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É``fhQƒμH ÜGƒ``ædG ø``«H äÉ```HÉ`°UEG ’
ø``«ØXƒªdG ø``e ø``«`æ`KG á```HÉ`°UEGh
ÉfhQƒc ¢Shô«ØH äÉHÉ°UEG OƒLh ΩóY ÜGƒædG ¢ù∏éªd áeÉ©dG áfÉeC’G äócCG
áeÉ©dG áfÉeC’G âdÉbh .É¡«ØXƒe øe ø«æKG áHÉ°UEG âàÑK ø«M »a ,ÜGƒædG ø«H
ΩÉ©dG …CGô``dG áfCÉªW ≈∏Y É¡æe É°UôM ¬``fEG ¢ùeCG É¡d ¿É«H »a ÜGƒ``æ`dG ¢ù∏éªd
É¡fEÉa ,ádhGóàªdG á≤«bódG ô«Z QÉÑNC’G ¢†©Ñd Éë«ë°üJh ,á«aÉØ°û∏d Gõjõ©Jh
øe (áà°S) ¿CGh ,ÜGƒædG ø«H ÉfhQƒc ¢Shô«ØH äÉHÉ°UEG …CG óLƒJ ’ ¬fCG ócDƒJ
¢üëØdG õcôe øe OQGƒ``dG ∫É°üJ’G ô``KEG GôNDƒe ¢üëØdÉH GƒeÉb øªe ÜGƒædG
ôéë∏d ¿B’G ¿ƒ©°†îj ºgh ,á«Ñ∏°S áé«àædG âfÉch º¡àHÉ°UEG ΩóY âÑK ób »Ñ£dG
º¡àHÉ°UEG âàÑK §≤a É¡«ØXƒe øe (ø«æKG) ¿CÉH äOÉ``aCGh .(…QÉ«àN’G) »dõæªdG
ø«ØXƒe (á°ùªN) óLƒjh ,á«HÉéjEG ¢üëØdG áé«àf âfÉch ,ÉfhQƒc ¢Shô«ØH
á«ë°üdG äGAGôLE’G PÉîJG ºJh ,(…QÉÑLE’G) »dõæªdG ôéëdG »a ø«£dÉîªdG øe
,»Ñ£dG ¢üëØdÉH GƒeÉb ø««fƒfÉ≤dG øjQÉ°ûà°ùªdG ™«ªL ¿CG Éªc ,º¡©e áeRÓdG
.á«Ñ∏°S ¢üëØdG áé«àf âfÉch ,ÉfhQƒc ¢Shô«ØH º¡àHÉ°UEG ΩóY âÑKh
á«FÉbƒdGh ájRGôàM’G äGAGôLE’G ´ÉÑJG ≈∏Y É¡°UôM áeÉ©dG áfÉeC’G äócCGh
,™«ªédG áeÓ°Sh áë°üH É¡eÉªàgG øe ÉbÓ£fG ,ÉfhQƒc ¢Shô«Ød …ó°üàdG »a
äGAGô``LE’G øe ójó©dG PÉîJGh ,á«ë°üdG äGOÉ``°` TQE’Gh äÉª«∏©àdG πc ´ÉÑJGh
.¢Uƒ°üîdG Gòg »a á«ë°üdGh ájQGOE’G

∞``°ûμj …óædƒ¡dG ¿É``ªdôÑ∏d ≥``«≤ëJ
¿GƒNE’G áYÉªL É``«côJh ô£b πjƒªJ
±hÉîe ≈∏Y Aƒ°†dG §∏°ùj Gkôjô≤J …óædƒg »fÉªdôH ≥«≤ëJ ô°ûf
á«æjódG õcGôª∏d á«côàdGh ájô£≤dG äÉª¶æªdG øe ôªà°ùªdG πjƒªàdG ¿CÉ°ûH
¿Gƒ`` NE’G áYÉªL º``YOh õjõ©àd áªª°üe É``¡`fCG hó``Ñ`j »``à`dG ,óLÉ°ùªdGh
.ø«ª∏°ùªdG
êhQ π«°û«e ÖFÉædG á°SÉFôH äÉ°ù∏édG øe GkQƒ¡°T ¿ÉªdôÑdG ºààNGh
»Yóà°ùJ èFÉàædG{ :∫Ébh ,√ôjô≤J ≈∏Y ábOÉ°üªdG ¿ÉªdôÑdG øe Ö∏W …òdG
.zπéY ≈∏Y ôjô≤àdG Gòg Ωó≤f øëfh ,ó«cCÉàdÉH ≥∏≤dG
π°üJ »àdG á«côàdGh ájô£≤dG äÉYƒaóªdG âYRƒJ ó≤a ,ôjô≤à∏d É≤ahh
≈∏Y äõcQ É¡æμd ,Góædƒg AÉëfCG ™«ªL ≈∏Y hQƒ«dG ø«jÓe äGô°ûY ≈dEG
õcôeh ΩGOôà°ùeCG »a ¥QRC’G óé°ùªdG ∂dP »a ÉªH ,äÉ°ù°SDƒªdG ¢†©H
.èjƒfó«e õcôeh ΩGOôJhQ »a »aÉ≤ãdG »eÓ°SE’G ΩÓ°ùdG
,¬JOÉ¡°T »a ,ÜÉgQE’G áëaÉμe ∫Éée »a ô«ÑîdG …ófÉ°S ódÉfhQ QÉ°TCGh
™aGhóH »JCÉj É«côJh ô£b πãe ¿Gó∏H ≈dEG áÑ°ùædÉH πjƒªàdG Gòg ¿CG ≈dEG
´ƒæc πjƒªàdG ΩGóîà°SG ≈dEG ¿ÉàdhódG ±ó¡J PEG ,PƒØædG á°SQÉªªd á«°SÉ«°S
.É¡«∏Y Iô£«°ùdG ¿’hÉëJ »àdG á«eÓ°SE’G äÉ©ªàéªdG »a áªYÉædG Iƒ≤dG øe
(9¢U π«°UÉØàdG)
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»``fÉMhQ ∫õ``©H Oó``¡j »``fGôjE’G ¿É``ªdôÑdG
OÉ``°ùa áμÑ``°T øY ™aGój »``ÄæeÉNh º``bÉØàJ á£∏``°ùdG äÉYGô``°U
GPEG Éª«a ¿ƒμ°ûj ø«∏∏ëªdG ¿CG ô«Z ,áªcÉëªdG ≈dEG
.∂dòH íª°ù«°S »ÄæeÉN »∏Y ó°TôªdG ¿Éc
»∏Y »fGôjE’G ó°TôªdG πNO iôNCG á«MÉf øe
¿Éc »àdG OÉ°ùØdG áμÑ°T áªcÉëe á«°†b »a »ÄæeÉN
á«FÉ°†≤dG á£∏°ùdG ¢ù«Fôd ≥HÉ°ùdG ¿hÉ©ªdG Égôjój
¢ù«FQ Égõæe ,øjôNBG ’hDƒ°ùe 20h …ôÑW ôÑcCG
ÉØ°UGh ,»fÉéjQ’ »∏eBG ¥OÉ°U ≥HÉ°ùdG AÉ°†≤dG
êQÉNh πNGO OÉ°ùØdG áHQÉëe »a ÇOÉÑdG{`H √ÉjEG
.√ô«Ñ©J óM ≈∏Y ,zAÉ°†≤dG
âÑ°ùdG ¢``ù`eCG ¬``d áª∏c ∫Ó``N »ÄæeÉN ΩÓ``c
ø««FÉ°†b ø«dhDƒ°ùe ™e »eƒμëdG ¿ƒjõØ∏àdG É¡ãH
≈dEG ¬JQÉ°TEG iód ¬Ø°SCG øY ÜôYCG PEG ,ƒjó«ØdG ôÑY
…òdG º∏¶dGh áfÉgE’G{`H ¬Ø°Uh ÉªY ,…ôÑW áªcÉëe
»a ø«≤HÉ°ùdG ø«dhDƒ°ùªdG QÉÑc ¢†©H ¬d ¢Vô©J
.zAÉ°†≤dG

(8¢U π«°UÉØàdG)

,zøWGƒe πμd πªY á°Uôah ≥F’ øμ°S ≈dEG ƒYój
Éeh á«æWƒdG ±Gó``gC’G ø«H IƒéØdG{`H √hô``cq Ph
™Ñ°ùdG äGƒæ°ùdG ∫ÓN ¬H ΩÉ«≤dG ¢ù«FôdG ´É£à°SG
.zá«°VÉªdG
øjòdG ∫ÉØWC’G ¬Lh »a ô¶ædÉH{ √ƒÑdÉW Éªc
∂ÄdhCGh ,ΩÉ©£dG øY ÉãëH áeÉª≤dG »a ¿ƒ°ûàØj
ÉeóæY ,ø°ùdG »a ¿ƒæYÉW º``gh ¿ƒ∏ª©j øjòdG
.z¬Ñàμe ≈dEG ¬≤jôW »a ¿ƒμj
Oó°ûàªdG ¿ÉªdôÑdG ¬¡Lh …òdG Ωƒé¡dG »JCÉjh
»a º¡«°ùaÉæe OÉ©Ñà°SG ó©H ÉãjóM ÖîàæªdG
.í°TôàdG øe z»MÓ°UE’G ôμ°ù©ªdG{
¿ƒªàæj øjòdG OóédG ø«Yô°ûªdG ¢†©H ∫Ébh
øe ø«Hô≤ªdG øe ójó©dGh IOó°ûàe äÉYƒªée ≈dEG
º¡fEG á«HÉîàf’G º¡JÓªM ∫ÓN …QƒãdG ¢SôëdG
ÖÑ°ùH ¬fƒdõ©j hCG »fÉMhQ ¿ƒHƒéà°ùj ±ƒ°S
≈dEG º¡æe ¢†©ÑdG ÖgP ∂dP ÖfÉL ≈dEG .¬JÉbÉØNEG
»fÉMhQ ¿ƒeó≤«°S º¡fCÉH GhOó``gh ∂dP øe ó©HCG

äGQƒ`` `£` ` J çó`` ` ` `MCG »`` `a :â```f.á```«` `Hô```©` `dG
ôªà°ùj ΩÉ¶ædG π``NGO á``ë`æ`LC’G ´Gô°U OGóà°TG
ó«©°üàdG »a »fGôjE’G ¿ÉªdôÑdG »a ¿hOó°ûàªdG
¢ù∏ée π«μ°ûJ òæe »fÉMhQ ø°ùM ¢ù«FôdG ó°V
.¬dõ©H GhOóg PEG ,ójóédG iQƒ°ûdG
ƒ°†Y ¿ÉªdôÑdG á°SÉFQ ¢ù∏ée ƒ°†Y Oó``gh
,»fÉgGôa …OÉ``HBG ô«eCG óªMCG ájOÉ°üàb’G áæé∏dG
¬côàd{ »fÉMhQ ∫õ©H ,âÑ°ùdG ¢ùeCG Iójô¨J »a
QÉ``©`°`SC’G AÓ``Z äÉ`` `eRCGh á``jOÉ``°`ü`à`b’G πcÉ°ûªdG
™e ¢VhÉØàdG ≈``dEG IƒYódGh á°û«©ªdGh øμ°ùdGh
.√ô«Ñ©J ≥ah ,zIóëàªdG äÉj’ƒdG
á©HÉJ áæéd 12 AÉ°SDhQ ¬Lh ∂dP ¿ƒ°†Z »a
≈``dEG É¡«a √ƒ``YO »``fÉ``MhQ ≈``dEG ádÉ°SQ ¿ÉªdôÑ∏d
πÑb É¡à«dÉ©a ø«°ùëJh ¬``JQGOEG äÉ°SÉ«°S ô««¨J{
»a ,»fÉMhQ ¿Éé∏dG AÉ°SDhQ ôqcPh .z¿GhC’G äGƒa
,á©ªédG Ωƒj z¢SQÉa{ ádÉch É¡Jô°ûf »àdG ádÉ°SôdG
…òdG Qƒà°SódG ò«ØæJh á°SGôM ≈∏Y{ º°ùbCG ¬fCÉH

Iô``°SC’ á``à`bDƒ`e á`«`fÉ`μ```°SEG á`≤```°T ¢ü«``°üîJ
zè«∏îdG QÉ``ÑNCG{ ôÑY É``¡JÉfÉ©e äô``°ûf á``«æjôëH
2007/6/20 ≈dEG Oƒ©j »fÉμ°SE’G º¡Ñ∏W ¿CGh ,äÓé°ùdG
.ÉªFÉb ∫GRÉeh
áàbDƒe á≤°T É≤Ñ°ùe âÑ∏W ób Iô°SC’G ¿CG IQGRƒdG äócCGh
¢†©ÑH IQGRƒ``dG ójhõJ •ô°ûH º¡Ñ∏W ≈∏Y á≤aGƒªdG âªJh
Iô°SC’G ¿CG ’EG ,ΩÉ©dG ΩÉ¶f Ö°ùëH ájQhô°†dG äGóæà°ùªdG
.äGAGôLE’G ∫Éªμà°SG »a π£Y Ée ,IQGRƒdG äÉÑ∏W â∏gÉéJ
ΩGô¨à°ùfEG ≈∏Y Qƒ°ûæªdG Qƒ°üªdG ôjô≤àdG »¶Mh
24 ∫ÓN ¢üî°T ∞dCG 30 øe ôãcCG á©HÉàe zè«∏îdG QÉÑNCG{
≈∏Y äÉYôÑàdGh äÉªgÉ°ùªdG ¢†©H âdÉ¡fGh ,§≤a áYÉ°S
,Qƒ°üªdG ôjô≤àdG ô°ûf ó©H á£«°ùH äÉYÉ°S ∫ÓN Iô°SC’G
ôjô°Sh äÉ«fhôàμdEGh çÉ``KCG ø«H Ée äÉªgÉ°ùªdG âYƒæJh
.øjôëÑdG πgCG Égô£°S á«fÉ°ùfEG áYõa »a á«dÉe ≠dÉÑeh »ÑW

:»°ùæe π°VÉa Öàc
É¡HÉ°ùM ≈∏Y zè«∏îdG QÉÑNCG{ ¬Jô°ûf Ée ™e ÉHhÉéJ
∫ƒM zΩGô¨à°ùfEG{ »YÉªàL’G π°UGƒàdG ™bƒe »a »ª°SôdG
º¡æHG ¢Vôe ÖÑ°ùH ÉeÉY 35 òæe á«æjôëH Iô°SCG IÉfÉ©e
º¡Ñ∏W QÉ¶àfGh ,ïªdG ÉjÓN óMCG OGó°ùfG øe »fÉ©j …òdG
äôah ,ÉeÉY ø«KÓK øe ôãcCG ¬«∏Y ≈°†e …ò``dG »fÉμ°SE’G
ójhõJ ó©H Iô°SCÓd áàbDƒe á«°VQCG á≤°T ¿Éμ°SE’G IQGRh
äGAGôLEG ∫Éªμà°S’ ájQhô°†dG äGóæà°ùªdG ¢†©ÑH IQGRƒdG
.¢ü«°üîàdG
QÉ``Ñ`NCG{ ≈∏Y É``gOQ »``a ¿É``μ`°`SE’G IQGRh â``ë`°`VhCGh
ø«ÑJ äÉfÉ«ÑdG IóYÉb ≈dEG ´ƒLôdG ó©H IQGRƒdG ¿CG zè«∏îdG
»a ¿Gó«≤e ¿ÉÑ∏W É¡d Iô°SC’G ¢üîJ »àdG iƒμ°ûdG ¿CG É¡d

.»fÉMhQ |

.»ÄæeÉN |

è«∏îdG »``a á«dhódG á``ÑbGôªdG :»``fÉ£jôH ó``FÉb
á``MÓªdG á``jôM â``æª°Vh äGó``jó¡àdG â``YOQ
ájôëÑdG IóYÉ≤dÉH √ô≤e øe »°VÉªdG ΩÉ©dG ¬JÉ«∏ªY CGóH
ΩÉ«≤dG »a ∞dÉëàdG áª¡e õcôàJh .ô«ØédG »a á«μjôeC’G
áMÓªdGh ájôëÑdG áMÓªdG ¥ôW á°SGôëd ájQhódG ∫ÉªYCÉH
É¡d â°Vô©J äÉªé¡dG øe á∏°ù∏°S ÜÉ≤YCG »a ájQÉéàdG
≈∏Y É¡à«dhDƒ°ùe â«≤dCGh á≤£æªdG »a ájQÉéàdG øØ°ùdG
.¿GôjEG
áMÓª∏d äGójó¡àdG ¿EG ó∏«Ø∏«H QhOƒ``eƒ``μ`dG ∫É``bh
∫É``ª`YC’G á¡HÉéeh ´Oô``dG Ö∏£àj É``e ,Iôªà°ùe â``dGRÉ``e
ø«fGƒ≤H ΩGõàd’G ºàj ºd ÉªdÉW ¬fCG ≈dEG QÉ°TCGh .á«FGó©dG
äGó``jó``¡`J ∑É``æ`g ¿ƒμà°ùa á``«` dhó``dG á``MÓ``ª`dG ô``«`jÉ``©`eh
øμªj ¬``fCG í°VhCG ¬``fCG ô«Z ,ájQÉéàdG áMÓªdG ™ªàéªd
áMÓª∏d áª«∏°ùdG ô«jÉ©ªdÉH ΩGõàd’ÉH äÉ¡HÉéªdG ÖæéJ
.øeC’G äGQÉÑàYGh

óFÉb ó∏«Ø∏«H äô``HhQ »fÉ£jôÑdG QhOƒ``eƒ``μ`dG ó``cCG
ájôëÑdG áMÓªdG ájÉªMh øeC’ »dhódG ∞dÉëàdG äGƒb
äGójó¡àdG ´OQ »a äóYÉ°S á«dhódG áÑbGôªdG äÉ«∏ªY ¿CG
,á≤£æªdG »a ájôëÑdG áMÓªdG •ƒ£N É¡d ¢Vô©àJ »àdG
á``MÓ``ª`dG á``cô``M ÜÉ``«` °` ù` fGh á``MÓ``ª` dG á``jô``M â``æ`ª`°`Vh
á∏«eõdG ≈dEG åjóM »a ∫Ébh .á«dhódG √É«ªdG »a ájQÉéàdG
ájQÉéàdG áMÓªdG ≈∏Y äÉªég ôNBG ¿EG zRƒ«f »∏jO ∞∏L{
ƒ«dƒj »a áæ°S »dGƒM πÑb â©bh õeôg ≥«°†e §«ëe »a
É¡àÑbGôeh ∞dÉëàdG äGƒb OƒLh ≈dEG ∂dP GõYh .2019
»a äGƒ``≤` dG √ò``g QGô``ª`à`°`SG Gó``cDƒ` e ,á``MÓ``ª` dG •ƒ``£`N
äÉjQhódG ôÑY á∏ªàëe äGójó¡J …CG ´Oôd á¶≤«dÉH »∏ëàdG
¿CG ôcòj .¿Gô«£dG øe ºYóH ájôëÑdG øØ°ù∏d áª¶àæªdG
…òdG ∞dÉëàdG »a ∑QÉ°ûJ øjôëÑdG É¡æ«H øe ∫hO á«fÉªK
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QOGƒμdGh AÉÑWC’G AÉØYEG ≈dEG ƒYóJ AÉÑWC’G á«©ªL
¢ü«NGôàdG ójóéJ »a ô«NCÉàdG äÉeGôZ øe á«ë°üdG
áëFÉédG ±hô``X ¿CG ≈``dEG áaÉ°VEG
É©«ªL ÉeÉªàgGh Éfô«μØJ âaô°U
ájOÉ«àY’G É``æ`dÉ``ª`YCG ø``Y AÉ``Ñ`WCÉ`c
,á«©«Ñ£dG É``æ`JÉ``«`Mh á``«`°`SÉ``°`SC’G
Gò``g ¢``ù`LÉ``¡`H ø«dƒ¨°ûe É``æ`à`Hh
.zQÉ¡f π«d ¢Shô«ØdG
á«©ªédG á``°`ù`«`FQ â``©` HÉ``Jh
á``μ`∏`ª`e â`` eó`` b ó`` ≤` `d{ :∫ƒ`` ≤` `dÉ`` H
º``YO á``eõ``M IQƒ``μ`°`û`e ø``jô``ë`Ñ`dG
É¡æª°V ø``e ,ø«æWGƒª∏d á«î°S
AÉØYE’Gh ,¢Vhô≤dG OGó°S π«LCÉJ
ô«Zh ,AÉHô¡μdGh AÉªdG ô«JGƒa øe
á≤aGƒªdG ≈``dEG ™∏£àf øëfh ,∂``dP
AÉÑWCÓd º``Yó``dG Gò``g ô«aƒJ ≈∏Y
Ik ƒ°SCG á«ë°üdGh á«Ñ£dG ºbGƒ£dGh
,á¡L øe Qsó≤oªdG »eƒμëdG ºYódÉH
øe AÉÑWC’G ¬H Ωƒ≤j Ée ≈dEG Gô¶fh
øe äGòdÉH âbƒdG Gòg »a Oƒ¡L
.ziôNCG á¡L

.º°SÉ≤dG IOÉZ |
Ö°ùëH º``¡` d ô``μ`°`û`dG Ωó``≤` f ¿CGh
.zÉæàYÉ£à°SGh ÉæJÉ«fÉμeEG
¿CG Éªc{ :º°SÉ≤dG .O âaÉ°VCGh
¿hô£°†j ¿ƒª∏©J Éªc AÉÑWCG ∑Éæg
ø«H »dõæªdG ∫õ©dG »a AÉ≤ÑdG ≈dEG
º¡°Vô©J ÖÑ°ùH iô``NC’Gh IôàØdG
,¢``Shô``«` Ø` dÉ``H ÜÉ``°` ü` e ¢``†` jô``ª` d

AÉ`` ` Ñ` ` `WC’G á`` «` `©` `ª` `L â`` ` ` YO
AÉ``Ñ` WC’G AÉ``Ø` YEG ≈`` dEG á«æjôëÑdG
á``«`ë`°`ü`dGh á``«` Ñ` £` dG QOGƒ`` `μ` ` dGh
ø``e Gƒ``æ` μ` ª` à` j º`` `d ø`` `jò`` `dG ø`` `e
ôjGôÑa òæe º¡°ü«NGôJ ójóéJ
áëFÉL á``eRCG ájÉ¡f ≈àM 2020
hCG äÉHƒ≤Y …CG ø``e z19ó``«` aƒ``c{
.º¡≤M »a äQó°U á«dÉe äÉeGôZ
á``«`©`ª`é`dG á``°` ù` «` FQ â`` dÉ`` bh
á°UÉN AÉ``Ñ`WC’G{ ¿EG º°SÉ≤dG IOÉ``Z
áeÉY »ë°üdGh »Ñ£dG ºbÉ£dGh
á«ª°ùL AÉÑYCÉH Ωƒ``«`dG ¿ƒ°†¡æj
áëaÉμe π```LCG ø``e ¿ƒ``ª`∏`©`J É``ª`c
¿hó``ª`°`ü`jh ,19ó``«` aƒ``c á``ë`FÉ``L
áYÉé°ûH á«eÉeC’G ±ƒØ°üdG »a
Gòg QÉ£NCG π«∏≤J πLCG øe ¿ÉØJh
º«≤ªdGh øWGƒªdG ≈∏Y ¢Shô«ØdG
ÉæH …ô`` M ∂``dò``d ,ø``jô``ë` Ñ` dG »``a
,áÑ©°üdG º¡ahôX Qsó≤fo ¿CG É©«ªL

á«Hô©dG ÉjÉ°†≤dG øY ´ÉaódG »a ô°üªd óFGôdG QhódÉH √ƒæj ΩÓYE’G ôjRh

.ΩÓYE’G ôjRh |

á«eÓYEG äÓªM hCG á«HÉgQEG ∫ÉªYCG øe AGƒ°S
,Ωƒ``«`dG ó``«`dh ¢ù«d »``eƒ``≤`dG É``¡`æ`eCG ±ó¡à°ùJ
»Hô©dG øWƒdG ±Gó¡à°SG ójôj øe Ωƒ«dG ¿C’
á«Hô©dG áμ∏ªªdGh ô°üe ájQƒ¡ªL ±ó¡à°ùj
’k hO ∑Éæg ¿CG iôf øëfh á°UÉN ,ájOƒ©°ùdG
ádhódG â°TÓJh ∫hO ÉjÉ≤H âëÑ°UCG á«HôY
Ωƒ«dG çó``ë`j É``e ¿CG ô``j ø``eh ,É¡«a á«æWƒdG
ƒ¡a á©bƒàe ô``«`Z çGó`` `MCG ƒ``g äGQƒ``£` J ø``e
≥ªY »g ô°üe ¿CG ócDƒf ∂dòdh ,¬°ùØf ¢†bÉæj
ôμæj ’h á«Hô©dG ∫hódG πμd ô¡Xh »é«JGôà°SG
.óMÉL ’EG á«Hô©dG áeC’G ÉjÉ°†b áeóN »a ÉgQhO
ÉªFGO ∞bƒªdG Gò``g ó``cDƒ`f{ :Ó``FÉ``b ™``HÉ``Jh
ájQƒ¡ªLh øjôëÑdG áμ∏ªe ø«H ábÓ©dG ,GóHCGh
Éæ∏ªëJ Iõ«ªàe ábÓY á≤«≤°ûdG á«Hô©dG ô°üe
QhO ,ΩÓ`` YE’G »``a á°UÉNh ø«dhDƒ°ùªc øëf
.zΩÓYE’G ∫ÓN øe á≤ãdG õjõ©Jh ÉgRGôHEG

.záaÉ≤ãdGh Ö£dGh º«∏©àdG
øeÉ°†àªdG øjôëÑdG áμ∏ªe ∞bƒe ∫ƒMh
√ÉéJ »eƒ≤dG É¡æeCG ≈∏Y ®ÉØëdG ¿CÉ°ûH ô°üe ™e
ƒg Gò``g ¿EG ô``jRƒ``dG ∫É``b ,É«Ñ«d »a äGQƒ£àdG
ócDƒf Ée Ék ªFGOh ,AÉ≤°TC’G ø«H »©«Ñ£dG ∞bƒªdG
»a ájô°üªdG IOÉ«≤dG É¡H â∏ëJ »àdG áªμëdG ¿CG
ájô°üe á°SÉ«°ùd OGóàeG »g Iô«NC’G äGƒæ°ùdG
øe áYƒaóe äÉMƒªW ÉgƒØ°U ôμ©j ’ áàHÉK
Üô©∏d ø«Ñ°ùàæe hCG º¡fÉWhCG ≈∏Y øjôeBÉàe
.º¡fÉWhCG êQÉN º¡JÉ«©Lôe º¡à«Ñ∏ZCGh Éª°SG
á``«`eÓ``YE’G Iô``eGDƒ` ª` dG ,∫É``ã` ª` dG π«Ñ°S ≈``∏` Yh
ôÑY ô°üªd »``æ` eC’G π≤ãdG ¢û«ª¡J á``dhÉ``ë`eh
áé«àæH äCÉ``j º``d ájô£≤dG Iô``jõ``é`dÉ``c äGƒ``æ` b
≥ªY ,»``g Éªc ô°üe â``∏`Xh áæ°S 25 ∫Gƒ``W
.»HôY πμd »æeCG π≤Kh »é«JGôà°SG
ô°üe ájQƒ¡ªL ¬d ¢Vô©àJ Ée ¿EG ∫É``bh

ôjRh »ë«eôdG óªëe øH »∏Y ó«°ùdG ócCG
É¡à≤«≤°Th øjôëÑdG áμ∏ªe §Hôj Ée ¿CG ΩÓYE’G
ájƒNCG äÉ``bÓ``Y ø``e á«Hô©dG ô°üe ájQƒ¡ªL
ÖMÉ°U Iô°†ëd áª«μëdG IOÉ«≤dG πX »a á≤«Kh
πgÉY áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y øH óªM ∂∏ªdG ádÓédG
ìÉàØdGóÑY ¢ù«FôdG áeÉîa ¬«NCGh ióØªdG OÓÑdG
ø«à≤jôY ø«JQÉ°†M ábÓ©d êÉàf ƒg »°ù«°ùdG
ø«Ñ©°ûdG §Hôj Éeh øjó∏Ñ∏d ±ô°ûe ïjQÉJh
.∫OÉÑàe ΩGôàMG øe ø«ªjôμdG
»``eÓ``YE’G ™``e á«ØJÉg á``∏`NGó``e »``a ∫É``bh
»a øëf{ :ô°üe MBC IÉæb ≈∏Y ÖjOCG hôªY
,ô°üe ™e ÉæØbGƒeh ô°üªH ÉæWÉÑJQG øjôëÑdG
,AÉah ∞bGƒe Ék ªFGO Éæ©e ô°üe ∞bGƒe »g Éªc
å«M ,Iô£ØdÉH ô°üªd ÉæÑM ¿CG ÉªFGO ócDƒfh
´ÉaódG »``a IOÉ``jô``dG É¡d â``dGRÉ``eh ô°üe âfÉc
»a É¡FÉ≤°TC’ ºYódG ºjó≤Jh ,»Hô©dG øWƒdG øY

¿hÉ````©````à````dG á`````«`````ª`````gCG ó``````cDƒ``````j π````ª````©````dG ô``````````jRh
á«LQÉîdG ôjô≤àH ÖMôJ z¿É``°ùfE’G ¥ƒ≤ëd á«æWƒdG{ π``ª``©``dG ¥ƒ````°````S QGô```≤```à```°```S’ êÉ``````à``````fE’G ±Gô`````````WCG ø```«```H

¢UÉî``°TC’G »``a QÉ``éJ’G á``ëaÉμªd á``«μjôeC’G
.»fÉédG áÑbÉ©eh á«ë°†dG ájÉªëd
QhódG ¿É°ùfE’G ¥ƒ≤ëd á«æWƒdG á°ù°SDƒªdG âæªKh
ÖMÉ°U á°SÉFôH á«≤«°ùæàdG áæé∏dG ¬H Ωƒ≤J …òdG ô«ÑμdG
»dh áØ«∏N ∫BG óªM øH ¿Éª∏°S ô``«`eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG
¢ù∏ée ¢ù«Fôd ∫hC’G ÖFÉædG ≈∏YC’G óFÉ≤dG ÖFÉf ó¡©dG
äÉ«é«JGôà°SGh äGQOÉ``Ñ`e É¡©°Vh ∫Ó``N øe ,AGQRƒ`` dG
,á«ªdÉ©dG Iô``gÉ``¶`dG √ò``g áëaÉμe ≈``dEG ±ó``¡`J è``eGô``Hh
áμ∏ªe á¶aÉëeh ∫ƒ°üM ájQGôªà°SG ≈``dEG äOCG »àdGh
âbƒdG »a ó«°ûJh .IRQÉÑdG áfÉμªdG √òg ≈∏Y øjôëÑdG
πª©dG ¥ƒ°S º«¶æJ áÄ«g πÑb øe ádhòÑªdG Oƒ¡édÉH ¬JGP
≈∏Y πª©dGh ,¢UÉî°TC’ÉH QÉéJ’G ÉjÉ°†b ™e πeÉ©àdG »a
áëaÉμe Oƒ¡L ôjƒ£Jh IóaGƒdG ádÉª©∏d áæeBG áÄ«H ô«aƒJ
á≤ãÑæªdG äÉ°SQÉªªdG π°†aC’ É≤ah ¢UÉî°TC’ÉH QÉéJ’G
.á«æWƒdG äÉ©jô°ûàdG øe áeƒYóªdG á«dhódG ø«fGƒ≤dG øe
øe É``¡` jó``d É``ª` H π``ª`©`J É``¡``fCG á``°` ù` °` SDƒ` ª` dG äó`` ``cCGh
ÇOÉÑªd É≤ah É¡FÉ°ûfEG ¿ƒfÉb É¡«∏Y ó``cCG á©°SGh á``j’h
äÉ«bÉØJ’ÉH áeƒμëdG ΩGõàdG ióe á©HÉàe ≈∏Y ,¢ùjQÉH
øjôëÑdG áμ∏ªe É¡«∏Y âbó°U »àdG á«dhódG äGógÉ©ªdGh
É¡eGôàMGh ÉgPÉØf ¿Éª°†d ,¿É°ùfE’G ¥ƒ≤M ∫Éée »a
,¿É°ùfE’G ¥ƒ≤M ájÉªMh õjõ©J ≈∏Y πª©∏d ™«ªédG øe
√Qƒ°U ™«ªéH ¢UÉî°TC’G »a QÉéJ’G áëaÉμe á°UÉNh
.¬dÉμ°TCGh

ôjô≤àdÉH ¿É°ùfE’G ¥ƒ≤ëd á«æWƒdG á°ù°SDƒªdG âÑMQ
¿CÉ°ûH 2020 ΩÉ©d á«μjôeC’G á«LQÉîdG IQGRh øY QOÉ°üdG
áã«ãëdG Oƒ¡édÉH OÉ``°`TCG …ò``dGh ,¢UÉî°TC’ÉH QÉ``é`J’G
±hô¶dG ô«aƒJh πª©dG áÄ«H õjõ©J »a øjôëÑdG áμ∏ªªd
∫ƒ°üëdGh ∫ƒ°UƒdG »a ÉjÉë°†dG IóYÉ°ùªd áÑ°SÉæªdG
á``fGOEGh á≤MÓe »``a É¡©°SƒJ ÖfÉL ≈``dEG ,á``dGó``©`dG ≈∏Y
ºFGódG É¡°UôM ≈∏Y IhÓY ,ºFGôédG √òg »a ø«WQƒàªdG
.á≤Ñ£ªdG èeGôÑdGh äGAGôLE’ÉH AÉ≤JQ’Gh ôjƒ£àdG ≈∏Y
¿É``°`ù`fE’G ¥ƒ≤ëd á«æWƒdG á°ù°SDƒªdG äOÉ``°``TCGh
(1 Tier) ≈``dhC’G áÄØdG ≈∏Y øjôëÑdG áμ∏ªe ∫ƒ°üëH
QÉéJ’G áëaÉμe »``a Éeó≤J ô``ã`cC’G ∫hó``dG ∞«æ°üJ »``a
¢ùμ©j …òdG ôeC’G ,»dGƒàdG ≈∏Y ådÉãdG ΩÉ©∏d ¢UÉî°TC’ÉH
≈∏Y AÉ°†≤dÉH á°UÉîdG ô«jÉ©ªdG πμH áμ∏ªªdG ΩGõ``à`dG
,»μjôeC’G ™jô°ûàdG ¬«∏Y ¢üf Éªc ¢UÉî°TC’ÉH QÉéJ’G
.ΩÉJ πμ°ûH ô«jÉ©ªdG ∂∏J ≥«Ñ£J »a Iôªà°ùªdG ÉgOƒ¡Lh
óæà°SG ôjô≤àdG »``a OQh É``e ¿CG á°ù°SDƒªdG äCGQh
¥ƒ≤ëd É¡àjÉªM »a áμ∏ªªdG Oƒ¡L â°ùμY ≥FÉ≤M ≈∏Y
ÖMÉ°U Iô°†M ¿ód øe Ohóëe ÓdG ºYódG π°†ØH ¿É°ùfE’G
OÓÑdG πgÉY áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y ø``H óªM ∂∏ªdG ádÓédG
äÉ°SQÉªªdG π°†aCG »æÑàd ¬àdÓL äÉ¡«LƒJh ,ióØªdG
á«fƒfÉb á«æH ôÑY ,¢UÉî°TC’ÉH QÉéJ’G IôgÉX áëaÉμªd
¿ƒfÉ≤dG PÉØfEGh ≥«Ñ£J ≈∏Y ¢UôëJ ,áî°SGQ á«°ù°SDƒeh

OÉ``ë` JÓ``d …ò``«` Ø` æ` à` dG ¢``ù` ∏` é` ª` dG
,øjôëÑdG ∫É``ª` Y äÉ``HÉ``≤`æ`d ô``ë` dG
πª©dG IQGRh É¡dòÑJ »àdG Oƒ¡édÉH
»a ÉgQhOh á«YÉªàL’G á«ªæàdGh
,á«æWƒdG á∏eÉ©dG iƒ≤dG QGô≤à°SG
áªFÉ≤dG IQGRƒ``dG á°SÉ«°ùH É kgƒæe
»YÉªàL’G QGƒ``ë` dG π«©ØJ ≈∏Y
¬LGƒJ »àdG äÉjóëàdG á¡LGƒªd
√òg ¿CG ≈``dEG É``àk `a’ ,πª©dG ¥ƒ``°`S
»a É``¡`MÉ``é`f â``à` Ñ` KCG á``°`SÉ``«`°`ù`dG
,á«æWƒdG äÉ£ëªdG ø``e ó``jó``©`dG
á«ªgCG ≈∏Y ¬JGP âbƒdG »a GkOó°ûe
ø«æWGƒªdG ∞FÉXh ≈∏Y ®ÉØëdG
πc ø``«`eCÉ`Jh ¢UÉîdG ´É£≤dG »``a
øY É``Hk ô``©` e ,á``«` dÉ``ª` ©` dG º``¡`bƒ``≤`M
ôëdG OÉ``ë`J’G OGó©à°SGh ±ƒ``bh
á«æWƒdG Oƒ¡édG IófÉ°ùªd ºFGódG
á«æWƒdG ádÉª©dG QGô≤à°S’ áªYGódG
»∏ëªdG πª©dG ¥ƒ°S ƒªf õjõ©Jh
,á«FÉæãà°S’G ±hô¶dG √òg πX »a
äÉcô°ûdGh äÉ°ù°SDƒªdÉH Gkó«°ûe
øWGƒªdÉH ∂°ùªàJ »àdG á«æWƒdG
π¨°ûd π``°`†`aCG QÉ«îc »æjôëÑdG
»a á«Ø«XƒdG ôZGƒ°ûdG ∞∏àîe
.êÉàfE’G ™bGƒe

±Gô``WCG ø«H »KÓãdG ¿hÉ©àdG ¿CG
¥ƒ°S QGô≤à°SG »a º¡°ùj êÉàfE’G
ájô°ûÑdG OQGƒ``ª` dG º``Yó``jh πª©dG
,ΩÉ©dG ídÉ°üdG Ωóîj ÉªH á«æWƒdG
∫GRÉ``e πª©dG ¥ƒ°S ¿CG ≈``dEG Éàk a’
á«∏ªY ¿CGh ,∞``FÉ``Xƒ``∏` d Gkó` `dƒ`` e
ádƒ≤©e Ö°ùæH Iôªà°ùe ∞«XƒàdG
,áFQÉ£dG ´É°VhC’G √òg øe ºZôdÉH
»``∏`ë`à`dG ≈`` ``dEG ™``«` ª` é` dG É`` `«k ` ` YGO
RÉ«àL’ á«æWƒdG á«dhDƒ°ùªdÉH
¢ùμ©j ÉªH á≤K πμH á∏MôªdG √òg
áμ∏ªe É¡H ™àªàJ »àdG ájƒ«ëdG
∞∏àîe á``¡` LGƒ``e »``a ø``jô``ë`Ñ`dG
.äÉjóëàdG
¢``ù`«`FQ OÉ```°` `TCG ,¬``Ñ``fÉ``L ø`` e

á«Hô©dG ∫hó``dG πÑb øe ÜÉéYEÉH
.≈≤à∏ªdG »a ácQÉ°ûªdG
OÉ`` °` `TCG ,á``Ñ` °` SÉ``æ` ª` dG √ò`` ¡` `Hh
¬H Ωƒ``≤`j …ò`` dG Qhó``dÉ``H ¿Gó``«`ª`M
∫É``ª` Y äÉ``HÉ``≤` æ` d ô``ë``dG OÉ`` ë` `J’G
º``YO »`` `a √Oƒ`` `¡` ` Lh ø``jô``ë``Ñ``dG
GócDƒe ,á«æWƒdG ádÉª©dG QGô≤à°SG
IQGRƒ`` dG ¢``Uô``M QÉ```WE’G Gò``g »``a
ádÉª©dG ´É``°``VhCG QGô``≤`à`°`SG ≈``∏`Y
Öãc ø``e É¡àÑbGôe ôÑY á«æWƒdG
Ωƒ≤J »``gh ,πª©dG ¥ƒ°S ácôëd
™e …QƒØdGh ô°TÉÑªdG π°UGƒàdÉH
Gò``g ≥«≤ëàd äBÉ`°`û`æ`ª`dG äGQGOEG
ä’É``M ¿CG É``ck Qó``à`°`ù`e ,¢``Vô``¨` dG
GócDƒe ,IOhóëe ∫GõJ ’ íjô°ùàdG

AÉ≤JQÓd ¬``JGP ôjƒ£J ≈∏Y º``FGO
»àdG ICÉ°ûæªdG á«LÉàfEG iƒà°ùªH
ó«°ùdG ¢Vô©à°SG Éªc .É¡H πª©j
ôëdG OÉ``ë` J’G ¬``H ΩÉ``b É``e Üƒ≤©j
»a øjôëÑdG áHôéàd RGô```HEG ø``e
-ó«aƒc{ ÉfhQƒc áëFÉéd …ó°üàdG
,á«Hô©dG πª©dG áª¶æe iód ,z19
»``dÉ``ª`dG º``Yó``dG á``eõ``M ∂`` dP ø`` eh
´É£≤∏d á``eƒ``μ` ë` dG ¬``à` eó``b …ò`` `dG
≈∏Y á¶aÉëªdG π``LCG øe ¢UÉîdG
∫ÓN ∂dPh ,πª©dG ¥ƒ°S QGô≤à°SG
≈≤à∏ªdG »a ôëdG OÉëJ’G ácQÉ°ûe
πª©dG áª¶æe GkôNDƒe ¬Jó≤Y …òdG
∫É``°` ü` J’G ≥``jô``W ø``Y ,á``«` Hô``©` dG
áHôéàdG √òg â«¶M PEG ,»FôªdG

