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Ω2020 ƒ«fƒj 14 - `g1441 ∫Gƒ°T 22 óMC’G - ¿ƒ©HQC’Gh á°ùeÉîdG áæ°ùdG - (15423) Oó©dG

√ƒª°S πé°S ≈dEG ±É°†j »dhO RÉéfEG »a

Éjƒæ°S ƒμ°ùfƒ«dG »a ô«ª°†∏d »ªdÉ©dG Ωƒ«dÉH ∫ÉØàMÓd AGQRƒdG ¢ù«FQ IQOÉÑe QGôbEG
á``«``°``SÉ``°``SC’G äÉ``jô``ë``dGh á«ª∏°ùdG äÉ``bÓ``©``dG ø``e Rõ``©``J IQOÉ``Ñ``ª``dG :ƒ``μ``°``ù``fƒ``«``dG ƒ``dhDƒ` °``ù``e

øjódG hCG á¨∏dG hCG ¢``ùæédG hCG ¥ô©dG Ö``Ñ°ùH õ««ªJ ÓH ¿É°ùfE’G ¥ƒ``≤M ΩGôàM’ ó``«cCÉJ
ƒª°ùdG ÖMÉ°U äGRÉéfEG πé°S ≈dEG ±É°†j ójóL »dhO RÉéfEG »a
≥jôa ôbCG AGQRƒ``dG ¢ù«FQ áØ«∏N ∫BG ¿Éª∏°S øH áØ«∏N ô«eC’G »μ∏ªdG
á«Hôà∏d IóëàªdG ºeC’G áª¶æªd …ò«ØæàdG ¢ù∏éª∏d …ô«°†ëàdG πª©dG
2020 ƒ«fƒj 12 ≥aGƒªdG á©ªédG Ωƒj zƒμ°ùfƒ«dG{ áaÉ≤ãdGh Ωƒ∏©dGh
»dhódG Ωƒ«dÉH á°UÉîdG AGQRƒdG ¢ù«FQ »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U IQOÉÑe
ΩÉ¶àfÉH »dhódG ™ªàéªdG Oƒ¡L áÄÑ©àd á∏«°Sh √QÉÑàYÉH ,ô«ª°†∏d
ºdÉY AÉæH π``LCG øe ºgÉØàdGh øeÉ°†àdGh êÉ``eó``f’Gh ΩÓ°ùdG õjõ©àd
.√ƒª°S ÉgÉæÑJ ábƒÑ°ùe ô«Z á«dhO IQOÉÑe »a ∂dPh ,ΩGóà°ùe

.AGQRƒdG ¢ù«FQ ƒª°S |

Rõ``©``J √ƒ```ª```°```S IQOÉ````Ñ````e :ˆGó````Ñ````Y â```æ```H AÉ``````ah á``î``«``°``û``dG
»``ª``dÉ``©``dG ΩÓ``°``ù``∏``d á```ª```YGO á````dhO É``¡``Ø``°``Uƒ``H ø``jô``ë``Ñ``dG á``fÉ``μ``e
¬∏ãªj ÉªHh AGQRƒ``dG ¢ù«FQ »μ∏ªdG
ΩÉ``¡`°`SEG É``¡`d á«ªdÉY á«°üî°T ø``e
ÉjÉ°†≤dÉH ΩÉªàg’G õjõ©J »a ô«Ñc
á«ªæàdGh ΩÓ°ùdG ÉjÉ°†bh á«fÉ°ùfE’G
»dhódG πª©dG AGô``KEGh ,áeGóà°ùªdG
êÉàëj Ió``FGQ äGƒ£Nh äGQOÉÑªH
πÑ≤à°ùe AÉæH πLCG øe ºdÉ©dG É¡«dEG
Ωƒj É¡æe ,áeOÉ≤dG ¬dÉ«LC’ π°†aCG
IQOÉÑe √QÉÑàYÉH »dhódG ô«ª°†dG
ÖëdG º«b ï«°SôJ ±ó¡à°ùJ á«Yƒf
ΩÓ°ùdGh øeÉ°†àdGh ácQÉ°ûªdGh
.™«ªé∏d AÉNôdGh
zƒμ°ùfƒ«dG{ áª¶æe OÉªàYG ¿EGh
»μ∏ªdG ƒ``ª`°`ù`dG Ö``MÉ``°`U IQOÉ``Ñ``e
»dhódG Ωƒ«dG ¿CÉ°ûH AGQRƒdG ¢ù«FQ
¢ùeÉîdG »a É¡H ∫ÉØàM’Gh ô«ª°†∏d
ó«jCÉJ ióe ócDƒj ΩÉY πc πjôHCG øe
á«dhódG äÉª¶æªdGh Iô°SC’G ôjó≤Jh
á«eGôdG ¬``JGQOÉ``Ñ`eh √ƒª°S Oƒ¡éd
»YÉªédG πª©dG Iô«°ùe õjõ©J ≈dEG
á«fÉ°ùfEÓd ôaƒj Ée πc ƒëf »dhódG
AÉNôdGh QGô≤à°S’Gh øeC’G ÜÉÑ°SCG
ΩÓ``°` ù` dGh á``Ñ` ë` ª` dG ≈``∏` Y º``FÉ``≤``dG
äGõ``μ` Jô``e É``gQÉ``Ñ` à` YÉ``H ,ΩÉ```Fƒ```dGh
èeGôHh §£N ∞∏àîªd á«°SÉ°SCG
.áeGóà°ùªdG á«ªæàdG

ô«ª°†∏d »``dhó``dG Ωƒ«dÉH á°UÉîdG
ójó©dG πÑb øe á©°SGh á«dhO IOÉ°TEG
äÉ«°üî°ûdGh ø``«`dhDƒ`°`ù`ª`dG ø``e
äÉëjô°üJ »a GhCGQ øjòdG ,á«dhódG
√ƒª°S IQOÉÑe ¿CG á«eÓYEGh á«Øë°U
º«≤dG õjõ©J »a º¡°ùJ ¿CG É¡fCÉ°T øe
≈dEG ±ó¡J »àdG ácôà°ûªdG á«fÉ°ùfE’G
QGô≤à°S’Gh øeC’Gh ΩÓ°ùdG ≥«≤ëJ
≈∏Y ∫hó`` ``dG Oƒ``¡``L º``Yó``j …ò`` ` dG
≥«≤ëJh áeGóà°ùªdG á«ªæàdG ó«©°U
.Üƒ©°û∏d á«gÉaôdG
±hô¶dG π``X »``a ¬``fCG Ghó`` cCGh
»a ºdÉ©dG É¡H ôªj »àdG áÑ«°ü©dG
AÉHh »°ûØJ ÖÑ°ùH øgGôdG âbƒdG
ô«ª°†dG áª«b á«ªgCG ¿EÉa zÉfhQƒc{
≈dEG ºdÉ©dG QÉ¶fCG ¬«LƒJ »a πãªàJ
∫ò``Hh ¿hÉ``©`à`dGh øeÉ°†àdG á«ªgCG
Gòg á¡LGƒe »a ácôà°ûªdG Oƒ¡édG
√òg ¿CÉ°T øe ¿CGh ,»ªdÉ©dG …óëàdG
áª¶æe QhO øe Rõ©J ¿CG IQOÉÑªdG
πª©dG ∫Ó`` N ø``e Ió``ë`à`ª`dG º`` `eC’G
ó«°ùéJ »``a ø``jô``ë`Ñ`dG áμ∏ªe ™``e
Éeó©H ,π°†aCG ójóL ºdÉ©d Qƒ°üJ
º«≤dG QÉ°ùëfG ≈dEG äÉeÉ°ù≤f’G äOCG
.ô«ª°†dGh
ƒª°ùdG Ö``MÉ``°`ü`H GhOÉ`` `°` ` TCGh

≈∏Y ∫ó``J Égõjõ©Jh ΩÓ°ùdG áaÉ≤K
ô«ª°†∏d »``dhó``dG Ωƒ``«`dG ¿Ó`` YEG ¿CG
Oƒ¡édG ≈``dEG ¿Góæà°ùj ¬``é`jhô``Jh
≥°ùàe ƒëf ≈∏Y É≤HÉ°S âdòH »àdG
Oƒ``¡` L ™`` `e ≥`` aGƒ`` à` `j »``é` ¡` æ` eh
»a ƒμ°ùfƒ«dGh á«dhódG áª¶æªdG
.∫ÉéªdG Gòg
á``eÉ``©``dG Iô`` `jó`` `ª` ` dG â`` `fÉ`` `ch
ƒ``μ`°`ù`fƒ``«`dG á``ª`¶`æ`ª`d Ió``YÉ``°` ù` ª` dG
»a âæKCG ób z»æ«fÉ«L É«fÉØ«à°S{
»FôªdG ∫É°üJ’G á«æ≤J ôÑY Ihó``f
á«ªæàdG ∫ƒ``∏` M á``μ` Ñ` °` T{ É``¡`à`ª`¶`f
IóëàªdG ºeCÓd á©HÉàdG záeGóà°ùªdG
á``«` ª` æ` à` dG õ`` cô`` e ™`` `e ¿hÉ`` ©` `à` `dÉ`` H
É``«`Ñ`eƒ``dƒ``c á``©`eÉ``é`H á``eGó``à`°`ù`ª`dG
ƒª°ùdG ÖMÉ°U ¿Gƒ``jOh á«μjôeC’G
πjôHCG 7 »a AGQRƒdG ¢ù«FQ »μ∏ªdG
»``dhó``dG Ωƒ``«` dG á``Ñ`°`SÉ``æ`ª`H 2020
øjôëÑdG áμ∏ªe Oƒ¡L ≈∏Y ô«ª°†∏d
»dhódG Ωƒ«dG OÉªàYG ƒëf ™aódG »a
õjõ©J »a á«ªgCG øe ¬d Éªd ô«ª°†∏d
øe ¬æª°†àj É``eh »ªdÉ©dG ΩÓ°ùdG
…ôμØdG øeÉ°†àdG á«ªgCG ≈∏Y ä’’O
.ô°ûÑdG ø«H »bÓNC’Gh
Ö``MÉ``°`U IQOÉ```Ñ` `e â``dÉ``f É``ª` c
AGQRƒ`` `dG ¢``ù`«`FQ »``μ`∏`ª`dG ƒ``ª`°`ù`dG

É¡æ«H ø``e ,á``£` °` û` fC’G ø``e ó``jó``©` dG
¢VQÉ©eh äGhófh á«°TÉ≤f äÉ≤∏M
π``FÉ``°`Sh ô``Ñ` Y á``jƒ``Yƒ``J äÓ``ª``Mh
á``£`°`û`fCGh »``YÉ``ª` à` L’G π``°` UGƒ``à` dG
∫É`` «` `LC’G ∞``∏`à`î`e É``¡` «` a ∑QÉ``°` û` J
á``°`û`bÉ``æ`ª`d á``°`ü`°`ü`î`e ¿ƒ``μ` à` °` Sh
ójó©dG øY Ó°†a ,ÜÉÑ°ûdG ´É°VhCG
.á«Øë°üdGh á«eÓYE’G á£°ûfC’G øe
º`` `eC’G ¿CG ô`` cò`` dÉ`` H ô`` jó`` é` `dG
ÖLƒªH âæ∏YCG ób âfÉc IóëàªdG
((329/73/A/Res ºbQ QGô≤dG
Ωƒ``j 2019 ƒ``«` dƒ``j 31 ï``jQÉ``à` H
ΩÉ``Y π``c ø``e π``jô``HCG ø``e ¢``ù`eÉ``î`dG
áHÉéà°SG ∂dPh ,ô«ª°†∏d É«dhO Ékeƒj
ÖMÉ°U É``¡` ≤` ∏` WCG »``à` dG IQOÉ``Ñ` ª` ∏` d
øH áØ«∏N ô``«` eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG
,AGQRƒ``dG ¢ù«FQ áØ«∏N ∫BG ¿Éª∏°S
≈∏Y »dhódG ™ªàéªdG õ«ØëJ ±ó¡H
.á«ª∏°S á≤jô£H äÉYGõædG πM
»a Ió``ë` à` ª` dG º`` `eC’G äó`` ` cCGh
IQOÉ``Ñ` e ≈``∏`Y É``¡`à`≤`aGƒ``e äÉ``«`ã`«`M
¢ù«FQ »``μ`∏`ª`dG ƒ``ª`°`ù`dG Ö``MÉ``°` U
»``dhó``dG Ωƒ``«` dG OÉ``ª`à`YÉ``H AGQRƒ`` ` dG
πc πjôHCG øe ¢ùeÉîdG »a ô«ª°†∏d
äQó°U »àdG äGQGô``≤`dG πc ¿CG ΩÉY
ô°ûf ¿CÉ°ûH á``«`dhó``dG áª¶æªdG ø``Y

∞∏àîe ø«H ô¶ædG äÉ¡Lhh QÉμaC’G
»a á∏eÉ©dG Iójó©dG äÉYƒªéªdG
.∫ÉéªdG Gòg
Ωƒ``«`dÉ``H ∫É``Ø` à` M’G ¿CG äCGQh
zƒμ°ùfƒ«dG{ ô≤e »a ô«ª°†∏d »dhódG
»``dhó``dG ó``≤` ©` dÉ``H §``Ñ` Jô``j É``jƒ``æ` °` S
äGQÉ°†ëdGh äÉaÉ≤ãdG ø«H ÜQÉ≤à∏d
»a º¡°ùj ¬fCG Éªc ,(2020-2013)
¬«∏Y ¢Uƒ°üæªdG ¢Vô¨dG ≥«≤ëJ
á«©ªédG QGô``b øe (5) Iô≤ØdG »a
âÑ∏W »àdGh ,329/73 ºbQ áeÉ©dG
IóëàªdG º``eCÓ` d ΩÉ``©` dG ø``«` eC’G ø``e
AÉ``°`†`YC’G ∫hó`` dG ™«ªL ™∏£j ¿CG
IóëàªdG ºeC’G áeƒ¶æe äÉ°ù°SDƒeh
á«ªjOÉcC’Gh ájQÉéàdG äÉ°ù°SDƒªdGh
≈∏Y »``dhó``dG ™ªàéªdG äÉª¶æeh
∫É``Ø` à` M’G π`` `LCG ø`` e QGô`` ≤` `dG Gò```g
ƒëædG ≈∏Y ô«ª°†∏d »dhódG Ωƒ«dÉH
.Ö°SÉæªdG
ácQÉ°ûªdG ∫hó`` dG â``ë`°`VhCGh
∫ÉØàM’G á£°ûfCG ¿CG ´ÉªàL’G »a
ô≤e »``a ô«ª°†∏d »``dhó``dG Ωƒ``«`dÉ``H
ÖJÉμªdGh ¢ùjQÉH »``a ƒμ°ùfƒ«dG
,ƒμ°ùfƒ«∏d á«ª«∏bE’Gh á«fGó«ªdG
AÉ``°` †` YC’G ∫hó`` ` dG π`` c á``cQÉ``°` û` ª` H
ΩÉY πc øª°†àJ ±ƒ°S ,AÉcô°ûdGh

:ÜGƒædG ¢ù∏ée á°ù«FQ

áμ∏ªª`∏d á``«`fÉ``°ù``fE’G äGRÉ```é``fEÓd ó``«`cCÉ`J ƒ````μ`°ùfƒ«dG QGô`````b

.ÜGƒædG ¢ù∏ée á°ù«FQ |

.±ô£àdGh ÜÉgQE’Gh Ö°ü©àdG
á«fÉ°ùfE’G äGQOÉÑªdG ¿CG äó``cCGh
≈∏Y ø``jô``ë`Ñ`dG áμ∏ªe É¡àeób »``à` dG
¢ùμ©J »ªdÉ©dGh »∏ëªdG ø«jƒà°ùªdG
áμ∏ªªdG É¡dòÑJ »àdG áã«ãëdG »YÉ°ùªdG
º«b õjõ©àd á«ªdÉ©dG Oƒ¡édG ºYO »a
™ªàéªdG å`` Mh ,¿É`` °` `ù` `fE’G ¥ƒ``≤` M
âHGƒãdÉH ∂°ùªà∏d Üƒ©°ûdGh »dhódG
∫ƒ°Uƒ∏d É©∏£J ,á«eÉ°ùdG ÇOÉÑªdGh
ø```eC’G √Oƒ``°` ù` j ô``≤`à`°`ù`e º``dÉ``Y ≈`` `dEG
.™«ªédG ø«H ¢ûjÉ©àdGh

»dhódG ™ªàéªdG Oƒ¡L áÄÑ©àd á∏«°Sh
êÉ``eó``f’Gh ΩÓ°ùdG õjõ©àd ΩÉ¶àfÉH
AÉæH π``LCG ø``e ºgÉØàdGh øeÉ°†àdGh
.ΩGóà°ùe ºdÉY
πãªJ Iƒ``£`î`dG √ò``g ¿CG äó```cCGh
Ékeó≤J πé°ùJh ,Ió``FGQ á«dhO IQOÉÑe
áμ∏ªªd Ωó≤àªdG πé°ùdG ≈``dEG Éak É°†e
ÖMÉ°U Iô``°` †` M IOÉ``«` ≤` H ø``jô``ë` Ñ` dG
∫BG ≈°ù«Y ø``H ó``ª`M ∂``∏`ª`dG á``dÓ``é` dG
∫Éée »a ,ióØªdG OÓÑdG πgÉY áØ«∏N
òÑfh ,¢ûjÉ©àdGh íeÉ°ùàdGh ΩÓ°ùdG

πæjR ¬∏dGóÑY âæH ájRƒa âeó≤J
äÉjBG ≈ª°SCÉH ÜGƒædG ¢ù∏ée á°ù«FQ
ÖMÉ°U ≈`` dEG äÉ``μ`jô``Ñ`à`dGh »``fÉ``¡`à`dG
¿Éª∏°S øH áØ«∏N ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG
áÑ°SÉæªH ,AGQRƒ`` dG ¢ù«FQ áØ«∏N ∫BG
…ô``«`°`†`ë`à`dG π``ª` ©` dG ≥``jô``a QGô`` ` `bEG
º`` eC’G áª¶æªd …ò``«`Ø`æ`à`dG ¢ù∏éª∏d
áaÉ≤ãdGh Ωƒ∏©dGh á«Hôà∏d IóëàªdG
ƒª°ùdG ÖMÉ°U IQOÉÑe (ƒμ°ùfƒ«dG)
á``°`UÉ``î`dG AGQRƒ`` ` `dG ¢``ù` «` FQ »``μ`∏`ª`dG
√QÉÑàYÉH ,ô«ª°†∏d »``dhó``dG Ωƒ``«`dÉ``H

:iQƒ°ûdG ¢ù∏ée ¢ù«FQ

á«fÉ°ùfE’G º«bh ΩÓ°ùdG ºYO »a √ƒª°S è¡f ï°SôJ AGQRƒdG ¢ù«FQ IQOÉÑe
»dhódG RÉéfE’ÉH RGõàY’Gh ôîØdG øY
äGõéæªdG πé°ùd ±É°†oj …òdG ójóédG
¢ù«FQ ƒ``ª`°`ù`d Iõ``«` ª` ª` dGh IOó``©` à` ª` dG
Ωƒ«dG Gòg OÉªàYG ¿CG GócDƒe ,AGQRƒ``dG
(ƒ``μ`°`ù`fƒ``«`dG) á``ª`¶`æ`e ió`` d É``jk ƒ``æ` °` S
Gkôjó≤J óq `©`jo ,√ƒª°S IQOÉ``Ñ`e ÖLƒªH
Oƒ¡éd Ék«dÉY Év«ªeCG Éæk «ªãJh ,Ék©«aQ Év«dhO
äGQOÉÑe IQRGDƒeh ºYód áã«ãëdG √ qƒª°S
õjõ©J π```LCG ø``e ,»``ª` dÉ``©` dG ô``«`ª`°`†`dG
Oƒ¡L QGô`` `bEGh ,á``«`fÉ``°`ù`fE’G Iô«°ùªdG
.»ªdÉ©dG ΩÓ°ùdG

.ΩGóà°ùe ºdÉY AÉæH πLCG øe
IQOÉÑªdG √ò``g ¿EG{ ídÉ°üdG ó``cCGh
»ØàMGh ,IóëàªdG ºeC’G É¡JóªàYG »àdG
ô¡°T ø``e ¢ùeÉîdG »``a Iô``e ∫hC’ É¡H
…ò``dG è¡ædG ï q°SôJ ,»°VÉªdG π``jô``HCG
»a AGQRƒ`` `dG ¢ù«FQ ƒª°S ¬«∏Y π``Ñ` oL
,á«fÉ°ùfE’G º«bh »ªdÉ©dG ΩÓ°ùdG ºYO
¥ƒ≤M õjõ©àd Oƒ¡édG π``c IófÉ°ùeh
≥ah ,ºdÉ©dG Üƒ©°T ™«ªéd ¿É°ùfE’G
.z™«ªédG ø«H IGhÉ°ùªdGh ∫ó©dG ÇOÉÑe
iQƒ°ûdG ¢ù∏ée ¢ù«FQ Üô`` YCGh

í``dÉ``°`ü`dG í``dÉ``°` U ø``H »``∏` Y ∑QÉ`` `H
ÖMÉ°üd iQƒ``°` û` dG ¢``ù`∏`é`e ¢``ù` «` FQ
¿Éª∏°S øH áØ«∏N ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG
≥jôa QGô``bEG AGQRƒ``dG ¢ù«FQ áØ«∏N ∫BG
…ò«ØæàdG ¢ù∏éª∏d …ô«°†ëàdG πª©dG
á``«`Hô``à`∏`d Ió``ë` à` ª` dG º`` ` `eC’G á``ª`¶`æ`ª`d
¢ùeCG (ƒμ°ùfƒ«dG) áaÉ≤ãdGh Ωƒ∏©dGh
»dhódG Ωƒ«dÉH AÉØàMÓd √ qƒª°S IQOÉÑe
áÄÑ©àd á``∏`«`°`Sh √QÉ``Ñ` à` YÉ``H ,ô«ª°†∏d
õjõ©àd ΩÉ¶àfÉH »dhódG ™ªàéªdG Oƒ¡L
ºgÉØàdGh øeÉ°†àdGh êÉeóf’Gh ΩÓ°ùdG

.iQƒ°ûdG ¢ù∏ée ¢ù«FQ |

øjôëÑdG áμ∏ªe ¬``H âeó≤J …ò`` dG
á«©ªédG ¿CG ≈``dEG ´É``ª`à`L’G ∫Ó``N
ób â``fÉ``c Ió``ë`à`ª`dG º``eCÓ` d á``eÉ``©` dG
QGô≤dG 2019 ƒ«dƒj 31 »a äóªàYG
¬ÑLƒªH â``æ`∏` YCG …ò`` dG 329/73
ô«ª°†∏d É«dhO Éeƒj πjôHCG 5 Ωƒ``j
Oƒ¡L áÄÑ©àd á``∏`«`°`Sh √QÉ``Ñ` à` YÉ``H
õjõ©àd ΩÉ¶àfÉH »``dhó``dG ™ªàéªdG
ø``eÉ``°`†`à`dGh êÉ`` `eó`` `f’Gh ΩÓ``°` ù` dG
ΩGóà°ùe ºdÉY AÉæH πLCG øe ºgÉØàdGh
,ΩÉFƒdGh øeÉ°†àdGh ΩÓ°ùdG ¬eGƒb
ô«Z á``«` dhO á«æjôëH IQOÉ``Ñ` e »``a
ƒª°ùdG Ö``MÉ``°`U ÉgÉæÑJ ábƒÑ°ùe
.AGQRƒdG ¢ù«FQ »μ∏ªdG
»a ácQÉ°ûªdG ∫hó`` dG äó`` cCGh
Ωƒ``«`dÉ``H ∫É``Ø` à` M’G ¿CG ´É``ª` à` L’G
AÉYôà°SG »a º¡°ùj ô«ª°†∏d »dhódG
Ωƒ``«`dG Gò`` g á``«` ª` gCG ≈```dEG √É``Ñ` à` f’G
πªY º``Yó``d ádÉ©a á∏«°Sh ¬Ø°UƒH
ô°ûf ∫Éée »a zƒμ°ùfƒ«dG{ áª¶æe
IóYÉ°ùeh ∞æ©dG òÑfh ΩÓ°ùdG áaÉ≤K
QGô≤dG ò«ØæJ »``a AÉ``°`†`YC’G ∫hó``dG
,ô«ª°†∏d »`` dhó`` dG Ωƒ``«` dG ¿CÉ` °` û` H
QGƒëdG õØM »a óYÉ°ù«°S ¬``fCG Éªc
ΩÓ°ùdG áaÉ≤K ¿CÉ°ûH äÉaÉ≤ãdG ø«H
∫OÉ``Ñ`J õ``jõ``©`Jh ,ô``«`ª`°`Vh áÑëªH

Üƒ©°ûdGh äÉaÉ≤ãdGh äGQÉ°†ëdG
.ΩÓ°ùdG áaÉ≤ãH á≤∏©àªdG á£°ûfC’Gh
âæH AÉ``ah áî«°ûdG äOÉ``°` TCGh
ÖMÉ°U IQOÉÑªH áØ«∏N ∫BG ¬∏dGóÑY
AGQRƒ`` `dG ¢``ù`«`FQ »``μ`∏`ª`dG ƒ``ª`°`ù`dG
ô«ª°†∏d »``dhó``dG Ωƒ«dÉH á°UÉîdG
ø«jƒà°ùªdG ≈∏Y Ió`` FGQ IQOÉ``Ñ`ª`c
áfÉμe øe Rõ©J »dhódGh »ª«∏bE’G
ΩÓ°ù∏d áªYGO ádhóc øjôëÑdG áμ∏ªe
ÉªH ºdÉ©dG »a QGô≤à°S’Gh ø``eC’Gh
QÉ°ùe ≈``∏` Y ∫hó`` `dG Oƒ``¡` L Ωó``î` j
.AÉNôdGh á«ªæàdG
√ƒª°S IQOÉÑe ¿CG ≈dEG äQÉ°TCGh
™«ªL ΩGôàMGh ôjó≤J ™°Vƒe âfÉc
,´É``ª`à`L’G »``a á``cQÉ``°`û`ª`dG ∫hó```dG
ÉªH º¡Ñ«MôJ ø``Y Gƒ``Hô``YCG ø``jò``dGh
ócDƒJ ä’’O ø``e IQOÉ``Ñ`ª`dG ¬∏ªëJ
áª«b AÓ``YEG á«ªgCÉH √ƒª°S ¿É``ª`jEG
»a º¡e ™Lôªc »fÉ°ùfE’G ô«ª°†dG
»``dhó``dG ™ªàéªdG QÉ``¶` fCG ¬``«`Lƒ``J
IôeóªdG äÉ``«`YGó``à`dG á``¡`LGƒ``e »``a
á``«` ª` gCGh ,äÉ`` YGõ`` æ` `dGh Ühô``ë` ∏` d
äÉYGô°üdG πëd Oƒ``¡`é`dG ôaÉ°†J
ßØëJ »``à` dG á``«`ª`∏`°`ù`dG ¥ô``£` dÉ``H
¢û«©dGh IÉ«ëdG »a ¬≤M ¿É°ùfEÓd
.QGô≤à°SGh øeCÉH
¿CG AÉ`` ` ah á``î` «` °` û` dG â``æ` «` Hh
AGQB’G »``a É≤aGƒJ ó¡°T ´É``ª`à`L’G
¬H âeó≤J …òdG QGô≤dG ´hô°ûe ≈∏Y
áYƒªéªdG ¬àæÑJh øjôëÑdG áμ∏ªe
zƒμ°ùfƒ«dG{ ƒYój …òdGh ,á«Hô©dG
ô«ª°†∏d »dhódG Ωƒ«dÉH ∫ÉØàM’G ≈dEG
,ΩÉY πc øe πjôHCG øe ¢ùeÉîdG »a
ÖJÉμªdGh ¢ùjQÉÑH áª¶æªdG ô≤e »a
πc ácQÉ°ûªHh ,ƒμ°ùfƒ«∏d á«ª«∏bE’G
ágƒæe ,AÉcô°ûdGh AÉ°†YC’G ∫hódG
OÉªàYG ºàj ¿CG Qô≤ªdG øe ¬``fCG ≈``dEG
´ÉªàLG »``a »FÉ¡f πμ°ûH QGô``≤` dG
»a ƒμ°ùfƒ«∏d …ò«ØæàdG ¢ù∏éªdG
»a Égó≤Y ™eõªdG 209`` `dG ¬``JQhO
ƒ«fƒj 29 ø``e IôàØdG »``a ¢ùjQÉH
.2020 ƒ«dƒj 10 ≈dEG
´hô°ûªdG IOƒ°ùe äQÉ°TCG óbh

á``cQÉ``°`û`ª`dG ∫hó`` `dG â``Ø` °` Uhh
É``¡` fCÉ` H IQOÉ`` Ñ` `ª` `dG ´É`` ª` `à` `L’G »`` a
ºdÉ©dG ô«còJ ±ó¡H »HÉéjG Qƒ£J
º°ùàJ ±hô```X AÉ`` °` `SQEG IQhô``°` †` H
äÉ``bÓ``©`dGh √É``aô``dGh QGô``≤`à`°`S’É``H
≈∏Y á``ª`FÉ``≤`dG á`` jOƒ`` dGh á«ª∏°ùdG
äÉjôëdGh ¿É°ùfE’G ¥ƒ≤M ΩGôàMG
õ««ªJ ÓH É©«ªL ¢SÉæ∏d á«°SÉ°SC’G
á¨∏dG hCG ¢ùæédG hCG ¥ô©dG ÖÑ°ùH
.øjódG hCG
Ωƒ«dÉH ∫ÉØàM’G ájÉZ ¿EG âdÉbh
á«ªgCÉH á«YƒàdG ƒg ô«ª°†∏d »dhódG
ô«ª°Vh áÑëªH ΩÓ°ùdG áaÉ≤K AÉæH
»a á©ÑàªdG º«≤dGh äGOÉ©∏d É≤ah
á«æWƒdGh á«∏ëªdG äÉ©ªàéªdG
êÉeófG á«ªgCG ó«cCÉJh ,á«ª«∏bE’Gh
ô«ª°Vh á``Ñ`ë`ª`H ΩÓ``°` ù` dG ÇOÉ``Ñ` e
ó«édG º``«`∏`©`à`dG ô``«`aƒ``J ∫Ó`` N ø``e
á£°ûfC’G ò«ØæJh áeÉ©dG á«YƒàdGh
≈∏Y Aƒ``°`†`dG §«∏°ùJh ,á``ª`FÓ``ª`dG
ΩÓ``°` ù` dG ø``«` H á``ª` FÉ``≤` dG §```HGhô```dG
.áeGóà°ùªdG á«ªæàdGh
ób ø``jô``ë` Ñ` dG á``μ`∏`ª`e â``fÉ``ch
¢ù∏éª∏d QGô`` b ´hô``°`û`ª`H â``eó``≤`J
zƒ``μ`°`ù`fƒ``«`dG{ áª¶æªd …ò``«`Ø`æ`à`dG
øª°V êQOCG ó``bh ,209`` `dG ¬``JQhó``d
…ô«°†ëàdG ´ÉªàL’G ∫ÉªYCG ∫hóL
øY πãªe ¬«a ∑QÉ``°` Th ,¢ù∏éª∏d
¢ù«FQ »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ¿GƒjO
¬∏dGóÑY âæH AÉah áî«°ûdGh AGQRƒdG
º``FGó``dG Ühó``æ`ª`dG Ö``FÉ``f áØ«∏N ∫BG
,zƒμ°ùfƒ«dG{ »a øjôëÑdG áμ∏ªªd
∫Ó``N ø``jô``ë`Ñ`dG áμ∏ªe â``Ñ`∏`W PEG
á«°UƒJ ¢ù∏éªdG ø``e ´É``ª` à` L’G
óªà©j ¿CÉH ƒμ°ùfƒ«∏d ΩÉ©dG ôªJDƒªdG
¬«a ø∏©j GQGô``b áeOÉ≤dG ¬``JQhO »a
ΩÉY πc øe π``jô``HCG 5 »a ∫ÉØàM’G
ô≤e »``a ô«ª°†∏d »``dhó``dG Ωƒ``«`dÉ``H
ºeC’G QGô≤d ’ÉãàeG ∂dPh ,ƒμ°ùfƒ«dG
õjõ©J ¿CÉ`°`û`H 329/73 IóëàªdG
,zô«ª°Vh áÑëªH ΩÓ``°`ù`dG á``aÉ``≤`K{
É¡JòîJG »``à`dG äGQGô``≤` dG ôFÉ°ùdh
ø«H QGƒëdG ™«é°ûàd IóëàªdG ºeC’G

AGQRƒdG ¢ù«FQ äÉ¡«Lƒàd Gò«ØæJ

ó©H ø``Wƒ``dG ¢````VQCG ≈```dEG ø``WGƒ``e IOÉ````YEG
ø``ª``«``dG »```a á``«``ë`````°``U á``````eRC’ ¬``°``Vô``©``J
¬JóYÉ°ùeh √ƒª°S áØbh ¿G øjócDƒe
»a ø``jô``ë` Ñ` dG Ö``©`°`T AÉ`` æ` `HCG ™``«`ª`é`d
≈∏Y áÑjô¨H â°ù«d ±hô¶dG ∞∏àîe
√ƒª°ùa ≈°ùæJ ¿G øμªj ’h ,√ƒª°S
áª«¶©dG á«fÉ°ùfE’G ∞bGƒªdG ÖMÉ°U
ßØëj ¿G ¬∏dG ø«YGO ,¬Ñ©°T AÉæHCG √ÉéJ
øWƒ∏d Gõ`` Yh Gô`` NP ¬``ª`jó``jh √ƒ``ª`°`S
.¬Ñ©°Th
¿É``æ`à`e’Gh ôμ°ûdG π``c{ :Gƒ``dÉ``bh
ô``«``eC’G »``μ` ∏` ª` dG ƒ``ª` °` ù` dG Ö``MÉ``°` ü` d
¢ù«FQ áØ«∏N ∫BG ¿Éª∏°S ø``H áØ«∏N
¿Gƒ``jO »``a ø«dhDƒ°ùª∏dh ,AGQRƒ`` ` dG
IQÉØ°Sh á«LQÉîdG IQGRhh √ƒª°S
á«Hô©dG áμ∏ªªdG »a øjôëÑdG áμ∏ªe
ó¡L π``c Gƒ``dò``H ø``jò``dG ,á``jOƒ``©` °` ù` dG
πc ô``«` aƒ``Jh ¬``JOƒ``Y π«¡°ùàd øμªe
á«ë°üdG äGõ«¡éàdGh ájÉYôdG πÑ°S
’hCG º¡©e ¿ƒ©HÉàj GƒfÉch ,áeRÓdG
≈àM º¡àfCÉª£d óéà°ùj É``e π``c ∫hCÉ` H
¢VQG ≈dEG ¬∏dG áeÓ°ùH ºgódGh IOƒY
.z¬JOƒ©H º¡àMôa ∫ÉªàcGh øWƒdG

á«Yô°ûdG ºYód »Hô©dG ∞dÉëàdG äGƒbh
áeRÓdG äGAGôLE’G Iô°TÉÑªH ,øª«dG »a
™e π``°`UGƒ``à`dGh á«æ©ªdG äÉ¡édG ™``e
…QhO πμ°ûH QGôªà°SÉH øWGƒªdG …hP
¬àdÉM øe ócCÉà∏dh ¬àeÓ°S ≈∏Y É°UôM
k
IóYÉ°ùe ø``e ¬``d ¬``ª`jó``≤`J ø``μ`ª`j É`` eh
¢``VQCG ≈``dEG ¬JOƒY äGAGô``LEG π«¡°ùJh
Iô``FÉ``W QÉ``é`Ä`à`°`SG º``J å``«`M ,ø``Wƒ``dG
ájQƒ¡ªédG øe ø«æWGƒªdG IOƒY ø«eCÉàd
≈``dEG »``dhó``dG ¿ó``Y QÉ``£`e ø``e á«æª«dG
,¢ùeCG »dhódG øjôëÑdG áμ∏ªe QÉ£e
»∏Y ídÉ°U »æjôëÑdG øWGƒªdG π≤fh
ô«jÉ©ªdGh äÉjƒà°ùªdG ≈∏YCÉH ∞«°S
á∏MôdG ∫ÓN ¬àdÉM á©HÉàeh á«ë°üdG
.¬àeÓ°S øe ócCÉà∏d QGôªà°SÉH
øWGƒªdG á∏FÉY äôÑY É¡ÑfÉL øe
ôμ°ûdG ¢üdÉN øY ∞«°S »∏Y ídÉ°U
»μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°üd ôjó≤àdG º«¶Yh
√ƒª°S äÉ¡«LƒJ ≈∏Y AGQRƒdG ¢ù«FQ
π«¡°ùJh ºgódGh ádÉM á©HÉàªd áªjôμdG
,ø``Wƒ``dG ¢`` `VQG ≈`` `dEG É``ª`dÉ``°`S ¬``JOƒ``Y

ƒª°ùdG ÖMÉ°U ¬«dƒj Ée QÉWEG »a
∫BG ¿Éª∏°S ø``H áØ«∏N ô``«` eC’G »μ∏ªdG
¢UôM ø``e AGQRƒ`` ``dG ¢``ù`«`FQ áØ«∏N
ø««æjôëÑdG ø«æWGƒªdG á``jÉ``YQ ≈∏Y
,êQÉîdGh πNGódG »a º¡H ΩÉªàg’Gh
áªFGódG √ƒª°S äÉ¡«LƒJ Aƒ°V »``ah
»a ø«≤dÉ©dG ø«æWGƒªdG á∏μ°ûe πM ≈dEG
ÉfhQƒc áëFÉL QÉ°ûàfG πX »a êQÉîdG
≈∏Y πª©dGh ºdÉ©dG »a (19-ó``«`aƒ``c)
AÉ°ùe ºJ ,øWƒdG ¢``VQCG ≈``dEG º¡JOÉYEG
»``æ`jô``ë`Ñ`dG ø``WGƒ``ª` dG IOÉ`` ``YEG ¢``ù``eCG
øWƒdG ¢``VQCG ≈``dEG ∞«°S »∏Y ídÉ°U
,á≤«≤°ûdG á«æª«dG á``jQƒ``¡`ª`é`dG ø``e
Ió°TÉæªd √ƒª°S ø``e áHÉéà°SG ∂``dPh
π°UGƒàdG πFÉ°Sh ôÑY øWGƒªdG …hP
á«ë°U áeRC’ ¬°Vô©J ó©H »YÉªàL’G
.øª«dG »a √óLGƒJ ∫ÓN
Ö``MÉ``°`U ¿Gƒ`` ` jO ø`` e á``©` HÉ``à` ª` Hh
âeÉb AGQRƒ``dG ¢ù«FQ »μ∏ªdG ƒª°ùdG
™e ≥``«`°`ù`æ`à`dÉ``Hh á``«` LQÉ``î` dG IQGRh
¢VÉjôdG »``a øjôëÑdG áμ∏ªe IQÉØ°S
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ÉfhQƒc áëFÉL ó©H Ée á∏Môªd ∫ƒ∏ëdGh äÉjóëàdG á°ûbÉæªd

πLÉY »æWh ió``àæe ¥ÓWEG ≈``dEG ƒYój ÜGƒ``ædG ¢ù∏ée ¢``ù«Fôd ∫hC’G Ö``FÉædG
á«©ªàéªdGh á``jOÉ°üàb’G Ö``îædGh á``«©jô°ûàdG á``£∏°ùdGh á``eƒμëdG á``cQÉ°ûªH
hCG á«©«bôJ ∫ƒ``∏` M …CG á``«`cõ``J hCG
≈∏Y óæà°ùJ ’ hCG áμÑJôe hCG ICGõàée
º∏©dGh á«aÉØ°ûdGh áHôéàdG πeGƒY
.iôL Ée πc ó©H ø«°UôdG ¢SÉ«≤dGh
»``Ñ`æ`dGó``Ñ`Y Ö``FÉ``æ` dG ±É`` °` `VCGh
¢ù∏ée ¢ù«Fôd ∫hC’G ÖFÉædG ¿Éª∏°S
Ékªà¡e ¿ƒμ«°S ¬∏c ºdÉ©dG ¿CG ÜGƒædG
á«ªæà∏d Ió``jó``L äÉ¡LƒJ áZÉ«°üH
ájOÉ°üàb’G á«ªæàdG á∏éY IOÉ`` YE’
πμ°ûH ¿GQhó`` dG ≈``dEG á«YÉªàL’Gh
πÑ≤j πμ°ûHh ìÉéfh á«∏YÉa ôãcCG
IOÉ``YEGh á«°ùaÉæàdGh ájQGôªà°S’G
äÉ``cGô``°` û` dGh äÉ``Ø`dÉ``ë`à`dG á``ZÉ``«`°`U
¢ù°SCG ≈∏Y ¿hÉ``©`à`dGh ídÉ°üªdGh
ød ÉæfCG GócDƒe ,áfRGƒàeh áØ∏àîe
ø«Ø∏îàe øjôëÑdG »a ¿ƒμf ¿CG πÑ≤f
,õ«ªàdGh ìÉéædG πeGƒ©H òNC’G øY
Ωƒ``≤` J ¿CG Ö``é` j äÉ``¡``Lƒ``J »`` `gh
øe Ió``YÉ``b ≈``∏`Y ôªà°ùJh í``é`æ`Jh
QGô≤dG áZÉ«°U »a á«≤«≤ëdG ácGô°ûdG
≈dEG ±OÉ¡dG »YÉªàL’Gh …OÉ°üàb’G
™«ªé∏d AÉNôdGh QGô≤à°S’G ≥«≤ëJ
Qƒ£àeh ôgOõe øWh AÉæH πLCG øe
.Éfó©H øe ÉfDhÉæHCG ¬≤ëà°ùj Ωó≤àeh

óéæ°S ÉæfEG PEG ,IƒLôªdG ÉæJÉMÉéæd
ôNBG ºdÉY á¡LGƒe »a ÉÑjôb Éæ°ùØfCG
¬JhÉ°ùbh Ióéà°ùªdG ¬JÉjóëJ πμH
§≤a ¿ƒcÉÑà«°S øe ºMôJ ød »àdG
hCG ¢``Uô``Ø` dG ¢``†` ©` H ´É``«` °` V ≈``∏` Y
¿hO ™jQÉ°ûªdG hCG äGQÉ``ª`ã`à`°`S’G
IójóL ¢Uôa ≥∏N á«Ø«c »a ô«μØàdG
ºd hCG ôÑcCG πμ°ûH IóYGh ¿ƒμJ ÉªHQh
.¿ÉÑ°ùëdG »a øμJ
¢ù«Fôd ∫hC’G Ö``FÉ``æ` dG â``Ø` dh
¿Éª∏°S »ÑædGóÑY ÜGƒ``æ` dG ¢ù∏ée
øe ô«ãc ™e π°UGƒJ ≈∏Y ¬``fCG ≈``dEG
á«YÉªàL’Gh ájOÉ°üàb’G ÖîædG
Éª«a ¢``SQGó``à` J »``à` dG á``«` ª` jOÉ``cC’Gh
∫ƒ∏ëdGh QÉ``μ`aC’G øe ô«ãμdG É¡æ«H
º``gh ,É``«` dÉ``M äÉ``«` é` «` JGô``à` °` S’Gh
IQƒ`` ∏` `Hh á``ZÉ``«` °` U ≈`` ` `dEG ¿ƒ`` `Yó`` `j
äÉ©∏£Jh Oƒ¡L ÖfÉL ≈dEG ºgOƒ¡L
ôªãà°ùJ ¿CG Öéj »àdGh ,áeƒμëdG
,É¡°†©H ™``e π``eÉ``μ` à` Jh ±É``°` †` Jh
á«é«JGôà°S’G §£îdG ™°Vh á«¨H
∂∏J πμd á©LÉædG ∫ƒ∏ëdGh èeGôÑdGh
å«M ,Iô¶àæªdGh áªFÉ≤dG äÉjóëàdG
äÉ``«`YGó``à`dGh ±hô``¶` dG íª°ùJ ø``d
ìÉéæH ±ôX …CG âëJh á≤MÓàªdG

øjó«Øà°ùe ,óMhCG QÉ«îc ìÉéædG ’EG
áéeôÑdGh §«£îàdGh äÉMÉéædG øe
âa’ πμ°ûH É¡«a íéf »àdG áëLÉædG
IOÉ``«`≤`H »``æ` Wƒ``dG ø``jô``ë` Ñ` dG ≥``jô``a
ó¡©dG »``dh »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U
ƒª°ùdG ÖMÉ°U IOÉ«≤H áeƒμëdGh
,AGQRƒ`` `dG ¢ù∏ée ¢``ù`«`FQ »μ∏ªdG
õ«ªàe »æWh ºMÓJ øe ≥≤ëJ Éeh
AÉæÑdG IOGQE’G øe ô«ãμH
™«£à°ùf
m
.¬«∏Y
â≤∏N É``fhQƒ``c á``eRCG ¿CG ø«Hh
Éæd Gó≤©eh ÉkÑ©°U É``©k ` bGh π©ØdÉH
,AÉæãà°SG ¿hO ºdÉ©dG ∫hO ™«ªédh
ΩóY ºàëJ á«dhDƒ°ùªdG ¿EÉa »dÉàdÉHh
äÉédÉ©ª∏d iôL Ée πc ó©H ¿ƒcôdG
±hô``¶` dG »``a á``©`Ñ`à`ª`dG á``jó``«`∏`≤`à`dG
áeRCG ¬Ø∏îà°S Ée ¿EG PEG ,ájOÉ«àY’G
±É°†o«°S ,Éæ«HCG ΩCG ÉæÄ°T ,É``fhQƒ``c
â©°S »àdG ÖYÉ°üªdG øe á∏ªL ≈dEG
πÑb É¡«∏Y Ö∏¨à∏d ™ªàéªdGh ádhódG
GócDƒe ,ºdÉ©dG ìÉàéJ »àdG á``eRC’G
íÑ°ü«°S ÉfhQƒc πÑb Ée ºdÉ©dG ¿CG
ø``eh ,É``Ñ` jô``≤` J π``eÉ``μ` dÉ``H É`` ` ` fAGQh
»HÉéjEG πμ°ûH ó«Øà°ùf ¿CG áªμëdG
á«JGƒe É°Uôa
k É¡∏«ëæd á`` eRC’G ø``e

.¿Éª∏°S »ÑædGóÑY |
.zÉgô«Zh
»a á``eÉ``à` dG ¬``à`≤`K ø``Y Üô`` ` YCGh
IQƒ``°`ü`dG √ò``¡`H ô«μØàdG Oô``é`e ¿CG
Éæ∏©é«°S ¬``JGP ó``M »``a á``«`HÉ``é`jE’G
k `°` TCG »``HÉ``é` jEG π``μ`°`û`Hh ™£≤f
É``WGƒ`
πÑ≤à°ùeh ºdÉ©e áZÉ«°U ƒëf áª¡e
,á«cQÉ°ûJh á«HÉéjEG ìhô``H øWƒdG
™bGƒd ¢ù°SDƒf ¿CG ™«£à°ùæ°S ∂dòHh
ÉMhQ åÑj ¿CG ¬fCÉ°T øe ,ôÑcCG »HÉéjEG
∞∏àîªH ¢SÉædG iód øjójóL ÓeCGh
ÉæeÉeCG π«Ñ°S ’h ,º¡JÉÄah º¡ëFGô°T

¬«a ∑QÉ°ûJ .z19-ó``«`aƒ``c{ É``fhQƒ``c
á«©jô°ûàdG á``£`∏`°`ù`dGh á``eƒ``μ` ë` dG
áØ∏àîªdG QGô≤dG äÉ¡Lh É¡«àaô¨H
ájOÉ°üàb’G Ö``î`æ`dGh ,á``dhó``dG »``a
¢SQGóàd ,á«©ªàéªdGh ájQÉéàdGh
äÉ«é«JGôà°S’Gh §``£`î`dG ™``°`Vh
áZÉ«°üd äÉ``¡` Lƒ``à` dGh è``eGô``Ñ` dGh
≈dEG áÑ°ùædÉH áeOÉ≤dG á∏MôªdG ºdÉ©e
.iôÑμdG äÉØ∏ªdG øe ójóY
¿Éª∏°S »ÑædGóÑY ÖFÉædG ∫É``bh
ÉæfEG{ :zè«∏îdG QÉÑNCG{`d íjô°üJ »a
IójóL ájOÉ°üàbG á∏μ«g ≈dEG áLÉëH
QÉ©°SCG »a ∞«îªdG ™LGôàdG πX »a
¿CG ¬d ™bƒàoj …òdGh ,§ØædG ¥Gƒ°SCGh
´É°VhC’G á∏ªL ≈∏Y IhÓY ,ôªà°ùj
»a ∞«XƒàdG ÉjÉ°†bh á«°û«©ªdG
IOÉ``YEGh ¢UÉîdGh ΩÉ©dG ø«YÉ£≤dG
á«fGõ«ªdG õéYh πª©dG ¥ƒ°S á∏μ«g
ájƒ≤Jh ájÉªMh ,ádhódG á«fƒjóeh
äÉ``°` SÉ``«` °` ù` dGh ,ó`` YÉ`` ≤` `à` `dG ΩÉ`` ¶` `f
»WÉ©àdG á«Ø«ch á«dÉªdGh á«Ñjô°†dG
á``eÉ``©` dG á`` fRGƒ`` ª` `dG äGRƒ`` é` `Y ™`` e
πÑ≤à°ùªdG ∞FÉXhh QƒLC’G ÉjÉ°†bh
º``«`∏`©`à`dGh ¿É`` μ` `°` `SE’Gh á``dÉ``£` Ñ` dGh
á°üî°üîdGh ,»ë°üdG ΩÉ``¶`æ`dGh

:ÜÉjO ó«dh Öàc
¿Éª∏°S »ÑædGóÑY ÖFÉædG É``YO
ÜGƒædG ¢ù∏ée ¢ù«Fôd ∫hC’G ÖFÉædG
…óL πμ°ûH ô«μØàdG IQhô``°`V ≈``dEG
πªée ™e »WÉ©àdG á«Ø«c »a »ª∏Yh
ájOÉ°üàb’G äÉ°SÉμ©f’Gh äÉ«YGóàdG
»``à`dG á``«` YÉ``ª` à` L’Gh á``«`°`û`«`©`ª`dGh
áëFÉL ≈∏Y Ö∏¨àdG á∏Môe Ö≤©à°S
øe ∂`` dPh .z19-ó``«``aƒ``c{ É``fhQƒ``c
…OÉ°üàbG »æWh ióàæe ¥ÓWEG ∫ÓN
á«é«JGôà°SG ™``°`Vƒ``d »``YÉ``ª`à`LGh
.áeRC’G ó©H Éªd á∏eÉμàe
¢ù«Fôd ∫hC’G Ö``FÉ``æ`dG ¬`` Lhh
ádhódG ≈``dEG ¬JƒYO ÜGƒ``æ`dG ¢ù∏ée
π``μ`°`û`Hh ,á``«` °` SÉ``«` °` ù` dG IOÉ`` «` `≤` `dGh
AóÑ∏d QOÉ`` Ñ` `J ¿CG á``eƒ``μ`ë`dG ¢``UÉ``N
»æWh ióàæªd GôcÉH ô«°†ëàdG »a
á∏ªL á``°`û`bÉ``æ`ª`d π``eÉ``°` Th ™``°` Sƒ``e
»a áeOÉ≤dG äÉjóëàdGh äGô«¨àªdG
AÉHh ≈∏Y Iô£«°ùdG ó©H Ée á∏Môe

ó¡©dG »dhh AGQRƒdG ¢ù«FQh ∂∏ªdG
ÉgOÓ«e ó«©H É«fÉ£jôH áμ∏e ¿ƒÄæ¡j
πgÉY ,áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y øH óªM ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†M å©H
á«fÉãdG å«HGõ«dG áμ∏ªdG ádÓédG áÑMÉ°U ≈dEG áÄæ¡J á«bôH ,ióØªdG OÓÑdG
∂dPh ,ådƒæeƒμdG á°ù«FQh á«dÉª°ûdG GóædôjCGh IóëàªdG áμ∏ªªdG áμ∏e
Ö«WCG øY É¡«a ¬àdÓL ÜôYCG ,É¡àdÓL OÓ«e ó«Y iôcòH ∫ÉØàM’G áÑ°SÉæªH
IóëàªdG áμ∏ªªdG Ö©°ûdh IOÉ©°ùdGh áë°üdG QƒaƒªH É¡d ¬JÉ«æªJh ¬«fÉ¡J
¬àdÓL Gkó«°ûe ,QÉ``gOR’Gh Ωó≤àdG øe ójõªdG ≥jó°üdG GóædôjCG ∫Éª°Th
ø«≤jó°üdG ø«Ñ©°ûdGh øjó∏ÑdG ø«H §HôJ »àdG á«îjQÉàdG äÉbÓ©dG ≥ª©H
.QÉgORGh Qƒ£J øe √ó¡°ûJ Éeh
áØ«∏N ∫BG ¿Éª∏°S øH áØ«∏N ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U å©Hh
á«fÉãdG å«HGõ«dG áμ∏ªdG ádÓédG áÑMÉ°U ≈dEG áÄæ¡J á«bôH AGQRƒdG ¢ù«FQ
∂dPh ,ådƒæeƒμdG á°ù«FQh á«dÉª°ûdG GóædôjCGh IóëàªdG áμ∏ªªdG áμ∏e
.É¡àdÓL OÓ«e ó«Y iôcòH ∫ÉØàM’G áÑ°SÉæªH
å«HGõ«dG áμ∏ª∏d ¬JÉ«æªJh ¬«fÉ¡J Ö«WCG øY É¡dÓN √ƒª°S ÜôYCG óbh
ójõªdG ≥jó°üdG »fÉ£jôÑdG Ö©°û∏dh IOÉ©°ùdGh áë°üdG QƒaƒªH á«fÉãdG
.QÉgOR’Gh »bôdGh Ωó≤àdG øe
,áØ«∏N ∫BG óªM øH ¿Éª∏°S ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U å©H Éªc
,AGQRƒ``dG ¢ù∏ée ¢ù«Fôd ∫hC’G ÖFÉædG ≈∏YC’G óFÉ≤dG ÖFÉf ó¡©dG »dh
áμ∏ªªdG áμ∏e á«fÉãdG å«HGõ«dG áμ∏ªdG ádÓédG áÑMÉ°U ≈dEG áÄæ¡J á«bôH
∫ÉØàM’G áÑ°SÉæªH ∂dPh ,ådƒæeƒμdG á°ù«FQh á«dÉª°ûdG GóædôjCGh IóëàªdG
¬JÉ«æªJh ¬«fÉ¡J Ö«WCG øY É¡«a √ƒª°S ÜôYCG ,É¡àdÓL OÓ«e ó«Y iôcòH
GóædôjCG ∫Éª°Th IóëàªdG áμ∏ªªdG Ö©°ûdh IOÉ©°ùdGh áë°üdG QƒaƒªH É¡d
äÉbÓ©dG ≥ª©H √ƒª°S Gkó«°ûe ,QÉ``gOR’Gh Ωó≤àdG øe ójõªdG ≥jó°üdG
øe √ó¡°ûJ Éeh ø«≤jó°üdG ø«Ñ©°ûdGh øjó∏ÑdG ø«H §HôJ »àdG á«îjQÉàdG
.QÉgORGh Qƒ£J

:ócDƒj »é«JGôà°SG åMÉH

™````HQC’G ∫hó`````dG ø````eCG á``jÉ``ª``ë``d »``é``«``JGô``à``°``SG QGô````b ô``£``b á``©``WÉ``≤``e
á``«``é``«``∏``î``dG â```HGƒ```ã```dG ≥`````ah ¢```VÉ```jô```dG »````a π```ë```dG ≈``≤``Ñ``«``°``S ±É```£```ª```dG á```jÉ```¡```f »````a

.∂°ûc ±ô°TCG .O |
É¡°†©H øeCG ójó¡J hCG AÉ°†YC’G ∫hó∏d
≈≤Ñ«°S ±É£ªdG ájÉ¡f »ah ,¢†©ÑdG
â``HGƒ``ã`dG ≥`` ah ¢``VÉ``jô``dG »``a π``ë` dG
äGQó``≤` eh ø`` eCG á``jÉ``ª`Mh á«é«∏îdG
.¬dhO

∂∏J á©LGôªd á°Uôa ô£b íæe ≈∏Y
ídÉ°üe ™e ≥aGƒàj ÉªH äÉ°SQÉªªdG
’EG ,Ió`` MGh áeƒ¶æªc è«∏îdG ∫hO
ød »àdG É¡à°SÉ«°S »a äOÉªJ ô£b ¿CG
Öjô≤dG ø«jóªdG ≈∏Y É¡ëdÉ°üe ΩóîJ
¿CG ∂°ûc ±ô``°`TCG .O ó``cCGh .ó«©ÑdGh
ø``eCÓ`d áeƒ¶æªc ¿hÉ``©` à` dG ¢ù∏ée
øe …CG ΩÉ``eCG É≤k FÉY øμj ºd »ª«∏bE’G
»a á«LQÉN äÉ°SÉ«°S êÉ¡àf’ ¬``dhO
¥ôYCG »a øμdh ∑GP hCG √ÉéJ’G Gòg
OÉëJ’G É¡æeh »ª«∏bE’G øeC’G ÜQÉéJ
ôÑ©J á«YÉªL äGQGôb ∑Éæg »HhQhC’G
,ácôà°ûªdG á``«`HhQhC’G ídÉ°üªdG øY
äÉ``°` SÉ``«` °` ù` dG ∂`` `dP ™`` e iRGƒ`` `à` ``jh
ƒd ≈àM AÉ°†YC’G ∫hó∏d á«LQÉîdG
¿ƒμj øjÉÑàdG ∂dP øμdh áæjÉÑàe âfÉc
¿CG ¿hO äÉμ«àμàdGh Ö«dÉ°SC’G »``a
á«é«JGôà°S’G ídÉ°üªdG øe ∂dP ∫Éæj

ájOÉ°üàb’Gh á«°SÉ«°ùdG ó©°üdG ≈∏Y
.á«YÉaódGh á«æeC’Gh
º``YO º``jô``é` J ¿CG ≈``∏` Y Oó`` °` `Th
âHÉK óæH ƒ``g á``«`HÉ``gQE’G äÉYÉªédG
äGP á«dhódG ≥«KGƒªdG ¬«∏Y â°üf
è«∏îdG ∫hO ¿CG ø``Y Ók °†a ,á∏°üdG
ƒgh ó``MGh »ª«∏bEG º«¶æJ É¡©ªéj
á«Hô©dG è«∏îdG ∫hód ¿hÉ©àdG ¢ù∏ée
Å°ûæe ¥Éã«e É¡d »àdG áeƒ¶æªdG ∂∏J
â©bh â``°`ù`dG ∫hó`` `dGh ±Gó`` `gCG ¬``dh
ΩGõàd’G É¡«∏Y ø«©àj ºK øeh ,¬«∏Y
áãdÉK á«MÉf øe ,√ó°UÉ≤eh ¬FOÉÑªH
¿hDƒ` °` û` dG »``a á``jô``£`≤`dG äÓ``Nó``à` dG
á≤£æe ≈∏Y ô°üà≤J ºd ∫hó∏d á«∏NGódG
øe ójó©dG âdÉW πH Ö°ùëa è«∏îdG
äOGQCG á©WÉ≤ªdG ∫hO ¿CG ’EG ∫hó``dG
,ájOÉ©ªdG ájô£≤dG äÉ°SQÉªªdG ´OQ
∫hódG √òg â°UôM ,¬JGP âbƒdG »ah

