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»``a ™``æ°U{ ´hô``°ûe ≥``∏£J zá``aÉ≤ãdG{
»ªdÉ©dG áMÉ«°ùdG Ωƒj áÑ°SÉæªH zø``jôëÑdG
áaÉ≤ã∏d øjôëÑdG áÄ«g ≥∏£J
»a ™æ°U{ ´hô°ûe Ωƒ«dG QÉKB’Gh
™e ø``eGõ``à`dÉ``H ∂`` dPh ,zø``jô``ë`Ñ`dG
±ó¡H ;»``ª`dÉ``©`dG áMÉ«°ùdG Ωƒ``j
ájô°üÑdG ájƒ¡dG ôjƒ°üJ IOÉ``YEG
á``jhó``«` dG ±ô``ë` ∏` d á``«` Ø` «` Xƒ``dGh
¿ƒμJ »μd ,ájó«∏≤àdG äÉYÉæ°üdGh
¢ùμ©j Góàªe ÉjQÉ°†M Gô«Ñ©J
.øjôëÑdG áμ∏ªªd á«aÉ≤ãdG ájƒ¡dG
âæH »``e á``î`«`°`û`dG â``dÉ``bh
áÄ«g á``°`ù`«`FQ áØ«∏N ∫BG óªëe
ø«H Ée :QÉ``KB’Gh áaÉ≤ã∏d øjôëÑdG
(ø``jô``ë`Ñ`dG »``a ™``æ`°`U) ´hô``°`û`e
ájó«∏≤àdG ±ô``ë` dG Rõ``©` j …ò`` dG
.óªëe âæH »e áî«°ûdG |
πØMh áeGóà°ùªdG á«ªæà∏d óaGôc
ájõcôe ¢ùμ©j …òdG »æWƒdG øjôëÑdG ìô°ùe »a á«æ«°üdG hÉμe Gôà°ùcQhCG
õjõ©àd á∏«°Sh áaÉ≤ãdÉH ÉæeGõàdG ócDƒf É«ªdÉY »aÉ≤ãdG πª©dG »a øjôëÑdG
¢Uôa áYÉæ°U π``LCG øe ,≥jô©dG É¡îjQÉJh ájQÉ°†ëdG øjôëÑdG ájƒg
.IóYGh ájƒªæJ
(4¢U π«°UÉØàdG)

´É``£`≤`dG »```aÉ`©`J :á```bó`æ`a AGô```Ñ`N
2021 á``jÉ¡f π```Ñ`b ¢``ù`«`d »```MÉ`«°ùdG
:π«YÉª°SEG ÖæjR âÑàc
ød »∏ëªdG »MÉ«°ùdG ´É£≤dG »aÉ©J ¿EG øjôëÑdG »a ábóæa AGôÑN ∫Éb
Ö°SÉæàJ »eƒμM ºYO ábÉÑH GƒÑdÉW …òdG âbƒdG »a ,2021 ájÉ¡f πÑb ºàj
∫GƒW ºYódG ∫Éμ°TCG øe πμ°T …CG ≈∏Y ¬dƒ°üM ΩóY πX »a ´É£≤dG ™e
á£N ≥«Ñ£àHh ,z19-ó«aƒc{ áeRCG äGô«KCÉJ AGôL ∂dPh ,á«°VÉªdG ô¡°TC’G
.IójóL »MÉ«°S èjhôJ
ôªà°ù«°S ájRGôàM’G á«ë°üdG äGAGô``LE’G ≥«Ñ£J ¿CG AGôÑîdG ócCGh
≈dEG ¬«a GhQÉ°TCG …òdG âbƒdG »a .»MÉ«°ùdG ´É£≤dG ≈∏Y ôKDƒj Ée ,ÓeÉc ÉeÉY
ø«H âMhGôJ »°VÉªdG ¢ù£°ùZCG ≈àM πjôHCG òæe ¥OÉæØdG ∫É¨°TEG Ö°ùf ¿CG
â≤∏ZCG »gÉ≤ªdGh ºYÉ£ªdG øe ójó©dG ¿CG ≈dEG AGôÑîdG âØdh .%50h %10
ójõªdG ≥∏¨j ¿CG íLôªdG øeh ,á«°VÉªdG ô¡°TC’G ∫ÓN áªFÉ≤dG áeRC’ÉH GôKCÉJ
.á∏Ñ≤ªdG IôàØdG ∫ÓN É¡æe
(ájOÉ°üàb’G áëØ°üdG ≈∏Y π«°UÉØàdG)
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¥Gô©dG »a á«©«°ûdG πFÉ°üØdG IOÉb á«Ø°üàH äOóg ÉμjôeCG
±Gó`````gC’G ≈``∏``Y äÉ``ª``é``¡``dG ∞``bƒ``à``J º```d GPEG :í``dÉ``°``U ≠```∏```HCG ƒ``«``Ñ``eƒ``H
äÉ``«``°``û``«``∏``ª``dG äGô```≤```e π```c ô```eó```fh IQÉ``Ø``°``ù``dG ≥``∏``¨``æ``°``S á```«```μ```jô```eC’G
¿ÉμjôeC’G ¿CG Éæ«Ñe ,ƒ«ÑeƒH É¡H çóëJ ÉªÑ°ùM
ô¡°TC’G ∫ÓN ∞°ü≤∏d â°Vô©J Éaóg 25 Gƒ°üMCG
øe ójõe πªëàd øjó©à°ùe Gƒ°ù«d ºgh ,á«°VÉªdG
.äGAGóàY’G
ÜGõ``MC’G IOÉ``b iô``LCG ´ÉªàL’G AÉ¡àfG Qƒ``ah
IQƒ£N GƒMô°Th ¿Gô¡W ™e ä’É°üJG á«©«°ûdG
á``fGOEÉ`H ¿Gô``¡`W º¡àë°üæa ¬«a º``g …ò``dG ™°VƒdG
.á«f ø°ùM ádÉ°Sôc äGQÉÑ©dG ó°TCÉH äGAGóàY’G
»μdÉªdG …Qƒ``f ø``e π``c ø``∏`YCG äÉYÉ°S ó``©`Hh
áÄ«g ¢ù«FQh …ôeÉ©dG …OÉg QóH áª¶æe ¢ù«FQh
»Øë°U ôªJDƒe »a ¢VÉ«ØdG ídÉa »Ñ©°ûdG ó°ûëdG
,á«ÑæLC’G ±GógC’G ≈∏Y äGAGóàY’G º¡àfGOEG ∑ôà°ûe
IOÉ«°ù∏d Éª∏K πμ°ûJ É¡fCÉH äGAGóàY’G ∂∏J ø«Ø°UGh
ÅLƒa ÜÉ£N ƒgh ,¥Gô©∏d ÉLôM ÖÑ°ùJh á«bGô©dG
iƒ°S A’Dƒg øe ™ª°ùj ºd …òdG »bGô©dG ´QÉ°ûdG ¬H
.¥Gô©dG »a É¡©e ø«∏eÉ©àªdGh ø£æ°TGƒd AGó©dG á¨d

»a ≥∏¨à°S á«ÑæLCG IQÉØ°S 12 ¿EG ídÉ°U ∫Ébh
π©éj ÉªH á«μjôeC’G IQÉØ°ùdG ™e ÉæeÉ°†J ¥Gô©dG
.áeÉJ á«dhO ádõY »a OÓÑdG
IOÉ``bh á«©«°ûdG äÉeÉYõdG á«Ø°üJ :á«fÉãdG
á«Ø°üJ »a âeóîà°SG »àdG á≤jô£dÉH πFÉ°üØdG
.¢Sóæ¡ªdG …ó¡e ƒHCGh »fÉª«∏°S º°SÉb
á≤«bOh áØãμe ájƒL äÉHô°V ¬«LƒJ :áãdÉãdG
ôªà°ùj ¿CG ≈∏Y áë∏°ùªdG πFÉ°üØdG ™``bGƒ``e ≈``dEG
øe á«μjôeC’G IQGOE’G ø≤«àJ ≈àM ∞ãμªdG ∞°ü≤dG
.É¡JOÉb Ühôg hCG πà≤eh πFÉ°üØdG ∂∏J ∂«μØJ
AÉª°SCÉH á∏é°ùªdG ∫Gƒ``eC’G ∞«ØéJ :á©HGôdG
™e ø``«`Ä`WGƒ``à`ª`dG hCG ø``«`©`dÉ``°`†`dG ø``«`«`°`SÉ``«`°`ù`dG
á«°SÉeƒ∏HódG ™bGƒªdG ±Gó¡à°SG »a äÉ«°û«∏ªdG
AÉ°†≤dG øe äGQGô``b QGó°UEGh á«μjôeC’G á«æeC’Gh
.º¡à≤MÓªH »dhódG
äGôªdG OóY øjô°VÉëdG ΩÉ``eCG ídÉ°U ¢VôYh
¥Gô©dG »a á«μjôeC’G ídÉ°üªdG É¡«a âaó¡à°SG »àdG

:¬∏dGóÑY ó«ªM .O - OGó¨H
ídÉ°U ºgôH »bGô©dG ¢ù«FôdG øe ¿ƒHô≤e ∫Éb
ÜGõ``MC’Gh πàμdG IOÉ``b ™e Éjô°S ÉYÉªàLG ó≤Y ¬``fEG
ídÉa »Ñ©°ûdG ó°ûëdG áÄ«g ¢ù«FQ Qƒ°†ëH á«©«°ûdG
Gójó¡J π≤f ídÉ°U ¿EG QOÉ°üªdG âdÉbh .¢VÉ«ØdG
á«LQÉîdG ô``jRh øe √É≤∏J áé¡∏dG ójó°T É«μjôeCG
.Éª¡æ«H øNÉ°S »ØJÉg ∫É°üJG ôÑY ƒ«ÑeƒH »μjôeC’G
•É≤f ™HQCÉH á«μjôeC’G äGójó¡àdG ídÉ°U OóMh
:»g
OGó¨H »a á«μjôe’G IQÉØ°ùdG ¥ÓZEG :≈``dhC’G
∞dÉëà∏d á©HÉJ hCG á«μjôeCG ±Gó``gCG â°Vô©J GPEG
.í∏°ùe AGóàY’ »dhódG
¿EG øjô°VÉë∏d ídÉ°U ∫É``b á£≤ædG √ò``g »``ah
™«bƒàdG QÉ¶àfÉHh GõgÉL äÉH IQÉØ°ùdG ¥ÓZEG QGôb
¿EÉa ∂dP ºJ ∫ÉM »ah ,ÖeGôJ »μjôe’G ¢ù«FôdG øe
äÉj’ƒ∏d ájOÉ©e ádhO ≈dEG GQƒa ∫ƒëà«°S ¥Gô©dG
.É¡ëdÉ°üeh IóëàªdG

.»bGô©dG ¢ù«FôdG |

.»μjôeC’G á«LQÉîdG ôjRh |

∫hôà°ùdƒμdG ´ÉØJQÉH ø``«HÉ°üª∏d äÉfÉ«H IóYÉb AÉ``°ûfEG ≈dEG IƒYO á«fÉæÑ∏dG áeƒμëdG π``«μ°ûJ áª¡e øY Qòà©j Ö``jOCG
á«FÉYƒdG á«Ñ∏≤dG ¢VGôeC’G πãe ájQÉ°ùdG ô«Z áæeõªdG ¢VGôeC’ÉH áHÉ°UE’G
É¡∏c »``gh ,ôμ°ùdG ¢Vôeh áæeõªdG á«°ùØæàdG ¢``VGô``eC’Gh ¿ÉWô°ùdGh
äÉ«aƒdG øe áFÉªdG »a 75 ƒëf »a ÖÑ°ùàJh á≤£æªdG »a Iô°ûàæe ¢VGôeCG
.ºdÉ©dG ¥É£f ≈∏Y
á«FóÑe èFÉàf Éæjód ¿CG øe ºZôdG ≈∏Y{ :øjô°ùf IQƒàcódG âaÉ°VCGh
äÉfÉ«ÑdG øe ójõe ≈``dEG êÉàëf ÉæfEÉa ¿hÉ©àdG ¢ù∏ée ∫hO »a äô°ûf
QÉ°ûàf’ »∏©ØdG ô£îdG á≤«≤M º««≤J ™«£à°ùf ≈àM øjôëÑdÉH á≤∏©àªdG
»æWh πé°S áeÉbEG IQhô°V äócCGh .zá≤£æªdG »a ∫hôà°ùdƒμdG ´ÉØJQG
á≤«≤M ≈``dEG ∫ƒ°Uƒ∏d ¢üëØdG äGAGô`` LEG »a ™°SƒàdGh ä’É``ë`dG √ò¡d
»fÉãdG ´ÉªàL’G »a ìGôàb’G √òg øjô°ùf IQƒàcódG âeóbh .™°VƒdG
…òdG ájQÉ°ùdG ô«Z áæeõªdG ¢VGôeC’G áëaÉμªd á«æWƒdG áæé∏d 2020 ΩÉ©d
.áë°üdG IôjRh ídÉ°üdG ó«©°S âæH á≤FÉa á°SÉFôH GôNDƒe ó≤©fG

¢UÉî°TCÓd á«æWh äÉfÉ«H IóYÉb AÉ°ûfEG ≈dEG á«æjôëH ájQÉ°ûà°SG âYO
ájQhô°†dG äÉfÉ«ÑdG ™«ªéJ á«¨H ∫hôà°ùdƒμdG ´ÉØJQÉH ø«HÉ°üªdG
âdÉbh .OÓÑdG É¡¡LGƒJ »àdG á«ë°üdG ôWÉîªdG á≤«≤M º««≤àd áKóëªdG
∫ÓàNGh AÉª°üdG Oó¨dGh ôμ°ùdG …QÉ°ûà°SG ó«°ùdG øjô°ùf IQƒàcódG
•ôa ø``e ¿ƒfÉ©j è«∏îdG »``a ø«æWGƒªdG ø``e Gô«Ñc GOó``Y ¿EG ¿ƒ``gó``dG
¿EGh ,á«Ñ∏≤dG äÉHƒædÉH áHÉ°UE’G ≈dEG …ODƒj ¿CG øμªj …òdG ∫hôà°ùdƒμdG
»a âdÉbh .ô«Ñc óM ≈``dEG øjôëÑdG »a ÉØ«©°V π¶j ¢VôªdG ¢ü«î°ûJ
»a É°üî°T 213 πc øe Gó``MGh ¿EG zRƒ«f »∏jO ∞∏L{ á∏«eõ∏d íjô°üJ
äô°ûf »àdG äÉ°SGQódG ôNBG Ö°ùëH ,∫hôà°ùdƒμdG ´ÉØJQÉH ÜÉ°üe è«∏îdG
øY äÉeƒ∏©ªdG øe ô«ãμdG ôaGƒàJ ’ ø«M »a ,»°VÉªdG ôÑªaƒf ô¡°T »a
øe »dÉîdG IÉ«ëdG Üƒ∏°SCGh ájò¨àdG Aƒ°S º¡°ùjh .øjôëÑdG »a ™°VƒdG
»a É«°ù«FQ ô£N Qó°üe πμ°ûj ÉªH ,∫hôà°ùdƒμdG ´ÉØJQG »a •É°ûædG

á«YÉªL á``fÉ«N âÑμJQG ÜGõ``MC’G :¿hô``cÉe
º``¡` FGQRh á«ª°ùJ ≈∏Y ,…ô``H ¬«Ñf ¿É``ª`dô``Ñ`dG
.∫ÉªdG áÑ«≤ëH ∂ q°ùªàdGh
™``e{ :Iõ``Ø`∏`à`ª`dG ¬àª∏c »``a Ö`` `jOCG ∫É`` bh
¬∏MGôe ≈dEG áeƒμëdG π«μ°ûàd Oƒ¡éªdG ∫ƒ°Uh
≈∏Y …ò``dG ≥aGƒàdG Gòg ¿CG »d øq«ÑJ Iô«NC’G
ºd (...) á«æWƒdG áª¡ªdG √ò``g â∏Ñb ¬°SÉ°SCG
πjƒfÉªjEG »°ùfôØdG ¢ù«FôdG ∫Ébh .zÉªFÉb ó©j
¿EG á«fÉæÑd áeƒμM π«μ°ûJ π°ûa ó©H ¿hôcÉe
.á«YÉªL áfÉ«N âÑμJQG á«°SÉ«°ùdG ÜGõMC’G

(10¢U π«°UÉØàdG)

AGQRƒdG ¢ù«FQ QòàYG :ä’Éch - ähô«H
áª¡e øY ¢ùeCG ÖjOCG ≈Ø£°üe ∞∏μªdG »fÉæÑ∏dG
∫É``bh .Ió``jó``é`dG á«fÉæÑ∏dG áeƒμëdG π«μ°ûJ
á©HÉàe øY QòàYCG »æfEG{ :IõØ∏àe áª∏c »a ÖjOCG
Ö©°û∏d √QGòàYG Éeó≤e ,záeƒμëdG π«μ°ûJ áª¡e
íª£j É``e ≥«≤ëJ ø``e{ ¬æμªJ Ωó©d »fÉæÑ∏dG
√Oƒ¡L âeó£°UGh .z»MÓ°UEG ≥jôa øe ¬«dEG
Óãªe »©«°ûdG »FÉæãdG QGô``°`UEÉ`H É°Uƒ°üN
RôHC’G ájôμ°ù©dGh á«°SÉ«°ùdG Iƒ≤dG ,¬∏dG ÜõëH
¢ù«FQ áeÉYõH πeCG ácôM ¬àØ«∏Mh ,OÓÑdG »a
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ÉfhQƒμd …ó°üàdG Oƒ¡L »a QGôªà°S’G ócCG

äGAGôLE’ÉH ΩGõàd’G á«ªgCG ≈∏Y Oó°ûjh á«μ∏ªdG äÉ¡«LƒàdÉH ó«°ûj záë°ü∏d ≈∏YC’G{

øe Ö£dG ÖdÉW ¿ÉëàeG øª°†j
¿Éª°†d á«Ñ£dG »MGƒædG áaÉc
™e Ék«°TÉªJh ¬àaô©e iƒà°ùe
Gò¡H á«é«∏îdG ¢ü«NGôàdG
.¿CÉ°ûdG
¢``Vô``©` à` °` SG ∂`` ` `dP ó`` ©` `H
äÉ``«`°`Uƒ``J è``FÉ``à` f ¢``ù`∏`é`ª`dG
ô``jƒ``£` à` ∏` d É``«` ∏` ©` dG á``æ` é` ∏` dG
,»é«JGôà°S’G §«£îàdGh
ºjôe IQƒ``à`có``dG â``eó``b å«M
á``æ`é`∏`dG á``°` ù` «` FQ á``ª` gÓ``é` dG
º``Yó``H á``æ``é``∏``dG äÉ`` «` `°` `Uƒ`` J
óaôH á``ë`°`ü`dG IQGRh á`` `jDhQ
QOGƒ`` μ` `dG Ö`` jQó`` J á``«` fGõ``«` e
OQƒ``Ñ``dG ∫É``é``e »`` a á``«` Ñ` £` dG
Éªc .¿Éæ°SC’G Ö``Wh ,»Hô©dG
ójóëJ IOÉYEÉH áæé∏dG â°UhCG
»LQÉîdG ÖjQóàdG äÉ``jƒ``dhCG
áØ∏àîªdG ádÉeõdG äÉ°ü°üîàd
»Ñ£dG á«fÉª∏°ùdG ™ªée »a
á«∏©ØdG äÉLÉ«àM’G Ö°ùëH
äGô«¨àªdG ™e ÖcGƒàJ »àdGh
πãe äÉ``LÉ``«`à`M’G ¥É``£`f »``a
ÖW äÉ°ü°üîàd êÉ``«` à` M’G
iƒ°ü≤dG ájÉæ©dGh ÇQGƒ£dG
.ihó©dG áëaÉμeh

¿CÉ` °` û` H Iô```cò```e á``ª``gÓ``é``dG
øª°V πNóJ »àdG ™«°VGƒªdG
ìôà≤e »gh ,áÄ«¡dG πªY ¥É£f
ádó«°üdG ø¡e ∞«æ°üJ åjóëJ
πÑb øe ´ƒaôªdGh ¢†jôªàdGh
øe ¬à°SGQO ºJ …ò``dGh áÄ«¡dG
äGP á«æ¡ªdG äÉ«©ªédG πÑb
¢UÉ°üàN’G …hPh á∏°üdG
á«eƒμëdG äÉ¡édGh áÄ«¡dÉH
∞«fÉ°üàdG åjóëJ º``J å«M
ô«jÉ©ªdG ™e ≈°TÉªààd á«æ¡ªdG
.ø««æ¡ªdG ∞«æ°üJ »a á«dhódG
¢``ù` ∏` é` ª` dG ¥ô```£` `J É`` ª` `c
áaÉ°VEÉH áÄ«¡dG ìô``à`≤`e ≈`` dEG
øª°V iô`` ` NCG á``«`ë`°`U ø``¡` e
äÉfÉëàeG äÉWGôà°TG áëF’
É``æ`¡`e π``ª` °` û` à` d ¢``ü` «` Nô``à` dG
É¡«∏Y Öéj Ió``jó``L á``fhÉ``©`e
á``dhGõ``e ¿É``ë`à`e’ ´ƒ``°`†`î`dG
•hô``°` T ø``e •ô``°` û` c á``æ`¡`ª`dG
∂`` dPh ¢``ü` «` Nô``à` dG QGó`` `°` ` UEG
á«dhódG ô«jÉ©ªdG ≈∏Y AÉ``æ`H
á``HÉ``bô``dG ¿Gƒ`` ` `jO á``«` °` Uƒ``Jh
≥aGh Éªc .á`` jQGOE’Gh á«dÉªdG
™aôH ìô``à`≤`e ≈``∏`Y ¢ù∏éªdG
Ö£dG äÉfÉëàeG á∏Ä°SCG Oó``Y
300 ≈``dEG 150 ø``e …ô°ûÑdG
¿CG ¬fCÉ°T øe …òdG ôeC’G ,∫GDƒ°S

.¬H ôîØdG ≥ëà°ùj RÉéfEG
Ö«ÑW ≥``jô``Ø` dG QÉ`` `°` ` TCGh
¬``∏`dGó``Ñ`Y ø``H ó``ª`ë`e ï``«`°`û`dG
ácQÉ°ûe q¿CG ≈`` dEG áØ«∏N ∫BG
»dh »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U
≈``∏` YC’G ó``FÉ``≤` dG Ö``FÉ``f ó``¡` ©` dG
¢ù∏ée ¢ù«Fôd ∫hC’G ÖFÉædG
á∏MôªdG »a ´ƒ£àdÉH AGQRƒdG
ájôjô°ùdG ÜQÉéàdG øe áãdÉãdG
É``fhQƒ``c ¢``Shô``«`a ìÉ``≤` d ≈``∏`Y
Gkõ`aÉ``Mh É``î`k `°`SGQ É``ªk `YO â∏ãe
»a ácQÉ°ûª∏d ™«ªé∏d Gôk «Ñc
IOÉ``jR ¿EG å«M ,á∏ªëdG √ò``g
»a ájôjô°ùdG ÜQÉéàdG OGóYCG
ìÉ≤d 1700 ƒëæH øjôëÑdG
õ«ªJ Ée ≈∏Y πl «dO ƒg »aÉ°VEG
á«æ¡e ø``e »Ñ£dG ≥jôØdG ¬``H
±Gô``°` TE’G »``a á«dÉY IAÉ``Ø` ch
.ÜQÉéàdG √òg ≈∏Y
,ô`` ` `NBG ó``«``©``°``U ≈`` `∏` ` Yh
™«°VGƒªdG ¢ù∏éªdG ¢Vô©à°SG
,¬dÉªYCG ∫hó``L ≈∏Y áLQóªdG
øe á``∏`ª`L ¢``ù`∏`é`ª`dG å``ë` Hh
¢``ü`î`J »`` à` `dG äÉ``Mô``à` ≤` ª` dG
ø¡ªdG º«¶æàd á«æWƒdG áÄ«¡dG
å«M ,á«ë°üdG äÉ``eó``î` dGh
…ò``«`Ø`æ`à`dG ¢``ù` «` Fô``dG â``eó``b
»HòY ºjôe IQƒàcódG áÄ«¡∏d

IQhô``°`V ≈`` dEG É``«k ` YGO ,π``Ñ`≤`ª`dG
¿hÉ¡àdG Ωó``Yh πeÉμdG ó«≤àdG
»àdG äGAGô`` ` LE’G ≥«Ñ£J »``a
•Ó``à` N’G π``«`∏`≤`J »``a º``¡`°`ù`J
…ó°üàdG »a á«dÉ©ØH áªgÉ°ùª∏d
ä’ó``©`e ¢``†`Ø`Nh ¢``Shô``«`Ø`∏`d
.√QÉ°ûàfG
≈∏YC’G ¢ù∏éªdG Üô`` YCGh
á``aÉ``μ`d √ô``jó``≤` J ø`` Y á``ë`°`ü`∏`d
á∏YÉØdG äÉªgÉ°ùªdGh Oƒ¡édG
»a ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒªdG øe
ÜQÉéàdG øe áãdÉãdG á∏MôªdG
ΩGõàdG â°ùμY »àdGh ájôjô°ùdG
á∏YÉØdG É¡àªgÉ°ùeh øjôëÑdG
AÉ°†≤∏d á«fÉ°ùfE’G Oƒ¡édG »a
.AÉHƒdG ≈∏Y
øªK π°üàe ó«©°U ≈∏Yh
óªëe ï«°ûdG Ö«ÑW ≥jôØdG
¢ù«FQ áØ«∏N ∫BG ¬∏dGóÑY øH
áë°ü∏d ≈`` ∏` `YC’G ¢``ù` ∏` é` ª` dG
»``æ` Wƒ``dG ≥`` jô`` Ø` `dG ¢`` ù` `«` `FQ
¢``Shô``«`Ø`d …ó``°`ü`à`∏`d »``Ñ` £` dG
RÉéfE’G (19-ó«aƒc) ÉfhQƒc
øjôëÑdG áμ∏ªe ¬à≤≤M …ò``dG
≈``dEG ∫ƒ``°`Uƒ``dG »``a πãªàªdGh
∫Ó``N ´ƒ``£`à`e ±’BG 6000
ÜQÉéàdG Aó``H ø``e ™«HÉ°SCG 6
ƒg áμ∏ªªdG »``a á``jô``jô``°`ù`dG

ádÓéd á«eÉ°ùdG äÉ¡«Lƒà∏d
á∏°UGƒàªdG ¬à©HÉàeh ∂∏ªdG
√ôjó≤Jh Ohó``ë`e Ó``dG ¬``ª`YOh
äGQGRƒ``dG áaÉc Oƒ¡éd ≠dÉÑdG
RhÉ``é` à` d ™``ª` à` é` ª` dG Ωƒ`` ª` `Yh
á``æ`gGô``dG á«ë°üdG ±hô``¶` dG
RÉàªj É``ª`Hh ,äÉ``Ñ` Kh áªjõ©H
Iô``HÉ``ã`eh ô`m `Ñ`°`Uh ám ` `bO ø``e ¬``H
¢``Shô``«`a á``ë`FÉ``é`d …ó``°`ü`à`∏`d
ó¡©dG »dh ƒª°S IOÉ«≤H ÉfhQƒc
øe áHhDhO á©HÉàeh ±Gô°TEÉHh
.»Ñ£dG »æWƒdG ≥jôØdG
ó`` cCG ¥É``«` °` ù` dG Gò`` `g »`` `ah
ΩGõ`` à` `d’G á``«``ª``gCG ¢``ù` ∏` é` ª` dG
äGAGô`` ` ` LE’Gh äÉ``¡` «` Lƒ``à` dÉ``H
É``¡`à`æ`∏`YCG »``à``dG á``jQhô``°``†``dG
á°SÉFôH á«≤«°ùæàdG á``æ`é`∏`dG
ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U
áØ«∏N ∫BG ó``ª` M ø``H ¿É``ª`∏`°`S
≈∏YC’G óFÉ≤dG ÖFÉf ó¡©dG »dh
¢ù∏ée ¢ù«Fôd ∫hC’G ÖFÉædG
πμH â``HÉ``gCG »``à`dGh ,AGQRƒ`` `dG
»∏ëà∏d ™ªàéªdG OGôaCG øe Oôa
√ÉéJ á«©ªàéªdG á«dhDƒ°ùªdÉH
™ªàéªdG OGô``aCGh ¬∏gCGh ¬æWh
ΩGõàd’G õjõ©J ≈∏Y åëdG ôÑY
ájRGôàM’G äGAGô`` LE’G áaÉμH
ôHƒàcCG 1 ájÉ¨d ø«YƒÑ°SCG Ióe

≈``∏` YC’G ¢``ù`∏`é`ª`dG Üô`` `YCG
ô``jó``≤` à` dG ≠``dÉ``H ø`` Y á``ë`°`ü`∏`d
á«eÉ°ùdG áª∏μdÉH RGõ``à` Y’Gh
ÖMÉ°U Iô°†M É¡¡Lh »àdG
≈°ù«Y øH óªM ∂∏ªdG ádÓédG
ióØªdG OÓÑdG πgÉY áØ«∏N ∫BG
á°ù∏édG ¬àdÓL ¢SDhôJ ∫ÓN
AGQRƒ`` dG ¢ù∏éªd á``jOÉ``«`à`Y’G
ƒ``ª`°`ù`dG Ö``MÉ``°` U Qƒ``°` †` ë` H
óªM øH ¿Éª∏°S ô«eC’G »μ∏ªdG
ÖFÉf ó``¡`©`dG »`` dh áØ«∏N ∫BG
∫hC’G Ö``FÉ``æ`dG ≈``∏` YC’G ó``FÉ``≤`dG
,AGQRƒ`` ` ` dG ¢``ù` ∏` é` e ¢``ù` «` Fô``d
π°†ØJ »àdG á«eÉ°ùdG áª∏μdGh
IQhódG ∫ÉªYCG ΩÉeCG ¬àdÓL É¡H
OÉ≤©f’ ø«©Ñ°ùdGh á°ùeÉîdG
,IóëàªdG ºeCÓd áeÉ©dG á«©ªédG
á«eÉ°ùdG áª∏μdG äó`` cCG å«M
äGOGó©à°S’Gh Iô«ÑμdG Oƒ¡édG
áμ∏ªªdG É¡H âeÉb »àdG IôμÑªdG
zÉfhQƒc{ AÉHƒd …ó°üàdG »a
á``ë`FÉ``é`dG Qƒ``¡` X á``jGó``H ò``æ` e
.¿B’G ≈àMh
∫Ó``N ¢``ù` ∏` é` ª` dG √ƒ`` ` `fh
ó≤Y …òdG …OÉ«àY’G ´ÉªàL’G
ï«°ûdG Ö«ÑW ≥jôØdG á°SÉFôH
,áØ«∏N ∫BG ¬∏dGóÑY øH óªëe
áë°ü∏d ≈∏YC’G ¢ù∏éªdG ¢ù«FQ
»Ñ£dG »æWƒdG ≥jôØdG ¢ù«FQ
É``fhQƒ``c ¢``Shô``«`Ø`d …ó°üà∏d
Qƒ``°` †` ë` Hh ,(19-ó`` `«` ` aƒ`` `c)
á≤FÉa IPÉà°SC’G áë°üdG IôjRh
AÉ°†YCGh ídÉ°üdG ó«©°S âæH
ÖMÉ°U IOÉ``°` TEÉ` H ,¢``ù`∏`é`ª`dG
ió``Ø` ª` dG π`` gÉ`` ©` `dG á`` dÓ`` é` `dG
á`` jRGô`` à` `M’G äGAGô`` ` `LE’É`` ` `H
á``«``bÉ``Ñ``à``°``S’G ô`` `«` ` HGó`` `à` ` dGh
…òdG »FÉæãà°S’G ¿hÉ©àdÉHh
øjôëÑdG áμ∏ªe Ö©°T √ô¡XCG
äÉ``°` ù` °` SDƒ` ª` dG ™`` `e õ`` jõ`` ©` `dG
≈°übCÉH â∏ªY »àdG á«eƒμëdG
á¡LGƒe »a ájõgÉédG äÉbÉW
.¢Shô«ØdG QÉ°ûàfG áëaÉμeh
ΩÉ``©` dG ø`` «` `eC’G í`` °` `VhCGh
»∏Y º«gGôHEG ó«°ùdG ¢ù∏éª∏d
Üô``YCG ¢ù∏éªdG q¿CG IòNGƒædG
¿Éæàe’Gh ôjó≤àdG º«¶Y øY

IóëàªdG º``eC’G ΩÉ``eCG ió``ØªdG π``gÉ©dG á``ª∏c :»``YÉæªdGh ¿É``ªé©dG ¿É``jQƒ°ûdG
»dhódG ™ªàéªdG QGô≤à°SGh øeCG ≥«≤ëàd áª«μëdG iDhôdGh á«æWƒdG âHGƒãdG â``î°SQ
q
√QhOh AÉ≤°TC’G ™e »é«JGôà°S’G
äGQƒ£àdG ™e »WÉ©àdG »a ô«ÑμdG
á«ª«∏bE’G ¿ÉàMÉ°ùdG Égó¡°ûJ »àdG
.á«dhódGh
ºYO øY »YÉæªdG ôÑY Éª«ah
ióØªdG π``gÉ``©`dG á``dÓ``L √ó```cCG É``e
Iƒ``Yó``dGh á«æ«£°ù∏ØdG á«°†≤∏d
≥``ah É``¡` ∏` ë` d Oƒ``¡``é``dG ∞``«` ã` μ` à` d
IQOÉÑªdG øª°Vh ø«àdhódG CGó``Ñ`e
¿Ó`` YEG ¿CG ≈```dEG QÉ``°``TCG ,á``«` Hô``©` dG
QGô``b π``«`FGô``°`SEG á``dhO ™``e ΩÓ``°`ù`dG
Oƒ¡édG ¥É«°S »``a »``JCÉ`j …OÉ«°S
øe øjôëÑdG áμ∏ªe É¡àæÑJ »àdG
»æ«£°ù∏ØdG ´Gô°üdG AÉ``¡`fEG π``LCG
,ø«àdhódG πëd É≤ah »∏«FGô°SE’G
ÓÑ≤à°ùe ø«Ñ©°û∏d øª°†j É``ª`Hh
á``jDhQ ø``e ÉbÓ£fG ∂``dPh ,Ébô°ûe
»a ΩÓ°ùdGh øeC’G õjõ©àd áμ∏ªªdG
∫ÓN øe ,§°ShC’G ¥ô°ûdG á≤£æe
≈∏Y á¶aÉëª∏d É¡JÉeGõàdÉH ∂°ùªàdG
áaÉ°VEG ,»``dhó``dG ΩÉ¶ædG QGô≤à°SG
.ΩÓ°ùdG á«∏ªY AÉ«ME’ ÉgOƒ¡L ≈dEG

á°SÉ«°ù∏d á«é«JGôà°S’G âHGƒãdG
Éàa’ ,øjôëÑdG áμ∏ªªd á«LQÉîdG
ádÓL ÉgôcP »àdG ∞bGƒªdG ¿CG ≈dEG
í°VGh πμ°ûH ø«ÑJ ióØªdG πgÉ©dG
ájƒ≤J »a ÉgQhOh áμ∏ªªdG »YÉ°ùe
ÇOÉÑe á«°SôJh á«dhódG äÉbÓ©dG
¢ùμ©j Ée ƒgh ,QGô≤à°S’Gh ΩÓ°ùdG
ƒëf É¡àjDhQh áª«μëdG IOÉ«≤dG QhO
ábƒeôªdG áμ∏ªªdG áfÉμe õjõ©J
»``dhó``dG ™``ª`à`é`ª`dG »``a É`` ``gQhOh
øª°V á°UÉNh á«dhódG äÉª¶æªdGh
.IóëàªdG ºeC’G áª¶æe
Ió``fÉ``°`ù`eh º`` YO ø``Y Üô`` `YCGh
øe ióØªdG πgÉ©dG ¬``H π°†ØJ É``e
á«Hô©dG ÉjÉ°†≤dÉH â£ÑJQG ∞bGƒe
Ωƒ≤J …ò``dG Qhó`` dGh á``«`eÓ``°`SE’Gh
ájOƒ©°ùdG á``«`Hô``©`dG áμ∏ªªdG ¬``H
á«Hô©dG äGQÉ``eE’G ádhOh á≤«≤°ûdG
ô°üe ájQƒ¡ªLh á≤«≤°ûdG IóëàªdG
πdój É``e ƒ``gh ,á≤«≤°ûdG á«Hô©dG
√ÉéJ ÉgQhóH áμ∏ªªdG ∂°ùªJ ≈∏Y
∞dÉëàdG ¬∏ãªj Éeh ,ÉjÉ°†≤dG √òg

.»YÉæªdG ¢ûjhQO |
øª°†J »``à`dG ácôà°ûªdG ó``YGƒ``≤`dG
,∫hó`` dG AÉ``ª` fh á°†¡f QGô``ª`à`°`SG
áeGóà°SGh ,äÉ©ªàéªdG QGô≤à°SGh
.á∏eÉ°ûdG á«ªæàdG
óªMCG ¢ûjhQO ó``cCG ¬ÑfÉL øe
iQƒ°ûdG ¢ù∏ée ƒ°†Y »YÉæªdG
ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†M áª∏c ¿CG
áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y ø``H óªM ∂∏ªdG
ºdÉ©∏d âæ«H ób ióØªdG OÓÑdG πgÉY

.¿Éªé©dG õjõ©dGóÑY .O |
äÉjóëàdG ∞∏àîe »a ájOƒ©°ùdG
.±hô¶dGh
¿hDƒ°ûdG áæéd ¢ù«FQ QÉ°TCGh
»æWƒdG øeC’Gh ´ÉaódGh á«LQÉîdG
πãªJ ióØªdG πgÉ©dG áª∏c q¿CG ≈dEG
ócDƒªdG ,º«μëdG ÜÉ£î∏d É kLPƒªfCG
,ájQhô°Vh áæ«°UQ É°ù°SCGh õFÉcQ
á≤£æªdG Üƒ``©`°`Th ∫hó`` d á``ª`¡`eh
πãªJ É``¡`fEG å«M ,™``ª` LCG º``dÉ``©`dGh

™e πeÉ©à∏d ºdÉ©dGh á≤£æªdG ∫hód
á«°SÉ«°ùdG äGóéà°ùªdGh äÉjóëàdG
»àdGh ,á«ë°üdGh ájOÉ°üàb’Gh
ÉgRhÉéàd Oƒ¡édG ôaÉ°†J Ö∏£àJ
ôãcCG πÑ≤à°ùe AÉæH ≈∏Y πª©dGh
,Üƒ©°ûdGh ∫hó∏d GkQÉgORGh Ébk Gô°TEG
äÉ``«`YGó``à`dG π``X »``a É``°``kUƒ``°`ü`Nh
áëFÉL É``¡`à`°`Vô``a »``à` dG á``Ñ`©`°`ü`dG
ÉgQÉ°ûàfGh (19-ó«aƒc) ÉfhQƒc
.∫hódG πc »a
s¿EG ¿Éªé©dG Qƒ``à`có``dG ∫É`` bh
¬àª∏c »a ¢ùμY ióØªdG ∂∏ªdG ádÓL
øjôëÑdG áμ∏ªe ∞bGƒe á«eÉ°ùdG
ájQƒëªdG ÉjÉ°†≤dG øe Om ó``Y √ÉéJ
á«°†≤dG É``gRô``HCG ø``eh ,á``ª`¡`ª`dGh
≈dEG á°SÉªdG áLÉëdGh á«æ«£°ù∏ØdG
»∏«FGô°SE’G »æ«£°ù∏ØdG ´GõædG πM
»a Aó``Ñ` dGh ,ø«àdhódG πëd É``≤k `ah
áªFÉ≤dG äÉbÓ©dG øe IójóL á∏Môe
ó«cCÉJ Éæk ªãe ,QGƒ``é`dG ø°ùM ≈∏Y
™e ±ƒbƒdG ióØªdG ∂∏ªdG ádÓL
á«Hô©dG áμ∏ªªdG iôÑμdG á≤«≤°ûdG

øH õjõ©dGóÑY Qƒ``à`có``dG ó``cCG
áæéd ¢ù«FQ ,¿É``ª`é`©`dG ¬∏dGóÑY
´É`` aó`` dGh á``«` LQÉ``î` dG ¿hDƒ` `°` `û` `dG
,iQƒ°ûdG ¢ù∏éªH »æWƒdG øeC’Gh
ÉgÉ≤dCG »``à`dG á«eÉ°ùdG áª∏μdG ¿CG
∂∏ªdG á``dÓ``é` dG Ö``MÉ``°`U Iô``°`†`M
πgÉY áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y ø``H óªM
á«©ªédG ΩÉ`` `eCG ,ió``Ø` ª` dG OÓ``Ñ` dG
âî q°SQ ,Ió``ë`à`ª`dG º``eCÓ` d á``eÉ``©`dG
π«°UC’G è¡ædGh á«æWƒdG âHGƒãdG
√ÉéJ øjôëÑdG áμ∏ªe √ÉæÑàJ …òdG
≈dEG ,á«dhódGh á«ª«∏bE’G ÉjÉ°†≤dG
áª«μëdG iDhôdG ≈∏Y ó«cCÉàdG ÖfÉL
øeCG ≥«≤ëàd ióØªdG ∂∏ªdG ádÓéd
≥ah »dhódG ™ªàéªdG QGô≤à°SGh
ΩÓ°ùdGh ¢ûjÉ©àdG ÇOÉ``Ñ` eh º«b
.AÉæq ÑdG QGƒëdÉH äÉaÓîdG RhÉéJh
¿É``ª`é`©`dG Qƒ``à` có``dG OÉ`` °` `TCGh
IOó©àªdGh á«dƒª°ûdG ø«eÉ°†ªdÉH
ádÓL áª∏c ¥É«°S »a äAÉL »àdG
¿CG ≈``dEG Gkô«°ûe ,ió``Ø`ª`dG π``gÉ``©`dG
≥jôW áWQÉN ó©oJ á«eÉ°ùdG áª∏μdG

ó¡©dG »dhh AGQRƒ``dG ¢ù«FQh ∂∏ªdG
¿Éà°ùfÉªcôJ ∫Ó≤à°SG iôcòH ¿ƒÄæ¡j
áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y øH óªM ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†M å©H
»dƒb ¿ÉHôb ¢ù«FôdG áeÉîa ≈dEG áÄæ¡J á«bôH ióØªdG OÓÑdG ∂∏e
áÑ°SÉæªH ∂dPh ,¿Éà°ùfÉªcôJ ájQƒ¡ªL ¢ù«FQ ±hóªëe …Oô«H
.√OÓH ∫Ó≤à°SG iôcP
∫BG ¿Éª∏°S øH áØ«∏N ô``«`eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U å©Hh
¿ÉHôb ¢ù«FôdG áeÉîa ≈dEG áÄæ¡J á«bôH ,AGQRƒ``dG ¢ù«FQ ,áØ«∏N
∂dPh ,¿Éà°ùfÉªcôJ ájQƒ¡ªL ¢ù«FQ ,±hóªëe …Oô«H »dƒb
.√OÓH ∫Ó≤à°SG iôcP áÑ°SÉæªH
∫BG óªM ø``H ¿Éª∏°S ô``«` eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U å``©`Hh
¢ù∏ée ¢ù«Fôd ∫hC’G ÖFÉædG ≈∏YC’G óFÉ≤dG ÖFÉf ó¡©dG »dh áØ«∏N
…Oô«H »dƒb ¿ÉHôb ¢ù«FôdG áeÉîa ≈``dEG áÄæ¡J á«bôH AGQRƒ`` dG
iôcP áÑ°SÉæªH ∂dPh ,¿Éà°ùfÉªcôJ ájQƒ¡ªL ¢ù«FQ ±hóªëe
.√OÓH ∫Ó≤à°SG

∞dCG 150 Ωó``≤j ôªMC’G ∫Ó¡dG
¿É``æÑd á``KÉZE’ á``«aÉ°VEG Q’hO
∫Ó``¡` dG á``«`©`ª`L â``eó``b
150 »``æ` jô``ë` Ñ` dG ô`` ª` `MC’G
ôªMC’G Ö«∏°ü∏d Q’hO ∞``dCG
á∏ªM á∏«°üM »g ,»fÉæÑ∏dG
»``à` dG á`` «` `∏` `gC’G äÉ``Yô``Ñ` à` dG
Gô``NDƒ` e á«©ªédG É``¡`à`≤`∏`WCG
ø``jô``ë` Ñ` dG{ ¿Gƒ`` æ` `Y â``ë` J
QÉ`` WEG »``a ,zähô`` «` `H å``«`¨`J
≈∏Y ÜhDhó``dG á«©ªédG πªY
Ö©°û∏d É¡JóYÉ°ùe á∏°UGƒe
¬JófÉ°ùeh ≥«≤°ûdG »fÉæÑ∏dG
QÉ``é` Ø` f’G ó``©` H ¬``à`æ`ë`e »``a
.…OÉëdG ∑QÉÑe |
ähô«H CÉaôe »a π°üM …òdG
á«KQÉc QGô``°` VCG ø``Y ôØ°SCGh
.∑Éæg áÄ«ÑdGh OÉ°üàb’Gh ¿Éμ°ùdG ≈∏Y
QÉWEG »a »JCÉj …òdG ´ôÑàdG Gòg á«©ªédG IQGOEG ¢ù∏ée ôbCGh
¢Vô©àj …òdG ≥«≤°ûdG ¿ÉæÑ∏d á«KÉZE’G øjôëÑdG áμ∏ªe äÉªgÉ°ùe
¬JóYÉ°ùeh ¬Ñ©°T ™e ±ƒbƒdG Ö∏£àJ ábƒÑ°ùe ô«Z á«°SÉb áæëªd
.áÑ«°ü©dG äÉbhC’G √òg »£îJ ≈∏Y
»æjôëÑdG ô``ª`MC’G ∫Ó``¡`dG á«©ªéd ádÉcƒdÉH ΩÉ``©`dG ø``«`eC’G
»fÉæÑ∏dG ô``ª` MC’G Ö«∏°üdG ¿EG ∫É``b …OÉ``ë` dG ∑QÉ``Ñ` e PÉ``à` °` SC’G
´hô°ûe ∞«dÉμJ øe AõL πjƒªJ »a äÉYôÑàdG √òg Ωóîà°ù«°S
≈∏Y Ωƒ≤jh É«dÉM ähô«H »a ™bGƒdG ¢VQCG ≈∏Y √ò«ØæJ ºàj ô«Ñc
É¡∏gCG IOÉYEGh ,QÉéØf’ÉH äôKCÉJ »àdG ≥≤°ûdGh ∫RÉæªdG ±’BG º«eôJ
.iôNCG Iôe É¡«dEG
âb’ zähô«H å«¨J øjôëÑdG{ á∏ªM ¿CG …OÉëdG í°VhCGh
™àªàj Ée ≈dEG Gô¶f ,øjôëÑdG »a Gô«Ñc ÓYÉØJh É©°SGh ió°U
øe øjôëÑdG »``a äÉ``°`ù`°`SDƒ`ª`dGh ¿ƒª«≤ªdGh ¿ƒ``æ`WGƒ``ª`dG ¬``H
AÉ£©dGh ô«îdG ÖMh á«dhDƒ°ùªdÉH Qƒ©°Th ∫ÉY »fÉ°ùfEG ¢ùM
,á¡L øe ¬JÉ°SCÉe »a ≥«≤°ûdG »fÉæÑ∏dG Ö©°ûdG ™e ∞WÉ©àdGh
á°SÉªdG ¬àLÉMh ¿ÉæÑd É¡d ¢Vô©J »àdG áKQÉμdG ºéM áeÉî°Vh
.iôNCG á¡L øe ºYó∏d
ô``ª`MC’G ∫Ó``¡` dG á«©ªL ô``jó``≤`Jh ôμ°T π``jõ``L ø``Y Üô`` `YCGh
¢VQCG ≈∏Y äÉ°ù°SDƒªdGh ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒªdG ™«ªéd »æjôëÑdG
πw c GƒYôÑJh á«©ªédG AGóf ™e GƒHhÉéJ øjòdG øe øjôëÑdG áμ∏ªe
.ø«HƒμæªdG ø««fÉæÑ∏dG áKÉZE’ ¬àYÉ£à°SG Ö°ùëH
π°UGƒJ »æjôëÑdG ô``ª`MC’G ∫Ó¡dG á«©ªL ¿CG ≈``dEG QÉ``°`TCGh
»àdG É¡JGôÑNh á«ª«¶æàdG É¡JÉ«fÉμeEG ™«ªL ô«î°ùJ ≈∏Y É¡∏ªY
»KÉZE’G πª©dG ∫Éée »a ÉeÉY ø«°ùªN øe ôãcCG ióe ≈∏Y óàªJ
áæ«àªdGh á©°SGƒdG á«dhódGh á«ª«∏bE’G É¡JÉbÓYh »fÉ°ùfE’Gh
,¿ÉæÑd »a ø««∏©ØdG ø«≤ëà°ùª∏d äÉYôÑàdG ∫É°üjEG ¿Éª°V »a
.áæμªe á«∏YÉa ≈°übCÉHh
ºjó≤J ≈dEG äQOÉH ób »æjôëÑdG ôªMC’G ∫Ó¡dG á«©ªL âfÉch
Oƒ¡édG QÉWEG »a »fÉæÑ∏dG ôªMC’G Ö«∏°ü∏d ÉYôÑJ Q’hO ∞dCG 50
QÉeO øe ähô«H á«fÉæÑ∏dG áª°UÉ©dG ¬d â°Vô©J Ée ó©H á«KÉZE’G
øe Iô«Ñc á«fÉ°ùfEG áKQÉμH ÖÑ°ùJ …ò``dG ÉgCÉaôe QÉéØfG AGô``L
.πjƒW âbƒd É¡JÉ©ÑJ øe áæjóªdG »fÉ©J ¿CG ™bƒàªdG

äÉ```jƒ```dhC’G{ ∫ƒ```M π``ª``Y á``°``TQh
GóZ z19 ó«aƒc á¡LGƒe »a á«fÉªdôÑdG
.ÜGƒ`` `æ` ` dG ¢``ù` ∏` é` ª` d ΩÉ`` `©` ` dG
õcôe è``eGô``Hh §£N øª°Vh
»fÉªdôÑdG ÖjQóàdGh äÉ°SGQódG
.¢ù∏éªdÉH

á``«ª«∏©`àdG á``°üæ`ªdG ™``e Gƒ``∏YÉØ`J ø``jôëÑdG á``©eÉ`éH z…ó``«¡`ªà`dG{ á``Ñ∏`W ø``e ٪91

.º°SÉL IOÉZ .O |

IÉ«ëdG hCG á«°SGQódG äGQô≤ªdG ¢üîj
ìÉàà°S á°UôØdG ¿CG ≈dEG áàa’ ,á«ªjOÉcC’G
»fhôàμdE’G áÄ«¡àdG Ωƒ``j »``a ÖdÉ£∏d
áHÉLEÓd õcôªdG IòJÉ°SCG ™e π°UGƒà∏d
¢üîj Éª«a º¡JGQÉ°ùØà°SG ™«ªL øY
.èeÉfôÑdG

¿CG ≈`` dEG º``°`SÉ``L IOÉ`` Z .O â``¡`Ñ`fh
áÑ∏£dG ∞jô©J ≈dEG ±ó¡j áÄ«¡àdG Ωƒj
äGQô``≤` ª` dGh …ó``«` ¡` ª` à` dG è``eÉ``fô``Ñ` dÉ``H
É¡eó≤j »``à` dG äÉ``eó``î` dGh á``«` °` SGQó``dG
Éª«a á«ªjOÉcC’G IóYÉ°ùªdG Ö∏W á«Ø«ch

»a ácQÉ°ûªdG ≈``dEG áÑ∏£dG ájõ«∏éfE’G
…òdG »fhôàμdE’G áÄ«¡àdG Ωƒj èeÉfôH
ôÑY πÑ≤ªdG ø«æK’G Ωƒj õcôªdG √ó≤©j
™bƒe ≈∏Y (Stream Live) ≥«Ñ£J
.øjôëÑdG á©eÉL

¿ƒfÉØàj øjòdG ¢ùjQóàdG áÄ«g AÉ°†YC’
á``aÉ``c ¿ƒ``eó``î`à`°`ù`jh ,¢``ù` jQó``à` dG »``a
á«ªjOÉcC’G á«∏ª©dG ô«°S ¿Éª°†d äGhOC’G
.πªcC’G ¬LƒdG ≈∏Y
á``¨` ∏` dG õ`` `cô`` `e Iô`` ` jó`` ` e â`` ` ` `YOh

∂dPh ,ø«∏°üa hCG π°üa ∫ÓN èeÉfôÑdG
13 èeÉfôÑdG º°†jh .¬éFÉàf Ö°ùëH
3h ,ájõ«∏éfE’G á¨∏d á«ªjOÉcCG áYÉ°S
äÉYÉ°S 3 hCG ,äÉeƒ∏©ªdG á«æ≤àd äÉYÉ°S
.»°SGQO π°üa πμd äÉ«°VÉjQ
á``¨` ∏` dG õ`` `cô`` `e Iô`` `jó`` `e â`` à` `Ø` `dh
IOÉZ IQƒàcódG á©eÉédÉH ájõ«∏éfE’G
òîJG õ``cô``ª`dG ¿CG ≈`` dEG ,º``°`SÉ``L ó``ª` MCG
¥É``ë`à`d’ GkOGó``©` à` °` SG á``∏`YÉ``a äGƒ``£` N
≥«Ñ£Jh …ó«¡ªàdG èeÉfôÑdÉH áÑ∏£dG
∫ÓN »ªbôdG πμ°ûdÉH º«∏©àdG á«∏ªY
»°SGQódG π°üØdG »a ájRGôàM’G IôàØdG
,2021/2020 »©eÉédG ΩÉ©∏d ∫hC’G
AÉæÑd á«∏«¨°ûJ á£N ™°Vh ≈dEG Iô«°ûe
á°Uôa áÑ∏£∏d í«àj ¿ôe »ª«∏©J ΩÉ¶f
º∏©àdG á°üæe ≈∏Y ácQÉ°ûªdGh πYÉØàdG
.ádƒ¡°S πμH »fhôàμdE’G
áÑ∏£dG ájóéH IOÉ``Z .O äOÉ``°` TCGh
¢`` ShQó`` dG »``≤` ∏` J »`` a ø``jó``é` à` °` ù` ª` dG
Égôμ°T áeó≤e ,ó``©`H ø``Y º¡eÉ¶àfGh

»a ájõ«∏éfE’G á¨∏dG õcôe ø``∏`YCG
ácQÉ°ûe Ö°ùf ¿CG ø``jô``ë`Ñ`dG á``©`eÉ``L
á«ª«∏©àdG OQƒÑcÓH á°üæe ≈∏Y áÑ∏£dG
äRhÉéJ á°SGQódG øe ∫hC’G ´ƒÑ°SC’G »a
iƒà°ùªdG áÑ∏W ≈`` dEG áÑ°ùædÉH %91
,»fÉãdG iƒà°ùªdG áÑ∏£d %95h ,∫hC’G
á©eÉédG ájõgÉL ≈∏Y áë°VGh ád’O »a
á``«`ª`«`¶`æ`à`dGh á``«`æ`≤`à`dG á``«` MÉ``æ` dG ø`` e
.¬àfhôeh »ª«∏©àdG ΩÉ¶ædG ádƒ¡°Sh
º«¶æàd õ``cô``ª`dG IQGOEG ó©à°ùJh
ôÑªàÑ°S 28) ø«æK’G Ωƒj áÄ«¡àdG Ωƒj
»a á``Ñ`∏`£`dG Öë£°üJ å``«`M (2020
á¨∏dG õcôe ≈æÑe »a á«°VGôàaG ádƒL
á«©bGƒdG øe G kƒL Gƒ°û«©«d ájõ«∏éfE’G
áÑ∏W º¡Ø°UƒH á«©eÉédG IÉ«ëdG ø``Y
.øjóéà°ùe
»a ¿hóéà°ùªdG áÑ∏£dG •ôîfGh
õcôe ¬eó≤j …ò``dG …ó«¡ªàdG èeÉfôÑdG
≥ëà∏j å«M ó©H øY ájõ«∏éfE’G á¨∏dG
»a á©eÉédG ¬dƒNO ájGóH »a ÖdÉ£dG