á«ªæàdGh π``ª`©`dG ô`` jRh ó`` cCG
øH π``«`ª`L ó``«`°`ù`dG ,á``«` YÉ``ª` à` L’G
¬FÉ≤d ió``d ,¿Gó``«`ª`M »∏Y óªëe
OÉëJÓd …ò«ØæàdG ¢ù∏éªdG ¢ù«FQ
ø``jô``ë`Ñ`dG ∫É``ª` Y äÉ``HÉ``≤` æ` d ô``ë` dG
»a óªëe ∞°Sƒj Üƒ≤©j ó«°ùdG
¿hÉ©àdG õjõ©J ¿CG ,IQGRƒdÉH ¬Ñàμe
∫ÓN áKÓãdG êÉàfE’G ±GôWCG ø«H
»àdG á«FÉæãà°S’G ±hô``¶`dG √ò``g
ºdÉ©dGh øjôëÑdG áμ∏ªe Égó¡°ûJ
-ó«aƒc{ É``fhQƒ``c áëFÉL ÖÑ°ùH
»``a ∂``°` T ¿hO º``¡` °` ù` «` °` S ,z19
ádÉª©dG QGô≤à°SG ≈∏Y á¶aÉëªdG
Ωó``Yh πª©dG ¥ƒ°S »``a á«æWƒdG
É¡bƒ≤M ß``Ø` Mh É``¡` H QGô`` `°` ` VE’G
Rõ©j ÉªH É¡FÉ£Y QGôªà°SG ø«eCÉJh
»a êÉàfE’G á∏éY ¿GQhO áeGóà°SG
.¢UÉîdG ´É£≤dG äBÉ°ûæe ∞∏àîe
QGôªà°SG ≈∏Y ¿ÉÑfÉédG ≥ØJGh
πc øe ádhòÑªdG Oƒ¡édG õjõ©Jh
á«dÉëdG ±hô¶dG πX »a ±GôWC’G
á∏eÉ©dG iƒ≤dG QGô≤à°SG ¿Éª°†d
»æjôëÑdG πeÉ©dG ºYOh ,á«æWƒdG
¢UÓNEG ø``e ¬``H õ«ªàj É``e π°†ØH
¢``Uô``Mh »``Ø``«``Xh •É`` Ñ` `°` `†` `fGh
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zó©H øY{ áªjõ©dG …hP ÖjQóàd zø«μªJ{ ºYO ìôà≤J ÜGƒædG ¢ù∏ée á°ù«FQ º``Yó``dÉ``H √ƒ```æ```j ¥ô```ë```ª```dG ß```aÉ```ë```e
IOÉ«≤H á∏eÉ°ûdG ájƒªæàdG Iô«°ùªdG πX »a Ió``FGô``dG
áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y øH óªM ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†M
≈∏Y ìôà≤ªdG ƒeó≤e ¢UôM ó≤a ,ióØªdG OÓÑdG πgÉY
á°UÉîdG á«dhódG πª©dG á«bÉØJG ™e ìôà≤ªdG ≥aGƒJ
âª°†fG »àdG (¿ƒbƒ©ªdG) ádÉª©dGh »æ¡ªdG π«gCÉàdÉH
áæ°ùd (17) ºbQ ¿ƒfÉ≤H Ωƒ°Sôe ÖLƒªH áμ∏ªªdG É¡«dEG
¿CG ¿Éª°V IQƒcòªdG á°SÉ«°ùdG ±ó¡à°ùJ{ ¿CG ≈∏Y 1999
¢UÉî°TC’G äÉÄa πμd áªFÓe »æ¡e π«gCÉJ ô«HGóJ ìÉàJ
»a ø«bƒ©ªdG ΩGóîà°SG äÉfÉμeEG õjõ©Jh ,ø«bƒ©ªdG
.zôëdG πª©dG ¥ƒ°S

õjõ©Jh ôëdG πª©dG ¥ƒ°S »a º¡eGóîà°SG äÉfÉμeEG
»a á``bÉ``YE’G …hP ¢``UÉ``î` °` TC’G áÄØd ∫É``©`Ø`dG Qhó`` `dG
.»æWƒdG OÉ°üàb’G
,Qƒà°SódG OGƒe ™e ÉbÉ°ùJG »JCÉj ìôà≤ªdG ¿CG Éªc
πª©dG ¿CG ≈∏Y â°üf »àdG ,(Ü ,CG/13) IOÉªdG á°UÉN
¬ÑLƒà°ùjh áeGôμdG ¬«°†à≤J ,øWGƒe πc ≈∏Y ÖLGh
QÉ«àNG »ah πª©dG »a ≥ëdG øWGƒe πμdh ,ΩÉ©dG ô«îdG
ádhódG πØμJ ÖfÉéH ,ÜGOB’Gh ΩÉ©dG ΩÉ¶æ∏d É≤ah ¬Yƒf
.¬Whô°T ádGóYh ø«æWGƒª∏d πª©dG ¢Uôa ô«aƒJ
É¡JGRÉéfE’ GRGôHEGh ,øjôëÑdG áμ∏ªe Oƒ¡éd ÉªYOh

¢ù∏ée á°ù«FQ πæjR ¬∏dGóÑY âæH ájRƒa âeó≤J
πª©dG ¥hóæ°U ΩÉ«b ¿CÉ°ûH áÑZôH ìGôàbÉH ÜGƒ``æ`dG
zó©H ø``Y{ ¢``TQƒ``dGh äGQhó`` dG ¢ü«°üîàH (ø«μªJ)
äGôÑîdG º¡HÉ°ùàcG πLCG øe áªjõ©dG …hP ¢UÉî°TCÓd
.áMƒàØªdG πª©dG ¥ƒ°S »a á«æ¡ªdG
:ÜGƒædG øe πc ìôà≤ªdG ºjó≤J »a ∑QÉ°T ó``bh
,…QÉ°üfC’G óªMCGh ,…OGhòdG ¬∏dGóÑYh ,»μdÉªdG º°SÉH
.ø°ùM áeƒ°ü©eh
»æ¡ªdG π«gCÉàdG ∞«ãμJ ≈``dEG ìôà≤ªdG ±ó``¡`jh
õjõ©Jh ,ábÉYE’G …hP ¢UÉî°TC’G äÉÄa πμd Ö°SÉæªdG

∂``∏``ª``dG á```dÓ```L ø````e Ohó````ë````e Ó`````dG

.πæjR ájRƒa |

zº«à°S{ äÉ°ü°üîJ »a »FGóàH’G »ª∏©ªd »∏YÉØJ »fhôàμdEG ÖjQóJ

.»ZGôªdG áfGRôa .O |
áÄØdG ¥É``£` f ™«°Sƒàd è``eÉ``fô``Ñ` dG
πª°û«d Ö``jQó``à`dG ø``e áaó¡à°ùªdG
.áØ∏àîªdG πMGôªdG »ª∏©e

åëÑdG áaÉ≤K ô°ûfh ΩÉ©dG »YƒdG
ΩÉ``¡` ª` dGh ,QÉ`` `μ` ` à` ` H’Gh »``ª` ∏` ©` dG
á«é«JGôà°S’G »a É¡«∏Y ¢Uƒ°üæªdG
º«∏©J ≈∏Y ó«cCÉàdG øª°†àJ »àdGh
á°Sóæ¡dGh äÉ«°VÉjôdGh Ωƒ∏©dG
å``«`M ,(STEM) á``«` æ` ≤` à` dGh
»``ª`∏`©`dG å``ë` Ñ``dG IQGOEG â`` eÉ`` b
STEM ´hô°ûe
ò``«``Ø``æ``à``H
¢``SQGó``ª` dG »a Education
»``°` SGQó``dG π``°`ü`Ø`dG »``a á``jƒ``fÉ``ã` dG
ó``bh ,Ω2020 – 2019 ∫hC’G
á«HÉéjEG è``FÉ``à`f ´hô``°`û`ª`dG ≥``≤`M
ƒëf á``Ñ` ∏` £` dG õ``«`Ø`ë`J å``«` M ø`` e
Gòg »JCÉj Gò``d ;äÉ°ü°üîàdG √ò``g

äÉ«°VÉjôdG ¢ü°üM ¢ùjQóJ øe
¿ƒ``æ` Ø` dGh á``«` æ` ≤` à` dGh Ωƒ`` ∏` `©` `dGh
äÉ«°SÉ°SCÉH á≤∏©àªdG ™«°VGƒªdGh
ábƒ°ûe á«∏YÉØJ á≤jô£H á°Sóæ¡dG
á«HÉéjEG äÉgÉéJG øjƒμJ »a º¡°ùJ
ä’ÉéªdG √ò``g πãªd áÑ∏£dG ió``d
.É¡ª«gÉØªd ≥ªYCG º¡a õjõ©Jh
Gò``g ¿CG »``ZGô``ª` dG â``aÉ``°` VCGh
™jQÉ°ûªdG øª°V »``JCÉ`j èeÉfôÑdG
≥«≤ëàd áeÉ©dG áfÉeC’G ÉgòØæJ »àdG
á«æWƒdG á«é«JGôà°S’G ±Gó```gCG
,Ω2024 –2014 »ª∏©dG åëÑ∏d
»é«JGôà°S’G ±ó``¡` dG Gkó` jó``ë` Jh
ø«°ùëJ ≈∏Y ¢üæj …ò``dG ™``HGô``dG

á«HôàdG IQGRƒ``H »FGóàH’G º«∏©àdG
.º«∏©àdGh
áfGRôa IQƒàcódG âë°VhCGh
å``ë`Ñ`dG IQGOEG ô``jó``e ,»``ZGô``ª``dG
¢ù∏éªd áeÉ©dG á``fÉ``eC’É``H »ª∏©dG
è``eÉ``fô``Ñ`dG ¿CG ,»``dÉ``©` dG º``«`∏`©`à`dG
É«LƒdƒæμàdG ™«°VGƒe øª°†àj
áéeôÑdGh äÉ«fhôàμdE’ÉH á≤∏©àªdG
ájGhQh ájOÉe äÉYƒªée ∫ÓN øe
º``«`ª`°`ü`J º`` `J å``«``M ,¢``ü` °` ü` ≤` dG
êPÉªædG áYƒªée ∫ƒM èeÉfôÑdG
»àdG ádƒªëªdG ™«æ°üàdGh á«dhC’G
¢ShQódG º«ª°üàd É¡eGóîà°SG øμªj
ø«ª∏©ªdG øqμªj ÉªH ,á«∏Ñ≤à°ùªdG

»ª∏©dG åëÑdG IQGOEG ó©à°ùJ
º«∏©àdG ¢ù∏éªd áeÉ©dG á``fÉ``eC’É``H
»ÑjQóJ è``eÉ``fô``H º«¶æàd »``dÉ``©`dG
áãjóëdG äÉ«æ≤àdG ≈∏Y ó©H ø``Y
äÉ«æ≤àdGh Ωƒ``∏` ©` dG ¢``ù` jQó``J »``a
äÉ«°VÉjôdGh ¿ƒæØdGh á°Sóæ¡dGh
»ª∏©e øe Oó©d (STEAM)
√ò``g »`` a á`` «` `FGó`` à` `H’G á``∏` Mô``ª` dG
ô¡°T ™∏£e ∂``dPh ,äÉ°ü°üîàdG
áKÓK ió``e ≈``∏`Y ,π``Ñ`≤`ª`dG ƒ``«`dƒ``j
ôÑàîe ™e ¿hÉ©àdG ∫ÓN øe ,ΩÉjCG
Ü’ ÜÉ`` `a{h zø``jô``ë` H Ü’ ÜÉ`` `a{
…ô°ùjƒ°ùdG ´hô°ûªdGh zGô°ùjƒ°S
IQGOEG ™``e ≥«°ùæàdÉH ,zá``aÉ``°` VEG{

z»``μª°ùdG ´GQõ``à°S’G{ »``a »``æWƒdG ¢``SôëdG ™``e ¿hÉ``©àdG å``ëÑJ zäÉ``jó∏ÑdG{

AÉØàc’G ≥«≤ëJ iƒà°ùe ≈∏Y
øe ø``jô``ë`Ñ`dG áμ∏ªªd »``JGò``dG
πμ°ûJ »``à`dG á«μª°ùdG Ihô``ã` dG
ø«æWGƒª∏d AGò¨∏d Ékª¡e GQk ó°üe
.áμ∏ªªdG »a ø«ª«≤ªdGh

∫ÉéªH áªà¡ªdG äÉ¡édG ∞∏àîe
∂``dPh ,»``μ`ª` °`ù`dG ´GQõ`` à` `°` `S’G
É¡∏ãªj »àdG á«ªgC’G øe Ébk Ó£fG
ó«©°U ≈∏Y AGƒ°S ´É£≤dG Gò``g
hCG ,ájOÉ°üàb’G á«ªæàdG ≥«≤ëJ

Gòg »a ájQÉªãà°SG äÉYhô°ûe
.∫ÉéªdG
á``YGQõ``dG á``dÉ``ch ¿CG ó`` `cCGh
»a á«°VÉe ájôëÑdG Ihô``ã` dGh
™e äÉ``cGô``°``T í``à`Ø`d É``gOƒ``¡` L

´GQõ`` à` `°` `S’G »`` a QÉ``ª` ã` à` °` S’G
™e ≥``°`ù`à`J »``à``dGh ,»``μ` ª` °` ù` dG
∫É`` ¨` `°` `TC’G ô`` ``jRh äÉ``¡``«``Lƒ``J
§«£îàdGh äÉjó∏ÑdG ¿hDƒ°Th
øH ΩÉ°üY ¢Sóæ¡ªdG »fGôª©dG
IQOÉÑe Aƒ°V »a ,∞∏N ¬∏dGóÑY
´hô°ûªd ióØªdG ∂∏ªdG ádÓL
.zΩGóà°ùªdG »FGò¨dG øeC’G
¢Vô©à°SG ,´ÉªàL’G ∫ÓNh
ájôëÑdG IhôãdGh áYGQõdG π«ch
Gò¡H ¢Vƒ¡æ∏d ádhòÑªdG Oƒ¡édG
¢ü«°üîJ É¡æ«H øeh ,´É£≤dG
»``æ`Wƒ``dG õ``cô``ª` dG »``a ¢`` m ` `VGQCG
¢``SCGQ »``a …ôëÑdG ´GQõà°SÓd
»a äÉ``Yhô``°`û`e ¥Ó`` WE’ ¿É``«`M
≈∏Y IhÓY ,»μª°ùdG ´GQõà°S’G
´É£≤dG äÉcô°T ™e ¿hÉ©àdG AóH
¥Ó``WEG á°Uôa É¡ëæªd ¢UÉîdG

á`` ` YGQõ`` ` dG π`` `«` ` ch å```ë` `H
IQGRƒ`` ` H á``jô``ë` Ñ` dG Ihô`` `ã` ` dGh
äÉ``jó``∏`Ñ`dG ¿hDƒ` `°` `Th ∫É``¨` °` TC’G
QƒàcódG »fGôª©dG §«£îàdGh
∫Ó``N ,í``à` Ø` dGƒ``HCG óªëe π«Ñf
,™jóÑdÉH ¬Ñàμe »``a ¬dÉÑ≤à°SG
á``°` ù` °` SDƒ` ª` dG ó```FÉ```b ó``YÉ``°``ù``e
¢SôëdG á°SÉFôH á«cÓ¡à°S’G
óªëe ø``cô``dG Ωó``≤`ª`dG »``æ`Wƒ``dG
õjõ©J πÑ°So ,»ã«eôdG ∑QÉ``Ñ`e
´GQõà°S’G ∫Éée »a QÉªãà°S’G
.»μª°ùdG
Gòg ¿EG{ :í``à`Ø`dGƒ``HCG ∫É``bh
åëH ¢``Vô``¨`H AÉ`` L ´É``ª` à` L’G
¿CG ø``μ` ª` j »``à``dG äÉ``«``fÉ``μ``eE’G
IhôãdGh áYGQõdG ádÉch ÉgôaƒJ
¢SôëdG äÉ¡LƒJ ºYód ájôëÑdG
õjõ©J ≈`` dEG á``«` eGô``dG »``æ` Wƒ``dG

á``«≤«Ñ£àdG Ωƒ``∏©dG á``©eÉLh zá``«°SÉ«°ùdG á``«ªæàdG{ ø``«H ¿hÉ``©J á``«bÉØJG

.»MÉæL ¿ÉªjEG |
á``aÉ``c ø``«` H π``°` UGƒ``à` dG á``«` ª` gCG
á«ãëÑdGh á«ª∏©dG äÉ°ù°SDƒªdG
Ió``FÉ``Ø` dG ≥``≤`ë`j É``ª` H áμ∏ªªdÉH
Ωó``î` jh »``æ`jô``ë`Ñ`dG ™ªàéª∏d
≈æKCG Éªc ,OÓÑdG »a á«ªæàdG á∏éY
øjôëÑdG ó¡©e ¬Mô£j Ée ≈∏Y
èeGôH ø``e á«°SÉ«°ùdG á«ªæà∏d
»YƒdG á«ªæàd ájƒYƒJh á«ÑjQóJ
ÇOÉÑeh áaÉ≤K ô°ûfh »°SÉ«°ùdG
»a á``ª` «` ∏` °` ù` dG á``«` WGô``≤` ª` jó``dG
¬eqó≤j Éeh ,»æjôëÑdG ™ªàéªdG
OGóYEG ∫Éée »a π°UGƒàe ºYO øe
á«°SÉ«°ùdG äÉ°SGQódGh çƒëÑdG
.ájQƒà°SódGh á«fƒfÉ≤dGh

.OGƒY ¿É°ùZ .O |
á«ªæà∏d ø``jô``ë` Ñ` dG ó``¡` ©` e ™`` e
√òg ¿CG ≈``dEG Ék gƒæe ,á«°SÉ«°ùdG
á``Ñ`MQ Ék ` `bÉ```aBG í``à`Ø`J á``«` bÉ``Ø` J’G
èeÉfôH áÑ∏W äGQÉ``¡`e ôjƒ£àd
∫Ó``N ø``e ,á«°SÉ«°ùdG Ωƒ``∏`©`dG
ó¡©ªdG ø``«`H ∑ô``à`°`û`ª`dG π``ª`©`dG
»a áÑ∏£dG ∑Gô``°` TE’ á©eÉédGh
ÉgòØæj »àdG ™jQÉ°ûªdGh èeGôÑdG
áÑ∏£dG É¡æe ó«Øà°ù«d ó¡©ªdG
º``¡` JGQó``b õ``jõ``©` J »`` a º``¡` °` ù` Jh
»a á«∏ª©dGh á«ãëÑdGh á«ª∏©dG
.º¡°ü°üîJ ∫Éée
á``©` eÉ``é` dG ¢`` ù` `«` `FQ ó`` ` ` cCGh
OGƒ``Y ¿É°ùZ Qƒ``à`có``dG PÉ``à`°`SC’G

äÉÄØd »``fƒ``fÉ``≤`dGh …Qƒ``à`°`Só``dG
ÖfÉL ≈`` dEG áØ∏àîªdG Ö``©`°`û`dG
á≤∏©àªdG èeGôÑdG ™°Vh »a √QhO
¥ƒ≤ëH á``°`UÉ``î`dG äÉ``°` SGQó``dÉ``H
á«ª∏©dG çƒëÑdG ºYOh ¿É°ùfE’G
á``«`°`SÉ``«`°`ù`dG º``¶` æ` dG ∫É``é` e »`` a
.…Qƒà°SódG ¿ƒfÉ≤dGh
äOÉ``°`TCG ,áÑ°SÉæªdG √ò``¡`Hh
»``MÉ``æ` L ¿É`` `ª` ``jEG IPÉ`` `à` ``°` ``SC’G
á«°SÉ«°ùdG Ωƒ``∏`©`dG ¢ü°üîàH
,á`` ©` `eÉ`` é` `dG ¬`` `°` ` SQó`` `J …ò`` ` ` `dG
»éjôîd »ª∏©dG iƒà°ùªdGh
,¢ü°üîàdG Gò``g »``a á©eÉédG
¿hÉ``©``à``dG IQhô`` `°` ` V Ik ó`` ` cDƒ` ` `e
,á©eÉédGh ó¡©ªdG ø«H »ªjOÉcC’G
äÉ°SGQódGh çƒëÑdG ∫Éée »a
Ik ó«°ûe ,á«fƒfÉ≤dGh á«°SÉ«°ùdG
Ö«MôJ øe á©eÉédG ¬jóÑJ ÉªH
á°UôØdG áMÉJE’ ôªà°ùe ¿hÉ©Jh
™e ó``¡` ©` ª` dG π``°` UGƒ``J õ``jõ``©` à` d
á«ªæJh äÉ©eÉédG ÜÉÑ°T áÄa
á«°SÉ«°ùdG º¡àaÉ≤Kh º¡JGQÉ¡e
»a á«HÉéjEÉH ácQÉ°ûª∏d º¡àÄ«¡Jh
Iô«°ùª∏d ÉkªYO á«°SÉ«°ùdG á«∏ª©dG
.áμ∏ªªdG »a á«WGô≤ªjódG
¢``ù` «` FQ ô`` Ñ` `Y ¬``à``¡``L ø`` `e
¿É°ùZ QƒàcódG PÉà°SC’G á©eÉédG
¿hÉ``©`à`dÉ``H ¬``JOÉ``©` °` S ø``Y OGƒ`` `Y

øjócDƒe ,çƒëÑdGh äÉ°SGQódG øe
AGô``KEG »a »ãëÑdG πª©dG á«ªgCG
ájQƒà°SódGh á«°SÉ«°ùdG áaô©ªdG
äÉÄa ∞∏àîe ió``d á``«`fƒ``fÉ``≤`dGh
.™ªàéªdG
á«bÉØJ’G √òg ™«bƒJ »JCÉjh
É¡aGógCGh á©eÉédG ájDhQ QÉWEG »a
ƒ``ª`æ`dG º`` `YO ≈`` ` dEG »`` eô`` J »`` à` `dG
»a »``YÉ``ª` à` L’Gh …OÉ``°` ü` à` b’G
Ö°üæJ å``«`M ,ø``jô``ë`Ñ`dG áμ∏ªe
ø«éjôN OGó`` ` YEG ≈``∏`Y É``¡` aGó``gCG
Ö`` `fGƒ`` `é` ` dG ø`` `«` ` H ¿ƒ`` ©` `ª` `é` `j
»a á«∏ª©dG äGQÉ¡ªdGh ájô¶ædG
™e ≈°TÉªàj ÉªH áaô©ªdG ∫ƒ≤M
ÖfGƒédG »a áYƒæàªdG äGQƒ£àdG
ô«aƒJ ôÑY á«fGó«ªdGh á«ªjOÉcC’G
º¡d ôaƒJ Iõ«ªàe á«ª«∏©J áHôéJ
ºgóYÉ°ùJ »àdG áaô©ªdG øe GkQób
πª©dG äÉÄ«H »``a ¥Ó``£`f’G ≈∏Y
.¢ùaÉæàdG ≈∏Y áªFÉ≤dG
ø``e Ék ` `bÓ```£` `fG »`` `JCÉ` ` J É`` ª` `c
øjôëÑdG ó``¡`©`e äÉ``°`UÉ``°`ü`à`NG
á≤∏©àªdG á«°SÉ«°ùdG á«ªæà∏d
,á``«` WGô``≤` ª` jó``dG á``aÉ``≤` K ô``°` û` æ` H
ÇOÉÑªdG Ωƒ¡Øe ï«°SôJh º``YOh
ô«aƒJh ,áª«∏°ùdG á«WGô≤ªjódG
äÉ``°` SGQó``dGh Ö``jQó``à` dG è``eGô``H
∫ÉéªdÉH á≤∏©àªdG çƒ``ë` Ñ` dGh

øjôëÑdG ó¡©e ø``e π``c ™``bh
Ωƒ∏©dG á©eÉLh á«°SÉ«°ùdG á«ªæà∏d
∑ôà°ûe ¿hÉ©J á«bÉØJG á«≤«Ñ£àdG
äÉ``eƒ``∏`©`ª`dG ∫OÉ``Ñ` J ≈`` `dEG ±ó``¡` J
äÉ`` ``°` ` `SGQó`` ``dGh äGô`` ``Ñ` ` `î` ` `dGh
ÉªH ø``«` aô``£` dG ø``«` H çÉ`` `ë` ` HC’Gh
áaÉ°VEG ,áeÉ©dG áë∏°üªdG Ωóîj
øe á``Yƒ``æ` à` e á``bÉ``H ò``«`Ø`æ`J ≈`` `dEG
¢``TQƒ``dGh á``«`Ñ`jQó``à`dG äGQhó`` ` dG
äGô``°` VÉ``ë` ª` dGh á``°`ü`°`ü`î`à`ª`dG
ä’ÉéªdG ∞∏àîe »a äGhóædGh
á©eÉL ¿CG á°UÉNh ,ácôà°ûªdG
á©eÉédG ôÑà©J á«≤«Ñ£àdG Ωƒ∏©dG
»àdG øjôëÑdG áμ∏ªe »a Ió«MƒdG
¢SƒjQƒdÉμÑdG ¢ü°üîJ ìô£J
πμ°ûj Ée ,á«°SÉ«°ùdG Ωƒ∏©dG »a
ø«H ¿hÉ``©``à``dG õ``jõ``©` à` d á``°` Uô``a
äGô``Ñ``î``dG ∫OÉ`` `Ñ` ` Jh ø``«``aô``£``dG
.ácôà°ûªdG
™``«`bƒ``J »`` a ó``¡` ©` ª` dG π`` ãq ` `eh
¿ÉªjEG …ò«ØæàdG ôjóªdG á«bÉØJ’G
Ö``fÉ``L ø`` `eh ,»``MÉ``æ` L π``°` ü` «` a
¿É°ùZ QƒàcódG PÉà°SC’G á©eÉédG
ócCG å«M ,á©eÉédG ¢ù«FQ OGƒ``Y
»ãëÑdG ¿hÉ©àdG á«ªgCG ¿Éaô£dG
∫ÓN øe ó¡©ªdGh á©eÉédG ø«H
ácôà°ûªdG á``«`ª`jOÉ``cC’G è``eGô``Ñ`dG
É¡JÉLôîe áØYÉ°†e ≈∏Y πª©dGh

ÉjÉë°V 5h IójóL áHÉ°UEG 461h ádÉM 644 »aÉ©J

ô```°```TDƒ```e »``````a ™``````LGô``````J
¢ùeCG zÉ``fhQƒ``c{```H äÉ``HÉ``°``UE’G
OóY ≠∏H Éª«a ,á£dÉîªdÉH ihó``©` dG É``¡`«`dEG
äGôÑàîe É¡JôLCG »àdG ájôÑîªdG äÉ°UƒëØdG
á«°VÉªdG áYÉ°S 24 ∫Ó``N á``eÉ``©`dG áë°üdG
.É°üëa 8141
â∏é°S ó≤a ÉfhQƒc äÉ«aƒH ≥∏©àj Éª«ah
»``dÉ``ª`LEG ™ØJô«d äÉ``«` ah 5 ¢``ù` eCG áμ∏ªªdG
.ádÉM 78 ≈dEG ¢Shô«ØdÉH äÉ«aƒdG
áªFÉ≤dG ä’ÉëdG OóY ¿CG áë°üdG äôcPh
êÓ©dG »≤∏J »ë°üdG É¡©°Vh Ö∏£àj »àdG
»a ,ájÉæ©dG âëJ ádÉM 42 É¡æe ,ádÉM 78 ≠∏H
Oó©dG øe ô≤à°ùe É¡©°Vh ádÉM 5366 ¿CG ø«M
5408 ≠∏H …ò``dG áªFÉ≤dG ä’Éë∏d »dÉªLE’G
.áªFÉb ä’ÉM

:»∏Y áªWÉa âÑàc
»a Éàa’ É©LGôJ ¢ùeCG øjôëÑdG â∏é°S
ÉfhQƒc ¢Shô«ØH IójóédG äÉHÉ°UE’G ô°TDƒe
áë°üdG âæ∏YCG PEG ,z19-ó``«`aƒ``c{ óéà°ùªdG
∫Gõ``J ’ Éª«a Ió``jó``L á``HÉ``°`UEG 462 Égó°UQ
644 âaÉ©J PG ó``jGõ``J »``a »aÉ©àdG ä’ó``©`e
êÓ©dGh ∫õ©dG õcGôe äQOÉZh á«aÉ°VEG ádÉM
≈dEG á«aÉ©àªdG ä’Éë∏d »dÉªLE’G Oó©dG π°ü«d
.19781
zÉ``fhQƒ``c{`` d ¢``ù` eCG á∏«°üM Ö``°`ù`ë`Hh
233 ±É°ûàcG ≈```dEG ΩÉ`` ` bQC’G äQÉ`` °` `TCG ó``≤`a
â∏≤f ádÉM 229h ,Ió``aGh ádÉª©dG ø«H ádÉM

øcÉ°ùªdG á``æ`é`d ø``Y Gõ``Lƒ``e
»a º``°` †` J »`` à` `dG á``cô``à` °` û` ª` dG
¥ôëªdG ájó∏H »∏ãªe É¡àjƒ°†Y
IQGRhh …ó``∏` Ñ` dG ¢``ù`∏`é`ª`dGh
AÉªdGh AÉHô¡μdG áÄ«gh áë°üdG
,»fóªdG ´Éaó∏d áeÉ©dG IQGO’Gh
èFÉàf ø``e ¬``«` dG â``∏` °` Uh É`` eh
áaÉμd á«eƒ«dG É¡JGQÉjR ∫Ó``N
ó°Uôd á¶aÉëªdG iô``bh ¿ó``e
øμ°ùH á≤∏©àªdG äÉ``Ø`dÉ``î`ª`dG
Ωõ∏j Ée PÉîJGh IóaGƒdG ádÉª©dG
.IOƒ°UôªdG äÉØdÉîªdG ¿CÉ°ûH
Ωób ´É``ª`à`L’G ΩÉàN »``ah
¥ô``ë` ª` dG á``¶` aÉ``ë` e ß``aÉ``ë` e
»≤«°ùæàdG ¢``ù`∏`é`ª`dG ¢``ù`«`FQ
,º¡«∏ãªeh äGQGRƒdG ≈dEG ôμ°ûdG
É¡eób »àdG äÉ¶MÓªdÉH Gó«°ûe
,´ÉªàL’G ∫ÓN »dÉgC’G ƒ∏ãªe
√òg QGôªà°SG IQhô°V GkócDƒe
»àdGh á``jQhó``dG äÉ``YÉ``ª`à`L’G
áëFÉL π``X »``a ó©H ø``Y ó≤©J
π°†aCG QGôªà°SG ¿Éª°†d ÉfhQƒc
.ø«æWGƒª∏d äÉeóîdG

á∏LGôdGh á«æeC’G äÉjQhódG øe
Oƒ``¡` é` dG É``¡` dÓ``N ø`` e â`` ª` `YO
≈∏Y ∂``dò``c â``∏`ª`Yh á``«`æ`Wƒ``dG
íFÉ°üædGh äGOÉ``°`TQE’G ¬«LƒJ
á``Ñ`bGô``eh ¥Gƒ`` °` `SC’G …OÉ``Jô``ª` d
.äÉeÉªμdG AGóJQG
IQƒ``à`có``dG â``Kó``ë`J Éªæ«H
¢ù«FQ º``°` SÉ``é` dG ó``ª` MCG á``dÉ``g
õ``cGô``ª`dÉ``H á``«`Ñ`£`dG äÉ``eó``î` dG
¢``ù`∏`é`ª`dG ƒ``°` †` Y á``«` ë` °` ü` dG
º`` Yó`` dG ∫ƒ`` ` `M »``≤``«``°``ù``æ``à``dG
õ``cGô``ª` dG á``aÉ``μ` d Ohó`` ë` `eÓ`` dG
áë°üdG IQGRh πÑb øe á«ë°üdG
áaÉμd õcGôªdG ºjó≤J QGôªà°SGh
ø«æWGƒª∏d á«Ñ£dG äÉ``eó``î`dG
áaÉc ≥«Ñ£J ™``e ø«ª«≤ªdGh
áeó≤e ,ájRGôàM’G äGAGô``LE’G
äÉ``eó``î` dG ∫ƒ`` `M á``«` FÉ``°` ü` MEG
∫Ó``N õ``cGô``ª` dG É``¡`à`eó``b »``à` dG
OóYh á«°VÉªdG áKÓãdG ô¡°TC’G
.É¡jOÉJôe
áØ«∏N ¬∏dGóÑY ó«ª©dG Ωóbh
ÉMô°T ßaÉëªdG ÖFÉf ¿Gô«édG

á¶aÉëe ß``aÉ``ë` e í``à` à` aG
≈°ù«Y ø``H ¿É``ª`∏`°`S ¥ô``ë` ª` dG
¢ù∏éªdG »YÉæªdG …ó``æ`g ø``H
¬``Jó``≤` Y …ò`` ` ` dGh »``≤` «` °` ù` æ` à` dG
™aôH ó©H øY ¥ôëªdG á¶aÉëe
¿Éæàe’Gh ôμ°ûdG äÉ``jBG ≈ª°SCG
Iô°†ëd »eÉ°ùdG ΩÉ``≤`ª`dG ≈``dEG
ióØªdG ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U
É¡H ôeCG »àdG á«dÉªdG áeõëdG ≈∏Y
ø«KÓãdG ¥ƒØJ »àdGh ¬àdÓL
,»∏ëªdG è``JÉ``æ`dG ø``e á``FÉ``ª`dÉ``H
áaÉc ò«ØæJ »a âª¡°SCG »àdGh
ï°V ≈∏Y â∏ªYh äGQOÉ``Ñ` ª` dG
,á«∏ëªdG ¥Gƒ°SC’G »a ádƒ«°ùdG
≈∏Y ®ÉØëdG »a É°†jCG âª¡°SCGh
»a á°UÉN ø««æjôëÑdG ∞FÉXh
â∏ØμJ øjòdG ¢UÉîdG ´É£≤dG
πªëJh ,º¡ÑJGhQ ™aóH ádhódG
AÉªdGh AÉHô¡μdG ô«JGƒa ádhódG
,ájó∏ÑdG Ωƒ°SôdG øe AÉØYE’Gh
iód ájô¡°ûdG •É°ùbC’G π«LCÉJh
∂dòch ,ájQÉéàdG ∑ƒæÑdG áaÉc
∞bhh ¿Éμ°SE’G ¢Vhôb π«LCÉJ
ójó©dG Égô«Zh πª©dG Ωƒ°SQ
É¡H äOôØfG »àdG äGQGô≤dG øe
.™ªLCG ºdÉ©dG øY øjôëÑdG
≈``dEG ¢``ù`∏`é`ª`dG ™``ª` à` °` SGh
ídÉ°U ó«ª©dG øe õLƒe ìô°T
ΩÉ``Y ô``jó``e …ô``°` Shó``dG ó``°` TGQ
¥ôëªdG á¶aÉëe áWô°T ájôjóe
ájôjóª∏d »``æ`eC’G Qhó``dG ∫ƒ``M
GócDƒe ,™ªàéªdG áWô°T á°UÉN
äÉ¡«LƒJ ≥``ahh ájôjóªdG ¿CG
ójó©dG äô«°S á«∏NGódG ô``jRh

äÉ```Hƒ```≤```©```dG :á```«```dÉ```ª```°```û```dG ß```aÉ```ë```e
ìÓ````°````UE’G Iô```«```°```ù```e è```¡```f á```∏```jó```Ñ```dG
ï«°ûdG øH »∏Y ó«°ùdG QÉ°TCG
äGQGOEG ∞∏àîe »a ™ªàéªdG
á¶aÉëªdG ß``aÉ``ë`e Qƒ``Ø`°`ü`©`dG
âeÉb Éªc ,á¶aÉëªdG ΩÉ°ùbCGh
äÉ``¡`«`Lƒ``J ¿CG ≈`` `dEG á``«`dÉ``ª`°`û`dG
IQOÉÑªdG ò«ØæàH á¶aÉëªdG
∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†M
è``eGô``H Qƒ``°`†`M »``a ≈`` `dhC’G
á``Ø`«`∏`N ∫BG ≈``°` ù` «` Y ø`` `H ó``ª``M
85 Oó©d ÖjQóàdGh π«gCÉàdG
¿CÉ`°`û`H ,ió``Ø` ª` dG OÓ``Ñ``dG π``gÉ``Y
øª°V º¡«∏Y Ωƒ``μ`ë`ª`dG ø``e
äÉHƒ≤©dG ¿ƒfÉb ΩÉμMCG ≥«Ñ£J
»a â∏ãªJ »``à` dGh ,¿ƒ``fÉ``≤` dG
ó©j …ò`` dGh á∏jóÑdG ô``«`HGó``à`dGh
πà°ûeh πMÉ°S ø«°ùëJ ∫ÉªYCG
»MÓ°UE’G è¡ædG QÉªK øe IôªK
OóY ™``e ¿hÉ©àdÉH íÑ°UƒHCG
≈∏Y Év«HÉéjEG ¢ùμ©æJ ,¬àdÓéd
äGP á«eƒμëdG äÉ¡édG ø``e
.QƒØ°ü©dG »∏Y |
ø```eCGh Iô`` `°` ` SC’Gh Oô`` Ø` `dG ß``Ø` M
IQƒ°U ∫ÓN øe ∂dPh ábÓ©dG
,áªjôédG
øe ™ªàéªdG áeÓ°Sh
»a »HÉéjE’G ô««¨àdG ¢ùμ©J
á«∏NGódG ôjRh äÉ¡«LƒàH Égƒæe
,º¡jód áæWGƒªdG Rõ©Jh º¡«∏Y ΩƒμëªdG ∑ƒ∏°S
±É``bhC’Gh á«eÓ°SE’G ¿hDƒ°ûdGh ∫ó©dG ô``jRhh
¿ƒfÉb ±Gó```gCG ≥«≤ëJ »``a º¡°ùj …ò``dG ô`` eC’G
áeóN »a πª©∏d º¡«∏Y ΩƒμëªdG ≥«Ñ£J ¿CÉ°ûH
.á∏jóÑdG äÉHƒ≤©dG
øe ÖjQóàdGh π«gCÉàdG èeGôH Qƒ°†Mh ™ªàéªdG
QƒØ°ü©dG ï«°ûdG øH »∏Y ó«°ùdG ±É``°`VCGh
á¶aÉëªdG »a á∏jóÑdG ô«HGóàdGh äÉHƒ≤©dG ¿ƒfÉb
ó≤©d ≈``dhC’G äGƒ£îdG äô°TÉH á¶aÉëªdG ¿CG
ΩÉμMCG ò«ØæJ ≈∏Y ¢UôëdG ¢ùμ©j Ée ,á«dÉª°ûdG
ô¶æ∏d ∂dPh ´ƒ£àdG …OÉf ¢ù«°SCÉJ πªY á°TQh
á¶aÉëªdG áWô°T ájôjóe ™e ¿hÉ©àdÉH ¿ƒfÉ≤dG
πLCG øe ¬H º¡«∏Y ΩƒμëªdG ¥ÉëàdG á«fÉμeEG »a
ájÉbƒdG IQGOEGh ΩÉμMC’G ò«ØæJ IQGOEGh á«dÉª°ûdG
AÉ°†≤fG ó©H ™ªàéªdG áeóîd ájƒ°†©dG áeGóà°SG
äGP äÉ¡édGh á«∏NGódG IQGRƒ``H áªjôédG øe
.¬∏dG ¿PEÉH ÉfhQƒc áëFÉL
.ábÓ©dG
≈≤àdG ób á«dÉª°ûdG á¶aÉëªdG ßaÉëe ¿Éch
á¶aÉëªdG πYÉØJ ºéM ßaÉëªdG í``°`VhCGh
øY ÜôYCGh ,á∏jóÑdG äÉHƒ≤©dÉH º¡«∏Y ΩƒμëªdG
øe ¿ƒfÉ≤dG Gò``g ≥«Ñ£Jh PÉ``Ø`fEG »``a á«dÉª°ûdG
èeGôH ø``e iƒ°ü≤dG IOÉØà°S’ÉH º¡d ¬JÉ«æªJ
±GógCG í«°Vƒàd ájQGƒM á°ù∏L áaÉ°†à°SG ∫ÓN
á°Uôa ót ©J »àdGh á∏jóÑdG áHƒ≤©dG äÉ«dÉ©ah
»YƒÑ°SC’G ¢ù∏éªdG ∫Ó``N ¿ƒfÉ≤dG iƒàëeh
´ƒLôdGh ó«ØªdG »HÉéjE’G ô«μØàdG »æÑàd áæ«ªK
ºJ PEG ,…RÉZ ójôa »eÉëªdG ácQÉ°ûªH á¶aÉëª∏d
.¬à©aQh ¬FÉæH »a ΩÉ¡°SE’Gh ™ªàéªdG ≈dEG
áeóN ∫É``ª`YC’ º¡«∏Y ΩƒμëªdG ø``e Oó``Y ò«ØæJ

