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áYô``°S ≈``°übCÉH ø«æWGƒªdG ihÉμ``°T ™e Gƒ``HhÉéJ
∂∏ªdG{ è``eÉfôH »a π«é``°ùàdG ÜÉH íàa
ΩOÉ≤dG ôÑªàÑ°S zIOÉ«≤dG »a ¿ÉªjEÓd óªM
»a π«é°ùàdG ÜÉH íàa »ª∏°ùdG ¢ûjÉ©à∏d »ªdÉ©dG óªM ∂∏ªdG õcôe ø∏YCG
ÜÉÑ°ûdG ΩÉeCG IOÉ«≤dG »a ¿ÉªjEÓd óªM ∂∏ªdG èeÉfôH øe IójóédG áî°ùædG
ô«ÑN π«L ≥∏N πLCG øe ∂dPh ,πÑ≤ªdG ôÑªàÑ°S ô¡°T øe ájGóH »æjôëÑdG
QOÉbh ∞∏àîªdG ôNB’G πÑ≤Jh ô«îdG ÖM ÇOÉÑªH º∏eh ,IOÉ«≤dG äÉ«°SÉ°SCÉH
ΩÉY ø«eCG âdÉbh .ÓÑ≤à°ùe »HÉéjE’G ô««¨àdGh ìÓ°UE’G áaO IOÉjQ ≈∏Y
πLCG øe ¬fEG ô«ªdG ø«°ùM á«ª°S »ª∏°ùdG ¢ûjÉ©à∏d »ªdÉ©dG óªM ∂∏ªdG õcôe
π«gCÉJh iƒàëªdG ôjƒ£J ºà«°S èeÉfôÑdG øe øjó«Øà°ùªdG ¥É£f á©°SƒJ
êójôÑeÉch OQƒØ°ùcCG »à©eÉL ™e ≥«°ùæàdÉH ø«HQóªdG øe ôÑcCG OGó``YCG
.zIOÉ«≤dG »a ¿ÉªjE’G{ á«fÉ£jôÑdG ÖjQóàdG á°ù°SDƒeh
ÜÉÑ°ûdG øe IójGõàªdG OGóYCÓd áHÉéà°SG »JCÉJ Iƒ£îdG √òg ¿CG âæ«Hh
ádÓédG ÖMÉ°U ájDhQ »æÑàd èeÉfôÑdG øe GAõL Gƒfƒμj ¿CG »a ø«ÑZGôdG
íeÉ°ùàdG º«b ô°ûf »a ióØªdG OÓÑdG πgÉY áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y øH óªM ∂∏ªdG
á°†¡ædG OÉªY »æjôëÑdG ÜÉÑ°ûdG π©Lh ,»ª∏°ùdG ¢ûjÉ©àdGh »æjódG
.π°†aCÓd ô««¨àdG IOÉbh ôjƒ£àdGh
øe »æjôëÑdG ÜÉÑ°ûdG øe ôÑcCG OGóYCG ÜÉ©«à°SG ºà«°S ¬fCG âë°VhCGh
™°ShCG ÉbÉaBG íàa õcôªdG ¿CG ≈dEG áàa’ ,èeÉfôÑdÉH ¥ÉëàdÓd ø«°ùæédG Óc
á«°VÉjôdGh á«aÉ≤ãdG ájófC’Gh á«HÉÑ°ûdG õcGôªdG ∞∏àîe ™e ¿hÉ©àdG øe
™«ªL »a É¡©e ≥«°ùæàdG iƒà°ùªH AÉ≤JQ’Gh ,¿óªdGh iô≤dG ∞∏àîe øe
.áμ∏ªªdG äÉ¶aÉëe
(3¢U π«°UÉØàdG)

Iõ```FÉ```L ¥Ó`````````WE’ IQOÉ`````Ñ`````e

á``«Ñ∏J ≈``dEG ¬``Lƒj AGQRƒ``dG ¢``ù«FQ
iô≤dGh ¿óªdG »a »dÉgC’G äÉLÉ«àMG
»μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ¬Lh ó≤a ¥É«°ùdG Gòg øª°Vh ,äÉÑ∏£dG
øe á«Hô¨dG á≤£æªdG iôb äÉLÉ«àMG á«Ñ∏J ≈dEG AGQRƒdG ¢ù«FQ
.á«àëàdG á«æÑdG äÉeóN á°UÉîHh äÉeóîdG ∞∏àîe
¢Vô©à°SG AGQRƒdG ¢ù«FQ »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U øe ôeCÉHh
è«gÉª°Sh »dÓ≤d É«fGó«e AGQRh áKÓK IQÉjR èFÉàf ¢ù∏éªdG
¢``VQC’G âëJ ø``e √É``«`ª`dG äÉHô°ùJ äÉÑÑ°ùe ≈∏Y ±ƒ``bƒ``∏`d
ºjôμdG ¬¡«LƒJ √ƒª°S Qó°UCG PEG ,á«ë£°ùdG √É«ªdG äÉ©ªéJh
ø«æWGƒªdG ≈∏Y á«àëàdG á«æÑdG äÉeóîH ≥∏©àj Qô°V …CG ™aôH
á°SGQOh ,∂dP áédÉ©ªd ájQƒØdG äGAGôLE’G PÉîJGh ,ø«ª«≤ªdGh
.¬KhóM QGôμJ »aÓàd ¬HÉÑ°SCG
äÉjó∏ÑdG ¿hDƒ°Th ∫É¨°TC’G AGQRh ™∏WCG á°ù∏édG ∫ÓNh
AÉªdGh AÉHô¡μdG ¿hDƒ`°`Th ¿É``μ`°`SE’Gh »fGôª©dG §«£îàdGh
∫ƒ∏ëdGh á«dÉëdG á∏MôªdG »a ¬«dEG Gƒ°ü∏N Ée ≈∏Y ¢ù∏éªdG
.á«ë£°ùdG √É«ªdG äÉ©ªéJh äÉHô°ùàdG áédÉ©ªd áMôà≤ªdG

(2¢U π«°UÉØàdG)

∫BG ¿Éª∏°S øH áØ«∏N ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ¬ sLh
≈dEG á«eƒμëdG Iõ¡LC’Gh äGQGRƒ``dG πc AGQRƒdG ¢ù«FQ áØ«∏N
ihÉμ°T ™``e π°UGƒàdGh ΩÓ`` YE’G πFÉ°Sh »``a Oô``j É``e á©HÉàe
áYô°S ≈°übCÉH ìô£j Ée ™e ÜhÉéàdGh º¡JÉ¶MÓeh ø«æWGƒªdG
áaÉë°üdG ¬H ™∏£°†J …òdG Qhó``dG ≈∏Y √ƒª°S ≈æKCGh ,áæμªe
ø«æWGƒªdG äÉeÉªàg’ »Yƒ°VƒªdG Égó°UQ »a á«æjôëÑdG
.º¡JÉLÉ«àMGh
ƒª°ùdG ÖMÉ°U Qƒ°†ëH √ƒª°S ¢``SDhô``J ió``d ∂``dP AÉ``L
óFÉ≤dG ÖFÉf ó¡©dG »dh áØ«∏N ∫BG óªM øH ¿Éª∏°S ô«eC’G »μ∏ªdG
¢ù∏ée ´ÉªàLG AGQRƒ``dG ¢ù∏ée ¢ù«Fôd ∫hC’G ÖFÉædG ≈∏YC’G
.¢ùeCG ìÉÑ°U »FôªdG ∫É°üJ’G á«æ≤àH ó©H øY ó≤Y …òdG AGQRƒdG
≈dEG á«eóîdG äGQGRƒ``dG AGQRƒ``dG ¢ù«FQ ƒª°S ¬``Lh Éªc
á«æÑdG äÉeóN øe iô≤dGh ¿óªdG »a »dÉgC’G äÉLÉ«àMG á©HÉàe
á«fGó«ªdG äGQÉjõdÉH ΩÉ«≤dGh ,º¡≤WÉæªd á«°SÉ°SC’G á«àëàdG
∂∏J ≈∏Y ±ƒbƒ∏d ø«dhDƒ°ùªdG äÉjƒà°ùe π``c ≈∏Y á``eRÓ``dG

RhÉ```é```à```J ø```jô```ë```Ñ```dG »````a »```aÉ```©```à```dG ä’É```````M
Ió```jó`L á`HÉ```°UEG 654 π`«`é```°ù`Jh ..±’BG Iô```°û`©`dG

IOó``é``à``ª``dG á``bÉ``£``dG ™``jQÉ``°``û``ª``d
ábÉ£∏d ø«à«æWƒdG ø«à£îdG ò«ØæJh á©HÉàªd á«æWƒdG áæé∏dG â°ûbÉf
Ió«°TôdG IOÉ«≤dG º°SÉH IõFÉL ¥Ó``WE’ IQOÉÑe ábÉ£dG IAÉØch IOóéàªdG
áeƒμëdGh IOÉ«≤dG ¿ÉªjEG ¢ùμ©J »àdG ,IOóéàªdG ábÉ£dG äGQOÉÑeh ™jQÉ°ûªd
…OÉ°üàb’G AÉªædG á∏éY ™``aO »a IOóéàªdG ábÉ£dG ™jQÉ°ûe äÉfÉμeEÉH
øqμªj Gô«Ñc GõaÉMh ÉªYOh É©«é°ûJ IõFÉédG πμ°ûJ ±ƒ°Sh ,áμ∏ªª∏d
á«ÑæLC’G äGQÉªãà°S’G Ö∏L ≈∏Y ™é°ûjh ƒªædG øe »∏ëªdG ´É£≤dG
´hô°ûe ´ÉªàL’G ¢ûbÉf Éªc ,áeGóà°ùªdG ábÉ£dG ™jQÉ°ûe »a QÉªãà°SÓd
äÉÑcôªdG èeO IQOÉÑªd OÉ©HC’G IOó©àeh á∏eÉμàe á«æWh á«é«JGôà°SG ™°Vh
™°Vh πª°ûj ÉªH ,É¡eGóîà°SG ™«é°ûJh »∏ëªdG ¥ƒ°ùdG »a á«FÉHô¡μdG
á«dÉªdGh á«æ≤àdG õaGƒëdG ºjó≤Jh ,∂dòd áæμªªdG á«àëàdG á«æÑdG ∫ƒ∏M
.É¡«a QÉªãà°S’Gh É¡eGóîà°SG ™«é°ûàd
ábÉ£dG áÄ«g ¢ù«FQ GRô``«` e »∏Y ø``H ø«°ùëdGóÑY .O ∂``dò``H ìô``°`U
.¢ùeCG ó©H øY á«æWƒdG áæé∏dG ´ÉªàLG ¬°SDhôJ ∫ÓN áeGóà°ùªdG
ábÉ£dG áª¶fCG Ö«côJ ´hô°ûªd áeó≤ªdG äGAÉ``£`©`dG º««≤J º``J ó``bh
á«MÉædG øe á«ÑjôéJ áeõëc á«eƒμM ¢SQGóe »fÉªK í£°SCG ≈∏Y á«°ùª°ûdG
,ábÓ©dG äGP iôNC’G á«eƒμëdG äÉ¡édG ™e ¿hÉ©àdÉH ,á«°Sóæ¡dGh á«æØdG
.πÑ≤à°ùªdG »a èFÉàædG ¿ÓYEG ºà«°Sh
(ájOÉ°üàb’G áëØ°üdG ≈∏Y π«°UÉØàdG)

ÖJGôdG ójóëJh ..Oƒ≤©dG ™«bƒJ ó©H

Ö`«`ÑW ø`««©J ¢``†`aô`J zá`ë`°ü`dG{
á`«`fó`ªdG áeó`îdG ÜÉ`£`N Ö`Ñ```°ùH
:®ƒØ ΩÓ°SEG Öàc
»æjôëH Ö«ÑW iƒYO É«∏©dG á«aÉæÄà°S’G á``jQGOE’G áªμëªdG â°†aQ
Oƒ≤©dG ™«bƒJ øe ºZôdG ≈∏Y ¬æ««©J äGAGôLEG AÉ¡fEG áë°üdG IQGRh ΩGõdEÉH
äócCG PEG ,á«ÑW õcGôe IóY »a πª©dG ¢VhôY ¬°†aQh ÖJGôdG ójóëJh
QGô≤dG áÑJôe ≈dEG ≈bôJ ’ ájó«¡ªJ äGAGôLEG IQGRƒdG ¬JòîJG Ée ¿CG áªμëªdG
.»fƒfÉb õcôe …CG É¡æY CÉ°ûæj ºdh …QGOE’G
QGô°VC’G øY QÉæjO ±’BG 10`H ¬°†jƒ©J IQGRƒdG ΩGõdEÉH »YóªdG ÖdÉWh
¬∏°UGƒJ ó©H á«Ñ£dG õcGôªdG iód πª©dG ¢Uôa IQÉ°ùN øe ¬àHÉ°UCG »àdG
ó©H ¬æ««©J äÉZƒ°ùe πμH ¬eó≤Jh ,¿Éæ°SCG Ö«ÑW áØ«Xh π¨°ûd IQGRƒdG ™e
ó≤Y ¬©«bƒàd á°UÉN äÉ«Ø°ûà°ùe øe ¬«dEG âeóbo πªY ¢VhôY øY QòàYG ¿CG
iƒYódG ¢†aôH áLQO ∫hCG áªμëe â°†bh ,áë°üdG IQGRh ™e ∞XƒàdG
.ºμëdG ≈∏Y ∞fCÉà°SÉa
á©LGôe óæY ¬``fEG É¡ªμM äÉ«ã«M »``a ±ÉæÄà°S’G áªμëe â``dÉ``bh
∞fCÉà°ùªdG ™e óbÉ©àdG äGAGô``LEG OÉªàY’ á«fóªdG áeóîdG ¿GƒjO IQGRƒ``dG
AGô``LE’G Ö∏W IQÉªà°SG IOÉ``YEG áeóîdG ¿Gƒ``jO Qôb ¿Éæ°SCG Ö«ÑW áØ«XƒH
áeóîdG ¿Gƒ``jO ¿CG ≈∏Y É°ù«°SCÉJ ÉgOÉªàYG ô«Z øe Üƒ∏£ªdG »Ø«XƒdG
äÉfÉëàe’G º«¶æJh ∞FÉXƒdG ∂∏àd í«°TôàdÉH √óMh ¢üàîªdG ƒg á«fóªdG
ºμëd É≤ah IôZÉ°ûdG áØ«XƒdG π¨°ûd ¿ÓYEG ô°ûf •ôà°ûj ¬fCGh ,äÓHÉ≤ªdGh
∞fn CÉà°ùªdG ¬JòîJG Ée ¿EÉa ºK øeh ,á«fóªdG áeóîdG ¿ƒfÉb øe (3) IOÉªdG
.ájó«¡ªJ äGAGôLEG Oôée ƒg ∞pfCÉà°ùªdG ™e óbÉ©àdG ¢Uƒ°üîH Égó°V
(çOGƒMh ÉjÉ°†b áëØ°U ≈∏Y π«°UÉØàdG)

»àdG áªFÉ≤dG ä’É``ë`dG Oó``Y ¿CG âë°VhCGh
69 ≠∏H êÓ©dG »≤∏J »ë°üdG É¡©°Vh Ö∏£àj
¿CG ø«M »a ,ájÉæ©dG âëJ ádÉM 12 É¡æe ,ádÉM
»dÉªLE’G Oó©dG øe ô≤à°ùe É¡©°Vh ádÉM 5052
.áªFÉb ádÉM 5064 ≠∏H …òdG áªFÉ≤dG ä’Éë∏d
»æjôëH øWGƒe IÉah øY IQGRƒdG âæ∏YCG Éªc
äÉØYÉ°†ªH Gô``KCÉ`à`e É``eÉ``Y 72 ôª©dG ø``e ≠∏Ñj
ÖÑ°ùH äÉ«aƒdG ä’É``M Oó``Y π°ü«d ,¢Shô«ØdG
.ádÉM 27 ≈dEG áμ∏ªªdG »a ÉfhQƒc

±hô¶dG √ò`g »a á«∏gC’Gh á«ª°SôdG äÉ¡édGh
.á«FÉæãà°S’G
¬fCG áë°üdG IQGRh âæ∏YCG á«fÉK á¡L øe
ádÉM 858 âaÉ©J á«°VÉªdG áYÉ°S 24`` dG ∫Ó``N
á«aÉ©àªdG ä’Éë∏d »dÉªLE’G Oó©dG π°ü«d á«aÉ°VEG
áªFÉb á``dÉ``M 654 π«é°ùJ º``Jh ,10326 ≈``dEG
299h ,Ió``aGh ádÉª©d ádÉM 314 É¡æe IójóL
áeOÉb ádÉM 41h áªFÉb ä’Éëd ø«£dÉîªd ádÉM
.êQÉîdG øe

¢ù∏ée ∫hó``H áë°üdG äGQGRh AÓ``ch É``YO
ø«ª«≤ªdGh ø``«`æ`WGƒ``ª`dG »é«∏îdG ¿hÉ``©` à` dG
äÉeƒ∏©ªdG »≤∏J á«ªgCG ≈``dEG ¢ù∏éªdG ∫hó``H
∞∏N ¥É«°ùf’G Ωó``Yh á«ª°SôdG QOÉ°üªdG ø``e
ô«Z »YÉªàL’G π°UGƒàdG äÉHÉ°ùMh äÉYÉ°TE’G
ÉªH ,äGóéà°ùªdG πc ™e ¿hÉ©àdGh ,á«ª°SôdG
äÉjƒà°ùe ≈∏YCÉH º¡©àªJh º¡àeÓ°S øª°†j
ÜQÉéJ ≥«KƒJ á«ªgCG øjócDƒe ,á«ë°üdG ájÉYôdG
GƒãMh ,É≤Ñ°ùe É¡æe IOÉØà°SÓd ¢ù∏éªdG ∫hO
ÖæéJh ihó``©`dG áëaÉμe ô«jÉ©e ≥«Ñ£J ≈∏Y
,¿É``μ` eE’G Qó``b äÉ©ªéàdG ø``cÉ``eCG ≈``dEG ÜÉ``gò``dG
á«FÉbƒdG áeÓ°ùdG äGAGô`` LEG ≈∏Y á¶aÉëªdGh
.ä’ÉëdG √òg πãe »a á©ÑàªdG
äGQGRh AÓ`` ch ´É``ª` à` LG ∫Ó`` N ∂`` dP AÉ`` L
ôÑY »é«∏îdG ¿hÉ©àdG ¢ù∏ée ∫hó``H áë°üdG
.O ácQÉ°ûªH ∂`` dPh ,¢``ù` eCG »``Fô``ª`dG ∫É``°` ü` J’G
áμ∏ªªd Óãªe áë°üdG IQGRh π«ch ™fÉªdG ó«dh
.øjôëÑdG
ä’ƒ``cƒ``Jhô``Ñ` dG ´É``ª` à` L’G ¢``Vô``©` à` °` SGh
™°VƒdG º««≤Jh äÉ°UƒëØdG á``«`dBGh á«LÓ©dG
∂dòch ,AÉ``°`†`YC’G ∫hó``dG »a áëFÉé∏d »dÉëdG
IOÉØà°ùªdG ¢ShQódGh ÜQÉéàdG ¢VGô©à°SG ºJ
Iô«ÑμdG Oƒ``¡`é`dG Éæªãe ,∫É``ª``YC’G IOÉ`` `YEG ó``©`H
∫hóH »ë°üdG ´É£≤dG ƒÑ°ùàæe É¡H Ωƒ≤j »àdG
óëdG »a á°Sƒª∏ªdG º¡JÉeÉ¡°SEGh ,É«dÉM ¢ù∏éªdG
Éªc ,z19-ó«aƒc{ ÉfhQƒc ¢Shô«a QÉ°ûàfG øe
ø«æWGƒªdG ¿hÉ©àH ¬°ùØf âbƒdG »a GhOÉ``°` TCG

¿ƒ``bô``ë``j ¿ƒ```Ñ```°```VÉ```Z ¿ƒ````«````fGô````jEG
ó``¡``°``û``e »`````a »```Ä```æ```eÉ```N IQƒ`````°`````U
2019 ôÑªaƒf »a á©°SGƒdG äÉLÉéàM’G â∏∏îJ Éªc
±Éàgh »ÄæeÉîd Qƒ°U ¥ôM øjõæÑdG QÉ©°SCG ™aQ ó°V
.äƒªdÉH √ó°V
âæ∏YCG ó``b â``fÉ``c á``«`dhó``dG ƒØ©dG áª¶æe ¿CG ô``cò``j
¢UÉî°TCG 304 ø``Y π≤j ’ É``e ¿CG »°VÉªdG ´ƒ``Ñ`°`SC’G
â≤∏£fG »àdG 2019 ôÑªaƒf äÉLÉéàMG ∫Ó``N Gƒ∏àb
¿CG áØ«°†e ,¿GôjEG »a äÉ¶aÉëe »fÉªKh áæjóe 37 »a
.ô«ãμH ≈∏YCG Oó©dG ¿CÉH »°ûJ äÉ«£©ªdG
1500 ¿CG É≤HÉ°S Rô``à` jhQ á``dÉ``ch äô``cP ø«M »``a
áKÓK{ øY Ó≤f ∂``dPh ,äÉLÉéàM’G »a Gƒ∏àb ¢üî°T
∫Éb z™HGQ ∫hDƒ°ùe{h ,z»ÄæeÉN IôFGO øe áÑjôb QOÉ°üe
πc Gƒ∏©Øj ¿CÉH ø«dhDƒ°ùªdG QÉÑc ôeCG ≈∏YC’G ó°TôªdG{ ¿EG
.zäÉLÉéàM’G ∞bƒd Ωõ∏j Ée

IQƒ°U ¿ƒ«fGôjEG ¿hôgÉ¶àe ¥ô``MCG :âf.á«Hô©dG
ó¡°ûe áæjóe »a »ÄæeÉN »∏Y »fGôjE’G ≈∏YC’G ó°TôªdG
ø«ÑdÉ£e ,º¡Ñ°†Z øY ô«Ñ©J »a ,¿Gô``jEG »bô°T ∫Éª°T
.OÓÑdG »a º∏¶dG ¢†aQh ájôëdÉH
AÉæKCG ∫ƒ≤j ƒgh Qƒ°üe äƒ°U ƒjó«ØdG »a ô¡Xh
OÉ°ùØdGh º∏¶dG á£∏°S §≤°ùà∏a{ :»ÄæeÉN IQƒ°U ∫É©à°TG
πeCG ≈∏Y ..á``ZhGô``ª`dGh Üò``μ`dGh OGóÑà°S’Gh Qƒ``é`dGh
.zájôëdG ≥jôW ƒ∏°VÉæe øëf{ :ÉØ«°†e ,zô°üædG
É``fhQƒ``c á``ë` FÉ``L »``°`û`Ø`J π``«`Ñ`b ¿Gô`` ``jEG äó``¡` °` Th
ôjÉæj »a á«fGôchC’G IôFÉ£dG •É≤°SEG ≈∏Y äÉLÉéàMG
øY ¬à«dhDƒ°ùe …QƒãdG ¢SôëdG ø∏YCG Éeó©H ,»°VÉªdG
ø««fGôjE’G ø«dhDƒ°ùªdG QÉÑμd Qƒ°U âbôMh ,áKOÉëdG
.ó°TôªdG º¡«a øªH

.ó©H øY AGQRƒdG ¢ù∏ée á°ù∏L ¢SCGôàj AGQRƒdG ¢ù«FQ ƒª°S |

¢``Vô``a å``ë``Ñ``J á``jOƒ``©``°``ù``dG
êÉ``é``ë``dG Oó```Y ≈``∏``Y Oƒ``«``b
ájOƒ©°ùdG ¿EG ¢ùeCG á©∏£e QOÉ°üe âdÉb :RôàjhQ - ¢VÉjôdG - »HO
»°ûØJ øe ójõªdG ™æªd ΩÉ©dG Gòg êÉéëdG OGóYCG øe Ió°ûH óëJ ÉªHQ
.∞dCG 100 OÓÑdG »a ä’ÉëdG OóY RhÉéJ ¿CG ó©H ÉfhQƒc ¢Shô«a
ájOƒ©°ùdG âÑ∏Wh .¿ƒ«∏e 2^5 »dGƒM Éjƒæ°S êÉéëdG OóY ≠∏Ñjh
QÉ©°TEG ≈àM Iôª©dG ∞bhh èëdG §£N ≥«∏©J »°VÉªdG ¢SQÉe »a
»a ¿B’G ôμØJ äÉ£∏°ùdG ¿EG ôeC’G ≈∏Y ¿É©∏£e ¿GQó°üe ∫Ébh .ôNBG
ô¶M πª°ûJ Oƒ«b ¢Vôa ™e ΩÉ©dG Gòg §≤a ájõeQ ΩÉbQCÉH ìÉª°ùdG
Qó°üe ∫Ébh .á«aÉ°VEG á«ë°U ¢Uƒëa AGôLEGh Éæ°S ôÑcC’G êÉéëdG
ó≤à©J áeQÉ°üdG äGAGôLE’G ∫ÓN øe ¬fEG Rôàjhôd ôeC’G ≈∏Y ™∏£e ôNBG
áFÉªdG »a 20 ≈dEG π°üj ÉªH ìÉª°ùdG øμªªdG øe ¿ƒμj ób ¬fCG äÉ£∏°ùdG
¢†©H ¿EG áKÓãdG QOÉ°üªdG âdÉbh .ádhO πμd OÉà©ªdG êÉéëdG OóY øe
™bƒàªdG øe …òdG èëdG AÉ¨dEG πLCG øe ¿ƒ£¨°†j GƒdGRÉe ø«dhDƒ°ùªdG
.ƒ«dƒj ôNGhCG »a GC óÑj ¿CG

∑ƒæÑdG åëj …õcôªdG ±ô``°üªdG ßaÉëe

«

á«fhôàμdE’G ™``aódG áª¶fCG »``a ™``°SƒàdG ≈∏Y
(ájOÉ°üàb’G áëØ°üdG ≈∏Y π«°UÉØàdG)

â∏ªY øjôëÑdG :¿É°ùfE’G ¥ƒ≤ëd á«æWƒdG

«

ÉfhQƒc áeRCG ∫ÓN ø°ùdG QÉÑc áÄa ájÉªM ≈∏Y
(2¢U π«°UÉØàdG)
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ó¡©dG »dh Qƒ°†ëH AGQRƒdG ¢ù∏ée á°ù∏L ¢SCGôJ √ƒª°S

ΩÓYE’G πFÉ°Sh »a Oôj Ée á©HÉàªd á«eƒμëdG Iõ¡LC’Gh äGQGRƒdG ¬Lƒj AGQRƒdG ¢ù«FQ
º¡JÉLÉ«àMGh ø«æWGƒªdG äÉeÉªàg’ »Yƒ°VƒªdG Égó°UQ »a á``«æjôëÑdG áaÉë°üdG QhóH ó«°ûj √ƒ``ª°S

è«gÉª°Sh »dÓ≤d ájó≤ØàdG º¡JGQÉjR èFÉàf ≈∏Y ¢ù∏éªdG ¿ƒ©∏£j AÉHô¡μdGh ¿Éμ°SE’Gh ∫É¨°TC’G AGQRh
¢ù«FQ äÉ¡«LƒàH ó«°ûj »fGôëÑdG ÖFÉædG
á«Hô¨dG á≤£æªdG äÉLÉ«àMG ¿CÉ°ûH AGQRƒdG
≈dG ¿Éaô©dGh ôμ°ûdG äÉjBG ≈ª°SCG »fGôëÑdG Oƒªëe ÖFÉædG ™aQ
¢ù«FQ áØ«∏N ∫BG ¿Éª∏°S øH áØ«∏N ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U
á≤£æªdG äÉLÉ«àMG á«Ñ∏J ≈``dG ¬«LƒàdÉH √ƒª°S π°†Øàd AGQRƒ``dG
¿CG GócDƒe ,¢ùeCG AGQRƒ``dG ¢ù∏ée á°ù∏L »a äÉeóîdG øe á«Hô¨dG
á«æÑdG ∫ƒ°UƒH √ƒª°S ΩÉªàgG ¢ùμ©j AGQRƒdG ¢ù«FQ ƒª°S ¬«LƒJ
…CG ¿hO øeh øjôëÑdG ¿óeh iôb ™«ªL ≈dG äÉeóîdGh á«àëàdG
.AÉæãà°SG
-≥WÉæe øe É¡H §«ëj Éªd ÉaÓNh- á«Hô¨dG á≤£æªdG ¿EG ∫Ébh
á«æÑdG iƒà°ùe »a »fóJh äÉeóîdG »a ójó°T ¢ü≤f øe »fÉ©J
.á«ªæàdG á«∏ª©d ΩÉ©dG iƒà°ùªdG ≈∏Y ¢ùμ©fG Ée ƒgh á«àëàdG
ÉjƒHCG ÉeÉªàgG ¢ùμ©j ºjôμdG √ƒª°S ¬«LƒJ ¿EG :ÓFÉb ™HÉJh
»a á«eóîdG äÉØ∏ªdG ™ÑàJ ≈∏Y Gô«Ñc É°UôMh ¬FÉæHCG ™«ªéH ÉbOÉ°U
.ÉgôÑcGh ≥WÉæªdG ô¨°UCG
á«eóîdG äÉØ∏ªdÉH ø««æ©ªdG AGQRƒ``dG »fGôëÑdG ÖFÉædG É``YOh
áªjó≤dG á«àëàdG á«æÑdG ôjƒ£Jh √ƒª°S äÉ¡«LƒJ ò«ØæJ áYô°S ≈dG
hG äGQô``Ñ`e …CÉ` H ´Qò``à`dG Ωó``Yh á«Hô¨dG á≤£æªdG »``a áμdÉ¡àªdGh
.π«bGôY
øe á«æWƒdG áaÉë°üdG ¬Mô£J Éªd ≥«bO ™HÉàe √ƒª°S ¿G ócCGh
.á«YÉªL ΩCG âfÉc ájOôa á«∏gCG ihÉμ°Th ÉjÉ°†b
øe ¬Ñ©∏J Éªd á«∏ëªdG ÉæØë°U ≈dG √ôμ°T πjõL ÖFÉædG ¬Lhh
.á≤«≤M á©HGQ á£∏°S ¿ƒμJ ¿G É¡ÑLƒªH â≤ëà°SG áª¡e á«HÉbQ QGhOG

áÑZôH ìGô``à` bG ≈∏Y AGQRƒ`` `dG
»a ¬«∏Y øeDƒªdG π«ªëJ Ωó©H
çOGƒ``M ó``°`V ø``«`eCÉ`à`dG á``≤`«`Kh
á«dÉe äÉeGõàdG ájCG äGQÉ«°ùdG
»a ÖÑ°ùàªdG ƒ``g øμj º``d GPEG
.çOÉëdG
¢``ù`∏`é`e ≥`` ` `aGh :É`` ` ©k ` ` `HGQ
OQ IOƒ`` °` `ù` `e ≈``∏` Y AGQRƒ`` ` ` `dG
áÑZôH ìGô``à`bG ≈∏Y áeƒμëdG
AÉªdGh AÉHô¡μdG áaô©àH ≥∏©àj
.ÖLGƒdG AGó¡°T ô°SC’
¢ù∏ée ≥`` `aGh :É``°`k`ù` eÉ``N
OQ IOƒ`` °` `ù` `e ≈``∏` Y AGQRƒ`` ` ` `dG
áÑZôH ìGô``à`bG ≈∏Y áeƒμëdG
á«fÉμ°SE’G äÉÑ∏£dÉH ≥∏©àj
øjódGƒdG äó≤a »àdG πFGƒ©∏d
AÉ``æ`HCG É``¡`jó``dh IÉ``aƒ``dG ÖÑ°ùH
ø°S GhRhÉ``é`J ø«Lhõàe ô«Z
¿GƒNEG º¡jód ¢ù«dh áæ°S 21`dG
.ô°üb
ô```jQÉ```≤` `à` `dG ó`` `æ` ` H »`` ` ``ah
Ékª∏Y ¢ù∏éªdG ò``NCG ,á``jQGRƒ``dG
ø``«`ë`fÉ``ª`dG ô``ª``JDƒ``e è``FÉ``à` æ` H
IôcòªdG ∫ÓN øe ∂dPh øª«∏d
øe ¢``Vô``¨` dG Gò``¡` d á``Yƒ``aô``ª` dG
.á«LQÉîdG ôjRh

.ô°UÉædG ô°SÉj .O |

≥≤ëJ …òdGh ¿Éμ°SE’G ¢Vhôb
AGQRƒ``dG ¢ù∏ée QGô``b Qhó°üH
¿É``μ``°``SE’G ¢`` Vhô`` b π``«` LCÉ` à` H
øe AGó``à` HG ô``¡` °` TCG áà°S Ió``ª` d
¢ù∏éªdG Qô``bh .2020 πjôHCG
≈∏Y áeƒμëdG OQ ≈∏Y á≤aGƒªdG
Aƒ°V »``a ∂```dPh á``Ñ` Zô``dG ∂``∏`J
¢ù«FQ ÖFÉf ¬eób …òdG ¢Vô©dG
áæé∏dG ¢ù«FQ AGQRƒ``dG ¢ù∏ée
á«fƒfÉ≤dG ¿hDƒ°û∏d á``jQGRƒ``dG
.á«©jô°ûàdGh
¢``ù`∏`é`e ≥`` ` ` aGh :É`` `ãk ` ` dÉ`` `K

:á«dÉàdG
¢``ù` ∏` é` e ≥`` ` ` `aGh :’k hCG
ΩGóîà°SG º«¶æJ ≈∏Y AGQRƒ``dG
∫Ó`` ¡` `dG äÉ`` `eÓ`` `Yh äGQÉ`` `°` ``T
äGó`` Mƒ`` dG á``jÉ``ª` ë` d ô```ª` `MC’G
ájôμ°ù©dGh á``«`fó``ª`dG á«Ñ£dG
π``≤` fh êÓ`` ©` `d á``°` ü` °` ü` î` ª` dG
≈∏à≤dGh ≈°VôªdGh ≈MôédG
äÉbhCG »a hCG º∏°ùdG äÉbhCG »a
äÉeÓ©dGh ,áë∏°ùªdG äÉYGõædG
äBÉ°ûæª∏d õ``«`ª`ª`dG QÉ``©` °` û` dGh
óYGƒbh á«aÉ≤ãdG äÉμ∏àªªdGh
,É¡≤«Ñ£J ¥É£fh É¡eGóîà°SG
≈∏Y á≤aGƒªdG ¢ù∏éªdG Qô``bh
ΩGóîà°SG º«¶æàH QGôb ´hô°ûe
á``jÉ``ª`ë`dG äÉ`` eÓ`` Yh äGQÉ`` °` `T
á«bÉØJG »a É¡«∏Y ¢Uƒ°üæªdG
»a ∂``dPh .1949 ΩÉ©d ∞«æL
Gò¡d áYƒaôªdG á«°UƒàdG Aƒ°V
á``jQGRƒ``dG áæé∏dG ø``e ¢Vô¨dG
á«©jô°ûàdGh á«fƒfÉ≤dG ¿hDƒ°û∏d
¢ù«FQ Ö``FÉ``f É``¡`°`Vô``Y »``à` dGh
áæé∏dG ¢ù«FQ AGQRƒ``dG ¢ù∏ée
.IQƒcòªdG
AGQRƒdG ¢ù∏ée ≥aGh :Ék«fÉK
∞``bƒ``d á``Ñ` Zô``H ìGô```à` `bG ≈``∏` Y

º«∏©à∏d ó``ª``M ø``H ô``°``UÉ``f º```YO :á``«``Hô``à``dG ô````jRh
ø``jô``ë``Ñ``dG π``Ñ``≤``à``°``ù``e É``ª``gQÉ``Ñ``à``YÉ``H ÜÉ``Ñ``°``û``dGh

.óªM øH ô°UÉf ï«°ûdG ƒª°S |

áª¡ªdG äÉ¶ë∏dG »``a º``jô``μ`dG √ƒª°ùd º``FGó``dGh
™aôj ¿CG ¬fCÉ°T ø``e ,áÑ∏£dG AÉ``æ` HC’G Iô«°ùe »``a
ƒëf º¡Jô«°ùe »a ºgQRCG øe ó°ûjh ,º¡JÉjƒæ©e
áaô°ûªdG á«ªjOÉc’G äGRÉéfE’G øe ójõªdG ≥«≤ëJ
≈∏Y IQó≤dG ÜÉ°ùàcGh ,º¡æWƒdh ºgô°SC’h º¡d
»a á∏Ñ≤ªdG π``MGô``ª` dG »``a äÉ``jó``ë`à`dG á``¡`LGƒ``e
.äGRÉéfE’G øe ójõªdG ≥«≤ëàd á≤K πμH ,πÑ≤à°ùªdG

áÄæ¡àdGh ºYódG »fÉ©e øe áª∏μdG √òg ¬àæª°†J
»a ∂dPh ,Ω2020 ΩÉ©∏d ø«éjôîdG áÑ∏£dG AÉæHCÓd
ôªà°ùe ºYO øe ºjôμdG √ƒª°S ¬H π°†Øàj Ée QÉWEG
ÜÉÑ°û∏dh ,øjôëÑdG πÑ≤à°ùe √QÉÑàYÉH º«∏©à∏d
,≈dÉ©J ¬∏dG ¿PEÉH ,πÑ≤à°ùªdG Gòg IóªYCG ºgQÉÑàYÉH
.õjõ©dG ÉææWƒd áª«μëdG IOÉ«≤dG πX »a
ºjôμdG Qƒ°†ëdG Gò``g ¿CG ô``jRƒ``dG ±É``°` VCGh

ôjRh »ª«©ædG »∏Y øH óLÉe QƒàcódG OÉ°TCG
¬LƒJ »àdG á«FôªdG áª∏μdÉH º«∏©àdGh á«HôàdG
πãªe áØ«∏N ∫BG óªM øH ô°UÉf ï«°ûdG ƒª°S É¡H
ÜÉÑ°ûdG ¿hDƒ°Th á«fÉ°ùfE’G ∫ÉªYCÓd ∂∏ªdG ádÓL
≈∏YC’G ¢ù∏éªdG ¢ù«FQ ,»æWƒdG øeC’G QÉ°ûà°ùe
á°SQóªH ø«éjôîdG áÑ∏£dG ≈dEG ,á°VÉjôdGh ÜÉÑ°û∏d
Éeh ,º¡LôîJ πØM äÉ«dÉ©a øª°V ∂dPh ,øjôëÑdG

äò``î``JG ø``jô``ë``Ñ``dG áμ∏ªe :¿É```°```ù```fE’G ¥ƒ``≤``ë``d á``«``æ``Wƒ``dG á``°``ù``«``FQ
É``fhQƒ``c á````eRCG ∫Ó```N ø``°``ù``dG QÉ``Ñ``c á``Ä``a ájÉªëd Ió``jó``Y äGAGô`````LEG
,ájRGôàM’G ô«HGóàdGh äGAGôLE’ÉH
äGOÉ`` °` `TQE’Gh äÉª«∏©àdG ò«ØæJh
äÉ``¡`é`dG ø``Y IQOÉ``°` ü` dG á``«`ë`°`ü`dG
QÉ°ûàfG ø``e óë∏d ∂``dPh ,á«ª°SôdG
ø«æWGƒªdG á«YGO ,ÉfhQƒc ¢Shô«a
á£«ëdG øe ójõe ≈``dEG ø«ª«≤ªdGh
á``cQÉ``°`û`ª`dG ∫Ó`` N ø``e ¿hÉ``©``à``dGh
á``«` æ` Wƒ``dG Oƒ``¡``é``dG »`` a á``∏` YÉ``Ø` dG
…ó°üàdGh ¢Shô«ØdG Gòg á¡LGƒªd
¿CG â``bƒ``dG äGP »``a Ió`` cDƒ` `e ,¬`` d
¿É°ùfE’G ¥ƒ≤ëd á«æWƒdG á°ù°SDƒªdG
±hô¶dG ºZQ- É¡àbÉW πeÉμH πª©J
ºdÉ©dG É¡H ôªj »àdG á«FÉæãà°S’G
πμ°ûH øjôëÑdG áμ∏ªeh ΩÉY πμ°ûH
ióe ó°UQh á©HÉàe ≈∏Y -¢UÉN
»a á``°`ü`à`î`ª`dG äÉ``¡` é` dG ΩGõ`` à` `dG
äGógÉ©ªdGh äÉ«bÉØJ’ÉH áμ∏ªªdG
âbó°U »àdG á∏°üdG äGP á«dhódG
á«æ©ªdGh øjôëÑdG áμ∏ªe É¡«∏Y
.¿É°ùfE’G ¥ƒ≤M ájÉªMh õjõ©àH

á∏jóÑdG äÉ``Hƒ``≤`©`dG ¿ƒ``fÉ``b ΩÉ``μ` MCG
πª°û«d á«eÉ°S á«μ∏e äÉ¡«LƒàH
º¡æeh á``jÉ``Yô``dÉ``H ≈`` `dhC’G äÉ``Ä`Ø`dG
áeóN ô``«` aƒ``Jh ,ø``°` ù` dG QÉ``Ñ` c á``Ä`a
äÉeóî∏d á≤Ñ°ùªdG ó«YGƒªdG õéM
ΩGó``î` à` °` SG ∫Ó```N ø`` e á`` jQhô`` ª` `dG
á«còdG Iõ¡LC’ÉH ¢UÉîdG ≥«Ñ£àdG
äÉYÉb »a ø«©LGôªdG áaÉãc …OÉØàd
øe πª©dG π«©ØJh ,áeóîdG ºjó≤J
ø°ùdG QÉÑμd ájƒdhC’G AÉ£YEGh ∫õæªdG
¢``VGô``eC’G ÜÉ``ë` °` UCG ø``«`Ø`Xƒ``ª`dGh
á``«`ë`°`ü`dG ±hô`` `¶` ` dGh á``æ` eõ``ª` dG
π``eGƒ``ë` dG äÉ``Ø` Xƒ``ª` ∏` dh á``æ` eÉ``μ` dG
»àYÉ°ùd äÉ≤ëà°ùªdG äÉØXƒªdGh
ø«eCÉàH ádhódG âeÉb Éªc ,ájÉYôdG
ø««æjôëÑdG ø``«` æ` WGƒ``ª` dG IOƒ`` `Y
ø«ÑZGôdGh êQÉîdG »a øjOƒLƒªdG
™e øjôëÑdG áμ∏ªe ≈dEG IOƒ©dG »a
.ø°ùdG QÉÑc áÄØd ájƒdhC’G AÉ£YEG
ΩGõàd’G á«ªgCG …QƒN äó``cCGh

.…QƒN ÉjQÉe |
≈°VôªdG á`` `jhOCG π«°UƒJh ,§``≤`a
øe º``¡` dRÉ``æ` e ≈`` `dEG ø``°` ù` dG QÉ`` Ñ` `ch
âëJ ¿ƒ``∏`ª`©`j ø``«`Yƒ``£`à`e ∫Ó`` N
∫ÉªYCÓd á«μ∏ªdG á°ù°SDƒªdG ±Gô°TEG
,(ô«N Éæ«a) á∏ªM øª°V á«fÉ°ùfE’G
äÉHƒ≤©dG ≥«Ñ£J »a ™°SƒàdG ºJ Éªc
äÉ``¡`é`dG ΩÉ``«` b ∫Ó`` N ø``e á``∏`jó``Ñ`dG
≥«Ñ£J »``a ™``°`Sƒ``à`dÉ``H á°üàîªdG

É¡æμdh ø``°`ù`dG QÉ``Ñ`c áÄØd Gó``jó``ë`J
√ò``g á``eÓ``°` S ¿É``ª` °` V ƒ``ë` f Ö``°`ü`J
øjôëÑdG áμ∏ªe âeÉb å«M ,áÄØdG
ô«aƒàH ô°üëdG ’ ∫ÉãªdG π«Ñ°S ≈∏Y
π«°UƒJ äÉeóN ó«YGƒe õéM áeóN
äÉ«Ø°ûà°ùªdG äÉ«dó«°U øe ájhOC’G
’ …ò`` `dG ô`` ` eC’G ƒ`` gh á``«` eƒ``μ` ë` dG
∂∏àd »°üî°ûdG Qƒ°†ëdG »Yóà°ùj
»a QÉ¶àf’G AÉæYh äÉ«Ø°ûà°ùªdG
π«LCÉJh ,á£dÉîª∏d É©æe ±ƒØ°üdG
áà°S Ió`` e á``«` fÉ``μ` °` SE’G •É``°``ù``bC’G
äGQÉéjE’G π«°üëJ ±É≤jEGh ô¡°TCG
ø``jô``LCÉ` à` °` ù` ª` dG ø`` `e á``jô``¡``°``û``dG
ájQÉéàdG äÓëªdG øe ø«©ØàæªdGh
áKÓK Ióe ¿Éμ°SE’G ∂æÑd ácƒ∏ªªdG
ø°ùdG QÉÑc á£dÉîe π«∏≤Jh ,ô¡°TCG
øe øjƒªàdGh á``jò``ZC’G äÓëe »a
øe á``YÉ``°`S ∫hCG ¢ü«°üîJ ∫Ó``N
ø``jƒ``ª`à`dGh á`` jò`` ZC’G äÓ``ë` e í``à`a
π``eGƒ``ë`dG AÉ``°`ù`æ`dGh ø``°`ù`dG QÉ``Ñ`μ`d