âæH á``jRƒ``a á``jÉ``YQ â``ë`J
¢ù∏ée á°ù«FQ πæjR ¬∏dGóÑY
áeÉ©dG á``fÉ``eC’G º¶æJ ÜGƒ``æ` dG
á«æ≤àH πªY á``°`TQh ¢ù∏éª∏d
¿Gƒ``æ` ©` H »``Fô``ª``dG ∫É`` °` `ü` `J’G
»a á``«`fÉ``ª`dô``Ñ`dG äÉ`` `jƒ`` `dhC’G{
∂``dPh ,z19 ó``«` aƒ``c á``¡` LGƒ``e
ôÑªàÑ°S 28 ø«æK’G óZ ìÉÑ°U
.…QÉédG
π``ª` ©` dG á`` `°` ` TQh ô`` `jó`` `jh
óªëe Ö``FÉ``æ``dG á``«` fÉ``ª` dô``Ñ` dG
ÖFÉædG É¡«a ∑QÉ°ûjh ,OƒªMƒH
∫hÉæà«°S …ò``dG ôeÉ©dG ó``ª`MCG
,…OÉ°üàb’Gh »dÉªdG QƒëªdG
…òdG …ô°ShódG Qó``H ÖFÉædGh
»°SÉ«°ùdG QƒëªdG ¢Vô©à°ù«°S
áeƒ°ü©e ÖFÉædGh ,»``æ` eC’Gh
≈dEG ¥ô£àà°S »àdG º«MôdGóÑY
.»eóîdG QƒëªdG
≈dEG πª©dG á°TQh ±ó¡Jh
á«fÉªdôÑdG äÉ``jƒ``dhC’G á``°`SGQO
á¡LGƒe »``a á∏Ñ≤ªdG á∏Môª∏d
QhOh ÉfhQƒc áëFÉL äÉ«YGóJ
øe ∞«Øîà∏d »HÉ«ædG ¢ù∏éªdG
ø``Wƒ``dG ≈``∏`Y áÑJôàªdG QÉ`` `KB’G
.ø«æWGƒªdGh
π``ª` ©` dG á`` `°` ` TQh »`` `JCÉ` ``Jh
QÉ°ûà°ùªdG á©HÉàeh ±Gô°TEÉH
ø``«`eC’G áªéfƒH óªëe ó``°`TGQ
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áëFÉédG ™e πeÉ©à∏d »æjôëÑdG êPƒªædG ôjƒ£Jh π«μ°ûJ »a âª¡°SCG á«æjôëÑdG ICGôªdG

.∂∏ªdG ádÓL |

ádÓ÷G ÖMÉ°U Iô°†M ΩÉ≤e ¤EG IGó¡e Ió«°üb
øjôëÑdG áμ∏‡ ∂∏e áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y øH óªM ∂∏ŸG
.√ÉYQh ¬∏dG ¬¶ØM ióØŸG

z¥l OÉ`
p °Un lº`jôp cn ∂l ∏p en {
πrq ` ` ` ` en nCG ’ p∫DhÉ`` ` ` `Ø` ` `às ` dG nø`` ` penh πr `` `` `` ``en nCG »``∏u ` ` `co πl ` `Fp É`` ` `Øn ` `àn ` `eo
∫r Rn ’G òo ` `æ`o `e äó`` ` Hn Gò`` `cn hn ám ` ` ` ` Øn ` ` ` ` dCG áo ` ` ` ` nMGnh oø`` `jôn ` `ë` `Hn
πr ` `∏n ` ` pª``dG É`` ` `¡n `«`ap â``°`n`û`jn É`` `©n `à`an É`` `n ` `¡` °``Vp QCÉ` ` `Hp Ao É`` ` ` NEn ’G ºs ` ` `Yn
o Oo ƒ``ªo ` ë` en Ao É``£`n `©` pe ¬o ` ` ` ` o∏` ` `°` UnCG ºl ` ` ` `jô`p `cn lÖ``©°Tn
πr `°ün îdG
πr ``` `£`n `Hn Ék ` ` `μ` ` `∏p ` en É`` ` æ` dn ≈``£`n ` ` YCG ó`` ` ` `≤n ` ` `an É``æ` ` `en ôn ` ` `cCG ¬o ` ` `∏` dGnh
∫r ón ` ` `àn ` YGnh º`m ` `μ` oM »`u `°``p Sô`` ` `co ≈``∏` ` `Yn ól ` ` `ªn ` nM ≈``∏n ```àn `YG ó``n `≤n ```aq
∫r òn ` ` ` ` Hn ó`` ` bn º`` ` cn É`` ` ` `¡n ` ∏p ` LCG ø`` pe √o On Ó`` ` ` ` ` Hp Ö`oq ` ` pë`` ` jo ∂l ```∏p ``` `en
πr ` pª``àn `μJn Ö`m ` `©`°``n T nìGnô` ` ` ` aCG iôn ` ` ` ` jn »``cn Gk ó`` ` ¡` oL ∫o CÉ` ` jn º`` `dn
πr ` ` `ªn `Yn ø`` ` ` ` pe ∂n ` `dp ò`` Hp º`` ` p¶``YCG ¬o ` ` ` ` ` `ªoq ` gn lÜhoDhO πl ` ` ` ` ªn ` ` `Yn
s d ¬p ` ` ` `Ñp ` `©`°`n`T pá`` `©n ` `aô`p ` `dp πl ```ªn ```Yn
∫CÉ`°`n`S É``en ≈``£`n ` ` YCG Ö`p ©°û∏p
πr ` μn ` fn É`` en óm ` ` `Yhn u…nCG ø`` Yn p√pOƒ`` ` ` ` ` Yo ƒo ` ` `Hp »``Øp ` ` `jn ∂l ` ` `∏p ` `en
∫r ón ` ` `Yn ó`` ` bn pá``«s ` pYsô` dG »``a ƒn ` `go ¬o ``` ` oé`` `¡```fn ∫l ó`` ` ` `Yn hn ºl ` `∏` ` pM
πr ` ` `©n `an ó`` ```bn ô`m `«``` `Nn πu ` ` ` ` μo ` dp hn ¥pl OÉ`` ` ` ` ` °``n U ºl ` ` `jô`p ` ` ` `cn ∂l ``` `∏p ```en
πrq ` `ªn `jn ’ mAÉ`` `£`n ` `Yn rø`` ` pe ƒn ` ` `go ¬o ` ` ` ` ©o ` Ñ` Wn Gk On ƒ`` ` ` ` oL n¿É`` ` cn ø`` `en
πr ` ` ` `¡n `fn πw ``` ```co ¬p ` ` `Ñu ` ` ` oM ø`` ` pe ¬p ` ` ` ` pª`` ` ∏` pë``Hp nÜƒ`` ` o∏` ≤o ` dG ∂n ` ` `∏n ` en
πr ` Øn cn ó`` `bn ƒn ` ` `go É``¡n ` nMÉ`` né``fn hn ám ` ` `°``n†` `¡`fn ón ` ` ` pYGnƒ` `bn ≈``°`n`SQCG
π`nª`n©dG ƒn ` ` `go pA’nƒ` ` `dG inó``ªn ``an ¬o ` ` ` ` ` `≤s ` ` ` nM πx ` ` `μo ` ` `dp ≈`` ` £`n ` ` YnCG
πr ` p©``àn °ûoe º`m ` `∏` pY QÉ`p `æ` ªn cn
É`` `æn ` ` `æo `jôn ` ` `ë`Hn änó` ` `Zn Gò`` `∏p ` `an
πr ` `ãn `en Ók ` ` `Yo Ωo hoô` ` ` ` jn ø``ªn ` dp hn Ék ` nLPn ƒ`` ` ` `ªo ` fCG äó`` ```Zn ó`` ```≤n `dn hn
πrq ` Øn ` jo ’ l…ƒ`p ` ` ` `bn ¢`l `SCÉ``` `Hn ≈``Zn ƒn ` ` ` ` dG »`n `°``n û`¨` `jn GPEG ól ` ªn ` nM
∫õ``àn `îJn »``fp É``©`ª`dG ≈``ªn ` °` SCG â`` ` ` ` ` ∏` Yn ¬o ` ` `ào ` ` `ªn `μ` pM sø`` ``` pμ``dn
πr ` oLsô` dÉH Io An hô`` ` ªo ` dG ºn ` `©`fp ám ` ` `Yn É`` ` ` né``°`n`T πn ` Ñbn o…CGônq ` ` ` ` dG
πr `∏n ` cn Ó``Hp ¬p ` ` `«` `dn EG ≈n©°ùnj ¬p ` ` `©`Ñ` `£`n `Hp Ωn Ó``°`ù`dG inƒ` ` `¡`jn
n ` ` ≤n ` ` `MpEG »`` p¨`` ` `àn ` ` `Ñ`jn Ék `en Ó`` ` `°`n`S ól ``` `ªn ` nM
πr ` pª``àn °ûnj ≥`x ` ` nM ¥É`
πr ` μo ` Js Gnh ∂n ` Ñp ©°ûpn d Gk ôn `«``` `Nn
Gnó` ` ` ` Zn ¿pEG º`m ∏°ùpp d rí``æn `LÉ`an
πr ` μn ` Js G ø`p ` en ,p¬` «` ∏n ` Yn ,… pó`` ¡` `jn º`` ```μo ```«n ```©`°`n`S ∑o QÉ`p ` ` ` `Ñn `o ` `j wÜnQ
πrq ` ` ` nLnCG mπ``ªn ` Yn ø`` pe näõ`` ` né`` ` fnCG É`` ```ªn ``` `Hn º`μo `Än ` æu `n¡fo ól ```ªn ``` nM
πr ` ªn àn ëoe ôx ` ` `°`n`T πu ``` `co ø`` ` pe É`` ` ` ` ` fn On Ó`` ` Hp o¿ƒ`` ```°``oü`Jn ól ``` `ªn ` nM
πr ` ` ` ` dn Rn ’nh πt ` ` ` pî``jo Ék ` ` ` ` æn ` ` `gn hn É`` ` ` `fn Op Ó`` ` ` `Ñp ` dp »`` `°``†p ` ` `Jn ô`` ` `Jn ’
∫r òn ``` `Jo ’nh n¿É`` ```¡`Jo ’ »``cn É`` ` æn ` ` `æp ` jôn ` ë` Hn ø`` ` `Yn Oo hòo ` ` ` ` Jn hn
πr ` ` ` ` bo nCG º`` ` dn pá`` ` `≤n ` `«`≤p ` në``dG ôn `«` ` `Zn »`` ` æp ` ` ` ` fs nCG ºo ```∏n `©```jn ¬o ` ∏` ` `dGnh
πr `°`n`Sh …Qó`
p ` `jn ø``ªn ` dp rÖ`` ` gn PEGp Gò`` ` ` `Hp …Qó`
p ` ` ` `Jn ’ nâ`` `æ` `co ¿pEG
πr ` p©``àn °ûnJ óm ` ≤` pM Qo É`` ` f hCG
ál ` ` ` ` Ñn ` ` ` ` jQp ∂n `Ñp `∏`≤n `Hp ø`` `en É`` `jn
πr ` `bo nâ`` `Ä`°``p T ó`` ` bn É``ª` `an Gò`` `dp hn É`` ` ` `fn Oo Ó`` ` Hp ∂n ` `«`∏`Y ≈``°``nü` `©`Jn
πr ` æn Jn ø``∏n an nâ`` `jƒn ` `fn É``ªn `¡`en
É`` ` æn ` ` ` ` °``nVQCG ß`o n `Ø`ëjn ¬o `∏`dÉan
π`` `ª`àn `MGnh É``¡ænY On GPn º`` ` cn É`` ` ` `æn ` ` `æp ` ` `enCG áo ` ` `fn É``ªn ` °``nV ól ` ` `ªn `M
πrq ``` `¶`n `jn É`` `æn ```Jp õnq ``` ` p©`` `dp Gk õn ` ` ` ` eQn É`` ` ` `æn ` ` `μn `«` ` `∏p `en πt ` ` ` ` é`p `fo É`` ` ` `fs EG

»°VQ ∫BG Qƒ°üæe óªMCG øH ¬∏dGóÑY .O

á«Yƒf áªgÉ°ùe
º«∏©àdG ∫Éée »a
πμ°ûJ º``«`∏`©`à`dG ∫É``é` e »`` ah
´É£b »a á«æjôëÑdG ICGôªdG áÑ°ùf
áfQÉ≤e iô``Ñ`μ`dG áÑ°ùædG º«∏©àdG
≠∏ÑJ PEG ,∫ÉéªdG »a πeÉ©dG πLôdÉH
´É£≤dG »a %70 É¡àcQÉ°ûe áÑ°ùf
,¢UÉîdGh ΩÉ©dG º«∏©àdG ,¬«≤°ûH
øe %71 ICGô`` ª` `dG á``Ñ`°`ù`f ≠``∏` Ñ` Jh
á``«` Hô``à` dG IQGRh »`` a ø``«` ∏` eÉ``©` dG
¬àÑ°ùf Ée ICGôªdG π¨°ûJh ,º«∏©àdGh
»a ájOÉ«≤dG Ö°UÉæªdG ø``e %55
äÓeÉ©dG øe %65 áÑ°ùfh ,IQGRƒdG
%77h á«ª«∏©àdG ∞``FÉ``Xƒ``dG »``a
á∏MôªdG »``a ¢ùjQóàdG º``bÉ``W ø``e
™°SGƒdG Qƒ°†ëdG Gòg .á«FGóàH’G
πμ°ûH RôH º«∏©àdG ´É£b »a ICGôª∏d
PEG ,19-ó«aƒc áëFÉL ∫ÓN í°VGh
áª∏©ªdG ,á«æjôëÑdG ICGôªdG âªgÉ°S
ájQGôªà°SG ìÉéfEG »a ,á``jQGOE’Gh
áYÉæ°Uh ,ó©H øY á«ª«∏©àdG á«∏ª©dG
áaÉ°VEG ,ºFÓªdG »ª«∏©àdG iƒàëªdG
ø«Yƒ£àªdG πÑb øe ô«Ñc ∫ÉÑbEG ≈dEG
äÉLÉ«àM’G IófÉ°ùªd AÉ°ùædG øe
óbh .á«æjôëÑdG ô°SCÓd á«ª«∏©àdG
áëFÉédG QÉ°ûàfG òæe ºdÉ©dG ó¡°T
»ªbôdG ∫ƒëà∏d áYQÉ°ùàe äÉ«∏ªY
≈∏Y OÉªàY’G »a ÉXƒë∏e ÉYÉØJQGh
ô«°S á∏°UGƒªd á«æ≤àdG πFÉ°SƒdG
ICGôªdG øμJ ºdh ,á«©«Ñ£dG IÉ«ëdG
∫ƒëàdG Gòg øY Ió«©H á«æjôëÑdG
Ék «°SÉ°SCG Gk ô°üæY âfÉc πH ÇQÉ£dG
äÉ«æjôëÑdG äÓeÉ©dG πμ°ûJ PEG ,¬æe
ä’É°üJ’Gh äÉeƒ∏©ªdG ´É£b »a
ø«∏eÉ©dG ø««æjôëÑdG »dÉªLEG øe
»a %38 ¬àÑ°ùf É``e ´É``£` ≤` dG »``a
ø∏μ°ûj ø``¡`fCG Éªc ,ΩÉ``©` dG ´É£≤dG
äÓ``eÉ``©` dG ø`` e %32 ¬``à`Ñ`°`ù`f É`` e
»a áªFÉ≤dG ∫É°üJ’G äÉcô°T »``a
ó«©°U ≈``∏` Yh .ø``jô``ë` Ñ` dG áμ∏ªe
ôjô≤àdG çóëJ ,»Yƒ£àdG πª©dG
z´ƒ£à∏d á«æWƒdG á°üæªdG{ ø``Y
30^000 øe ôãcCG âÑ£≤à°SG »àdG
∞∏àîe ø``e ´ƒ``£` à` eh á``Yƒ``£`à`e
á«ª«∏©àdG äÉjƒà°ùªdGh QÉ``ª` YC’G
ICGô``ª`dG áÑ°ùf ≠∏ÑJh á«Ø«XƒdGh
.%49^2 É``¡`«`a äÉ``Yƒ``£` à` ª` dG ø``e
øjôëÑdG õcôªd á°SGQO ≈∏Y AÉæHh
á«dhódGh á«é«JGôà°S’G äÉ°SGQó∏d
áæ«Y â∏ª°T ,zäÉ``°` SGQO{ ábÉ£dGh
áFÉª°ùªNh ±’BG Iô°ûY øe ôãcCG
»a ø``«`ª`«`≤`ª`dGh ø``«`æ`WGƒ``ª`dG ø``e
,É``KÉ``fEGh GQƒ```cP ø``jô``ë`Ñ`dG áμ∏ªe
OGó©à°SG á°SGQódG èFÉàf âë°VhCG
á°SGQódG »``a ø«cQÉ°ûªdG á«ÑdÉZ
á«Yƒf á``«`Yƒ``£`J ∫É``ª` YCÉ` H ΩÉ``«`≤`∏`d
.á«ª°SôdG Oƒ¡édG IófÉ°ùªd

ºq ∏J ób »àdG äÉYGõædGh çQGƒμdG
.ájô°ûÑdÉH
πYÉa Qƒ°†M
»ë°üdG ´É£≤dG »a
»a ¬``fCG ≈``dEG ôjô≤àdG QÉ``°` TCGh
á«æjôëÑdG ICGô``ª``dG Qƒ``°`†`M π``X
∞∏àîe »``a »``Yƒ``æ` dGh ™``°` SGƒ``dG
äBÉ`°`û`æ`eh äÉ``jƒ``à`°`ù`eh äGQGOEG
øe ¿É`` c ¬``fEÉ` a »``ë`°`ü`dG ´É``£` ≤` dG
≈∏Y ∂``dP ¢ùμ©æj ¿CG »©«Ñ£dG
á«eÉeC’G ±ƒØ°üdG »a ÉgQƒ°†M
,19-ó``«` aƒ``c ¢``Shô``«`a á``¡`LGƒ``ª`d
%75 á«æjôëÑdG ICGôªdG πãªJ å«M
≥jôØdG ±ƒØ°U øª°V ø«∏eÉ©dG øe
,¢Shô«ØdG Gòg áëaÉμªd »æWƒdG
¬àÑ°ùf É``e ≥jôØdG øª°V â∏ãs eh
Ö°UÉæªdG »a äÓeÉ©dG øe %80
∞``FÉ``Xƒ``dG »``a %69h ájò«ØæàdG
%64 É¡àÑ°ùf â¨∏Hh ,á«°ü°üîàdG
≥jôØdG øª°V ø«∏eÉ©dG »dÉªLEG øe
ôéëdG äÉ``«`∏`ª`Y »``a »``fGó``«` ª` dG
,ä’ÉëdG ≈∏Y ∞°ûμdGh ∫õ``©`dGh
»a ø«∏eÉ©dG »dÉªLEG øe %71h
»JÓdG áÑ°ùf â¨∏H Éªc ,ôÑàîªdG
™``«`ª`é`Jh π``«` ∏` ë` J ≈``∏` Y ø``∏` ª` ©` j
.%78 äÉfÉ«ÑdG
á¡LGƒe ≈∏Y QGô°UEG
ájOÉ°üàb’G äÉjóëàdG
á«æWƒdG äÉ«FÉ°üME’G ócDƒJh
ájOÉ°üàb’G ácQÉ°ûªdG ä’ó©e ¿CG
áëFÉL π``Ñ`b á«æjôëÑdG ICGô``ª` ∏` d
Gk ô°ûÑe Ék YÉØJQG ó¡°ûJ 19-ó«aƒc
π«Ñ°S ≈∏©a ,πª©dG äÉYÉ£b »a
ICGôªdG ácQÉ°ûe áÑ°ùf â¨∏H ,∫ÉãªdG
™HôdG »a %52 ΩÉ©dG ´É£≤dG »a
%50`H áfQÉ≤e 2020 ΩÉY øe ∫hC’G
â©ØJQGh ,2019 »a ∫hC’G ™Hô∏d
á«æjôëÑdG ICGôªdG ácQÉ°ûe áÑ°ùf
»dÉªLEG ø``e ¢UÉîdG ´É£≤dG »``a
¢UÉîdG ´É£≤dG »a ø««æjôëÑdG
ΩÉY øe ∫hC’G ™HôdG »a %35 ≈dEG
∫hC’G ™Hô∏d %34`H áfQÉ≤e 2020
.2019 øe
≈``∏`YC’G ¢ù∏éªdG ò``î`JG ó``bh
äGQOÉ``Ñ` ª` dG ø``e ó``jó``©` dG ICGô``ª` ∏` d
∫ÉªYC’G äGó«°Sh äGóFGQ IóYÉ°ùªd
»``à` dG äÉ``jó``ë` à` dG RhÉ`` é` `J ≈``∏` Y
,ø¡dÉªYCG ≈∏Y áëFÉédG É¡à°Vôa
ø¡d äGOÉ``°` TQEG ºjó≤J ∂``dP »a ÉªH
∑QÉ°ûà°ùe{ è``eÉ``fô``H ∫Ó`` N ø``e
™e á``«`bÉ``Ø`JG ™``«` bƒ``Jh ,zó``©` H ø``Y
ø¡©«é°ûàd zøjôëÑdG äGQOÉ``°`U{
ø¡JÉeóNh ø¡JÉéàæe ôjó°üJ ≈∏Y
.á«dhódG ¥Gƒ°SC’G ≈dEG

π°UGƒJ IÉ``æ`b ¿ƒμ«d ¬``bÓ``WEG º``J
≈``dEG ∫ƒ``°`Uƒ``dG π«¡°ùàd á``«`aÉ``°`VEG
Ée Ék ` °` Uƒ``°` ü` Nh ø``jó``«` Ø` à` °` ù` ª` dG
âëJ ÇQÉ``Wh πLÉY πμ°ûH Ωó≤j
á≤HÉ°ùe ¥Ó`` WEGh ,á∏ªëdG á∏¶e
≈∏Y Aƒ°†dG §«∏°ùàd ájôjƒ°üJ
IôKDƒªdG äÉªgÉ°ùªdGh äGQOÉÑªdG
äÉjóëJ ™``e πeÉ©àdG »``a ICGôª∏d
z»à°Só©`H »``à`°`ü`b{ ,±hô`` ¶` `dG
,™ªàéªdG äÉÄa ™«ªL ±ó¡à°ùJ
¢``ü`°`ü`≤`dG ó`` °` `UQ ±ó`` ¡` `H ∂`` ` dPh
»a IôKDƒªdG ÜQÉéàdGh IôÑ©ªdG
§«ëªdG »ah πª©dG øjOÉ«e áaÉc
.»YÉªàL’Gh …ô°SC’G
äÉeóNh äGAGôLEG äó¡°T Éªc
á«eÓ°SE’G ¿hDƒ°ûdGh ∫ó©dG IQGRh
¢ù∏éªdG ™e ¿hÉ©àdÉH ,±ÉbhC’Gh
äÉeƒ∏©ªdG áÄ«gh AÉ°†≤∏d ≈∏YC’G
á∏≤f ,á``«` fhô``à` μ` dE’G á``eƒ``μ` ë` dGh
øª°V ∂`` ` dPh á``«` Yƒ``fh Ió`` jó`` L
äÉ``eó``î``dG ô``jƒ``£` à` d É`` gOƒ`` ¡` `L
,ø``jô``ë` Ñ` dG á``μ`∏`ª`e »``a á``«` dó``©` dG
äÉeóN ø«°TóJ ¿Ó``YEG »a â∏ãªJ
ájQÉéàdGh á«fóªdG ihÉYódG ™aQ
É`` ¡` `JÉ`` LQOh É```¡` `YGƒ```fCG ™``«` ª` é` H
∫Éªμà°SGh ,πeÉc πμ°ûH Ék «fhôàμdEG
»Yô°ûdGh »fóªdG AÉ°†≤dG áeƒ¶æe
ihÉYódG ™aQ øe Gk AóH á«fhôàμdE’G
.ΩÉμMC’G ò«ØæJ ≈àM
ó°UÉ≤e ÖcGƒJ Oƒ¡L
áeGóà°ùªdG á«ªæàdG
Oƒ¡L ôjô≤àdG ¢Vô©à°SGh
º«éëJ »`` a ø``jô``ë` Ñ` dG á``μ` ∏` ª` e
á«YÉªàL’G äÉ``©`Ñ`à`dG ∞«ØîJh
≈∏Y á``ë` FÉ``é` ∏` d á``jOÉ``°``ü``à``b’Gh
øe Iô``°` SC’Gh á«æjôëÑdG ICGô``ª` dG
á¡LGƒªd »æWƒdG êPƒªædG{ ∫ÓN
ó«©°üdG ≈``∏`Y ∂`` dPh ,zá``ë`FÉ``é`dG
ó«©°Uh ,»``LÓ``©` dGh ,»``FÉ``bƒ``dG
»``eƒ``μ`ë`dG »``°` ù` °` SDƒ` ª` dG π``ª` ©` dG
,»©ªàéªdG ó«©°üdGh ,¢UÉîdGh
πª©J å«M ,…OÉ°üàb’G ó«©°üdGh
√ò``g QÉ`` `WEG »``a ø``jô``ë`Ñ`dG áμ∏ªe
IôKDƒe äGƒ£N PÉîJG ≈∏Y Oƒ¡édG
á«ªæàdG ó°UÉ≤eh äÉjÉZ ™e ºé°ùæJ
á∏°UGƒe ™e ,2030 áeGóà°ùªdG
IOQGƒdG á«dhódG É¡JÉeGõàdG ΩGôàMG
ø«é«H π``ª`Y á``£` Nh ¿Ó`` `YEG »``a
øeC’G ¢ù∏ée QGôb ≈dEG áaÉ°VE’ÉH
ΩÓ°ùdGh ICGô``ª` dG ∫ƒ``M (1325)
¢üæj …òdG ,(2000) ΩÉ©d øeC’Gh
∫ÉLô∏d ájhÉ°ùàªdG ácQÉ°ûªdG ≈∏Y
,äÉjƒà°ùªdG áaÉc ≈∏Y AÉ°ùædGh
™æ°U iƒà°ùe ≈``∏`Y ¢``ü` NC’É``Hh
äÉ«∏ªY »a ICGôªdG ∑Gô°TEGh QGô≤dG
πX »a ¬«∏Y ®ÉØëdGh ΩÓ°ùdG AÉæH

ƒ``ª``°``S è```eÉ```fô```Ñ```d π```ª```©```dG ¢``````TQh π```°```UGƒ```J zá```«```Hƒ```æ```é```dG{
z»````°````VGô````à````a’G{ »````YÉ````ª````à````L’G »`````æ`````eC’G ß```aÉ```ë```ª```dG

áeÉ©dG IQGOE’Gh »``fhô``à` μ` dE’Gh
IQGOEGh á«FÉæédG ádOC’Gh åMÉÑª∏d
.™ªàéªdG áeóN áWô°T

´Éaó∏d áeÉ©dG IQGOE’Gh Qhôª∏d
áëaÉμªd áeÉ©dG IQGOE’Gh »fóªdG
…OÉ``°` ü` à` b’G ø`` ` ` e’C Gh OÉ``°` ù` Ø` dG

á«æeC’G äGQGOE’G øe OóY ácQÉ°ûªH
á«ªjOÉcC’G »gh ,á«∏NGódG IQGRƒH
áeÉ©dG IQGOE’Gh áWô°û∏d á«μ∏ªdG

.Ék«YÉªàLGh
ßaÉëªdG ƒª°S èeÉfôH »JCÉjh
(»°VGôàa’G) »YÉªàL’G »æeC’G

,…ƒYƒàdG É¡éeÉfôH QÉWEG »a
»a á«HƒæédG á¶aÉëªdG ôªà°ùJ
ƒª°S èeÉfôÑd πª©dG ¢TQh ºjó≤J
»``YÉ``ª` à` L’G »`` æ` `eC’G ß``aÉ``ë` ª` dG
¬àî°ùf »a ó©H øY (»°VGôàa’G)
»a ∂`` dPh ,2020 ΩÉ``©` d á``«`fÉ``ã`dG
áØ«∏N ï«°ûdG ƒª°S á©HÉàe QÉ``WEG
áØ«∏N ∫BG á``Ø`«`∏`N ø`` H »``∏` Y ø`` H
,á``«`Hƒ``æ`é`dG á``¶`aÉ``ë`ª`dG ß``aÉ``ë` e
õjõ©J ≈``dEG èeÉfôÑdG ±ó¡j å«M
»``æ`eC’G »``Yƒ``dG iƒà°ùe Ωƒ``¡`Ø`e
¿Éª°†d áÄ°TÉædG iód »YÉªàL’Gh
.º¡àeÓ°Sh º¡æeCG
ácQÉ°ûe èeÉfôÑdG ó¡°T ó``bh
≠∏H ,á«HƒæédG á¶aÉëªdG AÉ``æ`HCG
(%60) áÑ°ùæH Éck QÉ°ûe 60 ºgOóY
øª°†Jh ,GQƒ```cP (%40)h É``KÉ``fEG
≥ah äGOÉ``°` TQE’G ºjó≤J èeÉfôÑdG
ΩGóîà°SG ôÑY »°VGôàaG èeÉfôH
πLCG øe ,»FôªdG ∫É°üJ’G äÉ«æ≤J
Ék«æeCG º¡àjÉbhh ø«cQÉ°ûªdG á«YƒJ

ájQÉ°ûà°SG äÉ``eó``N ºjó≤àd zó©H
äÉ``KOÉ``ë` eh á``«` Fô``e äÉ``°` ù` ∏` Lh
»fhôàμd’G ™bƒªdG ≈∏Y á``jQƒ``a
ºYO õ``cô``eh ¢ù∏éªdÉH ¢``UÉ``î`dG
≈∏Y Oô``dG Iô°TÉÑªd ∂``dPh ,ICGô``ª`dG
äÉÑ∏W º``jó``≤` Jh äGQÉ``°`ù`Ø`à`°`S’G
ºYódGh ó©H øY OÉ``°`TQE’Gh ºYódG
≈dEG áaÉ°VE’ÉH »YÉªàL’G »æ«©dG
äÉ«æjôëÑdG AÉ°ùædG ¿ƒ``jO OGó°S
.äÉeQÉ¨dGh äGôã©àªdG øe
á«ª∏Y á°SGQO ¢ù∏éªdG òØfh
áμ∏ªe á``Hô``é`J π``«`∏`ë`Jh º««≤àd
äGô«KCÉJ ™e πeÉ©àdG »a øjôëÑdG
≈∏Y 19-ó«aƒc ¢Shô«a äÉ©ÑJh
Aƒ°†dG §«∏°ùJ ±ó``¡`H ,Iô``°` SC’G
»àdG ô«HGóàdGh äGAGô```LE’G ≈∏Y
áHÉéà°SÉc á``μ`∏`ª`ª`dG É``¡` H â``eÉ``b
,»ë°üdG çóëdG äGô«¨àªd á∏LÉY
Éª«a äÉ°SQÉªªdG π°†aCG ≥«Kƒàdh
áHÉéà°S’Gh äÉeRC’G IQGOEÉH ≥∏©àj
Iô°SC’G äÉLÉ«àMG IÉYGôe ™e É¡d
»a á°SGQódG ºgÉ°ùà°Sh .ICGôªdGh
AÉæH ,á«∏Ñ≤à°ùe äGQƒ°üJ ™°Vh
É¡°VôØJ »``à` dG äGô``«`¨`à`ª`dG ≈``∏`Y
ÜÉ``ë` °` UCG Ió``fÉ``°` ù` ª` d ,á``ë` FÉ``é` dG
äÉ°SÉ«°ùdG ™``°` Vh ió`` d QGô``≤``dG
ô°TÉÑªdG ô«KCÉàdG äGP §£îdGh
á«YÉªàL’G ájÉªëdG º¶æd ºYGódGh
.ICGôªdG Ωó≤J äÉ«é«JGôà°SGh
…ƒYƒJ »Ø«≤ãJ QÉ°ùe øª°Vh
øe ≈``∏`ã`ª`dG IOÉ``Ø` à` °` S’G ¿É``ª`°`†`d
QÉWE’G äGP »a øª°†j Éeh É¡JÉeóN
á©«Ñ£H º«∏°ùdG »``Yƒ``dG ™``aQ ø``e
»``à`dG äÉ``°` SQÉ``ª` ª` dGh äÉ``eó``î` dG
øe »aÉ©àdG á«∏ªY ø``e ´ô°ùà°S
πª°ûJh ,á«ë°üdG áeRC’G äÉ«YGóJ
:∞``«`≤`ã`à`dGh á``«` Yƒ``à` dG ä’É`` é` `e
äÉ``æ` WGƒ``ª` dG õ``«` Ø` ë` Jh á``«` Yƒ``J
äÉeóN øe IOÉØà°SÓd ø«æWGƒªdGh
∫ƒëàdG á£N ∫Ó``N ø``e á∏ªëdG
§HGhôd èjhôàdG ôÑY »fhôàμdE’G
äÉ``eó``N ≈`` `dEG ∫ƒ``°` Uƒ``dG π``¡`°`ù`J
…OÉ``°` ü` à` b’Gh …ô```°` `SC’G º`` Yó`` dG
ájƒYƒJ πFÉ°SQ å``H ,…ƒ``Hô``à`dGh
¢üNC’ÉHh ™ªàéªdG äÉÄa áaÉμd
πFÉ°Sh ∫ÓN øe ÜÉÑ°ûdGh ICGôªdG
QƒÑ©∏d »``YÉ``ª` à` L’G π``°` UGƒ``à` dG
OGó`` `YCG π``«`∏`≤`Jh ¿É`` ` eC’G ô``H ≈`` `dEG
ÖfÉL ≈dEG ,¢Shô«ØdÉH ø«HÉ°üªdG
¬«Lƒàd á`` dhó`` dG Oƒ``¡` L QÉ`` ¡` `XEG
¬eó≤J É``ª`e IOÉ``Ø`à`°`SÓ``d ™``«`ª`é`dG
±ô``¶`dG Gò``g RhÉ``é`à`d É``jGõ``e ø``e
äÉ°üæe ∫ÓN øe ∂dPh ,ÇQÉ£dG
»``YÉ``ª`à`L’G π``°` UGƒ``à` dG π``FÉ``°` Sh
»``fhô``à` μ` dG ≥``«`Ñ`£`J ∫Ó`` N ø`` eh
..ø``«` Ø` JÉ``μ` à` e{ á``∏` ª` ë` H ¢`` UÉ`` N
…ò``dGh zø``jô``ë`Ñ`dG á``eÓ``°`S π`` LC’

»a á«eÉeC’G ±ƒØ°üdG »a á∏eÉ©dGh
,ájôμ°ù©dGh á«fóªdG áeóîdG ∫Éée
ájQƒØdG áHÉéà°S’G ≈dEG áaÉ°VE’ÉH
∞∏àîªd á``FQÉ``£` dG äÉ``LÉ``«`à`MÓ``d
ø°ùdG QÉÑc áÄa É¡æª°V øe ,äÉÄØdG
áàØd »``ah ,äÉ``LÉ``«` à` M’G …hPh
äÉ¡«LƒJ ≈∏Y AÉ``æ` Hh á«fÉ°ùfEG
»μ∏ªdG ƒª°ùdG áÑMÉ°U øe áªjôc
∫BG º«gGôHEG âæH áμ«Ñ°S Iô``«`eC’G
ióØªdG OÓÑdG πgÉY áæjôb áØ«∏N
ºJ ,ICGôª∏d ≈∏YC’G ¢ù∏éªdG á°ù«FQ
≠dÉÑªdGh ¿ƒjódG OGó°ùd ≥«°ùæàdG
AÉ°ùædG ≈∏Y á≤ëà°ùªdG á«dÉªdG
ø¡≤ëH Qó``°`U øªe äÉ«æjôëÑdG
≥«≤ëJ ±ó``¡` H á``«`FÉ``°`†`b ΩÉ``μ``MCG
…ô``°`SC’Gh »©ªàéªdG QGô≤à°S’G
ôªJ »àdG áÑ©°üdG ±hô¶dG πX »a
.Ók ªée OÓÑdG É¡H
Gk ò«ØæJ ¬fCG ≈dEG ôjô≤àdG âØdh
á«æWƒdG á``£`î`dG á«é«JGôà°S’
á``«`æ`jô``ë`Ñ`dG ICGô`` `ª` ` dG ¢``Vƒ``¡` æ` d
≈∏Y á``«`æ`Ñ`ª`dG (2022-2019)
πÑ≤à°ùªdG ±Gô``°`û`à`°`SG ¢``SÉ``°` SCG
á``«` bÉ``Ñ` à` °` S’Gh ¬`` d OGó``©``à``°``S’Gh
ò«ØæàdGh §«£îàdG »a áfhôªdGh
™e äÉjóëàdGh ôWÉîªdG IQGOEGh
á£ÑJôe IôμàÑe äÉ``«` dBG OÉ``ª`à`YG
áaô©ªdG IQGOEGh »ªbôdG ∫ƒëàdÉH
,%75 á``Ñ`°`ù`æ`H É``«` Lƒ``dƒ``æ` μ` à` dGh
,á``æ` gGô``dG ±hô``¶` ∏` d á``HÉ``é`à`°`SGh
áæéd π``«`μ`°`û`J ≈``∏` Y π``ª` ©` dG º`` J
≈``∏` YC’G ¢ù∏éªdG ø``«`H ácôà°ûe
á«fóªdG áeóîdG ¿Gƒ``jOh ICGôª∏d
äGQGô``b ≥«Ñ£J á©HÉàªH ¢üàîJ
äÉÄØdG áaÉμd z∫õæªdG øe πª©dG{
≥«≤ëJ ≈dEG áaOÉ¡dGh ,á≤ëà°ùªdG
…ô°SC’G QGô≤à°S’G äÉLQO ≈°übCG
¿RGƒ`` J ≥``«`≤`ë`Jh »``©`ª`à`é`ª`dGh
äÉ°ù°SDƒe åMh ,πª©dG ™e IÉ«ëdG
»``æ`Ñ`J ≈``∏``Y ¢`` UÉ`` î` `dG ´É`` £` `≤` `dG
äÉ¡eCÓd áfôªdG πª©dG äÉ°SÉ«°S
ICGô``ª`dG ≈``dEG á``aÉ``°`VE’É``H äÓ``eÉ``©`dG
äÉYÉ°ùd á``≤`ë`à`°`ù`ª`dGh π``eÉ``ë` dG
¢``VGô``eCÉ`H ø«HÉ°üªdGh á``jÉ``Yô``dG
óbh ,É``gô``«`Zh á«°ùØæJh áæeõe
øe ó``jó``©`dG áHÉéà°SG ∂``dP ô``ª` KCG
´É£≤dG »``a á``°`UÉ``î`dG äÉ``cô``°`û`dG
äÉcô°Th »YÉæ°üdGh »aô°üªdG
πª©dG áª¶fCG ≥«Ñ£àH ä’É°üJ’G
.º¡«ØXƒªd ó©H øY
∫ƒëàdÉH ¢ù∏éªdG ΩÉ``b Éªc
%100 áÑ°ùæH …Qƒ``Ø` dG »``ª`bô``dG
ICGô`` ª` `∏` `d á`` eó`` ≤` `ª` `dG ¬`` JÉ`` eó`` î` `d
ä’ÉéªdG »a Iô°SC’Gh á«æjôëÑdG
á«fƒfÉ≤dGh á«°ùØædGh á``jô``°`SC’G
∫ÓN øe á«ª«∏©àdGh ájOÉ°üàb’Gh
øY ∑QÉ°ûà°ùe{ è``eÉ``fô``H ¥Ó`` WEG

≈`` ∏` `YC’G ¢``ù` ∏` é` ª` dG Qó`` `°` ` UCG
Aƒ°†dG ¬«a §∏°S Gk ôjô≤J ICGôª∏d
á«æjôëÑdG ICGô``ª`dG áªgÉ°ùe ≈∏Y
øjôëÑdG áμ∏ªe Oƒ¡L ¥É«°S »a
¢Shô«a á¡LGƒe »a É¡dòÑJ »àdG
»``à` dGh ,z19-ó`` «` `aƒ`` c{ É`` fhQƒ`` c
á©HÉàeh ô°TÉÑe ±Gô°TEÉH ≈¶ëJ
ƒª°ùdG Ö``MÉ``°`U π``Ñ`bp ø``e áã«ãM
óªM ø``H ¿Éª∏°S ô``«` eC’G »μ∏ªdG
óFÉ≤dG ÖFÉf ó¡©dG »dh áØ«∏N ∫BG
¢ù«Fôd ∫hC’G Ö``FÉ``æ` dG ≈`` ∏` `YC’G
≈``dƒ``à` jh ,AGQRƒ`` ` ` ` ` `dG ¢``ù` ∏` é` e
»æWh ≥jôa Égò«ØæJ á«dhDƒ°ùe
ø«°üàîeh AGô``Ñ``N ø``e ¿ƒ``μ` e
â∏ªà°TG πªY á«é«JGôà°SG ≥``ah
∫ƒ``∏`ë`dG ø``e á``Yƒ``æ`à`e á``bÉ``H ≈``∏`Y
äGAGô`` ` ` ` ` ` ` LE’Gh á`` jõ`` «` `Ø` `ë` `à` `dG
äÉeóîdGh á«FÉbƒdGh ájRGôàM’G
äGQOÉ```Ñ` `eh äGQGô`` ` ``bh á``«` Ñ` £` dG
á«fÉ°ùfEGh ájOÉ°üàbGh á«YÉªàLG
áeÉ©dG IÉ«ëdG ô«°S ≈∏Y â¶aÉM
π«£©àdG øe Qób πbCÉH ájOÉ«àY’Gh
ô«aƒJ ≈∏Y õ«côàdG ™e ,Qô°†dG hCG
QGô``≤`à`°`SG ¿É``ª`°`†`d Ωõ``∏` j É``e π``c
áaÉc á«Ñ∏àH á«æjôëÑdG Iô``°` SC’G
ICGôªdG ≈¶ëJ Éª«a ,É¡JÉLÉ«àMG
∑GôëdG Gòg ¥É«°S »a á«æjôëÑdG
ájÉæ©dG øe ôaGh Ö«°üæH »æWƒdG
OGôaCGh É¡JOÉØà°SG ¿Éª°†d ºYódGh
,É¡d áeó≤ªdG äÉeóîdG øe É¡Jô°SCG
πªM ICGôªdG â∏°UGh πHÉ≤ªdG »ah
É¡ÑLGh AGOCGh á«æWƒdG É¡eÉ¡e
á«eÉeC’G äÉ¡ÑédG áaÉc ≈∏Y ΩÉ©dG
.á«LÉàfE’Gh á«eóîdG äÉYÉ£≤dGh
ICGô`` ª` `dG ¿CG ô``jô``≤` à` dG ó`` ` cCGh
ò``æ`e â``YÉ``£` à` °` SG á``«` æ` jô``ë` Ñ` dG
Ö«éà°ùJ ¿CG ≈`` `dhC’G äÉ``¶`ë`∏`dG
É¡∏ªY ™bGƒe ∫Ó``N øe πYÉØàJh
IQƒ``°`ü`H IOó``©` à` ª` dG É`` ` ` `gQGhOCGh
ô``jƒ``£`Jh π``«`μ`°`û`J »`` a â``ª` ¡` °` SCG
™e πeÉ©à∏d »æjôëÑdG êPƒªædG
≈∏Y Iô£«°ùdGh 19-ó«aƒc áëFÉL
,ájOÉ°üàb’Gh á«YÉªàL’G É¡JÉ©ÑJ
øe í``eÓ``e ôjô≤àdG ¢Vô©à°SGh
á«æjôëÑdG ICGôª∏d πYÉØdG Qhó``dG
»a É``¡`JÉ``eÉ``¡`°`SEG º``é`M í«°Vƒàd
»JCÉJ »``à`dGh ,ä’É``é`ª`dG ø``e Oó``Y
Ωó≤àªdG É¡©bƒe øe ∫ÉëdG á©«Ñ£H
É¡àcGô°Th á«æWƒdG á«ªæàdG »``a
≥«≤ëJ »a πLôdG ™e áÄaÉμàªdG
Ée Ö``°`ù`ë`Hh ΩGó``à`°`ù`ª`dG Ωó``≤` à` dG
øjôëÑdG áμ∏ªe á`` `jDhQ ¬£àîJ
.2030 ájOÉ°üàb’G
á«Yƒf äGQOÉÑe
QhO ≈`` ``dEG ô``jô``≤` à` dG â`` Ø` `dh
»a ICGô`` ª` `∏` `d ≈```∏` `YC’G ¢``ù` ∏` é` ª` dG
áë∏ªdG äÉLÉ«àMÓd áHÉéà°S’G
Iô`` `°` ` SC’Gh ICGô`` ª` `∏` `d á`` FQÉ`` £` `dGh
á«æWƒdG Oƒ¡édG ºYOh ,á«æjôëÑdG
ÉªH áëFÉédG á¡LGƒªd áØãμªdG
ófÉ°ùjh äGRÉ``é` fE’G ≈∏Y ßaÉëj
Ωó≤J ∫É``é`e »``a á``dhó``dG »YÉ°ùe
±GógCGh IóæLCÉH §ÑJôªdG ICGôªdG
äGP 2030 áeGóà°ùªdG á«ªæàdG
Iô°TÉÑªdG ô«Zh Iô°TÉÑªdG ábÓ©dG
.ICGôªdÉH
¿CG ≈`` ` dEG ô``jô``≤` à` dG QÉ`` `°` ` TCGh
..ø«ØJÉμàe{ á∏ªM ≥∏WCG ¢ù∏éªdG
±ó¡H zø``jô``ë` Ñ` dG á``eÓ``°`S π`` LC’
IófÉ°ùeh ºYód Ωõ∏j Ée πc ºjó≤J
Ék °Uƒ°üNh á«æjôëÑdG ICGô``ª``dG
ô°SCG É¡æ«H øeh ,É¡Jô°SC’ á∏«©ªdG
á«°†jôªàdGh á``«`Ñ`£`dG QOGƒ`` μ` `dG

:…ô£≤dG ÖFÉædG ..ICGôª∏d ≈∏YC’G ¢ù∏éªdG Oƒ¡L âæªK

IQOÉ``ÑªdG ìhQ ∂``∏àªJ á``«æjôëÑdG ICGô``ªdG
iô``ÑμdG á``«æWƒdG ±Gó``gC’G á``eóN »``a
Ée ™ªàéªdG »a ICGôªdG ¬Ñ©∏J
Iô«ÑμdG Oƒ¡édG IôªK ’EG ƒg
≈∏YC’G ¢ù∏éªdG É¡dòH »àdG
ƒª°ùdG áÑMÉ°U IOÉ«≤H ICGôª∏d
âæH áμ«Ñ°S Iô``«` eC’G »μ∏ªdG
πgÉY áæjôb áØ«∏N ∫BG º«gGôHEG
ºYódG π°†ØHh ,ióØªdG OÓÑdG
¿ó``d ø``e ô``°` TÉ``Ñ` ª` dGh ô``«`Ñ`μ`dG
∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†M
∂∏e áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y øH óªM
.ióØªdG OÓÑdG
™«ªL ¿CG ≈`` `dEG â``à` Ø` dh
ICGô``ª`dG ¿CG ó``cDƒ`J äGô°TDƒªdG
√ÉéJ’G »a ô«°ùJ á«æjôëÑdG
≥``«` ≤` ë` J ƒ`` ë` `f í``«``ë``°``ü``dG
áfRGƒàe á«©ªàée ácQÉ°ûe
á«ªæàdG ±GógCG ™e áªé°ùæeh
.áeGóà°ùªdG

.…ô£≤dG áªWÉa |
ƒëf IQOÉÑªdG ìhQ É¡cÓàeGh
áeóN »a á∏YÉØdG áªgÉ°ùªdG
.iôÑμdG á«æWƒdG ±GógC’G
…ô£≤dG ÖFÉædG äô``cPh
…ò``dG ô«ÑμdG Qhó``dG ºéM ¿CG

ICGôªdG áæéd ¢ù«FQ âgƒf
ÖFÉædG á«fÉªdôÑdG π``Ø`£`dGh
Oƒ¡édÉH …ô£≤dG ¢SÉÑY áªWÉa
»àdG á«FÉæãà°S’Gh Iô«ÑμdG
á``«`æ`jô``ë`Ñ`dG ICGô`` ª` `dG É``¡`à`dò``H
á«ë°üdG ±hô`` ¶` `dG π``X »``a
áμ∏ªªdG É¡°û«©J »àdG áLôëdG
áëFÉL »°ûØJ π©ØH ºdÉ©dGh
.z19-ó«aƒc{ ÉfhQƒc
¿CG ≈`` ` ` ` dEG äQÉ`` ` ` `°` ` ` ` TCGh
ìGRCG »`` à` `dG äGAÉ`` `°` ` ü` ` ME’G
QÉà°ùdG ICGôª∏d ≈∏YC’G ¢ù∏éªdG
ICGôªdG É¡«a â≤≤M »àdGh ,É¡æY
ø«Yƒ£àªdG øe %49^2 áÑ°ùf
á``°`ü`æ`ª`dG »```a ø``«` ∏` é` °` ù` ª` dG
ó``cDƒ` J ,´ƒ``£` à` ∏` d á``«` æ` Wƒ``dG
…òdG ô«ÑμdG »YƒdG iƒà°ùe
,á«æjôëÑdG ICGô``ª`dG ¬H ™àªàJ
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íLÉf »ªdÉY πÑ≤à°ùªd ájDhQ ..¿Éª∏°S øH áØ«∏N
ó«ªëŸG ó«ª
¬«a ó¡°ûæd øjôëÑdG iDhQ ióàæe »JCÉjh
πÑ°S ∫ƒM ôbƒªdG AGQRƒ``dG ¢ù«FQ ƒª°S áª∏c
áëFÉL á`` eRC’ á«ªdÉ©dG äÉ``jó``ë`à`dG á``¡`LGƒ``e
º°Sôàd ,äÉ``jƒ``à`°`ù`ª`dG ∞∏àîe ≈``∏`Y É``fhQƒ``c
≥«≤ëJ á∏°UGƒe πLCG øe ,Gõ«ªàe πªY êÉ¡æe
äÉ«YGóàdG πX »a áeGóà°ùªdG á«ªæàdG ±Gó``gCG
.áægGôdG
π©é«°S ióàæe ƒg øjôëÑdG iDhQ ióàæe
∫hÉæà«°S ¬``fC’ ,ºdÉ©dG QÉ¶fCG §ëe øjôëÑdG
»gh ºdÉ©∏d πZÉ°ûdG π¨°ûdGh ,áYÉ°ùdG åjóM
™«ªé∏d ºFGódG ¢ùLÉ¡dGh ,zÉ``fhQƒ``c{ áëFÉL
ácQÉ°ûe ióàæªdG ó¡°û«°Sh ,áëFÉédG ó©H Éª«a
ó«°ùdGh ,IóëàªdG ºeC’G áª¶æªd ΩÉ©dG ø«eC’G
πHƒf Iõ``FÉ``L õ``FÉ``ë`dG z»``é`jƒ``cƒ``e ¢``ù`«`æ`jO{
äÉ«°üî°ûdG QÉÑc øe OóYh ,2018 ΩÉ©d ΩÓ°ù∏d
∂∏J πch ..ø««∏ëªdGh ø««dhódG ø«dhDƒ°ùªdGh
çóM øjôëÑdG áμ∏ªeh ióàæªdG π©éJ QƒeC’G
.πÑ≤ªdG AÉKÓãdG Ωƒj ºdÉ©dG IóæLCG »a º¡e
É¡°ûbÉæ«°S »àdG äÉYƒ°VƒªdG Rô``HCG ø``e
áHÉéà°SG{ :´ƒ°Vƒe øjôëÑdG iDhQ ióàæe
OhOQ ,(19-ó«aƒc) áëFÉéd »ë°üdG ΩÉ¶ædG
,zìÉ``≤` ∏` dG ø``Y å``ë` Ñ` dGh á«°SÉ«°ùdG ∫É`` ©` `aC’G
ójõªd á°Uôa :19-ó«aƒc á≤«≤M{ :´ƒ°Vƒeh
á«ªdÉY{ :´ƒ``°`Vƒ``eh ,z¿É`` ` eC’Gh ΩÓ``°`ù`dG ø``e
Ö°ùc πÑ°Sh ìGhQC’G Oó``¡`J »``à`dG ôWÉîªdG
™ªéJ É«LƒdƒæμàdG{ :´ƒ``°`Vƒ``eh ,z¢û«©dG
Qƒ¶æªdG êGQOEG{ :´ƒ``°` Vƒ``eh ,zÉ``©` e º``dÉ``©`dG
»a »YÉªàL’G ´ƒædG hCG ¢ùæédG ´ƒæH ≥∏©àªdG
ÖfÉéH ,zÉfk ÉeCG ôãcCG ºdÉ©d »é«JGôà°S’G ôμØdG
IôμàÑe á≤jô£H áÄ«ÑdG ájÉªëd IƒYO{ :´ƒ°Vƒe
.zábƒÑ°ùe ô«Zh
á≤«bO ™«°VGƒeh áª¡e ÉjÉ°†b É¡©«ªLh
¿ƒμàd ,™ªLCG ºdÉ©dG πÑ≤à°ùeh ô°VÉëH ≥∏©àJ
Oƒ¡éd á``aÉ``°`†`e á``ª`«`bh á``«`FÉ``æ`ã`à`°`SG á``£`ë`e
..ÉfhQƒc áëFÉL äÉ«YGóJ á¡LGƒe »a ºdÉ©dG
É``¡`à`jDhQh ,ø``jô``ë`Ñ`dG áμ∏ªe ø``e ≥∏£æà°Sh
.íLÉf »ªdÉY πÑ≤à°ùªd

malmahmeed7@gmail.com

Égô°†ëàH äÉ©ªàéªdGh ∫hó`` dG ¢SÉ≤J
É¡JÉeÉ¡°SEÉH ,É¡©jQÉ°ûeh É¡JGQOÉÑªH ,É¡eó≤Jh
πc ôKCGh ,É¡MÉéf ¢ü°übh Égõ«ªàH ,ÉgOƒ¡Lh
»a á°UÉNh ,™ªLCG ºdÉ©dG ≈∏Yh É¡Ñ©°T ≈∏Y ∂dP
,á©eÉédG á«fÉ°ùfE’G ÉjÉ°†≤dGh äÉjóëàdG πX
.ÉfhQƒc áëFÉL ôÑY Ωƒ«dG πãªàJ »àdGh
øe øjôëÑdG áμ∏ªe ¬à≤≤M É``e ¿EÉ` a ∂dòd
áëFÉL ™e πeÉ©àdG »a Iõ«ªàe ìÉéf ¢ü°üb
π°†ØH ¿É``c ,É``gQÉ``KBG øe ∞«ØîàdGh ,É``fhQƒ``c
ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†ëd á«eÉ°ùdG äÉ¡«LƒàdG
ƒª°S á©HÉàeh ,√ÉYQh ¬∏dG ¬¶ØM ióØªdG ∂∏ªdG
»dh ƒª°S Oƒ¡Lh ,¬∏dG ¬¶ØM AGQRƒdG ¢ù«FQ
å«M ..øjôëÑdG ≥jôa óFÉb ,¬∏dG ¬¶ØM ó¡©dG
´É``°` VhC’Gh äÉjóëàdG ™``e øjôëÑdG â∏eÉ©J
á``jDhQh ,á``jƒ``b áªjõYh ,»fÉ°ùfEG ≥∏£æe ø``e
ºdh ,»°VÉªdG »YGhód ø¡JôJ º∏a ..á«∏Ñ≤à°ùe
É¡æμdh ,ô°VÉëdG äÉ«YGóJ ™e É¡°ùØf ¢ùÑëJ
πLCG øe ,Iô«Ñc á«HÉéjEG ìhôH â≤∏£fGh â∏ªY
.áYÉé°T á«æWh IOGQEÉH ,ôgGR πÑ≤à°ùe
øjôëÑdG áμ∏ªe ¢``Uô``M ø``e É``bÓ``£` fGh
ºYOh ,»dhódG z»YÉªédG πª©dG{ õjõ©J ≈∏Y
äÉjóëàdG á¡LGƒªd z»fÉ°ùfE’G ∞JÉμàdG{ Oƒ¡L
,âHÉãdG »æjôëÑdG è¡ædG äGP ƒgh ,á«ªdÉ©dG
¬àª∏c »``a ió``Ø`ª`dG ∂∏ªdG á``dÓ``L √ó`` cCG …ò`` dG
≥∏£æJ ,GôNDƒe IóëàªdG º``eC’G ΩÉ``eCG á«eÉ°ùdG
..øjôëÑdG iDhQ{ ióàæe ∫ÉªYCG ΩOÉ≤dG AÉKÓãdG
ájÉYôH ,zíLÉf »ªdÉY πÑ≤à°ùªd ácôà°ûe iDhQ
ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ¿ód øe áªjôc
AGQRƒ``dG ¢ù«FQ áØ«∏N ∫BG ¿Éª∏°S ø``H áØ«∏N
.¬∏dG ¬¶ØM ôbƒªdG
»àdG ∫hó`` dG π`` FGhCG ø``e øjôëÑdG áμ∏ªe
Éªd OGó©à°S’G πLCG øe â¡Lhh â∏ªYh âKóëJ
¢ù«FQ ƒª°S ¬Lh Éªæ«M ,ÉfhQƒc á∏Môe ó©H
äÉÄ«¡dGh äÉ°ù°SDƒªdG ¬``∏`dG ¬¶ØM AGQRƒ`` `dG
,¢ù∏éªdG äÉ°ù∏L ió`` MEG »``a ,äGQGRƒ`` ` dGh
á°SGQOh ,ÉfhQƒc ó©H Éªd èeGôHh §£N ™°VƒH
.ájô°üY á«∏Ñ≤à°ùe ájDhôH ´É°VhC’G

