄ«ÑdG áë°U ≈∏Y ∂«à°SÓÑdG
,¿É°ùfE’G áë°U ≈∏Y iôNCÉH hCG á≤jô£H ôKDƒ«°S
»àdG ôjQÉ≤àdG ¢†©H Çô≤à°ùf ÉfƒYO ∂dP ≈∏Yh
áÄ«ÑdG áë°U ≈∏Y ∂«à°SÓÑdG ô«KCÉJ øY çóëàJ
∂«à°SÓÑdG ô«KCÉJ øY çóëàJ »àdG ôjQÉ≤àdGh
øe º``Zô``dG ≈``∏`Y ∂`` dPh ,¿É``°` ù` fE’G áë°U ≈``∏`Y
IOÉe OƒLh øe ¿É°ùfE’G É¡«æéj »àdG óFGƒØdG
øY ÉæKóëJ Éªc á«eƒ«dG IÉ«ëdG »a ∂«à°SÓÑdG
.»°VÉªdG ´ƒÑ°SC’G »a ∂dP
áÄ«ÑdG áë°U ≈∏Y ∂«à°SÓÑdG ô«KCÉJ
äCGóH 1950 ΩÉY òæe ¬fCG ≈dEG ôjQÉ≤àdG ô«°ûJ
,ÉkeÉY 11 πc ∞YÉ°†àJ á«μ«à°SÓÑdG äÉéàæªdG
áéàæªdG á«ªμdG{ ¿EÉa ¿ƒãMÉÑdG ¬dÉb Éªd É≤ahh
Ée π``c ∫OÉ``©`J äGƒæ°ùdG ∂∏J ∫Ó``N á«dÉªLE’G
ô°ûàæJh ,z2026h 2015 »eÉY ø«H ™æ°ü«°S
™°SGh ¥É£f ≈∏Y »μ«à°SÓÑdG çƒ∏àdG ôWÉîe
≥WÉæªdG ≈``∏`YCG ó©Jh ™jô°S πμ°ûH ójGõàeh
»HƒæédG §«ëªdG OhóM{ »g ô£î∏d á°Vô©ªdG
zGóæ∏jRƒ«fh É«dGôà°SCG ø«H ¿Éª°ùJ ôëH »a
OGó``YCG óLGƒJ ™e ô«ÑμdG çƒ∏àdG AGô``L ∂``dPh
∂∏J »a ájôëÑdG Qƒ«£dG øe áYƒæàeh Iô«Ñc
.á≤£æªdG
ôKDƒ«°S 2050 ΩÉ``Y ∫ƒ∏ëH ¬``fCG ™bƒàjh
Gkô¶f ájôëÑdG Qƒ«£dG øe %99 ≈∏Y çƒ∏àdG
»a á«μ«à°SÓÑdG äÉjÉØæ∏d É¡ª¶©e ´ÓàHG ≈dEG
É≤k ah èFÉàædG √òg äAÉLh ,ºdÉ©dG AÉëfCG ™«ªL
á«dGôà°SC’G á«æWƒdG ádÉcƒdG É¡JôLCG á°SGQód
»eÉY ø«H ,ájQƒWGôÑeE’G ¿óæd á«∏ch Ωƒ∏©∏d
Qƒ«W É¡æ«H øe ,É kYƒf 135 ≈∏Y 2012h 1962
Qƒ«£dGh ¢SQƒædGh ≥jô£ÑdG Qƒ«Wh ¢Sô£≤dG
.iôNC’G ájôëÑdG
iƒà°ùªdG ¿CG ≈```dEG ¿ƒ``ã` MÉ``Ñ` dG QÉ`` °` `TCGh
580 ≠∏H ≥WÉæªdG ¢†©H »a çƒ∏à∏d »°SÉ«≤dG
™HôªdG ôàeƒ∏«μdG »a á«μ«à°SÓH á©£b ∞``dCG
»àdG Qƒ«£dG ≈∏Y Gkô£N πμ°ûj Éªe ,ó``MGƒ``dG
CÉ£îdG ≥jôW øY á«μ«à°SÓÑdG OGƒ``ª`dG ™∏àÑJ
≈àM hCG ¢VGôeC’G ¢†©H »a ÖÑ°ùàj Ée ƒgh
.¥ƒØædG
ø«ãMÉÑdG ó``MCG ,¢ùcƒμ∏jh ¢ùjôc ∫É``bh
∫hC’{ ¬fEG ,Ωƒ∏©∏d á«dGôà°SC’G á«æWƒdG ádÉcƒdÉH
èJÉædG çƒ∏àdG ô«KCÉJ ióe ø«ÑJ øe ÉæμªJ Iôe
,zájôëÑdG ´GƒfC’G ≈∏Y á«μ«à°SÓÑdG OGƒªdG øY
Qƒ«£dG øe %90 »dGƒM ¿CG á°SGQódG âæ«H ó≤a
ºî°V ºbQ ƒgh ,∂«à°SÓÑdG â©∏àHG ób ájôëÑdG
áÑ°ùædG ¬«a â¨∏H …òdG 1960 ΩÉ©H áfQÉ≤ªdÉH
.§≤a %5
ôjô≤J Ö°ùëH- á«°SÉ°SC’G á∏μ°ûªdG øªμJh
-(äÉ£«ëªdG hõ¨j ∂«à°SÓÑdG) ¿Gƒæ©H ójóL
áæμªe á«ªc ô``Ñ` cCG ΩGó``î`à`°`SG IOÉ```YEG Ωó``Y »``a
´ÉØJQG ≈dEG …ODƒ`j Éªe ,∂«à°SÓÑdG äÉjÉØf øe
øe ôjô≤àdG ≥≤ëJh ,äÉ£«ëªdG çƒ∏J áÑ°ùf
,äÉ£«ëª∏d çƒ``∏`ª`dG ∂«à°SÓÑdG ºéM ió``e
áæMÉ°T äÉjƒàëe AÉ≤dEÉH ôeC’G áfQÉ≤e øμªjh
»ah .§«ëªdG »a á≤«bO πc ∂«à°SÓÑdÉH áÄ«∏e
øe §≤a %14 ôjhóJ IOÉYEG …ôéj ¬fEÉa á≤«≤ëdG
çƒ∏àd Qó°üe ôÑcCG ôÑà©J »àdG ∂«à°SÓÑdG áØ∏ZCG
.ôjô≤à∏d É≤k ah ,äÉ£«ëªdG
ácôM áÑbGôeh á©HÉàªd âªJ äÉ°SGQO »ah
äÉ£«ëªdG »a á«μ«à°SÓÑdG äÉØ∏îªdG äÓ≤æJh
»a â«eoQ »àdG á«μ«à°SÓÑdG äÉØ∏îªdG ¿CG ø«ÑJ
¿CG ó©H â¨∏H ø«°üdG »``a …É¡éæ°T πMGƒ°S
πMGƒ°ùdG ájôëÑdG äGQÉ«àdGh êGƒeC’G É¡à∏ªM
,áJhÉØàe á«æeR äGôàa ∫ÓN á«μjôeC’G á«bô°ûdG
á«μ«à°SÓÑdG äÉØ∏îªdG â©ÑàJ iôNCG á°SGQOh
π``MGƒ``°` ù` dG ≈``∏` Y É``¡` æ` e ¢``ü` ∏` î` à` dG º`` J »``à``dG
ÜôZ äÉØ∏îª∏d ôHÉ≤e »a âªcGôJ á«fÉ£jôÑdG
âæ«H .∂dP ≈dEG Éeh ,»dÉª°ûdG »°ù∏WC’G §«ëªdG
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موؤكدًا اأهمية تفعيل طاقات املتطوّ عني وتاأهيلهم ..خالد بن عبداهلل:

الهالل الأحمر البحريني و�ضع اململكة على خريطة العمل الإغاثي
تراأ�س ال�شيخ خالد بن
عبداهلل اآل خليفة رئي�س جمل�س
اإدارة جمعية الهالل البحريني
الجتماع الدوري ملجل�س اإدارة
اجلمعية ،بح�شور نائب الرئي�س
علي حممد مراد ،واأع�شاء املجل�س
خليل املريخي ،وتقي البحارنة،
ود .في�شل املو�شوي ،وح�شن
جمعة ،ود .فوزي اأمني ،ود.مرمي
الهاجري ،ود .كوثر العيد،
والأمني العام بالوكالة املدير العام
للجمعية مبارك احلادي.
ونوَّه ال�شيخ خالد بن عبداهلل
اآل خليفة يف بداية الجتماع الذي
عُ قد يف مقر اجلمعية بامل�شرية
احلافلة للهالل الأحمر البحريني
منذ تاأ�شي�شه قبل خم�شني عامًا
وحتى اليوم ،وم�شاهمته يف
تعزيز مكانة مملكة البحرين على
خريطة العمل الإغاثي والإن�شاين
حمليًا واإقليميًا ودوليًا ،م�شددًا
على اأهمية موا�شلة هذه امل�شرية
من خالل امل�شي قدمًا يف جهود

زيادة الأثر وتعزيز الأداء.
واأثنى على اجلهود التي
يبذلها اأع�شاء جمل�س اإدارة
اجلمعية واجلهازين الإداري
والتنفيذي ،موجِّ هًا اإىل تكثيف
الأن�شطة والربامج والفعاليات
التي تقوم بها اجلمعية على مدار
العام ،اإ�شافة اإىل تعزيز عالقاتها
مع نظرياتها يف منظمات العمل
الإن�شاين اإقليميًا ودوليًا ،مع
التاأكيد على اأهمية تفعيل طاقات
املتطوعني يف الهالل وتاأهيلهم

وتدريبهم من خالل اإدماجهم يف
خمتلف برامج وم�شاريع اجلمعية
داخل وخارج مملكة البحرين.
وا�شتمع ال�شيخ خالد بن
عبداهلل خالل الجتماع اإىل عر�س
حول جممل اأن�شطة جمعية الهالل
الأحمر البحريني موؤخرًا ،وجرى
ا ً
أي�شا ا�شتعرا�س ا�شتعدادات
اجلمعية ل�شت�شافة اجتماعات
اجلمعيات الوطنية باملنظمة
العربية للهالل الأحمر وال�شليب
الأحمر ،خالل الفرتة من  17اإىل

 19مار�س من العام اجلاري.
واأ�شار الأمني العام بالوكالة
املدير العام للجمعية مبارك
احلادي خالل الجتماع اإىل حر�س
اجلمعية على تنمية مواردها
املالية واحلفاظ على ا�شتمرارية
م�شاريعها املختلفة يف جمال
الإ�شعافات الأولية ،ودعم الأ�شر
املحتاجة وامل�شاريع الإغاثية،
وغريها من امل�شاريع التي تنفذها.

حميدان ي�ضيد بدور املوؤ�ض�ضات الأهلية يف خدمة امل�ضاريع التنموية

اأهايل مدينة �ضلمان ب�ضدد تاأ�ضي�س جمعية خريية يف املدينة

التقى وزير العمل والتنمية الجتماعية جميل
بن حممد علي حميدان ،يف مكتبه بالوزارة ،النائب
فاطمة عبا�س قا�شم ،بح�شور عدد من اأهايل
مدينة �شلمان ،اإذ مت بحث العديد من املو�شوعات
ذات ال�شلة مبجالت وخدمات الوزارة املتنوعة.
وقد اأطلع وفد اأهايل مدينة �شلمان ،وزير
العمل والتنمية الجتماعية ،على م�شروع
تاأ�شي�س جمعية خريية يف هذه املدينة اجلديدة،
وا�شتعر�شوا اأبرز اأهدافها ،اإذ ت�شعى اإىل تعزيز
العمل التنموي والتطوعي يف مملكة البحرين،
واأداء ر�شالتها املجتمعية حتقيقا لأهدافها
الإن�شانية النبيلة ،اإىل جانب بناء ال�شراكة
ال�شرتاتيجية مع موؤ�ش�شات املجتمع املدين
من خالل عدد من املبادرات املتنوعة الرامية
اإىل تعزيز التكافل الجتماعي ،كما مت مناق�شة
الربامج وامل�شاريع التي تعتزم اجلمعية اإطالقها
خلدمة العمل التطوعي ،واملبادرات التي تر�شخ
قيم التطوع وتف�شي اإىل تكري�شه ثقافة اإن�شانية
يف املجتمع.
وقد اأ�شاد الوزير حميدان بفكرة تاأ�شي�س
وانطالق اجلمعية ،ل �شيما يف مدينة �شلمان،
وهي من املدن اجلديدة والواعدة ،وهي بحاجة اإىل
هذا النوع من املنظمات الأهلية التي تخدم العمل
الجتماعي واخلريي احليويني ،م�شيدا يف هذا
ال�شاأن باأهداف اجلمعية املنبثقة من قيم ومبادئ
العمل التطوعي والإن�شاين النبيل ،موؤكدا دعم
الوزارة وم�شاندتها امل�شتمرة جلميع موؤ�ش�شات
املجتمع املدين ،طبقا لالأحكام والإجراءات
القانونية للمنظمات الأهلية يف مملكة البحرين.
ويف هذا الإطار ،اأ�شادت النائب فاطمة عبا�س
ووفد اأهايل مدينة �شلمان باجلهود التي تبذلها
وزارة العمل والتنمية الجتماعية لتعزيز
خدماتها التنموية يف جمالت العمل وخدمات
الرعاية الجتماعية والعمل اخلريي والتطوعي،
وذلك يف اإطار تنفيذ �شيا�شة احلكومة الرامية
اإىل �شمان العي�س الكرمي للمواطنني ،وتوفري
اأف�شل اخلدمات لهم بكل ي�شر و�شهولة يف جميع
مراكزها الفرعية مبختلف حمافظات اململكة.

احلمر والبحراين يبحثان امل�ضروعات الإ�ضكانية يف «ال�ضمالية»

ا�شتقبل با�شم بن يعقوب احلمر وزير
الإ�شكان ،مبكتبه يف ديوان الوزارة ،النائب
حممود البحراين ع�شو جمل�س النواب،
وبحث عددا من املوا�شيع املتعلقة بالدائرة
الثانية ع�شرة يف املحافظة ال�شمالية
واملوا�شيع ذات الهتمام امل�شرتك ،والتي
من �شاأنها تعزيز التعاون والتن�شيق بني
وزارة الإ�شكان وجمل�س النواب ،وذلك
لتنفيذ الربامج الإ�شكانية التي تكفل توفري
ال�شكن املالئم جلميع املواطنني.
وتطرق اللقاء اإىل تعزيز التعاون
امل�شرتك بني وزارة الإ�شكان وجمل�س
النواب ،ودعم خطط الوزارة لتلبية
الطلبات املدرجة على قوائم النتظار من

خالل ت�شريع وترية العمل بامل�شاريع
الإ�شكانية املدرجة على خطط الوزارة ،كما
جرى ا�شتعرا�س �شري امل�شاريع الإ�شكانية
قيد التنفيذ يف مدن البحرين اجلديدة،
وخطط الوزارة لتلبية الطلبات الإ�شكانية
مبحافظات اململكة ،ومنها املحافظة
ال�شمالية.
ويف ختام اللقاء ،قدم النائب حممود
البحراين ع�شو جمل�س النواب خال�س
�شكره وتقديره للوزير على جهوده
امللمو�شة يف توفري ال�شكن الجتماعي
للمواطنني ،مبديا ا�شتعداده للتعاون مع
الوزارة لتنفيذ تلك اخلطط وامل�شاريع
بح�شب اجلداول الزمنية املو�شوعة لها.

بحث دعم النواب مللف الإ�ضكان وت�ضريع وترية امل�ضروعات

ا�شتقبل املهند�س با�شم بن يعقوب
احلمر وزير الإ�شكان ،مبكتبه يف ديوان
الوزارة ،النائب عبداهلل الذوادي والنائب
با�شم املالكي ،وبحثوا عددا من املوا�شيع
املتعلقة باملحافظة ال�شمالية واملوا�شيع
ذات الهتمام امل�شرتك ،والتي من �شاأنها
تعزيز التعاون والتن�شيق بني وزارة
الإ�شكان وجمل�س النواب ،وذلك لتنفيذ
الربامج الإ�شكانية التي تكفل توفري ال�شكن
املالئم جلميع املواطنني.
وتطرق اللقاء اإىل تعزيز التعاون
امل�شرتك بني وزارة الإ�شكان وجمل�س
النواب ،ودعم خطط الوزارة لتلبية
الطلبات املدرجة على قوائم النتظار من

خالل ت�شريع وترية العمل بامل�شاريع
الإ�شكانية املدرجة على خطط الوزارة ،كما
جرى ا�شتعرا�س �شري امل�شاريع الإ�شكانية
قيد التنفيذ يف مدن البحرين اجلديدة،
وخطط الوزارة لتلبية الطلبات الإ�شكانية
مبحافظات اململكة ،ومنها املحافظة
ال�شمالية.
ويف ختام اللقاء ،قدم النائب عبداهلل
الذوادي والنائب با�شم املالكي خال�س
�شكرهما وتقديرهما للوزير على جهوده
امللمو�شة يف توفري ال�شكن الجتماعي
للمواطنني ،مبديني ا�شتعدادهما للتعاون
مع الوزارة لتنفيذ تلك اخلطط وامل�شاريع
بح�شب اجلداول الزمنية املو�شوعة لها.

احلمر والنائب الذوادي ي�ضتعر�ضان اخلطط الإ�ضكانية

ا�شتقبل با�شم بن يعقوب احلمر وزير
الإ�شكان ،مبكتبه يف ديوان الوزارة،
النائب يو�شف الذوادي ع�شو جمل�س
النواب ،وبحث عددا من املوا�شيع املتعلقة
بالدائرة الثامنة يف حمافظة املحرق
واملوا�شيع ذات الهتمام امل�شرتك ،والتي
من �شاأنها تعزيز التعاون والتن�شيق بني
وزارة الإ�شكان وجمل�س النواب ،وذلك
لتنفيذ الربامج الإ�شكانية التي تكفل
توفري ال�شكن املالئم جلميع املواطنني.
وتطرق اللقاء اإىل تعزيز التعاون
امل�شرتك بني وزارة الإ�شكان وجمل�س
النواب ،ودعم خطط الوزارة لتلبية
الطلبات املدرجة على قوائم النتظار من

خالل ت�شريع وترية العمل بامل�شاريع
الإ�شكانية املدرجة على خطط الوزارة،
كما جرى ا�شتعرا�س �شري امل�شاريع
الإ�شكانية قيد التنفيذ يف مدن البحرين
اجلديدة ،وخطط الوزارة لتلبية الطلبات
الإ�شكانية مبحافظات اململكة ،ومنها
حمافظة املحرق.
ويف ختام اللقاء ،قدم النائب يو�شف
الذوادي ع�شو جمل�س النواب خال�س
�شكره وتقديره للوزير على جهوده
امللمو�شة يف توفري ال�شكن الجتماعي
للمواطنني ،مبديا ا�شتعداده للتعاون مع
الوزارة لتنفيذ تلك اخلطط وامل�شاريع
بح�شب اجلداول الزمنية املو�شوعة لها.
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ال�صفري البحريني لدى ال�صني:

اإجراءات العزل للطلبة احرتازية فقط« ..ال�صحة»:

فح�س  40حالة وعدم ت�صجيل اأية اإ�صابة بفريو�س كورونا
قالت وزارة ال�صحة يف
بيان لها ،ردا على ما ن�صر حول
عزل الطالبة القادمة من مدينة
ووهان التي ينت�صر فيها فريو�س
كورونا امل�صتجد بجمهورية
ال�صني ال�صعبية ،اإن الجراءات
الحرتازية التي اتخذت بقدوم
الطالبة جاءت على غرار تو�صيات
وتوجيهات الفريق الوطني الطبي
للت�صدي للفريو�س واحلفاظ على
الأمن ال�صحي ،حيث يتوىل الفريق
متابعة وتنفيذ اخلطة الوطنية
ال�صاملة ملجابهة الفريو�س.
واأكدت الوزارة على اأن الطالبة
�صوف ت�صتكمل الأيام املتبقية يف
وحدة العزل مبجمع ال�صلمانية
الطبي ،اإذ اإن الفرتة املتبقية والتي
خ�ص�صت يف الربوتوكول العاملي
هي  14يوما� ،صتكون اإجراءات
وقائية واحرتازية للحفاظ على
�صحة اأهلها واملخالطني من انتقال

الفريو�س ل �صمح اهلل ،واأن هذه
الإجراءات متبعة يف جميع دول
العامل للقادمني من مدينة ووهان
ً
حفاظا على الأمن
بالتحديد
ال�صحي للبالد.

وبينت الوزارة باأن الطالبة قد
خ�صعت للعزل يف الأردن ،عندما
نقلت من مدينة ووهان على منت
اخلطوط اجلوية الأردنية ملدة
اأ�صبوع واحد فقط ،وعندما قدمت

حمليات 05

للبحرين خ�صعت للفحو�صات
الالزمة ،وت�صتكمل حاليا الفرتة
املتبقية ،وتتمتع الطالبة برعاية
�صاملة من قبل الطاقم الطبي
والتمري�صي بغرفة عزل خا�صة
بها ،وبعد ا�صتكمال املدة والنتهاء
من الفحو�صات الالزمة لها �صيتم
اإخراجها من العزل والعودة
لأهلها �صاملة اإن �صاء اهلل.
واإذ تقدر الوزارة �صعوبة
الو�صع بالن�صبة للطالبة ،اإل اأن
تعاونها وتفهمها له اأثر كبري على
الإجراءات املتخذة وت�صكر على
حتملها لهذه ال�صعوبات متمنني
لها ال�صحة والعافية.
ومن جانب اآخر ،نوهت
الوزارة اإىل اأنها اإىل اليوم مل
تر�صد اأية حالة اإ�صابة لفريو�س
الكورونا ،واأن عدد احلالت التي
اأجريت لها الفح�س قد بلغت ،40
وجميعها �صلبية.

ال�صفارة مل َ
تتلق اأي مكاملات من بحرينيني باالآونة االأخرية
متام اأبو�صايف:
اأكد �صفري البحرين لدى جمهورية
ال�صني ال�صعبية اأنور العبداهلل اأن ال�صفارة
مل تعد تتلقى مكاملات من رعايا بحرينيني
يف الآونة الأخرية ،ما قد يدلل على مغادرة
جميعهم لالأرا�صي ال�صينية.
وقال ال�صفري العبداهلل يف ت�صريحات
لـ«الأيام» اإن اأحد التحديات التي تواجه
ال�صفارة يف ح�صر الأعداد هو عدم التزام
بع�س الطلبة بت�صجيل اأ�صمائهم وعناوينهم
واملوؤ�ص�صات التعليمية التي يدر�صون فيها
لدى ال�صفارة ،مع اأن ال�صفارة حتث دائمًا
الطلبة اجلدد على ذلك؛ لت�صهيل الو�صول
اإليهم يف حالت الطوارئ ،كما هو احلال

الآن.
واأ�صار ال�صفري اىل اأن ال�صفارة ما زالت
مغلقة اأبوابها تبعً ا للعطلة الر�صمية يف
البالد التي تنتهي يوم الثنني ،لفتًا اىل
اأنه يف حال مل يتم متديد العطلة ف�صوف
تبا�صر ال�صفارة اأعمالها ولكن بعدد قليل من
البعثة الدبلوما�صية ،وعلى راأ�صهم ال�صفري
العبداهلل.
وحول الو�صع الراهن بالن�صبة للبعثة
الدبلوما�صية ،لفت ال�صفري اىل اأن حتركاتهم
كاأفراد بعثة دبلوما�صية حمدودة جدًا وعلى
نطاق �صينّق ،كما مت تعطيل جميع و�صائل
النقل العام يف البالد و�صيارات الأجرة
يف ظل انت�صار الفريو�س يف مدن �صينية
خمتلفة وتزايد اأعداد الإ�صابات به.

لقاء يبحث تعزيز االإجراءات االحرتازية �صد «كورونا»

خرباء يزورون املن�صاآت �صمن ملف نيل املنامة لقب املدينة ال�صحية

«العا�صمة» ت�صمن ا�صرتاطات ال�صالمة يف  65من�صاأة مبيناء �صلمان
انتهت حمافظة العا�صمة من ت�صمني
ا�صرتاطات الأمن وال�صالمة يف  65من�صاأة
باملنطقة ال�صناعية يف ميناء �صلمان بالتعاون
مع اجلهات احلكومية املعنية ،وذلك خالل
زيارة ميدانية لآخر من�صاأة مت ا�صتيفاء معايري
الأمن وال�صالمة فيها بح�صور خرباء منظمة
ال�صحة العاملية الدكتور �صمر الفقي والدكتور
نزار الفكي ،والتي تاأتي �صمن زيارة اخلرباء
الدوليني لتقييم ملف املنامة لنيل لقب املدينة
ال�صحية.
واأكد ال�صيخ ه�صام بن عبدالرحمن اآل
خليفة حمافظ حمافظة العا�صمة ،يف ت�صريح
له على هام�س الزيارة ،اأن« :املحافظة حتر�س
على تبني املبادرات التي تهدف اإىل تعزيز
حماية املجتمع من املخاطر ،وذلك بالتعاون
مع اجلهات احلكومية املعنية ،حيث اأتت هذه
احلملة بنا ًء على تو�صية من اللجنة الأمنية
التابعة للمحافظة بغر�س تعزيز الرقابة
والتوعية والتوجيه والإر�صاد لأ�صحاب
املن�صاآت واملخازن والعاملني فيها ،والتاأكد من
اتباعهم الإجراءات الوقائية الواجب اتخاذها
لتفادي وقوع اأي حرائق ،مبا ي�صمن توافر
بيئة حم�صنة من م�صادر املخاطر».

وبني اأن «اللجنة قامت يف م�صتهل عملها
مب�صح املنطقة ال�صناعية يف ميناء �صلمان
وح�صر امل�صانع فيها� ،صواء كانت مرخ�صة
اأو غري مرخ�صة ،حيث ات�صح اأن عددها يبلغ
حوايل  65م�صنعً ا ومن�صاأة ،ومت ت�صكيل 5
فرق تت�صمن اأع�صاء من خمتلف اجلهات
املعنية ،وهي :وزارة ال�صناعة والتجارة
وال�صياحة ،والإدارة العامة للدفاع املدين،

وهيئة الكهرباء واملاء ،ووزارة العمل،
اإ�صافة اإىل اأمانة العا�صمة .وقد قامت تلك
الفرق بزيارات تفتي�صية للتاأكد من توافر
ا�صرتاطات الأمن وال�صالمة املعتمدة من قبل
الدفاع املدين يف جميع املواقع املر�صودة،
وعملت على تعديل اأو�صاع امل�صانع املخالفة
مبا ي�صمن �صالمة املن�صاآت والعاملني
ومرتادي املنطقة».