AGƒ°S á«∏NGódG É¡fhDƒ°T »a πNóàdG
¥Éã«e hCG á``«`ª`eC’G áª¶æªdG ¥Éã«e
øeCG ¿CG øª°†J …òdG ¿hÉ©àdG ¢ù∏ée
¿CG ’EG ,CGõéàj ’ πc »Hô©dG è«∏îdG
äGƒæ°ùdG ∫ÓN ájô£≤dG äÉ°SÉ«°ùdG
øe Gkô«¨J ó¡°ûJ ºd á«°VÉªdG çÓãdG
äÉYÉªédG ºYO »a QGôªà°S’G ∫ÓN
á``Yõ``YR ±ó¡à°ùJ »``à` dG á``«` HÉ``gQE’G
äGô°TDƒªdGh ∫hó``dG QGô≤à°SGh ø``eCG
á°SÉ«°S êÉ¡àfGh πH ,IójóY ∂dP ≈∏Y
π«ædG âaó¡à°SG áé¡æªe á``«`eÓ``YEG
≈∏Y Ωƒ``é` ¡` dGh ™`` ` HQC’G ∫hó`` `dG ø``e
øY OÉ©àH’G ≈dEG áaÉ°VE’ÉH ,ÉgRƒeQ
Oƒ¡L øe ºZôdG ≈∏Y »é«∏îdG πëdG
’EG áeRC’G ∂∏J πëd á«àjƒμdG áWÉ°SƒdG
äÉØdÉëJ áeÉbEG ƒg ¿Éc ô£b QÉ«N ¿CG
É«côJh ¿Gô``jEG øe πc ™e äÉcGô°Th
Ió``jó``Y äGô``°` TDƒ` e √ó``cDƒ` J É``e ƒ`` gh

:ó«ª◊GóÑY óªMCG Öàc
äÉ``°` SGQó``dG è``eÉ``fô``H ô``jó``e ∫É``b
õcôªH á``«` dhó``dGh á``«` é` «` JGô``à` °` S’G
á«é«JGôà°S’G äÉ°SGQó∏d øjôëÑdG
.O (äÉ`` °` `SGQO) á``bÉ``£` dGh á``«` dhó``dGh
™``HQC’G ∫hó``dG QGô``b ¿EG ∂°ûc ±ô°TCG
ƒ«fƒj øe ¢ùeÉîdG »a ô£b á©WÉ≤ªH
ÉªfEGh ,ÆGô``a øe äCÉ` j ºd 2017 ΩÉ``Y
Ak Gó``à` HG IOó``ë` e ¢``ù`°`SCG ≈``∏`Y õ``μ` JQG
âaó¡à°SG ,áé¡æªe ájô£b äÉ°SÉ«°ùH
,»``Hô``©`dG è«∏îdG ∫hO ø`` eCG ó``jó``¡`J
¥ÉØJG OƒæÑH ΩGõ``à`d’G Ωó©H AÉ¡àfGh
.2017 πjôHEG 17 »a ™bƒªdG ¢VÉjôdG
¿EÉ` `a º`` K ø`` `eh :Ó`` FÉ`` b ™`` HÉ`` Jh
Ék«é«JGôà°SG GkQGô``b âfÉc á©WÉ≤ªdG
ô£b åëdh ™HQC’G ∫hódG øeCG ájÉªëd
¢üæJ »àdG ≥«KGƒªdÉH ΩGõàd’G ≈∏Y
Ωó``Yh ,∫hó```dG IOÉ``«`°`S ΩGô``à` MG ≈∏Y

¢ü«∏≤J á``«∏ªY π``°UGƒJ ¥ô``ëªdG á``¶aÉëe
á``«æμ°ùdG AÉ``«MC’G »``a Ió``aGƒdG á``dÉª©dG
»æWƒdG ≥``jô``Ø`dG ø``e IQOÉ``°`ü`dG
É``fhQƒ``c ¢``Shô``«` Ø` d …ó``°` ü` à` ∏` d
≥jôØdG äÉ¡«LƒJ ≥``ah πª©Jh
¬∏dGóÑY ø``H ó``°`TGQ ï«°ûdG ∫hCG
,á``«` ∏` NGó``dG ô`` ` jRh á``Ø` «` ∏` N ∫BG
¿Éé∏dG AÉ``°`†`YC’ √ôμ°T Éeó≤e
OGó``YCG ¢ü«∏≤J ≈∏Y πª©J »àdG
áë°üdG IQGRh øe ádÉª©dG ∂∏J
»fóªdG ´Éaó∏d áeÉ©dG IQGOE’Gh
á``jó``∏` Hh ™``ª` à` é` ª` dG á`` Wô`` °` `Th
á``Wô``°` T á```jô```jó```eh ¥ô`` ë` `ª` `dG
.¥ôëªdG á¶aÉëe

ídÉ°U ó«ª©dGh ßaÉëªdG ÖFÉf
ΩÉY ôjóe …ô``°`Shó``dG ó``°`TGQ ø``H
¥ôëªdG á¶aÉëe áWô°T ájôjóe
∞°Sƒj øH º«gGôHEG ¢Sóæ¡ªdGh
,¥ôëªdG ájó∏H ΩÉY ôjóe QOƒédG
¬«dEG â∏°Uh É``e á°ûbÉæe º``J PEG
»àdG Ió`` aGƒ`` dG á``dÉ``ª`©`dG OGó`` ` YCG
™e ≥«°ùæàdG ôÑY É¡°ü«∏≤J º``J
äÉ``cô``°`û`dGh ∫RÉ``æ` ª` dG ÜÉ``ë` °` UCG
.ádÉª©dG ∂∏J É¡H πª©J »àdG
á¶aÉëªdG ¿CG ßaÉëªdG ócCGh
äÉª«∏©àdG π``eÉ``c πμ°ûH òØæJ

¥ôëªdG á¶aÉëe ßaÉëe ócCG
…ó``æ`g ø``H ≈``°`ù`«`Y ø``H ¿É``ª`∏`°`S
»a á«°VÉe á¶aÉëªdG ¿CG »YÉæªdG
á£îdG ò«ØæàH á∏«ØμdG äGAGôLE’G
äÉ``WGô``à`°`T’G ò«ØæàH á≤∏©àªdG
»a áeÓ°ùdG äGAGôLEGh á«ë°üdG
É¡æ£≤J »àdG á«æμ°ùdG ≥WÉæªdG
.IóaGƒdG ádÉª©dG
´É``ª`à`L’G ∫Ó`` N ∂`` dP AÉ`` L
¬``Jó``≤` Y …ò`` ` `dG »``FÉ``æ``ã``à``°``S’G
ó``«`ª`©`dG Qƒ``°` †` ë` H á``¶` aÉ``ë` ª` dG
¿Gô``«` é` dG á``Ø`«`∏`N ø``H ¬``∏` dGó``Ñ` Y

zÉ``fhQƒc{ á``ëFÉL ∫Ó``N IOÉ``«≤dG º``YóH ó``«°ûJ á``«dÉªY á``HÉ≤f 14
óëdG á``cô``°`T á``HÉ``≤`f :ø``e π``c ¿É``«`Ñ`dG ™`` bs h
áHÉ≤f ,ƒμeQÉL ∫ÉªY áHÉ≤f ,ø«eCÉàdG áHÉ≤f ,ábÉ£∏d
ø«Ø«°†ª∏d áeÉ©dG áHÉ≤ædG ,z∫G .êG .…O{ ∫ÉªY
áHÉ≤ædG ,è«∏îdG ¿Gô«W øjQÉ«W áHÉ≤f ,ø«jƒédG
á«dÉª©dG áHÉ≤ædG ,P’ƒa áYƒªéªd áeÉ©dG á«dÉª©dG
´É£b »a ø«∏eÉ©∏d áeÉ©dG áHÉ≤ædG ,ÉÑdCG ácô°ûd
PGPôd øjôëÑdG ácô°T áHÉ≤f ,øjƒªàdGh ábóæØdG
ä’hÉ≤ªdGh AÉ°ûfEÓd áeÉ©dG áHÉ≤ædG Ωƒ«æªdC’G
,ájôëÑdG ÅfGƒª∏d áeÉ©dG áHÉ≤ædG ,äÉeóîdGh
.á«dÉª©dG …ô°SCG áHÉ≤fh IôëdG ƒμaÉH ∫ÉªY áHÉ≤f

ájOÉ°üàb’G áeõëdGh »eƒμëdG ºYódG AÉ¡àfG
ø«∏WÉ©dG ø««æjôëÑ∏d á≤F’ πªY ¢Uôa ô«aƒJh
∫ÓMEG ,iôÑμdG äÉcô°ûdGh ádhódG äGQGRh »a
Ée QGôZ ≈∏Y IóaGƒdG ádÉª©dG πëe ø««æjôëÑdG
IƒéØdG ¢ü«∏≤J ,è«∏îdG ∫hO ¢†©H »a çóM
ø«μªJh ¢``UÉ``î`dGh ΩÉ``©`dG ´É£≤dG Ö`` JGhQ ø«H
»a á``jOÉ``«` b Ö``°` UÉ``æ` e Aƒ``Ñ` J ø``e ø``«` æ` WGƒ``ª` dG
πª©dG ΩÉ¶f »a ô¶ædG IOÉYEGh iôÑμdG äÉ°ù°SDƒªdG
»a IOƒLƒe á«ÑæLCG ádÉªY øe √RôaCG Éeh ¿ôªdG
.á«æWƒdG ádÉª©dG ™e É¡àfQÉ≤eh øjôëÑdG áμ∏ªe

≈∏Y É¡JÉ©ÑJh É``fhQƒ``c AGƒ`` LCG »``a º¡ØFÉXƒd
á«ªgCG ≈dEG á¡L øe ø«gƒæe ,»æjôëÑdG ™ªàéªdG
AÉæHCG øe ø«∏WÉ©∏d áÑ°SÉæe πªY ¢Uôa ô«aƒJ
≈dEG º¡©∏£J á«fÉK á¡L øeh ,»dÉ¨dG øWƒdG Gòg
™°VƒH á«fóªdG áeóîdG ¿Gƒ``jOh πª©dG IQGRh
ø«fGƒ≤dG øª°Vh º¡∏ªY áeƒªjód áæeÉ°V á£N
≥M ô≤J »àdG ∂∏J á°UÉN OÓÑdG »a É¡H ∫ƒª©ªdG
.á≤F’ πªY á°Uôa ≈∏Y ∫ƒ°üëdG »a øWGƒªdG
äÉcô°ûdG Ωƒ``≤`J ’CG á``«`ª`gCG ¿É``«`Ñ`dG ó`` cCGh
ó©H ø««æjôëÑdG ∫Éª©dG π°üØH äÉ°ù°SDƒªdGh

πjõL øY á«dÉª©dG äÉHÉ≤ædG øe OóY ÜôYCG
øjôëÑdG áμ∏ªe »a IOÉ«≤∏d Égôjó≤Jh Égôμ°T
áeõëdÉH á≤∏©àªdG Iójó°ùdG É¡JÉ¡«LƒJ ≈∏Y
Oƒ¡éH GhOÉ°TCG Éªc ,ø«æWGƒªdG ºYód ájOÉ°üàb’G
.z19 ó«aƒc{ ÉfhQƒc áëaÉμe »a ø«∏eÉ©dG ™«ªL
áHÉ≤f 14 ¬JQó°UCG ∑ôà°ûe ¿É«H »a ∂dP AÉL
AGôL äÉHÉ≤ædG √òg ≥∏b øY ¬«a âHôYCG á«dÉªY
äOCG É``eh áëFÉédG √ò``¡`d ájOÉ°üàb’G èFÉàædG
,ájQÉéàdG äÉWÉ°ûædG ø``e Oó``Y ∞bƒJ ø``e ¬``«`dEG
∫Éª©dG ¿Gó``≤` a ø``e ±ƒ``î`à`dG ™ØJôj »``dÉ``à`dÉ``Hh

á«HôàdG IQGRh »a ÖfÉLC’G ¿Éμe á«æjôëÑdG QOGƒμdG ∞«XƒàH ÖdÉ£j ídÉ°üdG ÖFÉædG
,¢ùØædG º``∏`Y ,á``«` Hô``Jh OÉ`` °` `TQEG
Ωƒ∏©dG ,AÉ°üME’Gh äÉ«°VÉjôdG
,(AÉ«MC’Gh AÉjõ«ØdGh AÉ«ª«μdG)
,Üƒ°SÉëdG Ωƒ∏Yh É«LƒdƒæμàdG
,¿ƒfÉ≤dGh ¥ƒ≤ëdG ,áÑ°SÉëªdG
äÉ``eƒ``∏` ©` ª` dG º``¶` f ,á``°` Só``æ` ¡` dG
IQGOE’G ,∫ÉªYC’G IQGOEG ,á``jQGOE’G
ΩÓ`` YE’G ,á``«`aô``°`ü`ª`dGh á``«`dÉ``ª`dG
.áMÉ«°ùdGh
AÉª°SCG áªFÉb ¬jód ¿CG ±É°VCGh
™«ªL »a á∏gDƒe á«æjôëH QOGƒc
IOƒ``Lƒ``e äÉ``°` ü` °` ü` î` à` dG √ò`` `g
º``¡`æ`ª`°`V ø`` e ,π`` ª` `©` `dG ¥ƒ``°` ù` H
á``«`Hô``à`dG IQGRh ø``e ¿ƒ``ã`©`à`Ñ`e
º¡à°SGQO Gƒ``¡`fCG ó``bh ,º«∏©àdGh
,ø«∏WÉY Gƒ`` dGRÉ`` eh á``«`©`eÉ``é`dG
»æjôëH …CG ∑Éæg ¢ù«d ¬fCG GócDƒe
∞FÉXƒdG ∂∏J π¨°ûd πgDƒe ô«Z
.»dÉëdG âbƒdG »a

ôcGòàdG áØ∏μJh ,Éjƒæ°S QÉ``æ` jO
áØ∏μJh ,∞`` dCG 202h ø«jÓe 5
984h É``fƒ``«` ∏` e 28 äGhÓ```©` `dG
á«∏μdG áØ∏μàdG ¿CG …CG ,QÉæjO ∞dCG
57 ≠∏ÑJ IQGRƒ```dG »``a Ö``fÉ``LCÓ`d
.QÉæjO ∞dCG 694h Éfƒ«∏e
GOGó`` ` `YCG ¿CG ≈`` ` dEG QÉ`` `°` ` TCGh
ø«∏gDƒªdG ø«ª∏©ªdG ø``e Iô«Ñc
º¡Ø«XƒJ º``à` j º``d ø``«`«`©`eÉ``é`dG
,º«∏©àdGh á``«`Hô``à`dG IQGRh »``a
πª©dG ø``Y Ó``WÉ``Y π``X º¡°†©Hh
º``ZQ äGƒ``æ` °` S ô``°` û` Y ø`` e ô`` ã` `cCG
á¨∏dG É¡æe ,º¡JÉ°ü°üîJ ´ƒæJ
,á``jõ``«` ∏` é` fE’G á``¨` ∏` dG ,á``«` Hô``©` dG
,äÉ```«` `YÉ```ª` `à` `L’Gh ï`` `jQÉ`` `à` ` dG
á``«`Hô``à`dG ,á``«` °` VÉ``jô``dG á``«` Hô``à` dG
,á`` jô`` °` `SC’G á``«``Hô``à``dG ,á``«``æ``Ø``dG
á``eó``î`dG ,á``«``eÓ``°``SE’G á``«` Hô``à` dG
,´É``ª` à` L’G º``∏` Y ,á``«` YÉ``ª` à` L’G

»àdG á«dÉªdG ∞«dÉμàdGh AÉ``Ñ`YC’G
AGô``L á``dhó``dG á«fGõ«e ÉgóÑμàJ
.ÖfÉLC’G ø«ØXƒªdG ΩGó≤à°SG
QÉ°TCG ób á«HôàdG ôjRh ¿Éch
ø«ØXƒªdG OóY ¿CG ≈dEG ¬àHÉLEG »a
3716 ≠∏Ñj IQGRƒdG »a ÖfÉLC’G
§°Sƒàe ¿CGh ,á``Ø`Xƒ``eh ÉØXƒe
»``°` SÉ``°` SC’G …ô``¡` °` û` dG Ö`` `JGô`` `dG
448 ø««æjôëÑdG ô«Z ø«ª∏©ª∏d
ÉàHÉK Ö``JGô``dG Gò``g π¶jh GQÉ``æ`jO
.óbÉ©àdG Iôàa ∫GƒW
ídÉ°üdG Ö``FÉ``æ` dG í`` °` `VhCGh
á«HôàdG ôjRƒd á``HÉ``LE’G √ò``g ¿CG
ÖJGhôd »∏μdG ´ƒªéªdG ¿CG »æ©J
Gô¡°T z12{ É``jƒ``æ`°`S Ö`` fÉ`` LC’G
642h Éfƒ«∏e 21 ƒëæH Qó``≤`J
§°Sƒàe ¿CG ÉØ«°†e ,QÉæjO ∞``dCG
»ÑæLC’G ∞Xƒª∏d á``eÉ``bE’G áØ∏c
∞dCG 222 »dGƒM ≠∏ÑJ ¬à∏FÉYh

IójóédG äÉ``HGƒ``Ñ``dG ´hô``°``û``e ∫É``ª``à``cG :ó``¡``a ∂∏ªdG ô°ùL
…Oƒ``©``°``ù``dG Ö``fÉ``é``dG »```a á``ª``jó``≤``dG äÉ```HGƒ```Ñ```dG á``````dGREGh
»a áªjó≤dG äÉHGƒÑdG á``dGREGh IójóédG äÉHGƒÑdG ´hô°ûe ∫ÉªàcG ó¡a ∂∏ªdG ô°ùéd áeÉ©dG á°ù°SDƒªdG âæ∏YCG
.z19-ó«aƒc{ óéà°ùªdG ÉfhQƒc ¢Shô«a É¡°Vôa »àdG ±hô¶dG AGôL ∞bƒàdG Iôàa ∫ÓN …Oƒ©°ùdG ÖfÉédG
á∏MôªdG ¥ÓWE’ QÉL πª©dG ¿CG zôàjƒJ{ »YÉªàL’G π°UGƒàdG ™bƒe ≈∏Y É¡HÉ°ùM »a áeÉ©dG á°ù°SDƒªdG äôcPh
.»æjôëÑdGh …Oƒ©°ùdG ø«ÑfÉédÉH Ωƒ°SôdG äÉHGƒH »a πeÉ°ûdG »dB’G ™aódG øe ≈dhC’G

.ídÉ°üdG ìhóªe |
É¡«dEG êÉàëJ »àdG äÉ°ü°üîàdG
É°Uƒ°üNh ,áLÉëdG óq °ùd IQGRƒdG
É¡H Qò``©`à`J »``à` dG äÉ°ü°üîàdG
øe ∞FÉXƒdG ∂∏J »∏ZÉ°ûd á«HôàdG
π«∏≤J ¬«∏Y ÖJôà«°S Éªe ,ÖfÉLC’G

ídÉ°üdG ìhóªe ÖFÉædG ÖdÉW
á«æjôëÑdG QOGƒ`` μ` `dG ∞``«`Xƒ``à`H
ÖfÉLC’G ø«ØXƒªdG ¿Éμe á∏gDƒªdG
,º``«`∏`©`à`dGh á``«`Hô``à`dG IQGRh »``a
øe Gô«Ñc GAõL ∑Éæg ¿CG ÉØ«°†e
»a ø«ã©àÑe Gƒ``fÉ``c ø``«`∏`WÉ``©`dG
Öéjh ,äÉ°ü°üîàdG ∞∏àîe
áØ∏μJ ¿CG á°UÉNh º¡æe IOÉØà°S’G
12 ƒëæH Qó≤J ø«ã©àÑªdG áÑ∏£dG
.QÉæjO ¿ƒ«∏e
¬≤«∏©J »``a í``dÉ``°` ü` dG ó`` `cCGh
.O º«∏©àdGh á«HôàdG ôjRh OQ ≈∏Y
ÖfÉLC’G OóY ¿CÉ°ûH »ª«©ædG óLÉe
IQhô``°`V IQGRƒ`` `dG »``a ø«∏eÉ©dG
áë°VGhh IOÉL á«∏©a á£N πªY
,ÖfÉLC’G ø«ØXƒªdG OóY ¢ü«∏≤àd
ø``«` «` æ` jô``ë` Ñ` dÉ``H º``¡``dGó``Ñ``à``°``SGh
,º``«`∏`©`à`dGh á``«`Hô``à`dG IQGRh »`` ``a
»a ø«æWGƒªdG ¢ùjQóJh çÉ©àHGh

..OGƒ°ùdG π°VÉa ÖFÉædG πÑ≤à°ùj ¿Éμ°SE’G ôjRh

∑ô```à```°```û```ª```dG ¿hÉ`````©`````à`````dG å````ë````H
á``«``fÉ``μ``°``SE’G ™``jQÉ``°``û``ª``dG ò``«``Ø``æ``à``d
™jQÉ°ûªdÉH πª©dG Iô«Jh ™jô°ùJ ∫ÓN øe ,QÉ¶àf’G
iôL Éªc ,IQGRƒ``dG §£N ≈∏Y áLQóªdG á«fÉμ°SE’G
ò«ØæàdG ó«b á«fÉμ°SE’G ™jQÉ°ûªdG ô«°S ¢VGô©à°SG
á«Ñ∏àd IQGRƒ``dG §£Nh ,IójóédG øjôëÑdG ¿óe »a
É¡æeh ,áμ∏ªªdG äÉ¶aÉëªH á``«`fÉ``μ`°`SE’G äÉÑ∏£dG
.áª°UÉ©dG á¶aÉëe
OGƒ°ùdG π°VÉa ÖFÉædG Ωó``b AÉ≤∏dG ΩÉàN »``ah
ôjRƒ∏d √ôjó≤Jh √ôμ°T ¢üdÉN ÜGƒædG ¢ù∏ée ƒ°†Y
»YÉªàL’G øμ°ùdG ô«aƒJ »a á°Sƒª∏ªdG √Oƒ¡L ≈∏Y
IQGRƒ``dG ™e ¿hÉ©à∏d √OGó©à°SG Ék jóÑe ,ø«æWGƒª∏d
∫hGóédG Ö°ùëH ™jQÉ°ûªdGh §£îdG ∂∏J ò«Øæàd
.É¡d áYƒ°VƒªdG á«æeõdG

ôªëdG Üƒ``≤`©`j ø``H º``°`SÉ``H ¢Sóæ¡ªdG πÑ≤à°SG
ÖFÉædG IQGRƒ``dG ¿GƒjóH ¬Ñàμe »a ¿Éμ°SE’G ô``jRh
á°ûbÉæe ºJh ,ÜGƒædG ¢ù∏ée ƒ°†Y OGƒ°ùdG π°VÉa
á¶aÉëe »a áæeÉãdG IôFGódÉH á≤∏©àªdG ™«°VGƒªdG
»àdGh ,∑ôà°ûªdG ΩÉªàg’G äGP ™«°VGƒªdGh áª°UÉ©dG
IQGRh ø«H ≥«°ùæàdGh ¿hÉ©àdG õjõ©J É¡fCÉ°T ø``e
èeGôÑdG ò«Øæàd ∂``dPh ,ÜGƒ``æ` dG ¢ù∏éeh ¿É``μ`°`SE’G
™«ªéd ºFÓªdG øμ°ùdG ô«aƒJ πØμJ »àdG á«fÉμ°SE’G
.ø«æWGƒªdG
∑ôà°ûªdG ¿hÉ©àdG õjõ©J ≈``dEG AÉ≤∏dG ¥ô``£`Jh
§£N ºYOh ,ÜGƒædG ¢ù∏éeh ¿Éμ°SE’G IQGRh ø«H
º``FGƒ``b ≈``∏`Y á``LQó``ª` dG äÉ``Ñ`∏`£`dG á«Ñ∏àd IQGRƒ`` ``dG

á``eÓ``°``ù``dGh á``ë``°``ü``dG ¿É``é``d π``«``©``Ø``J ≈````dEG ƒ``Yó``j zäÉ``HÉ``≤``æ``dG OÉ```ë```JG{
πX »a ácô°ûdÉH á«FÉbƒdG äGRGôàM’G Éª«°S ’h ∫Éª©∏d
.ÉfhQƒc áëFÉL QÉ°ûàfG
Éeh áHÉ≤ædG ∫É``M ™``bGh ≈∏Y QƒØ°ü©dG ≈``æ`KCG Éªc
áeÓ°ùdGh áë°üdG ∫Éée »a á«dÉªY QOGƒ``c øe ¬eó≤J
π°UGƒàdÉH iô``NCG á¡L øe Gó«°ûe ,á¡L øe áÄ«ÑdGh
ÉªHh á«HÉ≤ædG √óYGƒbh ΩÉ©dG OÉëJ’G ™e ≥«°ùæàdGh
.º¡àeÓ°Sh ∫Éª©dG áë∏°üe ájÉ¡ædG »a ≥≤ëj

áª«N âëJ ájƒ°†æªdG á«dÉª©dG äÉHÉ≤ædÉH áeÓ°ùdGh
.ΩÉ©dG OÉëJ’G
äÓHÉμ∏d ∫Gó«e áHÉ≤f ¢ù«FôH ≈≤àdG ¬``fCG ±É°VCGh
IQƒcÉH »g IQÉjõdG √òg ¿CG ≈dEG Égƒæe …QƒNÉ°ûdG ø°ùM
äÉ°ù°SDƒeh äÉHÉ≤æd á«fGó«ªdG ä’ƒédG »a ¬àbÓ£fG
ÉjÉ°†b øe ócCÉàdG ≈``dEG ¢SÉ°SC’ÉH ±ó¡J áeOÉb iô``NCG
á«æeCGh á«ë°Uh á«Ä«H AGƒ``LCG »a πª©dG äÉeõ∏à°ùeh

:ø°ùM »μe Öàc
á«æ¡ªdG áeÓ°ùdGh áë°ü∏d óYÉ°ùªdG ΩÉ©dG ø«eC’G ∫Éb
¿EG QƒØ°ü©dG »∏Y äÉHÉ≤æ∏d ΩÉ``©`dG OÉëJ’ÉH áÄ«ÑdGh
QhÉ°ûàdG ≈dEG ±ó¡J GôNDƒe äÓHÉμ∏d ∫Gó«e áHÉ≤f ¬JQÉjR
áeÓ°ùdGh áë°ü∏d áæéd π«μ°ûJ ∫ƒM áHÉ≤ædG IQGOEG ™e
GOó°ûe ,™HGôdG ôªJDƒªdG äÉHÉîàfG ó©H á°ùeÉîdG IQhó∏d
áë°üdG ¿Ééd π«©ØJ á«ªgCG ≈∏Y ¢Uƒ°üîdG Gò``g »a
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á``«μ∏`ª`dG á``«`∏`μ`dG Qhó```H ó``«`°û`j ΩÓ```YE’G ô```jRh
á°Uôa ..z19-ó«aƒc{
!IÉ«ëdGh áª©ædG ôjó≤àd
á©ªL ∑QÉÑe óª .O
ºdÉ©dÉHh ÉæH z19-ó«aƒc{ ÉfhQƒc ¢Shô«a ¬∏©a …ò``dG Ée
≈°†bh ,»eƒ«dG ø«JhôdG ∞bhCGh ,IÉ«ëdG ºdÉ©e ô«Z ó≤d ?πªcCG
.ÉgÉfóàYG »àdG á£°ûfC’Gh äÉ«dÉ©ØdG Ö∏ZCG ≈∏Y
äÉ``Ñ`°`SÉ``æ`ª`dGh á``«`∏`FÉ``©`dG äÉ``©`ª`é`à`dG ™``æ`e z19-ó``«``aƒ``c{
ÜÉgòdG ≈àM ,âØbƒJ ¿GõMC’Gh ìGôaC’G äÉ©ªéàa ,á«YÉªàL’G
z19-ó«aƒc{ !¬«a ≈∏YC’G áª∏μdG z19-ó«aƒc{`d ¿Éc ôHÉ≤ªdG ≈dEG
k
iôNCG ¿Gó∏H »ah ,IQhô°†dÉH É£ÑJôe
∫õæªdG øe êhôîdG π©L
ÜGôàb’G øe π©L z19-ó«aƒc{ .Ék eÉªJ ∫õæªdG øe êhôîdG ™æe
áaÉ°ùe ¢Vôah ,ô°ûÑdG IÉ«M Oó¡àj Ék bóëe Gk ô£N øjôNB’G øe
¢ùFÉæμdGh óLÉ°ùªdG z19-ó«aƒc{ ≥∏ZCG ó≤d .¢SÉædG ø«H óYÉHh
,øjQÉªàdG ä’É°Uh á«°VÉjôdG ájófC’G ≥∏ZCGh ,IOÉÑ©dG QhOh
..ºYÉ£ªdGh ¢VQÉ©ªdGh ¢Vhô©dG ä’É°Uh Éªæ«°ùdG QhO ≥∏ZCGh
áÑLh ∫hÉæàd ∂jód º©£e π°†aCG ≈dEG ÜÉgòdG ∂æμªj ’ Ωƒ«dGh
!º©£ªdG ∂∏Ñ≤à°ùj ød QÉ°üàNÉH ..É¡ÑëJ
≈∏Y á``jhÉ``N äGô``ª` ª` dGh ´QGƒ``°` û` dG π``©`L z19-ó``«``aƒ``c{
¢VÉjQh ógÉ©ªdGh äÉ©eÉédGh ¢SQGóªdG ≥∏¨«d óàeGh ,É¡°ThôY
∫GƒW ∫RÉæªdG »a ¿ƒ©HÉb ∫É``Ø`WC’G !..äÉfÉ°†ëdGh ∫É``Ø`WC’G
!ájÉYôdG Ö©J øe øjqôeC’G ¿ƒfÉ©j äÉ¡eC’Gh AÉHB’Gh ..Ωƒ«dG
¢ùeC’ÉH É¡æe ôeòàf Éæc »àdG ájQhôªdG äÉbÉæàN’Gh áªMõdG
øμJ ºd »àdG É¡∏«°UÉØJ πμH IÉ«ëdG á©«ÑWh ,Ωƒ«dG Égó≤àØf ÉæàH
É¡«dEG øëj Ée »g âJÉH ¢ùeC’ÉH É¡fhó≤àæjh øjô«ãμdG Öé©J
!áéYõe âfÉc Éª¡e É¡∏«°UÉØJ πμH É¡JOƒY ójôjh ™«ªédG
¢SQO z19-ó``«`aƒ``c{ »a ¢ù«dCG ..Éæ°ùØfCG ∫CÉ°ùf ¿CG Éæ«∏Y
z19-ó«aƒc{ »a ¢ù«dhCG ?áª©ædÉH Qƒ©°ûdGh IÉ«ëdG ôjó≤J »a
Ék ©«ªL Éfôª¨J âfÉc »àdG IOÉ©°ùdÉH ¢SÉ°ùMEÓd á«JGƒe áÑ°SÉæe
?Gk ó«L ∂dP »©æ°S π¡a ..?AÉHƒdG º©j ¿CG πÑb

ø«H Ée π°UGƒà∏d IÉæb íàØJ áaÉ≤ãdG áÄ«g
¿ƒæØdG ºdÉY »a ø``«YóÑªdGh Qƒ¡ªédG
ø«fÉæØ∏d í«àJ IójóL IQOÉÑe QÉKB’Gh áaÉ≤ã∏d øjôëÑdG áÄ«g âæ∏YCG
∫Éée »a º¡JGQÉ¡eh º¡JGôÑN ¢VôYh Qƒ¡ªédG ™e π°UGƒàdG ø«HQóªdGh
á«fhôàμdE’G äÉ°üæªdG
ô«KCG ôÑY É¡JÉgÉéJG ∞∏àîªH äÉYGóHE’Gh ¿ƒæØdG
q
á∏°ù∏°S{ IQOÉÑe »a ácQÉ°ûªdG ÜQóªdG hCG ¿ÉæØ∏d øμªj PEG ,áaÉ≤ãdG áÄ«¡d
äGhOCG øe ìÉàe ƒg ÉªH »ª«∏©J ƒjó«a ôjƒ°üJ ôÑY zá«ª«∏©àdG ΩÓaC’G
Ωƒ≤à°S »àdG áÄ«¡dG ≈dEG É¡dÉ°SQEGh ,»còdG ∞JÉ¡dG ,É¡æ«H øeh ôjƒ°üàdG
.»YÉªàL’G π°UGƒàdG πFÉ°Sh ≈∏Y É¡JGƒæb ≈∏Y Égô°ûæH
ÉgƒéàfCG »àdG ΩÓaC’G º«∏°ùJ ø«HQóeh ø«fÉæa øe ø«ªà¡ª∏d øμªjh
www. áaÉ≤ãdG áÄ«¡d »fhôàμdE’G ™bƒªdG ≈∏Y IQÉªà°S’G Aπe ∫ÓN øe
.áæ«©e •hô°T ≥ah ∂dPh ,culture.gov.bh
,§îdÉc ¿ƒæØdG ä’Éée óMCÉH É≤k ∏©àe ¿ƒμj ¿CG ’hCG ƒjó«ØdG ≈∏©a
¿CG Öéjh .√ô«Z hCG ïÑ£dG ,ájhó«dG ∫É¨°TC’G ,âëædG ,º°SôdG ,ôjƒ°üàdG
äGƒ£Nh áeóîà°ùªdG OGƒªdG ,´ƒ°VƒªdG ¿GƒæY ìƒ°VƒH ƒjó«ØdG ø«Ñj
.πª©dG
á«dÉY ôjƒ°üJ IOƒ``é`H º∏«a êÉ``à` fEG ÜQó``ª` dG hCG ¿ÉæØdG ≈∏Y Éªc
¢Vô©à°Sh .á≤«bO 45 RhÉéàJ ’h á≤«bO øY π≤J ’ º∏«ØdG Ióe ¿ƒμJh
ºà«°S »àdG ΩÓaC’G QÉ«àNÉH Ωƒ≤à°S á°ü°üîàe áæéd ≈∏Y äÉcQÉ°ûªdG
.Qƒ¡ªédG ≈∏Y É¡°VôY
á«ª«∏©Jh á«aÉ≤K ábÉH ºjó≤àd ájDhQ ò«ØæJ áaÉ≤ãdG áÄ«g π°UGƒJh Gòg
iƒàëªdG ´ƒæàjh .»eƒj πμ°ûH á«fhôàμdE’G É¡JÉ°üæe
q ∞∏àîe ≈∏Y
äÓØMh ¢VhôY ø«H Ée QÉ``KB’Gh áaÉ≤ã∏d øjôëÑdG áÄ«¡d »fhôàμdE’G
õcGôeh ∞MÉàªdGh á«îjQÉàdG ™bGƒª∏d á«°VGôàaG äGQÉ``jR ,á«ªdÉY
ÖWÉîJ Qƒ¡ªé∏d á«∏YÉØJ á£°ûfCGh á«≤«KƒJ ΩÓaCG ,¢VQÉ©ªdGh QG qhõdG
øe iƒàëªdG Gòg πc ≈∏Y ´ÓW’G øμªjh .äÉ≤HÉ°ùeh QÉªYC’G ∞∏àîe
hCG www.culture.gov.bh áÄ«¡∏d »fhôàμdE’G ™bƒªdG ∫ÓN
@ ≈∏Y »YÉªàL’G π°UGƒàdG ™bGƒe ≈∏Y áÄ«¡dG äÉHÉ°ùM á©HÉàe ôÑY
.culturebah

..èëdG ∞bƒJ
á«æjôëÑdG äÓªëdGh

á``«``æ``Wƒ``dG QOGƒ````μ````dG OGó```````YEG »```a ¿É````cQCÓ````d

âª°V »àdGh Iõ«ªàªdG IQhó``dG √ò``g
´É``aO Iƒ`` b •É``Ñ` °` V QÉ``Ñ` c ø``e á``Ñ`î`f
¢SôëdGh á«∏NGódG IQGRhh øjôëÑdG
.»æWƒdG

.äÉYÉ£≤dG ≈à°T »a AÉæÑdGh
»éMƒH ¬∏dGóÑY ÜôYCG ¬ÑfÉL øe
≈∏Y ΩÓYE’G ôjRƒd √ôjó≤Jh √ôμ°T øY
»a ácQÉ°ûª∏d ¬d á°UôØdG √òg áMÉJEG

øe ¬H ≈¶ëJ Ée QÉ``WEG »a IQƒ£àªdG
ÖMÉ°U Iô°†M øe ºYódGh ΩÉªàg’G
∫BG ≈°ù«Y ø``H ó``ª`M ∂``∏`ª`dG á``dÓ``é`dG
óFÉ≤dG ió``Ø`ª`dG OÓ``Ñ` dG π``gÉ``Y áØ«∏N
QOGƒ`` μ` `dG »`` a QÉ``ª`ã`à`°`SÓ``d ,≈`` ∏` `YC’G
AÉ``≤` JQ’G ≈``∏`Y ¢``Uô``ë` dGh á``«`æ`Wƒ``dG
.á«aô©ªdGh á«ª∏©dG É¡JGQó≤H
QGôªà°SG ≈``∏`Y ô``jRƒ``dG ≈``æ` KCGh
íàah äGQhó`` `dG ø``e ´ƒ``æ`dG Gò``g ó≤Y
ΩÓ`` `YE’G IQGRh äGOÉ``«` ≤` d ∫É``é` ª` dG
∂∏°ùdG »Ñ°ùàæe øe º¡fGƒNEG ácQÉ°ûªH
∫OÉÑàd ∂`` dPh ,»`` æ` `eC’Gh …ô``μ`°`ù`©`dG
ÜÉ°ùàcGh äGQó≤dG á«ªæJh äGôÑîdG
§«£îàdGh IOÉ«≤dG äGQÉ¡e øe ójõªdG
º``«`gÉ``Ø`e õ``jõ``©` Jh ,»``é` «` JGô``à` °` S’G
QhódG ó°ùéj Ée ƒgh ,»æWƒdG øeC’G
,øjôëÑdG ´ÉaO Iƒ≤d ¢ü∏îªdG »æWƒdG
ôjƒ£àdG iDhQ ≥«≤ëJ »a É¡àcQÉ°ûeh

»ë«eôdG óªëe øH »∏Y πÑ≤à°SG
π«∏N ¬∏dGóÑY ΩÓ``YE’G ¿hDƒ`°`T ô``jRh
AÉ``Ñ` fCG á`` dÉ`` ch ΩÉ`` `Y ô``jó``e »``é` Mƒ``H
¬``à` cQÉ``°` û` e ó``©` H ∂`` ` dPh ,ø``jô``ë``Ñ``dG
»``æ`Wƒ``dG ´É`` aó`` dG IQhO √RÉ``«` à` LGh
á«μ∏ªdG á«∏μdÉH äó≤Y »àdG ,á«fÉãdG
»æWƒdG ´É``aó``dGh ¿É`` `cQC’Gh IOÉ«≤∏d
øe IôàØdG ∫ÓN øjôëÑdG ´ÉaO Iƒ≤H
ƒ«fƒj ájÉ¨dh Ω2019 ôÑªàÑ°S ô¡°T
.Ω2020
ôjóªdG ΩÓ`` YE’G ô``jRh CÉ`æ`g ó``bh
≈∏Y ,ø``jô``ë`Ñ`dG AÉ``Ñ` fCG á``dÉ``cƒ``d ΩÉ``©` dG
,Iõ«ªàªdG IQhó`` dG √ò``g »``a ¬MÉéf
≥``«` aƒ``à` dG ø`` e ó``jõ``ª``dG ¬`` d É``«` æ` ª` à` e
.OGó°ùdGh
…ò``dG Qhó`` dG ≈∏Y ô``jRƒ``dG ó`` cCGh
IOÉ``«`≤`∏`d á``«`μ`∏`ª`dG á``«`∏` μ`dG ¬``H Ωƒ``≤` J
É¡éeGôHh »æWƒdG ´ÉaódGh ¿ÉcQC’Gh

:(¢ûjÉ©J) á«©ªL ¢ù«FQ

É≤«≤ëJ »ªdÉ©dG ô``«ª°†dG Ωƒ«H ∫É``ØàM’G ƒμ°ùfƒ«dG QGô``bEG
ô``«Ñc »``æjôëH RÉ``éfEG AGQRƒ``dG ¢``ù«FQ ƒ``ª°S IQOÉ``Ñªd
∫BG ≈°ù«Y ø``H óªM ∂∏ªdG á``dÓ``é`dG
øeh ,ió``Ø`ª`dG OÓ``Ñ`dG π``gÉ``Y áØ«∏N
ƒª°ùdG Ö``MÉ``°`U á``ª` jõ``Yh QGô`` °` `UEG
∫BG óªM ø``H ¿Éª∏°S ô``«` eC’G »μ∏ªdG
≈∏YC’G óFÉ≤dG ÖFÉf ó¡©dG »dh áØ«∏N
AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«Fôd ∫hC’G ÖFÉædG
»≤JôJ »``à` dG ±Gó`` ` `gC’G Æƒ``∏` H »``a
√ƒª°S º¡∏à°ùj Éªc ,á«dÉ¨dG Éæàμ∏ªªH
ÖëªdG øjôëÑdG Ö©°T ø``e ºjôμdG
â©°Vh »``à` dG äGRÉ`` é` `fE’G ≥«≤ëJ
ºdÉ©dG ∫hO ±É``°`ü`e »``a ø``jô``ë`Ñ`dG
»a º¡°ùJ »àdG QÉμaC’ÉH »ØàëJ »àdG
.ø««dhódG øeC’Gh º∏°ùdG ≥«≤ëJ
áªgÉ°ùe ¿CG{ ¿ƒHRƒH ±É°VCGh
™e á``ª` «` ¶` ©` dGh Iô``«` Ñ` μ` dG √ƒ``ª` °` S
»a áØ∏àîªdG IóëàªdG ºeC’G äÉª¶æe
ób ¢ûjÉ©àdGh ΩÓ°ùdG ºFÉYO AÉ°SQEG
πLôd ÖgP øe OGóªH ïjQÉàdG ¬∏é°S
.zÖgP øe

.¿ƒHRƒH ∞°Sƒj |
.ô°ûÑdG ø«H íeÉ°ùàdGh áØdC’Gh
(¢ûjÉ©J) á«©ªL ¢ù«FQ øq«Hh
¢ù«FQ »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ¿G
äGRÉ``é` fEG ø``e ¬≤≤M É``ª`Hh AGQRƒ`` `dG
Iƒb óªà°ùj á«dhOh á«ª«∏bEGh á«∏ëe
ÖMÉ°U Iô°†M äÉ¡«LƒJ øe √ôμa

AÉæH π``LCG øe ºgÉØàdGh øeÉ°†àdGh
.zΩGóà°ùe ºdÉY
á«©ªL ¿CG{ ≈dEG ¿ƒHRƒH QÉ°TCGh
¿É``jOC’G ¢ûjÉ©Jh íeÉ°ùàd øjôëÑdG
»JCÉj »ªdÉ©dG RÉ``é` fE’G Gò``g ôÑà©J
á≤«ªY á«ægPh ájôμa Oƒ¡éd IôªK
ƒª°ùdG Ö``MÉ``°`U É``¡`H ΩÉ`` b ∑GQOE’G
∫BG ¿Éª∏°S øH áØ«∏N ô«eC’G »μ∏ªdG
øjOÉ«e »``a AGQRƒ`` dG ¢ù«FQ áØ«∏N
ΩÓ°ùdG á``aÉ``≤`K AÉ`` °` `SQEGh í``eÉ``°`ù`à`dG
,Üƒ©°ûdG ø«H ¢ûjÉ©àdGh áÑëªdGh
¢ûjÉ©àdG á«ªgC’ √ƒª°S ∑GQOEG ™e
,äGQÉ°†ëdG ø«H QGƒëdGh »ª∏°ùdG
≥∏N »a »fÉ°ùfE’G ô«ª°†dG Qƒ©°Th
ºeCGh Üƒ©°T ™«ªL ø«H ºdÉ°ùe ™bGh
∫Éààb’Gh ôMÉæàdG øY Gó«©H ºdÉ©dG
¿ƒμJ â``bh »a ,äÉà°ûdGh ábôØdGh
áLÉëdG ó°TCG »a ájô°ûÑdG á``eC’G ¬«a
áÑëªdG IOÉ``jõ``d »``ª`dÉ``©`dG ô«ª°†∏d

øjôëÑdG á«©ªL ¢``ù`«`FQ ó`` cCG
(¢ûjÉ©J) ¿É``jOC’G ¢ûjÉ©Jh íeÉ°ùàd
¢ù∏éªdG QGôbEG ¿CG{ ¿ƒHRƒH ∞°Sƒj
(ƒ``μ`°`ù`fƒ``«`dG) áª¶æªd …ò``«`Ø`æ`à`dG
ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U IQOÉÑe
¢ù«FQ áØ«∏N ∫BG ¿Éª∏°S øH áØ«∏N
»``dhó``dG Ωƒ``«`dÉ``H á°UÉîdG AGQRƒ`` `dG
πjôHCG 5 »a ¬H ∫ÉØàM’Gh ,ô«ª°†∏d
’ÉãàeG ,ƒμ°ùfƒ«dG ô≤ªH ΩÉY πc øe
329/73 Ió``ë` à` ª` dG º`` ` eC’G QGô``≤``d
áÑëªH ΩÓ°ùdG áaÉ≤K) õjõ©J ¿CÉ°ûH
»àdG äGQGô``≤` dG ôFÉ°ùdh ,(ô«ª°Vh
™«é°ûàd IóëàªdG º`` eC’G É¡JòîJG
äÉaÉ≤ãdGh äGQÉ°†ëdG ø«H QGƒëdG
á≤∏©àªdG á``£` °` û` fC’Gh Üƒ``©` °` û` dGh
GQÉ``°` ü` à` fG π``ã` ª` j ΩÓ``°` ù` dG á``aÉ``≤` ã` H
ÉaGôàYGh øjôëÑdG áμ∏ªªd Gó``jó``L
™ªàéªdG ™e ÉgOƒ¡éH Gô«Ñc É«dhO
êÉ``eó``f’Gh ΩÓ°ùdG õjõ©àd »``dhó``dG

ó«ªëŸG ó«ª

malmahmeed7@gmail.com

√òg ¢SÉædG º¶©e OhGôj ∫GDƒ°S ?èëdG É¡«a ∞bƒJ Iôe ºc
ÖÑ°ùH ΩÉ©dG Gòg èëdG ™æe ø«H ,QÉÑNC’Gh AÉÑfC’G øjÉÑJ ™e ΩÉjC’G
äGAGôLEGh äÉWGôà°TG §°Sh èëdÉH ìÉª°ùdGh ÉfhQƒc ¢Shô«a
.áeÓ°ùdGh áë°üdG ¿Éª°†d êÉéëdG OóY π«∏≤J ™e ,Iô«ãc
ΩÉ«b á«ªgCG ≈dEG ô«°ûf ¿CG Oƒf ´ƒ°VƒªdG »a ¢VƒîdG πÑb
πμH ôeC’G ¢SQGóàH ±ÉbhC’Gh á«eÓ°SE’G ¿hDƒ°ûdGh ∫ó©dG IQGRh
πc ≥ah ,Iôª©dGh èëdG äÓªM ÜÉë°UCG ™e ìƒ°Vhh á«aÉØ°T
ÜÉë°UC’ Ö°SÉæªdG ºYódG ô«aƒàd »©°ùdG ™e ,äÉgƒjQÉæ«°ùdG
áLQódG »a èëdG º°Sƒe ≈∏Y º¡∏ªY »a ¿hóªà©j øjòdG äÓªëdG
.≈dhC’G
≥ah èëdG ∫Éée íàa ƒg ájOƒ©°ùdG äÉ£∏°ùdG QGôb ¿Éc ¿EG
á«æjôëÑdG äÉ£∏°ùdG QGôb ¿Éc ¿EGh ,áæ«©e OGóYCGh äÉWGôà°TG
á«FÉbƒdG äGAGô``LE’G áaÉc PÉîJG ó©H ácQÉ°ûªdG ≈∏Y á≤aGƒªdG
êÉéëdG OóY ¿EÉa ,êÉéë∏d èëdG º°Sƒe ó©Hh AÉæKCGh πÑb á«Ñ£dG
áë°VGh ô«jÉ©ªd ™°†îj ¿CG Öéj èëdG »a ø«ÑZGôdG ø««æjôëÑdG
äÓªM ¢†©H êÉeófG »a êôM ’h ,™«ªédG ø«H á«aÉØ°T ôãcCGh
.É©ÑW πbCG ¿ƒμ«°S Oó©dG ¿C’ ,ΩÉ©dG Gòg º°Sƒªd
ìÉª°ùdG ájOƒ©°ùdG äÉ£∏°ùdG äQôb ¿EG ¿ÉμªH á«ªgC’G øeh
,âfÉc áÑ°ùfh Oó``Y …CÉ`H »æjôëÑdG êÉëdG óLGƒàj ¿CG èëdÉH
¿CG ∂``dPh ,É¡LÉéM ™æe á«eÓ°SEG ∫hO ¢†©H QGô``b ™e á°UÉN
óLGƒJ õjõ©Jh ,èëdG á°†jôa AÉ«MEGh ájOƒ©°ùdG áμ∏ªªdG ºYO
,ÖLGh ôeCG áeRÓdG äÉWÉ«àM’G πc òNCG ó©H »æjôëÑdG êÉëdG
.ïjQÉàdG √ôcò«°Sh
èëdG º°Sƒe áeÉbEG ΩóY ájOƒ©°ùdG äÉ£∏°ùdG äQôb Ée GPEG ÉeCG
,πNGódG êÉéM øe á∏«∏b áÑ°ùæd ¿ƒμj ¿CÉH âØàcG hCG ,ΩÉ©dG Gò¡d
áëFÉL É¡à°Vôa »àdG ±hô¶∏d É≤ah ,á«eÓ°SE’G ∫hódG øe OóY hCG
ºYódG ô«aƒàH ôãcCG áÑdÉ£e á«æjôëÑdG ∫ó©dG IQGRh ¿EÉa ,ÉfhQƒc
.á«æjôëÑdG èëdG äÓªëd ΩRÓdG ¢†jƒ©àdGh
∫GDƒ°ùdG øY áHÉLEÓd Oƒ©f ,â«bƒàdG ∂``dP ≈àMh ,ÉeƒªY
:∫ƒ≤æa ?èëdG É¡«a ∞bƒJ Iôe ºc :∫É≤ªdG ájGóH »a ìhô£ªdG
™LGôªdGh ÖàμdGh á«eÓYE’Gh á«eÓ°SE’G QOÉ°üªdG º¶©e ôcòJ
,ΩÉ©dG Gòg »a ∞bƒJ ƒd ¬fCGh ,Iôe (40) øe ôãcCG ∞bƒJ èëdG ¿CG
.≈dhC’G IôªdG ¿ƒμj ø∏a
zá£eGô≤dG{ ΩÉb Éªæ«M èëdG É¡«a ∞bƒJ »àdG äGôªdG ô¡°TCG
ø«ª∏°ùªdG Gƒ∏àbh AÉeódG GƒμØ°Sh ,èë∏d ÜÉgòdG øe ¢SÉædG ™æªH
10 Ióªd èëdG ∞bƒJh ,Oƒ°SC’G ôéëdG Gƒbô°Sh ,ø«∏°üªdGh
QÉ°ûàfG ÖÑ°ùH ,Ió``jó``Y äGô``e »``a èëdG ∞bƒJ Éªc ..ΩGƒ`` `YCG
êÉéM ™£≤fG Éªc ..ƒédG IOhôH Ió°ûd hCG ,¢VGôeC’Gh áÄHhC’G
Ió°T ÖÑ°ùH á°Só≤ªdG QÉjódG ≈dEG É¡«a èëdG π£©Jh ∫hódG ¢†©H
∞bƒJ ƒd IôªdG √òg ¿CG »æ©j Ée ..ÜÉÑ°SC’G øe Égô«Zh ,AÓ¨dG
.≈dhC’G IôªdÉH ¢ù«d ¬fEÉa ,ÉfhQƒc áëFÉL ÖÑ°ùH èëdG
OÓH øY AÉHƒdGh AÓÑdG Gòg ™aôj ¿CG πLh õY ≈dƒªdG ∫CÉ°ùf
.ô°ûÑdG ™«ªL øYh ø«ª∏°ùªdG

»FÉ°†b ºμëd Gò«ØæJ »àjƒμdG ájÉæH Ωóg øe AÉ¡àf’G

z∂°ùØf Qƒ``W{ á≤HÉ°ùe »a ø``jõFÉØdG ΩôμJ ∑QÉ``ªédG
¿hDƒ°T ƒÑ°ùàæe É¡«dEG êÉàëj »àdG áHƒ∏£ªdG IQƒ°üdÉH
.∑QÉªédG
≈dEG ÉªFGO ≈©°ùJ ∑QÉªédG ¿hDƒ°T ¿CG ≈dEG QÉ°TCGh
øe ∂dPh ,á«Ø«XƒdG äGQÉ¡ªdG π≤°Uh »JGòdG ôjƒ£àdG
äGôÑîdGh äGQhó```dGh èeGôÑdG ø``e IOÉØà°S’G ∫Ó``N
πãeC’G QÉªãà°S’G »a º¡°ùj ÉªH ,á``«`dhó``dGh á«∏ëªdG
õjõ©J »dÉàdÉHh ,í«ë°üdG ƒëædG ≈∏Y ájô°ûÑdG OQGƒª∏d
á«ÑjQóàdG Ö«dÉ°SC’ÉH ÜÉ©°üdG RhÉéJh Iƒ≤dG øeÉμe
.áeƒμëdG πªY èeÉfôH äÉgÉéJG ºYój ÉªHh ,áãjóëdG
¿hDƒ`°`T »Ñ°ùàæe á``cQÉ``°`û`e ,á≤HÉ°ùªdG πª°ûJh
äÉLÉ«àMG ¢ûbÉæJ á«ãëH á``bQh ºjó≤J »a ∑QÉªédG
π``ª`©`dG ∫É``é``e »`` a »```JGò`` dG ô``jƒ``£` à` dG äÉ`` ¶` `MÓ`` eh
πjƒëàdG •É≤f øª°†àJ ¿CG ≈∏Y ,»Ø«XƒdG ¢ü°üîàdGh
πª©dG ôjƒ£àH É¡£HQh Iƒb •É≤f ≈dEG ∞©°V •É≤f øe
øjôjóªdG ø``e Oó``Y á≤HÉ°ùªdG »``a ∑QÉ``°`T .»côªédG
´hô``Ø` dGh Ö``©`°`û`dG AÉ`` °` `SDhQh ø``jô``jó``ª` dGh ø``«`eÉ``©`dG
.ø«ØXƒªdGh

¢ù«FQ áØ«∏N ∫BG óªM øH óªMCG ï«°ûdG ájÉYQ âëJ
øjõFÉØdG ø«ØXƒªdG ºjôμJ πØM º«¶æJ ºJ ,∑QÉªédG
IAÉØc ™aQ ≈dEG ±ó¡J »àdG ,z∂°ùØf QƒW{ á≤HÉ°ùe »a
»a á«JGòdG º¡JGQób ôjƒ£Jh ∑QÉªédG ¿hDƒ°T »Ñ°ùàæe
.πª©dG ∫Éée
≈dhC’G áî°ùædG º«¶æJ ¿CG ∑QÉªédG ¢ù«FQ í°VhCGh
≥«≤ëJ »a ∑QÉªédG ¿hDƒ°T Oƒ¡L øª°V »JCÉj á≤HÉ°ùª∏d
Gk ò«ØæJ ∂``dPh »°ù°SDƒªdG AGOC’G »``a á«dÉY äGô``°`TDƒ`e
óFÉ≤dG ÖFÉf ó¡©dG »dh »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U äÉ¡«Lƒàd
á«ªæàdG ¿CÉH AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«Fôd ∫hC’G ÖFÉædG ≈∏YC’G
Gó«°ûe ,øjôëÑdG á°†¡f »a …Qƒëe ô°üæY ájô°ûÑdG
èeGôÑdGh §£î∏d á«∏NGódG ôjRh øe ôªà°ùªdG ºYódÉH
.É¡ãjóëJh πª©dG áeƒ¶æe ôjƒ£àd ∑QÉªédG ÉgòØæJ »àdG
ô««¨àdG á«ªgCG ócDƒJ á≤HÉ°ùªdG QhÉëe ¿CG ±É°VCGh
á°ù°SDƒe πc ¿EG å«M ,πNGódG øe CGóÑj …òdG »HÉéjE’G
ôeC’G ,á«∏©ØdG É¡JÉLÉ«àMÉH áeÉJ á``jGQO ≈∏Y á«eƒμM
äÉ≤HÉ°ùªdGh èeGôÑdG √òg πãe º«¶æJ øe É¡æμªj …òdG

¿hÉ``©`à`H ¿Gó``«` ª` M äOÉ`` °` `TCGh
AÉ¡àf’Gh Ωó¡dG á«∏ªY »a ∑ÓªdG
ßØëj ÉªH z»àjƒc ájÉæH{ ∞∏e øe
,ø``«`æ`WGƒ``ª`dGh É``¡` jOÉ``Jô``e á``eÓ``°`S
áª°UÉ©dG áfÉeCG ¢UôM ≈dEG Iô«°ûe
áeÉY IQƒ°üH »fÉÑªdG áeÓ°S ≈∏Y
á``«`fƒ``fÉ``≤`dG äGAGô`` ` ``LE’G PÉ`` î` `JGh
.áeÉ©dG áeÓ°ù∏d áeRÓdG
¿G ≈`` `dEG ¿Gó``«` ª` M äQÉ```°` `TCGh
óMG ±Gô°TEÉH âªJ äÉeóîdG á«∏ªY
á°ü°üîàªdG á«°Sóæ¡dG ÖJÉμªdG
±Gô°TEÉH Ωó¡dG á«∏ªY âªJ{ âdÉbh
Ö``JÉ``μ` ª` dG ó`` ` `MG ø`` `e »`` °` `Só`` æ` `g
.záμ∏ªªdÉH á≤jô©dG ájQÉ°ûà°S’G
»FÉ°†≤dG ´GõædG ájGóH Oƒ©Jh
»μdÉeh áª°UÉ©dG áfÉeCG ø«H ºFÉ≤dG
âeÉbCG å«M 2006 ΩÉY ≈dG ≈æÑªdG
áeÉæªdG á``jó``∏`H) áª°UÉ©dG á``fÉ``eCG
ΩÉ`` eCG á∏é©à°ùe iƒ```YO (É``≤`HÉ``°`S
Ö∏£H á∏é©à°ùªdG Qƒ``e’G áªμëe
¬«dEG QÉ°ûªdG QÉ≤©dG Ωó¡H É¡d ºμëdG
¢ù£°ùZCG 27 ïjQÉàH »YGóàdG πëe
ájó∏ÑdG í∏°üd ºμM Qó°Uh 2006
ø«ÑJ É``e ≈`` dEG Gkô` ¶` f QÉ``≤`©`dG Ωó``¡`H
IQƒ£N πμ°ûj QÉ≤©dG ¿G áªμëª∏d
.¬«æcÉ°S ìGhQG ≈∏Y Iójó°T

.¿Gó«ªM á«bƒ°T |
á``fÉ``eCÉ`H ¿ƒ``«`æ`©`ª`dG É``¡`H ΩÉ`` b »``à` dG
¿hDƒ`°`û`dG É``°``Uk ƒ``°`ü`Nh á``ª`°`UÉ``©`dG
∫É``°` ü` J’G ∫Ó`` `N ø`` e á``«` fƒ``fÉ``≤` dG
»a º``gó``°` V ò``Ø`æ`ª`dG á`` `KQh ó``MCÉ``H
∂∏J äô``Ø` °` SCG ó``≤`a ,â``jƒ``μ` dG á`` dhO
ò«ØæàH º¡JQOÉÑe ø``Y ä’É``°`ü`J’G
á«∏ª©H ΩÉ«≤dGh ò«ØæàdG áªμëe QGôb
ió`` MEG ≥``jô``W ø``Y ≈``æ`Ñ`ª`dG Ωó`` g
Gò``g »``a á°ü°üîàªdG äÉ``cô``°`û`dG
»a Ωó¡dG á«∏ªY äCGóH óbh ,¿CÉ°ûdG
â¡àfGh Ω2019 øe ôÑª°ùjO ô¡°T
ájÉ¡f ™``e á∏eÉc Ωó``¡`dG ∫É``ª` YCG ø``e
.z»°VÉªdG πjôHCG ô¡°T

