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á«ªbôdG É«Lƒdƒæμà∏d É«ª«∏bEG Gõcôe íÑ°üà°S øjôëÑdG :ôjô≤J
QÉμàHÓd Gõcôe øjôëÑdG π``©éd áMƒªW á«é«JGôà``°SG Oƒ≤j AGQRƒdG ¢ù«FQ ó¡©dG »``dh

z»ªbôdG ∫ƒëàdG{ ∫Éée »a IóFGQ äÉMÉéf â≤≤Mh ä’É°üJ’G ´É£b »a Q’hO QÉ«∏e 2 äôªãà°SG áeƒμëdG
¢``†``«``Ø``î``J ≈``````dEG iOCG zá``«``HÉ``ë``°``ù``dG á```Ñ```°```Sƒ```ë```dG{ OÉ```ª```à```YG
٪90 á``Ñ``°``ù``æ``H á``«``JÉ``eƒ``∏``©``ª``dG äÉ```eó```î```dG ≈```∏```Y äÉ```≤```Ø```æ```dG

.ôjô≤àdG ±ÓZ |

á£∏°ùdG ™e å``ëÑj á«LQÉîdG ô``jRh
Ωƒ«dG zÓ©dG áªb{ èFÉàf á``«©jô°ûàdG
ó≤©j ¿CG Qô``≤` ª` dG ø`` e
Qƒ``à` cO á``«` LQÉ``î` dG ô`` ` jRh
ÉYÉªàLG »fÉjõdG ∞«£∏dGóÑY
™e Ωƒ«dG ô¡X ó©H Écôà°ûe
Qƒ°†ëH á«©jô°ûàdG á£∏°ùdG
ÜGƒ`` æ` `dG ¢``ù` ∏` é` e á``°` ù` «` FQ
ídÉ°üdG »∏Yh πæjR ájRƒa
.iQƒ°ûdG ¢ù∏ée ¢ù«FQ
QÉ``ª` Y Ö`` FÉ`` æ` `dG ô`` ` `cPh
¥ƒ≤M áæéd ¢ù«FQ …ÉæÑdG
á``æ` é` d ƒ`` °` `†` `Y ¿É`` `°` ``ù` ``fE’G
´ÉaódGh á«LQÉîdG ¿hDƒ°ûdG
¢ù∏éªH »``æ` Wƒ``dG ø`` `eC’Gh
Ωƒ«dG ´É``ª`à`LG ¿CG ÜGƒ``æ` dG
.á«LQÉîdG ôjRh |
èFÉàf ¢VGô©à°SG ¬æe ±ó¡dG
áμ∏ªªdG »a GôNDƒe äó≤Y »àdG »é«∏îdG ¿hÉ©àdG ¢ù∏ée ∫hód Ó©dG áªb
≈∏Y á«©jô°ûàdG á£∏°ùdG á«LQÉîdG ô``jRh ´Ó``WEGh ,ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG
±É°VCGh .áª≤∏d »eÉàîdG ¿É«ÑdG OƒæH »a AÉL Ée á°ûbÉæeh áª≤dG äÉLôîe
ÜGƒædGh iQƒ°ûdG »°ù∏ée ¿hDƒ°T ôjRh Qƒ°†ëH ¿ƒμ«°S ´ÉªàL’G ¿CG
,ÜGƒædGh iQƒ°ûdG »°ù∏ée »°ù«FQ ÜGƒ``f ácQÉ°ûeh ø«æ«YƒÑdG ºfÉZ
»æWƒdG ø``eC’Gh ´É``aó``dGh á«LQÉîdG ¿hDƒ°ûdG ¿Ééd AÉ°†YCGh AÉ``°`SDhQh
.ø«°ù∏éªdG »a ¿É°ùfE’G ¥ƒ≤Mh

á``«fhôàμdE’G á``eóîdG ô``«aƒ`J
äÉ``eÉbE’G ó``jóé`Jh QGó```°UE’
QGó°UEG Ö∏W áeóN ô«aƒJ áeÉbE’Gh äGRGƒédGh á«°ùæédG ¿hDƒ°T âæ∏YCG
ôaGƒàJ PEG ,»fhôàμdE’G É¡©bƒe ôÑY á«°üî°ûdG ádÉØμdÉH áeÉbE’G ójóéJh
øeh øjôªãà°ùªdGh øjóYÉ≤àªdG ÖfÉLCÓd á«°üî°ûdG ádÉØμdÉH áeÉbE’G áeóN
ø«àæ°S É¡Jóe ≠∏ÑJ áØ∏àîe á«MÓ°U äGôàØd ,øjôëÑdG áμ∏ªe »a Éæμ°S ∂∏ªj
.äGƒæ°S ô°ûYh É°ùªNh
ô``jRh äÉ¡«LƒJ ø``e É``bÓ``£`fG É«fhôàμdEG á``eó``î`dG √ò``g ìô``W »``JCÉ`j
»fhôàμdEG πμ°ûH á«∏NGódG IQGRh äÉeóN ô«aƒJ »a ´Gô°SE’ÉH á«∏NGódG
™bƒªdG ≈dG ≥MÓàe πμ°ûH É¡JÉeóN π≤f »a IQGOE’G ¬Lƒàd ’Éªμà°SGh
≈æÑe á©LGôe ≈``dEG áLÉëdG ¿hO äÉÑ∏£dG ºjó≤J π¡°ùj ÉªH »fhôàμdE’G
ô«°ù∏d É¡à£N áeÉbE’Gh äGRGƒédGh á«°ùæédG ¿hDƒ°T äó``YCG PEG ,IQGOE’G
á«ªæà∏d IõØëªdG áÄ«ÑdG ºYOh ™«é°ûJ »a ÉgQhóH ΩÉ«≤∏dh ¬LƒàdG Gòg »a
øjôëÑdG áμ∏ªe ájDhQ ™e ≥aGƒàªdG …QÉªãà°S’Gh …OÉ°üàb’G •É°ûædGh
.2030 ájOÉ°üàb’G
øª°V É¡bÉaQEG Üƒ∏£ªdG äGóæà°ùªdG ≈∏Y ´ÓW’G ≈dEG É¡«©LGôe âYOh
IQGOE’G ÖMôJ Éªc ,»fhôàμdE’G É¡©bƒe ôÑY áMÉàªdG á«fhôàμdE’G äÉÑ∏£dG
∫ÉM »a ΩÓYE’Gh áeÉ©dG äÉbÓ©dG ´ôa ™e π°UGƒàdG ∫ÓN øe Qƒ¡ªédÉH
.QÉ°ùØà°SG …CG OƒLh
(2¢U π«°UÉØàdG)

áμ∏ªe É¡à≤≤M »àdG äGRÉ``é`fE’G ¢†©H ôjô≤àdG ¢Vô©à°ùjh
»àdG ∫hódG øe âëÑ°UCG ≈àM á«ªbôdG á«æ≤àdG ∫Éée »a øjôëÑdG
.∫É≤ædG ∞JÉ¡dGh âfôàfE’G áμÑ°T ¥GôàNG ä’ó©e ≈∏YCÉH ™àªàJ
áμÑ°T ¥GôàNG ∫ó©e OóY ≠∏H 2020 ôjÉæj ô¡°T OhóM ≈dEÉa
áμÑ°T QÉ°ûàfG áÑ°ùf â¨∏H Éª«a ,%99 øjôëÑdG »a âfôàfE’G
OóY õgÉf Éª«a ,¿Éμ°ùdG OóY »dÉªLEÉH áfQÉ≤e %131 ∫É≤ædG ∞JÉ¡dG
.Ωóîà°ùe ¿ƒ«∏e 1^4 »YÉªàL’G π°UGƒàdG ™bGƒe »eóîà°ùe
»a Q’hO QÉ«∏e 2 ƒëf QÉªãà°SG ºJ ¬fCG ≈dEG ôjô≤àdG QÉ°TCGh
,2019 ≈dEG 2009 øe IôàØdG »a øjôëÑdG »a ä’É°üJ’G ´É£b
π«édG áμÑ°T ¿CG ä’É°üJ’G ´É£b »a á∏¨°ûe ácô°T ôÑcCG âæ∏YCGh
.øjôëÑdG ¿Éμ°S øe %95 »£¨Jh IôaGƒàe âJÉH ¢ùeÉîdG
øe ó©j …òdG »aô°üªdGh »dÉªdG ´É£≤dG á«ªgCG ôjô≤àdG RôÑjh
á«ªæàd áeƒμëdG Oƒ¡L »a IôWÉb ó©oj Éªc ,øjôëÑdG OÉ°üàbG ºFÉYO
äÉ«æ≤J Ö©∏Jh ,πNódG QOÉ°üe ™jƒæJh á«£ØædG ô«Z äÉYÉ£≤dG
´É£≤dG äÉeóN ôjƒ£J »a É«°ù«FQ GQhO zá«dÉªdG É«LƒdƒæμàdG{
.øjôëÑdG »a »aô°üªdG
(6¢U π«°UÉØàdG)

øY Éª¡e Gôjô≤J ø£æ°TGh »a á«é«∏îdG ∫hó``dG ó¡©e ô°ûf
∫ÉéªdG ≥jƒ°ùJh ôjƒ£J :ájOÉ«°ùdG äÉfÉ«ÑdG{ ¿Gƒæ©H øjôëÑdG
»àdG Ωó≤àdG ôgÉ¶e ≈∏Y Aƒ°†dG ¬«a §∏°S ,zøjôëÑdG »a »ªbôdG
É¡«©°S QÉWEG »a á«ªbôdG á«æ≤àdG ∫Éée »a øjôëÑdG áμ∏ªe É¡JõéfCG
.á«£ØædG ô«Z äÉYÉ£≤dG á«ªæJh πNódG QOÉ°üe ™jƒæàd
äÉeóîd ¢ù«FôdG ÖFÉf ¿ƒ°ùdQÉc Gõ``jô``J Ió«°ùdG äó`` cCGh
ƒª°S ¿CG âfôàfE’G äÉeóîd z¿hRÉeCG{ ácô°T »a á«ªdÉ©dG âfôàfE’G
Oƒ≤j áØ«∏N ∫BG óªM øH ¿Éª∏°S ô«eC’G AGQRƒdG ¢ù«FQ ó¡©dG »dh
π©L ±ó¡H øjôëÑdG »a »ªbôdG ∫ÉéªdG »a áMƒªW á«é«JGôà°SG
∫ÉéªdG äÉ«æ≤J »æÑJ ≈``dEG OÉæà°S’ÉH QÉμàHÓd Gõcôe øjôëÑdG
áë«ë°üdG äÉ°SÉ«°ùdG ™°Vh ≈dEG øjôëÑdG äQOÉH Gò¡dh ,»ªbôdG
áªFÓe Ió«L QÉ©°SCÉH ä’É°üJ’Gh á«HÉë°ùdG áÑ°SƒëdÉH á≤∏©àªdG
.∫ÉªYCÓd
»a zá«HÉë°ùdG áÑ°SƒëdG{ OÉªàYG ¿CG ≈``dEG ôjô≤àdG QÉ``°`TCGh
≈∏Y É¡JÉ≤Øf ¢†«ØîJ »a áeƒμëdG ìÉéf ≈dEG iOCG ób øjôëÑdG
.2020 ΩÉY %90 áÑ°ùæH á«JÉeƒ∏©ªdG äÉeóîdG
âfôàfE’G äÉeóîd á«ªdÉ©dG ¿hRÉeCG ácô°T ¿CG Éæg ôcòdÉH ôjóL
.§°ShC’G ¥ô°ûdG »a É¡d É«ª«∏bEG Gô≤e øjôëÑdG PÉîJG äQôb

.AGQRƒdG ¢ù«FQ ó¡©dG »dh ƒª°S |

GQƒa ∞bƒàJ ¿CG Öéj øjôëÑdG IQÉ``ëH ≥ëH á«Ø°ù©àdG ô£b äÉ``°SQÉªe
zÓ©dG áªb{ ™``e ≥aGƒàJ á``«HÉéjEG äGAGô``LEG PÉîJG ≈``dEG ájô£≤dG äÉ``£∏°ùdG Iƒ``YO

ó«°U á∏MQ AÉæKCG »æjôëÑdG ΩÉ°ùLC’G ∫Éªc π£H ∞«bƒàd ™°SGh QÉμæà°SG
≥ëH ájô£≤dG äÉ°SQÉªªdG ¿CG ≈∏Y øjOó°ûe ,ájô£≤dG
ø«YGO ,…Qƒa πμ°ûH ∞bƒàJ ¿CG Öéj øjôëÑdG IQÉëH
»æjôëÑdG QÉëÑdG øY êGô``aE’G ≈``dEG ¬``JGP âbƒdG »a
.¢SÉÑY Ö«ÑM
RGõ``à`Y’G ¢üdÉN ø``Y ¿ƒcQÉ°ûªdG Üô`` YCG Éªc
äÉ¡édG ∞«∏μàH á«eÉ°ùdG á«μ∏ªdG äÉ¡«Lƒà∏d ôjó≤àdGh
,øjQô°†àªdG ø««æjôëÑdG IQÉëÑdG ¢†jƒ©àH á«æ©ªdG
ÖMÉ°U á°SÉFôH AGQRƒdG ¢ù∏ée QGôb É«dÉY ø«æªãe
»dh áØ«∏N ∫BG óªM øH ¿Éª∏°S ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG
Iô°TÉÑªH á«æ©ªdG äÉ¡édG ΩÉ«b AGQRƒdG ¢ù«FQ ó¡©dG
≈∏Y πª©dGh äÉ°†jƒ©àdG ±ô°Uh QGô``°`VC’G ô°üM
.ø««æjôëÑdG øjOÉ«°üdG ¥ƒ≤M ájÉªM
ÜGƒ``æ`dG ø``e Oó``Y ôμæà°SG π°üàe ó«©°U ≈∏Y
ájô£≤dG äÉ£∏°ùdG ΩÉ``«`b ø``Y äOOô`` J »``à`dG AÉ``Ñ` fC’G
OGóëdG »eÉ°S »æjôëÑdG ΩÉ°ùLC’G ∫Éªc π£H ∞«bƒàH
,ájôëH ó«°U á∏MQ AÉæKCG ¬FÉbó°UCG øe áYƒªéeh
ÉjGƒædG …ô£≤dG ΩÉ¶ædG QÉ¡XEG IQhô°V ≈``dEG ø«YGO
.á«é«∏îdG áëdÉ°üªdG √ÉéJ áæ°ùëdG
(4¢U π«°UÉØàdG)

á«©ªLh ø«aôàëªdG øjOÉ«°üdG á«©ªL äó``cCG
ø««Øë°üdG á«©ªLh ¿É°ùfE’G ¥ƒ≤M áÑbGôªd øjôëÑdG
º¡©∏£J ¿ƒ∏≤à°ùe ¿ƒ«bƒ≤M áYƒªéeh á«æjôëÑdG
äGAGô`` LEG á«æ©ªdG ájô£≤dG äÉ£∏°ùdG PÉ``î`JG ≈``dEG
zÓ©dG áªb{ äGQô≤e ™e ≥ØàJ ¢``VQC’G ≈∏Y á«HÉéjEG
»æjôëÑdG ø«Ñ©°ûdG ™ªéJ »``à`dG Iƒ`` `NC’G ìhQh
äÉbÓY øe ¿hÉ©àdG ¢ù∏ée ∫hO ™ªéj Éeh …ô£≤dGh
á«eÓ°SE’G Ió«≤©dG É¡°SÉ°SCG ácôà°ûe äÉª°Sh á°UÉN
ƒëf »©°ùdGh ±ó¡dG Ió``Mhh ∑ôà°ûªdG ô«°üªdGh
ø«H §HGôàdGh πeÉμàdGh ≥«°ùæàdG øe ójõe ≥«≤ëJ
.¢ù∏éªdG ∫hO
Ihó``f ΩÉ``à`N »``a ,∑ô``à`°`û`e ¿É``«`H »``a Gƒ``Hô``YCGh
»àdG zøjôëÑdG IQÉëH ≥ëH ájô£≤dG äÉcÉ¡àf’G{
¥ôëªdÉH ø«aôàëªdG øjOÉ«°üdG á«©ªL ô≤ªH äó≤Y
AGƒ`` LC’G ¢ùμ©æJ ¿CG »``a º``¡`∏`eCG ø``Y ,¢``ù` eCG AÉ°ùe
Iô«NC’G ¿hÉ©àdG ¢ù∏ée áªb äOÉ°S »àdG á«HÉéjE’G
º¡d íª°ùj ÉªH ø««æjôëÑdG IQÉëÑdG ´É``°`VhCG ≈∏Y
äGAGô``LEÓ` d ¢Vô©àdG ¿hO ø``e º¡àæ¡e á°SQÉªªH
OhóëdGh πMGƒ°ùdG øeCG äÉjQhO πÑb øe ájRGõØà°S’G

.OGóëdG »eÉ°S |

.zøjôëÑdG IQÉëH ≥ëH ájô£≤dG äÉcÉ¡àf’G{ Ihóf øe ÖfÉL |

Ö````gò````dG QÉ`````©`````°`````SCG »``````a ô```«```Ñ```c ¢````VÉ````Ø````î````fG
PEG ,»ª«∏bE’Gh »ªdÉ©dG OÉ°üàb’G
ájQÉªãà°SG ¢Uôa ∑Éæg âëÑ°UCG
»a QÉ``ª`ã`à`°`S’G »``a AGƒ``°` S Ió``jó``Y
.zº¡°SC’G hCG äGóæ°ùdG
ø°ùëàdG QGôªà°SG ¿CG ±É°VCGh
¢ùμ©æj ¿CG ¬fCÉ°T ø``e …OÉ°üàb’G
¿ƒμ«°Sh ,§ØædG QÉ©°SCG ≈∏Y ÉHÉéjEG
™``°`Vƒ``dG ≈``∏` Y »``HÉ``é` jEG ô``«` KCÉ` J ¬``d
øeh ,è«∏îdG ∫hO »a …OÉ°üàb’G
á«fƒjóªdG ø°ùëJ »a º¡°ùj ¿CG ¬fCÉ°T
IOÉ`` `jRh äGRƒ``é` ©` dG ¢``VÉ``Ø` î` fGh
è«∏îdG ∫hO ó«©à°ùJ ≈àM ádƒ«°ùdG
Oƒ``cô``dG ø`` e ¢``ü`∏`î`à`Jh É``¡`à`«`aÉ``Y
.…OÉ°üàb’G

(ájOÉ°üàb’G áëØ°üdG ≈∏Y π«°UÉØàdG)

:¢SÉÑY ∫Gƒf âÑàc
¿ó``©` ª` dG QÉ`` ©` `°` `SCG â``°` †` Ø` î` fG
,¢ùeCG á«∏ëªdG ¥Gƒ°SC’G »a ôØ°UC’G
21 QÉ«Y ÖgòdG ΩGô``L ¢†ØîfG PEG
19 ≈dEG ¢ù∏a 800h GQÉæjO 20 øe
ÖgPh ,ΩGôé∏d ¢ù∏a 800h GQÉæjO
500h GQÉ``æ` jO 20 ≈`` dEG 22 QÉ``«` Y
≈dEG 24 QÉ«Y ÖgPh ,ΩGôé∏d ¢ù∏a
,ΩGô``é`∏`d ¢ù∏a 400h GQÉ``æ` jO 22
1849 ≈``dEG á``°`ü`fhC’G â°†ØîfGh
.GQ’hO
…OÉ``°` ü` à` b’G ô``«` Ñ` î` dG ó`` ` `cCGh
¢VÉØîfG ¿CG{ ≠FÉ°üdG ôØ©L QƒàcódG
»a Éæ°ùëJ ¢ùμ©j Ö``gò``dG QÉ©°SCG