á°ù«FQ …Qƒ``N ÉjQÉe âMô°U
¿É°ùfE’G ¥ƒ≤ëd á«æWƒdG á°ù°SDƒªdG
øe GOóY äòîJG øjôëÑdG áμ∏ªe ¿CÉH
ºYóJ »àdG äGQGô``≤`dGh äGAGô`` LE’G
¥ƒ≤Mh ΩÉY πμ°ûH ¿É°ùfE’G ¥ƒ≤M
πX »a ¢UÉN πμ°ûH ø°ùdG QÉÑc áÄa
.áægGôdG á«FÉæãà°S’G ±hô¶dG
¿CG ≈`` ` dEG …Qƒ`` ` N äQÉ`` ` °` ` `TCGh
¿É°ùfE’G ¥ƒ≤ëd á«æWƒdG á°ù°SDƒªdG
É¡©bƒe ∫Ó``N øe
øeh ,»bƒ≤ëdG
q
á``«q ` HÉ``bô``dG É``¡` à` «q ` dhDƒ` °` ù` e ≥``∏`£`æ`e
É¡H á``Wƒ``æ` ª` dG É``¡` JÉ``°` UÉ``°` ü` à` NGh
â©∏WG ,É¡FÉ°ûfEG ¿ƒ``fÉ``b ÖLƒªH
äGQGô`` `≤` ` dG ∂``∏``J ≈``∏``Y Ö``ã``c ø`` `Y
πeÉ©J á``«` dBG ≈``∏`Yh ,äGAGô`` ` `LE’Gh
QÉÑc áÄa √ÉéJ á°üàîªdG äÉ¡édG
áHÉ°UE’G øe º¡àjÉªM ¿Éª°†d ø°ùdG
.ÉfhQƒc ¢Shô«ØH
≈dEG á°ù°SDƒªdG á°ù«FQ âgƒfh
¢ü°üîJ ºd äGAGô`` LE’G ¢†©H ¿CG

ÖMÉ°U Qƒ°†ëH AGQRƒ``dG ¢ù«FQ áØ«∏N ∫BG ¿Éª∏°S øH áØ«∏N ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ¢SCGQ
¢ù«Fôd ∫hC’G ÖFÉædG ≈∏YC’G óFÉ≤dG ÖFÉf ó¡©dG »dh áØ«∏N ∫BG óªM øH ¿Éª∏°S ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG
ø«æK’G ¢ùeCG ìÉÑ°U »FôªdG ∫É°üJ’G á«æ≤àH ó©H øY ó≤Y …òdG AGQRƒdG ¢ù∏ée ´ÉªàLG AGQRƒdG ¢ù∏ée
Ö≤Y AGQRƒdG ¢ù∏éªd ΩÉ©dG ø«eC’G ô°UÉædG ≈°ù«Y øH ô°SÉj QƒàcódG ≈dOCG óbh .2020 ƒ«fƒj 8 ≥aGƒªdG
:»dÉàdG íjô°üàdÉH AGQRƒdG ¢ù∏ée ´ÉªàLG
¢ù«FQ »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U
™aôH ºjôμdG ¬¡«LƒJ AGQRƒ``dG
äÉ``eó``î` H ≥``∏` ©` à` j Qô`` °` `V …CG
ø«æWGƒªdG øY á«àëàdG á«æÑdG
äGAGôLE’G PÉîJGh ,ø«ª«≤ªdGh
á°SGQOh ,∂dP áédÉ©ªd ájQƒØdG
,¬KhóM QGôμJ »aÓàd ¬HÉÑ°SCG
∫É¨°TC’G ôjRh øe πc ™∏WCG Éª«a
§«£îàdGh äÉjó∏ÑdG ¿hDƒ°Th
¿É``μ` °` SE’G ô`` `jRhh »``fGô``ª` ©` dG
AÉªdGh AÉHô¡μdG ¿hDƒ°T ôjRhh
¬«dEG Gƒ°ü∏N Ée ≈∏Y ¢ù∏éªdG
∫ƒ∏ëdGh á«dÉëdG á∏MôªdG »a
äÉHô°ùàdG áédÉ©ªd áMôà≤ªdG
.á«ë£°ùdG √É«ªdG äÉ©ªéJh
»a ¢ù∏éªdG ô¶f ∂dP ó©H
∫hóL ≈∏Y áLQóªdG äGôcòªdG
äGQGô≤dG É¡fCÉ°ûH òîJGh ¬dÉªYCG

á«fGó«ªdG äGQÉ``jõ``dÉ``H ΩÉ«≤dGh
äÉjƒà°ùe á``aÉ``c ≈∏Y á``eRÓ``dG
∂∏J ≈∏Y ±ƒbƒ∏d ø«dhDƒ°ùªdG
¥É«°ùdG Gòg øª°Vh ,äÉÑ∏£dG
ƒ``ª` °` ù` dG Ö``MÉ``°``U ¬`` `Lh ó``≤``a
≈``dEG AGQRƒ`` ` dG ¢``ù`«`FQ »μ∏ªdG
á≤£æªdG iôb äÉLÉ«àMG á«Ñ∏J
äÉeóîdG ∞∏àîe øe á«Hô¨dG
á``«` æ` Ñ` dG äÉ```eó```N á``°``UÉ``î``Hh
.á«àëàdG
ƒª°ùdG ÖMÉ°U øe ôeCÉHh
ó≤a AGQRƒ`` ` dG ¢``ù`«`FQ »``μ`∏`ª`dG
èFÉàf ¢``ù`∏`é`ª`dG ¢``Vô``©` à` °` SG
Ék«fGó«e AGQRh á``KÓ``K IQÉ`` `jR
±ƒ``bƒ``∏`d è``«`gÉ``ª`°`Sh »``dÓ``≤` d
√É«ªdG äÉHô°ùJ äÉÑÑ°ùe ≈∏Y
äÉ©ªéJh ¢`` `VQC’G â``ë`J ø``e
Qó°UCG å«M ,á«ë£°ùdG √É«ªdG

ƒ``ª` °` ù` dG Ö`` MÉ`` °` `U ¬`` ` `Lh
áaÉc AGQRƒ`` `dG ¢ù«FQ »μ∏ªdG
á«eƒμëdG Iõ¡LC’Gh äGQGRƒdG
π``FÉ``°`Sh »``a Oô`` j É``e á``©`HÉ``à`ª`d
ihÉμ°T øe π°UGƒàdGh ΩÓYE’G
º``¡` JÉ``¶` MÓ``eh ø``«``æ``WGƒ``ª``dG
ìô``£` j É`` `e ™`` `e ÜhÉ`` `é` ` à` ` dGh
≈æKCGh ,áæμªe áYô°S ≈°übCÉH
™∏£°†J …òdG QhódG ≈∏Y √ƒª°S
á``«` æ` jô``ë` Ñ` dG á``aÉ``ë` °``ü` dG ¬`` `H
»``Yƒ``°` Vƒ``ª` dG É`` gó`` °` `UQ »`` `a
ø`` «` `æ` `WGƒ`` ª` `dG äÉ`` `eÉ`` `ª` ` à` ` g’
ÖMÉ°U ¬``Lhh .º¡JÉLÉ«àMGh
AGQRƒdG ¢ù«FQ »μ∏ªdG ƒª°ùdG
á©HÉàe ≈dEG á«eóîdG äGQGRƒdG
¿óªdG »a »``dÉ``gC’G äÉLÉ«àMG
á«æÑdG äÉ``eó``N ø``e iô`` ≤` `dGh
,º¡≤WÉæªd á«°SÉ°SC’G á«àëàdG
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IOÉ«≤dG ∫Éée »a »æjôëÑdG ÜÉÑ°ûdG øe ôÑcCG OGóYCG π«gCÉàd

IOÉ«≤dG »a ¿ÉªjEÓd óªM ∂∏ªdG èeÉfôH Qƒq £j z¢ûjÉ©à∏d óªM ∂∏ªdG{ õcôe ¿ƒÄæ¡j ó``¡©dG »``dhh AGQRƒ``dG ¢``ù«FQh ∂``∏ªdG
ø«HQóªdG øe ójõªdG π``«gCÉJh πÑ≤ªdG ôÑªàÑ``°S èeÉfôÑdG »a π«é``°ùàdG ÜÉH íàa

øjôëÑdG áHôéJ ø«∏bÉf ,»∏ëªdG ™ªàéª∏dh
ΩÉFƒdGh ΩÓ°ùdG º«b õjõ©J »a É¡Yƒf øe IójôØdG
»æjO hCG »bôY õ««ªJ ¿hO ô°ûÑdG »æH ™«ªL ø«H
á≤£æªdG iƒà°ùe ≈∏Y º¡fGôbCG ≈``dEG »Ñgòe hCG
.™ªLCG ºdÉ©dGh

øe ≈©°ù«°S õcôªdG ¿CG ΩÉ©dG ø«eC’G äócCGh
óªM ∂∏ªdG èeÉfôH øe IQƒ£ªdG áî°ùædG ∫ÓN
»æjôëÑdG A¢ûædG AÉ£YEG ≈dEG ,IOÉ«≤dG »a ¿ÉªjEÓd
IOÉ«≤dG ä’É``é`e »``a ´Gó``HEÓ` d á°UôØdG ó``YGƒ``dG
áμ∏ªª∏d ÉbGô°TEG ôãcCG πÑ≤à°ùªd QGô≤dG ™æ°Uh

. ÓÑ≤à°ùe »HÉéjE’G
øe ™``°` ShCG É``bÉ``aBG íàa õcôªdG ¿G äô``cPh
ájófC’Gh á«HÉÑ°ûdG õcGôªdG ∞∏àîe ™e ¿hÉ©àdG
,¿óªdGh iô≤dG ∞∏àîe øe á«°VÉjôdGh á«aÉ≤ãdG
™«ªL »a É¡©e ≥«°ùæàdG iƒà°ùªH AÉ``≤` JQ’Gh
¿É``ª`jEG ø``e É``bÓ``£`fG ∂``dPh ,áμ∏ªªdG äÉ¶aÉëe
á«HÉÑ°ûdG äÉ``bÉ``£`dG äÉfÉμeEÉH ≥∏£ªdG õcôªdG
á«ªæàd ∞¨°Th ¢SÉªM øe ¬μ∏ªJ Éeh ,á«æjôëÑdG
AGôØ°S GƒëÑ°üj ¿CG á«¨H ,ájOÉ«≤dG É¡JGQÉ¡e
»ª∏°ùdG ¢ûjÉ©àdGh íeÉ°ùàdG º«b ô°ûf »a áμ∏ªªdG
.É«ªdÉYh É«ª«∏bEG
øe øjó«Øà°ùªdG ¿G ≈`` dEG ô``«`ª`dG â``à`Ø`dh
ºg IOÉ``«` ≤` dG »``a ¿É``ª` jEÓ` d ó``ª`M ∂``∏`ª`dG è``eÉ``fô``H
áμ∏ªªdG »``a äÉ©eÉédG áÑ∏W ø``e Iô«Ñc Ió``YÉ``b
,á«HÉÑ°ûdG õcGôªdGh á«°VÉjôdG ájófC’G »Ñ°ùàæeh
á∏Môe ≈``dEG áªcGôàªdG º¡JGôÑN ∫É°üjEG á«¨H
ôμØdG Gò¡d IOÉb Gƒfƒμ«dh ,™ªàéªdG »a IOÉ«≤dG
™bGƒe »a ádGó©dGh ¢ûjÉ©àdG º«bh ô«æà°ùªdG
ø«μªJ ôÑY á«eƒ«dG º¡JÉ«Mh º¡∏ªYh º¡à°SGQO
º¡°ùØfCÉH º¡à≤K õ``jõ``©`Jh áªcGôàªdG º¡aQÉ©e
ô°ûÑdG ™e πeÉ©àdG äÉ«bÓNCG ≈ª°SCÉH º¡q«∏ëJh
.º¡JGAÉªàfGh º¡HQÉ°ûe ±ÓàNG ≈∏Y

»ªdÉ©dG óªM ∂∏ªdG õcôe ΩÉY ø«eCG âæ∏YCG
á©°SƒJ ô«ªdG ø«°ùM á«ª°S ,»ª∏°ùdG ¢ûjÉ©à∏d
óªM ∂``∏`ª`dG è``eÉ``fô``H ø``e øjó«Øà°ùªdG ¥É``£` f
iƒàëªdG ôjƒ£J ∫ÓN øe ,IOÉ«≤dG »a ¿ÉªjEÓd
™e ≥«°ùæàdÉH ø«HQóªdG øe ôÑcCG OGóYC’ π«gCÉJh
ÖjQóàdG á°ù°SDƒeh êOôÑeÉch OQƒØ°ùcCG »à©eÉL
.zIOÉ«≤dG »a ¿ÉªjE’G{ á«fÉ£jôÑdG
øjó«Øà°ùªdG ¥É£f á©°SƒJ ¿G ô«ªdG âæ«Hh
»JCÉJ ,IOÉ«≤dG »a ¿ÉªjEÓd óªM ∂∏ªdG èeÉfôH øe
ø«ÑZGôdG ÜÉÑ°ûdG øe IójGõàªdG OGóYCÓd áHÉéà°SG
ájDhQ »æÑàd èeÉfôÑdG øe GAõL Gƒfƒμj ¿CG »a
áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y øH óªM ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U
»æjódG íeÉ°ùàdG º«b ô°ûf »a ióØªdG OÓÑdG πgÉY
»æjôëÑdG ÜÉÑ°ûdG π©Lh ,»ª∏°ùdG ¢ûjÉ©àdGh
.π°†aCÓd ô««¨àdG IOÉbh ôjƒ£àdGh á°†¡ædG OÉªY
ôÑcCG OGó``YCG ÜÉ©«à°SG ºà«°S ¬fCG âë°VhCGh
¥ÉëàdÓd ø«°ùæédG Óc øe »æjôëÑdG ÜÉÑ°ûdG øe
π«é°ùàdG ÜÉ``H íàa ºà«°S …ò``dGh ,èeÉfôÑdÉH
∂dPh ,πÑ≤ªdG ôÑªàÑ°S øe GAóH IójóédG ¬àî°ùæH
,IOÉ«≤dG äÉ«°SÉ°SCÉH ô«ÑN π«L ≥∏N π``LCG øe
∞∏àîªdG ôNB’G πÑ≤Jh ô«îdG ÖM ÇOÉÑªH º∏eh
ô««¨àdGh ìÓ`` °` `UE’G á`` aO IOÉ`` `jQ ≈``∏` Y QOÉ`` `bh

ºμëdG ó``«dÉ≤e ¬«dƒJ iô``còH »``fOQC’G π``gÉ©dG
ájƒNC’G äÉbÓ©dÉH √ƒª°S Gó«°ûe ,Qƒ£àdGh Ωó≤àdG
ø«≤«≤°ûdG ø«Ñ©°ûdGh øjó∏ÑdG ø«H áªFÉ≤dG Ió«WƒdG
.Ió©°UC’G ∞∏àîe ≈∏Y
¿Éª∏°S ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U å©Hh
≈∏YC’G óFÉ≤dG ÖFÉf ó¡©dG »dh áØ«∏N ∫BG óªM øH
áÄæ¡J á«bôH AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«Fôd ∫hC’G ÖFÉædG
¬∏dGóÑY ∂∏ªdG á«ª°TÉ¡dG ádÓédG ÖMÉ°U ¬«NCG ≈dEG
á«ª°TÉ¡dG á«fOQC’G áμ∏ªªdG ∂∏e ø«°ùëdG øHG »fÉãdG
ºμëdG ó«dÉ≤e ¬«dƒJ iôcP áÑ°SÉæªH ∂dPh ,á≤«≤°ûdG
¬«fÉ¡J ¢üdÉN øY É¡«a √ƒª°S Üô``YCG ,áμ∏ªªdG »a
Ö©°ûdh IOÉ©°ùdGh áë°üdG QƒaƒªH ¬d ¬JÉ«æªJh
øe ójõªdG ≥«≤°ûdG á«ª°TÉ¡dG á``«` fOQC’G áμ∏ªªdG
Gó«°ûe ,áª«μëdG ¬JOÉ«b πX »a AÉªædGh QÉ``gOR’G
øjó∏ÑdG ø«H §HôJ »àdG äÉbÓ©dG ≥ª©H √ƒª°S
.ƒªfh Ωó≤J øe √ó¡°ûJ Éeh ø«≤«≤°ûdG ø«Ñ©°ûdGh
ó¡©dG »``dh »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U å©H Éªc
¢ù∏ée ¢ù«Fôd ∫hC’G ÖFÉædG ≈∏YC’G óFÉ≤dG ÖFÉf
ÖMÉ°U ¬``«`NCG ≈``dEG á∏KÉªe áÄæ¡J á«bôH AGQRƒ`` dG
»fÉãdG ¬∏dGóÑY øH ø«°ùëdG ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG
.á«ª°TÉ¡dG á«fOQC’G áμ∏ªªdG ó¡Y »dh

øH óªM ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†M å©H
áÄæ¡J á«bôH ióØªdG OÓÑdG πgÉY áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y
¬∏dGóÑY ∂∏ªdG á«ª°TÉ¡dG ádÓédG ÖMÉ°U ¬«NCG ≈dEG
á«ª°TÉ¡dG á«fOQC’G áμ∏ªªdG ∂∏e ø«°ùëdG øHG »fÉãdG
ºμëdG ó«dÉ≤e ¬«dƒJ iôcP áÑ°SÉæªH ∂dPh ,á≤«≤°ûdG
.áμ∏ªªdG »a
¬JÉ«æªJh ¬«fÉ¡J Ö«WCG øY É¡«a ¬àdÓL ÜôYCG
áμ∏ªªdG Ö©°ûdh IOÉ©°ùdGh áë°üdG QƒaƒªH ¬``d
Ωó≤àdG ø``e ó``jõ``ª`dG ≥«≤°ûdG á«ª°TÉ¡dG á``«` fOQC’G
¬àdÓL Gó«°ûe ,áª«μëdG ¬JOÉ«b πX »a QÉ``gOR’Gh
øjó∏ÑdG ø«H §HôJ »àdG áÑ«£dG äÉbÓ©dG ≥ª©H
.ƒªfh Qƒ£J øe √ó¡°ûJ Éeh ø«≤«≤°ûdG ø«Ñ©°ûdGh
áØ«∏N ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U å©H Éªc
áÄæ¡J á«bôH AGQRƒ``dG ¢ù«FQ áØ«∏N ∫BG ¿Éª∏°S øH
¬∏dGóÑY ∂∏ªdG á«ª°TÉ¡dG ádÓédG ÖMÉ°U ¬«NCG ≈dEG
á«ª°TÉ¡dG á«fOQC’G áμ∏ªªdG ∂∏e ø«°ùëdG øHG »fÉãdG
ºμ oëdG ó«dÉ≤e ¬«dƒJ iôcP áÑ°SÉæªH ∂dPh ,á≤«≤°ûdG
¬«fÉ¡J ¢üdÉN øY É¡«a √ƒª°S ôqÑY ,áμ∏ªªdG »a
Ö©°ûdh ,IOÉ©°ùdGh áë°üdG ΩGhO ¬àdÓéd ¬JÉ«æªJh
øe Gó``jõ``e ≥«≤°ûdG á«ª°TÉ¡dG á``«` fOQC’G áμ∏ªªdG

∫Éée »``a á``Ø``°``UGƒ``e 1760 OÉ``ª``à``YG
ø``jô``ë``Ñ``dG »````a AGò`````¨`````dG á```eÓ```°```S

.¿Éª∏°S øH óªM ï«°ûdG |
Ék eÉªàgG á«ªdÉ©dG äÉª¶æªdGh ºdÉ©dG ∫hO â``dhCG
âeÉb å``«`M ,á`` jò`` ZC’G á``eÓ``°`S ∫É``é` e »``a Gk ô``«`Ñ`c
Ée QGó°üà°SÉH ISO ¢ù««≤à∏d á«ªdÉ©dG áª¶æªdG
áeÓ°S ∫ÉéªH á≤∏©àe áØ°UGƒe 1600 øe Üô≤j
á«ªdÉ©dG OÉ``ª`à`Y’G äÉª¶æe â``eÉ``b Éªc ,AGò``¨` dG
≈dEG ,ºdÉ©dG ∫ƒM ôÑàîe ∞dCG 76 øe ôãcCG OÉªàYÉH
.äGOÉ¡°T QGó°UEG á¡L 8400 øe ôãcCG OÉªàYG ÖfÉL
OÉªàYG º``J ,ø``jô``ë`Ñ`dG áμ∏ªe ó«©°U ≈``∏`Yh
É¡æe ,AGò``¨`dG áeÓ°S ∫Éée »a áØ°UGƒe 1760
áëF’ 584h ájQÉ«àNG á«°SÉ«b áØ°UGƒe 1176
äÉØ°UGƒªdG √ò``g ôÑà©Jh ,á«eGõdEG á«æWh á«æa
äÉcô°ûdGh á«∏ëªdG ™fÉ°üª∏d á«°SÉ°SC’G Iõ«côdG
iƒà°ùe ø«°ùëJ É¡fCÉ°T øe »àdGh IOQƒà°ùªdG
¿Éª°Vh øjôëÑdG áμ∏ªe ≈``dEG IOQGƒ`` dG á``jò``ZC’G
IQGOEG Ωƒ``≤`J å«M ,∂∏¡à°ùªdG á``eÓ``°`Sh áë°U
áë°üdG IQGRh ™e ¿hÉ©àdÉH ¢ù«jÉ≤ªdGh ¢üëØdG
»fGôª©dG §«£îàdGh äÉjó∏ÑdG ¿hDƒ°T IQGRhh
QGôªà°SGh äÉéàæªdG √òg ≈∏Y áØãμªdG áÑbGôªdÉH
äGQƒ£àdG ô``NBG áÑcGƒªd É¡ãjóëJh É¡à©LGôe
.á«YÉæ°üdG
∫BG ¿Éª∏°S øH óªM ï«°ûdG í``°`VhCG Ék eÉàNh
ô°ûf ≈``dEG ±ó¡J äÉÑ°SÉæªdG √ò``g πãe ¿CG áØ«∏N
≈dEG Ék «©°S OÉªàY’G ∫Ééªd ¬LƒàdG á«ªgCÉH »YƒdG
ΩGóîà°SG ≈∏Y áÑJôàªdG ôFÉ°ùîdGh Qó¡dG π«∏≤J
áaÉ°VE’ÉH ,áæeBG ô«Zh áÄjOQ äÉeóN hCG äÉéàæe
∫hódG IQƒ°U RGôHE’ »eƒμëdG AGOC’G õjõ©J ≈dEG
á«°ùaÉæàdG äGô°TDƒe É¡æ«°ùëJh »a á«é«∏îdG
.»dhódG iƒà°ùªdG ≈∏Y ájƒªæàdGh

áMÉ«°ùdGh IQÉéàdGh áYÉæ°üdG IQGRh πØàëJ
»ªdÉ©dG Ωƒ«dÉH ¢ù«jÉ≤ªdGh ¢üëØdG IQGOEÉH á∏ãªe
∂dPh ,ΩÉY πc øe ƒ«fƒj 9 ±OÉ°üj …òdG OÉªàYÓd
OÉªàYÓd áaÉ°†ªdG áª«≤dG ≈∏Y Aƒ°†dG §«∏°ùàd
QÉ©°Th .¿É`` eC’Gh áeÓ°ùdG ≥«≤ëJ »a ¬à«ªgCGh
¿É«H ôÑY ájòZC’G áeÓ°S ø«°ùëJ ƒg ΩÉ©dG Gòg
ádhGóàªdG ájòZC’G áeÓ°S ¿Éª°V »a OÉªàY’G QhO
πμ°ûH ájòZC’G ´É£b äÉLÉ«àMG á«Ñ∏àd ºdÉ©dG ∫ƒM
Gòg »a á∏NGódG ±GôWC’G πc á≤K õjõ©àdh »°SÉ°SCG
.∫ÉéªdG
IQÉéà∏d óYÉ°ùªdG π«cƒdG ócCG áÑ°SÉæªdG √ò¡Hh
IQÉéàdGh áYÉæ°üdG IQGRƒ``H á«LQÉîdGh á«∏ëªdG
OÉªàY’G õcôe IQGOEG ¢ù∏ée ¢ù«FQ ,áMÉ«°ùdGh
IQhó∏d áØ«∏N ∫BG ¿Éª∏°S øH óªM ï«°ûdG »é«∏îdG
OÉªàYÓd »ªdÉ©dG Ωƒ«dÉH ∫ÉØàM’G Iôμa ¿CÉH á«dÉëdG
»dhódG ióàæªdG ø«H ácôà°ûe IQOÉ``Ñ`ª`c äAÉ``L
OÉªàY’ »``dhó``dG OÉ``ë` J’Gh (IAF) OÉ``ª`à`YÓ``d
á«ªgCÉH ∞jô©àdG á«¨H (ILAC) äGôÑàîªdG
»dhódGh »æWƒdG OÉ°üàb’ÉH ¢Vƒ¡æ∏d OÉªàY’G
.™fÉ°üdGh ∂∏¡à°ùªdG ájÉªëd á∏YÉa á∏«°Sƒch
áØ«∏N ∫BG ¿Éª∏°S øH óªM ï«°ûdG ìô°U å«M
äÉéàæªdG áeÓ°S ¿Éª°†d Ωô¡dG áªb ƒg OÉªàY’G ¿CG
ôeC’G ¢üî∏àjh ,á«ªdÉ©dG ¥Gƒ°SC’G »a ádhGóàªdG
É¡H ±ô``à`©`e äÉ``¡` L ø``e IOÉ``¡` °` T QGó``°`ü`à`°`SG »``a
á£°ûfCG ¢SQÉªJ »àdG äÉ°ù°SDƒª∏d íæªoJ É``«`dhO
º¶f äGOÉ¡°T íæe πãe áØ∏àîªdG á≤HÉ£ªdG ºjƒ≤J
¢üëØdG hCG QÉÑàN’G hCG ¢û«àØàdG ΩÉ¡e hCG ,IQGOE’G
IOÉ¡°ûdG √ò``g âÑãJ å«ëH ,Égô«Zh ,äÉéàæª∏d
ó©H IOóëe ΩÉ¡ªH ΩÉ«≤∏d äÉ¡édG ∂∏J IAÉØch á«∏gCG
¿CG ócCGh .á«dhódG äÉØ°UGƒªdG äÉÑ∏£àªd É¡FÉØ«à°SG
∫Ééªd Gk ô«Ñc Ék eÉªàgG »dƒJ øjôëÑdG áμ∏ªe áeƒμM
»àdG ájƒ«ëdG ä’ÉéªdG øe ôÑà©j å«M ,OÉªàY’G
á«Ñ∏J ø``e øμªààd ôªà°ùeh º``FGO πμ°ûH Qƒ£àJ
ä’ÉéªdG »a áYQÉ°ùàªdG äGQƒ£àdG äÉLÉ«àMG
áeÓ°S ∫Éée »a Éª«°S ’h ,á«eóîdGh á«YÉæ°üdG
.ΩÉ©dG Gò¡d ÉfQÉ©°T ƒg …òdG ájòZC’G
á«∏ëªdG IQÉéà∏d óYÉ°ùªdG π«cƒdG í°VhCG óbh
IAF »ªdÉ©dG OÉªàY’G ióàæe ¿CG á«LQÉîdGh
Ωƒ«dG ¢Uƒ°üîH ÉgOGóYEG ºJ …òdG Iô°ûædG »a ø«H
»dGƒM ¢Vôªj ¬fCG ;ΩÉ©dG Gò¡d OÉªàYÓd »ªdÉ©dG
≈aƒàjh ,ºdÉ©dG ∫ƒM Ék jƒæ°S ¢üî°T ¿ƒ«∏e 600
ÖÑ°ùH ¿GhC’G πÑb ¢üî°T ∞`` dCG 420 »``dGƒ``M
¿CG Éªc ,ø``eB’G ô«Z AGò¨dÉH ádƒ≤æªdG ¢``VGô``eC’G
äÉ«ah çóëJ AGò¨dÉH ádƒ≤æªdG ¢VGôeC’G øe %30
¬«∏Yh .á°ùeÉîdG ø°S ¿hO ºg øªd ∫ÉØWC’G áÄa ø«H

´É``£``≤``dG ƒ```Yó```J zá``«``fGƒ``«``ë``dG Ihô````ã````dG{
´É``£≤dG »``a QÉ``ªãà°S’G ™```«°Sƒ`J ≈``dEG ¢``UÉ`îdG
ójó©dGh á«fGƒ«ëdG IhôãdG ´É£b
ádhódG â``LQO »àdG äÉeóîdG øe
äGƒ``æ` °` ù` dG »```a É``¡` ª` jó``≤` J ≈``∏` Y
á°üî°üN ≈``dEG áaÉ°VEG á«°VÉªdG
ø«μªàd äÉ``eó``î``dG ø`` e ô``«` ã` μ` dG
á∏¶e ™«°SƒJ øe ¢UÉîdG ´É£≤dG
¬Lh ≈∏Yh »©ªàéªdG QÉªãà°S’G
á«LÓ©dG äÉ``eó``î`dG ¢Uƒ°üîdG
äÉæ«°üëàdGh ïdÉ°ùªdG äÉeóNh
.zá«é«JGôà°S’G ô«Z
¢†©H πjƒëJ{ ≈``dEG QÉ``°` TCGh
¢UÉîdG ´É``£`≤`dG ≈`` dEG äÉ``eó``î` dG
≥aGôªdG √ò``g º¶©e º¶àfG …ò``dG
,z¢UÉîdG ´É£≤dG ≈dEG É¡àdƒ∏jCG ó©H
Ihô``ã` dG á``dÉ``ch OGó``©` à` °` SG É``jó``Ñ`e
øe ó``jõ``ª` dÉ``H ™``aó``∏` d á``«` fGƒ``«` ë` dG
øjôªãà°ùªdG øμªJ »àdG Oƒ¡édG
IhôãdG äÉ``eó``N ´É£b êƒ``dh ø``e
áë∏°üªdG ≥≤ëj ÉªH á«fGƒ«ëdG
.™«ªé∏d

ÜÉ©°üdG π«dòàd »``FGò``¨`dG ø``e’G
»a É¡d á«æØdG IQƒ°ûªdG ºjó≤Jh
ºYódG ≈∏Y ø«HôªdG ∫ƒ°üM π«Ñ°S
.z™jQÉ°ûªdG √ò¡d …OÉªdG
Ihô``ã` dG á``dÉ``ch ¿G{ ™``HÉ``Jh
™``«` ª` L ô`` î` `°` `ù` `J á`` «` `fGƒ`` «` `ë` `dG
É``gQOGƒ``ch á``MÉ``à`ª`dG É``¡`JÉ``«`fÉ``μ`eEG
™e ¿hÉ©àdG πLCG øe á°ü°üîàªdG
äÉeóîdG ™«ªL ºjó≤Jh ø«HôªdG
IOÉ``jõ``dG ≥«≤ëàd äGQÉ``°`û`à`°`S’Gh
ôÑcC’G Qó≤dÉH ´É£≤dG áªgÉ°ùe »a
á``«`ª`æ`à`dGh »``FGò``¨``dG ø`` ` eC’G ø`` e
á``«` bô``Jh ô``°``û``fh á``eGó``à``°``ù``ª``dG
ø``«`Hô``ª`∏`d á``jô``£` «` Ñ` dG äÉ``eó``î``dG
øjôªãà°ùª∏d äÓ«¡°ùàdG ºjó≤Jh
øe …CG »a •Gôîf’G »a ø«ÑZGôdG
.zádÉcƒdÉH áWƒæªdG á£°ûfC’G
óªMCG ódÉN QƒàcódG í°VhCGh
ºjó≤J »``a Iôªà°ùe IQGRƒ`` `dG ¿CG
»a ájQÉªãà°S’G ¢UôØdG π°†aCG

zá«fGƒ«ëdG IhôãdG π«ch{ ÉYO
¿hDƒ` ` °` ` Th ∫É`` `¨` ` °` ` TC’G IQGRƒ`` ` ` `H
ódÉN QƒàcódG §«£îàdGh äÉjó∏ÑdG
ø«ÑZGôdG ø«HôªdG{ ø°ùM ó``ª`MCG
»a º¡JGQÉªãà°SG »a ™°SƒàdG »a
™«ªéH á«fGƒ«ëdG Ihô``ã`dG ´É£b
ø``LGhó``dGh á«fGƒ«ëdG É¡JÉYôØJ
áYƒØ°ûe º``¡`©`jQÉ``°`û`ª`H Ωó``≤` à` ∏` d
á``jOÉ``°`ü`à`b’G ihó``é``dG á``°` SGQó``H
¬àªgÉ°ùe ió`` eh ´hô``°`û`ª`dG ø``e
Ωƒ``≤` à` d ,»`` `FGò`` `¨` ` dG ø`` ` ``eC’G »`` `a
≥ah ™«£à°ùJ Ée ºjó≤àH ádÉcƒdG
»àdG ™jQÉ°ûªdG ºYód É¡JÉ«fÉμeEG
á«é«JGôà°SGh ≥aGƒàJ É¡fCG iôJ
.zøjôëÑdG áμ∏ªªd »FGò¨dG øeC’G
Ihôã∏d IQGRƒ`` dG π«ch ∫É``bh
óªMCG ó``dÉ``N Qƒ``à`có``dG á«fGƒ«ëdG
™«ªL ™e π°UGƒàà°S{ ádÉcƒdG ¿EG
á``μ`∏`ª`e »`` a á``ë` fÉ``ª` dG äÉ`` ¡` `é` `dG
™jQÉ°ûe º``Yó``J »``à` dGh øjôëÑdG

äGó``é``à``°``ù``e ô`````NBG ¢``Vô``©``à``°``ù``J á``«``¡``«``Lƒ``à``dG á``æ``é``∏``dG
á``«``Hô``à``∏``d »``°``ù``°``SDƒ``ª``dG π``μ``«``¡``dG ô```jƒ```£```J ´hô```°```û```e
¿Ééd AÉ°†YCGh AÉ``°`SDhQ á«ª°ùJ ≈∏Y ¥ÉØJ’G ºJ å«M á∏μ«¡dG
á«ª«¶æàdG πcÉ«¡dG IQOÉÑe πãe á«dÉ≤àf’G á∏MôªdG äGQOÉ``Ñ`e
ôμÑªdG º«∏©àdGh á«fGõ«ªdGh á«àëàdG ≈æÑdGh á«Ø«XƒdG äGQó≤dGh
IQOÉÑe πμd πªY ¥ôa ∞«∏μJ ≈∏Y ∂dòc ¥ÉØJ’G ºJh ,Égô«Zh
á«eƒμëdG äÉ°ù°SDƒªdGh º«∏©àdGh á«HôàdG IQGRh øe á°üàîe
≈àM á«¡«LƒàdG áæé∏dG ≈dEG á∏°üØe ôjQÉ≤J ºjó≤àH ábÓ©dG äGP
.É¡fCÉ°ûH áÑ°SÉæªdG äÉ«°UƒàdG ™aQh É¡à°ûbÉæe É¡d ≈æ°ùàj

áØ∏μªdG ájQÉ°ûà°S’G ácô°ûdGh ábÓ©dG äGP äÉ¡édGh äGQGRƒdG
å«M ,Zoom »FôªdG ∫É°üJ’G á«æ≤J ôÑY ∂dPh ,´hô°ûªdÉH
OÉªàYG É¡àeó≤e »ah ´hô°ûªdG äGóéà°ùe ôNBG ¢VGô©à°SG ºJ
πÑb øe º«∏©àdGh á«HôàdG IQGRƒ``d ìôà≤ªdG »°ù°SDƒªdG πμ«¡dG
äGQOÉÑªdG ™«ªLh ÖjQóàdGh º«∏©àdG ôjƒ£àd ≈∏YC’G ¢ù∏éªdG
.ò«ØæàdG á«∏ª©d áÑMÉ°üªdG
´hô°ûe ò«Øæàd á«dÉ≤àf’G á∏MôªdG á£N áæé∏dG â°ûbÉf Éªc

á©HÉàªH á«æ©ªdG á«¡«LƒàdG áæé∏d ™HÉ°ùdG ´ÉªàL’G ó≤©fG
≥ah º«∏©àdGh á«HôàdG IQGRƒd »°ù°SDƒªdG πμ«¡dG ôjƒ£J ´hô°ûe
á°SÉFôH ÖjQóàdGh º«∏©àdG ôjƒ£àd ≈∏YC’G ¢ù∏éªdG äÉ¡«LƒJ
¢ù∏ée ¢ù«FQ ÖFÉf áØ«∏N ∫BG ∑QÉÑe øH óªëe ï«°ûdG ƒª°S
,ÖjQóàdGh º«∏©àdG ôjƒ£àd ≈∏YC’G ¢ù∏éªdG ¢ù«FQ AGQRƒ``dG
OQGƒ``ª` dG ¿hDƒ` °` û` d º«∏©àdGh á``«`Hô``à`dG IQGRh π``«`ch á``°`SÉ``Fô``H
»∏ãªe ™«ªL Qƒ°†Mh á©ªL ∑QÉÑe óªëe QƒàcódG äÉeóîdGh

..á«ªdÉ©dG ∑QÉªédG áª¶æe ¢ù∏ée ¢ù«FQ ∫ÉªYCÉH ºFÉ≤c ¬Ø«∏μJ ó©H

ÉfhQƒc á¡LGƒe »a ∑QÉªédG •ÉÑ°V Oƒ¡éH ó«°ûj ∑QÉªédG ¢ù«FQ
πμ°ûH äÉ``≤` aGƒ``eh äGQGô`` `b PÉ``î` JG
ø``eh π``«` LCÉ` à` dG π``ª`à`ë`J ’ π``LÉ``Y
»a á«dÉªdG áæé∏dG äÉ«°UƒJ É¡ªgCG
á«fGõ«ªdÉH á≤∏©àªdGh 103 É¡JQhO
áæéd äÉ«°UƒJh áª¶æª∏d á«∏«¨°ûàdG
äÓjó©àdG ∫ƒ``M ≥°ùæªdG ΩÉ``¶`æ`dG
ΩÉ¶æ∏d á``Mô``à` ≤` ª` dG á``«`ë`«`ë`°`ü`à`dG
≈dEG áaÉ°VE’ÉH ,2022 ΩÉ©d ≥°ùæªdG
âbDƒªdG »FÉæãà°S’G ójóªàdG Ö∏W
¢ù«FQ áj’ƒd 2020 ôÑª°ùjO ≈àM
AÉ°SDhôd ∂dòch ,áHÉfE’ÉH ¢ù∏éªdG
≥``«`bó``à`dG á``æ` é` d AÉ`` `°` ` SDhQ ÜGƒ`` ``fh
.á«dÉªdG áæé∏dGh
»bÉH AÉ``LQG ≈∏Y ¥É``Ø`J’G º``Jh
137 IQhódG ≈dEG ∫ÉªY’G ∫hóL OƒæH
™e áª¶æªdG ¢ù∏éªd á«FÉæãà°S’G
áeÉ©dG äÉ°SÉ«°ùdG áæé∏d 82 IQhódG
É«FóÑe Éªgó≤Y ºàj ¿G Qô``≤`J »``à`dG
á«ªdÉ©dG ∑QÉ``ª`é`dG áª¶æe ô≤e »``a
.πÑ≤ªdG ôÑª°ùjO »a π°ùchôÑH

¿CÉH ,áª¶æªdG √ò¡d ≈ª°S’G ±ó¡dG
•É°ûæH πª©f ¿CGh øjóëàe ¿ƒμf
¢†©ÑdG Éæ°†©H óYÉ°ùj óMGh ≥jôØc
√ò¡d ájOÉ°üàb’G QÉ``KB’G ¬LGƒe »a
äGAGôLE’G ô«°ù«J ∫ÓN øe áëFÉédG
á``cQÉ``°` û` ª` dGh Oƒ`` ¡` `é` `dG õ`` jõ`` ©` `Jh
∫ƒ``∏` ë` dG π`` °` `†` `aC’ äGQOÉ`` `Ñ` ` ª` ` dÉ`` `H
áª¶æªdG øμªàJ ≈àM äÉ°SQÉªªdGh
IóFÉØdG º©àd Égô°ûfh É¡≤«KƒJ øe
.™«ªédG ≈∏Y
á°ûbÉæe º``J ,´É``ª`à`L’G ∫Ó``Nh
ó≤©H á``°` UÉ``î` dG äÉ``Ñ` «` Jô``à` dG º`` ` gCG
áª¶æªdG ¢ù∏éªd 136/135 IQhódG
øe Ω2020 ƒ«fƒj 25 É¡d Qô≤ªdGh
ácQÉ°ûªHh ,»FôªdG ∫É°üJ’G ∫ÓN
äÉÄ«¡dG »``eÉ``Y …ô``jó``eh AÉ`` °` `SDhQ
≠dÉÑdGh AÉ°†YC’G ∫hódÉH á«côªédG
¿G Qô``≤`J å«M ,á`` dhO 183 É``gOó``Y
√ò``g »``a ∫É`` ª` `Y’G ∫hó`` `L ô°üà≤j
Ö∏£àJ »``à` dG Oƒ``æ`Ñ`dG ≈``∏`Y IQhó`` `dG

Gƒ°†b ø``jò``dGh á«eÉeC’G •ƒ£îdÉH
.AÉHƒdG Gòg ÖÑ°ùH
¢ù«FQ ó``cCG ,π°üàe ¥É«°S »ah
º``FÉ``≤`dG ,ø``jô``ë` Ñ` dG á``μ`∏`ª`e ∑QÉ``ª` L
áª¶æe ¢``ù`∏`é`e ¢``ù` «` FQ ∫É`` ª` `YCÉ` `H
É©«ªL Éæ«∏Y ¬fCG ,á«ªdÉ©dG ∑QÉªédG
≈∏Y õ``«`cô``à`dG ø``gGô``dG â``bƒ``dG »``a

•ƒ£îdÉH ø«∏eÉ©dG ∑QÉªédG •ÉÑ°†H
ôªj »àdG ±hô¶dG πX »a á«eÉe’G
,É``fhQƒ``c áëFÉL ÖÑ°ùH ºdÉ©dG É¡H
ájÉªM π«Ñ°S »a º¡JÉ«ë°†J GkQó≤e
¬jRÉ©J ¢üdÉN Ωób Éªc ,º¡JÉ©ªàée
∑QÉªédG äGQGOEG ≈`` dEG ¬``JÉ``°`SGƒ``eh
∑QÉªédG •ÉÑ°V »``a º``dÉ``©`dG ∫hó`` H

óªM ø``H ó``ª`MCG ï«°ûdG ¢``SCGô``J
áμ∏ªe ∑QÉ``ª` L ¢``ù` «` FQ á``Ø`«`∏`N ∫BG
¢ù«FQ ∫É``ª` YCÉ` H º``FÉ``≤` dG ,ø``jô``ë` Ñ` dG
,á«ªdÉ©dG ∑QÉªédG áª¶æe ¢ù∏ée
ÜGƒæd ÇQÉ£dG »≤«°ùæàdG ´ÉªàL’G
ΩÉ``©` dG ø`` «` `eC’Gh ¢``ù`∏`é`ª`dG ¢``ù` «` FQ
á«æ≤J ô``Ñ` Y ó``≤` Y …ò`` `dGh áª¶æª∏d
.»FôªdG ∫É°üJ’G
ÜGôYE’ÉH ´ÉªàL’G π¡à°SG óbh
¬«dƒàH ™``«`ª`é`dG á≤ãd √ô``jó``≤` J ø``Y
¢``ù`«`FQ ∫É`` ª` `YCÉ` `H º``FÉ``≤``dG Ö``°` ü` æ` e
√Oƒ¡L QGôªà°SG Gkó`cDƒ`e ,¢ù∏éªdG
πãªªc ¬eÉª°†fG òæe É``gCGó``H »``à`dG
ΩÉY »a áª¶æªdG ≈dEG øjôëÑdG áμ∏ªªd
±GógCGh áª¡e ºYO ∫ÓN øe ,2016
∫hódG ø«H ¿hÉ©àdG õjõ©àH áª¶æªdG
.AÉ°†YC’G
áμ∏ªe ∑QÉ``ª` L ¢ù«FQ OÉ``°` TCGh
¢ù«FQ ∫É``ª` YCÉ` H º``FÉ``≤` dG ,ø``jô``ë` Ñ` dG
,á«ªdÉ©dG ∑QÉªédG áª¶æe ¢ù∏ée

»°VGôàa’G »ªdÉ©dG ôªJDƒªdG »a É«°ù«FQ ÉKóëàe áÄ«Ñ∏d ≈∏YCÓd …ò«ØæàdG ¢ù«FôdG

ºdÉ©dG ¢ùªJ »``à` dGh ácôà°ûªdG
OóëJ ≥jôW áWQÉN º°SQh ,™ªLCG
≈∏Y ¬``JQó``bh OÉ``°` ü` à` b’G á``fhô``e
ájOÉ°üàb’G äÉjóëàdG á¡LGƒe
É¡dƒ°üM ™``bƒ``à`ª`dG á``«`©`«`Ñ`£`dGh
ñÉ``æ` ª` dG ô``«` ¨` J Iô``gÉ``¶` d á``é`«`à`f
.ÓÑ≤à°ùe

.á©«Ñ£dG
»ªdÉ©dG ôªJDƒªdG ¢ûbÉf óbh
ôªj »àdG ™«°VGƒªdG ø``e ójó©dG
,áë°üdGh ,áÄ«ÑdG πãe ºdÉ©dG É¡H
ó«MƒJ ±ó``¡` H ∂`` `dPh çƒ``∏` à` dGh
OÉéjE’ á«YGódG á«dhódG Oƒ¡édG
á«Ä«ÑdG πcÉ°ûª∏d á``dÉ``©`a ∫ƒ``∏` M

øª°V ácQÉ°ûª∏d øjôëÑdG áμ∏ªe
äGQó≤dG AÉæH »a »dhódG ™ªàéªdG
≈``dEG ∫ƒ``°`Uƒ``dG »``a º¡°ùà°S »``à`dG
á«Ä«ÑdGh á``jOÉ``°`ü`à`b’G ±Gó`` `gC’G
∞«μàdG) Qƒëe á°ûbÉæe ∫ÓN øe
πLCG øe ∫ƒëàdGh AÉªædG πLCG øe
∑QÉ°T …òdG (OÉ°üàb’Gh á©«Ñ£dG
º``eC’G è``eÉ``fô``H ø``Y ¿ƒ``∏`ã`ª`e ¬``«`a
áë°üdG áª¶æeh áÄ«Ñ∏d IóëàªdG
¢TÉ≤ædG ¬``«`a ¥ô``£` Jh ,á``«`ª`dÉ``©`dG
ájOÉ°üàb’G äGõØëªdG QhO ≈``dEG
áeRC’G øe êhôîdG »a AGô°†îdG
áëFÉL É¡H âÑÑ°ùJ »àdG á«dÉªdG
ô«°ü≤dG ióªdG ≈∏Y ºdÉ©∏d ÉfhQƒc
AÉ``æ` H ø``μ` ª` j ∞`` «` `ch ,ó``«``©``Ñ``dGh
äGQó≤ªH ¢SÉ°ùªdG ¿hO πÑ≤à°ùªdG