¿ƒ``∏``°``UGƒ``j »```μ```jô```eC’G ¢``Sô``é``fƒ``μ``dÉ``H AÉ```°```†```YCG
π«FGô°SEGh ø``jôëÑdG ø«H ΩÓ``°ùdG ó«jCÉJ ¿Ó``YEÉH º``¡JOÉ°TEG
.á≤£æªdG »a ΩÓ°ùdG á«∏ªY »a ÉgQhOh
ΩÓ°ùdG ó«jCÉJ ¿ÓYEÉH Üƒ«à°S ≠jôZ ÖFÉædG OÉ°TCGh
ΩÓ°ùdG ƒëf ≥jô£dG ¬fCG GócDƒe π«FGô°SEGh øjôëÑdG ø«H
¿EG â«°ûJô«H º«J ÖFÉædG ∫Éb Éª«a ,§°ShC’G ¥ô°ûdG »a
Ωó≤J ƒg π«FGô°SEGh øjôëÑdG ø«H ΩÓ°ùdG ó«jCÉJ ¿Ó``YEG
,§°ShC’G ¥ô°ûdG »a QGô≤à°S’Gh øeC’G ≥«≤ëJ √ÉéJÉH
äÉbÓY á``eÉ``bEG ¿CG ±ƒà°Sƒc ó«ØjO ÖFÉædG ó``cCG Éªæ«H
»a á∏gòe Iƒ£N π«FGô°SEGh øjôëÑdG ø«H á«°SÉeƒ∏HO
OÉ°TCG Éªc ,á≤£æª∏d QÉgOR’Gh ΩÓ°ùdG ¿Éª°V ájQGôªà°SG
¬Ø°Uhh ΩÓ°ùdG ó«jCÉJ ¿ÓYEÉH õfƒª«J ΩÉ«∏jh ÖFÉædG
»a ÉeÓ°S ôãcCG πÑ≤à°ùªd AÉæHh z»°SÉeƒ∏HódG RÉéfE’G{`H
∫É≤a ¿Éª∏¨jQ ôØfO ÖFÉædG ÉeCG ,§°ShC’G ¥ô°ûdG á≤£æe
Iƒ£N π«FGô°SEGh øjôëÑdG ø«H ΩÓ°ùdG ó«jCÉJ ¿ÓYEG ¿EG
.§°ShC’G ¥ô°ûdG »a ΩÓ°ùdG √ÉéJÉH Iô«Ñch áª«¶Y
∑ôà°ûªdG ¿É«ÑdG QƒJÉæ«°Sh ÖFÉf øe ôãcCG OÉYCG Éªc
IóëàªdG äÉ`` j’ƒ`` dGh ø``jô``ë`Ñ`dG áμ∏ªe ø``e QOÉ``°` ü` dG
äGójô¨J ¢†©Hh ,ΩÓ°ùdG ó«jCÉJ ¿ÓYEG ¿CÉ°ûH π«FGô°SEGh
ó«jCÉJ ¿ÓYEÉH É¡dÓN øe OÉ°TCG »àdG »μjôeC’G ¢ù«FôdG
Ö«°ûJ ÖFÉædG :º¡æe ,π«FGô°SEGh øjôëÑdG ø«H ΩÓ°ùdG
É«æ«Lô«a Ö``FÉ``æ`dGh ÜGôà°ùæjh OGô``H Ö``FÉ``æ`dGh ,…hQ
,ô«∏e ∫hQÉc ÖFÉædGh øjRhQ »cÉL QƒJÉæ«°ùdGh ¢ùcƒa
ÖFÉædGh ,≠æjó∏jR »d ÖFÉædGh ,Rhôc ó«J QƒJÉæ«°ùdGh
.≠fódƒg êQƒL

º¡JÉëjô°üJ »μjôeC’G ¢SôéfƒμdG AÉ°†YCG π°UGh
áμ∏ªe ø«H ΩÓ°ùdG ó«jCÉJ ¿Ó``YE’ Ió``jDƒ`ª`dG á«Øë°üdG
»àdG Iƒ£îdG √ò¡H øjó«°ûe ,π«FGô°SEG ádhOh øjôëÑdG
¥ô°ûdG á≤£æe »a QGô≤à°S’Gh ΩÓ°ùdG ídÉ°U »a Ö°üJ
RÉéfEGh á«îjQÉJh áYÉé°T Iƒ£N É¡fCG øjócDƒe ,§°ShC’G
QhóH ø«gƒæe ,á≤£æª∏d π°†aCG πÑ≤à°ùªd »°SÉeƒ∏HO
.ΩÓ°ùdG á«∏ªY »a IóëàªdG äÉj’ƒdG
ΩÓ°ùdG ó«jCÉJ ¿ÓYEG ∞°Uh »dhÉg ¢TƒL QƒJÉæ«°ùdG
,»îjQÉàdG çóëdÉH π«FGô°SEG ádhOh øjôëÑdG áμ∏ªe ø«H
,»∏æ«μe ó«ØjO ÖFÉædG √ôcP …òdG ¬°ùØf ∞°UƒdG ƒgh
¿ÓYEG ¿CG õØ∏àªdG ¬ãjóM »a QÉg’ÉZ ∂jÉe ÖFÉædG ócCG Éª«a
áYÉé°T Iƒ£N π«FGô°SEGh øjôëÑdG ø«H ΩÓ°ùdG ó«jCÉJ
.Ió«L èFÉàæH »JCÉà°Sh
ó¡°T º``dÉ``©` dG ¿CG ó``cCÉ` a õ``à` jÉ``Z äÉ`` e Ö``FÉ``æ` dG É`` `eCG
øjôëÑdG ø«H ΩÓ°ùdG ó«jCÉJ ¿ÓYEG ó©H ïjQÉà∏d áYÉæ°U
Iójô¨J ¿É``μ` fO ∞«L Ö``FÉ``æ`dG OÉ`` YCG Éª«a ,π``«` FGô``°` SEGh
ø«H á«°SÉeƒ∏HO äÉbÓY áeÉbEÉH á≤∏©àªdG ¢†«HC’G â«ÑdG
ƒμ°ù«d »ÑjO ÖFÉædG ∫Éb ø«M »a ,π«FGô°SEGh øjôëÑdG
ƒg π«FGô°SEGh øjôëÑdG ø«H ΩÓ°ùdG ó«jCÉJ ¿Ó``YEG ¿EG
Éª«a ,§°ShC’G ¥ô°ûdG á≤£æe »a ΩÓ°ù∏d á«îjQÉJ Iƒ£N
»a øjôëÑdG áμ∏ªe á«ªgCG äGQƒ«à°S ¢ùjôc ÖFÉædG ócCG
ΩÓ°ùdG ó«jCÉJ ¿ÓYEÉH Égƒæe ,§``°`ShC’G ¥ô°ûdG á≤£æe
IóëàªdG äÉj’ƒdG Oƒ¡éH Gó«°ûe , π«FGô°SEG ø«Hh É¡æ«H

ó©oH øY º∏©àdG á``HôéJ »a Iõ«ªe äÉMÉéf ≥≤ëJ ø``jôëÑdG

π«∏édGóÑY ø«ª°SÉj Ió`` dGh …ó``¡`e
∫hC’G ∞°üdG »a áÑdÉ£dG …ô«°û©dG
øjôëÑdG áμ∏ªe áHôéJ ¿CG …ƒfÉãdG
áHôéJ á°SGQódG ≥«∏©J á¡LGƒe »a
âMÉJCGh ,RGõàY’Gh ôjó≤àdÉH IôjóL
,áÑ∏£∏d ádÉ©ØdG äÉ«fÉμeE’G øe ô«ãμdG
åH óæY ƒLQCGh ,ô«Ñc πμ°ûH º¡JOÉaCGh
»°SGQódG ΩÉ©dG »a IõØ∏àªdG ¢ShQódG
¢ShQódG â«bƒJ IÉYGôe ºàJ ¿CG ΩOÉ≤dG
.á«°VGôàa’G ∫ƒ°üØdG ôÑY áeó≤ªdG

»``∏`Y É```°` `VQ »`` ∏` `Y í`` ``°` ` `VhCGh
∫hC’G ∞°üdÉH AGô``°`SEG áÑdÉ£dG ó``dGh
»ªbôdG º«∏©àdG ¿CG iQCG :…ƒ``fÉ``ã`dG
äôah Éªc ,ΩÉY πμ°ûH áëLÉf áHôéJ
øe ójó©dG º«∏©àdGh á«HôàdG IQGRh
IõØ∏àªdG ¢ü°üëdG πãe äGQÉ``«`î`dG
∫’O â``dÉ``bh .á«Yƒf á∏≤f ó©J »àdG
áÑdÉ£dG Ió`` dGh ó``LÉ``e ø°ùM ó«°ùdG
â¶M’ :ó«©°S ∫Ó``L ó«°ùdG áªWÉa
äÉ«é«JGôà°SG ™e »àæHG πYÉØJ ¿CG
ôÑàYCGh ,Gk RÉàªe ¿Éc ó©H øY º«∏©àdG
áμ∏ªe »``a ábÉÑ°S áHôéàdG √ò``g ¿CG
á©HÉàªH AGó``©`°`S ø``ë`fh ,ø``jô``ë`Ñ`dG
»°SGQódG ΩÉ©∏d IQGRƒ``dG äGOGó©à°SG
á«°SQóe IOƒ©H ô°ûÑJ »àdGh ,ójóédG
.¬∏dG ¿PEÉH á≤aƒe
óªëe ¿É``æ` L äó`` `cCG ,Gk ô`` «` `NCGh

áÑ∏W Qƒ``eCG AÉ``«`dhCG øe Oó``Y ó``cCG
IQó≤H º¡à≤K á«eƒμëdG ¢``SQGó``ª`dG
ô«aƒJ ≈∏Y º«∏©àdGh á«HôàdG IQGRh
º``ZQ ,º``¡` FÉ``æ` HC’ Ö``°`SÉ``æ`ª`dG º«∏©àdG
¢Shô«a »°ûØJ øY áªLÉædG ±hô¶dG
º¡fCG ≈dEG øjô«°ûe ,19 ó«aƒc ÉfhQƒc
áàaÓdG IQGRƒ`` `dG äÉ``«`fÉ``μ`eEG Gƒ°ùªd
á«∏ªY á©HÉàªH á«°VÉªdG IôàØdG ∫ÓN
πFÉ°SƒdG ô``«`aƒ``Jh ó``©`H ø``Y º∏©àdG
.QƒeC’G AÉ«dhCGh áÑ∏£∏d IóYÉ°ùªdG
Ió``dGh ºjôμdGóÑY ∫’O â``dÉ``bh
∞°üdÉH ,…ƒ¡≤ªdG QÉªY ºjQ áÑdÉ£dG
áHôéJ â``fÉ``c ó≤d :…ƒ``fÉ``ã` dG ∫hC’G
Ió``jô``a á``Hô``é` J ó``©` H ø`` Y º``«` ∏` ©` à` dG
»àdG äÉHƒ©°üdG ¢†©H ºZQ ,Iôªãeh
Éæ©£à°SG Éææμdh ,ájGóÑdG »a Éæà¡LGh
,áeRÓdG πFÉ°SƒdG ôaGƒJ ó©H É¡∏M
,á°SQóªdGh IQGRƒ``dG øe ô«Ñc ºYóH
âfÉch ,ábƒ°ûe áHôéJ âfÉc ó≤dh
É``¡` JÉ``ª` ∏` ©` e ™`` `e ¿hÉ`` ©` `à` `J »`` à` `æ` `HG
ºjó≤J Iôμa ÉæàÑéYCG Éªc ,É¡JÓ«eRh
IQGRƒdG ¿CG iQCGh ,IõØ∏àªdG ¢ShQódG
ΩÉ©dG »a π°†aC’G ºjó≤J ≈∏Y IQOÉ``b
.ójóédG »°SGQódG
Ió`` dGh ¬``∏` dGó``Ñ` Y ó``ª` MCG á``ª` WÉ``a
ôØ¶e ¬``∏` dG Ö``«`Ñ`M AÉ`` `YO á``Ñ` dÉ``£` dG
á«∏ª©dG ≈∏Y ø«ªFÉ≤dG ôμ°ûf :âdÉb
π°üØdG ∫ÓN ºgOƒ¡L ≈∏Y á«ª«∏©àdG
»ah ,Gk QÉÑL RÉéfE’G ¿Éc ó≤a ,âFÉØdG
¿CÉH á≤K ≈∏Y øëf Gòd ,á«°SÉ«b Iôàa
.¬∏dG ¿PEÉH πªLCG ΩOÉ≤dG

ôeC’G ¬ª¡j øªd πFÉ°SQ
øjódG ∫Éªc ádÉg

halakamal99@hotmail.com

áHÉãªH »``g ,ºYÉædG ¢ùæédG ø``e πFÉ°SQ çÓ``K Gô``NDƒ`e »æ∏°Uh
»a É¡d ¥ô``£`JCG ¿CG »ÑLGh øe â``jCGQ ,ô``eC’G »``dhC’ á¡Lƒe áKÉ¨à°SG
≥∏©àJ É¡fCG á°UÉNh ,É¡©e ójó°ûdG »ØWÉ©J ó©H ∂dPh ,á«dÉàdG Qƒ£°ùdG
.™ªàéªdG øe á°†jôY áëjô°ûH
øe äÉLhõàªdG äÉ«æjôëÑdG AÉ°ùædG IÉfÉ©e RôÑJ ≈dhC’G ádÉ°SôdG
»a á°ûª¡e áÄa ø∏ãªj ø¡fEG É¡«a ádÉ°SôdG áÑMÉ°U ∫ƒ≤J å«M ,ÖfÉLCG
≈∏Y ∫ƒ°üëdG øe ¿ƒehôëe øgDhÉæHCÉa ,á©FÉ°V ø¡bƒ≤M ,™ªàéªdG
»a ≥ëdG ø¡d ¢ù«dh ,á«°SGQódG íæªdG hCG äÉã©ÑdG ø``eh ,á«°ùæédG
áLhõàªdG QGôZ ≈∏Y á°û«©ªdG AÓZ IhÓY »a ’h ,¿Éμ°SEG Ö∏W ºjó≤J
âæH áμ«Ñ°S Iô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG áÑMÉ°U ó°TÉæJ »gh ,»æjôëH øe
øjqôeC’G ø«fÉ©j »JÓdG A’Dƒg ≈dEG QÉÑàY’G ø«©H ô¶æ∏d áØ«∏N ∫BG º«gGôHEG
ºZQ ,øgDhÉæHCGh øg øgô¶àæj …òdG ∫ƒ¡éªdG ô«°üªdG AGôL øe ,≥ëH
ø∏°üëj ¿CGh É¡°ùØf á∏eÉ©ªdG ø«≤∏j ¿CG óH ’ ,äÉæWGƒe ájÉ¡ædG »a ø¡fCG
.É¡°ùØf äGRÉ«àe’Gh ¥ƒ≤ëdG ≈∏Y
¬°û«©J …òdG Ö©°üdG ™°VƒdG øY ôÑ©J »¡a á«fÉãdG ádÉ°SôdG ÉeCG
»a É¡d ø°Vô©J »àdG áMOÉØdG ôFÉ°ùîdG øYh ∫ÉØWC’G ¢VÉjQ äÉÑMÉ°U
»gh ,á«Ø°üàdG QGôb ≈dEG ø¡°†©H â∏°UhCG »àdGh ,ÉfhQƒc á``eRCG πX
»°ùØædG QÉ«¡f’G øe øgPÉ≤fE’ ™jô°ùdG πNóàdG á«æ©ªdG äÉ¡édG ó°TÉæJ
´É£b »a øjôëÑdG äÉÑ°ùàμe ≈∏Y ®ÉØë∏dh ,ø¡HÉ°UCG …òdG …OÉªdGh
.º«∏©àdG
∫GƒMC’G ø°ùMCG »a π≤J ’ äGQÉéjE’G ¿CG ádÉ°SôdG áÑMÉ°U ∞«°†Jh
πª©j …òdG QOÉμdG ÖJGhôH AÉØjE’G IQhô°V øY Ó°†a ,QÉæjO ∞dCG øY
Égô«Zh ø«eCÉàdGh áfÉ«°üdGh AÉHô¡μdG Ωƒ°SQ ójó°ùJ ≈dEG áaÉ°VEG ,ø¡jód
ø¡°†©H ÉYO …òdG ôeC’G ,øgQƒ¡X äô°ùc »àdG ájOÉªdG äÉeGõàd’G øe
øY QƒeC’G AÉ«dhCG ∞bƒJ ó©H á°UÉNh ,ôØ°üdG á£≤f ≈dEG ∫ƒ°UƒdG ≈dEG
øe Oƒ°UôªdG ºYódG ¿CG áë°Vƒe ,»∏c πμ°ûH á«°SGQódG Ωƒ°SôdG OGó°S
:á∏FÉ°ùàe ,¢VÉjôdG ∞jQÉ°üe øe %1 ≈àM »£¨j ’ ø«μªJ
≠dÉÑe ≈dEG â∏°Uh »àdG ¿ƒjódGh äÉ≤ØædG ∂∏J OGó°S ºàj øjCG øe
!?áeRC’G QGôªà°SGh »dÉëdG ™°VƒdG πX »a á∏FÉW
∑ôëàdG IQhô°†H ø¡àdÉ°SQ »a ¢VÉjôdG äÉÑMÉ°U äó°TÉf óbh
Iô``FGO »a ø©bh ¿CG ó©H ,¬«a äÓeÉ©dGh ´É£≤dG Gò``g ºYód ™jô°ùdG
á∏μ°ûe ø¡LGƒj ø¡°†©H ¿CG ≈àM ,á«fƒfÉ≤dG äÉ≤MÓªdGh äÉ«fƒjóªdG
ø«©dG øe Oô£dG hCG AÓNE’ÉH äGójó¡Jh ,ó«°UQ ¿hO øe äÉμ«°T OGó°S
iôNCG á∏μ°ûªd ¢†©ÑdG á¡LGƒe øY Ó°†a ,IôLC’G OGó°S Ωó©d IôLDƒªdG
ô«Z á«FGƒ°ûY á«Ñjô°V äÉØdÉîªH ≥∏©àJ »``gh (ádÉ°SôdG Ö°ùëH)
.á«fƒfÉb
äÉÑMÉ°U ió``MEG ø``e âfÉc ó≤a áãdÉãdG ádÉ°SôdÉH ≥∏©àj Éª«ah
IQƒ°üH Qô°†J ´É£≤dG Gòg ¿EG É¡«a ∫ƒ≤J å«M ,π«ªéàdG äÉfƒdÉ°U
É≤ah Ωƒ``«` dG á``eó``≤`ª`dG äÉ``eó``î` dG QÉ``°`ù`ë`fG π``X »``a á``°`UÉ``Nh ,á``¨`dÉ``H
¢†©H ºjó≤Jh ,∂dP áØdÉîe ≈dEG ø¡°†©H ™aO …òdG ô``eC’G ,äÉª«∏©à∏d
á«MÉædG øe ¿ÉJójó°T IôWÉîeh áaRÉée »gh ,∫õæªdG øe äÉeóîdG
ÖÑ°ùH IójóY πcÉ°ûªd AÉ°ùædG øe ô«ãμdG ¢Vô©J ÖfÉL ≈dEG ,á«ë°üdG
ô«Z ¢SÉfCG ≈dEG Aƒé∏dG hCG ø¡°ùØfCÉH äÉeóîdG √ò¡H ΩÉ«≤dG ≈∏Y ø¡eGóbEG
ób IójóY äÉgƒ°ûJh πcÉ°ûªd ø¡°†©H ¢VôY …òdG ô``eC’G ,ø«°üàîe
.É¡LÓY Ö©°üj
?ádÉ°SôdG â∏°Uh π¡a
!!?πFÉ°SôdG GƒØY
!ó¡°TÉa ..â¨∏H ób »fEG º¡∏dG

»©«ØædG ÖFÉædG ¢ù∏éªH zøjôëÑ∏d Ωõà∏f É©e{ Ihóf »a

äÉjóëàdG ºZQ IójóédG á«fGõ«ªdG »a øWGƒªdG äÉÑ°ùàμªH ∂°ùªàf :Ωƒ∏°ùdG ÖFÉædG
AÉ``à°ûdG ™``e É``fhQƒc ™``°Vh º``∏©f ’h ..Gõ``fƒ∏ØfE’G ìÉ``≤∏H í``°üæf :ô``gƒL ó``ªëe .O
≈∏Y ¢``ù`«`dh ™«ªédG ≈``∏`Y ô``KDƒ`«`°`S
.óMGh ¢üî°T
øe º``Zô``dG ≈∏Y ¬``fCG ≈``dEG â``Ø`dh
QOÉ``μ` dG ≈``∏` Y ô``«` Ñ` c §``¨` °` V Oƒ`` `Lh
»Ñ£dG ´É£≤dG »a …QGOE’Gh »Ñ£dG
≈dEG º¡æe ô«ãμdG ¬«Lƒàd »eƒμëdG
AGƒàM’ áeó≤ªdG á«Ñ£dG äÉeóîdG
âbƒdG »``a ¬``fEÉ` a ,É``fhQƒ``c ¢``Shô``«`a
á«Ñ£dG äÉ``eó``î` dG ô``KCÉ`à`J º``d ¬°ùØf
πμ°ûH Iô``aGƒ``à` e â``∏` Xh iô`` ` `NC’G
õéM »``a ô``NCÉ` à` dG Gô°ùØe ,»©«ÑW
ô``«`aƒ``J á``é` «` à` f ó``«` YGƒ``ª` dG ¢``†` ©` H
Ωó``Yh »YÉªàL’G óYÉÑàdG á°SÉ«°S
á«Ñ£dG õcGôªdG »a ¢SóμJ …CG çGóMEG
.äÉ«Ø°ûà°ùªdGh
∂∏àªJ ø``jô``ë`Ñ`dG ¿CG ±É``°``VCGh
çóëJ ºdh Éæ«àeh ÉÑ∏°U É«ë°U ÉYÉ£b
ÉæjCGQ Éªc »Ñ£dG ´É£≤dG »a äÉeRCG …CG
øY GôÑ©e ,ºdÉ©dG ∫hO øe ójó©dG »a
ΩGõàd’G IOÉjR ¬°ùØf âbƒdG »a ¬∏eCG
.äGOÉ°TQE’G ´ÉÑJGh ¢SÉædG iód
AÉ``à`°`û`dG π``°`ü`a ∫ƒ`` `NO ∫ƒ`` `Mh
¢Shô«a á°SGô°T IOÉ``jR á«dÉªàMGh
ôgƒL .O ócCG ,IôàØdG ∂∏J »a ÉfhQƒc
ƒg áæ°ùdG ∫ƒ°üa ø«H ∫É≤àf’G ¿CG
,äÉ°Shô«ØdG QÉ°ûàfÉH áahô©e Iôàa
¢``Shô``«`a ¬``°`ù`Ø`f â``bƒ``dG »``a ø``μ` dh
ƒgh ,ø«©e π°üØH §ÑJôj ’ ÉfhQƒc
ÉØ«°†e ,¬æe º∏©àf ÉædRÉe »ØN hóY
π°üa »``a ¬FÉØàNG ≈∏Y ÉædƒY É``æ`fCG
IQGôëdG äÉLQO ¿CG Éæ©bƒJh ∞«°üdG
øμdh ,√QÉ°ûàfG øe π∏≤à°S á©ØJôªdG
’ »dÉàdÉHh ,á``HÉ``°`UE’G OGó`` YCG äOGR
çóëj ¿CG øμªj Ée ™bƒàf ¿CG øμªj
øμdh{ ÓFÉb ™HÉJh .AÉà°ûdG π°üa »a
Éæe Üƒ∏£e ƒ``g É``e πª©f ¿CG Öéj
,ájRGôàM’G äGAGô``LE’É``H ΩGõàd’ÉH
äÉª«©£àdG òNCÉH ™«ªédG í°üæf Éªc
,Gõ``fƒ``∏`Ø`fE’É``H á``°`UÉ``î`dG á«ª°SƒªdG
áHÉ°UE’G π«∏≤J »a ºgÉ°ùJ É¡fEG å«M
¿CG ≈`` `dEG á``«`ª`°`Sƒ``ª`dG Gõ``fƒ``∏` Ø` fE’É``H
…ò``dG ìÉ≤∏dG á«dÉ©a ø``e ó``cCÉ`à`dG ºàj
¢Shô«a ó°V ¿B’G ¬«∏Y πª©dG ºàj
.zÉfhQƒc

ÜÉjO ó«dh :Öàc

.ôgƒL óªëe .O |
.É¡¡LGƒf »àdG
ó`` ª` `ë` `e .O ó`` ` ` `cCG ¬`` à` `¡` `L ø`` ` e
º°ù≤H ∫hCG º``«` ≤` e Ö``«` Ñ` W ô``gƒ``L
™ªéªH ø«μØdGh ¬LƒdGh ºØdG áMGôL
™ªàéªdG »Yh ¿CG »Ñ£dG á«fÉª∏°ùdG
¬«∏Y ∫ƒ©f …òdG ∫hC’G ´ÉaódG §N ƒg
OóY ¢übÉæJ ≈dEG iôNCG Iôe ´ƒLô∏d
ójó°ûàdG Öéjh ,áHÉ°üªdG ä’ÉëdG
í«£°ùJ ºàj ≈àM äGAGôLE’G ∂∏J ≈∏Y
GóL º¡e ôeCG ƒgh äÉHÉ°UE’G ≈æëæe
ádÉ©a á«ë°U äGAGôLEG OƒLƒH íª°ùj
»Ñ£dG QOÉμdG ≈∏Y §¨°†dG ∞Øîjh
äÉeóîdG ájQGôªà°SG »``a ºgÉ°ùjh
.äÉ«Ø°ûà°ùªdG »a á«°SÉ°SC’G
OGó``YCG IOÉ`` jR ™``e ¬``fCG í``°` VhCGh
äÉ°UƒëØdG OóY É°†jCG ójõj äÉHÉ°UE’G
≈dEG GôμÑe ∫ƒ°UƒdG ±ó¡H á«FGƒ°û©dG
¢VGôYC’G É¡«∏Y ô¡¶J ’ »àdG ä’ÉëdG
Éª∏ch ,ihó©dG π≤æJ ¿CG øμªj »àdGh
™«£à°ùf ä’É``ë`dG ∂∏J ≈``dEG Éæ∏°Uh
.äÉHÉ°UE’G QÉ°ûàfG ≈∏Y Iô£«°ùdG
ójó°ûàdG IQhô``°` V ≈``dEG QÉ``°` TCGh
ÉØ«°†e ,ájRGôàM’G äGAGô``LE’G ≈∏Y
á∏eÉc á``jGQO ≈∏Y íÑ°UCG ™«ªédG ¿CG
¿CG É°†jCG Gó``cDƒ`e ,äGAGô`` `LE’G ∂∏àH
,QÉªYC’G ™«ªL ≈∏Y ôKDƒj ¢Shô«ØdG
ø«H äÉ``HÉ``°`UE’G »``a GQÉ°ûàfG iô``fh
≈∏Y ô``KDƒ` j ’h ∫É`` Ø` `WC’Gh ÜÉ``Ñ`°`û`dG
á«dhDƒ°ùe √ò``gh ,§``≤`a ø°ùdG QÉ``Ñ`c
™ªàéªdG »a Oôa πc ≈∏Y á«©ªàée
á``jRGô``à`M’G äGAGô`` LE’É`` H ΩGõ``à`dÓ``d
ƒg »``Ñ`£`dG ≥``jô``Ø`∏`d ô``jó``≤`J ô``Ñ``cCGh
¥ÉØNE’G ¿CG Éªc ,äGOÉ°TQE’ÉH ΩGõàd’G

.Ωƒ∏°ùdG óªMCG |
πª©dG øμªj ™«ªédG ¿hÉ``©` J ™``eh
¢``†`Ø`Nh äGOGô`` ` ` ` jE’G IOÉ`` ` `jR ≈``∏` Y
¢SÉ°ùªdG ΩóY QÉWEG »a äÉahô°üªdG
.ø«æWGƒªdG äÉÑ°ùàμªH
á«fGõ«ªdG »a ∫ƒ©f ÉæfEG ∫É``bh
äÉÑ°ùàμe ≈∏Y ®ÉØëdG ≈∏Y IójóédG
,É¡H ¢``SÉ``°`ù`ª`dG Ωó`` Yh ø``«`æ`WGƒ``ª`dG
´É£≤dG ™e ôÑcCG äÉcGô°T OÉéjEG ôÑY
äGOGô`` jE’G ójõJ »dÉàdÉHh ¢UÉîdG
»``a AGƒ`` °` `S äÉ``ahô``°``ü``ª``dG π`` ≤` `Jh
hCG á«ë°üdG hCG á«fÉμ°SE’G äÉeóîdG
OÉ``é`jEG øμªj »``dÉ``à`dÉ``Hh ,á«ª«∏©àdG
á∏°UGƒªd IójóL IôμàÑe ¥ôWh QÉμaCG
ÉØ°TÉc ,ø«æWGƒª∏d äÉeóîdG ºjó≤J
¿B’G É¡fCGh QÉμaC’G √òg πãe OƒLh øY
É¡°VôY ºà«°Sh á°SGQódG á∏Môe »a
.É¡àbh »a
∑Éæg ¿CG Ωƒ∏°ùdG ÖFÉædG ó``cCGh
,™``jQÉ``°`û`ª`dG ™``jRƒ``J »``a äÉ`` jƒ`` dhCG
πX »a ≈àM áªFÉbh IOƒLƒe »gh
™jQÉ°ûªdG ∂∏J ¿CG ÉØ«°†e ,É``fhQƒ``c
≈∏Y ≥Øàf ¿CG Öéj øμdh ,¢ùªJ ød
»ªdÉ©dG …OÉ``°` ü` à` b’G ™``°` Vƒ``dG ¿CG
Égó©H ƒg ÉªY ∞∏àNG ÉfhQƒc πÑb
äÉahô°üªdG hCG äGOGôjE’G »a AGƒ°S
á°SGQO ≈∏Y πª©f ¿CG Öéj »dÉàdÉHh
¢SÉ°ùªdG ΩóY QÉWEG »a äGô«¨àªdG ∂∏J
π¶J ¿CGh ,ø«æWGƒª∏d äÉÑ°ùàμe …CÉH
Gògh ,IôaGƒàe º¡d áeó≤ªdG äÉeóîdG
ø«H ¿hÉ``©`à`dÉ``H ¬``à`©`LGô``e ºà«°S É``e
IQhô°V GócDƒe ,áeƒμëdGh ÜGƒædG
QGôªà°SÓd IójóL á£N º°SQ ºàj ¿CG
äÉjóëàdG πX »a á«ªæàdG QÉ°ùe »a

¢ù«FQ Ωƒ∏°ùdG óªMCG ÖFÉædG ócCG
ájOÉ°üàb’Gh á«dÉªdG ¿hDƒ°ûdG áæéd
áeÉ©dG á«fGõ«ªdG ¿CG ÜGƒædG ¢ù∏éªH
á«FÉæãà°SG ¿ƒμà°S áeOÉ≤dG ádhó∏d
Ió``Y Oƒ`` `Lh ≈`` `dEG Gô``¶` f á``Ø`∏`à`î`eh
∫hCG ¿CG ÉØ«°†e ,É¡«a ô``KDƒ`J π``eGƒ``Y
»àdG ÉfhQƒc áëFÉL »g πeGƒ©dG ∂∏J
ºdÉ©dG ∫hO äGOÉ``°`ü`à`bG ≈∏Y äô`` KCG
.™ªLCG
Ihóf »a ¬àcQÉ°ûe ∫ÓN ±É°VCGh
É¡ª¶f »``à`dG zøjôëÑ∏d Ωõà∏f É``©`e{
,»©«ØædG º``«`gGô``HEG Ö``FÉ``æ`dG ¢ù∏ée
ºYO »``a ábÉÑ°S â``fÉ``c øjôëÑdG ¿CG
á¡LGƒe »``ah »æjôëÑdG OÉ°üàb’G
¢Vô©J »àdG ájOÉ°üàb’G äÉjóëàdG
äÉ¡«LƒJ ∫ÓN øe ∂dPh ,ºdÉ©dG É¡d
äÉeõëdG ¥ÓWEÉH ióØªdG ∂∏ªdG ádÓL
,OÉ°üàb’G ≈∏Y â¶aÉM »àdG á«dÉªdG
á«dÉëdG á``«`fGõ``«`ª`dG ¿CG ø``e º``Zô``dÉ``H
¢Shô«a QÉ°ûàfG πÑb äÉjóëJ ¬LGƒJ
èeÉfôÑH ΩGõàdG É°†jCG ∑Éægh ÉfhQƒc
∂dP ø``e º``Zô``dÉ``Hh ,»``dÉ``ª`dG ¿RGƒ``à` dG
≈∏Y ®ÉØëdG ≈∏Y áeƒμëdG â°UôM
.ø«æWGƒªdG
øª°V ø``e ¿CG ≈``dEG É°†jCG âØdh
ƒg á``eOÉ``≤` dG á``«` fGõ``«` ª` dG äÉ``jó``ë` J
¿CG É©bƒàe ,§ØædG QÉ©°SCG ¢VÉØîfG
á«fGõ«ªdG »``a π«eôÑdG ô©°S ¿ƒμj
,GQ’hO 45 ≈`` dEG 40 ø``e Ió``jó``é` dG
äÉaÉ°ûàc’G ºgÉ°ùJ ¿CG ¬∏eCG øY ÉHô©e
êÉàfE’G IOÉ``jR »a IójóédG á«£ØædG
¿CG Gó``cDƒ`e ,»HÉéjEG ô``KCG É¡d ¿ƒμjh
áeƒμëdG ™e πª©«°S ÜGƒædG ¢ù∏ée
á«£ØædG ô«Z äGOGôjE’G IOÉjR πLCG øe
.IOƒLƒªdG äGRƒé©dG π«∏≤àd
äGOGô``jE’G ¿CG Ωƒ∏°ùdG í°VhCGh
,%30 áÑ°ùæH â∏b á«fGõ«ª∏d áeÉ©dG
¢†«ØîàH â``eÉ``b á``eƒ``μ` ë` dG ¿CGh
¿ƒμj ≈àM %30 áÑ°ùæH äÉahô°üªdG
õé©dG ¿CG Éæ«Ñe ,øμªj Ée πbCG õé©dG
700 ΩÉ©dG øe ∫hC’G ∞°üædG »a ≠∏H
ô¡°TC’G »``a É©bƒàe ,QÉ``æ` jO ¿ƒ«∏e
»a çóëj …òdG êQóàdG ™eh áeOÉ≤dG
,ájOÉ°üàb’G äÉYÉ£≤dG íàa IOÉ`` YEG

IOƒ```é```dG ¿É``ª``°``V äÉ``Ñ``∏``£``à``e »``aƒ``à``°``ù``J zá``«``é``«``∏``î``dG{

.»fGó¡°ûªdG óæ¡e .O |

.»fÉjõdG ó°TGQ ≈æe .O |

»eƒμëdG ø«YÉ£≤dG óªJ »àdG á«YƒædG äÉLôîªdÉH AÉ≤JQ’G »a á∏ãªàªdG
áÑ∏£dG ø``e áÑcƒc èjôîJ ôÑY á∏gDƒªdG ájô°ûÑdG QOGƒ``μ`dÉ``H ¢UÉîdGh
πÑ≤à°ùªdG IOÉ«bh πª©dG ¥ƒ°S »a á°ùaÉæªdG ≈∏Y øjQOÉ≤dG øjõ«ªàªdG
ájDhQh á∏eÉ°ûdG á«æWƒdG á«ªæàdG ≥≤ëj Éªe øWƒdG áeóN »a ácQÉ°ûªdGh
.2030 ∂∏ªdG ádÓL
á«æjôëÑdG äÉ©eÉédG ≈``dhCG øe Ió``MGh á«é«∏îdG á©eÉédG ¿CG ôcòj
áÑ∏£dG øe áÑcƒc âLôN å«M ,»dÉ©dG º«∏©àdG ´É£b »a IóFGôdG á°UÉîdG
áμ∏ªe »a º¡∏ªY ∫Éée »a áeó≤àe ájOÉ«bh ájQGOEG Ö°UÉæe Ghó∏≤J øjòdG
.»Hô©dG øWƒdGh øjôëÑdG

ΩÉ©dG ∫Ó``N IóàªªdG äGRÉ``é` fE’G √ò``g ¿EG{ :»fGó¡°ûªdG ±É``°` VCGh
Iô«°ùe »a QGôªà°SÓd ºFGódG á©eÉédG »©°S êƒàJ »°VÉªdG »ªjOÉcC’G
ôjƒ£àHh º«∏©àdG á«YƒæH AÉ``≤`JQ’G ≈∏Y É``fQGô``°`UEG øe ójõJh ôjƒ£àdG
™e Ö°SÉæàj Éeh πª©dG ¥ƒ°S äÉLÉ«àMG ™e ≈°TÉªàj ÉªH á«ªjOÉcC’G èeGôÑdG
ôªà°ùªdG á©eÉédG ΩÉªàgG GócDƒe ,zá«dhódGh á«ª«∏bE’Gh á«∏ëªdG äGQƒ£àdG
º«∏©àdG ¢ù∏ée íFGƒdh §£N ™e á≤aGƒàe ábÓN á«©eÉL áÄ«H ô«aƒàH
ô«jÉ©ªdG ™e áªFÓàeh πYÉØàdGh QÉμàH’Gh ´Gó``HE’G ≈∏Y á«æÑeh »dÉ©dG
.º«∏©àdG IOƒéd á«dhódGh á«æWƒdG
É¡àjDhQ ≥«≤ëàd á≤KGh äGƒ£îH ô«°ùJ á©eÉédG ¿CG »fGó¡°ûªdG ø«Hh

Ö``æ``≤``dG äÉ```JÉ```Ñ```f ´Qõ``````j

á«é«∏îdG á©eÉédG AGOCG áé«àf ÖjQóàdGh º«∏©àdG IOƒL áÄ«g âæ∏YCG
IójóédG áeõëdG ∫ÓN ∂dP AÉL .IOƒédG äÉÑ∏£àªd á«aƒà°ùe á©eÉéc
AGOCG IOƒL É¡«a ó°UôJ »àdG ájQhódG ÉgôjQÉ≤J øe áÄ«¡dG É¡JQó°UCG »àdG
.á«ÑjQóàdGh á«ª«∏©àdG äÉ°ù°SDƒªdG
á«é«∏îdG á©eÉédG IQGOEGh AÉæeCG ¢ù∏ée á°ù«FQ äôÑY Oó°üdG Gòg »ah
º«∏©àdG IOƒL áÄ«¡d Égôμ°Th Égôjó≤J ≠dÉH øY »fÉjõdG ó°TGQ ≈æe IQƒàcódG
º¡«YÉ°ùe ≈∏Y º«∏©àdGh á«HôàdG IQGRhh »dÉ©dG º«∏©àdG ¢ù∏éeh ÖjQóàdGh
AGOCG iƒà°ùe ™aQ π«Ñ°S »a Ö°üJ »àdG Iõ«ªàªdG ºgOƒ¡Lh á«FÉæãà°S’G
.øjôëÑdG áμ∏ªe »a á«ª«∏©àdG áeƒ¶æªdG ôjƒ£Jh »dÉ©dG º«∏©àdG äÉ°ù°SDƒe
AÉ°†YC’h á«é«∏îdG á©eÉédG ¢ù«FQ ≈dEG Égôμ°T »fÉjõdG â¡Lh Éªc
äGRÉéfEG äôªKCG »àdG á°ü∏îªdG ºgOƒ¡L ≈∏Y ájQGOE’Gh á«°ùjQóàdG áÄ«¡dG
,õ«ªàdGh IOƒédÉH º°ùàj ∫ÉY º«∏©J ºjó≤J »a á©eÉédG ìÉéf ócDƒJ IôgÉH
.Ék«ª«∏bEGh Ék«∏ëe á©eÉédG á©ª°S øe Rõ©Jh
óæ¡e QƒàcódG á«é«∏îdG á©eÉédG ¢ù«FQ QÉ``°`TCG ¬``JGP ¥É«°ùdG »``ah
á«HôàdG IQGRh äÉ¡«LƒJ óªà©Jh ™°†J Ée ÉkªFGO á©eÉédG ¿CG ≈dEG »fGó¡°ûªdG
áμ∏ªe »a »dÉ©dG º«∏©àdG ¢ù∏éeh ÖjQóàdGh º«∏©àdG IOƒL áÄ«gh º«∏©àdGh
á«é«JGôà°S’G á£îdG AÉæÑd áæ«°UQ áWQÉîch ,É¡∏ª©d ¢SÉ°SCÉc øjôëÑdG
.É¡H á°UÉîdG
É¡eób »àdG á°Sƒª∏ªdG Oƒ¡édGh ÜhDhó``dG πª©dÉH »fGó¡°ûªdG OÉ°TCGh
√òg ¿CG GócDƒe ,áÑ∏Wh …QGOEG QOÉch IòJÉ°SCG øe á©eÉédG »Ñ°ùàæe ™«ªL
á«ªgCÉH øeDƒj πeÉμàe ≥jôØd á«YÉªL Oƒ¡L áé«àf äAÉ``L äGRÉ``é` fE’G
.áaô©ªdGh ´GóHE’ÉH á«æZ Iójôa á«ª«∏©J áÄ«H ≥∏N »a ôªà°ùªdG ôjƒ£àdG

ˆÉ```H ô``°``ü``à``æ``ª``dG …ô```°```ü```ª```dG ¿É```æ```Ø```dG π```«```MQ

zêÉ`````Ló`````dG á````jò````¨````à````d{
300 øe ôãcCG ´Qõj ´QGõe ≈∏Y ¢†Ñ≤dG á«eÉæà«ØdG äÉ£∏°ùdG â≤dCG
,¬H á°UÉîdG ∫É≤JôÑdG á≤jóM §°SƒH QóîªdG Öæ≤dG äÉJÉÑf øe Iô«é°T
∂dPh ,äÉJÉÑædG √ò¡H ¬LÉLO ájò¨àH Ωƒ≤j ¿Éc ¬fEG ´QGõªdG ∫Éb å«M
.âÑ°ùdG ¢ùeCG á«eÉæà«a á«ª°SQ ΩÓYEG πFÉ°Sh äôcP Ée Ö°ùëH
ó©H ≈∏Y á©bGƒdG ,èfƒμ«ªdG ô¡f ÉàdO á≤£æe »a áWô°ûdG âdÉbh
´QGõªdG ¿EG ,¬æe »°Tƒg áæjóe øe IQÉ«°ùdÉH äÉYÉ°S çÓK »dGƒM
äÉJÉÑf øe 304 áYGQõH ΩÉb ÉeÉY 42 ôª©dG øe ≠dÉÑdG Gƒg ∑hO …ƒH
.QóîªdG Öæ≤dG
≥jó°U øe QhòÑdG iôà°TG ¬fCG á«∏ëªdG äÉ£∏°ùdG ´QGõªdG ôÑNCGh
,ôàe 1Q5 ≈dEG π©ØdÉH É¡YÉØJQG π°Uh »àdG ,äÉJÉÑædG áYGQR »a CGóHh
áHÉ°UE’G øe ¬æLGhO ájÉbh ¿É``c ±ó¡dG ¿CG ±É``°`VCGh .øjô¡°T πÑb
.¢VôªdÉH
QÉ¨°U ¬LGƒj ¿CG øμªjh .ΩÉæà«a »a Qƒ¶ëe Öæ≤dG äÉÑf ¿CG ôcòj
¿CG øμªj Éªæ«H ,GkQ’hO 215h 80 ø«H ìhGôàJ áeGôZ Öæ≤dG »YQGõe
øé°ùdÉH ôÑcCG äÉ«ªc áYGQõH ¿ƒ£Ñ°†j øjòdG ø«YQGõªdG áÑbÉ©e ºàJ
.äGƒæ°S ™Ñ°Sh ô¡°TCG áà°S ø«H ìhGôàJ Ióªd
π°UGƒJh áWƒÑ°†ªdG Öæ≤dG äGô«é°T áWô°ûdG äQOÉ``°` Uh
.´QGõªdG ™e É¡JÉ≤«≤ëJ

z…OQGƒ``ª`dG ´QÉ``°`T{h z∂°ù«HGQCG{h
.zêhR äGôcòe{h zΩCGƒàdG{h
»a á£∏éH 2008 ΩÉY Ö«°UCG
ô¡X ¬æμd π«ãªàdG øY ¬Jó©HCG ïªdG
∫ÉªYC’G øe Ohóëe OóY »a É≤M’
É¡æe ácôM hCG Gó¡L Ö∏£àJ ’ »àdG
á«fƒjõØ∏J äÓ°ù∏°ùªH ó``gÉ``°`û`e
.á«YGPE’G äÓ°ù∏°ùªdG ¢†©Hh

äÉ«Mô°ùªdG øe GOóY Ωób Éªc
´QÉ°T{h zGóL Ió«©°S á∏FÉY{ É¡æe
ô``WÉ``N ¿É``°``û``∏``Y{h z»`` ∏` `Y ó``ª` ë` e
ájGóH{h zÉ°TÉH áªdÉ©dG{h z∂fƒ«Y
.zQƒHOh QƒØ°üY{h zájÉ¡fh
á``«`fƒ``jõ``Ø`∏`à`dG É```eGQó```dG »```ah
z¿ƒ«Y{ É¡æ«H ø``e äÓ°ù∏°ùe Ωó``b
z¢ûª°ûªdG »``a É``HÉ``Hh â``fCGh É`` fCG{h

.É¡«a ∑QÉ°T »àdG
É``¡` eó``b »`` `à` ` dG ΩÓ`` ` ` ` `aC’G ø`` `e
ó°V{h z»æàÑMCG »àdG áfÉ£«°ûdG{
zÖ``≤`J É``j Ö``ë` J É`` `j{h zá``eƒ``μ` ë` dG
zá¶«∏Z √ÉØ°T{h zÖ©°üdG øeõdG{h
zìÉ``ª`°`S á``ª`∏`©`ª`dG{h z…ó``ë``à``dG{h
»a ¿ƒØXƒªdG{h zº¡Øj ¥ó``ë`dG{h
.z¢VQC’G

á«∏«ãªàdG ø¡ªdG áHÉ≤f âæ∏YCG
¬∏dÉH ô°üàæªdG ¿ÉæØdG IÉah ô°üe »a
ÉeÉY 70 õgÉf ôªY øY âÑ°ùdG ¢ùeCG
…òdG Qƒ¡ªé∏d Ió«©°S äÉjôcP ÉcQÉJ
ájó«eƒμdG QGhOC’G ∫ÓN øe ¬aôY
.É¡«a õ«ªJ »àdG
1950 »a πMGôdG ¿ÉæØdG ódh
á«Mô°ùªdG ¿ƒæØdG ó¡©e »a êôîJh
á``LQO ≈``∏`Y ¬``æ`e π°üëj ¿CG π``Ñ`b
»æ¡ªdG √QGƒ°ûe CGó``H .ô«à°ùLÉªdG
’ÉªYCG Ωóbh äÉ«æ«©Ñ°ùdG ájÉ¡f »a
¿ƒjõØ∏àdGh Éªæ«°ùdGh ìô°ùª∏d
.áYGPE’Gh
¬«dEG ádƒ£ÑdG OÉæ°SEG ΩóY ºZQh
É¡«a ∑QÉ°T »àdG ∫ÉªYC’G øe …CG »a
∫ƒ°UƒdG ¬∏dÉH ô°üàæªdG ´É£à°SG
QhO ∫ÓN øe øjógÉ°ûªdG Üƒ∏b ≈dEG
ájƒfÉãdG QGhOC’G hCG óYÉ°ùªdG πãªªdG
.Éàa’ É¡«a √Qƒ°†M ¿Éc »àdG
¢SÉæjEG áaÉ≤ãdG Iô``jRh â©fh
¬fEG á∏FÉb πMGôdG ¿ÉæØdG ºjGódGóÑY
AGOC’G »``a ¢``UÉ``N Üƒ∏°SCÉH õ«ªJ{
äÉ«°üî°ûdG øY ô«Ñ©àdG »a ¥ƒØJh
¿Éc ¬fCG ≈dEG Iô«°ûe ,zÉgó°ùL »àdG
∫ÉªYC’G ìÉéf »a ô°ùdG áª∏c áHÉãªH

äÉéàæªdG ÜQÉ``ë``J á``«``μ``jô``eCG á``æ``jó``e ..á``≤``HÉ``°``S »``a
É``¡``à``≤``jô``W ≈``∏``Y á``Mƒ``∏``ª``dG hCG ô``μ``°``ù``dG Iô``«``ã``μ``dG
≈∏Y äÉ```YÉ```©```°```TE’G á````LQO
¢Vô©àJ É``e ∞``©``°``V ô``ª``≤``dG
á``«``FÉ``°``†``Ø``dG á``£``ë``ª``dG ¬```d
øe 2019 ΩÉ``Y ôª≤dG ≈``dEG ø«°üdG ¬à∏°SQCG …ò``dG QÉÑ°ùªdG øqμªJ
iƒà°ùªdÉH ≥∏©àJ á«μjôeC’G zƒdƒHCG{ äÉã©H É¡∏q ëJ ºd ádCÉ°ùe í«°VƒJ
âbh »a ,á«°SÉ°SC’G äÉfÉ«ÑdG øe »gh ,ôª≤dG ≈∏Y äÉYÉ©°TEÓd ≥«bódG
áæ°ùdG √òg AÉ°†a OGhQ ∫É°SQE’ zÉ°SÉf{ á«μjôeC’G AÉ°†ØdG ádÉch CÉ«¡àJ
.á∏jƒW äGôàØd ôª≤dG ≈dEG
á∏ée »a á©ªédG ¿ÉªdC’Gh ø««æ«°üdG ø«ãMÉÑdG øe ≥jôa ô°ûfh
z3-…EG ≠fÉ°ûJ{ QÉÑ°ùªdG √GôLCG …òdG QÉÑàN’G èFÉàf zõ°ùfÉaOCG ¢ùfÉ«°S{
¿CG øq«ÑJh .ôª≤dG í£°S É¡d ¢Vqô©J »àdG äÉYÉ©°TE’G Ék«eƒj π qé°S …òdGh
AÉ°†YCG É¡d ¢Vqô©J »àdG ∂∏J øe Iôe 2^6`H ôÑcCG äÉYÉ©°TE’G √òg áLQO
.á«dhódG AÉ°†ØdG á£ëe ºbÉW
ôª«a äô``HhQ á«μ∏ØdG AÉjõ«ØdG ºdÉY á``°`SGQó``dG …qó`©`e ó``MCG ∫É``bh
iƒbCG{ ôª≤dG ≈∏Y äÉYÉ©°TE’G áLQO ¿EG π«c á©eÉL øe ôHhôéæjÉØ°T
¿CG iCGQh .zá«dhódG AÉ°†ØdG á£ëe ≈∏Y »g Éªe äGôe 3h 2 ø«H ÉªH
∂dP ¿CG É kë°Vƒe ,zøjô¡°T ƒëf ≈dEG ôª≤dG ≈∏Y AÉ≤ÑdG Iôàa ô°üàîj{ ∂dP
ô≤ªdG ≈dEG ¢VQC’G øe á∏MôdG ¬bô¨à°ùJ …òdG ´ƒÑ°SC’G QÉÑàY’G »a òNCÉj
.IOƒ©dG á∏MQh
,á«°ùª°T ΩCG á«fƒc âfÉcCG AGƒ°S ,äÉYÉ©°TE’G …ODƒJ ¿CG øμªªdG øeh
ø«H ìhGô``à` j ó`` eC’G ó«©H Qô``°`V ≈``dEG IOó``ë`e äÉjƒà°ùe É¡Zƒ∏H óæY
¢ù«≤Jh .á«Ñ°ü©dG ¢VGôeC’ÉH GkQhô``e ,ø«©dG á°SóY ΩÉàYEGh ¿ÉWô°ùdG
.ájô°ûÑdG áé°ùfC’G É¡°üàªJ »àdG äÉYÉ©°TE’G äôØ«°S IóMh
Iôe 2^6 …CG ,Ék«eƒj äôØ«°S 1^369 ôª≤dG ≈∏Y äÉYÉ©°TE’G ≠∏ÑJh
É¡«a ≈≤ÑJ »àdG á«dhódG AÉ°†ØdG á£ëe øàe ≈∏Y á«eƒ«dG áYôédG øe ôãcCG
¿ƒμJh .ôãcCG hCG áæ°S åμe É¡°†©H ¿CG Ékª∏Y ,ô¡°TCG áà°S ÉkeƒªY ºbGƒ£dG
øe Ék«FõL á«ªëe É¡fCG ≈dEG Gkô¶f á£ëªdG πNGO IqóM πq `bCG äÉYÉ©°TE’G
.¢VQCÓd »°ù«WÉæ¨ªdG ±Ó¨dG á£°SGƒH á«fƒμdG á©°TC’G
√òg øμd ,…ƒ``é`dG ±Ó``¨`dG á£°SGƒH ô``ã`cCG á«ªëªa ,¢`` VQC’G É``eCG
q ájÉªëdG
. qƒ∏©dG ™e ∞îJ
òæe ≈``dhC’G Iôª∏d 2024 áæ°S ôª≤dG ≈``dEG IOƒ©dG zÉ°SÉf{ Ωõà©Jh
áHÉãªH ∂dP ¿ƒμ«d ÉkjQhO AÉ°†a OGhQ ∫É°SQE’ á«àëJ á«æH AÉ°ûfEGh 1972
.ïjôªdG ≈dEG ¿É°ùfEG ∫hCG ∫É°SQEG ≈∏Y ÖjQóJ
øe á«ªëe øcÉ°ùe AÉæH ôHhôéæjÉØ°T ôª«a Qƒ°ù«ahôÑdG ìôàbGh
∫ÓN øe ,ôª≤dG ≈∏Y øjô¡°T øe ∫ƒWCG Ióªd áeÉbE’G ∫ÉM »a äÉYÉ©°TE’G
.Gkôàª«àæ°S 80 É¡àcÉª°S ≠∏ÑJ ôª≤dG áHôJ øe á≤Ñ£H É¡Ø«∏¨J

Gƒ°†ØN »∏cô«H ¿Éμ°S ¿CG 2019 ΩÉ``Y ™∏£e äô°ûf á°SGQO »a AÉ``Lh
º°SQ ¢Vôa â∏J »àdG áæ°ùdG »a %21 áÑ°ùæH IÓëªdG äÉHhô°ûª∏d º¡cÓ¡à°SG
.2017 »a %52 ™LGôàdG ≠∏Hh .ájRÉ¨dG äÉHhô°ûªdG ≈∏Y

Iô«ãμdG äÉéàæªdG ¢VôY ™æe É«fQƒØ«dÉc ∫Éª°T »a »∏cô«H áæjóe äQôb
øe âcQÉeôHƒ°ùdG ôLÉàe »a ™aódG ≥jOÉæ°U øe Üô≤dÉH áMƒ∏ªdG hCG ôμ°ùdG
.IóëàªdG äÉj’ƒdG »a á≤HÉ°S QGô≤dG πμ°ûjh .áª«∏°S ájò¨àd èjhôàdG πLCG
∫ÓN ´É``ª`LE’É``H á«©eÉédG »∏cô«H áæjóe »``a …ó∏ÑdG ¢ù∏éªdG ô``bCGh
äÉeGôL 5 øe ôãcCG …ƒëJ »àdG äÉéàæªdG ¢VôY ™æªj AGôLEG øgGôdG ´ƒÑ°SC’G
.™aódG ≥jOÉæ°U óæY í∏ªdG øe ÉeGôé«∏e 250 øe ôãcCG hCG ±É°†ªdG ôμ°ùdG øe
äÉ«∏ëeh ÉaÉ°†e Gôμ°S …ƒëJ »àdG äÉHhô°ûªdG πc É°†jCG ™æªdG πª°ûjh
.á«YÉæ£°UG
¿ƒgódGh í∏ªdÉH á«æZh øªãdG á°ùîH á«FGòZ OGƒe{ ¿CG ≈dEG QGô≤dG QÉ°TCGh
øFÉHõdG ¿ƒμ«a ™aódG ≥jOÉæ°U óæY IôãμH ô°ûàæJ ±É°†ªdG ôμ°ùdGh á©Ñ°ûªdG
øjòdG º``gO’hCG ™e π``gC’G ¬LGƒàjh ájƒØY äÉjôà°ûªH ΩÉ«≤dG ≈dEG Ó«e ôãcCG
.z™°†ÑàdG ájÉ¡f »a äÉjƒ∏M AGô°ûH ¿ƒÑdÉ£j
âcQÉeôHƒ°S ôéàe 25 »a πÑ≤ªdG ¢SQÉe øe GQÉÑàYG ™æªdG ≥Ñ£«°Sh
∞dCG 120 É¡fÉμ°S OóY ≠∏Ñj »àdGh ƒμ°ù«°ùfGôa ¿É°S Üôb á©bGƒdG áæjóªdG »a
.É«eó≤J Ó≤©e ôÑà©Jh áª°ùf
äÉHhô°ûªdG ≈∏Y Éeƒ°SQ ¢VôØJ áæjóe ∫hCG »∏cô«H âfÉc ,2014 ΩÉY »ah
.IóY iôÑc á«μjôeCG ¿óe ó©H Éª«a É¡àî°ùf IQOÉÑe »a ájRÉ¨dG