è``eGô``Ñ``dG ∫ƒ```M π``ª``Y ¢````TQh º``¶``æ``J zá``«``∏``NGó``dG{
á``jQGOE’G äGAGô``LE’Gh ΩÉ¡ªdÉH AÉ≤JQÓd á«fhôàμdE’G
∂dòH øª°†«d ájô°ûÑdG iƒ≤dG
IAÉØμdÉH πª©dG ájQGôªà°SG
∞∏àîe »a áHƒ∏£ªdG ábódGh
.±hô¶dG
IQGOEG π`` ` `°` ` ` UGƒ`` ` `Jh
äÉ``eƒ``∏` ©` ª` dG É``«` Lƒ``dƒ``æ` μ` J
»`` fhô`` à` `μ` `dE’G ´Gó`` ` ` ` ``HE’Gh
¿Gƒ``jó``d á``eÉ``©` dG IQGOE’É`` ` ``H
ÉgOƒ¡L á``«` ∏` NGó``dG IQGRh
èeGôÑdG º«ª°üJh OGó``YEG »a
»àdG á«fhôàμdE’G äÉeóîdGh
πª©dG ΩÉ¶f π«©ØJ É¡fCÉ°T øe
ø«ØXƒªdG ÖjQóJh ó©H øY
º¡JÉÄa ∞∏àîªH IQGRƒ``dÉ``H
√òg ≈∏Y á«æØdGh á```jQGOE’G
ájQGôªà°SG ¿Éª°†d áª¶fC’G
á`` ` jQGOE’G á``eƒ``¶`æ`ª`dG π``ª` Y
»``a IQGRƒ`` ` dÉ`` ` H á``«` æ` ≤` à` dGh
áÑcGƒeh ±hô``¶`dG ∞∏àîe
´É£b »a IOóéàªdG á«ªæà∏d
.äÉeƒ∏©ªdG É«LƒdƒæμJ

∞`` «` `°` `TQC’Gh äÓ`` °` `SGô`` ª` `dG
√OGóYEG ºJ …òdG »fhôàμdE’G
IQGOE’G QOGƒ`` ` `c π``Ñ``b ø```e
»a Ωƒ`` «` `dG ƒ```gh ,á`` «` `JGò`` dG
ó``©`H ¢``ù``eÉ``î``dG √QGó`` ` °` ` `UEG
ÉeÉY 16 ÜQÉ``≤` j É``e »°†e
É``¡`dÓ``N º`` J √QÉ`` μ` `à` `HG ≈``∏` Y
π``MGô``e ø``e ó``jó``©`dG AGô`` `LEG
áYô°S »a º¡°SCG Éªe ôjƒ£àdG
É¡dOÉÑJ á```bOh äÉ``eƒ``∏`©`ª`dG
IQGRh äÉ``YÉ``£` b á``aÉ``c ø``«`H
.á«∏NGódG
ΩÉ¶ædG Gò``g â``Ñ` KCG ó``bh
á``ª` ¶` fC’G »``bÉ``H Ió``fÉ``°` ù` ª` H
∫Ó``N á`` °` `UÉ`` Nh ¬``à` «` ∏` YÉ``a
øe ∂``dPh ,É``fhQƒ``c áëFÉL
âbƒdGh ó¡édG ô«aƒJ ∫ÓN
É¡dOÉÑJh äÓeÉ©ªdG π≤f »a
ÉªH äGQGOE’Gh OGô`` aC’G ø«H
ΩÉ``©`dG ¬``Lƒ``à`dG ™``e ≥``aGƒ``à`j
áÑ°ùf ¢†ØNh ó©H øY πª©dÉH

É«LƒdƒæμJ IQGOEG âª¶f
´Gó`` ` ` ` `HE’Gh äÉ`` eƒ`` ∏` `©` `ª` `dG
¿Gƒ`` `jó`` `H »`` ` fhô`` ` à` ` `μ` ` `dE’G
øe GOó`` Y á``«`∏`NGó``dG IQGRh
á«æ≤J ô``Ñ` Y π``ª` ©` dG ¢`` `TQh
∑QÉ``°` T »``Fô``ª` dG ∫É``°``ü``J’G
äGQGOE’G ø```e Oó`` `Y É``¡` «` a
á``ª` ¶` fC’G ∫ƒ```M IQGRƒ`` `dÉ`` `H
øª°V á«fhôàμdE’G èeGôÑdGh
ΩÉ¡ªdÉH AÉ``≤`JQÓ``d É``gOƒ``¡`L
iód á```jQGOE’G äGAGô`` `LE’Gh
∫ÓN ø``e IQGRƒ`` `dG äGQGOEG
»a É«LƒdƒæμàdG ∞``«`Xƒ``J
ÖjQóàdG äÉLôîªH AÉ≤JQ’G
Iôªà°ùªdG ôjƒ£àdG äÉ«∏ªYh
áªFGódG äGô«¨à∏d ák HÉéà°SGh
.äÉeƒ∏©ªdG á«æ≤J ∫Éée »a
¢```TQh â``∏` ª` à` °` TG ó`` `bh
Oó©H ∞jô©àdG ≈∏Y πª©dG
è`` eGô`` Ñ` `dGh á`` ª` `¶` `fC’G ø```e
ΩÉ`` ¶` `æ` `c á`` `«` ``fhô`` `à` ``μ` ``dE’G
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ó«°TQ ájRƒa

!á``«``Hô``Y á``ë``°``U á``ª``¶``æ``e
áYÉæ°U »a Ö°üJ ájÉ¡ædG »a »g »àdG áª¡ªdG
!á«LƒdƒæμàdGh á«Ñ£dGh á«ª∏©dG áaô©ªdG
øe Óãe á«Hô©dG ∫hódG ™æªj …òdG Éªa |
»Hô©dG »Ñ£dGh »ª∏©dGh »ãëÑdG ∞JÉμàdG
∂∏J »a ¬«dEG êÉàëJ Ée êÉàfE’ »LƒdƒæμàdGh
!?á«aô©eh á«ÑWh á«ª∏Y Iƒb øe ä’ÉéªdG
áë°U á``ª`¶`æ`e) ∑É``æ` g ¿ƒ``μ` J ’ GPÉ``ª` d
πc ø``e ó«Øà°ùJ á``dhO 22`` `dG º°†J (á«HôY
Gó«©Hh á«Hô©dG á«ª∏©dGh á«Ñ£dG äGAÉØμdG
∫ÉéªdÉa ,´Gô°üdG hCG á°SÉ«°ùdG äÉaÓàNG øY
ÉbÓWEG êÉàëj ’ …òdG ƒg …ƒ«ëdG »ª∏©dG
ÉªfEG !á∏ªfCG ó«b ƒdh ¬«a á°SÉ«°ùdG ô°ûM ≈dEG
∞JÉμJh OÉ``L »HôY QÉªãà°SG ≈``dEG êÉàëj
á«dÉμJ’G ádÉM øe á≤£æªdG √òg êôîj »ÑW
á«LÉàfE’G ádÉM ≈dEG »Ñ£dGh »ª∏©dG π°ùμdGh
!»Ñ£dGh »ª∏©dG Qƒ£àdGh
zIôLÉ¡ªdG{ á«Hô©dG ∫ƒ≤©dG OóY ºc |
´ôàîJh ,É`` HhQhCGh ÉμjôeCG »a πª©J »àdG
á«ãëÑdG Ωƒ∏©dG AÉ°SQEG »a º¡°ùJh ôμàÑJh
áÄ«ÑdG óéJ ºd É¡fC’ ∫hó``dG ∂∏J »a á«Ñ£dG
äGAÉØch ∫ƒ≤©c É¡FGƒàM’ áÑ°üîdG á«Hô©dG
äÉaÓîdG ºéM ±ô©f Éæc GPEGh !?äÉ«fÉμeEGh
»°SÉ«°ùdG iƒà°ùªdG ≈∏Y á«Hô©dG- á«Hô©dG
±ô©fh !áØ∏àîe äÉYGô°U øe √ôéj É``eh
’EG á«LQÉîdG äGójó¡àdGh ´É``ª` WC’G ºéM
»Hô©dG AÉØàc’G ∞∏N ô°ùdG ±ô©f ’ ÉæfCG
πãe Iô°TÉÑe É¡JÉ«M ¢ùªj Éª«a ,∑Ó¡à°S’ÉH
É¡«a êÉ``à` fE’Gh á«FGò¨dGh á«Ñ£dG çƒëÑdG
IôFÉ£dG ≈dEG IôHE’G øe ™fÉ°üªdG áeÉbEG ∂dòch
≈∏Y -≥≤ëJ ¿EG- QOÉ``b »HôY ∞JÉμJ ôÑY
!A»°T πc êÉàfEG
πμH »æà©J (á«HôY áë°U áª¶æe) OƒLh
êÉàfEGh åëH øe á«Hô©dG áë°üdG ¢ùªj Ée
á≤£æªdG √ò``g Üƒ©°ûd ÉjQhô°V Gô``eCG äÉ``H
Ühô``ë` dG{ á``YÉ``æ`°`U ¿ƒ``μ` J ø``«`M á``°` UÉ``Nh
áeOÉ≤dG ÜhôëdG ∫Éμ°TCG óMCG zá«Lƒdƒ«ÑdG
¿CGh !Üƒ``©`°`û`dGh ∫hó`` dG äGQÉ``°`ù`e ô««¨àd
π``bC’G ≈∏Y ∂°SÉÑdh ∑AGò``Zh ∑AGhO ∂∏àªJ
Ö∏£ªdÉH ¢ù«d ƒ¡a ≈`` `dhC’G á∏MôªdG »``a
πc ∂∏àªJ »àdG á«Hô©dG ∫hódG øe π«ëà°ùªdG
É¡°ùØf ájÉªM »a á«YÉªédG IOGQE’G ’EG A»°T
É¡fCG hóÑJ »àdGh áeOÉ≤dG πMGôªdG á∏FÉZ øe
!á≤HÉ°S ájô°ûH á∏Môe …CG øe ô£NCGh Ö©°UCG

¬àØ°ûc Ée ø«H ÉfhQƒc áëFÉL âØ°ûc |
»a º``gC’G á``jƒ``dhC’Gh iƒ°ü≤dG á«ªgC’G ¿CG
â°Vô©J ¿EÉ` a ,¿É``°`ù`fE’G áë°U »g IÉ«ëdG
∞bƒJ Ö``Ñ`°`S …C’ ∫Ó``à``N’G hCG ∫Ó``NEÓ``d
â°Vô©J ¿EG ÉeCG ,…OôØdG »fÉ°ùfE’G •É°ûædG
,ÉfhQƒc áëFÉL ™e çóM Éªc ,É¡∏c ájô°ûÑdG
CGƒ°SCÉc ∞bƒàj A»°T πc ¿EÉa ∫ÓàN’G ∂dòd
!ôjó≤J ø°ùMCÉc π£©àdÉH ÜÉ°üj hCG ôjó≤J
QÉªãà°S’G á«ªgCG âØ°ûc É°†jCG áëFÉédG
,»LƒdƒæμàdGh »ª∏©dGh »Ñ£dG åëÑdG »a
äÉeƒ∏©ªH áeƒμëe ºdÉ©dG ∫hO ¿ƒμJ å«Mh
áeƒ∏©ªdG ∂∏àªJ ∫hO hCG äÉª¶æe ÉgQó°üJ
™°†îJ É`` ¡` `fCG ∞``°` û` μ` fG »`` à` `dGh á``«` Ñ` £` dG
∫Ó``¨` à` °` S’Gh á``°`†`bÉ``æ`à`ª`dG äÉ``ë`jô``°`ü`à`∏`d
!zá«ªdÉ©dG áë°üdG áª¶æe{ É¡dÉãeh »°SÉ«°ùdG
ƒëf É©jô°S ¬éàj ºdÉ©dG ¿CG hóÑj |
iƒà°ùe ≈∏Y ¢ù«d ,á«Lƒdƒ«ÑdG Üô``ë`dG
≈∏Y É`` ª` `fEGh É``¡`°`†`©`H ó``°` V É``¡`æ`«`©`H ∫hO
ájô°ûÑdG ´É``°`†`NEG)h ,¬∏c ºdÉ©dG iƒà°ùe
áÄHhC’G QÉ°ûàfG ó©H Ée ä’ƒëJh äGô«¨àªd
äGô«¨àªdG »gh !(á©æ°üªdG äÉ°Shô«ØdGh
GAó``H ,A»``°` T π``c ∫ƒ``£`J »``à`dG ä’ƒ``ë` à` dGh
≈dEG áMÉ«°ùdGh IQÉéàdG ≈``dEG OÉ°üàb’G øe
á«YÉªàL’G IÉ«ëdG ≈``dEG ,ø¡ªdGh ∞FÉXƒdG
åëÑdG »``a ºμëàj ø``e ¿EÉ` a ∂dòd ,Égô«Zh
ó«dG ¬``d »``Lƒ``dƒ``æ`μ`à`dGh »``ª`∏`©`dGh »``Ñ`£`dG
»àdG äGô«¨àª∏d ºdÉ©dG ´É°†NEG »a ≈dƒ£dG
hCG á«°SÉ«°ùdG ¬``Jó``æ`LCG Ö°ùëHh É``gó``jô``j
∂dP ΩÉ``ª`JEG π``LCG øe ™fÉe ’h ,ájOÉ°üàb’G
áYÉæ°U øe GAóH ,A»°T πc áYÉæ°U ´É°†NE’G
º«gÉØªdGh QÉμaC’G áYÉæ°U ≈dEG äÉ°Shô«ØdG
»a …Qò``Lh ô«Ñc ∫ƒëJ πc ™e áÑ°SÉæàªdG
!ájô°ûÑdG IÉ«ëdG
πc ∂∏ªJ ¿B’G ≈àM á«HôY á``dhO 22 |
ájô°ûÑdG äÉbÉ£dGh äGhô``ã`dGh äÉ«fÉμeE’G
≥∏©àj É``ª`«`a á``©`°`VÉ``N ∫Gõ`` `J ’ ∫ƒ``≤` ©` dGh
êPƒªædG á«£ªf)`d É¡Hƒ©°Th ÉgOGôaCG áë°üH
áeƒ∏©ª∏d AGƒ``°` S ,(≥``∏`£`ª`dG »``cÓ``¡`à`°`S’G
»``FGhó``dG è``à`æ`ª`∏`d hCG á``«`ª`∏`©`dGh á``«`Ñ`£`dG
»a á``«`LÉ``à`fE’G ≈``dEG ∫ƒëàJ º``dh ,»``Ñ`£`dGh
»a QÉªãà°S’G hCG ,Ó``ã`e É``¡`à`jhOCG áYÉæ°U
’EG ,á«LƒdƒæμàdGh á«ª∏©dGh á«Ñ£dG çƒëÑdG
äGAÉæãà°SGh É¡dhO øe äGAÉæãà°SG ¢†©H »a
ä’ÉéªdG ∂∏J ¢†©H »a QÉªãà°S’G »a ôÑcCG

?ô``°``ü``e ¿ƒ```aó```¡```à```°```ù```j GPÉ````ª````d
¿CG ï``jQÉ``à` dG É``æ`d ó``cDƒ` j
ájQƒ°ùdGh á«bGô©dG ÜôëdG
,∫GõJ ’h ,ÉªFGO âfÉc ô°üe
¿Éc A»``°`T π``ch á«Ñ«∏dGh
iƒ``b π``Ñ` b ø`` e á``aó``¡` à` °` ù` e
..GóL Gó«Lh ΩGôj Ée ≈∏Y
;Qƒ``°`ü`©`dG ô``e ≈``∏`Y Iô``«`ã`c
ô°üe IQƒ``K âeÉb ICÉ`é`ah
™bƒªdG É¡ªgCG ÜÉÑ°SCG Ió©d
πc (7/3) »a ºK (6/30)
∫ƒ≤j PEG ;»μ«JƒdƒHƒ«édG
áYÉ°S 72 ∫ÓN ô«¨J A»°T
¬∏dG áªMQ ¿GóªM ∫ÉªL .O
AÉ``L ó``≤` d .z...ô`` °` `ü` `e »``a
:zô°üe á«°üî°T{ ¬HÉàc »a
øY ô«ãμdG ÜÉàμdG Gòg »a
º``dÉ``©` dG Ö``∏``b »```g ô``°``ü``e{
§``°`ShC’G ¥ô°ûdG ´hô°ûe
ºdÉ©dG á``£` °` SGhh ,»``Hô``©` dG
≈©°ùJ âfÉc …òdG ,ô«ÑμdG
¿É°ùª°T
.O
:º∏≤H
™ªéJ »`` `gh ,»```eÓ```°` `SE’G
É``ghõ``Z ò``æ`e É``μ` jô``eCG ¬``«` dEG
É¡∏©éj É``e ,IOó``©` à` e É``aGô``WCG
.¥Gô©dG
»YÉæŸG ¬∏dGóÑY øH
.z(≈£°SƒdG ∫ƒ∏ëdG Ió«°S)
á`` cô`` M ô`` ` cò`` ` f ∂`` ` dò`` ` c
Gòg »a áLÉëH Éæ°ùd Gòdh
äÉ``ª``¶``æ``ª``dGh z¢`` `SÉ`` `ª` ` M{
ÉjÉ°†b √ÉéJ ô°üe QhóH ô«còàdG ≈dEG ¥É«°ùdG
É¡é¡f ≈∏Y ô«°ùJ »àdG iô``NC’G á«æ«£°ù∏ØdG
,á«æ«£°ù∏ØdG á«°†≤dG á°UÉNh ,iôNC’G Üô©dG
ïjQÉàdG øe äÉ¶ë∏dG √òg πãe »a º¡«∏Y ¿CÉH
¢û«édG ¢VÉN ó≤∏a ,≈`` dhC’G Üô``©`dG á«°†b
GPÉeh ,ø«£°ù∏a ≈∏Y ¬Ñ∏b …òdG øe GƒcQój ¿CG
IóY iô``NC’G á«Hô©dG ¢Tƒ«édG ™e …ô°üªdG
øe ¿hòîàj øjòdG ø``eh ,á``eC’G √ò¡d ∑Éëoj
ô``Hƒ``à`cCG ø``e ¢``SOÉ``°`ù`dG Üô``M É¡æe ,Ühô```M
äGQÉ©°T Oôée ø«£°ù∏a á«°†b ø``Y ´É``aó``dG
»àdG ÜôëdG √òg ,ø«£°ù∏a πLCG øe ,1973
¿GôjEG øjCG ..á°UÉîdG º¡aGógCG ≥«≤ëàd AÉaƒL
πJÉ≤j …òdG z¬∏dG ÜõM{ øjCG ?z¢Só≤dG ≥∏«a{h
»àdGh ,»Hô©dG ¿É°ùfE’G ≈dEG ìhôdG É¡«a äOÉY
ºμJƒNEG í``Hò``jh …Qƒ``°`ù`dG ΩÉ``¶`æ`dG ™``e ¿B’G
»∏«FGô°SE’G ¢û«édG ¿CG IQƒ£°SCG É¡«a â£≤°S
É«côJ øjCG ?¥Gô©dGh ¿ÉæÑdh ÉjQƒ°S »a Üô©dG
AÉbó°UC’G πÑb AGóYC’G ∑Qójh .Ωõ¡oj ’ ¢û«L
ø«H ô°üe Oó¡j …òdG ¿É``ZhOQCG ÉgOƒ≤j »àdG
∂°SÉªàdG »a Üô©∏d π``eCG ’ ¬``fCGh ,ô°üe QhO
ø«©e É¡fCGh ,ô°üe ¿hO øe Iƒ≤dGh Ωó≤àdGh
…òdG øe A’Dƒ`g πc ¿Éc øjCG ?iô``NCGh á¶ëd
≥jô©dG …QÉ``°`†`ë`dG AÉ``£`©`dG ø``e Ö°†æj ’
¿CG ¢SÉªM ≈∏Y ?Iõ``Z »a íHGòe øe …ôéj
øe ôãcCG á«fÉ°ùfE’G áaô©ªdG øjOÉ«e πc »a
Gòg πãªH Ωƒ≤àd âfÉc Ée π«FGô°SEG ¿CG ±ô©J
.á≤«≤ëdG √ò¡d (∞°SCÓd) Üô©dG ¢†©H ∑GQOEG
,Ö°SÉæªdG ±ô¶dG Gòg É¡dÓ¨à°SG ’ƒd ¿Ghó©dG
∞bƒd ÉgOƒ¡L QGôªà°SG ≈∏Y ô°üe QGô°UEGh
ÜõM{h ¿GôjEG πÑb øe É¡d √ô«aƒJ iôL …òdG
¬JGP óM »a óq ©oj IõZ ≈dEG »∏«FGô°SE’G hõ¨dG
!É«côJh z¬∏dG
30 ,á«fÉãdG IQƒãdG ó©H ,É¡d É«°SÉeƒ∏HO GRÉéfEG
´É°VhC’G ¬«dEG âdBG Éªd á«Yƒ°Vƒe IAGôb ¿EG
.2013 ΩÉY (¿GôjõM) ƒ«fƒj
øe ô°üe êGô``NEG ó©H ,á«Hô©dG Éæà≤£æe »a
,iôÑμdG ∫hó``dG ¢†©Ñd ô``NBG QhO ∑Éægh
≈dEG ô«°ûJ ,»fƒ«¡°üdG »Hô©dG ´Gô°üdG IôFGO
á«Hô©dG áeC’G â«àØJ ≈∏Y πª©dÉH ôªJCÉJ »àdG
»a πμ°ûàJ äOÉc á«é«JGôà°SGƒ«L á£jôN ¿CG
√ò``g π``c äAÉ`` `L ó``≤` dh .É``¡` H ø``gƒ``dG ´QRh
√òg É©£b Ö°üJ ’h ,¬∏dG ájÉæY ’ƒd ,á≤£æªdG
É¡«a IQƒ``ã`dG ΩÉ«b òæe ô°üe ≈∏Y •ƒ¨°†dG
,iôÑμdG á«Hô©dG ÉjÉ°†≤dG áeóN »a á£jôîdG
§£îe ∞bhCG …òdG ,…ô°üªdG QhódG º¡cGQOE’
ô°SÉîdGh ,π«FGô°SEG É¡æe ôÑcC’G ó«Øà°ùªdÉa
äóYCG …òdG (ô«ÑμdG §°ShC’G ¥ô°ûdG ´hô°ûe)
É¡∏≤Kh ô°üe ¿Rh ¿EG .¿ƒ«æ«£°ù∏ØdG ºg ôÑcC’G
™«£à°ùj ødh ºd ´Gô°üdG á£jôN »a É¡©bƒeh
∫ƒ≤J PEG ;¿Gô``jEG ™e ∞dÉëàdÉH iôÑc ∫hO ¬d
ÜÉàc »a §£îªdG Gòg øY ¿ƒàæ«∏c …QÓ«g
’ IócDƒe á≤«≤M √ògh ,√CÓe hCG ¬°†jƒ©J óMCG
…òdG ,á«LQÉî∏d IôjRh âfÉc ÉeóæY É¡JGôcòe
.ÉgQÉμfEG óMCG ™«£à°ùj
Éæ∏NO{ :z360 ô°ùdG áª∏c{ º°SÉH GôNDƒe ìôWo
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!¿hó``ªn ``à``©``ªo ``dG AGô``Ø``°``ù``dGh ..ΩÓ````°````SE’G
tÖëop j ’n ¬n ∏s dG s¿pEG Ghoóàn ©r Jn ’n nh ºr μo fn ƒo∏Jp É≤n jo nøj pòds G
.(Iô≤ÑdG) .z(190) nøj póàn ©r ªo rdG
áKÓK ÉWhô°T á∏«∏édG á``jB’G »a ßMÓfh
»a ∫Éà≤dG ¿ƒμj ¿CG :»``gh ,á«Yô°ûdG Üôë∏d
øe ¿ƒª∏°ùªdG πJÉ≤j ¿CGh ,≈dÉ©J ¬∏dG π«Ñ°S
,ådÉãdG •ô°ûdG É``eCG ,º∏¶dG hCG ∫Éà≤dÉH º``gCGó``H
,∫Éà≤dG »a IRhÉéªdG …CG ;AGó``à`Y’G Ωó``Y ƒ¡a
GƒfÉc AGƒ°S øjóà©ªdG Öëj ’ ≈dÉ©J ¬∏dG ¿C’
ΩôM ¬fÉëÑ°S ¬fC’ ,ºgô«Z øe hCG ø«ª∏°ùªdG øe
»ah ,Ék eôëe OÉÑ©dG ø«H ¬∏©Lh ¬°ùØf ≈∏Y º∏¶dG
¬∏dG ≈∏°U) ¬∏dG ∫ƒ°SQ ∫É``b »°Só≤dG åjóëdG
:≈dÉ©Jh ¬fÉëÑ°S ¬HQ øY á``jGhQ (º∏°Sh ¬«∏Y
¬à∏©Lh »°ùØf ≈∏Y º∏¶dG âeôM »fEG …OÉÑY Éj{
Gòg ÖLƒªHh ,z...GƒªdÉ¶J Óa Éeôëe ºμæ«H
øjóà©ªdG Öëj ’ ≈dÉ©J ¬∏dG ¿EÉa ,»¡dE’G ó¡©dG
øe ≈àM hCG ø«ª∏°ùªdG ô«Z ø``e Gƒ``fÉ``c AGƒ``°`S
.ø«ª∏°ùªdG
øjòdG øjóªà©ªdG ΩÓ°SE’G AGôØ°S ¿EÉa ,GPEG
º¡°SƒØf ≥ëdG ≈dEG âfCÉªWGh ,º¡Hƒ∏b ¿ÉªjE’G CÓe
…CGQ øY ’EG ºgQƒeCG øe ôeCG …CG »a ¿hQó°üj ’
â°ù«dh áneõp ∏r eo IQƒ°ûe »gh ,¬JQƒ°ûeh ΩÓ°SE’G
¬«∏Y ¬∏dG ≈∏°U) ¬∏dG ∫ƒ°SQ øY ôKDƒj ºdh ,ánª∏p ©r eo
iQƒ°ûdG ∞bGƒe øe ÉØbƒe ∞dÉN ¬``fCG (º∏°Sh
ΩCG ø«æeDƒªdG ΩCG QhÉ°T ø«M ≈àM IQÉ°ûà°S’Gh
øjòdG ¬HÉë°UCG ôeCG »a (É¡æY ¬∏dG »°VQ) áª∏°S
º∏°Sh ¬«∏Y ¬∏dG ≈∏°U √ôeC’ ∫Éãàe’G »a GhOOôJ
áæjóªdG ≈dEG IOƒ©dGh º¡eGôMEG øe π∏ëàdG »a
≈∏°U πªY ó≤a ,ΩOÉ≤dG ΩÉ©dG »a Gƒ©Lôj ¿CG ≈∏Y
»a ¬HÉë°UCG ™aGóJh É¡JQƒ°ûªH º∏°Sh ¬«∏Y ¬∏dG
.¬H AGóàb’G
¿hóªà©ªdG ΩÓ°SE’G AGôØ°S ¬H RÉàeG Éªe ¿EG
ø«M º¡fCGh ,A’h πc ¥Éa ΩÓ°SEÓd º``gA’h ¿CG
»a ¬d AGôØ°ùc ΩÓ°SEÓd ºgOÉªàYG ¥GQhCG ¿ƒeó≤j
¿hòNCÉj ∂dòH º¡fEÉa ,É¡æe GhAÉL »àdG º¡fGó∏H
øY Gƒ©aGój ¿CÉH º¡°ùØfCG ≈∏Y ≥«KGƒªdGh Oƒ¡©dG
»a ìGhQC’Gh è¡ªdG ¿ƒdòÑjh ,ΩÓ°SE’G ¢VÉ«M
∂dòdh ,¬FOÉÑeh ¬ª«b øY ´ÉaódGh ¬Jô°üf π«Ñ°S
¿ƒ∏ãªj ’ ºgô«Z ø``Y ¿hõ«ªàe AGô``Ø`°`S º¡a
.¬FOÉÑeh ¬ª«bh ΩÓ°SE’G ¿ƒ∏ãªj Ée Qó≤H º¡fGó∏H

-»fÉÑdC’G z¥Ó``NC’G ΩQÉμe
∫ƒ≤J Éªc ô«Ø°ùdG Gògh
-á``ë` «` ë` °` ü` dG á``∏` °` ù` ∏` °` ù` dG
ô«Ø°S{ :Éjó«Ñ«μjh áYƒ°Sƒe
.í«ë°U åjóëdG
¥ƒa á£∏°ùdG π``eÉ``c óªà©e
ΩÓ`` `°` ` SE’G Ωõ`` ` ``dCG ó`` ≤` `d
.zIOÉ©dG
•É`` Ñ` `°` `†` `f’É`` H ¬`` ` YÉ`` ` Ñ` ` `JCG
ºgÉØ£°UG øjòdÉa ,GPk EG
≈``à`M ø``°` ù` ë` dG ≥`` ∏` `î` `dGh
º¡eGƒbCG ø«H øe ≈dÉ©J ¬∏dG
á«FÉæãà°S’G ä’É``ë` dG »``a
º¡F’h ¿ÓYEGh ,¬«a ∫ƒNó∏d
º¡æ«H ÜôëdG Ö°ûæJ ø«M
≈∏Y A’ƒ``dG Gòg ºjó≤Jh ,¬d
»``à` dG º```¡` `fÉ```WhC’ º```¡` `F’h
á£jô°T º¡eƒ°üN ø``«` Hh
≈`` ` `dhr nC’G º`` g É``¡` æ` e GhAÉ`` ` L
¿ƒ``FOÉ``Ñ` dG º``g Gƒ``fƒ``μ` j ’CG
ΩÓ°SE’G Gƒ∏ãª«d Ö°ùfC’Gh
∫ƒ°SôdG ÉjÉ°Uh ø``eh .É¡H
º``∏` YC’G º``¡` fC’ ,º``gOÓ``H »``a
¬«∏Y ¬``∏` dG ≈``∏`°`U) º``¶` YC’G
:º∏≤H
¿É°ùd ¿ƒaô©j º¡a ,É¡dGƒMCÉH
º¡∏°Sôj øjòdG √OGƒ≤d (º∏°Sh
ø«ª∏°ùªdG ≈∏Y ¿GhóY …CG Oôd ìÓØæÑdG »∏Y øªMôdGóÑY ó«dÉ≤Jh äGOÉYh ,ºgOÓH ∫ÉM
¬∏dG ìô°T ¢SÉfCG ºgh ,º¡eƒb
º¡«°Uƒj :ΩÓ`` °` `SE’G ≈``∏` Yh
,ΩÓ``°`SEÓ`d º``gQhó``°` U ≈``dÉ``©`J
AÉ°ùædG ≈∏Y AGó``à` Y’G Ωó©H
ΩÉ``°`Sh ºgó∏≤«d º``¡`eƒ``b ø``«`H ø``e º``gQÉ``à` NGh
,πcCÉªd ’EG ábÉf Ghô≤©j ’CGh ,∫ÉØWC’Gh ñƒ«°ûdGh
AGôØ°S º¡∏°Sôj ºK ,≈``dhC’G áLQódG øe ±ô°ûdG
,º¡æY ºghóY ôà°ùJ ºd Ée Iôé°T Gƒ©£≤j ’CGh
º«¶Yh ¬bÓNCG »a ΩÓ°SE’G Gƒ∏ãª«d øjóªà©e
iôNC’G π∏ªdG øe ¢SÉfC’ ¢Vô©àdG øY ºgÉ¡fh
øe ºg πH ,ø«jOÉY AGôØ°S Gƒ°ù«d º¡fEG ,√ÉjÉé°S
GƒZôa Éeh ºgƒYó«∏a ,IOÉÑ©∏d º¡°ùØfCG GƒZôa ób
AGôØ°ùdG áªFÉb »a ¿ƒ∏àëjh ,AGôØ°ùdG IƒØ°U
!!¬d º¡°ùØfCG
áeÉ°T Gƒfƒμ«d º¡bÓNCG ƒª°ùJh ,É«∏©dG áfÉμªdG
’ ìÓ°UEÓd äAÉ``L á©jô°T ΩÓ°SE’Éa ,GPk EG
Oƒ¡°ûªdG ºdÉ©dG AGôØ°S ø«H π``H ,¢SÉædG ø«H
,ájÉZ â°ù«dh á∏«°Sh É¡«a ÜôëdGh ,OÉ°ùaEÓd
ø°ùMh ,á©°SGƒdG áaÉ≤ãdGh ,á«dÉ©dG IAÉØμdÉH º¡d
,É¡d IQhô``°`V ∑Éæg âfÉc GPEG É¡«∏Y Ωó≤j ƒ¡a
√òg »ØàæJ ø«M É``eCG ,É¡HÉÑ°SCG ôaGƒàJ ø«Mh
ô«N ºgh ,∞bƒe …CG ¿ƒ¡LGƒj ø«M ±ô°üàdG
Ö«éà°ùj ø``e ∫hCG ƒ¡a ,É¡°†©H hCG ÜÉ``Ñ`°`SC’G
,É¡æe Gƒ∏ÑbCG »àdG º¡fGó∏H »a ΩÓ°SE’G πãªj øe
,ájƒ«fódG IAÉØμdGh º∏©dG ø«H Gƒ©ªL º¡fC’ ∂dPh
∫ƒ°SôdGh ,¬eƒ°üN É¡Ñ∏£j ø«M º∏°ùdG IƒYód
É¡H ≈dÉ©J ¬∏dG ¢üàNG »àdG ΩÓ``°` SE’G Ωƒ``∏`Yh
ôNCÉàj ’h Iƒ£N Ωó≤àj ’ º∏°Sh ¬«∏Y ¬∏dG ≈∏°U
√ògh º∏©dG Gòg Qó°üe π©L ø«M ΩÓ°SE’G áeCG
:¬fÉëÑ°S ∫Éb ,≈dÉ©J ¬∏dG øe ¿PEÉH ’EG
o
n
¬n ∏s dG s¿pEG nh Gƒoª∏p Xo ºr ¡o fs CÉHp n¿ƒo∏Jn É≤n jo nøj pò∏s dp n¿pPCG{
pør«Hn rø pe πo pWÉnÑrdG p¬«pJrCÉjn ’{n :É°Só≤e É«Mh áaÉ≤ãdG
rø pe Gƒ`` oLô`p `Nr oCG nøj pòds G (39) ôl j pó≤n dn ºr pgôp °ür fn ≈∏n Yn
z(42) mó« pª nM º«m pμ nM rø pe πl jõp ær Jn p¬pØ∏r Nn rø pe ’n nh p¬rjón jn
’rn ƒdn nh ¬o ∏s dG Éæn Ht Qn Gƒodƒ≤o jn r¿nCG ’s pEG ≥x nM ôrp «¨n Hp ºr pgQÉnp jOp
¢ü
t ≤o fn oø rëfn { :»aÉ°üdG ¬©Ñf øY ∫Ébh .(â∏°üa)
n ©Hn ¢SÉ
Gòn ng ∂`n `«r `dn EGp Éæn «r nMrhnCG ÉnªHp ¢üp °ün ≤n rdG nø n°ù rMnCG ∂rn «∏n Yn
™o peG nƒ°Un râneóu ¡o dn ¢†r
n æs dG p¬∏s dG ™o ar On
m ©Ñn Hp ºr ¡o °†r
n
nø«p∏ap É¨n rdG nø pªdn p¬p∏Ñr bn rø pe nâær co r¿EGp nh n¿nBGôr ≤o rdG
.z(3)
e
∏
°U
™
«
H
läG
p¬∏s dG ºo r°SG Én¡«pa ôo cn òr jo óo LÉ
nƒ
nh
nh
nh
n
n
l
p
p n°ùn
.(∞°Sƒj)
w…ƒp ≤n dn ¬n ∏s dG s¿pEG √o ôo °üo ær jn røne ¬o ∏s dG s¿ôn °üo ær «n dn nh Gkô«pãcn
.(èëdG) .z(40) õl jõnp Y
,≥∏îdG ø°ùM øe º«¶Y Qób ≈∏Y AGôØ°S º¡fEG
ºgh ,∂dòc ¿ƒfƒμj ’ ∞«ch ,ÉjÉé°ùdG º«¶Yh
áªjôμdG á`` jB’G »``a OQh É``ª`c ¿PE’G Gò`` gh
≈∏°U) ¬∏dG ∫ƒ``°`SQ ∫É``b ádÉ°SQ ø``Y ¿hQó``°`ü`j
º¡«∏Y ™bGƒdG ø«ª∏°ùªdG øY º∏¶dG ™aôH •hô°ûe
ºªJC’ oâã p©oH ÉªfEG{ :É¡àjÉZ øY (º∏°Sh ¬«∏Y ¬∏dG
p¬∏s dG pπ«pÑ n°S »pa Gƒo∏Jp Ébn nh{ :≈dÉ©J ∫Éb ,º¡FGóYCG øe

IOÉ«°ùdG áÑMÉ°U ∫hó``dG »a IOÉ``©`dG äô``L
,á«dÉ©dG IAÉØμdG …hP øe ÉgAGôØ°S QÉàîJ ¿CG
ºgOÓH Ωó≤J ¿ƒ°ùμ©j º¡fC’ ,á©°SGƒdG áaÉ≤ãdGh
¢UôMh ¿Gó∏ÑdG ¿CÉ°T Gò``g ¿É``c GPEGh ,É¡«bQh
π``Lô``dG QÉ``«` à` NG »``a É``¡`fhDƒ`°`T ≈``∏`Y ø``«`ª`FÉ``≤`dG
¿EÉ`a ,ºdÉ©dG ¿Gó``∏`H ø«H √ó∏H πãª«d Ö°SÉæªdG
’ ºdÉ©dG ∫hO »a ¬d ¿ƒ∏ãªªdGh ΩÓ°SE’G AGôØ°S
ájÉæ©dG √ògh ∞°UƒdG Gò¡H ≈dhCG Gƒfƒμj ¿CG óH
¿C’ ;º¡fƒ∏ãªj øe ∫GƒMCG áaô©e ≈∏Y ¢UôëdGh
¥ÓNCGh ,á©jô°Th Ió«≤Yh ,ádhOh øjO :ΩÓ°SE’G
øe AGôØ°S ≈dEG êÉàëj ¬fCG ∂°T Óa ,äÓeÉ©eh
º¡fC’ ;º«¶Y AÉcPh ,á«dÉY IAÉØch ,¢UÉN ´ƒf
,¿ÉjOC’G ™«ªL ø«H IhQòdG »a ƒg Ék æjO ¿ƒ∏ãªj
:≈dÉ©J ∫Éb ,É¡ªJCGh ™FGô°ûdG πªcCG »g á©jô°Th
Éæn «r nMrhnCG ÉnªHp ¢üp °ün ≤n rdG nø n°ù rMnCG ∂rn «∏n Yn ¢ü
t ≤o fn oø rëfn {
nø«p∏ap É¨n rdG nø pªdn p¬p∏Ñr bn rø pe nâær co r¿pEG nh n¿BGn ôr ≤o rdG Gòn ng ∂rn «dn pEG
.(IóFÉªdG) .z(3)
»a ¬∏ãªj øeh ΩÓ°SE’G AGôØ°S ¿CG Ö«é©dGh
GhDhÉL »àdG É¡°ùØf ¿Gó∏ÑdG øe ºg ¿Gó∏ÑdG √òg
ΩÓ°SE’G º¡«dEG πchCÉa ,º¡eÓ°SEG Gƒæ∏YCGh É¡æe
π«ãªàdG ±ÓîH Gògh ,á«°SÉeƒ∏HódG áª¡ªdG √òg
Ωƒ≤J PEG ,∫hódG ¬«∏Y äOÉàYG …òdG »°SÉeƒ∏HódG
øe ºdÉ©dG ∫hO »a É¡∏ãªj øe ∫É°SQEÉH ádhO πc
»°SÉeƒ∏HódG ±ô©dG ƒg Gòg ¿É``ch ,É¡«æWGƒe
IƒYO ΩÓ°SE’G ¿C’h ,∫hó``dG ¬«∏Y äOÉàYG …òdG
hCG ,ø«æ«©e Ωƒb ≈∏Y GQƒ°ü≤e ¢ù«dh ,á«ªdÉY
¿ƒfƒμj ºdÉ©dG »a ¬fƒ∏ãªj øe ¿EÉa ,ø«©e ¿Éμe
,ΩÓ°SE’G »a Gƒ∏NO øjòdG ¿Gó∏ÑdG √òg πgCG øe
,AGôØ°ùdG A’Dƒ` g íÑ°ü«a ,¬d º``gA’h Gƒ£YCGh
»a í``∏`£`°`ü`ª`dG Gò`` `gh ,IOÉ`` ©` `dG ¥ƒ`` a AGô``Ø` °` S
™àªàj …òdG ô«Ø°ùdG{ :ƒg ,»°SÉeƒ∏HódG ±ô©dG
,…OÉ©dG ô«Ø°ù∏d á«fƒfÉ≤dG äGRÉ«àe’G ¢ùØæH
ÖJGôe »a ≈∏YC’G »g á«°SÉeƒ∏HO áÑJôe »gh
ΩÉ¡ªH ∞∏μe ¢üî°ûd IOÉ``Y íæªJh ,AGôØ°ùdG
ƒg Gògh .(Éjó«Ñ«μjh áYƒ°Sƒe) z√ó∏Ñd á°UÉN
ºgOÓH ¿ƒ∏ãªj ’ º¡fC’ ΩÓ``°`SE’G AGôØ°S ¿CÉ°T
GhAÉL »àdG OÓÑdG √òg »a á«eÓ°SE’Gh á«Hô©dG
,¬à«ªdÉY »``a ΩÓ``°` SE’G ¿ƒ∏ãªj π``H ,§≤a É¡æe
.¬àª¶Yh √QÉ°ûàfG á©°Sh