Å```WÉ```°```T ¥Ó``````````ZEG
¬``à``Ø``dÉ``î``ª``d ¢```UÉ```N
ájRGôàM’G äGAGôLE’G
¥ôëªdG á¶aÉëe áWô°T ájôjóe ΩÉY ôjóe ìô°U
IQÉéàdGh áYÉæ°üdG IQGRh ™e ≥«°ùæàdÉH ájôjóªdG ¿CÉH
óMCG ¥ÓZEGh §Ñ°†H âeÉb áë°üdG IQGRhh áMÉ«°ùdGh
óë∏d á«≤«°ùæàdG áæé∏dG äGQGô≤d áØdÉîªdG ÅWGƒ°ûdG
.êGƒeCG á≤£æªH ÉfhQƒc ¢Shô«a QÉ°ûàfG øe
á«fƒfÉ≤dG äGAGô```LE’G PÉîJG QÉ``L ¬``fCG ±É``°`VCGh
ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒªdG É«YGO ,áØdÉîªdG ICÉ°ûæªdG ∫É«M
ΩGõàd’G IQhô°V ≈dG á«MÉ«°ùdGh á«eóîdG äBÉ°ûæªdGh
¢Shô«a QÉ°ûàfG øe óë∏d á«FÉbƒdG äGAGô`` LE’G πμH
k É¡àØdÉîe ΩóYh ÉfhQƒc
.™«ªédG áeÓ°S ≈∏Y ÉXÉØM
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:zè«∏îdG QÉÑNCG{`d áë°üdG AÉbó°UCG á«©ªL á°ù«FQ

Ωó```Y »```æ```©```j ’ ìÉ````≤````∏````dG ò```````NCG
ihó``©``dG π``≤``f hCG É``fhQƒ``μ``H á``HÉ``°``UE’G
É°VÉØîfG Ió``jó``é` dG äÉ``HÉ``°` UE’G
π«¨°ûJ ¬Fƒ°V ≈∏Y âªJ ÉXƒë∏e
Éª«a ,á≤∏¨ªdG á``£`°`û`fC’G ¢†©H
¢ùeCG Ωƒ«d á«ë°üdG ΩÉbQC’G ô«°ûJ
ä’É``ë`dG »``dÉ``ª`LEG ¿CG ≈``dEG ∫hC’G
2787 É¡æe ádÉM 2801 áªFÉ≤dG
ájÉæ©d ™``°`†`î`J 14h Iô``≤`à`°`ù`e
.≈Ø°ûà°ùªdG »a IOó°ûe á«ë°U
≥``jô``Ø`dG QÉ``°``TCG ¬``Ñ`fÉ``L ø`` eh
»Øë°üdG ôªJDƒªdG ∫ÓN »æWƒdG
≈dEG »°VÉªdG ´ƒÑ°SC’G ó≤Y …òdG
™«HÉ°SC’G ∫Ó``N √ó°UQ ºJ Ée ¿CG
ô``°`TDƒ`e ´É`` Ø` `JQG ó`` `cCG á``«` °` VÉ``ª` dG
áÑ°ùæH á``£` dÉ``î` ª` dÉ``H á`` HÉ`` °` `UE’G
»àdG á©ØJôªdG áÑ°ùædG ¿CGh ,%39
ø«£dÉîªdG ôKCG ™ÑàJ á«dBG É¡Jô¡XCG
á``∏`FÉ``©`dG ø``ª`°`V â``fÉ``c ä’É``ë` ∏` d
IQhô``°` V ≈``∏`Y GOó``°`û`e ,Iô``«`Ñ`μ`dG
k `Ø` M äÉ``©`ª`é`à`dG Ö``æ`é`J
≈∏Y É``XÉ`
ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒªdG áaÉc áeÓ°S
ΩGõ``à`d’É``H Qò``ë` H á``∏`°`UGƒ``ª`dG ™``e
ô«HGóàdGh ájRGôàM’G äGAGôLE’ÉH
»a IOÉ``jR ó¡°ûf ’ »``c á«FÉbƒdG
¿CÉH É kgƒæe ,áªFÉ≤dG ä’ÉëdG OGóYCG
IOÉ``jõ``dG ø``Y ¿ƒdhDƒ°ùe ™«ªédG
ä’É``ë` dG OGó`` `YCG »``a ¿É``°`ü`≤`æ`dGh
QòëH ΩGõàd’G á∏°UGƒªHh áªFÉ≤dG
πμdG πÑb øe ∫hDƒ°ùªdG »YƒdGh
¢Shô«ØdG QÉ°ûàfG øe óëdG øμªj
.¬«∏Y AÉ°†≤dG ≈àM

»∏Y áªWÉa :âÑàc

.ó«©dG ôKƒc .O |
AÉ°†≤dG ƒëf ≥jô£dG ƒ¡a ΩGhódG
Iô«NC’G ΩÉbQC’G ¿CG áë°Vƒe ,¬«∏Y
ä’É`` ë` `dG Oó`` `Y »`` a ´É`` ` Ø` ` `JQ’Gh
»°VÉªdG ´ƒÑ°SC’G ∫ÓN áØ°ûàμªdG
≈`` dEG ´ƒ```Lô```dGh ô``£` î` dÉ``H Qò``æ` J
…Qhô°†dG øe Gòd ,∫hC’G ™HôªdG
á«ë°üdG äGAGô`` `LE’É`` `H ó``«`≤`à`dG
ó``YÉ``Ñ` à` dGh äÉ`` eÉ`` ª` `μ` `dG ¢``ù``Ñ``dh
§«ëe »``a á``°`UÉ``Nh »YÉªàL’G
Qób OÉ``©` à` H’Gh Iô«ÑμdG á∏FÉ©dG
.ø°ùdG QÉÑc øY ´É£à°ùªdG
âæ∏YCG π°üàe ó«©°U ≈∏Yh
øY ∫hC’G ¢``ù`eCG áë°üdG IQGRh
Ió``jó``L á``HÉ``°` UEG 397 π``«`é`°`ù`J
{ óéà°ùªdG É``fhQƒ``c ¢``Shô``«`Ø`H
òæe ≈``∏``YC’G »`` gh z19-ó``«` aƒ``c
ô°TDƒe ó¡°T å«M ,»°VÉªdG ôHƒàcCG

áë°üdG ájQÉ°ûà°SG äQò`` M
AÉ``bó``°`UCG á«©ªL á°ù«FQ á``eÉ``©`dG
ó«©dG ô``Kƒ``c IQƒ``à` có``dG áë°üdG
É¡HÉ°ùM »a ¬Jô°ûf Qƒ°ûæe ôÑY
øe ΩGôéà°ùf’G »``a »°üî°ûdG
äGAGô```LE’G ≥«Ñ£J »``a ¿hÉ``¡`à`dG
ìÉ``≤` ∏` dG ò`` `NCG ó``©` H á`` jRGô`` à` `M’G
É`` fhQƒ`` c ¢`` Shô`` «` `Ø` `d OÉ`` °` `†` `ª` `dG
IócDƒe ,z19-ó``«` aƒ``c{ óéà°ùªdG
π≤fh á``HÉ``°`UEÓ`d ¿ƒ°Vô©e º``¡` fCG
áHÉéà°S’G ähÉØàJ å«M ,ihó©dG
’ óbh ,¢UÉî°TC’G ø«H á«YÉæªdG
»≤∏àe iód á«aÉμdG áYÉæªdG ¿ƒμàJ
á``HÉ``°` UE’G ø``e º¡àjÉªëd ìÉ``≤`∏` dG
.¢Shô«ØdÉH
¿EG ó«©dG IQƒ``à` có``dG â``dÉ``bh
øe ájÉªëdG øeDƒj ób ìÉ≤∏dG òNCG
,Iójó°ûdGh á£°SƒàªdG áHÉ°UE’G
,IOQGh áHÉ°UE’G á«dÉªàMG ¿EÉa Gòd
¢Shô«ØH ¢üî°ûdG ÜÉ°üj ó``bh
GQó°üe ¿ƒμj óbh ,z19-ó«aƒc{
Ée GPEG ø``jô``NBÓ` d ihó``©` dG π≤æd
.¬H Ö«°UCG
≈∏Y É¡«©HÉàe ó«©dG âãMh
ΩGõ``à`d’Gh ¿hÉ¡àdG Ωó``Y IQhô``°`V
äGRGô`` ` à` ` `M’G á`` aÉ`` c ≥``«` Ñ` £` à` H
π≤f IQƒ£N QÉ©°ûà°SGh á«ë°üdG
≈∏Y ¢``Shô``«`Ø`dG ihó`` Y ∫É``≤`à`fGh

á«ªdÉ©dG áMÉ«``°ùdG áª¶æªd ΩÉ©dG ø«eC’G Ö``°üæªd øjôëÑdG áë``°Tôe
ó``jQóe »``a ø``jóªà©ªdG »```°SÉ`eƒ∏Hó`dG ∂∏```°ùdG AÉ``°†`YCG »``≤à∏J
â©ªL »°VÉªdG ó≤©dG »a É¡fCG ≈dEG Iô«°ûe ,äGQó≤dG AÉæHh
∫Éée ƒgh á«æWƒdG áMÉ«°ù∏d ¢UÉîdG ´É£≤dG øe ÓjƒªJ
á≤HÉ£e äÉYôÑJ ™ªL ≈dEG ™∏£JCGh .¬«a Iô«Ñc Iƒb ∂∏àeG
.á«ªdÉ©dG áMÉ«°ùdG áª¶æªd
áMÉ«°ùdG áª¶æªd …ò«ØæàdG ¢ù∏éªdG ¿CG ôcòdÉH ôjóL
ôjÉæj 19h 18 »eƒj ójQóe »a ¬YÉªàLG ó≤©j á«ªdÉ©dG
.áª¶æª∏d ΩÉ©dG ø«eC’G Ö°üæªd í°TôªdG QÉ«àN’ …QÉédG

.ójQóe
,¢UÉîdG ´É£≤dG ≈∏Y ¢ù°SCÉJ ´É£b áMÉ«°ùdG ¿CG äócCGh
¢UôëJ ¿CG á«ªdÉ©dG áMÉ«°ùdG áª¶æe ≈∏Y »¨Ñæj ¬fCG ≈dEG áàa’
É¡ëæªH á«MÉ«°ùdG ô«Zh á«MÉ«°ùdG äÉcô°ûdG ∑Gô°TEG ≈∏Y
õ«côàdG Öéjh ,äÉcô°û∏d á«YÉªàL’G á«dhDƒ°ùªdG §£N
,á£°SƒàªdGh Iô«¨°üdG äÉcô°ûdG ºYO ≈∏Y ¢UÉN πμ°ûH
ÖjQóàdGh ,¥Gƒ``°`SC’G ≈``dEG ∫ƒ°UƒdGh ,πjƒªàdG π«¡°ùJh

áÄ«g ¢ù«FQ áØ«∏N ∫BG óªëe âæH »e áî«°ûdG π°UGƒJ
Ö°üæªd øjôëÑdG áμ∏ªe áë°Tôe QÉKB’Gh áaÉ≤ã∏d øjôëÑdG
á«Øjô©àdG É¡J’ƒL á«ªdÉ©dG áMÉ«°ùdG áª¶æªd ΩÉ©dG ø«eC’G
.…ƒ«ëdG ´É£≤dG Gò¡d áMƒª£dG É¡à«é«JGôà°SGh É¡àjDhôH
øjóªà©ªdG »°SÉeƒ∏HódG ∂∏°ùdG AÉ°†YCG øe GOóY â≤àdGh
áaÉ≤ãdG »a QÉªãà°S’G ´hô°ûe Iôμa âeqób Éªc ,ójQóe »a
»a á«dÉ£jE’G ájQƒ¡ªédG ô«Ø°S É«∏«éjQGƒZ hOQÉμjQ ≈dEG

zóëdG ¥ô``°T{`H á©«∏≤dG »``M äGó``Mh º«∏``°ùJ CGóÑJ z¿Éμ``°SE’G{

ó«°ûJ zá``«``fÉ``°``ù``fE’G ∫É``ª``YCÓ``d á``«``μ``∏``ª``dG{
É``¡``dÉ``ª``YC’ »``à``jƒ``μ``dG π``jƒ``ª``à``dG â``«``H º``Yó``H
.á≤jó°üdGh
•É«îdG º«μëdGóÑY ó«°ùdG OÉ``°` TCG ¬ÑfÉL ø``eh
πª©∏d ¬àdÓL º``YOh ióØªdG ∂∏ªdG ádÓL ΩÉªàgÉH
∫ÉªYCÓd á«μ∏ªdG á°ù°SDƒªdG ¬H Ωƒ≤J …ò``dG »fÉ°ùfE’G
áØ«∏N ∫BG óªM øH ô°UÉf ï«°ûdG ƒª°S IOÉ«≤H á«fÉ°ùfE’G
πjƒªàdG â«H ±ô°ûJ øY ÉHô©e øjôëÑdG êQÉNh πNGO
…òdG »fÉ°ùf’G πª©dG ºYO »a áªgÉ°ùªdÉH »àjƒμdG
á≤K É¡Ñ°ùcCG á«æ¡eh á«aGôàMÉH á°ù°SDƒªdG ¬H ¢†¡æJ
.ºdÉ©dG iƒà°ùe ≈∏Y ™«ªédG ΩGôàMGh
øe áªgÉ°ùe •É«îdG º«μëdGóÑY ó«°ùdG Ωób Éªc
á«ª«∏©àdG ™jQÉ°ûªdG ídÉ°üd »àjƒμdG πjƒªàdG â«H
ΩÉ``à`jC’G ídÉ°üd á°ù°SDƒªdG ÉgòØæJ »àdG á«ë°üdGh
á«μ∏ªdG á°ù°SDƒªdG πÑb øe ø«aƒØμªdG ø««æjôëÑdG
.á«fÉ°ùfE’G ∫ÉªYCÓd
»àjƒμdG π``jƒ``ª`à`dG â``«`H º`` YO á``∏`°`UGƒ``e ó`` `cCGh
¬H Ωƒ≤J …òdG »fÉ°ùfE’G πª©dGh á«∏Ñ≤à°ùªdG ™jQÉ°ûª∏d
»a Ö°üJ »àdGh ,á«fÉ°ùfE’G ∫ÉªYCÓd á«μ∏ªdG á°ù°SDƒªdG
ácGô°ûdG õjõ©J »a º¡°ùJh ΩÉàjC’Gh πeGQC’G áë∏°üe
.á«©ªàéªdG

ΩÉ©dG ø``«`eC’G ó«°ùdG ≈Ø£°üe QƒàcódG πÑ≤à°SG
ÜóàæªdG ƒ°†©dG á«fÉ°ùfE’G ∫ÉªYCÓd á«μ∏ªdG á°ù°SDƒª∏d
º«μëdGóÑY »àjƒμdG πjƒªàdG â«Ñd …ò«ØæàdG ¢ù«FôdG
ƒª°S ôjó≤Jh äÉ«ëJ ¬«dG π≤f å«M ,•É«îdG Üƒ≤©j
∂∏ªdG ádÓL πãªe áØ«∏N ∫BG óªM øH ô°UÉf ï«°ûdG
.ÜÉÑ°ûdG ¿hDƒ°Th á«fÉ°ùfE’G ∫ÉªYCÓd
º«μëdGóÑY ó«°ù∏d ó«°ùdG ≈Ø£°üe QƒàcódG º∏°S Éªc
,»àjƒμdG πjƒªàdG â«Ñd º«à«dG ≥jó°U IOÉ¡°T •É«îdG
¬eÉªàgGh Iô«ÑμdG »àjƒμdG πjƒªàdG â«H Oƒ¡éd ∂dPh
á«μ∏ªdG á°ù°SDƒªdG ¬H Ωƒ≤J …òdG »fÉ°ùfE’G πª©dG ºYóH
.á«fÉ°ùfE’G ∫ÉªYCÓd
áªgÉ°ùªH ó«°ùdG ≈Ø£°üe Qƒ``à`có``dG OÉ``°` TCG Éªc
ºYOh á«fÉ°ùfE’G ™jQÉ°ûªdG »a »àjƒμdG πjƒªàdG â«H
ä’Éë∏d ¬ªYOh á°ù°SDƒªdG ÉgòØæJ …òdG …ô«îdG πª©dG
πjƒªàdG â«H ¿CG Gk ó``cDƒ` e ,øjôëÑdG »``a á«fÉ°ùfE’G
∫ÉªYCÓd á«μ∏ªdG á°ù°SDƒªdG ™e º``FGO ∂jô°T »àjƒμdG
ºjó≤Jh »æjôëÑdG ™ªàéªdG á``eó``N »``a á«fÉ°ùfE’G
ájƒªæàdG ™jQÉ°ûªdGh á«KÉZE’Gh á«fÉ°ùfE’G äGóYÉ°ùªdG
á≤«≤°ûdG ∫hó`` dGh Üƒ©°û∏d á°ù°SDƒªdG É¡eó≤J »àdG

è¡ædG Gòg ¿CG Éak Oôe ,∫ÉØWC’G ÜÉ©dCG ≥WÉæeh
¢UôM ™e ≈°TÉªàj á«fÉμ°SE’G ¿óªdG AÉæH »a
øe ô°ûY …OÉëdG ±ó¡dG ò«ØæJ ≈∏Y áeƒμëdG
,IóëàªdG ºeCÓd áeGóà°ùªdG á«ªæàdG ±Gó``gCG
äÉæWƒà°ùªdGh ¿óªdG π©L{ ≈∏Y ¢üæj …òdGh
≈∏Y IQOÉ``bh áæeBGh ™«ªé∏d á∏eÉ°T ájô°ûÑdG
.záeGóà°S’Gh Oƒª°üdG
º«∏°ùJ äGAGô`` LEG ¿CG ≈``dEG ¿Gó``°`TQ √ƒ``fh
øe á∏«∏b ΩÉ``jCG ó©H »JCÉJ á«æμ°ùdG äGó``Mƒ``dG
,ø«æWGƒª∏d Oƒ≤©dG º«∏°ùJ äGAGô`` LEG AÉ``¡`fEG
íàah ≥«KƒàdG äGAGô`` ` LEG AÉ``¡`fEÉ`H º¡eÉ«bh
Gkô«°ûe ,¿Éμ°SE’G ∂æH iód á«μæÑdG äÉHÉ°ùëdG
äGAGô`` LE’G √ò``g RÉ``é`fEG »``a áYô°ùdG ¿CG ≈``dEG
IQhô°V ≈∏Y IQGRƒdG ¢UôM ≥∏£æe øe »JCÉJ
IóMh 5000 ™jRƒàd »æeõdG èeÉfôÑdG AÉ¡fEG
ó¡©dG »dh ƒª°S É¡H ôeCG »àdG á«æμ°S áeóNh
.OóëªdG óYƒªdG »a

ôeC’G Gòg ¿CGh ,ºFÓªdG øμ°ùdG ô«aƒJ ∫ÓN øe
»àdG èeGôÑdGh §£îdG ™«ªL øe ájÉ¨dG ó©j
≈£îHh Égò«ØæJ ≈∏Y πª©Jh IQGRƒdG É¡Mô£J
.áYQÉ°ùàe
¿EG ó``ë` dG ¥ô``°` T ´hô``°` û` e ô``jó``e ∫É`` `bh
…òdG ¬JGóMh º«ª°üàH RÉàªj zá©«∏≤dG{ »M
áÄ«ÑdGh ,»æjôëÑdG …QÉª©ªdG RGô£dG »cÉëj
IQGRƒdG ¿CG É kë°Vƒe ,óëdG á≤£æªd á«∏MÉ°ùdG
äÉ££îªdGh º«eÉ°üàdG OGó``YEG iód â°UôM
øe ≈Mƒà°ùe ¿ƒμj ¿CG ´hô°ûª∏d á«∏«°üØàdG
k ,ΩC’G óëdG áæjóe π«°UÉØJ
™HÉ£dG ≈∏Y ÉXÉØM
¬H õ«ªàj …ò``dG »YÉªàL’G è«°ùædGh ,ΩÉ©dG
.á≤£æªdG »dÉgCG
äGóMƒdÉH á£«ëªdG áÄ«ÑdG ¿CG ±É°VCGh
k G â«¶M ´hô°ûª∏d á«æμ°ùdG
ô«Ñc ΩÉªàgÉH É°†jC
äÉMÉ°S ô«aƒJ ºJ å«M ,º«ª°üàdG å«M øe
≥FGóëdG øY Ók °†a ,á«∏MÉ°S ¢TÉªeh ,á«∏NGO