.AGƒ°S óq M ≈∏Y á«eÉædGh áeó≤àªdG
¢ù«FôdG ácQÉ°ûe ∫Ó``N AÉ``L
áÄ«Ñ∏d ≈∏YC’G ¢ù∏éª∏d …ò«ØæàdG
ìÉ``à` à` aG »`` a »``°` ù` «` FQ çó``ë` à` ª` c
»ªdÉ©dG ôªJDƒªdG äÉ«dÉ©a ≈``dhCG
QÉ©°T âëJ AÉL …òdG »°VGôàa’G
ájÉYôH (á©«Ñ£dG πLCG øe πª©dG)
IóëàªdG º`` `eC’G á«©ªL ¢``ù`«`FQ
ô``jRh á``cQÉ``°` û` ª` Hh ,UNEA
º``eC’G ¢ù«FQh »éjhôædG áÄ«ÑdG
øe OóYh áÄ«ÑdG èeÉfôÑd IóëàªdG
á°UÉîdGh á«eƒμëdG äÉ°ù°SDƒªdG
äÉ°ù°SDƒeh ,á«dhódG äÉª¶æªdGh
.»ª∏©dG åëÑdG
…ò«ØæàdG ¢``ù`«`Fô``dG ió`` `HCGh
OGó©à°SG áÄ«Ñ∏d ≈∏YC’G ¢ù∏éª∏d

øH ∑QÉÑe óªëe QƒàcódG OÉ°TCG
¢ù∏éª∏d …ò«ØæàdG ¢ù«FôdG ¬æjO
á«©ªédG ¢ù«FQ ÖFÉf áÄ«Ñ∏d ≈∏YC’G
áÄ«Ñ∏d Ió``ë` à` ª` dG º``eCÓ` d á``eÉ``©` dG
áYƒªéªd πãªªdGh UNEA
Oƒ¡édÉH …OÉ¡dG §«ëªdGh É«°SBG
º`` `eC’G á``ª`¶`æ`e É``¡` H Ωƒ``≤``J »``à``dG
º¡ªdG É`` `gQhOh áÄ«Ñ∏d IóëàªdG
,É«ªdÉY áÄ«ÑdG ≈∏Y á¶aÉëªdG »a
øjôëÑdG áμ∏ªe ¢``Uô``M Gó``cDƒ` e
á``«` dhó``dG Oƒ``¡` é` dG õ``jõ``©` J ≈``∏` Y
áÄ«ÑdG ≈∏Y ®ÉØëdG ≈``dEG á«eGôdG
»a É°Uƒ°üN
äÉjóëàdG á¡LGƒeh
k
É¡H ôªJ »àdG á«dÉëdG ±hô¶dG πX
ÉfhQƒc áëFÉL ÖÑ°ùH ºdÉ©dG ∫hO
ºdÉ©dG ∫hO áaÉc É¡æe »fÉ©J »àdGh
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»Hô©dG ¿ÉªdôÑdG äÉYÉªàLG »a ∑QÉ°ûJ øjôëÑdG

»Hô©dG ºdÉ©dG »a á«æeC’Gh á«°SÉ«°ùdG ´É°VhC’G äGQƒ£àH ≥∏©àJ äGQGôb á°ûbÉæe

äGó``YÉ``°``ù``ª``dG ô``«``aƒ``J :á``«``dÉ``ª``°``û``dG ß``aÉ``ë``e
≥``jô``ë``d É```¡```dõ```æ```e ¢```Vô```©```J Iô`````°`````SC’
ô`` «` `aƒ`` J É`` `«k ` ` dÉ`` `M »`` °` `†` `à` `≤` `J
OGô``aC’ á«°SÉ°SC’G äÉLÉ«àM’G
øe AÉ¡àf’G ø«M ≈``dEG Iô``°`SC’G
≈``dEG É``«k ` YGO ,á``«`æ`Ø`dG ô``jQÉ``≤` à` dG
äÉLQO ≈°übCG »NƒJ IQhô°V
´É`` Ñ` `JGh Qò`` `ë` ``dGh á``£` «` ë` dG
á«ªgCGh ,á«FÉbƒdG äGAGô`` LE’G
áeÓ°ùdGh ájÉbƒdG πFÉ°Sh OƒLh
¿ÉNódG äÉØ°TÉc øe ∫õæªdG »a
,≥``jô``ë` dG á``ë` aÉ``μ` e äGhOCGh
äGójóªàdG áeÓ°S øe ócCÉàdGh
¢üëØdG á«ªgCGh ,á«FÉHô¡μdG
äÉWGôà°TG ≥``ah É¡d …Qhó```dG
.áeÓ°ùdGh øeC’G

áeÓ°S ≈∏Y ßaÉëªdG ¿CÉ` ª` WG
ºd ø`` jò`` dGh ,Iô`` `°` ` SC’G OGô`` ` `aCG
,≥jôëdG AGôL Aƒ°ùH GƒHÉ°üj
≈`` dEG Gkô` «` °` û` e ,ó`` ª` `ë` `dG ¬`` ∏` `dh
äGAGô`` ``LEG PÉ``î``JG º``à`«`°`S ¬`` `fCG
øe ájQƒØdG IóYÉ°ùªdG ºjó≤J
IóYÉ°ùªdG ±ô°Uh ,á¶aÉëªdG
IQGRh ™``e ≥«°ùæàdÉH á«dÉªdG
á«YÉªàL’G á«ªæàdGh π``ª`©`dG
´Éaó∏d »æØdG ôjô≤àdG ≈∏Y Ak ÉæH
á¶aÉëªdG ¿CG É kë°Vƒe ,»fóªdG
á«æ©ªdG äÉ``¡` é` dG ™``e ™``HÉ``à` J
.∫õæªdG º«eôJ á«fÉμeEG ójóëàd
á`` `jƒ`` `dhC’G ¿CG ±É`` `°` ` VCGh

ï«°ûdG øH »∏Y ó«°ùdG OÉ°TCG
ßaÉëe QƒØ°ü©dG ø«°ùëdGóÑY
Oƒ¡édÉH á«dÉª°ûdG á¶aÉëªdG
»fóªdG ´ÉaódG ∫ÉLQ É¡dòH »àdG
…òdG ≥jôëdG ™e πeÉ©àdG »a
,Oó``°`U á``jô``b »``a ∫õ``æ`ª`H ™`` bh
IQGRƒ`` ` `d √ô``μ``°``T ø```Y É``Hô``©``e
á«YÉªàL’G á«ªæàdGh π``ª`©`dG
ô«aƒàd áHÉéà°S’G áYô°S ≈∏Y
Iô``°``SCÓ``d â`` bDƒ` `ª` `dG ø``μ` °` ù` dG
ô«aƒJ ≈dEG É¡Lƒeh ,áHƒμæªdG
á`` jQhô`` °` `†` `dG äÉ```LÉ```«` `à` `M’G
.Iô°SCÓd
,á``jó``≤` Ø` J IQÉ`` ` `jR ∫Ó`` ` Nh

≥``«``bó``J á````°````TQh »````a ∑QÉ```°```û```J (É````æ````H)

.ídÉ°üdG ìhóªe |
øe áãdÉãdG á«°VGôàa’G »Hô©dG
¢Vô©à°SGh ,™HGôdG OÉ≤©f’G QhO
á«°SÉ«°ùdG ádÉëdG ôjQÉ≤J ÖàμªdG
á``«` YÉ``ª` à` L’Gh á`` jOÉ`` °` `ü` `à` `b’Gh
»Hô©dG ºdÉ©dG »a ¿É°ùfE’G ¥ƒ≤Mh
É¡°ûbÉæà°S »àdGh Ω 2019 ΩÉ©d
É¡JÉYÉªàLG »``a á``ª`FGó``dG ¿Éé∏dG
≈dEG É¡àdÉMEG πÑb ΩOÉ≤dG ´ƒÑ°SC’G
»Hô©dG ¿ÉªdôÑ∏d áeÉ©dG á°ù∏édG
.É≤k M’ ÉgóYƒe Oóëà«°S »àdG
¢``VGô``©` à` °` SG ≈`` ` dEG Gkô` «` °` û` e
É¡àYÉÑW âªJ »àdG ÖàμdG ÖàμªdG
ø``«` fGƒ``≤` dGh ≥``FÉ``Kƒ``dG ø``e Oó``©` d
IQOÉ°üdG ôjQÉ≤àdGh ájOÉ°Tôà°S’G
á``¨`∏`dÉ``H »``Hô``©` dG ¿É``ª` dô``Ñ` dG ø`` Y
,á«°ùfôØdGh ájõ«∏éfE’Gh á«Hô©dG
äÉª¶æªdG ≈∏Y É¡©jRƒJ á£Nh
á«ª«∏bE’G äÉfÉªdôÑdGh á``«`dhó``dG
.á«æWƒdGh

.»eƒ°ù©dG ∫OÉY |

.ójGõdG ∫’O |

.á«dÉªdGh ájOÉ°üàb’G ¿hDƒ°ûdG
´hô°ûe ÖàμªdG ∫É`` MCG Éªc
¿É``°`ù`fE’G ¥ƒ≤ëd »``Hô``©`dG ó≤©dG
á``æ`é`d ≈`` ` `dEG z2030-2020{
á«fƒfÉ≤dGh á«©jô°ûàdG ¿hDƒ°ûdG
¬``à` °` SGQó``d ¿É```°` `ù` `fE’G ¥ƒ```≤` `Mh
á°ù∏édG »a ¿ÉªdôÑdG ≈∏Y ¬°VôYh
.áeÉ©dG
´ÉªàLG ¿EG »eƒ°ù©dG ∫É``bh
¥ô£J ób »Hô©dG ¿ÉªdôÑdG Öàμe
óªàYÉa »YÉªàL’G ÖfÉédG ≈``dEG
»Hô©dG ¿ƒfÉ≤dG ´hô°ûe ÖàμªdG
áë°üdG õ``jõ``©`à`d …OÉ``°` Tô``à` °` S’G
»a á``Ä` HhC’G áëaÉμeh á«FÉbƒdG
≈``dEG ¬``à`dÉ``MEG º``Jh »Hô©dG ºdÉ©dG
.á«YÉªàL’G ¿hDƒ°ûdG áæéd
∫É`` b ,¬`` ` ` `JGP ¥É`` «` `°` `ù` `dG »`` `a
¢``û`bÉ``f Ö``à`μ`ª`dG ¿EG »``eƒ``°` ù` ©` dG
¿É``ª`dô``Ñ`dG á°ù∏L ó``≤`Y äÉ``Ñ`«`Jô``J

á«aÉ≤ãdGh ájƒHôàdGh á«YÉªàL’G
¿É``ª`dô``Ñ`dÉ``H ÜÉ``Ñ` °` û` dGh ICGô`` ª` `dGh
áeÉ©dG á°ù∏édG Qƒ°†Mh ,»Hô©dG
äÉYƒ°VƒªdG ø``e Oó``Y á°ûbÉæªd
∫hódG ÉjÉ°†≤H á≤∏©àªdGh áª¡ªdG
.á«Hô©dG
¿EG »eƒ°ù©dG ÖFÉædG ∫É``bh
™jQÉ°ûe áKÓK óªàYG ób ÖàμªdG
…OÉ``°` ü` à` b’G π``eÉ``μ` à` dÉ``H ≥``∏`©`à`J
¿ƒfÉ≤dG ´hô°ûe :»``gh »Hô©dG
ô``«`°`ù`«`J ∫ƒ`` ` M …OÉ`` °` `Tô`` à` `°` `S’G
»ªbôdG OÉ``°`ü`à`b’G ≈`` dEG ¬``Lƒ``à`dG
´hô``°`û`eh ,»``Hô``©` dG º``dÉ``©` dG »``a
äÉØ°UGƒª∏d …OÉ°Tôà°S’G ¿ƒfÉ≤dG
ô«°ù«àd IOƒ``é` dGh ¢ù«jÉ≤ªdGh
,»``Hô``©``dG …QÉ`` é` `à` `dG ∫OÉ`` Ñ` `à` `dG
¿CÉ°ûH á«fÉªdôÑdG ájDhôdG ´hô°ûeh
∫hó`` dG ø``«` H »``FÉ``Hô``¡` μ` dG §``Hô``dG
áæéd ≈``dEG º¡àdÉMEG ºJh ,á«Hô©dG

.ô«°ûªL øªMôdGóÑY |
ø«fGƒ≤dGh äGQGô``≤` dG ™jQÉ°ûeh
É¡°ûbÉæà°S »``à`dG á``jOÉ``°`Tô``à`°`S’G
É¡æeh ,»``Hô``©`dG ¿É``ª`dô``Ñ`dG ¿É``é`d
äGQƒ£àH ≥∏©àJ äGQGô`` b á``KÓ``K
»a á«æeC’Gh á«°SÉ«°ùdG ´É°VhC’G
.»Hô©dG ºdÉ©dG
äÉYƒ°VƒªdG ºgCG øª°V øeh
»Hô©dG ¿ÉªdôÑdG É¡°ûbÉæ«°S »àdG
äGQƒ£J ¿CÉ°ûH QGôb ´hô°ûe »g
,á«æª«dG ájQƒ¡ªédG »a ´É°VhC’G
á``dhO »``a ´É`` °` `VhC’G äGQƒ`` £` `Jh
»a ´É``°` VhC’G äGQƒ``£` Jh ,É«Ñ«d
,ájQƒ°ùdG á«Hô©dG ájQƒ¡ªédG
äGQƒ£J ¿CÉ°ûH ¿É«H ´hô``°`û`eh
.¥Gô©dG ájQƒ¡ªL »a ´É°VhC’G
øe ,π``°`ü`à`e ó``«`©`°`U ≈``∏` Yh
Ö``FÉ``æ` dG ∑QÉ`` °` `û` `j ¿CG ™`` eõ`` ª` `dG
äÉYÉªàL’G »a ídÉ°üdG ìhóªe
¿hDƒ` °` û` dG á``æ`é`∏`d á``«` °` VGô``à` a’G

∫OÉ`` ` Y Ö`` `FÉ`` `æ` ` dG ∑QÉ`` `°` ` û` ` j
Ö``FÉ``f »``eƒ``°` ù` ©` dG ø``ª` Mô``dGó``Ñ` Y
ÖFÉædGh »Hô©dG ¿ÉªdôÑdG ¢ù«FQ
»``a í``dÉ``°``ü``dG ¢``SÉ``Ñ``Y ìhó```ª` `e
¿É``ª`dô``Ñ`dG á``°`ù`∏`Lh äÉ``YÉ``ª` à` LG
,zó©oH ø``Y{ á«°VGôàa’G »Hô©dG
-7 øe IôàØdG »a Égó≤Y ™eõªdGh
.…QÉédG ƒ«fƒj 17
¢``ù` ∏` é` e ƒ`` °` `†` `Y ∑QÉ`` `°` ` û` ` J
º°SÉL ∫’O á«eÉëªdG iQƒ``°`û`dG
¿hDƒ` °` û` dG á``æ`é`d á``°`ù`«`FQ ó``jGõ``dG
¢ù∏éªH á«fƒfÉ≤dGh á«©jô°ûàdG
áæéd ¢``ù` «` FQ Ö``FÉ``f iQƒ`` °` `û` `dG
á«fƒfÉ≤dGh á«©jô°ûàdG ¿hDƒ°ûdG
¿É``ª` dô``Ñ` dÉ``H ¿É`` °` `ù` `fE’G ¥ƒ`` ≤` `Mh
iQƒ°ûdG ¢ù∏ée ƒ°†Yh ,»Hô©dG
ƒ°†Y ô«°ûªL óªëe øªMôdGóÑY
´ÉaódGh á«LQÉîdG ¿hDƒ°ûdG áæéd
iQƒ°ûdG ¢ù∏éªH »æWƒdG øeC’Gh
á«LQÉîdG ¿hDƒ°ûdG áæéd ƒ°†Y
»``eƒ``≤`dG ø`` ` `eC’Gh á``«`°`SÉ``«`°`ù`dGh
´ÉªàL’G »a ,»Hô©dG ¿ÉªdôÑdÉH
øe ™HGôdG OÉ≤©f’G Qhó``d ådÉãdG
¿ÉªdôÑ∏d »fÉãdG »©jô°ûàdG π°üØdG
ó©oH ø``Y ó≤©à°S »``à`dGh ,»Hô©dG
,»``Fô``ª`dG ∫É``°` ü` J’G á``ª` ¶` fCG ô``Ñ`Y
øe ¿É``ª`dô``Ñ`dG AÉ``°`†`YCG ácQÉ°ûªH
.á«Hô©dG ∫hódG äÉfÉªdôH ∞∏àîe
∫OÉ`` ` Y Ö`` `FÉ`` `æ` ` dG ∑QÉ`` ` `°` ` ` Th
áÄ«g ´É``ª` à` LG »`` a »``eƒ``°` ù` ©` dG
ºJ PEG ,»``Hô``©`dG ¿É``ª`dô``Ñ`dG Öàμe
¿É``é`∏`dG ∫É``ª``YCG ∫hGó`` `L OÉ``ª` à` YG

äÉ``©``FÉ``°``û``dGh äÉ```````eRC’G ∫Ó````N QÉ````Ñ````NC’G

äGAGôLE’G ≥«Ñ£àH ΩGõàdG :z™ªàéªdG áeóN{

π«∏°†àd áHPÉμdG QÉ``Ñ`NC’G ´Éæ°U É¡«dEG CÉé∏j »àdG
hCG »Øë°üdG ∑GQOEG á«ªgCG ≈∏Y GkOó°ûe ,ΩÉ©dG …CGôdG
äÉeƒ∏©ª∏d πbÉf Oôée ¢ù«d ¬fCG »a √Qhód »eÓYE’G
¬«dEG π°üj ÉªY …ôëàdÉH Ωƒ≤j ≥bóeh ≥≤ëe ÉªfEGh
É¡ªjó≤Jh É¡àédÉ©e »a CGóÑj ¿CG πÑb äÉeƒ∏©e øe
.ΩÉ©dG …CGô∏d á«eÓYE’G ¬à∏«°Sh ôÑY
Ωƒ≤J áæ¡e áaÉë°üdG ¿CG ≈``dEG »eÉªëdG âØdh
äÉeƒ∏©ªdG ’EG π≤æj ’ »Øë°üdGh ,…ôëàdG ≈∏Y
¥ôW ∫ƒM É kMô°T »eÉªëdG Ωóbh ,É¡æY iôëJ »àdG
äÉcôëe ¢†©H ôÑY Qƒ°üdG øY …ôëàdGh ≥≤ëàdG
≈∏Y GkOó°ûe ,…ôëàdG á«fÉμeEG »£©J »àdG åëÑdG
ΩÉ°ùbC’G »``a ¬FÓeõH »Øë°üdG áfÉ©à°SG á«ªgCG
πeÉ©àdG πÑb OGƒªdG øe ≥≤ëàdGh …ôëà∏d á«æ≤àdG
.É¡©e

zô«N Éæ«a{ á∏ªM »a á∏YÉa ácQÉ°ûeh ájRGôàM’G

á°TQh ∫ÉªYCG »a øjôëÑdG AÉÑfCG ádÉch âcQÉ°T
äÉ©FÉ°ûdG QÉ°ûàfGh QÉÑNC’G ≥«bóJ ¥ôW ∫ƒM πª©dG
AÉÑfCG ä’Éch OÉëJG É¡ª¶f »àdG (19 ó«aƒc áeRCG)
¢ùeG ó©H øY (Éfƒj) »eÓ°SE’G ¿hÉ©àdG áª¶æe ∫hO
äÉfƒjõØ∏àdGh äÉYGPE’Gh AÉÑfC’G ä’Éch »Hƒ°ùæªd
ºdÉ©dG »``a á``«`fhô``à`μ`dE’G äÉ``°`ü`æ`ª`dGh ∞``ë`°`ü`dGh
33 øe Ék«eÓYEG 170 øe ôãcCG ácQÉ°ûªHh ,»eÓ°SE’G
áª¶æe iód ø«ªFGódG ø«HhóæªdG øe Oó``Yh ,á``dhO
QƒàcódG á°TQƒdG »a ô°VÉMh ,»eÓ°SE’G ¿hÉ©àdG
ó¡©ªH ∑QÉ°ûªdG ΩÓ``YE’G PÉà°SCG »eÉªëdG ¥OÉ°üdG
,á«°ùfƒàdG áHƒæe á©eÉéH QÉÑNC’G Ωƒ∏Yh áaÉë°üdG
.äÉeƒ∏©ªdG áë°U øe …ôëàdG áaÉë°U ¢SQóe
É¡«a CÉ°ûæJ »``à`dG áÄ«ÑdG ô°VÉëªdG ∫hÉ``æ` Jh
äGhOC’Gh ,äÉ©FÉ°ûdGh á∏∏°†ªdGh áHPÉμdG QÉÑNC’G

≈dEG áaÉ°VE’ÉH ,º«¶æàdGh »æeC’G
á∏ªM »a ácQÉ°ûªdGh ±Gô``°`TE’G
™``jRƒ``J ∫Ó`` N ø``e zô``«` N É``æ` «` a{
.IóaGƒdG ádÉª©dG ≈∏Y äÉÑLƒdG

á``cQÉ``°` û` e ≈`` ` `dEG ∂`` dò`` c É``gƒ``æ``e
AGôLEÉH ¢UÉîdG »Ñ£dG ≥jôØdG
á``«``FGƒ``°``û``©``dG äÉ`` °` `Uƒ`` ë` `Ø` `dG
ºYódG ôÑY á«æμ°ùdG ≥WÉæªdÉH

.¢UÉî°TCG 3 øe ôãcC’
áeóN áWô°T ¿CG í``°` VhCGh
ó``«` ©` °` ü` dG ≈`` ∏` `Yh ,™``ª` à` é` ª` dG
∞«ãμJ ≈``∏`Y â∏ªY ,»``fGó``«` ª` dG
ájOÉ°TQE’Gh ájƒYƒàdG äÓªëdG
Ió©H ø``«`ª`«`≤`ª`dGh ø``«`æ`WGƒ``ª`∏`d
≥«Ñ£J ≈``∏` Y π``ª` ©` dGh ,äÉ`` ¨` `d
AGó``JQÉ``H ≥∏©àj Éª«a ¿ƒ``fÉ``≤` dG
,äÉ``©`ª`é`à`dG ™``æ` eh äÉ``eÉ``ª` μ` dG
,»YÉªàL’G óYÉÑàdG CGóÑe ó«cCÉJh

äÉ«∏ªY ≈∏Y IQGOE’G OGôaCG ÖjQóJ
´É``aó``dG ™``e ¿hÉ``©`à`dÉ``H º«≤©àdG
.»fóªdG
º«≤©J º``à` j ¬`` `fCG ±É```°` `VCGh
áLQO ¢SÉ«bh É«YƒÑ°SCG ≈æÑªdG
∫ƒNódG óæY ø«©LGôªdG IQGôM
á≤jô£H áeÉªμdG ¢ùÑd øe ócCÉàdGh
áaÉ°ùe ∑ôàH º¡¡«ÑæJh áë«ë°U
Ωó``Yh ,•Ó`` à` `N’G ™``æ`ª`d ¿É`` ` eCG
á«FÉHô¡μdG óYÉ°üªdG ≈dG ∫ƒNódG

áeóN áWô°T IQGOEG ôjóe ócCG
»a á«°VÉe IQGOE’G ¿CG ™ªàéªdG
ø``eC’G á``°` SÉ``FQ äÉª«∏©J ò«ØæJ
ΩGõ``à`d’G õjõ©J QÉ``WEG »``a ΩÉ``©`dG
óë∏d á``jRGô``à` M’G äGAGô`` LE’É`` H
,É``fhQƒ``c ¢``Shô``«`a QÉ``°`û`à`fG ø``e
»``æ` eC’G ™``ª`é`ª`dG ¿CG É``ë`°`Vƒ``e
≥«Ñ£àdG ôÑY πª©j ,¥ôëªdÉH
ó``«`YGƒ``ª`dG õ``é`ë`d »``fhô``à` μ` dE’G
ºJ É``ª`c ,ø``«`©`LGô``ª`∏`d á≤Ñ°ùªdG

äGQóîªdG »``a ôLÉJ …ƒ«°SB’ äGƒ``æ°S 5 øé°ùdG
ΩÉ``eCG ¬H π°üJG PEG ,¬``H ´É≤jEÓd
øe á«ªc ¬æe Ö∏Wh áWô°ûdG
»ah ,GQÉæjO 65 áª«≤H ƒÑ°ûdG
ô°†M ,¿É``μ`ª`dGh Ωƒ``«`dG ¢ùØf
ΩÉbh ¬JQÉ«°ùH »fÉãdG º¡àªdG
ÉgóæYh ∫hCÓ`d ƒÑ°ûdG º«∏°ùàH
.¬«∏Y ¢†Ñ≤dG ºJ
IôFGóH 2017 ôjÉæj 4 »a
,á``ª` °` UÉ``©` dG á``¶` aÉ``ë` e ø`` ` `eCG
É«∏≤Y Gô`` KDƒ` `e π``HÉ``≤` ª` H É``eó``b
,QÉéJ’G ó°ü≤H zø«eÉà«aÉà«e{
ó°ü≤H GRô`` ` ` `MCGh GRÉ`` ` M É``ª` c
,»∏≤©dG ôKDƒªdG ¢ùØf »WÉ©àdG
RÉM GóFÉY ¬fƒc ∫ÉM »fÉã∏dh
.É°û«°ûM »WÉ©àdG ó°ü≤H

…ô°S Qó°üe Ö«JôJh áHÉ«ædG
,º¡àªdG ™e π°UGƒàdG øe øμªJ
áª«≤H ƒÑ°T AGô``°`T ¬æe Ö∏Wh
Ö∏Wh º¡àªdG ≥aGƒa ,GQÉæjO 40
á≤£æªH á≤jóM »a ¬à∏HÉ≤e ¬æe
.2017 ôjÉæj 4 ïjQÉàH IQƒëdG
ô°†M Oó``ë` ª` dG ó``Yƒ``ª` dG »`` ah
Qó°üªdG ø``e º∏°ùJh ,º¡àªdG
¬ª∏°Sh Qƒ°üªdG ≠∏ÑªdG …ô°ùdG
.¬«∏Y ¢†Ñ≤dG ºàa ,ƒÑ°ûdG
¬JRƒëH ô``ã`Y ¬°û«àØàHh
AGOƒ°S á«μ«à°SÓH áÑ∏Y ≈∏Y
¬``fCÉ` H Qô`` `bh ,ƒ``Ñ` °` T É``¡` ∏` NGó``H
º``¡`à`ª`dG ø`` e ¬``«` ∏` Y π``°` ü` ë` à` j
√OGó``©` à` °` SG ió`` ` HCGh ,»``fÉ``ã` dG

±ÉæÄà°S’G áªμëe äó``jCG
3 á``eGô``Zh äGƒæ°S 5 øé°ùdG
øjOCG …ƒ«°SBG ≈∏Y QÉæjO ±’BG
¬≤jó°U ¢ùÑMh ,ƒÑ°ûdG ™«ÑH
™e ø«àæ°S ¬``æ`Y ó``°` TQCG …ò`` dG
,QÉ``æ`jO ∞``dCG á``eGô``¨` dGh PÉ``Ø`æ`dG
IQOÉ``°`ü`ª`H áªμëªdG äô`` `eCGh
ø«ª¡àªdG OÉ©HEGh äÉWƒÑ°†ªdG
.áHƒ≤©dG PÉØf ó©H OÓÑdG øY
á«æeC’G äÉjôëàdG âfÉch
IQGOEÉ` ` H ∞``jô``Y É``gGô``LCG »``à` dG
≈∏Y â``dO ,äGQóîªdG áëaÉμe
ºjó≤àH Ωƒ≤j ∫hC’G º¡àªdG ¿CG
ó°ü≤H á``«` ∏` ≤` ©` dG äGô`` KDƒ` `ª` `dG
øe ¿PEG QGó°üà°SG ºàa ,QÉéJ’G

...¬æe óØà°ùj hCG ¬HÉÑ°T ºé∏j ºd

»``a ¬``JQÉ``«``°``ù``H ¢``Vô``©``à``°``SG ÜÉ```°```T ¢``ù``Ñ``M
¬``JOÉ``«``b á``°``ü``NQ ∞`````bhhh ô``¡``°``TCG 3 ™``jó``Ñ``dG
áeÉ©dG IQGOE’G »æÑe ≈dEG √DhÉYóà°SGh ¬àjƒg ≈dEG
.Qhôª∏d
2020 ¿ƒ°†Z »a ¬fCG ¬«dEG áHÉ«ædG äóæ°SCGh
,π«é°ùàdG ΩÉbQCG äÉMƒd ¿hO øe áÑcôe OÉb ’hCG
í««°üàH ΩÉb ¿CÉH É¡H ¢Vô©à°SGh IQÉ«°ùdG OÉbh
É¡∏©Lh ΩÉ©dG ≥jô£dG »a áÑcôªdG OÉbh ,äÓé©dG
á≤jô£H áÑcôªdG OÉ``bh ,áéYõe ÉJGƒ°UCG Qó°üJ
áÑcôe OÉ``bh ,ô£î∏d ∫Gƒ`` eC’Gh ìGhQC’G ¢Vô©J
áÑcôe OÉb Gô«NCGh ,É¡∏«é°ùJ á«MÓ°U Ióe â¡àfG
.ø«eCÉJ ¿hO øe
ô¡°TCG 3 º¡àªdG ¢ùÑëH QhôªdG áªμëe â°†bh
500 ¬ªjô¨Jh É©HGQh É«fÉK ø«àª¡àdG øY PÉØædG ™e
øY QÉæjO áFÉe ¬ªjô¨Jh ≈dhC’G áª¡àdG øY QÉæjO
á°ùeÉîdG áª¡àdG øY QÉæjO áFÉeh áãdÉãdG áª¡àdG
∞bƒH äôeCGh É°SOÉ°S áª¡àdG øY GQÉæjO øjô°ûYh
áKÓK Ió``e ¬``d á°UÉîdG IOÉ``«`≤`dG á°üNQ ¿Éjô°S
AÉ¡àfG ïjQÉàd »dÉàdG Ωƒ«dG øe CGóÑJ ¿CG ≈∏Y ô¡°TCG
.áHƒ≤©dG

AGQh ¥É°ùfGh ¬æe óØà°ùjh ¬HÉÑ°T ºé∏j ºd{
áªμëe â∏¡à°SG äÉª∏μdG √ò¡H z√Qƒ``¡`Jh ¬°û«W
ÉeÉY 20`dG ≠∏Ñj ºd ÜÉ°T ≈∏Y ºμëdÉH ≥£ædG QhôªdG
¬àeôZh PÉØædG ™e ô¡°TCG 3 Ió``e ¬°ùÑëH â°†bh
¬JOÉ«b á°üNQ ∞bƒH äôeCGh ,GQÉæjO 720 áªμëªdG
¬JQÉ«°ùH ¢VGô©à°S’G ≈∏Y ¬d ÉHÉ≤Y ô¡°TCG 3 Ióe
.ô£î∏d ¢SÉædG IÉ«M ¢†jô©Jh ™jóÑdG ´QÉ°T ≈∏Y
ΩÉb ÜGô``μ`°`S IQÉ``«`°`S AGô``°`û`H º¡àªdG ΩÉ``b PEG
Qó°üJ »μd zRQóg{ É¡d ∑ôëe Ö«côJh É¡ë«∏°üàH
º≤j º``d äÉë«∏°üàdG π``c ™``eh ,áéYõe É``JGƒ``°`UCG
Öcôj ºdh Qhôª∏d áeÉ©dG IQGOE’G »a É¡∏«é°ùàH
¬LƒJh IQÉ«°ùdG π¨à°SG πH ájQhôe äÉMƒd É¡d
í««°üàH É¡H ¢Vô©à°SG ºK ôμ©dG á≤£æe ≈dEG É¡H
√QGó``°` UEG ™``e »``°`Vô``Yh »``dƒ``W πμ°ûH äÓ``é`©`dG
ø«eƒ«H Égó©Hh ,áéYõe ÉJGƒ°UCGh ÉØ«ãc ÉfÉNO
¢VGô©à°S’ÉH ΩÉbh Gôéa ™jóÑdG ´QÉ°T ≈dEG ¬LƒJ
GQó°üe GQÉ°ùjh Éæ«ªj É¡H ±ô``ë`fGh IQÉ«°ùdÉH
π°UƒàdG º``Jh áØ«ãc á``æ` NOCGh áéYõe É``JGƒ``°`UCG

eslammahfoouz@hotmail.com

®ƒØë`e ΩÓ`°SEG:Ëó≤J

ÖJGôdG ójóëJh Oƒ≤©dG ™«bƒJ ó©H

á«fóªdG áeóîdG ÜÉ£N ÖÑ°ùH Ö«ÑW ø««©J äGAGôLEG ∞bƒJ záë°üdG{
ò«ØæàdG á``eõ∏e ô«Z ájó«¡ªJ IQGRƒ``dG äGƒ£N :ó``cDƒJh √GƒYO ¢``†aôJ á``ªμëªdG
∞fCÉà°ùª∏d »fƒfÉb õcôe …CG É¡æY CÉ°ûæj ºdh
πª©dG ¬ª«∏°ùàH áÑdÉ£ªdG »a ≥ëdG ¬dƒîj
hCG ¬æ««©àH QGô``b áªK Qhó``°`U Ωó``©`d ∂``dPh
ÉfƒfÉb áÑ∏£àªdG äGAGôLEÓd É≤ah ¬©e óbÉ©àdG
¬©e »Øàæj É``e ƒ``gh ,∞∏°S É``e ƒëf ≈∏Y
ájQGOE’G á¡édG ÖfÉL øe CÉ£îdG øcQ ∂dòc
PEG ,¢†jƒ©àdG áÑLƒªdG É¡à«dhDƒ°ùe »ØàæJh
äGAGôLEG PÉîJEG »a ájQGOE’G á¡édG ´hô°T ¿EG
äGAGôLE’G ∂∏J ∫Éªμà°SÉH É¡eõ∏j ’ ø««©àdG
hCG äGAGôLE’G ∂∏J áë°U ΩóY É¡d ø«ÑJ ≈àe
Qô≤e ƒg Éªd áØ«XƒdG π¨°T ≈dEG É¡àLÉM ΩóY
ôÑà©j áeÉ©dG ∞FÉXƒdG »a ø««©àdG ¿CG øe
¢üNôàJ »``à`dG ájôjó≤àdG äÉ``eAÓ``ª`dG ø``e
É≤k Øàe √GôJ Ée OhóM »a ájQGOE’G á¡édG É¡«a
âªμM ÜÉ``Ñ` °` SC’G √ò¡∏a ,ΩÉ``©` dG í``dÉ``°`ü`dGh
≈ah ,Óμ°T ±ÉæÄà°S’G ∫ƒÑ≤H :áªμëªdG
∞fCÉà°ùªdG ºμëdG ó«jCÉJh ¬°†aôH ´ƒ°VƒªdG
.∞jQÉ°üªdG ∞fCÉà°ùªdG âeõdCGh

.¢†jƒ©àdG ÖLƒªdG
øe âHÉãdG ¿CG ≈``dEG áªμëªdG äQÉ``°`TCGh
áeóîdG ¿GƒjóH ∞«XƒàdG IQGOEG ôjóe ÜÉàc
¢Uƒ°üîH IQGRƒ``dG ¬JòîJG Ée ¿CG á«fóªdG
ájó«¡ªJ äGAGôLEG »g ∞fCÉà°ùªdG ™e óbÉ©àdG
á«fóªdG áeóîdG ¿Gƒ``jO á©LGôe óæY ¬``fCGh
∞fCÉà°ùªdG ™``e óbÉ©àdG äGAGô```LEG OÉªàY’
áeóîdG ¿Gƒ``jO Qô``b ¿Éæ°SCG Ö«ÑW áØ«XƒH
»Ø«XƒdG AGô`` `LE’G Ö∏W IQÉ``ª`à`°`SG IOÉ```YEG
≈∏Y É°ù«°SCÉJ ÉgOÉªàYG ô«Z øe Üƒ∏£ªdG
¢üàîªdG ƒ``g á«fóªdG áeóîdG ¿Gƒ``jO ¿CG
º«¶æJh ∞FÉXƒdG ∂∏àd í«°TôàdÉH √ó``Mh
ô°ûf •ôà°ûj ¬fCGh äÓHÉ≤ªdGh äÉfÉëàe’G
ºμëd É≤ah IôZÉ°ûdG áØ«XƒdG π¨°ûd ¿Ó``YEG
.á«fóªdG áeóîdG ¿ƒfÉb øe (3) IOÉªdG
¢Uƒ°üîH IQGRƒ`` dG ¬JòîJG É``e ¿CGh
äGAGô``LEG Oôée »g ∞fCÉà°ùªdG ™e óbÉ©àdG
…QGOE’G QGô≤dG áÑJôe ≈dEG ≈bôJ ’ ájó«¡ªJ

äÉ«Ø°ûà°ùe ø``e ¬``d â``eó``bo π``ª`Y ¢``Vhô``Y
IQGRh ™``e ∞XƒàdG ó≤Y ¬©«bƒàd á°UÉN
ájƒæ©eh ájOÉe QGô°VCÉH ¬HÉ°UCG Ée ,áë°üdG
»a πãªàªdG Égó°V ∞nfCÉà°ùªdG π©a AGô``L
¬æ««©J ¢Uôa ´É«°Vh ¬æ««©J øY ´Éæàe’G
∫hCG áªμëe â°†b PEG ,äÉ«Ø°ûà°ùªdG ió``d
.iƒYódG ¢†aôH áLQO
øe óæ°S ≈∏Y ºμëdG ≈∏Y ∞fCÉà°SÉa
ø««©àdG ¿CG ≈∏Y óæà°SG áLQO ∫hCG ºμM ¿CG
»àdG Qƒ`` eC’G ø``e ƒ``g áeÉ©dG ∞FÉXƒdG »``a
ájôjó≤J á£∏°ùH ájQGOE’G á¡édG É¡«a ¢üNôàJ
ó≤©dG ™«bƒàH π©ØdÉH âeÉb IQGRƒdG ¿CG ºZQ
πc âª∏°ùJh ¬ÑJGQ ójóëJh ∞pfCÉà°ùªdG ™e
É¡fCG ’EG ,∞«XƒàdÉH á≤∏©àªdG äGóæà°ùªdG
Ó°†a ,πª©dG ¬ª«∏°ùJ øY ∂dP ó©H â©æàeG
ø««©J øY Égó°V ∞nfCÉà°ùªdG ´ÉæàeG ¿CG øY
ºZôdG ≈∏Y ´hô°ûe ÖÑ°S ¿hO ∞pfCÉà°ùªdG
CÉ£îdG øcQ ¬H Ωƒ≤j ¬©e ó≤©dG ™«bƒJ øe

á«aÉæÄà°S’G á``jQGOE’G áªμëªdG â°†aQ
IQGRh ΩGõ``dEG »æjôëH Ö«ÑW iƒ``YO É«∏©dG
ºZôdG ≈∏Y ¬æ««©J äGAGô``LEG AÉ¡fEG áë°üdG
¬°†aQh ÖJGôdG ójóëJh Oƒ≤©dG ™«bƒJ øe
äócCG PEG ,á«ÑW õcGôe IóY »a πªY ¢VhôY
äGAGô``LEG IQGRƒ``dG ¬JòîJG Ée ¿CG áªμëªdG
…QGOE’G QGô≤dG áÑJôe ≈dEG ≈bôJ ’ ájó«¡ªJ
.»fƒfÉb õcôe …CG É¡æY CÉ°ûæj ºdh
ΩGõdEÉH É¡«a ÉÑdÉW √GƒYO Ö«Ñ£dG ™aQh
õcGôªdG øe …CG »a πª©dG ¬ª«∏°ùJ IQRGƒ``dG
•hô°T πc ¬FÉØ«à°S’ É¡d á©HÉàdG á«ë°üdG
√QGó≤e ≠∏Ñe ¬°†jƒ©J É¡eGõdEGh ,ø««©àdG
¬àHÉ°UCG »àdG QGô``°`VC’G øY QÉæjO 10000
πª©dG ¢Uôa IQÉ°ùNh Ö°ùc øe ¬JÉa Éªd
π°UGƒJ ¬fCG ≈dEG Gkô«°ûe ,á«Ñ£dG õcGôªdG iód
,¿Éæ°SCG Ö«ÑW áØ«Xh π¨°ûd IQGRƒ`` dG ™``e
øμdh ,¬æ««©J äÉZƒ°ùe πμH É¡«dEG Ωó≤Jh
øY Qò``à` YG ó``b ¬``fCG ±É``°` VCGh ,ihó`` L ¿hO

ø«jƒ«°SBG ∫É``ªY ∫RÉæe øe ∞JGƒg á``bô°ùH ΩÉb »æjôëH ≈``∏Y ¢``†Ñ≤dG
.ÉgõjôëJ ºJh
≈dEG á«HƒæédG á¶aÉëªdG áWô°T ájôjóe ΩÉY ôjóe QÉ°TCGh
¢VƒÑ≤ªdG ádÉMEGh IQô≤ªdG á«fƒfÉ≤dG äGAGôLE’G PÉîJG ºJ ¬fCG
.áeÉ©dG áHÉ«ædG ≈dEG ¬«∏Y

,¿CÉ°ûdG Gòg »a äÉZÓÑdG øe OóY »≤∏J Qƒa ¬fCG í°VhCGh
øY äôØ°SCG »àdGh ,…ôëàdGh åëÑdG äÉ«∏ªY Iô°TÉÑe ºJ
ÜÉë°UCG øe ¬fCG ø«ÑJh ¬«∏Y ¢†Ñ≤dGh QƒcòªdG ájƒg ójóëJ
,IQóîe É¡fCG ¬Ñà°ûj É°UGôbCG ¬JRƒëH §Ñ°V Éªc ,≥HGƒ°ùdG

¿CÉH á«HƒæédG á¶aÉëªdG áWô°T ájôjóe ΩÉY ôjóe ìô°U
,zÉeÉY 45{ »æjôëH ≈∏Y ¢†Ñ≤dG øe âæμªJ ájôjóªdG áWô°T
ø«jƒ«°SBG ∫ÉªY øcÉ°ùe øe ádÉ≤f ∞JGƒg ábô°ùH ¬eÉ«b ôKEG
.≈°ù«Y áæjóªH
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?ÉμjôeCG »a …ô``°üæ©dG ™bGƒdG ójƒ∏a êQƒL πà≤e ô«¨j π``g