ó```b ó````©````°````ü````e ΩGó`````î`````à`````°`````SG ø```````e Qò```````````MG
…Qó````J ’ â````````fCGh ¬```«```a zÉ``````fhQƒ``````c{ ∑ô```¶```à```æ```j
¬fCG ≥jôØdG í°VhCÉa ,Óãe äÉ«Ø°ûà°ùªdG ó``MCG
áî°ùf QÉ«∏eh ±’BG 10 ø«H Ée πªëj ¿CG øμªj
çóëàdG èàæj Éª«a ,ôà∏«∏∏e πμd ¢Shô«ØdG øe
»a äGô``£` ≤` dG ø``e ±’B’G äÉ``Ä`e ∫É``Y äƒ``°`ü`H
¿CG øμªj óMGƒdG ∫É©°ùdG ¿CG ø«M »a ,á≤«bódG
â≤°ûæà°SG GPEGh ,äGô£≤dG ø«jÓe π©ØdÉH èàæj
¢üî°ûdG çóëàj ¿CG ó©H ó©°üªdG πNGO AGƒ¡dG
≈dEG π°üj Ée ÖYƒà°ùJ âfCÉa ,π©°ùj hCG ÜÉ°üªdG
.á≤«bódÉH zá«fhQƒμdG{ äÉÄjõL ±’BG
äÉgƒjó«ØdG øe ô«Ñc OóY zÜƒ«Jƒj{ »ah
¿hO øe ó©°üªdG ≈``dEG ∫ƒNódG øe QòëJ »àdG
¿ƒμj ób ÉªY OÉ©àHÓd ájQhô°V äÉWÉ«àMG PÉîJG
ƒjó«ØdG É¡æeh ,á«°Shô«a QÉ£NCG øe ¬∏NGóH
ºjób ƒgh ,√ÓYCG zâf.á«Hô©dG{ ¬JQÉàNG …òdG
ƒgh AÉÑWC’G óMCG ¬«a óéf Éææμd ,A»°ûdG ¢†©H
ájÉªëdG á«Ø«ch ôWÉîªdG ∂∏J ¢†©H ìô°ûj
¢ü«NQ ìÓ°ùc ,áeÉªμdG ΩGóîà°SG É¡ªgCGh ,É¡æe
.πYÉah

πμ°Th ºéM øjƒμàd PGPQ ágƒa ôμàHG ¬≤jôa
¢TôH ΩÉb ºK ,∫É©°ùdG øY èJÉædG …ƒédG AÉÑ¡dG
Qõ«∏dG Ωóîà°SGh ,ó©°üe »a á«cÉëªdG äGô£≤dG
É¡©ÑàJh ÉgóY ¬æμªj ≈àM äÉª«°ùédG IAÉ°VE’
.âbƒdG QhôªH
»a ÜQÉéJ á∏°ù∏°S ≥jôØdG iô``LCG Égó©H
ÜÉÑdG ¿Éc å«M ,…OÉ©dG π«¨°ûàdG AÉæKCG ó©°üe
∫ÓNh ,â``bƒ``dG øe %20 ≈``dEG 10 øe ÉMƒàØe
¥ô¨à°ùj PGPôdG ¿CG ∞°ûàcG ájOÉ©dG á«∏ª©dG √òg
¿CG πÑb ó©°üªdG π``NGO á≤«bO 18 ≈``dEG 12 øe
≈dEG ø«à≤«bO øe IóªdG √òg π≤J Éª«a ,¢übÉæàj
ÉMƒàØe ó©°üªdG ÜÉ``H ¿ƒμj ÉeóæY ≥``FÉ``bO 4
zâf.á«Hô©dG{ ¢üî∏J Ée Ö°ùëH ,º``FGO πμ°ûH
øe á«fÉ£jôÑdG zπ«e »∏jO{ áØ«ë°U ¬à∏≤f Ée
äGQhO ∫Ó``N ¬``fCG É°†jCG É¡«a OQGƒ``dG á°SGQódG
π°üJ Ióe ¥É°üÑdG π¶j ¿CG øμªj ,ájOÉ©dG πª©dG
.ÜÉ°üªdG ¢üî°ûdG ∫É©°S ó©H ≥FÉbO 10 ≈dEG
ƒgh ,¢Shô«ØdG ≈∏Y …ƒàëªdG º¨∏ÑdG ÉeCG
≈°Vôe øe èàæj •ÉîªdGh ÜÉ©∏dG øe èjõe

..z¬LhôN …R ¢ûe ΩÉªëdG ∫ƒNO{ ¿CG Éªc
¿EÉ`a ∂``dò``c ,…ô°üªdG »Ñ©°ûdG πãªdG Ö°ùëH
¬æe êhôîdÉc ¢ù«d áeÉªc ÓH ó©°üªdG ∫ƒ``NO
Éªd É≤ah ,óéà°ùªdG zÉ``fhQƒ``c{ ø``eR »a É°†jCG
IójóL á``°` SGQO ø``Y zâ``f á«Hô©dG{ ™bƒe ¬∏≤f
πNGO ºgóMCG ∫É©°S øY èJÉædG PGPôdG ¿CG âàÑKCG
GPEG á≤«bO 30 ∫GƒW ¬«a Gô°ûàæe ≈≤Ñj ,ó©°üe
á©eÉL AGôÑN ¬æe ócCÉJ Ée ƒgh ,É≤∏¨e ¬HÉH »≤H
¿CG É¡©e GhóLh ,á«fGó«e ÜQÉéJ ôÑY ΩGOôà°ùeCG
¬HÉH ¿Éc GPEG ≥FÉbO 4 ó©°üªdG πNGO ≈≤Ñj PGPôdG
∫ƒNódG πÑb áeÉªμdG ΩGóîà°SÉa ∂dòd ,ÉMƒàØe
hCG ,ô£îdG øY OÉ©àHÓd πëdG ƒg ó©°üe …CG ≈dEG
.ó©°üª∏d ΩGóîà°SG πc ó©H ÉMƒàØe ÜÉÑdG AÉ≤HEG
ºdÉ©dG √OÉb ,ÜQÉéàdÉH ºFÉ≤dG »ª∏©dG ≥jôØdG
á©eÉédÉH Ωƒ∏©dG á«∏c øe Daniel Bonn
»a É¡éFÉàfh á°SGQódG ô°ûf ºJ Éª«a ,ájóædƒ¡dG
Indoor Environment and á∏ée
áë°üdG øY á«dhO ájQhóc áahô©ªdG Health
¿CG ¿ƒ``H ∫É``«`fGO ô``cP É¡«ah ,á«∏NGódG áÄ«ÑdGh

¿hôNBG á«eGôMh
iƒà°ùe ≈∏Y É°†jCG
¢SÉÑY ôØ©L

jafabbas19@gmail.com

’EG ºgôeCG ∞°ûμæj ’ ób øjòdG QÉÑμdG á«eGôëdG øY ¢ùeCG »dÉ≤e ¿Éc
äOQhCGh ,á«fƒfÉ≤dG á≤MÓªdG øe º¡æ°üëJ
u »àdG Ö°UÉæªdG º¡fGó≤a ó©H
¢VGQCG π«é°ùàH ΩÉb …òdG ô«°ûÑdG »fGOƒ°ùdG ¢ù«FôdG ¿GƒYCG óMCG ájÉμM
ƒëf ¬YÉØJQG ≠∏Ñj …òdG ¢ûfƒdG ájÉμMh ¬ª°SÉH Éμ«é∏H áMÉ°ùe ∫OÉ©J
¬fEG π«b ºK IôgÉ≤dG »a ¥É``Ø`fC’G ôØM »a Ωóîà°ùj ¿É``ch Gôàe ø«à°S
∂«°ûàdG ájQƒ¡ªL »a ø««eƒμM ¢Uƒ°üd ájÉμM ºK ,ábô°ù∏d ¢Vô©J
.ájójóëdG ∂μ°ù∏d ¿ÉÑ°†b øe ¬«∏Y ÉªH ÓeÉc Gô°ùL Gƒbô°S
.Ω ¬ª°SG ¿GOƒ°ùdG »a ¢ùjQóàdG »a »d π«eR ájÉμM Ωƒ«dG ó«©à°SCGh
πH ,ø«àæ°ùd Éæ∏eGõJh ,á«°VÉjQ á«HôJ ¢SQóªc ô°üe øe GQÉ©e ¿Éch ,•
πª©j »c ¬d §°SƒJCG ¿CG »æe Ö∏W ¬fCG ôcPCGh ,óMGh øμ°ùe »a º«≤f Éæc
…ô«gÉªédG ¿ÉLô¡ªdG ó©j …òdG ≥jôØdG øª°V á«Ø«°üdG IRÉLE’G ∫ÓN
∫ÉëdG ƒg Éª∏ãe) á£∏°ùdG ≈∏Y …ô«ªf ôØ©L ó«≤©dG AÓ«à°SG iôcòd
,(zIQƒãdG ó«Y{ …ôμ°ùY ÜÓ≤fG πc iôcP ≈ª°ùJ á«Hô©dG OÓÑdG πc »a
ôØ©L Éj :âæ∏YCG ¿CG òæe ,á¶jÉH …ô«ªf ø«Hh »æ«H ábÓ©dG ¿CÉH ¬à©æbCÉa
Ó©a ™°ùàJ ’ ó∏ÑdG ¿CÉH OôdG AÉéa !ó∏ÑdG Gòg »a …ô«ªf ôØ©L Éj ¢SÉÑY
ôØ©éd πªM ÉªH πªédGh ¿GOƒ°ùdG âcôJ ºK øé°ùdG â∏Nóa ,øjôØ©éd
áYƒªée ≈dEG ΩÉª°†f’G »a íéf á°UÉîdG ¬bô£Hh .• .Ω øμdh ,…ô«ªf
≈dEG Éª¡dÓN ôaÉ°ùj ºd ,ø««dÉààe ø«eÉ©d zIQƒãdG ó«Y{ ¿ÉLô¡e »ª¶æe
âbôØJ ºK .zπgCÉà°ùj{ äÉfÉLô¡ªdG ∂∏J º«¶æJ óFÉY ¿Éch ,ô°üe »a ¬∏gCG
áHƒàμªdG áaÉë°üdG ∫Éée »a â∏NOh ¢ùjQóàdG äôégh πÑ°ùdG ÉæH
™dÉWCG âæc áæ°S Iô°ûY ¢ùªN ƒëæH ÉæbQÉØJ ¿CG ó©Hh ,¿ƒjõØ∏àdGh
√ój »ah áëØ°U ™HQ ≈∏Y .• .Ω »ÑMÉ°U IQƒ°üH GPEÉa ájô°üe áØ«ë°U
¬©e ¬JôLCG GQGƒM áÑ°SÉæªdG âfÉch ,IÓ°üdG IôZ ¬à¡ÑL ≈∏Yh áëÑ°ùe
∫É¡°SEÉH âÑ°UCGh ,∫Gƒ``eC’G ∞«Xƒàd áªî°†dG ¬àcô°T ∫ƒM ,áØ«ë°üdG
øHG Éj ..øjôªãà°ùªdG ≈∏Y É¡YRh ø«jÓªdÉH ìÉHQCG øY º∏μàj ¬©ª°SCG ÉfCGh
º¡dGƒeCG øe ∂Ñ«°üf ¿ƒμj ºc ,øjôªãà°ùª∏d ø«jÓe ´RƒàH ƒd ..¬``jE’G
øe ôãμj ¿Éc QGƒëdG ∫ÓN ¬fCG ƒg ,»cƒμ°T QÉ``KCG Éeh ?∂JÉYhô°ûeh
,áØjô°ûdG åjOÉMC’Gh á«fBGô≤dG äÉjB’ÉH ó¡°ûà°ùjh z..¬∏°†ah ¬∏dG ¿ƒ©H{
Gó¡°ûe ¬d É¡«a óLCG ºdh -á«aGôZƒJƒa óªëdG ¬∏dh »gh- »JôcGP â°ûÑæa
ó©H z¬∏d óªëdG{ hCG ,ΩÉ©£dG ∫hÉæJ πÑb z¬∏dG º°ùH{ ∫ƒ≤j ƒgh ¬d GóMGh
¿ÉëÑ°S øμdh ,ºª«J hCG CÉ°VƒJ ¬fCG ≈dEG ô«°ûj Ée ’h ,¬æe ¬àjÉØc òNCÉj ¿CG
É«eƒj ô¡¶J ¬JQƒ°U äQÉ°Uh ΩÉjC’G äQGO ºK ,AÉ°ûj øe …ó¡j ƒ¡a ¬∏dG
øe ÉHQÉg Éeôée √QÉÑàYÉH ájô°üªdG ∞ë°üdG »a ô¡°TCG Ió``Y ∫Gƒ``W
√ôeCG ∞°ûμfG ¿CG ó©Ña ,¢SÉædG ±’BG øe ø«jÓªdG ∞¡d ¿CG ó©H ádGó©dG
ÉÄÑàîe ∫GRÉeh êQÉîdG ≈dEG ôa ∫GƒeC’G ∞«XƒJ äÉHÉ°üY øe √ô«Z ôeCGh
.á«°VQC’G IôμdG »a Ée ¿Éμe »a
..…ôFGõL ΩÉæZCG »YGQ ≥jôW ¢VôàYG ¿ÉÑ©K äÉjôcòdG ∂∏J OÉYCG Ée
ºFÉ¡Ñ∏d ¿ÉÑ©ãdG Æód øe »YGôdG ±ÉN ó≤a ..á«M ..≈©aCG ..¿ÉÑ©K º©f
¢ûFÉ°ûëdG »a QÉædG π©°TCG ¿CG ’EG ¬æe ¿Éc Éªa ,∂dP »a π°ûah ¬∏àb ∫hÉMh
∑Éæg QÉ°Uh â©ØJQG Ö¡∏dG áæ°ùdCG øμdh ,¿ÉÑ©ãdG É¡«a CÉÑàNG »àdG
≈dEG óàªj ¿CG πÑb ¬H »fóªdG ´ÉaódG áYÉªéd ’EG ábÉW ’ ºî°V ≥jôM
™bƒªdG Üƒ°U AÉØWE’G äGQÉ«°S âYôgh ,IQhÉéªdG iô≤dGh äÉHÉ¨dG
≈dEG ∫ƒ°UƒdG øY äõéY É¡æμdh ,(ôFGõédG ÜƒæL •GƒZC’G áj’h »a)
áYÉªL Éj :GƒdAÉ°ùJh ..záμdÉ°S{ øμJ ºd ¬«dEG ≥jô£dG ¿C’ ≥jôëdG ¿Éμe
?GôNDƒe ¬MÉààaG øY ¿ÓYE’G ºJ …òdG ±ƒ°UôªdG ≥jô£dG øjh
≥jô£dG òØf ájó∏ÑdG ôjóe ¿CG í°†JG ó≤a ,»Ñîà°ùªdG ∞°ûμfG Éæg
..≥jô£∏d IOƒ°UôªdG á«fGõ«ªdÉH ¬Hƒ«L â∏Ø°Sh ,¥QƒdG ≈∏Y â∏Ø°ùªdG
»a{ ≥jô£dG ¿CÉ` H ôÑN ÉgóæY øμj ºd áeƒμëdG »æ©j ..¬∏dG ¿ÉëÑ°S
,¬ªæZ øY ™aGó«d »YGôdG ≥jôW »a ¿ÉÑ©ãdG ∂dP ¬∏dG π°SQCÉa ,z¿Éc ôÑN
..ΩÉ©dG ∫ÉªdGh ΩÉ©dG ídÉ°üdG øY É©aGóe »YGôdG íÑ°UCG ¿CÉH ôeC’G ≈¡àfGh
πbC’G ≈∏Y ¿Éc ..…ôàØe Éj ..z≥jô£dG{ ábô°S ≥jôëdG ∞°ûc Gòμgh
∂æμdh ,Oƒ°SC’G ôÑëdÉH ¬fƒ∏Jh πeôdÉH Gó``MGh Gôàeƒ∏«c ƒdh ∞°UôJ
.âaõdG …R ¿B’G ∑ô«°üeh âaõdGh §dõdG πc âØ¡d

IÉ``fÉ``©``e ∞``Ø``î``J äÉ```YÉ```≤```a
∑Qƒ```jƒ```«```f »`````a º```©```£```e
∑Qƒjƒ«f »a ô«¨°U º©£e πªY õjõ©J ≈∏Y á«FGƒg äÉYÉ≤a πª©J
øjòdG øFÉHõ∏d áØ°UQC’G ≈∏Y áæeBG ä’ƒ°ùÑc »a É«≤f AGƒg ôaƒJ å«M
.ÉfhQƒc ¢Shô«a ¿ƒ°ûîj
IóMGh á≤«bO ÉgOGóYEG ¥ô¨à°ùj »àdG á«μ«à°SÓÑdG ΩÉ«îdG âëÑ°UCGh
øe …ƒ∏©dG »Hô¨dG ÖfÉédG ≈∏Y »dƒ°S hO ¬«aÉc »a ÜòL á£≤f πãªJ
.∞jôîdG »a ¢ù≤£dG áHƒWQh IOhôH OÉjORG ™e Éª«°S ’h øJÉ¡fÉe
øe ø«æKG ™e AÉ°û©dG ∫hÉæàJ âfÉc Éªæ«H »``KQh …ô«dÉa âdÉbh
»a ΩÉ©£dG ∫hÉæJ ¿EÉa ºdÉ©dG Gòg »a çóëj Ée πc ™e{ πª©dG »a É¡FÓeR
º¡jód{ âaÉ°VCGh .zÉ¡H ôªf ¿CG øμªj »àdG ÜQÉéàdG π°†aCG óMCG πãªj áYÉ≤a
.zΩGóbCG áà°S ôNBGh A»°T πc ø«H π°üØj .∞«¶fh øeBG A»°T πc
¿EG á©ªédG Ωƒ``j ƒ«°SÓH …O π«H ∑Qƒ``jƒ``«`f ájó∏H ¢ù«FQ ∫É``bh
ÉªFGO GQÉ«N ≥∏£dG AGƒ¡dG »a ΩÉ©£dG ∫hÉæJ π©éH áeõà∏e ∑Qƒjƒ«f
ÉfhQƒc ¢Shô«a áëFÉL »°ûØJ òæe ôμØdG Gòg âæÑJ »àdG ºYÉ£ªdG ±’B’
.™«HôdG »a
≥∏£dG AGƒ¡dG »a A±ódÉH øFÉHõdG Qƒ©°T QGôªà°SG ≈∏Y ÉXÉØMh
ΩGóîà°SÉH ºYÉ£ª∏d áæjóªdG íª°ùà°S AÉà°ûdGh ∞jôîdG ô¡°TCG ∫Ó``N
k G ºYÉ£ª∏d øμªjh .á≤∏¨e ΩÉ«Nh áæ«©e áÄaóJ Iõ¡LCG
íàa IOÉ``YEG É°†jC
.AÉ©HQC’G Ωƒj áFÉªdG »a 25 á©°ùH πNGódG »a ΩÉ©£dG ∫hÉæàd É¡HGƒHCG
ábÉ£dG ≈``dEG Gkô`¶`f ¬``fG »dƒ°S hO ¬«aÉc ∂``dÉ``e hôØ«°T ¿’G ∫É``bh
ÖJGhQ ™aód »ØμJ ød Gó©≤e øjô°û©dG{ ¿EÉa πNGódÉH ≈¡≤ª∏d IOhóëªdG
hCG OôÑdG »a πcCÉ«d ’Ée ™aó«°S …òdG øeh .øjôNB’G ø«ØXƒªdGh IÉ¡£dG
.z..ájÉªM ¿hO øe è∏ãdG hCG ô£ªdG
ô©°ùHh .Iô«ãc ÖYÉàeh IÉfÉ©e hôØ«°T ≈∏Y áYÉ≤a 15 äô``ahh
ôÑY ÉgõéM øFÉHõdG Ö∏£jh ¢UÉî°TCG áà°ùd ádƒ°ùÑμdG »ØμJ Q’hO 400
AÉbó°UC’Gh .É¡fƒÑëj ∫ÉØWC’Gh .É¡ÑëJ ô°SC’G{ hôØ«°T ∫Ébh .∞JÉ¡dG
..ø«YƒÑ°SCG πÑb ô£ªJ AÉª°ùdG âfÉc .É¡fƒÑëj É©e AÉ≤àd’G ¿hójôj øjòdG
.zGó«©°S Éàbh ¿ƒ°†≤j äÉYÉ≤ØdG ∂∏J πNGóH øe πc ¿Éch
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ÉªJÉNh áYÉ°S ôÑàîj »μjôeC’G ¢û«édG
¢VGôYC’G Qƒ¡X π``Ñb zÉfhQƒc{ ∞°ûμd
GQOÉb ºJGƒN ΩÉ¶fh á«cP áYÉ°S QÉÑàNG ≈∏Y »μjôeC’G ¢û«édG ∞μ©j
Qƒ¡X øe ø«eƒj πÑb iô``NCG ¢VGôeCGh ÉfhQƒc ¢Shô«a ±É°ûàcG ≈∏Y
™jô°ùdG π«∏ëàdG º°SG ´hô°ûªdG ≈∏Y ≥∏£oj .É¡jóJôe ≈∏Y ¢``VGô``YC’G
zGQhCG{h zø«eQÉZ{ Iõ¡LCG Ωóîà°ùj ƒgh ,zâ``jQ{ hCG ójó¡à∏d ¢Vô©à∏d
≈∏Y ¬ÑjQóJ ºJ …òdG »YÉæ£°U’G AÉcòdÉH ÉgójhõJh É¡àéeôH ºJ »àdG
øe √ô``«`Zh ,É``fhQƒ``c ¢Shô«ØH á``HÉ``°`UEG ádÉM ∞``dCG 250 ø``e Üô≤j É``e
ΩÉ¶ædG ™«£à°ùj ,á«fÉ£jôÑdG zπ«e »∏jO{ áØ«ë°U Ö°ùMh .¢VGôeC’G
áYÉ°S 48`dG ∫ÓN √Qƒ£J á«dÉªàMG ióeh ¢VôªdÉH Ωóîà°ùªdG QÉ£NEG
¿ƒdhDƒ°ùªdG ó``cCGh .100 ≈``dEG ó``MGh øe ¢SÉ«≤e ΩGóîà°SÉH ,á∏Ñ≤ªdG
∫hCG Éfó°UQ QÉÑàN’G AóH øe ø«YƒÑ°SCG ¿ƒ°†Z »a{ ¬fCG ¿ƒjôμ°ù©dG
.zìÉéæH ÉfhQƒc ádÉM

ø``«``jô``°``ü``ª``dG Ö``°``†``Z ô``«``ã``j zá``«``ª``©``W{ ¿Ó``````YEG
,á¶aÉëªdG »a ÜõëdG ¢ù«FQ ∞∏c Éª«a ;ÉØk «æY
á«fƒfÉ≤dG IQGOE’G ,∫ƒ∏ZR á∏FÉY ≈dEG »ªàæj …òdGh
±ÉØîà°S’G ó°V á«fƒfÉb iƒ``YO ™aôH ÜõëdÉH
ÜõM º«YR ¿CG ≈dEG Éàk a’ ,∫ƒ∏ZR ó©°ùH ájôî°ùdGh
äGƒæ°S òæe ájôî°ù∏d ¢Vô©àj π``MGô``dG ó``aƒ``dG
.á∏jƒW

IQƒ°üdG √ò¡d ∫ÉëªdG óMCG ΩGóîà°SG ¿CG á¶aÉëªdG
ïjQÉàH ±ÉØîà°S’Gh »fóàdG áªb ó©j ájÉYóc
πªàëj ’ ¬îjQÉJh ,ô«Ñc »æWh º«YR ∫É°†fh
.zÆQÉa ΩÓc{ ∂dP ¿CG GôÑà©e ,ájÉYódG hCG áHÉYódG
ÜõëdG ¿CG ó``aƒ``dG Üõ``M ΩÉ``Y ô«Jôμ°S ∫É``bh
¿ƒμ«°S Oô``dG ¿CGh á«fƒfÉb äGAGô`` `LEG òîà«°S

Éeó©H ø«jô°üªdG Ö°†Z zá«ª©W{ ¿ÓYEG QÉKCG
ï«°ûdG ôØc á¶aÉëe »``a ∫ÉëªdG ó``MCG Ωóîà°SG
ó©°S πMGôdG …ô°üªdG º«Yõ∏d IQƒ°U ájô°üªdG
¢SÉWôb{`H ∂°ùªj ƒgh óaƒdG ÜõM ¢ù°SDƒe ∫ƒ∏ZR
.zá«ª©W
∂∏J »``a ó``aƒ``dG Üõ`` M ΩÉ`` Y ô``«`Jô``μ`°`S ó`` `cCGh

º«gGôHEG º©æŸGóÑY

á«HÉgQEG áª¶æe zˆG ÜõM{ ∞æ°üJ ’ É¡fC’ ..¿ÉæÑd »a Gk ô««¨J çóëJ ød É°ùfôa

»Ø°T ¢üî°T ∫hCG Ö``«°üj ¿É``Wô°ùdG
º``dÉ©dG iƒ``à°ùe ≈``∏Y Ró``jE’G ø``e
iƒà°ùe ≈∏Y RójE’G øe »Ø°T ¢üî°T ∫hCG ≥jó°U ,ø¨aƒg º«J ∞°ûc
á«ë°üdG ádÉëdG ø``Y ,¿hGô`` H …GQ »Kƒª«J ,»``μ`jô``eC’G ƒ``gh ,º``dÉ``©`dG
Éeó©H Ró``jE’G ¢Vôe øe 2008 ΩÉY »a »Ø°T ób ¿hGôH ¿Éch .¬≤jó°üd
∫hCG ∂dòH íÑ°ü«d ,ø«YôÑàªdG óMCG øe á«YòL ÉjÓN ´QR á«∏ª©d ™°†N
¿CG ø¨aƒg ócCGh .ø«dôH ¢†jôªH É¡æ«M Ö≤odh ,¢VôªdG Gòg øe »Ø°T øe
¿CG ÉØ«°†e ,¿ÉWô°ùdG ¢Vôe øe á«FÉ¡ædG á∏MôªdG øe Ék«dÉM »fÉ©j ¬≤jó°U
.¬«∏Y GkóL á«°SÉb âfÉc ¿ÉWô°ù∏d IOÉ°†ªdG äÉLÓ©dG

π``bCÉH É``«fÉ£jôH »``a IÉ``ah É``àdÉM
QÉ``≤HC’G Ö``Ñ°ùH ø``«`Yƒ`Ñ`°SCG ø```e
Éª¡«a âÑÑ°ùJ á«fÉK IÉ``ah çhó``M øY á«fÉ£jôÑdG áWô°ûdG âæ∏YCG
áØ«ë°U â∏≤fh .Gôà∏éfEG »dÉª°T ,ø«YƒÑ°SCG øe πbCG »a ∫ÓN ∂dPh ,QÉ≤HCG
øe ≠dÉÑdG ,ø«∏a ºdƒμdÉe ¿EG É¡dƒb áWô°ûdG øY á«fÉ£jôÑdG z¿ÉjOQÉédG{
.QÉ≤HC’G ¬à°ùgO ¿CG ó©H »aƒJ ,πj’QÉc áæjóe øe ,ÉeÉY 72 ôª©dG
Ö«°UCG ¿CG ó©H ,º``¡`JOÉ``aEÉ`H A’OE’G Oƒ¡°ûdG ø``e áWô°ûdG âÑ∏Wh
¿CG Ghô``cPh .z…hÉ°SCÉªdG{`H çóM Ée GƒØ°Uh å«M ,á∏JÉb ìhôéH ø«∏a
ófÓ°ù«Lh ∫hƒdô«K á©∏b øe Üô≤dÉH ø«∏a ô«°S ∫ÓN âKóM á©bGƒdG
.á©ªédG ìÉÑ°U óf’ôÑªKQƒf »a
ó©H á«∏ëªdG ¢``SQGó``ª`dG ió``MEG ôjóe ÖFÉf »aƒJ ø«æK’G Ωƒ``jh
∫Ébh .ôjÉ°ûcQƒj »dÉª°T ,ófƒª°ûàjQ øe Üô≤dÉH ¬≤jôW QÉ≤HCG ¢VGôàYG
øe Oó``Y ≈``dEG π©ØdÉH ÉæKóëJ ó``bh ,ôªà°ùe Éæ≤«≤ëJ{ :»``æ`eCG ∫hDƒ°ùe
øjòdG ¢UÉî°TC’G øe Oó©d ´Éªà°S’G ∫hÉëf ÉædR Ée ,∂dP ™eh ..Oƒ¡°ûdG
.zâbƒdG ∂dP »a á≤£æªdG »a GƒfÉc

ÉeCG ..Öjô¡àdG ≈∏Y ôà°ùàdG πFÉ°Shh ,¬H ºàJ »àdG
.ÉjQƒ°S »a á«bPÓdG AÉæ«e ƒ¡a òaÉæªdG ådÉK
QÉ°ûàfG ió``e í°Vƒj §≤a §«°ùH Aõ``L Gò``g
Ée Gò``gh ..¿ÉæÑd »``a ¬∏dG Üõëd å«ÑîdG ΩQƒ``dG
»àdG (É°ùfôa) Ék °†jCG ¬aô©Jh ..É«fÉ£jôHh á«HhQhC’G ∫hódG º¶©eh ÉμjôeCG ¬aô©J
»LQÉîdG Égô¡¶e) ,¿ÉæÑd »a IójóL áeƒμM π«μ°ûàd áWÉ°Sh QhóH Ék «dÉM Ωƒ≤J
É¡«∏Y ô£«°ùj áeƒμM IO’h øY êôîJ ød á≤«≤ëdG »a É¡æμd ,(äGAÉØc áeƒμM
..∑Éæg …QõªdG »°SÉ«°ùdG ™°VƒdG ô«¨J ød É°ùfôa ¿EÉ`a »dÉàdÉHh ,(¬∏dG Üõ``M)
äÉfÉ«μdG áªFÉb ≈∏Y »fÉæÑ∏dG (¬∏dG Üõ``M) ó©H ™°†J ºd (É°ùfôa) ¿C’ ..?GPÉ``ª`d
..É«fÉ£jôHh É«fÉªdCG É¡æe ,Gk ôNDƒe Iô«ãc á«HhQhCG ∫hO â∏©a Éª∏ãe á«HÉgQE’G
»°ùfôØdG ¢ù«FôdG Gk ôNDƒe (ƒ«ÑeƒH ∂jÉe) »μjôeC’G á«LQÉîdG ôjRh ó≤àfG óbh
É°ùfôa ∞bƒe ó≤àfGh ,Ék «HÉgQEG Ék ª«¶æJ (¬∏dG ÜõM) É°ùfôa ∞«æ°üJ Ωó©d (¿hôcÉe)
.¬∏dG Üõëd …ôμ°ùY ôNBGh »°SÉ«°S ìÉæL ø«H π°üØdG »a
,(¬∏dG ÜõM) É¡«∏Y ô£«°ùj (ájó«∏≤J) á«fÉæÑd áeƒμM Ωó≤J ±ƒ°S É°ùfôa ¿PEG
ºK øeh ,ájOÉ°üàb’Gh á«dÉªdG ídÉ°üªdG áªcÉëdG á«°SÉ«°ùdG á≤Ñ£dG É¡«a ∫OÉÑàJh
Gòμg π«μ°ûJ ó©H (¿hôcÉe) É¡æY êôØj ±ƒ°S »àdG á«dhódG á«dÉªdG äGóYÉ°ùªdG ¿EÉa
á≤Ñ£dG √òg AÉªYõH á°UÉîdG á«dÉªdG äÉHÉ°ùëdG ≈dEG Gk Oóée ÖgòJ ±ƒ°S áeƒμM
!(¬∏dG ÜõM) áæjõN ≈dEGh á«HhQhC’G ∑ƒæÑdG »a áªcÉëdG

ÜõM) »a πãªàj ¿ÉæÑd º°ùL »a ôîæj …òdG ΩQƒdG ¿CG ±ô©J iôÑμdG ∫hódG πc
øe ¿ÉæÑd ¢ü«∏îàd ôcòj Ék Ä«°T ¿ƒ∏©Øj ’ º¡æμdh ,á∏jƒW Oƒ≤Y òæe »fÉæÑ∏dG (¬∏dG
»°SÉ«°ùdG √PƒØf »a ™°Sƒàj ¿CG ¬∏dG Üõëd ¿Éc Ée ™Ñ£dÉHh ,å«ÑîdG ΩQƒdG Gòg
áªcÉM (á«°SÉ«°S á≤ÑW) OƒLh ’ƒd ¬LQÉNh ¿ÉæÑd πNGO …ôμ°ù©dGh …OÉ°üàb’Gh
™aÉæªdGh ídÉ°üªdG ∫OÉÑJ »a (¬∏dG Üõ``M) âcQÉ°T Ék °†jCG Oƒ≤Y òæe ¿ÉæÑd »a
ƒgh ,¬FÉæHCG ádÉ£Hh √ô≤ah »fÉæÑ∏dG Ö©°ûdG ´ƒL ÜÉ°ùM ≈∏Y á«dÉªdGh á«°SÉ«°ùdG
.ô≤ØdG §N âëJ Ék «dÉM ¬æe áFÉªdÉH 50 øe ôãcCG ¢û«©j …òdG
¿G í°VƒJ á°SGQO Gk ôNDƒe ô°ûf (»μjôeC’G äÉ«WGô≤ªjódG øY ´ÉaódG ó¡©e)
QOÉ°üe á«ª°SQ ô«Z iôNCGh á«ª°SQ äGƒæb ≈∏Y óªà©J »fÉæÑ∏dG ¬∏dG ÜõM É«°û«∏e
≈dG á«HƒæédG ÉμjôeCG øe ∫GƒeC’G ¢†««ÑJ øe Ió≤©e áμÑ°T »gh ,»dÉªdG πjƒªà∏d
á«ªdÉY áμÑ°T ≈∏Y ÜõëdG óªà©jh ,á«μjôeC’G IóëàªdG äÉj’ƒdG ºK øeh É«≤jôaEG
QÉéJ’Gh ìÓ°ùdGh äGQóîªdG øe á«eGôL’G ¬à£°ûfCG ∫GƒeCG π°ù¨d ø«dƒªªdG øe
QhO »JCÉj ºK ,(á∏°ù¨ªdG) ôjô≤àdG ÉgÉª°SCG »àdG äÉ£ëªdG ≈``dhCG √òg ..ô°ûÑdÉH
ÜõëdG É«°û«∏e §HôJ ájƒb ábÓY OƒLƒd á«fÉæÑ∏dG ∑ƒæÑdG ºK øeh ,áaGô°üdG ÖJÉμe
(»°ùfôØdG »fÉæÑ∏dG ∂æÑdG)h (Ωƒ∏H)h (IOƒ``Y) ∑ƒæH ÉgRôHCG ,∑ƒæÑdG øe Oó©H
≥«aQ QÉ£e) É¡dhCG ..ÜõëdG É¡«∏Y óªà©j Öjô¡J òaÉæe Ék °†jCG ∑Éægh ,Égô«Zh
»fÉãdGh ,QÉ£ªdG øeCG »a Üõë∏d ø«dGƒe ø«dhDƒ°ùe OƒLƒd ähô«H »a (…ôjôëdG
áYhô°ûªdG ô«Z äÉ«∏ª©dG øY ô«NC’G QÉéØf’G áKQÉc âØ°ûc …òdG ähô«H AÉæ«e

äÉHÉ°UEG øY äÉ``eƒ∏©e ’h ´QÉ°ûdG »``a §Ñ¡J á``«fGôjEG ÜÉcQ Iô``FÉW
,âÑ°ùdG ¢ùeCG ìÉÑ°U á«fGôjEG á«fóe ÜÉcQ IôFÉW â£Ñg
∂°ûªjófG áæjóe ø«H §HGôdG ≥jô£dG »a ΩÉ©dG ´QÉ°ûdG »a
á¶aÉëªH OÉ``HBG ΩôN áæjóeh ¿Éà°SRƒN á¶aÉëªd á©HÉàdG
á∏LÉ©dG QÉ``Ñ`NC’G ™bƒe ô``cPh .»æa π∏N áé«àf ¿Éà°Sôd
õcôe øe Üô≤dÉH â£Ñg á«fóe ÜÉcQ IôFÉW{ ¿CG »fGôjE’G
π∏N áé«àf OÉ``HBG ΩôN ` ∂ª°ûjófG áæjóªH QhôªdG áWô°ûd
≈∏Y ¿Éc GPEG ÉªY á«fGôjE’G ΩÓYE’G πFÉ°Sh í°üØJ ºdh .z»æa
øY çóëàJ ºd É¡fEG Éªc ,’ ΩCG ¿hôaÉ°ùe IôFÉ£dG √òg øàe
.äÉHÉ°UE’Gh QGô°VC’G
∂dÉ¡J øe ¿Gô``jEG »a »fóªdG ¿Gô«£dG ´É£b »fÉ©jh
Ée ≈dEG É¡æe ô«ãμdG ïjQÉJ Oƒ©j »àdG äGôFÉ£dG øe ¬dƒ£°SCG
äÉHƒ≤©dG äOGR Éª«a ,1979 ΩÉY »a á«eÓ°SE’G IQƒãdG πÑb
.´É£≤dG Gòg IÉfÉ©e øe á«μjôeC’G

√QÉ``L ø``e Gô``àe 15 ∫ƒ``£H ±ò``bh Ö``°S á``dÉ°SQ ≈``≤∏àj π``LQ
Qƒã©dG ºJ ÜÉ©dCG …CG IOÉ``YEG ≈dEG áaÉ°VE’ÉH ,IQhÉéªdG
Qƒ°†ë∏d Gkô«ãc É¡H ÖMôe É¡fCG ΩC’G GhôÑNCG óbh ,É¡«∏Y
É¡æμd ,º¡°üîJ ób »àdG ÜÉ©dC’G …CG òNCGh É¡dƒM ô¶ædGh
øª°†àJ Gôàe 15 ∫ƒ£H ∫É°SQEÉH âeÉb ∂``dP øe ’k ó``H
.É¡à∏ØW ÜÉ©dCG øY åëÑ∏d Qƒ°†ëdG ¢†aôJh ÜÉÑ°ùdG

øe á¨dÉÑdG Éª¡àæHG øY áHÉ«f É¡Ñàc ¬fCG Ék«Yóe ,¿Gô«édG
∫É°SQEG É¡JódGh øe âÑ∏W »àdGh ,äGƒæ°S ™Ñ°S ôª©dG
»a É¡àcôJ »àdG ÜÉ``©` dC’G ¿CÉ` H º¡ÑdÉ£Jh º¡d ádÉ°SQ
.É¡æY ºZQ É¡æe äòNCG ób á«Ø∏îdG º¡à≤jóM
IÉàØdG ™e Ö©∏j Ée ÉkÑdÉZ º¡∏ØW ¿EG ódGƒdG ∫É``bh

≈dEG Gkôàe 15 ∫ƒ£H ádÉ°SQ ¢UÉî°TC’G óMCG π°SQCG
áHƒàμe »gh ,º¡dÉØWCG ÜÉ©dCG IOÉYEÉH É¡«a ÖdÉ£j √QÉL
äÉfÉgEG ≈∏Y …ƒàëJh øjƒ∏àdG ΩÓbCG øe áØ∏àîe ¿GƒdCÉH
.IOó©àe áëjô°U
óMCG É¡ZÉ°U IôcòªdG ¿G ádÉ°SôdG º∏à°ùe í°VhCGh

∫õà©J …ô``îa »e á``fÉæØdG
ÜÉéëdG …ó``JôJh π«ãªàdG
ÉgQƒ¡ªL …ôîa »e ájô°üªdG áfÉæØdG äCÉLÉa
ÜÉéëdG É¡FGóJQG ôÑîH Éjó«e ∫É«°Tƒ°ùdG ôÑY
É¡àëØ°U ôÑY ∂dPh ,Iô¡°ûdGh AGƒ°VC’G É¡dGõàYGh
IQƒ°U …ôîa »e äô°ûfh .ΩGô¨à°ùfÉH á«ª°SôdG
,¬∏d óªëdG{ :á∏FÉb â≤∏Yh ,ÜÉéëdG …óJôJ »gh
∫Óéd »¨Ñæj Éªc ¬«a ÉcQÉÑe Gô«ãc ÉÑ«W GóªM
πYÉØJh .zäÉÑãdG º¡∏dG ,¬fÉ£∏°S º«¶Yh ¬¡Lh
á©HÉàe º¡æ«H øe ,Qƒ¡ªédG øe ô«Ñc OóY É¡©e
Oôàd ,É°†jCG π«ãªàdG ∫õà©à°S âfÉc GPEG É¡àdCÉ°S
.zó«cCÉJ{ ø°TƒªjEG áeÓ©H É¡«∏Y
»a âcQÉ°T áHÉ°T áfÉæa …ôîa »e ¿CG ôcòj
ΩÓaC’G É¡æ«H 17 ≈dEG ÉgOóY π°Uh ∫ÉªYC’G øe OóY
¿É£«°T ÆÉ``eO º∏«a ÉgôNBG ¿É``ch ,äÓ°ù∏°ùªdGh
π°ù∏°ùe »a âcQÉ°T »°VÉªdG ΩÉ©dG »ah ,2020
.¿Éª«∏°S ∫ÉªL …Qƒ°ùdG ¿ÉæØ∏d z2 ¢ù«∏HEG ìGôaCG{

á``≤`jó`M ≈````∏`Y ∫É````Ñ`bEG
IQhÉ````é`e zÉ```fGƒ`é`jQÉ`e{
»μ«°ùμªdG ñƒ«°ûdG ¢ù∏éªd
QGƒéH ™≤J É``fGƒ``é`jQÉ``e á≤jóM âëÑ°UCG
ÉæeBG ihCÉe ,∂«°ùμªdG »a ñƒ«°ûdG ¢ù∏ée ≈æÑe
»a äGQóîªdG ¿ƒ«μ«°ùμe ≈WÉ©àjh .ø«æNóª∏d
âªJ å«M ,∫É≤àY’G øe ±ƒN ¿hO á≤jóëdG ∂∏J
ñƒ«°ûdG ¢ù∏ée ≈æÑe QGƒéH Öæ≤dG QhòH áYGQR
AÉØ°VE’ Gõ``eQ íÑ°üàd ô``jGô``Ñ`a »``a »μ«°ùμªdG
.»WÉ©àdG ≈∏Y »fƒfÉ≤dG ™HÉ£dG
≈∏Y IQó`` ≤` `dG{ ¿EG ¢``ù`jQƒ``∏`a ƒ``cQÉ``e ∫É`` bh
º¡e ô```eCG á``jô``ë`H á``≤`jó``ë`dG »``a É``æ`g ø``«`Nó``à`dG
´QÉ°ûdG ≈``dEG êô``NCG ó``YCG ºd ..»``dEG áÑ°ùædÉH Gó``L
∂«°ùμªdG »``a É«∏©dG áªμëªdG â°†bh .zÉØFÉN
,¢û«°ûëdG ô¶ëJ »àdG ø«fGƒ≤dG ájQƒà°SO Ωó©H
¿ƒ``fÉ``≤`dG IOƒ``°` ù` e ó``©`H ó``©`J º``d á``eƒ``μ`ë`dG ø``μ`d
≈∏Y »fƒfÉ≤dG ™HÉ£dG É«ª°SQ »Ø°†«°S …ò``dG
IOÉªdG »WÉ©àH §Ñ°†j øe πc ácQÉJ ÉfGƒéjQÉªdG
.á«FÉæédG äÉeÉ¡JÓd á°VôY IQóîªdG
AÉ£°ûf Égôjój »àdG á≤jóëdG »a íª°ùjh
»a á≤«bO 30 Ióe ∫ƒNódÉH ÉfGƒéjQÉª∏d ¿hójDƒe
áWô°ûdG ¢†¨J Éª«a ,¿ÉeCG »a ø«NóàdGh Iôe πc
≈Yójh AÉ£°ûædG óMCG ∫ƒ≤jh .¿B’G ≈àM ±ô£dG
¿ÉªdôÑdG AÉ°†YCG º¡Øj ¿CG ójôf{ :Gô«ØjQ ¬«°SƒN
Gô£N πμ°ûf ’h Ahó¡H øNóf ÉæfCG »μ«°ùμªdG
.zóMCG ≈∏Y

ø``Y ∞```°```û```μ```J …hGó````````é````````dG AÉ``````````LQ á`````æ`````HG π``«``é``°``ù``J ≈```````dEG ≈``©``°``ù``j »`````HO »````a »```fÉ```£```jô```H ¿É````æ````a
É```fhQƒ```μ```H É````¡````Jó````dGh á````HÉ````°````UEG »````a Ö``Ñ``°``ù``à``ª``dG ¢```TÉ```ª```≤```dG ≈````∏````Y á`````Mƒ`````d ô`````Ñ`````cC’ »```°```SÉ```«```b º```````bQ
,…hGóédG AÉLQ á∏MGôdG ájô°üªdG áfÉæØdG áæHG ,QÉàîe Iô«eCG âØ°ûc
óéà°ùªdG ÉfhQƒc ¢Shô«ØH É¡JódGh áHÉ°UEG »a ÖÑ°ùàªdG øY ,Iô``e ∫hC’
AÉæKCG äOOôJ ób AÉÑfCG âfÉch .»°VÉªdG ƒ«dƒj 5 »a É¡JÉah πÑb ,z19- ó«aƒc{
ÉeóæY ihó©dG â£≤àdG É¡fCG ÉfhQƒμH …hGóédG AÉ``LQ áHÉ°UEG øY ¿Ó``YE’G
.Oƒ©°ùdG ƒHCG AÉØ°U ájô°üªdG áfÉæØdG êhR ,πeÉc ídÉ°U ï«°ûdG AGõY äô°†M
ió``MEG ¿EG á©ªédG AÉ°ùe á«fƒjõØ∏J äÉëjô°üJ »``a Iô``«` eCG â``dÉ``bh
ºJh ¬àdƒ£H »a É¡JódGh âcQÉ°T …òdG z¿É«°ùædG áÑ©d{ π°ù∏°ùe »a äÓeÉ©dG
πÑb ,ÉfhQƒc ¢Shô«ØH áHÉ°üe âfÉc ,»°VÉªdG ¿É°†eQ ô¡°T ∫ÓN ¬°VôY
øe ó``MCG ¢Vô©àj ºd{ :á∏MGôdG áfÉæØdG áæHG âë°VhCGh .…hGóédG áHÉ°UEG
π°ù∏°ùªdG »a äÓeÉ©dG ióMEG øμdh ,áHÉ°UEÓd π°ù∏°ùªdG »a ôjƒ°üàdG ºbÉW
É¡fCG í°VGƒdG øeh ,ÉjƒFQ ÉHÉ¡àdG É¡àdÉM ¢ü«î°ûJ ºJh ÉfhQƒμH âÑ«°UCG
.zihó©dG ÖÑ°S âfÉc

ôjGôÑa »a »æ∏©dG OGõªdG »a zájô°ûÑdG πLCG øe
.2021

≠dÉÑªdG ∞YÉ°†j ¿CG »``a (Ék ` eÉ``Y 44) …ô``aÉ``L
á∏MQ{ ¬àMƒd AGõ``LCG ´ÉÑJ ÉeóæY áYƒªéªdG

òæe …ôaÉL É°TÉ°S »fÉ£jôÑdG ¿ÉæØdG ∞μ©j
¢TÉª≤dG ≈∏Y áMƒd RÉ``é`fEG ≈∏Y ô¡°TCG á©Ñ°S
»a ,»HóH ¥óæa »a Ωó≤dG Iôμd ø«Ñ©∏e ºéëH
z¢ù«æ«L{ ÜÉàc »a ¬ª°SG π«é°ùàd ádhÉëe
»°ûªj ƒgh …ôaÉL ócDƒjh .á«°SÉ«≤dG ΩÉbQCÓd
»àdG ¿Gƒ`` `dC’G Iô``«`ã`μ`dG ¬à°TÉªb ≈``∏`Y Ék `«`aÉ``M
Ωõà©j ¬fCG ,™qHôe ôàe »ØdCG ƒëf É¡ªéM ≠∏Ñj
≈∏Y áMƒd ôÑcC’ »ªdÉ©dG »°SÉ«≤dG ºbôdG º«£ëJ
É¡°ü°üîj Q’hO ¿ƒ«∏e 30 ™ªLh ¢TÉª≤dG
∫ÉØWCG É¡æe ó«Øj á«ë°U hCG á«ª«∏©J äGQOÉÑªd
ΩÉjCG á©HQCG ≈dEG êÉàëj …ôaÉL ∫Gõj ’h .AGô≤a
øe Gk QÉÑàYG ¬ª°ù≤j ¿CG ≈∏Y ,πª©dG Gòg RÉéfE’
πeCÉjh .áØ∏àîe áMƒd 60 ≈dEG πÑ≤ªdG ´ƒÑ°SC’G
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املدير العام لإدارة الإ�سالح والتاأهيل لـ«الأيام»:

«اأديب» يعتذر عن ت�سكيل احلكومة
وفرن�سا تتهم الأحزاب اللبنانية بـ«اخليانة»

ل اإ�سابات بكورونا بني النزلء اأو العاملني
غرف مزودة بالتقنيات لتمكني النزلء من ح�سور جل�سات حماكمتهم عن بُعد
متام اأبو�صايف:
اأكــد مدير عام ا لإدارة العامة لالإ�صالح
والتاأهيل يف وزارة الداخلية العميد عبدال�صالم
العريفي اأن جميع املراكز التابعة ل ـالإدارة
مل ت�صجل اأي حالة اإ�صابة بفريو�س كورونا
«كوفيد � »19صواء بني النزلء واملحبو�صني،
اأو العاملني يف املراكز ،منذ بدء اجلائحة حتى
اليوم.
و�صدد العميد العريفي يف مقابلة خ�س بها
«ا لأيــام» على اأن ا لإدارة تتبع جميع التدابري
الوقائية الالزمة يف جميع املراكز التابعة لها،
كما تخ�صع جميع الكوادر العاملة يف خمتلف

العميد عبدال�سالم العريفي

املراكز لفح�س دوري بالتعاون مع اإدارة
ال�صحة العامة بوزارة ال�صحة ،و اإدارة ال�صوؤون
ال�صحية والجتماعية بوزارة الداخلية.
و اأكــد اأن «ا لإدارة قامت بالتعاون مع
اجلهات الق�صائية بتخ�صي�س غرف مزودة
بجميع املتطلبات والتقنيات الالزمة ،وذلك
لتمكني الــنــزلء واملحبو�صني مــن ح�صور
جل�صاتهم عرب الت�صال املرئي ،وقد مت توفري
هــذه الغرف يف جميع املراكز التابعة لنا
(مركز اإ�صالح وتاأهيل النزلء مبنطقة جو،
مركز احلب�س الحتياطي يف احلو�س اجلاف،
مركز ا لإ�صـالح والتـاأهيل واحلب�س الحتياطي
للن�صاء يف مدينة عي�صى)».
04

مع نهاية الربع الثالث واأغ�سط�س �سجل اأكرب معدل عمليات للت�سجيل العقاري

الـ ـتـــداول الــعــقــاري ي ـقــرب م ــن ن ـ� ـســف م ـل ـيــار دي ـنــار
حمرر ال�صوؤون القت�صادية:
وا�صل موؤ�صر التداول العقاري انتعا�صه يف الن�صف
الثاين من العام اجلاري ،بعد تراجع معدل التداول
العقاري يف الن�صف الأول ب�صبب جائحة كورونا،
خ�صو�صا يف الفرتة من مار�س اإىل نهاية مايو املا�صيني.
ً
ووف ًقا لبيانات الإح�صاءات احلية على موقع جهاز
امل�صاحة والت�صجيل العقاري ،فقد اقرتب حجم التداول

العقاري من ن�صف مليار دينار مع اقرتاب الربع الثالث
من العام من نهايته ،م�صجالً  472.766مليون دينار
حتى يوم اخلمي�س � 24صبتمرب اجلاري الذي بلغ حجم
التداول العقاري فيه حتى الآن  59.370مليون دينار.
وعلى عك�س العام املا�صي� ،صجل �صهر اأغ�صط�س حتى
الآن اأعلى معدل لعمليات الت�صجيل العقاري حتى الآن
خالل العام اجلاري ،اإذ مت ت�صجيل  1641معاملة ،مقابل
 940معاملة يف  2019وهو اأقل معدل مت ت�صجيله يف

�صهر واحد خالل العام املا�صي.
ومنذ يونيو املا�صي بداأت عمليات الت�صجيل العقاري
تعود ملعدلها ما قبل جائحة كورونا ،اإذ �صجل يف يونيو
املا�صي  1133عملية ،ويف يوليو مت ت�صجيل 1349
عملية ،ويف اأغ�صط�س املا�صي ارتفعت عمليات الت�صجيل
اإىل اأق�صى معدل لها هذا العام بـ 1641عملية ،ويف
�صبتمرب مت ت�صجيل  1241عملية ت�صجيل عقاري حتى
الآن.
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اإ�سافة مهن �سحية اأخرى �سمن ا�سراطات امتحانات الرخي�س ..الأعلى لل�سحة:

م�ساعفة اأ�سئلة امتحانات الطب من  150اإىل � 300سوؤال
اأعرب املجل�س الأعلى لل�صحة اأهمية اللتزام بالتوجيهات
والإجــراءات ال�صرورية التي اأعلنتها اللجنة التن�صيقية
والتي اأهابت بكل فرد من اأفراد املجتمع التحلي بامل�صوؤولية
املجتمعية جتاه وطنه واأهله واأفراد املجتمع عرب احلث
على تعزيز اللتزام بكل الإجراءات الحرتازية يف مواجهة
انت�صار فريو�س كورونا.
وعلى �صعيد اآخر ،ا�صتعر�س املجل�س مقرتح الهيئة الوطنية
لتنظيم املهن واخلدمات ال�صحية باإ�صافة مهن �صحية اأخرى �صمن

تكون تعبريًا ح�صاريًا ممتدًا يعك�س الهوية
الثقافية للبحرين.
وقالت ال�صيخة مي بنت حممد اآل خليفة
رئي�صة الهيئة« :ما بني م�صروع (�صنع يف
البحرين) الذي يعزز احلرف التقليدية كراف ٍد
للتنمية امل�صتدامة وحفل اأورك�صرتا مكاو
ال�صينية يف م�صرح البحرين الوطني الذي
يعك�س مركزية البحرين يف العمل الثقايف
عامليًا ،نوؤكد التزامنا بالثقافة و�صيلة لتعزيز
هوية البحرين احل�صارية وتاريخها العريق،
من اأجل �صناعة فر�س تنموية واعدة»05 .

12

امل�ست�سار احلمر :فقدنا اأحد اأبرز ال�سحافيني العرب

رحيل الري�س ..النا�سر واأول مرا�سل عربي متجول
الراحل
ريا�ض
جنيب
الري�ض

لئحة ا�صرتاطات امتحانات الرتخي�س لت�صمل مهن معاونة
جديدة يتوجب عليها اخل�صوع لمتحان مزاولة املهنة
ك�صرط من �صروط اإ�صدار الرتخي�س ،وذلــك بناء
على املعايري الدولية وتو�صية ديوان الرقابة املالية
وا لإداريــة .كما وافق املجل�س على مقرتح برفع عدد
اأ�صئلة امتحانات الطب الب�صري من  150اإىل � 300صوؤال،
ا لأمر الذي من �صاأنه اأن ي�صمن امتحان طالب الطب من النواحي
الطبية كافة.

03

«�سنع يف البحرين» واأورك�سرا �سينية يف يوم ال�سياحة
قالت هيئة البحرين للثقافة والآثار اإنها
حتتفي اليوم الأحد بيوم ال�صياحة العاملي عرب
اإطالق م�صروع «�صنع يف البحرين» ،وبث حفل
اأورك�صرتا ماكاو ال�صينية التي كان ا�صت�صافها
م�صرح البحرين الوطني .وميكن للجمهور متابعة
احلفل عرب قناة هيئة الثقافة على «يوتيوب» @
 culturebahال�صاعة  8:00م�صاءً.
ويعد م�صروع «�صنع يف البحرين» مبادرة
مبتكرة جديدة من هيئة الثقافة تهدف اإىل
اإعادة ت�صوير الهوية الب�صرية والوظيفية
للحرف اليدوية وال�صناعات التقليدية ،كي

اأديب يعلن اعتذاره عن ت�سكيل احلكومة اللبنانية
بريوت  -وكالت:
اأعلن رئي�س الوزراء اللبناين املكلف م�صطفى اأديب،
اأم�س ال�صبت ،ان�صحابه من مهمة ت�صكيل احلكومة بعد
جهود ا�صتمرت قرابة �صهر ،يف �صربة ملبادرة فرن�صية
تهدف اإىل دفع زعماء لبنان للتكاتف لنت�صال البالد من
اأ�صواأ اأزماتها منذ احلرب الأهلية التي دارت رحاها بني
عامي  1975و.1990
وكان اأديب ،ال�صفري ال�صابق لدى برلني ،قد كُلف
بت�صكيل حكومة يف  31اأغ�صط�س بعد تدخل الرئي�س
الفرن�صي اإميانويل ماكرون الذي اأمّن تواف ًقا على ت�صميته.
وقال م�صدر مقرب من ماكرون لرويرتز اأم�س ال�صبت
اإن اعتذار اأديب يعني اأن الأحزاب ال�صيا�صية يف لبنان
ارتكبت «خيانة جماعية» ،لكنه اأ�صاف اأن فرن�صا لن تتخلى
عن لبنان.
وذكرت الرئا�صة الفرن�صية اأن ماكرون �صيعقد موؤمت ًرا
�صحافيًا اليوم الأحد يتناول الو�صع ال�صيا�صي يف لبنان.
ومبوجب خريطة الطريق الفرن�صية ،كانت احلكومة
اجلديدة �صتتخذ خطوات �صريعة ملكافحة الف�صاد وتطبيق
اإ�صالحات مطلوبة ت�صمن احل�صول على م�صاعدات دولية
مبليارات الدولرات لإنقاذ اقت�صاد يرزح حتت جبل من
الدين العام.