õéëd IQGRƒ``∏` d øNÉ°ùdG §îdÉH ∫É°üJ’ÉH
.º«∏°ùà∏d óYƒe
â°UôM IQGRƒ`` ` dG ¿CÉ` `H ¿Gó``°``TQ OÉ`` ` aCGh
ájRƒ¡L øe ócCÉàdG ≈∏Y á«°VÉªdG ΩÉjC’G ∫ÓN
äÉfÉª°†dG Oƒ≤Y á©LGôeh ,äGóMƒdG ™«ªL
á«fÉμ°SEG áeóN º«∏°ùJ ¿Éª°†d ,ø«dhÉ≤ªdG ™e
¿CG Gó``cDƒ` e ,ø``«`æ`WGƒ``ª`∏`d á``«`dÉ``Y IOƒ`` L äGP
ájƒdhCG øμ°ùdG IOƒ``L Qƒëe »dƒJ IQGRƒ``dG
øe ô°TÉÑe ΩÉªàgÉH ≈¶ëj √QÉÑàYÉH ,Iô«Ñc
øH óªM ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†M ¿oó` d
áeƒμëdGh ióØªdG OÓÑdG ∂∏e áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y
¿Éª∏°S ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U á°SÉFôH
.AGQRƒdG ¢ù«FQ ó¡©dG »dh áØ«∏N ∫BG óªM øH
Gƒ°UôM IQGRƒ``dG »dhDƒ°ùe ¿CG ±É°VCGh
ΩÓ``à`°`SG á``Mô``a ø``«` æ` WGƒ``ª` dG á``cQÉ``°` û` e ≈``∏` Y
∞∏ªdG á©«ÑW ¿CG Éª«°S ’h ,á«æμ°ùdG º¡JGóMh
á«æjôëÑdG ô°SCÓd QGô≤à°S’G πØμj »fÉμ°SE’G

»μ∏ªdG ƒ``ª`°`ù`dG Ö``MÉ``°`U ô```eC’ Gòk `«`Ø`æ`J
ó¡©dG »dh áØ«∏N ∫BG óªM øH ¿Éª∏°S ô«eC’G
IóMh 5000 ™jRƒàH AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«FQ
»a ¿Éμ°SE’G IQGRh âYô°T ,á«æμ°S áeóNh
¥ô°T áæjóªH zá©«∏≤dG{ »M äGó``Mh º«∏°ùJ
IQGRƒdG âeÉb øjòdG ø«æWGƒª∏d ∂dPh ,óëdG
™«HÉ°SC’G ∫Ó``N ´É``Ø`à`f’G Oƒ``≤`Y º¡ª«∏°ùàH
.á«°VÉªdG
óëdG ¥ô°T áæjóe ´hô°ûe ôjóe ìô°Uh
º«∏°ùJ äGAGôLEG ¿CÉH ¿Gó°TQ óªëe ¢Sóæ¡ªdG
≥``ah º``à`J ø``«`æ`WGƒ``ª`∏`d á«æμ°ùdG äGó`` Mƒ`` dG
äÉeóîdG »JQGOEG ø«H ≥«°ùæàdÉH »æeR ∫hóL
√òg ¿CG ≈``dEG Gkô«°ûe ,á«fÉμ°SE’G ™jQÉ°ûªdGh
ø«æWGƒªdG ∫É``ª`μ`à`°`SG ó``©`H »``JCÉ` J Iƒ``£` î` dG
äÉHÉ°ùëdG íàah Oƒ≤©dG ≥«KƒJ äGAGô`` `LEG
º«∏°ùàdG AGôLEG ¿CGh ,¿Éμ°SE’G ∂æH iód á«μæÑdG
¬JGAGôLEG á«aƒà°ùªdG øWGƒªdG ΩÉ«b ó©H ºàj

∫ƒ∏°ûe ƒgh ™«HÉ°SCG 4 øe ôãcCG òæe

á«fÉª∏°ùdG »a ÆÉeódG õ«Øëàd áYhQõe ájQÉ£H ∫GóÑà°SG ô¶àæj ¢†jôe
ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áμ∏ªªdG IQÉédG ádhódG øe õ«ØëàdG ájQÉ£H
øjòdG êQÉîdÉH êÓ©dG Öàμe ™e ¢†jôªdG á∏FÉY â∏°UGƒJ óbh
á∏FÉY â∏°UGƒJ Éªdh ôÑª°ùjO 24 ïjQÉJ òæe Ö∏£dG Gƒª∏°ùJ
á©HÉàªdG º¡«∏Y ¿CÉH ºghOÉaCG êQÉîdÉH êÓ©dG Öàμe ™e ¢†jôªdG
ôNB’G ƒg ¬fCÉH ºgOÉaCG …òdG á«∏ª©dG AGôLEÉH »æ©ªdG Ö«Ñ£dG ™e
AGôLEG ¬°UÉ°üàNGh ìGôL ƒ¡a ájQÉ£ÑdG äGAGô``LEG øY º∏©j ’
.ájQÉ£ÑdG äôaGƒJ Ée ≈àe äÉ«∏ª©dG
≈Ø°ûà°ùªdÉH ø``«`dhDƒ`°`ù`ª`dG ≈`` dEG á``∏`FÉ``©`dG â``¡`Lƒ``J ó`` bh
…CG º¡∏°üj ¿CG ¿hO øe ájQÉ£ÑdG ∫ƒ°Uh óYƒe øY QÉ°ùØà°SÓd
≈àM hCG ájQÉ£ÑdG º∏°ùJ óYƒeh ôeC’ÉH ¢UÉ°üàN’G á¡L øe OQ
ÖFÉf AÉÑWC’G ¢ù«FQ ™e á∏FÉ©dG â∏°UGƒJ Éª«a ,É¡Ñ«côJ óYƒe
OÉaCG …òdG …ô«°û©dG π«Ñf QƒàcódG êQÉîdÉH êÓ©dG áæéd ¢ù«FQ
êÓ©dG áæéd iód ´ƒ°VƒªdG ¿CGh √ó«H ¢ù«d ájQÉ£ÑdG ôeCG ¿CÉH
êQÉîdÉH êÓ©dG áæéd ≈dEG á∏FÉ©dG â¡LƒJ É¡æ«Mh ,êQÉîdÉH
É«dÉM ´ƒ°VƒªdG ¿CGh Qó°U ób AGôLE’G ¿CÉH ÉgQhóH äOÉaCG »àdG
ó©H AGóædG Gòg á«Ñ∏J á∏FÉ©dG πeCÉJh ,»Ñ£dG á«fÉª∏°ùdG ™ªée ó«H
»gh ihóL ¿hO øe áë°üdG IQGRh »a ÜGƒH’G πc âbôW ¿G
.Ωƒj ó©H Éeƒj ÉgQƒgóJh ¬àë°U ™LGôJ iôJ
øWGƒª∏d É¡Ñ«côJ ºJ »àdG RÉ¡édG ájQÉ£H ¿CG ôcòdÉH ôjóédG
óbh ..IÉ«ëdG ó«b ≈∏Y ¬«≤ÑJ »dÉàdÉHh ¬àcôëd ódƒªc πª©J
Ö∏£àJ äGAGô``LE’G ¿CG ’G øjô¡°T òæe É¡FÉ¡àfG ¢VGôYG äCGóH
ádÉM »a ¬fCGh ájQhô°V ôÑà©J ¬àdÉM ¿G ºZQ πjƒ£dG QÉ¶àf’G
´ƒæH ¬°†jƒ©J ºàjh ¬JÉ«M á∏°UGƒe ™«£à°ùj ød RÉ¡édG ∞bƒJ
á°Sƒ∏¡dG É¡dhG áÑjôe á«ÑfÉL É°VGôYCG É¡d ¿G ’G ÜƒÑëdG øe
.äGƒæ°S òæe ¬d ájQÉ£ÑdG ´QR ºJ Gòd ájOGQG ÓdG äÉcôëdGh

áé«àf »ë°üdG ¬©°Vh QƒgóJ »æjôëH ¢†jôe hhP Éμ°T
≥«ª©dG õ«ØëàdÉH á°UÉîdG á«FÉHô¡μdG ájQÉ£ÑdG ∫GóÑà°SG ôNCÉJ
»a óbôj ∫Gõj ’ å«M ,äGƒæ°S 4 πÑb É¡Ñ«côJ ºJ »àdGh ÆÉeó∏d
É¡dÓN Ö«°UCG êÓY ¿hO øe ™«HÉ°SCG 4 øe ôãcG òæe á«fÉª∏°ùdG
ºZQ ,√ô¡X »a á≤«ªY äÉMô≤Jh Qó°üdG »a Éjô«àμH ihó©H
êQÉîdG »a êÓ©dG áæéd ≈dEG É«ÑW Gôjô≤J èdÉ©ªdG ¬Ñ«ÑW ™aQ
Iô«NC’G ¬JóªàYG …òdGh ¢†jôªdG ájQÉ£H ∫GóÑà°SG ÖLƒà°ùj
.ô¶àæj ∫Gõj ’ ¢†jôªdG ™°Vh ¿G ’G ΩÉjCG 10 øe ôãcG òæe
»μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ≈``dEG AGó``f ¢†jôªdG Iô°SCG â©aQh
¢ù∏ée ¢ù«FQ ó¡©dG »``dh áØ«∏N ∫BG óªM ø``H ¿Éª∏°S ô``«`eC’G
»ë°üdG ¬©°Vh ¿EG å«M äGó«≤©J ¿hO ¬LÓY π«¡°ùàd AGQRƒdG
IOƒLƒªdG Éjô«àμÑ∏d ¬WÉ≤àdG AGôL DƒWÉÑàdG hCG ô«NCÉàdG πªëàj ’
Ö«côJ á«∏ª©d ™°†N ób º¡°†jôe ¿CG áë°Vƒe ,≈Ø°ûà°ùªdÉH
øe »``à`dGh 2016 ΩÉ``Y »``a ÆÉeó∏d ≥«ª©dG õ«Øëà∏d ájQÉ£H
å«M äGƒæ°S 4 Qhôe ó©H iôNCG Ö«côJ IOÉYEG ºàj ¿G ¢VôàØªdG
.∂dP ºàj ºd ¿G ΩÉJ π∏°Th õé©H Égó©H ¢†jôªdG ÜÉ°üj
¿CG É°Uƒ°üNh áÄ«£H GkóL äGAGô``LE’G ¿CG á∏FÉ©dG äó``cCGh
áμ∏ªªdG »``gh á≤«≤°Th áÑjôb á``dhO ió``d IOƒ``Lƒ``e ájQÉ£ÑdG
Éªc ,øë°ûdG äÉcô°T á£°SGƒH É¡Ñ∏L øμªjh ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG
ô°ùL òæe ôÑY É¡d π«¡°ùàdG ºàj á«Ñ£dGh á«FÉæãà°S’G ä’ÉëdG ¿CG
âæ∏YCG å«M òaÉæªdG ≥∏Z øY ¿ÓYEÓd ∫hC’G Ωƒ«dG òæe ó¡a ∂∏ªdG
ìô°üj á«FÉæãà°S’Gh á«Ñ£dG ä’ÉëdG ¿CG ájOƒ©°ùdG äÉ£∏°ùdG
.QƒÑ©dÉH É¡d
≈Ø°ûà°ùªH ó``bô``j ¢†jôªdG ¿CG ≈`` dEG π«°UÉØàdG ô«°ûJh
∫ƒ°Uh QÉ¶àfÉH Ωƒ«dG ≈àM ôÑª°ùjO 16 ïjQÉJ òæe á«fÉª∏°ùdG

äÉ``°†jôªdG ióMEG ™e πeÉ©J øe ô``«KCG Ée ∫ƒM ≥``≤ëJ á«fÉª∏``°ùdG
øª°V …Oƒ©°ùdG OQƒÑdGh »Hô©dG OQƒÑdG
±Gô°TEÉH ∂``dGPh »∏ª©dG ÖjQóàdG èeGôH
≥ah ø«°üàîªdGh ø«jQÉ°ûà°S’G AÉÑWC’G
ÖjQóàH ôîØJ IQGOE’Gh ,IOóëe áª¶fCG
Ékjƒæ°S á«æWƒdG äGAÉ``Ø`μ`dG ø``e äÉÄªdG
.áμ∏ªªdG »a »Ñ£dG ´É£≤dÉH ¢Vƒ¡æ∏d

äGAGô`` LE’G PÉ``î`J’ ô``«`KCG Éª«a ≥«≤ëà∏d
.áÑ°SÉæªdG
á«fÉª∏°ùdG ≈Ø°ûà°ùe ¿CG â``æ` «q ` Hh
á«ª«∏©àdG äÉ«Ø°ûà°ùªdG øe ôÑà©j »Ñ£dG
øe ø«HQóàªdGh Ö£dG áÑ∏£d í«àJ »àdG
èeÉfôÑd ø«©°VÉîdGh ø«ª«≤ªdG AÉÑW’G

ióMEG ™e πeÉ©àdG á≤jôW øe »YÉªàL’G
á«fÉª∏°ùdG ≈Ø°ûà°ùe »``a äÉ``°`†`jô``ª`dG
á°†jôªdG Iô°SCG ™e â∏°UGƒJ É¡fCG »Ñ£dG
Éªc ,´ƒ°VƒªdG äÉ°ùHÓe ≈∏Y ±ƒbƒ∏d
äÉ«Ø°ûà°ùª∏d …ò«ØæàdG ¢ù«FôdG ¬``Lh
…QÉ``°` ü` fC’G ó``ª` MCG Qƒ``à` có``dG á«eƒμëdG