«الرتبية» تعتمد تطبيقات اإلكرتونية للتوا�صل الر�صمي بني املعلم والطالب
�صارة جنيب:
اأ�صدرت وزارة الرتبية والتعليم تعميمًا
ب�صاأن وجوب ا�صتخدام « »Office365كاأداة
ر�صمية للتوا�صل الإداري والتعليمي عن طريق
الربيد الإلكرتوين الر�صمي اخلا�س بالربنامج.
واأ�صار التعميم الذي ح�صلت «الأيام» على
ن�صخة منه اإىل اأن باقة اخلدمات التي توفرها
وزارة الرتبية والتعليم والتي تتيح تخزين
امللفات وم�صاركتها تهدف اإىل حتقيق املزيد من
الحرتافية يف العمل والت�صاركية والتعاون
ما بني اأفرقة العمل املختلفة ،وا ً
أي�صا مواكبة
التطور التقني يف التعليم ،فيكون التوا�صل ما
بني الطالب واملعلم عن طريق القنوات الر�صمية
واملعتمدة ،واأ�صافت« :ياأتي هذا الإجراء يف اإطار
مواكبة التطور التقني يف التعليم ،بحيث يكون
التوا�صل بني الطالب واملعلم عن طريق القنوات
الر�صمية واملعتمدة ،ورفع كفاءة العمل ووقت
الإجناز يف املجال الإداري والتعليمي».
ودعــت «الرتبية» ملتابعة خطة تفعيل
« »Office365للعام الدرا�صي 2019/2020

لتطبيق م�صتجدات التمكني الرقمي يف التعليم
بال�صكل الأمثل ،وتفعيل دورها يف التوا�صل
ب�صورة ر�صمية بني جميع املعنيني.
ويف �صياق ذي �صلة ،اأ�صدر القائم باأعمال
مدير م�صروع جاللة امللك حمد ملدار�س امل�صتقبل
بدر اجلالهمة تعميمًا اآخر ب�صاأن املتابعة اليومية
للربيد الر�صمي وتطبيق « »Teamsمن خالل
ح�صاب «.»Office365
وبني التعميم اأنه متا�صيًا مع اأهداف وزارة
الرتبية والتعليم يف التمكني الإداري والتعليمي،
يتوجب على اخت�صا�صي تكنولوجيا التعليم
�صرورة اعتماد تطبيقات  Office365كاأداة
للتوا�صل الر�صمي من خالل برنامج «Microsoft
 »Teamsو« »Outlookالر�صمي ،واأ�صاف:
«يتم توا�صل اإدارة م�صروع جاللة امللك حمد
ملدار�س امل�صتقبل مع اخت�صا�صي تكنولوجيا
التعليم يف املدر�صة ب�صكل يومي من خالل هذه
القنوات» ،لفتًا اإىل اأنه عند التعذر من اإجناز
العمل املطلوب ف�صيتم خماطبة املدر�صة بر�صالة
ا�صتف�صار ر�صمية.
وكانت وزارة الرتبية والتعليم قد اأ�صدرت

يف وقت �صابق تعميمًا مبنع ت�صكيل جمموعات
التوا�صل الجتماعي «القروبات» للتوا�صل مع
الأهايل ملتابعة �صوؤون الطلبة ،م�صرية اإىل اأنه
«ل حاجة لت�صكيل جمموعات توا�صل اجتماعي
باملدار�س بعد اأن نّ
تبني خالل الأعوام املا�صية
وجود م�صاكل اأ نّثرت �صلبًا على العالقة بني البيت
واملدر�صة».
واأكدت الرتبية على اللتزام باعتماد اأ�صاليب
واآليات التوا�صل الر�صمية بالدرجة الأوىل ،اإذ اإن
ا�صتخدام و�صائل التوا�صل الجتماعي لي�س بديالً
عن الآليات الر�صمية ول يغني عن التوا�صل
املبا�صر ،ل�صمان تلقي الر�صالة ب�صورة مبا�صرة ل
لب�س فيها و�صمان عدم حدوث اأي نوع من �صوء
الفهم ،وبينت الرتبية اأنه اإميا ًنا باأهمية التوا�صل
بني الهيئتني الإدارية والتعليمية بني املدر�صة
واأولياء الأمــور وخدمة العملية التعليمية
التعلمية ومتابعة �صوؤون الطلبة ،يجب على
جميع املدرا�س اللتزام باعتماد اأ�صاليب واآليات
التوا�صل الر�صمية بالدرجة الوىل ،حيث اإن
ا�صتخدام و�صائل التوا�صل الجتماعي لي�س بديالً
عنها.

عقدت الهيئة الوطنية لتنظيم املهن
واخلدمات ال�صحية بالتعاون مع اإدارة
ال�صحة بوزارة ال�صحة لقاء تن�صيقيا
للم�صوؤولني واملعنيني يف امل�صت�صفيات
واملوؤ�ص�صات ال�صحية اخلا�صة حتت رعاية
الدكتورة مرمي عذبي اجلالهمة الرئي�س
التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم املهن
واخلدمات ال�صحية وذلك مبقر الهيئة
يف «اأبراج اخلري» للتن�صيق امل�صرتك بني
اجلانبني والوقوف على اآخر ال�صتعدادات
والإجراءات الوطنية الحرتازية ب�صاأن
فريو�س الكورونا امل�صتجد.
واأكدت الدكتورة مرمي اجلالهمة اأن
تنظيم هذا اللقاء الذي عقد مب�صاركة 21
م�صت�صفى و 7مراكز طبية كبرية ياأتي يف
اإطار دور الهيئة يف التنظيم والرقابة على
القطاع الطبي اخلا�س والتن�صيق الدائم مع
املوؤ�ص�صات ال�صحية اخلا�صة ،حيث اأطلعت

الهيئة م�صوؤويل امل�صت�صفيات اخلا�صة على
الإجراءات الوقائية املتخذة ملنع و�صول
العدوى اإىل مملكة البحرين ،ومنها ت�صكيل
الفريق الوطني الطبي الذي يقوم بالتن�صيق
مع اللجنة الوطنية ملواجهة الكوارث
وبخا�صة حيال احلالت امل�صتبه باإ�صابتها
اأو يف حال اكت�صاف اأي حالة يف البالد ل
قدر اهلل ،وذلك لتنفيذ الإجراءات الحرتازية
الالزمة اجلاري تطبيقها ملنع و�صول
فريو�س الكورونا امل�صتجد.
واأكدت الدكتورة مرمي اجلالهمة خالل
الجتماع اأهمية اتباع كل الدلئل العلمية
والإجراءات الحرتازية املتعارف عليها يف
مثل هذه احلالت من قبل العاملني ال�صحيني،
م�صرية اإىل اأهمية تعزيز الوعي ال�صحي
والتقيف الالزم حول طرق انتقال العدوى
والإجراءات الوقائية اخلا�صة مبنع الإ�صابة
مبر�س فريو�س الكورونا اجلديد.

مدير نادي ال�صباط ي�صيد باعتماد
النادي اأول موؤ�ص�صة حكومية معززة لل�صحة
اأكد الرائد جا�صم ح�صن جا�صم مدير
نادي �صباط الأمن العام ،اأن اعتماد النادي،
كاأول موؤ�ص�صة حكومية معززة لل�صحة على
م�صتوى مملكة البحرين� ،صمن برنامج
(املنامة مدينة �صحية) التابع ملنظمة
ال�صحة العاملية ،يعد اإجنازا بكل املقايي�س،
مرجعا ً الف�صل فيه اإىل توجيهات الفريق
اأول ال�صيخ را�صد بن عبداهلل اآل خليفة وزير
الداخلية بالعمل امل�صتمر على تطوير مفهوم
�صحة بيئة العمل ،ون�صره يف كافة مرافق
الوزارة.
واأ�صار يف ت�صريح له على هام�س
الحتفال ،الذي اأقيم بهذه املنا�صبة ،بح�صور

خرباء من منظمة ال�صحة العاملية ،ورئي�س
واأع�صاء جلنة املدن ال�صحية مبحافظة
العا�صمة ،اإىل اأن النادي حقق هذا النجاح
املتميز بعد ا�صتيفاء املعايري املطبقة لربنامج
اأماكن عمل معزز لل�صحة ،وتقييمها من قبل
خرباء منظمة ال�صحة العاملية ،لفتا ً اإىل اأن
برنامج املدن ال�صحية والذي اأطلقته املنظمة
عام  1986يهدف اإىل حت�صني احلالة
ال�صحية لل�صكان يف العامل من خالل ت�صافر
اجلهود املجتمعية لتحقيق تنمية متكاملة،
ورفع م�صتوى خدمات �صحة البيئة
وظروف املعي�صة و�صول اإىل حياة اأف�صل
وتنمية م�صتدامة.

وجه
القبي�صي :وزير البلديات ّ
ب�صرف اأكيا�س القمامة للمواطنني باأثر رجعي
انتقد ع�صو جمل�س بلدي ال�صمالية
اأحمد القبي�صي طريقة �صرف بلدية املنطقة
ال�صمالية لالأكيا�س على املواطنني.
وقال يف ت�صريح خا�س لـ«الأيام» ،اإن
الوزير وجه ب�صرف الأكيا�س للمواطنني
باأثر رجعي ،اإل اأن البلدية تقوم باتخاذ
اآلية مغايرة عرب اإعطاء كل مواطن لـ«�صدة»
واحــدة فقط من الأكيا�س دون �صرف
الأكيا�س اخلا�صة بالأ�صهر ال�صابقة.
وت�صاءل القبي�صي عن �صبب اتخاذ مثل

هذا الإجراء وتع�صري الأمور على املواطنني
بدل من ت�صهيلها خ�صو�صا واأن الوزير
قد وجه باأن ت�صرف الأكيا�س للم�صرتكني
من ال�صهر احلايل والأ�صهر ال�صابقة دون
الالحقة.
وقــال القبي�صي اإن عــددا كبريا من
املواطنني �صكوا له اآلية التوزيع التي تختلف
عن بقية املحافظات والذي يعد خطاأ ينبغي
ت�صحيحه �صريعا وحلحلة اأمور املواطنني
وت�صهيل تقدمي اخلدمات لهم.

ابتلع قطعً ا كبرية من املك�صرات« ..ال�صلمانية» تنقذ حياة طفل ر�صيع من االختناق
قالت رئي�صة ق�صم الأذن والأنف واحلنجرة
وا�صت�صارية اأمرا�س ال�صمع والتوازن �صامية
الدو�صري ،اإن الق�صم اأجرى جممع ال�صلمانية
الطبي عملية منظار طارئة �صباح اجلمعة
املوافق  7فرباير  ،2020ل�صتخراج ج�صم
غريب عالق يف املجرى التنف�صي ال�صفلي
لطفل يبلغ من العمر اأحد ع�صر �صهراً.
وبينت الدكتورة «الدو�صري» اأن الطفل
كان يعاين من �صعوبة يف التنف�س و�صفري
وازرقاق متقطع على مدى ع�صرة اأيام ،ما
ا�صتدعى اإح�صاره للم�صت�صفى .وبناء على

الأعرا�س املذكورة وبعد الفح�س وعمل
الأ�صعة ،مت ترتيب عمل منظار ت�صخي�صي مرن
ب�صكل طارئ بوا�صطة الدكتور ه�صام جعفر
العكري ،ا�صت�صاري طب الأطفال واأمرا�س
اجلهاز التنف�صي .ومت ت�صخي�س وجود ج�صم
غريب يف املجرى التنف�صي ال�صفلي.
وتبني وجود قطع كبرية من املك�صرات
على امتداد ال�صعبة الهوائية الأولية
واملتو�صطة يف الرئة اليمنى ،مت ا�صتخراجها
بدقة متناهية بوا�صطة املنظار الرئوي
ال�صلب على يد ا�صت�صاري الأذن والأنف

واحلنجرة الدكتور لوؤي عبدالر�صول
العكري ،وطاقمه الطبي املناوب املكون من
الدكتورة هبة جا�صم وحيدي ،والدكتورة
زهرة عبداحل�صني ادري�س ،ومتابعة متميزة
من طاقم التخدير ،وعلى راأ�صهم رئي�س ق�صم
التخدير ال�صت�صاري الدكتور حازم العايل،
ورئي�س املناوبني الدكتور عمرو فتحي بحر،
وطاقم التمري�س املكون من ال�صيدتني اأوما
وفنيتي ،وم�صاعدتا التخدير ال�صيدتان ني�صا
و�صوزان.
ودعا الدكتور ه�صام العكري والدكتور

لوؤي العكري اأولياء الأمور ومن يقوم برعاية
الأطفال �صواء يف البيوت اأو ريا�س الأطفال،
ب�صرورة مراقبة الأطفال والنتباه لأعرا�س
الختناق و�صعوبة التنف�س ،وجتنب اإعطاء
الطفل دون الثالث �صنوات الألعاب ذات
الأجزاء ال�صغرية اأو الأقالم القابلة للفك ،اأو
الأطعمة املحتوية على احلبوب واملك�صرات اأو
احللوى وال�صكاكر ،واحلر�س على و�صعها
بعيدا ً عن متناول الطفل .وذلك للوقاية من
خطر الختناق بها.
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ارتفاع متو�سط رواتب املواطنني يف «اخلا�ص» بن�سبة  % 4.3يف  ..2019وزير العمل للنائب الذوادي:

 17209اأ�سرة وفرد بحريني حتت احلد الأدنى ملتطلبات احلياة الأ�سا�سية
�سماء عبداجلليل:

اأكد وزير العمل وال�سوؤون الإجتماعية جميل حميدان اأن عدد الأفراد والأ�سر البحرينية الواقعة حتت احلد الأدنى ملتطلبات احلياة
ال�سا�سية ،وامل�ستفيدين من امل�ساعدات الجتماعية يبلغ  ،17209جاء ذلك يف معر�ض رده على �سوؤال النائب الدكتور عبداهلل الذوادي
حول عدد الأفراد والأ�سر البحرينية الواقعة حتت احلد الأدنى ملتطلبات احلياة الأ�سا�سية.
وقال الوزير اإنه وفقا لن�ض املادة  6فقرة (ب) من قانون ال�سمان الجتماعي رقم ( )18ل�سنة  ،2006فاإن امل�ساعدة الجتماعية
ت�سرف على اأ�سا�ض احلد الأدنى الالزم ملتطلبات احلياة الأ�سا�سية ،والذي ي�سار اإليه باأنه الدخل ال�سهري الالزم توافره للحياة
املعي�سية �سواء لالأ�سر اأو الأفراد ،والذي يقدر مببلغ  336دينار لالأ�سرة املكونة من  6اأفراد اأو اأكرث ،وذلك بناء على اآخر درا�سة مت
اعتمادها يف هذا املجال.

 15172اأ�� � �س � ��رة ت� ��درب� ��ت يف امل � ��راك � ��ز الج� �ت� �م ��اع� �ي ��ة واأ�� �س� �ب� �ح���ت م� ��ن ذوي امل� ��� �س���اري���ع امل��ن��زل��ي��ة
احل � ��د الأدن� � � ��ى ال � � ���زم مل �ت �ط �ل �ب��ات احل � �ي� ��اة الأ�� �س ��ا�� �س� �ي ��ة  336دي� � �ن � ��ارًا ل� ��أ�� �س���رة امل� �ك ��ون ��ة م� ��ن  6اأف� � ��راد
واأو�سح الوزير اأنه مت حتديد احلد الأدنى ملتطلبات
احلياة الأ�سا�سية بناء على اإحدى الدرا�سات التي اأجريت
بخ�سو�ص هذا ال�ساأن ،وقد اأجريت اآخر درا�سة عام 2010
والتي متت مبعرفة البنك الدويل ،وقد جاءت نتائج
الدرا�سة باقرتاح دمج كل من الدعم املايل (عالوة الغالء
وال�سمان الجتماعي) كم�ساعدة واحدة ،اإل اأنه مل يتم
تنفيذ هذه النتائج ب�سبب عدم موافقة ال�سلطة الت�سريعية
عليها بالرغم من موافقة جمل�ص الوزراء عليها يف جل�سته
املنعقدة بتاريخ  12يونيو .2011
واأ�سار الوزير اإىل اأن الوزارة قدمت برنامج خطوة
للم�سروعات املنزلية وجمموعة من اخلدمات منها ،وبرامج
تدريبية متنوعة وجمانية تتنا�سب والإمكانات املتاحة
لالأ�سر حمدودة الدخل .فهذه الربامج متوافرة يف جميع
املراكز الجتماعية لكل من يرغب يف التدريب وجلميع
الفئات العمرية ممن ي�ستطيع من ينت�سب لها ويرغب يف
التحول اإىل �ساحب م�سروع منزيل وبعد احل�سول على
التدريب املنا�سب اأن ينتمي اإىل الوحدات الإنتاجية .وقد
بلغ عدد الأ�سر التي تدربت يف املراكز الجتماعية ،15172
وذلك لعام .2019
كما وفرت الوزارة منافذ بيع دائمة وجمانية منها
جممع العا�سمة ملنتجات الأيدي البحرينية اإذ و�سل عدد

الأ�سر امل�ستفيدة منه  130اأ�سرة منتجة ،ومركز �سرتة
لالأ�سر املنتجة واخلا�ص باملواد الغذائية اإذ بلغ اإنتاجه
 138طن وت�ستفيد منه  256اأ�سرة منتجة ،بالإ�سافة اإىل
حمل مطار البحرين الدويل وقد بلغ عدد امل�ستفيدين منه
 46اأ�سرة منتجة.
وحول اخلطط والإجراءات تقوم بها الوزارة لرفع
م�ستوى خط الفقر يف مملكة البحرين ،قال الوزير اإنه
وفقا لقانون ال�سمان الجتماعي رقم ( )18ل�سنة ،2006
والذي ين�ص يف الفقرة (ب) من املادة ( )6منه على اأنه
ي�سرتط ل�ستحقاق امل�ساعدة الجتماعية اأن يثبت بالبحث
الجتماعي ،اأن جمموع الدخل ال�سهري لطالب امل�ساعدة
الجتماعية يقل عن احلد الأدنى الالزم لتوفري متطلبات
احلياة الأ�سا�سية ،ويف هذه احلالة تكون قيمة امل�ساعدة
الجتماعية مكملة للدخل حتى ي�سبح كافيا لتوفري هذه
املتطلبات ،مما يعني اأن ح�ساب امل�ساعدة الجتماعية لالأ�سر
والأفراد يعتمد يف جوهره على حتديد احلد الأدنى ،واإزاء
رف�ص جمل�ص النواب الدرا�سة التي اأجريت عام ،2010
على نحو ما قمنا به من قبل ،فاإن الوزارة تعكف حاليا
على درا�سة الو�سع احلايل ،ومدى اإجراء درا�سة جديدة
ميكن من خاللها حتديد قيمة احلد الأدنى ملتطلبات احلياة
الأ�سا�سية.

وزير العمل

واأ�سار الوزير اإىل اأن وزارة العمل والتنمية الجتماعية
تهدف اإىل دعم وم�ساعدة الأ�سر حمدودة الدخل لتمكينها
اقت�ساديا واجتماعيا بهدف توفري ال�ستقرار الأ�سري لتلك
الأ�سر ،وذلك من خالل عدة مبادرات اأهمها م�سروع الأ�سر
املنتجة وبرنامج خطوة للم�سروعات املنزلية .ويعد هذا
امل�سروع من اأهم امل�ساريع التي تفخر بها الوزارة وت�سعها
�سمن اأولوياتها مثل م�سروع الأ�سر املنتجة وبرنامج
خطوة للم�سروعات املنزلية واملبادرات املتعلقة بتطوير
برامج التمكني القت�سادي والجتماعي لالأفراد والأ�سر
ذوي الدخل املحدود التي ت�سمنتها روؤية مملكة البحرين
.2030
وتابع« :يعد هذا امل�سروع اأحد امل�سروعات الناجحة يف
متكني الأ�سرة ،وقد مت توثيقه كاأف�سل املمار�سات احلكومية
الناجحة للعام  ،2014كما تعدى جناحه النطاق املحلي
لي�سل اإىل العاملية بفوز مملكة البحرين يف عام 2015
باملركز الثالث بجائزة اأجفند العاملية مل�ساريع التنمية
الب�سرية الريادية والتي ينظمها برنامج اخلليج العربي
للتنمية (اأجفند) .من بني ( )59م�سروعا مت تر�سيحها
للجائزة من قبل ( )43دولة ليكون هو الرائد يف جمال
دعم م�ساريع الأ�سر املنتجة ومنوذجا يحتذى به .ويبلغ
عدد امللتحقني بامل�سروع ما يقارب من  1500اأ�سرة منهم

عبداهلل الذوادي

 680ح�سلوا على رخ�سة القيد املنزل املنتج ،والباقي
يف طور احل�سول على القيد بعد ا�ستكمال ال�سرتاطات
اخلا�سة للح�سول عليه .وهناك  44اأ�سرة من تلك الأ�سر
اأ�سبحن رواد اأعمال واأ�سحاب م�ساريع ا�ستثمارية يناف�سن
يف �سوق العمل ،وميثل ما ن�سبته  %80من تلك الأ�سر ممن
ي�سنفون كاأ�سر حمدودة الدخل».
وفيما يتعلق مب�سروع حت�سني ورفع اأجور البحرينيني
وخا�سة من ذوي الدخل املحدود ،قال الوزير اإنه قد مت
العمل �سمن م�سروع خا�ص بتح�سني اأجور البحرينيني يف
القطاع اخلا�ص ،حيث يتم حتمل مقدار الزيادة اأو الرتقية
يف راتب البحريتي ملدة ت�سل اإىل عامني بالتن�سيق مع
�سندوق العقل متكني ،بغر�ص تت�سجيع �ساحب العمل
على زيادة راتب البحريني .وقد ا�ستفاد منه خالل العامني
املا�سيني اأكرث من  7اآلف عامل بحريني ،كما اأدى برامج
دعم اأجور املوظفني البحرينيني والتي ت�سل اإىل %70
بالتن�سيق مع �سندوق العمل متكني ،اإىل حت�سني اأجور
البحرينيني يف القطاع اخلا�ص ،وارتفاع متو�سط رواتب
املواطنني يف القطاع اخلا�ص بن�سبة  %4.3خالل العام
 ،2019الأمر الذي �ساهم كثريا يف حت�سني م�ستوى دخل
املواطنني خالل الفرتة املا�سية.

خ�ل كلمتها اأمام املوؤمتر الربملاين العربي الطارئ بالأردن ..رئي�ص النواب:

تعزيز الدبلوما�سية الربملانية العربية لدعم حقوق ال�سعب الفل�سطيني
اأكدت رئي�ص جمل�ص النواب فوزية زينل
اأن مملكة البحرين ،بقيادة ح�سرة �ساحب
اجلاللة امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة عاهل
البالد املفدى ،لديها موقف ثابت ورا�سخ يف
دعم الأ�سقاء الفل�سطينيني ،وم�ساندة اجلهود
الرامية اإىل ح�سولهم على حقوقهم امل�سروعة
يف اإقامة دولتهم امل�ستقلة وعا�سمتها القد�ص
ال�سرقية ،وفقا لقرارات ال�سرعية الدولية
ومبادرة ال�سالم العربية التي اأقرّتها القمة
العربية عام  ،2002وهو موقف نابع من
التزام مملكة البحرين بانتمائها العربي
والإ�سالمي.
عربت
واأ�سارت اىل اأن مملكة البحرين ّ
عن هذا املوقف مرارًا وتكرارًا يف العديد من
املنا�سبات واملواقف والتجمعات الإقليمية
والدولية ،واأعلنت دعمها للحقوق امل�سروعة
والعادلة لل�سعب الفل�سطيني ال�سقيق،
وم�ساندتها لكل ما يراه الأ�سقاء الفل�سطينيون
ملبيًا لتطلعاتهم وحقهم يف اإقامة دولتهم
امل�ستقلة وا�ستعادة حقوقهم امل�سروعة على

اأر�سهم وترابهم.
جاء ذلك خالل كلمتها باملوؤمتر الثالثني
الطارئ لالحتاد الربملاين العربي بالعا�سمة
الأردنية عمّان  8فرباير اجلاري.
واأ�سافت يف كلمتها اأمام املوؤمتر الربملاين
العربي الطارئ «اأننا جنتمع اليوم يف مرحلة

دقيقة من تاريخ الأمتني العربية والإ�سالمية،
مرحلة ت�ستوجب منا جميعً ا اأن نكون على
قدر امل�سوؤولية ،واأن نوحّ د ال�سفوف واملواقف
يف م�ساندة الق�سية الفل�سطينية التي كانت
و�ستظل ق�سية العرب وامل�سلمني الأوىل
وحمور الهتمام ،رغم التحديات العديدة التي

متر بها املنطقة ،وتقع على عاتقنا كمجال�ص
ت�سريعية وبرملانات عربية م�سوؤوليات كربى
يف اأن نكون على قدر هذا التحدي وامل�سوؤولية،
واأن تكون مواقفنا وقراراتنا مت�سقة مع اأهمية
وحجم الق�سية وتطلعات �سعوبنا العربية
والإ�سالمية».
واأو�سحت اأن �سعوبنا العربية تنتظر من
برملاناتها وجمال�سها الت�سريعية اليوم اأن تقول
كلمتها يف هذه الفرتة الع�سيبة التي متر بها
الق�سية الفل�سطينية ،ويجب اأن نكون على قدر
هذه امل�سوؤولية ،واأن ن�ستخدم كل ما منتلكه
من اأدوات وعالقات مع برملانات العامل لتبيان
عرب عنه البيان
موقفنا العربي الثابت الذي ّ
اخلتامي ملجل�ص جامعة الدول العربية يف
اجتماعه الطارئ الأخري ،برف�ص اأي خطة اأو
م�سروع ل يحقق طموحات ال�سعب الفل�سطيني
ويخالف مرجعيات ال�سالم امل�ستندة اإىل
القانون الدويل وقرارات الأمم املتحدة ذات
ال�سلة ،والتاأكيد على التم�سّ ك بال�سالم خيارًا
ا�سرتاتيجيًا حلل الق�سية الفل�سطينية.

نواب يناق�سون مع ال�سفري ال�سيني م�ستجدات
«كورونا» و«خريجي اجلامعات ال�سينية» و«اإعفاء التاأ�سريات»
التقت جلنة ال�سوؤون اخلارجية والدفاع
والأمن الوطني مبجل�ص النواب برئا�سة
املهند�ص حممد ال�سي�سي البوعينني ،وح�سور
النائب بدر بن �سعود الدو�سري نائب رئي�ص
اللجنة ،والنائب عي�سى بن يو�سف الدو�سري
ع�سو اللجنة ونائب رئي�ص كتلة امليثاق،
بال�سفري انور حبيب اهلل �سفري جمهورية ال�سني
ال�سعبية لدى مملكة البحرين ،حيث تطرق
اللقاء لآخر م�ستجدات العالقات الثنائية بني
البلدين ،و�سبل تعزيز التعاون امل�سرتك بني
جمل�ص النواب وجمهورية ال�سني ،وتعزيز
الدبلوما�سية الربملانية بينهما ،كما مت التطرق
للجهود الكبرية واحلثيثة التي تبذلها ال�سني
لل�سيطرة على فريو�ص كورونا والحتياطات
والجراءات الحرتازية التي قامت بها ،حيث
ابدت اللجنة تقديرها لكافة هذه اجلهود ودعم
ال�سعب البحريني الالحمدود لال�سدقاء يف
ال�سني ملواجهة هذا الوباء.
واأطلعت اللجنة ،ال�سفري ال�سيني ،على

جانب من اللقاء مع ال�سفري ال�سيني

الهتمام ال�سخ�سي ل�سمو ويل العهد �ساحب
ال�سمو امللكي الأمري �سلمان بن حمد اآل خليفة؛
بو�سع حلول خلريجي الطب من اجلامعات
ال�سينية ،وتوجيهات �سموه بتكليف املجل�ص
الأعلى لتطوير التعليم والتدريب برئا�سة
نائب رئي�ص جمل�ص الوزراء �سمو ال�سيخ
حممد بن مبارك اآل خليفة ،باقرتاح احللول
املنا�سبة التي توفق اأو�ساع هوؤلء اخلريجني،
مبا يتنا�سب مع املعايري املعتمدة لدى اللجنة

الوطنية لتقومي املوؤهالت العلمية.

ومت النقا�ص اي�سا حول املوا�سيع التي

من املوؤمل ان ترى النور قريبا ،ويف مقدمتها

اعفاء مواطني البحرين من تاأ�سرية الدخول
جلمهورية ال�سني ال�سعبية ،وان�ساء مركز

ثقايف �سيني يف البحرين ،وتفعيل التفاقيات
امل�سرتكة

الطرفني.