»``Hô©dG è``«∏îdG ∫hO »``a Ió```aGƒ`dG á```dÉ`ª`©`dG á``eRCG
,ø«æWGƒªdG OƒLh ¢TÉªμfG πHÉ≤e »a IóaGƒdG
IóaGƒdG ájƒ«°SB’G ádÉª©dG äCGóH QÉWE’G Gòg »a
¬d »Yƒf Oƒ``Lh ≈``dEG »ªc Oƒ``Lh øe ∫ƒëàJ
Gòg IQƒ£N ≈``dEG ô«°ûj …ò``dG ô``eC’G ,¬à«∏YÉa
áMÉ°ùe ≈∏Y IóaGƒdG ádÉª©∏d ∞«ãμdG OƒLƒdG
≈©°ùJ »àdGh ,»é«∏îdG ¿hÉ©àdG ¢ù∏ée ∫hO
»aÉ≤ãdGh »``YÉ``ª`à`L’G ™``HÉ``£`dG AÉ``Ø` °` VEG ≈`` dEG
™HÉ£dG AÉØ°VEG ≈dEG ≈©°ùJ Éªc ,ÉgOƒLh ≈∏Y
Ö∏q £J …òdG ôeC’G ,OƒLƒdG Gòg ≈∏Y »°SÉ«°ùdG
»àdG á«YÉªàL’G äÉ°SÉ«°ùdG ¢†©H ôjƒ£J
∞«ãμdG OƒLƒdG á¡LGƒe :∫hC’G :øjôeCG ¬LGƒJ
áªFÓªdG Ö«dÉ°SC’G »æÑJh ,Ió``aGƒ``dG ádÉª©∏d
π«gCÉJh á«ªæJ ≈∏Y πª©dG ÖfÉL ≈``dEG ,∂dòd
äÉ«£©eh AÉÑYCG πªëàd á«æWƒdG πª©dG iƒb
.zÉ¡fÉWhCG
óæY á°SGQódG øe π°üØdG Gòg »¡àæj ÉªHQh
ÉæfEG PEG ,ó©H ¬àæj ºd ´ƒ°VƒªdG ¿CG ’EG ,óëdG Gòg
Ióªà©ªdG äÉ«FÉ°üME’G ¢†©H øY åëÑf ÉæÑgP
á«bGó°üe ±ó``¡` H ,´ƒ``°` Vƒ``ª` dG ¢``ù`Ø`f ∫ƒ`` M
¬à«Yƒ°Vƒeh ¬«a çóëàf …ò``dG ´ƒ°VƒªdG
Ö°ùëH Gkóªà©eh É≤k Kƒe ÉæeÓc ¿ƒμj ≈àM
.™LGôªdG
øY IQOÉ°üdG á«é«∏îdG á«FÉ°üME’G ÉfóLh
∫hód ¿hÉ©àdG ¢ù∏ée ∫hód »FÉ°üME’G õcôªdG
á«fÉμ°ùdG äGAÉ°üME’G) ¿Gƒæ©H á«Hô©dG è«∏îdG
á«Hô©dG è«∏îdG ∫hód ¿hÉ©àdG ¢ù∏ée ∫hO »a
2016 ¢ù£°ùZCG »a IQOÉ°üdGh (2014-2010
è«∏îdG ∫hO »a IóaGƒdG ádÉª©dG áÑ°ùf ¿CG ø«ÑJ
¬àÑ°ùf Ée ≈dEG ∫hó``dG ¢†©H »a π°üJ »Hô©dG
%33 ≈`` dEG iô```NCG ∫hO »``a ¢†ØîæJh %89
»a É¡fEG PEG á«dÉY Ö°ùf √ògh ,ádhódG Ö°ùëH
,ø««∏°UC’G ¿Éμ°ùdG OóY ¥ƒØJ ∫hódG øe ójó©dG
πHÉ≤e »a %52 â¨∏H -Ók `ã`e- øjôëÑdG »Øa
AÉ«dhCG øëfh ,ø««∏°UC’G ¿Éμ°ùdG áÑ°ùf %48
øe ôãcCG øμªj πª©dG øY ø«∏WÉY AÉæHC’ QƒeCG
πª©dG øY ø«∏WÉ©dG IÉfÉ©e ô©°ûà°ùf ¿CG Éfô«Z
GƒdƒëJ ø``jò``dG- ádÉª©dG √ò``g áæª«g ÖÑ°ùH
≈dEG á«Yô°T ô«Z áÑFÉ°S ádÉªY øe QOÉb IQó≤H
≈∏Y º``gPGƒ``ë`à`°`SGh -á«Yô°T áÑFÉ°S ádÉªY
iOCG º``K ø``eh ,π``ª`©`dG ¥ƒ``°`S áÑ«côJh πμ«g
ø«æWGƒªdG ø«H ádÉ£ÑdG á∏μ°ûe ºbÉØJ ≈dEG ∂dP
≈dEG IóaGƒdG ádÉª©∏d á«dÉªdG äÓjƒëàdG IOÉjRh
äÉeóîdGh ™∏°ùdG ≈∏Y §¨°†dG IOÉjRh ,É¡fGó∏H
øe ó«Øà°ùJh áeÉ©dG ≥aGôªdG Ωóîà°ùJ å«M
.ádhódG É¡eó≤J »àdG QƒeC’G øe ô«ãμdG
á```eRCG ΩÉ`` ` eCG Ωƒ`` «` `dG ø``ë` f ,iô`` ` `NCG Iô```e
,É`` ¡` `JQGOEGh É``¡`d …ó``°`ü`à`dG ø``μ`ª`j á``«`YÉ``ª`à`LG
ÉgÉæcôJ ¿EG øμdh ,á«Yƒ°Vƒeh áfÉeCGh ¥ó°üH
áKQÉc ≈``dEG ∫ƒëàà°S á``eRC’G √ò¡a πÑ≤à°ùª∏d
¿CG º∏©j Éæ©«ªLh ,òÄæ«M É``¡` JQGOEG Ö©°üj
RhÉéàJ ’CG GhQô``b ø««é«∏îdG πª©dG AGQRh
OóY »dÉªLEG ø``e %20 ádÉª©dG Oƒ``Lh áÑ°ùf
QGô≤dG Gò``g ¿CG É``°``†k `jCG º∏©f É``æ`fCG ’EG ¿Éμ°ùdG
äÉ¡édG âeÉb π¡a ,ájò«ØæJ á£N ≈dEG êÉàëj
IQGOE’ ájò«ØæJ á£Nh IQGOEG ™°VƒH á«æ©ªdG
á«æWƒdG ádÉª©dG ∫ÓMEGh IóaGƒdG ádÉª©dG ∞∏e
.∂dP ƒLôf ?É¡fÉμe
Zkhunji@hotmail.com

∫hO AÉæHCG øe á«bÉÑdG á«≤ÑdG
≈àM Gkó`L Iô«Ñc IQƒ°üHh
É¡dÉªYCG äõ``cô``à`a è«∏îdG
á«àëàdG á«æÑdG AÉæÑH Ωƒ≤J
á``«` Ñ` à` μ` ª` dG ∫É`` ` ª` ` `YC’G »`` `a
Gògh ,»Hô©dG è«∏îdG ∫hód
≈dEG áaÉ°VEG{ ΩÉ©dG ´É£≤dGh
¬fCG Iô°TÉÑe IQƒ°üH »æ©j
º¡JGôÑN øe øWƒdG ¿ÉeôM
è«∏îdG AÉæHCG OÉ©Ñà°SG ºà«°S
…òdG ôeC’G ƒgh ,º¡JÉbÉWh
AÉ``æ` H »`` a á``cQÉ``°` û` ª` dG ø`` e
º¡FÉªàfG ±É©°VEG ≈dEG ™aój
Gƒaô©j ød ºK øeh º¡fÉWhCG
.z¬H º¡WÉÑJQGh º¡æWh ≈dEG
AÉæH »a á«∏NGódG QGô``°`SC’G
äCGó`` `H ∂`` `dP ø``«` M -3
Gƒª∏°ùàj ø``dh äÉ°ù°SDƒªdG
IóaGƒdG ájƒ«°SB’G ádÉª©dG
Gƒ``∏` gCÉ` à` j ø```dh É``¡`ë`«`JÉ``Ø`e
ÖfGƒL ∞∏àîe »a ô°ûàæJ
.äÉ°ù°SDƒªdG ∂∏J IQGOE’
IÉ``«` ë` dG á``°` UÉ``î` H IÉ``«` ë` dG
á``∏` Mô``ª` dG √ò`` `g »`` `ah
,á``«`dÉ``Y á``aÉ``ã` μ` H á``jô``°``SC’G
¬`
`
f
G
C
-á``°`SGQó``dG ô«°ûJ Éªc:º∏≤H
Iô```°` `SC’G ¿CG QÉ`` Ñ` `à` `YG ≈``∏``Y
á°ûgóe áHôéJ ∫hCG äô``¡`X{
»a á``jQƒ``ë`ª`dG Ió``Mƒ``dG »``g
Iƒ``b »``JCÉ` J ¿CG ,ï``jQÉ``à` dG »``a
»éæN ÉjôcR .O
√ò``g â``eÉ``b å``«`M{ ™ªàéªdG
ó«°ûJ »μd êQÉîdG øe á∏eÉY
Iô°SC’G AÉæHCG áÄ°ûæàH ádÉª©dG
πμ°ûJh åjóëàdGh á«ªæàdG
áÄ°ûæàdG á«∏ªY ∫ÓN øeh ,á«eÓ°SE’G á«Hô©dG
ºJ ¥É«°ùdG Gòg »ah ,πNGódÉH IÉ«ëdG á«Yƒf
±É©°VEGh á¨∏dG ∂«μØJ »a Ék«°SÉ°SCG GkQhO âÑ©d
IÉ«ëdG áMÉ°S ≈dEG º¡©aOh ø«æWGƒªdG ¢û«ª¡J
.záaôàªdGh áªYÉædG
áaÉ°VEG ,øWƒdG ≈dEG AÉªàf’Gh ¥ÓNC’Gh øjódG
á∏MôªdG »JCÉJ ∂dP ó©H :á©HGôdG á∏MôªdG
á«bÓNC’G ô«Zh á«bÓNC’G ºFGôédG ô°ûf ≈dEG
IóaGƒdG ádÉª©dG É¡«a ≥aóàJ »àdG »gh á©HGôdG
É¡é«°ùf âbõªa ,ájô°SC’G IÉ«ëdG áMÉ°S ≈∏Y
»àdG á£«ëªdG äÉ©ªàéªdG øe äôLÉg »àdG{
»YÉªàL’G è«°ùædG âbõe ºK øeh »YÉªàL’G
Ó``dGh ≈``°`Vƒ``Ø`dG á``dÉ``M â``î` °` SQh ,™ªàéª∏d
,¿Éμ°ùdG áØ«ãch Iô«≤a äÉ©ªàée É¡fCG ±OÉ°üJ
.z™ªàéªdG AÉ°†a »a ájQÉ«©e
É¡ØFÉXh …ODƒ``J »μd è«∏îdG äÉ©ªàée ≈``dEG
á≤∏ëdG äAÉ`` L º``K :á``°`SOÉ``°`ù`dG á``∏`Mô``ª`dG
í°VƒJ Éªc- ¬``fCG ’EG ,zä’ÉéªdG ∞∏àîe »a
á≤∏ëdG »gh -á°SGQódG ô«°ûJ Éªc- á°SOÉ°ùdG
OGô«à°SÉH Iô``gÉ``¶` dG √ò``g äCGó`` `H -á``°` SGQó``dG
É¡dÓN á«ÑæLC’Gh ájƒ«°SB’G ádÉª©dG äCGóH »àdG
ºK øeh ≈``dhC’G πMGôªdG »a á«Hô©dG ádÉª©dG
,OÉ©HCG áKÓK ∫Ó``N øe É``gOƒ``Lh ï«°SôJ »a
ájƒ«°SB’G ádÉª©dG âfÉch ,áª∏°ùªdG ádÉª©dG
:»gh
å«M øe Iô«NC’G á∏MôªdG »a »JCÉJ á«ÑæLC’Gh
äÉ©ªàée »a ájƒ«æH áLÉM ¢ù«°SCÉJ -1
âKóM øeõdG øe Iôàa ó©H ¬fCG ’EG ,á«∏°†aC’G
íÑ°UCG å«M ,Ió``aGƒ``dG ádÉª©dG ≈``dEG è«∏îdG
ádÉª©dG á«æH ≈∏Y Iô«£Nh áª¡e äGQƒ£J áKÓK
äÉÑ∏£àªH ΩÉ«≤dG ≈∏Y øjQOÉb ô«Z ¿ƒæWGƒªdG
:»dÉàdÉc »gh ,è«∏îdG ∫hO ≈dEG IôLÉ¡ªdG
’ Iô`` °` `SC’G á`` HQ ≈``à` M äQÉ``°` ü` a ,º``¡`©`ª`à`é`e
á«eÓ°SE’Gh á«Hô©dG ádÉª©dG ÜÉë°ùfG -1
,á``eOÉ``N ¿hO ø``e É¡∏ª©H Ωƒ``≤`J ¿CG ™«£à°ùJ
.á«ÑæLC’Gh ájƒ«°SB’G ádÉª©∏d áÑ∏¨dG ¿ƒμàd
IQób ájOÉªàY’G ádÉëdG √òg âØ©°VCG å«ëH
ádÉª©dG π«gCÉJ iƒà°ùe »fóJh QGóëfG -2
πLCG øe É¡àdÉªY π«gCÉJ ≈∏Y è«∏îdG äÉ©ªàée
»a π«gCÉàdG á«dÉY ádÉªY âfÉc Éªæ«Ña ,IóaGƒdG
.É¡«∏Y OÉªàY’G
IôgÉªdG ô«Z ádÉª©dG áÑ°ùf äó``jGõ``J ájGóÑdG
¢ù«d ÉgOƒLh IóaGƒdG ádÉª©dG âî°SQ -2
.ádÉª©dG á«æH »a π«gCÉàdG á«fóàªdGh
Ö°ùëa ∂``dP ¢ù«d ,äÉYÉªéc É``ª` fEGh OGô``aCÉ` c
äÉeóîdG ádÉªY ºéM Ö∏¨Jh IOÉ``jR -3
√ò``g â``eÉ``b ó``≤`a ,äÉ``£`∏`°`ù`dG á``≤`aGƒ``ª`H É``ª` fEGh
.áéàæªdG ádÉª©dG ≈∏Y á«dõæªdG ádÉª©dGh
ø«jPƒÑ∏d IOÉÑ©dG QhOh ¢ùFÉæμdG AÉæÑH ádÉª©dG
»a á°SGQódG π°UGƒJ :á°ùeÉîdG á∏MôªdG
∫hO ≈dEG IóaGƒdG ádÉª©dG ∫ƒNO πMGôe º«¶æJ
¢``SQGó``ª`dG AÉ``æ` H ∂``dò``ch ,º``gô``«` Zh ï``«`°`ù`dGh
á°ùeÉîdG á∏MôªdG ≈dEG ô«°ûJ PEG ,»Hô©dG è«∏îdG
äÉfÉ«μc ô¡¶J äCGóHh ,äÉ©eÉédGh áØ∏àîªdG
,º¡H á``°`UÉ``N á«æμ°S äÉ``©`ª`é`Jh á«YÉªàLG
ÜÓà°SG óæY äAÉL »àdG á∏MôªdG »g É¡fCG ≈∏Y
.™ªàéªdG πNGO äÉ©ªàée âëÑ°UCÉa
É¡JÉ«W »a πªëàd »é«∏îdG øWƒdG äGQó≤e
á``«`dhó``dG äÉ``ª`¶`æ`ª`dGh iƒ``≤` dG äCGó`` H -3
OƒLh âî°SQ »àdGh ,áª¡e äGQƒ``£`J áKÓK
ÖdÉ£Jh ,Ió``aGƒ``dG ádÉª©dG ¥ƒ≤ëH ÖdÉ£J
ºéM øe äOGRh Ió``aGƒ``dG ájƒ«°SB’G ádÉª©dG
¥ƒ≤M ø``e iƒà°ùªH ±Gô`` à` `Y’G IQhô``°` †` H
:»a äGQƒ£àdG √òg πãªàJh ,ÉgOƒLh áaÉãch
¢ù«d ,Ió`` aGƒ`` dG á``dÉ``ª` ©` dG í``dÉ``°`ü`d ¿É``°` ù` fE’G
≈àM è«∏îdG ∫hO ≈dEG Iôé¡dG ´ÉØJQG -1
¥ƒ≤M º¡HÉ°ùcEÉH ÖdÉ£J É``ª`fEGh Ö°ùëa ∂``dP
¿Éμ°S øe %90 ƒëf á∏ªL øjôLÉ¡ªdG OóY ≠∏H
.á«é«∏îdG äÉ©ªàéªdG »a áæWGƒªdG
¿ƒæWGƒªdG ºg %10 ƒëf πHÉ≤e »a è«∏îdG
»JCÉJh{ á°SGQódG ∫ƒ≤J :á©HÉ°ùdG á∏MôªdG
.º¡JÉ©ªàée »a ádõ©æe á«∏bCG GƒëÑ°UCG …òdG
πc ≈∏Y áÑJôàe Iô``«` NC’Gh á©HÉ°ùdG á≤∏ëdG
¿CG ó``©`H á``jƒ``«`°`SB’G á``dÉ``ª`©`dG â``¡`é`JG -2
iƒ≤dG á°†Ñb ΩÉμMEG å«M á≤HÉ°ùdG äÉ≤∏ëdG
≈dEG πª©dG ¥ƒ°S øe á«Hô©dG ádÉª©dG â``MGRCG
,è«∏îdG äÉ©ªàée ≈∏Y á«ªdÉ©dG äÉª¶æªdGh
É¡∏«gCÉJ ¢ü≤f áéëH á«æWƒdG ádÉª©dG á``MGREG
√òg ø«H øeh ,IójóY äGô°TDƒe ∑Éæg ∂dòdh
»°ûØJ ≈dEG IôgÉ¶dG Gòg äOCGh ,É¡JQÉ¡e ΩóYh
ádÉª©dG Oƒ``Lh ∞YÉ°†Jh ´É°ùJG äGô°TDƒªdG
É``eCGh ,è«∏îdG ∫hO AÉ``æ`HCG ø«H ádÉ£ÑdG á``eRCG

è«∏îdG õ``cô``e ô``°`û`f 2017 ¢``SQÉ``e »``a
ôWÉîªdG) ¿Gƒæ©H á°SGQO á«ªæàdG äÉ°SÉ«°ùd
∫hó``d ¿hÉ©àdG ¢ù∏ée ∫hO »``a á«YÉªàL’G
(á``¡` LGƒ``ª` dG äÉ``°` SÉ``«` °` Sh á``«` Hô``©` dG è``«`∏`î`dG
É¡dƒ°üa »a ∫hÉæJ áëØ°U 316 »dGƒM »a
»àdG á«YÉªàL’G ÉjÉ°†≤dG øe ójó©dG á«fÉªãdG
á``fhB’G »a »Hô©dG è«∏îdG ∫hO É¡æe »fÉ©J
πÑ≤à°ùe ≈∏Y ∂``dP πc äÉ°SÉμ©fG hCG á«dÉëdG
.∫hódG √òg »a áeOÉ≤dG ∫É«LC’G
¢†©H »fÉãdG É¡ª°ùb »a á°SGQódG ∫hÉæàJh
¿É°ùfEÓd á«ªgCG äGP É¡fCG ó≤à©f »àdG ÉjÉ°†≤dG
:É¡æe áeOÉ≤dG á«∏Ñ≤à°ùªdG ÉædÉ«LC’h »é«∏îdG
QÉ£NC’Gh ,ádÉ£ÑdG áeRCG ,IóaGƒdG ádÉª©dG áeRCG
,á«é«∏îdG Iô``°` SC’G Oó``¡`J »``à`dG á«YÉªàL’G
.è«∏îdG ∫hO »a ájƒ¡dG πcBÉJ ôWÉîeh
∫É≤ªdG Gòg »ah Éæg Ωƒ«dG Éæª¡j …ò``dGh
»àdGh Ió``aGƒ``dG ádÉª©dG á`` eRCG ´ƒ``°`Vƒ``e ƒ``g
IóaGƒdG ádÉª©dG) ¿Gƒæ©H á°SGQódG É¡àª°Sh
π°üØdG Gò``gh ,(áYƒæàe ôWÉîe èàæj ô£N
∞°ûà°ùf ¿CG ∫hÉëæ°S ∂dòd áëØ°U 38 »dGƒM
GkAõ``L ¢ùÑà≤fh á°SGQódG øe AGõ`` LC’G ¢†©H
√òg ¢Vô©à°ùf ¿CG Éææμªj ≈àM ∫Gƒ``bC’G øe
äÉ«FõédG ôãcCG øe Ωƒ«dG ó©oJ »àdG á«FõédG
∞∏àîJ á«é¡æeh á≤jô£H ¢ûbÉæJ ¿CG Öéj »àdG
.≥HÉ°ùdG »a âªJ »àdG äÉ«é¡æªdG ™«ªL øY
Ió``aGƒ``dG ádÉª©dG Oƒ``Lh á``°`SGQó``dG º°ù≤J
»``gh ,π``MGô``e 7 ≈`` dEG »é«∏îdG ™ªàéªdÉH
:»dÉàdÉc
ôéØJ á¶ëd òæe äCGó``H :≈``dhC’G á∏MôªdG
á°SGQódG ∫ƒ≤J ,è«∏îdG ∫hO »°VGQCG »a §ØædG
á«ªdÉ©dG iƒ≤dG â¡éJG ó≤a ∂dP ≈dEG GkOÉæà°SGh{
ób ¬fƒμd ,è«∏îdG §Øf ≈∏Y Iô£«°ùdG ƒëf
IÉ«ëdG á«Yƒf AÉæH »a ÉkjQƒëe Gkô°üæY íÑ°UCG
.zá«Hô¨dG
á∏MôªdG √òg äCGóH ÉªHQ :á«fÉãdG á∏MôªdG
§ØædG Iƒb ≈∏Y ôãcCG AGƒ°VC’G â£∏ o°S ÉeóæY
Éªæ«M 1973 ΩÉ``Y AÉæ«°S ôjôëJ Üô``M ó©H
áμ∏ªªdG ∂∏e π°ü«a ∂∏ªdG á``dÓ``L Ωóîà°SG
¬Lh »``a ìÓ°ùc §ØædG ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG
»μd ¬``fCG ¿ƒμ∏¡à°ùªdG ∑QOCG{ á«Hô¨dG iƒ≤dG
≈∏Y Iô£«°ùdG º¡«∏©a áaôàe º¡JÉ«M π¶J
.ziôNCG Iôe ´É£≤f’G Qôμàj ’ ≈àM ¬©HÉæe
øe áãdÉãdG á≤∏ëdG »a :áãdÉãdG á∏MôªdG
-á°SGQódG ∫ƒ≤J Éªc- IóaGƒdG ádÉª©dG ácôM
≈∏Y Iô£«°ù∏d É¡«©°S »ah ≈ª¶©dG iƒ≤dG ¿CG
É¡à©°†NCG ºdÉ©dG øe á°SÉ°ùëdG á≤£æªdG √òg
á∏MôªdG √òg »ah Éæg »àdGh áªYÉædG Iƒ≤∏d
¿CG á°UÉNh åjóëàdGh á«ªæàdG »a ºμëàdG »g
¥Ó£fÓd OGó©à°SG ≈∏Y ¿Éc »é«∏îdG ™ªàéªdG
Iƒ≤dG ¿CG ’EG ,á«ªæàdGh åjóëàdG ¥É``aBG ƒëf
Ak ÉæH ÉgójóëJ ºJ áªYÉædG á«ªæàdG hCG áªYÉædG
:»g ,QƒeCG áKÓK ≈∏Y
≈∏Y IQó≤dG ∂∏àªJ ’ á«ªæJ ¿ƒμJ ¿CG -1
.»JGòdG AÉØàc’Gh ∫Ó≤à°S’G
á«¡«aôJ á«cÓ¡à°SG á«ªæJ ¿ƒμJ ¿CG -2
.áéàæe ô«Z
.É¡FÉæHCG óYGƒ°S ô«¨H á«ªæJ ¿ƒμJ ¿CG -3
IóaGƒdG ádÉª©dG OGô«à°SG ≈dEG iOCG Ée Gògh
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حمليات 03

اإنهاء جميع الطلبات الإ�سكانية التي تعود اأقدميتها اإىل الت�سعينيات« ..الإ�سكان»:

توفري خدمات اإ�سكانية لنحو  47األف اأ�سرة بحرينية يف � 5سنوات
قالت وزارة الإ�صكان اإنها حققت تقدمًا كبريًا على �صعيد
تنفيذ الأمر امللكي ال�صامي حل�صرة �صاحب اجلاللة امللك حمد بن
عي�صى اآل خليفة ملك البالد املفدى ب�صاأن تنفيذ  40األف وحدة
�صكنية ،وذلك بف�صل الدعم الالحمدود من لدُن القيادة الر�صيدة،
وتوجيهات احلكومة برئا�صة �صاحب ال�صمو امللكي الأمري خليفة
بن �صلمان اآل خليفة رئي�س الوزراء ،واملتابعة امل�صتمرة ل�صاحب
ال�صمو امللكي الأمري �صلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد نائب
القائد الأعلى النائب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء.
وذكرت الوزارة اأنها قامت بتنفيذ املراحل الأوىل مب�صاريع
مدن البحرين اجلديدة وهي مدن �صلمان وخليفة و�صرق احلد
و�صاحية الرملي ،وال�صروع يف ت�صكني املواطنني بها ،بالإ�صافة
اإىل تنفيذ الع�صرات من م�صاريع املجمعات ال�صكنية يف خمتلف
حمافظات وقرى اململكة ،ف�صالً عن جناح مبادرات ال�صراكة مع
القطاع اخلا�س الذي �صاهم يف بلوغ ن�صب الإجناز يف خطة
الوزارة لتنفيذ الأمر ال�صامي لعاهل البالد املفدى اإىل مراحل
متقدمة للغاية ،ف�صالً عن تلبية اأكرث من  47األف طلب اإ�صكاين.
ومتكنت وزارة الإ�صكان من تنفيذ اللتزام ال�صكاين الوارد
يف برنامج احلكومة املا�صي « 2015ـ  »2018ب�صاأن ا�صتيفاء
تنفيذ  25األف وحدة �صكنية ،ف�صالً عن اإطالق العديد من
مبادرات ال�صراكة مع القطاع اخلا�س ،بالإ�صافة اإىل اجلهود
احلالية لتنفيذ اللتزامات ال�صكانية الواردة يف برنامج احلكومة
احلايل «2019ـ »2022يعك�س اإرادة وجدية احلكومة املوقرة
يف الإ�صراع يف تلبية الطلبات الإ�صكانية للمواطنني وف ًقا للخطط
والربامج املو�صوعة لهذا الأمر.
وتفعيال ملحور ال�صراكة مع القطاع اخلا�س ،فقد مت اإطالق
العديد من املبادرات للخدمات الإ�صكانية ،التي �صاهمت ب�صكل
كبري يف ت�صريع وترية تلبية الطلبات الإ�صكانية ،الأمر الذي

انعك�س على اإحراز تقدمًا كبريًا على �صعيد �صنوات النتظار،
واإنهاء جميع الطلبات الإ�صكانية التي تعود اأقدميتها اإىل حقبة
الت�صعينيات.
اأكثـر من  47األف اأ�سرة م�ستفيدة
واأو�صحت الوزارة اأن امل�صاريع واملبادرات التي ت�صمنتها
اخلطة الإ�صكانية على مدار ال�صنوات املا�صية لتنفيذ الأمر
امللكي ال�صامي واللتزامات الإ�صكانية يف برنامج احلكومة ،قد
اأ�صفرت عن تلبية اأكرث من  47األف خدمة اإ�صكانية للمواطنني
ح�صب اأقدمية الطلبات ،واأن تلك اخلدمات تنوعت ما بني وحدات
�صكنية و�صقق متليك وق�صائم �صكنية ومتويالت اإ�صكانية متنوعة
بالإ�صافة اإىل امل�صتفيدين من برنامج مزايا.
فقد بينت الح�صائيات اخلا�صة بكل خدمة ،اإن الوزارة
قامت بتلبية  19األفا ً و 772وحدة �صكنية ،بالإ�صافة اإىل 8558
�صقة متليك ،و 3725ق�صيمة �صكنية ،و 10اآلف و 460متويالً
اإ�صكانيًا باأنواعها الثالث «�صراء ـ بناء ـ ترميم» ،بالإ�صافة اإىل
امل�صتفيدين من برنامج مزايا والذين جتاوز عددهم 5000
م�صتفيد.
اأكثـر من  5000م�ستفيد من «مزايا»
اإن عدد امل�صتفيدين من برنامج مزايا حتى الآن اجلاري
 2020قد بلغ  5539م�صتفيدًا فعليًا من املواطنني املدرجة
طلباتهم على قوائم النتظار ،واأنه وف ًقا لإح�صائيات الوزارة فقد
ارتفعت معدلت تخ�صي�س خدمات برنامج مزايا �صنويًا خالل
الأعوام املا�صية ،م�صرية اإىل ارتفاع العدد من  745م�صتفيدًا
�صنويًا يف اأعوام  2014و ،2015لي�صل اإىل  1358م�صتفيدًا
عام  ،2019يف اإ�صارة اإىل زيادة ملحوظة يف القبال على

حمافظ املحرق :ت�سيري الدوريات الأمنية ملتابعة الإجراءات الحرتازية
افتتح حمافظ املحرق
�صلمان بــن عي�صى بن
هندي املناعي املجل�س
التن�صيقي الــذي عقدته
حمافظة املحرق عن بُعد،
برفع اأ�صمى اآيات ال�صكر
والمتنان اىل املقام ال�صامي
حل�صرة �صاحب اجلاللة
امللك املفدى؛ على احلزمة
املالية التي اأمر بها جاللته
والتي تفوق الثالثني باملائة
من الناجت املحلي ،والتي
اأ�صهمت يف تنفيذ جميع
املــبــادرات وعملت على
�صخ ال�صيولة يف الأ�صواق
املحلية ،واأ�صهمت اأي�صا
يف احلفاظ على وظائف
البحرينيني خا�صة يف
القطاع اخلا�س اإذ تكفلت
الــدولــة بدفع رواتبهم،
وحتــمــل الــدولــة فواتري
الكهرباء واملاء والإعفاء من
الر�صوم البلدية ،وتاأجيل
الأق�صاط ال�صهرية لدى
جميع البنوك التجارية،
كــذلــك ت ـاأجــيــل قــرو�ــس
الإ�صكان ووقــف ر�صوم
العمل ،وغريها العديد من
القرارات التي انفردت بها

البحرين عن العامل اأجمع.
و�صددت املحافظة على
امل�صي يف تنفيذ الإجراءات
الحرتازية وتقليل الكثافة
يف م�صاكن العمالة الوافدة
وت�صحيح اأو�صاعها.
وا�صتمع املجل�س اإىل
�صرح موجز من العميد
�صالح را�صد الدو�صري
مدير عام مديرية �صرطة
حمافظة املــحــرق حول
الــدور الأمني للمديرية،
خا�صة �صرطة املجتمع،
مـــوؤكـــدا اأن املــديــريــة
وفـــق تــوجــيــهــات وزيــر
�صريت العديد
الداخلية
رّ
مــن الــدوريــات الأمنية

والــراجــلــة دعــمــت من
خاللها اجلهود الوطنية،
وعملت كذلك على توجيه
الإر�ــصــادات والن�صائح
ملرتادي الأ�صواق ومراقبة
ارتداء الكمامات.
بينما حتدثت الدكتورة
هالة اأحمد اجلا�صم رئي�س
اخلدمات الطبية باملراكز
ال�صحية ع�صو املجل�س
التن�صيقي حــول الدعم
الالحمدود جلميع املراكز
ال�صحية من قبل وزارة
ال�صحة ،وا�صتمرار تقدمي
املراكز جلميع اخلدمات
الطبية للمواطنني واملقيمني
مــع تطبيق الجــــراءات

الحرتازية كافة ،مقدمة
اإح�صائية حول اخلدمات
التي تقدمها املراكز خالل
الأ�صهر الثالثة املا�صية
وعدد مرتاديها.
وقــدم العميد عبداهلل
خليفة اجلــــريان نائب
املحافظ �صرحا موجزا
للجنة امل�صاكن امل�صرتكة
التي ت�صم يف ع�صويتها
ممثلي بــلــديــة املــحــرق
واملجل�س البلدي ووزارة
ال�صحة وهيئة الكهرباء
واملـــاء والدارة العامة
للدفاع املدين ،وما و�صلت
الــيــه مــن نــتــائــج خــالل
زياراتها اليومية جلميع
مدن وقرى املحافظة لر�صد
املخالفات املتعلقة ب�صكن
العمالة الوافدة ،واتخاذ
ما يلزم ب�صاأن املخالفات
املر�صودة.
ويف ختام الجتماع،
قدم حمافظ املحرق رئي�س
املجل�س التن�صيقي ال�صكر
اىل الــوزارات وممثليهم،
م�صيدا باملالحظات التي
قدمها ممثلو الأهايل خالل
الجتماع.

حترير خمالفات عدم ارتداء كمامة الوجه حيال مرتكبيها

�سرطة العا�سمة تر�سد املخالفات يف الأ�سواق واملحالت
قال مدير عام مديرية �صرطة
حمافظة العا�صمة ،اإنه يف اإطار تنفيذ
تعليمات رئا�صة الأمن العام ،فيما
يتعلق باتخاذ الإجــراءات القانونية
الهادفة اإىل تعزيز اللتزام باحلد
من انت�صار فريو�س كورونا ،قامت
�صرطة املديرية بحملة تفتي�صية على
الأ�صواق واملحالت التجارية بالتعاون
والتن�صيق مع مفت�صني من وزارة
ال�صحة ووزارة ال�صناعة والتجارة
وال�صياحة واأمانة العا�صمة.
واأ�صار مدير عام مديرية �صرطة
حمافظة العا�صمة اإىل اأن هذه
احلمالت التفتي�صية تاأتي يف اإطار

احلر�س على ر�صد املخالفات واتخاذ
الإجراءات القانونية بحق مرتكبيها
بهدف احلفاظ على �صالمة املجتمع
ودعما ً للجهود الوطنية يف مكافحة
فريو�س كورونا ،م�صيفا ً اأنه مت �صبط

عدد من املحالت املخالفة واتخاذ
الإجراءات القانونية املقررة حيالها،
كما مت خالل احلملة حترير خمالفات
عــدم ارتـــداء كمامة الوجه حيال
مرتكبيها.

ال�صتفادة من الربنامج ،ملا يوفره من مميزات ،اأبرزها فورية
احل�صول على خدمة فورية ،ومنح املواطن املرونة يف اختيار
موقع ونوع الوحدة التي تنا�صب احتياجات اأ�صرته.
خا�صا ملا
اإن وزارة الإ�صكان تويل برنامج مزايا اهتمامًا
ً
يحققه من جناح كبري ،خا�صة على �صعيد تلبية الطلبات
الإ�صكانية ب�صورة فورية ،حيث تقوم الوزارة بالتعاون مع
بنك الإ�صكان دوريًا مبراجعة اإجراءات الربنامج وتطويرها،
واأ�صفر ذلك موؤخ ًرا عن اخت�صار املدة الزمنية للدورة الإجرائية
للربنامج من  10اىل  15يوما ً للطلبات اجلديدة يف حال توفري
كافة امل�صتندات واملتطلبات لدى املتقدم ،كما اأن هذا الإجراء
ياأتي متا�صيا ً مع الرتفاع امللحوظ يف معدل الطلبات مبا يتطلب
تطوير الإجراءات ل�صمان احلفاظ على الطابع الفوري للخدمة،
وت�صريع ح�صول املواطنني على ال�صكن.
كما اأن جناح برنامج مزايا مل يقت�صر تاأثريه على �صرعة
تلبية الطلبات ال�صكانية فح�صب ،بل امتد ذلك لي�صمل حتقيق اآثا ًرا
اقت�صادية على القطاعات ذات العالقة ،واأن اإجمايل حجم الإنفاق
الذي وفره برنامج مزايا يف القطاعات العقارية والتمويلية
وقطاعات املقاولت وال�صت�صارات الهند�صية والتجزئة قد بلغ
 837مليون دينار بحريني ،مبا يوؤكد فائدة هذا الربنامج يف
رفد القت�صاد الوطني باململكة.
اأما بالن�صبة حلجم التمويالت التي قامت البنوك وامل�صارف
التجارية مبنحها للمواطنني للح�صول على وحدات من القطاع
العقاري فقد بلغت  481مليون دينار بحريني ،فيما بلغ حجم
العوائد على البنوك امل�صاركة يف متويل الربنامج ما يقارب
 100مليون دينار ،كما �صاهم الربنامج يف رفد قطاع املقاولت
وال�صت�صارات بـ 252مليون دينار ،وا�صتفادة اأكرث من 5000
منتفع من الربنامج على رفد قطاعات التجزئة والأثاث بـ4

ماليني دينار بحريني.
�سراكة �سينية لتنفيذ مدينة �سرق �سرتة
اإن مبادرات ال�صراكة مع القطاع اخلا�س بلغت م�صتويات
اأكرب تو�صعا ً من خالل اإبرام اتفاقية مع اإحدى كربيات �صركات
املقاولت ال�صينية لتوفري اأكرث من  3000وحدة يف مدينة �صرق
�صرتة ،الأمر الذي يوؤكد فاعلية التوجه نحو القطاع اخلا�س
لبناء م�صاريع ت�صهم يف تلبية اآلف الطلبات املدرجة على قوائم
النتظار ،قيا�صا ً بالنجاح املتحقق على �صعيد مبادرة توفري
وحدات �صكنية مب�صروع ديرة العيون بديار املحرق ،والتي
ت�صاهم يف توفري  3300وحدة �صكنية تخدم الطلبات الإ�صكانية
املدرجة لدى الوزارة.
تطوير الوحدات ال�سكنية على اأرا�سي الدولة
اإن مبادرة تطوير الوحدات ال�صكنية على الأرا�صي احلكومية
اململوكة للدولة من خالل القطاع اخلا�س التي اأطلقتها الوزارة
بالتعاون مع بنك الإ�صكان يف اأكتوبر املا�صي� ،صت�صهم يف توفري
 15األف وحدة �صكنية خالل ال�صنوات الع�صرة املقبلة ،وهو ما
يعك�س الروؤية امل�صتقبلية للحكومة املوقرة يف ا�صتمرار نهج
توفري اخلدمات الإ�صكانية للمواطنني وا�صتدامتها.
كما اأن اجلهود احلكومية لبناء املدن وتنويع مبادرات
ال�صراكة مع القطاع اخلا�س ،تعك�س الروؤية ال�صمولية مللف
ال�صكن الجتماعي باململكة على ال�صعيدين احلايل وامل�صتقبلي،
و�صت�صهم تلك اجلهود يف ا�صتمرار نهج احلكومة يف تلبية املتبقي
من الطلبات املدرجة على قوائم النتظار وتاأمني حق الأجيال
اجلديدة يف ال�صتفادة من خدمات اإ�صكانية فورية ومتعددة
اخليارات دون احلاجة اإىل النتظار.
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ف ّند املعلومات املغلوطة التي ت�سمنتها خطابات بع�ض اأع�ساء الربملان الأوروبي

«العربي حلقوق الإن�سان» ّ
يحذر الربملان الأوروبي من ت�سيي�ض جائحة كورونا
ح ّذر الحتاد العربي حلقوق الإن�سان ،اأع�ساء الربملان
الأوروبي من تداول املو�سوعات ال�سحية اخلا�سة
بفايرو�س «كورونا» باأهداف م�سي�سة ذات بعد �سيا�سي
وايديولوجي.
و�سلّط الحتاد العربي حلقوق الإن�سان – مكتب
جنيف ،ال�سوء على اأبرز الجنازات التي حققتها مملكة
البحرين يف جمال حقوق الإن�سان التي ت�ستقيها من
التزامها الأكيد بالنهج الذي و�سعه جاللة امللك حمد
بن عي�سى اآل خليفة ملك مملكة البحرين يف م�سروعه
الإ�سالحي وميثاق العمل الوطني ،والذي ارت�ساه ال�سعب
البحريني والقائمة على التوافق الوطني وامل�سوؤولية
امل�سرتكة وتكري�س املمار�سة الربملانية امل�ستقلة.
ووجّ ه بيان �سادر عن الحتاد والذي مت اإر�ساله اإىل
جميع اأع�ساء الربملان الأوروبي ح�سلت «الأيام» على
ن�سخة منه ،خطابًا لأع�ساء الربملان الوربي يدعوهم
فيه اإىل �سرورة بناء اآرائهم على الفهم واملعرفة والإدراك
ال�سحيح جلهود واإجنازات مملكة البحرين يف جمال
حقوق الإن�سان ب�سكل عام ،ويف ظل جائحة «كورونا»
ب�سكل خا�س ،ومنوّهًا على ما تبديه اململكة من رعاية
واهتمام ووفاء تام بالتزاماتها الدولية املعنية بحقوق
الإن�سان ،ومبا تقدمه من تعاون مع خمتلف الآليات
حر�سا منها على اأن تكون يف مقدمة دول العامل
الدولية
ً
يف جمال احرتام وحتقيق التنمية والتمكني املتوائمة مع
جملة الت�سريعات الدولية ،واأن ل ي�ستمد خطاب الربملان
الأوربي «املقدر» مطالبه وم�سامينه من ت�سريحات
�سحافية ملنظمات ون�سطاء «اجلوجنوز» ،والذين رهنوا
اأنف�سهم وتنظيماتهم لدول واأنظمة قمعية ل تعري اأي
اهتمام لقيم ومبادئ حقوق الإن�سان ،وارت�سوا باأن يكونوا
اأدوات واأبوا ًقا لتلك الأنظمة.
ّ
وو�سح البيان جملة من املعلومات املغلوطة التي
ت�سمنتها خطابات بع�س اأع�ساء الربملان الأوروبي عن
اخلطوات التي قامت بها مملكة البحرين موؤخ ًرا واملتعلقة

بالإفراج عن امل�سجونني واملوقوفنيّ .
وبني الحتاد العربي
حلقوق الن�سان اأنه بلغ عدد املفرج عنهم خالل ال�ستة
الأ�سهر املا�سية «فقط» يف مملكة البحرين ما يقارب
� 4000سجني� ،سواء من خالل �سمولهم بالعفو امللكي
اخلا�س الذي اأ�سدره جاللة امللك يف عدد من املنا�سبات،
اأو من خالل ال�ستفادة من قانون العقوبات البديلة الذي
قامت مملكة البحرين بتفعيله من خالل منظومة ت�سريعية
واإجرائية متكاملة ،موؤكدًا اأن قانون العقوبات مبملكة
البحرين يعد الأف�سل والأ�سمل على امل�ستوى العربي
والإقليمي ،وقد حظي القانون بالكثري من الإ�سادة الوطنية
والإقليمية والدولية ملا ميثله من نقلة نوعية وح�سارية
يف حتقيق العدالة وتنفيذ العقوبات واجلزاءات ،وقد
ا�ستفاد منه منذ بداية تفعيله ما يقارب � 2700سجني يف
«اأعلى ن�سبة دولية م�سجلة ومعتمدة يف هذا املجال».
واأ�ساف الحتاد« :اأما فيما يتعلق مبخاوفكم من
تف�سي فريو�س كورونا امل�ستجد (كوفيد  )19يف البحرين
وما ي�ساوركم من قلق من تف�سي هذا الوباء باملوؤ�س�سات
الإ�سالحية والعقابية يف البحرين ،فاإنه اأمر يعك�س
عدم حياديتكم ومهنيتكم يف حتمل م�سوؤولياتكم بعد اأن
انتخبتكم ال�سعوب الأوروبية لتمثيلها وال�سعي لتحقيق
م�ساحلها وتكري�س حقوقها يف ال�سحة والتنمية ،ويعك�س
يف الوقت ذاته تفريطكم يف حقوق مواطنيكم وال�سعي
خلدمة اأجندات �سيا�سية بغي�سة ومغر�سة».
واأكد اأن ن�سبة تف�سي فريو�س كورونا يف البحرين هي
واحدة من اأقل الن�سب العاملية ،واأن ن�سبة الت�سايف التي
حققتها البحرين هي واحدة من اأف�سل الن�سب العاملية،
وهو الأمر الذي كان من نتائجه عدم ت�سجيل اأية اإ�سابة
بفريو�س كورونا امل�ستجد بني نزلء املوؤ�س�سات الإ�سالحية
والعقابية بالبحرين.
واأ�ساف الحتاد« :فيما يتعلق بجملة الدعاءت
امل�سي�سة ب�ساأن اأو�ساع عدد من املحكومني عليهم
بالبحرين ،والذين مي�سون العقوبة التي اأقرها الق�ساء

البحريني امل�ستقل مبختلف درجاته ،فاإننا ن�سري بداية اإىل
رف�س خمتلف �سور واأ�سكال التدخل يف �سوؤون الق�ساء
الذي نبدي له نحن يف الحتاد العربي حلقوق الإن�سان جل
الحرتام والتقدير ،فاإننا نوؤكد على اأن جميع الأ�سماء التي
وردت بخطابكم ملحكومني قد متت اإدانتهم بارتكاب اأفعال
جمرمة وخمالفة للقانون ،وثبت بحقهم ارتكاب اأفعال
م ّثلت تهديدًا لالأمن وال�ستقرار باململكة ،وت�سببت يف قتل
وجرح العديد من املواطنني واملقيمني ل�سيما رجال حفظ
النظام والقانون ،واأثرت �سلبًا على موارد الدولة وقدراتها
املالية والتنموية ،وقد خ�سعت تلك املحاكمات ملراجعات
وطنية ودولية ،كانت اأبرزها جهود «اللجنة البحرينية
امل�ستقلة لتق�سي احلقائق» برئا�سة الربوفي�سور حممود
�سريف ب�سيوين ،اإذ اأقرت جملة من الإجراءات التي قامت
بها حكومة البحرين يف اأعقاب اأحداث العام ،2011
كما طالبت بتنفيذ عدد من التو�سيات املعنية بت�سويب
اإجراءات الدولة وبجملة من الإ�سالحات الد�ستورية
والت�سريعية ،وقد التزمت حكومة البحرين بتنفيذها،
وقدمتها يف اإطار التزامها بنهج التوافق ال�سامل ،والذي
مت تكري�سه بتد�سني احلوار الوطني ال�سامل الذي �ساركت
فيه خمتلف املوؤ�س�سات الوطنية والت�سريعية والأهلية
بالبحرين ،ومت احلر�س على تنفيذ وتفعيل جميع
خمرجاته مبا يعني يف املطلق «عدم وجود اأي معتقل
�سيا�سي يف البحرين» اأو حمكوم ب�سبب ن�ساطه ال�سيا�سي
اأو ممار�سته حلرية الراأي والتعبري وفق ما تن�س عليه
ال�سوابط والإجراءات القانونية.
وفيما يتعلق بالقلق الذي عربمت عنه يف خطابكم
على اأو�ساع جملة من امل�سجونني الذين يق�سون العقوبة
التي م�ست بحقهم ،فاإننا نود اأن نو�سح لكم باأن هناك
العديد من املوؤ�س�سات الوطنية الفاعلة التي تكفل الرقابة
على اأو�ساع ال�سجناء واملوقوفني بالبحرين ،ولعل اأبرزها
الأمانة العامة للتظلمات ،واملوؤ�س�سة الوطنية حلقوق
الإن�سان.