»Ñ£dG á«fÉª∏°ùdG ™ªée IQGOEG äócCG
äÉ``eó``î`dG ™``«`ª`L º``jó``≤`J ≈``∏`Y É``¡`°`Uô``M
»a ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒªdG ™«ªéd á«Ñ£dG
.øjôëÑdG áμ∏ªe
É¡d »Øë°U ¿É``«` H »``a â``ë` °` VhCGh
π°UGƒàdG äÉμÑ°T »a ô«KCG Ée ≈∏Y É≤k «∏©J
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AÉæHC’G á≤Øf ¿ƒμJ ’ »c
¥Ó£dG ÜôM áë∏°SCG óMCG
,,AGõYC’G AGô≤dG
™``ª` à` é` ª` dG ø`` `e á``ë``jô``°``T »`` `a
´ƒ``Ñ`°`SC’G ∫É``≤`e »``a Éæ«¡àfG
¥É``Ø` fE’G »``a êGhRC’G á``cQÉ``°`û`e
¢†©H ¢``ù` jô``μ` J ≈`` ` dEG »``°` VÉ``ª` dG
¥É``Ø`fEG áÑ°ùf ¥ƒ``Ø`J ó``b áÑ°ùæH
≈∏Y Aƒ``°`†`dG §«∏°ùàd ä’É``≤` ª` dG
ô«NC’G »fÉ©j »dÉàdÉHh êhõ``dG
§«ëe »a πØ£dGh ICGôªdG ÉjÉ°†b
á``«`dhDƒ`°`ù`e π``ªq ` ë` J á``eó``°` U ø``e
™ªàéªdG ¢SÉ°SCG ÉgQÉÑàYÉH Iô°SC’G
´ƒbh ó©H AÉ``æ`HC’G ≈∏Y ¥É``Ø`fE’G
øjôëÑdG áμ∏ªe Qƒ``à`°`Só``d Ék ` ≤` ah
πμH É¡«≤àq j ¿CG ∫hÉëjh ¥Ó£dG
ICGô``ª`dG ™aód áMÉàªdG πFÉ°SƒdG
…òdG ¢SÉ°SC’G ∂dP ,2002 ∫qó©ªdG
.¥ÉØfE’G »a QGôªà°S’G ≈dEG
™ªàéªdG ∞©°VCG ∞o©°V Ée ≈àe
IOÉ``ª`dG â°†b á≤ØædG »``ah
´ÉØJQG ¿CG ±ÉîH
¢ù«dh ,¬∏ªcCÉH
m
¿CÉ` H Iô``°``SC’G ¿ƒ``fÉ``b ø``e (46)
π∏N ≈∏Y Gk ô°TDƒe óq ©oj ¥Ó£dG Ö°ùf
≥ØæªdG ¥ƒ≤M ø``e ≥``M á≤ØædG)
ôKDƒj á«LhõdG á£HGôdG ¢ù°SCG »a
Iƒ°ùμdGh ΩÉ©£dG πª°ûJh ¬«∏Y
É¡∏μ°ûH Iô``°`S’G ájQGôªà°SG ≈∏Y
á«eÉëŸG
øe ∂```dP ™``Ñ` à` j É```eh ø``μ` °` ù` ª` dGh
QGôªà°SG ΩóY ÜÉÑ°SCGh .»©«Ñ£dG
Éªe É``ª`gô``«`Zh á``eó``Nh Ö«Ñ£J
É¡æe ,Iô«ãc äÉ``é`jõ``dG ø``e áÑ°ùf
QOƒ÷G
≈°ù«Y
…OÉæg
q »¡a ,(±ô©dG ¬«°†à≤j
¬JqôbCG ≥M
ábÓY πμH ≥∏©àJ á«°üî°T ÜÉÑ°SCG
¬``ª` ¶`q `fh á``«` eÓ``°` S’G á``©` jô``°` û` dG
iõ©Jo ób áeÉY iôNCGh ,IóM ≈∏Y
∫ÉMh ≥ØæªdG á©°S Égôjó≤J »a πNójh ,¿ƒfÉ≤dG
É¡àL qhQ á«bÓNCG äÉaÉ≤K ≈∏Y »eÓYE’G ìÉàØf’G ≈dEG
Éeh áé∏HóªdG äÓ°ù∏°ùªdGh á«fƒjõØ∏àdG èeGôÑdG
,±GôYC’Gh ¿ÉμªdGh ¿ÉeõdG IÉYGôe ™e º¡«∏Y ≥ØæªdG
É¡ëàØJ »àdG á©°SÉ°ûdG ÜGƒ`` HC’G øY ∂«gÉf ,É¡«dEG
äÉLÉ«àMG á«Ñ∏J »g á≤ØædG »a IôμØdG ¿CG π°UC’Éa
≈∏Y á``Ø`∏`à`î`ª`dG »``YÉ``ª` à` L’G π``°` UGƒ``à` dG π``FÉ``°` Sh
Ö«Ñ£Jh øμ°ùeh Iƒ°ùch ΩÉ©W øe á«°SÉ°SC’G AÉæHC’G
.ôμØdG ≈∏Y ôKDƒJh É¡«YGô°üe
¿CG ∫ÉëdG ™``bGh øμdh ,É¡«dEG É``eh á``°`SGQOh áeóNh
IôgÉ¶dG IQƒ°üdG ƒg ¥Ó£dG ¿CG Ék eƒ∏©e øμ«dh
¿ƒμJ É``e Ék ÑdÉZ É¡«∏Y AÉ°†≤dG ô≤à°SG »àdG á≤ØædG
Ió«°S á«°†≤c ,™bGƒdG å«M øe ájÉØμdG Qób øe πbCG
iôNCG GQƒ°U É¡d ¿EG PEG ,á«LhõdG á£HGôdG AÉ¡àf’
≈ØàcG (âæHh ódh) É¡«æH’ QÉæjO 73 ≠∏ÑªH É¡d ºμ oM
ábÓ©dG ΩÉ°üØfÉc ™ªàéª∏d Iô``gÉ``X ô``«`Z É¡æμdh
√Gƒ°S Éª¡d IóYÉ°ùe …CG ºjó≤J ¢†aôjh ,¬H ÉªgódGh
QGô£°VG hCG ,Gk ôgÉX ÉgQGôªà°SGh Ék ©bGh á«LhõdG
,IóYÉ°ùªdG ≈``dEG á°SÉªdG Éª¡àLÉM ä’É``M »a ≈àM
≈∏Y á«LhõdG ábÓ©dG »a QGôªà°S’G ∫ƒÑb ≈dEG ICGôªdG
¥É``gQE’G øe â¨∏H ó``b{ »d âdÉb Éªc Ió«°ùdG ∂∏Jh
π«Ñ°S ≈∏Y É¡æe ,áØ∏àîe ÜÉÑ°SC’ É¡æY Ék ªZQh ¢†°†e
¿É``eC’É``H Qƒ``©`°`û`dG »``fó``≤` aCG É``e …OÉ``ª``dGh »°ùØædG
øe Ók éN hCG π``Lô``dG ø``e Ék `aƒ``N QGôªà°S’G ∫ÉãªdG
¿ƒcC’ »°ùØf â°Sqôc ób »æfC’ ≥∏b ádÉM »a »æ∏©Lh
,É¡«æ«Y ΩÉeCG ºà©ªdG πÑ≤à°ùªdG øe Ék aƒN hCG ,™ªàéªdG
¬∏dÉÑa ..z»FÉæHC’ ó«MƒdG »°ùØædGh …OÉªdG Qó°üªdG
∂∏ªJ ’h áæ«©e Éæq °S äRhÉéJ ób âfÉc ¿EG Éª«°S ’h
,Iô«ãc iôNCG ÜÉÑ°SCGh ..¥Ó£dG ó©H É¡jhDƒj ÉfÉμe
Qƒ©°ûdG ÉgAÉæHCG íæªJ ¿CG √ò¡c ICGôeG ™«£à°ùJ ∞«c
.á°UÉîdG ÉgÉjÉ°†b É¡d ä’ÉëdG √òg πãeh
!?√ó≤àØJ É¡°ùØf »g âfÉc ¿EG …OÉªdG ¿ÉeC’ÉH
ÖJôàJ Ék «ª°SQ ™bh ¿EG ¥Ó£dG ..AóH ≈∏Y Gk OƒYh
ôjó≤J »a Ék ª¡e Gk QhO ¬d ≥ØæªdG á©°S Ö©∏Jh
¬Yƒbh ó©H áLhõdG ¥ƒ≤M É¡ªgCG ,QÉKBGh èFÉàf ¬«∏Y
ÉªH ø«gQ á©°ùdG √ò``g ø``e ≥≤ëàdG øμdh ,á≤ØædG
á≤Øfh áfÉ°†M øe AÉæHC’G ¥ƒ≤Mh ,¥Ó£dG ´ƒæd Ék ≤ah
Éeh ∫ÉëdG ™bGh ÉeCG ,äGóæà°ùe øe ¬d ≥ØæªdG √ô¡¶j
q ∫É≤ªdG Gòg »a ∫hÉæàæ°Sh ,øμ°ùeh
QOÉ°üe ≥Øæª∏d ¿ƒμj Ée Ék ÑdÉZ PEG ,º¶YCG ƒ¡a ¬«Øîj
»a AÉæHC’G ≥M
É¡JÉÑKEG øY áæ°VÉëdG õé©J øμdh Iô«Ñch iôNCG πNO
á∏°†©e ≥∏îJ ó``b »àdG ¥ƒ≤ëdG ø``e ƒ``gh ,á≤ØædG
øe áªμëª∏d ≥ØæªdG ¬eó≤j ób Ée πHÉ≤e ,AÉ°†≤dG ΩÉeCG
»àdG ä’ÉëdG ô«Z »a ∂dPh ,Ék ÑdÉZ áæ°VÉë∏d Iô«Ñc
≥«°VCG »a ¬bÉØfEG π©é«d √QÉ°ùYEÉH ó«ØJ äGóæà°ùe
≈∏Y ≥aGƒàdG ºàj hCG á«aÉc á≤ØæH AÉ°†≤dG É¡«a ºμëj
»àdG äGó«°ùdG ióMG á°üb »JôcGP ô°†ëJh ,OhóëdG
¢†©Ña ,Ék «FÉ°VQ ø«≤«∏£dG ø«H á«aÉch á∏KÉªe á≤Øf
∫ƒ°üëdG ºJ »μæH ¢Vôb IOÉ¡°T áªμëª∏d É¡≤«∏W Ωqób
»ah Ék ªFGO ¬æ«Y Ö°üf AÉæHC’G áë∏°üe ™°†j AÉHB’G
!óæà°ùªdG ºjó≤J øe §≤a óMGh Ωƒj πÑb ¬«∏Y
ΩÉeCG iôj Óa ô``NB’G ¢†©ÑdG É``eCG ,¬JÉjƒdhCG áeó≤e
π«Ñ°S …CG ≈dEG CÉé∏j óbh ,¬ëdÉ°Uh ¬°ùØf iƒ°S ¬æ«Y
º``jó``b ∫É``≤` e »``a â``Mô``à` bG ¿CG »``d ≥``Ñ`°`S ó`` bh
ÉªH ,É¡bƒ≤M ™«ªL øe ¬à≤«∏W ¿ÉeôM ≈dEG ¬H »¡àæj
á≤Øæd ≈fOC’G óëdG ójóëJ ºàj ¿CG IQhô°V -QôcCGh,Égój âëJ ¿ƒμà°S ÉgQÉÑàYÉH AÉæHC’G á≤Øf πª°ûj
»°VÉ≤dG ôjó≤àd ≈∏YC’G óëdG ∑ôàjh ¿ƒfÉ≤H AÉæHC’G
πÑb øe ≈fOC’G óëdG ÜÉ°ùàMG ºàj å«ëH ,»Yô°ûdG
AÉæHCÓd ≥M »g Éª«a ΩCÓd ≥M É¡fCÉH ¢SÉÑàdG »a É©bGh
»fGó«e åëH AGôLEG ó©H IôÑîdG …hP øe ø«°üàîe
≥ØæªdG Ωóîà°ùj »àdG ä’ÉëdG »ah ,º¡JódGƒd ¢ù«dh
á«°SÉ°SC’G ™∏°ùdG QÉ©°SCGh AÉæHC’G äÉLÉ«àMG í°Vƒj
¥Ó£dG ó©H Ée ÜôM áë∏°SCG øe ìÓ°ùc AÉæHC’G á≤Øf
¿Éª°†d º¡∏«L AÉæHCG øe º¡fGôbCG ø«H É¡«∏Y ±QÉ©àªdG
áæ°VÉëdG ICGôªdG ≈∏Y Ók «≤K Ék ÄÑY íÑ°üJ á≤ØædG ¿EÉa
q
Qó≤d Ék «aƒà°ùe ÉfƒfÉb Qô≤ªdG ≈fOC’G óq ëdG ¿ƒμj ¿CG
á£ÑJôe á≤ØædG ¿C’ ,É¡©é°†e ¢†≤jh
É¡∏gÉc π≤ãoj
´ƒbh ó©H ºjôμdG ¢û«©dG AÉæHC’G íæªJ »àdG ájÉØμdG
Qó≤H ¿ƒμJ ¿CG Öéjh ,á«°SÉ°SC’G AÉæHC’G äÉLÉ«àMÉH
áë∏°SCG øe ÉMÓ°S º¡à≤Øf ΩGóîà°SG ™æªJh ,¥Ó£dG
IÉ«M ∫ÉØWCÓd ßØëj ÉªH äÉLÉëdG √òg ó°ùd ájÉØμdG
.¥Ó£dG ÜôM
¿CGh á«aÉc ¿ƒμJ ¿CG Öéj »dÉàdÉHh ,áªjôc á«fÉ°ùfEG
Iô«NCG áª∏c
π«LCÉàdG hCG ô««¨àdG πÑ≤J ’ áæ«©e â«bGƒe »a ôaGƒàJ
OƒdƒªdG ≈∏Y ΩGõàdGh ÖLGh »g AÉæHC’G á≤Øf
.´É£≤fG ¿hO ôªà°ùeh âHÉK πμ°ûHh
º¡d ájÉØμdG ≥«≤ëàd π«Ñ°ùdG »gh ,¬FÉæHCG √ÉéJ ¬d
¿ƒ°†ëªdG Ωóîà°ùj ób GPÉªd áaô©e ºJOQCG GPEGh
Ée ,ø``jô``NB’G ≈``dEG áLÉëdGh Rƒ©dG øe º¡àjÉªMh
ÜGƒédÉa !¥Ó£dG ÜôM »a ÉMÓ°S AÉæHC’G á≤Øf ¬d
¿ƒμJ ób πÑ o°S ≈``dEG º¡aGôëfG π«¡°ùJ »a º¡°ùj ób
Égòîàq j ób PEG ,É¡qªgCG ∫hÉæJCÉ°Sh ,IójóY ÜÉÑ°SC
m ’ ƒg
GhqôcòJ .ºcOÉÑcCG äGò∏a ºcDhÉæHCÉa ,áª«Nh É¡àÑbÉY
∑Éæg π©ØdÉHh ,¬à≤«∏£H QGô°VEÓd á∏«°Sh º¡°†©H
óæY ºμæ«YCGh ºμHƒ∏b »a ódq ƒJ …òdG Qƒ©°ûdG Ék ªFGO
ôÑcC’G Qô°†dG øμdh ,ICGô``ª` dG ∫ƒ£j »°ùØf Qô°V
Ée Ék `eƒ``j º``¡`fCG Gƒ°ùæJ ’h ,≈`` dhC’G Iôª∏d º¡àjDhQ
ófÉ©j óbh ,º¡JÉLÉMh ¬FÉæHCÉH ≥ë∏«°S »≤«≤ëdGh
Égƒ∏©LÉa ,É¡«dEG ¿hóæà°ùJ »àdG ´GQòdG ¿ƒfƒμ«°S
¥ÉØfE’G ™°Vh QGôªà°SG ≈∏Y á¶aÉëª∏d ¬d ¿ƒ°†ëªdG
.¿ÉæàeGh ÖëH ºμJófÉ°ùe ≈∏Y IQOÉb ájƒb Ék YGQP
äÉLhõdG äOÉàYG PEG ,¥Ó£dG πÑb ¿Éc Éªc ¥Ó£dG ó©H

º``Yó``H ó``«``°``û``j π```ª```©```dG ô``````jRh
á``«`dÉ``ª`©`dG äÉ©jô``°û`à`∏d zÜGƒ``æ``dG{
äGQOÉÑªdGh äÉMôà≤ªdGh äÉ©jô°ûàdG ºYO »a ÜGƒædG
á«YÉªàL’Gh á«dÉª©dG äÉeóîdG ôjƒ£Jh õjõ©àH á∏«ØμdG
,™ªàéªdG íFGô°T áaÉc ájÉYQh º``YO π``LCG øe á∏YÉØdG
ø«æWGƒªdG äÉ``LÉ``«`à`MG á«Ñ∏J ≈∏Y ¢``Uô``ë`dG Gó``cDƒ` e
äÉ¡«Lƒàd Gòk «ØæJ ∂``dPh ,ájƒªæàdG ä’ÉéªdG √òg »a
.áeƒμëdG
¢ù∏ée ¢ù«Fôd »fÉãdG ÖFÉædG OÉ``°`TCG ,¬ÑfÉL ø``e
á«ªæàdGh πª©dG IQGRh É¡dòÑJ »àdG Oƒ¡édÉH ÜGƒædG
áeƒμëdG á°SÉ«°S ò«ØæJ QÉWEG »a á°UÉNh ,á«YÉªàL’G
ô«aƒJh ,ø«æWGƒª∏d ºjôμdG ¢û«©dG ¿Éª°V ≈dEG á«eGôdG
ø«H ¿hÉ©àdG õjõ©J á«ªgCÉH É kgƒæe ,º¡d äÉeóîdG π°†aCG
ºjó≤J øª°†j ÉªH ,ájò«ØæàdGh á«©jô°ûàdG ø«à£∏°ùdG
¢Uôa ô«aƒJ ∂``dP ø``eh ,ø«æWGƒª∏d äÉeóîdG π°†aCG
™«ªéd á«YÉªàL’G ájÉªëdG õjõ©Jh á«YƒædG πª©dG
.™ªàéªdG íFGô°Th äÉÄa

¢ù«FQ á«YÉªàL’G á«ªæàdGh πª©dG ô``jRh ≈≤àdG
π«ªL ó«°ùdG πª©dG ¥ƒ°S º«¶æJ áÄ«g IQGOEG ¢ù∏ée
¢ù∏ée ¢ù«Fôd »fÉãdG ÖFÉædG ,¿Gó«ªM »∏Y óªëe øH
.¬Ñàμe »a ∂dPh ,ójGR óªMCG »∏Y ÖFÉædG ÜGƒædG
ÉgòØæJ »àdG ™jQÉ°ûªdG ¢VGô©à°SG ºJ AÉ≤∏dG ∫ÓNh
,πªY øY ø«ãMÉÑdG π«gCÉJ èeGôH É``gRô``HCGh ,IQGRƒ`` dG
äBÉ°ûæªH á«Ø«XƒdG äÉ°ü°üîàdG ∞∏àîe »a º¡LÉeOEGh
IQGRƒdG Oƒ¡L ¢VGô©à°SG øY Ók °†a ,¢UÉîdG ´É£≤dG
á«YÉªàL’G õcGôªdG É¡eó≤J »àdG áYƒæàªdG É¡JÉeóNh
øjôëÑdG áμ∏ªe äÉ¶aÉëe ™«ªL »a IQGRƒ∏d á©HÉàdG
™ªàéªdG í``FGô``°` Th äÉ``Ä` a ∞∏àîe ≈```dEG á``¡` Lƒ``ª` dGh
ø°ùdG QÉÑc á``eó``Nh á«YÉªàL’G ájÉYôdG ä’É``é`e »``a
õjõ©Jh áéàæªdG ô°SC’G á«ªæJ ÖfÉL ≈``dEG ,ø«bÉ©ªdGh
.™ªàéªdG »a ÉgQhO
¢ù∏ée QhO á«ªgCG ¥É«°ùdG Gòg »a ¿Gó«ªM ócCGh

¥ôëªdG á¶aÉëe É¡JQó°üJ

áØdÉîe 2444 πé°ùj äÉjó∏Ñ∏d ∑ôëàªdG ó°UôdG ΩÉ¶f
QhÉ``æ` ª` dGh äGô``ª` ª` dGh äÉ``MÉ``°` ù` dG
…hCG äÉÑcôªdG π°ùZh äGQÉ≤©dGh
√É«ªdG ¿ÉjôL ≈dEG …ODƒj ¬HÉ°ûe πªY
.äÉ©≤æà°ùªdG øjƒμJh
äÉ``Ø` dÉ``î` ª` dG Ö`` ∏` `ZCG ¿CÉ` `°` `û` `Hh
º``°`ù`≤`H á``°``UÉ``î``dGh IOƒ`` °` `Uô`` ª` `dG
º``à`j{ :∫É`` `b ,¢``û`«`à`Ø`à`dGh á``HÉ``bô``dG
¿ƒfÉb ≈∏Y AÉæH äÉØdÉîªdG ó°UQ
áæ°ùd (13) º``bQ »``fÉ``Ñ`ª`dG º«¶æJ
á«ª«¶æàdG äÉ``WGô``à`°`T’Gh 1977
áμ∏ªªdG ≥WÉæe ∞∏àîe »a ô«ª©à∏d
≈dEG Gô«°ûe 2009 áæ°ùd (28) ºbQ
¿CÉ°ûdG Gò``g »a äÉØdÉîªdG º``gG ¿CG
AÉæHh äÉaÉ°VE’G äÉØdÉîªH á≤∏©àe
πª©dG äÉØdÉîeh ¢ü«NôJ ¿hó``H
á«ª«¶æàdG AÉ``æ`Ñ`dG •hô``°` T ±Ó``N
ádÉëdG äGP »``fÉ``Ñ`ª`dG äÉ``Ø`dÉ``î`eh
AÉæÑdG äÉØdÉîeh áLôëdG á«FÉ°ûfE’G
.zäÉfÓYE’G áØdÉîeh »fƒfÉb ô«¨dG
ΩGóîà°SG èFÉàf ºgCG ¿CG øq«Hh
äÉjó∏ÑdGh áª°UÉ©dG áfÉeCG »a ΩÉ¶ædG
äÉjó∏ÑdG óYÉ°ùj ΩÉ¶ædG ¿CG :ÓFÉb
áªFÉ≤dG äÉjóëàdG πX »a áfÉeC’Gh
ô``Ñ` cCG ó``°` UQ è``FÉ``à` f ≥``«`≤`ë`J ≈``∏` Y
äÉeƒ∏©ªdG ≈``dG ∫ƒ°UƒdG áYô°Sh
áØdÉîªdG ójóëàd ™bƒªdG »a áeRÓdG
∫É``NOEG øe ócCÉàdGh ,π°üØe πμ°ûH
áë«ë°U IQƒ``°``ü``H äÉ``Ø` dÉ``î` ª` dG
É``¡`JGAGô``LEG ∫Éªμà°SGh ΩÉ¶ædG »``a
»``fhô``à`μ`dEG ∞``«` °` TQCG »``a É¡¶ØMh
¿Gƒ``jO äÉ«°UƒJ Ö°ùëH πeÉμàe
πª©dGh á`` jQGOE’Gh á«dÉªdG áHÉbôdG
Ióéà°ùªdG ø«fGƒ≤dG π«©ØJ ≈∏Y
¿ƒfÉb ΩÉ¶ædG ΩGóîà°SG ∫Ó``N øe
.áeÉ©dG áaÉ¶ædG

.äÉjó∏ÑdG ¿hDƒ°T π«ch |
≈∏Y óYÉ°ùj ΩÉ¶ædG Gòg{ ¿CG äÉjó∏ÑdG
á∏cƒªdG IójóédG ø«fGƒ≤dG ò«ØæJ
äÉ``jó``∏`Ñ`dGh á``ª`°`UÉ``©`dG á``fÉ``eCG ≈``dG
,áeÉ©dG áaÉ¶ædG ¿ƒfÉb πãe Égò«ØæJ
¿CÉ`°`û`H …QGRƒ`` ``dG QGô``≤``dG ò``«`Ø`æ`Jh
∑ôà°ûªdG »YÉªédG øμ°ùdG π«é°ùJ
äÉ©jô°ûàdGh áª¶fC’G øe Égô«Zh
.zÉ¡H ∫ƒª©ªdG ø«fGƒ≤dGh
äÉØdÉîªdG º``gG ¿CG í``°` VhCGh
»``à` dGh ΩÉ``¶` æ` dG ô``Ñ` Y IOƒ``°` Uô``ª` dG
õμJôJh áaÉ¶ædG äÉeóN º°ùb ¢üîJ
(10)ºbQ áeÉ©dG áaÉ¶ædG ¿ƒfÉb ≈∏Y
¥ô£dG ∫É¨°TG ¿ƒfÉbh 2019 áæ°ùd
»`` g1996 áæ°ùd (2)º`` `bQ á``eÉ``©`dG
äÉÑcôªdG ∑ô``J hCG ™°Vh äÉØdÉîe
≈∏Y hCG ´QGƒ``°``û``dG »``a á``∏`ª`¡`ª`dG
øjOÉ«ªdG hCG äÉMÉ°ùdG hCG áØ°UQC’G
≥jô£dG ∫É¨°TCG áØdÉîeh ,áeÉ©dG
∫É¨°TEG äÉØdÉîeh ¢ü«NôJ ¿hó``H
äÉMÉ°ùdGh ø``jOÉ``«`ª`dGh ´QGƒ``°`û`dG
äÉ``Ñ` cô``ª` dÉ``H »`` `°` ` VQC’Gh á``eÉ``©` dG
ΩóYh QÉéjE’G hCG ™«Ñ∏d á°Vhô©ªdG
áaÉ¶f ≈``∏`Y á¶aÉëªdÉH ΩGõ``à``d’G