والدبلوما�سية

الربملانية

بني

ودعت اإىل تقدمي ر�سالة برملانية عربية اإىل
العامل ،باأن الق�سية الفل�سطينية كانت و�ستبقى
هي ق�سيتنا املركزية رغم كل التحديات
والظروف ،واإننا نرف�ص اأي مبادرات اأو خطط
تنال من احلقوق امل�سروعة والعادلة لل�سعب
الفل�سطيني ال�سقيق.
كما اأعربت عن تقدير مملكة البحرين
للجهود الكبرية للرئي�ص حممود عبا�ص
وحر�سه على توحيد املوقف العربي اإزاء
التطورات وامل�ستجدات بالن�سبة لاللتزام الأكرب
والق�سية الأوىل ،وهي الق�سية الفل�سطينية،
موؤكدة اأهمية اأن يقوم املجتمع الدويل بتحمّل
م�سوؤولياته يف حماية ال�سعب الفل�سطيني
ال�سقيق من اأي خطوات اأحادية تتنافى مع
قرارات الأمم املتحدة والقانون الدويل.
كما طالبت املوؤمتر باأن ي�سمّن بيانه
اخلتامي رف�ص اأي خطط اأو مقرتحات
منفردة ،ل ت�سع يف اعتبارها م�سالح ال�سعب
الفل�سطيني واإرادته الوطنية وحقوقه
امل�سروعة.

الدو�سري :ال�سلطة الت�سريعية
�ستوا�سل الرقابة على ملف «البحرنة»
اأكد النائب عبداهلل الدو�سري ع�سو
جمل�ص النواب نائب رئي�ص جلنة التحقيق
الربملانية ب�ساأن عدم قيام اجلهات
املخت�سة ببحرنة الوظائف يف القطاعني
العام واخلا�ص ،اأن تقرير اللجنة والذي
عر�ص يف جل�سة جمل�ص النواب الأخرية
ا�ستمل على العديد من التو�سيات املهمة
التي �ست�سهم ب�سكل فعّ ال يف تخفي�ص
اأعداد الباحثني عن عمل و�ستحل جزءًا
كبريًا من هذه امل�سكلة التي يعاين منها
الكثري من املواطنني يف ظل تزايد العدد
ب�سكل م�ستمر واأن يجد ملف بحرنة
الوظائف احلل يف القريب العاجل واإحالل
البحرينيني يف القطاعني العام واخلا�ص
ليكونوا اخليار الأول يف التوظيف.
واأ�سار الدو�سري يف معر�ص حديثه
اأن هناك العديد من التحديات التي
تواجهنا وعلينا اأن نقف متعاونني مع
ال�سلطة التنفيذية يف �سبيل اإيجاد احللول
املنا�سبة حلل م�سكلة الباحثني عن عمل
عرب تفعيل التو�سيات التي تقدم بها

عبداهلل الدو�سري

جمل�ص النواب للحكومة ،موؤكدًا ثقته
التامة باأن يجد ملف بحرنة الوظائف يف
القطاعني العام واخلا�ص طريقه اإىل النور
يف الفرتة القادمة ،واأن يكون عام 2020
بداية خري حلل هذا امللف الذي �سيكون
�سائكًا يف امل�ستقبل اإذا مل جند له احللول
املجدية التي ت�سهم يف اإنهائه ب�سكل كامل
وعرب خطط ق�سرية وطويلة املدى.
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زاوية القبطان

املعطف الأبي�ض

حممود املحمود

ما اإنْ مت ن�سر مقايل عن الطب يف كوريا اجلنوبية وت�سنيفها
كاأحد اأف�سل الدول على م�ستوى العامل يف جمال الطب ،لأن
قوانينها تلزم جميع املوؤ�س�سات الطبية باأن تكون «غري ربحية»،
حتى وردتني العديد من الر�سائل التي متثل �سكاوى �سارخة
ب�سبب ما يحدث من «جتارة يف الطب» مبملكتنا الغالية.
واخت�سا ًرا للوقت فاإن من اأغرب الق�س�ص التي وردتني ،كانت
ملواطن اأ�سيبت زوجته باآلم �سديدة يف الظهر ممتدة اىل ال�ساق
والقدم ،فتوجه بها اأولً اإىل املركز ال�سحي ،حيث مت الك�سف عليها
من طبيب عام «غري متخ�س�ص» ،والذي تف�سل م�سكو ًرا بتحويلها
اإىل م�ست�سفى حكومي به خمت�ص باأمرا�ص العظام ،والذي مل يق�سر
معها واأجرى لها جل�سات عالج طبيعي �سريعة للحد من الآلم التي
تخ�س�سا
كانت تعاين منها واأعطاها موعدًا لرتى طبيبًا اآخر اكرث
ً
يف مثل هذه احلالت ،وذلك لإعطائها اإبرة عالجية خا�سة ،لكن
الآلم ا�ستمرت اىل موعد لقاء هذا الطبيب املخت�ص بعد �سهر
ون�سف .فتحاملت ال�سيدة على نف�سها تلك املدة اإىل اأن جاء موعد
اللقاء مع �ساحب الإبرة ال�سحرية ،لكن هذا الطبيب قال لها اإنه
�سيقوم بالك�سف عليها اأولً ،ثم يحدد موعدًا اآخر لتلك الإبرة ،وقد
كان له ما اأراد ،اإل اأنه اأخربها باأن اأقرب موعد �سيكون بعد ثالثة
اأ�سهر تقريبًا ،وت�ساءلت املواطنة بتاأوهات م�سموعة للطبيب :كيف
�ساأحتمل هذا الأمل لثالثة اأ�سهر؟ وهل هناك اأي حلول اأخرى لديك؟
وهنا ك�سف الطبيب عن الهدف احلقيقي لتاأخري املوعد ،وهو
اأنها تعالج حاليًا على نظام «الطب العام» ،ويف حال رغبت التخل�ص
من الأمل ب�سرعة ،فعليها الدخول من بوابة «الطب اخلا�ص» ودفع
مبلغ يناهز  400دينار لتلك الإبرة! ..وعلى الرغم من رف�ص ال�سيدة
لل�سفقة ،اإل اأن زوجها قام بدفع املبلغ ،ليتحول املوعد بقدرة قادر
من ثالثة اأ�سهر اإىل � 24ساعة فقط.

عبيديل العبيديل

ubaydli@alnadeem.com

كلمات لها معنى
اأحمد زمان

اأ�ضئلة كثرية حتتاج لإجابات
�ضواء من الأطباء اأو من وزارة ال�ضحة
ويقول زوج ال�سيدة اإنه تقابل مع �سديق له على بوابة
امل�ست�سفى و�سرد له ما حدث ليكت�سف اأن تلك الواقعة لي�ست
فردية ،واإمنا حتدث مع مر�سى اآخرين كرث ،واأخربه �سديقه
اأن باإمكانه التحايل على ال�سفقة باملوافقة على املوعد البعيد ،ثم
العودة بعد عدة اأيام ،وطلب تقدمي املوعد دون دفع اأية تكاليف،
و�سيكون املوعد قريبًا ن�سبيًا لكنه لن يكون خالل �ساعات ،كما هو
احلال يف «الطب اخلا�ص».
تلك الن�سيحة مل تنفع �سديقنا املواطن لأنه كان قد دفع املبلغ
بالفعل ،لكنه ت�ساءل قائالً :اأنا اإن�سان لدي القدرة على دفع املبلغ
واحلمد هلل ،لكن ماذا عن غريي من غري القادرين ،وملاذا يحاول
بع�ص الأطباء التالعب بالأنظمة طاملا اأن هناك مواعيد متاحة
للمر�سى ،وملن متنح تلك املواعيد املتاحة ،وهل هي للمجامالت
واحلبايب ،وكيف ملواطن يتاأمل ل ي�ستطيع اأن يوقف اأمله اإل بالطرق
امللتوية ،على الرغم من توفري الدولة لكافة الأدوية والأطباء ،بل
والعالج بالداخل واخلارج باملجان؟
اأ�سئلة كثرية حتتاج لإجابات �سواء من الأطباء اأو من وزارة
ال�سحة ،لأن مثل تلك الأفعال ت�سع البحرين على بوابة جتارة
الطب التي اأعتربها وكثريين مثلي ،اأ�سواأ جتارة ميكن اأن يتك�سب
ً
مري�سا يتاأمل وي�ساومه على اأمله
منها اإن�سان ،فعندما يرى الطبيب
فتلك م�سيبة ،واذا كان ذلك بعلم الإدارة والوزارة فامل�سيبة اأعظم.
رئي�ص حترير جريدة الديلي تربيون

منتدى التنمية اخلليجي يكرّم جا�ضم مراد ( 1ـ )2

اأطلق ا�سم املرحوم جا�سم مراد على الدورة الأربعني لـ«منتدى التنمية
اخلليجي» .وياأتي ذلك كما تقول املطوية التي وزعت يف بداية جل�سات
تلك الدورة؛ «اإميانا من املنتدى بدور الرعيل الأول من الأع�ساء املوؤ�س�سني
ممن كانت لهم الريادة يف تاأ�سي�س ودعم املنتدى» ،التي حر�ست اللجنة
التنفيذية لـ«املنتدى» على تكرميهم «يف اللقاءات ال�سنوية التي يعقدها
املنتدى بت�سمية كل لقاء با�سم اأحد هوؤلء الرواد» .وكما جاء يف تلك
املطوية؛ فقد «انت�سب املرحوم جا�سم حممد مراد اإىل ع�سوية املنتدى
يف عام  1980وا�ستمر يف ع�سوية حتى وفاته يف العام  ،2018وكان
حري�سا على ح�سور اللقاءات ال�سنوية التي يعقدها املنتدى ملناق�سة
ق�سايا ومع�سالت التنمية يف املنطقة ،م�ساركا فعال مبداخالته وتعليقاته
القيمة التي اأ�سهمت يف اإثراء اللقاء».
وحتت عنوان «فكر جريء وقلب اإن�ساين كبري» ،تتحدث تلك املطوية
التي كتبتها ال�سحفية البحرينية ع�سمت املو�سوي عن الفقيد جا�سم مراد
قائلة« :عرفت جا�سم مراد عن قرب ،و�سهدت بع�س اأدواره ...فقد كان
جا�سم رجال متعدد الأدوار يف ال�سيا�سة والقت�ساد ،والعمل اخلريي،
وغريه .وقد راأيناه يف بع�سها جنديا معلوما ،واأخرى جمهول وموؤثرا...
وكان معار�سا لتاأ�سي�س اجلمعيات على اأ�س�س دينية اأو مذهبية ،وهو اأول
من نبّه اإىل خماطرها على الوحدة الوطنية».
ولرمبا ال�سدفة وحدها هي التي اأرادت اأن ياأتي تكرمي جا�سم مراد،
مرافقا ملو�سوع اللقاء ل�سنوي الأربعني لهذا العام «حقوق الإن�سان
واملجتمع املدين يف دول جمل�س التعاون اخلليجي» .فقد نذر جا�سم مراد
نف�سه للدفاع عن حقوق الإن�سان ،التي كانت حا�سرة دوما يف مداخالته
التي ي�سارك بها عند ح�سوره الفعاليات الثقافية ،مبا فيها لقاءات
«املنتدى» ال�سنوية ،التي كان مييزها املزج املبدع الذي يختاره جا�سم
مراد مبهنية «حمرتفة بني املحتوى اجلاد ،واملعاجلة املتهكمة».
ا�ستمرت اأعمال اللقاء ال�سنوي ملدة يومني ( 8-7فرباير ،)2020
وتوزعت اأوراقه على �ستة حماور غطتها �ست اأوراق بحثية ،نوق�ست يف
ثالث جل�سات على النحو التايل:
 .1املحور الأول :تعاقد دول جمل�س التعاون اخلليجي مبعاهدات
حقوق الإن�سان ال�سادرة عن الأمم املتحدة( .مظفر عبداهلل را�سد)
 .2املحور الثاين :املجتمع املدين العامل مبجال حقوق الإن�سان يف
دول اخلليج العربي( .حمزة حمادي).
 .3املحور الثالث :املوؤ�س�سات الوطنية حلقوق الإن�سان يف اخلليج:
الواقع والتحديات( .د .عبداهلل اأحمد الدرازي)
 .4املحور الرابع :حقوق الإن�سان يف اخلليج والتقارير الدولية.
(�سعيد �سلطان الها�سمي).
 .5املحور اخلام�س :العمالة املنزلية يف دول اخلليج وق�سايا
حقوق الإن�سان( .د .رميا ال�سبان).
 .6املحور ال�ساد�س :ال�ستعرا�س الدوري ال�سامل ودول جمل�س
التعاون «ورقة اأولية»( .د .غامن النجار).
ناق�ست ورقة الدرازي «واقع واأهداف هذه املوؤ�س�سات (موؤ�س�سات
حقوق الإن�سان) والتحديات التي تواجهها وكيفية التغلب عليها،
(م�ستخل�سة) بع�س التو�سيات من اأجل تطوير عملها لتعزيز وحماية
حقوق الن�سان» .وقدمت الورقة �سردا مف�سال لتاريخ تلك املوؤ�س�سات يف
كل دولة خليجية على حدة.
من جانبها ،انطلقت ورقة حمادي من �سبعينات القرن املا�سي ،حيث
«ن�سط املجتمع املدين يف دول اخلليج العربي ،وبداأ تطوره تدريجيا مع
الألفية الثالثة وحتولت العوملة وامل�ستجدات الإقليمية والدولية ،وخا�سة
تطور الدول نحو الدميقراطية والنفتاح ،وت�سري املعلومات املتاحة اإىل اأنه
اأ�سبح هناك اأكرث من األفي منظمة ،وقد �سهدت الكويت والبحرين ن�ساطا
ملحوظا يف اإن�ساء اجلمعيات الأهلية واخلريية والأندية الثقافية».

جا�ضم مراد فكر جريء
وقل ـ ــب اإن�ضـ ــاين كـ ـ ــبري
وت�سلط الورقة ال�سوء «على بدايات ظهور منظمات حقوق الإن�سان
يف اخلليج العربي ،وعددها ومدى فاعليتها ،وتاأثريها يف تغيري �سيا�سات
احلكومات ،ون�سر التوعية احلقوقية بني كافة اأفراد املجتمع اخلليجي،
اإ�سافة اإىل الت�سريعات القانونية ومدى تطبيقها لهذه القوانني».
بدورها ،ركزت ورقة ال�سبان «على التوجهات اجلادة واملوؤ�س�ساتية
التي تبذلها دول اخلليج يف �سبيل حت�سني و�سع العمالة املنزلية بتوفري
م�ستويات لئقة من العي�س الكرمي فيها ،و�سون حقوقها الإن�سانية
والجتماعية والعمالية ،واأي�سا ،الرفاه الجتماعي .كما تظهر اأنه على
الرغم من اأن دول اخلليج عملت يف ال�سنوات الأخرية على تاأ�سي�س العديد
من املوؤ�س�سات واملبادرات وال�سيا�سات البناءة للحد من انتهاكات حقوق
العمالة املنزلية ،فاإن هذه الأطر املوؤ�س�سية التي اأوجدت هي بداية مل�سوار
طريق متعدد الأبعاد ول يتوقف عملها عند �سياغة ال�سيا�سات احلقوقية
ومدى تطبيقها فح�سب ،بل عليها اأن حتافظ على ا�ستمرارها وا�ستدامتها
والتزامها بدعم احلقوق الإن�سانية».
ا�ستهلت ورقة النجار معاجلتها بالتوقف عند نقل التبعية يف «جمل�س
حقوق الن�سان ،من املجل�س القت�سادي والجتماعي ،اإىل اجلمعية العامة
لالأمم املتحدة ،واإ�سافة اآلية جديدة بالكامل ،ت�سمح مبراجعة �سجل حقوق
الإن�سان يف كل دول العامل وب�سكل دوري وعلني� ،سمن ت�سل�سل زمني
وا�سح وحمدد ،وقد مت اإطالق م�سطلح (ال�ستعرا�س الدوري ال�سامل
 )Universal Periodic Reviewاأو ( )UPRعلى تلك الآلية .ومبوجب
ال�ستعرا�س الدوري ال�سامل ،فاإنه يتعني على كل الدول الأع�ساء يف
الأمم املتحدة دون ا�ستثناء ،التعاون مع الآلية اجلديدة ،وبالتايل تقدمي
تقريرها حول اأو�ساع حقوق الإن�سان يف تلك الدولة كل اأربع �سنوات.
وبالن�سبة لدول جمل�س التعاون وطبيعتها ال�سيا�سية املركزية ،فتاأثري
اآلية ال�ستعرا�س الدوري ال�سامل لزال بطيئا ،يتعرث فيها التغيري
والتاأثري حني تكون املو�سوعات املطروحة تتعر�س ببنية ال�سلطة،
وحرية التعبري ،واملدافعني عن حقوق الإن�سان ،وجممل احلريات العامة،
وا�ستقالل الق�ساء .باملقابل فاإن �سيغة ال�ستعرا�س الدوري ال�سامل فتحت
الباب على م�سراعيه لنقا�س علني مفتوح تنخرط فيه دول اخلليج ب�سكل
ملحوظ ،وبجرد ب�سيط لبع�س الق�سايا وجدنا اأن عدة مو�سوعات مل يكن
لها اأن ترى النور بدون اآلية ال�ستعرا�س الدوري ال�سامل».
اأما ورقة مظفر را�سد ،فقد اعتربت «دول جمل�س التعاون اخلليجي
ال�ستة منوذجا �ساحب �سفات حمددة ب�ساأن عالقتها باملنظومة القانونية
اخلا�سة ب�سرعة حقوق الإن�سان املتمثلة يف املعاهدات والتفاقيات
والربوتوكولت ال�سادرة عن الأمم املتحدة .وت�ستند تلك ال�سفات على
العديد من العوامل ال�سيا�سية ،والتاريخية ،والدينية ،والقانونية،
والجتماعية ،والقت�سادية ،التي تعي�س يف حميطها اأنظمة و�سعوب لك
الدول».
اآخر الأوراق املناق�سة ،كانت ورقة الها�سمي التي ا�ستهلها بت�ساوؤل
يقول «هل بالإمكان الفرتا�س باأن ثمة حقوق اإن�سان قد حققت ح�سورا
وازنا يف الع�سرية الثانية من القرن احلادي والع�سرين (-2010
 )2020يف الف�ساء العام لبلدان اخلليج العربية؟ كيف ذلك؟ والعديد
من املوؤ�سرات يف هذه الفرتة الزمنية ،توؤكد حدوث انتهاكات مل تعهدها
املنطقة» ،ثم مي�سي الها�سمي م�سريا اإىل اأن الورقة �ستحاول قراءة الدور
املت�ساعد للمنظمات الدولية احلقوقية غري احلكومية ،من خالل ر�سدها
وتتبعها لالنتهاكات عرب تقاريرها الدورية.
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النوم املبكر ..فوائده واأ�ضراره
عندما اأخرج اإىل امل�سجد القريب من منزلنا بديار
املحرق ل�سالة الفجر حوايل ال�ساعة اخلام�سة �سباحا،
اأجد واأ�سمع زقزقات الع�سافري على اأغ�سان الأ�سجار
وقد �سبقتنا للت�سبيح بحمد اهلل ..فلماذا ل نتعلم
البكور يف اأيامنا من هذه الع�سافري ملا لهذا البكور من
بركة كربى يف حياتنا الدنيا؟
ر�سولنا الكرمي (�ص) يقول يف حديث �سريف له:
«اللهم بارك لأمتي يف بكورها» ،لكننا – لالأ�سف –
نن�سى اأو نتنا�سى هذا التوجيه النبوي الكرمي ،فال ننام
مبكرين ،بل ميتد بنا ال�سهر اإىل �ساعات متاأخرة من
الليل فتفوتنا �سالة الفجر بامل�سجد ويفوتنا الذهاب
اإىل العمل مبكرين ،ورمبا ح�سل الكثريون منا على
الإخطارات اأو الإنذارات ب�سبب هذا التاأخري.
بل اإن هذه العادة ال�سيئة انتقلت اإىل اأولدنا وبناتنا
ال�سغار فرناهم يق�سون ليلهم مع «اجلات» ول يلقون
«الآيباد» من اأياديهم حتى �ساعات متاأخرة ،فينعك�ص
هذا ال�سهر على حت�سيلهم الدرا�سي ،ورمبا و�سل
الأمر بهم اإىل النوم يف الف�سل اأثناء �سرح املدر�سني
ملوادهم الدرا�سية.
اأعرف اأُ�س ًرا كثرية ل تقبل بهذا الو�سع اأبدا فهم
ينامون مبكرين ويجربون اأولدهم وبناتهم على
النوم بعد �سالة الع�ساء مبا�سرة في�سحون مبكرين
متلوؤهم احليوية والن�ساط ل�ستقبال يومهم اجلديد.
لذا وجب علينا اأن نراجع اأ�سلوب حياتنا ومعي�ستنا
اأفرادا وجماعات ،ول بد من قرارات حا�سمة للفرد يف
تغيري اأ�سلوب حياته ،فامل�سلم احلق هو الذي يكيف
حياته ونظامه وفق تعاليم الإ�سالم ،بحيث ل يدع
ن�ساطا من اأن�سطة حياته اإل ويجعله �سائرا على منهج
اهلل بال اإفراط ول تفريط.
ولعل اأهم فوائد ال�ستيقاظ مبكرا اأنه ي�ساعد
على احلفاظ على نظام غذائي �سحي ،فالإفطار هو
من الأولويات بالن�سبة لكل �سخ�ص ،لكن املتاأخر
يف ال�ستيقاظ فاإنه قد ي�ستبدل اإفطاره بالوجبات
ال�سريعة يف العمل مع ما فيها من �سرر على �سحته.
كما اأن ال�ستيقاظ مبكرا يعطيك فر�سة ملمار�سة
بع�ص اأنواع الريا�سة اخلفيفة التي جتعلك م�ستيقظا
طوال النهار .عالوة على اأن ذلك يح�سن م�ستويات
الرتكيز عندك ،ويح�سن �سحتك العقلية والعاطفية
واجل�سدية
ومن فوائد النوم املبكر للج�سم تقوية اجلهاز
املناعي جل�سم الإن�سان ،وبالتايل جعله اأكرث قدرة
على الت�سدي لالأمرا�ص كافة والوقاية من الإ�سابة
بالأورام اخلبيثة اإذ اإنّ النوم املبكر يريح اخلاليا كما
ي�سمح لها بتجديد نف�سها ب�سرعة و�سهولة والتخل�ص
من امل�ساعر ال�سلبية التي تتمثل بالكتئاب والقلق
والتوتر وغريها ،حيث اإنّ الإن�سان خالل نومه يفرز
هرمونات تبعث على ال�سعادة والراحة والتفاوؤل،
وخا�سة اإذا كان النوم يف غرفة مظلمة ،والتاأخري
من ظهور عالمات التقدم يف ال�سن ،والتي تتمثل
يف التجاعيد واخلطوط الرفيعة حول العينني والفم
وعلى اجلبني ،بالإ�سافة اإىل ال�سواد حتت العينني
وغريها وذلك ب�سبب ح�سول اجل�سم على ق�سط
ٍ
كاف من الراحة ،بالإ�سافة اإىل امل�ساهمة يف الق�ساء
على احلبوب والبثور التي تظهر عليها ،فقد تبني اأنّ
النوم مبكرا ينظم عمل واإفراز الهرمونات يف اجل�سم
والتقليل من خطر الإ�سابة بالأمرا�ص اخلطرية
مثل النوبات القلبية اأو ال�سكتات الدماغية واأمرا�ص
ال�سرايني الدموية ،ويعود ذلك اإىل الراحة التي يحظى
بها اجل�سم خالل نومه وامل�ساعدة على التخل�ص من
الوزن الزائد؛ وذلك لأنّ ال�سهر ل�ساعات متاأخرة
خالل الليل يفتح ال�سهية ،كما ي�سجع الإن�سان على
تناول املزيد من الطعام ..كما اأن النوم املبكر يعمل
على حت�سني عمل الدماغ ،وزيادة القدرة على التفكري
والرتكيز ،حيث تبني اأنّ للنوم فائدة عظيمة على
اجلهاز الع�سبي ،من اأجل ذلك ُين�سح طالب املدار�ص
واجلامعات بالنوم الباكر قبل مواعيد المتحانات .كما
اأن النوم املبكر ينظم ن�سبة ال�سكر يف الدم ،وبالتايل
فاإنّ النوم املبكر يعد مفيدا جدا ملر�سى ال�سكري
ولت�سريع عملية ال�سفاء من الأمرا�ص اأو الندوب اأو
اجلروح ،وتقوية جميع الع�سالت يف ج�سم الإن�سان،
وبالتايل يجب على الراغبني يف تنميتها وتقويتها النوم
مبكرا وجتميل مظهر العيون ،بالإ�سافة اإىل جعلها
اأكرث بريقا و�سبابا ،وامل�ساعدة على النمو واكت�ساب
الطول خا�س ًة لدى الأطفال ال�سغار ،حيث اإنّ النوم
املبكر يزيد ن�سبة اإفراز هرمون النمو ،بالإ�سافة اإىل
اأهميته الكبرية للكبار يف ال�سن اأي�سا والتخل�ص من
ال�سموم والأو�ساخ املرتاكمة يف الدم.
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�جلي�ش �ل�سوري ي�سيطر على مدينة �سر�قب يف �إدلب

رتل ع�سكري هو �لأ�سخم للقو�ت �لرتكية يدخل �لأر��سي �ل�سورية
�سويا �( -أ ف ب):
�أفادت م�سادر ميد�نية
يف �إدلب لـ«�سكان نيوز
عربية» بدخول رتل
ع�سكري هو �لأ�سخم منذ
�إن�ساء �لنقاط �لرتكية يف
مناطق خف�ض �لت�سعيد
يف حمافظة �إدلب �سمال
�سوريا.
وقدرت �مل�سادر �لرتل
�لرتكي باأكرث من 300
�ألية ع�سكرية ،يحتوي
على ع�سر�ت �لدبابات
و�ملد�فع �لثقيلة وناقالت
�جلند و�لعربات �مل�سفحة
و�سيار�ت �لدعم �للوج�ستي.