ó«°TQ ájRƒa

!QÉ«àN’G
»a …ô°üªdG ¢û«édG ä’ƒ£H AGƒ°S á«≤«≤M ÉKGóMCG
á«HÉgQE’G äÉ«∏ª©dGh QRÉéªdG hCG ø««HÉgQEÓd …ó°üàdG
ó°Vh ¢û«édG ó°V ¿GƒNE’G ¿ƒ«HÉgQE’G É¡H ΩÉb »àdG
Üô¨c iôNCG øcÉeCG »ah ,AÉæ«°S »a …ô°üªdG Ö©°ûdG
≈dEG ¬æe Gƒ∏∏°ùJ …òdG á«Ñ«∏dG »°VGQCÓd ≥°UÓªdG ô°üe
,∑Éæg …hÉ«°û«∏ªdG ÜÉgQE’G ≈dEG Gƒª°†æ«d É«Ñ«d πNGO
!…ô°üªdG πNGódG ó°V á«HÉgQE’G äÉ«∏ª©dG IQGOE’h
…òdG (QGó``jhO ôgÉH) êGô``NEG øe zQÉ«àN’G{ |
áfQÉ≤ªdG ∫ÓN øe ¬∏ªY »a á«°SÉ°SC’G á«ª°ùàdG §≤àdG
ΩÉ°ûg §``HÉ``°` †` dG)h (»°ùæe ó``ª` MCG §``HÉ``°`†`dG) ø``«`H
≈dEG ∫ƒëà«d √QÉ«àNÉH ¢û«édG ∑ôJ …òdG (…hÉª°ûY
»a ¬JÉÑjQóJ π¨à°SG ¿CG ó©H ô«£N »``HÉ``gQEG …OÉ«b
Ö«dÉ°SCG ∑Qó``j ƒ``gh É«HÉgQEG Ó«L Å°ûæ«d á≤YÉ°üdG
¬°û«éd πJÉ≤dG QÉ«àN’G Gòg ¿ƒμ«dh ,…ô°üªdG ¢û«édG
…òdG (»°ùæe óªMCG) π£ÑdG á¡LGƒe »a ¬æWhh ¬Ñ©°Th
ÜÉ``gQE’G á¡LGƒe »a ájô°üe IQƒ£°SCG ≈``dEG ∫ƒëJ
,ô°üªd É≤M’ É«Ñ«d ¬àª∏°S …òdG z…hÉª°ûY{ á¡LGƒeh
øe øjô«ãμdG ìGhQCG ≥gRCG ¿CG ó©H ÉeGóYEG ¬HÉ≤Y ≈≤∏«d
øe º¡©e ¿hÉ©J øeh ƒg ,…ô°üªdG ¢û«édG ô°UÉæY
»≤«KƒJh »``eGQO πªY .AÉæ«°S »a ÜÉ``gQE’G äÉYÉªL
á¡LGƒe »a ó©H É¡fGô«f CGó¡J ºd á«≤«≤M çGóMC’ º¡e
ô«eóJ QÉàNG ÉªgóMCG ø«£HÉ°†d êPƒªfh ,ÜÉ``gQE’G
ôNB’Gh ,º¡©e πªY øjòdG ¬°û«L ô°UÉæY πàbh ¬æWh
íÑ°UCG ≈àM á«FÉæãà°SG ádƒ£ÑH á¡LGƒªdG ≥jôW QÉàNG
Éª«a ,¬Ñ©°Th ¬°û«Lh ¬æWh Iô``cGP »a GódÉN ¬ª°SG
¥QÉØdG å«Mh !ïjQÉàdG á∏Hõe ≈``dEG …hÉª°ûY Ö``gP
óªMCG) Égó°ùL »àdG á«≤«≤ëdG ádƒ£ÑdG äGQÉ°üàfG ø«H
ø«H ¥QÉ``Ø` dG ƒ``g ΩGô`` `LE’Gh ÜÉ```gQE’G ø«Hh (»°ùæe
!á«Hô©dG ÉfOÓH πc »a ¢VQC’Gh AÉª°ùdG
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ô«Ñc OóY »a áaBG ≈dEG ÜÉ``gQE’G ∫ƒëJ ¿CG ó©H |
∞æ©dG í``Ñ`°`UCGh ,º``dÉ``©`dG ∫hOh á«Hô©dG ∫hó`` dG ø``e
»a ¢†©ÑdG É¡H çóëàj »àdG IójóédG á¨∏dG ¬``fCÉ`ch
ÉjQÉ°†Mh É«bÓNCG É©LGôJ ∂dòH Óé°ùe ,¿Éμe πc
á«ª∏©dG) iôNC’G äGQƒ£àdG ™e Ö°SÉæàj ’ É«fÉ°ùfEGh
á∏gòe äGƒ£N â£N »àdG (á«aô©ªdGh á«LƒdƒæμàdGh
¿Éc ÉjCG ÜÉgQE’G Gòg ¿EÉa ,»°VÉªdG ¿ô≤dG ∞°üàæe òæe
áØ∏îàe äÉ«∏≤Y ÖÑ°ùH ¿Éc AGƒ°S ¬HÉÑ°SCGh √Qó°üe
á«°SÉ«°S äÉYÉªL hCG ,øjódG º°SÉH ±ô£àdG ¢SQÉªJ
á£∏°ùdG ≈dEG ∫ƒ°Uƒ∏d ÜÉgQE’G ôÑY ≈©°ùJ á«dÉμjOGQ
á©eÉW ∫hO äGóæLC’ á©HÉJ á«bGõJQG äÉYÉªL âfÉc hCG
πeÉμdG π°ûØdG á∏Môe ≈dEG É¡YÉLQEGh ∫hódG ∂«μØJ É¡aóg
ô«°üªH ÖYÓàdGh ,É¡JGQó≤eh É¡JGhôK ≈∏Y Iô£«°ù∏d
¬aóg hCG √Qó°üe hCG ÜÉ``gQE’G πμ°T ¿Éc ÉjCG ,É¡Hƒ©°T
,Üƒ©°ûdG IÉ«M »a á«KQÉc äGQÉ°ùªdG ôãcCG øe ¬fEÉa
!ø««HÉgQEÓd QÉ°üàfG ≈``dEG ∫ƒëàj AÉ``jô``HC’G πàb ¿C’
,ôNBG QÉ°üàfG á«àëàdG ≈æÑdGh äÉ°ù°SDƒªdG Üô°Vh
≈dEG ..ådÉK QÉ°üàfG º«°ù≤àdGh ´õØdGh ±ô£àdG ô°ûfh
π°ûa ≈dEG »ªàæJ »àdG á°†jôªdG äGQÉ°üàf’G ∂∏J ôNBG
…QÉ°†ëdGh »``bÓ``NC’Gh »æjódGh »fÉ°ùfE’G ¢ùëdG
!IÉ«ëdG »a ¬d É≤jôW ÜÉgQE’G QÉàîj øe iód
ÜÉ`` gQE’G É¡aó¡à°ùj »``à`dG ∫hó`` dG ø«H ô°üe |
,á∏jƒW äGƒ``æ`°`S òæe (…hÉ«°û«∏ªdGh »`` fGƒ`` NE’G)
¢û«édG ø«H á¡LGƒªdG å«Mh ,AÉæ«°S »a á°UÉNh
â∏é°S øjódG º°SÉH ábõJôªdG ø««HÉgQE’Gh …ô°üªdG
…ô°üªdG ¢û«édG ô°UÉæY øe AGƒ°S ä’ƒ£Hh ºMÓe
¿É°†eQ »``ah ,AÉæ«°S »``a …ô°üªdG Ö©°ûdG ø``e hCG
Éjô«gÉªL ’É``Ñ`bEG (QÉ«àN’G) π°ù∏°ùe πé°S âFÉØdG
≥Kƒ«d AÉL ¬fC’ ,á«Hô©dG ∫hódG á«≤H hCG ô°üe »a AGƒ°S

ÉæJÉ«M §``ª``f ô``«s ``Z …ò````dG É```fhQƒ```c
¿CÉH äOÉ``aCG PEG ,z»°Sƒo∏«Hp »°ùp fr Éæn d
ô¡°TCG á©Ñ°S ø``e ô``ã`cCG râ°†e
ÉfhQƒc ¢Shô«a AÉ``Hh ∫hõ``f ≈∏Y
»μjôeC’G ÜGƒ``æ`dG ¢ù∏ée á°ù«FQ
»a É¡fCÉch ,AÉ©ªL ájô°ûÑdG ≈∏Y
áfƒ∏ªdG äÉeÉªμdG øe äÉÄªdG É¡jód
ôªJ á∏jƒW ±ÉéY ΩGƒ`` YCG ™``bGƒ``dG
ÉªHh á``jQÉ``é` dG á``°`Vƒ``ª`dG Ö°ùëH
,»¡àæJ OÉ``μ` J Ó``a ,á``jô``°`û`Ñ`dG ≈``∏`Y
»àdG ¢ùHÓªdG ¿ƒ``d ™``e Ö°SÉæàj
á«KQÉμdG ÉgógÉ°ûe Ö«¨J OÉμJ ’h
øe É°†jCG ∑Éægh .Ωƒj πc É¡jóJôJ
AÉ©ªL á`` eC’G ø``Y É``¡` e’BG »∏éæJh
»eƒr©æn c AÉ`` jRC’G ¢VôY ô«gÉ°ûe
É¡æe Qƒ£àªdG ºdÉ©dG OÓ``H π``c »``a
ÉjQòL äô«Z »àdG AGôª°ùdG ,πÑp er Éc
.ô«≤ØdGh É¡æe »æ¨dG ,ôNCÉàªdGh
øe É¡°ùØf ájÉªëd É¡°SÉÑd §``ª`f
ôÑY á«eÓ°SE’G á``eC’G ôªJ º∏a
ÉgôØ°S AÉæKCG ¢ùÑ∏J É¡fEG PEG ,ÉfhQƒc
πãªH ó«éªdGh ≥``jô``©`dG É¡îjQÉJ
,É¡ª°ùL πc »£¨J AÉ°†«H ¢ùHÓe
ÉæfCG ø``XCG ’h ,ΩÉ``©`dG Gò``g ¿É°†eQ
øe É¡jóJôj »àdG ¢ùHÓªdG É¡fCÉch
πÑ≤à°ùªdG »``a ¬``d Ó«ãe ó¡°ûæ°S
hCG ,Ωƒª°ùdG ô£N á¡LGƒe ó``jô``j
’h á``©`ª`L IÓ``°` U Ó``a ,Qƒ``¶` æ` ª` dG
ÖÑ°ùH á∏JÉ≤dG á«FÉ«ª«μdG äÉKƒ∏ªdG
:º∏≤H
’h í`` jhGô`` J IÓ``°` U ’h ,á``YÉ``ª` L
.¬∏ªY
’h ,OÉ«YCG ’h ó«Y IÓ°U ’h ,ΩÉ«b
ô«¨J ¿EÉ` ` a ∂`` dP ≈`` `dEG á``aÉ``°` VEGh
¢Shô«a ¬KóMCG …òdG ¢ùHÓªdG §ªf ÊóŸG óª π«YÉª°SEG .O ÜQÉ`` bC’G ø«Hh ô``°` SC’G ø«H äGQÉ`` jR
.äÉYÉªédGh
¬°ùØf â`` bƒ`` dG »`` a ô``«` Z É`` `fhQƒ`` `c
É`` fhQƒ`` c ¢`` Shô`` «` `a ô`` «s ` `Z ó``≤` a
,áæjõdGh êôÑàdG §ªf øe IQhô°†dÉH
ÉjôgƒL
Gô««¨J
∫ƒ¡éªdGh
∞«©°†dG
’ áeÉªμdG ¢ùÑ∏J »àdG ICGôªdÉa .ICGôª∏d zêÉ«μ pªdG ºdÉY{ hCG
≈``dEG m∫É``M ø``e ÉædÉM ∫só`Ñ`a ,á«eƒ«dG ÉæJÉ«M §ªf »``a
,ÖLGƒëdGh ø«æ«©dG iƒ°S É¡¡Lhh É¡ëeÓe øe ô¡¶j
OGôaC
’
G
IÉ«M
Üƒ∏°SC
G
»a
ájQòL
ä’ƒëJ
çóMC
Gh ,∫ÉM
,ájDhôdG øY áHƒéëe ∞fC’Gh ¬LƒdGh ºØdG á≤£æe ¿CG …CG
ÉææjO Qƒ``eCG ¥É``ª` YC’G »``a ô«¨a ,∫hó`` dGh äÉYÉªédGh
É¡©°Vhh á≤£æªdG ∂∏J »``a ICGô``ª` dG áæjR ¿CG »æ©j É``e
á°SQÉªeh áeÉbEGh á«æjódG IÉ«ëdG §ªf AGƒ°S ,ÉfÉ«fOh
»YGO Óa ,¢SÉædG øY ∞îe ¬``fC’ ¬d »``YGO ’ êÉ«μªdG
¿É``jOC’G πμd ≥dÉîdG ≈``dEG É¡«a Üô≤àf »àdG ôFÉ©°ûdG
õcôj ∂dòdh ,¬LƒdG ≥«MÉ°ùe hCG √ÉØ°ûdG ôªMC’ ¿PEG
É¡°û«©f »àdG á«YÉªàL’G IÉ«ëdG §ªf hCG ,ÖgGòªdGh
á«FôªdG AGõ``LC’G ≈∏Y ¿B’G êôÑàdGh áæjõdÉH ¿ƒ«æ©ªdG
Üƒ∏°SCGh äÉ©ªàéªdGh Iô``°`SC’Gh OôØdG iƒà°ùe ≈∏Y
ójóëàdÉHh ,¢SÉædG ÉgógÉ°ûj »àdG ¬LƒdG øe IôgÉ¶dGh
§ªf á«MÉf øe hCG ,»eƒj mπμ°ûH É°†©H Éæ°†©H πeÉ©J
,Éª¡«dEG â¡éJG áæjõdG ôgÉ¶e πμa ,ÖLGƒëdGh ø«æ«©dG
ICGôª∏d É¡H øjõàfh É¡°ùÑ∏f »àdG ¢ùHÓªdG á«Yƒfh
øe ´ƒæc Éª¡«∏Y õ«côàdGh ÉªgRGôHEÉH ¿ƒ°üàîªdG CGóHh
äÓ°UGƒªdG πFÉ°Sƒd ÉæJQGOEG Üƒ∏°SCGh §ªf hCG ,πLôdGh
.äÉeÉªμdG ¢ùÑd ºdÉY »a áæjõdGh ∫ÉªédG QÉ¡XEGh êôÑàdG
ájôëÑdGh ájôÑdG É¡YGƒfCG ∞∏àîªH »YÉªédG π≤ædGh
,áeÉ©dG äÓ°UGƒªdG ºdÉY »a IÉ«ëdG §ªf øY ÉeCGh
.ájƒédGh
§ªf ô«¨àj ¿CG ™bƒàªdG øe ¬fEÉa ,¿Gô«£dG ójóëàdÉHh
§ªf ô«¨J ó≤a ,»YÉªàL’G iƒà°ùªdG ≈∏Y É``eCG
áYÉb ≈dEG ºK QÉ£ªdG ¢VQCG ≈dEG ¬dƒNO òæe ¿É°ùfE’G ôØ°S
á«ª«ªM ¬«a ó©oJ º∏a ,¢†©H ≈∏Y ΩÓ°ùdGh á«ëàdG ÉæFÉ≤dEG
IójóL á∏Môe √òg ¿ƒμJ ¿CG ™bƒàªdG øeh ,øjôaÉ°ùªdG
¿hó``Hh ó©H ø``Y má«ëJ ≈``dEG ∫ƒëJ É``ª`fEGh ,Üô``b ø``Yh
;äGQÉ£ªdG IQGOEGh ¿Gô«£dG ïjQÉJ »a ábƒÑ°ùe ô«Z
äÉ°ù∏édGh á``jQhó``dG ájô°SC’G ÉæJGAÉ≤d ¿CG Éªc ,¢ùªd
ø«eCÉJ ƒëf ¬éàJ ≥HÉ°ùdG »a âfÉc áeÉ©dG á°SÉ«°ùdÉa
≈dEG Üôb øY äGQÉjõdG øe âdƒëJ á«YÉªédG á«∏FÉ©dG
¢Shô«a ™e Ωƒ«dGh ,á«æeC’G á«MÉædG øe ôaÉ°ùªdG áeÓ°S
∫É°üJ’G πFÉ°Sh ôÑY ó©H øY á«°VGôàaG äÉYÉªàLG
ø«eCÉJ ƒëf äÉ°SÉ«°ùdGh QÉ¶fC’G âdƒëJ ó≤a ÉfhQƒc
á«FôªdGh áYƒª°ùªdGh IAhô≤ªdG »YÉªédG »YÉªàL’G
Gòg ≥«≤ëJ π``LCG ø``eh .á«ë°üdG á«MÉædG øe ôØ°ùdG
.»dB’G Ö°SÉëdG Iõ¡LCG ôÑY hCG
á«æ©ªdG äÉ¡édG Ωƒ≤J ¿CG ™bƒàªdG ø``e ¬``fEÉ`a ±ó``¡`dG
É¡jóJôj »àdG ¢ùHÓªdG §ªfh á«Yƒf á«MÉf øe ÉeCG
É¡fCÉ°T øe áª¶fCG ò«ØæJh äGAGô`` LEG ójóëàH ôØ°ùdÉH
ô°üæY
∫ÉNOEG ºJ ó≤a πØ£dG ≈àM hCG ICGôªdG hCG πLôdG
m
ºjó≤J ôaÉ°ùªdG øe Ö∏£«°S ÉªHôa .øeB’G »ë°üdG ôØ°ùdG
∞``fC’G äÉ``«`bGhh äÉeÉªμdG áaÉ°VEG âªàa ,É¡«a ójóL
,ájó©e ¢VGôeCG øe »fÉ©j ’ ¬fCG âÑãJ á«ë°U IOÉ¡°T
óbh .ΩÉ©dG ¢SÉÑ∏dG øe CGõéàj ’ »°SÉ°SCG Aõéc ¬LƒdGh
’hCG ¬«∏Y Ωõ∏j QÉ£ªdG ∫ƒNO óæY hCG ,ÉfhQƒc á°UÉîHh
AGƒ°S ,¢SÉÑ∏dG øe á©£≤dG √òg ™e ™«ªédG ∞«μJh º∏bCÉJ
≈dEG ô«°ûJ á«dhCG äÉ°UƒëØH Ωƒ≤j »ë°U Öàμe á©LGôe
™fÉ°üªdGh äÉcô°ûdG πÑb øe hCG ,º¡°ùØfCG OGôaC’G πÑb øe
π«∏ëJh ,IQGôëdG áLQO πãe ,ôØ°ù∏d É«ë°U πgDƒe ¬fCG
,AÉ°ùædG á°UÉîHh ,OGôaC’G ≈dEG áÑ°ùædÉH ÉeCG .É¡d áéàæªdG
≈dEG Ée hCG ,¢ùØæàdGh Ö∏≤dG äÉbO ¢SÉ«bh ,ΩódG øe áæ«Y
É¡«a â∏NO á«ªdÉY á°Vƒe ≈``dEG äÉeÉªμdG âdƒëJ ó≤a
hCG ,á«ë°üdG IAGôÑdG øª°†J »àdG äGAGô``LE’G øe ∂dP
¢ùHÓe çóMCG êÉàfEG »a á°ü°üîàªdG äÉcô°ûdG äÉjôÑc
º««≤Jh π«∏ëàH Ωƒ≤j ≥Øf
m »a ôaÉ°ùªdG Qhôe ≥jôW øY
≈àM á≤fCÉàeh á∏«ªLh ájô°üY ICGôªdG hóÑJ »μd ,AÉ°ùædG
Éªc ,ôaÉ°ùª∏d ΩÉY º«≤©J πªYh ΩÉ©dG »ë°üdG ¬©°Vh
áÑcGƒªH äÉcô°ûdG √òg âeÉb ó≤a .áeÉªμdG ¢ùÑ∏J ÉeóæY
á«μ«JÉeƒJhC’G äGQÉ«°ùdG π«°ùZ ≈dEG áÑ°ùædÉH ∫ÉëdG ƒg
º«ª°üJ ∫ÓN øe É¡©e âª∏bCÉJh ,ójóédG Qƒ£àdG Gòg
á©e’ áØ«¶f êôîJh áî°ùàe IQÉ«°ùdG É¡«a πNóJ »àdG
Ö°SÉæJ »àdG á≤«fC’Gh á∏«ªédG äÉeÉªμdG √òg øe ±’B’G
»dB’G ¿É°ùfE’G ¿EÉa ôNBG ÖfÉL
øeh .É¡àaÉ¶f Ió°T øe
≈°TÉªàJh ,ICGôªdG É¡«a ¿ƒμJ »àdG áÑ°SÉæªdG hCG ,çóëdG
m
»a ∑ôëàdÉH ¿É``°`ù`fE’G ΩÉ``≤`e Ωƒ≤à°S äÉ``Jƒ``Hhô``dG hCG
»àdG ¢ùHÓªdG øe iôNC’G ™£≤dG ™e ¬°ùØf âbƒdG »a
ÉÑæéJ º«≤©àdGh ∞«¶æàdG äÉª¡ªd QÉ£ªdG ≥aGôe πc
’ áÑjôZh á∏«NO á©£b òm FóæY áeÉªμdG ¿ƒμJ Óa ,É¡jóJôJ
.∫Éª©dG Iôãch ΩÉMORÓd
hCG ,ICGôª∏d á«LQÉîdG áÄ«¡dG øª°V ÜGôYE’G øe É¡d ™bƒe
π©ØdÉH âKóM äGô««¨J ∑Éæg ¿EÉ` a πHÉ≤ªdG »``ah
äÉcô°ûdG âeÉb ,∫ÉãªdG π«Ñ°S ≈∏©a .πØ£dG hCG ,πLôdG
…õdG É¡æe ,ìÉæe IóY øe ¿Gô«£dG •ƒ£N ¢†©H ™e
∫Ó¨à°SÉH áahô©ªdG ájQÉéàdG É¡JÉeÓ©H õ«ªàJ »àdG
AÉ``jRCG â``é`à`fr oCGh âªª°Uo PEG ,IôFÉ£dG ºbÉ£d »ª°SôdG
πãe ,∫ÉªdG øe ójõªdG Ö°ùμd áëfÉ°ùdG á°UôØdG √òg
OGhQ ¢ùHÓe ¬Ñ°ûJ É``fhQƒ``c á¡LGƒªd Iõ«ªe á°UÉN
º«ª°üàH âeÉb »àdG IQƒ¡°ûªdG z¿É«°ûjOQÉc º«c{ ácô°T
á«bGƒdG á«°üî°ûdG äGhOC’G É¡«∏Y ≥∏£oj ,AÉ°†ØdG
äGóéà°ùe πc ≥MÓJ »àdG ICGôª∏d ¢UÉN z»KƒfCG{ ´ƒf
m
á°VƒªdG ™``e ¿ƒ``μ`J »``à`dG ¢``ù`HÓ``ª`dG ´Gƒ`` `fCG çó`` `MCGh
personal protective equipment{
á«æØdG GhóaGôH πãe á«æØdG äÉcô°ûdG ¿CG Éªc ,ájô°ü©dG
§ªf »a âKóM »àdG äGô«¨àdG ≈dEG áaÉ°VEG ,z((PPE
á«æØdG äGhOC’G É¡àYÉæ°üH áahô©ªdG (Bravado)
™jRƒJ »a hCG ,IQOÉ¨ªdG ádÉ°U »a øjôaÉ°ùªdG ¢Sƒ∏L
óéà°ùªdG »dhódG Qƒ£àdG Gòg á≤MÓªH á«≤«°SƒªdGh
πNGO äÉÑLƒdG ™jRƒJ á«Ø«c »a hCG ,IôFÉ£dG óYÉ≤e
™e Ö°SÉæàJ »àdG á«≤«°SƒªdG ¥ôØ∏d äÉeÉªc âªª°Uh
¬«aôàdG Iõ¡LCG hCG ,äÉeÉªëdG IQGOEG »a hCG ,IôFÉ£dG
á«μjôeC’G »fõjO ácô°T â∏NO ∂dòc .ÉgRƒeQh ÉgQÉ©°T
ôaÉ°ùªdG ¿ƒμj ÉeóæY Qƒ``eC’G øe Égô«Zh ,á«∏°ùàdGh
äÉ«bGh âéàfCÉa ,äÉeÉªμdG êÉàfEG §N ≈∏Y á≤jô©dG
.IôFÉ£dG πNGO
É¡«∏Yh ájôª©dG äÉÄØdG øe ºgô«Zh ∫ÉØWCÓd ¬Lƒ∏d
Éæ°ùdh øjô«°ùe ÉæëÑ°UCG ¿B’G ÉfhQƒc ô°üY »Øa
¢SÉædG ió``d áÑÑëªdG á«fƒJQÉμdG äÉ«°üî°ûdG Qƒ°U
øe É``e πμa ,Éæ«∏Y ¢VôØj É``e πμd ø«©FÉW ,øjô«îe
.GOƒj »Ñ«Hh ,¢ShÉe »μ«e πãe ,GQÉÑch GQÉ¨°U
Oƒ¡°ûªdGh ºFÉ≤dG »ë°üdG ójó¡àdG Gòg á¡LGƒe ¬fCÉ°T
á°SÉ«°ùdG ∫ÉLQ øe ô«gÉ°ûªdG ¿EÉa ∂dP ≈∏Y IhÓYh
§ªfh IÉ«ëdG Üƒ∏°SCG ô««¨àa ,øjô£°†e ¬H ΩÉ«≤dG Éæ«∏Y
ô««¨J »a GhCGó``H ,AÉ°ùædG á°UÉîHh ,ø``Ø`dGh PƒØædGh
•ƒ≤°ùdG ÉæÑæéJ »àdG πeGƒ©dG ºgCG øe áªjó≤dG IÉ«ëdG
á«Yƒfh á°VƒªdG ™``e ≈°TÉªàj ÉªH ¢SÉÑ∏dG •É``ª` fCG
á«∏ª©dG äGAGô`` ` LE’G í``é` fCG ø``eh ,¢``Shô``«`Ø`dG ∂``a »``a
∫ÉãªdG π«Ñ°S ≈∏©a ,áÑ°SÉæe πch Ωƒj πc »a ¢SÉÑ∏dG
•ÉªfC’G √òg ™e ∞«μàdG øjQƒÑée Éæ«∏©a ,¬àëaÉμªd
»a ’É≤e á«μjôeC’G õªjÉJ ∑Qƒjƒ«ædG áØ«ë°U âÑàc
.IójóédG á«dÉëdG
Iô«ãμdG äÉeÉªμdG{ :¿GƒæY âëJ ƒjÉe øe øjô°û©dG
bncftpw@batelco.com.bh

¢Shô«a áëFÉL »°ûØJ øY áªLÉædG ¥Ó``ZE’G
,¥Ó£fÓd ¿ƒØ¡∏àj ¿ƒ«μjôeC’G íÑ°UCG ÉfhQƒc
GAõL Gƒfƒμj ¿CG »a áëeÉL áÑZQ ºghóëJ
çóM Ée ¿CG É°†jCG ∂°T ’ .º¡æe ôÑcCG A»°T øe
ódÉfhO ¢ù«FôdG äÉaô°üJ ≈∏Y π©a OQ πãªj
πLCG øe äÉHGô£°V’G π¨à°ùj …ò``dG ÖeGôJ
¬fEG .¬``d IójDƒªdG á«HÉîàf’G IóYÉ≤dG è«LCÉJ
¬``fCG Éªc á``aƒ``dCÉ`e á«μ«àμJ Ö«dÉ°SCG Ωóîà°ùj
øjójh ΩÉ¶ædGh ¿ƒfÉ≤dG í°Tôe ¬°ùØf ø∏©j
á«≤H ôÑà©jh ¿ƒfÉ≤dG ≈∏Y …ó©àdGh ≈°VƒØdG
.zø««HÉgQEG{ øjôgÉ¶àªdG
ÖeGôJ ¢ù«FôdG ô``eCG ΩOÉ``°`U ∞``bƒ``e »``a
á«ª∏°ùdG äGôgÉ¶ªdG ¢†ØH á«dGQó«ØdG äGƒ≤dG
´ƒeó∏d á∏«°ùªdG äGRÉ¨dG ΩGóîà°SÉH Iƒ≤dÉH
â«ÑdG ≈``æ`Ñ`e ΩÉ`` `eCG »``WÉ``£`ª`dG ¢``UÉ``°` Uô``dGh
ÖeGôJ ¢ù«FôdG ∫ƒ``ë`J ∂``dP ó©H .¢``†` «` HC’G
á«dGQó«ØdG äGƒ≤dG øe IOó°ûe á°SGôM âëJ
»a ÉæMƒj ¢ùjó≤dG á°ù«æc ≈``dEG á``Wô``°`û`dGh
ƒgh IQƒ``°`U ¬``d §≤à∏J »``c â``«`jÉ``a’ á≤jóM
.√ój »a π«éfE’G πªëj
¥É£f ≈∏Y §î°ùdG ácôëdG √òg äQÉKCG ó≤d
ô«ãc øe hCG ø««æjódG IOÉ≤dG øe AGƒ°S ,™°SGh
.º¡°ùØfCG ø«æjóàªdG ø««∏«éfE’G ¬YÉÑJCG øe
ø««μjôeC’G ó°V Iƒ≤dG ΩGóîà°SÉH √QGôb º¡°SCG
»a É¡≤∏£j πX »àdG á«°†jôëàdG äGójô¨àdGh
IóëàªdG äÉj’ƒdG ôÑY äGôgÉ¶ªdG QGôªà°SG
.á«μjôeC’G
¿ô≤dG øe ådÉãdG ó≤©dG πNóf øëfh ,Gô«NCG
∑Éæg ¿CÉ`H ±GôàY’G ¿ÉμªH á«ªgC’G øe ¬fEÉa
QGôªà°SG ºZQ ,»μjôeC’G Ö©°ûdG »a Gô««¨J
äÉ``j’ƒ``dG »``a á«∏μ«¡dG ájô°üæ©dG ô``gÉ``¶`e
øe ÜÉÑ°ûdG íÑ°UCG ó≤a á«μjôeC’G IóëàªdG
á``jDhQ ¿ƒ∏ãªj ¢†«ÑdGh ø«fƒ∏ªdGh Oƒ°ùdG
.¢†©ÑdG º¡°†©H ø``Yh º``dÉ``©`dG ø``Y áØ∏àîe
øe ¿ƒª¡∏à°ùj ºgh GhCÉ°ûfh A’Dƒ`g ódh ó≤a
óM ≈dEG ô°ùØj Ée ƒgh ,ÉeÉHhCG ∑GQÉH ¢ù«FôdG
ºd .á«YÉªédG πà≤dG äÉ«∏ª©H º¡àeó°U ô«Ñc
á«bô©dG ájOó©àdG ™e íeÉ°ùàj ÜÉÑ°ûdG Gòg ó©j
ádGó©dGh IGhÉ°ùªdG ΩGó``©` fG ¿ƒ°†aôj º``gh
…ó°üà∏d Iƒb ôãcCG GƒëÑ°UCG º¡fCG ¿hô©°ûjh
.É¡d
¿CG ø«≤∏©ªdGh ø«∏∏ëªdG ¢†©H ∫hÉëj
»àdG äGôgÉ¶ªdG ø«H Ée ¬Ñ°ûdG ¬LhCG Ghóéj
»a á``«`μ`jô``eC’G Ió``ë`à`ª`dG äÉ``j’ƒ``dG É¡Jó¡°T
√ògh øjô°û©dG ¿ô≤dG øe äÉ«æ«à°ùdG Iôàa
.GRQÉH Ébôa ∑Éæg ¿CG ô«Z á«dÉëdG äGôgÉ¶ªdG
áÑdÉ£e äGôgÉ¶e ∑GòfBG ∑Éæg âfÉc ¬fCG í«ë°U
¿CG ô«Z Üôë∏d á°†gÉæeh á«fóªdG ájôëdÉH
.IOhóëe ∑GòfBG âfÉc É¡«a ¢†«ÑdG ácQÉ°ûe
¿É©é°ûdG ¢†«ÑdG ÜÓ£dG ¢†©H ∑Éæg ¿Éc
É``gOƒ``≤`j ¿É`` c »``à` dG á``jQÉ``°`ù`«`dG äÉ``ª`¶`æ`ª`dGh
øe ∫É°†ædG »``a GQhO âÑ©d »``à`dGh ¢†«ÑdG
äÉ©eÉédG »a ÜÓ£dG øμd ,õ««ªàdG AÉ¡fEG πLCG
ÜôëdG ≈∏Y É°SÉ°SCG º¡eÉªàgG ¿hõcôj GƒfÉc
.IOÉ°†ªdG áaÉ≤ãdG äÉcôM ∞∏àîeh ΩÉæà«a »a
äGôgÉ¶ªdÉa .Ωƒ``«` dG ô`` eC’G ∞∏àNG ó≤d
á``Wô``°`û`dG ∞``æ` Yh á``jô``°`ü`æ`©`∏`d á``°` †` gÉ``æ` ª` dG
Oƒ``°`ù`dG â``Ñ`£`≤`à`°`SG á``jô``°`ü`æ`©`dG º``dÉ``¶` ª` dGh
¿ƒÑdÉ£j ºgh ,AGô≤ØdGh AÉ«æZC’Gh ¢†«ÑdGh
IQÉ°TEG πãªj Ée ƒgh »≤«≤Mh …ôgƒL ô««¨àH
ÉæëÑ°UCG ¿ƒ``μ`f ó``b É``æ`fCÉ`H π`` eC’G ≈∏Y å©ÑJ
ÉæàÄ«£N çQEG áédÉ©ªd ,™ªàéªc ,øjó©à°ùe
≈dEG çQE’G Gòg ø``aOh á«FÉ¡f áédÉ©e ≈``dhC’G
ô««¨J πLCG øe Gó©Ñà°ùe ôeC’G ¿ƒμj ød .óHC’G
∫ÉLQ ∞æYh á«bô©dG IGhÉ°ùªdG ΩGó©fG ôgÉ¶e
»a ô«°ùf ÉfCGóH ób ÉæfCÉH πeCG »fhóëj .áWô°ûdG
.ÜQódG Gòg
»μjôeC’G »Hô©dG ó¡©ªdG ¢ù«FQ |

πà≤e ≈∏Y ø«YƒÑ°SCG áHGôb
π`` LCG ø`` e ¿ƒ``à` æ` «` ∏` c π``«` H
§HÉ°V ój ≈∏Y ójƒ∏a êQƒL
É``μ`jô``eCG{ IQOÉ``Ñ` e á°ûbÉæe
É``eh ,¢``†` «` Ñ` dG ø``e á``Wô``°` T
≈``dEG »eôJ »``à`dGh zIó`` MGh
Oƒª©dG Gòg ájGóH »a äôcP
πëd »`` æ` `Wh QGƒ`` ` M í``à` a
øª°V »JCÉj êQƒL πà≤e ¿EÉa
äÉj’ƒdG »a ¥Gô``YC’G ™bGh
äóL »àdG çGóMC’G äGô°ûY
âfÉc .á«μjôeC’G IóëàªdG
É¡à«ë°V ìGQ »àdGh GôNDƒe
øª°V á``Mhô``£`ª`dG Iô``μ`Ø`dG
¿Éμ°ùdG ø``e AÉ°ùfh ∫É``LQ
øμd ,Ió``«` L IQOÉ``Ñ` ª` dG ∂∏J
OGô`` aCG …ó`` `jCG ≈``∏`Y Oƒ``°` ù` dG
äÉYÉªàL’G ¢†©H ó≤Y ó©H
äÉj’ƒdG »a ¿ƒfÉ≤dG PÉØfEG
ádCÉ°ùªdÉH ΩÉªàg’G ™LGôJ
øe ,á``«` μ` jô``eC’G Ió``ë`à`ª`dG
.ó¡ªdG »a ´hô°ûªdG äƒª«d
πμjÉeh ôfQÉL ∂jôjEG ∫ÉãeCG
Oƒ``≤` ©` dG √ò```g äó``¡` °` T
hCG Qƒ∏jÉJ ÉfƒjôHh ¿hGô``H
ó``bh Qõ`` ``Lh ó`` e äÉ`` cô`` M
:º∏≤H
øjòdG ¢†«ÑdG ∫ÉLôdG ∂ÄdhCG
¿É«MC’G ¢†©H »a Éæ°ù°ùMCG
»a Oƒ``°`SCG Ó``LQ ICÉ`é`a GhCGQ
ó≤a .≥``≤`ë`J ó``b É``eó``≤`J ¿CÉ` `H
| »ÑZR ¢ùª«L .O
¿ƒ«aôJ πãe ,»æμ°ùdG º¡«M
πØμJ äÉ``©` jô``°` û` J ø``°` S º`` J
,…ô``«` HQCG ó``ª` MCG hCG ø``JQÉ``e
¢SôμJh á«fóªdG äÉ``jô``ë`dG
ôjGôÑa 23 Ωƒ``j π``à`b …ò`` dG
äòîJG Éªc äÉHÉîàf’G ≥M
.√ôªY øe øjô°û©dGh á°ùeÉîdG »a ƒgh
…ô°üæ©dG õ««ªàdG AÉ¡fEG π``LCG øe äGAGô`` LEG
º©J çGó`` ` `MC’G √ò`` g ø``e çó`` M π``c ™``e
áaÉ°VEG ,øμ°ùdG hCG ¢SQGóªdÉH ≥∏©àj Éª«a AGƒ°S
ÖdÉ£J »àdG äGôgÉ¶ªdG êôîJh äÉLÉéàM’G
.»HÉéjE’G õ««ªàdG ¢SôμJ »àdG äÉ©jô°ûàdG ≈dEG
áWô°ûdG •ÉÑ°V ¿ƒμj ÉeóæY .ádGó©dG ≥«≤ëàH
ø``WGƒ``e ÜÉ``î` à` fG »``a É``æ`ë`é`f É``æ` fEG π``H
á«YÉaO ∞bGƒe òîàJ áWô°ûdG äGQGOEG ¿EÉa ÉaôW
IóëàªdG äÉj’ƒ∏d É°ù«FQ »≤jôaEG π°UCG øe
™dóæJ ÉeóæY .zÉ¡«Hƒ°ùæe{ ájÉªM π``LCG ø``e
øe A»°ûH ºgƒàf Éæ∏©L Ée ƒ``gh á«μjôeC’G
ájôμ°ùY Iƒ≤H áWô°ûdG äGƒb OôJ äGôgÉ¶ªdG
´É£à°SG ób »μjôeC’G Éæ©ªàée ¿CÉH áLGò°ùdG
hóÑJ á«μjôeC’G ¿óªdG ¢†©H ¿CG ≈àM áWôØe
äÉeÉ°ù≤fG ¥ƒ``a »``≤`Jô``jh ƒª°ùj ¿CG Gô``«` NCG
.á«ÑæLC’G ∑QÉ©ªdG äÉMÉ°S πãe
.áKhQƒªdG á«bô©dG
»àdG á``«`aÉ``°`VE’G πcÉ°ûªdG ¢†©H ∑É``æ`g
≈dEG Égƒ£îf Iƒ£N πc ™e ¬fCG Éæd í°†JG
â∏X ó``≤`a .É``¡` JQÉ``KEGh É``¡`«`dEG ¥ô``£`à`dG ø«©àj
AGQƒdG ≈dEG Éfó°ûj ájô°üæ©dG ™bGh ¿EÉa ΩÉeC’G
ájÉªM ≈∏Y É°SÉ°SCG ¢UôëJ áWô°ûdG äGQGOEG
Ée ∑Éæg ¿É``c ó≤a .áªdDƒe á©Ø°U Éæd ¬Lƒjh
Ée ƒgh ádAÉ°ùe …CG øY ºgOÉ©HEGh É¡«Ñ°ùàæe
…ô°üæ©dG ™bGƒdG Gò¡H äÉ£ëªdG πc »a Éfôcòj
∂dP ≈dEG áaÉ°VE’ÉH ,ÜÉ≤©dG øe äÓ``aE’G ¢Sôc
ô``eC’G ≥∏©J AGƒ``°` S ,ô``Kó``æ`j ¿CG ≈``HCÉ` j …ò`` dG
»a ÜQóJ »àdG äGAGóàY’G áaÉ≤K äQòéJ ó≤a
±ó¡à°ùJ »àdG …Qƒ¡ªédG ÜõëdG äGôªJDƒªH
Iƒ≤dG ΩGóîà°SG ≈∏Y áWô°ûdG •ÉÑ°V É¡ª°†N
ádCÉ°ùe áédÉ©e ≈dEG á«eGôdG Oƒ¡édG ¢†jƒ≤J
ìôWh ’hCG QÉædG ¥ÓWEG ≈∏Y áªFÉ≤dG ,áWôØªdG
áà«≤ªdG πà≤dG äÉ«∏ªY hCG ,ájô°üæ©dG ºdÉ¶ªdG
.∂dP ó©H á∏Ä°SC’G
¿hO Éæ©ªàée »a Oƒ°ùdG É¡à«ë°V Ögòj »àdG
∞æY øY GôNDƒe äõéfCG á°SGQO äô¡XCG
ôéØj …ò``dG ô``eC’G ,äÉ©ÑJ …CG ∂dòd ¿ƒμJ ¿CG
êQƒL É¡«a πàb »àdG) ¢ù«dƒHÉæ«e »a áWô°ûdG
.á«bô©dG äÉHGô£°V’G
∞æ©dG âeóîà°SG áWô°ûdG äGƒ``b ¿CG (ójƒ∏a
ºZôa .É``gô``μ`æ`f ’CG Ö``é`j á≤«≤M ∑É``æ` g
Iôe 11500 ø``«`«`μ`jô``eC’G ø«æWGƒªdG ó°V
¬≤«≤ëJ ø``μ`eCG …ò``dG »≤«≤ëdG Ωó≤àdG ¢†©H
¬LƒªdG ∞æ©dG Gòg ¿CG ô«Z ,2015 áæ°S òæe
øY IQGô``e πμH èæc ôKƒd øJQÉe çóëJ òæe
á°ùªN øe ôãcCG ¿Éc Oƒ°ùdG ø«æWGƒªdG ó°V
iôNCGh ¢†«Ñ∏d IóMGh – ø«à«μjôeCG OƒLh
.¢†«ÑdG É¡d ¢Vô©J »àdG ∞æ©dG äGôe ±É©°VCG
∫GõJ ’ á«bô©dG äÉeÉ°ù≤f’G √òg ¿EÉa – Oƒ°ù∏d
’ Oƒ°ùdG ¿Éμ°ùdG øe ô«ãμdG ¿EÉ`a ∂dP áé«àf
äÉj’ƒdG »a Ωƒ«dG ¬°û«©f …òdG ™bGƒdG πμ°ûJ
…òdG ±ô£dG É¡fCG ≈∏Y áWô°ûdG ≈dEG ¿hô¶æj
’ á«μjôeC’G ¿óªdG Ö∏ZCÉa .á«μjôeC’G IóëàªdG
º¡fCG ≈∏Y º¡«dEG ô¶æj Ée Qó≤H ájÉªëdG º¡d ôaƒj
Éªc ,á«bô©dG äÉeÉ°ù≤f’G ™bh ≈∏Y ¢û«©J ∫GõJ
.ºgó¡£°†j …òdG ±ô£dG
,áNQÉ°U ∫GõJ ’ IGhÉ°ùªdG ΩGó©fG ôgÉ¶e ¿CG
Iôμ°ùY Iô``gÉ``X »eÉæJ É°†jCG ≈°ùæf ’
π¨°ûdG hCG …OôØdG πNódÉH ≥∏©àj Éª«a AGƒ°S
ÉgójhõJ ºJ »àdGh ,á«∏ëªdG áWô°ûdG äGQGOEG
ádGó©dG hCG º«∏©àdG hCG áë°üdG hCG øμ°ùdG hCG
ô«ãμdG π°SQCG .ájôμ°ù©dG äÉHô©dGh äGó©ªdÉH
.áMÉàªdG ¢UôØdG hCG á«FÉæédG
πLCG øe π«FGô°SEG ≈dEG äGQGOE’G √òg OGôaCG øe
πμH á≤∏©àªdG á``«`FÉ``°`ü`ME’G ΩÉ`` `bQC’G ¿EG
äÉ«æ≤J ≈∏Y ø««∏«FGô°SE’G …ójCG ≈∏Y ÜQóàdG
ÉgôcP ≈∏Y Éæ«JCG »àdG ä’ÉéªdG √òg øe ∫Éée
ΩÉ©dG …CGôdG iód ´ÉÑ£f’G RõY Ée ƒgh ∞æ©dG
πμd áéYõe ¿ƒμJ ¿CG Öéjh áeOÉ°Uh áNQÉ°U
»a z∫ÓàM’G ¢û«L{ ¿ƒeóîj GƒëÑ°UCG º¡fCÉH
,ôeC’G á°UÓN .AGƒ°ùdG óM ≈∏Y ø««μjôeC’G
äGRÉ¨dG É¡dÓN ¿ƒeóîà°ùjh ácô©e áMÉ°S
É«∏©dG ≈£°SƒdG á≤Ñ£dG AÉ``æ` HCG ø``e âæc GPEG
.»WÉ£ªdG ¢UÉ°UôdGh ´ƒeó∏d á∏«°ùªdG
¥ÉëàdÓd ¢UôØdG πμH ™àªàà°S ∂fEÉa ¢†«Ñ∏d
ºd øμd πÑb øe QƒeC’G √òg πc Éæ°ûY ó≤d
ø°ùMCG áØ«Xh ≈∏Y π°üëJh π°†aCG á°SQóªH
¥É£f ≈∏Y AÉL …òdG ôeC’G Gòg ÉæjCGQ ¿CG ≥Ñ°ùj
πØ£dG ∂dP øe π°†aCGh ∫ƒ``WCG IÉ«M ¢û«©Jh
.á≤HÉ°S Iôe …CG øe ™°ShCG
.Oƒ°SC’G ¥ô©dG øe á∏FÉY »a ódƒj …òdG
±ÓàN’G OƒLh ¿CG ô«Z ôeC’G ∞∏àNG ó≤d
ΩGó©fGh …ô°üæ©dG çQE’G Gòg ≈∏Y ∫Éãªc
áªLÉædG áà«≤ªdG äÉgƒ°ûàdG á«≤Hh ¢UôØdG
â∏°UGƒJ »àdG äGôgÉ¶ªdÉH §≤a ≥∏©àj ’
øe ∫É``«` dh ΩÉ`` jCG Ió``Y ió``e ≈``∏`Y Iô``ª` dG √ò``g
QƒcòdG ¿CG óéf á«bô©dG IGhÉ°ùªdG ΩGó©fG øY
IôªdG √òg ∑QÉ°T ó≤d .áeQÉ©dG äÉHGô£°V’G
áÑ°ùf ¿ƒ∏ãªj »≤jôaEG π°UCG øe ø««μjôeC’G
,¢†«ÑdGh Oƒ°ùdG øe ,ø««μjôeC’G øe ø«jÓªdG
äÉj’ƒdG »a ¿Éμ°ùdG »dÉªLEG øe §≤a %6^5
,ô«¨J ób Ée A»°T ∑Éæg .AGô≤ØdGh AÉ«æZC’G
%40^5 ¿ƒ∏ãªj º¡fCG ô«Z á«μjôeC’G IóëàªdG
.π°†aCÓdh
IóëàªdG äÉj’ƒdG »a ø«LÉ°ùªdG »dÉªLEG øe
êQƒ``L ∫É``«` à` ZG á``KOÉ``M É``æ`°`û`Y ¿CG ó``©` H
.á«μjôeC’G
Iôàa ∫ÓN ádõ©dÉH Qƒ©°ûdGh áÑYôªdG ójƒ∏a
Qhôe ó©Hh º«dC’G ΩÓμdG Gòg ÖàcCG »fEG

