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GôKCÉJ ôãcC’G äÉYÉ£≤dG AÉØYEGh ٪50 πª©dG Ωƒ°SQ ¢†«ØîJ
¢UÉîdG ´É``£≤dG ºYO É``¡fCÉ°T øe äQGô``b …CG PÉ``îJG »a ≈fGƒàf ø``d :π``ª©dG ¥ƒ``°S
.»μjôeC’G ô«Ø°ùdG ¬FÉ≤d ∫ÓN AGQRƒdG ¢ù«FQ ƒª°S |

á`cGô```°û`dG :AGQRƒ````dG ¢``ù`«`FQ
É``μ`jô`eCG ™`e á`«`é`«`JGô`à```°S’G
á```≤`£`æ`ªdG QGô`≤``à```°SG Rõ```©`J
¢ù«FQ áØ«∏N ∫BG ¿Éª∏°S øH áØ«∏N ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ócCG
ø«H ™ªéJ »àdG á«îjQÉàdG á«é«JGôà°S’G ácGô°ûdG äÉbÓY á«ªgCG AGQRƒdG
»a QGô≤à°S’G õjõ©J »a á«μjôeC’G IóëàªdG äÉj’ƒdGh øjôëÑdG áμ∏ªe
.ø«≤jó°üdG ø«Ñ©°ûdGh øjó∏Ñ∏d ácôà°ûªdG ídÉ°üªdG ≥«≤ëJh ,á≤£æªdG
ô«Ø°S ¢ùeCG ´ÉaôdÉH √ƒª°S ô°ü≤H ¬dÉÑ≤à°SG ∫Ó``N √ƒª°S OÉ``°`TCGh
Oƒ¡éH πjôÑ«°S ø«à°SÉL áμ∏ªªdG ió``d á«μjôeC’G IóëàªdG äÉ``j’ƒ``dG
øjó∏ÑdG ø«H ¿hÉ``©`à`dGh ábGó°üdG äÉ``bÓ``Y ™``aO »``a ô«Ø°ùdG äÉeÉ¡°SEGh
É«æªàe ,Ió©°UC’G ∞∏àîe ≈∏Y áeó≤àe äÉjƒà°ùe ≈dEG ø«≤jó°üdG ø«Ñ©°ûdGh
ΩÉ¡e øe ¬«dEG πcƒ«°S Éª«a ìÉéædGh ≥«aƒàdG πc »μjôeC’G ô«Ø°ù∏d √ƒª°S
.√ó∏H »a IójóL
ôμ°ûdG ôaGh øY á«μjôeC’G IóëàªdG äÉj’ƒdG ô«Ø°S ÜôYCG ¬ÑfÉL øe
√ƒª°S ΩÉªàgGh ºYO ≈∏Y AGQRƒdG ¢ù«FQ »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°üd ôjó≤àdGh
áeƒμM ¬jóÑJ ÉªH Gó«°ûe ,á«æjôëÑdG á«μjôeC’G äÉbÓ©dG õjõ©àH π°UGƒàªdG
»a ∑ôà°ûªdG ¿hÉ©àdG ô°UGhCG ájƒ≤J ≈∏Y ºFGO ¢UôM øe øjôëÑdG áμ∏ªe
.ä’ÉéªdG ∞∏àîe
(3¢U π«°UÉØàdG)

øe GkôKCÉJ ôãcC’G ájOÉ°üàb’G äÉYÉ£≤∏d πª©dG Ωƒ°SQ
Ióe ∂``dPh ,(19-ó``«`aƒ``c) É``fhQƒ``c ¢Shô«a äÉ«YGóJ
.2020 ƒ«dƒj øe ∫hC’G øe GkAóH ô¡°TCG áKÓK
ºYO É¡fCÉ°T øe äGQGô``≤`dG √ò``g ¿CG áÄ«¡dG äó``cCGh
ádƒ«°ùdG ô«aƒJ ∫ÓN øe ájOÉ°üàb’G äÉYÉ£≤dG OÉæ°SEGh
É¡fCG Éªc ,¢UÉîdG ´É£≤dG äÉ°ù°SDƒªd áeRÓdG á«dÉªdG
ájOÉ°üàb’G äÉHƒ©°üdG ≈∏Y Ö∏¨àdG IQób ´É£≤dG íæªJ
ºdÉ©dG ∫hO ≈∏Y ÉfhQƒc ¢Shô«a äÉ«YGóJ É¡àØ∏N »àdG
.™ªLCG
…CG PÉîJG »a ≈fGƒàJ ød É¡fCG ≈∏Y áÄ«¡dG äOó°Th
äÉ°ù°SDƒªdGh ¢UÉîdG ´É£≤dG ºYO É¡fCÉ°T øe äGQGô``b
≈∏Y É¡JQóbh É¡∏ªY π«¡°ùJh á£°SƒàªdGh Iô«¨°üdG
.äÉ«YGóàdG √òg RhÉéJ

ÖMÉ°U á°SÉFôH AGQRƒ``dG ¢ù∏ée äGQGô``≤`d É≤ah
¢ù«FQ áØ«∏N ∫BG ¿Éª∏°S øH áØ«∏N ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG
á°SÉFôH á«≤«°ùæàdG áæé∏dG äÉ¡«LƒàHh ,AGQRƒ`` `dG
áØ«∏N ∫BG óªM øH ¿Éª∏°S ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U
¢ù«Fôd ∫hC’G ÖFÉædG ≈∏YC’G óFÉ≤dG ÖFÉf ó¡©dG »dh
á°UÉîHh ,¢UÉîdG ´É£≤dG QhO ºYód AGQRƒdG ¢ù∏ée
Égƒªf ≈∏Y ®ÉØë∏d ,á£°SƒàªdGh Iô«¨°üdG äÉ°ù°SDƒªdG
-ó«aƒc) ÉfhQƒc áëFÉL äÉ«YGóJ πX »a ΩGóà°ùªdG
Ωƒ°SQ ¢†«ØîJ πª©dG ¥ƒ°S º«¶æJ áÄ«g âæ∏YCG ,(19
íjQÉ°üJ ójóéJh QGó``°` UEG Ωƒ``°`SQh ájô¡°ûdG πª©dG
øe ∫hC’G øe GkAóH ô¡°TCG áKÓK Ióe %50 áÑ°ùæH πª©dG
.2020 ƒ«dƒj
øe AÉØYEG πª©dG ¥ƒ°S º«¶æJ áÄ«g âæ∏YCG Éªc

áaÉë°üdG É¡æ«H øe ¢ù«d ÖJGhôdG ºYO øe ó«Øà°ùJ äÉYÉ£b 10
ΩÉjCG ∫ÓN IQô``°†àªdG äÉYÉ£≤dG äÉÑ∏W ∫É``Ñ≤à°SG :zè«∏îdG QÉÑNCG{`d Qó``°üe
äÉ``æ`«`eCÉ`à`dG á``Ä`«`gh á``«` dÉ``ª` dGh IQÉ``é` à` dGh π``ª`©`dG
É¡æe IQô°†àªdG äBÉ°ûæª∏d ºYódG ºjó≤àd á«YÉªàL’G
»a áfôëÑdG áÑ°ùfh ,%100 áÑ°ùæH Qô°†dG äÉÑKEG
π«μ°ûJ ºà«°S ¬fCG ÉØ«°†e ,iôNCG ô«jÉ©eh ICÉ°ûæªdG
IQô°†àªdG äÉ``YÉ``£`≤`dG äÉ``Ñ`∏`W ∫É``Ñ`≤`à`°`S’ áæéd
.áeOÉb á∏«∏b ΩÉjCG ∫ÓN É«fhôàμdEG

á``dOC’G ºjó≤Jh %100 áÑ°ùæH ÉgQô°†J âÑãJ ¿CG
¿CG ≈dEG Gô«°ûe ,É¡∏«μ°ûJ ºà«°S »àdG áæé∏d á«aÉμdG
äÉYÉ£≤dG øª°V πNóJ ºd á«Øë°üdG äÉ°ù°SDƒªdG
.¿B’G ≈àM ºYódG øe Ió«Øà°ùªdG
¥ÉØJ’G ºJ ô«jÉ©e Ió``Y øY Qó°üªdG ∞°ûch
äGQGRh ø«H äQGO »àdG äÉYÉªàL’G ∫ÓN É¡«∏Y

øeh ,äÉfƒdÉ°üdGh á«°VÉjôdG ájófC’Gh Éªæ«°ùdGh
ºJ »àdG §HGƒ°†dGh •hô°û∏d É≤ah É¡ªYO Qô≤ªdG
.á«æ©ªdG äÉ¡édG ™e ≥«°ùæàdÉH ÉgójóëJ
äÉ°ù°SDƒªc iô``NCG äÉYÉ£b IOÉØà°SG ∫ƒ``Mh
øe Égô«Zh ä’hÉ``≤`ª`dGh AÉæÑdG ´É``£`bh áë°üdG
•ô°T É¡ªYO »a á©fÉªªdG ΩóY Qó°üªdG ócCG äÉYÉ£b

:»°ùæe π°VÉa Öàc
ójóëJ ºJ ¬fEG zè«∏îdG QÉÑNCG{`d ™«aQ Qó°üe ócCG
»àdG É``fhQƒ``c á``eRCG øe GQô°†J ô``ã`cC’G äÉYÉ£≤dG
äÉYÉ£b 10 »dGƒM Qô°†J ø«ÑJh ºYódG ≥ëà°ùJ
QÉ«¨dG ™£bh ºYÉ£ªdGh º«∏©àdGh áMÉ«°ùdG É¡æ«H øe

á«æWƒdG ∞``ë°üdG π``ª°ûJ ¿CG Ö``éj ºYódG á``eõM :»``©«ØædG Ö``FÉædG
»``æ``Wƒ``dG É````gQhó````H Ωƒ```≤```à```d É```¡```ª```YO ø````e ó````H ’h »```fÉ```©```J á``aÉ``ë``°``ü``dG
.á«≤«°ùæàdG áæé∏dG ´ÉªàLG ¬°SDhôJ ∫ÓN ó¡©dG »dh ƒª°S |

≈``∏``Y ™``∏``£``J zá``«``≤``«``°``ù``æ``à``dG{
∫É``é``e »```a ø``jô``ë``Ñ``dG RÉ````é````fEG
¢``UÉ``î``°``TC’É``H QÉ```é```J’G á``ë``aÉ``μ``e
»dh áØ«∏N ∫BG óªM øH ¿Éª∏°S ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ¢SCGôJ
´ÉªàLG AGQRƒ``dG ¢ù∏ée ¢ù«Fôd ∫hC’G ÖFÉædG ≈∏YC’G óFÉ≤dG ÖFÉf ó¡©dG
.ó©H øY ó≤Y …òdG 329`dG á«≤«°ùæàdG áæé∏dG
»YÉªàL’G π°UGƒàdG ™bƒe ≈∏Y zó¡©dG »dh ƒª°S QÉÑNCG{ ÜÉ°ùM ôcPh
¢Shô«a ™e πeÉ©àdG äGóéà°ùe ôNBG â°ûbÉf á«≤«°ùæàdG áæé∏dG ¿CG zôàjƒJ{
áμ∏ªe RÉéfEG ∫ƒM ¢VôY ≈∏Y áæé∏dG â©∏WG Éªc ,z19-ó«aƒc{ ÉfhQƒc
.¢UÉî°TC’ÉH QÉéJ’G áëaÉμe ∫Éée »a ≈dhC’G áÄØdG øª°V øjôëÑdG

ø``ª°V º``°üdG äÉ``Ñ`dÉW ø``e 6
á``eÉ©dG á``jƒfÉãdG ±ô``°T á``ªFÉb
º°üdG èeódG äÉÑdÉW â≤≤M
âæμªJ PEG ;¬Yƒf øe Gójôa GRÉéfEG
õcGôe ∫ÓàMGh ¥ƒØàdG øe ø¡æe 6
»éjôN ±ô°T áªFÉb »a áeó≤àe
äÉ¨∏dG áYƒªée ,áeÉ©dG ájƒfÉãdG
ø¡æ«H ø``e ,á«fÉ°ùfE’G Ωƒ``∏`©`dGh
≈dEG ∫hC’G øe õcGôªdG äÉÑMÉ°U
IQGó°U »a »dGƒàdG ≈∏Y ¢ùeÉîdG
á``Ñ`dÉ``£`dG â``∏` à` MG PEG ,á``ë``FÓ``dG
øe »μjÉëdG ó«ªëdGóÑY áî«°T
äÉæÑ∏d ájƒfÉãdG Qƒ``æ`dG á°SQóe
»ªcGôJ ∫ó©ªH ≈`` dhC’G áÑJôªdG
.»μjÉëdG áî«°T |
É¡JGP á°SQóªdG øeh .%99^6 ≠∏H
º°üdG äÉÑdÉ£dG èeód á°ü°üîªdG
,%99^4 ∫ó©ªH á«fÉãdG áÑJôªdG ¿É£∏°S QOÉ≤dGóÑY AÉæ°S áÑdÉ£dG â∏àMG
»ah ,%98^8 ∫ó©ªH ôªY ≈«ëj ¿ÉªjEG áÑdÉ£dG ådÉãdG õcôªdG »a É¡à∏J
á°ùeÉîdG áÑJôªdG »ah ,%98 ∫ó©ªH ∫ƒMC’G …ô«N ø°Sƒ°S ™HGôdG õcôªdG
ó≤a GQôμe ô°ûY ™HGôdG õcôªdG ÉeCG ,%97^9 ∫ó©ªH ôªf óªëe áª©f áÑdÉ£dG
.%95^7 ∫ó©ªH ∞«∏N »∏Y áªWÉa áÑdÉ£dG ¬à∏àMG
(3¢U π«°UÉØàdG)

äBÉ``aÉμe ø``e ٪1 ´É£≤à``°SÉH »``HÉ«f ìGô``àbG

«

π£©àdG ¥hóæ``°üd AGQRƒdGh ø«jQƒ``°ûdGh ÜGƒædG
(4¢U π«°UÉØàdG)

Éjó«e ∫É``«`°`Tƒ``°`ù`dG QÉ``°` û` à` fG ø``e
¿EÉ` `a á``«` fhô``à` μ` dE’G á``aÉ``ë` °` ü` dGh
É¡d â``dGRÉ``e á``«` bQƒ``dG á``aÉ``ë`°`ü`dG
áÑ°ùædÉH É¡à«ªgCGh ¢UÉîdG É¡©HÉW
äÉ``Ä` ah í`` FGô`` °` `T ∞``∏` à` î` e ≈`` ``dEG
øeh ,É¡æY ≈æZ ’ ¬fCGh ,™ªàéªdG
ôªà°ùJ »μd ,ºYódG ≥ëà°ùJ »g ºK
ΩÉ©dG …CGô``dG ôjƒæàd É¡àdÉ°SQ »a
,áë«ë°üdG äÉ``eƒ``∏`©`ª`dG ô``°`û`fh
äÉYÉ£b ∞∏àîe ™e ó«H Gój πª©àdh
á©aQ »a ΩÉ¡°SE’G πLCG øe ™ªàéªdG
.»æjôëÑdG øWGƒªdGh øWƒdG
(3¢U π«°UÉØàdG)

.»©«ØædG º«gGôHEG |
.™ªàéªdG ≈∏Y »Ñ∏°S ôKCG
ºZôdÉH ¬``fCG »©«ØædG ôÑàYGh

∞ë°üdG ¿CG ÉØ«°†e ,»``æ` Wƒ``dG
áeRCG πÑb øe »fÉ©J âfÉc á«æWƒdG
áëFÉédG ∂∏J äAÉ``L ºK ,É``fhQƒ``c
â°†ØîfG ¿CG ó©H AÉÑYC’G øe ójõàd
á«bQƒdG ∞ë°üdG »``a äÉ``fÓ``YE’G
ôÑà©J »àdG ,¥ƒÑ°ùe ô«Z πμ°ûH
.∞ë°üdG πNód »°ù«FôdG Qó°üªdG
¢``VÉ``Ø` î` fG ¿CG ≈`` ``dEG â`` Ø` `dh
…ODƒ«°S á«æWƒdG ∞ë°üdG π``NO
ób Iô«Ñc äÉ«YGóJ ≈``dEG á«©ÑàdÉH
PÉîJG ≈``dEG ∞ë°üdG É¡©e ô£°†J
É¡FGOCG »a ∂°T ÓH ôKDƒà°S äGAGôLEG
¬d ¿ƒμ«°S Ée ,á«æWƒdG É¡àdÉ°SQh

»©«ØædG º«gGôHEG ÖFÉædG ÉYO
áeõëdG πª°ûJ ¿CG IQhô``°` V ≈`` dEG
∞ë°üdG º``YO Ió``jó``é` dG á``«`dÉ``ª`dG
ø``ª`°`V É`` gQÉ`` Ñ` `à` `YÉ`` H á`` «` `æ` `Wƒ`` dG
AGô``L GQô``°`†`J ô``ã` cC’G äÉ``YÉ``£`≤`dG
-ó«aƒc) ÉfhQƒc ¢Shô«a äÉ«YGóJ
.(19
áªédG äÉjóëàdG ¿CG í°VhCGh
»a á«bQƒdG áaÉë°üdG É¡¡LGƒJ »àdG
∞ë°üdG ≈dEG äÉØàd’G Ö∏£àJ ºdÉ©dG
É``¡`JÉ``jƒ``dhCG »``a ô``¶`æ`dGh á«æWƒdG
AÉ≤Ñ∏d É¡JóYÉ°ùeh ,É¡JÉLÉ«àMGh
É``¡`Ñ`LGh AGOCG »``a QGô``ª` à` °` S’Gh

…RGô````à````M’G »```dõ```æ```ª```dG ô```é```ë```dG Ió`````e ¢``†``Ø``N
ø``«``£``dÉ``î``ª``dGh ø``jô``aÉ``°``ù``ª``∏``d ΩÉ```````jCG 10 ≈``````dEG
äGAGô``LE’G á°ûbÉæªd áë°ü∏d ≈∏YC’G ¢ù∏éªdG ¢ù«FQ áØ«∏N ∫BG ¬∏dGóÑY øH
äGóéà°ùªdG ™e ≈°TÉªàj ÉªH ÉgPÉîJG ºJ »àdG á«FÉbƒdG ô«HGóàdGh ájRGôàM’G
≈dEG ™ªàéªdG OGôaCG πμd ¬JƒYO »æWƒdG ≥jôØdG OóLh ,¢Shô«Ø∏d á«ªdÉ©dG
äGOÉ°TQEG øe ¬H ¬«LƒàdG ºàj Ée ´ÉÑJÉH ΩGõàd’G »a á«dhDƒ°ùªdÉH ¢Vƒ¡ædG
≈dEG IÉ«ëdG IOƒY áYô°S »a áªgÉ°ùªdG πLCG øe ,á«FÉbhh á«ë°U äÉª«∏©Jh
.»ë°üdG ™°VƒdG äGóéà°ùe ™e ≥aGƒàj ÉªHh ¢ShQóe πμ°ûH É¡à©«ÑW

z19-ó«aƒc{ ÉfhQƒc ¢Shô«Ød …ó°üà∏d »Ñ£dG »æWƒdG ≥jôØdG Qôb
øjôaÉ°ùª∏d ΩÉjCG 10 ≈dEG Éeƒj 14 øe …RGôàM’G »dõæªdG ôéëdG Ióe ¢†ØN
ádhòÑªdG Oƒ¡édG äGQƒ£J ≈∏Y ≥jôØdG ±ƒbh QÉWEG »a ∂dPh ;ø«£dÉîªdGh
äÉLÉ«àMGh Ö°SÉæàj ÉªH Ió©ªdG §£îdG ò«ØæJ á©HÉàeh ,¢Shô«ØdG áëaÉμªd
.á°†«Øà°ùe á°SGQO ó©H QÉWE’G Gòg »a á∏Môe πc
óªëe ï«°ûdG Ö«ÑW ≥jôØdG á°SÉFôH ¢ùeCG ≥jôØdG ´ÉªàLG ∫ÓN ∂dP AÉL

ô``«¡°T Ö``«Ñ£d É``æé°S äGƒ``æ°S 7
á``«ÑW äÉ``Ø°Uh ô``jhõàH ø``jOCG
äGQóîªdG IQÉ``éJ øe ¬``JAGôHh
:®ƒØ ΩÓ°SEG Öàc
≈∏Y äGƒæ°S 7 øé°ùdÉH á«FÉæédG iôÑμdG áªμëªdG âªμM
»g á«ª°SQ äGQôëe ôjhõJ ºFGôéH ¬àfGOEG ó©H ô«¡°T »æjôëH Ö«ÑW
,á°UÉN äÉ«Ø°ûà°ùe øeh á«fÉª∏°ùdG øe IQOÉ°üdG á«Ñ£dG äÉØ°UƒdG
â¡Lh PEG ,IQóîªdG OGƒªdG »a QÉéJ’G áª¡J øe áªμëªdG ¬JCGôH Éª«a
á«Ñ£dG äÉØ°UƒdG ôjhõJ »a â°ü°üîJ áμÑ°T ºYõàH áª¡J áHÉ«ædG ¬«dEG
IQóîªdG OGƒ``ª`dG ø``e Iô«Ñc äÉ«ªc ±ô°U »``a É¡dÉª©à°SG ¢Vô¨H
∂∏àd ø«WÉ©àª∏d É¡«a ≈dÉ¨e QÉ©°SCÉH É¡©«H IOÉYEG ºK á«Ñ£dG ô«bÉ≤©dGh
.OGƒªdG
≈dEG Oƒ©J á©bGƒdG ¿EG áHÉ«ædG π«ch ¿É°†eôdG ¬∏dGóÑY óªMCG ∫Ébh
ø«°ùÑ∏àe ø«ª¡àe §Ñ°V øY äGQóîªdG áëaÉμe IQGOEG ¬H â¨∏HCG Ée
äGôKDƒªdG øe Iô«Ñc äÉ«ªc º¡©e â£Ñ°Vh á«∏≤©dG äGôKDƒªdG ™«ÑH
äôØ°SCG óbh ,IQóîªdG OGƒªdÉH ºgQÉéJG á∏«°üM Iô«Ñc ≠dÉÑeh á«∏≤©dG
ôjhõàH ø«ª¡àªdG á«≤H IóYÉ°ùªH Ö«Ñ£dG º¡àªdG ΩÉ«b øY äÉjôëàdG
º∏°ùJ ºàj PEG ,É¡aô°Uh á«ÑW ô«bÉ≤Yh IQóîe OGƒªd á«ÑW äÉØ°Uh
QÉéJ’Gh äÉØ°UƒdG ∂∏J ´ƒ°Vƒe á«Ñ£dG ô«bÉ≤©dGh IQóîªdG OGƒªdG
.É¡«a
(çOGƒMh ÉjÉ°†b áëØ°U ≈∏Y π«°UÉØàdG)

¿GôjEG »a ≈Ø°ûà°ùe Üô°V QÉéØfÉH ≈MôédG äGô``°ûYh Ó«àb 19
ÉKOÉM ΩÉjCG πÑb äó¡°T ób âfÉc á«fGôjE’G áª°UÉ©dG ¿CG
á«fGôjE’G ´ÉaódG IQGRh º°SÉH çóëàe ócCG PEG ,ÓKÉªe
™bh GQÉéØfG ¿CG á©ªédG Ωƒj »eƒμëdG ¿ƒjõØ∏à∏d?
º°†J á≤£æe »a »``fGô``jE’G RÉ¨dG øjõîàd ICÉ°ûæe »a
.¿Gô¡W áª°UÉ©dG øe Üô≤dÉH É°SÉ°ùM Éjôμ°ùY É©bƒe
¿EG zRô`` à` `jhQ{`` `d …ó``Ñ` Y OhGO çó``ë`à`ª`dG ∫É```bh
¢ù«dh ø«°TQÉH »a záeÉ©dG á≤£æªdG{ »a ™bh QÉéØf’G
¿CG á«Hô¨dG øeC’G Iõ¡LCG ó≤à©Jh ,…ôμ°ù©dG ™bƒªdG »a
ájhƒf πHÉæb äGô«éØàH ≥∏©àJ ÜQÉéJ äôLCG ¿Gô¡W
.¿ÉeõdG øe ó≤Y øe ôãcCG òæe
Aƒ°†dG q¿EG ¢SQÉa ádÉch âdÉb ≥``M’ â``bh »``ah
øe Üô≤dÉH z»YÉæ°U RÉZ ¿Gõq N QÉéØfG{ ¬ÑÑ°S ™WÉ°ùdG
ΩÉeCG{ ¬fCG â©HÉJh .áq«fGôjE’G ´ÉaódG IQGRƒ``d äBÉ°ûæe
q…CG ∑Éæg â°ù«d ájôμ°ù©dG ø«°TQÉH á≤£æe πNóe
.PÉ≤fE’G hCG AÉØWE’G äÉHô©d zäÉcqôëJ

»fGôjE’G »ª°SôdG ¿ƒjõØ∏àdG ø∏YCG :âf.á«Hô©dG
QÉéØf’G ôKEG ≈MôédG äGô°ûYh Ó«àb 19 ´ƒbh ¢ùeCG
∫Éª°T ¢ûjôéJ á≤£æªH AÉæ«°S ≈Ø°ûà°ùe Üô°V …òdG
øe 6 ¿CG »ª°SôdG ¿Ó``YE’G ∞°ûch .¿Gô¡W áª°UÉ©dG
.äÉ«∏ª©dG áaôZ »a Gƒ£≤°S ≈∏à≤dG
ô«eóJ »a ÖÑ°ùJ çOÉëdG ¿CG äÉeƒ∏©ªdG äócCGh
.òaGƒædG º£ëJh IQhÉéªdG »fÉÑªdG ¢†©H »a »FõL
õcôe ¢ù«FQ øY z¢SQÉa{ ádÉch â∏≤f ,ÉgQhóH
ÉªHQ çOÉëdG ¿EG ¬dƒb ¿ÉjôHÉ°U ¿Éª«H ¿Gô¡W ÇQGƒW
.RÉZ ádƒ°ùÑc QÉéØfG ÖÑ°ùH ¿Éc
IQGOEG º°SÉH çóëàªdG »μ∏e ∫Ó``L ∫É``b Éªæ«H
AÉØWEÉH Gƒ``eÉ``b AÉ``Ø` WE’G ∫É``LQ ¿EG ¿Gô``¡`£`H AÉ``Ø` WE’G
ÖÑ°S ¿CG GócDƒe ,áeRÓdG äGAGô``LE’G PÉîJGh ≥jôëdG
.ó©H Oóëàj ºd çOÉëdG
»a RÉ``Z áfGƒ£°SCG ô«éØJ ∫ÉªàMG{ ≈``dEG QÉ``°`TCGh
≈dEG QÉ°ûj .z≥jôëdG »a ÖÑ°ùJ »Ñ£dG õcôªdG ´Oƒà°ùe

.QÉéØf’G ôKEG óYÉ°üàj ∞«ãμdG ¿ÉNódGh Ö¡∏dG øe OƒªY |
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¿ƒ≤∏àj ó``¡``©``dG »````dhh AGQRƒ``````dG ¢``ù``«``FQh ∂``∏``ª``dG
IQÉ``é``à``dG á``aô``Z ¢``ù``«``FQ ø``e ô``jó``≤``Jh ôμ°T äÉ``«``bô``H

.ó¡©dG »dh ƒª°S |

.AGQRƒdG ¢ù«FQ ƒª°S |

á«dÉªdG áeõëdG øª°V äGQOÉ``Ñ` ª` dG ø``e GOó``Y
Oƒ¡édG ó«MƒJ ±ó¡à°ùJ »àdG ájOÉ°üàb’Gh
ÉfhQƒc ¢Shô«a äÉ°SÉμ©fG á¡LGƒªd á«æWƒdG
áeÓ°Sh áë°U ≈∏Y ßaÉëj ÉªH (19-ó«aƒc)
QGôªà°SG ™e …RGƒàdÉH ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒªdG
»YÉ°ùªd É≤k «≤ëJ É¡∏ªY Iô«°ùeh ádhódG èeGôH
.ø«æWGƒªdG ídÉ°üd áeGóà°ùªdG á«ªæàdG
º¡°ùà°S äGQGô≤dG √òg ¿CG ≈dEG ¢SÉf √ƒfh
™«ªL •É°ShCG áfCÉªW »a πYÉah ô«Ñc mπμ°ûH
,á«eóîdGh á«YÉæ°üdGh ájQÉéàdG äÉYÉ£≤dG
¢``UÉ``î`dG ´É``£` ≤` dG äÉ``°` ù` °` SDƒ` e ó``YÉ``°`ù`à`°`Sh
RhÉéJ ≈∏Y É¡æe Iô«¨°üdG á°UÉNh »æjôëÑdG
≈dEG …ODƒà°S Éªc ,É¡¡LGƒJ »àdG äÉjóëàdG
á°VhôØªdG á«dÉªdG äÉeGõàd’G øe ∞«ØîàdG
≥∏N »a º¡°ù«°S Éªe ,äÉ°ù°SDƒªdG √òg ≈∏Y
äGP …OÉ°üàb’G ¢TÉ©àf’G øe á«eÉæàe ádÉM
¢UÉîdG ´É£≤dG ™°Vh ΩóîJ á«HÉéjEG äGô«KCÉJ
.QÉªãà°S’G á«∏ªY øe õØëJh ΩÉY πμ°ûH
QhO ≈∏Y ¢SÉf ó``cCG ,á«bôÑdG ΩÉàN »``ah
√ƒª°S Oƒ¡éd ófÉ°ùªdGh ºYGódG áaô¨dG ¬LƒJh
,Iõjõ©dG Éæàμ∏ªe Ωóîj É``e π``c »``a Iô``«q `î`dG
≥aƒj ¿CG ôjó≤dG »∏©dG ≈dƒªdG ≈dEG É kYô°†àe
π∏μjh √É£N ô«îdG ≥jôW ≈∏Y Oó°ùjh √ƒª°S
Ée ≥«≤ëJ »``a á°ü∏îªdG √Oƒ``¡` L ô``«`î`dÉ``H
á©aQh Ωó≤J øe ø«æWGƒªdG ™«ªL ¬«dEG ƒÑ°üj
.á«dÉ¨dG Éæàμ∏ªªd

É«YGO ,™«ªédG ôjó≤Jh RGõàYG ™°Vƒe Ék ` ehO
áë°üdG áª©æH √ƒª°S ™àªj ¿CG πLh õY ¬∏dG
,AÉ£©dGh ô«îdG Iô«°ùe á∏°UGƒªd á«aÉ©dGh
øe ¬«dEG ƒÑ°üj Ée ≥«≤ëàd √ƒª°S ≥aƒj ¿CGh
…QÉ``°`†`ë`dGh …ƒ``ª`æ`à`dG Qƒ``£`à`dG ø``e ó``jõ``ª`dG
.á«dÉ¨dG øjôëÑdG áμ∏ªªd …OÉ°üàb’Gh
¿Éª∏°S ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ≈≤∏J
óFÉ≤dG Ö``FÉ``f ó¡©dG »``dh áØ«∏N ∫BG óªM ø``H
AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«Fôd ∫hC’G ÖFÉædG ≈∏YC’G
¬∏dGóÑY ô«ª°S ó«°ùdG øe ôjó≤Jh ôμ°T á«bôH
,øjôëÑdG áYÉæ°Uh IQÉéJ áaôZ ¢ù«FQ ¢SÉf
áaôZ øY áHÉ«fh ¬°ùØf øY ádÉ°UC’ÉH É¡«a ™aQ
ôμ°ûdG »fÉ©e ¥ó°UCG øjôëÑdG áYÉæ°Uh IQÉéJ
áÑ«£dG á«æWƒdG Oƒ¡édÉH RGõàY’Gh ôjó≤àdGh
áμ∏ªe á°†¡f »a √ƒª°S É¡dòÑj »àdG ácQÉÑªdGh
.ÉgQƒ£Jh øjôëÑdG
ôªà°ùªdG √ƒª°S ¢UôM ¿CG ¢SÉf ó``cCGh
â≤≤ëJ »àdG äÉÑ°ùàμªdG ≈∏Y ®ÉØëdG ≈∏Y
áªFÓªdG ±hô¶dG ô«aƒJh ,»æWƒdG OÉ°üàbÓd
á«æjôëÑdG äÉcô°ûdGh äÉ°ù°SDƒª∏d íª°ùJ »àdG
á°UÉNh OƒcôdG É¡ÑæéJh ΩGóà°ùªdG ƒªædÉH
,á£°SƒàªdGh Iô«¨°üdG äÉ°ù°SDƒªdG ´É£b
»a ¬àªgÉ°ùe IOÉjRh ¢UÉîdG ´É£≤dG QhO Rõ©j
äÉjóëàdG π«dòJh ájOÉ°üàb’G á«ªæàdG á«∏ªY
áëFÉL AGôL ƒªædG ≈∏Y ¬JQób øe óëJ »àdG
AGQRƒ``dG ¢ù∏ée QGô`` bEG ≈∏Y Ék«æãe ,É``fhQƒ``c

.∂∏ªdG ádÓL |
ôμ°ûdG äÉ``jBG ≈ª°SCG áμ∏ªªdG »a á«YÉæ°üdGh
áeƒμëdGh ¬H Ωƒ≤j Ée ≈∏Y √ƒª°ùd ôjó≤àdGh
á©aQ π«Ñ°S »a ÜhDhO πªYh ôªãe ó¡L øe
.ájOÉ°üàb’G É¡à°†¡fh øjôëÑdG áμ∏ªe
øe Ék ` ` ` ehO √ƒ``ª` °` S ¬``«` dƒ``j É``ª` H √ƒ`` ` fh
ájOÉ°üàb’G á«ªæàdG á∏éY ™aód ≠dÉH ΩÉªàgG
GócDƒe ,¢UÉîdG ´É£≤dG ¢TÉ©fEGh áeGóà°ùªdG
Qhód ΩÉàdG øjôëÑdG áYÉæ°Uh IQÉéJ áaôZ ºYO
´É£≤dG ≈dEG •É°ûædG IOÉYEG »a »æWƒdG √ƒª°S
»àdG á«YƒædG äGQGô≤dÉH Gó«°ûe ,…OÉ°üàb’G
√ƒª°S á°SÉFôH AGQRƒ``dG ¢ù∏ée øY äQó°U
Iô°†M ¿ó``d øe á«eÉ°ùdG äÉ¡«Lƒà∏d Gò«ØæJ
Oƒ¡édG ó«MƒàH ∂``dPh ,ióØªdG OÓÑdG πgÉY
»ªdÉ©dG QÉ°ûàf’G äÉ°SÉμ©fG á¡LGƒªd á«æWƒdG
.(19-COVID) ÉfhQƒc ¢Shô«Ød
áª«μëdG äGQGô``≤` dG √ò``g ¿CG ¢SÉf ó``cCGh
á°UÉNh ,¢UÉîdG ´É£≤dG ø«μªJ »a º¡°ùà°S
øe ,á``£`°`Sƒ``à`ª`dGh Iô``«`¨`°`ü`dG äÉ``°`ù`°`SDƒ`ª`dG
√ôμ°T øY ÉHô©e ,á«LÉàfE’G É¡Jô«°ùe á∏°UGƒe
¢ù«FQ »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°üd √ô``jó``≤` Jh
¬``JGQGô``bh Iójó°ùdG ¬JÉ¡«LƒJ ≈∏Y AGQRƒ`` dG
áaô¨∏d Ohó``ë` eÓ``dG √ƒ``ª`°`S º`` YOh áª«μëdG
´É£≤dG Ωóîj Ée πc »a ájQÉéàdG Iô``°` SC’Gh
.√Qƒ£Jh »æjôëÑdG …QÉéàdG
áYÉæ°Uh IQÉ``é`J áaôZ ¢ù«FQ ±É``°` VCGh
≈≤Ñà°S AGQRƒdG ¢ù«FQ ƒª°S Oƒ¡L ¿CG øjôëÑdG

óªM ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†M ≈≤∏J
á«bôH ,ióØªdG OÓÑdG ∂∏e áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y øH
¢SÉf ¬∏dGóÑY ô«ª°S ó«°ùdG øe ôjó≤Jh ôμ°T
∂dPh ,øjôëÑdG áYÉæ°Uh IQÉéJ áaôZ ¢ù«FQ
ó«MƒàH ¬àdÓL äÉ¡«LƒJ Qhó°U áÑ°SÉæªH
QÉ°ûàf’G äÉ°SÉμ©fG á¡LGƒªd á«æWƒdG Oƒ¡édG
.(19 ó«aƒc) ÉfhQƒc ¢Shô«Ød »ªdÉ©dG
¬fÉaôY øY ¬à«bôH »a ¢SÉf ô«ª°S ôÑYh
ádÓL ÉgÉæÑJ »àdG äGQOÉ``Ñ`ª`dGh äÉ¡«Lƒà∏d
áë°U ≈``∏`Y ß``aÉ``ë`J »``à` dGh ,ió``Ø` ª` dG ∂``∏`ª`dG
…RGƒàdÉH ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒªdG áeÓ°Sh
É¡∏ªY Iô«°ùeh á``dhó``dG èeGôH QGôªà°SG ™e
ídÉ°üd áeGóà°ùªdG á«ªæàdG »YÉ°ùªd Ék ≤«≤ëJ
øe á∏ªL ø``Y äô``Ø`°` SCG »``à` dGh ,ø``«`æ`WGƒ``ª`dG
øe ¢UÉîdG ´É£≤dG ø«μªàd IõØëªdG äGQGô≤dG
…ó°üà∏d áægGôdG ´É°VhC’G QÉ``KBG ™e πeÉ©àdG
.ΩGóà°ùªdG ƒªædG ≈∏Y Ék XÉØM ¢Shô«Ø∏d
áYÉæ°Uh IQÉ``é`J á``aô``Z ¢ù«FQ ó``cCG Éªc
mπμ°ûH º¡°ùà°S äÉ¡«LƒàdG √òg ¿CG øjôëÑdG
»a áæ«fCÉª£dG øe ádÉM ≥∏N »a πYÉah ô«Ñc
á«YÉæ°üdGh ájQÉéàdG äÉYÉ£≤dG ™«ªL •É°ShCG
´É£≤dG äÉ°ù°SDƒe óYÉ°ùà°Sh ,á``«`eó``î`dGh
≈∏Y É¡æe Iô«¨°üdG á°UÉN »æjôëÑdG ¢UÉîdG
…ODƒà°S Éªc ,É¡¡LGƒJ »àdG äÉHƒ©°üdG RhÉéJ
á°VhôØªdG á«dÉªdG äÉeGõàd’G øe ∞«ØîàdG ≈dG
≥∏N »a º¡°ù«°S Ée ,äÉ°ù°SDƒªdG √ò``g ≈∏Y
äGP …OÉ°üàb’G ¢TÉ©àf’G øe á«eÉæàe ádÉM
¢UÉîdG ´É£≤dG ™°Vh ΩóîJ á«HÉéjG äGô«KCÉJ
QÉ``ª`ã`à`°`S’G á«∏ªY ø``e õ``Ø`ë`Jh ΩÉ`` Y πμ°ûH
.OƒcQ …CG »æWƒdG OÉ°üàb’G ÖæéJh
ádÓéd ¢``SÉ``f Oó``L ,á«bôÑdG ΩÉ``à`N »``ah
´É£≤dGh áaô¨dG ¿CG ≈∏Y ó«cCÉàdG ióØªdG ∂∏ªdG
Oƒ¡L ¿hófÉ°ùj øjôëÑdG áμ∏ªe »a ¢UÉîdG
ácôëdG õ``jõ``©`J π«Ñ°S »``a Iô``«` î` dG ¬``à`dÓ``L
π∏μj ¿G ¬∏dG Ék «YGO ,ájOÉ°üàb’Gh ájƒªæàdG
á°ü∏îªdGh áÑ«£dG ióØªdG ∂∏ªdG ádÓL Oƒ¡L
øe ø«æWGƒªdG ™«ªL ¬«dEG ƒÑ°üj Ée ≥«≤ëàH
.á«dÉ¨dG Éæàμ∏ªªd IóMhh á©aQh Ωó≤J
ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ≈≤∏J Éªc
AGQRƒ``dG ¢ù«FQ áØ«∏N ∫BG ¿Éª∏°S øH áØ«∏N
¢SÉf ¬∏dGóÑY ô«ª°S ó«°ùdG ø``e ôμ°T á«bôH
™aQ ,øjôëÑdG áYÉæ°Uh IQÉéJ áaôZ ¢ù«FQ
AÉ°†YCG øY áHÉ«fh ¬°ùØf øY ádÉ°UC’ÉH É¡«a
ájQÉéàdG Iô`` °` `SC’Gh á``aô``¨`dG IQGOEG ¢ù∏ée

∂``∏ªJ ¿ƒ``fÉb π``jó©J ≈``∏Y ¥OÉ``°üj ∂``∏ªdG
øjôëÑ`dG »a äGQÉ≤`©`dG è«`∏`îdG ∫hO »æWGƒ`e
§«£îàdG É``gOó``ë`j »``à`dG ≥``WÉ``æ`ª`dG »``a »`` °` `VGQC’Gh
±ô°üàdG ¥ôW øe …CÉH øjôëÑdG áμ∏ªe »a »fGôª©dG
¬∏c ∂``dPh ,çGô«ªdG hCG á«°UƒdÉH hCG ÉfƒfÉb IQô≤ªdG
É«∏©dG áæé∏dG ÉgOóëJ »àdG äGAGôLE’Gh óYGƒ≤∏d É≤ah
ôjRh øe äGQGôb É¡fCÉ°ûH Qó°üjh »fGôª©dG §«£îà∏d
.z±ÉbhC’Gh á«eÓ°SE’G ¿hDƒ°ûdGh ∫ó©dG
:á«fÉãdG IOÉªdG
ádhO{ IQÉÑ©H zøjôëÑdG áμ∏ªe{ IQÉÑY ∫óÑà°ùJo {
(40) ºbQ ¿ƒfÉ≤H Ωƒ°SôªdG »a äOQh ÉªæjCG zøjôëÑdG
¿hÉ©àdG ¢ù∏ée ∫hO »æWGƒe ∂∏ªJ ¿CÉ°ûH 1999 áæ°ùd
»a »°VGQC’Gh á«æÑªdG äGQÉ≤©∏d á«Hô©dG è«∏îdG ∫hód
.zøjôëÑdG ádhO
:áãdÉãdG IOÉªdG
Éª«a πo c- AGQRƒ``dGh AGQRƒ``dG ¢ù∏ée ¢ù«FQ ≈∏Y
Ωƒ«dG øe ¬H πª©jh ,¿ƒfÉ≤dG Gòg ΩÉμMCG ò«ØæJ -¬°üîj
.á«ª°SôdG IójôédG »a √ô°ûf ïjQÉàd »dÉàdG

∫ó``©`e ∫ƒ``cƒ`Jhô`H ≈``∏`Y ¥OÉ``°üj ∂``∏`ª`dG
»Ñjô°†`dG êGhOR’G Öæ`éJ ¿CÉ``°ûH ¿Éà°ù`cÉH ™e
≈∏Y ÖFGô°†∏d áÑ°ùædÉH »dÉªdG
ΩÓ°SEG áæjóe »a ™bƒªdGh ,πNódG
,2019 π``jô``HCG 8 ï``jQÉ``à`H OÉ```HBG
.¿ƒfÉ≤dG Gò¡d ≥aGôªdGh
:á«fÉãdG IOÉªdG
AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«FQ ≈∏Y
-¬°üîj É``ª`«`a π`` c- AGQRƒ`` ` `dGh
πª©ojh ,¿ƒfÉ≤dG Gòg ΩÉμMCG ò«ØæJ
√ô°ûf ïjQÉàd »dÉàdG Ωƒ«dG øe ¬H
.á«ª°SôdG IójôédG »a

áμ∏ªe ø«H ájƒédG äÉeóîdG á«bÉØJG ≈∏Y ¥Oƒ°Uo
hÉμjE’G ô≤e »a á©bƒªdG É«fÉÑ°SEG áμ∏ªeh øjôëÑdG
Gò¡d á≤aGôªdGh ,Ω2019 ôÑªàÑ°S 25 »a ∫ÉjôàfƒªH
.¿ƒfÉ≤dG
:á«fÉãdG IOÉªdG
Éª«a πc- AGQRƒdGh AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«FQ ≈∏Y
øe ¬H πª©ojh ,¿ƒfÉ≤dG Gòg ΩÉμMCG ò«ØæJ -¬°üîj
.á«ª°SôdG IójôédG »a √ô°ûf ïjQÉàd »dÉàdG Ωƒ«dG

§``£N ¢``Vô©à°ùJ zäÉ``eƒ∏©ªdG á``«æ≤àd É``«∏©dG{
á``«fhô`à`μ`dE’G äÉ``eó`î`∏`d π````eÉ°û`dG ∫ƒ```ë`à`dG
AGQRƒdG ¢ù«FQ ¿GƒjO π«ch πÑ≤à°ùj ∑QÉÑe øH óªëe
QÉgOR’Gh Ωó≤àdG øe ójõªdG ƒëfh øWƒdG ô«N
.AÉªædGh
∫BG ó°TGQ øH óªëe ï«°ûdG ÜôYCG ¬ÑfÉL øe
óªëe ï«°ûdG ƒª°ùd √ôjó≤Jh √ôμ°T øY áØ«∏N
πc ∫òH GócDƒe ,¬dÉÑ≤à°S’ áØ«∏N ∫BG ∑QÉÑe øH
.¬JÉ«dhDƒ°ùeh ¬∏ªY ΩÉ¡ªH ΩÉ«≤∏d Oƒ¡édG

∫BG ∑QÉÑe øH óªëe ï«°ûdG ƒª°S πÑ≤à°SG
¬ÑàμªH AGQRƒ```dG ¢ù∏ée ¢ù«FQ ÖFÉf áØ«∏N
ó``°``TGQ ø``H óªëe ï``«``°``û``dG á«Ñ«°†≤dG ô°ü≤H
¢ù∏ée ¢ù«FQ ƒª°S ¿Gƒ```jO π«ch áØ«∏N ∫BG
¬d ¬JÉ«æªJh ¬«fÉ¡J øY Üô``YCG å«M ,AGQRƒ``dG
¬«a Éªd ΩÉ¡dG ¬Ñ°üæe ΩÉ¡e AGOCG »a ≥«aƒàdÉH

»``a π````ª````©````dG ô````¶````M ≥```«```Ñ```£```J Aó```````H
Ωƒ```«```dG ô```¡```X á``aƒ``°``û``μ``ª``dG ø`````cÉ`````eC’G
√ÉéJ äÉ``Ø`dÉ``î`ª`dG π«é°ùJ »``a
ºà«°Sh ,áeõà∏ªdG ô«Z äBÉ°ûæªdG
á``«`fƒ``fÉ``≤`dG äGAGô`` ` ` LE’G PÉ``î` JG
,áØdÉîªdG ´ƒ``bh ∫É``M á``eRÓ``dG
πc Ö``bÉ``©` «` °` S QGô``≤``∏``d É`` ≤` `ahh
ô¶M QGô`` b ΩÉ``μ` MCG ∞``dÉ``î`j ø``e
äÉHƒ≤©dÉH Iô«¡¶dG âbh πª©dG
IOÉ``ª` dG »``a É¡«∏Y ¢Uƒ°üæªdG
»∏gC’G πª©dG ¿ƒfÉb øe (192)
(36) º`` bQ ¿ƒ``fÉ``≤` dÉ``H QOÉ``°` ü` dG
≈∏Y ¢üæJ »``à`dG ,2012 áæ°ùd
øe ÉjCG ∞dÉîj øe πc ÖbÉ©j ¬fCG
äGQGô``≤` dGh (15) ÜÉ``Ñ`dG ΩÉ``μ`MCG
¢ùÑëdÉH ¬``d Gò``«`Ø`æ`J IQOÉ``°` ü` dG
ô¡°TCG á``KÓ``K ≈``∏`Y ó``jõ``J ’ Ió``e
500 øY π≤J ’ »àdG áeGô¨dÉHh
,QÉæjO ∞dCG ≈∏Y ójõJ ’h QÉæjO
.ø«àHƒ≤©dG ø«JÉg ióMEÉH hCG
π``ª`©`dG IQGRh â`` `YO ó`` `bh
ÜÉë°UCG á«YÉªàL’G á«ªæàdGh
πª©dG ™``bGƒ``e »aô°ûeh πª©dG
áë°üdGh á``eÓ``°`ù`dG »°Sóæ¡eh
≈dEG äBÉ°ûæªdG ∞∏àîe »a á«æ¡ªdG
äÉaÉ©°SE’G ≈∏Y ∫Éª©dG ÖjQóJ
á«ë°üdG ájÉYôdG ºjó≤Jh á«dhC’G
Üô°û∏d á«aÉμdG √É«ªdG ô«aƒJh
OÉ`` ¡` `L’E G ø`` e ∫É``ª` ©` dG á``jÉ``bƒ``d
.…QGôëdG

.πª©dG ôjRh |
√ò``¡` H ¬`` `d í``jô``°` ü` J »`` ` ah
π``ª`©`dG ô`` ` jRh ó`` ` cCG á``Ñ` °` SÉ``æ` ª` dG
π«ªL á``«` YÉ``ª` à` L’G á``«`ª`æ`à`dGh
á«ªgCG ¿Gó«ªM »∏Y óªëe ø``H
Gò¡H äBÉ°ûæªdG ΩGõàdG QGôªà°SG
ΩGõàd’G áÑ°ùf ¿CG ≈dEG Éàa’ ,QGô≤dG
,á«dÉãe âfÉc á≤HÉ°ùdG ΩGƒYC’G »a
Gòg »a GOó°ûe ,%98 øY π≤J ºdh
á«ªgCGh IQhô°V ≈∏Y ¢Uƒ°üîdG
äGó©e πª©dG ÜÉ``ë`°`UCG ô«aƒJ
áeÓ°ùdG ¢ù«jÉ≤e π°†aCÉH πª©dG
∫Éª©dG Ö«æéàd á«æ¡ªdG áë°üdGh
á∏ªàëªdG á«æ¡ªdG äÉ``HÉ``°` UE’G
,Ö``Wô``dGh QÉ``ë`dG ¢ù≤£dG AGô``L
¿hÉ¡àJ ø``d IQGRƒ```dG ¿CG Gó``cDƒ` e

∫hC’G AÉ``©` HQC’G Ωƒ«dG CGóÑj
QGô≤dG ≥«Ñ£J ¿Éjô°S ƒ«dƒj øe
ô¶M ¿CÉ°ûH 2013 áæ°ùd (3) ºbQ
øcÉeC’G »a Iô«¡¶dG âbh πª©dG
øe Iô``à` Ø` dG ∫Ó```N á``aƒ``°` û` μ` ª` dG
áYÉ°ùdG ≈àM Gô¡X 12`dG áYÉ°ùdG
…ô¡°T ∫Ó`` N Gô``°` ü` Y á``©` HGô``dG
»JCÉj …ò``dG ,¢ù£°ùZCGh ƒ«dƒj
øjôëÑdG áμ∏ªe ¢UôM QÉWEG »a
¢VGôeC’G øe ∫Éª©dG ájÉªM ≈∏Y
»a á°UÉNh á«æ¡ªdG äÉHÉ°UE’Gh
ÉYÉØJQG ó¡°ûJ »àdG ∞«°üdG Iôàa
áÑ°ùfh IQGô`` ë` `dG äÉ`` `LQO »``a
.á«dÉ©dG áHƒWôdG
IQGRh â``∏` ª` μ` à` °` SG ó`` ` bh
á``«`YÉ``ª`à`L’G á``«`ª`æ`à`dGh π``ª` ©` dG
≈∏Y ±Gô``°` TEÓ` d É``¡` JGOGó``©` à` °` SG
PEG ,Qƒ`` cò`` ª` `dG QGô`` ≤` `dG ≥``«`Ñ`£`J
á«fGó«e á«°û«àØJ äÓªM CGóÑà°S
ócCÉà∏d áaó¡à°ùªdG ™bGƒªdG ≈∏Y
ICÉ°ûæe ∞``dCG 30 ƒëf ΩGõàdG øe
Éªc .QGô≤dG ≥«Ñ£J É¡«∏Y ≥Ñ£æj
É«ØJÉg É``£`N IQGRƒ`` ` dG â``©`°`Vh
øY ÆÓHEÓd (17873648) ¬ªbQ
πÑb øe Égó°UQ ºàj áØdÉîe …CG
ôÑY IQGRƒdG Ωƒ≤à°S PEG ,Qƒ¡ªédG
√òg ø``e ócCÉàdÉH ¢û«àØàdG ¥ô``a
.É¡fCÉ°ûH Ωõ∏j Ée PÉîJGh áØdÉîªdG

äÉeƒ∏©ªdG á«æ≤àd É«∏©dG áæé∏dG
´ÉªàL’G ,¢``ù``eCG ä’É°üJ’Gh
á«æ≤àH áæé∏d ô°ûY ¢ùeÉîdG
Qƒ°†ëH ó``©``H ø```Y ∫É```°```ü```J’G
∫BG ¬``∏``dGó``Ñ``Y ø``H ó``dÉ``N ï«°ûdG
¢ù∏ée ¢``ù``«``FQ Ö``FÉ``f áØ«∏N
.áæé∏dG AÉ°†YCGh AGQRƒdG
´É```ª```à```L’G á````jGó````H »`````ah
ô``jô``≤``J á``æ``é``∏``dG â``°``Vô``©``à``°``SG
áeƒμëdGh äÉeƒ∏©ªdG áÄ«g
äÉ``eó``î``dG ∫ƒ```M á``«``fhô``à``μ``dE’G
§``£``î``dGh É``gRÉ``é``fEG º``J »``à``dG
ƒëf á«∏Ñ≤à°ùªdG äÉ``jƒ``dhC’Gh
äÉeóîdG »a πeÉ°ûdG ∫ƒëàdG
QGô≤d Gò«ØæJ ∂``dPh á«eƒμëdG
∞``«``∏``μ`à``H AGQRƒ`````````dG ¢``ù``∏``é``e
á«eƒμëdG Iõ¡LC’Gh äGQGRƒdG
øe ∫ƒ``ë``à``dG »```a ´Gô```°```SE’É```H
ΩGóîà°SG ≈dEG ájó«∏≤àdG º¶ædG
á«fhôàμdE’G πFÉ°SƒdGh áª¶fC’G
,É¡JÉeóNh É¡JÓeÉ©e ºjó≤J »a
øe √RÉ```é```fEG º``J É``e Aƒ``°``V »``a
É¡àÑ°ùf â¨∏H á«eƒμM äÉeóN
áaó¡à°ùªdG äÉeóîdG øe %54
ôãcC’ áeóN 817 ÉgOóY ≠dÉÑdGh
á°UÉNh á«eƒμM á¡L 30 øe
ø«∏eÉ©àªdG ájÉªM Rõ©J »àdG
Qƒ°†ëdG ≈dEG áLÉëdG ¿hO øe
ºjó≤J õ``cGô``e »``a »°üî°ûdG
≈∏Y πª©dG ºàj Éª«a ,äÉeóîdG
»fhôàμdE’G ∫ƒëàdG ∫Éªμà°SG
á``eÉ``©``dG á``HÉ``«``æ``dG äÉ```eó```N »```a
äÉ```eó```Nh á``ë``°``ü``dG ´É````£````bh
áaÉ°VE’ÉH »fhôàμdE’G ójó°ùàdG
IQGRh äÉeóN øe áYƒªée ≈dEG
á≤∏©àªdG äÉeóîdGh ,á«∏NGódG
ÉfhQƒc áëFÉL ™``e πeÉ©àdÉH
hCG »ë°üdG ÖfÉédG »a AGƒ°S
…ô«îdGh »``fÉ``°``ù``fE’G ÖfÉédG
ájô«îdG á°ù°SDƒªdG äÉeóîc
.á«fÉ°ùfE’G ∫ÉªYCÓd
ºgCG »a áæé∏dG äô¶f Éªc
∫ƒëà∏d Ió``ª``à``©``ª``dG ô``«``jÉ``©``ª``dG
É¡ªgCGh πeÉ°ûdG »``fhô``à``μ``dE’G
ø``«``H »````fhô````à````μ````dE’G §````Hô````dG
äÓgDƒªdGh á«eƒμëdG äÉ¡édG
√òg ºYód áHƒ∏£ªdG äGôÑîdGh
ä’ÉëdG ™e πeÉ©àdGh äÉeóîdG

øe √QGô`` ` `bEG ó``©` H ,π`` Nó`` dG ≈``∏` Y
¢``ù` ∏` é` eh iQƒ`` °` `û` `dG ¢``ù` ∏` é` e
.ÜGƒædG
:»JCÉj Ée ≈∏Y ¿ƒfÉ≤dG ¢üfh
:≈dhC’G IOÉªdG
∫ƒ``cƒ``Jhô``Ñ`dG ≈∏Y ¥Oƒ``°``o U
áμ∏ªe áeƒμM á«bÉØJ’ ∫ó©ªdG
ájQƒ¡ªL á``eƒ``μ` Mh ø``jô``ë`Ñ`dG
ÖæéJ ¿CÉ°ûH á«eÓ°SE’G ¿Éà°ùcÉH
Üô¡àdG ™æeh »Ñjô°†dG êGhOR’G

Ö``MÉ``°` U Iô``°``†``M ¥OÉ`` `°` ` U
∫BG ≈°ù«Y øH óªM ∂∏ªdG ádÓédG
Qó°UCGh ióØªdG OÓÑdG ∂∏e áØ«∏N
2020 áæ°ùd (19) º``bQ É``fƒ``fÉ``b
∫ƒ``cƒ``Jhô``Ñ`dG ≈``∏`Y ≥jó°üàdÉH
áμ∏ªe áeƒμM á«bÉØJ’ ∫ó©ªdG
ájQƒ¡ªL á``eƒ``μ` Mh ø``jô``ë`Ñ`dG
ÖæéJ ¿CÉ°ûH á«eÓ°SE’G ¿Éà°ùcÉH
Üô¡àdG ™æeh »Ñjô°†dG êGhOR’G
ÖFGô°†dG ≈``dEG áÑ°ùædÉH »dÉªdG

∫ó``©``e ∫ƒ``cƒ`Jhô`H ≈``∏`Y ¥OÉ``°ü`j ∂``∏`ªdG
É«fÉÑ°SEG ™``e ájƒ`édG äÉ``eó`îdG á``«bÉ`Ø`JG ≈``∏Y

∑QÉÑe øH óªëe á°SÉFôH

.ø«∏eÉ©àª∏d á«FÉæãà°S’G
øH óªëe ï«°ûdG ƒª°S ócCGh
≥«°ùæàdG á«ªgCG áØ«∏N ∫BG ∑QÉÑe
á«eƒμëdG äÉ``¡``é``dG ø«H Éª«a
∫ƒëà∏d É``¡``£``£``N ∫É``ª``μ``à``°``S’
≥jôW áWQÉN OGóYEGh »eƒμëdG
Ió``M ≈``∏``Y á«eƒμM á``¡``L π``μ``d
»fhôàμdE’G ∫ƒëàdÉH »¡àæJ
áWQÉîdG øª°†àJ ¿CGh ,πeÉ°ûdG
áØ∏c ¢ü«∏≤J ¿CÉ`°``û``H äÉ``«``Fô``e
á«eƒμëdG õ``cGô``ª``dG π«¨°ûJ
.äÉ¡édG ∂∏àd á©HÉàdG
äGQOÉÑªdÉH ≥∏©àj Éª«ah
π``ª``Y è```eÉ```fô```H »````a á``«``æ``≤``à``dG
44 π``ª``°``û``J »```à```dGh á``eƒ``μ``ë``dG
∫Ó``N É``gò``«``Ø``æ``J º``à``j IQOÉ```Ñ```e
2022 ≈``dEG 2019 ø``e IôàØdG
É``ªk ` ∏``Y á```æ```é```∏```dG äò````````NCG ó```≤```a
IQOÉÑe 16 ò«ØæJ øe AÉ¡àf’ÉH
É¡ªgCG IójóY ä’Éée »a É¡æe
äÉ≤«Ñ£àdGh äÉeóîdG ôjƒ£J
á«æ≤J á``ª``cƒ``Mh á``«``fhô``à``μ``dE’G
ä’É````°````ü````J’Gh äÉ```eƒ```∏```©```ª```dG
á```Mƒ```à```Ø```ª```dG äÉ`````fÉ`````«`````Ñ`````dGh
á``«``eƒ``μ``ë``dG äGQÉ`````©`````°`````TE’Gh
á``Ñ``°``Sƒ``ë``dG ƒ``ë``f ∫ƒ```ë```à```dGh
»æWƒdG ΩÉ``¶``æ``dGh á«HÉë°ùdG
ájÉªM äÉ≤«Ñ£Jh ó«YGƒª∏d
√òg º¡°ùJ PEG äÉeƒ∏©ªdG øeCGh
á«ªæàdG ≥«≤ëJ »a äGQOÉÑªdG
»æÑJ ∫Ó```N ø```e á``eGó``à``°``ù``ª``dG
∞∏àîe »a áãjóëdG äÉ«æ≤àdG
.á«eƒμëdG äÉYÉ£≤dG
»``a å```ë```Ñ```dG QÉ```````WEG »`````ah
á``«``é``«``JGô``à``°``SG äGó```é```à```°```ù```e
AÉ```cò```dGh »``ª``bô``dG OÉ``°``ü``à``b’G
≈∏Y áæé∏dG â©∏WG »YÉæ£°U’G
øª°†J PEG ,¿CÉ°ûdG Gòg »a ôjô≤J
™e ¿hÉ©à∏d ÉMôà≤e ôjô≤àdG
á°üàîªdG á«ªeC’G äÉª¶æªdG
IOÉ``Ø``à``°``S’Gh ∫É``é``ª``dG Gò``g »``a
äGôÑN øe É¡jód Ée π°†aCG øe
É¡∏eÉ©J ∫Ó```N ø```e ÜQÉ```é```Jh
áeó≤àªdG ∫hódG øe ójó©dG ™e
Ωó≤J ¿CGh ,∫É``é``ª``dG Gò```g »``a
áeƒμëdGh äÉeƒ∏©ªdG áÄ«g
Gòg »a óéà°ùj Ée á«fhôàμdE’G
.ô¡°T Iôàa ∫ÓN ¿CÉ°ûdG

øH óªM ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†M ¥OÉ``°`U
ºbQ ¿ƒfÉb Qó°UCGh ióØªdG OÓÑdG ∂∏e áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y
Ωƒ°SôªdG øe ≈dhC’G IOÉªdG πjó©àH 2020 áæ°ùd (17)
»æWGƒe ∂∏ªJ ¿CÉ°ûH 1999 áæ°ùd (40) ºbQ ¿ƒfÉ≤H
äGQÉ≤©dG á«Hô©dG è«∏îdG ∫hód ¿hÉ©àdG ¢ù∏ée ∫hO
øe √QGô``bEG ó©H øjôëÑdG ádhO »a »°VGQC’Gh á«æÑªdG
.ÜGƒædG ¢ù∏éeh iQƒ°ûdG ¢ù∏ée
:»JCÉj Ée ≈∏Y ¿ƒfÉ≤dG ¢üfh
:≈dhC’G IOÉªdG
ºbQ ¿ƒfÉ≤H Ωƒ°SôªdG øe IOÉªdG ¢üæH ∫óÑà°ùj
¢ù∏ée ∫hO »æWGƒe ∂∏ªJ ¿CÉ°ûH 1999 áæ°ùd (40)
á«æÑªdG äGQÉ``≤`©`∏`d á«Hô©dG è«∏îdG ∫hó``d ¿hÉ``©`à`dG
:»JB’G ¢üædG øjôëÑdG ádhO »a »°VGQC’Gh
∫hó``d ¿hÉ``©`à`dG ¢ù∏ée ∫hO »æWGƒªd Rƒ``é` j{
¿hDƒ°ûdGh ∫ó©dG ôjRh á≤aGƒe ó©H ,á«Hô©dG è«∏îdG
á«æÑªdG äGQÉ``≤` ©` dG ∂``∏`ª`J ,±É`` ` ` bhC’Gh á``«` eÓ``°` SE’G

óªëe ï«°ûdG ƒª°S ¢SCGôJ
Ö``FÉ``f á``Ø``«``∏``N ∫BG ∑QÉ```Ñ```e ø```H
¢ù«FQ AGQRƒ``dG ¢ù∏ée ¢ù«FQ

øH óªM ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†M ¥OÉ°U
ÉfƒfÉb Qó°UCGh ióØªdG OÓÑdG ∂∏e áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y
á«bÉØJG ≈∏Y ≥jó°üàdÉH 2020 áæ°ùd (18) º``bQ
áμ∏ªeh ø``jô``ë`Ñ`dG áμ∏ªe ø``«`H á``jƒ``é`dG äÉ``eó``î` dG
¢ù∏éeh iQƒ°ûdG ¢ù∏ée øe ÉgQGôbEG ó©H ,É«fÉÑ°SEG
.ÜGƒædG
:»JCÉj Ée ≈∏Y ¿ƒfÉ≤dG ¢üfh
:≈dhC’G IOÉªdG
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»μjôeC’G ô«Ø°ùdG √ƒª°S ∫ÉÑ≤à°SG iód

IóëàªdG äÉ``j’ƒdGh ø``jôëÑdG ø«H á«é«JGôà``°S’G ácGô``°ûdG á``«ªgCG ócDƒj AGQRƒ``dG ¢``ù«FQ
ºFGO ¢UôM øe øjôëÑdG áμ∏ªe áeƒμM ¬jóÑJ ÉªH Gó«°ûe ,á«æjôëÑdG
¬àeób Éeh ,ä’ÉéªdG ∞∏àîe »a ∑ôà°ûªdG ¿hÉ©àdG ô°UGhCG ájƒ≤J ≈∏Y
¿Éc »àdGh ,øjôëÑdG áμ∏ªe »a ¬∏ªY Iôàa ∫GƒW äÓ«¡°ùJh ºYO øe
äÉbÓ©dG √ò¡H AÉ≤JQÓd ácôà°ûªdG ±Gó``gC’G ≥«≤ëJ »a ô``KC’G ≠dÉH É¡d
.É¡à«ªæJh

πc »μjôeC’G ô«Ø°ù∏d √ƒª°S É«æªàe ,Ió©°UC’G ∞∏àîe ≈∏Y áeó≤àe
.√ó∏H »a IójóL ΩÉ¡e øe ¬«dEG πcƒ«°S Éª«a ìÉéædGh ≥«aƒàdG
IóëàªdG äÉj’ƒdG ô«Ø°S πjôÑ«°S ø«à°SÉL ó«°ùdG ÜôYCG ,¬ÑfÉL øe
¢ù«FQ »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°üd ôjó≤àdGh ôμ°ûdG ô``aGh øY á«μjôeC’G
á«μjôeC’G äÉbÓ©dG õjõ©àH π°UGƒàªdG √ƒª°S ΩÉªàgGh ºYO ≈∏Y AGQRƒdG

äÉj’ƒdG ô«Ø°S πjôÑ«°S ø«à°SÉL ó«°ùdG ¢ùeCG ìÉÑ°U ´ÉaôdÉH √ƒª°S
√OÓÑd Gô«Ø°S ¬∏ªY Iôàa AÉ¡àfG áÑ°SÉæªH á≤jó°üdG á«μjôeC’G IóëàªdG
.áμ∏ªªdG »a
äÉbÓY ™aO »a πjôÑ«°S ô«Ø°ùdG äÉeÉ¡°SEGh Oƒ¡éH √ƒª°S OÉ°TCG óbh
äÉjƒà°ùe ≈dEG ø«≤jó°üdG ø«Ñ©°ûdGh øjó∏ÑdG ø«H ¿hÉ©àdGh ábGó°üdG

¢ù∏éªdG ¢ù«FQ á°SÉFôH

…Oƒ©°ùdG √ô«¶f ™e É«ØJÉg ’É°üJG …ôéj á«LQÉîdG ôjRh

Oƒ¡édGh ,á«dhódGh á«ª«∏bE’G
øeC’G õjõ©J ≈dEG á«eGôdG á«dhódG
áaÉ°VEG ,á≤£æªdG »a QGô≤à°S’Gh
äGP ÉjÉ°†≤dG øe OóY åëH ≈dEG
.∑ôà°ûªdG ΩÉªàg’G

äÉ©∏£J »Ñ∏j ÉªH ,äÉjƒà°ùªdG
.ø«≤«≤°ûdG ø«Ñ©°ûdGh øjó∏ÑdG
åëH ∫É°üJ’G ∫ÓN ºJ Éªc
á«°SÉ«°ùdG ´É``°` VhC’G äGQƒ``£`J
ø``«` à` MÉ``°` ù` dG ≈``∏` Y á`` «` `æ` `eC’Gh

∞«£∏dGóÑY QƒàcódG iôLCG
ô```jRh ,»```fÉ```jõ```dG ó```°` `TGQ ø```H
Ék«ØJÉg ’k É°üJG ,¢ùeCG ,á«LQÉîdG
π°ü«a ô«eC’G ƒª°ùdG ÖMÉ°U ™e
,Oƒ©°S ∫BG ¬∏dGóÑY øH ¿ÉMôa øH
á«Hô©dG áμ∏ªªdG á«LQÉN ôjRh
.á≤«≤°ûdG ájOƒ©°ùdG
∫É°üJ’G ∫Ó``N iô``L ó``bh
á«îjQÉàdG äÉbÓ©dG ≈∏Y ó«cCÉàdG
áμ∏ªe ø«H §HôJ »àdG á≤«KƒdG
á«Hô©dG á``μ`∏`ª`ª`dGh ø``jô``ë`Ñ`dG
»``à`dGh ,á``≤`«`≤`°`û`dG á``jOƒ``©`°`ù`dG
øeÉ°†à∏d É kLPƒªf Ωƒ«dG âJÉH
Ée πX »a AÉ≤°TC’G ø«H …ƒ≤dG
∑ôà°ûe ô«°üe øe Éª¡æ«H ™ªéj
¢VGô©à°SGh ,Ió``MGh ±Gó``gCGh
QhÉ°ûàdGh ≥«°ùæàdG õjõ©J πÑ°S
á``aÉ``c ≈```∏` `Y ø```jó```∏` `Ñ` `dG ø```«` `H

¢ù«FQ áØ«∏N ∫BG ¿Éª∏°S øH áØ«∏N ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ócCG
ø«H ™ªéJ »àdG á«îjQÉàdG á«é«JGôà°S’G ácGô°ûdG äÉbÓY á«ªgCG AGQRƒdG
»a QGô≤à°S’G õjõ©J »a á«μjôeC’G IóëàªdG äÉj’ƒdGh øjôëÑdG áμ∏ªe
.ø«≤jó°üdG ø«Ñ©°ûdGh øjó∏Ñ∏d ácôà°ûªdG ídÉ°üªdG ≥«≤ëJh ,á≤£æªdG
ô°ü≤H AGQRƒdG ¢ù«FQ »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ∫ÉÑ≤à°SG iód ∂dP AÉL

ÉfhQƒμd…ó°üàdG»aá«ªdÉ©dGÜQÉéàdGøeIOÉØà°S’GåëÑjzáë°ü∏d≈∏YC’G{
ô``jƒ£àdG ™``jQÉ°ûe ø``e GOó``Yh á``μ∏ªªdG »``a »``ë°üdG ™``°VƒdG ¢``SQGóàj ¢``ù∏éªdG

≈````dEG »```dõ```æ```ª```dG ô```é```ë```dG Ió`````e ¢``†``Ø``N
ø``«``£``dÉ``î``ª``dGh ø``jô``aÉ``°``ù``ª``∏``d ΩÉ``````jCG 10
á«ªdÉ©dG äGóéà°ùªdG ™``e ≈°TÉªàj ÉªH É``gPÉ``î`JG º``J
Oƒ¡édG äGQƒ``£` J ≈∏Y ≥jôØdG ∞``bh Éªc ,¢Shô«Ø∏d
§£îdG ò«ØæJ á©HÉàeh ,¢Shô«ØdG áëaÉμªd ádhòÑªdG
Gòg »ah ,á∏Môe πc äÉLÉ«àMGh Ö°SÉæàj ÉªH Ió©ªdG
ôéëdG Ióe ¢†ØN Qô≤J ,á°†«Øà°ùe á°SGQO ó©Hh QÉWE’G
øjôaÉ°ùª∏d ΩÉjCG 10 ≈dEG Éeƒj 14 øe …RGôàM’G »dõæªdG
.ø«£dÉîªdGh
™ªàéªdG OGôaCG πc ≈dEG ¬JƒYO »æWƒdG ≥jôØdG OóLh
¬«LƒàdG ºàj Ée ´ÉÑJÉH ΩGõàd’G »a á«dhDƒ°ùªdÉH ¢Vƒ¡æ∏d
πLCG øe ,á«FÉbhh á«ë°U äÉª«∏©Jh äGOÉ``°`TQEG øe ¬H
πμ°ûH É¡à©«ÑW ≈dG IÉ«ëdG IOƒY áYô°S »a áªgÉ°ùªdG
.»ë°üdG ™°VƒdG äGóéà°ùe ™e ≥aGƒàj ÉªHh ¢ShQóe

¢Shô«Ød …ó°üà∏d »Ñ£dG »æWƒdG ≥jôØdG åëH
á°SÉFôH ¢``ù`eCG ¬YÉªàLG ∫Ó``N z19-ó``«` aƒ``c{ É``fhQƒ``c
áØ«∏N ∫BG ¬∏dGóÑY ø``H óªëe ï«°ûdG Ö«ÑW ≥``jô``Ø`dG
ájRGôàM’G äGAGô``LE’G áë°ü∏d ≈∏YC’G ¢ù∏éªdG ¢ù«FQ
™e ≈°TÉªàj ÉªH ÉgPÉîJG ºJ »àdG á«FÉbƒdG ô«HGóàdGh
.¢Shô«Ø∏d á«ªdÉ©dG äGóéà°ùªdG
»àdG á«æWƒdG Oƒ¡édG »Ñ£dG »æWƒdG ≥jôØdG øªKh
»μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U IOÉ«≤H øjôëÑdG ≥jôa É¡dòÑj
óFÉ≤dG ÖFÉf ó¡©dG »dh áØ«∏N ∫BG óªM øH ¿Éª∏°S ô«eC’G
»ah ,AGQRƒ```dG ¢ù∏ée ¢ù«Fôd ∫hC’G ÖFÉædG ≈``∏`YC’G
Ók °üØe Ék °VôY »æWƒdG ≥jôØdG ¢Vô©à°SG QÉ``WE’G Gòg
»àdG á«FÉbƒdG ô«HGóàdGh ájRGôàM’G äGAGô``LE’G ¿CÉ°ûH

áªL äÉjóëJ ¬``LGƒJ á«æWƒdG ∞ë``°üdG :»``©«ØædG
É``¡ÑLGh AGOCG »``a QGôªà``°SÓd É¡JóYÉ``°ùe Ö``∏£àJ
ô«Z πμ°ûH á«bQƒdG ∞ë°üdG »a
äÉ``fÓ``YE’G ¿CG Éë°Vƒe ,¥ƒÑ°ùe
∂∏àd »``°`ù`«`Fô``dG Qó``°`ü`ª`dG ôÑà©J
¢VÉØîfG ¿CG ≈``dEG Éàa’ ,∞ë°üdG
…ODƒ«°S á«æWƒdG ∞ë°üdG π``NO
ób Iô«Ñc äÉ«YGóJ ≈``dEG á«©ÑàdÉH
PÉîJG ≈``dEG ∞ë°üdG É¡©e ô£°†J
É¡FGOCG »a ∂°T ÓH ôKDƒà°S äGAGôLEG
¬d ¿ƒμ«°S Éªe á«æWƒdG É¡àdÉ°SQh
.™ªàéªdG ≈∏Y »Ñ∏°S ôKCG
ºZôdÉH ¬``fCG »©«ØædG ôÑàYGh
Éjó«e ∫É``«`°`Tƒ``°`ù`dG QÉ``°` û` à` fG ø``e
¿EÉ` `a á``«` fhô``à` μ` d’G á``aÉ``ë` °` ü` dGh
É¡d â``dGRÉ``e á``«` bQƒ``dG á``aÉ``ë`°`ü`dG
áÑ°ùædÉH É¡à«ªgCGh ¢UÉîdG É¡©HÉW
äÉ``Ä` ah í`` FGô`` °` `T ∞``∏` à` î` e ≈`` ``dEG
,É``¡`æ`Y ≈``æ` Z ’ ¬`` ``fCGh ™``ª` à` é` ª` dG
»μd ,ºYódG ≥ëà°ùJ »g »dÉàdÉHh
…CGôdG ôjƒæàd É¡àdÉ°SQ »a ôªà°ùJ
áë«ë°üdG äÉeƒ∏©ªdG ô°ûfh ΩÉ©dG
äÉYÉ£b ∞∏àîe ™e ó«H Gój πª©àdh
á©aQ »a ΩÉ¡°SE’G πLCG øe ™ªàéªdG
.»æjôëÑdG øWGƒªdGh øWƒdG
≈``dEG »©«ØædG ÖFÉædG QÉ``°` TCGh
∫hDƒ°ùªdG Qhó``dG QGôªà°SG á«ªgCG
,ø««Øë°üdG á«©ªéd ¬``H •ƒæªdG
ô«JÉμjQÉμdG »``eÉ``°`SQh ÜÉ``à`μ`dGh
π`` eC’G ¿ƒ`` YQõ`` j ø``ª` e ,º``gô``«` Zh
»dhDƒ°ùe ≈``dEG á«≤«≤ëdG ¿ƒ∏≤æjh
π≤æH ¿ƒ``ª` à` ¡` jh ,á`` aÉ`` c á`` dhó`` dG
,º``¡`Ñ`dÉ``£`eh ¢``SÉ``æ` dG äÉ``LÉ``«` à` MG
áaÉØ°T IGOCG ¬fCG QÉÑàYÉH ,º¡JÉ«eƒjh
ô««¨àdGh π`` eC’G äó```LhCG ÉªdÉ£d
.øjôNB’G »a ø°ùëdG

.»©«ØædG º«gGôHEG |
∞ë°üdG ÉfhQƒc áëFÉL äÉ«YGóJ
IQhô``°``†``H É``Ñ` dÉ``£` e ,á`` «` `æ` `Wƒ`` dG
»a QGôªà°S’Gh AÉ≤Ñ∏d É¡JóYÉ°ùe
á∏¶e âëJ ,»æWƒdG É¡ÑLGh AGOCG
∂∏ªdG ádÓéd »MÓ°UE’G ´hô°ûªdG
»àdGh áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y ø``H óªM
Ék ` ©` bGh Ωó``≤`à`d ¿É``æ` ©` dG É``¡`d ≥``∏` WCG
≈dEG ≥FÉ≤ëdG π≤f ≈∏Y Ωƒ≤j ,Gk ójóL
ô««¨J ≈∏Y IóYÉ°ùª∏d ,ΩÉ©dG …CGôdG
.π°†aCG áeƒ¶æe ≈dEG ¢SÉædG ™bGh
äÉ``jó``ë` à` dG ¿CG í`` ` °` ` `VhCGh
áaÉë°üdG É¡¡LGƒJ »``à`dG áªédG
äÉØàd’G Ö∏£àJ ºdÉ©dG »a á«bQƒdG
ô¶ædGh á``«`æ`Wƒ``dG ∞``ë`°`ü`dG ≈`` dEG
,É``¡` JÉ``LÉ``«` à` MGh É``¡``JÉ``jƒ``dhCG »`` a
»a QGôªà°S’Gh AÉ≤Ñ∏d É¡JóYÉ°ùeh
.»æWƒdG É¡ÑLGh AGOCG
á«æWƒdG ∞ë°üdG ¿CG ±É°VCGh
,ÉfhQƒc áeRCG πÑb øe »fÉ©J âfÉc
øe ójõàd áëFÉédG ∂∏J äAÉ``L ºK
äÉfÓYE’G â°†ØîfG ¿CG ó©H AÉÑYC’G

»©«ØædG º«gGôHEG ÖFÉædG øqªK
øe á«eÉ°ùdG á«μ∏ªdG äÉ¡«LƒàdG
∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†M ¿ód
πgÉY áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y ø``H óªM
áeƒμëdG ¢UôMh ,ióØªdG OÓÑdG
»μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U á°SÉFôH
áØ«∏N ∫BG ¿Éª∏°S øH áØ«∏N ô«eC’G
IófÉ°ùeh º``YOh ,AGQRƒ`` dG ¢ù«FQ
»μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ¿ó``d ø``e
áØ«∏N ∫BG óªM øH ¿Éª∏°S ô``«`eC’G
≈``∏` YC’G ó``FÉ``≤`dG Ö``FÉ``f ó``¡`©`dG »``dh
¢ù∏ée ¢``ù`«`Fô``d ∫hC’G Ö``FÉ``æ` dG
áeõM ¥Ó``WEG ∫Ó``N ø``e ,AGQRƒ`` dG
»a πãªàJ IójóL ájOÉ°üàbGh á«dÉe
ø««æjôëÑdG Ö``JGhQ øe %50 ºYO
äBÉ` °` û` æ` ª` dG »`` a º``¡`«`∏`Y ø``eDƒ``ª``dG
¢UÉîdG ´É£≤dG »a Gk ô``KCÉ`J ô``ã`cC’G
ô«JGƒØH πØμàdGh ,ô``¡`°`TCG 3 Ió``e
ø«côà°ûªdG áaÉμd AÉªdGh AÉHô¡μdG
≈dEG ,∫hC’G º¡æμ°ùe »a ø«æWGƒªdG
äÉYÉ£≤dG OÉæ°SEG á∏°UGƒe ÖfÉL
äÉ«YGóàH Gk ôKCÉJ ôãcC’G ájOÉ°üàb’G
.(19 ó«aƒc) ÉfhQƒc ¢Shô«a
áeõëdG ∂∏J ¥Ó``WEG ¿CG ó``cCGh
ô«Ñc π``μ`°`û`H º¡°ù«°S Ió``jó``é` dG
≈∏Y á«Ñ∏°ùdG QÉ``KB’G øe óëdG »a
,ÉfhQƒc áëFÉL AGô``L OÉ°üàb’G
∞«ØîJ ≈∏Y ¿ÉμeE’G Qó≤H πª©«°Sh
hCG ø«æWGƒªdG ≈∏Y AGƒ°S AÖ©dG
∫ÓN IQô°†àªdG äÉYÉ£≤dG ≈∏Y
.áeOÉ≤dG áKÓãdG Qƒ¡°ûdG
IQhô``°`V ≈``dEG »©«ØædG É``YOh
»àdG äÉYÉ£≤dG øª°V øe ¿ƒμJ ¿CG
øe ÉgQô°†J AGôL ºYO É¡d Ωó≤«°S

áeƒμëdG ¬H Ωƒ≤J …òdG QhódG ¬°ùØf âbƒdG »a
AGQRƒdG ¢ù«FQ »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U á°SÉFôH
á°ü∏îªdG Oƒ¡édÉH Gkó«°ûe ,¿CÉ`°`û`dG Gò``g »``a
»``dh »μ∏ªdG ƒª°ùdG Ö``MÉ``°`U É``gOƒ``≤`j »``à`dG
¢ù«Fôd ∫hC’G ÖFÉædG ≈∏YC’G óFÉ≤dG ÖFÉf ó¡©dG
øe øjôëÑdG ≥jôa ¬dòÑj Éeh ,AGQRƒdG ¢ù∏ée
πeÉ©à∏d √ƒª°S IQGOEÉ` `H IQÉÑL á«æWh Oƒ¡L
Éæk ªãe ,øgGôdG ±ô¶dG äÉÑ∏£àe ™e ∫hDƒ°ùªdG
á«°†jôªàdGh á«Ñ£dG QOGƒ``μ`dG IAÉØch Oƒ¡L
…òdG ¢ü∏îªdG »æWƒdG Qhó``dGh ,á«æjôëÑdG
á©HÉàªdGh ºYódGh OÉæ°SE’G ¥ôa ™«ªL ¬H Ωƒ≤J
RÉ«àLG øe ¬∏dG ¿ƒ©H áμ∏ªªdG øμª«°S »àdGh
.ìÉéæH äÉjóëàdG πc

QƒàcódG áë°üdG QGRh π«ch Ωób ,¬ÑfÉL øe
™jQÉ°ûªdG ø``e GOóY ™fÉªdG áØ«∏N ø``H ó``«`dh
áæéd ≈dEG É¡©aQ Qô≤J »àdG IQGRƒ∏d á«∏Ñ≤à°ùªdG
.É¡≤«Ñ£J á°SGQód §«£îàdGh ÖjQóàdG
IQGOEG ¢ù∏ée ó≤Y π°üàe ó«©°U ≈∏Yh
¬YÉªàLG (AÉØ°T) »ë°üdG ¿Éª°†dG ¥hóæ°U
óªëe ï«°ûdG Ö«ÑW ≥jôØdG á°SÉFôH …OÉ«àY’G
≈∏YC’G ¢ù∏éªdG ¢ù«FQ áØ«∏N ∫BG ¬∏dGóÑY øH
¿Éª°†dG ¥hóæ°U IQGOEG ¢ù∏ée ¢ù«FQ áë°ü∏d
.¢ù∏éªdG AÉ°†YCG Qƒ°†ëH ,»ë°üdG
øY Oó``°` ü` dG Gò`` g »``a ¢ù∏éªdG Üô`` `YCGh
á«eÉ°ùdG á«μ∏ªdG äÉ¡«Lƒà∏d ≥«ª©dG √ôjó≤J
GkQó≤e ,(19-ó«aƒc) ÉfhQƒc áëFÉL á¡LGƒªd

≈``dEG ôμ°ûdG ¢ù∏éªdG Ωó``b Éªc ,á``jRGô``à` M’G
.»æWƒdG ≥jôØdGh á«≤«°ùæàdG áæé∏dG
´hô°ûe äGóéà°ùe ≈∏Y ¢ù∏éªdG ™∏WG ºK
»a ,(»``à`ë`°`U) »``æ`Wƒ``dG »ë°üdG ¿É``ª`°`†`dG
Qƒëe :»``gh ´hô°ûª∏d á«°ù«FôdG QhÉëªdG
¿Éª°†dG ¥hóæ°U Qƒëeh ,»``JGò``dG ô««°ùàdG
Qƒ``ë`eh á``«` dhC’G áë°üdG Qƒ``ë` eh »ë°üdG
QÉ`` `WE’G Gò`` g »`` ah ,Ö``fÉ``é` dG ≈``∏` Y ø``«` eCÉ` à` dG
´hô°ûªd ≥jô£dG áWQÉN ¢ù∏éªdG ¢Vô©à°SG
QhÉëªdG ™«ªL áæª°†àe »ë°üdG ¿Éª°†dG
øe GOó`` Y ¢ù∏éªdG ™`` aQh ,á``«`æ`eõ``dG ô`` `WC’Gh
π°†Øà∏d á«≤«°ùæàdG áæé∏dG ≈``dEG äÉ«°UƒàdG
.É¡à°SGQóH

øH óªëe ï«°ûdG Ö«ÑW ≥jôØdG ¢``SCGô``J
≈``∏`YC’G ¢ù∏éªdG ¢ù«FQ áØ«∏N ∫BG ¬∏dGóÑY
…òdG ¢ù∏éª∏d …OÉ«àY’G ´ÉªàL’G áë°ü∏d
AÉ°†YCG ácQÉ°ûªHh »FôªdG ∫É°üJ’G á«æ≤àH ó≤Y
»a »ë°üdG ™°VƒdG ¢SQGóJ ºJ PEG ,¢ù∏éªdG
»∏Ñ≤à°ùªdG ôjƒ£àdG ™jQÉ°ûe øe GOóYh áμ∏ªªdG
.»ë°üdG ´É£≤dG »a
IQOÉÑe ¢ù∏éªdG øªK á°ù∏édG π¡à°ùe »ah
»μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U á°SÉFôH AGQRƒdG ¢ù∏ée
¢ù«FQ áØ«∏N ∫BG ¿Éª∏°S ø``H áØ«∏N ô``«` eC’G
OÉªàYÉH √ƒª°S π°†ØJ áÑ°SÉæªH ∂dPh ,AGQRƒdG
øe AÉ``©` HQCG ∫hCG »``a »æjôëÑdG Ö«Ñ£∏d Ωƒ``j
º°SÉH IõFÉL ¢ü«°üîJh ,ΩÉY πc ôÑªaƒf ô¡°T
øjõ«ªàªdG ø««æjôëÑdG AÉÑWC’G ºjôμàd √ƒª°S
.»Ñ£dGh »LÓ©dG åëÑdG »a
≈``∏`YC’G ¢ù∏éª∏d ΩÉ``©`dG ø``«` eC’G ìô``°`Uh
¿CÉ`H Iò``NGƒ``æ`dG »∏Y º``«`gGô``HEG ó«°ùdG áë°ü∏d
√É≤∏j ÉªH RGõ``à` Y’G ≠dÉH ø``Y ôqÑY ¢ù∏éªdG{
øe ô«Ñc ΩÉªàgGh º``YO ø``e »ë°üdG ´É£≤dG
»JCÉj …ò`` dGh ,á``eƒ``μ`ë`dGh Ió«°TôdG IOÉ``«`≤`dG
®ÉØëdG »a AÉÑWC’G É¡dòÑj »àdG Oƒ¡é∏d Gôjó≤J
øe É``°`Uô``Mh ™ªàéªdG á``eÓ``°`Sh áë°U ≈∏Y
øe ójõªdG ∫òÑd ºgõ«ØëJh º¡©aO ≈∏Y √ƒª°S
á«ë°üdG äÉeóîdG IOƒéH AÉ``≤` JQ’Gh ó¡édG
¢ù∏éªdG ó``cCGh .º«≤ªdGh øWGƒª∏d áeó≤ªdG
Ö``LGƒ``dGh Qhó``dG AGOCG »``a ΩGõ``à` d’G á∏°UGƒe
óL πμH »ë°üdG ´É£≤dÉH AÉ≤JQÓd »æWƒdG
.zIAÉØch
äGó``é`à`°`ù`e ¢``ù` ∏` é` ª` dG ¢``Vô``©` à` °` SG º`` K
Éª«a Éª«°S ’h áμ∏ªªdG »a »ë°üdG ™°VƒdG
åëH PEG ,z19-ó«aƒc{ ÉfhQƒc áëFÉéH ≥∏©àj
™e á«dhódG ÜQÉéàdG øe IOÉØà°S’G ¢ù∏éªdG
óë∏d á£N ™``°`Vhh »``dÉ``ë`dG ™``°`Vƒ``dG á``°` SGQO
IOÉ``YE’ äGOGó©à°S’G á©LGôeh √QÉ°ûàfG øe
äGAGô`` LE’G πc ≥«Ñ£J ™e IÉ«ëdG ±ÉæÄà°SG

٪99^6 »ªcGôJ ∫ó©ªH ≈dhC’G ø¡æ«H øe

áeÉ©dG á``jƒfÉãdG ±ô``°T áªFÉb øª``°V º``°üdG èeódG äÉÑdÉW ø``e 6
¢``SQGóªdG »``a º``°üdG á``Ñ∏£d Iô``aGƒàe äÉ``eóîdG πc :»``μjÉëdG áî«``°T á``ÑdÉ£dG
¿ƒ∏°UGƒàj GƒëÑ°UCGh ,áØ∏àîªdG
,»``°`SQó``ª`dG ™ªàéªdG ™``e á«dÉ©ØH
¿EÉa »``ª`jOÉ``cC’G iƒà°ùªdG ≈∏Y É``eCG
π°†a É¡d ¿Éc IQÉ°TE’G »ª∏©e áeRÓe
.zô«Ñc
ó≤a á°SGQódG ≥«∏©J Iôàa øY ÉeCG
IQGRƒ``dG IQRGDƒ`ª`H ô``eC’G »``dh OÉ°TCG
,á°UÉîdG äÉLÉ«àM’G …hP áÑ∏£∏d
á«ª«∏©àdG πFÉ°SƒdGh OGƒªdG ô«aƒJh
á``HGƒ``Ñ` dG ∫Ó`` N ø``e º``¡` d á``ª` FÓ``ª` dG
á``«`°`SGQó``dG ∫ƒ``°` ü` Ø` dGh á«ª«∏©àdG
ºYódG øY Ó°†a ,Égô«Zh ájõcôªdG
¢üNh ,á``°`SQó``ª`dG ø``e á``©`HÉ``à`ª`dGh
ÆÉÑ°üdG áªWÉa IPÉ``à`°`SC’G ôμ°ûdÉH
π°UGƒàJ âfÉc »àdG IQÉ°TE’G áª∏©e
ø¡©é°ûJh äÉÑdÉ£dG ™e QGôªà°SÉH
.IôHÉãªdGh OÉ¡àL’G ≈∏Y
ôμ°ûdG πjõéH »μjÉëdG Ωó≤Jh
≈``dEGh ,áª«μëdG IOÉ«≤∏d ¿É``aô``©`dGh
»ª«©ædG »``∏`Y ø``H ó``LÉ``e Qƒ``à` có``dG
¬à©HÉàªd ,º«∏©àdGh á«HôàdG ô``jRh
ºª¡dG …hP ø``e áÑ∏£dG è``eO Qƒ`` eCG
QGó``°`UEGh ,á«eÉ¶ædG ¢``SQGó``ª`dG »``a
ÜÉ``©` °` ü` dG π``«``dò``à``H ¬``JÉ``¡``«``Lƒ``J
¬àæHG π°üëJ ¿CG É«æªàe ,º¡JófÉ°ùªd
.á«°SGQO áã©H ≈∏Y

.»μjÉëdG áî«°T |
,Qƒ`` ` ` eC’G AÉ`` `«` ` dhCÉ` ` H ´É`` ª` `à` `L’É`` H
™``aQh É¡à°ûbÉæeh IQOÉ``Ñ`ª`dG ìô£d
ø«©H ò``NC’G ™e ,É¡fCÉ°ûH äÉMôà≤e
øeh ,»``dÉ``gC’G äÉÑ∏£àe QÉ``Ñ`à`Y’G
øe Iôªà°ùªdG á©HÉàªdG Éæ°ùªd º``K
¢ù∏ée »``a É``æ` cGô``°` TEGh ,á``°`SQó``ª`dG
øe á©LGôdG ájò¨àdG ò``NCGh ,AÉ``HB’G
πch ,áÑdÉ£dG iƒà°ùe ø``Y π`` gC’G
øY QƒeCG AÉ«dhCÉc ÉæahÉîe OóH Gòg
,áÑ∏£dG ¬LGƒJ ób »àdG äÉHƒ©°üdG
Éªc ,º``¡`fGô``bCG ™``e º¡∏eÉ©J á«Ø«ch
á£°ûfC’G »``a á``°`SQó``ª`dG º``¡`à`cô``°`TCG

.»μjÉëdG ó«ªëdGóÑY |
,á``«`ë`°`ü`dG º``¡` ahô``¶` d á``«` YGô``ª` dG
QƒædG É¡à°SQóªd É¡fÉæàeG øY ák Hô©e
.äÉæÑ∏d ájƒfÉãdG
ó``«` °` ù` dG É`` `gô`` `eCG »`` ` dh ∫É`` ` `bh
GóL Qƒîa ÉfCG{ :»μjÉëdG ó«ªëdGóÑY
,ô«Ñc ¥ƒØJ ø``e »àæHG ¬à≤≤M ÉªH
á«HôàdG IQGRh Oƒ``¡`L ≈``°`ù`fCG ø``dh
á«HôàdG IQGOEÉ` ` `H ák `∏`ã`ª`e º``«`∏`©`à`dGh
ôÑcC’G QhódG É¡d ¿Éc ó≤∏a ,á°UÉîdG
Ö∏¨àdGh ,º°üdG áÄa èeO ìÉéf »a
.zIójôØdG áHôéàdG √òg äÉjóëJ ≈∏Y
áHôéàdG äCGó``H ó≤d{ :±É``°` VCGh

ájƒfÉãdG øe º°üdG ø«éjôîdG øe
º¡éeO »a AóÑdG ºJ ¿CG ó©H ,áeÉ©dG
ΩÉ©dG »a á«°SGQódG á∏MôªdG √òg »a
´hô°ûe »a ,2016-2015 »°SGQódG
»a ¬Yƒf øe ∫hC’G ƒg óFGQ …ƒHôJ
äô``ah ,»ª«∏©àdG áμ∏ªªdG ï``jQÉ``J
º«∏©àdGh á«HôàdG IQGRh ¬dÓN øe
øe ,áÄØdG √ò¡d äÉeóîdG øe ójó©dG
»a á°ü°üîàe á«ª«∏©J QOGƒc É¡æ«H
á°SÉ«°ùd Gõk jõ©J ∂dPh ,IQÉ°TE’G á¨d
»àdG á°UÉîdG äÉLÉ«àM’G …hP èeO
»a äÉÄØdG øe ójó©dG É«dÉM πª°ûJ
.äÉ¶aÉëªdG ∞∏àîe »a á°SQóe 82
QÉ``Ñ` NCG{ ™``e ¢``UÉ``N AÉ``≤` d »``ah
≈∏Y á∏°UÉëdG áÑdÉ£dG âdÉb zè«∏îdG
±ô°ûdG áëF’ »a ≈``dhC’G áÑJôªdG
áMôØH ô©°ûJ É¡fEG »μjÉëdG áî«°T
,É¡JÉ«M »``a á``«`FÉ``æ`ã`à`°`SGh Iô``eÉ``Z
,RÉéfE’Gh Ö©àdGh ó¡édG êÉàf »gh
äÉμjôÑJh ìôØdG ´ƒeóH âLõàeGh
≈dEG Ik ô«°ûe ,AÉbó°UC’G »fÉ¡Jh πgC’G
ºK ¬∏dG øe π°†ØH ¿Éc ¬à≤≤M Ée ¿CG
»àdG º«∏©àdGh á«HôàdG IQGRh ºYóH
¥Éëàd’G á°Uôa º°üdG áÑ∏£∏d âMÉJCG
á``∏` Mô``ª` dG »`` a á`` °` `SGQó`` dG ó``YÉ``≤` ª` H
äÉeóîdG π``c ô«aƒJ ™``e ,ájƒfÉãdG

¬``Yƒ``f ø`` e ó`` jô`` a RÉ`` `é` ` fEG »`` a
º°üdG èeódG äÉÑdÉW øe 6 âæμªJ
áeó≤àe õcGôe ∫ÓàMGh ¥ƒØàdG øe
ájƒfÉãdG »éjôN ±ô°T áªFÉb »a
Ωƒ∏©dGh äÉ¨∏dG áYƒªée ,áeÉ©dG
äÉÑMÉ°U ø¡æ«H ø``e ,á``«` fÉ``°` ù` fE’G
¢ùeÉîdG ≈`` dEG ∫hC’G ø``e õ``cGô``ª` dG
,áëFÓdG IQGó``°`U »a »dGƒàdG ≈∏Y
ó«ªëdGóÑY áî«°T áÑdÉ£dG â∏àMG PEG
ájƒfÉãdG QƒædG á°SQóe øe »μjÉëdG
∫ó``©`ª`H ≈`` ` `dhC’G á``Ñ` Jô``ª` dG äÉ``æ`Ñ`∏`d
.%99^6 ≠∏H »ªcGôJ
á°ü°üîªdG É¡JGP á°SQóªdG øeh
áÑdÉ£dG â∏àMG º°üdG äÉÑdÉ£dG èeód
áÑJôªdG ¿É£∏°S QOÉ``≤`dGó``Ñ`Y AÉæ°S
»a É¡à∏J ,%99^4 ∫ó©ªH á«fÉãdG
≈«ëj ¿ÉªjEG áÑdÉ£dG ådÉãdG õcôªdG
õcôªdG »``ah ,%98^8 ∫ó©ªH ôªY
∫ó©ªH ∫ƒMC’G …ô«N ø°Sƒ°S ™HGôdG
áÑdÉ£dG á°ùeÉîdG áÑJôªdG »ah ,%98
,%97^9 ∫ó``©`ª`H ô``ª`f óªëe áª©f
ó≤a GQôμe ô°ûY ™HGôdG õcôªdG É``eCG
∞«∏N »∏Y áªWÉa áÑdÉ£dG ¬à∏àMG
.%95^7 ∫ó©ªH
øe áYƒªéªdG √ò``g êQó``æ` Jh
á``«`fÉ``ã`dG á``©` aó``dG ø``ª`°`V äÉ``Ñ` dÉ``£` dG

46

Ω2020 ƒ«dƒj 1 - `g1441 Ió©≤dG hP 10 AÉ©HQC’G - ¿ƒ©HQC’Gh á°ùeÉîdG áæ°ùdG - (15440) Oó©dG

:ÜGƒædG ¢ù∏ée á°ù«FQ ..z»fÉªdôÑdG πª©∏d »dhódG Ωƒ«dG{ Ihóf ∫ÓN
A»°†J »àdG á©ª°ûdG
!!..ΩÓ¶dG áªàY »a

∂∏ªdG ádÓL ó¡Y πX »a á«HÉbôdGh á«©jô°ûàdG äÉÑ°ùàμªdG øe ô«ãμdG â≤≤M øjôëÑdG

Éæg ó°ü≤dGh ,ó≤ædG ƒg áaÉë°üdG QhO ¿ƒμj ¿É«MC’G øe ô«ãc »a
.á«æWƒdG áaÉë°üdÉH •ƒæªdG QhódG ƒg §≤a Gòg ¢ù«d ¬fCG ’EG ,AÉæÑdG ó≤ædG
,IAÉæÑdG AGQB’G ìôW áaÉë°üdG QGhOG ºgCG øe ¿EG ∫ƒ≤j øe ™e ≥ØJCG
»a Öàμf É``fCGó``H ¿CG òæe ¬«∏Y É``æ`HCGO Ée Gò``gh ,íjô°üdG AÉæÑdG ó≤ædGh
ô«Zh èYõe ôeCG É°†jCG ¬©bƒe ô«Z »a ó≤ædG ¿CG ’EG ..äÉ«æ«©°ùàdG ∞°üàæe
IOÉ«≤H Ió«°TôdG ÉæàeƒμM ™e GóMGh ÉØ°U ø«æWGƒªc ∞≤f Ωƒ«dGh ,ÖÑëe
áeRC’G √òg »a -√ÉYQh ¬∏dG ¬¶ØM- áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y øH óªM ∂∏ªdG ádÓL
,É©jô°S á«©«Ñ£dG º¡JÉ«M ≈dEG ¢SÉædG Oƒ©j ¿CGh ∫ƒ£J ’CG ≈æªàf »àdG
øe ∞«Øîà∏d ádhódG É¡H âeÉb »àdG äGAGô``LE’G πc ójDƒfh ófÉ°ùf ¿CGh
.¢UÉîdG ´É£≤dGh ø«æWGƒªdG ≈∏Y áeRC’G äÉ«YGóJ
áKÓK Ióe AÉHô¡μdG ô«JGƒa øe AÉØYE’G É¡«a ÉªH- äGAGô``LE’G √òg
Ö°üJ -¢UÉîdG ´É£≤dG »a %50 áÑ°ùæH ø««æjôëÑdG ÖJGhQ ºYOh ô¡°TCG
øYh ø«æWGƒªdG øY •ƒ¨°†dG á``dGREG »ah á«æWƒdG áë∏°üªdG »a É¡∏c
.¢UÉîdG ´É£≤dG »a äÉcô°ûdGh äÉ°ù°SDƒªdG
ádhódG óéJ ø«ëa ,∑QóJ ’ ájÉZ ¢SÉædG AÉ°VQEG ¿CÉH ô©°ûf ÉfÉ«MCG
!!(...Gòch Gòc Gƒ∏ªYG Ée ¢û«dh) :¢†©ÑdG ∫ƒ≤j ø«æWGƒª∏d ºYódG Ωó≤J
≥≤ëàj Éeh ºJ Ée ≈∏Y ¬∏d óªëdÉa ,¬d ™ª°ùj ’CG »¨Ñæj ΩÓc Gòg
√ô°SCÉH ºdÉ©dG É¡H ôªj Gó``L áÑ©°U á«dÉe ±hô``X πX »a ø«æWGƒª∏d
äÉ«YGóJ ICÉ`Wh âëJ ™≤j √ô°SCÉH ºdÉ©dG ÉªfEGh ,º«∏bEG hCG ádhO â°ù«dh
.ÉfhQƒc ¢Shô«a
¥hóæ°U ≈dEG âÑgP Iô«Ñc Iô«ãc ∫hO ,É¡°SÓaEG âæ∏YCG á«ªdÉY äÉcô°T
ºdÉYh ,GóL GóL Ö©°U »ªdÉ©dG ™°VƒdG ,¢Vhô≤dÉH Ö∏£J »dhódG ó≤ædG
Iô«ãc AÉ«°TCG ¿CG í°VGƒdG øe øμd ,ó©H ¬ëeÓe í°†àJ ºd ÉfhQƒc ó©H Ée
’ ób Iô«ãc ∞FÉXhh ,≈¨∏à°S Iô«ãc äÉ°SÉ«°Sh ,∫óÑàà°Sh ,ô«¨àà°S
.Iô«Ñc Ö°ùæH ¢ü∏≤àJ hCG OƒLh É¡d ¿ƒμj
äGAGôLEG IófÉ°ùe »a …ƒb »æWh ™°Vh »a Ωƒ«dG Éæ∏©éj ∂dP πc
º«≤ªdGh øWGƒª∏d ¬ªjó≤J øμªj Ée πc ºjó≤J øY ¿GƒàJ ºd »àdG ádhódG
.¢UÉîdG ´É£≤∏dh
á«Ø«c »a ôªà°ùeh Oóéàe πμ°ûH ôμØf ¿CG Ωƒ«dG Éæ«∏Y ¿EG ∫ƒbCG âdRÉe
Ée ≈∏Y AÉæH πÑ≤à°ùª∏d πª©f ∞«ch ,ôFÉ°ùîdG πbCÉH áeRC’G √òg »£îJ
.iôNCG äÉ°Shô«a É¡©ÑàJ ÉªHQ »àdG áeRC’G √òg »a çóM
πª©fh §£îf ¿CGh ΩÉeC’G ≈dEG ô¶æf ¿CG OGôaCGh ™ªàéeh ádhóc Éæ«∏Y
ÖMÉ°U ÉªFGO ∫ƒ≤j Éªc ¢Uôa ≈dEG …óëàdG Gòg πjƒëJ á«Ø«c »a ôμØfh
.√ÉYQh ¬∏dG ¬¶ØM ó¡©dG »dh óªM øH ¿Éª∏°S ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG
»àdG »g hCG ,ò≤æªdG »g QÉμaC’G ¿ƒμJ Ée ÉªFGO áÑ©°üdG ±hô¶dG »a
.ΩÉæàeh º«∏°S πμ°ûH iôNCG ≈dEG á∏Môe øe π≤àææd Qƒ°ùédG óªJ
Ée ÉªFGO »àdG á«æjôëÑdG ∫ƒ≤©dG πYÉØàJ ¿CG ..Ωƒ«dG √Éæªàf Ée Gòg
»àdG äGQOÉÑªdGh §£îdGh QÉμaC’G ºjó≤J ∫ÓN øe ô¡ÑJ Ée ÉªFGOh ´óÑJ
.¢UÉîdGh »eƒμëdG ø«YÉ£≤dG »a πª©dGh äÉ°SÉ«°ùdG ôjƒ£J ºYóJ
áªàY »a A»°†J »àdG á©ª°ûdG ¬Ñ°ûJ ÉªFGO »g QÉμaC’G …ôjó≤J »a
!!..ΩÓ¶dG

iQƒ``°`û`dG »°ù∏ée É``°`ù`«`FQ ó`` cCG
á«©jô°ûàdG ¢ùdÉéªdG ¿CG ÜGƒ``æ` dGh
»a á``∏`aÉ``ë`dG É¡Jô«°ùe ô``Ñ`Y â``ª`¡`°`SCG
,»WGô≤ªjódG πª©dG º«gÉØe õjõ©J
Éªgôîa øY ø«Hô©e ,¬FOÉÑe ï«°SôJh
É¡à≤≤M »àdG äGRÉéfE’ÉH ÉªgRGõàYGh
øjôëÑdG áμ∏ªe »a á«©jô°ûàdG á£∏°ùdG
»a Ö°üj ÉªH »©jô°ûJ π°üa πc »a
»àdGh ,ø«æWGƒªdGh øWƒdG áë∏°üe
á£∏°ùdG ¬H ≈¶ëJ Ée π°†ØH â≤≤ëJ
ºYOh ΩÉªàgG øe É¡«àaô¨H á«©jô°ûàdG
∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†M ¿ód øe
OÓÑdG πgÉY áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y øH óªM
…òdG QhódÉH ¬àdÓL ¿ÉªjEGh ,ióØªdG
ºYO »a »fÉªdôÑdG πª©dG ¬H ™∏£°†j
≈∏Y áªFÉ≤dG á``dhó``dG õ``FÉ``cQh ¢``ù`°`SCG
øWƒdG AÉæH »a º¡°ùj ÉªH ,á«WGô≤ªjódG
.√AÉªf QGôªà°SGh ¬à°†¡fh
Ihó``æ` dG ìÉ``à`à`aG ∫Ó``N ∂``dP AÉ``L
»``°`ù`∏`é`ª`d á``cô``à` °` û` ª` dG á`` jQGƒ`` ë` `dG
¿GƒæY âëJ ¢ùeCG ÜGƒædGh iQƒ°ûdG
πª©dG »a »©jô°ûàdGh »HÉbôdG QhódG{
äÉ¡«LƒàH âª«bCG »àdGh ,z»fÉªdôÑdG
á°ù«FQ πæjR ¬∏dGóÑY âæH ájRƒa øe
ídÉ°U ø``H »``∏` Yh ,ÜGƒ`` æ` `dG ¢``ù`∏`é`e
∂dPh ,iQƒ°ûdG ¢ù∏ée ¢ù«FQ ídÉ°üdG
áÑ°SÉæªH »FôªdG ∫É°üJ’G äÉ«æ≤J ôÑY
…òdG ,»fÉªdôÑdG πª©∏d »dhódG Ωƒ«dG
,ΩÉY πc øe ƒ«fƒj 30 Ωƒ``j ±OÉ°üj
»°ù∏ée AÉ°†YCG IhóædG »a ∑QÉ°T å«M
»``dhDƒ` °` ù` eh ,ÜGƒ`` `æ` ` dGh iQƒ`` °` `û` `dG
øe OóY »∏ãªeh ,ø«àeÉ©dG ø«àfÉeC’G
.äÉ¡édG
¬``∏`dGó``Ñ`Y â``æ` H á`` jRƒ`` a äó`` ` `cCGh
¿CG ÜGƒ`` æ` `dG ¢``ù`∏`é`e á``°` ù` «` FQ π``æ` jR
πª©dG Iô«°ùe øª°Vh øjôëÑdG áμ∏ªe
â≤≤M ,øjôgGR øjó≤Y ôÑYh »fÉªdôÑdG
,äÉÑ°ùàμªdGh äGRÉ``é` fE’G øe ô«ãμdG
á``«`©`jô``°`û`à`dG ,Oƒ`` ¡` `é` `dGh ∫É`` `ª` ` YC’Gh
¿ód øe ô«ÑμdG ºYódG πX »a á«HÉbôdGh
øH óªM ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†M
,ióØªdG OÓÑdG πgÉY áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y
á∏eÉ°ûdG ájƒªæàdG Iô«°ùªdG Rõ©j ÉªH

ÊÉjõdG ΩÉ°ûg

»``WGô≤ªjódG π``ª©dG º``«gÉØe äRõ``Y á«©jô``°ûàdG ¢``ùdÉéªdG :iQƒ``°ûdG ¢``ù∏ée ¢``ù«FQ

.iQƒ°ûdG ¢ù∏ée ¢ù«FQ |

É¡àeób ábQh ∫ÓN iQƒ°ûdG ¢ù∏éªH
»``©`jô``°`û`à`dG Qhó`` ``dG{ :¿Gƒ`` æ` `Y â``ë` J
»©jô°ûàdG π°üØdG »a iQƒ°ûdG ¢ù∏éªd
iQƒ``°` û` dG ¢``ù`∏`é`e ¿CG ,z¢``ù` eÉ``î` dG
á«©jô°ûàdG ∫ƒ``°` ü` Ø` dG ∫Ó`` N õ``é``fCG
,äÉ``Yƒ``°`Vƒ``ª`dG ø``e ó``jó``©`dG á≤HÉ°ùdG
¬``FÉ``°` †` YCG äGô`` Ñ` `N â``ª` ¡` °` SCG å``«` M
áeƒ¶æªdG ôjƒ£J »a º¡JÉ°ü°üîJh
πª©dG Iô«°ùe ºYój ÉªHh ,á«©jô°ûàdG
øe ójõªdG ≥«≤ëàd ΩõY πμH »æWƒdG
.á«dÉ¨dG Éæàμ∏ªªd äGõéæªdGh Ωó≤àdG
É°ù∏ée ô``°`TÉ``H{ :ó``jGõ``dG â``dÉ``bh
∫ÓN Ék «Yƒf Ók ªY ÜGƒ``æ`dGh iQƒ°ûdG
øe ¢``ù` eÉ``î` dG »``©` jô``°` û` à` dG π``°` ü` Ø` dG
äÉ©jô°ûàdG ø``e ô«ãμdG RÉéfEG ∫Ó``N
ø«fGƒ≤H º«°SGôªdG QGôbEG ôÑY áª¡ªdG
äÉMGôàb’Gh äÉYhô°ûªdG á°ûbÉæe hCG
π``«` ©` Ø` J Ö``fÉ``L ≈`` ` ` `dEG ,ø`` `«` ` fGƒ`` `≤` ` H
á£∏°ùdG πªY ≈∏Y á«HÉbôdG äGhOC’G
äÉ``«` FÉ``°` ü` ME’G ≥`` ` ahh ,á``jò``«` Ø` æ` à` dG
ô¶f iQƒ°ûdG ¢ù∏ée ¿EÉ` a IQOÉ``°`ü`dG
ô``bCGh ,¿ƒ``fÉ``≤`H ÉYhô°ûe (159) »``a
¿CG ø«M »a ,¿ƒfÉ≤H Éeƒ°Sôe (21)
ó«b âdGRÉe »àdG ø«fGƒ≤H äÉYhô°ûªdG
.z¿ƒfÉ≤H ´hô°ûe (28) á°SGQódG

á``eƒ``μ``ë``dG π``Ø``μ``J :AÉ```Hô```¡```μ```dG ô``````jRh

,´QÉ°ùàeh ®ƒë∏e OÉ`` jORG ádÉM »``a
ÜGƒædG ¢UôM ióe ≈``dEG ô«°ûj Gò``gh
øWGƒªdG øWƒdG áë∏°üe ≥«≤ëJ ≈∏Y
∫ÓN ≈©°S ÜGƒædG ¢ù∏ée ¿CG ±É°VCGh
π°üØdG øe »fÉãdGh ∫hC’G OÉ≤©f’G QhO
πc ΩGóîà°SG ≈dEG ¢ùeÉîdG »©jô°ûàdG
Ée πc É¡μ∏àªj »àdG á«HÉbôdG äGhOC’G
√QhO Aƒ°V »a ∂dP ≈dEG áLÉëdG âYO
.Ö©°û∏d »∏«ãªàdGh »HÉ«ædG
∫hC’G ø``jQhó``dG ∫Ó``N ¬``fCG øq«Hh
»``©`jô``°`û`à`dG π``°` ü` Ø` dG ø`` e »`` fÉ`` ã` `dGh
¢ù∏ée AÉ``°` †` YCG Ωó``î`à`°`SG ¢``ù`eÉ``î`dG
,á«dÉ©a πμH á«HÉbôdG äGhOC’G ÜGƒædG
π°UCG øe á«HÉbQ äGhOCG â°S πq©a å«M
πªY è``eÉ``fô``H á°ûbÉæªH ∂`` dPh ,™°ùJ
,∫hC’G OÉ≤©f’G QhO ∫Ó``N áeƒμëdG
»fÉãdG OÉ≤©f’G QhO ∫Ó``N Ωó``b Éª«a
,’GDƒ°S 162h ,áÑZôH ÉMGôàbG 225
äÉÑ∏W 3h ,ÜGƒéà°SG »Ñ∏£H Ωó≤J Éªc
äÉÑ∏W 4h ,≥«≤ëàdG ¿Ééd π«μ°ûàd
QhódG ∫ÓN ≥aGh óbh ,áeÉY á°ûbÉæe
É≤∏©àe ÉYƒ°Vƒe 256 ≈∏Y »°VÉªdG
.»HÉbôdG ∫ÉéªdÉH
ƒ°†©dG âë°VhCG ,ôNBG ÖfÉL øe
á°ù«FQ ó``jGõ``dG º°SÉL ∫’O á«eÉëªdG
á«fƒfÉ≤dGh á«©jô°ûàdG ¿hDƒ°ûdG áæéd

¿CG ,É``fhQƒ``c ¢Shô«a áëFÉL ÖÑ°ùH
»a »``fÉ``ª`dô``Ñ`dG π``ª`©`dG á``«`ª`gCÉ`H √ƒ`` fCG
É¡dòÑJ »``à`dG Oƒ``¡`é`dG Ió``fÉ``°`ù`eh º``YO
á¡LGƒªd IôàØdG √òg ∫ÓN äÉeƒμëdG
á°ûbÉæeh ,áFQÉ£dGh áª¡ªdG ÉjÉ°†≤dG
™e ºZÉæàJ »àdG äÉ©jô°ûàdG QGô`` bEGh
π¡°ùJh ,á«dÉëdG á∏MôªdG äÉLÉ«àMG
á``ë`FÉ``é`dG √ò`` g IQGOEG á`` dhó`` dG ≈``∏` Y
º``Yó``J á``«`©`jô``°`û`J äÉ``Lô``î` e §``°` Sh
á«YÉªàL’G äÉeƒ≤ªdG áaÉch OÉ°üàb’G
.ziôNC’G á«°SÉ«°ùdGh
É```gQGOCG »``à`dG Ihó``æ` dG â``dhÉ``æ` Jh
…ô«°û©dG óªMCG ΩÉ°ûg QƒàcódG ÖFÉædG
k
…òdG »©jô°ûàdGh »HÉbôdG Qhó∏d É°VôY
ÜGƒædGh iQƒ°ûdG É°ù∏ée ¬H ™∏£°VG
.¢ùeÉîdG »©jô°ûàdG π°üØdG ∫ÓN
ÖFÉædG ¢Vô©à°SG ,¬à¡L ø``eh
áæéd ¢ù«FQ »°SÉÑ©dG ≈°ù«Y óªëe
á``«`fƒ``fÉ``≤`dGh á``«`©`jô``°`û`à`dG ¿hDƒ` °` û` dG
»àdG ¬àbQh ∫ÓN øe ÜGƒædG ¢ù∏éªH
¢ù∏éªd »HÉbôdG QhódG{ ¿Gƒæ©H É¡eób
»``©`jô``°`û`à`dG π``°`ü`Ø`dG ∫Ó`` N ÜGƒ`` æ` `dG
»àdGh á«HÉbôdG äGhOC’G ,z¢ùeÉîdG
¢ù∏éªd á«°ù«FôdG ∫É``ª` YC’G ø``e ó©J
≈dEG äÉ«FÉ°üME’G ô«°ûJ å«M ,ÜGƒædG
áeóîà°ùªdG á«HÉbôdG äGhOC’G πc ¿CG

áμ∏ªe »a á«©jô°ûàdG á£∏°ù∏d ¿Éc Éªc
Gòg »a Iõ«ªàªdG äGQOÉÑªdG øjôëÑdG
É``jQGOEGh ,É«HÉbQh É«©jô°ûJ ,ÖfÉédG
ôjó≤àdGh ÜÉéYE’G âdÉfh ,É«ª«¶æJh
,»`` dhó`` dG »``fÉ``ª` dô``Ñ` dG OÉ```ë` `J’G ø`` e
ÉgQÉÑàYÉH ,áaÉc á«fÉªdôÑdG äÉª¶æªdGh
.á©«aQ ìÉéf á°ü≤d ÉLPƒªf
ídÉ°U øH »∏Y QÉ°TCG ,¬ÑfÉL øe
»a iQƒ°ûdG ¢ù∏ée ¢ù«FQ ídÉ°üdG
¿ƒμJ ΩÉ©dG Gòg ájÉ¡f ™e ¬fCG ≈dEG ¬àª∏c
ÉkeÉY 17 â∏ªcCG ó``b øjôëÑdG áμ∏ªe
»fÉªdôÑdG OÉ``ë`J’G »a É¡àjƒ°†Y øe
∂∏J ∫Ó``N Éæ°UôM{ :∫É`` bh ,»``dhó``dG
¿É«H ≈∏Y á«©jô°ûJ á£∏°ùc Iô``à`Ø`dG
∞∏àîe »``a …CGô`` dG AGó`` HEGh ∞``bGƒ``ª`dG
,á«dhódGh á«ª«∏bE’Gh á«∏ëªdG ÉjÉ°†≤dG
∑ôà°ûe ΩÉªàgG Qƒëe πμ°ûJ »``à`dGh
,∫hó`` ` dGh äÉ``fÉ``ª` dô``Ñ` dG ™``«` ª` L ió```d
√ó¡°ûJ Qƒ£J hCG RÉéfEG πμH ∞jô©àdGh
IQƒ°üdG π≤æj ÉªH ,øjôëÑdG áμ∏ªe
≈∏Y É``¡`à`fÉ``μ`eh á``μ`∏`ª`ª`∏`d á``«` ©` bGƒ``dG
ájOÉ°üàb’Gh ájƒªæàdG ºdÉ©dG áWQÉN
√ÉæÑàJ Ée πX »a á°UÉNh ,á«°SÉ«°ùdGh
äÉbÓ©d á``ª`YGO á°SÉ«°S ø``e áμ∏ªªdG
»YÉªédGh »FÉæãdG ≥«°ùæàdGh ¿hÉ©àdG
.zºdÉ©dG ∫hO ∞∏àîe ™e
»``ah ,É`` æ` `g ó`` H ’{ :±É`` ` °` ` `VCGh
ºdÉ©dG É``¡`H ô``ª`j »``à` dG á``∏`Mô``ª`dG √ò``g

.ÜGƒædG ¢ù∏ée á°ù«FQ |
.áμ∏ªªdG Égó¡°ûJ »àdG
∫Gõ`` j ’h ¿É`` `c ¬`` `fCG â`` aÉ`` °` `VCGh
øjôëÑdG áμ∏ªe »a á«©jô°ûàdG á£∏°ù∏d
¢ù∏éeh iQƒ°ûdG ¢ù∏ée) É¡«àaô¨H
»a ,π``YÉ``Ø`dGh RQÉ``Ñ`dG Qhó``dG (ÜGƒ``æ` dG
,áeGóà°ùªdG á«ªæàdG ±Gó`` gCG ≥«≤ëJ
ø«μªJ »ah ,áHÉbôdGh ™jô°ûàdG »ah
,ÜÉÑ°ûdG º``YO »``ah ,É¡eó≤Jh ICGô``ª`dG
,á``dGó``©` dGh IGhÉ``°` ù` ª` dG ¿É``ª` °` V »`` ah
ΩÓ``°` ù` dGh ,á`` dhDƒ` `°` `ù` `ª` `dG á`` jô`` ë` `dGh
≈∏Y ∫ƒ``°` ü` ë` dG »`` `ah ,¢``û` jÉ``©` à` dGh
,ä’ÉéªdG ∞∏àîe »a á∏eÉ°ûdG ájÉYôdG
.á«ª«∏©àdGh á«ë°üdG á°UÉNh
Ωƒ«dG áÑ°SÉæe ¿CG ≈``dEG äQÉ``°` TCGh
Gòg »``JCÉ`J »fÉªdôÑdG πª©∏d »``dhó``dG
á``«`FÉ``æ`ã`à`°`SG ±hô`` `X π`` X »`` a ΩÉ`` ©` `dG
áëFÉL É¡à°Vôa ,É©«ªL ºdÉ©dG Égó¡°ûj
IÉ«ëdG »MÉæe πc ≈∏Y äôKCGh ,ÉfhQƒc
≥JÉY ≈∏Y ≈≤dCG Ée ƒ``gh ,É¡J’Ééeh
»a áØYÉ°†e á«dhDƒ°ùe äÉfÉªdôÑdG
¬LGƒJ »àdG äGAGô`` LE’G º``YOh PÉîJG
OÉ°üàb’G ≈``∏`Y á«Ñ∏°ùdG äÉ``«`YGó``à`dG
»MÉæe øe Égô«Zh º«∏©àdGh áë°üdGh
.IÉ«ëdG
RQÉ``Ñ``dG Qhó`` ` `dG ≈`` ` dEG â``bô``£` Jh
º``YO »```a á``«` ©` jô``°` û` à` dG ¢``ù` dÉ``é` ª` ∏` d
ºJ »``à` dG äGƒ`` £` `î` `dGh äGAGô`` ` ` ` LE’G
,ÉfhQƒc ¢Shô«Ød …ó°üà∏d ÉgPÉîJG

á≤£æªdGh ÉjQƒ°S πÑ≤à°ùe ºYód »dhO ôªJDƒe ΩÉeCG ¬àª∏c »a

ƒ«dƒj ∫hCG ø``e AÉ``ª``dGh AÉ``Hô`¡`μ`dG ô```«`JGƒØH ÉjQƒ°S »a á∏eÉ°T ájƒ°ùJ ≈dEG π°UƒàdG Oƒ¡L ºYóJ øjôëÑdG :á«LQÉîdG π«ch

.∑QÉÑªdG ô°UÉf øH πFGh |
º¡JÉ©∏£J ≥«≤ëJh ø«æWGƒªdG
äÉ``«``fÉ``μ``eE’G á`` aÉ`` c ô``«` î` °` ù` Jh
áëFÉL QÉ``KBG ∞«Øîàd OQGƒ``ª`dGh
,»∏ëªdG iƒà°ùªdG ≈∏Y ÉfhQƒc
Oƒ¡édG ∞«ãμJ á∏°UGƒe GócDƒe
IOƒ°ûæªdG ±Gó`` gC’G ≥≤ëj ÉªH
ø``Wƒ``dG í``dÉ``°``U »`` `a Ö``°``ü``jh
.ø«æWGƒªdGh

¢ù∏ée QGô≤H ôjRƒdG OÉ``°`TCGh
ƒª°ùdG ÖMÉ°U á°SÉFôH AGQRƒ`` dG
∫BG ¿Éª∏°S øH áØ«∏N ô«eC’G »μ∏ªdG
Qƒ°†Mh AGQRƒ`` `dG ¢ù«FQ áØ«∏N
ô``«` eC’G »``μ`∏`ª`dG ƒ``ª`°`ù`dG Ö``MÉ``°` U
ó¡©dG »dh áØ«∏N ∫BG óªM øH ¿Éª∏°S
∫hC’G ÖFÉædG ≈∏YC’G óFÉ≤dG ÖFÉf
π«©ØJ ∫ƒM AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«Fôd
´ÉªàL’G ó©H äGQOÉÑªdG øe Oó``Y
á«©jô°ûàdG á£∏°ùdG ™e QhÉ°ûàdGh
øjôëÑdG áYÉæ°Uh IQÉéJ áaôZh
πØμàdG É¡æª°V øe ,º¡JÉ«Fôe òNCGh
áaÉμd AÉ``ª` dGh AÉ``Hô``¡`μ`dG ô``«`JGƒ``Ø`H
º¡æμ°ùe »a ø«æWGƒªdG ø«côà°ûªdG
øe Ak Gó``à` HG ô``¡`°`TCG 3 Ió``ª` d ∫hC’G
IQƒJÉa RhÉéàj ’ ÉªH 2020ƒ«dƒj
.∑ôà°ûe πμd »°VÉªdG ΩÉ©dG
√ò``g ¿CG ô``jRƒ``dG ±É`` °` `VCGh
≥∏£æe ø`` e »`` JCÉ` `J äGQGô`` `≤` ` dG
®ÉØëdG ≈∏Y áeƒμëdG ¢``Uô``M
º``YOh ΩGó``à` °` ù` ª` dG ƒ``ª` æ` dG ≈``∏` Y

á«μ∏ªdG äÉ¡«Lƒà∏d Gòk `«`Ø`æ`J
ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†ëd á«eÉ°ùdG
πgÉY áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y øH óªM ∂∏ªdG
Oƒ¡édG ó«MƒàH ió``Ø`ª`dG OÓ``Ñ` dG
äÉ``°`SÉ``μ`©`fG á``¡` LGƒ``ª` d á``«` æ` Wƒ``dG
iƒà°ùªdG ≈∏Y É``fhQƒ``c ¢Shô«Ød
áë°U ≈``∏`Y ß``aÉ``ë`j É``ª`H »∏ëªdG
ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒªdG á``eÓ``°`Sh
è``eGô``H QGô``ª` à` °` SG ™``e …RGƒ``à` dÉ``H
É≤k «≤ëJ É¡∏ªY Iô``«`°`ù`eh á``dhó``dG
ídÉ°üd áeGóà°ùªdG á«ªæàdG »YÉ°ùªd
π``FGh ¢Sóæ¡ªdG ó``cCG ,ø«æWGƒªdG
¿hDƒ`°`T ô``jRh ∑QÉ``Ñ`ª`dG ô°UÉf ø``H
øe GQÉÑàYG ¬fCÉH AÉªdGh AÉHô¡μdG
áeƒμëdG πØμàà°S 2020 ƒ«dƒj 1
áaÉμd AÉ``ª` dGh AÉ``Hô``¡`μ`dG ô``«`JGƒ``Ø`H
º¡æμ°ùe »a ø«æWGƒªdG ø«côà°ûªdG
,ƒ``«`dƒ``j{ ô``¡` °` TC’G ø``e π``μ`d ∫hC’G
’ ÉªH ∂dPh zôÑªàÑ°Sh ,¢ù£°ùZCGh
øe É¡°ùØf IôàØdG ô«JGƒa RhÉéàj
.∑ôà°ûe πμd »°VÉªdG ΩÉ©dG

ä’ÉM 403 »aÉ©Jh ÉfhQƒμH áHÉ°UEG 519 π«é°ùJ

óªM øH ô°UÉf ï«°ûdG ƒª°S πÑb øe É«ª°SQ
ájô«îdG ∫ÉªYCÓd ∂∏ªdG ádÓL πãªe áØ«∏N ∫BG
AÉ``æ` eCG ¢ù∏ée ¢``ù`«`FQ ,ÜÉ``Ñ` °` û` dG ¿hDƒ` `°` `Th
Éªc ,á«fÉ°ùfE’G ∫ÉªYCÓd á«μ∏ªdG á°ù°SDƒªdG
áæjóe »``a øjôëÑdG áμ∏ªe á°SQóe AÉæH º``J
,Ék ÑdÉW 741 ƒëf ÖYƒà°ùJh ,¿OQC’É``H ó``HQEG
»a á«ë°U ≥``aGô``eh IõgÉL øcÉ°ùe á``eÉ``bEGh
∫ÉØWCÓd ø«àÑàμe ≈dEG áaÉ°VE’ÉH ,¥QRC’G º«îe
.z∞«°ù«fƒj{ áª¶æe ™e ≥«°ùæàdÉH
¿hDƒ°û∏d á«LQÉîdG IQGRh π«ch Oó``Lh
çƒ©ÑªdG Oƒ¡éd øjôëÑdG áμ∏ªe ºYO á«dhódG
ø`` eC’G õ``jõ``©`à`d É``jQƒ``°` ù` H ¢``UÉ``î` dG »`` ª` `eC’G
,á«°SÉ«°ùdG á«∏ª©dG ∫Ó``N ø``e QGô``≤`à`°`S’Gh
∞∏àîe ºjó≤J ≈``dEG »``dhó``dG ™ªàéªdG É``«`YGO
IÉfÉ©e ∞«Øîàd IóYÉ°ùªdGh º``Yó``dG ´Gƒ`` fCG
,¬àeÓ°Sh ¬``æ`eCG ¿Éª°Vh …Qƒ``°`ù`dG Ö©°ûdG
,¬JÉ°SCÉe »¡æj πeÉ°T »°SÉ«°S πM ≈dEG ’ƒ°Uh
.π°†aCG πÑ≤à°ùe ΩÉeCG ≥jô£dG íàØjh

õcôeh ,Å``L’ ±’BG áKÓK ø``e ô``ã`cCG AGƒ`` jE’
øe Oó``Y ôØM ´hô``°`û`eh ,»°ùØædG OÉ``°`TQEÓ`d
√É«ªdG ô«aƒàd ,AÉ``bQõ``dG á¶aÉëe »a QÉ``HB’G
AÉæHh ,ø«jQƒ°ùdG ø«ÄLÓd áëdÉ°üdG á«≤ædG
Ωóîjh ,¢``SQGó``e ™`` HQCG º°†j »ª∏Y ™ªée
¬MÉààaG º``Jh ,áÑdÉWh ÉÑdÉW 9561 »dGƒM

áëFÉL AGôL áÑ©°üdG áægGôdG ´É°VhC’G πX
(19-ó``«` aƒ``c) óéà°ùªdG É``fhQƒ``c ¢``Shô``«`a
øe ±’B’G äGô°ûY áë°Uh IÉ«M Oó¡J »àdGh
,á«fÉ°ùfE’G äÉª«îªdG »a ø«jQƒ°ùdG ø«ÄLÓdG
øμªj ’ ÉjQƒ°S »a ´GõædG πM ¿CG ≈∏Y GkOó°ûe
ød ¬∏M ¿CGh ,ájôμ°ù©dG πFÉ°SƒdÉH ¬≤«≤ëJ
á«dhódG äGQGô≤dG ò«ØæJ ∫ÓN øe ’EG ≈æ°ùàj
.ΩÉJ πμ°ûH
óªMCG øH ¬∏dGóÑY ï«°ûdG QƒàcódG √ƒfh
Iô°†ëd á«eÉ°ùdG äÉ¡«LƒàdG ≈``dEG áØ«∏N ∫BG
∫BG ≈°ù«Y ø``H óªM ∂∏ªdG á``dÓ``é`dG ÖMÉ°U
ºYódG ºjó≤J ¿CÉ°ûH ,ióØªdG OÓÑdG πgÉY áØ«∏N
OóY »a ø«jQƒ°ùdG ø«ÄLÓd »æ«©dGh »dÉªdG
ò«ØæàH áμ∏ªªdG âeÉb å«M ,QGƒédG ∫hO øe
á«μ∏ªdG á°ù°SDƒªdG ∫ÓN øe áØ∏àîe ™jQÉ°ûe
ø«ÄLÓdG IóYÉ°ùªd ,á«fÉ°ùfE’G ∫É``ª` YCÓ` d
áμ∏ªªdÉH …ô``à` Yõ``dG º«îe »``a ø``«`jQƒ``°`ù`dG
»æμ°S ™ªée áeÉbEG â∏ª°T ,á«ª°TÉ¡dG á«fOQC’G

óªMCG øH ¬∏dGóÑY ï«°ûdG QƒàcódG ∑QÉ°T
¿hDƒ°û∏d á«LQÉîdG IQGRh π«ch áØ«∏N ∫BG
™HGôdG »``dhó``dG ôªJDƒªdG ∫É``ª`YCG »a á«dhódG
ó≤Y …òdGh ,á≤£æªdGh ÉjQƒ°S πÑ≤à°ùe ºYód
ôÑY π°ùchôH á«μ«é∏ÑdG áª°UÉ©dG »a ¢ùeCG
.»FôªdG »fhôàμdE’G ∫É°üJ’G
óªMCG øH ¬∏dGóÑY ï«°ûdG QƒàcódG ≈≤dCGh
,ôªJDƒªdG »a øjôëÑdG áμ∏ªe áª∏c áØ«∏N ∫BG
»°SÉ«°ùdG πë∏d áμ∏ªªdG ºYO øY É¡«a Üô``YCG
á∏eÉ°T ájƒ°ùJ ≈dEG »°†Øj ÉªH ,ájQƒ°ùdG áeRCÓd
,ø«jQƒ°ùdG AÉ``≤`°`TC’G IÉfÉ©e »¡æJ á``ª` FGOh
Ió`` Mhh É``jQƒ``°` S IOÉ``«` °` S á``jÉ``ª` M á``«` ª` gCGh
»a á``«`LQÉ``î`dG äÓ``Nó``à`dG ™``æ`eh ,É``¡`«`°`VGQCG
≥«≤ëàd (1) ∞«æL äGQô≤ªd Ék ≤ah ,É¡fhDƒ°T
¢SÉ°SCG ≈∏Yh ,á«°SÉ«°ùdG ájOó©àdGh ìÓ°UE’G
.2015 áæ°ùd (2254) øeC’G ¢ù∏ée QGôb
¿hDƒ°û∏d á«LQÉîdG IQGRh π«ch QÉ°TCGh
»a …Qƒ``°`ù`dG Ö©°ûdG IÉ``fÉ``©`e ≈`` dEG á``«`dhó``dG

..AÉæãà°SG ¿hO øe ™«ªédG ≈∏Y ≥Ñ£j ¿CG Öéj ¿ƒfÉ≤dG ¿CG GócDƒe

ø``e ٪1 ´É```£```≤```à```°```SÉ```H Ö```dÉ```£```j »```é```gƒ```μ```dG Ö```FÉ```æ```dG
zπ```£```©```à```dG{````d AGQRƒ```````````dGh ø``«``«``fÉ``ª``dô``Ñ``dG äBÉ````aÉ````μ````e
.ó«©ÑdG
»égƒμdG ó``ª`M Ö``FÉ``æ`dG É`` YOh
¢ù∏ée AÉ``°` †` YCGh ÜGƒ``æ` dG √AÓ`` `eR
ìôà≤ªdG ≈∏Y á≤aGƒªdG ≈dEG iQƒ°ûdG
¿É``é`∏`dG ø``e √Qhô`` ` e ó``©` H ¿ƒ``fÉ``≤` H
áeÉ©dG áë∏°üª∏d ∂`` dPh ,á``«`æ`©`ª`dG
∫É`` «` `LC’G π``Ñ`≤`à`°`ù`ª`dh á``«` æ` Wƒ``dGh
ø«eCÉàdG ¥hóæ°U âÑKCG PEG ,áeOÉ≤dG
¿CG Gk ó`` cDƒ` `e ,¬``Jó``FÉ``a π``£`©`à`dG ó``°` V
áæ°S 14 ó©H ™«ªédG âªY IOÉØà°S’G
OÉØà°SG å«M ¥hóæ°üdG ¢ù«°SCÉJ øe
»``eƒ``μ`ë`dG ´É``£` ≤` dG »``a ¿ƒ``∏` eÉ``©` dG
¢``UÉ``î`dG ´É``£` ≤` dG »``a ¿ƒ``∏` eÉ``©` dGh
πª©dG ø``Y ø``«`ã`MÉ``Ñ`dG ≈`` dEG á``aÉ``°` VEG
.ø«dƒ°üØªdGh
∫Gƒ`` `eCG ¿CG »``é` gƒ``μ` dG ó`` ` cCGh
πaÉμà∏d Ék `LPƒ``ª`f â∏ãe ¥hó``æ`°`ü`dG
ßaÉM PEG ,»``YÉ``ª` à` L’G ∞``JÉ``μ` à` dGh
ø«æWGƒªdG á``eGô``c ≈∏Y ¥hóæ°üdG
.áLÉëdGh π£©àdG íÑ°T øe ºgÉªMh

.»égƒμdG óªM |
πNódG áÄa øe ø«æWGƒªdG Üƒ«éH
Gk Qô°†J ô``ã`cC’G º``g ø``jò``dG Ohó``ë`ª`dG
¢Vôa ¿CG Gk ócDƒe ,»dÉëdG ™°VƒdG øe
ÜGƒ``æ` dG äBÉ` aÉ``μ` e ≈``∏`Y ´É``£`≤`à`°`S’G
´É``£`≤`à`°`S’G IOÉ`` ` jRh ø``«` jQƒ``°` û` dGh
»a ø``«`«`eƒ``μ`ë`dG ø``«` Ø` Xƒ``ª` dG ≈``∏` Y
IOÉ``jR »a º¡°ù«°S É«∏©dG Ö°UÉæªdG
…ODƒ«°S Ée Gògh ,¥hóæ°üdG äGOGôjEG
ióªdG ≈∏Y ¥hóæ°üdG áeƒªjO ≈``dEG

.π£©àdG øY áfÉYE’Gh
ø«eCÉàdG ¥hóæ°U ¿CG í``°` VhCGh
á«°VÉªdG IôàØdG »a ó¡°T π£©àdG ó°V
»dGƒëH Ék ©LGôJh Gk óL Gk ô«Ñc Ék £¨°V
230 Ö``ë`°`S ó``©` H ∂`` `dPh ,∞``°` ü` æ` dG
óYÉ≤àdG èeÉfôH πjƒªàd QÉæjO ¿ƒ«∏e
áaÉ°VEG ,Ék Ñjô≤J ΩÉY πÑb …QÉ«àN’G
»a »àdG äGQƒaƒdG øe IOÉØà°S’G ≈dEG
»a ø«∏eÉ©dG ÖJGhQ OGó°ùd ¥hóæ°üdG
ÖÑ°ùH ô¡°TCG áKÓãd ¢UÉîdG ´É£≤dG
OÉ°üàb’G ¬H ôªj …òdG »dÉëdG ™°VƒdG
,zÉfhQƒc{ áëFÉL ÖÑ°ùH »æjôëÑdG
äGQƒ`` `ah ø``e IOÉ``Ø` à` °` S’G â``ª` J PEG
≈dEG â∏°Uh á«dÉªLEG áª«≤H ¥hóæ°üdG
ø«∏eÉ©dG ájÉªëd QÉæjO ¿ƒ«∏e 215
.π£©àdG ô£N øe ¢UÉîdG ´É£≤dG »a
øe ±ó`` ¡` `dG ¿CG ≈`` ` dEG QÉ`` `°` ` TCGh
áeƒªjO ≈∏Y ®ÉØëdG ƒ``g ìôà≤ªdG
π``£`©`à`dG ó``°` V ø``«` eCÉ` à` dG ¥hó``æ` °` U
¢SÉ°ùªdG ¿hO ø``e ∫ƒ`` WCG äGƒæ°ùd

,AÉ``æ` ã` à` °` SG Gƒ``°` ù` «` d ø``«` jQƒ``°` û` dGh
¿CG Ö``é` j ¿ƒ`` fÉ`` b …CG ¿EÉ` ` a ∂`` dò`` dh
¿CG ≈``dEG Gk ô«°ûe ,™«ªédG ≈∏Y ≥Ñ£j
OhóëªdG πNódG …hP øe ø«æWGƒªdG
…òdG ¥hóæ°üdG Gò``g »a ¿ƒªgÉ°ùj
AGQRƒ``dGh ÜGƒ``æ`dG πªëàj ¿CG Öéj
á«æWƒdG á«dhDƒ°ùªdG ¿ƒjQƒ°ûdGh
.¬«a ø«ªgÉ°ùe Gƒfƒμjh ¬fCÉ°ûH
»JCÉj πjó©àdG Gò``g ¿CG ±É``°`VCGh
¢``ù`°`SCÉ`J »``à` dG ±Gó`` gCÓ` `d Ók ` «` °` UCÉ` J
π£©àdG ó°V ø«eCÉàdG ¥hóæ°U É¡∏LC’
»``YÉ``ª`à`L’G ∞``JÉ``μ`à`dG π``«`°`UCÉ`J »``a
CGóÑªd Ék `î`«`°`Sô``Jh ø``«`æ`WGƒ``ª`dG ø``«`H
Ék °Uƒ°üNh á«YÉªàL’G á«dhDƒ°ùªdG
»a »dÉ©dG πNódG äGP äÉÄØdG ≈∏Y
áÄØdG √ò``g πªëàJ å«ëH ,™ªàéªdG
™ªàéªdG √É``é` J ô``Ñ``cCG á``«` dhDƒ` °` ù` e
AGƒ``°`S ø``«`∏`WÉ``©`dG á``Ä` ah »``æ`jô``ë`Ñ`dG
hCG πªY ø``Y Oó``L ¿ƒãMÉH º``g øªe
¢†jƒ©àdG ¿ƒ≤ëà°ùj ¿ƒdƒ°üØe

:ÜÉjO ó«dh Öàc
»égƒμdG ó``ª`M Ö``FÉ``æ`dG Ωó``≤` J
áÄ«ÑdGh áeÉ©dG ≥aGôªdG áæéd ¢ù«FQ
¿ƒfÉ≤H ìGô``à`bÉ``H ÜGƒ``æ` dG ¢ù∏éªH
,π£©àdG ó°V ø«eCÉàdG ¿ƒfÉb πjó©àd
≈∏Y ¢üæj ójóL óæH áaÉ°VEÉH ∂``dPh
ájô¡°ûdG äBÉaÉμªdG øe %1 π«°üëJ
ÜGƒædGh iQƒ°ûdG »°ù∏ée AÉ°†YC’
.Éjô¡°T AGQRƒdGh
»égƒμdG óªM ÖFÉædG QÉ``°`TCGh
CGóÑªdG ≥«Ñ£àd »JCÉj πjó©àdG ¿CG ≈dEG
ø``«`æ`WGƒ``ª`dG ¿CG ƒ`` gh …Qƒ``à` °` Só``dG
,äÉÑLGƒdGh ¥ƒ≤ëdG »a ¿hhÉ°ùàe
Gò``g ≥``«` Ñ` £` J º``à``j ¿CG ø``μ` ª` j Ó```a
OhóëªdG πNódG …hP ≈∏Y ´É£≤à°S’G
ΩÉ©dG ø«YÉ£≤dG »a ø«∏eÉ©dG ™«ªLh
iôNCG áÄa AÉæãà°SG ºàjh ¢UÉîdGh
…CG âëJ É«dÉM ¬``H ∫ƒª©e ƒ``g Éªc
.âfÉc á©jQP
AGQRƒdGh ÜGƒædG ¿CG ≈dEG âØdh
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∑QÉÑe á©ªL ÖLGƒdG ó«¡°T Iô°SCG ¬JQÉjR ∫ÓN
..záeƒμëdG OQ{ ≈∏Y á≤aGƒªdG
í«°VƒàdG AÉLôH
ó«ªëŸG ó«ª

ø``«°ü`∏îªdG É``gAÉ`æ`HCG ≈``°ùæ`J ’ ø``jô`ë`ÑdG :¿É``ª`∏`°S ø``H ó``dÉ``N ï``«°û`dG

malmahmeed7@gmail.com

ø««Øë°üdG á«©ªL á°ù«FQ ó«°ùdG ájó¡Y IPÉà°SC’ÉH â∏°üJG ¢ùeC’ÉH
¢ü«°üîJ QGôb ôÑN ™e πYÉØàdG πÑb åjôàdG É¡æe âÑ∏Wh ,á«æjôëÑdG
øe ócCÉàdG ó©H ’EG íjô°üJ hCG ¿É«H QGó°UEG Ωó``Yh ,ø««eÓYEÓd øμ°S
,»YÉªàL’G π°UGƒàdG ™bGƒe ¬àdhGóJ …òdGh ,»eƒμëdG QGô≤dG π«°UÉØJ
IQÉÑ©dG ¢üf ìƒ°Vh øe ºZôdG ≈∏Y ,¬«∏Y á≤aGƒªdG âªJ ób ¬fCÉch
á≤aGƒªdG :»gh ,¬à°ù∏L »a AGQRƒdG ¢ù∏ée QGô≤d ôÑîdG »a IOQGƒdG
,ìGô``à`b’G ≈∏Y á≤aGƒªdG ¢ù«dh ,ìGô``à` b’G ≈∏Y (áeƒμëdG OQ) ≈∏Y
.ø«JQÉÑ©dG ø«H í°VGh ¥ôØdGh
∫É«°Tƒ°ùdGh »YÉªàL’G π°UGƒàdG äÉHÉ°ùMh ™bGƒe øe ô«ãc
áμ∏ªe »a á«°üî°ûdG á«fhôàμdE’G äÉHÉ°ùëdG ¢†©H ≈àM ÉªHQh ,Éjó«e
Éªæ«M ,™Ñ£dÉH Oƒ°ü≤e ô«Z CÉ£Nh ,í°VGh ¢ùÑd »a ™≤J ,øjôëÑdG
äÉÄ«gh äGQGRh øe á«ª°SôdG äÉ¡édG hCG AGQRƒdG ¢ù∏ée äGQGôb ô°ûæJ
.øjhÉæ©dG »a á°UÉNh ,ójóëJ ¿hO øe ô°üàîe πμ°ûH ,Égô«Zh
¬ØbƒJ Qó≤H ,ôÑîdG π«°UÉØJ óæY ∞bƒàj ’ ÉªHQ ô«ãμdG ¿CG ∂dP
…òdG ôeC’G ,¿Gƒæ©dG ≈∏Y AÉæH ¿ƒμj ¬YÉÑ£fGh ¬ªμMh √QGôb PÉîJGh
Éægh ,ΩÉ©dG …CGôdGh ™HÉàªdG iód (á£Ñî∏dG)h ¢ùÑ∏dG OÉéjEG »a º¡°ùj
á«eÓYEG πFÉ°Sh øe ,á≤«bódG ô«Z á°übÉædG äÉeƒ∏©ªdG IQƒ£N øªμJ
¬ØbGƒe ≈àMh ,øWGƒªdG äÉeƒ∏©ªd É«°ù«FQ GQó°üe Ωƒ«dG πμ°ûJ âJÉH
.É¡JÉÄ«gh ádhódG äÉ°ù°SDƒe AGOCG √ÉéJ ,¬JÉYÉÑ£fGh
ºμëHh ,ôbƒªdG AGQRƒ``dG ¢ù∏ée á°ù∏L äGQGô``b ™HÉJCG É«YƒÑ°SCG
≥aGh{ :á¨«°üH »JCÉj Éªæ«M ôÑîdG ¢üf ∑QOCGh º¡aCG ,IôÑîdGh πª©dG
≥``aGh{ :á¨«°U ø«Hh ,z..¿CÉ°ûH áÑZôH ìGôàbG ≈∏Y AGQRƒ``dG ¢ù∏ée
∂dP ,z..¿CÉ°ûH áÑZôH ìGôàbG ≈∏Y áeƒμëdG OQ ≈∏Y AGQRƒ``dG ¢ù∏ée
OQh Éªc ìGôàb’G ≈∏Y Iô°TÉÑªdG á≤aGƒªdG »æ©J ≈``dhC’G IQÉÑ©dG ¿CG
≈∏Y áeÉàdG á≤aGƒªdG ÉbÓWEG »æ©J ’ á«fÉãdG IQÉÑ©dG Éª«a ,¿ÉªdôÑdG øe
.IójóY ÜÉÑ°SC’ ¬«∏Y ßØëàdG hCG ¬°†aQ »æ©J ób πH ,OQh Éªc ìGôàb’G
¢ù∏ée QGôb ô°ûæH π°UGƒàdG ™bGƒe äÉHÉ°ùM ´QÉ°ùJ Éªæ«ëa Gòd
¬ÑàμJh √ô°ûæJh ,zìGôàb’G ≈∏Y áeƒμëdG OQ ≈∏Y á≤aGƒªdG{`H AGQRƒdG
áZÉ«°U »¡a zìGô``à`b’G ≈∏Y ≥aGƒJ áeƒμëdG{ á¨«°üH øjhÉæ©dG »a
∞bGƒe ¢SÉædG PÉîJG »a ÖÑ°ùàJ óbh ,ÜGƒ°üdG øY Ió«©Hh á≤«bO ô«Z
.∂dP ó©H º¡d IQƒ°üdG í°†àJ Éªæ«M á«HÉéjEG ô«Z äÉYÉÑ£fGh
õcôeh ΩÓ``YE’G ¿hDƒ°T IQGRh »a Iƒ``NC’G øe ≈æªJCÉa ,¬«∏Y AÉæH
ÜÉë°UC’ á«Ø«≤ãJ ájƒYƒJ á«ÑjQóJ IQhO º«¶æJ ,»æWƒdG ∫É°üJ’G
QƒeC’G ¢†©H í«°VƒJh ¿É«Ñd ,»YÉªàL’G π°UGƒàdG ™bGƒeh äÉHÉ°ùM
,É¡JÉÄ«gh ádhódG äÉ°ù°SDƒe QÉÑNCÉH á°UÉîdG äGAGô``LE’Gh äGQGô≤dGh
QÉÑNC’G ¢†©H ∫hGóJh ô°ûf IQƒ£N ¿CÉ°ûH á«fƒfÉ≤dG á«YƒàdG »a ∂dòch
.ø«æWGƒªdGh øWƒdG áë∏°üe »a Ö°üJ ’ »àdGh zIô«ãªdG hCG áYô°ùàªdG{
¢ùeCG ¬à°ù∏L »``a AGQRƒ`` dG ¢ù∏ée ≥``aGh ó≤a ,ô«còà∏dh ÉeÉàN
äGó``Mƒ``dÉ``H ≥∏©àj áÑZôH ìGô``à` bG{ ≈∏Y záeƒμëdG OQ{ ≈∏Y ∫hC’G
ø««eÓYE’G øe øjôëÑ∏d á∏«∏L äÉeóNh ’ÉªYCG Gƒeób øjò∏d á«fÉμ°SE’G
ºgô°SC’ hCG çOÉëd º¡°Vô©J hCG ºgõéY ∫ÉM »a ,ºgô«Zh ø««ªjOÉcC’Gh
≈∏Y záeƒμëdG OQ{ π«°UÉØJ í«°VƒJ QÉ¶àfÉHh ..zº¡JÉah ∫É``M »a
.áæ¡ªdG AÓeõd »eÓYEG ≥∏£æe øe ,ìGôàb’G

Ωó``b å``«`M ,á``«`Yô``°`û`dGh ≥``ë`dG ø``Y É`` kYÉ``aO
É«YGO ,¬jhPh ó«¡°ûdG á∏FÉ©d AGõ©dG ÖLGh
ÖLGƒdG ó«¡°T óª¨àj ¿CG ôjó≤dG »∏©dG ¬∏dG
,¬JÉæL í«°ùa ¬∏Nój ¿CGh ¬àªMQ ™°SGƒH
.¿Gƒ∏°ùdGh ôÑ°üdG ¬jhPh ¬∏gCG º¡∏jh

»JÉ«∏ª©dG Ö``LGƒ``dG áYƒªée ø``e ºdÉ°S
ó¡°ûà°SG …òdGh øjôëÑdG ´ÉaO Iƒ≤d á©HÉàdG
∑ôà°ûªdG »Hô©dG ∞dÉëàdG äGƒ``b øª°V
,πeC’G IOÉ``YEGh ΩõëdG áØ°UÉY »à«∏ªY »a
á≤«≤°ûdG ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áμ∏ªªdG IOÉ«≤H

º¡d »æjôëÑdG ™ªàéªdG ºjôμàH ºgô°SCGh
Ak Éah á«æWƒdG á°UÉNh äÉÑ°SÉæªdG πc »a
.º¡d Gkôjó≤Jh
ó«¡°T á``∏`FÉ``Y ¬``JQÉ``jR ió``d ∂``dP AÉ``L
∑QÉÑe á©ªL ∫hCG π«cƒdG »æWƒdG ÖLGƒdG

ÖLGƒdG AGó¡°ûd »μ∏ªdG ¥hóæ°ü∏d É«∏©dG
ájƒdhCG AGó¡°ûdG ô°SCGh AÉæHCG ájÉYQ â©°Vh
»a º¡°ùj ÉªH º¡d èeGôÑdG πc ò«ØæJ óæY
º¡JÉLÉ«àMG á«Ñ∏Jh ΩRÓ``dG º``Yó``dG ºjó≤J
√òg »JCÉJ PEG ,º¡d äÉeóîdG ∞∏àîe ô«aƒJh
º¡°ùJ ≥jôW áWQÉN áHÉãªH äÉ¡«LƒàdG
¬aGógC’ ¥hóæ°üdG ≥«≤ëJ »a ¢ù«FQ πμ°ûH
.á«eÉ°ùdG
√ƒeób É``eh AGó¡°ûdG äÉ«ë°†J ø``Yh
¿Éª∏°S øH ódÉN ï«°ûdG ±É°VCG ,º¡æWƒd
»dÉ¨dG ø``Wƒ``dG Gò``g AÉ``æ` HCG ¿CG áØ«∏N ∫BG
øjòdG ∫É``£`HC’G A’Dƒ` g äÉ«ë°†J ¿hQó≤j
IOÉ«°S øY É kYÉaO IôgÉ£dG º¡°ùØfCG Gƒeób
øjôëÑdG áμ∏ªªa ,øWƒdG QGô≤à°SGh øeCGh
ø«°ü∏îªdG ÉgAÉæHCG GkóHCG ≈°ùæJ ’ É¡JOÉ«bh
¿ƒYQõjh ,É¡d AGóa º¡MGhQCG ¿ƒeó≤j øjòdG
ÖM »a á∏«ÑædG º«≤dG Iô«ÑμdG º¡JÉ«ë°†àH
AGó¡°ûdG ≈¶ëj PEG ,¬æY Ohò`` dGh ø``Wƒ``dG

áØ«∏N ∫BG ¿Éª∏°S øH ódÉN ï«°ûdG ócCG
»μ∏ªdG ¥hóæ°ü∏d …QGOE’G RÉ¡édG ôjóe
»dƒJ øjôëÑdG áμ∏ªe ¿CG ÖLGƒdG AGó¡°ûd
º¡jhPh ∫É£HC’G AGó¡°ûdÉH Gkô«Ñc ÉkeÉªàgG
®ÉØë∏d äÉ«ë°†J øe √ƒeób Éªd Gkôjó≤J
É≤ah ∂``dPh õjõ©dG ø``Wƒ``dG Gò``g ø``eCG ≈∏Y
Iô°†ëd á``«`eÉ``°`ù`dG á«μ∏ªdG äÉ¡«Lƒà∏d
≈°ù«Y ø``H ó``ª`M ∂``∏`ª`dG á``dÓ``é`dG Ö``MÉ``°`U
¢UôMh ,ióØªdG OÓÑdG πgÉY áØ«∏N ∫BG
øH áØ«∏N ô``«`eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U
á©HÉàeh ,AGQRƒdG ¢ù«FQ áØ«∏N ∫BG ¿Éª∏°S
øH ¿Éª∏°S ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U
óFÉ≤dG Ö``FÉ``f ó¡©dG »``dh áØ«∏N ∫BG óªM
¥hóæ°ü∏d É«∏©dG áÄ«¡dG ¢ù«FQ ≈``∏` YC’G
.ÖLGƒdG AGó¡°ûd »μ∏ªdG
áØ«∏N ∫BG ¿Éª∏°S øH ódÉN ï«°ûdG ∫Ébh
»dh »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U äÉ¡«LƒJ ¿EG
áÄ«¡dG ¢ù«FQ ≈``∏`YC’G óFÉ≤dG ÖFÉf ó¡©dG

zá``«``fÉ``ª``dô``Ñ``dG ΩÉ``¶``æ``dG á``£``≤``f{ ÜÉ``à``c Qó``°``ü``j zá``«``°``SÉ``«``°``ù``dG á``«``ª``æ``à``dG{
,á«fÉªdôÑdG ΩÉ¶ædG á£≤f Ωƒ¡Øe ≈∏Y ∫hC’G åëÑªdG õqcôjh
á«∏NGódG áª¶fC’G »a É¡eƒ¡Øeh ,É¡JóFÉah É¡Øjô©J å«M øe
õ««ªàdGh ,á«Hô©dG è«∏îdG ∫hód ¿hÉ©àdG ¢ù∏ée ∫hO äÉfÉªdôÑd
.äÉÑ∏£dGh äÉ°VGôàY’G øe Égô«Zh ΩÉ¶ædG á£≤f ø«H
á£≤f á°SQÉªe §HGƒ°V øª°†à«a »fÉãdG åëÑªdG É``eCG
øjôëÑdG áμ∏ªe »a É¡MôW äÉ«dBG å«M øe ,á«fÉªdôÑdG ΩÉ¶ædG
,É¡æY ô«Ñ©àdG á≤jôWh ,»é«∏îdG ¿hÉ``©`à`dG ¢ù∏ée ∫hOh
.á«fÉªdôÑdG ¿Éé∏dG äÉYÉªàLG πNGO ΩÉ¶ædGh
≈∏Y ÖJôàJ »àdG QÉKB’G ≈dEG ådÉãdG åëÑªdG ¥ô£àj Éª«a
øjôëÑdG áμ∏ªªH É¡«a ΩÓμdÉH ¿PE’G ÜƒLƒc ,ΩÉ¶ædG á£≤f
øe Égô«Z ≈∏Y ájƒdhC’Gh ,»é«∏îdG ¿hÉ©àdG ¢ù∏ée ∫hOh
á£≤f ÖdÉ£d É¡«a íª°ùj »àdG ±hô¶dG ≈dEG áaÉ°VEG ,äÉÑ∏£dG
èFÉàædGh ,¬eÓc »∏°UC’G º∏μàªdG ºàj ¿CG πÑb º∏μàdÉH ΩÉ¶ædG
»a É¡∏«é°ùàd ìô°T ™``e ,É¡à«fƒfÉb Ωó``Y ≈∏Y ÖJôàJ »àdG
.á°ù∏édG á£Ñ°†e
ΩÉ¶ædG á£≤æd »≤«Ñ£àdG ÖfÉédG ™HGôdG åëÑªdG ∫hÉæàjh
iQƒ°ûdG ¢ù∏ée øe πμd ø«à«∏NGódG ø«àëFÓdG »a »fÉªdôÑdG
¢ù∏éªd á«∏NGódG áëFÓdGh ,ø««æjôëÑdG ÜGƒædG ¢ù∏éeh
,…ô£≤dG iQƒ°ûdG ¢ù∏éªd á«∏NGódG áëFÓdGh ,»àjƒμdG áeC’G
k Gh
»a iQƒ°ûdGh ádhódG »°ù∏éªd á«∏NGódG áëFÓdG »a É°†jC
,»JGQÉeE’G iQƒ°ûdG ¢ù∏éªd á«∏NGódG áëFÓdGh ,¿ÉªY áæ£∏°S
áμ∏ªªdG »``a iQƒ°ûdG ¢ù∏éªd á«∏NGódG áëFÓdÉH ÉkeÉàNh
.ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG

30 ±OÉ°üj …òdG »fÉªdôÑdG πª©∏d »dhódG Ωƒ«dG ™e ÉæeGõJ
¿Gƒæ©H ÉHÉàc á«°SÉ«°ùdG á«ªæà∏d øjôëÑdG ó¡©e Qó°UCG ƒ«fƒj
ÜGƒædGh iQƒ°ûdG ¢ùdÉée íFGƒd »a á«fÉªdôÑdG ΩÉ¶ædG á£≤f{
QƒàcódG åMÉÑdG ∞«dCÉJ øe ,z»é«∏îdG ¿hÉ©àdG ¢ù∏ée ∫hód
º``YO ø``e ó¡©ªdG ¬``eó≤j É``e QÉ``WEG »a ∂dPh ,»LôØªdG ódÉN OÉjR
.»fÉªdôÑdG ∫ÉéªdG »a á≤∏©àªdG äÉ°SGQó∏dh ø«``ãMÉÑ∏d
»fÉªdôÑdG πª©dG á«ªgCÉH ó¡©ªdG øe Éfk ÉªjEG ÜÉàμdG »JCÉjh
,á«WGô≤ªjódG Iô«°ùªdG õjõ©J »a É«°SÉ°SCG Gõk μJôe √QÉÑàYÉH
∫hÉæàJ »àdG á«ª∏©dG äÉ°SGQódGh çƒëÑ∏d ó¡©ªdG øe ÉkªYOh
πª©H á≤∏©àªdG á``«`fƒ``fÉ``≤`dGh á``jQƒ``à`°`Só``dG Ö``fGƒ``é`dG ™«ªL
á«fÉªdôÑdG Iô«°ùªdG ºYój ÉªHh ,ÜGƒædGh iQƒ°ûdG »°ù∏ée
áaÉ°VEG πμ°ûJ á°SGQódG √òg ¿EÉa ºK øeh ;øjôëÑdG áμ∏ªe »a
.á«ª∏©dG çƒëÑdGh äÉ°SGQó∏d áª¡e
º°ùb ≈``dEG áaÉ°VE’ÉH ,åMÉÑe á©HQCG øe ÜÉàμdG ¿ƒμàjh
zΩÉ¶ædG á£≤f{ ≈∏Y õ«côà∏d ÜÉàμdG »JCÉjh ,áªJÉîdG ∫hÉæàj
ºàj ,ÜGƒ``æ` dGh iƒ°ûdG »°ù∏ée ƒ°†©d »fÉªdôH ≥M »``gh
íFGƒ∏dG É¡«∏Y ¢üæJ IOóëe äÉ«dBGh •hô°ûd É≤k ah É¡eGóîà°SG
.ø«°ù∏éªdG πª©d á«∏NGódG
»∏NGódG ΩÉ¶ædG ΩÉμMCÉH ô«còàdG É¡fCÉH ΩÉ¶ædG á£≤f ±ô©Jh
,ájQÉédG äÉ°ûbÉæªdG ∫ÓN ÜGƒædG ¢ù∏ée hCG iQƒ°ûdG ¢ù∏éªd
OGƒe øe áæ«©e IOÉe ≥«Ñ£J IQhô°†H ô«còàdG Gòg ≥∏©J AGƒ°S
≥«Ñ£J á≤jôW ≈∏Y ¢VGôàY’G hG »∏NGódG ΩÉ¶ædG hCG Qƒà°SódG
.IOÉªdG ∂∏J

á``ØFÉW AGQOR’ ô``¡°TCG 8 ΩÉ``ëe ¢``ùÑM
á«μ∏°SÓdG Iõ``¡LC’G ΩGó``îà°SG IAÉ``°SEGh
,¿ƒfÉ≤dG É¡«∏Y ÖbÉ©j áªjôL ÉªfEGh É≤∏£e ô«Ñ©àdG
óæ°SCG ÉªY ô¡°TCG áà°S º¡àªdG ¢ùÑëH áªμëªdG »°†≤àd
.ò«ØæàdG ∞bƒd QÉæjO áFÉe ádÉØc äQóbh ¬«dEG
º¡àªdG ¿CG ≈dEG á«fÉãdG á©bGƒdG π«°UÉØJ Oƒ©J Éª«a
äGó``Mh º¡ª∏°ùJ AÉ``æ`KCG ø«æWGƒªd Qƒ°U ô°ûæH ΩÉ``b
≈∏Y Qƒ°üdG ô°ûæH ΩÉbh ¿Éμ°SE’G IQGRh øe á«fÉμ°SEG
º¡d áÄ«°ùe äGójô¨àH É¡ÑMÉ°Uh π°UGƒàdG ™``bGƒ``e
ó©H º¡d áÄ«°ùªdG äÉ≤«∏©àdG øe ójó©dG »a ÖÑ°ùJh
±ôàYG PEG ,áÄ«°ùªdG äÉ≤«∏©àdGh Qƒ°üdG øjôNBG ô°ûf
êÉYREÓd É¡°Vô©j ºd ¬fCG ≈dEG QÉ°TCGh á©bGƒdÉH º¡àªdG
áªμëªdG ¿CG ’EG º¡«∏Y »æéªdÉH ¬àaô©e Ωó©H É©aGO
OƒLh Ö∏£àJ ’ ¬«dEG Ióæ°ùªdG áªjôédG ¿CG ≈dEG äQÉ°TCG
»μd ¬«∏Y »æéªdGh º¡àªdG ø«H É¡Yƒf ¿Éc ÉjCG ábÓY
.áªjôédG ¿ÉcQCG ≥≤ëàJ
êÉYREG »a GóªY ÖÑ°ùJ ¬fCG ¬«dEG áHÉ«ædG äóæ°SCGh
ä’É°üJ’G Iõ¡LCG ∫Éª©à°SG AÉ°SCG ¿CÉH Éª¡«∏Y »æéªdG
Qó≤Jh øjô¡°T ¬°ùÑëH áªμëªdG »°†≤àd á«μ∏°SÓdG
.ò«ØæàdG ∞bƒd QÉæjO áFÉe ádÉØc

iô¨°üdG áªμëªdG ¿CG zè«∏îdG QÉ``Ñ` NCG{ âª∏Y
ΩÉ`
m `ë`e ¢ùÑëH ÉªμM äQó``°` UCG á°ùeÉîdG á«FÉæédG
≈∏Y ¢†jôëJ ø«à∏°üØæe ø«à«°†b »a ô¡°TCG 8 »æjôëH
Iõ¡LC’G ΩGóîà°SG IAÉ°SEG iôNC’Gh ,É¡FGQORGh áØFÉW
.á«μ∏°SÓdG
äÉ¡édG »≤∏J ≈dEG ≈dhC’G á©bGƒdG π«°UÉØJ Oƒ©Jh
Éæ∏Y ¢†jôëàdÉH º¡àªdG ΩÉ«≤H ó«Øj ÉZÓH á«æ©ªdG
ô°ûf ≥jôW øY É¡æe AGQOR’Gh ¢SÉædG øe áØFÉW ≈∏Y
»YÉªàL’G π°UGƒàdG ™bGƒe ≈∏Y º¡d áÄ«°ùe äGójô¨J
áØFÉW ¢†¨H ≈∏Y Éæ∏Y ¢VôM ¬fCG áHÉ«ædG ¬«dEG äóæ°SCGh
AÉ°SCG ¿CÉH ô«¨dG êÉYREG »a GóªY ÖÑ°ùJh É¡æe AGQOR’Gh
.∫É°üJ’G Iõ¡LCG ΩGóîà°SG
¬æe Qó°U Ée ¿CÉ`H º¡àªdG ∂°ùªJ øe ºZôdG ≈∏Yh
≈∏Y äOQ áªμëªdG ¿CG ’EG ô«Ñ©àdGh …CGôdG »a ≥M ƒg
¿CG ’EG øjôëÑdG Qƒà°SO ¬∏Øc ≥M …CGôdG ájôM ¿CÉH ∂dP
åHh º¡JGó≤à©e øe ájôî°ùdGh øjôNB’G ≈∏Y …ó©àdG
á«ÑgòªdGh á«ØFÉ£dG áæàØdG áYÉ°TEGh äÉaÓîdGh ábôØdG
»a ájôëdÉH ¬``d á``bÓ``Y ’ ó``MGƒ``dG ø``Wƒ``dG AÉ``æ` HCG ø«H

á```Ø```dÉ```î```e 8374 π```«```é```°```ù```J
¬```Lƒ```dG á```eÉ```ª```c Aó````````JQG Ωó``````Y

,äÉgõæàªdGh ájQÉéàdG ∫ÉëªdGh
äÉ`` `«` ` FÉ`` `°` ` ü` ` ME’G ó`` ` cDƒ` ` `J PEG
á``«`fƒ``fÉ``≤`dG äGAGô`` `LE’G PÉ`` `î` ` JG
»YÉªàL’G óYÉÑàdG ≈∏Y ®ÉØë∏d
5 ¥ƒ`` Ø` `J »`` à` `dG äÉ``Yƒ``ª` é` ª` ∏` d
√ò``g Oó`` `Y ≠``∏` H PEG ¢``UÉ``î``°``TCG
≥aGôJ Éª«a .4363 äGAGô`` LE’G
ájƒYƒJ äÓªM äGAGôLE’G √òg
•ÉÑ°†f’G øe ójõe ≈dEG ’ƒ°Uh
á«FÉbƒdG ô«HGóàdG πμH ΩGõàd’Gh
¢``Shô``«` a QÉ``°``û``à``fG ø```e ó``ë` ∏` d
.ÉfhQƒc

,áWô°ûdG äÉjôjóe ¬«a π°UGƒJ
PÉîJGh »``eGõ``dE’G QGô``≤`dG ò«ØæJ
øe ≥``ë` H IOó``°``û``e äGAGô`` ` ` ` LEG
,áØdÉîª∏d ¬HÉμJQG QGôμàH Ωƒ≤j
ájÉªM ≈∏Y πª©dG øª°†j ÉªH
.áeÉ©dG áeÓ°ùdG
™HÉàJ ,π°üàe ¥É«°S »``ah
É``gOƒ``¡` L á``Wô``°` û` dG äÉ`` jô`` jó`` e
áeÉ©dG ´QGƒ``°`û`dG »``a á«fGó«ªdG
≥«≤ëàd ,á``jQÉ``é`à`dG äÓ``ë`ª`dGh
»a »``YÉ``ª` à` L’G ó``YÉ``Ñ`à`dG CGó``Ñ` e
¥Gƒ`` `°` ` SC’Gh á``eÉ``©``dG ø`` `cÉ`` `eC’G

áWô°ûdG äÉ``jô``jó``e â∏é°S
ΩóY áØdÉîe 8374 äÉ¶aÉëªdÉH
øcÉeC’G »a ¬LƒdG áeÉªc AGóJQG
,á``jQÉ``é`à`dG äÓ``ë` ª` dGh á``eÉ``©` dG
QGô≤dG ≥«Ñ£J »a AóÑdG òæe ∂dPh
ø``«`æ`WGƒ``ª`dG ΩGõ`` dEÉ` `H …QGRƒ`` ` `dG
¬LƒdG áeÉªc AGóJQÉH ø«ª«≤ªdGh
Ó«©ØJ ∂dPh ,áeÉ©dG øcÉeC’G »a
áæé∏dG äÉ``¡` «` Lƒ``Jh äGQGô`` ≤` `d
ΩGõ``à`dÓ``d Gõ``jõ``©` Jh á«≤«°ùæàdG
áëaÉμªd ájRGôàM’G äGAGôLE’ÉH
.ÉfhQƒc ¢Shô«a
áWô°T ájôjóe â∏é°S ó≤a
2563 á``«` dÉ``ª` °` û` dG á``¶` aÉ``ë` ª` dG
ájôjóe â∏é°S Éªæ«H ,áØdÉîe
1800 áª°UÉ©dG á¶aÉëe áWô°T
á``¶` aÉ``ë` e á`` Wô`` °` `T á```jô```jó```eh
πHÉ≤e áØdÉîe 1817 ¥ô``ë`ª`dG
ájôjóe É¡à∏é°S áØdÉîe 1284
Éª«a ,á«HƒæédG á¶aÉëªdG áWô°T
á°SÉFôH äÉ«∏ª©dG IQGOEG â∏é°S
,á``Ø` dÉ``î` e 837 ΩÉ`` ©` `dG ø`` ` `eC’G
ø``eC’ á``eÉ``©`dG IQGOE’G â∏é°Sh
.áØdÉîe 73 òaÉæªdG
…ò``dG â``bƒ``dG »``a ∂``dP »``JCÉ`j

eslammahfoouz@hotmail.com

®ƒØë`e ΩÓ`°SEG:Ëó≤J

...ø«ª¡àe 7 âª°V á«°†b »a

äGQóîªdG »a QÉéJ’G øe ¬``JAGôHh ôjhõàdG áª¡àH Ö«Ñ£d äGƒæ°S 7 ø``é°ùdG
øjôNBG 5```d äGƒæ``°S 6 øé``°ùdGh áæ``°S ¢ùÑëdG ø«H Ée ΩÉμMCGh ..º``¡àe IAGô``H
äÉØ°UƒdÉH ºgDhÉª°SCG áæ«ÑªdG ¢UÉî°TC’G
º¡Yƒ°†Nh äÉ``«`Ø`°`û`à`°`ù`ª`dG ∂``∏` J ≈`` `dEG
á``jhOCÓ`d º¡bÉ≤ëà°SGh »Ñ£dG ∞°ûμ∏d
OGƒe øe á«Ñ£dG äÉØ°UƒdG ∂∏àH áæ«ÑªdG
Éak ÓN ¬©«ªL ∂dPh á«ÑW ô«bÉ≤Yh IQóîe
∂∏J ≈∏Y π°üëJ ¿CG ó©H ∂dPh ,á≤«≤ë∏d
√OGóeEÉH ÉeÉb øjôNBG ø«ª¡àe øe AÉª°SC’G
ΩGóîà°S’ º¡d á«°üî°T äÉbÉ£H Qƒ°üH
á«Ñ£dG äÉØ°UƒdG ôjôëJ »``a É¡JÉfÉ«H
äÉØ°UƒdG ∂∏J ôjhõJ Ö≤Yh ,IQhõ``ª`dG
ó©H ∂``dPh É¡«a QÉéJ’ÉH ¿ƒª¡àªdG ΩÉ``b
øe ø``jô``NBG ø«ª¡àe á``aô``©`ª`H É``¡`aô``°`U
Ö«Ñ£dG ™``e º``gDƒ`WGƒ``J âÑK ádOÉ«°üdG
ø«ª¡àªdG ádÉMEÉH áHÉ«ædG äôeCÉa ,º¡àªdG
á°üàîªdG á«FÉæédG iôÑμdG áªμëªdG ≈dEG
.Ωó≤àªdG É¡ªμM äQó°UCG »àdG

OGƒªdÉH ºgQÉéJG á∏«°üM Iô«Ñc ≠dÉÑeh
øY äÉjôëàdG äô``Ø`°`SCG ó``bh ,IQó``î`ª`dG
á«≤H Ió``YÉ``°`ù`ª`H Ö``«`Ñ`£`dG º``¡`à`ª`dG ΩÉ``«` b
OGƒªd á«ÑW äÉØ°Uh ôjhõàH ø«ª¡àªdG
ºàj PEG ,É¡aô°Uh á«ÑW ô«bÉ≤Yh IQóîe
á«Ñ£dG ô«bÉ≤©dGh IQóîªdG OGƒªdG º∏°ùJ
.É¡«a QÉéJ’Gh äÉØ°UƒdG ∂∏J ´ƒ°Vƒe
á``eÉ``©` dG á`` HÉ`` «` `æ` `dG äô`` °` `TÉ`` H ó`` ` bh
PEG á``©` bGƒ``dÉ``H É``¡` ZÓ``HEG Qƒ`` a ≥``«`≤`ë`à`dG
∫GDƒ`°`Sh ø«ª¡àªdG ÜGƒéà°SG ø``e âÑK
á«æØdG áæé∏dG AÉ°†YCGh á©bGƒdG Oƒ¡°T
Iõ``¡` LCG ≠``jô``Ø` Jh ¢üëØ∏d â``Hó``f »``à` dG
,äÉ«Ø°ûà°ùªdG øe Oó©d »``dB’G Ö°SÉëdG
á«ÑW äÉ``Ø`°`Uh »``a º``J ó``b ô``jhõ``à` dG ¿CG
á°UÉNh á«eƒμM äÉ«Ø°ûà°ùe øY IQOÉ°U
Qƒ°†M äÉÑKEÉH º¡àªdG Ö«Ñ£dG ΩÉ``b PEG

IQó``î` ª` dG OGƒ`` ª` `dG ø`` e Iô``«` Ñ` c äÉ``«` ª` c
QÉ©°SCÉH É¡©«H IOÉYEG ºK á«Ñ£dG ô«bÉ≤©dGh
PEG ,OGƒ``ª`dG ∂∏J ø«WÉ©àª∏d É¡«a ≈dÉ¨e
Ö«Ñ£dG áÑbÉ©eh ø«ª¡àªdG áfGOEÉH â°†b
áÑbÉ©eh äGƒ``æ`°`S ™Ñ°S Ió``e øé°ùdÉH
ø``é`°`ù`dG äÉ``Hƒ``≤` ©` H ø``«`ª`¡`à`e á``°` ù` ª` N
áæ°S ø«H É``e â``MhGô``J GOó``e ¢ùÑëdGh
øe º¡«dEG Ö°ùfo ÉªY ∂dPh ,äGƒæ°S â°Sh
,á°UÉNh á«ª°SQ äGQôëe »a ôjhõàdG
Éª«a ,IQó``î` e OGƒ`` e »``WÉ``©`Jh IRÉ``«` Mh
Ö°ùf Éªe ø«ª¡àªdG ó``MCG IAGôÑH â°†b
.¬«dEG
äGQó``î`ª`dG áëaÉμe IQGOEG â``fÉ``ch
ø«°ùÑ∏àe ø«ª¡àe §Ñ°V øY â¨∏HCG ób
º¡©e â£Ñ°Vh á«∏≤©dG äGôKDƒªdG ™«ÑH
á«∏≤©dG äGô``KDƒ` ª` dG ø``e Iô``«`Ñ`c äÉ`
m `«`ª`c

áo «s FÉæédG iôÑμdG áo ªμëªdG â°†b
»æjôëH Ö«ÑW ≈∏Y äGƒæ°S 7 øé°ùdÉH
äGQôëe ôjhõJ ºFGôéH ¬àfGOEG ó©H ô«¡°T
IQOÉ°üdG á«Ñ£dG äÉØ°UƒdG »gh á«ª°SQ
,á°UÉN äÉ«Ø°ûà°ùe øeh á«fÉª∏°ùdG øe
QÉéJ’G áª¡J øe áªμëªdG ¬``JCGô``H Éª«a
áªμëªdG â°†b Éª«a ,IQóîªdG OGƒªdG »a
Ióe ™``HGô``dGh ådÉãdG ø«ª¡àªdG øé°ùH
çÓ``K ¢``ù`eÉ``î`dG ¢``ù`Ñ`Mh äGƒ``æ`°`S â``°`S
ø«àæ°S ¢ùeÉîdG ¢ùÑMh √OÉ©HEGh äGƒæ°S
.™HÉ°ùdG º¡àªdG IAGôHh ,áæ°S ¢SOÉ°ùdGh
π«ch ¿É°†eôdG ¬∏dGóÑY óªMCG ìô°Uh
»a É¡ªμM äQó°UCG áªμëªdG ¿CÉH áHÉ«ædG
ºYõàH AÉÑWC’G óMCG É¡«a º¡àªdG á«°†≤dG
äÉØ°UƒdG ôjhõJ »a â°ü°üîJ áμÑ°T
±ô°U »``a É¡dÉª©à°SG ¢Vô¨H á«Ñ£dG

á∏¡°ùdG »``a á``«``æ``jô``ë``H Iô```°```SCG ∫õ``æ``ª``H ≥``jô``M »``a á``∏``eÉ``Y ´ô``°``ü``e
áKÓK øe áfƒμªdG Iô°SC’G OGô``aCG IÉéfh á∏eÉY IÉah øY
.¿ÉNódG áé«àf ∫õæªdG Qô°†Jh OGôaCG
áWô°T äGQÉ«°S øe OóY ≥jôëdG ™bƒe »a óLoh óbh
ÜÉ°üoj ’ »μd ™bƒªdG øe »dÉgC’G OÉ©HEÉH GƒeÉbh IóéædG
,º¡ÑLGƒH »fóªdG ´ÉaódG ∫ÉLQ Ωƒ≤j ≈àMh º¡æe óMCG
á«FÉæédG äÉ≤«≤ëàdG â``∏`°`UGh ≥``jô``ë`dG OÉ``ª` NEG ó``©`Hh
.¬HÉÑ°SCG áaô©ªd ≥«≤ëàdG
™bƒe ≈∏Y á«∏NGódG IQGRh äôcP iôNCG á¡L øeh
øe øμªàj »fóªdG ´ÉaódG :ôàjƒJ »YÉªàL’G π°UGƒàdG
á«dÉª°ûdG á∏¡°ùdG á≤£æe »a ∫õæªH ™dófG ≥jôM OÉªNEG
,¥ÉæàNÓd É¡°Vô©J ôKEG zÉkeÉY 35{ ICGôeG IÉah øY ôØ°SCG
.äÉØ«μªdG óMCÉH »FÉHô¡c ¢SÉe ≥jôëdG ÖÑ°Sh

:áæWÓ°ùdG ÒeC’GóÑY Öàc
¢ùeCG ìÉÑ°U ™bh ≥jôM »a É¡Yô°üe Ió«°S â«≤d
Ééf Éª«a á«dÉª°ûdG á∏¡°ùdG á≤£æªH á«æjôëH á∏FÉY ∫õæªH
.Iô°SC’G OGôaCG
áYÉ°ùdG »``a ¬`` fCG ≈`` dEG á``«` dhC’G π«°UÉØàdG ô«°ûJh
á∏FÉY âÄLƒa zAÉ``KÓ``ã` dG{ ¢``ù` eCG ìÉÑ°U ø``e á©°SÉàdG
á≤£æªH øFÉμdG º¡dõæe »``a ≥``jô``M Üƒ°ûæH á«æjôëH
∫õæªdG øe êhôîdÉH QƒØdG ≈∏Y GƒeÉ≤a á«dÉª°ûdG á∏¡°ùdG
¬Lh ≈∏Y Ghô°†M ø``jò``dG »fóªdG ´ÉaódÉH ∫É``°`ü`J’Gh
äÉYƒªée ≈``dEG Gƒª°ù≤fGh ÆÓÑdG º¡«≤∏J Qƒa áYô°ùdG
∫É≤àf’G øe ¬©æeh ≥jôëdG Iô°UÉëe øe Gƒæμªàj »μd
≥jôëdG èàfh ,IQhÉéªdG »fÉÑªdGh πeÉμdÉH ∫õæªdG ≈dEG
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ó«°TQ ájRƒa

á≤«ª©dG á°ù°SDƒªdG πg
!?Ó©a ÖeGôJ ó°V

πª©à°S É¡dÓN øe »àdG IõØ≤dG »gh ,á«fhôàμdE’G
IOÉYEG ≈∏Y §≤a ¢ù«d (á«dÉjôÑeE’G á«dÉª°SCGôdG) ∂∏J
ÉªfEGh ,(ójóédG ÉgQ qƒ°üJ Ö°ùëH) ºdÉ©dG AÉæH
»°SÉ«°ùdG É¡ªμëJh É¡∏ªY Ö«dÉ°SCGh É¡°ùØf AÉæH
πLCG øe ¢SCÉH ’h ,ºdÉ©dG »a »dÉªdGh …OÉ°üàb’Gh
á«μjôeC’G Iƒ≤dG ∫GóÑà°SG ºdÉ©∏d AÉæÑdG Gòg IOÉYEG
!πjóÑdG QÉ«îdG »g ø«°üdGh iôNCG á«ªdÉY Iƒ≤H
É¡FÉ°ûfEGh ÉμjôeCG ô«eóJ øe óH ’ A’Dƒg ô¶f »ah
»a ºμëà∏d IójóédG äÉØ°UGƒªdG Ö°ùëH ójóL øe
zá«Lƒdƒ«ÑdG ÜôëdG{ hCG áÄHhC’G ô°ûf Éeh !ºdÉ©dG
,ø«°üdGh ÉμjôeCG ø«H iôÑc ájôμ°ùY Üô``M hCG
∫hCG ’EG ,á``«`°`VQC’G Iô``μ`dG ≈∏Y IÉ«ëdG π«£©Jh
!ô«ÑμdG ô««¨àdG ∂dòd πNGóªdG
≈``dEG á``¶`ë`∏`dG ≈``à`M π``«`ª`f ’ É``fô``¶`f »``a |
á≤«ª©dG á°ù°SDƒªdG êQÉ``N zÖeGôJ{ ¿CG) ≥jó°üJ
¢†gÉæj ¬``fCG ≈``dEG ’h !(Ió``ë`à`ª`dG äÉ``j’ƒ``dG »``a
QÉ°üàf’G ≈∏Y πª©jh ,á°ù°SDƒªdG ∂∏J Gó``«`Mh
»ah !É¡ªμëJ øe ºdÉ©dGh ÉμjôeCG ¢ü«∏îàd É¡«∏Y
,ºdÉ©dG »a hCG ÉμjôeCG »a çóëj Ée ¿EÉa ¬JGP âbƒdG
âdÉW »àdG Iô«ãμdGh Iô«ÑμdG äGôq«¨àªdG á°UÉNh
á«∏«∏ëJ áØbh ≈``dEG êÉàëJ ,Üƒ©°ûdGh ∫hó``dG πc
≈``dEG ∫ƒ°Uƒ∏d É°†©H É¡°†©ÑH •ƒ``«`î`dG §``HQh
(ºdÉ©dÉH áªμëàªdG ¢ShDhôdG) ™aóJ »àdG ™aGhódG
hCG ,ø«°üdGh ÉμjôeCG ø«H iôÑc ÜôM Üƒ°ûf ≈dEG
áaô©e á«ªgCG ÖfÉL ≈dEG !?iôNCG ∫hOh ÉμjôeCG ø«H
¿EGh ,Ωƒ``«`dG ºdÉ©dG »a çóëj Ée ∫ƒ``M ™``aGhó``dG
çóM Oôée ¬fCG ΩCG (≥Ñ°ùe Ö«Jôàd) É©°VÉN ¿Éc
¬éàfCG π©ØdÉH πg ÉfhQƒc AÉHh ∫Éãªch ,»©«ÑW
âMÉàLG »àdG äÉ°Shô«ØdG á«≤H ∫ÉM ¬dÉM ¢Shô«a
!?á«Lƒdƒ«H ÜôM ¬fCG ΩCG ºdÉ©dG
ƒg zÖeGôJ{ ¿ƒμj ¿CÉ`a á¶ë∏dG ≈àM øμdh
á«fƒ°SÉªdG Qhô°T ÜQÉëj …ò``dG »ªdÉ©dG π£ÑdG
øe ôãcCG ≈dEG êÉàëj Ée ∂dòa á«ªdÉ©dG á«fƒ«¡°üdGh
,ø«à¡édG øe áahô©ªdG ¬ØbGƒe ™e á°UÉNh ,áØbh
ÉgQÉªK ôÑcCG ƒg …òdG z»fƒ«¡°üdG ¿É«μdG{ øeh
!ºdÉ©dG »a

áØ∏àîe äÓ«∏ëJ Iô«NC’G áfhB’G »a äô¡X |
AGƒ°S ,IóëàªdG äÉj’ƒdG »a çóëj Ée á«Ø∏N ≈∏Y
ø«H ´Gô°üdG ∫ƒ``M hCG äÉHÉîàf’ÉH ≥∏©àj Éª«a
á≤«ª©dG á°ù°SDƒªdGh zÖeGôJ{ »μjôeC’G ¢ù«FôdG
hCG ,á«ªdÉ©dG á«fƒ«¡°üdGh á«fƒ°SÉªdG É¡ªμëJ »àdG
á°†gÉæe äÉª«¶æJh äÉcôMh á°ù°SDƒªdG ∂∏J ø«H
É¡ãjóM Qƒëªàj »àdG (Q ácôM) É¡æ«H øe É¡d
ÉHõM â°ù«dh ácôM Oôée É¡fCG ,É¡fCÉ°ûH ≥∏©àj ÉªH
á≤«ª©dG á°ù°SDƒªdG ¢†gÉæJ É¡fCG ’EG ,Éª«¶æJ hCG
í°†àj Éªc ¬fCGh ,IqôM IójóL ÉμjôeCG AÉæH IOÉYE’
≈¶ëJ É``¡`JÉ``gƒ``jó``«`ah É¡JÉëjô°üJ ¢†©H ø``e
¢ù«FôdG ¿CGh !zÖ``eGô``J{ ºYóH øμj ºd ¿EG ∫ƒÑ≤H
¬Lh »a §≤a √hô°UÉæeh Gó«Mh ∞≤j »μjôeC’G
É¡ª¡j ’ »àdG !(áªî°†dG á«JÉ°ù°SDƒªdG ádOC’G) ∂∏J
iôÑμdG äÉcô°ûdG ídÉ°üe ÉªfEGh ,»μjôeC’G Ö©°ûdG
äÉª¶æªdGh (á«dÉªdGh ájOÉ°üàb’Gh ájôμ°ù©dG)
´QPC’G{ áHÉãªH »g »àdG hCG ,É¡d á©HÉàdG á«dhódG
,É¡Ñ©°T OÉÑ©à°SGh ÉμjôeCG ≈∏Y Iô£«°ù∏d ,záªYÉædG
!ºdÉ©dG ≈∏Y Iô£«°ùdGh
¿ƒ∏FÉØàe ∑Éæg ,äÓ«∏ëàdG ∂∏J á«°VQCG ≈∏Y |
¿CÉH π«∏ëàdG »a ôNBG ≈ëæe ¿hòNCÉj ÜôY º¡æe
Iô«ÑμdG ¢ShDhôdG ¿CGh ,Ωóàëj ÉμjôeCG »a ´Gô°üdG
ºdÉ©dG »a OÉ°üàb’Gh ∫ÉªdG OÉ«°SCG (ôjóJ »àdG)
(á«ªdÉ©dG á«μjôeC’G Iƒ``≤`dG) ∫GóÑà°SG äqQô``b ób
’ øjòdG OÉ«°SC’G º¡a !á«ªdÉ©dG á«æ«°üdG Iƒ≤dÉH
»æWh AÉªàfG ’h ,¿ƒcôëàj ¢VQCG …CG ≈∏Y º¡ª¡j
Gƒ°ùªd ø«Mh ,Iƒ£°ùdGh ∫ÉªdG ƒg º¡æWƒa ,º¡d
ºgQGôb AÉL ádÉëe ’ áeOÉb (á«æ«°üdG Iƒ≤dG) ¿CG
!É¡©e ±ƒbƒdÉH
á«dÉ«N äÓ``«`∏`ë`à`dG ∂``∏`J ¿CG ¢†©Ñ∏d hó``Ñ` j
É¡fCG ô``NB’G ¢†©Ñ∏d hóÑj Éª«a !á«≤£æe ô«Z hCG
á«dÉª°SCGôdG á«∏≤©dG) ™e Ö°SÉæàJh ,ÉeÉªJ á«≤£æe
ºjó≤dG ºdÉ©dG ≈∏Y AÉ°†≤dG ójôJ »àdG (á«dÉjôÑeE’G
á«dÉªdGh á``jOÉ``°`ü`à`b’Gh á«°SÉ«°ùdG ¬``JÉ``«`dBG πμH
,IójóL á∏Môe »a ºdÉ©dG ∫É`` NOEGh ,zIOÉà©ªdG{
IÉ«ëdGh äÉJƒHhôdGh »YÉæ£°U’G AÉcòdG É¡ªμëj

z»``YÉ``ª``à``L’G ó```YÉ```Ñ```à```dG{ äÉ``©``ª``à``é``e
»```ª```bô```dG º`````dÉ`````©`````dG ä’ƒ```````ë```````Jh
»a IójóL äGõØb »a ºdÉ©dG
ádõ©æªdG Iô°SC’G íeÓe ¿G
√Oƒ°ùj ™ªàée øe ∫É≤àf’G á«∏ªY
äCGó`` H äGQGƒ``ë` ∏` d ô≤àØJ »``à` dG
äÉ«cƒ∏°ùdGh »YÉªàL’G ÜQÉ≤àdG
òæe ≥``aC’G »a ìƒ∏J É¡JGô°TDƒe
ióe ≈∏Y É©jô°S ∫óÑàJ ’ »àdG
É¡JÉØ°UGƒe øe â°Sôch ,äGƒæ°S
ó``jó``L º``dÉ``Y ≈`` `dEG ,π``jƒ``W ø`` eR
AÉHh áeRCG É¡à≤∏N »àdG ±hô¶dG
¬«∏Y ¿É`` c É``ª` Y É``eÉ``ª` J ∞``∏`à`î`e
™e ¢û«©dG »a ó°ùéàjh ,ÉfhQƒc
á∏ªL ∑É``æ` gh ,¢``ù` eC’G ™ªàée
äò``NCG »àdG (äƒ``Hhô``dG ICGô`` eG)
,ô«KCÉàdG Gòg É¡æe πμ°ûàj πeGƒY
™``°`SGh πμ°ûH É¡éàæJ ø«°üdG
,ÉgóMCG áæªbôdG •ÉªfCG ¿ƒμJ ób
äÉ``Ñ`∏`£`à`eh ,É``«` ª` dÉ``Y ´Rƒ`` ` `Jh
Ühô``ë`dGh çQGƒ``μ` dG ¿ƒμJ ó``bh
É¡«∏Y ∫ƒ°üëdG øμªj áLÉëdG
π«Ñ°S ≈``∏`Y É``¡`æ`eh ,äÉ`` ` `eRC’Gh
(…ô``Ø`«`dO)``dG á``eó``N ôÑY ô°ù«H
:º∏≤H
,É``fhQƒ``c ¢``Shô``«`a á`` eRCG ∫É``ã`ª`dG
±ÓîdG ô°üæY πLôdG π©éj Ée
äGP QƒëªJ »``a »∏©ØdG πeÉ©dG
øY åëÑj ’ ™ªàéªdÉH ¢SÉ°SC’G
| ÊGQóÑdG π°VÉa .O
äÉ«ªbôdG ƒëf ¬FGhõfGh ¿É°ùfE’G
ô£NCG »a AÉæHC’G øY ’h áLhõdG
á°TOQódG äÉ``fÉ``N ≈∏Y ¿É`` `eOE’Gh
Ühô¡dÉH ¿É°ùfE’G É¡H ôªj á∏Môe
.É¡JÉëØ°Uh É¡JÉ°üæe ôÑY
±hõ©dGh ,ájô°SC’G á«dhDƒ°ùªdG AÉÑYCG πªëJ øe
á«YÉªàL’G ádÉëdG äÉØ°UGƒe ¿CG ∂°T ’ øe Éeh
¿Éμ°ùa ,π°ùædG π«∏≤J ≈dEG »°†Øj Éªe êGhõdG øY
≈∏Y ÉfhQƒc AÉ``Hh ∫ƒ``NO ™e ºdÉ©dG â``eR’ »àdG
äGQÉ«∏e 7^75 Gƒ¨∏H 2020 ™∏£e ≈àM ºdÉ©dG
áeÉ©dG áë°üdG ó°V QÉ°ûàf’Gh ±Gó¡à°S’G §N
´ÉØJQÉH ∞MõdG Gò``g πãe ôªà°ùj ’ ó``bh ,áª°ùf
»a ô«Ñc óM ≈``dEG âªgÉ°S ,É©«ªL ºdÉ©dG ¿Gó∏Ñd
∫õ©æªdG ™ªàéªdG Iô°SC’ É≤ah ºdÉ©dG ¿Éμ°S OóY
¿Gó∏H »a ¢SÉædG iód »YÉªàL’G ∑ƒ∏°ùdG ∫óÑJ
πμ°ûJ âë°VCG ádCÉ°ùªdG √ògh (ájOôØdG Iô°SC’G) hCG
IOÉÑ©dG QhOh ¢ùFÉæμdGh óLÉ°ùªdÉa ,É©«ªL ºdÉ©dG
¥ô°T ÜƒæL ≈àMh »Hô¨dG ™ªàéªdG ∫ÉM ™bGh
øcÉeCG ,ôNB’G ÖfÉédG »ah É¡HGƒHCG â≤∏ZCG É©«ªL
Éeh á«Hô©dG á≤£æªdG »ah á∏jƒW ø«æ°S òæe É«°SBG
ä’É°Uh ºYÉ£ªdGh »gÓªdG øe ±ôàdGh ƒ¡∏dG
.ÉgQhÉéj
Ωó©fG ∂dòd ,É¡æFÉHR ¬LƒH É¡HGƒHCG â≤∏ZCG Ö©∏dG
,AÉæHCÓd áéàæªdG OGó``Y »a â``dGR ’ Iô°SC’Éa
¬æY ÓjóH π``Mh …ó«∏≤àdG »YÉªàL’G êÉ``eó``f’G
øY áaRÉ©dGh IõLÉ©dG äÉ©ªàéª∏d º¡ªdG óaGôdGh
,»°VGôàa’G êÉ``eó``f’Gh »YÉªàL’G π°UGƒàdG
ó«Øà°ùJ »àdG Üô¨dG ¿Gó∏H πãe ∫ÉØWC’G ÜÉéfEG
º¡∏°UGƒJ ≈∏Y ø«æeóe ≈``dEG ¢``SÉ``æ`dG ∫ƒ``ë`J π``H
∫ÓN øe ájô°ûÑdG äGQó≤dÉH ¢ü≤ædG ¢†jƒ©J øe
IQƒ£N ôãcCG ƒëf ≈∏Y ôeC’G Qƒ£Jh ,»°VGôàa’G
√òg »a ÜhôëdG êÉàfEG á«dBG ôÑY Iôé¡dG èeGôH
IóMGƒdG Iô°SC’G OGôaCG ø«H ≈àM πYÉØàdG ΩGó©fÉH
á«dhódG äÉYGõædGh ÜhôëdG »fÉ©J »àdG ¿Gó∏ÑdG
Écƒ∏°S ¢Vôa √QhóH ôeC’G Gògh ,â«ÑdG πNGO »a
QÉ``Ñ`LEGh ,á«∏NGódG äÉ``HGô``£`°`V’Gh äÉ``YGõ``æ`dGh
áHBÉμdÉH º°ùàj GójóL É«°ùØfh É«YÉªàLG ÉLGõeh
á∏KÉªdG IQƒ°üdG »g Éªc Iôé¡dG ≈∏Y ÜÉÑ°ûdG
∂jô°T ƒg ∂``dP ¿É``c ƒ``dh ≈àM ô``NB’G øe π∏ªdGh
¥Gô©dG πãe ,á«Hô©dG äÉYGõædG ¿Gó∏H »a ¿É«©∏d
ó«©°U ≈∏Y ô``°` SC’G ø``e ójó©dG »``a ¬``JGP ∂JÉ«M
Üô¨ªdG ¿Gó∏H ¢†©Hh ¿ÉæÑdh øª«dGh ÉjQƒ°Sh
Ió``MGh …ô``°` SC’G ∞æ©dG äÉª°S äRô``Hh ,»ªdÉY
IQhÉéªdG ¿Gó∏ÑdG øY Ó°†a ,É«Ñ«d πãe »Hô©dG
Iô°SC’G ¿É«c Oó¡J »àdG IójóédG äÉ«YGóàdG øe
.óæ¡dG ≈àMh ¿GôjEGh ¿Éà°ùfÉ¨aCGh ¿Éà°ùcÉH πãe
ôªæàdG äGô°TDƒe áÑ°ùf â©ØJQG å«ëH ™ªàéªdGh
∫ƒëàdG πÑ°S πc äôah ÉfhQƒc AÉHh áeRCÉa
,¥É£ædG á©°SGh ¥ÓW ä’ÉM ∂dP â≤aGQh Gô«ãc
Iô°SC’G ≈``dEG IQhÉëàªdG áμ°SÉªàªdG Iô``°`SC’G øe
ájOôØdG IÉ«ëdG √ÉéJÉH Qƒëªàj CGóH ¿É°ùfE’G ¿CÉch
¿ÉeOE’Gh óMƒàdG IÉ«M äÉª°S â°Vôah ,ádõ©æªdG
,¬©e óMCG ácQÉ°ûªH ÖZôj ’ ,AGhõ``f’Gh ádõ©dGh
≥jó°üdG øY åëÑdGh »YÉªàL’G π°UGƒàdG ≈∏Y
»gh ¬JÉ«cƒ∏°S πμH ô``NB’G πÑ≤àj ó``MCG ó©j º``dh
QƒØf ä’É``M ø``e Gò``g ≥``aGô``j É``eh ,»``°`VGô``à`a’G
¢Vôa øY ºLÉf ∂dPh ,É«éjQóJ óYÉ°üàJ áÑ°ùæH
≈dEG ¿É°ùfE’G ∫ƒëàa ,ôNB’G πÑ≤J ΩóYh ∫É©ØfGh
ÖbGôJ ¬JQOÉ¨e ¿hO ∫õæe »a ¢û«©dGh ójóL ™bGh
,ΩÓμdÉH É≤WÉf ¢ù«dh á«HÉàμdG á°TOQódÉH πYÉØàe
∫É©ØfGh ôJƒJh Ö°†Z Qƒ©°ûH ÉfÉ«MCG ∂©e øe
äÉ°ù°SDƒªdG IÉcÉëe ≈dEG ÉfOƒ≤J äÉ«£©ªdG √ògh
áHƒ∏£e ájOÉ°üàbG •ƒ¨°V øY Ó°†a ,∑É``Ñ`JQGh
»æÑàd ™ªàéªdG á«ªæàH á«æ©ªdG äÉ``ª`¶`æ`ª`dGh
,É¡H §ÑJôe IôM ∫ÉªYCGh á«Ø«Xh äÉeGõàdGh ∂æe
á«Hô©dG äÉ©ªàéªdG »a πbC’G ≈∏Y IójóL äÉ¡LƒJ
áª°ù≤e âfÉc áYÉ°S (24) ≈dEG óàªJ ∂eƒj äÉYÉ°S
≥∏Nh ™ªàéªdGh Iô°SC’G ´É≤jEG §Ñ°V ≈∏Y ®ÉØë∏d
¢SÉfCÉH êÉ``eó``fGh ∫É``°`ü`JGh •Ó``à` NGh πªY ø«H
.ájOÉ«àYG Iô°SCG øª°V »YÉªàLG πYÉØJ ä’ÉM
»àdG äGQƒμjódGh ¢ùHÓªdGh äÉaÉ≤ãdG …Oó©àe
á«bGô©dG á©eÉédG - »dhódG ΩÓYE’G PÉà°SCG |
Faidel.albadrani@gmail.com
.á«eƒ«dG ∂JÉcôëJ »a ∂aOÉ°üJ

ayoobi99@gmail.com

»HƒjC’G ¬∏dGóÑY

á«bGô©dG ádhódG áÑ«¡d º¡ªdG ¿Éëàe’G
√òg IóM â∏≤àfÉa ,Égójó°ûJh ájOÉ°üàb’G äÉHƒ≤©dG ¢Vôa
äÉ«°û«∏ªdG äCGó``Hh á«bGô©dG áMÉ°ùdG πNGO ≈dEG á¡LGƒªdG
¥GQhC’G Iƒb ó«cCÉàd äÉcôëàH ΩÉ«≤dG »a ¿GôjEG øe áeƒYóªdG
ô«°ûJ ™HÉ°UC’G πc âfÉch ,á«bGô©dG áMÉ°ùdG »a á«fGôjE’G
»àdG äÉ«∏ª©dG ¢†©H øY äÉ«°û«∏ªdG √òg á«dhDƒ°ùe ≈``dEG
.¥Gô©dG »a á«μjôeC’G ídÉ°üªdG âaó¡à°SG
ÉjóëJ á«bGô©dG áeƒμëdG É¡«a äCGQ äGQƒ£àdG √òg πãe
É¡àÑ«¡d Gô°TÉÑe ÉaGó¡à°SGh É¡à£∏°ùd Gó``jó``¡`Jh Éëjô°U
äGAGôLE’G äAÉéa ,∂dòc ájôμ°ù©dGh ,á«æeC’Gh á«°SÉ«°ùdG
≈∏Y á«bGô©dG äÉ£∏°ùdG ΩGóbEG »a á∏ãªàªdG Iô«NC’G á«æeC’G
¥Gô©dG »a z¬∏dG ÜõM ÖFÉàc{ ô°UÉæY øe áYƒªée ∫É≤àYG
á°TQh á«bGô©dG ÜÉgQE’G áëaÉμe RÉ¡L äGƒb áªgGóe ∫ÓN
»a IQhódG á≤£æªH É¡bÓWEG äÉ°üæeh ïjQGƒ°üdG ™«æ°üàd
á°SÉFôH á«bGô©dG áeƒμëdG ¿CG øY ºæj …ò``dG ô``eC’G ,OGó¨H
ΩGôàMG á«ªgCG ó«cCÉJ »a AóÑdG ≈∏Y áeRÉY »ªXÉμdG ≈Ø£°üe
iƒ≤dG É¡©°†J AGô``ª`M •ƒ£N …CG ô°ùch á``dhó``dG IOÉ«°S
.ádhódG IOÉ«°S ÜÉ°ùM ≈∏Y äÉ«°û«∏ªdG øe …CG hCG á«°SÉ«°ùdG
¿CG øμªj »àdGh ,Iô``«` NC’G äGóéà°ùªdG √ò``g πX »a
ájõcôªdG á£∏°ùdG ábÓY »a ábƒÑ°ùe ô«Z á∏≤f ≈dEG ∫ƒëàJ
≈∏Y Ωó≤e ¥Gô©dG ¿EÉ` a ,äÉ«°û«∏ªdGh ÜGõ``MC’G ¢†©H ™e
ÜõM ÖFÉàc ¿CG á°UÉN ,É¡æe øjƒ¡àdG øμªj ’ á«æeCG äGQƒ£J
,»bGô©dG AGQRƒdG ¢ù«FQ ±Gó¡à°SÉH äOóg ¥Gô©dG »a ¬∏dG
Ö©°ûdG áë∏°üe »a Ö°üj ’h ∂°T ÓH ô«£N Qƒ£J ƒgh
,¿B’G ≈àM 2003 ΩÉ``Y òæe ø``jô``eC’G ≈fÉY …ò``dG »bGô©dG
,¥Gô©dG »a á«°SÉ«°ùdG iƒ≤dG ∞∏àîe ¿CG ,∂dP ≈dEG ∞°VCG
áÑdÉ£e ,áë∏°ùe äÉ«°û«∏e Oƒ≤J »àdG ∂∏J É¡àeó≤e »``ah
,ø``jô``NB’G ídÉ°üe ≈∏Y É¡Ñ©°Th É¡æWh ídÉ°üe ºjó≤àH
ø««MhôdG º``gAÉ``HBG ÜGõ``MC’G √ò``g ºgôÑà©J øe º¡«a øªH
á«æWƒ∏d ó«MƒdG QÉ«©ªdG »g øWƒdG áë∏°üªa ,ø««°SÉ«°ùdGh
.ábOÉ°üdG

á«bGô©dG äÉeƒμëdG ™«ªL ∫É¨°ûfG ¿GƒæY ô«£îdGh …ƒ≤dG
.πZÉ°ûdG É¡∏¨°Th
Ωƒ≤J »àdG Iô«ÑμdG Oƒ¡édGh ∫É¨°ûf’G Gòg πX »ah
ô£î∏d …ó°üà∏d É¡æe É«©°S á«bGô©dG äÉeƒμëdG ∞∏àîe É¡H
ójó©∏d ájôμ°ù©dG Iƒ≤dG âªXÉ©J ,z¢ûYGO{ ¬∏ãªJ …òdG ô«ÑμdG
á«bGôY á«°SÉ«°S ÜGõMC’ á©HÉàdG áë∏°ùªdG äÉ«°û«∏ªdG øe
»àdG ¿GôjEG áeó≤ªdG »a É¡æe ,á«LQÉN ±GôWCG ≈∏Y áHƒ°ùëe
á«bGô©dG (á«æjódG) á«°SÉ«°ùdG ÜGõMC’G øe ójó©dG âæ°†àMG
ºYódG É¡d âeóbh ø«°ùM ΩGó°U πMGôdG ¢ù«FôdG ºμM ∫ÓN
ΩÉ¶ædG ó°V É¡YGô°U »a »°SÉ«°ùdGh …OÉ``ª`dGh …ôμ°ù©dG
É``¡`bGQhCG ÜGõ`` MC’G √ò``g »``a ¿Gô`` jEG äó``Lh å«M ,≥HÉ°ùdG
.á«bGô©dG áMÉ°ùdG »a É¡ëdÉ°üe øeDƒJ »àdG áfƒª°†ªdG
¬ë«∏°ùJh √OƒLh QôÑe óªà°SG ÜGõMC’G √òg øe ¢†©H
Iƒ≤dGh Oƒ¡édG ∞∏àîe ≈dEG ¥Gô©dG áLÉM áéM øe ô«ÑμdG
âfÉch ,z¢``û` YGO{ ¬∏ãªJ …ò``dG ô£î∏d …ó°üàdG π``LCG ø``e
∫Éμ°TCG áaÉc ≈dEG Ó©a áLÉëdG ¢ùeCG »a á«bGô©dG äÉeƒμëdG
äÉYÉªédG ∞∏àîe ó°V É¡HôM »a IóYÉ°ùªdGh IQRGDƒ`ª`dG
äÉeƒμëdG øμJ ºd Gò¡d ,z¢ûYGO{ º¡àeó≤e »ah á«HÉgQE’G
πeÉ©àdG á«Ø«c »a ô«μØàdG OQGh »a áÑbÉ©àªdG á«bGô©dG
,»àdG äÉ«°û«∏ªdG √òg ™e É°†jCG ÓÑ≤à°ùeh âbƒdG ∂dP »a
QGhOCÉ` H Ωƒ≤J äò``NCG ,É¡Jƒb ºXÉ©Jh âbƒdG QGôªà°SG ™e
¿EG πH ,É¡H ΩÉ«≤∏d ádhódÉH áWƒæªdG QGhOC’G ™e ¢†bÉæàJ
»a ádhódG ¿Éμe ¬°ùØf Ö°üf äÉ«°û«∏ªdG √ò``g øe É°†©H
ôeC’G ,á«dhódG ±GôWC’G ™e πeÉ©àdG á≤jôWh á«Ø«c ójóëJ
iƒ≤dG ´Gô``°`ü`d áMÉ°S ≈``dEG ¥Gô``©` dG πjƒëàH Oó``¡`j …ò``dG
.á«dhódGh á«ª«∏bE’G
á¡LGƒªdG óYÉ°üJ ™e ìƒ°VƒH äócCÉJ á≤«≤ëdG √òg πãe
á«μjôeC’G IóëàªdG äÉ``j’ƒ``dG ø«H äÉ``aÓ``î`dG OGó``à` °` TGh
ódÉfhO »dÉëdG »μjôeC’G ¢ù«FôdG ó¡Y »a á°UÉN ,¿Gô``jEGh
OÉYCGh ¿Gô¡W ™e …hƒædG ¥ÉØJ’G øe Öë°ùfG …òdG ÖeGôJ

ádhódG ¬Ñ°ûj Ée ¥Gô©dG »a áë∏°ùªdG äÉ«°û«∏ªdG πμ°ûJ
ô¡°T »a ó∏ÑdG Gò¡d »μjôeC’G hõ¨dG ó©Ña ,á``dhó``dG π``NGO
ájõcôªdG á«bGô©dG ádhódG •ƒ≤°Sh 2003 ΩÉY øe ¢SQÉe
¥Gô©dG ∫ƒëJ á«æeC’G Iõ¡LC’G ∞∏àîeh ¢û«édG ô«eóJh
Ö°üN ™Jôeh áë∏°ùªdG äÉ«°û«∏ª∏d áMƒàØe áMÉ°S ≈``dEG
…òdG ≥∏£ªdG ÆGôØdG â∏¨à°SG »àdG á«HÉgQE’G äÉYÉªé∏d
≈∏Y É¡Jô£«°S â£°ùÑa »μjôeC’G hõ¨dG áªjôL ¬àKóMCG
É¡æeh ,¿óªdG øe ô«ãμdG âdƒMh ¥Gô©dG øe á©°SÉ°T ≥WÉæe
áeÉbE’ ¥Ó£fG õcôe ≈dEG ,∫ÉãªdG π«Ñ°S ≈∏Y π°UƒªdG áæjóe
ÉªfEGh ,§≤a ¥Gô©dG »a ¢ù«d ,(á«eÓ°SE’G ádhódG) ¬àª°SCG Ée
.É°†jCG øjóaGôdG ¢VQCG QGƒL »a
OÓÑdG IOÉ«b ≈dEG äAÉL »àdG á«bGô©dG äÉeƒμëdG ™«ªL
äGóéà°ùªdG á¡LGƒe »a áªL äÉHƒ©°U øe âfÉY hõ¨dG ó©H
ÜÉ«¨dG ¬Ñ°ûj Ée πX »a á°UÉN hõ¨dG É¡KóMCG »àdG á«æeC’G
ádhódG Iõ¡LCG ™«ªL ô«eóJ ó©H ájõcôªdG ádhódG Iƒ≤d ΩÉàdG
´É°VhC’G √òg πãe »ah ,øeC’G Iõ¡LCGh ¢û«édÉc áæeÉ°†dG
ICÉ°ûæd áëdÉ°üdGh áÑ°üîdG á«°VQC’G äôaƒJ ñÉæªdG Gògh
äGAÉªàf’G äGP áë∏°ùªdG äÉ«°û«∏ªdG øe ójó©dG ´ôYôJh
ÉªH á«bGô©dG ádhódG ¿CG á°UÉN ,ÉgOGƒYCG âjƒbh áØ∏àîªdG
É¡JÉbÉW πc â¡Lh á«æeCGh ájôμ°ùY äÉ«fÉμeEG øe ¬μ∏àªJ
ádhó∏d ójó¡J ô£NCG πμ°T …òdG z¢ûYGO{ º«¶æJ áHQÉëe ≈dEG
.á«bGô©dG
¥Gô©dG »a á«eÓ°SE’G ádhódÉH ±ô©j Ée Iƒb óYÉ°üJ ™e
á©°SÉ°T ≥WÉæe ≈∏Y É¡Jô£«°S §°ùHh z¢``û`YGO{ ΩÉ°ûdGh
á«bGô©dG äÉeƒμëdG äógÉL ,ÉjQƒ°Sh ¥Gô©dG øe πc »a
¥Gô©dG Oó¡j …òdG ô«ÑμdG ô£îdG Gòg ∞bh πLCG øe áÑbÉ©àªdG
z¢ûYGO{ É¡à≤≤M »àdG äÉMÉéædG ó©H á°UÉN ,É°VQCGh ÉÑ©°T
ióe ≈∏Y z¢ûYGO{ âægôH ¿CG ó©Hh ,É«aGô¨Lh Éjôμ°ùY
É¡eƒ°üN ºgôÑà©J øe ó°V É¡HôM »a É¡àYÉ°ûHh É¡à«°ûMh
hó©dG Gòg ó°V ÜôëdG âfÉμa ,ø«jóFÉ≤©dGh ø««°SÉ«°ùdG

AÉ£©dG ø``e ¿ôb ∞``°üfh ..»``æjôëÑdG ô``ªMC’G ∫Ó``¡dG
.á≤£æªdG ∫hóH áfQÉ≤e äÉ«fÉμeE’G ∞©°V
äGƒæ°ùdG ∫Ó`` Nh â``bƒ``dG ¢ùØf »``a
™ªàéªdG äÉ``ª`¶`æ`e ø``e ô``«`ã`c á``«`°`VÉ``ª`dG
äô``Kó``fG á``Ñ`«`Ñ`ë`dG Éæàμ∏ªe »``a »``fó``ª` dG
â°ù°SoCG É¡fC’ É¡JÉeóN ºjó≤J øY âØbƒJh
ájQƒ°U ±Gó``gCGh á«≤«≤M ô«Z ÇOÉÑe ≈∏Y
≥jôW øY äOÉëa É¡dÉªYCG â°ù«°S É¡°†©Hh
ƒg É¡∏M ¿Éμa »fÉ°ùfE’G »æWƒdG πª©dG
ø¡Jôj AÉ``≤`Ñ`dG ø``μ`dh ,Ωƒ``à`ë`ª`dG ô«°üªdG
πÑb ø``e OÉ``«` ë` dGh á«ë°†àdGh AÉ``£`©`dÉ``H
á«∏gCG áª¶æe …CG IQGOEG ¢ù∏ée AÉ``°`†`YCG
»àdG á«dÉ©dG ìhôdG ∂dòch .á«dhO hCG âfÉc
ƒg ∂``dP øe º``gC’Gh ,AÉ``°`†`YC’G É¡H ™àªàj
»àdG á∏«ÑædG ±Gó``gC’Gh á«eÉ°ùdG ÇOÉÑªdG
øjôëÑdG ôªMC’G ∫Ó¡dG á«©ªLh ,É¡d ≈©°ùJ
õ«ªàJ âfÉc ÉeÉY 50 πÑb É¡àbÓ£fG òæe
ácQÉÑeh IOÉ°TEG â≤ëà°SÉa ôNB’G ƒ∏J ÉeÉY
áª¶æªdG ΩGôàMG äRÉMh áª«μëdG IOÉ«≤dG
»eÓ°SE’Gh »Hô©dG ºdÉ©dG ∫hOh á«dhódG
’h ¢ù««°ùJ ÓH AÉ£©dG ¥ó°U â°ùªd »àdG
hCG äGóYÉ°ùe øe øjôëÑdG Ö©°T øe AÉjQ
äÉª«îeh ÅLÓeh ¢SQGóe AÉæH hCG áKÉZEG
º¡fÉWhCG øe ø«MRÉædGh ø«ÄLÓdG …hCÉ` J
,á`` Ä` `HhC’Gh çQGƒ`` μ` `dGh Ühô`` ë` `dG AÉ`` æ` `KCG
Éªc AÉ£©dG øe ójõe ≈``dEG ™∏£àf ÉædRÉeh
.ácQÉÑªdG á«æWƒdG á«©ªédG √òg øe Éfó¡Y

»YÉªàLG π«gCÉJh ÖjQóJ
á``«` KÉ``ZE’G äGó``YÉ``°` ù` ª` dG
,ô```°` `SC’G √ò`` ¡` `d »``æ``¡``eh
.á«fÉ°ùfE’Gh
á``«`Yƒ``J ≈`` `dEG á``aÉ``°` VE’É``H
á``«` ©` ª` L â`` «` `¶` `M
Ée ∫Ó```N ø`` e ™``ª`à`é`ª`dG
»æjôëÑdG ôªMC’G ∫Ó¡dG
á«ÑjQóJ èeGôH øe ¬eó≤J
ô«¶ædG ™``£`≤`æ`e º``Yó``H
á``«` Ø` «` ≤` ã` Jh á`` `jƒ`` `Yƒ`` `J
áª«μëdG IOÉ``«``≤``dG ø`` e
»`` dhó`` dG ¿ƒ`` fÉ`` ≤` `dG ø`` `Y
≈∏Y ¿ô``b ∞°üf ∫Ó``N
»a ∂``dò``ch ,»``fÉ``°``ù``fE’G
√ò``g »`` ah ,É``¡`°`ù`«`°`SCÉ`J
á«dhC’G äÉaÉ©°SE’G ∫Éée
ô``cò``à` °` ù` f á``Ñ` °` SÉ``æ` ª` dG
äÉ``eRC’G AÉæKCG á«KÉZE’Gh
á``cQÉ``Ñ` ª` dG Iô``«``°``ù``ª``dG
Ühô`` ë` `dGh çQGƒ`` `μ` ` dGh
ï«°ûdG »dÉ©e π``MGô``∏`d
:º∏≤H
øe É``gô``«` Zh ,á`` `Ä` ` HhC’Gh
áØ«∏N ∫BG ódÉN øH ¬∏dGóÑY
™ØædÉH äOÉY »àdG ∫ÉªYC’G
Ö©d …òdG ,√GôK ¬∏dG Ö«W
»bÓÿG …OÉ¡dGóÑY
,»æjôëÑdG ™ªàéªdG ≈∏Y
¬°SDhôJ ∫GƒW Gk RQÉH Gk QhO
∫ÉªYCG øe ¬eó≤J ÉªY ∂«gÉf
á«©ªédG IQGOEG ¢ù∏ée
á«ÑæLC’Gh á«Hô©dG QÉ£bC’G ∞∏àîªd á«KÉZEG
πª©dÉH AÉ``≤` JQ’G »``a ô``KC’G Ö«W ¬``d ¿É``ch
33 ø``e ô``ã`cCÉ`H äQó`` b »``à` dGh ,á``Hƒ``μ`æ`ª`dG
øjôëÑdG áμ∏ªe »``a »Yƒ£àdG »fÉ°ùfE’G
á«©«ÑW çQGƒc É¡àHÉ°UCG ºdÉ©dG ∫ƒM ádhO
,á«©ªédG AÉ°†YCG ™«ªéd º¡∏ªdG ÜC’G ¿Éμa
hCG áÄHhC’G hCG ∫R’õdG hCG äÉfÉ°†«ØdG πãe
ÖMÉ°U ™``e AÉ``£`©`dG Iô«°ùe π``°`UGƒ``à`Jh
áØ«∏N ∫BG ¬∏dGóÑY øH ódÉN ï«°ûdG »dÉ©ªdG
ø«MRÉæ∏d äGóYÉ°ùeh äÉ``YGõ``fh Ühô``M
πª©dG áeóN »a ¬«HCG è¡f ≈∏Y QÉ°S …òdG
»a ô«Ñc πμ°ûH âª¡°SCG »àdGh ,ø«ÄLÓdGh
.»Yƒ£àdG »fÉ°ùfE’G
πª©dG áWQÉN ≈∏Y øjôëÑdG áfÉμe õjõ©J
Oƒ``Lƒ``H ôîØf áÑ°SÉæªdG √ò`` g »`` ah
óªjh ΩÓ°ùdG ô°ûæj ó∏Ñc »fÉ°ùfE’Gh »KÉZE’G
º°SG πªëJ á«dhO á«∏gCG á«æjôëH áª¶æe
¿Gó∏H ∞∏àîe »a ø«LÉàëª∏d ¿ƒ©dG ój
kÉ«∏NGO É¡àfÉμe õjõ©J »a º¡°ùJh øjôëÑdG
áWQÉN ≈∏Y áfÉμªdG √òg õjõ©Jh ,ºdÉ©dG
ºjó≤J ∫É``é` e »``a á``eó``≤`à`ª`dG º``dÉ``©` dG ∫hO
øe ºZôdG ≈∏Y õ«ªJh QGóàbG πμH Ék «LQÉNh

»æjôëÑdG ôªMC’G ∫Ó¡dG á«©ªL πØàëJ
≈∏Y ÉeÉY 50 Qhô``e áÑ°SÉæªH ΩÉ``©`dG Gò``g
»a á«°ù«°SCÉàdG áæé∏d ´ÉªàLG ∫hCG OÉ≤©fG
ácQÉ°ûeh Qƒ°†ëH ∂``dPh ,Ω1970 ôjÉæj
¿É«YCGh QÉéJh ∫ÉªYCG ∫ÉLQ øe ô«Ñc OóY
ΩÉªàgG º¡jód øªe ø«æWGƒeh ø«ØXƒeh
∂dP ó©H ,»fÉ°ùfE’G »Yƒ£àdG πª©dÉH áÑZQh
QÉ¡°TEGh π«é°ùJ Ö∏£H É«ª°SQ Ωó≤àdG ºJ
ádhódÉH á°üàîªdG äÉ¡édG iód á«©ªédG
ƒª°ùdG ÖMÉ°U π``MGô``dG ô``«` eC’G ó¡Y »``a
Ö«W áØ«∏N ∫BG ¿Éª∏°S øH ≈°ù«Y ï«°ûdG
.Ω1970ƒ«fƒj »a ∂dPh ,√GôK ¬∏dG
á«©ªéH »``dhó``dG ±Gô``à` Y’G ∂``dP Ó``J
áæé∏dG πÑb øe »æjôëÑdG ôªMC’G ∫Ó¡dG
»dhódG OÉëJ’Gh ôªMC’G Ö«∏°ü∏d á«dhódG
∫Ó``¡``dGh ô`` ª` `MC’G Ö``«` ∏` °` ü` dG äÉ``«` ©` ª` é` d
íÑ°üàd Ω1972 ôÑªàÑ°S 14 »a ôªMC’G
áYƒªéªdG »a 116 ºbQ ƒ°†©dG øjôëÑdG
.á«dhódG
»g »æjôëÑdG ôªMC’G ∫Ó¡dG á«©ªL
∫Éée »a ¢üàîJ á«ªdÉY áeƒ¶æe øe AõL
âbƒdG ¢ùØf »ah »fÉ°ùfE’G πª©dGh áKÉZE’G
∫GƒW âª¡°SCG á«æjôëH á«∏gCG áª¶æe »g
ºjó≤J »``a áeô°üæªdG á°ùªîdG Oƒ``≤`©`dG
øe ô«ãμd á«æ«©dGh á«dÉªdG äGóYÉ°ùªdG
èeGôH »æÑJh áØØ©àªdG á«æjôëÑdG ô°SC’G

∫DhÉ``Ø``à``dG ≈`````dEG Iƒ``````YOh ..É````fhQƒ````c ø```e ¢``````ShQO
»≤«≤ëdG ìÉ``é` æ` dG ø``μ` dh
GPEG ’EG º``à`j ø``d √ƒ``Lô``f …ò`` dG
√òg øe ¬H ÉæLôN Ée Éæ∏ªμà°SG
≈∏Y á∏°UGƒªdG ƒ``gh ,á`` `eRC’G
§«£îàdG á«MÉf øe è¡ædG ¢ùØf
OÉ``é` jEGh ΩGõ``à` d’Gh ≥«Ñ£àdGh
ó∏ÑdÉH ¢Vƒ¡æ∏d ábÓîdG QÉμaC’G
≈∏Y Óãªa .ä’ÉéªdG ≈à°T »a
´É``Ñ`JG Ö``é`j ,º``«`∏`©`à`dG ó«©°U
≈∏Y Ióªà©e á«cP º«∏©J Ö«dÉ°SCG
ôãcCG äÓμ°ûªdG π``Mh åëÑdG
ó«©°üdG ≈∏Yh .ÖàμdG ßØM øe
OÉ``é` jEG ø``e ó`` H’ ,…OÉ``°` ü` à` b’G
OÉ°üàb’G ºYód ∫hôàÑ∏d πFGóH
IQÉ``é`à`dGh ,á``bÉ``£` dGh »``æ`Wƒ``dG
IOOôàe â«≤H »àdG á«fhôàμdE’G
É¡°ùØf äóLh ICÉéah äGƒæ°ùd
ô«ãμdG É``gô``«`Zh ,á``¡`LGƒ``dG »``a
áë°üdÉc ä’ÉéªdGh QƒeC’G øe
,á``°` Só``æ` ¡` dGh É``«` Lƒ``dƒ``æ` μ` à` dGh
¬H ø«æeDƒe ójGõàe Ol É≤àYG ∑Éæ¡a
É``fhQƒ``c ó©H É``e º``dÉ``Y ¿CG ƒ``gh
ºdÉY øY Gkô«ãc hCG Ó«∏b ∞∏àîe
¿ƒμf ¿CG Éæ«∏Y ,Gò`` d ,¬∏Ñb É``e
’ ≈àM ΩOÉ≤∏d GkOGó©à°SG ôãcCG
.øeõdG á∏éY ÉfÉ£îàJ
á«∏μH ¢ùjQóJh åëH óYÉ°ùe |
øjôëÑdG á©eÉL - á°Sóæ¡dG

QGô`` `°` ` VE’G ¿hO »``YÉ``ª``à``L’G
.Ö©°ûdG ídÉ°üªH
ºbôdG ¿É``c ó≤a Ö©°ûdG É``eCG
o
≥jôa
¬«∏Y ∫ sƒ``Y …ò``dG Ö©°üdG
ájGóÑdG òæe »æWƒdG øjôëÑdG
ó``bh ,á`` ` ` ` eRC’G √ò`` `g »``£` î` à` d
á«dhDƒ°ùªdG Qó`
p `b ≈∏Y ¬``fCG âÑKCG
»YGƒdG ™ªàéªdG ¿Éμa á≤ãdGh
»``bGô``dG nêPƒ``ª` æ` dG ô``£`s `°`S …ò`` dG
»a ≈∏q éJ …ò``dGh ,ΩGõ``à`d’G »a
ÉkÑÑ°S Gƒfƒμj ¿CG ¢SÉædG ±ƒN
ºgô«Z ≈`` dEG ihó``©` dG π``≤`f »``a
º¡°ùØfCG ≈∏Y º¡aƒN ø``e ô``ã`cCG
ÖLGƒdG AGó``f á«Ñ∏J ÖfÉL ≈``dEG
Éæ«a{ »æWƒdG ´ôÑàdG á∏ªM »a
¢†©H ø``e º``Zô``dG ≈∏Yh ,zô``«`N
Ék©bƒàe ¿Éc Gòg ¿EÉa ,äÉbhôîdG
»a á``«`°`SGƒ``°`S ™``«`ª`é`dG ¢ù«∏a
.∑GQOE’Gh »YƒdG
πn °†aCG áo eRC’G √òg âLôNCG
á¡LGƒªdGh Oo ÉëJ’G ƒgh Éæ«a Ée
Iƒ``b Qo ó``°` ü` e Gò`` `gh ,ó``«` H Gkó` ` j
…CG ¬``Lh »``a ìÓ``°` Sh ,ó``∏`H …CG
á∏éY ¿GQhó`` `d ¢``Sô``Jh ,á`` `eRCG
Qƒ``£` à` dGh á``«`ª`æ`à`dGh êÉ`` à` `fE’G
á«°SÉ«°ùdG Ió©°UC’G ™«ªL ≈∏Y
,á``«`YÉ``ª`à`L’Gh á``jOÉ``°` ü` à` b’Gh
.áeRC’G äÉ«HÉéjEG ºgCG »g √ògh

Io OÉ`` ` ` «` ` ` `≤` ` ` `dG
.ÜƒμdG
IQó``b äÉ``Ñ``KEG
n´É``£` à` °` SG
≈``∏` Y á`` ≤` `FÉ`` a
¢``o ` `Shô`` ` `«` ` ``a
»ah- ÉfhQƒc
,áeRC’G IQGOEG
-Iõ«Lh mIôàa
’k hCG â``eÉ``≤` a
n `°` û` μ` j ¿CG
∞`
πeÉc AÉ£YEÉH
ô`m `«`ã`c án `≤`«`≤`M
ä É«M Ó°üd G
ø`` «` `ª` `FÉ`` ≤` `∏` `d
p∫hó`` ` ` ` dG ø`` ``e
å```«` `M ø`` ` ` ` `e
PÉîJÉH É¡«∏Y
É``¡`JGOGó``©`à`°`SG
ÉªH äGQGô≤dG
≈∏Y É``¡`JQó``bh
™e Ö°SÉæàj
É``¡` JÉ``«` £` ©` e
√ò¡d …ó°üàdG
:º∏≤H
É``¡` JGô``«` ¨` à` eh
.í`` ` `FGƒ`` ` `é` ` ` dG
|
Ió«÷G
ø°ùM
≈°TÉªàj ÉªHh
∫hó`` ` dG iô`` à` `a
á``ë`∏`°`ü`e ™`` `e
≈`` ` `ª` ` ` ¶` ` ` ©` ` ` dG
íàa
É```HhQhCG ∫hO QÉ``Ñ` ch É``μ`jô``eCÉ`c
p ≈`` dEG á``aÉ``°` VE’É``H ,Ö``©`°`û`dG
øWGƒªdG º``YOh º¡d á«fGõ«ªdG
»°ûØJ ≈∏Y pIô£«°ùdG »a πo °ûØJ
,áeƒμëdG É``eCG .Évjƒæ©eh ÉvjOÉe
,äÉ«aƒdG OGóYCG ¢UÉ≤fEGh AÉHƒdG
äGQGRƒ`` ` ` `dG »`` `a á``∏` ã` ª` à` ª` dGh
Iô``«`¨`°`U ∫hO π``HÉ``≤` ª` dG »```ah
…Qƒëe Ql hO É¡d ¿Éμa ,äÉÄ«¡dGh
âYÉ£à°SG OGó©àdGh áMÉ°ùªdG
äGAGô`
` ` ` ``LE’G π`s ` `c É``gPÉ``î``JÉ``H
¬Lh »a Ék©«æe Éæk °üM n¿ƒμJ ¿CG
p
ájÉªëd á«FÉbƒdGh ájRGôàM’G
Rô``HCG π`q `©`dh ,¢Shô«ØdG »°ûØJ
á∏éY π«£©J ¿hO øe øWGƒªdG
-ôîa π``μ`Hh- »``g ∫hó`` dG √ò``g
ºjó≤J QGôªà°S’ ó∏ÑdG »a πª©dG
.øjôëÑdG
ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒª∏d äÉeóîdG
øjôëÑdG ¥ƒØJ ÜÉÑ°SCG ºgCÉa
AÉ°ûfEG ≥jôW øY ¿ÉμeE’G Qó≤H
ƒg áëFÉédG √ò¡d É¡àehÉ≤e »a
o
á``«`fhô``à`μ`dEG äÉ``°`ü`æ`e π``«`©`Ø`Jh
Ik OÉ«b ó∏ÑdG äÉeƒ≤e πc ∞JÉμJ
âYÉ£à°SÉa .ÉkÑ©°Th ák eƒμMh
óYÉÑàdG CGóÑe ¿Éª°†d á«JÉeóN

ô``NGhCG »``a Éæ©ª°S ¿CG òo æe
QÉ`
p `°`û`à`fG ø``Y »``°` VÉ``ª` dG ô``jÉ``æ` j
pá``æ`jó``e »``a É`` fhQƒ`` c ¢``Shô``«` a
ºo ` dÉ``©` dGh ,á``«`æ`«`°`ü`dG ¿É`` ` ghh
o
≈àM ,ák `Ø`«`Nh
p É k°ùLƒJ ¢û«©j
ás«ªdÉ©dG páë°üdG áo ª¶æe râæ∏YCG
,áëFÉL ≈dEG ÉfhQƒc ∫tƒëJ øY
ôo ` ¶` à` æ` J p∫hó`` ` ` `dG πt ` ` `c â``JÉ``Ñ``a
ô«Zh ¬d mó©à°ùe ø«H ¢Shô«ØdG
.∞îà°ùeh m∫ÉÑe
,ô¡°TCG páKÓK øe ôãcCG ó©Hh
q ób ¢VôªdG
o
»a Ók ©a ≈°ûØJ
¿Éc
ºdÉ©dG
∫n ƒM mádhO »àÄe »dGƒM
p
ø«jÓe á©°ùJ »``dGƒ``M ÉØk ∏îe
ádÉM 478 ø``e ô``ã` cCGh á``HÉ``°`UEG
iƒ``bCG QÉ«¡fG ÖfÉL ≈``dEG IÉ``ah
¿ƒμj ó``bh ,º``dÉ``©`dG äGOÉ°üàbG
IOQÉH ÜôM Üƒ°ûf »a ÉkÑÑ°S ∂dP
.ø«°üdGh ÉμjôeCG ø«H
u ø«H øeh
ÖFÉ°üªdG
√òg πc
p
´É©°T ∑Éæg ,ºdÉ©dÉH â∏M »àdG
ób É``jÉ``æ` ã` dG ø`` e ≥``ã` Ñ` æ` e Qƒ`` `f
¬dƒëjh ºdÉ©dG
πn Ñ≤à°ùe A»°†j
p
çóëj ø``d Gò``gh ,π``°`†`aC’G ≈``dEG
´ƒ°VƒªdG
≈`
`
d
G
E
Éfô¶f GPEG ’EG
p
,∫DhÉØàdÉH áÄ«∏e más«HÉéjEG mIô¶æH
øe Å∏àªªdG ∞°üædG Iô¶f ôn ÑY

�صراع جنماوي
اأهالوي برباري
للتوقيع
مع الفالحي

ال�صيخ :اأ�صواق
البحرين واعدة
ومطلب مهم
للم�صتثمرين
اخلليجيني
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اإعفاء القطاعات القت�صادية الأكرث تاأثرًا من الر�صوم�« ..صوق العمل»:

تخفيــ�ض ر�صوم العمل ال�صهريـة % 50
جاللة امللك

امللك ي�صادق على قانون متلك
مواطني دول اخلليج للعقارات والأرا�صي
�سادق ح�سرة �ساحب اجلاللة امللك حمد
بن عي�سى اآل خليفة ملك البالد املفدى حفظه
اهلل ورعاه واأ�سدر قانو ًنا بتعديل املادة الأوىل
من قانون ب�ساأن متلك مواطني دول جمل�س
التعاون لدول اخلليج العربية للعقارات املبنية
والأرا�سي يف مملكة البحرين بعد اإقراره من
جمل�س ال�سورى وجمل�س النواب.
ويجيز القانون ملواطني دول جمل�س
التعاون لدول اخلليج العربية ،بعد موافقة
وزير العدل وال�سوؤون الإ�سالمية والأوقاف،
متلك العقارات املبنية والأرا�سي يف املناطق
التي يحددها التخطيط العمراين يف مملكة
البحرين باأي من طرق الت�سرف املقررة قانو ًنا
اأو بالو�سية اأو املرياث.
02

بدء �صريان حظر
العمل وقت الظهرية

اأعلنت هيئة تنظيم �سوق العمل اأنه وف ًقا لقرارات
جمل�س الوزراء برئا�سة �ساحب ال�سمو امللكي الأمري خليفة
بن �سلمان اآل خليفة رئي�س الوزراء ،وبتوجيهات اللجنة
التن�سيقية برئا�سة �ساحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان بن
حمد اآل خليفة ويل العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول
لرئي�س جمل�س الوزراء لدعم دور القطاع اخلا�س وبخا�سة
املوؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة واحلفاظ على منوها
امل�ستدام يف ظل تداعيات جائحة كورونا (كوفيد،)19-
عن تخفي�س ر�سوم العمل ال�سهرية ور�سوم اإ�سدار وجتديد
ت�ساريح العمل بن�سبة  %50ملدة ثالثة اأ�سهر بدءًا من الأول
من يوليو .2020
وقررت هيئة تنظيم �سوق العمل الإعفاء من ر�سوم
العمل للقطاعات القت�سادية الأكرث تاأث ًرا من تداعيات
فريو�س كورونا ،وذلك ملدة ثالثة اأ�سهر بدءًا من الأول من
يوليو  .2020واأكدت الهيئة اأن هذه القرارات من �ساأنها
دعم واإ�سناد القطاعات القت�سادية من خالل توفري ال�سيولة
املالية الالزمة ملوؤ�س�سات القطاع اخلا�س.

تداعيات «كورونا» ..هيئة تنظيم سوق العمل تعلن:

01

تخفي���ض رس�����������وم ال��ع��م��ل ال��ش��ه��ري��������ة بنسبة %50

ابتداء من شهر يوليو 2020
لمدة  3شهور
ً

02
03

تخفيض رسوم إصدار وتجديد تصاريح العمل بنسبة %50

ابتداء من شهر يوليو 2020
لمدة  3شهور
ً

اإلعفاء من رسوم العمل للقطاعات االقتصادية األكث�ر تأثرًا من تداعيات فيروس كورونا
ابتداء من شهر يوليو 2020
لمدة  3شهور
ً

03

خف�ض احلجر املنزيل اإىل  10اأيام« ..الأعلى لل�صحة»:

مراجعة ال�صتعــداد ل�صتـئنـاف احليــاة الطـبـيـعيـة
اأعلن املجل�س الأعلى لل�سحة مراجعة ال�ستعدادات
لإعادة ا�ستئناف احلياة مع تطبيق الإجراءات الحرتازية
كافة.
وا�ستعر�س املجل�س برئا�سة الفريق طبيب ال�سيخ
حممد بن عبداهلل اآل خليفة م�ستجدات الو�سع ال�سحي يف
اململكة ل �سيما فيما يتعلق بجائحة كورونا «كوفيد.»19-
وبحث املجل�س ال�ستفادة من التجارب الدولية مع
درا�سة الو�سع احلايل وو�سع خطة للحد من انت�ساره.
وتدار�س الو�سع ال�سحي يف اململكة وعدد من م�ساريع

ال�شيخ
حممد
بن عبداهلل

04

«طريان اخلليج» ت�صتاأنف
رحالتها اإىل اأثينا والقاهرة

مبا ل يتجاوز فواتري الفرتة نف�صها من العام املا�صي ..املبارك:

احلكومة تتكفل بفواتري الكهرباء واملاء � 3صهور

وائل املبارك

ً
وفقا لقرارات مجلس ال��وزراء وتوجيهات اللجنة التنسيقية لدعم دور القطاع الخاص في ظل

اأكد وائل املبارك وزير �سوؤون الكهرباء واملاء اأنه ابتدا ًء
من اليوم �ستتكفل احلكومة بفواتري الكهرباء واملاء جلميع
امل�سرتكني املواطنني يف م�سكنهم الأول لكل من الأ�سهر «يوليو
واأغ�سط�س و�سبتمرب» ،وذلك مبا ل يتجاوز فواتري الفرتة
نف�سها من العام املا�سي لكل م�سرتك.
واأ�ساد الوزير بقرار جمل�س الوزراء يف جل�سته املنعقدة
يوم اأم�س الأول برئا�سة �ساحب ال�سمو امللكي الأمري خليفة
بن �سلمان اآل خليفة رئي�س الوزراء ،وح�سور �ساحب ال�سمو
امللكي الأمري �سلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد نائب القائد
الأعلى النائب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء ،حول تفعيل عدد
من املبادرات بعد الجتماع والت�ساور مع ال�سلطة الت�سريعية
وغرفة جتارة و�سناعة البحرين واأخذ مرئياتهم.
03

اأعلنت طريان اخلليج الناقلة
الوطنية ململكة البحرين عن ا�ستئنافها
لرحالتها املجدولة املبا�سرة اإىل كل من
اأثينا والقاهرة بدءًا من الأول من يوليو
.2020
وت�سري الناقلة رحالتها حاليًا اإىل
رّ
كل من لندن ،وباري�س ،وفرانكفورت،
ومانيال ،وباك�ستان.
وت�ستمر طريان اخلليج يف العمل
عن كثب مع ال�سلطات احلكومية يف
خمتلف وجهات �سبكتها ل�ستئناف
عملياتها مبجرد فتح املطارات يف تلك
الوجهات.
03

و�صع بروتوكولت �صارمة للحد من انت�صار «كورونا»

توقعات باإعادة فتح ج�صر امللك فهد نهاية ال�صهر
ج�شر
امللك فهد
الذي يربط
مملكة
البحرين
باململكة
العربية
ال�شعودية

ذكرت �سحيفة ال�سرق الأو�سط ،اأم�س الثالثاء ،اأنه يرجرّ ح اإعادة فتح
ج�سر امللك فهد اأمام حركة امل�سافرين ،يف  27يوليو املقبل ،مع و�سع
بروتوكولت �سارمة للحد من انت�سار فريو�س كورونا.
واأ�سارت ال�سحيفة اإىل اأن قطاع ال�سياحة والرتفيه يف مملكة البحرين
�سيعود �سريعً ا مبجرد فتح احلدود ل�ستقبال الزوار ل �سيما ال�سائح
ال�سعودي ،وذلك بعد تخفيف القيود وتقليل الإجراءات الحرتازية التي
تتبعها البحرين ودول جمل�س التعاون .وا�ستغلت اجلهات املعنية فرتة
توقف احلركة بني البلدين يف اإكمال م�ساريع تطويرية ،اإذ اأعلنت املوؤ�س�سة
العامة جل�سر امللك فهد ،ا�ستمرار خطة تطوير وحت�سينات جلميع مناطق
الإجراءات باجلانبني ال�سعودي والبحريني.

التطوير امل�ستقبلي يف القطاع ال�سحي.
يف �سياق م رّت�سل ،قال الفريق الوطني الطبي للت�سدي
لفريو�س كورونا ( )19-COVIDاإ رّنه ق رّرر خالل اجتماعه
اأم�س  -بعد درا�سة م�ستفي�سة  -خف�س مدة احلجر املنزيل
الحرتازي من  14يومًا اإىل  10اأيام للم�سافرين واملخالطني،
ً
عر�سا مف�سالً ب�ساأن الإجراءات الحرتازية
كما ا�ستعر�س
والتدابري الوقائية ،كما وقف الفريق على تطورات اجلهود
املبذولة ملكافحة الفريو�س ،ومتابعة تنفيذ اخلطط املعدة
مبا يتنا�سب واحتياجات كل مرحلة.
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ا�ستقبل ال�سفري الأمريكي مبنا�سبة انتهاء فرتة عمله ..رئي�س الوزراء:

ال�سراكة بني البحرين والوليات املتحدة تعزز ال�ستقرار باملنطقة
اأكد �شاحب ال�شمو امللكي الأمري خليفة
بن �شلمان اآل خليفة رئي�س الوزراء ،اأهمية
عالقات ال�شراكة ال�شرتاتيجية التاريخية
التي جتمع بني مملكة البحرين والوليات
املتحدة الأمريكية يف تعزيز ال�شتقرار يف
املنطقة ،وحتقيق امل�شالح امل�شرتكة للبلدين
وال�شعبني ال�شديقني.
جاء ذلك لدى ا�شتقبال �شاحب ال�شمو
امللكي رئي�س الوزراء ،بق�شر �شموه بالرفاع
�شباح اأم�س ،جا�شتني �شيربيل �شفري
الوليات املتحدة الأمريكية ال�شديقة؛
مبنا�شبة انتهاء فرتة عمله �شفريًا لبالده يف
اململكة.
وقد اأ�شاد �شموه بجهود واإ�شهامات
ال�شفري �شيربيل يف دفع عالقات ال�شداقة
والتعاون بني البلدين وال�شعبني ال�شديقني
اإىل م�شتويات متقدمة على خمتلف ال�شعدة،
متمنيًا �شموه لل�شفري الأمريكي كل التوفيق
والنجاح فيما �شيوكل اإليه من مهام جديدة

يف بلده .من جانبه ،اأعرب جا�شتني �شيربيل
�شفري الوليات املتحدة الأمريكية عن وافر
ال�شكر والتقدير ل�شاحب ال�شمو امللكي
رئي�س الوزراء؛ على دعم واهتمام �شموه

املتوا�شل بتعزيز العالقات المريكية
البحرينية ،م�شيدًا مبا تبديه حكومة مملكة
البحرين من حر�س دائم على تقوية اأوا�شر
التعاون امل�شرتك يف خمتلف املجالت ،وما

قدمته من دعم وت�شهيالت طوال فرتة عمله
يف مملكة البحرين ،والتي كان لها بالغ
الأثر يف حتقيق الأهداف امل�شرتكة لالرتقاء
بهذه العالقات وتنميتها.

«الأعلى لل�سحة» وجمل�س «ال�سمان» يبحثان م�ستجدات الو�سع ال�سحي

خطة للحد من كورونا ومراجعة ال�ستعدادات لإعادة ا�ستئناف احلياة
تراأ�س الفريق طبيب ال�شيخ حممد بن
عبداهلل اآل خليفة رئي�س املجل�س الأعلى
لل�شحة الجتماع العتيادي للمجل�س الذي
عقد بتقنية الت�شال املرئي ومب�شاركة اأع�شاء
املجل�س ،حيث مت تدار�س الو�شع ال�شحي يف
اململكة وعدد من م�شاريع التطوير امل�شتقبلي
يف القطاع ال�شحي.
ويف م�شتهل اجلل�شة ثمن املجل�س مبادرة
جمل�س الوزراء برئا�شة �شاحب ال�شمو امللكي
الأمري خليفة بن �شلمان اآل خليفة رئي�س
الوزراء ،وذلك مبنا�شبة تف�شل �شموه باعتماد
يوم للطبيب البحريني يف اأول اأربعاء من
�شهر نوفمرب كل عام ،وتخ�شي�س جائزة با�شم
�شموه لتكرمي الأطباء البحرينيني املتميزين
يف البحث العالجي والطبي.
وقال الأمني العام للمجل�س الأعلى لل�شحة
عرب عن
اإبراهيم علي النواخذة باأن املجل�س رّ
بالغ العتزاز مبا يلقاه القطاع ال�شحي من
دعم واهتمام كبري من جاللة امللك املفدى
واحلكومة والذي ياأتي تقدي ًرا للجهود التي
يبذلها الأطباء يف احلفاظ على �شحة و�شالمة
وحر�شا من �شموه على دفعهم
املجتمع
ً
وحتفيزهم لبذل املزيد من اجلهد والرتقاء
بجودة اخلدمات ال�شحية املقدمة للمواطن
واملقيم ،واأكد املجل�س موا�شلة اللتزام يف
اأداء الدور والواجب الوطني لالرتقاء بالقطاع
ال�شحي بكل جد وكفاءة.
ثم ا�شتعر�س املجل�س م�شتجدات الو�شع
ال�شحي يف اململكة ل �شيما فيما يتعلق
بجائحة كورونا «كوفيد» ،19حيث بحث
املجل�س ال�شتفادة من التجارب الدولية مع
درا�شة الو�شع احلايل وو�شع خطة للحد
من انت�شاره ومراجعة ال�شتعدادات لإعادة
ا�شتئناف احلياة مع تطبيق الإجراءات
الحرتازية كافة ،كما قدم املجل�س ال�شكر اإىل
اللجنة التن�شيقية والفريق الوطني.
ثم اطلع املجل�س على م�شتجدات م�شروع
ال�شمان ال�شحي الوطني (�شحتي) ،يف
املحاور الرئي�شية للم�شروع؛ وهي :حمور
الت�شيري الذاتي ،وحمور �شندوق ال�شمان
ال�شحي ،وحمور ال�شحة الأولية ،وحمور
التاأمني على اجلانب .ويف هذا الإطار ا�شتعر�س
املجل�س خريطة الطريق مل�شروع ال�شمان
ال�شحي مت�شمنة جميع املحاور والأطر
الزمنية ،ورفع املجل�س عددًا من التو�شيات
للجنة التن�شيقية للتف�شل بدرا�شتها.
من جانبه ،قدم وكيل وزار ال�شحة
الدكتورة وليد بن خليفة املانع عددًا من
امل�شاريع امل�شتقبلية للوزارة والتي تقرر
رفعها اإىل جلنة التدريب والتخطيط لدرا�شة

تطبيقها.
وعلى �شعيد مت�شل ،عقد جمل�س اإدارة
�شندوق ال�شمان ال�شحي (�شفاء) اجتماعه
العتيادي برئا�شة الفريق طبيب ال�شيخ
حممد بن عبداهلل اآل خليفة رئي�س املجل�س
الأعلى لل�شحة ،رئي�س جمل�س اإدارة �شندوق
ال�شمان ال�شحي ،بح�شور اأ�شحاب املعايل
وال�شعادة اأع�شاء املجل�س.
واأعرب املجل�س يف هذا ال�شدد عن تقديره
العميق للتوجيهات امللكية ال�شامية ملواجهة
جائحة كورونا (كوفيد  ،)19مقد ًرا يف الوقت
نف�شه الدور الذي تقوم به احلكومة املوقرة

برئا�شة �شاحب ال�شمو امللكي رئي�س الوزراء
املوقر يف هذا ال�شاأن ،م�شيدًا باجلهود املخل�شة
التي يقودها �شاحب ال�شمو امللكي ويل العهد
نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئي�س
جمل�س الوزراء ،وما يبذله فريق البحرين من
جهود وطنية جبارة باإدارة �شموه للتعامل
امل�شئول مع متطلبات الظرف الراهن ،مثم ًنا
جهود وكفاءة الكوادر الطبية والتمري�شية
البحرينية ،والدور الوطني املخل�س الذي
تقوم به جميع فرق الإ�شناد والدعم واملتابعة
والتي �شيمكن اململكة بعون اهلل من اجتياز كل
التحديات بنجاح.

خف�س مدة احلجر املنزيل الحرتازي
اإىل  10اأيام للم�سافرين واملخالطني
بحث الفريق الوطني الطبي للت�شدي
لفريو�س كورونا ( )19-COVIDخالل
اجتماعه اأم�س برئا�شة الفريق طبيب ال�شيخ
حممد بن عبداهلل اآل خليفة رئي�س املجل�س
الأعلى لل�شحة الإجراءات الحرتازية
والتدابري الوقائية التي مت اتخاذها مبا
يتما�شى مع امل�شتجدات العاملية للفريو�س.
وث رّمن الفريق الوطني الطبي اجلهود
الوطنية التي يبذلها فريق البحرين بقيادة
�شاحب ال�شمو امللكي الأمري �شلمان بن حمد
اآل خليفة ويل العهد نائب القائد الأعلى
النائب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء،
ويف هذا الإطار ا�شتعر�س الفريق الوطني
عر�شا ً مف�شالً ب�شاأن الإجراءات الحرتازية
والتدابري الوقائية التي مت اتخاذها مبا

يتما�شى مع امل�شتجدات العاملية للفريو�س،
كما وقف الفريق على تطورات اجلهود
املبذولة ملكافحة الفريو�س ،ومتابعة تنفيذ
اخلطط املعدة مبا يتنا�شب واحتياجات
كل مرحلة ،ويف هذا الإطار وبعد درا�شة
م�شتفي�شة ،تقرر خف�س مدة احلجر املنزيل
الحرتازي من  14يو ًما اإىل  10اأيام
للم�شافرين واملخالطني.
وجدد الفريق الوطني دعوته لكافة
اأفراد املجتمع للنهو�س بامل�شوؤولية يف
اللتزام باتباع ما يتم التوجيه به من
اإر�شادات وتعليمات �شحية ووقائية ،من
اأجل امل�شاهمة يف �شرعة عودة احلياة اىل
طبيعتها ب�شكل مدرو�س ومبا يتوافق مع
م�شتجدات الو�شع ال�شحي.

�سوق العمل :تخفي�س ر�سوم العمل 50%

اإعف ــاء القطاع ــات الأكثــر تاأث ًرا ملــدة  3اأ�سه ــر
وف ًقا لقرارات جمل�س الوزراء برئا�شة �شاحب ال�شمو امللكي الأمري
خليفة بن �شلمان اآل خليفة رئي�س الوزراء املوقر ،وبتوجيهات اللجنة
التن�شيقية برئا�شة �شاحب ال�شمو امللكي الأمري �شلمان بن حمد اآل
خليفة ويل العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئي�س جمل�س
الوزراء لدعم دور القطاع اخلا�س ،وبخا�شة املوؤ�ش�شات ال�شغرية
واملتو�شطة ،للحفاظ على منوها امل�شتدام يف ظل تداعيات جائحة
كورونا (كوفيد ،)19-اأعلنت هيئة تنظيم �شوق العمل عن تخفي�س
ر�شوم العمل ال�شهرية ور�شوم اإ�شدار وجتديد ت�شاريح العمل بن�شبة
 %50ملدة ثالثة اأ�شهر بدءًا من الأول من يوليو .2020
كما اأعلنت هيئة تنظيم �شوق العمل عن اإعفاء من ر�شوم العمل

للقطاعات القت�شادية الكرث تاأث ًرا من تداعيات فريو�س كورونا
(كوفيد ،)19-وذلك ملدة ثالثة اأ�شهر بدءًا من الأول من يوليو .2020
واأكدت الهيئة اأن هذه القرارات من �شاأنها دعم واإ�شناد القطاعات
القت�شادية من خالل توفري ال�شيولة املالية الالزمة ملوؤ�ش�شات
القطاع اخلا�س ،كما اأنها متنح القطاع قدرة التغلب على ال�شعوبات
القت�شادية التي خلفتها تداعيات فريو�س كورونا على دول العامل
اأجمع.
و�شددت الهيئة على اأنها لن تتوانى يف اتخاذ اأي قرارات من �شاأنها
دعم القطاع اخلا�س واملوؤ�ش�شات ال�شغرية واملتو�شطة وت�شهيل عملها
وقدرتها على جتاوز هذه التداعيات.

حمليات 03

رئي�س الوزراء ي�سدر قرا ًرا باإ�سافة ممثلني
للجنة التن�سيقية العليا حلقوق الإن�سان
�شدر عن �شاحب ال�شمو امللكي الأمري
خليفة بن �شلمان اآل خليفة رئي�س الوزراء،
قرار رقم ( )8ل�شنة  2020باإ�شافة ممثلني
للجنة التن�شيقية العليا حلقوق الإن�شان .جاء
فيه:
املادة الأوىل :ي�شاف اإىل ت�شكيل اللجنة
التن�شيقية العليا حلقوق الإن�شان املن�شو�س
عليه يف املادة ( )1من القرار رقم ( )50ل�شنة
 2012باإن�شاء وت�شكيل اللجنة التن�شيقية
العليا حلقوق الإن�شان الآتي:
 ممثل عن ديوان �شاحب ال�شمو امللكيرئي�س الوزراء.
 ممثل عن وزارة �شوؤون جمل�س الوزراء.وتكون مدة ع�شويتهما باللجنة ذات املدة
املقررة لأع�شاء اللجنة واملحددة بالقرار.
املادة الثانية :على وزير اخلارجية ،رئي�س
اللجنة التن�شيقية العليا حلقوق الإن�شان تنفيذ
هذا القرار ،ويعمل به من تاريخ �شدوره،
وين�شر يف اجلريدة الر�شمية.

املبارك :احلكومة تتكفل بفواتري
الكهرباء واملاء ابتدا ًء من الأول من يوليو
تنفي ًذا للتوجيهات امللكية ال�شامية
حل�شرة �شاحب اجلاللة امللك حمد بن
عي�شى اآل خليفة عاهل البالد املفدى،
بتوحيد اجلهود الوطنية ملواجهة
انعكا�شات لفريو�س كورونا (كوفيد
 )19على امل�شتوى املحلي مبا يحافظ
على �شحة و�شالمة املواطنني واملقيمني،
بالتوازي مع ا�شتمرار برامج الدولة
وم�شرية عملها حتقي ًقا مل�شاعي التنمية
امل�شتدامة ل�شالح املواطنني ،اأكد وائل بن
نا�شر املبارك وزير �شوؤون الكهرباء واملاء
اأنه ابتدا ًء من  1يوليو � 2020شتتكفل
احلكومة بفواتري الكهرباء واملاء جلميع
امل�شرتكني املواطنني يف م�شكنهم الأول لكل
من الأ�شهر «يوليو واأغ�شط�س و�شبتمرب»،
وذلك مبا ل يتجاوز فواتري الفرتة نف�شها

من العام املا�شي لكل م�شرتك.
واأ�شاد الوزير بقرار جمل�س الوزراء يف
جل�شته املنعقدة يوم اأم�س الأول برئا�شة
�شاحب ال�شمو امللكي الأمري خليفة بن
�شلمان اآل خليفة رئي�س الوزراء ،وح�شور
�شاحب ال�شمو امللكي الأمري �شلمان بن حمد
اآل خليفة ويل العهد نائب القائد الأعلى
النائب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء ،حول
تفعيل عدد من املبادرات بعد الجتماع
والت�شاور مع ال�شلطة الت�شريعية وغرفة
جتارة و�شناعة البحرين واأخذ مرئياتهم،
من �شمنها التكفل بفواتري الكهرباء واملاء
جلميع امل�شرتكني املواطنني يف م�شكنهم
الأول ملدة  3اأ�شهر ابتدا ًء من يوليو،2020
مبا ل يتجاوز فاتورة العام املا�شي لكل
م�شرتك.

ال�سيخ خالد بن �سلمان:
رعاية اأ�سر ال�سهداء يف ّ
مقدمة الأولويات

اأكد ال�شيخ خالد بن �شلمان اآل خليفة
مدير اجلهاز الإداري لل�شندوق امللكي
ل�شهداء الواجب اأن مملكة البحرين تويل
اهتمامًا كبريًا بال�شهداء الأبطال وذويهم
تقدي ًرا ملا قدموه من ت�شحيات للحفاظ
على اأمن هذا الوطن العزيز وذلك وف ًقا
للتوجيهات امللكية ال�شامية حل�شرة
�شاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�شى اآل
خليفة عاهل البالد املفدى حفظه اهلل ورعاه،
وحر�س �شاحب ال�شمو امللكي الأمري خليفة
بن �شلمان اآل خليفة رئي�س الوزراء املوقر
حفظه اهلل ،ومتابعة �شاحب ال�شمو امللكي
الأمري �شلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد
نائب القائد الأعلى رئي�س الهيئة العليا
لل�شندوق امللكي ل�شهداء الواجب حفظه اهلل.
وقال ال�شيخ خالد بن �شلمان اآل خليفة
اإن توجيهات �شاحب ال�شمو امللكي ويل

العهد نائب القائد الأعلى رئي�س الهيئة العليا
لل�شندوق امللكي ل�شهداء الواجب حفظه اهلل
و�شعت رعاية اأبناء واأ�شر ال�شهداء اأولوية
عند تنفيذ كافة الربامج لهم مبا ي�شهم يف
تقدمي الدعم الالزم وتلبية احتياجاتهم
وتوفري خمتلف اخلدمات لهم ،حيث تاأتي
هذه التوجيهات مبثابة خارطة طريق ت�شهم
ب�شكل رئي�س يف حتقيق ال�شندوق لأهدافه
ال�شامية .جاء ذلك لدى زيارته عائلة �شهيد
الواجب الوطني الوكيل اأول جمعة مبارك
�شامل من جمموعة الواجب العملياتي
التابعة لقوة دفاع البحرين والذي ا�شت�شهد
�شمن قوات التحالف العربي امل�شرتك يف
عمليتي عا�شفة احلزم واإعادة الأمل ،بقيادة
اململكة العربية ال�شعودية ال�شقيقة دفاعً ا
عن احلق وال�شرعية ،حيث قدم واجب
العزاء لعائلة ال�شهيد وذويه.

طريان اخلليج ت�ستاأنف
رحالتها املبا�سرة من واإىل اأثينا والقاهرة
اأعلنت طريان اخلليج ،الناقلة الوطنية ململكة البحرين ،عن ا�شتئناف رحالتها
املجدولة املبا�شرة اإىل كل من اأثينا والقاهرة بدءًا من يوم غد الأول من يوليو
.2020وكانت طريان اخلليج قد بداأت يف ت�شيري رحالتها املبا�شرة للمرة الأوىل
بني مملكة البحرين وجمهورية م�شر العربية وجمهورية اليونان يف عامي 1974
و 1980على التوايل .وتعد الوجهتان من اأكرث الوجهات �شعبية على �شبكة طريان
اخلليج لأهميتهما كنقاط و�شل مبنطقتي البحر الأبي�س املتو�شط و�شمال اأفريقيا.
وت�شري الناقلة رحالتها حاليًا اإىل كل من لندن ،وباري�س ،وفرانكفورت ،ومانيال،
رّ
وباك�شتان.
وذكرت طريان اخلليج اأنها توا�شل العمل عن كثب مع ال�شلطات احلكومية يف
خمتلف وجهات �شبكتها ل�شتئناف عملياتها مبجرد فتح املطارات يف تلك الوجهات.
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تتغول فتهدد
امللي�ضيات العراقية ّ

ما كاد رئي�س الوزراء العراقي يخطو خطو ًة ب�سيط ًة لإعادة
هيبة الدولة حتى ارتفعت «هو�سات» امللي�سيات تهدد وتتوعد «يا
الكاظمي �سيل اأيدك» ،وهي «هو�سة» ت�ستعر�س ع�سالت و�سلطة
و�سطوة امللي�سيات التي كانت ومازالت دولة فوق الدولة لي�س
دول ًة يف الدولة.
ثم خرج الزعيم امللي�سياوي املعروف قي�س اخلزعلي ليتوعد
الكاظمي وينذره ويتوعده بـ«األ يتجاوز حدوده» ،يف لغ ٍة
ا�ستعالئية على �سلطة القانون والنظام.
فهل يوا�سل رئي�س الوزراء العراقي م�سروعه يف نزع اأ�سلحة
امللي�سيات و�سبط فو�سى ال�سالح يف العراق ،وفر�س هيبة الدولة
وقوانينها واإخ�ساع اجلميع للقانون والنظام؟؟ اأم يرتاجع خ�سي ًة
على حياته وحياة اأولده و�سالمة اأ�سرته؟؟
التجارب ال�سابقة يف �سرية التفجري والغتيال والذبح علنًا
لقاد ٍة و�سيا�سيني وزعماء اختلفوا يف م�ساريع امللي�سيات املوالية
لإيران تنت�سب اأمام كل من حاول اأو يحاول تر�سيخ النظام
وفر�س القانون وتاأكيد �سلطة الدولة مبا هي موؤ�س�سات ق�سائية
واأمنية ت�سمل اجلميع بال ا�ستثناءاتٍ كما تريد امللي�سيات.
ويف الفا�سلة اجلغرافية بني العراق ولبنان ،ا�ستذكر املراقبون
�سالح حزب اهلل اللبناين واإ�سرار زعيمه ح�سن وقيادته على
الحتفاظ باأ�سلحة ملي�سياتهم وعتادهم ال�سارب يف الإقليم،
وكثريًا ما توعدوا من يقرتب من �سالح حزبهم بالويل والثبور
وعظائم الأمور يف خطابات نارية ل�سركائهم يف الوطن والأر�س،
ومازال �سالح ملي�سيات ح�سن يفر�س �سطوته و�سلطته على
الدولة اللبنانية ويتحكم يف مقاديرها.
نوري املالكي رئي�س الوزراء الأ�سبق انتهز املنا�سبة التي اأثارت
الو�سع العراقي الأ�سبوع املا�سي فخرج مرتد ًيا اللبا�س الع�سكري
للح�سد «ال�سيعي» ،ونزل متظاه ًرا بالتهدئة فيما لب�سه الع�سكري
يهدد من جانب اآخر ،وهي ر�سالة نوري للكاظمي حتمل يف طياتها
ويف بزة نوري ما يفهمه الكاظمي يف اأجواء طابعها الت�سعيد من
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خليل الذوادي

نحن والبحر وال�ضيف
التوقعات ب�ضاأن احل�ضد مفتوحة
على كل االحتماالت املت�ضادة
امللي�سيات ل�ستباق تطبيق م�سروع رئي�س الوزراء.
ما يلفت نظر املراقبني اأن قطاعات من القاعدة ال�سعبية ال�سيعية
يف العراق اأعلنت م�ساندتها وتاأييدها خلطوة رئي�س الوزراء ،وهي
القطاعات التي توجه �سالح امللي�سيات اإىل �سدور اأبنائها العزل
اأثناء التظاهرات والحتجاجات هناك.
ويف ظل هذا الو�سع يبدو اأن الكاظمي يعتمد على الع�سكريني
املحرتفني الذين اأعاد اإىل اخلدمة جمموع ًة منهم اأحيلوا على التقاعد
بفعل فاعل موؤدلج ،ومن جانب اآخر ي�سعى الكاظمي لدفع «احل�سد»
ٍ
موقف حيادي يف التجاذبات كون احل�سد الآن حم�سو ًبا
لتخاذ
على اجلي�س باعتباره ف�سيالً يف املوؤ�س�سة الع�سكرية ،فهل يلتزم
احل�سد بالن�سباط الع�سكري املطلوب اأم اأنه �سيتخذ موق ًفا منحازًا
جلماعاته خارج القانون؟
التوقعات ب�ساأن احل�سد مفتوح ًة على كل الحتمالت املت�سادة،
أ�سا�سا هو جمموعة ملي�سيات اتخذت واحتدت حتت قيادة
فاحل�سد ا ً
واحدة با�سم «احل�سد» وقاتلت «داع�س» لكنها مت�سكت بع�سكرة
ح�سدها حتى مت التوافق على �س ّمه اإىل اجلي�س.
ويف كل الأحوال ففي العراق �سلطة كربى هي �سلطة املرجعية
التي تخ�سع لها ولفتواها جميع الأطراف املت�سارعة حلكم العراق،
وهي لها «القول والف�سل» كما نعرف ،وبالنتيجة فاإن موقفها
�سيحدّد امل�سارات القادمة يف �سراع تغ ّول امللي�سيات وم�سروع
الكاظمي لفر�س �سلطة الدولة وهيبتها ،وبني هذا وذاك تبدو �سماء
بغداد ملبد ًة ب�سحب «كثيفة �سوداء» األقت بظاللها على العراق
النازف من كل جهة.

الوباء بني فعل الطبيعة و قرار االإن�ضان

يف مقال �سابق حتت عنوان «فريو�س كورونا وفريو�س الإن�سان»
تعر�سنا ملو�سوع ن�ساط الإن�سان الوبائي �سد الطبيعة ،ويف هذا
املقال نكمل امل�سوار ونعر�س لن�ساط الإن�سان الوبائي �سد نف�سه.
اأن ياأتي الوباء بفعل الطبيعة ،فهذا اأمر طبيعي اأما اأن ياأتي الوباء
بقرار اإن�ساين ،فهذا اأمر ت�ستهجنه الطبيعة .موجات الوباء اجلرثومي
(بكترييا ،فايرو�سات وفطريات) ،بني حني وحني ،تع�سف بالإن�سان
واحليوان وحتى النبات منذ بدء احلياة ،هي جزء وظيفي من جمموعة
اأن�سطة تدير �سوؤونها قواننب الطبيعة ،وما تقت�سيه هذه القوانني من
�سرورة احلفاظ على ميزان التعدد البيولوجي على الكرة الأر�سية،
اإ ًذا فبهذا املقت�سى وال�سرورة فاإن موجات الوباء �ستوا�سل رياحها
تهب على الأر�س ،م�ستهدفة الإن�سان اأو احليوان ،متى ما راأت �سرورة
لذلك ،وقد يكون الإن�سان نف�سه هو املحفز لهبوب رياح الوباء ،مثل
املحفزات البيئية التي تنتف�س من فعل ن�ساط الإن�سان ،اأو احلروب
التي تخلف مزابل من اأكوام متعفنة من اأج�ساد الب�سر واحليوان،
وت�سبح هذه املزابل م�سد ًرا لنوع من اجلراثيم ومنها ينت�سر الوباء.
لكن هل للوباء م�سدر واحد حم�سور يف مملكة اجلراثيم؟ اأم اأن هناك
م�سدرا اآخر يف مملكة الإن�سان؟...
لغويًا ،تعريف «وباء» ،هو «كل مر�س �سديد العدوى� ،سريع
النت�سار من مكان اإىل مكان ،ي�سيب الإن�سان واحليوان والنبات،
ً
قاتل ،مثل الطاعون ووباء الكولريا ،واليوم وباء
وعادة ما يكون
كورونا ،»...وهذا التعريف العام يح�سر الوباء يف م�سدره اجلرثومي.
ولكن اإذا نظرنا اإىل الآثار التي ترتكها هذه امل�سادر اجلرثومية ،من
موت جماعي و�سل احلياة وانت�سار املجاعة ،فاإن هذه الآثار لي�ست
حم�سورة على الوباء اجلرثومي ،بل ،حقيقة ولي�س جما ًزا ،اأن �سراع
الإن�سان �سد الإن�سان وما ينتج عنه من حروب وغزوات ،هو م�سدر
وبائي اآخر خارج دائرة اجلراثيم .احلروب والغزوات لها اآثار مماثلة
لآثار الوباء الفريو�سي ،م�سا ًفا اإليها اآثار دمار ما بناه الإن�سان من بنية
اأ�سا�سية ومن قرى ومدن .احلروب والغزوات متحي مد ًنا باأكملها من
�سطح الأر�س ،وتت�سبب يف قتل ع�سرات الألوف من النا�س ،وانت�سار
الأمرا�س واملجاعة ،يف �سربة واحدة ،بل اأن املاكينة احلربية للإن�سان
قادرة على حمو الإن�سان من على �سطح الكرة الأر�سية وحمو كل
ما بناه يف ثوانٍ  ،ولي�س هذا مبقدور الغزوات اجلرثومية .اإذن ،فاإن
الكامن يف نزعة «�سراع الإن�سان �سد الإن�سان» هو م�سدر وبائي
اأ�سد تاثريًا ودما ًرا من جميع الأوبئة اجلرثومية .اإن نزعة الإن�سان،
بهذا ال�سراع الأزيل �سانع احلروب والغزوات ،قد اأجازت للإن�سان
اإن ي�ستخدم كل املكونات الطبيعية يف ال�سراع ،الذي مازال من
البديهيات ،وقد اتخذ الإن�سان من مملكة اجلراثيم م�سد ًرا لرت�سانته
احلربية ،وابتكر منها اأ�سلحة جرثومية ،وهي لي�ست حديثة العهد،
فقد ا�ستخدمتها معظم المرباطوريات ال�سابقة ،والآن هي يف طور
التطوير والتعديل والتح�سني يف خمتربات الدول الكربى وال�سغرى،
والبع�س ي�سميه �سلح الفقراء .فاإذا كان الوباء اجلرثومي ال�سرف
ينطلق باأوامر من الطبيعة ،فاإن الإن�سان يزرع الوباء اجلرثومي يف
�سراعه مع نف�سه ،وباأوامر من الإن�سان نف�سه ،مدفوعً ا بنزعته الذاتية
يف ال�سراع مع الذات.
عندما يزرع الإن�سان الوباء لإبادة الإن�سان ،يكون الوباء مهند�سً ا
وموجهًا وموف ًرا للجهد واملال مقارنة باأ�سلحة اجلو والبحر والأر�س.
اأب�سع جرمية زرع للوباء اجلرثومي �سد الب�سرية ،يف التاريخ كله،
كان يف القارة اجلديدة (اأمريكا) .الأوروبيون يف القارة التي و�سعوا
اليد عليها وفتكوا باأهاليها (�سموها اأمريكا) ...وهي قارة �سرقية
 غربية ،يف اأق�سى ال�سرق واأق�سى الغرب من العامل القدمي (اآ�سياواأفريقيا واأوروبا) ،وكان اأبناء هذاالعامل اجلديد مكتفني بعاملهم ،ل
يعلمون �سي ًئا عن بقية اأرا�سي و�سعوب الكرة الأر�سية .كان بني
ح�سارة العامل القدمي وح�سارة العامل اجلديد فار ًقا نوعيًا ببعديه
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لغويًا ،تعريف «وباء» ،هو «كل مر�ض �ضديد
العدوى� ،ضريع االنت�ضار من مكان اإىل مكان
الأفقي والعمودي ،فجعل هذا الفارق الكبري من اأبناء العامل اجلديد
لقمة �سائغة لنهم وج�سع ولهو اأبناء العامل القدمي ،فاأبناء اأوروبا،
من العامل القدمي ،كانوا يتلهون وي�ستمتعون بلعبة اإبادة ل�سعب مل
يكن يدري من اأي كوكب ،اأو من اأية �سماء نزلت عليه لعنة الوباء،
وما ذنبه حتى يكون هد ًفا للإبادة على يد خملوقات ت�سبهه يف كامل
ج�سده وتختلف عنه يف ملب�سه واأدواته ونواياه ال�سيطانية .هذا
الإن�سان املتح�سر ،بالعلم واملعرفة والفن والفل�سفة واملو�سيقى ،مل
ِ
يكتف بال�سلح التقليدي لإفناء �سعب بكامله ،بل اإ�ستعان بال�سلح
اجلرثومي ،فزرع يف مناطق تواجد جتمعاتهم القبلية والع�سائرية
اأنواعً ا من اجلراثيم الوبائية ومنها الكولريا ،ف�ساهم ال�سلح
اجلرثومي على حمو اأكرث من %90 من ال�سكان الأ�سليني .هذا القدر
من الإبادة الب�سرية ،وبيد ب�سرية ،مل حت�سل يف التاريخ اأبدًا اإل يف هذا
العامل اجلديد ،ومل يح�سل لأي وباء ،من فعل الطبيعة ،اأن ح�سد هذه
الن�سبة ال�سيطانية من الإبادة الب�سرية ،فقدرة الإن�سان على الإبادة
الب�سرية اأعظم بكثري من اأي وباء من فعل الطبيعة .واإن�سان اليوم
ل يختلف عن اإن�سان الأم�س ،بل اإنه اأكرث خربة واأو�سع علمًا واأقبح
طموحً ا ،وطموحه يتعاظم وي�ستد اأنانية مع مرور الزمن .اإن�سان
اليوم يرى يف عنا�سر الوباء ،من جراثيم وبكترييا وفايرو�سات،
�سالته التي تر�سي طموحه ،فقد تو�سعت معرفته وتعمق علمه يف
هذه العنا�سر الوبائية و�سيد املختربات البيوكيميائية لإنتاج اأجنا�س
معدلة من اجلراثيم ك�سلح ي�ساف اإىل تر�سانته احلربية اجلبارة .مع
وباء كورونا ،الذي مازال كا ً
متا على اأنفا�سنا ،تناقلت بع�س و�سائل
الإعلم التقليدي والإعلم اجلماهريي الوا�سع يف �سبكات التوا�سل
الجتماعي معلومات وحتليلت وتكهنات باأن وباء اليوم لي�س �سوى
عمل من �سيطان الإن�سان ،اإما بتخطيط م�سبق اأو نتيجة خطئ يف
اإحدى املختربات املخت�سة يف علم اجلراثيم ،والذي كان �سببًا يف
خروج الفريو�س املعدل من اأنابيب الختبار اإىل ردهات املخترب ومنها
اإىل م�ستقر يف ج�سم العلماء والفنيني العاملني يف املختبز ،وهكذا
انت�سر الوباء .ول عجب اأن ن�سمع ونقراأ كل يوم اإتهامات متبادلة
بني زعماء دول و �سيا�سيني واإعلميني عن الطرف املت�سبب يف ن�سر
الفريو�س ،وكاأن هناك حربًا جرثومية قائمة بالفعل بني الدول التي
متلك الأ�سلحة اجلرثومبة و تعمل على تطويرها .هذا النتاج الإعلمي
ي�سبح يف ال�سماء كالغيوم ،ول ندري اإن كانت هذه الغيوم حمملة
باملياه ح ًقا ،اأم اأنها غبوم �سابحة توهم باملطر...
ال�سلح اجلرثومي له جاذبية مميزة ،وهو اأن هذا ال�سلح يقتل
باجلملة  genocideولكن ل يدمر ول يحرق ،فيرتك للغازي املنت�سر
اأر�س العدو كاملة البنيان واملحتوى ،وكل ما يتبقى للمنت�سر بعد
اإفناء العدو هو كن�س ال�سحايا من اإن�سان وحيوان وحرقهم اأو دفنهم
باجلملة ،وال�ستيلء على كامل الغنيمة املادية التي مل مت�سها �سعرة
من احلرب اجلرثومية...
فهل من املمكن اأن يكون وباء كورونا من فعل الإن�سان ،كاختبار،
ا�ستعدادًا حلرب جرثومية قادمة؟ وهل عدم مبالة الدول الكربى
ب�سرورة التعاون الدويل اأمام وباء كورونا هو مبثابة موؤ�سر اأو ما
يقارب الدليل على اأن الذي يجري ،هو ن�سر اختباري للوباء ،ولي�س
انت�سار طبيعي!!!
نرجو اأن يكون وباء كورونا بفعل الطبيعة ،ولي�س بفعل الإن�سان،
لأن الطبيعة اأرحم على الإن�سان من الإن�سان على الإن�سان.

البحر م�سدر رزق الأجداد والآباء اأيام الغو�س
على حمار اللوؤلوؤ ،و�سيد ال�سمك وحبانا اهلل �سبحانه
وتعاىل بالبحر يحيط مدننا وقراآنا ،فتعلق اجلميع
بالبحر ومن ل يكون قريبًا منه يحر�س على اأن ل
يكون بعيدًا عنه يف �سكناه.
من البحر اأهلنا يف البحرين تعلموا ال�سرب ،وتعلموا
ً
بع�سا يف تقا�سم خرياته،
اأن يتعاونوا مع بع�سهم
وفطنوا اإىل تقلب مزاجه �سي ًفا و�ستاء فتعاملوا
معه بخربة وجتربة وعلم اأهل البحر ،وعرفوا كيف
يجارونه يف غ�سبه وحلمه ،كانت عندهم مع البحر
حكايات حمزنة ومفرحة ودرو�س وعرب منها تعلموا
ال�سماحة والر�سا ،وعرفوا كيف يعاملون جريانهم
و�سيوفهم وميدوا لهم يد العون وامل�ساعدة اإن
احتاجوا اإليها ،املرافئ على �سواطئهم مل تكن حك ًرا
عليهم ،فقد يحتاج الآخرون اإىل امل�ساعدة ،فكانت
اأخالق البحارة حتتم عليهم اأن يكونوا نعم الن�سري
واملوؤازر ومن يقدم لالآخرين امل�ساعدة اإن طلبوها،
كونوا �سداقات ومعارف ،وتبادلوا املنافع وال�سلع،
كما فتحوا اأبواب الرزق لالآخرين مل�ساركتهم يف
رحالت الغو�س على اللوؤلوؤ وجتارة القطاعة ،فطلبوا
الرزق احلالل اأينما يكون.
كان البحر مدر�سة لأجيال اأتت بعد هوؤلء الرواد
وتعلموا من خالله ال�سباحة و�سيد ال�سمك وطلب
الرزق مما يفي�س به البحر من خريات على ال�سواحل
وال�سواطئ �سمالً وجنو ًبا� ،سر ًقا وغر ًبا ،البع�س
اتخذ من البحر مهنة وحرفه دائمة ،والبع�س اتخذ
منه هواية وق�ساء وقت مبا يفيد ،كان البحر ول يزال
و�سيلة للتوا�سل بني الب�سر ونقل الب�سائع والأمتعة
واإن تغريت الو�سائل وتطورت ،فالنقل البحري
هو الأرخ�س واإن تغريت تكلفته بناء على ظروف
اقت�سادية اأو �سيا�سية اأو طبيعية ،وتطورت املوانئ
وخدماتها ومملكة البحرين واحلمد هلل بوعي قيادتها
الر�سيدة حر�ست على هذا التطوير الدائم ملوانئها
وتقدمي كافة الت�سهيالت واخلدمات البحرية لأبنائها
وملن يطلبون اخلدمة املتطورة واملاأمونة من دول
العامل املختلفة.
كان ال�سيف بالن�سبة لنا نحن ال�سبية فر�سة لأن
منار�س هواياتنا بعد اأ�سهر الدرا�سة يف البحر �سباحة
و�سيدًا لل�سمك وم�ساعدة اأ�سرنا التي امتهنت حرف
البحر وتقدمي يد العون لهم ،فقد اأدركوا بخربتهم
وجتربتهم اأن البحر يعلم النا�س الكثري...
يف ال�سيف وحلرارة درجة البحر بع�س الأ�سماك
تلجاأ اإىل البحر العميق حيث حرارة البحر اأقل ولذا
في�سطر ال�سيادون اإىل الإبحار اإىل اأعماق اأكرث ،اأما
نحن ال�سبية فقد اتخذنا و�سيلة بدائية ا�سميناها
«الزراقة» وهي عبارة عن اآنية امل�سخال تغطى
بالقما�س مع فتحة وتطلى ويو�سع بداخلها الطحني
وهي �ساحلة لالأ�سماك ال�سغرية «كامليد» وغريه ،لأن
هذه الأ�سماك مع حرارة البحر تبقى موجودة بالقرب
من ال�سواحل بخالف الأ�سماك الأخرى ،فكانت هواية
تعارف عليها ال�سبية وتعودهم على �سيد الأ�سماك
منذ ال�سغر..
ميا يف بالدي ي�ستخدمون «ال�سبان»
كان النا�س قد ً
وهو عبارة عن قواقع �سغرية تقذف بها الأمواج اإىل
ال�سواطئ وال�سواحل ،فيتم تنظيفها وو�سعها يف
حو�س البيت اأيام كانت احلي�سان من الرتاب فيكون
ال�سبان حاميًا للحو�س ومنظره جميالً خا�سة بعد
نزول املطر وكانت الأ�سرة تتعاون يف جلب ال�سبان
اإىل البيوت.
البحر مبا كان يحمله من �سعاب وم�سقة اإل اأنه
ا ً
أي�سا كان م�سد ًرا للخري وال�سعادة ،ف�سنة الطبعة
لزالت عالقة يف اأذهان النا�س يف البحرين والتي يعود
تاريخها اإىل 1343هـ 1923م ،وفقدت فيها اأرواح
من رجال البحر وهي اإرادة اإلهية ول راد لق�ساء اهلل
وقدره ،مثواهم اجلنة ور�سوان النعيم.
ي�سف ال�سعراء الإن�سان الكرمي اجلواد باأنه
كالبحر يف عطائه ،وهذا لي�س بغريب فالبحارة عندما
يكون ال�سيد وفريًا كانوا يقولون« :جاد البحر علينا
بعطائه» ...كانت ال�سواحل مكانًا يجد فيه النا�س
حاجتهم من الأخ�ساب التي تقذف بها الأمواج فتعددت
ا�ستخداماتها ...البحر منظره ي�سرح النف�س واخلاطر
ومد البحر وجزره فيه الكثري من املعاين والعرب.
يعرف النا�س يف بالدي قيمة البحر ول عجب
اإذا ما وجدناهم يف اإجازاتهم يلجاأون اإىل ال�سواحل
وميتعون اأنظارهم بالبحر واأمواجه ا�سطرتنا ظروف
جائحة كورونا كوفيد  19باحلذر من القرتاب من
ال�سواحل كمجموعات ،ولكن اهلل �سبحانه وتعاىل
بقدرته وم�سيئته �ستزول الغمة ،ونعود اإىل اأماكننا
املف�سلة عند البحرينيني جمي ًعا ال�سواحل والنظر
بتمعن اإىل البحر ومبا فيه من عرب ومثل وقيم،
ف�سيظل البحر معطاء بني مد وجزر.
وعلى اخلري واملحبة نلتقي،،،
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«التنسيقية» برئاسة ولي العهد تطلع
على إنجاز البحرين في مكافحة االتجار باألشخاص
ت��رأس صاح��ب الس��مو
الملك��ي األمي��ر س��لمان
ب��ن حم��د آل خليفة ولي
العه��د ،نائ��ب القائ��د
األعل��ى النائ��ب األول
لرئي��س مجلس ال��وزراء
اجتماع اللجنة التنسيقية
 329والذي عقد عن ُبعد.
واطلع��ت اللجن��ة عل��ى
عرض حول إنجاز المملكة
ٍ
ضم��ن الفئ��ة األولى في
مج��ال مكافح��ة االتج��ار
باألشخاص.
وناقش��ت اللجن��ة آخ��ر
مس��تجدات التعام��ل
م��ع في��روس كورون��ا
«كوفيد»19-

«البلديات» تس ِّلم منزلين
في المحرق ضمن «إعادة التأهيل»

س��لم وكيل الوزارة لش��ؤون البلدي��ات في وزارة األش��غال
وش��ؤون البلديات والتخطي��ط العمراني م.الش��يخ محمد
بن أحم��د آل خليفة منزلي��ن في منطقت��ي المحرق ضمن
مش��روع البيوت اآليلة للسقوط ،بحضور مدير إدارة التنمية
الحضري��ة م.راوية المناعي وعدد من المختصين من هيئة
البحرين للثقافة واآلثار كما حضر من مجلس بلدي المحرق
العضو صالح بوهزاع.
وأكد وكيل شؤون البلديات ،خالل الزيارة التي قام بها ،على
أن هذا المش��روع الرائد الذي أطلقه صاحب الجاللة الملك
حمد بن عيس��ى آل خليفة عاهل الب��الد المفدى ،من خالل
مكرمة س��امية لتأهيل البيوت اآليلة للس��قوط يعتبر أحد
المشاريع التنموية الرائدة لالرتقاء بالتنمية الحضرية.
وأضاف أن االرتقاء بالتنمية الحضرية في المناطق المختلفة
وجودة مس��توى الخدمة هي أساس تطوير منظومة العمل
البل��دي ،موضح ًا أن الوزارة مس��تمرة ف��ي عملها باالنتهاء
من باقي المنازل المدرجة في المش��روع وذلك بالتنس��يق
والتعاون مع المجالس البلدية باإلضافة إلى هيئة الثقافة
والتراث والتي تعتبر ش��ريك ًا في التصاميم واإلش��راف على
المنازل ذات الطابع التراثي ،مؤكداً متابعة وزير األش��غال
وش��ؤون البلديات والتخطيط العمراني م.عصام خلف إلى
مش��روع إعادة تأهيل البيوت واهتمام باالرتقاء بمس��توى
التنمية الحضرية في جميع مناطق البحرين.
من جهتها ،قدمت مدي��رة إدارة التنمية الحضرية م.راوية
المناعي ش��رح ًا مفص�� ً
ال للمنزلين ،قالت «ت��م االنتهاء من
بيت المحرق ويقع في مجمع  213وعلى مس��احة  216متراً
مربع�� ًا ويتكون م��ن  4غ��رف وصالة و 3حمام��ات ومطبخ
ومخزني��ن وقد تمت المحافظة عل��ى حجرة واحدة لقيمتها
المعمارية».
وأضافت« :أما المنزل الثاني فيقع في منطقة المحرق مجمع
ً
ً
 203وتبلغ مس��احته  168مت��را مربعا ويتكون من  3غرف
وصالتين و 3حمامات ومطبخ ومخزن ،وقد تمت المحافظة
على حجرة ومطبخ وحمام لقيمتها المعمارية.

طيران الخليج تستأنف
رحالتها المباشرة من أثينا
والقاهرة وإليهما
أعلنت طيران الخليج  -الناقل��ة الوطنية لمملكة البحرين -
المجدولة المباشرة إلى كل من أثينا
عن اس��تئناف رحالتها
ْ
والقاهرة بدءاً من اليوم األربعاء.
وكان��ت طي��ران الخليج ،بدأت بتس��يير رحالتها المباش��رة
للمرة األولى بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية
وجمهورية اليونان في عامي  1974و 1980على التوالي.
وتع��د الوجهت��ان من أكثر الوجهات ش��عبية على ش��بكة
طي��ران الخليج ألهميتهم��ا كنقاط وص��ل بمنطقتي البحر
األبيض المتوس��ط وش��مال إفريقي��ا ،حيث تس�� ّير الناقلة
رحالته��ا حالي ًا إل��ى كل من لندن ،وباري��س ،وفرانكفورت،
ومانيال ،وباكستان.
وكونه��ا إح��دى ش��ركات الطي��ران القليل��ة الت��ي واصلت
عملياته��ا خالل األش��هر الثالثة الماضية؛ تس��تمر طيران
الخلي��ج ف��ي العمل عن كثب م��ع الس��لطات الحكومية في
مختلف وجهات ش��بكتها الس��تئناف عملياتها بمجرد فتح
المطارات في تلك الوجهات.
وتفخ��ر طيران الخليج بش��بكتها المرنة م��ن خالل التكيف
الف��وري م��ع التعليم��ات الحكومي��ة وتوجيه��ات هيئ��ات
ش��ؤون الطيران المدني في وجهات شبكتها ،واستجابتها
للتغييرات والتحديثات المس��تمرة فيما يتعلق بالعمليات
من كافة وجهات شبكتها وإليها.

«األعلى للصحة» يبحث مستجدات
مشروع الضمان الصحي الوطني

ترأس رئي��س المجلس األعلى للصحة الفريق طبيب الش��يخ محمد بن
عب��داهلل آل خليف��ة االجتم��اع االعتي��ادي للمجلس والذي عق��د بتقنية
االتص��ال المرئي وبمش��اركة أعضاء المجلس ،حيث ت��م تدارس الوضع
الصحي في المملكة وعدد من مش��اريع التطوير المستقبلي في القطاع
الصحي.
وثم��ن المجلس مبادرة مجلس الوزراء برئاس��ة صاحب الس��مو الملكي
األمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء ،بمناسبة تفضل سموه
باعتماد يوم للطبيب البحريني في أول أربعاء من شهر نوفمبر كل عام،
وتخصيص جائزة باسم سموه لتكريم األطباء البحرينيين المتميزين في
البحث العالجي والطبي.
وق��ال األمي��ن العام للمجل��س األعلى للصح��ة إبراهيم عل��ي النواخذة
ب��أن المجلس ع ّب��ر عن بالغ االعتزاز بما يلق��اه القطاع الصحي من دعم
واهتم��ام كبير من قي��ادة جاللة الملك المف��دى والحكومة والذى يأتي
تقدي��راً للجه��ود التي يبذله��ا األطباء في الحفاظ على صحة وس��المة
المجتم��ع وحرص ًا من س��موه على دفعهم وتحفيزه��م لبذل المزيد من
الجه��د واالرتقاء بجودة الخدمات الصحي��ة المقدمة للمواطن والمقيم.
وأكد المجلس مواصلة االلتزام ف��ي أداء الدور والواجب الوطني لإلرتقاء
بالقطاع الصحي بكل جد وكفاءة».
ثم اس��تعرض المجلس مس��تجدات الوضع الصحي في المملكة ال سيما
فيما يتعلق بجائحة كورونا «كوفيد  ،»19حيث بحث المجلس االستفادة
من التجارب الدولية مع دراسة الوضع الحالي يبحث ووضع خطة للحد من
انتش��اره ومراجعة االستعدادات إلعادة استئناف الحياة مع تطبيق كافة
اإلج��راءات االحترازية ،كما قدم المجلس الش��كر الى اللجنة التنس��يقية
والفريق الوطني.
ثم اطل��ع المجلس على مس��تجدات مش��روع الضمان الصح��ي الوطني
(صحتي) ،في المحاور الرئيس��ية للمش��روع وهي :محورالتسيير الذاتي،
محور صندوق الضمان الصحي ومحور الصحة األولية ومحور التأمين على
الجان��ب .وفي هذا اإلطار اس��تعرض المجلس خارطة الطريق لمش��روع
الضمان الصح��ي متضمنة جميع المحاور واألطر الزمنية ،ورفع المجلس

عدداً من التوصيات للجنة التنسيقية لدراستها.
م��ن جانبه ،قدم وكي��ل وزار الصحة د .وليد بن خليف��ة المانع عدداً من
المش��اريع المس��تقبلية للوزارة والتي تق��رر رفعها إلى لجن��ة التدريب
والتخطيط لدراسة تطبيقها.
وعقد مجلس إدارة صندوق الضمان الصحي (ش��فاء) اجتماعه االعتيادي
برئاس��ة رئيس المجلس األعل��ى للصحة ،رئيس مجل��س إدارة صندوق
الضم��ان الصح��ي الفريق طبيب الش��يخ محم��د بن عب��داهلل آل خليفة،
بحضور أصحاب أعضاء المجلس.
وأع��رب المجل��س عن تقدي��ره العمي��ق للتوجيهات الملكية الس��امية
لمواجهة جائحة كورونا (كوفيد  ،)19مقد ًرا في الوقت نفسه الدور الذي
تقوم به الحكومة برئاس��ة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء في هذا
مش��يدا بالجهود المخلصة التي يقودها صاحب السمو الملكي
الش��أن،
ً
ول��ي العهد نائ��ب القائد األعل��ى النائب األول لرئيس مجل��س الوزراء،
وما يبذله فريق البحرين من جهود وطنية جبارة بإدارة س��موه للتعامل
المس��ؤول مع متطلبات الظرف الراه��ن ،مثم ًنا جهود وكف��اءة الكوادر
الطبية والتمريضية البحريني��ة ،والدور الوطني المخلص الذي تقوم به
جميع فرق اإلسناد والدعم والمتابعة والتي سيمكن المملكة من اجتياز
كافة التحديات بنجاح.

«العمل»:
تطبيق «حظر العمل وقت الظهيرة» اليوم
يب��دأ الي��وم األربع��اء س��ريان
تطبي��ق قرار حظ��ر العمل وقت
الظهيرة في األماكن المكشوفة
خ��الل الفترة م��ا بين الس��اعة
 12ظهراً حتى الس��اعة الرابعة
عص��راً خ��الل ش��هري يولي��و
وأغسطس.
وق��د اس��تكملت وزارة العم��ل
االجتماعي��ة
والتنمي��ة
اس��تعداداتها لإلش��راف عل��ى
تطبيق القرار المذكور ،حيث من
تبدأ حمالت تفتيش��ية ميدانية
على المواقع المستهدفة للتأكد
م��ن التزام نحو  30ألف منش��أة
ينطبق عليها تطبيق القرار ،الى
جانب وض��ع خط هاتفي ورقمه
( )17873648لإلب��الغ ع��ن أية
مخالف��ة يتم رصده��ا من قبل
الجمه��ور ،إذ س��تقوم ال��وزارة

وزير العمل

وعبر فرق التفتيش بالتأكد من
ه��ذه المخالفة واتخ��اذ ما يلزم
بشأنها.
وأك��د وزي��ر العم��ل والتنمي��ة
االجتماعية جميل بن محمد علي
حمي��دان ،على أهمية اس��تمرار
الت��زام المنش��آت به��ذا القرار،

الفت ًا الى ان نس��بة االلتزام في
األعوام الس��ابقة كانت مثالية،
ولم تقل عن  ،%98مش��دداً على
ضرورة وأهمي��ة توفير أصحاب
العم��ل مع��دات العمل بأفضل
مقايي��س الس��المة والصح��ة
المهني��ة لتجن��ب العم��ال من
االصاب��ات المهني��ة المحتملة
جراء الطقس الحار والرطب.
وق��ال حمي��دان إن ال��وزارة لن
تتهاون في تسجيل المخالفات
تجاه المنش��آت غي��ر الملتزمة،
حيث س��يتم اتخ��اذ االج��راءات
القانوني��ة الالزم��ة ح��ال وقوع
المخالفة ،ووفق ًا للقرار سيعاقب
كل من يخال��ف أحكام قرار حظر
العمل وقت الظهيرة بالعقوبات
المنص��وص عليها ف��ي المادة
( )192من قانون العمل األهلي

الص��ادر بالقان��ون رق��م ()36
لس��نة  ،2012والتي تنص على
أنه يعاق��ب كل م��ن يخالف أي ًا
من أحكام الباب ( )15والقرارات
الص��ادرة تنفي��ذاً ل��ه بالحبس
م��دة ال تزيد على ثالثة أش��هر
وبالغرامة التي ال تقل عن 500
دين��ار ،وال تزيد عن ألف دينار أو
بإحدى هاتين العقوبتين.
ودع��ت وزارة العم��ل والتنمية
االجتماعي��ة أصح��اب العم��ل،
ومش��رفي مواق��ع العم��ل
ومهندس��ي الس��المة والصحة
المهني��ة في مختلف المنش��آت
إل��ى تدري��ب العم��ال عل��ى
االس��عافات األولي��ة وتقدي��م
الرعاية الصحي��ة وتوفير المياه
الكافية للش��رب لوقاية العمال
من اإلجهاد الحراري.

جامعة البحرين :تسجيل
الطلبة المستجدين خالل أيام
سماهر سيف اليزل

أك��د رئيس العالقات العامة بجامعة البحرين غس��ان الش��هابي ،أن
تسجيل الطلبة المستجدين س��يفتح خالل األيام المقبلة ،مشيراً إلى
أن التس��جيل سيكون إلكتروني ًا حتى لغير الساكنين في البحرين على
عكس الس��نوات الس��ابقة ،ولن يكون هناك حضور ش��خصي لقس��م
القبول والتسجيل بالجامعة.

وقال الش��هابي أن هناك دراس��ات تقوم بها الجامعة بشأن إمكانية
إجراء المقابالت الش��خصية ،وامتحان��ات القدرات التي تجرى للطلبة
الج��دد كل ع��ام ،حي��ث تس��عى الجامع��ة لضب��ط عملية تس��جيل
المس��تجدين للفصل الجديد ،وضمان س��يرها بش��كل آم��ن دون أي
إشكاليات وعراقيل.

السنة  | 15العدد 5317

| األربعاء  10ذو القعدة 1441هـ | Wed 1 July 2020

البحرين ترحب بتقرير أمين عام األمم
المتحدة أمام مجلس األمن بشأن إيران
أعلن��ت البحري��ن ترحيبها بتقري��ر أمين عام
األم��م المتح��دة أم��ام مجلس األمن بش��أن
إيران.
وقال��ت وزارة الخارجية في بيان« :ترحب وزارة
خارجية مملك��ة البحرين بالتقرير الذي قدمه
معالي السيد أنطونيو غوتيريش األمين العام
لألم��م المتح��دة ،الثالثاء  30يوني��و ،2020
أم��ام مجلس األمن بش��أن إي��ران ،والذي أكد
تحمل إيران المس��ؤولية المباش��رة لألعمال
اإلرهابي��ة التي اس��تهدفت معملين تابعين
لشركة أرامكو بمحافظة بقيق وهجرة خريص
بالمملك��ة العربية الس��عودية ،واس��تهداف
مطار أبه��ا الدولي العام الماض��ي ،بصواريخ

«ك��روز» وطائ��رات مس��يرة بدون طي��ار في
المملكة العربية السعودية الشقيقة».
وتاب��ع البي��ان« :تش��يد وزارة الخارجية بهذا
التقري��ر ال��ذي اتس��م بالمهنية والش��فافية
العالية واستند إلى حقائق دامغة أثبتت الدور
المخرب الخطير الذي يقوم به النظام اإليراني
لزعزعة األمن واالس��تقرار ف��ي المنطقة ،من
خالل مساندة التنظيمات اإلرهابية وتمويلها
وتس��ليحها وتدريبه��ا ،واالس��تمرار في دعم
جماعة الحوثي اإلرهابية التي تهدد المدنيين
اآلمنين في المملكة العربية السعودية ،مما
يعك��س إص��راراً إيراني�� ًا على نش��ر الفوضى
والعنف والتخريب لزعزعة اس��تقرار المنطقة،

local@alwatannews.net

وزير الخارجية يجري اتصا ً
ال
هاتفيًا مع نظيره السعودي

واإلضرار بمصالح شعوبها».
وذكر بي��ان ال��وزارة« :تؤك��د وزارة الخارجية
وق��وف مملك��ة البحري��ن في ص��ف واحد إلى
جانب المملكة العربية الس��عودية ،ودعمها
لكاف��ة اإلج��راءات الت��ي تتخذه��ا م��ن أجل
التصدي له��ذه األعمال اإليراني��ة العدوانية
حماي��ة ألمنها واس��تقرارها» ،مش��ددة على
«ض��رورة اتخ��اذ المجتم��ع الدول��ي ومجلس
األمن خط��وات حازمة لردع إي��ران والتصدي
له��ا ،وتمديد حظر األس��لحة على إيران ،حتى
تغير نهجها اإلجرامي ال��ذي يتناقض مع كل
المواثي��ق والقوانين الدولي��ة ،ويهدد األمن
والسلم اإلقليمي».

الفريق الوطني :خفض الحجر المنزلي
االحترازي للمخالطين والمسافرين إلى  10أيام
ق��رر الفريق الوطني الطب��ي للتصدي لفيروس كورون��ا (كوفيد )19خالل
اجتماع��ه اليوم برئاس��ة رئيس المجلس األعلى للصح��ة ،الفريق طبيب
الش��يخ محمد بن عبداهلل آل خليفة ،خفض مدة الحجر المنزلي االحترازي
من  14يوم إلى  10أيام للمسافرين والمخالطين ،بعد دراسة مستفيضة.
وبحث الفريق خالل اجتماعه اإلجراءات االحترازية والتدابير الوقائية التي
تم اتخاذها بما يتماشى مع المستجدات العالمية للفيروس.
وثمن الفريق الوطني الطبي الجهود الوطنية التي يبذلها فريق البحرين
بقي��ادة صاح��ب الس��مو الملكي األمير س��لمان بن حم��د آل خليفة ولي
العه��د نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء ،وفي هذا
اإلطار استعرض الفريق الوطني عرض ًا مفص ً
ال بشأن اإلجراءات االحترازية
والتدابي��ر الوقائي��ة الت��ي ت��م اتخاذها بما يتماش��ى مع المس��تجدات
العالمي��ة للفيروس ،كما وق��ف الفريق على تطورات الجه��ود المبذولة
لمكافح��ة الفي��روس ،ومتابع��ة تنفي��ذ الخط��ط المعدة بما يتناس��ب
واحتياجات كل مرحلة .وجدد الفريق الوطني دعوته لكافة أفراد المجتمع
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للنهوض بالمسؤولية في االلتزام باتباع ما يتم التوجيه به من إرشادات
وتعليمات صحية ووقائية ،من أجل المس��اهمة في س��رعة عودة الحياة
الى طبيعتها بشكل مدروس وبما يتوافق مع مستجدات الوضع الصحي.
ويعقد الفريق الوطن��ي للتصدي لفيروس كورون��ا (كوفيد )19اجتماعه
بصفة يومية برئاس��ة الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبداهلل آل خليفة،
ويناقش مس��تجدات الحاالت في مراكز الحج��ر والعزل ،واحتياجات مراكز
الع��زل والرعاية ،وحاجة المملكة من الموارد الصحية واألدوية ،واالطالع
على وضع المنافذ ،ومستجدات الفحص في المختبرات والوحدات المتنقلة
ومتابعة نتائجها وتس��هيل مهمة الفرق الوطنية العاملة ،وتوجيه فرق
الطوارئ لمباش��رة الحاالت في كافة المستشفيات والمنافذ .كما يتولى
الفريق تقييم ومتابعة البروتوكوالت المتخذة ومتابعة آخر المستجدات
على األصعدة المحلية واإلقليمية والدولية ،واستمرار التنسيق مع الدول
الش��قيقة والصديق��ة بش��أن آخر المس��تجدات ،مع الح��رص على إطالع
الجمهور الكريم بشفافية بكافة المستجدات عبر المنصات الرسمية.

أج��رى وزي��ر الخارجي��ة ،د .عبداللطي��ف بن راش��د الزياني،
الثالثاء ،اتص��ا ًال هاتفي ًا مع وزير خارجي��ة المملكة العربية
السعودية الشقيقة ،صاحب السمو األمير فيصل بن فرحان
بن عبداهلل آل سعود.
وق��د جرى خالل االتص��ال التأكيد على العالق��ات التاريخية
الوثيقة التي تربط بين مملكة البحرين والمملكة العربية
الس��عودية الش��قيقة ،والتي باتت اليوم نموذج ًا للتضامن
الق��وي بين األش��قاء ف��ي ظل م��ا يجمع بينهم��ا من مصير
مش��ترك وأهداف واحدة ،واستعراض س��بل تعزيز التنسيق
والتش��اور بي��ن البلدين على كاف��ة المس��تويات ،بما يلبي
تطلعات البلدين والشعبين الشقيقين.
كم��ا تم خ��الل االتصال بح��ث تطورات األوضاع السياس��ية
واألمني��ة عل��ى الس��احتين اإلقليمي��ة والدولي��ة ،والجهود
الدولي��ة الرامية إلى تعزيز األمن واالس��تقرار في المنطقة،
إضافة إلى بحث عدد من القضايا ذات االهتمام المشترك.

مصادر :فتح جسر الملك
فهد نهاية يوليو
رجحت مصادر ،افتتاح جس��ر الملك فهد مجدداً أمام اعتباراً
من  27يوليو ،مع وضع بروتوكوالت صارمة للحد من انتشار
فيروس كورونا «كوفيد ،»19وفق ًا لما نقلته صحيفة الشرق
األوس��ط .وينتظر قطاع الس��ياحة في البحري��ن إعادة فتح
الجسر لتنقل الزوار بين السعودية والبحرين ،الذي أغلق في
 7مارس الماضي ضمن اإلجراءات التي اتخذتها الس��عودية
لمواجه��ة تفش��ي فيروس كورون��ا .وقالت المؤسس��ة في
تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل االجتماعي
«تويتر» حينذاك إنها خالل فترة التوقف س��تكمل مش��روع
البواب��ات الجدي��دة وإزال��ة البواب��ات القديمة ف��ي الجانب
الس��عودي ،مضيف��ة أن «العم��ل يمضي إلط��الق المرحلة
األولى من الدفع اآللي الشامل في بوابات الرسوم بالجانبين
السعودي والبحريني.

«نسيج» تو ِّزع أرباحًا نقدية على المساهمين بنسبة ٪2.5
عقدت ش��ركة نس��يج العقارية جمعيتها
العمومية العادي��ة اإلثنين عن ُبعد وعبر
اإلنترن��ت .وأعل��ن رئي��س مجل��س إدارة
ش��ركة نس��يج الش��يخ حمد ب��ن محمد آل
خليفة خ��الل االجتماع عن النتائج المالية
للشركة للس��نة المنتهية في  31ديسمبر
 ،2019والت��ي تؤكد تحقيق الش��ركة أداء
مالي ًا جيداً وأرباح ًا متواصلة للعام العاشر
على التوالي منذ إنشائها.
وحققت نس��يج صافي أرب��اح في  2019قد
ً
بلغ��ت  3.05ماليين دين��ار مقارنة بأرباح
 2018والتي بلغت  4.04ماليين دينار.
وبنهاي��ة ع��ام  ،2019بل��غ إجمالي قيمة
األصول  107.4مليون دينار ،وبلغت حقوق
المس��اهمين  91.64مليون دينار .وأوصى
مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح نقدية بنس��بة
( 2.16 )%2.5مليون دينار.
وتأت��ي ه��ذه النتائ��ج ف��ي الوق��ت الذي
تحتفل فيه شركة نسيج بالذكرى السنوية
العاش��رة لتأسيس��ها .وتحقي��ق إنجازات
كبيرة بمشاريع السكن االجتماعي.
و ق��ال رئيس مجلس إدارة ش��ركة نس��يج
الش��يخ حم��د ب��ن محم��د آل خليف��ة إن
الش��ركة أظهرت مجدداً قدرته��ا الكبيرة
عل��ى الصم��ود والمرونة ف��ي األداء .حيث
تعكس النتائج المالية ،والتي تتراوح من
ثالثة إلى خمس��ة أعوام ب��دءاً من مرحلة
التخطيط وحتى التس��ليم ،مش��يراً إلى أن
مجل��س اإلدارة كان قد اعتم��د خالل عام

 2019خط��وات ترم��ي إلى إنش��اء هيكل
أكثر فعالية لرأس المال بما يتماش��ى مع
مقاييس األداء التشغيلية الرئيسية.
وق��ال رئيس مجل��س اإلدارة إن الش��ركة
ومنذ إنش��ائها في  2009واصلت تطورها
لتصبح إحدى أبرز شركات التطوير العقاري
في المملكة ،وإحدى الشركات الرائدة في
تقديم حلول السكن االجتماعي.
وأش��ار إلى أن نس��يج وفرت خ��الل الفترة
الماضية ما يزيد على  2500وحدة للسكن
االجتماع��ي بأس��عار معقول��ة م��ن خالل
ثالثة مشاريع بقيمة إجمالية قدرها 148
مليون دين��ار .كما أحرزت الش��ركة تقدم ًا
في تنفيذ خطته��ا االس��تراتيجية لتنويع
منتجاته��ا ف��ي القطاع��ات ذات الصل��ة
مثل المرافق المجتمعي��ة للبيع بالتجزئة
والرعاي��ة الصحية والتعليم .واس��تحوذت

على حص��ة قدرها  %25من ش��ركة أوليف
 VFMالتابع��ة لش��ركة اإلثم��ار للتطوير
العقاري الت��ي تقدم ً
حلوال ش��املة إلدارة
المرافق .وأكد رئيس مجلس إدارة ش��ركة
نس��يج أن قط��اع العق��ارات ف��ي البحرين
وبفض��ل الدعم الكبي��ر من قب��ل القيادة
الحكيم��ة ،يتمتع بالصم��ود والمرونة في
مواجه��ة تحدي��ات االقتص��اد الكلي .كما
حافظ على نمو إيجاب��ي ،وإن كان ضعيف ًا
في األعوام القليلة األخيرة .فيما أس��فرت
التدابير التي اتخذتها مؤسس��ة التنظيم
العق��اري على مدار العامي��ن المنصرمين
عن إنش��اء س��وق عقاري��ة أكثر ش��فافية
واستقراراً واستدامة.
وفيما يتعل��ق بالنظرة المس��تقبلية ،أكد
الش��يخ حمد بن محم��د آل خليفة أنه ومع
وجود مجموعة مش��اريع قيد اإلعداد ،فإن

هناك تفاؤ ًال بشأن التوقعات المستقبل ّية
للش��ركة خاص��ة م��ع اس��تعداد الش��ركة
لتس��لم مش��روعين ف��ي الع��ام المقب��ل،
وهو ما س��يعود بأثر إيجابي على إيرادات
الش��ركة ،مش��يراً إلى أنه من المتوقع أن
يش��هد عام  2020المزيد م��ن التحديات،
ال س�� ّيما بس��بب جائح��ة في��روس كورونا
(كوفي��د  .)19واختت��م بتقدي��م الش��كر
واالمتن��ان لحضرة صاح��ب الجاللة عاهل
الب��الد المف��دى ،وصاحب الس��مو الملكي
رئيس الوزراء ،وصاحب السمو الملكي ولي
العهد ،على قيادتهم الحكيمة وبرنامجهم
اإلصالح��ي المثم��ر ال��ذي يوف��ر الحماية
الكبيرة لمختلف القطاعات وفي مقدمتها
القطاع العق��اري في المملكة .من جانبه،
قال العضو المنتدب بش��ركة نسيج محمد
السيد إن اإلنجازات العديدة التي حققتها
الش��ركة تعكس نجاحها ف��ي تنفيذ رؤية
المس��اهمين المؤسسين بتأسيس شركة
متكاملة لتطوير العقارات والبنية التحتية.
كما أكدت مشاريع السكن االجتماعي التي
طورتها الش��ركة نجاح نهج الش��راكة بين
القطاعين العام والخاص بوصفه نموذج ًا
عالي الج��دوى والكفاءة لتلبية االحتياجات
الوطنية من اإلسكان .وأشار السيد إلى أنه
يجري حالي ًا تنفيذ خمس��ة مشاريع بقيمة
 79.1مليون دينار ،توفر  239وحدة سكنية
إضافية .وتهدف ثالثة من هذه المشاريع
الستهداف المستفيدين من برنامج مزايا.

وأضاف السيد« :قمنا كذلك بتوسيع بنكنا
العقاري من خالل االس��تحواذ على قطعة
أرض ذات موقع استراتيجي تبلغ مساحتها
 125,000مت��ر مرب��ع في منطق��ة قريبة
لجزيرة أمواج .كما تس��تعد الشركة للبدء
في مشاريع كبيرة أخرى من أبرزها مشروع
عراد ومشروع أمواج .وباإلضافة إلى ذلك،
تقود شركة «نسيج» كونسورتيوم لتقديم
عطاءات لبناء  132وحدة س��كنية للس��كن
االقتصادي في منطقة اللوزي.
ولفت إلى أن نس��يج قامت طورت سياس��ة
المس��ؤولية االجتماعية للشركات بهدف
تحقي��ق االزده��ار االقتصادي المس��تدام
والرف��اه االجتماع��ي لمملك��ة البحري��ن.
ويش��مل ذلك برام��ج التعلي��م والتدريب
والت��راث المعم��اري والثقاف��ي والصح��ة
والس��المة والبيئ��ة ،ومش��اركة المجتمع
والتبرع��ات للجمعيات الخيري��ة والقضايا
المستحقة ،ودعم تطوير القطاع العقاري.
وفيم��ا يتعل��ق بتوقع��ات المس��تقبل،
أش��ار الس��يد إلى أنه بع��د أن أثبت قطاع
العقارات في البحرين قدرته على الصمود
ف��ي مواجه��ة مختل��ف األزم��ات المالي��ة
واالقتصادي��ة على مدى العق��د الماضي،
فإن��ه يواجه اآلن تحدي ًا جديداً ناش��ئ ًا عن
التأثير االقتصادي لشركة كوفيد .19-ومع
ذل��ك ،فإنه من المتوقع أن يس��تمر اتجاه
الطلب المتزايد على المس��اكن الس��كنية
والميسرة في عام .2020
األجتماعية
ّ

«غرناطة» :فلل لذوي الدخل المحدود تبدأ من  85ألفًا
أعلنت مجموعة غرناطة العقارية،
ع��ن ط��رح المرحل��ة الرابعة من
مش��روع فري��دة الذي يس��تهدف
ذوي الدخ��ل المح��ددود بأس��عار
تبدأ من  85500دينار.
وق��ال مدير التس��ويق والعالقات
العامة أحمد حبي��ب ،إن غرناطة
ب��دأت تس��ويق المش��روع ضمن
المش��اريع الت��ي قمن��ا بطرحها
خالل هذا العام.
وأض��اف أن المش��روع يعتبر من
المش��اريع التي تس��تهدف طبقة
ذوي الدخل المح��دود ،باإلضافة
إل��ى تطاب��ق مواصفات وأس��عار
الفلل مع اشتراطات مزايا السكن
االجتماعي.
وتاب��ع« :قمنا أيض�� ًا بتوقيع عدة
اتفاقات مع بنوك للتمويل بنسب
فائدة تنافس��ية وتع��دد خيارات

أحمد حبيب

التموي��ل خصوص�� ًا وأن أس��عار
الفل��ل س��تتيح الفرص��ة ل��ذوي
الدخ��ل المح��دود المت��الك منزل
العمر.
وع��ن مواصف��ات المش��روع قال
«يتمي��ز بتصمي��م الفل��ل بم��ا

يتناس��ب مع األذواق العصرية مع
متانة البن��اء ودقة التش��طيبات
وبمس��احات بناء تص��ل إلى 300
مت��ر حيث تتك��ون الفل��ل من 4
إلى  6غ��رف نوم وصالة واس��عة
و 4حمامات وموقف لسيارتين مع
إمكانية البناء العمودي مستقب ً
ال
ويقع المشروع في منطقة هادئة
وبالقرب من جميع الخدمات».
وأك��د أن غرناط��ة طرح��ت من��ذ
بداي��ة العام عدداً من المش��اريع
اإلس��كانية والمخطط��ات وتمت
عملية التسويق بالنجاح باإلضافة
لوجود مش��اريع قيد اإلنش��اء في
ع��دة مناطق منه��ا بارب��ار ودرة
المح��رق ومدين��ة حم��د دوار 13
والهملة وسترة ودمستان ويمكن
المشتري أن يقوم بعملية الحجز
من اآلن.

إعـداد :أيـمـــن شـكــل
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 7سنوات الستشاري مخ وأعصاب
بتهمة تزوير وصفات صرف دواء «الريكا»
حكم��ت المحكمة الكب��رى الجنائي��ة األولى
بس��جن استش��اري مخ وأعصاب مع��روف7 ،
س��نوات بتهمة تزوير وصف��ات طبية خاصة
بص��رف دواء الالري��كا وبيع��ه ،كم��ا قض��ت
المحكمة بالس��جن  6س��نوات على متهمين
آخرين وتغريم كل منهما ألف دينار ،وبحبس
متهم رابع لمدة  3س��نوات وأم��رت بإبعاده
نهائي ًا عن البالد.
وبحبس متهم خامس لمدة سنتين وتغريمه
مبلغ ألف دينار عن تهمتي تعاطي المخدرات
واستعمال محرر خاص مزور ،وبحبس متهم
س��ادس لم��دة س��نة الس��تعماله مح��ررات
مزورة.
وب��رأت المحكمة الطبيب م��ن تهمة االتجار
بالمخ��درات ،والمته��م الس��ابع م��ن جميع
التهم.
وقال أحمد عبد اهلل الرمضان وكيل النيابة إن
المحكمة الكبرى الجنائية قد أصدرت حكمها
ف��ي القضية المتهم فيها أحد األطباء بتزعم
شبكة تخصصت في تزوير الوصفات الطبية
بغرض اس��تعمالها في صرف كميات كبيرة
م��ن المواد المخ��درة والعقاقي��ر الطبية ثم
إعادة بيعها بأسعار مغالى فيها للمتعاطين
لتلك المواد ،حيث قض��ت بإدانة المتهمين
ومعاقب��ة الطبي��ب بالس��جن لم��دة س��بع
س��نوات ومعاقبة خمسة متهمين بعقوبات
الس��جن والحبس لمدد تراوحت ما بين سنة
وس��ت س��نوات ،وذلك عما نس��ب إليهم من
التزوير في محررات رس��مية وخاصة ،وحيازة
وتعاطي مواد مخدرة .فيما قضت ببراءة أحد
المتهمين مما نسب إليه.

people@alwatannews.net

استشارة قانونية
السؤال :استحصلت
على حك��م قضائي
نهائ��ي بأحقيت��ي
بمبل��غ م��ن المال،
ولكن��ي ل��م أق��م
بتقديم��ه للتنفيذ
وقد مضت أكثر من
عام��ا دون أن
ً 15
أطلب من المحكمة
اتخاذ أي��ة إجراءات
لتنفي��ذ الحكم جب ًرا
على المدعى عليه،
قائما في استحصال المبلغ؟
هل يزال حقي ً

وكان��ت إدارة مكافحة المخ��درات قد أبلغت
عن ضبط متهمين متلبسين ببيع المؤثرات
العقلي��ة وضبطت معهم كمي��ات كبيرة من
المؤث��رات العقلي��ة ومبال��غ كبي��رة حصيلة
اتجاره��م بالم��واد المخ��درة ،و قد أس��فرت
التحريات عن قيام المتهم الطبيب بمساعدة
بقية المتهمين بتزوير وصفات طبية لمواد
مخ��درة وعقاقي��ر طبية وصرفه��ا ،حيث يتم
اس��تالم الم��واد المخدرة والعقاقي��ر الطبية
موضوع تلك الوصفات واالتجار فيها.
وقد باشرت النيابة العامة التحقيق فور إبالغها
بالواقعة حيث ثبت من استجواب المتهمين
وسؤال شهود الواقعة وأعضاء اللجنة الفنية
التي ندبت للفحص وتفريغ أجهزة الحاس��ب
اآللي لعدد من المستشفيات ،أن التزوير قد
تم في وصفات طبية صادرة عن مستشفيات

حكومي��ة وخاصة حيث ق��ام الطبيب المتهم
بإثبات حضور األش��خاص المبينة أسماؤهم
بالوصفات لتلك المستش��فيات وخضوعهم
للكشف الطبي واستحقاقهم لألدوية المبينة
بتل��ك الوصف��ات الطبي��ة من م��واد مخدرة
وعقاقي��ر طبية وذلك جميعه خالف للحقيقة،
وذلك بعد أن تحصل على تلك األس��ماء من
متهمين آخرين قاما بإمداده بصور بطاقات
شخصية لهم الس��تخدام بياناتها في تحرير
الوصف��ات الطبي��ة الم��زورة ،وعق��ب تزوير
تل��ك الوصفات قام المتهمون باالتجار فيها
وذلك بع��د صرفها بمعرفة متهمين آخرين
من الصيادل��ة ثبت تواطؤهم��ا مع الطبيب
المتهم .فأم��رت النيابة بإحال��ة المتهمين
إل��ى المحكمة الكب��رى الجنائي��ة المختصة
التي أصدرت حكمها المتقدم.

الفرق بين الطرد واإلخالء من العين المؤجرة
يكون للمؤجر الحق في طلب طرد المستأجر
من العين المؤجرة بس��بب انتهاء العالقه
اإليجارية ألحد الس��ببين ،الس��بب األول هو
انتهاء المدة اإليجارية المنصوص عليها في
عقد اإليجار واستمرار المستأجر باالنتفاع
من العقار ،والس��بب الثاني هو عند تحقق
الش��رط الصريح الفاس��خ المنصوص عليه
بصيغ��ة واضحة وصريحة ف��ي الداللة على
فس��خ العقد حتم ًا وبق��وة القانون بمجرد
التخلف عن سداد األجرة وتقضي المحكمة
بطرده من العقار وبصفة مستعجلة لتجرد
ي��ده من الس��ند القانون في حي��ازة العقار
ولكون يده أصبحت يداً غاصبة للعقار .
أم��ا إذا خ��ال عقد اإليج��ار من الن��ص على
الش��رط الصريح الفاس��خ ففي هذه الحالة
يكون للمؤجر الحق في طلب اإلخالء وليس
الط��رد ،وهناك  10ح��االت حددها القانون
عل��ى س��بيل الحصر لطل��ب اإلخ��الء طبق ًا
للقان��ون رق��م ( )27لس��نة  2014بإص��در
قان��ون إيج��ار العق��ارات وهم عل��ى النحو
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التالي:
 -1عند امتناع المس��تأجر عن سداد األجرة
في الميعاد المحدد في العقد.
 -2عن��د التأجي��ر م��ن الباطن عل��ى الغير
بدون إذن كتابي من المالك .
 -3عند ش��غل المس��تأجر للعين المؤجرة
بما يجاوز العدد المألوف.
 -4إذا اس��تعمل الم��كان بطريق��ة تنافي

ش��روط العق��د أو تخالف النظ��ام العام أو
اآلداب العامة.
 -5إذا أصب��ح العقار المؤجر آي ً
ال للس��قوط
ويخشى منه على سالمة السكان.
 -6إذا مض��ى على إنش��اء العق��ار مدة 25
سنة فللمؤجر الحق في هدم العقار وبنائه
بش��رط أن يتم الهدم خالل سنة من تاريخ
اإلخ��الء ف��إذا أخ��ل المؤج��ر بذل��ك يكون
للمستأجر الحق في العودة لشغل العقار.
 -7حاج��ة المؤج��ر للس��كن ف��ي العي��ن
المؤجرة لنفسه أو ألحد أبنائه.
 -8إذا كان المالك مس��افراً وال يملك عقاراً
آخ��ر في نفس المنطقة ورغب في الس��كن
في العقار عند عودته من السفر بشرط أن
ينص صراحة على ذلك في عقد اإليجار.
 -9إذا اس��تعمل العي��ن المؤج��رة في غير
الغرض المؤجر من أجله.
 -10إذا ت��رك المس��تأجر العي��ن المؤجرة
لمدة سنة كامله دون استخدامها.
المحامية غادة صليبيخ

م��ددا يتقادم بها حق
الج��واب :كال ،فقد ح��دد القانون
ً
الدائن في مطالبة مدينه إذا ما سكت عن المطالبة خالل
تلك المدة ،وقد حددها بعشر سنوات بالنسبة اللتزامات
التجار قبل بعضهم البعض (الديون التجارية) وخمس��ة
عشر سنة للحقوق بين األفراد (الديون المدنية).
أساس��ا على فكرة
نظاما قانون ًيا يقوم
ويعتب��ر التقادم
ً
ً
قوامها فوات الميعاد أو الزمن الذي يؤدي إلى س��قوط
الحق ما لم يتمسك به صاحبه خالل الفترة التي منحها
إياه القانون ،فهذا المبدأ يحقق الثقة بين المتعاقدين
ويؤدي إلى استقرار الحقوق ،إذ ال يجوز أن يبقى المدين
تح��ت رحم��ة الدائن إلى أج��ل غير مس��مى وال يجوز أن
يحتف��ظ المدين ال��ذي أدى الدي��ن بالمخالصة على مر
الزمان.
ومن هذا المنطلق ،فإن س��كوت الدائ��ن عن المطالبة
بحقه م��دة طويلة م��ن الزم��ن أو عدم قيام��ه بتنفيذ
الحك��م القضائ��ي الص��ادر لمصلحته له��و قرينة على
أنه قد اس��توفى هذا الحق ،ويجوز للمدين أن يتمس��ك
بتق��ادم ذلك الحق حتى ولو كان ثابتًا للدائن في صورة
حكم قضائي نهائي.
وتنص المادة (  ) 5من المرسوم بقانون رقم ( )19لسنة
 2001بإص��دار القانون المدني ،على «إذا أطال القانون
الجدي��د م��دة التقادم ،س��رت المدة الجدي��دة على كل
تق��ادم لم يكتمل ،مع االعتداد بم��ا انقضى من مدته.
وإذا قص��ر القانون الجدي��د مدة التقادم ،س��رت المدة
الجدي��دة م��ن وقت العمل ب��ه ،ما لم يك��ن الباقي من
مدة التقادم وف��ق القانون القديم أق��ل ،فيتم التقادم
بانقضائها.
كم��ا نصت المادة (  ) 26من ذات القانون على «األموال
العامة هي العقارات والمنقوالت التي تملكها الدولة أو
أحد األشخاص االعتبارية العامة وتكون مخصصة للنفع
العام بالفعل أو بمقتضى قانون أو مرس��وم أو قرار من
الوزير المختص.
وهذه األم��وال ال يجوز التصرف فيه��ا أو الحجز عليها أو
تملكه��ا بالتق��ادم .وينتهي تخصيص األم��وال العامة
للنف��ع العام بالفعل أو بانته��اء الغرض الذي خصصت
من أجله أو بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير
المختص».
المحامي حسن العجوز

أرسل سؤالك القانوني عبر الواتساب
الخاص بالصفحة

قضية

رفض دعوى صاحبة عقار بتحويل شارعها إلى تجاري
القرار يدخل في إطار المالءمات اإلدارية
رفض��ت المحكم��ة الكبرى اإلدارية دع��وى لصاحبة
عق��ار بمنطقة ع��راد ،طلبت فيها بإل��زام البلديات
باعتماد الشارع الكائن فيه عقارها إلى شارع تجاري
واعتم��اد عقارها كمح��ل تجاري ،وقال��ت المحكمة
إنه��ا ال تتناول الق��رار اإلداري إال من حيث مخالفته
أو مطابقته للمشروعية ،وأن تغيير تصنيف الشارع
من س��كني إلى تج��اري يدخل في إط��ار المالءمات
اإلدارية.
وتتحصل وقائع الدع��وى فيما ذكرته مالكة العقار
ً
ً
ف��ي الئحتها بأنها تقدمت م��رارا وتكرارا إلى جهة
اإلدارة طالب��ة الحصول على رخصة بناء محل تجاري
ف��ي المبن��ى الواقع على ش��ارع غير مصن��ف تجاري ًا
بمجم��ع رقم  241بمنطقة ع��راد ،وأن جهة اإلدارة
رفضت ذلك ،علم ًا بأن الش��ارع المتصل به مصنف
على أن��ه ش��ارع تج��اري ،وبتاري��خ 2019/10/ 21
أوص��ت اللجن��ة الفني��ة التابعة لمجل��س المحرق
البلدي وهي بصدد دراس��ة طلب بتحويل الكراجات
المطلة على ش��ارع المدعية إل��ى تجاري بالموافقة
عل��ى تحويل الج��زء بالجهة الش��رقية منه كتجاري

معتمد .وبن��اء على تلك الموافق��ة تقدمت بطلب
استصدار تراخيص محل تجاري آخر إال أنه تم رفض
الطل��ب لحين االنته��اء من إج��راءات المخالفة في
قسم الرقابة والتفتيش وفي ذات الوقت الذي تمنح
المدعى عليها الترخيص إلى عقارات مجاورة لعقار
المدعية لمزاولة العمل التجاري.
وأش��ارت المدعية إلى أن المجلس البلدي المختص
أكد صالحية وإمكاني��ة إجابة طلبها الفتة إلى أنها
تتعرض لخسائر المنتاع البلديات الترخيص للعقار
وتغيير نشاطه إلى تجاري.
وطلبت المدعية ندب خبير لمعاينة المنطقة التي
ً
ً
يقع فيها العقار لبيان عما إذا كان شارعا تجاريا من
عدمه ،وف��ي الموضوع الحكم بإلزام المدعى عليها
بتحويل واعتماد الشارع إلى تجاري معتمد واعتماد
المبنى المملوك لها كمحل تجاري ،مع إلزام المدعى
عليها بالرسوم والمصروفات وأتعاب المحاماة.
وقال��ت المحكم��ة إن دور المحاكم ف��ي المنازعات
المتعلقة بالقرارات اإلدارية يقتصر بحس��ب األصل
على بحث شروط صحة هذه القرارات وإلغاء المعيب

منه��ا دون إصدار حكم بإل��زام الجهة اإلدارية بأداء
عمل أو االمتناع عن عم��ل تختص به إعما ًال لمبدأ
الفصل بين الس��لطات فإن ذلك يتعلق بالمنازعات
الخاصة بالقرارات التي يكون لجهة اإلدارة س��لطة
تقديرية فيها.
وأك��دت المحكم��ة أن القاض��ي اإلداري ه��و قاضي
مش��روعية ،يقضي وال يدي��ر ،وأن مبدأ الفصل بين

الس��لطات هو أحد األس��س التي تحك��م اختصاص
القضاء اإلداري ،ومؤدى ذلك أن�ه ح�ين يطل�ب م�ن
القاض��ي أن يتدخ��ل ف��ي منازع��ات اإلدارة ،فإنه ال
ينطق إال بالقانون في تلك المنازعات ،وتبع ًا لذلك
ال يتناول القرار اإلداري موضوع الدعوى إال من حيث
مخالفت��ه أو مطابقته للمش��روعية ،دون أن يمتد
بقضائه إلى المالءمات اإلدارية ،ألن ذلك من أخص
وظائف اإلدارة وإطالقاتها.
وأضاف��ت المحكمة قائلة إن طل��ب المدعية تغيير
تصني��ف الش��ارع موض��وع الدعوى من س��كني إلى
تج��اري يدخل في إط��ار المالءم��ات اإلدارية ،والتي
ه��ي من أخ��ص وظائ��ف اإلدارة وإطالقاتها والتي
تتمتع فيها بس��لطة تقديرية وفق ًا لخطة التنمية
العامة للدول��ة ،وال يملك القضاء ف��ي هذه الحالة
إص��دار حكم بإلزام الجهة اإلداري��ة بتغيير تصنيف
الش��ارع سالف الذكر من عدمه إعما ًال لمبدأ الفصل
بين السلطات ،طالما خال مسلك الجهة اإلدارية من
عيب التعس��ف في استعمال الس��لطة أو االنحراف
بها.
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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
عن مصر
وقطر واآلفتين
فريد أحمد حسن
@fareedbinesa

fareedbinesa@gmail.com

وق��وف دول مجلس التعاون – باس��تثناء قطر التي ال تس��تطيع العيش إال
بالتغري��د خارج الس��رب وتورطت في أمور ال تس��تطيع اإلفص��اح عنها كي
تس��تمر في التنفس – إلى جانب مصر في التطورات التي تش��هدها ليبيا
وغيره��ا ليس م��ن باب «أنا وأخ��وي على اب��ن عمي وأنا واب��ن عمي على
الغري��ب» ولكن ألن العاق��ل ال يمكن إال أن ينحاز إلى مص��ر العروبة ،فما
قدمته مصر لدول التعاون في الس��نوات الماضي��ات ليس من الالئق الرد
علي��ه بالطريقة التي اختارتها قطر ،عدا أن الحق في مختلف الس��احات هو
مع مصر وليس مع تركيا وإيران اللتين صارتا تعمالن على المكشوف.
الحقيق��ة التي لم تعد خافية على أحد هي أن إيران تس��عى إلى اس��تعادة
اإلمبراطوري��ة الفارس��ية ،وتس��عى تركي��ا إل��ى اس��تعادة اإلمبراطوري��ة
العثماني��ة ،واالثنتان وجدتا الفرصة الت��ي ظلتا تحلمان بها ووفرته قطر
تكتف بذلك وإنم��ا تعهدت بدعم توجه هاتي��ن اآلفتين بثروات
الت��ي لم
ِ
شعبها الذي أوهمته بأن اآلخرين يريدون به السوء وأن ما تقوم به قيادة
قطر هو في صالحه وإن اس��تفادت منه إي��ران وتركيا وتضررت منه الدول
الشقيقة كافة!
ال يمك��ن لدول مجلس التعاون الخمس��ة إال الوقوف إل��ى جانب مصر ،وال
يمكن له��ا إال الوقوف ضد توجهات إيران وتركيا ،خصوص ًا بعدما اتضحت
الص��ورة وصارت الدول الثالث «تركيا وإي��ران وقطر» تعمل بكل ما أوتيت
من قوة لإلضرار بمص��ر .وألن هذه الدول وجدت في الملعب الليبي فرصة
لإلساءة لمصر لذا فإنها عمدت إلى دعم حكومة السراج التي تحولت سريع ًا
إلى لعبة في أيديها ..وهذا هو س��بب التحرك األخير لمصر وإعالن الرئيس
عبد الفتاح السيس��ي بش��جاعة وبكل وضوح أن الكيل فاض وأنه ربما حان
الوق��ت للتدخل الجراحي المباش��ر ف��ي ليبيا حيث تفاقم األم��ر أكثر يعني
تهديد استقرار مصر ،وهو ما ال يمكن أن تقبل به وال يقبل به العالم.
أوراق شل قدرات تركيا وإيران ومنعهما من مواصلة عدوانهما كثيرة.

الجريمة :مصاب بـ «كورونا»!
@f_a lsha ikh

alshaikh.faisal@gmail.com

الشخصيات اإليجابية هي التي تفكر دائم ًا بنشر «فيروس اإليجابية»
في المجتمع ،والشخصيات الذكية منها ،هي تلك التي تحمي الناس
من «االنزالق» في مس��تنقع الس��لبية ،بما يقلب حياتهم ،ويجعلهم
يرون الظالم الدامس ،حتى وإن كان هناك «ضوء» في آخر النفق.
احترامي الكبير لكل ش��خص إيجابي ،يح��اول «تنوير» الناس بعلمه
ومعرفته وخبرته ،عبر اقتراح أساليب متعددة للتعامل مع المواقف،
أو التذكير بس��لوكيات س��وية لو حرص عليها الن��اس لتخلصوا من
سلوكات سلبية تؤذيهم وتصعب حياتهم.
لكن حينما تقترن اإليجابية بالتخصص هنا ستجد نماذج لشخصيات
لديها قبول مجتمعي ،لما صنعت��ه من صورة نمطية إيجابية ،ولما
تركته من أثر طيب لدى المجتمع ،وس��تحصل هذه الشخصيات على
الثقة لما تطرحه وتبدي به من رأي مرتبط بتخصصها.
طيب ،ما عالقة كل هذا بما نعيشه حالي ًا من وضع مرتبط بفيروس
«كورونا»؟!
مبع��ث الكالم عدة تغريدات نش��رها الطبيب من��اف القحطاني على
حس��ابه في موقع التدوين المصغر «تويتر» ،فيها اختزل المش��هد
المعني بهذا الفيروس بش��أن كيفي��ة التعامل معه ومن يصاب به
في جو إيجابي مطلوب في هذه المرحلة.
الدكت��ور من��اف أث��ار نقطة هامة ج��داً ،معني��ة بمن يص��اب بهذا
الفي��روس ،وكي��ف يكون تعام��ل المجتمع معه ،وعلي��ه كيف يعمد
بع��ض الناس للتصرف وفق «خوف» من أح��كام المجتمع و «تقلب»
أساليب التعامل معه.
هذا الفيروس س��ريع االنتش��ار ،والعدوى فيه تتم بطريقة قد تدفع
الش��خص نفس��ه لالس��تغراب ،وعلي��ه اإلصابة مس��ألة ق��د تكون

ترجيحاته��ا كبيرة ،لك��ن في المقابل ال بد من معرفة أن التش��افي
منه ذو نسبة عالية جداً.
ف��ي تغريدته األولى كتب الدكتور من��اف :الناس أصبح لديهم فوبيا
م��ن «الكورون��ا» ،وخوف م��ن التنمر والع��الج ،وذل��ك لخوفهم من
معد ،والعدوى به س��ريعة.
الوصم��ة االجتماعية ،خاصة أنه مرض ٍ
ويضي��ف الدكتور من��اف :التنمر والس��خرية جع��ل الكثيرين يخفون
إصابتهم بالمرض ،بالتالي تس��وء حالتهم ويذهبون للمستشفيات
في حاالت متأخرة .ويدعو في تغريدة ثالثة :اإلصابة ليس��ت وصمة
ع��ار ،بل ابتالء من اهلل عز وجل ،لذا ال يج��ب النظر للمصابين بنظرة
انتقاص.
شخصي ًا أحيي هذا الطبيب الوطني على دوره اإليجابي في نشر الوعي
ورفع معنويات الناس ،ليس من خالل الحديث بش��كل طبي فقط عن
الفيروس ،بل لممارس��ة دوره كمواطن ينشر الوعي اإليجابي ،وينبه
من الممارس��ات غير الصحيحة ،وما قاله بش��أن اإلصابة بالفيروس
مس��ألة هامة جداً ،ألن النظرة المجتمعية بش��أن اإلصابة لو وصلت
لمس��توى انتقاص المصابين والتعامل معه��م بطرق غير صحيحة،
فإنه��ا ال محالة س��تقود ل��ردات فعل عكس��ية ،أبس��طها أن الدولة
ف��ي الوقت الذي تحث الن��اس فيه على المراجعة الطبية لو أحس��وا
باألعراض ،ف��إن الناس س��يحاولون إخفاء إصابته��م باألعراض ،ما
يعني تداعيات سلبية أكبر.
نش��ر التوعية وربطها باإليجابية وتدعيمها بإحس��اس المس��ؤولية
تج��اه الوطن ،معادل��ة ذهبية نحت��اج إليها بالفعل ف��ي مجتمعنا،
نحتاج إليها من أشخاص مختصين واستحقوا احترام وثقة المجتمع.

الخليج بين الضم
أو قيام إمارات عربية فلسطينية
د .ظافر محمد العجمي

@Z4alajmi

حبر جاف
ثقافة القطيع
والتغير المؤسسي..
محمد ناصر لوري
@mohammed_lori

Mohammed.lori@gmail.com

اإلنس��ان بطبيعت��ه كائ��ن اجتماع��ي يفض��ل العيش على ش��كل
مجموع��ات يرتب��ط بها بعالق��ات متعددة ،تمكنه من االس��تمرار
بحيات��ه وذلك عن طريق الخدم��ات المتبادلة الت��ي يقدمها الفرد
لمجموعته.
ولك��ن الموضوع ال يقف عند هذا الحد بل يذهب إلى أعمق من ذلك
بكثير ليش��مل أموراً عديدة مثل األف��كار والتوجهات ،حيث إن الفرد
يستمد أفكاره وسلوكياته ممن هم حوله ،في عالقة ال نهائية بين
الفرد ومجموعته ،حيث إن تبادل األفكار وتوريث الس��لوكيات يحدث
دون أن يبذل الفرد أي مجهود أو دون أن يشعر حتى.
ومن االس��تنتاجات المهمة التي توصل إليها العلماء هي أن الفرد
يتطبع ويتشكل بشكل القطيع الذي ينتمي له ،وهذا ما أطلقوا عليه
«ثقاف��ة القطي��ع» ،حيث إن الفرد لو كان له س��لوك منفرد فإنه مع
انضمامه ألي جماعة ينصهر فيها وتتبدل أفكاره لتتماشى مع هذه
المجموعة بش��كل كامل مما يكون مجموعة أش��خاص متشابهين
جداً كما لو أنهم قطيع يمكنهم االتفاق على أي قضية س��واء كانت
عادية أو متطرفة وهذا ما ش��هدناه م��ن حركات عديدة في مختلف
دول العال��م ،ومن يقرأ كتاب «س��يكولوجية الجماهير» للفرنس��ي
غوس��تاف لوبون يس��تطيع تحليل ه��ذه الظواهر وكي��ف أن القطيع
ممكن أن يتأثر بالخطاب العاطفي وإن كان من يوجهه يس��تخدمه
لخدم��ة أجندته الخاصة ،ولكنه اس��تطاع الس��يطرة عل��ى الجمهور
باس��تخدام ايحاءات معينة أو باس��تخدام الخط��اب الديني للتحكم
بالقطيع المحبط.
إن ثقافة القطيع ال تبعد عن ثقافة المؤسسات العتيقة والعميقة،
والت��ي بنيت على نظام معين وصمدت خ��الل جميع أنواع التغيرات
التي ط��رأت على العالم ،فحتى مع تبدل العدي��د من أفرادها إال أن
أعلى الهرم يورث دائم ًا لفرد من قطيع هذه المؤسسة لتستمر هي
بنفس أفكارها دون أي تغير يذكر ،كما لو أن هناك آلة تعمل ورأس
الهرم مجرد مراقب لهذه اآلل��ة في حالة تعطلها والذي أيض ًا لديه
تعليمات معينة لمعاجلة هذا العطل كما قد فعل أسالفه.
وه��ذا العم��ق المؤسس��ي هو أكب��ر معرق��ل لعملي��ة التغيير في
المؤسس��ات ،والذي يح��ارب فيها أي ش��خص يأتي بأف��كار جديدة
لتطوي��ر المكان ولكنه يح��ارب من جميع القطي��ع والحرس القديم
كما يطلق عليهم حتى ينكس��ر ويهرب أو أن يستس��لم وينصهر في
القطيع.
إن عملي��ة التغير في األش��خاص والمؤسس��ات تحت��اج لعزم كبير،
ولذلك فإن كنت تريد إحداث أي تغير على ش��خصك فاتبع نفسك ال
قطيع��ك وال خطابك الذي اعتدت عليه ،كذلك إن أردت إحداث تغيير
في مؤسس��ة س��واء كان حكومية أو خاصة فعليك باس��تبدال رأس
الهرم وجيله حتى تس��تطيع النهوض على أسس متقدمة ومختلفة
في منهجية تغير مرسومة باستراتيجية عالية.

فيصل الشيخ

منذ أن أعلن نتنياهو نيته البدء يوم األربعاء األول من يوليو ،2020
بتنفي��ذ مخططاته التوس��عية من خالل ضم الضفة ،واألس��ئلة
ف��ي العواصم الخليجي��ة تتوالى أكثر من التح��ركات .بينما نرى
أن التصدي الخليجي لقرار الضم أقرب للحصافة س��واء من خالل
مجل��س التعاون ،أو من خالل بيانات فردي��ة ،فالموقف الرافض
هو امتداد لموقف خليجي ثاب��ت منذ  .1948وإيجابيات التصدي
أقرب إلى الصواب يدعمها أن التخاذل قد يحدث فيما يتراجع أمر
الضم نفس��ه .كما يعول الصهاينة على جر الخليجيين لالنخراط
ف��ي القضية بحكم أن تل أبيب قف��زت على الواقع وتعتقد بأنها
تعي��ش لحظات تقارب خليجية نكاية بإي��ران .فالتحرك الخليجي
س��يكون مجدي ًا بالتواصل مع الكت��ل العالمية فاالتحاد األوروبي
ق��ادر على إيقاف القرار أو تأجيله ،من خ��الل فرض عقوبات على
القطاعات االقتصادية اإلسرائيلية الرئيسية أو تهميشه كما تم
تهميش صفقة القرن التي ل��م يعد أحد يتذكرها .أو عبر الكتل
اآلسيوية والكتل اإلسالمية ،فالتطبيع لم تنتشر خالياه في جسد
األمة العربية واإلس��المية كما يصوره البعض .وال أش��ك في أن
لرف��ض دول الخليج ،بل والوق��وف في وجهه ،أس��باب ًا عدة ،فلن
يتخلى الخليج عن األردن وس��نقف مع ما عب��ر عنه الملك عبداهلل
الثان��ي حي��ن كان واضح�� ًا بحدوث ص��دام مباش��ر ،وإن لم تكن

بالمواجهة العسكرية فستكون بإلغاء اتفاقيات السالم ،والتخلي
عن دور حماية الحدود ،وس��تتحول الجبهة األردنية كجبهة غزة.
كما يشجع على التصدي الخليجي للضم أن طعمه مر في تل أبيب
نفس��ها ،وقد خلق تشظيات في الجبهة الصهيونية بل وصل إلى
حد عدم مباركة واش��نطن للقرار بحرارة ،فالصهاينة المعارضون
يرون��ه عودة لالحتالل وكلفة إداري��ة واقتصادية وأمنية بعكس
المخطط له وهو أن تسرق األرض االستراتيجية وتحول السلطة
الفلسطينية إلى إدارة للبلدية.

* بالعجمي الفصيح:
يبدو أن صورة ذهنية ساذجة تتملك نتنياهو ،فهو يستحسن رؤية
الخليجيي��ن كإمارات تحت االحتالل البريطاني ،فاستحس��ن فكرة
مردخاي كيدار ،أس��تاذ الدراسات العربية واإلسالمية بجامعة بار
إيالن اإلسرائيلية بإقامة اإلمارات الفلسطينية للعشائر المحلية
كإمارة في الخليل وإمارة في أريحا وفي نابلس وقلقيلية ورام اهلل،
تحت الحكم اإلسرائيلي.
* كاتب وأكاديمي كويتي

باختصار
مبروك لوزارة التربية التفوق...
@fa a wa a z

Fawaz_al_abdulla@hotmail.com

ال تع��رف الجهود وال تقاس الهم��م إال من خالل المحن ،فعندما
ت��ؤدي ال��وزارات والهيئ��ات والمؤسس��ات أدوارها ف��ي األوقات
االعتيادية وفي الظروف الطبيعي��ة فاألغلب ال يعتبر ذلك إنجازاً
أو حت��ى تمي��زاً ،بل ذلك ه��و من صلب مهامها ب��ل لربما يصل
المتاب��ع لحد النقد والتفنيد لبعض الق��رارات واإلجراءات وغيرها
من أساليب الرصد والمتابعة.
ولك��ن ماحدث ف��ي البحرين بل وف��ي كل دول العال��م من أزمة
تحد غير مس��بوق ،والكل وجه أنظاره
صحية وضعت الجميع أمام ٍ
للدول وإجراءاتها أثناء هذه الجائحة التي ش��لت الدول وأنهكتها
وتوقفت به��ا معظم نواحي الحياة ،والبع��ض منها بات مهدداً
باالنهيار.
في خضم كل تلك األحداث أثبتت البحرين بش��كل عام ووزاراتها
ومؤسس��اتها بش��كل خاص أنها على قدر التح��دي والمواجهة،
فأب��دع الجميع ومنها وزارة التربي��ة والتعليم والتي أجلت كتابة
هذه الس��طور حت��ى ينتهي العام الدراس��ي الجاري ،الذي ش��هد
تحديات غير مسبوقة ومنعطفات كادت تشل الحركة التعليمية
ل��وال جهود الجميع في هذه الوزارة الضخمة التي تمكنت بفضل
قي��ادة وزيرها وإخالص موظفيها جميع ًا بال اس��تثناء من العبور
بنجاح وإنهاء العام الدراس��ي دون أن تتأث��ر العملية التعليمية
ودون أن يفقد الطلبة حقهم في الحصول على التعليم الكافي.

فواز العبداهلل

إن هكذا نجاح لم يك��ن ليتحقق لوال وجود البنية التحتية القوية
والك��وادر المؤهلة والقابلة للتكيف مع الظروف والقابلية للعمل
تحت مختلف أنواع الضغوط.
مسيرة التعليم في البحرين تعتبر ذات حظ عظيم كونها تحظى
برعاي��ة خاصة من قبل رأس الدولة جالل��ة الملك المفدى فكان
ه��و الحاض��ن األول للطلبة ومنتس��بي الس��لك التعليمي ،ووجه
جاللت��ه بتوفير كاف��ة اإلمكاني��ات الضامن��ة لتس��يير العملية
التعليمية بكل سالس��ة ،بل تفضل جاللته ووجه كلمة س��امية
ألبنائه الطالب أسهمت في إشاعة االرتياح والفرح.
إن جائحة كهذه الجائحة التي تمر علينا وجب أن نوثقها ونوثق
ما تم خاللها من قصص نجاح س��اهمت ف��ي أن تكون البحرين
بكوادره��ا الوطني��ة مث��ا ً
ال يحتذى ب��ه ومضرب ًا لألمث��ال وهدف ًا
للباحثين والمتخصصين.
وإن كن��ا نبارك للطلب��ة المتفوقين والناجحين فوج��ب علينا أن
نتوج وزارة التربية والتعليم بباقة ورد التفوق والنجاح ،ونش��كر
منتسبيها على جهودهم ونش��يد بدور وزيرها الذي يعتبر قائداً
ف��ذاً من خريجي مصن��ع الرجال قوة دفاع البحري��ن التي تفيض
علينا بكوادرها المبدعين وتش��عرنا باالرتياح لذلك المس��تقبل
المش��رق الذي وعدن��ا به بان��ي نهضتنا وقائد س��فينتنا جاللة
الملك المفدى حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة.

جاللة الملك يصدق قانونا بتعديل
مادة بشأن تملك الخليجيين للعقارات
المنامة  -بنا

صادق ملك البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى
آل خليفـــة وأصدر قانون رقم ( )17لســـنة  2020بتعديل

المادة األولى من المرسوم بقانون رقم ( )40لسنة 1999
بشأن تملك مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج
العربيـــة للعقـــارات المبنية واألراضي فـــي دولة البحرين

بعد إقراره من مجلس الشورى ومجلس النواب.

ونص القانون في مادته األولى أنه على يســـتبدل بنص

جاللة الملك

قصابون :توجيهات سمو رئيس الوزراء
خطوة إلعادة عجلة السوق لمسارها
سيدعلي المحافظة

المادة من المرســـوم بقانون رقم ( )40لســـنة  1999بشأن

أشـــاد قصابو ســـوق المنامة المركزي للحوم بتوجيهات رئيـــس الوزراء صاحب

العربيـــة للعقارات المبنية واألراضـــي في دولة البحرين،

البلديـــات والتخطيـــط العمرانـــي ،إلى إعـــادة جدولـــة المســـتحقات المالية لدى

لدول الخليج العربية ،بعد موافقة وزير العدل والشؤون

مؤكدين أنها خطوة مهمة إلعادة عجلة السوق لمسارها الصحيح.

فـــي المناطـــق التـــي يحددهـــا التخطيـــط العمرانـــي في

عميـــق شـــكرهم وامتنانهم لســـموه؛ لحرصـــه الدائم على متابعـــة قضايا وهموم

()02

()03

تملـــك مواطنـــي دول مجلـــس التعـــاون لـــدول الخليـــج

الســـمو الملكـــي األميـــر خليفة بـــن ســـلمان آل خليفة لوزارة األشـــغال وشـــؤون

النـــص اآلتـــي“ :يجـــوز لمواطنـــي دول مجلـــس التعـــاون

الـــوزارة على بعـــض القصابين في ســـوق المنامـــة المركزية وســـوق جدحفص،

اإلســـالمية واألوقاف ،تملك العقارات المبنية واألراضي

وع ّبـــر القصابـــون في اســـتطالع ميداني أجرتـــه “البالد” من داخل الســـوق عن

مملكة البحرين”.

المواطنين ،وتوجيه المسؤولين إلى معالجتها بسرعة.
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الشراكة اإلستراتيجية مع أميركا تعزز االستقرار

“التنسيقية” تناقش مستجدات
التعامل مع “كورونا”

ســمو رئيس الــوزراء :تحقيق المصالح المشــتركة للبلدين والشــعبين

المنامة  -بنا

أكد رئيس الوزراء صاحب الســـمو الملكي
األميـــر خليفة بن ســـلمان آل خليفة أهمية

عالقات الشراكة اإلستراتيجية التاريخية
التي تجمع بين مملكة البحرين والواليات
المتحـــدة األميركية في تعزيز االســـتقرار

في المنطقة ،وتحقيق المصالح المشتركة
للبلديـــن والشـــعبين الصديقيـــن .جاء ذلك

مترئسا اجتماع اللجنة التنسيقية
ً
سمو ولي العهد

لـــدى اســـتقبال صاحـــب الســـمو الملكـــي

رئيس الوزراء بقصر سموه بالرفاع صباح

محرر الشؤون المحلية

أمس ،ســـفير الواليات المتحدة األميركية
الصديقـــة جاســـتين ســـيبريل بمناســـبة

ترأس ولي العهد نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء

المملكة .وأشاد ســـموه بجهود وإسهامات

التنســـيقية  ،329الذي عقد عن بعد .وناقشـــت اللجنة آخر مســـتجدات

الصداقة والتعاون بين البلدين والشعبين

علـــى عرض حول إنجـــاز مملكة البحرين ضمن الفئـــة األولى في مجال

انتهـــاء فتـــرة عملـــه ســـفيرا لبـــالده فـــي

صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمد آل خليفة اجتماع اللجنة

الســـفير ســـيبريل فـــي دفـــع عالقـــات

التعامل مع فيروس كورونا ( ،)COVID 19كما اطلعت اللجنة التنسيقية

الصديقيـــن إلـــى مســـتويات متقدمة على

مختلف االصعدة.

مكافحة االتجار باألشخاص.

()03

سمو رئيس الوزراء مستقبال سفير الواليات المتحدة األميركية

خفض مدة الحجر المنزلي إلى  10أيام للمسافرين والمخالطين

غوتيريش :إيران متورطة في الهجمات على السعودية

الفريق الوطني يجدد دعوته للجميع للنهوض بالمسؤولية في االلتزام بالتعليمات

البحريــن ترحــب بتقريــر أميــن األمــم المتحــدة أمــام مجلــس األمــن

المنامة  -بنا

المنامة  -وزارة الخارجية

رحبت وزارة الخارجية بالتقرير الذي قدمه األمين

دعـــم جماعة الحوثي اإلرهابية التي تهدد المدنيين

العـــام لألمـــم المتحـــدة أنطونيـــو غوتيريـــش أمـــس

اآلمنيـــن فـــي المملكـــة العربيـــة الســـعودية ،ممـــا

أمـــام مجلس األمن بشـــأن إيران ،والـــذي أكد تحمل
إيران المســـؤولية المباشـــرة لألعمال اإلرهابية التي

إيرانيا على نشـــر الفوضى والعنف
يعكـــس إصـــرارا
ً
والتخريـــب لزعزعـــة اســـتقرار المنطقـــة ،واإلضـــرار

اســـتهدفت معملين تابعين لشركة أرامكو بمحافظة

بمصالح شعوبها.

بقيـــق وهجرة خريص بالمملكة العربية الســـعودية،

وأكـــدت الـــوزارة وقـــوف مملكة البحريـــن في صف

واســـتهداف مطـــار أبهـــا الدولـــي العـــام الماضـــي،

واحـــد إلـــى جانـــب المملكـــة العربيـــة الســـعودية،

بصواريخ “كروز” وطائرات مســـيرة بدون طيار في

ودعمهـــا لـــكل اإلجـــراءات التـــي تتخذهـــا مـــن أجل

المملكة العربية السعودية الشقيقة.

التصـــدي لألعمال اإليرانيـــة العدوانية حماية ألمنها

وأشادت الوزارة في بيان أمس بالتقرير الذي اتسم

واســـتقرارها ،مشـــددة على ضرورة اتخاذ المجتمع

بالمهنيـــة والشـــفافية العاليـــة واســـتند إلـــى حقائق

الدولـــي ومجلس األمن خطوات حازمة لردع إيران

دامغـــة أثبتـــت الـــدور المخـــرب الخطير الـــذي يقوم

والتصـــدي لهـــا ،وتمديد حظر األســـلحة على إيران،

به النظـــام اإليرانـــي لزعزعة األمن واالســـتقرار في

حتـــى تغير نهجهـــا اإلجرامي الـــذي يتناقض مع كل

المنطقـــة ،من خالل مســـاندة التنظيمـــات اإلرهابية

المواثيـــق والقوانين الدولية ،ويهدد األمن والســـلم

وتمويلهـــا وتســـليحها وتدريبهـــا ،واالســـتمرار فـــي

اإلقليمي.

بحـــث الفريـــق الوطني الطبـــي للتصدي
لفيـــروس كورونـــا ( )COVID-19فـــي

اجتماعه أمس برئاســـة رئيس المجلس

األعلـــى للصحـــة الفريق طبيب الشـــيخ
محمد بن عبدهللا آل خليفة اإلجراءات

االحترازية والتدابيـــر الوقائية التي تم
اتخاذهـــا بما يتماشـــى مع المســـتجدات

العالمية للفيروس.

وثمـــن الفريـــق الوطني الطبـــي الجهود
الوطنيـــة التـــي يبذلهـــا فريـــق البحريـــن

بقيـــادة ولي العهـــد نائب القائـــد األعلى

النائـــب األول لرئيـــس مجلـــس الـــوزراء

صاحب الســـمو الملكي األمير سلمان بن
حمد آل خليفة.

ً
عرضـــا
واســـتعرض الفريـــق الوطنـــي
ً
مفصـــال بشـــأن اإلجـــراءات االحترازيـــة

والتدابيـــر الوقائيـــة التـــي تـــم اتخاذها

بما يتماشـــى مـــع المســـتجدات العالمية

ابنة رفسنجاني :نظام إيران لم يعد دينيا أو ثوريا
دبي ـ العربية نت

كررت فائزة هاشمي رفسنجاني ،البرلمانية
الســـابقة وابنـــة الرئيـــس اإليرانـــي الراحل
أكبر هاشمي رفســـنجاني ،انتقادها للنظام
فـــي طهـــران ،معتبـــرة أن “األيديولوجيات
عامة تشكل أدوات لالستغالل.
وأكـــدت رفســـنجاني فـــي حديثهـــا خـــالل

متنزه خليفة “سياحة المحرقيين”

06

» يشكّل متنزه األمير خليفة

في محافظة المحرق إضافة
مهمة على صعيد المرافق

العامة والخدمات التي تقدمها
“البلديات” ويعدّ المتنزه أحد أكبر
مشاريع الحدائق السياحية في

مملكة البحرين.

األميركيـــة ،أمس الثالثـــاء ،أن “النظام في
إيـــران “لـــم يعد دينيـــا وال ثوريـــا” ،مضيفة
أن “الحكومـــات ال تســـتطيع الدفـــاع عـــن
األيديولوجيـــات

تشكل أدوات لالستغالل”.

“الغرفة” تتلقى  81شكوى واستفسا ًرا

08

» ذكرت غرفة تجارة وصناعة
البحرين أن إجمالي عدد
الشكاوى واالستفسارات

الواردة لوحدة الشكاوى في
الربع األول  2020قد بلغ
نحو  81شكوى.

()12

الفيـــروس ،ومتابعـــة تنفيـــذ الخطـــط

المعـــدة بمـــا يتناســـب واحتياجـــات كل
مرحلـــة ،وفي هـــذا اإلطار وبعد دراســـة
مســـتفيضة ،تقـــرر خفـــض مـــدة الحجر

المنزلـــي االحترازي مـــن  14إلى  10أيام

للمسافرين والمخالطين.

أفراد المجتمع للنهوض بالمسؤولية في
االلتـــزام باتبـــاع ما يتـــم التوجيه به من

إرشـــادات وتعليمـــات صحيـــة ووقائية،

مـــن أجـــل المســـاهمة في ســـرعة عودة
الحيـــاة إلـــى طبيعتهـــا بشـــكل مدروس

وبمـــا يتوافـــق مـــع مســـتجدات الوضـــع
الصحي.

العـــام  ،2020التـــي كانـــت قـــد أجلـــت
بالربـــع األول مـــن العام بســـبب جائحة

تواجـــه البنـــوك فـــي األســـابيع المقبلـــة

“كورنـــا” .وكان مصـــرف البحريـــن

القوائـــم المالية للنصـــف األول ،لتكون

بتأجيـــل إعـــالن نتائجهـــا الماليـــة للربع

والشـــركات البحرينيـــة المدرجة أثناء

أمس.

محاســـبيا فـــي إعداد
معضلـــة التعامل
ً

المركـــزي قد ســـمح للبنوك والشـــركات

أول بيانات مالية تنشـــر لمعظم البنوك

األول لتكون للنصف األول الذي انتهى

فائزة رفسنجاني

أردوغان ينتقم من أوغلو

12

تطـــورات الجهـــود المبذولـــة لمكافحـــة

علي الفردان

الدراسات اإليرانية في جامعة “ستانفورد”

األيديولوجيـــات؛

للفيـــروس ،كمـــا وقـــف الفريـــق علـــى

وجـــدد الفريـــق الوطنـــي دعوتـــه لـــكل

البنوك تواجه معضلة التعامل المحاسبي للقروض

نـــدوة عبـــر الفيديـــو ،اســـتضافها مركـــز

ألن

اجتماع الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا

» بتوقيع من الرئيس التركي رجب

طيب أردوغان ،نشر في الجريدة
الرسمية أمس قرار إغالق جامعة

“إسطنبول شهير” .وتعتبر جامعة
“إسطنبول شهير” تابعة لوقف
“المعارف” ،الذي أسسه رئيس وزراء
تركيا السابق أحمد داوود أوغلو.

العريفي ...ثورة إخراجية

14

» يعد خليفة العريفي مخرجا ذكيا

جدا وثائرا على النظرة التقليدية في
اإلخراج؛ ألن تكنيك الممثل عنده

يثير عواطف المتفرج ومخيالته
بقوة غريبة ،حتى أن المتفرج يحس
أنه متضايق جسديا لدى مشاهدته
ذلك العرض.

حميدان يلتحق بالقادسية

13

» التحق نجم منتخبنا الوطني األول

لكرة القدم المحترف في صفوف نادي
القادسية السعودي مهدي حميدان

بصفوف ناديه؛ استعدادً ا الستئناف
المسابقات المحلية في المملكة
العربية السعودية خالل أول أسبوع

من شهر أغسطس المقبل.
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“األعلى للصحة” :تدارس االستفادة من الخبرات الدولية لمكافحة “كورونا”

الــــوقــــوف عـــلـــى مـــســـتـــجـــدات مــــشــــروع الـــضـــمـــان الــصــحــي

المنامة  -المجلس األعلى للصحة

ترأس رئيس المجلس األعلى للصحة الفريق طبيب الشــيخ محمد بن عبدهللا آل خليفة االجتماع االعتيادي للمجلس ،الذي عقد بتقنية
االتصــال المرئــي ،وبمشــاركة أعضــاء المجلــس ،إذ تــم تــدارس الوضــع الصحــي في المملكــة وعدد من مشــاريع التطوير المســتقبلي في
القطاع الصحي.

محمد بن مبارك يهنئ محمد بن راشد

وفـــي مســـتهل الجلســـة ،ثمـــن

المجلس مبادرة مجلس الوزراء
برئاســـة رئيس الـــوزراء صاحب

المنامة  -بنا

اســتقبل نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء ســمو الشــيخ محمد بن مبــارك آل

خليفة بمكتبه بقصر القضيبية وكيل ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء

الشــيخ محمــد بــن راشــد آل خليفة ،حيــث أعرب عــن تهانيــه وتمنياته له

بالتوفيق في أداء مهام منصبه المهم لما فيه خير الوطن نحو المزيد من

التقدم واالزدهار والنماء.

الســـمو الملكـــي األميـــر خليفـــة
بـــن ســـلمان آل خليفـــة ،وذلـــك
بمناســـبة تفضل ســـموه باعتماد
يوم للطبيـــب البحريني في أول

أربعاء من شـــهر نوفمبر كل عام،
وتخصيص جائزة باســـم ســـموه

مـــن جانبـــه ،أعـــرب الشـــيخ محمد

مبـــارك آل خليفة لســـتقباله ،مؤكدا

وتقديـــره لســـمو الشـــيخ محمـــد بن

ومسؤولياته.

بـــن راشـــد آل خليفـــة عـــن شـــكره

بذل كل الجهود للقيـــام بمهام عمله

لتكريـــم األطبـــاء البحرينييـــن

المتميزين فـــي البحث العالجي
والطبي.

وصـــرّ ح األميـــن العـــام للمجلس

األعلى للصحة إبراهيم النواخذة

عبر عن بالغ العتزاز
أن “المجلس ّ
بمـــا يلقـــاه القطـــاع الصحـــي من

دعم واهتمـــام كبير مـــن القيادة

رئيس المجلس األعلى للصحة يترأس االجتماع االعتيادي للمجلس بتقنية االتصال المرئي

الرشـــيدة والحكومة ،الذي يأتي
تقديـــرً ا للجهـــود التـــي يبذلهـــا

األطبـــاء في الحفاظ على صحة

وحرصـــا من
ً
وســـالمة المجتمـــع

وزير الخارجية يبحث التطورات مع نظيره السعودي
المنامة  -وزارة الخارجية

ً
هاتفيا مع وزير
اتصـــال
أجـــرى وزيـــر الخارجيـــة عبداللطيف الزيانـــي أمس
ً

خارجية المملكة العربية الســـعودية الشـــقيقة صاحب السمو األمير فيصل
بن فرحان بن عبدهللا آل سعود.

وجـــرى فـــي التصال ،تأكيـــد العالقات التاريخيـــة الوثيقة التـــي تربط بين

مملكـــة البحريـــن والمملكـــة العربية الســـعودية الشـــقيقة ،التـــي باتت اليوم
ً
نموذجـــا للتضامـــن القوي بين األشـــقاء في ظل ما يجمـــع بينهما من مصير

مشـــترك وأهـــداف واحـــدة ،واســـتعراض ســـبل تعزيز التنســـيق والتشـــاور
بيـــن البلدين على المســـتويات كافة ،بمـــا يلبي تطلعات البلدين والشـــعبين

الشـــقيقين .وتم في التصال بحث تطورات األوضاع السياســـية واألمنية
علـــى الســـاحتين اإلقليمية والدوليـــة ،والجهود الدولية الراميـــة إلى تعزيز
األمـــن والســـتقرار في المنطقـــة ،إضافة إلـــى بحث عدد مـــن القضايا ذات

الهتمام المشترك.

ســـموه على دفعهـــم وتحفيزهم

لبذل المزيد من الجهد والرتقاء
بجـــودة

الخدمـــات

الصحيـــة

اســـتئناف الحيـــاة مـــع تطبيـــق

مـــن جانبـــه ،قـــدّم وكيـــل وزارة

مقـــدرً ا فـــي الوقت نفســـه الدور

قدم المجلس الشـــكر إلى اللجنة

المشـــاريع المســـتقبلية للـــوزارة،

صاحـــب الســـمو الملكـــي رئيـــس

كافة اإلجراءات الحترازية ،كما
التنسيقية والفريق الوطني.

واطلع المجلس على مستجدات
مشـــروع

الضمـــان

الصحـــي

المقدمة للمواطن والمقيم .وأكد

الوطني (صحتـــي) ،في المحاور

أداء الـــدور والواجـــب الوطنـــي

التســـيير الذاتي ،محور صندوق

جد وكفاءة”.

األوليـــة ومحـــور التأميـــن علـــى

المجلـــس مواصلـــة اللتـــزام في

الرئيســـة للمشـــروع ،هي :محور

لالرتقـــاء بالقطـــاع الصحي بكل

الضمان الصحـــي ،محور الصحة

واستعرض المجلس مستجدات

الجانب.

لسيما ما يتعلق بجائحة كورونا

المجلـــس

الســـتفادة من التجارب الدولية

متضمنة جميـــع المحاور واألطر

ووضـــع خطة للحد من انتشـــاره

من التوصيات للجنة التنســـيقية

الوضـــع الصحـــي فـــي المملكـــة

وفـــي هـــذا اإلطـــار اســـتعرض

“كوفيـــد  ،”19إذ بحـــث المجلس

لمشـــروع

الصحـــي

مـــع دراســـة الوضـــع الحالـــي

الزمنيـــة ،ورفـــع المجلـــس عـــددًا

ومراجعـــة الســـتعدادات إلعادة

للتفضل بدراستها.

خارطـــة

الضمـــان

الطريـــق

الصحـــة وليـــد المانـــع عـــددًا من
التـــي تقـــرر رفعهـــا إلـــى لجنـــة
التدريـــب والتخطيـــط لدراســـة

تطبيقها.

وعلـــى صعيـــد متصـــل ،عقـــد

مجلـــس إدارة صنـــدوق الضمان
الصحـــي

العتيـــادي

(شـــفاء)

برئاســـة

اجتماعـــه
رئيـــس

المجلس األعلـــى للصحة ،رئيس

مجلـــس إدارة صنـــدوق الضمان
الصحـــي الفريـــق طبيب الشـــيخ
محمـــد بـــن عبـــدهللا آل خليفـــة،

بحضور أعضاء المجلس.

الـــذي تقوم به الحكومة برئاســـة

الوزراء في هذا الشـــأن ،مشـــيدًا
بالجهـــود المخلصة التي يقودها

صاحـــب الســـمو الملكـــي ولـــي
العهـــد نائب القائد األعلى النائب

األول لرئيـــس مجلـــس الـــوزراء،
ومـــا يبذلـــه فريـــق البحريـــن من

جهـــود وطنيـــة جبـــارة بـــإدارة

ســـموه للتعامـــل المســـؤول مـــع
متطلبات الظـــرف الراهن ،مثمنًا

جهـــود وكفـــاءة الكـــوادر الطبية

والتمريضيـــة البحرينية ،والدور
الوطنـــي المخلـــص الـــذي تقـــوم

وأعرب المجلس في هذا الصدد

بـــه جميع فـــرق اإلســـناد والدعم

لمواجهـــة

بعـــون هللا من اجتياز التحديات

عـــن تقديره العميـــق للتوجيهات
الملكيـــة

الســـامية

جائحـــة كورونـــا (كوفيـــد ،)19

والمتابعة الذي ســـيمكن المملكة
كافة بنجاح.

تنسيق مع “التعليم العالي” قبل تنفيذ أي خطة للعودة للدراسة
رئي ــس “البحري ــن الطبي ــة” يش ــيد بجه ــود الفري ــق الوطن ــي برئاس ــة س ــمو ول ــي العه ــد
بدور المالكي
أكــد رئيــس جامعــة البحريــن الطبية ســمير العتوم ،أن الجامعة وهي تســتعد الســتقبال طالبها وطالباتها للعام الدراســي

أن خطــط الجامعــة ســيتم تعديلهــا بحســب تطور الوضع؛ لضمان اتباعنــا توجيهات الحكومة والحملــة الوطنية لمكافحة

الجديــد ،تضــع فــي أولويــات اهتمامهــا بصحــة وســالمة الطــالب والموظفين ،منوهــا بأن الجامعــة ولتحقيق هــذا الهدف

فيــروس كورونــا ،ووزارة الصحــة فــي مملكــة البحريــن ،مثمنــا كل الجهــود الوطنيــة التي يقودهــا ولي العهد نائــب القائد

وضعت العديد من الخطط ومن خالل التعاون مع جهات االختصاص كالفريق الوطني للتصدي النتشار فيروس “كوفيد

األعلــى النائــب األول لرئيــس مجلــس الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي األمير ســلمان بــن حمــد آل خليفة ،مؤكــدا أنها تعد

 ”19ووزارة الصحــة ،إضافــة لتشــكيل فــرق متخصصة وإطالق حمالت توعية ،مع التشــديد على اتبــاع كافة اإلجراءات

مرتكزات النجاح في مواجهة كوفيد  ،19وأسهمت في حفظ صحة وسالمة المواطنين والمقيمين في مملكة البحرين.

الوقائية واالحترازية المطلوبة ،مؤكدا أن الجامعة لم تتوقف خالل الفترة الماضية عن تنفيذ هذه الخطط ،مشددا ،على

جاء ذلك في تصريحات لرئيس جامعة البحرين الطبية البروفيسور سمير العتوم ،والتي خص بها “البالد”:

وقـــال العتـــوم ،لقـــد كانـــت أولويتنا ول

تزال صحة وســـالمة طالبنـــا وموظفي
الجامعـــة ،مؤكـــدا ،قبـــل توقـــف العمـــل

والتدريـــس فـــي حـــرم الجامعـــة ،كان

الموظفون يعملون في فرق متناوبة مع
اتبـــاع اإلجراءات المشـــددة للتعامل مع

ظهور أية حالة مشـــتبه بها لكوفيد،-19

وتم إطالق حملة توعية اشـــتملت على
وضـــع لفتـــات خارجيـــة حـــول الحـــرم

الجامعـــي ،وإرســـال رســـائل الكترونيـــة

بشكل منتظم.

وأضـــاف العتـــوم :منـــذ إغـــالق الحـــرم

الجامعـــي ،يعمـــل جميـــع موظفينـــا عن

بعد باستثناء عدد قليل؛ لضمان سالمة
وأمـــن الحرم الجامعـــي ،مردفا ،وعندما

تم فرض ارتداء أقنعة الوجه ،تم توفير
هذه األقنعة لجميع الموظفين ،مشـــددا
علـــى أنه قـــد تم تقييم خطـــر المقاولين

الخارجييـــن وجميـــع مهماتهـــم؛ للتأكـــد

مـــن قيامهم بعملهم مع اللتزام بالتباعد

الجتماعي ،مبينا أنه ومنذ بداية يونيو
 2020بـــدأت أربع مجموعات عمل تضم

ممثلين عن كل قسم من أقسام الجامعة
بوضـــع خطـــط للعـــودة التدريجيـــة إلى

الحرم الجامعي خالل األشهر المقبلة.

الجامعـــي ،ويتـــم حاليا تثبيت شاشـــات

الســـتثمار في المزيد من التعلم المعزز

واقيـــة وأجهـــزة لفتـــح األبـــواب تعمـــل

بالتكنولوجيـــا ،مثـــل شـــراء المزيـــد من

باســـتخدام القـــدم دون الحاجـــة إلـــى

البرامـــج التعليميـــة لســـتخدامها فـــي

اســـتخدام اليديـــن وذلـــك لخفض نقاط

جلســـات المختبـــر النظريـــة والعمليـــة،

اللمس ،كما يتم اآلن وضع عالمات على

بمـــا في ذلـــك إجـــراء دروس افتراضية

األرض لتطبيـــق نظـــام المشـــي باتجـــاه

لمجموعات صغيرة من الطالب ،إضافة

واحـــد ،وضمـــان الحفـــاظ علـــى التباعد

إلـــى توافـــر برامـــج ومـــوارد تدريـــب

الجتماعـــي فـــي جميـــع أنحـــاء الحـــرم

مختلفـــة للموظفيـــن لكتســـاب الخبـــرة

الجامعـــي .كمـــا تجري عمليـــات تنظيف

في اســـتخدام هـــذه األدوات التعليمية،

وتعقيـــم المرافـــق ويتم تركيـــب أجهزة

منوهـــا إلـــى أن هنالـــك أيضا مناقشـــات

تعقيـــم لأليـــدي واألســـطح فـــي أرجـــاء
الحرم الجامعي.
وبيـــن العتـــوم ،لقـــد تم احتســـاب ســـعة
كل غرفـــة وإجـــراء التعديـــالت الالزمة
لضمـــان تطبيـــق التباعـــد الجتماعـــي.
ويجري كذلك تعديل سياسات الحضور
لخفـــض عـــدد األشـــخاص المتواجديـــن
فـــي الحرم الجامعي في الوقت نفســـه،
وكذلـــك تغييـــر أوقـــات الســـتراحات
للحد مـــن األعداد المتواجدة في الحرم
الجامعـــي فـــي وقـــت واحـــد ،وكذلـــك
ســـيُ قدم العديـــد من المحاضـــرات ،ومن
بينها المحاضـــرات ذات األعداد الكبيرة

من الحضـــور ،عبر اإلنترنت ،إضافة إلى

سمير العتوم

أنشـــطة دعـــم التعلـــم المشـــترك األخرى
فـــي المناهـــج الدراســـية؛ وذلـــك لتعزيز
مشاركة الطالب خالل هذه الفترة.
وفـــي هـــذا الصـــدد أوضـــح العتـــوم ،أن
قســـم رعايـــة الطـــالب يعمـــل لدينا على
توفيـــر كافة المعلومـــات للطالب الجدد
والحالييـــن وآلبائهـــم لن أكثـــر مـــن 60
 %مـــن طالبنا هـــم من خـــارج البحرين
ونحتـــاج التأكد من تواصلهم المســـتمر
مـــع الجامعـــة وأن يكـــون لديهـــم فهـــم
جيد لخطتنا المســـتقبلية إلعادة افتتاح
الحـــرم الجامعي ،وتخطط الجامعة إلى

جارية مع المستشـــفيات التعليمية التي
نتعـــاون معهـــا لتخطيط عـــودة الطالب
في السنوات األخيرة إلى المستشفيات
لبـــدء التدريبـــات الســـريرية ،وبالتأكيـــد
ســـيتم تنســـيق ذلـــك كلـــه مـــع مجلـــس
التعليم العالي قبل تنفيذ أي خطة.
ومضـــى العتـــوم قائـــال :وللحـــد مـــن
أعـــداد الطـــالب فـــي كل جلســـة عنـــد
العـــودة إلـــى الجامعـــة ،ســـيتم جدولـــة
الطـــالب والموظفيـــن للحضـــور فـــي
مجموعـــات ،حيـــث ســـيتم عقـــد عـــدد
إضافـــي مـــن الجلســـات خـــالل يـــوم
عمـــل أطول ،ويجـــري العمـــل اآلن على

التي اتخذتها الجامعة استعدادا إلعادة
فتح الحـــرم الجامعـــي والعـــودة اآلمنة

والتدريجيـــة

للطـــالب

والموظفيـــن،

أكد العتـــوم ،أنها ســـتكون ضمن العديد
مـــن اإلجـــراءات الحترازيـــة والوقائية
ومنهـــا ،أن ارتداء قناع الوجه ســـيكون
إلزاميـــا في جميـــع األوقات فـــي الحرم

لمزيد من االستثمار
في التعلم المعزز
بالتكنولوجيا من أجل
طالبنا

والمتعهديـــن بالتغييـــرات فـــي الحـــرم
الجامعـــي ،وإجـــراءات الســـالمة التـــي
يجـــب اتباعهـــا عنـــد تواجدهـــم داخـــل

الحرم.

وفـــي حـــال ظهـــور أعـــراض كوفيد-19

علـــى أي من الطالب أو الموظفين أثناء
تواجدهـــم فـــي الحـــرم الجامعـــي ،قـــال

العتـــوم ،لقـــد قمنـــا بتخصيـــص غرفتين
للطـــالب والموظفيـــن الذيـــن قـــد تظهر
عليهـــم أعـــراض الفيـــروس فـــي الحـــرم

الجامعـــي ،وأعددنـــا بروتوكـــول لتباعه

في هذه الحالة.

وفي هذا البروتوكول الذي تم إصداره،
ســـيطلب مـــن أي شـــخص تظهـــر عليـــه
ً
فـــورا إلى
أعـــراض كوفيـــد -19التوجـــه

إحـــدى الغـــرف المخصصـــة لوحـــده،

واتبـــاع مجموعـــة مـــن التعليمـــات

المتوفرة في الغرفة .ونوصي بالتصال
بالخط الساخن  444المخصص لحالت

كوفيد -19واتباع تعليمات فريق وزارة
الصحـــة ،لفتا الى وجود فريق “الصحة
والرفـــاه” الـــذي شـــكلته الجامعـــة ،على
الهاتـــف للمســـاعدة فـــي تقديـــم الدعـــم

إعداد سلســـلة من فيديوهـــات التوعية

النفســـي .وقد وضعنا لموظفينا وطالبنا

إصدار بروتوكول
خاص لمن تظهر
عليه أعراض “كوفيد
”19

أي شـــخص تثبـــت إصابتـــه بالفيروس،

وحول اإلجراءات الوقائية والحترازية

وضعنا إجراءات
وقائية جديدة تضمن
العودة اآلمنة
للطالب

لتعريـــف الموظفيـــن والطـــالب والـــزوار

نظـــام دعـــم للصحـــة والرفـــاه؛ لمتابعـــة

ومســـاعدة

األشـــخاص

المعرضيـــن

لإلصابـــة بـــه ،مؤكـــدا أنه ســـيتم تعديل

الخطط بحســـب تطور الوضـــع؛ لضمان
اتباعنـــا لتوجيهـــات الحكومـــة والحملة

الوطنيـــة لمكافحـــة فيـــروس كورونـــا،

ووزارة الصحة في البحرين.
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 7سنوات لطبيب معروف تز َّعم تزوير وصفات “الريكا”
ُيم ــارس المهن ــة من ــذ  30عام ــا وادع ــى أن ــه فع ــل ذل ــك مس ــاعدة للمحتاجي ــن والمرض ــى
عباس إبراهيم
قضت المحكمة الكبرى الجنائية األولى بقضية استشاري المخ واألعصاب المعروف و 6متهمين آخرين ،ببراءة المتهمين مما نسب
إليهم بوقائع اإلتجار في المؤثر العقلي الالريكا ،في حين دانت  6من أصل  7متهمين عن تهم التعاطي واستعمال محررات رسمية
وخاصة مزورة وتزوير تلك الوصفات الطبية لبيعها على المتعاطين بأسعار مغالى فيها ،وبرأت المتهم السابع من جميع التهم.

بـــرأت المحكمـــة الكبـــرى الجنائيـــة األولى

خـــاص مـــزور ،وبحبـــس المتهم الســـادس

بتقريـــر الهيئـــة الوطنيـــة لتنظيـــم المهـــن

معـــه بينهم وافد آســـيوي وآخران عربيين

ويتبيـــن مـــن أوراق القضيـــة أن الطبيـــب

الالريـــكا المصروفـــة بلـــغ  144ألف قرص؛

خليتـــه كان قـــد صـــرف ألحـــد المتهميـــن

 48قرصـــا فقـــط .فيما ينكـــر الطبيب الذي

الطبيـــب المعـــروف بالمملكـــة ،و 5ممـــن

أحدهمـــا صيدلـــي ،والمتهمـــون بتشـــكيل

عصابـــة إجرامية لبيع أقراص الالريكا مما

نسب إليهم بتهمة اإلتجار في المخدرات،
فـــي حين دانت  6من أصل  7متهمين عن

تهم التعاطي واستعمال محررات رسمية
وخاصـــة مـــزورة ،وتزوير تلـــك الوصفات
الطبيـــة لبيعهـــا علـــى المتعاطيـــن بأســـعار
مغالـــى فيهـــا ،وبـــرأت المتهـــم الســـابع من

جميـــع التهـــم .وقضـــت المحكمـــة بمعاقبة

استشـــاري المـــخ واألعصـــاب ،المـــدان،
بالســـجن لمدة  7ســـنوات عن تهم التزوير

بمحررات صادرة من مستشفى السلمانية
ومستشـــفى خاص ،وبسجن متهمَ ين لمدة

 6ســـنوات وتغريمهما  1000دينار عن تهم
التزويـــر والتعاطـــي ،كمـــا حبســـت المتهم
الثانـــي بالقضيـــة لمـــدة  3ســـنوات وأمرت

بإبعاده نهائيا عن البالد .في حين عاقبت
المتهـــم الخامـــس بالحبـــس لمدة ســـنتين

وبتغريمـــه مبلـــغ  1000دينـــار عـــن تهمتي

تعاطـــي المخـــدرات واســـتعمال محـــرر

لمدة سنة الستعماله محررات مزورة.

المتهـــم ومنذ عدة أشـــهر قبل القبض على
وصفـــة طبيـــة بعـــدد  7علـــب مـــن أقراص
الالريـــكا المؤثـــرة عقليـــا ،وقـــد طلـــب منه

التوجـــه لصيدليات معينـــة لصرف الدواء
باســـتعمال صـــور بطاقـــة هوية أشـــخاص
آخريـــن ترســـل إليـــه عبـــر “الواتـــس آب”،

والذيـــن غـــادر بعضهـــم المملكة منـــذ العام

 ،2018وأن بعض تلك الصيدليات مملوكة
للطبيب نفسه أو عائلته.

والخدمـــات الصحيـــة ،أي أن عدد أقراص
فـــي حـــال احتـــوت العلبـــة الواحـــدة على

يمـــارس المهنـــة منذ  30عامـــا ارتكابه ألي
جـــرم ،مدعيـــا أن قصـــده من ذلـــك كله هو

مساعدة المحتاجين والمرضى فقط ،على
حد تعبيره.

وعقـــب صدور الحكم صـــرح وكيل النيابة
أحمـــد عبـــد هللا الرمضـــان ( )...بـــأن إدارة
مكافحـــة المخـــدرات كانت قـــد أبلغت عن

ضبـــط متهمين متلبســـين ببيـــع المؤثرات

واعتـــرف بعض المتهميـــن أن دورهم كان

العقليـــة وضبطـــت معهـــم كميـــات كبيـــرة

أحيانـــا  100علبـــة مـــن تلـــك الصيدليـــات

حصيلـــة اتجارهـــم بالمـــواد المخـــدرة،

اســـتالم عـــدد ال يقـــل عـــن  60ويتجـــاوز
باســـتعمال الوصفـــات الطبيـــة ،وأنهـــم

يتوجهـــون للصيدليـــة بعـــد االتصـــال بهـــم
وإبالغهـــم أن طلبهـــم جاهـــز ،ويقومـــون

بتســـليمها لمـــن يطلبها منهم مقابـــل مبالغ

تتـــراوح مـــا بيـــن  50إلى  100دينـــار ،وقد

تمكـــن الطبيـــب المتهم خالل  4أشـــهر من
صـــرف  3000علبـــة الريكا حســـب ما ورد

مـــن المؤثـــرات العقليـــة ومبالـــغ كبيـــرة

وقـــد أســـفرت التحريات عن قيـــام المتهم

الطبيب بمســـاعدة بقيـــة المتهمين بتزوير
وصفـــات طبيـــة لمـــواد مخـــدرة وعقاقيـــر

طبيـــة وصرفها ،حيث يتم اســـتالم المواد
المخـــدرة والعقاقير الطبيـــة موضوع تلك

الوصفات واإلتجار فيها.

وقـــد باشـــرت النيابـــة العامـــة التحقيـــق

فـــور إبالغهـــا بالواقعـــة ،حيـــث ثبـــت مـــن

لألدويـــة المبينـــة بتلـــك الوصفـــات الطبية

تواطؤهمـــا مـــع الطبيـــب المتهـــم .وفـــي

اســـتجواب المتهميـــن وســـؤال شـــهود

مـــن مـــواد مخـــدرة وعقاقير طبيـــة وذلك

تصريـــح ســـابق ذكـــر أن النيابـــة العامـــة

الواقعة وأعضاء اللجنة الفنية التي ندبت

جميعه خالفا للحقيقة.

حبســـت المتهميـــن احتياطيـــا علـــى ذمـــة

للفحـــص وتفريـــغ أجهـــزة الحاســـب اآللي

وذلـــك بعـــد أن تحصل على تلك األســـماء

التحقيـــق وأمـــرت بضبـــط وإحضـــار

لعدد من المستشـــفيات ،أن التزوير قد تم

مـــن متهمين آخريـــن قاما بإمـــداده بصور

المتهميـــن الهاربين خارج مملكة البحرين،

في وصفات طبية صادرة عن مستشفيات

بطاقات شـــخصية لهم الستخدام بياناتها

كما أرســـلت المتهمين العسكريين للقضاء

حكوميـــة وخاصـــة ،حيـــث قـــام الطبيـــب

فـــي تحريـــر الوصفـــات الطبيـــة المـــزورة،

العســـكري لالختصاص التخاذ اإلجراءات

المتهـــم بإثبات حضور األشـــخاص المبينة

وعقب تزوير تلك الوصفات قام المتهمين

الالزمة بحقهـــم ،فيما أمرت النيابة بإحالة

أســـماؤهم بالوصفات لتلك المستشـــفيات

باإلتجـــار فيهـــا وذلك بعد صرفهـــا بمعرفة

المتهميـــن إلـــى المحكمة الكبـــرى الجنائية

وخضوعهم للكشـــف الطبي واستحقاقهم

متهميـــن آخريـــن مـــن الصيادلـــة ثبـــت

المختصة.

 6سنوات لشاب حقن صديقه المشلول بالمورفين وتسبب بوفاته

الـــمـــتـــهـــم :طــلــبــت مـــنـــه اإلقــــــــاع وســــاعــــدتــــه بـــــإعـــــداد الـــحـــقـــنـــة لــه
محرر الشؤون المحلية

ّ
ســهل له تعاطي مادة المورفين المخدرة بحقنها
عاقبت المحكمة الكبرى الجنائية األولى متهما تســبب في وفاة صديقه بعدما
في الســائل المغذي كونه منوم في مستشــفى الســلمانية منذ  4ســنوات لمعاناته من الشــلل ،حيث حقن المغذي بالمورفين بناء
على رغبة المتوفى ،وقد أدى ذلك لوفاة األخير متســمما من تلك المادة؛ وذلك بســجنه لمدة  5ســنوات عن تهمة االعتداء على
سالمة جسم المجني عليه ،وبحبسه أيضا لمدة سنة واحدة وتغريمه  1000دينار عن تهمة حيازة المخدرات.

وتتمثـــل التفاصيـــل الخاصـــة بالقضية

وبالتحقيق مع المتهم اعترف أنه تعرف

المتوفـــى ،كمـــا قرر له أنـــه يمتلك كمية

المنوميـــن بمستشـــفى الســـلمانية منـــذ

مركـــز اإلصالح والتأهيل لقضاء عقوبة

وثبت بتقرير الطبيب الشرعي أن سبب

فـــي أنـــه وبعـــد وفـــاة أحـــد المرضـــى

 4ســـنوات؛ كونـــه يعاني الشـــلل ،وردت
لطبيبتـــه شـــكوك حـــول أســـباب وفاته،

إذ الحظـــت وجـــود نســـبة عاليـــة مـــن

المورفين في عينة إدراره التي أخذتها
للفحص ،في حيـــن أن ذلك ليس ضمن
عالجه.

على المجني عليه أثناء تواجدهما في

تعاطـــي مواد مخـــدرة ،وبعد خروجهما

افترقا وقبل فترة عاد التواصل بينهما،
وعلم أن صديقه منوما في المستشفى
نظـــرا لمرضـــه وأنـــه غيـــر قـــادر علـــى

الحركة بسبب الشلل ،فبدأ بزيارته.

وأضـــاف أنـــه وأثنـــاء تواجـــده معـــه

فتقدمـــت الطبيبة ببالغ باالشـــتباه في

أبلغـــه المتوفـــى أنـــه ال يـــزال يتعاطـــى

الطبيـــب الشـــرعي الخـــاص بـــوزارة

عنهـــا كونـــه توقف عـــن التعاطي بعدما

وفاتـــه بســـبب جريمـــة جنائيـــة ،وأكـــد
الداخليـــة وجـــود شـــبهة جنائيـــة حول

وفاته ،إذ إن الملف الخاص به ال يوجد
بـــه ما يفيـــد إعطائـــه تلـــك الجرعة من

المـــادة المخـــدرة ،وتوصلـــت تحريـــات

الشـــرطة إلـــى أن المتهـــم هـــو مرتكـــب

الواقعة.

المخـــدرات ،مبينا أنه طلب منه اإلقالع
توفـــي أحـــد أصدقائه في وقت ســـابق
بســـبب جرعـــة مخـــدر زائـــدة ،إال أن

المتوفـــى طلب منـــه في آخـــر زيارة له

التعاطـــي ســـويا ،وحينها أكد لـــه أنه لم
يعـــد يتعاطـــى ،ولكنـــه أصر عليـــه على

إعداد حقنة من المخدر المتوفر بحوزة

منه ،وبالفعل جهز له تلك الحقنة.

الوفـــاة هـــو حـــدوث تســـمم بالهيروين
مـــا تســـبب بتوقـــف الـــدورة الدمويـــة

والتنفســـية نتيجـــة تعاطيهـــا قبـــل
الوفـــاة ،كمـــا ثبـــت بعينـــات دم المجني

عليـــه احتوائـــه علـــى المونوســـتيل

مورفيـــن  6وهـــو ناتـــج لتكســـير مـــادة

الهيرويـــن فـــي الجســـم ،كمـــا أن مـــادة

الميتامفيتاميـــن التـــي احتوتهـــا العينة

تعد من المواد النشـــطة والمهلوسة وال
يتم اســـتخدامها كعالج طبـــي ولم يرد

ذكـــر لها أو مشـــتقاتها بـــاألوراق الطبية

العالجية الخاصة بالمذكور ،كما لوحظ
أثـــر لوخـــز إبري حديـــث مقابـــل الذراع

األيمن لمواضع تركيب أجهزة وريدي.

فأمـــرت النيابـــة العامـــة بإحالـــة المتهم

للمحاكمـــة علـــى اعتبار أنـــه بتاريخ 11

ولـــم يقصـــد بذلك قتلـــه إال أنـــه أفضى

وحـــال كونهـــا ليســـت مـــن بيـــن العالج

فبراير  ،2020ارتكب اآلتي:

إلى موتـــه ،وقد اقترنت تلـــك الجريمة

المقـــرر لـــه وذلـــك علـــى النحـــو المبيـــن

أوال :اعتدى على سالمة جسم المجني

بجنايـــة أخرى هي أنـــه في ذات الزمان

بالتحقيقات.

عليـــه بـــأن أعطـــاه مـــواد ضـــارة وهـــي

والمـــكان ســـهل للمجنـــي عليـــه تعاطي

ثالثـــا :حـــاز وأحـــرز بقصـــد التعاطـــي

عبارة عـــن مـــادة “المورفيـــن” المخدرة

مـــادة المورفيـــن المخـــدرة بـــأن أعدهـــا

المادتيـــن

الحشـــيش

عـــن طريق حقنها في خرطوم الســـائل

وســـحبها داخـــل محقن وحقنـــه بها من

والمورفين والمؤثر العقلي األمفيتامين

المغـــذي المتصـــل بـــذراع المجني عليه

دون ترخيـــص مـــن الجهـــة المختصـــة

في غير األحوال المرخص بها قانونا.

المخدرتيـــن

تأييد السجن لمتعاط ضرب شرطيا بجوار منطقة محظورة
محرر الشؤون المحلية

أيـــدت محكمـــة االســـتئناف العليـــا
الجنائيـــة األولـــى عقوبة ســـجن لمدة

 3ســـنوات بحق مدان باالعتداء على

سالمة جسم شـــرطي مكلف بحراسة
أحـــد المباني قرب منطقـــة محظورة،

فيمـــا برأتـــه محكمـــة أول درجـــة مـــن

تهمة الشروع في سرقة السالح الذي

كان بحوزة الشرطي المجني عليه.

وكانت أحالـــت النيابة العامة الشـــاب
للمحاكمـــة على اعتبـــار أنه بتاريخ 14

ديسمبر  ،2019ارتكب اآلتي:

أوال :شـــرع في سرقة الســـالح المبين
النـــوع والوصـــف والقيمـــة المملـــوك

لوزارة الداخلية بطريق اإلكراه الواقع
علـــى عضـــو مـــن قـــوات األمـــن ،وهـــو

الشرطي أول المجني عليه وقد خاب
أثـــر الجريمـــة لســـبب ال دخـــل إلرادته
فيـــه وهو بأن الشـــرطي ســـالف الذكر

كان مرتديا السالح بالشكل الصحيح

من خالل الحزام الخلفي.

ثانيا :اعتدى على سالمة جسم عضو

وبعـــد اســـتيقاف المســـتأنف ســـأله

المدان بواســـطة الدوريـــة األمنية ،إال

التحقيقات وانتهاء بجلسة المحاكمة

من قوات األمن العام ،وهو الشـــرطي

المجنـــي عليـــه عـــن بياناتـــه ،فتظاهر

أن المذكور اســـتغفلهم وحاول سحب

وخلو األوراق مـــن دليل يقيني يثبت

المجني عليه وكان ذلك أثناء وبسبب

المـــدان أنـــه ســـيخرج بطاقـــة هويتـــه

الرشـــاش الخاص بالشـــرطي وتسبب

أن قصـــد المتهـــم اإلمســـاك بالســـالح

تأديتـــه وظيفته وذلك بأن قام بوضع

مـــن جيبـــه ،إال أن الشـــرطي تفاجأ به

بكدمات للمجني عليه.

الخـــاص بالمجنـــي عليـــه وســـرقته،

يـــده علـــى صـــدره بالقـــوة محـــاوال

يداهمه ويمسكه من لباسه العسكري،

وأوضحـــت محكمـــة أول درجـــة فـــي

السيما بعد أن عدل المجني عليه عن

نـــزع ســـالحه ،فأحـــدث بـــه اإلصابات

ونتيجـــة لذلك التعدي حدثت إصابته

أســـباب حكمهـــا ببـــراءة المســـتأنف

قوله في تحقيقات النيابة العامة أمام

الموصوفـــة بالتقرير الطبي ولم يفض

الموصوفة بالتقرير الطبي ،كما حاول

مـــن تهمـــة ســـرقة ونـــزع الســـالح من

المحكمـــة في هذا الخصوص وإقراره

فعـــل االعتداء إلـــى مرضـــه أو عجزه

الشـــاب الهـــرب مـــن الموقـــع إال أن

الشـــرطي ،أنها رأت أن االتهام المسند

بعدم علمه بقصد المتهم.

عـــن أعماله الشـــخصية لمدة تزيد عن

الشرطي نفسه تمكن من القبض عليه

إليـــه تحيـــط بـــه ظـــالل مـــن الشـــك

وأضافـــت أن األحكام الجنائية مبناها

 20يوما.

قبل فراره.

والريبـــة ،وأن للواقعـــة صـــورة أخـــرى

الجـــزم واليقيـــن ال الظـــن والتخميـــن،

وجاء في تفاصيل الحكم أن المجني

وبالتحقيـــق مـــع المســـتأنف بمعرفـــة

غير تلـــك التي قال بهـــا المجني عليه

وكان من شـــأن ذلك كله تسرب الشك

عليـــه وبينمـــا كان الشـــرطي أول -

النيابـــة العامـــة اعتـــرف أنـــه كان

وشـــاهداه ،وأنهـــم قـــد أحجمـــوا عـــن

إلـــى وجدانها وعـــدم اســـتقرار يقينها

المجني عليه  -على واجب عمله قرب

متواجـــدا فـــي مـــكان الواقعـــة ،وكان

ذكرهـــا بتحقيقـــات النيابـــة العامـــة

إلـــى اقتـــراف المتهـــم تلـــك الواقعـــة،

أحد المباني الخاصة وبرفقته الشاهد

في حالة غير طبيعية ،مؤكدا حيازته

إلســـباغ الشـــرعية عليها ،آيـــة ذلك أن

ومن ثـــم فإنها ال تقيم لرواية المجني

الثاني  -شـــرطي  -شـــاهد المســـتأنف

حينها لمادة “الستوب”.

المجنـــي عليـــه ســـرعان مـــا قـــرر أمام

عليـــه بتحقيقـــات النيابـــة العامة وزنا

يســـير بالمنطقـــة رغـــم أنـــه محظـــور

كمـــا قـــرر الشـــرطي الثانـــي الشـــاهد

المحكمـــة أنـــه ال يعـــرف قصـــد المتهم

وترفـــض تلـــك الصـــورة ،وترجـــح

التجـــول فيهـــا ،فنـــادى عليـــه لكنه لم

بالقضيـــة فـــي بالغه أنـــه عندمـــا كان

من اإلمســـاك بالسالح الخاص به ،وما

دفـــاع المتهـــم وتأخذ بـــه؛ لكونه أولى

يستجب له ،فأخبر الشاهد الثالث من

علـــى واجـــب عملـــه برفقـــة المجنـــي

إذا كان ينـــوي ســـرقته أم ال ،وكذلـــك

باالعتبـــار عمـــا عـــداه ممـــا يتعين معه

خالل جهاز الالســـلكي كونه مســـؤول

عليه ،تفاجأ بوجود المستأنف بالقرب

األمر بالشاهد الثالث.

عمـــال بنـــص المـــادة ( )255مـــن قانون

المنطقة ،وتوجه للمدان الذي تبين له

مـــن أحـــد المبانـــي الخاصـــة ،فانتقـــل

وتابعـــت ،أنـــه إذا مـــا أضفنـــا إلى ذلك

اإلجـــراءات الجنائية القضـــاء ببراءة

أنه في حالة غير طبيعية.

شـــرطي آخـــر للموقـــع وقـــام بجلـــب

إنـــكار المتهم لما أســـند إليـــه منذ فجر

المتهم من تلك التهمة.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

ما تقوم به “حكومتنا” محل فخر واعتزاز
إذا اســـتعرضنا المشـــاكل التـــي تعرضـــت لهـــا المجتمعات بعد أزمـــة كورونا،

والضوابـــط التـــي يحددهـــا وزير العمـــل والتنمية االجتماعية بالتنســـيق مع

االقتصادية واالجتماعية وعدم الســـير على خطط مدروســـة للمشـــروعات

ابتداء من شـــهر
ً
المشـــتركين المواطنيـــن في مســـكنهم األول لمدة  3أشـــهر

سنالحظ أن أكثرها إن لم نقل كلها كانت بسبب ضعف التخطيط في الحياة

والتوصيـــات والقضايـــا المتصلة بحياة المواطن ،واألمثلـــة كثيرة والتقارير
المتعلقـــة بتـــردي األوضـــاع المعيشـــية واالجتماعيـــة فـــي الـــدول تطالعنـــا
بهـــا مختلـــف وســـائل اإلعـــالم ،وآخرهـــا تدهور الوضع المعيشـــي فـــي لبنان

نتيجة ارتفاع األســـعار ما أدى الحتجاجات واســـعة في الشوارع ومهاجمة
المسؤولين وتحميلهم سوء التخطيط.

الجهـــات المعنيـــة ،كما قررت الحكومة التكفل بفواتيـــر الكهرباء والماء لكل
يوليـــو  2020بمـــا ال يتجـــاوز فواتيـــر الفترة نفســـها مـــن العـــام الماضي لكل
ً
تأثرا من تداعيات
مشترك ،بالتوازي مع إسناد القطاعات االقتصادية األكثر

فيـــروس كورونـــا (كوفيـــد  )19 -مـــن قبـــل صنـــدوق العمـــل (تمكيـــن) وفـــق

إن مـــا تقـــوم به حكومة البحريـــن من برامج وإعداد الخطـــط في مثل هذه

ونحن في البحرين ولله الحمد وبفضل قيادتنا وسياســـة الحكومة الموقرة

والحفاظ على مكتســـباته وإنجازاتـــه ،ال تزال تعمل بكل طاقتها على جميع

يبحـــث جديا عن مخرج يعيد إليه التوازن ،بينما حكومتنا برئاســـة ســـيدي

المســـتويات وتحت كل الظروف ،ووفق اســـتراتيجية عالية الكفاءة ،وآخر
القـــرارات التـــي اتخذتها لصالح المواطن في جلســـة مجلس الـــوزراء (دفع

 % 50مـــن رواتب البحرينيين المؤمن عليهم في المنشـــآت األكثر تأثرًا في
ً
وفقا للشـــروط
ابتداء من شـــهر يوليو ،2020
ً
القطاع الخاص لمدة  3أشـــهر

للتواصل17111483 :

الضوابط والشروط التي يقرها مجلس إدارته).

الظـــروف ،محـــل فخر واعتـــزاز لدى كل مواطـــن ،فغيرنا وقع فـــي األخطاء

فـــي تأمين كل مقومات االســـتقرار للمواطن وتحســـين مســـتواه المعيشـــي

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

والعثرات وليس قادرا حتى على مصارحة الشـــعب بواقع مشـــاكله ومازال
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الموقـــر حفظـــه هللا ورعـــاه ،تســـير بخطـــى ثابتـــة وحثيثة وعزيمـــة ال تلين
للمحافظـــة علـــى مكتســـبات المواطـــن وديمومتهـــا واســـتمرارها رغـــم أنهـــا
تتعرض لنفس ظروف غيرنا.

بثينة خليفة قاسم
B7747 @hotmail.com

هل يمكن أن يخرج البيض من العجة؟
ســـؤال غريب بـــكل تأكيد ،فالبيض بعد أن يتم تكســـيره وإضافة

المكونات إليه وتحويله إلى عجة أو “أومليت” باللغة اإلنجليزية،
ال يمكن استخراجه مرة أخرى.

جاءتنـــي فكرة البيض والعجة هذه وأنا أتابع تصريحات الســـفير

القطري في الواليات المتحدة التي يعلق فيها على نتائج الوساطة
الكويتيـــة األخيرة بين الســـعودية والبحرين واإلمارات من جهة،
وبيـــن قطـــر من جهة أخـــرى ،باســـتخدام التعابيـــر والمصطلحات

القطريـــة التـــي اخترعت من أجـــل التضليل مثـــل “دول الحصار”
وغيرهـــا مـــن المصطلحات التي نحتهـــا ساســـة وإعالميو تنظيم
الحمدين.

ومـــن أكثـــر التعبيرات التي اســـتخدمها ســـفير الحمديـــن وأثارت

الدهشـــة أن الوســـاطة الكويتيـــة األخيرة رفضت مـــن قبل “دول
الحصـــار “ وأن الزمـــن كفيـــل بـــأن يجعـــل هـــذه الـــدول تعـــود إلى
رشدها!

شـــيء عجيـــب أن يكون كل شـــيء مقلوبا لدى مســـؤولي تنظيم
الحمديـــن حيـــث تحس وأنت تســـتمع إلى تصريحاتهـــم وقناتهم

الفضائية وكأنك تستمع إلى شخصيات جورج أورويل في رواية
 ١٩٨٤فتجـــد وزيـــر الحقيقـــة ال يقـــول أيـــة حقيقة وكذلـــك بقية

الوزراء الذين تجد عناوينهم على النقيض من مضامينهم.

مـــن الـــذي يجـــب أن يعود إلى رشـــده يا ســـفير قطر؟ الســـعودية
والبحريـــن واإلمـــارات أم الذين يقدمـــون خدماتهم المجانية لكل

أعـــداء األمـــة وينفقـــون أموال شـــعبهم لكـــي ينيروا لهـــم الطريق

وســـط جبـــال ليبيا من أجل اســـتعادة أمجـــاد العثمانـــي المعتدي
ahmedjuma44
@yahoo.com

أحمد جمعة

رمزيـــة التنميـــة المســـتدامة على المســـتوى العالمي ،لم يكن ذلك مـــن فراغ ،بل جاء
يُ كلـــل عقـــودا مـــن التنميـــة بدأت فيما يتعلق باإلنســـان والســـكن منـــذ  ،1968وبلغت

ذروتهـــا اليـــوم باإلعالن عـــن توجيهات ســـموه بتعجيـــل توزيع بيوت اإلســـكان بكل

مناطق البحرين وهو األمر الذي يجســـد إيمان ســـموه الراســـخ بأن السكن الالئق هو

الكرامة الحقيقية لإلنســـان ،ومن هذا المنطلق حرص سموه ليس اليوم وال عند هذا

التوجيه فقط ،بل منذ بدأت الموجة األولى لهذه العملية التاريخية وسموه حريص
شـــخصيا إليمانـــه بأهمية هذا اإلنجاز في ترســـيخ الوالء
علـــى متابعة هذه المســـألة
ً

لألرض من خالل السكن الذي يليق بكرامة اإلنسان.

تقول خبيرة التنمية المستدامة باألمم المتحدة ليالني فرحة“ :رأيت أناسا يعيشون
فـــي دول بالشـــمال والجنـــوب فـــي ظالم دامس بـــدون كهرباء أو مـــاء ،رأيت أطفاال

يلعبون على أكوام القمامة في تجمعات ســـكانية غير رســـمية ،رأيت أشـــخاصا ذوي

إعاقة يعانون في بيوتهم غير قادرين على مغادرتها ،هناك عدد قليل من المدن التي
زرتها ،لم أجد فيها أناسا مضطرين إلى العيش بالشوارع ،مجبرين على األكل والنوم
وإعداد الطعام وقضاء حاجتهم على األرصفة”.

وأصبـــح خروجه مما وضع نفســـه فيه أصعب مـــن خروج البيض
من العجة.

تنظيـــم الحمديـــن ســـيظل يمضـــي فـــي طريقـــه ويقـــدم خدماته

ألعداء األمة حتى يعيد الشعب القطري إلى الوراء.

سقف فوق رأسك كرامة تحميك
عندمـــا تبوأ ســـمو رئيـــس الوزراء األميـــر خليفة بن ســـلمان حفظه هللا من كل شـــر،

الطامع في ثروات األمة؟

إن مشـــكلة تنظيم الحمدين هي أنه تورط وال يســـتطيع أن يعود

أية كرامة لإلنسان إذا فقد السقف الذي يحميه؟ أية كرامة لإلنسان إذا قضى حياته
على األرصفة؟ هناك دول وشـــعوب تعيش هذه المعاناة ،وهناك دول وفي مقدمتها
البحرين لم تتوقف موجات اإلسكان بكل مناطق البالد ومحافظاتها منذ العام 1968
إلـــى اآلن ،وهنـــاك قائد رمز للتنمية ورمز للعطاء ،وضع قواعد هذه البنية التي تمثل
شـــريان الحياة للشـــعوب ،وقد اســـتحق ســـموه شـــعار ورمزية واحتفالية المنظمات
األممية فيما يتعلق بالتنمية المستدامة ألنها األساس بحفظ وصون كرامة اإلنسان،

عبدعلي الغسرة

فالمواطـــن الـــذي ال ســـقف يحميه ال يتمتع بكرامة البشـــر ،لهذا كان موضوع الســـكن
بالنسبة لسمو رئيس الوزراء محور التنمية ومنهج العمل في فكره الخالق.
عندما يأمر ســـموه باإلســـراع في توزيع البيوت بكل المحافظات ،فهو يحرك الجهاز

كورونا والحج

اإلداري ويضخ فيه الدم لســـرعة الحركة وكســـر الروتين وتجاوز العقبات ،خصوصا
تلـــك المتعلقة بالتعامل مع المواطـــن بإجراءات تقليدية باردة فيما المواطن بحاجة
آلليـــة ديناميكيـــة تلبي شـــغفه وحاجته الملحة للســـكن الالئق الذي أساســـه الكرامة
اإلنسانية.
» تنويرة :ال تحرق مركبك ألنه يغرق ،تذكر أنك ستسبح على أخشابه.

مـــن أجـــل اســـتمرارية أداء فريضـــة الحـــج ودون انقطاعهـــا

صحيـــا وبما يُ حقق
وحرصـــا على إقامة الفريضة بشـــكل آمن
ً
ً
متطلبـــات الوقاية والتباعد االجتماعي الالزم لضمان ســـالمة
اإلنســـان وحمايتـــه مـــن كورونا ،قـــررت الحكومة الســـعودية
تنظيـــم موســـم الحج 1441هـ2020/م بعـــدد محدود جدًا من
الحجـــاج ،وبالرغـــم مـــن انخفـــاض إيـــرادات النفـــط المتدنية

ومـــا تنفقه الحكومة الســـعودية لتطوير الحرمين الشـــريفين
ومكافحـــة الكوفيـــد فـــإن قرارهـــا يحفظ ســـالمة الســـعودية

وشـــعبها وصحة من ســـيؤدي فريضـــة الحج ،وقد اســـتقبلت
الســـعودية فـــي 2019م نحـــو ( )2.5مليـــون حـــاج ،وتوقعـــت

د .زهرة حرم

أبطال نُ ظم وتكنولوجيا المعلومات
علـــى مســـرح كورونا التراجيدي العريض شـــاهدنا أبطاال يُ مثلـــون أدوارهم بحرفية

ونســـتأنف أعمالنـــا ،أو تعليمنـــا ،أو اجتماعاتنـــا ،منفتحيـــن علـــى العالـــم لوالهم .هل

أنفسنا؛ كلما تقدم واحد منهم على حافة المسرح نحونا ،وقدم لنا نصيحة ،ومازلنا

خفيونِ ،
وسحريّون في الوقت ذاته ،ذللوا
(كومبارس) ،وهم في الحقيقية ممثلون
ّ

وإتقـــان ،انفعلنـــا النفعالهم ،وكانت نداءاتهم التحذيرية لنـــا تترك صداها الكبير في
نراقـــب هـــذه المفارقـــات الموجعـــة التي يتحـــول فيهـــا البطل الشـــجاع إلى ضحية

لفيروس خفي غامض.

األطباء والطواقم الطبية الممثلون الرئيســـيون األشهر على هذا المسرح؛ فهم على
نقطـــة تماس حادة مع المرض والمريض ،كل األعيـــن تتجه نحوهم ،كل الكاميرات
ّ
وتعظم ،وال عجب
تالحقهم ،كل األقالم تكتب عنهم ،كل األلسن تهتف بهم ،وتشيد،
أنهـــم ســـيتحولون إلى قصة فخـــر ترويها كتـــب التاريخ القادمة ،ويُ جســـد بطولتها
األسطورية األدب؛ شعره ونثره.

انتبهنا إلى أدوارهم؟ هل عرفناهم؟ هؤالء األبطال المنســـيون ،الذين قد نظن أنهم
حياتنا ،في أحلك أيامها.

إنهم العاملون في نظم وتقنية تكنولوجيا المعلومات ،الذين توجهت إليهم األنظار؛
ومؤسســـات وأفـــرادًا؛ لينقـــذوا مـــا دمرتـــه كورونا عبـــر أنظمتهـــم اإللكترونية؛
دوال
ٍ

ليحركوا العجلة في كل القطاعات التي كادت تتعطل .هؤالء وجدوا أنفسهم فجأة
ً
ضمادة
يعملـــون الليل والنهار دون توقف؛ ليُ وجـــدوا لنا البدائل المريحة ،فكم كانوا
ً
خصوصـــا في مجتمعاتنا
ً
وحال ناجعً ا لكثيـــر من التحديات،
لكثيـــر من الخســـارات،
التي تدخل – بفضل جهودهم – إلى هذا العالم ،والشـــك أن خروجها منه غير وارد

كلنا امتنان لهم ،ولكن! ليسوا وحدهم ،نعم كانوا في قلب المسرح ،ودائرة الصراع،

في األيام القادمة.

شـــك خطيرة؛ (المستشـــفيات) يباشـــرون المرضى وآالمهم ،في الوقت الذي نجلس
فيـــه – نحـــن الجماهيـــر – في الصف اآلمن ،وهـــل كان لنا أن نكون كذلـــك؛ أي ُن ّ
قلب

االتصاالت ،الذين سيقودوننا نحو العالم الرقمي ،بخطى حثيثة واثقة ،هؤالء أبطال

واشـــتداد الحبكات الدرامية للحدث الكوروني في مســـاحات جغرافية محددة ،وال

األحـــداث ،من شاشـــة ألخرى ،ونعيـــش حياتنا اليوميـــة ،نخاطب القريـــب والبعيد،

تحيـــة لجميـــع العاملين فـــي المجـــال التكنولوجي والنظـــم المعلوماتية ،وشـــبكات

اليوم ،ونجوم الغد .إن الدول التي عاشـــت مرارة الكورونا الشـــك أنها وعيت جيدا

أن بنيتها التكنولوجية كانت عامل إنقاذ ،وأنها خير ما يعول عليه في المستقبل.

وصول ( )2.7مليون حاج في 2020م.

إن القـــرار الســـعودي بالســـماح لبعض الســـعوديين والمقيمين
علـــى أرضها بـــأداء فريضة حج 2020م أســـدل الســـتار حول
إلغاء موسم حج 2020م ،وكانت قد علقت السعودية الصالة
ُ
منذ  18مـــارس وتاله قرار
فـــي ســـاحات الحرمين الشـــريفين
وتاريخيـــا “لـــم يتم إلغـــاء فريضة
آخـــر بتعليـــق أداء العُ مـــرة،
ً

الحـــج منـــذ ظهـــور اإلســـالم إال مـــرة واحـــدة وذلك فـــي زمن

الخليفة الثاني عُ مر بن الخطاب رضي هللا عنه بسبب انتشار

وباء الطاعون”.

وتعمل الحكومة الســـعودية جاهدة الحتواء فيروس كورونا
ً
حماية لها وبما يضمن ســـالمة شـــعبها وتقديم
قبل كل شـــيء
ُكل الرعايـــة لزوارها أثناء تواجدهم على أراضيها ،ورأت بأن
ً
حائال دون تأدية فريضة الحج وأن أداءها
الكوفيـــد لن يقـــف

مـــع األخـــذ باإلجـــراءات الوقائيـــة ولـــو كان بأضيـــق الحـــدود

ســـيتوافق مع مقاصد الشريعة اإلســـالمية التي أمرت بحفظ

النفس والنسل والمال ،وأنها تتيقن بأن الحفاظ على اإلنسان
وصحته أولى من كل ما ســـيحققه حج 2020م من مكاســـب
وإيـــرادات ،وهـــو قـــرار مبنـــي علـــى أســـس شـــرعية وفقهيـــة

ووقائية ووجب االلتزام به شرعً ا.
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