واأ�ضارت اإىل اأن الرتل الع�ضكري الرتكي دخل الأرا�ضي
ال�ضورية من معرب كفر لو�ضني احلدودي مع تركيا �ضمال اإدلب.
ويتوقع بح�ضب م�ضادر ع�ضكرية اأن يتوجه الرتل الع�ضكري
لإن�ضاء ثالث نقاط ع�ضكرية جديدة يف ريف اإدلب يف مع�ضكر
الطالئع ،بالقرب من بلدة امل�ضطومة الواقعة على طريق (مدينة
اإدلب اأريحا) .بينما �ضيت ّم اإن�ضاء نقطتني ع�ضكريتني يف اأماكن
اأخرى يف ريف اإدلب.
وت�ضهد حمافظة اإدلب منذ اأيام دخول ع�ضرات الأرتال
الع�ضكرية للجي�ش الرتكي واملزوّدة بالدبابات واملدافع واأعداد
كبرية من اجلنود امل�ضاة ،وينت�ضر يف حميط حمافظة اإدلب وعلى
الطرق الدولية ( )m4و( )m5بالقرب من مدينة �ضراقب.
وكان الرئي�ش الرتكي رجب طيب اأردوغان قد اأمهل القوات
ال�ضورية املوجودة يف حميط نقاط املراقبة الرتكية اإىل نهاية
فرباير ،من اأجل الن�ضحاب.
وقال اأردوغان الأربعاء« :خالل مكاملتي مع الرئي�ش الرو�ضي
اأخربته اأن على القوات ال�ضورية اأن تن�ضحب اإىل احلدود املتفق
عليها يف �ضوت�ضي حول اإدلب .اأي خلف نقاط مراقبتنا».
خالف تركي  -رو�ضي
ويخ�ضى مراقبون اأن يوؤدي الت�ضعيد بني اأنقرة ودم�ضق اإىل
تدهور اأكرب للو�ضع امل�ضطرب يف املنطقة.
واأكد جاوي�ش اأوغلو اأن تركيا �ضتقوم بكل ما يلزم لوقف
املاأ�ضاة الإن�ضانية يف اإدلب ،ح�ضبما نقلت «رويرتز».
وقالت و�ضائل الإعالم الر�ضمية ال�ضورية ،اخلمي�ش ،اإن
وحدات من اجلي�ش ال�ضوري دخلت مدينة �ضراقب ال�ضرتاتيجية
يف حمافظة اإدلب اخلا�ضعة ل�ضيطرة ف�ضائل م�ضلحة ،وبداأت يف
«مت�ضيطها» واإزالة الألغام منها.
و�ضيطر اجلي�ش ال�ضوري اأم�ش ال�ضبت على مدينة �ضراقب
يف اإدلب يف �ضمال غرب البالد ،وبات على و�ضك ا�ضتعادة كامل
الطريق الدويل حلب-دم�ضق ،رغم حتذيرات اأطلقتها اأنقرة التي
اأر�ضلت املزيد من التعزيزات الع�ضكرية اإىل املنطقة.
وتاأتي ال�ضيطرة على �ضراقب يف اإطار هجوم وا�ضع بداأته
قوات النظام بدعم رو�ضي يف دي�ضمرب يف مناطق يف اإدلب
وجوارها تاأوي ثالثة ماليني �ضخ�ش ،وواقعة حتت �ضيطرة

قافلة من �لدبابات و�لآليات �لع�سكرية �لرتكية متر على �إحدى طرق �إدلب «�أ ف ب»

هيئة حترير ال�ضام (جبهة الن�ضرة �ضابًقا) وف�ضائل معار�ضة
اأخرى اأقل نفو ًذا.
ويرتكز هجوم قوات النظام على ريف اإدلب اجلنوبي
واجلنوبي ال�ضرقي وريف حلب اجلنوبي الغربي املجاور ،حيث
مير الطريق الدويل «اإم  »5الذي ي�ضل مدينة حلب بالعا�ضمة
دم�ضق ،ويعرب مد ًنا رئي�ضة عدة من حماة وحم�ش و�ضولً اإىل
احلدود اجلنوبية مع الأردن.
وت�ضعى دم�ضق باإحلاح يف الوقت الراهن ل�ضتعادة هذا
الطريق كامالً ،والذي �ضيطرت على اجلزء الأكرب منه تدريجيًا
خالل هجمات ع�ضكرية على مر ال�ضنوات املا�ضية.
واأفاد التلفزيون الر�ضمي ال�ضوري ال�ضبت اأن «وحدات من
اجلي�ش العربي ال�ضوري حتكم �ضيطرتها بالكامل على مدينة
�ضراقب» يف ريف اإدلب اجلنوبي ال�ضرقي ،حيث مير الطريق
الدويل.
ومع ا�ضتمرار املعارك والغارات ،حققت قوات النظام اأم�ش

ال�ضبت املزيد من التقدم غداة �ضيطرتها على اجلزء من طريق
«اإم  »5املوجود يف حمافظة اإدلب ،وفق املر�ضد ال�ضوري حلقوق
الإن�ضان.
وترتكز املعارك ال�ضبت يف حميط الطريق جنوب غرب حلب.
ومتكنت قوات النظام ،بح�ضب الإعالم الر�ضمي واملر�ضد ،من
ال�ضيطرة على بلدة العي�ش املطلة على الطريق.
واأو�ضح مدير املر�ضد رامي عبدالرحمن اأن «ال�ضيطرة على
العي�ش تعني اأن قوات النظام باتت على و�ضك ال�ضيطرة على
كامل الطريق الدويل حلب  -دم�ضق» ،م�ضريًا اإىل اأنه ل يزال هناك
ً
كيلومرتا منه خارج �ضيطرتها متر يف ريف حلب اجلنوبي
15
الغربي.
ورجح عبدالرحمن اأن تركز قوات النظام عملياتها الآن
على حميط الطريق غرب حلب بدلً من التوجه اإىل �ضمال اإدلب،
م�ضريًا اإىل اأن مقاتلني اإيرانيني ،ومن حزب اهلل اللبناين ي�ضاركون
يف معارك حلب.

خطورة �لفريو�ش تزد�د مع �لتقدم يف �ل�سن� ..ل�سحة �لعاملية:

مر�فعات ختامية �سر�سة �أمام �لق�ساء �لربيطاين

 723حالة وفاة بـ«كورونا» و�أكرث من � 34ألف �إ�سابة فى �ل�سني

ر�سى قطرية حتا�سر م�سوؤويل «باركليز»

عوا�ضم  -وكالت:
ذكرت منظمة ال�ضحة العاملية ،ال�ضبت،
اأن ال�ضني �ضجلت  723حالة وفاة حتى الآن
بفريو�ش كورونا ،اإىل جانب  34األ ًفا و 598حالة
اإ�ضابة .واأو�ضح املدير العام للمنظمة ،تيدرو�ش
اأدانوم ،خالل موؤمتر �ضحايف عقده اأم�ش فى
جنيف اأنه مت ت�ضجيل  288حالة اإ�ضابة خارج
ال�ضني يف  24دولة اأخرى ،ح�ضبما نقلت وكالة
بلومربج لالأنباء.
واأ�ضار اإىل اأن هناك «ا�ضتقرارًا» يف حالت
الإ�ضابة مبقاطعة هوبي ال�ضينية.
من جهة اخرى ،قال مايكل رايان ،م�ضوؤول
برنامج الطوارئ يف املنظمة ،يف اإحاطة يومية
من جنيف« :ل نكافح فريو�ش كورونا فقط ،بل
الأخبار الزائفة ب�ضاأنه».
كما اأ�ضاف «لدينا فريق يعمل على حتديث
املعلومات حول العامل ب�ضاأن الفريو�ش» ،م�ضريًا
مي�ش على ظهور فريو�ش كورونا
اإىل اأنه مل
ِ
�ضوى  6اأ�ضابيع .وقالت املنظمة يف اإجابة عن
اأ�ضئلة حول كورونا عرب الإنرتنت« :نبحث الآن

تيدرو�ض �أد�نوم خالل موؤمتر �سحايف يف جنيف «رويرتز»

م�ضاألة انتقال الفريو�ش بني الب�ضر عرب العدوى»،
مو�ضحً ا اأن خطورة الفريو�ش تزداد مع تقدم
الإن�ضان يف ال�ضن .واأكدت «ال�ضحة العاملية» اأنها
تتوا�ضل مع «غوغل» و«في�ضبوك» و«يوتيوب»
لن�ضر معلومات دقيقة عن كورونا.
اإىل ذلك ،قال رايان اإن املنظمة تن�ضق مع

�ضركات ال�ضياحة البحرية ملنع انت�ضار الفريو�ش
الفتاك ،وتعمل على اإخراج ال�ضياح من احلجر
ال�ضحي .جاء ذلك بعدما ارتفع عدد امل�ضابني
بفريو�ش كورونا على منت �ضفينة �ضياحية تر�ضو
�ضخ�ضا،
مبيناء يوكوهاما يف اليابان اإىل 61
ً
اإذ يخ�ضع قرابة  3700راكب على منت �ضفينة
( )Diamond Princessحلجر �ضحي مدته
 14يومًا ،على الأقل .من جانبها ،قالت ماريا فان
كريكوف من برنامج الطوارئ« :نعمل على حتديد
ا�ضم للمر�ش باأ�ضرع ما ميكن» ،واأ�ضافت «راأينا
بع�ش حالت انتقال للفريو�ش �ضمن جمموعة
واحدة» .كما اأ�ضافت «الإ�ضابات �ضمن الأ�ضر
الواحدة توفر فر�ضة مهمة لفهم الفريو�ش».
اإىل ذلك ،اأكدت ال�ضحة العاملية اأنها تراقب
الو�ضع يف اأملانيا و�ضنغافورة ،اإذ اأعلنت احلكومة
ال�ضنغافورية رفع حالة التاأهب اإىل الدرجة
الربتقالية؛ ب�ضبب ارتفاع عدد احلالت امل�ضابة
بفريو�ش كورونا اإىل  33حالة.
واأكدت اأن الأرقام والبيانات تتيح لنا معاجلة
فعّ الة لفريو�ش كورونا.

�لإمار�ت تعلن ت�سجيل حالتني جديدتني بفريو�ش كورونا
وكالت  -اأبوظبي:
اأعلنت وزارة ال�ضحة ووقاية املجتمع الإماراتية ت�ضخي�ش حالتني جديدتني
مت ر�ضدهما من خالل الفح�ش الدوري امل�ضتمر ،وفق معايري منظمة ال�ضحة
العاملية للم�ضابني باأعرا�ش فريو�ش كورونا امل�ضتجد .وبذلك يكون اإجمايل عدد
احلالت املكت�ضفة يف دولة الإمارات �ضبع حالت منذ ظهور الفريو�ش امل�ضتجد.
واأكدت الوزارة يف بيان لها اأن «احلالة ال�ضحية للم�ضابني اجلدد ،وهم من

اجلن�ضية ال�ضينية والفلبينية ،حتت املالحظة والرعاية الطبية الالزمة وفق
اأعلى املعايري ال�ضحية املعمول بها بالدولة» .و�ضددت وزارة ال�ضحة الإماراتية
على فاعلية نظام التبليغ الإلكرتوين ،وا�ضتمرار املن�ضاآت ال�ضحية يف التبليغ
عن اأي حالت ا�ضتباه جديدة تظهر وفق دليل اإجراءات الر�ضد واملراقبة التي مت
تفعيلها يف جميع املن�ضاآت ال�ضحية بالدولة ،ملراقبة اأي عار�ش لأجل اأي تدخل
طبي للتعامل مع املر�ش ،وف ًقا لوكالة اأنباء الإمارات (وام).

لبنان :تو��سل �لحتجاجات يف �لعا�سمة ً
رف�سا للحكومة �جلديدة
بريوت( -د ب اأ):
خرجت م�ضريتان من املحتجني يف بريوت
وجابت عددا من �ضوارع العا�ضمة ،قبل اأن تتوجه
اإىل املجل�ش النيابي لالإعالن عن عدم ثقتهم بحكومة
ح�ضان دياب حتت �ضعار «ل ثقة» ،و«لن ندفع
الثمن».
وانطلقت م�ضرية من املحتجني من منطقة
ال�ضفروليه يف بريوت وجابت عددا من �ضوارع
العا�ضمة ،مبواكبة اأمنية ،قبل اأن تتوقف قرب
املجل�ش النيابي.
وانطلقت م�ضرية اأخرى من اأمام وزارة الداخلية
يف �ضارع احلمرا يف بريوت ،مبواكبة اأمنية ،وتوقفت
قرب م�ضرف لبنان لبع�ش الوقت.

وندد املحتجون بال�ضيا�ضات املالية حتت عنوان
«ل ثقة باحلكومة» و«لن ندفع الثمن» ،وهتفوا �ضد
حاكم م�ضرف لبنان ريا�ش �ضالمة ،قبل اأن تتوقف
امل�ضرية قرب املجل�ش النيابي.
وحمل املحتجون الأعالم اللبنانية واملظالت يف
ظل الطق�ش العا�ضف الذي ي�ضهده لبنان ،واأعلنوا
عدم ثقتهم باحلكومة اجلديدة ،مطالبني بانتخابات
نيابية مبكرة .ودعا املحتجون للنزول اىل حميط
املجل�ش النيابي يوم الثالثاء املقبل؛ ملنع انعقاد
جل�ضة املجل�ش النيابي املخ�ض�ضة ملناق�ضة البيان
الوزاري واإعطاء الثقة للحكومة على اأ�ضا�ضه.
وكانت الحتجاجات ال�ضعبية قد انطلقت يف لبنان
يف اأكتوبر املا�ضي.

ويطالب املحتجون بت�ضكيل حكومة تكنوقراط
اإنقاذية ،واإجراء انتخابات نيابية مبكرة ،وخف�ش
�ضن القرتاع اإىل  18عامًا ،ومعاجلة الأو�ضاع
القت�ضادية ،وا�ضرتداد الأموال املنهوبة ،وحما�ضبة
الفا�ضدين.
وت�ضكلت حكومة جديدة يف  21يناير املن�ضرم
برئا�ضة ح�ضان دياب بعد ا�ضتقالة حكومة احلريري
على وقع الحتجاجات ال�ضعبية بعد  13يومًا على
انطالق الحتجاجات.
يذكر اأن املجل�ش النيابي �ضوف يعقد يومي
الثالثاء والأربعاء املقبلني جل�ضة نيابية قبل الظهر
وبعده؛ ملناق�ضة البيان الوزاري الذي اأعدته احلكومة
والت�ضويت على الثقة.

يف املرافعات اخلتامية ملحامي
املتهمني يف ق�ضية كبار امل�ضرفيني
ال�ضابقني يف بنك باركليز ،و�ضف
جون كيل�ضي حمامي الدفاع عن
املتهم روجر جنكنز ،الذي يطلق عليه
ت�ضمية «حار�ش البوابة» لقيامه بدور
الو�ضيط يف عقد ال�ضفقات مع رئي�ش
الوزراء القطري ال�ضابق حمد بن
جا�ضم ،باأن جل�ضات املحاكمة مرتبكة
للغاية ،بحيث ميكن ت�ضبيهها بـ«حقل
تتخبط فيه اأرانب مري�ضة بع�ضها
ببع�ش» ،بح�ضب تقرير ن�ضرته
�ضحيفة «فاينن�ضال تاميز».
واأ�ضاف املحامي يف مرافعته
اأمام هيئة املحلفني مبحكمة اأولد
بيلي الربيطانية ال�ضهرية ،اأن مكتب
مكافحة جرائم الحتيال الكربى
 SFOطرح معطيات خاطئة ،على
مدار الأ�ضهر الأربعة املا�ضية (اأي منذ
بداية جل�ضات املحاكمة) ،فيما يعك�ش
حالة من «�ضوء الفهم الكامل للعقلية
التجارية».
ووا�ضل كيل�ضي قائالً« :رمبا
تعتقدون اأن الكثري من الأرانب الربية
(الأطروحات التي ذكرها ممثلو
الدعاء عن مكتب � )SFOضحيحة،
لكن حقيقة ما حدث هو اأن جميع
الأرانب ا�ضطدمت ببع�ضها البع�ش،

ّ
وتبني اأن جميعها م�ضابة بفريو�ش
قاتل».
وكانت جل�ضات املحاكمة بداأت
يف اأوائل اأكتوبر ،وت�ضارف على بلوغ
مراحلها النهائية ،اإذ من املقرر اأن
تبداأ هيئة املحلفني مرحلة مناق�ضة
الأحكام ،خالل الأ�ضبوعني املقبلني.
وتعد تلك الق�ضية اأول حماكمة
جنائية يف اململكة املتحدة تتعلق
م�ضوؤولون
ارتكبها
مبخالفات
تنفيذيون يف القطاع امل�ضريف خالل
الأزمة املالية .ووجه ممثلو الدعاء
اتهامات بالحتيال ،ت�ضل مدة عقوبتها
الق�ضوى ال�ضجن � 10ضنوات ،وت�ضمل
ارتكاب املتهمني ،وهم ثالثة من كبار
امل�ضوؤولني التنفيذيني ال�ضابقني يف
باركليز ،الحتيال والتدلي�ش يف
حمررات ر�ضمية من اأجل دفع ر�ضوم
اإ�ضافية �ضرية اإىل �ضركات �ضندوق
الرثوة ال�ضيادي القطري ورئي�ش
الوزراء القطري ال�ضابق حمد بن
جا�ضم؛ ا�ضتجابة ل�ضغوط مار�ضها
الأخري مقابل املوافقة على م�ضاهمة
ال�ضندوق القطري يف راأ�ضمال بنك
باركليز ،م�ضتغالً م�ضاعي امل�ضوؤولني
ال�ضابقني للح�ضول على روؤو�ش
الأموال من اأجل جتنب تاأميم البنك يف
ذروة الأزمة املالية عام .2008

هجوم �إلكرتوين يقطع �لإنرتنت عن طهر�ن

خامنئي يق ّر بوجع �لعقوبات على �إير�ن
على الرغم من ت�ضريحات �ضابقة
لعدد من امل�ضوؤولني الإيرانيني الذين
اأكدوا اأن العقوبات الأمريكية اجلديدة
على اإيران مل تكن بالناجحة ،اأق ّر
املر�ضد الإيراين علي خامنئي ،ال�ضبت،
باأثرها على البالد .ودعا يف كلمة
له اأمام قادة وكوادر القوة اجلوية
للجي�ش الإيراين ،نقلها التلفزيون
الر�ضمي الإيراين ،اإىل تقوية البالد من
اأجل مواجهة تلك التحديات.
كما اعترب اأن على اإيران اأن
ت�ضبح قوية مبا فيه الكفاية لالنتهاء
من «تهديدات العدو» وجتنّب
اندلع حرب ،بح�ضب تعبريه .وقال:
«يجب اأن ت�ضبح البالد قوية يف كل

املجالت ،واأحدها القطاع الع�ضكري.
ل نريد تهديد اأحد ،هذا لي�ش للتهديد،
اإمنا ملنع التهديدات واحلفاظ على
اأمن البالد» .من ناحية ثانية ،اأكد
�ضجاد بنابي ع�ضو جلنة اإدارة �ضركة
الت�ضالت الإيرانية ،اأم�ش ،اأن اإيران
تعر�ضت لهجوم اإلكرتوين اأدى اإىل
انقطاع خدمة الإنرتنت موؤقتًا.
وقال« :ال�ضبكة مل تت�ضرر جرّاء
الهجوم الذي مل يتم حتديد م�ضدره»،
نقالً عن وكالة «مهر» لالأنباء .كما
اأو�ضح اأن اإيران واجهت خلالً يف
اإنرتنت الهواتف الأر�ضية وبع�ش
�ضركات اجلوال ملدة �ضاعة؛ ب�ضبب
الهجوم الإلكرتوين.
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«السلمانية» ينقذ حياة
رضيع علق جسم غريب
بمجراه التنفسي
قالت رئيسة قس��م األذن واألنف والحنجرة واستشارية
أمراض السمع والتوازن د.سامية الدوسري ،إن القسم
بمجمع الس��لمانية الطبي أجرى عملي��ة منظار طارئة
الجمعة ،الس��تخراج جس��م غري��ب عالق ف��ي المجرى
التنفسي السفلي لطفل يبلغ من العمر  11شهراً.
وبينت الدوسري أن الطفل كان يعاني من صعوبة في
التنف��س وصفير وازرقاق متقطع على مدى  10أيام ،ما
استدعى إحضاره للمستشفى.
وبن��اء عل��ى األعراض وبع��د الفحص وعمل األش��عة،
تم ترتيب عمل منظار تش��خيصي مرن بش��كل طارئ
بواس��طة ،استش��اري ط��ب األطفال وأم��راض الجهاز
التنفس��ي .د.هشام العكري وتم تشخيص وجود جسم
غريب في المجرى التنفسي السفلي.
وتبي��ن وجود قطع كبيرة من المكس��رات على امتداد
الشعبة الهوائية األولية والمتوسطة في الرئة اليمنى،
تم استخراجها بدقة متناهية بواسطة المنظار الرئوي
الصل��ب على ي��د استش��اري األذن واألن��ف والحنجرة
د.لؤي العك��ري وطاقمه الطبي المن��اوب المكون من
د.هبة وحيدي ود.زهرة عبدالحس��ين إدريس ،ومتابعة
متميزة من طاقم التخدير ،وعلى رأس��هم رئيس قسم
التخدير االستش��اري د.حازم العالي ،ورئيس المناوبين
د.عم��رو بح��ر ،وطاق��م التمري��ض المكون م��ن أوما
وفنيتي ،ومساعدتا التخدير نيشا وسوزان.
ودعا د.هش��ام العك��ري ود.لؤي العك��ري أولياء األمور
ومن يقوم برعاية األطفال س��واء في البيوت أو رياض
األطف��ال ،إلى أهمية مراقبة األطفال واالنتباه ألعراض
االختناق وصعوبة التنفس ،وتجنب إعطاء الطفل دون
الثالث سنوات األلعاب ذات األجزاء الصغيرة أو األقالم
القابل��ة للف��ك ،أو األطعم��ة المحتوية عل��ى الحبوب
والمكس��رات أو الحل��وى والس��كاكر ،والح��رص عل��ى
وضعه��ا بعيداً عن متناول الطف��ل .وذلك للوقاية من
خطر االختناق بها.
من جانبه أكد رئيس قس��م األطفال بمجمع السلمانية
الطبي استشاري طب األطفال والغدد الصماء والسكري
د.منصور رجب ،أن القسم يستقبل الكثير من الحاالت
المش��ابهة التي تستدعي التش��خيص العاجل لتفادي
المضاعفات الخطي��رة ،ويقوم بإجراء المناظير الرئوية
الطارئة إلخراج األجس��ام الغريبة من المجرى التنفسي
الس��فلي بمع��دل حالتي��ن إل��ى  3حاالت في الش��هر
بالتعاون والتنس��يق السريع مع قسمي التخدير واألذن
واألنف والحنجرة.
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«الصحة» :الطالبة القادمة من «ووهان»
تستكمل أيامًا في وحدة العزل بالسلمانية
قال��ت وزارة الصح��ة في بيان لها ،ردا على ما نش��ر ح��ول عزل الطالبة
القادم��ة من مدينة ووهان التي ينتش��ر فيها فيروس كورنا المس��تجد
بجمهورية الصين الشعبية،
ب��أن اإلج��راءات االحترازي��ة الت��ي اتخذت بق��دوم الطالبة ج��اءت على
غرار توصي��ات وبتوجيهات الفريق الوطني الطب��ي للتصدي للفيروس
والحفاظ على األمن الصحي ،حيث يتولى الفريق متابعة وتنفيذ الخطة
الوطنية الشاملة لمجابهة الفيروس.
وأك��دت الوزارة على أن الطالبة س��وف تس��تكمل األي��ام المتبقية في
وحدة العزل بمجمع الس��لمانية الطبي ،حيث إن الفترة المتبقية والتي
خصص��ت في البروتوك��ول العالمي وه��ي  14يوما ،س��تكون إجراءات
وقائي��ة واحترازية للحفاظ على صح��ة أهلها والمخالطي��ن من انتقال
الفيروس ال س��مح اهلل ،وان هذه اإلجراءات متبعة في جميع دول العالم
ً
حفاظا على األمن الصحي للبالد.
للقادمين من مدينة واهان بالتحديد

وبينت الوزارة بأن الطالب��ة خضعت للعزل في األردن ،عندما نقلت من
مدين��ة واهان على مت��ن الخطوط الجوية األردنية لمدة أس��بوع واحد
فقط ،وعندما قدمت للبحرين خضعت للفحوصات الالزمة ،وتس��تكمل
حالي��ا الفترة المتبقية ،وتتمتع الطالبة برعاية ش��املة من قبل الطاقم
الطب��ي والتمريض��ي بغرفة ع��زل خاصة به��ا ،وبعد اس��تكمال المدة
واالنتهاء من الفحوصات الالزمة لها س��يتم إخراجها من العزل والعودة
ألهلها.
وإذ تق��در ال��وزارة صعوبة الوض��ع بالنس��بة للطالب��ة ،إال أن تعاونها
وتفهمها له أثر كبير على اإلجراءات المتخذة وتشكر على تحملها لهذه
الصعوبات متمنين لها الصحة والعافية.
وم��ن جان��ب آخر ،لفتت الوزارة إل��ى أنها إلى اليوم ل��م ترصد أي حالة
إصاب��ة لفيروس الكورونا ،وبأن عدد الح��االت التي أجريت لها الفحص
قد بلغت  40فحصا ،وجميعها سالبة.

الجالهمة :التنسيق المشترك
مع المؤسسات الصحية للتصدي لـ«كورونا»
ش��ددت الرئيس التنفي��ذي الهيئ��ة الوطنية
لتنظيم المه��ن والخدمات الصحي��ة د.مريم
الجالهمة ،على أهمية تعزيز التعاون والتنسيق
المش��ترك بين الهيئة والمؤسس��ات الصحية
العام��ة والخاص��ة واتب��اع توجيه��ات الفريق
الطب��ي الوطن��ي المعني بالتص��دي لفيروس
«كورون��ا» والتأكي��د على تطبيق اإلرش��ادات
االحترازية المطلوبة في هذا الشأن.
جاء ذلك ،خالل لقاء تنس��يقي عقدته بالتعاون
م��ع إدارة الصحة بوزارة الصحة للمس��ؤولين
والمعنيي��ن في المستش��فيات والمؤسس��ات
الصحي��ة الخاص��ة تح��ت رعايته��ا للتنس��يق
المش��ترك والوقوف عل��ى آخر االس��تعدادات
واإلجراءات الوطنية االحترازية بش��أن فيروس
الكورونا المستجد.
وأكدت الجالهم��ة أن تنظيم اللقاء ،الذي عقد
بمشاركة  21مستشفى و 7مراكز طبية كبيرة
يأتي في إطار دور الهيئة في التنظيم والرقابة
على القطاع الطبي الخاص والتنس��يق الدائم
مع المؤسسات الصحية الخاصة.
وأطلع��ت الهيئ��ة مس��ؤولي المستش��فيات
الخاصة على اإلجراءات الوقائية المتخذة لمنع
وصول الع��دوى إلى البحرين ،ومنها تش��كيل
الفري��ق الوطني الطبي الذي يقوم بالتنس��يق

د .مريم الجالهمة

مع اللجنة الوطنية لمواجهة الكوارث وبخاصة
حيال الحاالت المش��تبه بإصابته��ا أو في حال
اكتش��اف أي حالة في البالد ال قدر اهلل ،لتنفيذ
اإلجراءات االحترازي��ة الالزمة الجاري تطبيقها
لمنع وصول فيروس الكورونا المستجد.
وأك��دت ،أهمية اتب��اع كافة الدالئ��ل العلمية
واإلجراءات االحترازية المتعارف عليها في مثل
ه��ذه الحاالت من قب��ل العاملي��ن الصحيين،
مش��ير ًة إل��ى أهمي��ة تعزي��ز الوع��ي الصحي

والتقي��ف ال��الزم حول ط��رق انتق��ال العدوى
واإلج��راءات الوقائي��ة الخاصة بمن��ع اإلصابة
بمرض فيروس الكورونا الجديد.
وتم خالل االجتماع ،إطالع كافة المس��ؤولين
عل��ى أه��م المس��تجدات المتعلق��ة بالوض��ع
الراهن حول انتش��ار فيروس الكورونا الجديد
والتأكي��د عل��ى تعزي��ز اإلج��راءات االحترازية
والوقائية الالزمة.
وقدمت كل من رئيس وحدة مكافحة األمراض
المعدي��ة ف��ي إدارة الصح��ة العام��ة د.كبرى
ناصر ،ومس��ؤول مكافحة الع��دوى في مجمع
السلمانية الطبي د.صفاء الخواجة محاضرتين
بهذا الشأن.
كما تن��اول اللق��اء اس��تعراض البروتوكوالت
الطبية لمكافح��ة فيروس الكورون��ا بناء على
االرش��ادات العالمية ،وجرى كذلك اس��تعرض
اس��تعدادات المستش��فيات الخاصة لمكافحة
الع��دوى ،وتعزي��ز التنس��يق والتكام��ل بي��ن
المستشفيات العامة والخاصة.
فيم��ا عب��ر ممثل��و المؤسس��ات الصحية ،عن
شكرهم للهيئة على حرصها الدائم والمستمر
في التنسيق المشترك بما يساهم في تطبيق
أفضل ممارس��ات الجودة والصحة والس��المة
ومكافحة العدوى وفق المعايير المعتمدة.