∫ÉLQ …ójCG ≈∏Y ójƒ∏a êQƒL πà≤e ôéa
»àdG äÉLÉéàM’G øe áeQÉY áLƒe áWô°ûdG
øμj ºd .á«μjôeC’G IóëàªdG äÉj’ƒdG âMÉàLG
ÓLQ ,í∏°ùe ô«Z Oƒ``°`SCG ∫hCG ójƒ∏a êQƒ``L
áWô°T §HÉ°V …ójCG ≈∏Y πà≤j ,ICGô``eG hCG ¿Éc
100 á``HGô``b πà≤j ,áWôØªdG Iƒ``≤`dG Ωóîà°ùj
äÉj’ƒdG »a áæ°S πc áWô°ûdG …ójCG ≈∏Y Oƒ°SCG
IôªdG É°†jCG ∂∏J øμJ ºd .á«μjôeC’G IóëàªdG
äÉLÉéàM’G √òg πãe É¡«a ó¡°ûf »àdG ≈dhC’G
á«μjôeC’G IóëàªdG äÉj’ƒdG º©J »àdG áeQÉ©dG
ó≤d .ájô°üæ©dG ºdÉ¶ªdG √ò``g πãe ≈∏Y GOQ
ô«Z »JÉ«M á∏«W çGó`` MC’G √ò``g πãe äó¡°T
πc ≥Ñ°S ÉªY ∞∏àîj IôªdG √òg çóM Ée ¿CG
.±ÓàN’G
á«μjôeC’G IóëàªdG äÉ``j’ƒ``dG äó``dh ó≤d
Éªc ,ájô°üæ©dG ºdÉ¶ªdG ºMQ øe ájGóÑdG òæe
á∏ãªàªdG ≈dhC’G áÄ«£îdG πMh »a ÉæZôªJ ÉæfCG
øe á«eGO á«∏gCG ÉHôM Éæ°†Nh ájOƒÑ©dG »a
,∂dP ó©H .á°†«¨ÑdG ¥ôdG á°ù°SDƒe AÉ¡fEG πLCG
¢†jƒ©àdG π``LCG øe ôcòJ Oƒ¡L …CG ∫òÑJ ºd
Gƒ∏°üM øjòdG Oƒ°ùdG ø«æWGƒªdG øe ø«jÓª∏d
ó``Lh Oƒ``≤` Y á``©`°`†`H ∫Ó```N .º``¡` à` jô``M ≈``∏` Y
á«ë°V º¡°ùØfCG GhQôëJ øjòdG Oƒ°ùdG A’Dƒg
õ««ªàdG ¢Sôμj â«≤e ójóL …ô°üæY ΩÉ¶f
º¡eôëjh ø««μjôeC’G Oƒ°ùdG ó°V …ô°üæ©dG
¢UôØdG ÜGƒ`` HCG º¡eÉeCG ≥∏¨jh º¡bƒ≤M ø``e
º¡æe ô«ãμdG ≈∏Y ºμM Ée ƒgh .ájOÉ°üàb’G
ô≤ØdG ¿ƒJCG »a á∏eÉc ∫É«LCG ióe ≈∏Y ¢û«©dÉH
.¢û«ª¡àdGh ™bóªdG
≈∏Y ¬∏NGO »a …ô°üæ©dG ΩÉ¶ædG Gòg Ωƒ≤j
…òdG ™bGƒdG ≈∏Y »≤Ñj πX …òdG º¶æªdG ∞æ©dG
¥ôY AÉæHCG óÑ©à°ùjh IGhÉ°ùªdG ΩGó©fG ¢Sôμj
ø«KÓK ió``e ≈∏Y ,∫ÉãªdG π«Ñ°S ≈∏Y .πeÉc
øe ô``ã`cCG ≥æ°T ,»°VÉªdG ¿ô``≤`dG »``ah ,áæ°S
äÉ«∏ªY »ah ¿ƒfÉ≤dG êQÉN Oƒ°SCG πLQ 4000
.áà«≤e á«HÉgQEG
áª°UÉ©dG »ah ,øeõdG øe ¿ôb øe πbCG πÑb
äÓFÉ©dG äÉÄe äôÑLCG ,ø£æ°TGh á«μjôeC’G
Oƒ°ùdG øe Éª¡∏ªcCÉH ø««æμ°S ø««M ¿Éμ°S øe
ô«¡£J äÉ«∏ªY »a º¡dRÉæe øY »∏îàdG ≈∏Y
AÉæÑd ΩRÓ`` `dG ¿É``μ` ª` dG áÄ«¡J É``¡`aó``g áà«≤e
Égô«Zh á∏ãeC’G √òg .¢†«ÑdG AÉæHC’ ø«à°SQóe
¿CG Öéj …ò``dG ÉæîjQÉJ ø``e CGõ``é`à`j ’ Aõ``L
»àdG äÉYGô°üdG ÖÑ°S πãªj …òdGh ¬H ±ôà©f
.»dÉëdG Éæàbh »a Égó¡°ûf
áÑdÉ£ªdG ácôëdG º°†N »``a äCÉ°ûf ó≤d
Iô``à`a »``a â``cQÉ``°` T É``ª`c á``«` fó``ª` dG ¥ƒ``≤` ë` dÉ``H
Éªc øμ°ùdG πLCG øe äGô«°ùªdG »a äÉ«æ«à°ùdG
ÉLÉéàMG ájô°üæ©∏d á°†gÉæe áª¶æe ™e â∏ªY
»Jôàa »a É«ØdOÓ«a »a ájô°üæ©dG ºdÉ¶ªdG ≈∏Y
.»°VÉªdG ¿ô≤dG øe äÉæ«©Ñ°ùdGh äÉæ«à°ùdG
»àdG äÉHGô£°V’G ≈∏Y GógÉ°T É°†jCG âæc ó≤d
áæ°S »``a á``«`μ`jô``eC’G ¿ó``ª` dG iô``Ñ`c â``MÉ``à`LG
.≠æc ôKƒd øJQÉe ∫É«àZG Ö≤Y 1968
¥ƒ≤M Ió``fÉ``°`ù`e á``∏`ª`M äCÉ` °` û` fCG É``eó``æ`Y
øe äÉæ«©Ñ°ùdG Iôàa »a á«æ«£°ù∏ØdG ¿É°ùfE’G
≈∏Y ±ô©àdG ±ô°ûH â«¶M »°VÉªdG ¿ô≤dG
ø««μjôeC’G Oƒ°ùdG ¿Éμ°ùdG IOÉb AÉª¶Y Ö∏ZCG
øJQÉe ™``e Gƒ∏ªY ø``jò``dGh »≤jôaEG π``°`UCG ø``e
ÉeCG .∫É°†ædG »a ¬d AÓ``eR GƒfÉch èæc ôKƒd
IófÉ°ùe á∏ªM øª°V º¡«≤àdG ºd øjòdG ∂ÄdhCG
πª©dÉH â«¶M ó≤a á«æ«£°ù∏ØdG ¿É°ùfE’G ¥ƒ≤M
¿ƒ°ùcÉL »°ù«L ¢ù≤dG »à∏ªM QÉWEG »a º¡©e
1984 »``à`æ`°`S »``a á``«`°`SÉ``Fô``dG äÉ``HÉ``î` à` fÓ``d
.1988h
øe ô«ãμdG á≤aQ »JƒYóH É°†jCG âaô°ûJ ó≤d
»a ô¨°üe ´ÉªàLG Qƒ°†ëd IOÉ≤dG A’Dƒg ¢ùØf
≥Ñ°SC’G »μjôeC’G ¢ù«FôdG ™e ¢†«HC’G â«ÑdG

É``fhQƒ``c á``ë``FÉ``L π``X »``a á``jQÉ``é``à``dG äÉ``YRÉ``æ``ª``dG á``jƒ``°``ù``J
(1) ∫ƒ``∏``ë``dGh π``FGó``Ñ``dGh π``FÉ``°``Sƒ``dG ±Gô``°``û``à``°``SG ƒ``ë``f ...
hCG ,á«ëFÓdG ÉgóYGƒb πjó©Jh äGQOÉÑªdG å«M
äÉYRÉæªdG ™e πeÉ©à∏d IójóL óYGƒb çGóëà°SG
øe ó``jó``©` dG ∑É``æ` g ¿CG á``≤`«`≤`ë`dGh .á``Ñ`≤`Jô``ª`dG
,¢Uƒ°üîdG Gòg »a iòàëJ »àdG äÉ°SQÉªªdG
º«μëàdG äÉ°ù°SDƒe ø``e ô«ãμdG âYQÉ°S ó≤a
äGAGô``LE’G øe áYƒªée ´ÉÑJÉH Év«∏©a á«dhódG
πX »``a º``«`μ`ë`à`dG äGAGô`` `LEÉ` ` H ≥``∏`©`à`j É``ª`«`a
,á«dhO º«μëJ á°ù°SDƒe 13 âæÑJ PEG ,áëFÉédG
,zSCC{ ºdƒ¡cƒà°S º«μëJ õcôe É¡æª°V øe
,»dhódG …QÉéàdG º«μëà∏d »dGôà°SC’G õcôªdGh
,zHKIAC{ è``fƒ``c èfƒg º«μëJ õ``cô``eh
,zSIAC{ »dhódG º«μëà∏d IQƒaÉ¨æ°S õcôeh
,z19 - ó«aƒch º«μëàdG{ ¿Gƒæ©H Éck ôà°ûe Éfk É«H
ø«ªμëªdGh ±Gô``WC’G ™«é°ûàd IQOÉÑe πª°ûj
á«°ù°SDƒªdG óYGƒ≤∏d πãàªJ äÉMôà≤e ºjó≤J ≈∏Y
QÉ``KBG øe ∞«Øîà∏d ihÉ``Yó``dG IQGOEG Ö«dÉ°SCGh
»a º¡°ùJh ,»``dhó``dG º«μëàdG ≈∏Y áëFÉédG
πeÉμH πª©dÉH º«μëàdG äÉ°ù°SDƒe QGôªà°SG
»dhódG º«μëàdG õcôe Qó°UCG ø«M »a .É¡àbÉW
øjó«Øà°ùª∏d GkQÉ£NEG zSIAC{ IQƒaÉ¨æ°S »a
,záæ°ùëªdG Covid-19 ô«HGóàdG{`H ±GôWC’Gh
äGôcòe hCG äÉÑ∏W …CG ∫ÉÑ≤à°SG øY ™æàeGh
.á«bQh
Öéj GPÉ``e ,…QƒëªdGh º¡ªdG ∫GDƒ°ùdGh
º«μëàdG õ``cGô``eh ,á«dó©dG äÉ°ù°SDƒªdG ≈∏Y
π©ØJ ¿CG á``«` Hô``©` dG ∫hó`` ` dG »``a á``WÉ``°` Sƒ``dGh
á©bƒàªdG äÉYRÉæª∏d á∏YÉa ájƒ°ùàd OGó©à°SÓd
.?ÉfhQƒc áëFÉL πX »a
¿C’ ;QhÉëªdG øe ójó©dG án ªs Kn ¿CG á≤«≤ëdG
øμªjh ,áªdDƒªdG ájOÉ°üàb’G É¡JÉ©ÑJ áKQÉμ∏d
ájƒdhCG äGP QhÉëe áKÓK ójóëJ π``bC’G ≈∏Y
É¡∏«©ØJh É``¡`«`æ`Ñ`Jh É``gô``¶`f ø``«q `©`à`j iƒ``°`ü`b
´ƒ°Vƒe ¿ƒμ«°S Gò`` gh .á``eRÓ``dG áYô°ùdÉH
.¬∏dG AÉ°T ¿EG ΩOÉ≤dG ÉædÉ≤e
øjóªà©ªdG ø«ªμëªdG ó¡©e π«eR |
¿óæd ` zFCIArb{
emadkna@gmail.com

iô``NCG á∏MQ ≈``dEG Ö qgCÉà«°S
¬ëdÉ°üd Qó°U Ée PÉ``Ø`fEG »a
hCG »FÉ°†b »FÉ¡f ºμM ø``e
ôo °SÉN ¿ƒμj ó≤a ,»ª«μëJ
ø``∏`YCG hCG ,É k°ù∏Øe iƒ``Yó``dG
≈``dEG ¬≤jôW »``a hCG ,¬``°`SÓ``aEG
ôØe øY åëÑj hCG ,¢SÓaE’G
hCG »FÉ°†≤dG ºμëdG ò«ØæJ øe
.»ª«μëàdG
πãªj ∂``dP ¿CG ∂``°`T ’h
ø``e ió`` `d É`` kYhô`` °` `û` `e É``≤k ` ∏` b
øY á``ª` LÉ``f ihÉ`` `YO º``¡` jó``d
≈`` `dEG á`` aÉ`` °` `VEG ,á`` ë` `FÉ`` é` `dG
≈∏Y ±Gô`` WC’G IQó``b ∞©°V
:º∏≤H
,IÉeÉëªdG ÖJÉμªH áfÉ©à°S’G
| Ú°ùM øjódG OÉªY .O â``dGRÉ``e »``à` dG ±Gô`` ` WC’G Gó`` Y
π©é«°S Ée ,á«dÉe IAÓe É¡jód
Resolution
(ODR)
§``N ƒ`` g iƒ`` `Yó`` `dG Ö``MÉ``°` U
.((Scheme
ô«°S á©HÉàeh √Gƒ``YO ºjó≤J »a ∫hC’G ´ÉaódG
äÉYGõf ájƒ°ùJ ≈``dEG á``«`dB’G ∂∏J ±ó``¡`Jh
á«gÉæàeh Iô«¨°üdGh á£°SƒàªdG äÉcô°ûdG
IófÉ°ùeh ºYO ≈dEG áLÉëdG ºq Kn øeh ,äGAGôLE’G
GkQÉÑàYG á«dB’G ∂∏àH πª©dG Qô≤ªdG øeh ,ô¨°üdG
ájƒ°ùJ ƒ``ë`f º``¡`à`∏`MQ »``a ±Gô`` ` WC’G A’Dƒ` ` g
É¡à«∏YÉØH õq«ªàJh .2020 ƒ«dƒj ô¡°T ∫hCG øe
.º¡JÉYRÉæe
´ô°SCÉH äÉYGõædG øe OóY ôÑcCG πM ≈∏Y É¡JQóbh
á«dó©dG äÉ``¡` é` dG ,»``fÉ``ã` dG ±ô``£` dG É```eCG
.»°VÉ≤àdG á«dBÉH áfQÉ≤e áØ∏c πbCGh âbh
É¡jó∏a ,∫ó``©`dG äGQGRh »``a á∏ãªe á«eƒμëdG
IQƒã∏d ádGó©dG á∏q ¶e äƒM ,É°ùfôa »ah
∫ƒëàdG áo «ªàM »gh ,ô``NBG ´ƒ`
m `f øe läÉjóëJ
á°UÉîdG ø«eÉëªdG áμÑ°T AÉ°ûfEG áHôéJ á«ªbôdG
New{ zójóédG OÉà©ªdG{ ≈ª°ùj íÑ°UCG Ée ≈dEG
á«FÉæédG äGAGô`` ` ` LE’G π«©Øàd ,zRPVA{
,ó©H øY ádGó©dG ≈dEG ∫ƒëàdG ƒgh ,zNormal
ôÑY ó©H øY ºcÉëªdGh ø«eÉëªdG ø«H á«fóªdGh
ø«μªJh ,á«°VGôàaG ¢VÉ≤J
äÉ°üæe ô«aƒJh
m
á«æ≤J π«©ØJ ∫ÓN øe ,Üƒ°SÉë∏d áæeBG áμÑ°T
AÉ°†≤dG ¿Gƒ`` YCGh á«FÉ°†≤dG á£∏°ùdG AÉ°†YCG
∂∏J ™``e á``«`∏`YÉ``Ø`H π``eÉ``©`à`dG ø``e ø``«`eÉ``ë`ª`dGh
™«bƒàdGh ,ô°ùdG í«JÉØeh ,äÉfÉ«ÑdG ô«Ø°ûJ
.á«æ≤àdG ä’ƒëàdGh äÉ«æ≤àdG
,á«fhôàμdE’G ábOÉ°üªdG äGOÉ¡°Th ,»fhôàμdE’G
ÉkeÉ¶f ø««μjôeC’G ø«ªμëªdG á«©ªL äQ qƒW Éªc
á``bÉ``£` dG ¿EÉ` ` `a ,ô`` ` ` NB’G Ö``fÉ``é``dG ≈`` ∏` `Yh
¿CG øμªj ’ ºcÉëª∏d á«FÉ°†≤dG á«HÉ©«à°S’G
É¡æe AõL hCG ,º«μëàdG äGAGô``LEG π«©ØJ í«àj
á«fóªdG ihÉYódG øe Ö≤JôªdG Oó©dG ÖYƒà°ùJ
,á«còdG äÉ≤«Ñ£àdGh á«ªbôdG äÉ°üæªdG ôÑY
Ö∏£àj äÉ`` H ô`` `eC’G ¿EÉ` ` a Gò`` `dh ,á``jQÉ``é` à` dGh
.ó©H øY áëdÉ°üªdGh ≥«aƒàdG äÉ°ù∏L ó≤Yh
á°üæe OÉéjE’ ÓYÉah Ék©jô°S Év«©jô°ûJ ÓNóJ
º«μëàdG õcGôe ƒgh ,ådÉãdG ±ô£dG »JCÉjh
äÉ``YRÉ``æ`ª`dG á©«ÑW ™``e ≥ØàJ Iõ``LÉ``f á``dGó``Y
øe ¿B’G ≈àM Éck GôM ôãcC’G ó©J »àdG ,áWÉ°SƒdGh
Égô°üM ó``©` H á``ª` LÉ``æ` dG
»a á«bÉÑà°S’Gh ,Ék«FóÑe
,á«©jô°ûàdG äÓ``jó``©`à`dG
Éªd á«FÉ°†≤dG áÑcGƒªdGh
,äÉ``YRÉ``æ` e ø`` e äBm G ƒ`` g
¬``«` dEG â``YQÉ``°` S É``e Gò`` `gh
ôÑà©J »àdG ∫hó``dG ¢†©H
É``jÉ``°`†`≤`d á`` «` `dhO á`` ¡` `Lh
äÉYGõædG ¢†ah º«μëàdG
OÉ``é` jEG »`` a É``¡`æ`e É``«k ` ©` °` S
PEG ,á``∏` YÉ``a á``«`dó``Y ∫ƒ``∏` M
»a ∫ó``©`dG IQGRh â≤∏WCG
ájƒ°ùàd á«dBG èfƒc èfƒg
»a ó``©`H ø``Y äÉ``YRÉ``æ` ª` dG
-Covid AÉ```Hƒ```dG ø`` `eR
Online Dispute 19

ám àμ°S »``a É``fhQƒ``c áo ëFÉL râÑÑ°ùJ òæe
pIôμdG »a áo ÑFGódG áo côëdG ÉgôKCG ≈∏Y â∏s °To ám «s fƒc
¬éàq J Qo É¶fC’G räCGóHh , o¿ƒμdG nâª°U , pá«°VQC’G
. pá«LƒdƒæμàdG äGQÉμàH’Gh
p
pá«ªbôdG p∫ƒ∏ëdG ≈dEG
Oo Éμj ’ ,äÉYRÉæªdG ¢†ah ájƒ°ùJ ºdÉY »``ah
oäÉ°üæe nìô£J ¿CG n¿hO Ωƒj »°†ªj
äÉjóàæªdG
p
äÉ¡édG ôn ÑY ó©H ø``Y á«∏YÉØàdG pá«°VGôàa’G
º«μëàdG »a á«°ù°SDƒªdG õcGôªdG hCG á«dó©dG
,áWÉ°SƒdGh
äÉMhôWC
Gh ä’D
m hÉ°ùJh äÉYƒ°Vƒe
m
m
IAÉØch πÑ≤à°ùªH á£ÑJôe ∫n ƒ∏Mh äÉjóëJh
m
áªLÉædG äÉYRÉæªdG ájƒ°ùJ πFÉ°Sh á«∏YÉah
ôn ÑY ,ásjQÉéàdGh ás«fóªdG á°UÉNh ,áëFÉédG øY
.áWÉ°SƒdGh º«μëàdGh »°VÉ≤àdG á«KÓK
ó``°`UQ oø``μ` ª` j ,»`` `dhó`` `dG pó``«` ©` °` ü` dG ≈``∏` Y
º«μëà∏d ¿óæd áªμëe πãe ,äGQOÉÑªdG ¢†©H
á``«`FÉ``æ`é`dG á``ª` μ` ë` ª` dGh ,zLCIA{ »`` dhó`` dG
õcôeh ,á``ª`FGó``dG º«μëàdG áªμëeh ,á``«`dhó``dG
¢SC’G õcôªdGh ,zSCC{ ºdƒ¡cƒà°S º«μëJ
õ``cô``eh ,»`` dhó`` dG …QÉéàdG º«μëà∏d »dGôJ
õ``cô``eh ,zHKIAC{ è``fƒ``c èfƒg º«μëJ
Égô«Zh ,zSIAC{ »dhódG º«μëà∏d IQƒaÉ¨æ°S
äGôªJDƒe á«æ≤J π«©ØàH âeÉb äÉ°ù°SDƒe øe
,á«°VGôàa’G ´Éªà°S’G äÉ°ù∏Lh ,ƒjó«ØdG
ô«Z äGAGôLE’Gh ,á«fhôàμdE’G äÉØ∏ªdG áæªbQh
.á«bQƒdG
á«°SÉ°SCG ±GôWC
m G án KÓK ∑Éæg ¿CG ,á≤«≤ëdGh
»a äÉ©bƒJh äÉLÉ«àMGh äÉjóëJ É¡æe πc iód
.äÉYRÉæe øe É¡H §ÑJôj Éeh ,á«dÉëdG áeRC’G
º¡jód øªe ¿ƒYRÉæàªdG ,∫hC’G ±ô£dÉa
∫Ó``NEG áé«àf á``jQÉ``é` J hCG á``«`fó``e á``eƒ``°`ü`N
º¡«∏Y ¬«∏ªj Ée ø«H øjôFÉM ¿ƒØ≤j ,…óbÉ©J
o `°` T
ó≤©dG »``a OQGƒ```dG äÉ``YRÉ``æ`ª`dG ájƒ°ùJ •ô`
»°VÉ≤àdG ≈dEG Aƒé∏dG å«M øe ,´GõædG ´ƒ°Vƒe
∫ƒW øe ºgô¶àæj Ée ¿ƒcQój ºgh ,º«μëàdG hCG
Ωƒ°SôdGh ∞«dÉμàdG øeh ,Év«FÉ°†b äGAGôLE’G póeCG
¿CG Éæk «≤j ¿ƒª∏©j º¡fCG Éªc ,Év«ª«μëJ á©ØJôªdG
á«ª«μëàdG hCG á«FÉ°†≤dG iƒYódG Ö°ùμj øe
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العمال..
�سكن ّ
كامريا «الأيام» ..تفتح الأ�سواء ّ
جمد ًدا

ّ
ّ
مكتظة ..وعقارات اآيلة لل�سقوط..
م�سرتكة ..غرف
العمال ..مرافق
«الأيام» تزور م�ساكن ّ

اأكرث من  %70من م�سابي «كوفيد  »19 -من العمالة« ..العمالة الوافدة» �سحايا اأم جناة؟!
 100عامل يعي�سون يف منزل واحد ..ل ّ
يحقق احلد الأدنى من ا�سرتاطات ال�سحة وال�سالمة
حتقيق  -م�شطفى ال�شاخوري:

مل يكن �سكن الع ّمال م�سكلة جديدة او طارئة مع اأزمة «كورونا» وامنا هي م�سكلة بقيت عالقة منذ �سنني ،اذ ان
م�ساكن العمال كانت احدى املو�سوعات التي تطرح على قبة الربملان يف كل دورة ت�سريعية ،كما ان حوادث م�ساكن
العمال املتكررة والتي تتكرر يف كل عام والتي راح �سحيتها ع�سرات كانت قد فر�ست نف�سها كاحدى امل�سكالت
التي تتطلب حالً جذريا وهو ما مل يح�سل.
ومع بدايات ازمة «كورونا» يف البحرين ،طراأ هذا امللف جمددا واأ�سبح يفر�ض نف�سه كملف من اهم امللفات التي
تقف على راأ�ض الولويات خ�سو�سا مع الرتفاع امل�سطرد يف اعداد ال�سابات بـ«كورونا» بني العمالة الأجانب
والذين يعي�ض كثري منهم يف م�ساكن مكتظة وكثري منها دون توافر احلد الدنى من ال�سرتاطات ال�سحيّة ويف غرف
مو�سعا يف هذا امللف للوقوف على
�سيّقة وم�ساكن ع�سوائية و�سط مرافق عامة م�سرتكة« ..الأيام» فتحت حتقيقا
ّ
امل�سكلة عن قرب وبل�سان اأهلها ،حماولة الجابة على الأ�سئلة امللحة التي تنتظر حلول ان�سانية وقانونية مت�س ّعبة.

«�سما�سرة» ي�ستاأجرون عقارات ويو ّؤجرونها
بالباطن ..ال�سرير بـ 20دينا ًرا ..وبالتناوب!
امل�شكلة الرئي�شية التي يتحدّث عنها العمّال اىل جانب «اكتظاظ
امل�شاكن» تكمن يف قيام �شاحب العقار بتاأجري م�شكنه على �شخ�ض ما،
وغالبا ما يكون هذا ال�شخ�ض اآ�شيويا ،ليقوم هذا االآ�شيوي با�شتثمار هذا
العقار عن طريق تاأجريه بالباطن .في�شع يف الغرفة الواحدة العديد
من االأ�ش ّرة ولكي تت�شع الغرفة لعدد اأكرب من االأ�ش ّرة ي�شتخدم االأ�شرة
ذات الطوابق ،فيقوم بتاأجري ال�شرير على �شخ�ض اأو �شخ�شني بـ20
دينارا ،فيتناوبان يف النوم على هذا ال�شرير فاأحدهم ينام ليالً ،واالآخر
ينام نهاراً ،اأما باقي املرافق ،كاملطبخ واحلمامات وغريها فهي م�شرتكة.
ويوؤكد العمّال القاطنون يف هذه امل�شاكن ان هذا ال�شكن اجلماعي
يظل مفتوحا ً ليالً ونهاراً ،فال اأحد من ال�شكان يعرف �شيئا ً عن باقي
امل�شتاأجرين ،ما يجعل من هذه االأماكن عر�شة للعديد من املخالفات
ال�شحية واالأخالقية.

اأكـ ـ ـ ـ ـ ــر :يــ ـ ـكـ ـ ــر ..ومـ ـ ـعــ ــه ي ـ ـكـ ــر الأمل!!
حممد اأكرب هو عامل هندي
من فئة «الفري فيزا» ي�شكن يف
احد هذه امل�شاكن الع�شوائية
بـ«�شوق واقف» يعمل يف البناء،
و�شل اىل البحرين قبل عامني،
على ان يكون عامال منتظما يف
احدى املوؤ�ش�شات ،اال ان �شاحب
العمل ارغمه على العمل خارج
املوؤ�ش�شة ،واعطاه فر�شة �شهر
واحد لينظم الأي موؤ�ش�شة يريد
ان يعمل بها ،ثم قام بتقدمي
بالغ هروب �شدّه ليتخلى عن
م�شوؤولياته.
يقول حممد ال اعرف كم
علي ان اعمل الأ�شدد ديوين التي
خلفتها قبل جميئي ،وكل ما
اعرفه هو ان علي ان اهرب من
ال�شرطة كي ال يتم ت�شفريي،ال
توجد لدى حممد بطاقة �شكانية
وال جواز فقد اخذها منه �شاحب

العمل ،فال ميكنه الذهاب اإىل
املراكز ال�شحية عند املر�ض.
حممد لي�ض هو الوحيد الذي
القى االأم ّرين من �شاحب عمله
فهنا وقفة اخرى ا�شد واعظم،
فهنا كميل حممد «بنغايل» ،من
العمالة ال�شائبة ،اأخذ كفيله

جوازه مذ اأول حلظة و�شل
فيها البحرين ،وبعد مرور 18
�شهرا من العمل مر�ض والده
فقرر كميل ان ي�شافر اىل وطنه
لريى والده ،اال ان �شاحب عمله
رف�ض اعطاءه اجلواز فحاول
كميل ان ي�شتغل القانون الذي

ي�شمح له بعد مرور  6اأ�شهر من
العمل بتغيري �شاحب العمل ،اال
انه رف�ض كذلك اعطاءه املوافقة
للعمل يف اأي مكان اآخر ،وبعد ان
اعلنت هيئة تنظيم �شوق العمل
عن «الفيزا املرنة» ذهب لي�شجل
يف الربنامج وهو يعمل االآن يف
مناطق خمتلفة باأجر الباأ�ض به
بعد ان ا�شتطاع ان يح�شل على
التاأ�شرية املرنة وي�شحح و�شعه
القانوين ،وقد �شافر ل�شهرين ثم
عاد موؤخرا اىل البحرين.
هذه الفئة ا ًذا غري قادرة
على املغادرة ولديها احتياجات
ملحة ،وكثري منهم ال
معي�شية
ّ
ميلك مايعينه على و�شعه عدة
اأ�شهر اأخرى ،ونظرا ً اإىل ظروفهم
املعي�شية فاإن انتقال العدوى
بينهم اأكرث بكثري من البحرينيني
كما اثبتته االأرقام.

ت�سوير :فا�سل مدن  -م�سطفى ال�ساخوري

حمامات
م�ساكن ع�سوائية ..غرف �س ّيقةّ ..
م�سرتكة و 100عامل يعي�سون يف بيت واحد!

اغلب هذه امل�شاكن ال تلتزم بقواعد
ال�شالمة ،وقد تكررت احلوادث املوؤ�شفة التي
راح �شحيتها الع�شرات يف هذه امل�شاكن
الع�شوائية ،وتت�شبب هذه احلوادث باأ�شرار
كثرية نظرا لتكد�ض ال�شكان يف هذه املباين
وانعدام قواعد ال�شالمة فيها.
وتظل هذه امل�شاكن قنابل موقوتة،
حيث يتوقع وقوع حوادث ج�شيمة يف اأي
وقت ،وهذا ما اكدته ازمة «كورونا» حيث
ا�شبحت احد اكرب اأ�شباب انتقال فايرو�ض

كورونا بني العمّال االجانب.
وي�شيف بع�ض العمّال اأن بع�ض �شكّان
هذه امل�شاكن ال يراعون قواعد النظافة
االأ�شا�شية ،فاحلمامات اجلماعية ،تكون
قذرة ،فال اأحد يتوىل تنظيفها ،وكذلك
حال املطبخ امل�شرتك ،ما ي�شبب خطرا
عليهم جميعا خ�شو�شا وانهم م�شطرون
وب�شــبب �شيق املكــان اىل اجلــلو�ض يف
هــذا املكان ال�شيــق الذي ي�شهل فيــه
انتــقال العدوى بينهم.

العمالة الأجنبية يف اأرقام
يبلغ عدد العمال االجانب يف البحرين  763،618الف عامل بح�شب اح�شائية
ذكرها وزير العمل والتنمية االجتماعية جميل حميدان ،بينهم «بح�شب اح�شاءات
متفرقة» اكرث من  80الف عامل من العمالة غري النظامية او ما ي�شطلح عليه
بـ«العمالة ال�شائبة» اأي ما يعادل ُخم�ض العمال االجانب املوجودين يف البحرين.
وبح�شب االح�شائيات التي ر�شدتها «االأيام» من املوقع االلكرتوين بوزارة ال�شحة
اخلا�ض بر�شد اعداد امل�شابني بكورونا فاإن اأكرث من  %60من امل�شابني بـ«كورونا»
هم من العمّال االأجانب.
رئي�ض هيئة تنظيم �شوق العمل اأ�شامة العب�شي اأكد يف احد املوؤمترات اخلا�شة
بالفريق الوطني ملكافحة «كورونا» اإن  %89من العمالة امل�شابة هي عمالة نظامية،
فيما بلغت ن�شبة االإ�شابة يف العمالة املخالفة  %9فقط ،ون�شبة االإ�شابة باملر�ض بني
العمالة الوافدة الذين يحملون الت�شريح املرن ال تتعدّى  ،%1.7اأما الوافدون امل�شابون
ممّن يحملون تاأ�شرية الزيارة فلم تزد ن�شبتهم بني جمموع الوافدين امل�شابني على
 ،%1.6فيما الن�شب الباقية فهي لوافدين ملتحقني وخدم منازل.
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حمليات 05

ما امل�سكلة؟
وم� � ��ا احل � ��ل؟

فريق البحرين قام بتدابري ا�ستثنائية م�ؤقتة

جه�د جبّارة لت�سحيح م�سار «م�ساكن العمّ ال» ..و«ك�رونا» ت�سرّع العمل
ّ
وتف�شي
�شلّطت «اأزمة كورونا» وتداعياتها
فريو�س «كوفيد »19-بني العمّال الأجانب
ب�شك ٍل اأكرب ،ال�شوء على الظروف املعي�شية
وخا�ش ًة على
للكثري من العمّال الأجانب،
ّ
�شعيد «امل�شاكن امل�شرتكة» التي يعي�شون
فيها.
ومنذ اأ�شابيع عديدة ،وفريق البحرين
الوطني يبذل جهودًا م�شنية من اأجل معاجلة
هذا امللف ،اإذ قامت اجلهات املعنية بعدد كبري
من التدابري ال�شتثنائية ملنع انت�شار العدوى
بني العمال يف هذه امل�شاكن.
ويف هذا ال�شدد ،قام الفريق بجهود جبارة
لتوعية العمال يف امل�شاكن اجلماعية ،حيث
قدم مواد توعوية بلغات خمتلفة �شواء الهندية
اأو الفلبينية اأو الباك�شتانية وغريها من
اللغات ،كما خ�ش�س خمتربات متنقلة لفح�س
عينات ع�شوائية من املناطق التي يتجمع فيها
العمال ،وهي تدابري اإيجابية.
ويف املناطق التي تكرث فيها «م�شاكن
العمّال امل�شرتكة» ،يتواجد مم ّثلون عن جهات
حكومية ب�شك ٍل دائم ،ملراقبة التزام العمّال
بالتعليمات والإر�شادات الالزمة ،وتكثيف
عمليات املراقبة ،وعزل امل�شاكن التي يتم
اكت�شاف حالت «كورونا» فيها.
ويف  23مار�س  ،2020تقدَّم عدد من
النواب البحرينيني باقرتاح ،ب�شفة ال�شتعجال،
ب�شاأن منح احلكومة ،متمثل ًة بهيئة تنظيم
�شوق العمل ،العمالة ال�شائبة مهل ًة لت�شحيح
اأو�شاعهم غري القانونية ومغادرة البحرين؛
ملنع انت�شار فريو�س كورونا «كوفيد.»19-
ويف  2اأبريل ،اأطلقت هيئة تنظيم �شوق
العمل فرتة �شماح لت�شحيح اأو�شاع العمالة
املخالفة مبختلف فئاتها« ،وذلك متا�شيًا مع
ال�شيا�شة العامة التي تتبعها حكومة اململكة
واجلهود التي ُتبذل للحد من الآثار ال�شلبية
الإن�شانية والقت�شادية ،يف ظل الظروف
ال�شتثنائية الراهنة املتعلقة بانت�شار فريو�س
كورونا اجلديد» والتن�شيق مع اجلهات
املعنية للبدء الفوري يف تطبيق فرتة ت�شحيح
اأو�شاع العمالة املخالفة (فرتة ال�شماح) والتي
�شت�شتمر حتى نهاية العام اجلاري ،2020
على اأن ت�شمل العمالة املخالفة باأنواعها كافة،
وف ًقا لوكالة اأنباء البحرين «بنا».
وكان رئي�س هيئة تنظيم �شوق العمل قد
اأعلن يف حوار مع «الأيام» ُن�شر الأحد املا�شي،
عن اأن اأكرث من  13األف وافد خمالف قد
�شحّ حوا اأو�شاعهم خالل  26يومًا من اطالق
فرتة ت�شحيح الأو�شاع التي اأطلقتها الهيئة
مطلع اأبريل املا�شي.
وقال العب�شي اإن هناك  70050عامالً
وافدًا يخ�شعون للحجر ال�شحي الحرتازي يف
م�شاكن مت توفريها من قبل اأ�شحاب اأعمالهم،
والذين وفروا جلانب امل�شكن كذلك وجبات
الطعام وم�شتلزماتهم كافة ،م�ش ّددًا على اأن
هولء العمال لي�شوا م�شابني ،بل يخ�شعون
للحجر الحرتازي.

ما هي اقرتاحات وزارة
«البلديات» ملعاجلة «�سكن العمّ ال»؟
 -1ا�شتحداث اآلية للرتخي�س ل�شكن
العمال بحيث ل ي�شبح عقد التاأجري قانونيًا ا ّإل

وزير العمل

خمت�شة.
باعتماد من جهة حكومية
ّ
 -2حتديد املناطق التي ل يُ�شمح فيها
بالرتخي�س ل�شكن العمال.
 -3ت�شجيع القطاع اخلا�س على ال�شتثمار
يف توفري م�شاكن العمال الأجانب مع ا�شتيفاء
جميع ال�شرتاطات الفنية وال�شحية.
 -4ا�شتحداث ت�شريع باإلزام املالك اجلديد
بتحديد قائمة اأ�شماء العمال يف �شكن العمال
مع حتديث بياناتهم لدى وزارة العمل ،وذلك
بو�شع ن�شخة من الك�شوفات املحدّثة ب�شك ٍل
م�شتمر لدى الوزارة.
 -5اإعطاء ال�شالحية جلهة تنظيمية
رقابية م�شرتكة بني اجلهات احلكومية ذات
الخت�شا�س ملتابعة املباين التي توؤوي العمال،
وذلك بالقيام بحمالت تفتي�شية م�شرتكة بني
اجلهات املعنية بغر�س ت�شهيل عملية دخول
البيوت املوؤجرة.
 -6ربط الرتاخي�س لت�شكني العمال
برتاخي�س ال�شركات واملوؤ�ش�شات التجارية.
 -7فتح قنوات التوا�شل مع هيئة الكهرباء
واملاء لت�شهيل عملية قطع اخلدمات عند ثبات
خمالفات املوؤجر.
 -8عدم مترير طلبات تو�شيل الكهرباء
ملباين �شكن العمال بدون وجود �شهادة.
 -9توفري وحدات �شكنية موؤقتة وجاهزة
لالإيواء عند حدوث الكوارث بامل�شاكن.
 -10تطوير املناطق القدمية وتاأهيلها
لتتنا�شب مع �شكن العوائل البحرينية،
وبالتايل يق ّل عدد العمال الأجانب والعزّاب يف
هذه املناطق.
 -11تقنني ومراقبة ممار�شة بيع
التاأ�شريات ،وذلك لتقلي�س اأعداد العمالة
ال�شائبة.
خا�شة مب�شاكن
 -12حتديد ر�شوم بلدية
ّ
العمال يف املناطق ال�شكنية ،يتم من خاللها
ت�شجيع العمال واملوؤجرين على نقل العمال
اإىل مناطق اأخرى.

م�سجل
 150األف عامل
ّ
�سمن «م�ساكن العمّ ال»
تظهر اإح�شاءات ح�شلت عليها «الأيام»
وجود  1315عقا ًرا مت�شم ًنا ل�شكن عمال
م�شرتك غري م�شجل لدى وزارة الأ�شغال
و�شوؤون البلديات ،بينما يبلغ عدد م�شاكن
العمال امل�شرتكة امل�شجلة  2200من�شاأة.
وتخ�شع امل�شاكن امل�شرتكة «امل�شجّ لة»
قبيل ت�شجيلها اإىل معايري ال�شالمة وال�شحة،
وي�شكن يف هذه امل�شاكن نحو  150الف عامل

وزير الأ�شغال

ا�شامة العب�شي

م�شجل لدى الوزارة ،من ا�شل  500األف
عامل يف اململكة بح�شب الح�شاءات الخرية.
وتتوزع عقارات ال�شكن امل�شرتك غري
امل�شجلة على املحافظات الأربع كالتايل:
العا�شمة  451عقا ًرا ،املحرق  351عقا ًرا،
ال�شمالية  314عقا ًرا ،واجلنوبية 243
عقا ًرا.
وقالت وزارة الأ�شغال والبلديات يف
ٍ
وقت �شابق باأنها اأخطرت  600عقار منهم
ب�شرورة ت�شحيح او�شاعهم ،واأنها اأحالت
 27اإخطا ًرا اىل النيابة العامة.

النفيعي :ال قان�ن يفر�ض على
العمّ ال منط وم�ا�سفات �سكنهم!
قال النائب ابراهيم النفيعي اإنه ل يوجد
ً
منطا
قانون يفر�س على العمال الأجانب
حم ّددًا لطبيعة ل�شكن امل�شرتك ،وهذه ثغرة
قانونية وجب ردعها ،م�شددًا على اهمية
حما�شبة املق�شرين واأ�شحاب منازل �شكن
العمال املخالفني؛ لكونهم عامالً ا�شا�شيًا فيما

اإبراهيم النفيعي

حدث موؤخرا من تف�شي وباء الكورونا بني
العمال بهذه ال�شورة ال�شريعة.

رئي�ض «اخلدمات» :مراجعة
الق�انني وتكثيف احلمالت التفتي�سية
ومن جانبه ،اأكد ممدوح ال�شالح رئي�س
جلنة اخلدمات ان اللجنة قد بحثت خالل
اجتماعها عن بُعد مع وزير العمل جميل
حميدان ،ووزير ال�شغال ع�شام خلف ،م�شروع
قانون ب�شاأن �شكن العمال؛ وذلك لتحديد اآلية
وا�شحة ب�شاأن مناطق �شكن العمال امل�شرتك،
كما طلبت اللجنة من وزير العمل تزويدها
باآخر درا�شة قامت بها اللجنة الوزارية
امل�شرتكة يف العام  2018ب�شاأن �شكن العمال.
واأ�شاف «طالبت اللجنة ا ً
أي�شا ب�شرورة
تخ�شي�س اأماكن ل�شكن العمال امل�شرتك
بعيدًا عن الحياء ال�شكنية ،وخا�شة الحياء
والفرجان مع حتديد الآليات الرادعة لأي
خمالفة لل�شكن الع�شوائي وال�شكن املكتظ،
واحلد من التكد�شات وتكثيف احلمالت

الأرقام تتحدث
2200 500
أل������ف ع���ام���ل
في المملكة

1315

�ج��ل يسكن
ع��ق��ار م��س� ّ
فيه نحو  150ألف عامل

س��ك��ن ع��م��ال مشترك
م�������خ�������ال�������ف «غ�����ي�����ر
�ج��ل» ل��دى ال���وزارة
م��س� ّ

عدد م�شاكن العمّال امل�شرتكة ّ
موزعة على املحافظات:

500

في محافظة
ال���ع���اص���م���ة

350

في محافظة
ال�����م�����ح�����رق

314

في محافظة
ال��ش��م��ال��ي��ة

243

في محافظة
ال���ج���ن���وب���ي���ة

ممدوح ال�شالح

التفتي�شية ل�شكن العمال امل�شرتك ،وذلك
بالتعاون مع وزارة البلديات يف �شوء انت�شار
وتف�شي وباء الكورونا بني �شفوف العمال،
ودرءًا لنت�شار الوباء بينهم ،طارحً ا «خيار
الرتحيل».
واأ�شار ال�شالح اىل �شرورة مراجعة
الكثري من القوانني والتي ات�شح من خالل ازمة
«كورونا» اأنها بحاجة اىل مراجعة خ�شو�شا
تلك املرتبطة بالأعداد الكبرية للعمال من الفئة
الدنيا «العمال العاديني» والذين ميار�شون
املهن املتدنية ،اذ ال�شوق مل يعد بحاجة اىل
هذه الأعداد الكبرية جدا ،وتفو�س عن احلجم
الفعلي الذي نحتاجه من العمال.
كما نوّه ال�شالح اىل اأن هنالك م�شوؤولية
جمتمعية تقع على عاتق املوؤجرين ،اذ ان
هوؤلء املوؤجرين يجب اأن يقدموا احلفاظ على
الأمن ال�شحي الوطني وال�شلم الجتماعي
على حت�شيل الأموال.

احتاد العمال :ا�سرتاط
امل�افقة امل�سبقة للم� ّؤجرين
الحتاد العام لنقابات عمّال البحرين
يرى باأن هناك حاجة ملحة لت�شحيح و�شع
خ�شو�شا يف ظ ّل التكدّ�س
م�شاكن العمال،
ً
احلا�شل والذي ي�شل اإىل معدّل  10اأفراد
يف كل غرفة �شغرية واحدة ،من ّوهً ا اإىل اأن
«انت�شار كورونا بني العمّال» هو اأحد النتائج
لهذا اخللل الكبري.
وي�شري الحتاد اإىل اأن احلوادث التي
تتكرر كل فرتة يف هذه امل�شاكن مر�شحة
للتكرار؛ لأن هذه امل�شاكن العمالية الع�شوائية
تغيب فيها اأب�شط متطلبات ال�شالمة وال�شحة.
كما يرى باأن احل ّل اجلذري لهذه امل�شكلة
وما تخلفه من ما ٍ
آ�س اإن�شانية هو يف اإقامة
املدن العمالية التي وجه لدرا�شتها �شمو
رئي�س الوزراء يف  7نوفمرب  ،2016اإىل
جانب اإ�شدار قانون ون�س ت�شريعي ينظم
م�شاكن العمال يف البحرين ب�شكل وا�شح
وملزم التطبيق.
كما طالب الحتاد من اجلهات املعنية
اإ�شدار قانون اأو ت�شريع يلزم كل من يوؤجر
الآن �شواء مبا�شرة اأو بالباطن ،اأو ينوي تاأجري
�شكن للعمال اأخذ املوافقة من كل من وزارة
العمل وال�شحة والداخلية ،من اأجل معاينة
املبنى والتاأكد من ا�شتيفائه ل�شرتاطات
ال�شحة وال�شالمة واإ�شدار ترخي�س بذلك،
واإخ�شاع املبنى للتفتي�س الدوري ،وت�شديد
العقوبات والغرامات على كل املخالفني.
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يف اجتماع الربملان العربي ..الع�سومي:

ناق�سنا تطورات الأو�ساع ال�سيا�سية والأمنية يف العامل العربي
ح�شر النائب عادل الع�شومي
اجتماع مكتب الربملان العربي اجتماعه
ال�شابع من دور االنعقاد الرابع والذي
عقد عن بعد يوم اأم�س.
وقال الع�شومي اإن املكتب قد اعتمد
املكتب جداول اأعمال اللجان وم�شاريع
القرارات والقوانني اال�شرت�شادية التي
�شتناق�شها جلان الربملان العربي ،ومنها
ثالث قرارت تتعلق بتطورات االأو�شاع
ال�شيا�شية واالأمنية يف العامل العربي
وهي م�شروع قرار ب�شاأن تطورات
االأو�شاع يف اجلمهورية اليمنية،
وتطورات االأو�شاع يف دولة ليبيا،
وتطورات االأو�شاع يف اجلمهورية
العربية ال�شورية ،وم�شروع بيان ب�شاأن
تطورات االأو�شاع يف جمهورية العراق
واأحالها اىل جلنة ال�شوؤون اخلارجية
وال�شيا�شية واالأمن القومي.
ً
م�شيفا الع�شومي باأن املكتب قد
اعتمد ثالثة م�شاريع تتعلق بالتكامل
االقت�شادي العربي وهي :م�شروع
القانون اال�شرت�شادي حول تي�شري
التوجه لالقت�شاد الرقمي يف العامل
العربي ،وم�شروع القانون اال�شرت�شادي

عادل الع�سومي
للموا�شفات واملقايي�س واجلودة
لتي�شري التبادل التجاري العربي،
وم�شروع الروؤية الربملانية ب�شاأن الربط
الكهربائي بني الدول العربية ،ومت
احالتهم اإىل جلنة ال�شوؤون االقت�شادية
واملالية.كما اأحال املكتب م�شروع العقد
العربي حلقوق االإن�شان (-2020
 )2030اإىل جلنة ال�شوؤون الت�شريعية
والقانونية وحقوق االإن�شان لدرا�شته
وعر�شه على الربملان يف اجلل�شة
العامة.
وقال الع�شومي اإن اجتماع مكتب

الربملان العربي قد تطرق للجانب
االجنمتعي فاعتمد املكتب م�شروع
القانون العربي اال�شرت�شادي لتعزيز
ال�شحة الوقائية ومكافحة االأوبئة يف
العامل العربي ومت احالته اىل جلنة
ال�شوؤون االجتماعية.
يف ال�شياق ذاته ،قال الع�شومي
اإن املكتب ناق�س ترتيبات عقد جل�شة
الربملان العربي االفرتا�شية الثالثة من
دور االنعقاد الرابع ،وا�شتعر�س املكتب
تقارير احلالة ال�شيا�شية واالقت�شادية
واالجتماعية وحقوق االإن�شان يف
العامل العربي للعام  2019م
والتي �شتناق�شها اللجان الدائمة يف
اجتماعاتها االأ�شبوع القادم قبل احالتها
للجل�شة العامة للربملان العربي التي
�شيتحدد موعدها الح ًقا.
م�شريًا اىل ا�شتعرا�س املكتب الكتب
التي متت طباعتها لعدد من الوثائق
والقوانني اال�شرت�شادية والتقارير
ال�شادرة عن الربملان العربي باللغة
العربية واالجنليزية والفرن�شية،
وخطة توزيعها على املنظمات الدولية
والربملانات االإقليمية والوطنية.