¿hDƒ°ûd IQGRƒ``dG π«ch ìô°U
∫É``¨` °` TC’G IQGRh »`` a äÉ``jó``∏` Ñ` dG
§«£îàdGh äÉ``jó``∏` Ñ` dG ¿hDƒ` `°` `Th
øH óªëe ï«°ûdG ¢Sóæ¡ªdG »fGôª©dG
äÉØdÉîªdG OóY ¿CÉH áØ«∏N ∫BG óªMCG
ΩÉ¶f ≥jôW ø``Y Égó°UQ º``J »àdG
2020 ΩÉY ∫ÓN ∑ôëàªdG ó°UôdG
IOÉjõH ∂dPh ,áØdÉîe 2444 â¨∏H
øe IôàØdG ¢ùØf ø``Y %141 â¨∏H
â¨∏H å«M 2019 »°VÉªdG ΩÉ©dG
.1728
¬``fCG IQGRƒ`` `dG π``«`ch í``°` VhCGh
IOƒ``°`Uô``ª`dG äÉ``Ø`dÉ``î`ª`dG Oó``Y ≠``∏`H
ó°UôdG ΩÉ¶f ôÑY 2020 ΩÉY ∫ÓN
391 áª°UÉ©dG áfÉeG »a ∑ôëàªdG
834 ¥ô``ë` ª` dG á``jó``∏` Hh á``Ø` dÉ``î` e
á«dÉª°ûdG á≤£æªdG ájó∏Hh áØdÉîe
á≤£æªdG á``jó``∏` Hh á``Ø` dÉ``î` e 746
.áØdÉîe 473 á«HƒæédG
ó``°`Uô``dG ΩÉ``¶` f{ ¿CG í`` °` `VhCGh
πÑb øe ¬æ«°TóJ ºJ …òdG ∑ôëàªdG
,áØ«∏N ∫BG ¬∏dGóÑY øH ódÉN ï«°ûdG
¢ù«FQ AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«FQ ÖFÉf
ájƒªæàdG ™jQÉ°ûª∏d ájQGRƒdG áæé∏dG
π≤æàe ΩÉ¶f ƒ``g á«àëàdG á«æÑdGh
Mobile) äÉ``Ø` dÉ``î` ª` dG ó``°` Uô``d
øe ¬àéeôHh ¬ª«ª°üJ ºJ (VCS
¿GƒjóH äÉeƒ∏©ªdG º¶f IQGOEG πÑb
™«ªL á``©`HÉ``à`eh ó``°`Uô``d IQGRƒ`` ` dG
áaÉ¶ædGh »fÉÑªdG ≈∏Y äÉØdÉîªdG
¥ô``£` dG ä’É`` ¨` `°` `TEGh äÉ`` `fÓ`` `YE’Gh
≈dG ±ó¡jh ,äÉØdÉîªdG øe Égô«Zh
øY á∏eÉμàe äÉfÉ«H Ió``YÉ``b ô«aƒJ
.zIóMGh áHGƒH ôÑY äÉØdÉîªdG
¿hDƒ°ûd IQGRƒ`` dG π«ch ó``cCGh

äÉØbh
øjódG ∫Éªc ádÉg

halakamal99@hotmail.com

âJhÉØJ å«M ,ÉfhQƒc ÖÑ°ùH ºdÉ©dG »a øjõM OÓ«e ó«Y Iôe ∫hC’ }
á≤«°V á«∏FÉY äÉ©ªéJh ¢ùjOGób ø«H Ée áÑ°SÉæªdG √ò¡d ∫hódG ä’ÉÑ≤à°SG
â°Vôa »àdG Oƒ«≤dGh ±hÉîªdG ÖÑ°ùH ∂dPh ,IOÉà©ªdG ä’ÉØàM’G AÉ¨dEGh
.áëFÉédG √ò¡d …ó°üà∏d
âfÉc »àdG áæjõëdG ÉæJÉÑ°SÉæªd ájÉ¡f ƒg ó«©dG Gòg ¿ƒμj ¿CG πeCÉf
ΩOÉ≤dG ¿ƒμj ¿CG »a πeCG Éæ∏ch ójóédG ΩÉ©dG πÑ≤à°ùf ¿CGh ,Ió«©°S Ωƒj äGP
.≥dÉîdG áÄ«°ûªH πªLCG
òNCG ≈∏Y ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒªdG á∏°UGƒe ¿CG áë°üdG IôjRh äócCG }
á∏ªëdG ™e πYÉØàdG ∫ÓN øe óéà°ùªdG ÉfhQƒc ¢Shô«Ød OÉ°†ªdG º«©£àdG
áØ«°†e ,™ªàéªdG OGôaCG πc iód »ë°üdG »YƒdG ¢ùμ©J º«©£à∏d á«æWƒdG
á∏¶e âëJ êQó``ª`dG ø``eB’G ìÉ≤∏dG äô``ah º«©£à∏d á«æWƒdG á∏ªëdG ¿CG
ø¡ªdG º«¶æàd á«æWƒdG áÄ«¡dG πÑb øe ¢üNôªdGh ,á«ªdÉ©dG áë°üdG áª¶æe
¿CG áë°Vƒe ,™ªàéªdG OGôaCG øe Oôa πc ájÉªM ±ó¡H ,á«ë°üdG äÉeóîdGh
.ÉjQÉÑLEG ¢ù«dh …QÉ«àNG º«©£àdG
Éjƒæ©eh ÉjOÉe Égó¡L ≈°übCG ∫òÑJ áμ∏ªªdGh ,…QÉ«àNG º«©£àdG º©f
¬dh ¬°†aô«∏a º«©£àdG ¢†aôj øeh ,É¡«°VGQCG ≈∏Y ø«ªFÉ≤dG áaÉc ájÉªëd
¢SÉædG ∂μ°ûf ¿CGh ,ádhòÑªdG Oƒ¡édG øe π∏≤f ¿CG ÉeCG ,∂dP »a ájôëdG πeÉc
’ ôeCG Gò¡a ,¬dƒM á°Vô¨ªdG äÉ©FÉ°ûdG ô°ûæf ¿CGh ,º«©£àdG á«∏YÉa »a
,áÑFÉîdG ihÉàØdG øY ∞bƒàdG AÉLôa ,É≤∏£e á«°üî°ûdG ájôëdÉH ¬d ábÓY
øe IôàØdG √òg »a ¬H ¿hôªj Ée º¡«Øμ«a ,¬∏dG ≥∏N ø«H á∏Ñ∏ÑdG çGóMEGh
.OhóëdG πc âbÉa äÉWƒ¨°V
äÉØdÉîªdGh á«Ñ£dG AÉ£NC’G OóY ¿CG øY áë°üdG IQGRh âØ°ûc }
≈dEG É¡©«ªL É¡àdÉMEG ºJ ádÉM 84 ≠∏H 2020 ≈dEG 2018 øe IôàØdG ∫ÓN
∑Éæg ¿CG ø«ÑJh ,Gô¡f á«ë°üdG äÉeóîdGh ø¡ªdG º«¶æàd á«æWƒdG áÄ«¡dG
∫ƒM äGAGô``LEG PÉîJG º``Jh ,äÉØdÉîe â°Sh á«ÑW AÉ£NCG ä’É``M ™``HQCG
±É≤jE’Gh á«ÑjOCÉàdG ¿Éé∏dGh áHÉ«ædG ≈dEG ádÉME’G »a â∏ãªJ ä’ÉëdG ∂∏J
á°SGQódG ó«b ádÉM 67 ≈≤Ñàj Éª«a ,É«HÉàc GQGò``fEG É¡¡«LƒJh πª©dG øY
.≥«≤ëàdGh
IôgÉX »g πH ,É¡æ«©H ’hO ¢üîJ IôgÉX â°ù«d á«Ñ£dG AÉ£NC’G
,É¡æe Iô°†ëàªdGh áeó≤àªdG ≈àM äÉ©ªàéªdG áaÉc É¡æe »fÉ©J á«ªdÉY
ΩõëdG ióeh ,ádhO πc »a É¡©e πeÉ©àdG á«Ø«c »a øªμj §≤a ¥ôØdG øμdh
¢VQCG ≈∏Y ¬KhóM ™bƒàf Ée ƒgh ,ø«Ä£îªdG ≈∏Y ¿ƒfÉ≤dG ≥«Ñ£J »a
.á«dÉëdG á∏MôªdG »a áμ∏ªªdG
É¡JÓMQ â≤∏Yh ÉgOhóM â≤∏ZCG iôNCGh ÉeÉªJ âdõ©fG ∫hO ∑Éæg }
Éæg √ócDƒf Ée πch ,»JCÉJ á«≤ÑdGh ,ÉfhQƒμd IójóédG ádÓ°ùdG ÖÑ°ùH ájƒédG
,äGQƒëàdGh ä’Ó°ùdG Oó©àeh ,ájƒ¡dG ∫ƒ¡ée ∫GRÉe ø«©∏dG ÉfhQƒc ¿CG
äGAGôLE’G ≈≤ÑJ ,∂dòd IOóëe ¢ù«jÉ≤e ¬àHQÉëe hCG √QÉ°ûàf’ óLƒJ ’h
…òdG ó«MƒdG ¿ÉeC’G ΩÉª°U ƒg É¡H ΩGõàd’G ióeh ádhO …CG »a á©ÑàªdG
.AÉNôà°S’G hCG ¿hÉ¡àdG ΩóY AÉLôa ,ôFÉ°ùîdG πbC’ ¢Vô©à∏d Ωƒ«dG ÉæeÉeCG
ôÑªaƒf …ô¡°T ∫ÓN á«°Uƒ°üîdG ¢ShQódG ≈∏Y ∫ÉÑbE’G ¢û©àfG }
äÉØbh ∑Éæg ¿CÉH ó«ØJ QÉÑNCG OQGƒ``J ó©H á°UÉNh ,ø«≤HÉ°ùdG ôÑª°ùjOh
¢SQGóªdG ≈∏Y º«∏©àdGh á«HôàdG IQGRh É¡≤Ñ£à°S á«fÉKh ≈dhCG á«ªjƒ≤J
ájOGóYE’Gh á«FGóàH’G πMGôªdG ™«ªL »a áeƒμëdG áÑ∏W º««≤J πLCG øe
á°UÉîdG äÉ©eÉédG áÑ∏£d äÉLQódG ΩÉ¶f ´ƒLQ ≈dEG áaÉ°VE’ÉH ,ájƒfÉãdGh
.øjôëÑdG á©eÉLh
º¡FÉæHCG iƒà°ùe ¢VÉØîfG øe QƒeC’G AÉ«dhCGh áÑ∏£dG ±ƒîJ ¿CG ∂°T ’
∞«μàdG ΩóY ÖfÉL ≈dEG ,á«°Uƒ°üîdG ¢ShQódG ¢TÉ©àfG AGQh ÖÑ°ùdG ƒg
¿CG ’EG ÉæeÉeCG ¢ù«d Éægh ,É¡æe ¢†©ÑdG IÉfÉ©eh ,ó©oH øY º«∏©àdG á«∏ªY ™e
≠jôØJ iôNCG á«MÉf øeh ,á«MÉf øe º¡Hƒ«L ≠jôØJ ≈∏Y »dÉgC’G …õ©f
.zóFGƒa Ωƒb óæY Ωƒb ÖFÉ°üe{ πFÉ≤dG πãªdG ≥≤ëà«d ,á«HÉéjE’G º¡JÉbÉW
ájRƒa Ió«°ùdG ÜGƒædG ¢ù∏ée ¢ù«FQ »dÉ©ªd ôjó≤Jh á«ëJ ∞dCG }
AÉHô¡μdG IQƒJÉa ™aO øe É¡FÉØYEGh ºª¡dG …hP ájÉYQ õcGôe É¡ªYód πæjR
.AÉªdGh
á«fÉ°ùfE’G äÉàØ∏dG øe ójó©dGh ójó©dG ≈dEG áLÉëH áÄØdG √òg ™bGƒdG »a
»àdG áÑ©°üdG á«°ùØædGh ájOÉªdG É¡ahôX ≈dEG Gô¶f ,Ió©°UC’G ∞∏àîe ≈∏Y
ºgô©°ûJ »àdG áÑ«£dG äGQOÉÑªdG √òg øe ójõªdG QÉ¶àfG »a øëfh ,É¡H ôªJ
.¿É°†àM’Gh ¿ÉeC’ÉH
»æWƒdG Éfó«Y áÑ°SÉæªH ƒμ∏àH ä’É°üJ’G ácô°T ¿ÓYEG »a Ée πªLCG }
.zøjôëÑdG áª©f ≈∏Y ¬∏d óªëdG{ IQÉÑY
øe ô«ãμdG â°üîd »àdGh ,IôÑ©ªdG áÄæ¡àdG √òg QÉàNG øªd Gôμ°ûa
.IOhó©e äÉª∏c »a »fÉ©ªdG

:z¿É°ùfE’G ¥ƒ≤Mh øjOÉ«°üdGh ø««Øë°üdG{ äÉ«©ªéd ∑ôà°ûe ¿É«H »a

π``≤à©ªdG QÉ``ëÑdG ø``Y êGô``aE’Gh ø``««æjôëÑdG øjOÉ«``°üdG ó``°V äÉ``°SQÉªªdG ∞``bh ô``£b ≈``∏Y
IQÉ```ë```Ñ```dG ´É`````°`````VhCG ≈```∏```Y zÓ`````©`````dG{ á```ª```b äOÉ````°````S »````à````dG á````«````HÉ````é````jE’G AGƒ``````````LC’G ¢``ù``μ``©``æ``J ¿CG π````eCÉ````f

.¢SÉÑY Ö«ÑM π≤à©ªdG QÉëÑdG øHG |
.øjôëÑdG
¢SÉÑY Ö«ÑM π≤à©ªdG QÉ``ë`Ñ`dG Iô``°` SCG âÑdÉW É``gQhó``H
¬«NCGh Ö«ÑM »∏Y π≤à©ªdG øHG øe πc ¢UôMh ,¬æY êGôaE’ÉH
ájô£≤dG äÉ£∏°ùdG øe ¬æHG Ö∏W å«M ,IhóædG Qƒ°†M ≈∏Y ºfÉZ
.áæeõe ¢VGôeCG øe »fÉ©j ¬fCG á°UÉNh √ódGh øY êGôaE’G
¥ƒ≤M áæéd ¢ù«FQ …ÉæÑdG QÉªY ÖFÉædG ó``cCG ¬ÑfÉL øe
Qƒ``eC’G ¢†©H ∑Éæg â``dGRÉ``e ¬``fCG ÜGƒ``æ`dG ¢ù∏éªH ¿É``°`ù`fE’G
,ájô£≤dG ¿ƒé°ùdG »a π≤à©ªdG »æjôëÑdG OÉ«°üdG πãe á≤dÉ©dG
áë∏°üªdG QÉÑàY’G ø«©H ájô£≤dG äÉ£∏°ùdG òNCÉJ ¿CG É«æªàe
ø«Ñ©°ûdG ø«H á«∏FÉ©dG äÉbÓ©dG ô°UGhCGh è«∏îdG ∫hód áeÉ©dG
ô£b òNCÉJ ¿CGh áeOÉ≤dG IôàØdG ∫Ó``N º¡∏eÉ©J »a ø«≤«≤°ûdG
.Ó©dG áªb ó©H Gô«¨àe ≈æëæe
√Qƒ°†M ∫Ó``N »©«ØædG º«gGôHEG ÖFÉædG ∫É``b ¬à¡L øe
»∏îàdGh ¿hÉ¡àdG »æ©J ’ á«é«∏îdG áëdÉ°üªdG ¿EG IhóædG
äÉ£∏°ùdG ¬H Ωƒ≤J Ée √ÉéJ ,IQÉëÑdGh ø«æWGƒªdG ¥ƒ≤M øY
.ø««æjôëÑdG IQÉëÑdG √ÉéJ ájô£≤dG
,π≤à©ªdG QÉëÑdG øY ájô£≤dG äÉ£∏°ùdG êGôaEÉH ÖdÉWh
¿É°ùfE’G ¥ƒ≤M äÉª¶æeh øjôëÑdG ∑ôëJ IQhô°†H ÉØ«°†e
á«dhódG äÉª¶æªdG áÑdÉ£eh ¢SÉÑY Ö«ÑM øY êGôaE’G πLCG øe
.ájô£≤dG äÉcÉ¡àf’G ∂∏J ó°V øjôëÑdG ™e ±ƒbƒdÉH

.IhóædG øe ÖfÉL |
.IóY ä’Éée »a áeGóà°ùe á«ªæJ ≈dEG ∫ƒ°Uƒ∏d ÜÉ©°üdG ∂∏J
áÑbGôªd øjôëÑdG á«©ªéd ΩÉ``©`dG ø``«` eC’G QÉ``°` TCG √Qhó`` H
ÉîjQÉJ ∑Éæg ¿CG ≈dEG IhóædG ∫ÓN ¬àª∏c »a ¿É°ùfE’G ¥ƒ≤M
ø««æjôëÑdG øjOÉ«°üdG √ÉéJ ájô£≤dG äÉcÉ¡àf’G øe Góàªe
á≤MÓe »a ájô£≤dG πMGƒ°ùdG ôØN äÉjQhO QGôªà°SG πX »a
»a ó«°üdG áæ¡e á°SQÉªªH º¡eÉ«b AÉæKCG ø««æjôëÑdG øjOÉ«°üdG
ôÑà©j Ée ,øjôëÑdG áμ∏ªªd á«ª«∏bE’G √É«ªdG øe áØ∏àîe ≥WÉæe
≥«KGƒªdG É¡JôbCG »àdG ,á«fÉ°ùfE’G º«≤dGh ÇOÉÑªdG πμH ’ÓNEG
¥ƒ≤M øe áYƒªéªd ÉcÉ¡àfGh ,QGƒédG ø°ùM CGóÑeh ,á«dhódG
≥ëdGh IÉ«ëdG »a ≥ëdG É¡ªgCG ,á«°SÉ°SC’G ¬JÉjôMh ¿É°ùfE’G
øª°V π≤æàdG ájôMh πª©dG »a ≥ëdGh »°üî°ûdG ¿É``eC’G »a
≥«KGƒªdG É¡à∏Øc »àdGh ,øjôëÑdG áμ∏ªªd á«ª«∏bE’G OhóëdG
.¿É°ùfE’G ¥ƒ≤ëd á«dhódG
ÇOÉÑªdG øe ¿É°ùfE’G ¥ƒ≤M ΩGôàMG ¿CG øe ÉbÓ£fG ¬fCG ócCGh
,¿É°ùfE’G ¥ƒ≤ëd á«dhódG ≥«KGƒªdGh ∑ƒμ°üdG »a IOQGƒ``dG
É«dhOh É«bƒ≤M ¿É°ùfE’G ¥ƒ≤ëd øjôëÑdG áYƒªée ∑ôëàæ°S
Égòîàà°S »àdG äGAGô``LE’G πc ºYóà°Sh ,IQÉëÑdG øY ´Éaó∏d
¥ƒ≤M ájÉªM ≈dEG áaOÉ¡dGh øjôëÑdG áμ∏ªe »a á«æ©ªdG äÉ¡édG
»c º¡d áæeBG áÄ«H ô«aƒJh ,ø«æWGƒªdG IQÉëÑdGh øjOÉ«°üdG
áμ∏ªªd á«ª«∏bE’G √É«ªdG »a ó«°üdGh πª©dG »a º¡≤M Gƒ°SQÉªj