وكيل «الثروة الحيوانية» :إعادة توطين
الكالب الضالة في حديقة للحيوانات األليفة
أكد وكي��ل الث��روة الحيوانية بوزارة األش��غال وش��ؤون البلديات
والتخطي��ط العمراني د.خال��د أحمد ،أن مش��روع الوكالة الحتواء
ظاهرة الكالب الضالة ،س��يرتكز على إعادة توطين الكالب الضالة
ف��ي حديقة للحيوانات األليفة بعد تعقيمها جراحياً وتحصينها ضد
األمراض الوبائية.
واستعرض أحمد مع جمعية الرفق بالحيوان بحضور رئيس الجمعية
محمود فرج والرئي��س التنفيذي للجمعية بول ديورك ،المش��روع
والذي سيراعي سالمة المجتمع وتحقيق متطلبات الرفق بالحيوان
وكذلك الحفاظ على النظام البيئي المتزن.
وأوض��ح وكيل الوزارة أن «م��ن أهم األهداف الرئيس��ة من إعادة
التوطي��ن له��ذه الكالب هو التطوير الس��لوكي لها باستئناس��ها
للتخلي عن صفة الكالب السائبة إلى حيوانات أليفة ضمن برنامج
تدري��ب متخصص وفت��ح باب التبن��ي للكالب من قب��ل المجتمع
المدني».
وأوض��ح ،أن الوكالة عازمة على إيج��اد حلول دائمة لهذه الظاهرة
وليس العالج الوقتي المؤقت ،مشيراً إلى أن «الخطة االستراتيجية
للوكال��ة هي تحوي��ل هذه الظاه��رة من ظاهرة مه��ددة للصحة
العام��ة واألمن االجتماعي إلى ظاهرة مقبول��ة اجتماعياً ومحافظة
على الصحة العامة».
وتاب��ع «مازال��ت الوكالة تتلق��ى اتصاالت عن وج��ود الكالب بين
األحياء السكنية وبدورنا نقوم بالتنسيق مع الشركة المكلفة بجمع
الكالب الضالة وتمديد العمل من قبل فرق جمع الكالب بالش��ركة
على مدار الس��اعة ،س��عياً منا لالس��تجابة الفورية لبالغات الكالب
الضالة وحفاظاً منها على سالمة المجتمع».
وأض��اف« :كما تم خ��الل االجتماع مناقش��ة تفعي��ل دور المجتمع
المدن��ي في عملي��ات العالج الدائ��م لهذه الظاهرة ،والمش��اركة
الفعالة في تطبيق الخطة االس��تراتيجية للوكالة للتخلص السليم
من هذه الظاهرة».
من جهته أبدى رئيس الجمعية ،استعداد الجمعية للتعاون التام مع
الوكالة لتحقيق هذه االس��تراتيجية النوعية على مستوى المنطقة
والتي جاءت متوافقة مع المتطلبات الرئيسة لتحقيق مبادئ الرفق
بالحيوان التي حث عليها ديننا الحنيف.
وط��رح رئي��س الجمعية أف��كاراً تطويرية للخطة ومد ي��د التعاون
النوع��ي والفن��ي للوكال��ة للنهوض به��ذه الخطة االس��تراتيجية
وتطبيقها على أرض الواقع.
وق��ال« :إن االجتم��اع كان ثمرة تنس��يق وتع��اون وتضافر جهود
الوكال��ة لتعزيز دور المجتمع المدني المفصلي في عالج مثل هذه
الظواهر وللقضاء عليها».
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رئيسة «النواب» في البرلمان العربي باألردن :موقف
البحرين ثابت وراسخ في دعم القضية الفلسطينية
أكدت رئيس��ة مجلس النواب فوزية زينل
أن البحرين ،بقيادة حضرة صاحب الجاللة
الملك حم��د بن عيس��ى آل خليفة عاهل
البالد المفدى ،لديها موقف ثابت وراسخ
في دعم األش��قاء الفلسطينيين ومساندة
الجهود الرامية لحصولهم على حقوقهم
المش��روعة في إقامة دولتهم المس��تقلة
وعاصمتها القدس الشرقية وفقاً لقرارات
الشرعية الدولية ومبادرة السالم العربية
التي أقرتها القمة العربية عام  2002وهو
موق��ف نابع من التزام البحرين بانتمائها
العربي واإلسالمي.
ج��اء ذلك خالل كلم��ة بالمؤتمر الثالثين
الطارئ لالتح��اد البرلماني العربي المقام
بالعاصمة األردنية  -عمان األحد.
وأش��ارت إل��ى أن البحري��ن عب��رت ع��ن
هذا الموق��ف م��راراً وتكراراً ف��ي العديد
م��ن المناس��بات والمواق��ف والتجمعات
اإلقليمي��ة والدولي��ة وأعلن��ت دعمه��ا
للحق��وق المش��روعة والعادل��ة للش��عب
الفلس��طيني الشقيق ،ومس��اندتها لكل
م��ا ي��راه األش��قاء الفلس��طينيون ملبي��اً

لتطلعاته��م وحقهم في إقام��ة دولتهم
المس��تقلة واستعادة حقوقهم المشروعة
على أرضهم وترابهم.
وأضاف��ت زينل« ،أنن��ا نجتم��ع اليوم في
مرحلة دقيقة من تاري��خ األمتين العربية
واإلسالمية ،مرحلة تس��توجب منا جميعاً

أن نك��ون عل��ى ق��در المس��ؤولية وأن
نوح��د الصف��وف والمواقف في مس��اندة
القضية الفلسطينية ،التي كانت وستظل
قضية العرب والمس��لمين األولى ومحور
االهتمام رغم التحديات العديدة التي تمر
بها المنطقة .وتقع على عاتقنا كمجالس

تش��ريعية وبرلمانات عربية مس��ؤوليات
كبرى ف��ي أن نكون على قدر هذا التحدي
والمسؤولية ،وأن تكون مواقفنا وقراراتنا
متسقة مع أهمية وحجم القضية وتطلعات
شعوبنا العربية واإلسالمية».
وأوضحت أن «شعوبنا العربية تنتظر من
برلماناتها ومجالس��ها التش��ريعية اليوم
أن تقول كلمتها في هذه الفترة العصيبة
التي تمر بها القضية الفلسطينية ،ويجب
أن نك��ون عل��ى قدر ه��ذه المس��ؤولية،
وأن نس��تخدم كل ما نمتلك��ه من أدوات
وعالق��ات م��ع برلمان��ات العال��م لتبيان
موقفنا العربي الثابت الذي عبر عنه البيان
الختام��ي لمجلس جامعة ال��دول العربية
في اجتماع��ه الطارئ األخي��ر ،برفض أي
خطة أو مشروع ال يحقق طموحات الشعب
الفلس��طيني ويخال��ف مرجعيات الس��الم
المس��تندة إلى القان��ون الدولي وقرارات
األمم المتحدة ذات الصلة ،والتأكيد على
التمسك بالس��الم كخيار إستراتيجي لحل
القضية الفلسطينية».
ودعت إلى «تقديم رسالة برلمانية عربية

تجمع الوحدة الوطنية
ينتظر رئيسًا جديدًا أبريل المقبل

«النواب» يتسلم من الحكومة
إسقاط شرط الـ 7سنوات
للتصرف في الوحدة السكنية

حسن الستري

آل محمود

أكد رئيس جمعية تجمع الوحدة الوطنية الشيخ د.عبداللطيف آل محمود عقد الجمعية النتخاب رئيس الجمعية
و 30عضواً للهيئة المركزية للجمعية في أبريل المقبل.
وبحس��ب النظام األساس��ي للجمعية ،فإن الجمعية على موعد مع رئيس جديد خلفاً للش��يخ آل محمود الذي
ترأس الجمعية منذ تأسيس��ها في يونيو  ،2011وأعيد انتخابه مرة أخرى في مايو  2015ألربع سنوات أخرى،
ألن الم��ادة  17من النظام األساس��ي للجمعية تمنع انتخاب الرئيس ألكثر م��ن دورتين متتاليتين ،ويجوز له
الترشح للرئاسة بعد انقضاء الدورة التي تليها .وتتوارد األنباء عن رغبة أعضاء الجمعية في التجديد لرئيسها
الحالي عبر تعديل النظام األساس��ي للجمعية ،وهو ما رفض رئيس الجمعية الش��يخ آل محمود التعليق عليه،
واكتفى بالرد على تساؤالت «الوطن» بقوله« :كل شيء سيعلن عنه بالمؤتمر العام القادم».

بدل تعطل ألبناء البحرينية المقيمين بالمملكة
حسن الستري

كش��فت النائب فاطم��ة عباس ،ع��ن تقدمها
باقت��راح بقان��ون يمن��ح أبن��اء البحرينية من
أجنب��ي بدل تعط��ل إذا كان��وا مقيمين إقامة
دائمة بمملكة البحرين.
وطبق��اً للمقترح ،فإنه يُس��تبدَل بنصّ البند
(أ) فق��رة ( )1م��ن المادة ( )17من المرس��وم
بقانون رقم ( )78لس��نة  2006بشأن التأمين
ُّ
التعط��ل ،النص األتي «أن يكون بحريني
ضد
الجنس��ية أو من أبناء البحرينية المتزوجة من
غي��ر بحرين��ي المقيمي��ن في البحري��ن إقامة
دائمة».
وقال��ت القط��ري ف��ي المذك��رة اإليضاحي��ة
للمقت��رحّ :
«نظم المرس��وم بقانون رقم ()78
التعطل نظاماً
ُّ
لسنة  2006بشأن التأمين ضد
تكافلي��اً خاص��اً بالتأمين ضد البطالة يش��مل
الباحثين عن فرصة عمل ألول مرة والمتعطلين
من أعمالهم .وفيما س��مح القانون باستفادة
المؤمّ��ن عليهم غير البحرينيين من تعويض
التعطل عند توافر ش��روط االستحقاق؛ وذلك
بحسبان أنهم من مش��تركي النظام التأميني
ومموّليه ،فإنه – من جانب آخر  -قد اش��ترط
للباحث عن العمل ألول مرة (أو المؤمّن عليه
الذي لم يس��تكمل المدة المقررة الس��تحقاق

فاطمة القطري

التعويض) لالستفادة من صرف إعانة التعطل
أن يكون بحريني الجنسية ،وهو شرط طبيعي
ويتس��ق مع الس��ياق الدس��توري ال��ذي يوفّر
للمواطني��ن مظلة م��ن الحماي��ة االجتماعية
بأشكالها المنصوص عليها».
وتابع��ت :لوحظ ت��وارُد حاالت مس��تحقة لم
ِّ
يغطه��ا القان��ون ،وه��ي المتمثلة ف��ي أبناء
المرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي ،والذين

ه��م بطبيعة الحال ،يحملون جنس��ية آبائهم،
لكنهم  -ف��ي حال كانوا مقيمي��ن في مملكة
البحري��ن إقامة دائمة  -جدي��رون بأن يكونوا
عل��ى قدم المس��اواة مع أبن��اء األب البحريني
المت��زوج من غير بحرينية؛ أس��وة بما انتهجه
المش��رّع البحريني بموجب القانون رقم ()35
لسنة  2009بشأن معاملة زوجة البحريني غير
البحرينية وأبناء البحريني��ة المتزوجة من غير
بحرين��ي معاملة البحريني في بعض الرس��وم
المقررة على الخدمات الحكومية ،والذي نصّ
عل��ى معاملة أبناء البحرينية المتزوجة من غير
بحرين��ي المقيمي��ن إقامة دائم��ة في مملكة
البحري��ن معاملة المواط��ن البحريني في كل
م��ا يخص الرس��وم المق��رّرة عل��ى الخدمات
الحكومية الصحية والتعليمية ورسوم اإلقامة.
وأضاف��ت« :القانون المذك��ور حصر الخدمات
الحكومي��ة الت��ي يس��تحقها أبن��اء البحرينية
المتزوج��ة من بحرين��ي في خدم��ات التعليم
والصح��ة ورس��وم اإلقامة ،ما يعن��ي أن غطاء
الحماي��ة االجتماعي��ة لم يش��مل التأمين ضد
التعط��ل ،وبن��ا ًء علي��ه ،رأينا تقدي��م االقتراح
بقانون المنظور بغية ش��مولهم بميزة إعانة
التعطل».

اقتراح نيابي يشترط
«حسن السير والسلوك» لتجديد تصريح العمل
مريم بوجيري

تق��دم النائب مم��دوح الصالح باقت��راح بقانون
يش��ترط إصدار ش��هادة حس��ن س��ير وسلوك
للعامل في حالة تجديده لتصريح العمل.
واعتب��ر الصالح أن االقتراح يأت��ي إلعادة تنظيم
إجراءات وشروط إصدار تصريح العمل على نحو
يكفل تماش��يه مع متطلبات سوق العمل ،فمن
المتص��ور أن يق��وم العامل أثناء ش��غله للعمل
ببع��ض التصرف��ات واألفع��ال الت��ي تعتبر من
قبيل السلوك المش��ين ،ما يستلزم معه تطلب
حصوله على شهادة حسن السيرة والسلوك في
حال تجديده لتصريح العمل.
واعتبر أن شهادة حسن السيرة والسلوك تعتبر
أساس��اً مهماً في تولي الوظائف واألعمال ،فمن
غي��ر المعق��ول أن تعهد أمانة العمل لش��خص
مش��ين الس��يرة والس��لوك ،وعلى ذل��ك ينبغي
أن يتم التثبت من س��لوكه عن طريق ش��هادة

حسن السيرة والسلوك التي تصدرها السلطات
المختصة في البحرين ،عالوة على أن العديد من
أصحاب العمل يعانون الكثير بسبب سوء سلوك
العامل الذي ال يمكن التنبؤ به قبل التعاقد معه.
وارت��أى أنه م��ن األفضل إعادة تنظيم ش��روط
تصاريح العمل باشتراط حصول العامل األجنبي
الع��ادي والم��رن عن��د تجدي��د تصري��ح العمل
على ش��هادة حسن سيرة وس��لوك من الجهات
المختصة بعد مراجعة سجالته.
ووفق��اً لالقتراح ،يس��تبدل بنص البن��د ( )3من
الفق��رة (ب) م��ن المادة ( )24م��ن القانون رقم
( )19لس��نة  2006بش��أن تنظيم س��وق العمل
النص اآلتي :إجراءات وش��روط إص��دار تصريح
العم��ل« :تقدي��م كاف��ة المس��تندات والبيانات
والمعلوم��ات التي يص��در بتحديده��ا قرار من
مجلس اإلدارة ،ويشترط لتجديد تصريح العمل

إل��ى العالم ب��أن القضي��ة الفلس��طينية
كانت وس��تبقى ه��ي قضيتن��ا المركزية
رغم كل التحديات والظروف ،وإننا نرفض
أي مب��ادرات أو خطط تنال م��ن الحقوق
المش��روعة والعادلة للشعب الفلسطيني
الشقيق».
كم��ا أعربت عن تقدي��ر البحرين للجهود
الكبيرة للرئي��س محمود عباس ،وحرصه
عل��ى توحي��د الموق��ف العرب��ي ،إزاء
التطورات والمستجدات بالنسبة لاللتزام
األكب��ر والقضي��ة األولى ،وه��ي القضية
الفلسطينية.
وأكدت أهمية أن يق��وم المجتمع الدولي
بتحمل مس��ؤولياته ،في حماية الش��عب
الفلس��طيني الش��قيق ،من أي��ة خطوات
أحادية ،تتنافى مع قرارات األمم المتحدة
والقانون الدولي.
كم��ا وطالب��ت معاليه��ا المؤتم��ر ألن
يضم��ن بيانه الختام��ي ،رفض أي خطط
أو مقترحات منفردة ،ال تضع في اعتبارها
مصال��ح الش��عب الفلس��طيني ،وإرادت��ه
الوطنية ،وحقوقه المشروعة.

ممدوح الصالح

حصول العامل على شهادة حسن سيرة وسلوك
صادرة من الجهة المختصة».

إيهاب أحمد

تسلم مجلس النواب من مجلس الوزراء مشروع قانون يلغي اشتراط مرور
سبع سنوات قبل تصرف المستفيد في الوحدة السكنية التابعة لإلسكان.
وتنص المادة األولى من مش��روع قانون تعديل المادة  3من المرس��وم
بقان��ون رقم  10لس��نة  1976في ش��أن اإلس��كان الذي ينتظ��ر موافقة
السلطة التش��ريعية على أنه «اليجوز لمن آلت إليه ملكية أحد المساكن
نفاذاً لهذا القانون أن يتصرف بها بأي تصرف ناقل للملكية دون موافقة
وزارة اإلسكان».
فيما تن��ص المادة الثالة من القانون النافذ عل��ى أنه «ال يجوز لمن آلت
إليه ملكية أحد المساكن نفاذاً لهذا القانون أن يبيعها للغير دون موافقة
وزارة اإلسكان وبشرط أن تكون قد مضت سبع سنوات على تاريخ تملكه
للمسكن».

«خارجية النواب» تبحث
وسفير بكين ملف خريجي
الطب من الجامعات الصينية
ناقش��ت لجن��ة الش��ؤون الخارجي��ة
والدفاع واألمن الوطني برئاسة محمد
السيس��ي م��ع الس��فير الصين��ي لدى
البحري��ن أن��ور حبي��ب اهلل ،الخطوات
التطويرية فيما يتعل��ق بملف خريجي
الطب من &;rlmالجامعات الصينية.
ويحظى ه��ذا الملف باهتمام كبير من
لدن صاح��ب الس��مو الملك��ي األمير
س��لمان بن حمد آل خليفة ولي العهد
نائ��ب القائ��د األعل��ى النائ��ب األول
لرئيس مجلس ال��وزراء ،بوضع حلول
محمد السيسي
لخريجي الطب م��ن &;rlmالجامعات
الصينية ،وتوفيق أوضاعهم بما يتناسب مع المعايير المعتمدة.
جاء ذلك ،خالل اجتماع بين اللجنة والسفير الصيني ،بحضور نائب رئيس
اللجنة بدر الدوس��ري ،وعضو اللجنة ونائب رئيس كتلة الميثاق عيس��ى
الدوس��ري ،حيث تطرق اللقاء إلى آخر مس��تجدات العالق��ات الثنائية بين
البلدين وس��بل تعزيز التعاون المش��ترك بين مجلس النواب وجمهورية
الصين .وأش��ادت اللجنة بعمق العالقات التي تربط بين مملكة البحرين
وجمهورية الصين الش��عبية ،وما تشهده من تعاون مشترك في مختلف
المج��االت والقطاع��ات بي��ن البلدين الصديقي��ن ،مؤكدة ق��وة ومتانة
العالق��ات الثنائي��ة ،واصفة إياه��ا بالتاريخي��ة .وأكدت اللجن��ة تضامن
وثق��ة البحرين ف��ي فوز الصي��ن بمعركتها ضد في��روس كورونا ،معربة
ع��ن تقديرها لم��ا توليه الحكوم��ة الصينية من أهمية كبي��رة لمكافحة
كورون��ا منذ تفش��يه تزامنا مع حلول الس��نة الصينية الجدي��دة ،معتبرة
أن الس��لطات الصينية ،تعاملت مع األزمة بش��فافية كبيرة وكش��فت عن
جمي��ع المعلومات المتعلقة بفي��روس كورونا المس��تجد .وتطرق اللقاء،
إل��ى بحث عددٍ من الموضوعات والمس��تجدات بي��ن البلدين والتي من
المؤم��ل أن ترى النور قريب��ا وفي مقدمتها إعفاء مواطن��ي البحرين من
تأش��يرة الدخول لجمهورية الصين الش��عبية ،والمرك��ز الثقافي الصيني
في البحرين وتفعيل االتفاقيات المشتركة والدبلوماسية البرلمانية بين
الطرفين .ونوهت اللجنة بالعالقات البرلمانية بين البلدين ،مؤكدة أنها
حجر أس��اس لدفع العالقات إلى المزيد من التطور والنماء بما يتماش��ى
والتراب��ط المش��ترك بين البلدي��ن الصديقين .من جانبه ،أكد الس��فير
الصيني عل��ى قوة العالقات مع مملكة البحرين في المجاالت السياس��ية
واالقتصادية والتكنولوجية والتعليمي��ة والثقافية وغيرها ،وتمتعها على
مس��توى قيادتي البلدي��ن بالود واالحترام المتب��ادل ،مضيفاً أن التعاون
الصيني البحريني حقق إنجازات مثمرة ومنافع متبادلة لش��عبي البلدين.
واعتبر أن ما تشهده البحرين حالياً من ازدهار على مختلف المجاالت عامل
رئيس في زيادة االس��تثمارات الصينية ،وتأس��يس العديد من الشراكات
في بين البلدين .وأشاد بدعم البحرين للصين ،في ظل األوضاع المتأزمة
لديه��ا وحاجتها لتقدي��م الدعم ،مؤكداً أن هذه المواقف اإلنس��انية من
البحرين تجسد الترابط والتالحم بين البلدين الصديقين.
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مأزق الجماعات السياسية اإلسالمية
 Ûوقعت “الجماعات السياســية اإلســامية” في مأزق حرج
حيــال التطــورات التي يشــهدها اآلن المســرح السياســي
فــي الهنــد؛ فالمعــروف أن هذه الجماعــات تطالب وتدعو

تم ســحب جنســيات  4مايين مواطن هنــدي ،غالبيتهم

مــن المتطوعيــن الهنــدوس المتعصبيــن؛ تــم إعدادهــا

ظال الدولة الدينية الهندوســية ،إذ كيف لها أن تعترض

العظمى من المســلمين ،الذين أصبحوا اآلن مُ جردين من

وتطويرهــا فــي مزاوجة بين اإلعــداد الروحي والتدريب

علــى الديانــات األخــرى أو تحرمهــا من ممارســة حق هي

حقوقهم ومعرضين للترحيل.

على الفنون القتالية.

تســعى إليــه وتطالــب بممارســته ،فقــد قــال هللا ســبحانه

ومقومات ومرتكزات محددة ،مرجعيتها ســماوية إلهية،

 Ûوقبــل ذلــك كان البرلمــان الهنــدي قــد أقر مشــروع قانون
يحظــر الطــاق اإلســامي الفــوري “البائــن” أو الطــاق

 Ûوفي ما يشــابه فرق “األمر بالمعروف والنهي عن المنكر”

ودســتورها القرآن الكريم ،والشــريعة اإلسامية قانونها،

بالثــاث ،وجعلــه جريمــة جنائيــة يُ عاقــب مــن يرتكبهــا

مشــابهة؛ منهــا فــرق “حمايــة البقــر” التــي تقــوم بتفتيش

ويحكمهــا رجــال ديــن أجــاء ،وتهيمــن عليهــا المؤسســة

بالســجن ثــاث ســنوات ،وهــي خطــوة أولية تؤكــد النية

المحــات وتتجــول علــى الطرقــات الســريعة لتفتيــش

الدينية وليس المؤسسات الدستورية ،ويتم الحكم فيها

على تقليص دور أحكام الشــريعة اإلســامية في الحياة

حافــات الشــحن للتأكــد مــن خلوها مــن األبقار المســاقة

إلــى تأســيس الدولــة الدينيــة اإلســامية فــي الوطــن

باســم هللا ،وال يكــون لها حدود ،وتكــون وظيفتها األولى

العامة للمسلمين في الهند.

للمســالخ؛ فمنــذ أن وُ جــدت الهندوســية والهنــدوس

العربــي ال تختلــف عــن الجماعــات السياســية اإلســامية

يعتبــرون البقــرة حيوانــا مبــاركا ومقدســا ،وال يحلــون

الشــيعية التي نجحت في تأســيس الدولة أو الجمهورية

ذبحها وأكل لحومها ،لكن األعوام األخيرة شــهدت طفرة

اإلســامية في إيران ،والجماعتــان معً ا ال تختلفان كثيرً ا

العــام  1992بهــدم مســجد “بابــري” العريــق المؤســس في

مــن اإلجــال والتبجيــل للبقــر ،واســتخدام ذلــك كأداة

فــي أهدافهمــا وأســاليبهما عــن الجماعــات السياســية

القــرن  16الميــادي في شــمال مدينة ايوديــا ،بدعوى أنه

سياســية إليــذاء المســلمين الذيــن يهيمنون علــى تجارة

الهندوسية التي تسعى إلى تحويل الهند إلى دولة دينية

يقــوم علــى أنقــاض معبــد لإللــه “رامــا” في مســقط رأســه

اللحــوم وتضييــق الخنــاق حولهــم .مــع أن الهنــد هــي من

هندوســية ،وال يختلــف الثاثة عن الجماعات السياســية

وعاصمة ملكه .كما أن هذه الجماعات تدعي اآلن أن “تاج

أكبر الدول المصدرة للحوم األبقار في العالم ،وبذلك فقد

الصهيونيــة التــي اســتغلت الديــن اليهــودي ونجحــت

محل” الذي بناه اإلمبراطور المغولي المســلم شــاه جهان،

أصبــح المســلمون فــي الكثير من واليــات الهند معرضين

فــي تأســيس دولــة إســرائيل اليهوديــة علــى األراضــي

للســجن أو القتل إذا قاموا بذبح األبقار أو عثر على أنهم

الفلسطينية.

وتســعى إلــى إقامــة “دولــة دينية إســامية” علــى قواعد

الجهاد في سبيل هللا.

 Ûويشــهد المســرح السياســي فــي الهند اآلن توجهــا جارفا
نحــو إقامــة دولــة دينيــة مرتكــزة علــى أســس وقواعــد

مطابقــة أو مماثلــة لمــا تطالــب بــه الجماعــات السياســية
اإلسامية ولكن بنسخة ونكهة هندوسية.

 Ûفالجماعــات السياســية الدينيــة الهندوســية فــي الهنــد
قــد اشــتد عودهــا في الســنوات األخيرة ،واســتفادت من

دروس وتجــارب جماعاتنا ،وتمكنت منذ العام  2014من
الوصــول إلــى كراســي الحكــم والســيطرة علــى البرلمــان

 Ûوقبلها بسنين وبتشجيع من قيادات الجماعات السياسية
الهندوســية قامــت حشــود مــن الهنــدوس المتطرفين في

هو في األصل معبد لإلله شيفا ،وتطالب باسترداده.

 Ûهكذا تفكر وهكذا تتصرف قيادات الجماعات السياســية

فــإن الجماعــات السياســية الهندوســية شــكلت فرقً ــا

يأكلون لحومها.

 Ûوكمــا تســتند الجماعــات السياســية اإلســامية إلــى

وتعالــى“ :أتأمرون الناس بالبر وتنســون أنفســكم” أو كما
قــال الشــاعر أبــو األســود الدؤلــي :ال تنه عن خلــق وتأتي
مثله  ...عار عليك إذا فعلت عظيم.

 Ûإن الجماعات السياســية اإلســامية الســنية التي تســعى

 Ûلذلــك فإننا ال نســاند مشــاريع إقامــة دول دينية ،وننتصر

بأغلبيــة ســاحقة عــن طريــق االنتخابــات ،وأخــذت تنفــذ

الدينيــة أيً ــا كان انتماؤهــا ،وأينمــا كانــت وحيثمــا حلــت؛

برامج وسياسات تهدف إلى تحقيق أجنداتها السياسية

وعلى األســاس أو القناعة ذاتها فقد قام تنظيم “طالبان”

مخــزون زاخر من الموروثات ،فإن الجماعات السياســية

المعلنــة بتحويــل الهنــد مــن دولــة ديمقراطيــة تعدديــة

اإلســامي باســتخدام الصواريــخ والمتفجــرات لتدميــر

أيضــا إلــى رصيد ثري مــن موروثاتها
الهندوســية تســتند ً

والطاقــات اإليمانيــة إلــى مــا يعــزز االمتــاء الروحــي

علمانية إلى دولة دينية هندوســية “هندو راشــترا” ترتكز

وتفجيــر تماثيــل أثريــة نــادرة لـــ “بــوذا” بمنطقــة “باميان”

منهــا عقيــدة “الهندوتفــا” أو األيديولوجيــة القوميــة

والســمو األخاقــي ،مقتنعيــن أن األنظمــة السياســية

على الشرائع والقواعد والمقدسات الهندوسية ،فيتحول

بأفغانســتان فــي العــام  ،2001بينهــا أكبــر تمثــال لبــوذا

الهندوســية ،والتــي تعنــي أن الهندوســية ليســت مجــرد

الدينيــة أصبحــت بطبيعتها خارجة عن ســياق العصر وال

المســلمون فيها ،الذين تتــراوح أعدادهم بين  200و300

فــي العالــم ،علــى الرغــم مــن االحتجاجــات والتحذيرات

ديانة ،بل هي ديانة وقومية وأرض قبل كل شــيء .وأن

تتمتــع باالســتقرار وتظــل فــي صــراع وعدم انســجام مع

مليون مســلم إلى “ذميين” تطبق عليهم أحكام الشــريعة

والمناشــدات الدوليــة إلنقاذ هذه اآلثــار البوذية القديمة.