AÉ¡àfG áª°UÉ©dG áfÉeCG âæ∏YCG
´QÉ°T 280 ºbQ ≈æÑe Ωóg ∫ÉªYCG
309 º``bQ ™ªée ≈°ù«Y ï``«`°`û`dG
ájÉæH{ º°SÉH Qƒ¡°ûªdGh áeÉæªdÉH
áªμëe âªμM ¿CG ó©H z»àjƒμdG
á``«` fÉ``ã` dG á``«` fó``ª` dG ±É``æ` Ä` à` °` S’G
ΩGõ``dEÉ` H 2018 ôjÉæj 31 ï``jQÉ``à`H
QÉ≤©dG Ωó``¡` H º``gó``°`V ∞``fCÉ`à`°`ù`ª`dG
º¡à≤Øf ≈``∏`Y »``YGó``à` dG ´ƒ``°` Vƒ``e
á«æØdG ∫ƒ°UC’Gh äGAGôLEÓd É≤k ah
áKÓK RhÉéàJ ’ Ióe »ah IQô≤ªdG
’EGh ºμëdÉH ≥£ædG ïjQÉJ øe ô¡°TCG
.º¡HÉ°ùM ≈∏Y ¬eó¡H ájó∏ÑdG âeÉb
QÉ``à`°`ù`dG ∫ó`` °` `SCG ó``≤` a ∂``dò``Hh
»àdGh (»àjƒc ájÉæH) á«°†b ≈∏Y
Ióªd ºcÉëªdG á``bhQCG »a äôªà°SG
AÉ``°`†`≤`dG É``¡`«`a ô``°`ü`à`fG É``eÉ``Y 13
ÉXÉØMh ,áª°UÉ©dG á``fÉ``eCG ∞bƒªd
âfÉc å``«`M ¢``SÉ``æ` dG ìGhQCG ≈``∏`Y
É``¡` jOÉ``Jô``e ≈``∏``Y Gô`` £` `N π``μ` °` û` J
≈¡fCG ¿G ó©H É¡dƒM »àdG á≤£æªdGh
.¬eóg á«∏ªY ≈æÑªdG ∑Óe
â``ë`°`VhCG É``¡`d íjô°üJ »``ah
á°Sóæ¡ªdG áª°UÉ©dG áfÉeCG ΩÉY ôjóe
≈∏Y AÉ``æ` H{ ¬`` fCG ¿Gó``«`ª`M á«bƒ°T
á«fƒfÉ≤dGh á`` `jQGOE’G äGAGô`` `LE’G

±ô``©``J á``«``≤``«``Ñ``£``à``dG Ωƒ```∏```©```dG á``©``eÉ``L äÉ``°``ù``°``SDƒ`ª``dG{ ¿ƒ``fÉ``b π``jó``©``J ¿ƒ``Mô``à``≤``j ÜGƒ```f
á``°``Só``æ``¡``dG á``«``∏``c è```eGô```Ñ```H á``Ñ``∏``£``dG zá```°```UÉ```î```dG á```«```Ñ```jQó```à```dGh á``«``ª``«``∏``©``à``dG

äÉeƒ∏©ªdG º¶fh ,á«°SÉ«°ùdG Ωƒ∏©dGh
º«ª°üàdGh ,Üƒ°SÉëdG º∏Yh ,á``jQGOE’G
»``∏` NGó``dG º``«`ª`°`ü`à`dGh ,»``μ` «` aGô``é` dG
,¿ƒfÉ≤dG »a ô«à°ùLÉªdG äÉ°ü°üîJh
OQGƒ``ª`dG IQGOEGh ,…QÉ``é`à`dG ¿ƒ``fÉ``≤`dGh
áÑ°SÉëªdGh ,∫ÉªYC’G IQGOEGh ,ájô°ûÑdG
è``eGô``Ñ`dG ≈`` dEG á``aÉ``°` VE’É``H ,π``jƒ``ª` à` dGh
É¡dÓN ø``e π°üëj »``à`dG á«fÉ£jôÑdG
¢``Sƒ``jQƒ``dÉ``μ` H IOÉ``¡` °` T ≈``∏` Y Ö``dÉ``£` dG
çhÉ``°` S ¿ó``æ` d á``©` eÉ``L ø``e á``«`fÉ``£`jô``H
á«fóªdG á°Sóæ¡dG »°ü°üîJ »a ∂fÉH
.ájQÉª©ªdGh

á«YGO ,ó©H ø``Y á«Øjô©àdG äÉ«dÉ©ØdG
á©eÉédÉH á°SGQódÉH ø«ªà¡ªdG áÑ∏£dG
≈∏Y É¡JÉHÉ°ùMh á©eÉédG QÉÑNCG á©HÉàe
∫ƒ°üë∏d »YÉªàL’G π°UGƒàdG πFÉ°Sh
á©eÉédG øY äÉeƒ∏©ªdG øe ójõªdG ≈∏Y
á«Øjô©àdG äÉ«dÉ©ØdG »``a ácQÉ°ûªdGh
.áeOÉ≤dG ΩÉjC’G ∫ÓN ΩÉ≤à°S »àdG
≥``jƒ``°` ù` à` dG Iô`` `jó`` `e â`` ª` `à` `Nh
IQÉ``°`TE’É``H É¡ãjóM áeÉ©dG äÉ``bÓ``©`dGh
ÉMƒàØe ∫GRÉ`` ` e π``«`é`°`ù`à`dG ¿CG ≈`` `dEG
»a ¢``Sƒ``jQƒ``dÉ``μ` Ñ` dG äÉ``°`ü`°`ü`î`J »``a
,áÑ°SÉëªdGh ,∫ÉªYC’G IQGOEGh ,¥ƒ≤ëdG

á«ª«∏©àdG á«∏ª©dG ∫ƒ``M á∏Ä°SC’G ø``e
èeGôÑH π«é°ùàdGh ∫ƒÑ≤dG äGAGô``LGE h
,á«∏Ñ≤à°ùªdG πª©dG ä’Ééeh ,á°Sóæ¡dG
íæªdGh äÉ``eƒ``°`ü`î`dGh äÓ«¡°ùàdGh
√òg »a áÑ∏£∏d á©eÉédG É¡eó≤J »àdG
äGQÉ°ùØà°S’G ø``e ójó©dGh ,è``eGô``Ñ`dG
π°üØe πμ°ûH É¡æY áHÉLE’G âªJ »àdG
.ø«dhDƒ°ùªdG πÑb øe
á``«` bQ IPÉ`` `à` ` °` ` SC’G â`` `ë` ` °` ` VhCGh
äÉ``bÓ``©`dGh ≥jƒ°ùàdG Iô``jó``e ø°ùëe
Iƒ£N »``Ø`jô``©`à`dG Ωƒ``«` dG ¿CG á``eÉ``©` dG
π°UGƒàdG õjõ©àd ;á©eÉédG É¡H ºà¡J
πªà°ûj ÉªH ™ªàéªdGh á©eÉédG ø«H
Qƒ``eC’G AÉ``«`dhCG ™ªéJ äGAÉ≤d øe ¬«∏Y
øY áHÉLEÓd á©eÉédG IQGOEGh áÑ∏£dGh
É¡££Nh á©eÉédG ∫ƒM äGQÉ°ùØà°S’G
»``à`dG äÓ``«` ¡` °` ù` à` dGh É``¡` JGó``é` à` °` ù` eh
áeOÉ≤dG ΩÉ`` jC’G ¿CG áë°Vƒe ,É¡ë«àJ
øe iôNCG áYƒªée áeÉbEG ó¡°ûJ ±ƒ°S

≈``dEG ô``μ`°`û`dÉ``H Ωó``≤` J É``ª` c ,Iõ``«` ª` à` ª` dG
çhÉ°S ¿óæd á©eÉL ø``e ø«dhDƒ°ùªdG
á«dÉ©ØdG √òg »a ø«cQÉ°ûªdG áaÉch ∂fÉH
≈∏Y ±ô©à∏d Ghô°†M øjòdG áÑ∏£dGh
≈dEG ºgÉjEG Ék«YGO ,á°Sóæ¡dG á«∏c èeGôH
Éªd á©eÉédÉH π«é°ùàdÉH ÉkjóL ô«μØàdG
á«ª∏Yh á«ªjOÉcCG á©ª°S øe ¬H ™àªàJ
»``∏`ë`ª`dG iƒ``à` °` ù` ª` dG ≈``∏` Y Iõ``«` ª` à` e
.»ªdÉ©dGh »ª«∏bE’Gh
»Øjô©àdG »°Sóæ¡dG Ωƒ«dG πμ°Th
è``eGô``H ≈``∏`Y ±ô``©`à`∏`d áÑ∏£∏d á``°`Uô``a
ájQÉª©ªdG á°Sóæ¡dGh á«fóªdG á°Sóæ¡dG
IOÉ¡°T ≈∏Y ∫ƒ°üëdG áÑ∏£∏d í«àJ »àdG
,∂fÉH çhÉ°S ¿óæd á©eÉL øe á«fÉ£jôH
èeGôÑdG √ò``g ø``Y ø«dhDƒ°ùªdG AÉ``≤`dh
,º¡d íFÉ°üædG Gƒeób øjòdG AGôÑîdGh
»°Sóæ¡dG Ωƒ«dG äÉ«dÉ©a äó¡°T å«M
Gkô«Ñc Ók `YÉ``Ø`J »``°`VGô``à`a’G »Øjô©àdG
áYƒªée Gƒ``Mô``W ø``jò``dG á``Ñ`∏`£`dG ø``e

á«≤«Ñ£àdG Ωƒ∏©dG á©eÉL âª¶f
á«∏c èeGôÑH É«°VGôàaG É«Øjô©J Éeƒj
á``©`eÉ``L ø``e á``aÉ``°`†`à`°`ù`ª`dG á``°` Só``æ` ¡` dG
å«M ,á«fÉ£jôÑdG ∂fÉH çhÉ``°`S ¿óæd
á«æ≤J ∫Ó``N ø``e á©eÉédG âaÉ°†à°SG
ø«dhDƒ°ùªdG øe GOóY »FôªdG ∫É°üJ’G
»a ∂``fÉ``H çhÉ`` °` `S ¿ó``æ` d á``©` eÉ``L »`` a
á«∏c »``a ø``«` dhDƒ` °` ù` ª` dGh ,É``«` fÉ``£` jô``H
á«≤«Ñ£àdG Ωƒ``∏`©`dG á©eÉéH á°Sóæ¡dG
áÑ∏£dG äGQÉ°ùØà°SGh á∏Ä°SCG øY áHÉLEÓd
á≤∏©àªdG Qƒ``eC’G øe ójó©dG í«°VƒJh
è``eGô``Ñ` dG √ò`` `g »`` a ∫ƒ``Ñ` ≤` dG á``«`∏`ª`©`H
á©eÉédG É¡eó≤J »``à`dG äÉeƒ°üîdGh
Égôaƒj »``à` dG äÓ``«`¡`°`ù`à`dGh ,áÑ∏£∏d
äÉYÉ≤dGh äGôÑàîªdGh »©eÉédG ΩôëdG
ádƒL ôÑY ∂``dPh áãjóëdG á``«`°`SGQó``dG
.»©eÉédG ΩôëdG ≥aGôe »a á«°VGôàaG
PÉà°SC’G á©eÉédG ¢ù«FQ Ö``MQh
IQOÉÑªdG √ò``¡`H OGƒ``Y ¿É°ùZ Qƒ``à`có``dG

á°VhôØªdG Ωƒ°Sô∏d ¢†«ØîJ πbCG ٪50
…OÉ«àY’G º«∏©àdG ∞bƒJ ∫ÉM »a

.»eƒ°ù©dG ∫OÉY |
…òdG ÉfhQƒc ¢Shô«a áëFÉL OƒLh
≈dEG QÉ``°`TCGh .øjôëÑdG áμ∏ªe ìÉàéj
ìôà≤ªdG Gò``g »eó≤J ÜÉ``Ñ`°`SCG ø``e ¿G
¢SQGóªdG Ö∏ZG ºjó≤J ΩóY ƒg ¿ƒfÉ≤H
πH ¢†«ØîàdG ø``e ´ƒ``f …G á°UÉîdG
¬MÉHQG IOÉjR ≈dEG º¡æe ¢†©ÑdG ≈©°S
ó«©H ∑ƒ∏°S »a ±hô¶dG ∂∏J Ó¨à°ùe
.á«ª«∏©àdG ádÉ°SôdG πÑf øY ó©ÑdG πc

äÉ°ù°SDƒªdG ∂∏J Ωƒ°SQ ¢†«ØîJ ºàj
%50 ™`` bGƒ`` H á``°` UÉ``î` dG á``«`ª`«`∏`©`à`dG
Ωƒ``°`Sô``dG áª«b ø``e ô``jó``≤`J π`` bG ≈``∏`Y
âØdh .øjó«Øà°ùªdG ≈∏Y á°VhôØªdG
»a »JCÉj ìôà≤ªdG ¿CG ≈``dEG »eƒ°ù©dG
Qƒ``eC’G AÉ``«` dhC’ »dÉëdG ™°VƒdG π``X
™aód á¶gÉH ∞«dÉμJ Gƒ∏qªëJ øjòdGh
º``ZQ á``°` UÉ``î` dG ¢`` SQGó`` ª` `dG ∞``«` dÉ``μ` J
ÉgQÉ°üàbGh á«ª«∏©àdG á«∏ª©dG ∞bƒJ
∞∏q c …ò``dGh »fhôàμdE’G º∏q ©àdG ≈∏Y
ô«aƒJ ÖÑ°ùH »dÉgC’G øe Gô«Ñc GOóY
iOCG Éªe âfôàfE’G ∞«dÉμJh Iõ¡LC’G
πgÉc ≈∏Y Ió``FGR ∞«dÉμJ Oƒ``Lh ≈``dEG
ìôà≤ªdG ¿CG ÉØ«°†e ,QƒeC’G AÉ``«` dhCG
πX »``a Éª«°S ’h áë∏q eo IQhô``°`V ¬``d

∫OÉ`` `Y{ ÜGƒ`` æ` `dG ø`` e π`` c Ωó``≤` J
óªëe ,¢``SÉ``Ñ`Y ∫BG QÉ``ª`Y ,»eƒ°ù©dG
ódÉN ,í``dÉ``°` ü` dG ìhó``ª` e ,Oƒ``ª` Mƒ``H
πjó©àH ¿ƒ``fÉ``≤` H ìôà≤ªH z≥æYƒH
¿CÉ°ûH 1998 áæ°ùd (25) ºbQ ¿ƒfÉb
á«ÑjQóàdGh á«ª«∏©àdG äÉ°ù°SDƒªdG
∫ÉM »a IójóL IOÉe áaÉ°VEÉH á°UÉîdG
≈dEG Aƒé∏dGh á«ª«∏©àdG á«∏ª©dG ∞bƒJ
.ó©H øY º«∏©àdG
¿EG »``eƒ``°` ù` ©` dG Ö``FÉ``æ` dG ∫É`` `bh
»a ¬``fCG ≈∏Y ¢üæJ Ió``jó``é`dG IOÉ``ª` dG
»a á«ª«∏©àdG á«∏ª©dG ∞``bƒ``J á``dÉ``M
äÉ``°`ù`°`SDƒ`ª`dGh á``°`UÉ``î`dG ¢``SQGó``ª` dG
º«∏©àdG QÉ°üàbGh á°UÉîdG á«ÑjQóàdG
,»fhôàμdE’G º∏q ©àdG ∫ÓN øe ó©H øY
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É¡«ØXƒe øe Oó``Y íjô°ùJ Gô``NDƒ`e äGQÉ`` eE’G ¿Gô«W ácô°T âæ∏YCG
¿Gô«£dG ´É£b ≈∏Y Égô«KCÉJh ,ÉfhQƒc ¢Shô«a áëFÉL äÉ«YGóJ ÖÑ°ùH
¿ƒ≤∏àj º¡fCG øe ócCÉàdGh ,ádOÉY á≤jô£H º¡à∏eÉ©ªH äó¡©Jh ,ºdÉ©dG ∫ƒM
ÉfCGóH ÉæfCG ºZQh ,áÑ©°üdG äÉbhC’G √òg »a ¬fCG áë°Vƒe ,áeRÓdG á©HÉàªdG
’EG ,áeRÓdG á«FÉbƒdG äGAGôLE’G PÉîJG ™e ¿Gô«£dG ≈dEG É«éjQóJ IOƒ©dÉH
ÉæfCÉH »°†≤j êÉàæà°SG ≈dEG Éæ∏°Uhh ,äÉgƒjQÉæ«°ùdG ™«ªL Éæ©LGQ ÉæfCG
!zÉæ©e Gƒ∏ªY øjòdG ø«©FGôdG ¢SÉfC’G ¢†©Ñd ÉYGOh{ :∫ƒ≤f ¿CG Öéj
áæ°ùdCG »∏Y ΩÉ``jC’G √ò``g Gô«ãc OOôàJ ±ƒ°S á∏ªédG √ò``g ¿CG hóÑj
íjô°üJ øe ÉbÓ£fG ∂``dPh ,ä’ÉéªdG ∞∏àîe »``ah ,∫É``ª`YC’G ÜÉë°UCG
ºdÉ©dG IQÉ°ùîd É¡©bƒJ GôNDƒe âæ∏YCG »àdG ΩOÉ°üdG á«dhódG πª©dG áª¶æe
»a áØ«Xh ø«jÓe á°ùªN É¡æe ,πeÉc ΩGhó``H áØ«Xh ¿ƒ«∏e 195 ƒëf
™e øeGõàJ »àdG ÉfhQƒc áëFÉL äÉ«YGóJ π©ØH ∂``dPh ,á«Hô©dG ∫hó``dG
.§ØædG QÉ©°SCG »a ¥ƒÑ°ùe ô«Z ™LGôJ
¿CG ¬«a â©bƒJ ¢ùμ«eƒfƒμjG OQƒØ°ùcCG á°ù°SDƒªd åjóM ôjô≤J »ah
√òg π©ØH É¡fÉμ°S øe %10 ∫ó©ªH IôLÉ¡ªdG ádÉª©∏d ìhõf áLƒe ó¡°ûJ
øjôëÑdG »a É¡àÑ°ùf â¨∏H ájOÉ°üàb’Gh ájQÉéàdG á£°ûfC’G »∏Y áeRC’G
¥ƒ°S øjRGƒeh äÉHÉ°ùM ≈∏Y ™Ñ£dÉH ¢ùμ©æ«°S …òdG ô``eC’G ,%6 ƒëf
.πª©dG
â≤∏WCG »àdG Ió«MƒdG ádhódG ¿ƒμJ OÉμJ øjôëÑdG áμ∏ªe ¿CG ∂°T ’
,ø«©∏dG ¢Shô«ØdG Gòg á¡LGƒªd QÉæjO äGQÉ«∏e 3^4 â¨∏H á«dÉe áeõM
»g IQOÉH »a ,á°UÉîdG äÉ°ù°SDƒªdGh ø«æWGƒªdG »∏Y √QÉ``KBG ∞«Øîàdh
»dEG :∫GDƒ°ùdG ≈≤Ñj øμdh ,ºdÉ©dG iƒà°ùe »∏Y Gô°†ëJh á«fÉ°ùfEG ôãcC’G
≈àe ≈dEG ôNBG »æ©ªH ?ºYódG Gòg ºjó≤J »a áμ∏ªªdG ôªà°ùJ ±ƒ°S ≈àe
?Oƒª°üdG
∞∏àîe »``ah iô``NCG á«Ñ∏°S QÉ``KBG ø``e áeOÉ≤dG ΩÉ`` jC’G ÅÑîJ GPÉ``eh
?äÉYÉ£≤dG
áë°ü∏d …ô°üªdG ¢ù«FôdG QÉ°ûà°ùe á°TÉμY óªMCG QƒàcódG ócCG GôNDƒe
ÉfhQƒc ¢Shô«a øe »°ùØædG §¨°†dG ¿CG ,»©ªàéªdG ≥aGƒàdGh á«°ùØædG
Évª¡e ôNBG ’DhÉ°ùJ ìô£j …òdG ôeC’G ,á«°VôªdG ¬JÉØYÉ°†e øe ô«ãμH ô£NCG
,ÉfhQƒμd á«Ñ∏°ùdG á«°ùØædG QÉKB’G √òg êÓ©d áμ∏ªªdG á£N Ée :ƒgh ’CG
!!?É¡dGhR ó©H hCG áeRC’G ∫ÓN AGƒ°S
,ø««ªëªdG ô«Z ,º¡æe ¿ƒ©FGôdG ,ø«Mô°ùªdG ¿ƒ``Y »a ¬∏dG ¿É``ch
.áëFÉédG √òg ™HGƒJ º¡aƒfCG ºZQ ¿ƒ∏Ñ≤àªdG ,Ωƒ«dG ¬H ôªf Éªd ¿ƒª¡ØàªdG

´ÉÑJGh Ωó¡dG á«∏ª©d ô«°†ëà∏d ôNBG
ßØëd Ωó¡dG á«∏ª©d áeÓ°ùdG óYGƒb
.¬dƒM øe äƒ«ÑdG
äƒ``«` Ñ` dG ¢``ü` î` j É``ª` «` a É`` ` `eCG
á``∏`jBG â°ù«d »``g »``à`dG IQƒ``é`¡`ª`dG
’ PEG á∏μ°ûªdG øªμJ Éæ¡a •ƒ≤°ù∏d
±ô°üà∏d ájó∏Ñ∏d á«MÓ°U óLƒJ
»dÉëdG ¿ƒfÉ≤dG íª°ùj ’ PEG É¡«a
É¡jód ¢``ù`«`dh ±ô``°`ü`à`dÉ``H ájó∏Ñ∏d
ΩRÓ`` dG π``jƒ``î` à` dGh äÉ``«` MÓ``°` ü` dG
.±ô°üà∏d
∫É``b ´É`` ª` `à` `L’G Gò`` `g ∫Ó`` ` Nh
É¡©aôà°S »àdG á«°UƒàdG ¿EG »°ù«Ñ≤dG
QGô`` bGE º``à`j ¿CG »``g á«æØdG áæé∏dG
ájó∏Ñ∏d á«MÓ°üdG »£©j ™jô°ûJ
πëd áÑ°SÉæªdG á``«`dB’É``H ±ô°üàdÉH
äƒ«ÑdG øY áéJÉædG QGô°VC’G á∏μ°ûe
äÉ¡édG ™``e ¿hÉ©àdÉH ,IQƒé¡ªdG
PÉîJ’ á``dhó``dG Iõ``¡`LCG øe á«æ©ªdG
√òg ≈∏Y AÉ°†≤∏d áeRÓdG ô«HGóàdG
.á∏°†©ªdG

´ÉªàL’G ¿CG »°ù«Ñ≤dG ø``«q `Hh
IòîàªdG äGƒ£îdG á°SGQO ≈∏Y õcQ
äƒ``«` Ñ` dG ø`` `e ¢``ü` ∏` î` à` ∏` d É`` «` `dÉ`` M
É``¡`fCÉ`H ∞°üàJ »``à` dGh IQƒ``é` ¡` ª` dG
∂``dP í``°` VhCG ó``bh ,•ƒ``≤`°`ù`∏`d á``∏` jBG
øe ΩÉ°ùbC’G AÉ``°`SDhQ øe Qƒ°†ëdG
IóY óªà©j …òdGh …ò«ØæàdG RÉ¡édG
áHÉbôdG º°ùb Ωƒ≤j ’hCÉ` a ,äGƒ£N
òNCGh á«æØdG äGAGôLE’ÉH ¢û«àØàdGh
ôjô≤àdG OGó`` YEGh á``eRÓ``dG äÉfÉ«ÑdG
¿hDƒ°ûdG º°ùb Ωƒ≤j É«fÉK ,»æØdG
åëÑdGh äÉfÉ«ÑdG á©HÉàªH á«fƒfÉ≤dG
ÉμdÉe ¿É``c ¿EG ∑Ó``ª`dG π«°UÉØJ ø``Y
º``à` jh ,á`` ` `KQh Gƒ`` fÉ`` c hCG Gó`` ` `MGh
ø«≤aGƒe GƒfÉc GPEÉa º¡©e π°UGƒàdG
ºàj ºd GPEG ÉeCG ,ádƒ¡°ùH á«∏ª©dG ºàJ
∫ƒëàJ PEG ádCÉ°ùªdG ∫ƒ£àa ≥aGƒàdG
≈àM á©HÉàªdG ºàJh ºcÉëªdG ≈``dEG
É``ã`dÉ``Kh ,äÉ``Ñ`∏`£`à`ª`dG á``aÉ``c ∫É``ª``cEG
øe ócCÉàdÉH áaÉ¶ædG º°ùb QhO »JCÉj
»æa ôjô≤J OGó``YEGh ¬©bƒeh ¿ÉμªdG

.»°ù«Ñ≤dG ¬∏dGóÑY |
¥ôW …ó``∏`Ñ`dG ¢ù∏éªdG Oó``é`j Éæg
™e ¿hÉ``©`à`dÉ``H ¬eó≤«d ´ƒ``°`Vƒ``ª`dG
á≤£æªdG ájó∏ÑH …ò«ØæàdG RÉ¡édG
øe AÉ``≤`∏`dG ô°†M ó``bh ,á«dÉª°ûdG
ø«°ùM QƒàcódG øe πc ájó∏ÑdG ÖfÉL
á«fƒfÉ≤dG ¿hDƒ°ûdG ¢ù«FQ …ôªédG
…OGƒ`` `dG õ``jõ``©` dGó``Ñ` Y ¢``Só``æ` ¡` ª` dGh
Éªc ,¢``û`«`à`Ø`à`dGh á``HÉ``bô``dG ¢``ù`«`FQ
…ô°ShódG »fÉeCG á°Sóæ¡ªdG äô°†M
¢Sóæ¡ªdGh AÉæÑdG ¢ü«NGôJ ¢ù«FQ
äÉ``eó``î` dG ¢``ù` «` FQ OGõ``¡``H ø``«`°`ù`M
»Ñjô©dG É°VQ ô°†M Éªc ,ájQÉéàdG
á°ûbÉæªd ∂`` dPh ,á``aÉ``¶` æ` dG ¢``ù`«`FQ
É«dÉM Iò``î`à`ª`dG äGƒ``£` î` dG ™«ªL
òîàJ ¿CG Öéj »``à`dG äGƒ``£` î` dGh
…ò«ØæàdG RÉ¡édG IófÉ°ùe π``LCG øe
ºJ óbh ,ΩÉeC’G ≈dEG ´ƒ°VƒªdG ™aód
É¡Ñ∏£àJ »àdG äÉLÉ«àMÓd ´Éªà°S’G
á°ûbÉæe ºJh ájò«ØæàdG ájó∏ÑdG ΩÉ°ùbCG
.…ó∏ÑdG ¢ù∏éªdG øe É¡ªYO πÑ°S

¢ù∏éªdÉH á«æØdG áæé∏dG äó≤Y
á°SÉFôH á«dÉª°ûdG á≤£æª∏d …ó∏ÑdG
»°ù«Ñ≤dG ∫ÓH ∑QÉÑe ¬∏dGóÑY ó«°ùdG
π°†aCG á°ûbÉæªd É``°`UÉ``N É``YÉ``ª`à`LG
äƒ«ÑdG ´ƒ``°`Vƒ``e á∏ë∏ëd πÑ°ùdG
AÉ°†YCG Iƒ`` YO â``ª`Jh ,IQƒ``é`¡`ª`dG
AÉ≤∏dG Gòg Qƒ°†ëd …ó∏ÑdG ¢ù∏éªdG
øe ø««æ©ªdG Iƒ``YO ºJ Éªc ,º¡ªdG
πeÉμJ å``ë`Ñ`d …ò``«`Ø`æ`à`dG RÉ``¡` é` dG
π``°`†`aCG ≈``∏`Y ∫ƒ``°` ü` ë` dGh QGhOC’G
.èFÉàædG
äƒ«ÑdG ¿CG »°ù«Ñ≤dG í°VhCGh
á«≤«≤M á∏μ°ûe âë°VCG IQƒé¡ªdG
∫ÉW ó``bh á«dÉª°ûdG »``dÉ``gC’ á≤∏≤e
πM ºàj º``dh Ió``jó``Y ø«æ°S É``gó``eCG
»JCÉjh ,äGƒæ°S ióe ≈∏Y ´ƒ°VƒªdG
øeõdG á∏éY ∂jôëàd ´ÉªàL’G Gòg
äô°ûàfG PEG ,ìôédG ≈∏Y ó«dG ™°Vhh
äƒ«ÑdG √òg »a É¡YGƒfCÉH áªjôédG
≈∏Y äÉà≤jh ìGhQC’G ∫ƒ£àd äó©Jh
á°†jôªdG ¢SƒØædG ÜÉë°UCG É¡«°VGQCG
∂«gÉf ¢SÉædG ¢VGôYCG ≈∏Y …ó©àdÉH
õFGôZ ´ÉÑ°TE’ Gôch âë°VCG É¡fCG øY
É°ûYh á°†jôªdG ¢SƒØædG ÜÉë°UCG
ÉeCG ,äGQóîªdGh ¢û«°ûëdG »WÉ©àd
äÉjÉØæ∏d ÉÑμe íÑ°UCÉa É¡æe ô«ãμdG
Éªc ,Qƒ«£dGh äÉfGƒ«ë∏d IôÑ≤eh
∞``MGhõ``dGh ¢VQGƒ≤∏d äƒ«H É``¡`fCG
É``LÉ``YREG Ö``Ñ`°`S É``ª`e ;äGô``°` û` ë` dGh
√òg Üô≤H ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒª∏d
AGôL ≥∏≤dÉH ¿hô©°ûj º¡a ,äƒ«ÑdG
äƒ«ÑdG √òg øe º¡H ¥óëªdG ô£îdG
.É¡æe áéJÉædG ºFGôédGh πcÉ°ûªdGh
øe :Ó``FÉ``b »°ù«Ñ≤dG ∞«°†jh

Üƒ∏≤ªdG º∏©àdG á«é«JGôà°SG
º«∏©àdG »a zFlipped Learning{

º∏©àdG{ hCG zÜƒ∏≤ªdG º∏©àdG{ á«é«JGôà°SG ¿CG º«∏©àdG AGôÑN øe ójó©dG iôj
Gòg »a ±ô©àf .πÑ≤à°ùªdG »a º«∏©àdG äÉ«é«JGôà°SG ºgCG øe »g z¢Sƒμ©ªdG
.º«∏©àdG »a É¡à«ªgCGh á«é«JGôà°S’G √òg á«gÉe ≈∏Y ∫É≤ªdG
…ƒHôJ êPƒªf »g (Flipped Learning) Üƒ∏≤ªdG º∏©àdG á«é«JGôà°SG
»∏YÉØàdG ƒjó«ØdG ≥jôW øY ¢SQódG OGóYEÉH º∏©ªdG ¬«a Ωƒ≤j ,º∏©àªdG ∫ƒM õcôªàj
™∏£«d ,(Multimedia) IOó©àªdG §FÉ°SƒdG øe Égô«Z hCG äƒ°üdG äÉØ∏e hCG
πÑb á«Mƒ∏dG º¡Jõ¡LCG hCG á«còdG º¡ØJGƒg hCG º¡Ñ«°SGƒM ∫Éª©à°SÉH áÑ∏£dG É¡«∏Y
iƒàëªdGh º«gÉØªdG ≥«Ñ£àd ¢SQódG âbh ΩGóîà°SG ºàjh ,¢SQódG ≈dEG ºgQƒ°†M
Active) §°ûædG º∏©àdG á£°ûfCG øe á∏°ù∏°S πμ°T ≈∏Y ,¬JógÉ°ûªH GƒeÉb …òdG
,äÓμ°ûªdG π``Mh ,á«ÑjôéàdGh ,á«FÉ°ü≤à°S’G á£°ûfC’Gh ,(Learning
»∏YÉØàdG ƒjó«ØdG ôÑà©jh .äÉÑjQóàdGh ™jQÉ°ûªdG ò«ØæJh ,äÉ°ûbÉæªdG AGôLEGh
10h 5 ø«H Ée IOÉY ¬Jóe ¿ƒμJ å«M ,á«é«JGôà°S’G √òg »a Ék«°SÉ°SCG Gkô°üæY
hCG »YÉªàL’G π°UGƒàdG äÉμÑ°T hCG Öjƒ`dG ™bGƒe óMCG ≈∏Y ¬©°Vh ºàjh ,≥FÉbO
∫ƒ°UƒdG øe áÑ∏£dG øμªà«d (Educational Portals) á«ª«∏©àdG äÉHGƒÑdG
í«°VƒJh ,á£°ûf º∏©J áÄ«H OGóYEÉH πãªà«a ∞°üdG áaôZ »a º∏©ªdG QhO ÉeCG .¬«dEG
GƒeÉb Ée ≥«Ñ£àd áÑ∏£dG OÉ°TQEGh ¬«LƒJh ,äGQÉ¡ªdGh ±QÉ©ªdG â«ÑãJh º«gÉØªdG
.º¡æe øjôã©àª∏d Ö°SÉæªdG ºYódG ºjó≤Jh ,πª©dG »a Ωó≤àdG º««≤Jh ,¬ª∏©àH
º∏©àdG á«é«JGôà°SG ΩGóîà°SG ¿CG ≈dEG ájƒHôàdG çƒëÑdG øe ô«ãμdG ô«°ûJh
º¡∏YÉØJ áLQO ≈∏Yh áÑ∏£dG AGOCG iƒà°ùe ≈∏Y »HÉéjEG πμ°ûH ôKDƒj Üƒ∏≤ªdG
∫ÓN øe áÑ∏£∏d ájOôØdG ¥hôØdG IÉYGôe »a óYÉ°ùj Éªc ,á«ª«∏©àdG á«∏ª©dG ™e
º∏©ªdG ø«H äÉbÓ©dG …ƒ≤jh ,Iô``e øe ôãcCG ƒjó«ØdG ™WÉ≤e IógÉ°ûe á«fÉμeEG
»ªæjh ,º«∏©àdG »a áãjóëdG äÉ`«æ≤à∏d πãeC’G ΩGóîà°S’G ≈∏Y ™é°ûjh ,áÑ∏£dGh
π°UGƒàdG äGQÉ`¡eh äGô`ÑîdG AÉ`æHh »JGòdG º∏©àdGh óbÉædG ô«μØàdG äGQÉ¡e
.áÑ∏£dG ø«H ¿hÉ©àdGh
π«gCÉJ ΩóY :»JB’ÉH ¢üî∏ààa á«é«JGôà°S’G √òg ∞«XƒJ äÉ≤«©e ºgCG ÉeCG
ób »àdGh ,áÑ°SÉæªdG ƒjó«ØdG ™WÉ≤e OGóYEGh ¢ShQódG ô«°†ëàd Ék«æ≤J ø«ª∏©ªdG
ΩóY ∂dòch ,∫GƒMC’G º¶©e »a Ók jƒW Éàk bhh á«dÉY á«LƒdƒæμJ äÉjÉØc Ö∏£àJ
.á«Ø°üdG á°üëdG âbh πÑb ¢ShQódG ô«°†ëàd »aÉμdG âbƒdG áÑ∏£dG ¢†©H ∑ÓàeG
≈dEG øª°†J Üƒ∏≤ªdG º∏©àdG á«é«JGôà°SG ¿EG ∫ƒ≤dG ™«£à°ùf ,ájÉ¡ædG »a
»a º¡°ùJh ,á«°SGQódG á°üëdG AÉæKCG º∏©ªdG âbƒd πãeC’G ∫Ó¨à`°S’G ô«Ñc óM
á°üëdG âbh ≥«°V πãe »ª«∏©àdG π≤ëdG »a CGô£J »àdG äÓμ°ûªdG ¢†©H πM
.áÑ∏£dG ¢†©H ÜÉ«Zh É«∏©dG ô«μØàdG äGQÉ¡e ≈dEG ∫ƒ°UƒdG áHƒ©°Uh ¢TÉ≤æ∏d
πeÉ©àdG äGQÉ``¡`e ∂∏àªj ¿CG ¬d óH ’ á«é«JGôà°S’G √ò``g º∏©ªdG ≥Ñ£j ≈àMh
äGôÑîdGh ,á«ª«gÉØªdG áaô©ªdG Ö°ùàμjh ,É¡dÉμ°TCG ∞∏àîªH É«LƒdƒæμàdG ™e
.áÑ°SÉæªdG á«°ùjQóàdG

á«æ≤àH ájƒYƒJ äGô°VÉëe :»``fóªdG ´ÉaódG
ÉfhQƒc áëaÉμe øY »∏YÉØàdG »FôªdG ¢Vô©dG
»a É¡eGóîà°SGh É¡£∏N á≤jôWh π«dÉëªdGh ,»bGƒdG
.πª©dG øcÉeCGh øcÉ°ùªdG
…òdG z»`` YGPE’G ø``eC’G{ èeÉfôH ∫Ó``N í``°`VhCGh
á«æeC’G áaÉ≤ãdGh ΩÓYEÓd áeÉ©dG IQGOE’G ¬eó≤Jh √ó©J
IôàØdG ∫ÓN ºà«°S ¬fCG øjôëÑdG á``YGPEG ™e ¿hÉ©àdÉH
ójóëJh ,åÑ∏d ¢``UÉ``î`dG è``eÉ``fô``Ñ`dG ¿Ó`` YEG á``eOÉ``≤`dG
±ƒ``°`Sh ,á``Mhô``£`ª`dG á«∏ª©dG OGƒ``ª` dGh ó``«`YGƒ``ª`dG
á∏Ä°SC’G ∫É``°`SQEGh ô°TÉÑªdG πYÉØàdG ¿ÉμeE’ÉH ¿ƒμj
.áeÓ°ùdG QƒeCÉH á≤∏©àªdG äGQÉ°ùØà°S’Gh

IQGOE’É``H äÉ«∏ªY §HÉ°V ºéf óªM ΩRÓªdG ó``cCG
IôàØdG »a âeÉb IQGOE’G ¿CG »fóªdG ´Éaó∏d áeÉ©dG
≈``dEG ∫ƒ``°` Uƒ``dG ≈``∏`Y π``ª`©`dG QÉ`` `WEG »`` ah ,Iô`` «` `NC’G
øe á°ù∏°S ó≤©H ,™ªàéªdG øe áæμªe áëjô°T ôÑcCG
∑QÉ°T ,»∏YÉØàdG »FôªdG ¢Vô©dG á«æ≤àH äGô°VÉëªdG
äGAGô`` LE’G ™e Ék«°TÉªJ ,¢üî°T 300 »dGƒM É¡«a
Éª«a ,É``fhô``c ¢Shô«a QÉ°ûàfG øe óë∏d á``jRGô``à`M’G
óYÉÑàdG óYGƒ≤H ΩGõ``à`d’Gh ,äÉ©ªéàdG ™æªH ≥∏©àj
¢SÉÑ∏dGh ô«¡£àdG ∫Éée »a ∞«≤ãàdGh ,»YÉªàL’G

™``fÉ``°``U{ ≈``∏``Y ¢``†``Ñ``≤``dG :zå```MÉ```Ñ```ª```dG{
¢``ü``«``Nô``J ¿hO ø```e É``°``ù``Ñ``∏``à``e zº```°```Tƒ```dG

á«fƒfÉ≤dG äGAGôLE’G PÉîJG ºJ ¬fCG
á«°†≤dG ádÉME’ Gó«¡ªJ ,á``eRÓ``dG
.áeÉ©dG áHÉ«ædG ≈dEG

.áeóîà°ùªdG
IQGOE’G ΩÉ``Y ôjóe ±É``°` VCGh
á«FÉæédG ádOC’Gh åMÉÑª∏d áeÉ©dG

IQGOE’G ΩÉ```Y ô``jó``e ìô``°` U
á«FÉæédG ádOC’Gh åMÉÑª∏d áeÉ©dG
á«FÉæédG åMÉÑªdG áWô°T ¿CÉ``H
¢üî°T ≈∏Y ¢†Ñ≤dG øe âæμªJ
äÉHÉàc ôØëH Ωƒ``≤`j zÉ``ek É``Y 23{
zº``°` Th{ º``°`ù`é`dG ≈``∏` Y Ωƒ`` °` `SQh
Gòg ádhGõªH ¢ü«NôJ ¿hO ø``e
.•É°ûædG
ób Qƒ``cò``ª` dG ¿CG í`` °` `VhCGh
πFÉ°Sh ≈``∏`Y ¿Ó`` `YEG ô°ûæH ΩÉ`` b
ºJ ¬«∏Yh ,»YÉªàL’G π°UGƒàdG
…ôëàdGh åëÑdG ∫ÉªYCG Iô°TÉÑe
,¬«∏Y ¢†Ñ≤dG øY äôØ°SCG »àdGh
äGhOC’G ≈∏Y ßØëàdGh É k°ùÑ∏àe

áæ°S »æjôëH ¢ùÑM ó«jCÉJ

á«∏FÉY äÉ``aÓN ÖÑ``°ùH á``gÉ©H ô``NBG ÜÉ``°UCG

ƒ``jÉ``e 16 »``a ¬`` `fCG º``¡`à`ª`dG ≈`` `dEG
º°ùL áeÓ°S ≈∏Y ióàYG 2019
óbh z¬àNCG ≥«∏W{ ¬«∏Y »æéªdG
ágÉY çGóMEG ≈dEG √DhGóàYG ≈°†aCG
ó°ü≤j ¿CG ¿hO ¬∏LQ »a áªjóà°ùe
¬Ø∏N øe ¬Ñë°ùH ∂``dPh É¡KGóMEG
É«∏©dG ∫õæªdG äÉÑàY ≈∏Y ƒ``gh
¬H çó``MCGh ¢``VQC’G á«MÉf ¬©aOh
ôjô≤àdÉH áaƒ°UƒªdG äÉHÉ°UE’G
.»Ñ£dG

≈∏Y §``≤` °` S ¬`` ` fCG ±É`` `°` ` VCGh
¬°SCGQ »a QGhódÉH ¢ùMCGh ¢VQC’G
™aGó«d º¡àªdG ™e ôLÉ°ûàdÉH ΩÉbh
º¡æe ¿hô``NBG πNóJh ,¬°ùØf øY
¬«∏Y øjó©àe √ô¡X ≈∏Y ¢ù∏L øe
á∏FÉ©dG OGôaCG »bÉH ô°†M ¿CG ≈dEG
»``LQÉ``î` dG ¢``ù`∏`é`ª`dÉ``H Gƒ`` fÉ`` ch
≈dEG ¬∏≤fh QÉé°ûdG ∂ØH Gƒ``eÉ``bh
.êÓ©dG »≤∏àd ≈Ø°ûà°ùªdG
á``eÉ``©`dG á``HÉ``«` æ` dG äó``æ``°``SCGh

±ÉæÄà°S’G áªμëe äó`` `jCG
»æjôëH ¢ùÑM á«FÉæédG É«∏©dG
¬à≤«≤°T ≥«∏W ≈∏Y ¬FGóàY’ áæ°S
âfÉc Éª«a ,ájô°SCG äÉaÓN ÖÑ°ùH
∞bƒH äô``eCG á``LQO ∫hCG áªμëe
PEG äGƒæ°S çÓ``K áHƒ≤©dG ò«ØæJ
≈dEG Gkô¶f ¬fCG ≈dEG áªμëªdG äQÉ°TCG
º¡àªdG ≥ëH äÉ«≤Ñ°SCG OƒLh ΩóY
ød ¬``fCG OÉ``≤`à`Y’G π©éj É``e ƒ``gh
.IójóL áªjôL ÜÉμJQEG ≈dEG Oƒ©j
Ωó≤J ób ¬«∏Y »æéªdG ¿Éch
º«©ædG áWô°T õ``cô``e ≈``dEG ÆÓ``Ñ`H
Ωƒ``j AÉ``°` ù` e ¬``Lƒ``J ¬`` fCÉ` `H ó``«` Ø` j
øe ¬à≤«∏W πgCG ∫õæe ≈dEG á©bGƒdG
Üô°†H ΩÉbh ¬dÉØWCG á∏HÉ≤e πLCG
íàØH ó``MCG º≤j º``dh ÜÉÑdG ¢SôL
ñGô°üdÉH ΩÉ≤a ¬«∏Y OôdG hCG ÜÉÑdG
≈∏Y ¬aƒbh AÉæKCGh ,¬dÉØWCG ÉkjOÉæe
zº¡àªdG{ ¬à≤«∏W ≥«≤°T ΩÉb áÑà©dG
ΩÉ``bh ∞∏îdG ø``e ¬``d Qƒ°†ëdÉH
Üƒ``ã`dG …ó``Jô``j ¿É``c PEG ¬Ñë°ùH
.¬«∏Y ió©Jh

eslammahfoouz@hotmail.com

®ƒØë`e ΩÓ`°SEG:Ëó≤J

..øeC’G á°†Ñb »a §≤°ùJ z¢ùfC’G á∏°T{

á≤°T »```a AÉ```≤```∏```dG GOÉ````à````YG …ƒ```«```°```SBGh »``æ``jô``ë``H
¬```é```jhô```Jh ƒ```Ñ```°```û```dG »```WÉ```©```à```d É``ª``¡``à``≤``jó``°``U
äócCG å«M ø«ª¡àªdG §Ñ°†d á«æeC’G áªgGóªdG
ΩóYh »fÉãdGh ∫hC’G ø«ª¡àªdÉH É¡àbÓY ΩóY
.IQóîªdG OGƒªdG É¡«WÉ©J
22 »a º¡fCG ø«ª¡àªdG ≈dEG áHÉ«ædG äóæ°SCGh
»fÉãdG ¿ƒc ∫ÉM ,»fÉãdGh ∫hC’G 2020 ôjGôÑa
»a É«∏≤Y Gô``KDƒ`e QÉ``é`J’G ó°ü≤H ÉYÉH Gó``FÉ``Y
ø«ª¡àªdGh ,ÉfƒfÉb É¡H ìô°üªdG ∫GƒMC’G ô«Z
GôKDƒe »WÉ©àdG ó°ü≤H GhRôMCGh GRhÉM É©«ªL
,ÉfƒfÉb É¡H ìô°üªdG ∫Gƒ``MC’G ô«Z »a É«∏≤Y
áeOÉ≤dG á°ù∏édG π«LCÉJ áªμëªdG äQô``b Éª«a
áî°ùæH íjô°üàdG ™e á©aGôª∏d ƒ«fƒj 21 ≈dEG
¢ùÑM QGôªà°SGh äÉ``Ñ`KE’G Oƒ¡°T ∫Gƒ``bCG øe
.ø«ª¡àªdG

ºJh ¿ÉJÉàa ¬à≤aôHh º¡àªdG ≈∏Y ôãY PEG á≤°ûdG
≠dÉÑeh IQóîªdG OGƒªdG »WÉ©J äGhOCG õjôëJ
ƒÑ°ûdG Qóîe øe äÉ«ªc ≈dEG áaÉ°VE’ÉH á«dÉe
»fÉãdG º¡àªdG IRƒëH áÑ«≤M πNGO É¡«∏Y ôãY
.¬JQÉ«°S »ah
OGƒªdG »a √QÉéJG »fÉãdG º¡àªdG ôμfCGh
á≤aôH §≤a ≈WÉ©àj ¬fCG ≈dEG Gkô«°ûe IQóîªdG
OGƒªdÉH ¬àbÓY É«aÉf É¡æμ°ùe »``a ¬à≤jó°U
º¡àªdG ±ôàYG Éª«a ,É¡«∏Y ôãY »àdG IQóîªdG
Qó°üe ƒg º¡àªdG ¿CÉH áãdÉãdG áª¡àªdGh ∫hC’G
Éjƒ°S AÉ≤∏dG GOÉàYG Éª¡fCGh IQóîªdG OGƒªdG
OƒLh ø«ÑJ Éª«a ,IQóîªdG OGƒ``ª`dG »WÉ©àd
â«bƒJ »a á≤°ûdG »a áãdÉãdG áª¡àªdG ¬à≤jó°U

¬àª«b É``e AGô``°`T …ô°ùdG Qó°üªdG ¬æe Ö∏W
,á«Ñ«°†≤dG »a AÉ≤∏dG ≈∏Y É≤ØJGh GQÉæjO 650
ƒÑ°ûdG IOÉ``e º∏°Sh º¡àªdG ô°†M π©ØdÉHh
™ª°ùe âëJ …ô°ùdG Qó°üªdG ≈``dEG QóîªdG
º¡àªdG ™ÑàJ ºJ ºK áWô°ûdG ∫ÉLQ øe iCGô``eh
¬JRƒëH ôãYh ¬£Ñ°Vh äÉjÉæÑdG ió``MEG ≈``dEG
,á«fÉªY á°ù«H 400h á«JGQÉeEG ºgGQO 10 ≈∏Y
É¡fCG ø«ÑJ É«æjôëH GQÉæjO 161h äGQ’hO 4h
.IQóîªdG OGƒªdG »a √QÉéJG á∏«°üM ≠dÉÑªdG
≈``dEG Gkô«°ûe á©bGƒdÉH º¡àªdG ±ô``à` YGh
»fÉãdG º¡àªdG ƒg IQóîªdG OGƒªdG Qó°üe ¿CG
øμ°ùdG »a √ô¶àæj ¬``fCGh á«°ùæédG »æjôëH
≈dEG á«æeCG Iƒb â¡LƒJh GQÉæjO 160 º∏°ùàd

áªcÉëe á«FÉæédG iôÑμdG áªμëªdG äCGóH
èjhôJ GhOÉ``à` YG »æjôëH º¡æ«H ø«ª¡àe 3
¿ƒ©ªàéj PEG ,á«Ñ«°†≤dG »a IQóîªdG OGƒªdG
ƒÑ°ûdG IOÉe »WÉ©àd áãdÉãdG áª¡àªdG á≤°T »a
»fÉãdG º¡àªdG πØμàj »àdGh É¡éjhôJh QóîªdG
á«∏ª©H ∫hC’G º¡àªdG Ωƒ``≤`j Éª«a Égô«aƒàH
.»fÉãdG º¡àªdG ídÉ°üd ™«ÑdGh èjhôàdG
áëaÉμªd áeÉ©dG IQGOE’G äÉjôëJ âfÉch
»a ôLÉàj …ƒ«°SBG OƒLh øY âØ°ûc äGQóîªdG
ájô°ùdG QOÉ°üªdG óMCG øμªJh IQóîªdG OGƒªdG
áªdÉμe ¬©e iôLCGh º¡àªdÉH ¬àbÓY ó«WƒJ øe
º¡àªdG Oô°S áWô°ûdG ∫ÉLQ ™ª°ùe âëJ á«ØJÉg
PEG ,ƒÑ°ûdGh IQóîªdG OGƒªdG ¬éjhôJ á«Ø«c

ø``««æjôëHh ø``«jƒ«°SBG 3 º``°†J zø``jhô«¡dG{ êhô``J á``HÉ°üY •ƒ``≤°Sh ..
≈∏Y ±ô``à`YGh ,»WÉ©àdG áé«àf á«©«ÑW ô«Z ádÉM »``a ô``NBG
ó©H ¬dõæe »a ¬£Ñ°V ºJ IQóîªdG OGƒªdG Qó°üe ¢ùeÉN º¡àe
.Üô¡dG ¬àdhÉëe
2020 ¿ƒ°†Z »a º¡fCG ø«ª¡àªdG ≈dEG áHÉ«ædG äóæ°SCG PEG
≈àM ∫hC’G ø``e ø«ª¡àªdG áª°UÉ©dG á¶aÉëe ø`` eCG Iô``FGó``H
ô«Z »a zøjhô«¡dG{ IQóîe IOÉe QÉéJ’G ó°ü≤H GƒYÉH ™HGôdG
ådÉãdGh ∫hC’G ø«ª¡àªdG ≈``dEGh ,ÉfƒfÉb É¡H ìô°üªdG ∫Gƒ``MC’G
¢û«°ûëdG »WÉ©àdG ó°ü≤H GhRôMCGh GhRÉM ¢ùeÉîdGh ™HGôdGh
¬fƒc ∫ÉM ™HGôdG º¡àªdG ≈dEGh á«∏≤©dG äGôKDƒªdGh ø«aQƒªdGh
.ÉfƒfÉb É¡H ìô°üªdG ∫GƒMC’G ô«Z »a á«∏≤Y äGôKDƒe GóFÉY

»a øjhô«¡dG äÉaÉØd º¡ª∏°Sh á«fÉª∏°ùdG á≤£æe ≈``dEG ¬LƒàdG
.áKƒ∏e áæ≤M ≈∏Y ¬JRƒëH ôãY ¬°û«àØJh ¬£Ñ°V ºJh á≤£æªdG
≈∏Y ¬``fC’ á«fÉª∏°ùdG á≤£æe ≈``dEG ¬LƒàdG Ö∏W ¬``fCG ø«ÑJh
§Ñ°V ºJ PEG äÉaÉØ∏dG øe Oó©d ™«H á«∏ªY ≈∏Y ôNBG ™e ¥ÉØJG
¬fCG ±ôàYG ¿ÉμªdG »a √OƒLh ÖÑ°S øY ¬dGDƒ°ùHh »fÉãdG º¡àªdG
»WÉ©àdGh IQóîªdG IOÉªdG AGô°ûd ∫hC’G º¡àªdG ™e óYƒe ≈∏Y
IQóîªdG OGƒ``ª`dG Qó°üe ø``Y ∫hC’G º¡àªdG ∫GDƒ`°`ù`Hh ,Éjƒ°S
º¡àªdG ió`` HCGh ô``NBG …ƒ«°SBG ø``e É¡«∏Y π°üëàj ¬``fCG ±ô``à`YG
ôãYh ¬æμ°ùe ≈dEG ¬LƒàdG ºJh ådÉãdG º¡àªdG §Ñ°†d √OGó©à°SG
¬à≤aôH ¿Éch ™«ÑdG äÉ«∏ªY á∏«°üM á«dÉe ≠dÉÑe ≈∏Y ¬JRƒëH

Qóîe øe äÉaÉØd 3 ™«H AÉæKCG …ƒ«°SBG §Ñ°V á«∏ªY äOÉb
OGô``aCG 5 º°†j π«μ°ûJ •ƒ≤°S ≈``dEG GQÉæjO 20 πHÉ≤e øjhô«¡dG
áæ°S 22 ø«H Ée ºgQÉªYCG ìhGôàJ ø«jƒ«°SBG 3h ø««æjôëH º¡æ«H
.QóîªdG øjhô«¡dG IOÉe »WÉ©Jh èjhôJ GhOÉàYG ,áæ°S 32h
èjhôàH …ƒ«°SBG ΩÉ«b ≈dEG â∏°UƒJ á«æeC’G äÉjôëàdG âfÉch
óMCG ¬©e π°UGƒJh ¬JÉfÉ«Hh ¬ª°SG ≈dEG π°UƒàdG ºJh øjhô«¡dG
øjhô«g äÉaÉØd 3 AGô°T ≈∏Y ¬©e ≥ØJGh ájô°ùdG QOÉ°üªdG
á«≤°ùdG á≤£æe »a º«∏°ùàdG á«∏ªY ¿ƒμJ ¿CG ≈∏Y GQÉæjO 20 ≠∏ÑªH
¬fCG »Wô°ûdG ≈YOG PEG º¡àªdG AÉ≤∏d »Wô°T á≤aôH Qó°üªdG ¬LƒJh
Ö∏Wh ¬«∏Y ≥ØàªdG ≠∏ÑªdG º¡àªdG º∏°ùJh …ô°ùdG Qó°üª∏d ≥jó°U

Ió«°S ™e √QÉé°T ¢†a ’hÉM ø««Wô°T ≈∏Y ió©J ÜÉ°T ≈∏Y ºμëdG ƒ«fƒj 28
áaƒ°UƒªdG äÉHÉ°UE’G º¡H çóMCGh º¡àØ«Xh ájOCÉJ AÉæKCG º¡«∏Y
¬«∏Y »æéªdG ¢Vôe ≈dEG AGóàY’G π©a ≈°†aCGh »Ñ£dG ôjô≤àdÉH
20 ≈∏Y ójõJ Ióe á«°üî°ûdG ¬dÉªYCÉH ΩÉ«≤dG øY √õéYh ∫hC’G
º¡dÉªYCG ájOCÉJ AÉæKCG ôcòdG »ØdÉ°S ø«ØXƒªdG Éæ∏Y ≈eQ Éªc ,Éeƒj
áæ«ÑªdG ®ÉØdC’G º¡«dEG ¬Lh ¿CÉH ºgQÉÑàYGh º¡aô°T ¢Tóîj ÉªH
ájOCÉJ AÉæKCG ø««eƒª©dG ø«ØXƒªdG ∫ƒ≤dÉH ¿ÉgCG Éªc ,¥GQhC’ÉH
.¥GQhC’ÉH ø«ÑªdG ƒëædG ≈∏Y º¡àØ«Xh
º¡àªdG ≈``dEG Ióæ°ùªdG º¡àdG ¿CG á``LQO ∫hCG áªμëe âdÉbh
’ ÉWÉÑJQG É¡°†©ÑH â£ÑJQGh óMGh »eGôLEG ´hô°ûe É¡ª¶àfG
√ò¡dh ó°TC’G áHƒ≤©dÉH ¬©e »°†≤J …òdG ô``eC’G áFõéàdG πÑ≤j
ÉªY äGƒæ°S 5 øé°ùdÉH º¡àªdG áÑbÉ©ªH áªμëªdG â°†b ÜÉÑ°SC’G
.QÉæjO »àFÉe ¬ªjô¨Jh ¬«dEG óæ°SCG

Üô¡dG ¬àdhÉëe AÉæKCG áWô°ûdG OGô``aCG ≈∏Y ¬jó©Jh ¬Ñ°S ≈``dEG
ó©Hh ájQhódÉH √OƒLh ∫ÓN º¡«∏Y …ó©àdG »a ôªà°SGh ,º¡æe
™e ¢ùØædG §Ñ°†d º¡æe ádhÉëe »a áWô°ûdG õcôe ≈dEG ¬dƒ°Uh
áHÉ°UEG »a ÖÑ°ùJ ¿CG ≈``dEG êÉ«¡dG ádÉM »a πX ¬``fCG ’EG º¡àªdG
.øjôNB’ äÉHÉ°UEG »a ÖÑ°ùJh »ØfC’G õLÉëdG »a ô°ùμH »Wô°T
≈∏Y AGóàY’G º¡àªdG óª©J áª¡J »Øf º¡àªdG ´ÉaO ∫hÉMh
≈dEG âfCÉªWG áªμëªdG ¿CG ’EG ,ôμ°S ádÉM »a ¬fƒc áWô°ûdG OGôaCG
’ …òdG º¡àªdG QÉμfEG ≈∏Y ∫ƒ©J ’ É¡fCG ≈dEG äQÉ°TCGh äÉÑKE’G ádOCG
∫ƒ©J ’ Éªc áHƒ≤©dG øY äÓaE’Gh ¬æY ΩÉ¡J’G AQO ’EG ¬æe ó°ü≤j
.º¡àªdG ´ÉaO ¬bÉ°S Ée ≈∏Y
2019 ôÑªàÑ°S 15 »a ¬``fCG º¡àªdG ≈``dEG áHÉ«ædG äóæ°SCGh
»æéªdG º°ùL áeÓ°S ≈∏Y ióàYG ¥ôëªdG á¶aÉëe øeCG IôFGóH

ÜÉ°T á«°†b á«FÉæédG É«∏©dG ±ÉæÄà°S’G áªμëe äõéM
¢†a AÉæKCG ø««Wô°T ≈∏Y ¬jó©àd äGƒæ°S 5 øé°ùdÉH Ωƒμëe
.ºμë∏d ƒ«fƒj 28 á°ù∏L ≈dEG ,¥ôëªdG »a Ió«°S ™e √QÉé°T
äÉ«∏ª©dG áaôZ øe ÉZÓH ≈≤∏J Éª¡«∏Y »æéªdG óMCG ¿Éch
≈dEG ¬Lƒàa ICGôeGh ÜÉ°T ø«H IôLÉ°ûe OƒLƒH ó«Øj á«°ù«FôdG
¬JôLÉ°ûe Qƒ£àd É©æe º¡àªdÉH ø«μ°ùªe ø«∏LQ óLƒa ¿ÉμªdG
õcôe ≈``dEG ¬à≤aGôeh Ahó``¡`dG »Wô°ûdG ¬æe Ö∏£a ,Ió«°S ™e
øjOƒLƒªdG Ö°S º¡àªdG ¿CG ’EG QÉé°ûdG ÜÉÑ°SCG áaô©ªd áWô°ûdG
»Wô°ûdG Ö∏£a äÉjÉæÑdG ió``MEG ≈``dEG Üô``gh »Wô°ûdG ™``aOh
.ájQhO
º¡àªdG ≈∏Y Iô£«°ùdG ºJh áWô°T ájQhO äô°†M π©ØdÉHh
áaÉ°VE’ÉH ¬àHÉ°UEG »a ÉÑÑ°ùàe »Wô°T ≈∏Y ¬jó©J »a πX ¬æμdh
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ô«£N ™°VƒdG
QÉà¡à°SÓd ∫Éée ’ ..

¿Gô``éf ƒ``ëf ≥``∏WCG »``KƒM ñhQÉ``°U ¢``VGôàYG :∞``dÉëàdG
.√ô«eóJh ¬°VGôàYG
äÉ«°û«∏ªdG ¿CG ±É°VCG Éªc
±Gó``¡`à`°`SG Ió``ª`©`à`e â``dhÉ``M
ø««fóªdGh á«fóªdG ¿É``«` YC’G
øY è``à` f ó`` `bh ,¿Gô`` `é` ` f »`` a
ø««fóªdG ¢†©H á``HÉ``°`UEG ∂``dP
•ƒ≤°S áé«àf áØ«ØW äÉHÉ°UEÉH
.ñhQÉ°üdG ÉjÉ¶°T
ó`` `cCG ,∂`` ` `dP Ö`` fÉ`` L ≈`` ` `dEG
QGô``ª` à` °` SG »``μ` dÉ``ª` dG ó``«` ≤` ©` dG
á«KƒëdG äÉ«°û«∏ªdG ä’hÉëe
á«fóªdG ¿É`` «` `YC’G ±Gó``¡` à` °` SG
ÖLƒªH á«ªëªdGh ø««fóªdGh
»``fÉ``°`ù`fE’G »``dhó``dG ¿ƒ``fÉ``≤` dG
øe äGô``FÉ``£` dGh ïjQGƒ°üdÉH
Ióª©àe äÉaGó¡à°SÉH QÉ«W ¿hO
´ƒªée ≠``∏` H PEG ,á``é`¡`æ`ª`eh
É¡bÓWEG º``J »àdG ïjQGƒ°üdG
ºJ »``à``dGh á``μ`∏`ª`ª`dG √É``é` JÉ``H
.312 É¡°VGôàYG

√ôgR ó«°ùdG
∫ÉªgE’G ôªà°SG GPEG ,áeRC’G AÉ¡fEGh ¢Shô«ØdG QÉ°ûàfG
.QÉà¡à°S’Gh
ô£îdG á≤«≤M ∑GQOEGh äÉª«∏©àdÉH ΩGõ``à` d’G
Éª°SÉM É«°SÉ°SCG ÉWô°T íÑ°UCG QÉà¡à°S’G øY ∞μdGh
.á¡LGƒªdG Oƒ¡L ìÉéæd
QÉ©°T »æWƒdG ≥jôØdG π©L ,ÖÑ°ùdG Gò``¡`dh
á∏ªM »a »°SÉ°SC’G QÉ©°ûdG ƒg zá«dhDƒ°ùªH ΩõàdG{
Éªc ≥jôØdG ∞μj ’h ,á«dÉëdG á∏MôªdG »a á«YƒàdG
øe á«dhDƒ°ùªdÉH ¢SÉ°ùME’G á«ªgCG ó«cCÉJ øY ÉfôcP
.¢SÉ°SC’G Gòg ≈∏Y ±ô°üàdGh πμdG ÖfÉL
±ôYCG ’ .ΩÉ©dG »YƒdÉH ≥∏©àJ É¡àeôH á«°†≤dG
á«YƒàdG äÓªM »a ô«°ü≤àdG øe Ql ób ∑Éæg ¿Éc ¿EG
πc ≈`` dEG Üƒ``∏`£`ª`dG πμ°ûdÉH π°üJ ’ É``¡` fEG å«ëH
,øμd .’ ΩCG áÑLGƒdG ¥ô£dGh πFÉ°SƒdÉHh ø«æWGƒªdG
ø«æWGƒªdG á«YƒJ ¿EÉa ,≥HÉ°S ∫É≤e »a äôcP Éªc
√óMh »æWƒdG ≥jôØdG á«dhDƒ°ùe â°ù«d ø«ª«≤ªdGh
.ÉgóMh iôNC’G ádhDƒ°ùªdG äÉ¡édG ’h
πch ™ªàéªdG »a iƒ≤dG πc á«dhDƒ°ùe √ò``g
äÉ``°`ù`°`SDƒ`ª`dGh á``«` ∏` gC’G äÉ``ª`¶`æ`ª`dGh äÉ``«`©`ª`é`dG
π°UGƒàdG πFÉ°Sh ≈∏Y ø«£°TÉædG π``ch ,á«æjódG
.AÉæãà°SG ÓH πμdG á«dhDƒ°ùe ..Gòμgh ..»YÉªàL’G
Ωƒ«dG á«°SÉ°SC’G áª¡ªdG ¿CG ∑Qój ¿CG Öéj πμdG
äÓªM ∞«ãμJ »g Iô«NC’G äGQƒ£àdG Aƒ°V ≈∏Y
≈dEG ∫ƒ°UƒdG ¿ƒμj ¿CG Öéj ±ó¡dG .áeÉ©dG á«YƒàdG
,ô£îdÉH ô©°ûj ¬∏©Lh √ôjòëJh ¬¡«Ñæàd øWGƒe πc
.äÉª«∏©àdÉH Ωõà∏jh á«dhDƒ°ùªH ±ô°üàjh
™°VƒdG ¿CG Ωƒ``«`dG º¡Øj ¿CG Öéj ø``WGƒ``e π``c
¬fCGh ,IQƒ£N ôãcCG íÑ°üj ¿CG øμªªdG øeh ,ô«£N
.∫ÉªgE’Gh QÉà¡à°SÓd ∫Éée …CG ∑Éæg ó©j ºd
πà≤j QÉà¡à°S’G ¿CG º¡Øj ¿CG Öéj øWGƒe πc
,ø«HÉ°üªdG OGó`` `YCG ó``jGõ``Jh äÉ``«` ah ≈`` dEG …ODƒ` ` jh
äGAGô``LE’Gh äÉª«∏©àdÉH ΩGõàd’G Ωó``Yh ∫ÉªgE’Gh
¿hO ∫ƒ``ë` jh ,™``ª`à`é`ª`dGh á``dhó``dG Oƒ``¡` L ô``eó``j
.áeRC’G AÉ¡fEGh ¢Shô«ØdG ≈∏Y Iô£«°ùdG
É«°üî°T ƒ``g ¬``fCG º¡Øj ¿CG Öéj ø``WGƒ``e π``c
√óMh ƒg ¬fCGh ,á¡LGƒªdG √òg »a ∫hC’G …óæédG
.É¡Ñ°ùμf Éæ∏©éj ¿CG √Qhó≤ªH …òdG
§≤a ..ô«ãμdG øWGƒªdG øe ô``eC’G Ö∏£àj ’h
.ΩGõàd’Gh á«dhDƒ°ùªdÉH ¢SÉ°ùME’G

≥jôØdG ¿CG á«°VÉªdG IôàØdG »a ßMÓªdG øe
á«Øë°üdG ¬JGôªJDƒe »a ÉfhQƒc áëaÉμªd »æWƒdG
á«°†b øe ¬d ¢ù«d ,≥jôØdG AÉ°†YCG äÉëjô°üJ »ah
QÉà¡à°S’G á«°†b iƒ°S É¡«dEG ¬Ñæjh Égô«ãj á«°SÉ°SCG
ΩGõàdÓd áª°SÉëdG á«ªgC’G ≈dEG ø«æWGƒªdG ¬«ÑæJh
.ájRGôàM’G äGAGôLE’Gh äÉª«∏©àdÉH
äó¡°T á«°VÉªdG Iô``à`Ø`dG ¿CG ∂``dP »``a ÖÑ°ùdG
´ÉØJQ’G ƒg É≤M ≥∏≤dGh êÉYõf’G ≈dEG ƒYój GQƒ£J
»a ¢Shô«ØdÉH ø«HÉ°üªdG OGó```YCG »``a Oô£°†ªdG
√òg ø``e ÉªàM èYõæe πμdG .ø«æWGƒªdG •É``°` ShCG
.Ωƒj ó©H Éeƒj ójGõàJ »àdG ΩÉbQC’G
≥jôØdG ìô°T Éªch ,´ÉØJQ’G Gòg ,∫ÉëdG á©«Ñ£H
QÉà¡à°S’G øe ádÉM áé«àf ƒg ,Iôe øe ôãcCG »æWƒdG
≥jôØdG .º¡j ’ ø«∏«∏≤dG hCG ,øjô«ãμdG ÖfÉL øe ΩÉ©dG
≈dEG QÉ``°`TCG ô``«`NC’G »Øë°üdG √ôªJDƒe »a »æWƒdG
øe êhô``î`dGh á«∏FÉ©dG äÉ©ªéàdG ƒg ÖÑ°ùdG ¿CG
äGAGô``LE’É``H ó«≤àdG Ωó``Yh áLÉM ¿hO øe ∫õæªdG
.ájRGôàM’G
Ó«°üØJ Ωó≤j ¿CG ≈∏Y ¢UôM »æWƒdG ≥jôØdG
¿Éc ,∫ÉªgE’Gh QÉà¡à°S’G áªb ó°ùéJ IOóëe ä’Éëd
É°üî°T 91 §dÉN …òdG ÜÉ°üªdG Gòg ádÉM ÉgôNBG
™°Vh »``a ÖÑ°ùJh ,º¡æe 33 ≈``dEG ihó``©`dG π≤fh
.∫õ©dG »a ø«bÉÑdG
ΩGõ``à` d’É``H çGô`` à` `c’G Ωó`` `Yh ∫É`` ª` `gE’G ’ƒ`` d
™°Vh hCG Ö«°UCG ób Oó©dG Gòg πc ¿Éc Éªd äÉª«∏©àdÉH
.…RGôàM’G ôéëdG »a
ÖÑ°ùH π©ØdÉH Gô«£N ót ©j ™°Vh AGREG øëf ,¿PEG
¥ój ¿CG ≈Yóà°SG ™°VƒdG Gògh ,∫ÉªgE’Gh QÉà¡à°S’G
Gòg ôªà°SG GPEGh .ô£îdG ¢SƒbÉf »æWƒdG ≥jôØdG
QÉ°ûàfG ≈∏Y Iô£«°ùdG Ö©°üdG øe ¿ƒμ«°ùa ,™°VƒdG
.É«FÉ¡f ¬FGƒàMGh ¢Shô«ØdG
äÉ¡édGh äÉ£∏°ùdG πc ¬©eh »æWƒdG ≥jôØdG
QGóe ≈∏Y áÑ«gQ GOƒ¡L ∫òÑJ ádhódG »a ádhDƒ°ùªdG
Ée π°†ØHh ,¢Shô«ØdG á¡LGƒe ácô©e »a áYÉ°ùdG
ájô°ûHh ájOÉe äGQóbh äÉ«fÉμeEG øe ádhódG ¬Jôah
á«ë°üdG AÉ``Ñ` YC’G πªëJ »``a á∏μ°ûe ∑Éæg â°ù«d
.ø«HÉ°üª∏d ájÉYôdG πÑ°S πc ô«aƒJh
ÖgòJ ¿CG øμªªdG ø``e Oƒ``¡`é`dG √ò``g π``c øμd
∞bƒH IƒLôªdG áé«àædG ≥≤ëJ ’CG ≈æ©ªH ,AÉÑg

ø``ª°V ø``«£°TÉf á``KÓãd â``bDƒªdG ¢``ùÑëdG
ô``FGõ``é``dG »```a »``LÉ``é``à``M’G ∑Gô```ë```dG
ø«∏≤ëdG íàah ,…CGôdG »∏≤à©e
±É≤jEGh »eÓYE’Gh »°SÉ«°ùdG
.záëFÉédG øeR »a ™ª≤dG
òæe ô`` FGõ`` é` `dG â``©` æ` eh
™``«` ª` L ¢`` ` SQÉ`` ` e ∞``°` ü` à` æ` e
á«°SÉ«°ùdG ,äÉ©ªéàdG ∫Éμ°TCG
á`` «` `aÉ`` ≤` `ã` `dGh á`` `«` ``æ` ``jó`` `dGh
AÉ``Hh Ö``Ñ`°`ù`H ,á``«` °` VÉ``jô``dGh
â``YO ,É``gQhó``H .19-ó``«` aƒ``c
øe áÑjôb äÉª¶æeh √ƒ``Lh
≈`` dEG »``LÉ``é` à` M’G ∑Gô`` ë` `dG
äÉ©ªéàdGh äGô«°ùªdG ≥«∏©J
™æªj º``d ∂``dP qø``μ`d .zÉ``àk ` bDƒ` e{
»a ábôØàe äGô«°ùe êhô``N
AÉ``ë`fCÉ`H Iô``«``NC’G ™``«` HÉ``°` SC’G
á≤£æe »``a á``°`UÉ``Nh ,OÓ``Ñ` dG
.πFÉÑ≤dG
äGô`` gÉ`` ¶` `à` `dG â`` Ñ` `dÉ`` Wh
äÉ``≤` MÓ``ª` ∏` d ó`` ` M ™`` °` `Vƒ`` H
øY êGô`` ` ` `aE’Gh ,á``«` FÉ``°` †` ≤` dG
.ø``jõ``é` à` ë` ª` dG ø``«` £` °` TÉ``æ` dG
É«dÉM ø``é`°`ù`dG »``a ó``Lƒ``jh
Gô``°` UÉ``æ` e É``£` °` TÉ``f ¿ƒ`` à` `°` `S
º``¡` Ñ` ∏` ZCG ∞`` ` ` bhCG ,∑Gô```ë` `∏` `d
™bƒe ≈∏Y äGQƒ°ûæe ÖÑ°ùH
á∏«°üM çóMCG ≥ah ,∑ƒÑ°ù«a
øY êGôaEÓd á«æWƒdG áæédG{`d
.zø«∏≤à©ªdG

ø``e ¿ƒ``£``°``TÉ``æ``dG ¿É`` ` `ch
Gƒ``Ø` bhCG ó``b É°üî°T 20 ø``«`H
á`` dhÉ`` ë` `e ∫Ó`` ` `N á`` ©` `ª` `é` `dG
ø«fƒé°ùª∏d É``ª`YO ôgÉ¶à∏d
»a á``cQÉ``°` û` ª` dG á``«`Ø`∏`N ≈``∏` Y
»∏NCG .»``LÉ``é`à`M’G ∑Gô``ë` dG
øμd ,ø«aƒbƒªdG Ö∏ZCG π«Ñ°S
ø«£°TÉædG πª°ûj º``d ô`` `eC’G
»``JGƒ``J ¥hRô`` ` `eh .á`` KÓ`` ã` `dG
™bƒªdG »``a »aÉë°Uh ¿ qhó``e
OQÉ¨fÉa’{ …QÉ°ù«dG …QÉÑNE’G
»a Ö``é` oM …ò`` `dG z…ô`` «` `é` `dCG
,»``°`VÉ``ª`dG ô``¡`°`û`dG ô``FGõ``é` dG
á«Ø∏N ≈∏Y ∞``bhCG ¿CG ≥Ñ°Sh
á«∏éY ¢``ù``«``fCGh .ô``gÉ``¶` à` dG
»a ¿É£°TÉf …ô``«`Ñ`dG QÉ``ª` Yh
.∑GôëdG
¢UÉî°TCG á``©`HQCG ∞`` bhCGh
¢ùeCG ø«aƒbƒªdG ºYód GhDhÉL
ºJh ájÉéH áªμëe ΩÉeCG âÑ°ùdG
§°Sh øeC’G õcôe ≈dEG ºgOÉ«àbG
.ähÉ°ùæJ »°SÉb ≥ah ,OÓÑdG
á£HGôdG{ âÑdÉW ,É¡à¡L ø``e
¥ƒ≤M øY ´Éaó∏d ájôFGõédG
êGô``aE’G{`` H âÑ°ùdG z¿É``°`ù`fE’G
äÉ©ÑààdG ™«ªL •É≤°SEGh º¡æY
á£HGôdG äQô``ch .zº¡≤M »``a
™«ªL øY êGôaE’G{`H É¡àÑdÉ£e

Qó°UCG :(Ü ± CG) - ôFGõédG
áªμëe »a ájQƒ¡ªédG π«ch
ôFGõédG ¥ô°T ∫Éª°T ájÉéH
¢ùÑëH GQGô`` b âÑ°ùdG ¢``ù` eCG
∑GôëdG øª°V ø«£°TÉf áKÓK
Ée ≥``ah ,É``à`bDƒ`e »LÉéàM’G
ádÉch á«bƒ≤M á«©ªL äOÉ``aCG
çóëàªdG ócCGh .¢SôH ¢ùfGôa
êGôaEÓd á«æWƒdG áæé∏dG{ º°SÉH
ähÉ°ùæJ »°SÉb zø«∏≤à©ªdG øY
¢ù«fCGh »JGƒJ ¥hRô``e ∫ƒãe
¢ùeCG …ô«ÑdG QÉ``ª`Yh á«∏éY
,ájÉéH áªμëe ΩÉ``eCG âÑ°ùdG
.πFÉÑ≤dG á≤£æe ¿óe ôÑcCG
äQó°U{ ¬fEG ähÉ°ùæJ ∫Ébh
»a ´Gó`` jEG äÉbÉ£H º¡≤M »``a
º¡àªcÉëe …ôéà°Sh øé°ùdG
º`` ¡` `JGh .zƒ`` `«` ` fƒ`` `j 17 »`` `a
¢``†`jô``ë`à`dG{``H ¿ƒ``aƒ``bƒ``ª` dG
zí∏°ùªdG ô«Z ô¡ªéàdG ≈∏Y
äGQƒ°ûæe ™jRƒJh ¢VôY{h
IóMƒdÉH ¢SÉ°ùªdG É¡fCÉ°T øe
IÉ«M ¢``†`jô``©`J{h zá``«`æ`Wƒ``dG
ôéëdG Iôàa »a ô£î∏d ô«¨dG
QÉ``ª` Y º`` ` ¡` ` `JCGh .z»`` ë` `°` `ü` `dG
¢ù«FQ áfÉgEG{`H É°†jCG …ô«ÑdG
áÄ«g á``fÉ``gEG{h zá``jQƒ``¡`ª`é`dG
.zá«eÉ¶f

.¿Gôéf »a ø««fóªdG ±Gó¡à°SG óª©J »KƒëdG |

≥aGƒàj ÉªH á«éª¡dGh á«ãÑ©dG
»fÉ°ùfE’G »dhódG ¿ƒfÉ≤dG ™e
.á«aô©dG √óYGƒbh

ájÉªëd äGQó≤dG √òg ô«eóJh
∂∏J ø``e AÉ`` jô`` HC’G ø``«`«`fó``ª`dG
ä’hÉëªdGh á«HÉgQE’G ∫ÉªYC’G

∞dÉëàdG IOÉ``«`b ¿CG ó`` cCGh
äGAGô`` ` `LE’G ò``Ø` æ` Jh òîàà°S
ó««ëàd á``eQÉ``°`ü`dGh á``eRÉ``ë`dG

»ª°SôdG çóëàªdG ø``∏` YCG
º``YO ∞``dÉ``ë``J äGƒ`` ` `b º``°``SÉ``H
øcôdG ó«≤©dG øª«dG »a á«Yô°ûdG
âÑ°ùdG ¢``ù` eCG »μdÉªdG »``cô``J
ñhQÉ``°` U ô``«` eó``Jh ¢``VGô``à` YG
äÉ«°û«∏e ¬``à`≤`∏`WCG »à°ù«dÉH
¿Gô``jEG øe áeƒYóªdG »KƒëdG
√ÉéJÉH Ió``©`°`U á``¶`aÉ``ë`e ø``e
.ájOƒ©°ùdG ¿Gôéf áæjóe
OGó``à`eG »``a ¬`` fCG í``°``VhCGh
äÉ``«`∏`ª`Y ò``«` Ø` æ` J ä’hÉ`` ë` `ª` `d
äÉ«°û«∏ªdG πÑb ø``e á``«`HÉ``gQEG
AÉjôHC’G ø««fóªdG ±Gó¡à°SÉH
äGôFÉ£dG øe Oó©H ¿Gôéf »a
ƒjÉe 27) »``a QÉ«W ¿hO ø``e
§«°ûe ¢ù«ªN »ah ,(Ω2020
ø«JôFÉ£H (Ω2020 ƒ«fƒj 01)
ìÉÑ°U â≤∏WCG ,QÉ«W ¿hO øe
¿CG ’EG É«à°ù«dÉH ÉNhQÉ°U ¢ùeCG
øe âæμªJ ácôà°ûªdG äGƒ≤dG

É«fÉ£jôH »``a ájô°üæ©∏d ø``«°†gÉæeh ø``««æ«ªj ø``«H äÉ``eOÉ°üe
¢UÉî°TC’G ø``e ±’BG Ió``Y ™ªéJ
IÉ«M{ äÉeÓY ø«©aGQ ,√õæàe »a
ΩÓ``YCÉ` H ø``«`Mƒ``∏`eh zqº` ¡` J Oƒ``°` ù` dG
.ø««∏°UC’G ¿Éμ°ùdG
øe ô¨°UCG äÉLÉéàMG âª¶fo
»a ø««∏°UC’G ¿Éμ°ùdG ¥ƒ≤M πLCG
,»dÉª°ûdG º«∏bE’G áª°UÉY ,øjhQGO
,IQhÉéªdG óf’õæjƒc »a äGó∏Hh
øe ójó©dG ¿Éª°†J ¿Éà≤£æe Éªgh
.ø««∏°UC’G ¿Éμ°ùdG äÉ©ªàée
™jòªd øjôgÉ¶àªdG óMCG ∫Ébh
á«eƒμëdG z»°S ¢ùH ¬``jG{ á£ëe
ºYód Éæg øëf{ øjhQGO Iô«°ùe »a
ô«°ùdGh á«∏°UCG Üƒ©°ûc Éæ∏Ñ≤à°ùe
ÉæÑ©°ûd çóëJ »àdG ...ºdÉ¶ªdG ó°V
Oƒ°ù∏d IÉah ádÉM 400 øe ôãcCG ™e
.zºgRÉéàMG AÉæKCG
ÜƒæL »``a iô`` NCG ¿ó``e »``ah
»a äÉ``Ä` ª` dG ™``ª`é`J ,É``«` °` SBG ¥ô``°` T
äÉàa’ ™e ófÓjÉJ »a ¬«ÑjÉJ √õæàe
ácôM √ò``g{ πãe äGQÉ``©`°`T πªëJ
.zá¶ëd â°ù«dh
áÑcQ ≈∏Y ¿ƒcQÉ°ûªdG ™``cQh
øjòdG Oƒ°ùdG ≈∏Y GOGó``M Ió``MGh
äÉj’ƒdG »a áWô°ûdG ój ≈∏Y Gƒ∏àb
øe ≥FÉbO »fÉªK Ghó≤Yh IóëàªdG
.ójƒ∏a ø«HCÉàd âª°üdG
»a É``°` †` jCG äGô``°` û` ©` dG QÉ``°` Sh
»YƒdG ™aôd ô£ªdG âëJ ƒ«cƒW
.…ô°üæ©dG õ««ªàdG ¿CÉ°ûH

(Ü ± CG) .¿óæd »a äÉeOÉ°üªdG øe ÖfÉL |
≥ëà°ùjh Ó£H ¿Éc ¬æμd Ωƒ«dG Éæjód
.z…QÉcòàdG Ö°üædG Gòg ÉeÉªJ
AÉ`` ` LQCG »`` a ¿ó`` `e Ió`` `Y »`` `ah
¢UÉî°TC’G ±’BG ôgÉ¶J É«dGôà°SCG
á«bô©dG IGhÉ°ùªdG º«≤d ÉªYO ¢ùeCG
¿CG ø``e á«ª°SôdG äGôjòëàdG º``ZQ
OÓÑdG ìÉéf ¢V qƒ≤J ób äGôgÉ¶ªdG
.qóéà°ùªdG ÉfhQƒc ¢Shô«a íÑc »a
»a Iô``gÉ``¶``e ô`` Ñ` `cCG äô`` ` Lh
å«M çô«H É«dGôà°SCG ÜôZ áª°UÉY

á``HÉ``à`ch AÓ``£` H ¢``Tô``∏` d ¿É``ª` dô``Ñ` dG
Iô``gÉ``¶`e ó``©` H Ωƒ`` °` `SQh äGQÉ`` Ñ` `Y
.á«ª∏°ùdÉH âª°ùJG
AGQRƒ`` ` ` ` `dG ¢`` `ù` ` «` ` FQ ∫É`` ` ` ` bh
¿ƒ°ùfƒL ¢``ù` jQƒ``H »``fÉ``£`jô``Ñ`dG
∞``«` î` °` ù` dG ø`` ` `e{ ¿EG á`` ©` `ª` `é` `dG
∫ÉãªJ ¢``Vô``©`à`j ¿CG z…õ``î``ª``dGh
.Ωƒé¡dG ádhÉëªd π°Tô°ûJ
»a ôqÑ©j ¿Éc º©f{ ÓFÉb Öàch
ádƒÑ≤e ô«Z AGQBG øY ¿É«MC’G ¢†©H

.ÉÑjô≤J ≥FÉbO ™°ùJ Ióe ¬àÑbQ
É«fÉ£jôH »a äÉ°ûbÉæe ΩóàëJh
Gƒ``fÉ``c ¢``UÉ``î` °` T’C π``«`KÉ``ª`J ∫ƒ`` M
…QÉª©à°S’G »°VÉªdG »a ø«©dÉ°V
∫ÉãªJ •É``≤`°`SEG ó©H á°UÉN OÓÑ∏d
¿ƒà°ùdƒc OQGhOEG ≥``«`bô``dG ô``LÉ``J
»a ∫ƒà°ùjôH AÉæ«e »``a ¬``FÉ``≤`dEGh
.»°VÉªdG ´ƒÑ°SC’G ™∏£e
∫É``ã`ª`J ¢``Vô``©` J ΩÉ`` ``jCG π``Ñ``bh
≈æÑe êQÉ`` N Oƒ``Lƒ``ª` dG π°Tô°ûJ

™ªéJ :ä’É`` `cƒ`` `dG – ¿ó``æ``d
iôNCG Iôe ájô°üæ©∏d ¿ƒ°†gÉæe
â``©``bhh ¢```ù` `eCG É``«` fÉ``£` jô``H »```a
É¡aôW ¿É``c ¿ó``æ` d »``a äGô``LÉ``°`û`e
äÉLÉéàMÓd ø«°†gÉæe ô`` `NB’G
á``jÉ``ª`ë`d ´QGƒ`` °` `û` `dG ≈`` ` dEG Gƒ`` dõ`` f
ïjQÉàdG ÖÑ°ùH áaó¡à°ùe π«KÉªJ
.É¡HÉë°UC’ …QÉª©à°S’G
π``«`KÉ``ª`J äÉ``£` ∏` °` ù` dG â`` £` `Zh
∫ÉãªJ É¡æ«H øe á«îjQÉJ äÉ«°üî°T
AGQRh ¢ù«FQ π°Tô°ûJ ¿ƒà°ùfh
á«ªdÉ©dG Üô``ë`dG ∫Ó``N É«fÉ£jôH
¿ƒéàëe ¬``Ø`°`ü`j …ò`` `dG á``«` fÉ``ã` dG
ìGƒ`` dC’É`` H Ö``fÉ``LCÓ``d √QÉ`` `c ¬`` fCÉ` `H
çhóM ™æªd ádhÉëe »a á«Ñ°ûîdG
.É¡ÑÑ°ùH áØ«æY äÉHGô£°VG
ô`` NB’G ±ô``£``dG ¿Gó``«``e »`` ah
ø«H á``Wô``°` û` dG â``∏`°`ü`a ¿ó``æ` d »``a
ƒëf Éª¡æe π``c º°†J ø«àYƒªée
IÉ«M{ ÉªgGóMEG ∞à¡J ôgÉ¶àe 100
¢†©H â``©` aGó``Jh .zá``ª`¡`e Oƒ``°`ù`dG
äÉ``LÉ``Lõ``dG â``≤` dCGh äÉ``Yƒ``ª`é`ª`dG
Éªc (õfÉc) Iô«¨°üdG í«Ø°üdG Ö∏Yh
âØ£°UGh ájQÉædG ÜÉ©dC’G â≤∏WCG
.∫ƒ«îdGh ÜÓμdÉH áWô°ûdG
»a äGôgÉ¶e º«¶æJ …ôéjh
äƒe ÖÑ°ùH áØ∏àîªdG ºdÉ©dG AÉëfCG
êQƒ``L ∫õ`` YC’G Oƒ``°` SC’G »``μ`jô``eC’G
ó©H ¢ù«dƒHÉ«æe áæjóe »a ójƒ∏a
≈∏Y ¬àÑcôH ¢†«HCG »Wô°T ÉãL ¿CG

á``jô``°``ü``æ``©``dG ∫ƒ````M É``°``TÉ``≤``f ó``jô``J á``«``≤``jô``aE’G ∫hó`````dG
¿É```°```ù```fE’G ¥ƒ```≤```ë```d Ió```ë```à```ª```dG º```````eC’G ¢``ù``∏``é``e »````a
á«≤jôaE’G áYƒªéªdG º°SÉH ô«Ø°ùdG ™HÉJh
øe ó``jó``©` dG ô``«`°`ü`e ¿CG ¿õ``ë` ª` dG ø`` e{ ¬`` `fCG
¬``fC’ ΩÉªàgG …CG ôãj º``d ø``jô``NB’G ÉjÉë°†dG
»YÉªàL’G π°UGƒàdG ™bGƒe ≈∏Y ∞°ûμj ºd
≈``dEG ádÉ°SôdG â``YOh .zÉ©«ªL øëf ºgGôæd
AÉëfCG ™«ªL »a ájô°üæ©dG ∫ƒM ¢TÉ≤f AGôLEG
»a ™°VƒdG ≈∏Y É°Uƒ°üN äõcQ É¡æμd ºdÉ©dG
.IóëàªdG äÉj’ƒdG
Égó¡°ûj »àdG äÉLÉéàM’G{ ¿EG âdÉbh
IGhÉ°ùªdG Ωó``Y ¢†aQ øY ô«Ñ©J »g ºdÉ©dG
øjò∏dG ø««°SÉ°SC’G ø«jô°üæ©dG õ««ªàdGh
ó°V IóëàªdG äÉ``j’ƒ``dG »a IÉ«ëdG ¿Gõ«ªj
¿CG ¢VôàØjh .zø«fƒ∏ªdG øe ºgô«Zh Oƒ°ùdG
ø«æK’G ¿É°ùfE’G ¥ƒ≤M ¢ù∏ée á°ù«FQ ø∏©J
»àdG á∏LÉ©dG äÉ°ûbÉæªdG √ò¡d É kMôà≤e Ékeƒj
ƒgh ,äÉ°VGôàYG ¬LGƒJ ºd GPEG º¶æJ ¿CG øμªj
.íLôe ô«Z ôeCG

≠∏Ñj …òdG »≤jôaEG π°UCG øe »μjôeC’G ójƒ∏a
øe ¬Ø«bƒJ óæY »aƒJh ÉeÉY 46 ôª©dG øe
»a ¢ù«dƒHÉ«æ«e áæjóe »a ¢†«HCG »Wô°T πÑb
§¨°V πà≤dÉH º¡JG …òdG »Wô°ûdGh .ƒjÉe 25
¬JƒªH ÖÑ°ùJ ¿CG ≈dEG ójƒ∏a áÑbQ ≈∏Y ¬àÑcôH
.ÉbÉæàNG
çGóMC’G{ ¿EG »HÉæ«cQƒÑdG ô«Ø°ùdG ∫Ébh
áæjóªH 2020 ƒ``jÉ``e 25 »``a á``jƒ``°` SCÉ` ª` dG
äQÉ``KCG IóëàªdG äÉ``j’ƒ``dG »a ¢ù«dƒHÉ«æ«e
º∏¶dG ó``°`V ™``ª` LCG º``dÉ``©` dG »``a äÉ``LÉ``é`à`MG
π°UCG øe ¢UÉî°TC’ÉH ¿É≤ë∏j øjò∏dG ∞æ©dGh
.zºdÉ©dG øe Ió``Y ≥WÉæe »a É«eƒj »≤jôaEG
â°ù«d ó``jƒ``∏`a êQƒ`` L IÉ`` `ah{ ¿CG ±É`` °` `VCGh
ójó©dG ∑Éæg ¿EG PEG ∞°SCÓd ádhõ©e áKOÉM
øe ∫õY ¢UÉî°TCG É¡d ¢Vô©J çOGƒëdG øe
ÖÑ°ùH ¬°ùØf ô«°üªdG Gƒ¡LGh á«≤jôaEG ∫ƒ°UCG
.záWô°ûdG á«°ûMƒd áÑ°SÉëªdG ΩóY

ájhÉ°ùªædG ,¿É°ùfE’G ¥ƒ≤M ¢ù∏ée á°ù«FQ
º«¶æJ »``a ôZôÑ∏°ù«a-»°ûà«J å``«`HGõ``«`dEG
±ÉæÄà°SG ó``æ`Y πÑ≤ªdG ´ƒ``Ñ` °` SC’G ¢``TÉ``≤`æ`dG
¢SQÉe »a â∏£©J »àdG ¢ù∏éª∏d 43 IQhódG
ádÉ°SôdG √òg »JCÉJ .19-ó«aƒc AÉHh áé«àf
ÉjÉë°V äÓFÉYh ,ójƒ∏a á∏FÉY ¬«LƒJ Ö≤Y
áª¶æe 600 ƒëfh ,áWô°ûdG ∞æ©d øjôNBG
¥ƒ≤M ¢ù∏ée ≈`` dEG Iƒ`` YO ,á``«`eƒ``μ`M ô``«`Z
á∏μ°ûe »``a π``LÉ``Y πμ°ûH ô¶æ∏d ¿É``°` ù` fE’G
á«μjôeC’G áWô°ûdG ô°UÉæY äÓaEGh ájô°üæ©dG
.ÜÉ≤©dG øe
á``dhO º``Yó``H Ö``∏`£`dG ≈¶ëj ¿CG Ö``é`jh
∫Éb .¢ù∏éªdG ¬«a ô¶æ«d π``bC’G ≈∏Y Ió``MGh
¢SôH ¢ùfGôa ádÉcƒd ¢ù∏éªdG º°SÉH çóëàe
øe ô«Ñc Oó``Y ø``Y É``«`dÉ``M Qó``°` U Ö``∏`£`dG ¿EG
øe ¢TÉ≤f º«¶æJ z¢``Uô``a ó``jõ``j{ É``e ,∫hó`` dG
êQƒL ádÉM ≈dEG ádÉ°SôdG ô«°ûJh .´ƒædG Gòg

á«≤jôaE’G ∫hódG âYO :(Ü ± CG) - ∞«æL
¿É°ùfE’G ¥ƒ≤M ¢ù∏ée á©ªédG ∫hC’G ¢ùeCG
πLÉY ¢TÉ≤f º«¶æJ ≈dEG IóëàªdG ºeCÓd ™HÉàdG
¥É«°S »a áWô°ûdG ∞æYh ájô°üæ©dG ∫ƒ``M
.ójƒ∏a êQƒ``L IÉ``ah Ö≤Y »ªdÉ©dG ∑Gô``ë`dG
ádhO 54 É¡à©bq h ádÉ°SQ »a Ö∏£dG Gòg AÉLh
≥ q°ùæJ »``à`dG á``«`≤`jô``aE’G áYƒªéªdG πqμ°ûoJ
.¿É°ùfE’G ¥ƒ≤M πFÉ°ùe ∫ƒM ÉgOƒ¡L
Éæ«cQƒH ô«Ø°S ÖdÉW ,áYƒªéªdG º°SÉHh
»fhOƒjO ∞«æéH IóëàªdG º``eC’G »a ƒ°SÉa
º«¶æàH á``dÉ``°`Sô``dG »``a ,…Qƒ``Zƒ``°` S ¬``jô``jõ``jO
á«dÉëdG äÉ``cÉ``¡` à` f’G ∫ƒ`` M π``LÉ``Y ¢``TÉ``≤` f{
,á«bôY ™aGhO ≈dEG Ióæà°ùªdG ¿É°ùfE’G ¥ƒ≤ëd
ó°V »æeC’G ∞æ©dGh áé¡æªªdG ájô°üæ©dGh
ó°V ∞æ©dGh »≤jôaEG π°UCG øe ¢UÉî°TC’G
.zá«ª∏°ùdG äGôgÉ¶àdG
≈``dEG á¡LƒªdG ádÉ°SôdG ƒ©bƒe π``eCÉ` jh

á«HƒæédG É``jQƒc ó``°V ∑ôëàH Oó``¡J ¿hCG ≠``fƒL º«c á``≤«≤°T
ÉjQƒc äOóf ¬JGP Ωƒ«dG øe ≥HÉ°S âbh »ah .âÑ°ùdG ¢ùeCG
´õf á«∏ªY øY zá¡aÉJ{ äÉëjô°üàH É¡F’OE’ É¡JQÉéH á«dÉª°ûdG
ø«H äÉKOÉëªdG »a zπNóàdG{ É¡àdhÉëeh …hƒædG ìÓ°ùdG
.èfÉj èfƒ«Hh ø£æ°TGh
QÉ«¡fG òæe ¥RCÉ` e »a ø«àjQƒμdG ø«H äÉbÓ©dG â∏NOh
»a á«dÉª°ûdG ÉjQƒch IóëàªdG äÉ``j’ƒ``dG ø«H á«fÉãdG áª≤dG
ä’RÉæàdG ¿CÉ°ûH ±ÓîdG ó©H »°VÉªdG ΩÉ©dG ôjGôÑa »a …ƒfÉg
PÉîJG πHÉ≤e èfÉj èfƒ«Ñd É¡ªjó≤J ø£æ°TGh Ωõà©J »àdG
äGójóæJ »``JCÉ`Jh .…hƒ``æ`dG ìÓ°ùdG ´õ``f äGAGô`` LEG Iô``«`NC’G
äGOÉ≤àfG á«dÉª°ûdG ÉjQƒc ¬«LƒJ øe Ωƒj ó©H âÑ°ùdG Ωƒj
áª≤∏d á«fÉãdG ájƒæ°ùdG iôcòdG »a IóëàªdG äÉj’ƒ∏d áYP’
ÖeGôJ ódÉfhO »μjôeC’G ¢ù«FôdG ø«H â©ªL »àdG á«îjQÉàdG
.IQƒaÉ¨æ°S »a ¿hCG ≠fƒL º«ch
…òdG óq °TC’G ƒg ø£æ°TGƒd Éjƒb GOÉ≤àfG ¿É«ÑdG øª°†Jh
∑ƒμ°ûdG ô«ãjh ,Iô«NC’G ô¡°TC’G »a É¡«dEG èfÉj èfƒ«H ¬¡LƒJ
.Iôã©àªdG ájhƒædG äÉ°VhÉØªdG πÑ≤à°ùe ∫ƒM

π«°UÉØJ º«c Ωó≤J ºdh .zÉæ°û«éd áeÉ©dG ¿É``cQC’G ≈dEG hó©dG
ô«eóàH Oó¡J É¡fCG GóH øμd Iô¶àæªdG ájôμ°ù©dG Iƒ£îdG ¿CÉ°ûH
≠fƒ°ùjÉc áæjóe »a ø«àjQƒμdG ø«H ∑ôà°ûªdG ≥«°ùæàdG Öàμe
ádÉch ≈∏Y É¡fÉ«H »a AÉ``Lh .ájOhóëdG á«dÉª°ûdG ájQƒμdG
…hÉ°SCÉªdG ó¡°ûªdG ô¡¶«°S ,ÉÑjôb{ :á«dÉª°ûdG ájQƒμdG AÉÑfC’G
QÉ¡æe ƒgh ÜƒæédGh ∫Éª°ûdG ø«H ∑ôà°ûªdG ≥«°ùæàdG Öàμªd
.zÉeÉªJ
É¡©æe Ωó©d »°VÉªdG ´ƒÑ°SC’G ∫ƒ«°S â``fGOCG ¿CG ≥Ñ°Sh
ΩÉ¶æ∏d á°†gÉæe äGQƒ°ûæe πªëJ äÉfƒdÉH ¥ÓWEG øe ø«£°TÉf
äÉfÉ«H á∏°ù∏°S ∑Gò``e èfÉj èfƒ«H äQó``°`UCGh .Ohó``ë`dG ôÑY
âØ°Uh Éªæ«H á«HƒæédG É¡JQÉL ó°V IóY äGô«°ùe äó°ûMh
äGQƒ°ûæªdG ¥ÓWEG á«ª°SôdG á«dÉª°ûdG ájQƒμdG AÉÑfC’G ádÉch
.zÜôëdG ≥Ñ°ùj »bÉÑà°SG Ωƒég{ ¬fCÉH
…Qhô°†dG øe{ :»dÉª°ûdG …QƒμdG º«YõdG á≤«≤°T âdÉbh
¿É«H ¿Éch .z¬H GƒeÉb Ée (ÖbGƒ©H) Ió°ûH ¿hô©°ûj º¡∏©éf ¿CG
èfÉj èfƒ«H øY Qó°üJ áÑ°VÉZ äÉëjô°üJ áLƒe »fÉK º«c

º«YR á≤«≤°T ,≠fƒL ƒj º«c äOó``g :(Ü ± CG) - ∫ƒ«°S
òîàà°S ÉgOÓH ¿CÉH ,IòaÉædG ¿hCG ≠fƒL º«c á«dÉª°ûdG ÉjQƒc
,É¡H ΩÉ«≤dG ¢û«édG ∞∏q μà°Sh á«HƒæédG É¡JQÉL ó°V zIƒ£N{
.á«ª°SôdG AÉ``Ñ`fC’G ádÉch ôÑY âÑ°ùdG ¢ùeCG ô°ûf ¿É«H ≥``ah
¿CÉH ô©°TCG{ ∫ƒ«°ùH ÉgójóæJ QÉ``WEG »a ≠fƒL ƒj º«c âdÉbh
.á«HƒæédG ÉjQƒc äÉ£∏°S ™e äÉbÓ©dG ™£≤d ¿É``M âbƒdG
.zÉÑjôb á«dÉàdG Iƒ£îdG òîqàæ°S
á∏°ù∏°S á«dÉª°ûdG ÉjQƒc äQó°UCG »°VÉªdG ´ƒÑ°SC’G òæeh
∫É°SQEG á«Ø∏N ≈∏Y »HƒæédG ô£°ûdG ≥ëH áé¡∏dG Iójó°T äÉfGOEG
ƒgh ,OhóëdG ôÑY èfÉj èfƒ«Ñd á°†gÉæe äGQƒ°ûæe ø«£°TÉf
≠fƒL ƒj º«c âdÉbh .Qôμàe πμ°ûH ¿ƒ≤°ûæªdG ¬H Ωƒ≤j ôeCG
á£∏°ùdG á°SQÉªe ôÑY{ :É¡≤«≤°ûd á«°ù«FQ IQÉ°ûà°ùe ó©J »àdG
äQó°UCG ,ádhódGh ÉæHõMh ≈∏YC’G óFÉ≤dG øe »`q `dEG áMƒæªªdG
á∏Ñ≤ªdG Iƒ£îdG PÉîqJÉH hó©dG ¿hDƒ°ûH á«æ©ªdG á¡é∏d Gô``eCG
.zº°SÉM πμ°ûH
ó°V á∏Ñ≤ªdG Iƒ£îdG PÉ``î`JG ≥``M íæªo«°S{ :â``aÉ``°`VCGh

(Ü ± CG)

.á«Ø«°TQCG IQƒ°U »a ¬à≤«≤°Th »dÉª°ûdG …QƒμdG º«YõdG |
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ó«°TQ ájRƒa

É¡àÑ≤YCG »àdG 67 á°ùμf
!iôNCG á«HôY äÉ°ùμf
∂dòdh ,á«ªdÉ©dG á«fƒ«¡°üdGh »fƒ«¡°üdG
™«Ñ£àdÉH
páYÉæ≤dG ƒëf p√ÉéJ’G ≈∏Y Gƒ∏ªY
p
!Üƒ∏£ªdG pAÉ``Nô``dÉ``H º¡d »JCÉ«°S √QÉÑàYÉH
¿ƒ∏ª©j §≤a ºg ÉªfEG ∂dòH º¡fCG ø«∏gÉéàe
≥«≤ëJh »fƒ«¡°üdG ¿É«μdG ΩÉ¡e pπ«¡°ùJ ≈∏Y
∫Gõ``j ’ …ò``dG iôÑμdG π«FGô°SEG »``a ¬``aGó``gCG
Üô©dG
â«àØJ
ó©H ,É¡≤«≤ëJ ≈∏Y GógÉL πª©j
p
p
pAÓ``cƒ``dG ∫Ó``N ø``e º¡ª«°ù≤Jh º``¡`aÉ``©`°`VEGh
ΩÉ¶ædGh ø««fGôjE’Gh ∑Gô``JC’É``c ø««ª«∏bE’G
á``«` HÉ``gQE’G äGhOC’G ∫Ó`` N ø`` eh …ô``£` ≤` dG
Égô«Zh z¢ûYGO{ πãe á«bGõJQ’G äÉ«°û«∏ªdGh
ô«°ûJh ô£îdG á∏°UƒH Oƒ©àd ábõJôªdG øe
»a ƒ``g á``eC’G √ò¡d ¢ù«FôdG hó``©`dG ¿CG ≈∏Y
á«fƒ«¡°üdGh z»fƒ«¡°üdG ¿É«μdG{ ájÉ¡ædG
n r¿EGh …òdG ,á«ªdÉ©dG
ÜQÉ¨dG ≈∏Y πn ÑëdG ∑ôJ
’EG ,Év«∏Môeh Éàk bDƒe Éªgô«Zh ¿GôjEGh É«côàd
o
≥«≤ëJ
ºs àj ¿CG ó©H ájÉ¡ædG »a Éª¡¡LGƒ«°S ¬fCG
!Év«FÉ¡f Üô©dG ±É©°VEG ±óg
páØjò≤dÉc äAÉL »àdG 1967 ÜôM ó©H
ƒg Ég ∑Gò``fBG á«Hô©dG ¢`p `SCGô``dG ≈∏Y pá∏«≤ãdG
¿’ƒédG º°†jh ™o °Sƒàj »fƒ«¡°üdG hó©dG
n ºK á«Hô¨dG áØ°†dG º°V óo jôj Égó©Hh
πeÉc
á«bÉØJG ºZQ ƒg Égh !á«æ«£°ù∏ØdG ¢``VQC’G
É«aGô¨L øe ójõªdG n´É£àbG óo jôj záHôY …OGh{
Égh ,ájQƒ°ùdG ¿’ƒédG ´ÓàHG
ó©H ¿OQC’G
p
ôÑY Éæk cÉ°S »fÉæÑ∏dG ÜƒæédG
øe πo ©éj ƒg
p
ƒg Égh !¿ÉæÑd »a »fGôjE’G ÜõëdG É«°û«∏e
ôÑY ø«HPÉμdG ΩÓ°ùdGh
ºo gƒj
pAÉNôdÉH Üô©dG
n
p
¿CG ó©H Üô©dG ™e ™«Ñ£àdGh ¿ô≤dG pá≤Ø°U
såH OÉLCG
,Év«ØFÉWh Év«°SÉ«°S »Hô©dG ΩÉ°ù≤f’G
p
!»aGô¨L º«°ù≤àd
Gkó«¡ªJ Év«bôY πH
m
,á``°`ù`μ`æ`dG √QÉ``Ñ` à` YÉ``H 67 É``æ`ª`∏`X ó``≤` d
Ékμàa ót °TCG â≤ëd »àdG áo «Hô©dG oäÉ°ùμædÉa
mIAGôb ≈dEG ¬∏c êÉàëj ÉªHh ,á«KQÉch GQô°Vh
πc ÜÉÑ°SC
p G ó°Uôd á«Yƒ°Vƒeh á«ª∏Y másjó≤f
!Ωƒ«dG ≈àM ∞bƒàJ ºd »àdG äÉ°ùμædG ∂∏J

oíàa ºàj ºd »àdG 1967 ¿GôjõM 5 áo °ùμf
∂dP ó©H räó``¡`eh ,¿B’G ≈àM É¡pJÉëØ°U π`u `c
u
73 ÜôM ºZQ , páeOÉ≤dG pás«Hô©dG äÉ°ùμædG
πμd
p
É¡«a »Hô©dG QÉ°üàf’G
π«YÉØe ∫o É£HEG ºs J »àdG
p
oäGógÉ©e É¡æ«H øe ,áØ∏àîe ÜÉÑ°SC
ΩÓ°ùdG
m ’
p
á«HôY ∫hOh »fƒ«¡°üdG ¿É«μdG ø«H ájOGôØf’G
pá«æ«£°ù∏ØdG pá£∏°ùdG ™e ºK z¿OQC’Gh ô°üe{
∂∏J »a »fƒ«¡°üdG hó©dG ¿É``c ó``bh ,É¡°ùØf
u Oo hõàj äGƒæ°ùdG
páÑ∏¨dGh pIƒ≤dG π«YÉØe πμH
»dÉ©dG QGó`
p `é` dG ≈∏Y óo æà°ùjh ,ájôμ°ù©dG
¿Éc Éª«a ,ás«ªdÉ©dG pás«fƒ°SÉªdGh pás«fƒ«¡°ü∏d
øe ôn «ãμdG ó≤Y ó©H Gkó≤Y ¿ƒ¡LGƒj oÜô``©`dG
,á«∏NGódG páfÉ°üëdGh pIƒ≤dG ±É©°VE
G πeGƒY
p
ø«H 1973 ó©H ÜhôëdG ∞bƒJ
ºZQh å«Mh
p
iôNCG ÉkHhôM ¿CG ’EG »fƒ«¡°üdG ¿É«μdGh Üô©dG
p
A»ée ó©H ¿Gô``jEGh ¥Gô©dG ø«H Iôe âÑ°ûf
ó©H pá«fGôjE’G oÜôëdG ôªà°ùàd ,»æ«ªîdG ΩÉ¶f
≈∏Y ∂dP
pábõJôªdG ôn ÑY iôNCG m∫Éμ°TCÉH Üô©dG
p
,É¡d á©HÉàdG pá«Hô©dG pá«HÉgQE’G äÉ«°û«∏ªdGh
p
É°†jCG ΩÉY ó©H ÉkeÉY »Hô©dG ™o °VƒdG Qƒgóà«dh
»fƒ«¡°üdG o¿É«μdG ¿Éc Éª«a OGó¨H •ƒ≤°S
ó©H
p
oäGƒæ°S »JCÉàdh êôØàj
»àdG »Hô©dG ÜGôîdG
p
πãe Ió``jó``Y ál «HôY ∫l hO ¬æKGôH »``a â£≤°S
¿B’Gh ∫Éeƒ°üdGh øª«dGh ÉjQƒ°Sh ¥Gô©dG
¿Gó∏ÑdG øe ón jó©dG ôo WÉîªdG Oó¡àdh πH ,É«Ñ«d
øe âéf ó``b É¡°ùØf äôÑàYG »àdG iô`` NC’G
»fƒ«¡°üdG §£îª∏d
p
pá«fÉãdGh ≈dhC’G páLƒªdG
!…ô£≤dG »côàdGh »fGôjE’G »ª«∏bE’G/»Hô¨dG
»àdG 1967 á°ùμf ôo còà°ùf øëfh Ωƒ«dG
âfÉc ºc iôf ,á«HôY ák ªjõg ¿hô«ãc ÉgôÑàYG
ák ∏FÉØàeh πH ák ÄjôH oäÓ«∏ëàdGh ¢ù«°SÉMC
’G
o
n Éªd É k°SÉ«b
ó©H pIô«NC’G Op ƒ≤©dG »a Üô©∏d çóM
á°ùμædG{ »g pá«Hô©dG äÉ°ùμædG
ºs gCG π©dh !∂dP
p
´É°VCG »àdG zá«Hô©dG á«°SÉ«°ùdGh ájôμØdG
,ºghóY pójóëJ »a º¡à∏°UƒH É¡dÓN øe oÜô©dG
óbh !áeÓ°ù∏d ÉkÑ∏W √ójóëJ ΩóY Ghóª©J hCG
¿É«μdG
pá¡LGƒe øY øjõLÉY º¡°ùØfCG GhôÑàYG
p

øjôëÑdG »``a ´ƒ``£àdG ó``YGƒ°ùd Gô``μ°T
´ƒ`` £` `à` `dG ¿É`` ` `c ó`` ≤` `d
n¿OÉ©ªdG Ro ôÑoJ oäÉ``eRC’G
π`` ≤q ` `°` `ü` `Jh ,á`` °` `ù` `«` `Ø` `æ` `dG
øjôëÑdG »a áªjób áaÉ≤K
,á``«q ` HÉ``Ñ` °` û` dG Ö`
É``¡` î` jQÉ``J ø`` `e GAõ`` ` ``Lh
n ``gGƒ```ª` `dG
,á«æWƒdG Oƒ¡édG
o Ro õq ©Jh
¿B’G íÑ°UCG Éªc ,π«ªédG
k
k
rπH
É
ÑÑ°S
É
fÉ«MC
G
íÑ°üJh
o
OÉØà°ùojh ,¬H iòàëj Óãe
,IOÉjôdGh
õq
«
ªàdGh
´GóHEÓd
p
äÉeRCÓd …ó°üàdG »a ¬æe
á«YÉªàL’G á``cQÉ``°`û`ª`dGh
»ª«∏bE’G iƒà°ùªdG ≈∏Y
,»```æ` `Wƒ```dG º`` `MÓ`` `à` ``dGh
â``bƒ``dG »``Ø` a ;»```dhó```dGh
≥dCÉàdGh IQOÉÑª∏d ák °Uôah
ô«Ñc Oó``Y ¬«a ¿É``c …ò``dG
øWƒdG áeóN »a QÉμàH’Gh
á∏b øe »fÉ©J ∫hó``dG øe
¬JÉÑ°ùàμe ≈∏Y ®ÉØëdGh
:º∏≤H
p∑ô``Jh π``H ,ø``«`Yƒ``£`à`ª`dG
»`
`a ¬``Ñ` fÉ``é` H ±ƒ`` ` bƒ`` ` dGh
º¡eÉ¡eh º¡ pØFÉXh ójó©dG | …óªëŸG ¬∏dG ó©°S .O
ô`
` WÉ`` î` `ª` `∏` `d …ó`` `°` ` ü` ` à` ` dG
É`` `fhQƒ`` `c á`` ` ` ``eRCG ∫Ó`` ` `N
.á∏ªàëªdG
â``fÉ``c ,z19-ó`` ` `«` ` ` aƒ`` ` `c{
ø«Yƒ£àªdÉH óªëdG ¬∏dh è©J
q øjôëÑdG Iô«Ñc Iô°SCG øjôëÑdG áμ∏ªe ¿CG ÉªHh
,ô«N ô«îdG IOÉ``jRh É¡JÉæHh É¡FÉæHCG øe IóéqædÉH áahô©eh á£HGôàeh áμ°SÉªàeh
q
º¡JÉbÉW ¿hôªãà°ùj ¿ƒYƒ£àªdG ¿Éc Éªc ô«îdG ≈dEG áYQÉ°ùªdGh áeÉ¡°ûdGh IƒîqædGh
q¿EÉa ,É¡FÉæHCGh É¡aÉ«WCG ™«ªéH AÉ£©dGh
,á«©ªàéªdG á``cGô``°` û` dG »``a º``gOƒ``¡` Lh
¿hÉ©àdGh ,»æWƒdG ¢SÉ°ùME’Gh ´ƒ q£àdG
º``jô``μ`dG ø``Wƒ``dG Gò``¡` d º`` ¡` `F’hh º``¡`Ñq `ë`d
Gòg »a á∏°UCÉàe áaÉ≤K ºMGôàdGh QRBÉàdGh
¿É°ùfE’G â∏©L »àdG áª«μëdG ¬JOÉ«bh
ô«°ûj å«M ¿É``eõ``dG ºjób òæe ™ªàéªdG
≈dhCG øe ¬àë°üH ájÉæ©dGh ¬H AÉ≤JQ’Gh
áØ«∏N ∫BG óªëe øH óªMCG ï«°ûdG É¡«dEG
»àdG ájRGôàM’G ±hô¶dG »a äÉjƒdhC’G
:ÓFÉb √ô©°T »a ¬∏dG ¬ªMQ
.ºdÉ©dG ìÉàéJ
móéªd GƒÑKh GPEG Ωƒb É¡H
ï«°ûdG ƒª°S ∫Éb Éªc zô«N Éæ«r pa{ Ó©r pa
∫ÉëªdG º¡HƒKh øe ≥q≤ëJ
∂∏ªdG ádÓL πãªe áØ«∏N ∫BG óªM øH ô°UÉf
’ƒb ΩÉjC’G ≈∏Y GƒdÉb ¿EGh
Ó©ah ,ÜÉÑ°ûdG ¿hDƒ°Th ájô«îdG ∫ÉªYCÓd ∫É©ØdG ¬ªYóJ ∫ƒ≤dG âjCGQ
≥jôa Éæ∏c Ó©ah ,z»``YGh ™ªàée{ øëf
ÉgoDh qƒHh π«ëà°ùªdG GƒdqPCG
.IQÉ°TE’G øgQh ¬àeóN »ah ,øjôëÑdG ∫Éæoj ’ Ée ≈∏Y É«∏©dG øe
øjôëÑdÉH ¿ƒ``Yƒ``£`à`ª`dG â``Ñ` KCG ó``≤`d
øe ø«Yƒ£àªdG ßM’CG ÉfCGh Gòg ∫ƒbCG
,¬d Ohó``M ’ ™°SÉ°T AÉ°†a ´ƒ£àdG ¿CG ø«ª«≤ªdGh ,øjôëÑdG áμ∏ªe äÉæHh AÉæHCG
o G ≈``dEG ¿hQOÉ``Ñ``à``j á``Ñ`«`£`dG É``¡` °` VQCG ≈``∏` Y
íFGô°T ∞∏àîe øe É°SÉfCG É«°üî°T ±ôYC
≈∏Y ´ƒ£àdG ΩÉ``°`Sh Gƒ©°Vh ™ªàéªdG á«fÉ°ùfE’G ä’ÉéªdG ∞∏àîe »a ´ƒ£àdG
ä’É``é`ª`dG ≈`` dEG á``aÉ``°`VE’É``Ñ`a ,º``gQhó``°` U ,ºgóYGƒ°Sh ,º¡JÉbhCGh º¡JGôÑN ºjó≤àH
´ qƒ£J ,á``«`æ`Wƒ``dG á∏ªëdG »``a á«ë°üdG ,Ö«Ñ£dGh ¢Sóæ¡ªdG º¡«a ÉfóLh å«M
¿hôNB’Gh ,»fÉéªdG π«°UƒàdÉH ¢†©ÑdG ¢`` SQó`` ª` `dGh ,Ö`` «` `£` `î` `dGh ß`` ` YGƒ`` ` dGh
äÉ¡édG ™e ≥«°ùæàdÉH äÉÑLƒdG ™jRƒàd ∞XƒªdGh ,IÉàØdGh ÜÉ°ûdGh ,ÖdÉ£dGh
≈``dEG áªLôà∏d å``dÉ``K º``°`ù`bh ,á``«`ª`°`Sô``dG ,º¡JÉbÉWh ºgQÉμaCÉH ¿ƒYƒ£àj πeÉ©dGh
á«fGó«ªdG á``«` Yƒ``à` dGh äÉ``¨` ∏` dG ∞∏àîe …òdG øWƒdG áeóîd º¡JGQÉ¡eh º¡ÑgGƒeh
ΩÉ¡ª∏d Gƒ``Y qƒ``£`J ™``HGQ º°ùbh ,É``gô``«`Zh ¿CG áLQód ;áÑëeh ¢UÓNEG qπμH º¡©ªéj
IQƒ°üdG πqãªj Ée ,á«à°ùLƒ∏dGh ájQGOE’G ∫ÓN ´ƒ£à∏d Gƒ∏é°S
q ÉØdCG 30 øe ôãcCG
Gôμ°ûa ,øjôëÑdÉH ´ƒ£à∏d ájQÉ°†ëdG ôÑY ´ƒ``£`à`dG ÜÉ``H í``à`a ø``e á∏«∏b ΩÉ```jCG
.á«æWƒdG á°üæªdG
±hô©ªdG ´Qõ``j øeh ,´ƒ£àdG óYGƒ°ùd
ôM qπc ΩO »a ¿ÉWhCÓdh
.ôμ°ûdG ó°üëj
q≥ëà°ùe øjOh âØ∏°S ój
.óªà©e ÜQóeh á«Hô©dG á¨∏dG »a √GQƒàcO |
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!¥Ó```````WE’Gh ó``«``«``≤``à``dG ø``«``H ..∫É`````ã`````eC’G
ø«JCGôeG QÉàNG ôØμdG ≈∏Y ’k Éãe Éæ«dEG Ωó≤j ¿CG
çhóM á«fÉμeEG ≈∏Y πdó«d Éª¡«ª°SG Éæd ôcòj ºd
Üô°V{ :≈dÉ©Jh ¬fÉëÑ°S ∫É≤a ,√QGôμJh Gòg
äCGô``eGh ìƒ``f äCGô``eG GhôØc øjò∏d Ók ãe ¬∏dG
ø«ëdÉ°U ÉfOÉÑY øe øjóÑY âëJ ÉàfÉc •ƒd
π«bh ÉÄk «°T ¬∏dG øe Éª¡æY É«æ¨j º∏a ÉªgÉàfÉîa
,(10/ºjôëàdG) zø«∏NGódG ™e QÉædG Ó``NOG
Ωõ©dG »``dhCG øe »Ñf áLhR ≈``dhC’G ¿CG ºZQh
,(ΩÓ°ùdGh IÓ°üdG ¬«∏Y) ìƒf ƒgh π°SôdG øe
,≈dÉ©J ¬∏dG AÉ«ÑfCG øe »Ñf áLhR ∂dòc á«fÉãdGh
’k Éãe ÉJQÉ°Uh ,Éª¡«LhõH ÉæeDƒJ ºd ∂dP ºZQh
.OƒëédGh ôØμ∏d
∫ÉãªH ºjôμdG ¿BGô``≤` dG AÉ``L ø«M É``°``†k `jCG
ÖMÉ°üH AÉ``L ,¿É`` ª` `jE’Gh ô``Ø`μ`dG ≈``∏`Y ô`` NBG
,ôØμdG ≈∏Y ’Éãe ∞¡μdG IQƒ°S »a ø«àæédG
ôcòj ºdh ,¿ÉªjE’G ≈∏Y ’k Éãe ¬ÑMÉ°üH AÉLh
≈dEG IQÉ°TE’ÉH ≈ØàcGh ,∑GP º°SG ’h Gòg º°SG
á≤«≤M øY ∞°ûch ,Éª¡æ«H QGO …òdG QGƒëdG
ô«°üªdG ≈``dEG Éª¡æe ó``MGh πc ∫BÉ`eh ,ÉªgôeCG
.¬«dEG ∫BG …òdG
ø«LPƒªfCG Ωób å«M ¬àjÉZ πãªdG ≠∏H ó≤d
ôØμa ,Iô«ãμdG º©ædG ¬∏dG √ÉJBG πLQ ,¢SÉædG øe
,¬«£©«d ¬©æe πLQh ,¬«∏Y ≈dÉ©J ¬∏dG º©fCÉH
.Éæk «≤jh Éfk ÉªjEG OGORÉa
¢†©H ≈∏Y ád’ódG áë°VGh êPÉªf √ò``g
»àdG äÉjÉ¨dGh ,É¡bÓWEGh Égó««≤J »a ∫ÉãeC’G
Gòg ∫ÓN øe ∑Qó``fh ,É¡«dEG »eôJh É¡≤≤ëJ
ájGóg ÜÉàc ¬fCG ¥ƒa ºjôμdG ¿BGô≤dG ¿CG ∑GPh
k G ƒ¡a
.º«∏©Jh ¬«LƒJ ÜÉàc É°†jC

,º`` gô`` eCG ø`` e Iô``«` M »`` a
¿CG ™£à°ùj ºd ∂``dP º``ZQh
»a ∫Gƒ`` ` bC’G â``HQÉ``°`†`à`a
¿ÉªjE’G ≈∏Y ¬``LhR ôÑéj
:≈``dÉ``©` J ∫É`` `b ,º`` ¡` `fCÉ` `°` `T
¬fCG ºZQ IÉYóªdG ¬à«gƒdEÉH
ºgCÉÑf ∂«∏Y ¢ü≤f øëf{
¿É``£`∏`°`ù`dGh Iƒ``≤` dG ∂``∏`ª`j
GƒæeBG á«àa º``¡`fEG ≥ëdÉH
,∂dP πc ºZQh ,¿Gƒ``YC’Gh
zió``g º`` gÉ`` fORh º``¡`Hô``H
â``æ` eBGh ¬``H äô``Ø` c É``¡` fEÉ` a
.13/∞¡μdG
∫õdõàj º``dh ≈dÉ©J ¬∏dÉH
»a ¢SÉædG ∞∏àNG ó≤d
É¡H ∫õ``f É``e º``ZQ É``¡`fÉ``ª`jEG
k
πãªdG Gò``gh ,ÜGò``©` dG ø``e
,Gkójó°T É``aÓ``à`NG º¡fCÉ°T
πHÉb -Éæ∏b ¿CG ≥Ñ°S Éªc∫Éb ,´Gõf º¡æ«H π°üMh
ÉeCGh ,Iôe øe ôãcCG QGôμà∏d
∂dòch{ :º¡æY ≈dÉ©J ¬∏dG
,¿Gô``ª`Y âæH º``jô``e ∫É``ã`e
¿CG Gƒª∏©«d º¡«∏Y ÉfôãYCG
:º∏≤H
QGôμà∏d πHÉb ô«Z ∫Éãe ƒ¡a
áYÉ°ùdG ¿CGh ≥M ¬∏dG óYh
É¡«HCG º°SGh É¡ª°SG ôcP ∂dòd
¿ƒYRÉæàj PEG É¡«a Ö``jQ ’
GƒæHG GƒdÉ≤a ºgôeCG º¡æ«H ìÓØæÑdG »∏Y øªMôdGóÑY ∫ÉãªdG Gòg ¿EG ∫ƒ≤«d Ók eÉc
¿GôªY âæH ºjôªH ¢UÉN
º¡H º∏YCG º¡HQ Éfk É«æH º¡«∏Y
çóëJ ø«M ∂dòd ,óMCG ¬«a É¡cQÉ°ûj ’ ÉgóMh
º¡«∏Y ¿òîàæd ºgôeCG ≈∏Y GƒÑ∏Z øjòdG ∫Éb
,ø«Jôe É¡d AÉØ£°U’G Qôc ºjôe AÉØ£°UG øY
º¡Ñ∏c º¡©HGQ áKÓK ¿ƒdƒ≤«°S (21)Gkóé°ùe
É¡dh ,∫ƒ°SQ ΩCG ¿ƒμàd ÉgÉØ£°UG ≈dhC’G IôªdG
Ö«¨dÉH ÉkªLQ º¡Ñ∏c º¡°SOÉ°S á°ùªN ¿ƒdƒ≤jh
¬«∏Y) ≈°Sƒe ¬∏dG »Ñf ΩCG »gh ô«¶f Gòg »a
º∏YCG »HQ πb º¡Ñ∏c º¡æeÉKh á©Ñ°S ¿ƒdƒ≤jh
’EG º¡«a QÉªJ Óa π«∏b ’EG º¡ª∏©j Ée º¡Jó©H
»fÉãdG AÉØ£°U’G É`` eCGh (ΩÓ``°`ù`dGh IÓ°üdG
z(22)GóMCG º¡æe º¡«a âØà°ùJ ’h GkôgÉX Ak Gôe
ø«M ƒ¡a ,á«°Uƒ°üîdG ójó°T πH ,É¡H ¢UÉîdG
.∞¡μdG
±ƒ°S É¡fC’ ø«ªdÉ©dG AÉ°ùf ≈∏Y ÉgÉØ£°UG
≈dÉ©Jh ¬fÉëÑ°S ≥``ë` dG ô``cò``j º``d ¿PEG
»fÉ©J ±ƒ``°`Sh ,ÜCG ¬``d ¢ù«d GkOƒ``dƒ``e ™°†J
óà°ûj ±ƒ°Sh ,Ók jƒWh Gkô«ãc Ak ÉæY Gòg øe
ôKDƒJ ød QƒeC’G √òg ¿C’ ºgAÉª°SCG ’h ºgOóY
.ÉgDhÓH
¬fCGh ,É¡FGQh øe ™Øf ’ É¡àaô©eh ,πãªdG »a
√óéf ¥ÓWE’G ’ ó««≤àdG ≈∏Y ôNBG πãeh
Ók ãe ¬∏©éjh ,¬æe ájÉ¨dG ≥≤ëj Ωƒª©dG Gò¡H
≈dÉ©J ¬∏dG ôcòj ºd øjòdG ∞¡μdG πgCG á°üb »a
.äGôeh äGôe QGôμàdGh çhóë∏d Ók HÉb
k Gh
º¡eƒb ≈dÉ©J ¬∏dG π©Lh ,ºgOóY ’h ºgAÉª°SCG
≈dÉ©Jh ¬fÉëÑ°S ≥ëdG OGQCG ø«M É°†jC

»a Ö«dÉ°SC’G π°†aCG øe ∫É``ã`eC’G ôÑà©J
:ø«Yƒf ≈∏Y ∫ÉãeC’Gh ,≈dÉ©J ¬∏dG ≈dEG IƒYódG
ó«ØJ Ió«≤ªdG â``fÉ``c GPEGh ,á≤∏£eh Ió«≤e
á≤∏£ªdG ¿EÉa ,GkóHCG QôμàJ ’ É¡fCGh ,¢Uƒ°üîdG
äGôe çóëJ ¿C’ á∏HÉb É¡fCGh ,Ωƒª©dG ó«ØJ
.¬æ«©H ¢üî°T »a ¢ü
r îq °ûn Jo ºd É¡fC’ Iô«ãc
»àdG Ió«≤ªdG á∏ãeC’G øe ójó©dG ∑Éægh
≈∏Y É``gô``¡` °` TCG ø`` eh ,É¡°†©H ô``cò``f ±ƒ``°` S
(ΩÓ°ùdG É¡«∏Y) ¿GôªY âæH ºjôe ∫Éãe ¥ÓWE’G
ád’ódG ∫ÉãªdG Gò¡H OGQCG ≈dÉ©Jh ¬fÉëÑ°S ƒgh
É¡ªμëJ ’ É¡fCGh ,á«¡dE’G IQó≤dG ábÓW ≈∏Y
É¡ªμëj …ò`` dG ¬fÉëÑ°S ƒ``g π``H ,ÜÉ``Ñ` °` SC’G
.¬dÓL πL ¬JGOGôªd É¡©°†îjh É¡«a ºμëàjh
Qôμàj ød …òdGh ,GkóL ¢UÉîdG ∫ÉãªdG Gòg
π°üM Ée ƒg ,AÉ°T GPEG ≈dÉ©J ¬∏dG IOGQEÉ` H ’EG
ø«M (ΩÓ°ùdG É¡«∏Y) ¿GôªY âæH ºjôe Ió«°ù∏d
’ Ió«Mh Iõé©e É¡jój ≈∏Y ≈dÉ©J ¬∏dG iôLCG
Ók ãe ¬∏dG Üô°Vh{ :≈dÉ©Jh ¬fÉëÑ°S ∫Éb ,QôμàJ
»d øHG ÜQ âdÉb PEG ¿ƒYôa äCGôeG GƒæeBG øjò∏d
¬∏ªYh ¿ƒYôa øe »æéfh áæédG »a Éàk «H ∑óæY
âæHG ºjôeh (11)ø«ªdÉ¶dG Ωƒ≤dG øe »æéfh
øe ¬«a ÉæîØæa É¡Lôa âæ°üMCG »àdG ¿GôªY
âfÉch ¬Ñàch É¡HQ äÉª∏μH âbn ós °Uh ÉæMhQ
.ºjôëàdG z(12)ø«àfÉ≤dG øe
º°SG ≈``dÉ``©`Jh ¬fÉëÑ°S ≥``ë`dG ô``cò``j º``d
á«fÉμeEG ócDƒ«dh ,πãªdG ≥∏£«d ¿ƒYôa ICGôeG
ºcÉM áLhR ..äGôeh äGôe √QGôμJh ¬KhóM
,á«gƒdE’G ≈YOG ¿CG GvóM ¬fÉ«¨W »a ≠∏H á«ZÉW
,∂jô°T ÓH á«gƒdE’ÉH OôØJ óMGh ¬dEG ¬fCG ºYRh

(á``©``«``Ñ``£``dG â````bh ¿É`````M) ..»```ª```dÉ```©```dG á``Ä``«``Ñ``dG Ωƒ````j
.∫ƒ°üëª∏d »YGQõdG êÉàfE’G Oó¡J
πFÉ°üØdG ió``MEG ¿CG – Óãe – ó``Lh ó≤a
¿CG øμªj É«côJ »a äóLh »àdG á£æë∏d ájôÑdG
á£æëdG π«°UÉëªd ájÉªëdGh áehÉ≤ªdG ôaƒJ
É«°SBG »ah .É«fQƒØ«dÉc ∫ƒ¡°S »a ´QõJ »àdG
êÉàfEG IOÉ``jR ≈``dEG á«æ«édG äÉæ«°ùëàdG äOCG
RQC’G êÉ``à` fEGh Q’hO QÉ«∏e 2 QGó≤ªH íª≤dG
≥jôW ø``Y Évjƒæ°S Q’hO QÉ«∏e 1^5 QGó≤ªH
.ø«dƒ°üëªdG Ó``c »``a Ωõ``≤`à`dG π``eÉ``Y ∫É`` NOEG
±Éæ°UCG óMCG øe óMGh ø«L øe ¿B’G OÉØà°ùjh
∫ƒ°üëe á``jÉ``ª` M »`` a »`` Hƒ`` «` `KE’G ô``«`©`°`û`dG
¬àª«bh– ô«©°ûdG ø``e …ƒæ°ùdG É«fQƒØ«dÉc
.ôØ°UC’G Ωõb ¢Shô«a øe –Q’hO ¿ƒ«∏e 160
IQò∏d ºjób …ôH ¬«Ñ°T óLƒj ∂«°ùμªdG »ah
ÉªH IQòdG øe áãjóM ±Éæ°UCG ™e ¬æ«é¡J øμªj
ø«YQGõª∏d á«ªdÉY äGQƒah ≥≤ëj ¿CG πªàëj
.Évjƒæ°S Q’hO äGQÉ«∏e 4^4 »dGƒëH Qó≤J
?ÉkªFGOh á∏MôªdG √òg »a Üƒ∏£ªdG Ée
´Gô°üdG Gò``gh ,äGƒæ°ùdG √ò``g π``c ó©H
Éæg ,áÄ«ÑdGh á©«Ñ£dGh ¿É°ùfE’G ø«H ºFÉ≤dG
≥≤ëàJ ¿CG øμªj ∞«c ƒgh º¡e ∫GDƒ°S ìô£oj
áÄ«ÑdG É¡«aôW ó``MCG »àdG Iô«£îdG ádOÉ©ªdG
?Qƒ£àdGh á«ªæàdG ôNB’G É¡aôWh
øY áHÉLE’G ádƒ¡°ùdG øe ¢ù«d ¬fEG ∫ƒ≤f
∫GDƒ°S ƒg ∞°SC’G ™e ¬fC’ §«°ùÑdG ∫GDƒ°ùdG Gòg
»ah äGƒæ°ùdG √ò``g π``c ó©H øμdh ,ô°ü©dG
øμªj ójóL í∏£°üe ìôWo 1992 ΩÉY »dGƒM
±ô©j Ée ƒgh ádOÉ©ªdG √òg øe GAõL πëj ¿CG
¿CG áWÉ°ùÑH »æ©J »àdGh (áeGóà°ùªdG á«ªæàdÉH)
•hô°ûH øμdh Qƒ£àdGh á«ªæàdG á«∏ªY ôªà°ùJ
,á«Ä«ÑdG äGQÉ``Ñ` à` Y’É``H ò`` NC’G »``gh IOó``ë` e
ΩÉ``eCG ±ƒbƒdG hCG AÉ°†≤dG áªμëdG øe ¢ù«∏a
,IôHÉ¨dG Qƒ°ü©dG πgÉée ≈dEG IOƒ©dGh á«ªæàdG
∑ôJ π≤©dG øe ¢ù«d ¬fEÉa âbƒdG ¢ùØf »``ah
∫GƒeC’G ¢ShDhQ ÜÉë°UC’ ÜQÉ¨dG ≈∏Y πÑëdG
äBÉ°ûæªdG áeÉbE’ äGQÉ≤∏d IôHÉ©dGh áªî°†dG
á«Ä«ÑdG ÉjÉ°†≤dÉH ΩÉªàg’G ô«Z øe á«YÉæ°üdG
∞°ü≤J ¿CG É``e É``ek ƒ``j øμªj »``à`dG ájô«°üªdG
.∑Ó¡dG OQGƒe ÉgOQƒJ ¿CGh ájô°ûÑdG
¿CG øe ’óH øμdh ΩÉ≤J ¿CG Öéj ™fÉ°üªdÉa
»a ájRÉ¨dG É¡JÉØ∏îe øe ¿ÉæWC’G ±’BG åØæJ
ó©H äGRÉ¨dG ∂∏J åØæJ ¿CG øμªj ¬fEÉa AGƒLC’G
OGƒªdGh »aÉ°üªdG øe ójó©dG ≈∏Y ÉgôjôªJ
≈∏Y IQÉ°†dG ÉgQÉKBG øe ¢ü∏îàJ ¿CG øμªj »àdG
çóëj ¿CG øμªj Ée Gò``gh ,¿É``°`ù`fE’Gh áÄ«ÑdG
.äÉØ∏îªdG ´GƒfCG ™«ªéd
øμdh ΩÉ``≤`J ¿CG Öéj áãjóëdG ¿ó``ª` dGh
π≤àæJ äGôFÉ£dGh ,á«Ä«ÑdG äGQÉÑàYÓd É≤k ah
™fÉ°üªdGh ,øØ°ùdG ∂dòch ,iô``NC’ á``dhO øe
¿É°ùfEÓd ájQhô°†dG äÉéàæªdG ∂∏J πc èàæJ
¿CG ô«Z øe ΩÉ≤J ÜÉë°ùdG äÉëWÉfh »fÉÑªdGh
ΩÉ≤j ¿CG Öéj ∂dP πc øμdh ,≥FGƒY …CG É¡ØbƒJ
äÉ«é¡æª∏d É≤k ahh áeGóà°ùªdG á«ªæà∏d É≤k ah
.á«Ä«ÑdG äÉeƒ¶æªdGh
ºàμf ¿CG øμªj ’ ¬fEG ∫ƒ≤f ¿CG øμªj ∂dòd
ájQÉ°†ëdG á«ªæàdG Ö«dÉ°SCGh ™fÉ°üªdG ¢SÉØfCG
ò``NDƒ` J ¿CG Ö``é` j É`` ª` `fEGh É``gQƒ``°` U ≈``à`°`û`H
™°Vh óæY ¿É`` gPC’G »``a á«Ä«ÑdG äGQÉ``Ñ`à`Y’G
äBÉ°ûæªdG ∂∏àdh ™fÉ°üªdG ∂∏àd ≈dhC’G äÉæÑ∏dG
≈dhC’G äÉ¶ë∏dG òæe á©LÉædG ∫ƒ∏ëdG Ωó≤àd
¢SCÉØdG ™≤j ÉeóæY ìÉ«°üdGh AÉμÑdG øe ’ó``H
.¢SCGôdG »a
ÉªfEGh Ék©æ°üe ≥∏¨J ’) :∫ƒ≤f ÉkªFGO ∂dòd
Iôé°ûdG »æ©J ’ Éæg Iôé°ûdGh ,(Iôé°T ´QRG
äGQÉÑàY’Gh ∫ƒ∏ëdG »g ÉªfEGh ,É¡JGP óM »a
»a ÉgPÉîJG ºàj ¿CG Öéj »àdG á©LÉædG á«Ä«ÑdG
.™bGƒªdG πc »ah ,±hô¶dG πc
Zkhunji@hotmail.com

øμªJ ó``≤`a ,¬``ë`dÉ``°`U ≈`` dEG
äÉ``eó``î` dGh á``«` YÉ``ª` à` L’G
QOÉ``°``ü``e ìÉ`` °` `ù` `à` `cG ø`` `e
´ƒ``æ` à` dG É`` gô`` aƒ`` j »`` à` `dG
ÉgGõZh á«©«Ñ£dG IhôãdG
øμdh ,ájô°ûÑ∏d …ƒ«ëdG
π«Ñ°S »a QÉé°TC’G ™£≤a
ójóëJ Gkó` `L ô«°ù©dG ø``e
Oƒ``bƒ``dG ≈``∏` Y ∫ƒ``°` ü` ë` dG
äÉªgÉ°ùªdG √ò``g ´ƒªée
áª¡e äÓ``jó``©` J π`` ` `NOCGh
»a âª¡°SCG É``¡`fCG ó``Lh PEG
…QÉ``é``eh QÉ`` `¡` ` fC’G ≈``∏` Y
Ö``£` dGh á```YGQõ```dG Qƒ``£` J
¿ó``ª` dG CÉ` `°` `û` `fCGh √É`` «` `ª` `dG
»``ah á`` jò`` ZC’G á``YÉ``æ` °` Uh
±Ó``¨` dG ô``Ø``Mh iô``Ñ` μ` dG
ºdÉ©a ,ä’ÉéªdG øe ô«ãμdG
á«°VQC’G IôμdG øe ¢ùHÉ«dG
Ée ∞°üf êôîà°ùj Ωƒ«dG
AÓ«à°S’G πLCG øe ¬ª¨dh
á`` jhOC’G ø``e ¬``«` dEG êÉ``à`ë`j
á``«`fó``©`ª`dG Ihô```ã` `dG ≈``∏` Y
,á``jô``Ñ``dG äÉ`` JÉ`` Ñ` `æ` `dG ø```e
,á``æ`«`aó``dG äÉ``bhô``ë` ª` dGh
á∏FÉ¡dG á``jò``ZC’G äÉ``«`ª`ch
:º∏≤H
øe ¿ÉæWC’G ±’BG äóYÉ°üàa
óæà°ùJ Üô¨dG É¡μ∏àªj »àdG
IQÉ°†dG
IóYÉ°üdG Iô``î` HC’G
äÉæ«édG ø``e ¿hõ``î` e ≈``∏`Y
»éæN ÉjôcR .O
øe –OƒbƒdG ¥ô``M ó©H –
äÉj’ƒdG »Øa .Oó©dG á«gÉæàe
™``fÉ``°` ü` ª` dG äÉ`` Ä` `e ø`` NGó`` e
≈∏Y– á``«`μ`jô``eC’G IóëàªdG
äÉØ∏îªdG øe ôNBG AõéH ≈≤dCGh ,AGƒ¡dG ≈dEG
äÉØ°UƒdG ø``e %25 õμJôJ – ∫ÉãªdG π«Ñ°S
,QÉ¡fC’Gh äGô«ëÑdG »a á«FÉ«ª«μdG äÉjÉØædGh
,äÉJÉÑædG øe áLôîà°ùe ô«bÉ≤Y ≈∏Y á«FGhódG
äGó«ÑªdG ΩGó``î`à`°`SG »``a ±ô``°` SCG ∞``°` SCÓ` dh
øe §≤a %1 ¿CG QÉ``Ñ`à`Y’G ø«©H É``fò``NCG GPEGh
≥``gQCÉ`a á``«` YGQõ``dG äÉÑ°üîªdGh ájô°ûëdG
ób ¢`` VQC’G í£°S ≈∏Y IOƒ``Lƒ``ª`dG äÉJÉÑædG
êÉ``à`fE’G ≈∏Y IQOÉ``b ô«Z äó``Z ≈àM ¢`` VQC’G
∂dòd ,Év«ÑW É¡æe IOÉØà°S’G á«fÉμeEG åëH ºJ
äOGORÉ`` `a AGô``ë`°`ü`dG É¡àæ°†àMÉa É``gô``é`¡`a
πªëJ äÉJÉÑædG ´GƒfCG á«≤H ¿CG OÉ≤àY’G øμªj
OGóYCG äOGRh ájhGôë°üdG »°VGQC’G áMÉ°ùe
ô«bÉ≤©dG øe ójõªdG OÉéjEG ∫ƒM Iô«Ñc ’É``eBG
¢†©H áédÉ©e »``a º¡°ùJ ó``b »àdG á`` jhOC’Gh
¢Vô≤æJh â°Vô≤fG »àdG äÉJÉÑædGh äÉfGƒ«ëdG
É¡d ∞°ûàμj ºd »àdG á«°ü©à°ùªdG ¢``VGô``eC’G
≈dEG äGô«ëÑdGh QÉ¡fC’G âdƒëJh ΩÉY ó©H ÉkeÉY
á«≤Hh Ró`` jE’Gh ¿ÉWô°ùdÉc ¿B’G ≈àM êÓ``Y
áeÉ£dG âJCG ∂dP πc ó©Hh .áæ°SBG äÉ©≤æà°ùe
¬HÉ°T Éeh ájô«àμÑdGh á«°Shô«ØdG ¢VGôeC’G
»a äCGóH »àdG ájhƒædG äGô«éØàdG »a iôÑμdG
´GƒfCG OóY Qó≤oj ¬fCG ôcòdÉH ôjóédG øeh ,∂dP
¥ƒa 1945 ΩÉY ¢ù£°ùZCG ô¡°T øe ¢SOÉ°ùdG
áédÉ©e »a É¡eGóîà°SG øμªj ób »àdG äÉJÉÑædG
»dÉgCG ¿CG ôcòdG øY »æZh ,Éª«°Thô«g áæjóe
¿ÉWô°ùdG – áã«ÑîdG ΩGQhC’G øe ´GƒfCG ¢†©H
√òg äÓjh øe ¿ƒfÉ©j GƒdGRÉe áæjóªdG √òg
.´ƒf 1400 »dGƒëH –
.ájhƒædG äGô«éØàdG
ÜÉ``°`ü`e π``Ø` W ó`` `Lh 1960 ΩÉ`` `Y »`` `ah
¿CG ójôj ø``jCG ≈``dEGh ¿É``°`ù`fE’G π©a GPÉ``ª`a
%5 -1 AÉ≤ÑdG »a ¬à°Uôa RhÉéàJ ’ É«ª«cƒ∏dÉH
¿É°ùfE’G ¿EG ∫ƒ``≤`dG øμªj QÉ°üàNÉH ?π°üj
- 4 ÉgQGó≤e AÉ≤H á°Uôa πØ£dG Gòg iód ¿B’Gh
,¬«a ¢û«©j …òdG §°SƒdG ôgÉ¶e ô««¨àH ΩÉb
OGƒe ≈∏Y …ƒàëJ ájhOCÉH êÓ©dG áé«àf %5
hCG á£«ëªdG áÄ«ÑdG åjƒ∏àH ΩÉb ¬fCG ôNBG ≈æ©ªH
ø«M Iô≤ÑdG IQƒ°S »a ≈dÉ©J ∫Éb Éªc ÉgOÉ°ùaEÉH
äÉÑf ƒgh ,ájOQƒdG áμfƒdG »a âØ°ûàcG ádÉ©a
É¡«a ó°ùØ«d ¢VQC’G »a ≈©°S ≈dƒJ GPEGh) :∫Éb
.ô≤°ûZóe »a á«FGƒà°S’G äÉHÉ¨dG »a ƒªæj
π«°UÉëªdG ∞°üf ¿EÉa ,∂dP ≈dEG áaÉ°VE’ÉH
.(OÉ°ùØdG Öëj ’ ¬∏dGh π°ùædGh çôëdG ∂∏¡jh
øe äAÉL Ék«dÉM ¿É°ùfE’G É¡éàæj »àdG á«YGQõdG
≈àM ∫GƒæªdG Gò``g ≈∏Y ™°VƒdG ôªà°SG
á«FGƒà°S’G äÉHÉ¨dG »a ¢û«©J á«JÉÑf ±Éæ°UCG
á«©ªédG äô`` bCGh âæ∏YCG Éªæ«M 1972 ΩÉ``Y
ƒ«fƒj 5 Ωƒj ¿ƒμj ¿CG IóëàªdG ºeCÓd áeÉ©dG
GPEGh ,ôFÉédG çÉãàL’G ô£N ¿B’G ¬LGƒJ »àdG
ìÉààaG iô``cP »a ∂``dPh ,áÄ«Ñ∏d Év«ªdÉY Ékeƒj
Góæc »a á«YGQõdG ∫ƒ≤ëdG ∞°üf ¿CG Éæ¶M’
,zá«fÉ°ùfE’G áÄ«ÑdG ∫ƒM ºdƒ¡μà°SG{ ôªJDƒe
êÉàfEG πc ¿CGh á£æëdG øe óMGh ´ƒæH ´QõJ
≈∏Y ¬JGP Ωƒ«dG »a áeÉ©dG á«©ªédG âbó°U Éªc
™Lôj Éjƒ°üdG ∫ƒ``a ø``e IóëàªdG äÉ``j’ƒ``dG
.áÄ«Ñ∏d IóëàªdG º``eC’G èeÉfôH ¢ù«°SCÉJ QGôb
óMGh ¿Éμe øe äAÉL äÉJÉÑf áà°S ≈dEG ¬∏°UCG
»ªdÉ©dG áÄ«ÑdG Ωƒ``j ¿CG ôcòdÉH ôjóédG ø``eh
πμ°ûJ √òg ´ƒæàdG á∏b ¿CG ∑Qóf ÉæfEÉa ,É«°SBG »a
ióMEG πμ°ûj ¿CG Öéj ΩÉY πc ¬H πØàëf …òdG
¿C’ á«YGQõdG π«°UÉëªdG ≈∏Y Iô«Ñc IQƒ£N
∑ƒ∏°ùdGh »YƒdG òë°ûd á«°ù«FôdG πFÉ°SƒdG
äGô°ûëdG ø``e hCG á``Ä` HhC’G ø``e Gkó` `MGh É`` kYƒ``f
øe ádhO π«°UÉëe πc ≈∏Y »°†≤j ¿CG ¬æμªj
ΩÉªàg’G õjõ©Jh ,¢SÉædG ¢SƒØf »a »Ä«ÑdG
.Gkô«Ñc Gkô«KCÉJ ÉgOÉ°üàbG ≈∏Y ôKDƒj Ée ∫hódG
iƒà°ùªdG ≈∏Y QGô``≤`dG …òîàe ió``d πª©dGh
»©°S ¿EG ∫ƒ``≤``dG ø``μ`ª`j ,ô`` `NBG ≈``æ`©`ª`H
.»ªdÉ©dG
∫ÓN ø``e Iô``aGƒ``dG á``«`LÉ``à`fE’G AGQh AÉª∏©dG
åjóëdGh QGƒëdG CGóH á¶ë∏dG ∂∏J òæeh
IóYÉ≤dG º«éëJ ≈``dEG iOCG äÉJÉÑædG OÓ«à°SG
,á©«Ñ£dGh áÄ«ÑdG ™e ô«¨àJ ¿É°ùfE’G ábÓYh
»a ∂``dP ¿É``ch ,á``jò``ZC’G π«°UÉëªd á«æ«édG
™e É≤k aQ ôãcCG –Ée É kYƒf– ¿É°ùfE’G íÑ°UCÉa
äÉJÉÑædG √òg IQób ÜÉ°ùM ≈∏Y ¿É«MC’G ÖdÉZ
≈dEG ƒYóJ Iô«Ñc Oƒ¡L ƒªæJ äCGóHh ,á©«Ñ£dG
äÉæFÉμdGh IÉ«ëdGh á©«Ñ£dG ≈∏Y á¶aÉëªdG
•GôaE’G ≈dEG ∂dP iOCG Ée ,áÄHhC’G áehÉ≤e ≈∏Y
´ƒ``æ`à`dG ≈``∏`Y á``¶`aÉ``ë`ª`dG IQhô`` °` `Vh á``«`ë`dG
πμ°ûj »àdG á«FÉ«ª«μdG OGƒªdG ΩGóîà°SG »a
.…ƒ«ëdG
,ø«MÓØdG QÉ¨°U ≈∏Y Gkô«Ñc ÉÄk ÑY É¡æªK AÓZ
á©«Ñ£dG ≈``∏`Y á``¶`aÉ``ë`ª`dG Ö``é`j GPÉ``ª` d
áÄ«ÑdG åjƒ∏J »a É¡eÉ¡°SEG ≈dEG áaÉ°VE’ÉH Gòg
?…ƒ«ëdG ´ƒæàdGh
…ƒ«ëdG ´ƒæàdG á«ªgCG øªμJ Éægh .á£«ëªdG
á«°†b á«ëdG ´Gƒ``fC’G ≈∏Y á¶aÉëªdG ¿EG
øe äÉæ«édG ¿CG »a ¬«∏Y á¶aÉëªdG IQhô°Vh
Iô«NC’G äGƒæ°ùdG »a äó``Z á«°SÉ°SCG á«Ä«H
¢ùØf ≈dEG »ªàæJ »àdG ájƒ≤dG ájôÑdG ´Gƒ``fC’G
ºJ ó``≤`∏`a ,äÉ``jƒ``à`°`ù`ª`dG ≈``∏` YCG ≈``∏`Y ¢``û`bÉ``æ`J
äÉJÉÑædG áehÉ≤e IOÉ©à°SG »a º¡°ùJ á∏«°üØdG
ø«H 1992 ΩÉ``Y ¢`` VQC’G áªb »``a É¡à°ûbÉæe
…ò``dG »£∏îdG êhGõ``à` dG ∫Ó``N ø``e IOƒ≤ØªdG
¿Éμa ,´ÉªàL’G äô°†M »àdG ∫hó``dG AÉ°SDhQ
á∏«°üØdG ø«H AÉª∏©dG ±Gô°TEÉH çóëj ¿CG øμªj
150 »dGƒM É¡«∏Y ¥OÉ°U á«bÉØJG É¡éFÉàf øe
á∏HÉ≤dG áØ«©°†dG á∏«°üØdGh áehÉ≤ªdG ájôÑdG
≈∏Y á¶aÉëªdÉH á«bÉØJ’G √òg âªàgGh ,ádhO
πªëj Ó``«`L É``æ`d èàæàd »`` `eOB’G ∑Ó``¡`à`°`SÓ``d
.á«°VQC’G IôμdG »a …ƒ«ëdG ´ƒæàdG
ÓHÉb ¿ƒμ«a ø«à∏«°üØ∏d á«KGQƒdG äÉØ°üdG
á«ªgC’G øe èJÉf »ªdÉ©dG ΩÉªàg’G Gògh
ΩhÉ≤e âbƒdG ¢ùØf »``ah »``eOB’G ∑Ó¡à°SÓd
¿CG øμªj »àdG Iô«£îdG ¢``VGô``eC’Gh áÄHhCÓd
™``aÉ``æ`ª`dGh á``jOÉ``°` ü` à` b’G ó``FGƒ``Ø`∏`d iƒ``°`ü`≤`dG

∫hC’G ¿É``°`ù`fE’G ¿É``c ø«M ,»°VÉªdG »``a
òÄæ«M √OQGƒ``e âfÉc á«©«ÑW áÄ«H »a ¢û«©j
CÉ°ûæa ,¬JÉLÉ«àMGh ¬JÉÑ∏£àe ≈∏Y Gkô«ãc ójõJ
ábÓ©dG âëÑ°UCÉa »Ä«ÑdG ΩÉ¶ædG ™e º∏bCÉJh
,¿hÉ©J ábÓY áÄ«ÑdG ô°UÉæY á«≤H ø«Hh ¬æ«H
– ó©oj ¿É``°`ù`fE’G ¿É``c ó≤a Ö°ùëa ∂``dP ¢ù«d
’ á©«Ñ£dG ô°UÉæY øe Gkô°üæY – ∂``dP ø«M
äGô°ûMh äÉfGƒ«M øe ¬£«ëj ÉªY õ«ªàj OÉμj
áÄ«ÑdG »a í°VGh ô«KCÉJ ¬d øμj º∏a ,ΩGƒ``gh
áMÉLQ øe ¬∏dG ¬Ñgh Ée π°†ØH øμdh ,á£«ëªdG
¿CG èjQóàdÉH ´É£à°SG äÓ°†©dG Iƒ``bh π≤Y
É¡°ùfCÉà°SÉa ,AÉ«MCG øe √Gó``Y Ée ≈∏Y ô£«°ùj
QÉædG ∞°ûàcG ºK ,ÜGhOh ÉjÉ£e É¡æe π©Lh
…ô∏d IójóL áª¶fCG ´óàHGh á``YGQõ``dG º∏©Jh
ºμëà∏d QÉ¡fC’G ≈∏Y Ohó°ùdGh ôWÉæ≤dG ΩÉ``bCGh
.É¡gÉ«e ¿Éjô°S »a
™£b É``ª` fEGh ,∂``dò``H ¿É``°`ù` fE’G ∞àμj º``dh
ä’B’G π`` NOCGh äÉ``HÉ``¨`dGh ¢``TGô``MC’G QÉé°TCG
á«YGQõdG »°VGQC’G áMÉ°ùe IOÉjõd á«YGQõdG
âfÉc ø``μ` dh ,π``«`°`UÉ``ë`ª`dG êÉ``à` fEG »``dÉ``à`dÉ``Hh
¬∏«°UÉëªdh ¬``d É``ªk ` FGO ΩGƒ``¡` dGh äGô``°`û`ë`dG
áeÉ°ùdG OGƒªdG ¢†©H ™æ°üH ΩÉ≤a ,OÉ°UôªdÉH
»àdG äÉæFÉμdG √òg ≈∏Y »°†≤J ¿CG øμªj »àdG
ájOÉªdG ôFÉ°ùîdG ø``e ô«ãc »``a ÉkÑÑ°S â``fÉ``c
ájô°ûëdG äGó``«`Ñ`ª`dG ∞°ûàcÉa ,ájƒæ©ªdGh
áYGQõdÉH IQÉ°†dG äGô°ûëdG πàb »a íéæa
≈dEG OGƒ``ª`dG √ò``g äOCG ¬``JGP âbƒdG »a ¬æμdh
äÉ``fGƒ``«`ë`dG ¢†©ÑH á¨«∏H QGô``°` VCG çGó`` `MEG
äGô°ûëdG ∂``dò``ch á°ùfCÉà°ùªdG äÉ``JÉ``Ñ`æ`dGh
Éªc ,É``gô``«`Zh õ``≤`dG IOhOh πëædÉc Ió«ØªdG
≈∏Y AÉ°†≤∏d âeóîà°SG »àdG OGƒªdG √òg ¿CG
á∏bÉædG äGô°ûëdGh á«YGQõdG äÉaB’G øe ô«ãc
Üô°ùàJ äCGó``H ÜÉHòdGh ¢Vƒ©ÑdÉc ¢VGôeCÓd
É¡«∏Y óªà©j ¿Éc »àdG á«FÉªdG äÉë£°ùªdG ≈dEG
á«eƒ«dG ¬éFGƒM AÉ°†bh ¬Hô°T »a ¿É°ùfE’G
√ó°ùL ≈``dEG á«FÉ«ª«μdG IOÉ``ª`dG √ò``g â∏≤àfÉa
Iô°TÉÑe á≤jô£H hCG ∑Éª°SC’G ≥jôW øY AGƒ°S
¬d â``Kó``MCÉ`a Üô°û∏d √É«ªdG Ωóîà°SG ÉeóæY
.á¨«∏ÑdG á«ë°üdG QGô°VC’G øe ô«ãμdG
á«YÉæ°üdG IQƒãdG ô°üY ¿É°ùfE’G ∫ƒNóHh
ó≤a ,»©«Ñ£dG ¿RGƒàdG »a ô«Ñc ÜÓ≤fG çóM
ôÑcCG πμ°ûH á©«Ñ£dG ô°UÉæY ≈∏Y ô£«°ùj CGóH
,ä’ÉéªdG Ö∏ZCG »a Ékeó≤J o¿É°ùfE’G Rô``MCGh
§°Sƒàe ∞YÉ°†J – Óãe – Ö£dG ∫Éée »Øa
»àdG äÉ«aƒdG OGóYCG â°†ØîfÉa ¿É°ùfE’G ôªY
ÖJôJh ™°VôdGh ø°ùdG QÉÑc ø«H IOÉY çóëJ
á«°VQC’G IôμdG ¿Éμ°S OóY »a IOÉjR ∂dP ≈∏Y
»àdG ádÉëdG ≈``dEG Éæ∏°Uh ≈àM ΩÉ``Y ó©H ÉkeÉY
.»fÉμ°ùdG QÉéØf’ÉH ¿B’G ±ô©J
OGóYCG »a πFÉ¡dG ójGõàdG Gòg Öë°U óbh
AÉ``ª`dGh AGò``¨` dG ≈∏Y Gkó` jGõ``à` e ÉkÑ∏W ¿Éμ°ùdG
≈∏Y Gkô«Ñc ÉÄk ÑY ≈``≤`dCG É``e øμ°ùdGh ábÉ£dGh
áÄ«ÑdG »``a ôaGƒàJ »``à`dG á«©«Ñ£dG OQGƒ``ª` dG
√òg ¿CG ≈``dEG áaÉ°VE’ÉH ,¿É°ùfEÓd á£«ëªdG
¿óªdG »a â°SóμJ ô°ûÑdG øe IójGõàªdG OGóYC’G
»àdG í«Ø°üdG ¿óe âfƒμàa ΩÉ¶f ô«¨H Iô«ÑμdG
…Ph AGô≤ØdG øe É¡d ô°üM ’ OGó``YCÉ`H Å∏àªJ
¿Éμ°ùdG ¢Sóμàa Ö°ùëa ∂dP ¢ù«d ,äÉLÉëdG
Iô«ãc QGô``°`VCG ¬æY èàf ¿ó``ª`dG √ò``g πãe »``a
äGQÉ«°ùdG øe áØ∏àîe ´GƒfCÉH äCÓàeG ¥ô£dÉa
,áeÉ°ùdG äGRÉ¨dG øe ¿ÉæWC’G ±’BG åØæJ »àdG
AÉ°Vƒ°†∏d QOÉ°üe π≤ædG πFÉ°Sh âëÑ°UCGh
ΩÉ``MOR’G Gò``g ¿CG Éªc ,¿GPB’G ¥ôàîJ »àdG
•ƒ¨°V çhó``M ≈``dEG iOCG IOóëe ≥WÉæe »a
á«FÉHô¡μdG iƒ``≤` dG äÉ``£`ë`e ≈``∏`Y Ió``jGõ``à` e
äÉ£ëeh √É«ªdG á«≤æJ äÉ£ëeh á``bÉ``£`dGh
∞≤J ¿É«MC’G øe ô«ãc »ah »ë°üdG ±ô°üdG
¿Éμ°ùdG äÉÑ∏W á«Ñ∏J øY IõLÉY äÉ£ëªdG √òg
.IójGõàªdG
…òdG πFÉ¡dG »YÉæ°üdG Ωó≤àdG iOCG ∂dòc
É¡∏jƒëJh áÄ«ÑdG ô««¨àH ¿É``°` ù` fE’G √Rô`` MCG
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يف اإجناز دويل ي�ساف ل�سجل �سموه

اإقرار مبادرة رئي�س الوزراء لالحتفال بـ«يوم ال�سمري» �سنو ًيا يف اليون�سكو

جاللة امللك

امللكة اإليزابيث الثانية

امللك ورئي�س الوزراء وويل العهد
يهنئون امللكة اإليزابيث الثانية
بعث ح�شرة �شاحب اجلللة
املــلــك حمد بــن عي�شى اآل خليفة
عاهل البلد املفدى ،برقية تهنئة
اإىل �شاحبة اجلللة امللكة اإليزابيث
الثانية ملكة اململكة املتحدة وايرلندا
ال�شمالية ورئي�شة الكومنولث ،وذلك
مبنا�شبة الحتفال بذكرى عيد ميلد
جللتها ،اأعرب جللته فيها عن اأطيب
تهانيه ومتنياته لها مبوفور ال�شحة
وال�شعادة ،ول�شعب اململكة املتحدة
و�شمال ايرلندا ال�شديق باملزيد من
التقدم والزدهار.
واأ�شاد جللته بعمق العلقات
التاريخية التي تربط بني البلدين
وال�شعبني ال�شديقني ،وما ت�شهده من
تطور وازدهار.
كما بعث �شاحب ال�شمو امللكي
الأمــري خليفة بن �شلمان اآل خليفة
رئي�س الـــوزراء ،برقية تهنئة اىل
�شاحبة اجلــللــة امللكة اليزابيث
الثانية ملكة اململكة املتحدة وايرلندا
ال�شمالية ورئي�شة الكومنولث ،وذلك
مبنا�شبة الحتفال بذكرى عيد ميلد

جللتها .وقد اأعــرب �شموه خللها
عن اأطيب تهانيه ومتنياته للملكة
اليزابيث الثانية مبوفور ال�شحة
والــ�ــشــعــادة ،ولل�شعب الربيطاين
ال�شديق املزيد من التقدم والرقي
والزدهار.
وبعث �شاحب ال�شمو امللكي
الأمري �شلمان بن حمد اآل خليفة ويل
العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول
لرئي�س جمل�س الوزراء ،برقية تهنئة
اإىل �شاحبة اجلللة امللكة اإليزابيث
الثانية ملكة اململكة املتحدة واأيرلندا
ال�شمالية ورئي�شة الكومنولث ،وذلك
مبنا�شبة الحتفال بذكرى عيد ميلد
جللتها ،اأعرب �شموه فيها عن اأطيب
تهانيه ومتنياته لها مبوفور ال�شحة
وال�شعادة ،ول�شعب اململكة املتحدة
و�شمال اأيرلندا ال�شديق باملزيد من
التقدم والزدهار.
م�شيدًا �شموه بعمق العلقات
التاريخية التي تربط بني البلدين
وال�شعبني ال�شديقني ،وما ت�شهده من
تطور وازدهار.

يف اإجناز دويل جديد ي�شاف ل�شجل اإجنازات
�شاحب ال�شمو امللكي الأمري خليفة بن �شلمان اآل
خليفة رئي�س الوزراء املوقر ،اأقر فريق العمل
التح�شريي للمجل�س التنفيذي ملنظمة الأمم
املتحدة للرتبية والعلوم والثقافة (اليون�شكو)
اأم�س الأول اجلمعة مبادرة �شاحب ال�شمو امللكي
رئي�س الوزراء اخلا�شة باليوم الدويل لل�شمري،
باعتباره و�شيلة لتعبئة جهود املجتمع الدويل
بانتظام لتعزيز ال�شلم والندماج والت�شامن
والتفاهم من اأجل بناء عامل م�شتدام ،وذلك يف
مبادرة دولية غري م�شبوقة تبناها �شموه ،حفظه
اهلل.
وو�شفت الدول امل�شاركة يف الجتماع
املبادرة باأنها تطور اإيجابي بهدف تذكري العامل
ب�شرورة اإر�شاء ظروف تت�شم بال�شتقرار والرفاه
والعلقات ال�شلمية والودية ،القائمة على احرتام
حقوق الن�شان واحلريات الأ�شا�شية للنا�س
جمي ًعا بل متييز ب�شبب العرق اأو اجلن�س اأو اللغة
اأو الدين.
وقالت اإن غاية الحتفال باليوم الدويل
لل�شمري ،هو التوعية باأهمية بناء ثقافة ال�شلم
مبحبة و�شمري وفقا للعادات والقيم املتبعة يف
املجتمعات املحلية والوطنية والقليمية ،وتاأكيد
اأهمية اندماج مبادئ ال�شلم مبحبة و�شمري من
خلل توفري التعليم اجليد والتوعية العامة
وتنفيذ الأن�شطة امللئمة ،وت�شليط ال�شوء على
الروابط القائمة بني ال�شلم والتنمية امل�شتدامة.
وكانت مملكة البحرين قد تقدمت مب�شروع
قرار للمجل�س التنفيذي ملنظمة (اليون�شكو)
لدورته  209وقد اأدرج �شمن جدول اأعمال
اجتماع التح�شريي للمجل�س ،حيث �شارك فيه
ممثل عن ديوان �شاحب ال�شمو امللكي رئي�س
الوزراء املوقر وال�شيخة وفاء بنت عبداهلل اآل
خليفة نائب املندوب الدائم ململكة البحرين يف
(اليون�شكو) اإذ طلبت مملكة البحرين خلل
الجتماع من املجل�س تو�شية املوؤمتر العام
لليون�شكو اأن يعتمد يف دورته القادمة قرا ًرا
يعلن فيه الحتفال يف  5اأبريل من كل عام باليوم
الدويل لل�شمري يف مقر اليون�شكو ،وذلك امتثالً
لقرار الأمم املتحدة  329/73ب�شاأن تعزيز
«ثقافة ال�شلم مبحبة و�شمري» ،ول�شائر القرارات
التي اتخذتها الأمم املتحدة لت�شجيع احلوار بني
احل�شارات والثقافات وال�شعوب والأن�شطة

رئي�س الوزراء
املتعلقة بثقافة ال�شلم.
واأ�شادت ال�شيخة وفاء بنت عبداهلل اآل خليفة
مببادرة �شاحب ال�شمو امللكي رئي�س الوزراء
اخلا�شة باليوم الدويل لل�شمري ،كمبادرة رائدة
على امل�شتويني الإقليمي والدويل تعزز من مكانة
مملكة البحرين كدولة داعمة لل�شلم والأمن
وال�شتقرار يف العامل مبا يخدم جهود الدول على
م�شار التنمية والرخاء.
واأ�شارت اإىل اأن مبادرة �شموه كانت مو�شع
تقدير واحرتام جميع الدول امل�شاركة يف الجتماع،
والذين اأعربوا عن ترحيبهم مبا حتمله املبادرة
من دللت توؤكد اإميان �شموه باأهمية اإعلء قيمة
ال�شمري الإن�شاين كمرجع مهم يف توجيه اأنظار
املجتمع الدويل يف مواجهة التداعيات املدمرة
للحروب والنزاعات ،واأهمية ت�شافر اجلهود حلل
ال�شراعات بالطرق ال�شلمية حتفظ للإن�شان حقه
يف احلياة والعي�س باأمن وا�شتقرار.
وبيّنت ال�شيخة وفاء اأن الجتماع �شهد تواف ًقا
يف الآراء على م�شروع القرار الذي تقدمت به مملكة
البحرين وتبنته املجموعة العربية ،والذي يدعو
(اليون�شكو) اإىل الحتفال باليوم الدويل لل�شمري
يف اخلام�س من اأبريل من كل عام ،يف مقر املنظمة
بباري�س واملكاتب القليمية لليون�شكو ،ومب�شاركة
جميع الدول الأع�شاء وال�شركاء ،منوهة اإىل اأنه
من املقرر اأن يتم اعتماد القرار ب�شكل نهائي يف
اجتماع املجل�س التنفيذي لليون�شكو يف دورته
 209واملزمع عقدها يف باري�س يف الفرتة من 29
يونيو اإىل  10يوليو .2020

وقد اأ�شارت م�شودة امل�شروع الذي تقدمت به
مملكة البحرين خلل الجتماع ،اإىل اأن اجلمعية
العامة للأمم املتحدة كانت قد اعتمدت يف 31
يوليو  2019القرار  329/73الذي اأعلنت
مبوجبه يوم  5اأبريل يومًا دوليًا لل�شمري،
باعتباره و�شيلة لتعبئة جهود املجتمع الدويل
بانتظام لتعزيز ال�شلم والندماج والت�شامن
والتفاهم من اأجل بناء عامل م�شتدام قوامه ال�شلم
والت�شامن والوئام ،يف مبادرة بحرينية دولية
غري م�شبوقة تبناها �شاحب ال�شمو امللكي رئي�س
الوزراء.
واأكدت الدول امل�شاركة يف الجتماع اأن
الحتفال باليوم الدويل لل�شمري ي�شهم يف
ا�شرتعاء النتباه اإىل اأهمية هذا اليوم بو�شفه
و�شيلة فعالة لدعم عمل منظمة (اليون�شكو) يف
جمال ن�شر ثقافة ال�شلم ونبذ العنف وم�شاعدة
الدول الأع�شاء يف تنفيذ القرار ب�شاأن اليوم
الدويل لل�شمري ،كما اأنه �شي�شاعد يف حفز احلوار
بني الثقافات ب�شاأن ثقافة ال�شلم مبحبة و�شمري،
وتعزيز تبادل الأفكار ووجهات النظر بني خمتلف
املجموعات العديدة العاملة يف هذا املجال.
وراأت اأن الحتفال باليوم الدويل لل�شمري
يف مقر (اليون�شكو) �شنويًا يرتبط بالعقد الدويل
للتقارب بني الثقافات واحل�شارات (2013
ـ  ،)2020كما اأنه ي�شهم يف حتقيق الغر�س
املن�شو�س عليه يف الفقرة  5من قرار اجلمعية
العامة رقم  ،329/73والتي طلبت من الأمني
العام للأمم املتحدة باأن يطلع جميع الدول
الأع�شاء وموؤ�ش�شات منظومة الأمم املتحدة
واملوؤ�ش�شات التجارية والأكادميية ومنظمات
املجتمع الدويل على هذا القرار من اأجل الحتفال
باليوم الدويل لل�شمري على النحو املنا�شب.
واأو�شحت الدول امل�شاركة يف الجتماع
اأن اأن�شطة الحتفال باليوم الدويل لل�شمري يف
مقر اليون�شكو يف باري�س ،واملكاتب امليدانية
والقليمية لليون�شكو ،ومب�شاركة كل الدول
الأع�شاء وال�شركاء� ،شوف تت�شمن كل عام
العديد من الأن�شطة ،ومن بينها حلقات نقا�شية
وندوات ومعار�س وحملت توعوية عرب و�شائل
التوا�شل الجتماعي واأن�شطة ت�شارك فيها خمتلف
الأجيال و�شتكون خم�ش�شة ملناق�شة اأو�شاع
ال�شباب ،ف�شلً عن العديد من الأن�شطة الإعلمية
وال�شحفية.

ً
تنفيذا لتوجيهات �سمو رئي�س الوزراء

اإعادة مواطن للبحرين بعد تعر�سه لأزمة �سحية يف اليمن
يف اإطار ما يوليه �شاحب ال�شمو امللكي الأمري خليفة
بن �شلمان اآل خليفة ،رئي�س الوزراء ،من حر�س على
رعاية املواطنني البحرينيني والهتمام بهم يف الداخل
واخلارج ،ويف �شوء توجيهات �شموه الدائمة اإىل حل
م�شكلة املواطنني العالقني يف اخلارج يف ظل انت�شار
جائحة كورونا (كوفيد  )19يف العامل والعمل على
اإعادتهم اإىل اأر�س الوطن ،مت م�شاء ام�س اإعادة املواطن
البحريني �شالح علي �شيف اإىل اأر�ــس الوطن من
اجلمهورية اليمنية ال�شقيقة ،وذلك ا�شتجابة من �شموه
ملنا�شدة ذوي املواطن عرب و�شائل التوا�شل الجتماعي
بعد تعر�شه لأزمة �شحية خلل تواجده يف اليمن.
ومبتابعة من ديوان �شاحب ال�شمو امللكي رئي�س
الوزراء ،قامت وزارة اخلارجية وبالتن�شيق مع �شفارة
مملكة البحرين يف الريا�س وقوات التحالف العربي
لدعم ال�شرعية يف اليمن ،مببا�شرة الإجراءات اللزمة مع
اجلهات املعنية والتوا�شل مع ذوي املواطن با�شتمرار
حر�شا على �شلمته وللتاأكد من حالته وما
ب�شكل دوري
ً
ميكن تقدميه له من م�شاعدة وت�شهيل اإجراءات عودته
اإىل اأر�س الوطن ،حيث مت ا�شتئجار طائرة لتاأمني عودة
املواطنني من اجلمهورية اليمينة من مطار عدن الدويل
اإىل مطار مملكة البحرين الدويل بتاريخ  13يونيو

2020م ،ونقل املواطن البحريني �شالح علي �شيف
باأعلى امل�شتويات واملعايري ال�شحية ومتابعة حالته
خلل الرحلة با�شتمرار للتاأكد من �شلمته.
من جانبها عربت عائلة املواطن �شالح علي �شيف
عن خال�س ال�شكر وعظيم التقدير ل�شاحب ال�شمو امللكي
رئي�س الوزراء على توجيهات �شموه الكرمية ملتابعة
حالة والدهم وت�شهيل عودته �شاملا اإىل ار�س الوطن،
موؤكدين ان وقفة �شموه وم�شاعدته جلميع ابناء �شعب
البحرين يف خمتلف الظروف لي�شت بغريبة على �شموه،
ول ميكن ان تن�شى ف�شموه �شاحب املواقف الن�شانية
العظيمة جتاه ابناء �شعبه ،داعني اهلل ان يحفظ �شموه
ويدميه ذخرا وعزا للوطن و�شعبه.
وقالوا «كل ال�شكر والمتنان ل�شاحب ال�شمو امللكي
المــري خليفة بن �شلمان اآل خليفة رئي�س الــوزراء
املوقر ،وللم�شئولني يف ديوان �شموه ووزارة اخلارجية
و�شفارة مملكة البحرين يف اململكة العربية ال�شعودية،
الذين بذلوا كل جهد ممكن لت�شهيل عودته وتوفري كل
�شبل الرعاية والتجهيزات ال�شحية اللزمة ،وكانوا
يتابعون معهم اول باأول كل ما ي�شتجد لطماأنتهم حتى
عودة والدهم ب�شلمة اهلل اإىل ار�س الوطن واكتمال
فرحتهم بعودته».

بعد � 5سهور من العمل امل�ستمر باإ�سراف مكتب هند�سي

اأمانة العا�سمة تعلن انتهاء اأعمال هدم «بناية الكويتي»
اأعلنت اأمانة العا�شمة انتهاء اأعمال
هدم مبنى رقم � 280شارع ال�شيخ
عي�شى جممع رقم  309باملنامة،
امل�شهور با�شم «بناية الكويتي» ،بعد
اأن حكمت حمكمة ال�شتئناف املدنية
الثانية بتاريخ  31يناير 2018
باإلزام امل�شتاأنف �شدهم بهدم العقار
مو�شوع التداعي على نفقتهم وف ًقا
للإجراءات والأ�شول الفنية املق ّررة،
ويف مدة ل تتجاوز ثلثة اأ�شهر من
تاريخ النطق باحلكم ،واإل قامت
البلدية بهدمه على ح�شابهم.
وبذلك ،فقد اأ�شدل ال�شتار على
ق�شية (بناية كويتي) التي ا�شتمرت
يف اأروقة املحاكم ملدة  13عامًا انت�شر
فيها الق�شاء ملوقف اأمانة العا�شمة،
ً
وحفاظا على اأرواح النا�س اإذ كانت
ت�شكل خط ًرا على مرتاديها واملنطقة
التي حولها بعد اأن اأنهى ملك املبنى
عملية هدمه.

�شوقية حميدان

ويف ت�شريح لها ،اأو�شحت مدير
عام اأمانة العا�شمة املهند�شة �شوقية
حميدان اأنه «بنا ًء على الإجراءات
الإدارية والقانونية التي قام بها
خ�شو�شا
املعنيون باأمانة العا�شمة،
ً
ال�شوؤون القانونية من خلل الت�شال
باأحد ورثة املنفذ �شدهم يف دولة
الكويت ،فقد اأ�شفرت تلك الت�شالت

عن مبادرتهم اإىل تنفيذ قرار حمكمة
التنفيذ والقيام بعملية هدم املبنى عن
طريق اإحدى ال�شركات املتخ�ش�شة
يف هذا ال�شاأن ،وقد بداأت عملية الهدم
يف �شهر دي�شمرب من  2019وانتهت
من اأعمال الهدم كاملة مع نهاية �شهر
اأبريل املا�شي».
واأ�شادت حميدان بتعاون امللك يف
عملية الهدم والنتهاء من ملف «بناية
كويتي» مبا يحفظ �شلمة مرتاديها
واملواطنني ،م�شرية اىل حر�س اأمانة
العا�شمة على �شلمة املباين ب�شورة
عامة واتخاذ الجراءات القانونية
اللزمة لل�شلمة العامة.
واأ�شارت حميدان اىل اأن عملية
اخلدمات متت باإ�شراف اأحد املكاتب
الهند�شية املتخ�ش�شة ،وقالت« :متت
عملية الهدم باإ�شراف هند�شي من
اأحد املكاتب ال�شت�شارية العريقة
باململكة».
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موؤك ًدا ال�سعي مل�ساعفة الإنتاج عرب املمار�سات الزراعية اجليدة ..خلف:

حفظ التوازن بني القطاع الزراعي والعمراين ودعم الأمن الغذائي
اأكد وزير الأ�شغال و�شوؤون
البلدياتوالتخطيطالعمراينع�شام
بن عبداهلل خلف اأن الوزارة ما�شية
يف جهودها الرامية للمحافظة على
املوارد الوراثية النباتية ،لف ًتا اإىل اأن
ال�شرتاتيجية تركز على م�شاعفة
حجم الإنتاج خالل ال�شنوات املقبلة،
مع �شمان ا�شتدامة تلك املوارد
لالأجيال القادمة.
جاء ذلك خالل زيارة قام بها
الوزير خلف اإىل وكالة الزراعة
والرثوة البحرية يف البديع،
بح�شور وكيل الزراعة والرثوة
البحرية الدكتور نبيل حممد
اأبوالفتح وعدد من م�شوؤويل
الوكالة ،للوقوف على احتياجات
خمتربات الوكالة واجلهود املبذولة
لتطوير العمل.
واأ�شار الوزير خلف اإىل اأن

الوكالة تعونّل كثريًا على اجلهود
املبذولة يف جمال املحافظة على
الأ�شجار املثمرة ونخيل التمر يف
اململكة؛ حتقي ًقا لتطلعات احلكومة
برئا�شة �شاحب ال�شمو امللكي
الأمري خليفة بن �شلمان اآل خليفة،
واملتابعة امل�شتمرة من قبل ويل
العهد النائب الأول لرئي�س جمل�س

الوزراء �شاحب ال�شمو امللكي
الأمري �شلمان بن حمد اآل خليفة،
فيما يخ�س تعظيم اإ�شهام القطاع
الزراعي يف حتقيق اأمن غذائي
م�شتدام يف مملكة البحرين.
وقال باأن املبادرات الزراعية
املختلفة تاأتي داعمة جلهود
حت�شني الإنتاج واإدخال الأ�شاليب

الزراعية احلديثة يف جمال اإكثار
النباتات ،واملحافظة على الأ�شجار
املثمرة ونخيل التمر ذات القيمة
القت�شادية العالية.
وذكر اأنه انطال ًقا من جهود
البحرين يف جعل القطاع الزراعي
حمو ًرا مهمًا يف حتقيق الأمن
الغذائي ،فقد اأخذت الوزارة
على عاتقها الهتمام باملمار�شات
الزراعية اجليدة من خالل تطوير
املختربات الزراعية التخ�ش�شية
واإن�شاء البنوك الوراثية ،واإدخال
ال�شاليب الزراعية احلديثة،
وتطوير القدرات الوطنية من
خالل الربامج التدريبية املختلفة
للنهو�س بهذا القطاع بهدف
حت�شني اخلدمات املقدمة للمزارعني
وامل�شتوردين وامل�شتثمرين يف
جمال الإنتاج الزراعي.

اأ�سدرته «املر�سد حلقوق الإن�سان» تقديرًا للجهود املبذولة

تقرير يوثق جتربة البحرين يف مواجهة فريو�س «كورونا»
اأ�شدرت جمعية املر�شد حلقوق الإن�شان
تقري ًرا حقوقيًا يوثق جميع الت�شريعات
والإجراءات واجلهود التي قامت بها مملكة
البحرين ملواجهة فريو�س كورونا ،اإذ �شمل
الفرتة من  4فرباير اإىل  23اأبريل  ،2020وذلك
انطال ًقا من امل�شوؤولية الوطنية الجتماعية للتاأكد
من تطبيق مبادئ حقوق الإن�شان وتر�شيخ قيم
الدميقراطية.
وجاءت فكرة اإعداد واإ�شدار التقرير تقدي ًرا
جلهود رجال ون�شاء البحرين يف املجالت
كافة ،والذين قاموا باأعمال عظيمة من اأجل
حماية الإن�شان وحقوقه دون متييز بني مواطن
اأو مقيم ،اإذ ت�شمن جتميعً ا وحتليالً لأبرز
الت�شريعات والإجراءات واجلهود التي بذلتها
جميع ال�شلطات واملوؤ�ش�شات والأفراد ،ب�شكل
يبقى �شاهدًا على الع�شر لالأجيال القادمة مبا

حتمله هذه الفرتة من درو�س وعرب.
ويتكون التقرير من � 60شفحة ،اإذ ت�شمن
مقدمة للتعريف بن�شاأة الفريو�س وانت�شاره
عامليًا واأبرز اجلهود والإجراءات الدولية لحتواء
وملخ�شا لأبرز ما قامت به اململكة قبل
انت�شاره،
ً
و�شول الفريو�س لها ،ف�شالً عن ا�شتماله 5
حماور رئي�شة ،فتناول املحور الأول التنظيم
الإداري من خالل قرار اإن�شاء وت�شكيل الفريق
الوطني الطبي للت�شدي لفريو�س كورونا من
حيث ت�شكيل الفريق واأع�شائه ،واخت�شا�شاته
ومهامه ،ف�شالً عن اجتماعاته و�شالحياته
وجهوده .اأما املحور الثاين فكان بعنوان «جهود
اجلهات احلكومية ومدى التزامها مبعايري حقوق
الإن�شان يف ظل مواجهة فريو�س كورونا».
ويف اجلانب ال�شحي ،نّ
بني املحور الثاين
الإجنازات يف جمال توفري البنية التحتية

من م�شت�شفيات وخمتربات ذات جودة عالية،
والهتمام بتوفري وتدريب الكوادر الطبية
الوطنية التي اأثبتت كفاءتها وت�شحياتها يف ظل
هذه اجلائحة.
واأ�شاد التقرير بجهود وزارة الداخلية
باعتبارها امل�شوؤولة عن اإنفاذ القانون يف اململكة،
وما قامت به من مراقبة لتنفيذ قرار منع التجمع
يف الأماكن العامة لأكرث من خم�شة اأ�شخا�س
بهدف احلفاظ على ال�شحة العامة.
ويف اجلانب التعليمي ،وعلى الرغم من
اإغالق املدار�س ب�شبب جائحة كورونا ،اإل اأن
وزارة الرتبية والتعليم اتخذت العديد من
الإجراءات التي ت�شمن ا�شتمرارية العملية
التعليمية ،اإذ مت العتماد على الو�شائل والطرق
الإلكرتونية ،كما مت بث الدرو�س التعليمية عرب
قناة البحرين الريا�شية.

حمليات 03

وزير الإ�سكان وال�سواد
يبحثان م�سروعات «ثامنة العا�سمة»

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

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

حمافظة املحرق :ا�ستمرار تقلي�س
اأعداد العمالة الوافدة يف الأحياء ال�سكنية

اأكد حمافظ حمافظة املحرق �شلمان
بن عي�شى بن هندي املناعي اأن املحافظة
ما�شية يف الإجراءات الكفيلة بتنفيذ اخلطة
املتعلقة بال�شرتاطات ال�شحية واإجراءات
ال�شالمة يف املناطق ال�شكنية التي تقطنها
العمالة الوافدة.
جاء ذلك الجتماع ال�شتثنائي الذي
عقدته املحافظة بح�شور العميد عبداهلل

بن خليفة اجلريان نائب املحافظ ،والعميد
�شالح بن را�شد الدو�شري مدير عام
مديرية �شرطة حمافظة املحرق ،واإبراهيم
بن يو�شف اجلودر مدير عام بلدية املحرق،
اإذ مت مناق�شة ما و�شلت اإليه اأعداد العمالة
الوافدة التي مت تقلي�شها عرب التن�شيق مع
اأ�شحاب املنازل وال�شركات التي تعمل بها
تلك العمالة.
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خمزون «بنك الدم» يغطي جميع احتياجات امل�ست�سفيات ..والبحرين من الدول املتقدمة يف هذا املجال

 25األ ـ ــف مــتــربع ب ــال ــدم �ــســنــو ًيــا %80 ..م ـن ـهــم بـحــريـنـيــون
خديجة العرادي:
اأكد م�شدر م�شوؤول يف بنك الدم املركزي اأن عملية
التربع بالدم يف مملكة البحرين يف ازدياد مقارن ًة مع
ال�شنوات املا�شية ،م�شريًا اإىل اأن هناك اإقبالً كبريًا على
التربع بالدم يف مملكة البحرين ولدى بنك الدم قاعدة ثابتة
من الأ�شخا�ض الذين يتربعون بالدم طواعية بن�شبة %100
وب�شكل م�شتمر ،وذلك من خالل التوعية املتوا�شلة واجلهود
املبذولة جتاه رفع ثقافة التربع بالدم بني اأفراد املجتمع.
واأ�شاف اأن مملكة البحرين تعترب من الدول املتقدمة
يف جمال التربع بالدم خليجيًا وعربيًا ،كما اأنها تعترب من
اأوائل الدول التي توفر الدم وم�شتقاته من املتربعني بالدم
طواعية ،اإذ يوفر بنك الدم املركزي ب�شورة كاملة احتياجات
املر�شى يف مملكة البحرين من الدم الآمن وم�شتقاته
وبكميات كافية وكذلك يف حالت احلوادث والكوارث،
لف ًتا اإىل اأن خمزون بنك الدم املركزي يغطي كل احتياجات
مر�شى ال�شلمانية وجميع امل�شت�شفيات اخلا�شة واحلكومية
وعددهم  18م�شت�شفى.
وقال يف ت�شريح خا�ض لـ«الأيام» مبنا�شبة اليوم
العاملي للتربع بالدم والذي يوافق  14من يونيو اجلاري،
اإن املعدل ال�شنوي لعدد املتربعني بالدم يف البحرين والذي
ي�شتقبله بنك الدم املركزي يف جممع ال�شلمانية الطبي من
 20اإىل  25األف متربع �شنويًا ،لف ًتا اإىل اأن البحرينيني
ي�شكلون ن�شبة ت�شل اإىل اأكرث من  %80من عدد املتربعني.
واأكد اأن و�شائل الإعالم �شريك فعال وتقوم بدور كبري
يف التوعية ورفع م�شتوى ثقافة التربع بالدم بني جميع
اأفراد املجتمع البحريني.
وحول ال�شروط الواجب توافرها يف املتربع بالدم ،قال

باأن على املتربع اأن يتمتع ب�شحة جيدة ،وميكن جلميع
الأ�شخا�ض البالغني من �شن  18واإىل  60التربع بالدم،
كما يجب اأن يكون الوزن  52كيلو جرامًا على الأقل ،واأن
ل يعاين من اأي مر�ض من الأمرا�ض املزمنة اأو من مر�ض
ال�شرطان ،والف�شل الكلوي ،وال�شرع ،واأمرا�ض داء ال�شكر
املعتمد على الأن�شولني ،واأمرا�ض القلب ،والتهاب الكبد
الوبائي ،واأمرا�ض الدم الوراثية (امل�شابة) ،واأمرا�ض القلب،
بالإ�شافة اإىل �شرورة اجتياز الفح�ض الطبي مع توافر
ال�شروط العامة للتربع.
وذكر اأن هناك اإقبالً جيدًا على التربع بالدم يف
البحرين ،واأن خمزون بنك الدم يغطي جميع احتياجات
مر�شى ال�شلمانية ،مبي ًنا اأن «مركز بنك الدم الرئي�ض مبجمع
ال�شلمانية الطبي يقبل جميع املتربعني يف اأوقات الدوام
الر�شمي ،واأن هناك حملة رئي�شة للتربع بالدم تقام �شنويًا
يف البحرين ليلة التا�شع من املحرم للن�شاء وليلة العا�شر
للرجال ،اإىل جانب عدد كبري من حمالت التربع بالدم التي
تنظم وتقام يف البحرين اأيام اجلمعة والإجازات الر�شمية.
واأ�شاف «هناك فئة كبرية من املتربعني بالدم من
الأجانب ،واأكرثهم من اجلالية الهندية» ،مبي ًنا اأنهم كثريًا ما
يتقدمون بطلب عقد حمالت التربع بالدم خا�شة اأيام اجلمعة
والإجازات الر�شمية ويوم عيد امل�شيح «الكر�شم�ض» ،وذلك
يف النوادي والكنائ�ض وال�شركات.
واأكد وجود تعاون كبري بني بنك الدم املركزي مبجمع
ال�شلمانية الطبي وامل�شت�شفيات الأخرى كم�شت�شفى امللك
حمد اجلامعي وامل�شت�شفى الع�شكري اإىل جانب امل�شت�شفيات
اخلا�شة ،مبي ًنا اأن مر�شى اأمرا�ض الدم الوراثية خا�شة
مر�شى ال�شكلر هم الفئة الرئي�شة التي ت�شتهلك كميات
كبرية من الدم.

عبداهلل ح�سني املواطن الأكرث ً
تربعا بدمه ..مواطنون يف اليوم العاملي للتربع:

عمل اإن�ساين نبيل ونعمة من اللـه لإنقاذ حياة املعوزين
حمرر ال�شوؤون املحلية:
يعد التربع بالدم عمالً وطنيًا
ي�شاهم يف اإنقاذ حياة العديد من
املر�شى الذين هم يف حاجة ما�شة
لنقل الدم ،ويت�شاعف الحتياج اإليه
يف بع�ض الظروف ال�شتثنائية؛ ومنها
جائحة (كوفيد  )19احلالية.
وحول اأهمية التربع بالدم خا�شة
يف ظل الوباء احلايل ،قال املواطن
عبدهلل اإبراهيم ح�شني ( 56عامًا)
موظف �شابق يف بنك الدم املركزيالتابع لوزارة ال�شحة« -اإن التربع
بالدم هو عمل اإن�شاين نبيل ،واأنا
اأن�شح النا�ض بالتربع بدمائهم ملا فيه
من فوائد عديدة ،اأبرزها تن�شيط نخاع
العظم لفرز خاليا جديدة وح�شول
املتربع على فحو�شات جديدة لدمه،
اإ�شافة لكونه �شدقة جارية».
واأ�شار ح�شني الذي يعد من اأكرث
املواطنني تربعًا بدمه يف البحرين اإىل
اإنه لبى نداء بنك الدم الأ�شبوع املا�شي
وتربع بالدم للمرة الـ ،76موؤكدًا اأنه
م�شتمر بالتربع بدمه ما دام يتمتع

عبداهلل ح�سني
بال�شحة والعافية .وذكر يف ت�شريح
خا�ض لـ«الأيام» «اأعتز واأقدر كل
اإن�شان يقدم دمه من اأجل كل حمتاج
يف البحرين ،م�شريًا اإىل اأن املجتمع
البحريني ي�شجل بذلك لوحة حب
وعطاء غري حمدود من اأجل املحافظة
على حياة املر�شى واملحتاجني اإىل
الدم» .واأ�شاف «دمي  + Bوتربعت به
 76مرة؛ منها  55مرة داخل مملكة
البحرين و 6مرات خارج اململكة،

مو�شحً ا اأنه تربع بدمه يف جميع دول
اخلليج تقريبا» ،م�شريًا اإىل اأنه ي�شافر
خ�شي�شا للتربع بدمه.
ً
وتابع ح�شني الذي عمل ملدة 23
عامًا يف بنك الدم املركزي «اأ�شبحت
من حمبي هذا العمل اخلريي ،واأ�شعى
بقدر امل�شتطاع للتربع لبنوك الدم
ً
م�شيفا «اأتربع
واحلمالت املختلفة»،
بالدم حتى اأ�شاعد املحتاجني يف
امل�شت�شفيات من امل�شابني يف احلوادث
ومر�شى العمليات وغريهم ،واأنا على
يقني تام باأنّ التربع بالدم يجلب يل
الكثري من الفوائد ،كما اأنّ له اأهمية
يف نف�ض املتربع .اإىل جانب ذلك ،فاإنّ
التربع خدمة اإن�شانية نبيلة» ،داعيًا
كل �شخ�ض ي�شعر باأن لديه القدرة على
التربع ،اأن يبادر بذلك حتى ي�شاهم
يف عالج حمتاجني ي�شعون لل�شفاء،
وامل�شاهمة يف هذا العمل النبيل الذي
يخدم �شريحة كبرية يف املجتمع ،مبي ًنا
اأن الفرتة اجليدة للتربع هي من  8اإىل
 12اأ�شبوعًا ،اأي من �شهرين اإىل ثالثة
اأ�شهر.
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موؤكدين اأن الأرا�شي ال�شكنية ال�شغرية الداعم الرئي�شي لل�شوق

تاأخر تق�شيم الأرا�شي يثري اجلدل ..وعقاريون يطالبون مبزيد من الت�شهيالت
علي ال�شباغ

راأى عقاريون وم�ستثمرون اأهمية تقدمي املزيد من الت�سهيالت فيما يت�سل بتق�سيم الأرا�سي ال�سكنية
لإيجاد حلول للمواطنني الراغبني يف بناء وحدات �سكنية لهم ،موؤكدين اأن تق�سيم الأرا�سي الداعم الرئي�سي
ل�سوق الأرا�سي ال�سغرية ،واأن تاأخريها يحبط ال�سوق وامل�ستثمرين فيه.
يف املقابل ،دعا اآخرون اإىل تفهم خيارات الدولة ومعايريها ،م�سريين اإىل اأن تق�سيم الأرا�سي عن
طريق جلنة الفرز يف وزارة العدل لي�ض خيا ًرا �سلي ًما لأنه قد يتناق�ض مع ال�سرتاطات وي�سغط على البنية
التحتية.
وقال رئي�ض جمل�ض اإدارة �سركة م�سباح الهدى العقارية من�سور مزعل« :اإن فرز الأرا�سي وتق�سيمها
يتم باأحكام قانونية ،وهو اإجراء معمول به يف كل العامل دون ا�ستثناء» ،م�سريًا اإىل «الأرا�سي املق�سمة
حترك ال�سوق وتن�سط قطاع الو�ساطة العقارية والبناء وبيع الأرا�سي ،كما اأنها تدر دخالً للدولة من خالل
الر�سوم».
وذكر مزعل اأن الكثري من الأرا�شي املق�شمة ل تزال
تنتظر وثائقها منذ نحو �شنة ،وذلك يعرقل خطط البناء
اأو اإعادة البيع ،موؤكدًا اأن هذه الأرا�شي يف جميع مناطق
ً
�شمال حتى منطقة ع�شكر يف
البحرين ابتداء باملحرق
جنوب �شرق اململكة.
ونبه اإىل اأن الكثري من املواطنني مت�شررين من الو�شع
احلايل فقيا�شات اأرا�شيهم �شحيحة ولديهم اإجازات مبدئية
واأحيا ًنا نهائية للبناء لكنهم ل ي�شتطيعون عمل اأي �شيء
لأنهم مل يت�شلموا الوثائق ،من نحو �شنة ،ول ي�شتطيعون
ال�شتفادة من برنامج ال�شكن الجتماعي ا ً
أي�شا.
وراأى تق�شيم الأرا�شي قد يكون حالً منا�شبًا للكثريين
خ�شو�شا اأ�شحاب الأرا�شي الكبرية التي ل جتد من
ً
ي�شرتيها يف ظل ارتفاع الأ�شعار ،موؤكدًا اأن ما ل يقل عن
 50باملئة من الأرا�شي ال�شغرية يف البحرين تاأتي عن
طريق الفرز والتق�شيم الذي يكون نا�ش ًئا عن طريق الوفاة
اأو ف�ص ال�شراكة اأو الختالف وغريه.

ودعا من�شور مزعل اجلهات الر�شمية اإىل تقدمي املزيد
من الت�شهيالت لتحفيز ال�شوق ،والجتاه نحو ترخي�ص
وتن�شيف املزيد من الأرا�شي التي تتنا�شب اأ�شعارها مع
اإمكانات عامة املواطنني.
ومن ناحيته ،اتفق اخلبري العقاري نا�شر الأهلي
على اأهمية تقدمي املزيد من الت�شهيالت يف م�شاألة تق�شيم
الأرا�شي لكنه طالب بحلول م�شتدامة وروؤية وا�شحة
جتاه هذا امللف بحيث تعرف احلالت القابلة للتق�شيم منذ
البداية.
وقال« :اأتفق مع �شرورة اأن تقوم اجلهات املعنية
بتقدمي املزيد من امل�شاعدة يف ت�شنيف الأرا�شي وتق�شيمها
اأو دجمها لكن النا�ص مطالبة باملزيد من الوعي ففي حني
ميكن تق�شيم اأرا�ص �شكنية باأحجام معينة فاإنه ل ينبغي
تق�شيم اأرا�شي حدائقية ل ي�شمح لح ًقا ببناء اأكرث من %50
منها».
واأ�شاف« :الفرز والتق�شيم هو ما �شرعه اهلل لل�شركاء

عبدالعزيز جناحي

نا�سر الأهلي

الذين يريدون اأن�شبتهم ،لكن يجب األ يخلق م�شكلة
جديدة ،يف مثل الأرا�شي احلدائقية».
واأكد اأن الأرا�شي ال�شغرية والوحدات ال�شكنية
املقامة عليها هي املحرك الأ�شا�شي لل�شوق يف الوقت
احلا�شر .وقال« :ذلك اأمر ل خالف فيه ،وذلك يتطلب
روؤية وا�شرتاتيجيات جديدة ب�شاأن م�شاحات الأرا�شي
وت�شنيفها».
وفيما يتعلق بفرز الأرا�شي وت�شنيفها ،قال« :هذا
املو�شوع يثار بني فرتة واأخرى ،ومل تعد احللول املوؤقتة
نافعة ،وذلك يتطلب ا�شرتاتيجية وروؤية وا�شحة بحيث ل
يقع امل�شتثمرون اأو املواطنون يف اإ�شكاليات اأو يتورطون
باأرا�شي ل ي�شتطيعون بيعها اأو بناءها».
يف املقابل ،اأكد اخلبري وامل�شتثمر العقاري عبدالعزيز
جناحي اأن م�شاألة تق�شيم الأرا�شي ق�شية معقدة لأنها
مرتبطة باإمكانات البنية التحتية والطاقة ال�شتيعابية
والروؤية العمرانية لكل منطقة.

من�سور مزعل

وقال جناحي« :اأعتقد اأن على امل�شرتين اأن يكونوا اأكرث
وعيًا ب�شاأن الثقافة العقارية ،وقبل اأن ي�شرتوا اأية عقار
ي�شاألوا عن ت�شنيفه ،واإمكانية تق�شيمه اأو ل».
و�شدد على اأن هنالك معايري لدى هيئة التخطيط
العمراين مرتبطة بتوفري اخلدمات كالكهرباء واملاء ،ول
ميكن تغيري هذه اخلطط ،وال�شغط على البنية التحتية،
خ�شو�شا اأن الدولة اأتاحت يف مناطق اأخرى خيارات
ً
ل�شراء اأرا�شي �شغرية مب�شاحة  200مرت مربع ،م�شريًا
اإىل اأن املعرو�ص من الأرا�شي يف ال�شوق كبري ومتنوع
ا ً
أي�شا.
وعما اإذا كان التق�شيم حالً خلف�ص الكلفة الإجمالية
لالأر�ص قال« :من ل ي�شتطيع �شراء اأر�ص تتوافق مع
ال�شرتاطات فيمكنه البحث عن خيارات اأخرى مثل :متلك
ال�شقق» ،لف ًتا اإىل وجود «عمليات تق�شيط مريحة اأو
برامج لالإجارة و�شولً اإىل التملك خالل مدة ت�شل اإىل �شبع
�شنوات فقط».

نوّ اب يطالبون الوزير بال�شفافية يف التوزيع ويلوّ حون بتحريك اأدواتهم الرقابية

قانون نيابي جديد :اإلزام «الرتبية» بن�شر نتائج توزيع البعثات
فاطمة �شلمان:
تقدّم نواب مبقرتح بقانون جديد
يق�شي بتعديل املادة ( )72من قانون
التعليم مبا يلزم وزارة الرتبية والتعليم
بن�شر نتائج توزيع البعثات واملنح
الدرا�شية نهاية كل �شنة درا�شية يف
املوقع الر�شمي للوزارة م�شفوعة بالأ�شماء
واملعدلت الأكادميية تعزي ًزا للتناف�شية
وال�شفافية.
واأكّد النواب اأن القرتاح مي ّثل مطلبًا
�شعبيًا وجمتمعيًا درءًا ملا يح�شل �شنويًا
ٍ
لغط كب ٍ
ري عند الإعالن عن توزيع
من
البعثات ،موؤكّدين اأن عملية الن�شر ل تعني
انتهاك اخل�شو�شية كما تدعي الوزارة،
اإمنا هو م�شدر فخر للجميع من �شاأنه
طماأنة الطالب واأولياء اأمورهم اإىل جانب
حتقيق مبداأ العدل وتكافوؤ الفر�ص.
وطالب النواب ،وزير الرتبية والتعليم
ب�شرورة انتهاج ال�شفافية يف الإعالن
عن البعثات املزمع توزيعها يف ال�شيف
اجلاري ،ملوّحني با�شتخدام كل الأدوات
الرقابية املتاحة.
وتقدّم باملقرتح كل من النواب عبدالنبي
�شلمان ،وكلثم احلايكي ،وفا�شل ال�شواد،
وحممود البحراين ،و�شيد فالح ها�شم.
وقال اأحد مقدّمي املقرتح ،النائب الأول
لرئي�ص جمل�ص النواب عبدالنبي �شلمان،
باأن د�شتور مملكة البحرين راعى يف
مادته الرابعة مبداأ العدل وتكافوؤ الفر�ص
بني املواطنني ،ومن هذا املنطلق فاإن هذا
املبداأ ل ميكن تطبيقه اإل باعتماد معايري
وا�شحة ،وقال «اإن عملية توزيع البعثات
واملنح الدرا�شية تعتمد التناف�شية بني
املواطنني وذلك ملحدودية هذه البعثات
واملنح ،ف�شار لزامًا اعتماد معاير وا�شحة
ومت�شاوية يف عملية التوزيع ،لتحقيق
مبداأ العدل وتكافوؤ الفر�ص متبوعة
باآليات ت�شمن املراقبة وال�شفافية يف هذه
العملية».
وطالب �شلمان ،وزير الرتبية

ب�شرورة تطبيق ن�شر نتائج توزيع
البعثات واملنح الدرا�شية نهاية كل
�شنة درا�شية يف املوقع الر�شمي للوزارة
م�شفوعة بالأ�شماء واملعدلت الأكادميية،
وذلك تعزي ًزا للتناف�شية وال�شفافية لبيان
التوزيع العادل للبعثات التي باتت من
امل�شائل املهمة ،اإذ اأثبتت التجارب ال�شابقة
وجود ظلم وا�شح وخ�شارة اململكة واأ�شر
لكفاءة طالب حرموا من حقهم يف البعثات
اأو ممن ظلموا يف مقابل وزارة لي�ص لديها
اأي مربرات اأو اإجابات مقنعة للجميع.
واأكد �شلمان على �شرورة اأن تكون
الوزارة حري�شة على م�شلحة الطالب
قولً وفعالً فيما تنتهجه ل اأن تكون جمرد
�شعارات وعبارات مل يعد ي�شدقها اأحد،
منوهً ا اإىل اأن م�شاألة توزيع البعثات اآلياتها
املتبعة بحاجة اإىل اإعادة نظر بعد كل تلك
ال�شنوات العجاف ،ولن يحدث هذا اإل بعد
تغيري مواقع وجتديد نهج قدمي مل يعد
َ
يتما�شى مع املرحلة املقبلة.
وتوعد النائب ،وزير الرتبية والتعليم
با�شتخدام جميع الأدوات الربملانية اإذا
مل يتم ال�شتجابة لهذا املطلب ال�شعبي
واملجتمعي والعمل على اإدارة امللف ب�شكل
فاعل ،نا�شحً ا بعدم التقوقع يف املواقع
ً
�شعفا يف اأداء
القدمية التي مل تنتج �شوى
الوزارة.
من جانبها ،قالت اأحد اأبرز مقدّمي
املقرتح النائب كلثم احلايكي «كنا ن�شهد
الكثري من اجلدل يف نهاية كل عام درا�شي
وبالتحديد عندما تعلن وزارة الرتبية
والتعليم نتائج توزيع البعثات واملنح
الدرا�شية على الطالب ،حيث نتلقى الكثري
من �شكاوى الطلبة واأولياء امورهم اإما
بعدم ح�شولهم على رغباتهم الأوىل رغم
ح�شولهم على معدلت مرتفعة اأو لعدم
ح�شولهم على اأي بعثة درا�شية وما
يرتافق مع ذلك من ت�شكيك م�شتمر يف اآلية
التوزيع للبعثات».
واأ�شافت «لأننا نن�شد ال�شفافية
والعدالة يف توزيع البعثات واملنح

عبدالنبي �سلمان

الدرا�شية ،ولكون ذلك يوؤثر على م�شتقبل
الوطن ومي�ص طاقاته وتطوره وازدهاره،
تقدمت ب�شوؤال برملاين للح�شول على ك�شف
باأ�شماء امل�شتفيدين من البعثات والطالع
على معدلتهم الأكادميية غري اأن هذا
ال�شوؤال مت رف�شه لوجود مو�شوع مت�شل
يف اللجان النيابية ،وهو اأمر اعرت�شت عليه
ومل اأ�شل فيه لنتيجة».
وتابعت «ا�شتباقا لعدم تكرار امل�شكلة
تقدمت باقرتاح قانون لتعديل قانون
التعليم يلزم وزارة الرتبية والتعليم
بن�شر نتائج توزيع البعثات واملنح
مقرونة باملعدلت الكادميية ل�شمان عدالة
و�شفافية عملية التوزيع واتوقع اأن يوافق
عليه جمل�ص النواب اإذ اأن اجلميع ين�شد
العدالة وال�شفافية ،ومن هنا اتقدم لوزارة
الرتبية والتعليم ب�شرورة اأن تبادر لن�شر
نتائج توزيع البعثات لهذا العام الدرا�شي
اأو على الأقل ان تطلع النواب على ح�شن
�شري عملية التوزيع و�شتكون هذه املبادرة
بيان لثقة الوزراة بعدم وجود اي �شبهات
او حم�شوبيات وهو ما نطمح اليه جميعا».
بينما �شدد النائب �شيد فالح ها�شم
على �شرورة اإطالع الراأي العام على نتائج
توزيع البعثات من خالل ن�شر اأ�شماء
املبتعثني ومعدلتهم الرتاكمية ،وهو اأمر
لي�ص بجديد ،فقد كانت الوزارة ل�شنوات

ما�شية تعلن عن ذلك ،وكان يعمل به اأ�شالً
ومل يحدث خالله اأي انتهاك للخ�شو�شية
اأو اختالف جمتمعي اأو اأي م�شاكل تذكر،
منوهً ا اإىل اأن عدم ال�شفافية يف الن�شر
هو ما خلق العديد من امل�شاكل واللغط
املجتمعي حول اآلية التوزيع البعثات ،وقد
اآن الأوان اإىل �شرورة الن�شر كنوع من بث
الطماأنينة يف نفو�ص اجلميع.
كما اأ�شار اإىل اأن املعايري التي تنتهجها
الوزارة يف توزيع البعثات تلغي املعدل
الدرا�شي الأكادميي الذي ياأتي نتاجً ا
لعملية درا�شية متكافئة اعتمدتها وزارة
الرتبية والتعليم ،وهي مزيج بني تقييم
العمل واللتزام والن�شباط يف ال�شف
والدرا�شة طوال الف�شل الدرا�شي ،متبوعً ا
بنتائج المتحانات �شواء الن�شف ف�شلية
اأو المتحانات النهائية ،وينتج عن هذه
العملية الدرا�شية املتكاملة طوال �شتة
ف�شول درا�شية.
من جانبه ،نوّه النائب حممود
البحراين -اأحد مقدمي املقرتح بقانون -اإىل
اأهمية املقرتح بقانون امللزم بن�شر نتائج
البعثات واملنح الدرا�شية متبوعة باملعيار
الرئي�ص وهو املعدل الأكادميي ،منوهً ا اإىل
اأن ن�شر املعدل الأكادميي ل يحتوي على
اأي اإ�شكالية تتعلق باخل�شو�شية كما
تزعم الوزارة يف مربراتها ،فاأين اخرتاق
اخل�شو�شية يف الن�شر على الرغم من اأن
املعدل الرتاكمي يعد مادة فخر واعرتاز
للطالب وويل اأمره .واأكد اأن ن�شر اأ�شماء
املبتعثني ومعدلتهم ب�شكل علني ور�شمي
�شيحقق �شمانة ح�شن �شري عملية توزيع
البعثات واملنح ،و�شيفر�ص رقابة ذاتية
على القائمني بعملية التوزيع وهي رقابة
حممودة لكل من يتقلد هكذا م�شوؤوليات.
ولوح النائب البحراين اإىل اأنه ويف
حال مل تعتمد الوزارة هذا الأ�شلوب من
ال�شفافية يف الن�شر لن نرتدد كنواب
يف ا�شتخدام جميع الأدوات الد�شتورية
املتاحة لنا مب�شاءلة الوزير لكون هذا
املطلب من حق اجلميع.

«خدمات العا�شمة» تناق�ض زيادة حمال «املنامة املركزي»
قال ريئ�ص جلنة اخلدمات واملرافق العامة مبجل�ص
اأمانة العا�شمة د .عبدالواحد النكال اإن اللجنة ناق�شت
يف اجتماعها موؤخ ًرا زيادة املحال يف املنطقة  48الواقعة
بني �شوق ال�شمك و�شركة رامز ب�شوق املنامة ،كما ناق�شت
تطوير �شارع البديع مبنطقة النعيم.
وقال النكال« :ا�شت�شافة اللجنة يف اجتماعها رئي�ص
ق�شم الأمالك والأ�شواق رمي جعفر بوجريي ملناق�شة
مقرتح ع�شو املجل�ص حممد توفيق املت�شمن تنظيم وزيادة
املحالت يف املنطقة  48الواقعة بني �شوق ال�شمك و�شركة

رامز ب�شوق املنامة املركزي ،اإذ اأو�شحت املهند�شة اأن
منطقة  48هي املنطقة املتاحة حاليًا لتو�شعة م�شروع
منتجات اخل�شار املحلية لعدد  40مزارعً ا بحرينيًا ،غري
اأن التو�شعة لن ت�شمل تو�شعة املمرات اجلانبية ،لتوفري
الأمن وال�شالمة للمنطقة يف حال احلريق اأو حدوث طارئ،
ومت التوافق على حاجة املقرتح اإىل املزيد من الدرا�شة
والبحث للو�شول اإىل نتائج ملمو�شة يف املو�شوع نف�شه،
و�شيتم مناق�شة امل�شتجدات واخلطة امل�شتقبلية ل�شوق
املنامة املركزي يف الجتماعات القادة للجنة».

وتابع النكال «مت ا�شتعرا�ص رد وزير الأ�شغال و�شوؤون
البلديات والتخطيط العمراين ب�شاأن طلبات اأهايل منطقة
النعيم التي متت درا�شتها يف اجتماعات اللجنة ال�شابقة،
حيث توافق اأع�شاء اللجنة على مقرتح ا�شتمالك جزء من
اأحد العقارات يف منطقة النعيم لتطوير �شارع البديع يف
اجلزء املح�شور بني تقاطع �شارع اللوؤلوؤ �شر ًقا وتقاطع
طريق  1423غربًا ،علمًا باأن التطوير �شيت�شمن توفري
ً
موقفا من�شمًا لل�شيارات �شمن حرم الطريق وتوفري
()56
اأر�شفة جانبية للم�شاة وحت�شني جميع التقاطعات».

«الثقافة» تفتح قناة للتوا�شل
مع املبدعني يف عامل الفنون
اأعلنت هيئة البحرين للثقافة والآثار عن مبادرة
جديدة تتيح للفنانني واملدربني التوا�شل مع اجلمهور
وعر�ص خرباتهم ومهاراتهم يف جمال الفنون
املن�شات
والإبداعات مبختلف اجتاهاتها ،عرب اأثري
ّ
الإلكرتونية لهيئة الثقافة.
وقالت« :ميكن للفنان اأو املدرب امل�شاركة يف
مبادرة (�شل�شلة الأفالم التعليمية) عرب ت�شوير فيديو
تعليمي مبا هو متاح من اأدوات الت�شوير ،ومن بينها
الهاتف الذكي ،واإر�شالها اإىل الهيئة التي �شتقوم بن�شرها
على قنواتها على و�شائل التوا�شل الجتماعي» .وذكرت
اأنه ميكن للمهتمني من فنانني ومدربني ت�شليم الأفالم
التي اأنتجوها من خالل ملء ال�شتمارة على املوقع
الإلكرتوين لهيئة الثقافة ،www.culture.gov.bh
وذلك وفق �شروط معيّنة .و�شدّدت على �شرورة اإنتاج
الفنان اأو املدرب فيلم بجودة ت�شوير عالية ،وتكون
مدة الفيلم ل تقل عن دقيقة ول تتجاوز  45دقيقة.
و�شتعر�ص امل�شاركات على جلنة متخ�ش�شة �شتقوم
باختيار الأفالم التي �شيتم عر�شها على اجلمهور.

«الدفاع املدين» :حما�شرات
ب�شاأن كورونا عرب العر�ض املرئي
اأكد املالزم حمد جنم �شابط عمليات بالإدارة العامة
للدفاع املدين اأن الإدارة قامت يف الفرتة الأخرية ،يف
اإطار العمل على الو�شول اإىل اأكرب �شريحة ممكنة من
املجتمع ،بعقد �شل�شلة من املحا�شرات بتقنية العر�ص
املرئي التفاعلي� ،شارك فيها حوايل � 300شخ�ص،
متا�شيًا مع الإجراءات الحرتازية للحد من انت�شار
فريو�ص كرونا ،فيما يتعلق مبنع التجمعات واللتزام
بقواعد التباعد الجتماعي ،والتثقيف يف جمال التطهري
واللبا�ص الواقي ،واملحاليل وطريقة خلطها وا�شتخدامها
لال�شتخدام يف امل�شاكن واأماكن العمل .واأو�شح خالل
برنامج «الأمن» الإذاعي الذي تعده وتقدمه الإدارة
العامة لالإعالم والثقافة الأمنية بالتعاون مع اإذاعة
البحرين اأنه �شيتم خالل الفرتة القادمة الإعالن عن
الربنامج اخلا�ص للبث ،وحتديد املواعيد واملواد
العملية املطروحة ،و�شوف يكون بالإمكان التفاعل
املبا�شر واإر�شال الأ�شئلة وال�شتف�شارات املتعلقة باأمور
ال�شالمة.
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بدر وجيه باقر يفوز باجلائزة الكربى
ل�شهر مايو مع ح�شاب «الوافر» بقيمة  100,000دينار
اأعلن امل�شرف اخلليجي
التجاري ،اأحد امل�شارف الإ�شالمية
الرائدة مبملكة البحرين ،عن فوز
بدر وجيه باقر باجلائزة الكربى
ل�شهر مايو مع ح�شاب «الوافر»
وهي  100،000دينار نقدًا،
لي�شتمر بذلك امل�شرف يف حتقيق
اأحالم عُ مالئه عرب ح�شابه املبتكر
والذي اأطلقه عام 2009م بهدف
تقدمي مُنتج لال�شتثمار الآمن
لعمالئه يتما�شى مع مبادئ
واأحكام ال�شريعة الإ�شالمية
الغراء ويُقدم لهم الكثري من املزايا
منها فر�شة الفوز بجوائز كربى
من �شاأنها اأن حتدث تغريًا يف
حياتهم نحو الأف�شل.
ويف غ�شون ذلك ،اأعلن

عبدالنا�صر الري�س

امل�شرف كذلك عن الفائز بجائزة
«نادي عمالء الوافر» ل�شهر مايو
والتي تبلغ قيمتها  5000دينار
بحريني وقد كانت من ن�شيب

علي يو�شف اليعقوب ،هذا ومتت
عملية ال�شحب على اجلوائز
باملقر الرئي�س للم�شرف يف مرفاأ
البحرين املايل باإ�شراف ممثل
عن وزارة ال�شناعة والتجارة
وال�شياحة وبح�شور ممثلني
عن �شركة التدقيق اخلارجي
والإدارات ذات الخت�شا�س
بامل�شرف.
�شرح
املنا�شبة
وبهذه
القائم
الري�س،
عبدالنا�شر
باأعمال مدير اإدارة اخلدمات
امل�شرفية لالأفراد قائالً
«ي�شرنا
ُ
اليوم الإعالن عن الفائزين معنا
بجوائز ح�شاب (الوافر) ل�شهر
مايو وهي حلظات �شعيدة جدًا
بالن�شبة لنا ،اإذ اإن عمالءنا هم

النب�س الرئي�س لعملياتنا وحمور
ا�شرتاتيجياتنا امل�شرفية ،فلذلك
نحن ن�شعى على الدوام لتقدمي
الأف�شل لهم ،لي�س فقط من حيث
اجلودة ،بل ا ً
أي�شا القيمة .ويظهر
جليًا هذا يف �شعينا بتخ�شي�س
اأف�شل اجلوائز ال�شهرية والكربى
يف ال�شحوبات اخلا�شة حل�شاب
(الوافر) ،متطلعني اإىل الإعالن عن
املزيد من الفائزين يف �شحوباتنا
القادمة اإذ �شتكون اجلائزة الكربى
القادمة يف �شهر اأغ�شط�س وهي
 100،000دينار اأخرى يف حني
�شيوا�شل امل�شرف تقدمي جائزة
�شهرية بقيمة  5000دينار
بحريني ح�شرية لأع�شاء نادي
عمالء الوافر».

«العلوم التطبيقية» تعرف الطلبة بربامج كلية
الهند�شة عرب اإقامة اليـ ــوم الهند�شي التعـ ــريفي
نــظــمــت جــامــعــة الــعــلــوم
التطبيقية يــومًــا تعريفيًا
افرتا�شيًا بربامج كلية الهند�شة
امل�شت�شافة من جامعة لندن
�ــشــاوث بانك الربيطانية ،اإذ
ا�شت�شافت اجلامعة من خالل
تقنية الت�شال املرئي عددًا من
املــ�ــشـوؤولــني يف جامعة لندن
�ــشــاوث بــانــك يف بريطانيا،
وامل�شوؤولني يف كلية الهند�شة
بجامعة العلوم التطبيقية،
لالإجابة عن اأ�شئلة وا�شتف�شارات
الطلبة ،وتو�شيح العديد من
الأمــور املتعلقة بعملية القبول
يف هذه الربامج واخل�شومات
التي تقدمها اجلامعة للطلبة،
والت�شهيالت التي يوفرها احلرم
اجلامعي واملختربات والقاعات
الدرا�شية احلديثة ،وذلــك عرب
جولة افرتا�شية يف مرافق احلرم
اجلامعي.
ورحـــب رئــيــ�ــس اجلامعة
الأ�شتاذ الدكتور غ�شان عواد بهذه
املبادرة املتميزة ،كما تقدم بال�شكر
اإىل امل�شوؤولني من جامعة لندن
�شاوث بانك ،وجميع امل�شاركني
يف هذه الفعالية ،والطلبة الذين

ح�شروا للتعرف على برامج كلية
الهند�شة ،داعيًا اإياهم للتفكري
جديًا بالت�شجيل يف اجلامعة ملا
تتمتع به من �شمعة اأكادميية
وعلمية متميزة على امل�شتوى
املحلي والإقليمي والعاملي.
واأو�ـــشـــحـــت الأ�ــشــتــاذة
رقية حم�شن مديرة الت�شويق
والــعــالقــات العامة اأن اليوم
التعريفي خــطــوة تهتم بها

اجلامعة؛ لتعزيز التوا�شل بني
اجلامعة واملجتمع مبا ي�شتمل
عليه من لقاءات جتمع اأولياء
الأمور والطلبة واإدارة اجلامعة
لالإجابة عن ال�شتف�شارات حول
اجلامعة وخططها وم�شتجداتها
والت�شهيالت الــتــي تتيحها،
مبينة اأن الأيــام القادمة �شوف
ت�شهد اإقامة جمموعة اأخرى من
الفعاليات التعريفية عن بُعد،

داعية الطلبة املهتمني بالدرا�شة
يف اجلــامــعــة متابعة اأخــبــار
اجلامعة يف ح�شاباتها على و�شائل
التوا�شل الجتماعي للح�شول
على املزيد من املعلومات عن
اجلامعة وامل�شاركة يف الفعاليات
التعريفية التي �شتقام خالل
الأيام القادمة.
وختمت مــديــرة الت�شويق
والــعــالقــات الــعــامــة حديثها
بــالإ�ــشــارة اإىل اأن الت�شجيل
مــازال مفتوحً ا يف تخ�ش�شات
البكالوريو�س يف احلقوق ،واإدارة
الأعمال ،واملحا�شبة ،والعلوم
ال�شيا�شية ،ونظم املعلومات
الإداريـــــة ،وعــلــم احلــا�ــشــوب،
والت�شميم اجلرافيكي ،والت�شميم
الداخلي وتخ�ش�شات املاج�شتري
يف القانون ،والقانون التجاري،
واإدارة املوارد الب�شرية ،واإدارة
الأعمال ،واملحا�شبة والتمويل،
بالإ�شافة اإىل الربامج الربيطانية
التي يح�شل من خاللها الطالب
عــلــى �ــشــهــادة بــكــالــوريــو�ــس
بريطانية من جامعة لندن �شاوث
بانك يف تخ�ش�شي الهند�شة
املدنية واملعمارية.

خروج احلالة رقم  500من م�شابي
فريو�س «كوفيد  »19من م�شت�شفى الهالل
تفتخر جمموعة الهالل
للرعاية ال�شحية بالإعالن
عن خروج املري�س رقم 500
من اإحدى املرافق التي تديرها
املجموعة .حاليًا هناك ثالثة
مرافق تدار من قِ بل جمموعة
ال�شحية.
للرعاية
الهالل
حيث كان يتواجد باإحداهم
ذلك ال�شخ�س والذي مت اإجراء
الختبار له وظهور النتيجة
�شلبية واأنهيت فرتة العزل
املن�شو�س عليها وف ًقا لتوجيهات
الوزارة ،وهو �شعيد للغاية
عند خروجه من مركز العزل.
و�شكر فريق الهالل على اإدارته
الطبية واهتمامه الطبي يف
الوقت املنا�شب .اإنها واحدة من
الإجنازات البارزة والهامة لكل
�شخ�س ي�شارك ب�شكل مبا�شر اأو

غري مبا�شر يف هذه الرحلة لعالج
املر�شى امل�شابني بوباء (كوفيد
 .)19واليوم تدير الهالل بنجاح

 3مرافق �شحية للعزل متعددة
املواقع التي تعالج اإجمالً اأكرث
من  650حالة اإيجابية.

من جانبه ،قال الدكتور
املدير
ت�شاندران،
�شاراث
الهالل
ملجموعة
التنفيذي
للرعاية ال�شحية ،معربًا عن
تقديره للدعم الذي قدمته قيادة
مملكة البحرين« :كما اأود اأن
اأهنئ واأقدر اجلميع من غرفة
حرب كورونا حتت القيادة
القديرة ل�شاحب ال�شمو امللكي
الأمري �شلمان بن حمد اآل خليفة
ويل العهد نائب القائد الأعلى
النائب الأول لرئي�س الوزراء،
الفريق من وزارة ال�شحة،
الهيئة الوطنية حلقوق الإن�شان،
ومديرية ال�شحة ،واجلمهور،
لدعمهم الذي ل يعرف الكلل
ملجموعة الهالل للرعاية ال�شحية
يف اإدارة هذه احلالت الإيجابية
للحمى».

«طريان الإمارات» ّ
ت�شغل  4رحالت اإىل القاهرة
اأعلنت طريان الإمارات عزمها ت�شغيل اأربع رحالت اإىل القاهرة مل�شاعدة امل�شريني
العالقني يف اخلارج على العودة اإىل بالدهم .و�شوف تعمل الرحالت من دبي اأيام  14و18
و 19و 20يونيو اجلاري ،كما ميكن للعمالء موا�شلة �شفرهم على هذه الرحالت عرب دبي
انطال ًقا من �شبكة طريان الإمارات التي تغطي  30وجهة حاليًا يف منطقة اخلليج ومنطقة
حو�س املحيط الهادئ الآ�شيوية واأوروبا والأمريكتني .واحلجز متاح على هذه الرحالت عرب
املوقع ال�شبكي  emirates.comاأو عن طريق وكالء ال�شفر ومكاتب مبيعات طريان الإمارات
ومراكز الت�شال.
و�شوف ي�شمح بال�شفر على هذه الرحالت فقط للمواطنني امل�شريني ،واأولئك الذين
تنطبق عليهم �شروط ومتطلبات دخول جمهورية م�شر العربية.
هذا وتطبق طريان الإمارات �شل�شلة من الإجراءات والتدابري الحرتازية ال�شاملة يف
كل مرحلة من مراحل الرحلة� ،شوا ًء على الأر�س اأم يف الأجواء ،ل�شمان �شالمة عمالئها
وموظفيها .وت�شمل هذه الإجراءات توزيع حقيبة اأدوات وقاية جما ًنا على الركاب حتتوي
على كمامات وقفازات ومع ّقم لليدين ومناديل م�شادة للجراثيم.

ال�شيخ اأحمد بن عبداللـه اآل خليفة
يتخ ــرج م ــن مــدر�شة بيـان البحـ ــرين
تلقى ال�شيخ اأحمد بن عبداهلل بن اأحمد اآل خليفة ،التهاين والتربيكات من الأهل
والأحباب والأ�شدقاء ومن العائلة الكرمية مبنا�شبة تخرجه من مدر�شه بيان
البحرين الذين متنوا لل�شيخ اأحمد كل التوفيق يف حياته الدرا�شية اجلامعية ،وتلقى
اأحلى التهاين من الوالدين العزيزين ..األف مربوك وعقبال ال�شهادة الكبرية.

«كريدي مك�س» تقدم دعمها ال�شنوي
للموؤ�ش�شة امللكية مل�شروع «فل�س يغري حياة»

م�صطفى ال�صيد

اأحمد �صيادي

قدمت �شركة كريدي مك�س دعمها
ال�شنوي ل�شالح املوؤ�ش�شة امللكية لالأعمال
الإن�شانية مل�شروع «فل�س يغري حياة» ،اإذ
تتربع �شركة كريدي مك�س بفل�س واحد عن
كل عملية ا�شتخدام لبطاقات الئتمان عرب
اأجهزة نقاط البيع التابعة لكريدي مك�س.
وبهذه املنا�شبة ّ
بني اأحمد عبدالرحمن
�شيادي ،الرئي�س التنفيذي لكريدي مك�س،
اعتزاز وت�شرف ال�شركة بامل�شاهمة يف العمل
اخلريي والإن�شاين الذي تقوم به املوؤ�ش�شة
امللكية لالأعمال الإن�شانية والذي يعود
باخلري على مملكة البحرين و�شعبها الكرمي،
وا�شتمرار كريدي مك�س يف دعم الربامج التي
تنفذها املوؤ�ش�شة ل�شالح الأيتام البحرينيني
واأنها لن تتوانى يف امل�شاهمة لتقدمي امل�شاعدة

لكل الفئات امل�شتحقة يف املجتمع.
واأ�شاف« :من اجلميل معرفة زبائننا
الكرام انهم اي�شا ي�شاركوننا العمل اخلريي
كل مرة يتم فيها ا�شتخدام البطاقة عرب
اأجهزة كريدي مك�س لق�شاء حاجياتهم».
ومن جانبه اأ�شاد الدكتور م�شطفى
ال�شيد الأمني العام للموؤ�ش�شة امللكية لالأعمال
الإن�شانية بتعاون كريدي مك�س يف هذا
امل�شروع على مدى ال�شنوات املا�شية والذي
ي�شهم يف دعم م�شتقبل الأيتام وتوفري حياة
كرمية لهم ،موؤكدًا على اأن كريدي مك�س من
اأوائل اجلهات الرائدة يف عمل اخلري والتي
تبادر دائمًا لل�شراكة املجتمعية خلدمة
الأ�شر املنت�شبة للموؤ�ش�شة امللكية لالأعمال
الإن�شانية.

«زين البحرين» تطلق برنامج «يا زين العرو�س»

اأعلنت زين البحرين عن اإطالق برنامج
«يا زين العرو�س» الذي يقدم للعمالء
ً
عرو�شا متميزة وح�شرية لفرتة حمدودة.
ويتيح برنامج «يا زين العرو�س» فر�شة
جلميع عمالء زين احلاليني واجلدد التمتع
بالعديد من العرو�س الرتويجية والهدايا
ً
عرو�شا
املخ�ش�شة ح�شب اهتماماتهم ،ويوفر
مميزة ل�شمان تقدمي اأف�شل خدمة لعمالئنا يف
عامل زين اجلميل.
ً
عرو�شا تختلف كل
وي�شمل الربنامج
يوم ،تت�شمن بيانات اإ�شافية مل�شرتكي باقات
البيانات ور�شيد اإ�شايف عند التعبئة لباقات
م�شبقة الدفع ،وي�شمن احل�شول على اأحدث
العرو�س الرتويجية التي تت�شمن حاليًا
احل�شول على بيانات اإ�شافية ت�شل اإىل %150

عند ال�شرتاك يف باقات البيانات الإ�شافية
وال�شتمتاع بباقات البيانات مل�شاهدة غري
حمدودة على تطبيقات  Netflixو.Shahid
ميكن لعمالء زين البحرين ال�شرتاك يف
برنامج «يا زين العرو�س» من خالل الت�شال
برقم * #888اأو عرب تطبيق زين البحرين
اأو خالل قناة  zBotالتفاعلية .و�شيتم الإعالن
عن جميع العرو�س الرتويجية اجلديدة
على قنوات زين البحرين لو�شائل التوا�شل
الجتماعي.
ويهدف برنامج «يا زين العرو�س» اإىل
منح جميع امل�شرتكني اأق�شى قدر من الفوائد،
اإذ ياأتي اإطالقها لهذا الربنامج متا�شيًا مع
التزام زين البحرين بتقدمي وتلبية جميع
متطلبات عمالئها على املدى الطويل.
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الرميحي :دور كبير
لـ«الكلية الملكية لألركان»
في تطوير الكوادر الوطنية

أك��د وزير ش��ؤون اإلع��الم عل��ي الرميحي على ال��دور الذي
تقوم به الكلية الملكية للقي��ادة واألركان والدفاع الوطني
وبرامجه��ا المتط��ورة في إطار ما تحظى ب��ه من االهتمام
والدع��م من حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيس��ى
آل خليفة عاهل البالد المفدى القائد األعلى لالستثمار في
الك��وادر الوطنية والحرص على االرتق��اء بقدراتها العلمية
والمعرفية .جاء ذلك خالل اس��تقباله مدير عام وكالة أنباء
البحري��ن عبداهلل بوحج��ي ،وذلك بعد مش��اركته واجتيازه
دورة الدف��اع الوطني الثانية ،الت��ي عقدت بالكلية الملكية
للقي��ادة واألركان والدفاع الوطني بقوة دفاع البحرين خالل
الفترة من س��بتمبر  2019وحتى يوني��و  ،2020حيث هنأه
عل��ى نجاحه في هذه ال��دورة المتميزة ،متمني�� ًا له المزيد
م��ن التوفيق والس��داد .وأثنى الرميحي على اس��تمرار عقد
هذا النوع من الدورات وفت��ح المجال لقيادات وزارة اإلعالم
بمش��اركة إخوانهم من منتسبي السلك العسكري واألمني،
وذلك لتبادل الخبرات وتنمية القدرات واكتساب المزيد من
مهارات القيادة والتخطيط االس��تراتيجي ،وتعزيز مفاهيم
األمن الوطني ،وهو ما يجس��د الدور الوطني المخلص لقوة
دفاع البحرين ،ومش��اركتها في تحقيق رؤى التطوير والبناء
في ش��تى القطاعات .م��ن جانبه أعرب بوحجي عن ش��كره
وتقديره لوزير اإلعالم على إتاحة هذه الفرصة له للمشاركة
في هذه الدورة المتميزة والتي ضمت نخبة من كبار ضباط
قوة دفاع البحرين ووزارة الداخلية والحرس الوطني.
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الملك ورئيس الوزراء وولي العهد
يهنئون إليزابيث الثانية بعيد ميالدها
بع��ث حض��رة صاح��ب الجالل��ة الملك حمد
بن عيس��ى آل خليفة ،عاهل البالد المفدى،
برقي��ة تهنئة إل��ى صاحبة الجالل��ة الملكة
إليزابي��ث الثاني��ة ملكة المملك��ة المتحدة
وأيرلن��دا الش��مالية ورئيس��ة الكومنول��ث،
وذلك بمناس��بة االحتفال بذكرى عيد ميالد
جاللته��ا ،أع��رب جاللته أي��ده اهلل فيها عن
أطي��ب تهانيه وتمنياته لها بموفور الصحة
والس��عادة ولش��عب المملك��ة المتح��دة
وشمال أيرلندا الصديق بالمزيد من التقدم
واالزدهار.
مش��يداً جاللت��ه بعمق العالق��ات التاريخية
الت��ي ترب��ط بي��ن البلدي��ن والش��عبين

الصديقين وما تشهده من تطور وازدهار.
كم��ا بعث صاح��ب الس��مو الملك��ي األمير
خليفة بن س��لمان آل خليف��ة رئيس الوزراء،
برقي��ة تهنئة إل��ى صاحبة الجالل��ة الملكة
إليزابي��ث الثاني��ة ملكة المملك��ة المتحدة
وأيرلن��دا الش��مالية ورئيس��ة الكومنول��ث،
وذلك بمناس��بة االحتفال بذكرى عيد ميالد
جاللتها.
وقد أعرب س��موه خاللها عن أطيب تهانيه
وتمنيات��ه للملكة إليزابي��ث الثانية بموفور
الصح��ة والس��عادة وللش��عب البريطان��ي
الصديق المزيد من التقدم والرقي واالزدهار.
وبعث صاحب الس��مو الملكي األمير سلمان

بن حمد آل خليفة ول��ي العهد نائب القائد
األعلى النائ��ب األول لرئيس مجلس الوزراء،
برقي��ة تهنئة إل��ى صاحبة الجالل��ة الملكة
إليزابي��ث الثاني��ة ملكة المملك��ة المتحدة
وأيرلن��دا الش��مالية ورئيس��ة الكومنول��ث،
وذلك بمناس��بة االحتفال بذكرى عيد ميالد
جاللتها ،أعرب سموه فيها عن أطيب تهانيه
وتمنيات��ه لها بموف��ور الصحة والس��عادة
ولش��عب المملكة المتحدة وش��مال أيرلندا
الصدي��ق بالمزي��د م��ن التق��دم واالزدهار،
مشيداً سموه بعمق العالقات التاريخية التي
تربط بي��ن البلدين والش��عبين الصديقين
وما تشهده من تطور وازدهار.

محافظة المحرق :تقليص العمالة
الوافدة داخل األحياء السكنية
أكد محاف��ظ محافظ��ة المحرق
س��لمان المناع��ي عل��ى أن
المحافظ��ة ماضية في اإلجراءات
الكفيلة بتنفيذ الخطة المتعلقة
بتنفي��ذ االش��تراطات الصحي��ة
وإجراءات الس��المة في المناطق
الس��كنية التي تقطنها العمالة
الوافدة.
جاء ذل��ك االجتماع االس��تثنائي
الذي عقدت��ه المحافظة بحضور
نائب المحاف��ظ العميد عبداهلل
لجي��ران ومدي��ر ع��ام مديري��ة
شرطة محافظة المحرق العميد
صالح الدوسري ومدير عام بلدية
المحرق م .إبراهيم الجودر ،حيث
تم��ت مناقش��ة ما وصل��ت إليه

أع��داد العمال��ة الواف��دة الت��ي
ت��م تقليصها عبر التنس��يق مع
أصحاب المنازل والش��ركات التي
تعمل بها تلك العمالة.
وأك��د المحاف��ظ أن المحافظ��ة
تنفذ بش��كل كام��ل التعليمات

الص��ادرة م��ن الفري��ق الوطني
للتصدي فيروس كورونا (كوفيد
.)19
وتعم��ل وف��ق توجيه��ات وزير
الداخلية الفريق أول الشيخ راشد
ب��ن عب��داهلل آل خليف��ة ،مقدم ًا

شكره ألعضاء اللجان التي تعمل
على تقليص أعداد تلك العمالة
من وزارة الصحة واإلدارة العامة
للدفاع المدني وشرطة المجتمع
وبلدية المحرق ومديرية شرطة
محافظة المحرق.

خلف :ماضون في استراتيجية المحافظة
على الموارد الوراثية النباتية ومضاعفة اإلنتاج
أبوالفتح :تأهيل عدد من المزارعين والفنيين عبر دورات تخصصية
أك��د وزير األش��غال وش��ؤون البلدي��ات والتخطيط
العمران��ي م.عص��ام خل��ف ،أن ال��وزارة ماضي��ة في
جهوده��ا الرامي��ة للمحافظة على الم��وارد الوراثية
النباتي��ة ،الفت�� ًا إل��ى أن االس��تراتيجية ترك��ز على
مضاعف��ة حجم اإلنت��اج خالل الس��نوات المقبلة مع
ضمان استدامة تلك الموارد لألجيال القادمة.
ج��اء ذلك خالل زيارة ق��ام بها الوزير خلف إلى وكالة
الزراع��ة والثروة البحري��ة في البدي��ع بحضور وكيل
الزراعة والثروة البحري��ة د .نبيل أبوالفتح وعدد من
مس��ؤولي الوكال��ة ،وذل��ك للوقوف عل��ى احتياجات
مختبرات الوكالة والجهود المبذولة لتطوير العمل.
وأش��ار خلف إلى أن الوكالة تعول كثيراً على الجهود
المبذولة في مجال المحافظة على األش��جار المثمرة
ونخي��ل التمر في المملكة ،وذل��ك لتحقيق تطلعات
الحكوم��ة برئاس��ة صاحب الس��مو الملك��ي األمير
خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء ،والمتابعة
المس��تمرة من قبل صاح��ب الس��مو الملكي األمير
س��لمان بن حمد آل خليفة ول��ي العهد النائب األول
لرئيس مجلس الوزراء ،فيما يخص تعظيم مساهمة
القطاع الزراعي في تحقيق أمن غذائي مس��تدام في
البحرين ،الفت ًا إل��ى أن المبادرات الزراعية المختلفة
تأتي داعمة لجهود تحسين اإلنتاج وإدخال األساليب
الزراعية الحديثة في مجال إكثار النباتات والمحافظة
على االش��جار المثم��رة ونخي��ل التم��ر ذات القيمة
االقتصادية العالية.
وذك��ر أنه انطالق�� ًا من جه��ود البحري��ن في جعل
القط��اع الزراع��ي مح��وراً مهم�� ًا في تحقي��ق األمن
الغذائي مس��تمرة ،فقد أخذت ال��وزارة على عاتقها

التوازن بين القطاع
الزراعي والعمراني
لتوفير األمن الغذائي
اإلكثار من نخيل التمر
واألشجار ذات القيمة
االقتصادية العالية

االهتم��ام بالممارس��ات الزراعية الجي��دة من خالل
تطوي��ر المختب��رات الزراعي��ة التخصصية وإنش��اء
البنوك الوراثية وإدخال األس��اليب الزراعية الحديثة،
وتطوير القدرات الوطنية من خالل البرامج التدريبية
المختلف��ة للنهوض به��ذا القطاع بهدف تحس��ين
الخدم��ات المقدم��ة للمزارعي��ن والمس��توردين
والمس��تثمرين في مجال االنتاج الزراعي ،إلى جانب
توفير الدعم للمزارعين وتقديم الخدمات اإلرشادية
وتعزي��ز االس��تثمار الزراعي ،ودعم جه��ود العناية
بالمحاصيل الزراعية ومكافحة اآلفات الزراعية ،التي
تضم��ن المحافظة على الزراع��ة كموروث زراعي في

البحرين بصورة خاصة وتوفير فرص عمل للمهتمين
بص��ورة عامة ،مش��دداً على أهمي��ة المحافظة على
وأراض والعمل على إيجاد
الموارد الطبيعية من مياه
ٍ
الت��وازن المطلوب بين القط��اع الزراعي والعمراني،
بما يضمن للقطاع في دعم األمن الغذائي المحلي.
م��ن جانبه ،تحدث وكي��ل الزراعة والث��روة البحرية
د.نبيل أبوالفت��ح ،عن مس��اهمات الوكالة في دعم
المب��ادرات الوطنية في القطاعين الع��ام والخاص،
وذلك من خ��الل دعم برامج التش��جير والعناية بها
وتطبي��ق المب��ادرات الداعمة ألهداف اس��تراتيجية
التنمي��ة الزراعية ،مش��يراً إل��ى أن القط��اع الزراعي

«العسكري» :إجراء عمليات لمصابة
بحادث مجانًا مراعاة لظروفها المادية
صرح مصدر بالمستشفى العسكري ،بشأن ماتم تداولة في وسائل التواصل
االجتماعي عن حالة المريضة التي أجريت لها عملية جراحية بالمستشفى،
إثر تعرضها لحادث وأدخلت عن طريق قس��م الطوارئ وتم عالجها بالمجان
وعند اس��تقرار حالتها الصحية تمت مناقش��ة حالتها م��ع أهلها لنقلها إلى
مستش��فى آخر لمواصل��ة العالج لعدم وجود ملف لها للعالج بالمستش��فى
العسكري.
ونظ��راً لرغبة والدها باس��تمرار عالجها بالمستش��فى ،ت��م تحويلها للطب
الخاص حس��ب النظ��ام المتبع وبعد معرف��ة الظروف المادي��ة للعائلة قرر
المستشفى العسكري إجراء العمليات المتبقية للمريضة وعالجها بالمجان.

تقديم الخدمات
اإلرشادية وتعزيز
االستثمار الزراعي
يش��كل مرتكزاً مهم�� ًا بالمملكة ،الفت�� ًا إلى أن ذلك
دف��ع الوكال��ة لتنظيم برام��ج تدريبي��ة متخصصة
ف��ي الفت��رة الماضية رك��زت على تأهي��ل عدد من
المزارعي��ن والفنيين من البحرينيين على األس��اليب
الزراعي��ة الحديثة كنظم الزراعة ب��دون تربة وطرق
االهتمام والعناية بنخيل التمر ،مش��يراً إلى أن تلك
البرامج التدريبية القت تفاع ً
ال من المشاركين الذين
تلقوا تدريبات نظرية وعملية وتشجيعهم على خلق
مشاريع زراعية تعود بالنفع عليهم والقطاع الزراعي
بالمملكة.
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إنجاز دولي ..إقرار مبادرة رئيس الوزراء
لالحتفال بيوم الضمير سنويًا في «اليونسكو»
في إنجاز دولي جديد يضاف لسجل إنجازات
صاحب الس��مو الملكي األمي��ر خليفة بن
س��لمان آل خليفة رئيس الوزراء ،أقر فريق
العم��ل التحضي��ري للمجل��س التنفي��ذي
لمنظمة األمم المتح��دة للتربية والعلوم
والثقافة «اليونسكو» يوم الجمعة ،مبادرة
صاحب السمو رئيس الوزراء الخاصة باليوم
الدولي للضمير ،باعتباره وس��يلة لتعبئة
جه��ود المجتمع الدولي بانتظ��ام لتعزيز
السالم واالندماج والتضامن والتفاهم من
أجل بناء عالم مس��تدام ،وذلك في مبادرة
دولية غير مسبوقة تبناها سموه.
ووصف��ت الدول المش��اركة ف��ي االجتماع
المب��ادرة بأنه��ا تط��ور إيجاب��ي به��دف
تذكير العالم بضرورة إرساء ظروف تتسم
باالس��تقرار والرف��اه والعالقات الس��لمية
والودي��ة ،القائم��ة عل��ى احت��رام حق��وق
اإلنسان والحريات األساسية للناس جميع ًا
بال تمييز بس��بب العرق أو الجنس أو اللغة
أو الدين.
وقال��ت إن غاي��ة االحتفال بالي��وم الدولي
للضمير ،هو التوعي��ة بأهمية بناء ثقافة
الس��الم بمحب��ة وضمي��ر وفق��ا للعادات
والقيم المتبعة ف��ي المجتمعات المحلية
والوطني��ة واالقليمي��ة ،وتأكي��د أهمي��ة
اندماج مبادئ الس��الم بمحبة وضمير من
خالل توفير التعليم الجيد والتوعية العامة
وتنفي��ذ األنش��طة المالئم��ة ،وتس��ليط
الضوء على الروابط القائمة بين الس��الم
والتنمية المستدامة.
وكان��ت البحري��ن تقدمت بمش��روع قرار
للمجلس التنفيذي لمنظمة «اليونس��كو»
لدورت��ه ال��� 209وأدرج من ضم��ن جدول
أعمال اجتم��اع التحضيري للمجلس ،حيث
شارك فيه ممثل عن ديوان صاحب السمو
الملكي رئيس الوزراء ،والش��يخة وفاء بنت
عب��داهلل آل خليفة نائب المن��دوب الدائم
لمملك��ة البحرين في «اليونس��كو» ،حيث
طلبت البحرين خالل االجتماع من المجلس
توصي��ة المؤتم��ر الع��ام لليونس��كو أن
يعتمد في دورته القادمة قرارا يعلن فيه
االحتف��ال في  5أبريل م��ن كل عام باليوم
الدولي للضمير في مقر اليونسكو ،امتثاال
لقرار األمم المتحدة  329/73بشأن تعزيز
«ثقافة الس��الم بمحبة وضمير» ،ولس��ائر
الق��رارات الت��ي اتخذتها األم��م المتحدة
لتش��جيع الحوار بين الحضارات والثقافات

وفاء بنت عبداهلل :تعزيز مكانة
البحرين كدولة داعمة للسالم العالمي

سمو رٔييس الوزراء

والش��عوب واألنش��طة المتعلق��ة بثقافة
السالم.
وأش��ادت الش��يخة وف��اء بنت عب��د اهلل آل
خليف��ة بمبادرة صاح��ب الس��مو الملكي
رئي��س ال��وزراء الخاص��ة بالي��وم الدولي
للضمير ،كمبادرة رائدة على المس��تويين
اإلقليمي والدولي تعزز من مكانة البحرين
كدولة داعمة للس��الم واألمن واالس��تقرار
ف��ي العالم بم��ا يخدم جهود ال��دول على
مسار التنمية والرخاء.
وأشارت إلى أن مبادرة سموه كانت موضع
تقدير واحترام جميع الدول المش��اركة في
االجتم��اع ،والذي��ن أعربوا ع��ن ترحيبهم
بم��ا تحمل��ه المب��ادرة م��ن دالالت تؤكد
ايمان س��موه بأهمية اعالء قيمة الضمير
اإلنس��اني كمرج��ع هام في توجي��ه أنظار
المجتم��ع الدولي في مواجه��ة التداعيات
المدم��رة للح��روب والنزاع��ات ،وأهمي��ة
تضاف��ر الجه��ود لحل الصراع��ات بالطرق
السلمية تحفظ لإلنس��ان حقه في الحياة
والعيش بأمن واستقرار.
وب ّينت الش��يخة وف��اء أن االجتماع ش��هد
توافق��ا ف��ي اآلراء عل��ى مش��روع الق��رار
ال��ذي تقدم��ت ب��ه مملك��ة البحري��ن
وتبنت��ه المجموعة العربي��ة ،والذي يدعو
«اليونس��كو» إلى االحتفال باليوم الدولي
للضمي��ر ف��ي الخامس م��ن إبريل من كل
عام ،في مقر المنظمة بباريس والمكاتب
االقليمي��ة لليونس��كو ،وبمش��اركة كافة
الدول االعضاء والشركاء.
وأشارت إلى أنه من المقرر أن يتم اعتماد
القرار بش��كل نهائي في اجتماع المجلس

التنفي��ذي لليونس��كو ف��ي دورت��ه 209
والمزمع عقدها في باريس في الفترة من
 29يونيو إلى  10يوليو .2020
وأشارت مسودة المشروع الذي تقدمت به
البحرين خالل االجتم��اع ،إلى أن الجمعية
العام��ة لألم��م المتحدة كان��ت اعتمدت
ف��ي  31يولي��و  2019الق��رار 329/73
ال��ذي أعلنت بموجب��ه ي��وم  5أبريل يوما
دولي��ا للضمي��ر ،باعتباره وس��يلة لتعبئة
جه��ود المجتمع الدولي بانتظ��ام لتعزيز
الس��الم واالندم��اج والتضام��ن والتفاهم
من أجل بناء عالم مس��تدام قوامه السالم
والتضام��ن والوئام ،في مب��ادرة بحرينية
دولية غير مس��بوقة تبناها صاحب السمو
الملكي رئيس الوزراء.
وأكدت الدول المش��اركة ف��ي االجتماع أن
االحتف��ال باليوم الدولي للضمير يس��هم
في اس��ترعاء االنتباه إلى أهمية هذا اليوم
بوصفه وس��يلة فعالة لدعم عمل منظمة
«اليونس��كو» في مجال نشر ثقافة السالم
ونبذ العنف ومس��اعدة الدول األعضاء في
تنفيذ القرار بشأن اليوم الدولي للضمير.
كما سيساعد في حفز الحوار بين الثقافات
بش��أن ثقاف��ة الس��الم بمحب��ة وضمي��ر،
وتعزيز تبادل األف��كار ووجهات النظر بين
مختلف المجموع��ات العديدة العاملة في
هذا المجال.
ورأت أن االحتفال بالي��وم الدولي للضمير
في مقر «اليونسكو» سنوي ًا ،يرتبط بالعقد
الدولي للتقارب بين الثقافات والحضارات
( ، )2020 � 2013كم��ا يس��هم في تحقيق
الغرض المنصوص عليه في الفقرة  5من
قرار الجمعية العامة رقم  ،329/73والتي
طلبت من األمي��ن العام لألم��م المتحدة
بأن يطلع جميع الدول األعضاء ومؤسسات
منظوم��ة األم��م المتح��دة والمؤسس��ات
التجاري��ة واألكاديمية ومنظمات المجتمع
الدولي على هذا الق��رار من أجل االحتفال
بالي��وم الدول��ي للضمي��ر عل��ى النح��و
المناسب.
وأوضحت الدول المش��اركة ف��ي االجتماع
أن أنش��طة االحتف��ال بالي��وم الدول��ي
للضمي��ر في مقر اليونس��كو ف��ي باريس،

رئيسة النواب  :إقرار «اليونسكو» يوم
الضمير تأكيد إلنجازات البحرين اإلنسانية
تقدمت رئيس��ة مجل��س الن��واب فوزية بنت
عبداهلل زينل بأسمى آيات التهاني والتبريكات
إلى صاحب الس��مو الملك��ي األمير خليفة بن
س��لمان آل خليفة رئي��س الوزراء ،بمناس��بة
إق��رار فري��ق العم��ل التحضي��ري للمجل��س
التنفيذي��ة لمنظمة األمم المتح��دة للتربية
والعلوم والثقافة «اليونسكو» مبادرة صاحب
الس��مو الملكي رئيس الوزراء الخاصة باليوم
الدول��ي للضمير ،باعتب��اره وس��يلة لتعبئة
جه��ود المجتم��ع الدول��ي بانتظ��ام لتعزيز
الس��الم واالندماج والتضام��ن والتفاهم من
أجل بناء عالم مستدام.
وأكدت أن هذه الخط��وة تمثل مبادرة دولية
رائدة ،وتس��جل تقدم�� ًا مضاف ًا إلى الس��جل
المتق��دم لمملك��ة البحرين بقي��ادة حضرة
صاح��ب الجالل��ة المل��ك حمد بن عيس��ى آل
خليف��ة عاه��ل الب��الد المف��دى ،ف��ي مجال
السالم والتس��امح والتعايش ،ونبذ التعصب

واإلرهاب والتطرف.
وأكدت رئيس��ة مجل��س الن��واب أن المبادرات
اإلنس��انية الت��ي قدمته��ا مملك��ة البحري��ن
على المس��تويين المحل��ي والعالمي ،تعكس
المس��اعي الحثيثة التي تبذله��ا المملكة في
دع��م الجه��ود العالمي��ة لتعزيز قي��م حقوق
اإلنس��ان ،وحث المجتم��ع الدولي والش��عوب
للتمس��ك بالثوابت والمبادئ السامية ،تطلع ًا
للوص��ول إل��ى عال��م مس��تقر يس��وده األمن
والتعايش بين الجميع.
وأعرب��ت ع��ن الش��كر والتقدير لس��مو رئيس
الوزراء ،إزاء مبادرة سموه الهامة التي تستهدف
إشاعة روح المحبة والس��الم لدى الشعوب في
كل العال��م ،مؤكدة أن مملك��ة البحرين كانت
وس��تظل مملكة لإلنس��انية والقي��م الرفيعة
والس��الم ،في ظل قائد اإلنسانية جاللة الملك
المفدى ،وستظل مملكة البحرين مركزاً شامخ ًا
للمعرفة ،وملتقى عريق ًا للتعايش السلمي.

والمكاتب الميدانية واإلقليمية لليونسكو،
وبمشاركة كافة الدول األعضاء والشركاء،
س��وف تتضم��ن كل ع��ام العدي��د م��ن
األنش��طة ،وم��ن بينه��ا حلقات نقاش��ية
وندوات ومع��ارض وحم��الت توعوية عبر
وس��ائل التواص��ل االجتماع��ي وأنش��طة
تش��ارك فيها مختل��ف األجيال وس��تكون
مخصص��ة لمناقش��ة أوض��اع الش��باب،
فضال عن العديد من األنش��طة االعالمية
والصحفية.
يذك��ر أن األم��م المتح��دة كان��ت أعلن��ت
بموج��ب القرار رق��م 329/73/A/Resفي
 31يوليو  ،2019ي��وم الخامس من إبريل
يوما دول ًيا للضمير ،اس��تجابة
من كل عام ً
للمب��ادرة الت��ي أطلقه��ا صاحب الس��مو
الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة
رئي��س ال��وزراء ،به��دف تحفي��ز المجتمع
الدولي على حل النزاعات بطريقة سلمية.
وأك��دت األم��م المتح��دة ف��ي حيثي��ات
موافقته��ا عل��ى مب��ادرة صاحب الس��مو
الملك��ي رئي��س ال��وزراء باعتم��اد الي��وم
الدول��ي للضمي��ر في الخامس م��ن أبريل
كل ع��ام ،أن كل الق��رارات الت��ي ص��درت
عن المنظمة الدولية بش��أن نش��ر ثقافة
السالم وتعزيزها تدل على أن إعالن اليوم
الدول��ي للضمي��ر وترويجه يس��تندان إلى
الجهود التي بذلت سابقا على نحو متسق
ومنهج��ي ويتوافق م��ع جه��ود المنظمة
الدولية واليونسكو في هذا المجال.
وكان��ت المدي��رة العام��ة المس��اعدة
لمنظمة اليونسكو «س��تيفانيا جيانيني»
أثن��ت ف��ي ن��دوة عب��ر تقني��ة االتص��ال
المرئي نظمتها «ش��بكة حل��ول التنمية
المس��تدامة» التابع��ة لألم��م المتح��دة
بالتعاون م��ع مركز التنمية المس��تدامة
بجامع��ة كولومبي��ا األمريكي��ة ودي��وان
صاحب الس��مو الملكي رئي��س الوزراء في
 7إبري��ل  2020بمناس��بة الي��وم الدولي
للضمير ،عل��ى جهود البحري��ن في الدفع
نحو اعتماد الي��وم الدولي للضمير لما له
من أهمية في تعزيز السالم العالمي وما
يتضمنه من دالالت على أهمية التضامن
الفكري واألخالقي بين البشر.

كم��ا نالت مبادرة صاحب الس��مو الملكي
رئي��س ال��وزراء الخاص��ة بالي��وم الدولي
للضمي��ر ،إش��ادة دولية واس��عة من قبل
العدي��د م��ن المس��ؤولين والش��خصيات
الدولي��ة ،والذي��ن رأوا ف��ي تصريح��ات
صحفي��ة وإعالمي��ة أن مب��ادرة س��موه
من ش��أنها أن تس��هم في تعزي��ز القيم
االنس��انية المش��تركة الت��ي ته��دف إلى
تحقيق الس��الم واألمن واالس��تقرار الذي
يدعم جه��ود الدول على صعي��د التنمية
المستدامة وتحقيق الرفاهية للشعوب.
وأك��دوا أن��ه في ظ��ل الظ��روف العصيبة
التي يمر به��ا العالم ف��ي الوقت الراهن
بس��بب تفش��ي وباء كورونا ،ف��إن أهمية
قيم��ة الضمي��ر تتمثل في توجي��ه أنظار
العال��م إلى أهمي��ة التضام��ن والتعاون
وب��ذل الجهود المش��تركة ف��ي مواجهة
هذا التحدي العالمي ،وأن من ش��أن هذه
المب��ادرة أن تعزز م��ن دور منظمة األمم
المتح��دة ومن خ��الل العمل م��ع مملكة
البحرين في تجس��يد تص��ور لعالم جديد
أفض��ل ،بعدم��ا أدت االنقس��امات إل��ى
انحسار القيم والضمير.
وأش��ادوا بصاحب الس��مو الملكي رئيس
ال��وزراء وبما يمثله من ش��خصية عالمية
له��ا إس��هام كبير ف��ي تعزي��ز االهتمام
بالقضاي��ا اإلنس��انية وقضاي��ا الس��الم
والتنمي��ة المس��تدامة ،وإث��راء العم��ل
الدولي بمبادرات وخطوات رائدة يحتاجها
العال��م م��ن أج��ل بن��اء مس��تقبل أفضل
ألجيال��ه القادم��ة ،ومنه��ا ي��وم الضمير
الدولي باعتباره مبادرة نوعية تس��تهدف
ترس��يخ قيم الحب والمشاركة والتضامن
والسالم والرخاء للجميع.
يشار إلى أن اعتماد منظمة األمم المتحدة
للتربية والعلوم والثقافة ،لمبادرة صاحب
الس��مو الملكي رئيس الوزراء بشأن اليوم
الدول��ي للضمي��ر واالحتف��ال به��ا ف��ي
الخامس م��ن إبريل كل ع��ام ،يؤكد على
مدى تأيي��د وتقدير األس��رة والمنظمات
الدولية لجهود س��موه ومبادراته الرامية
إلى تعزيز مسيرة العمل الجماعي الدولي
نحو كل ما يوفر لإلنس��انية أسباب األمن
واالس��تقرار والرخ��اء القائم عل��ى المحبة
والس��الم والوئ��ام ،باعتباره��ا مرتكزات
أساس��ية لمختلف خط��ط وبرامج التنمية
المستدامة.

الصالح :مبادرة رئيس الوزراء لالحتفاء
ترسخ نهجه في دعم السالم
بيوم الضمير ّ
أكد رئيس مجلس الش��ورى علي الصال��ح ،أن مبادرة صاحب
الس��مو الملك��ي األمير خليفة بن س��لمان آل خليفة ،رئيس
ترس��خ نهج س��م ّوه في دعم
الوزراء لالحتفاء بيوم الضميرّ ،
الس��الم وقيم اإلنس��انية .وب��ا َر َك ،لصاحب الس��مو الملكي
رئي��س ال��وزراء ،إق��رار فريق العم��ل التحضي��ري للمجلس
التنفيذي لمنظمة األمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة
«اليونس��كو» ي��وم الجمعة ،مبادرة س��م ّوه لالحتفاء باليوم
الدول��ي للضمير ،باعتباره وس��يلة لتعبئ��ة جهود المجتمع
الدول��ي بانتظ��ام لتعزي��ز الس��الم واالندم��اج والتضامن
والتفاهم من أجل بناء عالم مستدام.
وأك��د أن ه��ذه المب��ادرة الت��ي اعتمدتها األم��م المتحدة،
ترسخ
واحتفي بها ألول مرة في الخامس من أبريل الماضيّ ،
النهج الذي ُجبل عليه س��مو رئيس الوزراء في دعم الس��الم
العالم��ي وقيم اإلنس��انية ،ومس��اندة كل الجه��ود لتعزيز
حقوق اإلنس��ان لجميع ش��عوب العالم ،وفق مب��ادئ العدل
والمس��اواة بين الجميع .وأعرب رئيس مجلس الش��ورى عن
الفخر واالعتزاز باإلنجاز الدولي الجديد ،الذي ُيضاف لس��جل
المنجزات المتعددة والمميزة لسمو رئيس الوزراء.

وأكد أن اعتماد هذا اليوم س��نوي ًا لدى «اليونسكو» بموجب
عد تقديراً دول ّي ًا رفيع ًا ،وتثمين ًا أمم ّي ًا عالي ًا
مبادرة س��موهُ ،ي ّ
لجه��ود س��م ّوه الحثيث��ة لدعم وم��ؤازرة مب��ادرات الضمير
العالمي ،من أجل تعزيز المس��يرة اإلنس��انية ،وإقرار جهود
الس��الم العالم��ي .وأش��ار رئيس مجل��س الش��ورى إلى َّ
أن
اإلنجازات التنموية التي حققتها البحرين ،هي نتاج توجيهات
ودعم حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة
عاهل البالد المف��دى ،والجهود التي بذلها صاحب الس��مو
الملك��ي رئيس الوزراء والحكومة ،وبدعم ومس��اندة صاحب
الس��مو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد
نائ��ب القائد األعلى النائ��ب األول لرئيس مجل��س الوزراء،
مما َّ
مكن البحري��ن من أن تتبوأ المراتب الدولية المرموقة
في ش��تى المجاالت ،وبناء ثقافة السالم بمحبة وضمير بما
يعزز التنمية المس��تدامة ،داعي�� ًا المولى ع ّز وجل أن يحفظ
س��مو رئيس الوزراء ،وأن يس��دد على طريق الخير خطاه نحو
تحقيق المزيد من التنمية ،ومواصلة المسيرة المباركة في
س��بيل خير وعزة ورفعة الوطن الغالي بقيادة حضرة صاحب
الجاللة الملك المفدى.

تنفيذًا لتوجيهات رئيس الوزراء..
إعادة مواطن بعد تعرضه ألزمة صحية في اليمن
ف��ي إطار م��ا يوليه صاحب الس��مو الملك��ي األمير خليفة بن س��لمان
آل خليفة ،رئيس الوزراء ،من ح��رص على رعاية المواطنين البحرينيين
واالهتمام بهم في الداخل والخارج ،وفي ضوء توجيهات سموه الدائمة
إلى حل مش��كلة المواطنين العالقين في الخارج في ظل انتشار جائحة
في��روس كورونا (كوفيد  )19في العالم والعمل على إعادتهم إلى أرض
الوطن ،تم مساء أمس السبت إعادة المواطن البحريني صالح علي سيف
إلى أرض الوطن من الجمهورية اليمنية الش��قيقة ،وذلك استجابة من
س��موه لمناش��دة ذوي المواطن عبر وس��ائل التواصل االجتماعي بعد
تعرضه ألزمة صحية خالل تواجده في اليمن.
وبمتابعة من ديوان صاحب الس��مو الملكي رئيس الوزراء ،قامت وزارة
الخارجي��ة وبالتنس��يق مع س��فارة مملكة البحرين ف��ي الرياض وقوات

التحالف العربي لدعم الش��رعية في اليمن ،بمباشرة اإلجراءات الالزمة
مع الجهات المعنية والتواصل مع ذوي المواطن باستمرار بشكل دوري
حرص�� ًا عل��ى س��المته وللتأكد من حالت��ه وما يمك��ن تقديمه له من
مس��اعدة وتس��هيل إجراءات عودته إلى أرض الوطن ،حيث تم استئجار
طائ��رة لتأمين ع��ودة المواطنين م��ن الجمهورية اليمين��ة من مطار
ع��دن الدولي إلى مطار مملكة البحرين الدولي بتاريخ  13يونيو ،2020
ونقل المواطن البحريني صالح علي س��يف بأعلى المستويات والمعايير
الصحية ومتابعة حالته خالل الرحلة باستمرار للتأكد من سالمته.
من جانبها عبرت عائلة المواطن صالح علي س��يف عن خالص الش��كر
وعظيم التقدير لصاحب الس��مو الملكي رئيس ال��وزراء على توجيهات
سموه الكريمة لمتابعة حالة والدهم وتسهيل عودته سالم ًا إلى أرض

الوطن ،مؤكدين أن وقفة سموه ومساعدته لجميع أبناء شعب البحرين
ف��ي مختلف الظروف ليس��ت بغريبة على س��موه ،وال يمكن أن تنس��ى
فس��موه صاحب المواقف اإلنس��انية العظيمة تجاه أبناء شعبه ،داعين
اهلل أن يحفظ سموه ويديمه ذخراً وعزاً للوطن وشعبه.
وقال��وا «كل الش��كر واالمتن��ان لصاحب الس��مو الملك��ي األمير خليفة
بن س��لمان آل خليفة رئيس ال��وزراء الموقر ،وللمس��ؤولين في ديوان
س��موه ووزارة الخارجية وس��فارة مملكة البحرين في المملكة العربية
الس��عودية ،الذين بذلوا كل جهد ممكن لتس��هيل عودته وتوفير كل
س��بل الرعاية والتجهيزات الصحية الالزمة ،وكانوا يتابعون معهم أو ًال
بأول كل ما يس��تجد لطمأنته��م حتى عودة والدهم بس��المة اهلل إلى
أرض الوطن واكتمال فرحتهم بعودته».
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 ٪84نسبة مباشرة
«النجدة» لحوادث الحريق
وإسعاف المرضى في أبريل

مريم بوجيري

كشفت إحصائية حديثة أن نسبة مباشرة دوريات
النج��دة التابعة ل��وزارة الداخلية لح��وادث الحريق
وإس��عاف المرض��ى والخدم��ات المجتمعية زادت
بنحو  %48فيما ش��كلت االستجابة ما نسبته %84
م��ن إجمالي ع��دد القضايا التي باش��رتها النجدة
وذلك حتى نهاية أبريل الماضي.
وبحسب األرقام والبيانات الرسمية ،فإنه مع انتشار
جائح��ة كورون��ا ودخول ش��هر رمض��ان المبارك،
ش��هدت جهود ش��رطة النجدة في مباشرة حوادث
الحريق وإس��عاف المرض��ى والخدمات المجتمعية
ً
مقارنة بشهر مارس
نشاط ًا أكبر بزيادة قدرها %84
الماضي ،في حين زادت الخدمات المجتمعية التي
قدمته��ا دوريات النجدة خالل ش��هر ابريل مقارنة
بالشهر السابق بنسبة .%76
وكان��ت دوريات النجدة باش��رت  %14من القضايا
المروري��ة ،ف��ي حين باش��رت ما نس��بته  %2من
القضاي��ا األمنية ،في حين وصلت نس��بة القضايا
المباش��رة للخدم��ات المجتمعي��ة إل��ى  ،%86إلى
جانب  %3لحوادث الحريق و %3إلس��عاف المرضى
و %8لقضايا أخرى.
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 444إصابة جديدة
بـ«كورونا» وتعافي  288حالة
أوضح��ت وزارة الصحة ،أن الفحوصات التي
بل��غ عددها  6713ف��ي  12يونيو ،أظهرت
تسجيل  444حالة قائمة جديدة بفيروس
كورون��ا «كوفي��د ،»19منه��ا  291حال��ة
لعمال��ة واف��دة ،و  144حال��ة لمخالطين
لحاالت قائمة
و  9ح��االت قادمة من الخارج ،كما تعافت
 288حالة إضافية ليص��ل العدد اإلجمالي
للحاالت المتعافية إلى .12191
وأضاف��ت الوزارة أن ع��دد الحاالت القائمة
الت��ي يتطلب وضعها الصحي تلقي العالج
بلغ  121حالة ،منها  12حالة تحت العناية،
في حين أن  5474حالة وضعها مستقر من
الع��دد اإلجمالي للحاالت القائمة الذي بلغ
 5486حالة قائمة .كم��ا أعلنت «الصحة»
ع��ن حالة وف��اة لوافد يبلغ م��ن العمر 64
عام ًا ،لديه أم��راض وظروف صحية كامنة،
وكان إح��دى الح��االت القائم��ة لفي��روس
كورون��ا ليصب��ح بذلك الحالة ال��� ،37حيث

وفاة وافد ستيني ترفع الحصيلة إلى 37
أعربت الوزارة عن خالص تعازيها ألس��رة
الفقيد وكافة أهله وأقاربه لهذا المصاب.
وبين��ت ال��وزارة أن المتوف��ى حص��ل على

الع��الج والرعاي��ة عل��ى مدار الس��اعة من
قبل الفريق المختص ه��و وجميع الحاالت
القائمة في مراكز العزل والعالج.

أول مصاب بـ«كورونا»:
أعين الناس مازالت تالحقني
حسن الستري

مازالت أعي��ن الن��اس تالحقني
أينم��ا أذهب ،وذل��ك على الرغم
من مرور  3أش��هر على ش��فائي
م��ن في��روس كورون��ا ،صحي��ح
أنه��ا خف��ت كثي��راً ع��ن األيام
األول��ى للوباء ،ولكنه��م مازالوا
يالحقون��ي» ..به��ذه الكلم��ات
ابت��دأ أول مص��اب بفي��روس
كورونا في البحرين جعفر الشيخ
حديثه ل�«الوط��ن» ،وقال« :في
األيام األولى كان الناس ينفرون
مني ،وكان هذا الشيء ملحوظ ًا،
اآلن انخفض ه��ذا األمر ،ولكنه
مازال مستمراً ،وبعضهم مازال

يمازحن��ي رغ��م أن��ه ال يعرفني.
قبل أيام فقط ،كنت ب�«الس��وبر
ماركت» ،والحظت ش��خص ًا ينظر
إل��ي باس��تمرار ،وحي��ن نظرت
إليه ،بادرني بابتس��امة «شخبار
الملغ��وم؟»» ،مضيف�� ًا« :فيديو
«الملغ��وم» واعتب��اره عالج�� ًا
لفي��روس كورون��ا كان مج��رد
مزحة مع أس��رتي وأصدقائي ،إذ
إنني ص��ورت المقطع وأرس��لته
لهاتي��ن المجموعتي��ن فق��ط،
وتفاجأت بانتش��اره ،والشخص
ال��ذي نش��ر المقط��ع ال يريد أن
يعترف».

وتابع« :لم أحصل على تعليقات
مباش��رة ف��ي الوجه ،س��وى من
أصحابي وفي حدود «الغشمرة»،
كأن يقولون لي «جعفر ملغوم»،
أو «جعف��ر كورون��ا» ،وهذا كان
باألي��ام األول��ى ،واآلن حت��ى
«غشمرة» األصدقاء خفت ،ولكن
نظرات الناس مازالت موجودة».
وعن وضعه بع��د الجائحة ،قال
جعف��ر« :جميع األم��ور طيبة ،اال
أنن��ي اآلن ب��ال عم��ل ،فقد كنت
أعم��ل س��ائق حافل��ة لتوصيل
طلب��ة الم��دارس والروض��ات،
وه��ذه الم��دارس والروض��ات

جعفر الشيخ

أغلقت أبوابه��ا ،ما عدا ذلك كل
شيء على ما يرام».

الجامعة األهلية ِّ
تنظم مؤتمرًا استشرافيًا في التعليم
اإلب��داع ف��ي مواجهة كورون��ا كان محور
فعالي��ات مؤتم��ر اس��تدامة التمي��ز
في التعلي��م ال��ذي احتضنت��ه الجامعة
األهلي��ة «أون الي��ن» مؤخراً بمش��اركة
علم��اء ومفكري��ن وباحثي��ن أكاديميين
م��ن بل��دان وجامع��ات عالمي��ة وعربية
متع��ددة ،ليش��كل ه��ذا المؤتمر خطوة
مهمة وفعالة في استش��راف المستقبل
التعليم��ي ف��ي المرحلة المقبل��ة مع ما
اس��تجد ف��ي مختل��ف دول العال��م بعد
انتشار جائحة كورونا وتداعياتها.
في وس��ط تل��ك المناقش��ات المحتدمة
كانت للرئيس المؤسس للجامعة األهلية
رئيس مجلس األمناء البروفيسور عبداهلل
الحواج وقفة مهمة مع الجهود التي بذلها
الفريق الوطني لمكافحة الجائحة بقيادة
صاحب الس��مو الملكي األمير سلمان بن
حم��د آل خليفة ولي العه��د نائب القائد
األعل��ى النائ��ب األول لرئي��س مجل��س
ال��وزراء حيث عبر البروفيس��ور الحواج عن
فخ��ره واعتزازه بالجه��ود العظيمة التي
قدمتها حكومة المملك��ة ضمن موازنة
حكيم��ة ومقت��درة بي��ن الحف��اظ عل��ى
صحة المواطني��ن والمقيمي��ن كأولوية
قص��وى وبي��ن المحافظة على اس��تمرار
عجلة الحياة واالقتص��اد والتعليم ضمن
منظومة محكمة من اإلجراءات والتدابير
االحترازية.
المدي��ر التنفيذي لمركز ضم��ان الجودة
واالعتمادي��ة بالجامع��ة األهلي��ة د.
إس��راء الظاع��ن أكدت عل��ى أن المؤتمر
يه��دف إلى توثي��ق وتعمي��م المبادرات
والممارس��ات الريادي��ة المتمي��زة التي
قام��ت به��ا الجامع��ات والمؤسس��ات
التعليمي��ة ،التي جعل��ت بعزيمتها من
تحدي كورونا فرصة س��انحة للمزيد من
ً
الفتة إلى ما
العط��اء والريادة واإلب��داع،
تضيف��ه هذه المبادرات من قيمة مهمة
في ظل الظروف االستثنائية حيث تحدث
أث��راً نوعي�� ًا ف��ي التعلي��م والتعل��م في
المشهد الراهن.
م��ن جانبه��ا أوضحت مس��اعدة الرئيس
لش��ؤون اإلع��الم والتس��ويق والعالقات
العام��ة د.ثائ��رة الش��يراوي أن أوراق
ومناقش��ات المؤتمر اس��توعبت التعليم
(أون الي��ن) بكاف��ة مضامينه وأش��كاله

ووسائله ،وسبل تحفيز الطلبة والدارسين
على التعل��م الذاتي والبحث العلمي ،إلى
جانب التوعي��ة والتثقيف الصحي للطلبة
ودع��م صحته��م النفس��ية واالجتماعية
ف��ي هذه الظ��روف مع العمل عل��ى إثارة
دافعيتهم نحو التعل��م واالبتكار ،وليس
ببعي��د ع��ن ذل��ك مس��ؤولية الجامعات
في اس��تنهاض مش��اعر االنتماء للوطن
والمش��اركة الفاعلة في الجهود الوطنية
الهادف��ة إل��ى تعزي��ز صم��ود المجتمع
ومكافحة الجائحة.
وف��ي كلمت��ه االفتتاحي��ة للمؤتمر قال
البروفيس��ور عبداهلل الحواج إن ما أحدثته
ه��ذه الجائح��ة م��ن تغيير ف��ي مختلف
مج��االت الحي��اة س��يما قط��اع التعلي��م
يش��كل فرص��ة للجامعات والمؤسس��ات
التعليمية الرائدة لخوض تجربة متميزة
وفري��دة ،فالنج��اح واإلب��داع يكم��ن في
تحوي��ل العقبات والمش��كالت إلى فرص
وتحدي��ات ،داعي��ا إل��ى إح��داث تغييرات
ونقلة نوعية في عملية التعليم والتعلم
ف��ي جامعاتن��ا ومؤسس��اتنا التعليمية،
داعي ًا إلى تحدي��ث طرق التعليم والتعلم
التقليدي��ة التي كانت ناجحة في ال� 200
س��نة الماضية لتلبية متطلبات التعليم
المس��تجدة واالس��تفادة المثل��ى م��ن
االس��تثمار في التكنولوجي��ا وتكنولوجيا
المعلوم��ات واالتصاالت وه��و ما حققت
فيه مملكة البحرين نجاحا رائدا.
وأض��اف« :التعلي��م م��ا بع��د كورونا لن
يك��ون كم��ا كان قبلها ،مطل��وب منا أن

نفك��ر ونخط��ط ونتأم��ل فيما س��يكون
علي��ه التعليم مس��تقبال ،وأن نس��تفيد
من التج��ارب االيجابية التي خضناها في
فت��رة الجائحة ونبن��ي عليه��ا ونطورها
ونس��تفيد منها ،وه��و ما يس��توجب أن
نؤهل أنظمتنا ولوائحنا وآليات عملنا بما
يتفق مع المرحلة المقبلة ومستجداتها،
إننا أمام تحد كبير من أجل أن نعمل معا
في اع��ادة صياغة مخرجاتن��ا التعليمية،
مساندتنا كمؤسسات جامعية وتعليمية
لبعضنا البعض مهمة جدا ألن رس��التنا
س��امية ،فالتعلي��م يرنو لصناع��ة عالم
أفضل ،عالم أجمل للجميع».
وأكد رئيس مجلس أمناء الجامعة األهلية
على أن المس��تقبل في التعليم المتقدم
والمواكب لتحديات الحي��اة ،وأن البلدان
والجامعات والمؤسس��ات التي س��تهتم
بالتعليم بش��كل أكبر وتستثمر فيه هي
التي سوف تكون في المقدمة مستقبال.
وتن��اول رئي��س الجامع��ة األهلي��ة
البروفيس��ور العالي تجرب��ة جامعته في
المحافظة على س��ير العملية التعليمية
في ظل الجائح��ة وتوقف انتظام الطلبة،
منوه ًا إلى أن الجامعة األهلية استفادت
كثيرا من البني��ة التكنولوجية المتقدمة
لديها ،مم��ا مكنها م��ن المحافظة على
انتظام العملية التعليمية كما لو أنه لم
يكن هناك مستجد أبداً ،من خالل توظيف
برمجي��ات التعلي��م أون الي��ن المع��دة
مس��بقا ،وتهيئة كادر متخصص لتقديم
الدعم والمساندة لألساتذة والطلبة على

حد س��واء لضمان تمكنهم من استخدام
تلك التقنيات بشكل سلس وفعال.
وق��ال البروفيس��ور العال��ي إن مس��يرة
التعلي��م تش��هد تح��وال م��ن الطريق��ة
التقليدي��ة المباش��رة ()face-to-face
إل��ى التعل��م القائ��م عل��ى التكنولوجيا
ال��ذي ترتب��ت عليه آث��ار عدي��دة ،وهذا
يتطل��ب الكثير م��ن البحث والدراس��ات،
معتب��را أن ه��ذا النم��ط م��ن التعلي��م
س��رعان ما سيتطور ويتحس��ن مع تطور
البنى التحتي��ة للجامعات ،وحتى مفهوم
البنى التحتية قد يعرف بطريقة مختلفة
ف��ي المس��تقبل ،وس��يترتب عل��ى ذلك
تغي��ر العديد من المعايي��ر والمقاييس
المتصل��ة بالج��ودة واالعتمادية وأدوات
التقييم وغيرها.
وأش��ار العالي إل��ى التغير الذي س��يطرأ
عل��ى التعلي��م م��ع تغي��ر لغ��ة الجس��د
والمش��اعر التي كان��ت مختلفة في إطار
التق��ارب االجتماعي ،مما يس��تدعي من
الجامعات والمؤسسات التعليمية توفير
البدائ��ل المناس��بة المتصل��ة بالترفيه
والرعاي��ة النفس��ية للطلب��ة ،الفت��ا إلى
أن التعلي��م بصورت��ه التقليدية ال يقدم
معرف��ة للطلب��ة فق��ط ،وأنم��ا يش��كل
فض��اء للصداقات والذكريات والمش��اعر
واإلحس��اس باالنتماء للجامعة بوصفها
البيث الثاني للطالب ،وهي أمور البد من
معالجتها وأخذها بعي��ن االعتبار ضمن
مسيرة التعليم المعزز بالتكنولوجيا.
وعرج العالي إلى تجربة الجامعة األهلية
ف��ي الفصل الدراس��ي الثاني م��ن العام
الدراس��ي الحالي حيث تم النظر للجائحة
بوصفه��ا نعم��ة م��ن ناحي��ة التطوير،
كالوليد الجديد الذي ال نملك خيارا س��وى
رعايت��ه وتغذيت��ه ،فت��م تحوي��ل جميع
السياس��ات المتبع��ة ف��ي الجامع��ة من
صوره��ا التقليدي��ة إلى ال���«أون الين»،
ويت��م مراجعتها باس��تمرار م��ن نواحي
متعددة.
وش��ارك ف��ي فعالي��ات المؤتم��ر ع��دد
م��ن العلم��اء واألكاديميي��ن والباحثين
والمختصي��ن م��ن ع��دد م��ن الجامعات
العريق��ة والمتقدمة ح��ول العالم ،ومن
بينهم عميد كلي��ة األعمال بجامعة ليدز
بيكيت في المملكة المتحدة البروفيسور

ج��ورج لودورف��ورس ،ود.أناس��تازيا
كونس��تانتوبولو مس��اعد عمي��د التعلم
والتعليم بجامعة إيدج هيل في المملكة
المتح��دة اللذان قدم��ا ورقة تحت عنوان
أولوي��ات االس��تراتيجيات المس��تقبلية
للتعليم العالي في ظل الجائحة.
وم��ن هيئ��ة ج��ودة التعلي��م والتدريب
بمملك��ة البحرين ،ش��اركت المستش��ار
األكاديمي بإدارة مراجعة أداء مؤسسات
التعليم العال��ي د .نينا عبد الرزاق بورقة
تناولت فيها الجانب المتغير لدور المعلم
في البيئة التعليمية عبر اإلنترنت (األون
الين) كم��ا وش��اركت من الهيئ��ة مدير
إدارة عمليات اإلطار الوطني بهيئة جودة
التعلي��م والتدري��ب األس��تاذة عصم��ت
جعفر التي تناولت نظرة إطار المؤهالت
لعملية التعليم (أون الين) ومتطلباتها.
وم��ن جامع��ات الوطن العرب��ي تحدثت
االختصاصية األول��ى بالجامعة اللبنانية
األمريكي��ة ف��ي بي��روت أ.آن��ي الجينيان
ماجري��ان بش��أن كيفي��ة التعام��ل م��ع
عائ��ق كبي��ر كفي��روس كورون��ا وتأثيره
على المجتمع والدروس المس��تفادة منه
لمواصل��ة التق��دم لألمام ،فيم��ا انحازت
رئي��س مؤسس��ة المعرف��ة التعليمي��ة
اإللكترونية في اإلمارات العربية المتحدة
األستاذة س��امانثا مايلز إلى بحث نموذج
التحول من التعليم التقليدي إلى التعليم
أون الين في ظل الجائحة.
وم��ن المنظم��ات العالمي��ة ف��ي مجال
التعلي��م ق��دم د .إحس��ان زاك��ري م��ن
الهيئ��ة الدولية العتم��اد كليات األعمل
ورق��ة بش��أن دور منظم��ات االعتمادية
ومس��ؤولياتها ف��ي فت��رة الجائح��ة،
فيما ق��دم د.أش��وين فرناندي��ز ،المدير
اإلقليمي لمؤسس��ة  QSفي منطقة آسيا
والش��رق األوس��ط وش��مال أفريقيا ورقة
تعريفية بتأثير في��روس كورونا (كوفيد
 )19ف��ي األش��هر الثالث��ة الماضية على
الحي��اة التعليمي��ة والتعلي��م الجامعي.
وكذل��ك تناول رئيس الرابط��ة العالمية
للتنمي��ة المس��تدامة البروفيس��ور عالم
أحم��د التخطيط االس��تراتيجي والقيادة
ف��ي التعليم العالي :توجهات السياس��ة
لعق��ود التعلم اآلجلة بع��د عصر كورونا
(كوفيد .)19
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مكاتب سفر :نحن وسطاء ..ومبالغ
الزبائن دفعت لشركات الطيران والفنادق
حسن الستري

أك��د أصح��اب مكات��ب س��فريات أنهم وس��طاء بي��ن الزبائن
وش��ركات الطيران والفنادق ،مبينين في ه��ذا الصدد أن إرجاع
المبالغ التي دفعها المس��افرون وتعطلت رحالتهم إثر جائحة
فيروس كورونا (كوفيد  )19س��يكون بعد استرجاع المبالغ من
شركات الطيران والفنادق.
وق��ال صاحب مكتب لبيك للس��فر والس��ياحة محم��د الكاظم:
«هناك حالتان بالنسبة لمكتبنا ،الحالة األولى أن يكون الزبون
حجز معنا ضمن الرحالت الجماعية ،وهذه تم إرجاع المبالغ لهم
بمج��رد إلغاء الرحالت ،ولك��ن الحالة الثاني��ة ،أن يحجز الزبون
لرحلة فردية ،يكون درونا تأمين الطيران والفنادق ،فنحن لسنا
سوى وسطاء ،نس��تلم المبالغ وندفع للفنادق وشركة الطيران،
وبحكم أن شركات الطيران والفنادق لم ترجع لنا المبالغ لغاية
اآلن ،فال يمكننا إرجاع المبالغ للزبائن ،ألنها ليست بحوزتنا».
وتاب��ع« :نح��ن على تواص��ل مع الطي��ران المدن��ي بخصوص
إرجاع المبالغ ،ش��ركات السفر والسياحة جلسوا مع وزير التجارة
والس��ياحة ،وذكرنا له أن المحاكم ستنش��غل به��ذه القضايا،
فالمكتب وس��يط أخ��ذ المبلغ ودفعه للطي��ران ،والزبون يأتي
للمكتب والمكتب ليس معه المال ،فمن أين يعطيه ،الزبائن
أغلبه��م متفهم��ون الوضع الحال��ي ،وهناك من ه��و متضرر،
عموم�� ًا هناك من حج��ز عن طريق النت مباش��رة مع ش��ركات
الطيران ،وتواصلت إحدى الشركات معهم بشكل مباشر ،وقالوا
لهم نحتاج إلى  3شهور على األقل لتعويضكم».
وأضاف« :دواف��ع العمل تجعلنا نقدر ظ��روف الزبون ،بعضهم

ق��د يكون محتاج ًا للمبل��غ وبالنهاية هذا حق��ه والبد أن يكون
مكف��و ًال ،هو يريد التس��ريع في عملية إرج��اع المبلغ ،بالنهاية
المكت��ب ليس ف��ي يده ش��يء ،وهناك م��ن رفع ش��كاوى على
المكات��ب وتم حفظها في الوقت الحالي ،وحتى الفنادق نواجه
نفس المش��كلة ،وإن كانت أس��هل قلي ً
ال م��ن التذاكر ،عموم ًا
قانون الطي��ران المدني في جميع دول العالم ينص على إرجاع
المبل��غ خالل  60يوم ًا ف��ي الظروف الطبيعي��ة ،وهناك بند من
البنود تحت الكوارث الطبيعية ينص على إمكانية وضع قوانين
خاصة في الظروف االستثنائية ،وشراء التذكرة يعني موافقتك
على هذه البنود».
م��ن جانب��ه ،قال رئي��س جمعي��ة مكاتب الس��فر والس��ياحة
البحريني��ة جه��اد أمي��ن« :مكاتب الس��فريات دفع��ت المبالغ
للش��ركات التي تعامل��ت معه��ا ،إن كانت ش��ركات طيران أو
فنادق ،وهذه الشركات لم ترجع المبالغ ،وإنما أرجعت «كردت»
للمكاتب ،لذلك فإن بعض المكاتب ومن ضمنها مكتبي أرجع
المبالغ للزبائن ليس��تفيد من «الكردت» الحق ًا ،وذلك لنحافظ
على س��معة مكاتبنا بالس��وق ،ولكن بعض المكاتب وضعها
المالي ال يسمح بذلك».
وأض��اف« :الحل كل��ه متعلق بش��ركات الطي��ران والممولين،
نحن مجرد وس��طاء ،ولكن ه��ذا مبلغ تأميني ينص على ضرورة
إرجاع المبالغ لو حدثت مش��كلة ،ولو أن المس��افرين أمنوا على
س��فراتهم لما واجهتهم أي مش��كلة ،وحلت ش��ركات التأمين
األمر ،ولكن بالوضع الحالي ،فإن الزبائن أمام عملية معقدة».

سفير واشنطن :معظم األمريكيين فضلوا
البقاء في البحرين بسبب اإلجراءات االحترازية

أخبار الوطن 05
local@alwatannews.net

«الثقافة» تفتح قناة للتواصل بين
الجمهور والمبدعين في عالم الفنون
أعلن��ت هيئة البحري��ن للثقافة واآلثار ع��ن مبادرة جديدة تتي��ح للفنانين
والمدربي��ن التواصل م��ع الجمهور وعرض خبراته��م ومهاراتهم في مجال
المنصات اإللكترونية لهيئة
الفنون واإلبداعات بمختلف اتجاهاتها عبر أثير
ّ
الثقافة ،حيث يمكن للفنان أو المدرب المشاركة في مبادرة «سلسلة األفالم
التعليمي��ة» عبر تصوي��ر فيديو تعليمي بما هو متاح م��ن أدوات التصوير
ومن بينها ،الهاتف الذكي ،وإرس��الها إلى الهيئة التي ستقوم بنشرها على
قنواتها على وسائل التواصل االجتماعي.
ويمك��ن للمهتمين من فنانين ومدربين تس��ليم األفالم التي أنتجوها من
خالل ملء االستمارة على الموقع اإللكتروني لهيئة الثقافة www.culture.
 ،gov.bhوذلك وفق شروط معينة.
فعل��ى الفيديو أو ًال أن يكون متعلق ًا بأحد مجاالت الفنون كالخط ،التصوير،
الرس��م ،النحت ،األش��غال اليدوية ،الطبخ أو غيره .ويج��ب أن يبين الفيديو
بوضوح عنوان الموضوع ،المواد المستخدمة وخطوات العمل.
كم��ا عل��ى الفنان أو المدرب إنت��اج فيلم بجودة تصوي��ر عالية وتكون مدة
الفيلم ال تقل عن دقيقة وال تتجاوز  45دقيقة.
وستعرض المش��اركات على لجنة متخصصة س��تقوم باختيار األفالم التي
سيتم عرضها على الجمهور.
وتواص��ل هيئ��ة الثقافة تنفيذ رؤي��ة لتقديم باقة ثقافي��ة وتعليمية على
منصاتها اإللكترونية بشكل يومي.
مختلف ّ
ويتن��وع المحتوى اإللكتروني لهيئة البحرين للثقافة واآلثار ما بين عروض
وحف��الت عالمية ،زي��ارات افتراضية للمواق��ع التاريخي��ة والمتاحف ومراكز
الز ّوار والمعارض ،أفالم توثيقية وأنشطة تفاعلية للجمهور تخاطب مختلف
األعمار ومسابقات.
ويمكن االطالع على كافة هذا المحتوى من خالل الموقع اإللكتروني للهيئة
 www.culture.gov.bhأو عبر متابعة حسابات الهيئة على مواقع التواصل
االجتماعي على @.culturebah

القبض على «صانع
الوشم» متلبسًا دون ترخيص

وليد صبري

أكد س��فير الواليات المتحدة
األمريكي��ة ل��دى مملك��ة
البحرين جاس��تين س��يبيريل
أن «األمريكيي��ن في البحرين
ل��م يع��ودوا إل��ى بالده��م
خالل أزم��ة في��روس كورونا
(كوفيد  ،)19نتيجة اإلجراءات
االحترازية واالحتياطية التي
تتخذه��ا الحكومة البحرينية،
بتع��اون كبي��ر م��ن ش��عب
البحري��ن» ،مش��دداً على أننا
«نح��ن األمريكيين القاطنين
هن��ا ممتن��ون للغاي��ة لهذه
االستجابة».
وأش��ار الس��فير األمريكي في
تصريحات ل� «الوطن» إلى أن
«الرحالت الجوية بين البحرين
وأمري��كا ل��م تنقط��ع م��ن
خ��الل نق��اط «الترانزيت»»،
موضح ًا أننا «لم نجد أنه من
الض��روري إج��الء أي أمريكي
من البحرين».
وذكر أن��ه «في جمي��ع أنحاء
العالم ،قامت وزارة الخارجية
األمريكي��ة ،بالتنس��يق م��ع
حكوم��ات ال��دول المضيفة،

جاستين سيبيريل

بترتي��ب رحالت إجالء لحوالي
 100أل��ف مواط��ن أمريك��ي
ومقي��م مم��ن أرادوا العودة
إل��ى ديارهم بس��بب فيروس
كورونا (كوفي��د  ،)19لكنهم
لم يتمكنوا من ذلك بس��بب
التعطي��الت ف��ي الس��فر
الجوي».
وأوض��ح أن��ه «مع ذل��ك ،لم
تنقطع الرحالت من البحرين
عب��ر نق��اط الترانزي��ت،
وبالتال��ي ل��م نجد أن��ه من
الض��روري إج��الء أي أمريكي
م��ن البحري��ن ،ولق��د اخت��ار

العدي��د م��ن األمريكيين ،إن
لم يك��ن معظمه��م هنا في
البحري��ن ،ع��دم المغ��ادرة
بس��بب اإلجراءات االحترازية
واالحتياطي��ة الت��ي تتخذها
الحكوم��ة البحرينية بتعاون
كبير من الش��عب البحريني،
ونح��ن األمريكيون القاطنون
هن��ا ممتن��ون للغاي��ة لهذه
االس��تجابة لإلج��راءات ض��د
(كوفيد .»)19
وق��ال الس��فير جاس��تين
س��يبيريل إن «ع��دد أبن��اء
الجالية األمريكية المقيمون
في البحري��ن يق��درون بنحو
 17ألف مواطن أمريكي ،حيث
يعيش األمريكيون ويعملون
ف��ي البحري��ن من��ذ أكث��ر
م��ن ق��رن ،وتج��د أمريكيين
يعمل��ون ف��ي مجموع��ة
متنوعة من المجاالت بما في
ذلك مج��االت التجارة والطب
والتعلي��م والفنون باإلضافة
إل��ى التع��اون العس��كري،
وبالطبع الدبلوماسي ايض ًا».
وف��ي رد عل��ى س��ؤال ح��ول

اإلج��راءات االحترازي��ة الت��ي
تتخذه��ا الس��فارة للتعامل
مع أزمة كورونا ،أفاد الس��فير
األمريكي بأنه «كما هو الحال
ف��ي المؤسس��ات األخرى في
البحرين والوالي��ات المتحدة
األمريكية ،نعمل على تحقيق
أقص��ى ق��در م��ن التباع��د
االجتماعي م��ن خالل العمل
م��ن المنزل والتأك��د من أن
الموظفين الذي��ن يحتاجون
للتواج��د ف��ي الس��فارة هم
فق��ط المتواجدون فعلي ًا في
المبن��ى ،كما أنن��ا أيض ًا نتبع
بعناي��ة اإلرش��ادات الحكيمة
الت��ي وضعته��ا الحكوم��ة
البحرينية».
وفيم��ا يتعل��ق بتطبي��ق
العمل ع��ن ُبع��د لموظفين
في الس��فارة ،أوضح الس��فير
جاس��تين س��يبيريل أنن��ا
«حيثم��ا أمكن ،نح��ن نعمل
ع��ن ُبع��د لتقلي��ل التعرض
لفيروس كورونا (كوفيد ،)19
لذلك يعم��ل معظم موظفي
السفارة من المنزل».

«التطبيقية» تبادر بإيصال
الكتب الدراسية لمنازل الطلبة
بادرت جامعة العلوم التطبيقية بإيصال
الكتب الدراس��ية إل��ى طلبتها في خطوة
منها للتسهيل على الطلبة والحفاظ على
س��المتهم ،بما يعزز عملية التعليم عن
ُبعد.
يأتي ذل��ك ،ضم��ن إجراءاته��ا المتخذة
للتعامل م��ع الظروف االس��تثنائية التي
تش��هدها البحري��ن والعال��م ،وبناء على
توجيه��ات اللجن��ة التنس��يقة لمواجهة
في��روس كورون��ا «كوفيد  ،»19برئاس��ة
صاحب الس��مو الملكي األمير سلمان بن
حم��د آل خليفة ولي العه��د نائب القائد
األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء
والتي أكدت على ضرورة دعم الطلبة.
وحرصت الجامعة خالل هذه الظروف على
ابتكار كل ما هو جديد لتس��هيل العملية
التعليمية على طلبتها من خالل سلسلة
من الخدم��ات الرقمية واإللكترونية التي
تس��اعدهم عل��ى اس��تكمال تحصيلهم
العلم��ي والحفاظ على س��المتهم ،كان
آخره��ا المبادرة ف��ي إيص��ال الكتب إلى
الطلب��ة ،بعد أن أطلقت في وقت س��ابق
مجموعة خدم��ات إلكترونية منها نظام
التعلي��م اإللكترون��ي عن ُبع��د ،وخدمة
الخ��ط الس��اخن ،ووح��دة الدع��م الفني
لمس��اعدة الطلب��ة والرد على أس��ئلتهم
واستفساراتهم.

وأك��د رئي��س الجامع��ة د.غس��ان عواد
ح��رص الجامع��ة عل��ى دع��م طلبته��ا
لتحقي��ق أهدافه��م من خالل م��ا توفره
لهم م��ن تس��هيالت تس��هم ف��ي إثراء
الحي��اة الجامعي��ة ،مؤك��داً أن الجامعة
تنظ��ر للطال��ب باعتباره مح��ور العملية
التعليمية.
ونوه بأن كافة اإلج��راءات التي اتخذتها
الجامعة جاءت استجابة للظروف الراهنة
التي تم��ر به��ا مملكة البحري��ن بهدف
مساعدة الطلبة على استكمال تحصيلهم
العلمي ،ودعمهم لتحقيق أهدافهم.
م��ن جانبه ق��دم رئيس مجل��س الطلبة
محم��د جناح��ي الش��كر إلدارة الجامع��ة
عل��ى كاف��ة الخط��وات الت��ي اتخذته��ا
لمس��اعدتهم ،وحرصها على مصلحتهم
ف��ي كافة الق��رارات المتخ��ذة خالل هذه
الظروف ،والتي س��اعدت طلب��ة الجامعة
عل��ى المس��ير إل��ى األم��ام ومواصل��ة
دراس��تهم ف��ي ظ��ل وج��ود إدارة ف��ي
الجامعة تحرص على مستقبلهم وتعمل
م��ن أجلهم في كافة المج��االت ومختلف
المناحي.
يذكر أن الجامعة كان��ت أعلنت في وقت
س��ابق عن حزمة من اإلجراءات لمساعدة
الطلب��ة المتضرري��ن اقتصادي�� ُا تمثلت
بالس��ماح للطلب��ة الراغبي��ن بتقس��يط

أكد مدير عام اإلدارة العامة للمباحث واألدلة الجنائية ،أن ش��رطة المباحث
الجنائي��ة تمكنت من القبض على ش��خص « 23عام ًا» يق��وم بحفر كتابات
ورسوم على الجسم «وشم» دون ترخيص بمزاولة هذا النشاط.
وأوضح أن المذكور ،كان قام بنش��ر إعالن على وسائل التواصل االجتماعي،
وعليه تمت مباش��رة أعمال البحث والتحري والتي أسفرت عن القبض عليه،
متلبس ًا والتحفظ على األدوات المستخدمة.
وأض��اف مدير ع��ام اإلدارة العامة للمباحث واألدل��ة الجنائية ،أنه تم اتخاذ
اإلجراءات القانونية الالزمة ،تمهيداً إلحالة القضية إلى النيابة العامة.

بمزيد من الحزن واألسى
يتقدم

سعادة المهندس كمال بن أحمد محمد
وزير المواصالت واالتصاالت
وجميع منتسبي الوزارة

بأحر التعازي والمواساة
إلى عائلة المرحوم

محمد عيسى المحميد
أخصائي بريد
الدفعة األخيرة للفصل الدراس��ي الثاني
 ،2020-2019م��ن خ��الل تقدي��م طلب
بالتأجي��ل ع��ن طري��ق موق��ع الخدمات
الطالبي��ة تماش��ي ًا مع لوائح وسياس��ات
الجامع��ة .كما أع��ادت الجامعة فتح باب
التقديم للطلبة لالس��تفادة من خدمات
صندوق دع��م الطالب حيث قامت بزيادة
نسبة الدعم الذي يقدمه الصندوق بهدف
مساعدة الطلبة الذين تعسر عليهم دفع
أكثر من قسط بسبب الظروف الراهنة.

سـائلين المولى عز وجل
أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح
جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان
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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
شيء آخر عن قطر
فريد أحمد حسن
@fa reedbin esa

fareedbinesa@gmail.com

هنا أمر يكشف الفارق بين تفكير وتوجه الدول األربع التي اضطرت التخاذ
موقف م��ن قطر أم ً
ال في إعادتها إلى الرش��د وبين تفكي��ر وتوجه النظام
الحاك��م في قطر .قطر تنش��ر األخبار عن الدول األربع بصيغة يش��تم منها
رائحة الش��ماتة ،بينما تنش��ر الدول األربع األخبار المسيئة لقطر بطريقة
مختلفة تمام ًا أساس��ها التحس��ر على حصول مثل هذا األمر أو ذاك .مثال
ذلك الخبر الذي انتشر قبل يومين عن كشف وسائل أمريكية عن رفع دعوى
قضائي��ة في نيويورك تتهم قطر بتمويل س��ري لهجم��ات إرهابية قتلت
أمريكيين وإسرائيليين .ملخص الدعوى أن «مؤسسات مالية قطرية عدة،
يس��يطر عليها حاكم البالد إلى حد كبير ،قدمت ماليين الدوالرات لحركتي
حماس والجهاد الفلس��طينيتين ،المصنفتين إرهابيتين من قبل س��لطات
الواليات المتحدة» وأنه «تم تنفيذ هجمات «ناجحة» وفق ًا لخطة التمويل
القطري��ة» وأن «مؤسس��ات خيرية قطرية اس��تخدمت النظ��ام المصرفي
األمريك��ي لتوجي��ه المجموعات المنفذة بش��كل غير قانون��ي إلى األموال
الالزمة لتنظيم وإدارة الهجمات».
هذا الخبر لم يفرح الدول األربع ولم يدفعها لنش��ره بصيغة الش��ماتة كما
يفع��ل اإلعالم القطري عند نش��ره أخب��اراً عن وفاة أطباء في مصر بس��بب
فيروس كورونا (كوفيد  )19مث ً
ال أوغيرها من أخبار أغلبها من إنتاج الذباب
اإللكتروني ،أما الس��بب فهو أن مثل هذا الخبر يسيء إلى الشعب القطري
ال��ذي ال ترضى الدول األربع أن يصاب ب��أذى ،فالخالف ليس معه وإنما مع
السلطة في بالده والتي تؤكد يوم ًا في إثر يوم تورطها في قضايا اإلرهاب.
لوال أن ل��دى رافعي القضية على قطر ما يثب��ت صحة ادعاءاتهم ويضمن
كس��بهم لها لم��ا غامروا برفعها حي��ث القضاء في الوالي��ات المتحدة لن
يرحمه��م لو تبي��ن له أنه��م ال يمتلكون الدلي��ل على م��ا يقولون ألنهم
يكونون بذلك قد أساؤوا للعالقة بينها وبين دولة «صديقة».
التدقي��ق في صياغة قطر لألخب��ار ذات العالقة بالدول األربع وصياغة هذه
الدول لألخبار ذات العالقة بقطر يكشف الفارق بين أخالق الفريقين.

مدينة الملك
عبدالعزيز آل سعود
يوسف محمد أحمد بوزيد
كلما قرأت شيئ ًا عن سيرة هذا القائد الفذ المنصور باهلل تعالى ،اشتقت إلى
المزيد ،وكلما ش��اهدت على شاش��ة التلفزيون ملحم��ة من مالحم بطوالته
الظافرة ،ازداد شوقي للمزيد.
م��ن طبيعتي النهم وهلل الحمد وحده ،ف��ي حب القراءة واقتناء الكتب ،خاصة
س��ير من رفعه��م اهلل س��بحانه ،وميزهم م��ن بين خلق��ه ،وتمي��زوا بالنبل
والتواضع والحلم والعفو عند المقدرة ،وعش��ق أوطانهم ،وعطفوا على خلقه
وكانوا لهم م��ن الراحمين ،وكانوا لهم أيض ًا م��ن المتواضعين والمحققين
لهم حياة كريمة رغ��دة ،وجاعلين خيرات بلدانهم لبن��اء أوطانهم ومنعتها،
وموفرين الصحة والتعليم وس��بل الس��عي والكس��ب الح��الل ،ليكونوا أغنياء
بذاتهم ،غير ناس��ين أو مترفعين على من هم دونهم ،وال حاسدين لغيرهم
ومن هم خيراً منهم.
كل تل��ك الصفات الحمي��دة ،وكثيرة غيرها ،كانت أطب��اع فطرية في صاحب
الجاللة الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود ،رحمه اهلل تعالى ،وأسكنه
فسيح جناته.
عندم��ا نازع أعداء ملك أجداده ،في الرياض عن��وة ،مع أن هذا الغزو المباغت
ليس له مبرر ،إذ إن كل المواطنين يدينون بالوالء لوالده ،وموالون إلمامهم،
لم��ا لمس��وه منه من حكم عادل ،قائم على الش��ريعة اإلس��المية الس��محة
وتعاليمه��ا .حدث ذلك ع��ام  ،1891عندما كان القائد الموع��ود عبدالعزيز
عمره عش��ر س��نوات .دائم ًا ،تح��دث للرجال العظماء تحدي��ات صعاب ،وهي
امتحان لهم ،وصقل لهممهم.
في ذلك العام ،وصل الطفل الموعود بمعية والده وأفراد األسرة إلى البحرين،
اس��تقبلهم حاكمها المغفور له الش��يخ عيس��ى بن علي آل خليفة ،أكرم اهلل
مثواه ،فأك��رم وفادتهم ،معتبراً أب عبدالعزيز أخ ًا ل��ه ،وعبدالعزيز ابنه ،ثم
غادروا إلى الكويت ،بعد الشكر والثناء والتوديع الحار.
كان حلم الش��اب عبدالعزيز ،إع��ادة أمجاد أجداده ،اعتم��اداً على اهلل تعالى،
وحب أهل الرياض ووالئهم لماضي أجداده التليد.
قيل في رواية ،إن عدد س��ريته من الكويت إلى الرياض  60بط ً
ال ،وفي رواية
أخرى مائة ،ووس��يلة الس��فر الجمال وبعض الخيول ،في وسط صحراء قاحلة
مكش��وفة ،لكنها عناي��ة اهلل جل جالله ،كون��ه – أي عبدالعزي��ز – ،قد عاهد
المولى القدير ،إن فتح الرياض ليحكم بكتاب اهلل وس��نة رسوله ،فكان النصر
حليف��ه ،والبر بالوعد مبدأه ،وكثر األنص��ار ،وكثير من األقاليم أعلنت والءها،
وقامت دولة التوحيد تحت راية «ال إله إال اهلل محمد رسول اهلل» ،ولقب القائد
عبدالعزيز ملك المملكة العربية السعودية.
وكان حاكم البحرين الش��يخ عيس��ى بن علي آل خليفة ،يمني نفس��ه أن يرى
المل��ك عبدالعزيز مرة ثانية قبل موته ،وتحققت تل��ك األمنية ،بعد ثالثين
عام�� ًا بعد عودة موحد الجزيرة من العراق ،بعد زيارة قصيرة لمليكها فيصل
الهاشمي ،جد فيصل الثاني الذي زار البحرين في عهد صاحب العظمة الشيخ
سلمان بن حمد آل خليفة طيب اهلل ثراه ،في الخمسينيات من القرن الماضي.
إن العالق��ة الحميمي��ة المتأصل��ة بي��ن األس��رتين الكريمتي��ن الخليفي��ة
والسعودية والش��عبين الشقيقين ،ضاربة في التاريخ ،فاللغة واحدة واألصل
واحد والدين واحد ،ومن أجل بقاء ذكرى تلك الزيارة األولى خالدة في التاريخ،
اقت��رح إطالق اس��م قائد الجزيرة المؤس��س على ش��مال المنام��ة الجديدة،
بجمالها وقنواتها المائية ،وإنش��اء متحف فيها باس��م المل��ك عبدالعزيز آل
سعود.

«ما بعد» كورونا..
واألضرار المتوقعة على الناس!!
@ f_al s h ai kh

الناس تتابع بشكل يومي ما يحصل من تطورات على مستوى العالم
بشأن جائحة فيروس كورونا.
التداعي��ات واإلجراءات متباينة بين بلد وآخ��ر ،والتي تحددها عوامل
عديدة ،على رأسها مدى انتشار المرض ،يقابله مدى وعي المجتمع،
والذي يقاس م��ن خالل تعامله مع الفي��روس ،إضافة لمدى تطبيق
اإلج��راءات االحترازية والتعليم��ات دون إغفال فاعلي��ة أداء األجهزة
الطبية المتعلقة بعمليات الفحص والحجر والعزل والتشافي.
هناك مراحل أساس��ية معنية بأي ظاهرة ،تقسم على المدى الزمني،
وترتب��ط بتداعي��ات كل مرحلة ،فف��ي فيروس كورون��ا الحديث كان
ي��دور في مرحلته األولى عن نش��أة وظهور الفيروس ،وهل يمكن أن
يصلنا؟! ولو وصلنا ،هل نحن مستعدون لمواجهة الوضع؟!
المرحل��ة الثانية هي الت��ي تكون أثناء الظاه��رة ،أو التعامل معها،
وهنا ينش��غل الجميع في محاولة التغلب والسيطرة عليها والحد من
انتشارها ،وهي المرحلة المفترض أننا نمر بها حالي ًا.
المرحل��ة الثالثة ،هي «ما بعد» كورونا ،وهن��ا تتركز العمليات على
استعادة وضعية الحياة السابقة ،عبر الممارسات والعمليات ،باعتبار
زوال وانتهاء المشكلة.
بي��ت القصيد هنا مرحلة «ما بعد» ،وكي��ف يمكن دخولها بأقل عدد
ممكن من األضرار ،ومحاولة إبعاد العنصر البش��ري في المجتمعات
عن هذه األضرار الناجمة عن وضع لم يكن في الحسبان.
اليوم قد نرى حراك ًا متنوع ًا ،ما بين دراس��ات ،أو ندوات ،أو مناقشات،

فيصل الشيخ
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أو برام��ج حواري��ة ،وحت��ى تنجيم��ات و تخمينات و توقع��ات  ،كلها
تحاول استشراف مرحلة «ما بعد كورونا» ،وكيف سيكون شكل العالم
بعدها.
ف��ي المرحلة الثاني��ة ،أي مرحلة «أثن��اء كورونا» ،تابعن��ا التأثيرات
التي حصل��ت على الدول والمجتمعات ،كي��ف تضررت االقتصاديات،
وكيف تضرر البشر ،وكيف زادت البطالة في دول ،وكيف زادت الديون،
وغيرها من أمور أثرت بشكل كبير على الناس ومعيشتهم.
وعلي��ه مرحل��ة «ما بعد كورونا» قد تش��هد أضراراً أكب��ر ،وتداعيات
أكث��ر ،ولذلك فإن مس��ارعة كثير من الدول الس��تعادة ولو جزء أكبر
من نمط الحياة الس��ابقة ،أمر مبرر تمام ًا ،حتى لو كان على حس��اب
المخاطرة بف��رض «التعايش مع المرض» كخيار ،ألن االقتصاد البد
له من العودة ،وتدفق األموال البد وأن يتم ،وإال الضرر األكبر س��يقع
على الناس.
هنا عمليات «االستش��راف» هذه ،البد وأن تركز على وضعية البش��ر،
وتحديد األضرار التي قد تطالهم ،والبد وأن تسعى للعمل مع صناع
القرار لحماية الناس ،وعدم تأثرهم ،عبر حلول «حامية» لهم.
في البحرين ،وبحس��ب ما نراه من أس��لوب تعامل مع الظاهرة ،نجد
أن «حماي��ة الناس» هي األولوية في كل ش��يء ،وعليه فإن كل األمل
بأن مرحلة «ما بعد كورونا» إن كانت ستش��هد تغييراً في األساليب
والعملي��ات والسياس��ات ،نأمل ب��أن تكون بطرق تبع��د الضرر عن
الناس ،وتحمي معيشتهم ،وهذا هو التحدي القادم.

نبضات
سر الشباب الدائم
@FatemaAbdulla

ما زلت أذكر وأنا مراهقة صغيرة تلك البرامج التلفزيونية لمريم نور،
وكي��ف أنها تتح��دث عن أهمية الوعي الغذائ��ي ،وكيف أنها في ذاك
الوقت قد القت معارضة كبيرة واستهجان من قبل الناس ألن األمور
الت��ي تتحدث فيها لم تكن مستس��اغة ولم يكن وع��ي المجتمعات
العربية وقتذاك جاه��زاً .وبمعزل عن الوقوف على مجمل طرح مريم
نور فلس��ت هنا بص��دد تقييمها ،إ ّال أنن��ي أردت التذكير بأنها كانت
تش��ير إلى تأثير األنظم��ة الغذائية والصحية في تجديد الش��باب أو
مقاومة الشيخوخة.
ل��و اطلعنا الي��وم على إحصائي��ات بيع م��واد التجميل ح��ول العالم
لوجدن��ا المبالغ خيالي��ة وتقدر بميزانيات دول ،ول��و بحثنا أعمق في
دوافع الناس لشراء تلك المنتجات ،لوجدنا أن كثيراً منهم  -خصوص ًا
مقتني مس��تحضرات العناية بالبش��رة  -يبحثون عن تجديد الشباب
ومقاومة الش��يخوخة ،وقد يلج��أ البعض وفق فلس��فته الخاصة إلى
المنتج��ات الطبيعي��ة لعم��ل «أقنعة البش��رة» كالزبادي والعس��ل
والزي��وت الطبيعية وغيرها ،ولكن هل تل��ك المنتجات على اختالفها
تلبي تلك الدوافع وتحول دون ظهور عالمات الشيخوخة.
نشأنا ونحن نس��مع الحكمة القائلة «الشباب شباب القلب» ،ونسمع
البع��ض يقول «ف��الن كبر بالعمر ولكن قلبه أخض��ر» ،كناية عن أن
قلب��ه م��ا زال في ربيع��ه رغم أن جس��ده وصل للخري��ف أو يكاد .من
الجمي��ل ج��داً لو بحثت��م حولكم عن تل��ك النماذج الش��ابة رغم كبر
عمرها .قبل فترة كنت أدعو إحدى قريباتي الرتداء لباس بلون معين
أعجبني ،ففاجأتني بالقول «أنا لست فالنة» ،وقد عرف عن فالنة تلك
أنها ترتدي ما يحلو لها ويبرز جمالها رغم كبر عمرها ،وأن العمر لم
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يكن عائق ًا لديها لتلبس األزياء الشعبية المعروفة للكبيرات بالعمر،
فتل��ك ممن يحافظون عل��ى أناقتهم وجمالهم باس��تمرار ،وتحرص
على ارتداء األلوان الزاهية البراقة التي تزيد بش��رتها رونق ًا ونضارة،
هذا فض�� ً
ال عن نوعية العط��ور التي تقتنيها وقس عل��ى ذلك بقية
األش��ياء األخرى .ولكن ما وددت الوقوف عليه في هذا المثال الصورة
النمطي��ة التي يكونه��ا بعض أبناء المجتمع ح��ول «القلب األخضر»
وكأن��ه نقيصة ،ولكن ذل��ك ال يحول دون اإلعج��اب الكامن بالجمال
واألناقة وغيرها من األمور التي فطرنا اهلل عليها.

* اختالج النبض:
من خالل رحلتي في الوعي اإلنس��اني ،تعرف��ت على معلومة مهمة
جداً رغم بس��اطتها ،وهي أنك إذا أردت ش��يئ ًا علي��ك أن تبحث عمن
يمارسونه أو حصلوا عليه وتبحث في أنماط حياتهم وعاداتهم وتجد
المشتركات فيها ،أو تسألهم مباشرة عن سر ذلك .بعض من حولي
س��ألتهم عن سر ش��بابهم الدائمة وروحهم الخضراء المنفتحة على
العالم األمر الذي ينعكس على طريقة اختيارهم لمالبسهم وممارسة
أنماط حياتهم المختلفة .وأحد أهم اإلجابات التي تلقيتها جاء فيها
«ال تخلين بخاطرك ش��يء لطالم��ا إنه مو ح��رام ،ال تخلين المجتمع
يرس��م حياتك ويفرض عليك ممنوعات��ه» ،وجدتها نصيحة بمليون،
ولعلها س��تكون كفيلة بإخراجي من كثير مما أحمله من مس��ؤولية
تج��اه العال��م من حول��ي ألعيش لنفس��ي أيض ًا ،وأردت مش��اركتكم
النصيحة.

«كورونا» ومواقع التواصل..
فيروسات متعددة وجمهور واحد «»5
د .جمال عبدالعظيم
نواص��ل في الج��زء الخامس من المق��ال حديثنا عن س��لبيات مواقع
التواص��ل االجتماع��ي .كان أداء وس��ائل التواص��ل االجتماعي الفت ًا
لالنتب��اه ونال الكثير من النقد من الجهات الرس��مية والش��عبية فى
العالم العربي بشأن تناولها لفيروس «كورونا» المستجد وقد رصدت
ف��ي األجزاء الس��ابقة أبرز األطر الت��ي اهتمت بها ه��ذه المواقع فى
تس��ويقها ألفكارها وآرائها بشأن الفيروس وكان أبرزها إطار الصراع
بين المؤسسات الرس��مية الطبية في العالم العربي وبين الجماهير
وإطار عدم المباالة الرس��مية بالفيروس أو بأعداد المصابين وهو ما
جعل جل تركيزها منصب ًا على الجانب الس��لبي ف��ي األزمة أكثر دون
االكتراث بالجهود المبذولة للتقليل من انتشار الفيروس أو انخفاض
أعداد الوفيات أو الش��فاء وفي هذا المقال نرصد األداء المهني لهذه
الشبكات في موضوع فيروس «كورونا» المستجد.
لقد ب��رز عدم اعتم��اد غالبية ه��ذه المواقع الش��خصية على مصادر
معلوم��ات ذات ثق��ة ومصداقي��ة وأهلي��ة للتحدث ف��ى الموضوع أو
اإلدالء بمعلومات بشأنه وبالتالي من يدقق فيما تنشره غالبية هذه
الشبكات يجدها فى الغالب آراء شخصية يلبسونها عباءة المعلومات
والحقائ��ق حتى يت��م تصديقها من جان��ب الجماهير رغ��م أنها آراء
ش��خصية لكاتبه��ا وكان األح��رى أن تؤخذ المعلومات التي تش��كل
العق��ل الجمع��ي للجماهير من مصادرها األساس��ية والحقيقية وهم
المسؤولون الرس��ميون في القطاع الطبي أو مسؤولون دوليون من

منظمة الصحة العالمية عبر مكاتبها المنتشرة فى الدول العربية.
كذل��ك برز ع��دم التوازن ف��ى المصادر الت��ي يتم الرج��وع إليها فى
الحص��ول على األخبار والمعلومات ،فقليل م��ن هذه المنصات هو ما
ينش��ر المعلومات الصادرة عن جهات رس��مية .أو صح��ف أو وكاالت
أنباء أو وكاالت معلومات رسمية أو هيئات االستعالمات أو المتحدث
الرس��مي أو الش��خصيات الرس��مية المحلية أو األجنبي��ة العاملة فى
الهيئ��ات الصحية الدولية بينم��ا الكثير منها ينش��ر دون وجود مثل
هذه المصادر ،كذلك غالبيتها تركز على السلبيات والقليل منها الذي
ينش��ر اإليجابيات والجهود التي تقوم بها الدول والجهات الرس��مية
لمواجهة الفيروس .إن هذه المعالجة جعلت ما ينش��ر بهذه المواقع
أق��رب للدعاية المضادة الت��ي ال تحمل معلومات إنم��ا تحمل اآلراء
والتوجهات السياسية والفكرية لكتابها ومن منظورهم الخاص.
كذلك ب��رزت قضي��ة التحيز وع��دم الموضوعية في ه��ذه المعالجة
الرقمية عبر ش��بكات التواص��ل ألزمة «كورونا» وب��رز أن هدفها فى
كثي��ر م��ن األحيان اإلث��ارة وجذب االنتب��اه وفى أحيان أخ��رى لوجود
أجندات وأهداف سياس��ية لكتابها الذين يوظفون وس��ائل التواصل
االجتماعي ووس��ائل إع��الم تقليدية تصدر فى خ��ارج الدول العربية
للتواص��ل م��ع الجماهير فى الداخ��ل بهدف تحقي��ق مصالح وأهداف
سياسية .وللحديث بقية.
* أستاذ اإلعالم وعلوم االتصال
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إعادة مواطن بعد تعرضه ألزمة صحية باليمن

تـــنـــفـــيـــذا لـــتـــوجـــيـــهـــات ســـمـــو رئــــيــــس الــــــــــــــوزراء...

مبروك التخرج

المنامة  -بنا

فـــي إطـــار مـــا يوليـــه رئيـــس الـــوزراء

اليمن.

سلمان آل خليفة ،من حرص على رعاية

الملكـــي رئيـــس الـــوزراء ،قامـــت وزارة

صاحب الســـمو الملكي األمير خليفة بن
المواطنيـــن واالهتمام بهـــم في الداخل
والخـــارج ،وفي ضوء توجيهات ســـموه
الدائمـــة إلـــى حـــل مشـــكلة المواطنيـــن

العالقيـــن فـــي الخـــارج في ظل انتشـــار

جائحـــة كورونـــا (كوفيد  )19فـــي العالم

والعمـــل على إعادتهم إلى أرض الوطن،
تم مســـاء أمـــس إعـــادة المواطن صالح
علـــي ســـيف إلـــى أرض الوطـــن مـــن

الجمهورية اليمنية الشـــقيقة ،اســـتجابة
مـــن ســـموه لمناشـــدة ذوي المواطـــن

عبـــر وســـائل التواصـــل االجتماعي بعد

تعرضـــه ألزمة صحية أثناء وجوده في
احتفلت عائلة وكيل وزارة اإلسكان

بتخـــرج نجلهـــا الشـــيخ أحمـــد بـــن

تلقـــت شـــيخة وليـــد البهدهـــي

شـــيخة نجاحهـــا إلـــى والديهـــا

بمناســـبة تخرجها مـــن الثانوية

داعيـــة هللا تعالـــى أن يحقق لها

الشـــيخ عبدهللا بن أحمد آل خليفة

البحريـــن الدولي أمـــس ،ونقل المواطن

وبمتابعـــة مـــن ديـــوان صاحـــب الســـمو

صالـــح علـــي ســـيف بأعلى المســـتويات

الخارجيـــة وبالتنســـيق مـــع ســـفارة

خـــالل الرحلـــة باســـتمرار للتأكـــد مـــن

مملكـــة البحريـــن فـــي الريـــاض وقوات
التحالـــف العربـــي لدعـــم الشـــرعية فـــي

اليمن ،بمباشـــرة اإلجـــراءات الالزمة مع
الجهـــات المعنيـــة والتواصـــل مـــع ذوي

حرصا
ً
المواطن باســـتمرار بشكل دوري
علـــى ســـالمته وللتأكـــد من حالتـــه وما

يمكن تقديمه له من مســـاعدة وتسهيل
إجـــراءات عودتـــه إلـــى أرض الوطـــن،

حيث تم اســـتئجار طائرة لتأمين عودة

المواطنيـــن من الجمهوريـــة اليمنية من
مطـــار عـــدن الدولـــي إلـــى مطـــار مملكة

والمعاييـــر الصحيـــة ومتابعـــة حالتـــه
سالمته.

من جانبها ،عبرت عائلة المواطن صالح
علي ســـيف عـــن خالص الشـــكر وعظيم

التقديـــر لصاحب الســـمو الملكي رئيس

الـــوزراء على توجيهات ســـموه الكريمة

لمتابعـــة حالة والدهم وتســـهيل عودته
ســـالما إلـــى ارض الوطـــن ،مؤكديـــن ان
وقفـــة ســـموه ومســـاعدته لجميـــع ابناء

شـــعب البحرين فـــي مختلـــف الظروف

ليســـت بغريبـــة علـــى ســـموه ،وال يمكن
أن تنســـى فســـموه صاحـــب المواقـــف

اإلنســـانية العظيمـــة تجاه ابناء شـــعبه،
داعيـــن هللا ان يحفـــظ ســـموه ويديمـــه
ذخرا وعزا للوطن وشعبه.
وقالـــوا “كل الشـــكر واالمتنـــان لصاحب
الســـمو الملكـــي رئيـــس الـــوزراء،
وللمســـؤولين في ديوان ســـموه ووزارة
الخارجية وســـفارة مملكة البحرين في
المملكة العربية الســـعودية ،الذين بذلوا
كل جهد ممكن لتســـهيل عودته وتوفير
كل ســـبل الرعاية والتجهيزات الصحية
الالزمة ،وكانوا يتابعون معهم اوال بأول
كل مـــا يســـتجد لطمأنتهـــم حتـــى عودة
والدهـــم بســـالمة هللا إلـــى أرض الوطن
واكتمال فرحتهم بعودته”.

عبدهللا من مدرسة بيان البحرين.

فخرورون باإلنجاز الدولي الجديد لسمو رئيس الوزراء

رئيس “الشورى” :يوم الضمير يرسخ النهج الداعم للسالم وقيم اإلنسانية

القضيبية  -مجلس الشورى

بـــارَ كَ رئيـــس مجلس الشـــورى علي

رئيـــس الـــوزراء فـــي دعـــم الســـالم

الوزراء والحكومة الرشيدة ،وبدعم

الســـمو الملكـــي األميـــر خليفـــة بـــن

كل الجهـــود لتعزيز حقوق اإلنســـان

األعلى النائب األول لرئيس مجلس

الصالـــح ،لرئيـــس الـــوزراء صاحـــب

سلمان آل خليفة ،إقرار فريق العمل
التحضيـــري للمجلـــس التنفيـــذي

لمنظمـــة األمـــم المتحـــدة للتربيـــة

والعلوم والثقافة (اليونســـكو) أمس
األول مبـــادرة ســـموّ ه لالحتفـــاء

العامـــة بمعـــدل  .98 %وأهدت

مبتغاها في الحياة العلمية.

الفخـــر واالعتـــزاز باإلنجـــاز الدولـــي

المتحدة ،واحتفي بها ألول مرة في
الخامـــس من شـــهر أبريـــل الماضي،
ترســـخ النهج الذي ُجبل عليه ســـمو
ّ

إقرار اليونسكو مبادرة سمو رئيس الوزراء إنجاز كبير

رئـــيـــس “تــــعــــايــــش” :ثـــمـــرة ل ــج ــه ــود ف ــك ــري ــة وذهـــنـــيـــة عــمــيــقــة اإلدراك

رئيـــس الـــوزراء ،مؤكـــدًا أن اعتمـــاد

أكـــد رئيـــس جمعيـــة البحريـــن لتســـامح

أن إقرار المجلس التنفيذي منظمة والثقافة

واأللفة والتسامح بين البشر.

وتعايش األديان (تعايش) يوســـف بوزبون

أشد الحاجة للضمير العالمي لزيادة المحبة

(اليونســـكو) مبادرة رئيس الوزراء صاحب

وبيـــن أن ســـموه وبمـــا حققه مـــن إنجازات
ّ

الســـمو الملكي األمير خليفة بن ســـلمان آل

محليـــة وإقليميـــة ودوليـــة يســـتمد قـــوة

خليفـــة ،الخاصـــة باليـــوم الدولـــي للضمير،

فكـــره من توجيهـــات عاهل البـــالد صاحب
يوسف بوزبون

 329/73بشـــأن تعزيز “ثقافة السالم بمحبة

وأشار بوزبون إلى أن اإلنجاز العالمي يأتي

األمـــم المتحـــدة لتشـــجيع الحـــوار بيـــن

قـــام بها ســـمو رئيس الـــوزراء فـــي ميادين

المتعلقـــة بثقافـــة الســـالم ،يمثـــل انتصـــارا

والتعايـــش بين الشـــعوب ،مع إدراك ســـموه

كبيـــرا بجهودها مع المجتمع الدولي لتعزيز

الحضارات ،وشـــعور الضمير اإلنســـاني في

أجل بناء عالم مستدام.

العالم بعيدا عن التناحر واالقتتال والفرقة

وضميـــر” ولســـائر القـــرارات التـــي اتخذتها

ثمـــرة لجهود فكرية وذهنية عميقة اإلدراك

الحضارات والثقافات والشعوب واألنشطة

التســـامح وإرســـاء ثقافة الســـالم والمحبة

جديـــدا لمملكـــة البحريـــن واعترافـــا دوليـــا

ألهميـــة التعايـــش الســـلمي والحـــوار بيـــن

السالم واالندماج والتضامن والتفاهم؛ من

خلق واقع مســـالم بين جميع شـــعوب وأمم

الجاللـــة الملـــك حمد بن عيســـى آل خليفة،

ومن إصرار وعزيمة ولي العهد نائب القائد
األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء
صاحـــب الســـمو الملكـــي األمير ســـلمان بن
حمـــد آل خليفـــة في بلـــوغ األهـــداف التي

ترتقي بمملكتنا الغالية ،كما يســـتلهم سموه
الكريم من شـــعب البحرين المحب تحقيق
اإلنجـــازات التـــي وضعـــت البحريـــن علـــى

مصـــاف دول العالـــم التي تحتفـــي باألفكار
المســـاهمة فـــي تحقيـــق الســـلم واألمـــن

الدوليين.

برعاية رئيس الجمارك ...تكريم الموظفين الفائزين في “طور نفسك”

المسابقة تــهــدف إل ــى رف ــع كــفــاءة منتسبي شـــؤون الــجــمــارك وتــطــويــر قــدراتــهــم

المنامة  -وزارة الداخلية

وأشـــار رئيـــس مجلـــس الشـــورى

الـــوزراء ،وأن يســـدد علـــى طريـــق

حققتهـــا مملكة البحريـــن ،هي نتاج

التنمية ،ومواصلة المسيرة المباركة

أن اإلنجـــازات التنمويـــة التـــي
إلـــى َّ

الخير خطاه نحو تحقيق المزيد من

لدعـــم ومـــؤازرة مبـــادرات الضميـــر

توجيهـــات ودعـــم صاحـــب الجاللة

في ســـبيل خير وعزة ورفعة الوطن

بذلهـــا صاحب الســـمو الملكي رئيس

الملك.

عاليـــا لجهود ســـموّ ه الحثيثة
أمميـــا
ًّ
ً

العالمـــي ،مـــن أجـــل تعزيز المســـيرة

اإلنســـانية ،وإقـــرار جهـــود الســـالم

الملـــك المفـــدى ،والجهـــود التـــي

الغالـــي بقيـــادة صاحـــب الجاللـــة

البحرين بمدنها وقراها تفتخر بإنجاز سمو رئيس الوزراء

بــوعــنــق :ســمــوه شخصية عالمية لــهــا إســهــام كبير فــي تــعــزيــز الــســام والتنمية

أكـــد عضـــو لجنـــة حقـــوق االنســـان

به البحرين بجميع مدنها وقراها وإن

بمجلـــس النواب النائـــب خالد بوعنق

ســـموه شـــخصية عالميـــة لها إســـهام

أهميـــة اليـــوم الدولي للضميـــر ،الذي

كبيرفـــي تعزيـــز االهتمـــام بالقضايـــا

جـــاء بمبـــادرة مـــن رئيـــس الـــوزراء

اإلنســـانية وقضايـــا الســـالم والتنمية
ً
معربا عن عظيم التقدير
المســـتدامة،

صاحب الســـمو الملكي األمير خليفة
بن سلمان آل خليفة ،حيث أقر فريق

لجهـــود ســـموهالمتواصلة فـــي إثراء

العمـــل التحضيريللمجلـــس التنفيذي

النائب خالد بوعنق

لمنظمـــة األمـــم المتحـــدة للتربيـــة

للشعوب.

الجمعة.

العصيبـــة التـــي يمـــر بهـــا العالـــم فـــي

والعلـــوم والثقافة (اليونســـكو) أمس

وأردف بوعنـــق إنه في ظل الظروف

وقـــال بوعنـــق ان ذلـــك يعتبـــر إنجاز

الوقـــت الراهـــن بســـبب تفشـــي وباء

ودور ســـموه فـــي تعزيـــز القيـــم

قيمـــة الضميـــر فـــي توجيـــه أنظـــار

إلىتحقيق السالم واألمن واالستقرار،

وبذل الجهود المشتركة في مواجهة

التنمية المستدامة وتحقيق الرفاهية

وقال النائب بوعنق إن اإلنجاز تفتخر

دولي جديد يضاف لســـجل إنجازات

“كورونـــا” المســـتجد ،تظهـــر أهميـــة

اإلنســـانية المشـــتركة ،التـــي تهـــدف

العالم إلى أهميـــة التضامن والتعاون

الـــذي يدعم جهود الدول على صعيد

هذاالتحدي العالمي.

العمـــل الدولـــي بمبـــادرات وخطوات
رائـــدة يحتاجها العالم مـــن أجل بناء

مســـتقبل أفضـــل ألجيالـــه القادمـــة،

ومنها يوم الضميـــر الدولي الذي يعد
مبادرة نوعية تستهدف ترسيخ قيم

الحب والمشاركة والتضامن والسالم
والرخاءللجميـــع،

وإيجـــاد

حيـــاة

قوامها اإلحساس بالمسؤولة والتأكد
مـــن أن لدى الـــدول تنمية مســـتدامة

تتطابق وأهداف التنميةالمســـتدامة

السبعة عشرة.

شباب البحرين يشيدون بمبادرة سمو رئيس الوزراء

تهدف إلى بناء مجتمع عادل وسلمي ومتكامل لدعم التنمية المستدامة

أكـــد عـــدد مـــن شـــباب البحريـــن

أحمـــد بن حمـــد آل خليفة ،تـــم تنظيم

مثلتهـــم جمعيـــة الخالدية الشـــبابية

حفـــل تكريـــم الموظفيـــن الفائزين في

أهميـــة المبـــادرة التي قادها ســـموه

مســـابقة “طـــور نفســـك” ،والتي تهدف

في تعبئـــة جهـــود المجتمـــع الدولي

الـــى رفـــع كفـــاءة منتســـبي شـــؤون

لتعزيز السالم والتسامح واالندماج

الجمارك وتطوير قدراتهم الذاتية في

والتفاهم والتضامن ،ومعتبرين يوم

مجال العمل.
النسخة األولى للمســـابقة ،يأتي ضمن

العالمي.

داعيـــا معاليـــه المولـــى
المســـتدامة،
ً
ّ
عـــز وجـــل أن يحفـــظ ســـمو رئيـــس

محرر الشؤون المحلية

تحـــت رعاية رئيـــس الجمارك الشـــيخ

وأوضـــح رئيـــس الجمـــارك أن تنظيـــم

علي الصالح

بمحبـــة وضميـــر بمـــا يعـــزز التنميـــة

محرر الشؤون المحلية

والشـــتات ،فـــي وقـــت واألمة البشـــرية في

بمقر اليونسكو امتثاال لقرار األمم المتحدة

شتى المجاالت ،وبناء ثقافة السالم

“اليونســـكو” بموجب مبادرة سموه،
دوليـــا رفيعً ـــا ،وتثمينًا
يُ عـــ ّد تقديـــرً ا
ًّ

المنامة  -جمعية “تعايش”

واالحتفـــال بـــه فـــي  5أبريـــل مـــن كل عـــام

تتبوأ المراتب الدولية المرموقة في

الجديـــد ،الـــذي يُ ضـــاف لســـجل

الدولـــي بانتظـــام لتعزيـــز الســـالم

هـــذه المبادرة التـــي اعتمدتها األمم

األمير ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفة،
ممـــا َّ
مكـــن مملكـــة البحريـــن مـــن أن

وأعرب رئيس مجلس الشـــورى عن

هـــذا اليـــوم ســـنويً ا لـــدى منظمـــة

أجـــل بناء عالم مســـتدام ،مؤكدًا أن

الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي

العدل والمساواة بين الجميع.

باليـــوم الدولـــي للضميـــر ،باعتبـــاره

واالندماج والتضامـــن والتفاهم من
التهانـــي والتبريـــكات ،وذلـــك

لجميـــع شـــعوب العالم ،وفـــق مبادئ

المنجزات المتعددة والمميزة لســـمو

وســـيلة لتعبئـــة جهـــود المجتمـــع

وجميـــع األهـــل واالصدقـــاء،

العالمي وقيم اإلنســـانية ،ومســـاندة

ومســـاندة ولـــي العهـــد نائـــب القائد

الضمير إنجـــاز بحريني عالمي يعود

محـــوري في نهضـــة البحرين ،مشـــيدا

حكومية على دراية تامة باحتياجاتها

فضله الى سمو رئيس الوزراء.

الخالديـــة الشـــبابية إبراهيـــم راشـــد

المبـــادرة وتقديمهـــا إلـــى الجمعيـــة

الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي

إطار البند الخاص بـ “ثقافة الســـالم”

علـــى جهـــود ومبـــادرات ســـموه في

الدائمـــة لـــدى األمـــم المتحـــدة فـــي

بين مختلف الشعوب.

كمـــا أثنـــى شـــباب البحريـــن علـــى

بالدعـــم المســـتمر لوزيـــر الداخليـــة

الفعلية ،األمر الـــذي يمكنها من تنظيم

للخطـــط والبرامـــج التـــي تنفذهـــا

مثـــل هـــذه البرامـــج والمســـابقات

مـــن جانبـــه اعـــرب رئيـــس جمعيـــة

وأشـــاد راشـــد بتبنـــي ســـموه لهـــذه

األهـــداف والقيـــم التـــي تدعـــو إليها

الجمـــارك لتطويـــر منظومـــة العمـــل

بالصـــورة المطلوبـــة التـــي يحتاجهـــا

وتحديثها.

منتسبو شؤون الجمارك.

عن وافـــر التقدير واالحترام لرئيس

العامـــة لمنظمـــة األمـــم المتحدة في

مـــع القيـــم األساســـية التـــي يتبناها

األعلـــى النائـــب األول لرئيـــس مجلس

وأضـــاف أن محـــاور المســـابقة ،تؤكـــد

وأشـــار إلى أن شـــؤون الجمارك تسعى

علـــى أهميـــة التغييـــر اإليجابـــي الذي

دائمـــا إلـــى التطويـــر الذاتـــي وصقـــل

األميـــر خليفة بن ســـلمان آل خليفة،

مـــن خـــالل بعثـــة مملكـــة البحريـــن

الوزراء ،بـــأن التنمية البشـــرية ،عنصر

يبدأ من الداخل ،حيث أن كل مؤسسة

المهارات الوظيفية.

تشجيع التســـامح والتراحم والوئام

نيويورك.

جهـــود شـــؤون الجمـــارك فـــي تحقيق
مؤشـــرات عالية في األداء المؤسسي
ً
تنفيـــذا لتوجيهـــات صاحـــب
وذلـــك
الســـمو الملكي ولي العهـــد نائب القائد

مبادرة سموه ،مؤكدين أنها تتماشى
تحالف األمـــم المتحـــدة للحضارات
بهـــدف بنـــاء مجتمع عادل وســـلمي

ومتكامـــل لدعـــم تحقيـــق خطـــة
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Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

ضعف ترجمة األدب العربي إلى لغات أخرى
حينمـــا نعـــرف أن روايـــات الزميـــل والصديـــق أحمد جمعـــة وصلت إلى

ثقافتنـــا المحليـــة لها القـــدرة على أن تكون رســـالة عالمية ،ويجب علينا

زايد للكتاب” وغيرها ،يحق لنا أن نتســـاءل بألم وحســـرة ونردد ما قاله

لنحطـــم حواجز المحليـــة التي تحصرنا في نطاق أنفســـنا أو تكاد ،ومن

مراحل متقدمة في كبرى جوائز األدب كـ “بوكر العربية” و”جائزة الشيخ
زكـــي نجيـــب محمود ...لمـــاذا نقرأ نحن هنـــا في الوطـــن العربي ألدباء

العالـــم ومفكريـــه أكثر ألف مرة ممـــا يقرأ ذلك العالـــم ألدبائنا ومفكرينا؟

لمـــاذا اجتاز أدبهم وفكرهم حدود المحلية ليصبحا أدبا وفكرا عالميين،
ولـــم يجتز أدبنا وفكرنا هذه الحدود ،حتى لنقرأ لبعضنا وكأننا نتهامس

في غرفة مغلقة.

كأفـــراد ومؤسســـات ثقافية أن نعـــرض على العالم كل مـــا يمكن عرضه
حقنـــا الطبيعـــي أن نثبت ذواتنا فـــي إنتاج يحمل خصائـــص المحلية...

انتهى االقتباس.

إذ ليـــس مـــن المقبول أبدا أن يهدد األدب الغربـــي “النوع العربي” بأكمله
المكتبـــة العربية ،ويبقى الكتاب العربي أســـيرا في حصاره وال يجد من

لمـــاذا يحـــدث كل ذلك في عالمنـــا العربي؟ هـــل ألن األدب والفكر عندنا
والفـــرد من جوانبهما التي ال تعمق حتى تمس جذور الفطرة المشـــتركة

المترجمة إلى العربية.

العامـــة ،أم أنهـــا اللغة التي نكتب بها ،والتي قلمـــا تجد من يترجمها إلى

لغات أوســـع انتشارا؟ نحن الذين نترجم ألنفسنا من اللغات األخرى إلى

لغتنا العربية ،فهل يطلب منا كذلك أن نترجم ألنفســـنا من لغتنا العربية

إلى اللغات األخرى.

للتواصل17111483 :

ويجتهد المترجمون العرب في إدخال أي كتاب غربي ومن أية لغة إلى
ينقلـــه إلـــى اللغـــات األجنبية إال فيمـــا ندر ،ال نقول ال توجـــد كتب عربية

لم يســـتطيعا مس اإلنسان من حيث أنه إنسان ،واقتصرا على المواطن

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

ترجمت إلى لغات أخرى ،لكن ليست بالقدر الذي يوازي الكتب األجنبية

األحد  14يونيو  22 - 2020شوال  - 1441العدد 4261

opinions@albiladpress.com

09

» اللغة العربية اليوم لغة عالمية نسبة إلى حجم العالم العربي وتأثيره،

لكن وكما يقول أحد الكتاب إن حجم تلقي األدب العربي المترجم إلى لغات

أجنبية ،بأنه أقل مما يستحق.

عطا الشعراوي

Ata2928@gmail.com

احتفال اليونسكو بمبادرة سمو رئيس الوزراء لليوم الدولي للضمير
في إنجاز دولي مهم وجديد يعكس مدى األهمية الكبرى والقيمة االستراتيجية

العليا لمبادرة صاحب الســـمو الملكي األمير خليفة بن ســـلمان آل خليفة رئيس
الـــوزراء الموقـــر لليـــوم الدولـــي للضميـــر والتي نالت بـــكل جدارة ثقـــة المجتمع
الدولـــي واعتمدتهـــا الجمعيـــة العامـــة لألمـــم المتحـــدة في شـــهر يوليـــو ،٢٠١٩

أجـــازت اللجنة التحضيرية للمجلس التنفيذي لليونســـكو في  ١٢يونيو الجاري

بتوافق اآلراء مشروع قرار تقدمت به البحرين وتبنته المجموعة العربية يدعو

اليونســـكو لاحتفال باليوم الدولي للضمير في الخامس من أبريل من كل عام،
وذلـــك بمقـــر المنظمة فـــي باريس وفي المكاتب الميدانية لليونســـكو بمشـــاركة
الدول األعضاء وســـائر الشـــركاء ،وســـيتم اعتمـــاد القرار في اجتمـــاع المجلس

التنفيذي للمنظمة في  ٢٩يونيو الحالي.

وجـــاءت هـــذه الخطـــوة إليمـــان كل وفـــود اللجنة بما تشـــكله مأسســـة ودورية

االحتفـــال باليـــوم العالمـــي للضميـــر مـــن ضـــرورة ،وإدراكهـــم التـــام بـــأن مبادرة
مثاليا ومتكاماً ألزمـــات تتفاقم دون حلول
خاصا
ً
ســـمو رئيس الوزراء تمثـــل
ً
ومشـــكات تظهـــر دون أمـــل فـــي التصدي لهـــا أو معالجتهـــا في ظـــل غلبة األنا

ً
واعيا قادرًا
اســـتراتيجيا وفكرًا
منهجا
وانعدام التعاون الدولي ،كما أنها تشـــكل
ً
ً

على انتشال العالم أجمع من تلك الحالة المتردية التي يعيشها اليوم واالنتقال
به بشـــكل منظم ومتعاضد إلى حالة من الرخـــاء واالزدهار في جميع المجاالت
اعتمادًا على المبادئ النبيلة التي تقوم عليها مبادرة ســـموه ،وتأكدهم والســـيما

بعـــد جائحـــة كورونا التي أصابت البشـــرية كلها في مقتل ،مـــن أن هذه المبادرة

تتماشى مع أهداف اليونسكو وتدعم ثقافة السام ونبذ العنف.

إن هـــذا اإلنجـــاز الـــذي يؤكد إقبـــال المجتمع الدولـــي وتفاعله مع مبـــادرة اليوم

العالمـــي للضميـــر ،ويجســـد الرؤية الشـــمولية الثاقبـــة لألمير خليفة بن ســـلمان
وقدرتـــه الفائقة علـــى قراءة معطيات اللحظة الراهنـــة والوقوف بكل دقة على

متطلبات الوصول للمســـتقبل المنشـــود ،كما يؤكد أن ســـموه يولـــي العالم أجمع

اهتمامً ا كبيرًا ويســـعى بكل قوة ألجل عالم يســـوده الســـام والوئام واالستقرار
وتجمـــع بيـــن دولـــه وشـــعوبه المحبـــة ،ويحـــرص علـــى قيـــام مملكـــة البحريـــن

ahmedjuma44
@yahoo.com

بدورها في خدمة القضايا اإلنســـانية وتعزيز الشـــراكة العالمية من أجل الســـلم

أحمد جمعة

» يومً ا بعد يوم تتكشف لدول العالم المزيد من العطاءات لمبادرة سمو رئيس الوزراء
وتتأكد لديه أهمية غرس هذه المبادرة في كل دولة ألن ثمارها المرجوة تشكل
أهدافً ا كبرى لن تتحقق إال من خالل التوحد الدولي خلفها وبالتالي يكون االحتفال
باليوم العالمي للضمير منصة مهمة لمراجعة أحوال العالم وبحث قضاياه
وتحديد األطر واألسس الضامنة لتحقيق التنمية المُ ستدامة وبناء السالم والحوار
بين الثقافات المختلفة ،والقضاء على الفقر ،وتحسين المستوى المعيشيّ لكل
الشعوب ،تحقيقً ا لمبادرة صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل
خليفة لليوم الدولي للضمير.

غيروا خريطة العالج وقللوا األلم
ُ
غيرت
كنت قد كتبت مقالة لهذا اليوم غير هذه المقالة ،لكن بآخر لحظة وفجأة
ُ
واتخذت مسارا آخر صب في ضرورة المصارحة بعد اآلن ،خصوصا
دفة القلم!

إعـــادة النظـــر في موضوع االعتماد علـــى وعي الناس واتخـــاذ إجراءات مؤلمة

الوعـــي العام ،أو الوعي الشـــعبي ،يصطدم باألرقـــام المتصاعدة ،لنكن صريحين

التفـــاؤل بهبوط األرقام نرى العكس والســـبب ليس في ضعـــف النظام الصحي،

بعـــد قـــراءة األرقام المخيفـــة ،ورؤية أســـبانيا تتعافى .القـــول إن االعتماد على
ونواجـــه الحقيقـــة ألجـــل ســـامة الجميع ،لقـــد اتخـــذت موقفا قبل فتـــرة بعدم
ُ
التزمت بذلك حتى اليوم حين
الخوض في الحديث عن كورونا لسبب ما ،وقد
ُ
ُ
وتأملت الوضع وقارنت بيـــن األرقام من حولي ،وأذهلني أن دولة مثل
توقفـــت

أســـبانيا التـــي كان فيهـــا قبل شـــهرين رقم الوفيات قـــد فاق  800وفـــاة باليوم،
أصبح الرقم اآلن  0والســـبب اإلغاق التام الذي اتخذته الدولة لفترة محدودة

وأثبت جدواه ،مثل الدواء المر الذي البد منه لتقصير فترة المرض.

هـــل نريـــد أن نصـــل إلى حالة نعلـــن خالها انهيـــار نظامنا الصحـــي؟ إذا البد من

لفتـــرة قصيرة خير مـــن المعاناة لفترة طويلة وهذا ما حدث لنا اليوم ،فبدال من
بـــل فـــي نظام الوعي والفتح الســـريع الذي لـــم يفهم الناس لألســـف القصد منه،
فاســـتخدموه عكـــس المقصود وتوجهوا بـــدالً من مواجهة الوبـــاء إلى التعايش

معـــه وهـــذا خطـــأ فـــادح ال أعـــرف من بـــدأ فيه حتـــى لو كانـــت منظمـــة الصحة

العالميـــة ،والبرهـــان أن دوال مثل أســـبانيا واألردن تخلصت بســـرعة من األرقام

المهولـــة بســـبب سياســـة مؤلمة ولكنها ســـرعت النتيجة وأدى هـــذا اإلجراء إلى

لنواجـــه الحقيقة ونتحدث بصـــوت عال ونعترف بأن االعتماد على الوعي العام

النســـائية والرجاليـــة ،إلى كل مكان مفتوح أصبح وجـــود الناس فيه ويا للغرابة

ومواجهـــة واعترافـــا ثـــم إجراء حاســـما ولـــو لمدة قصيـــرة ،خير من اســـتنزاف

أكثـــر مـــن ذي قبل ،وكأن هناك تحديا بينهم وبين الوباء ،من يرى ويقرأ ويســـمع
البعـــض يتحـــدث في وســـائل التواصل االجتماعـــي عن الوعي ويدعـــو لالتزام
باإلجـــراءات واإلرشـــادات يظـــن أن المجتمع كلـــه مؤمن بهـــذا التوجيه ،ثم يرى

الشـــوارع والمجمعـــات والمتاجر وكل مـــا كان مفتوحا قبل الوبـــاء أصبح مكان
ارتياد ...إذا أين المجتمع الواعي؟!

محمد المحفوظ

sm.adnan56@hotmail.com

الفتح التدريجي في أسبانيا بعد تحقق نتائج ذات جدوى؟

علينـــا أن نواجه أنفســـنا بكل وضوح وصراحة ،البد مـــن تغيير خريطة مواجهة

خيـــب ظننا ،وتكفـــي نظرة يومية إلى الشـــوارع والمجمعات ومحات الخياطة

واالستقرار.

الوباء بســـرعة قبل أن يتعرض نظامنا الصحي لانهيار ،وهذا يتطلب مكاشـــفة

مواردنـــا بالصـــورة الحالية ،لن أدخل في تفاصيل اإلجـــراء الذي يجب أن يُ تخذ
بسرعة ،هذا منوط بالحكومة ولكن حان الوقت لاعتراف بضرورة هذا اإلجراء
أيا يكن.

إنها مسؤوليتنا جميعا
لـــم يفاجئنـــا مـــا أصدره فريـــق البحريـــن الوطني من بيانـــات تبعث علـــى القلق،

حيـــث التزايـــد المخيف فـــي أعداد المصابيـــن بوباء كورونـــا ،وكان من الواجب
أخـــذ التحذيـــرات التي دعا لها الفريق على مدى األســـابيع الفائتة بالجدية التي

» تنويرة :الصمت وقت الضوضاء أقوى تعبير عن الرأي!

أن الذي يدعو لألسف هو تعاطي الكثيرين
تتناسب وحجم انتشار العدوى ،غير ّ

معهـــا بوصفهـــا أمـــورا اعتيادية حدثـــت وتحدث ،غيـــر مدركين الخطـــورة التي

أن هناك من يجهلها.
تنطوي عليها وال أعتقد ّ

أن الوباء ليس
وإزاء مـــا يشـــيعه البعـــض عبر وســـائل التواصل االجتماعي مـــن ّ

إال أكذوبـــة تم التخطيط لها مـــن قبل هذه المنظمة أو تلك الدولة لجني العوائد
أن مثل هـــذه الشـــائعات ونقولها
الماليـــة،
فـــإن أحـــدا ليـــس بوســـعه أن يتجاهل ّ
ّ

لألســـف هناك مـــن عدها حقائق غيـــر قابلة للنقـــض ،األمر الذي دعاهـــم للتعامل

سمر األبيوكي

في انتظار نموذج ابتكاري تسويقي خاص

مع الوباء بالكثير من االســـتخفاف ،وإذا شـــئنا الدقة بالامباالة وعدم االكتراث
وبالتالي تفشي الوباء بالصورة التي نشهدها.

البـــد مـــن اإلشـــادة بالرســـائل التـــي تبثها الطواقـــم الطبيـــة والتمريضية بشـــكل

يومـــي ،ولعـــل األبلـــغ في هذه الرســـائل نقـــل معاناتهم وهم يـــؤدون دورهم في

القيـــام بواجباتهـــم اإلنســـانية بأمانة ومســـؤولية .ولعـــل األبلغ فـــي النفس الذي

كنـــا بحاجـــة حقيقية إلى مثـــل جائحة كورونا إلعادة الموازيـــن إلى نصابها،

األمـــر ذاتـــه يجب قياســـه على جميـــع مناحي الحيـــاة واالجتماعـــات خارج

ال تخطئـــه عين المشـــاهد للرســـائل حجـــم التضحيـــات الكبيرة مـــن قبيل العمل

المهملـــة وطـــرق التفاعـــل اإليجابي الواضـــح بيننا وبيـــن اآلخرين حتى من

بـــات واضحا أن هناك بديا عنها من الممكن اســـتخدامه والتبحر فيه بعمق

للعدوى ،والدرس األهم الذي يجب أن يستوعبه الجميع هو التقيد التام بجميع

ورغـــم ثقـــل الفتـــرة إال أننا جميعا اكتشـــفنا الكثيـــر من القدرات الشـــخصية

خال شاشـــات الهاتف أو الحواســـب ،في األســـبوع الماضي أقامت جامعة
البحريـــن منتدى (عن بعد) يقيس فـــرص التنمية في ظل تحدي كورونا وما
بعـــد هـــذا التحدي ،وال يمكنني وصف االســـتفادة الكبيرة التي ألقت بظالها
علـــى المنتدى بوجود أهم المختصين وعدد مـــن األكاديميين واإلعاميين،

وأصحـــاب الخبـــرة ورواد األعمال ،وبقي لزاما علينا أن نفكر أكثر في كيفية

تـــدارك ما مضى من اســـتخدام هائل للتكنولوجيا وعلـــوم العصر ،فقد أغنى
منتـــدى واحدا أقيم عن بعد عن الكثير من التحضيرات وصرف الميزانيات

العامـــة وأخـــذ الكثير مـــن الوقت فـــي التوجه إلى مقـــر انعقـــاد المؤتمر ،كل

ذلك تاشـــى بضغطة زر واحدة أصبحت بها مع اآلخرين في نفس الشاشـــة

لمناقشة مواضيع قيمة.

الدول واالهتمام بالبروتوكوالت والزوار والضيوف وغيرها من األمور التي
أكبر.

» إنها فرصة حقيقية الستثمار مهاراتنا مع ما يتوافق مع هذا التحدي وما
سيخلفه ،ومازلت أشدد هنا على أن العالم لن يعود كما كان عليه ،وأن علوم
الحاسوب والفضاء وغيرها من أمور التكنولوجيا المسيطر الحقيقي حاليا
على األوضاع الراهنة ،لذا يجب أن يجتمع أصحاب الشأن والقرار لدراسة ما
سيواجهونه في القريب العاجل من كساد لبعض الوظائف ورواج لوظائف
أخرى قد نكون غير مهيئين لها ،إنها الفرصة الحقيقية لكل الدول البتكار
نموذج تسويقي حقيقي خاص بها ومختلف عن باقي دول الجوار ،وهي
تذكرة مهمة قد نستطيع استغاللها لنصل بها لما يسمى بركب الدول
المتقدمة.

الـــدؤوب وغيابهـــم عـــن أهاليهم لفترات قـــد تمتد إلى شـــهر واحتمالية التعرض

اإلرشـــادات وتفـــادي اإلصابة بالوباء من أجل الخـــروج من األزمة بأقل عدد من
الخسائر.

» ال يفوتنا أن نشيد بالنهج الذي مارسه فريق البحرين الوطنيّ الذي اتسم بالشفافية
والصراحة منذ األيام األولى لتفشي الوباء وأنّ السالمة تتمثل في البقاء في المنزل
والخروج للضرورة القصوى ،غير أنّ المشاهد في الواقع كان مخالفا تماما ،فأعداد من
تم رصدهم بال كمامات كمثال فقط يقدرون باآلالف ناهيك عن األعداد غير الطبيعية
للمتواجدين على السواحل إضافة إلى توافد أعداد أخرى في المجمعات التجارية بمجرد
اإلعالن عن فتح المحالت ال بغرض شراء الحاجات الضرورية كما نبّه إلى هذا األمر الفريق
الوطني ،لكن هدفها تمضية الوقت .وأخيرا فإنّ البقاء في المنزل ألشهر لن يكلفنا شيئ ًا
طالما أنّنا سنربح المعركة ،فالصحة ليست قابلة للمراهنة بأي حال.
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