تويف اأم�س ال�صبت الكاتب ال�صحايف
ريا�س جنيب الري�س �صاحب دار ريا�س
الري�س للكتب والن�صر ،عن عمر يناهز 83
عامًا ،يف بريوت.
�صرية الري�س من ال�صري الغنية يف
عامل ال�صحافة ،فهو كاتب غزير و�صع
نحو  30كتابًا ،وم�صرية اإجنازاته ت�صمل
�صحيفة «املنار» يف لندن ،وجملة «الناقد»،
وجملة «النقاد» ،ومكتبة «الك�صكول» ،ثم
دار الن�صر التي با�صمه.
ويعترب اأول �صحايف عربي متجول
حيث �صارك يف تغطية ال�صراعات يف
العامل العربي واآ�صيا واأوروبا.

ونعى م�صت�صار جاللة امللك ل�صوؤون
العالم نبيل بن يعقوب احلمر ،النا�صر
والكاتب ال�صحفي ريا�س الري�س وقال انه
كانت تربطه به عالقة �صداقة قدمية .وقال
احلمر «كان من خرية الرجال ال�صحافيني
اجلادين ،واملحبني لوطنهم العربي ،كان
كثري الن�صح والتوجيه يل كابن له ،تعلمت
الكثري من جتربته ال�صحفية وال�صيا�صية».
وا�صرتجع احلمر بداية العالقة
الن�صانية واملهنية التي ربطته بالراحل
الري�س ،حني كان الخري يزور البحرين
يف اأواخـــر ال�صتينات لجنــاز بع�س
املو�صوعاتال�صحفية.
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امللك ورئي�س الوزراء وويل العهد
يهنئون رئي�س جمهورية تركمان�ستان
بعث ح�صرة �صاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�صى اآل
خليفة ملك البالد املفدى برقية تهنئة اىل الرئي�س قربان
قويل بريدي حممدوف رئي�س جمهورية تركمان�صتان،
وذلك مبنا�صبة ذكرى ا�صتقالل بالده.
وبعث �صاحب ال�صمو امللكي الأمري خليفة بن �صلمان
اآل خليفة ،رئي�س الوزراء ،برقية تهنئة اإىل الرئي�س قربان
قويل بريدي حممدوف ،رئي�س جمهورية تركمان�صتان،
وذلك مبنا�صبة ذكرى ا�صتقالل بالده.
وبعث �صاحب ال�صمو امللكي الأمري �صلمان بن حمد اآل
خليفة ويل العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئي�س
جمل�س الوزراء برقية تهنئة اإىل فخامة الرئي�س قربان قويل
بريدي حممدوف رئي�س جمهورية تركمان�صتان ،وذلك
مبنا�صبة ذكرى ا�صتقالل بالده.

«اجلنوبية» توا�سل تقدمي ور�س
العمل لربنامج �سمو املحافظ الأمني
يف اإطــار برناجمها التوعوي ،ت�صتمر املحافظة
اجلنوبية يف تقدمي ور�س العمل لربنامج �صمو املحافظ
الأمني الجتماعي (الفرتا�صي) عن بعد يف ن�صخته الثانية
لعام  ،2020وذلك يف اإطار متابعة �صمو ال�صيخ خليفة
بن علي بن خليفة اآل خليفة حمافظ اجلنوبية ،حيث
يهدف الربنامج اإلـى تعزيز مفهوم م�صتوى الوعي الأمني
والجتماعي لدى النا�صئة ل�صمان اأمنهم و�صالمتهم.
وقد �صهد الربنامج م�صاركة اأبناء املحافظة اجلنوبية،
بلغ عددهم  60م�صاركا ً بن�صبة ( )%60اإناث و()%40
ذكور ،وت�صمن الربنامج تقدمي الإر�صادات وفق برنامج
افرتا�صي عرب ا�صتخدام تقنيات الت�صال املرئي ،من اأجل
توعية امل�صاركني ووقايتهم اأمنيا ً واجتماعياً.

م�ساعفة اأ�سئلة امتحانات الطب الب�سري للوقوف على م�ستويات اخلريجني

«الأعلى لل�سحة» يدعو لتعزيز اللتزام بالإجراءات الحرتازية
اأعرب املجل�س الأعلى لل�صحة عن بالغ التقدير والعتزاز
بالكلمة ال�صامية التي وجهها ح�صرة �صاحب اجلاللة امللك
حمد بن عي�صى اآل خليفة عاهل البالد املفدى خالل تروؤ�س
جاللته اجلل�صة العتيادية ملجل�س الوزراء بح�صور �صاحب
ال�صمو امللكي الأمري �صلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد نائب
القائد الأعلى النائب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء ،والكلمة
ال�صامية التي تف�صل بها جاللته اأمام اأعمال الدورة اخلام�صة
وال�صبعني لنعقاد اجلمعية العامة لالأمم املتحدة ،حيث اأكدت
الكلمة اجلهود الكبرية وال�صتعدادات املبكرة التي قامت
بها اململكة يف الت�صدي لوباء «كورونا» منذ بداية ظهور
اجلائحة.
ونوه املجل�س خالل الجتماع العتيادي الذي عقد
برئا�صة الفريق طبيب ال�صيخ حممد بن عبداهلل اآل خليفة،
رئي�س املجل�س الأعلى لل�صحة رئي�س الفريق الوطني الطبي
للت�صدي لفريو�س كورونا (كوفيد )19-وبح�صور وزيرة
ال�صحة فائقة بنت �صعيد ال�صالح واأع�صاء املجل�س ،باإ�صادة
�صاحب اجلاللة العاهل املفدى بــالإجــراءات الحرتازية
والتدابري ال�صتباقية وبالتعاون ال�صتثنائي الذي اأظهره
�صعب مملكة البحرين العزيز مع املوؤ�ص�صات احلكومية التي
عملت باأق�صى طاقاتها يف مواجهة انت�صار الفريو�س.
واأو�صح الأمني العام للمجل�س اإبراهيم علي النواخذة
باأنّ املجل�س اأعرب عن عظيم التقدير والمتنان للتوجيهات
ال�صامية جلاللة امللك ومتابعته املتوا�صلة ودعمه الالحمدود
وتقديره البالغ جلهود كافة الوزارات وعموم املجتمع لتجاوز
الظروف ال�صحية الراهنة بعزمية وثبات ،ومبا ميتاز به
من دق ٍة و �ص ٍ
رب ومثابرة للت�صدي جلائحة فريو�س كورونا
بقيادة �صمو ويل العهد وباإ�صراف ومتابعة دوؤوبة من الفريق
الوطني الطبي.

«الأ�سغال» و«بو�سكال�س» توقعان اتفاقية متويلها ..خلف:

بدء اأعمال حديقة الدير ذات الطابع العائلي مطلع اأكتوبر
قــام وزيــر ال�صغال و�ــصـوؤون
البلديات والتخطيط العمراين ع�صام
بن عبداهلل خلف بتوقيع اتفاقية تفاهم
متويل ان�صاء حديقة الدير مبجمع
 231يف خمطط احل�صاوي ،مع �صركة
الر�صيد بو�صكال�س العاملية.
و�صهد احتفالية التوقيع وكيل
�صوؤون ال�صغال اأحمد عبدالعزيز
اخلياط ،ووكيل الــوزارة ل�صوؤون
البلديات ال�صيخ حممد بن اأحمد اآل
خليفة ،ومدير عــام بلدية املحرق
اإبراهيم اجلــودر ،ورئي�س املجل�س
البلدي ملنطقة املحرق غازي املرباطي،
والع�صو البلدي ممثل الــدائــرة
ال�صاد�صة فا�صل العود ،ومدير اإدارة
م�صاريع و�صيانة الطرق �صيد بدر
علوي.
وقــال وزيــر ال�صغال و�صوؤون
البلديات والتخطيط العمراين اإن
حديقة الدير مت ت�صميمها من قبل
اخلدمات البلدية امل�صرتكة مب�صاحة
تبلغ حوايل  1100مرت مربع ،لتكون
متنف�صا ترفيهيا لأهــايل املنطقة ،اإذ
�صيتم توفري جمموعة من املرافق

الرتفيهية واخلدمية ذات الطابع
العائلي ،على اأن يتم البدء يف اأعمال
التنفيذ مطلع �صهر اأكتوبر ملدة التنفيذ
 6اأ�صهر.
واأ�صاف اأن تنفيذ امل�صروع يتم
بتوجه متويلي حديث على م�صتوى
الوزارة يف تنفيذ امل�صاريع اخلدمية يف
اإطار امل�صوؤولية الجتماعية بال�صراكة
مع القطاع اخلا�س ،واملتمثل يف هذا
امل�صروع ب�صركة الر�صيد بو�صكال�س
العاملية املنفذة مل�صروع اجل�صر الرابع،
لتنفيذ احلديقة من قبل اأحد املقاولني

املعتمدين لدى �صوؤون البلديات ،وهذه
مبادرة ت�صكر عليها ال�صركة.
ومما يجدر ذكــره اأن احلديقة
�صت�صتمل على منطقتني مظللتني
للعب الطفال مع توفري عــدد من
الألعاب مع مراعاة جميع ا�صرتاطات
ال�صالمة ،كما �صتكون احلديقة حماطة
مبم�صى وجل�صات عائلية ،بالإ�صافة
اإىل م�صاحات خ�صراء وا�صجار لزيادة
الرقعة اخل�صراء مب�صاحة تبلغ 366
مرت مربع لي�صتمتع مرتادو احلديقة
ببيئة خ�صراء �صحية.

باإعالن تاأييد ال�سالم بني البحرين واإ�سرائيل

اأعـ�ساء الكـونـجـر�س الأمـريكي يوا�سلون اإ�سادتـهم
وا�صل اأع�صاء الكوجنر�س الأمريكي
ت�صريحاتهم ال�صحفية املوؤيدة لإعالن
تاأييد ال�صالم بني مملكة البحرين ودولة
اإ�صرائيل ،م�صيدين بهذه اخلطوة التي
ت�صب يف �صالح ال�صالم وال�صتقرار
يف منطقة ال�صرق الأو�صط ،موؤكدين
اإنها خطوة �صجاعة وتاريخية واإجناز
دبلوما�صي مل�صتقبل اأف�صل للمنطقة،
منوهني بدور الوليات املتحدة يف عملية
ال�صالم.
ال�صيناتور جو�س هاويل و�صف
اإعالن تاأييد ال�صالم بني مملكة البحرين
ودولة اإ�صرائيل باحلدث التاريخي ،وهو
نف�س الو�صف الذي ذكره النائب ديفيد
مكينلي ،فيما اأكد النائب مايك غالهار
يف حديثه املتلفز اأن اإعالن تاأييد ال�صالم
بني البحرين واإ�صرائيل خطوة �صجاعة
و�صتاأتي بنتائج جيدة.
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اأما النائب مات غايتز فاأكد اأن العامل
�صهد �صناعة للتاريخ بعد اعالن تاأييد
ال�صالم بني البحرين واإ�صرائيل ،فيما اأعاد
النائب جيف دنكان تغريدة البيت الأبي�س
املتعلقة باإقامة عالقات دبلوما�صية بني
البحرين واإ�صرائيل ،يف حني قال النائب
ديبي لي�صكو اأن اإعالن تاأييد ال�صالم بني
البحرين واإ�صرائيل هي خطوة تاريخية
لل�صالم يف منطقة ال�صرق الأو�صط ،فيما
اأكد النائب كري�س �صتيورات اأهمية مملكة
البحرين يف منطقة ال�صرق الأو�صط،
منوها باإعالن تاأييد ال�صالم بينها وبني
اإ�صرائيل ،م�صيدا ً بجهود الوليات املتحدة
ودورها يف عملية ال�صالم يف املنطقة،
واأ�صاد النائب غريغ �صتيوب باإعالن تاأييد
ال�صالم بني البحرين واإ�صرائيل موؤكدا ً اأنه
الطريق نحو ال�صالم يف ال�صرق الأو�صط،
فيما قال النائب تيم بريت�صيت اإن اإعالن

تاأييد ال�صالم بني البحرين واإ�صرائيل هو
تقدم باجتاه حتقيق الأمن وال�صتقرار يف
ال�صرق الأو�صط ،بينما اأكد النائب ديفيد
كو�صتوف اأن اإقامة عالقات دبلوما�صية
بني البحرين واإ�صرائيل خطوة مذهلة
يف ا�صتمرارية �صمان ال�صالم والزدهار
للمنطقة ،كما ا�صاد النائب ويليام تيمونز
باإعالن تاأييد ال�صالم وو�صفه بـ«الجناز
الدبلوما�صي» وبناء مل�صتقبل اكرث �صالماً
يف منطقة ال�صرق الأو�صط ،اأما النائب
دنفر ريغلمان فقال اإن اإعالن تاأييد
ال�صالم بني البحرين واإ�صرائيل خطوة
عظيمة وكبرية باجتاه ال�صالم يف ال�صرق
الأو�صط.
كما اأعاد اأكرث من نائب و�صيناتور
البيان امل�صرتك ال�صادر من مملكة
البحرين والوليات املتحدة واإ�صرائيل
ب�صاأن اإعالن تاأييد ال�صالم.

ويف هذا ال�صياق ،اأكد املجل�س اأهمية اللتزام بالتوجيهات
والإجــراءات ال�صرورية التي اأعلنتها اللجنة التن�صيقية
والتي اأهابت بكل فرد من اأفراد املجتمع التحلي بامل�صوؤولية
املجتمعية جتاه وطنه واأهله واأفراد املجتمع عرب احلث على
تعزيز اللتزام بكافة الإجراءات الحرتازية ملدة اأ�صبوعني
لغاية  1اأكتوبر املقبل ،داعياً اإىل �صرورة التقيد الكامل وعدم
التهاون يف تطبيق الإجراءات.
اإىل ذلك ،اأعرب املجل�س الأعلى لل�صحة عن تقديره لكافة
اجلهود وامل�صاهمات الفاعلة من املواطنني واملقيمني يف
املرحلة الثالثة من التجارب ال�صريرية والتي عك�صت التزام
البحرين وم�صاهمتها الفاعلة يف اجلهود الإن�صانية للق�صاء
على الوباء ،وعلى �صعيد مت�صل ،ثمن الفريق طبيب ال�صيخ
حممد بن عبداهلل اآل خليفة رئي�س املجل�س الأعلى لل�صحة
رئي�س الفريق الوطني الطبي للت�صدي لفريو�س كورونا
(كوفيد )19-الإجناز الذي حققته مملكة البحرين واملتمثل
يف الو�صول لـ 6اآلف متطوع خالل  6اأ�صابيع من بدء
التجارب ال�صريرية يف اململكة هو اإجناز ي�صتحق الفخر به.

واأ�صار الفريق طبيب ال�صيخ حممد بن عبداهلل اأنّ م�صاركة
ويل العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئي�س جمل�س
الوزراء بالتطوع يف املرحلة الثالثة من التجارب ال�صريرية
ً
على لقاح فريو�س كورونا مثلت دع ًماً
را�صخا وحاف ًزا كبريًا
للجميع للم�صاركة يف احلملة ،حيث اإنّ زيادة اأعداد التجارب
ال�صريرية يف البحرين بنحو  1700لقاح اإ�صايف هو دلي ٌل
على ما متيز به الفريق الطبي من مهنية وكفاءة عالية يف
الإ�صراف على التجارب ،وعلى �صعيد اآخر ،ثم ا�صتعر�س
املجل�س املوا�صيع املدرجة على جدول اأعماله ،وبحث املجل�س
جملة من املقرتحات التي تخ�س الهيئة الوطنية لتنظيم املهن
واخلدمات ال�صحية ،حيث قدمت الرئي�س التنفيذي للهيئة
الدكتورة مرمي عذبي اجلالهمة مذكرة ب�صاأن املوا�صيع التي
تدخل �صمن نطاق عمل الهيئة ،وهي مقرتح حتديث ت�صنيف
مهن ال�صيدلة والتمري�س واملرفوع من قبل الهيئة والذي
مت درا�صته من قبل اجلمعيات املهنية ذات ال�صلة وذوي
الخت�صا�س بالهيئة واجلهات احلكومية حيث مت حتديث
الت�صانيف املهنية لتتما�صى مع املعايري الدولية.
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�ملدير �لعام لإد�رة �لإ�ضالح و�لتاأهيل �لعميد عبد�ل�ضالم �لعريفي لـ «�لأيام»:

ل �إ�ضابات بكورونا منذ بدء �جلائحة بني �لنزلء �أو �لعاملني
تخ�صي�س مبنى مبركز اإ�صاح �تاأهيل النزلء
كم�صت�صفى ميدان تزام ًنا مع الإجراءات املتعلقة
بجائحة «كوفيد .»19

متام اأبو�صايف:
اأكد مدير عام الإدارة العامة لاإ�صاح �التاأهيل
يف �زارة الداخلية العميد عبدال�صام العريفي اأن
جميع املراكز التابعة لاإدارة مل ت�صجل اأي حالة
اإ�صابة بفر��س كور�نا «كوفيد � »19صواء بني
النزلء �املحبو�صني ،اأ� العاملني يف املراكز ،منذ
بدء اجلائحة حتى اليوم.
��صدد العميد العريفي يف مقابلة خ�س بها
«الأيام» على اأن الإدارة تتبع جميع التدابر
الوقائية الازمة يف جميع املراكز التابعة لها،
كما تخ�صع جميع الكوادر العاملة يف خمتلف
املراكز لفح�س د�ري بالتعا�ن مع اإدارة ال�صحة
العامة بوزارة ال�صحة� ،اإدارة ال�صوؤ�ن ال�صحية
�الجتماعية بوزارة الداخلية.
�اأ�صار العميد العريفي اإىل اأن الإدارة قد
خ�ص�صت مرافق للعزل ال�صحي يف كل من مركز
اإ�صاح �تاأهيل النزلء� ،مركز احلب�س الحتياطي،
�مركز الإ�صاح �التاأهيل� ،احلب�س الحتياطي
للن�صاء ،بالإ�صافة اإىل تخ�صي�س مبنى مبركز
اإ�صاح �تاأهيل النزلء كم�صت�صفى ميدان ،لف ًتا اإىل
اأن النزلء يخ�صعون للفح�س قبل دخولهم املراكز،
كما يتم حجرهم يف مجر خم�ص�س ي�صمن بقاء
النزيل  30يومًا� ،من ثم اإعادة فح�صه للتاأكد من
خلوه من املر�س ،قبل اأن يتم توزيع النزلء على
املبان �فق الت�صنيف املعمول به.
�ك�صف العميد العريفي عن اإح�صائية
الت�صالت املرئية للنزلء �املحبو�صني احتياطيًا
التي بلغت نحو  10320ات�صالً مرئيًا منذ
بدء اجلائحة ،م�صددًا على اأن جميع الإجراءات
�اخلدمات التي مت اإيقافها ،اأ� تعليق العمل بها
ب�صبب اجلائحة ،قد مت ��صع ��صائل بديلة لها،
ل �صيما توفر غرف مز�دة بجميع التقنيات
�املتطلبات كي يتمكن النزلء من ح�صور جل�صاتهم
عن بُعد.
�اعترب العميد العريفي اأن اأحد اأبرز اأ�لويات
الإدارة هي الرعاية ال�صحية للنزلء �املحبو�صني
ب�صكل عام ،حيث يتم توفر الرعاية الطبية الأ�لية
من خال العيادات املتوافرة يف املراكز� ،حتويل
احلالت التي ت�صتدعي حتويلها اإىل امل�صت�صفيات
�املراكز العاجية ،بح�صب تو�صية الطبيب املعالج.
�فيما يلي ن�س املقابلة:

] ماذا عن مركز الإ�صالح والتاأهيل اخلا�ض
بالن�صاء ،هل يتم تطبيق ذات الإجراءات الوقائية
فيه؟
 نعم ،تتبع فيه ذات الإجراءات باعتباره اأحداملراكز التابعة لاإدارة العامة لاإ�صاح �التاأهيل.

] كما تعلمون فر�صت جائحة «كوفيد »19
تدابري وقائية منها التباعد الجتماعي ،كذلك تعقيم
املرافق واملن�صاآت ب�صكل دائم ،هل تخ�صع مراكز
عبدال�صالم العريفي
الإ�صالح والتاأهيل للتعقيم ب�صكل دوري؟ وهل
احلجر
بتطبيق
مع اجلهات ذات العاقة .كما نقوم
قمتم بتوزيع م�صتلزمات طبية على النزلء اأو
ال�صحي على كل نزيل يخرج ملراجعة طبية اأ� الكوادر العاملة؟

ح�صور جل�صة ماكمة� ،ذلك اأ�صوة بالإجراءات
الحرتازية املطبقة يف اململكة ب�صكل عام.

] ماذا عن الإجراءات الوقائية املتبعة حيال
من ت�صدر بحقهم اأحكام؟ هل يتم فح�صهم قبل
اإدخالهم مركز الإ�صالح والتاأهيل؟

 بالطبع يتم اإخ�صاعهم للفح�س� ،ل يتماإدخالهم للمركز اإل بعد ظهور النتيجة «�صلبية».
�كما اأ�صرت �صاب ًقا ،لقد مت تخ�صي�س ماجر
ت�صمن بقاء النزلء بها لفرتة  30يومًا ،بعدها يتم
اإعادتهم للفح�س مرة اأخرى للتاأكد من خلوهم
من املر�س ،قبل اأن يتم توزيعهم على املبان �فق
الت�صنيفات املعمول بها.

] ماذا عن الكوادر العاملة يف مراكز
الإ�صالح والتاأهيل �صواء الع�صكريني اأو املدنيني،
هل يتم اإخ�صاعهم للفحو�صات للتاأكد من عدم
اإ�صابتهم؟

 نقوم ب�صكل م�صتمر ،بالتن�صيق مع اإدارةال�صحة العامة بوزارة ال�صحة� ،اإدارة ال�صوؤ�ن

] هل و ّفرمت اأي مرافق ل�صتخدامها لغر�ض
العزل ال�صحي من باب الحتياط؟

 مت تخ�صي�س مرافق للعزل ال�صحي يف كلمن مركز اإ�صاح �تاأهيل النزلء� ،مركز احلب�س
الحتياطي� ،مركز الإ�صاح �التاأهيل� ،احلب�س
الحتياطي للن�صاء ،بالإ�صافة اإىل تخ�صي�س مبنى
مبركز اإ�صاح �تاأهيل النزلء كم�صت�صفى ميدان
حتى انتهاء هذه اجلائحة� ،ذلك من خال التن�صيق

 قمنا بالعديد من الجراءات التي تعززالتباعد الجتماعي بني النزلء ،اأبرزها اإعادة توزيع
النزلء يف املبان� ،تفعيل بع�س املبان اجلديدة،
�عمل برامج يومية تتما�صى مع هذه الإجراءات.
اأما ب�صاأن التطهر �التعقيم فقد مت ت�صكيل �تدريب
فرق من الكوادر العاملة باملراكز من اأجل ا�صتدامة
عمليات التعقيم �التطهر� ،ذلك بالتعا�ن،
�التن�صيق مع الإدارة العامة للدفاع املدن .كذلك
قمنا بتوزيع جميع امل�صتلزمات الطبية للنزلء ،كما
العاملني .بالإ�صافة اإىل عقد �صل�صلة من املحا�صرات
التوعوية �التثقيفية للعاملني مبراكز الإ�صاح
�التاأهيل� ،اإخ�صاعهم للفح�س الع�صوائي،
�تز�يدهم بالكمامات �القفازات �مواد التطهر
�التعقيم �اأجهزة قيا�س درجة احلرارة املوزعة
على املداخل �املخارج �مرافق املراكز ،كما قمنا
بتحديد اأفراد معنيني بتوزيع الحتياجات �مواد
التعقيم �التطهر� ،الن�صرات التوعوية �غرها
على النزلء.

] ماذا عن توفري الت�صال املرئي اً
بدل من
ال�صحية �الجتماعية بوزارة الداخلية ،باإخ�صاع
الزيارات التقليدية اأو املحاكمات؟ كيف مت توفري
العاملني يف جميع املراكز للفح�س.
] هل مت ت�صجيل اأي حالة اإ�صابة بـ«كوفيد بدائل تقنية لإجناح هذا اخليار يف ظل اجلائحة؟
كما اأ��صحت لك �صاب ًقا ،جميع الإجراءات ل »19منذ بدء اجلائحة يف مراكز الإ�صالح
�صيما اخلدمات التي مت اإيقافها ،اأ� تعليق العمل بها
والتاأهيل؟

 هلل احلمد مل يتم ت�صجيل اأي حالة اإ�صابةبـ«كوفيد  »19منذ بدء اجلائحة يف البحرين
�حتى يومنا هذا داخل مراكز الإ�صاح �التاأهيل.

] �صاأنتقل للعيادات التي تخدم النزلء داخل
] يف  23فرباير املا�صي اأُعلن اكت�صاف اأول
اإ�صابة بـ«كوفيد  »19يف مملكة البحرين ،ما هي مراكز الإ�صالح والتاأهيل ،هل مت تطوير هذه
التدابري التي اتخذتها الإدارة على الفور يف ذلك العيادات؟
 با �صك ـن الرعاية ال�صحية للنزلءاحلني؟
 بالطبع فور الإعان عن هذا الفر��ساملعدي� ،صارعت الإدارة العامة لاإ�صاح �التاأهيل
�املراكز التابعة لها اإىل اتخاذ عدة اإجراءات �تدابر
�قائية� ،صملت �قف �تعليق العديد من اخلدمات
�الإجراءات التي متثل احتكا ًكا مبا�ص ًرا بالنزلء
�املحبو�صني احتياطيًا ،مثل الزيارات �جل�صات
املحاكم �اإجراءات التوثيق �املعاينات الطبية.
يف الوقت نف�صه� ،صاحب هذه الإجراءات حلول
���صائل بديلة ،بالتن�صيق مع اجلهات ذات العاقة،
اإذ مت تفعيلها عرب الو�صائل الإلكرت�نية.

َملِ ٌك
َك ِري ٌـم
َ�ضـا ِد ٌق

�املحبو�صني ب�صكل عام حتظى باهتمام كبر،
ل �صيما بالتعا�ن مع اإدارة ال�صوؤ�ن ال�صحية
�الجتماعية ،اإذ يتم توفر الرعاية الطبية
الأ�لية من خال العيادات املتوافرة يف املراكز،
�حتويل احلالت التي ت�صتدعي حتويلها اإىل
املركز ال�صحي لاأمن العام ،كذلك اإىل م�صت�صفى
ال�صلمانية� ،امل�صت�صفى الع�صكري ،ح�صب تو�صية
الطبيب املعالج .كما تتوافر �صيارات اإ�صعاف يف
مراكز الإ�صاح �التاأهيل للتعامل مع احلالت
الطارئة على مدار ال�صاعة ،كذلك يتم نقل النزلء
ح�صب املواعيد الطبية للم�صت�صفيات� .من منطلق
احلر�س على تطوير هذا اجلانب ،الذي ي�صتهدف
تعزيز الرعاية ال�صاملة ،فقد مت اإن�صاء عيادة طبية
جديدة يف مركز اإ�صاح �تاأهيل النزلء ،اإذ يجري
العمل حاليًا على زيادة التخ�ص�صات� ،املختربات،
�الكوادر الطبية� ،تز�يدها بالأد�ية الازمة.
كذلك قمنا بتفعيل مقرتح «الطبيب الزائر» للعمل
يف مراكز الإ�صاح �التاأهيل ،هذا بالإ�صافة اإىل

ب�صبب اجلائحة ،مت ��صع ��صائل بديلة لها� ،من
�صمنها خدمة الت�صال املرئي للنزلء �املحبو�صني،
�التي �فرت بدياً �اقعيًا يف ظل انت�صار اجلائحة،
فقد بلغت اآخر اإح�صائية لات�صالت املرئية جلميع
النزلء �املحبو�صني احتياطيًا  10320ات�صالً
مرئيًا.

] عن جل�صات املحاكمات ،هل وفرمت هذا
اخليار ا اً
أي�صا للموقوفني للح�صور جل�صاتهم عن
ُبعد؟

 بالطبع ،لقد قمنا بالتعا�ن مع اجلهاتالق�صائية بتخ�صي�س غرف مز�دة بجميع
املتطلبات �التقنيات الازمة� ،ذلك لتمكني النزلء
�املحبو�صني من ح�صور جل�صاتهم عرب الت�صال
املرئي� ،قد مت توفر هذه الغرف يف جميع املراكز
التابعة لنا (مركز اإ�صاح �تاأهيل النزلء مبنطقة
جو ،مركز احلب�س الحتياطي يف احلو�س اجلاف،
مركز الإ�صاح �التاأهيل �احلب�س الحتياطي
للن�صاء يف مدينة عي�صى).

] �صاأختم معكم باجلانب احلقوقي ،ماذا عن
التعاون مع املوؤ�ص�صة الوطنية حلقوق الإن�صان؟

 با اأدنى �صك تبذل الإدارة العامة لاإ�صاح�التاأهيل كل جهودها للتعزيز التعا�ن مع
املوؤ�ص�صة الوطنية حلقوق الإن�صان ،اإذ تقوم
املوؤ�ص�صة بالزيارات املعلنة �غر املعلنة جلميع
املراكز.

جامعة �لعلوم �لتطبيقية تلتقي طلبتها
�جلدد �فرت��ضيًا �ضمن فعاليات يوم �لتهيئة
حتت رعاية الأ�صتاذ الدكتور غ�صان
عواد رئي�س جامعة العلوم التطبيقية،
اأقامت عمادة �صوؤ�ن الطلبة فعاليات
يوم التهيئة للطلبة امل�صتجدين عرب
ً
حفاظا على �صامة
تقنية الت�صال املرئي
الطلبة� ،امتثالً للتوجيهات احلكومية
يف حتقيق معاير التباعد الجتماعي
يف ظل ما ت�صهده مملكة البحرين من
ظر�ف ا�صتثنائية تتعلق مبكافحة انت�صار
فر��س كور�نا امل�صتجد «كوفيد ،»19
�ذلك بح�صور رئي�س اجلامعة �نواب
الرئي�س �نخبة من اأع�صاء الإدارة العليا.
�ياأتي يوم التهيئة مبنا�صبة بدء
الف�صل الدرا�صي الأ�ل للعام اجلامعي
 ،2021/2020اإذ يهدف «يوم التهيئة»
الذي يقام يف بداية كل ف�صل درا�صي
اإىل تهيئة الطلبة امل�صتجدين �تعريفهم
باخلدمات املتاحة� ،اللوائح �الإر�صادات
التي تهم الطالب.
�رحّ ب رئي�س اجلامعة بالطلبة
�احل�صور ،موؤكدًا اأن اجلامعة ت�صع
جميع اإمكاناتها �طاقاتها من اأجل الطالب،
داعيًا اإياهم لا�صتفادة من هذه الإمكانات
�الفر�س التي توفرها اجلامعة لهم.
�نوه رئي�س اجلامعة اأنه مع ا�صتمرار
الظر�ف ال�صتثنائية التي ت�صهدها مملكة

البحرين �العامل� ،املتعلقة بتف�صي �باء
فر��س كور�نا امل�صتجد �ما فر�صه
على العامل من تغر يف مفاهيم العمل
�التعليم �التوا�صل بني النا�س ،حر�صت
اجلامعة على ابتكار كل ما هو جديد
لت�صهيل العملية التعليمية على طلبتها
من خال �صل�صلة من اخلدمات الرقمية
�الإلكرت�نية التي ت�صاعدهم على ا�صتكمال
حت�صيلهم العلمي �حتقيق الفائدة لهم يف
درا�صتهم ،م�صرًا اإىل اأن اجلامعة توظف
التكنولوجيا يف كل ما من �صاأنه خدمة
طلبتها ��صمان �صامتهم.
�اأكد الأ�صتاذ الدكتور غ�صان عواد
على حر�س اجلامعة لحت�صان الطلبة
�م�صاعدتهم يف م�صرتهم اجلامعية،
�العمل على توظيف طاقاتهم �اإبداعاتهم
من خال اإ�صراكهم يف الأن�صطة املختلفة
التي تقيمها اجلامعة با�صتمرار.
من جانبها ،اأ�صارت الدكتورة
حياة علي القائم باأعمال عميدة �صوؤ�ن
الطلبة اإىل اأن العمادة ت�صعى خلدمة
الطلبة �م�صاعدتهم يف خمتلف مراحل
درا�صتهم باجلامعة مبا يحقق الفائدة
لهم �ي�صاعدهم يف حت�صيلهم العلمي
من خال دعمهم امل�صتمر �اإر�صادهم منذ
دخولهم اجلامعة �حتى تخرجهم منها.

ق�صيدة مهداة اإىل مقام ح�صرة �صاحب اجلاللة امللك حمد
بن عي�صى اآل خليفة ملك مملكة البحرين املفدى حفظه اهلل
ورعاه:
ُمـــــــــ َتـــــــــ َفــــــــــــــائِ ـــــــــ ٌل كُـــــــــــلِّـــــي اأَ َمـــــــــــــــــــل
َ�مِ ــــــــــــنَ الــــتَّـــــــــفــــــــــــــا�ؤلِ ل اأَمَــــــــــــــل
َبـــــــــحـــــــــ َريـــــــــنُ �َاحَ ــــــــــــــــــــ ُة األـــــــــــ َفـــــــــــ ٍة
َ� َكــــــــــــــذا بَـــــــــــــدت مُـــــــــنـــــــــ ُذ ال َز ْل
عَ ـــــــــــــ َّم ال َإخـــــــــــــــــــــا ُء ِبـــــــــا ِ
أر�ــــصــــهـــــَـــــــــا
َفــــتــــعَ ـــــــــا َيــــ�ـ َـــصــــت فِ ـــيـــهَـــــــــــا ا ِملـــــــــلَـــــــــ ْل
ُ
�ـ َـــصــــعــــــــــــــبٌ َكــــرِ يـــــــــــــــــــ ٌم اأَ�ــــصـــــــــلــــــــــــــ ُه
َ
ــــــعــــــطــــــا ُء َمــــــــمُــــــــو ُد ا ُ
مِ
ــــ�ــــصـــــــــ ْل
خل
َ
�َالـــــــلـــــــــــــــ ُه اأكـــــــــــ َرمَـــــــــــنـــــا َفـــــــ َقـــــــــــد
ــــطـــــى َلــــنـــــــــا َمــــ ِلـــــــــكـــــًــــا ب َ
اأعـــــــ َ
َـــطـــــــــــ ْل
ّفـــــــــــ َقــــــَـــــد اعـــــ َتـــــــــــلَـــــى حَ ـــــمَـــــــــــ ٌد عَ ـــــــلـــى
ِ
ــــي حُ ــــكـــــــــ ٍم �َاعــــــ َتـــــــــــــد َْل
ك
ُــــــــــــــر�ــــص ِّ
َمـــــــــــــــــ ِلـــــــــــك ُيــــــــ ِ
ـــــب ِبــــــــــــــــــــا َد ُه
ـــــحــــــــ
ُّ
َ
َ
مِ ـــــــن اأجــــ ِلــــ َهــــــــــــــا َكـــــــــم قـــــــــد بَــــــــــــــذ ْل
َلـــــــــــم يَـــــــــــــا ُأل جُ ـــــهـــــــــــدًا َكــــــــي يَــــــــــــــ َرى
اأفــــــــــــــــــــرَاحَ َ
�ـــصـــعـــــــبٍ َتـــكـــــــ َتـــــــــــمِ ـــــــ ْل
هَ ــــ ُمّـــــــــــــــــــ ُه
�ب
عَ ـــــــــــ َمـــــــــــــــــ ٌل
د�ؤُ ٌ
َ
ــــظـــــــــــم ِبـــــــذلِ
اأعـ ِ
ـــــــك مِ ــــــــــــــن عَ ـــمَـــــــــــ ْل
ــبـــــــــــــــهِ
عَ ـــــــــمَـــــــــ ٌل لِ ـــــــــرِ فـــــــــعَ ـــــــــةِ �ـ َــصـــعـــــ ِ
َ
ــــصـــــاأل
ـــب ا
أعـــــــــــطـــــى مَـــــــا �ـ َ
لِ ــــلــــ�ـ َّـــصــــعــــــ ِ
َمـــــــــ ِلـــــــــــ ٌ
ـــك َيــــــــــــــفِ ــــي ِبـــــــــوُعُ ـــــــــــــــــــودِ هِ
َ
عَ ـــــــن اأَيِّ �َعـــــــــــــ ٍد مَـــــــا نـــــــــــ َكـــــــــــ ْل
َ
ٌ
ِحـــــــــلـــــــــ ٌم �َعَ ـــــــــــــــــــــــدل نـــــــهـــــــجُ ـــــــــــ ُه
هُ ـــــــــ َو يف الـــــــ َّرعِ ـــــــ َّيـــــــةِ َقـــــــــــد عَ ـــــــــــد َْل
ٌ
�ــــصـــــــــــــــــــادِ ٌق
مَـــــــــل
ِــــــــــــــك َكــــــــــــــرِ يـــــــــ ٌم َ
َ�لِ ـــــ ُكـــــــــــــــــ ِّل َخــــــــــــــ ٍ
ر َقـــــــــــد َفـــعَ ـــــــــــ ْل
مَـــــــــــن كَـــــــــــــــانَ جُ ــــــــــــــــــــودًا َطـــبـــعُ ـــــــــــ ُه
َ
يـــــــــل
هُ ـــــــــــ َو مِ ـــــــــــنْ عَ
ـــــــــطـــــــــا ٍء ل َ َ
مَــــلَ
َ
ــــــــــــــك الــــ ُقــــلُـــــــــــــــــــوبَ ِبـ ِ
ــحـــلـــــــمِ ـــــــــــه
ٌّ
ُـــــــــــــــل َنـــ َهـــــــــــــــ ْل
مِ ـــــــــن حُ ـــــــــــ ِّبـــــــــــهِ ك
ـــهـــــــ�ـــصـــــــــــةٍ
َ
أر�ـــــــصـــــــى َقـــــــــــ َواعِ ـــــــــــــــــ َد نَ
ا
َ
�َ َ
َنـــــــاحَ ـــــــ َهـــــــا هُ ــــــــــــــ َو َقـــــــــد َكـــ َفـــــــــــ ْل
اأَعـــــــ َ
ــــطـــــــــــى لِ ــــــــــــــكُــــــــــــــ ٍّل حَ ـــــــ َّقـــــــــــــــ ُه
َفـــــــمَـــــــدَى الـــــــــــــ َولءِ هُ ـــــــــــ َو الـــعَ ـــــــمَـــــــل
َفـــــــــلِـــــــــذا َغـــــــــــــــدَت بَـــحـــــــــــ َريـــ ُنـــــــــــ َنـــــــا
َكـــمَـــــــــــنـــــــــــارِ عِ ــــلـــــــــ ٍم ُمـــ�ـــصـــ َتـــــــــــعِ ـــــــــــ ْل
َ� َلـــــ َقـــــــــــــــــد َغـــــــــــــــــدت اأ ُ
منــــــــــــــــــــو َذجً ــــــا
� َِملَـــــــــــــن يَــــــــــــــــــــ ُر� ُم عُ ـــــــــــــاً مَــــ َثـــــــــ ْل
َ
َ
حَ ـــــــ َمـــــــ ٌد اإذا ي
ــــي الــــــــــــــوَغــــى
َـــــــــغــــ�ــــص َ
ــــس َقـــــــــــــــــوِ يٌ ل يُــــــــ َفــــــــل
َبـــــــــــــــــاأ�ـ ٌ
َلـــــكِ ـــــــــــــــــنَّ ِحــــكــــ َمــــــــــــــ ُتــــــــــــــ ُه عَ ـــلـــــــــــــــت
ـــــــان َتــــخـــــــــ َتــــــــــــــزل
اأ�ــــــصــــــمَــــــى املــــــــعـ
ِ
الـــــــــــــــــــــــ َّراأيُ َقــــبــــــــــــــ َل َ
�ـــصـــجَ ـــــــــــاعَ ـــــــــــ ٍة
نِ ــــعـــــــــ َم املُـــــــــــــــــــر� َء ُة بـــالـــــــــــرَّجُ ـــــــ ْل
يَـــــهـــــــــــــــــوَى الــــــ�ــــــصــــــا َم ِب َ
ـــطـــــــبـــعـــــــــــهِ
يَـــ�ـــصـــعَ ـــى اإ َلـــــــــيــــــــــــــهِ ِبـــــــــــا َكـــــــــــلَـــــــ ْل
�ــــصــــــــــــــامًــــا يَـــبـــــــــــتَـــــــــــغِ ـــي
حَ ــــمَــــــــــــــ ٌد َ
ٍّ
َ
ـــــــــــق َيـــ�ـــصـــ َتـــــــــــمِ ـــــــــــ ْل
اإِحـــــــــــ َق
ـــــــــــاق حَ
َفـــــــاجـــــــ َنـــــــــــحْ لِ ــــ�ـ ِـــصــــلـــــــــ ٍم اإِن َغــــــــــــــدَا
ـــبـــــــــــ َ
ـــك �َا َّتــــــــ ُكــــــــ ْل
َخ
ً
ـــــــــــــــــرا لِ ــــ�ـ َـــصــــعـ ِ
�ـــصـــعـــــــيَـــــــكُـــــــــــم
َر ٌّب يــــــُـــــبَـــــــــــــــــارِ ُك
َ
َيــــــــهــــــــدِ ي ،عَ ــــــلَــــــيــــــهِ  ،مَــــــــــنِ اتَّــــــ َكــــــ ْل
حَ ـــــــــمَـــــــــ ٌد ُنـــهَـــــــ ِّنـــــــــــ َئـــــــكُـــــــم َبـــــــــــ َمـــــــــــا
اأَنـــــــــــجَ ـــــــــــزتَ مِ ـــــــن عَ ــــــمَــــــ ٍل اأَجَ ـــــــــــــــ ّْل
ــــ�ــــصــــــــــــــونُ ِبـــــــــا َد َنـــــــــــــــــــا
حَ ــــمَــــــــــــــ ٌد َت
ُ
مِ ـــــــــــن كُــــــــــــــ ِّل َ
�ــــصــــــــــــــ ٍّر ُمــــ َتــــ َمــــــــــــــ ْل
لِ
ِ
ـــبــــــــــــــادِ َنــــــــــــــا
ـ
ـــــــي
ـــــــــــ�ـــص
ل َتـــــــــــر َت
ِ
�َهَ ـــــــــ َنــــــــــًــــا ُيـ ِ
ــــخـــــــــــ ُّل �َل َز َلــــــــــــــ ْل
َ� َتــــــــــــــــــــ ُذ� ُد عَ ــــــــــــــن بَـــحـــ َريـــنِ ـــــــ َنـــــــا
َكــــــــي ل تُـــــهـــــــــــــــــانَ �َل تُـــــــــــــــــ َذ ْل
�َالـــــــــــــــلـــــــ ُه َيـــــــــــعـــــلَـــــــــــ ُم اأَ َّنـــــــــــــــــنِ ـــــــــــي
را َ
حلـــقِ ـــيـــــــ َقـــــــــــةِ َلـــــــــم اأَ ُقــــــــــــــ ْل
َغــــــــــــــ َ
اإِن كُـــــــــنـــــــــتَ ل َتــــــــــــــــــــدرِ ي ِبــــــــــــــذا
َ
�ــــصــــلْ
اذهَ
ــــــــــــــب ِملــــــــــن يَــــــــــــــدرِ ي �
َ
ْ
َ
ـــــــك رِ يـــــــــــبَـــــــــــ ٌة
ـــــــلـــــــب
يَـــــــــا مَـــــــــن ِبـــــــ َق
ِ
اأ� نـــــــــــا ُر ِحـــــــقـــــــــــ ٍد َتـــ�ـــصـــ َتـــــــــــعِ ـــــــــــ ْل
ــــعـــــــــ�ــــصــــى عـــــلـــــيـــــــ َ
ــــك ِبـــــــــــا ُد َنـــــــــــــــــا
َت
َ
َ�لِ ــــــــــــذا َفـــــــــمــــا َقـــــــــــد �ـ ِـــصــــئـــــــــتَ ُقـــــــــ ْل
َفــــالـــــــــلـــــــــ ُه َيــــحـــــــــفـــــَــــــ ُ
ـــظ اأر�ـ َـــصــــــــــــــ َنـــــــــا
مَــــهــــمَــــا َنـــــــــوَيـــــــــتَ َفــــلَــــــــــــــن َتـــ َنـــــــــــ ْل
َ
حّ ــــمَــــــــــــــ ٌد �ـ َــــصـــــ َمـــــا َنـــــــــــ ُة اأمـــــــنِ ـــــــ َنـــــــــــا
َكـــــــــــم َذا َد عَ ـــنـــهـــــــــــا َ� احـــ َتـــمـــــــل
نـــــــــــــــــ ُّل َمـــ ِلـــــــــــيـــ َكـــــــــــ َنـــــــــــــــا
اإ َّنـــــــــــــــــا ُ ِ
َرمـــــــــــــــــ ًزا لِ ـــــــعِ ـــــــــــ َزّتِ ـــــــ َنـــــــا َيـ َ
ــظـــــــــــل

د .عبد�هلل بن �أحمد من�ضور �آل ر�ضي

08

الأمن

الأحد � 10صفر  1442ـ العدد 11495
Sunday 27th September 2020 - No. 11495

www.alayam.com

عمليات التطهري م�صتمرة يف املحافظات ب�صكل ي�مي ..القائم باأعمال رئي�س �صعبة الإنقاذ وامل�صاندة بالدفاع املدين:

عمليات التطهري تتم وفق جدول زمني بالتعاون مع املحافظات واملديريات الأمنية
اأحمد خمي�س:

توا�صل الإدارات
وامل��دي��ري��ات الأم��ن��ي��ة
ب�������وزارة ال��داخ��ل��ي��ة
جهودها لدعم احلملة
ال��وط��ن��ي��ة مل��واج��ه��ة
فريو�س كورونا واحلد
م���ن ان��ت�����ص��اره -ك��ل
ح�صب اخت�صا�صه،-
ويف هذا ال�صدد تعمل
الإدارة العامة للدفاع
امل��دين ب�صكل م�صتمر
يف ت��ن��ف��ي��ذ ع��م��ل��ي��ات
التطهري الح��رازي��ة
ل��ل��م��راف��ق ال��ع��ام��ة يف
ج���م���ي���ع حم���اف���ظ���ات
اململكة ،مب�صاركة فاعلة
م��ن املتطوعني الذين
لبوا نداء الواجب جتاه
وطنهم.

ـ عمليات التطهري
معتمدة من
منظمة ال�صحة
العاملية وعدد من
اجلهات الر�صمية
املخت�صة
ـ  79155عملية
تطهري منذ 26
فرباير املا�صي
ـ تدريب 1135
من امل�ؤ�ص�صات
وال�صركات
اخلا�صة على
عمليات التطهري

واأ�صار النقيب ركن حممد اأبوالفتح القائم
باأعمال رئي�س �صعبة الإنقاذ وامل�صاندة بالإدارة
العامة للدفاع املدين ،اإىل اأن عمليات التطهري
م�صتمرة منذ انت�صار فريو�س كورونا يف اململكة،
حيث تتم وفق جدول زمني حمدد بالتعاون
والتن�صيق مع املحافظات واملديريات الأمنية،
مو�صحً ا اأن الإدارة العامة للدفاع املدين هي اجلهة
امل�صئولة عن تدريب وتاأهيل املتطوعني واإجراء
عمليات التطهري الحرتازي ،اإذ يتم حتديد الأوقات
واملناطق ب�صكل منظم وفق اآلية زمنية حمددة،
وهو الأمر الذي ي�صهم يف احلفاظ على �صالمة
املتطوعني والقاطنني يف هذه املناطق ،بالإ�صافة
اإىل عدم اإحلاق ال�صرر بالبيئة من خالل التاأكد من
املواد امل�صتخدمة و�صالمة العملية التي يتم القيام
بها ،وعليه يجب من اجلهات التي ترغب يف اإجراء
عمليات التطهري مراجعة املحافظة التابعة لها
حتى يتم اإدراجه يف اجلدول الزمني الذي حتدده
الإدارة العامة للدفاع املدين.
واأ�صاف اأن جهود الإدارة العامة للدفاع
املدين مل تقف عند هذا احلد بل قامت بتدريب
اأفراد املوؤ�ص�صات اخلا�صة واملجتمع املدين على
القيام بعمليات التعقيم ذاتياً ،واإعداد فرق من
القطاع العام واخلا�س تقوم بعمليات التطهري
يف من�صاآتها وتدريب فرق اأخرى تقوم بعمليات
التطهري الحرتافية بعد ا�صتكمالها للتدريب
واإ�صدار ال�صهادات من قبل الإدارة العامة للدفاع
املدين ،موؤكدًا اأن عمليات التطهري والتعقيم للحد
من انت�صار فريو�س كورونا ،تعتمد على مبادئ
التطهري املعتمدة من قبل منظمة ال�صحة العاملية
وعدد من اجلهات الر�صمية املخت�صة ،وكذلك الأمر
بالن�صبة ل�صتخدام املحاليل امل�صجلة بال�صكل
املطلوب واملعتمد من جهة ال�صنع لتحقيق اأف�صل
النتائج املرجوة ،حيث مت اعتماد اأ�صلوب الر�س
لتغطية الأ�صطح باملادة املطهرة تغطية تامة
ومبطهرات �صديقة للبيئة واملعتمدة من وزارة
ال�صحة وهيئة تنظيم املهن واخلدمات ال�صحية
(نهرا) ،م�صي ًفا اأن الدفاع املدين ي�صتخدم اأف�صل
الأ�صاليب الوقائية ،ويتابع كل ما ي�صتجد يف هذا
اخل�صو�س والعمل ب�صكل دوري على مواكبة
املعطيات التي ترد للحد من انت�صار هذه اجلائحة
بجميع الطرق املمكنة.
واأو�صح النقيب اأبوالفتح باأنه بلغ عدد عمليات
التطهري التي قامت بها الإدارة العامة للدفاع املدين
منذ  26فرباير من العام اجلاري بلغ 79155
عملية ،كما بلغ عدد املتطوعني الذين مت تدريبهم
 5811متطوعً ا ،م�صريًا اإىل اأنه على الراغبني
بالتطوع يف الأعمال امليدانية لعمليات التطهري
الحرتازية ت�صجيل اأ�صمائهم يف املن�صة الوطنية
للتطوع ،مع ا�صتيفائهم لل�صروط ال�صحية الواجب
توافرها.
واأ�صاف باأن الإدارة العامة للدفاع املدين
قامت كذلك بتدريب  1135فردًا من املوؤ�ص�صات
وال�صركات اخلا�صة من خالل عقد  364دورة
تدريبية لهم ،م�صريًا اإىل اأن عملية تدريب وتاأهيل
ال�صركات امل�صرفة على النظافة ملختلف املحافظات
وال�صركات املخت�صة بعمليات التطهري تتم ح�صب
املعايري املحلية والدولية ومن ثم ا�صتقبال الطلبات
من قبل ال�صركات املعتمدة لدى وزارة التجارة
وال�صناعة من خالل تقدمي طلب تدريب املوظفني
واإرفاق ن�صخة من ال�صجل التجاري ون�صخ من
هويات املتدربني وبياناتهم ال�صخ�صية ،حيث يتم
تدريبهم وتعريفهم بالإجراءات ال�صليمة للقيام
بعمليات التطهري والتعقيم املختلفة وا�صتخدام
املحاليل التي اأثبتت قدرتها على التطهري من
فريو�س كورونا ،وذلك بح�صب املراجع الدولية
واملعايري املعتمدة من اجلهات املرخ�صة حمليًا
ودوليًا .وبعد ذلك يتم و�صع تلك ال�صركات
املعتمدة يف موقع وزارة ال�صحة ويتم حتديثها
ب�صكل دوري.
واأ�صار اإىل اأنه مع العودة التدريجية للم�صاجد
ودور العبادة وفق الحرتازات والحتياطات
الالزمة التي ت�صدرها اجلهات املخت�صة قامت
الإدارة العامة للدفاع املدين بالتن�صيق مع وزارة
العدل وال�صوؤون الإ�صالمية والأوقاف بح�صر
اأ�صماء امل�صاجد واجلوامع والقائمني عليها وت�صكيل
جلانٍ خا�صة بهم ،اإذ مت الت�صال بهم وتدريبهم
وتاأهيلهم على عمليات التعقيم والتطهري
وم�صاعدتهم لعمل خطة احرتازية ،ومن �صمنها

النقيب ركن حممد اأبوالفتح

و�صع ال�صرتاطات اخلا�صة ب�صالمة امل�صلني وما
تقت�صيه احلاجة من جهات الخت�صا�س ،وقد بلغ
العدد الكلي للمتدربني من كوادر اإدارة الأوقاف
�صخ�صا.
لتطهري دور العبادة ما يقارب 858
ً
واأ�صاف النقيب ركن حممد يو�صف اأبوالفتح
باأنه مت تخ�صي�س مدر�صة الدفاع املدين لتدريب
اجلهات احلكومية وال�صركات ،وتفعيل  6مراكز
للدفاع املدين لتدريب املتطوعني ،كما اأن الإدارة
العامة للدفاع املدين قامت بالإ�صراف على 1226
عملية تطهري للمتطوعني ،و 107علميات تطهري

ل�صركات التنظيف.
وفيما يتعلق بربك ال�صباحة فقد اأكد باأن الإدارة
م�صتمرة يف زياراتها التفقدية ملختلف املناطق يف
حمافظات اململكة للتاأكد من ال�صرتاطات ال�صحية
ملنع انت�صار فريو�س كورونا ،ومن اأبرز هذه
ال�صرتاطات:
 .1يجب على اإدارة املن�صاأة اإلزام العاملني
التابعني لها باحلفاظ على النظافة ال�صخ�صية
والعامة.
 .2اإلزام العاملني التابعني لها بلب�س القفازات

والكمامات طوال اأوقات العمل.
 .3يجب على اإدارة املن�صاأة ا�صتخدام مقيا�س
احلرارة للتحقق من درجة حرارة العاملني
ومرتادي برك ال�صباحة قبل دخول املن�صاأة.
 .4منع كل من كانت درجة حرارته (37.5
درجة مئوية اأو اأعلى) اأو يعاين من اأعرا�س
فريو�س كورونا امل�صتجد من دخول املن�صاأة وعليه
مغادرتها فو ًرا.
 .5ت�صجيل معلومات الت�صال بالعاملني
والحتفاظ بها.
 .6ا�صتخدام لفتات مرئية ت�صري اإىل
احلد الأق�صى لعدد املجموعة الواحد وهو (5
اأ�صخا�س).
 .7احلر�س على األ تتجاوز ن�صبة اإ�صغال
الأفراد ( )%30من �صعة املن�صاأة.
 .8توفري مطهر كحويل ل يقل تريز املادة
الكحولية فيه عن ( )%70عند املدخل ويف نقاط
موزعة حول برك وحمامات ال�صباحة.
 .9غ�صل املنا�صف باملاء الدافئ بدرجة ()80
اأو اأثر دف ًئا ،على األ ت�صل لدرجة الغليان.
 .10تنظيف وتطهري جميع املرافق وف ًقا
لالإر�صادات ال�صحية وتطهري املعدات والأدوات
امل�صتعملة املخ�ص�صة لال�صتئجار اليومي ،بعد كل
ا�صتخدام.

باإ�شراف :ح�شني املرزوق
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ترحب «االأيام» بر�شائل القراء وم�شاهماتهم ،وتوجه قراءها اإىل ذكر اال�شم كامالً والعنوان م�شفوعني بعنوان الربيد االإلكرتوين اإذا وجد ورقم االت�شال .وحتتفظ «االأيام» لنف�شها بحق التعديل واالخت�شار وفق مقت�شيات الن�شر.

اأهايل العا�شمة ينا�شدون امل�شوؤولني
بتحويل طلباتهم ملناطق اأخرى

القراء
وزارة الإ�شكان ترد على مالحظات ّ
عط ًفا على ما ُن�شر ب�شحيفتكم الغراء يوم االثنني
املوافق  10اأغ�شط�س  2020يف العدد ال�شادر رقم
 11447بعنوان «نداء للمعنيني بوزارة االإ�شكان»،
نود اإفادتكم باأنه بعد الرجوع لقاعدة بيانات الوزارة
ّ
تبني اأن لدى مقدمة ال�شكوى طلبًا مق ّيدًا لدينا يف
ال�شجالت كما هو مبني اأدناه:
لها طلب �شقة متليك �شادر بتاريخ
خم�ش�س يف اإحدى العمارات
 2011/04/12وهو
ّ
ال�شكنية �شمن م�شروع توبلي االإ�شكاين ،ونود
االإفادة باأن وزارة االإ�شكان قامت بت�شميم وتنفيذ
العمارات االإ�شكانية م�شتفيدة من اخلربات الهند�شية
املرتاكمة ،حيث قدّمت الوزارة من خالل هذه العمارات
احلديثة يف الن�شخة احلالية ت�شاميم ح�شرية
تراعي احتياجات االأ�شر البحرينية وتت�شمن املرافق
االأ�شا�شية والرتفيهية.
كما راعت الوزارة اال�شتعانة مبقاويل الدرجة
االأوىل �شمن عملية تاأهيل املقاولني الإن�شاء العمارات
االإ�شكانية مع مراعاة ا�شتخدام املواد االن�شائية ذات
اجلودة العالية وف ًقا للمعايري العاملية ،مع تواجد فرق
هند�شية لالإ�شراف الهند�شي وفرق اأخرى للفح�س
الفني ،وذلك من اأجل �شمان اأق�شى درجات اجلودة.
وقد اأبدى عدد من املنتفعني بع�س املالحظات حول
العمارات التي قطنوها ،وقد مت الك�شف امل�شرتك معهم
واإي�شاح االآراء الفنية التي اأزالت الكثري من الغمو�س
لديهم النعدام اخلربة واملعرفة الفنية والهند�شية،
خ�شو�شا واأن العمل الهند�شي يتطلب الكثري من العلم
ً
واخلربة والتمحي�س وهو ما يتوافر لدى االأجهزة
الفنية والهند�شية لوزارة االإ�شكان.
كما تو ّفر الوزارة برنامج �شيانة كفوءة بعد
ا�شتالم ال�شقق االإ�شكانية ،يتبعه برنامج احتادات
الذي يرعاه بنك االإ�شكان ل�شيانة واإدارة املناطق
امل�شرتكة لعمارات وزارة االإ�شكان التي �شاركت يف
هذا الربنامج الرائد.
من جهة اأخرى نود االإفادة باأن املخت�شني بق�شم
ال�شوؤون القانونية والتفتي�س واملهند�شني املعنيني
بالوزارة يقومون باإجراء حما�شرة تثقيفية للمواطنني
ت�شتمل على احلقوق والواجبات جتاه �شالمة و�شيانة

املبنى من الداخل واخلارج قبيل املبا�شرة باإجراء
عملية انتخاب رئي�س احتاد املنتفعني ،كما يتم فيها
تو�شيح حدود دور وزارة االإ�شكان فيما يخ�س اجلزء
املتعلق بال�شيانة.
طب ًقا للمادة رقم ( )15من القرار الوزاري رقم
 909ل�شنة  ،2015ال�شادر ب�شاأن نظام االإ�شكان،
والتي تن�س على «مع مراعاة اأحكام نظام احتاد
املنتفعني بال�شقق ال�شكنية ،تقوم الوزارة خالل فرتة
�شداد االأق�شاط باإجراء الرتميمات ال�شرورية الالزمة
للم�شكن واأ�شواره ،متى ثبت اأن هذه الرتميمات ذات
طبيعة اإن�شائية تتعلق بت�شميم اأو تنفيذ هيكل البناء
وب�شرط اأال تكون االأ�شرار قد حدثت بفعل املنتفع»
وطب ًقا للمادة رقم ( )16من ذات القرار والتي تن�س
على «مع مراعاة حكم املادة ( )15من هذا القرار ،تكون
�شيانة وترميم اجلدران امل�شرتكة بني اأكرث من م�شن
م�شوؤولية م�شرتكة بني اجلريان وحتدّد تلك امل�شوؤولية
طب ًقا للقواعد القانونية العامة ووف ًقا لنظام احتاد
املنتفعني بال�شقق ال�شكنية» ،وطب ًقا للبندين رقم ()20
و( )23من املادة االأوىل من القرار الوزاري رقم 739
ل�شنة  2016ال�شادر ب�شاأن تعديل البند اخلام�س
ع�شر من نظام احتاد املنتفعني ب�شقق وزارة االإ�شكان
ال�شادر بالقرار رقم ( )97ل�شنة  2014والذي ين�س
على واجبات ومهام جمل�س اإدارة االحتاد :البند
رقم ( )20والذي ين�س على اإعداد االأنظمة اخلا�شة
بالنظافة وال�شيانة الدورية لالأجزاء امل�شرتكة و
البند رقم ( )23والذي ين�س على «�شداد اال�شرتاكات
ال�شهرية املتعلقة بخدمات الكهرباء واملاء والبلديات
عن االأجزاء امل�شرتكة» .مما ورد اأعاله يت�شح جل ًيّا
باأن املنتفعني على علم ودراية ب�شكل م�شبق بكافة
التزاماتهم يف العقد املربم مع وزارة االإ�شكان ،واإن
نظام االحتاد بن�س على م�شوؤوليات ومهام االحتاد
ب�شكل جلي يف حتمل م�شوؤوليات ر�شوم اال�شرتاكات
ال�شهرية لالأجزاء امل�شرتكة والتي �شتنتقل يف نهاية
املطاف مللكية املنتفعني.
هذا ،وقد مت اإخ�شاع املبنى الذي ت�شكن فيه مقدمة
ال�شكوى اإىل برنامج الدعم احلكومي واملتمثل باقتطاع
مبلغ  10دنانري �شهريًا من كل منتفع مقابل قيام

�شركة عقارات بنك االإ�شكان ب�شيانة االأجزاء امل�شرتكة،
على اأن تدعم احلكومة �شيانة االأجزاء امل�شرتكة مببلغ
 15دينا ًرا �شهريًا عن كل منتفع.
عط ًفا على ما ُن�شر ب�شحيفتكم الغراء يوم االأحد
املوافق  23اأغ�شط�س  2020يف العدد ال�شادر رقم
علي
 11460بعنوان «احرتق �شكني وتراكمت
ّ
الديون» ،نود اإفادتكم باأنه بعد الرجوع لقاعدة بيانات
الوزارة تبني اأن ملقدّم ال�شكوى طلبًا مقيدًا لدينا يف
ال�شجالت كما هو ّ
مبني:
له طلب وحدة �شكنية �شادر بتاريخ
 2005/11/1وهو قائم ،نود االإفادة باأنه اأجريت
درا�شة من قبل الق�شم املعني وعر�س املو�شوع على
اللجنة املخت�شة و�شدرت بالتخ�شي�س ح�شب النظام
مع عر�س �شقة متليك على املذكور ،قام املعنيّون
بالتوا�شل معه واإفادته بتو�شية اللجنة اإال اأنه مل
يقبل بها .وعليه نود االإفادة الطلب مدرج على قوائم
االنتظار للتخ�شي�س ح�شب االأقدمية ومن املوؤمل تلبية
طلبه �شمن امل�شاريع امل�شتقبلية ،علمًا باأنه م�شتفيد
من املكرمة امللكية لبدل ال�شكن.
عط ًفا على ما ُن�شر ب�شحيفتكم الغراء يوم االأثنني
املوافق  24اأغ�شط�س  2020يف العدد ال�شادر رقم
 11461بعنوان «كبار يف ال�شن ونعي�س مبنزل اآيل
لل�شقوط بدالً من احل�شول على منزل االأحالم» ،نود
اإفادتكم باأنه بعد الرجوع لقاعدة بيانات الوزارة تبني
اأن ملقدّم ال�شكوى طلبًا مق ّيدًا لدينا يف ال�شجالت كما
هو ّ
مبني:
له طلب وحدة �شكنية �شادر بتاريخ
 2005/06/09وهو قائم ،ونود االإفادة باأن
الطلب مدرج على قوائم االنتظار للتخ�شي�س ح�شب
االأقدمية �شمن امل�شاريع القادمة التي �شتقوم الوزارة
بتوزيعها ،وذلك �شمن امل�شروع االأكرب لبناء 40
األف وحدة �شكنية تنفي ًذا لتوجيهات ح�شرة �شاحب
اجلاللة امللك حمد بن عي�شى اآل خليفة عاهل البالد
املفدى ،علمًا باأنه م�شتفيد من املكرمة امللكية لبدل
ال�شكن.

العالقات العامة والإعالم بوزارة الإ�شكان

نحن اأهايل العا�شمة ،ننا�شد امل�شوؤولني املعنيني
بالنظر يف طلبنا هذا ،فقد مت منحنا ورقة ا�شتحقاق
منزل من وزارة ا الإ�شكان مبنطقة �شرق �شرتة يف �شهر
يناير املا�شي ،ووعدونا ببناء الوحدات ال�شكنية،
ولكن حلد ا الآن مل يتم التحرك على ا الأر�س ،ال بناء وال
غريها ،وال نعلم ما م�شرينا ونحن يف �شيق ،ون�شكن
با الإيجار وبيوت العوائل ،لذلك ننا�شد امل�شوؤولني
للح�شول على حل جــذري يعيد لنا ا الأمــل ،كبناء
هذه ا الأرا�شي التي اأ�شبحت زراعية وماأوى للكالب
ال�شالة من ا الإهمال ،وها نحن على و�شك اإكمال عام
كامل منذ ا�شتالمنا لورقة اال�شتحقاق ولكن مل يتغري
اأي �شيء.
اإىل متى �شننتظر فقد انتظرنا  20عا مًا و اأبنا وؤنا
كربوا وال ن�شتطيع توفري غرف م�شتقلة لهم لعدم
امتالكنا للمنازل حيث اإننا ن�شكن يف بيوت اأهالينا
وبع�شنا ي�شكن با الإيجار ،لذلك نلتم�س من امل�شوؤولني
املعنيني النظر يف طلبنا هذا بعني االعتبار ولو من
املمكن حتويل طلباتنا اإىل امل�شاريع اجلاهزة باملناطق
القريبة لنتمكن من العي�س براحة مع اأبنائنا.
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اأنا�شد املعنيني بوزارة الرتبية
والتعليم لتعديل درجات ابنتي
اأنا�شد املعنيني بوزارة الرتبية والتعليم لت�شحيح
درجة ابنتي ،اإذ اإنه حدث خطاأ يف درجاتها اأثناء احت�شاب
الدرجات املتعلقة باالأن�شطة التي يتم حلها يف املنزل،
واأنا بدوري قمت بالتوا�شل مع اإدارة املدر�شة وبالتايل
مت حتويلي على مد ِّر�شة املادة التي اأخربتنا اأن الدرجات
واالأن�شطة مت اإي�شالها للوزارة ولي�س بيدها اأي حل .كما
اأننا قدمنا تظلمًا ملواد اأخرى ،فابنتي تقوم بالدرا�شة وحل
االأن�شطة مع �شديقاتها الالتي ح�شلن على درجات يف
الت�شعني ،اأما ابنتي فقد ح�شلت على ثمانني ،لذلك اأمتنى
من امل�شوؤولني اإعادة احت�شاب درجات ابنتي اإذ اإنه من
غري املن�شف اأن تقوم بحل االأن�شطة ذاتها مع �شديقاتها
وحت�شل على درجات اأقل منهن.
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حمكمة التنفيذ ال�شرعية ..قرارات ل ُتن�شف الرجال
قد ال تاأتي جمريات احلياة كما هو متوقع ،فتقع
حاالت الطالق التي جتر اإىل اأروقة املحاكم ال�شرعية ومن
ثم ت�شدر االأحكام يف �شالح و�شد الطرفني ،وهنا تتحول
االأحكام اإىل حماكم التنفيذ لتطبيقها ل�شالح املحكوم له،
والتي ت�شتوجب على املحكوم عليه التنفيذ ح�شب االأدوات
ال�شرعية املعتمدة ،وهنا تبد أا معاناة الرجال -امللتزمني
منهم -اإذ تطبق عليهم االأحكام ثم ميار�س املحامون
واملنفذ اأ�شكال امل�شايقة كنوع من اأنواع االنتقام ،واملوجع
اأن قا�شي التنفيذ يقوم بتطبيق ما يطلبه املنفذ لها
وحماميها ا�شتنادًا اإىل القوانني املعمول بها ،دون مراعاة
ّ
يتعني عليها ا�شتدعاء املنفذ �شده
لبع�س ال�شوابط التي
واإعالمه بالقرارات.
ب�شفتي منفذ �شده يف ق�شية �شرعية ،والأعوام طويلة،
اأقوم ب�شداد النفقات ال�شرعية ب�شكل منتظم دون تاأخري
من خالل قنوات الدفع الر�شمية عرب البوابة االإلكرتونية
اأو احل�شور ال�شخ�شي ،وموؤخ ًرا عرب البوابة االإلكرتونية

فقط بح�شب التعليمات ،واإن خرجت االأمور عن االإرادة
اأتاأخر يف االإيداع باأيام ب�شيطة عن تاريخ ا�شتالم الراتب
مبدة ال تتجاوز نهاية ال�شهر ،واإذا بي اأتفاج أا بقرار من
قا�شية التنفيذ باإ�شدار اأمر تنفيذ قطع من الراتب دون
اال�شتناد اإىل اأ�شباب وا�شحة الإ�شدار هذا القرار ،كل ما
يف االأمر هو قيام طليقتي بتقدمي ملف التنفيذ وطلب اأمر
القطع.
ي�شهد ملف التنفيذ التزامي بالدفع ال�شهري ويف
اأق�شى احلاالت ،األي�س جدير بقا�شي التنفيذ ا�شتدعائي
واإ�شعاري مبوعد حمدد للدفع قبل ال�شروع مبخاطبة
جهة العمل لتنفيذ اأمر القطع من الراتب ،واال�شتناد اإىل
التزامي ال�شهري بالدفع؟
تقدمت بطلب وقف التنفيذ وااللتزام باأي موعد حتدده
قا�شية التنفيذ ،علمًا باأين ح�شب ما ذكرت مل اأتاأخر عن
ت�شديد م�شتحقات امللف من نفقة �شهرية وبدالت خالل
االأعوام املا�شية ،اإال اأن القا�شية رف�شت ذلك دون ذكر

االأ�شباب و�شرح اأ�ش�س اال�شتناد للقرار.
األي�س ذلك جمح ًفا يف حق من يلتزم بالت�شديد؟ األي�س
من حق املنفذ �شده االإخطار اأو التنويه اأو اال�شتدعاء
حل�شور جل�شة يخطر فيها بجوانب خمالفة ملف التنفيذ
اإن ُوجدت؟
وما زلت ،حتى كتابتي لهذا التظلم ،ال اأمتكن من
احل�شول على حقي يف اإعادة النظر تقدي ًرا اللتزامي
ال�شهري بت�شديد م�شتحقات ملف التنفيذ.
ويف حاالت اأخرى ،ي�شتجيب قا�شي التنفيذ لطلب
املنفذ لها واملحامي املوكل يف اإ�شدار اأمر تنفيذ ثالثي يف
حالة التخلف ،وهو اإ�شدار اأمر قطع من الراتب ،والتعميم
على جميع البنوك حلجز احل�شابات ،اإ�شافة اإىل اإ�شدار
اأمر قب�س عن طريق مراكز ال�شرطة! األي�س من االأجدر
التدرج يف القرارات يف حالة التنفيذ؛ الأنه يف هذه احلالة
ال ي�شتطيع املنفذ �شده �شحب املبلغ من البنك لت�شديده يف
مركز ال�شرطة ،وبالتايل ي�شدر اأمر قب�س عليه كما يقطع

من راتبه؟ اإال اإذا قام بالت�شديد واجلري يف اأروقة املحكمة
الإ�شدار اأمر وقف التنفيذ ،على فر�س اأنه مل يكن موقو ًفا
يف �شجن مركز ال�شرطة!
واإننا على يقني باأن هناك بع�س الرجال املطلقني
ي�شتحقون ذلك ،ولكن األي�س من املتوقع من حمكمة
التنفيذ تطبيق العدالة دون التعميم باأن املنفذ �شدهم
ي�شتحقون نف�س املعاملة؟
فقليل من الرحمة يف حق الرجال ،فهم يدفعون ثمن
عدم التوفيق يف حياتهم الزوجية التي يف بع�س االأحيان
ال يكونون �شببًا يف ذلك ،وما يحدث يف اأروقة حمكمة
التنفيذ ما هو اإال ت�شفية ح�شابات وو�شيلة انتقام لبع�س
املطلقات با�شتخدامهن و�شائل اال�شتعطاف وذكر اأ�شباب
خمتلقة ،كما هو حالتي ولديّ االإثبات على ذلك.
اأملنا كبري يف تدخل جمل�س الق�شاء االأعلى الإن�شاف
الرجال.
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الأطباء البحرينيون اخلريجون من جامعات ال�شني املعتمدة ..اإىل متى؟!!
اإىل اأين �شت�شب طاقات وخربات اأبناء الوطن االأطباء اخلريجني
من جامعات ال�شني املعتمدة عامليًا (�شاوث اي�شت وغريهم) والذين
مت ا�شتدعاوؤهم من قبل وزارة ال�شحة وتدريبهم يف املحاجر يف
هذه اجلائحة على اأيادي االأطباء اال�شت�شاريني واالأطباء املبتعثني
حاليًا من جمهورية ال�شني ال�شعبية ململكة البحرين والذين هم
يف االأ�شا�س من تدرب هوؤالء اخلريجون على اأيديهم يف �شنواتهم
الدرا�شية النهائية باجلامعة ،وقد اأثار الده�شة واال�شتغراب واحلزن
وخ�شو�شا
عدم االعرتاف مبوؤهالتهم الطبية رغم اإثبات جدارتهم
ً
بعد ك�شبهم خربات االأطباء املهنية ومهاراتهم ودعمهم لبع�س كت ًفا
بكتف باملحاجر (اأر�س املعار�س ،احلد ،عايل ،ال�شحة العامة،
وغريهم) حتت مظلة �شاحب ال�شمو امللكي ويل العهد االأمري �شلمان
بن حمد اآل خليفة ،وقد غرد اأحدهم قائالً باأن البحرين �شتنفق اأكرث
من مليوين دينا ًرا بحرينيًا ويف هذه الظروف ال�شعبة وتدهور
امليزانية العامة الإعادة اأبنائها ثانية ملقاعد الدرا�شة يف جامعة
اخلليج العربي دون دليل يذكر بعدم اجتيازهم وعدم كفاءتهم

ملدة �شنتني من اأجل ورقة اعتماد فقط (توثيق ال�شهادة) من وزارة
الرتبية والتعليم حيث باإمكانها تدريب وتطوير االأطباء اخلريجني
بعدم اإ�شافة �شنوات تعطل (بطالة) ودخولهم �شنة تدريب مكثفة
(�شنة االمتياز) بالتعاون مع هيئة تنظيم املهن وغريها واال�شتفادة
من املال العام واجلهود املبذولة يف اآن واحد ،وحيث مت اإعادة 67
خريجً ا ملقاعد الدرا�شة قه ًرا يف ال�شهر احلايل �شبتمرب حيث اغلبهم
متطوعون باملحاجر وقد يوؤدي �شرفهم للجامعة اإىل نق�س كبري يف
الكوادر الطبية العاملة هناك.
ويف حني اإن اخلريجني قد نا�شدوا امل�شوؤولني منذ  2016دون
اأي جدوى للتدخل واإنهاء معاناة االأطباء خريجي الطب الب�شري من
جامعات ال�شني ،وعرقلتهم املتعلقة باالعرتاف واعتماد موؤهالتهم
الطبية ،وقد مت االعرتاف ب�شهادات بع�س منهم وعرقلة االأغلبية ،يف
حني تت�شاوى موؤهالتهم الطبية ،وعدد ال�شاعات خمتلف عليها فقط.
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�ضيار ي�ضارك يف اجتماع اجلمعية العمومية لرابطة الريا�ضة العربية
اطلع �صالح بن عي�صى بن هندي
م�صت�صار جاللة امللك ل�ص�ؤون ال�صباب
والريا�صة ،رئي�س اجلمعية البحرينية
للرواد الريا�صيني ،على تقرير م�صاركة
الدكت�ر عبدالرحمن �صيار م�صت�صار
اللجنة يف اجتماع اجلمعية العم�مية
لرابطة الريا�صة العربية الذي اأقيم عن
طريق الت�صال املرئي عن بعد با�صتخدام
برنامج .ZOOM
ويف ت�صريح له ح�ل القرارات التي
اتخذت يف اجتماع اجلمعية العم�مية
لرابطة الريا�صة العربية ،قال �صيار:
«مت الت�صديق على حم�صر الجتماع
ال�صابق الذي عقد يف الأردن يف العام
 ،2019كما مت الطالع على مقرتح تغيري
م�صمى الرابطة اىل الحتاد العربي لرواد
الريا�صة ،ثم مت الطالع على التقرير
الداري للرابطة والتي ت�صمن الأن�صطة

�سالح بن عي�سى بن هندي

د .عبدالرحمن �سيار

والربامج والفعاليات التي اقيمت يف
ال�قت ال�صابق واأهميتها وال��ص�ل اىل
الأهداف التي وُ جدت من اأجلها».
وتابع «كما مت خالل الجتماع الطالع

على التقرير املايل للرابطة ،بالإ�صافة
اىل الطالع على الربامج والطار الزمني
للفعاليات والن�صطة التي اأقامتها الرابطة
خالل الفرتة  2019-2014والبلدان

التي ا�صت�صافتها ،بالإ�صافة اىل اأعداد
امل�صاركني واأهمية تلك الربامج ونتائجها
الإيجابية على امل�صاركني وامل�صتفيدين من
هذه الربامج».
واأ�صار �صيار اإىل اأنه خالل الجتماع مت
التباحث والتناق�س ح�ل اآراء ومقرتحات
اأع�صاء الرابطة التي كانت ت�صب يف
م�صلحة تعزيز دور الرابطة واملحافظة
على الجنازات واملكت�صبات التي حتققت
لها خالل الأع�ام املا�صية ،كما مت الطالع
على روؤية الأع�صاء ح�ل الربامج
والأن�صطة التي �صتقيمها الرابطة م�صتقبال.
نّ
وبني �صيار اعتماد الالئحة اجلديدة
للنظام ال�صا�صي للرابطة ،بالإ�صافة اىل
حتديد امل�عد املقرتح لجتماع اجلمعية
العم�مية للرابطة ،والتي �صيتم من
خاللها انتخاب اللجنة التنفيذية اجلديدة
للدورة .2024-2021

الن�ضف يطلع على برامج اللجنة التنظيمية اخلليجية لريا�ضة املراأة
اأكد الأمني العام للجنة الأوملبية
البحرينية حممد ح�صن الن�صف حر�س
اللجنة الأوملبية على دعم اأن�صطة وبرامج
ريا�صة املراأة ،متا�صيا مع اأهداف اللجنة
الأوملبية الدولية يف تعزيز مبداأ تكاف�ؤ
الفر�س بني اجلن�صني ،وال�صعي مل�ا�صلة
م�صرية النجاحات والإجنازات التي حققتها
املراأة البحرينية يف املجال الريا�صي.
جاء ذلك لدى ا�صتقباله ال�صيخة حياة
بنت عبدالعزيز اآل خليفة ع�ص� جمل�س
اإدارة اللجنة الأوملبية رئي�س جلنة ريا�صة
املراأة ،رئي�س اللجنة التنظيمية بدول
جمل�س التعاون اخلليجي لريا�صة املراأة،
وذلك مبنا�صبة انتقال مقر اللجنة التنظيمية
اخلليجية لريا�صة املراأة من دولة الك�يت
ال�صقيقة اإىل مملكة البحرين ،بح�ص�ر د.
مرمي مريزا اأمني عام اللجنة التنظيمية
اخلليجية لريا�صة املراأة.
وهناأ الن�صف ال�صيخة حياة بنت

عبدالعزيز اآل خليفة مبنا�صبة ت�صلمها
رئا�صة اللجنة التنظيمية اخلليجية لريا�صة
املراأة ،م�صيدا بجه�دها املتميزة على �صعيد
دعم ريا�صة املراأة على امل�صت�ى اخلليجي
والعربي والقاري والدويل ،معربا عن
اأمله يف حتقيق التط�ر املن�ص�د لريا�صة
املراأة اخلليجية من خالل �صل�صلة الأن�صطة

والربامج التي تعتزم اللجنة تطبيقها
خالل الفرتة القادمة ،م�ؤكدا اهتمام اللجنة
الأوملبية البحرينية بدعم اللجنة التنظيمية
اخلليجية لريا�صة املراأة ،وذلك يف اإطار
حر�صها على تعزيز العمل اخلليجي
امل�صرتك يف املجال الريا�صي والهتمام
بتنمية وتط�ر ريا�صة املراأة على ال�صعيد

اخلليجي ،مبا ميكنها من املناف�صة قاريا
ودوليا .واطلع الن�صف على خطط واأن�صطة
اللجنة التنظيمية اخلليجية لريا�صة
املراأة خالل املرحلة القادمة ،متمنيا للجنة
التنظيمية اخلليجية لريا�صة املراأة الت�فيق
والنجاح يف حتقيق اأهدافها وتطلعاتها.
عربت ال�صيخة حياة بنت
بدورها،
نّ
عبدالعزيز اآل خليفة عن بالغ �صكرها
وتقديرها ل�صم� ال�صيخ خالد بن حمد اآل
خليفة النائب الأول لرئي�س املجل�س الأعلى
لل�صباب والريا�صة رئي�س اللجنة الأوملبية
البحرينية ،على دعم واهتمام �صم�ه
بريا�صة املراأة التي بلغت مكانة مرم�قة
يف ظل الرعاية والهتمام من لدن القيادة
الر�صيدة حفظها اهلل ورعاها ،من�هة مبتابعة
الأمني العام حممد ح�صن الن�صف ،متطلعة
للنه��س مب�صرية اللجنة التنظيمية
اخلليجية لريا�صة املراأة اإىل املزيد من التقدم
والنجاح.

الأوملبية حتث الحتادات على اتباع
الإجــــراءات الحــتــرازية ملواجهــة كــورونـــا
الدوري اإلنجليزي الممتاز
14:00

ليدز يونايتد

توتنهام

16:00

نيوكاسل

شيفيلد يونايتد
مانشستر سيتي

18:30

ليستر سيتي

وست هام

21:00

وولفرهامبتون

الدوري اإلسباني
13:00

ليفانتي

إيبار

15:00

أتلتيك بيلباو

أوساسونا
أتلتيكو مدريد

17:00

غرناطة

بلد الوليد

19:30

سيلتا فيغو

قاديش

19:30

إشبيلية

برشلونة

22:00

فياريال

اأكد مدير دائرة الحتادات
الأوملبية
باللجنة
الريا�صية
البحرينية ه�صام البل��صي حر�س
اللجنة على حث الحتادات
الريا�صية على اتباع خمتلف
الإجراءات الحرتازية وال�قائية
ال�صادرة عن اللجنة التن�صيقية
للت�صدي لفريو�س ك�رونا (ك�فيد
 ،)19وتكثيف احلمالت الت�ع�ية.
واأ�صاف البل��صي اأن اللجنة
الأوملبية قامت بتعميم الت��صيات
ال�صادرة عن جلنة تق�صي حالت
الإ�صابة بك�رونا ،والتي تهدف اإىل
التعامل الأمثل مع حالت الإ�صابة،
مبا ي�صهم يف املحافظة على �صالمة
الريا�صيني وعائالتهم واملجتمع
البحريني ب�ص�رة عامة.

ه�سام البلو�سي
واأ�صاف البل��صي« :لقد كانت
اللجنة الأوملبية �صباقة يف اتخاذ
خمتلف الإجراءات والتدابري الالزمة
للمحافظة على �صالمة الريا�صيني

منذ �صهر فرباير املا�صي ،ومازالت
اللجنة ت�ا�صل دورها دعما للجه�د
ال�طنية يف الت�صدي للجائحة
من خالل الت�ا�صل امل�صتمر مع
الحتادات� ،ص�اء عرب التعاميم
الر�صمية اأو الزيارات امليدانية».
واأكد البل��صي اأن اللجنة
الأوملبية اأر�صلت تعميما اإىل
الحتادات يت�صمن اأهمية التزام
جميع الريا�صيني املخالطني
املبا�صرين باحلجر املنزيل وعدم
خمالطة اأحد نهائيا ،وذلك ل�صالمة
عائالتهم وجمتمعهم ،وحثهم
على الت�صال بالرقم  444حلجز
م�عد للفح�س الثاين ،مبا يت�افق
مع القرارات ال�صادرة عن اللجنة
التن�صيقية ووزارة ال�صحة.

الريا�ضة 15

البحرين ت�ضارك بالدورة التدريبية
الإقليمية لإعداد مدربي الأوملبياد اخلا�ص

ت�ا�صل الرئا�صة القليمية لالوملبياد اخلا�س الدويل
دوراتها التدريبية على املن�صة الفرتا�صية من خالل تقنية
 ،zoomمن خالل م�صاركة  15دولة عربية ،هي البحرين،
م�صر ،الإمارات ،م�ريتانيا ،املغرب ،ت�ن�س ،ليبيا،
ال�ص�دان ،لبنان ،الأردن� ،ص�ريا ،فل�صطني ،الك�يت ،عمان،
العراق ،وذلك على مدى ثالثة اأيام فى الفرتة من  27وحتى
� 30صبتمرب  .2020وتاأتي اأهمية هذه الدورات من اجل
ال�صتعدادات اجلادة مل�صاركة برامج املنطقة فى اللعاب
العاملية ال�صيفية التى تقام باأملانيا .2023
و�صرح د .عماد حميى الدين مدير عام الريا�صة
والتدريب بالرئا�صة الإقليمية باأن تلك الدورة التدريبية
القليمية هي ا�صتكمال جمم�عة الدورات الفرتا�صية التى
اأقرها الرئي�س القليمي املهند�س اأمين عبدال�هاب ب�صبب
جائحة ك�رونا ،حيث مت اختيار هذة الدورة ملنا�صبة
ال��صع احلايل من وباء ك�رونا وي�قف التدريبات
الر�صمية وامل�صابقات ،لذا مت اختيار هذا الن�ع من الدورات
ل�صه�لة التدريب عليه يف اأي مكان ،كما اأنه �ص�ف يعقب
هذه الدورة اأول م�صابقات اإقليمية افرتا�صية يف هذه
املهارات الفردية.

يونايتد يخطف فوزا
مثريا ..واإيفرتون يت�ضدر موؤقتا
لندن ( -اأ ف ب):
خطف مان�ص�صرت ي�نايتد ف�زا �صعبا  2-3على
م�صيفه برايت�ن اأم�س ال�صبت يف افتتاح املرحلة الثالثة
من الدوري النكليزي املمتاز لكرة القدم ،التي �صهدت تربع
اإيفرت�ن على ال�صدارة بف�زه على كري�صتال بال�س .1-2
و�صجل الفرن�صي نيل م�باي ( 40من ركلة جزاء)
و�ص�يل مار�س ( )5+90لربايت�ن ،فيما �صجل املدافع
ل�ي�س دنك ( 43خطاأ يف مرماه) ،مارك��س را�صف�رد
( )55والربتغايل برون� فرناندي�س ( 10+90من ركلة
جزاء) لل�صي�ف.
وح�صد ي�نايتد اأول ثالث نقاط له امل��صم اجلديد بعد
اخل�صارة اأمام كري�صتال بال�س على اأر�صه  3-1يف املرحلة
املا�صية ،علما انه مل يخ�س املرحلة الأوىل.
وحقق اإيفرت�ن ف�زه الثالث ت�اليا بالتغلب على
م�صيفه كري�صتال بال�س .1-2
و�صجل دومينيك كالفريت-ل�ين ( )10والربازيلي
ريت�صارلي�ص�ن ( 40من ركلة جزاء) لل�صي�ف ،وال�صنغايل
�صيخ� ك�ياتي ( )26ل�صاحب الأر�س.
وارتقى اإيفرت�ن م�ؤقتا لل�صدارة بت�صع نقاط بعدما فاز
يف اأول مرحلتني على ت�تنهام �-1صفر وو�صت بروميت�س
األبي�ن .2-5
وجنا ت�صل�صي من خ�صارة كارثية �صفر 3-امام
م�صيفه و�صت بروميت�س األبي�ن العائد هذا امل��صم اإىل
«برميريليغ» ،وعاد من بعيد حتى جنح يف خطف التعادل
يف ال�قت بدل ال�صائع.
وتقدم �صاحب ال�صيافة ب�صكل �صريع عن طريق
اليرلندي كال�م روبن�ص�ن ( 4و ،)25لي�صيف كايلي
بارتلي الهدف الثالث ( .)27وقل�س ماي�ص�ن ماونت ()55
وكال�م ه�د�ص�ن-اودوي ( )70النتيجة ،قبل اأن يخطف
تامي ابراهام التعادل (.)3+90

يف اأول لقاء بعد ت�ضحيح الأو�ضاع القانونية واإ�ضهار مراكز متكني ال�ضباب

الدوري اإليطالي
سبيزيا

13:30

ساسولو

نابولي

16:00

جنوى

هيالس فيرونا

16:00

أودينيزي

كروتوني

19:00

ميالن

روما

21:45

يوفنتوس

الدوري األلماني
هوفنهايم

16:30

بايرن ميونيخ

فرايبورغ

19:00

فولفسبورج

الدوري الفرنسي
بوردو

14:00

نيس

موناكو

16:00

ستراسبورج

ديجون

16:00

مونبلييه

لوريان

18:00

ليون

ستاد ريمس

22:00

ب .س .جيرمان

دوري أبطال آسيا
برسيبوليس

16:40

السد

النصر

20:45

التعاون

«ال�ضباب والريا�ضة» تعرّف املراكز مبتطلبات املرحلة القادمة لتطوير القطاع ال�ضبابي
عقدت وزارة �ص�ؤون ال�صباب والريا�صة لقا ًء جمع
مديري الإدارات املعنية مبراكز متكني ال�صباب وروؤ�صاء
وممثلي املراكز ،وذلك عن طريق الت�صال املرئي عن بعد،
اإذ مت خالل اللقاء التعريف بالأدوار املقبلة ملراكز متكني
ال�صباب واأهمية عملهم يف الفرتة املقبلة ،بالإ�صافة اإىل
التعريف بدور وزارة �ص�ؤون ال�صباب والريا�صة ون�عية
اخلدمات والدعم املقدم من قبلها ملراكز متكني ال�صباب،
بالإ�صافة اىل الأدوار الرقابية وكل ما يتعلق بال�ص�ؤون
القان�نية.
وبعد الرتحيب بامل�صاركني ،مت اإي�صاح الهدف الرئي�س
من عقد اللقاء ،املتمثل يف الت�ا�صل مع مراكز متكني ال�صباب
وعر�س امل�صتجدات كافة وتبيان اأهميته للمرحلة املقبلة
لتط�ير العمل يف القطاع ال�صبابي ،ومت خالل اللقاء تقدمي
عر�س من اإدارة ال�ص�ؤون القان�نية والرتاخي�س ت�صمن
ملخ�صا ح�ل ت�صحيح الأو�صاع القان�نية واإ�صهار مراكز
متكني ال�صباب ،واملراحل التي مت من خاللها العمل من اأجل
اإعادة ا�صهار املراكز ،وهي ثالث مراحل؛ الأوىل ا�صتكمال
م�صتندات ال�صهار ،والثانية التاأكد من ال�صرتاطات،
واملرحلة الثالثة والأخرية اإعداد القرارات ومن ثم اإ�صهار
مراكز متكني ال�صباب بالإ�صافة اىل �صجالت القيد للمراكز.
كما مت خالل اللقاء التعريف بدور اإدارة الرقابة
والتدقيق التي ت�صعى للتاأكد من قيام مراكز متكني
ال�صباب بالتقيد بالأنظمة والق�انني التي حتكم عملهم
وتقييم القرارات ال�صادرة للتاأكد من متا�صيها مع الأنظمة
والق�انني ،كما مت تبيان دور الإدارة يف الرقابة املالية على

مراكز متكني ال�صباب والتعاون مع جمال�س اإدارات املراكز
لإعداد التقارير املالية واللتزام بالق�انني والأنظمة املالية
التي حتكم عمل املراكز ،بالإ�صافة اىل الرقابة الإدارية يف
تقيد جمال�س اإدارات املراكز بالأنظمة الإدارية والق�انني
وتقارير الجتماعات والع�ص�يات ،وغريها.
كما مت التطرق اإىل دور اإدارة متكني ال�صباب باعتبارها

الإدارة املعنية بالربامج التي تقدم للمراكز واإ�صرافها
على الت�جه العام للخطط الرباجمية املقدمة يف املراكز،
والتاأكيد على اأن الدور الأ�صا�صي للمراكز يتمثل اأولً يف
احت�اء ال�صباب ثم يف اكت�صاف و�صقل واإبراز امل�اهب،
كما مت ا�صتعرا�س مرتكزات العمل ال�صبابي يف املرحلة
املقبلة واملعتمدة على اإح�صا�س ال�صباب بالأمان ،الإن�صات
لل�صباب ،ت�صجيع ال�صباب ودعمهم ،اإح�صا�س ال�صباب باأنه
معتمد عليه واإح�صا�س ال�صباب بالثقة و�ص�لً لتحقيق
الأمل يف اإيجاد البيئة التناف�صية العادلة املفت�حة ،ومت
التاأكيد خالل اللقاء على �صرورة تقدمي الربامج الن�عية
واملبتكرة وامل�صاركة يف الفعاليات والربامج التي تقدمها
اإدارة متكني ال�صباب والتي تاأتي مكملة لدور املراكز،
بالإ�صافة اىل تفعيل م�صامني اخلطة ال�طنية لتعزيز
النتماء ال�طني وتر�صيخ قيم امل�اطنة.
ومت خالل اللقاء التحدث ح�ل دور اإدارة الدعم
واخلدمات التي تقدم الدعم ملراكز متكني ال�صباب من خالل
الإعانات ال�صن�ية ،بالإ�صافة اإىل تعريف املراكز بالآلية
اجلديدة لحت�صاب الإعانات وكيفية ت�زيعها واملعايري
اخلا�صة بها ،اإىل جانب دور الإدارة يف اخلدمات التي تقدم
للمراكز ب�صتى اأن�اعها.
ويف ختام اللقاء ،مت �صكر جميع امل�صاركني والتاأكيد
على اأن ال�زارة �صت�صتمر يف عقد مثل هذه اللقاءات
لت��صيح جميع امل�صتجدات يف القطاع ال�صبابي يف اململكة
بكل �صفافية ،واحلفاظ على الت�ا�صل الدائم مع خمتلف
املعنيني يف املراكز.

@Maria_Khoury128
يوجعنا قلبنا كلما �شمعنا خرب وفاة ،ويزداد االأمل
واللوعة على خرب وفاة اأحد من امل�شابني #كوفيد_.19
رحمة اهلل الوا�شعة على اجلميع ونطلب القوة والثبات
للطاقم الطبي واحل�س بامل�شوؤولية وااللتزام منا جمي ًعا
#البحرين.
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�شهدنا عدة مبادرات جميلة لتطوير مهارات
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وفاة الفنان امل�صري املنت�صر باللـه

رحل ي�م اأم�ص ال�شبت الفنان امل�شري املنت�شر
باهلل ،عن عمر يناهز  70عامًا ،بعد �شراع مع
املر�ص ا�شتمر ل�شن�ات ط�يلة ،اإذ اأ�شيب بجلطة يف
الراأ�ص منذ اأكرث من  12عامًا اأثرت يف طريقة كالمه
وحركته ب�شكل عام حتى وفاته .ومن املقرر اأن تقام
جنازته الي�م الأحد.
قدم املنت�شر باهلل على مدار ن�شف قرن ما يقرتب
من الـ  200عمل تلفزي�ين واإذاعي وم�شرحي
و�شينمائي .ورغم اأنه مل يح�شل يف اأيٍّ من الأعمال
على البط�لة املطلقة ،اإل اأن اأداءه �شكّل عالمة م�ؤثرة
يف كل الإنتاجات التي �شارك فيها ،ومن اأ�شهرها
م�شرحيات «�شارع حممد علي» ( ،)1991و«عل�شان
خاطر عي�نك» ( ،)1987و«عائلة �شعيدة جدًا»
( .)1985ومن اأ�شهر م�شل�شالته« ،اأنا واأنت وبابا
يف امل�شم�ص» ( ،)1989و«اأرابي�شك» (،)1994
و«�شارع امل�اردي» ( .)1990اأما �شينمائيًا،
ف�شارك يف اأفالم «جتيبها كده جتيلها كده هي كده»
( ،)1983و«ال�شيطانة التي اأحبتني» (،)1990
و«يا حتب يا تقب» (.)1994
وكان ظه�ره الأول مع فرقة ثالثي اأ�ش�اء
امل�شرح يف بداية ال�شبعينيات بعد تخرجه مبا�شرة
من كلية الزراعة.

عار�شة اأزياء تقدم اإبداعً ا من جمم�عة ل�رنزو
�شريافيني لربيع و�شيف  2021الن�شائية خالل اأ�شب�ع
امل��شة يف ميالن� ،اإيطاليا ،ي�م اأم�ص � 26شبتمرب
( .2020رويرتز)

 - 1825اأول ا�شتخدام ل�شكة احلديد
كو�شيلة نقل عام.
 - 1914االإمرباطورية الرو�شية حتتل
املجر.
 - 1922ملك اليونان ق�شطنطني االأول
يتنحى عن العر�س.
 - 1987الرئي�شان امل�شري حممد
ح�شني مبارك والفرن�شي فرن�شوا
ميتريان يفتتحان اأول خطوط مرتو اأنفاق
القاهرة.
 - 1990الرئي�س اجلزائري االأ�شبق
اأحمد بن بلة يعود للجزائر بعد � 9شنوات
يف املنفى.
 - 1997انتخاب امل�شري حممد الربادعي
رئي�شا للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
ً
 - 1998افتتاح �شركة جوجل.
 - 2002تيمور ال�شرقية تن�شم اإىل االأمم
املتحدة.
 - 2005احللقة الـ 163واالأخرية من
توم وجريي تعر�س بعنوان «حار�س
الكاراتيه».
 - 2007نا�شا تطلق امل�شبار دوون يف
مهمة اإىل كويكب  4في�شتا الذي و�شلته
املركبة عام  2011والكوكب القزم
�شريي�س الذي و�شلته يف عام .2015
 - 2015فوز القوى الكاتالونية ذات
النزعة االنف�شالية بالغالبية املطلقة داخل
الربملان بعدما ح�شلت على اأكرث من
ن�شف االأ�شوات يف االنتخابات الربملانية
يف اإقليم كاتالونيا يف اإ�شبانيا.

د .املدين ينعى �صفري �صلطنة
عمان الأ�صبق لدى منظمة اليوني�صكو
نعى د .عبداهلل املدين ببالغ الأ�شى واحلزن �شديق عمره وزميله يف �شن�ات الدرا�شة
اجلامعية يف بريوت ورفيقه يف املالجئ خالل احلرب الأهلية اللبنانية د .م��شى جعفر
ح�شن �شفري �شلطنة عمان الأ�شبق لدى منظمة الي�ني�شك� الذي وافته املنية يف باري�ص
ي�م اأم�ص ..رحمه اهلل رحمة وا�شعة واألهم ذويه واأ�شدقاءه ال�شرب على فراقه ..اإنا هلل
واإنا اإليه راجع�ن.

طفل ي�صاب بفريو�س كورونا للمرة الثانية و«يثري القلق»
ثبتت اإ�شابة طفل �شيني بفريو�ص ك�رونا امل�شتجد مرة اأخرى ،وذلك
بعد مرور  16ي�مًا على خروجه من امل�شت�شفى واجتيازه احلجر ال�شحي
ملدة اأ�شب�عني.
ووفق م�قع «ديلي ميل» فاإن ال�شلطات ال�شحية اأو�شحت اأن الطفل
البالغ من العمر  12عامًا ،قد مت و�شعه قيد العزل يف مدينة هاربني ب�شمال
ال�شني ي�م اخلمي�ص بعد ثب�ت اإ�شابته بفريو�ص ك�رونا للمرة الثانية.
وكان الطفل الذي ينتمي اإىل عائلة يل قد و�شل اإىل مدينة �شنيانغ مبقاطعة
لياونينغ ال�شمالية ال�شرقية قادمًا من ال�ليات املتحدة مع والدته يف 31

ي�لي� ،وف ًقا لبيان �شادر عن م�ش�ؤويل ال�شحة.
وجرى ت�شخي�ص اإ�شابة والدة ال�شبي مبر�ص «ك�فيد  ،»19بينما
ثبتت اإ�شابة ابنها بالفريو�ص ولكن دون اأن تظهر عليه اأي اأعرا�ص.
واأم�شى الطفل اأ�شب�عني اآخرين يف العزل يف املنزل كجزء من اإجراءات
ال�قاية ،اإذ مل يذهب اإىل املدر�شة خالل تلك الفرتة.
وي�م الأربعاء ،ا�شطحب ال�الدان طفلهما اإىل م�شت�شفى حملي لإجراء
اختبار فريو�ص ك�رونا ،لتظهر نتيجته اإيجابية ،يف حني كانت كل من
الأم والأب �شلبية.

اإبريق من القرن الثامن ع�صر بيع بـ 390األف جنيه اإ�صرتليني
باعت دار مزادات هان�ش�نز الربيطانية ،اخلمي�ص،
ً
مزرك�شا بزه�ر الفاوانيا ،يبلغ
اإبري ًقا �شغريًا تاريخيًا
حجمه � 15شم بـ  390األف جنيه اإ�شرتليني ،عرث
عليه رجل بريطاين �شمن مقتنيات العائلة ،يف مراآب
ال�شيارات ،اأثناء فرتة الإغالق ب�شبب جائحة «ك�رونا»،
يع�د اإىل ع�شر ت�شيان ل�جن من القرن الثامن ع�شر،
والذي جلبه جده بعد احلرب العاملية الثانية ،ويُعتقد
اأنه واحد من  4اأباريق م�ج�دة بالعامل .وقال مالك
الإبريق الذي مل يف�شح عن ا�شمه« :ماتت اأمي منذ 17

عامًا ،ثم اأبي قبل ت�شع �شن�ات ،وانتهى الأمر بالإبريق
بتغليفه وو�شعه يف املراآب ،وب�شبب تدابري الإغالق،
اأتيح يل ال�قت للك�شف عن حمت�يات املراآب ،و�شاهدت
املزاد مبا�شرة يف املنزل مع اأخي وعائلتي».
وقال ت�شارلز هان�ش�ن ،مالك �شركة هان�ش�ن
للمزاداتُ « :قدر الإبريق ما قبل البيع ما بني  20و40
األ ًفا قبل اأن يرتفع اإىل  150األف جنيه اإ�شرتليني.
امل�شرتي ،رف�ص ذكر ا�شمه ،دفع  390األف جنيه
اإ�شرتليني ورف�ص اإي�شال املبلغ اإىل  400األف».
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الملك ورئيس الوزراء
وولي العهد يهنئون رئيس
تركمانستان بذكرى االستقالل
بعث حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة
عاه��ل الب��الد المفدى برقي��ة تهنئة إلى رئي��س جمهورية
تركمانس��تان قربان قولي بيردي محمدوف ،وذلك بمناسبة
ذكرى اس��تقالل بالده .وبعث صاحب الس��مو الملكي األمير
خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء ،برقية تهنئة إلى
رئيس جمهورية تركمانستان قربان قولي بيردي محمدوف،
بمناس��بة ذكرى اس��تقالل بالده .كما بعث صاحب الس��مو
الملكي األمير س��لمان بن حم��د آل خليفة ولي العهد نائب
القائ��د األعلى النائ��ب األول لرئيس مجلس ال��وزراء برقية
تهنئ��ة إلى رئي��س جمهورية تركمانس��تان قرب��ان قولي
بيردي محمدوف ،وذلك بمناسبة ذكرى استقالل بالده.

وزير الكهرباء يبحث
احتياجات «خامسة المحرق»

بحث وزير ش��ؤون الكهرباء والماء م .وائل المبارك ،خالل
اس��تقباله بمكتبه عضو المجلس البل��دي ممثل الدائرة
الخامسة بالمحرق صالح بوهزاع ،مجموعة من احتياجات
الدائرة الخامسة من خدمات الكهرباء والماء ،حيث أطلعه
على المش��اريع والخطط المس��تقبلية لمرافق الكهرباء
والم��اء في الدائرة .مؤك��داً دعم وزارة ش��ؤون الكهرباء
والماء للمجلس وحرصه على استمرار التعاون والتنسيق
الفعال معه لتنفيذ مهامه بالصورة المنشودة.

«الهالل األحمر» يقدم 150
ألف دوالر إضافية إلغاثة لبنان
قدمت جمعي��ة الهالل األحمر البحرين��ي  150ألف دوالر
للصلي��ب األحم��ر اللبناني ،هي حصيلة حمل��ة التبرعات
األهلي��ة الت��ي أطلقته��ا الجمعي��ة مؤخرا تح��ت عنوان
«البحرين تغيث بيروت».
يأتي ذل��ك ،في إطار عم��ل الجمعية ال��دؤوب لمواصلة
مس��اعدتها للش��عب اللبناني الشقيق ،ومس��اندته في
محنته ،بعد االنفجار الذي حصل في مرفأ بيروت وأس��فر
عن أضرار كارثية على السكان واالقتصاد والبيئة هناك.
وأق��ر مجل��س إدارة الجمعية هذا التب��رع الذي يأتي في
إطار مس��اهمات البحرين اإلغاثية للبنان الش��قيق الذي
يتعرض لمحنة قاس��ية غير مسبوقة تتطلب الوقوف مع
شعبه ،ومساعدته على تخطي هذه األوقات العصيبة.
األمين الع��ام بالوكال��ة المدير الع��ام للجمعية مبارك
الح��ادي ق��ال :إن الصليب األحم��ر اللبناني سيس��تخدم
التبرع��ات في تمويل جزء من تكاليف مش��روع كبير يتم
تنفيذه عل��ى أرض الواقع في بيروت حالي�� ًا ،ويقوم على
ترمي��م آالف المن��ازل والش��قق التي تأث��رت باالنفجار،
وإعادة أهلها إليها م��رة أخرى.وأوضح الحادي أن الحملة
ال كبي��راً في البحري��ن ،نظراً
الق��ت صدى واس��ع ًا وتفاع ً
لما يتمتع به المواطنون والمقيمون والمؤسس��ات في
عال وشعور بالمسؤولية وحب
البحرين من حس إنساني ٍ
الخير والعطاء والتعاطف مع الشعب اللبناني الشقيق في
مأس��اته من جهة ،وضخامة حج��م الكارثة التي تعرض
لها لبنان.
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«األعلى للصحة» :تعزيز االلتزام باإلجراءات
االحترازية وعدم التهاون في التطبيق
زيادة عدد أسئلة امتحانات الطب البشري إلى 300
وافق المجلس األعلى للصحة ،على مقترح
الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات
الصحي��ة ،برف��ع ع��دد أس��ئلة امتحانات
الطب البش��ري من  150س��ؤا ً
ال إلى 300
سؤال ،ما من شأنه ضمان امتحان طالب
الطب من كافة النواحي الطبية؛ لضمان
مستوى معرفته ،وتماشي ًا مع التراخيص
الخليجية بهذا الشأن.
وتط��رق المجل��س إل��ى مقت��رح الهيئة
الوطني��ة لتنظي��م المه��ن والخدم��ات
الصحية بإضافة مهن صحية أخرى ضمن
الئحة اش��تراطات امتحان��ات الترخيص
لتشمل مهن ًا معاونة جديدة يجب عليها
الخضوع المتحان مزاولة المهنة كشرط
من ش��روط إصدار الترخي��ص ،بناء على
المعايير الدولية ،وتوصية ديوان الرقابة
المالية واإلدارية.
ونوه المجلس خ��الل االجتماع االعتيادي
الذي عقد برئاسة ،رئيس المجلس رئيس
الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس
كورونا (كوفيد )19الفريق طبيب الش��يخ
محم��د بن عب��داهلل آل خليف��ة ،وبحضور
وزي��رة الصح��ة فائق��ة الصال��ح وأعضاء
المجلس ،بإش��ادة صاحب الجاللة الملك
حم��د بن عيس��ى آل خليف��ة عاهل البالد
المفدى ،باإلجراءات االحترازية والتدابير
االس��تباقية ،وبالتع��اون االس��تثنائي
ال��ذي أظه��ره ش��عب البحري��ن العزي��ز
م��ع المؤسس��ات الحكومي��ة التي عملت
بأقص��ى طاق��ات الجاهزية ف��ي مواجهة
ومكافحة انتشار الفيروس.
وأع��رب عن التقدي��ر واالعت��زاز بالكلمة
السامية التي وجهها عاهل البالد المفدى
خالل ترؤس جاللته الجلس��ة االعتيادية
لمجل��س الوزراء ،بحضور صاحب الس��مو
الملكي األمير س��لمان بن حمد آل خليفة
ولي العه��د نائب القائ��د األعلى النائب
األول لرئي��س مجل��س ال��وزراء ،والكلمة
الس��امية التي تفضل به��ا جاللته أمام
أعمال الدورة الخامسة والسبعين النعقاد
الجمعي��ة العامة لألم��م المتحدة ،حيث
أكدت الكلمة الس��امية الجه��ود الكبيرة
واالس��تعدادات المبك��رة التي قامت بها
المملكة في التصدي لوباء «كورونا» منذ
بداية ظهور الجائحة حتى اآلن.
وأوض��ح األمين العام للمجل��س إبراهيم
النواخ��ذةّ ،
أن المجلس أعرب عن التقدير
واالمتن��ان للتوجيهات الس��امية لجاللة
المل��ك ومتابعت��ه المتواصل��ة ودعمه
الالمح��دود وتقديره البال��غ لجهود كافة
الوزارات وعموم المجتمع لتجاوز الظروف
الصحي��ة الراهن��ة بعزيمة وثب��ات ،وبما
وصبر ومثابرة للتصدي
دقة
يمتاز به من ٍ
ٍ
لجائح��ة في��روس كورون��ا (كوفي��د)19
بقي��ادة صاح��ب الس��مو الملك��ي األمير
س��لمان بن حم��د آل خليفة ول��ي العهد
نائ��ب القائد األعلى النائب األول لرئيس
مجلس الوزراء ،وبإشراف ومتابعة دؤوبة
من الفريق الوطني الطبي.
وأكد المجلس أهمية االلتزام بالتوجيهات
واإلجراءات الضرورية التي أعلنتها اللجنة
التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي

كلمة الملك أكدت
جهود البحرين في مواجهة «كورونا»
مشاركة ولي العهد
في التجارب السريرية حفزت الكثيرين
إضافة مهن معاونة جديدة
بالئحة اشتراطات امتحانات الترخيص
تحديد أولويات التدريب
الخارجي للزمالة بحسب االحتياجات
زيادة أعداد التجارب السريرية إلى  1700لقاح
إضافي دليل كفاءة الفريق الطبي
ولي العه��د نائب القائ��د األعلى النائب
األول لرئي��س مجل��س ال��وزراء ،والت��ي
أهاب��ت ب��كل ف��رد م��ن أف��راد المجتمع
التحل��ي بالمس��ؤولية المجتمعية تجاه
وطنه وأهله وأف��راد المجتمع ،عبر الحث
عل��ى تعزي��ز االلت��زام بكافة اإلج��راءات
االحترازية لمدة أسبوعين حتى  1أكتوبر
المقبل.
ودع��ا إلى ض��رورة التقي��د الكامل وعدم
الته��اون ف��ي تطبي��ق اإلج��راءات التي
تس��هم في تقليل االختالط ،للمساهمة
بفاعلية في التص��دي للفيروس وخفض
معدالت انتشاره.
كما أع��رب المجلس عن تقدي��ره لكافة
الجه��ود والمس��اهمات الفاعل��ة م��ن
المواطني��ن والمقيمي��ن ف��ي المرحل��ة
الثالث��ة م��ن التج��ارب الس��ريرية ،التي
عكس��ت الت��زام البحري��ن ومس��اهمتها
الفاعلة ف��ي الجهود اإلنس��انية للقضاء
على الوباء.
وثم��ن الفري��ق طبيب الش��يخ محمد بن
عب��داهلل آل خليف��ة اإلنجاز ال��ذي حققته
البحرين المتمثل في الوصول إلى 6000
متطوع خالل  6أس��ابيع منذ بدء التجارب
السريرية في المملكة؛ فهو إنجاز يستحق
الفخر به.
وأش��ار إل��ى أن مش��اركة صاحب الس��مو
الملك��ي ولي العهد نائ��ب القائد األعلى
النائ��ب األول لرئي��س مجل��س ال��وزراء
بالتط��وع ف��ي المرحل��ة الثالث��ة م��ن
التجارب السريرية للقاح فيروس كورونا،
مثلت دعم ًا راس��خ ًا وحاف��زاً كبيراً للجميع
للمش��اركة ف��ي ه��ذه الحملة ،حي��ث ّ
إن

ازدي��اد أع��داد التج��ارب الس��ريرية ف��ي
ٌ
دليل
البحري��ن بنحو  1700لق��اح إضافي
على ما تميز به الفريق الطبي من مهنية
وكف��اءة عاليتين في اإلش��راف على هذه
التجارب.
واس��تعرض المجلس المواضيع المدرجة
عل��ى ج��دول أعمال��ه ،وبح��ث جملة من
المقترحات التي تخ��ص الهيئة الوطنية
لتنظيم المهن والخدمات الصحية ،حيث
قدمت الرئيس التنفيذي للهيئة د.مريم
الجالهمة مذكرة بش��أن المواضيع التي
تدخل ضم��ن نطاق عم��ل الهيئة ،وهي
مقت��رح تحديث تصنيف مه��ن الصيدلة
والتمري��ض المرف��وع من قب��ل الهيئة،
والذي تمت دراس��ته من قبل الجمعيات
المهني��ة ذات الصل��ة وذوي االختصاص
بالهيئة والجه��ات الحكومي��ة ،حيث تم
تحديث التصانيف المهنية لتتماشى مع
المعايير الدولية في تصنيف المهنيين.
واس��تعرض المجل��س نتائ��ج توصيات
اللجن��ة العلي��ا للتطوي��ر والتخطي��ط
اإلس��تراتيجي ،حيث قدمت رئيسة اللجنة
د.مري��م الجالهمة توصيات اللجنة بدعم
رؤية وزارة الصحة برف��د ميزانية تدريب
الكوادر الطبي��ة في مجال البورد العربي،
وط��ب األس��نان ،وأوصت بإع��ادة تحديد
أولوي��ات التدريب الخارج��ي لتخصصات
الزمال��ة المختلفة في مجمع الس��لمانية
الطب��ي ،بحس��ب االحتياج��ات الفعلي��ة
الت��ي تتواكب مع المتغي��رات في نطاق
االحتياج��ات ،مثل االحتي��اج لتخصصات
طب الطوارئ والعناية القصوى ومكافحة
العدوى.