»ªëj ÉªH á«°†≤dG √òg AGREG øjôëÑdG áeƒμM Égòîàà°S »àdG
√òg QGôμJ ó©H á°UÉNh ,º¡bƒ≤M ßØëjh ø«aƒbƒªdG IQÉëÑdG
nq
.ô£b äÉ£∏°S πÑb øe äÉ°SQÉªªdG
¿ƒ«bƒ≤M áYƒªée ¢ù«FQ ô°UÉf ¿Éª∏°S QÉ°TCG ¬ÑfÉL øe
§≤a ¢ù«d »Hô©dG è«∏îdG ∫hO ™ªéj Ée ¿CG ≈``dEG ¿ƒ∏≤à°ùe
±GôYC’G ∂dòc πH á«YÉªàL’G äÉbÓ©dGh ¥RôdG Qó°üeh øjódG
»a IQÉëÑdG ¥ƒ≤ëH á≤∏©àªdG á°UÉN ¿hô``b òæe IOƒLƒªdG
√É«ªd IQhÉée hCG øª°V á©bGh √É«e »a hCG á«∏NGódG √É«ªdG
øØ°ùdG ∂dòch ÅfGƒªdG íFGƒd É¡«∏Y ≥Ñ£æJ ≥WÉæe hCG ,á«ªëe
.QÉëÑdG á«bÉØJG ¬«dEG äQÉ°TCG Ée Gògh ,ó«°üdG »a ácQÉ°ûªdG
»a Ó©dG áªb äÉLôîe »a AÉL Ée ≈dEG ¬©∏£J øY ÜôYCGh
ÉÑdÉ£e ,ácôà°ûe •É≤f ≈dEG ∫ƒ°UƒdG »a ô¶ædG äÉ¡Lh Öjô≤J
ø««æjôëÑdG IQÉëÑdG ≈∏Y ≥««°†J …CG ádGREÉH ájô£≤dG äÉ£∏°ùdG
äÉjóëJ øe è«∏îdG ∫hO ¬¡LGƒJ Ée ¿CG á°UÉNh ,º¡bGRQCG »a
äÉHƒ©°üdG π``«`dò``Jh ÉæHƒ©°T áë∏°üe Ö«∏¨J Éæ«∏Y ºàëJ
.ácôà°ûe •É≤f ≈dEG ∫ƒ°Uƒ∏d
ÉØ«°†e ,âëH »bƒ≤M ´ÉªàLG ƒg ´ÉªàL’G Gòg ¿CG ócCGh
äÉaÓN …CG øe ≥ªYCG Iô«Ñc äÉbÓY ô£bh øjôëÑdG §Hôj Ée ¿CG
äÉ£∏°ùdG ≈∏Y ¬``fCGh ,ø«Ñ©°ûdG ø«H º``MQ äÓ°U ∑Éæg ¿CGh
π«dòàH ’EG ≥≤ëàJ ød è«∏îdG ∫hO ídÉ°üe ¿CG »©J ¿CG ájô£≤dG

øe ójõªdG ≥«≤ëJ ƒëf »©°ùdGh ±ó¡dG Ió``Mhh ∑ôà°ûªdG
.¢ù∏éªdG ∫hO ø«H §HGôàdGh πeÉμàdGh ≥«°ùæàdG
¿Gô«édG º°SÉL ø«aôàëªdG øjOÉ«°üdG á«©ªL ¢ù«FQ ∫Ébh
IQÉëÑdG ó°V ájô£≤dG äÉ°SQÉªªdG ¿EG IhóædÉH ¬àª∏c ∫Ó``N
ÉcÉ¡àfGh á«bÓNC’G ÇOÉÑªdGh º«≤dÉH ’ÓNEG πμ°ûJ ø««æjôëÑdG
,º``¡`bGRQCG ≈∏Y ≥««°†àdG ôÑY ,á«dhódG ≥«KGƒªdGh ±Gô``YCÓ`d
á∏jƒW äGôàØd º¡HQGƒb RÉéàMGh ô£î∏d º¡JÉ«M ¢†jô©Jh
.á«fƒfÉb ô«Z ¥ô£H
ø««Øë°üdG á«©ªL á°ù«FQ ó``ª`MCG ájó¡Y âdÉb É``gQhó``H
ájô£≤dG äÉ£∏°ùdG ¿CG Ihó``æ`dG ∫Ó``N É¡àª∏c »``a á«æjôëÑdG
IQÉëÑdG ≈∏Y äGAGó``à` Y’Gh äÉcÉ¡àf’G ø``e ójó©dG âÑμJQG
Oó¡j ÉªH IQÉëÑ∏d è¡æªªdG ±Gó¡à°S’G â°SQÉeh ,ø««æjôëÑdG
iód ø«∏eÉ©dG ÖfÉLC’G ≈∏Y AGóàY’Gh ,ó«MƒdG º¡bRQ Qó°üe
¿ƒé°ùdÉH º¡«eQh ìÓ°ùdÉH ºgójó¡Jh ,ø««æjôëÑdG IQÉëÑdG
.äÉªcÉëe …CG ¿hO øe á«fÉ°ùfEG ’h ájQõe ´É°VhCG »a
øe øjôëÑdG IQÉ``ë`H ìGô``°`S ¥Ó`` WEG IQhô``°`†`H âÑdÉWh
…ô£≤dG Ö©°ûdG ¿CG áØ«°†e ,¿ƒμj Ée ´ô°SCÉH ájô£≤dG ¿ƒé°ùdG
ºFÉb ô«Ñc »∏FÉYh »YÉªàLG è«°ùf ¬H Éæ£Hôjh ≥«≤°T Ö©°T
,IóàªªdGh áªjó≤dG ájô°SC’G äÉbÓ©dGh π°UGƒàdGh áÑëªdG ≈∏Y
Ée IÉYGôªH ájô£≤dG äÉ£∏°ùdG ÖdÉ£f â``bƒ``dG äGP »``a øμd
ºμëoj ¿CGh ,QÉé∏d ¥ƒ≤M øeh ≈Hôbo ô°UGhCG øe Éæ«Ñ©°T §Hôj
πNGO ó«°üdG ¿ƒ°SQÉªj ¿ƒ«æjôëÑdG IQÉëÑdÉa ,π≤©dG äƒ°U
á°SQÉªe øY ∞bƒàdÉH º¡ÑdÉ£f Éªc ,á«æjôëÑdG á«ª«∏bE’G √É«ªdG
√É«e »a á«æjôëÑdG øØ°ùdG ¢VGôàYGh RGõ``à`H’Gh RGõØà°S’G
.øjôëÑdG
IQÉëÑdG ™``e πeÉ©àJ ’ øjôëÑdG áμ∏ªe ¿CG ≈``dEG âàØdh
»a ádhDƒ°ùªdG äÉ¡édGh ¥ÓWE’G ≈∏Y Üƒ∏°SC’G Gò¡H ø«jô£≤dG
øjOÉ«°üdG ¥RQ ¿CG º∏©j ™«ªédGh á°UÉNh ,º¡eôàëJ øjôëÑdG
.ôëÑdG ≈∏Y óªà©j
»àdG äGAGô`` LE’G πc ø««Øë°üdG á«©ªL á°ù«FQ äó``cCGh
ø««æjôëÑdG IQÉëÑdG ∞∏e áédÉ©ªd áª«μëdG IOÉ«≤dG É¡H Ωƒ≤J
IQGRh É¡H âeÉb »àdG äGAGôLE’G Iƒ≤Hh É¡ªYO IócDƒe ,ô£b »a
á«°†b á©HÉàªd IÉeÉëe Öàμe É¡Ø«∏μàH øjôëÑdG áμ∏ªe á«LQÉN
äÉ£∏°ùdG πÑb øe GkQÉëH 19h á«æjôëH ó«°U áæ«Ø°S 16 RÉéàMG
áeRÓdG á«fƒfÉ≤dG äGAGô`` `LE’G áaÉc Ió°ûH Ió``jDƒ`e ,ô£b »``a

øjôëÑdG á«©ªLh ø«aôàëªdG øjOÉ«°üdG á«©ªL äôqÑY
á«æjôëÑdG ø««Øë°üdG á«©ªLh ¿É``°` ù` fE’G ¥ƒ``≤`M áÑbGôªd
¢üdÉN øY ,∑ôà°ûe ¿É«H »a ,¿ƒ∏≤à°ùe ¿ƒ«bƒ≤M áYƒªéeh
∞«∏μàH ,á«eÉ°ùdG á«μ∏ªdG äÉ¡«Lƒà∏d RGõ``à` Y’Gh ôjó≤àdG
,øjQô°†àªdG ø««æjôëÑdG IQÉëÑdG ¢†jƒ©àH á«æ©ªdG äÉ¡édG
É«dÉY ø«æªãe ,á«Ø°ù©àdG ájô£≤dG äÉ°SQÉªª∏d º¡°Vô©J AGôL
ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U á°SÉFôH AGQRƒ``dG ¢ù∏ée QGô``b
AGQRƒ``dG ¢ù∏ée ¢ù«FQ ó¡©dG »dh áØ«∏N ∫BG óªM øH ¿Éª∏°S
±ô°Uh QGô°VC’G ô°üM »a Iô°TÉÑªdÉH á«æ©ªdG äÉ¡édG ΩÉ«≤H
,ø««æjôëÑdG øjOÉ«°üdG ¥ƒ≤M ájÉªM ≈∏Y πª©dGh äÉ°†jƒ©àdG
¢üNC’G ≈∏Yh á«æ©ªdG äGQGRƒdG ºYóH ¬JGP âbƒdG »a øjó«°ûe
øH ó°TGQ ï«°ûdG ∫hCG ≥jôØdG É¡°SCGQ ≈∏Yh ,á«∏NGódG IQGRh
øjOÉ«°üdG º``YO ∫Ó``N øe á«∏NGódG ô``jRh áØ«∏N ∫BG ¬∏dGóÑY
.º¡JÓμ°ûe πM ≈∏Y πª©dGh
ácQÉ°ûªdG äÉ«©ªédG øY QOÉ°U ∑ôà°ûe ¿É«H »a ∂dP AÉL
zøjôëÑdG IQÉëH ≥ëH ájô£≤dG äÉcÉ¡àf’G{ Ihó``f ΩÉàN »a
¥ôëªdÉH ø«aôàëªdG øjOÉ«°üdG á«©ªL ô≤ªH äó≤Y »àdGh
äÉ«©ªL »∏ãªeh ÜGƒædG øe OóY Qƒ°†ëH ,âÑ°ùdG ¢ùeCG AÉ°ùe
Iô°SCGh IQÉëÑdG øe ô«ØZ ™ªLh »fóªdG ™ªàéªdG äÉª¶æeh
.(¢SÉÑY Ö«ÑM) ô£b »a π≤à©ªdG »æjôëÑdG QÉëÑdG
¢ùμ©æJ ¿CG »a º¡∏eCG øY IhóædG »a ¿ƒcQÉ°ûªdG ÜôYCGh
Iô«NC’G ¿hÉ©àdG ¢ù∏ée áªb äOÉ°S »àdG á«HÉéjE’G AGƒ``LC’G
¢Vô©àdG ¿hO º¡àæ¡e á°SQÉªªH º¡d íª°ùj ÉªH º¡YÉ°VhCG ≈∏Y
πMGƒ°ùdG ø``eCG äÉ`` jQhO πÑb ø``e á``jRGõ``Ø`à`°`S’G äGAGô``LEÓ` d
º¡Ø«bƒJh IQÉëÑdG ¥QGhR RÉéàMG É¡æeh ,ájô£≤dG OhóëdGh
,ø«¡e πμ°ûH º¡©e πeÉ©àdGh ,ájô£≤dG ¿ƒé°ùdG »a º¡H êõdGh
Qó°üe ™£bh IQÉëÑdÉH iPC’G ¥ÉëdEG »a ÖÑ°ùJ …ò``dG ô``eC’G
IQÉëH ≥ëH ájô£≤dG äÉ°SQÉªªdG ¿CG ≈∏Y øjOó°ûe ,º``¡`bRQ
¬JGP âbƒdG »a ø«YGO ,…Qƒa πμ°ûH ∞bƒàJ ¿CG Öéj ,øjôëÑdG
.¢SÉÑY Ö«ÑM »æjôëÑdG QÉëÑdG øY êGôaE’G ≈dEG
äÉ£∏°ùdG PÉîJG ≈dEG º¡©∏£J IhóædG »a ¿ƒcQÉ°ûªdG ócCGh
™e ≥ØàJ ¢``VQC’G ≈∏Y á«HÉéjEG äGAGô`` LEG á«æ©ªdG ájô£≤dG
ø«Ñ©°ûdG ™ªéJ »``à`dG Iƒ`` NC’G ìhQh zÓ``©`dG á``ª`b{ äGQô``≤` e
äÉbÓY øe ¿hÉ©àdG ¢ù∏ée ∫hO ™ªéj Éeh …ô£≤dGh »æjôëÑdG
ô«°üªdGh á«eÓ°SE’G Ió«≤©dG É¡°SÉ°SCG ácôà°ûe äÉª°Sh á°UÉN
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ôjôëàdG AÉ°SDhQ ™e »fÉjõdG ∞«£∏dGóÑY .O á«LQÉîdG ôjRh AÉ≤d »a
áª≤dG ó©H ÉªY ôjRƒdG çóëJ ,á«∏ëªdG áaÉë°üdG »a ÜÉàμdG øe OóYh
»àdGh ,áª≤dG É¡H âLôN »àdG çÓãdG ≥FÉKƒdG ≈dEG ¥ô£Jh ,41 á«é«∏îdG
,z»eÉàîdG ¿É«ÑdG{ :»gh ,áeõ∏ªdG äGógÉ©ªdGh äÉ«bÉØJ’G áHÉãªH ó©J
áëdÉ°üªdGh πëdG ¥ôW ∫hÉæàj …ò``dG ,zÓ©dG ¿É«H{h ,zÓ©dG{ ¿Ó``YEGh
¿hÉ©àdG ¢ù∏ée áeƒ¶æe πÑ≤à°ùeh ,ô£bh »YÉHôdG ∫hO ø«H ájƒ°ùàdGh
.»é«∏îdG
≈dEG ¥ô£J zÓ©dG{ ¿É«H ¿CG :Éªg ,ø«dGDƒ°S ôjRƒdG âdCÉ°S ób âæc
ájô£≤dG IôjõédG IÉæb π°UGƒJ …òdG âbƒdG »a ,»eÓYE’G ≥«°ùæàdG ádCÉ°ùe
OhóëdGh òaÉæªdGh AGƒLC’G íàa óYƒe øYh ?»YÉHôdG ∫hO ≈dEG IAÉ°SE’G
íàa ¿Ó``YEÉ`H »YÉHôdG ∫hO âeÉb ¿CG ó©H ,ô£bh øjôëÑdG áμ∏ªe ø«H
?OhóëdGh òaÉæªdGh AGƒLC’G
áª«μëdG á«°SÉeƒ∏HódÉH âeõàdG ¿EGh- áë°VGh ôjRƒdG áHÉLEG âfÉch
ádhÉW ≈∏Y ¿ƒμà°S »``eÓ``YE’G ÜÉ£îdG ádCÉ°ùe ¿CG :»``gh -áæ«°UôdGh
,ô£bh øjôëÑdG áμ∏ªe ø«H ácôà°ûªdG áæé∏dG »``a »FÉæãdG QGƒ``ë` dG
øjôëÑdG áμ∏ªe º¡J »àdG á«°ù«FôdG ÉjÉ°†≤dGh ™«°VGƒªdG øe OóY ÖfÉéH
äÉYÉªédG ºYOh ,á«∏NGódG ¿hDƒ°ûdG »a äÓNóàdGh ,øjOÉ«°üdG ádCÉ°ùªc
íàa ádCÉ°ùe ÉeCG ..ÉjÉ°†≤dG øe Égô«Zh ,ájôëÑdG OhóëdGh ,á«dÉμjOGôdG
øe AÉ¡àf’G ó©H ,áÑjô≤dG ΩÉjC’G »a ºàà°ùa OhóëdGh òaÉæªdGh AGƒ``LC’G
.áeRÓdG äGOGó©à°S’Gh äGAGôLE’Gh äGõ«¡éàdG
,äGQÉ°ùØà°S’Gh ä’DhÉ°ùàdG øe ójó©dG GƒMôW π°VÉaC’G AÓeõdG
…ô£≤dG ÖfÉédG ΩGõàdG ióeh ájóédGh äÉfÉª°†dÉH ≥∏©àj Éª«a á°UÉNh
,zÓ©dG{ ¿Ó``YEGh ,IOÉ≤dG ¬«∏Y ™bh …òdG z»eÉàîdG ¿É«ÑdG{ »a AÉL ÉªH
QGƒM á∏Môªd ájGóH ƒg ºJ Ée ¿CG ôjRƒdG áHÉLEG âfÉμa ..zÓ©dG{ ¿É«Hh
»a ò«ØæàdGh ≥«Ñ£àdG ∫ÓN øe ¿ƒμ«°S AÉL ÉªH ΩGõàd’G ¿CGh ,∑ôà°ûe
IQGOE’G øY ø«∏ãªe Qƒ°†M äó¡°T áª≤dG ¿CG á°UÉNh ,á∏Ñ≤ªdG á∏MôªdG
¿CGh ,»eÓ°SE’G ¿hÉ©àdG áª¶æeh ,á«Hô©dG ∫hó``dG á©eÉLh ,á«μjôeC’G
ø«fÉ«ÑdG »a AÉL ÉªH ΩGõàd’ÉH ó¡©àdG ≈∏Y Oƒ¡°ûdG áHÉãªH ¿Éc ºgQƒ°†M
.¿ÓYE’Gh
øe ,πÑ≤à°ùªdGh Üƒ©°ûdGh ™«ªédG ƒg ô°üàæªdG ¿CG ∂dòc ócCG ôjRƒdG
íàa IQOÉÑe âæ∏YCG øjôëÑdG áμ∏ªe ¿CGh ,á«ªæàdGh ¿ÉeC’Gh QÉgOR’G πLCG
OÉ«°üdG ΩÉ«≤H ,áæ°S 200 πÑb É«îjQÉJ GOƒLƒe ¿Éc Éªc ,™«ªé∏d ôëÑdG
,OhóM …CG ¿hO øe á«é«∏îdG √É«ªdG »a ó«°üdG á«∏ªY á°SQÉªªH »é«∏îdG
.ádƒÑ≤e ô«Z äÉ°SQÉªe hCG
ÉæfCG ∑Qó``f ÉæfEG :á«LQÉîdG ô``jRh ó``cCG AÉ≤∏dG ∫ÓN ¬àª∏c ΩÉàN »a
∫ƒ∏M ≈``dEG ∫ƒ°UƒdG »a ¿hOÉ``L øëfh ,π¡°ùdÉH ¢ù«d É``HQO ¢Vƒîf
ÉfCGh ,™«ªédG º©«°S ô«îdG ¿CGh ,á∏°UÉëdG á``eRC’G øe êhôîdG ófÉ°ùJ
∑ôëàdG ƒëf á°Uôa »£©j πM ≈dEG Éæ∏°Uh ÉæfCÉH »é«∏N »æjôëÑc Qƒîa
..ÉjGƒædG â°ü∏N ¿EG ,ÉjÉ°†≤dGh ™«°VGƒªdG áédÉ©eh ,Qƒ``eC’G á∏ë∏ëd
,á«dÉëdG á«é«∏îdG IQhó∏d øjôëÑdG áμ∏ªe á°SÉFôH ôîàØfh õà©f ÉæfEGh
πc ≥«≤ëJ ≈∏Y ¢üjôM -√ÉYQh ¬∏dG ¬¶ØM- ióØªdG ∂∏ªdG ádÓL ¿CGh
¿ƒμ«°S 2021 ΩÉY ¿CGh ,á≤£æªdGh ¿hÉ©àdG ¢ù∏ée Üƒ©°Th ∫hód ô«îdG
.≈dÉ©J ¬∏dG ¿PEÉH ™«ªé∏d ô«N ΩÉY
äÉ¡LƒJ ºYójh ófÉ°ùj »æjôëÑdG Ö©°ûdG ¿EÉa ,≥Ñ°S Ée ≈∏Y AÉæH
πª©dG ôjƒ£J Iô«°ùe º``YOh õjõ©J ≈∏Y ¢UôëdGh ,Ió«°TôdG IOÉ«≤dG
,áª∏μdG ™ªLh ,´ó°üdG ÜCGQh ,πª°ûdG ºq dh ,IƒNC’G §HGhQh ,»é«∏îdG
ÖfÉédG IOƒ``Y øe QòëdG ™e øμdh ,¿ƒ∏FÉØàe É``æ`fEGh ,∞°üdG Ió``Mhh
.2017 ΩÉY »a á©WÉ≤ªdG ≈dEG äOCG »àdG ÜÉÑ°SC’G ¢ùØf ≈dEG …ô£≤dG

ÖFÉædG QGô≤H ó«°ûJ á«æjôëÑdG á«bƒ≤ëdG äÉ«©ªédG
Oƒ¡°ûdGh º¡«∏Y »æéªdG ¿hDƒ°T áÑ©°T AÉ°ûfEG ΩÉ©dG