الهنــد للهنــدوس فــإذا أردت أن تبقــى في الهنــد عليك أن

مكونات المجتمع األخرى.

الهندوســية وقــد تُ فرض عليهم الجزيــة أو ما يعادلها في

والجماعــات السياســية الهندوســية ترفــض قيــم

معجم المفردات الهندوسية.

 Ûلقــد بــدأت الجماعــات السياســية الهندوســية منــذ أن

الاعنــف التــي نادى بها المهاتما غانــدي ،والتي اعتبروها
ّ

تكون هندوسيً ا.

 Ûإن المســلمين فــي الهنــد يشــكلون مــا نســبته  % 15مــن

لمدنيــة الدولــة فــي كل المجتمعــات ،وندعو إلــى احترام

الديانــات وإبعادهــا عن الســلطة ،ونتمنــى توجيه الجهود

 Ûونســتحضر فــي نهايــة هــذه الوقفــة مــا طرحــه المفكــر
اإلســامي البــارز خالــد محمــد خالــد عــن رأيه فــي فصل

تنكرً ا وارتدادا عن أعظم ما تختزنه الماحم الهندوســية

عــدد الســكان أو  200مليــون نســمة علــى أقــل تقدير ،أي

القديمة وتاريخها من رجولية قتالية.

أكثــر مــن خمســة أضعــاف ســكان دول مجلــس التعــاون

“الديــن حيــن يتحــول إلــى حكومــة ،فــإن هــذه الحكومة

الخليجــي مجتمعــة ،وهــم يعيشــون اآلن فــي حالــة

الدينيــة تتحــول إلــى عــبء ال يطــاق ...وهــي في تســعة

قوانين إقصائية تستهدف المسلمين وتنال من حقوقهم

الباد العربية التي شــكلت حشــودا ومليشــيات مســلحة،

مــن القلــق والتخــوف والتوتــر ،وال شــك أن الجماعــات

وتســعين فــي المئــة منهــا جحيــم وفوضــى ،وأنهــا إحدى

األساســية ،مثــل القانــون الــذي أقــره البرلمــان الهنــدي

فــإن الجماعــات السياســية الهندوســية في الهند شــكلت

السياســية اإلســامية التــي تدعو إلى إقامــة دولة دينية

المؤسســات التاريخية التي استنفدت أغراضها ،ولم يعد

مؤخــرً ا ،والــذي يمنــح الجنســية لــكل مــن أقام فــي الهند

أيضــا مليشــيات مماثلــة؛ أبرزهــا كتائــب “راشــتريا
ً
هــي

إسامية في الوطن العربي ستقف حائرة وعاجزة حيال

لهــا مــكان فــي التاريــخ الحديــث” .رحــم هللا المفكر خالد

مــن الاجئيــن لمــدة  6ســنوات باســتثناء المســلمين ،كما

سوايامســيفاك ســانغ أو  ”RSSوهــي وحــدات مســلحة

مــا يعانيــه أو مــا قــد يعانيــه المســلمون فــي الهنــد تحــت

محمد خالد وأسكنه فسيح جناته.

تســلمت الســلطة فــي الهنــد باتخــاذ خطــوات تهــدف إلى

تقليص نفوذ ووجود المسلمين فيها؛ بما في ذلك تشريع

 Ûومثــل أحــزاب الجماعــات السياســية اإلســامية فــي

الديــن عــن الدولــة الــذي أورد في كتابه “من هنــا نبدأ” أن

تكريم عدد من موظفي “اإلصالح والتأهيل”

خلف يشيد بمضمون رسالة الماجستير لحمد الغتم

خرجـــت بتوصيـــات مهمـــة حـــول الشـــراكة بيـــن “العـــام” و”الخـــاص”

المنامة  -وزارة األشغال وشؤون البلديات

تنســـيقية بيـــن الجهـــات الحكوميـــة

اســـتقبل وزيـــر األشـــغال وشـــؤون

للحصول على جميع الموافقات األولية
قبل طرح المشـــاريع وعرض الدراسات

البلديـــات والتخطيـــط العمراني عصام

والنتائـــج األوليـــة واألربـــاح المتوقعـــة

خلـــف فـــي مكتبـــه بشـــؤون البلديـــات

للقطاع الخـــاص لتحفيزهم للمشـــاركة

المهنـــدس ببلديـــة المنطقـــة الجنوبيـــة

في المشروع.

حمـــد الغتم وذلـــك إلهدائه نســـخة من

وقـــد أثن الوزيـــر على جهـــود الموظف

رســـالة الماجســـتير فـــي علـــوم اإلدارة

“عوامـــل النجاح والفشـــل في مشـــاريع
الشـــراكة بين القطاعين العام والخاص
بـــوزارة شـــؤون األشـــغال والبلديـــات
والتخطيـــط العمرانـــي” وذلـــك بحضور
وكيل الوزارة لشـــؤون البلديات الشيخ
محمد بن أحمد آل خليفة.
وخـــال اللقـــاء قـــدم الغتـــم نبـــذة عن
رســـالة الماجســـتير ،والتي ترتكز على
رؤيـــة مملكـــة البحريـــن االقتصاديـــة
 2030لتحويـــل القطـــاع العـــام مـــن
مقـــدم للخدمـــة إلـــى منظم فـــي بعض
القطاعـــات بما يضمن تقديم الخدمات

لإلصـــاح والتأهيـــل العميد عبدالســـام

حمـــد الغتـــم فـــي نيلـــه هـــذه الدرجـــة

العامـــة التي تحصل عليهـــا من جامعة
إكـــس مرســـيليا الفرنســـية بعنـــوان

المانمة  -وزارة الداخلية

تحـــت رعاية مديـــر عـــام اإلدارة العامة

بصـــوره أفضـــل بالشـــراكة مـــع القطاع

واستخدامها إلنجاح المشاريع وتفادي

الخاص.

العوامل المؤدية للفشـــل في المشـــاريع

وتهـــدف الرســـالة للحصـــول علـــى

المستقبلية.

العوامـــل المهمـــة المؤديـــة إلـــى نجـــاح

وقـــد توصلـــت الرســـالة إلـــى الحاجـــة

أو فشـــل مشـــاريع الشـــراكة مـــا بيـــن

لسن تشريعات وقوانين تنظم وتسهل

القطاعيـــن العام والخاص فـــي الوزارة

نجـــاح عمليـــه الشـــراكة في المشـــاريع

عن طريق البحث في المشاريع التابعة

االســـتثمارية مـــع القطـــاع الخـــاص،

للـــوزارة ،والبحـــث مبن علـــى مقابات

كذلك إنشـــاء جهاز أو قطاع عام يعنى

شخصية مع القطاعين العام والخاص،

بهذا النوع من المشـــاريع االســـتثمارية

العريفـــي ،نظمـــت اإلدارة حفـــل تكريـــم

العلميـــة المتميزة ،مشـــيدا بما تضمنته

لعـــدد مـــن الموظفيـــن ،تقديـــرا للجهـــود

الدراسة من بحوث وتقارير علمية ذات

المبذولـــة وللعطـــاء المتميز فـــي تطوير

عاقة مباشـــرة بواقع العمل وبالحلول

األداء.

االســـتثمارية المشـــتركة ،مؤكدا أهمية

معاملـــة النزالء وفقـــا للمعاييـــر الدولية

المجاالت وضرورة أن تعالج الدراسات

المبـــادئ األساســـية لـــإلدارة العامـــة ،

كما نوه الوزير بتقدم منظومة البحوث

لإلصاح والتأهيل كلمة أشـــار فيها إلى

للموظـــف حمد الغتم التوفيق والنجاح

بكل مبادئ حقوق اإلنســـان عبر تطبيق

من الجهات والمنظمات المعنية.

وأوضـــح أن هـــذا التكريم يأتـــي تنفيذا

لتوجيهات وكيل وزارة الداخلية الشيخ
ناصر بـــن عبدالرحمن آل خليفة بتقديم

كل أنواع الدعم لتطوير العمل ،الفتا إلى
تنظيم برامـــج ودورات تدريبية لتوفير

العمليـــة الممكنـــة لتطويـــر المشـــاريع

وتضمـــن التكريـــم محاضرة عـــن كيفية

موظفيـــن مؤهليـــن بالتعـــاون مـــع عـــدد

الدراســـات التي تخدم الباد في شتى

لحقـــوق اإلنســـان ،والتـــي تعـــد مـــن

والخاصـــة  ،وأضاف أن تنظيم فعاليات

العلمية القضايا المحلية.

وبعدهـــا ألقـــى مدير عـــام االدارة العامة

كمـــا لـــه فائـــدة لتقليـــل مخاطر الفشـــل

المشتركة مكون من مختصين وخبراء

العمليـــة فـــي مملكـــة البحريـــن ،متمنيا

توجيهات وزير الداخلية بااللتزام التام

وزيـــادة احتماليـــة النجـــاح وذلـــك عـــن

في مجال المشاريع.

باإلســـهام فـــي مواصلـــة التطويـــر

قانـــون مؤسســـة اإلصـــاح والتأهيـــل

طريـــق أخذ العوامـــل المؤديـــة للنجاح

وقـــد أوصـــت الدراســـة بعمـــل لجنـــه

والبحوث لما فيه مصلحة الوطن.

والئحتـــه التنفيذيـــة والتعـــاون مع عدد

مـــن المؤسســـات والهيئـــات الحكوميـــة

ومحاضـــرات كهـــذه لها األثـــر اإليجابي

علـــى موظفي اإلدارة ورفـــع معنوياتهم
للتطوير البناء.

وفـــي نهايـــة الحفـــل ،قـــام المديـــر العام

لـــإلدارة العامـــة لإلصـــاح والتأهيـــل
بتوزيـــع الشـــهادات علـــى الموظفيـــن

المكرمين ،متمنيا لهم التوفيق والسداد.

إجراءات منسقة بين القطاعات الصحية لمواجهة “كورونا”
المنامة  -الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية

عقـــدت الهيئـــة الوطنيـــة لتنظيـــم المهن
والخدمـــات الصحية (نهـــرا) بالتعاون مع
إدارة الصحة بوزارة الصحة لقاء تنسيقيا
للمسؤولين والمعنيين في المستشفيات
والمؤسســـات الصحيـــة الخاصـــة تحـــت
رعايـــة الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية
لتنظيم المهن والخدمات الصحية مريم
الجاهمـــة وذلك بمقر الهيئـــة في “أبراج
الخير” للتنسيق المشـــترك بين الجانبين
والوقـــوف علـــى آخـــر االســـتعدادات
واإلجراءات الوطنية االحترازية بشـــأن
فيـــروس الكورونـــا المســـتجد .وأكـــدت
الجاهمـــة بـــأن تنظيـــم هذا اللقـــاء الذي
عقـــد بمشـــاركة  21مستشـــفى و 7مراكز
طبيـــة كبيـــرة يأتي في إطـــار دور الهيئة
فـــي التنظيـــم والرقابـــة علـــى القطـــاع
الطبـــي الخـــاص والتنســـيق الدائـــم مـــع
المؤسســـات الصحيـــة الخاصـــة ،حيـــث

اليوم

التاريخ
الخبر

جهة النشر

الصفحة

“نهرا” تلتقي 21
مستشفى و7
مراكز طبية خاصة
أطلعـــت الهيئة مســـؤولي المستشـــفيات
الخاصـــة علـــى اإلجـــراءات الوقائيـــة
المتخذة لمنع وصول العدوى إلى مملكة
البحرين ،ومنها تشـــكيل الفريق الوطني
الطبي الـــذي يقوم بالتنســـيق مع اللجنة
الوطنيـــة لمواجهـــة الكـــوارث خصوصـــا
حيال الحاالت المشـــتبه بإصابتها أو في
حال اكتشـــاف أي حالة في الباد ال قدر
هللا ،وذلك لتنفيذ اإلجراءات االحترازية
الازمـــة الجـــاري تطبيقهـــا لمنـــع وصول

الجديد.

وأكـــدت خـــال االجتمـــاع أهميـــة اتبـــاع

التنفيـــذي للهيئـــة علـــى أهميـــة تعزيـــز

فيروس الكورونا المستجد.

كافـــة الدالئـــل العلميـــة واإلجـــراءات

االحترازية المتعارف عليها في مثل هذه
الحـــاالت مـــن قبـــل العامليـــن الصحيين،
ً
مشيرة إلى أهمية تعزيز الوعي الصحي

والمؤسســـات الصحيـــة العامة والخاصة

وفـــي هـــذا الصـــدد قدمت كل مـــن كبرى

العدوى ،وتعزيز التنســـيق والتكامل بين

المعنـــي بالتصـــدي للفيـــروس والتأكيـــد

المعدية في إدارة الصحة العامة واصفاء

مـــن جانبهـــم ،عبـــر ممثلـــو المؤسســـات

العدوى واإلجـــراءات الوقائيـــة الخاصة

المطلوبـــة فـــي هـــذا الشـــأن .وتـــم خال

والتقيـــف الـــازم حـــول طـــرق انتقـــال

بمنع اإلصابـــة بمرض فيـــروس الكورونا
وفـــي هـــذا اإلطـــار شـــددت الرئيـــس

واتباع توجيهات الفريق الطبي الوطني
علـــى تطبيـــق اإلرشـــادات االحترازيـــة

االجتمـــاع إطاع كافة المســـؤولين على
أهـــم المســـتجدات المتعلقـــة بالوضـــع

الراهـــن حول انتشـــار فيـــروس الكورونا

الجديد ،والتأكيد على تعزيز اإلجراءات

بيانات الخبر

التعاون والتنســـيق المشـــترك بين الهيئة

االحترازية والوقائية الازمة.

ناصـــر رئيس وحـــدة مكافحـــة األمراض

الخواجـــة مســـؤول مكافحة العدوى في
مجمـــع الســـلمانية الطبـــي محاضرتيـــن

بهذا الشـــأن ،كما تناول اللقاء استعراض

البروتوكوالت الطبية لمكافحة فيروس
الكورونـــا بناء على االرشـــادات العالمية،
وجـــرى كذلـــك اســـتعرض اســـتعدادات

المستشـــفيات

الخاصـــة

لمكافحـــة

المستشفيات العامة والخاصة .

الصحيـــة عـــن بالـــغ شـــكرهم وتقديرهم

للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات
الصحيـــة على حرصها الدائم والمســـتمر
فـــي التنســـيق المشـــترك بمـــا يســـاهم
فـــي تطبيـــق أفضـــل ممارســـات الجودة

والصحـــة والســـامة ومكافحـــة العدوى

وفق المعايير المعتمدة.
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مشاركة واسعة في مسابقة “معاني البر”

أطــلــقــتــهــا “الــجــنــوبــيــة” حــفــاظً ــا عــلــى الــمــســمــيــات الــبــريــة

عوالي-المحافظة الجنوبية

ض ــم ــن ت ــوج ــي ــه ــات مــحــافــظ

كافة المشاركين في المسابقة

الفزعة يا الربع ..فضائح في فضائح!

الـــشـــيـــخ خ ــل ــي ــف ــة بـــــن عــلــي

هـــذا وقـــد شــهــدت المسابقة

“ Ûحملــة “قــل خيــرً ا” ..إن مواجهة إســاءات وســائل التواصل

تعزيز الــحــفــاظ على الــتــراث

االجتماعــي مســؤولية اجتماعيــة يتحملهــا الجميــع دون
اســتثناء ،عبــر تبنــي الخطــاب المعتــدل البعيــد عــن الفتــن

واإلســاءات”( .وزير شــؤون اإلعام علي محمــد الرميحي).
***

 Ûلو أردنا تقديم أسوأ النماذج الشيطانية الدنيئة من منشورات
وسائل ووسائط اإلعام اإللكتروني ،من تطبيقات الهواتف

النقالة إلى برامج التواصل االجتماعي ،فقد نصاب بالحيرة
وخيبــة األمــل؟! ألنها تفوق العد والحصر وكلما اســتأت من
نموذجا أســوأ منــه ،واألخطر بشــكل فادح،
ً
نمــوذج ،ســتجد
هــي تلــك المنشــورات القبيحة التي يبــدأ صاحبها بذكر هللا

الــمــحــافــظــة الــجــنــوبــيــة سمو

بـــن خــلــيــفــة آل خــلــيــفــة في

والــثــقــافــة الــوطــنــيــة ،تستمر

المسابقة األسبوعية التراثية
“ مــعــانــي مـــن الــــبــــر” ،وذلـــك

ضــمــن إنـ ــجـ ــازات ومـــبـــادرات
م ــوس ــم ال ــب ــر ،٢٠٢٠-٢٠١٩

وال ــت ــي تــهــدف إلـــى الــحــفــاظ
عــلــى الــكــلــمــات والــمــســمــيــات

البرية المستوحاة من تاريخ
وت ــراث المحافظة الجنوبية

و لتشجيع روح المنافسة بين

التراثية المميزة.

مشاركات واسعة من مختلف
شرائح المجتمع منذ انطاق
الــمــســابــقــة الــتــي تــســاهــم في

إعــادة إحياء ابــراز المفردات

المرتبطة بتراث البر ،والتي
تـــعـــكـــس حـــــــرص واهـ ــتـ ــمـ ــام

المحافظة فــي هــذا الجانب.
كــمــا تعتبر الــمــســابــقــة إحــدى
الـــــمـــــبـــــادرات االس ــت ــث ــن ــائ ــي ــة

والمبتكرة التي تندرج ضمن
م ــب ــادرة “خ ــيّ ــم” عــبــر تطبيق

“الجنوبية”.

ســبحانه وتعالى ،وينهيها بطلب الدعوات والمعفرة وكسب
األجــر ،وبيــن بدايــة الذكــر ونهايته ،يســتغرب حتــى إبليس
الرجيم مما احتواه كام صاحبه.

 Ûوالبعــض يطلــب الفزعــة ،لضمــان النشــر علــى أكبــر نطــاق،
عما فيه خير وصاح! يتفاوت
ً
وكأنه يضع بين يدي الناس

أولئــك األباليــس ،فمنهــم الصغار في الســن ممــن ال يدركون
خطورة ما يفعلون ،ومنهم في ســن الرشــد ،حيث يطالبون
“الربع” بفزعة لتوســيع شــريحة المتلقين والناشرين للخبث
الذي أرسلوه.

 Ûقبل أيام ،دخلت في نقاش مع عدد من األخوة في تعليقات
علــى أحــد مقاطــع الفيديــو التــي نشــرها أحــد حســابات

ترسية  89مناقصة لـ “األشغال” بقيمة  199مليون دينار

االنــــتــــهــــاء مـــــن  41مــــشــــروعــــا بــمــخــتــلــف الـــقـــطـــاعـــات

المنامة  -وزارة األشغال وشؤون البلديات

كشف وزيــر األشــغــال وش ــؤون البلديات

االنستغرام الكبيرة في البحرين ،وذلك المقطع يتحدث عن

والــتــخــطــيــط ال ــع ــم ــران ــي ع ــص ــام خــلــف

فا نجد من سمات المجتمع البحريني ،أن ينتقم أفراده من

مناقصة خــال الــعــام  2019مــن مجلس

“فاشينيســتا خليجية” أساءت لمنتخبنا الوطني ،ومع ذلك،

عــــن أنـ ـ ــه ت ــم ــت ت ــرس ــي ــة وط ـ ـ ــرح 182

أي إنســان أخطــأ واعتــذر مهما كان شــكل اعتذاره! فشــعب

المناقصات والمزايدات؛ تنفيذا لبرنامج

البحريــن بطبيعتــه طيــب وأبيــض القلــب ،وعلــى أيــة حال،
فذلــك الفيديــو الــذي وصــل إلــى مــا يزيــد علــى  20دقيقــة،
تنــاول اتهامــات للمذكــورة تســتلزم المســاءلة القانونية ،بل
تطــرق إلــى والديهــا وأخواتهــا! الغريــب أن أكثــر التعليقات
كانــت تهاجــم دون دليــل ،فيمــا القلــة ممــن رفــض مثل هذا
التشــهير ورفــض بالمقابــل نشــره ..هذا مجرد نمــوذج قبيح
مــن بيــن مــد كبير مــن القبائح فــي اإلعــام اإللكتروني غير
فضــا عــن القيــم
ً
الملتــزم بــأي قيمــة إنســانية أو أخاقيــة
الدينية.

 Ûهنــا ،يصبــح أمر التنقية “الفلتــر” ضروريً ا بين أيدينا جميعً ا،
بــل ونعمــل على توعية المجتمع بمثل هذا الســلوك الســيئ،
وكــم هــي فكــرة رائعة تلــك التي أطلقتهــا حملة “قــل خيرً ا،
التــي تهــدف للتوعيــة بأهميــة وأثــر الكلمة على األشــخاص
والمجتمــع ،ونشــر الممارســات الصحيحــة التــي تخــدم
المجتمــع ،خاصــةً فــي ظــل مــا تشــهده الفتــرة الراهنــة مــن

عمل الحكومة ل ــدورة الميزانية العامة
للدولة للعامين  2019 - 2018متضمنة
مــشــروعــات بــرنــامــج التنمية الخليجي

وبــدعــم وتــوجــيــهــات مــن رئــيــس ال ــوزراء

صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن
سلمان آل خليفة؛ للنهوض بالبنية التحتية
في جميع مناطق مملكة البحرين.

وأش ــار الــوزيــر إلــى أن عــدد المشروعات

التي تمت ترسيتها خال العام الماضي
بلغت  89مناقصة بلغت كلفتها اإلجمالية

 199.392.152.035ديــنــار ،تــوزعــت ما
بين  44مشروعا فــي قطاع مشروعات

البناء والصيانة و 23مشروعا في قطاع
ال ــص ــرف الــصــحــي ،و 8مــشــروعــات في
قــطــاع الــطــرق إل ــى جــانــب  14مشروعا

ضمن قطاع الــخــدمــات فــي مــا تــم طرح

ازدياد حاالت التنمر وانتشــار اإلشــاعات بصورة سهلة دون

 93مــنــاقــصــة بــكــلــفــة تــقــديــريــة بلغت

 Ûلقــد أشــار الوزيــر الرميحي إلى محور عميــق في تصريحه،

مناقصات قطاع الطرق  14مناقصة ،وبلغ

التواصل االجتماعي ،في ظل ما يشــهده العالم االفتراضي

 27مناقصة ،وبلغ عدد مناقصات قطاع

مجتمعاتنا“ ..قل خيرً ا” ..شكرً ا لجهودكم.

أما مناقصات قطاع الخدمات ،فقد بلغ

التحقق من مدى صحتها.

بقولــه إن العالــم يعانــي اليــوم من ســوء اســتخدام وســائل

من تدفق للمعلومات غير الدقيقة واإلساءات الدخيلة على

 106.625.102.200ديــنــار ،وبــلــغ عــدد
عــدد مناقصات قطاع الــصــرف الصحي

مشروعات البناء والصيانة  41مناقصة.
عددها  11مناقصة.

وقـ ــال خــلــف إن الــــــوزارة حــصــلــت على

الموافقات لتمويل عدد من المشروعات
المهمة وذات البعد الخدمي الــذي يمس

المواطنين والمقيمين بشكل مباشر ضمن
برنامج التنمية الخليجي ،إذ تــم خال
الــعــام  2019طــرح وترسية  20مناقصة

ضمن الــبــرنــامــج وبكلفة تقديرية بلغت

 146.710.229.379دينار.

وبــيَّ ــن أنــه مــن أبــرز المشروعات الممولة

من الصندوق السعودي للتنمية ،والتي
تمت ترسيتها من قبل مجلس المناقصات

والمزايدات كانت الخدمات االستشارية
للتصميم واإلشراف على تنفيذ مشروعات
الــطــرق الــمــؤديــة إلــى المدينة الرياضية
بالصخير ،الــحــزمــة الثانية ألعــمــال ردم

السواحل واستصاح المناطق البحرية
لمشروع شارع البحرين الشمالي المرحلة

الثانية وجسر البسيتين ،مشروع تطوير
شــارع الفاتح بناء الخط الرئيسي لمياه
الصرف الصحي الممتد من منطقة الجفير
إلــى منطقة الــغــريــفــة ،وتصميم وتــوريــد

وتركيب نظام الطاقة الشمسية لمشروع
م ــدرس ــة الــشــيــخــة مـ ــوزة بــنــت حــمــد آل

خليفة الشاملة للبنات .أمــا المشروعات

التي تمت ترسيتها خال العام الماضي،
فبتمويل من الصندوق الكويتي للتنمية

االقتصادية كانت الخدمات االستشارية
لمشروع تطوير البنية التحتية لمنطقة
جــنــوب ال ــح ــد ،م ــش ــروع تــحــســيــن طــرق

مداخل المدينة الشمالية (العقد التكميلي)،

مجمع الرعاية االجتماعية بمدينة حمد،
ومجمع الــخــدمــات االجتماعية الشامل

بمدينة عيسى ،فيما تم ترسية مشروع
تــوســعــة وت ــط ــوي ــر ش ـ ــارع الــشــيــخ زاي ــد
للمرحلة األولى من قبل صندوق أبوظبي
للتنمية.

ولفت إلى أن الــوزارة انتهت خال العام
الماضي من تنفيذ  8مشروعات رئيسة
ف ــي ق ــط ــاع ال ــط ــرق تــمــثــلــت ف ــي إنــشــاء

الطريق المؤدي إلى الواجهة البحرية في
منطقة الساية  -البسيتين مجمع ،229

تطوير طــرق قرية السنابس المجمعات
 402و 404و ،406مشروع شارع البحرين

الشمالي المرحلة الثانية وجسر البسيتين
 -أعــمــال ال ــدف ــان وال ــواج ــه ــات البحرية

الــمــرحــلــة األولـ ــى ،تــطــويــر ط ــرق العدلية
مجمع  - 338المرحلة  3و ،4تطوير شارع

الصحي المعالجة ،إعــادة تأهيل تطوير
مــحــطــات ض ــخ م ــي ــاه ال ــص ــرف الــصــحــي

الــفــرعــيــة (ال ــص ــغ ــرى) ،تــطــويــر وتــوســعــة

محطة جنوب “ألبا” لمعالجة مياه الصرف
الصحي ،مشروع شبكة الصرف الصحي
بمنطقة عـ ــراد مــجــمــع  241واســتــبــدال
األنــابــيــب الــرئــيــســة لــطــريــق رق ــم 4501

و ،4402مــشــروع أعــمــال تــصــريــف مياه

الصرف الصحي للمشروعات اإلسكانية،
الــخــط الــرئــيــس لتصريف مــيــاه الــصــرف
الــصــحــي – غـ ــرب الــبــديــع (الــمــرحــلــة )2

للمجمعات ،557 ،555 ،553 ،552 ،550

مشروع تحويل خطوط الصرف الصحي
فــي منطقة الــمــرفــأ الــمــالــي مجمع ،346

إنــشــاء شبكة الــصــرف الصحي بمنطقة

الحنينية مجمع  ،901وإنــشــاء خزانات

تجميع مياه الصرف الصحي في منطقة

سترة المؤدي لمركز محمد بن خليفة بن

مدينة حمد (مجمع .)1216

 ،946مدخل طريق إلى القاعدة البحرية

مشروعات البناء والصيانة ،تمثلت أبرزها

سلمان آل خليفة للقلب  -عوالي مجمع
األمــيــركــيــة مــن جــســر الــشــيــخ خليفة بن

سلمان الــســريــع – مجمع (،)342 – 324
تــطــويــر طــــرق الــــــزالق بــمــجــمــع ،1056

والحزمة األول ــى لتوسعة شــارع الشيخ
عيسى بن سلمان.