«اأمانة النواب» :حجر  6نواب اختياريًا ..واإ�سابة موظفني بالكورونا
ذكرت الأمانة العامة ملجل�س النواب يف بيان لها
«وحر�سا منها على طماأنة الراأي العام،
يوم اأم�س اأنه
ً
وتعزي ًزا لل�سفافية ،وت�سحيحً ا لبع�س الأخبار غري
الدقيقة املتداولة ،باأن توؤكد اأنه ل توجد اأي اإ�سابات
لفريو�س كورونا بني النواب ،واأن ( )6من النواب
ممن قاموا بالفح�س موؤخ ًرا اإثر الت�سال الوارد من
مركز الفح�س الطبي ،ثبت عدم اإ�سابتهم وكانت

النتيجة �سلبية ،وهم يخ�سعون الآن للحجر املنزيل
(الختياري)» .واأفادت الأمانة العامة ،اأن ( )2من
موظفيها فقط ثبت اإ�سابتهم بفريو�س كورونا،
وكانت نتيجة الفح�س اإيجابية ،ويوجد ()5
موظفني من املخالطني يف احلجر املنزيل (الإجباري)،
ومت اتخاذ الإجراءات ال�سحية الالزمة معهم ،كما واأن
جميع امل�ست�سارين القانونيني قاموا بالفح�س الطبي،

وثبت عدم اإ�سابتهم بفريو�س كورونا ،وكانت نتيجة
الفح�س �سلبية .واأكدت الأمانة العامة حر�سها على
اتباع الإجراءات الحرتازية والوقائية يف الت�سدي
لفريو�س كورونا ،انطال ًقا من اهتمامها ب�سحة
و�سالمة اجلميع ،واتباع التعليمات والإر�سادات
ال�سحية كافة ،واتخاذ العديد من الإجراءات الإدارية
وال�سحية يف هذا اخل�سو�س.

 1803وظائف يف معر�ض «العمل» للتوظيف الإلكرتوين
حممد بحر:
ت�سمّن معر�س التوظيف الإلكرتوين الدائم الذي اأطلقته
وزارة العمل والتنمية الجتماعية  1803وظائف �ساغرة.
وبح�سب ر�س ٍد اأعدّته «الأيام» فاإن رواتب الوظائف املعلن
عنها ترتاوح ما بني  150اإىل  2460دينا ًرا ،وجتدر الإ�سارة
اإىل اأن قوائم الوظائف ال�ساغرة ت�سمنت وظيفة مدير للت�سويق
يف اإحدى ال�سركات براتب جم ٍز ي�سل اإىل  2460دينا ًرا ،وحدد
املوقع متطلبات ذلك ال�ساغر ومميزاته ،اإذ �سيكون بدوام واحد،
وهو خم�س�س للرجال فقط ،اأما بالن�سبة للموؤهل املطلوب فاإنه
يجب على املتقدم للوظيفة ح�سوله على �سهادة بكالوريو�س
لي�سان�س ،وحدد موقع العمل يف املنامة.
وطرحت وزارة العمل والتنمية الجتماعية وظائف �ساغرة
يف قطاعات متنوعة ،من بينها م�سوؤول مبيعات براتب 1000
دينار باإحدى ال�سركات التي مل يدرج ا�سمها ،واملوؤهل املطلوب
لهذه الوظيفة البكالوريو�س اأو لي�سان�س ،وهي وظيفة بدوام
كلي خم�س�سة للذكور فقط.
اأما وظائف الطب فقد عر�س املوقع عدة وظائف متنوعة
يف املجالت الطبية برواتب ت�سل اإىل  700دينار ،وفتح باب

التقدم ل�سغل الوظيفة للجن�سني ،بدوام كلي ،مع ا�سرتاط
ح�سول املتقدمني ل�سغلها على موؤهل البكالوريو�س اأو
اللي�سان�س.
ووف ًقا للموقع الإلكرتوين للمعر�س الدائم ،فاإن
الوظيفة املعرو�سة براتب  150دينا ًرا خم�س�سة للعمل
ك�سكرترية بدوام جزئي ،وحددت اجلن�س املوؤهل للوظيفة
بالن�ساء فقط ،اأما املوؤهل املطلوب فهو الثانوية ،وموقع
العمل يف املنامة.
يذكر باأن وزارة العمل والتنمية الجتماعية ّ
د�سنت
املوقع الإلكرتوين للتوظيف الدائم يف مطلع ال�سهر
اجلاري عرب موقع الوزارة .www.mlsd.gov.bh
ويتيح املعر�س ت�سجيل احل�سور ،وحجز موعد
تر�سيح التوظيف للباحثني عن عمل ،حيث باإمكان
الباحث عن عمل الدخول وت�سجيل احل�سور اإلكرتونيًا
وحجز املواعيد املقبلة ،اإ�سافة اإىل الطالع على فر�س
العمل املتوافرة يف معر�س التوظيف الإلكرتوين
وتر�سيح نف�سه للوظائف التي يرغب فيها والتي
تنا�سبه بح�سب ما هو متوافر يف بنك ال�سواغر لدى
الوزارة.

لعدم اإمكانية جمع الن�ساب النتخابي يف ظل جائحة «كورونا»

جمعية الأطباء تطلب متديد دورة جمل�ض اإدارتها لـ 2022
خديجة العرادي:
اأفادت رئي�س جمعية الأطباء
البحرينية ،ا�ست�ساري طب طوارئ
الأطفال ،الدكتورة غادة حممد القا�سم،
اأن الظروف ال�ستثنائية التي متر
بها البحرين نتيجة جائحة فايرو�س
كورونا «كوفيد  ،»19جعلت من عقد
انتخابات جمل�س اإدارة اجلمعية الذي
كان مقر ًرا يف  28مار�س املا�سي ،اأم ًرا
�سعبًا للغاية.
واأو�سحت اجلمعية اأنها اأر�سلت
ر�سالة اإىل وزارة العمل والتنمية
الجتماعية بهذا اخل�سو�س ،تلتم�س
متديد دورة جمل�س الإدارة احلايل حتى
العام .2022
وقالت الدكتورة القا�سم يف

د .غادة القا�سم

ت�سريح خا�س لـ«الأيام» اإن تاأجيل
النتخابات حتى التاريخ املذكور ياأتي

نتيجة للعديد من الأ�سباب؛ من بينها
اأن اأع�ساء اجلمعية من الكادر الطبي
م�ستنفرون يف خمتلف امل�ست�سفيات
واملن�ساآت واملراكز ال�سحية من اأجل
تقدمي خدمات الوقاية والعالج والعزل
والإر�ساد للحالت امل�سابة اأو امل�ستبه
باإ�سابتها بهذا الفايرو�س كجزء من
واجبهم الوطني الذي اأق�سموا على
تاأديته مع �سهادة الطب.
واأ�سافت «كما اأن الأطباء يعتربون
من ال�سريحة املعر�سة لفايرو�س
كورونا ب�سبب تواجدهم يف اأماكن
عملهم لأوقات طويلة ول ين�سح
بتواجدهم مع بع�سهم البع�س وعدم
اتباع اإر�سادات التباعد الجتماعي،
اإذ �سيزيد من خطورة العدوى فيما
بينهم».

واأ�سارت اإىل اأنه لي�س هناك
اإمكانية جلمع الن�ساب النتخابي
املطلوب والذي يقدر بنحو 300
طبيب اأو اأكرث من اأع�ساء اجلمعية يوم
النتخابات؛ ل يف مكان واحد ب�سبب
حظر وخطورة التجمع ول عن طريق
و�سيلة اإلكرتونية ،خا�سة واأنه لي�س
هناك اأي قانون اأو تعليمات تتيح اإجراء
النتخابات اإلكرتونيا كمًا هو احلال مع
ال�سركات امل�ساهمة مثالً.
واأ�سارت الدكتورة قا�سم اإىل اأنه
كان من املزمع اأن تقام النتخابات يف
نهاية �سهر مار�س لهذا العام وهو موعد
انتهاء الدورة  ،2020-2018اإل اأنه
مت التمديد لغاية  30يوليو 2020
بعد موافقة وزارة العمل والتنمية
الجتماعية مراعا ًة للظروف الراهنة.

د .عبداهلل يو�سف املطوع

بهيجة حممد
الديلمي
من الرائدات الرتبويات الالتي �ساهمن م�ساهمة فاعلة يف الرتقاء
بالعملية الرتبوية �سواء اأكان على م�ستوى ال�سف عندما كانت معلمة ،اأو
على م�ستوى الإدارة عندما كانت مديرة ،اأو على م�ستوى البحث عندما كانت
متعاونة ،اإنها الأ�ستاذة بهيجة حممد الديلمي.
الأ�ستاذة بهيجة الديلمي من مواليد املنامة ،بداأت تعليمها البتدائي
يف مدر�سة الزهراء البتدائية للبنات التي كانت تبعد عن بيتها حوايل  2كلم،
وكانت تذهب اإليها راجلة �سي ًفا و�ستا ًء مرو ًرا باأزقتها م�ستمتعة برائحة
القهوة �سباحً ا ورائحة الطبخ ظه ًرا.
انتقلت الأ�ستاذة بهيجة الديلمي يف ال�سفني الثالث والرابع البتدائي اإىل
املدر�سة الغربية اجلديدة قرب قلعة ال�سرطة (وزارة الداخلية حاليًا) ،حيث
تعلمت وع�سقت اللغة العربية على يد الأ�ستاذة �سمرية احللبي التي يعود
لها الف�سل يف حبها للقراءة منذ �سن مبكر.
ونظ ًرا لعدم وجود �سفوف اأعلى من الرابع البتدائي يف هذه املدر�سة،
انتقلت الأ�ستاذة بهيجة الديلمي اإىل مدر�سة الزهراء البتدائية للبنات ثاني ًة
لدرا�سة ال�سفني اخلام�س وال�ساد�س البتدائي ،وبعد اإنهاء املرحلة البتدائية،
جاءت مدر�سة املنامة الثانوية لت�ستقبل الأ�ستاذة بهيجة الديلمي لدرا�سة
املرحلتني الإعدادية والثانوية ،حيث كانت مدة الدرا�سة خم�س �سنوات.
وعندما اأنهت الأ�ستاذة بهيجة الديلمي املرحلة الثانوية بتفوق ،التحقت
مبهنة التعليم ،اإذ عيّنت يف مدر�سة اأم اأمين البتدائية يف املنامة وبالتحديد
بفريق العو�سية ،ونظ ًرا لعدم تخ�س�سها يف جمال حمدد عُ هِ َد اإليها القيام
بتدري�س مادة الريا�سيات ومادة اللغة العربية ومادة اللغة الإجنليزية
ومادة الرتبية الريا�سية ومادة الق�س�س ومادة الأنا�سيد.
ويف عام 1975م نُقِ لت الأ�ستاذة بهيجة الديلمي اإىل مدر�سة احلورة
الثانوية لالإ�سراف على املختربات العلمية عندما كانت الأ�ستاذة اأمينة �سعيد
ال�سالح مديرة املدر�سة اآنذاك حتى عام 1982م عندما اأعلنت وزارة الرتبية
بقيادة الدكتور علي حممد فخرو عن برنامج تطويري �سامل للتعليم بدءًا من
املرحلة البتدائية ،وعليه دعت وزارة الرتبية والتعليم جميع معلمي املرحلة
البتدائية غري حاملي ال�سهادة اجلامعية لاللتحاق بالدرا�سة اجلامعية يف
كلية الرتبية بكلية البحرين اجلامعية للعلوم والآداب والرتبية حينذاك قبل
تغيري م�سماها اإىل جامعة البحرين عام 1986م ،اإذ كانت الأ�ستاذة بهيجة
الديلمي من اأوائل امللتحقني يف هذا الربنامج (معلم الف�سل) ،حيث تخرجت
من اجلامعة بامتياز مع مرتبة ال�سرف الأوىل ،وبذلك حتقق حلمها يف
الدرا�سة اجلامعية وعادت للتدري�س يف مدر�سة العدوية البتدائية للبنات.
لقد �سكلت الأ�ستاذة بهيجة الديلمي مع زمالئها وزميالتها املعلمني
واملعلمات قاعدة تطويرية ميكن الإ�سادة بها وخا�سة بالتحول الكبري الذي
طراأ يف املرحلة البتدائية يف ما يخ�س نظام الف�سل �سواء اأكان يف التطبيق
العملي اأو التعليم .يف عام 1987م �سدر قرار بتعيني الأ�ستاذة بهيجة
الديلمي مديرة م�ساعدة يف مدر�سة غرناطة البتدائية للبنات يف �سرتة عندما
كانت مديرتها الأ�ستاذة نورة �سامل ،ويف عام 1990م مت تعيني الأ�ستاذة
بهيجة الديلمي مديرة مدر�سة �سهركان البتدائية للبنات ،ثم انتقلت كمديرة
ملدر�سة �سرتة البتدائية للبنات يف العام 1991م.
كانت الفرتة من عام 1991م اإىل عام 2006م من اأهم املراحل املوؤثرة
يف حياة الأ�ستاذة بهيجة الديلمي ،حيث ح�سلت على املاج�ستري بامتياز
مع مرتبة ال�سرف الأوىل من جامعة البحرين ،اإذ بداأت العمل التطوعي
كع�سو يف اجلمعية البحرينية لتنمية الطفولة برئا�سة الدكتور ح�سن
فخرو ،وما تزال تنتمي لهذه اجلمعية العريقة التي ت�سم كوكبة من املثقفني
واخلرباء الذين كان لهم الأثر الكبري يف حياتها ومنهم ال�سيخة الدكتورة
مرمي بنت ح�سن اآل خليفة والدكتور عبداهلل احلواج والدكتور باقر النجار
والدكتورة بهية اجل�سي والدكتورة ندى حفاظ والدكتورة ف�سيلة املحرو�س
والدكتور ح�سن اإبراهيم كمال واملحامية جليلة ال�سيد والدكتور اأكرب حم�سن
واملحامي عبا�س هالل وغريهم ،اإ�سافة لكونها حاليًا نائب رئي�س جمعية
البحرين للتدريب وتنمية املوارد الب�سرية وم�ست�سارة يف جمعية امل�سوؤولية
الجتماعية لالأفراد وع�سو وخبرية ومدربة يف ال�سبكة العربية للمنظمات
الأهلية بالقاهرة.
ومع بداية امل�سروع الإ�سالحي جلاللة امللك حفظه اهلل ورعاه يف عام
2001م ت�سرفت الأ�ستاذة بهيجة الديلمي لتكون يف الت�سكيل الأول لع�سوية
املجل�س الأعلى للمراأة برئا�سة �ساحبة ال�سمو امللكي الأمرية �سبيكة بنت
اإبراهيم اآل خليفة حفظها اهلل ،حيث جتدد تعيينها يف الت�سكيل الثاين بعد
ثالث �سنوات مع ال�ستمرار يف عملها كمديرة يف مدر�سة �سرتة اإىل اأن ت�سرفت
بالأمر امللكي بتعيينها معاو ًنا لالأمني العام باملجل�س الأعلى للمراأة بدرجة
وكيل وزارة م�ساعد يف عام 2006م ،وكانت بحق مرحلة زاخرة باخلربات
يف حياتها وفر�س الجناز على امل�ستويني املحلي والإقليمي ،وكان لقيادة
�ساحبة ال�سمو امللكي المرية �سبيكة بنت ابراهيم اآل خليفة حفظها اهلل لهذه
املوؤ�س�سة املتميزة واملوؤثرة وتوجيهات �سموها املبا�سرة وروؤيتها الثاقبة
وحر�سها الدائم على العمل الدوؤوب لتحقيق اأثر وا�سح وم�ستدام يف حياة
املراأة ودورها التنموي اأكرب الأثر يف متيز الدور املوؤ�س�سي للمجل�س وموقعه
القليمي والدويل ،وكان لها �سرف امل�ساركة يف حمطات تاأ�سي�س املجل�س
الأعلى للمراأة واإعداد اخلطط الوطنية املتتالية لنهو�س املراأة وتنفيذها
وتقييمها ،والنموذج الوطني لإدماج احتياجات املراأة وت�سكيل وتدريب
جلان تكافوؤ الفر�س يف املوؤ�س�سات احلكومية واملجتمع املدين وامل�ساركة
يف العديد من املوؤمترات والجتماعات القليمية والدولية ،وا�ستمرت يف
املجل�س كم�ست�سارة اإىل عام 2019م.
�ساركت الأ�ستاذة بهيجة الديلمي يف العديد من الندوات واملوؤمترات
داخل البحرين وخارجها �سواء باحل�سور اأو بتقدمي اأوراق العمل من
مثل تكوين املعلمني يف البحرين ومدى مالءمته لفل�سفة واأهداف التعليم
البتدائي ،ودرا�سة ميدانية حول واقع القوى العاملة يف املوؤ�س�سات
احلكومية يف مملكة البحرين  /التدقيق اجلندري (بتكليف من منظمة املراأة
العربية) ،ودرا�سة حول دور املنظمات الأهلية يف متكني املراأة يف مملكة
البحرين( ،بتكليف من ال�سبكة العربية للمنظمات الأهلية).
ويف جمال التدريب قامت الأ�ستاذة بهيجة الديلمي باإعداد احلقائب
التدريبية والتدريب يف العديد من الدول (مملكة البحرين ،واململكة العربية
ال�سعودية ،والكويت ،وقطر ،والأردن ،وعمان) يف جمالت عديدة منها:
التخطيط ال�سرتاتيجي ،والتقييم ،والإدارة والقيادة ،والإ�سراف واملتابعة،
واملراأة والتوازن بني اجلن�سني ،والتنمية املهنية ،والتطوير الإداري والبناء
املوؤ�س�سي وغريها.
واأمام هذا الإجناز املتميز مت تكرمي الأ�ستاذة بهيجة الديلمي يف عيد
العلم لتفوقها يف مرحلتي البكالوريو�س عام 1987م عام واملاج�ستري
عام 2001م ،كما ح�سلت على العديد من �سهادات التقدير والدروع داخل
البحرين وخارجها ،وقد توّج ذلك و�سام الكفاءة من الدرجة الأوىل من
قبل �ساحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة حفظه اهلل ورعاه عام
2016م.
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امللحق الثقايف البحريني يف �سفارة البحرين لدى اململكة املتحدة:

حمليات 05

اتفاقية بني «التنمية ال�سيا�سية» و«العلوم التطبيقية»

موؤ�سرات لعودة احلياة اجلامعية يف بريطانيا لطبيعتها يف �سبتمرب
متام اأبو�صايف:
اأكد امل�صت�صار الثقايف ب�صفارة
مملكة البحرين لــدى اململكة
املتحدة مانع اأحمد املانع وجود
موؤ�صرات اإيجابية ت�صري اإىل عودة
احلياة الدرا�صية يف العام الدرا�صي
املقبل ،والذي من املتوقع اأن يبداأ
يف �صبتمرب واأكتوبر املقبلني،
مع وجــود اإجـــراءات احرتازية
واإر�ــصــادات �صتتخذها املدار�س
واجلامعات.
وقــال املانع يف ت�صريحات
لـ«الأيام» اإن امللحقية قد توا�صلت
مــع  100جامعة بريطانية
لت�صهيل عودة الطلبة البحرينيني
الــذيــن رغــبــوا يف الــعــودة من
جمموع  1500طالب بحريني
يدر�س هناك ،خالل انت�صار جائحة
كورونا (كوفيد  ،)19دون اأن يوؤثر
ذلك على حت�صيلهم العلمي ،وقد
تفهمت وتعاونت اأغلب اجلامعات
يف بريطانيا والدول التي تغطيها
امللحقية.
واأ�صار املانع اإىل اأن جميع
اجلامعات التي توا�صلت معها
امللحقية -مبــا فيها اجلامعات
املـــوجـــودة يف دول تغطيها
امللحقية -قد تفهمت وتعاونت
ب�صكل كبري ،مع اأن الطلبة مطالبون
بن�صبة ح�صور فعلية حمددة وفق
القوانني ،لف ًتا اإىل اأن اجلامعات
الربيطانية قد متكنت من اإنهاء
العام الأكادميي 2020/2019
رغــم الــظــروف ال�صعبة التي
فر�صتها اجلائحة ،وذلــك عرب
توفري خطط بديلة وطرق تدري�س
مرنة عن طريق التعليم الرقمي
واملن�صات الإلكرتونية؛ بهدف
جتنب تاأثر العملية التعليمية
للطلبة ،وهو ما مكّنها من ا�صتكمال

مانع اأحمد املانع

العام الدرا�صي.
وعن التحديات التي فر�صتها
اجلائحة ،قال املانع« :لقد داأبت
�صفارة مملكة البحرين لدى اململكة
املتحدة على بــذل كــل اجلهود
ملواجهة تداعيات جائحة فريو�س
كورونا والظروف ال�صعبة وغري
امل�صبوقة التي رافقتها ،فكانت هناك
توجيهات م�صتمرة ،بل متابعة
�صخ�صية من قبل �صفري البحرين
لدى اململكة املتحدة ال�صيخ فواز بن
حممد اآل خليفة ،وقد عملت ال�صفارة
بجميع كوادرها ،على مدار ال�صاعة،
بروح الفريق الواحد ،كجزء من
فريق البحرين يف اخلارج».
وتــابــع« :ل �صك اأن اأبــرز
التحديات التي واجهناها متثلت
بـــالإغـــالق الــتــام اأو اجلــزئــي
للعديد مــن املــرافــق احليوية،
كمحطات القطار وو�صائل النقل
واإلــغــاء رحــالت الــطــريان لعدد
من ال�صركات ،اإ�صافة للتغريات
ال�صريعة للم�صتجدات التي تتطلب
تعامالً
خا�صا وا�صتجابة فورية».
ً
واأ�صاف« :اأعتقد اأن اأهم ما مت
اإجنازه بالن�صبة للطلبة الدار�صني
يف اململكة املتحدة ،والدول التي
تغطيها ال�صفارة ،يتمثل بالتوا�صل
مع  100جامعة لت�صهيل عودة

الطلبة دون اأن يتاأثر حت�صيلهم
العلمي والأكــادميــي ،وتي�صري
عودة ما يقارب  %90من املواطنني
اإىل اأر�س الوطن ،ومتابعة اأمور
من تبقى منهم ،كذلك اإجــراء ما
يتجاوز  5000ات�صال هاتفي مع
الطلبة ،واإر�صال اأكرث من 7000
ر�صالة عرب تطبيق (وات�صاب)،
ور�صائل ن�صية ق�صرية ،والربيد
الإلكرتوين».
وحول اإعادة الطلبة الراغبني
يف العودة اإىل البحرين ،قال املانع:
«لقد مت التوا�صل مع جميع �صركات
الطريان لت�صهيل حجوزات �صفر
املواطنني وتعديلها وتغيريها يف
حال احلاجة لذلك ،كذلك تغطية
قيمة تذاكر ال�صفر �صواء ب�صكل
كامل اأو جزئي ملن تقطعت بهم
ال�صبل ل �صيما من الطلبة الدار�صني
هنا ،وا ً
أي�صا توفري موا�صالت
اإىل املطارات لأكرث من  90طالبًا
بحرينيًا من العالقني يف املدن
البعيدة ،وحجز ما يقارب من
 37غرفة فندقية لبع�س احلالت
لالإقامة ال�صطرارية يف حال عدم
توافر ال�صكن ،بالإ�صافة اإىل توفري
واإر�ــصــال مــواد �صحية واأدويــة
وم�صتلزمات طبية ومواد غذائية
لأكرث من  300مواطن ،وهنا اأود
اأن ا�صيد بطلبتنا واأولياء اأمورهم
وجهات البتعاث الذين تعاملوا
بوعي ورقي مع جمريات الأحداث،
وهو الأمر الذي اأ�صهم يف جناح
الإجراءات التي قامت بها ال�صفارة
وامللحقية الثقافية».
وحـــول بــدء عـــودة احلياة
الطبيعية يف اململكة املتحدة
وا�صتئناف الدرا�صة ،قال املانع:
«كما تعلمون ،الفرتة احلالية
هــي فــرتة الإجــــازات ال�صنوية
ال�صيفية بالن�صبة للجامعات

يف اململكة املتحدة .الواقع اأن
اجلامعات قد متكّنت رغم الظروف
ال�صعبة الناجمة عن اجلائحة
مــن اإنــهــاء ال�صنة الأكــادميــيــة
.»2019/2020
وتــابــع« :هــنــاك مــا يفوق
 1500طالب وطالبة يدر�صون
يف عدة جامعات يف مدن بريطانية
خمتلفة ،ويف تخ�ص�صات ومراحل
جامعية متعددة ،ومما ل �صك فيه
التاأثري البالغ جلائحة فريو�س
كورونا على النظم التعليمية يف
جميع اأنحاء العامل ،ما اأدى اإىل
اإغالق تام للموؤ�ص�صات التعليمية،
لكن اجلامعات الربيطانية قامت
بتوفري خطط بديلة وطرق تدري�س
مرنة عن طريق التعلم الرقمي
واملن�صات الإلكرتونية لتج ّنب تاأثر
العملية التعليمية للطلبة ،وبذلك
متكّنت من ا�صتكمال الربنامج
الدرا�صي».
وحول التوا�صل مع اجلامعات
التي يدر�س فيها طلبة البحرين،
قال املانع« :كملحقية ثقافية يف
�صفارة مملكة البحرين يف لندن،
جتمعنا واجلامعات الربيطانية
عالقة وطيدة و اإيجابية ،فالتوا�صل
والتعاون م�صتمران على جميع
الأ�صعدة� ،صواء بتذليل ال�صعوبات
التي تواجه طلبتنا ،وم�صاعدتهم
وتلبية احتياجاتهم ،اأو من خالل
�صبل التعاون امل�صرتك يف املجالت
العلمية والبحثية».
وتــابــع« :منذ الأيـــام الأوىل
للجائحة مت الــتــوا�ــصــل مع
اجلامعات ،حيث كان الهاج�س
الأكرب هو تاأمني �صالمة طلبتنا يف
اململكة املتحدة ،وعليه مت التوا�صل
مع اأكرث من  100جامعة بريطانية
لت�صهيل عودة الطلبة الراغبني يف
ذلك».

د .غ�سان عواد
وقع كل من معهد البحرين للتنمية
ال�صيا�صية وجامعة العلوم التطبيقية اتفاقية
تعاون م�صرتك ،تهدف اإىل تبادل املعلومات
واخلربات والدرا�صات والأبحاث بني الطرفني
مبا يخدم امل�صلحة العامة ،اإ�صافة لتنفيذ
باقة متنوعة من الدورات التدريبية والور�س
املتخ�ص�صة واملحا�صرات والندوات يف
خمتلف املجالت امل�صرتكة ،خا�صة اأن جامعة
العلوم التطبيقية تعترب اجلامعة الوحيدة
يف مملكة البحرين التي تطرح تخ�ص�س
البكالوريو�س يف العلوم ال�صيا�صية ،ما
ي�صكل فر�صة لتعزيز التعاون بني الطرفني
وتبادل اخلربات امل�صرتكة.
وم ّثل املعهد يف توقيع التفاقية املدير
التنفيذي اإميان في�صل جناحي ،ومن جانب
اجلامعة الأ�صتاذ الدكتور غ�صان عواد رئي�س
اجلامعة ،اإذ اأكد الطرفان اأهمية التعاون
البحثي بني اجلامعة واملعهد من خالل
الربامج الأكادميية امل�صرتكة والعمل على
م�صاعفة خمرجاتها من الدرا�صات والبحوث،
موؤكدين اأهمية العمل البحثي يف اإثراء
املعرفة ال�صيا�صية والد�صتورية والقانونية
لدى خمتلف فئات املجتمع.
وياأتي توقيع هذه التفاقية يف اإطار
روؤية اجلامعة واأهدافها التي ترمي اإىل دعم
النمو القت�صادي والجتماعي يف مملكة
البحرين ،اإذ تن�صب اأهدافها على اإعداد
خريجني يجمعون بني اجلوانب النظرية
واملهارات العملية يف حقول املعرفة مبا
يتما�صى مع التطورات املتنوعة يف اجلوانب
الأكادميية وامليدانية ،عرب توفري جتربة
تعليمية متميزة توفر لهم قد ًرا من املعرفة
التي ت�صاعدهم على النطالق يف بيئات

اإميان جناحي

العمل القائمة على التناف�س.
وبهذه املنا�صبة ،اأ�صادت الأ�صتاذة اإميان
جناحي بتخ�ص�س العلوم ال�صيا�صية الذي
تدر�صه اجلامعة ،وامل�صتوى العلمي خلريجي
اجلامعة يف هذا التخ�ص�س ،موؤكد ًة �صرورة
التعاون الأكادميي بني املعهد واجلامعة
يف جمال البحوث والدرا�صات ال�صيا�صية
والقانونية ،م�صيد ًة مبا تبديه اجلامعة من
ترحيب وتعاون م�صتمر لإتاحة الفر�صة
لتعزيز توا�صل املعهد مع فئة �صباب
اجلامعات وتنمية مهاراتهم وثقافتهم
ال�صيا�صية وتهياأتهم للم�صاركة باإيجابية
يف العملية ال�صيا�صية دعمًا للم�صرية
الدميقراطية يف اململكة.
عرب رئي�س اجلامعة الأ�صتاذ
من جهته ّ
الدكتور غ�صان عواد عن �صعادته بالتعاون
مع معهد البحرين للتنمية ال�صيا�صية،
مو�صحً ا اأن هذه التفاقية تفتح اآفا ًقا رحبة
لتطوير مهارات طلبة برنامج العلوم
ال�صيا�صية ،من خالل العمل امل�صرتك بني
املعهد واجلامعة لإ�صراك الطلبة يف الربامج
وامل�صاريع التي ينفذها املعهد لي�صتفيد منها
الطلبة وت�صهم يف تعزيز قدراتهم العلمية
والبحثية والعملية يف جمال تخ�ص�صهم.
واأكد رئي�س اجلامعة الأ�صتاذ الدكتور
غ�صان عواد اأهمية التوا�صل بني جميع
املوؤ�ص�صات العلمية والبحثية باململكة مبا
يحقق الفائدة للمجتمع البحريني ويخدم
عجلة التنمية يف البالد ،كما اأثنى على ما
يطرحه معهد البحرين للتنمية ال�صيا�صية
من برامج تدريبية وتوعوية لتنمية الوعي
ال�صيا�صي ون�صر ثقافة ومبادئ الدميقراطية
ال�صليمة يف املجتمع البحريني.

الأحد  7ذو القعدة 1441ـ العدد 11404
Sunday 28th June 2020 - No. 11404

www.alayam.com

�أحمد �ضالح

�لعامل بني �جلمهوريني و�لدميقر�طيني 2 / 1

يقف العامل اليوم على اأطراف اأ�صابعه ،ليلتقط نظرة اأدق ملعرفة ما يحدث
يف الوليات املتحدة وما �صتوؤول اإليه الأمور ع�صية النتخابات الأمريكية القادمة،
وموعدها نوفمرب القادم ،يف ظل اأحداث ومظاهرات اجتاحت الوليات الأمريكية
�صاحبها اأعمال �صغب وعنف واإتالف و�صلب املحال التجارية ،على اأعقاب مقتل
املواطن الأمريكي من اأ�صول اأفريقية جورج فلويد على اأيدي اأربع من رجال
ال�صرطة املحلية يف مدينة منيابولي�س بولية ميني�صوتا الأمريكية.
وكما يبدو موقف احلزب الدميقراطي الذي ي�صيطر عليه تيار ي�صاري
ليجيها مل�صلحته يف النتخابات القادمة يف
متطرف ،عندما ا�صتغل هذه الأحداث
رّ
مقابل اإدارة ترامب التي تواجه هذه املوجة العاتية ،ومت توظيف احلادثة للهجوم
على �صخ�س ترامب نف�صه وحتميله امل�صوؤولية .اأتت هذه الأحداث لتتوارى
جيها الدميقراطيون على منوالها كق�صية التدخل الرو�صي
ق�صايا اأخرى قد رَّ
اإبان النتخابات ال�صابقة ،وق�صية اتهام ترامب با�صتغالل من�صبه لت�صويه �صمعة
مناف�صه جو بايدن خالل املكاملة الهاتفية التي متت مع الرئي�س الأوكراين .ولي�صت
بعيدة ق�صية جائحة كورونا التي اُنتقد الرئي�س يف الكيفية التي تعامل معها.
واليوم األقى الدميقراطيون كل هذه الق�صايا خلف ظهورهم ،وركبوا موجة
الحتجاجات احلالية ،عندما اأو�صلوا اآلتهم الإعالمية اإىل اأق�صى حد ل�صخ تيار
اإعالمي هائل النربة ،رافعني عاليًا موجة الحتجاجات .و�صرعان ما بداأت هذه
املوجة يف النح�صار �صي ًئا ف�صي ًئا.
وقبل اأ�صابيع من الآن غدا ر�صق الدميقراطيني على اأوجه ،مما زاد من حدة
التناف�س وال�صتقطاب يف الداخل ،بل و�صل اإىل اأطراف اأخرى من خارج الوليات
املتحدة منق�صمني يف اآرائهم ،حتى بدت هذه احلادثة وكاأنها ق�صية دولية تعني
جميع الدول .وبدى النق�صام العاملي بني ميني حمافظ وي�صار متطرف.
ويف خ�صم الف�صاء الإعالمي يف الوليات املتحدة الأمريكية املهيمن عليه
اإىل ح ٍد كبي الدميقراطيني ،دخل حينها كطرف الرئي�س ال�صابق باراك اأوباما،
خارجً ا على التقاليد الأمريكية ،منتقدًا الرئي�س احلايل ،ومعل ًنا ب�صريح التحرك،
عن دعمه للمر�صح جو بايدن ،حتى بدت احلالة وكاأن ال�صباق النتخابي القادم
يتناف�س عليه اأوباما نف�صه �صد الرئي�س احلايل ترامب .مل ي�صبق اأن انتهج رئي�س
�صابق بعد خروجه من ال�صلطة النهج الذي ينتهجه اأوباما ،الأمر الذي وجه
املراقبون لنتقاده وانتقاد حزبه الذي اأخذ ي�صتغل كل الظروف حتى واإن كانت
خارج امل�صلحة الوطنية الأمريكية ،وكذلك عكف الرئي�س ترامب �صخ�صيًا على
انتقاد �صلفه اأوباما يف حالة اأخرى غي ماألوفة من رئي�س على وجه ال�صلطة اإىل
رئي�س �صابق له.
ويف الوقت الذي �صورّر الإعالم احلادثة وكاأن ال�صرطيني املتورطني يف هذه
اجلرمية قد نفذوا توجيهات ترامب ،اأو اأنهم كانوا يتبعون اإدارته وياأمترون
باأمره ،اإل اأن يف حقيقة الأمر فاإن اأفراد ال�صرطة يتبعون احلكومة املحلية يف ولية
ميني�صوتا ،التي تعترب من الوليات التي ي�صيطر عليها ي�صار الدميقراطيني ،من
خالل حاكمها  ،وكذلك املدعي العام فيها ،الذين ينتمون للتيار املناه�س لرتامب.
وبطبيعة حال النظام الفدرايل الأمريكي ،وبا�صتقاللية الوليات يف اأنظمتها
الداخلية ومنها نظامها َ
ال�ص َرطي ،يرتاوح اأداء ال�صرطة املحلية و�صيا�صاتها
من ولية لولية اأخرى ،ذلك راجع لأ�صباب خمتلفة ،بع�صها اإداري وبع�صها
اقت�صادي ،ورمبا بع�صها اجتماعي .اأي اأن امل�صاألة راجعة اإىل اأ�صباب قد يكون
العامل العن�صري فيها لي�س بحا�صر ،ولي�س كذلك لال�صتقطاب ال�صيا�صي بني
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ليجيه
��ضتغل هذه �لأحد�ث
رَّ
مل�ضلحته يف �لنتخابات �لقادمة
احلزبني دخل فيها.
وعندما حَ مَل على عاتقه احلزب الديقراطي هذه الق�صية منتقدًا ال�صلوك
العن�صري م�صو ًرا اإياها وكاأنها طارئة يف الوليات املتحدة ،اأي اأنها مل تظهر اإل
يف فرتة الثالث �صنوات من حكم دونالد ترامب ،فقد جتاهل الدميقراطيون اأن هذه
الظاهرة قدمية وهناك حوادث كثية ،قد حدثت يف اأوقات ما�صية .ومن حيث
اأن الهجوم احلا�صل من احلزب الدميقراطي ورئي�صه ال�صابق اأوباما ،نتذكر هنا
احلادثة التي وقعت يف عام  2014اأي يف عهده كرئي�س دميقراطي للوليات
املتحدة والتي ُقتل على اأثرها املواطن «اإيريك غارنر» على اأيدي ال�صرطة بنف�س
الطريقة ،بل ردد القتيل «غارنر» اأثناء جثم ال�صرطيني عليه «ل اأ�صتطيع التنف�س
 ..ل اأ�صتطيع التنف�س» ،وهي نف�س العبارات التي تلفظ بها «فلويد» .ونتجت عن
تلك اجلرمية حينها اأحداث �صبيهة من تظاهرات واأعمال �صغب وعنف و�صرقة
واتالف للممتلكات.
والغريب اأن الرئي�س ال�صابق باراك اأوباما يف تلك احلادثة قد �صرح حينها
قائالً «ل مربر للعنف الذي ت�صبب يف حالة فو�صى يف املدينة ويف اإ�صابة عدد
من ال�صرطة» ،وهذا املوقف �صبيه مبوقف الرئي�س احلايل ترامب يف حادثة فلويد
عندما �صرح بتعاطفه مع ال�صحية اإل اأنه انتقد اأعمال العنف والتخريب التي
يقوم بها بع�س املتظاهرين ،اأي اأن اأوباما وحزبه واإعالمه ح رّرموا على ترامب ما
حللوه على اأوباما!!
والرئي�س ال�صابق اأوباما الذي ن�صر بيا ًنا مبنا�صبة مقتل «فلويد» عرب من خالله
«اأن ذلك ل ينبغي اأن يكون طبيعيًا يف اأمريكا يف القرن الع�صرين ،داعيًا املجتمع
الأمريكي على و�صع طبيعي جديد ل مكان فيه للتمييز العن�صري واملعاملة غي
املت�صاوية» .وينتقد اإعالم حزبه مبنا�صبة هذه احلادثة �صيا�صة ترامب يف هذا
امللف خالل الثالث �صنوات من عمر رئا�صته ،بينما ا�صتكمل الرئي�س باراك اأوباما
الثماين �صنوات وهي فرتتي حكمه دون فعل اأي �صيء يذكر يف هذا امللف.
كما �صور اإعالم الدميقراطيني باأن الرئي�س ترامب هدد باإنزال اجلي�س لقمع
املتظاهرين ،اإل اأن هذا الإعالم مل يذكر دواعي هذا التهديد ،الذي كان نتيجة لرف�س
حكام الوليات التي يحكمها الدميقراطيني اإنزال ال�صرطة املحلية ملواجهة اأعمال
ال�صغب والتخريب التي ا�صتهدفت املحال التجارية ومقار ال�صرطة واملمتلكات
اخلا�صة للمواطنني بغية اإحراج الرئي�س ،مما اعتربه الرئي�س ترامب باأنه ،متردًا
الأمرالذي جعله يهدد ب�صببه ال�صتعانة باجلي�س ،قبل اأن يرتاجع عن تهديده.
ومن خالل هذه الأحداث ،وحتركات احلزبني الرئي�صيني يف الوليات املتحدة
الأمريكية يت�صح جلي اأن الأمر لي�س كما ي�صوره الإعالم لنا ،باأن الق�صية
وال�صراع بني قوى من العن�صريني وبني قوى اآخرى مناه�صني للعن�صرية .بل
اإن الو�صع كما هو وا�صح راجع اإىل تناف�س غي م�صبوق بني احلزبني الرئي�صيني
وتوجهاتهما العقائدية والفكرية ،وحماولة جتيي هذا احلدث وغيه من الأحداث
يف التناف�س النتخابي القادم ،كهدف قريب يودي اإىل حتقيق هدف بعيد اأكرب،
يتمثل يف ت�صيد عقيدة فكرية على اأخرى .وللحديث بقية.