¿ƒμJ ¿G ™bƒàf áÑ©°ûdG √ò``g ¿CG
»a ¿É°ùf’G ¥ƒ≤ëH AÉ≤JQ’G IGƒf
áμ∏ªe »a á«FÉæédG ádGó©dG áeƒ¶æe
.øjôëÑdG
á«©ªL ¢ù«FQ ∫Éb ¬ÑfÉL øeh
PÉà°SC’G ¿É°ùf’G ¥ƒ≤ëd ó°UôªdG
≥«≤ëàdG IóMh ¿CG …ôjô¨dG ø°ùëe
áKóëà°ùªdG á``Ñ`©`°`û`dGh á``°`UÉ``î`dG
∫É``é`e »``a Gô``«` Ñ` c GQhO …ODƒ` à` °` S
ø««eƒμëdG ø«dhDƒ°ùªdG ádAÉ°ùe
áØdÉîe ’ÉªYG ¿ƒÑμJôj ób øjòdG
ä’É``M »``a ¿ƒÑÑ°ùàj hCG ¿ƒfÉ≤∏d
Éæ«Ñe ,á∏eÉ©e IAÉ``°` SEG hCG Öjò©J
øY ∞°ûμdG ≈dEG ±ó¡J IóMƒdG ¿CÉH
áHƒ≤©dG hCG Öjò©àdG ™FÉbh á≤«≤M
ø``«`dhDƒ`°`ù`ª`dG ó``jó``ë` Jh á``«`°`SÉ``≤`dG
hCG ø««∏°UG ø«∏YÉØc É¡HÉμJQG øY
»a ΩRÓdG ≥«≤ëàdG AGôLEGh ,AÉcô°T
¿ƒfÉ≤dG ΩÉμMC’ É≤ah ™FÉbƒdG √òg
äÉfhóªdGh á«FÉ°†≤dG äÉª«∏©àdGh
äÉ«bÉØJ’Gh á«æ¡ªdGh á«cƒ∏°ùdG
GójóëJh á«dhódG ä’ƒ``cƒ``Jô``Ñ`dGh
.∫ƒÑæ£°SEG ∫ƒcƒJhôH
äÉ«©ªédG AÉ`` °` `SDhQ º``à` à` NGh
QGôb Qhó°üH IOÉ°TE’ÉH á«bƒ≤ëdG
Gòμg ¿CG ø``jó``cDƒ` e ΩÉ``©` dG Ö``FÉ``æ` dG
áeƒ¶æe øe ∂°TÓH Rõ©à°S äQGôb
¢ùμ©æà°Sh øjôëÑdG »``a á``dGó``©`dG
á``≤`ë`à`°`ù`ª`dG á``Ñ` «` £` dG á``©` ª` °` ù` dÉ``H
.»dhódG ™ªàéªdG »a øjôëÑ∏d

.Öjò©àdG âeôM
¢SÉædG ≥M ¿G :ÓFÉb ±É°VCGh
äÉcÉ¡àfG …G øY ¿ÉeCÉH ÆÓ``HE’G »a
∫Éée »a É¡KhóM ™bƒàe hCG çóëJ
»©«ÑW OGóàeG ƒg Öjò©àdG ºFGôL
ádhDƒ°ùªdG ô«Ñ©àdG ájôM »a º¡≤ëd
¿ƒ¨∏ÑªdG Ωƒ``≤`j É¡dÓN ø``e »``à`dG
á«FÉ°†≤dG äÉ¡édG ô«°üÑàH Oƒ¡°ûdGh
≥≤ëàjh äGRhÉéàdG √ò¡H á«æ©ªdG
IÉæb :á«dÉàdG ÖfGƒédG áÑ©°ûdG √ò¡H
ájÉªMh ,ÆÓ``HÓ``d ábƒKƒe áMÉàe
,ΩÉ``≤`à`f’G ∫É``μ`°`TG á``aÉ``c ó°V á``jƒ``b
»a äGRhÉéàdG ™æªJ IõLÉf á«dBGh
Éæd ≥M) ÓFÉb ºààNGh ,πÑ≤à°ùªdG
á«fÉ°ùfE’G äÉ°SÉ«°ùdG √ò¡H ôîØf ¿G
.(øjôëÑdG áμ∏ªe »a
»``fƒ``fÉ``≤`dG QÉ``°`û`à`°`ù`ª`dG ∫É```bh
¢``ù`«`FQ …RÉ`` `Z ó``jô``a »``eÉ``ë` ª` dGh
¿G ¿É°ùf’G ¥ƒ≤ëd ÇOÉÑe á«©ªL
áÑ©°T AÉ°ûfEÉH ΩÉ©dG ÖFÉædG IQOÉÑe
Oƒ¡°ûdGh º¡«∏Y »æéªdG ¿hDƒ` °` T
á«FÉ°†≤dG äÉ¡édG ¢UôM ¢ùμ©j
¥ƒ≤M ¿ƒ°Uh ájÉªMh õjõ©J ≈∏Y
√ò``g AÉ``°`û`fG ¿CG Gó``cDƒ` e ,¿É``°` ù` f’G
A’OE’G ô«Ñc πμ°ûH ºYó«°S áÑ©°ûdG
±ƒîdG π«∏≤Jh ábƒKƒe äGOÉ¡°ûH
.ógÉ°ûdG É¡æ¶j ób ™HGƒJ …G øe
IOÉ©°S ¢UôëH ó«°TG :±É°VCGh
ôjƒ£J ≈∏Y º``FGó``dG ΩÉ``©`dG Ö``FÉ``æ`dG
≥aGƒàj ÉªH »FÉæédG πª©dG áeƒ¶æe
ócCGh .áãjóëdG á«FÉæédG áª¶fC’G ™e

ø««bƒ≤ëdG á«©ªL äOÉ`` °` `TCG
¥ƒ≤ëd ÇOÉÑe á«©ªLh á«æjôëÑdG
¥ƒ≤ëd ó°UôªdG á«©ªLh ¿É°ùf’G
ΩÉ©dG ÖFÉædG QGôb Qhó°üH ¿É°ùf’G
áÑ©°T AÉ°ûfEÉH 2021 áæ°ùd (1) ºbQ
Oƒ¡°ûdGh º¡«∏Y »æéªdG ¿hDƒ` °` T
™e π``°` UGƒ``à` dÉ``H ¢``ü`à`î`J »`` à` `dGh
Oƒ¡°ûdGh º``¡`jhPh º¡«∏Y »æéªdG
ÉjÉ°†≤dG »a äÉeƒ∏©ªH »dój øe πch
äÉ≤«≤ëàdG IóMh É¡H ¢üàîJ »àdG
äÉÑ∏W á``°` SGQOh »≤∏Jh ,á°UÉîdG
ÉªH ∂``dPh ájÉªëdG ô``«`HGó``J ¢``Vô``a
ø«¨∏ÑªdG á``eÓ``°`S ≥«≤ëJ øª°†j
∫ƒM Oƒ``¡`°`û`dGh º¡«∏Y »æéªdGh
á∏eÉ©ªdG IAÉ``°`SEGh Öjò©àdG ºFGôL
ájOÉªdGh á«°ùØædG QGô``°`V’G ™``aQh
.º¡H ≥ë∏J ób »àdG
QƒàcódG ∫Éb Oó°üdG Gòg »ah
á«©ªL ¢ù«FQ Ö«£dG QÉÑédGóÑY
á«©ªédG ¿CÉH á«æjôëÑdG ø««bƒ≤ëdG
ôjó≤àH QGô``≤` dG Qhó``°`U ôÑN â≤∏J
ºgÉ°ùà°S áÑ©°ûdG √òg ¿EG å«M ô«Ñc
Oƒ``¡`°`û`∏`d á`` æ` `eBG á``Ä` «` H ô``«` aƒ``J »`` a
ÉªH º¡«∏Y »``æ`é`ª`dGh ø«¨∏ÑªdGh
≥``ahh Ahó``¡`H ∞°ûμdG ø``e º¡æμªj
á«FÉbhh á«FÉªM á«fƒfÉb äÉfÉª°V
á∏eÉ©ªdG hCG Öjò©àdG ä’É``M ø``Y
ájÉªM »a ºgÉ°ùj Ée ƒgh ,áÄ«°ùdG
¥ƒ≤ëdG ¿Éª°Vh á``dOC’Gh ìGhQC’G
ΩóY »a ≥ëdG GójóëJh äÉjôëdGh
ΩóY »a ≥ëdGh áÄ«°ùªdG á∏eÉ©ªdG
¥ƒ≤ëdG øe ôÑà©j …òdGh ,Öjò©àdG
É¡fƒc ÉJÉàH É¡cÉ¡àfG Rƒéj ’ »àdG
áeÓ°S ¿G ≈æ©ªH á≤∏£e É``bƒ``≤`M
ájQhô°V ádCÉ°ùe Öjò©àdG øe ¢SÉædG
,º``¡`à`ª`dG ≈``∏`Y á``ª`¡`à`dG â``à`Ñ`K ƒ`` dh
Éªe áÑ©°ûdG √òg AÉ°ûfG ¿ƒμj ∂dòd
IóëàªdG ºeC’G á«bÉØJG ΩÉμMG Rõ©j
»dhódG ó¡©dGh Öjò©àdG á°†gÉæªd
á``«`°`SÉ``«`°`ù`dGh á``«` fó``ª` dG ¥ƒ``≤` ë` ∏` d
»àdG ájQƒà°SódG ¢Uƒ°üædG ï°Sôjh

á«LQÉîdG ôjRh ∫Éb GPÉe
??..Ó©dÉH ¿hÉ©àdG áªb ó©H
riffa3al3z@gmail.com

ø``«`dGDƒ`°`S ô``jRƒ``dG »``dÉ``©`e ≈``∏`Y â``Mô``W
ºd ô£b ádhO ¿CG Iôμa äGP »a Ö°üj ,∫hC’G
âfÉch äGógÉ©e hCG äÉbÉØJG …CÉH É≤HÉ°S Ωõà∏J
áHÉLEG âfÉch ,§«°ùH »æeR ±ôX »a É¡°†≤æJ
.√ÓYCG áHÉLEÓd áHQÉ≤e ôjRƒdG »dÉ©e
ô°ûæj Ée ¿EG ôjRƒ∏d ¬«a â∏b ôNB’G ∫GDƒ°ùdG
’RÉæJ âeób ô£b ¿CG á«Hô¨dG ∞ë°üdG »``a
áYƒaôªdG ÉjÉ°†≤dG Öë°S ƒgh §≤a Gó``MGh
ô°ûæj É``e) Éªæ«H ,É``«`dhO á©WÉ≤ªdG ∫hO ≈∏Y
ä’RÉæàdG á«≤H ¿EG ¿ƒdƒ≤j (Üô¨dG ∞ë°U »a
?á©WÉ≤ªdG ∫hO É¡àeób
Gòg ≈∏Y Ö«éj ¿CG ¬``JÉ``a É``ª`HQ ô``jRƒ``dG
,Qƒ°†ëdG øe á∏Ä°SC’G áªMR §°Sh ∫GDƒ°ùdG
¿CG ó``jô``f É``æ` fCG iô```NCG á``HÉ``LEG »``a ø``«q `H ¬æμd
áeOÉb IójóL á∏Môªd á∏MôªdG √òg RhÉéàf
≥∏£æ«°S …òdG QGƒëdG á∏Môªd QƒeC’G ∑ôàfh
øe ÉfÉéd ∑Éæg ¿Gh ,ô£b ™e á``dhO πc ø«H
.¬JÉLôîeh QGƒëdG Gòg ÖbGôJ áeÉ©dG áfÉeC’G
ø``jOÉ``«` °` ü` dG ´ƒ`` °` `Vƒ`` e ìô`` ` W É`` °` `†` `jCG
»dÉ©e ∫É≤a ,Qƒ°†ëdG πÑb øe ø««æjôëÑdG
á∏μ°ûe »``g øjOÉ«°üdG á∏μ°ûe ¿EG ô``jRƒ``dG
…CG »a Iô°VÉM ¿ƒμà°S ∂°T ÓHh ,á«fÉ°ùfEG
.iôNC’G äÉØ∏ªdG ™«ªL ≈dEG áaÉ°VE’ÉH ,QGƒM
á©WÉ≤ªdG ∫hO ø«H AGƒLC’G πc íàa ∫ƒMh
πμH ¿ƒeõà∏e ÉæfEG ôjRƒdG »dÉ©e ∫Éb ,ô£bh
.Ó©dG áªb äÉLôîe
»``æ`eC’G ¿hÉ``©`à`dG ∫ƒ``M ∫GDƒ` °` S ìô``W º``J
πgh ,É¡©«ªL ¢ù∏éªdG ∫hO ø«H iôμ°ù©dGh
,ä’É``é`ª`dG √ò``g »``a ¿hÉ``©` J ∑É``æ`g ¿ƒμ«°S
ºJ …òdG ¥ÉØJ’Gh áª≤dG ¿É«H ¿EG ∫Éb ôjRƒdG
.QƒeC’G √òg πª°T ¬©«bƒJ
ôjRh »dÉ©e ™e AÉ≤∏dG ¿Éc á≤«≤ëdG »a
ó°TGQ ø``H ∞«£∏dGóÑY Qƒ``à`có``dG á``«`LQÉ``î`dG
™«ªL ≈dEG ¬«dÉ©e ™ªà°SG óbh ,ÉaÉØ°T »fÉjõdG
ä’DhÉ°ùJ ø``Y ÜÉ`` LCGh ,Ö``MQ Qó°üH AGQB’G
IQOÉÑdG √ògh ,Ö«Wh ±Gh
m πμ°ûH Qƒ°†ëdG
áaÉë°üdG AÉ≤d »a á«LQÉîdG ôjRh »dÉ©e øe
IQƒ°üdG í°VƒJh Ö«W ô``eCG »¡d á«æWƒdG
AÉ``æ` HCG ≈```dEG IQƒ``°` ü` dG π``°`ü`J ≈``à`M ™«ªé∏d
.í°VGhh ±ÉØ°T πμ°ûH øjôëÑdG

¢ù∏ée ∫hO AÉæHCG óæY ä’DhÉ°ùàdG äôãc
áªb »a ¢ù∏éªdG ∫hO IOÉb áªb ó©H ¿hÉ©àdG
OƒæH ∑Éæg ,ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áμ∏ªªdÉH Ó©dG
øY ∫hó``dG â©æàeGh ,É¡æY ìÉ°üaE’G ºàj ºd
.äÉªgÉØJ øe ¬«dEG π°UƒàdG ºJ Ée π«°UÉØJ ô°ûf
ºà«°S Ée ∫ƒM iôNCG á∏Ä°SCG ∑Éæg ¿CG Éªc
πgh ,ô£b ádhOh ™HQC’G ∫hódG ø«H ¬à°ûbÉæe
ΩCG ,¬éFÉàf »``a Éeõ∏e ¿ƒμ«°S QGƒ``ë`dG Gò``g
ádhO åÑ∏J ’ ,á≤HÉ°ùdG äÉbÉØJ’G πãe ¿ƒμ«°S
.É¡°†≤æJ ≈àM ô£b
íjô°U AÉ≤d Éæ©ªL »°VÉªdG á©ªédG Ωƒj
π°VÉØdG πLôdG á«LQÉîdG ô``jRh »dÉ©e ™e
ô≤e »a »fÉjõdG ó°TGQ øH ∞«£∏dGóÑY QƒàcódG
ôjôëàdG AÉ°SDhQ Qƒ°†ëH ,á«LQÉîdG IQGRh
.ø««Øë°üdGh ÜÉàμdGh
É¡æe êôN Éeh Ó©dG áªb ∫ƒM ¿Éc AÉ≤∏dG
AÉ≤∏dG ájGóH »a ,¥ÉØJÓd ™«bƒJh ¿É«H øe
á``dhO ¿EG »fÉjõdG ∞«£∏dGóÑY QƒàcódG ∫É``b
ádÓL IOÉ«≤H »YÉ°ùeh GOƒ¡L ∫òÑJ øjôëÑdG
¬∏dG ¬¶ØM áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y øH óªM ∂∏ªdG
IójóL ¥ÉaBG íàah »é«∏îdG πª°ûdG ºq ∏d √ÉYQh
.∑ôà°ûªdG »é«∏îdG QGƒëdGh πª©dG øe
øjôëÑdG áμ∏ªe ¿EG{ :»``fÉ``jõ``dG ∫É```bh
Ö°üJ »àdG Oƒ¡©dGh äÉbÉØJ’ÉH ÉªFGO áeõà∏e
áªb ¿CG ÉØ«°†e ,»é«∏îdG πª©dG õjõ©J »a
≈∏Y Ωƒ≤J Ió``jó``L á∏Môªd á``jGó``H »``g Ó©dG
.zÉjGƒædG ø°ùM Ö«∏¨J
»dÉ©e ≈∏Y ¬MôW ºJ ∫GDƒ°S øe ôãcCG »a
ΩGõàdG ió``e ´ƒ°Vƒe ¿É``c á«LQÉîdG ô``jRh
™«bƒàdG º``J É``eh ¥É``Ø` J’G Gò¡H É¡æ«©H á``dhO
?ø∏©J ºd iôNCG OƒæH ≈dEG áaÉ°VE’ÉH ,¬«∏Y
™«bƒàdG ºJ ¥ÉØJ’G Gòg ¿EG :∫É``b ôjRƒdG
Gòg ¿É``ch ,IOÉ``≤`dG ™«ªL øe Iô``e ∫hCG ¬«∏Y
Ö∏¨«°S ™«ªédG ¿CGh ,™«ªédG ΩÉ``eCG ™«bƒàdG
á∏MôªdG √òg RhÉéJ πLCG øe ÉjGƒædG ø°ùM
,á≤£æªdG Üƒ©°T IOGQEG ≥«≤ëJ ≈``dEG ’ƒ°Uh
,É``≤`M’ ≥∏£æ«°S GQGƒ```M ∑É``æ`g ¿CG ÉØ«°†e
™HÉàJ iô``NCG ¿Éédh á«fƒfÉb ¿Ééd ∑Éægh
ô«N ájGóH ¿ƒμj ¿CG πeCÉf …òdG QGƒëdG Gòg
.z™«ªé∏d

Éª¡£Ñ°V ≈∏Y áYÉ°S 24 øe πbCG ó©H

ºYÉ£ªdG ó``MCG »``dhDƒ°ù`e º``jô`¨`à`H ΩÉ```μ`MCG
á```jRGô```à```M’G äGAGô`````````LE’G á``Ø``dÉ``î``ª``d
óYÉÑàdG ≥«Ñ£àH Ωõà∏j ºd å«M ,áëFÉédG QÉ°ûàfG ™æªd
øe %50 ¬àÑ°ùf É``e RhÉ``é`J ø``Y Ók °†a ,»``YÉ``ª`à`L’G
¥Ó``ZEG º``Jh ,Ió``MGƒ``dG ádhÉ£∏d á«HÉ©«à°S’G ábÉ£dG
.ÉjQGOEG º©£ªdG
OQh Qƒa É¡JÉ≤«≤ëJ áeÉ©dG áHÉ«ædG äô°TÉH óbh
á«FÉæédG áªμëªdG ≈dG ø«ª¡àªdG ádÉMEÉH äôeCGh ÆÓÑdG
áÑbÉ©eh áfGOEÉH Ωó≤àªdG É¡ªμM äQó°UCG »àdG á°üàîªdG
â°†b Éªc Éª¡£Ñ°V øe áYÉ°S 12 øe πbCG »a ø«ª¡àªdG
k G
.…QÉÑàYG ¢üî°ûc º©£ªdG ºjô¨àH É°†jC