فيما تم االنتهاء من  21مشروع في قطاع
فــي مــدرســة الــشــيــخــة مـ ــوزة بــنــت حمد

آل خليفة الشاملة للبنات ،مركز الشيخ
عبدهللا بن خالد آل خليفة لرعاية مرضى
غسيل الكلى بالرفاع الشرقي (الحنينة)،

إضافة مبنى أكاديمي لمدرسة ابتدائية

وبين أنه في قطاع الصرف الصحي ،تم

للبنات في المحرق ،إضافة مبنى أكاديمي

التنظيف العامة في مركز توبلي لمعالجة

فــي الــرفــاع الــغــربــي ،والــطــابــق اإلضــافــي

االنتهاء مــن  12مشروعا أبــرزهــا أعمال
مــيــاه ال ــص ــرف الــصــحــي ،تــغــيــيــر أجــهــزة

التحكم في محطة بــوري لمياه الصرف

وصالة رياضية لمدرسة ابتدائية للبنات
لــمــركــز الــتــعــاون االجــتــمــاعــي بجدحفص

(نادي المسنين).

 :Sherenنرغب بفتح آفاق للتعاون مع “الطاقة المتجددة”

ميرزا :االرتقاء بالبحرين لمصاف الــدول باستخدام الموارد الطبيعية

المنامة  -مكتب رئيس هيئة الطاقة المستدامة

استقبل رئيس هيئة الطاقة المستدامة
عبدالحسين ميرزا بمكتبه وفدا من شركة
 Sheren Tower Constructionيتقدمهم
 ،Hiren Bh atiaوعــبــر وفــد الشركة عن
الرغبة في تأسيس عاقة تعاون مشترك
مع هيئة الطاقة المستدامة لتنفيذ عدد

مــن الــمــشــاريــع فــي مملكة الــبــحــريــن بما

الوطنية المنشودة للبحرين في الطاقة

والشركات المحلية والعالمية التي من

الــطــاقــة الــنــظــيــفــة لــلــقــطــاعــات الــتــجــاريــة

وفــي هــذا الــصــدد اش ــاد مــيــرزا بأنشطة

لــارتــقــاء بالبحرين إلــى مــصــاف الــدول

م ــج ــال ال ــط ــاق ــة الــنــظــيــفــة ،وق ـ ــال إنــنــا

الطاقة الــمــتــجــددة ،مــؤكــدا دعــم الهيئة

يتوافق والطلب ال متزايد على استخدام

والصناعية بالمملكة ،مستعرضين خطتهم
لتركيب انــظــمــة الــطــاقــة الشمسية على

المباني والمنشآت التابعة للشركة؛ سعيا
منهم إلى المساهمة في تحقيق األهداف

المتجددة وكفاءة الطاقة.

وم ــش ــاري ــع الــشــركــة االســتــثــمــاريــة في
ف ــي هــيــئــة الــطــاقــة الــمــســتــدامــة نــرحــب

بالتعاون المشترك مع جميع المؤسسات

خــالــهــا يــتــم تــنــفــيــذ الــمــشــاريــع ال ــرائ ــدة

المتقدمة في مجال تشجيع استخدام
الفني والهندسي للشركات والمؤسسات
العاملة في هذا المجال.

وفـــي نــهــايــة الــلــقــاء ،عــبــر الــمــســؤولــون

والترحيب بفتح آفاق التعاون المشترك

مــن شــركــة  Sherenعــن بــالــغ شكرهم

فــي كــل مــا مــن شــأنــه خــدمــة االهـ ــداف

وت ــق ــدي ــره ــم ل ــرئ ــي ــس ه ــي ــئ ــة ال ــط ــاق ــة

الــوطــنــيــة لــلــطــاقــة الــمــتــجــددة وكــفــاءة

ال ــم ــس ــت ــدام ــة ع ــل ــى ح ــس ــن االســتــقــبــال

الطاقة.

جاسم :حصول نادي ضباط األمن العام على شهادة االعتماد إنجاز مهم
المنامة  -وزارة الداخلية

أكد مدير نادي ضباط األمن العام الرائد
جاسم حسن جاسم أن اعتماد النادي،

كأول مؤسسة حكومية معززة للصحة
عــلــى مــســتــوى مملكة الــبــحــريــن ،ضمن

تعزيز أنماط الممارسات
الصحية وتوفير بيئة
بجودة عالية

برنامج (المنامة مدينة صحية) التابع

لمنظمة الصحة العالمية ،يعد إنجازا بكل

الــنــادي ،حقق هــذا النجاح المتميز بعد

األول ــى إلــى توجيهات وزي ــر الداخلية

أماكن عمل معزز للصحة ،وتقييمها من

المقاييس ،ويرجع الفضل فيه بالدرجة

اســتــيــفــاء الــمــعــايــيــر المطبقة لبرنامج

الــشــيــخ راشـ ــد ب ــن عــبــدهللا آل خليفة

قبل خــبــراء منظمة الصحة العالمية،
الفــتـ ًـا إلــى أن بــرنــامــج الــمــدن الصحية

بالعمل المستمر عــلــى تــطــويــر مفهوم

صحة بيئة العمل ،ونــشــره فــي مرافق

والذي أطلقته المنظمة عام  1986يهدف

وأشـــــار ف ــي تــصــريــح ل ــه عــلــى هــامــش

فــي الــعــالــم مــن خ ــال تــضــافــر الجهود

بــحــضــور خ ــب ــراء م ــن مــنــظــمــة الــصــحــة

مستوى خدمات صحة البيئة وظروف

الصحية بمحافظة الــعــاصــمــة ،إلــى أن

مستدامة.

الوزارة كافة.

اليوم

التاريخ
الخبر

جهة النشر

الصفحة

إلــى تحسين الــحــالــة الصحية للسكان

االحــتــفــال ،ال ــذي أقــيــم بــهــذه المناسبة،

المجتمعية لتحقيق تنمية متكاملة ورفع

العالمية ،ورئيس وأعضاء لجنة المدن

المعيشة وصوال إلى حياة أفضل وتنمية

جاسم حسن

وأوضــح مدير نــادي ضباط األمــن العام

وفيما يتعلق بإمكانية تجديد شهادة

أن الحصول على شــهــادة االعــتــمــاد ،له
ً
دافعا لتقديم المزيد
عوائد قيمة ويشكل

لــن يقف عند هــذا الــحــد ،بــل سنواصل

يعكس الــدور الفعال للنادي في تعزيز

مستندين إلى الدعم الامحدود من قبل

مــن الخدمات المثلى ،فضا عــن كونه

أنماط الممارسات الصحية والقدرة على

االعــتــمــاد ،قــال مــديــر الــنــادي “طموحنا

مسيرة العطاء بتعزيز الخبرات الناجحة
وزير الداخلية وتوجيهاته التي نسترشد
بــهــا لــلــمــضــي ق ــدم ـ ًـا وب ــإص ــرار وعــزيــمــة

بيانات الخبر

توفير بيئة بجودة عالية.

والــبــنــاء عــلــى اإلمــكــانــيــات وال ــق ــدرات

والــوقــوف على آخــر المستجدات التي
تــقــود إلــى الــتــمــيــز” .فــي ســيــاق متصل،

أشار مدير نادي ضباط األمن العام إلى
أن اإلحــصــائــيــات ،تثبت ق ــدرة الــنــادي

على السير بخطى ثابتة في زيادة عدد

األعضاء ،الذين يرتادون مرافق النادي

مــن خــال الــتــواصــل معهم وإطاعهم
عــلــى الــبــرامــج واألنــشــطــة والــخــدمــات
الــتــي يــقــدمــهــا  ،م ــؤك ـ ً
ـدا ال ــح ــرص على

تنوع الفعاليات  ،التي من شأنها إفساح

المجال لانخراط في فعالياته والتي
يراعى فيها النادي اهتمامات أعضائه

وتلبية تطلعاتهم المنشودة.
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قال سفير المملكة في روسيا االتحادية أحمد الساعاتي لـ “البالد” إن

بحرينيا
180
ً
معظمهم
يدرسون الطب
وشهاداتهم
معترف بها

هذا العام سيشــهد تأســيس مركز إقليمي لتوزيع وتســويق المنتجات
الروســية فــي منطقة الخليج العربي عبر بوابــة البحرين ،مضيفا بأن

هنالك مشــروعا إلقامة منتدى اقتصادي بحريني روســي في المنامة

بمشاركة كبار الشركات في مختلف المجاالت.

وأوضــح الســاعاتي فــي حــوار موســع أجرته معــه “البالد” بــأن هنالك

إعجابــا روســيا كبيــرا بنهــج جاللــة الملــك في التقــارب بين الشــعوب

ونشــر الســالم والوســطية واالعتــدال ،وهــي السياســات التي عرفت

تفضيل التعاون
بمجال طاقة
الشمس والرياح

08

بهــا البحريــن فــي العالــم ووضعتها في مصــاف الــدول ذات االحترام

مشروع إلقامة
منتدى اقتصادي
بحريني روسي
في المنامة

جاللة الملك
ضيف الشرف
بفعالية روسية
مقبلة

في المجتمع الدولي.
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رغبة روسية بافتتاح جامعة نفطية ومستشفى للعيون والسرطان بالبحرين
خليجيا
السفير الساعاتي لـ “^” :تأسيس مركز إقليمي بالمنامة لتوزيع منتجات الروس
ً
إشراف ملكي

»

وخرقها لالتفاق النووي.

ونؤكـــد ضـــرورة أن تعمل روســـيا كضامن لمنع هذه

بداية كيف تقرأون تطور العالقات البحرينية

الممارســـات التـــي تهـــدد االســـتقرار والســـلم فـــي

الروسية في اآلونة األخيرة؟ ما أهم

المنطقة.

الدالالت؟

 180طالبا

العالقـــات اآلن بيـــن روســـيا والبحريـــن فـــي أعلـــى

مســـتوياتها وفـــي جميـــع المجـــاالت ،السياســـية

»

واالقتصاديـــة والثقافية واالجتماعية ،ويرجع ذلك
أوال وأخيرا إلى عاهل البالد صاحب الجاللة الملك

إليها؟

حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة ،والذي دشـــن مرحلة

يبلـــغ عددهـــم فـــي حـــدود  180طالبـــا وطالبـــة،

جديدة من العالقات منذ تسلمه الحكم ،ليس فقط

ومعظمهـــم يدرســـون الطـــب البشـــري واألســـنان،

مع روسيا فحسب ،وإنما مع جميع دول العالم.

وبعض التخصصات مثل حقوق اإلنســـان واإلدارة،

وإشـــراف جاللته الشـــخصي وتوجيهاته ألن تكون
البحريـــن حاضـــرة فـــي كل المحافـــل والمناســـبات

وإرشـــاداته حول ســـبل تطويـــر وتعزيـــز العالقات،
حيـــث إن جاللتـــه يســـتقبل المســـؤولين ورؤســـاء

بوابة البحرين.

إلى التعاون المشترك.

ضيف شرف

»

كمـــا ســـتكون لروســـيا مشـــاركة كبيـــرة هـــذا العـــام

ومشـــاركة بمعـــرض ومؤتمر البحريـــن للدفاع العام
المقبـــل ،كمـــا أن هنالـــك مشـــروعا إلقامـــة منتـــدى

يقوم مجلس المفتين الروس بزيارات نوعية
للمملكة ،وكان عدد من ممثليه قد التقى
في زيارته األخيرة عاهل البالد ،ونظم العام
الماضي مسابقة عالمية للقرآن الكريم تحت
رعاية جاللة الملك ،ما الرسائل التي تقرأها
هنا؟

اقتصـــادي بحريني روســـي فـــي المنامة بمشـــاركة

كبار الشركات في مختلف المجاالت.

المصلحة المشتركة

»

السياســـيين والقيادات الدينية والروحية الروسية
بسبب نهجه في حوار الحضارات ودعمه للتعايش

الطاقة النظيفة

»

أعلن سابقا عن تعاون مصري روسي كبير
العالم ،كيف تنظر للتعاون الروسي العربي

روســـيا فـــي طـــب العيـــون وأمـــراض الســـرطان

لتنفيذ أحد أكبر المشاريع النووية في
بهذا المجال اإلستراتيجي؟

مثلت زيارة الرئيس فالديمير بوتين

بالشرق األوسط؟

تمتلـــك روســـيا خبـــرات عريقـــة بمجـــال الطاقـــة

وما يعنينا هو تحقيق األمان ونقل هذه التكنولوجيا
إلى المنطقة وتوطينها؛ ألن تكلفتها قليلة وتســـاهم
فـــي دفع عجلة النمـــو الصناعي واالقتصـــادي الذي

تتطلبها منطقة الشـــرق األوســـط ،من بنـــاء وتعمير

وإنشاء مناطق صناعية تخدم شعوب المنطقة.

بيـــن الديانـــات ،ومحاربتـــه التطـــرف ،واإلرهـــاب،

نحـــن ال ننظـــر لألمـــر كنفـــوذ ،بـــل كوجـــود يحقـــق

أمـــا مملكـــة البحريـــن ونظـــرا لصغـــر جغرافيتهـــا،

ولقد دعا جاللته قبل عامين ليكون ضيف الشرف

السعودية عالقات تجارية وثيقة مع روسيا ،كانت

والنظيفـــة ،كطاقتـــي الريـــاح والشمســـية وغيرهـــا،

أخـــرى لجاللته ليكون ضيف شـــرف لزيارة روســـيا

السعودية والمنطقة ،ونحن في البحرين ندعم هذا

ســـتكون هنالـــك فرص لالســـتفادة من خبـــرات في

ومجلس المفتين في روســـيا معجب بنهج جاللته،

فعندمـــا تكـــون هنالـــك مصالـــح تجارية مشـــتركة،

األحفورية المسببة للضرر البيئي.

لمســـابقة القرآن الكريم ،والكنيســـة األرثوذوكســـية

تحقيق األمن واالستقرار اإلقليمي ،فاالقتصاد

فالرئيس بوتين يكن احتراما كبيرا لجاللته.

بمعـــرض الدفـــاع بموســـكو ،وهنـــاك دعـــوة خاصـــة

في المستقبل القريب.

لذلـــك اختـــاروه ليكـــون شـــخصية العـــام بالنســـبة

في روسيا ،والتي شاركت عدة مرات في مؤتمرات

حوار األديان التـــي أقيمت بالبحرين برعاية جاللة
الملك.

يسترشـــدون سياســـات جاللتـــه فـــي التقـــارب بين

الشعوب ونشر السالم والوسطية واالعتدال ،وهي
السياســـات التـــي عرفـــت بهـــا البحريـــن فـــي العالم

ووضعتهـــا فـــي مصـــاف الـــدول ذات االحتـــرام في
المجتمـــع الدولـــي ،لذلـــك منحـــت أعلـــى الجامعات

فـــي روســـيا مثـــل أكاديميـــة الدراســـات الشـــرقية

وأكاديمية العلماء الروس أعلى وســـامين لجاللته،
كمـــا منحـــت جاللتـــه جامعة موســـكو ،وهـــي أعلى

مؤسسة أكاديمية في روسيا الدكتوراه الفخرية.

تســـتهدف نقل الصناعات والخبرات الروســـية إلى

واآلن وبعـــد تأســـيس هيئـــة الطاقـــة المســـتدامة

التوجه ،ونساند أي استثمار روسي في المنطقة.

هـــو بوابـــة لالســـتقرار ويدعـــم األمن

والســـلم ،خصوصـــا وأن روســـيا
عضـــو فعـــال بمجلـــس األمـــن

وعليها مســـؤولية والتزام في
تحقيق األمن واالســـتقرار
بالمنطقـــة

والعالـــم،

ومحاربـــة اإلرهـــاب

والتطـــرف ،وتدخـــل

الـــدول اإلقليمية في

شؤون دول المنطقة.

روســـيا وغيرهـــا؛ لكـــي تكـــون بديلـــة عـــن الطاقـــة

العربيـــة الســـعودية ،وهنالـــك نقـــاش مـــع بعـــض

عن جامعة روسية
ومستشفى روسي في
طريقهما لالفتتاح في
البحرين ،ما صحة ذلك؟
هنالـــك رغبة مـــن جامعة

النفـــط الروســـية بفتـــح
نـــوع مـــن التعـــاون مـــع
شـــركة نفط البحرين
لتدريـــب الكوادر

المستثمرين البحرينيين في هذا المجال.

مراسل روسيا

»

كيف تقرأ تعيين مراسل لقناة روسيا اليوم
في العاصمة المنامة مؤخرا؟

من التعاون التجاري بين البلدين
الصديقين؟

واألغذيـــة

والتكنولوجيـــا

كالملفين الليبي والسوري؟
نحن نعبر للجانب الروسي عن تحفظاتنا ألي تدخل
إقليمـــي أجنبـــي فـــي الشـــؤون العربية ،ومـــن بينها

التدخـــل اإليرانـــي ببعض الدول العربيـــة ،والتدخل
القـــرارات األمميـــة المتعلقـــة باألزمتيـــن الســـورية

والليبية .وتشـــاركنا روسيا بضرورة تنفيذ القرارات
الدوليـــة ،وبرفض التدخـــل الخارجي ما لم يأت من

اهتمام روسيا في المنامة كمركز مهم ،لنقل الصورة

التعـــاون اإلعالمـــي الموقع بيـــن البلديـــن ،ويعكس

والمعلومـــات والتطـــورات االقتصادية والسياســـية
للجمهـــور الروســـي والعربي ،حيث إن قناة روســـيا
اليـــوم ،باتـــت إحـــدى أهم قنـــاة مصـــادر المعلومات

بالنســـبة للمشـــاهد العربي ،وأدعو المؤسســـات في

واإليجابية لروسيا االتحادية.

الفرقاء بموسكو

»

احتضنت موسكو أخيرا اجتماعات كبرى
تتعلق باألزمة الليبية ،وسد النهضة
واألزمة السورية غيرها ،هل ستتحول روسيا
إلى مركز سياسي عالمي لقضايا الشرق
األوسط؟

»

ما أهم المكاسب التي حققتها الدبلوماسية
البحرينية في موسكو باآلونة األخيرة؟

نحـــن محظوظـــون بـــأن تحظـــى الدبلوماســـية

البحرينيـــة بتقديـــر ودعم من ســـيدي جاللة الملك،
واســـتطاعت بفضـــل ذلـــك أن تحقق إنجـــازات في

كثيـــر مـــن المحافـــل الدوليـــة ،وتفوقت علـــى كثير

مـــن دول العالم األكبر حجما واألكثر ثراء؛ ألن نهج
سياســـة الخارجيـــة البحرينيـــة يقوم علـــى التعاون

المشـــترك ،والمصلحـــة المتبادلـــة ،وإشـــاعة روح
الســـالم ،والصداقـــة ،وااللتـــزام بتطبيـــق القـــرارات

واألعـــراف الدولية .ولذلك ،تحظى ســـفارة المملكة
بروســـيا باحتـــرام كبيـــر مـــن المســـؤولين الـــروس،

تتضـــح من خـــالل الرســـائل وزيـــارات المســـؤولين

للســـفارة والمملكـــة ،وتعتمـــد السياســـة الروســـية

بحكـــم أن روســـيا دولـــة عظمـــى ،وعضـــو دائـــم

كثيـــرا علـــى بعثـــة البحريـــن فـــي ملفـــات سياســـية

واالســـتقرار في العالم ،القائم على مبادئ الشرعية

والتعـــاون بمجـــاالت الطاقـــة ،وتستشـــير دائمـــا

فـــي مجلـــس األمـــن ،فإنهـــا معنيـــة بتحقيـــق األمن

كبيرة وكثيرة ،كمواضيع األمن ،ومحاربة اإلرهاب،

الدوليـــة وقـــرارات األمـــم المتحـــدة ،فيمـــا يتعلـــق

الخارجيـــة الروســـية البعثـــة عـــن رأي المملكة بهذه

حـــول محاربة اإلرهـــاب ودعم الشـــرعية والحفاظ

وبمشاركة أكثر من عشرين شركة روسية،

البلديـــن ،خصوصـــا قطاعات الغـــاز والنفط

ظل تدخالت أردوغان في القضايا العربية

استبشـــرنا بهـــذا القـــرار ويأتـــي تنفيـــذا التفاقيـــة

المتنازعة بســـوريا ،بالتوازي مع جهود األمين العام

هنالـــك شـــراكات بيـــن القطـــاع الخـــاص بين

»

كيف تنظر للعالقات الروسية التركية في

استشارات

شهدت المنامة مؤخرا المؤتمر األول

هل سنرى في المستقبل القريب المزيد

تحفظ

الحكومة الشرعية المعترف بها من الدولة نفسها.

على وحدة األراضي.

للصناعات والمنتجات الروسية (حالل)

بالمملكة.

التركـــي فـــي ليبيـــا وســـوريا ،ونؤكد ضـــرورة تنفيذ

لمســـاعدته علـــى توصيـــل المعلومـــات الصحيحـــة

جامعة ومستشفى

»

يقـــدم الخدمة للمواطنين وأيضا للزوار من المملكة

البحريـــن للتعـــاون مـــع مراســـل القناة فـــي المنامة؛

هنالك حديث

والتعليـــم بمؤهالتهـــم حســـب النظـــام المعمـــول به

المستشـــفيات الخاصـــة بفتـــح مركـــز فـــي البحرين

بســـوريا كان الهدف من التدخل العسكري الروسي

مشاركات

»

المصلحة المشتركة ،فعندما دشنت المملكة العربية

فإنها تفضـــل التعاون في مجـــال الطاقة المتجددة

فـــإن ذلك ينعكس على حرص جميع األطراف على

المنطقـــة .وبالنســـبة للمستشـــفى ونظـــرا لخبـــرات

وبعـــض األمـــراض المزمنـــة ،هنالك رغبـــة من بعض

مع السعودية واإلمارات بهذا الجانب.

في المنطقة ،هل تحمل هذه التطورات

الجديـــد ،وســـتكون نـــواة لجامعـــة منطقـــة الخليج

ككل ،وألن هنالـــك تعاظـــم لهـــذه الصناعـــة فـــي

اســـتفادت مصـــر من هذه الخبـــرات ،وهنالك تعاون

دالالت جديدة بشأن تنامي النفوذ الروسي

 200ســـنة ،وهنالـــك اعتـــراف مـــن وزارة التربيـــة

الوطنية والســـيما بعد استكشـــاف الحقل البترولي

النوويـــة ،واســـتخدامها فـــي األمور الســـلمية ،لذلك

للسعودية واالمارات منعطفا سياسيا كبيرا

يحظى جاللة الملك باحترام كبير لدى المســـؤولين

ملتحقيـــن بذلك بجامعة عريقة تتجـــاوز بأعمارهم

السفير الساعاتي مع الزميل النهام

بمعـــرض البحريـــن الدولـــي للطيـــران بأكتوبـــر،

الشـــركات الكبرى ويوجـــه القطاعات فـــي البحرين

كم عدد الطالب البحرينيين في الجامعات
الروسية وما أهم التخصصات التي يتجهون

وتطـــور هذا الدور بإجـــراء محادثات بين األطراف

لألمم المتحدة لتحقيق االستقرار بهذا البلد.

الملفات.

دينامو الخارجية

»

خيرا ،كلمة توجهها للشيخ خالد بن أحمد آل
خليفة بعد ترجله من حقيبة الخارجية؟

كذلك في ليبيا ،كان لســـوريا جهـــود بجمع الفرقاء

الشـــيخ خالـــد بـــن أحمـــد هـــو (دينامـــو) السياســـة

وتضع روســـيا دائما الدول العربية في الصورة

فـــي العديد من الملفات الدولية ،وتواصله المباشـــر

بموســـكو ،والعمـــل علـــى محاربـــة اإلرهابييـــن،

الخارجية للمملكة ،وبفضل حنكته وخبرته العريقة

حول المستجدات ،ولدينا  -بالمقابل  -حوار

مع ســـفراء المملكة في الخارج ،وزياراته المكوكية

مستمر مع روسيا بالنسبة للتهديدات التي

والســـياحة،

تتعرض لها منطقـــة الخليج ،خصوصا

وسنشـــهد هذا العـــام  2020تأســـيس مركز

التدخـــالت اإليرانيـــة واعتداءاتهـــا

إقليمـــي لتوزيـــع وتســـويق المنتجـــات

على المنشـــآت النفطية السعودية،

الروســـية فـــي منطقـــة الخليـــج العربي عبر

لعواصم العالم.

حققـــت هـــذه الدبلوماســـية نجاحـــات كبيـــرة فـــي

عهده ،والشك بأنه سيكون له دور كبير في مهماته

القادمة ،والتي نتمنى له بها كل التوفيق.

ســيــاســات الــعــاهــل فـــي تـــقـــارب الـــحـــضـــارات لــهــا شــعــبــيــة كــبــيــرة بــروســيــا

بيانات الخبر
اليوم

التاريخ
الخبر

جهة النشر

الصفحة
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بداية كورونا اإلصابة بنزلة برد وقد يصل للفشل الكلوي
“^” تستضيف البروفيسور بن دينه بندوة عن الفيروس المثير للجدل عالميا
بدور المالكي | تصوير رسول الحجيري

والعلماء اســـتطاعوا معرفة التسلسل الجيني

العلماء سيجدون عالجا
لفيروس كورونا قريبا

تحدث رئيس قسم الميكروبولوجي والمناعة
واألمـــراض المعديـــة بجامعة الخليـــج العربي
خالد مبارك بن دينه عن فيروس “كورونا” بأنه
مجموعة من الفيروسات التي تصيب اإلنسان

لفيـــروس كورونـــا ،وهو ما ســـيجعلهم قادرين
علـــى معرفـــة إيجـــاد عـــالج لـــه فـــي القريـــب

العاجل.

مـــن جهته ،قـــال الرئيس التنفيذي بشـــركة دار

الوفاة وبنســـبة تصل إلـــى  % 2من المصابين

البـــالد للصحافـــة أحمـــد البحر إن البروفســـور

وبين بندوة توعوية ألسرة صحيفة البالد عن

وذكـــر أن فيـــروس الكورونا الحالي المســـتجد

لها محليـــا وخليجيا وعالميـــا بالتميز والريادة

نزالت البرد العادية الشـــائعة البسيطة ،وصوال

ســـابقا ،مســـتعرضا بدايـــة تفشـــي المرض في

ومراكـــز مهمـــة جـــدا فـــي البحريـــن وخـــارج

يتطـــور المـــرض إلى االلتهاب الرئوي والفشـــل

اآلن ،مبينـــا الفـــرق بيـــن اإلصابـــات البكتريـــة

والحيوان بأمراض نزالت البرد.

خالد بـــن دينه من القامات الوطنية المشـــهود

فيه.

فيروس كورونا أن شدة األعراض تتراوح من

يعـــد طفـــرة مـــن فيـــروس كورونـــا المعـــروف

إلى المتالزمة التنفســـية الحادة الخطرة ،وقد

مدينـــة ووهـــان الصينيـــة وآليات تطـــوره لحد

الكلـــوي ،وهي مضاعفـــات خطيرة تـــؤدي إلى

واإلصابات الفيروســـية ،مطمئنـــا أن الباحثين

في مجال عملـــه ،مما أهله ألن يعتلي مناصب

البحرين ،ومنها منظمة الصحة العالمية ،وعدد
مـــن المراكـــز الطبيـــة المعروفـــة على مســـتوى

العالم.

خالد بن دينه

أحمد البحر

“كورونا” ينتقل برذاذ “الكحة” أو العطس
األطـــبـــاء والــمــمــرضــون وأهــــل الــمــريــض األكـــثـــر عــرضــة لــإصــابــة بــالــفــيــروس
أعراض المرض تظهر
ما بين يومين إلى
 14يوما
أوضـــح رئيس قســـم الميكروبولوجي

والمناعـــة واألمراض المعدية بجامعة
الخليـــج العربي خالد مبـــارك بن دينه

أن فيروس كورونا ينتشر من شخص

راشد الغائب وعلي هالل وإسماعيل السقاي

آلخـــر عـــن طريـــق إفـــرازات الجهـــاز

التنفسي.

ونـــوه أن األشـــخاص الذيـــن يعانـــون

ضعـــف جهـــاز المناعـــة ومـــن كبـــار

الســـن واألطفـــال هـــم األكثـــر عرضـــة
للتأثـــر بالفيـــروس ،موضحـــا أن أكثـــر
مـــن يصـــاب بالعـــدوى بالكورونـــا هـــم

البروفيسور بن دينه مقدما شرائح عرض بالندوة

القائمـــون على العناية بالمرضى ،ومن

القـــدرة على نقـــل العدوى من إنســـان

الـــذي يخـــرج مـــن الشـــخص المصاب

المـــرض مـــا بيـــن يوميـــن إلـــى أربعـــة

أدوات ملوثـــة بالفيـــروس ،كمـــا عبـــر

وقـــال :تشـــير أدلـــة وتقاريـــر منظمـــة

معـــدل انتشـــاره المتســـارع بعكـــس

واألنـــف أثنـــاء العطـــس وذلـــك عـــن

( ،)MERSكما تنتقل العدوى للشخص

ملوثتيـــن بالفيـــروس ،وتبـــدأ أعراضه

أن
األمـــراض والوقايـــة منهـــا إلـــى ّ
فيروس كورونـــا الجديد يمتلك أيضا

وحول انتقال المرض قال ،ينتقل هذا

يقيم معهم في المكان نفسه.

الصحـــة العالميـــة ومراكـــز مكافحـــة

مصـــاب إلـــى إنســـان آخـــر مما يفســـر

أمراض لكورونا السابقة.

المرض عبر إفرازات الرذاذ التنفســـي

بالفيـــروس مـــن الفـــم أثنـــاء الســـعال

طريـــق الهـــواء وعن طريق األســـطح

الملوثة بهذه اإلفرازات.

وواصل :تســـتمر فتـــرة ظهور أعراض

عشـــر يوما مشـــابها في ذلك لفيروس

الســـليم بعـــد مالمســـة أو مصافحـــة
شـــخص مصـــاب ملـــوث اليديـــن

بالفيـــروس ،أو عبـــر لمـــس أســـطح أو

فرك العينين ،أو األنف ،أو الفم بيدين
بحمى ،ثم ســـعال قد يصل إلى سعال

حـــاد وضيـــق فـــي التنفس يـــؤدي إلى

التهاب رئوي.

بــعــض أســئــلــة الـــزمـــاء بــصــحــيــفــة ^ ..وأجـــوبـــة الــبــروفــيــســور بـــن ديــنــه
كان يجب عزل طلبتنا العائدين
»

فيديو سقوط الصينيين “مفبرك”
»

الشارع وبالمجمعات ..وكتب على هذا الفيديو أنه عن قتلى الفيروس..

لماذا لم يتم حجر الطلبة البحرينيين العائدين من الصين بالعزل الصحي
لمدة  14يوما وذلك مراعاة لفترة حضانة الفيروس البالغة أسبوعين؟

 كان يجب عزل الطلبة ألربعة عشـــر يوما؛ للتأكد من ســـالمتهم خالل فترة حضانةالمـــرض ،ومـــن الممكـــن حجـــر المريـــض فـــي غرفة فـــي بيته مـــع المتابعـــة والرقابة

الصحية.
بدور المالكي

ما دقة هذا محتوى هذا الفيديو؟
إنه فيديو مفبرك ،وال صحة له إطالقا .أعتقد أنه جزء من البروبوغندا ضد الصين،
وإلثـــارة القلق بشـــكل أكثر عـــن الفيروس .هذا الفيديو عبارة عـــن عمل تضامني مع

المرضى ،وليس له عالقة بتساقط ضحايا الفيروس.

فيروس يضرب الكبار واألطفال

ال تعتمدوا على معلومات “السوشيل ميديا”
»

تنتشر أخبار عبر وسائل التواصل االجتماعي عن وجود حاالت مصابة
بفيروس كورونا بالبحرين ،فما مدى دقة هذه المعلومات؟

 -علينـــا عـــدم االعتماد أبدا على معلومات وســـائل التواصل االجتماعي ،بل

انتشر فيديو بوسائل التواصل االجتماعي عن سقوط صينيين في وسط

»

راشد الغائب

أي األعمار يصيب فيروس كورونا؟

 فيروس الكورونا يصيب عادة كبار السن ،والمصابين ببعض األمراض ممن تكونمناعتهم أقل ،وكذلك األطفال.

أخذ المعلومات من مصادرها كوزارة الصحة والمختصين في هذا الجانب
فقط.

سميرة المبروك

لبس الكمامة ضروري
»

هل لبس الكمامة يقي من اإلصابة بفيروس كورونا؟

 -اســـتخدام القنـــاع ضـــروري ،ولكن يجب أن نتخـــذ معه كافة اإلجـــراءات الوقائية

األخرى أيضا.

أجهزة جديدة لتحليل الفيروس
»

ما مدى جاهزية مختبرات الصحة العامة بوزارة الصحة لتحليل وجود
فيروس كورونا؟

 -وزارة الصحـــة وبدعـــم مـــن الحكومة وفـــرت أجهزة متخصصـــة بتحاليل فيروس

علوي الموسوي

كورونا ،ولدى البحرين خطة وطنية للرصد واالســـتجابة والحد من الفيروس ،ولها

تواصل عالي المســـتوى مع منظمة الصحة العالمية ومع دول الخليج العربي لخطة
عمل وطنية خليجية للحد والوقاية من الفيروس.

نظام وقائي متميز بالبحرين
»
نسرين حمد

 -كيف ترون استعدادات البحرين للفيروس؟

البحريـــن مـــن الـــدول المتميـــزة عالميا فـــي مجال

األمـــراض منها وخصوصا شـــلل األطفـــال ،وخفض

العالميـــة ،والبحرين تمكنت مـــن إقصاء العديد من

معروفـــة عالميا ،ولها نظام وقائـــي متميز ،وتمتلك

الرعاية الصحية ،ومن خالل تقارير منظمة الصحة

نســـبة وفيـــات المواليـــد األطفـــال إلـــى أقـــل نســـبة

بنيـــة تحتية قوية ،وجهـــود وزارة الصحة وبالدعم

الحكومة واضحة جدا في هذا الجانب.

كوثر جاسم

الوقاية من كورونا
»

كيف يمكن الوقاية من فيروس كورونا؟

 -ضـــرورة الوقاية الذاتية من المرض من خالل

الكمامـــات فـــي أماكـــن التجمعـــات المكتظـــة

أو حيوانات المزرعة دون وسائل الوقاية.

المعقـــم ،وتغطيـــة الفم واألنف أثناء الســـعال أو

تجنـــب االتصـــال أو االحتـــكاك المباشـــر مـــع

بـــه للوقاية من فيـــروس كورونـــا أو عالجه ،وال

غســـل اليديـــن بالصابـــون والمـــاء أو بالكحـــول

العطـــس ،واســـتعمال المناديل الورقيـــة أو على
زينب سوار

األذرع أثنـــاء العطـــس والســـعال واســـتخدام

واالزدحـــام ،وطهـــي اللحـــوم والبيـــض جيـــدا،
المصابيـــن أو أي شـــخص تظهـــر عليـــه أعـــراض

المـــرض ،وتجنب التعامل مـــع الحيوانات البرية

وأشـــار أنه ولحد اآلن ال يوجد أي دواء موصى

تزال بعض العالجات قيد االستقصاء.

دليلة أرناؤوط

بيانات الخبر
اليوم

التاريخ
الخبر

جهة النشر

الصفحة
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تقدم تخصصات متنوعة
الجامعة األميركية بالبحرين
ّ
مدينة عيسى  -وزارة التربية والتعليم

التقى األمين العام لمجلس التعليم العالي عبدالغني الشــويخ ،في مكتبه
بديوان وزارة التربية والتعليم ،القائم بأعمال رئيس الجامعة األميركية
بالبحرين سوزان ساكستون.
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وخـــالل اللقـــاء ،اطلع األميـــن العام

والفعاليـــات المقامة بالجامعة خالل

على ســـير العمل في برامج الجامعة

المرحلة القادمة.

األكاديميـــة ،ومـــا تقدمـــه للطلبة في

وقـــد أكـــد األميـــن العـــام لمجلـــس

مختلـــف المجـــاالت والتخصصـــات،

التعليـــم العالـــي أن األمانـــة العامـــة

ومـــا تتيحـــه لهـــم مـــن خيـــارات

تقـــدّم

والمســـاندة

كل

متعددة تمكنهـــم من مهارات الحياة

لمؤسســـات التعليم العالي ،للنهوض

المســـتقبلية ،للدخـــول فـــي ســـوق

بأدائهـــا علـــى كافـــة األصعـــدة،

لالستثمار في هذا القطاع التعليمي

ورفـــع مســـتوى ســـمعتها التعليميـــة،

الحيوي ،وافتتاح مؤسســـات تعليم

األميركيـــة ،التـــي تـــم الترخيص لها

مـــع توفيـــر التســـهيالت الداعمـــة

عال جديدة تشـــكل إضافـــة للقطاع
فـــي المملكـــة ،ومن ضمنهـــا الجامعة

العالـــي ،وتقدم برامـــج وتخصصات

العمل.
كمـــا تـــم اســـتعراض األنشـــطة

local@albiladpress.com

الدعـــم

الشويخ مستقبال القائم بأعمال رئيس الجامعة األميركية بالبحرين

مؤخـــرًا مـــن قبـــل مجلـــس التعليـــم

متنوعة.

كشافون من ذوي االحتياجات الخاصة ..مبادرة جديدة

تــضــم  68طــال ـ ًبــا مــن جميع مــراحــل مــــدارس الــدمــج الحكومية

مدينة عيسى  -وزارة التربية والتعليم

ً
إنجازا جديدًا في مجال دمج الطلبة ذوي االحتياجات
حققت مملكة البحرين
الخاصــة مــن خــال تدشــين مبادرة هي األولــى من نوعها على مســتوى دول

رسوب طلبة بثاني إعدادي بمدرسة مدينة عيسى
مروة خميس

مجلس التعاون الخليجي؛ بهدف دمج هذه الشــريحة من الطلبة في الحركة

الكشفية.

وخـــالل حفـــل أقيـــم بصـــرح ميثـــاق

أن إطـــالق هـــذه المبـــادرة يأتـــي فـــي

والتعليم ماجد النعيمي هذه المبادرة

سياسة دمج الطلبة ذوي االحتياجات

العمـــل الوطنـــي ،دشـــن وزيـــر التربية

ش ــكا ع ــدد م ــن أولياء أم ــور الص ــف الثاني

الدراس ــية ،ولكن وصولهم إلى الرسوب في

إعدادي بمدرس ــة مدينة عيس ــى االبتدائية

الم ــادة ،فه ــذا مس ــتحيل” .يذك ــر أن وزارة

أطلقتهـــا الـــوزارة مؤخـــرًا ،ونجحـــت
طالبًـــا مـــن جميـــع المراحل الدراســـية

ذوي اإلعاقـــات الحركيـــة ،والذهنيـــة،
ً
إضافة إلى 40
والبصرية ،والســـمعية،

التي تحمل عنوان “معً ا نرســـم البهجة
ونعـــزز ثقافـــة االندمـــاج” ،والتـــي

اإلعدادي ــة للبنين عن رس ــوب عدد كبير من

التربية والتعليم في نهاية الفصل الدراسي

الطالب بمقرر الرياضيات بالفصل الدراسي

األول قامت بانت ــداب احد المعلمين ليكون

األول .وعب ــر أولي ــاء األم ــور ل ـ ـ “الب ــالد” عن

مدرسا للمقرر ،فيما الدروس األولية لم تكن

فـــي مرحلتهـــا األولـــى فـــي ضـــم 68

اس ــتيائهم بعد توزيع الش ــهادات يوم األحد

واضحة لتعليمهم.

بمـــدارس الدمـــج الحكوميـــة ،مـــن

الماض ــي ع ــن حال ــة أبنائه ــم وتأثي ــر تك ــرار

وأردف ــت ولي ــة أم ــر أخ ــرى إل ــى أن الكثي ــر

غي ــاب المعلمين عن الصفوف طوال الفصل

م ــن المرات ترددنا على المدرس ــة لتوضيح

الدراس ــي ،محملي ــن وزارة التربية والتعليم

درج ــات أبنائهم ف ــي امتحان ــات المنتصف،

نزول المستوى الدراسي ألبنائهم الطلبة عن

ولك ــن اعتمدنا على األعمال ف ــي الدرجات،

المع ــدل غير الطبيعي .وقالت إحدى أولياء

ثم تفاجأنا برسوب أبنائنا بالرغم من تكررنا

األم ــور ”:ابن ــي متفوق في جمي ــع المقررات

لمطالبة إدارة المدرسة بتوفير معلم ألبنائنا.

ً
ً
فريقـــا للدعم
كشـــافا يشـــكلون
طالبًـــا

والمســـاندة ،مع تنفيـــذ ورش تدريبية
للقـــادة والكشـــافين بشـــأن كيفيـــة

التعامل مع هذه الشريحة من الطلبة.
وفي كلمته بهذه المناسبة ،أكد الوزير

إطار جهود الوزارة المستمرة لتطوير
الخاصـــة فـــي التعليم وفي األنشـــطة

الطالبيـــة ،ومســـاعدتهم علـــى تحدي

ظروفهم الصحية.

كما قدم الطالب الكشـــاف عبدالرحمن
مهيـــدي ،وهـــو مـــن ذوي اإلعاقـــات
ً
كلمـــة خاطـــب فيهـــا وزيـــر
البصريـــة،

ً
قائال“ :أشـــكركم يا
التربيـــة والتعليـــم
ســـعادة الوزير علـــى مـــا تقدمونه من
دعم ورعاية للطلبة ذوي االحتياجات

الخاصـــة ،بما فـــي ذلك هـــذه المبادرة

الكريمـــة بإشـــراكنا فـــي األنشـــطة
الكشـــفية ،كما أنقل لكم شكر وامتنان
أوليـــاء األمـــور علـــى هـــذه الجهـــود

الفنان محمد مراد لـ “^” :ال أرسم إال الوجوه الجميلة

معرض مرتقب للخيول العربية و “بورتريهات” لشخصيات مرموقة وخيالية
إبراهيم النهام | تصوير خليل ابراهيم

الطيبة”.

وقدم عـــدد من الطالبات المرشـــدات
ً
كلمـــة ترحيبيـــة
مـــن فئـــة الصـــم

باســـتخدام لغـــة اإلشـــارة ،قامـــت

زميـــالت لهـــن بترجمتهـــا للحضـــور،

حيـــث عبـــروا خاللهـــا عن ســـعادتهن
بخـــوض تجربـــة المشـــاركة فـــي

األنشطة اإلرشادية.

عامــا بهوايــة الرســم والتــي تحولت مــع الوقت إلــى موهبة اســتثنائية ميزته

بين أقرانه بتوظيف لغة األلوان بمهارة؛ للتعبير عن قسمات الشخصية فيمن

يضعهم في لوحات (البورتريه) التي يبرع بها.

محطات التحول والتفوق.

حدثنا عن بداياتك األولى ،وكيف
نمت فكرة الفن وعشقه في داخلك،
وهل شجعك أحد من أفراد العائلة؟

وزارة التربية والتعليم.

وكانت “البالد” قد نشرت قصة موثقة

إجابة االمتحان.

المواف ــق  11يناي ــر  ،2020وردت

التخ ــاذ اإلج ــراءات القانوني ــة به ــذا
الخصوص.

منتصف العام الدراسي.

وكان ــت “الب ــالد” قد نش ــرت خبرا عن

شـــخصي ،وكنـــت وال أزال ال أختـــار إال

توثي ــق الصحيف ــة حالة ت ــورط معلم

الوجـــوه الجميلـــة لرســـمها ،حيـــث أحـــب

ي ــؤدون

امتحان ــات

لمق ــررات

عن ــه تقدي ــم م ــا يس ــميها “مس ــاعدة”

للتحقي ــق إال بع ــد عودت ــه م ــن عطلة

التاسعة بدأت أرسم (البورتريه) وباجتهاد

على مستوى المنطقة.

على  20دينارا على رأس الوظيفة.

تواج ــد المعل ــم ببل ــده ،ول ــم يمث ــل

كنت أعشـــق رســـم الخيول ،ومـــع دخولي

والتـــي تمثل تجربة فريدة من نوعها

وقال ــت مص ــادر “الب ــالد” إن المعل ــم

وتزام ــن نش ــر الموض ــوع بالصحيفة

بـــدأت حـــب الرســـم وعمـــري  5ســـنوات،

للطالبات المرشـــدات مـــن فئة الصم،

الرياضي ــات مقاب ــل  20دين ــارا ع ــن

بالوزارة للتحق ــق في وقائعها تمهيدا
لوحة “جاللة الملك نور البحرين”

جميع الكشـــافين والقادة المشاركين،
ً
إضافـــة إلـــى تكريـــم فرقـــة العطـــاء

واف ــد بتغش ــيش طلب ــة جامعيي ــن

أحال ــت المعل ــم للجه ــات المختص ــة

محمد مراد

ذوي االحتياجات الخاصة ،مع تكريم

محرر الشؤون المحلية

ال ــوزارة في يوم األحد  12يناير بأنها

وإبرازهــا ،نلتقــي اليــوم مــراد لتســليط الضــوء علــى مســيرته الغضــة ،وأبرز

المبـــادرة ،وتقليدهـــا الكشـــافين مـــن

المعلم الغشاش أبو  20دينارا ...عاد

عن المعلم الغشاش بعدد يوم السبت

وكاهتمــام مســتمر مــن صحيفــة “البــاد” بلقــاء الكفــاءات البحرينيــة الشــابة

ثـــم قـــام الوزيـــر بتدشـــين شـــارة

ال يــزال المعلــم الوافــد المتــورط بتغشــيش طلبــة جامعيين مقابــل الحصول

الغش ــاش خض ــع لتحقي ــق إداري من

محمــد علــي مراد ،شــاب بحرينــي في بدايــة الثاثينات ،بدأ منــذ أكثر من 28

»

تدشين شارة المبادرة وتقليدها الكشافين من ذوي االحتياجات الخاصة

وتتلخ ــص قص ــة المعلم الذي اش ــتهر
للطلب ــة ،بتواص ــل تالمي ــذ بمس ــتوى
متدن معه؛ للحصول على مس ــاعدته

بإجاب ــة األس ــئلة ،ويج ــري ذل ــك م ــن
خ ــالل إرس ــال الطال ــب لص ــورة م ــن

ورق ــة االمتحان – أثناء أدائه  -وفور
اس ــتالم المعل ــم بمدرس ــة حكومي ــة

للصورة عبر “الواتس ــاب” ،يش ــرع في

كتاب ــة اإلجاب ــات ،وإرس ــالها مج ــددا

للطال ــب عب ــر “الواتس ــاب” .علم ــا أن
فترة إجابته لألسئلة تكون وهو على
رأس الوظيفة.

النظـــر إلى العيـــون والتناســـق في مالمح

الوجه ،ثم رسمها.

وفـــي الحاديـــة عشـــرة ،اكتشـــف موهبتي

لوحة للسفير اإلماراتي

الفنان القدير عباس الموســـوي ،فاختارني
من بين ألفي طالب لرســـم شـــجرة الحياة

لمســـابقة كان مشـــرفا عليها بذلك الوقت،

»

لم تدرس فن الرسم ،بل كانت موهبة

ولقـــد أعجـــب بها كثيـــرا ،وقال لـــي حينها

“أنت موهوب وستكون فنانا عالميا”.

الفن التشكيلي بشكل عام؟

في ســـن التاسعة عشـــرة ،وبعد أن تعلمت

أفضـــل أن يكـــون لـــي لونـــي الخـــاص،

تواصـــل مـــع النجمـــة اللبنانيـــة باســـكال

على االختالف واإلبداع وتقديم الجديد.

تاريـــخ الفـــن فـــي المدرســـة ،كنـــت علـــى

مشـــعالني وقدمـــت لهـــا أربع لوحـــات في

برنامـــج صندوق الدنيا فـــي روتانا بلبنان،

وبعدها انشغلت بالدراسة والعمل ،وصرت
ارسم بهدف إقامة معرضي الخاص.

وأشـــير هنا إلى أن الموسوي ال يزال يتابع
رســـوماتي بإعجاب ،ويقدم لـــي النصائح،

وأنا أقدر له ذلك كثيرا.

»

لوحاتك ترسمها بالزيت والفحم
والـ (الطبشور) ،لماذا هذه األلوان
الصارخة ،وماذا تعني؟

لوحة لرئيس المجلس األعلى للصحة

»

ومدرستي الذاتية في الرسم؛ ألنها تساعد

»

ما أهم الشخصيات التي قمت
برسمها ،وكيف تقرأ تجربتك بهذا
الجانب؟

جاللة الملك ،وسمو رئيس الوزراء ،وسمو
ولي العهد ،وســـمو الشـــيخ ناصر بن حمد،

وسمو الشيخ خالد بن حمد ،وسمو الشيخ
عيســـى بن ســـلمان طيب هللا ثراه ،وسمو
الشـــيخ خليفـــة بـــن علـــي ،وســـمو الشـــيخ

هشـــام بن عبدالرحمن ،والســـفير الكويتي
الســـابق والجديـــد ،والســـفير اإلماراتـــي

كل خامة لهـــا ميزتها ،واأللوان التي أحبها

ســـمو الشـــيخ ســـلطان آل نهيـــان ،ومـــن

والبنفسجي ،واألخضر؛ ألني أحب األلوان

قادمة لفنانين من الوســـط الفني الشـــامي

وألنني أرى الجمال من خاللها.

بحريني.

وأفضلهـــا ،هـــي الدرجـــات مـــا بيـــن األزرق

الوســـط الفنـــي أحـــالم ،وهنالـــك لوحـــات

الصارخـــة ،وال أحـــب األلـــوان القاتمـــة،

والتركـــي ،بتجربـــة جديـــدة لفنـــان شـــاب

هل تفكر بأن تقيم لك معرضا خاصا
في المستقبل؟

طورتها بجهودك الشخصية ،هل تفكر
أن تدرس هذا الفن وتخوض تجربة
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نعـــم ،باســـتثناء الرســـومات التـــي تخص
رمـــوز القيـــادة السياســـية؛ ألنهـــا إهـــداء
للوطـــن ،وعليـــه ،فســـوف أقيـــم معرضـــا
سيشـــمل الخيـــول العربية والشـــخصيات
المرموقة ،وشخصيات من وحي الخيال.

»

إذا كان بذلـــك فائـــدة للبلـــد وللقيـــادة
وللناس ،فســـأقدم علـــى ذلـــك ،وإذا كانت
لغاية شـــخصية فردية تدفعنـــي ألن أترك
حياتي كلها خلفي ،فإن من الصعب ذلك.

»

لماذا أنت بعيد عن الوسط
التشكيلي؟

بس ــبب انش ــغالي بمشاريع دراس ــية وخاصة

قدمت عروضا الحتضان مهنتك؟
هل ّ

عدي ــدة ،ناهي ــك ع ــن أن لي ــس كل ح ــدث

فـــي الواقـــع أنـــا ال أزال بمرحلـــة البناء ،إذ

أو فعالي ــة يفت ــرض للفن ــان أن يش ــارك به ــا،

لـــم أســـوق لنفســـي كثيـــرا بهـــذا الجانـــب،
باعتبار أن مهنة الفن (ال تؤكل عيش) على
مســـتوى دول المنطقـــة ،لكن فـــي الخارج،
في أوروبـــا وأميركا ،فـــإن الوضع مختلف
تماما كما تعرف.
ولي مشـــاركات في الكويت وتركيا ودول
أخرى عديدة ،لكنني اهتم باالنتقاء ،وفقا
لمعاييـــر محـــددة ،أهتـــم خاللها بتشـــريف
بلـــدي ،وبإيصـــال ثقافـــة البلـــد وهويتهـــا
بالشكل الذي يؤمل به.

»

هل تطمح لتحويل موهبتك إلى
مهنة؟ لماذا؟

فالمشاركة يجب أن تكون مدروسة وبعناية.

»

ما اللوحة األقرب إلى قلبك ولماذا؟

أحب كل أعمالي بال استثناء ،ولكن أقربها
هي لوحـــة لجاللـــة الملك واســـمها (جاللة

بدور المالكي

قــال رئيــس جمعية مرضى الســكلر فــي البحرين زكريا الكاظــم إن زيارة
الكاتبــة البريطانيــة مريضة الســكلر “آن ويلش” للبحرين جاءت من أجل

أن تشــارك مرضى الســكلر البحرينيين قصة انتصارها على األلم ،ولكنها
تفاجأت حين وجدت ســجل المرضى البحرينيين يزهو ويفتخر بقصص
كثيرة حول االنتصار على األلم.

وأوضـــح أن ويلـــش حضـــرت

والنجـــاح ،موضحـــا لقـــد جـــاءت

كافـــة مراحـــل حياتهـــا ،ولتعلن عن

وتؤكـــد لهـــم أنهـــم قـــادرون علـــى

للبحريـــن لتوثـــق مســـيرتها فـــي

األســـباب التي كانـــت وراء نجاحها
فـــي التغلـــب علـــى األلـــم والمعاناة

والغضـــب من شـــدة األلـــم ونوبات

المـــرض الـــذي يعيشـــوه المرضـــى،

الملـــك نـــور البحريـــن) وتعبـــر عـــن وصول

ولتؤكـــد أن لغـــة “األلم” لدى مرضى

فإن البحرين جميلة بكل ألوانها.

واحدة ،وقد أدهشـــتها جدا قصص

البحريـــن للعالميـــة بعهد جاللتـــه ،وبفضله

الســـكلر فـــي كل العالـــم هـــي لغـــة

واللوحـــة الثانية هي لســـمو الشـــيخ خالد

النجـــاح التي ســـمعتها مـــن أعضاء

أن ســـموه صديـــق أكثر من رمـــز كبير في

جمعية أن تســـتمع لهم أوال ،لتعرف

بـــن حمـــد آل خليفة؛ ألنني شـــعرت خاللها

الجمعيـــة ،حيـــث فضلـــت كرئيـــس

القيادة ،وتظهـــر الصورة طيبته وتواضعه

كيـــف تمكنـــوا مـــن مواصلـــة العمل

وشجاعته من خالل عينيه.

“ويلـــش” لتقود المرضـــى وتلهمهم،
تخطـــي األلم واألوجـــاع واالنتصار

على األلم وتحقيق النجاح ،مشـــيرا
إلـــى أنهـــا كانـــت ملهمـــة وصبـــورة

وفاعلـــة في مجتمعها ،وقـــد تعلمنا

منها كثيرا خالل الزيارة.

وأوضـــح الكاظـــم أن البحريـــن تعد

من الدول القالئل جدا حول العالم،
حيـــث تتكفـــل الحكومـــة بتوفيـــر

العـــالج والرعايـــة الطبيـــة واألهلية
مجا ًنـــا لجميـــع المواطنيـــن مـــن
مرضى السكلر.
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