«بنا» ت�سارك يف ور�سة تدقيق الأخبار خالل الأزمات وال�سائعات
�شاركت وكالة انباء البحرين يف اأعمال
ور�شة العمل ،حول طرق تدقيق االأخبار
وانت�شار ال�شائعات (اأزمة كوفيد )19-التي
نظمها احتاد وكاالت اأنباء دول منظمة التعاون
االإ�شالمي (يونا) عن بعد اليوم ملن�شوبي
وكاالت االأنباء واالإذاعات والتلفزيونات
وال�شحف واملن�شات االإليكرتونية يف العامل
االإ�شالمي ،ومب�شاركة اأكرث من  170اإعالميًا
من  33دولة ،وعدد من املندوبني الدائمني
لدى منظمة التعاون االإ�شالمي ،وحا�شر يف
الور�شة الدكتور ال�شادق احلمامي اأ�شتاذ
االإعالم امل�شارك مبعهد ال�شحافة وعلوم
االأخبار بجامعة منوبة التون�شية ،مدر�س
�شحافة التحري من �شحة املعلومات.

تراأ�س اجتماعً ا طار ًئا لـ«اجلمارك العاملية» ..اأحمد بن حممد:

نقدر ت�سحيات �سباط اجلمارك يف ال�سفوف الأمامية
تراأ�س ال�شيخ اأحمد بن حمد اآل خليفة رئي�س جمارك مملكة
البحرين ،القائم باأعمال رئي�س جمل�س منظمة اجلمارك العاملية،
االجتماع التن�شيقي الطارئ لنواب رئي�س املجل�س واالأمني العام
للمنظمة والذي عقد عرب تقنية االت�شال املرئي.
وقد ا�شتهل االجتماع باالإعراب عن تقديره لثقة اجلميع
بتوليه من�شب القائم باأعمال رئي�س املجل�س ،موؤكدًا على ا�شتمرار
جهوده التي بداأها منذ ان�شمامه كممثل ململكة البحرين اإىل
املنظمة يف عام  ،2016من خالل دعم مهمة واأهداف املنظمة
بتعزيز التعاون بني الدول االأع�شاء.
واأ�شاد رئي�س جمارك مملكة البحرين ،القائم باأعمال رئي�س
جمل�س منظمة اجلمارك العاملية ،ب�شباط اجلمارك العاملني
باخلطوط االمامية يف ظل الظروف التي مير بها العامل ب�شبب
جائحة كورونا ،مقد ًرا ت�شحياتهم يف �شبيل حماية جمتمعاتهم،
كما قدم خال�س تعازيه وموا�شاته اإىل اإدارات اجلمارك بدول
العامل يف �شباط اجلمارك باخلطوط االأمامية والذين ق�شوا
ب�شبب هذا الوباء.
ويف �شياق مت�شل ،اأكد رئي�س جمارك مملكة البحرين ،القائم
باأعمال رئي�س جمل�س منظمة اجلمارك العاملية ،اأنه علينا جميعًا
يف الوقت الراهن الرتكيز على الهدف االأ�شمى لهذه املنظمة ،باأن
نكون متحدين واأن نعمل بن�شاط كفريق واحد ي�شاعد بع�شنا
البع�س يف مواجه االآثار االقت�شادية لهذه اجلائحة من خالل
تي�شري االإجراءات وتعزيز اجلهود وامل�شاركة باملبادرات الأف�شل
احللول واملمار�شات حتى تتمكن املنظمة من توثيقها ون�شرها
لتعم الفائدة على اجلميع.
وخالل االجتماع ،مت مناق�شة اأهم الرتتيبات اخلا�شة بعقد
الدورة  135/136ملجل�س املنظمة واملقرر لها  25يونيو

ال�سيخ اأحمد بن حممد
2020م من خالل االت�شال املرئي ،ومب�شاركة روؤ�شاء ومديرين
عامني يف الهيئات اجلمركية بالدول االأع�شاء والبالغ عددهم
 183دولة ،اإذ تقرر اأن يقت�شر جدول االأعمال يف هذه الدورة
على البنود التي تتطلب اتخاذ قرارات وموافقات ب�شكل عاجل
ال حتتمل التاأجيل ومن اأهمها تو�شيات اللجنة املالية يف دورتها
 103واملتعلقة بامليزانية الت�شغيلية للمنظمة وتو�شيات جلنة
النظام املن�شق حول التعديالت الت�شحيحية املقرتحة للنظام
املن�شق لعام  ،2022باالإ�شافة اىل طلب التمديد اال�شتثنائي
املوؤقت حتى دي�شمرب  2020لوالية رئي�س املجل�س باالإنابة،
وكذلك لروؤ�شاء ونواب روؤ�شاء جلنة التدقيق واللجنة املالية.
ومت االتفاق على اإرجاء باقي بنود جدول االأعمال اإىل
الدورة  137اال�شتثنائية ملجل�س املنظمة مع الدورة  82للجنة
ال�شيا�شات العامة التي تقرر اأن يتم عقدهما مبدئيًا يف مقر منظمة
اجلمارك العاملية بربوك�شل يف دي�شمرب املقبل.

 654اإ�سابة وتعايف 858

ت�سجيل اأكرب ح�سيلة اإ�سابات بـ«كورونا»
اأعلنت وزارة ال�شحة عرب ح�شابها
يف «تويرت» اأنه خالل الـ� 24شاعة
املا�شية تعافت  858حالة اإ�شافية
من فريو�س كورونا ()19-COVID
واإخراجهم من مركز العزل والعالج.

واأظهرت بيانات حديثة على
موقع الوزارة اليوم االثنني عن
ت�شجيل  654اإ�شابة جديدة بفريو�س
«كورونا» ،منها  314حالة لعمالة
وافدة ،و 299حالة ملخالطني حلاالت

قائمة ،و 41حالة قادمة من اخلارج،
لي�شل عدد امل�شابني اإىل 5065
حالة ،منها  69حالة تتلقى العالج
من احلاالت القائمة ،و 12حالة حتت
العناية ،و 5053م�شتقرة.

�سرطة املجتمع :التزام بتطبيق
الإجراءات الحرتازية يف حملة «فينا خري»
اأكد مدير اإدارة �شرطة خدمة املجتمع
اأن االإدارة ،ما�شية يف تنفيذ تعليمات
رئا�شة االأمن العام يف اإطار تعزيز
االلتزام باالإجراءات االحرتازية للحد
من انت�شار فريو�س كورونا ،مو�شحً ا
اأن املجمع االأمني باملحرق ،يعمل عرب
التطبيق االإلكرتوين حلجز املواعيد
امل�شبقة للمراجعني ،كما مت تدريب اأفراد
االإدارة على عمليات التعقيم بالتعاون
مع الدفاع املدين.
واأ�شاف اأنه يتم تعقيم املبنى
اأ�شبوعيًا وقيا�س درجة حرارة املراجعني
عند الدخول والتاأكد من لب�س الكمامة
بطريقة �شحيحة وتنبيههم برتك م�شافة
اأمان ملنع االختالط ،وعدم الدخول
للم�شاعد الكهربائية الأكرث من 3
اأ�شخا�س.
واأو�شح اأن �شرطة خدمة املجتمع،

وعلى ال�شعيد امليداين ،عملت على
تكثيف احلمالت التوعوية واالإر�شادية
للمواطنني واملقيمني بعدة لغات ،والعمل
على تطبيق القانون فيما يتعلق بارتداء
الكمامات ومنع التجمعات ،والتاأكيد
على مبداأ التباعد االجتماعي ،منوهً ا

محاكم

كذلك اإىل م�شاركة الفريق الطبي اخلا�س
باإجراء الفحو�شات الع�شوائية باملناطق
ال�شكنية عرب الدعم االأمني والتنظيم،
باالإ�شافة اإىل االإ�شراف وامل�شاركة يف
حملة «فينا خري» من خالل توزيع
الوجبات على العمالة الوافدة.

يكتبها :غالب أحمد

منتج فني ورجل اأعمال متهم بتبيي�س
ن�سف مليون بوا�سطة �سركة عالقات عامة
وا�شلت املحكمة الكربى اجلنائية االوىل حماكمة رجل
اأعمال بحريني ومنتج تلفزيوين يف ال�شتينات من عمره
وال�شركة اململوكة له واملتهمني ،وذلك بتهمة غ�شل اأموال
ملبلغ  450األف دينار.
وقررت املحكمة تاأجيل الق�شية جلل�شة -6-2020
 21لتقدمي دفاع املتهم ملرافعته والت�شريح لها بن�شخة
من اأقوال �شهود االإثبات .الق�شية بداأت بعد ورود بالغ من
مالزم اأول باإدارة التحريات املالية بوزارة الداخلية ي�شهد
اأنه بناء على قرار �شادر من النيابة العامة ب�شاأن الك�شف
والتحفظ على ح�شابات بنكية وممتلكات خا�شة باملتهم
ومن خالل جمع املعلومات وتتبع حركة اأمواله ،ثبت

اإجراء اإحدى املعامالت التي متت ل�شالح املتهم االأول من
قبل ال�شاهد الثاين اإذ قام بتحويل مبلغ  570 ،450دينا ًرا
بحرينيًا مبا�شرة اإىل احل�شابات امل�شرفية التابعة للمتهم
بداخل مملكة البحرين.
وقد ثبت من خالل التحليل املايل بنتيجة الك�شف على
تلك املعامالت اأن عدد التحويالت التي متت اإىل ح�شاباته
ال�شخ�شية عددها  7عمليات مببلغ اإجمايل وقدره املبلغ
املذكور اأعاله حل�شابني يف اأحد البنوك تابعني ل�شركة
عالقــات عامة امل�شجلة با�شم املتهم االأول من ح�شابات
تعود لل�شاهد الثاين و�شركته ،وذلك ح�شب الثابت يف
التحليل املايل.

القب�س على بحريني قام ب�سرقة هواتف من منازل عمال اآ�سيويني
�شرح مدير عام مديرية �شرطة
املحافظة اجلنوبية ،اأن �شرطة
املديرية ،متكنت من القب�س على
بحريني ( 45عامًا) ،اإثر قيامه
ب�شرقة هواتف نقالة من م�شاكن
عمال اآ�شيويني مبدينة عي�شى.

واأو�شح اأنه فور تلقي عدد
من البالغات يف هذا ال�شاأن ،مت
مبا�شرة عمليات البحث والتحري،
والتي اأ�شفرت عن حتديد هوية
املذكور والقب�س عليه ،وتبني اأنه
من اأ�شحاب ال�شوابق ،كما �شبط

بحوزته اأقرا�س ي�شتبه اأنها خمدرة،
ومت حتريزها.
واأ�شار مدير عام مديرية �شرطة
املحافظة اجلنوبية اإىل اأنه مت اتخاذ
االإجراءات القانونية املقررة واإحالة
املقبو�س عليه اإىل النيابة العامة.
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ترحب «االأيام» بر�شائل القراء وم�شاهماتهم ،وتوجه قراءها اإىل ذكر اال�شم كامالً والعنوان م�شفوعني بعنوان الربيد االإلكرتوين اإذا وجد ورقم االت�شال .وحتتفظ «االأيام» لنف�شها بحق التعديل واالخت�شار وفق مقت�شيات الن�شر.

املنتحرون وامل�شرّ دون

العمل االفرتا�شي بني احلا�شر وامل�شتقبل يف موؤ�ش�شاتنا العربية

د .جنالء الد�سوقي

مدة طلب التجديد ب�شبب وجود كابل للكهرباء يف منت�شف االأر�س بح�شب ما قيل يل،
ولكن بعد فرتة ات�شح عدم وجوده ،ولدي ورقة من هيئة الكهرباء تثبت ذلك الكالم.
اأنا اأبلغ حاليًا من العمر  63عامًا ،متقاعد عن العمل بعد خدمة يف وزارة العمل
الأكرث من اأربعني عامًا ،واأ�شكن يف �شقة باالإيجار مكونة من غرفتني فقط ،ولدي ابنان
متزوجان ،واآخران طالبان جامعيان ،وعليه اأنا�شد الوزارة اأن متنحني اأر�شي مع
ً
تعوي�شا يل عن �شنوات
الوثيقة اأو تعو�شني بوحدة �شكنية عنها على اأقل تقدير ،وذلك
االنتظار التي مل اأخرج منها بفائدة.

اأعداد كبرية من املتوفني يف املجتمعات لي�شوا
للم�شابني بهذا الوباء اللعني ،بل للمنتحرين الذين يقررون
اأن ينهوا حياتهم الأ�شباب ال تعد وال حت�شى ،واأعداد اأخرى
من امل�شردين الذين ميوتون من اجلوع اأو املر�س اأو االثنني
معً ا.
الظاهرة وجّ هت عليها االأ�شواء و�شائل االإعالم
املرموقة ،وكانت الواليات املتحدة االأمريكية املت�شدرة
بجدارة.
لقد خلق هذا الوباء فجوات عميقة قي نفو�س الكثريين
وجعل الكل يتقوقع على نف�شه تار ًكا االآخرين ممن
يحتاجون الدعم وامل�شاعدة للقمة �شائغة ولقدرهم املوؤمل.
التقارير احلكومية يف اأمريكا ومعها دول اأوروبية
تظهر اأن اأعداد العاطلني عن العمل يف ارتفاع خميف ،مما
يب�شر مبزيد من حاالت االنتحار والت�شرد؛ الأن دخلهم قد
�شاع وبات العديد منهم ال ميلك �شي ًئا اإطال ًقا بكل ما تعنيه
الكلمة.
االآن �شوف يقدم يل الكثريون درا�شات واإح�شاءات
وتقارير تذكر اأننا ا ً
أي�شا نعاين وهناك حاالت انتحار
وت�شرد ،واأنا اأوؤكد هنا ،نحن ح ًقا لدينا حاالت لكن ما
مقدارها على اأر�س الواقع.
يف احلقيقة هي ن�شبة �شئيلة مع الت�شخم ال�شكاين
الذي نعاين منه وامل�شاكل التي نعرفها جميعً ا واأنا بغنى
عن ذكرها ،الأننا بب�شاطة �شعوب منفتحة ولي�شت منغلقة،
والتفاعل االجتماعي جزء من تكويننا؛ ولهذا نتحرك
�شريعً ا مل�شاعدة االآخرين بقدراتنا املتوا�شعة اخلجولة.
ولالأ�شف� ..شعوب وجمتمعات كثرية فقدت هذه
امليزة منذ وقت طويل ولغت العواطف والفطرة الب�شرية،
واالآن بعد اأن فقدت الكثري ترف�س االعرتاف حتى بف�شلها،
ولتعالج املوقف تقرر فتح االأبواب يف وجه املهاجرين
حتى ياأتوا بعاداتهم وثقافاتهم املنفتحة وينفخوا الروح
يف جمتمعاتهم املنهكة.

البيانات لدى املحررة

ح�شني علي غالب

اجتهت موؤ�ش�شات االأعمال يف جميع اأنحاء العامل نحو تطبيق
اآليات العمل االفرتا�شي خا�شة بعد جائحة (كوفيد  .)19مل يكن اأمام
املوؤ�ش�شات اإال خيا ًرا واحدًا فقط للحفاظ على موارها الب�شرية ،وهو
العمل عن بُعد اإذا اأمكن االأمر ذلك .ولكن يظل الت�شاوؤل قائمًا عن مدى
ا�شتعدادات موؤ�ش�شا�شاتنا العربية لهذا التحول اجلذري وعن مدى
وجود �شيا�شات وا�شحة يف هذا ال�شاأن.
بتقييم جتربة العمل االفرتا�شي ،فاإنها بال �شك حتمل يف طياتها
العديد من االإيجابيات وال�شلبيات يف نواحي التطبيق؛ فالعمل عن بُعد
له تاأثري جذري على االأ�شعدة االقت�شادية واالجتماعية والبيئية.
فعلى ال�شعيد االقت�شادي حتديدًا ،عند تطبيق العمل عن بُعد ،نرى
اأنه اإ�شافة جديدة لتفعيل �شيا�شات اأكرث اإيجابية نحو متكني املراأة
ومتكني ذوي االحتياجات اخلا�شة يف �شوق العمل ،كذلك �شتكون
هناك �شيا�شات جديدة للعمل واال�شتقطاب من �شاأنها اإتاحة املجال
لالأفراد للعمل الدويل واجلمع بني اأكرث من وظيفة يف نف�س الوقت ،مما
ميكنهم للبحث عن اأعلى االأجور واأف�شل الوظائف املتاحة لتتنا�شب مع

كفاءاتهم ،ف�شالً عن زيادة اإنتاجية املوؤ�ش�شات ب�شبب �شاعات العمل
املرنة و�شهولة ا�شتقطاب الكفاءات ،وا ً
أي�شا ب�شبب انخفا�س تكاليف
املرافق والتكاليف االإدارية ،وكذلك ب�شبب ال�شهولة وال�شرعة يف
التو�شع اجلغرايف وتفعيل العالقات املحلية والدولية مع املوؤ�ش�شات.
ولكن ماذا عن ا�شتعداتنا؟ فيجب و�شع �شيا�شات من �شاأنها تقدمي
ح�شابات دقيق لالإنتاجية وو�شع نظام مكافاآت دقيق لالأداء مبا
يتما�شى مع �شاعات العمل احلقيقية ،فيجب اال�شثمار يف بناء القدرات
والتدريب خا�شة مهارات التعامل مع التكنولوجيا املتقدمة ،ومن
ال�شروري ا ً
أي�شا تخ�شي�س املوارد املالية االأزمة لتغطية زيادة تكاليف
�شراء النظم التكنولوجية احلديثة والتقنية العالية.
ومن هنا ،وجب على احلكومات واملوؤ�ش�شا�شت امل�شي قدمًا نحو
التعاون اجلاد بهدف �شياغة وتنفيذ �شيا�شات وبرامج اقت�شادية
وتكنولوجية جديدة مبا يتما�شى مع الواقع امل�شتجد اخلا�س باآلية
تطبيق العمل االفرتا�شي.

د .جنالء الد�شوقي

انتظرت ً 33
عاما ومل اأح�شل على «ق�شيمتي ال�شكنية» بعد
اأنا مواطن قد ح�شلت على مكرمة عبارة عن قطعة اأر�س �شكنية خالل فرتة حكم
املغفور له باإذن اهلل تعاىل ال�شيخ عي�شى بن �شلمان اآل خليفة حاكم البالد املفدى اآنذاك
وطيب اهلل ثراه ،وكان ذلك يف العام .1987
وبعد عام حدث اأن �شافرت اإىل االأردن لعالج ابنتي امل�شابة بالقلب ،وذلك مب�شاعدة
اأبوية من لدن املغفور له باإذن اهلل ال�شيخ عي�شى بن �شلمان اآل خليفة ،وبقيت بعدها
علي جراء عالج ابنتي التي احتاجت اإىل ال�شفر
ب�شنوات اأملم ما تبقى من ديون تراكمت ّ
مرتني.
ويف العام  2005ا�شتجمعت قواي ،واأ�شبحت جاه ًزا لكي اأبني االأر�س التي طاملا
حلمت بها ،فاقرت�شت من اأجل اأن اأحت�شن اأبنائي يف بيت االأحالم ،ولكني تفاجاأت باإلغاء

باقة ورد للفريق الطبي
منذ اأن �شمعت باإ�شابة اأحد اأ�شدقائي بفريو�س كورونا واإخ�شاعه لالأوامر الطبية ال�شادرة من الفريق
الطبي بقيادة �شاحب ال�شمو امللكي االأمري �شلمان بن حمد ويل العهد اأ�شابني �شعور غريب ،ف�شارعت
باالت�شال بالفريق الطبي ،حيث لبوا ندائي يف �شرعة ال اأتوقعها فاإذا بهم �شيوف عندي طالبني مني تقدمي
خدماتهم وعنايتهم يل.
�شعدت معهم ال�شيارة اخلا�شة بهم وح�شلت على عناية ورعاية ال مثيل لها حتى ق�شيت اأيام احلجر،
واأنا من هذا املنرب اأوجه كل ال�شكر وعظيم االمتنان للفريق الطبي ،واأ�شيد بجهودهم وحر�شهم على �شالمة
املواطنني واملقيمني ..فلكل عن�شر من هذا الفريق ،ولكل الطواقم الطبية والتمري�شية اأقدم لهم باقة ورد
حتية وعرفا ًنا.

يو�شف ر�شي اآل ر�شي

هذا البنك يرف�ض اإيقاف ق�شطي ال�شهري
اأتقدم اإىل م�شرف البحرين املركزي بفائق الود،
طالبًا منهم اإن�شايف مع اأحد البنوك الذي يرف�س
توقيف اأق�شاطي البنكية التي اأمرت بها حكومة
البحرين اإبان االأزمة احلالية ،وال�شبب هو اأنني كنت
قد اقرت�شت قبل ت�شريحي من عملي ما يعني اأنني
مل اأ�شتطع �شداد االأق�شاط اإال بعد اأن اأعدت على راأ�س
عملي ،ومنذ ثالث �شنوات واأنا ملتزم بدفع االأق�شاط
املطالب بها اإىل البنك.
لقد �شدمت من قرار رف�س البنك توقيف االأق�شاط

ً
قر�شا �شاب ًقا ،ومل األتزم بالدفع خالل
بعذر اأين اأخذت
فرتة تعطلي عن العمل ،فهل يعقل اأن يعاقبني البنك
عن تلك الفرتة ،علمًا اأنني عاودت العمل ومن ثم
قمت بالدفع ،وبنا ًء عليه اأطلب من م�شرف البحرين
املركزي ،النظر يف مو�شوعي مع البنك وحثهم اإىل
اال�شتجابة لالأوامر امللكية ال�شامية ،الأن ظرويف املادية
�شعبة للغاية خالل هذه الفرتة.

البيانات لدى املحررة

احلياة ..الدائرة والو�شط
احلياة كالدائرة من دون و�شط ..العامل ي�شتمر يف
الدوران من دون توقف
ال ميكن اأن نوقف تدفق مياه النهر ..فمياه النهر متلك
كلمة ال�شلطة العليا
ال ميكن اأن توقفوا عجلة الزمن الذي بدا مروره
�شريعً ا ..ومروعً ا
ال ميكن اأن توقفوا حركة البحر و�شقوط املطر ..هذه
احلياة جميلة
نعي�س وكاأننا من�شي على ب�شاط الورد ..كط ٍ
ري حامل
يطوف بجناحيه
وما بني نغم الطري واأريج الزهور �شنعي�س ..نتذوق
احللو وامل ّر
لكن ثمة درب كلنا �شن�شافر اإليه ..حني ال يكون الزمن
زماننا
حني تكون االأ�شياء وال�شخو�س حولنا مل تعد ت�شبهنا
حني ال ت�شتطيع مياه النهر اأن تنهمر يف العروق اجلافة
ثمة درب كلنا �شن�شافر اإليه بعد اأن نعي�س هذه احلياة
ن�شادف اخلري وال�شر وكاأنه عراك بني دورين..
جمربين
اإذ ل�شنا بني خيارين لنختار االأقل خط ًرا واالأكرث اأما ًنا
درب كلنا �شوف ن�شلكه �شئنا اأم اأبينا ..فقدنا فيه
الكثري من اأحبائنا
والدنيا مل تفلح يف ترميم ما ته�شم من انك�شار الفوؤاد

عليهم ومن بعدهم
مل َ
يبق اإال ال�شوق كنوز مدفونة يف قعر دواخلنا ..لغة
يف اأقا�شي الهديل
موؤمل اأن ينك�شر قلبك  ..وبعد رحيلهم تالحقنا طيوفهم
يف كل مكان
نهرب منه ومن ذكرياتهم ..موؤمل اأن تبقى الروح معلقة
باأماكن االأحبة
احلياة جميلة وم�شتمرة لكن الفقد يك�شرنا ..يخذلنا..
يفقدنا طعم احلياة
واأن غياب من نحب كغياب اللون عن ال�شورة
يغري من الواقع �شي ًئا
احلنني يالم�س �شغاف القلب وال ّ
كالنور الذي ال يراه كفي ًفا وال يزعجه� ..شيان ما بني
نومه ويقظته
اأبلغ غ�شة يف القلب اأن الراحلون لن يعودوا
لي�س باليد حيلة اإن غرق القلب يف احلنني لفراق
االأحبة
موؤملة تلك احلكايات ..موؤملة كل حكاية اأحد اأفرادها
غائب
وعندما تعجز النف�س عن روؤية االأحبة ت�شتاق اإليهم
ب�شمت ..وتدعو لهم
لي�شتجيب اهلل اإىل دعاء �شم اأ�شماء الغائبني الراحلني.

نور النعيمي

www.alayam.com
Qurban@alayam.com - Qurban8@gmail.com

باإ�شراف :عبدعلي قربان

رئي�س «الإ�شلح» ُي�شيد بالتوجيهات امللكية بزيادة الكفالة ال�شهرية للأيتام والأرامل
اأ�شاد ال�شيخ د .عبداللطيف بن
اأحمد ال�شيخ رئي�س جمل�س اإدارة
جمعية الإ�شالح بتوجيهات �شاحب
اجلاللة امللك حمد بن عي�شى اآل
خليفة عاهل البالد املفدى حفظه اهلل
ورعاه بزيادة مبلغ الكفالة ال�شهرية
لالأيتام والأرامل املكفولني لدى
املوؤ�ش�شة امللكية لالأعمال الإن�شانية
حيث �شي�شتفيد منها  11األف يتيم
واأرملة من املكفولني لدى املوؤ�ش�شة
ابتدا ًء من �شهر يونيو .2020
وقال رئي�س الإ�شالح« :ن�شيد
ونقدر الهتمام امللكي بالهتمام
بهذه الفئة من املجتمع وتلم�س
حاجاتهم والتخفيف من الأعباء
املادية التي يعانون منها وبخا�شة

ال�شيخ د .عبداللطيف ال�شيخ

يف مثل هذه الظروف التي منر

بها على وجه التحديد ،حيث
اعتاد جاللته على اإ�شدار مثل هذه

املكرمات واملبادرات مبا ي�شب يف
م�شلحة الفئات املحتاجة لإعانتها

على العي�س الكرمي يف خمتلف
الظروف .وتاأتي هذه املكرمة التي
اأفرحت اجلميع موا�شلة للعديد من
املبادرات خدمة لالأرامل والأيتام،
والتي تت�شرف جمعية الإ�شالح اأن
تكون �شريكة يف دعم هذه الفئة
ورعايتها وتقدمي الدعم وامل�شاندة
لها من خالل جلنة الأعمال اخلريية
التي تتوىل كفالة الأيتام البحرينيني
والهتمام ب�شوؤونهم املعي�شية».
واأكد رئي�س الإ�شالح اأن
هذه املبادرة تاأتي مكملة للرعاية
الجتماعية ال�شاملة التي تقوم بها
املوؤ�ش�شة امللكية لالأعمال الإن�شانية
يف رعايتها لالأيتام والأرامل
والفئات املحتاجة من خالل خمتلف

امل�شروعات واملبادرات والتي
كان اآخرها الت�شجيل لدعم الفئات
امل�شتحقة من املت�شررين من اآثار
ً
�شائال املوىل الكرمي
فريو�س كورونا،
اأن يجزي ملك البالد املفدى حفظه
اهلل ورعاه و�شمو ال�شيخ نا�شر بن
حمد اآل خليفة ممثل جاللة امللك
لالأعمال الإن�شانية و�شوؤون ال�شباب
رئي�س جمل�س اأمناء املوؤ�ش�شة امللكية
لالأعمال الإن�شانية خري اجلزاء على
رعايتهم ودعمهم لهذه املوؤ�ش�شة
املبادرات
وملختلف
املباركة
الإن�شانية ،وجلميع القائمني على
�شوؤون املوؤ�ش�شة على جهودهم
املبذولة لرعاية هذه الفئات.

«الهلل الأحمر» :تقدمي طلبات ال�شتفادة من امل�شاعدات اإلكرتونيًا

مبارك احلادي

اأعلنت جمعية الهالل الأحمر البحريني اأنه بات
باإمكان تقدمي طلبات امل�شاعدات الجتماعية اإلكرتونيًا
من خالل موقع اجلمعية على �شبكة النرتنت ،لتتوىل
بعد ذلك جلنة اخلدمات الجتماعية تقييم الطلب
ومتابعة الإجراءات الالزمة .وقال الأ�شتاذ مبارك
خليفة احلادي القائم باأعمال الأمني العام للهالل
الأحمر البحريني املدير العام للجمعية اإن هذه
اخلطوة تاأتي يف اإطار حر�س اجلمعية على ت�شهيل
ا�شتفادة الأ�شر املتعففة من امل�شاعدات ،و�شمان �شرعة
�شري العمل وتب�شيط الإجراءات بفاعلية و�شفافية،
جنبا اإىل جنب مع مراعاة التباعد الجتماعي يف اإطار
الإجراءات الحرتازية من جائحة فايرو�س كورونا
«كوفيد .»19واأو�شح احلادي اأن ن�شاط اللجنة
الجتماعية يف الهالل الأحمر البحريني يغطي جميع

مناطق مملكة البحرين ،حيث تقوم اللجنة بدرا�شة
حالت الأ�شر املحتاجة وتقدمي امل�شاعدات املالية
والعينية لها ،كما تدر�س اللجنة بني احلني والآخر
م�شاريع جديدة لتوفري م�شادر اإيرادات لتلك الأ�شر
من خالل برامج التاأهيل الجتماعي واملهني.
واأ�شار اإىل اأن عدد الأ�شر امل�شتحقة للم�شاعدات
ال�شهرية يبلغ حاليا اأكرث من  300اأ�شرة ،ويتم
ا�شتبدال من تتح�شن اأحوالها باأخرى على قوائم
النتظار بالإ�شافة اىل اأكرث من  4000اأ�شرة حت�شل
على م�شاعدات عينية مو�شمية ،موؤكدا حر�س الهالل
الأحمر البحريني على موا�شلة تفعيل دوره يف خدمة
املجتمع البحريني ،وتوفري الدعم لل�شرائح املحتاجة،
وتقدمي العون الإن�شاين الالزم لها ،ملتزما مببداأ
«العطاء بكرامة».

«كيمز» توفر اأول م�شت�شفى خا�س لعلج مر�شى كورونا يف اململكة
ك�شفت جمموعة كيمز للرعاية
ال�شحية موؤخ ًرا عن تعاونها مع
احلملة الوطنية ملكافحة فريو�س
كورونا امل�شتجد (كوفيد )19-عرب
ت�شخري م�شت�شفى جديد منف�شل يف
منطقة اأم احل�شم خلدمة اجلهود
الوطنية املبذولة ملكافحة الوباء
يف مملكة البحرين.
هذا وقد كان امل�شت�شفى
يعمل حتت مظلة املجموعة
كاأحد امل�شت�شفيات الرائدة يف
تقدمي اخلدمات ال�شحية باأ�شعار
منا�شبة ،وقد اأعلنت جمموعة كيمز
للرعاية ال�شحية عن تهيئته موؤخ ًرا
ل�شتقبال حالت كورونا القائمة،
وذلك �شمن اجلهود الرامية اإىل
ا�شتيعاب الأعداد املتزايدة للحالت
يف مملكة البحرين.
وبف�شل جهود املجموعة يف
ت�شريع وترية العمل على جتهيز
املن�شاأة ،مت افتتاح امل�شت�شفى
لي�شبح اأول موؤ�ش�شة �شحية
خا�شة تعمل على مدار ال�شاعة
ّ
لتقدمي خدمات عالجية ملر�شى
الكورونا يف مملكة البحرين ،وذلك

عرب فريق من الأطباء واملمر�شني
من اأ�شحاب الكفاءة العالية.
اإىل ذلك ،فقد اأكدت املجموعة
على اأنها �شوف تعمل عن كثب مع
احلملة الوطنية ملكافحة فريو�س

كورونا امل�شتجد (كوفيد )19-يف
اإدارة املر�شى ،حيث �شيتم اإدخال
املر�شى الذين تثبت اإ�شابتهم
بالفريو�س اأو ظهرت عليهم
اأعرا�س معتدلة اإىل امل�شت�شفى،

وذلك ح�شب التو�شيات ال�شادرة
عن اإدارة ال�شحة العامة بوزارة
ال�شحة .وبهذه املنا�شبة ،علق
اأحمد جواهري ،رئي�س جمل�س
اإدارة مركز كيمز البحرين الطبي،
ً
قائال« :نهدف عرب هذا التعاون اإىل
الإ�شادة ودعم اجلهود التي تبذلها
حكومة مملكة البحرين املوقرة
واحلملة الوطنية ملكافحة فريو�س
كورونا امل�شتجد (كوفيد.)19-
نحن ندرك احلاجة لزيادة الطاقة
ال�شتيعابية ،لذلك لن ندخر جهدًا
يف توفري الدعم لهذه امل�شاعي
ب�شتى ال�شبل».
ومن جانبه� ،شلط الدكتور
�شريف �شعداهلل ،الرئي�س التنفيذي
ملجموعة كيمز للرعاية ال�شحية،
�شلط ال�شوء على اأهمية ال�شراكة
بني القطاعني العام واخلا�س،
ً
قائال« :اإن ت�شافر اجلهود بني
واخلا�شة لزيادة
املن�شاآت العامة
ّ
قدرتها ال�شتيعابية مهمًّا للغاية،
وذلك نظ ًرا لالأعداد املتزايدة
حلالت فريو�س كورونا امل�شتجد
(كوفيد )19-يف مملكة البحرين».

«العامة للدواجن» تكرم موظفيها املتميزين

قامت ال�شركة العامة للدواجن ،ال�شركة
الرائدة يف اإنتاج البي�س البحريني الطازج،
بتكرمي  5من موظفيها تقديرا ً لأدائهم املتميز،
وجهدهم امللحوظ ،واإخال�شهم يف العمل يف
ظل الظروف ال�شتثنائية احلالية الناجتة عن
انت�شار فريو�س كوفيد ،19-وتاأثري هذا الوباء
العاملي على جمتمعنا وبلدنا احلبيب.
ويف كلمته للموظفني ،توجه وائل عيتاين،
الرئي�س التنفيذي لل�شركة بال�شكر والتقدير

اإىل املوظفني على تفانيهم والتزامهم بالعمل
خالل هذه الظروف ال�شعبة ،موؤكدا ً اأنهم كانوا
منوذجا ً يحتذى به .واأ�شاف« :اإن موظفينا هم
اأهم اأ�شولنا ،اإنهم ميثلون القيم التي ترتكز
عليها ال�شركة العامة للدواجن يف جهودها
خلدمة جمتمعنا وبلدنا الغايل� .شوف نوا�شل
ال�شتثمار يف املوارد الب�شرية املحلية واملتميزة،
وتاأهيل قدراتهم التي متثل الركيزة الأ�شا�شية
لبناء �شركة را�شخة متطورة وم�شتدامة و�شقل

مهاراتهم خللق فريق عمل ي�شم قادة امل�شتقبل
القادرين على مواجهة التحديات وال�شعاب».
وقد قامت جليلة الدرازي ،مدير املواد
الب�شرية والإدارية ،واملدراء املبا�شرين بتوزيع
�شهادات التكرمي واجلوائر النقدية على
املوظفني .عبدالنبي احلر فريق املزارع ،علي
اأحمد فريق املزارع ،معتوق معتوق فريق
املزارع ،ماجد املاجد الفريق التجاري،
يا�شر الدم�شتاين اإدارة ال�شيانة.
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«اأمني �شر احتاد ال�شباحة» يح�شل
على دبلوم الإدارة الريا�شية املتقدمة
ح�شل اأحمد حممد عبدالغفار اأمني
ال�شر العام بالحتاد البحريني لل�شباحة
على �شهادة دبلوم الإدارة الريا�شية
املتقدمة والتي اأقيمت على مدار عام كامل
بتنظيم من الأكادميية الأوملبية بالتعاون
مع جلنة الت�شامن الأوملبي ،وتعد هذه
الدورة من الدورات الهامة التي تقوم
عليها اللجنة الأوملبية البحرينية من
اأجل تاأهيل كوكبة من الإداريني واملدربني
القادرين على تبوء مهام العمل الإداري يف
املوؤ�ش�شات الريا�شية.
وقد اأعرب جمل�س اإدارة الحتاد
البحريني لل�شباحة عن �شعادته البالغة
يف ح�شول اأمني ال�شر العام بالحتاد اأحمد
عبد الغفار على دبلوم الإدارة الريا�شية
املتقدمة ،موؤكدا ً حر�س الحتاد على اأهمية
اختيار اأف�شل الكوادر والكفاءات الإدارية

اأحمد عبد الغفار

لتويل م�شوؤولية الإدارة الريا�شية
يف موؤ�ش�شاتنا املحلية لتحقيق اأهداف
املنظومة الريا�شية مبملكتنا الغالية.

البوليتكنك :انطلق «منتدى التعلم الإلكرتوين» غ ًدا
اأعلن الرئي�س التنفيذي لكلية البحرين
التقنية (بوليتكنك البحرين) الدكتور
جيف زابود�شكي انطالق «منتدى التعلم
الإلكرتوين» يف ن�شخته الثانية ،والذي
يقام حتت �شعار« :التميز يف التعليم
الإلكرتوين ل�شمان جودة التعليم»،
وي�شتمر ملدة ثالثة اأيام اإىل  11من يونيو
اجلاري ،حيث �شيقام املنتدى عن بعد ،اأي
يف بيئة افرتا�شية عرب برنامج ZOOM
 .Webinarsو�شتكون اجلل�شات النقا�شية
اليومية من ال�شاعة � 9:00شباحً ا اإىل
ال�شاعة  4:00م�شاءً ،مب�شاركة نحو
 26متحد ًثا من مملكة البحرين واململكة
العربية ال�شعودية وعمان والفلبني
و�شنغافورة واململكة املتحدة والوليات
املتحدة.
ويف ذلك ،اأو�شح رئي�س ق�شم التعليم
والتعلم بالبوليتكنك الدكتور روجيليو
رفالدو بالقول« :يف �شوء حماولة
جمابهة تاأثريات جائحة COVID19
على التعليم ،نفذت معظم املوؤ�ش�شات
التعليمية على م�شتوى العامل منهجيات
تعليم وتعلم افرتا�شية يف حماولة
لحتواء انت�شار الفريو�س .من الناحية
النظرية ،يبدو كل �شيء مثاليًا ،ومع

د .جيف زابود�شكي

ذلك ،كانت هناك حتديات كبرية ،حيث اإن
الو�شع جتربة جديدة متامًا .لقد اأ�شبح
عدد كبري من الطالب واملعلمني ومديري
املدار�س واجلامعات على حذر من التدابري
التقييدية التي ت�شببها الوباء ،مما ي�شلط
ال�شوء على احلقيقة ال�شارخة التي
مفادها اأن معظم املوؤ�ش�شات التعليمية
لي�شت م�شتعدة لأزمة مثل هذه .بالن�شبة
اإىل وا�شعي ال�شيا�شات التعليمية فاإن
اللوائح والتوجيهات للتعامل مع اأوقات
كهذه ل وجود لها ويجب اإن�شاوؤها،
ومناق�شتها ،وتنفيذها فو ًرا تقريبًا».

�شيارة هدية مقابل �شراء
كل �شيارتني من GAC Motor

اأعلنت الت�شهيالت لل�شيارات الوكيل
واملوزع احل�شري لعالمة GAC Motor
الرائدة وامل�شنفة كاأ�شرع العالمات منوا ً
وانت�شارا ً يف مملكة البحرين ،عن ا�شتمرار
عر�شها ال�شخي املقدم للجمهور الكرمي
وذلك عن طريق تقدمي �شيارة هدية مقابل
�شراء اأي �شيارتني.
ويف هذا ال�شياق �شرح املدير العام
لل�شركة برير جا�شم :نظرا ً لالإقبال الكبري
على عرو�س �شهر رم�شان املبارك ولأننا
يف الت�شهيالت لل�شيارات ن�شعى دائما
لتقدمي اأف�شل العرو�س لعمالئنا الكرام،
هذه املرة غرينا جميع القوانني عن طريق
اإطالقنا حلملتنا الرتويجية وهي عبارة
عن تقدمي هدية وهي �شيارة مقابل �شراء
اأي نوعني من طرازاتنا.
واأ�شاف جا�شم :ل ي�شرتط اأن تكون
ال�شيارتان لنف�س ال�شخ�س حيث ميكن
لالأ�شدقاء ال�شتفادة من هذا العر�س
الرتويجي املميز والذي يتيح لهم
احل�شول على طرازاتنا باأ�شعار ل تفوت.
هذا وقد �شممت مركباتنا وفقا ً لأعلى
املقايي�س العاملية يف جتهيز املركبات التي
تواكب متطلبات ال�شوق البحريني والتي

برير جا�شم

جتمع بني ال�شالبة يف ال�شنع والتاألق
يف الأداء يف كافة امل�شتويات خا�شة فيما
يتعلق بالعتمادية يف الأداء والقت�شاد
يف ا�شتهالك الوقود اإ�شافة اإىل جتهيزات
الأمن وال�شالمة،
هذا وت�شتمل عرو�س �شهر رم�شان
على خيار ا�شتبدال جميع ال�شيارات
القدمية باأخرى جديدة كليا ً من طرازات
 2020بباقات رائع ًة ت�شمل حتمل
�شريبة القيمة امل�شافة وال�شمان الذهبي
ملدة � 7شنوات بدون حتديد امل�شافة.
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رئيس الوزراء :متابعة وتلبية احتياجات
قرى المنطقة الغربية من مختلف الخدمات
متابعة شكاوى المواطنين والتجاوب مع ما يطرح بوسائل اإلعالم
أبرز ما جاء في الجلسة

عدم تحميل المؤمن عليه
بحوادث السيارات التزامات
مالية إذا لم يتسبب بالحادث
إجراءات فورية لرفع أي ضرر
يتعلق بخدمات البنية التحتية
على المواطنين والمقيمين
تنظيم استخدام شارات
وعالمات الهالل األحمر
لحماية الوحدات الطبية
وجه صاحب الس��مو الملكي األمير
خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس
ال��وزراء كاف��ة ال��وزارات واألجهزة
الحكومي��ة لمتابع��ة ما ي��رد في
وس��ائل اإلع��ام والتواص��ل م��ن
ش��كاوى المواطنين وماحظاتهم
والتج��اوب م��ع ما يط��رح بأقصى
س��رعة ممكن��ة ،مثني�� ًا س��موه
عل��ى ال��دور ال��ذي تضطل��ع ب��ه
الصحاف��ة البحريني��ة ف��ي رصدها
الموضوعي الهتمامات المواطنين
واحتياجاتهم.
ووافق مجل��س الوزراء خال ترؤس
صاح��ب الس��مو الملك��ي األمي��ر
خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس
ال��وزراء ،بحض��ور صاحب الس��مو
الملكي األمير س��لمان بن حمد آل
خليف��ة ول��ي العهد نائ��ب القائد
األعلى النائب األول لرئيس مجلس
الوزراء ،اجتماع مجلس الوزراء الذي
عق��د ع��ن بع��د بتقني��ة االتصال
المرئ��ي ،االثني��ن ،عل��ى اقت��راح
برغب��ة لوق��ف ق��روض اإلس��كان
وال��ذي تحقق بص��دور قرار مجلس
ال��وزراء بتأجي��ل قروض اإلس��كان
لمدة س��تة أشهر ابتداء من أبريل
 ،2020وق��رر المجل��س الموافقة
على رد الحكوم��ة على تلك الرغبة
وذلك في ضوء العرض الذي قدمه
نائ��ب رئيس مجلس الوزراء رئيس
اللجنة الوزارية للشؤون القانونية
والتش��ريعية ،كما وافق المجلس
على اقت��راح برغبة بع��دم تحميل
المؤمن عليه ف��ي وثيقة التأمين
ضد حوادث السيارات أية التزامات
مالية إذا لم يكن هو المتسبب في
الحادث.
وقد أدل��ى األمين الع��ام لمجلس

د .ياسر الناصر

الوزراء د.ياسر الناصر عقب اجتماع
مجلس الوزراء بالتصريح التالي:
وجه صاحب السمو الملكي رئيس
ال��وزراء كاف��ة ال��وزارات واألجهزة
الحكومي��ة لمتابع��ة ما ي��رد في
وس��ائل اإلع��ام والتواص��ل م��ع
ش��كاوى المواطنين وماحظاتهم،
والتج��اوب م��ع ما يط��رح بأقصى
س��رعة ممكن��ة .وأثن��ى س��موه
عل��ى ال��دور ال��ذي تضطل��ع ب��ه
الصحاف��ة البحريني��ة ف��ي رصدها
الموضوعي الهتمامات المواطنين
واحتياجاته��م .كم��ا وجه س��مو
رئي��س ال��وزراء ال��وزارات الخدمية
إل��ى متابعة احتياجات األهالي في
المدن والقرى م��ن خدمات البنية
التحتي��ة األساس��ية لمناطقه��م،
والقيام بالزيارات الميدانية الازمة
على كافة مس��تويات المسئولين
للوقوف على تلك الطلبات ،وضمن
هذا الس��ياق فقد وجه س��موه إلى
تلبي��ة احتياج��ات ق��رى المنطقة
الغربي��ة م��ن مختل��ف الخدم��ات
وبخاصة خدمات البنية التحتية.
وبأم��ر م��ن صاح��ب الس��مو

الملك��ي رئي��س ال��وزراء ،فق��د
اس��تعرض المجلس نتائ��ج زيارة
ثاث��ة وزراء ميداني�� ًا إل��ى قال��ي
وس��ماهيج للوقوف على مس��ببات
تس��ربات المياه م��ن تحت األرض
وتجمعات المياه الس��طحية ،حيث
أص��در صاح��ب الس��مو الملك��ي
رئي��س ال��وزراء توجيه��ه الكري��م
برف��ع أي ض��رر يتعل��ق بخدم��ات
البني��ة التحتي��ة عل��ى المواطنين
والمقيمي��ن ،واتخ��اذ اإلج��راءات
الفوري��ة لمعالجة ذلك ،ودراس��ة
أسبابه لتافي تكرار حدوثه ،فيما

أطلع كل من وزراء األشغال وشؤون
البلدي��ات والتخطي��ط العمراني،
واإلسكان وشؤون الكهرباء والماء
المجل��س على ما خلص��وا إليه في
المرحلة الحالية والحلول المقترحة
لمعالج��ة التس��ربات وتجمع��ات
المياه السطحية.
بع��د ذل��ك نظ��ر المجل��س ف��ي
المذك��رات المدرج��ة عل��ى جدول
أعمال��ه واتخ��ذ بش��أنها م��ن
القرارات التالية :أو ًال :وافق مجلس
ال��وزراء عل��ى تنظي��م اس��تخدام
ش��ارات وعام��ات اله��ال األحمر

لحماية الوح��دات الطبية المدنية
والعس��كرية المخصص��ة لع��اج
ونقل الجرح��ى والمرضى والقتلى
ف��ي أوق��ات الس��لم أو ف��ي أوقات
النزاع��ات المس��لحة  ،والعام��ات
والش��عار الممي��ز للمنش��آت
والممتل��كات الثقافي��ة وقواع��د
استخدامها ونطاق تطبيقها ،وقرر
المجل��س الموافقة على مش��روع
ق��رار بتنظي��م اس��تخدام ش��ارات
وعام��ات الحماي��ة المنص��وص
عليه��ا ف��ي اتفاقي��ة جني��ف لعام
 ،1949وذل��ك في ض��وء التوصية

المرفوع��ة له��ذا الغ��رض م��ن
اللجنة الوزارية للشؤون القانونية
والتشريعية والتي عرضها معالي
نائ��ب رئيس مجلس الوزراء رئيس
اللجنة المذكورة.
ثاني�� ًا :واف��ق مجلس ال��وزراء على
اقتراح برغبة لوقف قروض اإلسكان
وال��ذي تحقق بص��دور قرار مجلس
ال��وزراء بتأجي��ل قروض اإلس��كان
لمدة س��تة أشهر ابتداء من أبريل
 ،2020وق��رر المجل��س الموافقة
على رد الحكوم��ة على تلك الرغبة
وذلك في ضوء العرض الذي قدمه
نائ��ب رئيس مجلس الوزراء رئيس
اللجنة الوزارية للشؤون القانونية
والتشريعية.
ثالث�� ًا :واف��ق مجلس ال��وزراء على
اقت��راح برغب��ة بع��دم تحمي��ل
المؤمن عليه ف��ي وثيقة التأمين
ضد حوادث السيارات أية التزامات
مالية إذا لم يكن هو المتسبب في
الحادث.
رابع�� ًا :واف��ق مجلس ال��وزراء على
مس��ودة رد الحكومة عل��ى اقتراح
برغب��ة يتعل��ق بتعرف��ة الكهرباء
والماء ألسر شهداء الواجب.
خامس�� ًا :وافق مجل��س الوزراء على
مس��ودة رد الحكومة عل��ى اقتراح
برغبة يتعلق بالطلبات اإلسكانية
للعوائ��ل الت��ي فق��دت الوالدي��ن
بس��بب الوف��اة ولديها أبن��اء غير
متزوجين تجاوزوا س��ن ال�  21سنة
وليس لديهم إخوان قصر.
وفي بن��د التقاري��ر الوزاري��ة ،أخذ
المجل��س علم�� ًا بنتائ��ج مؤتم��ر
المانحي��ن لليمن وذل��ك من خال
المذكرة المرفوع��ة لهذا الغرض
من وزير الخارجية.

تنفيذًا لتوجيهات رئيس الوزراء ..وزير األشغال:
دراسة أسباب تجمعات المياه في قاللي وسماهيج
تنفيذاً لتوجيهات صاحب الس��مو الملكي االمير خليفة بن س��لمان آل
خليفة رئيس ال��وزراء بمتابعة احتياجات وطلبات المواطنين في كافة
المناطق ،واس��تجابة للماحظة الواردة حول تجمعات المياه في قالي
وس��ماهيج ،قام وزير األشغال وش��ؤون البلديات والتخطيط العمراني
المهندس عصام بن عبداهلل خلف يرافقه كل من وكيل شوؤن األشغال
المهندس أحمد عبدالعزيز الخياط ووكيل المساعد للزراعة عبدالعزيز
محمد عبدالكريم ،والنائب خالد بوعنق والعضو البلدي صالح بوهزاع،
وعدد من المسؤولين والمهندس��ين بالوزارة بزيارة تفقدية لمنطقة
قالي وسماهيج وذلك للوقوف على مشكلة تجمعات المياه السطحية
في الساحة المفتوحة بالمنطقة.
وأع��رب المهندس خلف عن ش��كره وتقديره لصاحب الس��مو الملكي
رئي��س الوزراء على توجيهات س��موه التي تس��هم دائم��ا في تطوير
العمل الحكومي وتلبي احتياجات المواطنين.
وأش��ار إلى أن ال��وزارة تولي جمي��ع مناطق المملك��ة االهتمام ،وذلك
ضمن خططها الساعية للنهوض بجميع المناطق والقرى في البحرين،
مؤكداً حرصها واهتمامها الدائم بكل ما ينشر من ماحظات وشكاوى
ومقترحات من قبل المواطنين والمقيمين التي تتعلق بخدمات البنية
التحتية ورفع أي ضرر والعمل على ضمان عدم تكراره.

وخال الزيارة ،تمت مناقشة الجوانب المختلفة لتجمع المياه في قالي
وسماهيج للتعرف على األسباب وطرق المعالجة ،حيث وجه الوزير خلف
– في وقت سابق -مهندسي الوزارة للقيام بعمل التحقيقات الهندسية
الازمة التي تش��مل أخذ عين��ات واختباره ًا للتعرف على أس��باب هذه
التجمعات وإيجاد حلول جذرية لتفادي تكرارها.
كما تم بالتوازي في األس��بوع الماضي اتخاذ اإلجراءات الفورية ،وبدء
أعمال الدفان بصورة مؤقت��ة بعد أن تم توفير مواد الدفان واآلليات،
وعليه تم دفن  ٤مناطق ،وس��وف تستمر شؤون األشغال بدفن جميع
المناطق التي تتجمع فيها المياه بالتنسيق مع عضو المجلس البلدي.
كما أشادت الوزارة بالدور البارز الذي يقوم به أعضاء المجالس البلدية
في تلمس احتياج��ات المواطنين والعمل على متابعتها وإيصال هذه
االحتياجات إلى المسؤولين من أجل العمل على تذليل العقبات كافة،
وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين على أرض المملكة.
م��ن جانبه أع��رب النائ��ب خالد بوعنق عن ش��كره وتقدي��ره لصاحب
السمو الملكي رئيس الوزراء على استجابة سموه الدائمة لحل مشاكل
وماحظ��ات المواطنين وتلبي��ة تطلعاتهم واحتياجاته��م ،معبرا في
الوقت ذاته عن ش��كره لوزير األش��غال وش��ؤون البلديات والتخطيط
العمراني والوكاء والمسؤولين على زيارتهم اليوم إلى منطقة قالي

لاطاع عن كثب لمش��كلة تدفق المياه من تحت األرض في مجمعات
قالي.
وأك��د بوعن��ق أن توجيه��ات الوزير للمس��ؤولين للتحقق من أس��باب
ومصدر تلك المياه ووضع حل جذري لها هو ما يعكس حرص الحكومة
عل��ى متابع��ة ماحظ��ات المواطنين بما يس��هم في تحقي��ق أهداف
المسيرة التنموية الش��املة بقيادة حضرة صاحب الجالة الملك حمد
بن عيس��ى آل خليفة عاهل الباد المفدى ،مؤكدا في الوقت ذاته على
أهمية التعاون المس��تمر بين الس��لطتين التشريعية والتنفيذية من
أجل الصالح العام.
م��ن جانبه ثمن الممث��ل البلدي صالح بوهزاع عض��و مجلس المحرق
البلدي الجهود التي تبذلها وزارة األشغال وشؤون البلديات والتخطيط
العمراني ومس��توى التعاون الذي يبذله المسؤولون في الوزارة وعلى
رأس��هم الوزير عصام بن عب��داهلل خلف والعمل عل��ى إيجاد حل جذري
لمش��كلة المياه ف��ي منطقة قالي ،وذلك بعد إج��راء الفحوصات على
عين��ات المياه مجهولة المصدر ودراس��ة المنطقة من مختلف النواحي
منها المياه الجوفية والطبقات الجوفية ،باإلضافة إلى منسوب المياه،
وأيضا منطقة العمل على حفر قنوات المجاري الجديدة ،وذلك للوصول
إلى سبب المشكلة ووضع الحل المناسب لها من أجل راحة المواطنين.
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«شباب القادسية» ينظم
حملة لتعقيم « األمل
للتربية الخاصة»
نظم مركز ش��باب القادسية ،برئاس��ة رئيس المركز العقيد
يوس��ف جراح الدوس��ري ،وبالتعاون مع إدارة الدفاع المدني
ب��وزارة الداخلي��ة مؤخ��راً ،حمل��ة تعقيم في معه��د األمل
للتربي��ة الخاصة التاب��ع لجمعية رعاية الطف��ل واألمومة،
وذلك ف��ي إطار اإلج��راءات االحترازية لمنع انتش��ار فيروس
كورونا (كوفيد .)19
وقدم رئي��س المركز ش��كره وتقديره ،إلى رئيس��ة جمعية
رعاية الطفل واألمومة الش��يخة هند بنت سلمان آل خليفة،
ومديرة المعهد ندى إبراهيم الغانم ،والمرشدة االجتماعية
هي��ا الدوس��ري وجميع منتس��بي المعهد ،نظي��ر جهودهم
وتعاونه��م الكبير مع الفري��ق لتعقيم المعهد ،ذلك الصرح
الوطن��ي الذي يقدم خدمات جليلة لألطفال ذوي االحتياجات
الخاصة .وأكد المنس��ق العام لحملة مركز ش��باب القادسية
يوسف بهزاد ،أن عملية التعقيم التي حضرها رئيس مجلس
إدارة مصنع ضمان للمطهرات الطبية الشيخ حمد بن خليفة
آل خليفة ،ومدير ش��ركة ضمان د.محمود الهواري والنقيب
مصعب علي الخالدي ،ش��ملت تعقيم ًا ش��ام ً
ا لكافة مرافق
المبنى.

في أقل من أسبوعين..
 3أشهر لشاب استعرض
بسيارة «سكراب»
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«الصحة» :وفاة مواطن سبعيني
ووافد أربعيني بـ«كورونا»
أعلن��ت وزارة الصحة مس��اء أمس عن
«حالة وفاة لمواطن بحريني يبلغ من
العمر  72عام ًا ،لديه أمراض وظروف
صحي��ة كامن��ة وكان إح��دى الحاالت
القائم��ة لفي��روس كورون��ا (كوفي��د
.»)19
وكانت الوزارة قد كشفت صباح أمس
ع��ن «حالة وفاة لوافد يبلغ من العمر
 40عام ًا ،لديه أمراض وظروف صحية
كامن��ة وكان إحدى الح��االت القائمة
للفيروس» ،وبذلك ترتفع عدد حاالت
الوفاة بالفيروس إلى  27حالة.
وذك��رت ال��وزارة أن «ع��دد الح��االت
القائمة التي يتطلب وضعها الصحي
تلق��ي العاج بل��غ  69حالة ،منها 12
حالة تحت العناية ،في حين أن 5052
حال��ة وضعه��ا مس��تقر م��ن العدد
اإلجمال��ي للحاالت القائم��ة الذي بلغ
 5064حالة قائمة».
وأوضح��ت إحصائي��ات وزارة الصح��ة
أن��ه «خ��ال ال���  24س��اعة الماضية
تعاف��ت  858حال��ة إضافي��ة ليص��ل
الع��دد اإلجمالي للح��االت المتعافية
إلى  ،10326وتم تس��جيل  654حالة
قائمة جديدة منها  314حالة لعمالة
وافدة ،و 299حالة لمخالطين لحاالت
قائم��ة و 41حالة قادمة من الخارج».
وأجرت الوزارة  374362فحص ًا طبي ًا.

«كيمز» توفر أول مستشفى
خاص لعالج مرضى «كورونا» بالمملكة

أيمن شكل

في أقل من أسبوعين بعد القبض عليه ،أصدرت المحكمة
المرورية حكم ًا على شاب اشترى سيارة سكراب وأصلحها
الس��تخدامها في االس��تعراض على ش��ارع البديع بتاريخ
 28مايو الماضي ،بحبس��ه  3أشهر وتغريمه  720ديناراً،
وأمرت بوقف رخصة قيادته لمدة  3أشهر.
المتهم ظهر في تصوير فيديو وهو يس��تعرض بس��يارة
قديم��ة في محي��ط دوار البديع ،وعندما انتش��ر الفيديو
قام��ت الش��رطة بالتح��ري والقبض عل��ى المتهم ،حيث
تبين أن السيارة سكراب وليس لها لوحات أو مسجلة في
المرور.
واعترف الش��اب ال��ذي يبلغ من العمر  20عام�� ًا ،أنه قام
بش��راء س��يارة س��كراب وتصليحها وتركي��ب محرك لها
«ه��درز» لكي تصدر صوت ًا مرتفع ًا ،ولم يقم بتس��جيلها
ف��ي اإلدارة العامة للمرور ،واس��تغل ع��دم وجود لوحات
عليها وتوجه إلى منطقة العكر ثم استعرض بها بعرض
الشارع مصدراً دخان ًا كثيف ًا.
وعندم��ا لم يحدث ش��يء قام بتكرار الواقع��ة مرة أخرى،
حي��ث توج��ه إلى ش��ارع البديع فج��ر ي��وم  28مايو وقام
باالستعراض بالس��يارة واالنحراف بها يمين ًا ويساراً فتم
اإلب��اغ عن الواقعة بعد انتش��ار الفيديو ،والقبض عليه
وإحالته للنيابة العامة التي أسندت له تهم قيادة مركبة
ب��دون لوحات أرق��ام التس��جيل ،واالس��تعراض بمركبة
انتهت صاحية تسجيلها وبدون تأمين ،بطريقة تعرض
األرواح واألموال للخطر.
وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إن المتهم لم يستفد
من شبابه وانساق وراء طيشه وتهوره ،وقضت بحبسه 3
أش��هر مع النفاذ وتغريمه  500دينار عن التهمة األولى
وتغريمه مائة دينار عن التهمة الثالثة ومائة دينار عن
التهمة الخامس��ة وعش��رين ديناراً عن التهمة سادس�� ًا
وأمرت بوقف س��ريان رخص��ة القيادة الخاص��ة له لمدة
ثاثة أش��هر على أن تبدأ من اليوم التالي لتاريخ انتهاء
العقوبة.

بحريني يسرق هواتف من منازل
عمال آسيويين بـ«الجنوبية»
أك��د مدير ع��ام مديرية ش��رطة المحافظ��ة الجنوبية أن
ش��رطة المديرية ،تمكنت من القبض على بحريني «45
عام ًا» ،إثر قيامه بسرقة هواتف نقالة من مساكن عمال
آسيويين بمدينة عيسى.
وأوض��ح أنه فور تلقي عدد من الباغات في هذا الش��أن،
تم مباش��رة عمليات البحث والتحري ،والتي أس��فرت عن
تحدي��د هوية المذك��ور والقب��ض عليه وتبي��ن أنه من
أصحاب الس��وابق ،كم��ا ضبطت بحوزته أقراص يش��تبه
أنها مخدرة ،وتم تحريزها.
وأش��ار مدير ع��ام مديرية ش��رطة المحافظ��ة الجنوبية،
إلى أنه ت��م اتخاذ اإلج��راءات القانونية المق��ررة وإحالة
المقبوض عليه إلى النيابة العامة.

كش��فت مجموعة كيم��ز للرعاية الصحي��ة مؤخراً ،ع��ن تعاونها مع
الحملة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا (كوفيد )19المس��تجد ،عبر
تسخير مستشفى جديد منفصل في منطقة أم الحصم لخدمة الجهود
الوطنية المبذولة لمكافحة الوباء في مملكة البحرين.
وكان المستش��فى يعمل تحت مظلة المجموعة كأحد المستشفيات
الرائ��دة في تقديم الخدمات الصحية بأس��عار مناس��بة ،حيث أعلنت
مجموعة كيمز للرعاية الصحية عن تهيئته مؤخراً الس��تقبال حاالت
كورون��ا (كوفيد  )19القائم��ة ،ضمن الجهود الرامية إلى اس��تيعاب
األعداد المتزايدة للحاالت في مملكة البحرين.
وبفض��ل جه��ود المجموعة في تس��ريع وتي��رة العمل عل��ى تجهيز
المنش��أة ،تم افتتاح المستش��فى ليصبح أول مؤسسة صحية خاصة
تعم��ل على مدار الس��اعة لتقدي��م خدمات عاجي��ة لمرضى كورونا
(كوفي��د  )19ف��ي مملك��ة البحري��ن ،وذل��ك عب��ر فريق م��ن األطباء
والممرضين من أصحاب الكفاءة العالية.
وأكدت المجموعة ،أنها ستعمل عن كثب مع الحملة الوطنية لمكافحة
فيروس كورونا (كوفيد  )19المس��تجد في إدارة المرضى ،حيث سيتم
إدخال المرض��ى الذين تثبت إصابتهم بالفي��روس أو ظهرت عليهم
أعراض معتدلة إلى المستشفى ،وذلك حسب التوصيات الصادرة عن
إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة.
وق��ال رئيس مجلس إدارة مركز كيمز البحرين الطبي ،أحمد جواهري:
«نه��دف عبر ه��ذا التعاون إلى اإلش��ادة ودعم الجه��ود التي تبذلها
حكوم��ة البحرين والحملة الوطنية لمكافح��ة فيروس كورونا (كوفيد
 ..)19ندرك الحاجة لزيادة الطاقة االستيعابية ،لذلك لن ندخر جهداً
في توفير الدعم لهذه المساعي بشتى السبل».

من جانبه ،س��لط الرئيس التنفيذي للمجموعة د.ش��ريف س��عداهلل،
الضوء على أهمية الش��راكة بي��ن القطاعين الع��ام والخاص ،قائ ً
ا:
«إن تضاف��ر الجهود بين المنش��آت العامة والخاص��ة لزيادة قدرتها
االس��تيعابية مهم للغاية ،نظ ًرا لألعداد المتزايدة لحاالت الفيروس
في البحرين».

«حقوق اإلنسان» :إجراءات وقرارات البحرين
تضمن حماية كبار السن من «كورونا»
قال��ت رئيس��ة المؤسس��ة
الوطني��ة لحقوق اإلنس��ان ماريا
خ��وري ،إن البحري��ن اتخ��ذت
عدداً م��ن اإلج��راءات والقرارات
الت��ي تدع��م حق��وق اإلنس��ان
بش��كل عام وحق��وق فئ��ة كبار
الس��ن بش��كل خ��اص ف��ي ظل
الظ��روف االس��تثنائية الراهنة،
مش��يرة إل��ى أن المؤسس��ة
الوطني��ة لحق��وق اإلنس��ان من
الحقوق��ي ،ومن
خ��ال موقعها
ّ
منطل��ق مس��ؤول ّيتها الرقاب ّي��ة
واختصاصاته��ا المنوط��ة به��ا
بموجب قانون إنشائها ،اطلعت
ع��ن كث��ب على تل��ك الق��رارات
واإلج��راءات ،وعلى آلي��ة تعامل
الجهات المختصة تجاه فئة كبار
الس��ن لضم��ان حمايته��م من
اإلصابة بفيروس كورونا.
ونوهت رئيس��ة المؤسس��ة إلى
أن بعض اإلجراءات لم تخصص
تحديداً لفئة كبار الس��ن ولكنها
تص��ب نحو ضمان س��امة هذه
الفئ��ة ،حيث قامت البحرين على
س��بيل المثال ال الحص��ر بتوفير
خدم��ة حج��ز مواعي��د خدم��ات
توصي��ل األدوية م��ن صيدليات

ماريا خوري

المستش��فيات الحكومي��ة وهو
األمر الذي ال يس��تدعي الحضور
الش��خصي لتلك المستش��فيات
وعن��اء االنتظ��ار ف��ي الصف��وف
منع�� ًا للمخالط��ة ،وتأجي��ل
األقساط اإلس��كانية لمدة ستة
أش��هر وإيقاف تحصيل اإليجارات
الش��هرية م��ن المس��تأجرين
والمنتفعي��ن م��ن المح��ات
التجاري��ة المملوك��ة لبن��ك
اإلس��كان لم��دة ثاث��ة أش��هر،
وتقليل مخالطة كبار الس��ن في
مح��ات األغذي��ة والتموين من
خ��ال تخصيص أول س��اعة من
فت��ح محات األغذي��ة والتموين

لكب��ار الس��ن والنس��اء الحوامل
فقط ،وتوصي��ل أدوية المرضى
وكب��ار الس��ن إل��ى منازلهم من
خال متطوعي��ن يعملون تحت
إش��راف المؤسس��ة الملكي��ة
لألعم��ال اإلنس��انية ضم��ن
حمل��ة (فين��ا الخي��ر) ،كم��ا ت��م
التوس��ع في تطبي��ق العقوبات
البديلة من خ��ال قيام الجهات
المختصة بالتوس��ع في تطبيق
أحكام قان��ون العقوبات البديلة
بتوجيهات ملكية سامية ليشمل
الفئات األول��ى بالرعاية ومنهم
فئ��ة كبار الس��ن ،وتوفير خدمة
حجز المواعيد المسبقة للخدمات
المروري��ة م��ن خال اس��تخدام
التطبي��ق الخ��اص باألجه��زة
الذكية لتفادي كثافة المراجعين
ف��ي قاع��ات تقدي��م الخدم��ة،
وتفعي��ل العم��ل م��ن المن��زل
وإعط��اء األولوي��ة لكبار الس��ن
والموظفي��ن أصح��اب األمراض
المزمن��ة والظ��روف الصحي��ة
الكامن��ة وللموظف��ات الحوامل
المس��تحقات
والموظف��ات
لس��اعتي الرعاي��ة ،كم��ا قامت
الدولة بتأمين عودة المواطنين

البحرينيي��ن المتواجدي��ن ف��ي
الخارج والراغبين في العودة إلى
المملكة مع إعطاء األولوية لفئة
كبار السن.
وأكدت خوري على أهمية االلتزام
باإلجراءات والتدابير االحترازية،
وتنفيذ التعليمات واإلرش��ادات
الصحي��ة الصادرة ع��ن الجهات
الرس��مية ،وذل��ك للح��د م��ن
انتش��ار فيروس كورون��ا ،داعية
المواطنين والمقيمين إلى مزيد
من الحيط��ة والتعاون من خال
المش��اركة الفاعلة ف��ي الجهود
الوطنية لمواجهة هذا الفيروس
والتص��دي له ،مؤك��دة في ذات
الوق��ت عل��ى أن المؤسس��ة
الوطنية لحقوق اإلنس��ان تعمل
بكام��ل طاقتها -رغ��م الظروف
االستثنائية التي يمر بها العالم
بش��كل ع��ام والبحرين بش��كل
خ��اص -عل��ى متابع��ة ورص��د
م��دى التزام الجه��ات المختصة
ف��ي المملك��ة باالتفاقي��ات
والمعاهدات الدولية ذات الصلة
الت��ي صدق��ت عليه��ا المملكة
والمعنية بتعزيز وحماية حقوق
اإلنسان.
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اتجاهات

اآلراء واألفكار الواردة في هذه المقاالت تعكس آراء
أصحابها وحدهم ..وال تمثل بالضرورة رأيًا أو موقفًا
رسميًا لجريدة «الوطن» أو سياستها التحريرية

قطرة وقت
أقاويل
خارجية قطر
فريد أحمد حسن
@ f a re e d bin e sa

fareedbinesa@gmail.com

كل من تاب��ع اللقاء الذي أجرته قناة «الجزيرة» القطرية مع نائب
رئيس وزراء قطر ووزير خارجيتها الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل
ثاني وبثته مس��اء الجمعة  5يونيو «ال��ذي يصادف ذكرى مرور 3
سنوات على القرار التاريخي للسعودية والبحرين واإلمارات ومصر
لوقف تجاوزات قطر ومنعها من مواصلة السير في درب األخطاء»،
كل من تابع ذلك اللقاء ال بد أنه خرج بسؤال ملخصه أنه إذا كانت
قط��ر ومواقفها بالصورة الت��ي روج لها ضي��ف «الجزيرة» وكانت
«حم�� ً
ا وديع�� ًا» كما حرص اللق��اء على إظهارها في��ه فكيف صار
إجم��اع الدول األربع على اعتباره��ا أذى واتفقت على وضع حد لما
تقوم به وأصرت على موقفها وال تزال مستمرة فيه؟
«الجزي��رة» وضيفها حرص��ا على توصيل رس��الة مفادها أن قطر
مظلوم��ة وأنه��ا ال تس��تحق ذل��ك الظلم وأن فش��ل كل مش��روع
وس��اطة لحل المشكلة بينها وبين الدول األربع سببه الدول األربع
وليس قطر ،وه��ذا أمر يعرف المتابعون لهذا الملف جيداً أنه غير
صحي��ح ،فلو أن يد قطر كان��ت ممدودة بالفع��ل وكانت كما قال
ضيف «الجزي��رة» مرنة وتتفاعل مع كل مب��ادرة وتقدم التنازالت
لما استمرت المشكلة ولتم حلها في حينها.
المشكلة اتسعت وتعقدت واستمرت بسبب عناد قطر ،فما أرادته
الدول األربع كان واضح ًا وموقفها لم يتغير ،والمتابعون يعرفون
أن ه��ذه الدول حريصة على حل المش��كلة وترم��ي إلى إغاق هذا
الملف نهائي ًا لتعود قطر إلى حيث ينبغي أن تكون دائم ًا.
عناد قطر هو الذي أدى إلى استمرار المشكلة واتساعها وتعقدها،
عنادها هو الذي أوقعها في الحضنين الفارس��ي والتركي وجعلها
ترتدي ثوب «اإلخوان» قبل أن تكتش��ف بأن ذينك الحضنين ليسا
من «التيفال» وبأن ذاك الثوب يصعب نزعه.
واقع الحال يؤكد أن كل وساطة لن توصل إلى المراد حتى لو كانت
األجواء على الشكل الذي وصفها ضيف «الجزيرة» إيجابية ،واألكيد
أن قطر اليوم لن تقدم التنازالت المطلوبة منها ..وإن أرادت!

يوسف محمد أحمد بوزيد

جاللة الملك حمد
يبادر شعبه بتهنئة العيد
مملك��ة البحري��ن ،ل��م تذق طع��م االس��تقرار السياس��ي واألمن
الداخلي ،إال من بعد الفتح العظيم على يد القائد الملهم المغفور
له بإذن باهلل تعالى الش��يخ أحمد الفاتح ،والتفاف الشعب حوله،
والدفاع عن كياننا ،وتوحيد المواطنين تحت راية اإلس��ام والعدل
والمساواة في الحقوق والواجبات ،أما قبل ذلك الفتح ،فكانت قوى
كثيرة تتصارع إليجاد موضع قدم لها ،واالس��تحواذ على خيراتها،
إما بضمها لها ،أو صرف أتاوة سنوية عليها ،بما يعني سلب قوت
المواطنين ونتاج جهدهم وعرق جبينهم ليسعدوا هم ومن معهم
ظلم ًا.
وكل من اعتلى س��دة الحكم من بعد الفاتح ،وإلى اآلن ،كل منهم
يس��ير عل��ى نف��س النهج والخط��ى التي س��ار عليها من س��بقه،
والبحرين تسير س��يراً مدروس ًا ومحسوب ًا في س��لم الرقي والسمو
بالباد وشعبها منذ عام .1783
وتتمت��ع مملك��ة البحري��ن بعصره��ا الزاه��ر وفي عه��د حضرة
صاح��ب الجال��ة الملك حم��د بن عيس��ى آل خليفة عاه��ل الباد
المف��دى ،حفظه اهلل ورعاه وأمد بعمره ،ووفقه بما فيه خير الباد
والمواطنين.
زمن مضى لم تكن عندنا س��يارات ،والخي��ل والبغال والحمير
ف��ي ٍ
والجمال ،هي وس��يلة التنقل ،م��ن مدينة إلى أخ��رى ،وبين قرية
وقري��ة ،واألغل��ب يعتمد على المش��ي ،ث��م دخلت الس��يارات إلى
البحرين.
بالنس��بة إلى البرقيات ،ففي عهد الشيخ عيسى بن علي آل خليفة
ال��ذي تولى الحك��م عام ُ ،1922وجدت تل��ك الخدمة ،ثم الهواتف
الثابتة في عام « 1935المرجع مسيرة وطن».
وفي األعياد والمناس��بات األخرى ،يتقاطر المواطنون إلى مجالس
الح��كامٌ ،
كل في زمان��ه ومكان��ه ،لتقديم التهان��ي والتبريكات،
وتجديد البيعة والوالء.
الزمن يتغير ،واآلن حتى في جيب الطفل الصغير هاتف نقال!
سعدنا نحن المواطنين بأن برقية تهاني بالعيد السعيد ،وصلت
ومن َمن؟ ،من حضرة صاحب
إلى كل منا عن طريق الهاتف النقالِ ،
الجال��ة الملك حم��د بن عيس��ى آل خليفة عاهل الب��اد المفدى
حفظ��ه اهلل ورعاه ،وكانت مبادرة أثلج��ت الصدور ،عندما ع ّز اللقاء
بس��بب جائحة فيروس كورونا ،ش��كراً وعرفان ًا وتقديراً لجالتكم
المف��دى على هذه المب��ادرة ،المعبرة عن م��دى تقدير جالتكم
لجميع المواطنين ،وهذه أسبقية تس��جل لجالتكم عالمي ًا ،دمتم
في عز وس��ؤدد وس��عادة وتوفيق من اهلل تعالى ،دمتم جالتكم
بأل��ف خير واألس��رة المالك��ة الكريمة والش��عب البحريني الوفي،
سائ ً
ا المولى أن يحفظ وطننا من كل سوء ومكروه.

يا مواطن ..الحكومة تسمعك
@ f_a l s ha i k h

متابع��ة ما ينش��ره الناس م��ن آراء وهموم ومش��كات عبر وس��ائل
التواص��ل االجتماعي ،والتج��اوب معها بأقصى س��رعة ممكنة ،هذا
التوجيه المباشر والواضح جاء باألمس من قبل صاحب السمو الملكي
األمي��ر خليفة بن س��لمان آل خليفة رئيس ال��وزراء الموقر حفظه اهلل
لكافة الوزراء والمسؤولين في جلسة مجلس الوزراء.
المدرس��ة اإلدارية المتمثلة ب�«المحنك» خليفة بن س��لمان تقدم لنا
دروس�� ًا مس��تمرة في كيفية العمل المس��تمر ألج��ل المواطن ،وهذا
ليس بغريب على س��موه ،فهو بنفسه يقدم أمثلة حية ونماذج بارزة
في كيفية الوقوف على آراء الناس ،وكيف ينزل بنفس��ه ليتفقد األمور،
ويحل كثيراً منها في لحظتها حينما تصل إليه.
أذكر مرات عديدة رافقنا سموه في زيارات ميدانية ،وكيف كانت تصله
المشاكل والهموم مباشرة من قبل المواطنين ،وفي وقتها كان يسأل
الوزير المعني عن األس��باب ،ويوجه مباشرة بحل األمور ،ويشدد على
ضرورة نزول المسؤولين على األرض وتلمس هموم الناس.
اليوم لدينا وس��ائل تواصل اجتماعي خلقت متنفس�� ًا للناس للتعبير،
وفيه��ا كثير م��ن الرصد لمش��اكل وهموم ورس��ائل مباش��رة توجه
للحكوم��ة والمس��ؤولين فيها ،ورد الفع��ل المتوق��ع أن يكون هناك
تفاع��ل وتقصي لما يط��رح ،يفضي في النهاية إلى حل لإلش��كاليات
المطروحة والحاالت المعروضة.
األمير خليفة بن سلمان حفظه اهلل يقدر الصحافة الوطنية تقديراً كبيراً،
ويتابع ما تنشره وتنقله بشأن هموم الناس ،ودائما ما يدعو الصحافة
وكتاب األعمدة لنقل الواقع والتعبير عن المواطنين ،والشواهد عديدة
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فيصل الشيخ

بالنسبة لنا ككتاب ،في شأن قضايا مجتمعية طرحناها فاقت تفاع ً
ا
س��ريع ًا جداً من قبل س��موه بنفس��ه ،عبر االتصال واالستفسار وطلب
المعلومات المعني��ة بالقضايا ،ومن ثم حس��مها بتوجيهاته واتخاذ
المعالجات الازمة من قبل الوزارات المعنية.
وحتى في جلس��ة األمس أثنى س��موه عل��ى دور الصحافة في رصدها
الهتمام��ات الن��اس واحتياجاتهم ،وزاد عليها بأن وجه المس��ؤولين
لمتابعة ما يعبر عنه الناس في وسائل التواصل االجتماعي ،وضرورة
التج��اوب معه��ا بأقصى س��رعة ،وهذا موق��ف نقدره لألمي��ر خليفة
ب��ن س��لمان ،فالصحافة دوره��ا نقل «نب��ض المواط��ن» والحكومة
مسؤوليتها «العمل ألجل المواطن».
اإليجاب��ي م��ا أعلن أيض ًا عن نتائ��ج لزيارات ميدانية ق��ام بها بعض
ال��وزراء ،وهذا هو المطلوب دائما ،بأن ينزل المس��ؤول بنفس��ه ليرى
بعينيه ما يحصل ويرصد المش��اكل ويقابل الناس في أماكنهم ،وهو
أس��لوب من ش��أنه حل الكثير من األم��ور ،ويخلق ل��دى الناس مزيدا
من الثق��ة بأن الحكومة والمس��ؤولين يس��معونهم وقريبين منهم
ويعملون ألجلهم.
االس��تماع للن��اس ،ورصد همومهم ،مس��ألة لم تع��د متعلقة فقط
بما تنش��ره الصحافة ،بل اليوم الوصول لما يؤرق الناس ،وما يش��كل
هاجسا لهم ،بات أمراً سه ً
ا جداً من خال متابعة ما ينشر في وسائل
التواصل ،وعليه المواطن بنفسه أصبح قادراً على إيصال صوته بشكل
واضح ،وبطرق مسؤولة وأساليب رصينة ،وهو الدور المطلوب منه.
عبر عن رأيك واكتب يا مواطن ،فالحكومة تسمعك.

صهيل
جهود البحرين
ومتطلبات المرحلة المقبلة
@ a l s ha he e n 7 6 6 1

الجهود التي تبذلها مملكة البحرين في مكافحة فيروس كورونا (كوفيد
 ،)19كبيرة وجب��ارة وواضحة للجميع ،وهذا ما جع��ل من بادنا الغالية
إحدى ال��دول التي اس��تعانت بمبادراته��ا منظمة دولية مث��ل مبادرة
«ش��راكة الحكومة المفتوحة –  »OGPالتي تضم  75دولة كما أش��رنا
في مقالنا السابق.
والجهود البحرينية في مكافحة فيروس كورونا استعرضتها أيض ًا قنوات
فضائية كثيرة ،ومن خال متابعاتي فإن قناة دبي لعلها تكون من بين
أفضل القنوات الفضائية التي س��لطت الضوء واستعرضت تلك الجهود
البحرينية وبشكل ملفت حق ًا ،من حيث التقارير التلفزيونية  -كم ًا وكيف ًا
 التي واكب��ت وتابعت كل ما قدمته البحرين من اإلنجازات المتاحقةفي مكافحة في��روس «كورونا» ،خاصة وأن تلك التقارير ضمت تصاريح
خاصة لمس��ؤولين ضم��ن «فريق البحري��ن» ،وتناولتها القناة بش��كل
احترافي ومهني مميز ،فكل التقدير والشكر لقناة دبي الفضائية.
استش��هاد قن��اة فضائية مث��ل قناة «دب��ي» بما قدمت��ه البحرين من
يأت من
جهود وإنجازات ملموس��ة في مكافحة في��روس «كورونا» ،لم ِ
فراغ ،بل هناك عمل واضح وجهود جبارة وملموس��ة تقدمها بادنا في
هذا الش��أن ،لذلك س��نجد من يش��هد لهذا العمل باإلعج��اب والتقدير
والثناء ،ويسلط األضواء عليه إعامي ًا ،ربما لاستفادة من تلك الجهود،
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علي شاهين الجزاف

واالستلهام من مبادرات البحرين ،كما سبق وأن ذكرنا ذلك حول مبادرة
« »OGPالدولية في واشنطن ،فكل تلك الجهود البحرينية التي قدمتها
وستقدمها مستقب ً
ا بإذن اهلل ،دليل على حرص بادنا الكبير على سامة
العالم واستقراره وأمنه ،وتأكيد دائم على استمرار تعاون المملكة مع
المجتمع الدولي في توحيد الجهود الصحية لمكافحة هذا الفيروس.
ال ش��ك في أن المرحلة المقبلة س��تكون مح��ك ًا حقيقي ًا واختب��اراً لعله
صعب�� ًا ليس للبحري��ن فقط ،وإنما ل��كل الدول ،حيث لن يت��م االختباء
أكثر من هذا الفيروس ،وس��تعود الناس لمزاولة أعمالها ونش��اطاتها
اليومي��ة ،والتأقل��م مع وجوده ف��ي حياتنا ،وبالتأكيد ف��إن هذا التوجه
يأت من فراغ ،ونجاح��ه يعتمد أكثر على ثقافة
العالم��ي مدروس ،ولم ِ
ووعي الجماهير من خال اتباع اإلرشادات المتعلقة بالسامة والوقاية
من الفيروس ،واالبتعاد عن كل ما يتس��بب في إصابة اإلنس��ان ،لذلك
الك��رة اآلن في ملع��ب الناس ،فا يمكن تعطيل الحي��اة أكثر من ذلك،
ألن الخس��ارة كبيرة ج��داً للدول جميعه��ا ،لذلك البد م��ن إعادة عجلة
الحي��اة للدوران من جديد لتعويض تلك الخس��ائر ،ولكن بحذر وبمزيد
م��ن الوعي ،وهنا يأت��ي دور الجماهي��ر التي أعتقد أنه��ا تعلمت خال
الش��هور الثاثة الماضية أنماط ًا صحية جدي��دة في كيفية الوقاية من
هذا الفيروس ،وهذا ما ُيعول عليه اآلن.

نقطة ضوء
البحرين ..أكبر
من الدنيا وتسكن حبات عيوننا
@ H a i fa dw a n

بي��ن الحين واآلخ��ر يخرج علينا بع��ض الجهلة
وش��ذاذ اآلف��اق يحاولون النيل م��ن هذا الوطن
ويس��ألونا بجه��ل ،لم��اذا نح��ب ه��ذا الوطن؟
ون��ذوب ف��ي أرضه ومائ��ه وهوائ��ه؟ محاولين
معرفة أسرار العشق األبدي ،ويجهدون ليسبروا
غ��ور جمال وإنس��انية العاقة الت��ي تجمع كل
أبناء الوطن.
أس��ئلة س��اذجة تنم عن جهل بحقائق التاريخ،
وتظهر س��وء نوايا يازمها إسفاف غير مسبوق،
لكن تبقى اإلجابات واضحة لمن أراد كالشمس
في رابعة النهار.
البحري��ن يا هؤالء تملك تاريخ ًا مش��رق ًا ،وأص ً
ا
عربي�� ًا كريم ًا وعقيدة إس��امية راس��خة وقيادة
جعلت الوطن في حبات عيونها ،فسارت بمركبه
قرون ًا لتعبر به إلى موانئ الحضارة والمدنية.
البحري��ن تاري��خ عري��ق وحض��ارة إنس��انية
بناه��ا أبناء ه��ذه األرض ،الذي��ن آمنوا باهلل
وأيقن��وا أن التحديات ل��م تُخلق إال ليذللوها،
خبرتهم الحي��اة فامتلكوا العل��م والمعرفة
وخاض��وا مس��يرة البح��ث بين نخي��ل عذاري
وفرضة المحرق ،فذللوا المستحيل وتجاوزوا
الصعاب ،في حين ظلت أزمة الجهلة ومدعي

ha i fa .j uma @ gma i l .co m

المعرفة واختلت مقاييسهم.
البحري��ن ،أوال وتايلوس ودلمون ،مرقد عظماء
التاريخ وملوك األرض ،ملهمة طرفة بن العبد،
التحق��ت بمواكب اله��دى حب ًا وطاع��ة ،فآمنت
برسالة سيد البشرية إلى المنذر بن ساوى ،أول
ملوك اإلسام وآخر ملوك الجاهلية.
إنه��ا البحرين ،مدافن عالي ومس��جد الخميس
وعل��ى أرضها أعظ��م الق��اع والحص��ون ،على
سواحلها بنيت أعظم سفن خاضت عباب البحار،
ومن بين أيدي صناعها امتشق الفرسان سيوف
العز والكرامة.
ه��ي بحري��ن العل��م والثقافة والف��ن ،بحرين
قاس��م المهزع وعبدالعزيز الش��مان وعبداهلل
الزاي��د وإبراهيم العريض وعيس��ى بن راش��د
وعلي الشرقاوي وقاس��م حداد وأحمد الجميري
وخالد الش��يخ ،وآالف المبدعين الذين يستغرق
سرد أسمائهم ساعات وساعات.
وعل��ى م��دى التاري��خ ،حمل��ت نس��اء البحرين
مش��اعل ومش��اغل العلم والثقافة كتف ًا بكتف
مع أشقائهن الرجال ،طبية ومهندسة وقاضية
ومعلم��ة وعس��كرية ،تب��وأت أعل��ى المناصب
باقتدار إل��ى جانب كونه��ا أم وزوجة ،تحميها

هيفاء عدوان

منظومة تش��ريعات وقواني��ن تواكب العصر،
فنجح��ت ف��ي انت��زاع ثق��ة مجتمعه��ا كأول
خليجية تف��وز بانتخابات حرة ومباش��رة ،وأول
عربية ومس��لمة ترأس الجمعية العامة لألمم
المتحدة ،وممثلة لبادها في أكبر العواصم.
البحري��ن وطن نعي��ش فيه كما يعي��ش فينا،
وعشق أبدي يس��ري في دماءنا ،نراها أكبر من
العال��م وترانا أعز م��ن الدنيا ..إنه��ا البحرين
الدولة والقيادة والشعب الذي لم ولن يهزم..

* إضاءة..
هم عزوتي ربعي على اللين والشد
وهم زندي اللي به تش�د األي�ادي
وح ّنا ..لهم درع حصين عن الض�د
نرخص لهم بالروح يوم الج�ادي
داري لهم دار ..وعدي لهم عد
نسقيهم الصافي ونشرب وكادي
جدي وجدي لهم جد
هم جدهم ّ
وعيالهم هم شعرة من فؤادي
أبيات لصاحب العظمة الشيخ عيسى بن سلمان
آل خليفة ،طيب اهلل ثراه ،يخاطب األش��قاء أهل
الكويت.
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رجاء الجداوي تتلقى «البالزما» لهزيمة «كورونا»
ذك��رت مص��ادر طبي��ة أن الفنان��ة المصرية رجاء
الجداوي بدأت منذ مس��اء الس��بت في تلقي جرعة
حق��ن بمص��ل البالزما حس��ب بروتوك��ول اللجنة
العلمي��ة المش��رفة على ع��الج مصاب��ي فيروس
كورونا (كوفيد  )19بوزارة الصحة.
وأوضح مصدر طبي ،بمستش��فى أبوخليفة للعزل
الصحي بمحافظ��ة اإلس��ماعيلية ،أن جرعة مصل
البالزما ،التي حصلت علي��ه الفنانة رجاء الجداوي،
كان��ت عب��ارة عن جرعتي��ن بعد اس��تقرار حالتها
داخل العناية المركزة.
ونقل��ت صحيف��ة «الي��وم الس��ابع» المصرية عن
المص��در الطبي قوله إن رجاء الج��داوي ( 82عام ًا)
الت��زال داخ��ل العناي��ة المرك��زة في ال��دور األول
للمستش��فى ،وموضوع��ة عل��ى جه��از التنف��س
االصطناع��ي ودرج��ة حرارته��ا  37درجة ونس��بة
األكسجين في الدم  97والضغط والنبض في حالة
استقرار.

العصــر 03:03

المغرب 06:30

وأض��اف« :ف��ي حال��ة تط��ور حالتها إل��ى األفضل
أكثر من ذلك ،س��وف تعود لغرف��ة عادية ،وتترك
العناية المركزة» ،مشيراً إلى أن سبب تأخير نقلها
إل��ى غرفة عادية ه��و عمرها ،حيث تبل��غ  82عام ًا
واألفضل لها استمرار وجودها على جهاز «سيباب»
خالل الفترة الحالية.
وقض��ت الفنان��ة المصري��ة حت��ى اآلن  15يوم�� ًا
داخ��ل الع��زل الصح��ي لمستش��فى أبوخليفة في
اإلس��ماعيلية ،عق��ب إصابته��ا بفي��روس كورونا
رمض��ان الماض��ي بعد انته��اء تصوير مسلس��ل
«لعبة النسيان».
وصاح��ب دخ��ول رج��اء الج��داوي الع��زل الصح��ي
باإلس��ماعيلية ،ش��ائعات كثي��رة كل س��اعة على
مواق��ع التواصل االجتماعي وهو ما أزعج أس��رتها
كثيراً ،التي طالبت مروجي الش��ائعات بالدعاء لها
بد ًال من نش��ر وترويج الش��ائعات التي أثرت على
نفسية وصحة الفنانة الكبيرة داخل العزل الصحي.

العشــاء  08:00درجات الحرارة

العظمى 39

الصغرى 29

كلمة أخيرة

ما هو
السر يا ُترى؟
سوسن الشاعر
@ saw san alsh aer

تعقيم مسجد سليمان القانوني في إسطنبول بتركيا «أ ف ي»

هل تنقل مياه المسابح «كورونا»؟
مع حلول فصل الصيف ،يتوجه كثيرون إلى المسابح ألجل االستجمام،
لك��ن هذا الترفيه قد ال يكون متاح ًا ،في هذا العام ،بس��بب انتش��ار
فيروس كورونا ،وس��ط تس��اؤالت ح��ول ما إذا كانت ه��ذه األحواض
المائية قادرة على نقل العدوى.
وأغلق��ت أغلب دول العالم الش��واطئ والمس��ابح ،ألجل كبح انتش��ار
المرض ،لكن بع��ض البلدان أبقتها مفتوحة أم��ام المصطافين ،أو
أنها شرعت في تخفيف القيود عقب استقرار الوضع الوبائي.
ويؤكد األطباء أن احتمال انتقال فيروس كورونا في المسابح ضعيف
جداً ،ويجب أال يش��كل مصدرا للقلق ،حتى وإن كان المس��بح مشترك ًا
بين عدد من المصطافين.
ويقول الباحث في جامعة غاش��ون ،يوم جونغ شيك ،أن مياه المسابح
يج��ري تعقيمها بكمية مهم��ة وعالية التركيز من م��ادة الكلورين،
وبالتالي ،ال مجال النتقال العدوى إلى اآلخرين حتى وإن دخل شخص
مصاب إلى المسبح.

وأوردت صحيف��ة «شوس��ن إلب��و» الكورية الجنوبي��ة ،أن الفيروس ال
ينتقل حتى وإن ابتلع الش��خص الذي يسبح قدراً من الماء ،وهذا األمر
له تفسير علمي أيض ًا.

وفاة الممثل الهندي
تشيرانجيفي سارجا بأزمة قلبية
توفي تش��يرانجيفي س��ارجا ،الممثل الهندي الشهير،
ع��ن عمر ناهز  39عام ًا ،حس��بما نقل موقع «س��ي إن
إن» األمريكي ،االثنين .وقال بي إس يدييورابا ،رئيس
وزراء والي��ة كارناتاكا الهندية إن س��ارجا ،الذي تألق
ف��ي  20فيلم ًا ،بما في ذلك فيلم Amma I Love You
الشهير ،توفي إثر إصابته بنوبة قلبية.
وغ��رد يدييورابا ،األح��د ،قائ ً
ال« :إنها صدمة لس��ماع
نبأ وفاة الفنان الش��هير ،ش��ري تش��يرانجيفي سارجا،
بأزم��ة قلبية .الموت المبكر في عم��ر  39عام ًا صادم

للغاي��ة» .وينح��در س��ارجا ،ال��ذي لع��ب دور البطولة
أيض ًا ف��ي  Whistleو ،Varadanayakaمن عائلة من
الممثلي��ن .فهو ابن أخ الممثل أرجون س��ارجا وحفيد
الممثل المخضرم ش��اكتي براس��اد ،وفق�� ًا لصحيفة
هندوس��تان تايم��ز .وتزوج م��ن الممثل��ة ميغانا راج
ف��ي  .2018وبع��د إذاعة نبأ وفاته ،نش��ر العديد من
محبي س��ارجا تعازيهم على آخر صورة له على حسابه
بتطبيق إنس��تغرام ،والتي ظهر فيها مع شقيقه وهو
ممثل مشهور أيض ًا.

s.alshaeer@gmail.com

وارد ج��داً أن هن��اك تعمداً في تصوير ص��ورة العمال األجانب وهم
عائدون لمقر سكنهم وإظهاره كأنه مظاهر للضغط على الحكومة
إنم��ا ذل��ك ال ينف��ي أن وجوده��م مش��كلة وقنبلتهم توش��ك على
االنفجار.
حي��ن فتحنا هذا الملف على خلفية انكش��اف حج��م المخالفات التي
كشفتها جائحة فيروس كورونا لم ننطلق من منطلق عنصري ،ولم
نتش��فى على انتشار الوباء بين العمالة األجنبية على أنه شماتة أو
على أس��اس أن المرض يختار الجنسية ،النقاش ال عالقة له باللون
أو الديانة أوالجنسية ،النقاش ينحصر في عمالة (أي ًا كان جنسهم أو
لونهم أو ديانتهم) تش��كل علينا خطراً وبائي ًا ،واقتصادي ًا ،وألسباب
ال عالقة لها بجنسيتهم ،بل ألسباب تتعلق بالحاجة ألعدادهم من
عدمها ،وأثر ذلك على السوق ،من حيث ضعف مهاراتهم وكثرتهم
واحتكارهم ألنشطة واستهالكهم للموارد والطاقة وتحويل أموالهم
للخارج واآلثار على األمن ومعدل الجرائم ،وأخيراً أثر أسلوب حياتهم
ودرجة وعيهم وثقافتهم على تفشي الوباء بينهم.
المعامل��ة اإلنس��انية يجب أن تك��ون في أقص��ى درجاتها لهؤالء،
وحقوقه��م يجب أن ينالوها ال جدال على ذلك ،ولكن وجودهم خطر
على األمن واالقتصاد والصحة ،والمتس��بب هو من جلبهم وليس��وا
ه��م ،فه��م ال ذنب لهم إنم��ا ترحيلهم ض��روري ،والح��ل ليس في
تصحيح أوضاعهم القانونية فقط والفرح بإدخال الخزينة ثالثين أو
أربعين مليون ًا ،فخسائرهم وأثرهم السلبي يفوق هذا المبلغ بكثير.
كما أننا ال نتكلم عن ترحيل المخالفين فقط فترحيل هؤالء مسألة
مفروغ منها واألصل أن تحاسب كل الجهات التي أهملت وجود هذه
األعداد المخالفة حتى اليوم ،إنما نتكلم عن عشرات بل مئات اآلالف
وضعهم القانوني س��ليم لكن وجودهم ينه��ك مواردنا واقتصادنا
وصحتنا وال حاجة فعلية لهم ويحدثون الخلل في السوق.
إنما حت��ى اللحظة على كثر ما قيل وعلى قدر م��ا تناولت الصحافة
هذا الموض��وع ومصارحة الحكومة به إلى أقصى درجات المصارحة
والمكاش��فة ،إال أن��ه حتى اللحظة لم ترد الحكوم��ة ولم تجب على
أس��ئلة الصحافة وال حتى على أسئلة السلطة التشريعية برد مقنع
ومفحم يغلق هذا الملف.
آمن��ا ب��اهلل  ...أحيان ًا الن��اس يتش��كل لديها رأي عاطف��ي وتطالب
بمطال��ب غي��ر واقعية ألن��ه تنقصه��ا المعلومات ،والب��د أن لدى
الحكومة س��بب ًا وجيه ًا لهذا اإلصرار على سياس��تها ،إنما على األقل
من حقنا أن نعرفه ،و من حقنا أن نفهم ونتوافق عليه.
سكوت الحكومة بال رد ،بل أن قراراتها األخيرة تسير عكس االتجاه
المرجو يثير ألف عالمة اس��تفهام ،فعروض التس��هيالت المقدمة
والمغري��ة لتل��ك العمالة والت��ي تكرس هذا الواق��ع حدث وال حرج
وتزيد كل يوم ،لقد انتابنا الفضول لمعرفة الس��بب ،ما السر فع ً
ال
وراء الرغبة الحكومية باالحتفاظ بهذه األعداد وزيادتها؟
هل لهم فائدة اقتصادية ال نعرفها؟
هل هناك حاجة لهذه األعداد الكبيرة ال نعرفها؟
ه��ل ترحيله��م أو تس��فيرهم مس��تحيل وصعب بعد ع��ودة حركة
الطيران؟
ه��ل اآلثار الس��لبية عل��ى فرض رس��وم على تحويالته��م ال يمكن
معالجتها لدرجة تس��مح بخروج ما يوازي ميزانية الدولة سنوي ًا من
الدولة؟
هل في نيتكم معالجة هذا الملف أص ً
ال أم ال؟
هل أنتم مقتنعون أن هناك مشكلة أم غير مقتنعين؟
هل هناك من يس��تفيد من ه��ذا الوضع ويريد االس��تمرار والدولة
(متوهقه) فيه؟

ثغرة جديدة في «واتساب»
ثغرة جديدة في واتس��اب كش��فتها تقارير
صحافي��ة عالمي��ة ،تجع��ل رق��م هات��ف
المس��تخدم متاح�� ًا للجمي��ع عل��ى مح��رك
البح��ث «غوغل» .فقد أش��ار موق��ع «تايمز
ني��وز ن��او» إل��ى أن بع��ض المبرمجي��ن
رص��دوا تل��ك الثغ��رة الموجودة ف��ي ميزة
« »Click to Chatالموجودة في «واتساب»،
والت��ي تس��مح للمس��تخدمين التحدث إلى
آخرين من دون طلب الرقم أو حفظه .وحذر
خبراء األمن الس��يبراني م��ن أن تلك الميزة
عب��ر «واتس��اب» يمكنها أن تع��رض أرقام
الهوات��ف المحمولة لخطر بالغ ،حيث تصبح

متاح��ة عبر محرك البحث «غوغل» ما يجعل
كافة البيانات الش��خصية مهددة بالكش��ف
ألي شخص.
بالمقابل ،قال��ت «واتس��اب» إن هذا األمر
لي��س بالكبي��ر ،ألن نتائج أرق��ام الهواتف

تظه��ر فق��ط إذا اختار المس��تخدم جعلها
عام��ة .ولكن الخبراء وج��دوا أن تلك الميزة
فهرس��ت أكث��ر م��ن  300ألف رق��م هاتف
شخصي عبر حساب «واتساب» ،والتي تمكن
أي ش��خص م��ن رؤية ملفاتهم الش��خصية
وكافة البيانات الخاصة بهم ،حتى البنكية.
إلى ذلك ،نصح الخبراء كافة المستخدمين،
بضرورة الدخول إلى إع��دادات التطبيق ثم
إع��دادات الخصوصي��ة الخاصة بحس��ابك،
ومنع الس��ماح بجعل أرقام الهواتف الخاصة
بك متاحة للجميع ،وعدم السماح بتداولها
عبر أي محركات بحث.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

نظام الحمدين ...أدوار قديمة في تمثيلية جديدة
إذا عدنا إلى تحليل طبيعة األزمة التي يعاني منها نظام الحمدين ،سندرك

القمـــم ومقعدها رصدته العناكب وتهذي ابتهاجا عبر منصة “الجزيرة” في

جزء أساســـي من مؤامرة أشـــمل وأوسع وأشـــد خطرا أعدت لها ونظمتها

غيـــر أعيـــن دول مجلس التعاون وتتحدث بلغة غريبة وســـعيدة جدا بهذا

الســـبب فـــي كل ما حـــدث ويحدث ،فهـــذا النظـــام ليس في الواقع ســـوى

الصهيونيـــة باالتفاق والتنســـيق مع عصابات ماللي إيـــران واألتراك ،ومن
تابـــع لقاء وزيـــر الخارجية القطري في قناتهم “الجزيرة” ســـيالحظ أدوارا
قديمـــة فـــي تمثيليـــة جديدة على مســـرح العمـــل السياســـي ،وبالرغم من
انفضـــاح المخطـــط التخريبـــي القطري فـــي المنطقة ،إال أنه مـــازال يكذب

ويواصـــل النشـــاط ونشـــر التصريحات الغبيـــة في محاولة يائســـة لطمس

تاريخهم األسود من أذهان كل الشعوب العربية.

يقـــول محمـــد بـــن عبدالرحمـــن آل ثانـــي “حريصـــون على وحـــدة مجلس

التعاون بصرف النظر عما حدث ،والحصار أضر بسمعته” ،يتحدث وزيرهم
وكأن نظام الحمدين قدم تضحيات وبطوالت للحفاظ على وحدة مجلس

التعـــاون ،وليـــس مؤامـــرات وتغيـــر األدوار والمواقـــف والســـعي إلى عدم
االســـتقرار في دول الخليج ،واالســـتمرار في مهمة تثبيت البناء الطائفي

اإلرهابي في المنطقة ،ثم أين قطر من مجلس التعاون وأميرها ال يحضر

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

مهاجمة دول المجلس ،أي تناقض هذا وأي خداع للنفس .قطر ترى بأعين
الواقع المرفوض والصور السلبية.

ثـــم يقول وكأنه يتحدث مع البلهاء “المنطقة تعيش فترة ســـاخنة ويجب

إيجاد حكمة في الحلول لضمان عدم انفجار األوضاع”.

للتواصل17111483 :

نظـــام يدعـــم اإلرهابييـــن والعمـــالء وأعداء العرب واإلســـالم ،ويســـتنجد
بالصهيونيـــة وحـــول أرضـــه إلـــى محطـــة لمجمـــل الحـــراك التخريبـــي في

المنطقـــة ،ثـــم يتحـــدث عـــن الحكمة فـــي إيجـــاد الحلـــول ،نظام يســـتثمر

المليـــارات في اإلرهاب ويحفز إنتاجية “اإلخوان” وغيرهم من العصابات،
ويشـــن الحمـــالت الضاريـــة المســـتمرة والشـــاملة علـــى مصر والســـعودية
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واإلمـــارات والبحريـــن وباألدلـــة القاطعة ،ثـــم يخرج ويتحـــول إلى مثقف

09

ويتحدث عن الحكمة.

» إننا ال نغالي إن قلنا إن نظام الحمدين أصبح يهدد األمن الدولي وشره
مس أرض كل دولة بطريقة أو بأخرى.

بثينة خليفة قاسم
B7747@hotmail.com

أعداء ثالثة وحصان واحد
منـــذ ربيع الخـــراب العربي حدثت حالـــة من التجرؤ علـــى األمة العربية
مـــن قبـــل أعـــداء تقليديين وأعداء جـــدد كانوا مختفيـــن حتى جاءتهم

الفرصـــة التاريخية كي يعلنوا عن أنفســـهم ويســـتغلوا اللحظة لتحقيق

مكاسب معينة.

إيـــران في ظل حكم الماللي لم تخف يوما عداءها للعرب عموما ودول
الخليـــج خصوصا ،باســـتثناء حصان طروادة العربـــي المعروف للجميع،
وعندمـــا جـــاء الربيـــع العربي وقبله تـــم تدمير مقدرات العـــراق انطلقت

إيران تعيث في أرض العرب فســـادا وتســـتخدم المليشـــيات التابعة لها

في العراق ولبنان وسوريا.

أما تركيا أردوغان فهي الطرف الثاني الذي تجرأ على العرب بشـــكل لم

يسبق له مثيل ،وتبين ذلك ليس فقط من خالل تدخله في سوريا وليبيا
بشـــكل مباشـــر ،لكن من خالل معاداة أكبر دولتين عربيتين “الســـعودية

ومصر” وإطالق الكالب المســـعورة في اإلعالم لكي تصوب نيرانها على

الدولتين ليال ونهارا.

أمـــا الطـــرف الثالث الذي خلع ثوب الحياء تمامـــا وتجرأ على العرب من
جبهة أخرى جنوبية فهو إثيوبيا التي تتحدث بلغة مليئة بالغطرسة وال

تعتـــرف بالمعاهدات الدولية وال القانون الدولي الذي ينظم العالقة بين

الدول المشتركة في نفس النهر.

جبهـــات ثالث غاية في الخطـــورة تواجه هذه األمة وتنذر بخطر قريب

وال سبيل لمواجهة هذه الجبهات التي كشفت عن وجه قبيح واستعدت
لتنهش في جسد األمة وتسلبها ثرواتها ،سوى أن تستيقظ األمة وتوحد

جهودها في مواجهة هذا الخطر الثالثي.
bedoor.articles
@gmail.com

بدور عدنان

» الغريب في هذا المشهد المؤلم هو أن هذه الدول الثالث تستخدم نفس
الحصان الطروادي في اقتحام األمة من الجهات الثالث ،إنه نفس الحصان
“الحمديني” المليء بالذهب المستخدم شرقا وشماال وجنوبا ،الحصان
الذي جمع بين متناقضات كثيرة في مشهد واحد ،فهو صديق إلرهاب
الماللي وصديق إلرهاب التكفيريين وصديق في نفس الوقت لصاحب
الرواية القادم من الجنوب.

ترابط في وقت التباعد
تقـــوم محافظـــات مملكـــة البحريـــن األربـــع بجهود كبيـــرة وخدمـــات مميزة

تقـــدم لألهالـــي والقاطنيـــن ،وتتنوع خدماتها مـــا بين اللوجســـتية واألمنية
ً
ً
وذراعا
امتـــدادا للســـلطة التنفيذية
والخدماتيـــة ،حيث تعتبـــر المحافظات

والمبادرات االجتماعية التي قدمتها في سبيل مجابهة هذه الجائحة والتي
تنوعت ما بين االجتماعية والتكافلية والتطوعية ،وقد تركت هذه البرامج
صـــدى طيبا وردود فعل إيجابية من قبـــل المواطنين والمقيمين ،لذلك فإن

ً
وســـعيا منها لتقديم األفضل تقوم المحافظات بتقديم العديد من
فاعالً لها.

توعيـــة األفراد بأهميـــة هذه البرامج وتشـــجيعهم على االنخـــراط بها بادرة
ً
خصوصا أن تجاوز هـــذه الجائحة قائم على
ممتـــازة تقـــام في وقـــت مثالي

ً
وســـعيا الســـتفادة
وفـــي ضـــوء تعريف وتوعيـــة المجتمع بدور المحافظات

قاطنيهـــا مـــن المبـــادرات والخدمات التـــي تقدمها المحافظات دشـــن معهد

وعلـــى الرغـــم مـــن أن البرنامـــج ســـيقام عن بعد عـــن طريق تطبيـــق “زووم”
ً
جدا ومباشـــرة ما بين
اإللكتروني إال أنه بالتأكيد ســـيكون حلقة وصل مهمة

التواصـــل مـــع محافظـــي المحافظـــات للتعرف أكثـــر علـــى دور المحافظات

لاللتقـــاء بالجمهـــور الكريم للحديث حول ما تقدمـــه المحافظات من برامج

الخدمـــات والمبادرات المتميزة لقاطني المحافظات بغية االرتقاء بالمهمات

واألدوار المنوطة بها.

البحرين للتنمية السياســـية مبادرة (ترابط) التـــي تتيح من خاللها للجمهور

والخدمـــات التـــي تقدمهـــا ويمكـــن ألهالـــي وقاطنـــي المحافظة االســـتفادة
ً
ودائمـــا ما يقدم معهد البحرين للتنمية السياســـية العديد من البرامج
منهـــا،

B7747@hotmail.com

التعاون والتكاتف المجتمعي ما بين مؤسسات الدولة واألفراد.

تحدي الحاسة السادسة

ً
شخصيا
المجتمع والمحافظات ،حيث إن البرنامج سيستضيف المحافظين
وأنشطة ومبادرات يمكن االستفادة منها من قبل المواطنين.

» أعتقد أن البرنامج يقدم منصة متقدمة جداً من حيث االلتقاء شبه المباشر

المتميـــزة والمتجـــددة ،لكـــن مـــا يميز هـــذا البرنامج هـــو توقيتـــه ،ففي ظل

بمحافظي المحافظات وفي ذلك فرصة مميزة للمواطنين الكرام للتعرف عن

فيروس كورونا كان لمحافظات المملكة دور كبير وفعال من خالل البرامج

الجميع لالستفادة منها والتعرف أكثر على هذا التنظيم.

الظـــروف الصعبـــة واالســـتثنائية التـــي يمر بهـــا العالم فيما يخـــص مواجهة

د .حورية الديري

قرب على منظومة مؤسسية هم شركاء أساسيون فيها وفي تطويرها ،أدعو

لطالمـــا يســـتحوذني التفكير فـــي هذا األمر ،كلمـــا أبدأ التركيـــز في أمور
يخيـــل لـــي أننـــي أتوقعها وأشـــعر بها قبـــل أن تحصل ،وال أعلم ما الســـر

بيني وبينها ســـوى أنها أمنية تمنيتها وأنا في حالة هدوء وصفاء ذهني
وتحققت ،وهذا اإلحســـاس غير الملموس أخذني نحو القراءة والبحث،

إذ لم أجد له تعريفا علميا دقيقا بعد.

نعـــم هنـــاك بعض المراجع التي تؤكد أن مصطلح الحاســـة السادســـة من

الحقائـــق العلمية كما في نظرية العالم المعروف ســـينل التي جاءت في

كتابه الحاســـة السادسة ،وكتاب ظواهر اإلدراك الحسي الفائق لجوزيف
hmaalmahdi
@gmail.com

حسين المهدي

والتذوق والبصر والشـــم واللمس ،وهذه القدرة قد ال يستشعرها الجميع

أرقام تَ
صنع ال َبحرين ..العمر المتوقع لإلنسان
ُ

ً
ســـابقا ،عن الخدمات الطبيـــة والصحية في مملكة البحرين في
تحدثنا هنا

مئـــة عـــام ،وكيـــف تطورت هـــذه الخدمات ،لتظهـــر نتائج إيجابيـــة في أكثر

المؤشـــرات الحيوية للســـكان ،منهـــا“ ،العمر المتوقع لإلنســـان” �Life Expec
 ،tancyحيث سنحاول هنا ،رصده من خالل ما توفره المؤسسات المختصة
ً
ً
ودوليا.
محليا

مؤسســـة ماكروترنـــدز Macrotrends ،عرضـــت العمر المتوقع لإلنســـان في
البحريـــن منـــذ ســـبعين عامـــا ،وتحديـــدا خـــالل الفتـــرة 2020 � 1950م ،مع

تقديراتهـــا لســـنوات قادمـــة ،اختـــرت منهـــا العـــام 2030م وهو عـــام الرؤية

االقتصادية للمملكة التي تركز على الموارد البشرية ورفع مستوى المعيشة
للمواطنيـــن ،من ناحية ،ومواكبتها دراســـات حديثـــة أجرتها جامعة الخليج

العربي التي أظهرت تقدم عمر اإلنسان في البحرين من خالل التطور الكبير
الـــذي يشـــهده طـــب مكافحة الشـــيخوخة ،والتـــي خلصت إلـــى أن التركيبة
ً
ً
مستداما في أعداد كبار
نموا
الديمغرافية في البحرين ودول الخليج تشهد

السن في السنوات المنظورة القادمة ،من ناحية ثانية.

ولعل أقدم رقم ينشر في هذا الصدد عن البحرين هو لمؤسسة ماكروترندز،
مأخـــوذ مـــن األمم المتحدة ومؤسســـاتها ،لعام  ،1950حيث أشـــارت إلى أن

راين الصادر منذ العام .١٩٣٤

وأحـــد تعريفـــات الحاســـة السادســـة أنها “تصـــور خارج الحـــواس يعرف

ً
عاما - ،قد يحتاج هذا
العمر المتوقع إلجمالي السكان ،حينها قارب األربعين

علميـــا باختصـــار ( )ESPويتجاوز حواســـنا الخمس المعترف بها ،الســـمع
ً

لكنهـــا موجـــودة عنـــد كل النـــاس وبحاجـــة لتفعيـــل قبـــل أن يتمكنوا من

استخدامها”.

وهنـــا يجـــدر بنـــا التســـاؤل حول ســـبب المعلومات البســـيطة حـــول هذا

الموضوع بالرغم من جدارتنا في تحدي الكثير من الظواهر والعلوم.

ال أعلـــم عـــدد المـــرات التي تشـــاركت بهـــا الحديث مع شـــخص قريب أو

إلى مراجعة أكثر -لكنه بعد نحو عقد من الزمان ارتفع بنحو  18سنة ليصل

بعيد وبدأنا أو انتهينا بأن لدى أحدنا “الحاســـة السادســـة” بمجرد إدراكنا

بســـبب انطـــالق الخدمات الصحيـــة والطبية فـــي البحرين ،منذ عشـــرينات

رسول” “توك اليوم على بالي” ولكم التفكير المتأني في ذلك.

بداية الســـتينات ،وتوفير العديد من العالجات ألمراض كانت تفتك بأرواح
ً
متفشـــيا ،في
الكثيـــر مـــن النـــاس .فعلى ســـبيل المثـــال ،كان مـــرض المالريا

بشـــخص في المســـاء وقد رأيت طيفه أمامك في الصباح؟ أمور تجعل

البحريـــن فـــي الثالثينات من القـــرن الماضي ،والذي أدى إلـــى ارتفاع معدل
ً
عاما للتمكن من ظهـــور نتائج اإلجراءات
الوفيات ،واســـتمر لزهاء عشـــرين

والباحثيـــن للتركيـــز علـــى هذه الظاهرة ودراســـتها بعمـــق أكثر كي نصل

االحترازيـــة المتخـــذة لمكافحته ،وذلك فـــي العام  ،1956وانخفض تفشـــي

إلـــى مفاهيم علمية واضحة للقدرات الخارقة للبشـــر التي تســـاعدنا في

الكوليرا بنسبة  % 97عما هو عليه منتصف الثالثينات.

المزيد من الفهم ألنفسنا والعالم الذي نعيش فيه ،وإذا افترضنا وجودها
العلمـــي وأثبتنا ذلك ،لماذا ال يتم تفعليها؟ والســـؤال المفتوح اآلن :كيف

العمر المتوقع إلى  58.8سنة ،وكان هذا االرتفاع في متوسط العمر المتوقع

ألمر ما ،ولنقف أمام عباراتنا “القلوب عند بعضها” و”من القلب إلى القلب

القرن الماضي ،حتى تســـجيل الزيادة الملحوظة في التوقعات العمرية في

أال يهاتفـــك شـــخص مـــا فـــي اليـــوم الـــذي تخطـــط لمهاتفتـــه؟ أال تلتقي

» حققت الخدمات الصحية والطبية في البحرين ،واإلجراءات االحترازية

لبعض األمراض ،ارتفاع متوسط العمر المتوقع للسكان إلى نحو  60عام ًا

في بداية ستينات القرن العشرين ،ثم حصول البحرين على المركز 52

عالمي ًا بعد أكثر من نصف قرن ،أي في عام 2012م ،والموقع  48عالمي ًا في
بداية العام الجاري.

الدهشـــة تســـبق محياك عند حصولها ،وعليه أدعو أصحاب االختصاص

ستسهم القدرات الخارقة التي يمتلكها اإلنسان إن أدركها كلها أو بعضها
في إحداث التغيير في حياتنا؟

» دعوة للتفكير معي فيما نمتلك من قدرات ظاهرة وكامنة وخفية ،ولو كانت
متفاوتة بين البشر ،واستثمارها بما يحقق لنا المزيد من التكامل واإلبداع.

 % 72.4من شركات السفر خسرت دخلها بالكامل

بورصة البحرين
تعاود االرتفاع
المنامة  -بورصة البحرين

”تمكين” هو المالذ واألمل األخير في بقاء الشركات بالسوق المحلي

سجل المؤشر العام لبورصة البحرين

نموا طفيفا في ختام تداوالت أمس
اإلثنين ،تزامنا مع ارتفاع سهم البنك
األهلي المُ تحد بنسبة  ،% 0.51بعد
تراجعها لجلستين متتاليتين .ووفقا

 % 100من
المستطلعين
توقعوا استمرار
الخسائر لنحو 6
أشهر أو سنة

لبيانات البورصة ،زاد المؤشر بنسبة
 ،% 0.58بــمــا يُ ـــــوازي  7.37نقطة

لــيــصــل لــمــســتــوى  1277.22نقطة.
وشهد الــســوق ت ــداول  4.83مليون

سهم ،بقيمة  596.76ألف دينار.
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 % 51من
المشاركين
يرون أن حزمة
التحفيز “غير
مجدية”

المنامة  -جمعية مكاتب السفر والسياحة البحرينية

أجــرت جمعيــة مكاتــب الســفر والســياحة البحرينية اســتطالعا للرأي
شارك فيه  72شركة ومكتب للسفريات في البحرين غالبيتهم أعضاء

بالجمعيــة و  % 43منهــم معتمــد من قبــل اتحاد النقــل الجوي الدولي

د .عبد القادر ورسمه

“أياتــا” وذلــك للتعــرف علــى أثــار انتشــار جائحــة كورونــا علــى أعمــال

awarsama@waresamalc.com

القطــاع بالبحريــن ،وســبل الخــروج من هذه األزمة القويــة بأقل ضرر
ممكن.

البحرين األولى خليجيًّا باستخدام
“االصطناعي” لمحاربة “كورونافيروس”
يا له من خبر مفرح ،قبل أيام أعلن السيد محمد القائد الرئيس التنفيذي
لهيئة المعلومات والحكومة اإللكترونية ،أن البحرين تعتبر البلد األول
في الخليج الذي بدأ في االستفادة من الذكاء االصطناعي وتطبيقه
في الحرب الضروس التي تشنها المملكة ضد كورونافيروس .وذلك

حيث يتم استخدام اآللة “الروبوت” في تقديم الخدمات الطبية عوضا
عن األيدي البشرية حتى ال تتعرض للتهلكة من هذا المرض الخبيث

الذي يضرب ويقتل في كل العالم با رحمة صباح مساء.

ويتم استخدام الروبوت ،في مناطق العزل الصحي وأجنحة المصابين
بجائحة كورونافيروس .وهنا تبدو فائدة استخدام الذكاء االصطناعي

حيث تحل الماكينة واآللة مكان اليد البشرية وااللتصاق والمامسة

المباشرة ،وعبر هذا العمل يتم الحد من تعرض أعضاء الجيش األبيض
من ممتهني الخدمات الطبية لاصابة بهذا المرض وانتشاره .إن الجيش

األبيض يمثل خط الدفاع األول في قيادة هذه الحرب ،وإحال اآللة
في مكانهم كلما دعت الحاجة يعتبر قفزة نوعية في تقديم الخدمات

الطبية عبر وسائل الذكاء االصطناعي .وفي هــذا ،إنجاز كبير تشكر
عليه البحرين وبصفة خاصة هيئة المعلومات والحكومة اإللكترونية

وطاقمها الهمام الذين ظلوا في مقدمة الركب لنقل البحرين لعالم
التقنية الحديثة عبر كــل أبــوابــهــا ،وعــلــى أعــلــى المستويات الفنية

والتفنية ،فلهم جزيل الشكر ونرفع لهم القبعات.

وق ـ ــال رئ ــي ــس جــمــعــيــة مــكــاتــب

ســيــغــلــق أبـ ــوابـ ــه خــــال أســابــيــع

أمين ،إن الهدف من االستطاع

وحول أبرز النتائج التي خرج بها

السفر والسياحة البحرينية ،جهاد
هو الوقوف على أحــوال القطاع
الـــمـــتـــرديـــة ل ــل ــغ ــاي ــة وم ــح ــاول ــة

االستفادة من المعلومات الواردة
في االستطاع لتصميم برنامج

إغاثة مالية مقترح خاص بقطاع
السفر والسياحة في مواجهة هذه

األزمة ،مشيرا إلى أن القطاع يمر
باألزمة “األســوأ” عبر تاريخه ألن
الجائحة أصابت قطاع الطيران
بشكل رئــيــســي وتــعــطــلــت حركة

الطيران في  % 99من مطارات

العالم وهو ما ألحق أضرارا بالغة
أيضا بالقطاع الفندقي ،ومن قبله
بقطاع مكاتب الــســفــريــات الــذي

يعتمد بشكل رئيسي على حركة
الــســفــر والــســيــاحــة ف ــي أعــمــالــه،

مــشــيــرا إل ــى أن تــدخــل ”تمكين”

إلنــقــاذ القطاع هــو الــمــاذ الباقي

واألمل األخير في بقاء عدد كبير
من الشركات في السوق المحلي،
وإال ف ــإن أغــلــب ه ــذه الــشــركــات

قائل.

االســتــطــاع ،قالت فاطمة أحمد
عــضــو مــجــلــس إدارة الــجــمــعــيــة
ورئـ ــيـ ــسـ ــة ل ــج ــن ــة ال ــم ــع ــل ــوم ــات

والـ ــعـ ــضـ ــويـ ــة أن  % 100مــن

المشاركين في االستطاع توقعوا
اســتــمــرار الــخــســائــر فــي الــقــطــاع

لمدة تتراوح بين  6أشهر وسنة
عــلــى األق ـ ــل ،وت ــوق ــع  % 55من

المشاركين باالستطاع أن تستمر
األزمة لمدة “سنة أو أكثر” قبل أن

يبدأ قطاع السفر والسياحة في
البحرين بالتعافي ،في حين توقع

 % 23أن تستمر األزمــة لمدة ال
تقل عن  9أشهر و % 22توقعوا

أن تستمر لــمــدة  6أشــهــر وأكــثــر،

فيما لم يتوقع أي منهم أن تزول

آثار األزمة خال  3أشهر أو أقل”.

كما بين االستطاع أن % 72.4
مــن شــركــات الــســفــر أكــــدوا أنهم

خسروا  % 100من الدخل على

مـــدى األش ــه ــر الــثــاثــة الــمــاضــيــة

فاطمة أحمد

جهاد أمين

بسبب جائحة كورونا ،مقارنة مع

ب ــح ــك ــم وجـــــــود أن ــظ ــم ــة مــعــيــنــة

متوسط دخل المؤسسة الشهري

مرتبطة بأجهزة المكتب في هذه

قبل الجائحة ،و % 15أكدوا أنهم
خسروا  % 75من دخلهم.
وتابعت رئيسة قسم المعلومات
والــعــضــويــة “فــيــمــا يـ ــرى % 50
ً
تقريبا من المشاركين أن فعالية
حزمة التحفيز المالي التي أعلنتها
الحكومة بالنسبة لمكاتب السفر
والسياحة كانت “غير مجدية”،
ويـــرى  % 40أنــهــا ”مــجــديــة إلــى
حد ما” فيما يرى  % 9فقط أنها
“فعالة جدا” في مواجهة األزمة..
كما أظهر االستطاع أن % 97
من مؤسسات السفر في البحرين
تستأجر مقراتها فيما  % 3فقط
تتملك هذه المقرات ،وبالتالي فإن
الغالبية العظمى من هذه الشركات
مطالبة بدفع إيــجــارات شهرية..
وأظــهــر االســتــطــاع أن إجــمــالــي
مبلغ اإليجار الشهري الذي يدفعه
جميع المشاركين يقدر بحوالي
 81ألف دينار تقريبا”.
كما أظــهــر االســتــطــاع أن % 81
من الشركات ال تمتلك موقعا لبيع
خدماتها للشركات واالف ــراد عبر
اإلنترنت ،وأن غالبية الموظفين
( )% 57ال يمتلكون جميع المعدات
التي يحتاجونها للعمل من المنزل

الشركات .وتدفع هذه المؤسسات
نحو  382دينارا شهريا كمتوسط
رواتــب فقط للعاملين لديها ،كما
أن  % 90مــن ه ــذه المؤسسات
تعمل بشكل مستقل وال ترتبط
بمجموعات تجارية كبرى ويعتبر
نــشــاط الــســفــر والــســيــاحــة مصدر
الدخل الوحيد لها.
وأضافت فاطمة أحمد “بلغ العدد
اإلجــمــالــي للموظفين المسجلين
ً
مشاركا في االستطاع
لــدى 72

نــحــو  719م ــوظ ـ ًـف ــا بــمــعــدل 10
مــوظــفــيــن لــكــل مــكــتــب ،وبــلــغــت

نسبة البحرنة في القطاع % 47
مــقــابــل  % 53لغير البحرينيين
وهــي نسبة مرتفعة جــدا مقارنة
بــالــعــديــد مــن الــقــطــاعــات األخ ــرى
وغير متوقعة أيضا”.
وحــــــــول اســــتــــفــــادة الـــشـــركـــات
الــمــشــاركــة ف ــي االس ــت ــط ــاع من
بــرامــج “تــمــكــيــن” تبين أن 53.6
 %تــقــدمــت وحــصــلــت عــلــى دعــم
تمكين ،و % 23.2تقدمت ولم
تحصل على الدعم ،في حين لم
تتقدم  % 23.2من الشركات من
األصل لبرامج “تمكين”.

وآلة الروبوت ،تم تهيئتها فنيا وتقنيا لتقوم بعدة مهام حساسة منها،
مهام التمريض كفحص درجة الحرارة وغيرها من المؤشرات ،ومهام

التعقيم للمباني واألجنحة ،ومهام المراسلة وتسليم الطلبات واألدوية.
ولهذه المهام دور كبير في العمل الطبي لمقاومة الجائحة ،مع العلم

أن “الروبوت” مبرمج للتفاعل والتفاهم عبر  12لغة ليتم التعامل مع
جميع اللغات واألجناس ألن كورونافيروس يستهدف جميع األعراق

بدون فرز.

من دون شك ،وبهذه األعمال الفنية التقنية المتطورة ،فإن الحكومة

االلكترونية في البحرين تلعب دورا محوريا بارزا في تقدم البحرين في
عالم التقنية ونحن نعيش عصر الرقمنة .ومن الضروري ،أن أشير هنا

إلى أن األرضية القانونية والتشريعية في البحرين في هذا الخصوص

متوفرة ومتطورة.

إن التشريعات المنظمة للطفرة التقنية في البحرين ،تسير على نفس

النمط والنهج العالمي في هذا الخصوص حيث تمت االستفادة من
قانون “اليونسترال” النموذجي الــصــادر من األمــم المتحدة لتقنيين
األعــمــال التقنية ومنحها الوضعية القانونية المطلوبة .وعبر هذه

التشريعات الهامة ظل القانون عاما مساعدا يمكن االستناد عليه

لتحقيق الطفرة التقنية المطلوبة .ونــقــول ،إن الــذكــاء االصطناعي،

أصبح أمرا واقعا نحتاج له في أعمال كثيرة وبصفة يومية في شتي
مناحي الحياة ،ولكن علينا الحرص على تقنين الكيفية التي تتم بها

هذه األعمال حتى نأمن تمام السيطرة على اآللة قبل أن تسيطر علينا.

وهذا هو المطلوب.

د .عبد القادر ورسمه

الخبير والمستشار القانوني

Email: AWARSAMA@WARSAMALC.COM
* مستشار وخبير قانوني

إعداد نظام وطني لتقييم وتصنيف المباني الخضراء

“بابكــو” 2.6 :مليــون دينــار لتراخيــص وضمــان أنظمــة “مايكروســوفت”
أمل الحامد

طرحــت هيئــة الطاقة المســتدامة أمــس ،مناقصة إلعداد نظام وطني لتقييم وتصنيــف المباني الخضراء للبحرين تقدم
إليهــا عطــاء وحيــد بقيمة  75ألف دينــار لشــركة ( ،)Verteco Technologies Limitedوتــم تعليقه.وإعداد نظام وطني
لتقييــم وتصنيــف المبانــي الخضــراء ســيأخذ فــي االعتبار خاصيــة المباني في المملكــة والقوانين والسياســات المطبقة
ذات الصلة.
وطرحت شركة نفط البحرين (بابكو)

الرابعة) بتمويل من الصندوق الكويتي

حــواجــز الــتــصــادم الــحــالــيــة بــحــواجــز

مــنــاقــصــة لــتــوفــيــر تــراخــيــص وضــمــان
ً
وفقا
األنظمة لبرامج مايكروسوفت

للتنمية االقتصادية العربية تنافست

خرسانية عالية الكفاءة .عــاوة على

عليها  9شركات بعطاءات فنية.

التــفــاقــيــة مــايــكــروســوفــت لــأعــمــال

وسيتم تطوير وتوسعة شارع الشيخ

ذلــك ،فــإن مخطط تصميم المشروع
سيحتوي مستقباً جسرين علويين،

واالت ــف ــاق ــي ــة الــمــؤســســيــة واتــفــاقــيــة

عيسى بــن ســلــمــان مــن خ ــال توفير

واحــد من شــارع الجنبية إلى الشارع

التسجيل لــمــدة  3ســنــوات ،تنافست

مــمــرات إضــافــيــة (مــســاريــن أو أكــثــر)

المعني والثاني من الشارع المعني إلى

عليها  3شركات أقلها بنحو  2.6مليون

للشارع الحالي ذي الممرات الثاثة مع

شارع .64

دينار ،وأكبرها بقرابة  2.8مليون دينار.

بعض طرق الخدمة ،وكذلك تحديث

وطرحت إدارة التخطيط والدراسات

مناقصات تابعة إلى  4جهات حكومية

وطــرحــت وزارة األش ــغ ــال مناقصة

شبكة مياه األمــطــار من خــال توفير

بهيئة الكهرباء والماء ،مناقصة لتقديم

بــإجــمــالــي  14عـــطـــاء ،عــلــق أحــدهــا

لــتــوســعــة ش ـ ــارع الــشــيــخ عــيــســى بن

قنوات مفتوحة وشبكات أرضية مع

الخدمات االستشارية والفنية للتدقيق

لمناقصة هيئة الــطــاقــة المستدامة.

س ــل ــم ــان الـــســـريـــع ،وت ــط ــوي ــر طــريــق

إنشاء محطتي رفع ،وتحسين تدابير

على نموذج استهاك الوقود لمشروع

وبلغ مجموع أقل العطاءات المقدمة

الــجــســرة لــلــمــرحــلــة الــثــانــيــة (الــحــزمــة

السامة للشارع عن طريق استبدال

المرحلة الثانية من مجمع الدور إلنتاج

نحو  2.7مليون دينار.

الــكــهــربــاء وال ــم ــاء تــقــدم إلــيــهــا عطاء
وحيد لشركة (SARGENT & LUNDY
 )LLC- ABU DHABIبقيمة  67.6ألف
دوالر (ما يعادل  25.4ألف دينار).
وإج ـ ــم ـ ــاال ،ف ــت ــح الــمــجــلــس أم ـ ــس 4

توقعات بارتفاع أسعار السراميك والبورسالن بعد فرض رسوم
نحـــو  % 65مـــن احتياجـــات البحريـــن تأتـــي مـــن الهنـــد والصيـــن
وك ــان مــديــر عــام التخليص والخدمات

علي الفردان

الجمركية بشؤون الجمارك ،وليد الصباغ،

توقع تجار ســيراميك وبورســالن أن تشــهد السوق المحلية ارتفاعا في أسعار السيراميك والبالط بعد فرض دول الخليج رسوم

أغراق على ورادات الهند والصين من هذه المنتجات .وأشار تجار إلى أن البحرين بدأت بفرض رسوم مؤقته تقدر نبحو % 111
و % 81على المنتجات الهندية والصينية بشكل مؤقت لمدة ثالثة أشهر كرسوم تأمين ،في حين يتوقع أن تدرس دول الخليج
فــرض رســوم إغــراق بعــد هــذه المــدة ،ومن المحتمــل أن تتراوح بيــن  35إلى  % 45على أن يســترد التجار المســتوردين النســبة

المتبقية من رسوم التأمين بعد خصم نسبة الضرائب بعد احتسابها.

أعلن عــن أنــه تقرر فــرض رســوم نهائية
لــمــكــافــحــة اإلغ ـ ــراق ض ــد واردات دول

الــمــجــلــس مــن منتج ب ــاط السيراميك

والبورسان ذات منشأ أو المصدرة من
الصين والــهــنــد والــمــنــدرجــة تحت البند

الجمركي  ،6907موضحا أن القرار جاء

وتعتمد كثير مــن مــحــات السيراميك

الــصــغــيــرة خــصــوصــا تــلــك الــتــي يــديــرهــا

وت ــوف ــر الــمــصــانــع الــهــنــديــة والــصــيــنــيــة

بناء على اعتماد اللجنة الــوزاريــة لقرار

والصينية بشكل كبير ،وهي التي تتطلب

المنتج فــي الهند والصين مــن دينارين

حين تطلب بعض المصانع في الخليج

لمجلس التعاون لــدول الخليج العربية

والباط الصغيرة على المنتجات الهندية
ســيــولــة مــالــيــة أق ــل مــن االســتــيــراد من

المصانع الخليجية أو األوروب ــي ــة مثل
إســبــانــيــا ،وعــلــيــه ف ــإن الــخــيــارات األقــل

ثمنا في السوق حاليا لن تكون متاحة
مستقبا مــمــا يــهــدد ع ــدد مــن المحات

اآلس ــي ــوي ــون .ويــبــلــغ مــتــوســط الــبــاط

ونصف الــديــنــار إلــى ثاثة دنانير للمتر

المربع بحسب النوع والحجم في السوق
الــمــحــلــيــة ،وه ــو يــعــتــبــر أق ــل نــســبــيــا من

المنتجات الخليجية وبديل أرخص من

المنتجات األوربية األعلى قيمة.

خيارات استيراد بكميات محدودة ،في
وغــيــرهــا اســتــيــراد كــمــيــات بشكل أكــبــر،

وتعتبر المنتجات الخليجية ذات جودة
منافسة جدا للمنتجات األجنبية ،حيث

تستورد البحرين كميات من السعودية
واإلمارات وسلطنة عمان.

اللجنة الــدائــمــة التابعة لــأمــانــة العامة
بــتــطــبــيــق ال ــرس ــوم الــنــهــائــيــة لمكافحة

اإلغــراق لمدة خمس سنوات ابتداءً من
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سيراميكا دلــمــون عبدالجبار حــمــاد أن
المنتجات الهندية تساهم بنحو % 50

من استهاك البحرين لمنتجات الباط

توجه الستيراد منتجات بديلة مستقبا

المنتجات الصينية بنحو  % 15وأن

متوافرة حاليا.

والــســيــرامــيــك فــي حــيــن تــقــدر مساهمة

السوق سيشهد تغييرا في الفترة المقبلة.
وأوض ــح حــمــاد أن لــدى شركته كميات
من المنتجات ولــن تقوم بتغيير أسعار
المخزون وملتزمة بالبيع بحسب سعر
التكلفة ،لكنه أشار إلى أنه سيكون هناك

من مصادر مختلفة ،مؤكدا أن الكميات
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نــحــو  % 65مــن احــتــيــاجــيــات البحرين

تأتي من الهند والصين توقعات بارتفاع

أسعار السراميك والبورسان بعد فرض
رسوم
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