áeÉ©dG äÉ¡édGh äGQGRƒ`` dG áHÉ«f ¢ù«FQ ìô°U
9 ≥``aGƒ``ª` dG ¢``ù` eCG â°†b á°üàîªdG áªμëªdG ¿CÉ` `H
ºYÉ£ªdG óMCÉH ø«dhDƒ°ùe ø«æKG áÑbÉ©ªH 2021 ôjÉæj
™æªd ájRGôàM’G ô«HGóàdGh äGAGô`` LE’G Éª¡àØdÉîªd
äÉeGô¨H ∂``dPh óéà°ùªdG 19 ó«aƒc áëFÉL QÉ°ûàfG
.QÉæjO »ØdCGh ∞dCG ø«H ìhGôàJ
»a ¬``fCG â¨∏HCG ób áeÉ©dG áë°üdG IQGOEG âfÉch
º©£e §Ñ°V º``J ¢``ù`eCG ìÉÑ°U ø``e ≈`` dhC’G äÉYÉ°ùdG
á°VhôØªdG ájRGôàM’G ô«HGóàdGh äGAGôLEÓd ∞dÉîe

¥’õdG πMÉ°S ÜôZ ó«°ü∏d áØdÉîªdG ∑ÉÑ°ûdG øe OóY §Ñ°V
Oƒ¡L QÉ``WEG »a ¬fCG πMGƒ°ùdG ôØN óFÉb ìô°U
á≤∏©àªdG äÉØdÉîª∏d …ó°üàdG »a πMGƒ°ùdG ôØN
âæμªJ ó≤a ,¬«a áeóîà°ùªdG äGhOC’Gh ó«°üdÉH
∑ÉÑ°T øe á©£b 14 §Ñ°V øe ájôëÑdG äÉ``jQhó``dG
∑ÉÑ°ûdG √òg ó©J PEG ,¥’õdG πMÉ°S ÜôZ »dÉ«¡dG ôédG
ôëÑdG …OÉJôªd IQƒ``£`N ÖÑ°ùJh ó«°ü∏d áØdÉîe
.ájôëÑdG áMÓªdG ácôëd É¡àbÉYEG ≈dEG áaÉ°VE’ÉH
ΩGõàdG IQhô°V ≈∏Y πMGƒ°ùdG ôØN óFÉb Oó°Th
»àdGh ó«°ü∏d áª¶æªdG äGQGô≤dGh ø«fGƒ≤dÉH IQÉëÑdG
≈∏Y ®ÉØëdGh ájôëÑdG áÄ«ÑdG ájÉªM ≈``dEG ±ó¡J
äÓªëdG ¿CG ≈``dEG Gkô«°ûe ,áμ∏ªª∏d ájôëÑdG IhôãdG
PÉîJGh ø«ØdÉîªdG §Ñ°†d Iôªà°ùe ájôÑdGh ájôëÑdG
.º¡≤ëH áeRÓdG á«fƒfÉ≤dG äGAGôLE’G

…Qhôe çOÉM »a á«FGƒg á``LGQO óFÉb ´ô°üe
áæWÓ°ùdG ÒeC’GóÑY :Öàc

™``bƒ``e ≈``∏` Y á``«` ∏` NGó``dG IQGRh
:ôàjƒJ - »YÉªàL’G π°UGƒàdG
á``«` FGƒ``g á`` ` ` LGQO ó`` FÉ`` b IÉ`` ` `ah
ΩGó£°UG ôKEG (ÉeÉY28-…ƒ«°SBG)
íJÉØdG ´QÉ``°` T ≈``∏`Y ¬``H IQÉ``«` °` S
,á«Ñ«°†≤dG á≤£æe ø``e Üô``≤`dÉ``H
PÉîJÉH âeÉb á°üàîªdG äÉ¡édGh
.ΩRÓdG

IóéædG áWô°T äGQÉ«°S øe OóY
ô«°S π«¡°ùàH É```gOGô```aCG ΩÉ`` `bh
áWô°T ∫ƒ°Uh ø«ëd äÉÑcôªdG
É¡∏≤fh áãédG ™aQ ºJh ,QhôªdG
á«fÉª∏°ùdG ™ªée áMô°ûe ≈``dEG
á«ª°SôdG äÉ¡édG âëàah ,»Ñ£dG
.ÜÉÑ°SC’G áaô©ªd ≥«≤ëàdG
äô`` cP iô`` ` `NCG á``¡` L ø`` `eh

»a ¬``Yô``°`ü`e …ƒ``«` °` SBG »``≤`d
¢ùeCG ìÉÑ°U øe ≈dhC’G äÉYÉ°ùdG
´QÉ°T √Qƒ``Ñ` Y AÉ``æ` KCG (â``Ñ`°`ù`dG)
á«FGƒ¡dG ¬``à` LGQO ≈``∏`Y í``JÉ``Ø`dG
ÉgOƒ≤J IQÉ``«`°`S ¬àeó°U ÉeóæY
.á«æjôëH IÉàa
á``«` dhC’G π``«`°`UÉ``Ø`à`dG ô«°ûJ
á«æjôëH IÉ``à`a ¿CG ≈``dEG çOÉë∏d
´QÉ°T ≈∏Y É¡JQÉ«°S Oƒ≤J âfÉc
øe IóMGƒdG áYÉ°ùdG »a íJÉØdG
…ƒ«°SBÉH âÄLƒah ¢ùeCG ìÉÑ°U
¬àLGQO ≈∏Y ƒgh ´QÉ°ûdG ôÑ©j
º``dh ¬``jOÉ``Ø` J â``dhÉ``M á``«` FGƒ``¡` dG
ÖÑ°ùJ Éªe ¬H âeó£°UÉa ™£à°ùJ
äOCG á¨«∏H äÉHÉ°UEÉH ¬àHÉ°UEG »a
.çOÉëdG ™bƒe »a ¬JÉah ≈dEG
ô°†M çOÉëdG ´ƒ``bh Qƒ``ah

eslammahfoouz@hotmail.com

®ƒØë`e ΩÓ`°SEG:Ëó≤J

..º¡æY ájOÉªdGh á«°ùØædG QGô°VC’G ™aQh ôWÉîe …CG øe º¡àjÉªëd

á°UÉîdG ≥«≤ëàdG IóMh πNGO º¡«∏Y »æéªdG ¿hDƒ°T áÑ©°T AÉ°ûfEG :ΩÉ©dG ÖFÉædG

.ΩÉ©dG ÖFÉædG |

á«dhódG øjôëÑdG áμ∏ªe äÉeGõàd’ Gk ò«ØæJ AÉL
ádGó©dG áeƒ¶æe »a ¿É°ùfE’G ¥ƒ≤M ájÉªëH
äGP á«dhódG ô«jÉ©ªdGh ÇOÉÑª∏d Ék ≤ah ,á«FÉæédG
»æéªdG ™àªJ πØμj …ò``dG ƒëædG ≈∏Y ,á∏°üdG
»a äÉeƒ∏©ªH »dój øe πch Oƒ¡°ûdGh º¡«∏Y
∫ÓN á«fƒfÉ≤dG äÉfÉª°†dG áaÉμH ÉjÉ°†≤dG
.á«FÉæédG iƒYódG πMGôe
Qhô``e ó©H Ió``Mƒ``dG ¿CG ´Gõ``¡` dG ±É``°` VCGh
ôjƒ£àdG äÉ``H É¡FÉ°ûfEG ≈∏Y äGƒ``æ`°`S »fÉªK
ø°ùM äÉÑLƒe øe »∏NGódG É¡∏μ«¡d …QGOE’G
ΩÉ``«`≤`dG »``a É``gQGô``ª` à` °` SG á``«`¨`H ,π``ª` ©` dG ô``«`°`S
ÇOÉÑª∏d Ék ≤ah á«bƒ≤ëdGh á«fƒfÉ≤dG É¡eÉ¡ªH
∫ƒcƒJhôH á°UÉNh É¡∏ª©H á∏°üdG äGP á«dhódG
Öjò©àdG ä’É``M ≥«KƒJh »°ü≤àd ∫ƒÑæ£°SEG
.á∏eÉ©ªdG IAÉ°SEGh

á«fƒfÉ≤dG äGAGôLE’ÉH º¡Øjô©àd ∂dPh ,IóMƒdG
±ô°üàdGh ≥«≤ëàdG ô«°S äÉjôéeh IòîàªdG
äÉÑ∏W á°SGQOh »≤∏J øY Ók °†a ,É¡«a »FÉ¡ædG
É¡«∏Y ¢Uƒ°üæªdG á``jÉ``ª`ë`dG ô``«` HGó``J ¢``Vô``a
,ájÉªëdÉH IQOÉ``°`ü`dG ô`` eGhC’G ò«ØæJh Ék fƒfÉb
áeÓ°S ≥«≤ëJ øª°†j …òdG ƒëædG ≈∏Y ∂dPh
¥óëJ ó``b ôWÉîe …CG ø``e IQƒ``cò``ª`dG äÉ``Ä`Ø`dG
á«°ùØædG QGô°VC’G ™aQ »a áªgÉ°ùªdG ™e ,º¡H
ºjó≤J ≥jôW øY ;º¡H ≥ë∏J ób »àdG ájOÉªdGh
πÑ°S ≈dEG ºgOÉ°TQEGh º¡d ΩRÓdG »°ùØædG ºYódG
.á«fƒfÉ≤dG ¢†jƒ©àdG
´Gõ¡dG ódÉN óªëe ¬LƒJ Oó°üdG Gòg »ah
Ió``Mh ¢ù«FQ ΩÉ``©`dG »eÉëªdG ∫ÉªYCÉH ºFÉ≤dG
ôjó≤àdGh ôμ°ûdG äÉjBG ≈ª°SCÉH á°UÉîdG ≥«≤ëàdG
…òdG ,QGô≤dG Gò¡d √QGó°UE’ ΩÉ©dG ÖFÉædG ≈dEG

ΩÉ©dG ÖFÉædG øe ôªà°ùªdG ºYódG QÉWEG »a
IóMh ∫ÉªYC’ ø«æ«YƒÑdG π°†a øH »∏Y QƒàcódG
Iô°TÉÑe »a ÉgQGôªà°SG á«¨H ,á°UÉîdG ≥«≤ëàdG
äÉ«bÉØJ’Gh ¿ƒ``fÉ``≤`dG ΩÉ``μ` MC’ Ék `≤`ah É¡dÉªYCG
,É¡∏ª©H á∏°üdG äGP á«dhódG ä’ƒcƒJhôÑdGh
»àdG äÓjó©à∏d ∫É©ØdG ≥«Ñ£àdG QÉ``WEG »``ah
á«FÉæédG äGAGôLE’G ¿ƒfÉb ≈∏Y ´ô°ûªdG É¡∏NOCG
øe Oƒ¡°ûdGh º¡«∏Y »æéªdG ájÉªëH á°UÉîdG
ÖFÉædG Qó``°`UCG ,º¡H ¥óëJ ób »àdG ôWÉîªdG
AÉ°ûfEÉH 2021 áæ°ùd (1) º``bQ QGô``≤` dG ΩÉ``©`dG
IóMƒd »∏NGódG πμ«¡dG øª°V á°ü°üîàe áÑ©°T
¿hDƒ`°`T áÑ©°T{ ≈ª°ùªH á``°`UÉ``î`dG ≥«≤ëàdG
π°UGƒàdÉH ¢üàîJh zOƒ¡°ûdGh º¡«∏Y »æéªdG
øe πch Oƒ¡°ûdGh º¡jhPh º¡«∏Y »æéªdG ™e
É¡H ¢üàîJ »àdG ÉjÉ°†≤dG »a äÉeƒ∏©ªH »dój

:IõªM ±Gƒf QÉ°ûà°ùªdG ..zá«fƒfÉb äGAÉ°VEG{ øe á«fÉãdG á∏MôªdG ¥ÓWEG

á«fƒfÉ≤dG äGôÑîdG π≤°üd á«∏YÉØJ äGQhO ø°TóJ »fƒfÉ≤dG …CGôdGh ™jô°ûàdG áÄ«g
Gô°TÉÑe ÓYÉØJ øª°†àJ ±ƒ°Sh
á«∏YÉØJ øjQÉªJ ™e ø«cQÉ°ûªdG øe
πbƒb á°üæe ≈∏Y á«HÉàch ájƒØ°T
.zΩhQ ¢SÓc
Ik É`` `YGô`` `e ¬`` ` `fCG ≈`` ` `dEG √ƒ`` ` `fh
ø«H øμªe πYÉØJ ≈°übCG ≥«≤ëàd
ójóëJ ºJ IQhódG »a ø«cQÉ°ûªdG
,Iôe πc »a ÉcQÉ°ûe 20``H Oó©dG
ÖjQóJ ≈dEG ∫ƒ°Uƒ∏dh{ :Ék Ø«°†e
ºàj ±ƒ``°`S áæμªe íFGô°T ô``Ñ`cCG
É``¡` JGP äGQhó`` ` `dG ¿ƒ``ª`°`†`e ó``≤` Y
∫hóéd Ék ≤ah ø``jô``NBG ø«cQÉ°ûªd
.zΩÉ©dG ∫GƒW ôªà°ùj »æeR

äGQÉ¡e ™aQ ∫ÓN øe á«fƒfÉ≤dG
çƒëÑdGh á«fƒfÉ≤dG AGQB’G áHÉàc
äÉ©jô°ûàdG á``ZÉ``«`°`Uh OGó`` ` YEGh
á«dhódG äÉ«bÉØJ’Gh äGógÉ©ªdGh
∂dPh ,á«eƒμëdG Oƒ≤©dG á©LGôeh
áªgÉ°ùªdG ≈∏Y ¢UôëdG QÉWEG »a
.á«fƒfÉ≤dG áaÉ≤ãdG ô°ûf »a
äGQhó`` ` dG ¿CG ≈`` `dEG QÉ`` °` `TCGh
É«fƒfÉb ¿hô°ûY É¡«a ∑QÉ°û«°S
áKÓK ió`` e ≈``∏` Yh Iô`` e π``c »``a
,á«ÑjQóJ áYÉ°S 12 »dÉªLEÉH ΩÉjCG
äGQhó`` ` `dG ¿ƒ``μ` à` °` S{ :É``Ø` «` °` †` e
,ΩhR á°üæe ≈``∏`Y á``«`fhô``à`μ`d’G

á«∏YÉØàdG äGQhó∏d áaÉ°VEG ó¡°ûà°S
»a QGôªà°S’G ™``e á°ü°üîàªdG
≥Ñ°S »àdG áeÉ©dG äGô°VÉëªdG
äó¡°T »àdGh É¡àæ°TO ¿CG áÄ«¡∏d
íFGô°ûdG áaÉc øe É©°SGh ’ÉÑbEG
∫ÉéªdG áMÉJEG ºJ »àdGh á«fƒfÉ≤dG
π«é°ùàdÉH ø«ªà¡ªdG áaÉμd É¡«a
á°üæe ≈∏Y É¡∏«ªëJ º``J ∂``dò``ch
»fƒfÉ≤dG …CGô``dGh ™jô°ûàdG áÄ«g
.zÜƒ«Jƒ«dG »a
äGQhó`` ` ` `dG ¿CG í`` ``°` ` `VhCGh
á°ü°üîàªdG á«∏YÉØàdG á«ÑjQóàdG
äGôÑîdG π≤°U É¡dÓN øe ºà«°S

™jô°ûàdG áÄ«g ¢ù«FQ ø∏YCG
QÉ°ûà°ùªdG »``fƒ``fÉ``≤` dG …CGô`` ` dGh
¥Ó```WEG Iõ``ª` M ¬``∏` dGó``Ñ` Y ±Gƒ`` `f
è``eÉ``fô``H ø``e á``«` fÉ``ã` dG á``∏` Mô``ª` dG
äGAÉ``°` VEG{ »fhôàμd’G ÖjQóàdG
áÄ«¡dG Ωó≤à°S å«M ,zá``«`fƒ``fÉ``b
á``«` ∏` YÉ``Ø` J á`` «` `Ñ` `jQó`` J äGQhO
π``≤`°`U ±ó``¡` à` °` ù` J á``°`ü`°`ü`î`à`e
ø««fƒfÉ≤∏d á«fƒfÉ≤dG äGôÑîdG
äÉ¡édGh äGQGRƒ``dG »a ø«∏eÉ©dG
ô¡°T ø``e GAó`` H ∂`` dPh ,á«ª°SôdG
.2021 ôjÉæj
á«fÉãdG á∏MôªdG{ :±É``°` VCGh

.IõªM ±Gƒf QÉ°ûà°ùªdG |
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ó«°TQ ájRƒa

≈°VƒØdG ÉμjôeCG
!ô«£îdG ΩÉ°ù≤f’Gh

á≤«ª©dG á«°SÉ«°ùdG áeRC’G QGôªà°SG »æ©j Éªe !¿ójÉH
çGóMCÓdh ¬à°SÉFôd áeRÓe É¡JÉ«YGóJ äÉ«dÉªàMGh
!áeOÉ≤dG
á``°`SÉ``Fô``dG Gƒ``ë` HQ ø``jò``dG ¿ƒ``«` WGô``≤` ª` jó``dG - 3
äÉ°ù°SDƒªdG …CG ,ñƒ«°ûdG ¢ù∏éeh »HÉ«ædG ¢ù∏éªdGh
ºμM âëJ ÉμjôeCG π©L ,É©e ájò«ØæàdGh á«©jô°ûàdG
∞∏îdG ≈``dEG ¿ƒjQƒ¡ªédG iQGƒà«d ó``MGƒ``dG ÜõëdG
,É¡«a º¡aƒØ°U ºÄà∏J ’ ó``b ,á``eOÉ``b á∏jƒW äGƒæ°S
äGQÉ«J √Qhó``H º°†j …ò``dG …Qƒ¡ªédG ÜõëdG ƒ``gh
äGQÉ«J É¡«a ´QÉ°üàJ É«°SÉ«°S ÉμjôeCG å«Mh ..IOó©àe
QÉ«àdG{h záaô£àªdG á«æ«ª«dG{ ø«H Ée É°†jCG áØ∏àîe
QÉ°ù«dG{h zájó«∏≤àdG á«dGôÑ«∏dG{h zßaÉëªdG …ó«∏≤àdG
äÉHPÉéJ ¿ƒμà°S áeOÉ≤dG á∏MôªdG »ah !z»cGôà°T’G
zIójóédG á«ÑeGôàdG{ QÉ«J ™e IQhÉéàe äGQÉ«àdG ∂∏J
ø«HõëdG »``a á≤«ªY á`` `eRCG Oƒ`` Lh π``X »``a á``°`UÉ``N
!z…Qƒ¡ªédG{h »WGô≤ªjódG
»μjôeC’G »HÉîàf’G ΩÉ¶ædG »a á``eRCG ∑Éæg - 4
á``°`SÉ``Fô``dG á`` `eRCG ó``©`H á``°` UÉ``Nh ó``jó``é`J ≈`` dEG êÉ``à`ë`J
!Iô«NC’G á«HÉîàf’G
ôμ°ù©ªdG áæª«g »a πãªªdG »μjôeC’G ΩÉ¶ædG - 5
QGô``≤`dG ≈``∏`Y øª«¡j …ò`` dG …ôμ°ù©dG – »YÉæ°üdG
»a íÑ°UCG ,QÉà°ùdG ∞∏N øe hCG Iô°TÉÑe »μjôeC’G
ÖeGôJ ¿CGh ,ÉjOÉ©e ÉeÉ¶f z»ÑeGôàdG QÉ«àdG{ ô¶f
ºgQÉ«àd πãªe ƒ``g É``ª`fEGh º¡d ¢ù«FQ Oôée øμj º``d
ób π«∏ëàdGh !á°SÉFôdG øe ¬LhôN º``ZQ óYÉ°üàªdG
¬fC’ iô``NC’G »μjôeC’G ΩÉ°ù≤f’G äÉÑÑ°ùe »a ∫ƒ£j
»bôYh »°SÉ«°S ø«H É``e ÜÉ``Ñ`°`SC’Gh ¬`` LhC’G Oó©àe
!»LƒdƒjójBGh »JÉ°ù°SDƒeh
á«°SÉb ¬à∏Môe ¿ƒμà°S z¿ójÉH{ ¿CG á°UÓîdG |
,á«LQÉîdG äÉ``jó``ë`à`dGh »``∏`NGó``dG iƒà°ùªdG ