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Ω2020 ƒ«fƒj 21 - `g1441 ∫Gƒ°T 29 óMC’G - ¿ƒ©HQC’Gh á°ùeÉîdG áæ°ùdG - (15430) Oó©dG

á«Hô©dG Iô°SC’G ájÉYQ »a õ«ªàdG IõFÉL (ICGôª∏d ≈∏YC’G) π«æH áμ«Ñ°S Iô«eC’G Åæ¡j ∂∏ªdG
»``æWh ô``îa π``ëe ƒª``°ùdG áÑMÉ``°U IOÉ``«≤H á``«æjôëÑdG ICGô``ª∏d AÉ``æÑdG Qhó``dG :¬``àdÓL

¢ù∏éª∏d áªYGó``dGh IQRGDƒ``ª`dG π```gÉ``©`dG ∞bGƒªH ÉgRGõàYGh É``gôjó`≤`J øY Üô``©J ICGôª∏d ≈``∏YC’G á``°ù«FQ

.º«gGôHEG âæH áμ«Ñ°S Iô«eC’G ƒª°S |
Ö©°ûdG IófÉ°ùeh á«©ªH á≤KGƒdG
¬àdÓL ≈``∏` Y º``jó``j ¿CGh ,»`` aƒ`` dG
∫ƒ``Wh á«aÉ©dGh áë°üdG Qƒ``aƒ``e
.ôª©dG

.∂∏ªdG ádÓL |

πLh õ``Y ≈dƒªdG á∏FÉ°S ,¬àdÓL
øjôëÑdG áμ∏ªe äÉMÉéf ºjój ¿CG
ÜQO ≈∏Y Oó°ùj ¿CGh ,áîeÉ°ûdG
¬àdÓL ≈``£` N AÉ`` Nô`` dGh á``©` aô``dG

ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒªdG á``eÓ``°`Sh
IOƒ``©` dh ,á``cQÉ``Ñ` ª` dG É``¡` °` VQCG ≈``∏`Y
É¡«a ´QÉ``°` ù` à` J á``fƒ``ª` «` eh á``∏` LÉ``Y
IOÉ«b âëJ ôjƒ£àdGh AÉæÑdG á∏éY

øH ¿Éª∏°S ô``«`eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG
ÖFÉf ó¡©dG »``dh áØ«∏N ∫BG óªM
¢ù«Fôd ∫hC’G ÖFÉædG ≈∏YC’G óFÉ≤dG
áë°üH ájÉæ©∏d ,AGQRƒ`` dG ¢ù∏ée

É``gô``jó``≤`J ø``Y á``Hô``©` e á``Ñ`°`SÉ``æ`ª`dG
¬``à` dÓ``L ∞`` bGƒ`` ª` `H É`` `gRGõ`` `à` ` YGh
∫É`` ª` `YC’ á`` ª` `YGó`` dGh IQRGDƒ` ` `ª` ` `dG
,¬FÉ°ûfEÉH ¬``Lh ¿CG òæe ¢ù∏éªdG
¬àdÓL ¢UôMh ,ÉeÉY øjô°ûY πÑb
¬àjÉYQ âëJ ¬à«©ÑJ ¿ƒμJ ¿CG ≈∏Y
ΩõYh áfÉeCG πμH ≥∏£fÉa ,á«eÉ°ùdG
á``«`æ`Wƒ``dG ¬``JÉ``«`dhDƒ`°`ù`ª`d É``«k ` dƒ``à` e
áÑMôdG ¬àdÓL äÉ©∏£àd Ék«Ñ∏eh
Iô``°`SC’Gh ICGô``ª`dG áfÉμªH AÉ≤JQÓd
É¡à©aQ »``a ó©J »``à`dG á«æjôëÑdG
ÉææWh QGô≤à°SGh ∂°SÉªàd GkQó°üe
¬fCG ≈``dEG Égƒª°S äQÉ°TCGh .õjõ©dG
√ò``g »``JCÉ` J ¿CG ™``dÉ``£`dG ø°ùM ø``e
øjôëÑdG áμ∏ªªd ájôjó≤àdG áàØ∏dG
,É``¡`JÉ``«`fÉ``μ`eEG á``aÉ``c ô``î`q `°`ù`J »`` gh
Ö∏¨à∏d ,¬àdÓL äÉ¡«LƒJ Ö°ùëH
áÑ©°üdG IôàØdG √òg äÉjóëJ ≈∏Y
á«ë°üdG áeRC’G äÉ«YGóJ AGƒàMÉH
≈∏Y É¡JGô«KCÉJ ó««ëJh á``FQÉ``£`dG
,á``«`æ`jô``ë`Ñ`dG Iô```°` `SC’G QGô``≤` à` °` SG
≥jôØd IQƒμ°ûeh IqQó≤e Oƒ¡éHh
ÖMÉ°U IOÉ«≤H »æWƒdG øjôëÑdG

∫BG óªM øH ¿Éª∏°S ô«eC’G »μ∏ªdG
Iô«ÑμdG Oƒ¡édGh ,¬∏dG ¬¶ØM áØ«∏N
¬``à`©`HÉ``à`eh √ƒ``ª` °` S É``¡` dò``Ñ` j »``à` dG
≥jôØd áëLÉædG ¬``JQGOEGh áã«ãëdG
äÉÑ∏£àe ™e πeÉ©àdG »a øjôëÑdG
áë°U ≈∏Y ®ÉØë∏d øgGôdG ™°VƒdG
.zø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒªdG áeÓ°Sh
ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†M ¿Éch
áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y ø``H óªM ∂∏ªdG
á«bôH ≈≤∏J ób ióØªdG OÓÑdG πgÉY
»μ∏ªdG ƒª°ùdG áÑMÉ°U øe áÄæ¡J
∫BG º``«`gGô``HEG âæH áμ«Ñ°S Iô``«` eC’G
ióØªdG ∂∏ªdG ádÓL áæjôb áØ«∏N
ICGôª∏d ≈``∏` YC’G ¢ù∏éªdG á°ù«FQ
≈∏YC’G ¢ù∏éªdG QÉ«àNG áÑ°SÉæªH
ájôîØdG Iõ``FÉ``é` dG{ π«æd ICGô``ª` ∏` d
Iô``°` SC’G á``jÉ``YQ ∫É``é`e »``a õ«ªà∏d
øe á``eó``≤` ª` dG ,z2020 á``«` Hô``©` dG
á«dhDƒ°ùª∏d á``«`ª`«`∏`bE’G á``μ`Ñ`°`û`dG
.á«YÉªàL’G
á«bôÑdG »``a Égƒª°S â``©`aQh
äÉμjôÑàdGh »fÉ¡àdG äÉ``jBG ≈ª°SG
√ò¡H ió``Ø` ª` dG ∂``∏`ª`dG á``dÓ``L ≈```dEG

õjõ©J ¬JGP âbƒdG »ah ,ácQÉÑªdG
áMÉ°ùdG ≈``∏`Y É``¡` JOÉ``jQh É¡àfÉμe
ICGôªdG ¬H ™àªàJ Ée πX »a á«dhódG
¬JõéfCG Éeh ¥ƒ≤M øe á«æjôëÑdG
QGhOCÉ` ``H ΩÉ``«`≤`∏`d É``¡` ∏` qgCG Ωó``≤` J ø``e
.Iõ«ªàe äÉ«dhDƒ°ùeh
Gòg ¿CG ≈∏Y ∂∏ªdG ádÓL ócCGh
á«æjôëÑdG ICGô``ª` ∏` d AÉ``æ`Ñ`dG Qhó`` dG
ôîa πëe ƒª°ùdG áÑMÉ°U IOÉ«≤H
ô``°`VÉ``ë`dGh »``°` VÉ``ª` dG »``a »``æ` Wh
AÓ``YEG »a º¡°ùj ÉªH ,πÑ≤à°ùªdGh
¬à°†¡f ≥``«`≤`ë`Jh ø``Wƒ``dG ¿CÉ``°``T
.√QÉgORGh
¬àdÓL É¡ã©H »àdG á«bôÑdG »ah
¬àdÓL ∫É``b ƒª°ùdG áÑMÉ°U ≈`` dEG
Gòg øeGõàj ¿CG ,™dÉ£dG ø°ùM øe{
≈∏YC’G ¢ù∏éª∏d »Hô©dG ôjó≤àdG
áμ∏ªe ¬«a π°UGƒJ âbh »a ICGôª∏d
≈∏Y ÉgQGô°UEGh ÉgOƒ¡L øjôëÑdG
.zÉfhQƒc ¢Shô«a áëaÉμe
¿CÉ°ûdG Gòg »a ¬àdÓL OÉ°TCGh
øjôëÑdG ≥jôØd IQƒμ°ûªdG Oƒ¡édÉH
ƒª°ùdG ÖMÉ°U{ IOÉ«≤H »æWƒdG

ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†M å©H
áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y ø``H óªM ∂∏ªdG
ôμ°T á«bôH ióØªdG OÓ``Ñ`dG π``gÉ``Y
»μ∏ªdG ƒª°ùdG áÑMÉ°U ≈dEG á«HGƒL
∫BG º``«`gGô``HEG âæH áμ«Ñ°S Iô``«` eC’G
,ióØªdG ∂∏ªdG ádÓL áæjôb áØ«∏N
,ICGôª∏d ≈``∏` YC’G ¢ù∏éªdG á°ù«FQ
áÄæ¡àH √RGõàYG øY ¬àdÓL É¡«a ôqÑY
¢ù∏éªdG QÉ«àNG áÑ°SÉæªH Égƒª°S
Iõ``FÉ``é` dG) π``«`æ`d ICGô``ª` ∏` d ≈`` ∏` `YC’G
ájÉYQ ∫Éée »``a õ«ªà∏d ájôîØdG
áeó≤ªdGh ,(2020 á«Hô©dG Iô°SC’G
á«dhDƒ°ùª∏d á«ª«∏bE’G áμÑ°ûdG øe
.á«YÉªàL’G
ióØªdG ∂∏ªdG á``dÓ``L OÉ``°` TCGh
»``μ`∏`ª`dG ƒ``ª` °` ù` dG á``Ñ` MÉ``°` U Qhó`` `H
∫BG º``«`gGô``HEG âæH áμ«Ñ°S Iô``«` eC’G
≈``∏` YC’G ¢ù∏éªdG á°ù«FQ áØ«∏N
»a IQó``≤` ª` dG É``gOƒ``¡` Lh ,ICGô``ª` ∏` d
á«æjôëÑdG ICGôªdG äÉeÉ¡°SEG õjõ©J
π``ª`©`dG ä’É`` é` `e ø`` e ó``jó``©` dG »`` a
ôKC’G ≥ªYCG ¬d …òdG ôeC’G ,»æWƒdG
É¡à°†¡fh øjôëÑdG áμ∏ªe Ωó≤J »a

áμ«Ñ°S Iô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG áÑMÉ°U Oƒ¡éd Gôjó≤J

zá``«``Hô``©``dG Iô````°````SC’G á```jÉ```YQ »```a õ``«``ª``à``dG{ Iõ```FÉ```L zICGô```ª```∏```d ≈````∏````YC’G{ í``æ``e
á``«``æ``jô``ë``Ñ``dG Iô````°````SC’G ≈``∏``Y É````fhQƒ````c äÉ```«```YGó```J AGƒ````à````MG ≈``∏``Y π``ª``Y ¢``ù``∏``é``ª``dG :…QÉ````°````ü````fC’G á```dÉ```g
áμÑ°ûdG IQGOEG ¢ù∏ée ¢ù«FQ QÉØ¨dGóÑY
á«YÉªàL’G á«dhDƒ°ùª∏d á``«`ª`«`∏`bE’G
Oƒ¡éH É¡dÓN øe √ƒ``f áª∏c ≈≤dCG ób
áμ«Ñ°S Iô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG áÑMÉ°U
πgÉY áæjôb áØ«∏N ∫BG º``«`gGô``HEG âæH
É¡à°SÉFQ ∫Ó`` N ø``e ió``Ø` ª` dG OÓ``Ñ` dG
áeóN »``a ICGô``ª` ∏` d ≈``∏` YC’G ¢ù∏éª∏d
Gkô«°ûe ,á«æjôëÑdG Iô``°` SC’Gh ICGô``ª` dG
≈∏Y ¢ù∏éªdG IQób ≈dEG ¢UÉN πμ°ûH
¬éeGôH áªFGƒeh ¬JÉ«fÉμeEG ô«î°ùJ
øe Iô«Ñc áfhôeh áYô°ùH ¬JÉeóNh
∞«ØîJh …ô°SC’G QGô≤à°S’G ºYO πLCG
-ó«aƒc{ áëFÉéd á«Ñ∏°ùdG äÉ«YGóàdG
âØd Éª«a .π``μ` c ™ªàéªdG ≈``∏`Y z19
ICGôª∏d ≈``∏`YC’G ¢ù∏éªdG Rƒ``a ¿CG ≈``dEG
∫Éée »a õ«ªà∏d ájôîØdG IõFÉédG{`H
zΩ2020 ΩÉ©d á«Hô©dG Iô°SC’G ájÉYQ
á«YÉªàL’G á«dhDƒ°ùªdG ÖfÉL RôÑj
QGô≤à°SG õjõ©J √ÉéJ ¢ù∏éªdG ió``d
.»æjôëÑdG ™ªàéªdG
âæH É``æ` jO á``î`«`°`û`dG â``cQÉ``°``Th
óYÉ°ùe ∫ÉªYCÉH ºFÉ≤dG áØ«∏N ∫BG ó°TGQ
ICGôª∏d ≈∏YC’G ¢ù∏éª∏d ΩÉ©dG ø«eC’G
å«M ≈≤à∏ª∏d ≈dhC’G πª©dG á°ù∏L »a
k âeób
QhO â°Vô©à°SG Ék«Fôe É°VôY
…ô°SC’G QGô≤à°S’G IófÉ°ùªH ¢ù∏éªdG
»a á«æjôëÑdG ICGô``ª`∏`d …OÉ``°`ü`à`b’Gh
.z19 ó«aƒc{ áëFÉL á¡LGƒe

.…QÉ°üfC’G ádÉg |
Iô``°`SC’G ≈∏Y áëFÉé∏d ájOÉ°üàb’Gh
»a É¡ÑfÉéH ±ƒ``bƒ``dÉ``H ,á``«`æ`jô``ë`Ñ`dG
É¡æ«μªJh ,áÑ©°üdG ±hô¶dG √òg πãe
ä’ƒëàdG ™``e ∞``«q `μ`à`dGh º``∏`bCÉ`à`dG ø``e
,É``¡`JÉ``«`M •É`` ª` `fCG ≈``∏` Y Ió``é` à` °` ù` ª` dG
á∏MôªdG √ò``g ó``©`H É``ª`d OGó``©` à` °` S’Gh
ºdÉ©dG ƒëf ÉfQƒÑY ø«eCÉàd áÑ©°üdG
πμ°ûH ¬ëeÓe πμ°ûàJ …ò``dG ,ójóédG
ô«Z ¬YÉ≤jEG §Ñ°V øe øμªàæd ,´QÉ°ùàe
≥∏£ææd ,¬JÉjóëJ ¢†jhôJh ±ƒdCÉªdG
ôãcCG πÑ≤à°ùe ƒëf ,äÉÑKh Iƒ≤H GkOóée
.zÉbk Gô°TEG
∞``°` Sƒ``j Qƒ``°` ù` «` ahô``Ñ` dG ¿É`` ` ch

É¡JÉªgÉ°ùe á``eGó``à`°`SGh ICGô``ª` dG Ωó``≤`J
Ió``YÉ``b ≈``∏` Yh ,»``æ` Wƒ``dG AÉ``æ` Ñ` dG »``a
¢UôØdG á``MÉ``JEG á``dGó``Y É``¡`eGƒ``b áÑ∏°U
πLôdG ø«Hh É¡æ«H áÄaÉμàªdG ácGô°ûdGh
.»æjôëÑdG
Gò``g ø``e{ …QÉ``°` ü` fC’G â``aÉ``°` VCGh
¿CG ò``æ` eh ¢``ù`∏`é`ª`dG Ö``g ,≥``∏`£`æ`ª`dG
áëFÉL á``«`Hô``©`dG Éæà≤£æe â``MÉ``à`LG
¬JÉ«dhDƒ°ùe QÉ``WEG »a ,(19 – ó«aƒc)
á`` dhó`` dG Oƒ`` ¡` `L º`` Yó`` H ,á`` «` `æ` `Wƒ`` dG
√ò``g IQGOEG »``a á``Yƒ``æ`à`ª`dGh áØãμªdG
AGƒ``à` MG π`` LCG ø``e ,á``FQÉ``£` dG á`` ` eRC’G
á«YÉªàL’G äÉ«YGóàdG áaÉc ÜÉ©«à°SGh

∫ÓN ∂`` dPh ,»``dÉ``ë`dG ΩÉ©∏d á«Hô©dG
á«MÉààa’G á°ù∏édG ∫ÉªYCG »a É¡àcQÉ°ûe
ìÉÑ°U ó``©`H ø``Y º``«` bCG …ò`` dG ≈≤à∏ª∏d
:…QÉ``°`ü`f’G â``dÉ``bh ,(â``Ñ`°`ù`dG) ¢``ù`eG
Ió«©°S áÑ°SÉæe ƒ¡d ºjôμàdG Gòg ¿CÉH{
»fÉ¡àdÉH ,øjôëÑdG áμ∏ªªd É¡«a ¬Lƒàf
»Hô©dG ºjôμàdG Gòg ≈∏Y äÉμjôÑàdGh
Oƒ¡édG ìÉéf øY GkôÑ©e »JCÉj …ò``dG
¥ƒ≤M ßØM »a á«cQÉ°ûàdG á«æWƒdG
,É¡fCÉ°ûH AÉ≤JQ’Gh á«æjôëÑdG Iô°SC’G
ICGôª∏d ≈∏YC’G ¢ù∏éªdG πª©j »àdGh
,É¡à©HÉàeh É¡JófÉ°ùeh É¡àjÉYQ ≈∏Y
á«eÉ°S á«μ∏e IOGQEÉ` `H ¢ù°SCÉJ ¿CG òæe
áÑMÉ°U ±Gô°TEGh IOÉ«≤H ,ÉeÉY 20 πÑb
á£N ¥É``«` °` S »`` ah ,»``μ` ∏` ª` dG ƒ``ª`°`ù`dG
,á«æWƒdG äÉ©∏£àdG äô©°ûà°SG á∏eÉ°T
á``ª`Lô``J ,É``¡` «` æ` «` Y Ö``°` ü` f â``©` °` Vhh
√ÉéJ á``jQƒ``à`°`Só``dG á``dhó``dG äÉ``eGõ``à` dG
É¡fÉ«c ßØëj ÉªH ,á«æjôëÑdG Iô°SC’G
»a ,ÉgOGôaCG áfÉμe øe Rõ©jh »Yô°ûdG
QGô≤à°S’Gh »∏FÉ©dG §HGôàdG øe QÉWEG
.z»©ªàéªdG
¢ù∏éªdG ¢``Uô``M ≈``dEG äQÉ``°` TCGh
¬∏ªY Iô``«`°`ù`e ô``Ñ` Y ICGô``ª` ∏` d ≈`` ∏` `YC’G
á«æjôëÑdG ICGô``ª` dG ÉjÉ°†b »æÑJ ≈∏Y
øY ô«Ñ©àdGh É¡ëdÉ°üe øY ´É``aó``dGh
,»°ù°SDƒe mπªY ¥É«°S »a ,É¡JÉ©∏£J
áμ∏ªe ¿ƒμJ ¿CÉ`H ,ΩGhó``dG ≈∏Y íª£j
∫Éée »``a Iô``Ñ`î`∏`d Gõk ` cô``e ø``jô``ë`Ñ`dG

´hô°ûªdG É``¡≤Mh ô``°üe ™``e É¡æeÉ°†J ø``Y Üô``©J ø``jôëÑdG
»Hô©dG »``eƒ≤dG ø``eC’Gh »``eƒ≤dG É``¡æeCG ø``Y ´É``aódG »``a
.»Ñ«∏dG Ö©°ûdG AÉæHCG øe
√QÉÑàYÉH …ô°üªdG ¢ù«FôdG áeÉîa ÜÉ£N ø«eÉ°†ªH á«LQÉîdG IQGRh äOÉ°TCGh
»eƒ≤dG øeC’Gh ô°üe øeCÉH ¢SÉ°ùªdG …ƒæj øe πμd ìƒ°VƒdGh ád’ódG á¨dÉH ádÉ°SQ
øY ´ÉaódG »a IOƒ¡©ªdG É¡ØbGƒeh É¡FOÉÑeh É¡ª«≤d áHhô©dG ô°üe øe AÉah ,»Hô©dG
ÉjGƒfh á¨dÉH áªμM øe ájô°üªdG IOÉ«≤dG ¬H ≈∏ëàJ Ée áæªãe ,á«Hô©dG áeGôμdGh ≥ëdG
πLCG øe IôgÉ≤dG ¿ÓYEG IQOÉÑe ìôW »a πãªàJ É«Ñ«d »a ôFGódG ´Gô°üdG √ÉéJ ábOÉ°U
,ΩÓ°ùdGh QGô≤à°S’Gh øeC’G »a ≥«≤°ûdG »Ñ«∏dG Ö©°ûdG äÉMƒªWh äÉ©∏£J ≥«≤ëJ
ô°üªd É¡ªYOh øjôëÑdG áμ∏ªe ±ƒbh IócDƒe ,É«dhOh É«ª«∏bEG ÉªYOh Gó«jCÉJ â«≤d »àdG
.ÉgQGô≤à°SGh É¡æeCG ≈∏Y ÉXÉØM äGAGôLEG øe √òîàJ Ée πc »a á≤«≤°ûdG

¢ù«FôdG áeÉîa ÜÉ£N ¬æª°†J Éªd Égó«jCÉJh É¡æeÉ°†J øY øjôëÑdG áμ∏ªe âHôYCG
á«Hô¨dG á≤£æªdG √ó≤ØJ ∫ÓN á«Hô©dG ô°üe ájQƒ¡ªL ¢ù«FQ »°ù«°ùdG ìÉàØdGóÑY
»a çGóMC’G äGQƒ£J √ÉéJ »eƒ≤dG É¡æeCG øY ´ÉaódG »a ô°üe ≥M ¿CÉ°ûH ,ájôμ°ù©dG
.á≤«≤°ûdG É«Ñ«d ádhO
ÜÉ£N ¬æª°†J Éªd Égó«jCÉJh øjôëÑdG áμ∏ªe ôjó≤J øY á«LQÉîdG IQGRh âHôYCGh
OhóëdG ø«eCÉJh ájÉªM ≈∏Y É¡ª«ª°üJh ô°üe Ωõ©d ó«cCÉJ øe …ô°üªdG ¢ù«FôdG
á«HÉgQE’G äÉ«°û«∏ªdG äGójó¡J øe »é«JGôà°S’G É¡≤ª©H ájô°üªdG ádhó∏d á«Hô¨dG
√QÉÑàYÉH á«Ñ«∏dG áMÉ°ùdG ≈∏Y QGô≤à°S’Gh øeC’G IOÉ©à°SG ºYO áYô°Sh ,ábõJôªdGh
AÉ≤°TC’G AÉeO ø≤Mh ,»Hô©dG »eƒ≤dG øeC’Gh ô°üe QGô≤à°SGh øeCG øe CGõéàj ’ GAõL

πÑ≤ªdG ƒ«dƒj ™``∏£e zIô«¡¶dG âbh π``ª©dG ô¶M{ ¿Éjô°S Aó``H
äBÉ°ûæªdG πc OGó©à°SG á«ªgCG ≈``dEG ¿Gó«ªM âØdh
á«fÉ°ùfE’G ±GógC’G ≥«≤ëJ πLCG øe QGô≤dG Gòg ≥«Ñ£àd
.QGô≤dG Gò¡d ájOÉ°üàb’Gh
ΩGõàdÉH á«YÉªàL’G á«ªæàdGh πª©dG ôjRh OÉ°TCGh
√ò¡H á«°VÉªdG äGƒæ°ùdG ∫ÓN ¢UÉîdG ´É£≤dG äBÉ°ûæe
¢ùμ©j Ée ,%98 ΩGõàd’G áÑ°ùf §°Sƒàe ≠∏H PEG ,äGQGô≤dG
ø«eÉ°†ªH »Yh øe πª©dG ÜÉë°UCG ¬H ™àªàj Ée ióe
∫Éª©dG å``Mh ,¬``H ΩGõ``à`d’G ≈∏Y º¡°UôMh QGô≤dG Gò``g
ôWÉîªdG ø``Y Ió«©H πªY áÄ«H π``LCG ø``e ó«≤àdG ≈∏Y
¬JGP âbƒdG »a GkOó°ûe ,á«æ¡ªdG ¢``VGô``eC’Gh á«ë°üdG
ºà«°Sh äÉØdÉîªdG ó°UQ »a ¿hÉ¡àJ ød IQGRƒdG ¿CG ≈∏Y
ó«cCÉJ ™e ,ø«ØdÉîªdG ≥ëH á«fƒfÉ≤dG äGAGôLE’G PÉîJG
Ée ≥``ah áHƒ≤©dG ø``e ∞YÉ°†«°S áØdÉîªdG QGô``μ`J ¿CG
øjôëÑdG áμ∏ªe ¿CG GócDƒe ,…QGRƒ``dG QGô≤dG ¬«∏Y ¢üæj
áæeB’G AGƒLC’G ô«aƒJh ∫Éª©dG ájÉªM õjõ©J »a á«°VÉe
øe Rõ©J áÄ«ÑdG √òg πãe ¿EG PEG ,πª©dG áÄ«H »a á«ª∏°ùdGh
ájOÉ°üàb’G ôWÉîªdG π«∏≤J »a º¡°ùJh äBÉ°ûæªdG á«LÉàfEG
.πª©dG ™bGƒe »a ™≤J »àdG ájô°ûÑdG äÉHÉ°UE’G ÖÑ°ùH

äÉ°ù°SDƒªdG πªY AGOCG ¿Éª°Vh ,∫Éª©dG áeÓ°Sh áë°U
á«LÉàfE’ÉH ¢SÉ°ùªdG ΩóY ™e áæeBG ±hôX »a äÉcô°ûdGh
πªY ¢``TQh ºjó≤J ø``Y Ó°†a ,∫É``ª`©`dG ø``e áHƒ∏£ªdG
,á«dÉëdG á«FÉæãà°S’G ±hô``¶`dG ≈``dEG Gkô¶f á«°VGôàaG
áeÓ°ùdG áaÉ≤K õjõ©àd ∫Éª©dG äÉÄa ∞∏àîe ±ó¡à°ùJ
.∞«°üdG Iôàa ∫ÓN á°UÉN πª©dG ™bGƒe »a áë°üdGh
πª©dG ôjRh ócCG ,áÑ°SÉæªdG √ò¡H ¬d íjô°üJ »ah
»∏Y óªëe ø``H π«ªL ó«°ùdG á«YÉªàL’G á«ªæàdGh
»a ábÉÑ°ùdG ∫hódG øe ó©J øjôëÑdG áμ∏ªe ¿CG ¿Gó«ªM
≈∏Y É°UôM
k ∂dPh ,áª«∏°ùdGh áæeB’G πª©dG áÄ«H ø«eCÉJ
Gkô«°ûe ,á«LÉàfE’G ™bGƒªdG ∞∏àîe »a ∫Éª©dG áeÓ°S
øe ó©j Iô«¡¶dG âbh πª©dG ô¶M QGôb ≥«Ñ£J ¿CG ≈dEG
πª©dG ôWÉîe øe óëdG »a º¡°SCG …òdG ádÉ©ØdG äGQGô≤dG
ájƒdhCG ∫Éª©dG áeÓ°S π©Lh ,∞«°üdG π°üa äÉ``bhCG
ó©H øe É¡d Éªd πª©dG ÜÉë°UCG ≈``dEG áÑ°ùædÉH iƒ°üb
á«LÉàfE’G øe ójõªdG ≈∏Y õaÉM øe ¬∏μ°T Éeh »fÉ°ùfEG
IOÉYEG øe IOÉØà°S’Gh …ô°ûÑdG ó¡édG ™jRƒJ IOÉYEG ôÑY
Év«HÉéjG ¢ùμ©fG …ò``dG ô``eC’G ,πª©dG äÉYÉ°S á``dhó``L
ò«ØæJh πª©dG ô«°S ô«KCÉJ ΩóYh äBÉ°ûæªdG á«LÉàfEG ≈∏Y
.™jQÉ°ûªdG

á``«`YÉ``ª`à`L’G á``«`ª`æ` à`dGh π``ª` ©` dG IQGRh â``∏` ª` cCG
…QGRƒ``dG QGô``≤`dG ≥«Ñ£J ≈∏Y ±Gô°TEÓd É¡JGOGó©à°SG
á©°TCG âëJ πª©dG ô¶M ¿CÉ°ûH .2013 áæ°ùd (39) ºbQ
øe Iô«¡¶dG Iôàa ∫ÓN áaƒ°ûμªdG øcÉeC’Gh ¢ùª°ûdG
»a Gkô°üY á©HGôdG áYÉ°ùdG ≈àMh Gkô¡X 12``dG áYÉ°ùdG
ájÉªM ≈``dEG ±ó¡j …ò``dGh ,¢ù£°ùZCGh ƒ«dƒj …ô¡°T
…QGôëdG OÉ¡LE’G ôWÉîe øe º¡àeÓ°S ø«eCÉJh ∫Éª©dG
øe óëdGh ∞«°üdG ¢VGôeCG ∞∏àîeh ¢ùª°ûdG äÉHô°Vh
ó¡°ûJ »àdG ΩÉ©dG øe IôàØdG √òg ∫ÓN ,á«æ¡ªdG çOGƒëdG
áμ∏ªªH áHƒWôdG Ö°ùfh IQGôëdG äÉ``LQO »a É kYÉØJQG
ÇOÉÑªH ÉeGõàdG QGô≤dG Gò¡H πª©dG »JCÉj Éªc ,øjôëÑdG
πªY áÄ«H ôaƒJ »a ∫Éª©dG ≥M á°UÉN ,¿É°ùfE’G ¥ƒ≤M
.á«ë°Uh áæeBG
á«YÉªàL’G á«ªæàdGh πª©dG IQGRh äCGó`` H ó``bh
á«ªgC’ ∫Éª©dGh πª©dG ÜÉë°UCG âaó¡à°SG á«YƒJ á∏ªëH
πª©dG ÜÉ``ë`°`UCG ó``jhõ``J »``a â∏ãªJ ,QGô``≤`dÉ``H ΩGõ``à` d’G
äÉfÓYEGh äÉjƒ£e OGóYEG ≈dEG áaÉ°VEG ,ájOÉ°TQEG äGô°ûæH
äÉ«°ùæédG ∞∏àîe πÑb øe áeƒ¡Øe ¿ƒμàd IOó©àe äÉ¨∏H
äGOÉ``°` TQEG øª°†àJ PEG ,ø``jô``ë`Ñ`dG áμ∏ªe »``a á∏eÉ©dG
≈∏Y á©ØJôªdG IQGôëdG äÉ``LQO ô«KCÉJ øY äÉeƒ∏©eh

áμ«Ñ°S Iô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG áÑMÉ°üd
â``Hô``YCGh ,á``Ø`«`∏`N ∫BG º``«` gGô``HEG â``æ`H
ΩÉ©dG ø«eC’G …QÉ°üfC’G ádÉg IPÉà°SC’G
ôμ°ûdG ø``Y ,ICGô``ª`∏`d ≈``∏`YC’G ¢ù∏éª∏d
QGô≤dG Gò¡d ≥«ª©dG ¿Éæàe’Gh πjõédG
IõFÉédG π«æd ¢ù∏éªdG QÉ«àNÉH ºjôμdG
Iô°SC’G ájÉYQ ∫Éée »a õq«ªà∏d ájôîØdG

πÑb øe á«YÉªL á«cõàHh ,á«YÉªàL’G
.≈≤à∏ªdG º«¶æàH á«æ©ªdG äÉ¡édG
ΩÓ``à` °` SG π``Ø` M º``°` SGô``e ∫Ó`` `Nh
ºgôjó≤J øY ¿ƒëfÉªdG ôÑY IõFÉédG
§£îd á«YƒædGh á∏°UGƒàªdG Oƒ¡é∏d
¬fhÉ©J äÉ``«` dBGh ¬``é`eGô``Hh ¢ù∏éªdG
Iõ``«` ª` à` ª` dG IOÉ``«``≤``dÉ``H ≈``¶` ë` j ƒ`` `gh

á``«` dhDƒ` °` ù` ª` ∏` d »`` `dhó`` `dG OÉ`` ` ë` ` `J’Gh
,á«Hô©dG Iô°SC’G áª¶æeh á«YÉªàL’G
≈∏YC’G ¢ù∏éªdG QÉ«àNG øY ¿ÓYE’G ºJ
IõFÉédG{`H IõFÉØdG á°ù°SDƒªdG ICGôª∏d
Iô°SC’G ájÉYQ ∫Éée »a õ«ªà∏d ájôîØdG
øe áMƒæªªdGh ,z2020 ΩÉ©d á«Hô©dG
á«dhDƒ°ùª∏d á``«`ª`«`∏`bE’G áμÑ°ûdG π``Ñ`b

∫ÉªYCG øª°V á°UÉN á«dÉØàMG »a
Iô°SCÓd á«©ªàéªdG á«dhDƒ°ùªdG ≈≤à∏e{
âëJ ΩÉ©dG Gò``g ó≤©j …ò``dG zá«Hô©dG
Iô``°`SC’G QGô≤à°SG á«dhDƒ°ùe{ ¿Gƒ``æ`Y
áëFÉL ó``©`H É``e á``∏`Mô``e »``a á``«`Hô``©`dG
º«¶æàH ,zQGhOCGh ô`` WCG …ÉfhQƒc
á«ª«∏bE’G áμÑ°ûdG π``Ñ`b ø``e ∑ôà°ûe
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ø««æjôëÑdG AÉÑWCÓd AGQRƒdG ¢``ù«FQ äGQOÉÑªH ™°SGh …Qƒ°Th »HÉ«f Ö``«MôJ
á``«ªæàdG ≥``«≤ëàd √ƒ``ª°S è``¡f »``a ¿É``à«°SÉ°SCG ¿É``Jõ«cQ ø``eC’Gh á``ë°üdG ¿CG ≈``∏Y ´É``ªLEG
AGQRƒdG ¢ù«FQ ÉÄæ¡e

ó«°ûj á«ªdÉ©dG á``ë°üdG á``ª¶æªd ΩÉ©dG ô``jóªdG
»``æjôëÑdG Ö``«Ñ£dG Ωƒ``j ø``jôëÑdG OÉ``ªàYÉH

.…ô¶æªdG óªMCG .O |

.¢Sƒ°ù«jôÑ«Z ¢ShQó«J .O |

Ö°ùàμJ Iƒ``£` î` dG √ò``¡` d AGQRƒ`` ` dG
äÉ`` `bh’G π``X »``a á``°` UÉ``N á``«` ª` gCG
É¡«a ºdÉ©dG ¬``LGƒ``j »``à`dG áÑ©°üdG
ó«aƒc óéà°ùªdG É``fhQƒ``c áëFÉL
á«≤Hh AÉÑW’G É¡«a ∫òÑj »àdGh ,19
Iô«Ñc GOƒ¡L ø««ë°üdG ø«∏eÉ©dG
πeÉ©àdG »``a áØYÉ°†e äGAÉ``£` Yh
ºZQ º¡d ø«£dÉîªdGh ≈°VôªdG ™e
»``à`dG ô``WÉ``î` ª` dGh äÉ``jó``ë` à` dG π``c
.º¡¡LGƒJ
á``μ`∏`ª`e Oƒ`` ¡` `L ≈``∏` Y ≈`` æ` `KGh
áª¶æe Qhó```d á``ª` YGó``dG ø``jô``ë`Ñ`dG
»a Éª«°S ’h ,á``«`ª`dÉ``©`dG áë°üdG
¿CG ≈dEG Égƒæe áëFÉédG √òg á¡LGƒe
É¡JÉMÉéæH áahô©e øjôëÑdG áμ∏ªe
á`` jÉ`` Yô`` dGh »``Ñ` £` dG ∫É`` é` `ª` `dG »`` a
IQƒμ°ûe Oƒ``¡`L áé«àf á«ë°üdG
áeƒμëdG ¬``H Ωƒ``≤`J ÜhDhO π``ª`Yh
á«ë°üdG áeƒ¶æªdG õjõ©J πLCG øe
.á«LÓ©dGh
πãe ¿CG ¬``à` ≤` K ø`` Y Üô`` ` ` YCGh
õjõ©J »a º¡°ùà°S Iõ«ªàªdG áàØ∏dG
øjôëÑdG áμ∏ªÑH AÉÑWC’G »a á≤ãdG
ójõe ≈∏Y º¡©«é°ûJh ºgõ«ØëJh
ºà¡ª¡e AGOCG »a õ«ªàdGh AÉ£©dG øe
.á∏«ÑædG á«fÉ°ùfE’G

»a ájô°ûÑdG áeóN »a º¡JÉ«ë°†Jh
.¬JÉ©ªàéeh ºdÉ©dG ∫hO ∞∏àîe
Iƒ£îdG √òg πãe ¿G ≈dEG √ƒfh
ø«∏eÉ©dGh AÉÑW’G ºjôμJh ôjó≤àd
øe ójó©dG πªëJ »ë°üdG ´É£≤dG »a
»æéà°S »àdG á«HÉéj’G äÉ¡LƒàdG
Öjôb ÉªY ÉgQÉªK áë°üdG áª¶æe
Ö°ùëa øjôëÑdG áμ∏ªe »``a ¢ù«d
,™ªLG º«∏bE’G iƒà°ùe ≈∏Y ÉªfEGh
»HÉéj’G É``gGó``°`Uh É``gô``KCG Gó``cDƒ` e
»c º«∏bE’G ∫hO ∞∏àîe õ«ØëJ »a
»a ø``jô``ë`Ñ`dG áμ∏ªe hò`` M hò``ë` J
»a ø«∏eÉ©dG ôFÉ°Sh AÉÑW’G ºjôμJ
ºgOƒ¡L ôjó≤Jh »ë°üdG ∫ÉéªdG
áë°U ≈``∏`Y ®É``Ø`ë`dG »``a Iô``«`Ñ`μ`dG
.äÉ©ªàéªdGh ô°ûÑdG
¿G …ô``¶`æ`ª`dG Qƒ``à` có``dG ó```cCGh
Gòg πãe º``Yó``J á«ªdÉ©dG áª¶æªdG
≈∏Y √Qhó``H ¢ùμ©æj …ò``dG ¬LƒàdG
á«Ñ£dG äÉYÉ£≤dG õ«ØëJh ™«é°ûJ
á«ªæJh É``gô``jƒ``£` Jh á``«` ë` °` ü` dGh
»Ñ£dGh »LÓ©dG åëÑdG ä’Éée
±Gó`` `gG ≥``«` ≤` ë` J »`` a Ö``°` ü` j É``ª` H
ô«jÉ©ªH AÉ≤JQ’G πLCG øe áª¶æªdG
.äÉjƒà°ùªdG π°†a’ áë°üdG
¢ù«FQ ƒª°S ácQÉÑe ¿G OÉ``aCGh

ΩƒfÉgOCG ¢ShQó«J QƒàcódG CÉæg
áª¶æªd ΩÉ©dG ôjóªdG ¢Sƒ°ù«jôÑ«Z
ƒª°ùdG ÖMÉ°U á«ªdÉ©dG áë°üdG
¿Éª∏°S ø``H áØ«∏N ô``«` e’G »μ∏ªdG
,ôbƒªdG AGQRƒ``dG ¢ù«FQ áØ«∏N ∫BG
AGQRƒ``dG ¢ù∏ée OÉªàYG áÑ°SÉæªH
Ö«Ñ£∏d É``ek ƒ``j ø``jô``ë`Ñ`dG áμ∏ªªH
ô¡°T øe AÉ©HQCG ∫hCG »a »æjôëÑdG
¢ü«°üîJh ,ΩÉ``Y π``c ø``e ôÑªaƒf
AÉÑWC’G ºjôμàd √ƒª°S º°SÉH IõFÉL
åëÑdG »a øjõ«ªàªdG ø««æjôëÑdG
.»Ñ£dGh »LÓ©dG
áª¶æª∏d ΩÉ©dG ôjóªdG ÖMQh
»fÉ©e ó°ùéJ »àdG Iƒ£îdG √ò¡H
»a ø«∏eÉ©∏d º``jô``μ` à` dGh ô``jó``≤`à`dG
øe ¬fƒdòÑj É``eh ,»ë°üdG ´É£≤dG
¢Shô«a áëFÉL áHQÉëe »a Oƒ¡L
.19 ó«aƒc óéà°ùªdG ÉfhQƒc
√ôîah √RGõ``à` YG ø``Y Üô`` YGh
»a ø``jô``ë` Ñ` dG á``μ`∏`ª`e á``cQÉ``°` û` ª` H
´É``£`≤`dG »``a ø``«`∏`eÉ``©`dÉ``H AÉ``Ø` à` M’G
πLCG øe ºgOƒ¡éd Gôjó≤J ,»ë°üdG
∞∏àîe »``a ájô°ûÑ∏d π°†aG º``dÉ``Y
.ºdÉ©dG AÉëfG
QƒàcódG OÉ°TG ¬JGP ¥É«°ùdG »ah
áë°üdG áª¶æe ôjóe …ô¶æªdG óªMCG
,§°SƒàªdG ¥ô°T º«∏bE’ á«ªdÉ©dG
áμ∏ªªH AGQRƒ```dG ¢ù∏ée ácQÉÑªH
AGQRƒ``dG ¢ù∏ée OÉªàYG øjôëÑdG
Ö«Ñ£∏d É``ek ƒ``j ø``jô``ë`Ñ`dG áμ∏ªªH
ô¡°T øe AÉ©HQCG ∫hCG »a »æjôëÑdG
¢ü«°üîJh ,ΩÉ``Y π``c ø``e ôÑªaƒf
AÉÑWC’G ºjôμàd √ƒª°S º°SÉH IõFÉL
åëÑdG »a øjõ«ªàªdG ø««æjôëÑdG
.»Ñ£dGh »LÓ©dG
áªjôμdG áàØ∏dG √òg ¿CG iCGQh
¢ù«FQ »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U øe
É``©k `«`aQ Gô``jó``≤` J ¢``ù`μ`©`J AGQRƒ`` ` `dG
ôFÉ°Sh AÉ``Ñ`WC’G Oƒ¡éd √ƒª°S øe
»``Ñ` £` dG ∫É`` é` `ª` `dG »`` a ø``«` ∏` eÉ``©` dG

.OÓÑ∏d »ë°üdG ¿ÉeC’G
IófÉ°ùe ≈∏Y »°ù«°ùdG Oó°Th
»Ñ£dG ´É£≤∏d á«©jô°ûàdG á£∏°ùdG
áeRÓdG ºYódG ¬``LhCG áaÉc ºjó≤Jh
á«fƒfÉ≤dG äÉ©jô°ûàdG ∫Ó``N ø``e
á«ªæJh ô``jƒ``£`J »``a º¡°ùJ »``à` dG
»a á∏«ÑædG á«fÉ°ùfE’G áæ¡ªdG √òg
ÖMÉ°U Iô°†ëd ôgGõdG ó¡©dG πX
∫BG ≈°ùY ø``H óªM ∂∏ªdG ádÓédG
.ióØªdG OÓÑdG πgÉY áØ«∏N
…ô°ShódG ¬∏dGóÑY ÖFÉædG ócCGh
ádÉM äó``LhCG √ƒª°S äGQOÉ``Ñ`e ¿CG
á``aÉ``c »`` a Iô`` eÉ`` ¨` `dG á``Mô``Ø` dG ø`` e
¢ü«°üîJ ¿CGh ,á«Ñ£dG •É``°`ShC’G
»æjôëÑdG Ö«Ñ£dÉH ∫ÉØàMÓd Ωƒj
»a á«Ñ£dG Iô°SCÓd õaÉM ôÑcCG ƒg
É¡©aO QÉ`` WEG »``a »``JCÉ` jh øjôëÑdG
∫ƒ°üë∏d É¡©°Sh »``a É``e π``c ∫òÑd
IõFÉédG √ò``¡`H Rƒ``Ø` dG ±ô``°`T ≈∏Y
±ó¡Jh √ƒª°S º``°`SG πªëJ »``à`dG
ø««æjôëÑdG AÉ``Ñ` WC’G ºjôμJ ≈`` dEG
¢UôëJ …òdG âbƒdG »a øjõ«ªàªdG
º``Yó``dG º``jó``≤`J ≈``∏`Y á``eƒ``μ`ë`dG ¬``«`a
»a äÉYÉ£≤dG ™«ªéd Ohó``ë`eÓ``dG
´É£≤dG á°UÉNh øjôëÑdG áμ∏ªe
Gô«Ñc ÉeÉªàgG ó¡°ûj …òdG »ë°üdG
»àdG Ió``«` °` Tô``dG IOÉ``«` ≤` dG π``Ñ`b ø``e
äÉ«fÉμeE’G πc ô«aƒJ ≈∏Y ¢UôëJ
,º¡ªdG ´É£≤dG Gò``g º``YO π«Ñ°S »a
øe âfÉc øjôëÑdG ¿CG É°Uƒ°üNh
á«ë°üdG ájÉYôdG »a ábÉÑ°ùdG ∫hódG
.
Ée πX »a ¬fCG …ô°ShódG iCGQh
áëFÉL øe ºdÉ©dGh øjôëÑdG ¬H ôªJ
Ωƒj ¢ü«°üîJ ¿ÓYEG ¿EÉa ,ÉfhQƒc
¢ü«°üîJh »æjôëÑdG Ö«Ñ£∏d
áHÉãªH óq `©`j √ƒª°S º°SÉH Iõ``FÉ``L
ó``¡`é`dG ø`` e ó``jõ``e ∫ò``Ñ``d õ``aÉ``ë` dG
ø«H ∞jô°ûdG ¢ùaÉæàdGh AÉ£©dGh
á«Ñ£dG çÉëHC’G ôjƒ£J »a ™«ªédG

ócCGh ,É«ªdÉYh É«∏ëe RGõàYGh ôîa
™aóJ ¿CG É¡fCÉ°T øe IõFÉédG √òg ¿CG
.ΩÉeC’G ≈dEG »ª∏©dG åëÑdG á∏é©H
áHÉãªH IôFÉédG √òg ¿CG ó``cCGh
á«æWƒdG äÉ«ë°†à∏d π«ªédG OQ
…òdG ôªà°ùªdG AÉ£©dGh áª«¶©dG
π``LCG ø``e á«Ñ£dG QOGƒ``μ` dG ¬``eó``≤`J
®ÉØëdGh ,á«ë°üdG ájÉYôdG ô«aƒJ
ø«æWGƒªdG á``eÓ``°`Sh áë°U ≈``∏`Y
øe √ÉfógÉ°T Ée ƒgh ,ø«ª«≤ªdGh
¬``Lh »``a ô``°`TÉ``Ñ`eh í``°` VGh ó°üJ
âYÉ£à°SG PEG ,É``fhQƒ``c ¢``Shô``«`a
ºdÉ©dG QÉ``¶` fCG âØ∏J ¿CG øjôëÑdG
Iô«NC’G É¡∏eÉ©J á«dBG ∫ÓN øe É¡d
π©L Ée ƒ``gh É``fhQƒ``c áëFÉL ™e
.á«dhO IOÉ°TEG πëe øjôëÑdG
óªëe ÖFÉædG ó``cCG ,¬à¡L øe
áæéd ¢ù«FQ ø«æ«YƒÑdG »°ù«°ùdG
¢ü«°üîJ ¿CG á«LQÉîdG ¿hDƒ°ûdG
¢ù«FQ »``μ`∏`ª`dG ƒ``ª`°`ù`dG Ö``MÉ``°` U
»æjôëÑdG Ö«Ñ£∏d Éeƒj AGQRƒ`` dG
º``jô``μ`à`d √ƒ``ª` °` S º``°` SÉ``H Iõ`` FÉ`` Lh
»a øjõ«ªàªdG ø««æjôëÑdG AÉÑWC’G
ó°ùéj »Ñ£dGh »LÓ©dG åëÑdG
Ohó``ë`eÓ``dG √ƒ``ª`°`S ΩÉ``ª`à`gG ió``e
øjôëÑdG áμ∏ªe »a »Ñ£dG QOÉμdÉH
AÉÑWCÓd π°UGƒàªdG √ƒª°S º``YOh
º¡JÉ«ë°†J ô``«`¶`f ø``«`«`æ`jô``ë`Ñ`dG
ájÉYôdG ô«aƒàd Iôªà°ùªdG á«æWƒdG
áë°U ≈``∏` Y ®É``Ø` ë` dGh á``«`ë`°`ü`dG
»a ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒªdG áeÓ°Sh
.øjôëÑdG áμ∏ªe
¬H Ωƒ``≤` j É``e ¿CG ≈`` dEG QÉ``°``TCGh
Oƒ¡L ø``e ¿ƒ«æjôëÑdG AÉ``Ñ``WC’G
≥«Ñ£J »``a ô`m `«`Ñ`c ¿É`
m `Ø` Jh ,Iô``«`Ñ`c
á«ë°üdG ájÉYôdG äÉjƒà°ùe ≈∏YCG
¿CG GkócDƒe ,ôjó≤Jh IOÉ°TEG πëe ƒg
óq ©j ø«JQOÉÑªdG ø«JÉg ¢ü«°üîJ
øe AÉ``Ñ`WC’G ¬eó≤j Ée πμH Ék fÉaôY
ä’ó©e ≈∏Y ®ÉØë∏d Oƒ¡Lh πªY

»ë°üdG ´É£≤dÉH AÉ≤JQÓd º¡©°Sh
áë°U ≈∏Y ®ÉØëdGh áμ∏ªªdG »a
.ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒªdG áeÓ°Sh
√ò``g ¿CG »``ª`«`©`æ`dG ±É`` °` `VCGh
√ƒª°S ¿ó``d ø``e áªjôμdG IQOÉ``Ñ`ª`dG
áæ¡ªdG √ò¡d √ôjó≤J ióe øY äôÑY
äGQOÉÑªd ’k Éªμà°SG »JCÉJh á∏«ÑædG
∞∏àîe »`` a á``«` fÉ``°` ù` fE’G √ƒ``ª` °` S
¥Ó``WEG ¿CG ≈``dEG Gk ô«°ûe ,ä’ÉéªdG
áØ«∏N º°SG πªëJ AÉÑWCÓd IõFÉL
RGõ``à` YGh ô``î` a π``ë` e ¿É``ª`∏`°`S ø``H
∞∏àîe ø``e ø``Wƒ``dG AÉ``æ` HCG ™«ªéd
.äÉÄØdG
QÉªY ÖFÉædG ó``cCG ,¬à«MÉf øe
á«YƒædG á``æ`é`∏`dG ¢``ù`«`FQ …É``æ` Ñ` dG
¢ù∏éªH ¿É°ùfE’G ¥ƒ≤ëd áªFGódG
øgôÑJ √ƒª°S äGQOÉÑe ¿CG ÜGƒædG
Iõ«ªàªdG á``jÉ``Yô``dGh º``Yó``dG ≈``∏`Y
QOÉμdG É¡H ≈¶ëj »àdG IOhóëeÓdG
ÖMÉ°U º«¶©dG »æjôëÑdG »Ñ£dG
.äGRÉéfE’Gh äÉ«ë°†àdG
IõFÉédG √ò``g ¿CG ≈``dEG QÉ``°`TCGh
,á«Ñ£dG QOGƒμ∏d GójóL ÉªjôμJ πãªJ
√ò``g á``fÉ``μ`e ≈``∏`Y É``ë`°`VGh Ó``«` dOh
øgôH Ée ƒgh ,™ªàéªdG »a áÄØdG
∫ÓN øe AGQRƒdG ¢ù«FQ ƒª°S ¬«∏Y
»æjôëÑdG Ö«Ñ£∏d Ωƒ``j OÉ``ª` à` YG
»a º¡H á°UÉN IõFÉL ¢ü«°üîJh
.»Ñ£dGh »LÓ©dG åëÑdG ∫Éée
¢ù«FQ ƒª°S ΩÉªàgG ¿EG ∫É``bh
ô``gGõ``dG ó``¡` ©` dG π``X »``a AGQRƒ`` ` `dG
πgÉY á``dÓ``é` dG Ö``MÉ``°`U Iô``°`†`ë`d
»ë°üdG ´É£≤dÉH ió``Ø`ª`dG OÓ``Ñ` dG
ô«aƒJ ∫Ó``N øe øjôëÑdG áμ∏ªªH
á``«` Ñ` £` dG äGó`` `©` ` ª` ` dGh ≥```aGô```ª` `dG
á«Ñ£dG QOGƒμdG õ«¡éJh IQƒ£àªdG
áμ∏ªe π``©`L iƒà°ùe ≈``∏` YCG ≈``∏`Y
»Ñ£dG ´É£≤dG »a Ió``FGQ øjôëÑdG
Ée ƒ``gh »ªdÉ©dG iƒà°ùªdG ≈∏Y
πëe »æjôëÑdG Ö«Ñ£dG øe π©L

.AGQRƒdG ¢ù«FQ ƒª°S |
ΩGô``à` MG ø``e »``æ`jô``ë`Ñ`dG Ö``«`Ñ`£`dG
º¡àjÉæ©d ™ªàéªdG øe ô«Ñc ôjó≤Jh
¢Shô«ØH ø«HÉ°üªdG º``¡`à`jÉ``YQh
êÓY »a ºgQGôªà°SG ™e ÉfhQƒc
º``¡`dÉ``ª`YCG ≈`` `dEG á``aÉ``°` VEG ≈``°` Vô``ª` dG
.¢ùYÉ≤J hCG π∏c ¿hO øe ájQGOE’G
AGQRƒdG ¢ù∏ée QGôb ¿EG ∫Ébh
»μ∏ªdG ƒª°ùdG Ö``MÉ``°`U á``°`SÉ``Fô``H
ÖMÉ°U Qƒ°†ëHh AGQRƒ``dG ¢ù«FQ
ÖFÉf ó¡©dG »``dh »μ∏ªdG ƒª°ùdG
¢ù«Fôd ∫hC’G ÖFÉædG ≈∏YC’G óFÉ≤dG
Ωƒ``j OÉ``ª``à``YG AGQRƒ`` ` ` `dG ¢``ù` ∏` é` e
¢ü«°üîJh »æjôëÑdG Ö«Ñ£∏d
»μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U º°SÉH IõFÉL
åëÑdG ºYód Iƒ£N AGQRƒdG ¢ù«FQ
á°UÉNh »Ñ£dG ∫ÉéªdG »a »ª∏©dG
´hô°ûe ≈∏Y á∏Ñ≤e øjôëÑdG ¿CG
á«Ñ£dG ¬∏dGóÑY ∂∏ªdG áæjóªd ºî°V
IõFÉédG √ò``gh ,iô``NCG ™jQÉ°ûeh
QÉªãà°S’G »a ¢SÉ°SCG ôéM ôÑà©J
∫ÉéªdG ºYOh »ë°üdG ´É£≤dG »a
ádhódG áfRGƒe »a ¬Ø«XƒJh »Ñ£dG
äóªàYG »àdG ∫hódG øe ô«ãc ∫Éëc
Gò``gh ,á``«` LÓ``©` dG á``MÉ``«`°`ù`dG ≈``∏`Y
∫ÉéªdG ºYóH õaÉM Oƒ``Lh Ö∏£àj
.áeƒμëdG πÑb øe »Ñ£dG
™«ªL …OGhò``dG ¬∏dGóÑY É«Mh
´É``£`≤`dG »``a ø``«`∏`eÉ``©`dGh AÉ`` Ñ` `WC’G
»àdG ≈dhC’G ±ƒØ°üdG πch »ë°üdG
QÉ°ûàfG ™æeh …ó°üàdG ≈∏Y πª©J
≥``jô``a ø``ª` °` V É`` fhQƒ`` c ¢``Shô``«` a
ƒª°ùdG ÖMÉ°U á°SÉFôH øjôëÑdG
ºYódG Ωób …òdG ó¡©dG »dh »μ∏ªdG
™°Vƒd á«æWƒdG QOGƒ``μ`∏`d π``eÉ``μ`dG
≈£îààd áeRÓdG á«æWƒdG §£îdG
πX »a á«dÉëdG á∏MôªdG øjôëÑdG
.™«ªédG ¿hÉ©J
Qó``H Ö``FÉ``æ`dG ∫É``b ,¬``Ñ`fÉ``L ø``e
Iô«ÑμdG ácQÉÑªdG Gòg ¿EG …ô°ShódG
¢ù«FQ »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U øe
Ö«Ñ£∏d Ωƒ`` j OÉ``ª` à` YÉ``H AGQRƒ`` ` `dG
º°SÉH IõFÉL ¢ü«°üîJh »æjôëÑdG
ø««æjôëÑdG AÉÑWC’G ºjôμàd √ƒª°S
»LÓ©dG å``ë`Ñ`dG »``a øjõ«ªàªdG
á``jÉ``Yô``dGh º``Yó``dG ¢ùμ©j »``Ñ`£`dGh
Ée ƒ``gh ,QOÉ``μ` dG É¡H ≈¶ëj »àdG
Ée Qó≤J áª«μëdG IOÉ«≤dG ¿CG ócDƒj
øe »æjôëÑdG Ö«Ñ£dG ¬``H Ωƒ``≤`j
ôîØdG ≈``∏`Y å©ÑJ IQÉ``Ñ` L Oƒ``¡` L
»fÉ°ùfE’G º¡FÉ£Y ô«¶f RGõàY’Gh
á«æWƒdG äÉ``«`ë`°`†`à`dGh ,ô``«`Ñ`μ`dG
á«ë°üdG ájÉYôdG ô«aƒàd Iôªà°ùªdG
®É`` Ø` `ë` `dGh ,≈`` °` `Vô`` ª` `dG êÓ`` ` `Yh
ø«æWGƒªdG á``eÓ``°`Sh áë°U ≈``∏`Y
.øjôëÑdG áμ∏ªe »a ø«ª«≤ªdGh
á°ü∏îªdG Oƒ``¡`é`dÉ``H OÉ`` °` `TCGh
¿ƒ«æjôëÑdG AÉÑWC’G É¡H Ωƒ≤j »àdG
≈∏YCG ≥«Ñ£J »a ô«ÑμdG º¡«fÉØJh
á``«`ë`°`ü`dG á`` jÉ`` Yô`` dG äÉ``jƒ``à` °` ù` e
,É¡∏MGôeh É¡JÉjƒà°ùe ∞∏àîªH
§£îdG ≥«Ñ£J ≈``∏`Y º``¡`°`Uô``Mh
»àdG á«ë°üdG äÉ«é«JGôà°S’Gh
.áeƒμëdG É¡©°†J
¢ü«°üîJ ¿CG ≈`` `dEG QÉ`` °` `TCGh
πãª«°S »æjôëÑdG Ö«Ñ£∏d Ωƒ`
m `j
Ée π``μ`H AÉ``Ø`à`MÓ``d á``«`æ`Wh á£ëe
Oƒ``¡`Lh mπ``ª`Y ø``e AÉ``Ñ` W’C G ¬``eó``≤`j
,äÉjóëàdGh ±hô¶dG ∞∏àîe »a
ø««æjôëÑdG AÉÑWC’G áØbh ¿EG ∫Ébh
á«ë°üdG ±hô``¶` dG ∫Ó``N áaô°ûe
áμ∏ªe É¡°û«©J »àdG á«FÉæãà°S’G
ÖÑ°ùH º``dÉ``©` dG ∫hOh ø``jô``ë` Ñ` dG
ó«aƒc) É``fhQƒ``c ¢Shô«a áëFÉL
∫òÑdG »fÉ©e ≈ª°SCG ¢ùμ©Jh ,(19
áeÓ°S ≈∏Y ¢``Uô``ë`dGh »fÉØàdGh
§N Gƒ∏μ°T º``¡` fEG å«M ,™«ªédG
ø«æWGƒªdG áë°U øY ∫hC’G ´ÉaódG
π«∏dG ¿ƒ``∏` °` UGƒ``jh ,ø``«`ª`«`≤`ª`dGh
»a øjôëÑdG áμ∏ªe áeóîd QÉ¡ædÉH
.±hô¶dG √òg

.É¡©é°ûJ »àdG
¢ù∏ée »`` a ø`` ë` `f{ :∫É`` ` `bh
¬``Lƒ``à`dG Gò`` g π``ã`e º``Yó``f ÜGƒ``æ``dG
≈∏Y »HÉéjEG ô«KCÉJ øe ¬∏μ°ûj Éªd
AÉ≤JQ’Gh »ë°üdG ´É£≤dG ôjƒ£J
áæ¡e »`` a ø``«` ∏` eÉ``©` dG iƒ``à` °` ù` ª` H
áμ∏ªe ≈∏Y ™ØædÉH Oƒ©j ÉªH Ö£dG
.zÉ¡Ñ©°Th øjôëÑdG
äÉ``¡`«`Lƒ``à`dG √ò`` g ¿CG ó`` ` cCGh
ΩÉ``ª` à` gGh ¢``Uô``M ió`` `e ¢``ù` μ` ©` J
¢ù«FQ ƒ``ª`°`S á``°`SÉ``Fô``H á``eƒ``μ`ë`dG
»ë°üdG ´É£≤dG ájÉYôH AGQRƒ`` dG
áàØ∏dG √ò``g ∫Ó``N ø``e º¡ªjôμJh
´É£≤dG Gòg ¬eó≤j Ée πX »a áªjôμdG
É°Uƒ°üNh Iô«Ñc äÉ«ë°†J ø``e
.ÉfhQƒc áëFÉL QÉ°ûàfG Iôàa ∫ÓN
Ö``FÉ``æ`dG â``à`Ø`d ,É``¡`à`«`MÉ``f ø``e
√ò``g ¿CG ≈`` ` dEG …ô`` £` `≤` `dG á``ª` WÉ``a
;É¡àbh »a äAÉL áªjôμdG IQOÉÑªdG
»àdG Iô«ÑμdG Oƒ¡é∏d Gk ôjó≤J ∂dPh
á``jÉ``YQ »``a AÉ`` Ñ` `WC’G É``¡`H ™∏£°†j
Gõ«ØëJh ,™ªàéª∏d áeÉ©dG áë°üdG
∫òH ƒëf ´É£≤dG Gòg »a ø«∏eÉ©∏d
äÉeóîdG IOƒéH AÉ≤JQÓd ójõªdG
ø``WGƒ``ª` ∏` d á``eó``≤``ª``dG á``«` ë` °` ü` dG
.º«≤ªdGh
»JCÉj ôjó≤àdG Gò``g ¿CG äô``cPh
πaÉëdG πé°ù∏d á``«`Yƒ``f á``aÉ``°`VEÉ`c
áªYGódG á«æWƒdG √ƒª°S äGQOÉÑªd
ø«°ùëJh ,»ë°üdG ´É£≤dG ƒªæd
»a á``«` ë` °` ü` dG äÉ`` eó`` î` `dG IOƒ`` ` L
á«ªgCG ¿CG ≈``dEG äQÉ``°` TCGh ,áμ∏ªªdG
»a øªμJ áªjôμdG IQOÉ``Ñ`ª`dG √ò``g
á∏é©H ™``aó``dG »``a ô«ÑμdG É`` `gQhO
QOGƒμdG õ«ØëJh ,»ª∏©dG åëÑdG
øe ó``jõ``e áYÉæ°U ƒ``ë`f á``«`æ`Wƒ``dG
ôªà°ùªdG »``©`°`ù`dGh ,äGRÉ`` é` `fE’G
¿CG ¬fCÉ°T øe …òdG ÜhDhódG πª©dGh
äÉeóîdG IOƒéH AÉ≤JQ’G »a º¡°ùj
..áμ∏ªªdG »a áeó≤ªdG á«ë°üdG
ø°Sƒ°S .O ÖFÉædG âdÉb Éª«a
äÉeóîdG áæéd ¢ù«FQ ÖFÉf ∫Éªc
¿EG ¿É``°` ù` fE’G ¥ƒ``≤`M áæéd ƒ°†Y
™aGO ôÑcCG »æjôëÑdG Ö«Ñ£dG Ωƒj
Ió¡àéªdG á«Ñ£dG ºbGƒ£∏d ™é°ûe
É¡àªjõY ájƒ≤àd øjôëÑdG áμ∏ªe »a
ôØ¶∏d ∂dPh ,AÉ£©dG »a QGôªà°SÓd
Éeƒj ¿Gƒàj ºd …òdG √ƒª°S ºjôμàH
,QGô°UE’Gh õ«ªàdG …hP ôjó≤J øY
»a áμ∏ªªdG á°†¡f »a ø«ªgÉ°ùªdGh
.ä’ÉéªdG ≈à°T
™«ªL øY áHÉ«f ÉæfEG{ :âaÉ°VCGh
πc Qqó≤f ,»Ñ£dG π≤ëdG »a ø«∏eÉ©dG
IófÉ°ùªdGh ºYódG ôgÉ¶eh ∫É°†aC’G
É¡¶ØM- Ió«°TôdG IOÉ«≤dG πÑb øe
´É£≤dG õjõ©J »``a -É``gÉ``YQh ¬``∏`dG
ô°üæ©dG »``a QÉªãà°S’Gh ,»Ñ£dG
QOGƒc Ωƒ«dG Éæd èàfCG Éªe ,…ô°ûÑdG
»a É``¡` H ™``«` ª` é` dG ô``î`Ø`j Iõ``«` ª` à` e
,á«ë°üdG äÉjóëàdG π``c á¡LGƒe
π¶«°Sh ,Ék «dÉY áμ∏ªªdG º°SG ™aQh
Ék ªjôc Ék ` HCG »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U
,¬JÉæHh ¬FÉæHCG ≈∏Y ô«îdÉH ¥ó¨j
.zQÉgOR’Gh AÉNôdG ÜƒãH Gƒgõ«d
QƒàcódG ÖFÉædG ∫Éb ,¬ÑfÉL øe
Iƒ£N √ò``g ¿EG …OGhò`` dG ¬∏dGóÑY
á``«`Ñ`£`dG QOGƒ`` `μ` ` dG á``«` ª` gCG ó`` cDƒ` `J
¬fƒeó≤j Ée πX »a É¡ªYOh á«æWƒdG
º``¡`JÉ``Ñ`KEGh äÉ«ë°†Jh AÉ``£` Y ø``e
á«dhDƒ°ùªdG ¿ƒdƒàj º¡fCG ôªà°ùªdG
áëFÉL ™``e á``°`UÉ``Nh º¡dÉªYCG »``a
√É≤∏j É``eh z19 - ó«aƒc{ É``fhQƒ``c

.…OGhòdG ¬∏dGóÑY |

.»eƒ°ù©dG ∫OÉY |

.»©«ØædG º«gGôHEG |

.»LÉëdG OGDƒa |

AGQRƒdG ¢ù«FQ áØ«∏N ∫BG ¿Éª∏°S øH áØ«∏N ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U äGQGôb ™e ¿ƒjQƒ°ûdGh ÜGƒædG πYÉØJ
√ƒª°S º°SÉH IõFÉL ¢ü«°üîJh ,ΩÉY πc ôÑªaƒf ô¡°T øe AÉ©HQCG ∫hCG »a »æjôëÑdG Ö«Ñ£∏d Ωƒj OÉªàYÉH á°UÉîdG
øe ™ÑæJ äGQGô≤dG √òg ¿CG ≈∏Y Gƒ©ªLCGh ,»Ñ£dGh »LÓ©dG åëÑdG »a øjõ«ªàªdG ø««æjôëÑdG AÉÑWC’G ºjôμàd
áeÓ°Sh áë°U ≈∏Y ®ÉØëdG »a ¿ƒ«æjôëÑdG AÉÑWC’G ¬H Ωƒ≤j …òdG QhódGh á∏«ÑædG ádÉ°SôdG á«ªgCÉH √ƒª°S ¿ÉªjEG
.Qƒ£àe øWh AÉæH πLCG øe ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒªdG
áæ¡ªdG √òg ôjƒ£àd á«∏Ñ≤à°ùe ¢ù°SCG ï«°SôJ ≈dEG ±ó¡j »ë°üdG ´É£≤dÉH ¬é¡f »a √ƒª°S ¿CG ≈∏Y GhOó°Th
Oƒ¡édGh ,Iõ«ªàªdG ºgOƒ¡L ô«¶f ≥FÓdG πμ°ûdÉH º¡ªjôμJh ó¡édGh AÉ£©dG á∏°UGƒªd É¡«dEG ø«ªàæªdG õ«ØëJh
.zÉfhQƒc{ ¢Shô«a áeRCG ájGóH òæe á°UÉNh ,OÓÑdG »a áeÉ©dG áë°üdG ≈∏Y ®ÉØëdG πLCG øe É¡fƒdòÑj »àdG á«æ°†ªdG

.∫Éªc ø°Sƒ°S .O |

.hôîa ∫ÉªL |

.…ô°ShódG ¬∏dGóÑY |

.…ô£≤dG áªWÉa |

.ójGõdG ∫’O |
QÉcòà°SGh ,ΩÉ``Y πc º¡H AÉØàM’G
.º¡ØbGƒeh ºgôKBÉe
¬eób É``e ¿CG »``©`«`Ø`æ`dG ø``«` Hh
áYÉé°T øe »Ñ£dG QOÉμdG ¬eó≤jh
É`` fhQƒ`` c ¢``Shô``«``a á``ë` aÉ``μ` e »`` a
Oƒ¡L ≈∏Y »M ∫Éãe ƒg óéà°ùªdG
´É£≤dG ájò¨J »a Iô«ÑμdG ádhódG
Ée ƒgh ,√ô°UGhCG ájƒ≤Jh »ë°üdG
.Ωƒ«dG É«∏L √Gôf
ƒ``°`†`Y OÉ`` `°` ``TCG ,¬`` à` `¡` `L ø`` `e
»``LÉ``ë`dG ó``ª``MCG OGDƒ` ` `a iQƒ``°` û` dG
»μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U IQOÉ``Ñ`ª`H
áØ«∏N ∫BG ¿Éª∏°S øH áØ«∏N ô«eC’G
Ωƒj ¢ü«°üîàH AGQRƒ`` `dG ¢ù«FQ
øe ôÑªaƒf »a »æjôëÑdG Ö«Ñ£∏d
»àdG Oƒ¡édG ¢ùμ©j É``e ,ΩÉ``Y π``c
®ÉØëdG »``a AÉ``Ñ` WC’G É¡H ™∏£°†j
™ªàéªdG á``ë` °` Uh á``eÓ``°` S ≈``∏` Y
AÉ£©dGh ∫òÑdG øe ójõªd º¡©aOh
á«ë°üdG äÉ``eó``î` dÉ``H AÉ`` ≤` `JQ’Gh
.º«≤ªdGh øWGƒª∏d áeó≤ªdG
IõFÉL ¢ü«°üîJ ¿CG ≈dEG √ƒfh
Qó°üe ƒ``g √ƒª°S º°SÉH AÉ``Ñ`WCÓ`d
øe IõFÉédG ∂∏àd Éªd ,RGõàYGh ôîa
äGQó≤dG á«ªæJ »a á«HÉéjEG πeGƒY
á«ª∏©dG Iô«°ùªdG ôjƒ£àd á«ãëÑdG
¿CG ≈``dEG Gk ô«°ûe ,Ö``£`dG ∫É``é`e »``a
≈dEG »ë°üdG ´É£≤dG Oƒ≤j √ƒª°S
ÉeÉªàgG ¬«dƒjh äÉjƒà°ùªdG ≈∏YCG
´É``£` ≤` dG Gò`` `g äÉ`` `H ≈``à` M É``°` UÉ``N
iƒ`` bCG ø``e Gó`` `MGh ø``jô``ë` Ñ` dG »``a
.á≤£æªdG »a á«ë°üdG äÉYÉ£≤dG
áæé∏dG ¢``ù` «` FQ Ö``FÉ``f ó`` ` cCGh
ÖFÉædG á``«`fƒ``fÉ``≤`dGh á«©jô°ûàdG
IQOÉÑe ¿CG »ª«©ædG óLÉe »∏Y .O
™aQ »a ΩÉ¡°SE’G É¡fCÉ°T øe √ƒª°S
øjôëÑdG »``a AÉ``Ñ``WC’G äÉ``jƒ``æ`©`e
»a É``e π``c ∫ò`` H ≈``∏`Y º``gõ``«`Ø`ë`Jh

.…ô°ShódG QóH |

.»°ù«°ùdG óªëe |
Ωƒj OÉªàYG ¿CG ójGõdG ∫’O iQƒ°ûdG
áª¡e Iƒ``£`N »æjôëÑdG Ö«Ñ£∏d
á°SÉFôH áeƒμëdG ôjó≤J ¢ùμ©J
¢ù«FQ »``μ`∏`ª`dG ƒ``ª`°`ù`dG Ö``MÉ``°` U
ø««æjôëÑdG AÉ``Ñ` WCÓ` d AGQRƒ`` ` `dG
≥jôa øª°V á«æWƒdG º``gOƒ``¡`Lh
ƒª°ùdG ÖMÉ°U á°SÉFôH øjôëÑdG
óªM ø``H ¿É``ª`∏`°`S ô``«``eC’G »``μ`∏`ª`dG
óFÉ≤dG ÖFÉf ó¡©dG »``dh áØ«∏N ∫BG
¢ù∏ée ¢ù«Fôd ∫hC’G ÖFÉædG ≈∏YC’G
.AGQRƒdG
IõFÉL ¢ü«°üîJ ¿EG âdÉbh
º``jô``μ`à`d AGQRƒ`` ` ` dG ¢``ù` «` FQ º``°` SÉ``H
øe øjõ«ªàªdG ø««æjôëÑdG AÉÑWC’G
åëÑdG ôjƒ£J »a º¡°ùj ¿CG ¬fCÉ°T
á«æWƒdG äGAÉØμdG ™«é°ûJh »ª∏©dG
∞«XƒJh õ«ªàdG »``a QGôªà°SÓd
Éª«a á«ª∏©dG äÉ°SGQódGh äGôÑîdG
.øWƒdG áë∏°üe »a Ö°üj
¿ƒdòÑj AÉÑWC’G ¿CG ≈dEG âgƒfh
ôjó≤J πëe »``gh ,Iô«Ñc Gk Oƒ``¡` L
á£∏°ùdGh ájò«ØæàdG á£∏°ùdG ø``e
øe á``aÉ``c ™ªàéªdGh á«©jô°ûàdG
Ée πHÉ≤e »``a ø«ª«≤eh ø«æWGƒe
Iô``«`Ñ`c äÉ``«`ë`°`†`J ø``e ¬``fƒ``eó``≤` j
º¡fƒμd É``fhQƒ``c áëFÉL á¡LGƒªd
áë°üdG ø``Y ∫hC’G ´É`` aó`` dG §``N
.áeÉ©dG
¢ù∏ée ƒ``°`†`Y ó`` `cCG ,√Qhó`` ` H
¿CG »©«ØædG ódÉN º«gGôHEG ÜGƒædG
ió°U ≈``b’ º``jô``μ`dG ¿Ó`` `YE’G Gò``g
™ªàéªdG •É°ShCG »a Éjƒb É«HÉéjEG
AÉ``Ñ` WC’G Ék °Uƒ°üNh ,»æjôëÑdG
Éªd É``fÉ``aô``Yh Gô``jó``≤` J ,º```¡` `jhPh
ä’ƒ£H øe ∫É£HC’G A’Dƒ`g ¬eó≤j
á«eÉeC’G ±ƒØ°üdG »a äÉ«ë°†Jh
,á≤∏¨ªdG ±ô``¨` dGh á``ë`æ`LC’G »``ah
IQGó``é` H ¿ƒ≤ëà°ùj º``¡` fEG ∫É```bh

.…ÉæÑdG QÉªY |

øjôëÑdG AÉÑWCG ¿CG ≈dEG Gƒgƒfh
πμH zÉ``fhQƒ``c{ á`` eRCG ™``e Gƒ∏eÉ©J
áeó≤e »a GƒfÉch ,QGó``àbGh IAÉ``Øc
ÖLGƒdG AGó``f á«Ñ∏J »a ±ƒØ°üdG
á«æ¡ªdG äÉjƒà°ùe ≈∏YCG GƒeõàdGh
º``¡`eÉ``¡`ª`H ´Ó``£``°``V’G ∫Ó`` `N ø`` e
»a ¬Lh πªcCG ≈∏Y º¡∏ª©H ΩÉ«≤dGh
¬d …ó°üàdGh ¢Shô«ØdG á¡LGƒe
.√QÉ°ûàfG øe óëdGh
øjôëÑdG áμ∏ªe ¿EG{ :GƒdÉbh
»μ∏ªdG ƒ``ª`°`ù`dG Ö``MÉ``°` U á`` jDhô`` H
øe ójó©dG â≤≤M AGQRƒ``dG ¢ù«FQ
»a ájƒªæàdGh á«ªdÉ©dG äGRÉéfE’G
»a GhOÉ``°``TCGh ,z»``ë`°`ü`dG ∫É``é`ª`dG
á∏ãªàªdG √ƒª°S áªμëH Oó°üdG Gòg
AÉÑWC’G ºjôμàd IõFÉL ¥Ó``WEG »a
åëÑdG »a øjõ«ªàªdG ø««æjôëÑdG
É¡fCÉ°T øe »àdGh »Ñ£dGh »LÓ©dG
º¡°ùj Ée á«Ñ£dG çƒëÑdÉH AÉ≤JQ’G
á«ë°üdG á``eƒ``¶`æ`ª`dG õ``jõ``©` J »``a
πc ™`` e á``«` dÉ``Y IAÉ``Ø` μ` H π``eÉ``©`à`∏`d
ÉªH ,áFQÉ£dG ±hô``¶`dGh äÉ`` eRC’G
äGRÉ``é`fE’G Iô«°ùe º``YO »a º¡°ùj
ó¡©dG πX »a ájQÉ°†ëdGh ájƒªæàdG
ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†ëd ô``gGõ``dG
áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y ø``H óªM ∂∏ªdG
.ióØªdG OÓÑdG πgÉY
¢ù«Fôd ∫hC’G Ö``FÉ``æ`dG ∫É`` bh
¿EG hôîa ∫ÉªL iQƒ°ûdG ¢ù∏ée
â°ù«d √ƒª°S ø``e IQOÉ``Ñ` ª` dG √ò``g
ºjôμàdG º``FGO √ƒª°ùa ,áÑjô¨dÉH
ÉØ«°†e ,ø``«`«`æ`jô``ë`Ñ`dG ø««æ¡ª∏d
òæe AGQRƒ`` ` ` dG ¢``ù` «` FQ ƒ``ª` °` S ¿CG
ƒ``gh á``eƒ``μ`ë`∏`d ¬``à` °` SÉ``FQ á`` jGó`` H
ø«Jõ«cQ ø`` `eC’Gh áë°üdG ™°†j
AÉªædGh á«ªæàdG ≥«≤ëàd ø«à«°SÉ°SCG
≈``dEG Gk ô«°ûe ,øjôëÑdG áμ∏ªe »``a
√ƒª°S ¬``dò``H É``e º∏©j ™«ªédG ¿CG
πªY ø``e π``c ¿CGh ∫ÉéªdG Gò``g »``a
¬JÉ«dhDƒ°ùe ≈dƒJh áë°üdG ´É£≤H
√ó¡Lh ¬àbh ¢Sôc √ƒª°S ¿CG º∏©j
¬éeGôH ºYOh áë°üdG ´É£b ºYód
.¬à«fGõ«eh
Üô¨à°ùªdG øe ¢ù«d ¬fCG ócCGh
áªjôμdG IQOÉÑªdG √ò``g √ƒª°S øe
GƒdòH ø``jò``dG AÉ``Ñ` WC’G áÄa ºjôμàd
®ÉØëdG πLCG øe ¢ù«ØædGh »dÉ¨dG
QÉ°ûàfG äÉ«YGóJ øe øWƒdG ≈∏Y
º¡∏©éj É``ª` e ,É`` `fhQƒ`` `c á``ë` FÉ``L
±ô°ûªdG ºjôμàdG Gò``g ¿ƒ≤ëà°ùj
áØ«∏N{ áª«bh ºéëH ádhO πLQ øe
GAÉL øjQGô≤dG ¿CG ócCGh ,z¿Éª∏°S øH
∫ój ÉªH ,AÉÑWCÓd Gkôjó≤J Éª¡∏ëe »a
ó©H ø``e √ƒª°S ¬``H ™àªàj É``e ≈∏Y
.ájOÉ«≤dG QƒeC’ÉH ΩÉªdEGh ô¶f
∫OÉ`` Y Ö``FÉ``æ` dG ∫É`` `b ,√Qhó`` ` `H
¿ÉªdôÑdG ¢ù«FQ ÖFÉf »eƒ°ù©dG
¢ùμ©J √ƒª°S IQOÉ``Ñ`e ¿EG »Hô©dG
ø``«`∏`eÉ``©`∏`d √ƒ``ª` °` S ô``jó``≤` J º``é` M
óë∏d º¡JÉ«ë°†Jh »ë°üdG ´É£≤dÉH
≈∏Y ®ÉØëdGh áÄHhC’G QÉ°ûàfG øe
QÉ°TCGh ,øjôëÑdG »a áeÉ©dG áë°üdG
¿ƒμ∏ªj ø««æjôëÑdG AÉÑWC’G ¿CG ≈dEG
º¡∏©éj Ée á«ª∏©dG äÉeƒ≤ªdG øe
∫Éée »a á≤£æªdG ∫hO ±É°üe »a
√ƒ``ª`°`S ¢``ü`«`°`ü`î`J ¿CGh ,Ö``£``dG
ä’É``é`e »``a á°ü°üîàe Iõ``FÉ``é`d
ä’ÉéªdÉH AÉ≤JQ’G ¬fCÉ°T øe Ö£dG
.øjôëÑdG »a á«Ñ£dGh á«ª∏©dG
á£∏°ùdG º``YO »eƒ°ù©dG ó``cCGh
áaOÉ¡dG √ƒª°S äGQOÉÑªd ájò«ØæàdG
áμ∏ªªdÉH äÉYÉ£≤dG áaÉc ôjƒ£J ≈dEG
…ò``dG »``ë`°`ü`dG ´É``£` ≤` dG á``°` UÉ``Nh
GQƒ``£`J √ƒ``ª`°`S º``YO π°†ØH ó¡°T
,äÉjƒà°ùªdG ∞∏àîe ≈∏Y Gô«Ñc
√ôjó≤Jh √ôμ°T ¢üdÉN øY ÜôYCGh
¬ªYOh áªjôμdG ¬JQOÉH ≈∏Y √ƒª°ùd
ôμ°ûdÉH ¬LƒJ Éªc ,»ë°üdG ´É£≤∏d
ø«∏eÉ©dGh AÉ``Ñ`WC’G ≈``dEG ôjó≤àdGh
±ƒØ°üdG πch »ë°üdG ´É£≤dG »a
…ó°üàdG ≈∏Y πª©J »àdG ≈`` dhC’G
.ÉfhQƒc ¢Shô«a QÉ°ûàfG ™æeh
¢ù∏ée ƒ``°` †` Y äó`` ` `cCG É``ª` «` a
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..øjôëÑdG áμ∏ªe
á«ªdÉY áëFÉéd ádÉ©a áHÉéà°SG
ΩÉjC’G ióe ≈∏Y ¿GôjEG øe øjóFÉ©dG
´QÉ``°` ù` à` ª` dG »``°`q`û` Ø` à` dG â`` ZÉ`` H
∂``dP ≥`` ` aGQh .á``≤` HÉ``°` ù` dG ø``«` KÓ``ã` dG
óéà°ùªdG ÉfhQƒc ¢Shô«a áëFÉéd
äÉÄªd êÓ©dGh ∫õ©dG õcGôe ô«aƒJ
™``ª`à`é`ª`dG á``«` Ñ` dÉ``Z (19-ó`` «` `aƒ`` c)
É``fò``NCGh .Iqô` ` Z ø``«`M ≈``∏`Y »``dhó``dG
,¢üëØ∏d Gƒ©°†N øjòdG ¢UÉî°TC’G
,¢Shô«ØdG QÉ``Ñ` NCG Öãc ø``e ™HÉàf
,¿Gô``jEG ≈``dEGh øe äÓMôdG ±É≤jEGh
øe ô``NBG ≈``dEG ¿Éμe øe π≤àæj ƒ``gh
,á«ª«∏©àdG äÉ°ù°SDƒªdG πc ¥Ó``ZEGh
.Éæà≤£æe ≈dEG ºK ,É``HhQhCG ≈dEG É«°SBG
.áeÉ©dG äÉ«dÉ©ØdG π``c π``«`LCÉ`J ™``e
á``dhO ø``jô``ë` Ñ` dG á``μ`∏`ª`e ¿CG º`` `ZQh
¢üëØdG ¥ÓWEG ºJ ófÉ°ùe mAGôLEÉch
»g áμ∏ªªdG ¿EÉ`a áMÉ°ùªdG Iô«¨°U
íÑ°UCGh ,ôjGôÑa 29 ïjQÉàH π≤æàªdG
áaÉãμdG å«M øe É«ªdÉY ádhO ¢SOÉ°S
øe ø«eOÉ≤∏d É«eGõdEG »JGòdG ôéëdG
¿CG øe á«°ûN ∑Éæg ¿Éch ,á«fÉμ°ùdG
äÉ``HÉ``°`UEG π«é°ùJ äó¡°T äÉ``¡` Lh
.IOGƒg ÓHh áYô°ùH AÉHƒdG ô°ûàæj
¿É``c ¢`` SQÉ`` e 9 ∫ƒ``∏` ë` Hh .Iô``«` ã` c
ø``jô``ë`Ñ`dG á``μ`∏`ª`e ΩGõ`` à` `dG ¿EG
AGô`` LEG á«æ©ªdG äÉ``¡`é`dG Qhó``≤`ª`H
πàëj É¡«æWGƒe á``eÓ``°`Sh áë°üH
.Ωƒ«dG »a ¢üëa 3500
ï«°ûdG QƒàcódG :º∏≤H â∏NO QƒØdG ≈∏©a ,á≤∏£e á``jƒ``dhCG
á«μ∏e äÉ¡«LƒJ äQó``°` U Éªc
GkAóHh ,ò«ØæàdG õq«M πª©dG á£N
êÓ``©`dGh ¢üëØdG ô«aƒàH á«eÉ°S
áØ«∏N
∫BG óªMCG øH ¬∏dGóÑY øe
IQGRh â``æ`∏`YCG »°VÉªdG ôjÉæj 22
z19-ó«aƒc{`H ø«HÉ°üª∏d »fÉéªdG
äÉª«∏©J ™ÑqàJ ±ƒ°S É¡fCG áë°üdG
óM ≈∏Y ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒªdG øe
≥«Ñ£J »a ,á«ªdÉ©dG áë°üdG áª¶æe
äÉ«Ø°ûà°ùe áKÓK ó««°ûàHh ,AGƒ°S
QÉ£e »a á«bÉÑà°S’G ô«HGóàdG PÉîJGh ,»FÉHƒdG ó°UôdG
∫ÉM »a IôaGƒàªdG Iqô°SC’G OóY áØYÉ°†eh ,á«fGó«e
.»dhódG øjôëÑdG
.GkAƒ°S ´É°VhC’G äOGORG
∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†M øe ºjôc ¬«LƒàHh
≈∏Y É°üjôM ó¡©dG »dh ƒª°S ¿Éc ∂dP ºq °†N »a
ΩÉb ióØªdG OÓÑdG πgÉY áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y øH óªM
,ájQÉédG äGQƒ£àdG ™e πYÉØàdGh ,QƒeC’G πc á©HÉàe
»æWƒdG πª©dG ≥jôØd √ƒª°S äGQÉ`` `jR â``ë`Ñ`°`UCGh
∫BG óªM ø``H ¿Éª∏°S ô``«`eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U
á©LGôeh ,äÉjƒæ©ªdG ™aQ »a º¡°SCG ,É«YƒÑ°SCG ÉKóM
∫hC’G ÖFÉædG ≈∏YC’G óFÉ≤dG ÖFÉf ó¡©dG »dh áØ«∏N
OÉªàYGh OGóYEG ≈∏Y ±Gô°TE’ÉH AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«Fôd
.áëFÉédG á¡LGƒªd ,äÉ«dB’G º««≤Jh §£îdG
Ωób ≈∏Y ,ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒªdG ™«ªL IóYÉ°ùªd á£N
áeƒμëdG áHGƒH ôÑY É«YGh~øc# á∏ªM âª¡°SCGh
.IGhÉ°ùªdG
ájõ«∏éfE’Gh á«Hô©dG :çÓãdG äÉ¨∏dÉH á«fhôàμdE’G
∫ƒ°UƒdG øe ¢Shô«ØdG ™æªd áª¡e Iƒ£N »ah
,á«ªdÉ©dG áë°üdG áª¶æe íFÉ°üf º«ª©J »a ,ájóæ¡dGh
áë°üdG IQGRh ó¡©dG »``dh ƒª°S ¬`` qLh áμ∏ªªdG ≈``dEG
º°Sh ™e …RGƒàdÉH â∏ªYh ,áª¡ªdG äGóéà°ùªdG ô°ûfh
,áμ∏ªªdG QÉ£e »a ôqμÑªdG ¢üëØdG Iõ¡LCG ΩGóîà°SÉH
.πFÉ°SôdG º∏°ùJh ∫É°üjEG ¿Éª°†d øjôëÑdG~≥jôa#
IQOÉÑªdG ô``eC’G Ö∏q £J ó≤a ,iô``NC’G ∫ƒNódG òaÉæeh
ióe ≈∏Y ä’É°üJÓd øNÉ°S §N ¢ü«°üîJ ºJh
í°VGh ô°TDƒe ∑Éæg øμj ºd PEG ,ióªdG Ió«©H ájDhôdGh
QGóe ≈∏Y AÉ``Ñ`WCG Oƒ``Lh ™e ,äÉ¨d ™Ñ°ùH áYÉ°S 24
Qô°†dG ºéM hCG ,¢``Shô``«`Ø`dG QÉ°ûàfG á©«ÑW ∫ƒ``M
¢VGôYCG º««≤Jh ,äGQÉ°ùØà°S’G øY áHÉLEÓd ,áYÉ°ùdG
…CG ∑ô``J Ωó``Y πª©dG QÉ©°T íÑ°UCG Gò``d .¬ÑqÑ°ùj …ò``dG
Ö«JôJ …ôéj áLÉëdG âYO GPEGh ,ó©H øY ø«∏°üàªdG
ô«HGóJ áë°üdG IQGRh äôbCG π©ØdÉHh .áaó°ü∏d A»°T
.áÑ°SÉæªdG á«ë°üdG ≥aGôªdG ≈dEG ≈°Vôª∏d äÓ°UGƒªdG
AÉ``≤` HE’ ,á``dGƒ``é` dG ∞``JGƒ``¡`∏`d ≥«Ñ£J É``°`†`jCG ∑É``æ` gh
,áHƒ∏£ªdG á«æWƒdG äGQó``≤` dG õ``jõ``©`Jh ,á``jRGô``à` MG
ºgQòëjh ,äGQƒ£àdÉH ájGQOh ´ÓWG ≈∏Y Qƒ¡ªédG
IôàØdG ∂∏J ∫ÓNh .¥É£ædG á©°SGh äÉ°Uƒëa AGôLE’
.ø«HÉ°üªdG øe á«HÉéjEG ä’ÉM Gƒ£dÉN ∫ÉM »a
áëFÉédG äOhCG Éª«a äÉHÉ°UEG q…CG áμ∏ªªdG ó¡°ûJ ºd
∞dCG 30 π«é°ùJ »a ø«Yƒ£àªdG èeÉfôH íéfh
ádÉM 82 âfÉch ,ºdÉ©dG ∫ƒ``M É°üî°T 170 IÉ«ëH
êQÉ``N ,á∏é°ùe ádÉM 7818 π``°`UCG ø``e ,§≤a áªFÉb
m∫ÉY Qó≤H øjôëÑdG Ö©°T ™àªJ ≈∏Y øgôÑj ÉªH ,Ö∏W
äócCG ób áeRC’G √òg âfÉc ¿EGh ,πYÉØàdGh »YƒdG øe
.ø«°üdG
ájÉbƒdG- ≈``dhC’G á∏MôªdG »a πª©dG ô«°S ™``eh
.óFGó°ûdG ¬Lh »a Éfó qMƒJ ƒ¡a ,GôeCG
ádÉM …CG »a Éªc ,á«dÉàdG Iƒ£îdG âfÉc -OGó©à°S’Gh
á≤∏©àe IOhó`` ë` `e äÉ`` «q ` `ah â``∏` qé``°`o`S ∞``°` SCÓ` dh
,á°ü°üîàe πªY Iƒ``b OGó`` YEG »``g ,áμ«°Th ÇQGƒ``W
√òg ¿CÉH Éfôcòj ºdDƒe ôeCG ƒgh ,áμ∏ªªdG »a áëFÉédÉH
,Q qƒ£àªdG ™°Vƒ∏d ádÉq©ØdGh á©jô°ùdG áHÉéà°S’G ¢Vô¨d
ÉeÉªJ øeBG PÓe óLƒj ’h ,óMCG ø«H ¥qôØJ ’ áëFÉédG
¢Shô«Ød …qó°üà∏d »æWƒdG ≥jôØdG π«μ°ûJ ¿ÓYEG ¿Éμa
ájRGôàMG ô«HGóJ πX »a ô≤à°ùe ™°VƒdG øμd .É¡æY
äGõ«¡éàdG πeÉc ,ó qMƒe äÉ«∏ªY õcôªH ,zÉ``fhQƒ``c{
á«aGôàM’Gh á©jô°ùdG IQOÉÑªdG π°†ØH PEG ,áªμëe
GõgÉL ¿Éc ôjGôÑa 13 ∫ƒ∏ëHh ,äÉjƒà°ùªdG Oó©àeh
á¡LGƒe »a ’Éãe øjôëÑdG âëÑ°UCG ó¡©dG »dh ƒª°ùd
.¬∏ªY ∫hGõjh
.É¡JÉ«YGóJ AGƒàMGh ,áëFÉédG
πLCG øe ≥«°ùæà∏d áØãμe äÉYÉªàLG äó≤oY ó≤d
IôqμÑªdG áfôªdG áHÉéà°S’G äò≤fCG ó≤a ,’ÉªLEGh
äÉ°ù°SDƒªdG ø«H πaÉμàdGh ¿hÉ©àdG iƒà°ùe õjõ©J
∫hO ¬Jó¡°T Ö``Yô``e ƒjQÉæ«°S ø``e øjôëÑdG áμ∏ªe
19 Ωƒ``j áμ∏ªªdG âëÑ°UCG ∂``dò``d ák é«àfh ,iô`` `NCG
äÉª«∏©J ≥«Ñ£J ¿Éª°Vh ,á°UÉîdGh áeÉ©dG á«ë°üdG
äGQÉÑàNG èeÉfôH ≈dEG º°†æJ á«HôY ádhO ∫hCG ¢SQÉe
¿ƒμ«°S ìÉéædG ìÉàØe ¿CG Éq«∏L GóHh .áë°üdG IQGRh
,(19-ó«aƒc) ìÉ≤∏d IóMƒªdG á«ÑjôéàdG øeÉ°†àdG
´É£bh áeƒμëdG ø«H ¢ù«d ,≥``jô``Ø`dG ìhô``H πª©dG
IOÉ°TEG ó©j …ò``dGh ,á«ªdÉ©dG áë°üdG áª¶æªd ™HÉàdG
íFGô°T πc πÑb øe ÉªfEGh ,Ö°ùëa á«ë°üdG ájÉYôdG
.QÉª°†ªdG Gòg »a øjôëÑdG Oƒ¡éH á«dhO
.™«ªédG øe ák cQÉ°ûe Ö∏q £àj ÉMÉØc ∂dP ¿Éc .™ªàéªdG
¢ü«°üîJ ºJ ó≤a …OÉ°üàb’G ó«©°üdG ≈∏Y É``eCG
~≥jôa# º°Sh »a Góq«L ≥jôØdG πªY ¢ùμ©fGh
QÉæjO äGQÉ«∏e 4^3 ≠∏ÑªH …OÉ°üàbG ¢TÉ©fEG áeõM
Oƒ¡édG á«ªæJh ,»YƒdG IOÉjõH ΩÉb …ò``dG ,øjôëÑdG
ôÑY π``°` UGƒ``à` dGh ,á``«`∏`ª`©`dGh á``«` ©` bGƒ``dG á``«`YÉ``ª`é`dG
ø«æWGƒª∏d (»μjôeCG Q’hO QÉ«∏e 11^4) »æjôëH
≥``aq ó``J QGô``ª`à`°`SG ¿É``ª`°`Vh ,á``«`YÉ``ª`à`L’G äÉ``°``qü`æ`ª`dG
»∏ëªdG èJÉædG »dÉªLEG ø``e %30 πãªJ ,∫É``ª` YC’Gh
π``LCG ø``e Iô``KDƒ` e ô«HGóàc ,áë«ë°üdG äÉeƒ∏©ªdG
,ø«æWGƒªdG ºYód iôNCG äGAGôLEG PÉîJGh ,øjôëÑ∏d
~≥jôa# º°Sh πFÉ°SQ âª¡°SCG ó≤a .áëFÉé∏d …ó°üàdG
áØ∏μdG äÉ``«`YGó``J ø``e ∞«Øîà∏d ºî°V ΩGõ``à` dG Gò``gh
,ìGhQC’G PÉ≤fEG »a ΩGô¨à°ùfEGh ôàjƒJ ≈∏Y øjôëÑdG
.áëFÉédG É¡«a âÑÑ°ùJ »àdG ájOÉ°üàb’G
ÜÉ©«à°SGh ,±hÉîªdG ójóÑJ ≈∏Y ¢SÉædG äóYÉ°Sh
øjôëÑdG áμ∏ªe ¿CG ≈°ùæf ’CG º¡ªdG øe ,Gkô«NCGh
ìÉéædG ¢ü°üb äRôHCG Éªc ,É¡d áHÉéà°S’Gh QÉ£NC’G
PEG ,»``dhó``dG ™ªàéªdG ø``e Gó``L Iô¨°üe IQƒ``°`U »``g
∫ƒ≤j Oó°üdG Gòg »ah .øjôëÑdG É¡Jó¡°T »àdG Iójó©dG
≈∏Y IQOÉb áμ∏ªªdGh ,¢SÉæLC’Gh äÉaÉ≤ãdG πc ø°†àëJ
¿Éª∏°S ï«°ûdG »dÉ©e »æWƒdG OÉ°üàb’Gh á«dÉªdG ôjRh
∫ÓN øe ,¿CÉ°ûdG Gò``g »a áª¡∏e äÉeÉ¡°SEG Ωó≤J ¿CG
,áëFÉédG ™e πeÉ©àdÉH É¡àjGQOh É¡àHôéJ ácQÉ°ûe
≥jôa) è¡æH ÉªFGO ôîØf ÉæfEG{ :áØ«∏N ∫BG áØ«∏N øH
Ó°†a ,É¡d …ó°üàdG »a á«aÉØ°ûdG è¡f ≈∏Y á¶aÉëªdGh
™jQÉ°ûªdG ø«H É°ù∏°S ÉLÉeófG ó©oj …òdG ,(øjôëÑdG
,É¡JGôÑNh É¡JÉfÉ«H ácQÉ°ûªd ∫É°üJ’G •ƒ£N íàa øY
≥«≤ëJ »a Éeoóbo »°†ª∏d
,á«eƒμëdG äÉfÉ«μ∏d á°UÉîdG
q
±ƒ°S ÉæfCG ócDƒªdGh .äÉeƒ∏©ª∏d ôëdG ≥aóàdG ¿Éª°Vh
™jƒæJ ∫Éée »a ÉeÉY 20 øe ôãcC’ IOƒLƒe á``jDhQ
PÉ≤fEG ácô©e »a ôKC’G ∑ôàH øjôëÑdG áμ∏ªe »a ôªà°ùf
.zΩÉeC’G ≈dEG QƒeC’ÉH ™aódGh ,OÉ°üàb’G
.z19-ó«aƒc{ áëFÉL ôMOh ,ìGhQC’G
≈dhCG øjôëÑdG áμ∏ªe â∏ qé°S ôjGôÑa 24 Ωƒj »a
ø``jô``ë`Ñ`dG õ``cô``e AÉ```æ` `e’C G ¢``ù`∏`é`e ¢``ù` «` FQ |
.¿Gô``jEG øe øjóFÉ©dG ó``MCG ¿É``ch ,áHÉ°üªdG ä’ÉëdG
ójõªdG ;øjôeC’G Óc »æq Ñàd πª©dG á£N âdƒëJ ∂dòHh
zäÉ°SGQO{ ábÉ£dGh á«dhódGh á«é«JGôà°S’G äÉ°SGQó∏d
»a IQOÉ°üdG á«dhódG zÉæªdÉY{ á∏ée »a ∫É≤ªdG ô°ûf
π«©ØJ ºJ Éªc .¢Shô«ØdG AGƒàMGh ∞°ûch ,ájÉbƒdG øe
π°ùchôH
¢UÉî°TC’G ¢üëa »a AóÑdGh ,»Ñ£dG ∫ƒcƒJhôÑdG

øjôëÑdG áμ∏ªe »a IÉcÉëªdÉH ÖjQóà∏d õcôe ∫hCG ó©j

ÉfhQƒc ≈°Vôªd á«ë°üdG ájÉYôdG ºjó≤J ≈∏Y ÖjQóà∏d ó¡©dG »dh õcôe »a ÜQóàe 1900

É``fhQƒ``c ≈°Vôªd á«ë°üdG á``jÉ``Yô``dG ºjó≤àd
1900 Ωƒ``«` dG ≈``à`M õ``cô``ª`dG »``a 19-ó``«` aƒ``c
ÜÓW øe ø«Yƒ£àªdG øe OóY º¡æ«H øe ÜQóàe
.¢†jôªàdGh Ö£dG

(ICU) IõcôªdG ájÉæ©dG IóMh AÉÑWCÉc AGôÑN
»°ùØæàdG RÉ``¡` é` dG »``é`dÉ``©`eh ø``«`°`Vô``ª`ª`dGh
áëFÉL IQGOEÉ` H á≤∏©àªdG »MGƒædG πc á«£¨àd
ø«HQóàªdG OóY ≠∏H å«M áμ∏ªªdG »a ÉfhQƒc

503 »aÉ©Jh Ió``jóL áHÉ°UEG 415h äÉ``«ah çÓ``K
Oó©dG π°ü«d á«aÉ°VEG ä’ÉM 503 »aÉ©J záë°üdG{ âæ∏YCGh
.15790 ≈dEG á«aÉ©àªdG ä’Éë∏d »dÉªLE’G
»≤∏J »ë°üdG É¡©°Vh Ö∏£àj ádÉM 181 ¿CG IQGRƒdG äôcPh
¿CG ø«M »a ,Iõcôe á«ë°U ájÉYôd ™°†îJ ádÉM 33 É¡æe ,êÓ©dG
áªFÉ≤dG ä’Éë∏d »dÉªLE’G Oó©dG øe ô≤à°ùe É¡©°Vh ádÉM 5448
.áªFÉb ádÉM 5481 ≠∏H …òdG

:»∏Y áªWÉa Öàc
-ó«aƒc{ óéà°ùªdG ÉfhQƒc ¢Shô«a øe ø«aÉ©àªdG OóY ¥Éa
â∏é°S PEG ;¢ùeCG øjôëÑdG áμ∏ªe »a ¬H ø«HÉ°üªdG Oó``Y z19
IóaGh ádÉª©d ádÉM 225 É¡æe ,IójóL áHÉ°UEG 415 áë°üdG IQGRh
ádÉM 11 ≈dEG áaÉ°VEG ,á£dÉîªdÉH ihó©dG É¡«dEG â∏≤f ádÉM 179h
.ÉjôÑîe É°üëa 7782 IQGRƒdG äôLCG Éª«a ;êQÉîdG øe áeOÉb

á«©ªé∏d π``ª``©``dG ô````jRh º``Yó``H ó``«``°``û``J zô``∏``μ``°``ù``dG ≈``°``Vô``e á```jÉ```YQ{

IQGRƒ`` `dG º``Yó``H ¥É``«`°`ù`dG Gò`` g »``a
á``«` ©` ª` é` dG è`` `eGô`` `Hh ™``jQÉ``°` û` ª` d
øe ójó©dG »a É¡JÉcQÉ°ûe IófÉ°ùeh
ájÉYQh ,á«dhódGh á«Hô©dG πaÉëªdG
»àdG äÉ«dÉ©ØdG øe ójó©∏d ôjRƒdG
.á«©ªédG ÉgòØæJ

.áÑ°SÉæªdG πª©dG áÄ«Hh
ºYóH º``XÉ``μ` dG OÉ``°` TCG ,√Qhó`` `H
á«YÉªàL’G á«ªæàdGh πª©dG IQGRh
∫ƒ°üM ∫ÓN øe ,á«©ªédG Oƒ¡éd
äÉ``eó``î` dG ≈``∏` Y ô``∏`μ`°`ù`dG ≈``°` Vô``e
Ék gƒæe ,º¡d á°ü°üîªdG ájƒªæàdG

.Ωƒ∏°ùdG óªMCG |
»ÑæLC’G QÉªãà°S’G º«¶æJ IOÉYE’ GóL
¬μ∏àªj É``e ≈``dEG Gkô`¶`f ,øjôëÑdG »``a
QOGƒc øe ájOÉ°üàb’G á«ªæàdG ¢ù∏ée
ájÉªMh ò«ØæJ ≈∏Y IQOÉ``b äGô``Ñ`Nh
á∏Môª∏d º``¡`ª`dG ¿ƒ``fÉ``≤` dG Gò`` g π``ã`e
.áeOÉ≤dG
¿hDƒ`°`û`dG áæéd ¿CG ≈`` dEG â``Ø` dh

™«é°ûJ »``a Gô«Ñc ÉWƒ°T â©£b
√òg ÜÉ£≤à°SG ≈∏Y πª©dG ÜÉë°UCG
Ék fÉªjEG ,πª©∏d ø«æWGƒªdG øe áÄØdG
á«Ø«XƒdG ΩÉ¡ªdG AGOCG ≈∏Y º¡JQó≤H
™bGƒe ∞∏àîe »a ¢UÓNEGh óéH
±hô¶dG äô``aGƒ``J Ée ≈àe êÉ``à`fE’G

≈°Vôe á``jÉ``Yô``d øjôëÑdG á«©ªL
áeóîd É¡«YÉ°ùe QÉ``WEG »a ô∏μ°ùdG
Éª«a á``°`UÉ``Nh ,≈°VôªdG áëjô°T
É¡eó≤J »``à`dG äÓ«¡°ùàdÉH ≥∏©àj
á«YÉªàL’G á«ªæàdGh πª©dG IQGRh
äBÉ°ûæe »``a á``Ä`Ø`dG √ò``g ∞«Xƒàd
º¡JÉLÉ«àMG ájÉYQh ¢UÉîdG ´É£≤dG
.á«æ¡ªdG
OÉ`` °` `TCG ,¥É``«``°``ù``dG Gò`` `g »`` `ah
á``«` fÉ``°` ù` fE’G Oƒ``¡` é` dÉ``H ¿Gó``«``ª``M
∫ÓN øe á«©ªédG É¡H Ωƒ≤J »àdG
,ô∏μ°ùdG ≈°Vôªd É¡àjÉYQh É¡à©HÉàe
≥«°ùæàdG ôÑY ôªà°ùªdG »©°ùdGh
º¡Ø«XƒJh º¡ÑjQóàd IQGRƒ`` dG ™``e
óëJ »àdG äÉHƒ©°üdG áaÉc π«dòJh
´É£≤dG äBÉ°ûæe »``a º``¡`LÉ``eOEG ø``e
IQGRƒ``dG ¿CG ≈``dEG Gô«°ûe ,¢UÉîdG

á«ªæàdGh πª©dG ô``jRh ≈≤àdG
óªëe øH π«ªL ó«°ùdG á«YÉªàL’G
¢ù«FQ ,¬Ñàμe »``a ,¿Gó``«`ª`M »∏Y
øjôëÑdG á«©ªL IQGOEG ¢ù∏ée
ó«°ùdG ô``∏`μ`°`ù`dG ≈``°` Vô``e á``jÉ``Yô``d
Ωób å«M ,ºXÉμdG º«gGôHEG ÉjôcR
≈∏Y á``«`©`ª`é`dG ô``jó``≤` Jh ô``μ`°`T ¬``d
Ωƒ«dÉH á«©ªédG ∫É``Ø`à`MG ¬``à`jÉ``YQ
»∏éæªdG ΩódG ô≤a ≈°Vôªd »ªdÉ©dG
Ωƒ``j ±OÉ`` °` `U …ò`` ` dGh (ô``∏` μ` °` ù` dG)
AÉ≤dEGh ,…QÉédG ƒ«fƒj 19 á©ªédG
π¡à°ùe »a ,ó©H øY ,IôÑ©ªdG ¬àª∏c
Gòg á«©ªédG ¬àeÉbCG …ò``dG πØëdG
øY ∂dPh ,zøc{ QÉ©°T âëJ ,ΩÉ©dG
.»FôªdG ∫É°üJ’G ≥jôW
¢VGô©à°SG ºJ ,AÉ≤∏dG ∫Ó``Nh
É¡H Ωƒ``≤`J »``à`dG á``£`°`û`fC’G ∞∏àîe

zÉfhQƒc πX »a øjôëÑdG »a º«∏©àdG{ »fhôàμdE’G ióàæªdG ó≤©J ÖjQóàdGh º«∏©àdG IOƒL áÄ«g
äÉ°SGQó∏d øjôëÑdG ó¡©e »a IOƒédG ¿Éª°V ∫hCG ôjóeh ,»Ñ«à©dG
øe äÉ°ù∏édG QGóJ Éª«a ,»Ñjô©dG ºã«e QƒàcódG á«dÉªdGh á«aô°üªdG
»a á«æWƒdG äÉfÉëàe’Gh äÓgDƒª∏d »æWƒdG QÉWE’G ΩÉY ôjóe πÑb
.…óæ°ùdG ¥QÉW QƒàcódG ÖjQóàdGh º«∏©àdG IOƒL áÄ«g
ôÑY ™«ªé∏d ìÉàe ióàæªdG »a ácQÉ°ûªdGh π«é°ùàdG ¿CG Éª∏Y
º«∏©àdG IOƒL áÄ«¡d »fhôàμdE’G ™bƒªdG »a OƒLƒªdG π«é°ùàdG §HGQ
Üƒ«Jƒ«dG IÉæb ôÑY ô°TÉÑªdG åÑdÉH ióàæªdG π≤f ºà«°S Éªc ,ÖjQóàdGh
.ÖjQóàdGh º«∏©àdG IOƒL áÄ«¡H ¢UÉîdG ∑ƒÑ°ù«ØdG ÜÉ°ùMh

≈dEG áaÉ°VE’ÉH ,ÉfhQƒc áëFÉL QÉ°ûàf’ …ó°üà∏d øjôëÑdG áμ∏ªe
§«∏°ùJh ,á«dÉëdG áeRC’G øe IOÉØà°ùªdG ¢ShQódG ºgCG ≈∏Y ±ô©àdG
õ«côàdGh ,É¡≤«Ñ£J øμªj »àdG äÉ«°UƒàdGh äÉMGôàb’G ≈∏Y Aƒ°†dG
.ÉfhQƒc ó©H Éeh á«dÉëdG á∏MôªdG »a É¡«∏Y
IOƒL áÄ«¡d …ò«ØæàdG ¢ù«FôdG :øe πc ióàæªdG »a ∑QÉ°ûjh
¢ù«FQh ,»μë°†ªdG ø«gÉ°T ôgGƒL IQƒàcódG ÖjQóàdGh º«∏©àdGh
IQGRh π``«`chh ,Iõ``ª`M ¢``VÉ``jQ QƒàcódG PÉ``à`°`SC’G øjôëÑdG á©eÉL
,á©ªL ∑QÉÑe óªëe QƒàcódG äÉeóîdGh OQGƒª∏d º«∏©àdGh á«HôàdG
»e áî«°ûdG IQƒàcódG øjôëÑdG ¿É«H á°SQóe AÉæeCG ¢ù∏ée ¢ù«FQh

»ÑæLC’Gh »æjôëÑdG ôªãà°ùªdG ídÉ``°üe ájÉªMh OÉ°üàb’G §«°ûæàd QÉªãà``°S’G ¿ƒfÉb ≈dEG êÉàëf
¢ù∏éªdÉH á``jOÉ``°` ü` à` b’Gh á``«` dÉ``ª` dG
´hô°ûe á°ûbÉæe Qƒ``W »``a â``dGRÉ``e
≈∏Y AÉ``æ`H ó``©`ª`dG QÉ``ª`ã`à`°`S’G ¿ƒ``fÉ``b
,iQƒ°ûdG ¢ù∏ée øe ¿ƒfÉ≤H ìGôàbG
äÓjó©àdG ø``e ójó©dG AGô`` LEG º``J PEG
Iõ``Ø`ë`e á``Ä` «` H ô``«` aƒ``J ±ó``¡` H ¬``«` ∏` Y
∫Gƒ``eC’G ï°V πLCG øe ,øjôªãà°ùª∏d
,»æWƒdG OÉ°üàb’G »a äGQÉªãà°S’Gh
»ah ,ø««æjôëÑ∏d ∞``FÉ``Xh ô«aƒJh
äGRÉ«àeGh äÓ«¡°ùJ ô«aƒJ πHÉ≤ªdG
.áeƒμëdG πÑb øe øjôªãà°ùª∏d
äÓjó©àdG RôHCG øe ¿CG ≈dEG âØdh
≈fOCG óM ∑Éæg ¿ƒμj ¿CG ¿ƒfÉ≤dG ≈∏Y
5 øY π≤j ’CÉ`H »ÑæLC’G ∫ÉªdG ¢SCGôd
¬«∏Y π°üë«°S Ée ô«¶f ,QÉæjO ø«jÓe
Ωƒ°SôdG øe äGAÉØYE’Éc äGRÉ«àeG øe
™°Vh ºJ Éªc ,áeó≤ªdG äÓ«¡°ùàdGh
ø««æjôëÑdG ∞«Xƒàd IOó``ë`e Ö°ùf
.•É°ûædG Ö°ùëH ∞∏àîJ

¢ù«ªîdG Ωƒj »æWƒdG ∫É°üJ’G õcôe º¶f
»LQÉîdG ΩÓ``YEÓ` d á«fGó«e IQÉ`` jR »°VÉªdG
çƒ``ë`Ñ`dGh Ö``jQó``à`∏`d ó``¡`©`dG »``dh õ``cô``e ≈`` dEG
PEG ,ø«ÑfÉédG ø«H ≥«°ùæàdÉH ∂``dPh ,á«Ñ£dG
ä’ƒédG á∏°ù∏°S øª°V IQÉ``jõ``dG √ò``g äAÉ``L
»àdG ájQhódG á«fGó«ªdG äGQÉjõdGh á«eÓYE’G
´ÓWEG É¡dÓN ºJ »àdGh ,∫É°üJ’G õcôe Égó≤©j
¥ôW çó`` MCG ≈∏Y ø««Øë°üdGh ø``«`«`eÓ``YE’G
∫ÉéªdG »a äÉeóîdGh ,çƒëÑdGh ,ÖjQóàdG
ÖjQóà∏d ó¡©dG »dh õcôe ÉgòØæj »àdG »Ñ£dG
IOƒédG ô«jÉ©e ≈∏YCG ≥ah ,á«Ñ£dG çƒëÑdGh
,IÉ``cÉ``ë`ª`dG ≈``∏`Y º``FÉ``≤`dG »``Ñ`£`dG º«∏©àdG »``a
¥ô£dG π°†aCGh äÉ«æ≤àdG çó``MCG ΩGóîà°SÉH
.á≤£æªdG »a á«ª«∏©àdG
»≤FÉKh º∏«a ¢Vô©H IQÉjõdG èeÉfôH CGóH
çƒëÑdGh ÖjQóà∏d ó¡©dG »``dh õ``cô``e ∫ƒ``M
á«fGó«e IQÉ``jõ``H Qƒ``°`†`ë`dG ΩÉ``b º``K ,á``«`Ñ`£`dG
º¡YÓWG ºJ PEG ,õcôªdG äGQGOEGh ≥aGôe ≈``dEG
»àdG á«Ñ£dG º``bGƒ``£`∏`d Ö``jQó``à` dG ¥ô``W ≈``∏`Y
áaôZ ∂``dP »``a ÉªH ,IÉ``cÉ``ë`ª`dG ±ô``Z ôÑY ºàJ
,ÇQGƒ£dG áaôZh ,±É©°SE’G IQÉ«°S IÉcÉëe
Ió``Mhh äÉ«∏ª©dG á``aô``Zh äÉ``HÉ``°`UE’G á``aô``Zh
á«æWÉÑdGh ∫ÉØWC’Gh IO’ƒdGh IõcôªdG ájÉæ©dG
.áMGôédG áëæLCGh
IÉcÉëªdG äGôÑàîe Qƒ°†ëdG QGR Éªc
50 Ióe óéà°ùªdG Ö«Ñ£dG É¡«∏Y ÜQóàj »àdG
,™bGƒdG ¢VQCG ≈∏Y á«∏ª©dG …ODƒj ¿CG πÑb áYÉ°S
äGô``«`eÉ``μ`dÉ``H ±ô``¨` dG ™«ªL õ«¡éJ º``J ó`` bh
á«æ≤J ΩGóîà°SG á«fÉμeEGh ,á«©ª°ùdG Iõ¡LC’Gh
,ºdÉ©dG »``a ¿É``μ`e …CG »``a É¡d ô°TÉÑªdG å``Ñ`dG
k G á«Ñ£dG á©LGôª∏d É¡eGóîà°SGh
ºJ Éªc ,É°†jC
≈eódGh äÉ«Ø°ûà°ùªdG äGó©e çóMCÉH Égõ«¡éJ
¢Vô©J »àdG áãjóëdG äÉ°TÉ°ûdG ™``e á«Ñ£dG
è°ùcCÉJ ¢ù«≤Jh ,Ö``∏`≤`dG zá``«`Hô``¡`c{ §«£îJ

¢ùeCG ÉfhQƒc øe øjôëÑdG á∏«°üM

:ÜGƒædG á«dÉe ¢ù«FQ ..¥ƒ°ùdG º«¶æJ ≈∏Y QOÉb ájOÉ°üàb’G á«ªæàdG ¢ù∏ée ¿CG ócCG

QÉªãà°S’G ¿ƒ``fÉ``b ¿CG í``°` VhCGh
OÉ°üàb’G ºYO »a ô«Ñc QhO ¬d ¿ƒμ«°S
äÉ``«`YGó``J ó``©`H á``°` UÉ``Nh »``æ`jô``ë`Ñ`dG
PEG ,OÉ``°`ü`à`b’G ≈∏Y É``fhQƒ``c áëFÉL
120 »dGƒM ≈∏Y ÜGƒædG á«dÉe äõcQ
äÉYÉ£≤dG ÉgRôHCG QÉªãà°SÓd ÉWÉ°ûf
á``YÉ``æ`°`Uh á``«` fGƒ``«` ë` dGh á``«``YGQõ``dG
á«ªgCG ≈∏Y õ«côàdG ºJ Éªc ,á``jò``ZC’G
ájQÉéàdG øØ°ùdG áYÉæ°U »a QÉªãà°S’G
á°UÉNh ,ø``ë`°`û`dG ø``Ø`°`Sh Iô``«`Ñ`μ`dG
™«£à°ùfh ,…ô``°` SCG ácô°T Éæjód ¿CG
Gòg »a QÉªãà°S’G ôjƒ£J ∫Ó``N øe
ájõcôe á£≤f øjôëÑdG π©L ´É£≤dG
.ájQÉéàdG øØ°ùdG áYÉæ°üd á≤£æªdG »a
¿ƒ``fÉ``≤` dG ¿CG Ωƒ``∏` °` ù` dG ó`` ` `cCGh
ôªãà°ùªdG ∫hC’G ΩÉ≤ªdG »a »YGô«°S
πFÉ°Sh π``c º``jó``≤`J ô``Ñ`Y »``æ`jô``ë`Ñ`dG
¬«∏j »é«∏îdG ôªãà°ùªdG ºK ,ºYódG
.»ÑæLC’G ôªãà°ùªdG

,ø«jGô°ûdG äÉLƒeh ,Ωó``dG §¨°Vh ,¢†ÑædG
.ôjóîàdG RÉZh ,…ƒFôdG ¿Éjô°T äÉLƒeh
Ö«ÑW ó«ª©dG OÉ°TCG ,IQÉ``jõ``dG ΩÉàN »``ah
ó¡©dG »dh õcôe ôjóe ¬∏dGóÑY QÉØ¨dGóÑY ódÉN
ôjóîJ …QÉ°ûà°SG ,á«Ñ£dG çƒëÑdGh ÖjQóà∏d
∫É``°`ü`J’G õ``cô``e Qhó`` H ,iƒ``°`ü`≤`dG á``jÉ``æ`©`dGh
RGô`` HE’ »``eÓ``YE’G º``Yó``dG ºjó≤J »``a »``æ`Wƒ``dG
¢Shô«a QÉ°ûàfG ø``e óë∏d ádhòÑªdG Oƒ¡édG
øY Ó°†a ,{19-ó``«` aƒ``cz óéà°ùªdG É``fhQƒ``c
ÖjQóà∏d ó¡©dG »dh õcôe ™e ôªà°ùªdG ¬fhÉ©J
»eÓYE’G Qƒ°†ë∏d ¬≤«°ùæJh ,á«Ñ£dG çƒëÑdGh
Oƒ¡L RGô``HEG á«ªgCG Gó``cDƒ`e ,IQÉ``jõ``dG √ò``g »a
IQhÉéªdG ∫hó``dG ∞jô©Jh ó¡©dG »``dh õcôe
…òdG ,»dÉ©dG √Gƒà°ùeh √Qhó``H ºdÉ©dG ∫hOh
áμ∏ªe »a IÉcÉëªdÉH ÖjQóà∏d õcôe ∫hCG ó©j
.øjôëÑdG
óFÉb ájDhQ ¿CG õcôªdG ôjóe ócCG ¬ÑfÉL øeh
Qƒ°ù«ahôH AGƒ``∏`dG á«μ∏ªdG á«Ñ£dG äÉeóîdG
áë°VGh âJÉH áØ«∏N ∫BG »∏Y øH ódÉN ï«°ûdG
á°ù°SDƒe πμd ¢SÉ°SC’G ƒg ÖjQóàdG ¿CÉH GócDƒe
∫ÉéªdG »a ôªà°ùªdG õ«ªàdG ≈``dEG íª£J á«ÑW
áãjóëdG É«LƒdƒæμàdG ô«aƒJ ≥jôW øY »Ñ£dG
º``FÉ``≤`dG »``Ñ` £` dG º``«`∏`©`à`dG »``a IOƒ`` é` `dG á``«` dÉ``Y
áaô©ªdG iƒà°ùe ™``aQ ±ó¡H IÉcÉëªdG ≈∏Y
á``jÉ``Yô``dG ä’É``é` e »``a ø«∏eÉ©∏d äGQÉ``¡` ª` dGh
ÖjQóà∏d ó¡©dG »dh õcôe ¿CG ≈dEG QÉ°ûoj .á«ë°üdG
ºbGƒ£∏d ≥Ñ°ùªdG ÖjQóàdÉH ΩÉb ób çƒëÑdGh
,ø«°VôªªdGh AÉ``Ñ` WC’Gh ø«Ø©°ùªdÉc á«Ñ£dG
áØãμe á«ÑjQóJ πªY ¢``TQh √ò«ØæJ ∫Ó``N øe
-ó«aƒcz óéà°ùªdG ÉfhQƒc ¢Shô«a á¡LGƒªd
áª¶æe É¡à©°Vh »àdG óYGƒ≤∏d Ék©ÑJ ∂dPh ,{19
ä’ƒcƒJhôH ™e Ék«°TÉªJh ,á«ªdÉ©dG áë°üdG
IQGOE’Gh ,ihó`` ©` `dG ø``e á``«`ë`°`ü`dG á``jÉ``bƒ``dG
ø«HQóªH áfÉ©à°S’G ôÑY ,≈°Vôª∏d ájôjô°ùdG

ôÑY »æWƒdG OÉ°üàb’G »a »ÑæLC’G
äGQÉªãà°SGh á£°ûfCG ≈∏Y õ«côàdG
OÉ``°` ü` à` b’G É``¡` «` dEG êÉ``à` ë` j IOó`` ë` `e
™°†j ¬°ùØf âbƒdG »ah ,»æjôëÑdG
»a á∏ãªàªdG ô``«`jÉ``©`ª`dGh •hô``°` û` dG
»ÑæLC’G ∫ÉªdG ¢SCGôd ≈fOCG óM OƒLh
¢ùμ©H ,ø««æjôëÑ∏d ∞FÉXh ô«aƒJh
äÓ«¡°ùJ ø``e É«dÉM Oƒ``Lƒ``e ƒ``g É``e
¿hO Ö``fÉ``LC’G øjôªãà°ùª∏d Iô«Ñc
áª«b hCG »HÉéjEG OhOôe …CÉH Qƒ©°ûdG
.»æWƒdG OÉ°üàbÓd áaÉ°†e
´ÉªàL’G ¿CG ≈dEG Ωƒ∏°ùdG QÉ°TCGh
ÜGƒædG á«dÉe ø«H º``J …ò``dG ô``«`NC’G
≈∏Y É``≤`aGƒ``J ô``¡`XCG IQÉ``é`à`dG á``aô``Zh
á«eƒμM áÄ«g AÉ``°`û`fE’ »``YGO ’ ¬``fCG
,»ÑæLC’G QÉªãà°S’G á«∏ªY º«¶æàd
ájÉªMh ™«é°ûàd ¿ƒfÉb QGó``°`UEG ¿EG
¢ù∏ée Oƒ`` Lh π``X »``a QÉ``ª`ã`à`°`S’G
É«aÉc Gô``eCG ót ©j ájOÉ°üàb’G á«ªæàdG

:ÜÉjO ó«dh Öàc
¢ù«FQ Ωƒ∏°ùdG óªMCG ÖFÉædG ócCG
ájOÉ°üàb’Gh á«dÉªdG ¿hDƒ°ûdG áæéd
QGó``°` UEG IQhô``°` V ÜGƒ``æ` dG ¢ù∏éªH
»æWƒdG QÉ``ª`ã`à`°`S’G õ«Øëàd ¿ƒ``fÉ``b
´É°VhC’G πX »a á°UÉN ,»ÑæLC’Gh
OÉ°üàb’G ¬``d ¢Vô©àj É``eh á``«`dÉ``ë`dG
OÉ``°` ü` à` b’Gh ΩÉ`` `Y π``μ`°`û`H »``ª` dÉ``©` dG
äÉjóëJ øe ¢UÉN πμ°ûH »æjôëÑdG
.ÉfhQƒc áëFÉL AGôL
á°SGQódG »a AÉL Ée ¿CG ±É°VCGh
IQÉéJh áYÉæ°U áaôZ É¡JóYCG »àdG
zè«∏îdG QÉ``Ñ`NCG{ É¡Jô°ûfh øjôëÑdG
äÓ``é`°`ù`dG Ö`` fÉ`` LC’G ∂``∏`ª`J ¿CÉ` °` û` H
É°ù∏ée ¬H …OÉæj Ée ºYój ,ájQÉéàdG
OƒLh á«ªgCG øe iQƒ°ûdGh ÜGƒædG
øª°†«°S …ò`` dG ¿ƒ``fÉ``≤` dG Gò`` g π``ã`e
QÉ``ª`ã`à`°`SÓ``d á``aÉ``°` †` e á``ª` «` b Oƒ`` `Lh

≥aGƒªdG AÉ``©`HQC’G Ωƒ``j ,ÖjQóàdGh º«∏©àdG IOƒ``L áÄ«g óo ≤©J
øjôëÑdG áμ∏ªe »a º«∏©àdG{ »fhôàμdE’G ióàæªdG ,2020 ƒ«fƒj 24
á°üæe ΩGóîà°SG ∫ÓN øe zÉgó©H Éeh -19 ó«aƒc áëFÉL πX »a
áμ∏ªe πNGO øe ø«KóëàªdG øe áÑîf ácQÉ°ûªH ,ór©Ho øY π°UGƒàdG
.øjôëÑdG
»a á∏ãªàªdGh ,QhÉëªdG øe GkOóY »fhôàμdE’G ióàæªdG ∫hÉæàjh
ô°üMh ,ó©H øY º«∏©à∏d á«dÉëdG äÉ°SQÉªªdG á°ûbÉæeh ¢VGô©à°SG
IôàØdG ∫ÓN ÖjQóàdGh º«∏©àdG ´É£b ¬LGƒJ »àdG äÉjóëàdGh ¢UôØdG
É¡©ÑàJ »àdG äGAGôLE’G Aƒ°V »ah ,áægGôdG ±hô¶dG πX »a á«dÉëdG

zπ°UGƒJ{ èeÉfôH ôÑY á¶MÓeh iƒμ°T 1537 ≈≤∏àJ zäÉjó∏ÑdG{
äGAGô``LE’G PÉîJGh ihÉμ°ûdG √òg
.zÉ¡fCÉ°ûH áeRÓdG
ø``e %10 ∑É```æ` `g{ π`` `°` ` UGhh
á«eóN äÉ¡éH á£ÑJôe ihÉμ°ûdG
É¡©e π``eÉ``©` à` dG º``à` j å``«` M iô`` `NCG
Éªc ,ácôà°ûe IQƒ°üH É¡àédÉ©eh
ábÓY É¡d ¢ù«d ihÉμ°T ∑Éæg ¿CG
≈∏Y É¡∏jƒëJ ºàjh äÉjó∏ÑdG πª©H
.zábÓ©dG äGP äÉ¡édG
¢Uôëj{ :óªëe ï«°ûdG ∫Ébh
ø``H ΩÉ``°` ü` Y ¢``Só``æ` ¡` ª` dG ô`` `jRƒ`` `dG
™«ªL á©HÉàe ≈∏Y ∞∏N ¬∏dGóÑY
»``dƒ``f å``«` M IOQGƒ`` ` `dG …hÉ``μ` °` û` dG
™e π``°` UGƒ``à` dÉ``H Gkô` «` Ñ` c É``ek É``ª` à` gG
∫ƒ°üë∏d ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒªdG
º``¡`JÉ``Mô``à`≤`eh º``¡` JÉ``¶` MÓ``e ≈``∏` Y
èeÉfôH ¿CG É kë°Vƒe ,¥ô£dG π¡°SCÉH
äGƒæ≤dG º``gCG ø``e äÉ``H (π``°`UGƒ``J)
∫É°SQEG øe ø«æWGƒªdG øuμªJ »àdG
≈`` dEG º``¡` JÉ``¶` MÓ``eh º``¡` JÉ``Mô``à` ≤` e
á«eƒμëdG äÉ¡édG »a ø«dhDƒ°ùªdG
.zá«aÉØ°T πμH

.äÉjó∏ÑdG π«ch |
º¶©e áédÉ©ªH â``eÉ``b äÉ``jó``∏` Ñ` dG
%90 ¥ƒØJ áÑ°ùæHh ihÉμ°ûdG √òg
É¡d ¢ù«d »àdG ihÉμ°ûdG AÉæãà°SÉH
ihÉμ°ûdG hCG ájó∏ÑdÉH Iô°TÉÑe ábÓY
.ziôNCG á«eóN äÉ¡éH á£ÑJôªdG
ihÉ``μ`°`û`dG º``¶` ©` e{ ±É`` °` `VCGh
äÉ``eó``î`H á``≤`∏`©`à`e â``fÉ``c OQGƒ`` ` `dG
¢``û`«`à`Ø`à`dG äÉ`` eó`` î` `Hh á``aÉ``¶` æ` dG
º¶©e ™e πeÉ©àdG ºJ PEG áHÉbôdGh

óªëe ¢Sóæ¡ªdG ï«°ûdG ∫É``b
IQGRƒ``dG π«ch áØ«∏N ∫BG óªMCG øH
∫É¨°TC’G IQGRh »a äÉjó∏ÑdG ¿hDƒ°ûd
§«£îàdGh äÉ``jó``∏` Ñ` dG ¿hDƒ` `°` `Th
â≤∏J äÉjó∏ÑdG ¿hDƒ°T ¿EG »fGôª©dG
ìôà≤eh á¶MÓeh iƒμ°T 1537
»dÉëdG ΩÉ©dG øe ∫hC’G ™HôdG ∫ÓN
31 ≈àMh ôjÉæj 1 øe IôàØ∏d ∂dPh
ΩÉ¶ædG ô``Ñ`Y ∂`` dPh 2020 ¢``SQÉ``e
ihÉμ°ûdGh äÉMôà≤ª∏d »``æ`Wƒ``dG
¿hDƒ°T ¿CG ≈``dEG Gkô«°ûe (π``°`UGƒ``J)
äÉ``¶` MÓ``e ô``ª` ã` à` °` ù` J äÉ``jó``∏``Ñ``dG
ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒªdG äÉMôà≤eh
É¡∏jƒëàH Ωƒ``≤` Jh ôªà°ùe πμ°ûH
IOƒL IOÉjõd á«∏ªY äGQOÉ``Ñ`e ≈``dEG
.ájó∏ÑdG äÉeóîdG
Oó`` Y ≠`` ∏` `H{ ¬`` ` `fCG í`` ` °` ` `VhCGh
áfÉeCG »a äÉ¶MÓªdGh ihÉμ°ûdG
á``jó``∏`Hh iƒ``μ` °` T 366 á``ª`°`UÉ``©`dG
á≤£æªdG á``jó``∏` Hh 193 ¥ô``ë` ª` dG
á≤£æªdG á``jó``∏`Hh 727 á«dÉª°ûdG
¿CG ≈`` dEG Gkô`«`°`û`e 251 á``«`Hƒ``æ`é`dG
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áμ«Ñ°S Iô``«eC’G ¿ÉÄæ¡j iQƒ``°ûdGh ÜGƒædG »°ù∏ée É``°ù«FQ
á«æ≤J ΩGóîà°SÉH º«∏©àdG
Rõ©ªdG ™bGƒdG
abuloum@gmail.com

,ÉgÉ°ùfCG áeƒ∏©ªdG »æàæ≤d GPEG{ :ô«¡°ûdG »æ«°üdG πãªdG ∫ƒ≤j
ó≤à©j .zÉ¡ª¡aCG É¡H »æà°ûbÉf GPEGh ,ÉgôcòJCG ÉgÉjEG »æàjQCG GPEGh
™bGƒdG É¡Kóëj ¿CG øμªj »àdG IQƒãdG ¿CG ø«jƒHôàdG øe ô«ãμdG
óM ≈dEG ¬Ñ°ûJ ,í«ë°U πμ°ûH ¬≤«Ñ£J ºJ ¿EG ,º«∏©àdG »a Rõ©ªdG
»a ±ô©àf .ΩÉY 5000 »dGƒM πÑb áHÉàμdG ´GôàNG IQƒK ô«Ñc
.º«∏©àdG »a √óFGƒah Rõ©ªdG ™bGƒdG ≈∏Y ∫É≤ªdG Gòg
»g (Augmented Reality) Rõ©ªdG ™bGƒdG á«æ≤J
áÄ«H »a äÉeƒ∏©eh á«°VGôàaG ΩÉ°ùLCG •É≤°SEG ≈∏Y áªFÉb á«æ≤J
äÉfÉ«ÑdG ¢†©H áaÉ°VEG ±ó¡H zá«©bGƒdG{ á«≤«≤ëdG Ωóîà°ùªdG
∫ÓN øe ¬°VôYh √õjõ©Jh »©bGƒdG ºdÉ©dG ≈``dEG ô°UÉæ©dGh
,»Mƒ∏dG ôJƒ«ÑªμdG hCG ∫ƒªëªdG ∞JÉ¡dG πãe IóYÉ°ùe äGhOCG
É¡àédÉ©eh äÉeƒ∏©ªdG ≈∏Y ∫ƒ°üëdG »a ÜÓ£dG óYÉ°ùj Ée
.á©àeh á«HPÉL ôãcCG º∏©àdG á«∏ªY π©Lh ádƒ¡°ùH ÉgôcòJh
Virtual) »°VGôàa’G ™bGƒdG øY Rõ©ªdG ™bGƒdG ∞∏àîjh
áÄ«H »a á«≤«≤M ΩÉ°ùLCG •É≤°SEG ≈∏Y ºFÉ≤dG (Reality - VR
.á«°VGôàaG
»àdG AÉ«°TC’G ¢VôY ≈∏Y IQó≤dG Rõ©ªdG ™bGƒdG á«æ≤J ∂∏àªJ
ºjó≤Jh ,OÉ``©`HC’G á«KÓK êPÉªf ≈``dEG É¡∏jƒëJh É¡∏«îJ Ö©°üj
ÜÉàμdG OGƒe ºYód áØ∏àîªdG Ö©∏dG ô°UÉæYh á«°VGôàaG á∏ãeCG
º¡Ø∏d á«∏HÉb ô``ã`cCG »ª«∏©àdG iƒàëªdG π©éj É``e ,»°SQóªdG
»a πYÉØàdG øe ójõe áaÉ°VEG »a á«æ≤àdG óYÉ°ùJh .ôcòà∏d π¡°SCGh
º¡«≤ÑJh ,ÜÓ£dG √ÉÑàfG ÜòéJh ,¢SQódG AÉæKCG ìô°ûdG äÉ«∏ªY
á«æ≤J ΩGóîà°SG ¿EG ôcòdÉH ôjóédGh .¢SQódG ∫GƒW ø«∏¨°ûæe
iƒà°ùe hCG IOóëe ájôªY áÄa ≈∏Y ô°üà≤j ’ Rõ©ªdG ™bGƒdG
;º«∏©àdG äÉjƒà°ùe ™«ªL »a ¬eGóîà°SG øμªj πH ,ø«©e »ª«∏©J
.»©eÉédG º«∏©àdG ≈dEG á°SQóªdG πÑb Ée º«∏©àdG øe
º«∏©àdG »``a Rõ©ªdG ™``bGƒ``dG ΩGóîà°SG ≈∏Y á∏ãeC’G ø``eh
º∏Y »``a Ωó``î`à`°`ù`j …ò`` ` dGh (4D Dinosaur) ≥``«`Ñ`£`J
øe ≥«Ñ£àdG ¿ƒμàjh ,(Paleontology) äÉKÉëà°ùªdG
¿ƒeóîà°ùªdG ¬«a ™«£à°ùj ,á«ª«∏©àdG äÉbÉ£ÑdG øe áYƒªée
∑ôëàJ OÉ©HC’G á«KÓK äGQƒ°UÉæjO ájDhôd äÉbÉ£ÑdG ≈∏Y ´ÓW’G
k G á∏ãeC’G øeh .Égó«©ÑJh É¡Ñjô≤J øμªjh Qhó``Jh
≥«Ñ£J É°†jC
Ωƒ≤j å«M ,AÉ«ª«μdG »a Ωóîà°ùj …òdG (4D Elements)
ºK ¢UÉN ô°üæY ÖdGƒb øe á«bQh äÉÑ©μe ™æ°üH ¿ƒeóîà°ùªdG
äÓ«ãªJ ájDhôd ádƒªëªdG º¡Jõ¡LCG äGô«eÉc áeó≤e »a É¡fƒ©°†j
¿EG É¡∏YÉØJh ájQòdG É``¡`fGRhCGh É¡FÉª°SGh á«FÉ«ª«μdG ô°UÉæ©dG
zπbƒb ∞°ûμà°ùe{ ≥«Ñ£J ∑Éæ¡a Ωƒ∏©dGh ïjQÉàdG »a ÉeCG .óLh
äÓMôH ÜÓ£dG Ohõj …òdGh (Google Expeditions)
á«KÓK äÉYƒ°Vƒe QÉ°†MEG øe º¡æμªj å«M ,»°VGôàaG ™bGh
(DNA) ájhƒædG ¢VÉªMC’Gh ø«cGôÑdGh ô«°UÉYC’Éc OÉ©HC’G
äÉ≤«Ñ£J ô¡°TCG øeh .É¡à°SGQOh É¡dƒM »°ûªdGh ∞°üdG áaô¨d
¢SƒeÉb ¿hO øe äÉ¨∏dG á°SGQO »a áeóîà°ùªdG Rõ©ªdG ™bGƒdG
…ò``dGh ,(Google Translate) zπbƒb ºLôàe{ ≥«Ñ£J
πμ°ûH áØ∏àîªdG äÉ¨∏dG ø«H äÉª∏μdG áªLôJ øe Ωóîà°ùªdG øμªj
k G äÉ≤«Ñ£àdG ø``eh .…Qƒ``a
(4D Anatomy) ≥«Ñ£J É°†jC
™°SGƒdG ∫É«îdG ájƒ≤àd (AugThat) ≥«Ñ£Jh ,Ö£dG ÜÓ£d
(Math alive) ≥«Ñ£Jh ,áLQO 360 á«æ≤àH Qƒ°üdG ¢VôYh
Animal) ≥«Ñ£Jh ,á«°SÉ°SC’G ó©dG äGQÉ¡e ∫ÉØWC’G º«∏©àd
∫Éμ°TCG ¢VôY ≥jôW øY ±hôëdG º«∏©àd (Alphabet AR
,(AR Flashcards) äÉ≤«Ñ£J ™bƒeh ,äÉfGƒ«ë∏d áØ∏àîe
.Égô«Zh
»a Rõ©ªdG ™bGƒdG á«æ≤àd Iójó©dG óFGƒØdG øe ºZôdG ≈∏Yh
»eóîà°ùe ¬LGƒJ »àdG äÉjóëàdG ¢†©H ∑Éæg ¿CG ’EG ,º«∏©àdG
ø«ª∏©ªdG iód á«æ≤àdG äGQÉ¡ªdG ∞©°V É¡ªgCG øe á«æ≤àdG √òg
.ÜÓ£∏d á«aÉμdG Iõ¡LC’G ôaƒJ ΩóYh

»°†e ócDƒj ,Égô«aƒJ ≈∏Y πª©dGh
»a É``ek ó``b ICGô``ª`∏`d ≈``∏` YC’G ¢ù∏éªdG
¬∏ªY QÉ`` `WEG »``a IOÉ`` é` `dG ¬``Jô``«`°`ù`e
º«éëJ ≈∏Y ¬°UôMh ,»°ù°SDƒªdG
ÉfhQƒc áëFÉL øY áªLÉædG QÉ``KB’G
ICGôªdGh Iô``°`SC’G ≈∏Y z19-ó``«`aƒ``c{
äÉ°SÉμ©f’G á¡LGƒeh ,á«æjôëÑdG
∞∏àîe »`` a á``ë` FÉ``é` ∏` d á``«` Ñ` ∏` °` ù` dG
á«YÉªàL’Gh ájOÉ°üàb’G ä’ÉéªdG
.zá«ª«∏©àdGh
√ôjó≤J øY ídÉ°üdG Üô``YCG Éªc
ó©J »àdG IõFÉédG √ò¡H √RGõ``à` YGh
èFÉàfh ôKCG ¢SÉ«≤d Ék«HÉéjEG Gkô°TDƒe
»àdG á``°`ShQó``ª`dG á«æWƒdG §£îdG
ICGô``ª`∏`d ≈``∏` YC’G ¢ù∏éªdG É``gò``î`JG
»a »μ∏ªdG ƒª°ùdG áÑMÉ°U IOÉ«≤H
Éeh çQGƒμdGh äÉ``eRC’G ™e πeÉ©àdG
áfhôe ø``e §£îdG √ò``g ¬``H äõ«ªJ
çóëdG äGô«¨àªd áHÉéà°S’G »``a
Iô`` °` `SC’G õ``cô``e á``jÉ``ª` ë` d »``ë` °` ü` dG
äÉjƒà°ùe π``°`†`aCG ≈``∏`Y ®É``Ø` ë` dGh
≈dƒªdG Ék«YGO ,ÉgOGôaCG πμd QGô≤à°S’G
¿CGh ,Égƒª°S ßØëj ¿CG ôjó≤dG »∏©dG
É¡JÉ©∏£Jh Égƒª°S Oƒ¡éH ≥≤ëj
áμ∏ªª∏d √É``aô``dGh Ωó≤àdG ø``e Gkó`jõ``e
.áª«μëdG IOÉ«≤dG πX »a á«dÉ¨dG

.ídÉ°üdG ídÉ°U øH »∏Y |
Ωƒ≤J …òdG ô«ÑμdG QhódÉH RGõàY’Gh
ºYódG ºjó≤J ∫Ó``N ø``e Ég qƒª°S ¬``H
á°UÉNh ,á«æjôëÑdG Iô°SC’Gh ICGôª∏d
É¡H ôªj »àdG ±hô¶dG √òg πX »a
.™ªLCG ºdÉ©dG
áÑMÉ°U ájÉYQ ¿CG{ ≈``dEG QÉ°TCGh
èeGôÑ∏d á``ª`jô``μ`dG »μ∏ªdG ƒª°ùdG
¢ù∏éªdG É¡≤∏WCG »``à`dG äÓ``ª`ë`dGh
≈`` dEG á`` aOÉ`` ¡` `dGh ICGô`` ª` `∏` `d ≈`` `∏` ` YC’G
™ªàéªdG äÉ``Ä`a ø«H πª©dG õjõ©J
ó``°` UQh (ø``jô``ë` Ñ` dG ≥``jô``a) ìhô`` `H
É¡Jô°SCGh ICGôª∏d áFQÉ£dG äÉLÉ«àM’G

.πæjR ájRƒa |
.øjôëÑdG
ídÉ°U ø``H »∏Y CÉæg ¬ÑfÉL ø``e
iQƒ``°`û`dG ¢ù∏ée ¢``ù`«`FQ í``dÉ``°`ü`dG
Iô``«` eC’G »``μ`∏`ª`dG ƒ`ª°ùdG á``Ñ`MÉ``°`U
áæjôb áØ«∏N ∫BG º«gGôHEG âæH áμ«Ñ°S
¢ù∏éªdG á°ù«FQ ióØªdG ∂∏ªdG ádÓL
íæe á``Ñ`°`SÉ``æ`ª`H ,ICGô`` ª` `∏` `d ≈`` ∏` `YC’G
IõFÉédG{ ICGô``ª`∏`d ≈``∏` YC’G ¢ù∏éªdG
á``jÉ``YQ ∫É``é`e »``a õ«ªà∏d á``jô``î`Ø`dG
áμÑ°ûdG øe ,z2020 á«Hô©dG Iô°SC’G
.á«YÉªàL’G á«dhDƒ°ùª∏d á«ª«∏bE’G
ô``î` Ø` dG º``«` ¶` Y ø`` `Y Üô`` ` ` ` YCGh

πæjR ¬∏dGóÑY âæH ájRƒa äCÉæg
áÑMÉ°U ÜGƒ`` æ` `dG ¢``ù`∏`é`e á``°`ù`«`FQ
âæH áμ«Ñ°S Iô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG
πgÉ©dG áæjôb áØ«∏N ∫BG º``«` gGô``HEG
≈``∏` YC’G ¢ù∏éªdG á°ù«FQ ió``Ø`ª`dG
¢ù∏éªdG QÉ«àNG áÑ°SÉæªH ,ICGôª∏d
ájôîØdG IõFÉédG{ π«æd ICGôª∏d ≈∏YC’G
Iô``°` SC’G á``jÉ``YQ ∫É``é` e »``a õ«ªà∏d
áμÑ°ûdG øe áeó≤ªdG z2020 á«Hô©dG
.á«YÉªàL’G á«dhDƒ°ùª∏d á«ª«∏bE’G
IRQÉ``Ñ``dG Oƒ``¡` é` dÉ``H äOÉ`` `°` ` TCGh
Ωó≤J »``a ICGô``ª`∏`d ≈``∏` YC’G ¢ù∏éª∏d
¢``Uô``ë` Hh ,á``«` æ` jô``ë` Ñ` dG ICGô`` `ª` ` dG
Iô``°` SC’G QGô``≤` à` °` SG ≈``∏`Y ¢``ù`∏`é`ª`dG
»àdG É¡àfÉμªH AÉ≤JQ’Gh ,á«æjôëÑdG
∂°SÉªàd GQó``°` ü` e É``¡`à`©`aQ »``a ó``©`J
πX »``a ,õ``jõ``©`dG ÉææWh QGô≤à°SGh
IOÉ«≤H á∏eÉ°ûdG ájƒªæàdG Iô«°ùªdG
óªM ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†M
OÓÑdG π``gÉ``Y áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y ø``H
øe ¢ù∏éªdG ¬``eó``b É`` eh ,ió``Ø` ª` dG
πX »``a á«Yƒf ™jQÉ°ûeh äGQOÉ``Ñ` e
ôKC’G ≠dÉH É¡d ¿Éch ÉfhQƒc áëFÉL
á«YGO ,á«æjôëÑdG Iô``°`SC’G º``YO »a
ìÉéædG øe ójõªdG πLh õY ≈dƒªdG
áμ∏ªªd QÉgOR’Gh Ωó≤àdGh RÉéfE’Gh

ø«eQÉ¨dG º``Yód óªM ø``H ô°UÉf äÉ``¡«LƒàH ó«°ûj ∫ó``©dG ô``jRh

.áØ«∏N ∫BG ódÉN ï«°ûdG |
´ôÑàdG øe AÉ°†«ÑdG …OÉjC’G ÜÉë°UCG
øjô°ù©ªdG í``dÉ``°`ü`d á``«` dÉ``e ≠``dÉ``Ñ`ª`H
ΩÉμMCG º¡≤ëH Qó°U øªe øjôã©àªdGh
.á«FÉ°†b

ø«æWGƒªdG √ÉéJ á«fÉ°ùfE’G IQOÉÑªdG
øªe øjôã©àªdGh øjô°ù©ªdG ø«eQÉ¨dG
ÖÑ°ùH á«FÉ°†b ΩÉ``μ`MCG º¡≤ëH Qó°U
äÉØ∏e ¥ÓZEG »a º¡°ùà°S ,º¡JÉ«fƒjóe
øY ºgó°V òØæªdG õéY âÑK ò«ØæJ
äGAGô``LE’G PÉîJG ó©H º¡fƒjO OGó°S
≥≤ëj ÉªH ∂``dPh ,IQô≤ªdG á«fƒfÉ≤dG
zô«N Éæ«a{ á∏ªëd á«eÉ°ùdG ±Gó``gC’G
ø«æWGƒªdG äÉeÉ¡°SEG ¬«LƒJ IQhô°†H
ácQÉÑªdG á∏ªëdG √òg »a ø«ª«≤ªdGh
ÜÉ``ë`°`UCG ø``e É¡«≤ëà°ùe Ió``fÉ``°`ù`ª`d
øjQô°†àªdGh á``«`fÉ``°`ù`fE’G ä’É``ë` dG
»a ,á∏LÉ©dGh áægGôdG ´É°VhC’G AGqôL
±hôX øe ™ªLCG ºdÉ©dG ¬H ôªj Ée πX
.ábƒÑ°ùe ô«Z á«FÉæãà°SG
»a á«∏NGódG IQGRh Oƒ¡L øªKh
ø«μªàd (ô«N πYÉa) ´hô°ûe ¥Ó``WEG

…ò``dG ô«ÑμdG ìÉéæ∏d GkOGó``à` eG »``JCÉ`J
É¡≤∏WCG »àdG (ô«N Éæ«a) á∏ªM ¬à≤≤M
,áØ«∏N ∫BG óªM øH ô°UÉf ï«°ûdG ƒª°S
äGQOÉÑªdGh ∞bGƒªdÉH AGóàbG ∂``dPh
ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†ëd á«fÉ°ùfE’G
áØ«∏N ∫BG ≈``°`ù`«`Y ø``H ó``ª` M ∂``∏` ª` dG
Oƒ¡édG º``YOh ,ióØªdG OÓÑdG πgÉY
IOÉ«≤H á``eƒ``μ`ë`dG π``Ñ`b ø``e á``ª`jô``μ`dG
áØ«∏N ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U
,AGQRƒdG ¢ù«FQ áØ«∏N ∫BG ¿Éª∏°S øH
øjôëÑdG ≥jôØd á«æWƒdG Oƒ``¡`é`dGh
ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U IOÉ«≤H
ó¡©dG »dh áØ«∏N ∫BG óªM øH ¿Éª∏°S
∫hC’G Ö``FÉ``æ`dG ≈``∏` YC’G ó``FÉ``≤`dG Ö``FÉ``f
…ó°üàdG »a ,AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«Fôd
.(19-ó«aƒc) ÉfhQƒc ¢Shô«Ød
√ò``g ¿CG ∫ó`` ©` `dG ô`` ` jRh ô`` ` cPh

»∏Y ø`` H ó``dÉ``N ï``«` °` û` dG OÉ`` °` `TCG
¿hDƒ` °` û` dGh ∫ó``©` dG ô`` jRh áØ«∏N ∫BG
äÉ¡«LƒàdÉH ±É`` `bhC’Gh á``«`eÓ``°`SE’G
óªM øH ô°UÉf ï«°ûdG ƒª°ùd áªjôμdG
∫ÉªYCÓd ∂∏ªdG ádÓL πãªe áØ«∏N ∫BG
QÉ°ûà°ùe ÜÉÑ°ûdG ¿hDƒ°Th á«fÉ°ùfE’G
AÉæeCG ¢ù∏ée ¢ù«FQ »æWƒdG ø``eC’G
,á«fÉ°ùfE’G ∫ÉªYCÓd á«μ∏ªdG á°ù°SDƒªdG
Éæ«a) á∏ªëd á©HÉàªdGh ≥«°ùæàdG áæé∏d
äGóYÉ°ùªdG ™jRƒàH á«æ©ªdG (ô«N
º¡≤ëH Qó``°` U ø``ª`e ø``«`eQÉ``¨`dG º``Yó``d
ø``jô``°`ù`©`ª`dG ø`` e á``«` FÉ``°` †` b ΩÉ```μ` `MCG
πYÉa ´hô``°` û` e øª°V ø``jô``ã`©`à`ª`dGh
á«∏NGódG IQGRh ™``e ¿hÉ©àdÉH ô«N
á«eÓ°SE’G ¿hDƒ°ûdGh ∫ó©dG IQGRhh
.±ÉbhC’Gh
IQOÉÑªdG √ò``g ¿EG ô``jRƒ``dG ∫É``bh

..á«dDƒ°ùªdGh OGó©à°S’G
á«æjôëH ìÉéf á°ü≤d
ó«ªëŸG ó«ª

malmahmeed7@gmail.com

,¬æWƒd øWGƒªdG ÖëH Éæà≤ãdh ,äÉeó≤e ¿hO øeh ,ô£°ùdG ∫hCG øe
ºYO »ah ,á«æWƒdG äGQGô≤dG ™æ°U »a á«©ªàéªdG ácGô°ûdÉH ÉæfÉªjE’h
≈∏Y{ :∫ƒ≤f ,πÑ≤à°ùªdGh ô°VÉëdG ìÓ°Uh ô«N ¬«a Éªd ádhódG äÉ¡LƒJ
É¡JÉjóëJh á∏Ñ≤ªdG á∏MôªdG ™e πeÉ©à∏d øjó©à°ùe Gƒfƒμj ¿CG ™«ªédG
.zìÉéæH ÉgRhÉéàd ™«ªédG øe Éfk hÉ©J Ö∏£àà°S »àdG
≈∏Y ¿ƒ∏Ñ≤e ÉæfCG ócDƒf ,á``dÉ``WEG ¿hO Iô°TÉÑeh ,ô£°ùdG ∫hCG øe
,™«ªédG ø«H ácôà°ûªdG á«dhDƒ°ùªdG »°†à≤J ,GóL áª¡e á«æWh á∏Môe
±Gó``gC’G ≥«≤ëàd áØ∏àîªdG √QGhOCGh ¬JÉeÉ¡°SEG ôÑY ¬©bƒe øe πl `c
áëFÉL äÉ«YGóJ RhÉéJ πLCG øe øWGƒe πc É¡d ™∏£àj »àdG ,IOƒ°ûæªdG
.ÉfhQƒc
IôbƒªdG áeƒμëdG ¿CG ∫ƒ≤f ,á«aÉØ°Th ìƒ°Vh πμHh ,ô£°ùdG ∫hCG øe
,äGAGô`` LEGh äGQOÉ``Ñ`eh ,äGQGô`` bh äGƒ£N äòîJGh ,É¡°ùØæH äCGó``H
≈∏Y õ«côàdG ™e ,É¡JAÉØc ™aQh á«∏«¨°ûàdG É¡JÉahô°üe ¢ü«∏≤J ±ó¡H
»a äÉjóëàdG á¡LGƒªd ™«ªédG É¡H ∑QÉ°ûàj ¿CG Öéj »àdG äÉ«dhDƒ°ùªdG
.á∏Ñ≤ªdG á∏MôªdG
…òdG »îjQÉàdG ∞bƒªdG ádhódG âØbh ,ÉfhQƒc áëFÉL äCGóH Éªæ«M
â≤∏WCGh ,ájÉYôdGh ΩÉªàg’Gh ,ájÉªëdGh á«dƒÄ°ùªdG ∞bƒe ,≈°ùæj ’
»àdG á«eÉ°ùdG á«μ∏ªdG äÉ¡«LƒàdG ≥ah ájOÉ°üàb’Gh á«dÉªdG áeõëdG
πLCG øe πª©J »àdG ,ádhódG OÉ°üàb’ »∏ëªdG èJÉædG øe %30 ¥ƒØJ
º``gC’G ºjó≤J øY ôØ°SCG Éªe ,z»dÉªdG ¿RGƒ``à`dG{ èeÉfôH º``YOh ôjƒ£J
,ôNBG ôeCG …CG ≈∏Y Ö©°ûdG áeÓ°Sh áë°U áë∏°üe ºjó≤Jh ,º¡ªdG ≈∏Y
¥Gƒ°SC’G »a ádƒ«°ùdG ï°Vh áeõëdG äGQOÉÑe áaÉc ò«ØæJ ≈∏Y ¢UôëdGh
.á«∏ëªdG
äÉ``jƒ``dhCG ¢`` SCGQ ≈∏Y ø««æjôëÑdG ∞``FÉ``Xh ≈∏Y ®ÉØëdG ¿É``ch
ácô°T ∞dCG 11h »æjôëH ∞Xƒe ∞dCG 90 øe ôãcCG OÉØà°SG óbh ,áeƒμëdG
GhOÉØà°SG ∑ôà°ûe ∞dCG 380 øe ôãcCG ÖfÉéH ,ÖJGhôdG ™aO IQOÉÑe øe
Ωƒ°SQ øe AÉ``Ø`YE’Gh AÉ``ª`dGh AÉHô¡μdG ô«JGƒa ≠dÉÑe ™``aO IQOÉ``Ñ`e øe
™aO øe AÉØYE’G QGô``b øe OÉØà°SG GôLCÉà°ùe 730 øe ôãcCGh ,ájó∏ÑdG
É≤aôeh ICÉ°ûæe 280 øe ôãcCGh ,á«eƒμëdG á«YÉæ°üdG »°VGQC’G QÉéjEG
ácô°T 440 øe ôãcCGh ,áMÉ«°ùdG Ωƒ°SQ øe AÉØY’G øe äOÉØà°SG É«MÉ«°S
13200 øe ôãcCGh ,áØYÉ°†e øe äOÉØà°SG á£°Sƒàeh Iô«¨°U á°ù°SDƒeh
É¡¡«LƒJh zø«μªJ{ èeGôH ¬«LƒJ IOÉYEG øe GhOÉØà°SG Oôa 900h ácô°T
íÑ°UCGh ,(∫ÉªYC’G ájQGôªà°SG ºYO èeÉfôH) IôKCÉàªdG äÉcô°ûdG ºYód
≈dEG π°ü«d »æjôëH QÉæjO ¿ƒ«∏e 100 øe ’óH ádƒ«°ùdG ¥hóæ°U ºéM
.»æjôëH QÉæjO ¿ƒ«∏e 200
ø«æWGƒªdG äÉ©∏£J ≥«≤ëàd ÉgPÉîJG ºJ äGQOÉ``Ñ`e ÖfÉéH Gò``g
,πª©dG Ωƒ°SQ ∞bhh ,¿Éμ°SE’G ¢Vhôb π«LCÉJ :πãe ,∫ÉªYC’G ÜÉë°UCGh
..á«eƒμëdG äÉ¡é∏d á©HÉàdG »fÉÑªdG øe OóY äGQÉéjG øe AÉØYE’Gh
ádhódG ¢UôM ócDƒJ äGAGô``LE’Gh äGƒ£îdGh äGQOÉÑªdG ∂∏J ™«ªLh
.QÉÑàYG πc ¥ƒa ’hCG øWGƒªdG áë∏°üe ºjó≤J ≈∏Y
áëFÉL øe á≤HÉ°ùdG á∏MôªdG äÉeÓYh äGô°TDƒe ¿CG É©«ªL º∏©f
º¡ªdG øeh ,ájƒ«Mh ájOÉ°üàbG äÉYÉ£b IóY ôKCÉJ äô¡XCG ób ÉfhQƒc
äÉ«YGóàd …ó°üà∏d Gk Qô°†J ôãcC’G äÉYÉ£≤dG OÉæ°SEG ≈∏Y Oƒ¡édG õ«côJ
π°†aC’Gh Üƒ``°`UC’G QGô``≤`dG ƒg Gò``g ¿É``c ÉªHôdh ,¢Shô«ØdG QÉ°ûàfG
OGó©à°S’G á«ªgCG ≈∏Y ócDƒf ¿CG óH ’ ¿É``c ∂dòdh ,™«ªédG π``LCG øe
ó≤a ..iôNCG á«æjôëH ìÉéf á°üb RÉéfG πLCG øe á«æWƒdG á«dƒÄ°ùªdGh
iôNCG ∫hO øe π°†aCGh πH ,¬d ™∏£àf Éæc Éªe ô«ãμdG ádhódG Éæd âeób
∞JÉμàdGh ó°VÉ©àdGh ¿hÉ©àdG π°UGƒf ¿C’ âbƒdG ¿ÉMh ,óªëdG ¬∏dh
.»©ªàéªdG

AóÑdÉH ó«°ûj »``eƒ°ù©dG ÖFÉædG
ø``«aÉ©àªdG É``eRÓÑH êÓ``©dÉH
ÉfhQƒc Iô``àa ∫ÓN ¢UÉîdGh ΩÉ``©dG ø«YÉ£≤dG »``a Ghó``YÉ≤J É``æWGƒe 961
´É£≤dG »a QÉæjO 502h ΩÉ©dG ´É£≤dG »a GQÉæjO 1130 ≠∏Ñj QƒLCG §°SƒàªH
´É£≤dG »a É°üî°T 62 zôμÑªdG óYÉ≤àdG{ øjóYÉ≤àªdG OóY ≠∏H Éª«a .¢UÉîdG
á«YÉªàL’G äÉæ«eCÉàdG âæ«Hh ,º¡æe ¢UÉîdG ´É£≤dG »a ¢UÉî°TCG 603h ,ΩÉ©dG
QÉªYCG §°Sƒàe Éª«a ,ÉeÉY 56 ≠∏H ΩÉ©dG ´É£≤dG »a óYÉ≤àdG ôªY §°Sƒàe ¿CG
.ÉeÉY 48 ≠∏H ¢UÉîdG ´É£≤dG »a øjóYÉ≤àªdG

:»°ùæe π°VÉa Öàc
zè«∏îdG QÉÑNCG{ ¬«∏Y â∏°üM ôjô≤J »a á«YÉªàL’G äÉæ«eCÉàdG áÄ«g âØ°ûc
»a ÉæWGƒe 961 ≠∏H …QÉédG ΩÉ©dG øe ∫hC’G ™HôdG »a øjóYÉ≤àªdG OóY ¿CG øY
¢UÉîdG ´É£≤dG øe 867h ΩÉ©dG ´É£≤dG øe 94 º¡æe ,¢UÉîdGh ΩÉ©dG ´É£≤dG

ó©oH øY ácô°ûdG »dhDƒ°ùe ™e ôjRƒdG √ó≤Y ´ÉªàLG ∫ÓN

√òg Éæk ªãe ,ø«aÉ©àªdG ÉeRÓÑH êÓ©dG AóÑH »eƒ°ù©dG ∫OÉY ÖFÉædG OÉ°TCG
.ÉfhQƒc ¢Shô«Ød …ó°üàdG »a º¡°ùJ »àdG á«HÉéjE’G Iƒ£îdG
ÜÉH íàa »a πãªàJ »àdG Iƒ£îdG √ògh ábÉqÑ°S øjôëÑdG{ :»eƒ°ù©dG ∫Ébh
.z¢Shô«ØdG øe ø«aÉ©àª∏d …ôμ°ù©dG ≈Ø°ûà°ùªdÉH ΩódG ∂æH »a ÉeRÓÑdÉH ´ôÑàdG
≥Ñ£æJh AÉØ°û∏d Gƒ∏KÉªJ øªe ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒªdG »eƒ°ù©dG É``YOh
ÉfhQƒc ¢Shô«Ød …ó°üà∏d »æWƒdG πª©dG ≥jôa É¡Wôà°ûj »àdG •hô°ûdG º¡«∏Y
¢Shô«ØdG Gò¡d …qó°üàdG ±ó¡H ∂dPh ΩódÉH ´ôÑà∏d ¬LƒàdG ≈dEG ,áë°üdG IQGRhh
.OÓÑdG ìÉàéj …òdG

ÉeÉªàgG »dƒJ øjôëÑdG :iQƒ°ûdG ¢ù«Fôd »fÉãdG ÖFÉædG

zIôà°S ¥ô``°T{ ò«ØæJ äGóéà°ùe á``«æ«°üdG CMEC á``cô°T ™e å``ëÑJ z¿Éμ``°SE’G{ º``dÉ©dG ∫hO ∞``∏àîe »``a ø``«ÄLÓdG º``Yód Gô``«Ñc

.øμªe âbh ´ô°SCÉH ´hô°ûªdG
Oƒ≤Y âeôHCG ób âfÉc ¿Éμ°SE’G IQGRh ¿CG ôcòdÉH ôjóédG
∫ÓN »æ«°üdG ÖfÉédG ™e ¿hÉ©àdÉH Iôà°S ¥ô°T áæjóe ò«ØæJ
øe ôãcCG ò«ØæJ ºà«°S ¬ÑLƒªH …ò``dGh ,»°VÉªdG ôÑª°ùjO ô¡°T
¿Éμ°SE’G IQGRh ΩÉ«b ∂dP Ö≤YCGh ,á«æμ°S áª«°ùbh IóMh 3000
äÉ¡édGh äGQGRƒ`` dG ™e ¿hÉ©àdÉH á«≤«°ùæJ äÉYÉªàLG ó≤©H
á«àëàdG á«æÑdG äÉeóN ô«aƒJ ¿CÉ°ûH ≥«°ùæà∏d áμ∏ªªdÉH á«eóîdG
™e …RGƒàdÉH ∫ÉªYC’G ∂∏J ô«°S øª°†j ÉªH ,áæjóªdÉH ≥aGôªdGh
´hô°ûªdG πMGôe RÉéfEG áYô°S »a º¡°ùjh ,á«FÉ°ûfE’G ∫ÉªYC’G
.çÓãdG ¬∏MGôe øe á∏Môe πμH ¢UÉîdG »æeõdG ∫hóédG ≥ah

ó©H ,IójóédG øjôëÑdG ¿óe ™«ªL π«¨°ûJ âªJCG ób ∂dòH IQGRƒdG
¥ô°Th áØ«∏Nh ¿Éª∏°S ¿óªd ≈dhC’G πMGôªdG ø«μ°ùJh π«¨°ûJ
.»∏eôdG á«MÉ°Vh óëdG
≠fGh ó«°ùdG á«æ«°üdG ácô°û∏d ΩÉ©dG ôjóªdG OÉ°TCG ¬ÑfÉL øe
áeƒμM πÑb øe ácô°ûdG ¬H ≈¶ëJ …ò``dG ô«ÑμdG ºYódÉH ¿ƒ«d
IQÉØ°S ≈``dEG áaÉ°VE’ÉH ¿Éμ°SE’G IQGRƒ``H á∏ãªe øjôëÑdG áμ∏ªe
øμ°ùdG ∞∏e ¬H ≈¶ëj ÉªY ºæj …ò``dGh ,áμ∏ªªdG ió``d ø«°üdG
»a ô«Ñc »eƒμM ΩÉªàgG øe øjôëÑdG áμ∏ªe »a »YÉªàL’G
∂∏J ìÉéf ≈``dEG ¬©∏£J øY ÉHô©e ,ájƒªæàdG É¡éeGôHh É¡££N
πMGôe ò«ØæJ »a AóÑdGh á«dÉëdG ±hô¶dG RhÉéJh ,ácGô°ûdG

¿É``μ`°`SE’G ô``jRh ôªëdG Üƒ≤©j ø``H º°SÉH ¢Sóæ¡ªdG ó≤Y
ácô°T ΩÉ``Y ô``jó``e ™``e ó©H ø``Y ∫É``°`ü`J’G á«æ≤àH πªY ´É``ª`à`LG
Iôà°S ¥ô°T áæjóe ´hô°ûe ò«ØæJ áØ∏μªdG á«æ«°üdG CMEC
åëÑd ,á«æ«°üdG ácô°ûdG »dhDƒ°ùe øe OóYh øjƒ«d ≠fGh ó«°ùdG
πX »a ´hô°ûªdG πMGôe ò«Øæàd »æeõdG ∫hóédG äGóéà°ùe
.(19-ó«aƒc) ÉfhQƒc ¢Shô«a äÉ«YGóJ
ájô«°†ëJ äGƒ£N øe √PÉîJG ºJ Ée ≈dEG ´ÉªàL’G ¥ô£Jh
ò«ØæJ áæª°†àªdG ,IójóédG áæjóª∏d ≈dhC’G á∏MôªdG ò«ØæJ AóÑd
øe ºZôdG ≈∏Y ¬``fCG ≈``dEG IQÉ``°` TE’G ºJ PEG ,á«æμ°S Ió``Mh 1055
RGôMEG ºJ ób ¬fEÉa ¢Shô«ØdG AGôL á«dÉëdG á«FÉæãà°S’G ±hô¶dG
øe »àdG ,á«FÉ°ûfE’G ∫ÉªYC’G AóÑd ™bƒªdG õ«¡éJ ó«©°U ≈∏Y Ωó≤J
øe ô«NC’G ™HôdG ∫ÓN CGóÑJ ¿CG á«FóÑªdG äGôjó≤à∏d É≤ah ™bƒàªdG
.…QÉédG ΩÉ©dG
¿hÉ``©`à`dGh ≥«°ùæàdG iƒà°ùªH ¿É``μ` °` SE’G ô`` jRh OÉ``°` TCGh
IQÉØ°S ≈``dEG áaÉ°VE’ÉH á«æ«°üdG ácô°ûdGh ¿Éμ°SE’G IQGRh ø«H
ìÉéæH ô°ûÑj …òdG ôeC’G ,áμ∏ªªdG iód á«Ñ©°ûdG ø«°üdG ájQƒ¡ªL
É«©°S ,IOóëªdG ó«YGƒªdG »a ´hô°ûªdG RÉéfEGh ácGô°ûdG ∂∏J
øH ¿Éª∏°S ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U äÉ¡«LƒJ ò«ØæJ ƒëf
∫hC’G ÖFÉædG ≈``∏`YC’G óFÉ≤dG ÖFÉf ó¡©dG »``dh áØ«∏N ∫BG óªM
¿CÉ°ûH 2019 »eƒμëdG ≈≤à∏ªdG ∫ÓN AGQRƒ``dG ¢ù∏ée ¢ù«Fôd
ócCGh .Iôà°S ¥ô°T áæjóªH á«æμ°S IóMh 3000 øe ôãcCG ò«ØæJ
áæjóe ò«ØæJ ™°†J øjôëÑdG áμ∏ªe áeƒμM ¿CG ôªëdG ¢Sóæ¡ªdG
ióMEG πãªJ É¡fCG Éª«°S ’h ,É¡JÉjƒdhCG áeó≤e »a Iôà°S ¥ô°T
ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†ëd »eÉ°ùdG ôeC’G ò«Øæàd á«°SÉ°SC’G õFÉcôdG
áaÉ°VE’ÉH ,á«æμ°S IóMh ∞dCG 40 ò«ØæJ ¿CÉ°ûH ióØªdG OÓÑdG ∂∏e
πª©dG ¿CÉ°ûH áeƒμëdG èeÉfôH »a OQGƒdG »fÉμ°SE’G ΩGõàd’G ≈dEG
.á«æμ°S IóMh ∞dCG 25 ò«ØæJ ≈∏Y
AÉ°ûfEG »a πª©dG Iô«Jh ™jô°ùJ ≈∏Y IQGRƒdG ¢UôM ø«H Éªc
π«¨°ûJ ≈æ°ùà«d ≈``dhC’G á∏MôªdG Éª«°S ’h ´hô°ûªdG πMGôe
¿ƒμàd ,É¡JGóMh øe øjó«Øà°ùªdG ø«æWGƒªdG ø«μ°ùJh áæjóªdG

±’BG 4 øe ôãcCG ΩóîJ ¢SQGóe 4
,…ôàYõdG º«îe »a áÑdÉWh ÖdÉW
áμ∏ªe ™ªée AÉ°ûfEG ≈dEG áaÉ°VE’ÉH
øe ¿ƒμàj …òdG »æμ°ùdG øjôëÑdG
õcôeh ,IõgÉL á«æμ°S IóMh 500
,´Gó``HEÓ``d »``YÉ``ª` à` L’G ø``jô``ë`Ñ`dG
º«îe »a »æμ°ùdG øjôëÑdG ™ªéeh
á«æμ°S IóMh ∞dCG ô«aƒJh ¥QRC’G
≈Ø°ûà°ùe AÉæH ≈dEG áaÉ°VEG ,IõgÉL
,∫Éeƒ°üdG »``a ø«ª∏©ª∏d á«∏ch
á«YÉæ°üdG ±GôWC’G ™æ°üe AÉ°ûfEGh
äGó``YÉ``°`ù`e π``«` °` Uƒ``Jh ,Iõ`` `Z »``a
»a ∫hó``dG øe ójó©dG ≈``dEG á«KÉZEG
øe É``gô``«` Zh ,çQGƒ`` `μ` ` dG ä’É`` `M
É¡JòØf »àdG ájƒªæàdG ™jQÉ°ûªdG
É¡JÉeGõàdG øª°V øjôëÑdG áμ∏ªe
Üƒ©°ûdGh ∫hódG √ÉéJ á«fÉ°ùfE’G
±É``°`†`j ,á``≤` jó``°` ü` dGh á``≤`«`≤`°`û`dG
É¡JÉªgÉ°ùªH áμ∏ªªdG ΩGõàdG É¡«dEG
ò«Øæàd IóëàªdG ºeC’G √ÉéJ á«dÉªdG
ó«Øà°ùj iô``NCG ájƒªæJ ™jQÉ°ûe
»a ¿hQô°†àªdGh ¿ƒÄLÓdG É¡æe
.áHƒμæªdG ∫hódG ™«ªL
ΩÉ``à` N »`` a á``∏` «` ª` L äó`` ` ` cCGh
∞«ãμJ á``«` ª` gCG ≈``∏` Y É``¡`ë`jô``°`ü`J
Üƒ``°`û`f ™``æ`ª`d á``«` dhó``dG Oƒ``¡` é` dG
≈∏Y IóYÉ°ùªdGh ,É¡∏Mh äÉYGõædG
»ªdÉ©dG ø`` eC’Gh ΩÓ``°`ù`dG ≥«≤ëJ
,πª°ûdG ºq d øe ô°SC’G øμªàJ ≈àM
≈dEG IOƒ©dG øe ¿ƒÄLÓdG øμªàjh
º¡bƒ≤ëH ™àªàdGh ,º¡fóeh º¡fGó∏H
.Iô≤à°ùªdGh áæeB’G IÉ«ëdG »a

.¿Éª∏°S »∏Y á∏«ªL |
IQRGDƒ` eh ,AGQRƒ``dG ¢ù«FQ áØ«∏N
ô``«` eC’G »``μ`∏`ª`dG ƒ``ª`°`ù`dG Ö``MÉ``°`U
»``dh áØ«∏N ∫BG ó``ª`M ø``H ¿Éª∏°S
ÖFÉædG ≈∏YC’G óFÉ≤dG ÖFÉf ó¡©dG
,AGQRƒ```dG ¢ù∏ée ¢ù«Fôd ∫hC’G
Ωƒ≤j …ò``dG ô«ÑμdG QhódÉH Ió«°ûe
á°ù°SDƒªdG AÉæeCG ¢ù∏ée ¢ù«FQ ¬H
ƒª°S á«fÉ°ùfE’G ∫ÉªYCÓd á«μ∏ªdG
,áØ«∏N ∫BG óªM øH ô°UÉf ï«°ûdG
ójó©∏d á°ù°SDƒªdG »æÑJ ∫ÓN øe
ájÉYQ ≥≤ëJ »àdG äGQOÉÑªdG øe
∫hO ∞∏àîe »``a ø«ÄLÓdG º``YOh
.ºdÉ©dG
áμ∏ªe ¿CG ¿Éª∏°S âë°VhCGh
»a ô«Ñc πμ°ûH º¡°ùJ øjôëÑdG
øe Om óY AÉ°ûfEG ôÑY ø«ÄLÓdG ºYO
áμ∏ªe ™ªée AÉ°ûfEÉc ,™jQÉ°ûªdG
øe ¿ƒμàj …òdG »ª«∏©àdG øjôëÑdG

¿Éª∏°S »``∏` Y á``∏`«`ª`L äó`` ` cCG
¢ù∏ée ¢``ù`«`Fô``d »``fÉ``ã` dG Ö``FÉ``æ` dG
á«æ©ªdG áæé∏dG ƒ°†Y ,iQƒ``°`û`dG
»a »``fÉ``°`ù`fE’G »``dhó``dG ¿ƒ``fÉ``≤`dÉ``H
q¿CG ,»``dhó``dG »``fÉ``ª`dô``Ñ`dG OÉ``ë` J’G
∫hó``dG ø``e ó``©` Jo ø``jô``ë`Ñ`dG áμ∏ªe
,á«fÉ°ùfE’G É¡JGQOÉÑe »a ábÉÑ°ùdG
»fÉYE’Gh …ƒªæàdG ºYódG ô«aƒJh
∂dPh ,áHƒμæªdG Üƒ©°ûdGh ∫hó∏d
√ÉéJ »fÉ°ùfE’G É¡ÑLGh øe Ébk Ó£fG
áeGôμdG ßØëd »``dhó``dG ™ªàéªdG
ÉjÉë°V ºYOh ø«ÄLÓd á«fÉ°ùfE’G
.ÜhôëdGh äÉYGô°üdG
»``ª`dÉ``©`dG Ωƒ``«` dG á``Ñ`°`SÉ``æ`ª`Hh
øjô°û©dG ±OÉ°üj …òdG ,ø«ÄLÓd
…ò`` dGh ,ΩÉ```Y π``c ø``e ƒ``«`fƒ``j ø``e
QÉ©°T âëJ ΩÉ``©`dG Gò``g ¬``H πØàëj
á∏«ªL âHôYCG ,zôKCG É¡d IQOÉH πc{
á«æ©ªdG á``æ`é`∏`dG ƒ``°`†`Y ¿É``ª`∏`°`S
»``fÉ``°` ù` fE’G »`` `dhó`` `dG ¿ƒ``fÉ``≤``dÉ``H
,»``dhó``dG »``fÉ``ª`dô``Ñ`dG OÉ``ë` J’G »``a
RGõ```à` `Y’Gh ô``jó``≤` à` dG ô`` ` aGh ø`` Y
™∏£°†J …ò``dG »``fÉ``°`ù`fE’G Qhó``dÉ``H
∫É``ª`YCÓ`d á«μ∏ªdG á``°`ù`°`SDƒ`ª`dG ¬``H
ájÉYQh º``YO ∫Éée »a á«fÉ°ùfE’G
™``jQÉ``°`û`ª`dG ò``«` Ø` æ` Jh ,ø``«` Ä` LÓ``dG
ºé°ùæj ÉªH ,á«fÉ°ùfE’G ájƒªæàdG
áªjôμdG á«μ∏ªdG äÉ¡«LƒàdG ™``e
∂∏ªdG á``dÓ``é`dG Ö``MÉ``°`U Iô°†ëd
πgÉY áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y ø``H óªM
áeƒμëdG º``Yó``Hh ,ióØªdG OÓ``Ñ`dG
ƒª°ùdG ÖMÉ°U IOÉ«≤H Ió«°TôdG
∫BG ¿Éª∏°S øH áØ«∏N ô«eC’G »μ∏ªdG
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á©ªL »∏Y .O ≥HÉ°ùdG á«Hô©dG ô°üe ájQƒ¡ªL »àØe ø∏YCG |
ºdÉX ƒ¡a ,√ô«Z ≈dEG ihó©dG π≤æjh ,ÉfhQƒμH ¬àHÉ°UEG »Øîj øe ¿CG
.IôNB’G »ah É«fódG IÉ«ëdG »a ¬∏dG ¬Ñ°SÉëj
¬∏dG ≥∏N ø«H πr oéjh πr °üjh
o ¢Shô«ØdÉH ¬àHÉ°UEG º∏©j øªa ,º©f
ô«ª°V øe ´RGh ≈fOCG ¿hO øe º¡°†©Ñd ÓJÉbh º¡æ«H ¢VôªdG Gô°TÉf
q ’ ƒ¡a
™e ìhQ …CG ¥ÉgREG ≈∏Y Ωó≤j …òdG ¢üî°ûdG ∂dP øY ÉeGôLEG π≤j
º¡dÉ©aCG ÖbGôj ¬∏dG ¿CG A’Dƒg ∫ÉãeCG º∏©«dh ,ó°UôàdGh QGô°UE’G ≥Ñ°S
.ÓLÉY hCG ÓLBG É¡«∏Y º¡jRÉé«°Sh ,∂∏J áæ«°ûªdG
,É¡Ñ°üæe øY ájõ«∏éfE’G ∫ƒHôØ«d áæjóe IóªY áÑFÉf â qëæJ |
»a ÉgOÓ«e ó«©H ô«Ñc »∏FÉY πØM áeÉbEÉH ≥∏©àj Éª«a É¡Hòc ø«ÑJ Éeó©H
¬ª«¶æJ ºJ »∏FÉY πØM »a ƒjó«a ™£≤e »a äô¡X å«M ,É¡dõæe á≤jóM
âfÉch ,É«fÉ£jôH »a ÉfhQƒc ¢Shô«a á¡LGƒªd ¥Ó``ZE’G Iôàa ∫ÓN
ºK ÉgOÓ«e ó«Y áÑ°SÉæªH ÉjGó¡dG Égƒ£YCGh GhDhÉL É¡HQÉbCG ¿EG âdÉb ób
OƒLƒH É¡dõæe á≤jóM »a ÓØM âeÉbCG É¡fCG É≤M’ ∞°ûàμ«d ,GQƒa Gƒ∏MQ
.É°üî°T 12
ΩGõ``à` d’G á``«`dhDƒ`°`ù`ª`H ≥∏©àj Éª«a ¿ƒ``Hò``μ`j ø``jò``dG ô``ã` cCG É``eh
¿ƒ¶©àj π¡a ,QÉ¶fC’G øY ¿hQGƒàj º¡æμdh ,ájRGôàM’G äGAGôLE’ÉH
!?¢Shô«ØdÉH º¡àHÉ°UEG º¡ë°†ØJ ¿CG πÑb
™aO AGQRƒdG ¢ù«FQ ¿EG É«fÉehQ »a á«ª°SôdG AÉÑfC’G ádÉch âdÉb*
óq ë∏d ¬°ùØf ƒg É¡°Vôa GOƒ«b ¥ôN Éeó©H ,ƒ«d ±’BG áKÓK ÉgQób áeGôZ
IQÉé«°S ø«NóàH ΩÉbh ,áeÉªc ™°†j ºd PEG ,ÉfhQƒc ¢Shô«a QÉ°ûàfG øe
.≥∏¨e ¿Éμe »a
áYÉWEG ø«æWGƒªdG ™«ªL ≈∏Y ø«©àj ¬``fEG ∫É``b AGQRƒ`` dG ¢ù«FQ
q óYGƒ≤dG
øe óH Óa ¿ƒfÉ≤dG ¥ô``N GPEGh ,º¡Ñ°üæe øY ô¶ædG ¢†¨H
.äÉHƒ≤©dG ≥«Ñ£J
É¡«∏Y ≥∏£j »àdG hCG áeó≤àªdG ∫hódG »WÉ©J ¿CG ºZQh á≤«≤ëdG »a
∫ÓN øe áª¶fC’G √òg øe ô«ãμdG í°†a ób ÉfhQƒc áëFÉL ™e Gòμg
É¡d Ö°ùëj ¬fEÉa É¡Hƒ©°T ™e ô°†ëàe Ó``dGh »fÉ°ùfE’G ô«Z É¡∏eÉ©J
»a √ó≤àØf ÉædRÉe A»°T ƒgh ,¬≤«Ñ£J ádGóYh ¿ƒfÉ≤dG ΩGôàMG ádCÉ°ùe
.¿É«MC’G øe ô«ãc
68`dG õLÉM øjôëÑdÉH ÉfhQƒc ¢Shô«a ¢üëa áØ∏c äRhÉéJ |
∞°üàæe »a QÉæjO ¿ƒ«∏e 15 πHÉ≤e ,ô¡°TCG áKÓK ∫ÓN QÉæjO ¿ƒ«∏e
.»°VÉªdG πjôHEG
øjôëÑdG É¡eó≤J »àdG áã«ãëdG Oƒ¡édG ∂∏J ¢ùμ©J ÉªfEG ΩÉbQC’G √òg
220 óMGƒdG ¢†jôªdG ¢üëa áØ∏c ≠∏ÑJ PEG ,¢Shô«ØdG QÉ°ûàfG á¡LGƒªd
.ájhOC’Gh ,á«ë°üdG ájÉYôdGh ,»Ñ£dG QOÉμdG áØ∏c øY Ó°†a ,GQÉæjO
AGô°ûH Gôà∏éfEG AÉÑWCG ∞°üf ¬«a Ωƒ≤j …òdG âbƒdG »a ∂dP çóëj
,äÉYôÑàdG ≈∏Y GOÉªàYG hCG ,º¡à≤Øf ≈∏Y á«°üî°ûdG ájÉbƒdG äGhOCG
16 πª°T …òdGh ,á«fÉ£jôÑdG á«Ñ£dG á«©ªédG ¬JôLCG í°ùªd É≤ah ∂dPh
¿ƒq«ªëe º¡fCG ¿hô©°ûj º¡fCG øY º¡æe %65 ÜôYCG å«M ,Ö«ÑW ∞dCG
.¥ÓWE’G ≈∏Y ø««ªëe ô«Z hCG ,É«FõL
!?øjôcÉædG ø«ª£∏ëàªdG ≈dEG ádÉ°SôdG â∏°Uh π¡a

QOGƒμ∏d º¡ªdG Qhó``dG áæ«Ñe ,∫õ``©`dGh ôéëdGh
±ƒØ°üdG »``a º¡∏ªY ∫Ó`` N ø``e á``«`°`†`jô``ª`à`dG
äGQOÉÑªdG ò«ØæJh ™°Vh »a ácQÉ°ûªdGh á«eÉeC’G
ÉfhQƒc ¢Shô«a áëaÉμe ≈``dEG áaOÉ¡dG §£îdGh
.™bGƒªdG ∞∏àîe »a πª©dGh √QÉ°ûàfG øe óëdGh
∫hO Ió``Y ióàæªdG »a ∑QÉ°T ób ¬``fCG ôcòj
øe ójó©dG ¬∏∏îJh ºdÉ©dG ≥WÉæe ∞∏àîe ø``e
πÑb øe ¢VhôY ºjó≤J º``Jh áª«≤dG äÓNGóªdG
.ádÉÑ≤dGh ¢†jôªàdG ∫Éée »a ø«°üàîeh AGôÑN
á«ªdÉ©dG áë°üdG áª¶æe ôjô≤J ¿CG ôcòdÉH ôjóédG
Éªd ¢TÉ≤ædG iôKCG ºdÉ©dG »a ¢†jôªàdG ádÉM øY
»a á∏eÉ©dG iƒ≤dG ∫ƒM äÉeƒ∏©e øe ¬jƒàëj
á«ë°üdG á«£¨àdG ≥«≤ëJ »a ºgQhOh ¢†jôªàdG
∂dòch ,áeGóà°ùªdG á«ªæàdG ±Gó`` gCGh á∏eÉ°ûdG
äÉfÉ«ÑdGh äÉ°SÉ«°ùdG OGóYEÉH á°UÉîdG ä’ÉéªdG
¢†jôªàdG ∫Éée »a á∏eÉ©dG iƒ≤dÉH á≤∏©àªdG
≈dEG áaÉ°VE’ÉH ,AÉ°†YC’G ∫hó``dG »a IOƒLƒªdG
¢†jôªàdG õjõ©J ¿CÉ°ûH á«æWƒdG äÉ°SÉ«°ùdG QGƒM
á«æWƒdG á∏eÉ©dG iƒ≤dG ôjƒ£J ™aOh .ádÉÑ≤dGh
,ádÉÑ≤dGh ¢†jôªàdG »a QÉªãà°S’G ∫Éée íàah
ΩÉ©d º``dÉ``©`dG »``a ádÉÑ≤dG á``dÉ``M ø``Y ôjô≤àdG É``eCG
á«∏Ñ≤à°ùªdG äÉjuóëàdGh äGQƒ£àdG πª°T 2020
á«dÉY IOƒLh ádÉ©a á«£¨J ≥«≤ëJ ¬LGƒJ »àdG
.ádÉÑ≤dG äÉeóîd

ø«H ácQÉ°ûªdÉH ¬ª«¶æJ ºJ …òdG øeÉãdG »KÓãdG
¢ù∏éªdGh äÓHÉ≤∏d »dhódG OÉëJ’Gh áª¶æªdG
™«°VGƒª∏d ºgQÉ«àNG áæªãe ,¢†jôªà∏d »dhódG
É¡fEG PEG ∫ÉªYC’G ∫hó``L »a áLQóªdG QhÉëªdGh
ôªJ »àdG áægGôdG ±hô¶dÉH Iô°TÉÑe á∏°U äGP
∂dòch .19 -ó«aƒc áëFÉL Qƒ¡X ™e ∫hódG É¡H
IófÉ°ùeh º``YO »a øe ádhòÑªdG Oƒ¡édG ºéM
.AÉ°†YC’G ∫hódG
áμ∏ªe ¿CG ≈dEG z»àjƒμdG{ IPÉà°SC’G äQÉ°TCGh
äGQOÉ``Ñ`eh äGAGô`` LEG Ió``Y äòîJG ób øjôëÑdG
ƒª°ùdG ÖMÉ°U IOÉ«≤H IóFGQ á«FÉbhh ájRGôàMG
»dh áØ«∏N ∫BG óªM øH ¿Éª∏°S ô``«`eC’G »μ∏ªdG
¢ù«Fôd ∫hC’G ÖFÉædG ≈∏YC’G óFÉ≤dG ÖFÉf ó¡©dG
¢Shô«a áëaÉμe π«Ñ°S »``a AGQRƒ`` `dG ¢ù∏ée
≈∏Yh ,√QÉ°ûàfG øe óëdGh 19-ó«aƒc ÉfhQƒc
…ó°üà∏d »Ñ£dG »æWƒdG ≥jôØdG π«μ°ûJ É¡°SCGQ
á«æWh á«é«JGôà°SG ™°Vhh ,ÉfhQƒc ¢Shô«Ød
á``jô``Ñ` dGh á``jƒ``é` dG) ò``aÉ``æ` ª` dG ™``«`ª`L ø``«` eCÉ` Jh
™e πeÉ©à∏d §£N ™°Vh ∫Ó``N øe (ájôëÑdGh
õjõ©Jh IAƒHƒªdG ≥WÉæªdG øe áeOÉ≤dG ä’ÉëdG
»àdG IôμÑªdG äGOGó©à°S’Gh á«FÉbƒdG ô«HGóàdG
áª¶æe äÉ«°UƒJh á«dhódG ô«jÉ©ªdG ™e ≈°TÉªàJ
™ªàée{ è``eÉ``fô``H ≥«Ñ£Jh á«ªdÉ©dG áë°üdG
¢üëØdG õcGôªd á«HÉ©«à°S’G ábÉ£dG ™aQh z»YGh

á«ªdÉ©dG áë°üdG á«©ªL »a ádÉÑ≤dGh ¢†jôªàdG
.ø«©Ñ°ùdGh áãdÉãdG
á°ù«FQ â``eó``b ,ió``à`æ`ª`dG ∫É``ª` YCG ∫Ó`` Nh
IPÉà°SC’G ájƒfÉãdG á«ë°üdG ájÉYôdÉH ¢†jôªàdG
ô``μ`°`û`dÉ``H É``¡` H â``eó``≤` J á``∏` NGó``e ,z»`` à` `jƒ`` μ` `dG{
Gòg ó≤©d á«ªdÉ©dG áë°üdG áª¶æªd ôjó≤àdGh
ádÉÑ≤dGh ¢†jôªàdG »dhDƒ°ùe QÉÑμd ióàæªdG
´ÉªàL’G ∂dòch (GCNMO) ø««eƒμëdG

è``FÉ``à`æ`dGh ,á``dÉ``Ñ` ≤` dGh ¢``†`jô``ª`à`dG »``dÉ``é` e »``a
ø``jr ôn `jô``≤`à`dG ø``e á°ü∏îà°ùªdG äÉ``eƒ``∏` ©` ª` dGh
ºdÉ©dG »a ádÉÑ≤dGh ¢†jôªàdG ádÉëH ø«≤∏©àªdG
äÉ¡LƒàdGh äGQƒ``°`ü`à`dG ∂``dò``ch .2020 ΩÉ``©`d
ádÉÑ≤dGh ¢†jôªàdG á«é«JGôà°S’ á«∏Ñ≤à°ùªdG
á«Ø«c ≈``dEG áaÉ°VE’ÉH 2030-2021 øe IôàØ∏d
¢†jôªàdG »a ø««°ù«FôdG ø«ØXƒªdG IOÉØà°SG
∫ƒ``M äÉ``°`SÉ``«`°`ù`dG QGƒ`` M è``FÉ``à`f ø``e á``dÉ``Ñ`≤`dGh

IQGRƒH á«°†jôªàdG äÉeóîdG AÉ°SDhQ ∑QÉ°T
ióàæªdG{ ∫É``ª`YCG »a øjôëÑdG áμ∏ªªH áë°üdG
QÉÑμd á«ªdÉ©dG áë°üdG áª¶æªd ™°SÉàdG »ªdÉ©dG
ø««eƒμëdG á``dÉ``Ñ` ≤` dGh ¢``†`jô``ª`à`dG »``dhDƒ` °` ù` e
øeÉãdG »KÓãdG ´É``ª`à`L’Gh ,(GCNMO)
OÉëJ’Gh áª¶æªdG ø«H ácQÉ°ûªdÉH º¶æj …ò``dG
ø«°Vôªª∏d »dhódG ¢ù∏éªdGh äÓHÉ≤∏d »dhódG
»FôªdG ∫É°üJ’G á«æ≤J ôÑY ∂dPh zäÉ°VôªªdGh
– 16 øe IôàØdG ∫ÓN ó≤Y …ò``dGh »°VGôàa’G
ájQóH IPÉà°SC’G âcQÉ°T PEG ,Ω2020 ƒ«fƒj 19
ájÉYôdÉH ¢†jôªàdG äÉ``eó``N á°ù«FQ »àjƒμdG
á°ù«FQ ƒ∏ëdG áÑ«gh IPÉà°SC’Gh ájƒfÉãdG á«ë°üdG
.á«dhC’G á«ë°üdG ájÉYôdÉH ¢†jôªàdG äÉeóN
2020 ΩÉY á£°ûfCG óMCÉc ióàæªdG Gòg »JCÉjh
É¡æY ø∏YCG …òdGh ,zá∏HÉ≤dGh á°VqôªoªdG ΩÉY{ ƒg
’ÉØàMG á«ªdÉ©dG áë°üdG áª¶æªd ΩÉ©dG ôjóªdG
,ºdÉ©dG AÉëfCG ™«ªL »a ádÉÑ≤dGh ¢†jôªàdG QhóH
áª¶æªd …ò«ØæàdG ¢ù∏éªdG ´ÉªàLG ∫ÓN ∂dPh
ø«©HQC’Gh á©HGôdG ¬``JQhO »a á«ªdÉ©dG áë°üdG
.áFÉªdG ó©H
»ØXƒe QÉÑμd ™°SÉàdG »ªdÉ©dG ióàæªdG õcQ
øeÉãdG »KÓãdG ´ÉªàL’Gh ,ádÉÑ≤dGh ¢†jôªàdG
äGô«KCÉJ É¡æe QhÉëe Ió``Y ≈∏Y 2020 ΩÉ``Y »a
á∏eÉ©dG á«æ¡ªdG QOGƒμdG ≈∏Y 19-ó«aƒc áëFÉL

á``é``dÉ``©``e Iô``°``VÉ``ë``e º``à``à``î``j zá``«``°``SÉ``«``°``ù``dG á``«``ª``æ``à``dG{
ziQƒ``°``û``dG{ AÉ``°``†``YC’ √Qhó```°```U ó``©``H ¿ƒ``fÉ``≤``dG á``«``dÉ``μ``°``TEG
…ò``dG zá``«`fÉ``ª`dô``H äGQÉ``¡` e{ è``eÉ``fô``H
¢ù∏ée ™e ácGô°ûdÉH ó¡©ªdG ¬eó≤j
øe áYƒªée øª°†àjh ,iQƒ``°` û` dG
á°ü°üîàªdG ¢TQƒdGh äGô°VÉëªdG
á«fƒfÉ≤dGh á«°SÉ«°ùdG ä’ÉéªdG »a
AÉ°†YC’ á°ü°üîªdG á``jQƒ``à`°`Só``dGh
õ``jõ``©`J ±ó``¡` H ;iQƒ``°``û``dG ¢``ù`∏`é`e
õjõ©Jh á«aô©ªdG äGQÉ¡ªdGh äGQó≤dG
á«aôMh á«æ¡ªH »©jô°ûàdG º``gQhO
.á«dÉY

º¡ª¡a ºK ájGóH ¿ƒfÉ≤dG OƒLƒH º¡ª∏Y
.í«ë°U ƒëf ≈∏Y É¡eÉμMC’
øªMôdGóÑ©dG »°VÉ≤dG âªààNGh
≈∏Y äÓ``jó``©` à` dG ´Gƒ`` fCÉ` `H É``¡`ã`jó``M
¿CG ø``μ`ª`j »``à` dG …QÉ``°` ù` dG ¿ƒ``fÉ``≤` dG
´hô°ûe hCG ¿ƒfÉ≤H ìGôàb’G É¡æª°†àj
πjó©Jh ,áaÉ°VE’ÉH πjó©J »gh ¿ƒfÉb
±ò`` ëdÉH π``jó`` ` `©`Jh ,∫Gó``Ñ` à` °` S’É``H
.(AÉ¨dE’G)
øª°V Iô°VÉëªdG √ò``g »``JCÉ` Jh

»a äÉHƒ©°U Qƒ¡X ∂``dP øY èàæjh
¿ƒfÉb QGó°UEG ¿CG ≈dEG Iô«°ûe ,≥«Ñ£àdG
»a πãeC’G QÉ«îdG ƒg ójóL πjó©J hCG
ìGôàbÓd IQhô°Vh áLÉM OƒLh ∫ÉM
OGôªdG ¿ƒfÉ≤dG ´hô°ûe hCG ¿ƒfÉ≤H
äÉ``°` SGQó``dG AGô`` `LEG ó``©`H ,¬``H Ωó``≤`à`dG
äGQÉ«îdGh ∫ƒ∏ëdG ôFÉ°S øe ócCÉà∏d
É¡«dEG Aƒé∏dG øμªj »àdG π``FGó``Ñ`dGh
áYÉéædG äGò``H á«dÉμ°T’G áédÉ©ªd
hCG ¿ƒ``fÉ``≤` dG QGó``°``UEG É¡≤≤ëj »``à` dG
√òg ¿ƒμJ óbh .»©jô°ûàdG πjó©àdG
Aƒé∏dÉc á«©jô°ûJ iô``NC’G πFGóÑdG
ô«Z hCG ájò«ØæàdG äGQGô≤dG QGó°UEG ≈dEG
ΩÉ©dG »YƒdG IOÉ``jR É¡æeh á«©jô°ûJ
øe ócCÉà∏d ø«fGƒ≤dÉH ø«ÑWÉîªdG iód

≈dEG äGQÉÑ©dG ¢†©H áZÉ«°U ìƒ°Vh
≈``dEG äQÉ``°` TCGh ,≥«Ñ£àdG »``a πcÉ°ûe
øe äÉ«dÉμ°TE’G √ò``g áaô©e á«fÉμeEG
ºcÉëªdG ΩÉμMCG É¡æe QOÉ°üe IóY ∫ÓN
ájQƒà°SódG áªμëªdG ¢UÉN πμ°ûHh
á``jDhQ ≈dEG áaÉ°VE’ÉH ,õ««ªàdG áªμëeh
≥«Ñ£J ¿CÉ`°`û`H ájò``«ØæàdG Iõ`` `¡`LC’G
.»∏ª©dG ™bGƒdG »a ø«fGƒ≤dG
áédÉ©e äÉ``«` dBG ¿CG â``ë` °` VhCGh
∫ÉM ≈∏Y óªà©J ¿ƒfÉ≤dG äÉ«dÉμ°TEG
¿EG å«M ,É``gô``KCGh á«©jô°ûàdG áÄ«ÑdG
Oó©Jh ø«fGƒ≤dG øe ójó©dG QGó``°`UEG
-Éfk É«MCG- ¬fCÉ°T øe É¡«∏Y äÓjó©àdG
¢``VQÉ``©`Jh ÜQÉ``°` †` J ≈`` dEG …ODƒ` ` j ¿CG
,É¡æ«H Éª«a á``«`fƒ``fÉ``≤`dG ¢``Uƒ``°`ü`æ`dG

É¡æe ,ÉjGõªdG øe ô«ãμdG ôaƒJ »àdG
äÉYÉªàL’G ó``≤`Yh πª©dG QGôªà°SG
ádƒ¡°ùH ó``©` Ho ø``Y äGô``°` VÉ``ë` ª` dGh
Iô``°`VÉ``ë`ª`dG ¿CG â``aÉ``°` VCGh ,ô``°` ù` jh
AÉ``°` †` YC’ É``¡`à`eó``b »``à` dG á``«` fƒ``fÉ``≤` dG
QhÉ``ë`e â``dhÉ``æ` J iQƒ``°` û` dG ¢ù∏ée
¿ƒfÉ≤dG äÉ«dÉμ°TEG É¡ªgCG ø``e ,Ió``Y
áédÉ©e äÉ«dBGh ¬≤«Ñ£Jh √Qhó°U ó©H
´GƒfCG ≈dEG áaÉ°VE’ÉH äÉ«dÉμ°T’G √òg
Éªc .ájQÉ°ùdG ø«fGƒ≤dG »a äÓjó©àdG
ôØ°ùj ób ¬fCG Iô°VÉëªdG ∫ÓN äó``cCG
√Qhó``°` U ó``©`H ¿ƒ``fÉ``≤` dG ≥«Ñ£J ø``Y
ô¡¶J hCG ,É``gó``°` S ø``«`©`à`j äGô`` ¨` `K
â``bh IOƒ``Lƒ``e ø``μ`J º``d äGó``é`à`°`ù`e
ΩóY …ODƒ`j ób hCG ,¬àZÉ«°Uh √OGó``YEG

á«ªæà∏d øjôëÑdG ó¡©e ºààNG
á``«`fhô``à`μ`dEG Iô``°` VÉ``ë` e á``«`°`SÉ``«`°`ù`dG
¿ƒfÉ≤dG á«dÉμ°TEG áédÉ©e ¿Gƒ``æ`©`H
»°VÉ≤dG É¡àeób »àdGh ,√Qhó°U ó©H
¢ù«FQ øªMôdGóÑ©dG ∫OÉ``Y ô``gGƒ``L
AÉ°†YC’ á«fóªdG iô``Ñ`μ`dG áªμëªdG
Iô°TÉÑe É¡ãH ºJ óbh ,iQƒ°ûdG ¢ù∏ée
èeÉfôH »FôªdG ∫É°üJ’G á«æ≤J ôÑY
.(zoom)
¿EG øªMôdGóÑ©dG »°VÉ≤dG âdÉbh
ó©J ó©oH øY á«∏YÉØàdG äGô°VÉëªdG
IójóY ∫hO Égó¡°ûJ »àdG ôgGƒ¶dG øe
,(19-ó«aƒc) ÉfhQƒc áëFÉL πX »a
É«LƒdƒæμJh äÉ«æ≤àdG øe IOÉØà°S’Éa
äÉ``jQhô``°`†`dG ø``e â``ë`Ñ`°`UCG ô°ü©dG

äGQó`î`ª``dG ≈```WÉ``©``J ..á````æ°S ÜÉ°T ¢ù`Ñ``M
É``ª``FÉ``f ´QÉ````°````û````dG »````a ≈``≤``∏``à``°``SG º````K
»JOÉe É¡«WÉ©J øY èàæj ’h É¡Ñ«côJ »a πNóJ ’ ô«bÉ≤©dG
»àdG á°†jC’G äÉ«∏ª©dG ¿CG Éªc ø«aQƒªdGh ø«jGOƒμdG
ø«jGOƒμdG »JOÉe É¡«WÉ©J øY èàæj ’ º°ùédG »a çóëJ
.¬∏FGƒ°Sh º°ùédG »a ø«aQƒªdGh
ΩÉY ¿ƒ°†Z »``a ¬``fCG º¡àªdG ≈``dEG áHÉ«ædG äóæ°SCÉa
GóFÉY ¬fƒc ∫É``M ,∫Éª°ûdG á¶aÉëe ø``eCG IôFGóH 2019
zø«jGOƒch ø«aQƒe{ ø«JQóîªdG ø«JOÉªdG Rô``MCGh RÉM
∫GƒMC’G ô«Z »a »°üî°ûdG ∫Éª©à°S’Gh »WÉ©àdG ó°ü≤H
.¥GQhC’ÉH ø«ÑªdG ƒëædG ≈∏Y,Éfk ƒfÉb É¡H ìô°üªdG
»a äQó°U ¿CG É¡d âÑK ¬``fCG áªμëªdG äQÉ°TCG Éª«a
IQóîªdG OGƒªdG IRÉ«M áª¡J »a á«FÉ¡f ΩÉμMCG º¡àªdG ≥M
π©ØdG ÜÉμJQG OhÉY ¿CG º¡àªdG Åàa Ée ºK ,»WÉ©àdG ó°ü≤H
»a ∂dP áªμëªdG òNÉJ Ée iƒYódG √òg ´ƒ°Vƒe ºKDƒªdG
¿ƒfÉb øe (50) IOÉªdG ¢üæH OQh Ée ∫ÉªYEGh QÉÑàY’G
∞bh RGƒ``L Ωó©H á«∏≤©dG äGôKDƒªdGh IQóîªdG OGƒªdG
áªμëªdG âªμM ÜÉ``Ñ°SC’G √ò``¡dh ,º¡àªdG ≥ëH áHƒ≤©dG
∞dCG ¬ªjô¨Jh PÉØædG ™e áæ°S Ióe º¡àªdG ¢ùÑëH ÉvjQƒ°†M
.ΩÉ¡JG øe ¬«dEG Ö°ùf ÉªY QÉæjO

Ióe ÜÉ°T ¢ùÑëH á«FÉæédG iôÑμdG áªμëªdG â°†b
≈∏Y Iô£«°ùdG ó≤ah IQóîªdG OGƒªdG ≈WÉ©J ¿CG ó©H áæ°S
äÉ¡édG â≤∏J PEG ,ÉªFÉf ´QGƒ°ûdG óMCÉH ≈≤∏à°SÉa ¬°ùØf
OGƒªdG ¬«WÉ©J ø«ÑJh ¬«dEG ¬LƒàdG ºJh ÉZÓH á«æ©ªdG
.IQóîªdG
≈∏Y Qƒ``ã`©`dG ó«Øj ÆÓ``Ñ`H á``©` bGƒ``dG á``jGó``H â``fÉ``ch
á≤£æªH ´QÉ°ûdG »a ≥∏à°ùe
á«©«ÑW ô«Z ádÉM »a ¢üî°T
m
QGó°üà°SG ºJh áWô°ûdG õcôe ≈dEG ¬Ñ∏L ºJ ¬«∏Yh QÉHQÉH
øe ø«ÑJh √QGQOEG áæ«Y ¢üëØH áeÉ©dG áHÉ«ædG øe ôeCG
ø«JQóîªdG ø«JOÉªdG ≈∏Y …ƒàëJ É¡fCÉH É¡°üëa áé«àf
åëÑdG ôÑàîe ôjô≤àH âÑKh ,zø«jGOƒμdGh ø«aQƒªdG{
»JOÉe ≈∏Y …ƒàëJ º¡àªdG QGQOEG áæ«Y ¿CG »FÉæédG
.zø«jGOƒμdGh ø«aQƒªdG{ ø««JQóîªdG
OGƒªdG ≈WÉ©àj ¬fCG ÉªYR á«ÑW ôjQÉ≤J º¡àªdG Ωóbh
ôÑàîe ÜÉ£îH âÑK ¬``fCG ’EG ,á«ÑW äÉØ°Uh ≈∏Y AÉæH
ΩÓ©à°SÓd áeÉ©dG áHÉ«ædG QGôb ≈∏Y AÉæHh ,»FÉæédG åëÑdG
…ƒàëJ º¡àªdG øe áeó≤ªdG á«Ñ£dG ôjQÉ≤àdG âfÉc GPEG ÉªY
™«ªL ¿CG ,¬eóY øe ø«aQƒªdGh ø«jGOƒμdG »JOÉe ≈∏Y

»``a º````¡````LÉ````eOEGh A’õ````æ````dG ìÓ````°````UEG
ΩÉ``©``dG í``dÉ``°``ü``∏``d É``≤``«``≤``ë``J ™``ª``à``é``ª``dG
πYÉØà«d á∏jóÑdG áHƒ≤©dG QhO Éæg »JCÉ«a ,¬∏«gCÉJ IOÉYEGh
™ªàéªdG á``eó``N »``a πª©dG ™``e É¡dÓN ø``e ΩƒμëªdG
¿hO øe äÉ¡édG ió``MEG ídÉ°üd πª©dG ≈∏Y ¬à≤aGƒeh
»fÉªK RhÉéj ’ ÉªHh ,áæ°S ≈∏Y ¬Jóe ójõJ ’CGh πHÉ≤e
¿ƒμJ Osóëe ¿Éμe »a ájôÑédG áeÉbE’G hCG ,Év«eƒj äÉYÉ°S
hCG Osóëe áeÉbEG πëe IQOÉ¨e Ωó©H ¬«∏Y ΩƒμëªdG ΩGõdEÉH
.øs«©e »fÉμe ¥É£f
ádÉM »``a á``∏`jó``Ñ`dG áHƒ≤©dÉH á``fÉ``©`à`°`S’G ø``μ`ª`jh
RhÉéàJ ’h áæ°S ≈∏Y ójõJ Ióe ¢ùÑëdG áHƒ≤©H ΩƒμëªdG
hCG á«°üî°ûdG ±hô¶dG øe ¬d ø«ÑJ GPEG ,äGƒæ°S ¢ùªN
øé°ùdG hCG ¢ùÑëdG áHƒ≤Y ò«ØæJ áeAÓe ΩóY á«ë°üdG
É¡dóÑà°ùj r¿CÉH ,¬«dEG Ωsó≤J hCG É¡Ñ∏£j »àdG ôjQÉ≤à∏d É≤k ar hp
á``eÉ``bE’G áHƒ≤©H øé°ùdG hCG ¢ùÑëdG Ió``e ójóëJ ó©H
á∏jóH áHƒ≤Y …CÉ`H áfôà≤e hCG Osóëe ¿Éμe »a ájôÑédG
.¿ƒfÉ≤dG »a É¡«∏Y ¢Uƒ°üæªdG øe iôNCG
ΩÉ``μ`MC’G ò«ØæJ IQGOEG ,¿CÉ`°`û`dG Gò``g »``a ™∏£°†Jh
ò«ØæJ ∫É``é` e »``a IRQÉ`` `H Oƒ``¡`é`H á``«` ∏` NGó``dG IQGRƒ`` ` H
π©ØdG ™``e ΩAÓ``à` J »``à` dG Ö``jQó``à` dGh π``«`gCÉ`à`dG è``eGô``H
,á«°üî°ûdGh á«ë°üdG ΩƒμëªdG ±hô``Xh ÖμJôªdG
â≤∏£fÉa ºjƒ≤dG ≥jô£dG ≈dEG ¬JOÉYEGh ¬MÓ°UE’ ∂dPh
á©HÉàe ∫Ó``N øe á``eRÓ``dG äGAGô`` LE’G PÉîJÉH IQGOE’G
áHÉ«ædG áÑWÉîeh A’õ``æ`dG πÑb øe ∫GóÑà°S’G äÉÑ∏W
É≤ah ÜÉ≤©dG ò«ØæJ »°VÉb ≈∏Y äÉÑ∏£dG ¢Vô©d áeÉ©dG
í∏°üæ«d ∂dP πc ,á∏jóÑdG ô«HGóàdGh äÉHƒ≤©dG ¿ƒfÉ≤d
º¡©ªàée ≈dEG GhOƒ©«d º¡JGQób Qƒ£àJh A’õædG ∫ÉM
º¡æWh á©aQh AÉæH »a GƒªgÉ°ùjh ø«∏YÉa É°UÉî°TCG
.øjôëÑdG

ÖMÉ°U Iô°†ëd á«fÉ°ùfE’G äGQOÉÑªdG π°UGƒàJ
OÓÑdG πgÉY áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y øH óªM ∂∏ªdG ádÓédG
…òdG ô«ÑμdG Ö∏≤dG ÖMÉ°U ,√É``YhQ ¬∏dG ¬¶ØM ióØªdG
»a º¡ªYOh ¬Ñ©°T AÉæHCG ÖfÉéH ±ƒbƒdG ÉªFGO ÉfOsƒY
¬àdÓéa ,ºgóMCG CÉ£NCG ¿EGh ™FÉbƒdGh ±hô¶dG ∞∏àîe
äÉ¡eC’G ôYÉ°ûªH ¢SÉ°ùME’Gh ájƒHC’G ìhôdÉH ™àªàj
áMôØdG â``fÉ``μ`a ,º``gOÉ``Ñ` cCG äGò``∏` a ¿Gó``≤` a »``a AÉ`` `HB’Gh
¢ùÑëdÉH ø«eƒμëªdG äÉ¡eCGh AÉHBG Üƒ∏b ≈∏Y IôeÉ¨dG
Ghôj ¿CÉH äGƒæ°S ¢ùªîdG ≈dEG áæ°ùdG ø«H ìhGôàJ Oóªd
.º¡à©HÉàeh º¡àjÉYôd º¡eÉeCG ºgAÉæHCG
,√É``YQh ¬``∏`dG ¬¶ØM ∂∏ªdG á``dÓ``L ¬«LƒJ »``JCÉ` jh
ô``«`aƒ``Jh á``∏`jó``Ñ`dG äÉ``Hƒ``≤`©`dG ¿ƒ``fÉ``b ΩÉ``μ` MCG π«©ØàH
±hô¶dG ™e Ö°SÉæàJ »àdG á«∏«gCÉàdG èeGôÑdGh ô«HGóàdG
º¡MÓ°UEG ≈Nƒàoj øjòdG º¡«∏Y Ωƒμëª∏d á«°üî°ûdG
∂dP »``a Éªd ™ªàéªdG »``a º``¡`LÉ``eOEG OÉ``©`jo ¿CG π``LCG ø``e
ô«îdÉH IôeÉY Iô«°ùe øª°V ,ΩÉ©dG ídÉ°ü∏d ≥«≤ëJ øe
ô«ãμdGh ô«ãμdG äÓjõædGh A’õædG É¡æe ∫Éfh AÉ£©dGh
øY πØ¨j ºd ¬àdÓéa ,ºYódGh äÓ«¡°ùàdGh äÉeôμªdG øe
A’õædG AÉHBGh äÉ¡eCG ÜÉàæJ »àdG ≈°SC’Gh ¿õëdG ôYÉ°ûe
Qƒ¡°ûdGh ΩÉjCÓd º¡HÉ°ùMh ºgAÉæHCG ºgOÉ≤àaG ÖÑ°ùH
.º¡FÉæHCG IOƒ©d ø«æ°ùdGh
ájÉYQ ió``e ó``cDƒ`j »μ∏ªdG ¬«LƒàdG Gò``g ¿CG Éªc
,±hô¶dG πc »a ¬Ñ©°T AÉæHCÉH ∂∏ªdG ádÓL ΩÉªàgGh
ºgDhGƒgCG º¡JôL øjòdG ø°ùdG QÉ¨°U øe A’Dƒg á°UÉN
Ö°ùH ¿ƒ``μ` J ó``b »``à` dG á``ª`jô``é`dG ÜÉ``μ``JQ’ á``°`û`FÉ``£`dG
¬àªjôL ÖμJô«a ,I’ÉÑªdG ΩóY hCG ¢û«£dG hCG QÉà¡à°S’G
¬Ñjò¡J Ö∏£àj É``e ,É¡ÑbGƒ©H º∏Y ¿hO ø``e Iô``e ∫hC’

®ƒØë`e ΩÓ`°SEG:Ëó≤J

eslammahfoouz@hotmail.com

»```HÉ```gQE’G zAÉ````aƒ````dG{ ƒ``°``†``©``d äGƒ``æ``°``S 10 ø``é``°``ù``dG
º``«``¶``æ``à``dG ô```°```UÉ```æ```Y ≈``````dEG É``¡``ª``«``∏``°``ù``Jh ∫Gƒ``````````eC’G π```≤```f ƒ````g √QhO
áμ∏ªe π``NGO OGô``aC’ ’Gƒ``eCG ≈£YCG zÜQÉ``g{ ∫hC’G º¡àªdG :’hCG
¢Vô¨d Gò«ØæJ ∂dòH ¬ª∏Y ™e É«HÉgQEG ÉWÉ°ûf ¿ƒ°SQÉªj øjôëÑdG
πjƒªJ »a ¬àfhÉ©ªd »fÉãdG º¡àªdG óæL ¿CÉ` H ∂``dPh ;»``HÉ``gQEG
äÉØ«∏μJ Ió©H ¬Ø∏ch øjôëÑdG áμ∏ªe πNGóH á«HÉgQE’G ô°UÉæ©dG
.á«HÉgQE’G ô°UÉæ©dG πÑb øe É¡dÓ¨à°S’ ∫GƒeC’G π≤fh º∏°ùàd
º¡àªdG øe ’Gƒ``eCG á£°SGƒdÉH º∏°ùJ »fÉãdG º¡àªdG :É«fÉK
á«HÉgQE’G ô°UÉæ©dG ºYOh áë∏°üe »a É¡dÓ¨à°S’ É¡∏≤fh ∫hC’G
≈≤∏J ¿CÉ`H ∂``dPh »``HÉ``gQEG ¢Vô¨d Gò«ØæJ øjôëÑdG áμ∏ªe π``NGO
É¡∏≤fh ∫GƒeC’G ∂∏J º∏°ùàH ΩÉbh ∫hC’G º¡àªdG øe äÉØ«∏μJ IóY
ô°UÉæ©dG πÑb ø``e É¡dÓ¨à°S’ iô`` NCG ™``bGƒ``e »``a É¡àÄÑîJh
.øjôëÑdG áμ∏ªe πNGO á«HÉgQE’G

ƒg ô°UÉæ©dG √ò¡d Ωó≤ªdG ºYódG ¿CG øY äÉjôëàdG äôØ°SCGh
,»ÑjôîàdGh »HÉgQE’G º¡WÉ°ûf á∏°UGƒe ≈∏Y ºgQGôªà°SG ±ó¡H
º¡dÉªYC’ á``eRÓ``dG OGƒ``ª` dG AGô``°` Th º¡JÓ≤æJ ø``«`eCÉ`J ∫Ó``N ø``e
ô«Z äGô«°ùªdGh ÖjôîàdGh Ö¨°ûdG ∫ÉªYCÉH ΩÉ«≤dGh á«HÉgQE’G
¥ÉëdEGh áμ∏ªªdG »a QGô≤à°S’Gh øeC’G áYõYõd ∂dPh ;á°üNôªdG
™jhôJh ájƒ«ëdG áμ∏ªªdG äÉ°ù°SDƒeh øeC’G ∫ÉLôH Qô°V ôÑcCG
.º¡°SƒØf »a ÖYôdG åHh ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒªdG
∂∏J ∫ƒ`` M ¬``©`e ≥``«`≤`ë`à`dGh »``fÉ``ã` dG º``¡`à`ª`dG §``Ñ`°`V º`` Jh
ΩÉY òæe ∫ÉªYC’G ∂∏J ¢SQÉe ¬fCG Qôbh ,É¡H ±ôàYÉa ,äÉeƒ∏©ªdG
QÉÑàYG ≈∏Y áeÉ©dG áHÉ«ædG ≈dEG Éª¡àdÉMEG âªJh 2019 ≈àM 2015
»JB’G ÉÑμJQG .2019 ≈àM 2015 øe ΩGƒYC’G ¿ƒ°†Z »a Éª¡fCG

º∏°ùJ º¡àe ≈∏Y äGƒæ°S 10 øé°ùdG õ««ªàdG áªμëe äójCG
»a á«HÉgQEG á£°ûfCG ¿ƒ°SQÉªj OGô``aCG ídÉ°U ≈dEG É¡∏≤fh ’Gƒ``eCG
¬«∏Y Qó°Uh ,¿Gô``jEG »a ÜQÉg ôNBG √óæL Éeó©H áμ∏ªªdG πNGO
.óHDƒªdG øé°ùdÉH ÉªμM
»a …OÉ«≤dG ∫hC’G º¡àªdG ΩÉ«b øY âØ°ûc äÉjôëàdG âfÉch
º¡àªdG ó«æéàH ¿GôjEG »a ÜQÉ¡dG »HÉgQE’G zAÉaƒdG QÉ«J{ º«¶æJ
Ωƒ≤jh ,øjôëÑdG áμ∏ªe πNGO ∫GƒeCG º∏°ùàH ô«NC’G Ωƒ≤«d ;»fÉãdG
»a øjôNBG ≈dEG É¡ª∏°ù«d ¬ª°SÉH ¢UÉN ÜÉ°ùM »a É¡©°Vhh É¡∏≤æH
á«HÉgQE’G ô°UÉæ©dG ≈∏Y É¡©jRƒJ ∂dP ó©H ºàj ¿CG ≈∏Y ,áà«e •É≤f
»HÉgQE’G º¡∏ªY ádhGõe πLCG øe øjôëÑdG áμ∏ªe πNGO áHQÉ¡dG
.»ÑjôîàdG

∑QÉ````°````T äGƒ````æ````°````S 3 »```æ```jô```°```û```Y ¢```ù```Ñ```M ó````«````jCÉ````J
z±ƒ````Jƒ````dƒ````ª````dG{`````H á```Wô```°```T á`````````jQhO ±Gó````¡````à````°````SG »`````a
º¡fCG ø«ª¡àªdG ≈dEG áHÉ«ædG äóæ°SCGh
ø``eCG Iô``FGó``H 2019 ¢ù£°ùZCG 22 »``a
ø``jô``NBGh Gƒ∏©°TCG :áª°UÉ©dG á¶aÉëe
AÉHô¡c á£ëe »a É≤k jôM GkóªY ø«dƒ¡ée
¢†jô©J ¬fCÉ°T øe »ë°üdG ±ô°ü∏d á©HÉJ
∂``dPh ô£î∏d º``¡` dGƒ``eCGh ¢``SÉ``æ`dG IÉ``«` M
Gƒcôà°TG É«fÉK ,»``HÉ``gQEG ¢Vô¨d Gòk «ØæJ
¿Éμe »a ô¡ªéJ »a ø«dƒ¡ée øjôNBGh
¢UÉî°TCG á°ùªN øe ôãcCG øe ∞dDƒe ΩÉY
Gƒeóîà°SGh øeC’ÉH ∫ÓNE’G ¬æe ¢Vô¨dG
GhRÉM ÉãdÉK ,ájÉ¨dG ∂∏J ≥«≤ëàd ∞æ©dG
äGƒÑY ø«dƒ¡ée ø``jô``NBGh GhRô`` `MCGh
ó°ü≤H z±ƒ``Jƒ``dƒ``e{{ ∫É©à°TÓd á``∏`HÉ``b
¢SÉædG IÉ``«`M ¢†jô©J »``a É¡eGóîà°SG
á``YÉ``æ`°`Uh ,ô``£`î`∏`d á``eÉ``©` dG ∫Gƒ`` ` `eC’Gh
z±ƒ``Jƒ``dƒ``e{ ∫É©à°TÓd á``∏`HÉ``b äGƒ``Ñ` Y
IÉ«M ¢†jô©J »``a É¡eGóîà°SG ó°ü≤H
.ô£î∏d áeÉ©dG ∫GƒeC’Gh ¢SÉædG

96 áYÉæ°üH Gƒ``eÉ``b º``¡` fCG ±É``°` VCGh
É¡©°Vhh É¡àÄÑ©àH GƒeÉb ábQÉM áLÉLR
å«M »dÉàdG Ωƒ«dG ≈dEG ¿ÉμªdG ¢ùØf »a
∞∏N ≈``dEG ø«¡Lƒàe Gƒªã∏Jh Gƒ©ªéJ
äÉLÉLõdG ™jRƒàH GƒeÉbh Iôà°S ójôH
Üô≤dÉH áYQóe ≈``dEG Gƒ¡LƒJh ábQÉëdG
AÉ≤dEÉH Gƒ``eÉ``bh Iôà°S áWô°T õcôe ø``e
ºgóMCG ΩÉ``bh á``jQhó``dG ≈∏Y äÉ``LÉ``Lõ``dG
AÉHô¡μdG á£ëe áæ«HÉc ≈∏Y áLÉLR AÉ≤dEÉH
ø«HQÉg Ghôah á©bGƒdG ôjƒ°üàH ΩÉb ºK
.º¡«∏Y ¢†Ñ≤dG ºJ ¿CG ≈dEG
•QƒJ øY á«æeC’G äÉjôëàdG âØ°ûch
ôÑàîe ô``jô``≤`J ø``e ø«ÑJ PEG ø«ª¡àªdG
ƒg ∫hC’G º¡àªdG ¿CG »FÉæédG åëÑdG
øe áYƒaôªdG ájô°ûÑdG ÉjÓîdG Qó°üe
âÑK Éªc ,á«LÉLõdG äÉ«æØdGh ¿ÉμªdG
≈∏Y ™HGôdGh ∫hC’G º¡àªdG ∞JÉg AGƒàMG
.á©bGƒdÉH ¢UÉîdG ƒjó«ØdG ™£≤e

»a Ö`` Yô`` dG å```Hh á`` jQhô`` ª` `dG á``cô``ë` dG
âdO Éªc ,ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒªdG ¢SƒØf
¿hRƒëj ø«ª¡àªdG ¿CG ≈∏Y äÉjôëàdG
∫ÉªYCG »a Ωóîà°ùJ É°VGôZCG º¡dRÉæe »a
∫ÉLQ ≈∏Y …ó©àdGh ÖjôîàdGh Ö¨°ûdG
á«fƒfÉ≤dG äGAGôLE’G PÉîJG ó©Hh ,øeC’G
.ø«ª¡àªdG §Ñ°V ºJ áeRÓdG
PEG ,á``©`bGƒ``dÉ``H ¿ƒª¡àªdG ±ô``à` YGh
á©bGƒdG πÑb ¬``fCÉ`H ø«ª¡àªdG ó``MCG OÉ`` aCG
¢VôYh ø«ª¡àªdG ó``MCG ¬H π°üJG Ωƒ«H
á``jQhO ≈∏Y …ó©àdG »a ácQÉ°ûªdG ¬«∏Y
≈∏Y áªég Éæjód{ :¬``d ∫É``b PEG áWô°ûdG
áWô°T õcôe øe Üô≤dÉH áWô°T á``jQhO
¢VQCG ≈dEG ¬LƒJh ≥aGƒa z¿É``jOh Iôà°S
OGóYE’ …ô«ØédG ºJCÉe øe Üô≤dÉH ájhÉN
¿É``ch á``bQÉ``ë` dG äÉ``LÉ``Lõ``dG õ``«`¡`é`Jh
∫hôàÑdÉH IAƒ``∏`ª`e áë«Ø°U º¡JRƒëH
.á≤°U’ §FGô°Th

»æjô°ûY ¢ùÑM õ««ªàdG áªμëe äójCG
á©bGh »``a ø``jô``NBGh ¬``à` fGOE’ äGƒæ°S 3
º¡JÉÑcôeh áWô°ûdG ∫É`` LQ ±Gó``¡`à`°`SG
øe Üô≤j Ée ø«eóîà°ùe Iôà°S á≤£æªH
≈``dEG iOCG É``e ,±ƒ``Jƒ``dƒ``e á``LÉ``LR á``FÉ``e
øe áÑjôb AÉHô¡c áaôZ ∞≤°S ¥Gô``à`MG
.ájQhódG
åMÉÑªdG IQGOEG äÉ``jô``ë` J â``fÉ``ch
ø«ª¡àªdG ΩÉ«b øY âØ°ûc ób á«FÉæédG
∫ÉLQ ±Gó¡à°S’ ô«HóàdGh §«£îàdÉH
äÉ``LÉ``LR õ``«`¡`é`à`H Gƒ`` eÉ`` b PEG ø`` ` `eC’G
ô¡ªéJ »a GƒLôN ∂dP ó©Hh ±ƒJƒdƒªdG
∫É©àaG π`` LCG ø``e Iô``à`°`S á≤£æe π`` NGO
Gƒ¡LƒJ PEG ÖjôîàdGh Ö¨°ûdG ∫É``ª` YCG
õcôe ø``e Üô≤dÉH Iõcôªàe á``jQhO ≈``dEG
äÉLÉLõdÉH É¡«∏Y GhóàYGh Iôà°S áWô°T
,AÉHô¡μ∏d áaôZ ≈∏Y GhóàYG Éªc ábQÉëdG
π«£©Jh ≈°VƒØdG áYÉ°TEG ±ó¡H ∂``dPh
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ó«°TQ ájRƒa

!ÉfhQƒμd á«fÉãdG áLƒªdG
hCG QÉ≤Y …CG Oo ÉªàYG ¿B’G ≈àM ºàj ºd äÉ``fÓ``YE’G ∂∏J
äÉaƒîJ o¿ÓYEG ºJ ÉªfEGh ,»ªdÉ©dG iƒà°ùªdG ≈∏Y ìÉ≤d
ób É``fhQƒ``c ¢Shô«a ¿CGh ,áãdÉãdGh á«fÉãdG áLƒªdG
QÉWEG »ah !É«ª°Sƒe É°Shô«a √QÉÑàYÉH ÓjƒW ôªà°ùj
oäÉcô°T â£°ûf ±hÉîªdG ∂∏J
ºt àj ìÉ≤d
p ’ ºdÉ©dG
m êÉàfE
p
¬Ñ°TCG á£°ûf áMÉ°S !»ªdÉ©dG iƒà°ùªdG ≈∏Y √oOÉªàYG
áÑJôªdÉH ≈¶ë«d ≥HÉ°ùàj πμdGh ,∑QÉ©ªdG áMÉ°ùH
!≈dhC’G
l `μ` °` Th ál `∏`Ä`°`SCG
á``Lƒ``ª`dG{ ∫n ƒ`` M É``¡` odhGó``J º``à`j ∑ƒ`
ôo °ûf ºs J ¿CG ó©H ,ô°ûÑdG ™æ°U øe ÉgQhóH É¡fCÉH zá«fÉãdG
øé°S
»a ¬∏NOCGh ,ºdÉ©dG »a ≈dhC’G áLƒªdG ¢Shô«a
m
pás«æ¡ªdGh pásjOÉ°üàb’Gh pás«dÉªdG pIÉ«ëdÉH ôs °VCGh ,ô«Ñc
≈dEG , pás«MÉ«°ùdGh
pá«YÉªàL’G pIÉ«ëdÉH QGô°VE
p ’G ÖfÉL
p
ΩOÉ≤∏d zá``ahô``H{ Oôée ∂``dP QÉÑàYGh ,ºdÉ©dG Üƒ©°ûd
p
¬∏c ºdÉ©dG ô°ûM
p ≈∏Y πo ª©dG ºt àj ,Iô«Ñc äGô«¨àe øe
ôo «ãμdG ¬dƒM äQGO ô°ûàfG …òdG ¢Shô«ØdG ¿C’h !É¡«a
¢Shô«a{ ¬``fCG ,É¡Ñ∏ZCG ó``cs CG »àdG á«ª∏©dG çƒëÑdG
øe
p
»a πª©e øe CÉ£îdG ≥jôW øY nÜqô°ùJ zÉv«æ«L ∫qó©e
¬fCG ôNB’G ¢†©ÑdG iCGQ Éªæ«H ,¬∏c ºdÉ©dG
≈dEG z¿Éghh{
p
»a √ô°ûf ºJ ¬d áëFGQ ’h ¿ƒd ’ zøjQÉ°ùdG{ ¬Ñ°ûj RÉZ
zácÉqàØdG áÑ©∏dG{ É¡fCG ¿hôNBG iôj Éª«a !ºdÉ©dG AGƒLCG
≈∏Y óªà©j ô«£N ìÉ≤∏H Üƒ©°ûdG ø≤ëd ºdÉ©dG OÉ«°SC’
¬àæJ ºd Gòμgh !ô°ûÑdG »a ºμëà∏d ,z5G{`dG äÉ«æ≤J
øY çóëàj øe »JC
n Éj ≈àM ,AÉHƒdG øe ≈dhC’G áo LƒªdG
Ée áæ«gQ ájô°ûÑdG Éª«a ,áãdÉãdG ÉªHQh á«fÉãdG páLƒªdG
äÉHÉLE
G ∂∏ªJ ’h !¿B’G ≈àM ≈dhC’G áLƒªdG øe çóëj
m
Ée ∫ƒM É¡cƒμ°ûd ’h ,çóëj ÉqªY É¡J’DhÉ°ùàd ’ á«aGh
?¿ƒ°VÉe øëf øjCG ≈dEG º∏©j óMCG ’h !çóëj

äGAGôLE
’G ∞«ØîàH
AGó©°üdG ¢ùØæàj
ºo dÉ©dG óμj ºd
p
p
o
ák °UÉN p∫hódG øe pójóY »a ∫Éμ°TC’G IOó©àe pás«FÉbƒdG
»àdG ..zá«fÉãdG áLƒªdG{ ôo ÑN An ÉL ≈àM ,AÉHƒdG IQDƒH
Qo ƒ¡X CGóH Io ôªdG √òg !záãdÉK ál Lƒe{ ,É¡oÑ≤©à°S ÉªHQ
k G ø«°üdG »a zø«μH{ øe á«fÉãdG páLƒªdG
ÖÑ°ùdGh ,É°†jC
,GkójóëJ ¿ƒªdÉ°ùdG ∂ª°S hCG øLGhódG ≈dEG ¬oYÉLQEG ºs J
≈àM ¿óe ô°û©d ¥Ó``ZE’G pá°SÉ«°S ≈``dEG oø«°üdG Oƒ©àd
,áeQÉ°üdG á«FÉbƒdG äGAGô``LE’G πc PÉîJG ≈dEGh ,¿B’G
¬fEG ø«°üdG ¬æY âdÉb …òdG ,¢Shô«ØdG QÉ°ûàfG …OÉØàd
!z¿Éghh ¢Shô«a{ øe Éμk àa ós °TCG ¿ƒμj ób
ΩOÉ≤dG ìÉ≤∏d
p z¢ùà«L π«H{ oê qhôoj ¬JGP âbƒdG »a
o jh !Iô«ãc ∑ƒμ°T
l
åëÑo
¬dƒM äô«KoCG …òdG oìÉ≤∏dG ƒgh
¬ëjô°üJ Ö°ùMh ,è«∏îdGh É``HhQhCG »a ¬p∏jƒªJ øY
10 ø«H É``e{ ≈``dEG oêÉàëj ¬``fCÉ`H zá«Hô©dG IÉ``æ`b{ ≈∏Y
™«æ°üàdG πeÉ©e áeÉbE’ zQ’hO QÉ«∏e 20 ≈dEG äGQÉ«∏e
¬JGP âbƒdG »a Qòu ëjh !™«æ°üàdGh ÜQÉéàdG AGôLEGh
ødh ,IQƒ£N ôn ãcCG ¿ƒμJ ób ¢Shô«Ø∏d á«fÉK máLƒe øe
n
»∏μdG iƒà°ùªdG ≈∏Y ìÉ≤∏dG
pòNCÉH ’EG Io Qƒ£îdG ∞bƒàJ
p
∫ÓN Gõk gÉL ¿ƒμ«°Sh ¬«∏Y πª©j …òdGh Üƒ©°ûdG πμd
É¡dƒ°Uh É«°ShQ ø∏©J Éªæ«H !ΩOÉ``≤`dG ΩÉ©dG ∞°üàæe
áédÉ©e ¬``H º``à`j zAVIFAVIR{ ìÉ``≤`d êÉ``à` fEG ≈`` dEG
ºà«°Sh ,Éfk Éée á«°ShôdG äÉ«Ø°ûà°ùªdG »a ø«HÉ°üªdG
∫ƒ°üëdG ójôJ »àdG ,ºdÉ©dG ∫hO øe ójó©dG ≈dEG ¬©«H
É«fÉ£jôH âæ∏YCG ∂dòch !á«é«∏N ∫hO É¡æ«H øeh ¬«∏Y
mπμ°ûH ôo aGƒàªdG Qo É≤©dG ƒgh z¿hQÉã«eÉ°ùμjO{ QÉ≤Y
áLôëdG ä’ÉëdG
èdÉ©jh ºdÉ©dG AÉëfCG ™«ªL
»a ô«Ñc
p
p
âæ∏YCG É«fÉÑ°SEGh âæ∏YCG É«dÉ£jEGh .Égô«Z øe ôãcCG
πc ºZQ øμdh .ïdG âæ∏YCG ø«°üdGh âæ∏YCG ¿ÉHÉ«dGh

»``FGò¨dG ø``eC’G á«``°†b »``«ëj zÉ``fhQƒc{
ºZôdÉH
¬∏c Gkô°T ¢ù«d
á©eÉL É¡H âeÉb ál ` °` SGQO ∑É``æ`gh
n zÉfhQƒc{
p
,ábƒeôªdG á«μjôeC’G OQƒØfÉà°S
pá``«s `©`ª`à`é`ª`dG pIÉ``fÉ``©` ª` dG º`p `¶` Y ø``e
n¿É``c Éª¡e ôÑ°T
OQƒ``Ø`fÉ``à`°`S õ``cô``e{ ó``jó``ë` à` dÉ``Hh
m π`u `c »``a pásjô°ûÑdGh
u øe Gkô«¨°U
¿hO øe ºdÉ©dG p∫hO πc
zäÉ`` £` `«` `ë` `ª` `dG ø`` ``e ∫ƒ`` ∏` `ë` `∏` `d
n `J ó≤a ,AÉæãà°SG
¢Shô«ØdG
Gò``g ∑ô`
o
Stanford’s
Center)
án ª«≤©dG ¬pJÉª°üH ôo «≤ëdGh ∫o ƒ¡éªdG
,(for Ocean Solutions
ä’É`
p `é` e π`u ` c »``a ≥`m `ª`©`H Iô``eó``ª` dG
AGò¨dG º««≤J{ á«dhódG IQOÉÑªdGh
pá``js OÉ``°` ü` à` b’Gh pá``«s `ë`°`ü`dG É``æ`JÉ``«`M
Blue
Food) z¥QRC’G
ÉæfE
Éa ¬∏c ∂``dP ™``eh , pás«YÉªàL’Gh
äô°ûf PEG ,(Assessment
Éædhódh Éæ°ùØfC
p ’ níàØf ¿CG oÖ``é`j
øe ådÉãdG »``a Gkô`jô``≤`J áo ©eÉédG
Gòg p∫hõf øe óo «Øà°ùf ák bô°ûe É°Uôa
k
á∏eÉ°T á©LGôe ¬«a âªJ ƒ«fƒj
¿CG oÖéjh ,Éæ«∏Y Ö«°ü©dG
pAÉHƒdG
p
OQGƒ``ª`∏`d »```dhO º««≤J AGô`` ``LEGh
:º∏≤H
Ék
H
GƒHC
G
™eÉédG
ô°ûdG
Gòg
Ω
É`
`
e
G
C
níàØf
n
p
p
ÉgQhOh Iƒ∏ëdGh áëdÉªdG á«FÉªdG
.»dhódG »FGò¨dG øeC’G »a ÊóŸG óª π«YÉª°SEG .O ƒëf pπ``ª` ©` dGh pπ`` ` eC’G ø``e ák ` ©` °` SGh
ôjƒ£àdGh ,π``°` †` aC’G ≈`` dEG ô««¨àdG
p
¿CG ≈`` dEG ôo `jô``≤`à`dG ¢ü∏N ó``bh
,ΩÉ``eC’G ≈``dEG Ωó≤àdGh ,ø°ùMC’G ƒëf
øe ôn ` «` ã` μ` dG iôs ` ` Y É`` fhQƒ`` c An É`` `Hh
äÉ°SQÉªªdG
äÉ«Ñ∏°Sh
AÉ£NC
G
ÖæéJh
πÑb
á≤HÉ°ùdG
Éªc ,∫hódG É¡H Ωƒ≤J âfÉc »àdG áÄWÉîdG äÉ°SQÉªªdG
p
,äÉYÉªédGh Op GôaC’G iƒà°ùe ≈∏Y AGƒ°S ,ÉfhQƒc øeR
á°übÉf iDhQ øY QÉà°ùdG å«ÑîdG ¢Shô«ØdG Gòg ∫GRCG
.∫hódG iƒà°ùe ≈∏Y hCG
∫hó``dG πc â``eõ``dCGh ,ájô°ûÑdG É¡àæÑJ áé°VÉf ô«Zh
ÉæJÉ«M
»a ón ªà©f ’CÉH ¢Shô«ØdG
Gòg Éæd ócCG ó≤a
o
páªdƒ©dG pá°SÉ«°ùc ,É¡FOÉÑªH ΩGõ``à`d’Gh É¡YÉÑJG ≈∏Y
’h
,iôNC
’
G
≈∏Y
Év
«
∏c
ÉfÉ«fO QƒeCGh Éæ°TÉ©eh
p∫hódG
ø«H π≤æàdG ájôM π«¡°ùJh ,¥Gƒ°SC’Gh OhóëdG íàah
,á«°û«©ªdG ÉæJÉLÉM OGô«à°SÉH ÉkeÉªJ øgGôf ’h ≥ãf
OÉªàY’G ≈``dEG áaÉ°VEG ,•hô``°`T hCG Oƒ«b ¿hO ∫hó``dG
IóMGh mádhO øe á«FGhódGh á«FGò¨dG ÉfOQGƒe á°UÉîHh
πch AGhó``dGh AGò¨dÉH OhõàdG »a iôÑμdG ∫hó``dG ≈∏Y
™e áæ«àe èFÉ°TƒdGh ák jƒb áo bÓ©dG âfÉc Éª¡e §≤a
äGhôãdG »a QÉªãà°S’G ≈∏Y ™«é°ûàdG ¿hO øe ™∏°ùdG
ób ¿B’G ¬«∏Y ∫ÉëdG ƒg Éªc ,âbh …CG »Øa ,ádhódG √òg
É¡à«ªæJ ºYOh õ«ØëJh ,É¡°ùØf ádhódG πNGO IôaGƒàªdG
Év«∏c ∞bƒàj óbh ,∫hódG √òg øe Op Gô«à°S’G πo ÑM ™o £≤æj
.∂dP øμeCG Éª∏c »JGòdG AÉØàc’G ≥«≤ëJh ,Égôjƒ£Jh
Ö©°U ™°Vh
»a Éæ∏©éj Ée ,øeõdG øe má¶ëd …CG »a
m
á«ªæJ ≈``dEG áë∏ªdG án `LÉ``ë`dG ôo jô≤àdG ó``cCG ∂``dò``c
,ájò¨àdG Aƒ°Sh ,áYÉéªdG ô£îH ÉæHƒ©°T In É«M Oó¡j
ø°ù oMh ,¢UÉN mπμ°ûH ájôëÑdG ÉgOQGƒªd ºdÉ©dG ∫hO
≥aGôªdG ´É``°` VhCG …Oô``Jh ,»ë°üdG ø``eC’G Qƒ``gó``Jh
Oóéàe »©«ÑW …ô£a Qó°üªc É``¡` JQGOEGh É¡dÓ¨à°SG
πμd É¡æY ≈æZ ’ »àdG á«°SÉ°SC’G á«ë°üdG äÉeóîdGh
»FGò¨dG ø``eC’G ≥«≤ëàd ™£≤æj ’ ΩGóà°ùeh ∞«¶fh
Éæ∏©éj …òdG »°SÉ«°ùdG øeC’G ójó¡J ≈dEG áaÉ°VEG ,¿É°ùfEG
.Üƒ©°ûdGh ∫hó∏d
ÉæJÉLÉëd IQó°üªdG ∫hódG ∫Ó¨à°SGh RGõàH’ ák °VôY
AÉHh øe IOÉØà°SGh ,ôjô≤àdG Gò``g øe Ébk Ó£fGh
.á«eƒ«dG
AÉ£NC’G ÖæéJh ôjƒ£àdGh ø«°ùëà∏d á°UôØc ÉfhQƒc
≈∏Y ™n ` bh …ò``dG ΩÉ``à`dG πn ∏°ûdG Ék©«ªL É``æ` jCGQ ó≤a
á«dÉëdG ÉæJÉ°SÉ«°S π``c á``©`LGô``e ≈``æ`ª`JCG ,á«°VÉªdG
,ájôÑdG AGƒ°S ,∫hódG ø«H äÓ°UGƒªdG πFÉ°Sh ™«ªL
p
AÉ``£`YEGh ,ájôëÑdG áÄ«ÑdÉH á≤∏©àªdG á«∏Ñ≤à°ùªdGh
âØbƒJ ,∫ÉãªdG π«Ñ°S ≈∏©a .ájƒédG hCG ,ájôëÑdG hCG
,ΩGóà°ùªdG »©«Ñ£dG »eƒ≤dG Qó°üªdG Gò¡d ájƒdhC’G
u »a äGôFÉ£dG
»a ≥«∏ëàdG
øY ºdÉ©dG pAÉëfCG πc
™o «ªL
p
p
AGò¨dG ô«aƒàd ¬«∏Y OÉªàY’Gh ,¬H á≤ãdG øμªj …òdGh
OGô«à°SGh π≤f áo côM Év«∏c äóªéJ É¡Hh ,AÉª°ùdG »dÉYCG
.»æjôëÑdG Ö©°û∏d
,ºdÉ©dG p∫hO π`u `c ø«H ™∏°ùdGh ™FÉ°†ÑdG ôjó°üJh
:»∏j ÉªH ΩÉ«≤dG ≈dEG ƒYOCG »æfEÉa ∂dòdh
oäGQÉ£e âdƒëàa
.äGôFÉ£∏d áª«¶Y ∞bGƒe ≈dEG ºdÉ©dG
p
áYƒ°VƒªdG è``eGô``Ñ`dGh §£îdG á©LGôe :’k hCG
Gògh ,óMCG ∫ÉH ≈∏Y ô£îj ºd oÖjô¨dG óo ¡°ûªdG Gò¡a
äÉ«∏ª©dG √ò¡a ,ΩÉY mπμ°ûH ôëÑdG øaOh ôØM äÉ«∏ª©d
√ògh ,ôμØe hCG ∫hDƒ°ùe t…CG ¬©bƒàj ºd »KQÉμdG ™°VƒdG
ájôëÑdG áÄ«Ñ∏d ó°TC’G ójó¡àdGh ôÑcC’G hó©dG πãªJ
»àdG áÄLÉØªdG pá≤YÉ°üdÉc âfÉc É¡H ÉfQôs e »àdG ádÉëdG
øe ôëÑdG ≈∏Y ™≤J »àdG ôWÉîªdÉa ,á«μª°ùdG IhôãdGh
n ’G äõ¡a ô°ûÑdG
’h ,º¡eGóbCG âëJ øe ¢VQC
≈∏Y âdõf
p
É¡JOÉYEGh É¡ë«ë°üJh É¡ªjƒ≤J øμªj ’ äÉ«∏ª©dG √òg
ÉÄk «°T ¿CÉch …hÉ°SCÉªdG ™o °VƒdG Gòg Éæ«∏Y näƒØo j ¿CG ójôf
ÓeÉ°T Gkô«eóJ πãªJ »¡a ,É¡«∏Y âfÉc »àdG É¡à©«ÑW ≈dEG
áo «ÑgòdG áo °UôØdG √òg Éæ«∏Y näƒØo J ¿CG ójôf ’h ,øμj ºd
.øaóJ »àdG á≤£æªdG ∂∏àd ¬«a á©LQ ’ Ók eÉch
pá©LGôªdG ø``e ¿PEG ó``H Ó``a ,É¡æe ºn ∏©àf ¿CG ¿hO ø``e
ó«°ü∏d á``∏`eÉ``°`Th á∏eÉμàe á``£`N ™``°` Vh :É``«k ` fÉ``K
óH ’h ,ÉæfhDƒ°T IQGOEG »a ÉæJÉHÉ°ùëd á≤«bódG pá∏eÉ°ûdG
,ójó°Th ΩRÉ`
`
M
á£îdG
Gò`
`
g
ò«ØæJh
,…ôëÑdG
mπμ°ûH
ÉæJÓeÉ©Jh ÉæJÉ°SQÉªe πμd IóbÉfh ám «fCÉàe ám Øbh øe
m
Rƒéj »àdG á«μª°ùdG IhôãdG á«Yƒfh OóY πª°ûJ å«ëH
.áØ∏àîªdG á«∏ëªdG ÉfÉjÉ°†≤d ÉæàjDhQh
äGhOC’Gh πFÉ°SƒdGh ó«°üdG ™bGƒe ójóëJh ,Égó«°U
ÉfhQƒc ¢Shô«a
Éæd É¡Ø°ûc »àdG ÉjÉ°†≤dG ºgCG øªa
o
√òg π«©Øàd »æeCG ≥jôa π«μ°ûJh ,ó«°ü∏d áYhô°ûªdG
QOÉ°üe ™jƒæJ IQhô°Vh ,∫hó∏d »FGò¨dG oø``eC’G ƒg
.á£îdG
,á¡L ø``e »``∏`NGó``dG iƒà°ùªdG ≈∏Y AGò``¨`dG á«Yƒfh
»àdG ájôëÑdGh ájôÑdG QOÉ°üªdG πc ójóëJ :Éãk dÉK
≈∏Y á«FGò¨dG OGƒªdG π≤fh OGô«à°SG QOÉ°üe ™jƒæJh
É¡eGõdEGh ,á«æjôëÑdG áÄ«ÑdG áeÓ°Sh øeCG ≈∏Y ôKDƒJ
.»LQÉîdG iƒà°ùªdG
Op ƒ``≤`©`dG ∫n Gƒ```W É``gÉ``æ`∏`ª`gCG »``à`dG äGhô``ã``dG ø``eh
.áMÉÑà°ùªdG áÄ«ÑdG √ò¡d ÉgOÉ°ùaEG ∞«bƒJ
ø«H
IOƒ`
`
L
ƒ`
`
ª
`
d
G
IOóéàªdG
OQGƒ`
`ª` dG ø``eh ,á«°VÉªdG
ájôëÑdG ™bGƒªdG ájÉªMh á«ªæJh ôjƒ£J :Ék©HGQ
º∏a Éæ«∏Y ¬∏dG É¡æs e »àdG Iô«aƒdG º©ædG øeh ,ÉæjójCG
Ö©°ûdG ≥WÉæªc ,á«μª°ùdG Ihôã∏d É¡LÉàfEÉH áahô©ªdG
Ée É¡£©f ºdh ,Éæ©e ÉgOƒLh ≈∏Y Gkô«ãc ¬∏dG ôμ°ûf
.ájôëÑdG ÖdÉë£dGh ÜÉ°ûYC’Gh á«fÉLôªdG
áo ª©f »g ΩÉªàg’Gh ájÉYôdGh ájÉæ©dG øe ≥ëà°ùJ
»μª°ùdG ´GQõà°S’G ∫Éée »a QÉªãà°S’G :É k°ùeÉN
.Éæ∏Ñb øe Oo GóLC’G É¡«∏Y ¢TÉY »àdG ájôëÑdG pIhôãdG
.á«∏MÉ°ùdG ≥WÉæªdG »a
ócDƒJ ,á∏ª¡ªdGh áo «s °ùæªdG áo ª«¶©dG áo ª©ædG √ògh
bncftpw@batelco.com.bh
,É¡H AÉæàY’Gh É¡àjÉªM IQhô°Vh ¿É°ùfEÓd É¡à«ªgCG
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r ∏s `````°`````ù`````
!â`````
fr Gh É````¡````FGó````H É````æ````à````eQ
n
¬eƒ°üN CGó``Ñ` j º``d …ò```dG ΩÓ`` °` `SE’G π``g
»a ÜôëdG øμJ º``dh ,á¡LGƒªdG hCG ∫Éà≤dÉH
É¡d IQhô°V âfÉc πH ,É¡JGP »a ájÉZ ¬à©jô°T
,»YGhódG √òg âØàfG GPEÉa ,É¡«YGhOh É¡HÉÑ°SCG
øY ¿ƒª∏°ùªdG ∞bƒJ ÜÉÑ°SC’G ∂∏J âHÉZh
.ÜôëdG
ƒYój ΩÓ°SE’G ¿CG ≈dEG Éfô°TCGh ≥Ñ°S ó≤d
,¬æe hó©dG ¬Ñ∏W GPEG ¬«dEG QOÉÑjh ΩÓ°ùdG ≈dEG
Üôë∏d ¿EÉa Ék °†jCG ,¬«YGhOh ¬HÉÑ°SCG âØàfG hCG
»a ∫Éà≤dG ¿ƒμj ¿CG :áKÓK ÉWhô°T á«Yô°ûdG
øe ¿ƒª∏°ùªdG πJÉ≤j ¿CGh ,≈dÉ©J ¬∏dG π«Ñ°S
∞∏îJ GPEÉa ,AGóàYG ∑Éæg ¿ƒμj ’CGh ,º¡∏JÉ≤j
∞bƒJ É¡©«ªL hCG •hô°ûdG √ò``g øe ó``MGh
»YGód GƒHÉéà°SGh ,ÜôëdG øY ¿ƒª∏°ùªdG
.ΩÓ°ùdG
CGóÑj ’ áªMôdGh ∫ó©dG øjO ΩÓ°SE’Éa ,Gk PEG
äÉeRC’G π©àØj ’h ,∫Éà≤dGh áeƒ°üîdÉH GóHCG
AGó``à`YÓ``d Qô``Ñ` ª` dG ó``Lƒ``«`d √ô``«` Z π©Øj É``ª`c
∫ƒ≤j ,∂``dP π©Øj √ô``«`Z Éªæ«H á``¡`LGƒ``ª`dGh
Ωƒ©f (∞°üæªdG) »μjôeC’G ôμØªdGh ÖJÉμdG
á«μjôeC’G IóëàªdG äÉj’ƒdG ¿EG{ :∂°ùeƒ°ûJ
Éª∏μa ,êQÉîdG ≈dEG á«∏NGódG É¡JÉeRCG Q pó°üon J
≈àM hCG á«°SÉ«°S hCG ájOÉ°üàbG áeRCG â¡LGh
ádhódG √òg »a áeRCG π©àØJ É¡fEÉa ,á«YÉªàLG
IOÉjRh ÉgOÉ°üàbG ¢TÉ©fE’ ádhÉëe »a ∂∏J hCG
,º¡JÉeRCGh øjôNB’G Ω’BG ÜÉ°ùM ≈∏Y ÉgOQGƒe
»ah »eÓ°SE’G ºdÉ©dG »a ÉμjôeCG ´ÉªWCG ¿Gh
!zóM óæY ∞≤J ’h »¡àæJ ’ ¬JGhôK
¬«∏Y í°üj øe ô«N ¿CG Éæd ócCÉàj Éæg øe
»g z râ∏s n°ùfr Gh É¡FGóH »æàeQ{ »Hô©dG πãªdG
Éæg »``gh ,á«Hô¨dGh á«μjôeC’G äÉ°SÉ«°ùdG
,á«eÓ°SE’G É``æ`dhO ø``e Ió``MGh á``dhO Ωô``J º``d
,á«eÓ°SE’G ∫hó``dG ™«ªL »eôJh âeQ É¡æμd
É¡æe Ö∏°ùJ ≈``à`M á«æ¨dG ∫hó```dG á``°`UÉ``Nh
™°†J ¿CÉH á«ªæàdG á∏éY É¡«a π£©Jh ,ÉgAGôK
É¡d π©àØJh ,™fGƒªdGh äÉÑ≤©dG É¡≤jôW »a
!äÉeRC’G

.(61-∫ÉØfC’G)
øe É``æ`°`ü`∏`î`J ó``≤` d :∫É`` `b
…ò``dG ΩÓ``°` SE’É``a ,Gk PEG
(¿ÉHÉ«dG) ôØ°UC’G hó©dG
∫ƒ≤j ø«ªdÉ©∏d áªMQ AÉL
ô```ª` `MC’G hó`` `©` ` dG ø`` ``eh
¬``dƒ``°`SQ ø``Y ≈``dÉ``©` J ¬``∏` dG
¿É```Mh ,(á``«``Yƒ``«``°``û``dG)
:(º∏°Sh ¬«∏Y ¬∏dG ≈∏°U)
hó©dG øe ¢ü∏îà∏d âbƒdG
áªMQ ’EG ∑Éæ∏°SQCG É``eh{
Égh ,(ΩÓ°SE’G) ô°†NC’G
.(7-AÉ«ÑfC’G) zø«ªdÉ©∏d
≥HÉ°ùdG QÉ°ûà°ùªdG ƒ``g
ô`` ` ` `FGhó`` ` ` `dG ∂`` ` ∏` ` `J
»`` `μ` ` jô`` `eC’G ¢`` ù` `«` `Fô`` ∏` `d
á«μjôeC’G á«é«JGôà°S’G
π``μ`jÉ``e »``eƒ``≤` dG ø`` eCÓ` `d
ΩÓ``°` SE’G º¡àJ á``«`Hô``¨`dGh
ΩÓ```°` `SE’G ∞``°` ü` j ø``«` ∏` a
â©aO É¡fCG ≈àM ÜÉgQE’ÉH
øe ó``H ’ ¿É``Wô``°`S{ ¬``fCÉ` H
´GôàNG ≈dEG É¡jôμØe ¢†©H
πc ,!!z¬`` `æ` ` e ¢``ü` ∏` î` à` dG
√ƒ``ª` °` SCG »``°` ù` Ø` f ¢`` Vô`` e
º¶©e á≤«≤M ¢ùμ©j ∂dP
:º∏≤H
…CG ;(É``«` Hƒ``aƒ``eÓ``°` SE’G)
Üô``¨` dG ∫hO äÉ``°` SÉ``«` °` S
,ΩÓ°SE’G øe ±ƒîdG ¢Vôe
äÉ``j’ƒ``dG º¡àeó≤e »`` ah
øe á``«` μ` jô``eC’G Ió``ë` à` ª` dG ìÓØæÑdG »∏Y øªMôdGóÑY Gƒgƒ°ûj ¿CG ¿hó``jô``j º¡a
√ƒdƒëjh ΩÓ``°`SE’G IQƒ°U
Gògh ,ø«ª∏°ùªdGh ΩÓ°SE’G
áªMôdG ≈``dEG ƒYój øjO øe
:¿ƒfÉ≤dG ∫É``LQ ∫ƒ≤j Éªc
∞æ©dG ≈``dEG ƒYój ø``jO ≈``dEG ¿É``eC’Gh ≥aôdGh
∫hÉM Éª¡eh ,ó°UôàdGh QGô``°`UE’G ≥Ñ°S ™e
á``«`μ`jô``eC’G á°SÉ«°ùdG ¿CG ≈``à`M ¿Ghó`` ©` `dGh
Üô©dG »Ø≤ãe øe ¿ƒHô¨à°ùªdGh Üô¨dG ¥É°ûY
øeC’G ¢ù∏ée »æÑJ á°VQÉ©ªdG ó°TCG â°VQÉY
ø∏a …QÉª©à°S’G Üô``¨`dG ¬``Lh Gƒ``o∏` pª`` né``jo ¿CG
¿ƒμj ’ ≈àM ÜÉgQEÓd É©fÉe É©eÉL ÉØjô©J
.Gk óHCG ∂dP Gƒ©«£à°ùj
,AÉ°ûJ øe ¬«a πNrp óJo ájƒ≤dG ºeC’G ój »a áÑ©d
¥É°û©dG ≈∏Y ¬Mô£f …ò``dG ∫GDƒ` °` ù` dGh
∫hódG IOGQEÉ`H ∂dP πc ,AÉ°ûJ øe ¬æe êôp îr Jo h
ΩÓ°SE’G πg :¬JQÉ°†Mh Üô¨dÉH ø«ª«àªdG
Égh .ÉgôFÉ°üeh ºeC’G äGQó≤e ≈∏Y áæª«¡ªdG
¢SÉædG ø«H áªMôdGh ∫ó©dG ô°ûæ«d AÉL …òdG
ádhO »a ô«éØJ ™bh Éª∏c ™ª°ùfh iôf øëf
QÉ°ûà°ùe ¬Ø°Uh É``ª`c- å«ÑN ¿É``Wô``°`S ƒ``g
Üô¨dG »a ΩÓ``YE’G Iõ¡LCG ´QÉ°ùJ ∫hó``dG øe
øY GPÉªa -≥HÉ°ùdG »μjôeC’G »eƒ≤dG ø``eC’G
ΩÉ¡JG ≈``dEG ΩÓ``°`SEÓ`d á°†gÉæªdG ∫hó``dG »``ah
¬Lh ≈∏Y ÉμjôeCGh ,¬eƒª©H ôª©à°ùªdG Üô¨dG
≈àMh ,ÜÉ``gQE’G Gòg AGQh º¡fCÉH ø«ª∏°ùªdG
ºgƒbGPCGh ºeC’G Ghôª©à°SG øjòdG ¢Uƒ°üîdG
ºgÉjÓN πg A’Dƒg øY GPÉe !?¿Gƒ¡dGh ∫òdG
IAGô``Hh ,ø«ª∏°ùªdG IAGô``H º¡d ø«Ñàj ø«M
!?áã«ÑN â°ù«dh Ió«ªM
ΩÓYE’G Iõ¡LCG ∞∏μJ ’ áª¡àdG √òg øe ΩÓ°SE’G
Gk óMCG Ωõ∏j ºdh ,AÉeódG ΩÓ°SE’G º°üY ó≤d
¿C’ ø«ª∏°ùª∏d QGòàY’G AÉæY É¡°ùØf á«Hô¨dG
øe ≥ëdG πbh{ :¢SÉæ∏d ∫Ébh ,¬«a ∫ƒNódÉH
Gòg πãe ¿ƒ≤ëà°ùj ’ ºgô¶f »a ø«ª∏°ùªdG
z...ôØμ«∏a AÉ°T øeh øeDƒ«∏a AÉ°T øªa ºμHQ
!º¡d Ql ÉÑàYG Or ôn jo ¿CG »¨Ñæj ’h ,QGòàY’G
.(29-∞¡μdG)
»``Hô``¨`dG »``°`SÉ``«`°`ù`dG ∞``bƒ``ª` dG ó``«` cCÉ` à` dh
ø«ÑJ ób øjódG »a √GôcEG ’{ :Ék °†jCG ∫Ébh
ø«ª∏°ùªdGh ΩÓ°SE’G øe á°UÉîH »μjôeC’Gh
.(256 -Iô≤ÑdG) z...»¨dG øe ó°TôdG
ø«M »``°`ù`∏`WC’G ∞∏M äGƒ``b ó``FÉ``b ¬``æ`∏`YCG É``e

¢SÉædG ¬dhGóàj πãe ƒg ∫É≤ªdG ¿GƒæY
,∂dP ≈``dEG IQhô°†dG âYO Éª∏c º¡ãjOÉMCG »a
≈àeh ,π``ã`ª`dG á°üb »``a OGô``£` à` °` S’G π``Ñ` bh
»fEG :∫ƒ≤f ¬H OÉ¡°ûà°S’G ≈dEG áLÉëdG ¿ƒμJ
¬«∏Y Ék £«°ùH Ók jó©J …ôLCG ¿CÉH »°ùØæd äõLCG
πjó©àdG Gògh ,¬æe IƒLôªdG IóFÉØdG ≥≤ë«d
ô«ª°V øe ’óH ™ªédG ô«ª°V ΩGóîà°SG :ƒg
É¡FGóH »``æ`à`eQ{ ƒ``g π``ã`ª`dG π``°`UCÉ`a ,Oô``Ø` ª` dG
ƒg ¬«∏Y ¬àjôLCG …ò``dG πjó©àdGh z râ∏s n°ùfr Gh
≥≤ë«d zÉæàeQ{ É¡à∏©L ¿CÉH z»æàeQ{ áª∏c »a
Gòg »``a É``fCGh ,¬æe á«°SÉ«°ùdG ájÉ¨dG πãªdG
¿ƒjƒëædG √RÉ``LCG Ée »°ùØæd äõ``LCG πjó©àdG
IQhô°†dG{`H ≈ª°ùj Éª«a ôYÉ°û∏d á¨∏dG AÉª∏Yh
óYGƒb áØdÉîe ôYÉ°û∏d GhRÉLCG ø«M zájô©°ûdG
áeÉ≤à°SG ±ó¡H ∂dPh ,áaƒdCÉªdG É¡dƒ°UCGh á¨∏dG
.ájô©°ûdG IQƒ°üdG ∫ÉªLh ¿RƒdG
OÉ¡°ûà°S’G øe ájÉ¨dG πãªdG …ODƒj ≈àMh
Gò¡d âbDƒªdG ô««¨àdG Gò``g »°ùØæd äõ``LCG ¬H
í°ü«d ,RhÉ``é`à`dG Gò``g QôÑj É``e …ó``dh πãªdG
ÉæãjóM ´ƒ°Vƒe »g »àdG á©bGƒdG ≈∏Y ¬dGõfEG
™e ΩÓ``°``SE’Gh á``«`eÓ``°`SE’G á`` eC’G ∫É``M ƒ``gh
á«°SÉ«°ùdGh á«é«JGôà°S’G ôFGhódG øe OóY
ÉæàeQ »àdG Üô``¨`dGh ÉμjôeG »a á``«`eÓ``YE’Gh
ôFGhódG √ò¡a ,É¡H ≈drhnC’G »gh ÜÉgQE’G áª¡àH
ÉªH ¿ƒμJ Ée ¬Ñ°TG äÉ°SÉ«°S ™ÑàJ äÉ¡édGh
¿É``°`ù`fE’G â``eQ »``à`dG AÉ``£`bô``dG á«ëdG ¬∏©ØJ
äÉ¡édG ∂∏àa ,ÉgôëL ≈dEG â∏°ùfG ºK ,É¡FGóH
»g Üô``¨` dGh É``μ`jô``eCG »``a ΩÓ``°`SEÓ`d ájOÉ©ªdG
ΩÓ°SE’Éa ,ΩÓ``°` SE’G ’ ∞°UƒdG Gò¡H ≈`` dhr nC’G
,ÜÉgQEÓd Gk Qó°üe ¬eÉjCG øe Ωƒj »a øμj ºd
¬``dGƒ``MCG ™«ªL »``a ƒ¡a ,∞æ©∏d Ék ©Ñæe ’h
∑Éæg ¿ƒμj ø«M ≈àMh ,ΩÓ°ùdG ≈``dEG Iƒ``YO
ÜÉÑ°SC’G »ØàæJh ,á¡LGƒªdGh Üôë∏d ´GO
m
¿EÉa ,ΩÓ°ùdG º°üîdG Ö∏£jh á¡LGƒªdG √ò¡d
ìƒæédGh º∏°ùdG ∫ƒÑ≤H ¬YÉÑJCG Ωõ∏j ΩÓ°SE’G
íæLÉa º∏°ù∏d GƒëæL ¿EGh{:≈dÉ©J ∫Éb ,¬«dEG
zº«∏©dG ™«ª°ùdG ƒg ¬fEG ¬∏dG ≈∏Y πcƒJh É¡d

?É```fhQƒ```c á``ë``FÉ``L ™```e ¢``û``jÉ``©``à``dG ø``μ``ª``j π```g
IOÉÑ©dG QhOh óLÉ°ùªdG ô°üà≤J ¿CG -1
ó≤à©f »àdG áÄØdG ≈∏Y áeOÉ≤dG äGôàØdG ∫ÓN
,¢Shô«ØdG áehÉ≤e ≈∏Y ájó°ùL IQób äGP É¡fCG
ΩDƒ` J ¿CG π°†Øj ’ ¬``fEÉ` a á``«`dÉ``à`dG äÉ``Ä`Ø`dG É`` eCG
:»gh ,áeOÉ≤dG á∏MôªdG ∫ÓN óLÉ°ùªdG
.¿ƒæ°ùªdG -CG
øe áÑ©°U áæeõe ¢VGôeCÉH ¿ƒHÉ°üªdG -Ü
.QÉªYC’G ™«ªL
∂dÉ°ùª∏d áªFGO ¢VGôeCÉH ¿ƒHÉ°üªdG -ä
.ƒHôdG ∂dP »a ÉªH á«°ùØæàdG
áYÉæªdG RÉ¡L »a ¢VGôeCÉH ¿ƒHÉ°üªdG -ç
.»JGòdG
á«YhC’Gh Ö∏≤dG ¢VGôeCÉH ¿ƒHÉ°üªdG -ê
.ájƒeódG
.…ôμ°ùdÉH ¿ƒHÉ°üªdG -ì
ôKDƒJ ä’É``Mh ¢``VGô``eCÉ`H ¿ƒHÉ°üªdG -ñ
.áYÉæªdG RÉ¡L ≈∏Y
.áã«ÑN ¢VGôeCÉH ¿ƒHÉ°üªdG -O
,∫õæªdG »a ¿ƒμj ¿CG π°†Øj Aƒ°VƒdG -2
.IÓ°üdG ≈dEG Iô°TÉÑeh Gõk gÉL »∏°üªdG »JCÉ«d
áeÉbE’Gh ¿GPC’G ø«H Ée IôàØdG ¢ü∏≤J -3
.§≤a ≥FÉbO 10 RhÉéàJ ’ å«ëH
≥Ñ£æJ áeÉbE’Gh IÓ°üdG Iôàa ¢ü«∏≤Jh -4
.á©ªédG IÓ°Uh »àÑ£N ≈∏Y ∂dòc
®ÉØàM’Gh ,ø«∏°üªdG ø«H óYÉÑàdG -5
π≤J ’ å«ëH º¡æ«H Éª«a áæeB’G áaÉ°ùªdG ≈∏Y
x ø«H øjôàe øY áaÉ°ùªdG
.ôNBGh π°üe
QhOh óLÉ°ùªdG »a äÉ©ªéàdG ™æªJ -6
,ΩÓμdGh ¢Sƒ∏édGh …É°û∏d Üô°T Óa ,IOÉÑ©dG
ó©H IOÉÑ©dG QhOh óLÉ°ùªdG ≥∏¨J ¿CG ≈æ©ªH
≈àM ∂dPh ≥FÉbO 10 ≈∏Y ójõJ ’ IóªH IÓ°üdG
.ájó©ÑdG áæ°ùdG äGƒ∏°U øe ¿ƒ∏°üªdG »¡àæj
IÓ°üdG ∫ƒÑ≤ªdG øe ¿Éc ¿EG ±ô``YCG ’ -7
∂dòd iƒàa ≈``dEG êÉàëJ √ò``gh ,’ ΩCG áeÉªμdÉH
¿Éc ¿EÉ`a ,±ô©f ¿CG º¡ªdG øe ¬``fCG ó≤à©f ÉæfEÉa
IÓ°üdG ºàJ ¿CG π°†aC’G øe ¬fEÉa ∂dP øμªªdG øe
≈∏Y ¬fEÉa ∫ƒÑ≤e ô«Z ôeC’G ¿Éc ¿EGh ,äÉeÉªμdÉH
É¡°ùØf IÓ°üdG Iôàa AÉæKCG áeÉªμdG ´õæJ πbC’G
.Iô°TÉÑe IÓ°üdG ó©H É¡JOÉYEG ºàjh
,ÜÉÑdG óæY äGô¡£ªdÉH óLÉ°ùªdG OhõJ -8
q
ô«¡£àdÉH π°üe
π``c Ωƒ≤j ¿CG π``LCG ø``e ∂``dPh
.êhôîdG ó©Hh óé°ùªdG ∫ƒNO πÑb º«≤©àdGh
q
IOÉé°ùdÉH π°üe
πc »JCÉj ¿CG π°†Øj -9
∞«¶æJ ºàj ¿CG øe ™æªj ’ Gògh ,¬H á°UÉîdG
ó©Hh IÓ°U πc π«Ñb ¬ª«≤©Jh óLÉ°ùªdG OÉé°S
.»Øμj ôeCG ¬fEÉa IÓ°U πc ó©H hCG ,IÓ°U πc
»àdG Qƒ`` `eC’G ¢†©H ƒ``g É``æ`g √É``fô``cP É``e
»a Éæ∏b ø``ë`fh ,§``≤`a ≥``aGô``e á``©` HQCG ¢üîJ
,≥aGôe 10 øY çóëàf ¿CG Éææμªj ¬fEG ájGóÑdG
πãe ácôà°ûªdG á°UÉNh π≤ædG πFÉ°Sh :πãe
,ôØ°ùdGh äGô``FÉ``£` dG ,äGQÉ``£` ≤` dGh äÉ``°`UÉ``Ñ`dG
äÉ«©ªédG ,á«ë°üdG õcGôªdGh äÉ«Ø°ûà°ùªdG
,á«°VÉjôdG ä’É``°`ü`dGh á«°VÉjôdG á``jó``fC’Gh
≥aGôªdG √òg πc ,IóaGƒdG ádÉª©dG øμ°S ∂dòch
≈dEG ájò«ØæàdG äÉ¡édG øeh Éæe êÉàëJ Égô«Zh
πc Oƒ©J ¿CG øμªj ∞«μa ,É¡«a ô«μØàdG ó«©J ¿CG
∫ÓN 19-ó«aƒc ™e ¢ûjÉ©à∏d ≥aGôªdG √ò``g
?áeOÉ≤dG πMGôªdG
∞∏ªdG Gòg íàØf ∂dòd ,ô«Ñc ´ƒ°Vƒe Gòg
»a ájò«ØæàdG äÉ¡édG ≈∏Y ¬Mô£fh á°ûbÉæª∏d
™e ¢ûjÉ©àdG á∏Môe ≈∏Y ¿ƒ∏Ñ≤e øëæa ,OÓÑdG
¢SÉædG ¿EÉa ∂dòd ,Éæ«HCG ΩCG ∂dP ÉæÄ°T ,¢Shô«ØdG
¥ƒ∏îe ™``e ¢ûjÉ©àf ¿CG øμªj ∞«c ∫AÉ°ùàJ
∂dP ¢ù«d ?¬à«gÉeh ¬¡æc ±ô©f ’h √Gô``f ’
™e πeÉ©àdG »a DƒaÉμJ óLƒj ’ ÉªfEGh Ö°ùëa
iƒ``bC’G ¬``fCG âÑKCG ¥ƒ∏îªdG Gò¡a 19-ó«aƒc
?¬©e ¢ûjÉ©àf ∞«μa ,¢Sô°TC’Gh
Zkhunji@hotmail.com

áfÉ°†ëdG QhO øe á«ª«∏©àdG
É`` æ` `dRÉ`` e ,É`` ` ek ƒ`` ` ª` ` `Y
,á«©eÉédG á∏MôªdG ≈àM
√òg ø``e ∞«ØîàdG π°†Øf
∫ÉØWCGh ™°VQ ΩÉ``eCG øëæa
≈∏Y ,á``jô``°`SC’G äÉ©ªéàdG
∫ÉLQh ø«≤gGôeh ÜÉÑ°Th
,á``∏`Mô``ª`dG √ò`` g »``a π`` `bC’G
√ò``gh ,º``gô``«` Zh AÉ``°` ù` fh
≈∏Y π``Ñ` ë` dG ∑ô`` `J Ωó`` ` Yh
ø«æWGƒªdG øe Iô«Ñc áÄa
áeÓ°ùdÉa ,∫É≤j Éªc ÜQÉ¨dG
hCG …ó`` ``Mh »``æ` °` ü` î` J ’
≈dEG Éæe êÉàëj ô«Ñc ´É£bh
É`` ª` `fEGh ,∑ó`` ` `Mh ∂``°` ü` î` J
≈àM ¢UÉN ΩÉªàgGh ájÉYQ
…óLh …ódGh ∂dòc πª°ûJ
¢Shô«ØdG Gòg øY ºgó©Ñf
»``dÉ``Ø`WCG ∂``dò``ch ,»``Jó``Lh
ÉæfEÉa ∂dòd ,áëFÉédG √ògh
á«°†b áeÓ°ùdÉa ,∂dÉØWCGh
á``eOÉ``≤`dG π``MGô``ª` dG ∫Ó`` Nh
¬àæJ º``d áëFÉédGh Iô«Ñc
§°ûæf ¿CG É``æ` «` ∏` Y Ö``é` j
.¿B’G ≈àM
»fhôàμdE’G º∏©àdG á°üæe
ÜÓ``£`dGh ò«eÓàdG º∏©fh
:º∏≤H
πª©dG :Ék«fÉK
,á°üæªdG √òg ΩGóîà°SG á«Ø«c
ø``Y çó`` ë` `à` `f É`` eó`` æ` `Y
äGQÉ¡e »ªæf ¿CG Öéj ∂dòch
»éæN ÉjôcR .O
óaGQ øY çóëàf ÉæfEÉa πª©dG
á«Ø«μd äÉª∏©ªdGh ø«ª∏©ªdG
É``fCG »æª¡j ,º``¡`e …OÉ``°`ü`à`bG
á``eƒ``¶`æ`ª`dG √ò`` g ΩGó``î` à` °` SG
∂dòd ,¢SÉædG ™«ªLh πªY ÜQh Iô°SCGh OôØc
,Öé©dG ÉfóLh IôàØdG √òg ∫Óîa á«ª«∏©àdG
AGƒ°S âfÉc ÉvjCG- á«æ¡ªdG äÉ°ù°SDƒªdG ≈∏Y ¿EÉa
,¿B’G ´ƒ°VƒªdG Gòg »a çóëàf ¿CG ójôf ’h
-Égô«Zh ™fÉ°üe ,äÉcô°T ,á``dhó``dG äGQGRh
¢SQGóªdG ≈``dEG ÜÓ£dG IOƒ``Y ádÉM »a ÉkeƒªY
ó«©J ¿CG AÓ``ª`©`dG ™``e πeÉ©àJ »``à`dG á``°`UÉ``Nh
:¿CG π°†Øj ¬fEÉa
Ωóîà°ùJ ¿CG πbC’G ≈∏Y å«ëH É¡JÉ«∏ªY á°Sóæg
,»°SGQódG π°üØdG »a áÑ∏£dG OóY π∏≤oj -1
ó«YGƒªdG ójóëJ »``a Üƒ``°`SÉ``ë`dGh äÉ«æ≤àdG
»dGƒM ôNBGh ÖdÉW πc ø«H áaÉ°ùªdG ¿ƒμJ ¿CGh
á©LGôe øe π∏≤J ≈àM iôNC’G QƒeC’G ¢†©Hh
ÉªfEGh ,º∏YCG ’ ?∂dP ≥«Ñ£J øμªj πg ,øjôàe
Qƒ``eC’G ¿ƒμJ ¿CG ≈∏Y ,πª©dG ™bƒªd AÓª©dG
∫ƒ°üØdG »a áÑ∏£dG OóY »a ô«μØàdG IOÉYEG øμªj
GPÉe ±ô©j ’h π«ª©dG √ƒàj ’ ≈àM áª¶æe
.iôNCÉH hCG á≤jô£H á«°SGQódG
∂dP ó©Hh ,áëFÉédG ájGóH ™e çóM Éªc π©Øj
á°UÉNh ,áÑ∏£dG ø«H ∑ÉμàM’G π∏≤oj -2
:ºàj ¿CG Öéj
Öéj ¬``fCG »æ©j Gò``gh á°VÉjôdG ¢ü°üM »``a
24 QGóe ≈∏Y ÖJÉμªdG ô«¡£Jh ∞«¶æJ -1
,á«YÉªédG á£°ûfC’G ø``e π«∏≤àdGh ∞«ØîàdG
±ô°ûªc Oóëe ¢üî°T ø«©j ¿CG π°†Øjh áYÉ°S
äGôÑàîªdG »a πª©dG »aÉæj ÉªHQ Gò``g øμdh
.»eƒ«dG πª©dG Gòg ≈∏Y ±Gô°TEÓd
øμªj ¬``fEÉ`a ∂``dò``d á«ª∏©dG äÉ°ü°üîàdG »``ah
ø«∏eÉ©dG øe AGƒ°S ,ºMGõàdG øe óëdG -2
¬HÉ°T Éeh äÉeÉªμdG ¢ùÑd ≈∏Y áÑ∏£dG ™«é°ûJ
.á«ª∏©dG á£°ûfC’Gh ôÑàîªdG ¢ü°üM AÉæKCG ∂dP
øjOƒLƒªdG OóY ójõj ’CG å«ëH ,AÓª©dG hCG
ô«¡£Jh áaÉ¶f ≈∏Y á¶aÉëªdG Öéj -3
øY á«eÉeC’G äÉYÉ≤dG »a hCG IóMGƒdG áaô¨dG »a
,á«LQÉîdGh á«∏NGódG äÉMÉ°ùdG ,äÉeÉªëdG
ø«H øjôàe áaÉ°ùe ≈∏Y ®ÉØëdG hCG ,øeB’G Oó©dG
∞«¶æJ ≈`` dEG êÉ``à`ë`J »``à`dG ≥``aGô``ª` dG ™``«`ª`Lh
PGPôdG ∫É≤àfG ™æªd π°UGƒa ™°Vh hCG ø«∏eÉ©dG
.ô«¡£Jh
.áYÉ≤dG »a øjOƒLƒªdG ø«H
äÉØ«μªdG ∞``«`¶`æ`J ≈`` `dEG á``aÉ``°` VE’É``H -4
≈`` dEG ¢``ü`î`°`T …CG ∫ƒ`` `NO ™``æ` e º``à` j -3
¿EGh AÉªdG Üô°T ≥WÉæeh ,ájƒ¡àdG äÉëàah
Öéjh ,ø«©e OóYh ø«©e º«¶æàH ’EG á°ù°SDƒªdG
ójôf Óa ≥WÉæªdG √òg πãe πØ≤J ¿CG π°†Øf Éæc
»ë°üdG º««≤àdG Öéj Éªc .áeÉªμdG …óJôj ¿CG
.âfÉc ÉvjCG äÉ©ªéà∏d ≥WÉæe
.∫ƒNódG á£≤f óæY ™LGôª∏d
∞«c áÑ∏£dG º«∏©Jh õ«côàdG Öéj -5
ô«¡£Jh ∞«¶æJ ≈∏Y ¢UôëdG Öéj -4
á≤jô£dÉH »°üî°ûdG º«≤©àdGh ∞«¶æàdG ¿ƒμj
,ÖJÉμªdGh ø«∏eÉ©dG ø«H ácôà°ûªdG ø``cÉ``eC’G
hCG ,»``°`SGQó``dG è¡æªdG øe Aõéc hCG ,á«∏ª©dG
πc ó``©`H äÉ``eÉ``ª` ë` dG ô«¡£J ≈``∏`Y ¢``Uô``ë` dGh
ô°ûf πLCG øe ∂dPh IÉ«ëdG øe Aõéc iôMC’ÉH
øcÉeCG πNGóe ô«¡£J øe ócCÉàdGh ,ΩGóîà°SG
.»YƒdG
.ôªà°ùe πμ°ûH QGhõdG øcÉeCGh πª©dG
á°SQóªdG »a á«FGò¨dG OGƒªdG ™«H ∞bh -6
¬«aôàdGh ™ªéàdG øcÉeCG ≥∏Z Öéjh -5
äÉMGôà°S’Gh Iƒ¡≤dG ∫hÉæJ øcÉeCGh ïHÉ£ªdÉc
≈∏Y hCG ,äÉ©eÉédG »a IOƒLƒªdG ºYÉ£ªdG hCG
.πª©dG øcÉeCG πNGO ÉkeÉªJ
ºàj »àdG äÉ©ªéàdG ≥WÉæe AÉ¨dEG ôjó≤J π``bCG
.É¡«a ΩÉ©£dG ∫hÉæJ
äGô¡£ªH AÓª©dGh ø«ØXƒªdG ójhõJ -6
,É¡«a ¬Ñà°ûe ádÉM …CG áédÉ©eh ∫õY -7
.áeÉªb á«YhCGh á«bQh πjOÉæeh …ójC’G
∞«ãμJ ≈`` dEG á``aÉ``°` VE’É``H ,â``fÉ``c á``≤`jô``W …CÉ` `H
,AGƒ¡dG äÉØ«μeh ájƒ¡àdG äÉëàa í°ùe -7
√òg »``a á``°`UÉ``Nh Qƒ```eC’G AÉ``«` dhCÉ` H ∫É``°`ü`J’G
Ωõà∏j ¿CG Öéj ¬fEÉa IòaÉf äÉØ«μe âfÉc GPEGh
á©bGƒdG AÉÑYC’G ∞«ØîJ πLCG øe ∂dPh á∏MôªdG
´Éæb AGóJQÉH ôà∏ØdG ∞«¶æàH ºFÉ≤dG ¢üî°ûdG
.á°UÉN IQƒ°üH ¢SQGóªdG ≈∏Y
™aGóJ »aÓàd ôà∏ØdG êQ Ωó``Yh IAÉØμdG »dÉY
º«∏©àdG á«£ªf ¿ƒμJ ¿CG π°†Øf Éæc ¿EGh
¢`` VQC’G ≈∏Y ∂``dP AGô```LEG IQhô``°` Vh ,QÉ``Ñ`¨`dG
º``∏`©`à`dG á``°` ü` æ` e ô``Ñ` Y á``∏` Mô``ª` dG √ò`` `g ∫Ó`` `N
.AÓª©dGh πª©dG áÄ«H øY Gkó«©Hh
ô¡¶J øjòdG ø«ØXƒª∏d ìÉª°ùdG Ωó``Y -8
≈∏Y á``jô``¶`æ`dG OGƒ``ª` dG á``°`UÉ``Nh »``fhô``à` μ` dE’G
.πª©∏d ÜÉgòdÉH ¢VGôYC’G º¡«∏Y
áÑ∏£dG IOƒ``Y ø``e ™æªj ’ Gò``g ¿CG ’EG ,π`` bC’G
á«FÉbƒdG äÉeõ∏à°ùªdG ô«aƒJ IQhô°V -9
ò``NCG ™``e ø``μ`dh ,äÉ``©` eÉ``é` dGh ¢``SQGó``ª` dG ≈`` dEG
πãe ,äÉ``°`ù`°`SDƒ`ª`dG π`` NGO ø«∏eÉ©∏d á``eRÓ``dG
hCG á≤HÉ°ùdG Iójó©dG äGRGôàM’Gh äÉWÉ«àM’G
á``«`bQƒ``dG π``jOÉ``æ`ª`dGh äÉ``eÉ``ª`μ`dGh äGô``¡`£`ª`dG
.Ók Ñ≤à°ùe ìô£J ¿CG øμªj äÉWÉ«àMG …CG
.áeÉªb á«YhCGh
IOÉÑ©dG QhOh óLÉ°ùªdG :Ék©HGQ
á«bQƒdG ÜGƒ``cC’G ΩGóîà°SG Öéjh -10
ô°ûÑdG É¡«a ™ªéàj »àdG ≥WÉæªdG ôãcCG øe
≥WÉæªdG √òg øμdh ,IOÉÑ©dG QhOh óLÉ°ùªdG »g
äGhOC’Gh ÜGƒ``cC’G hCG ,ΩGóîà°S’G á``jOÉ``MC’G
k G
.§≤a á°UÉîdG
áeOÉ≤dG πMGôªdG »a É¡HGƒHCG íàØd Oƒ©à°S É°†jC
¿PEÉ` a ,¢``Shô``«`Ø`dG ™``e ¢ûjÉ©àdG á∏Môe »``ah
á«ª«∏©àdG äÉ°ù°SDƒªdG :Éãk dÉK
ÉªHQ ,äGRGôàM’G øe ójó©dG PÉîJG ≈dEG êÉàëf
π``MGô``ª`dG ™``«`ª`L ø``Y É``æ`g çó``ë`à`f ø``ë`f
:É¡æe

Gòg ø``Y á``HÉ``LE’G ±ô`` YCG ’ á≤«≤ëdG »``a
øe ó``H ’ ¿É``c ¿EG ±ô`` YCG ’ ∂``dò``ch ,∫GDƒ` °` ù` dG
ºd ¿B’G ≈àMh ,ÉfhQƒc ¢Shô«a ™e ¢ûjÉ©àdG
øY áHÉLE’G AÉÑWC’Gh AÉª∏©dG øe ó``MCG øμªàj
á£ÑJôªdG á≤∏©ªdG á∏Ä°SC’G á«≤Hh ∫DhÉ°ùàdG Gòg
á≤∏©e Qƒ`` ``eC’G π``μ` a 19-ó``«``aƒ``c ¢``Shô``«` Ø` H
∫ƒ∏ëdG É``e ¿PEG ,á°†eÉZ äÉYƒ°VƒªdG π``ch
¢TÉ≤æ∏d ´ƒ°VƒªdG Gòg ìôWCG ∂dòd ?áMhô£ªdG
ÉæfEÉa É kë°VGh ¿ƒcCG ¿CG ƒLQCGh ,…CGQ ¬jód øªd
’h á«Yƒ°Vƒe á«ª∏Y AGQBG ø``Y çóëàf Éæg
á≤«≤ë∏d âªJ ’ á«°üî°T AGQBG hCG ihÉàa ójôf
ÉæJÉ«M øe áeOÉ≤dG á∏MôªdÉa ,á∏°üH ™bGƒ∏d hCG
ôNBG ≈ëæe òNCÉà°S É¡fCG ∂°T ’ É``fO’hCG IÉ«Mh
π¡a ,»°VÉªdG »a É¡«∏Y ÉfOƒ©J »àdG IÉ«ëdG ô«Z
¿ƒμà°S πg ?óHC’G ≈dEG äÉeÉªμdG ¢ùÑ∏f ôªà°ùæ°S
»àdG á«dõæªdG ™∏°ùdG øe Évª¡e GAõL äGô¡£ªdG
äÉYÉªàL’G »¨∏æ°S πg ?QGôªà°SÉH É¡jôà°ûæ°S
?≈ë°VC’G ó«Y øY GPÉeh ?ájô°SC’G äÉ©ªéàdGh
Éæc »``à`dG IÉ«ëdG •É``ª` fCG á«≤Hh ?óLÉ°ùªdGh
?É¡°û«©f
øe ´ƒ°VƒªdG ìô`` WCG ¿CG ∫hÉ`` MCG ±ƒ``°`S
áª¡e É¡fCG ó≤àYCG »àdG á«JÉ«M ≥aGôe 10 ∫ÓN
iô`` NC’G Qƒ`` `eC’G ¿CG »æ©j ’ Gò``g ,É``e É`` kYƒ``f
≥aGôe πc ìôW Éæg Ö©°üj øμdh ,áª¡e ô«Z
¢†©H ìô£æ°S Éæg øëfh ,á«JÉ«ëdG ±hô¶dG
Gòg ¿É``c ¿EGh ÉfhQƒc ™e á«°ûjÉ©àdG ∫ƒ∏ëdG
øμdh ΩÓμdG ájÉ¡f É¡fCG -iô``NCG Iôe- »æ©j ’
á«Ø«c ∫ƒM QGƒëdG ÜÉH íàØd ájGóH ÉgôÑà©æd
.áeOÉ≤dG á∏Môª∏d ÉfhQƒc áëFÉL ™e ¢ûjÉ©àdG
ájô°SC’G äÉ©ªéàdGh äÉYÉªàL’G :’hCG
äÉ©ªéàdG ≈∏Y ø«©é°ûªdG ó°TCG øe øëf
á«ªæJ ≈``dEG ƒ``Yó``fh π``H ,á«YƒÑ°SC’G á``jô``°`SC’G
AÉæHC’G ø«H É¡©«é°ûJh á«YÉªàL’G IOÉ©dG √òg
Öëf ’h ,´ƒÑ°SC’G »a Iôe πbC’G ≈∏Y OÉØMC’Gh
»a ’EG ±hô``¶` dG âfÉc É``e É`` jv CG É¡«a •ôØf ¿CG
¿CG ≈dEGh ,ÉæH §«ëJ »àdG áëFÉédG √òg ±hôX
:π°†Øj ¬fEÉa ¢Shô«ØdG Gò¡d É kMÉ≤d ºdÉ©dG óéj
Éªc Oƒ©dG â«ÑdG »a AÉ≤∏dG ¿ƒμj ¿CG -1
,ΩC’Gh ÜC’G hCG ,IóédGh óédG â«H »a …CG ,∫ƒ≤f
ôeC’G Gòg ¿Éc ¿EGh ¬«∏Y ¥ÉØJ’G ºàj â«H …CG hCG
ô°üà≤j ¿CG π°†Øj ¬fEÉa ∂dòd ,É``e É kYƒf ÉkÑ©°U
.ΩC’Gh ÜC’G â«H ≈∏Y ΩÓμdG
AÉ≤d ºàj ’ (Oƒ©dG â«ÑdG) â«ÑdG ∂dP »a -2
Ωƒj ≈æ©ªH ,Ió``MGh IGƒ``f á∏FÉY øe ôãcCG ø«H
Ωƒjh ,Iô«¨°üdG »Jô°SCGh ÉfCG -Ók ãe- á©ªédG
ø«æK’G Ωƒjh ,Iô«¨°üdG ¬Jô°SCGh »NCG ó``MC’G
»æ©j Gògh ,Gòμgh ,Iô«¨°üdG É¡Jô°SCGh »àNCG
ó«©°U ≈∏Y É¡∏c Iô°SC’G ™ªàéJ ¿CG π°†Øj ’ ¬fCG
¿ÉJô°SCG ™ªàéJ ¿CG øe ™fÉe ’ ¬``fCG ’EG ,ó``MGh
∫õæªdG ¿ƒμj ¿CG ádÉM »a IóMGh Iôe ¿ÉJô«¨°U
áaÉ°ùe ∑ôJ øμªj å«ëH Iô«Ñc ádÉ°üdG hCG Gô«Ñc
.ôNBGh ¢üî°T πc ø«H øjôàe QGó≤ªH
(Oƒ©dG â«ÑdG) ∫õæªdG ≈dEG ∫ƒ°UƒdG Qƒa -3
ájòMC’G ∑ôJh ,É¡ª«≤©Jh …ójC’G π°ùZ π°†Øj
øe πªëf É``eh ¢SÉ«cC’G º«≤©Jh ,êQÉ``î`dG »a
’EG ,á«ëàdG ∫OÉÑàf ¿CG øμªj ∂dP ó©Hh ,êQÉîdG
.¿É°†MC’Gh äÓÑ≤dG ∫OÉÑJ ô¶ëj ¬fCG
á``æ` eBG á``aÉ``°` ù` e ∑ô`` `J ≈``∏` Y ¢``Uô``ë` dG -4
.ôNBGh Oôa πc ø«H -øjôàe¬fEÉa ¬«a ¬Ñà°ûe ¢üî°T OƒLh ádÉM »a -5
.GkóHCG äÉ©ªéàdG √òg ô°†ëj ’CG Öéj
äGhOCG »a ΩÉ©£dG ∫hÉæJ Ωó``Y Öéj -6
äGhOCG ΩGó``î`à`°`SG π°†Øjh ,ácôà°ûe ΩÉ``©`W
ájõcôe ±GôàZG á≤©∏e hCG ∫Éª©à°S’G ájOÉMCG
.AÉYh πc »a
π°ùZ Öéj IQÉ``jõ``dG øe AÉ¡àf’G ó©H -7
øe êhôîdG πÑb É¡ª«≤©Jh iôNCG Iôe …ójC’G
∂dòch ,á«°üî°ûdG ÉædRÉæe ∫ƒNO Qƒah ∫õæªdG
Qó≤H (Oƒ©dG â«ÑdG) ∫õæªdG ájƒ¡J π°†Øj ¬fEÉa
.™«ªédG IQOÉ¨e ó©H ¿ÉμeE’G
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حمليات 03

ه َّناأت رئي�س الوزراء باعتماد يوم للطبيب البحريني

«ال�صحة العاملية» :البحرين معروفة بنجاحاتها يف املجال الطبي
هناأ �لدكتور تيدرو�س �أدهانوم
غيربيي�صو�س �ملدير �لعام ملنظمة �ل�صحة
�لعاملية� ،صاحب �ل�صمو �مللكي �لأمري خليفة
بن �صلمان �آل خليفة رئي�س �لوزر�ء �ملوقر،
مبنا�صبة �عتماد جمل�س �لوزر�ء مبملكة
�لبحرين يومًا للطبيب �لبحريني يف �أول �أربعاء
من �صهر نوفمرب من كل عام ،وتخ�صي�س
جائزة با�صم �صموه لتكرمي �لأطباء �لبحرينيني
�ملتميزين يف �لبحث �لعالجي و�لطبي.
ورحب �ملدير �لعام للمنظمة بهذه �خلطوة
�لتي جت�صد معاين �لتقدير و�لتكرمي للعاملني
يف �لقطاع �ل�صحي ،وما يبذلونه من جهود
يف حماربة جائحة فريو�س كورونا �مل�صتجد
(كوفيد .)19
و�أعرب عن �عتز�زه وفخره مب�صاركة
مملكة �لبحرين يف �لحتفاء بالعاملني يف
�لقطاع �ل�صحي ،تقدي ًر� جلهودهم من �أجل
عامل �أف�صل للب�صرية يف خمتلف �نحاء
�لعامل .ويف �ل�صياق ذ�ته� ،أ�صاد �لدكتور
�أحمد �ملنظري ،مدير منظمة �ل�صحة �لعاملية
لإقليم �صرق �ملتو�صط ،مبباركة جمل�س
�لوزر�ء يف مملكة �لبحرين ،برئا�صة �صاحب

�ل�صمو �مللكي �لأمري خليفة بن �صلمان �آل
خليفة رئي�س �لوزر�ء ،لعتماد يوم �لطبيب
�لبحريني �لذي �ص ُيح َت َفل به يوم �لأربعاء
�لأول من �صهر نوفمرب كل عام ،وتخ�صي�س
جائزة با�صم �صاحب �ل�صمو �مللكي �لأمري
خليفة بن �صلمان �آل خليفة �ملوقر لتكرمي
�لأطباء �لبحرينيني �ملتميزين يف جمال
�لبحث �لعالجي و�لطبي.
ور�أى �لدكتور �ملنظري �أن هذه �للفتة
�لكرمية من �صاحب �ل�صمو �مللكي رئي�س
�لوزر�ء تعك�س تقدير �صموه �لبالغ جلهود
�لأطباء و�صائر �لعاملني يف �ملجال �ل�صحي
وت�صحياتهم يف خدمة �لب�صرية مبختلف
دول �لعامل وجمتمعاته.
ون َّوه �إىل �أن مثل هذه �خلطوة لتقدير
وتكرمي �لأطباء و�لعاملني يف �لقطاع �ل�صحي
�لتوجهات �لإيجابية �لتي
حتمل �لعديد من
ُّ
�صتجني منظمة �ل�صحة �لعاملية ثمارها
عما قريب لي�س يف مملكة �لبحرين فح�صب
و�إمنا على م�صتوى �لإقليم كله ،موؤكدً� �أثرها
و�صد�ها �لإيجابيني يف حتفيز خمتلف دول
�لإقليم كي حتذو حذو مملكة �لبحرين يف

�سمو رئي�س الوزراء

د .تيدرو�س غيربيي�سو�س

تكرمي �لأطباء و�صائر �لعاملني يف �ملجال
�ل�صحي وتقدير جهودهم �لكبرية يف �حلفاظ
على �صحة �لب�صر و�ملجتمعات.
و�أ َكّد �لدكتور �ملنظري �أن منظمة �ل�صحة
�لتوجه �لذي ينعك�س
�لعاملية تدعم مثل هذ�
ُّ

بدوره على ت�صجيع وحتفيز �لقطاعات
�لطبية و�ل�صحية وتطويرها ،وت�صب يف
تنمية جمالت �لبحث �لعالجي و�لطبي ،مبا
يُ�صهِ م يف حتقيق �أهد�ف �ملنظمة من �أجل
�لرتقاء مبعايري �ل�صحة لأف�صل �مل�صتويات.

جتهيز املوقع لبدء الأعمال الإن�صائية خالل الربع الأخري من العام

و�أفاد على �أن مباركة �صاحب �ل�صمو
�مللكي رئي�س �لوزر�ء لهذه �خلطوة تكت�صب
�أهمية خا�صة يف ظل هذه �لأوقات �ل�صعبة
�لتي يو�جه �لعامل فيها جائحة فريو�س
كورونا �مل�صتجد (كوفيد � ،)19لتي يبذل
فيها �لأطباء وبقية �لعاملني �ل�صحيني
جهودً� كبرية ويقدمون عطاء�ت م�صاعفة يف
�لتعامل مع �ملر�صى و�ملخالطني لهم رغم كل
�لتحديات و�ملخاطر �لتي تو�جههم.
و�أثنى على جهود مملكة �لبحرين
�لد�عمة لدور منظمة �ل�صحة �لعاملية ،ل
�صيما يف مو�جهة هذه �جلائحة.
ون َّوه �إىل �أن مملكة �لبحرين معروفة
بنجاحاتها يف �ملجال �لطبي و�لرعاية
�ل�صحية نتيجة جهو ٍد م�صكورة وعم ٍل
دوؤوب تقوم به �حلكومة من �أجل تعزيز
�ملنظومة �ل�صحية و�لعالجية.
و�أعرب عن ثقته يف �أن مثل هذه �للفتة
�ملتميزة �صتُ�صهِ م يف تعزيز �لثقة يف �لأطباء
مبملكة �لبحرين وحتفيزهم وت�صجيعهم
على مزي ٍد من �لعطاء و�لتميز يف �أد�ء مهمتهم
�لإن�صانية �لنبيلة.

احلمر :ت�صريع وتيـرة العمـل يف اإن�صاء مراحـل «�صرق �صتـ ــرة»
عقد با�صم بن يعقوب �حلمر وزير �لإ�صكان �جتماع
عمل بتقنية �لت�صال عن بُعد ،مع و�نغ ليوين مدير عام
�صركة (� )CMECل�صينية �ملكلفة بتنفيذ م�صروع مدينة
�صرق �صرتة ،وعدد من م�صوؤويل �ل�صركة �ل�صينية ،لبحث
م�صتجد�ت �جلدول �لزمني لتنفيذ مر�حل �مل�صروع يف ظل
تد�عيات فريو�س كورونا (كوفيد  .)19وتطرق �لجتماع
�إىل ما مت �تخاذه من خطو�ت حت�صريية لبدء تنفيذ �ملرحلة
�لأوىل للمدينة �جلديدة� ،ملت�صمنة تنفيذ  1055وحدة
�صكنية� ،إذ متت �لإ�صارة �إىل �أنه على �لرغم من �لظروف
�ل�صتثنائية �حلالية جر�ء �لفريو�س� ،إل �أنه قد مت �إحر�ز
تقد ٍم على �صعيد جتهيز �ملوقع لبدء �لأعمال �لإن�صائية،

و�لتي من �ملتوقع وف ًقا للتقدير�ت �ملبدئية �أن تبد�أ خالل
�لربع �لأخري من �لعام �جلاري .و�أ�صاد وزير �لإ�صكان
مب�صتوى �لتن�صيق و�لتعاون بني وز�رة �لإ�صكان و�ل�صركة
�ل�صينية بالإ�صافة �إىل �صفارة جمهورية �ل�صني �ل�صعبية
لدى �ململكة� ،لأمر �لذي يب�صر بنجاح تلك �ل�صر�كة و�إجناز
�مل�صروع يف �ملو�عيد �ملحددة� ،صعيًا نحو تنفيذ توجيهات
�صاحب �ل�صمو �مللكي �لأمري �صلمان بن حمد �آل خليفة ويل
�لعهد نائب �لقائد �لأعلى �لنائب �لأول لرئي�س جمل�س
�لوزر�ء ،خالل �مللتقى �حلكومي  2019ب�صاأن تنفيذ
�أكرث من  3000وحدة �صكنية مبدينة �صرق �صرتة .و�أكد
�حلمر �أن حكومة مملكة �لبحرين ت�صع تنفيذ مدينة �صرق

�صرتة يف مقدمة �أولوياتها ،ل �صيما �أنها متثل �أحد �لركائز
�لأ�صا�صية لتنفيذ �لأمر �ل�صامي حل�صرة �صاحب �جلاللة
ملك �لبالد �ملفدى ب�صاأن تنفيذ � 40ألف وحدة �صكنية،
بالإ�صافة �إىل �للتز�م �لإ�صكاين �لو�رد يف برنامج �حلكومة
ب�صاأن �لعمل على تنفيذ � 25ألف وحدة �صكنية.
كما بني حر�س �لوز�رة على ت�صريع وترية �لعمل يف
�إن�صاء مر�حل �مل�صروع ،ل �صيما �ملرحلة �لأوىل ،ليت�صنى
ت�صغيل �ملدينة وت�صكني �ملو�طنني �مل�صتفيدين من وحد�تها،
لتكون �لوز�رة بذلك قد �أمتت ت�صغيل جميع مدن �لبحرين
�جلديدة ،بعد ت�صغيل وت�صكني �ملر�حل �لأوىل ملدن �صلمان
وخليفة و�صرق �حلد و�صاحية �لرملي.
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وزير �لعدل ي�شيد بتوجيهات نا�شر بن حمد لدعم �لغارمني
اأ�شاد ال�شيخ خالد بن علي اآل خليفة
وزير العدل وال�شوؤون الإ�شالمية والأوقاف
بالتوجيهات الكرمية ل�شمو ال�شيخ نا�شر
بن حمد اآل خليفة ممثل جاللة امللك لالأعمال
الإن�شانية و�شوؤون ال�شباب م�شت�شار الأمن
الوطني رئي�س جمل�س اأمناء املوؤ�ش�شة امللكية
لالأعمال الإن�شانية ،للجنة التن�شيق واملتابعة
حلملة «فينا خري» املعنية بتوزيع امل�شاعدات
لدعم الغارمني ممن �شدر بحقهم اأحكام ق�شائية
من املع�شرين واملتعرثين �شمن م�شروع «فاعل
خري» بالتعاون مع وزارة الداخلية ووزارة
العدل وال�شوؤون الإ�شالمية والأوقاف.
وقال الوزير اإن هذه املبادرة تاأتي امتدادًا
للنجاح الكبري الذي حققته حملة «فينا خري»
التي اأطلقها �شمو ال�شيخ نا�شر بن حمد اآل خليفة،
وذلك اقتدا ًء باملواقف واملبادرات الإن�شانية
حل�شرة �شاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�شى
اآل خليفة عاهل البالد املفدى حفظه اهلل ورعاه،
ودعم اجلهود الكرمية من قبل احلكومة املوقرة
بقيادة �شاحب ال�شمو امللكي الأمري خليفة بن

وزير العدل

�شلمان اآل خليفة رئي�س الوزراء املوقر حفظه
اهلل ،واجلهود الوطنية لفريق البحرين بقيادة
�شاحب ال�شمو امللكي الأمري �شلمان بن حمد
اآل خليفة ويل العهد نائب القائد الأعلى النائب

الأول لرئي�س جمل�س الوزراء حفظه اهلل ،يف
الت�شدي لفريو�س كورونا (.)19-COVID
وذكر وزير العدل اأن هذه املبادرة
الإن�شانية جتاه املواطنني الغارمني املع�شرين
واملتعرثين ممن �شدر بحقهم اأحكام ق�شائية
ب�شبب مديونياتهم� ،شت�شهم يف اإغالق ملفات
تنفيذ ثبت عجز املنفذ �شدهم عن �شداد ديونهم
بعد اتخاذ الإجراءات القانونية املقررة ،وذلك
مبا يحقق الأهداف ال�شامية حلملة «فينا خري»
ب�شرورة توجيه اإ�شهامات املواطنني واملقيمني
يف هذه احلملة املباركة مل�شاندة م�شتحقيها
من اأ�شحاب احلالت الإن�شانية واملت�شررين
ج ّراء الأو�شاع الراهنة والعاجلة ،يف ظل ما
مير به العامل اأجمع من ظروف ا�شتثنائية غري
م�شبوقة.
وثمن جهود وزارة الداخلية يف اإطالق
م�شروع «فاعل خري» لتمكني اأ�شحاب الأيادي
البي�شاء من التربع مببالغ مالية ل�شالح
املع�شرين واملتعرثين ممن �شدر بحقهم اأحكام
ق�شائية.

م�شادر لـ«�لأيام» :للتحقق من م�شروعيتها �شمن �إجر�ء�ت غ�شل �لأمو�ل ومتويل �لإرهاب

«�لعدل» حتظر على �ملوثقني �خلا�شني توثيق «�إقر�ر�ت �ملديونية» لـ 21جهة
حمرر ال�شوؤون املحلية:
عممت وزارة العدل وال�شوؤون الإ�شالمية
والأوقاف على كُتاب العدل اخلا�س (املوثقني
اخلا�شني) حظر اإجراء معامالت توثيق اإقرارات
املديونية لـ 21جهة ت�شم  5اأفراد و� 16شركة
وموؤ�ش�شة جتارية غالبيتها تعمل يف جمال بيع
الإلكرتونيات ،على اأن يتم اإخطار طالب املعاملة
مبراجعة اإدارة التوثيق بوزارة العدل.
ولفت الوكيل امل�شاعد ل�شوؤون املحاكم
والتوثيق حممد عبدالرحيم بوجريي اإىل اأن
حر�شا على تنفيذ القرارات
التعميم ياأتي
ً
والتوجيهات ال�شادرة من جمموعة العمل املايل
(فاتف) املتعلقة باللتزامات املتعلقة باإجراءات
حظر ومكافحة غ�شل الأموال ومتويل الإرهاب

يف قطاع التوثيق و�شوابط التدقيق والرقابة
عليها ،ويف اإطار املتابعة الدورية لالأعمال
عالية املخاطر يف هذا القطاع ور�شد ال�شبهات
التي قد ُتثار حولها .وك�شفت م�شادر مطلعة
لـ«الأيام» اأن هذا الإجراء الذي ياأتي يف اإطار
الرقابة امل�شبقة يهدف للتحقق من م�شروعية
هذه املديونيات بالتن�شيق مع اجلهات املخت�شة،
وذلك بعد ورود �شكاوى متكررة من مواطنني
ومقيمني يف هذا ال�شاأن .وجاء يف التعميم اأن
لكاتب العدل اخلا�س اإجراء معامالت توثيق
اقرارات املديونية ،با�شتثناء الإقرارات التي
يكون اأحد اأطرافها من الأفراد اأو املحالت
اأو املوؤ�ش�شات اأو ال�شركات التجارية املبينة
اأ�شماوؤهم وبياناتهم يف الك�شف املرفق بهذا
التعميم اأو بوا�شطة وكالء عنهم .ومبوجب

التعميم اأنه يجب على كاتب العدل اخلا�س
اللتزام باإبالغ اجلهة املخت�شة باإدارة التوثيق،
حال مالحظته تكرر اأ�شماء اأفراد اأو حمالت اأو
موؤ�ش�شات اأو �شركات جتارية من غري املبيّنة
بالك�شف املرفق بهذا التعميم ب�شاأن معامالت
تت�شمن بنود اإقرارات املديونية .اجلدير بالذكر
اأن وزير العدل وال�شوؤون الإ�شالمية الأوقاف
كان قد اأ�شدر قرار رقم ( )77ل�شنة 2017ب�شاأن
ْ
حظر ومكافحة
اللتزامات املتعلقة باإجراءات
غ�شل الأموال ومتويل الإرهاب يف اأعمال كاتب
ِّ
واملوثق امل�شاعد وكاتب العدل اخلا�س
العدل
و�شوابط التدقيق والرقابة ،والذي مبوجبه مت
اإن�شاء (وحدة املتابعة) باإدارة التوثيق تخت�س
بتلَ ِ ّقي البالغات من كتاب العدل اخلا�س عن
اأعمال التوثيق امل�شبوهة وغري العادية.

حممد بن �أحمد� :لربنامج ز�د من �لتفاعل �لإيجابي مع �ملو�طنني

ً
ومقرتحا عرب نظام «تو��شل»
«�لبلديات» تتلقى � 1537شكوى
قال ال�شيخ حممد بن اأحمد اآل خليفة وكيل
الوزارة ل�شوؤون البلديات يف وزارة الأ�شغال
و�شوؤون البلديات والتخطيط العمراين
اإن �شوؤون البلديات تلقت � 1537شكوى
ومالحظة ومقرتحً ا خالل الربع الأول من
العام اجلاري وذلك للفرتة من  1يناير وحتى
 31مار�س  2020وذلك عرب النظام الوطني
للمقرتحات وال�شكاوى (توا�شل) ،م�شريا اإىل اأن
�شوؤون البلديات ت�شتثمر مالحظات ومقرتحات
املواطنني واملقيمني ب�شكل م�شتمر وتقوم
بتحويلها اإىل مبادرات عملية لزيادة جودة
اخلدمات البلدية.
واأو�شح اأنه «بلغ عدد ال�شكاوى واملالحظات
يف اأمانة العا�شمة � 366شكوى وبلدية املحرق
 193وبلدية املنطقة ال�شمالية  727وبلدية
املنطقة اجلنوبية  ،251م�شريا اإىل اأن البلديات
قامت مبعاجلة معظم هذه ال�شكاوى وبن�شبة
تفوق  %90با�شتثناء ال�شكاوى التي لي�س لها

ال�شيخ حممد بن اأحمد اآل خليفة

عالقة مبا�شرة بالبلدية اأو ال�شكاوى املرتبطة
بجهات خدمية اأخرى».

واأ�شاف «معظم ال�شكاوى الواردة كانت
متعلقة بخدمات النظافة وبخدمات التفتي�س
والرقابة حيث مت التعامل مع معظم هذه
ال�شكاوى واتخاذ الإجراءات الالزمة ب�شاأنها».
ووا�شل «هناك  %10من ال�شكاوى مرتبطة
بجهات خدمية اأخرى ،حيث يتم التعامل معها
ومعاجلتها ب�شورة م�شرتكة ،كما اأن هناك
�شكاوى لي�س لها عالقة بعمل البلديات ويتم
حتويلها على اجلهات ذات العالقة».
وقال ال�شيخ حممد« :يحر�س الوزير
ع�شام بن عبداهلل خلف على متابعة جميع
ال�شكاوى الواردة ،حيث نويل اهتمامًا كبريًا
بالتوا�شل مع املواطنني واملقيمني للح�شول
على مالحظاتهم ومقرتحاتهم باأ�شهل الطرق،
مو�شحً ا اأن برنامج (توا�شل) بات من اأهم
القنوات التي مت ِّكن املواطنني من اإر�شال
مقرتحاتهم ومالحظاتهم للم�شوؤولني يف
اجلهات احلكومية بكل �شفافية».

�أكد «جتاوب وتقدير �ملجتمع �لبحريني للم�شروعات �خلريية و�لإن�شانية ل�شموه»� ..ل�شيخ:

مبادرة نا�شر بن حمد لـ«دعم �لغارمني» لفتة �إن�شانية كرمية
اأكد اإبراهيم عبداهلل ال�شيخ ،رجل الأعمال،
ومالك �شركة «مونرتيال لل�شيارات» اأن
«مبادرة �شمو ال�شيخ نا�شر بن حمد اآل خليفة
ممثل جاللة امللك لالأعمال الإن�شانية و�شوؤون
ال�شباب م�شت�شار الأمن الوطني رئي�س جمل�س
اأمناء املوؤ�ش�شة امللكية لالأعمال الإن�شانية،
وتوجيهات �شموه الكرمية للجنة التن�شيق
واملتابعة حلملة (فينا خري) املعنية بتوزيع
امل�شاعدات لدعم الغارمني ممن �شدر بحقهم
اأحكام ق�شائية من املع�شرين واملتعرثين،
�شمن م�شروع (فاعل خري) بالتعاون مع وزارة
الداخلية ووزارة العدل وال�شوؤون الإ�شالمية
والأوقاف ،تعد لفتة اإن�شانية كرمية وتوؤكد
الدور الإن�شاين والقيادي الكبري الذي يقوم به
�شموه جتاه املجتمع».
و�شدد ال�شيخ على اأن «تلك املبادرة
تك�شف بو�شوح القيمة الإن�شانية واحل�شارية
حلملة (فينا خري) التي اأطلقها �شمو ال�شيخ
نا�شر بن حمد اآل خليفة ،والتي تلقى تقدي ًرا
وجتاوبًا جمتمعيًا كبريًا ،ل�شيما واأنها تعد
امتدادًا ل�شل�شلة املبادرات اخلريية وامل�شاريع

اإبراهيم ال�شيخ

الإن�شانية ل�شموه يف خدمة كافة فئات املجتمع
البحريني ومراعاة ظروفهم الجتماعية
والقت�شادية» .رجل الأعمال ومالك �شركة
«مونرتيال لل�شيارات» راأى اأن «ذلك ي�شاهم يف
ا�شتقرار الأ�شر البحرينية ورفع املعاناة عنهم
واإعادة �شملهم بف�شل التوجيهات الكرمية
ل�شمو ال�شيخ نا�شر بن حمد اآل خليفة الذي
يحر�س ب�شكل كبري على تعظيم ال�شتفادة من
حملة (فينا خري) وتوجيه املبالغ وامل�شاعدات

للمت�شررين ب�شكل مبا�شر».
وذكر ال�شيخ اأن «مبادرات �شمو ال�شيخ
نا�شر بن حمد اآل خليفة دائمًا ما تالم�س
احتياجات املواطنني ،ل�شيما واأن ذلك هو الدور
املبا�شر والوا�شح واجللي للموؤ�ش�شة امللكية
لالأعمال الإن�شانية يف خدمة املجتمع التي
يقودها �شموه».
وقال اإن «املبادرة تعك�س الدور الإن�شاين
الكبري الذي يقوم به �شمو ال�شيخ نا�شر بن
حمد اآل خليفة انطال ًقا من املهام التي ي�شطلع
بها �شموه كممثل حل�شرة �شاحب اجلاللة امللك
املفدى لالأعمال الإن�شانية وكرئي�س ملجل�س
اأمناء املوؤ�ش�شة امللكية لالأعمال الإن�شانية والتي
يقودها �شموه بكل كفاءة واقتدار ،وجت�شيد
حلر�س �شموه املخل�س على �شرورة توجيه
م�شاهمات املواطنني واملقيمني يف حملة (فينا
خري) مل�شاندة امل�شتحقني من اأ�شحاب احلالت
الإن�شانية واملت�شررين جراء الأو�شاع الراهنة
والعاجلة يف ظل ما مير به العامل اأجمع من
ظروف ا�شتثنائية غري م�شبوقة نتيجة اأزمة
كورونا (كوفيد .»)19

د� .ل�شيخ عبد�هلل بن �أحمد �آل خليفة*

مملكة �لبحرين�� ..شتجابة َّ
فعالة جلائحة عاملية
ّ
التف�شي املت�شارع جلائحة فريو�س «كورونا» امل�شتجد (كوفيد )19-غالبية
باغت
املجتمع الدويل على حني غ ّرة .واأخذنا نتابع عن كثب اأخبار الفريو�س ،وهو ينتقل من
مكان لآخر من اآ�شيا اإىل اأوروبا ،ثم اإىل منطقتنا .ورغم اأن مملكة البحرين دولة �شغرية
امل�شاحة ،فاإن اململكة هي �شاد�س دولة عامليًا من حيث الكثافة ال�شكانية ،وكان هناك
خ�شية اأن ينت�شر الوباء ب�شرعة وبال هوادة.
اإن التزام مملكة البحرين ب�شحة و�شالمة مواطنيها ،يحتل اأولوية مطلقة ،فعلى
الفور دخلت خطة العمل حيّز التنفيذ ،وبدءًا من  22يناير املا�شي ،اأعلنت وزارة ال�شحة
اأنها �شوف ت ّتبع تعليمات منظمة ال�شحة العاملية ،يف تطبيق الر�شد الوبائي ،واتخاذ
التدابري ال�شتباقية يف مطار البحرين الدويل.
وبتوجيه كرمي من ح�شرة �شاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�شى اآل خليفة ،عاهل
البالد املفدى ،قام �شاحب ال�شمو امللكي الأمري �شلمان بن حمد اآل خليفة ،ويل العهد نائب
القائد الأعلى النائب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء ،بالإ�شراف على اإعداد واعتماد خطة
مل�شاعدة جميع املواطنني واملقيمني ،على قدم امل�شاواة.
ويف خطوة مهمة ملنع الفريو�س من الو�شول اإىل اململكة ،وجّ ه �شمو ويل العهد،
وزارة ال�شحة ،با�شتخدام اأجهزة الفح�س املبكّر يف مطار اململكة ،ومنافذ الدخول
الأخرى ،فقد تطلّب الأمر املبادرة والروؤية بعيدة املدى ،حيث مل يكن هناك موؤ�شر وا�شح
حول طبيعة انت�شار الفريو�س ،اأو حجم ال�شرر الذي ي�شبّبه .لذا اأ�شبح �شعار العمل
عدم ترك اأي �شيء لل�شدفة .وبالفعل اأقرت وزارة ال�شحة تدابري احرتازية ،وتعزيز
القدرات الوطنية املطلوبة ،لإجراء فحو�شات وا�شعة النطاق .وخالل تلك الفرتة مل
�شخ�شا حول العامل ،وكانت
ت�شهد اململكة اأيّة اإ�شابات فيما اأودت اجلائحة بحياة 170
ً
 82حالة قائمة فقط ،من اأ�شل  7818حالة م�شجلة ،خارج ال�شني.
مع �شري العمل يف املرحلة الأوىل – الوقاية وال�شتعداد – كانت اخلطوة التالية،
كما يف اأي حالة طوارئ و�شيكة ،هي اإعداد قوة عمل متخ�ش�شة ،لغر�س ال�شتجابة
ال�شريعة والفعّ الة للو�شع املتطوّر .فكان الإعالن عن ت�شكيل الفريق الوطني للت�شدّي
لفريو�س «كورونا» ،مبركز عمليات موحّ د ،كامل التجهيزات ومتعدد امل�شتويات،
وبحلول  13فرباير كان جاهزا ً ويزاول عمله.
لقد عُ قدت اجتماعات مكثفة للتن�شيق من اأجل تعزيز م�شتوى التعاون والتكافل بني
املوؤ�ش�شات ال�شحية العامة واخلا�شة ،و�شمان تطبيق تعليمات وزارة ال�شحة .وبدا
جليًّا اأن مفتاح النجاح �شيكون العمل بروح الفريق ،لي�س بني احلكومة وقطاع الرعاية
ال�شحية فح�شب ،واإمنا من قبل كافة �شرائح املجتمع .كان ذلك كفاحً ا يتطلّب م�شارك ًة
من اجلميع.
وانعك�س عمل الفريق ج ّيدًا يف و�شم #فريق_البحرين ،الذي قام بزيادة الوعي،
املن�شات الجتماعية،
عرب
والتوا�شل
والعملية،
الواقعية
اجلماعية
اجلهود
وتنمية
ّ
و�شمان ا�شتمرار تد ّفق املعلومات ال�شحيحة ،كتدابري موؤثرة من اأجل الت�شدي للجائحة.
فقد �شاهمت ر�شائل و�شم #فريق_البحرين على تويرت واإن�شتغرام يف اإنقاذ الأرواح،
و�شاعدت النا�س على تبديد املخاوف ،وا�شتيعاب الأخطار وال�شتجابة لها ،كما اأبرزت
ق�ش�س النجاح العديدة التي �شهدتها البحرين .ويف هذا ال�شدد ،يقول وزير املالية
والقت�شاد الوطني ،ال�شيخ �شلمان بن خليفة اآل خليفة« :اإننا نفخر دومًا بنهج (فريق
للم�شي
البحرين) ،الذي يُعد اندماجً ا �شل�شً ا بني امل�شاريع اخلا�شة للكيانات احلكومية،
ّ
ُقدُما ً يف حتقيق روؤية موجودة لأكرث من  20عامًا يف جمال تنويع القت�شاد ،والدفع
بالأمور اإىل الأمام».
يف يوم  24فرباير� ،شجّ لت مملكة البحرين اأوىل احلالت امل�شابة ،وكان اأحد العائدين
من اإيران .وبذلك حتولت خطة العمل لتب ّني كال الأمرين ،املزيد من الوقاية ،وك�شف
واحتواء الفريو�س .كما مت تفعيل الربوتوكول الطبي ،والبدء يف فح�س الأ�شخا�س
العائدين من اإيران على مدى الأيام الثالثني ال�شابقة .ورافق ذلك توفري مراكز العزل
والعالج ملئات الأ�شخا�س الذين خ�شعوا للفح�س ،واإيقاف الرحالت من واإىل اإيران،
واإغالق كافة املوؤ�ش�شات التعليمية ،مع تاأجيل كل الفعاليات العامة .وكاإجرا ٍء م�شاند مت
اإطالق الفح�س املتنقل بتاريخ  29فرباير ،واأ�شبح احلجر الذاتي اإلزاميًا للقادمني من
ٍ
وجهات �شهدت ت�شجيل اإ�شابات كثرية .وبحلول  9مار�س ،كان مبقدور اجلهات املعنية
اإجراء  3500فح�س يف اليوم.
كما �شدرت توجيهات ملكية �شامية ،بتوفري الفح�س والعالج املجاين للم�شابني
بكوفيد 19-من املواطنني واملقيمني على ح ٍد �شواء ،وبت�شييد ثالثة م�شت�شفيات ميدانية،
وم�شاعفة عدد الأ�ش ّرة املتوفرة يف حال ازدادت الأو�شاع �شوءًا.
حري�شا على متابعة كافة الأمور ،والتفاعل
يف خ�ش ّم ذلك ،كان �شمو ويل العهد،
ً
مع التطورات اجلارية ،واأ�شبحت زيارات �شموه لفريق العمل الوطني حد ًثا اأ�شبوعيًا،
�شاهم يف رفع املعنويات ،ومراجعة اخلطط وتقييم الآليات ،ملواجهة اجلائحة.
و�شاهمت حملة #كن_واعيا ً عرب بوابة احلكومة الإلكرتونية باللغات الثالث:
العربية والإجنليزية والهندية ،يف تعميم ن�شائح منظمة ال�شحة العاملية ،ون�شر
امل�شتجدات املهمة ،وعملت بالتوازي مع و�شم #فريق_البحرين ل�شمان اإي�شال وا�شتالم
الر�شائل.
ومت تخ�شي�س خط �شاخن لالت�شالت على مدى � 24شاعة ب�شبع لغات ،مع وجود
اأطباء على مدار ال�شاعة ،لالإجابة عن ال�شتف�شارات ،وتقييم اأعرا�س املت�شلني عن بعد،
واإذا دعت احلاجة يجري ترتيب املوا�شالت للمر�شى اإىل املرافق ال�شحية املنا�شبة.
وهناك اأي�شا ً تطبيق للهواتف اجلوالة ،لإبقاء اجلمهور على اطالع ودراية بالتطورات،
ويحذرهم يف حال خالطوا حالت اإيجابية من امل�شابني.
وجنح برنامج املتطوعني يف ت�شجيل  30األف طلب ،مبا يربهن على متتع �شعب
البحرين بقد ٍر عا ٍل من الوعي والتفاعل ،واإن كانت هذه الأزمة قد اأكدت اأم ًرا ،فهو توحّ دنا
يف وجه ال�شدائد.
ولالأ�شف ُ�شجّ لت وفيّات حمدودة متعلقة باجلائحة يف اململكة ،وهو اأمر موؤمل يذكرنا
باأن هذه اجلائحة ل تف ّرق بني اأحد ،ول يوجد مالذ اآمن متاما عنها .لكن الو�شع م�شتقر
يف ظل تدابري احرتازية حمكمة ،اإذ بف�شل املبادرة ال�شريعة والحرتافية ل�شمو ويل
العهد ،اأ�شبحت البحرين مثالً يف مواجهة اجلائحة ،واحتواء تداعياتها.
واإجمال ،فقد اأنقذت ال�شتجابة املرنة املبكّرة ،مملكة البحرين من �شيناريو مرعب
�شهدته دول اأخرى ،ونتيج ًة لذلك ،اأ�شبحت اململكة يوم  19مار�س اأول دولة عربية
تن�شم لربنامج اختبارات الت�شامن التجريبية املوحدة للقاح كوفيد ،19-التابع ملنظمة
ال�شحة العاملية ،والذي يعد اإ�شادة دولية بجهود البحرين يف هذا امل�شمار.
اأما على ال�شعيد القت�شادي ،فقد مت تخ�شي�س حزمة اإنعا�س اقت�شادي مببلغ 4.3
مليار دينار بحريني ( 11.4مليار دولر اأمريكي) للمواطنني والأعمال ،متثل  %30من
اإجمايل الناجت املحلي للبحرين ،واإتخاذ اإجراءات اأخرى لدعم املواطنني .وهذا التزام
�شخم للتخفيف من تداعيات التكلفة القت�شادية التي ت�شببت فيها اجلائحة.
واأخريًا ،من املهم األ نن�شى اأن مملكة البحرين هي �شورة م�شغرة جدًا من املجتمع
الدويل ،حيث حتت�شن كل الثقافات والأجنا�س ،واململكة قادرة على اأن تقدم م�شاهمات
ملهمة يف هذا ال�شاأن ،من خالل م�شاركة جتربتها ودرايتها بالتعامل مع اجلائحة،
واملحافظة على نهج ال�شفافية يف الت�شدي لها ،ف�شالً عن فتح خطوط الت�شال مل�شاركة
بياناتها وخرباتها ،و�شمان التدفق احلر للمعلومات .واملوؤكد اأننا �شوف ن�شتمر يف
مملكة البحرين برتك الأثر يف معركة اإنقاذ الأرواح ،ودحر جائحة كوفيد.19-

* رئي�س جمل�س الأمناء
مركز البحرين للدرا�شات ال�شرتاتيجية والدولية والطاقة (درا�شات)
ن�شر املقال يف جملة (عاملنا) الدولية ال�شادرة يف بروك�شل
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حمليات 05

اإعادة املواطنني البحرينيني من رو�سيا والبو�سنة

�سفري البحرين لدى جمهورية رو�سيا الحتادية اأحمد ال�ساعاتي لـ «الأيام»

خطة للتعاون مع مو�سكو وال�ستفادة من العقار الرو�سي لعالج «كورونا»
متام اأبو�سايف:
اأكد �سفري البحرين لدى جمهورية رو�سيا الحتادية اأحمد ال�ساعاتي على وجود خطة للتعاون مع اجلانب الرو�سي فيما يتعلق بال�ستفادة من العقار الرو�سي ملعاجلة
الإ�سابة بفريو�ض كورونا «كوفيد  ،»19والذي اأثبت فعاليته يف عالج الإ�سابات باملراحل الأوىل.
وقال ال�سفري ال�ساعاتي يف ح���وار ل� «الأيام» اإن ال�سلطات الرو�سية قد بداأت باإعادة فتح املرافق العامة ،وا�ستنئاف حركة التنقل عرب املوا�سالت العامة ،وفتح املتاجر
املختلفة ،ورفع حظر التجوال لإعادة احلياة اإىل طبيعتها ،دون اأن يقلل من �سعوبة الو�سع يف بلد جتاوزت اأعداد الإ�سابات فيه ن�سف مليون اإ�سابة.
واأ�سار ال�ساعاتي اإىل اأن ال�سفارة قد متكنت من اإعادة اأكرث من  80مواطنًا كانوا متواجدين يف مدن رو�سية خمتلفة ،بالإ�سافة اإىل مواطنني تواجدوا يف دول اأخرى؛
ومنها بالرو�سيا والبو�سنة ،بالإ�سافة اإىل �سرف اإعانات معي�سية يف ظل الظروف ال�ستثنائية التي فر�سها انت�سار املر�ض.
واعترب ال�ساعاتي اأن هذه التجربة ال�ستثنائية ،قد اأ�سافت الكثري من الدرو�ض ،واأبرزها �سعور املواطن البحريني بالفخر مبملكته وقيادته وعلى راأ�سها جاللة امللك ،اإذ
اأثبتت حقيقة واقعية وهي اأن الإن�سان البحريني اأغلى ما منلك ،وكذلك تعلم التعامل مع اآلية العمل عند حدوث طوارئ .وفيما يلي ن�ض املقابلة:
] لديكم جتربة ت�سمنت حتديات لي�ست بالهينة جدًا اأن ي�شل املوظفون اإىل املبنى ،وحتولنا اإىل �شياغة العمل من مع هذه التحديات؟
وذل��ك ب�سبب ما فر�سته جائحة (كوفيد  )19من املنزل ب�شكل كامل يف  24من مار�س ،مع اإبقاء بع�س املوظفني
تداعيات يف رو�سيا� ،ساأبداأ من �سفارة اململكة يف املكلفني بالذهاب اإىل ال�شفارة للتاأكد ما اإذا كان هناك اأي مرا�شالت
�شرورية.
العا�سمة الرو�سية مو�سكو ..ما هي التدابري التي
اتخذتها ال�سفارة منذ البداية؟
] ماذا عن الجت��اه لإع��ادة الرعايا اإىل اأر�ض
عندما بداأت تتوارد الأنباء عن انت�شار فريو�س كورونا(كوفيد  )19يف خمتلف اأنحاء العامل ،كنا قد اتخذنا بع�س التدابري الوطن؟

والحــرازات ،وبداأنا بالتزود بكل امل�شتلزمات ومنها الأقنعة،
واملعقمات ،وغريها ،وكذلك قيا�س حرارة املراجعني ملبنى ال�شفارة.
وعندما بداأنا ن�شهد ت�شجيل حالت اإ�شابة باملر�س يف رو�شيا،
والدول املجاورة لها ،قمنا على الفور بتعميم �شياغة العمل من
املنزل ب�شكل جزئي على الدبلوما�شيني ،واملوظفني العاملني يف
ال�شفارة ،واتبعنا خطة تقليل اأعداد الذين ت�شتدعي طبيعية مهامهم
القدوم اإىل مبنى ال�شفارة ،بحيث يتناوبون على احل�شور اإىل مبنى
ال�شفارة ،واأل يتواجدوا جميعًا يف ذات الوقت ،كذلك قمنا بالتعميم
على كل العاملني يف ال�شفارة بعدم ا�شتخدام و�شائل النقل العام،
باعتبارها و�شيلة حيوية لنتقال العدوى بني النا�س ،وزودنا
موظفينا بجميع الن�شائح والحرازات لتفادي الإ�شابة باملر�س،
ومنها جتنب الزدحامات ،اأو الذهاب اإىل اأماكن مكتظة ،واخلروج
لل�شرورة الق�شوى ،واحلفاظ على م�شافات تباعد اجتماعي .لقد
كان الهدف �شالمة موظفي ال�شفارة ،وتفادي اأي فر�شة لإ�شابتهم
باملر�س ،ويف الوقت نف�شه احلر�س على ا�شتمرارية العمل يف
ال�شفارة ،والقيام بدورنا على اأكمل وجه.

] ماذا عن رعايا البحرين الذين كانوا متواجدين
يف رو�سيا عندما بداأت اجلائحة؟

 رعايا اململكة ي�شكلون اأهم اأولوياتنا ل�شيما عندما نواجهً
ظروفا ا�شتثنائية كالتي واجهناها .وعندما بداأت اجلائحة ،وهي
بالن�شبة لنا كانت املرحلة الأوىل ،و�شعنا على الفور خطة ت�شب
يف تقدمي كل �شبل الدعم وامل�شاعدة لهم خالل هذه اجلائحة ،لقد
كان لدينا  180بحرينيًا يدر�شون يف جامعات رو�شية ،معظمهم
يف العا�شمة يف «مو�شكو» ،وعدد اآخر يف مدينة «�شانت بيرز»،
واآخرون يف بع�س املناطق خارج العا�شمة ،لذلك قمنا باإن�شاء
جمموعة على تطبيق «وت�شب» ي�شم جميع الطلبة املوجودين
يف رو�شيا ،وبداأنا بالتوا�شل معهم ب�شكل يومي ،اإذ كنا نقوم
بتزويدهم بكل املعلومات والحرازات التي ت�شدر عن ال�شلطات
ال�شحية الرو�شية ،وم�شتجدات انت�شار اجلائحة يف مناطق
رو�شية خمتلفة ،وكذلك كنا نعمم عرب هذه املجموعة حتذيرات
تتعلق باخلروج من املنزل ،وعدم الذهاب اإىل جامعاتهم ،وجتنب
الأماكن العامة ،وو�شائل النقل اجلماعي ،واأخذ الحتياطات الالزمة
كافة للتعامل مع هذا الو�شع .كذلك قمنا بالتوا�شل مع جامعاتهم
من اأجل التاأكد من ا�شتمرارية تلقيهم التعليم عن بُعد ،وعندما بداأت
املرحلة الثانية ،وكانت هناك تدابري و�شعتها ال�شلطات الرو�شية
تتعلق باخلروج من املنزل اإل باإذن ر�شمي يتم التقدمي عليه
اإلكرونيًا ،فكان لبد من التاأكد من قانونية اأو�شاع طلبتنا ،فكنا
نحر�س على حتذيرهم من عدم اخلروج من منازلهم �شواء للذهاب
اإىل «ال�شيدلية» اأو «البقالة» ،اإل ولديهم هذا الإذن ،وعندما تطورت
ظروف اجلائحة ،اأي بعد ما بداأت املرحلة الثالثة ،حر�شنا على
التكفل ب�شراء جميع املواد الغذائية الأ�شا�شية ،وامل�شتلزمات الطبية
من كمامات ومعقمات ،وتو�شيلها اإىل الطلبة البحرينيني املقيمني
يف مو�شكو ،وكذلك اإىل الطلبة املقيمني يف مناطق خارج العا�شمة.

] كيف كانت اإجراءاتكم وتدابريكم تتغري تب ًعا
لتغري الو�سع على الأر�ض؟

 بال �شك كانت جتربة ا�شتثنائية ،لقد كنا نخ�شى اأن يطولهذا الو�شع ،وتطول معه التداعيات التي فر�شتها اجلائحة ،لذلك
كنا نقوم ب�شراء املواد الغذائية ،وامل�شتلزمات الطبية من كمامات
ومعقمات وغريها ،ونقوم باإي�شالها اإىل طلبتنا يف خمتلف املناطق
التي يقيمون فيها يف جمهورية رو�شيا .وعندما بداأت املرحلة
الرابعة ،التي �شهدت ارتفاع كبري باأعداد الإ�شابات بـ(كوفيد ،)19
حيث بداأت الأعداد ت�شل اإىل  10000اإ�شابة يومية يف العا�شمة
«مو�شكو» اأ�شبحت الظروف اأكرث �شعوبة ،حيث توقفت متامًا
املوا�شالت العامة ،واأغلقت جميع املحال التجارية ب�شكل عام،
وبات من ال�شعب التنقل يف هذه الظروف ،لذا ا�شطررنا يف نهاية
�شهر مار�س املا�شي اإىل اإغالق ال�شفارة ،بعدما بات من ال�شعب

 كنا يف هذه الظروف نقوم مبتابعة اأو�شاع رعايانا،وتوفري م�شتلزماتهم ،لكن يف الوقت نف�شه كنا نقوم بات�شالتنا
مع �شركات الطريان التي لديها رحالت اإىل املنطقة لتاأمني اإعادتهم
اىل البحرين ،بال �شك اإن اأحد اأبرز التحديات متثلت بحالة الإرباك
التي ت�شببت بها اجلائحة اأمام حركة الطريان ،فقد كنا نتوا�شل مع
�شركات ،ونقوم برتيباتنا،
ثم يتم اإلغاء الرحالت ،يف
املقابل ،كان لدينا جمموعة
ي�شل عددها اإىل  80طالبًا
موجودين يف مو�شكو،
وكان يتوجب تاأمني رحلة
خا�شة لتاأمني اإعادتهم
اىل البحرين ،وذلــك بعد
اأن كان نحو 20 - 15
طالبًا على منت رحالت
جتــاريــة عــرب اخلطوط
الركية ،والإماراتية قبل
اأن يتم تعليق الرحالت
ب�شكل كــامــل .وبالفعل
قمنا بالتن�شيق مع وزارة
اخلارجية لتاأمني رحلة
العودة لهم .وكذلك ترتيب
نقلهم من منازلهم  -بعد
اإبالغ ال�شلطات الر�شمية
بحكم حظر حركة التنقل
 اإىل املطار ،وهم يرتدونالــكــمــامــات ،واحلــفــاظ
على م�شافات التباعد
الجتماعي بينهم ،وكان
هناك مندوبو ال�شفارة
متواجدين يف املطار لتاأمني
اإجــراءاتــهــم للمغادرة،
واحلمد هلل غــادرت هذه
املجموعة اإىل البحرين،
فيما بقي نحو �شبعة طالب
بحرينيني ف�شلوا البقاء
يف مو�شكو .كذلك حر�شنا
على تاأمني تذاكر ال�شفر ملواطنني متواجدين يف مناطق خمتلفة يف
ً
رو�شيا ،ويف نف�س الوقت اأي�شا حر�شنا على تاأمني بع�س الإعانات
املعي�شية لطلبة متواجدين يف «مو�شكو» ويف مناطق اأخرى،
وكذلك ملواطنني متواجدين يف دول اأخرى منها البو�شنة ،حيث مت
تاأمني م�شروفات لهم ولأكرث من مرة ،وكذلك ملواطنني بحرينيني
يف «قرغز�شتان» خالل هذه الفرة ال�شتثنائية.

 كما ذكرت من قبل ،اإنها جتربة ا�شتثنائية فر�شت حتديات،لكن توجيهات جاللة امللك لوزارة اخلارجية ،و�شوؤاله الدائم عن
رعايانا يف رو�شيا ،وحر�شه الأبوي على جميع طلبتنا ،وتاأكيد
جاللته على اأهمية توفري كل اأ�شكال الدعم وامل�شاندة لهم يف هذه
الظروف� ،شكلت دافعًا اأ�شا�شيًا بالن�شبة لنا كي نقوم بكل املهمات،
والتعامل مع الظروف كافة التي فر�شتها تداعيات اجلائحة،
والتوا�شل معهم ب�شكل يومي كي نطمئن على اأو�شاعهم ،وتوفري
احتياجاتهم املعي�شية وال�شحية كافة ،وهذا الهتمام واحلر�س
الكبري من قبل جاللته مل يكن ليجعلنا ن�شعر بالتعب ،اأو �شعوبة
الظروف التي فر�شتها اجلائحة ،بل كانت توجيهاته تثلج �شدورنا،
وتزيدنا ثقة واإ�شرا ًرا باأهمية القيام بعملنا على اأكمل وجه،
وكذلك توجيهات وزير
اخلارجية عبداللطيف بن
را�شد الزياين ،ومتابعته
الدائمة لكل امل�شتجدات،
حري�شا على عقد
اإذ كان
ً
اجــتــمــاعــات معنا عرب
تطبيق «زووم» ،والطالع
على جميع امل�شتجدات،
وتاأمني اأو�شاع كل رعايانا
يف رو�ــشــيــا ،ويف دول
اأخرى كنا الأقرب لتقدمي
الدعم وامل�شاعدة ملواطنينا
املتواجدين فيها ،وقد
طلب منا الــوزيــر اإعــداد
تقرير اأ�شبوعي يت�شمن
الرعايا كافة ،واأو�شاعهم
واحلــلــول
املعي�شية،
املتوافرة لتاأمني اإعادتهم
اىل الــبــالد ،ويف الوقت
نف�شه فاإن اهتمام ومتابعة
وكيل وزارة اخلارجية
ال�شيخة رنا بنت عي�شى
اآل خليفة التي كان لها
الــدور الكبري يف تن�شيق
كافة اأعمال �شفارات اململكة
يف اخلارج ،والتعامل مع
ما فر�شته اجلائحة من
تداعيات كثرية ،لقد كانت
ال�شيخة رنا م�شرفة ب�شكل
كامل على جميع اخلطوات
التي كانت تتخذ ،والتاأكد
من عدم وجود اأي تق�شري
اجتــاه رعايانا يف هذه
الظروف ال�شتثنائية.

اإعادة نحو  100مواطن من رو�سيا
وبالرو�سيا والبو�سنة ..واإعانات
معي�سية خالل الأزمة

ال�سلطات الرو�سية اأعادت فتح
املرافق العامة لكن الأو�ساع ل تزال
�سعبة

 10اآلف معدل الإ�سابات اليومية
يف رو�سيا ..وجتاوز املجموع
ن�سف مليون

اأف�سل الدرو�س هو الإح�سا�س
بالفخر بالبحرين وقيادتها..
والإن�سان البحريني اأغلى ما منلك

] ماذا عن اإع��ادة مواطنني بحرينيني من دول
اأخرى كانت �سفارتنا يف مو�سكو الأقرب مل�ساعدتهم؟

 لقد قمنا بتاأمني وتغطية تكاليف اإعادة مواطنني بحرينينيكانوا متواجدين يف بيالرو�شيا البحرين ،وكذلك قمنا بتاأمني
وتغطية تكلفة اإعادة  12مواط ًنا بحرينيًا كانوا متواجدين يف
«البو�شنة» حيث رتبنا لهم رحالت جوية من «البو�شنة ومنها اإىل
�شربيا ،ومنها اإىل اأملانيا ،ومنها اإىل البحرين».

] نحن نتحدث عن بلد و�سلت الإ�سابات فيه
اإىل اأكرث من  560،000اإ�سابة ،واأكرث من  7000حالة
وفاة ،ويف الوقت نف�سه كنتم ملتزمني اجتاه رعاياكم،
وتوفري احتياجاتهم ،وتاأمني اإعادتهم اإىل البحرين،
رغم كل الظروف ال�سعبة على الأر���ض من اإغالق
وتوقف تام للحركة يف داخل مو�سكو ..كيف تعاملتم

] بتقديركم ..ماذا اأ�سافت لكم هذه التجربة غري
امل�سبوقة على م�ستوى العامل؟

لقد تعلمنا الكثري ،واأبرزها هو �شعورنا لي�س كم�شوؤولني ،بلكمواطنني نفتخر مبملكتنا ،ونفتخر بقيادتنا وعلى راأ�شها جاللة
امللك ،حيث بينت هذه الأزمة حر�س البحرين على مواطنيها ،يف
حني اأن هناك دولة اأخرى لرمبا تتمتع باإمكانات اأف�شل واأكرب من
البحرين ،لكنها مل ت�شتطع التحرك حتى الآن اجتاه رعاياها ،كما
فعلت البحرين ،لقد و�شعتنا هذه التجربة اأمام حقيقة وواقع على
الأر�س ،وهو اأن الإن�شان البحريني اأغلى ما منلك ،حيث مل يكن
هناك اأي نقا�س حول اأي حلول ،اأو تكلفة مالية �شت�شب يف م�شاعدة
مواطنينا يف اخلارج خالل هذه الأزمة ،لقد كنا نقوم بحجز تذاكر،
ومن ثم تلغى الرحالت ،ونخ�شر قيمتها ،ومع ذلك مل ترك لنا
البحرين اأن ن�شعر باأن هذه خ�شارة تذكر ،طاملا كان الهدف م�شاعدة
بحريني موجود يف اخلارج .كذلك علمتنا هذه التجربة اآلية العمل
خالل الأو�شاع الطارئة ،وال�شتثنائية ،كنا ن�شعر اأننا يف «خلية
نحل» نريد اأن ننجز كل ما بو�شعنا للتعامل مع هذه الظروف،
فهناك فريو�س غري مرئي ي�شيب النا�س باملر�س ،ويف نف�س الوقت
جميع مرافق هذا البلد مغلقة ،وهناك اإجراءات اأمنية و�شحية
م�شددة ب�شبب اجلائحة ،لكن هذا الو�شع اأك�شبنا خربة عملية

اأحمد ال�ساعاتي

عززتها حمبتنا لوطننا ،وكذلك التزامنا بواجبنا يف هذه الظروف،
وهذا كان در�شً ا مهمًا نتعلم منه .و�شكلت هذه التجربة فر�شة
لعر�س جتربة البحرين على اجلانب الرو�شي ،وكيف ا�شتطاعت
اململكة التعامل مع هذه اجلائحة ،من الناحية الطبية ،والقت�شادية
والجتماعية ،والعمل على احتواء تداعياتها املختلفة ،وتقدمي
ق�ش�س جناح كبرية عندما نتحدث عن ن�شب التعايف ،وكذلك
عدد الفحو�شات التي اأجرتها حتى الآن ،والإجراءات التي اتخذتها
حلماية �شالمة املجتمع ،وتقدمي اخلدمات ال�شحية للمواطنني
واملقيمني دون اأدنى فرق ،ويف نف�س الوقت دون اأن تتجه ل�شيا�شة
اإغالق تام ،اأو تغري كبري يف احلياة الطبيعية للنا�س .كذلك اأعتقد
اأن هذه التجربة عززت من ال�شتفادة املثلى من و�شائل الت�شال
والتقنيات احلديثة كافة ،حيث متكنا من اجتياز املعوقات كافة
بالعتماد على تكنولوجيا الت�شال ،وهو الأمر الذي عزز من هذه
الو�شائل يف ظل ظروف مل يعد باملقدور العتماد على الآليات
التقليدية ،وهذا الو�شع جعلنا اأكرث ديناميكية بالتعاطي مع
اخليارات البديلة ،كذلك علمتنا هذه التجربة اأن نن�شى الر�شميات،
والألقاب ،واأن نتعامل كاأ�شرة واحدة ،لدينا هدف هو مواجهة هذه
اجلائحة ،وتاأمني �شالمة جمتمعنا ،ومواطنينا اأينما كانوا ،وبالتايل
مهام وزارة اخلارجية جاء مكمالً ملهام من يقفون بال�شفوف
الأمامية يف الفرق الطبية ،وكذلك الأجهزة الأمنية والع�شكرية،
لقد �شعرنا اأننا كلنا اليوم لدينا مهمة واحدة هي حماية و�شالمة
البحرين واأهلها ،وبال �شك فاإن الوزير الزياين لعب دو ًرا كبريًا يف
رفع معنوياتنا ،وتعزيز هذا ال�شعور لدي ولدى جميع الكوادر
العاملة يف ال�شفارة ،والآن بعد اأن جنحنا باإجالء كل رعايانا من
رو�شيا والبو�شنة ،اأعتقد اأن هذا لي�س جناحً ا لل�شفارة فح�شب ،بل
هو جناح للبحرين ،والإن�شان البحريني الذي هو دائمًا على قدر
امل�شوؤولية.

] كيف هي الأو�ساع اليوم يف رو�سيا يف ظل
هذه اجلائحة؟

 الو�شع ل زال �شعبًا عندما نتحدث عن نحو 10000حالة يوميًا ،وقد و�شل العدد اإىل اأكرث من ن�شف مليون م�شاب،
وامل�شت�شفيات ممتلئة ،وقد قامت ال�شلطات الرو�شية الأ�شبوع
املا�شي بفتح املتاجر ،واملطاعم ،ومبحاولة لإعادة احلياة الطبيعية
بعد اإغالق تام دام لأكرث من �شهرين ون�شف ال�شهر ،ولي�س هناك
التزام تام من قبل املجتمع باحرازات التباعد الجتماعي ،ولرمبا
لهذا ال�شبب لزال هناك حالت كثرية ت�شجل يوميًا ،بالن�شبة لنا
ك�شفارة ،فنحن ملتزمون بجميع الحرازات ،والتدابري ل�شيما
بعد اأن مت افتتاح ال�شفارة ،والعودة للعمل ب�شكل كامل داخل مبنى
ال�شفارة ولكن بحذر كبري.

] ماذا عن العقار الرو�سي ،ل�سيما بعد اأن ك�سف
الفريق الوطني البحريني عن الجتاه ل�سترياد هذا
العالج؟

 نعم ،هذا �شكل اأحد الأخبار املفرحة هنا يف رو�شيا ،وهناكبالفعل خطة للتعاون مع اجلانب الرو�شي يف هذا املجال ل�شيما
بعد التقارير التي توؤكد اأن العالج قد اأثبت فعاليته ل�شيما يف
املراحل الأوىل من الإ�شابة.

] �ساأختم معك ..ملاذا مل تختاروا العودة اإىل
اململكة رغم اأن الو�سع كان ول زال �سعبًا اإىل حد
كبري ،مع اإغالق جميع مرافق احلياة هناك لأكرث من
�سهرين؟

 لقد اخرنا اأن نبقى هنا ،من اأجل رعاية م�شالح املواطننياملتواجدين ،وتقدمي كافة اخلدمات القن�شلية ،والتاأكد من اإجالء
الرعايا ب�شكل كامل ،وكذلك اأداء العمل على تعزيز عالقاتنا مع
مو�شكو عرب جميع القنوات ،ويف جمالت عدة ،وقد وجدنا اأنه
بالإمكان اأن ننجز اأعمالنا حتى من داخل ال�شفارة ،مع تاأمني
كافة الحرازات املطلوبة ،وبالتايل مل يكن خيار اإغالق ال�شفارة
مطروحً ا اأ�شالً ،اأنا هنا متواجد مع عائلتي واأبنائي الذين وا�شلوا
تعليمهم عن بُعد ،كما نتفادى اخلروج من املنزل ،واحلمد هلل
ق�شينا �شهر رم�شان املبارك وعيد الفطر يف املنزل ،وقد تاأقلمنا مع
هذه الأو�شاع ،ف�شمودنا وتاأقلمنا مع هذه الأو�شاع يعود الف�شل
املعنوي فيه اإىل قيادتنا الر�شيدة ،وعلى راأ�شها جاللة امللك ،ونحن
نفتخر باأننا بحرينون ،و�شوف نتجاوز هذه اجلائحة باإذن اهلل.
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جتنب حدوث االإ�سابات واالإجهاد احلراري ..حميدان:

االلتزام بقرار حظر العمل وقت الظهرية يعزز االإنتاجية
اأكملت وزارة العمل والتنمية
الجتماعية ا�شتعداداتها لالإ�شراف على
تطبيق القرار الوزاري رقم ( )39ل�شنة
 ،2013ب�شاأن حظر العمل حتت اأ�شعة
ال�شم�س والأماكن املك�شوفة خالل فرتة
الظهرية من ال�شاعة  12ظه ًرا وحتى
ال�شاعة الرابعة ع�ش ًرا يف �شهري يوليو
واأغ�شط�س ،والذي يهدف اإىل حماية العمال
وتاأمني �شالمتهم من خماطر الإجهاد
احلراري و�شربات ال�شم�س وخمتلف
اأمرا�س ال�شيف واحلد من احلوادث
املهنية ،خالل هذه الفرتة من العام التي
ت�شهد ارتفاعً ا يف درجات احلرارة ون�شب
الرطوبة مبملكة البحرين ،كما ياأتي
العمل بهذا القرار التزامًا مببادئ حقوق
الن�شان ،خا�شة حق العمال يف توفر بيئة
عمل اآمنة و�شحية.
وقد بداأت وزارة العمل والتنمية
الجتماعية بحملة توعية ا�شتهدفت
اأ�شحاب العمل والعمال على اأهمية
اللتزام بالقرار ،متثلت يف تزويد اأ�شحاب

وزير �لعمل
العمل بن�شرات اإر�شادية ،اإ�شافة اىل
اعداد مطويات واعالنات بلغات متعددة
لتكون مفهومة من قبل خمتلف اجلن�شيات
العاملة يف مملكة البحرين ،حيث تت�شمن
اإر�شادات ومعلومات عن تاأثري درجات
احلرارة املرتفعة على �شحة و�شالمة
العمال ،و�شمان اأداء عمل املوؤ�ش�شات

وال�شركات يف ظروف اآمنة مع عدم
امل�شا�س بالإنتاجية املطلوبة من العمال،
ف�شالً عن تقدمي ور�س عمل افرتا�شية
نظ ًرا للظروف ال�شتثنائية احلالية،
ت�شتهدف خمتلف فئات العمال لتعزيز
ثقافة ال�شالمة ال�شحة يف مواقع العمل
خا�شة خالل فرتة ال�شيف.
ويف ت�شريح له بهذه املنا�شبة ،اأكد
وزير العمل والتنمية الجتماعية ،جميل
بن حممد علي حميدان ،ان مملكة البحرين
تعد من الدول ال�شباقة يف تاأمني بيئة
حر�شا
العمل الآمنة وال�شلمية ،وذلك
ً
على �شالمة العمال يف خمتلف املواقع
النتاجية ،م�شريا ً اإىل اأن تطبيق قرار حظر
العمل وقت الظهرية يعد من القرارات
الفعالة الذي �شاهم يف احلد من خماطر
العمل اأوقات ف�شل ال�شيف ،وجعل �شالمة
العمال اأولوية ق�شوى بالن�شبة لأ�شحاب
العمل ملا لها من بعد ان�شاين وما �شكله
من حافز على املزيد من النتاجية عرب
اإعادة توزيع اجلهد الب�شري وال�شتفادة

من اإعادة جدولة �شاعات العمل ،الأمر
الذي انعك�س ايجابًا على انتاجية املن�شاآت
وعدم تاأثري �شري عمل وتنفيذ امل�شاريع.
ولفت حميدان اإىل اأهمية ا�شتعداد
كافة املن�شاآت لتطبيق هذا القرار من اأجل
حتقيق الأهداف الن�شانية والقت�شادية
لهذا القرار ،موؤكدًا يف هذ ال�شياق ان
توعية العمال باأمرا�س ال�شيف والوقاية
منها وبيان املخاطر الناجتة من الإجهاد
احلراري ب�شبب تعر�شهم لأ�شعة ال�شم�س
يف هذه الفرتة ،اإ�شافة اىل توفري الرعاية
ال�شحية ال�شاملة والإ�شعافات الأولية
واإيجاد احللول الفنية املنا�شبة التي
من �شاأنها تقليل ن�شبة درجة اجلرارة
والرطوبة يعد �شما ًنا لتاليف الإ�شابة بهذه
الأمرا�س ويقي من ال�شابات املحتملة
خا�شة يف املواقع الن�شائية التي تتزايد
فيها ن�شبة احلوادث املهنية ،موؤكدا ً يف هذا
ال�شياق ان اللتزام بقرار حظر العمل يقي
املن�شاآت من التكلفة القت�شادية لإ�شابات
العمل.

«نظرًا حلالتهم االإن�سانية واأحقيتهم يف الوحدات اجلاهزة» اقرتاح بقانون:

ت�سريع طلبات ذوي االإعاقة وكبار ال�سن وامل�سابني باالأمرا�ض املزمنة
فاطمة �شلمان:
تقدمت النائب مع�شومة عبدالرحيم باقرتاح بقانون
ب�شاأن تعديل املادة  2من املر�شوم بقانون رقم 10
ل�شنة  1976يف �شاأن الإ�شكان ب�شاأن تنفيذ طلبات ذوي
الحتياجات اخلا�شة وكبار ال�شن واحلالت اخلا�شة.
واأكدت اأن تقدمها بهذا القرتاح بقانون جاء بنا ًء
على املالحظات واملنا�شدات التي وردت اإليها عرب مكتبها
النيابي ،والتي توؤكد �شرورة اأن تكون هناك اأحقية
لذوي الإعاقة يف الوحدات اجلاهزة املخ�ش�شة لهم �شمن
امل�شاريع الإ�شكانية .كما طالبت عبدالرحيم ب�شرورة
ت�شريع اإجراءات ح�شولهم على الوحدة ال�شكنية باأ�شرع

وقت ممكن ،واإيالء كبار ال�شن واأ�شحاب الأمرا�س املزمنة،
ومن بينهم مر�شى ال�شرطان ،الأهمية الق�شوى يف طلبات
ا�شتعجال الوحدات ال�شكنية؛ وذلك لعتباراتهم الإن�شانية
وظروفهم املعي�شية .واأو�شحت اأن هذا القرتاح يت�شمّن
بالإ�شافة اىل ديباجته -مادتني «الثانية تنفيذية تن�سعلى اجلهات املنوط بها تنفيذ اأحكام هذا القانون» ،يف
حني تن�س املادة الوىل منه على ا�شتبدال ن�س املادة
 2وذلك باإ�شافة ن�س جديد على اأحكام املادة يق�شي
بتفوي�س الوزير املعني ب�شوؤون الإ�شكان اإ�شدار قرار يحدد
الفئات امل�شمولة وامل�شتحقة من ذوي الإعاقة وكبار ال�شن
واحلالت الإن�شانية يف امل�شاريع الإ�شكانية التي اأُن�شئت
واملخ�ش�شة لهم.

مع�صومة عبد�لرحيم

خريجو الطب من ال�سني يرف�سون اإخ�ساعهم للدرا�سة التاأهيلية ملدة عامني
خديجة العرادي:
نا�شد عدد من خريجي الطب الب�شري من اجلامعات
ال�شينية� ،شاحب ال�شمو امللكي الأمري �شلمان بن حمد
اآل خليفة ويل العهد املوقر ،بالتدخل لإنهاء معاناتهم
املتعلقة بالعرتاف واعتماد موؤهالتهم الطبية ،موؤكدين
باأنه �شيتم اإعادتهم جمربين اإىل مقاعد الدرا�شة كطالب
يف جامعة اخلليج العربي ملدة �شنتني دون الإف�شاح عن
نتائج امتحانات تقييم املوؤهالت .وقال عدد من اخلريجني
والذين يبلغ عددهم  67خريجً ا يف ت�شريح لـ«الأيام»
اإنهم تلقوا ات�شالً من جامعة اخلليج العربي لإعالمهم
باإعادتهم ملقاعد الدرا�شة ملدة �شنتني ،وذلك خال ًفا للوعود
التي تلقوها من املعنيني حتت �شقف اللجنة املو�شى بها
يف �شهر فرباير املا�شي باأن الدرا�شة التاأهيلية ترتاوح

بني الأ�شهر ول تتجاوز ال�شنة يف حال عدم اجتيازهم
امتحان حتديد امل�شتوى (ي�شمل جميع مواد الطب).
واأكدوا اأن اإ�شافة �شنتني بعد انتظارهم � 4شنوات
للح�شول على ورقة العتماد ،وهي من حقهمُ ،تقلل من
فر�شتهم يف القبول لربنامج التخ�ش�شات ال�شحية من
بعدها ،اإذ اأب�شطها �شتح�شب لهم بطالة ملدة � 6شنوات بني
عام التخرج والت�شجيل لأي تخ�ش�س طبي ،وهذا يعترب
هد ًرا للطاقات الب�شرية الوطنية وا�شتنزا ًفا ل�شنوات
العمر واملال العام ،والدخول يف اأزمة اأخرى بعد مرور
ال�شنني .واأ�شاف اخلريجون «�شاءت الأقدار احلالية يف
ظل هذه اجلائحة ا�شتدعاءهم من قبل وزارة ال�شحة،
ولبوا نداء الوطن ملكافحة فريو�س الكورونا بدون اأي
تكا�شل اأو خوف يف ال�شفوف الأمامية باأر�س املعار�س
واحلد وال�شحة العامة وغريهم مب�شمى الطبيب العام

العاطل عن العمل للمزاولة املوؤقتة ،ومل يرتددوا يف
تاأدية واجبهم الوطني يف ظل هذه الظروف ال�شعبة
حتت مظلة النائب الأول رئي�س فريق البحرين �شمو ويل
العهد».
وذكروا اأنه يف حني مت منح  23خريجً ا اعتماد املوؤهل
اجلامعي ،فاإن ذلك يعترب اعرتا ًفا من وزارة الرتبية
باأهلية اجلامعة ،م�شريين اإىل اأن عدم الأخذ بالعتبار
كفاءاتهم هو اإهانة للخريجني وللجامعات ال�شينية
العريقة وخذلن لهم من بعد موؤازرتهم كت ًفا بكتف
كمتطوعني مع زمالئهم الأطباء يف هذه اجلائحة وجتاهُ ل
تكرمي ويل العهد حللحلة مو�شوع العرتاف باملوؤهالت
وتقديره لهم والعرتاف ب�شهاداتهم ومنحهم الفر�شة
لإثبات ذواتهم والتقدم لمتحان الرخ�شة ليتمكنوا من
مزاولة املهنة من بعدها.

�ساب ينجح يف االرتقاء بت�سنيف �سركته للمرتبة  24خليجيًا وعربيًا

�سركة حتول البيوت ملنازل ذكية وفق تقنيات الذكاء اال�سطناعي
�شجل ال�شاب البحريني الدكتور اأحمد
خالد جناحً ا باه ًرا يف حتويل البيوت
الذكية ،لي�شجل ا�شم مملكة البحرين �شمن
الدول الرائدة يف هذا املجال يف الوطن
العربي ،اإذ عمل على تد�شني م�شروعه
والدخول بقوة يف �شوق اخلليج والوطن
العربي.
وا�شتطاعت موؤ�ش�شة �شمارت هب
البحرينية التي يقودها الدكتور اأحمد خالد
اأحمد اأن ت�شرب اأروع الأمثلة يف اإخال�س
ال�شاب البحريني وطموحه يف امل�شاريع ،اإذ
مت ت�شنيف املوؤ�ش�شة التي متتلك م�شروعات
التحويل للبيوت الذكية يف املركز الرابع
والع�شرين على امل�شتوى اخلليجي
والعربي يف ن�شب التوزيع والت�شويق
للن�شف الول من عام  ،2020وذلك من
قبل �شركة �شوبي فاي الكندية للت�شويق
التجاري التي مت تاأ�شي�شها يف العام 2004
واملخت�شة بالتوزيعات التجارية ،والتي
تهدف اىل حتويل البيوت اىل بيوت ذكية،
وهي من ال�شركات الرائدة يف جمال ت�شويق
املنتجات التجارية وتوزيع اجهزة الذكاء
ال�شطناعي.
وقال الدكتور اأحمد« :اإن موؤ�ش�شة
�شمارت هب د�شنت عملها يف حتويل
البيوت اىل بيوت ذكية با�شتخدام تقنية

الذكاء ال�شطناعي اعتبارا من بداية
العام اجلاري  ،2020وذلك من خالل
طرح خيارات تقنية متميزة متكن من
خاللها مالك البيوت من التحكم واإدارة
جميع الجهزة اللكرتونية والكهربائية
مبنازلهم اأو مكاتبهم عن بعد با�شتخدام
الهواتف الذكية ،ومن بني الأجهزة التي
ميكن التحكم بها املكيفات ونظام الإ�شاءة
والنوافذ وجميع الأبواب ،بالإ�شافة اإىل
خمتلف الأجهزة الكهربائية».
واأعرب الدكتور اأحمد خالد عن �شعادته
الغامرة باأن حتتل موؤ�ش�شته البحرينية
ت�شنيف  24على امل�شتوى اخلليجي
والعربي من قبل �شركة �شوبي فاي فيما
يتعلق بالتوزيع والت�شويق ،ما ينعك�س
على �شمعة مملكة البحرين العطرة يف
جمال تنفيذ برامج وم�شروعات وت�شخري
الذكاء ال�شطناعي خلدمة املجتمع
والرتقاء مبختلف قطاعات اململكة.
واأ�شار الدكتور اأحمد «بعد اعالن
ت�شنيف املوؤ�ش�شة يف املركز املتقدم،
تلقينا ات�شال من قبل ق�شم الت�شويق
ل�شركة في�شبوك ،املن�شة الأكرب للتوا�شل
الجتماعي والتجاري على م�شتوى العامل،
حيث اأبدت ال�شركة ا�شتعدادها لعقد اجتماع
مع موؤ�ش�شتنا لو�شع خطة ت�شويق من

د� .أحمد خالد

خالل �شركة في�شبوك بعد ر�شدهم لن�شبة
الت�شويق املت�شاعدة ملنتجات املوؤ�ش�شة يف
الن�شف الول من العام  ،2020وهذا يزيدنا
ثقة يف اخلطة والنهج الت�شويقي للموؤ�ش�شة
يف امل�شتقبل ،حيث تعكف حاليا املوؤ�ش�شة
على تو�شيع نطاق اخلدمات التي تقدمها يف
الدارة الذكية للمنازل وال�شركات لتعمل
يف دول جمل�س التعاون اخلليجي كخطوة
قادمة ،من خالل التوا�شل مع ال�شركات
واملوؤ�ش�شات ذات الخت�شا�س بالتقنيات
الذكية» .واأ�شاف« :ت�شتعد املوؤ�ش�شة اىل
تنظيم ندوة عن طريق الت�شال املرئي عن

بعد مع ال�شركة ال�شينية امل�شنعة لالأجهزة
الذكية وق�شم الت�شويق ب�شركة �شوبي
فاي و�شركة في�شبوك وال�شركات املحلية
واخلليجية؛ لطالع ا�شحاب الخت�شا�س
باأحدث التقنيات الذكية يف ادارة املنازل
وما تو�شلت اليه ال�شركة من نظام متميز
يف التحكم عن بعد باأجهزة املنزل وتوفري
الطاقة».
وبني الدكتور اأحمد خالد «لقد قدمت
املوؤ�ش�شة حلول متميزة يف جمال التحول
اىل البيوت الذكية ،وذلك بهدف جعل
البيوت ت�شتمر يف توفري الطاقة الكهربائية
ومراقبة املنازل عن بعد ،المر الذي يتفق
مع التوجيهات امللكية ال�شامية وتوجيهات
احلكومة املوقرة يف تعزيز دور الذكاء
ال�شطناعي يف الدارات احلكومية واملنازل
وال�شركات ،وت�شخري الذكاء ال�شطناعي
لتوفري الطاقة واإدارة الأجهزة باملنازل».
وتابع «هنالك اقبال كبري من قبل
املواطنني واملقيمني ل�شتخدام تقنية الذكاء
ال�شطناعي يف اإدارة منازلهم والتحكم يف
كافة الأجهزة عن بعد ،المر الذي يوؤكد
وعي اجلميع وخا�شة فئة ال�شباب باأهمية
الذكاء ال�شطناعي ودوره الوا�شح يف
توفري الطاقة واحلد من ال�شتهالك املتزايد
لها وخف�س ال�شتهالك».

د .عبداهلل يو�سف املطوع

ال�سيخ ه�سام
بن عبدالعزيز
اآل خليفة
عندما فكرتُ اأن اأكتب عن اأحد اأعمدة وزارة الرتبية والتعليم
يف الع�شر احلديث وهو ال�شيخ ه�شام بن عبدالعزيز اآل خليفة،
تبادر اإىل ذهني الإ�شادة والإ�شارة اإىل من رفع قواعد التعليم يف
مملكة البحرين األ وهو جده ال�شيخ عبداهلل بن عي�شى بن علي
اآل خليفة رحمه اهلل ،واإىل من قوّى هذه القواعد وع�شرنتها األ
وهو والده ال�شيخ عبدالعزيز بن حممد اآل خليفة رحمه اهلل،
وجدتُ م�شاحة وا�شعة من الإجناز ُتكمل امل�شرية التعليمية
فهذه الزاوية التي انظر منها يف �شخ�شية ال�شيخ ه�شام بن
عبدالعزيز اآل خليفة الذي جاء ليُتمم امل�شوار الذي ورثه من
جده واأبيه ،وخا�شة اأن م�شاحة املعطيات على امل�شتوى
ال�شخ�شي والوظيفي تكاد ل ي�شعها هذا املقام ،فال�شيخ ه�شام
بن عبدالعزيز اآل خليفة وَرِ َث ال�شمو والتوا�شع والب�شاطة
والأخالق احلميدة والرفعة والوجاهة وحب العمل واتقانه من
البيت الذي جاء منه ون�ش أا فيه ،ومع مزاملتي له يف وزارة
الرتبية والتعليم وجدته قيادي بكل ما حتمله الكلمة من معنى،
وخا�شة يف قيادته جلل�شات التطوير التي ع�شناها معً ا بهدف
الرتقاء ب�شريورة العملية التعليمية مبملكة البحرين ،وكونه
قائدًا ف ًذا ل يتوانى عن النزول اإىل اأب�شط الوظائف فبابه مفتوح
للجميع �شواء اأكانوا حتت مظلته اأو خارجها ،فهو مدر�شة
ا�شتفدتُ وتعلمتُ منها اأنا �شخ�شيًا.
ولد ال�شيخ ه�شام بن عبدالعزيز اآل خليفة يف اخلام�س ع�شر
من �شهر فرباير من العام الثاين وال�شتني يف ال�شنة الت�شعمائة
بعد الألف امليالدي باملنامة ،ودر�س يف مملكة البحرين وا�شتكمل
درا�شته اجلامعية يف جامعة �شانت ادواردز يف او�شنت بتك�شا�س
عام 1986م ،حيث ح�شل على البكالوريو�س يف اإدارة الأعمال
والت�شويق ،حيث كانت حمطته الأوىل يف العمل الطريان املدين
الذي تدرج فيه حتى و�شل اإىل وكيل م�شاعد خلدمات املطار من
عام 2000م حتى عام 2003م ،فبداأ برئي�س للعمليات عام
1993م وتراأ�س جمل�س ترويج املطار 1995-1994م ،كما
عُ ّني مدي ًرا للمطار من عام 1996م حتى عام 2000م ،هذه
الوظائف املتعاقبة اأهلته ليكون ممثالً ملطار البحرين الدويل يف
املجل�س العاملي للمطارات.
اإن الرتباط التاريخي لل�شيخ ه�شام بن عبدالعزيز اآل خليفة
بوزارة الرتبية والتعليم يعود اإىل عام 2003م ،عندما �شدر
املر�شوم امللكي بتعيينه وكيالً م�شاعدًا لل�شوؤون الإدارية واملالية
يف وزارة الرتبية والتعليم وهنا بداأت النطالقة يف التطوير
الإداري بوزارة الرتبية والتعليم ،فرتاأ�س جلنة كادر املعلمني
2005-2004م ،كما تراأ�س جلنة تخطيط يف وزارة الرتبية
والتعليم لإعداد هيكل للوزارة 2006-2005م ،وتراأ�س جلنة
البدء للعام الدرا�شي 2006م ،ويف هذا العام حدثت تغيريات
على م�شتوى القيادات يف وزارة الرتبية والتعليم ،الأمر الذي
اأدى اإىل تعيني ال�شيخ ه�شام بن عبدالعزيز اآل خليفة وكيالً
للموارد واخلدمات يف وزارة الرتبية والتعليم ،وهنا اأُ�شندت
اإليه تراأ�س جلان التطوير والإ�شالح ،فقد م ّثل وزارة الرتبية
والتعليم يف جلنة اإ�شالح التعليم العايل 2007-2006م ،كما
تراأ�س جلنة مبادرات حت�شني الأداء املدر�شي عام 2007م ،حيث
كانت لهذه اللجنة اآثار التطوير انعك�شت على اأداء املدار�س يف
الإدارة واملناهج والتقومي وغريها ،و�شمت هذه اللجنة قيادات
الوزارة وعددا من اخلرباء من خارج الوزارة ،اإذ كان يل ال�شرف
اأن اأكون ع�شوًا فيها ،بالإ�شافة اإىل اأع�شاء اآخرين منهم ال�شيخة
لولوة بنت خليفة اآل خليفة والأ�شتاذ نا�شر حممد ال�شيخ
رحمه اهلل وعددًا من الأع�شاء الذين يطلبونه يف حينه ،ولقد
اأعطى ال�شيخ ه�شام بن عبدالعزيز اآل خليفة جل اهتمامه لهذه
اللجنة التي عملت على تطوير العديد من مفا�شل اأداء املدار�س،
وكان من ثمارها م�شروع (راأيك يهمنا) وهو برنامج يهدف
اإىل التفاعل مع طلبة املراحل املختلفة يف املدار�س احلكومية
والوقوف على اآرائهم واأفكارهم يف حت�شني البيئة املدر�شية من
منظور الطلبة وو�شع برامج حمددة لتطوير العملية التعليمية
التعلمية يف املدر�شة ،اأما امل�شروع الثاين فهو التعلم من خالل
امل�شاريع ،حيث يُ�شمح ملجموعات من الطلبة اإجناز م�شاريع
تعليمية للمرحلة البتدائية ،وقد توّج هذه امل�شاريع معر�س
«زدين علمًا» وهو عبارة عن معر�س تعليمي تفاعلي ثقايف
حقق ح�شورا كبريا ومتميزا على مدى اأ�شبوعني وح�شره اأكرث
من  150األف زائر.
ولل�شيخ ه�شام بن عبدالعزيز اآل خليفة ح�شور وا�شح
يف جميع الور�س العملية واللقاءات الرتبوية واملوؤمترات
الداخلية واخلارجية التي تقوم بها وزارة الرتبية والتعليم،
فقد تراأ�س جلان احتفالت وزارة الرتبية والتعليم باحتفالية
«البحرين اأولً» التي يح�شرها �شاحب اجلاللة امللك حمد بن
عي�شى اآل خليفة ملك مملكة البحرين حفظه اهلل ورعاه ،كما انه
اأ�شرف على كتاب ثري عن التعليم بعنوان (ت�شعون عامًا من
التعليم النظامي يف البحرين) عام 2010م واأتبعه مبيدالية
برونزية تعك�س هذا الإرث التاريخي ،ويعترب ال�شيخ ه�شام بن
عبدالعزيز اآل خليفة اأول من اأطلق م�شابقة يف مملكة البحرين
لتحفيظ القراآن الكرمي عام 1988م وهي م�شتمرة حتى يومنا
هذا.
وهنا لبد من الإ�شارة اإىل اأن ال�شيخ ه�شام بن عبدالعزيز اآل
خليفة قد م ّثل وزارة الرتبية والتعليم يف العديد من جمال�س
املوؤ�ش�شات الرتبوية والتعليمية وغريها ،منها مدر�شة ابن
خلدون الدولية عام 2008م ،وعُ ّني رئي�شً ا ملجل�س اإدارة كلية
البحرين للمعلمني عام 2008م ،وع�شوًا يف جمل�س اأمناء
جامعة البحرين عام 2008م ،وجمل�س اإدارة مدر�شة الرفاع
فيوز 2009-2008م ،وجمل�س اإدارة بيان البحرين عام
2009م ،كما عُ ّني رئي�شً ا ملجل�س اإدارة مدر�شة ال�شيخة ح�شة
عام 2009م ،ورئي�شً ا ملجل�س اأمناء بوليتكنك البحرين عام
2012م ،ورئي�شً ا ملجل�س اأمناء امل�شت�شفيات احلكومية عام
2012م ،وع�شو يف املجل�س الأعلى لل�شحة عام 2012م.
واأمام هذا ال�شجل احلافل لهذه الأعمال الرتبوية والتعليمية
والإدارية لل�شيخ ه�شام بن عبدالعزيز اآل خليفة الذي يُعترب
مرجعً ا تاريخيًا وتوثيقيًا ي�شاف اإىل الإرث الرتبوي الذي
اأ�ش�شه من �شبقه يف وزارة الرتبية والتعليم يف مئويتها الأوىل.
حفظ اهلل ال�شيخ ه�شام بن عبدالعزيز اآل خليفة واأم ّد يف عمره.

12

امللتقى

الأحد � 29شوال 1441ـ العدد 11397
Sunday 21st June 2020 - No. 11397

باإ�شراف :يا�شمني �شاهني

www.alayam.com

الفجر

ال�شروق

الظهر

الع�شر

املغرب

الع�شاء

3:16

4:46

11:40

3:05

6:33

8:03

للتوا�شل :هاتف  17617066فاك�س 17617111
الربيد الإلكرتوين Email:letters@alayam.com

ترحب «الأيام» بر�شائل القراء وم�شاهماتهم ،وتوجه قراءها اإىل ذكر ال�شم كامالً والعنوان م�شفوعني بعنوان الربيد الإلكرتوين اإذا وجد ورقم الت�شال .وحتتفظ «الأيام» لنف�شها بحق التعديل والخت�شار وفق مقت�شيات الن�شر.

ال�شرطان ينه�ش ج�شدي واأنا يف عز
�شبابي ..فهل �شيتم اإحالتي على التقاعد؟

قليل يف حقكم يا اأبطالنا املخل�شني

اأ�شبت مبر�س �شرطان الدم قبل اأكرث من عام
واأ�شبحت كثري الرتدد على امل�شت�شفيات ،الأمر
الذي جعلني اأتغيب كثريًا عن العمل نظ ًرا حلالتي
ال�شحية املرتدية يومًا بعد اآخر ،تقدمت برغبتي
يف احل�شول على التقاعد الطبي وعر�شت على
اللجان الطبية بعد ع�شر �شنوات عمل يف اإحدى
ال�شركات اخلا�شة ،بيد اأن اللجان رف�شت اإحالتي
على التقاعد.
وقد طلبت اللجان الطبية مني انتظار انتهاء
مرحلة عالجي ،اأي بعد �شنة كاملة لعتقادهم اأن
حالتي ال�شحية قد تتطور لالأف�شل ،ولكني اأقبع
يف املنزل بدون عمل منذ ثالث �شنوات نتيجة عدة
وعكات �شحية اأملت بي وجعلتني طريح الفرا�س.
جل ما اأطلبه اإحالتي على التقاعد املبكر ،فاأنا
اأبلغ من العمر  32عامًا ،ولكني ل اأ�شتطيع النتظام
يف عملي ال�شابق ،وهو مندوب مبيعات يف اإحدى
ال�شركات ،واأريد راتبًا تقاعديًا ي�شمن يل ولأبنائي
خ�شو�شا اأنني اأتردد على امل�شت�شفى
حياة كرمية،
ً
لأخذ عالجي املناعي كل �شهر.
اليوم اأنا اأعي�س على م�شاعدات جمعية منطقتي
اخلريية الذين مل يق�شروا معي اأبدًا ،ولكني بحاجة
اإىل راتبي التقاعدي لكي اأعتا�س منه ،هل من نظرة
اإن�شانية رحيمة لظرويف من قبل اللجان الطبية؟

كلمات الثناء والعرفان ل تويف حقكم يا جنودنا يف �شاحة املواجهة.
وبف�شل اهلل ثم وقفتكم املخل�شة والتي مل ولن نن�شاها اأبدًا منذ زمن
اللوؤلوؤ اإىل زمننا هذا ويف ظل هذه اجلائحة ،نلفت اأنظار العامل.
كم اأنا فخور بكم وبعطائكم الالحمدود ،فقد وا�شلتم الليل بالنهار
للحفاظ على �شحة البحرين اأولً ثم �شحة املواطن واملقيم ،اأ�شاأل اهلل
العلي القدير اأن يحفظكم لبالدكم ولل�شعب البحريني اأجمع من كل �شوء
ومكروه ولأنكم اأمنتونا� ،شار دورنا ناأمنكم.
ت�شرفت كل ال�شرف الأ�شبوع املا�شي خالل ذهابي اإىل موعد فح�س
عن طريق املركبة باأن اأقدم �شهادة تقدير واعتزاز اإىل جهود كل العاملني
يف مركز اأر�س املعار�س وجاء ن�س ال�شهادة:
بكل الفخر والعتزاز اأتقدم بخال�س ال�شكر والتقدير لكل الطواقم
العاملة مبركز املعار�س ملا يبذلونه من جهد وتفانٍ يف اأداء مهمتهم
الإن�شانية يف ظل جائحة كورونا ،واأهنئ اجلميع على هذا التنظيم الرائع
والعمل املتقن على مدار ال�شاعة من اأجل �شالمة املواطنني واملقيمني.
اأ�شاأل اهلل العلي القدير اأن يحفظكم لبالدكم ولل�شعب البحريني اأجمع
من كل �شوء ومكروه.
معتربًا هذه ال�شهادة و�شام �شرف يل كمواطن بحريني  ..مل ولن
نن�شاكم يا اأبطالنا املخل�شني.
يف احلقيقة هذا التكرمي الب�شيط ل يليق بحقهم ومبجهوداتهم
املخل�شة ،فالتكرمي جاء من منطلق الت�شجيع وتخفيف ال�شغط الكبري
الذي يحملونه ،والأهم من ذلك نقدم لهم كل التقدير والحرتام على
دورهم اجل�شيم يف هذه اجلائحة ،واأن نر�شم البت�شامة على وجوههم
الب�شو�شة.

البيانات لدى املحررة

ملاذا مل ت�شدر لنا
بطاقات هوية حتى اليوم؟!

يو�شف بن اأحمد

«الأ�شغال» ترد على مو�شوع «�شارع �شار اجلديد»
اأو�شحت وزارة الأ�شغال و�شوؤون البلديات والتخطيط
العمراين اأنها قامت باإعداد درا�شة �شاملة قبل البدء يف
اإعداد الت�شاميم التف�شيلية مل�شروع تطوير تقاطع �شار،
ومت مراعاة جميع متطلبات ال�شالمة املرورية على امتداد
ال�شارع والذي يبلغ طوله  2كليومرت ،اإذ مت مراعاة توفري
تقاطعات مدارة باإ�شارات �شوئية لتوزيع احلركة املرورية
ب�شورة اآمنة للو�شول اإىل املجمعات ال�شكنية ،كما مت
توفري اأر�شفة للم�شاة وحتديد مواقع للعبور عند الإ�شارات
ال�شوئية ،وكذلك مت توفري الإنارة و�شبكات لت�شريف مياه
الأمطار على امتداد ال�شارع املذكور ومواقف لل�شيارات
وطرق خدمة للعقارات التي لي�س لها منافذ بديلة.
جاء ذلك تعقيبًا على ما ن�شر يف �شحيفة (الأيام) يوم
(الأحد) املوافق  7يونيو  ،2020حول (عدد من املالحظات
على �شارع �شار).
وفيما يتعلق باملالحظة الواردة ب�شاأن اأبواب البيوت
والكراجات تقع بالقرب من ال�شارع ،ذكرت الوزارة اأنها
قامت بتوفري طرق خدمة جانبية -حيث ما اأمكن -اأمام
املنازل للدخول واخلروج ب�شورة اآمنة .كما مت توفري
جميع متطلبات ال�شالمة املرورية عند املداخل واملخارج من
قبيل توفري مراية عاك�شة ،ت�شاعد ال�شواق اأثناء الدخول
واخلروج التاأكد من خلو الطريق من املركبات.
حول املالحظة ب�شاأن من �شيق امل�شافة عند الدخول
واخلروج ،فقد مت ا�شتمالك اأجزاء من العديد من العقارات
املطلة على هذا ال�شارع لتوفري حركة مرور اآمنة للدخول

واخلروج اإىل هذه العقارات ،كما مت توفري مرتفعات
لتخفيف ال�شرعة على �شوارع اخلدمة للم�شاهمة يف خف�س
ال�شرعة وت�شهل عملية الدخول واخلروج لالأهايل اإىل
مواقع �شكنهم.
وب�شاأن عدم ا�شتخدام مواقف ال�شيارات لوقوعه بعد
م�شافة  200مرت من جامع �شار ،اأو�شحت الوزارة اأنه مت
مراعاة ا�شتغالل جميع امل�شاحات القريبة من اجلامع وكذلك
العقارات الأخرى لتوفري مواقف لل�شيارات تخدم اجلميع.
علمًا اأن هناك توا�شالً لطريق اخلدمة من املواقع امل�شار
اإليه اإىل امل�شجد لي�شمح بحركة امل�شاة للو�شول اإىل املواقف
وامل�شجد ب�شورة اآمنة .كما ننوه باأنه ل ميكن توفري مواقف
لل�شيارات مال�شقة جلامع �شار ،نظ ًرا لعدم توافر م�شاحات
حكومية خم�ش�شة ملواقف ال�شيارات بالقرب منها.
وحول طلب اإن�شاء مم�شى �شحي لكبار ال�شن
ً
وتعوي�شا عن اإلغاء املم�شى القدمي ،اأكدت الوزارة اأنه
بالإمكان ال�شتفادة من الر�شيف املتوا�شل ومواقف
ال�شيارات كمم�شى ،حيث مت تنظيمه وتبليطه وتوفري
ر�شيف عري�س ي�شمح لالأهايل التنقل على امتداد ال�شارع
م�شيًا على الأقدام.
علمًا اأن مم�شى �شار القدمي امل�شار اإليه كان بعر�س
مرتين وي�شوبه بع�س النواق�س لعدم احتوائه على
معايري ال�شالمة املرورية احلديثة.
حول املالحظة املتعلقة مب�شتوى ارتفاع اأغطية مياه
ال�شرف ال�شحي ،اأفادت الوزارة اأنه مت توفري خط رئي�شي

نحتاج موظفني للرد على
ا�شتف�شارات املراجعني يف املرحلة احلالية
مبا اأن الوزارات اأ�شبحت مغلقة يف
وجه املراجعني ب�شبب كورونا ،فاإننا نطالب
احلكومة بالعمل على تفعيل خدمة الرد على
الهاتف ،واإلزام جميع الوزارات اخلدمية
بالرد على املواطنني وعدم جتاهلهم لكي ل
تتعطل م�شالح ومعامالت املراجعني.
لذا يجب اأن يخ�ش�س بع�س املوظفني يف

العالقات العامة والإعالم

متى �شتعطى الأولوية
لأهايل املاحوز يف «الإ�شكان»؟

املرحلة املقبلة ملهمة الرد على ا�شتف�شارات
وطلبات املواطنني واإنهاء خدماتهم ،بدل
التجاهل احلادث حاليًا يف كثري من الوزارات
التي و�شعت اخلطوط ال�شاخنة ولكنها ل
جتيب عليها.

مواطن

اأرجو اإعادة �شرف
«عالوة الغالء» يل مرة اأخرى
اأنا مدرب �شياقة كانت ت�شرف يل عالوة
الغالء ،ولكن بعد مرور ثالث �شنوات مت اإيقافها
بعذر اأنني «مدرب �شياقة» رغم اأنها ت�شرف
جلميع زمالئي العاملني معي يف ذات املجال.
خ�شو�شا
راجعت وزارة التنمية اأكرث من مرة
ً
بعد اأن اأ�شبح العمل يف قطاع التدريب �شعبًا
للغاية ،اإذ بالكاد نح�شل على متدرب اأو متدربة يف
ظل ازدياد اأعداد املدربني ،ولكن مل يعاود �شرفها
مرة اأخرى.
�شربت كل تلك ال�شنوات ،ومل اأطالب بها،
اأما اليوم وبعد اأن اأ�شبحنا �شبه عاطلني ،اأنا�شد
الوزارة باأن تعاود �شرف الإعانة التي تبلغ 70
دينا ًرا لكي تعيننا على ظروف احلياة ال�شعبة
بعد الأزمة التي طالتنا واأثرت على مهنتنا ،فاأنا
منذ ثالثة اأ�شهر مل اأح�شل على متدرب ،وهو ما
يعني توقف املال.
لذا فاإن احلكومة معنية باأمرنا وم�شاعدتنا
ماديًا يف ظل هذه الظروف ال�شعبة التي اأ ّثرت على
وخ�شو�شا
مهنتنا ،وقطعت اأرزاق الكثريين منا،
ً
بعد اإغالق ج�شر امللك فهد ،اإذ قلَّت اأعداد املتدربني
واملتدربات.

بتنفيذ توجيهات �شمو رئي�س الوزراء نحو
القرية .ورغم �شدور توجيهات من �شمو
رئي�س الوزراء موؤخ ًرا مبتابعة متطلبات
القرى الغربية من البنية التحتية ،فاإننا
ن�شيد ب�شموه يف جعل قرية املالكية من
القرى النموذجية من خالل �شرعة تنفيذ
�شبكة ال�شرف ال�شحي لهذه املجمعات،
بالإ�شافة اإىل تطوير ال�شوارع والطرقات يف
القرية.

نهدي �شاحب ال�شمو رئي�س الوزراء املوقر الأمري خليفة بن �شلمان اآل خليفة
خال�س التحيات وخال�س الدعاء لكم بطول العمر ،ويطيب لنا اأن نرفع اإىل �شموكم
الكرمي منا�شدتنا راجني النظر يف طلباتنا الإ�شكانية اخلا�شة باأهايل منطقة املاحوز
جممع ( )334مبحافظة العا�شمة ،واملتكد�شة طلباتهم منذ �شنة  2000وما بعدها
على الرغم من كرب حجم امل�شاريع الإ�شكانية التي اأقيمت على ا ٍ
أرا�س قريبة من
منطقتنا ومت توزيعها على طلبات حديثة جدًا.
ونود اإحاطة �شموكم حفظكم اهلل باأن الطلبات الإ�شكانية يف القرى املجاورة
ملنطقة املاحوز ،والتي اأقيمت فيها م�شاريع اإ�شكانية قد غطت طلباتها لغاية العام
 2006واأكرث ،على الرغم من وجود توجيهات وتو�شيات من �شاحب ال�شمو امللكي
رئي�س الوزراء املوقر حفظه اهلل ورعاه بت�شريع تلبية الطلبات القدمية مبحافظة
العا�شمة على وجه اخل�شو�س وقد قمنا بتحديث بياناتنا وتوفري متطلبات
الوزارة .ول يخفى على �شموكم باأننا اأ�شحاب الطلبات القدمية مبنطقة املاحوز
جممع ( )334نعاين ظرو ًفا �شعبة يف ظل الظروف القت�شادية ،وبع�س الآباء
تقدم بهم العمر واأ�شبح الأبناء يف اجلامعات ويف �شن الزواج ،وهم يقطنون يف
غرفة واحدة يف بيوت اأجدادهم اأو م�شكن موؤجر يفتقر لأب�شط حقوق املواطن يف
العي�س الكرمي ،اآملني من �شموكم التكرم باإ�شدار اأوامركم ال�شامية للمعنيني يف
وزارة الإ�شكان لتغطية طلباتنا �شمن امل�شاريع الإ�شكانية املقبلة ،باحل�شول على
املنازل يف اأقرب فر�شة ممكنة اأ�شوة باملناطق املجاورة لنا.
(نرفق لكم ك�ش ًفا باأ�شماء واأرقام طلبات اأهايل املاحوز).

يف كل يوم اأتطلع للح�شول على وظيفة يف
�شركة بابكو ،ولدي واأمل كبري باأن اأح�شل على
م�شاعدة من �شاحب ال�شمو امللكي الأمري خليفة بن
�شلمان اآل خليفة حفظه اهلل ورعاه ،فاأنا متزوج
ولدي طفلة من ذوي الحتياجات اخلا�شة وطفل
عمره �شنة ون�شف ووالدتي كفيفة.
اأعمل يف �شركة وراتبي �شعيف جدًا ،اإذ
اأ�شدد منه ديوين للبنك الذي يطالبني بـ  23األف
دينار تقريبًا ،وهو راتب ل يكفيني لتدبري اأموري
العائلية ،لذا اأمتنى من �شموكم الكرمي النظر يف
طلبي ..فاأنتم اأهل الكرم واجلود والعطاء.

ح�شن عطية  -نا�شط اجتماعي

جلنة اأهايل املاحوز الإ�شكانية

البيانات لدى املحررة

مواطن

جممعاتنا تخلو من �شبكة لل�شرف ال�شحي
كم كنا نعاين �شنوات من عدم تنفيذ
م�شروع �شبكة ال�شرف ال�شحي يف جممعاتنا
رغم �شدور قرار من جمل�س الوزراء بتاريخ
 8يناير  2018بتلبية احتياجات اأهايل
املالكية ب�شاأن �شبكة ال�شرف ال�شحي ،ومت
تخ�شي�س ميزانية لهذا امل�شروع منذ �شنتني
ومل ينفذ القرار.
تقدمنا مرا ًرا ب�شكوى من في�شان
(البالعات) يوميًا ،وانت�شار الروائح
وامل�شتنقعات ،مما �شبب اإزعاجً ا جلميع
ال�شاكنني يف هذه املجمعات ،لذا فاإننا نطالب

على امتداد ال�شارع لت�شريف مياه الأمطار ،ونظ ًرا لوجود
العديد من اخلدمات على امتداد ال�شارع فقد مت اإن�شاء اخلط
يف و�شط ال�شارع وتوفري فتحات ت�شريف مياه الأمطار
الذي �شي�شاهم يف حل م�شكلة ت�شريف مياه الأمطار ،علمًا
اأنه مت زيارة املوقع ومل يلحظ وجود اأي تفاوت يف م�شتوى
اأغطية الفتحات.
اأما ب�شاأن معابر امل�شاة فقد مت اإعداد درا�شة مرورية
لل�شارع ومت حتديد نقاط عبور امل�شاة عند الإ�شارات
ال�شوئية ،حيث مل يتم ر�شد عدد كبري من امل�شاة يعربون
ال�شارع يف مواقع خمتلفة �شواء عند الإ�شارات ال�شوئية،
وبالتايل مت جتهيز الإ�شارات ال�شوئية بنقاط للعبور امل�شاة
علمًا اأنه �شيتم اإجراء اإح�شاء جديد حلركة عبور امل�شاة
للتحقق من مدى احلاجة لتوفري مرحلة زمنية لعبور
�شمن الإ�شارة ال�شوئية يتم طلبها عرب �شغط الزر.
وبالإ�شارة اإىل ت�شجري �شارع �شار وتوزيع الأ�شجار فيه،
فاإن الأ�شجار املتواجدة حاليًا يف ال�شارع مل تتم زراعتها
من قبل البلدية واإمنا هي اأ�شجار �شابقة لتطوير ال�شارع
ومرتبطة باملنازل القريبة ،اإذ اإن الوزارة ب�شدد تطوير
املنظر اجلمايل ب�شكل كامل يف ال�شارع املذكور وهي الآن يف
مرحلة اإعداد الر�شومات التخطيطية لت�شجري ال�شارع وطلب
الرتاخي�س الالزمة وتخ�شي�س امليزانيات متهيدًا لإدراج
امل�شروع يف خطة م�شاريع التجميل  2021و.2022

تقدمت اإىل احلكومة الإلكرتونية «ال�شجل
ال�شكاين» بتغيري عنواين وا�شتخراج بطاقة
�شكانية جديدة بعد ا�شتئجاري �شقة اأخرى ،بيد
اأنهم مل ي�شدروا اإل لزوجتي الأجنبية بطاقة لأبقى
اأنا واأولدي بدون هوية.
فهل ميكن اأن يتم اإ�شدار بطاقة زوجتي على
العنوان اجلديد وترف�س طلباتنا رغم اأننا نعي�س
جميعنا يف بيت واحد؟

البيانات لدى املحررة

اأتطلع للح�شول على
وظيفة يف �شركة بابكو
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الملك يتلقى تهنئة األميرة سبيكة
بنيل «األعلى للمرأة» جائزة التميز العربية
قرينة العاهل :تسخير اإلمكانيات الحتواء تداعيات األزمة الصحية الطارئة

جاللة الملك المفدى

صاحبة السمو الملكي قرينة عاهل البالد

تلقى حضرة صاحب الجاللة الملك حمد
بن عيسى آل خليفة عاهل البالد المفدى
برقية تهنئة من صاحبة السمو الملكي
األميرة س��بيكة بن��ت إبراهيم آل خليفة
قرين��ة جالل��ة المل��ك المفدى رئيس��ة
المجلس األعلى للمرأة بمناس��بة اختيار
المجل��س األعلى للمرأة لني��ل «الجائزة
الفخرية للتميز في مجال رعاية األس��رة
العربية  ،»2020المقدمة من الش��بكة
اإلقليمية للمسؤولية االجتماعية.
ورفعت س��موها في البرقية أسمى آيات
التهان��ي والتبريكات إل��ى جاللة الملك
المف��دى به��ذه المناس��بة معربة عن
تقديره��ا واعتزازه��ا بمواق��ف جاللته
الم��ؤازرة والداعم��ة ألعم��ال المجلس

من��ذ أن وج��ه بإنش��ائه ،قبل عش��رين
عام�� ًا ،وح��رص جاللته عل��ى أن تكون
تبعيته تحت رعايته الس��امية ،فانطلق
بكل أمان��ة وعزم متولي ًا لمس��ؤولياته
الوطني��ة وملبي�� ًا لتطلع��ات جاللت��ه
الرحبة لالرتقاء بمكانة المرأة واألس��رة
البحريني��ة التي تعد في رفعتها مصدراً
لتماسك واستقرار وطننا العزيز.
وأش��ارت س��موها إل��ى أنه من حس��ن
الطالع أن تأتي ه��ذه اللفتة التقديرية
للبحرين وهي تس��خر كافة إمكانياتها،
بحس��ب توجيهات جاللته ،للتغلب على
تحدي��ات هذه الفترة الصعب��ة باحتواء
تداعي��ات األزم��ة الصحي��ة الطارئ��ة
وتحييد تأثيراتها على اس��تقرار األسرة

البحريني��ة ،وبجهود مقد ّرة ومش��كورة
لفريق البحري��ن الوطني بقيادة صاحب
السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل
خليفة ولي العهد نائ��ب القائد األعلى
النائ��ب األول لرئي��س مجلس ال��وزراء،
للعناي��ة بصح��ة وس��المة المواطني��ن
والمقيمي��ن عل��ى أرضه��ا المبارك��ة،
ولعودة عاجلة وميمونة تتس��ارع فيها
عجل��ة البن��اء والتطوي��ر تح��ت قي��ادة
جاللته ،سائلة المولى عز وجل أن يديم
نجاحات البحرين الش��امخة ،وأن يس��دد
على درب الرفع��ة والرخاء خطى جاللته
الواثقة بمعية ومساندة الشعب الوفي،
وأن يدي��م عل��ى جاللته موف��ور الصحة
والعافية وطول العمر.

الملك :الدور البناء للمرأة البحرينية
بقيادة األميرة سبيكة محل فخر وطني
أكد حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن
عيسى آل خليفة عاهل البالد المفدى على
أن ال��دور البناء للم��رأة البحرينية ،بقيادة
صاحب��ة الس��مو الملكي األميرة س��بيكة
بنت إبراهيم آل خليفة قرينة جاللة الملك
المفدى ،رئيس��ة المجلس األعلى للمرأة،
مح��ل فخر وطني ف��ي الماض��ي والحاضر
والمس��تقبل ،بما يس��هم في إعالء شأن
الوطن وتحقيق نهضته وازدهاره.
وبع��ث جاللته برقي��ة ش��كر جوابية إلى
صاحب��ة الس��مو الملكي األميرة س��بيكة
بن��ت إبراهي��م آل خليف��ة قرين��ة جالل��ة
المل��ك المفدى ،رئيس��ة المجلس األعلى
للم��رأة ،ع ّب��ر فيه��ا جاللته ع��ن اعتزازه
بتهنئة سموها بمناسبة اختيار المجلس

نعتز بنيل «األعلى للمرأة» جائزة التميز في رعاية األسرة العربية
التقدير العربي يتزامن وإصرار البحرين على مكافحة «كورونا»
إدارة ناجحة لفريق البحرين الوطني
في التعامل مع متطلبات الوضع الراهن
األعلى للم��رأة لني��ل «الجائ��زة الفخرية
للتميز ف��ي مجال رعاية األس��رة العربية
 ،»2020والمقدمة من الشبكة اإلقليمية
للمسؤولية االجتماعية.
وأش��اد جاللة الملك المفدى بدور صاحبة

رئيسة النواب :جهود بارزة
لـ«األعلى للمرأة» في تقدم البحرينية
أكدت رئيس��ة مجل��س النواب فوزية زين��ل ،الجهود الب��ارزة للمجلس
األعل��ى للمرأة في تقدم الم��رأة البحرينية ،وعلى حرص المجلس على
اس��تقرار األس��رة البحرينية ،واالرتقاء بمكانتها التي تعد في رفعتها
مصدراً لتماس��ك واس��تقرار وطننا العزيز ،في ظل المس��يرة التنموية
الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة
عاهل البالد المفدى .وما قدمه المجلس من مبادرات ومشاريع نوعية
ف��ي ظل جائحة في��روس كورونا وكان لها بالغ األثر في دعم األس��رة
البحرينية.
وهنأت ،صاحبة الس��مو الملكي األميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة
قرينة العاهل المفدى رئيسة المجلس األعلى للمرأة ،بمناسبة اختيار
المجل��س األعلى للمرأة لنيل «الجائزة الفخرية للتميز في مجال رعاية
األس��رة العربية  »2020المقدمة من الش��بكة اإلقليمية للمسؤولية
االجتماعية.

رئيس الشورى« :األعلى للمرأة» يمضي
قدمًا بمسيرته في إطار عمله المؤسسي
أك��د رئيس مجلس الش��ورى علي
الصالح ،أن المجلس األعلى للمرأة
برئاس��ة صاحبة الس��مو الملكي
األميرة س��بيكة بن��ت إبراهيم آل
خليفة قرينة ملك البالد المفدى،
يمضي قدم ًا في مس��يرته الجادة
في إطار عمله المؤسسي.
وبارك ،لصاحبة الس��م�و الملكي
األميرة س��بيكة بن��ت إبراهيم آل
خليف��ة ،من��ح المجل��س األعل��ى
للمرأة «الجائ��زة الفخرية للتميز
ف��ي مجال رعاية األس��رة العربية
 ،»2020م��ن الش��بكة اإلقليمية
للمس��ؤولية االجتماعي��ة ،معرب ًا
عن الفخ��ر واالعتزاز بالدور الكبير
الذي تقوم به س��م ّوها من خالل
تقدي��م الدع��م للمرأة واألس��رة
البحريني��ة ،وخاص��ة في ظل هذه
الظ��روف التي يم��ر به��ا العالم
أجمع.
وأش��ار رئيس مجلس الشورى إلى
أن رعاية صاحبة الس��مو الملكي
الكريمة للبرام��ج والحمالت التي
أطلقه��ا المجلس األعل��ى للمرأة

والهادفة إل��ى تعزيز العمل بين
فئ��ات المجتم��ع ب��روح «فري��ق
البحري��ن» ورص��د االحتياج��ات
الطارئة للمرأة وأسرتها والعمل
عل��ى توفيره��ا ،يؤك��د ح��رص
المجل��س عل��ى تحجي��م اآلث��ار
الناجم��ة ع��ن جائح��ة في��روس
كورونا «كوفيد »19-على األسرة
والم��رأة البحريني��ة ،ومواجه��ة
االنعكاس��ات الس��لبية للجائح��ة
في مختلف المجاالت االقتصادية
واالجتماعية والتعليمية.
كم��ا أعرب عن تقدي��ره واعتزازه
به��ذه الجائزة التي تعد مؤش��راً
إيجابي�� ًا لقي��اس أث��ر ونتائ��ج
الخطط الوطنية المدروس��ة التي
اتخذه��ا المجلس األعل��ى للمرأة
بقيادة صاحبة السمو الملكي في
التعامل مع األزمات والكوارث وما
تميزت به هذه الخطط من مرونة
في االس��تجابة لمتغيرات الحدث
الصح��ي لحماي��ة مرك��ز األس��رة
والحف��اظ على أفضل مس��تويات
االستقرار لكافة أفرادها.

الس��مو الملك��ي األمي��رة س��بيكة بن��ت
إبراهي��م آل خليف��ة ،وجهوده��ا المقدرة
في تعزي��ز إس��هامات الم��رأة البحرينية
ف��ي العديد من مج��االت العمل الوطني،
األم��ر ال��ذي ل��ه أعم��ق األثر ف��ي تقدم

مملكة البحرين ونهضتها المباركة ،وفي
الوق��ت ذاته تعزي��ز مكانته��ا وريادتها
على الس��احة الدولية في ظ��ل ما تتمتع
ب��ه الم��رأة البحريني��ة م��ن حق��وق وما
أهلها للقي��ام بأدوار
أنجزته من تق��دمّ ،

ومسؤوليات متميزة.
وف��ي البرقي��ة الت��ي بعثها جاللت��ه إلى
صاحب��ة الس��مو قال جاللته «من حس��ن
الطال��ع ،أن يتزامن ه��ذا التقدير العربي
للمجلس األعلى للم��رأة في وقت تواصل
في��ه مملكة البحري��ن جهودها وإصرارها
على مكافحة فيروس كورونا».
وأش��اد جاللته ف��ي هذا الش��أن بالجهود
المشكورة لفريق البحرين الوطني بقيادة
صاحب الس��مو الملكي األمير سلمان بن
حم��د آل خليف��ة ،والجهود الكبي��رة التي
يبذلها سموه ومتابعته الحثيثة وإدارته
الناجحة لفريق البحري��ن في التعامل مع
متطلب��ات الوض��ع الراهن للحف��اظ على
صحة وسالمة المواطنين والمقيمين.

منح «األعلى للمرأة»
جائزة «التميز في رعاية األسرة العربية»
ف��ي احتفالية خاصة ضم��ن أعمال
«ملتق��ى المس��ؤولية المجتمعي��ة
لألس��رة العربية» ال��ذي يعقد هذا
الع��ام تح��ت عن��وان «مس��ؤولية
استقرار األس��رة العربية في مرحلة
م��ا بع��د جائح��ة كورون��ا ..أط��ر
وأدوار» ،بتنظي��م مش��ترك من قبل
الش��بكة اإلقليمي��ة واالتحاد الدولي
للمس��ؤولية االجتماعي��ة ومنظمة
األسرة العربية ،تم اإلعالن عن اختيار
المجل��س األعلى للمرأة المؤسس��ة
الفائ��زة ب�الجائزة الفخري��ة للتميز
في مجال رعاية األسرة العربية لعام
 ،2020والممنوحة من قبل الشبكة
اإلقليمية للمس��ؤولية االجتماعية،
وبتزكي��ة جماعية م��ن قبل الجهات
المعنية بتنظيم الملتقى.
وخالل مراس��م حفل استالم الجائزة
التي أش��ار اإلعالن عنه��ا عن تقدير
المانحي��ن للجه��ود المتواصل��ة
والنوعي��ة لخطط المجلس وبرامجه
وآليات تعاونه وهو يحظى بالقيادة
المتمي��زة لصاحبة الس��مو الملكي
األمي��رة س��بيكة بن��ت إبراهي��م
آل خليف��ة ،أعرب��ت األمي��ن الع��ام
للمجل��س األعل��ى للم��رأة هال��ة
األنص��اري ،ع��ن الش��كر الجزي��ل
واالمتنان العميق لهذا القرار الكريم
باختي��ار المجل��س لني��ل الجائ��زة
الفخري��ة للتم ّي��ز في مج��ال رعاية
األسرة العربية للعام الحالي ،وذلك
خالل مش��اركتها في أعمال الجلسة
االفتتاحية للملتق��ى الذي أقيم عن
بعد الس��بت ،وقالت االنصاري« :إن
هذا التكريم لهو مناس��بة س��عيدة
نتوج��ه فيه��ا لمملك��ة البحري��ن،
بالتهان��ي والتبري��كات عل��ى ه��ذا
التكري��م العربي الذي يأت��ي معبراً
عن نجاح الجهود الوطنية التشاركية
في حف��ظ حقوق األس��رة البحرينية
واالرتق��اء بش��أنها ،والت��ي يعم��ل
المجلس األعلى للمرأة على رعايتها
ومس��اندتها ومتابعته��ا ،من��ذ أن

األمين العام للمجلس األعلى للمرأة

تأسس بإرادة ملكية سامية قبل 20
عاما ،بقيادة وإشراف صاحبة السمو
الملك��ي ،وفي س��ياق خطة ش��املة
استش��عرت التطلع��ات الوطني��ة،
ووضع��ت نص��ب عينيه��ا ،ترجم��ة
التزام��ات الدولة الدس��تورية تجاه
األسرة البحرينية ،بما يحفظ كيانها
الش��رعي ويعزز من مكانة أفرادها،
ف��ي إط��ار م��ن التراب��ط العائل��ي
واالستقرار المجتمعي».
وأش��ارت إلى حرص المجلس األعلى
للمرأة عبر مس��يرة عمله على تبني
قضايا المرأة البحرينية والدفاع عن
مصالحها والتعبي��ر عن تطلعاتها،
عم��ل مؤسس��ي ،يطمح
في س��ياق
ٍ
على ال��دوام ،ب��أن تك��ون البحرين
مركزاً للخبرة في مجال تقدم المرأة
واس��تدامة مس��اهماتها ف��ي البناء
الوطن��ي ،وعلى قاعدة صلبة قوامها
عدال��ة إتاح��ة الف��رص والش��راكة
المتكافئ��ة بينه��ا وبي��ن الرج��ل
البحريني.
وأضاف��ت األنص��اري« :م��ن ه��ذا
المنطل��ق ،ه��ب المجل��س ومنذ أن
اجتاح��ت منطقتنا العربي��ة جائحة
(كوفي��د  ،)19في إطار مس��ؤولياته
الوطني��ة ،بدع��م جه��ود الدول��ة
المكثف��ة والمتنوع��ة ف��ي إدارة
ه��ذه األزم��ة الطارئ��ة ،م��ن أج��ل
احتواء واس��تيعاب كاف��ة التداعيات

االجتماعي��ة واالقتصادي��ة للجائحة
عل��ى األس��رة البحريني��ة ،بالوقوف
بجانبه��ا ف��ي مث��ل ه��ذه الظروف
الصعب��ة ،وتمكينه��ا م��ن التأقلم
والتك ّيف م��ع التحوالت المس��تجدة
على أنماط حياتها ،واالستعداد لما
بعد هذه المرحل��ة الصعبة لتأمين
عبورن��ا نح��و العالم الجدي��د ،الذي
تتش��كل مالمحه بش��كل متس��ارع،
لنتمك��ن م��ن ضب��ط إيقاع��ه غير
المألوف وترويض تحدياته ،لننطلق
مج��دداً بقوة وثبات ،نحو مس��تقبل
أكثر إشراق ًا».
وكان رئي��س مجلس إدارة الش��بكة
اإلقليمي��ة للمس��ؤولية االجتماعية
البروفيس��ور يوس��ف عبدالغف��ار قد
ألق��ى كلمة ن��وه من خ��الل بجهود
صاحبة السمو الملكي األميرة سبيكة
بنت إبراهي��م آل خليفة قرينة عاهل
البالد المف��دى من خالل رئاس��تها
للمجل��س األعلى للم��رأة في خدمة
الم��رأة واألس��رة البحرينية ،مش��يراً
بشكل خاص إلى قدرة المجلس على
تس��خير إمكانياته وموائمة برامجه
وخدماته بسرعة ومرونة كبيرة من
أجل دعم االستقرار األسري وتخفيف
التداعيات الس��لبية لجائحة (كوفيد
 )19على المجتم��ع ككل .فيما لفت
إل��ى أن فوز المجل��س األعلى للمرأة
ب�»الجائزة الفخرية للتميز في مجال
رعاية األس��رة العربية لعام »2020
يبرز جانب المس��ؤولية االجتماعية
ل��دى المجلس تجاه تعزيز اس��تقرار
المجتمع البحرين.
وش��اركت القائ��م بأعمال مس��اعد
األمين العام للمجلس األعلى للمرأة
الشيخة دينا بنت راشد آل خليفة في
جلس��ة العمل األولى للملتقى حيث
قدمت عرض ًا مرئي ًا اس��تعرضت دور
المجلس بمساندة االستقرار األسري
واالقتص��ادي للم��رأة البحرينية في
مواجهة جائحة (كوفيد .)19
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هنأت رئيس الوزراء« ..الصحة العالمية»:
جهود كبيرة لألطباء البحرينيين في محاربة «كورونا»
أك��د المدي��ر الع��ام لمنظم��ة الصحة
العالمي�����ة د.تي��دروس أدهان������وم
غيبرييسوس ،الجهود الكبيرة للعاملين
ف��ي القط��اع الصحي ف��ي البحرين في
محاربة فيروس كورونا «كوفيد .»19
وهن��أ ،صاحب الس��مو الملك��ي األمير
خليف��ة بن س��لمان آل خليف��ة رئيس
ال��وزراء ،بمناس��بة اعتم��اد مجل��س
الوزراء يوم�� ًا للطبيب البحريني في أول
أربعاء من ش��هر نوفمب��ر من كل عام،
وتخصيص جائزة باسم سموه لتكريم
األطب��اء البحرينيي��ن المتميزي��ن ف��ي
البحث العالجي والطب��ي ،مرحب ًا بهذه
الخطوة التي تجس��د معان��ي التقدير
والتكريم للعاملين في القطاع الصحي.
وأعرب ع��ن اعتزازه وفخره بمش��اركة
البحرين ف��ي االحتف��اء بالعاملين في
القطاع الصحي ،تقديراً لجهودهم من

سمو رئيس الوزراء

د.تيدروس غيبرييسوس

أج��ل عالم اًفضل للبش��رية في مختلف
أنحاء العالم.
في حين ،أش��اد مدي��ر منظمة الصحة

العالمي��ة إلقلي��م الش��رق األوس��ط
د.أحم��د المنظ��ري ،به��ذه اللفت��ة
الكريم��ة م��ن صاحب الس��مو الملكي

رئيس الوزراء لفئ��ة األطباء والعاملين
ف��ي المج��ال الصح��ي ف��ي البحري��ن،
مؤكداً أنها تعك��س تقديراً رفيع ًا من
سموه لجهود األطباء وتضحياتهم في
خدمة البشرية في مختلف دول العالم
ومجتمعاته.
ون��وه إلى أن مثل هذه الخطوة لتقدير
وتكري��م األطباء والعاملين في القطاع
الصحي تحمل العدي��د من التوجهات
اإليجابية التي ستجني منظمة الصحة
ثماره��ا عما قريب ليس ف��ي البحرين
فحس��ب وإنما عل��ى مس��توى اإلقليم
أجم��ع ،مؤكداً أثرها وصداها اإليجابي
ف��ي تحفيز مختل��ف دول اإلقليم التباع
ه��ذا النهج في تكري��م األطباء وتقدير
جهوده��م الكبي��رة في الحف��اظ على
صحة البشر والمجتمعات.
وأك��د أن المنظم��ة تدع��م مث��ل هذا

التوج��ه ال��ذي ينعك��س ب��دوره على
تش��جيع وتحفي��ز القطاع��ات الطبي��ة
والصحي��ة وتطويره��ا وتنمية مجاالت
البح��ث العالج��ي والطبي بم��ا يصب
ف��ي تحقيق اه��داف المنظمة من أجل
االرتق��اء بمعايي��ر الصح��ة ألفض��ل
المستويات.
ولف��ت إل��ى أن هذه الخطوة تكتس��ب
أهمي��ة مضاعف��ة ف��ي ظ��ل األوقات
الصعب��ة الت��ي يواج��ه العال��م فيه��ا
جائح��ة وباء في��روس كورون��ا ،والتي
يب��ذل فيه��ا األطب��اء جه��وداً كبي��رة
وعط��اءات مضاعفة ف��ي التعامل مع
المرض��ى والمخالطي��ن له��م رغم كل
التحديات والمخاطر التي تواجههم.
وأثن��ى على جه��ود البحري��ن الداعمة
لدور منظمة الصحة العالمية ،السيما
في مواجهة جائحة فيروس كورونا.

ترحيب برلماني باعتماد يوم للطبيب
البحريني وتخصيص جائزة باسم رئيس الوزراء
تفاع��ل الن��واب والش��وريون م��ع ق��رارات صاحب
السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة،
رئي��س ال��وزراء الموق��ر ،الخاص��ة باعتم��اد يوم
للطبيب البحريني في أول أربعاء من ش��هر نوفمبر
كل عام ،وتخصيص جائزة باس��م س��موه لتكريم
األطباء البحرينيين المتميزين في البحث العالجي
والطبي.
وأجمع��وا على أن ه��ذه القرارات تنب��ع من إيمان
سموه بأهمية الرس��الة النبيلة والدور الذي يقوم
ب��ه األطب��اء البحرينيون ف��ي الحف��اظ على صحة
وسالمة المواطنين والمقيمين من أجل بناء وطن
متطور.
وشددوا على أن سموه في نهجه بالقطاع الصحي
يهدف إلى ترسيخ أسس مس��تقبلية لتطوير هذه
المهنة وتحفيز المنتمي��ن إليها لمواصلة العطاء
والجهد وتكريمهم بالشكل الالئق نظير جهودهم
المتمي��زة ،والجهود المضني��ة التي يبذلونها من
أجل الحفاظ على الصحة العامة فى البالد ،خاصة
منذ بداية أزمة فيروس «كورونا».
وأش��اد النائب األول لرئيس مجلس الشورى جمال
فخ��رو ،بقرار صاحب الس��مو الملكي رئيس الوزراء
الخاص باعتماد يوم للطبيب البحريني وتخصيص
جائزة باس��م س��موه لتكريم األطب��اء البحرينيين
المتميزين مشيراً إلى أن هذه المبادرة من سموه
ليست بالغريبة فس��موه دائم التكريم للمهنيين
البحرينيين.
وقال «:إن صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء منذ
بداية رئاس��ته للحكومة وهو يضع الصحة واألمن
ركيزتين أساس��يتين لتحقي��ق التنمية والنماء فى
البحرين».
ولفت إلى أن الجميع يعلم ما بذله س��موه فى هذا
المج��ال وأن كل م��ن عمل بقط��اع الصحة وتولى
مس��ؤلياتها يعلم أن س��موه كرس وقته وجهده
لدعم القطاع الصحي ودعم برامجه وميزانيته.
ب��دوره ،قال نائب رئيس البرلم��ان العربي عادل
العس��ومي  ،إن ب��ادرة س��موه بتخصي��ص ي��وم
للطبيب البحريني وتخصيص جائزة باس��م سموه
لتكري��م األطب��اء البحرينيي��ن المتميزين يعكس
حجم تقدي��ر س��موه للعاملين بالقط��اع الصحي
وتضحياتهم للحد من انتش��ار األوبئ��ة والحفاظ
على الصحة العامة في البحرين.
وأش��ار إل��ى أن األطب��اء البحرينيي��ن يملكون من
المقوم��ات العلمي��ة ما يجعلهم ف��ي مصاف دول
المنطقة ف��ي مجال الطب ،وأن تخصيص س��موه
لجائ��زة متخصص��ة في مجاالت الطب من ش��أنه
االرتقاء بالمجاالت العلمية والطبية في البحرين.
وأكد دع��م الس��لطة التنفيذية لمبادرات س��موه
الهادفة لتطوير كافة القطاعات بالمملكة خاصة

القط��اع الصحي الذي ش��هد بفضل دعم س��موه
تطوراً كبيراً على مختلف المستويات.
فيم��ا أك��دت عضو مجل��س الش��ورى دالل الزايد
أن اعتم��اد ي��وم للطبيب البحرين��ي ،خطوة هامة
تعكس تقدير الحكومة برئاس��ة صاحب الس��مو
الملك��ي رئي��س ال��وزراء لألطب��اء البحرينيي��ن
وجهودهم الوطنية ضمن فريق البحرين برئاس��ة
صاحب الس��مو الملكي األمير س��لمان بن حمد آل
خليفة ولي العهد نائب القائد األعلى النائب األول
لرئيس مجلس الوزراء.
وقال��ت إن تخصيص جائزة باس��م رئيس الوزراء
لتكريم األطباء البحرينيين المتميزين من ش��أنه
أن يس��اهم ف��ي تطوي��ر البحث العلمي وتش��جيع
الكفاءات الوطنية لالس��تمرار في التميز وتوظيف
الخب��رات والدراس��ات العلمي��ة فيم��ا يص��ب في
مصلحة الوطن.
عضو مجل��س الن��واب إبراهيم النفيع��ي ،أكد أن
إع��الن صاحب الس��مو الملكي رئيس ال��وزراء عن
تخصي��ص أول أربعاء من ش��هر نوفمبر لكل عام
كي��وم للطبي��ب البحريني ه��و تقدير من س��موه
لجهود الكوادر الطبية ومخاطرتهم بأنفسهم من
أجل معالجة الناس وحمايتهم.
وأكد أن ه��ذا اإلعالن الكريم القى ص��دى إيجابي ًا
قوي�� ًا في أوس��اط المجتم��ع البحرين��ي ،خصوص ًا
األطباء وذويهم ،تقديراً وعرفان ًا لما يقدمه هؤالء
األبط��ال م��ن بط��والت وتضحيات ف��ي الصفوف
األمامي��ة وف��ي األجنح��ة والغرف المغلق��ة ،وقال
إنهم يس��تحقون بج��دارة االحتفاء به��م كل عام،
واستذكار مآثرهم ومواقفهم.
من جهته ،أشاد العضو الشوري فؤاد أحمد الحاجى
بمب��ادرة صاح��ب الس��مو الملكي رئي��س الوزراء،
بتخصيص ي��وم للطبيب البحريني في نوفمبر من
كل ع��ام ،م��ا يعكس الجه��ود الت��ي يضطلع بها
األطب��اء في الحفاظ على س��المة وصحة المجتمع
ودفعه��م لمزي��د م��ن الب��ذل والعط��اء واالرتقاء
بالخدمات الصحية المقدمة للمواطن والمقيم.
ونوه إلى أن تخصيص جائزة لألطباء باسم سموه
ه��و مصدر فخ��ر واعتزاز ،لم��ا لتل��ك الجائزة من
عوامل إيجابية فى تنمية القدرات البحثية لتطوير
المسيرة العلمية في مجال الطب.
في حين ،أش��اد نائ��ب رئيس اللجنة التش��ريعية
والقانوني��ة النائ��ب د.عل��ي النعيم��ي بمبارك��ة
صاحب الس��مو الملكي رئيس الوزراء باعتماد يوم
للطبيب البحريني في أول أربعاء من ش��هر نوفمبر
كل عام ،وتخصيص جائزة باس��م س��موه لتكريم
األطباء البحرينيين المتميزين في البحث العالجي
والطبي.
وأكد بأن مبادرة سموه من شأنها اإلسهام في رفع

معنويات األطباء في البحرين وتحفيزهم على بذل
كل ما في وس��عهم لالرتق��اء بالقطاع الصحي في
المملكة والحفاظ على صحة وس��المة المواطنين
والمقيمين.
من ناحيت��ه ،أكد رئيس اللجن��ة النوعية الدائمة
لحقوق االنس��ان بمجلس النواب عم��ار البناي ،أن
اعتم��اد صاحب الس��مو الملكي األمي��ر خليفة بن
س��لمان آل خليفة ،رئيس ال��وزراء ،أول أربعاء من
ش��هر نوفمبر من كل عام يوم للطبيب البحريني،
وتخصيص جائزة باس��م س��م ّوه لتكري��م األطباء
البحرينيين المتميزين في البحث العالجي والطبي،
يبرهن الدعم والرعاية المتميزة الالمحدودة التي
يحظى بها الكادر الطبي البحريني العظيم صاحب
التضحيات واإلنجازات.
وأش��ار إلى أن ه��ذه الجائزة تمث��ل تكريم ًا جديداً
للك��وادر الطبية ،ودلي��ل واضح عل��ى مكانة هذه
الفئ��ة ف��ي المجتمع ،وهو ما برهنه س��مو رئيس
ال��وزراء من خالل اعتم��اد يوم للطبي��ب البحريني
وتخصي��ص الجائزة خاصة بهم ف��ي مجال البحث
العالجي والطبي.
من جهت��ه ،أكد رئي��س لجنة الش��ؤون الخارجية
محم��د البوعيني��ن ،أن تخصيص صاحب الس��مو
الملك��ي رئي��س ال��وزراء ي��وم للطبي��ب البحريني
وجائزة باس��م س��موه لتكريم األطباء البحرينيين
المتميزي��ن في البح��ث العالجي والطبي ،يجس��د
مدى اهتمام س��موه الالمحدود بالكادر الطبي فى
مملك��ة البحرين ودعم س��موه المتواصل لألطباء
البحرينيين نظير تضحياتهم الوطنية المس��تمرة
لتوفي��ر الرعاي��ة الصحي��ة والحف��اظ عل��ى صحة
وسالمة المواطنين والمقيمين في البحرين.
وأش��ار إل��ى أن ما يق��وم ب��ه األطب��اء البحرينيون
كبير ف��ي تطبيق أعلى
م��ن جهود كبي��رة،
ٍ
وتفان ٍ
مستويات الرعاية الصحية هو محل إشادة وتقدير،
مؤكداً أن تخصيص هاتين المبادرتين يعد عرفان ًا
ب��كل ما يقدمه األطباء من عم��ل وجهود للحفاظ
على معدالت األمان الصحى للبالد.
فيما رفع النائب عبد اهلل الدوسري الشكر والتقدير
لصاحب الس��مو الملك��ي رئيس الوزراء بمناس��بة
اعتم��اد يوم للطبيب البحرين��ي في أول أربعاء من
ش��هر نوفمبر كل ع��ام ،وتخصيص جائزة باس��م
س��موه لتكريم األطباء البحرينيين المتميزين في
البح��ث العالجي والطبي ،والت��ي أوجدت حالة من
الفرحة الغامرة في كافة األوساط الطبية.
ورأى الدوس��ري أن��ه ف��ي ظل ما تمر ب��ه البحرين
والعال��م من جائحة في��روس كورونا ،فإن اإلعالن
عن تخصيص ي��وم للطبيب البحريني وتخصيص
يعد بمثابة الحافز لبذل مزيد
جائزة باس��م سموه ّ
من الجهد والعطاء والتنافس الشريف بين الجميع

في تطوير األبحاث الطبية التي تشجعها.
وقال« :النواب ندعم مثل هذا التوجه لما يش��كله
من تأثي��ر إيجابي عل��ى تطوير القط��اع الصحي
واالرتقاء بمس��توى العاملين في مهنة الطب بما
يعود بالنفع على البحرين وشعبها».
النائب فاطمة القطري ،عبرت عن شكرها لصاحب
الس��مو الملكي رئي��س الوزراء بمباركت��ه اعتماد
أول يوم أربعاء م��ن نوفمبر كل عام يوم ًا للطبيب
البحريني ،وتخصيص جائزة باس��م سموه لتكريم
األطباء البحرينيين المتميزين في البحث العالجي
والطبي.
ولفتت إل��ى أن هذه المب��ادرة الكريمة جاءت في
ً
وقتها؛ وذلك تقديرا للجهود الكبيرة التي يضطلع
به��ا األطباء ف��ي رعاية الصحة العام��ة للمجتمع،
وتحفي��زاً للعاملي��ن ف��ي ه��ذا القطاع نح��و بذل
المزيد لالرتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة
للمواطن والمقيم.
فيم��ا قالت نائب رئيس لجنة الخدمات عضو لجنة
حقوق اإلنس��ان د .سوسن كمال« :إن يوم الطبيب
البحرين��ي أكب��ر داف��ع مش��جع للطواق��م الطبية
المجتهدة في البحرين لتقوية عزيمتها لالستمرار
َ
يتوان
في العطاء ،للظفر بتكريم س��موه الذي لم
يوم ًا عن تقدير ذوي التميز واإلصرار ،والمساهمين
في نهضة المملكة في شتى المجاالت».
م��ن جانب��ه ،أش��اد النائ��ب د.عب��داهلل ال��ذوادي
بتخصيص صاحب الس��مو الملك��ي رئيس الوزراء
لي��وم الطبيب البحرين��ي خالل ش��هر نوفمبر من
كل عام في خط��وة تؤكد أهمية الك��وادر الطبية
الوطني��ة ودعمها في ظل م��ا يقدمونه من عطاء
وتضحي��ات وإثباتهم المس��تمر بأنه��م يتولون
المس��ؤلية في أعمالهم خاصة مع جائحة فيروس
كورون��ا ،وما يلق��اه الطبيب البحرين��ي من احترام
وتقدير كبير م��ن المجتمع لعنايته��م ورعايتهم
المصابي��ن بفي��روس كورونا مع اس��تمرارهم في
ع��الج المرضى إضافة إلى أعماله��م اإلدارية دون
كلل أو تقاعس.
م��ن جانب��ه ،ق��ال النائب ب��در الدوس��ري إن هذا
المباركة الكبيرة من صاحب السمو الملكي رئيس
ال��وزراء باعتماد يوم للطبيب البحريني وتخصيص
جائزة باس��م س��موه لتكريم األطب��اء البحرينيين
المتميزي��ن في البحث العالج��ي والطبي ،يعكس
الدع��م والرعاية الت��ي يحظى بها ال��كادر وهو ما
يؤكد بأن قي��ادة جاللة المل��ك الحكيمة تقدر ما
يقوم به الطبيب البحريني من جهود جبارة تبعث
عل��ى الفخ��ر واالعتزاز نظي��ر عطائهم اإلنس��اني
الكبي��ر ،والتضحي��ات الوطنية المس��تمرة لتوفير
الرعاية الصحي��ة وعالج المرض��ى ،والحفاظ على
صحة وسالمة المواطنين والمقيمين في البحرين.

وزير العدل :توجيهات ناصر بن حمد لدعم
الغارمين امتداد لمبادرات الحكومة اإلنسانية
قال وزير العدل والش��ؤون اإلس��المية واألوقاف الش��يخ خال��د بن علي آل
خليف��ة ،إن التوجيهات الكريمة لس��مو الش��يخ ناصر بن حم��د آل خليفة
ممثل جاللة الملك لألعمال اإلنس��انية وش��ؤون الش��باب مستشار األمن
الوطني رئيس مجلس أمناء المؤسسة الملكية لألعمال اإلنسانية ،للجنة
التنس��يق والمتابعة لحملة (فينا خير) المعنية بتوزيع المساعدات لدعم
الغارمين ممن صدر بحقهم أحكام قضائية من المعس��رين والمتعثرين
ضم��ن مش��روع فاعل خي��ر بالتع��اون م��ع وزارة الداخلي��ة ووزارة العدل
والش��ؤون اإلس��المية واألوقاف ،تأتي امتداداً للنجاح الكبير الذي حققته
حملة (فينا خير) التي أطلقها س��مو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ،وذلك

اقتداء بالمواقف والمبادرات اإلنسانية لحضرة صاحب الجاللة الملك حمد
بن عيسى آل خليفة عاهل البالد المفدى ،ودعم الجهود الكريمة من قبل
الحكومة بقيادة صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة
رئي��س الوزراء ،والجه��ود الوطنية لفريق البحرين بقيادة صاحب الس��مو
الملكي األمير س��لمان بن حم��د آل خليفة ولي العهد نائب القائد األعلى
النائ��ب األول لرئيس مجلس الوزراء ،في التصدي لفيروس كورونا (كوفيد
.)19
وذكر وزير العدل أن هذه المبادرة اإلنس��انية تج��اه المواطنين الغارمين
المعس��رين والمتعثري��ن مم��ن ص��در بحقهم أح��كام قضائية بس��بب

مديونياتهم ،ستس��هم في إغالق ملف��ات تنفيذ ثبت عجز المنفذ ضدهم
عن س��داد ديونه��م بعد اتخاذ اإلج��راءات القانونية المق��ررة ،وذلك بما
يحق��ق األهداف الس��امية لحملة «فينا خي��ر» بضرورة توجيه إس��هامات
المواطنين والمقيمين في هذه الحملة المباركة لمساندة مستحقيها من
أصحاب الحاالت اإلنس��انية والمتضررين ج ّراء األوضاع الراهنة والعاجلة،
في ظل ما يمر به العالم أجمع من ظروف استثنائية غير مسبوقة ،مثمن ًا
جه��ود وزارة الداخلي��ة ف��ي إطالق مش��روع (فاعل خي��ر) لتمكين أصحاب
األيادي البيضاء من التبرع بمبالغ مالية لصالح المعس��رين والمتعثرين
ممن صدر بحقهم أحكام قضائية.
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سريان «حظر العمل وقت الظهيرة» مطلع يوليو
حميدان :التزام المنشآت يعزز اإلنتاجية ويقي من إصابات العمل
أكمل��ت وزارة العم��ل والتنمي��ة
االجتماعية استعداداتها لإلشراف
عل��ى تطبيق الق��رار ال��وزاري رقم
( )39لس��نة  ،2013بش��أن حظ��ر
العم��ل تح��ت أش��عة الش��مس
واألماكن المكش��وفة خ��ال فترة
الظهي��رة م��ن الس��اعة  12ظهراً
وحتى الس��اعة الرابع��ة عصراً في
ش��هري يوليو وأغس��طس ،والذي
يهدف إلى حماية العمال وتأمين
س��امتهم م��ن مخاط��ر اإلجهاد
الحراري وضربات الشمس ومختلف
أمراض الصيف والحد من الحوادث
المهنية ،خ��ال ه��ذه الفترة من
الع��ام التي تش��هد ارتفاع�� ًا في
درج��ات الح��رارة ونس��ب الرطوبة
بمملك��ة البحري��ن ،كم��ا يأت��ي
العمل بهذا القرار التزام ًا بمبادئ
حقوق اإلنسان ،خاصة حق العمال
في توفر بيئة عمل آمنة وصحية.
وق��د بدأت وزارة العم��ل والتنمية
االجتماعي��ة بحمل��ة توعي��ة
استهدفت أصحاب العمل والعمال

عل��ى أهمي��ة االلت��زام بالق��رار،
تمثلت في تزوي��د أصحاب العمل
بنشرات إرشادية ،إضافة إلى أعداد
مطويات وإعانات بلغات متعددة
لتكون مفهومة م��ن قبل مختلف
الجنس��يات العامل��ة ف��ي مملكة
البحرين ،حيث تتضمن إرش��ادات
ومعلوم��ات ع��ن تأثي��ر درج��ات
الح��رارة المرتفع��ة عل��ى صح��ة
وسامة العمال ،وضمان أداء عمل
المؤسس��ات والشركات في ظروف
آمنة مع عدم المساس باإلنتاجية
المطلوبة م��ن العمال ،فض ً
ا عن
تقديم ورش عمل افتراضية نظراً
للظ��روف االس��تثنائية الحالي��ة،
تس��تهدف مختلف فئ��ات العمال
لتعزيز ثقافة السامة الصحة في
مواق��ع العمل خاصة خ��ال فترة
الصيف.
وف��ي تصريح له بهذه المناس��بة،
أك��د وزي��ر العم��ل والتنمي��ة
االجتماعي��ة ،جميل حمي��دان ،إن
المملكة تعد من الدول الس��باقة

وزير العمل

ف��ي تأمي��ن بيئ��ة العم��ل اآلمنة
والس��لمية ،وذل��ك حرص�� ًا عل��ى
سامة العمال في مختلف المواقع
اإلنتاجية ،مش��يراً إل��ى أن تطبيق
قرار حظ��ر العمل وق��ت الظهيرة
يعد م��ن الق��رارات الفعالة الذي
ساهم في الحد من مخاطر العمل
أوقات فصل الصيف ،وجعل سامة
العم��ال أولوي��ة قصوى بالنس��بة
ألصحاب العمل لم��ا لها من بعد

إنساني وما ش��كله من حافز على
المزيد م��ن اإلنتاجية عب��ر إعادة
توزيع الجهد البش��ري واالستفادة
من إعادة جدولة س��اعات العمل،
األمر ال��ذي انعك��س إيجابي ًا على
إنتاجية المنشآت وعدم تأثير سير
عمل وتنفيذ المشاريع.
ولف��ت حمي��دان إل��ى أهمي��ة
اس��تعداد كافة المنشآت لتطبيق
هذا القرارمن أجل تحقيق األهداف
اإلنس��انية واالقتصادي��ة له��ذا
الق��رار ،مؤكداً في هذ الس��ياق أن
توعي��ة العمال بأم��راض الصيف
والوقاي��ة منه��ا وبي��ان المخاطر
الناتج��ة م��ن اإلجه��اد الح��راري
بس��بب تعرضهم ألشعة الشمس
ف��ي ه��ذه الفت��رة إضاف��ة إل��ى
توفي��ر الرعاية الصحية الش��املة
واإلس��عافات األولي��ة وإيج��اد
الحلول الفنية المناس��بة التي من
ش��أنها تقليل نسبة درجة الحرارة
والرطوب��ة يع��د ضمان�� ًا لتاف��ي
اإلصابة بهذه األمراض ويقي من

اإلصاب��ات المحتمل��ة خاص��ة في
المواق��ع اإلنش��ائية الت��ي تتزايد
فيه��ا نس��بة الح��وادث المهنية،
مؤكداً في هذا السياق أن االلتزام
بق��رار حظر العمل يقي المنش��آت
من التكلفة االقتصادية إلصابات
العمل.
وأش��اد حمي��دان بالتزام منش��آت
القط��اع الخ��اص خال الس��نوات
الماضية به��ذه الق��رار ،حيث بلغ
متوس��ط نس��بة االلتزام  ،%98ما
يعكس مدى ما يتمتع به أصحاب
العمل م��ن وع��ي بمضامين هذا
القرار وحرصه��م على االلتزام به،
وح��ث العمال على التقيد من أجل
بيئ��ة عم��ل بعيدة ع��ن المخاطر
الصحة واألمراض المهنية ،مشدداً
ف��ي الوقت ذات��ه عل��ى أن الوزارة
ل��ن تتهاون في رص��د المخالفات
وس��يتم اتخاذ اإلجراءات القانونية
بحق المخالفي��ن ،مع التأكيد على
أن تكرار المخالفة س��يضاعف من
العقوبة وفق ما ينص عليه القرار

الوزاري ،مؤكداً أن مملكة البحرين
ماضية في تعزي��ز حماية العمال
وتوفي��ر األجواء اآلمنة والس��لمية
في بيئة العمل ،حيث أن مثل هذه
البيئة تعزز من إنتاجية المنشآت
وتس��هم ف��ي تقلي��ل المخاط��ر
االقتصادي��ة بس��بب اإلصاب��ات
البش��رية الت��ي تق��ع ف��ي مواقع
العمل.
وين��ص الق��رار ال��وزاري بش��أن
حظ��ر العم��ل بأن��ه «يعاقب كل
م��ن يخال��ف أح��كام ه��ذا الق��رار
بالعقوب��ات المنصوص عليها في
الم��ادة ( )192من قان��ون العمل
األهل��ي الص��ادر بالقان��ون رق��م
( )36لس��نة  ،2012والت��ي تنص
عل��ى أنه يعاقب كل من يخالف أي ًا
من أح��كام الب��اب ( )15والقرارات
الصادرة تنفيذاً له بالحبس مدة ال
تزيد على ثاثة أش��هر وبالغرامة
الت��ي ال تق��ل ع��ن  500دينار ،وال
تزي��د ع��ن أل��ف دين��ار أو بإحدى
هاتين العقوبتين».

«التنمية السياسية» يختتم محاضرة
معالجة إشكالية القانون بعد صدوره بـ«الشورى»
اختتم معهد البحرين للتنمية السياس��ية محاضرة
إلكتروني��ة بعنوان معالجة إش��كالية القانون بعد
صدوره ،قدمتها رئيس المحكم��ة الكبرى المدنية
القاض��ي جواه��ر العبدالرحم��ن ألعض��اء مجل��س
الش��ورى الخميس الماضي ،وتم بثها مباش��رة عبر
تقنية االتصال المرئي برنامج «.»zoom
وقالت العبدالرحمن ،إن المحاضرات التفاعلية عن
ُبعد تعد من الظواهر التي تشهدها دول عديدة في
ظل جائحة فيروس كورونا كوفيد  ،19فاالس��تفادة
م��ن التقني��ات وتكنولوجي��ا العص��ر أصبح��ت من
الضروري��ات الت��ي توف��ر الكثير من المزاي��ا ،منها
استمرار العمل وعقد االجتماعات والمحاضرات عن
ُبعد بسهولة ويسر.
وأضاف��ت بن المحاض��رة ،تناولت مح��اور عدة من
أهمه��ا إش��كاليات القانون بعد ص��دوره وتطبيقه
وآليات معالجة هذه اإلشكاليات باإلضافة إلى أنواع
التعديات في القوانين السارية.
وأك��دت أن��ه قد يس��فر ع��ن تطبيق القان��ون بعد

صدوره ثغرات يتعين س��دها ،أو تظهر مستجدات
لم تكن موجودة وقت إعداده وصياغته ،أو قد يؤدي

مملكة البحرين..استجابة
فعالة لجائحة عالمية
د.الشيخ عبداهلل بن أحمد آل خليفة
Batys hubbar@ gmail.com

ّ
التفشي المتس��ارع لجائحة فيروس
باغت
«كورونا» المس��تجد (كوفي��د )19-غالبية
المجتم��ع الدول��ي على حين غ�� ّرة .وأخذنا
نتابع عن كثب أخبار الفيروس ،وهو ينتقل
من م��كان آلخر من آس��يا إل��ى أوروبا ،ثم
إل��ى منطقتن��ا .ورغم أن مملك��ة البحرين
دولة صغيرة المس��احة ،فإن المملكة هي
س��ادس دول��ة عالمي�� ًا من حي��ث الكثافة
الس��كانية ،وكان هناك خش��ية أن ينتش��ر
الوباء بسرعة وبا هوادة.
إن التزام مملكة البحرين بصحة وس��امة
مواطنيها،يحت��ل أولوي��ة مطلق��ة ،فعلى
الفور دخل��ت خط��ة العمل ح ّي��ز التنفيذ،
وب��دءاً من  22ينايرالماض��ي ،أعلنت وزارة
الصح��ة أنه��ا س��تتّبع تعليم��ات منظمة
الصح��ة العالمي��ة ،ف��ي تطبي��ق الرص��د
الوبائ��ي ،واتخاذ التدابير االس��تباقية في
مطار البحرين الدولي.
وبتوجي��ه كريم من حضرة صاحب الجالة
المل��ك حمد ب��ن عيس��ى آل خليفة ،عاهل
الباد المفدى ،قام صاحب السمو الملكي
األمي��ر س��لمان بن حم��د آل خليف��ة ،ولي
العهد نائ��ب القائد األعل��ى النائب األول
لرئيس مجلس الوزراء ،باإلشراف على إعداد
واعتماد خطة لمساعدة جميع المواطنين
والمقيمين ،على قدم المساواة.
وف��ي خط��وة مهم��ة لمنع الفي��روس من
وجه س��مو ولي
الوص��ول إل��ى المملك��ةّ ،
العه��د ،وزارة الصحة ،باس��تخدام أجهزة

ّ
المبكر في مطار المملكة ،ومنافذ
الفحص
الدخول األخرى ،فقد تط ّلب األمر المبادرة
والرؤي��ة بعي��دة الم��دى ،حي��ث ل��م يكن
هناك مؤش��ر واض��ح حول طبيعة انتش��ار
الفي��روس ،أو حج��م الضرر الذي يس�� ّببه.
لذا أصبح ش��عار العمل عدم ترك أي شيء
للصدف��ة .وبالفع��ل أق��رت وزارة الصح��ة
تدابي��ر احترازية ،وتعزيز القدرات الوطنية
المطلوب��ة ،إلج��راء فحوص��ات واس��عة
النطاق.
وخال تلك الفترة لم تش��هد المملكة أ ّية
إصابات فيم��ا أودت الجائح��ة بحياة 170
شخص ًا حول العالم ،وكانت  82حالة قائمة
فقط ،من أصل  7818حالة مسجلة ،خارج
الصين.
مع سير العمل في المرحلة األولى  -الوقاية
واالس��تعداد  -كانت الخطوة التالية ،كما
ف��ي أي حالة طوارئ وش��يكة ،ه��ي إعداد
ق��وة عمل متخصصة ،لغرض االس��تجابة
والفعالة للوضع المتط ّور.
السريعة
ّ
فكان اإلعان عن تش��كيل الفريق الوطني
للتص��دي لفي��روس «كورون��ا» ،بمرك��ز
ّ
موح��د ،كامل التجهيزات ومتعدد
عمليات ّ
المستويات ،وبحلول  13فبراير كان جاهزاً
ويزاول عمله.
لق��د ُعق��دت اجتماعات مكثفة للتنس��يق
من أجل تعزيز مستوى التعاون والتكافل
بين المؤسسات الصحية العامة والخاصة،
وضمان تطبيق تعليمات وزارة الصحة.

عدم وضوح صياغة بعض العبارات إلى مشاكل في
التطبيق.
وأش��ارت إلى إمكانية معرفة هذه اإلش��كاليات من
خال ع��دة مصادر منه��ا أحكام المحاكم وبش��كل
خ��اص المحكم��ة الدس��تورية ومحكم��ة التمييز،
باإلضاف��ة إلى رؤي����ة األجه�زة التنفي��ذية بش��أن
تطبيق القوانين في الواقع العملي.
وأوضح��ت أن آلي��ات معالج��ة إش��كاليات القانون
تعتمد على ح��ال البيئة التش��ريعية وأثرها ،حيث
إن إص��دار العديد من القواني��ن وتعدد التعديات
عليها من ش��أنه -أحيان�� ًا -أن ي��ؤدي إلى تضارب
وتعارض النص��وص القانونية فيم��ا بينها ،وينتج
عن ذلك ظهور صعوبات في التطبيق.
ولفت��ت إلى أن إص��دار قانون أو تعدي��ل جديد هو
الخيار األمثل في حال وجود حاجة وضرورة لاقتراح
بقانون أو مش��روع القانون المراد التقدم به ،بعد
إجراء الدراس��ات للتأكد من سائر الحلول والخيارات
والبدائ��ل الت��ي يمك��ن اللج��وء إليه��ا لمعالج��ة

وبدا جل ّي ًا أن مفتاح النجاح س��يكون العمل
بروح الفريق ،ليس بي��ن الحكومة وقطاع
الرعاية الصحية فحس��ب ،وإنم��ا من قبل
كاف��ة ش��رائح المجتمع .كان ذل��ك كفاح ًا
ً
مشاركة من الجميع.
يتط ّلب
وانعك��س عم��ل الفري��ق ج ّيداً في وس��م
#فريق_البحرين ،الذي قام بزيادة الوعي،
وتنمي��ة الجه��ود الجماعي��ة الواقعي��ة
المنص��ات
والعملي��ة ،والتواص��ل عب��ر
ّ
االجتماعي��ة ،وضم��ان اس��تمرار تد ّف��ق
المعلوم��ات الصحيح��ة ،كتدابي��ر مؤثرة
من أجل التصدي للجائحة .فقد س��اهمت
رسائل وس��م #فريق_البحرين على تويتر
وانس��تغرام في إنق��اذ األرواح ،وس��اعدت
الناس عل��ى تبديد المخاوف ،واس��تيعاب
األخطار واالستجابة لها ،كما أبرزت قصص
النجاح العديدة التي شهدتها البحرين.
وف��ي ه��ذا الص��دد ،يق��ول وزي��ر المالية
واالقتص��اد الوطن��ي ،الش��يخ س��لمان بن
خليف��ة آل خليفة« :إننا نفخ��ر دوم ًا بنهج
(فريق البحرين) ،الذي ُيعد اندماج ًا سلس�� ًا
بين المشاريع الخاصة للكيانات الحكومية،
للمضي ُق ُدم�� ًا في تحقيق رؤي��ة موجودة
ّ
ألكث��ر م��ن  20عام�� ًا ف��ي مج��ال تنوي��ع
االقتصاد ،والدفع باألمور إلى األمام».
س��جلت مملك��ة
ف��ي ي��وم  24فبراي��رّ ،
البحرين أولى الحاالت المصابة ،وكان أحد
العائدين م��ن إيران .وبذلك تحولت خطة
العم��ل لتب ّن��ي كا األمري��ن؛ المزي��د من
الوقاية ،وكش��ف واحتواء الفي��روس .كما
تم تفعي��ل البروتوكول الطبي ،والبدء في
فحص األشخاص العائدين من إيران على
مدى األيام الثاثين السابقة.
وراف��ق ذلك توفي��ر مراكز الع��زل والعاج
لمئات األشخاص الذين خضعوا للفحص،
وإيقاف الرح��ات من وإلى إي��ران ،وإغاق
كافة المؤسس��ات التعليمي��ة ،مع تأجيل
كل الفعاليات العامة.
وكإجرا ٍء مساند تم إطاق الفحص المتنقل
بتاري��خ  29فبراير،وأصب��ح الحج��ر الذاتي

اإلش��كالية ب��ذات النجاع��ة الت��ي يحققه��ا إصدار
القانون أو التعديل التشريعي.
وقد تكون هذه البدائل األخرى تش��ريعية كاللجوء
على إص��دار الق��رارات التنفيذية أو غير تش��ريعية
ومنها زيادة الوعي العام لدى المخاطبين بالقوانين
للتأكد من علمهم بوجود القانون بداءة ثم فهمهم
ألحكامها على نحو صحيح.
وتطرقت إلى أنواع التعديات على القانون الساري
التي يمكن أن يتضمنها االقتراح بقانون أو مشروع
قانون وهي تعديل باإلضافة ،وتعديل باالستبدال،
وتعديل بالحذف «اإللغاء)»
وتأتي المحاضرة ضمن برنامج «مهارات برلمانية»
الذي يقدمه المعهد بالشراكة مع مجلس الشورى،
ويتضم��ن مجموع��ة م��ن المحاض��رات وال��ورش
المتخصص��ة في المج��االت السياس��ية والقانونية
والدس��تورية المخصصة ألعضاء مجلس الش��ورى؛
بهدف تعزيز القدرات والمهارات المعرفية وتعزيز
دورهم التشريعي بمهنية وحرفية عالية.

وجهات ش��هدت
إلزامي�� ًا للقادمي��ن م��ن
ٍ
تس��جيل إصابات كثيرة .وبحلول  9مارس،
كان بمقدور الجهات المعنية إجراء 3500
فحص في اليوم.
كم��ا ص��درت توجيه��ات ملكية س��امية،
بتوفي��ر الفح��ص والع��اج المجان��ي
للمصابي��ن بكوفي��د 19-م��ن المواطنين
حد سواء ،وبتشييد ثاثة
والمقيمين على ٍ
مستش��فيات ميداني��ة ،ومضاعف��ة ع��دد
األس�� ّرة المتوفرة في حال ازدادت األوضاع
سوءاً.
خض��م ذلك ،كان س��مو ول��ي العهد،
في
ّ
حريص�� ًا عل��ى متابع��ة كاف��ة األم��ور،
والتفاعل م��ع التطورات الجارية ،وأصبحت
زيارات س��موه لفريق العمل الوطني حدث ًا
أس��بوعي ًا ،س��اهم ف��ي رف��ع المعنوي��ات،
ومراجع��ة الخط��ط وتقيي��م اآللي��ات،
لمواجهة الجائحة.
وس��اهمت حمل��ة #كن_واعي ًا عب��ر بوابة
الحكوم��ة اإللكتروني��ة باللغ��ات الثاث:
العربية واإلنجليزية والهندية ،في تعميم
نصائح منظم��ة الصحة العالمية ،ونش��ر
المس��تجدات المهم��ة ،وعمل��ت بالتوازي
مع وس��م #فريق_البحرين لضمان إيصال
واستام الرسائل.
وت��م تخصيص خ��ط س��اخن لاتصاالت
على مدى  24ساعة بسبع لغات ،مع وجود
أطب��اء عل��ى م��دار الس��اعة ،لإلجابة عن
االستفسارات ،وتقييم أعراض المتصلين
عن بعد ،وإذا دع��ت الحاجة يجري ترتيب
المواص��ات للمرض��ى إل��ى المراف��ق
الصحيةالمناس��بة .وهناك أيض�� ًا تطبيق
للهوات��ف الجوال��ة ،إلبق��اء الجمهور على
اط��اع ودراية بالتط��ورات ،ويحذرهم في
حال خالطوا حاالت إيجابية من المصابين.
ونجح برنامج المتطوعين في تسجيل 30
ألف طل��ب ،بما يبرهن على تمتع ش��عب
عال م��ن الوعي والتفاعل،
بقدر ٍ
البحري��ن ٍ
وإن كان��ت هذه األزمة قد أكدت أمراً ،فهو
توحدنا في وجه الشدائد.
ّ

��جلت وف ّيات محدودة متعلقة
ولألس��ف ُس ّ
بالجائح��ة ف��ي المملكة ،وه��و أمر مؤلم
يذكرن��ا بأن ه��ذه الجائح��ة ال تف ّرق بين
أحد ،وال يوجد ماذ آمن تمام ًا عنها .لكن
الوضع مس��تقر في ظل تدابي��ر احترازية
محكم��ة ،إذ بفض��ل المب��ادرة الس��ريعة
واالحترافية لس��مو ولي العه��د ،أصبحت
البحري��ن مث��ا ًال ف��ي مواجه��ة الجائحة،
واحتواء تداعياتها.
وإجما ًال ،فق��د أنقذت االس��تجابة المرنة
ّ
المبك��رة ،مملك��ة البحرين من س��يناريو
ً
ونتيجة لذلك،
مرعب ش��هدته دول أخرى،
أصبحت المملكة يوم  19مارس أول دولة
عربية تنض��م لبرنامج اختبارات التضامن
التجريبي��ة الموح��دة للق��اح كوفيد،19-
التاب��ع لمنظمة الصح��ة العالمية ،والذي
يعد إشادةدولية بجهود البحرين في هذا
المضمار.
أم��ا عل��ى الصعي��د االقتص��ادي ،فقد تم
تخصيص حزمة إنع��اش اقتصادي بمبلغ
 4.3ملي��ار دينار بحريني ( 11.4مليار دوالر
أمريكي) للمواطنين واألعمال ،تمثل %30
من إجمالي الناتج المحلي للبحرين،وإتخاذ
إج��راءات أخرى لدع��م المواطني��ن .وهذا
الت��زام ضخ��م للتخفي��ف م��ن تداعي��ات
التكلف��ة االقتصادية التي تس��ببت فيها
الجائحة.
وأخي��راً ،م��ن المهم أال ننس��ى أن مملكة
البحري��ن ه��ي ص��ورة مصغ��رة ج��داً من
المجتم��ع الدول��ي ،حي��ث تحتض��ن كل
الثقافات واألجناس ،والمملكة قادرة على
أن تقدم مساهماتملهمة في هذا الشأن،
م��ن خ��ال مش��اركة تجربته��ا ودرايتها
بالتعام��ل مع الجائح��ة ،والمحافظة على
نهج الش��فافية ف��ي التص��دي لها،فضا
ع��ن فت��ح خط��وط االتص��ال لمش��اركة
بياناتها وخبراته��ا ،وضمان التدفق الحر
للمعلومات .والمؤكد أننا س��وف نس��تمر
في مملكة البحرين بترك األثر في معركة
إنقاذ األرواح ،ودحر جائحة كوفيد.19-
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البحرين :نؤيد مصر بحقها
المشروع في الدفاع عن أمنها
أعربت مملكة البحرين عن تضامنها
وتأييدها لما تضمنه خطاب الرئيس
عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية
مصر العربية خ��الل تفقده للمنطقة
الغربية العس��كرية ،بشأن حق مصر
ف��ي الدفاع ع��ن أمنه��ا القومي تجاه
تط��ورات األح��داث ف��ي دول��ة ليبي��ا
الشقيقة.

وأعرب��ت وزارة الخارجي��ة ع��ن تقدير
مملكة البحرين وتأييدها لما تضمنه
خط��اب الرئيس المص��ري من تأكيد
عل��ى ع��زم مص��ر وتصميمه��ا على
حماية وتأمين الحدود الغربية للدولة
المصري��ة بعمقه��ا االس��تراتيجي
من تهدي��دات المليش��يات اإلرهابية
والمرتزق��ة ،وس��رعة دعم اس��تعادة

األم��ن واالس��تقرار عل��ى الس��احة
الليبي��ة باعتب��اره ج��زءاً ال يتجزأ من
أمن واس��تقرار مص��ر واألمن القومي
العربي ،وحقن دماء األشقاء من أبناء
الشعب الليبي.
وأش��ادت وزارة الخارجي��ة بمضامين
خط��اب الرئي��س المص��ري باعتباره
رس��الة بالغة الدالل��ة والوضوح لكل

م��ن ين��وي المس��اس بأم��ن مص��ر
واألم��ن القوم��ي العرب��ي ،وف��اء من
مص��ر العروب��ة لقيمه��ا ومبادئه��ا
ومواقفه��ا المعه��ودة ف��ي الدف��اع
عن الح��ق والكرام��ة العربية ،مثمنة
ما تتحل��ى به القي��ادة المصرية من
حكم��ة بالغ��ة ونواي��ا صادق��ة تجاه
الص��راع الدائ��ر في ليبي��ا تتمثل في

ط��رح مبادرة إع��الن القاهرة من أجل
تحقيق تطلعات وطموحات الش��عب
الليبي الش��قيق في األمن واالستقرار
والس��الم ،والتي لقيت تأيي��داً ودعم ًا
إقليمي�� ًا ودولي ًا ،مؤكدة وقوف مملكة
البحرين ودعمها لمصر الشقيقة في
كل ما تتخذه من إجراءات حفاظ ًا على
أمنها واستقرارها.

الحمر :تنفيذ «شرق سترة اإلسكاني»
في الربع األخير من  2020رغم الظروف االستثنائية
بحث وزير اإلس��كان باس��م الحمر خالل عقده اجتماع
عم��ل بتقنية االتصال عن بعد مع مدير عام ش��ركة
 CMECالصيني��ة المكلف��ة بتنفيذ مش��روع مدينة
شرق س��ترة وانغ ليوين ،وعدد من مسؤولي الشركة
الصينية ،مس��تجدات الجدول الزمن��ي لتنفيذ مراحل
المش��روع في ظل تداعيات في��روس كورونا (كوفيد
.)19
وتط��رق االجتم��اع إلى ما ت��م اتخاذه م��ن خطوات
تحضيري��ة لب��دء تنفي��ذ المرحل��ة األول��ى للمدينة
الجدي��دة ،والمتضمنة تنفيذ  1055وحدة س��كنية،
حي��ث تم��ت اإلش��ارة إل��ى أن��ه ،رغ��م م��ن الظروف
االس��تثنائية الحالية ج��راء الفي��روس ،إال أنه قد تم
تقدم على صعيد تجهي��ز الموقع لبدء األعمال
إح��راز
ٍ
اإلنش��ائية ،والت��ي م��ن المتوق��ع وفق�� ًا للتقديرات
المبدئية أن تبدأ خالل الربع األخير من العام الجاري.
وأش��اد وزير اإلس��كان بمستوى التنس��يق والتعاون
بين وزارة اإلس��كان والش��ركة الصينية باإلضافة إلى
س��فارة جمهورية الصين الش��عبية ل��دى المملكة،
األمر الذي يبشر بنجاح تلك الشراكة وإنجاز المشروع
في المواعيد المحددة ،س��عي ًا نح��و تنفيذ توجيهات
صاح��ب الس��مو الملكي األمير س��لمان ب��ن حمد آل
خليف��ة ولي العهد نائب القائ��د األعلى النائب األول
لرئيس مجلس الوزراء خالل الملتقى الحكومي 2019
بش��أن تنفيذ أكثر من  3000وحدة س��كنية بمدينة
شرق سترة.
وأك��د الحمر أن الحكوم��ة تضع تنفيذ مدينة ش��رق

الحمر :تنفيذ المشروع
في مقدمة
أولويات الحكومة
بدء األعمال اإلنشائية
خالل الربع األخير

س��ترة ف��ي مقدمة أولوياته��ا ،الس��يما وأنها تمثل
أحد الركائز األساس��ية لتنفيذ األمر الس��امي لحضرة
صاحب الجاللة ملك البالد المفدى بش��أن تنفيذ 40
ألف وحدة س��كنية ،باإلضافة إلى االلتزام اإلس��كاني
الوارد في برنامج الحكومة بش��أن العمل على تنفيذ
 25ألف وحدة سكنية.
كم��ا بين ح��رص الوزارة على تس��ريع وتي��رة العمل
في إنش��اء مراحل المشروع والس��يما المرحلة األولى

ليتس��نى تش��غيل المدين��ة وتس��كين المواطني��ن
المس��تفيدين من وحداتها ،لتكون الوزارة بذلك قد
أتمت تش��غيل جميع م��دن البحري��ن الجديدة ،بعد
تش��غيل وتس��كين المراح��ل األولى لمدن س��لمان
وخليفة وشرق الحد وضاحية الرملي.
من جانبه ،أش��اد المدير العام للشركة الصينية وانغ
ليون بالدعم الكبير الذي تحظى به الش��ركة من قبل
الحكومة ممثلة بوزارة اإلسكان باإلضافة إلى سفارة

الصي��ن لدى المملكة ،والذي ينم عما يحظى به ملف
الس��كن االجتماعي في المملكة من اهتمام حكومي
كبير ف��ي خططها وبرامجه��ا التنموي��ة ،معرب ًا عن
تطلعه لنجاح تلك الش��راكة ،وتجاوز الظروف الحالية
والبدء في تنفيذ مراحل المشروع بأسرع وقت ممكن.
يذكر أن وزارة اإلس��كان كانت قد أبرمت عقود تنفيذ
مدينة ش��رق س��ترة بالتع��اون مع الجان��ب الصيني
خالل ش��هر ديس��مبر الماضي والذي بموجبه سيتم
تنفيذ أكثر من  3000وحدة وقسيمة سكنية ،وأعقب
ذلك قيام وزارة اإلس��كان بعقد اجتماعات تنس��يقية
بالتع��اون مع الوزارات والجه��ات الخدمية بالمملكة
للتنس��يق بش��أن توفي��ر خدم��ات البني��ة التحتي��ة
والمراف��ق بالمدينة ،بما يضمن س��ير تلك األعمال
بالتوازي مع األعمال اإلنش��ائية ،ويس��هم في سرعة
إنجاز مراحل المش��روع وفق الج��دول الزمني الخاص
بكل مرحلة من مراحله الثالث.

 3وفيات بـ«كورونا» لمواطنة ووافدين أمس
أعلنت وزارة الصحة «تسجيل  3حاالت
وفاة بفيروس كورون��ا (كوفيد ،)19
في يوم واح��د ،لمواطنة ووافدين»،
لترتفع عدد حاالت الوفاة بالفيروس
منذ اإلعالن عنه إلى  60حالة.
وكش��فت وزارة الصحة مس��اء أمس
«وفاة حالة قائم��ة لفيروس كورونا
لوافد يبلغ من العمر  55عام ًا».
وفي وقت س��ابق أعلن��ت الوزارة عن
«وفاة حالة قائم��ة للفيروس لوافد
يبلغ من العمر  69عام ًا».
وصباح أمس ،كش��فت ال��وزارة عن

«وفاة حالة قائم��ة لفيروس كورونا
لمواطنة تبلغ م��ن العمر  46عام ًا».
وأعربت ال��وزارة عن خالص تعازيها
ألس��ر المتوفي��ن وكاف��ة أهليه��م
وأقاربهم.
وأوضحت وزارة الصحة في حس��ابها
الرس��مي عل��ى موق��ع التواص��ل
االجتماعي «تويتر» ،أن «الفحوصات
التي بلغ عددها  7782أمس السبت،
أظهرت تس��جيل  415حال��ة قائمة
جدي��دة منه��ا  225حال��ة لعمال��ة
وافدة ،و 179حالة لمخالطين لحاالت

قائم��ة و 11حالة قادمة من الخارج،
كم��ا تعاف��ت  503ح��االت إضافي��ة
ليص��ل الع��دد اإلجمال��ي للح��االت
المتعافية إلى  15790حالة».
وقال��ت ال��وزارة إن «ع��دد الح��االت
القائم��ة الت��ي يتطل��ب وضعه��ا
الصحي تلق��ي العالج بلغ  181حالة،
منها  33حالة تحت العناية ،في حين
أن  5448حالة وضعها مس��تقر من
الع��دد اإلجمال��ي للح��االت القائمة
الذي بلغ  5481حالة قائمة» .وأجرت
الوزارة « 470409فحوصات طبية».

وكيل البلديات 1537 :شكوى
ومالحظة ومقترحًا عبر «تواصل» بالربع األول
ق��ال وكي��ل ال��وزارة لش��ؤون
البلدي��ات في وزارة األش��غال
وش��ؤون البلديات والتخطيط
العمران��ي ،الش��يخ محمد بن
أحم��د آل خليف��ة ،أن ش��ؤون
البلديات تلقت  1537ش��كوى
ومالحظ��ة ومقترح��ا ،خ��الل
الربع األول م��ن العام الجاري
للفترة م��ن  1يناير وحتى 31
مارس ،عب��ر النظ��ام الوطني
للمقترح��ات والش��ك�������اوى
«تواصل».
وأش��ار إلى أن شؤون البلديات
تستثمر مالحظات ومقترحات
المواطنين والمقيمين بشكل
مس��تمر وتقوم بتحويلها إلى
مبادرات عملي��ة لزيادة جودة
الخدمات البلدية.
وأوض��ح أن «ع��دد الش��كاوى
والمالحظ��ات ف��ي أمان�������ة
العاصم��ة بل��غ  366ش��كوى،
وبلدي��ة المحرق  ،193وبلدية
المنطق��ة الش��مالي����ة 727
وبلدي��ة المنطق��ة الجنوبي��ة
 ،251مش��يرا إلى أن البلديات

الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة

قام��ت بمعالج��ة معظم هذه
الشكاوى ،وبنسبة تفوق ،%90
باس��تثناء الشكاوى التي ليس
له��ا عالقة مباش��رة بالبلدية
أو الشكاوى المرتبطة بجهات
خدمية أخرى».
وذك��ر أن «معظ��م الش��كاوى
الوارد كانت متعلقة بخدمات
النظافة وبخدم��ات التفتيش
والرقابة حيث تم التعامل مع
معظم هذه الش��كاوى واتخاذ
اإلجراءات الالزمة بشأنها».

وواص��ل «هن��اك  %10م��ن
الش��كاوي مرتبط��ة بجه��ات
خدمي��ة أخ��رى ،حي��ث يت��م
التعام��ل معه��ا ومعالجتها
بصورة مشتركة ،كما أن هناك
شكاوى ليس لها عالقة بعمل
البلدي��ات ،ويتم تحويلها على
الجهات ذات العالقة».
وقال الش��يخ محمد« :يحرص
الوزير عصام خلف على متابعة
جميع الش��كاوى الواردة ،حيث
نولي اهتمام ًا كبيراً بالتواصل
م��ع المواطني��ن والمقيمي��ن
للحص��ول عل��ى مالحظاته��م
ومقترحاتهم بأسهل الطرق».
وأوض��ح أن برنامج «تواصل»،
ب��ات من أه��م القن��وات التي
ِّ
تمكن المواطنين من إرس��ال
مقترحاته��م ومالحظاته��م
للمس��ؤولين ف��ي الجه�����ات
الحكومية بكل شفافية».
وأوض��ح أن برنامج تواصل زاد
من نس��بة التفاعل والتواصل
اإليجابيي��ن م��ع المواطني��ن
ومعرفة آرائهم ومقترحاتهم

بمختل��ف الخدم��ات البلدي��ة،
كم��ا س��اهم إيجابي�� ًا برف��ع
ثقتهم بالخدم��ات الحكومية
عن طري��ق تحس��ين جودتها
وف��ق أفض��ل الممارس��ات
العالمي».
وأكد أن البلديات حققت نتائج
إيجابية من خ��الل «تواصل»،
حي��ث أوج��د س��هولة كبي��رة
في الرد على جميع الش��كاوى
والمالحظات المقدمة من قبل
المواطنين والمقيمين مشيراً
إل��ى أن من أهم اإليجابيات ان
يضفى مزيداً من المرونة على
آلي��ات التواصل بي��ن البلدية
والمواطنين.
ودع��ا وكيل ش��ؤون البلديات
المواطني������ن إلى إرس������ال
مالحظاته����م ح�������ول أداء
البلديات ع��ن برنامج تواصل،
مؤك��داً أن ش��ؤون البلدي��ات
ستتابع الش��كاوى ومالحظات
المواطنين عبر النظام التخاذ
جمي��ع اإلج������راءات الالزم��ة
لمعالجتها.

الدوسري يطالب
بتنظيم استخدام الدراجات
المائية في مدينة سلمان
طال��ب العض��و البلدي
ممث��ل الدائ��رة الثالثة
بالمحافظ��ة الش��مالية
محم����د الدوس������ري،
الجهات المعنية باتخاذ
اإلج��راءات الالزم�������ة
لحفظ وسالمة األهالي
مرت��ادي الش��اطئ في
مدينة سلمان ،بتنظيم
اس��تخدام الدراج������ات
محمد الدوسري
والق��وارب المائي��ة في
وجود مرتادي البحر.
وأوضح أن ذلك يأتي عطف ًا على ما تم تداوله في وس��ائل
التواصل االجتماعي بوجود مس��تخدمي الق��وارب البحرية
وبس��رعة فائق��ة ف��ي ظل وج��ود بع��ض األهال��ي الذين
يقص��دون البحر للس��باحة ،األم��ر الذي يش��كل خطراً على
مرتادي البحر ،وقد يؤدي إلى زهق األرواح  -ال س��مح اهلل -
أو حصول حوادث تعرض مرتادي البحر للخطر.
ولفت إلى أهمية تنظيم استخدام القوارب البحرية وتحديد
األماكن المناس��بة ووضع الفت��ات وحواجز وعالمات لذلك،
من أجل س��المة الجميع وبث االطمئن��ان لكل من األهالي
ومستخدمي تلك القوارب.
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 :ننتظر
أصحاب حمالت لـ
حسم السعودية قرار الحج اليوم لتحديد األسعار
موزة فريد

أك��د أصحاب حم��الت حج أنهم في انتظ��ار إصدار قرار
بش��أن حج ه��ذا العام من قب��ل وزارة الح��ج والعمرة
بالمملكة العربية السعودية اليوم بعد تأجيله ،وعلى
أساسه س��يتم تحديد أس��عار الحج اً
وفقا لالشتراطات
والق��رارات الجدي��دة بع��د وض��وح الص��ورة بس��ماح
السعودية للحج.
وأضاف��وا ل�«الوط��ن» ،أن��ه ت��م إع��ادة المبالغ لمن
اً
س��ابقا قب��ل ظه��ور فيروس
س��جلوا ف��ي الحم��الت
كورونا ،متوقعين الس��ماح لما بين  10إلى  %20من
الكوتا المخصصة للحجيج في حال س��ماح الس��لطات
السعودية بالحج.
وقال صاحب حملة صهيب الرومي صهيب شريف« :إن
التس��جيل لحمالت الحج يكون عادة قبل دخول ش��هر
رمضان ،وعلى أس��اس ذلك بدأت الحملة باس��تقبال
طلب��ات الح��ج منذ فبراير باس��تالم جزء م��ن المبالغ

للراغبين بالحج وبعد انتش��ار جائح��ة كورونا وإغالق
المح��الت واإلج��راءات االحترازية الت��ي ألغت طلبات
الحج بنسبة  %5تم إعادة المبالغ على المسجلين».
وأض��اف« :أتوقع أن يصل ع��دد الحج��اج البحرينيين
ه��ذا الع��ام بح��د أقص��ى إل��ى  920اً
حاجا م��ن أصل
اً
اً
تقريب��ا أي من  10إل��ى  %20فقط من
حاج��ا
4625
الحج��اج البحرينيين وبحد أدنى يصل لعدد  460اً
حاجا
اً
بحرينيا».
وبش��أن األس��عار م��ع األوض��اع االس��تثنائية خالل
ه��ذه الفترة ق��ال« :يتوق��ف ذلك على االش��تراطات
واإلج��راءات ،فف��ي حال ت��م تطبيق إج��راءات الفترة
الماضية دون أي إضافات للس��كن أو غيره فس��تكون
األسعار ثابتة..أما في حال وجود اشتراطات أو تحديد
سكن معين من فنادق وأماكن معينة فمن الطبيعي
ستختلف األسعار».

وأوضح « :في ح��ال تحديد أماك��ن اإلقامة كاإلقامة
ف��ي فنادق بجانب الح��رم فال يمكن تحديد الس��عر،
فالحمالت عادة تكون في منطقة النسيم قرب البعثة
البحرينية والتي تحس��ب بكلفة الس��رير ،أما في حال
تواجد اشتراطات قد يتم احتساب الغرفة لشخص أو
شخصين مما يكلف الحاج مبلغ الغرفة بالكامل».
فيما ق��ال الرئيس التنفيذي لحمل��ة الكاظم محمود
الكاظ��م« :تنظر الحم��الت إصدار الق��رارات من قبل
وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية الس��عودية»،
اً
مبين��ا أن الحمل��ة ب��دأت للتس��جيل للحج ف��ي مطلع
مارس .ونوه بأن التس��جيل للحج يتفاوت على حسب
الحم��الت حيث تعتبر حملت��ه « »VIPوالمرخص لها
لعدد  110أشخاص ،مشيرااً إلى أنه تم فتح التسجيل
بنفس التوقيت المعت��اد ولكن بتوجيهات من وزارة
العدل والشؤون اإلس��المية واألوقاف تم التريث في

التس��جيل لحين صدور قرارات م��ن المملكة العربية
الس��عودية كم��ا ت��م إيقاف التس��جيل م��ع إمكانية
استرجاع النقود لمن يريد اإللغاء.
وفيما يتعلق باألس��عار ،في حال تسيير رحالت للحج،
أش��ار إلى «أنها غي��ر واضحة إل��ى اآلن لعدم علمهم
باألس��عار في السعودية..صحيح أن العدد سيكون ذا
تأثير في الكلفة ،ولكن في نفس الوقت سيكون هناك
فرصة ألسعار أفضل لقلة الطلب على الفنادق» .من
جانب آخر ،توقع صاحب حملة األصالة حسن الذوادي
أال يك��ون هناك س��ماح لتس��يير رحالت للحج بس��بب
األوضاع الحالية النتشار جائحة فيروس كورونا ،على
الرغم م��ن انتظار قرارات الس��عودية بهذا الش��أن،
حيث كانت السعودية تفتح باب التسجيل قبل دخول
ش��هر رمضان ،ولم يتم فتحه لهم هذا العام لكونها
حملة مختصة بالمقيمين فقط.

الكويتي :البحرين اتخذت إجراءات
احترازية رائدة لمنع انتشار «كورونا»
أكدت رئيس��ة خدمات التمريض بالرعاية
الصحي��ة الثانوي��ة بدري��ة الكويت��ي ،أن
البحرين اتخ��ذت عدة إج��راءات ومبادرات
احترازي��ة ووقائي��ة رائدة بقي��ادة صاحب
الس��مو الملكي األمير س��لمان بن حمد آل
خليفة ول��ي العه��د نائب القائ��د األعلى
النائ��ب األول لرئيس مجلس ال��وزراء ،في
س��بيل مكافحة في��روس كورونا والحد من
انتشاره.
وشارك رؤس��اء الخدمات التمريض بوزارة
الصحة ف��ي البحري��ن بأعم��ال «المنتدى
العالمي التاسع لمنظمة الصحة العالمية
لكب��ار مس��ؤولي التمري��ض والقبال��ة
الحكوميي��ن ،واالجتم��اع الثالث��ي الثامن
ال��ذي ينظ��م بالمش��اركة بي��ن المنظمة
واالتح��اد الدول��ي للقاب��الت والمجل��س
الدول��ي للمرضي��ن والممرض��ات» عب��ر
تقنية االتصال المرئ��ي االفتراضي والذي
عق��د خ��الل الفت��رة م��ن  19 – 16يونيو،
حيث ش��اركت الكويتي ،ورئيس��ة خدمات
التمريض بالرعاية الصحية األولية وهيبة
الحلو.
ويأتي المنتدى كأحد أنش��طة عام 2020
المم ّرض��ة والقابل��ة» ،والذي
ه��و «ع��ام ُ
أعلن عنها المدير الع��ام لمنظمة الصحة

اً
احتفاال بدور التمريض والقبالة
العالمي��ة
في جميع أنحاء العالم ،وذلك خالل اجتماع
المجل��س التنفي��ذي لمنظم��ة الصح��ة
العالمي��ة ف��ي دورته الرابع��ة واألربعون
بعد المائة.
ورك��ز المنتدى واالجتماع ،على عدة محاور
منه��ا تأثي��رات جائح��ة في��روس كورونا،
عل��ى الكوادر المهني��ة العاملة في مجالي
التمريض والقبالة ،والنتائج والمعلومات
المس��تخلصة من التقري َر ْي��ن المتعلقين
بحال��ة التمريض والقبالة في العالم لعام
 ،2020وكذل��ك التص��ورات والتوجه��ات
المس��تقبلية الس��تراتيجية التمري��ض
والقبال��ة للفت��رة م��ن 2030-2021
باإلضافة الى كيفية اس��تفادة الموظفين
الرئيس��يين ف��ي التمري��ض والقبالة من
نتائ��ج ح��وار السياس��ات ح��ول التمريض
والقبال��ة ف��ي جمعي��ة الصح��ة العالمية
الثالثة والسبعين.
و قدم��ت الكويت��ي ،مداخل��ة تقدمت بها
بالش��كر لمنظمة الصح��ة العالمية لعقد
المنت��دى واالجتماع ،والذي ت��م تنظيمه
بالمشاركة بين المنظمة واالتحاد الدولي
للقابالت والمجلس الدولي للتمريض.
وثمن��ت اختياره��م للمواضي��ع والمح��اور

المدرجة في جدول األعمال حيث أنها ذات
صلة مباش��رة بالظ��روف الراهنة التي تم
تم��ر بها الدول مع ظه��ور جائحة كوفيد-
 ،19وكذلك حجم الجهود المبذولة من في
دعم ومساندة الدول األعضاء.
وأش��ارت الكويتي ،إلى أن البحرين اتخذت
عدة إج��راءات ومبادرات احترازية ووقائية،
وعل��ى رأس��ها تش��كيل الفري��ق الوطن��ي
الطب��ي للتصدي لفي��روس كورونا ،ووضع
اس��تراتيجية وطنية وتامين جميع المنافذ
الجوي��ة والبرية والبحرية م��ن خالل وضع
خط��ط للتعام��ل م��ع الح��االت القادم��ة
م��ن المناط��ق الموبوءة وتعزي��ز التدابير
الوقائي��ة واالس��تعدادات المبك��رة والتي
تتماش��ى مع المعايي��ر الدولية وتوصيات
منظمة الصح��ة العالمية وتطبيق برنامج
مجتمع واع��ي ورفع الطاقة االس��تيعابية
لمراك��ز الفح��ص والحجر والع��زل .وبينت
الدور الهام للك��وادر التمريضية من خالل
عملهم في الصفوف األمامية والمش��اركة
ف��ي وض��ع وتنفي��ذ المب��ادرات والخطط
الهادف��ة لمكافحة في��روس كورونا والحد
من انتشاره والعمل في مختلف المواقع.
يذكر أنه ش��ارك ف��ي المنتدى ع��دة دول
من مختل��ف مناطق العالم وتخلله العديد

م��ن المداخ��الت القيم��ه وت��م تقدي��م
عروض .م��ن قب��ل خب��راء ومختصين في
مجال التمري��ض والقباله .الجدير بالذكر
أن تقري��ر منظم��ة الصح��ة العالمية عن
حال��ة التمريض في العال��م اثرى النقاش
لم��ا يحتوي��ه م��ن معلومات ح��ول القوى
العاملة في التمريض ودورهم في تحقيق

التغطية الصحية الشاملة وأهداف التنمية
المس��تدامة ،وكذل��ك المج��االت الخاصة
بإع��داد السياس��ات والبيان��ات المتعلقه
بالق��وى العامل��ة ف��ي مج��ال التمري��ض
الموج��ودة في الدول األعض��اء ،باإلضافه
إلى حوار السياس��ات الوطنية بشأن تعزيز
التمريض والقبالة.

سفير القاهرة :مغادرة  286مصريًا
بينهم  42أسرة البحرين جوًا
حجر صحي مجاني على المسافرين من المملكة
وليد صبري

كش��ف س��فير مصر ف��ي البحرين ياس��ر
ش��عبان عن أنه «تم تأمين عودة 286
اً
مصريا بينهم  9أطفال ،و 42عائلة ،من
مطار البحرين ،مس��اء السبت ،على متن
طائرة تابعة لش��ركة «مصر للطيران»،
في طريقهم إلى مطار القاهرة في مصر،
في إطار الجهود الت��ي تبذلها الحكومة
المصرية لتأمين عودة المصريين حول
العال��م إل��ى بالده��م الذين تس��تدعي
الظ��روف عودتهم إلى بالدهم ،أو الذين
اً
أيضا في
يرغبون في العودة إلى بالدهم
ظل أزمة كورون��ا (كوفيد ،»)19مش��يرااً
إلى أن «هذه الرحلة تعد الرحلة الثالثة
الت��ي تم م��ن خاللها تس��فير مصريين
م��ن البحري��ن» ،مش��ددااً عل��ى «جهود
الحكومة البحرينية ووزارات ومؤسس��ات
حكومي��ة بحريني��ة ف��ي تقدي��م الدعم
والمس��اندة م��ن أج��ل تس��هيل عملية
تس��فير المصريين الراغبين في العودة
إلى بالدهم».
ون��وه الس��فير المصري ف��ي تصريحات
ل��� «الوط��ن» إل��ى أن «الحج��ر الصحي
اً
مجانيا»،
على المس��افرين س��وف يكون
اً
موضحا أن»المسافرين من البحرين إلى
مص��ر س��وف يخضعون إل��ى حجر صحي
اً
ارتباطا بحال��ة االطمئنان ضمن
منزل��ي
مجموع��ة من الدول بينها البحرين اً
وفقا
لمس��توى الحال��ة الصحية ،حيث س��وف

يخض��ع كل مس��افر م��ن البحري��ن إلى
مصر إل��ى فحص عبارة ع��ن تحليل دم،
ول��و ال قدر اهلل كان هناك مصاب س��وف
اً
وفقا لتعليمات وزارة
يتم التعامل معه
الصح��ة في مصر وبروتوك��والت العالج
والمستشفيات المقررة لذلك ،بينما من
لن يظهر عليه أعراض الفيروس س��وف
اً
ملزم��ا بالحجر الصح��ي المنزلي
يك��ون
ال��ذي أقرت��ه الحكوم��ة المصرية� ومن
ث��م متابع��ة يومي��ة م��ن وزارة الصحة
المصرية والتطبيق اإللكتروني».
وكانت الس��فارة المصري��ة في البحرين
ق��د نظم��ت رحلة أول��ى لتأمي��ن عودة
المصريي��ن إل��ى بالده��م ،حيث س��افر

اً
مصريا بينه��م رضيعان ،من مطار
150
البحري��ن ،مس��اء الخمي��س  23أبري��ل
الماضي».
كما نظمت الس��فارة رحلة ثانية س��افر
من خاللها  300مص��ري بينهم  4رضع،
و 34عائل��ة ،عص��ر األربع��اء  10يوني��و
الجاري.
وبذل��ك تك��ون الس��فارة المصري��ة قد
اً
مصريا من خالل
أمن��ت عودة نح��و 736
 3رحالت جوية على متن خطوط ش��ركة
«مصر للطيران» خالل شهرين.
وقال السفير ياسر شعبان إن «من ضمن
المس��افرين ،على متن الرحل��ة الثالثة،
اً
مشموال بعفو
مس��اء أمس الس��بت14 ،

حض��رة صاحب الجالل��ة الملك حمد بن
عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين».
وأش��ار إلى أننا «في انتظ��ار فتح المجال
الج��وي المص��ري ونح��ن جاه��زون على
تس��يير الرح��الت واس��تعداد المملك��ة
الس��تقبال رح��الت م��ن مصر وتس��يير
رحالت إليها».
وأضاف أن «هناك سلسلة من اإلجراءات،
ب��دأت بتواص��ل الس��فارة المصرية في
البحري��ن م��ع اللجنة الوزاري��ة في مصر
والمشكلة من وزارات الخارجية والصحة
والطيران المدني والهجرة على أس��اس
إدراج الجالي��ة المصري��ة ف��ي البحري��ن
ضمن الجاليات األولى بالرعاية وإدراجها
على ج��داول الرح��الت وكان من المهم
لدين��ا أن ن��درج المصريين ف��ي مملكة
البحري��ن ل��دى اتخ��اذ ق��رار رف��ع الحجر
الصح��ي المدفوع ضمن المس��تفيدين
م��ن ه��ذا األم��ر على أس��اس أن��ه يتم
معاملته��م ش��أنهم ش��أن نظرائه��م
م��ن دول الخلي��ج األخ��رى وق��د نجح��ت
الس��فارة في ذلك» .وقال إن «السلطات
المصري��ة ممثلة ف��ي اللجن��ة الوزارية
المشكلة برئاسة رئيس الوزراء المصري
مصطفى مدبولي ،ومن وزراء ،الخارجية
والهج��رة والصح��ة والدف��اع واألجه��زة
المعني��ة ،كانت عاكفة من��ذ فترة على
دراسة أوضاع المصريين في الخارج على

مستوى العالم ،الذي يرغبون في العودة
إلى بالدهم ،باإلضافة إلى دراسة أوضاع
كل الجاليات على أسس ومعايير».
وذك��ر أن «الس��فارة المصري��ة كان��ت
حريصة على االلتزام باإلجراءات الصحية
االحترازي��ة التي أقره��ا الفريق الوطني
للتص��دي لفيروس كورون��ا (كوفيد )19
بإشراف الحكومة البحرينية خالل عملية
استخراج تذاكر السفر».
وشدد السفير ياسر شعبان على «جهود
الحكوم��ة البحرينية في دعم ومس��اندة
عملية تس��فير المصريي��ن الراغبين في
العودة إلى بالدهم» ،مشيرااً إلى «جهود
وزارة الخارجي��ة ووزارة الداخلي��ة ووكيل
وزارة الداخلية لشؤون الهجرة والجوازات
والجنس��ية وهيئة تنظيم س��وق العمل
ومستشفى الملك حمد الجامعي ومكتب
مصر للطي��ران في البحري��ن ،باإلضافة
إلى جهود أعضاء ف��ي الجالية المصرية
ف��ي البحرين ،الذين واصل��وا العمل اً
ليال
ونهارااً حتى تتم تلك العملية بنجاح».
وحرص الس��فير المص��ري على «توجيه
رس��الة يطمئن من خاللها أبناء الجالية
المصري��ة ف��ي البحرين» ،مش��ددااً على
أن «الس��فارة يهمها ف��ي المقام األول
مصالح الجالية المصرية كما أنها ال تألو
جهدااً في تقديم كل ما تستطيع لخدمة
المواطنين المصريين في البحرين».
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اآلراء واألفكار الواردة في هذه المقاالت تعكس آراء
أصحابها وحدهم ..وال تمثل بالضرورة رأيًا أو موقفًا
رسميًا لجريدة «الوطن» أو سياستها التحريرية

قطرة وقت

إدارة «صالحة» ..وإدارة «طالحة»!

«البديلة
الحنونة»
فريد أحمد حسن
@fareedbines a

fareedbinesa@gmail.com

تورط الفرد في جريمة ما جزاؤه في الغالب السجن ،حيث يتم إيداعه
مرك��ز اإلصالح والتأهي��ل لمدة يحكم بها القاضي اس��تنادا للقانون
ليخ��رج بعدها إنس��انا يرضى عن��ه المجتمع الذي ن��ال بذلك الحكم
حقه .وكوس��يلة للتخفيف عن مرتكب الجريم��ة تعمد بعض الدول
إلى قان��ون «العقوبات البديل��ة» ،وهي إحدى العقوب��ات التي يجوز
للقاضي أن يقضي أو يأمر بها بد ًال عن العقوبة األصلية وهي تؤدي
الغرض نفسه من السجن وهو اإلصالح والتأهيل.
في الس��ياق نفس��ه يوجد «التدابي��ر البديلة» وهي تل��ك التي يجوز
للنيابة العامة أو القاضي األمر بها بد ًال عن الحبس االحتياطي .وهذه
العقوبة وتلك نص عليها قانون صدر عن صاحب الجاللة الملك حمد
بن عيس��ى آل خليفة عاهل البالد المفدى في  19يوليو  2017ونشر
في الجريدة الرسمية.
وألنه ثبت بأن «العقوبات البديلة» أس��لوب يحقق الهدف المنش��ود
من��ه لذا عم��دت البحرين إلى التوس��ع فيه ش��يئ ًا فش��يئ ًا حتى صار
المستفيدون منه في تزايد ملحوظ ووصل إلى المتورطين في قضايا
مسيئة الستقرار البالد  ،وهو ما ينبغي أن يقابل بالشكر والتقدير.
م��ن العقوبات البديلة التي نص عليها القانون المذكور «العمل في
خدمة المجتمع واإلقامة الجبرية في مكان محدد ،وحظر ارتياد مكان
أو أماك��ن محددة والتعهد بعدم التعرض أو االتصال بأش��خاص أو
جهات معينة والخضوع للمراقبة اإللكترونية ،وحضور برامج التأهيل
والتدريب وإصالح الضرر الناش��ئ عن الجريم��ة» ،وهذه كلها أفضل
للمخطئ من قضاء يوم كامل وهو مس��لوب الحرية وبعيداً عن أهله
وأحبابه.
الالف��ت في ه��ذا القانون هو أن العم��ل في خدم��ة المجتمع يكون
بموافق��ة المحكوم عليه حيث يعمل لصال��ح إحدى الجهات من دون
مقابل مع مراع��اة توافقه مع مهنته ومن دون تجاوز قوانين العمل
المرعية في البالد والتي منها على س��بيل المثال عدم تجاوز ساعات
العم��ل المقررة .وهكذا الحال مع بقي��ة العقوبات األخرى ،حيث لكل
منها شروط ،هي في كل األحوال ال تنحو نحو القساوة واالنتقام الذي
يحلو للسالبين الترويج له.

البحرين ومصر
شقيقتان «»1
يوسف محمد أحمد بوزيد
قال اهلل تعالى« :ادخلوا مصر إن شاء اهلل آمنين» ،هذه اآلية الكريمة
من القرآن المجيد جاءت على لسان سيدنا يوسف بن يعقوب عندما
اس��تقبل والدي��ه وإخوته ،بعدم��ا أنعم اهلل عليه بمق��ام كريم في
مصر.
م��ن هذه اآلية نس��تدل على أن مصر منذ الق��دم تجري من تحتها
األنه��ار ،والنه��ر ه��و مجرى مائ��ي عذب ،يحيي اإلنس��ان والش��جر
والدواب ،لذلك نرى أن أغلب الحضارات التي نشأت في غابر الزمان،
ترعرع��ت وطاب عيش ش��عوبها على ضفاف األنه��ار ،ومنها مصر
والهن��د وبالد م��ا بين الرافدين مثا ًال ،وش��عب مصر يعد من أعرق
الش��عوب وصناع الحضارات ،بما على أرضها من ش��واهد حضارية
ضاربة في القدم ،وتقدر بأكثر من خمس��ة آالف س��نة قبل الميالد،
وما زالت أمم األرض مندهش��ة أمام ذلك اإلرث الشامخ ،وعاجزة عن
تفسير أكثر خباياه وأسراره.
وبعد البعثة النبوية الخاتمة وهجرة الرسول عليه السالم من مكة
إلى المدينة المنورة ،وقيام واس��تقرار دولة اإلسالم فيها ،أُمر صلى
اهلل علي��ه وس��لم أن يبلغ رؤس��اء وملوك ذلك الزم��ان ،ومكاتبتهم
بالدعوة إلى دين التوحيد ،ومن تلك الرس��ائل التي أُرسلت ،رسالة
إل��ى مقوقس مص��ر - ،كم��ا وصلتنا رس��الة مماثلة  ،-واس��تقبل
مقوقس مصر الرس��الة المحمدية بكل ترحاب وس��رور ،وأرسل مع
الوفد الذي حمل الرس��الة ،هدايا ثمينة ،كم��ا يتهادى الملوك في
زمانهم ،ومعهم بنت من أعز بنات مصر وهي مارية القبطية ،التي
أنجبت من رس��ول اهلل صلى اهلل عليه وآله وصحبه ،س��يدنا إبراهيم
عليه السالم الذي انتقل إلى جوار ربه وهو طفل.
وف��ي عهد الخليفة عمر ب��ن الخطاب رضي اهلل عن��ه ،فتحت مصر،
وأنهي الحكم الروماني منها ،واعتنق الكثير من المصريين اإلسالم
دين ًا ،وصارت مصر قبلة للمسلمين في األمصار اإلسالمية السابقة،
خاصة بعد بناء األزهر الش��ريف ،الذي يعد الحاضن األول لإلس��الم،
والمحافظة على القرآن الكريم وتدريس علومه إلى جانب األحاديث
النبوية ،واألزهر الش��ريف اآلن ،جامعة ،وتخرج منه جهابذة األئمة
من جميع األمصار ،وأول أزهري بحريني هو الش��يخ أحمد المهزع ثم
كم��ال المهزع رحمهما اهلل تعال��ى ،واآلن بين ظهرانينا الكثير من
األس��اتذة والمشايخ األفاضل الذين نالوا ش��رف الدراسة في األزهر
الشريف.
ومنذ أوائل الخمس��ينيات من القرن الماضي كان للبعثة التعليمية
المصرية الدور والفضل الكبير في تعليم أبناء البحرين ،وآخر رئيس
للبعثة األستاذ الكبير محمد الغزاوي رحمه اهلل تعالى ،كما ال أنسى
األس��اتذة األفاضل من الدول العربية األخرى ،مثل العراق وس��وريا
ولبنان وفلس��طين ،وكان المنهج الدراسي في المدارس عندنا ،هو
نفس المنهج والكتب التي تدرس في مصر .وللحديث بقية.

alshaikh.faisal@gmail.com

@f_al sh ai kh

اإلدارة هي أس��اس كل ش��يء ،وحينما نحدد
أكثر ونقول «اإلدارة الصالحة» ،فإننا نتحدث
هنا عن «أس��اس» تطوير أية منظومة ،سواء
م��ن الناحي��ة العملي��ة أو البش��رية ،خاصة
وأن األخي��رة هي التي تصنع األولى ،فالبش��ر
ه��م من يصنعون العم��ل ،وإن كانت اإلدارة
«صالح��ة» فإن دي��دن الناس ل��ن يخرج عن
«التطوير واإلنتاجية والتقدم».
لك��ن مثلم��ا لدين��ا «الصال��ح» ،ف��إن لدينا
«الطال��ح» أو ما يمكن وصفه ب� «الفاش��ل»
إن أردن��ا إقران الوصف ب��� «اإلدارة» ،فعكس
اإلدارة الصالح��ة هن��اك اإلدارة الفاش��لة أو
الس��يئة أو الطالح��ة أو الفاس��دة ،اختاروا ما
شئتم.
م��ا الذي يحدد أن ه��ذه اإلدارة صالحة وتلك
فاش��لة أو فاسدة أو س��يئة؟! هل الناس هم
من يح��ددون ،باألخص الذي��ن يعملون في
قطاعات مختلفة تتنوع فيها أساليب اإلدارة
أو طرائ��ق ممارس��تها؟! أم هن��اك نظري��ات
وأدبي��ات وأساس��يات ه��ي تح��دد المالم��ح
واألسس التي تقوم عليها اإلدارة الصحيحة؟!

أم أن هناك معايير وأدوات رقابية تكشف عن
ممارس��ات إدارية خاطئة تستوجب التقويم،
مث��ال ذلك تقري��ر دي��وان الرقاب��ة المالية
واإلدارية؟!
كل ه��ذه األدوات مجتمع��ة ،بإمكانه��ا أن
تكش��ف لنا صحة المسارات المعنية بتطبيق
أس��س «اإلدارة الصالحة» أو ع��دم تطبيقها
أو مخالفتها بالنس��بة ل�«اإلدارة الطالحة» أو
الفاسدة بدقيق العبارة.
أميل ش��خصي ًا الس��تخدام كلمة «الفس��اد»
بد ًال من «س��وء اإلدارة» ،بهدف بيان «عظيم
الج��رم» الذي يقوم به أي مس��ؤول «يس��يء
اس��تغالل» قوته اإلدارية ،فبدل إحالة مكان
العم��ل إلى «وس��ط مثال��ي» تم��ارس فيه
اإلدارة الصحيح��ة عب��ر مفاهيمه��ا وأدواتها
المختلفة ،يحول المكان إلى «وس��ط قاتل»
يسود فيه الفساد اإلداري عبر الظلم والتمييز
وغياب العدال��ة وتحطيم الكفاءات وإبدالهم
بعناص��ر غير كفوء وغير مؤهل��ة وال يميزها
سوى تحولها لجوقة تطبيل أو بطانة فاسدة.
هل لدينا قطاعات «خالية» من سوء اإلدارة؟!

فيصل الشيخ

بالتأكي��د توجد ،وبمثل م��ا هو مهم معرفة
القص��ص اإلدارية التي تحكي س��وء اإلدارة،
وتكش��ف معاناة الناس ،مه��م أيض ًا معرفة
القص��ص اإلدارية الناجحة الت��ي تبرز أفضل
الممارس��ات وكيف هي نتائج تطبيق معايير
اإلدارة الصالحة من إصالح وعدالة ومس��اواة
وتقدي��ر ومن��ح الثق��ة للكف��اءات ومحارب��ة
الفساد بأش��كاله ،كيف تس��هم هذه اإلدارة
النموذجي��ة في خدم��ة الوطن عب��ر االرتقاء
بعمل هذا القط��اع أو ذاك ،وتطوير كفاءاته
وموظفي��ه ،أقلها ص��ون حقوقهم وإش��اعة
العدالة في وسطهم.
إن وجدت حاالت ونماذج إلدارة س��يئة ،فالبد
من التعامل معها بش��كل س��ريع ج��داً عبر
الس��لطات األعلى منها ،ألن اس��تمرارها أوال
يضرب ش��عارات اإلصالح في مقت��ل ،وثانيا
يمن��ح األخط��اء والتجاوزات والفس��اد فرصة
ليكب��ر ،بالتال��ي تتأخ��ر وتتخل��ف قطاعات،
ومعه��ا تتحطم كف��اءات ،والمتض��رر األول
واألخي��ر ه��ي عجل��ة اإلص��الح والتنمية في
الوطن.

رأيي المتواضع
الدولة ما قصرت
Lu l wa7 7 7 @gm ai l.com

@Lu l wa_budalamah

تعامل��ت البحري��ن م��ع جائح��ة «كورون��ا»
باحترافية تام��ة ،باإلضافة إل��ى أنها تداركت
تبعات ه��ذه الجائحة عل��ى المواطن ومختلف
القطاعات ،وقامت بخطوات استباقية رائدة في
إقرار حزمة مالية واقتصادية لتنفيذ المبادرات
الالزمة وضخ السيولة في األسواق الحكومية.
لم تغفل هذه التدابي��ر أي قطاع وكان هدفها
األس��مى هو دع��م كل ف��رد على ه��ذه األرض
الطيب��ة خ��الل ه��ذه الجائح��ة التي أث��رت في
العالم بأسره.
تكت��ف هذه المب��ادرات بدع��م القطاعات
ولم
ِ
األكثر تأثراً بهذه الجائحة بل امتدت لتش��مل
جميع القطاعات بل واألفراد أيض ًا.
وفي وجهة نظري المتواضعة فإن مبادرة دعم
رواتب البحرينيين العاملين في القطاع الخاص
أظهرت الح��رص الواضح للدول��ة على الحفاظ
عل��ى وظائف البحرينيي��ن العاملين في القطاع
الخ��اص ،حيث أثبتت لنا الدول��ة يوم ًا بعد يوم
ب��أن المواطن دائم ًا يأتي على رأس أولوياتها،
وها نحن نرى الدول��ة تضع على كاهلها توفير
الصح��ة بأعل��ى معايير الج��ودة بي��د ،وترعى
مصالح المواطنين في الجانب االقتصادي باليد
األخرى ،محاولة بكل ما أتيت من قوة أن توازن

بين الجانبين من أجل تسيير عجلة الحياة التي
أوقفها هذا الفيروس اللعين.
حزم��ة مالي��ة واقتصادي��ة وف��ق التوجيه��ات
الملكية السامية تفوق  %30من الناتج المحلي
القتص��اد المملكة ،تحملته��ا الدولة من أجل
أال يتأثر المواطن بتبعات ه��ذه الجائحة التي
أثرت في أكثر الدول قوة في العالم.
فم��ن دعم أج��ور  90ألف مواط��ن يعملون في
القط��اع الخ��اص ،ودع��م أكث��ر م��ن  380ألف
مشترك للكهرباء والماء ورسوم البلدية ،ودعم
أكثر م��ن  730مس��تأجراً لألراض��ي الصناعية
الحكومية ،وإعفاء الرس��وم الس��ياحية عن أكثر
م��ن  280منش��أة ومرفق ًا س��ياحي ًا ،ودعم أكثر
من  440ش��ركة صغيرة ومتوس��طة باإلضافة
إل��ى دعم أكثر م��ن  13200ش��ركة و 900فرد
اس��تفادوا م��ن إع��ادة توجيه برام��ج تمكين،
ناهيكم عن تأجيل القروض اإلسكانية والبنكية
ووقف رس��وم العم��ل ،واإلعف��اء م��ن إيجارات
المباني التابعة للجهات الحكومية.

* رأيي المتواضع:
جه��ود كبي��رة قام��ت به��ا الدول��ة م��ن أجل
أن تس��تمر الحي��اة بطبيعته��ا رغ��م الجائحة

د .لولوة بودالمة

العالمي��ة ،وكلمة حق يجب أن تقال «الدولة ما
قص��رت» .واآلن جاء الدور علين��ا جميع ًا لنثبت
للدول��ة بأنن��ا ممتني��ن للجه��ود الت��ي قامت
بها ،ونكون مس��تعدين للتعام��ل مع المرحلة
المقبلة وتحدياتها والت��ي تتطلب تعاون ًا من
الجميع لنتجاوزها بنجاح.
فلن نرضى أن يقوم أي تاجر بتس��ريح أي عامل
بحرين��ي ف��ي القطاع الخ��اص بحجة الخس��ائر
االقتصادي��ة ،ولن نرضى أن تمس مكتس��بات
المواطني��ن مطلق�� ًا .وبالمث��ل نتمن��ى م��ن
المواطني��ن أن يقف��وا صف�� ًا بصف م��ع قرارات
اللجن��ة التنس��يقية للتصدي لفي��روس كورونا
(كوفي��د  )19واتب��اع كاف��ة التعليم��ات الت��ي
تصدرها اللجنة.
كلن��ا نعرف بأن الدولة قام��ت بخطوات مهمة
بهدف تقليص مصروفاتها التش��غيلية ،وكلنا
س��معنا عن وعود بتقليص العمال��ة األجنبية
وإح��الل المواطنين عوض ًا عنهم بما يتناس��ب
مع ظروف المرحل��ة الراهنة ،وها هو دورنا اآلن
لنثب��ت بأننا نقف مع دولتن��ا الغالية لمواجهة
تبعات هذه الجائحة العالمية التي سنتخطاها
بعون اهلل وبتماس��كنا والتفافنا ح��ول قيادتنا
الرشيدة.

نبضات
العمر مجرد رقم
@FatemaAbdulla

ه��ل العمر مجرد رقم كم��ا يدعي البعض؟ كنت وما زلت أتس��اءل عن
س��ر الشباب ،وقدمت له طرح ًا ألسبوعين فائتين ،وهو ما يدعو للوقوف
على نقيضه «الش��يخوخة» .نسعى لمواجهة عالمات التقدم في العمر
ظاهري ًا وننس��ى أبع��اداً ربما تبدو أعمق وأهم لتحقي��ق الهدف ،ولعلنا
نالح��ظ أن حاملي ل��واء «العمر مجرد رقم» هم األكثر ش��باب ًا في أغلب
األحيان ،فما السر الكامن وراء ذلك يا ترى؟!!
ف��ي علم النفس المعرفي وعلوم الطاق��ة ،تبدو األمور أكثر وضوح ًا من
خ��الل جملة المعتق��دات التي نحملها في أنفس��نا ،فمن يرى «ش��يب
الش��عر ،تق��وس الظهر ،ضع��ف العظام ،كث��رة األم��راض ..إلخ» ،من
عالمات الشيخوخة والمرتبطة برقم معين فعلى األرجح سيصاب بتلك
العالم��ات في العمر الذي يعتقده عمر الش��يخوخة ،ما يبرر مالحظاتنا
لش��باب في الثالثينات مث ً
ال يرون أنفس��هم كباراً ف��ي العمر فيدخلون
الش��يخوخة الفعلية ،يش��يبون وتتهاوى قواهم ،والعكس صحيح ..نرى
البعض ممن ندعوهم اجتماعي ًا «متصابين» ،هم األكثر ش��باب ًا وحرية
فكرية وأكث��ر اجتماعية وأكثر حركية دون تصنيف��ات عمرية لما يليق
وم��ا ال يليق وفي حياة كل منا ش��واهد ال محالة عل��ى تلك الفروق بين

fatima.a.khalil@gmail.com

فاطمة عبداهلل خليل

البشر وانعكاساتها المستقبلية عليهم.
األم��ر اآلخ��ر يرتبط بمس��توى التوت��ر الذي يعيش��ه الم��رء منا ،ليس
جراء حجم الظروف وقس��وتها وحس��ب ،وإنما وف��ق طريقة تعاطيه مع
تلك الظ��روف وإلى أي مدى «يحرق دمه» تجاه األم��ور في الحياة ،فيما
يتعامل آخرون في ظروف مماثلة بهدوء وروية ودم بارد ،رغم أن هذا ال
يعن��ي عدم تأثر النوع األخير بما يحيط به أو انفصاله عن الواقع وإنما
بمس��توى من ما يتمتع به من صبر وحكمة واتزان وبعد نظر وتسليم
األم��ر هلل .ما يجعل نوعية التعاطي النفس��ي م��ع األحداث بما في ذلك
مسألة االستعجال أو مس��ألة التروي واالنتظار من أهم األمور التي قد
تساعد في الحفاظ على شباب الجسد أو تدهوره بسبب سوء االستخدام
أو التعامل معه.

* اختالج النبض:
يصب��ح العم��ر مجرد رق��م عندما نصون الجس��د ال��ذي وهبنا إي��اه اهلل،
ونتعاط��ى مع الحياة من منظور أرواحنا ال أجس��ادنا ،فأعمارها في األصل
ليس لها عمر .تلك هي الحقيقة.

نعتز بمواقف جاللة الملك المؤازرة للمجلس

ســمو األميرة سبيكة تهنئ جاللته ل َنيل “األعلى للمرأة” جائزة التميز

المنامة  -بنا

تلقـــى عاهـــل البـــاد صاحـــب

الجالـــة الملك حمد بن عيســـى

آل خليفة برقية تهنئة من قرينة
العاهل رئيســـة المجلس األعلى
للمـــرأة صاحبـــة الســـمو الملكـــي

األميرة سبيكة بنت إبراهيم آل
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خليفة بمناسبة اختيار المجلس
األعلـــى للمـــرأة لنيـــل “الجائـــزة

الفخريـــة للتميـــز فـــي مجـــال

رعاية األســـرة العربيـــة ،”2020

المقدمـــة من الشـــبكة اإلقليمية
للمسؤولية االجتماعية.

جاللة الملك

ورفعـــت ســـموها فـــي البرقيـــة

أسمى آيات التهاني والتبريكات

جالته الرحبـــة لارتقاء بمكانة

تداعيـــات

الصحيـــة

علـــى أرضهـــا المباركـــة ،ولعودة

معربـــة عن تقديرهـــا واعتزازها

تعد في رفعتها مصدرا لتماسك

اســـتقرار األســـرة البحرينيـــة،

عجلـــة البنـــاء والتطويـــر تحت

والداعمـــة ألعمـــال المجلـــس

وأشـــارت ســـموها إلـــى أنـــه من

عشـــرين عاما ،وحـــرص جالته

اللفتـــة

لمملكـــة

رعايتـــه الســـامية ،فانطلق بكل

إمكاناتهـــا ،بحســـب توجيهـــات

لتطلعـــات

هـــذه الفتـــرة الصعبـــة باحتـــواء

إلى جالة الملك بهذه المناسبة،
بمواقـــف

جالتـــه

المـــؤازرة

يقولــون إن الضميــر يتحــدث بجميع اللغــات ،وإن لغة

رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن
ســلمان حفظــه هللا ورعــاه في مخاطبة أهــل الحكمة،

تتسم بالشفافية والصدق ودماثة الروح ودقة الكلمة.
من هنا كان للضمير الحي من لدن سموه فعل التحقق
وهــو يناشــد العالم بــأن يعم الســام أرجــاءه ،والوئام

مناطقه المشتعلة ،واالزدهار باده التي تسامح اآلخر
وتقبل به.

مؤخــرً ا وليــس آخرً ا وبالتحديد يــوم الجمعة الماضية
اعتمــدت اللجنــة التحضيريــة للمجلــس التنفيــذي

لـ”اليونيســكو” يــوم الضميــر العالمي الــذي أطلقه األب
الرئيــس ،والــدور الــذي تقــوم بــه مملكــة البحريــن في

إرســاء قواعد األمن واالســتقرار والدعــوة المتواصلة
لهــا حتــى تتعايــش كل األمــم فــي تعــاون وتســامح

واستقرار وطننا العزيز.

حســـن الطالـــع أن تأتـــي هـــذه

علـــى أن تكـــون تبعيتـــه تحـــت

ّ
تســـخر كافـــة
البحريـــن ،وهـــي

الوطنيـــة

بقلم :الدكتور عبداهلل الحواج

المرأة واألســـرة البحرينية التي

منـــذ أن وجـــه بإنشـــائه ،قبـــل

أمانة وعزم متوليا مســـؤولياته

ضمير عالمي

سمو األميرة سبيكة بنت ابراهيم

وملبيـــا

التقديريـــة

جالتـــه؛ للتغلب علـــى تحديات

األزمـــة

الطارئـــة وتحييد تأثيراتها على
وبجهـــود مقـــدرّ ة ومشـــكورة
لفريـــق

البحريـــن

الوطنـــي

بقيـــادة ولـــي العهد نائـــب القائد
األعلـــى النائـــب األول لرئيـــس

مجلس الوزراء صاحب الســـمو
الملكـــي األمير ســـلمان بن حمد
آل خليفـــة؛ للعنايـــة بصحـــة

وســـامة المواطنين والمقيمين

عاجلـــة وميمونة تتســـارع فيها
قيـــادة جالتـــه ،ســـائلة المولى
عـــز وجـــل أن يديـــم نجاحـــات

مملكـــة البحريـــن الشـــامخة،

وأن يســـدد علـــى درب الرفعـــة

والرخاء خطـــى جالته الواثقة

بمعية ومساندة الشعب الوفي،
وأن يديـــم على جالتـــه موفور

الصحة والعافية وطول العمر.

جاللة الملك يشيد بجهود سمو األميرة
سبيكة في تعزيز إسهامات المرأة
المنامة  -بنا

بعـــث عاهـــل البـــاد صاحـــب

وأشـــاد جالـــة الملـــك بـــدور

تقـــدم ،أهّ لهـــا للقيـــام بـــأدوار

البحريـــن جهودهـــا وإصرارها

آل خليفة ،برقية شكر جوابية

للمـــرأة صاحبة الســـمو الملكي

وأكـــد جالـــة الملـــك أن هـــذا

كورونا”.

بقيـــادة صاحبـــة الســـمو محل

بالجهـــود المشـــكورة لفريـــق

الجالة الملك حمد بن عيسى

إلـــى قرينـــة العاهـــل رئيســـة
المجلس االعلى للمرأة صاحبة

الســـمو الملكي األميرة سبيكة
عبر
بنـــت إبراهيم آل خليفـــةّ ،
فيهـــا جالتـــه عـــن اعتـــزازه

بتهنئـــة

ســـموها

بمناســـبة

اختيار المجلس األعلى للمرأة

لنيل “الجائـــزة الفخرية للتميز
فـــي مجـــال رعايـــة األســـرة

العربيـــة  ،”2020والمقدمة من

الشـــبكة اإلقليمية للمسؤولية
االجتماعية.

رئيســـة

المجلـــس

األعلـــى

األميرة ســـبيكة بنـــت إبراهيم

آل خليفـــة ،وجهودها المقدرة
فـــي تعزيـــز إســـهامات المـــرأة

البحرينيـــة فـــي العديـــد مـــن

مجـــاالت العمل الوطني ،األمر
الـــذي له أعمـــق األثر في تقدم
مملكـــة البحريـــن ونهضتهـــا

المباركـــة ،وفـــي الوقـــت ذاتـــه

تعزيـــز مكانتهـــا وريادتها على
الســـاحة الدوليـــة فـــي ظل ما
تتمتـــع بـــه المـــرأة البحرينيـــة
مـــن حقـــوق ومـــا أنجزتـــه من

ومسؤوليات متميزة.

الدور البناء للمـــرأة البحرينية
فخـــر وطنـــي فـــي الماضـــي
والحاضـــر والمســـتقبل ،بمـــا

يســـهم في إعاء شأن الوطن

وتحقيق نهضته وازدهاره.

علـــى

مكافحـــة

فيـــروس

وأشـــاد جالته في هذا الشأن
البحريـــن

“صاحـــب

الوطنـــي
الســـمو

بقيـــادة

الملكـــي

األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد آل
خليفـــة ،والجهـــود الكبيـــرة

وفـــي البرقيـــة التـــي بعثهـــا

التـــي يبذلها ســـموه ومتابعته

قال جالته “من حسن الطالع،

لفريـــق البحريـــن فـــي التعامل

جالتـــه إلـــى صاحبـــة الســـمو
أن يتزامن هذا التقدير العربي
للمجلـــس األعلـــى للمـــرأة فـــي

وقـــت تواصـــل فيـــه مملكـــة

الحثيثـــة وإدارتـــه الناجحـــة
مـــع متطلبـــات الوضـــع الراهن

للحفـــاظ على صحة وســـامة

المواطنين والمقيمين”.

وتكاتف وسام؛ من أجل عالم أفضل ،وأيام أجمل.

عالــم اليــوم غيــره باألمــس يكابــد ،ويعانــي مــن أجــل

االنتصار على الطبيعة ،وعلى جائحة كورونا ،اإلنسان

أي إنسان ال يجب أن يميز بين وطن وآخر ،أو بين عرق

ولون وأصل وفئة على أساس الجذور واالمتدادات.

الجائحــة هجمــت علــى اإلنســانية جمعــاء ،مــن دون
أحــدا ،ولــم تميــز ضــد
ً
تســتثن
ِ
تفرقــة أو اســتثناء ،لــم

أحــد ،ولــم تنحــز إلى جانــب أحــد ،الكل سواســية في

الكــوارث ،والكل متســاوون في التعــدي من المجهول

على أمان ووحدة وإنسانية اإلنسان.

كورونــا لــم يفــرق ،واألعاصيــر الغاضبــة لــم تختــار،

منح “األعلى للمرأة” جائزة “التميز في رعاية األسرة العربية”

تــقــديـرًا لجهود قرينة جــالــة الملك بحماية االســتــقــرار العائلي

الرفاع  -المجلس األعلى للمرأة

تبد إعجابها بمنطقة
ِ
والعواصف والزالزل والبراكين لم

فــي احتفاليــة خاصــة ضمن أعمــال “ملتقى المســؤولية المجتمعية لألســرة

جميعنــا تحــت وطــأة الطبيعــة معلقــون مــن رقابنــا،

العربية في مرحلة ما بعد جائحة كورونا أطر وأدوار” ،بتنظيم مشترك من

أو قارة بمعزل عن منطقة أو بلد أو قارة أخرى.

تحديــدا مرتهنيــن فــي
ً
وجميعنــا فــي جائحــة كورونــا

قبضة حديدية لفيروس ال نراه لكنه يرانا ،ال نشاكسه،
نعتــد عليــه أو نهاجمــه أو نــؤرق
ِ
لكنــه يشاكســنا ،ولــم
مخدعــه ،لكنــه يعتــدي علينا ويهــدد حياتنــا ،ويضربنا

بكل قوة وكل شراسة وكل انتقام.

مــن هنــا كان الضميــر اليقــظ لإلنســانية جمعــاء هــو
تمامــا مثلمــا هــو مطلبنــا
ً
مطلــب خليفــة بــن ســلمان،

العربيــة” الــذي يعقــد هــذا العــام تحــت عنوان “مســؤولية اســتقرار األســرة
قبــل الشــبكة اإلقليمية واالتحــاد الدولي للمســؤولية االجتماعيــة ومنظمة
األســرة العربيــة ،تــم اإلعالن عن اختيــار المجلس األعلى للمرأة المؤسســة

الفائــزة بـــ “الجائــزة الفخريــة للتميز في مجــال رعاية األســرة العربية للعام
 ،”2020والممنوحــة مــن قبــل الشــبكة اإلقليميــة للمســؤولية االجتماعيــة،
وخـــال مراســـم حفـــل اســـتام

رعايتها ومســـاندتها ومتابعتها ،منذ

تقدير المانحيـــن للجهود المتواصلة

قبـــل  20عامـــا ،بقيـــادة وإشـــراف

اجتاحـــت منطقتنـــا العربية جائحة”

خدمـــة المـــرأة واألســـرة البحرينية،

الوطنيـــة ،بدعـــم جهـــود الدولـــة

تســـخير إمكاناته ومواءمة برامجه

األزمـــة الطارئـــة ،مـــن أجـــل احتواء

مـــن أجل دعـــم االســـتقرار األســـري

االجتماعيـــة واالقتصادية للجائحة

لجائحـــة “كوفيـــد  ”19على المجتمع

بجانبهـــا فـــي مثـــل هـــذه الظـــروف

فيمـــا لفـــت إلـــى أن فـــوز المجلـــس

والتكيـــف مع التحوالت المســـتجدة
ّ

للتميـــز فـــي مجـــال رعايـــة األســـرة

بعـــد هـــذه المرحلـــة الصعبـــة لتأمين

المســـؤولية

لـــدى

تتشـــكل مامحـــه بشـــكل متســـارع،

المجتمع البحرين.

المألوف وترويض تحدياته ،لننطلق

األميـــن العام للمجلس األعلى للمرأة

جيدا في رســائل ســمو رئيس
ً
المجتمــع الدولــي يفهم

والنوعية لخطط المجلس وبرامجه

وســام اإلنســانية ،وكونها ال تفهم لغــة أخرى غير لغة

المتميـــزة لقرينـــة العاهـــل صاحبـــة

فهــم مقصــده واإليمــان بمبــدأه أو القبول بــه ،ومن ثم

إبراهيـــم آل خليفـــة ،أعربـــت األمين

البعــض ،وأكثــر نقاوة مع بعضه البعــض ،وأكثر مثالية

األنصـــاري ،عـــن الشـــكر الجزيـــل

الــوزراء ،يؤيدهــا عن ظهــر قلب؛ كونهــا ترتبط برخاء

وآليات تعاونه وهو يحظى بالقيادة

التعايش والتسامح والنزول إلى رغبة اآلخر ومحاولة

الســـمو الملكي األميرة ســـبيكة بنت

وضع اليد على اليد من أجل عالم أكثر حفاوة ببعضه

العـــام للمجلـــس األعلى للمـــرأة هالة

لخيــر اإلنســان عندمــا تشــتد الجوائــح فينكفــئ فــوق

واالمتنان العميق لهذا القرار الكريم

يوم الضمير العالمي هو يوم خاص لخليفة بن سلمان،

للتميـــز فـــي مجـــال رعاية
الفخريـــة
ّ

الفتــات األمــم ،وأعــام المؤسســات ،ونقــود وطوابــع

أثناء مشـــاركتها في أعمال الجلسة

يــوم الضميــر هــو يــوم البحرين وهــي فــي أوج تألقها

بعد صباح أمس (السبت).

وماضيً ــا بمســتقبل ،إنهــا حالــة جديــدة لدولــة يانعــة

مناسبة ســـعيدة نتوجه فيها لمملكة

يؤهل لكي تواصل ،وما يهدد لكي يزول ،إنها البحرين

هـــذا التكريـــم العربـــي الـــذي يأتـــي

أبنائها ،دولة مستعدة فوق العادة يحركها ضمير حي،

التشـــاركية في حفظ حقوق األسرة

مرســوما علــى
ً
يــوم مكتــوب باســم ســموه ،ليصبــح

بريد الدول.

الســـمو الملكـــي األميـــرة ســـبيكة

هالة األنصاري

للبشــرية المعذبــة بالجوائــح والمحبوســة فــي خنادق

بعضه البعض.

بجهـــود قرينة عاهل البـــاد صاحبة

وبتزكية جماعية من قبل الجهات المعنية بتنظيم الملتقى.
الجائزة التي أشـــار االعان عنها عن

المعاناة.

األنصاري :حفظ
حقوق النساء
ومساندتهن بظل
أزمة “كورونا”

باختيـــار المجلـــس لنيـــل الجائـــزة

األســـرة العربية للعام الحالي ،وذلك
االفتتاحيـــة للملتقـــى الذي أقيم عن

مجهــوال بمعلــوم ،وغائبًــا بحاضــر،
ً
عندمــا تصــارع

وقالت االنصاري “إن هذا التكريم لهو

شــربت مــن شــاالت الخبرة مــا يكفي لكي تقــود ،وما

البحريـــن ،بالتهاني والتبريكات على

وأبدا في نصب أعيــن قادتها ،وفي عمق أعماق
ً
دائمً ــا

معبـــرًا عـــن نجـــاح الجهـــود الوطنية

وتدفعها روح تعشق الحياة.

البحرينية واالرتقاء بشـــأنها ،والتي
يعمل المجلـــس األعلى للمـــرأة على

أن تأســـس بـــإرادة ملكيـــة ســـامية
صاحبة الســـمو الملكي ،وفي ســـياق
خطة شـــاملة استشـــعرت التطلعات

الوطنيـــة ،ووضعـــت نصـــب عينيها،

ترجمة التزامات الدولة الدســـتورية
تجاه األســـرة البحرينية ،بما يحفظ
كيانهـــا الشـــرعي ويعـــزز مـــن مكانة
أفرادهـــا ،فـــي إطـــار مـــن الترابـــط

العائلي واالستقرار المجتمعي”.

وأشـــارت إلـــى حـــرص المجلـــس
األعلـــى للمـــرأة عبـــر مســـيرة عملـــه

علـــى تبني قضايا المـــرأة البحرينية

والدفاع عـــن مصالحها والتعبير عن

عمل مؤسسي،
تطلعاتها ،في سياق
ٍ
يطمح على الدوام ،بأن تكون مملكة
البحريـــن مركـــ ًزا للخبرة فـــي مجال

تقدم المرأة واســـتدامة مســـاهماتها
فـــي البنـــاء الوطنـــي ،وعلـــى قاعدة

صلبـــة قوامها عدالـــة إتاحة الفرص
والشـــراكة المتكافئـــة بينهـــا وبيـــن

الرجل البحريني.

وأضافـــت األنصـــاري “مـــن هـــذا
المنطلـــق ،هـــب المجلـــس ومنـــذ أن

بنـــت إبراهيـــم آل خليفـــة من خال

رئاســـتها للمجلس األعلى للمرأة في

كوفيـــد  ،”19فـــي إطار مســـؤولياته

مشـــيرًا إلـــى قـــدرة المجلـــس علـــى

المكثفـــة والمتنوعة فـــي إدارة هذه

وخدماتـــه بســـرعة ومرونـــة كبيـــرة

التداعيـــات

الســـلبية

واســـتيعاب

جميـــع

وتخفيـــف

التداعيـــات

علـــى األســـرة البحرينيـــة ،بالوقوف

ككل.

الصعبـــة ،وتمكينهـــا مـــن التأقلـــم

األعلـــى للمرأة بــــ “الجائـــزة الفخرية

على أنماط حياتها ،واالســـتعداد لما

العربيـــة للعـــام 2020م” يبـــرز جانب

عبورنـــا نحـــو العالـــم الجديـــد ،الذي

المجلـــس تجـــاه تعزيـــز اســـتقرار

لنتمكـــن مـــن ضبـــط إيقاعـــه غيـــر

وشـــاركت القائـــم بأعمـــال مســـاعد

مجـــددًا بقوة وثبات ،نحو مســـتقبل
ً
إشراقا”.
أكثر

الشـــيخة دينا بنت راشـــد آل خليفة

هـــذا وكان رئيـــس مجلـــس إدارة

الشـــبكة

اإلقليميـــة

للمســـؤولية

االجتماعيـــة يوســـف عبدالغفـــار
قـــد ألقـــى كلمـــة نـــوه مـــن خـــال

االجتماعيـــة

في جلسة العمل األولى للملتقى ،إذ
ً
مرئيا استعرضت دور
عرضا
قدمت
ً

المجلس بمساندة االستقرار األسري
واالقتصـــادي للمـــرأة البحرينية في

مواجهة جائحة “كوفيد .”19
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“الصحة العالمية” تشيد باعتماد البحرين يوم الطبيب

الــــمــــديــــر الــــعــــالــــم لـــلـــمـــنـــظـــمـــة يـــهـــنـــئ ســــمــــو رئـــــيـــــس الــــــــــوزراء

المنامة  -بنا

هنـــأ المدير العام لمنظمة الصحـــة العالمية تيدروس
أدهانـــوم غيبرييســـوس رئيـــس الـــوزراء صاحـــب
الســـمو الملكـــي االميـــر خليفة بن ســـلمان ال خليفة،
بمناســـبة اعتمـــاد مجلس الـــوزراء بمملكـــة البحرين
يومً ـــا للطبيـــب البحرينـــي فـــي أول أربعاء من شـــهر
نوفمبر من كل عام ،وتخصيص جائزة باســـم سموه
لتكريم األطبـــاء البحرينييـــن المتميزين في البحث
العالجـــي والطبـــي .ورحـــب المديـــر العـــام للمنظمـــة
بهذه الخطوة التي تجســـد معاني التقدير والتكريم
للعامليـــن فـــي القطـــاع الصحـــي ،ومـــا يبذلونـــه مـــن
جهود في محاربةجائحة فيروس كورونا المستجد
كوفيـــد  .19واعرب عـــن اعتزازه وفخره بمشـــاركة
مملكة البحرين فـــي االحتفاء بالعاملين في القطاع
الصحـــي ،تقديـــرا لجهودهـــم مـــن أجل عالـــم افضل
للبشرية في مختلف انحاء العالم.

البحريني الذي ســـيُ حت ََفل به يوم األربعاء األول من

نوفمبـــر كل عـــام ،وتخصيـــص جائزة باســـم صاحب

الســـمو الملكـــي األمير خليفـــة بن ســـلمان آل خليفة
لتكريـــم األطبـــاء البحرينيين المتميزيـــن في مجال
البحث العالجي والطبي.
ورأى المنظري أن اللفتة الكريمة من صاحب السمو
الملكـــي رئيـــس الوزراء تعكـــس تقدير ســـموه البالغ
لجهود األطباء وســـائر العاملين في المجال الصحي
وتضحياتهم في خدمة البشـــرية فـــي مختلف دول
العالـــم ومجتمعاته .ونوَّ ه إلـــى أن مثل هذه الخطوة
لتقديـــر وتكريـــم األطبـــاء والعامليـــن فـــي القطـــاع
ُّ
التوجهات اإليجابية التي
الصحي تحمل العديد من
ســـتجني منظمة الصحة العالميـــة ثمارها عما قريب
ليس في مملكة البحرين فحسب ،وإنما على مستوى

سمو رئيس الوزراء

اإلقليـــم كلـــه ،مؤكـــدًا أثرهـــا وصداهـــا اإليجابييـــن
فـــي تحفيـــز مختلـــف دول اإلقليم كي تحـــذو حذو

وتحفيـــز القطاعـــات الطبيـــة والصحيـــة وتطويرها،

ظـــل هذه األوقـــات الصعبة التي يواجـــه العالم فيها

البحريـــن الداعمة لـــدور منظمة الصحـــة العالمية ،ال

ســـهم فـــي تحقيـــق أهـــداف المنظمة مـــن أجل
بمـــا يُ ِ

يبذل فيها األطباء وبقية العاملين الصحيين جهودًا

البحريـــن معروفـــة بنجاحاتهـــا فـــي المجـــال الطبي

وفـــي الســـياق ذاتـــه ،أشـــاد مديـــر منظمـــة الصحـــة

مملكـــة البحرين في تكريم األطباء وســـائر العاملين

العالميـــة إلقليـــم شـــرق المتوســـط أحمـــد المنظري،

فـــي المجـــال الصحي وتقدير جهودهـــم الكبيرة في

وتصب في تنمية مجاالت البحث العالجي والطبي،

بمباركـــة مجلس الـــوزراء بمملكة البحرين ،برئاســـة

الحفاظ على صحة البشر والمجتمعات.
َّ
وأكـــد المنظـــري أن منظمـــة الصحـــة العالميـــة تدعم

االرتقاء بمعايير الصحة ألفضل المستويات.

آل خليفـــة رئيـــس الـــوزراء ،العتمـــاد يـــوم الطبيـــب

ُّ
التوجه الذي ينعكس بدوره على تشـــجيع
مثـــل هذا

صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر خليفـــة بن ســـلمان

المدير العام لمنظمة الصحة العالمية

مدير منظمة الصحة العالمية إلقليم شرق المتوسط

وأفاد على أن مباركة صاحب الســـمو الملكي رئيس
الـــوزراء لهـــذه الخطوة تكتســـب أهميـــة خاصة في

جائحة فيروس كورونا المســـتجد (كوفيد  ،)19التي
كبيـــرة ويقدمـــون عطـــاءات مضاعفـــة فـــي التعامل

مـــع المرضـــى والمخالطيـــن لهم رغـــم كل التحديات

والمخاطـــر التي تواجههم .وأثنى على جهود مملكة

ســـيما فـــي مواجهـــة الجائحة .ونـــوَّ ه إلـــى أن مملكة

وعمل
والرعايـــة الصحيـــة نتيجـــة جهـــودٍ مشـــكورة
ٍ
دؤوب تقـــوم به الحكومـــة من أجل تعزيز المنظومة
الصحية والعالجية.

ترحيب نيابي وشوري واسع بمبادرة سموه باعتماد يوم للطبيب وتخصيص جائزة لتكريم األطباء
الخدمات الصحية في المملكة ،وأشارت إلى أن أهمية هذه المبادرة

تفاعـــل النـــواب والشـــوريون مـــع قـــرارات رئيـــس الـــوزراء صاحـــب

العلمي وتشـــجيع الكفاءات الوطنية لالستمرار في التميز وتوظيف

صاحـــب الجاللة عاهـــل البالد بالقطاع الصحـــي بمملكة البحرين من

يـــوم للطبيـــب البحريني فـــي أول أربعاء من شـــهر نوفمبـــر كل عام،

ً
جهودا كبيرة وهي محل تقدير من
ونوهـــت إلـــى أن األطباء يبذلون

الطبيـــة على أعلى مســـتوى جعل مملكة البحريـــن رائدة في القطاع

ومقيميـــن بمقابل ما يقدمونه من تضحيـــات كبيرة لمواجهة جائحة

محل فخر واعتزاز محليا وعالميا ،وأكد أن هذه الجائزة من شـــائنها

االرتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة في المملكة.

وبـــدوره ،أكـــد عضـــو مجلـــس النـــواب إبراهيـــم النفيعـــي أن اعـــالن

وأكـــد أن الجائـــرة بمثابـــة رد الجميل للتضحيـــات الوطنية العظيمة

فيما أعربت نائب رئيس لجنة الخدمات عضو لجنة حقوق اإلنســـان
ً
جميعا بمباركة
النائب سوســـن كمـــال عن بالغ اعتزازها والمواطنيـــن

وشـــددوا على أن ســـموه في نهجه إلى بالقطاع الصحي يهدف إلى

شـــهر نوفمبر لكل عام كيوم للطبيب البحريني هو تقدير من ســـموه

الصحية ،والحفاظ على صحة وســـالمة المواطنين والمقيمين ،وهو

لمواصلـــة العطاء والجهد وتكريمهم بالشـــكل الالئـــق نظير جهودهم

وحمايتهم.

الســـمو الملكي األمير خليفة بن ســـلمان آل خليفـــة ،الخاصة باعتماد
وتخصيص جائزة باسم سموه لتكريم األطباء البحرينيين المتميزين
فـــي البحـــث العالجي والطبي ،واجمعوا على أن هـــذه القرارات تنبع

من إيمان سموه بأهمية الرسالة النبيلة والدور الذي يقوم به االطباء

البحرينيين في الحفاظ على صحة وسالمة المواطنين والمقيميين
من أجل بناء وطن متطور.

ترســـيخ أسس مستقبلية لتطوير هذه المهنة وتحفيز المنتمين إليها
المتميـــزة ،والجهـــود المضنية التـــي يبذلونها من أجـــل الحفاظ على

الصحة العامة فى البالد ،خاصة منذ بداية أزمة فيروس “كورونا”.

الخبرات والدراسات العلمية فيما يصب في مصلحة الوطن.

السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والمجتمع كافة من مواطنين
كورونا كونهم خط الدفاع األول عن الصحة العامة.

صاحب الســـمو الملكي رئيس الوزراء عن تخصيص أول اربعاء من
لجهود الكوادر الطبية ومخاطرتهم بأنفسهم من أجل معالجة الناس
وأكـــد أن اإلعـــالن الكريـــم القـــى صـــدى إيجابيـــا قويـــا في أوســـاط
ً
خصوصـــا األطبـــاء وذويهـــم ،تقديـــرا وعرفانا
المجتمـــع البحرينـــي،

ونوهوا إلى أن أطباء البحرين تعاملوا مع أزمة “كورونا” بكل كفــاءة

لمـــا يقدمـــه هـــؤالء األبطال مـــن بطـــوالت وتضحيات فـــي الصفوف

والتزمـــوا بأعلى مســـتويات المهنيـــة من خالل االضطـــالع بمهامهم

بجدارة االحتفاء بهم كل عام ،واستذكار مآثرهم ومواقفهم.

واقتـــــدار ،وكانـــوا فـــي مقدمـــة الصفـــوف فـــي تلبية لنـــداء الواجب

االماميـــة وفـــي األجنحـــة والغـــرف المغلقة ،وقـــال إنهم يســـتحقون

خـــالل توفير المرافـــق والمعدات الطبية المتطـــورة وتجهيز الكوادر
الطبـــي على المســـتوى العالمي وهو ما جعل مـــن الطبيب البحريني

أن تدفع بعجلة البحث العلمي إلى األمام.

والعطاء المستمر الذي تقدمة الكوادر الطبية من أجل توفير الرعاية
ما شـــاهدناه من تصدي وأضح ومباشر في وجه فيروس كورونا ،إذ

اســـتطاعت البحرين أن تلفت أنظار العالم لها من خالل ألية تعاملها

الوزراء يوم للطبيب البحريني وجائزة باســـم سموه لتكريم األطباء
البحرينييـــن المتميزيـــن في البحـــث العالجي والطبي ،يجســـد مدى

وقالـــوا“ :إن مملكـــة البحريـــن برؤيـــة صاحب الســـمو الملكي رئيس

المجال الصحي” ،وأشـــادوا فـــي هذا الصدد بحكمة ســـموه المتمثلة

من ســـموه الكريم لكفاءاتهم العالية وخبراتهـــم وابداعهم الوظيفي

والحد من انتشاره.

إطـــالق جائـــزة لتكريم األطبـــاء البحرينييـــن المتميزيـــن في البحث

العالجي والطبي والتى من شأنها اإلرتقاء بالبحوث الطبية ما يسهم
فـــي تعزيز المنظومة الصحية للتعامل بكفاءة عالية مع كل األزمات
والظـــروف الطارئة ،بما يســـهم في دعم مســـيرة اإلنجازات التنموية
والحضارية في ظل العهد الزاهر لعاهل البالد صاحب الجاللة الملك

حمد بن عيسى آل خليفة.

لتكون عامل تحفيز لخلق أجواء تنافسية متعددة.

وبيـــن النفيعـــي أن ما قدمـــه ويقدمه الكادر الطبي من شـــجاعة في

مكافحة فيروس كورونا المستجد ،هو مثال حي على جهود الدولة
الكبيـــرة في تغذيـــة القطاع الصحـــي وتقوية اواصره ،وهـــو ما نراه
جليا اليوم.

بالغريبة فسموه دائم التكريم للمهنيين البحرينيين.

للحكومـــة وهو يضـــع الصحة واألمـــن ركيزتين أساســـيتين لتحقيق

التنمية والنماء فى مملكة البحرين” ،مشـــيرا إلى أن الجميع يعلم ما
بذله ســـموه فى هذا المجال وأن كل من عمل بقطاع الصحة وتولي
مســـؤلياتها يعلم أن سموه كرس وقت وجهده لدعم القطاع الصحة
ودعم برامجه وميزانيته.

بكل ما يقدمه األطباء من عمل وجهود للحفاظ على معدالت األمان
الصحى للبالد.

وشـــدد السيســـي على مســـاندة الســـلطة التشـــريعية للقطـــاع الطبي

بتخصيص يوم للطبيب البحريني في نوفمبر من كل عام ،ما يعكس

للطبيـــب البحريني وتخصيص جائزة باســـم ســـموه لتكريم األطباء

وقال“ :إن صاحب الســـمو الملكي رئيس الوزراء منذ بداية رئاســـته

وأشـــار إلـــى أن ما يقـــوم بـــه األطبـــاء البحرينيين من جهـــود كبيرة،

كبيـــر في تطبيق أعلى مســـتويات الرعاية الصحية هو محل
وتفـــان
ٍ
ٍ
ً
عرفانا
إشـــادة وتقدير ،مؤكـــدًا أن تخصيص هاتين المبادرتيـــن يعد

العهـــد الزاهر لعاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســـى آل

الجهـــود التي يضطلع بهـــا األطباء في الحفاظ على ســـالمة وصحة

البحرينيين المتميزين مشيرا إلى أن هذه المبادرة من سموه ليست

المواطنين والمقيمين في مملكة البحرين.

من جهته ،أشاد العضو الشوري فؤاد أحمد الحاجى بمبادرة صاحب

ومن جانبه أشاد النائب األول لرئيس مجلس الشورى جمال فخرو،

بقـــرار صاحب الســـمو الملكـــي رئيس الـــوزراء الخـــاص باعتماد يوم

ســـموه المتواصـــل لألطباء البحرينييـــن نظير تضحياتهـــم الوطنية

وتقديـــم كافة أوجـــه الدعم الالزمة من خالل التشـــريعات القانونية

الســـمو الملكـــي األميـــر خليفة بن ســـلمان آل خليفة رئيـــس الوزراء،

المجتمـــع ودفعهـــم لمزيد مـــن البذل والعطـــاء واالرتقـــاء بالخدمات

الصحية المقدمة للمواطن والمقيم.

ونوه إلى أن تخصيص جائزة لألطباء باســـم ســـموه هو مصدر فخر

التي تســـهم فى تطوير وتنمية هذه المهنة االنسانية النبيلة فى ظل
خليفة.

وبـــدوره ،رفـــع النائـــب عبـــدهللا الدوســـري خالـــص الشـــكر والتقديـــر

لصاحب الســـمو الملكي رئيس الوزراء بمناســـبة اعتماد يوم للطبيب
البحرينـــي فـــي أول أربعـــاء من شـــهر نوفمبـــر كل عـــام ،وتخصيص

جائـــزة باســـم ســـموه لتكريـــم األطبـــاء البحرينييـــن المتميزيـــن في

وإعـــزاز ،لما لتلـــك الجائزة من عوامـــل إيجابية فى تنميـــة القدرات
ً
مشـــيرا إلى أن
البحثيـــة لتطويـــر المســـيرة العلمية في مجال الطب،

البحـــث العالجي والطبـــي ،والتي أوجدت حالة مـــن الفرحة الغامرة

خـــاص حتـــى بات القطـــاع الصحـــى فى البحريـــن واحدا مـــن أقوى

وأكـــد أن تخصيـــص هـــذا اليوم لالحتفـــال بالطبيـــب البحريني أكبر

ســـموه يقود القطاع الصحـــى إلى أعلى المســـتويات ويوليه اهتمام
القطاعات الصحية فى منطقة.

في كافة األوساط الطبية.

حافـــز لألســـرة الطبية في البحرين و يأتي فـــي إطار دفعها لبذل كل

وأكـــد أنـــه ليس من المســـتغرب على ســـموه هـــذه المبـــادرة الكريمة

ومـــن ناحيتـــه ،أشـــاد نائـــب رئيـــس اللجنـــة التشـــريعية والقانونية

ما في وســـعها للحصول على شـــرف الفوز بهذه الجائزة التي تحمل

علـــى الوطـــن مـــن تداعيـــات انتشـــار جائحـــة كورونـــا ،ممـــا يجعلهم

باعتماد يوم للطبيب البحريني في أول أربعاء من شـــهر نوفمبر كل

الوقـــت الذي تحرص فيه الحكومة لتقديم الدعم الالمحدود لجميع

لتكريـــم فئة األطباء الذين بذلوا الغالـــي والنفيس من أجل الحفاظ
يســـتحقون هـــذا التكريـــم المشـــرف مـــن رجـــل دولة بحجـــم وقيمة

“خليفـــة بـــن ســـلمان” ،وأكـــد أن القراريـــن جاءا فـــي محلهمـــا تقديرًا

لألطباء ،بما يدل على ما يتمتع به سموه من بعد نظر وإلمام باألمور
القيادية.

وبدوره ،قال نائب رئيس البرلمان العربي النائب عادل العسومي إن
بادرة ســـموه بتخصيـــص يوم للطبيب البحرينـــي وتخصيص جائزة

باســـم ســـموه لتكريم األطبـــاء البحرينيين المتميزيـــن يعكس حجم

تقدير سموه للعاملين بالقطاع الصحي وتضحياتهم للحد من انتشار
األوبئـــة والحفـــاظ على الصحة العامـــة في البحرين ،وأشـــار إلى أن

األطبـــاء البحرينييـــن يملكون من المقومات العلميـــة ما يجعلهم في

مصاف دول المنطقة في مجال الطب ،وأن تخصيص سموه لجائزة

متخصصة في مجاالت الطب من شـــأنه االرتقاء بالمجاالت العلمية
والطبية في البحرين.

النائـــب علـــي النعيمي بمباركة صاحب الســـمو الملكي رئيس الوزراء
عـــام ،وتخصيص جائزة باســـم ســـموه لتكريـــم األطبـــاء البحرينيين

المتميزين في البحث العالجي والطبي ،وأكد بأن مبادرة ســـموه من
شـــأنها اإلســـهام في رفع معنويات األطباء فـــي البحرين وتحفيزهم

على بذل كل ما في وسعهم لالرتقاء بالقطاع الصحي في المملكة و

الحفاظ على صحة وسالمة المواطنين والمقيمين.

فيروس كورونا.

إلـــى معـــدالت األمان لتكون بذلـــك موضع تقدير وإعجـــاب من كافة

لرئيس مجلس الوزراء.

البحرينييـــن المتميزيـــن مـــن شـــأنه أن يســـاهم فـــي تطويـــر البحث

العامليـــن فـــي مهنـــة الطـــب بمـــا يعـــود بالنفع علـــى مملكـــة البحرين
وأكد أن التوجيهات تعكس مدى حرص و اهتمام الحكومة الموقرة

برئاســـة ســـمو رئيـــس الـــوزراء برعاية القطـــاع الصحـــي و تكريمهم

مـــن خالل هـــذه اللفتـــة الكريمة في ظل مـــا يقدمه هـــذا القطاع من

ومـــن ناحيته ،أكـــد رئيس اللجنـــة النوعية الدائمة لحقوق االنســـان

تضحيات كبيرة خصوصا خالل فترة انتشار جائحة كورونا.

السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة ،أول أربعاء من شهر

وتقديرها لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بمباركته اعتماد أول

بمجلس النواب النائب عمار البناي أن اعتماد رئيس الوزراء صاحب
نوفمبر من كل عام يوم للطبيب البحريني ،وتخصيص جائزة باســـم

صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء لألطباء البحرينيين وجهودهم

وقالـــت إن تخصيـــص جائزة باســـم رئيس الـــوزراء لتكريم األطباء

الطبية التي تشجعها.

يبذلونـــه مـــن مجهودات وتضحيـــات عظيمة كان لها األثـــر البالغ في

الـــذي يتصـــدر الصفـــوف األمامية فـــي مواجهة جائحـــة كورونا وما

بها الكادر الطبي البحريني العظيم صاحب التضحيات واإلنجازات.

سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد األعلى النائب األول

كورونـــا ،فـــإن اإلعـــالن عـــن تخصيـــص يـــوم للطبيـــب البحرينـــي
وتخصيص جائزة باســـم ســـموه يعـــ ّد بمثابة الحافز لبـــذل مزيد من

وشعبها”.

فيمـــا أكـــدت عضـــو مجلـــس الشـــورى دالل الزايـــد أن اعتمـــاد يـــوم

الوطنية ضمن فريق البحرين برئاســـة صاحب الســـمو الملكي األمير

ورأى الدوســـري أنه في ظل ما تمر به البحرين و العالم من جائحة

وتقـــدم النائب بخالص الشـــكر والتقدير للـــكادر الطبي في البحرين

ســـموّ ه لتكريم األطبـــاء البحرينيين المتميزين فـــي البحث العالجي

للطبيـــب البحرينـــي ،خطـــوة هامة تعكـــس تقدير الحكومة برئاســـة

كانت من الدول السابقة في الرعاية الصحية.

مـــن تأثيـــر إيجابي على تطوير القطاع الصحي واالرتقاء بمســـتوى

بفضل دعم سموه تطورا كبيرا على مختلف المستويات ،وأعرب عن

الصحي وكل الصفوف األولى التي تعمل على التصدي ومنع انتشار

اإلمكانيات في ســـبيل دعم هذا القطاع المهم ،خصوصا ان البحرين

الوطن من مختلف الفئات.

المنظمات اإلقليمية والدولية.

الصحي ،كما توجه بالشـــكر والتقدير لألطباء والعاملين في القطاع

اهتمام كبير من قبل قيادة جاللة الملك التي تحرص على توفير كل

وقـــال” :نحـــن في مجلس النواب ندعم مثل هذا التوجه لما يشـــكله

وأكـــد العســـومي دعم الســـلطة التنفيذيـــة لمبادرات ســـموه الهادفة

خالص شـــكره وتقديره لســـموه على بادرته الكريمـــة ودعمه للقطاع

القطاعـــات في مملكة البحرين وخاصة القطاع الصحي الذي يشـــهد

الجهد والعطاء والتنافس الشـــريف بين الجميع في تطوير األبحاث

المحافظـــة علـــى الوضـــع الصحـــي فـــي البـــالد والوصـــول بالبحرين

لتطويـــر كافة القطاعات بالمملكة خاصة القطاع الصحي الذي شـــهد

اســـم ســـموه وتهدف إلى تكريم األطباء البحرينييـــن المتميزين في

وأضـــاف النعيمـــي أن المبـــادرة الكريمـــة مـــن لدن ســـموه عبرت عن
مـــدى تقديره لهـــذه المهنة النبيلة وتأتي اســـتكماالً لمبادرات ســـموه
ً
مشـــيرا إلـــى أن إطـــالق جائـــزة
اإلنســـانية فـــي مختلـــف المجـــاالت،

لالطباء تحمل اسم خليفة بن سلمان محل فخر وإعزاز لجميع أبناء

والطبي ،يبرهن الدعم والرعاية المتميزة الالمحدودة التي يحضى

مـــن ناحيتهـــا ،عبـــرت النائـــب فاطمـــة القطـــري عـــن جزيـــل شـــكرها

يـــوم أربعاء من نوفمبر كل عام يوما للطبيب البحريني ،وتخصيص
جائـــزة باســـم ســـموه لتكريـــم األطبـــاء البحرينييـــن المتميزيـــن في
البحـــث العالجـــي والطبـــي ،ولفتـــت إلـــى أن هـــذه المبـــادرة الكريمة
ً
تقديرا للجهـــود الكبيرة التـــي يضطلع بها
جـــاءت فـــي وقتها؛ وذلـــك

وأشـــار إلـــى أن الجائزة تمثل تكريما جديدا للكـــوادر الطبية ،ودليل

األطبـــاء في رعاية الصحـــة العامة للمجتمع ،وتحفيـــزا للعاملين في

رئيس الـــوزراء من خالل اعتماد يوم للطبيب البحريني وتخصيص

المقدمة للمواطن والمقيم.

واضـــح علـــى مكانة هـــذه الفئة فـــي المجتمـــع  ،وهو ما برهنه ســـمو

الجائزة خاصة بهم في مجال البحث العالجي والطبي.

وقـــال إن اهتمام ســـمو رئيس الوزراء في ظـــل العهد الزاهر لحضرة

بالطبيـــب البحرينـــي ،وقالت :إن يـــوم الطبيب البحرينـــي أكبر دافع
مشـــجع للطواقـــم الطبيـــة المجتهـــدة فـــي مملكـــة البحريـــن لتقويـــة

السيســـي البوعينيـــن أن تخصيـــص صاحـــب الســـمو الملكـــي رئيس

األرضيات الخصبة التي أسهمت بتحقيق مثل هذه المبادرة النوعية

الـــوزراء ،حققـــت العديـــد مـــن اإلنجـــازات العالميـــة والتنمويـــة فـــي

صاحـــب الســـمو الملكـــي رئيـــس الـــوزراء لتخصيص يـــوم لالحتفال

المملكة في شتى المجاالت.
ً
نيابة عن جميـــع العاملين في الحقـــل الطبي ،نقدّر كل
وقالـــت” :إننـــا

ومـــن جهتـــه ،أكـــد رئيـــس لجنـــة الشـــؤون الخارجية النائـــب محمد

المســـتمرة لتوفيـــر الرعاية الصحيـــة والحفاظ على صحة وســـالمة

من لدن ســـمو رئيس مجلس الوزراء والتي تشـــير الى التقدير الجم

والســـعي المســـتمر والعمـــل الدؤوب الذي من شـــأنه أن يســـاهم في

االخيرة مع جائحة كورنا وهو ما جعل البحرين محل إشادة دولية.

ولفـــت الـــى أن وصـــول الطبيـــب البحريني الـــى العالميـــة ،وحصده

والقيـــام بعملهم على أكمل وجه فى مواجهة الفيروس والتصدي له

وتحفيـــز الكـــوادر الوطنيـــة نحـــو صناعـــة المزيـــد مـــن اإلنجـــازات،

عزيمتها لالستمرار في العطاء ،وذلك للظفر بتكريم سموه الذي لم
ً
يوما عن تقدير ذوي التميز واإلصرار ،والمساهمين في نهضة
يتوان

اهتمـــام ســـموه الالمحدود بالكادر الطبي فـــى مملكة البحرين ودعم

للجوائز والشهادات التقديرية ،وتفوقه بالعديد من التخصصات ،من

الكريمـــة تكمـــن فـــي دورها الكبير فـــي الدفع بعجلة البحـــث العلمي،

هـــذا القطـــاع نحو بـــذل المزيد لالرتقـــاء بجودة الخدمـــات الصحية

وذكـــرت أن التقديـــر يأتي كإضافة نوعية للســـجل الحافل لمبادرات
ســـموه الوطنيـــة الداعمـــة لنمـــو القطـــاع الصحـــي ،وتحســـين جودة

األفضال ومظاهر الدعم والمساندة من قبل قيادة جاللة الملك في
تعزيز القطاع الطبي ،واالســـتثمار في العنصر البشـــري ،مما أنتج لنا
اليـــوم كـــوادر متميزة يفخر الجميـــع بها في مواجهـــة كل التحديات
ً
عاليا ،وســـيظل صاحب الســـمو الملكي
الصحية ،ورفع اســـم المملكة
ً
ً
كريمـــا يغـــدق بالخيـــر على أبنائـــه وبناتـــه ،ليزهوا بثـــوب الرخاء
أبـــا

واالزدهار”.
ومن جانبه ،أشاد النائب عبدهللا الذوادي بتخصيص صاحب السمو
الملكـــي رئيـــس الوزراء ليـــوم الطبيب البحريني خالل شـــهر نوفمبر
من كل عام في خطوة تؤكد أهمية الكوادر الطبية الوطنية ودعمها
فـــي ظل ما يقدمونه من عطاء وتضحيات وإثباتهم المســـتمر بأنهم
يتولون المسؤلية في أعمالهم خاصة مع جائحة كورونا “كوفيد ”19 -
ومـــا يلقاه الطبيـــب البحريني من احترام وتقديـــر كبير من المجتمع
لعنايتهـــم ورعايتهـــم المصابين بفيروس كورونا مع اســـتمرارهم في
عالج المرضى إضافة إلى أعمالهم اإلدارية دون كلل أو تقاعس.
وقال إن قرار مجلس الوزراء برئاســـة صاحب الســـمو الملكي رئيس
الـــوزراء وبحضـــور صاحـــب الســـمو الملكي ولـــي العهد نائـــب القائد
األعلـــى النائـــب األول لرئيـــس مجلس الوزراء باعتمـــاد يوم للطبيب
البحرينـــي وتخصيـــص جائزة باســـم صاحـــب الســـمو الملكي رئيس
الوزراء ســـوف تكون خطوة لدعم البحث العلمي في المجال الطبي
خاصة بأن البحرين مقبلة على مشروع ضخم لمدينة الملك عبدهللا
الطبيـــة ومشـــاريع أخـــرى وهـــذه الجائـــزة تعتبـــر حجـــر أســـاس في
االســـتثمار فـــي القطاع الصحي ودعم المجـــال الطبي وتوظيفه في
موازنـــة الدولـــة كحال كثيـــر من الدول التي اعتمدت على الســـياحة
العالجيـــة ،وهـــذا يتطلب وجود حافز بدعم المجـــال الطبي من قبل
الحكومة.
وحيـــا عبدهللا الذوادي جميع األطباء والعاملين في القطاع الصحي
وكل الصفوف األولى التي تعمل على التصدي ومنع انتشار فيروس
كورونـــا ضمـــن فريق البحرين برئاســـة صاحـــب الســـمو الملكي ولي
العهـــد الـــذي قـــدم الدعـــم الكامـــل للكـــوادر الوطنية لوضـــع الخطط
الوطنيـــة الالزمة لتتخطـــى البحرين المرحلة الحالية في ظل تعاون
الجميع.
من جانبه ،قال النائب بدر الدوسري إن المباركة الكبيرة من صاحب
الســـمو الملكـــي رئيـــس الـــوزراء باعتمـــاد يـــوم للطبيـــب البحرينـــي
وتخصيـــص جائـــزة باســـم ســـموه لتكريـــم األطبـــاء البحرينييـــن
المتميزين في البحث العالجي والطبي ،يعكس الدعم والرعاية التي
يحظى بها الكادر وهو ما يؤكد أن قيادة جاللة الملك الحكيمة تقدر
مـــا يقوم بـــه الطبيب البحريني مـــن جهود جبارة تبعـــث على الفخر
واالعتـــزاز نظيـــر عطائهـــم اإلنســـاني الكبيـــر ،والتضحيـــات الوطنية
المســـتمرة لتوفير الرعاية الصحية وعـــالج المرضى ،والحفاظ على
صحة وسالمة المواطنين والمقيمين في مملكة البحرين.
وأشـــاد بالجهـــود المخلصـــة التـــي يقـــوم بهـــا األطبـــاء البحرينييـــن
الكبيـــر فـــي تطبيـــق أعلـــى مســـتويات الرعايـــة الصحيـــة
وتفانٍهـــم
ٍ
بمختلـــف مســـتوياتها ومراحلهـــا ،وحرصهـــم علـــى تطبيـــق الخطـــط

واإلستراتيجيات الصحية التي تضعها الحكومة.
يـــوم للطبيـــب البحريني ســـيمثل محطة
وأشـــار الـــى أن تخصيـــص
ٍ

عمل وجهود في مختلف
وطنية لالحتفاء بكل ما يقدمه األطباء من
ٍ
الظـــروف والتحديات ،وقـــال إن وقفة األطباء البحرينيين مشـــرفة

خـــالل الظروف الصحية االســـتثنائية التي تعيشـــها مملكة البحرين
ودول العالـــم بســـبب جائحة فيـــروس كورونا (كوفيـــد  ،)19وتعكس
أســـمى معاني البذل والتفاني والحرص على ســـالمة الجميع ،حيث
إنهم شـــكلوا خـــط الدفاع األول عـــن صحة المواطنيـــن والمقيمين،
ويواصلون الليل بالنهار لخدمة مملكة البحرين في هذه الظروف.
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مع شيخ اإلخوان واإلصالح وقوانين العمل
 Ûفكرت في أن أضع لهذا المقال عنوان “كدت أن

اإلخــوان المســلمين ،ولكنني أصبــت بنوع من

وقادة انقالب يوليو .1952

تجنبًــا لمــا قــد أتعــرض لــه مــن تهجــم وتهكــم

أسمع الشيخ عيسى وهو يطرحه ويستعرضه

بداية الستينات كناشط سياسي إخواني بارز،

أصبــح إخوانيً ا” ،لكنني عدلت عن هذه الفكرة
خصوصا من جانب من يعرفني.
ً
وتندر،

 Ûولنبــدأ مــن البداية ،فمــع فارق الســن والمكانة
والمقــام نمَ ــت عالقــة وثيقة بينــي وبين رجل
األعمال المرحوم الشيخ عبدالرحمن بن محمد
بــن عبــدهللا آل خليفــة ،ذلــك اإلنســان المفعــم

والمفرط في الطيبة والتواضع ودماثة الخلق،
بعــد أن أسســنا معً ــا فــي بدايــة الثمانينات من

القرن الماضي “شــركة دلمون الخليج لإلنشــاء

والمقــاوالت” بالتعــاون والشــراكة مــع شــركة
مقــاوالت هنديــة كبــرى وأحــد رجــال األعمال

فــي البحرين ،ومن خالل هذه العالقة تعرفت

على شقيقه المرحوم الشيخ عيسى بن محمد
آل خليفة ،الذي كان في ذلك الوقت قد أنهى،
منــذ فتــرة ،مهمتــه كوزيــر للعمــل والشــؤون
االجتماعيــة التــي دامــت مــن  1975حتــى

 ،1980وقــد جمعتنــي بــه بعــد ذلــك الكثير من
اللقــاءات ،وحضــرت لــه العديــد مــن النــدوات

والمحاضرات.

التعاطــف والتفهــم لذلــك الفكــر ،عندمــا كنــت

أيضا بمواقفه اإلنســانية
ً
 Ûوقــد ُعرف المرحــوم

ولذلــك لــم تخلق عودته أي تحد أو إشــكال أو

التأميــن االجتماعــي رقــم  24لســنة ،”1976

والمؤسســي ،وإمكاناتــه وقدراتــه المتعــددة،

النظــام ،فالخطــوط والحــدود كانــت واضحة،

ويتحــدث عنــه بأســلوب شــائق مقنــع واضــح

سلس رصين متزن.

والوطنيــة

الداعمــة

للعمــل

الدســتوري

وشــكلت شــخصيته ظاهــرة فريدة مــن نوعها
جمعــت بيــن مواقــف وخصــال وخصائــص

متنوعــة ومتناقضــة أحيانًــا ،فقــد كان بالــغ

الــوالء لوطنــه ونظامــه السياســي ،وينحــدر

من قمة هرم األســرة الحاكمــة المعتزة بتراثها
وجذورهــا ،والمتمســكة بقيــم وأنظمــة الحكم

الملكيــة المدنية ،في الوقــت الذي أصبح فيه،

كمــا ذكرنــا إخوانيً ــا معتنقً ــا لعقيــدة اإلخــوان
المســلمين المرتكــزة علــى قاعدة أن “اإلســالم

دين ودولة ،ومصحف وســيف” ال ينفك واحد
مــن هذين عن اآلخر ،ومبنية على الدعوة إلى

مناوئــة ومنازعة والة األمر واألنظمة الحاكمة

واإلطاحة بها بالقوة والعنف ،إن اقتضى األمر

من غير تعصب أو تشنج ،وكان واثقا منفتحا،

“ال مندوحــة للمســلمين أو أعضــاء الحــزب

ومتحليً ا بفكر وسطي معتدل متسامح ،مؤمنا
بقيــم القبــول باآلخــر واالختــالف والعيــش

المشــترك ،مقتنعً ــا بضــرورة احتــرام مختلــف

وحريصــا
ً
االجتهــادات المذهبيــة والفكريــة،
وســاعيً ا لدعــم وتوطيــد اللحمــة والوحــدة

الوطنية بين مختلف أطياف المجتمع.

 Ûكان رحمه هللا ،كما هو معروف ،إخوانيً ا ،وقد
كنت وقتها وربما ما أزال ،أجهل فكر وفلســفة

ســيد قطــب فــي “ظــالل القــرآن” (:)1451/3

اإلســالمي عن الشــروع فــي مهمتهــم بإحداث

االنقــالب المنشــود والســعي وراء تغييــر نظم
الحكم في بالدهم”.

كأداة ووســيلة إلحــداث التغييــر واإلصــالح؛
تعقيد ال بالنســبة إليه وال بالنســبة للســلطة أو

وكانــت المعادلــة مبنيــة على االنتمــاء والوالء
مــن جهــة والتقديــر واالحتضــان مــن الجهــة

األخرى.

 Ûوفــور عودتــه باشــر الشــيخ عيســى واندمــج
بكل همة وإخالص في أداء المهام والوظائف
الحكومية التي أسندت إليه ،وتدرج على سلم
المســؤولية والخدمــة الوطنيــة إلــى أن تقلــد

منصب وزير العمل والشــؤون االجتماعية في
العــام 1975؛ عندهــا بــرزت وتألقــت إمكاناتــه

العلميــة وكفاءاتــه اإلداريــة والتنظيميــة
والعمليــة وخبراتــه التشــريعية والقانونيــة،
فــكان خــالل توليــه تلــك المســؤولية وراء

إصــدار ثالثــة قوانيــن أساســية أصبحــت منذ

ذلــك التاريخ القاعدة التــي بنيت عليها عملية

تنظيــم ســوق العمــل وإدارة العالقــة العماليــة

بين أطراف اإلنتاج وحفظ وضمان حقوقهم.

 Ûلقــد كانت البحرين ســباقة في إصــدار “قانون
العمــل البحرينــي لعــام  ”1957كأول قانــون
مــن نوعه يصــدر في منطقــة الخليــج العربي،

 Ûوقــد تعــرف المرحــوم علــى حركــة اإلخــوان

والــذي نظــم عالقة العمــل في القطــاع األهلي

بمبادئهــم ،التــي ســاهمت فــي تكويــن وعيــه

القطــاع األهلــي البحريني رقم  23لعام ”1976

المســلمين وانخــرط فــي صفوفهــم وتأثــر

السياســي والفكري عندما كان طالبًا في مصر

خالل خمسينات وستينات القرن الماضي ،كما

شهد احتدام الصراع والمواجهة بين اإلخوان

لمدة  35سنة .ثم استبدل بـ “قانون العمل في

في الفترة التي كان الشــيخ عيســى بن محمد

وزيرً ا للعمل والشــؤون االجتماعية ،وظل هذا
القانــون ســاريً ا لمــدة  33عامً ــا ،إلــى أن ُعــدل

البحرين ...استجابة فعالة لجائحة عالمية
ّ
التفش ــي المتس ــارع لجائحة فيروس
باغت

الوطني للتصـ ـدّي لفيروس “كورونا” ،بمركز

ّ
توحدنا في وجه الشدائد.

المجتم ــع الدولي عل ــى حين غـ ـرّة .وأخذنا

المستويات ،وبحلول  13فبراير كان جاهزا

بالجائح ــة ف ــي المملك ــة ،وه ــو أم ــر مؤل ــم

“كورون ــا” المس ــتجد (كوفي ــد )-19غالبي ــة

نتابع عن كثب أخبار الفيروس ،وهو ينتقل

من مكان آلخر من آسيا إلى أوروبا ،ثم إلى
منطقتن ــا .ورغ ــم أن مملك ــة البحري ــن دولة

عملي ــات ّ
موحد ،كام ــل التجهيزات ومتعدد

ولألس ــف ُس ـ ّ
وفيات محدودة متعلقة
ـجلت ّ

ويزاول عمله.

لق ــد عُ ق ــدت اجتماع ــات مكثف ــة للتنس ــيق

عالمي ــا من حي ــث الكثافة الس ــكانية،
دول ــة
ً
وكان هناك خش ــية أن ينتشر الوباء بسرعة

وضم ــان تطبي ــق تعليم ــات وزارة الصح ــة.
جلي ًا أن مفتاح النجاح س ــيكون العمل
وبدا ّ

لس ــمو ولي العه ــد ،أصبح ــت البحرين مثاال

إن الت ــزام مملكة البحرين بصحة وس ــالمة

الرعاي ــة الصحي ــة فحس ــب ،وإنم ــا من قبل

مواطنيه ــا ،يحت ــل أولوي ــة مطلق ــة ،فعل ــى

حي ــز التنفي ــذ،
الف ــور دخل ــت خط ــة العم ــل ّ
وب ــدءً ا م ــن  22يناي ــر الماض ــي ،أعلن ــت
وزارة الصح ــة أنه ــا س ــوف ت ّتب ــع تعليم ــات

بين المؤسس ــات الصحية العامة والخاصة،

ب ــروح الفريق ،ليس بي ــن الحكومة وقطاع
الشيخ عبدالله بن أحمد

كاف ــة ش ــرائح المجتم ــع .كان ذل ــك كفاح ــا
ً
ّ
مشاركة من الجميع.
يتطلب

تسجيل إصابات كثيرة .وبحلول  9مارس،

#فريق_البحرين ،الذي ق ــام بزيادة الوعي،

فحص في اليوم.

وإجم ــاال ،فق ــد أنق ــذت االس ــتجابة المرن ــة
ّ
المبك ــرة ،مملك ــة البحري ــن م ــن س ــيناريو
ً
ونتيجة لذلك،
مرعب ش ــهدته دول أخ ــرى،

أصبحت المملك ــة يوم  19مارس أول دولة

جي ــدا ف ــي وس ــم
وانعك ــس عم ــل الفري ــق ّ
وتنمي ــة الجه ــود الجماعي ــة الواقعي ــة

ّ
المنص ــات
والعملي ــة ،والتواص ــل عب ــر
ّ
تدف ــق
االجتماعي ــة ،وضم ــان اس ــتمرار

كم ــا ص ــدرت توجيه ــات ملكي ــة س ــامية،

لمنظمة الصحة العالمية ،والذي يعد إش ــادة

بكوفيد -19من المواطنين والمقيمين على

أم ــا عل ــى الصعي ــد االقتص ــادي ،فق ــد ت ــم

م ــن أجل التص ــدي للجائحة .فقد س ــاهمت

ميداني ــة ،ومضاعفة عدد األسـ ـرّة المتوفرة

وإنس ــتغرام ف ــي إنق ــاذ األرواح ،وس ــاعدت

ف ــي خض ــمّ ذل ــك ،كان س ــمو ول ــي العه ــد،

 % 30من إجمالي الناتج المحلي للبحرين،

األخط ــار واالس ــتجابة له ــا ،كم ــا أب ــرزت

مع التط ــورات الجاري ــة ،وأصبحت زيارات
ً
ً
أسبوعيا،
حدثا
سموه لفريق العمل الوطني

وهذا التزام ضخ ــم للتخفيف من تداعيات

التكلف ــة االقتصادي ــة الت ــي تس ــببت فيه ــا

وف ــي خط ــوة مهم ــة لمن ــع الفي ــروس م ــن

المالية واالقتصاد الوطني الش ــيخ س ــلمان

الخطط وتقييم اآلليات ،لمواجهة الجائحة.

وأخيـ ـرًا ،م ــن المه ــم أال ننس ــى أن مملك ــة

وزارة الصح ــة ،باس ــتخدام أجهزة الفحص
ّ
المبك ــر في مطار المملك ــة ،ومنافذ الدخول
األخرى ،فق ــد ّ
تطلب األمر المبادرة والرؤية

(فري ــق البحرين) ،الذي يُعد اندماجا سلس ــا

الحكوم ــة اإللكتروني ــة باللغ ــات الث ــالث:

مطار البحرين الدولي.

بتوفير الفحص والعالج المجاني للمصابين

وبتوجي ــه كري ــم م ــن عاهل الب ــالد صاحب

المعلوم ــات الصحيح ــة ،كتدابي ــر مؤث ــرة

ح ــدٍ س ــواء ،وبتش ــييد ثالث ــة مستش ــفيات

ق ــام ولي العه ــد نائب القائ ــد األعلى النائب

رس ــائل وس ــم #فريق_البحرين على تويتر

في حال ازدادت األوضاع سوءً ا.

الن ــاس على تبدي ــد المخاوف ،واس ــتيعاب

حريصا على متابعة كافة األمور ،والتفاعل

الجالل ــة المل ــك حمد بن عيس ــى آل خليفة،

األول لرئي ــس مجل ــس ال ــوزراء صاح ــب
الس ــمو الملك ــي األمير س ــلمان ب ــن حمد آل

خليفة باإلشراف على إعداد واعتماد خطة

لمساعدة جميع المواطنين والمقيمين على
قدم المساواة.

الوصول إلى المملكةّ ،
وجه سمو ولي العهد،

بعي ــدة الم ــدى ،حيث ل ــم يكن هناك مؤش ــر

واض ــح ح ــول طبيعة انتش ــار الفيروس ،أو
حجم الضرر الذي يسـ ـ ّببه؛ لذا أصبح ش ــعار

العمل عدم ترك أي شيء للصدفة .وبالفعل

قص ــص النج ــاح العدي ــدة الت ــي ش ــهدتها

البحري ــن .وف ــي ه ــذا الص ــدد ،يق ــول وزير

س ــاهم ف ــي رف ــع المعنوي ــات ،ومراجع ــة

ب ــن خليفة آل خليفة“ :إننا نفخر دوما بنهج

وس ــاهمت حمل ــة #كن_واعي ــا عب ــر بواب ــة

بين المشاريع الخاصة للكيانات الحكومية،
ـي ُق ُدم ــا ف ــي تحقيق رؤي ــة موجودة
للمض ـ ّ
ألكث ــر م ــن  20عام ــا ف ــي مج ــال تنوي ــع

العربي ــة واإلنجليزية والهندي ــة ،في تعميم
المس ــتجدات المهمة ،وعمل ــت بالتوازي مع

في يوم  24فبرايرّ ،
سجلت مملكة البحرين

واستالم الرسائل.

م ــن إي ــران .وبذل ــك تحول ــت خط ــة العم ــل

على مدى  24س ــاعة بسبع لغات ،مع وجود

وكش ــف واحتواء الفيروس .كما تم تفعيل

االستفس ــارات ،وتقييم أع ــراض المتصلين

األش ــخاص العائدي ــن من إي ــران على مدى

المواصالت للمرض ــى إلى المرافق الصحية

مراك ــز الع ــزل والع ــالج لمئ ــات األش ــخاص

الجوال ــة؛ إلبق ــاء الجمه ــور عل ــى إط ــالع

م ــن وإلى إيران ،وإغالق كافة المؤسس ــات

خالطوا حاالت إيجابية من المصابين.

وكإج ـ ٍ
ـراء مس ــاند ت ــم إط ــالق الفح ــص

 30أل ــف طلب ،بما يبرهن على تمتع ش ــعب

وجهات شهدت
الذاتي إلزاميا للقادمين من
ٍ

وإن كان ــت هذه األزمة ق ــد أكدت أمرا ،فهو

االقتصاد ،والدفع باألمور إلى األمام”.

نصائ ــح منظم ــة الصح ــة العالمي ــة ،ونش ــر
وس ــم #فريق_البحري ــن؛ لضم ــان إيص ــال

التجريبية الموحدة للقاح كوفيد ،-19التابع

دولية بجهود البحرين في هذا المضمار.

تخصي ــص حزمة إنع ــاش اقتص ــادي بمبلغ

 4.3ملي ــارات دين ــار بحرين ــي ( 11.4ملي ــار

دوالر أمريك ــي) للمواطنين واألعمال ،تمثل
وإتخاذ إجراءات أخ ــرى لدعم المواطنين.

الجائحة.

نهج الش ــفافية في التص ــدي لها ،فضال عن

البروتوك ــول الطب ــي ،والب ــدء ف ــي فح ــص

ع ــن بعد ،وإذا دع ــت الحاجة يجري ترتيب

األيام الثالثين الس ــابقة .ورافق ذلك توفير

المناس ــبة .وهن ــاك أيض ــا تطبي ــق للهوات ــف

م ــع س ــير العم ــل ف ــي المرحل ــة األول ــى –

الذي ــن خضعوا للفح ــص ،وإيقاف الرحالت

ودراي ــة بالتط ــورات ،ويحذره ــم ف ــي حال

التالي ــة ،كما ف ــي أي حالة طوارئ وش ــيكة،

التعليمي ــة ،مع تأجيل كل الفعاليات العامة.

ونج ــح برنام ــج المتطوعي ــن في تس ــجيل

المتنقل بتاري ــخ  29فبراير ،وأصبح الحجر

ـال من الوع ــي والتفاعل،
البحري ــن
ٍ
بقدر ع ـ ٍ

أصل  7818حالة مسجلة ،خارج الصين.

الوقاي ــة واالس ــتعداد – كان ــت الخط ــوة
ه ــي إعداد ق ــوة عم ــل متخصص ــة ،لغرض
االس ــتجابة الس ــريعة والفعّ ال ــة للوض ــع
المتطوّ ر .فكان اإلعالن عن تش ــكيل الفريق

الحكومــي ،وفي العام  1980قرر الرضوخ إلى
نزعتــه للعمــل الخــاص كحــال شــقيقه الشــيخ
عبدالرحمن ،وإلى حنينه وحبه للقانون ومهنة
خاصــا بــه للمحامــاة
ً
المحامــاة؛ ففتــح مكتبًــا
واالستشــارات القانونيــة الــذي أصبح من أكبر
وأشهر المكاتب في البحرين.
 Ûويعتبــر الشــيخ عيســى األب الروحي لجمعية
اإلصــالح ،التــي أصبحــت أولــى الجمعيــات

اإلســالمية في البحرين ،وإلى أن وافاه األجل
وحارســا
ً
مؤسســا
ً
مترئســا لهــا،
ً
المحتــوم ظــل
ومحافظا على تراث الفكر الوسطي المستنير
ً
الذي بقيت الجمعية متمســكة به رغم انتمائها
إلى تيار اإلخوان المسلمين.
 Ûوقــد اســتخار البــاري عــز وجــل عبــده الصالح
المرحوم الشيخ عيسى في يوم  13أغسطس

 ،2015مختتمً ا ســيرة عطــرة حافلة بالمواقف
المشــرفة واإلنجــازات البــارزة ،رحمــه هللا
وأسكنه فسيح جناته.

بحث آلية لتوحيد العمل
بمكاتب حماية األسرة

المنامة  -وزارة الداخلية

عقـــدت اللجنـــة الدائمـــة لتكافـــؤ

حسن الحسن.

الوكيـــل المســـاعد للتخطيـــط

مســـتجدات العمل ،ومـــا توصلت

الفرص بـــوزارة الداخلية برئاســـة
والتنظيـــم العميـــد محمد عبدهللا
الحـــرم اجتماعـــا (عـــن بُعـــد) عبـــر

تقنيـــة االتصال المرئي بمشـــاركة

آمـــر األكاديمية الملكية للشـــرطة
رئيس لجنة دراســـة الوضع القائم
بمكاتـــب حمايـــة األســـرة والطفل

بالمديريـــات األمنيـــة العميد فواز

وخالل االجتماع ،جرى استعراض
إليه الدراسة المقارنة بين مكاتب
حماية األسرة بالمديريات األمنية
فـــي إطـــار العمـــل علـــى توحيـــد

السياسات المتبعة لمنهجية عمل
هـــذه المكاتـــب ومعاييـــر األداء
واالختصـــاص وأوجـــه الدعـــم

والرعاية.

ً
مسعفا يخضعون لدورة
30
عن اإلجراءات ضد “كورونا”

بالتعام ــل م ــع الجائح ــة ،والمحافظ ــة على

لتب ّن ــي كال األمري ــن؛ المزي ــد م ــن الوقاي ــة،

العال ــم ،وكان ــت  82حال ــة قائم ــة فقط ،من

لعطــاء الشــيخ عيســى وإنجازاتــه فــي العمــل

م ــن خ ــالل مش ــاركة تجربته ــا ودرايته ــا

أطب ــاء عل ــى م ــدار الس ــاعة؛ لإلجاب ــة ع ــن

أودت الجائح ــة بحي ــاة  170ش ــخصا حول

 Ûلقــد كان إصــدار تلك القوانيــن بمثابة التتويج

أن تقدم مس ــاهمات ملهمة في هذا الش ــأن،

والمؤك ــد أنن ــا س ــوف نس ــتمر ف ــي مملك ــة

الفترة لم تش ــهد المملكة أ ّي ــة إصابات فيما

اندماجها في سوق العمل.

الثقافات واألجن ــاس ،والمملكة قادرة على

أولى الحاالت المصابة ،وكان أحد العائدين

فحوص ــات واس ــعة النط ــاق .وخ ــالل تل ــك

التدريــب لتنميــة القــوى العاملــة وتســهيل

المجتم ــع الدول ــي ،حي ــث تحتض ــن كل

وت ــم تخصي ــص خ ــط س ــاخن لالتص ــاالت

وتعزيز القدرات الوطنية المطلوبة؛ إلجراء

بمجلــس الــوزراء تأكيــدً ا على القناعــة بأهمية

البحري ــن ه ــي ص ــورة مصغ ــرة ج ــدا م ــن

فت ــح خط ــوط االتص ــال لمش ــاركة بياناتها

أق ــرت وزارة الصح ــة تدابي ــر احترازي ــة،

 ،1975الذي ألحق هذا المجلس بشــكل مباشر

في مواجهة الجائحة ،واحتواء تداعياتها.

كان بمق ــدور الجه ــات المعنية إجراء 3500

الوبائ ــي ،واتخ ــاذ التدابير االس ــتباقية في

األعلــى للتدريــب المهنــي” قــد صــدر في ســنة

إذ بفض ــل المب ــادرة الس ــريعة واالحترافي ــة

عربية تنض ــم لبرنامج اختب ــارات التضامن

منظم ــة الصحة العالمية ،في تطبيق الرصد

وكان القانــون رقــم “ 20بإنشــاء المجلــس

وال يوج ــد مالذ آمن تماما عنها .لكن الوضع
مس ــتقر في ظل تدابي ــر احترازية محكمة،

وبال هوادة.

العمــل والشــؤون االجتماعيــة صــدر “قانــون

يذكرن ــا بأن هذه الجائحة ال تفرّق بين أحد،

من أجل تعزيز مس ــتوى التع ــاون والتكافل

صغيرة المس ــاحة ،فإن المملكة هي سادس

رقم  36لسنة .”2012

إال أنــه لم يكن يؤمن باســتعمال القوة والعنف

 Ûوقد وجدته ورأيته ،رحمه هللا ،شديد التمسك

ومتصالحــا مــع تجليــات الحداثــة والتطــور،
ً

 2012باســم “قانــون العمل في القطاع األهلي
 Ûوعندمــا كان الشــيخ عيســى علــى رأس وزارة

ذلــك ،واالســتيالء على الســلطة ،كمــا أكد ذلك

وااللتزام بروح وقيم الدين اإلسالمي الحنيف

 Ûولما انتهت فترة دراسته عاد إلى البحرين في

وطور وصدر في شكل قانون جديد في العام
ُ

وخبراتها ،وضمان التدفق الحر للمعلومات.
البحري ــن بت ــرك األث ــر ف ــي معرك ــة إنق ــاذ

األرواح ،ودحر جائحة كوفيد.-19

بقلم :الشيخ عبدهللا بن أحمد
رئيس مجلس األمناء

المنامة  -وزارة الداخلية

شـــارك  30مـــن منتســـبي مركـــز

اإلســـعاف الوطنـــي مـــن ضباط
وضبـــاط

صـــف

ومدنييـــن

فـــي دورة تخصصيـــة تتعلـــق

باإلجـــراءات المعمـــول بهـــا.

وأكـــد مديـــر إدارة العمليـــات بمركز
اإلســـعاف الوطنـــي أن هذه الدورة،
عقـــدت فـــي ظـــروف اســـتثنائية

تـــم خاللهـــا مراعـــاة اإلجـــراءات

مرك ــز البحري ــن للدراس ــات اإلس ــتراتيجية

االحترازيـــة ،ومنهـــا تطبيق التباعد

نش ــر المق ــال ف ــي مجل ــة (عالمن ــا) الدولي ــة

الالزمة التي تكفل ســـالمة الجميع،

والدولية والطاقة (دراسات)
الصادرة في بروكسل

االجتماعـــي وأخـــذ االحتياطـــات

منوهـــا إلـــى تقســـيم المشـــاركين
إلـــى مجموعـــات وعقد الـــدورة في

أوقات مختلفة لكل مجموعة.

وأضـــاف أن تنظيـــم مثـــل هـــذه
الـــدورات ،يهـــدف إلـــى رفـــع كفاءة

وقـــدرات العامليـــن بالمركـــز وفـــق

أعلـــى معاييـــر االنضبـــاط والكفاءة

فـــي األداء وتحقيـــق االســـتجابة

الســـريعة لحاالت الطوارئ الطبية،
كمـــا تأتـــي في إطـــار جهـــود المركز
لالرتقـــاء

والمسعفين.

بخدمـــات

اإلســـعاف
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إلغاء التفرغ النقابي ...والمنظمة العمالية تدفع راتب رئيسها

الدمستاني لـ “^” :المرحلة االقتصادية الراهنة تقتضي ترشيد التفرغ
راشد الغائب

كشـــف النائب أحمد الدمستاني لـ “البالد”

عن أنه بصدد بلورة اقتراح بقانون إللغاء

التوسع في التفرغ النقابي؛ بسبب ما آلت

إليه الحركة النقابية من تشتت وتشرذم،

“اإلسكان” تبحث مستجدات الجدول الزمني مع الشركة المكَلفة بتنفيذ “شرق سترة”
تنفيـــذ  40ألف وحدة ســـكنية ،باإلضافة

المنامة  -بنا

عقد وزير اإلســـكان باسم الحمر اجتماع
عمـــل بتقنية االتصال عن بعد مع الســـيد
وانـــغ ليويـــن مديـــر عـــام شـــركة CMEC

الصينية المكلفة بتنفيذ مشـــروع مدينة
شـــرق سترة وعدد من مســـئولي الشركة
الصينيـــة ،لبحـــث مســـتجدات الجـــدول

الزمني لتنفيذ مراحل المشروع في ظل

تداعيات فيروس كورونا (كوفيد .)19

وتطرق االجتماع إلـــى ما تم اتخاذه من
خطوات تحضيريـــة لبدء تنفيذ المرحلة
األولـــى للمدينـــة الجديـــدة ،والمتضمنـــة
تنفيـــذ  1055وحدة ســـكنية ،حيث تمت

اإلشـــارة إلى أنه على الرغم من الظروف

االســـتثنائية الحالية جراء الفيروس ،إال
تقدم على صعيد تجهيز
أنه قد تم إحراز
ٍ
الموقـــع لبـــدء األعمال اإلنشـــائية ،والتي
ً
وفقا للتقديرات المبدئية أن
من المتوقع

تبدأ خالل الربع األخير من العام الجاري.

وأشاد وزير اإلســـكان بمستوى التنسيق
والتعاون بين وزارة اإلســـكان والشـــركة
الصينية باإلضافة إلى ســـفارة جمهورية
الصيـــن الشـــعبية لـــدى المملكـــة ،األمـــر

الذي يبشـــر بنجاح تلك الشـــراكة وإنجاز
ً
ســـعيا
المشـــروع في المواعيد المحددة،
نحـــو تنفيـــذ توجيهـــات صاحـــب الســـمو

الملكي األمير ســـلمان بن حمد آل خليفة
ولـــي العهد نائـــب القائـــد األعلـــى النائب

األول لرئيس مجلس الوزراء حفظه هللا
خـــالل الملتقـــى الحكومـــي  2019بشـــأن

تنفيـــذ أكثـــر مـــن  3000وحـــدة ســـكنية

بمدينة شرق سترة.

إلى االلتزام اإلسكاني الوارد في برنامج
الحكومة بشأن العمل على تنفيذ  25ألف
وحدة ســـكنية .كمـــا بين حـــرص الوزارة
علـــى تســـريع وتيـــرة العمـــل في إنشـــاء

مراحـــل المشـــروع والســـيما المرحلـــة

األولى ليتسنى تشغيل المدينة وتسكين
المواطنيـــن المســـتفيدين مـــن وحداتها،
لتكـــون الـــوزارة بذلك قد أتمت تشـــغيل
جميـــع مـــدن البحريـــن الجديـــدة ،بعـــد

تشـــغيل وتســـكين المراحل األولى لمدن
ســـلمان وخليفة وشـــرق الحـــد وضاحية
الرملـــي .مـــن جانبـــه أشـــاد المديـــر العام

للشـــركة الصينيـــة وانـــغ ليـــون بالدعـــم
الكبيـــر الذي تحظى به الشـــركة من قبل

حكومـــة مملكـــة البحرين ممثلـــة بوزارة
اإلســـكان باإلضافـــة إلـــى ســـفارة الصين
لـــدى المملكـــة ،والـــذي ينـــم عمـــا يحظى

به ملـــف الســـكن االجتماعي فـــي مملكة
البحريـــن مـــن اهتمام حكومـــي كبير في
خططهـــا وبرامجهـــا التنمويـــة ،معربا عن
تطلعـــه لنجـــاح تلـــك الشـــراكة ،وتجـــاوز
الظـــروف الحاليـــة والبـــدء فـــي تنفيـــذ

مراحل المشروع بأسرع وقت ممكن.

يذكر أن وزارة اإلسكان كانت قد أبرمت

البـــالد المفـــدى حفظه هللا ورعاه بشـــأن

للعمال.

وقـــال إن المرحلـــة االقتصاديـــة الراهنـــة
تقتضـــي ترشـــيد التفـــرغ النقابـــي ليكون

فـــي أضيق الحـــدود ،وللقيـــادات النقابية
بالشـــركات الكبـــرى ،مـــع جـــواز التفـــرغ

للقيادات بالنقابات غير الكبيرة.

النقابة مع جهة العمل أو الجهات المعنية

وبيـــن أن التعديـــل ســـيطول المـــادة

بالدولة.

العماليـــة ،بمـــا ال ينـــال مـــن جوهـــر هـــذا

المنظمـــة النقابيـــة (االتحـــاد العمالـــي أو

المخصصـــة بالتفـــرغ بقانـــون النقابـــات

الحـــق ،ولكـــن يجـــري تعديله بمـــا يراعي

خصوصيـــة

البحريـــن

وأوضاعهـــا

االقتصادية والتداعيات التي أفرزتها.

وبين أن التعديـــل المقترح للمادة  19من

قانون النقابات العمالية سيلغي التفويض
التشـــريعي لوزيـــر العمل بتحديـــد قواعد
وشـــروط التفـــرغ وبحيث ينـــص القانون

على هذه الضوابط.

ولفـــت إلى أن من أبرز األفكار المطروحة
إلغـــاء التفـــرغ عن جميع أعضـــاء مجلس

إدارة االتحـــاد العمالـــي عدا عـــن الرئيس،

وبيـــن أن التعديـــل المقتـــرح يُ ِّ
حمـــل

النقابـــة العماليـــة) ســـداد الراتب الشـــهري
من ميزانيتهـــا للقيادي النقابـــي المتفرغ؛

أســـوة بتجارب نقابية ،بمـــا يحقق مزيدا

من االســـتقاللية واالســـتقرار االقتصادي
للقيـــادي النقابـــي ،وعدم تحميل الشـــركة

التي يعمل بها القيادي النقابي كلفة راتبه
يأتـــي انطالقا من قاعدة أن “األجر مقابل
العمـــل” خصوصـــا أن القيـــادي النقابـــي ال

يعمل بالشركة.

مراجعة تشريعية

واشـــتراط أن يحصل رئيس النقابة على

 600عضو فأكثر.

المتعلقـــة بالحريـــات النقابيـــة؛ ألن لـــكل

ضوابط التفرغ الجزئي

المناســـب لـــه ،وأن المراجعة التشـــريعية

تفـــرغ في حـــال كان عدد أعضـــاء النقابة

بقانـــون ال تمـــس التزامـــات البحريـــن
بلـــد خصوصيتـــه فـــي اختيـــار النمـــوذج

وأعقـــب ذلـــك قيـــام وزارة اإلســـكان

مجلـــس إدارة النقابـــة لمتابعـــة شـــؤون

أكثر من  3000وحدة وقســـيمة ســـكنية،

لـــرب العمل أن يفـــرغ عضوا مـــن أعضاء

مراحل المشـــروع وفق الجـــدول الزمني

وصدر قرار وزاري بشـــأن التفرغ النقابي

ذا كان عدد أعضاء النقابة
أكثر من  600يحصل
رئيسها على التفرغ

العام.

ونص على التفرغ بالنحو اآلتي:

 -جميـــع أعضـــاء مجلـــس إدارة االتحـــاد

العام لنقابات عمال البحرين (وشمل ذلك
االتحاد الحـــر لنقابات عمال البحرين بعد

أحمد الدمستاني

إنشائه).

وتحدث عن وجود نماذج لقيادات نقابية
تولوا رئاســـة النقابات ولم يقبلوا بالتفرغ

النقابي ،واستمروا على رأس العمل ،وهو
ما يدل على أن بإمكان النقابي أن يباشـــر

نشاطه العمالي إلى جانب التزامه المهني
بـــأداء واجباتـــه الوظيفيـــة علـــى أكمـــل

وجـــه ،وهو بذلـــك يكون نموذجـــا للعامل

المخلص والمتفاني.

وأكد الدمستاني أن أنظمة منظمة العمل
الدوليـــة ال تنـــص علـــى قواعـــد محـــددة

للتفرغ النقابي ،وتركـــت تحديد معاييره
لكل بلد.

وقـــال أن معظـــم النقابييـــن المفرغيـــن

مباشرة مهامهم النقابية ،وتمثيل الحركة

الماضـــي والـــذي بموجبـــه ســـيتم تنفيـــذ

اإلنشـــائية ،ويســـهم فـــي ســـرعة إنجـــاز

بها”.

أســـاءوا لحـــق التفريـــغ النقابـــي ،بدال من

وقـــال الدمســـتاني إن فكـــرة االقتـــراح

مع الجانب الصيني خالل شـــهر ديسمبر

مقدمـــة أولوياتهـــا ،الســـيما وأنهـــا تمثـــل
الســـامي لحضـــرة صاحـــب الجاللة ملك

نيـــل التفرغ ،بـــدال عن تحقيق المكاســـب

النص بالقانون الكويتي ،إذ يجيز القانون

ســـير تلك األعمال بالتـــوازي مع األعمال

أحـــد الركائـــز األساســـية لتنفيـــذ األمـــر

الجميـــع ،وهـــدف معظمهـــم الســـباق نحو

بالتفرغ الجزئي فسيجري االستفادة من

التحتيـــة والمرافق بالمدينـــة ،بما يضمن

والمهـــام النقابية وقواعد التفرغ الخاصة

وأدت لخالفـــات وانقســـامات ،يتابعهـــا

وواصـــل الدمســـتاني :أمـــا فيمـــا يتعلـــق

وأكد الحمـــر أن حكومة مملكة البحرين

والمعاملـــة الماليـــة للعضـــو المتفـــرغ،

إلغاء تفرغ أعضاء إدارة
االتحادين العام والحر
واستثناء الرئيسين

قواعـــد التفـــرغ النقابـــي ليســـت نصوصا

الـــوزارات والجهـــات الخدميـــة بالمملكة

يتضمـــن قواعـــد وشـــروط هـــذا التفـــرغ

فـــي مايو  2005بعد تشـــاور مـــع االتحاد

المستمرة تســـهم في تجويد التشريعات

للتنســـيق بشـــأن توفيـــر خدمـــات البنيـــة

تضـــع تنفيـــذ مدينـــة شـــرق ســـترة فـــي

الحركة النقابية تعاني
من تشتت وتشرذم
بسبب الخالفات

عقود تنفيذ مدينة شـــرق سترة بالتعاون

بعقـــد اجتماعـــات تنســـيقية بالتعاون مع

واالتحـــاد العـــام لنقابات عمـــال البحرين،

بما يحقق المصلحـــة العليا ،وبالتالي فإن
قرآنيـــة ،وإنما يجـــري تنقيحها في ضوء

المستجدات والظروف.

النقابية.

 -رئيس مجلـــس إدارة النقابة ونائبه ،إذا

كان عدد أعضاء النقابة ألف عضو فأكثر،
والرئيـــس فقط إذا كان العـــدد يزيد على
ثالثمئـــة ويقل عـــن األلف عضـــو ،ويجوز
لمجلـــس إدارة النقابـــة اســـتبدال نائـــب

الرئيس بعضـــو آخر يفرغه للعمل النقابي

إذا دعت الحاجة إلى ذلك.

 -ال يجـــوز أن يزيـــد عـــدد المتفرغين في

المنشأة الواحدة على اثنين.

 -يتفـــرغ رئيـــس مجلـــس النقابـــة بمعدل

يومين في األســـبوع إذا كان عدد أعضاء

النقابة يزيد على المئة ويقل عن ثالثمئة
عضو.

 -يتفـــرغ رئيـــس مجلـــس النقابـــة بمعدل

يـــوم واحـــد فـــي األســـبوع إذا كان عـــدد
ً
عضوا ويقل
أعضاء النقابة يزيد على ٥٠
عن مئة عضو.

قرار التفرغ

 يســـتحق العضـــو المتفـــرغ طـــوال مدةتفرغـــه راتبه شـــامالً العـــالوات والبدالت

ونـــص قانـــون النقابـــات العماليـــة الصادر

والمكافـــآت وحوافـــز اإلنتـــاج ،والمزايـــا

النقابي بالمادة .19

زمـــالؤه مـــن نفـــس المســـتوى الوظيفي.

فـــي ســـبتمبر  2002علـــى حـــق التفـــرغ

الماليـــة األخـــرى التـــي يحصـــل عليهـــا

وجـــاء فـــي المـــادة “يصـــدر بشـــأن تفـــرغ

ويســـتحق الترقيـــة إذا حـــل عليـــه الدور

النقابيـــة للعمـــل النقابي قرار مـــن الوزير،

وتحســـب مدة التفرغ ضمن مدة الخدمة

أعضـــاء مجالـــس إدارات المنظمـــات
بالتشـــاور مـــع ممثلـــي أصحـــاب األعمال،

جواز التفرغ الجزئي
للنقابات غير الكبيرة
بعد موافقة رب العمل

تحميل االتحاد أو النقابة
راتب القيادي ألن “األجر
مقابل العمل”

فيهـــا ،أو كان ضمـــن نســـبة االختيـــار.
الفعلية للمتفرغ.

معظم النقابيين
المفرغين أساءوا
لحق التفرغ

الخاص بكل مرحلة من مراحله الثالث.

أكثر مـن  12خدمــة حكوميــة غائبــة عــن “النبيــه صالــح”

الـــســـواد يــنــاشــد عــبــر “^” ســمــو رئــيــس الـــــــوزراء نــــزول وزراء الـــخـــدمـــات لــلــجــزيــرة
من أبرز شكاوى األهالي:
ال اعتماد للمخطط وال
شوارع مرصوفة

فاضل السواد

المدرستان
االبتدائيتــــان
قديمتــــــــان جــــــــدا
تعطيل رخص البناء وال
حديقة وال مركز للتسوق
وال مركز طبي

محرر الشؤون المحلية

أكثـــر مـــن  12خدمـــة حكوميـــة غائبـــة عـــن

جزيرة النبيه صالح ،من أبرزها عدم اعتماد

مخطط الجزيرة ،وشـــوارعها غير مرصوفة،

وتعطيل رخص البناء ،وال حديقة عامة ،وال

مركز للتسوق ،وال مركز طبي ،وال محل لبيع

لقرابـــة  40عامـــا .وقـــال إنـــه تقـــدم باقتراح

برغبـــة بســـرعة إقـــرار الهيـــكل التنظيمـــي

للتخطيط العمراني في جزيرة النبيه صالح.

وأضاف :معاناة األهالي اســـتمرت لعشـــرات
الســـنين بســـبب تعطيـــل إقـــرار الهيـــكل
التنظيمـــي ،فيمـــا ال تـــزال هنـــاك عشـــرات

األمـــالك والمشـــروعات الخدمية وشـــبكات

الطـــرق المعطلة بالكامل بســـبب تأخر وزارة
شـــؤون البلديات والتخطيـــط العمراني في
اســـتكمال المخطـــط للجزيـــرة منـــذ نحو 40
عاما ،مما ّ
أثر ســـلبا علـــى المنطقة من ناحية

توفيـــر المرافق الشـــبابية والحدائـــق العامة

والمالعب الشـــعبية وتصنيف المناطق وفق
منهجية مدروسة.

وتابـــع :المخطـــط الهيكلـــي لجزيـــرة النبيـــه

صالـــح كان ومـــازال متعطـــال وعالقـــا فـــي

األدراج دون حـــراك يذكر ،وضـــرورة إقراره
أصبحـــت حاجـــة ملحـــة لمعالجـــة عمليـــة

الخضروات والفواكه.

األهالـــي بشـــأن نقـــص الخدمـــات بالجزيرة،

ووضع الخطط الكفيلة بإنجاز المشـــروعات

الخدمية األساسية لألهالي.

ودعا السواد لضرورة اإلسراع في استكمال
المخططات التفصيلية لجزيرة النبيه صالح
باعتبـــار أن مشـــكلة تخطيـــط الجزيـــرة هي

أســـاس لكل المشكالت الموجودة ،وال يمكن
حلهـــا من دون أن يتم إعداد وإقرار مخطط
عمرانـــي تفصيلـــي ،والـــذي تعطـــل إمضاؤه

للمخطط الوطني للمملكة.
وينبـــه النائـــب إلـــى ارتفـــاع معـــدل النمـــو

من نحو  2058نســـمة إلى  7000نســـمه في

بمنطقة سترة.

الخدمات لميدان الجزيرة ،واســـتطالع آراء

ســـوف يكون له دور حاســـم فـــي نجاح عام

عدد ســـكان الجزيرة بعـــد تعداد العام 2001

للصف الرابع االبتدائي ،ثم ينتقلون لمدرسة

خليفـــة بـــن ســـلمان آل خليفة نـــزول وزراء

باالتجاه اإلنمائـــي المركز والمتكامل ،والذي

أعقـــاب التوســـع االقتصادي ،متوقعـــا ارتفع

جـــدا ،والمخصصـــة للبنيـــن تســـتقبل الطلبة

رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير

حيث ســـيكون المخطـــط قادرا على الســـير

السكاني بشكل عام في العقود األخيرة في

أمـــا المدرســـتان االبتدائيتـــان ،فقديمتـــان

وناشـــد النائـــب فاضل الســـواد عبـــر “البالد”

اســـتخدام األراضـــي وتقديـــم الخدمـــات،

العـــام  2009كأقـــل تقدير ،وفـــي مقابل ذلك
 .1غالبية الشوارع والطرق غير المخططة ترابية.
 .2بعض الطرق المعبدة تتداخل مع أمالك خاصة وعامة.
 .3تعطل إصدار رخص البناء بسبب عدم تصنيف الطرق.
 .4ال تطور عمراني بالجزيرة منذ سنوات طويلة.
 .5ال توجد حديقة عامة بالجزيرة.
 .6ال يوجد مركز للتسوق بالجزيرة.
 .7ال يوجد مركز طبي بالجزيرة.
 .8ال يوجد محل لبيع الفواكه والخضروات بالجزيرة.
 .9المدرستان الموجودتان قديمتان وال تصلحان للدراسة.
 .10المدرسة االبتدائية للبنين تستقبل الطلبة للصف الرابع فقط.
 .11أرض المدرسة االبتدائية للبنات تابعة لألوقاف الجعفرية.
 .12ضرورة تأهيل ساحل الجزيرة ليشمل مرفأ للصيادين.

تأتـــي المعضلة األكبـــر التي تكمن في تعطل
إصـــدار رخـــص البنـــاء لكثيـــر مـــن العائالت
(أراض أو منازل)؛ نظرا
التي تمتلك عقارات
ٍ
لعـــدم وجـــود تخطيـــط للجزيـــرة ،وبالتالـــي
عـــدم تمكنهم من اســـتخراج رخـــص البناء،
إضافة إلى تعطل تسجيل األراضي الفضاء
وتقســـيمها وفرزهـــا للمـــالك علـــى الشـــيوع
وانتفـــاع الفـــرد بملكـــه ،وهـــو خالفـــا لمبـــدأ
تأكيد الشـــعور باالنتمـــاء للعائلـــة والمجتمع
المحلي ،وبناء مجتمعات محلية متماســـكة
وتقريب المسافات بين األهالي كما جاء في
المخطط الهيكلي .2030
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“البلديات” 1537 :شكوى عبر “تواصل”
المنامة  -وزارة األشغال وشؤون البلديات

اســـتكملت وزارة العمـــل والتنميـــة

االجتماعيـــة اســـتعداداتها لإلشـــراف

في وزارة األشـــغال وشـــؤون البلديات

علـــى تطبيـــق القـــرار الـــوزاري رقـــم ()39

والتخطيط العمراني الشيخ محمد بن

لســـنة  ،2013بشـــأن حظـــر العمـــل تحـــت

أحمـــد آل خليفـــة أن شـــؤون البلديات

أشـــعة الشـــمس واألماكن المكشـــوفة في

تلقـــت  1537شـــكوى ومالحظـــة

فتـــرة الظهيـــرة مـــن الســـاعة  12ظهـــرا

ومقتـــرح خـــالل الربع األول مـــن العام

وحتى الســـاعة الرابعة عصـــرا في يوليو

الجـــاري وذلـــك للفتـــرة مـــن  1ينايـــر

وأغســـطس ،والـــذي يهـــدف إلـــى حمايـــة

وحتـــى  31مـــارس  2020وذلـــك عبـــر

العمـــال وتأميـــن ســـالمتهم مـــن مخاطـــر

النظام الوطني للمقترحات والشكاوى
(تواصل).

الشيخ محمد بن أحمد

وأوضـــح أنـــه “بلـــغ عـــدد الشـــكاوى

شـــكوى وبلديـــة المحـــرق  193وبلدية

المنطقة الشمالية  727وبلدية المنطقة
الجنوبية  ،251مشيرا إلى أن البلديات

قامـــت بمعالجة معظم هذه الشـــكاوى

 % 98مــتــوســط نــســبــة االلــــتــــزام فـــي الـــســـنـــوات الــمــاضــيــة

مدينة عيسى  -وزارة العمل والتنمية االجتماعية

قـــال وكيل الـــوزارة لشـــؤون البلديات

والمالحظات في أمانـــة العاصمة 366

حظر العمل وقت الظهيرة مطلع يوليو المقبل

اإلجهـــاد الحـــراري وضربـــات الشـــمس
ومختلـــف أمـــراض الصيـــف والحـــد مـــن

الحـــوادث المهنيـــة .وبـــدأت وزارة العمل

وبنســـبة تفـــوق  % 90باســـتثناء

والتنميـــة االجتماعيـــة بحملـــة توعيـــة

بالبلدية أو الشكاوى المرتبطة بجهات

أهميـــة االلتزام بالقرار ،تمثلت في تزويد

الشكاوى التي ليس لها عالقة مباشرة

اســـتهدفت أصحاب العمـــل والعمال على

مختلـــف المواقـــع اإلنتاجية ،مشـــيرا إلى

أصحاب العمل بنشرات إرشادية ،إضافة

أن تطبيق القرار يعد من القرارات الفعالة

إلـــى إعـــداد مطويـــات وإعالنـــات بلغـــات

متعـــددة لتكون مفهومة من قبل مختلف

الذي ســـاهم في الحد مـــن مخاطر العمل
أوقـــات فصـــل الصيـــف ،وجعـــل ســـالمة

الجنســـيات العاملة في مملكـــة البحرين،

العمال أولوية قصوى بالنســـبة ألصحاب

حيـــث تتضمن إرشـــادات ومعلومات عن

العمل لما لها من بعد إنســـاني وما شـــكله

تأثيـــر درجـــات الحـــرارة المرتفعـــة علـــى

مـــن حافز علـــى مزيد مـــن اإلنتاجية عبر

صحة وسالمة العمال ،وضمان أداء عمل

إعادة توزيع الجهد البشـــري ،واالستفادة

المؤسســـات والشـــركات في ظروف آمنة
مع عـــدم المســـاس باإلنتاجيـــة المطلوبة
من العمال ،فضـــالً عن تقديم ورش عمل
افتراضيـــة؛ نظـــرا للظـــروف االســـتثنائية

الحالية ،تســـتهدف مختلف فئات العمال

لتعزيز ثقافة الســـالمة الصحة في مواقع
العمـــل خصوصا في فتـــرة الصيف .وفي

تصريح له بهذه المناسبة ،أكد وزير العمل

والتنمية االجتماعيـــة جميل حميدان أن

من إعـــادة جدولة ســـاعات العمـــل ،األمر
الـــذي انعكـــس إيجابيـــا علـــى إنتاجيـــة

المنشـــآت وعدم تأثير ســـير عمل وتنفيذ

جميل حميدان

المشاريع.

مملكـــة البحريـــن تعد من الدول الســـباقة
في تأميـــن بيئة العمل اآلمنة والســـلمية،
وذلـــك حرصـــا علـــى ســـالمة العمـــال في

وأشـــاد الوزيـــر بالتـــزام منشـــآت القطاع

الخاص خـــالل الســـنوات الماضيـــة بهذه

القرار ،حيث بلغ متوســـط نســـبة االلتزام
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خدمية أخرى”.

“االتصال الوطني” ينظم زيارة لإلعالم الخارجي لـ “ولي العهد للبحوث”

مــديــر الــمــركــز :الــتــدريــب األســـــاس لــكــل مــؤســســة طــبــيــة تــطــمــح فـــي التميز
المبذولـــة للحد من انتشـــار فيروس كورونا
المســـتجد ( ،)COVID-19فضـــالً عن تعاونه

المنامة  -مركز االتصال الوطني

نظـــم مركز االتصال الوطنـــي يوم الخميس

المســـتمر مـــع مركـــز ولـــي العهـــد للتدريـــب

الماضـــي زيـــارة ميدانية لإلعـــالم الخارجي

والبحـــوث الطبيـــة ،وتنســـيقه للحضـــور
ً
مؤكـــدا أهمية
اإلعالمـــي فـــي هذه الزيـــارة،

إلـــى مركز ولـــي العهـــد للتدريـــب والبحوث
الطبيـــة ،بالتنســـيق بيـــن الجانبيـــن ،حيـــث

جاءت هذه الزيارة ضمن سلســـلة الجوالت

إبراز جهود مركز ولي العهد وتعريف الدول

اإلعالميـــة والزيـــارات الميدانيـــة الدوريـــة

المجـــاورة ودول العالـــم بـــدوره ومســـتواه

التـــي يعقدهـــا مركـــز االتصـــال ،والتـــي تـــم

العالـــي ،الـــذي يعـــد أول مركـــز للتدريـــب

خاللهـــا اطـــالع اإلعالمييـــن والصحافييـــن

بالمحاكاة في مملكة البحرين.

علـــى أحـــدث طـــرق التدريـــب ،والبحـــوث،

ومـــن جانبه أكد مدير المركز بأن رؤية قائد

والخدمـــات في المجال الطبي التي ينفذها

مركز ولي العهد للتدريب والبحوث الطبية،

جانب من الزيارة

وفـــق أعلـــى معاييـــر الجـــودة فـــي التعليـــم
الطبـــي القائـــم علـــى المحـــاكاة ،باســـتخدام

أحـــدث التقنيات وأفضل الطـــرق التعليمية
في المنطقة.

وبـــدأ برنامج الزيـــارة بعرض فيلـــم وثائقي

حول مركـــز ولي العهد للتدريـــب والبحوث
الطبيـــة ،ثم قـــام الحضـــور بزيـــارة ميدانية

لمرافق وإدارات المركز ،حيث تم اطالعهم

الخدمات الطبية الملكية اللواء الشيخ خالد
بن علي آل خليفة باتت واضحة مضيفا أن
التدريـــب هو االســـاس لكل مؤسســـة طبية

شريان الرئوي ،وغاز التخدير.

على طـــرق التدريب للطواقـــم الطبية التي

كمـــا زار الحضور مختبرات المحـــاكاة التي

تتـــم عبر غرف المحاكاة ،بما في ذلك غرفة

يتـــدرب عليهـــا الطبيب المســـتجد لمدة 50

مـــكان فـــي العالـــم ،واســـتخدامها للمراجعة
ً
أيضـــا ،كمـــا تـــم تجهيزهـــا بأحـــدث
الطبيـــة

وفـــي ختام الزيارة ،أشـــاد مديـــر مركز ولي

محاكاة سيارة اإلســـعاف ،وغرفة الطوارئ،

ســـاعة قبـــل أن يـــؤدي العمليـــة علـــى أرض

معـــدات المستشـــفيات والدمـــى الطبية مع

العهد للتدريب والبحوث الطبية ،استشاري

وغرفة اإلصابـــات وغرفة العمليات ووحدة

الواقـــع ،وقـــد تـــم تجهيـــز جميـــع الغـــرف

الشاشـــات الحديثـــة التي تعـــرض تخطيط

تخديـــر والعنايـــة القصـــوى العميـــد طبيب

العنايـــة المركـــزة والـــوالدة واألطفـــال

بالكاميـــرات واألجهزة الســـمعية ،وإمكانية

“كهربيـــة” القلـــب ،وتقيـــس تأكســـج النبض،

خالد عبدهللا ،بـــدور مركز االتصال الوطني

و المهـــارات للعامليـــن في مجـــاالت الرعاية

والباطنية وأجنحة الجراحة.

اســـتخدام تقنيـــة البث المباشـــر لهـــا في أي

وضغط الدم ،وموجات الشرايين ،وموجات

فـــي تقديـــم الدعم اإلعالمي إلبـــراز الجهود

الصحية.

تطمح بالتميز المســـتمر فـــي المجال الطبي
عـــن طريـــق توفيـــر التكنولوجيـــا الحديثـــة
عاليـــة الجـــودة فـــي التعليـــم الطبـــي القائم
على المحاكاة بهدف رفع مســـتوى المعرفة

“األشغال” :مركبات تقصد المسنين وذوي الهمم إلنجاز معامالتهم
لجنـــة عليـــا للطـــوارئ للحـــد مـــن انتشـــار “كورونـــا”
بدور المالكي

كشـــف مصدر رســـمي في وزارة األشـــغال
وشـــؤون البلديات والتخطيـــط العمراني،
عـــن أن الـــوزارة قامـــت باتخـــاذ جميـــع

التدابير والشـــروط الوقائية واالحترازية
المطلوبة للحد من انتقال فيروس كورونا
“كوفيـــد  ،”19وذلـــك مـــن خـــالل اللجنـــة

الموجودة بالطابق األرضي ،والتنسيق مع
اإلدارة العامة للدفاع المدني لتعقيم مبنى

الـــوزارة ألكثر من مـــرة ،إضافة إلى تزويد

جميع مواقع العمل بأجهزة كاشف للحرارة
للتأكـــد من ســـالمة جميـــع الموظفين ،في
حين تـــم إغـــالق المصليـــات والكافتيريا،

وإصدار تعميم لجميع الموظفين بااللتزام
بالكمامات خالل فترة الدوام الرســـمي ،إذ

التوعـــوي مـــن خالل سلســـلة اإلجـــراءات

والتأكـــد من ســـالمة المراجعين من خالل
اســـتخدام جهاز قياس الحـــرارة ،وتفعيل
خدمة الدفع االلكتروني للخدمات البلدية
عـــن طريق أجهزة ســـداد وتفعيـــل خدمة
“الواتساب” الســـتقبال مراجعات ومتابعة
طلبـــات مركـــز خدمـــات المراجعين بهدف
تقليـــل الحضـــور الشـــخصي ،واســـتقبال
الشـــكاوى واالستفســـارات عـــن طريـــق
خدمـــة “الواتســـاب” عوضـــا عـــن الحضور
الشـــخصي ،باإلضافـــة الـــى نظـــام تواصل
واالتصـــال الهاتفـــي ،وخضـــوع فريـــق من
أمانـــة العاصمـــة لـــدورة تدريبيـــة معنيـــة
بالطرق الصحيحة لتحضير مواد التعقيم

نســـبة  % 50مـــن الموظفين في كل إدارة

بالتعاون مع إدارة الدفاع المدني.

اإللكترونـــي المباشـــر واســـترجاع مبالـــغ

تدشين  18خدمة إلكترونية

أية مبالـــغ نقدية بالطريقـــة اليدوية نظير

تخصيص حاويات للكمامات والقفازات

 15أبريـــل ،وقد اكتفت باســـتالم الرســـوم

وتابـــع :عملـــت وحرصـــت وزارة األشـــغال

التوعويـــة التـــي اتبعتهـــا عـــن طريـــق

مجموعة كبيرة من المحاضرات الداخلية
أو اإلعالنـــات الخارجية وكذلك اإلعالنات

اإلرشادية للموظفين والمراجعين.

ولفـــت إلى أن الـــوزارة عمدت إلـــى اتخاذ
إجـــراءات متعـــددة منـــذ بدايـــة ظهـــور

المـــرض ،بدأتهـــا بمحاضـــرة توعويـــة

العليـــا للطوارئ ،مبينـــا أن الوزارة اتخذت

يتم بشكل يومي إرسال إيميالت توعوية

المبانـــي التابعة لها ،عبـــر توزيع المعقمات

الوقاية من فيـــروس كورونا “كوفيد ،”19

كما يتم تعقيم مبنى الوزارة بشكل يومي

المراسالت الورقية واالعتماد على البريد

باســـتخدام المـــواد المســـموح بهـــا ،كما تم

وذكـــر أن إجـــراءات الـــوزارة شـــؤون

أو قســـم وتنفيـــذ القـــرار الملكـــي بتطبيق

فـــي شـــركة التنظيفـــات بحضورهـــم بعـــد

االحترازية لحماية المواطنين والمقيمين

العمـــل بنظـــام البصمة لتســـجيل الحضور

الموظفين .وأشار المصدر في تصريحات

وتضمنت هذه اإلجراءات تفعيل منظومة

وشـــؤون البلديـــات والتخطيـــط العمراني

إلـــى جانب تعقيـــم جميع المبانـــي التابعة

الوزارة واالعتماد بشكل كبير على استالم

والمتنزهـــات فـــي مختلـــف المحافظـــات،

العديـــد مـــن اإلجـــراءات داخـــل جميـــع

إلـــى جميـــع الموظفيـــن بالـــوزارة بشـــأن

والمطهـــرات علـــى جميـــع مواقع الـــوزارة،

كما أصـــدر تعميم لجميـــع اإلدارات بوقف

بالتعاقـــد مـــع شـــركة التنظيفـــات وذلـــك

اإللكتروني.

تغييـــر فتـــرة دوام الموظفيـــن العامليـــن

البلديـــات اتخذت العديد مـــن اإلجراءات

ساعات الدوام الرســـمي؛ لتفادي مخالطة

وكذلك توفيـــر الوقاية لموظفـــي الوزارة،

خاصـــة لــــ “البالد” إلـــى أن وزارة األشـــغال

العمـــل اإللكتروني داخل وخـــارج الوزارة

أوقفـــت دخـــول جميع المراجعيـــن لمباني

للوزارة وكذلك تنظيـــف وتعقيم الحدائق

طلباتهـــم مـــن خـــالل مكاتـــب االســـتقبال

مـــع االهتمـــام في نفـــس الوقـــت بالجانب

لموظفـــي ديـــوان الـــوزارة بالتنســـيق مـــع

إدارة تعزيـــز الصحـــة بـــوزارة الصحـــة
بتاريـــخ  3مارس  ،2020كما حرصت على

تطبيق جميع القرارات الصادرة من خالل

تنفيـــذ قرار العمل عـــن بعد بما ال يزيد عن

قرار العمل من المنزل لألم العاملة ،وإلغاء
واالنصـــراف للموظفيـــن واعتماد الكشـــف

الورقي .وأردف المصدر أنه وحفاظا على
صحـــة الجميـــع بالتعـــاون والتنســـيق مـــع

وزارة الصحـــة ،وزعت الـــوزارة المعقمات

والقفازات على العاملين في مركز خدمات
العمـــالء ،إضافـــة لتعليـــق أجهـــزة التعقيم
فـــي ممـــرات المبانـــي التابعـــة للبلديـــات،

وأوضـــح المصـــدر أن وزارة األشـــغال
أعلنـــت عـــن تحويل  18خدمـــة بلدية إلى
خدمـــة إلكترونيـــة بعـــد أن كان يتطلـــب
ً
شـــخصيا لمراكز
مـــن المراجعين الحضور
خدمـــة العمـــالء إلتمـــام هـــذه الخدمـــات،
وقـــد انطلقـــت المرحلـــة األولـــى لتحويـــل
ً
إلكترونيا في  23مارس الماضي
الخدمات
إذ تم تحويل خدمتي إفادة السكن وفتح

الحســـاب البلدي إلى خدمـــات إلكترونية،

بناء جديد ألقـــل من  50مترا ،إضافة إلى

ويســـتفيد مـــن الخدمتيـــن عـــدد كبير من
ً
ســـابقا
المراجعيـــن وكان يتطلـــب منهـــم

مـــن  50متـــرا والتحويـــط والحفريـــات،

وفـــي المرحلـــة الثانية تـــم تحويل خدمة

تسجيل عنوان ،طلب لوحة عنوان ،خدمة

اإلعـــالن فـــي المرحلـــة الثالثـــة عـــن الدفع

تحديـــث بيانـــات حســـاب بلـــدي ،وخدمة

ً
شخصيا لمركز العمالء.
الحضور

شاشـــة الدخـــول الموحـــدة ،فـــي حين تم

التأمين ،إذ إن الوزارة توقفت عن استالم
المعامـــالت أو الرســـوم البلديـــة بـــدءا من
البلديـــة عـــن طريـــق منصة الدفع “ســـداد”

أو الدفع اإللكتروني باستخدام اإلنترنت.

واســـتكمل “أما فـــي المرحلـــة الرابعة فتم
إتاحـــة عـــدد مـــن الخدمـــات اإللكترونيـــة

ومنها خدمة إتمـــام البناء وتوصيل التيار
الكهربائـــي ،ورخصـــة الترميـــم ،ورخصـــة

إتاحـــة خدمة رخصة الهـــدم ،والهدم ألقل
وفي المرحلة الخامسة تم تحويل خدمة
أشـــغاالت الطـــرق ،غلـــق حســـاب بلـــدي،

استعالمات أخرى إلى خدمات إلكترونية.

علـــى تخصيـــص حاويـــات مخصصـــة

للكمامـــات والقفـــازات المســـتخدمة فـــي

مكافحة انتشـــار مرض كورونا المســـتجد
عبـــر توزيعهـــا في مختلـــف مناطق مملكة

البحريـــن خصوصـــا في األســـواق وأماكن

التجمع.

“األش ــغال” :مجم ــع  1027منطق ــة حديث ــة وقري ًب ــا تس ــوية الط ــرق
المنامة  -وزارة األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني

ذكـــرت وزارة األشـــغال وشـــؤون البلديـــات

مواد الدفان للمنطقة لتمهيد الطرق بشكل مؤقت

بصحيفة (البالد) يوم (الخميس) الموافق  18يونيو

من التفاوت في مستويات الطرق وصيانة الحفر؛

والتخطيـــط العمرانـــي  -تعقيبـــا علـــى مـــا نشـــر

 ،2020بشـــأن طلـــب رصـــف الطـــرق بمجمع 1027

في منطقة كرزكان ،بأن مهندســـي الـــوزارة قاموا
بزيـــارة ميدانيـــة لمنطقة كـــرزكان ،حيـــث تفقدوا
خـــالل الزيـــارة احتياجـــات المنطقـــة مـــن الطـــرق

والصـــرف الصحـــي واحتياجـــات البلديـــة ،مؤكدة
بـــأن مجمـــع  1027منطقـــة جديدة غيـــر مخططة

وتبلغ مســـاحتها  70هكتار ،كما أن نســـبه العمران
فيهـــا  .% 18وأوضحت في بيان أمس :بانه نظرا
لعـــدم توافـــر شـــبكة الصـــرف الصحـــي بالمنطقة،

فـــإن الـــوزارة ســـتقوم بأعمـــال التســـوية الترابية

المؤقتـــة فـــي المجمـــع المذكور ،حيث ســـيتم نقل

لتحســـين مســـتوى الطرق في المنطقة والتخلص

وذلـــك للتخفيف من معاناة قاطني المنطقة .ومن

المؤمل البدء بأعمال هذا المجمع بعد االنتهاء من
أعمال تســـوية الطرق القائمة حاليا بمجمع 1028
في المنطقة ذاتها.

مخطط لشبكة الصرف الصحي
وحمالت نظافة مرتقبة
كليومتر ونســـبه العمران ال يتجاوز  % 10وسيتم
التنفيذ بعد االنتهاء مـــن إعداد التصاميم الالزمة

والحصول علـــى موافقة جميع اإلدارات الخدمية

وتابعـــت األشـــغال بأنـــه تـــم تقســـيم العمـــل إلـــى

التفصيلية لتســـوية الطرق والذي يبلغ طولها 2.7

أعمـــال البنيـــة التحتيـــة بعد االنتهاء من مشـــاريع

كيلومتـــر ونســـبه العمران ال يتجـــاوز  % 25فيها

وسيتم العمل عليها بعد االنتهاء من مجمع .1028
أمـــا الجزء الثانـــي ،فمدرج ضمن برنامج تســـوية

الطرق الترابية والذي يبغ أطوال الطرق فيها 3.2

الـــوزارة المســـتقبلية لرصـــف الطـــرق فيهـــا وذلك

حـــال االنتهاء من توفير شـــبكة الصـــرف الصحي
وشـــبكات الخدمـــات األخـــرى (كهربـــاء ،ميـــاه،

اتصاالت .)..وفيما يتعلق بمشروع شبكة الصرف

األخرى وتوفر الميزانية الالزمة للتنفيذ.

مرحلتيـــن ،األول تم االنتهاء من إعداد التصاميم

مشـــاريع رصـــف الطـــرق الترابيـــة ،ضمـــن خطـــط

علمـــا بأن إســـتراتيجية عمـــل الـــوزارة تتمثل في
شـــبكة الصـــرف الصحـــي ومن ،ثـــم البـــدء بأعمال

رصـــف الطرق الترابية وذلـــك تفاديا لتكرار أعمال

الحفر في المنطقة ذاتها.

وأفـــادت الـــوزارة بأن مجمـــع  1027مـــدرج ضمن

الصحي ،ذكرت بأن لديها مشروعا لتوصيل مجمع
 1027بمنطقـــة كرزكان بشـــبكة الصـــرف الصحي،

علما بأن المشـــروع قيـــد مرحلـــة التخطيط حاليا

وســـيتم إدراجه ضمن برنامج الوزارة المستقبلي
ً
وفقا لألولويات
إلنشـــاء شـــبكات الصرف الصحي
وبناءً لما يرصد للمشاريع من ميزانية.

وبشـــأن تواجد مخلفات وحشائش وطلب تزويد

المنطقة بالحاويات ،فإن بلدية المنطقة الشـــمالية
قـــد وضعـــت فـــي وقـــت ســـابق خططـــا تنفيذيـــة

لحمالت النظافة تشمل المناطق الواقعة جغرافيا

ضمن المحافظة الشـــمالية ،وقد تم إدراج المجمع
المذكور ضمن البرنامج الخاص بحمالت النظافة،
حيـــث تعـــد من المناطـــق الجديـــدة الواقعة تحت
مســـمى مناطـــق قيـــد اإلنشـــاء ممـــا يعنـــي فرصة

عالية لتكرار تواجد المخلفات.

وجـــددت الدعـــوة لألهالـــي للتعـــاون مع الـــوزارة،

لتحســـين البيئـــة المحيطة بهم وتحســـين المنظر
العـــام ،مـــن خـــالل االلتـــزام بالقوانيـــن البلديـــة،
والتخلـــص مـــن المخلفـــات بالطـــرق الصحيحـــة،

بمـــا يكفـــل تحقيـــق المنفعـــة العامـــة .وأشـــارت

الـــوزارة إلى إنها حريصـــة على متابعة احتياجات
المواطنيـــن وتلبية تطلعاتهـــم من مختلف مناطق

المملكة عبر التواصل والتنسيق الدائم مع أعضاء
المجالـــس البلديـــة إلشـــراكهم وأخـــذ آرائهـــم عند

تنفيذ المشروع لتقديم أفضل الخدمات لهم.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

خطوة نوعية في مسيرة الحكومة
لقـــد مثـــل االجتمـــاع البرلمانـــي الحكومـــي لبحـــث آخـــر المســـتجدات
وتطـــورات األوضـــاع االقتصادية ،خطـــوة نوعية في مســـيرة الحكومة
ونشـــاطها الواســـع الفعال فـــي كل المجاالت وبـــذل كل المجهودات في
كل ما يصب في مصلحة المواطن وتعزيز دور االقتصاد وتنشيطه عبر
حزمـــة ماليـــة واقتصاديـــة بقيمة  4.3مليـــارات دينار ،والتـــي تعادل كما
ذكر وزير المالية واالقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة
 % 32.2من حجم الناتج المحلي القتصاد المملكة ،واألرقام التي تمت
اإلشـــارة إليهـــا في االجتمـــاع تبين بوضـــوح نجاح الحكومـــة في تنفيذ

أولويـــات الحكومة ،ثم الخطط الوطنية المتمثلة في “إســـناد القطاعات

األكثـــر تضـــررا مـــن األزمة ،والمتابعـــة المســـتمرة ،وأيضا اســـتفادة أكثر
مـــن  90ألف موظف بحريني و 11ألف شـــركة من مبـــادرة دفع الرواتب

لشـــهري أبريـــل ومايو ،و أكثر من  380ألف مشـــترك اســـتفاد من مبادرة
دفع مبالغ فواتير الكهرباء والماء واإلعفاء من رسوم البلدية ،وأكثر من

 280منشـــأة ومرفقا ســـياحيا استفادت من اإلعفاء من رسوم السياحة”
والتي تزرع التفاؤل بالمستقبل المشرق.

األحد  21يونيو  29 - 2020شوال  - 1441العدد 4268

الخطط ومواجهة التحديات ونالت هذه السياســـة ثناء دوليا ،وعكست
مـــا تتمتع بـــه الحكومـــة من رؤيـــة متكاملـــة ومتابعـــة األداء واألهداف
الجاللـــة الملـــك حمد بن عيســـى آل خليفـــة عاهل البـــالد المفدى حفظه

االقتصاد الوطني خطوات متقدمة ،وترسم طريق المستقبل بنجاح

هللا ورعاه.
لقـــد عملت الحكومة على نحو يتفق والمعطيات الجديدة جراء جائحة
كورونـــا ،ولعـــل أهمهـــا الحفـــاظ علـــى وظائـــف البحرينييـــن ،وهـــذا مـــن

للتواصل17111483 :

وغيرها من المبادرات التي تم ذكرها في االجتماع الحكومي البرلماني

» إن حكومة مملكة البحرين بقيادة سيدي صاحب السمو الملكي األمير

والسياســـات واالســـتراتيجيات لتحقيق رؤى وتطلعات ســـيدي صاحب

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

خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه ،تدفع

opinions@albiladpress.com
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كبير ،والمرحلة القادمة تتطلب مزيدا من الجهد والمسؤولية المشتركة

والحس الوطني واإلرادة القوية والعزيمة الصادقة لمواجهة التحديات

والعقبات ،والعمل بإخالص وتفان ،وأهل البحرين قادرون دائما وعلى مر
التاريخ على صيانة المنجزات والحفاظ عليها.

محمد المحفوظ

sm.adnan56@hotmail.com

يوم الطبيب البحريني
مبادرة صاحب الســـمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس
الـــوزراء الموقر بتخصيص يوم للطبيـــب البحريني تعكس المكانة التي
يحظـــى بهـــا الطبيب في مملكتنا الغالية والرســـالة التـــي ينهض بها هذا

أن مهنة الطب ليست وظيفة كسائر المهن لكنها من أنبلها
اإلنسان ،ذلك ّ

وأقدسها على اإلطالق ،وال يمكن تصور السعادة التي تغمر الطبيب إذا

فإن كل عبارات
كان النجاح ثمرة جهده وتماثل المريض للشفاء ،من هنا ّ

الشكر والتقدير ال تفيهم حقهم نظير جهودهم وتفانيهم للبشرية.

إن يـــوم الطبيـــب البحريني المقتـــرح في أول
لســـنا بحاجـــة إلـــى القول ّ

أربعاء من شهر نوفمبر من كل عام وتخصيص جائزة باسم سمو رئيس
الوزراء لتكريم األطباء المتميزين ال شك أنها تمثل دافعا للكوادر الطبية

وغنـــي عن الذكر
والعملي،
للمزيـــد من العطـــاء على الصعيديـــن النظري
ّ
ّ
أن األعوام األخيرة شـــهدت العديد من اإلنجازات الطبية داخل المملكة
ّ

أن مهنة الطب مهنة إنسانية في
وخارجها .ال يجب أن يغيب عن الذهن ّ
المقـــام األول ولعل الكثيرين يتذكـــرون باإلكبار والفخر أطباء يتمتعون

بالحس اإلنساني تفانوا في أداء رسالتهم اإلنسانية إلى أقصى الحدود.

وال يفوتنـــي أن أشـــيد بما اتصفت به فئة من الكـــوادر الطبية البحرينية
من حس إنســـاني كبير وروح طيبة تســـامت على كل الغايات الصغيرة،
فلـــم تكـــن األهـــداف الماديـــة األهم بالنســـبة لهـــم والمواقف تســـتعصي
علـــى الحصر ،وتنازل بعض هؤالء األطباء عن الرســـوم وأجرة الكشـــف

بـــل العـــالج المجاني كامـــال حقيقة مؤكدة لمســـها البعض منـــا عن قرب

فإن هـــذا النفر من
أو اســـتمع إليهـــا مـــن اآلخرين .إضافة إلى ما أســـلفنا
ّ
بـــأن مهنة الطبيب
األطبـــاء ال تفارقهم االبتســـامة طـــوال الوقت إدراكا
ّ

إنسانية قبل أي شيء.
ahmedjuma44
@yahoo.com

أحمد جمعة

نواب الكآبة
خالـــف تذكـــر ،هذا هـــو الهدف من إثـــارة الفقاعات فـــي الهواء ،هنـــاك بالعالم
عالمهـــم ويغيـــرون إلـــى األفضـــل ،وهنـــاك أفـــراد تتاح لهـــم عشـــرات الفرص

وفـــي ظـــرف معقد كهـــذا الظرف اليـــوم ،وضمن توتـــر وقلق واحتقان ،أشـــد

إلحـــداث فـــرق في بلدهم فقط ومع ذلك يفقـــدون الفرص وتفقدهم الفرص،

وال يتركون ال بصمة وال أثرا ســـوى قبـــض الريح ...هذا ما ينطبق على نواب
بالبرلمـــان منـــذ  2002وحتى  ،2020يفكـــرون مثل دواليب الهـــواء ،يدورون

حول أنفســـهم ويضيعون الوقت ،ويشغلون الدولة والمجتمع في وقت كهذا
الذي يمر به العالم والبحرين.

مـــا نكون فيـــه بحاجة للتفـــاؤل والحيوية ونفض الغبار عن الركود والكســـاد
واإلحبـــاط ،يأتـــي ثالثـــة أو أربعة هامشـــيون يعكرون مـــزاج المجتمع برمته
ويوقـــدون التوتـــر ويحدثون االنزعـــاج وكأنهم مندوبون للكآبـــة .منذ 2002
ّ
ّ
ظل التســـامح والوســـطية
ظل المجتمع البحريني يعيش في
وحتـــى 2020

ســـيأتي وال شـــك ،وكأنهـــم لم يتعلمـــوا أو يتفكروا من كل العقـــود التي مرت

دواليـــب الهـــواء وتعكيـــر صفـــو المجتمع ،ال مـــن أجل هدف ســـوى الفوضى

وفيهـــا البحرين وشـــعبها ،نمـــوذج الوســـطية واالعتدال والتـــوازن واالنفتاح
الطبيعـــي مثـــل كل دول المنطقـــة ،لكـــن يبـــدو أن نواب الغفلـــة ال يفكرون إال

بعقلية تورا بورا!

فبينمـــا نرى دولنـــا الخليجيـــة كالمملكة العربيـــة الســـعودية ،تخطو خطوات

عباس ناصر

واالعتدال ورفض على مدى كل الفصول النيابية اآليديولوجيات المتطرفة

نامـــوا واســـتيقظوا علـــى نفـــس الصورة ،مثـــل أهـــل الكهف ،صحـــوا على ما

التنفس ...ال تتعجبوا فاليوم الذي ســـيكون فيـــه قانون منع الضحك والفرح

تقدم الدليل الساطع على مدى التضحيات التي يتمتع بها الطبيب

المجتمع ،نرى عربة بعض النواب بال عجالت ،ال يتعدون أصابع اليد الواحدة

والمتزمتـــة والغريبـــة عـــن مجتمعنا المدنـــي الطبيعي ،ورغم كل هذا الفشـــل
َ
يلـــق ال من الدولـــة وال مـــن المجتمع وال حتى مـــن أهالي
المتوالـــي الـــذي لـــم

يُ ســـمى رغبة برلمانية حول الحشمة! منع الغزل ،منع اللباس ،منع الفرح ،منع

مستشفياتها واللذين أصرّا على البقاء بعد شفائهما من فيروس كورونا
البحريني ..وهناك المئات من الكوادر الطبية البحرينية التي تعد
ّ
واإلنسان

نماذج مضيئة في تاريخ الطب ،وهم موضع فخرنا وإعجابنا.

لألمـــام ،وتنفتـــح علـــى العالـــم وتحدث تغييرًا يشـــهد لـــه العالـــم ،ويرحب به

أشـــخاص تتـــاح لهم الفرصـــة مرة واحـــدة في الحيـــاة ،فيحدثـــون فرقا في

إن قصة الطبيبين البحرينيين اللذين يقيمان في بريطانيا ويعمالن في
» ّ

هـــؤالء النـــواب صـــدى ،يظـــل عـــدد محدود منهـــم يزايـــد ويراهـــن على فتح

وإضاعة الوقت والجهد ،فلو كان مجتمعنا متطرفا ومتزمتا الستمع لهم منذ
عشـــرين ســـنة ولكن ال أفهم إصرار ،ثالثة نواب في كل فصل على إثارة هذه
الزوبعة فليس القصد منها سوى خالف ُتذكر!
» تنويرة :ال تحبس امرأة خشية عليها ،بل أطلق سراحها خشية على نفسك.

بحرنة الوظائف ...قصور أم تقصير؟
عـــاود خمســـة وعشـــرون نائبـــا َ
الكرّ ة مرة أخـــرى مع الحكومـــة للنظر

فـــي التوصيـــات النهائية تلك التـــي تضمنها تقرير بحرنـــة الوظائف،
ً
بيانا مســـاء األحد الموافق الرابع عشـــر من الشـــهر الحالي،
وأصدروا

مطالبيـــن فيـــه الحكومة بســـرعة تنفيـــذ توصيات اللجنـــة البرلمانية

للبحرنـــة ،والتي أقرها المجلس النيابي في فبراير الماضي ،وقد برر
النـــواب مقدمـــو البيان أن الوقـــت الحالي الذي يعيشـــه العالم مالئم
للغايـــة “لتصحيح ســـوق العمـــل البحريني بقطاعيه العـــام والخاص”

كما جاء في بيانهم.

ســـت وثالثـــون توصيـــة ثمـــرة تقريـــر بحرنـــة الوظائـــف ،الـــذي أخذ

مـــن الوقـــت إلنجازه مـــا يقارب الســـنة ،حيث كثفت اللجنـــة زياراتها

سمر األبيوكي

قناة أطفال بهوية بحرينية
ال لهفة حقيقية لبدء موســـم الصيف مع األوضاع الحالية ،فال تغيير واضح
فـــي خارطـــة اليـــوم ومـــا نقوم بـــه خصوصا مـــع جلـــوس األغلبيـــة بالمنزل،
وأخص بالذكر هنا الطلبة الذين أمضوا فصلهم الدراسي األخير بين جدران
المنزل ،ال بأس ،فالعالم بأسره يعيش تراجيديا كورونا ،ولسنا متخلفين عن
ركـــب قطار التجربة ،إال أن الواقع يحتم علينا إيجاد متنفس لصغارنا الذين
أمضـــوا أيامـــا طويلـــة في غرفهم دون أي نـــوع من أنواع المتعـــة الخارجية
سوى قليل من األلعاب واألفكار المنزلية التي بهتت مع مرور الوقت.
وبـــرز للتلفـــاز دور جبـــار خصوصـــا مـــع إقبـــال الصغار علـــى أفـــالم الكارتون
وبعض المقاطع المعروضة في القنوات الفضائية التي يتابعها صغار الســـن،
وتواصلـــت األفكار في مخيلتي واألســـئلة المتكـــررة حول ضرورة أن تكون
للطفـــل البحرينـــي قنـــاة خاصـــة بـــه .ال أعلم ما ســـبب عزوفنا عـــن أن تكون
لألطفال قناة تحمل شـــعار الوطن ،وتتبنى الهويـــة البحرينية ،أين المعضلة
فـــي ذلك؟ لمـــاذا يتابع أطفالنـــا جل البرامـــج والمقاطع الكارتونيـــة من قناة
ألخـــرى دون أن تكـــون لدينـــا قنـــاة بحرينية تقدم له ما لذ وطـــاب من أفكار

بشكل مختلف ،وأنا على يقين بقدرتنا على ذلك.

فنحن نملك جيال يستطيع العمل على األنيميشن والرسوم المتحركة ،ال بل

للتأكيـــد نحن نملك تخصصا أساســـيا بالجامعة لتدريـــس هذه العلوم وهناك

خريجون على استعداد تام لإلبداع في هذا المجال ،وبعيدا عن ذلك ،هناك
عدد من البرامج التي أنتجت في الماضي من قبل شاشـــتنا الوطنية تحمل

الكثير من القيم للنشء وتســـهم في تربيته ،المقصد أننا لســـنا بعيدين أبدا

عن وجود قناة أطفال حقيقية تحمل شعار تلفزيون البحرين.

ومضة:
» في رمضان كنت أتابع مسلسال كارتونيا بعنوان “قنديل الحكايات” من إنتاج
وإخراج الزميلة إيناس يعقوب ،عمل يحمل أسماء كوادر بحرينية جمه على

شاشة زميلة ،وتمنيت لو أن هذا العمل كان ضمن باقة مخصصة للطفل على

قناته في تلفزيونه الرسمي ،لما حمله من أفكار ومعلومات استفدت منها

شخصيا ،ال تزال الظروف ممكنة لتكون لدينا قناة أطفال متخصصة ضمن

باقة تلفزيون البحرين ،أتمنى أن يلقى طلبي آذانا صاغية.

الميدانية لجميع الجهات الرســـمية؛ الوزارات والهيئات والمؤسسات
ً
وأرقاما وحقائق،
الحكوميـــة ،وجمعت من وثائقها جداول وبيانـــات
وقامـــت بتلخيصهـــا ونشـــرها فـــي تقريـــر قـــارب خمســـمئة صفحـــة.
فـــي تقديري الشـــخصي ،إن هـــذا التقرير المفصل الـــذي جاء بجهود

نيابيـــة مشـــكورة ينبغي التعامـــل معه بجدية بالغـــة ،ويمكن اعتباره
مؤسســـة لرسم سياســـات ضرورية ومؤثرة في السوق
وثيقة مهمة
َّ
البحريني.

وفي حديث لي مع رجل أعمال ومستثمر يمتلك مكتبا لالستشارات
اإلداريـــة ،بادرته بســـؤال :كم فـــي تقديرك  -بحكم الخبرة -ســـتكون

تكلفـــة مثـــل هذا التقرير لـــو أوكل إعداده لمكتب استشـــاري خاص؟
أجابنـــي برقـــم أتحفـــظ علـــى ذكره .نحـــن أمـــام تقرير مميز شـــامل،
يحتوي علـــى توصيات جاهزة للتطبيق ،فلمـــاذا التخوف واإلحجام
عـــن تنفيذهـــا أو مناقشـــتها؟ لماذا الوسوســـة في تناول هـــذا الملف
طالمـــا يتضمـــن أرقامـــا حقيقية تكشـــف عـــن حاجتنـــا الفعلية لوضع

جدول زمني لبحرنة كل الوظائف الحكومية بكل مستوياتها؟

» وسؤال آخر كثير الحضور في عقلي متشبث فيه بقوة :ما الذي يمنع

من العمل بهذه التوصيات؟ هل هو قصور في هذا الملف؟ أم تقصير
في تنفيذه؟ هذا ما ستجيب عنه األيام القادمة إن شاء الله.
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