أعضاء الكونغرس :إعالن تأييد السالم
بين البحرين وإسرائيل خطوة شجاعة تاريخية

واص��ل أعض��اء الكونج��رس
تصريحاته��م
األمريك��ي
الصحفي��ة المؤي��دة إلع��الن
تأيي��د الس��الم بي��ن البحري��ن
ودولة إسرائيل ،مشيدين بهذه
الخط��وة التي تص��ب في صالح
السالم واالس��تقرار في منطقة
الش��رق األوس��ط ،مؤكدي��ن
أنه��ا خطوة ش��جاعة وتاريخية،
وإنج��از دبلوماس��ي لمس��تقبل
أفض��ل للمنطقة ،منوهين بدور
الوالي��ات المتح��دة ف��ي عملية
السالم.
الس��يناتور ج��وش هاول��ي
وص��ف إع��الن تأيي��د الس��الم
بين البحري��ن ودولة إس��رائيل
بالح��دث التاريخ��ي ،وهو نفس
الوص��ف ال��ذي ذك��ره النائ��ب
ديفي��د مكينل��ي ،فيم��ا أك��د
النائب مايك غاالهار في حديثه

جوش هاولي

مات غايتز

غريغ ستيوب

المتلفز أن إعالن تأييد الس��الم
بين البحرين وإس��رائيل خطوة
شجاعة وستأتي بنتائج جيدة.
أما النائب م��ات غايتز فأكد أن
العال��م ش��هد صناع��ة للتاريخ
بعد إع��الن تأييد الس��الم بين
البحري��ن وإس��رائيل ،فيما أعاد

النائ��ب جي��ف دن��كان تغريدة
البيت األبيض المتعلقة بإقامة
عالقات دبلوماسية بين البحرين
وإس��رائيل ،في حين قال النائب
ديبي ليس��كو :إن إع��الن تأييد
الس��الم بين البحرين وإسرائيل
خط��وة تاريخي��ة للس��الم ف��ي

منطقة الش��رق األوس��ط ،فيما
أك��د النائ��ب كريس س��تيوارت
أهمي��ة مملك��ة البحري��ن ف��ي
منطقة الش��رق األوسط ،منوه ًا
بإع��الن تأيي��د الس��الم بينه��ا
وبين إس��رائيل ،ومشيداً بجهود
الوالي��ات المتح��دة ودورها في

عملية السالم في المنطقة.
وأش��اد النائ��ب غري��غ س��تيوب
بإع��الن تأيي��د الس��الم بي��ن
البحرين وإس��رائيل ،مؤكداً أنه
الطريق نحو الس��الم في الشرق
األوس��ط ،فيما قال النائب تيم
بيرتش��يت :إن إع��الن تأيي��د
الس��الم بين البحرين وإسرائيل
هو تقدم باتج��اه تحقيق األمن
واالس��تقرار في الشرق األوسط،
بينم��ا أك��د النائ��ب ديفي��د
كوس��توف أن إقام��ة عالق��ات
دبلوماس��ية بي��ن البحري��ن
وإس��رائيل خط��وة مذهل��ة في
اس��تمرارية ضم��ان الس��الم
واالزده��ار للمنطقة ،كما أش��اد
النائ��ب ويليام تيمون��ز بإعالن
تأييد السالم ووصفه ب�«اإلنجاز
الدبلوماس��ي» ،وبناء لمستقبل
أكثر س��الم ًا في منطقة الش��رق

األوس��ط ،أم��ا النائ��ب دنف��ر
ريغلمان فق��ال :إن إعالن تأييد
الس��الم بين البحرين وإسرائيل
خط��وة عظيمة وكبي��رة باتجاه
السالم في الشرق األوسط.
كم��ا أع��اد أكث��ر م��ن نائ��ب
وس��يناتور البي��ان المش��ترك
الصادر عن البحري��ن والواليات
المتحدة وإسرائيل بشأن إعالن
تأييد السالم ،وبعض تغريدات
الرئي��س األمريكي التي أش��اد
من خاللها بإعالن تأييد السالم
بين البحرين وإسرائيل ،ومنهم؛
النائب تشيب روي ،والنائب براد
وينس��تراب ،والنائ��ب فيرجينيا
فوك��س ،والس��يناتور جاك��ي
روزي��ن ،والنائ��ب كارول ميل��ر،
والس��يناتور تيد كروز ،والنائب
ل��ي زيلدين��غ ،والنائ��ب ج��ورج
هولدنغ.
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رسخت
العجمان :كلمة العاهل ّ
الرؤى الحكيمة لتحقيق أمن
المجتمع الدولي واستقراره

أعلن��ت وزارة الصح��ة تس��جيل  585حال��ة
قائمة جديدة بكورون��ا وأظهرت الفحوصات
التي بل��غ عددها  10131أم��س وجود 104
حاالت لعمالة وافدة ،و 471حالة لمخالطين
لحاالت قائمة و 10حاالت قادمة من الخارج،
فيما تعافت  777حالة إضافية ليصل العدد
اإلجمالي للحاالت المتعافية إلى 62252
وقال��ت الصح��ة إن ع��دد الح��االت القائمة
تح��ت العناية بل��غ  61حال��ة ،والحاالت التي
يتطلب وضعها الصح��ي تلقي العالج بلغت
 130حالة ،في حي��ن أن  6223حالة وضعها
مستقر من العدد اإلجمالي للحاالت القائمة
الذي بلغ  6284حالة.
وس��جلت وزارة الصح��ة  3وفي��ات بفي��روس
كورونا لمواطنين األول��ى لمواطن  68عام ًا،
واألخرى لمواطنة  54عام ًا ،والثالثة لمواطنة
 62عام�� ًا ،ليبل��غ إجمالي عدد ح��االت الوفاة
بالفيروس في البحرين  239حالة.

أكد رئيس لجنة الش��ؤون الخارجية والدفاع واألمن الوطني
بمجلس الشورى د.عبدالعزيز العجمان ،أن الكلمة السامية
التي ألقاها حض��رة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيس��ى
آل خليفة عاهل البالد المفدى ،أمام الجمعية العامة لألمم
المتحدة في دورتها الخامس��ة والس��بعين مس��اء الخميس
رس��خت الثوابت الوطني��ة والنه��ج األصيل الذي
الماض��يّ ،
تتبناه البحرين تجاه القضايا اإلقليمية والدولية ،إلى جانب
تأكي��د الرؤى الحكيمة لجاللة المل��ك المفدى ،لتحقيق أمن
المجتم��ع الدولي واس��تقراره ،وفق قيم ومب��ادئ التعايش
والسالم وتجاوز الخالفات بالحوار الب ّناء.
وأش��اد العجم��ان بالمضامين الش��مولية والمتعددة التي
جاءت في س��ياق كلمة جاللة العاهل المفدى ،مشيراً إلى أن
الكلمة الس��امية تُعد خارطة طريق لدول المنطقة والعالم،
للتعامل مع التحديات والمستجدات السياسية واالقتصادية
والصحية ،الت��ي تتطلب تضافر الجه��ود لتجاوزها والعمل
على بناء مس��تقبل أكثر إش��را ًقا وازدها ًرا للدول والشعوب،
وخصوص ًا في ظ��ل التداعيات الصعبة التي فرضتها جائحة
كورونا (كوفيد )19وانتشارها في كل الدول.
وق��الَّ :
إن جاللة الملك المفدى عكس في كلمته الس��امية
مواق��ف البحرين تجاه عد ٍد من القضايا المحورية والمهمة،
م��ن أبرزها القضي��ة الفلس��طينية ،والحاجة الماس��ة لحل
النزاع الفلس��طيني اإلس��رائيلي وفق ًا لحل الدولتين ،والبدء
في مرحلة جديدة من العالقات القائمة على حس��ن الجوار،
مثمن�� ًا تأكيد جالل��ة الملك المف��دى رع��اه اهلل الوقوف مع
الش��قيقة الكب��رى المملكة العربية الس��عودية في مختلف
التحديات والظروف.

بلدية الجنوبية :تنفيذ  110طلبات
ضمن مبادرة «اتصل ألثاثك» خالل  4أشهر

«الجنوبية» 60 :مشاركًا ببرنامج
المحافظ األمني االجتماعي

كشفت بلدية المنطقة الجنوبية عن إزالتها،
بالتع��اون م��ع المجل��س البل��دي وش��ركة
أورباس��ير للنظاف��ة ،م��ا يفوق  110ش��حنات
من األثاث المس��تعمل ضمن مبادرة «اتصل
ألثاث��ك» ،م��ن خ��الل زي��ارة ما يق��ارب 100
منزل من��ذ بدء تنفيذ المبادرة في يونيو حتى
س��بتمبر  ،2020خالل  4أش��هر من إطالقها،
حيث تم تفكيك ونقل األثاث المستعمل عبر
الش��احنة المخصصة للخدمة بوجود العمال
المخصصي��ن لذلك ،مع توفير كافة اإلجراءات
االحترازية الوقائية من كمامات وقفازات.
وته��دف ه��ذه الخدم��ة الت��ي ت��م إطالقها
في ش��هر يوني��و الماضي إلى الح��د من رمي
األث��اث المس��تخدم في األماك��ن المفتوحة،

وفي الش��وارع ،وبالقرب من حاويات القمامة،
حي��ث يصع��ب عل��ى ش��ركة النظاف��ة نقلها
بالكابسات المخصصة للتخلص من القمامة
والمخلفات البس��يطة ،ما يؤدي إلى تش��ويه
الطابع الحض��اري والعمراني للمناطق ،وتتم
االستفادة من األثاث الصالح لالستعمال في
تقديم��ه للجمعي��ات الخيرية ،ف��ي حين تتم
إعادة تدوير األثاث غير القابل لالستعمال.
وقام��ت البلدي��ة بتخصي��ص خ��ط س��اخن
لالتص��ال م��ن قب��ل المواطني��ن لطل��ب
الخدم��ة طوال أيام األس��بوع على هاتف رقم:
( ،)80070000حي��ث إن هذه الخدمة موجهة
حالي ًا لفئ��ات محددة ،مثل كبار الس��ن وذوي
الهم��م ،والحاالت الخاصة عل��ى مدى يومين

في األسبوع «األحد والخميس» لتفكيك ونقل
األثاث المستخدم.
وفي المرحلة الالحقة ستشمل هذه المبادرة
جمي��ع فئ��ات المجتم��ع م��ن المواطني��ن
والمقيمي��ن ف��ي المنطق��ة الجنوبي��ة ،حيث
ستتوس��ع عملية تفكي��ك ونق��ل األثاث من
يومين في األس��بوع إلى  5أيام في األس��بوع،
وستشمل دائرتين في كل يوم.
وقد أسهمت هذه المبادرة في تقليل سلوكات
التخل��ص من األثاث القديم ف��ي غير المواقع
المخصص��ة لذل��ك ،كم��ا الق��ت استحس��ان
الجمهور ونالت رضاهم ،حيث توجهوا بالشكر
إلى بلدية المنطقة الجنوبية من خالل تقصي
مدى رضاهم بعد توفير الخدمة.

تستمر المحافظة الجنوبية في تقديم ورش العمل لبرنامج
سمو المحافظ األمني االجتماعي «االفتراضي» عن ُبعد في
نسخته الثانية لعام  ،2020حيث شهد البرنامج مشاركة 60
مشارك ًا  %60إناث ًا و %40ذكوراً ،في إطار برنامجها التوعوي.
وتضمن البرنامج تقديم اإلرش��ادات وفق برنامج افتراضي
عب��ر اس��تخدام تقنيات االتص��ال المرئي ،من أج��ل توعية
المشاركين ووقايتهم أمني ًا واجتماعي ًا.
يأتي ذل��ك ،في إطار متابعة س��مو الش��يخ خليفة بن علي
ب��ن خليفة آل خليف��ة محاف��ظ المحافظ��ة الجنوبية ،حيث
يه��دف البرنامج إل�ى تعزيز مفهوم مس��توى الوعي األمني
واالجتماعي لدى الناشئة لضمان أمنهم وسالمتهم.
ويأتي البرنامج بمش��اركة عدد م��ن اإلدارات األمنية بوزارة
الداخلية ،وهي األكاديمية الملكية للشرطة واإلدارة العامة
للم��رور واإلدارة العام��ة للدف��اع المدن��ي واإلدارة العام��ة
لمكافحة الفس��اد واألمن االقتص��ادي واإللكتروني واإلدارة
العام��ة للمباح��ث واألدل��ة الجنائي��ة وإدارة ش��رطة خدمة
المجتمع.
يذك��ر أن المحافظة الجنوبية مس��تمرة ف��ي تنفيذ رؤيتها،
والت��ي ترتكز على تحقي��ق الش��راكة المجتمعية من خالل
تنفيذ المبادرات األمنية والمجتمعية الهادفة لرفع مستوى
الوع��ي ،إضافة إلى ترس��يخ دعائ��م األمن واالس��تقرار في
مختلف أرجاء المحافظة.

في يوم السياحة العالمي..
البحرين وجهة سياحية وثقافية ورياضية متميزة
تحتفي البحرين باليوم العالمي للسياحة،
ال��ذي يصادف  27س��بتمبر م��ن كل عام،
في ض��وء إدراكه��ا المتزاي��د ألهمية هذا
القط��اع الحيوي في تنويع مص��ادر الدخل
ودعم التنمية المستدامة ،في ظل تميزها
بم��وروث ثقافي وحضاري وبيئ��ي متنوع،
جعلها وجه��ة مثالية للس��ياحة العائلية
وعاصمة للسياحة العربية في ظل الرؤية
االقتصادية لمملكة البحرين .
ويأت��ي االحتفاء بيوم الس��ياحة هذا العام
تحت شعار «الس��ياحة والتنمية الريفية»
مناس��بة دولي��ة م��ع اس��تمرار تداعي��ات
جائحة «كوفي��د ،»19 -وفي ظل توقعات
المنظم��ة العربي��ة للس��ياحة واالتح��اد
العرب��ي للنقل الجوي في س��بتمبر الجاري
انخفاض اإليرادات الس��ياحية عالمي ًا %68
خالل الع��ام الحالي ،مقارن��ة بعام 2019
بخس��ائر قيمتها  474مليار دوالر ،وعربي ًا
بنس��بة  %69.1أي بنح��و  28ملي��ار دوالر
ف��ي ظ��ل تطل��ع دول العالم قاطب��ة إلى
استعادة حركة السياحة والسفر العالمية
مستوياتها ما قبل جائحة فيروس كورونا،
ومواصلتها واستئنافها بشكلها الطبيعي
كه��دف رئي��س نظ��راً إل��ى أهميته��ا في
االقتصادات العالمية.
إن مملك��ة البحرين ،وه��ي تحتفي باليوم
العالمي للس��ياحة ،لق��ادرة على مواجهة
التحدي��ات ،وتعزي��ز مكانته��ا المرموقة
كوجهة سياحية إقليمية وعالمية من خالل

منتوجه��ا الس��ياحي التراث��ي والتاريخي
العريق ،وإمكاناتها الس��ياحية والحضارية
الراقية ،حيث تتميز المملكة بتوافر كافة
المقومات لتعزيز مكانتها كوجهة إقليمية
ودولي��ة للس��ياحة المس��تدامة ،وتن��وع
خدماتها ومنتجاتها السياحية والحضارية
واألثرية والطبيعي��ة ،إضافة إلى موقعها
المميز وتعدد منافذها بين جوية وبحرية
وبري��ة بارتباطه��ا م��ع الش��قيقة الكبرى
المملك��ة العربية الس��عودية عبر جس��ر
الملك فهد .وس��جلت البحرين ارتفاع ًا في
عدد الس��ياح القادمين إلى المملكة خالل
العه��د الزاه��ر لحض��رة صاح��ب الجاللة
المل��ك حمد بن عيس��ى آل خليف��ة عاهل

الب��الد المفدى من  2.2مليون س��ائح عام
 1999إلى أكثر من  11.1مليون سائح عام
 2019عبر مختلف المنافذ %88 ،منهم عن
طريق جس��ر الملك فهد ،و %11عن طريق
المطار ،و %1عبر الموانئ البحرية ،وأقاموا
 13.2ملي��ون ليل��ة س��ياحية ،بإي��رادات
س��ياحية قيمتها  1.5مليار دينار ،وارتفاع
حجم اإلشغال إلى  %52في فنادق الخمس
نجوم ،و %45في فنادق األربع نجوم.
وتش��ير إحصاءات هيئة البحرين للسياحة
والمعارض بس��بب الظروف االس��تثنائية
الراهن��ة والقي��ود المفروض��ة على حركة
الس��فر العالمي��ة إلى تراجع عدد الس��ياح
بنس��بة  %47واإليرادات بنسبة  %55خالل

الرب��ع األول م��ن الع��ام الج��اري ،مقارنة
بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وتس��عى البحري��ن م��ن خ��الل خططه��ا
لتنش��يط القط��اع الس��ياحي ودوره ف��ي
تنويع االقتصاد الوطني ،من خالل الحوافز
الت��ي تتيحه��ا لالس��تثمارات ،وتس��هيل
إقامة مختلف المش��اريع ،ومنها القطاعات
المتصل��ة بدع��م الس��ياحة والترفي��ه،
ومواصل��ة الهيئ��ة جهوده��ا الوطنية في
تطوير النشاط السياحي ،وفق إستراتيجية
متقدم��ة أساس��ها «الوع��ي ،والج��ذب،
والوص��ول ،واإلقام��ة» ،بما يخ��دم أهداف
الترويج االس��تثماري والسياحي للمملكة،
بالتواف��ق م��ع رؤية البحري��ن االقتصادية
.2030
وتع��ول المملك��ة كثي��راً عل��ى موقعه��ا
الجغرافي اإلس��تراتيجي ،وبنيتها التحتية
الحديث��ة ،وامتالكه��ا ش��بكة متكامل��ة
للمواص��الت واالتصاالت ،والتي اكتس��بت
زخم ًا كبيراً بتنفيذ مش��روع توسعة مطار
البحرين الدولي بكلفة  1.1مليار دوالر لرفع
طاقته االس��تيعابية من  8ماليين مسافر
إلى  14مليون ًا سنوي ًا ،ومشروع إنشاء جسر
الملك حمد للربط مع السعودية ،بموازاة
جس��ر الملك فهد ،الذي اس��تقبل أكثر من
 400مليون مس��افر منذ افتتاحه رس��مي ًا
ف��ي  25نوفمبر  1986حت��ى نهاية العام
الماض��ي ،وم��ا يقدم��ه مين��اء خليفة بن
سلمان من خدمات.

وتتمتع المملكة بثروة متنوعة من سياحة
تاريخية وأثرية ،في ظل إدراج ثالثة مواقع
بحرينية ،هي« :قلع��ة البحرين» و«طريق
اللؤل��ؤ» و«ت��الل مداف��ن دلم��ون» على
قائمة التراث اإلنس��اني العالمي لمنظمة
اليونس��كو ،وغيرها من الق��الع والمتاحف
والمواق��ع األثرية ،وتنظيمه��ا مهرجانات
ثقافي��ة وفنية مثل :ربي��ع الثقافة ،وصيف
البحري��ن ،واألنش��طة الفنية على مس��رح
البحرين الوطني ،ورقي خدماتها الفندقية،
وتق��دم الس��ياحة البيئي��ة والبحري��ة
والترفيهية فيها.
واكتس��بت البحري��ن س��معة عالمي��ة في
السياحة الرياضية ،بعد إنشاء حلبة البحرين
الدولي��ة ف��ي ع��ام  ،2004واس��تضافتها
س��نوي ًا س��باقات جائ��زة البحري��ن الكبرى
لطي��ران الخلي��ج للفورم��وال ،1وتحفيزها
للرياض��ات المائي��ة والبط��والت الدولية
لس��باقات الق��درة والفروس��ية والرج��ل
الحدي��دي والقت��ال ،وغيرها م��ن األلعاب
الفردي��ة والجماعية ،إلى جان��ب قدراتها
التنظيمية المتميزة في سياحة المعارض
والمؤتم��رات المتخصص��ة ف��ي ش��ؤون
الطي��ران والدف��اع واالقتص��اد والتج��ارة
والحدائ��ق والفن��ون ،ومتابعته��ا إنش��اء
مركز دولي جديد للمعارض والمؤتمرات،
على أرض مس��احتها  309,000متر مربع،
إلى جان��ب توافر العديد م��ن المجمعات
التجارية ومراكز الترفيه.
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«األعلى للمرأة»:
نصف المتطوعين عبر المنصة الوطنية نساء
أكد المجلس األعلى للمرأة ،أن «المنصة
الوطنية للتطوع» استقطبت أكثر من 30
ألف متطوع ومتطوعة من مختلف األعمار
والمس��تويات التعليمي��ة والوظيفي��ة،
تبلغ نس��بة المرأة من المتطوعات فيها
.%49.2
جاء ذلك ،في تقري��ر صادر عن المجلس،
س��لط فيه الضوء على مس��اهمة المرأة
البحريني��ة ف��ي س��ياق جه��ود المملكة
التي تبذلها في مواجهة فيروس كورونا
« كوفي��د ،»19-والت��ي تحظى بإش��راف
مباش��ر ومتابعة حثيثة م��ن قِبل صاحب
الس��مو الملك��ي األمير س��لمان بن حمد
آل خليف��ة ،ول��ي العه��د نائ��ب القائ��د
األعل��ى النائ��ب األول لرئي��س مجل��س
الوزراء ،ويتولى مسؤولية تنفيذها فريق
وطن��ي مكون من خب��راء ومختصين وفق
إس��تراتيجية عمل ش��ملت باقة متنوعة
م��ن الحل��ول التحفيزي��ة واإلج��راءات
االحترازي��ة والوقائي��ة والخدمات الطبية
وقرارات ومبادرات اجتماعية واقتصادية
وإنسانية حافظت على سير الحياة العامة
واالعتيادي��ة بأقل قدر م��ن التعطيل أو
الضرر ،مع التركيز على توفير كل ما يلزم
لضمان استقرار األسرة البحرينية ،بتلبية
كافة احتياجاتها.
فيم��ا تحظى المرأة البحرينية في س��ياق
هذا الح��راك الوطن��ي بنصي��ب وافر من
العناي��ة والدع��م ،لضمان اس��تفادتها
وأف��راد أس��رتها من الخدم��ات المقدمة
له��ا ،وف��ي المقاب��ل واصلت الم��رأة في
حمل مهامها الوطنية وأداء واجبها العام
على كاف��ة الجبهات األمامية والقطاعات
الخدمية واإلنتاجية.
وأك��د التقري��ر ،أن الم��رأة البحريني��ة
اس��تطاعت من��ذ اللحظ��ات األول��ى أن
تس��تجيب وتتفاع��ل م��ن خ��ال مواقع
عمله��ا وأدواره��ا المتع��ددة ،بص��ورة
أس��همت في تش��كيل وتطوي��ر النموذج
البحرين��ي للتعامل مع جائحة كوفيد19-
والس��يطرة عل��ى تبعاته��ا االجتماعي��ة
واالقتصادية.
واس��تعرض التقري��ر مام��ح م��ن الدور
الفاع��ل للمرأة البحريني��ة لتوضيح حجم
إس��هاماتها ف��ي ع��دد م��ن المج��االت،
التي تأت��ي بطبيعة الح��ال من موقعها
المتقدم في التنمية الوطنية وش��راكتها
المتكافئة مع الرج��ل في تحقيق التقدم
المس��تدام ،بحس��ب م��ا تختط��ه رؤي��ة
مملكة البحرين االقتصادية .2030

مبادرات نوعية للمجلس
ولف��ت التقرير إل��ى دور المجلس األعلى
للمرأة في االستجابة لاحتياجات الملحة
والطارئ��ة للم��رأة واألس��رة البحرينية،
ودع��م الجه��ود الوطني��ة المكثف��ة
لمواجه��ة الجائح��ة ،بم��ا يحافظ على
إنج��ازات الدولة ويس��اند مس��اعيها في
مجال تقدم الم��رأة المرتبطة مع أجندة
وأه��داف التنمي��ة المس��تدامة 2030
ذات العاقة المباش��رة وغير المباش��رة
بالمرأة.
وأش��ار إل��ى أن المجل��س أطل��ق حمل��ة
«متكاتفي��ن ..ألج��ل س��امة البحرين»
بهدف تقديم كل ما يل��زم لدعم المرأة
البحريني��ة ومس��اندتها ،وخصوص�� ًا
المعيل��ة ألس��رتها ،م��ن بينه��ا أس��ر
الك��وادر الطبية والتمريضي��ة والعاملة
ف��ي الصفوف األمامية في مجال الخدمة
المدني��ة والعس��كرية ،باإلضاف��ة إل��ى
االستجابة الفورية لاحتياجات الطارئة
لمختل��ف الفئات ،من ضمنه��ا فئة كبار
السن وذوو االحتياجات.
وفي لفتة إنس��انية بن��اء على توجيهات
كريمة من صاحبة السمو الملكي األميرة
س��بيكة بن��ت إبراهيم آل خليف��ة قرينة
عاهل الب��اد المفدى رئيس��ة المجلس
األعل��ى للم��رأة ،ت��م التنس��يق لس��داد
الديون والمبالغ المالية المستحقة على
النس��اء البحرينيات ممن ص��در بحقهن
أحكام قضائية بهدف تحقيق االستقرار
المجتمعي واألس��ري ،في ظ��ل الظروف
الصعبة التي تمر بها الباد مجم ً
ا.
ولف��ت إلى أن��ه تنفي��ذاً إلس��تراتيجية
الخط��ة الوطني��ة لنه��وض الم��رأة
البحرينية « ،»2022-2019المبنية على
أساس استشراف المستقبل واالستعداد
له واالس��تباقية والمرونة في التخطيط
والتنفيذ وإدارة المخاطر والتحديات ،مع
اعتماد آلي��ات مبتكرة مرتبطة بالتحول
الرقم��ي وإدارة المعرف��ة والتكنولوجيا

دراسة تستعرض دور البحرينية
في مواجهة «كورونا»
المرأة تمثل  ٪75من العاملين
في صفوف الفريق الوطني
ازدياد مشاركة المرأة في
«العام» إلى  ٪52و ٪35بـ«الخاص»
ّ
 ٪70إسهام البحرينية
في التعليم الخاص والعام
رقمنة عمليات المجلس
المقدمة للمرأة بالكامل
بنسبة .%75
واس��تجابة للظروف الراهن��ة تم العمل
على تشكيل لجنة مشتركة بين المجلس
األعلى للمرأة ودي��وان الخدمة المدنية
تختص بمتابعة تطبيق قرارات «العمل
من المنزل» لكافة الفئات المس��تحقة،
والهادف��ة إل��ى تحقي��ق أقص��ى درجات
االستقرار األس��ري والمجتمعي وتحقيق
توازن الحياة مع العمل ،وحث مؤسسات
القط��اع الخ��اص عل��ى تبني سياس��ات
العم��ل المرن��ة لألمه��ات العام��ات،
باإلضافة إلى المرأة الحامل المس��تحقة
لس��اعات الرعاية ،والمصابين بأمراض
مزمنة وتنفسية وغيرها.
وأثم��ر ذل��ك باس��تجابة للعدي��د م��ن
الش��ركات الخاصة في القطاع المصرفي
والصناعي وش��ركات االتصاالت بتطبيق
أنظمة العمل عن بعد لموظفيهم.
كما قام المجلس بالتحول الرقمي الفوري
بنس��بة  %100لخدماته المقدمة للمرأة
البحرينية واألسرة في المجاالت األسرية
والنفس��ية والقانوني��ة واالقتصادي��ة
والتعليمي��ة من خ��ال إط��اق برنامج
«مستش��ارك عن بعد» لتقديم خدمات
استش��ارية وجلس��ات مرئية ومحادثات
فوري��ة على الموق��ع اإللكتروني الخاص
بالمجلس ومركز دعم المرأة ،لمباش��رة
الرد على االستفس��ارات وتقديم طلبات
الدع��م واإلرش��اد ع��ن بع��د ،والدع��م
العيني االجتماعي ،باإلضافة إلى س��داد
ديون النساء البحرينيات من المتعثرات
والغارمات.
ونف��ذ المجلس دراس��ة علمي��ة لتقييم
وتحلي��ل تجرب��ة مملك��ة البحري��ن في
التعامل م��ع تأثيرات وتبع��ات فيروس
كوفيد 19-على األس��رة ،بهدف تسليط
الض��وء عل��ى اإلج��راءات والتدابير التي
قامت به��ا المملكة كاس��تجابة عاجلة
لمتغي��رات الح��دث الصح��ي ،ولتوثي��ق
أفضل الممارس��ات فيما يتعل��ق بإدارة
األزم��ات واالس��تجابة له��ا م��ع مراعاة
احتياجات األسرة والمرأة.
وستس��اهم الدراس��ة في وضع تصورات
مس��تقبلية ،بناء على المتغي��رات التي
تفرضه��ا الجائح��ة ،لمس��اندة أصحاب
القرار لدى وضع السياسات والخطط ذات
التأثير المباش��ر والداعم لنظم الحماية

االجتماعية وإستراتيجيات تقدم المرأة.
وضمن مس��ار تثقيفي توع��وي لضمان
االس��تفادة المثل��ى م��ن خدماتها وما
يضم��ن ف��ي ذات اإلط��ار رف��ع الوع��ي
الس��ليم بطبيعة الخدمات والممارسات
التي ستس��رع من عملي��ة التعافي من
تداعيات األزمة الصحية ،وتشمل مجاالت
التوعي��ة والتثقي��ف :توعي��ة وتحفي��ز
المواطنات والمواطنين لاس��تفادة من
خدمات الحملة من خ��ال خطة التحول
اإللكتروني عبر الترويج لروابط تس��هل
الوص��ول إل��ى خدم��ات الدعم األس��ري
واالقتص��ادي والترب��وي ،وب��ث رس��ائل
توعوية لكافة فئات المجتمع ،وباألخص
الم��رأة والش��باب ،م��ن خ��ال وس��ائل
التواصل االجتماعي للعبور إلى بر األمان
وتقلي��ل أع��داد المصابي��ن بالفيروس،
إل��ى جانب إظهار جه��ود الدولة لتوجيه
الجميع لاستفادة مما تقدمه من مزايا
لتج��اوز هذا الظ��رف الط��ارئ ،من خال
منصات وس��ائل التواص��ل االجتماعي،
وم��ن خ��ال تطبي��ق إلكترون��ي خاص
بحمل��ة «متكاتفي��ن  ..ألج��ل س��امة
البحري��ن» الذي تم إطاق��ه ليكون قناة
تواص��ل إضافية لتس��هيل الوصول إلى
المستفيدين ،وخصوص ًا ما يقدم بشكل
عاج��ل وطارئ تحت مظل��ة الحملة .كما
تم إطاق مس��ابقة تصويرية لتس��ليط
الض��وء على المب��ادرات والمس��اهمات
المؤثرة للمرأة في التعامل مع تحديات
الظروف «قصتي ب� عدس��تي» تستهدف
جمي��ع فئ��ات المجتم��ع ،به��دف رص��د
القص��ص المعب��رة والتج��ارب المؤثرة
ف��ي كافة ميادين العم��ل وفي المحيط
األسري واالجتماعي.
وش��هدت إجراءات وخدمات وزارة العدل
والشؤون اإلسامية واألوقاف ،بالتعاون
م��ع المجل��س األعل��ى للقض��اء ،وهيئة
المعلوم��ات والحكوم��ة اإللكتروني��ة
نقل��ة جدي��دة ونوعية ضم��ن جهودها
لتطوير الخدم��ات العدلية في البحرين،
تمثلت في اإلعان عن تدش��ين خدمات
رفع الدعاوى المدني��ة والتجارية بجميع
أنواعه��ا ودرجاته��ا إلكتروني�� ًا بش��كل
كام��ل ،واس��تكمال منظوم��ة القض��اء
المدني والش��رعي اإللكترونية بدءاً من
رفع الدعاوى حتى تنفيذ األحكام.

جهود تواكب مقاصد
التنمية المستدامة
واس��تعرض التقرير جه��ود البحرين في
تحجي��م وتخفي��ف التبع��ات االجتماعية
واالقتصادي��ة للجائح��ة عل��ى الم��رأة
البحرينية واألس��رة من خ��ال «النموذج
الوطني لمواجهة الجائحة» ،على الصعيد
الوقائ��ي ،والعاج��ي ،وصعي��د العم��ل
المؤسسي الحكومي والخاص ،والصعيد
المجتمع��ي ،والصعي��د االقتص��ادي،
حي��ث تعمل مملك��ة البحرين ف��ي إطار
هذه الجهود على اتخ��اذ خطوات مؤثرة
تنس��جم م��ع غاي��ات ومقاص��د التنمية
المس��تدامة  ،2030م��ع مواصلة احترام
التزاماته��ا الدولي��ة الواردة ف��ي إعان
وخط��ة عمل بيجين ،باإلضاف��ة إلى قرار
مجلس األمن  1325حول المرأة والسام
واألم��ن لع��ام  ،2000ال��ذي ينص على
المش��اركة المتس��اوية للرجال والنس��اء
عل��ى كافة المس��تويات ،وباألخص على
مس��توى صنع القرار وإش��راك المرأة في
عملي��ات بناء الس��ام والحفاظ عليه في
ظ��ل الك��وارث والنزاع��ات التي ق��د تلم
بالبشرية.

حضور فاعل في
القطاع الصحي
وأش��ار التقرير إل��ى أنه في ظ��ل حضور
الم��رأة البحريني��ة الواس��ع والنوعي في
مختل��ف إدارات ومس��تويات ومنش��آت
القط��اع الصحي ،فإنه كان من الطبيعي
أن ينعك��س ذل��ك عل��ى حضوره��ا ف��ي
الصف��وف األمامي��ة لمواجه��ة فيروس
كوفيد ،19-حيث تمثل المرأة البحرينية
 %75من العاملين ضمن صفوف الفريق
الوطني لمكافحة الفيروسَّ ،
ومثلت ضمن
الفريق ما نسبته  %80من العامات في
المناص��ب التنفيذية و %69في الوظائف
التخصصي��ة ،وبلغت نس��بتها  %64من
إجمالي العاملين ضمن الفريق الميداني
في عمليات الحجر والعزل والكش��ف على
الحاالت ،و %71من إجمالي العاملين في
المختبر ،كما بلغت نسبة الاتي يعملن
على تحليل وتجميع البيانات .%78

إصرار على مواجهة
التحديات االقتصادية
وتؤكد اإلحصائيات الوطنية ،أن معدالت
المش��اركة االقتصادية للمرأة البحرينية
قبل الجائحة تش��هد ارتفاع ًا مبش��راً في
قطاعات العمل.

فعلى سبيل المثال ،بلغت نسبة مشاركة
الم��رأة في القطاع الع��ام  %52في الربع
األول من عام  2020مقارنة ب� %50للربع
األول في  ،2019وارتفعت نسبة مشاركة
الم��رأة البحرينية في القطاع الخاص من
إجمال��ي البحرينيين في القطاع إلى %35
في الربع األول من  2020مقارنة ب�%34
للربع األول في .2019
واتخ��ذ المجلس ،العديد م��ن المبادرات
لمس��اعدة رائ��دات وس��يدات األعم��ال
عل��ى تج��اوز التحدي��ات الت��ي فرضتها
الجائح��ة عل��ى أعمالهن ،بم��ا في ذلك
تقديم إرش��ادات لهن م��ن خال برنامج
«مستش��ارك عن بعد» ،وتوقيع اتفاقية
م��ع «ص��ادرات البحري��ن» لتش��جيعهن
على تصدي��ر منتجاتهن وخدماتهن إلى
األسواق الدولية.

مساهمة نوعية
في التعليم
وفي مجال التعليم ،تش��كل نسبة المرأة
البحريني��ة ف��ي قط��اع التعليم النس��بة
الكب��رى مقارن��ة بالرج��ل العام��ل ذي
المجال ،حيث تبلغ نسبة مشاركتها %70
في القطاع بشقيه العام والخاص ،وتبلغ
نسبة المرأة  %71من العاملين في وزارة
التربي��ة والتعليم ،وتش��غل الم��رأة ما
نس��بته  %55من المناصب القيادية في
الوزارة ،و %65من العامات في الوظائف
التعليمية و %77من طاقم التدريس في
المرحلة االبتدائية.
ه��ذا الحضور الواس��ع للم��رأة في قطاع
التعليم برز بش��كل واضح خ��ال جائحة
كوفي��د ،19-حي��ث س��اهمت الم��رأة
البحريني��ة المعلم��ة واإلدارية في إنجاح
اس��تمرارية العملي��ة التعليمي��ة ع��ن
بع��د ،وصناع��ة المحت��وى التعليم��ي
المائ��م ،إضاف��ة إل��ى إقب��ال كبير من
قبل المتطوعات من النس��اء لمس��اندة
االحتياجات التعليمية لألسر البحرينية.

تطوير القطاع التقني
شهد العالم منذ انتشار الجائحة عمليات
متس��ارعة للتح��ول الرقم��ي وارتفاع�� ًا
ملحوظ�� ًا ف��ي االعتم��اد على الوس��ائل
التقنية؛ لمواصلة سير الحياة الطبيعية.
ولم تكن المرأة البحرينية بعيدة عن هذا
التحول الطارئ ،بل كانت عنصراً أساسي ًا
فيه ،حيث تش��كل العام��ات البحرينيات
في قط��اع المعلوم��ات واالتصاالت من
إجمالي البحرينيين العاملين في القطاع
العام ،كما
ما نس��بته  %38في القط��اع
ّ
يشكلن ما نسبته  %32من العامات في
شركات االتصال القائمة بالبحرين.

تطوع لخدمة المجتمع
وعلى صعي��د العم��ل التطوع��ي ،وبناء
عل��ى دراس��ة لمركز البحرين للدراس��ات
اإلس��تراتيجية والدولي��ة والطاق��ة
«دراس��ات» ،ش��ملت عين��ة أكث��ر م��ن
 10500من المواطني��ن والمقيمين في
البحري��ن ذك��وراً وإناث ًا ،أوضح��ت نتائج
الدراسة استعداد غالبية المشاركين في
الدراسة بالقيام بأعمال تطوعية نوعية
لمساندة الجهود الرسمية.

w w w . a l w a t a n n e w s . n e t

اللقاح الـ 11لـ«كورونا»
يدخل مرحلة التجارب النهائية

الرئيس التنفيذي

إبراهيم الحسيني
ealhussaini@alwatannews.net

باألحمر

الوق��ف أداة مهم��ة في تنمي��ة المجتمعات،
وعلينا أن نعيد النظر في أس��لوب التعامل مع
األوق��اف وتحقي��ق االس��تفادة القصوى منها
أسوة بما حققته الدول حولنا.

مدير التحرير

إيهاب أحمد

أعلنت ش��ركة «نوفافاكس» األمريكية للتكنولوجيا
الحيوية ،الخميس ،أنها بدأت في بريطانيا المرحلة
الثالثة من التجارب الس��ريرية على لقاحها المضاد
لفي��روس كورونا (كوفيد ،)19ليصب��ح بذلك اللقاح
التجريبي الحادي عش��ر في العالم ال��ذي يبلغ هذه
المرحلة النهائية.
وقالت الشركة إن « 10آالف متط ّوع تتراوح أعمارهم
بين  18و 84عام ًا سيشاركون في هذه التجارب».
ونقل البيان عن مدير األبحاث والتطوير في الشركة
غريغ��وري غلي��ن ،أن��ه «بس��بب المس��توى الحالي
المرتف��ع النتقال س��ارس-كوف ،2-ونظ��راً إلى أن
هذا المس��توى سيس��تمر على األرجح ف��ي االرتفاع
ف��ي المملكة المتح��دة ،فإننا متفائل��ون بأن هذه
المرحل��ة الثالثة من التجارب الس��ريرية المحورية
ستس��تفيد م��ن عملية تط ّوع س��ريعة ،وس��توفر
تقييم ًا قريب المدى لفعالية اللقاح».

emohd@alwatannews.net

مدير المبيعات والعالقات العامة
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وهذا هو اللقاح الحادي عش��ر في العالم الذي يدخل
المرحلة األخيرة من التجارب السريرية التي يشارك
فيه��ا عش��رات آالف المتط ّوعين الذين يقس��مون
عادة إلى قس��مين متس��اويين :نصف يتلقى لقاح ًا
وهمي ًا والنصف اآلخر يتلقى اللقاح التجريبي.
وأكث��ر المش��اريع الغربية تقدم ًا عل��ى طريق إنتاج
لق��اح مض��اد للفي��روس ،ه��و اللق��اح التجريب��ي
ال��ذي ط ّورت��ه «آس��ترازينيكا» ،الش��ريكة لجامعة
أكسفورد ،ولقاحان آخران ط ّورتهما شركتا «فايزر»
و«موديرنا» .بالموازاة هناك مشاريع مماثلة يجري
العمل عليها في كل من الصين وروسيا.
و«نوفافاكس» هي واحدة من  6شركات حصلت من
الحكوم��ة الفدرالية األمريكية عل��ى تمويل بمئات
ماليي��ن ال��دوالرات إلنتاج لق��اح مض��اد لفيروس
كورونا وهي الخامسة التي يدخل لقاحها التجريبي
المرحلة الثالثة.

العشــاء  07:00درجات الحرارة

العظمى 37

الصغرى 31

كلمة أخيرة

أين من يملك
قوة الكلمة؟
سوسن الشاعر
@sawsanalshaer

مركز الملك فهد الثقافي في سراييفو يقيم معرضًا بمناسبة اليوم الوطني الـ ( 90واس)

السرطان يفتك بحياة أول
رجل في العالم شفي من اإليدز
ينازع األمريكي تيموثي راي براون
ال��ذي كان ف��ي ع��ام  2008أول
شخص ُيشفى من متالزمة نقص
المناعة المكتس��بة «اإليدز»ّ ،
لكن
الس��بب هذه الم��رة ليس فيروس
اإلي��دز ،ب��ل بل��وغ الرج��ل ال��ذي
ُعرف ب�«مريض برلي��ن» المرحلة
النهائية م��ن الس��رطان ،على ما
أعلن صديقه.
ونق��ل الناش��ط والكات��ب م��ارك
كينغ في مق��ال كتبه الثالثاء على
مدونته ع��ن تيم هوفغن ،صديق
تيموثي ،قوله« :إن األخير ال يموت
من اإليدز .فلتكن األمور واضحة».
وأوضح كين��غ أن «اإليدز لم يظهر

في دم تيموث��ي» منذ عام 2008
إذ «ل��م يع��د موج��وداً» .وأضاف:
«اآلن ،إنه س��رطان الدم .يا إلهي،

نجاح عملية زراعة
الكبد للفنان خالد سامي

تكلل��ت عملية زراع��ة الكبد ،التي أجريت للفنان الس��عودي،
خالد سامي بالنجاح ،حيث أجريت بمستشفى الحرس الوطني
بالرياض.
وقال «تركي» نجل الفنان خال��د :إن العملية الجراحية تمت
بنجاح ،معرب ًا عن شكره وتقديره لكل َمن سأل واطمأن على
صحة والده.
في حين غردت زوجت��ه «عائدة العتيبي» ،قائلة« :الحمد هلل
المتفضل على عباده الكريم الرحيم العظيم سبحانه ،اللهم
ل��ك الحمد حمداً كثيراً ،تم بحمد اهلل نجاح عملية زوجي خالد
سامي وأسأل اهلل أن يطيل في عمره ،والحمد هلل».
يشار إلى أن الفنان خالد سامي كان قد أدخل غرفة العمليات،
مس��اء الجمعة ،إلجراء العملية .وكان الفنان ناصر القصبي،
قد ناش��د للتدخل العاجل إلنقاذ حياة خالد س��امي من خالل
إجراء عملية زراعة كبد له ،مبين ًا أن وضعه الصحي في الوقت
خطر ويتدهور ،وقد تفاعل وزير الحرس الوطني األمير
الحالي ِ
عبداهلل بن بندر حينها مع حالة الفنان خالد.

أكره الس��رطان» .وق��ال هوفغن:
إن تيموث��ي راي ب��راون ( 54عام ًا)
«شخص ال يمكن أال أن يحبه المرء

ألنه لطي��ف .العالج��ات المضادة
للسرطان كانت قاسية جداً .أحيان ًا
أتس��اءل م��ا إذا كان��ت أس��وأ من
المرض نفسه».
وروى م��ارك كين��غ لوكالة فرانس
ب��رس أن��ه تح��دث إل��ى الرجلين
هاتفي ًا السبت الماضي ،مشيراً إلى
أن براون يتلقى الرعاية التلطيفية
في منزلهما في بالم سبرينغز في
والية كاليفورنيا.
ونق��ل كين��غ ع��ن ب��راون قول��ه:
«س��أظل أكافح حت��ى ال يعود في
مقدوري أن أكافح» .وبدا براون في
إحدى الصور طريح الفراش ونحي ً
ال
ومن دون شعر.

وفاة الفنان المنتصر باهلل
بعد صراع مع المرض
غيب الم��وت الفنان المصري المنتصر
باهلل ظهر أمس ع��ن عمر يناهز ال�70
عام�� ًا ،وذلك داخل أحد المستش��فيات
بمدين��ة اإلس��كندرية .وكان الفن��ان
المص��ري يعان��ي طيل��ة الس��نوات
الماضي��ة م��ن ع��دة أم��راض ،ب��دأت
بالجلط��ة الت��ي تعرض له��ا قبل 12
عام ًا ،والتي تس��ببت ف��ي ابتعاده عن
التمثي��ل ،وع��دم قدرته عل��ى تقديم
سوى األدوار البس��يطة .المنتصر باهلل
ال��ذي ولد في فبراير  ،1950قدم طيلة
مشواره الفني ما يقرب من  180عم ً
ال
فين ًا ،حيث انطلقت مس��يرته مع ثالثي
أضواء المس��رح في أوائل س��بعينيات
الق��رن الماض��ي .فيما كان مسلس��ل
«الصي��ف الماضي» ،ال��ذي عرض قبل
 10س��نوات ه��و آخ��ر ما يش��ارك فيه،
ليظل طيلة السنوات األخيرة يعاني من
المرض ،ويظهر على فترات متقطعة.
الراحل تزوج من الفنانة عزيزة كساب،
الت��ي اعتزل��ت الف��ن للتف��رغ لرعاية
بناته��ا الث��الث .وم��ن أه��م أفالمه:
«تجيبها كده تجيله��ا كده هي كده»،
و«أس��وار المداب��غ» ،و«التح��دي»،

s.alshaeer@gmail.com

معارك ضارية تس��تهدف البحرين على وس��ائل التواص��ل االجتماعي
ممنهجة ومنظمة من خارج البحرين ،تش��تت الرأي العام الدولي مثلما
تحدث أثراً في الرأي العام المحلي.
وكلم��ا تصدر اس��م البحري��ن عناوين األخب��ار الدولية -كه��ذه األيام-
نشطت الش��بكة المعادية تستثمر في أي خالف محلي طبيعي تعددي
تقبله البحرين ،ويقره دس��تورها .فتعمل على تعميقه وتوسيع دائرة
االختالف��ات ،وتوجه البوصلة ناحية االنقس��امات ،والغرض اآلخر الذي
تعمل عليه هذه الش��بكات هو خلق انطباع لدى ال��رأي العام الخارجي
أن البحري��ن دول��ة غي��ر مس��تقرة وأن الخالفات انعكس��ت على س��ير
الحي��اة اليومي��ة وعلى اإلنتاجية ،والمش��كلة التي ال بد م��ن أن ننتبه
له��ا أن العديد من التقارير الرس��مية واإلعالمية تس��تقي معلوماتها
ومؤشراتها من هذه الساحة.
مئ��ات الحس��ابات على تطبيق��ات تويت��ر ومثلها يعمل عل��ى صياغة
البرودكاس��تات عل��ى تطبيق الواتس أب الوس��يلة األكثر انتش��اراً في
البحري��ن باس��تخراج صورة قديم��ة أو خبر قديم أو رواي��ة غير حقيقية
لحدث أو لخبر و إرسالها ونحن نتكفل بالباقي!!
سؤالنا األول سنجيب عليه في آخر المقال وهو أين هو جيشنا الذي صد
عنا الضربات عام 2011؟ س��ؤالنا الثاني أين أصحاب القلم عن معارك
البحري��ن في الفض��اء اإللكتروني؟ أال ترون أن الحس��ابات الس��عودية
المؤث��رة على س��بيل المثال في تويتر وخط الدفاع هم رؤس��اء تحرير
الصحف المحلية والكتاب المعروفون الذين لهم ثقلهم وهم كاشفون
عن صدورهم في مواجهة خصوم ال يعرفون غير الفجور في خصومتهم،
بل نزل منهم أمراء؟
أال ترون اإلمارات نزل في س��احتهم رؤساء التحرير بأسمائهم والكتاب
المعروفون نس��اء ورجا ًال يدافعون ويردون عن وطنهم سهام الطعن؟
فأي��ن أصحاب القل��م البحرينيون؟ حس��اباتنا تعد عل��ى األصابع وغير
نشطة.
ف��ي حي��ن جندت قط��ر وإي��ران جيوش�� ًا إلكتروني��ة س��لحتهم بالمال
وأعطتهم الرخصة للضرب تحت الحزام واس��تخدام األس��لحة المحرمة
بس��ب العرض والش��رف ورمي المحصنات والتعدي عل��ى العوائل وأال
يبقوا خط ًا أحمر ال ينزلون له والغرض هو إخراج الحسابات المؤثرة من
الساحة وهروبها ألنهم يعرفون أنهم إن بقوا فإن الغلبة لهم ،فاللعب
على أرضهم وخصومهم دخالء.
هذه الس��احة صعبة ج��داً لكنها مؤث��رة للغاية ألنه��ا مليئة بجيوش
مرتزقة تتخفى ومهمتها هي مهاجمة الحس��ابات الوطنية وتاثر هذه
المعارك كبيرة يكفيك أن من هزم الجزيرة لم تكن قناة العربية بل من
أطاح بها هم الجيش الس��عودي اإللكتروني بالدرجة األولى واإلماراتي.
أصبح هذا السالح فتاك ًا لمن يمس السعودي بكلمة أو اإلمارات بكلمة
فلن يخرج س��الم ًا ،لق��د أجبروا خصومهم على الب��كاء!! في حين يغيب
أصحاب الكلمة البحرينية إال من رحم ربي عن الساحة مؤثرين السالمة
والتف��رج من بعيد والبحري��ن تطعن ليل نهار ويس��هل عملهم غياب
المؤثرين.
مناصبكم ومكانتكم ومساحة تعبيركم هي تكليف ال تشريف والبحرين
تناديكم وتس��تحثكم لتدافعوا ع��ن صورتها ومكانتها وهذه س��احة
تتخذ مؤشراً على الرأي العام وبوصلة توجهه في ذات الوقت والغالبية
متقاعسة تترفع عن النزول ألنها تخشى أن يمس طرف ثوبها!
لإلجابة عن الس��ؤال األول نع��رف أن غالبية الحس��ابات المؤثرة التي
كان��ت خط الدفاع األول عن البحرين تم (تطفيش��ها) ودفعها للخروج
من الس��احة واالنزواء بعيداً عنها بش��كل ممنهج ،وكانت تلك جريمة
في حق الوطن ،جيش وطني تم تش��تيته وبعثرة جنوده وال نعرف من
يقف وراء ما حدث؟ من قدم تلك النصيحة التي ال ترى أبعد من قدمها؟
أرادوا ربم��ا التخلص من تأثيره محلي ًا فخس��روا تأثي��ره إقليمي ًا ،وهذه
نظرة ورؤية لم تحسب حساب مثل هذا اليوم .حقيقة ال نعرفهم ،لكننا
نعرف األدوات والحس��ابات التي اس��تخدمت إلنجاز تل��ك المهمة التي
اختلطت فيها المصالح الخاصة م��ع المصالح (األمنية) وها نحن اليوم
نبحث عن جيش تبعثر!!

المنتصر باهلل

و«الحدق يفه��م» ،و«الزمن الصعب»،
و«الش��يطانة التي أحبتني» ،و«الطيب
أفن��دي» ،و«الفضيح��ة» ،و«المعلمة
س��ماح» ،و«المغنواتي» ،و«المواطن
مص��ري» ،و«ح��ارة الجوه��ري» ،و«ي��ا
تح��ب ي��ا تق��ب» ،و«حنح��ب ونقب»،
و«ش��فاه غليظة» ،و«ض��د الحكومة»،
و«فق��راء ولك��ن س��عداء» ،و«محامي
تح��ت التمرين» ،و«ممن��وع للطلبة»،
و«نأسف لهذا الخطأ» ،و«ناس هايصة
ون��اس اليصة» ،و«يا م��ا أنت كريم يا
رب» ،وغيره��ا الكثير من األعمال التي
أثرت السينما والتلفزيون والمسرح.

أنواع الشاي المفيدة في البرد
يق��ول اختصاص��ي التغذي��ة الروس��ي د .ميخائيل عن
أن��واع الش��اي التي يج��ب تناولها في موس��م انتش��ار
أمراض البرد« :ش��اي ورد الروز البري ،يش��به الشاي في
خصائصه الوظيفية ،وكل 100غرام منه تحتوي على ما
يحتاجه الجس��م من فيتامين  Сخالل أسبوع .كما يحفز
إنتاج الكوالجين ،ما يجعل البش��رة مرنة  ،كما أن شاي
الكركديه ،يمنع انتشار العدوى ويجب عدم تخميره في
إبريق معدني».

مشكلة الرمال “المغشوشة” تراوح مكانها
علي الفردان | تصوير :رسول الحجيري

الزراعة تتدهور وإنتاج
المحاصيل يتراجع

ما تزال مشكلة مواقع إعداد الرمال “المغشوشة”

كمـــا يصفها العاملون في قطاع الحفريات تراوح

مطالبات
برفع مستوى
الرقابة على
هذه المواقع
من وزارة
األشغال

مكانهـــا دون حـــل ناجـــع وســـط مطالبـــات برفـــع

مســـتوى الرقابـــة علـــى هـــذه المواقع مـــن وزارة

األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني،
إذ جالت عدسة “البالد” في عدد من هذه المواقع
في الحد وعالي؛ للوقوف عليها ومعاينها ،بعد أن

أرشد إليها أحد أصحاب المؤسسات.

مزارعان في إحدى مزارع بوري

()07

()03

السنة Year: 12
العدد No:4366

األحد SUN

 27سبتمبر 27 Sep 2020
 10صفر 10 Safar 1442

 16صفحة  210 -فلوس

رقم التسجيل ISSN 1985-8566

e-mail: local@albiladpress.com

www.albiladpress.com

استحداث  11برنامجا تدريبيا للمعلمين عن بعد
سيدعلي المحافظة

أفـــادت القائـــم بأعمـــال مديـــر المركـــز
اإلقليمـــي

لتكنولوجيـــا

المعلومـــات

واالتصـــال مـــي شـــمندي بـــأن المركـــز

نقص في خادمات المنازل حتى 2021
بدور المالكي

شمندي :تحفيز
اإلبداع واالبتكار في
التعليم الرقمي

كشـــف رئيس جمعية البحرين لمكاتب اســـتقدام العمالة المنزلية عقيل
المحاري عن أنه لن يتم اســـتقدام أي عمالة منزلية “خادمات ومربيات”
للبحريـــن قبل بداية العام  ،2021بســـبب تفشـــي جائحـــة كورنا ،وحظر

ً
تدريبيا عن بُعد،
برنامجا
استحدث 11
ً

الســـفر .وأوضـــح أن كل التأشـــيرات الســـابقة لخـــدم المنـــازل التـــي تـــم

يســـتفيد منهـــا معلمـــو ومعلمات المدارس خـــالل العام الدراســـي الجديد - 2020

الموافقـــة عليهـــا أصبحت منتهية الصالحية بســـبب الجائحة ،وأن دوال

وذكـــرت أن البرامج تركز على المســـتجدات العالمية في مجـــال التعليم الرقمي،

مناطقهـــا كما فـــي الهند والفلبيـــن ،فأصبح من الصعب اســـتقدام عمالة

وأشـــارت إلـــى أن المركـــز الـــذي يعمـــل في المملكـــة بإشـــراف منظمة اليونســـكو،

ونفـــى المحـــاري في تصريحات خاصة لـ “البـــالد” أن تكون المكاتب قد

.2021

عديـــد مـــن جنوب شـــرق آســـيا فرضت حظـــرا وحجرا علـــى العديد من

منها كما كان بالسابق.

مثل الحوسبة السحابية والذكاء االصطناعي وإنترنت األشياء.

فرضت أي زيادة على رسوم استقدام الخادمات كما يشاع.