�لكورونا �أزمة متفردة  2ـ 3

ورمبا ي�صتغرب البع�س من القراء حني يعرف اأن الإن�صان ،وبف�صل عن�صر
ال�صر الذي ي�صيطر على البع�س من الب�صر ،طور علمًا اأ�صبح يعرف «الإدارة
بالأزمات  ،»Management by Crisisيقوم على افتعال اأزمة معينة ،يهدف
�صخ�صا كان ذلك املولد لها اأم موؤ�ص�صة ،ال�صيطرة اأو التحكم يف
من يقف وراءها،
ً
حميط ما ،قد يكون �صركة ،لكنه قد يرقى كي ي�صل اإىل م�صتوى كيان �صيا�صي،
ورمبا منطقة �صيا�صية مثل منطقة ال�صرق الأو�صط .واأهم عن�صر من عنا�صر جناح
الإدارة بالأزمات ،هو الإعداد ب�صكل م�صبق لها ،وتهيئة امل�صرح «الأزموي» املنا�صب
لها ،وتوزيع الأدوار على قوى �صنع الأزمة ،اأو املنخرطة فيها ،واختيار التوقيت
املالئم لتفجيها ،واإيجاد املربر والذريعة لهذا التفجي ،وكذلك ال�صتمرار حتى
حتقيق الهدف.
ويف كثي من احلالت ي�صعب اقتفاء اأثر العالقة بني «توليد الأزمة املفتعلة»،
والهدف املراد حتقيقه من وراء تفجيها ،وخا�صة يف جمال العالقات ال�صيا�صية،
وعلى وجه اخل�صو�س الدولية منها.
وهناك من يورد حادثة قتل  12معتقالً بولنديًا يف املع�صكرات بعد اإلبا�صهم
مالب�س القوات البولندية ،باأنها افتعال اأزمة كي يت�صنى لهتلر اإعالن احلرب على
بولندا وا�صعال نيان احلرب الكونية الثانية.
وعلى امل�صتوى العربي ،ويف نطاق التاريخ احلديث ،ما يزال الكثيون منا
يحاول تف�صي احلقيقية املبا�صرة التي اأدت اإىل احلرب العربية – ال�صهيونية يف
العام  ،1967والتي اأدت اإىل توجيه �صربة قا�صمة اإىل اأقوى موؤ�ص�صة ع�صكرية
عربية ،بل قادت اإىل اإجها�س اأكرب م�صروع عربي يف تاريخنا املعا�صر .لكننا جند
بع�س امل�صادر القريبة من ال�صتخبارات املركزية الأمريكية ،ترجعها اإىل اأن هدف
افتعال احلرب كان وقف الأزمة التي اأ�صعلها مد التيار النا�صري الذي بداأ يغر�س
جذوره يف حركة التحرر العربية املناوئة للوجود الأجنبي الغربي يف املنطقة
اأولً ،ومواجهة عا�صفة حتديث الأنظمة العربية «املحافظة» ثانيًا.
ولعل املتابع خلط �صي الأحداث التي اأملت باملنطقة العربية منذ العقد الأخي
من القرن الع�صرين حتى يومنا هذا �صيجد تف�صيات مقنعة لتطبيق منهج «الإدارة
بالأزمات» على تلك الأزمات التي اجتاحت ،وما تزال العديد من البلدان العربية.
فهناك من يرى يف الرحلة التي بداأت بغزو �صدام للكويت يف مطلع الت�صعينات
من القرن املا�صي مرو ًرا باإ�صقاط نظام �صدام ،و�صولً اإىل احلالة املزرية التي
و�صلت لها الأو�صاع الراهنة يف العراق الكثي من املوؤ�صرات على تطبيق منهج
«الإدارة بالأزمات» ،على مراحل ،وملدة طويلة ا�صتغرقت ما يزيد على الربع قرن.
وللكاتبة ندى علي مقالة تف�صيلية مطولة حول «الإدارة بالأزمات» ،ت�صي
فيها اإىل نقطة يف غاية الأهمية ،وهي اأن اللجوء اإىل مثل هذا املنهج ،يقت�صي
توزيع الإدارة بالأزمات اإىل جمموعة متتابعة من املراحل ت�صل اإىل �صبع مراحل،
تبداأ بـ «الإعداد والتح�صي والتمهيد لولدة الأزمة» ،حتى ت�صل اإىل مرحلة «رحلة
ابتزاز الطرف امل�صتهدف (مرحلة جني املكا�صب)».
على اأن الأهم بينها جميعً ا هي املرحلة الثانية التي ت�صفها الكاتبة بـ «مرحلة
ت�صعيد الأزمة وتنميتها (مرحلة التعبئة لالأزمة امل�صنوعة)» ،اإذ ترى الكاتبة
اأنه« ،يف هذه املرحلة يجري الرتكيز على ح�صد وجتميع كل الأطراف وكل القوى
املعادية للطرف امل�صتهدف يف املنظمة ،ويجري الرتكيز على الت�صعيد العنيف
لالأزمة ،واإي�صال هذه الأزمة اإىل درجة عالية ،واإيقاع الطرف امل�صتهدف يف

ي�ضعب �قتفاء �أثر �لعالقة بني
توليد �لأزمة �ملفتعلة و�لهدف من ور�ئها
�صباكها عرب و�صع جمموعة من التكتيكات املتكاملة التي تعمل يف كل الجتاهات
والأبعاد ،واأهم هذه التكتيكات:
•  -تكتيك الت�صعيد الأفقي :يطبق تكتيك الت�صعيد الأفقي وميار�س من
خالل العتماد على م�صادر داخلية وم�صادر خارجية.
 تكتيك الت�صعيد العمودي (الراأ�صي) :يركز تكتيك الت�صعيد العمودي•
(الراأ�صي) على اإيجاد وتوفي كمية كبية من ال�صغوط املتتابعة من خالل توليدها
من م�صدر واحد فقط (ولي�س من عدة م�صادر كما هو احلال يف تكتيك الت�صاعد
الأفقي).
 تكتيك الت�صعيد الدائري الرتاكمي :اإن تكتيك الت�صعيد الدائري•
املرتاكم هو نوع من التكتيكات التي ت�صتخدم لزيادة حده وقوة الأزمة �صعودًا
ً
وهبوطا ،بحيث يتم ت�صعيد الأزمة ب�صورة كبية جدًا ،ثم يجري تخفيف حدة
الأزمة ملدة حمدودة ،ثم يتم ت�صعيدها مرة اأخرى وزيادة ال�صغوط على الطرف
امل�صتهدف».
ولرمبا اأول ال�صفات التي جتعل من الكورونا جائحة متفردة ،هو اأن معاجلتها
تندرج فيما ميكن اأن نطلق عليه «احلل بالأزمات» ،دون الوقوع فري�صة يف الأخذ
بنظرية املوؤامرة.
فاأول عن�صر من عنا�صر جناح «الإدارة بالأزمة» ،هو حتا�صيها اللجوء اإىل
اأ�صلوب املوؤامرات ،الذي ت�صتعي�س عنها بال�صتفادة من الظروف املالئمة التي
حتيط مبنطقة «الإدارة بالأزمات».
فلي�س �صرا القول اإن العامل ،وقبل «اندلع» ،جائحة الكورونا ،كان مقبالً على
اأزمة حذر منها مقال ن�صر يف العام 2018على موقع «�صكاي نيوز» العربي يقول
اإنه «وبح�صب موقع (فورت�صن) ،فاإن م�صرف (جي بي مورغان ت�صي�س) وهو
م�صرف اأمريكي متعدد اجلن�صيات ،توقع ب�صاأن التاريخ املحتمل لندلع الأزمة
املالية املقبلة ،حيث رجح اأن ت�صرب العامل �صنة  ،2020اأي اأن الهزة القت�صادية
�صتع�صف بالقت�صاديات العاملية يف غ�صون عامني فقط».
وتقرير اآخر �صادر عن اإدارة املخاطر يف بنك «جي بي مورجان» الأمريكي،
يتوقع «ن�صوب اأزمة مالية عاملية جديدة عام  ،2020وتاأتي التوقعات بنا ًء على
حتليالت حلركة واأداء ال�صوق خالل  10اأعوام من اندلع الأزمة ال�صابقة يف
 ،2008كما ا�صتند التقرير يف ح�صاباته على نتائج معتمدة حول مدى التو�صع
القت�صادي املحتمل يف النكما�س املقبل ،ودرجة التحوط وتقييمات اأ�صعار
الأ�صول وم�صتوى رفع القيود والبتكار املايل قبل الأزمة».
ويحذر التقرير ذاته اأنه يف حال حدوث اأزمة مالية ترتاجع الأ�صهم الأمريكية
بنحو  ،%20وتقفز اأق�صاط عوائد �صندات ال�صركات الأمريكية بن�صبة ،%1.15
اإىل جانب هبوط  %39يف اأ�صعار الطاقة ،و %29يف املعادن الأ�صا�صية .كما اأن
هوام�س الديون احلكومية بالأ�صواق النا�صئة �صت�صهد زيادة قدرها  ،%2.79فيما
�صيهبط �صوق الأ�صهم بالأ�صواق النا�صئة بن�صبة  ،%48و�صترتاجع عمالتها بنحو
.%14.4
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م�ضر و�لعربدة
�لرتكية يف ليبيا
القرار احلا�صم الذي اأعلنه الرئي�س
امل�صري عبدالفتاح ال�صي�صي موؤخ ًرا من اأن
م�صر لن ت�صمح باأي اخرتاق تركي للحدود
امل�صرية الغربية بعد اأن و�صع اجلي�س
الرتكي اأقدامه على الأرا�صي الليبية ..هذا
القرار احلا�صم التي اأيدته الكثي من الدول
العربية والعاملية ومنها مملكة البحرين
يدل على التزام جمهورية م�صر العربية
بحماية اأمنها الوطني والقومي والدفاع
عنه بكل ما اأوتيت به من قوة وحزم.
فالرئي�س امل�صري قال قبل اأيام بو�صوح
لدى تفقده لعنا�صر املنطقة الغربية
الع�صكرية اإن م�صر على ا�صتعداد للتدخل
يف ليبيا اإذا تطلب الأمر ،واأو�صح يف كلمته
اأن اجلي�س امل�صري من اأقوى جيو�س
املنطقة ولكنه جي�س ر�صيد يحمي ول يهدد،
يوؤمن ول يعتدي ،تلك هي عقيدتنا وثوابتنا
التي ل تتغي ..وقال خماطبًا جي�صه :كونوا
م�صتعدين لتنفيذ اأي مهمة داخل حدودنا
واإذا تطلب الأمر خارج احلدود.
ولعل هذا ما اأكده رئي�س جمل�س
النواب امل�صري الدكتور علي عبدالعال..
الذي اأكد بكل قوة رف�صه للعربدة الرتكية
من الديكتاتور املتغطر�س اأردوغان فى
الأرا�صي الليبية ..وعرب نواب املجل�س عن
تاأييدهم ل�صيا�صة م�صر الهادفة للحفاظ
على وحدة الأرا�صي الليبية ووحدة
�صعبها وا�صتقراره ..وكان موقف املجل�س
وا�صحً ا بكل قوة على ل�صان رئي�س املجل�س
الذي اأكد اأن م�صر لن تقف مكتوفة الأيدي
للدفاع عن م�صاحلها وم�صالح اأ�صقائها
خا�صة ال�صعب الليبي الذي تربطنا به
روابط تاريخية واجتماعية وروابط دم..
واأن م�صر لن ت�صمح اأن تكون ليبيا يف يد
الإرهابيني ..ولن ت�صمح ملن يريد اأن يعيد
ما�صيه واأحالمه التاريخية التي اأ�صبحت
يف مزبلة التاريخ ..فم�صر دولة قوية
ب�صعبها وجي�صها واأن الرد �صيكون قا�صيا ً
على اأي تهديد.
وهذا اللتفاف ال�صعبي من جمل�س
النواب امل�صري مع القيادة ال�صيا�صية
يف م�صر يوؤكد مبا ل يدع جمال لل�صك اأن
م�صر حكوم ًة و�صعبًا �صد اأحالم اليقظة
التي يعي�صها اخلليفة العثماين اجلديد
اأوردوغان.
فالرئي�س امل�صري اأطلق مبادرة حلل
الأزمة الليبية لقيت ترحيبًا عربيًا ودوليًا..
با�صتثناء الدول الراعية لالإرهاب والداعمة
له ..لأن هذه املبادرة ل �صك تعد مك�صبًا
كبيًا لإنقاذ ليبيا بالت�صوية ال�صلمية..
فهي مبادرة م�صجعة للغاية حلقن الدماء
بني الأ�صقاء الليبيني على اأرا�صيهم ،واإنهاء
فو�صى امليلي�صيات واجلماعات الإرهابية..
وو�صع حد للتدخالت اخلارجية غي
امل�صروعة ..وحتقيق الأمن وال�صتقرار
لل�صعب الليبي ..وقد اأ�صاد جمل�س الأمن
القومي الأمريكي باملبادرة امل�صرية والتي
اأعلنها الرئي�س عبدالفتاح ال�صي�صي حلل
الأزمة الليبية والتي تهدف لوقف اإطالق
النار بني الأطراف املت�صارعة على الأرا�صي
الليبية.
وفى احلقيقة ،فاإن الرئي�س عبدالفتاح
ال�صي�صي يوؤكد دائمًا على موقف م�صر
الثابت ل�صتعادة املوؤ�ص�صات الوطنية
واأركان الدولة يف ليبيا ..وو�صع حد
للتدخالت اخلارجية غي امل�صروعة فيها
والتي ت�صكل تهديدا لأمن وا�صتقرار منطقة
ال�صرق الأو�صط والبحر املتو�صط ..واأن
م�صر لن ت�صمح اأبدًا بتهديد اأمنها ..خا�صة
اأن ليبيا متثل عم ًقا ا�صرتاتيجيًا لالأمن
القومي امل�صري..
موقف م�صر الثابت من الأزمة الليبية..
واإعالن املبادرة امل�صرية حلل الأزمة..
والتاأكيد على اأن م�صر لن ت�صمح اأبدًا بتهديد
اأمنها ..يعد ر�صالة مهمة ووا�صحة للرئي�س
الرتكي املتعجرف اأردوغان باأن م�صر لن
تقف اأبدًا مكتوفة الأيدي اأمام الدفاع عن
م�صاحلها وم�صالح اأ�صقائها ،واأنها لن
ت�صمح باأن ت�صقط ليبيا يف اأيدي جماعات
مرتزقة واإرهابية ي�صتخدمها املتغطر�س
اأردوغان لتحقيق اأطماعه واأحالمه غي
امل�صروعة.
املبادرة امل�صرية ل �صك متثل مك�صبًا..
لأنها تفتح الطريق حلل ال�صراع الليبي
بالتفاو�س ال�صيا�صي ..لأن احلرب بني
الأطراف الليبية هي حرب خا�صرة ..تخدم
فقط الطامعني يف ثروات ليبيا.
فهل �صن�صمع قريبًا عن �صغوط عربية
ودولية حلل الأزمة الليبية وفق املقرتحات
امل�صرية التي توؤمن �صالمة وا�صتقالل واأمن
ليبيا؟!
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األ ت�شتحق الأرملة طلبًا اإ�شكانيًا
بعد و�شول اأبنائها �شن الر�شد؟

جنود الوطن يف زمن الكورونا
تعر�ض العامل اإىل حرب بال رِ فق ،وبلدنا احلبيب
من �سمن الدول التي ا�ستهدفها الفايرو�ض بال رحمة،
وهو فايرو�ض كورونا ،الذي هاجم العديد من الب�سر
يف اأنحاء العامل ..كما اأنه ل ميتلك اأولويات يف الهجوم
والنت�سار بني النا�ض ..ول مييز بني الكبار وال�سغار..
وذي الب�سرة الداكنة والفاحتة ..ول يفرق بني الأديان
واملذاهب ،فهو منت�سر ب�سكل فائق يف جمتمعات
كثرية ..اأي اإن هذه املاأ�ساة الذي حلت على الدول
ا�ستطاعت اأن تك�سف مدى اأخالقيات كل جمتمع.
فهناك جمتمع واعٍ يُقدر مدى جدية وخطورة
وخ�سو�سا كبار ال�سن وذوي
هذا الوباء على النا�ض
ً
الأمرا�ض املزمنة مثل ال�سغط وال�سكري واإلخ،..
وهناك املجتمع املعاك�ض متامًا ،حيث جتد ال�ستهتار
والتهاون يحتل اأذهانهم بطريقة مرعبة ..ل يَعون
مدى خطورة هذا الفايرو�ض الذي باإمكانه قتل وفتك
اأرواح العديد ..والأق�سى من ذلك ..يُحرم امل�ساب حني
يق�سي املر�ض عليه من التعزية ومرا�سيم الدفان
املعتادة ،لن ت�ستطيع عائلته تقبيل جبهته ..األ وهي
القبلة الأخرية ..اأي اإنه ينحرم من الوداع الأخري.
وهلل احلمد جند يف مملكتنا البحرين احلبيبة فئة
كبرية من املجتمع متتلك �سورة كبرية من الوعي عن
مدى خطورة الوباء املنت�سر حاليًا ..حيث متتاز مملكة
البحرين بطاقم طبي كبري متكاتف يف ال�سد عن هذا
الفايرو�ض من بالدنا و�سعبنا ..وا ً
أي�سا ل ن�ستطيع
ن�سيان املعروف املقدم من قبل املتطوعني يف مكافحة
فايرو�ض كورونا يف �سبيل الوطن ..حيث اأ�سبحوا
جنودًا يف حماية ال�سعب من هذا الوباء.
وقد قدموا العديد من الت�سحيات التي �سلبت من
وقتهم وحياتهم يف �سبيل الوطن ،فاإنهم ينحرمون من
خمالطة اأهلهم خ�سي ًة من نقل العدوى اأثناء عملهم..
فاإنهم ي�سهرون الليايل ..ومل ينجوا منه حيث اأثره
حتت اأعينهم ،اأي اإين �سخ�سيًا راأيت اجلهد املبذول يف

ي�سرفني اأن اأ�سع طلبي بني يد وزير الإ�سكان ملتم�سة
منه اإ�سدار اأوامره با�سرتجاع طلبي الإ�سكاين ال�سابق،
حيث اإنه كان لدي طلب وحدة �سكنية يف العام ،2004
وكنت اأعيل طفلني ق�سر يف ذلك الوقت ،ولكنه األغي بعد اأن
و�سل اأبنائي �سن الر�سد.
اليوم كرب اأبنائي وتزوج اأحدهم ،اأما الآخر فيعي�ض
معي ،واأعي�ض معهم يف �سقة موؤقتة ،لذا اآمل اإحياء طلبي
القدمي وحتويله با�سم ابني على الأقل لكي يكون لدينا
مكان ياأوينا بعد انتظار طال �سنوات دون فائدة.

البيانات لدى املحررة

وزارة الإ�شكان �شحبت مني
البيت بعد اأن �شكنت فيه �شت �شنوات
�سبيل التخل�ض من هذا الوباء على اأهلي و�سديقتي
زينب اأيوب ،طالبة يف ال�سنة الثانية يف جامعة
البحرين ..اختارت اأن تكون من �سمن املتطوعني
ملكافحة فايرو�ض كورونا بدون اخلوف من اإ�سابتها
اأثناء العمل ،حيث اإنها تردد دائمًا�« ،سوف اأقدم جميع
ما لدي فِ دا ًء لوطني وليكون اأج ًرا يحمالنه والداي يف
الآخرة ،فاإن اأ�سابني فاأنا يف حماية اهلل عز وجل»،
انق�سى وقتها يف الذهاب للعمل واأداء واجباتها
اجلامعية ،ولكنها بكامل الفرح والفخر كونها ُتعترب
اأحد جنود الوطن.
فاأنا فخورة جدًا ب�سديقتي التي اأجنبتها يل احلياة،
وا ً
أي�سا ل يغفل ب�سري عن باقي الأطباء واملتطوعني..
الذين جتدهم يت�سارعون يف م�ساركتهم يف حماية
وطننا احلبيب دون خ�سية من الوباء� ،ساعني يف

ال�سيطرة عليه بكل �سجاعة وت�سحية ،فلهم الف�سل
الكبري يف تعايف العديد من النا�ض ..وقلما جتد الفئة
ال�سغرية التي تكون متهاونة ومتغافلة عن ق�سوة هذا
الفايرو�ض ال�سر�ض ..واأمتنى من الأعماق اأن يقل هذا
التهاون فاإنه عائق على جنود وطننا يف الت�سدي عن
هذا الوباء ..فكلما زاد عدد امل�سابني زاد اجلهد والوقت
لتخل�ض من هذا الوباء.
فاجلميع يُعاين من الأو�ساع التي حلت يف الأونة
الأخرية ،و�سجرت من تقيدها يف الحرتازات الطبية..
ولكن لو نتحلى بال�سرب قليالً� ..سن�سرتجع احلياة
ال�سابقة ..وجتمعات الأهايل والأ�سدقاء ،حيث قال اهلل
َال�س َالةِ
ا�ستَعِ ي ُنوا ِب َّ
رب و َّ
ال�س رْ ِ
تعاىل( :يَا اأَ ُّيهَا ا َّلذِ ينَ اآ َم ُنوا رْ
اإِنَّ َّ
ال�س ِابرِ ينَ ) البقرة .153
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اآمنة �شلمان

 36عامً ا ن�شكن يف �شقة اآيلة لل�شقوط ..ومازالنا نحلم ببيت

اأتقدم مبنا�سدتي اإىل �ساحب القلب الرحيم والد اجلميع
�ساحب ال�سمو امللكي الأمري خليفة بن �سلمان اآل خليفة
حفظه اهلل ورعاه ..اإنني يا �ساحب ال�سمو مواطن بحريني
خدمت واأخدم البحرين بعيني قبل يدي ..لقد مت منعي
من احل�سول على حقي يف ال�سكن بعد اأن مت منحي املنزل
و�سكنت فيه ملدة �ست �سنوات و�سرفت عليه مبالغ كبرية
من اإثاث وتعديل واإ�سافات.
لقد مت اإجباري على اخلروج منه عنوة ل�سالح �ساكنه
ال�سابق والذي مت اأخده منه لأنه ميلك منزلً اآخر من
الإ�سكان ،وبعد �ست �سنوات من �سكني يف املنزل ودفعي
اأق�ساطه وحتويله با�سمي باأورق ر�سمية مت اإجباري على
اخلروج من املنزل وتهديدي باملحاكم ومت طردي ورمي
عف�سي يف ال�سارع.
وبعد ياأ�سي من املواجهة وافقت على ال�سكن يف �سقة
موؤقتة من الإ�سكان حلني توفري منزل اآخر يل ،وهذا ما مت
اإخباري به من قبل امل�سوؤولني يف الوزارة ،وهذه املدة
املوؤقتة و�سلت الآن اإىل � 14سنة! لقد كرب اأبنائي واأ�سبحت
ال�سقة �سيقة علينا ،وفقد اأبنائي ا�ستقالليتهم ،لذا فاإنه
لي�ض اأمامي خيار �سوى التقدم اإىل �سموكم الكرمي للنظر يف
ق�سيتي ال�سائكة.
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بعد �سنوات طويلة من العناء اأتوجه بندائي العاجل اإىل �سمو رئي�ض الوزراء املوقر،
وذلك بعد اأن �ساقت بي ال�سبل يف احل�سول على بيت اإ�سكان ،فاأنا امراأة م�سنة ولدي �ستة
اأبناء اأكربهم ابنة تبلغ من العمر  44عامًا واأ�سغرهم ابن يبلغ من العمر  28عامًا .
�ساءت الظروف اأن اأعي�ض طيلة حياتي يف اإحدى �سقق الإ�سكان املوؤقتة يف اأم احل�سم
منذ اأكرث من ثالثني �سنة يف الطابق الرابع رغم تقدمي بطلب اإ�سكاين با�سمي ،وكذلك تقدم
ابني الأ�سغر بطلب اإ�سكاين اآخر للح�سول على وحدة �سكنية.
علي اأن اأعاين من م�ساكل
واإن �سرحت ظرويف ال�سحية فال�سطور تطول اإذ كتب اهلل ّ
�سحية عديدة ،حيث خ�سعت لزراعة يف املثانة خارج اململكة ب�سبب خطاأ طبي حدث
يل يف البحرين ،كما خ�سعت لعملية قلب ب�سبب ارتخاء ع�سالت القلب وت�سخمه ،مما
تت�سبب ا ً
أي�سا بانح�سار املاء على رئتي وتليف يف الرئة الي�سرى ،واأ�سبحت اأعاين من
عدم التنف�ض ب�سورة طبيعية وانخفا�ض يف ن�سبة الأوك�سجني ،وب�سبب ذلك كله اأ�سبحت
الكليتان لدي ل تعمالن بال�سورة الطبيعية وانخف�ض اأداوؤهما اإىل  20و ،%25الأمر الذي
ل ميكن معه اإخراج ال�سوائل من ج�سدي اإل باجلرعات القوية لدى امل�ست�سفى.
لذا فاإنني اأ�سبحت كثرية الرتدد على امل�ست�سفى لتلقي العالج واملتابعة يف كل من
م�ست�سفى قوة دفاع البحرين وم�ست�سفى امللك حمد اجلامعي ملتابعة حالتي ال�سحية،
ال�ســلم لأن التنف�ض ينعدم نهائيًا اإذا ما ركبت ال�سالمل.
ومنعني الأطباء من �سعود ُ
اأما زوجي فهو من ذوي الحتياجات اخلا�سة ،ويعاين من عدة اأمرا�ض وطريح الفرا�ض
بعد اإ�سابته ب�سلل ن�سفي منذ عام  ،2006كما اأ�سيب بجلطة دماغية اأخرى هذا العام.
لذا فاإنه وب�سبب �سغر �سقتنا الإ�سكانية الآيلة لل�سقوط علينا كاأ�سرة مكونة من
خم�سة اأ�سخا�ض ،فاإننا ننا�سد منحنا وحدة �سكنية بعد انتظار دام اأكرث من  30عامًا لكي
تكون مال ًذا اآم ًنا ومريحً ا لنا.

اأتقدم بندائي اإىل وزارة الإ�سكان للنظر يف طلب والدي
الذي ح�سل على وحدة �سكنية يف مدينة �سلمان ،اإذ يرغب
والدي يف ا�ستبدالها بوحدة يف منطقة اأخرى ب�سبب بعد البيت
عن م�ست�سفى ال�سلمانية كونه يرتدد عليه ب�سكل �سبه يومي
نظ ًرا حلالته ال�سحية ال�سيئة.
والدي م�ساب بف�سل كلوي مزمن ويحتاج اإىل غ�سيل
كلى ثالث مرات اأ�سبوعيًا ملدة اأربع �ساعات ،كما اأنه مري�ض
بالقلب و�سيق يف التنف�ض ،وقد ُنوِّم يف امل�ست�سفى اأكرث من
مرة ب�سبب و�سعه ال�سحي.
كما اأنه يواجه �سعوبة يف ركوب ال�سلم ،وكذلك يواجه
موظفو الإ�سعاف م�سقة عند املجيء ل�سطحاب والدي اإىل
امل�ست�سفى ،وبنا ًء على كل تلك الأ�سباب تقدمنا مرا ًرا بطلب
ا�ستبدال الوحدة يف منطقة البالد القدمي ،حيث امل�سروع
الإ�سكاين اجلديد اأو على الأقل يف اأي م�سروع اإ�سكاين اآخر
يكون قريبًا للم�ست�سفى بيد اأن الوزارة ترف�ض يف كل مرة
طلبنا.
ونحن بدورنا نت�ساءل ،األ ي�ستحق والدنا ا�ستبدال وحدته
بنا ًء على كل تلك الأ�سباب التي ذكرناها؟
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لهذه الأ�شباب يرغب والدي
يف ا�شتبدال وحدته ال�شكنية

اأحالم املطورين العقاريني وواقع امل�شرتين
�سوف اأحتدث عن بع�ض البيوت التي (يطورها بع�ض
العقاريني) ،بحيث ي�سرتون قطة اأر�ض وثم يق�سمونها اإىل
ن�سفني ،وي�سيّدون بيتني متال�سقني على م�ساحة اأر�ض �سغرية.
ً
بع�سا من هذه النماذج وتاأملت فيها مت�سائالً ،ما
ولقد راأيت
هو الدافع احلقيقي لبع�ض الإخوة املطورين؟ هل يريدون اأن
ينفعوا املجتمع بخربتهم وعملهم يف هذا املجال؟ اأم اإنها رغبة يف
حت�سيل الأموال وال�ستثمار؟
فبمجرد اإلقاء النظرة الأوىل ،تدرك مدى �ساآلة امل�ساحة
الداخلية للبيت ،فغرفة املعي�سة مب�ساحة حمدودة جدًا ،واملطبخ
يتداخل معها ،وعدد غرف النوم وتوزيعها غري متنا�سب مع
م�ساحة الأر�ض ،مبعنى اإنها حم�سورة ح�س ًرا على بع�سها
البع�ض ،وكل هذا كما قلنا على م�ساحة اأر�ض ت�سلح لبيت واحد
ولكنه مت تق�سيمها لت�سبح بيتني! ورمبا يف امل�ستقبل يقومون
ببناء ثالثة بيوت واأربعة على امل�ساحة نف�سها.
وبالن�سبة لالأ�سعار ،فيتوقع ال�سخ�ض اإنها متنا�سبة لذوي

الدخل املحدود نظ ًرا لطريقة بنائها وم�ساحتها و�سغرها ،ولكن
كال ،اإنها اأ�سعار غري متنا�سبة جدًا ،واأنا ل�ست خبريًا عقاريًا ولكن
راأيي هو اأن اأنتظر بي ًتا من م�ساريع وزارة الإ�سكان اأف�سل من
دفع اأموال م�ساعفة لبيت رمبا اأ�سغر ول ي�ساوي �سعره.
وكما يقول خرباء القت�ساد عليك درا�سة ال�سوق قبل عر�ض
�سلعتك ،وبتحليل بع�ض ردود الأفعال فاإنني وجدت عددًا من
النا�ض ينتقدون طريقة ت�سميم هذه البيوت ال�سغرية من حيث
اخل�سو�سية ،وعدم مالءمتها لتطلعاتهم فهي غري م�ستقلة �سكالً
وم�سمو ًنا ،واأن�سح الإخوة املطورين بعدم اتباع منط بناء
البيوت املتطابقة وبيعها ،وبذل جهد اأكرب يف البتكار والإبداع.
وختامًا فاإنني اأوؤكد اأن الهدف لي�ض النقد الهدام لبع�ض
الإخوة املطورين اآمالً منهم حتمل ما مت طرحه من مواطن يبحث
عن ال�سكن املالئم املنا�سب له.

حممد احلمادي

خليجي وف�شلت من عملي لعتباري «اأجنبيًا»
ي�سهد العامل تغيريات عديدة على كل
الأ�سعدة تاأتي تباعً ا جلائحة كورونا التي اأعادت
ت�سكيل اأمور كثرية وقلبها راأ�سً ا على عقب ،وكان
من جملة النتائج ما و�سلنا اإليه اليوم من ت�سريح
العمالة  -اخلليجية  -واإبالغهم بانتهاء خدمتهم
يف جمال عملهم و�سرورة رجوعهم اإىل بالدهم.
مي�ض الوحدة اخلليجية قبل كل
اإن هذا القرار
ّ
�سيء ،األ يع ّد اخلليجي يف البحرين بحرينيًا؟ األ
يجمعنا دم واحد وم�سري م�سرتك؟ وما يجري
علينا يجري عليهم؟ فكيف يُعامل اخلليجي يف
اأر�ض البحرين بهذه املعاملة؟ ويت�ساوى مع بقيّة
الأجانب الذين هم فعالً اأجانب!
فاأنا موظف خليجي ق�سيت � 13سنة من
عمري يف العمل لدى �سركة �سلب ومن غري �سابق
اإنذار مت ت�سريحي على اأ�سا�ض اعتباري اأجنبيًا!
اإن ف�سل املوظفني اخلليجيني خالل اأزمة

كورونا يع ّد ف�سالً تع�سفيًا وا�ستغاللً للظروف
التي متر بها البالد بل العامل اأجمع ،فاأنا قد ّ
وظفت
من خالل عقود مربمة بني الطرفني ،فكيف يت ّم
ف�سلي؟ وعليه اأطالب من خالل هذا املنرب اإعادة
النظر يف هذا املو�سوع واللتفات اإليه بجديّة،
خ�سو�سا
فقطع الأعناق اأرحم من قطع الأرزاق،
ً
ّ
املوظف رب اأ�سرة ومعيالً اأ�سا�سيًا لهم،
اإذا كان
ماذا يفعل يف هذه احلالة؟ كيف ال�سبيل اإىل اإعانة
نف�سه ومن هم حوله؟
علمًا باأنني اكت�سفت اأن ال�سركة مل تدفع يل
تاأمني «مد احلماية» منذ �سهر فرباير املا�سي رغم
اأن عقد عملي جتدد يف مار�ض ،ومل اأترك العمل اإل
خالل �سهر يونيو ح�سب طلب اإدارة ال�سركة.
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 78وفاة بـ«كورونا» بعد
تسجيل  5حاالت لـ  4مواطنين ووافد

شرطة العاصمة تنفذ حملة تفتيشية
على األسواق والمحالت التجارية

فيروس كورونا (كوفي��د  ،)19مضيف ًا
أن��ه ت��م ضب��ط ع��دد م��ن المحالت
المخالفة واتخ��اذ اإلجراءات القانونية

المق��ررة حيالها ،كما تم خالل الحملة
تحري��ر مخالفات عدم ارت��داء كمامة
الوجه حيال مرتكبيها.

جمعية األطباء تدعو لإلعفاء من غرامات
التأخير في تجديد التراخيص الطبية
دعت جمعية األطباء البحرينية إلى إعفاء
األطب��اء والك��وادر الطبي��ة والصحية من
الذين لم يتمكنوا من تجديد تراخيصهم
من��ذ فبراي��ر  2020وحت��ى نهاي��ة أزمة
جائح��ة كورون��ا (كوفي��د  )19م��ن أي��ة
عقوب��ات أو غرام��ات مالي��ة ص��درت في
حقهم.
وقالت رئيسة الجمعية د.غادة القاسم إن
«األطباء خاصة والطاقم الطبي والصحي
عام��ة ينهضون الي��وم بأعباء جس��مية
كما تعلمون م��ن أجل مكافحة الجائحة،
ويصم��دون ف��ي الصف��وف األمامي��ة

بش��جاعة وتفاني من أج��ل تقليل أخطار
هذا الفيروس على المواطن والمقيم في
قدر
حري بن��ا جميع ًا أن ُن َّ
البحري��ن ،لذلك ُ
ظروفهم الصعبة ،وأن نقدم الش��كر لهم
بحسب إمكانياتنا واستطاعتنا».
وأضاف��ت د .القاس��م« :كم��ا أن هن��اك
أطباء كما تعلم��ون يضطرون للبقاء في
العزل المنزلي بين الفترة واألخرى بسبب
تعرضه��م لم��رض مص��اب بالفيروس،
إضاف��ة إلى أن ظ��روف الجائح��ة صرفت
تفكيرن��ا واهتمام��ا جميع��ا كأطباء عن
أعمالن��ا االعتيادي��ة األساس��ية وحياتنا

الطبيعية ،وبتنا مشغولين بهاجس هذا
الفيروس ليل نهار».
وتابعت د.القاس��م بالقول« :لقد قدمت
البحري��ن مش��كورة حزم��ة دعم س��خية
للمواطني��ن ،م��ن ضمنها تأجيل س��داد
الق��روض ،واإلعف��اء م��ن فواتي��ر الماء
والكهرب��اء ،وغير ذلك ،ونح��ن نطلع إلى
الموافقة على توفي��ر هذا الدعم لألطباء
والطواقم الطبية والصحية أسو ًة بالدعم
ق��در من جه��ة ،ونظراً لما
الم َّ
الحكوم��ي ُ
يقوم به األطباء من جهود في هذا الوقت
بالذات من جهة أخرى».