ويوظـــف برامجـــه لخدمـــة المشـــروعات التطويريـــة لـــوزارة التربيـــة والتعليـــم،
()05

وإقليميا.
محليا
ولخدمة الكوادر التربوية
ً
ً

أزهار حبيل تواجه كورونا بالعالج بالرسم
“^” تدشــن سلســلة حلقــات بالفيديــو مــع رواد األعمــال

أديب يعتذر عن
تشكيل الحكومة
اللبنانية
بيروت  -وكاالت

محرر الشؤون المحلية

دشنت صحيفة “البالد” سلسلة حلقات بالفيديو مع رواد األعمال ،تناقش تداعيات فيروس كورونا على

نشاطهم التجاري ،وكيف أبدعوا بمسارات موازية لمواجهة التحديات.

اعتـــذر رئيـــس الـــوزراء اللبنانـــي

المكلـــف مصطفـــى أديـــب أمـــس

الســـبت عـــن تشـــكيل الحكومـــة

ضيفـــة الحلقـــة األولـــى خبيـــرة

اللبنانيـــة الجديدة وســـط مطالب

عن أثر فترة اإلغالق التام للمحالت

إصالحـــات ضروريـــة تحـــل مكان

التجميل أزهار حبيل ،التي تحدثت

دوليـــة متزايـــدة بحكومـــة تنفـــذ

التجاريـــة ،ثم تقييد عمل صالونات

الحكومـــة المســـتقيلة إثـــر انفجار

وقالـــت حبيـــل :اتجهـــت لدراســـة

الماضي.

أجـــل تحقيـــق مزيد مـــن االطمئنان

“إننـــي اعتـــذر عـــن متابعـــة مهمـــة

وأشارت إلى أن دعم صندوق العمل

“الصادق من الشـــعب اللبناني عن

التجميل بالفترة الراهنة.

مرفـــأ بيـــروت فـــي أغســـطس

العـــالج عـــن طريـــق الرســـم مـــن

وقـــال أديـــب فـــي كلمـــة متلفـــزة

والتهدئة.

تشكيل الحكومة” ،مقدما اعتذاره

(تمكين) في زمن كورونا ساهم في
تغطيـــة بعض المصروفـــات ويعتبر

عامال مســـاعدا لتســـتمر بمشروعها
التجـــاري .يشـــار إلـــى أن “تمكيـــن”
صمـــم برنامجـــا لدعـــم اســـتمرارية
األعمـــال فـــي ضـــوء التوجيهـــات

الملكيـــة الســـامية بإطـــالق حزمـــة

دعم حكومية لمواجهة انعكاســـات

أزهار حبيل بعدسة “البالد”

الفيـــروس .ويُ ِّ
قـــدم البرنامج الدعم

مـــن قصـــص نجـــاح رواد أعمـــال

ومتناهيـــة الصغر لمســـاعدتها على

الداهمـــة بحلـــول عمليـــة .ويعتبـــر

بإصـــرار الثنائي حزب هللا وحركة

الهويـــة اللفظيـــة لإلنتـــاج المرئـــي

نبيـــه بـــري علـــى تســـمية وزرائهم

التمويلـــي للمؤسســـات الصغيـــرة

تغطية نفقاتها التشغيلية.

شاهدوا الحلقة بالموقع اإللكتروني
لتتعرفـــوا أكثـــر على نمـــاذج ملهمة

» ناشد  267عاطال من خريجي

التربية الرياضية عبر ”البالد”
وزير التربية والتعليم ماجد
النعيمي حلحلة موضوع
العاطلين عن العمل من
حاملي شهادة البكالوريوس

لتوظيفهم في المدارس.

إليه من فريـــق إصالحي يعبر عن
نافذة إنقاذ”.

 267معلم رياضة عاطلون
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عـــدم تمكني من تحقيق ما يطمح

الظـــروف

واصطدمت جهود أديب خصوصا

بحرينييـــن

واجهـــوا

فيديـــو “البـــالد” باكـــورة تدشـــين

أمـــل بزعامـــة رئيـــس البرلمـــان

للصحيفة (البالد بمختلف األبعاد).

والتمسك بحقيبة المال.
ّ

“الوطني” يفعل “الدفع الالتالمسي”

07

» أطلق بنك البحرين

الوطني ،خدمة الدفع
الفوري الالتالمسي
“ ”Tap & Goبجميع

أجهزة نقاط البيع والبطاقات التابعة
للبنك عبر تطبيق “بنفت بي” على
أجهزة نظام أندرويد.

النسر األهالوي حديد ..حلق بالذهب من جديد

12

» حلق فريق األهلي

بدرع زين لدوري
أندية الدرجة
األولى لكرة السلة

للموسم الرياضي  2020/2019بعد أن كرر نتيجة
الفوز على نظيره المنامة مساء السبت بنتيجة

( )88/99لحساب الجولة الثانية من النهائي.
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قصيدة مرفوعة إلى مقام
عاهل البالد صاحب الجاللة

الملك حمد بن عيسى آل خليفة
حفظه اهلل ورعاه

ص ِ
ـاد ٌ
“م ِل ٌ
ق”
ك كَ ر ٌ
ِيـم َ
َ

“األعلى للمرأة” يستعرض الحراك النسوي في مواجهة كورونا

 % 75نســـبة العامـــات ضمـــن صفـــوف الفريـــق الوطنـــي

الرفاع -المجلس األعلى للمرأة

أصدر المجلس األعلى للمرأة تقريرًا سلط

فيه الضوء على مساهمة المرأة البحرينية
فـــي ســـياق جهـــود مملكـــة البحريـــن التي

تبذلهـــا فـــي مواجهـــة فيـــروس كورونـــا

“كوفيـــد  ،”19والتـــي تحظـــى بإشـــراف

مباشر ومتابعة حثيثة من قِ بل ولي العهد
نائـــب القائـــد األعلى النائـــب األول لرئيس

مجلـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكي

األمير ســـلمان بن حمد آل خليفة ،ويتولى
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َ
َ
َّ
ِ
ســـــأل
ـــعـــــــب
ـــلـــش
ِل
َ
أعـــــــــطــــى َمــــــا َ
ِ
ِ
ِ
ـــــــــــــــود ِه
ـــــــو ُع
ـــــــــــفـــي ِب
ـــــــــــك َي
ـــــــل
َم
ٌ
ُ
ٍ
ــــــــل
ي َو
ْ
عـــــــــــد َمــــــا َنــــــــكَ
َعــــــن أَ ِّ
ِح
ــــــــه
ـــــهـــــج
ـــــــــــــــــدل َن
ـــــــلـــــــم َو َع
ٌ
ُ
ُ
ٌ
ُهــــــو فــــي الـــــرَّ ِعـــــ َّي ِ
ـــــــــد ْل
ـــــة قَ ـــــــد َع
َ
َ
ِ
ِ
ـــــــــــــــاد ٌق
ص
ـــــــــــك كَ ـــــــــــر
ـــــــل
َم
ٌ
ٌ
ِيـــــــم َ
ِّ
ــــــــل
ــع
َو ِلـــكُ
ْ
ـــــــــــل َخـــــــــــيـــ ٍر قَ ـــــــــــد فَ َ
ــــــــه
ــبــع
ــــــــــــــودا َط
ـــــــــــان ُج
َمـــــــن كَ
ً
َ
ُ
ُ
ٍ
ـــــــل
ـــم
ـــــــــن َع
ـــــــــو ِم
ُه
ّْ
َ
ْ
َ
ـــــــطـــــــاء ال َي َ
ـــــــــــك الـــقُ ـــلُـــــــــــــــوب ِب ِ
ِ
ِ
ــــــــه
ــلـــــم
ــح
َمـــ َل
َ
َ
ِ
ٌّ
ـــــــــــل
ــه
ــــــــه كُ
ْ
ِمـــــــن ُحــــــــبِّ
ـــــــــــــــل َن َ
ِ
ــهـــــضــــــــةٍ
ــــــــــــــد َن
ـــــــــواع
أرســــــــى قَ
َ
َ
َ
َ
ــــــــل
ــــهــــا ُه
ــــج
ـــــــــــو قَ ـــــــد كَ ــفَ
ْ
ــــاح َ
َ
َو َن َ
َ
ِ
أَ
َّ
ٍّ
ـــــــــــه
عـــــــطـــــــى لـــــــــــكُ ـــــــــــل َحـــــق
َ
ُ
ـــــمـــــل
الــع
ـــــــــو
الــــــــــوال ِء ُه
ـــــدى
فَ
ـــــم َ
َ
َ
َ
َ
َ
ِ
ــحــــــــريــ ُنــــــــ َنـــــا
ـــــــــدت َب
ـــــــلـــــــذا َغ
فَ
َ
َ
ِ
ــــــــل
ــــــــع
ــشــت
ــمــــــــنــــــــا ِر ِعـــلـــــــمٍ ُم
ْ
َ
كَ َ
جـــا
أنـــم
َولَــــقَ ــــــــــــــد َغـــــــــــدت
َ
ـــــــــــوذ ً
ُ
ـــــــل
ـــــمـــــن َي
َو ِل
وم ُعـــــــــاً َمـــثَ
ْ
ُ
ـــــــــــــــــر ُ
َ
الـــــــــــو َغـــى
ـــي
ـــــد إذا َي
َ
ـــــم ٌ
َ
َح َ
ـــــــغـــش َ
ـــــــــــل
َب
ِي ال ُيـــــــــــفَ
ّْ
ــــــــــــــأس قَ ــــــــــــــو ٌ
ٌ
ِ
َل ِ
ـــــــــــه َعــلـــــــــــت
ـــــــــــت
ـــكـــم
ـــكـــــــــــنَّ ح
ُ
ُ
َ
ِ
ـــخـــــــتـــــــــــزل
الــــمــــعــــانــــي َت
أســـــمـــــى
َ
َ
ٍ
ــــــــة
ــــــــاع
ــج
أي قَ
ـــبـــــــــــل َ
َ
الـــــــــــــــــر ُ
َ
ش َ
َّ
ـــــــل
ـــــــــــروءةُ بـــالـــــــــــرَّ ُج
الـــــم
ـــعـــــــم
ِن
ْ
ُ
َ
َ
ــطـــــبــعــــــــهِ
ِ
ـــهـــــــــــوى
َي
الـــــســـــام ب َ
َ
َ
ِ
َي
ـــــل
ـــــــيـــــــــــه ِبـــــــــــا كَ ــــــــ َل
ـــســـعـــى إ َل
ْ
َ
ِ
ــبــــــــتــــــــغــي
ـــــــــــامـــاً َي
س
ـــم
َ
ٌ
ـــــــــــد َ
َ
َح َ
ِ
ــــــــل
ــــــــم
ــشــت
ـــــــــاق َحـــــــــقٍّ َي
إِحـــــــــقَ
ْ
َ
َ
ِ
ِ
ـــــــــــدا
ــــــــح لـــســـلـــــــمٍ إِن َغ
فَ ـــــاجـــــ َن
َ
ْ
ـــــل
ـــشـــعـــ ِب
َخ
ـــــــــــك َواتَّـــــكُ
ـــــــــــيـــرا ِل َ
ْ
َ
ً
ــعـــــيـــــكُ ــــــــم
س
ــــبــــــــــــــار ُ
َر ٌّ
َ
ِك َ
ب يـــــ ُ َ
ِ
ِ
ِ
ـــــل
ــــيــــه َم
ــــــهــــــدي َعــــ َل
َي
ْ
ــــــــن اتَّـــــكَ
ـمــــــــا
ـــــــم
َح
ٌ
ـــــــد ُن َ
ــهـــــنِّــــــــئَ ـــــكُ ـــــم َبـــــــ َ
َ
َ ِ
أَ
ٍ
ـــــــــــل
ـــــل أَ َج
ـــــم
نـــــــــج
ّْ
َ
ـــــــــزت مـــــن َع َ
ِ
ـــــــاد َنـــــــــــــــا
ـــــــــــون ب
ـــص
ـــم
ُ
ٌ
َ
ـــــــــــد َت ُ
َح َ
ِّ
ــــــــل
ــم
شـــــــــــر ٍّ ُم
ِمـــــــن كُ
ـــــــــــل َ
ْ
َ
ــحــت َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ـــــــــــرتـــــــــــضـــــــي لـــبـــــــــــاد َنـــــــــــا
ال َت
َ
وهـــــــ ًنـــــــــــا ي ِ
ـــــــــــل
ــــخـــــــــلُّ َوال َز َل
ْ
َ َ
ُ
ِ
ـــحـــريـــنـــــــ َنـــــــا
ود َعـــــــــــن َب
َو َتـــــــــــــــــذُ ُ
َ
ــــــــــــــذ ْل
ــــهــــــــــــــان َوال ُت
كَ ــــــي ال ُت
َ
َ
ِ
َ
ـــــــم أنَّـــــــــــنـــــــي
الـــــــــــلـــــه َيـــــــعـــ َل
َو
ُ
ُ
َغــــــــيــر الــح ِ
ِ
ـــــــــــل
ــــــــة َلـــــــم أَقُ
ــقــيـــــقَ
ْ
َ
َ
ِ
ـــــــنـــــــت ال َتــــــــــــــدرِي بـــــــــــذا
إِن كُ
َ
ِ
ــــــل
وس
اذه
ْ
َ
ْ
ـــــمـــــن َيــــــــــدرِي َ
ــــــــــب ل َ
ِ
ِ
ـــــك ر
َيـــــــا َمـــــــن بـــــقَ ـــــلـــــب
ِيــــــــبــــــــةٌ
َ
َ
ِ
ٍ
ــــــــل
ــــــــع
ــشــت
ـــــــقـــــــــــد َت
نـــــــــار ِح
أو
ْ
َ
ُ
ِ
ـــــــاد َنـــــــــــا
عـــلـــيـــــــك ب
ـــعـــــــصـــى
َت
َ
ُ
َ
ِ
ِ
ـــــــل
ـــئـــــــت قُ
َولـــــــــذا فَ ـــــــمـــا قَ ـــــــد ش
ْ
َ
أرضـــــــــــ َنـــــــا
فَ
ُ
ـــــــظ َ
ـــالـــــــلـــــــه َيـــحـــــــفــــ َ
ُ
ــــــــل
يـــــــت فَ ـــ َلـــــــــــن َتــ َن
ـــــــو
ـــهـــمـــا َن
َم
ْ
َ
َ
َ
ِ
َ
ـــــــــة أمـــــنـــــ َنــــــــا
ــــمــــا َن
حـــم
ُ
ـــــــــــد َ
ٌ
ض َ
َ
احـــتـــمـــــــل
اد َعــنــهــــــــا َو
َ
كَ ـــــــم َذ َ
ِ
ـــجِ
ـــــــــــلُّ
َمــلــــــــيــكَ ــــــــ َنـــــــــــا
إنَّـــــــــــا ُن
ِ
ـــــــــــل
ـــظ
َرمــــــــــــــ ًزا ِل
ّْ
ـــــــعـــــــــــ َّز ِتـــــــ َنـــــــا َي َ

بأمـــراض مزمنة وتنفســـية وغيرهـــا ،وقد

د .عبداهلل بن أحمد منصور آل رضي

الخاصـــة في القطاع المصرفي والصناعي

مســـؤولية تنفيذهـــا فريـــق وطنـــي مكون

من خبراء ومختصين وفق اســـتراتيجية

عمل شملت على باقة متنوعة من الحلول
التحفيزيـــة

واالجـــراءات

االحترازيـــة

ومبـــادرات

اجتماعيـــة

واقتصاديـــة

والوقائيـــة والخدمـــات الطبيـــة وقـــرارات
الحملة الوطنية “متكاتفين ألجل سالمة البحرين”

وإنســـانية حافظـــت علـــى ســـير الحيـــاة

العامة واالعتيادية بأقل قدر من التعطيل
أو الضـــرر ،مـــع التركيز علـــى توفير كل ما
يلـــزم لضمان اســـتقرار األســـرة البحرينية

بتلبية كل احتياجاتها ،فيما تحظى المرأة
البحرينية في ســـياق هذا الحراك الوطني
بنصيـــب وافر من العنايـــة والدعم لضمان

اســـتفادتها وأفراد أســـرتها مـــن الخدمات

المقدمـــة لها ،وفـــي المقابل واصلت المرأة
فـــي حمل مهامهـــا الوطنيـــة وأداء واجبها
العـــام وعلـــى مختلـــف الجبهـــات األمامية

والقطاعات الخدمية واإلنتاجية.

وأكـــد التقريـــر أن المـــرأة البحرينيـــة
اســـتطاعت ومنـــذ اللحظـــات األولـــى أن

تســـتجيب وتتفاعـــل مـــن خـــال مواقـــع

عملها وأدوارها المتعددة بصورة أســـهمت
في تشـــكيل وتطويـــر النمـــوذج البحريني

للتعامل مع جائحة كوفيد  19والســـيطرة
علـــى تبعاتهـــا االجتماعيـــة واالقتصادية،
واســـتعرض التقريـــر مامـــح مـــن الـــدور

الفاعل للمـــرأة البحرينيـــة لتوضيح حجم

اســـهاماتها في عدد مـــن المجاالت ،والتي
تأتـــي بطبيعة الحال مـــن موقعها المتقدم

في التنمية الوطنية وشـــراكتها المتكافئة
مـــع الرجل فـــي تحقيق التقدم المســـتدام

وبحســـب ما تختطه رؤية مملكة البحرين

االقتصادية .2030

مبادرات نوعية للمجلس
األعلى للمرأة
ولفـــت التقرير إلـــى دور المجلـــس األعلى

للمرأة في االستجابة لاحتياجات الملحة
والطارئـــة للمـــرأة واألســـرة البحرينيـــة،

ودعم الجهود الوطنيـــة المكثفة لمواجهة
الجائحـــة بمـــا يحافـــظ علـــى إنجـــازات

ويســـاند مســـاعي الدولة في مجال تقدم
المـــرأة المرتبطـــة مـــع أجنـــدة وأهـــداف

التنميـــة المســـتدامة  2030ذات العاقـــة

المباشرة وغير المباشرة بالمرأة.

وأشار التقرير إلى أن المجلس أطلق حملة
“متكاتفين ..ألجل سامة البحرين” بهدف
تقديـــم كل ما يلزم لدعم ومســـاندة المرأة

خصوصا المعيلة ألســـرتها ومن
ً
البحرينية
بينهـــا أســـر الكـــوادر الطبيـــة والتمريضية

والعاملة في الصفوف األمامية في مجال
الخدمـــة المدنيـــة والعســـكرية إضافة إلى

االســـتجابة الفوريـــة لاحتياجات الطارئة

لمختلف الفئات ومن ضمنها فئة كبار السن
وذوي االحتياجـــات ،وفـــي لفتة إنســـانية
وبنـــاء علـــى توجيهـــات كريمة مـــن قرينة

عاهل الباد رئيسة المجلس األعلى للمرأة

صاحبة السمو الملكي األميرة سبيكة بنت
إبراهيـــم آل خليفـــة ،تم التنســـيق لســـداد

الديـــون والمبالـــغ المالية المســـتحقة على
النســـاء البحرينيات ممن صـــدرت بحقهن

عن بعد لموظفيهم.

مع تحديات الظروف “قصتي بـ عدســـتي”

الحـــاالت ،و  % 71مـــن اجمالـــي العاملين

رصد القصـــص المعبرة والتجارب المؤثرة

على تحليل وتجميع البيانات .% 78

كما قام المجلس بالتحول الرقمي الفوري

تســـتهدف جميـــع فئـــات المجتمـــع ،بهدف

البحرينية واألسرة في المجاالت االسرية

فـــي جميـــع مياديـــن العمل وفـــي المحيط

بنســـبة  % 100لخدماتـــه المقدمـــة للمرأة

والنفســـية

والقانونيـــة

واالقتصاديـــة

والتعليميـــة مـــن خـــال إطـــاق برنامـــج
“مستشـــارك عـــن بعـــد” لتقديـــم خدمـــات

استشـــارية وجلســـات مرئيـــة ومحادثات
فوريـــة على الموقـــع االلكترونـــي الخاص
بالمجلـــس ومركـــز دعـــم المـــرأة وذلـــك

لمباشـــرة الرد على االستفســـارات وتقديم
طلبـــات الدعم واإلرشـــاد عن بعـــد والدعم

العينـــي االجتماعـــي باإلضافـــة إلى ســـداد

ديون النســـاء البحرينيـــات من المتعثرات
والغارمات.

ونفـــذ المجلـــس دراســـة علميـــة لتقييـــم
وتحليـــل تجربـــة مملكـــة البحريـــن فـــي

التعامـــل مـــع تأثيـــرات وتبعـــات فيـــروس
كوفيـــد  19علـــى األســـرة ،بهدف تســـليط
الضـــوء علـــى اإلجـــراءات والتدابيـــر التي

األسري واالجتماعي.

كمـــا شـــهدت إجـــراءات وخدمـــات وزارة

العـــدل والشـــؤون اإلســـامية واألوقـــاف،
بالتعـــاون مـــع المجلـــس األعلـــى للقضـــاء،

وهيئـــة المعلومات والحكومة اإللكترونية
نقلـــة جديـــدة ونوعيـــة ضمـــن جهودهـــا

لتطويـــر الخدمـــات العدليـــة فـــي مملكـــة

في المختبر ،كما بلغت نسبة الاتي يعملن

إصرار على مواجهة
التحديات االقتصادية
وتؤكـــد االحصـــاءات الوطنية أن معدالت

المشـــاركة االقتصاديـــة للمـــرأة البحرينية
قبـــل جائحـــة كوفيـــد  19تشـــهد ارتفاعً ـــا

مبشـــرًا في قطاعـــات العمل ،فعلى ســـبيل

المثـــال ،بلغت نســـبة مشـــاركة المـــرأة في

البحريـــن ،تمثـــل في اإلعان عن تدشـــين

القطـــاع العـــام  % 52في الربـــع األول من

إلكترونيا بشكل
بجميع أنواعها ودرجاتها
ً

في  ،2019وارتفعت نسبة مشاركة المرأة

بـــدءا مـــن رفـــع
ً
والشـــرعي اإللكترونيـــة

البحرينييـــن فـــي القطاع الخـــاص إلى 35

خدمات رفع الدعـــاوى المدنية والتجارية

العـــام  2020مقارنـــة بــــ  % 50للربع األول

كامل ،واستكمال منظومة القضاء المدني

البحرينية في القطاع الخاص من إجمالي

الدعاوى وحتى تنفيذ األحكام.

 %في الربع األول من العام  2020مقارنة

جهود تواكب مقاصد
التنمية المستدامة

قامـــت بهـــا المملكـــة كاســـتجابة عاجلـــة

واســـتعرض التقريـــر جهـــود مملكـــة

أفضـــل الممارســـات فيمـــا يتعلـــق بـــإدارة

االجتماعيـــة واالقتصاديـــة للجائحة على

احتياجـــات األســـرة والمـــرأة .وستســـاهم

“النمـــوذج الوطنـــي لمواجهـــة الجائحـــة”،

بنـــاء علـــى المتغيـــرات التـــي تفرضهـــا

وصعيـــد العمـــل المؤسســـي الحكومـــي

لـــدى وضـــع السياســـات والخطـــط ذات

االقتصـــادي ،إذ تعمـــل مملكة البحرين في

لمتغيـــرات الحـــدث الصحـــي ،ولتوثيـــق

البحريـــن فـــي تحجيم وتخفيـــف التبعات

األزمـــات واالســـتجابة لهـــا مـــع مراعـــاة

المـــرأة البحرينيـــة واألســـرة مـــن خـــال

الدراســـة في وضـــع تصورات مســـتقبلية،

وذلـــك علـــى الصعيد الوقائـــي ،والعاجي،

الجائحـــة ،لمســـاندة أصحـــاب القـــرار

والخاص ،والصعيـــد المجتمعي ،والصعيد

بـ  % 34للربع األول في .2019

وقـــد اتخـــذ المجلـــس األعلـــى للمـــرأة

العديـــد مـــن المبـــادرات لمســـاعدة رائدات

وســـيدات األعمال على تجاوز التحديات
التـــي فرضتهـــا الجائحـــة علـــى أعمالهـــن،
بمـــا فـــي ذلـــك تقديـــم إرشـــادات لهـــن من

خـــال برنامـــج “مستشـــارك عـــن بعـــد”،

وتوقيـــع اتفاقيـــة مع “صـــادرات البحرين”
لتشـــجيعهن علـــى تصديـــر منتجاتهـــن

وخدماتهن إلى األسواق الدولية.

مساهمة نوعية
في مجال التعليم

التأثيـــر المباشـــر والداعـــم لنظـــم الحماية

إطـــار هـــذه الجهود علـــى اتخـــاذ خطوات

وضمـــن مســـار تثقيفـــي توعـــوي لضمـــان

التنميـــة المســـتدامة  ،2030مـــع مواصلـــة

البحرينية في قطاع التعليم النسبة األكبر

فـــي ذات اإلطـــار من رفـــع الوعي الســـليم

إعـــان وخطة عمل بيجيـــن باإلضافة إلى

تبلغ نســـبة مشـــاركتها  % 70فـــي القطاع

ستســـرع من عملية التعافي من تداعيات

والســـام واألمن لعام ( ،)2000الذي ينص

نسبة المرأة  % 71من العاملين في وزارة

والتثقيـــف :توعيـــة وتحفيـــز المواطنـــات

علـــى جميـــع المســـتويات ،خصوصـــا على

 % 55مـــن المناصب القيادية في الوزارة،

من خـــال خطة التحـــول اإللكتروني عبر

عمليـــات بناء الســـام والحفـــاظ عليه في

التعليمية و % 77من طاقم التدريس في

الدعـــم األســـري واالقتصـــادي والتربـــوي،

بالبشرية.

هـــذا الحضـــور الواســـع للمـــرأة فـــي قطاع

خصوصا المرأة والشباب من خال وسائل

حضور فاعل في القطاع الصحي

كوفيد  ،19إذ ســـاهمت المـــرأة البحرينية،

االجتماعية واستراتيجيات تقدم المرأة.

مؤثـــرة تنســـجم مـــع غايـــات ومقاصـــد

وفي مجـــال التعليم تشـــكل نســـبة المرأة

االستفادة المثلى من خدماتها وما يضمن

احتـــرام التزاماتهـــا الدوليـــة الـــواردة فـــي

مقارنـــة بالرجـــل العامـــل ذي المجـــال ،إذ

بطبيعـــة الخدمـــات والممارســـات التـــي

قـــرار مجلس األمـــن ( )1325بشـــأن المرأة

بشـــقيه ،التعليـــم العـــام والخـــاص ،وتبلـــغ

األزمة الصحية ،وتشمل مجاالت التوعية

على المشاركة المتساوية للرجال والنساء

التربية والتعليم ،وتشغل المرأة ما نسبته

والمواطنين لاستفادة من خدمات الحملة

مســـتوى صنـــع القرار وإشـــراك المـــرأة في

ونســـبة  % 65من العامات في الوظائف

الترويج لروابط تسهل الوصول لخدمات

ظـــل الكـــوارث والنزاعـــات التـــي قـــد تلـــم

المرحلة االبتدائية.

بث رســـائل توعوية لجميع فئات المجتمع

التواصـــل االجتماعي للعبور إلى بر األمان

وأشـــار التقريـــر إلى أنه وفـــي ظل حضور

جانب إظهار جهود الدولة لتوجيه الجميع

مختلـــف إدارات ومســـتويات ومنشـــآت

هـــذا الظـــرف الطـــارئ ،وذلـــك مـــن خـــال

ينعكـــس ذلك على حضورها في الصفوف

خـــال تطبيـــق الكترونـــي خـــاص بحملـــة

إذ تمثـــل المـــرأة البحرينيـــة  % 75مـــن

وتقليل أعـــداد المصابيـــن بالفيروس ،إلى

المـــرأة البحرينيـــة الواســـع والنوعـــي فـــي

لاســـتفادة مما تقدمـــه من مزايـــا لتجاوز

القطـــاع الصحي فإنه كان من الطبيعي أن

منصات وسائل التواصل االجتماعي ومن

األماميـــة لمواجهـــة فيـــروس كوفيـــد ،19

“متكاتفيـــن  ..ألجـــل ســـامة البحريـــن”،

العامليـــن ضمن صفـــوف الفريـــق الوطني
لمكافحـــة هـــذا الفيـــروس ،وم َّثلـــت ضمن

وخصوصـــا ما يقدم بشـــكل عاجل وطارئ
ً

المناصب التنفيذية و % 69في الوظائف

تصويرية لتســـليط الضوء على المبادرات

اجمالـــي العاملين ضمن الفريـــق الميداني

الـــذي تـــم اطاقـــه ليكـــون قنـــاة تواصـــل

التعليـــم برز بشـــكل واضح خـــال جائحة
المعلمة واإلدارية ،في إنجاح اســـتمرارية
العمليـــة التعليميـــة عـــن بعـــد ،وصناعـــة
المحتـــوى التعليمـــي المائـــم ،إضافـــة إلى
إقبـــال كبيـــر مـــن قبـــل المتطوعيـــن مـــن

النســـاء لمســـاندة االحتياجـــات التعليمية
لألسر البحرينية.

تطوير القطاع التقني
وقـــد شـــهد العالـــم منـــذ انتشـــار الجائحـــة

إضافيـــة لتســـهيل الوصول للمســـتفيدين

الفريق ما نســـبته  % 80من العامات في

عمليات متسارعة للتحول رقمي وارتفاعا

المجتمعـــي واالســـري فـــي ظـــل الظروف
ً
مجما.
الصعبة التي تمر بها الباد

تحـــت مظلـــة الحملـــة ،وإطـــاق مســـابقة

التخصصيـــة ،وبلغـــت نســـبتها  % 64مـــن

التقنيـــة لمواصلة ســـير الحيـــاة الطبيعية،

الســـتراتيجية الخطـــة الوطنيـــة لنهـــوض

والمســـاهمات المؤثرة للمـــرأة في التعامل

في عمليات الحجر والعزل والكشـــف على

أحـــكام قضائية بهدف تحقيق االســـتقرار

ً
وتنفيـــذا
ولفـــت التقريـــر إلـــى أنـــه

المـــرأة البحرينيـــة ( )2022 - 2019المبنية
علـــى أســـاس استشـــراف المســـتقبل

واالســـتعداد لـــه واالســـتباقية والمرونـــة
فـــي التخطيط والتنفيـــذ وإدارة المخاطر
والتحديـــات مـــع اعتمـــاد آليـــات مبتكـــرة

مرتبطة بالتحـــول الرقمي وإدارة المعرفة
والتكنولوجيـــا بنســـبة  ،% 75واســـتجابة
للظـــروف الراهنـــة تم العمل على تشـــكيل
لجنـــة مشـــتركة بيـــن المجلـــس األعلـــى

للمـــرأة وديـــوان الخدمـــة المدنية تختص

بمتابعة تطبيق قرارات “العمل من المنزل”
لجميـــع الفئـــات المســـتحقة ،والهادفة إلى

تحقيق أقصى درجات االســـتقرار األسري
والمجتمعـــي وتحقيـــق تـــوازن الحياة مع
العمل ،وحث مؤسســـات القطـــاع الخاص

على تبني سياسات العمل المرنة لألمهات
العامـــات باإلضافـــة إلـــى المـــرأة الحامـــل

والمستحقة لســـاعات الرعاية والمصابين
أثمر ذلك باســـتجابة للعديد من الشـــركات
وشركات االتصاالت بتطبيق أنظمة العمل

ملحوظـــا فـــي االعتمـــاد علـــى الوســـائل

ولم تكن المـــرأة البحرينية بعيدة عن هذا
أساســـيا
التحـــول الطارئ بل كانت عنصرًا
ً
منه ،إذ تشـــكل العامـــات البحرينيات في

قطاع المعلومات واالتصاالت من اجمالي
البحرينيين العاملين في القطاع ما نسبته
 % 38في القطاع العام ،كما أنهن يشـــكلن
ما نسبته  % 32من العامات في شركات

االتصال القائمة في مملكة البحرين.

تطوع لخدمة المجتمع
وعلـــى صعيـــد العمـــل التطوعـــي ،تحـــدث

التقريـــر عـــن “المنصـــة الوطنيـــة للتطوع”
التـــي اســـتقطبت أكثـــر مـــن 30,000

متطوعـــة ومتطوع مـــن مختلـــف االعمار

والمســـتويات التعليميـــة والوظيفيـــة تبلغ
نســـبة المرأة مـــن المتطوعـــات فيها 49.2
 %وبنـــاء علـــى دراســـة لمركـــز البحريـــن

للدراســـات

االســـتراتيجية

والدوليـــة

والطاقـــة “دراســـات” ،شـــملت عينـــة أكثـــر
مـــن  ١٠٥٠٠مـــن المواطنيـــن والمقيميـــن
فـــي مملكـــة البحريـــن ذكـــورا واناثـــا ،فقد

أوضحت نتائج الدراســـة استعداد غالبية
المشـــاركين في الدراســـة بالقيـــام بأعمال

تطوعية نوعية لمساندة الجهود الرسمية.
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تغريدات مؤثرة تنعى ضحيتي “كورونا” الحامل وجنينها

مـــــواقـــــع الــــتــــواصــــل االجــــتــــمــــاعــــي تـــضـــج بــالــتــعــزيــة
بدور المالكي

ضجـــت مواقـــع التواصـــل االجتماعـــي

منـــذ أمس بتغريـــدات وتعليقات حزينة

جدا ،أكدت الحـــزن العميق ،وهي تودع

وتترحم على الشابة البحرينية التي لم

اتفاقية لتمويل إنشاء حديقة الدير
المنامة  -وزارة االشغال وشؤون البلديات

وقع وزير االشغال وشئون البلديات

البلدية المشـــتركة بمساحة تبلغ حوالي

اتفاقيـــة تفاهـــم تمويـــل انشـــاء

ألهالـــي المنطقـــة ،حيـــث ســـيتم توفير

والتخطيـــط العمرانـــي عصام خلف

حديقـــة الديـــر بمجمـــع  231فـــي
مخطط الحساوي مع شركة الرشيد

بوسكالس العالمية.وصرح الوزير بأن

حديقة الدير تم تصميمها من الخدمات

 1100متر مربع لتكون متنفســـا ترفيهيا
مجموعـــة مـــن المرافـــق الترفيهيـــة

والخدميـــة ذات الطابع العائلي ،على أن
يتم البدء في أعمال التنفيذ مطلع شهر

أكتوبر لمدة التنفيذ  6أشهر.

مواطنة تلتمس تجديد اإلقامة ألرملة أبيها العربية
البالد -محرر الشؤون المحلية

ناشـــدت مواطنـــة الجهـــات المختصـــة

في قضايا التركة ،وكان قدري أن أكون

العاجـــل لرفع المعاناة التي تعيشـــها ،إذا

وأضافـــت “توجهنـــا إلـــى إدارة

فـــي إدارة الهجرة والجـــوازات ،التدخل
توفـــي أبوها قبل ســـنة تقريبـــا ،وبقيت

تعيل زوجته (عربية الجنسية) من دون
إقامـــة وال هويـــة ســـارية المفعـــول ،مـــا

عطل أمـــورا كثيرا في إنصـــاف الزوجة

ونيلها حقوقها .وقالت المواطنة “أحمل
معاناة كبيرة ،فبعد وفاة أبي قبل ســـنة
ظلـــت زوجتـــه الثانية وحيـــدة في هذا

البلد بعدما نشـــبت خالفـــات بين العائلة

المسؤولة عنها في كل احتياجاتها”.

الهجرة والجوازات لتجديد اإلقامة
فـــكان الجواب أنهم ال يســـتطيعون
تجديدهـــا! كيـــف ال ولديهـــا معـــاش

تقاعـــدي وقضيـــة تركـــة وأمـــور

أخـــرى؟ فهـــي ال تســـتطيع الرجـــوع
إلـــى بلدهـــا ،ولو رجعت فـــال يمكنها

العودة للبحرين.

االسم والبيانات لدى المحرر

تتجاوز الخامســـة والثالثين من عمرها
وهي حامل في شهرها الخامس ،والتي
كانـــت هي وطفلها الجنيـــن آخر ضحايا

وباء كورونا.

ونقـــل مغـــردون عـــن وزارة الصحة خبر

نعيها ألول حالة وفاة تســـجلها البحرين
لمواطنـــة وهـــي حامـــل بســـبب إصابتها
ً
معربـــة
بفيـــروس كورونـــا “كوفيـــد ،“19
عـــن خالـــص تعازيهـــا ألســـرة الفقيـــدة

وجميع أهلها وأقاربها.

وفـــي هذا الســـياق ،تنقل “البـــالد” بعضا

على  3أشـــخاص تتـــراوح أعمارهم بين
ً
عامـــا ،إثـــر قيامهـــم بترويـــج
 30و41

المـــواد المخدرة .وأوضـــح أنه إثر تلقي
اإلدارة معلومـــات بهـــذا الشـــأن ،تـــم

مباشرة عمليات البحث والتحري وجمع

القضية للنيابة العامة.

نائـــب القائـــد األعلى النائـــب األول لرئيس

مجلـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكي

النعقـــاد الجمعيـــة العامة لألمـــم المتحدة،

إذ أكـــدت الكلمة الســـامية الجهود الكبيرة
واالســـتعدادات المبكـــرة التـــي قامـــت بها

المملكـــة في التصدي لوبـــاء “كورونا” منذ

بداية ظهور الجائحة وحتى اآلن.

إبراهيم النهام

“هللا يرحمها ويغفر لها ويصبر أهلها”.

للمحافظـــة علـــى ســـالمتهن وســـالمة

وكانـــت “البـــالد“ قـــد أجرت لقاء ســـابقا

الجنيـــن ،والتـــي توصـــي بهـــا وزارة

منـــذ أشـــهر مـــع استشـــارية أمـــراض

الصحـــة والفريـــق الوطنـــي للتصـــدي

واالتصـــال فـــورا بالطبيب االستشـــاري
وإبالغـــه بالحالـــة ،والتواصل مـــع الرقم
الساخن 444؛ لإبالغ عن الحالة حماية
لألم والطفل واألسرة.

برئاســـة ولـــي العهـــد نائـــب القائـــد األعلى

النائـــب األول لرئيـــس مجلـــس الـــوزراء

صاحـــب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن
حمـــد آل خليفـــة ،والتـــي أهابت بـــكل فرد

مـــن أفـــراد المجتمـــع التحلي بالمســـؤولية
المجتمعيـــة تجـــاه وطنـــه وأهلـــه وأفـــراد

المجتمـــع عبر الحـــث على تعزيـــز االلتزام

للتصـــدي لفيـــروس كورونـــا (كوفيـــد )19

عظيـــم التقديـــر واالمتنـــان للتوجيهـــات

آل خليفـــة ،وبحضور وزيرة الصحة فائقة

ودعمـــه غيـــر المحـــدود وتقديـــره البالـــغ

الفريـــق طبيب الشـــيخ محمـــد بن عبدهللا

الصالح وأعضاء المجلس ،بإشادة صاحب
الجاللـــة العاهـــل باإلجـــراءات االحترازية
والتدابيـــر

االســـتباقية

وبالتعـــاون

االســـتثنائي الـــذي أظهـــره شـــعب مملكـــة

البحرين العزيز مع المؤسســـات الحكومية

التي عملت بأقصى طاقات الجهوزية في

ونـــوه المجلس خالل االجتماع االعتيادي
للصحـــة رئيـــس الفريـــق الوطنـــي الطبـــي

أن المجلـــس أعـــرب عـــن
علـــي النواخـــذة ّ

الذي عقد برئاســـة رئيس المجلس األعلى

وأوضـــح األمين العـــام للمجلـــس إبراهيم

السامية لجاللة الملك ومتابعته المتواصلة
لجهـــود جميـــع الوزارات وعمـــوم المجتمع

لتجاوز الظـــروف الصحية الراهنة بعزيمة

وصبر
وثبـــات ،وبمـــا يمتـــاز بـــه مـــن دقـــةٍ
ٍ
ومثابرة للتصدي لجائحة فيروس كورونا

بقيادة سمو ولي العهد وبإشراف ومتابعة
دؤوبة من الفريق الوطني الطبي.

وفي هـــذا الســـياق ،أكـــد المجلـــس أهمية

االلتـــزام

بالتوجيهـــات

واإلجـــراءات

الضرورية التي أعلنتها اللجنة التنســـيقية

بـــكل اإلجـــراءات االحترازيـــة لمـــدة
ً
داعيا إلى
أسبوعين لغاية  1أكتوبر المقبل،

ضرورة التقيـــد الكامل وعدم التهاون في
تطبيق اإلجراءات التي تســـهم في تقليل

االختالط للمســـاهمة بفعالية في التصدي
للفيـــروس وخفـــض معـــدالت انتشـــاره.
إلـــى ذلك ،أعرب المجلـــس األعلى للصحة
عـــن تقديـــره لـــكل الجهـــود والمســـاهمات

الفاعلـــة مـــن المواطنيـــن والمقيميـــن فـــي

المرحلـــة الثالثـــة من التجارب الســـريرية،

التي عكســـت التزام البحرين ومساهمتها

الفاعلة في الجهود اإلنسانية للقضاء على
الوباء.

السماح بشراء الزوايا وتحميل المشتري الكلفة

بوعنــق :يوفــر دخــا إضافيــا للدولــة ويوســع علــى المواطنين

ونصـــف ،سأســـتعيده لو تـــم قبولي،
ولـــن أســـترجعه فـــي حال تـــم رفض

األعمال التجارية أخيرا ،على منصة

طلبـــي ،ثم تابع أن جميع من تقدموا

االنستغرام ،بشأن مسابقات وجوائز

تـــم قبولهـــم ،أتمنـــى أن تتابـــع وزارة

بقيمـــة  1000دينـــار (ووظيفـــة)

الداخلية هذا التوظيف المريب”.

مـــن :أصحـــاب الشـــركات ،المحالت،

مـــن منطلـــق المســـؤولية المهنية مع

وغيرهـــا ،موجهـــا رســـالته الـــى كل

من جهتها ،تواصلت صحيفة “البالد”

المشـــروعات ،البزنـــز ،لزيـــادة عـــدد

الوكيـــل المســـاعد لشـــؤون العمـــل

متابعيهم ألكثر من  8آالف متابع.

بالـــوزارة أحمـــد الحايكـــي للوقـــوف

المذكـــور ،متهميـــن إيـــاه بالمزايـــدة علـــى

علـــى الموضوع ،وتوضيـــح ما يحدث

وباللجوء ألســـاليب االثارة ،باإلعالن عن

الحايكي يقول إنه اتصل بالشاب المذكور
ً
فعـــال ،ووجـــه له إنـــذارًا شـــفويا بذلك ،إذ

ً
صريحـــا
توفيـــر وظيفـــة كجائـــزة ،كان

حاجـــة الشـــباب بالحصول علـــى وظيفة،

وصورته ،لكن ما الذي حدث بعدها؟ هذا

“وظيفة” كجائزة للمسابقة للمشتركين.

فـــي مشـــهد متوقـــع ،شـــن عـــدد مـــن

ســـعاد التـــي قالـــت ”اتصلـــت علـــى الرقم

ما حـــدث ،بينما أوضح الوكيل المســـاعد

أن أتقـــدم للعمـــل ،ســـألت عـــن الراتـــب

غير مسؤول وغير قانوني.

هجومً ـــا حـــادًا علـــى صاحـــب اإلعـــالن

الكريمـــة “إنا للـــه وإنا إليـــه راجعون” ،و

الخطـــوات واالحتياطـــات الوقائيـــة

كورونـــا طلـــب المســـاعدة الطبيـــة

المقابلـــة ،وإن رســـم التقديـــم دينـــار

بالغريـــب ،أعلـــن أحـــد أصحـــاب

هو السؤال.

في مئـــات التغريـــدات المتداولـــة اآلية

الحوامـــل اتخـــاذ وتطبيـــق العديـــد مـــن

ظهـــور أعـــراض باإلصابـــة بفيـــروس

فقـــال لـــي إنـــه ســـيتم تحديـــده بعد

فـــي موقـــف أبســـط مـــا يوصـــف

المغردين بشـــبكات التواصل االجتماعي

إنـــا لله وإنـــا اليه راجعـــون” ،كما وطغت

الشـــخص الســـليم ،محـــذرة بـــأن علـــى

مواجهة ومكافحة انتشار الفيروس.

مغــردون يســتهجنون اإلعــان الغريــب وغير المســؤول

ً
وواضحـــا ومذيال به رقم هاتف المذكور،

يكـــون أضعـــف بكثيـــر عـــن غيرهـــا مـــن

مشـــددة أن علـــى الحوامـــل وفـــي حالة

لمجلـــس الـــوزراء ،بحضـــور ولـــي العهـــد

“وظيفة” جائزة ...و “العمل” تنذر صاحب المسابقة

اإلعـــالن الغريـــب ،الـــذي يشـــير إلـــى

يعـــرف صغيـــرا أو كبيـــرا” ،ومنهـــم مـــن
ّ
حزنا علـــى موتها،
كتـــب بحســـرة “وهللا

وعللت ذلك بأن الجهاز المناعي للحامل

االلتـــزام بالبقـــاء باليت “خلـــك بالبيت”،

تـــرؤس جاللتـــه الجلســـة االعتياديـــة

تنفيذ القانـــون ومكافحة الجريمة ،فقد

إلى أنه تم تحريز المضبوطات ،واتخاذ
ً
تمهيـــدا إلحالـــة
اإلجـــراءات القانونيـــة

لهـــا ويعـــوض شـــبابها بالجنـــة ،الموت ال

الفترة من بقية أفراد المجتمع.

والعنـــاق ،وعـــدم المخالطـــة ،وضـــرورة

الملـــك حمد بـــن عيســـى آل خليفة ،خالل

متلبســـين وبحوزتهـــم كميـــة مـــن مادة

ألقت شرطة مكافحة المخدرات القبض

مماثلـــة قال أحدهم “هللا يرحمها ويغفر

عرضـــة لإصابة بالفيـــروس خالل هذه

المعقمـــات ،واالبتعـــاد عـــن المصافحـــة

وجههـــا عاهـــل البـــالد صاحـــب الجاللـــة

صـــرح المديـــر العـــام لـــإدارة العامـــة

لإدارة العامة للمباحث واألدلة الجنائية

الخامـــس ،هللا يرحمهـــا” ،وفـــي تغريدة

أن شـــريحة النســـاء الحوامل هن األكثر

وعـــدم لمـــس األســـطح ،واســـتخدام

التقديـــر واالعتـــزاز بالكلمة الســـامية التي

المعلومـــات ،التي أســـفرت عـــن تحديد

 25ألـــف دينـــار .وأشـــار المديـــر العـــام

على حسابه بأن “المرأة حامل في الشهر

“كورونا” المســـتجد “كوفيد  ،”19مؤكدة

أعـــرب المجلـــس األعلـــى للصحة عـــن بالغ

أمـــام أعمال الدورة الخامســـة والســـبعين

الهيرويـــن المخدرة تبلـــغ قيمتها حوالي

أســـرتها بوفاة فقيدتهم ،بينما كتب آخر

المرحلة الحالية؛ بسبب انتشار فيروس

اليديـــن وعدم مالمســـة العيـــن واألنف،

المنامة  -المجلس األعلى للصحة

القبض على  3أشخاص يروجون المخدرات
للمباحث واألدلة الجنائية بأنه في إطار

الشـــخصية ،حيـــث غـــرد بعضهـــم معزيا

الحوامـــل إلـــى توخـــي الحـــذر خـــالل

والنظافـــة الشـــخصية خصوصـــا غســـل

أهــــــاب بــالــجــمــيــع االلـــــتـــــزام بــــــاإلجــــــراءات االحــــتــــرازيــــة

والكلمة الســـامية التي تفضـــل بها جاللته
هويـــة المذكوريـــن والقبـــض عليهـــم

المواطنون المفجوعون على حساباتهم

النســـائية وفـــاء أجـــور ،إذ دعـــت أجـــور

ارتداء الكمامـــات والتباعد االجتماعي،

“األعلى للصحة” يشيد بمضامين كلمة جاللة الملك

األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة،

المنامة  -وزارة الداخلية

من تلك التغريدات الحزينة التي نشرها

النســـاء والـــوالدة وجراحـــة األورام

لفيـــروس كورونـــا المســـتجد ،ومنهـــا

للرأي العام.

منهـــم علـــى ســـبيل المثـــال ،المغـــردة

ألغـــى األخيـــر اإلعالن ووعد بعـــدم تكرار

ورد علـــي بحرينـــي ،وادعيـــت أنـــي أود

لمنـــدوب الصحيفـــة أن ما حـــدث تصرف

خالد بوعنق

محمد بوحمود

سيدعلي المحافظة

تقـــدم  5نواب وهم (خالـــد بوعنق ،محمد

بوحمـــود ،عيســـى الدوســـري ،محمـــد
العباســـي ،فاطمـــة القطـــري) بمقتـــرح

برلماني برغبة يقضي بالسماح للمواطنين
الراغبيـــن في تســـجيل وشـــراء األراضي

والمساحات الواقعة على الزوايا التي بها
خدمات ،بشرط نقل الخدمات الموجودة

داخل األرض على نفقة صاحب الطلب.

مـــن جهته ،أفـــاد النائب خالـــد بوعنق بأن
الهـــدف مـــن هـــذا االقتـــراح عـــدم رفـــض

الطلبات بســـبب وجـــود بعـــض الخدمات

التـــي مـــن الممكن نقلهـــا بموافقـــة الجهة

محمد العباسي

فاطمة القطري

عيسى الدوسري

المعنيـــة بهـــا ،الســـيما إذا تكفـــل المواطن

الشـــراء التـــي ال تزيد مســـاحتها عن 200

طالـــب الزاويـــة بجميـــع تكاليـــف نقـــل

متـــر مربع ،أال تكـــون موضعا ألي أغراض

الخدمـــة .ولفـــت إلـــى أن تنفيـــذ هـــذا

أو إنشـــاءات تتعلـــق بمرافـــق الصـــرف

المقترح سيســـاهم في حل مشكلة رفض

الصحـــي أو الكهرباء والماء أو التلفونات

الزوايـــا؛ بســـبب وجود الخدمـــات ،وعدم

وغيرها من المرافق العامة.

تحميل الدولة تكاليـــف النقل ،إلى جانب

يشـــار إلـــى أن المقصـــود بالزوايـــا هـــي

توفيـــر مصدر دخـــل للدولة مـــن إيرادات

قطعـــة األرض الخاليـــة المملوكـــة للدولة

مبالـــغ شـــراء الزوايـــا ،واســـتغالل بعـــض

والمالصقة كلها أو جزء منها لعقار مملوك

المســـاحات غير المســـتغلة كإضافة زوايا

ألحد األفراد ،وتشـــكل لجنة خاصة للنظر

للتوسعة على المواطنين.

فـــي طلبات بيـــع الزوايـــا تختص بفحص

وقـــال إن قرار تشـــكيل لجنة بيـــع الزوايا

ودراســـة طلبات شـــراء الزوايا التي ترفع

الحالـــي اشـــترط فـــي الموافقـــة على بيع

إليهـــا مـــن البلديات بعـــد الموافقـــة عليها

الزوايـــا المالصقـــة لعقـــار المالـــك طالـــب

طبقا للقواعد المقررة.

نقــــص فــــي خــادمـــــات المنــــــازل حتـــى 2021
بدور المالكي

كشـــف رئيس جمعية البحرين لمكاتب
اســـتقدام العمالـــة المنزليـــة عقيـــل
المحـــاري عن أنـــه لن يتم اســـتقدام أي
عمالـــة منزليـــة “خادمـــات ومربيـــات”
للبحرين قبل بداية العام  ،2021بسبب

زيادة على رســـوم اســـتقدام الخادمات

كمـــا يشـــاع ،مشـــددا أن هـــذا “افتراض
خاطـــئ وغيـــر صحيـــح إطالقـــا” ،مبينا

أن مكاتـــب االســـتقدام لم تســـتقدم أي

خادمـــة من أي دولة منـــذ بداية جائحة
كورونـــا ولحـــد اآلن ،وأن عملهـــا فقـــط
ينصـــب خـــالل المرحلـــة الماضيـــة فـــي

المحاري لـ “البالد”:
زيادة األسعار
بسبب رسوم فحص
“كورونا”

تفشـــي جائحـــة كورنـــا ،وحظر الســـفر،

استقبال طلبات “تأشيرات” المواطنين

لخـــدم المنازل التي تـــم الموافقة عليها

التـــي لديها طيران مباشـــر مع للبحرين

الى البحريـــن ،أحدهما يتم عند فحص

الجائحـــة ،وان دوال عديـــد مـــن جنوب

وأوضح المحاري أن ما يقال بخصوص

المطار ،ولذلك أصبحت الرســـوم 1700

على العديد مـــن مناطقها كما في الهند

الخادمة االندونيســـية وهـــو مبلغ 100

حسب االتفاقيات الجديدة مع المكاتب

للمكتـــب فـــي بلـــد الخادمـــة وحســـب

لهيئة تنظيم سوق العمل لخدم المنازل

لتغطية تكاليف رسوم فحصين طبيين

إذ يتـــم دفع مبلـــغ  60دينـــارا هي قيمة

موضحـــا ان كل التأشـــيرات الســـابقة

لالســـتقدام ،والتـــي تتجـــه للجنســـيات

أصبحـــت منتهيـــة الصالحيـــة بســـبب

فقط.

الخادمـــة واآلخـــر قبـــل ســـفرها وفـــي

شـــرق آســـيا فرضـــت حظـــرا وحجـــرا

أن هنـــاك زيـــادة فـــي رســـوم اســـتقبال

حاليا بدال من  1600قبل كورونا ،وهذا

والفلبين ،فأصبح من الصعب استقدام

دينار ،فهي ليســـت للمكتب وإنما تدفع

هنـــاك ،وهـــي مثـــل الضوابـــط الجديدة

ونفى المحاري في تصريحات خاصة لـ

االتفاقيـــات الجديـــدة بعـــد الجائحـــة،

التخاذ جميـــع اإلجـــراءات االحترازية،

عمالة منها كما كان بالسابق.

وذكـــر المحـــاري أنـــه ســـيكون هنـــاك

المحافظة على صحة المجتمع ،ونعمل

ظـــل ظـــروف الجائحـــة ومـــا فرضتـــه

المقبلـــة ومنهـــا الهنديـــة والفلبينية بعد

االســـتقدام والحجـــر بغرفـــة تكـــون

الخارج في مطار البحرين.

نقـــص في العمالة المنزلية خالل الفترة
حظـــر هذه الدول االســـتقدام من بعض
المناطـــق بســـبب “الحجـــر” وصعوبـــة

التنقل بسبب جائحة كورونا ،في حين
“بـــي ســـي آر “ للخادمـــة قبـــل حضورها

“البالد” أن تكون المكاتب قد فرضت أي

المســـحتين المقررتيـــن للقادميـــن مـــن

العمـــل وبالتعـــاون مـــع وزارة الصحـــة

لإغـــالق ،بســـبب اســـتمرار الخســـائر

مـــازال موضـــوع العمالـــة األثيوبية من
دون أي بـــوادر انفـــراج عنـــد الحكومـــة
االثيوبيـــة ،الفتـــا الـــى أن هيئـــة تنظيم
ســـوق العمـــل ســـمحت باســـتقدام

“خادمات المنازل” من باكســـتان ،ولكن
في البحرين ال يرغبون بذلك.

وبيـــن رئيس جمعيـــة البحرين لمكاتب
اســـتقدام العمالـــة المنزليـــة عقيـــل

المحاري أن الشـــروط الصحية الحالية
فـــي ظـــل كورونـــا ،التـــي أقرتها ســـوق

للحد من انتشـــار “كوفيـــد  ”19من أجل

بهـــا جميعا ،هـــي وضـــع كل خادمة عند
فيهـــا بـــدورة ميـــاه خاصـــة ،ما قـــد زاد

مـــن التكاليـــف على المكاتـــب باإلضافة
الـــى االرتفاع في أســـعار تذاكر الســـفر،
وارتفـــاع العديـــد من متطلبـــات الحياة

العامـــة للمكاتـــب التـــي لديهـــا عمالـــة
منزلية.

وعـــدم مقدرتهـــم علـــى االســـتمرار في

عليهم من شـــروط جديـــدة ،على الرغم
مـــن إعـــالن هيئـــة تنظيم ســـوق العمل

عن إعادة افتتاح باب استقدام العمالة
بدءا من  14سبتمبر الجاري.
المنزلية ً

ويقول أبو حسن ،صاحب أحد المكاتب
فـــي مدينة عيســـى ،إن وضـــع المكاتب
صعـــب ،وســـتعاني المكاتـــب مـــن أزمة
جديـــدة فـــي ظل عـــدم وجـــود طيران

وبدورهم أكد عدد من أصحاب مكاتب

مباشـــر مـــن العديد من الـــدول التي كنا

مكاتبهـــم تكبدت خســـائر كبيـــرة خالل

كالفلبين والهند ،مشـــيرا إلى أن الوضع

االســـتقدام أن وضعهم سيئ جدا ،وأن
الشـــهور الماضية بســـبب توقف العمل،
مشـــيرين إلـــى أن هنـــاك العديـــد مـــن

المكاتـــب تـــم إغالقهـــا ،وهنـــاك مكاتب
أخـــرى “تحتضـــر” وأخـــرى فـــي طريقها

نســـتقدم منها العمالـــة المنزلية ســـابقا،

قد يستمر بطريقة أصعب إذا استمرت
جائحـــة كورونـــا باالنتشـــار فـــي دول

كانت تعـــد الســـوق الرئيس الســـتقدام

العمالة المنزلية.
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