«السياحة» ُتدشن حملتها التسويقية
الجديدة «#إهني_في_البحرين»
أعلنت هيئة البحرين للسياحة والمعارض
عن تدش��ين حملة جدي��دة بعنوان «#
إهني_في_البحري��ن» ،والت��ي تتزام��ن
م��ع حملة « #ولهنه_عليك��م» ،التي تم
إطالقها مؤخراً وتمثل  3مراحل على مدار
العام ،األول��ى مرحلة «اإللهام» المعنية
بالتواص��ل م��ع المتابعي��ن رقمي�� ًا ،عن
طريق المنش��ورات التفاعلية والجلسات
الحية ،والثانية مرحلة «التش��جيع» التي
تركز عل��ى الترويج لألنش��طة المقامة،
وانتها ًء بمرحلة «التحول» التي تتضمن
التفاع��ل الحي مع الزوار بش��كل مباش��ر
حالما يتم الس��ماح بعقد الفعاليات مرة
أخرى ،وذل��ك ضمن إطار جه��ود الهيئة
للترويج للمملكة كوجهة سياحية رائدة
ومتميزة مس��تهدفة زيادة أعداد السياح
الوافدي��ن إل��ى البحري��ن بع��د انقضاء
مرحل��ة في��روس كورون��ا (كوفي��د ،)19
وخاصة الخليجيين.
وتأتي حمل��ة « #إهني_في_البحرين»،
ضمن المرحلة الثانية «التش��جيع» وهي
مس��توحاة من أغني��ة الفن��ان البحريني
أحمد الجميري «ي��ا مرحبا فيكم» وكتب
كلماته��ا الفقيد الراحل الش��يخ عيس��ى
بن راش��د آل خليفة بمناس��بة استضافة

local@alwatannews.net

اثنان من موظفي «أمانة النواب»
مصابان بـ«كورونا» ..و 5في الحجر
أك��دت األمانة العامة لمجلس الن��واب ،أن اثنين م��ن موظفيها فقط ثبتت
إصابته��م بفيروس كورون��ا «كوفي��د ،»19وكانت نتيجة الفح��ص إيجابية،
ويوج��د  5موظفين من المخالطين في الحجر المنزلي «اإلجباري» ،وتم اتخاذ
اإلجراء الالزم معهم.
وأوضح��ت ،أن��ه حرص ًا منه��ا على طمأن��ة الرأي الع��ام وتعزيزاً للش��فافية،
وتصحيح�� ًا لبعض األخب��ار غير الدقيق��ة المتداولة ،أنه ال توج��د أي إصابات
لفيروس كورونا بين النواب ،وأن  6من النواب ممن قاموا بالفحص مؤخراً إثر
االتص��ال الوارد من مركز الفحص الطبي ،ثبت عدم إصابتهم وكانت النتيجة
سلبية ،وهم يخضعون اآلن للحجر المنزلي «االختياري».
كم��ا أن جميع المستش��ارين القانونيين قاموا بالفح��ص الطبي ،وثبت عدم
إصابتهم بفيروس كورونا ،وكانت نتيجة الفحص سلبية.
وأكدت األمانة العامة حرصها عل��ى اتباع اإلجراءات االحترازية والوقائية في
التصدي لفي��روس كورونا ،انطالق ًا م��ن اهتمامها بصحة وس��المة الجميع،
واتب��اع كافة التعليمات واإلرش��ادات الصحية ،واتخ��اذ العديد من اإلجراءات
اإلدارية والصحية في هذا الخصوص.

كش��فت وزارة الصح��ة ع��ن «تس��جيل  5وفي��ات بفي��روس كورونا
(كوفيد ،)19هم 3 ،مواطنين ،ومواطنة ،ووافد ،ليرتفع عدد الوفيات
بالفيروس إلى  78حالة وفاة».
وأعلنت وزارة الصحة مس��اء أمس عن «حالتي وفاة بفيروس كورونا
إحداهم��ا لمواطن يبلغ من العمر  66عام�� ًا ،واألخرى لمواطنة تبلغ
من العمر  80عام ًا» .وفي وقت س��ابق ،أعلن��ت الوزارة عن «وفاة 3
ح��االت قائمة لفيروس كورونا ،اثنتان لمواطن ْين يبلغان من العمر
 49عام�� ًا ،و  65عام�� ًا ،والثالث��ة لواف��د يبلغ من العم��ر  44عام ًا».
وأعربت الوزارة عن خالص تعازيها ألس��ر المتوفين وكافة أهاليهم
وأقاربهم .وكشفت وزارة الصحة عبر موقعها الرسمي على «تويتر»
عن أن «الفحوصات التي بلغ عددها  ،8141أمس السبت 27 ،يونيو،
أظهرت تس��جيل  462حالة قائمة جديدة منه��ا  233حالة لعمالة
وافدة ،و 229حالة لمخالطين لحاالت قائمة ،كما تعافت  644حالة
إضافية ليصل العدد اإلجمالي للحاالت المتعافية إلى .19781
وذك��رت أن «ع��دد الحاالت القائم��ة التي يتطل��ب وضعها الصحي
تلق��ي العالج بلغ  78حالة ،منها  42حالة تحت العناية ،في حين أن
 5366حالة وضعها مس��تقر من الع��دد اإلجمالي للحاالت القائمة
الذي بلغ  5408حاالت قائمة».
وأجرت الوزارة « 529242فحص ًا طبي ًا».

قال مدير عام مديرية شرطة محافظة
العاصمة ،إنه في إطار تنفيذ تعليمات
رئاس��ة األم��ن الع��ام ،فيم��ا يتعلق
باتخ��اذ اإلج��راءات القانونية الهادفة
إلى تعزيز االلتزام بالحد من انتش��ار
فيروس كورون��ا (كوفي��د  ،)19قامت
ش��رطة المديري��ة بحملة تفتيش��ية
عل��ى األس��واق والمح��الت التجاري��ة
بالتعاون والتنس��يق مع مفتشين من
وزارة الصحة ووزارة الصناعة والتجارة
والسياحة وأمانة العاصمة.
وأش��ار مدي��ر ع��ام مديري��ة ش��رطة
محافظ��ة العاصم��ة إل��ى أن ه��ذه
الحم��الت التفتيش��ية تأت��ي في إطار
الحرص على رص��د المخالفات واتخاذ
اإلج��راءات القانونية بح��ق مرتكبيها
بهدف الحفاظ على س��المة المجتمع
ودعم ًا للجهود الوطني��ة في مكافحة
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أخبار الوطن 05

د.علي فوالذ

البحري��ن ل��دورة الخليج في ع��ام .1986
وتم إط��الق الحملة عبر حس��ابات هيئة
البحري��ن للس��ياحة والمع��ارض عل��ى
منص��ات التواص��ل االجتماع��ي وس��وف
يت��م إنتاج مجموعة م��ن األعمال الفنية
المستوحاة من األغنية وكلماتها بهدف
الترويج للس��ياحة في البحري��ن .ويعود
سبب اختيار األغنية كأساس للحملة لما
تحمله كلمات األغنية من مشاعر الحنين
واالش��تياق للبحري��ن والوص��ف الجميل
لمالمح الوطن وشعبها المضياف.
وقال القائم بأعمال مدير إدارة التسويق

والترويج الس��ياحي لدى هيئ��ة البحرين
للس��ياحة والمعارض د.علي فوالذ« :لقد
ارتأين��ا أن نطل��ق حمل��ة  #إهني_في_
البحرين ،تماش��ي ًا مع خطة الهيئة لنشر
المحت��وى اإلعالم��ي اإليجاب��ي من خالل
منص��ات التواصل االجتماع��ي والتركيز
على الصورة الذهنية للمقاصد السياحية
المميزة في مملكة البحرين مع تس��ليط
الض��وء على التراث الفني والثقافي الذي
تمتاز به ،وذلك بأعين الجماهير العامة
وصناع المحتوى اإلعالم��ي الجديد .كما
س��تتضمن الحملة سلس��لة من المواد
اإلعالمي��ة الترويجي��ة والمب��ادرات التي
ته��دف إل��ى زي��ادة نس��بة التفاعل من
قب��ل الجمه��ور عل��ى وس��ائل التواصل
االجتماعي» .وتأتي هذه المبادرة ضمن
االستراتيجية الش��املة للهيئة لتسويق
وترويج الهوية السياحية (بلدنا بلدكم)،
والتي تركز على ترويج المنتج الس��ياحي
البحرين��ي عل��ى المس��توى اإلقليم��ي
والعالم��ي ،به��دف إب��راز المقوم��ات
الس��ياحية ودعم الجه��ود الحثيثة التي
تركز على تعزيز إسهامات القطاع بشكل
إيجاب��ي في الناتج المحل��ي بالتوافق مع
رؤية البحرين االقتصادية .2030

سحب «»GLUCARE XR
بالسعودية« ..المهن الصحية»:
ننتظر نتائج باقي الشركات
موزة فريد

كش��فت الهيئ��ة العام��ة
للغ��ذاء وال��دواء للمملكة
العربي��ة الس��عودية عن
س��ح��ب مس��تحض����رات
« »GLUCARE XRال��ذي
تنتج��ه ش��ركة الجزي��رة
للصناع��ات الدوائية بعد
الكشف عن خلل في جودة
بع��ض المس��تحض��رات
المحتوي��ة عل��ى الم��ادة
الفعالة .Metformin
فيم��ا أك��دت الرئي��س
التنفي��ذي للهيئ��ة الوطني��ة لتنظي��م المه��ن الصحي��ة د.مري��م الجالهمة
ل�»الوطن» ،أن نتيجة التحليل صادر عن شركة الجزيرة وصنع السعودية فقط
وبانتظار باقي الشركات.
وتمثلت مش��كلة الجودة في تلوث تلك المستحضرات بالشوائب الكيميائية
الت��ي تع��رف بم��ادة  )NDMA) N - nitrosodimethylamineوتعتب��ر هذه
الش��وائب ضمن المواد التي يحتمل أن تكون مسرطنة في حال التعرض لها
بكمي��ات أكثر من الحدود المقبول اس��تهالكها بش��كل يومي لفترات طويلة
جدا .وبعد إجراء عملي��ات التحقق المتبعة والتحاليل الالزمة من قبل الهيئة
العامة للغذاء والدواء الس��عودية على المس��تحضرات الصيدالنية المحتوية
عل��ى الم��ادة الفعال��ة « ،»Metforminوعل��ى ذلك قررت س��حب مس��تحضر
« »Glucare XRبالتراكيز الموضحة االحترازية.
وأش��ارت الهيئة العامة للغذاء والدواء الس��عودية ،إل��ى أنه تم توجيه جميع
الجه��ات الطبي��ة بإيقاف اس��تخدام المس��تحضرات المذكورة ح��ال توفرها
لديهم ،علما بأنه تم إلزام الشركة بسحبها من جميع الجهات المستفيدة.

يتقدم

رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي
ورئيس التحرير وجميع منتسبي صحيفة

بأحر التعازي والمواساة إلى الزميلة

نيلة الحمر
لوفاة المغفور له بإذن اهلل تعالى

خالها
سـائليــن المولــى عــز وجـــل أن يتغمـــد الفقيــــد
بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم
أهله وذويه الصبر والسلوان
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اتجاهات

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

قطرة وقت
تاريخ النظام
القانوني في
البحرين
فريد أحمد حسن
@fa reedbines a

fareedbinesa@gmail.com

هذا عنوان الكتاب الذي أصدره أخيرا مركز الوثائق التاريخية بمركز
عيسى الثقافي ألستاذ الحقوق بجامعة البحرين الباحث الدكتور علي
فيصل الصديق��ي .يقع في نحو  400صفحة وملحق يتضمن ملخصا
للوثائ��ق التاريخي��ة الت��ي تناولها الباح��ث في دراس��ته القانونية
التاريخية والوثائقية.
الكت��اب – كما ش��رح في تقديم��ه نائب رئيس مجل��س أمناء مركز
عيس��ى الثقافي ومديره التنفيذي الدكتور خالد بن خليفة آل خليفة
– يستعرض جوانب نش��أة النظام القانوني في البحرين خالل فترة
مهمة إبان نش��وء الدولة الحديثة ،وأنه لهذا يعتبر مرجعا أساس��ا
يس��تفيد منه باحث��و القانون والتاريخ« ...فهو رصد تاريخي ش��امل
للحركة التش��ريعية أعطى تصورا واضحا حول آلية التطور القانوني
والسياس��ة التشريعية للمشرع البحريني والتي أسهمت في تحسين
الوضع السياسي واالقتصادي واالجتماعي آنذاك».
عن أهمية الدراسة ،أشار الباحث في مقدمته إلى أنها «تطرق جانبا
مهما ومضيئا من تاريخ البحرين الحديث وترصد الحركة التشريعية
في البحرين بش��يء من التفصيل الذي يجمع بين علم التاريخ وعلم
القان��ون» .ورغ��م ندرة الدراس��ات القانوني��ة التي تتن��اول التاريخ
القانوني في البحرين وعدم وجود أرش��فة كاملة وشاملة لإلعالنات
التي صدرت عن الحكومة منذ مطلع القرن العش��رين ،إال أن الباحث
تمكن من توفير كتاب مهم يس��هل مهمة الباحثين ويغري القارئ
العادي بقراءته فقد كتب بأسلوب بعيد عن التعقيد والجفاف.
الدراسة تتكون من خمسة فصول وفصل تمهيدي يعرض تطورات
الحال��ة القانونية في البحرين منذ ق��دم التاريخ ،وحتى مطلع القرن
العشرين ،ويبين موقع البحرين في خريطة القانون الدولي وطبيعة
عالقاتها القائمة مع دولة بريطانيا العظمى في ذلك الوقت.
أما الفصول الخمس��ة ،فتن��اول فيها الباحث الج��ذور األولى للنظام
القانون��ي ف��ي البحري��ن ومظاه��ر القواني��ن الدس��تورية والمالية
ومظاه��ر النظ��ام القضائ��ي واإلداري والجنائي ومظاه��ر القوانين
المدنية والتجارية.
الباحث خلص إلى أمور مهمة أيضا ،منها أن العقود األولى من القرن
العشرين شكلت نقطة تحول كبرى في ميدان التشريع المكتوب في
مملكة البحرين في مختلف مجاالت علم القانون وفروعه.

نبضات
رحلة ارتقاء
«بو وجهين»
فاطمة عبداهلل خليل
@FatemaAbdulla

«هونها ..وتهون»!!
@f_a l s h a i kh

هي دعوة لئال يتعب الناس أنفس��هم أكث��ر بالترقب والتوقع ورفع
س��قف التطلع��ات ،لئال يقض��ون حياته��م دائم ًا ف��ي حالة ترقب
وانتظار وتخيالت وأحالم قد تتحول إلى أوهام.
إن كان م��ن خير س��يأتي فإن��ه مكتوب عند اهلل ،وإن كان من ش��ر
ف��ال راد لقضاء اهلل ،إنما على اإلنس��ان أن يعي��ش حياته القصيرة
مستفيداً من كل لحظاتها بما يعود عليه بالنفع.
نس��تمع آلراء الن��اس ،تصلن��ا تأوهاته��م ومش��اكلهم ،وكلها في
أغلبها اجتماعية معيش��ية ومهنية ،كلها تقع حلولها في الجوانب
الخدماتي��ة وأداء قطاعات الدولة ،هذا ه��م أصيل لدى المواطنين،
ونع��م هناك بعض آخر م��ن الناس وصل بهم الح��ال من متابعة
ترس��بات الش��أن السياس��ي وما هو معني بالحراك الداخلي لحاالت
أعصاب وإحباط ،لكن هذا عبء إضافي على رأس هذا المواطن الذي
يكفيه ما فيه.
بالتال��ي يا مواطن حاول قدر المس��تطاع أن «تطنش» ما قد يكدر
عليك صف��و حياتك ،أقلها ح��اول تقليل التع��رض للمنغصات وما
يس��بب «ع��وار ال��راس» ،ال أقول بأن تترك كل ش��يء هك��ذا ،ففي
النهاية األمور بخير بإذن اهلل.

alshaikh.faisal@gmail.com

فيصل الشيخ

البحرين إن ش��اء اهلل تتطور إلى األفضل ،ويمكن أن تتحس��ن فيها
الخدم��ات ويتوفر فيها مس��تقبل أجمل للكثير م��ن أبنائها ،فقط
حينما يركز أبناؤها على المهم ،وحينما تتحقق الشعارات على أرض
الواق��ع ،خاصة من خ��الل االهتمام بالمواطن وهمومه وتحس��ين
وضعه المعيشي.
ْ
ليعش كل شخص حياته في حدود إمكانياته،
خذوا وقت ًا ألنفسكم،
ال تقبل��وا ب��أن يعكر صفو معيش��تكم أحد ،ال تقبل��وا بأن يفرضوا
عليكم القلق والتوجس .هناك من ينعزل بنفس��ه وعائلته ويذهب
للبحر أو يس��تأجر شاليه ًا وأماكن ليغير جو هذه األيام ،وهي فرصة
لتغيي��ر األج��واء وإراحة النفوس ،هذه لحظات ممي��زة نتذكرها في
مثل هذه األوضاع.
اإلنس��ان هو صاحب قراره في كيفية عيش��ه لحياته ،الدنيا ليس��ت
لوح��ة رائع��ة الجمال مطرزة بأل��وان زاهية ،فيها الس��عادة وفيها
الكآبة ،والشخص هو صاحب الخيار.
مثلم��ا اس��تراحة المحاربي��ن مطلوب��ة ،في ش��تى الملف��ات ،فإن
المواطن من حقه أن يس��تريح ويريح أعصاب��ه مما يدور حوله من
توجس وتوتر وقلق ،وأخيراً نقول «هونها  ..وتهون» بإذن اهلل!

حروف
تحية للجيش األبيض
@DrSafaAlalawi

جن��ود مجهولون يقفون كحائط صد امام في��روس فتاك ،يقتحمون
بكل شجاعة حصون الوباء من أجل البقاء على حياة الناس.
أبط��ال المعركة ،أصحاب الصفوف األمامي��ة األولى لمواجهة جائحة
(كوفيد  )19التي يعيش��ها العالم بأكمله ،ه��م الطاقم الطبي الذي
يعم��ل ليل نه��ار من أجل العال��م بأكمله الذي لم يع��ش مثل هذه
األزمة منذ الحرب العالمية الثانية.
لقد أصب��ح الممرض��ون واألطب��اء وعم��ال النظافة بالمستش��فيات
وجميع العاملين في مجال الرعاي��ة الصحية يحاربون هذا الوباء بكل
جهد وبكل صبر ،فهم يعيش��ون حياتهم ه��ذه األيام ليس كمهنيين
فقط وإنما كمكافحين ،يعملون ويعانون حياة قاس��ية بس��بب تلك
الظ��روف االس��تثنائية ،فأغلبهم اليس��تطيعون رؤي��ة عائلتهم ،وال
تقبيل أطفالهم ،وأصبحت حياتهم ّ
مسخرة فقط إلنقاذ اآلخرين ،دون
الحصول على قسط من الراحة.
ومع الحدي��ث عن هؤالء األبطال غالبتني الدموع ألنني س��أتكلم عن
أح��د ه��ؤالء الجن��ود المجهولين الذي��ن يعملون بصم��ت وإخالص،
س��أتكلم عن أخ��ي األوحد ،وهو طبيب مختص بأم��راض القلب ،أخي
محم��د الذي أصيب منذ أس��بوعين بفيروس (كوفي��د  )19عندما كان
يجري فحوصات لمريضة مصابة بالفيروس وحالتها كانت حرجة جداً
بمستشفى السلمانية.

Safa_alalawi@hotmail.com

د .صفاء إبراهيم العلوي

أخي محمد وهو يباش��ر عمله كل يوم بكل درجات اإلخالص والتفاني
والطيب��ة والحب ،ينتابه الخوف ألف مرة عل��ى أبي وأمي؛ ألنه يعيش
معهما ويرعاهما في بيت واحد وفي الوقت نفس��ه ال يريد إيذاء ابنه
الرضيع وزوجته بنقل الفيروس لهم.
أخي محمد عندما أصيب بالفيروس ،كان يش��عر بأن العدوى ستنقل
له بس��بب أن��ه قضى ما يق��ارب النصف س��اعة مع المصاب��ة إلجراء
فحص القلب «االيكو» ،وحق ًا خالل س��اعات قليلة ظهرت عليه أعراض
المرض ،وبدون أي إزعاج قرر أن يكون طبيب نفس��ه ورفض وجود أي
ش��خص يرعاه خوف ًا من العدوى ،فمك��ث في ملحق معزول وكانه في
سجن انفرادي.
في الوقت الذي يتألم فيه من شدة أعراض الفيروس يدعو محمد ربه
وبكل هدوء ويس��أله الشفاء العاجل ،كي يرجع لعمله ويباشر مهامه
ومسؤولياته.
ومث��ل محمد كثيرون ،يعملون وال يتكلم��ون .هذه هي مهنة الطب،
ورج��ال ه��ذه المهنة صدقوا عندم��ا عاه��دوا اهلل ،فلنصفق ألصحاب
المعاط��ف البيض��اء ،وتحية إج��الل لك يا أخي ولكل م��ن يقدم روحه
فداء لنا ولنتصرف جميع ًا بوعي ومس��ؤولية فعودة الحياة لطبيعتها
واألطب��اء وجميع الطاقم الصحي لحياته��م الطبيعية مرهون بالتزام
ووعي المجتمعات.

fatima.a.khalil@gmail.com

هل يؤلمك أن تكون «بو وجهين»؟ هل تجد سؤا ًال كهذا استفزازي ًا
أو تعتب��ره تهمة؟ انتظ��ر يا عزيزي ،كلنا بوجهي��ن ولكن على نحو
مختلف عم��ا تبادر إلى ذهنك .فكلنا كالقم��ر ،ال يكتمل إال بجانبيه
المتناقضين .تُرى ..أيعتبر أمر كهذا نقيصة ألحدنا؟!! ال أعتقد ذلك،
فنظ��ام الحياة الكوني��ة برمته يقوم على التناقض��ات والتضادات،
ونحن كبش��ر جزء من هذا النظام .في الجانب المش��رق منا ،هناك
الكثير من اإلبداع والطاقات والعطاء والتفرد واإلمكانيات مما يثير
إعجابنا بأنفسنا ،ويثير غبطة أهلينا وفخرهم ،وينال رضا واستحسان
من حولنا ،وفي جانبنا المظلم هناك عش��رات العيوب واالضطرابات
والمخ��اوف واآلالم والذكريات التي تنعكس على س��لوكنا مش��كلة
جانب ًا من شخصيتنا شئنا أم أبينا وهذا طبيعي.
كلن��ا نمر بمراحل التربي��ة االجتماعية من خالل البيت والمدرس��ة
والمجتمع ككل ،ولكن تلك التربية غالب ًا ما تسعى لتهذيب جوانب
معينة من السلوك أو تعزيز جانب من االضطرابات على نحو صادم،
الس��يما في ثقافتنا الش��رقية التي تقوم على الكبت والمنع والزيف
مطالبة إيانا بالظهور أمام اآلخرين على نحو مغاير لحقيقتنا ،وبما
ال يعكس وجهينا المتناقضين في كثير من األحيان .ولكن عمليات
الصقل والتلميع التي يمارس��ها المجتمع لشخصياتنا ال تحول دون
ب��روز وجهي القمر منا في ظروف الحي��اة المختلفة ،والتي تصدمنا
أحيان ًا حتى في أنفسنا عندما نكتشف بعض األحيان حقيقة ما نحن
عليه في العمق.

* اختالج النبض:
إن الطريق األول لالرتقاء بأنفسنا ليس كبتها أو تكييفها مع أنظمة
المجتمع والقبول بأحكامه كما تفعل بنا نظم التربية ،وإنما يكمن
طريق االرتقاء بمواجهة أنفسنا بحقيقتها ،منحها الفرصة للتعبير
عن نفس��ها والتع��رف عليها من جدي��د ،واحتوائها بع��دم الحكم
عليها وتحييد مشاعرنا تجاه مخرجات تلك النفس أي ًا كانت ،ومهما
بدت تلك االكتشافات مخيبة لآلمال وفق معتقداتنا وقناعاتنا التي
تبنيناها ف��ي الوعي الجمعي المحيط .وعندم��ا نتوصل لحقيقة ما
نحن علي��ه نحتاج أو ًال القب��ول الجانب المظلم منا ،وه��و تمام ًا ما
نحت��اج لفعله مع اآلخرين لنعيش الحي��اة على نحو فاعل ومتفاعل
دون إقصاء وضمن دوائر الحياد التي تجعل العالم يسع الجميع.

رأيي المتواضع
البحريني أو ً
ال «»1
@L u l wa _buda la ma h

عندما نقول إن البحرين أو ًال ،فبال شك أن يكون المواطن البحريني أو ًال
كذل��ك ،وهذا ما نراه يتجلى ف��ي أبهى صوره في الرعاية التي توليها
القيادة للمواطن البحريني ،والجهود الجبارة المبذولة في جانب توفير
التعليم والصحة واإلس��كان وغيرها من الخدمات للمواطن البحريني،
ناهي��ك ع��ن الجهد المق��در المبذول ف��ي تطوير مه��ارات المواطن
البحريني لكي يكون شريك ًا فاع ً
ال في عملية اإلنتاج وبناء هذا الوطن.
وبالفع��ل فالمواطن البحريني منذ قديم األزل وهو ش��ريك أساس��ي
وفاع��ل في عملي��ة بناء ونماء ه��ذا البلد ،عمل في كل ش��يء ،وتميز
فيه بش��هادة الجميع ،فعمل البحرين��ي في جميع المجاالت ولم يترك
باب رزق إال وطرقه ،ولعل هذا ما يميز المورد البشري البحريني ،بأنه
مجته��د ومخلص بما يقوم به مهم��ا صغر أو عظم نوع العمل ،حتى
أصبح المواطن البحريني المؤهل مطلوب ًا في أسواق العمل الخليجية
والعربية والعالمية.
وله��ذا أس��تغرب من وج��ود عدد م��ن األجانب في بع��ض الوظائف
المرموقة التي يستطيع أن يشغلها المواطن البحريني بكفاءة ،وهذا
لي��س كالم ًا من وحي خيالي ،ب��ل هي أرقام معلنة ومنش��ورة ،وواقع
نعيشه ونراه بأم أعيننا.
لست متحيزة ،لست عنصرية ،لست ضد أي أجنبي ،ولكني مع األولوية
للمواطن المؤهل.
ق��د يك��ون رد المعنيين باألمر بأن ش��اغلي ه��ذه الوظائف من ذوي
االختصاص��ات الفريدة م��ن نوعها ،عندها س��نطلب خط��ة لإلحالل
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د .لولوة بودالمة

البحريني بد ًال من األجنبي لهذا المنصب ،فدولتنا الغالية تبذل الغالي
والنفيس م��ن أجل تطويرنا وتعليمنا من أجل أن نكون مس��تعدين
لشغل هذه المناصب.
ل��ن أتكلم عن قطاع معين ،لن أتكلم عن وظيفة بعينها ،فالبحريني
هو األجدر بالوظيفة لطالما كان متهيئ ًا لها.
وبالمثل أطالب المواطنين بأن يبذلوا قصارى جهدهم في االستزادة
من المعارف والمهارات الحديثة المطلوبة في سوق العمل باإلضافة
إل��ى التحل��ي بأخالقي��ات العمل م��ن أج��ل أن يكونوا الئقي��ن لهذه
الوظائف.

* رأيي المتواضع:
ألم وأنا أرى ش��اب ًا عاط�� ً
ال عن العم��ل ،لربما إليماني
يعتص��ر قلبي ٌ
الراس��خ بأن العمل فطرة جبل عليها اإلنس��ان ،وهي طريقة لتحقيق
ال��ذات ،وس��بيل من أجل العي��ش .ولطالما كنت في غاي��ة العنف مع
أي عاطل وكانت كلمتي التي مازلت أرددها «أش��تغل أي ش��ي بس ال
تقعد في البيت»..
وذات األل��م وذات الحس��رة تعترين��ي وأنا أرى منصب ًا يس��تحوذ عليه
أجنبي وهناك من أبناء وطني من هو أهل وكفء لشغله..
أكرر أنا لس��ت ضد العام��ل األجنبي ،بل إنني أقدر له مس��اهمته في
مش��اركتنا ف��ي بناء وطننا الغال��ي ،ولكني أؤمن ب��أن البحريني أو ًال..
وللحديث بقية.

حميدان :حاالت التسريح ال تزال محدودة

تعزيـــز الجهـــود لضمـــان اســـتقرار العمالـــة الوطنيـــة
التـــي تتمتـــع بها مملكـــة البحرين في

مدينة عيسى  -وزارة العمل والتنمية االجتماعية

مواجهة مختلف التحديات.

أكد وزير العمل والتنمية االجتماعية

مـــن جانبـــه ،أشـــاد رئيـــس المجلـــس

جميـــل حميـــدان ،لـــدى لقائـــه رئيس

التنفيذي لالتحاد الحر لنقابات عمال

المجلـــس التنفيـــذي لالتحـــاد الحـــر

البحرين بالجهود التـــي تبذلها وزارة

لنقابـــات عمـــال البحريـــن يعقـــوب

العمل والتنميـــة االجتماعية ودورها

محمد ،في مكتبه بالوزارة ،أن تعزيز

من اللقاء

التعـــاون بين أطـــراف اإلنتاج الثالثة
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خـــالل هـــذه الظـــروف االســـتثنائية
التي تشهدها مملكة البحرين والعالم
بســـبب جائحـــة كورونـــا (كوفيد ،)19
سيســـهم دون شـــك فـــي المحافظـــة
علـــى اســـتقرار العمالـــة الوطنية في
ســـوق العمـــل وعـــدم اإلضـــرار بهـــا
وحفـــظ حقوقهـــا وتأميـــن اســـتمرار
عطائهـــا بمـــا يعـــزز اســـتدامة دوران

يوم الطبيب
بقلم :د .عبداهلل الحواج

المنشأة التي يعمل بها.

دعم استقرار العمالة الوطنية ،مؤكدا

منوها بسياســـة الـــوزارة القائمة على

تفعيل الحـــوار االجتماعي؛ لمواجهة

كمـــا اســـتعرض رئيـــس المجلـــس

في هـــذا اإلطار حرص الـــوزارة على

التحديات التي تواجه ســـوق العمل،

إبـــراز لتجربة البحرين فـــي التصدي

عبر مراقبتها عن كثب لحركة ســـوق

نجاحهـــا فـــي العديـــد مـــن المحطات

والفوري مع إدارات المنشآت لتحقيق

علـــى أهميـــة الحفـــاظ علـــى وظائف

التسريح ال تزال محدودة ،مؤكدا أن

وتأميـــن كافـــة حقوقهـــم العماليـــة،

يســـهم فـــي اســـتقرار ســـوق العمـــل

الحر الدائم لمساندة الجهود الوطنية

يخـــدم الصالـــح العـــام ،الفتـــا إلى أن

وتعزيـــز نمـــو ســـوق العمـــل المحلـــي

وأن عملية التوظيف مستمرة بنسب

مشـــيدا بالمؤسســـات والشـــركات
البحرينـــي كخيـــار أفضـــل لشـــغل

التنفيـــذي ما قام به االتحاد الحر من
لجائحـــة كورونـــا (كوفيـــد  ،)19لـــدى
منظمـــة العمـــل العربيـــة ،ومـــن ذلـــك
حزمـــة الدعـــم المالـــي الـــذي قدمتـــه

الحكومـــة للقطاع الخـــاص؛ من أجل

عجلـــة اإلنتـــاج في مختلف منشـــآت

المحافظة على استقرار سوق العمل،

واتفق الجانبان على استمرار وتعزيز

فـــي الملتقـــى الـــذي عقدتـــه مؤخـــرا

فـــي ظـــل الظـــروف الحاليـــة؛ لضمان

االتصال المرئـــي ،حيث حظيت هذه

ودعـــم العامـــل البحرينـــي بفضـــل ما

العربية المشاركة في الملتقى.

وظيفـــي وحـــرص دائم علـــى تطوير

بالـــدور الذي يقـــوم به االتحـــاد الحر

القطاع الخاص.

في اســـتقرار القوى العاملة الوطنية،

وذلـــك خالل مشـــاركة االتحـــاد الحر

اســـتقرار أوضـــاع العمالـــة الوطنيـــة

الفتـــا إلـــى أن هـــذه السياســـة أثبتت

العمل ،وهي تقوم بالتواصل المباشر

الوطنيـــة ،مشـــددا فـــي الوقـــت ذاته

هـــذا الغـــرض ،مســـتدركا أن حـــاالت

المواطنيـــن فـــي القطـــاع الخـــاص

التعـــاون الثالثي بين أطراف االنتاج

معربا عن وقوف واســـتعداد االتحاد

ويدعم الموارد البشـــرية الوطنية بما

الداعمـــة الســـتقرار العمالـــة الوطنية

ســـوق العمل مازال مولـــدا للوظائف،

في ظـــل هذه الظروف االســـتثنائية،

معقولـــة بالرغـــم مـــن هـــذه األوضاع

الوطنيـــة التـــي تتمســـك بالمواطـــن

بالمســـؤولية الوطنيـــة الجتيـــاز هذه

مختلـــف الشـــواغر الوظيفيـــة فـــي

الجهـــود المبذولة مـــن كافة األطراف

منظمـــة العمـــل العربيـــة عـــن طريـــق

اســـتقرار القـــوى العاملـــة الوطنيـــة،

التجربـــة بإعجـــاب مـــن قبـــل الـــدول

يتميـــز بـــه مـــن إخـــالص وانضبـــاط

وبهـــذه المناســـبة ،أشـــاد حميـــدان

الطارئـــة ،داعيـــا الجميع إلـــى التحلي

ذاتـــه لالرتقـــاء بمســـتوى إنتاجيـــة

لنقابات عمـــال البحرين وجهوده في

المرحلة بكل ثقة بما يعكس الحيوية

مواقع اإلنتاج.

الرميحي :مصر عمق إستراتيجي وثقل أمني لكل عربي

واضحــا مــن األميــر خليفــة ،اعتمــدوا يــا
ً
كان التوجيــه

مــواقــفــنــا أســـاســـهـــا الــــوفــــاء لــبــعــضــنــا والــمــصــيــر الــمــشــتــرك

البيضــاء أنهــا ُمقدرة ،وأنها خط الدفــاع األول في الدنيا

المنامة  -بنا

وليد اليوم؛ ألن اليوم من يريد اســـتهداف

أكــد وزيــر اإلعــام علــي الرميحــي أن مــا يربــط مملكــة البحريــن وشــقيقتها

الوطـــن العربي يســـتهدف جمهورية مصر

جماعــة الخيــر يومً ــا للطبيــب ،انشــروا االعتمــاد فــي كل
مــكان ،واذهبــوا إلــى نهايــة العالم؛ حتى تشــعر الجيوش
أمام عدوان كورونا الرهيب ،وبالفعل وصل االعتماد إلى
منظمــة الصحــة العالميــة التي بادرت من خــالل مديرها
العــام تيــدروس أدهانوم غيبرييســوس بإرســال خطاب
شــكر وتقدير إلــى رئيس الوزراء صاحب الســمو الملكي
األميــر خليفــة بــن ســلمان حفظــه هللا ورعــاه بمناســبة
تخصيــص أول يــوم أربعــاء مــن شــهر نوفمبــر ليكــون
يومً ــا للطبيــب البحرينــي؛ نظــرً ا لما قدمه مــن تضحيات
واحدا قويً ــا لمواجهة الفيــروس اللعين،
ً
والوقــوف صفً ــا
وتقديــم العالجــات والبروتوكــوالت الوقائيــة الناجعــة
للتصدي إلى الجائحة الكونية المُ ريعة التي راح ضحيتها
حتى اآلن ما يقرب من النصف مليون نسمة.
اإلشــارة األولــى تأتــي دائمً ا مــن رئيس الوزراء ،وتتســق

جمهوريــة مصــر العربيــة من عاقات أخوية وثيقة فــي ظل القيادة الحكيمة

ونحـــن نرى أن هنـــاك دوال عربية أصبحت

لعاهل الباد صاحب الجالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ،وأخيه الرئيس

بقايا دول وتالشـــت الدولة الوطنية فيها،

عبدالفتــاح السيســي هــو نتــاج لعاقــة حضارتيــن عريقتيــن وتاريخ مشــرف

ومن يرى أن ما يحدث اليوم من تطورات

للبلدين وما يربط الشعبين الكريمين من احترام متبادل.
وقـــال الرميحي فـــي مداخلـــة هاتفية مع

تجـــاه التطورات في ليبيـــا ،قال الوزير إن

مصـــر“ :نحن في البحريـــن ارتباطنا بمصر

ودائمـــا مـــا نؤكـــد أن الحكمة التـــي تحلت

اإلعالمـــي عمـــرو أديـــب على قنـــاة MBC

ومواقفنا مع مصـــر ،كما هي مواقف مصر
معنـــا دائما مواقف وفـــاء ،ونؤكد دائما أن
حبنـــا لمصـــر بالفطـــرة ،حيـــث كانـــت مصر

ومازالت لها الريادة في الدفاع عن الوطن
العربـــي ،وتقديـــم الدعـــم ألشـــقائها فـــي

تمامً ــا مــع توجه المملكة وتســاهم بكل كفــاءة في تنفيذ

التعليم والطب والثقافة”.

المرتبــط بتمديــد حزمة اإلســناد للقطاعــات االقتصادية

مع مصر بشأن الحفاظ على أمنها القومي

خطــط ُمحكمــة إلعطــاء كل ذي حــق حقــه ،حتــى ذلــك

والمملكـــة العربيـــة الســـعودية ،خصوصـــا

وحول موقف مملكـــة البحرين المتضامن

هـــي أحداث غيـــر متوقعـــة ،فهـــو يناقض
نفســـه ،ولذلـــك نؤكـــد أن مصـــر هـــي عمق

هذا هـــو الموقـــف الطبيعي بين األشـــقاء،

بها القيادة المصرية في السنوات األخيرة
هي امتداد لسياســـة مصرية ثابتة ال يعكر
صفوهـــا طموحات مدفوعـــة من متآمرين
علـــى أوطانهم أو منتســـبين للعرب اســـما

وأغلبيتهـــم مرجعياتهـــم خـــارج أوطانهم،

وعلى ســـبيل المثال ،المؤامـــرة اإلعالمية

ومحاولة تهميش الثقل األمني لمصر عبر
قنوات كالجزيرة القطرية ،لم يأت بنتيجة

إســـتراتيجي وظهـــر لـــكل الـــدول العربية
علي الرميحي

طوال  25سنة وظلت مصر كما هي ،عمقا
إستراتيجيا وثقال أمنيا لكل عربي”.
وقـــال إن مـــا تتعـــرض لـــه جمهورية مصر

وال ينكـــر دورهـــا فـــي خدمة قضايـــا األمة
العربية إال جاحد”.
وتابـــع قائـــال“ :نؤكـــد هـــذا الموقـــف دائمـــا
وأبـــدا ،العالقـــة بيـــن مملكـــة البحريـــن
وجمهوريـــة مصر العربية الشـــقيقة عالقة
متميـــزة تحملنـــا نحن كمســـؤولين خاصة

ســـواءً مـــن أعمـــال ارهابيـــة أو حمـــالت

فـــي اإلعالم ،دور إبرازها وتعزيز الثقة من

إعالميـــة تســـتهدف أمنهـــا القومـــي ليـــس

خالل اإلعالم”.

المتضــررة مــن الجائحة ،وحتى ذلــك المدى الذي يرتبط
بالتفاصيــل اإلنســانية البســيطة ومــا يؤثر فــي منظومة
الحياة بمملكتنا الحبيبة البحرين.
وزيــر الماليــة لم يتأخر في اإلعالن المشــترك مع مجلس
النواب عن بث تمديد حزمة المساعدة للشعب البحريني
الكريــم وللمؤسســات التــي مازالــت تئــن داخــل عيــن
الجائحــة ،وفــق عمــق العواصــف المتاخمة لهــا والمؤثرة
فيهــا ،إنهــا منظومة دولة تفهم في فنون التحكم باألداء
اإلداري؛ لكــي يتــواءم ويتواكــب مــع متطلبــات العصــر
وكل عصــر ،وهــي النظــرة الثاقبــة مــن حضــرة صاحــب
الجاللــة الملــك حفظــه هللا ورعاه وتلك التــي يتبع أرقى

“الداخلية” :تنظيم ورش عن األنظمة والبرامج اإللكترونية

تفعيل نظام العمل عن بعد وتدريب الموظفين بالوزارة بمختلف فئاتهم

المنامة  -وزارة الداخلية

أيضا برئاســة ســمو ولي
ً
مؤثــرة ،هــي اللجنــة التنســيقية

اإللكترونيـــة ،ضمـــن جهودهـــا لالرتقـــاء

أرســى قواعدهــا منــذ المهد من منتصف القرن العشــرين

الـــوزارة من خـــالل توظيـــف التكنولوجيا

معانيها إلى قرارات حكومية فاعلة ،وتوجيهات شــعبية
العهد حفظه هللا ورعاه ،ومنظومة الدولة الحديثة التي

بالمهام واإلجـــراءات اإلدارية لدى إدارات

لالســتقرار واالزدهــار ،لقبــول التحــدي ،والــذود عــن
مقدرات الوطن.
يــوم الطبيــب ،التقدير الدولي ،حزمة اإلســناد للقطاعات
المتضــررة مــن كورونــا ،اإلســراع فــي تنفيــذ الطلبــات
اإلســكانية القديمة ،والنــزول إلى رغبة المواطن ،لتوفير
احتياجاته ،والقبول بمتطلباته ،والتعامل مع أدق وأرقى
طموحاتــه ،جميعهــا ،جميعهــا تأتــي دائمً ا فــي مواعيدها
المحــددة ،حتــى المتأخــر منها ،أو المتراجــع وفق أجندة
أولويــات أخــرى ،تصــب فــي مصلحة الوطــن والمواطن،

المطلوبة في مختلف الظروف.

الداخلية عددا من ورش العمل عبر تقنية

خطاهــا ويؤمــن بــأدق مالمحهــا ،ويترجــم الســامي مــن

عمــره؛ لكــي يصنعا من هذا الوطــن واحة لألمن واألمان،

بذلك اســـتمرارية العمل بالكفـــاءة والدقة

واإلبـــداع اإللكترونـــي بديـــوان وزارة

اإلدارات بالـــوزارة ،عـــن األنظمة والبرامج

ورفيــق دربــه الرئيس القائد خليفة بن ســلمان أطال هللا

بعد وخفض نســـبة القوى البشرية ليضمن

نظمـــت إدارة تكنولوجيـــا المعلومـــات

االتصـــال المرئـــي شـــارك فيهـــا عـــدد مـــن

األمير الراحل الشــيخ عيســى بن ســلمان طيب هللا ثراه

بمـــا يتوافق مـــع التوجه العـــام بالعمل عن

في االرتقاء بمخرجات التدريب وعمليات
ً
واســـتجابة للتغيرات
التطويـــر المســـتمرة

الدائمة في مجال تقنية المعلومات.

واشتملت ورش العمل على التعريف بعدد
من األنظمة والبرامـــج اإللكترونية كنظام
المراســـالت واألرشـــيف اإللكترونـــي الذي

وتواصـــل إدارة تكنولوجيـــا المعلومـــات
واإلبـــداع اإللكترونـــي بـــاإلدارة العامـــة

لديوان وزارة الداخلية جهودها في إعداد
وتصميم البرامـــج والخدمات اإللكترونية
التـــي مـــن شـــأنها تفعيـــل نظـــام العمل عن

تم إعـــداده من قبل كوادر اإلدارة الذاتية،

بين جميع قطاعات وزارة الداخلية.

وهـــو اليـــوم فـــي إصـــداره الخامـــس بعـــد

وأثبت هذا النظام بمســـاندة باقي األنظمة

مضي ما يقـــارب  16عاما على ابتكاره تم

فاعليتـــه ،خصوصا أثناء جائحـــة كورونا،

فيها إجراء العديد من مراحل التطوير ،ما

عبـــر توفيـــر الجهـــد والوقـــت فـــي نقـــل

أسهم في ســـرعة المعلومات ودقة تبادلها

المعامالت وتبادلها بين األفراد واإلدارات

المنامة  -وزارة الداخلية

صـــرح المديـــر العـــام لمديرية شـــرطة
محافظة العاصمة بأنه في إطار تنفيذ

الحمـــالت التفتيشـــية تأتـــي في إطار

تعليمـــات رئاســـة األمـــن العـــام ،فيمـــا

الحرص على رصد المخالفات واتخاذ

يتعلـــق باتخـــاذ اإلجـــراءات القانونية

اإلجراءات القانونيـــة بحق مرتكبيها؛

الهادفـــة إلـــى تعزيـــز االلتـــزام بالحـــد

بهـــدف الحفاظ على ســـالمة المجتمع

مـــن انتشـــار فيـــروس كورونـــا ،قامت

ودعما للجهـــود الوطنية في مكافحة

شـــرطة المديريـــة بحملـــة تفتيشـــية

فيـــروس كورونا ،مضيفا أنه تم ضبط

مسيرة ،وملمح محمود من مالمح أخرى كثيرة ،طريقها

علـــى األســـواق والمحـــالت التجاريـــة

عـــدد من المحـــالت المخالفـــة واتخاذ

بالتعـــاون والتنســـيق مـــع مفتشـــين

اإلجراءات القانونيـــة المقررة حيالها،

علــى طريق اإلنماء والنمــاء ،التضحية واإلباء ،والوفاء،

مـــن وزارة الصحـــة ووزارة الصناعـــة

كما تم خالل الحملة تحرير مخالفات

وأي وفاء.

والتجارة والسياحة وأمانة العاصمة.

عـــدم ارتـــداء كمامـــة الوجـــه حيـــال

وأشـــار المديـــر العام لمديرية شـــرطة

مرتكبيها.

توجه القيادة وقرارات الحكومة وأهداف األمة ،المصب
محدد المســار ،والمنبع مســتند ال يمكن العبث بمقدراته.
أما الوطن المترامي بين هذا وذاك ،فيعيش حالة توافق
مستدام بين ما كان وما هو في اإلمكان ،بين الرغبة في
اإلنجــاز ،والقــدرة علــى بلــوغ األماني وفــرز الطموحات،
وإعادة النظر في األولويات ،إنها قدرة قائد على تسيير

فئاتهـــم اإلداريـــة والفنيـــة علـــى هـــذه

األنظمة؛ لضمان اســـتمرار عمل المنظومة
اإلداريـــة والتقنيـــة بالـــوزارة فـــي مختلف

الظـــروف ومواكبة للتنميـــة المتجددة في

قطاع تكنولوجيا المعلومات.

ضبط محالت مخالفة لإلجراءات الوقائية
محافظـــة العاصمـــة إلـــى أن هـــذه

وتدفع باتجاه تلك التوأمة التي ال تخطئ مقصدها بين

بعد وتدريب الموظفين بالوزارة بمختلف
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أين المشروع الخليجي لمواجهة التهديدات التركية واإليرانية؟
 Ûعلــى ضــوء التصعيد والتأزم الذي تشــهده
اآلن العالقــات بيننــا وبيــن جارتينــا تركيــا

وإيــران ،وتغــول أطماعهمــا التوســعية في
منطقتنــا؛ لمــاذا ال يوجــد أو يكــون لدينــا

مشــروع اســتراتيجي خليجــي أو عربــي
واضــح لمواجهــة هــذا التحــدي ،والتصــدي

ألطمــاع هاتيــن الدولتيــن اللتيــن تحلمــان
بإســتعادة أمجادهمــا الســالفة التــي ترتكــز

علــى أبعــاد وجــذور تاريخيــة غابــرة؟ فكل

واحــدة منهمــا لديهــا مشــروع :األتــراك
مشــروعهم يهــدف إلــى إحيــاء الخالفــة

والهيمنــة العثمانيــة ،واإليرانيــون يســعون
إلى استنهاض المشروع الكسروي.

وأنزل رسالته فوق ترابها.

والتعــاون العســكري بينهمــا فــي شــمال

وتجــاوز الخالفــات والقفــز فوقهــا والتقيد

وفــي هذا الوقت بالذات ،يتجلى التنســيق

العــراق؛ حيــث تتوغــل القــوات التركيــة

داخــل األراضي العراقية ،وتواصل غاراتها
الجويــة علــى القــرى والبلــدات العراقيــة

المتاخمــة لحدودهــا ،في تزامــن مع قصف
مدفعــي مكثــف لقــوات الحــرس الثــوري

اإليرانــي علــى المناطــق العراقيــة القريبــة
مــن الحــدود اإليرانيــة ،فــي انتهــاك صــارخ

من الطرفين للسيادة العراقية.

العثمانية إلى حالة من التوافق في المرحلة
الشاهنشــاهية  -األتاتوركيــة ،إلــى أن
انتقلت هذه الحالة اآلن لتقف على أرضية
مشــتركة ومرحلــة متقدمــة مــن التنســيق

والتعــاون بينهمــا ،وتوظيــف البعــد الديني
والمذهبــي والهــوس التاريخــي للتمــدد
وتقاســم الســيطرة والنفــوذ علــى المنطقة،

وأصبــح لديهمــا مصالــح متقاطعــة وهدف

أساســي وهو ،ال ســمح هللا ،تدمير المملكة

العربية الســعودية الشقيقة؛ القلب النابض
للمنظومة الخليجية والعربية ،وذلك ضمن

سعيهما القديم المتجدد لنقل أو استقطاب

“الثقل اإلسالمي” إلى أراضيهما واختطافه
من أرض الجزيرة العربية التي شــرفها هللا
واختارهــا لهــذا الــدور؛ فبعــث فيهــا نبيــه

ضــد مــا وصفهــا بالمنظمــات اإلرهابيــة في
البلديــن ،وقــد جــاء ذلــك التصريــح علــى

أثــر الزيــارة التي قــام بها إلى أنقــرة رئيس

األركان اإليرانــي اللــواء محمــد باقــري في
تلــك الفترة علــى رأس وفد عســكري عالي

المســتوى مكــون من تســعة أشــخاص ضم
كبــار الخبــراء وضبــاط المخابــرات فــي

الجيــش اإليرانــي ،وكانــت تلــك الزيــارة

األولى من نوعها بعد انقطاع دام ألكثر من
 28سنة.

المصــادر النفطية الخليجية وحقول النفط

وتتســم بالخطــورة المفرطــة وتســتدعي

االستمرار في تنفيذ مشاريعهما ال تترددان

فــي مصيــر ليبيــا ،والدولتيــن فــي ســبيل

عــن التدخل في الشــؤون الداخليــة للدول

التصــدي الحازم لها؛ فقــد بدأت تتجه نحو

العربية ،وتســتثمران الخالفــات الخليجية

التعــاون والتنســيق العســكري وتوحيــد

والعربيــة ،وتدعمان التيارات الثيوقراطية

الجهــود وتبــادل المنافــع فــي اليمــن وليبيا

والحركات اإلرهابيــة المتطرفة ،وتحاربان

ضمــن صيغــة أو صفقــة مــن المحاصصــة

األفــكار والتوجهــات الوطنيــة والقوميــة

والمقايضة واقتسام الغنائم.

 Ûوبهذا الصدد فقد صرح مؤخرً ا جواد ظريف

العربية ،وغيرها من الممارســات العدوانية

“لدينــا وجهــات نظر متقاربة ومشــتركة مع

ومبــادئ حســن الجــوار ،وحيــال ذلــك كلــه

التي تتنافى مع القوانين واألعراف الدولية
مطروحا بكل قــوة وإلحاح؛
ً
يبقــى الســؤال
أيــن المشــروع االســتراتيجي الخليجــي

اليمــن ومعاناة الشــعب اليمنــى ،ونحن منذ

أو العربــي المعــد لمواجهــة تهديــدات

سنوات نريد أن تتحسن األوضاع فى ليبيا

واعتداءات وأطماع هاتين الدولتين؟

واليمــن ،ولدينــا رؤى مشــتركة مــع تركيــا،

رئيسة “النواب” ...سالمات
محرر الشؤون المحلية

علمـــت “البـــالد” أن رئيســـة
عبدهللا زينـــل تعرضـــت لوعكة

عبـــر وســـائل اإلعـــالم ومواقـــع التواصـــل

وقفازات وغيرها.

الكمامـــة أو القفـــاز فـــي الشـــارع ،وأهمية

وأكدوا أنها قد تتحول من وسيلة للحماية

تحلـــي المخالفيـــن بالمســـؤولية تجـــاه

الوبـــاء .وطالبـــوا بمزيـــد مـــن المســـؤولية

النظافـــة الذين يجمعون هـــذه المخلفات،

مـــن العـــدوى إلـــى خطـــر لتفشـــي ونقـــل

خصوصا عمال
ً
أنفســـهم وحياة اآلخرين،

المجتمعيـــة والفردية أثنـــاء التخلص من

وأن الكمامـــات الملقـــاة فـــي الشـــوارع

هذه الواقيات الطبية وعدم رميها بشكل

تتطايـــر علـــى المـــارة بفعـــل الريـــاح ،مـــا

عشـــوائي ،الـــذي قـــد يجعلها تشـــكل بؤرة

يعرضهـــم لنقل العدوى وانتشـــار فيروس

لتجمـــع الفيروســـات والجراثيـــم لتكـــون

صحيـــة مســـاء أمـــس األول

(الجمعة) أثناء وجودها في درة
البحرين.

وختمـــت العيـــد بالقـــول “أن الباحثيـــن

للفئات األكثر عرضة للمرض وكبار الســـن

واألطبـــاء توصلـــوا إلـــى إمـــكان تحـــول

واألطفال.

تلـــك النفايـــات إلـــى مصنـــع للميكروبـــات،

وقالـــت رئيســـة جمعية أصدقـــاء الصحة،

كمـــا قـــد تتطايـــر الفيروســـات الملتصقـــة

“نالحـــظ ولألســـف ظاهـــرة غيـــر صحيـــة

المزيـــد من النـــاس بالمرض ،الســـيما وأن

استشـــارية الصحـــة العامـــة كوثـــر العيـــد

بهـــا فـــي الهـــواء ،وتتســـبب فـــي إصابـــة

ومقلقـــة ،وهـــي تخلص بعـــض المواطنين

الكمامـــات تحتفـــظ بلعاب صاحبهـــا لمدة

والمقيميـــن مـــن الكمامـــات والقفـــازات

 3ســـاعات تقريبا ،ويجب أال تتجاوز مدة
اســـتخدامها الــــ  4ســـاعات ،إن كان مـــن

وأكـــدت العيـــد فـــي تصريحات لــــ “البالد”

بأن هـــذه الظاهرة تتزايد فـــي العديد من

يرتديها مصابا ،إذ ســـيتحول قناع وجهه

بالشـــوارع ومواقف الســـيارات وكابينات

وسائل التواصل االجتماعي بمشاهد غير

كورونا ،وأولى الضحايا هم عمال النظافة

أن ظاهـــرة إلقـــاء الكمامـــات والقفـــازات
الصـــراف اآللـــي ،مصـــدر لنشـــر األمراض،

ومنها مرض “كوفيد  ،”19 -وأن الكمامات
والقفـــازات المســـتخدمة والملقـــاة علـــى

وأكـــدت أن علينـــا أن نحافـــظ على صحة

خصوصا
ً
األرض يمكن أن تنقـــل العدوى،

بـــدور “البـــالد” كأول منبـــر إعالمـــي حـــذر

علـــى النـــاس فـــي الشـــوارع وعلـــى عمال

إذا كانـــت ملوثـــة ،وهـــي مصـــدر خطورة

النظافة الذين يقومـــون بجمعها .ونوهت

المناطـــق بالمملكـــة ،كمـــا نشـــاهدها فـــي

حضارية.

ال محال إلى وســـيلة فتاكة لنقل فيروس
الذيـــن يقومـــون بجمـــع النفايـــات يوميـــا

وذكـــرت العيد ،أن اســـتمرار هذه الظاهرة

ورش الشـــوارع بالمعقمـــات الكيميائيـــة
ً
مؤكدة دور مسؤولي
على مدار الســـاعة”ـ

فيـــروس كورونا المســـتجد “كوفيد ”19 -

التخلـــص منهـــا والتأكيـــد علـــى خطـــورة

يســـبب انتشـــار الفيـــروس ،ويتعارض مع
جهـــود البحريـــن فـــي محاصـــرة انتشـــار

وحمايـــة كل أفـــراد المجتمـــع ،مبينـــة أن

الحل بتغليظ العقوبة على من يقوم بهذه

البيئـــة فـــي توعيـــة المجتمـــع فـــي كيفية

هذه النفايات الطبيـــة على الصحة وعلى

البيئة.

فوزية زينل

وعلـــى إثـــر العـــارض الصحـــي،
نقلـــت زينـــل إلـــى المستشـــفى

(السبت).

العســـكري بالرفـــاع ،ووضعـــت

يشـــار إلـــى أن وعكـــة الرئيســـة

وبعـــد تلقـــي الرعايـــة الصحيـــة

خضوع نـــواب للحجـــر المنزلي

النواب ،المستشـــفى فجر أمس

موظفا باألمانة العامة.

تحت المالحظة.

الالزمة ،غادرت رئيســـة مجلس

كورونا في المجتمع.

قنابـــل موقوتـــة لنشـــر الوبـــاء ،خصوصـــا

وألقى الضوء على هذه الظاهرة.

وأذرع حزبيــة بأجنــدات إرهابيــة متطرفة

بدأت اآلن تثير المزيد من القلق والمخاوف

الواقيـــات الطبيـــة مـــن كمامـــات وأقنعـــة

اآلخرين ،وليس نقل العدوى لهم ،مشيدة

وقواعــد عســكرية علــى التــراب العربــي،

مجلـــس النـــواب فوزيـــة بنـــت

والطبـــي مـــن الخطـــر الكبيـــر الـــذي تمثله

كورونا”.

مــن دولنــا العربيــة ،وأصبــح لتركيــا تغلغــل

 Ûإن مجــاالت التعــاون بيــن تركيــا وإيــران

االجتماعـــي؛ للتحذيـــر من خطـــورة رمي

وعواقبـــه الصحيـــة فـــي ظـــل جائحـــة

المليشــيات والحشــود المســلحةً فــي عــدد

تعمــل لحســابها ،وصــارت أنقــرة تتحكــم

حذر أطباء وخبـــراء في المجال الصحي

الوعي والمســـؤولية بكارثية هذا السلوك

أربــع عواصــم عربيــة ،وتديــر شــبكة مــن

هنا تبرز أهمية ليبيا بالنسبة ألردوغان.

األفعال المشينة وتكثيف حمالت التوعية

األماكـــن العامـــة ،وبطريقـــة تنـــم عن عدم

تتفاخــر بأنهــا متواجــدة وتســيطر علــى

وال تدخــل ضمــن حدودهــا البحريــة؛ ومــن

بدور المالكي

لهـــا فـــي المجمعـــات التجاريـــة أو فـــي

كل علــى حــدة ،بحيــث أصبحــت طهــران

الثــروة رغــم انها تقــع بعيدة عن شــواطئها

وســـيلة لنقـــل المـــرض لعمـــال النظافـــة واستشـــراء العـــدوى

لهـــا ،كصناديـــق القمامـــة التـــي خصصـــت

وقد نجحتا في المضي قدمً ا في تنفيذهما

تركيا التي تســتورد  90%مــن احتياجاتها

خبراء لـ “^”“ :نفايات كورونا” قنابل موقوتة

المســـتخدمة في غير األماكن المخصصة

وايديولوجية ،ويســتهدف الــدول العربية،

كميتها بما يقارب  122تريليون متر مكعب

قائمــة بيــن الطرفيــن فــي قضايــا ومســائل

البلديــن المتناقــض تجــاه المليشــيات

وممنهجــا،

ويرتكــز

معطيــات وفرضيــات تاريخيــة وعاطفيــة

وإســرائيل وغــزة وقبــرص ،والتــي تقــدر

تركيــا ،وتبادلنــا الــرؤى بالنســبة لألزمة فى

العراقية والســورية؛ وبشكل خاص موقف

ومكشــوفا

المتوســط قبالــة ســواحل ســوريا ولبنــان

 Ûهــذا التعــاون والتنســيق تــم تحقيقــه على

جوهريــة بالنســبة لهمــا علــى الســاحتين

وإيــران مشــروعا خاصــا بهــا؛ واضحــا

والغــاز فــي شــرق حــوض البحــر األبيــض

قائــال بــكل وضــوح:
ً
وزيــر خارجيــة إيــران

الرغم من حدة وشدة الخالفات التي كانت

وفى ليبيا على حد سواء».

علــى

عندمــا انفتحــت الشــهية التركيــة علــى

ففــي شــهر أغســطس مــن ذلــك العــام أعلن

علــى بســط ســيطرتهما ونفوذهمــا علــى

نتعــاون فــى رؤيتنــا المشــتركة فــى اليمــن

 Ûإن هــذا التعــاون بــدأ يأخــذ أبعــادً ا مختلفة

مــن النفــط والغــاز تريــد حصــة مــن هــذه

إمكانيــة تنفيذ عمليات عســكرية مشــتركة

(يقصد حكومة الســراج) ونعتقد أنها قادرة

 Ûوكمــا ذكرنــا فــإن لــدى كل مــن تركيــا

 Ûلقــد بــدأت بــوادر ومؤشــرات هــذا التعاون

الرئيــس التركــي رجب طيــب أردوغان عن

التناحــر بينهمــا بعــد انهيــار اإلمبراطوريــة

بقواعد اللعبة.

من الغاز ،و 107مليارات برميل من النفط،

 Ûوالمعــروف تاريخيً ــا أن هاتيــن القوتيــن

الــدول العربيــة فــي المنطقــة ،ثــم تحــول

تقــارب فــي المصالــح ممــا يقتضي تناســي

علــى إنهــاء األزمة ،لذلك نــرى أننا يمكن أن

 Ûوإلــى جانــب تقاســم األدوار فــي ســوريا،

الحشــد الشــعبي العراقــي ،فقــد كان هنــاك

فــي الظهــور الواضــح منــذ العــام ،2017

اإلقليميتيــن كانتــا تتنافســان وتتصارعــان

الشــيعية العاملــة فــي ســوريا ومليشــيات

ونحــن ندعــم الحكومة الشــرعية فــى ليبيا

زينـــل ال عالقة لها بما نشـــر عن
اإلجبـــاري

بعـــد

مخالطتهـــم

القاسم :إلعفاء األطباء من غرامة
التأخير بتجديد التراخيص
الجفير  -جمعية األطباء البحرينية

دعـــت جمعيـــة األطبـــاء البحرينية

إلى إعفاء األطباء والكوادر الطبية
والصحيـــة مـــن الذيـــن لـــم يتمكنوا

من تجديـــد تراخيصهم منذ فبراير

 2020وحتـــى نهايـــة أزمـــة جائحة
“كوفيـــد  ”19مـــن أيـــة عقوبـــات أو

غرامات مالية صدرت في حقهم.

وقالـــت رئيســـة الجمعيـــة غـــادة

غادة القاسم

القاســـم إن “األطبـــاء خصوصـــا

ظـــروف الجائحة صرفـــت تفكيرنا

ينهضـــون اليـــوم بأعبـــاء جســـمية

عـــن أعمالنـــا االعتيادية األساســـية

جائحـــة (كوفيـــد  ،)19ويصمـــدون

بهاجس هذا الفيروس ليل نهار”.

وتفان؛ من أجـــل تقليل أخطار هذا

“لقـــد قدمـــت مملكـــة البحريـــن

فـــي البحرين ،لذلك حري بنا جميعا

للمواطنين ،من ضمنها تأجيل سداد

نقدم الشـــكر لهم بحســـب إمكاناتنا

المـــاء والكهرباء ،وغير ذلك ،ونحن

وأضافـــت القاســـم “كمـــا أن هنـــاك

الدعـــم لألطبـــاء والطواقـــم الطبية
ً
أســـوة بالدعم الحكومي
والصحية

الفترة واألخرى؛ بسبب مخالطتهم

األطبـــاء من جهود فـــي هذا الوقت

والطاقـــم الطبـــي والصحـــي عموما

واهتمامنـــا جميعـــا نحـــن األطبـــاء

كمـــا تعلمـــون مـــن أجـــل مكافحـــة

وحياتنا الطبيعية ،وبتنا مشـــغولين

فـــي الصفـــوف األماميـــة بشـــجاعة

وتابعـــت رئيســـة الجمعيـــة بالقـــول

الفيـــروس علـــى المواطـــن والمقيم

مشـــكورة حزمـــة دعـــم ســـخية

أن نقـــدّر ظروفهـــم الصعبـــة ،وأن

القـــروض ،واإلعفـــاء مـــن فواتيـــر

واستطاعتنا”.

أطبـــاء  -كمـــا تعلمـــون  -يضطرون
للبقـــاء فـــي العـــزل المنزلـــي بيـــن

مصابين بالفيروس ،إضافة إلى أن

نطلـــع إلى الموافقة على توفير هذا

المُ قدَّر من جهة ،ونظرا لما يقوم به

بالذات من جهة أخرى”.
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إهداء لألطباء والقلوب الرحيمة

القبيسي :البلديات تسقط  70بيتا من مشروع الترميم للشمالية

مـــــنـــــاشـــــدا ســــمــــو رئـــــيـــــس الــــــــــــــــوزراء الــــتــــدخــــل

شــــ ِّمــــروا ســــاعــــدا وشـــــــدوا الــ ّلــثــامــا

وامــشــوا فــي الــصــفــوف ..مشي ال ّنشامى

واكـــتـــســـوا بـــــالـــــ ُّدروع بــيــضــا وزرقـــــا

بـــخـــطـــى تـــســـتـــحـــثّ ـــهـــم أقـــــدامـــــا

هــــم بــــســــاح الــــوغــــى لـــنـــجـــدة عـــان

ـســقــامــا
مـــن “كــــورونــــا” قـــد جــرَّعــتــه الـ ّ

وســــــرور األبــــطــــال حــيــن تــــرى الــخــصــم

مـــــضـــــرجـــــا وحــــطــــامــــا
صــــريــــعــــا
ّ

أن الـــخـــصـــم الـــعـــنـــيـــد خــبــيء
غـــيـــر ّ

ال يــــــــرى ســــاكــــنــــا وال حــــوامــــا

فـــهـــم فــــي غـــيـــاهـــب الـــلـــيـــل أبـــطـــال
ُ

تـــــشـــــق الـــظـــامـــا
وأســـــيـــــافـــــهـــــم
ّ

كــــتــــب اهلل أن يـــصـــيـــر رحـــيـــمـــا

كـــــمـــــاك ..مـــــن يـــحـــفـــظ األرحـــــامـــــا

صـــمـــدوا لـــلـــوبـــاء ،والــــــــدَّاء يــعــديــهــم

الــــصــــمــــود كــــــان غـــرامـــا
وبــــعــــض
ّ

عليه مع الوزارة.

ليلى مال اهلل

كشـــف رئيس اللجنـــة الفنية بمجلس
القبيســـي عـــن قيـــام وزارة األشـــغال
وشـــؤون

وتابـــع القبيســـي أن المجلـــس عكـــف

الطلبـــات األخـــرى التـــي علـــى قائمـــة

كاما ،وتـــم ترحيل هـــذه البيوت من

الدخل المحدود من المواطنين.

االنتظـــار الطويلـــة التـــي تعـــود لفئـــة

علـــى ملـــف ترميـــم  117بيتـــا عامـــا

بلديـــة المنطقـــة الشـــمالية عبـــدهللا
البلديـــات

دوائر المحافظة الشـــمالية؛ للنظر في

وطالـــب القبيســـي بزيـــادة ميزانيـــة

المجلس الســـابق ،وتعود معظم هذه

والتخطيـــط

المجلس البلدي للمحافظة الشـــمالية،

الطلبـــات إلـــى  13عاما ومنها ما يعود

العمراني بإســـقاط  70بيتـــا من أصل

للعـــام  2007و 2008لمواطنيـــن مـــن

لمشـــروع تنميـــة المـــدن والقـــرى في

وذكـــر أن الوزارة قامت بهذه الخطوة

 117بيتـــا لمشـــروع الترميـــم التابـــع

الـــذي أضيفـــت إليـــه  3دوائـــر إضافة

إلـــى  9دوائـــر فـــي  2014بعـــد تعديل

الدخل المحدود.

المحافظة الشمالية.

الدوائر.

دون الرجـــوع ألعضـــاء المجلـــس

وذكـــر أن المحافظـــة الشـــمالية مـــن

وقال القبيســـي لـ “البـــاد” إن الوزارة

وخافـــا للمتفـــق عليـــه خـــال أشـــهر

عبدالله القبيسي

أكبـــر المحافظـــة من حيث المســـاحة

األخير األســـبوع الماضي بتحديد 47

المراســـات بين البلديـــات والمجلس

وناشـــد القبيسي سمو رئيس الوزراء

أنها تتساوى في الميزانية في الوقت

المحافظـــة بعـــد أن كان العدد المتفق

الترميم من المشروعات الرائدة التي

وزارة األشـــغال وشؤون البلديات من

 10دوائـــر ومحافظـــة المحـــرق 10

إنهاء جميع اإلجـــراءات والتراخيص

حين األعداد كبيرة ضمن قائمة بيوت

حسب المتفق عليه وحسب الميزانية

للمشـــروعات البلديـــة هـــي ذاتها منذ

فاجـــأت المجلـــس قبيـــل اجتماعـــه

طويلـــة مـــن العمـــل ،وهـــو مـــا تثبتـــه

بيتا لمشروع الترميم فقط في عموم

ودون ذكـــر الســـبب ،الفتـــا إلـــى أن

عليـــه  117بيتـــا لجميـــع الدوائر ،وتم

خدمـــة فئة كبيرة من المواطنين ،في

والخرائط الخاصة بها حسب المتفق

الترميم وهي في ازدياد كل عام.

والكثافة الســـكانية وعدد الدوائر ،إال

وســـمو ولي العهد عبر “الباد” توجيه

التـــي تضـــم المحافظـــة الجنوبيـــة

أجل إتمـــام مشـــروع بيـــوت الترميم

دوائـــر ،مبينا أن الميزانية المخصصة

المرصودة ،والتي تشـــمل  117لجميع

 2014رغم إضافة الدوائر الجديدة.

تــــركــــوا مــــن ورائــــهــــم مـــتـــع الــعــيــش

وبـــــــــاتـــــــــوا أعـــــــــــــــزَّة وكـــــــرامـــــــا

أيـــهـــا الـــمـــنـــقـــذون نــجــزيــكــم الــشــكــر
ّ

وفــــــــي اهلل أجــــــركــــــم يـــتـــســـامـــى

ألــــمــــت بـــنـــا “الـــــكـــــرونـــــة” داء
قــــد
ّ

فـــجـــزعـــنـــا وخــــوفــــنــــا قـــــد تـــنـــامـــى

فـــأتـــيـــتـــم كـــمـــنـــقـــذيـــن ،فـــشـــكـــرا

العقوبات البديلة نهج المسيرة المباركة في اإلصالح
محافظ الشمالية :مباشرة الخطوات األولى لعقد ورشة تأسيس نادي التطوع
بالتعـــاون مـــع مديرية شـــرطة المحافظة

المنامة  -وزارة الداخلية

وبــــذلــــتــــم جـــــهـــــدا يـــــعـــــ ّز مـــقـــامـــا

أشـــار محافـــظ الشـــمالية علـــي العصفور

والـــصـــنـــيـــع الـــجـــمـــيـــل أبـــقـــى دوامـــــا

الجالة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة

أو لـــيـــس الـــتـــكـــريـــم فـــيـــكـــم قــلــيــا
بـــــــارك اهلل فـــــي جــــهــــود تــســامــت

إلـــى أن توجيهـــات عاهل البـــاد صاحب
بشـــأن تطبيـــق أحـــكام قانـــون العقوبـــات

والتدابيـــر البديلـــة ،الـــذي يعـــد ثمـــرة من

مـــــن قــــيــــاداتــــنــــا وأرســـــــــت نــظــامــا

ثمـــار النهج اإلصاحـــي لجالته ،تنعكس

فـــــي الـــــــرَّزايـــــــا يـــفـــتِّـــح األكـــمـــامـــا

وســـامة المجتمـــع مـــن الجريمـــة ،منوها

بـــرعـــم الـــحـــب فــــي الـــقـــلـــوب ولــكــن

إيجابـــا على حفـــظ الفرد واألســـرة وأمن

والــــمــــحــــب الـــمـــحـــب يـــســـمـــع أنَّــــــات

قـــــلـــــوب ثــــكــــلــــى وال يـــتـــعـــامـــى

كـــــــان حــــقّ ــــا أن يــــكــــرم الـــجـــهـــد

بتوجيهـــات وزير الداخليـــة ووزير العدل

والشـــؤون اإلســـامية واألوقـــاف بشـــأن
تطبيـــق المحكـــوم عليهـــم للعمـــل فـــي

خدمة المجتمع وحضـــور برامج التأهيل

وصـــــــــار الــــتــــكــــريــــم مـــــ ّنـــــا لــــزامــــا
شعر :تقي محمد البحارنة

وتعزز المواطنة لديهم ،األمر الذي يسهم

والتدريب من قانون العقوبات والتدابير
البديلـــة فـــي المحافظـــة الشـــمالية ،مـــا

يعكس الحرص على تنفيذ أحكام القانون

فـــي تحقيـــق أهـــداف قانـــون العقوبـــات

الشـــمالية وإدارة تنفيـــذ األحـــكام وإدارة

البديلة.

الوقايـــة مـــن الجريمـــة بـــوزارة الداخلية

وأضـــاف العصفور أن المحافظة باشـــرت

والجهات ذات العاقة.

وأوضح المحافظ حجم تفاعل المحافظة

الخطـــوات األولـــى لعقـــد ورشـــة عمـــل

مـــن خـــال اســـتضافة جلســـة حواريـــة

التحـــاق المحكـــوم عليهـــم بـــه مـــن أجـــل

تأســـيس نادي التطـــوع؛ للنظر في إمكان

الشـــمالية في إنفاذ وتطبيق هذا القانون

اســـتدامة العضوية لخدمـــة المجتمع بعد

لتوضيـــح أهـــداف ومحتـــوى القانـــون

انقضاء جائحة كورونا بإذن هللا.

خـــال المجلـــس األســـبوعي للمحافظـــة

وكان محافـــظ الشـــمالية قـــد التقـــى

بمشـــاركة المحامـــي فريـــد غـــازي ،إذ تـــم

المحكـــوم عليهـــم بالعقوبـــات البديلـــة

تنفيـــذ عدد مـــن المحكـــوم عليهم ألعمال

علي العصفور

وأقسام المحافظة ،كما قامت المحافظة

أعمال تحســـين ســـاحل ومشتل أبوصبح

خدمـــة المجتمـــع فـــي مختلـــف إدارات

بتنفيذ المبادرة األولى في حضور برامج
التأهيـــل والتدريـــب لــــ  85مـــن المحكوم

عليهـــم ضمن القانون ،والتـــي تمثلت في

بن هندي :تصحيح وضع العمالة الوافدة مستمر

دوريــات أمنيــة لمراقبــة األســواق وارتــداء الكمامــات

وأعـــرب عـــن تمنياتـــه لهـــم االســـتفادة

القصـــوى مـــن برامـــج وفعاليـــات العقوبة

بالتعـــاون مع عدد من الجهات الحكومية

البديلـــة ،التـــي تعتبر فرصـــة ثمينة لتبني

اإليجابـــي فـــي ســـلوك المحكـــوم عليهـــم

المجتمع والمساهمة في بنائه ورفعته.

ذات العاقـــة ،في صـــورة تعكس التغيير

التفكيـــر اإليجابـــي المفيـــد والرجوع إلى

اتفاق بين “التنمية السياسية” و “العلوم التطبيقية”
تعاون بحثي بين الجامعة والمعهد بالبرامج األكاديمية المشتركة

البسيتين  -محافظة المحرق

سترة  -جامعة العلوم التطبيقية

افتتـــح محافـــظ المحرق ســـلمان بن

وقـــع كل مـــن معهـــد البحريـــن للتنميـــة

السياســـية وجامعـــة العلـــوم التطبيقيـــة

هنـــدي المناعي المجلس التنســـيقي،

اتفـــاق تعاون مشـــترك تهدف إلـــى تبادل

والـــذي عقدتـــه محافظـــة المحـــرق

المعلومـــات

عـــن بُعـــد برفـــع أســـمى آيـــات الشـــكر

والخبـــرات

والدراســـات

واألبحـــاث بيـــن الطرفيـــن بمـــا يخـــدم

واالمتنان إلى المقام الســـامي لعاهل

المصلحـــة العامـــة ،إضافـــة لتنفيـــذ باقـــة

الباد صاحب الجالة الملك حمد بن

متنوعة من الـــدورات التدريبية والورش

عيسى آل خليفة على الحزمة المالية

المتخصصة والمحاضرات والندوات في

التي أمر بها جالته ،والتي تفوق 30

مختلـــف المجـــاالت المشـــتركة؛ خصوصا

غسان عواد

إيمان جناحي

في تنفيذ كل المبادرات ،وعملت على

لـــدى كافة البنـــوك التجاريـــة ،وكذلك

عـــن الـــدور األمنـــي للمديريـــة خاصة

الجامعـــة الوحيـــدة فـــي مملكـــة البحرين

البحثـــي بين الجامعـــة والمعهد من خال

مجـــال البحـــوث والدراســـات السياســـية

وســـاهمت أيضـــا علـــى الحفـــاظ على

رســـوم العمـــل وغيرهـــا العديـــد مـــن

ووفـــق توجيهـــات وزيـــر الداخليـــة

العلوم السياسية ،ما يشكل فرصة لتعزيز

القطاع الخاص والتي تكفلت الدولة

عن العالم أجمع.

الكهرباء والماء واإلعفاء من الرسوم

مدير عـــام مديرية شـــرطة محافظة

 %من الناتج المحلي ،والتي ساهمت
ضخ الســـيولة في األسواق المحلية،

تأجيـــل قـــروض اإلســـكان ووقـــف

وظائـــف البحرينييـــن خاصـــة فـــي

القـــرارات التي انفردت بهـــا البحرين

أن جامعـــة العلـــوم التطبيقيـــة تعتبـــر

شـــرطة المجتمع ،مؤكدا أن المديرية

التي تطـــرح تخصـــص البكالوريوس في

ســـيرت العديد من الدوريات األمنية

التعـــاون بيـــن الطرفين وتبـــادل الخبرات
المشـــتركة .وم ّثـــل المعهـــد فـــي توقيـــع

لمرتـــادي

ومـــن الجامعـــة رئيـــس الجامعـــة غســـان

والراجلـــة دعمت مـــن خالها الجهود

بدفع رواتبهم ،وتحمل الدولة فواتير

واســـتمع المجلـــس لشـــرح موجز من

الوطنيـــة وعملت كذلـــك على توجيه

االتفـــاق المدير التنفيـــذي إيمان جناحي،

البلدية ،وتأجيل األقســـاط الشـــهرية

المحرق العميد صالح راشد الدوسري

األسواق ومراقبة ارتداء الكمامات.

عـــواد ،إذ أكـــد الطرفـــان أهميـــة التعـــاون

اإلرشـــادات

والنصائـــح

البرامـــج األكاديميـــة المشـــتركة والعمـــل
علـــى مضاعفة مخرجاتها من الدراســـات

والبحوث ،مؤكدين أهمية العمل البحثي

في إثراء المعرفة السياسية والدستورية
والقانونية لدى مختلف فئات المجتمع.

وأكـــدت إيمـــان جناحي ضـــرورة التعاون
األكاديمـــي بيـــن المعهـــد والجامعـــة ،فـــي

والقانونيـــة .ونوه رئيس الجامعة غســـان
ً
آفاقـــا رحبة
عـــواد إلـــى أن االتفـــاق يفتح
لتطويـــر مهـــارات طلبـــة برنامـــج العلـــوم

السياســـية ،مـــن خـــال العمـــل المشـــترك
بيـــن المعهـــد والجامعـــة إلشـــراك الطلبـــة
فـــي البرامج والمشـــروعات التـــي ينفذها

المعهد.

د .محمود كاظم السعيد*

سمو األمير خليفة بن سلمان ...جائزة ويوم الطبيب البحريني
 Ûفــي الرابع مــن نوفمبر القادم ســتحتفل

الصحــة العالميــة فــي مايــو مــن العــام

مــن األطبــاء فــي ذكــر مــا شــهدوه مــن

بإنجــازات وســبق بحرينــي ،ارتفــاع

قائــدا عالميً ــا
ً
الماضــي حيــث نصبتــه

تشــجيع ورعاية ســمو األميــر  -والثاني

متوســط عمــر البحريني رفــع من أعداد

البحرينــي الــذي أقــره مجلــس الــوزراء

للصحة في سابقة هي األولى من نوعها

بنــاء المنشــآت الصحيــة وتجيهزهــا

المســنين الذيــن يحتاجــون لرعايــة

معــه عنوانيــن ،األول اســتدامة وســام

بمباركــة مــن صاحــب الســمو الملكــي

في تاريخ المنظمة.

باألجهــزة الطبيــة مــع االســتمرار فــي

صحيــة خاصــة تقيهــم العجــز ،وتســند

التكريــم للطبيــب البحرينــي ،والثانــي

تزويدها بكل حديث.

ضعفهم.

عنــوان مســتقبلي عبــر تشــجيع وحــث

مملكــة البحريــن بــأول يــوم للطبيــب

األميــر خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة

جــدا اإلحاطــة بقيــادة
ً
 Ûمــن الصعــب

 Ûالنظــرة اإلســتراتيجية لســمو رئيــس

 Ûويقــود األميــر خليفــة بــن ســلمان هــذا

رئيــس الــوزراء الموقــر؛ تقديــرا للجهود

وإنجــازات األمير خليفة بن ســلمان في

التــي يضطلــع بهــا األطبــاء فــي الحفاظ

القطاع الصحي في هذه السطور ،ولكن

الــوزراء جعلت البحرين ســباقة ورائدة

علــى ســامة وصحــة المجتمــع وحرصا

ذلــك ال يمنع من اإلشــارة لهذه المســيرة

فــي مجــاالت صحيــة عديــدة وخاليــة

للمســنين التي تأسست في العام 1984

علــى تحفيزهــم لبذل المزيــد من الجهد

المستمرة والمتجددة والمتطورة.

مــن بعــض األمــراض كشــلل األطفــال

لتســجل للبحرين ريــادة صحية جديدة

منــذ مــا يقــارب  25عامً ا بفضــل برنامج

بفضل النظرة المستقبلية لسمو األمير.

لارتقــاء بجــودة الخدمــات الصحيــة
المقدمة للمواطن والمقيم.

 Ûالمباركة ليســت بعيدة عن اهتمام ســمو
األميــر بالقطــاع الصحــي الــذي يشــمله

جدا في
 Ûبصمات رئيس الوزراء واضحة ً
تأســيس القطاع الصحــي الحديث على

التحصين ،وارتفع متوسط عمر اإلنسان

مســتويين متوازييــن األول فــي بحرنة

فــي المملكــة بفضــل الرعايــة الصحيــة

العامليــن فــي القطــاع ،فشــجع وابتعــث

ليبلغ  78عامً ا.

بعنايــة فائقــة ومتابعــة تطوراتــه ،فنــال

البحرينييــن للدراســة فــي الخــارج

بذلــك التكريــم العالمي مــن قبل منظمة

ليعــودوا أطبــاء  -وقــد أفاض أســاتذتنا

 Ûسلســة النجاحــات التــي يقودهــا ســمو
األميــر تقــود لتحديــات جديــدة تتــوج

الملف بنفســه من خال اللجنة الوطنية

 Ûيصعــب اإلحاطــة باإلنجــازات الصحيــة
فــي المملكــة التــي أنتجــت كــوادر

ومؤسســات صحيــة قويــة أظهــرت
إخــاص وكفــاءة عاليــة فــي التصــدي
لوبــاء كورونــا “كوفيد  ”19الــذي اجتاح

العالم.

 Ûاإلعان عن يوم الطبيب البحريني حمل

األطبــاء علــى التنافــس للفــوز بجائــزة
ســمو لألطبــاء البحرينييــن المتميزيــن
في البحث العاجي والطبي.

 Ûأجــد صعوبــة فــي التعبيــر عن ســعادتي
بهذا التكريم لي ولزمائي من قبل سمو
األميــر ،وأتحــرق شــوقً ا لاحتفــال بيوم
الطبيــب البحرينــي األول والمباركــة
لألطباء الفائزين بجائزة سمو األمير.

*عضو اللجنة الوطنية للمسنين
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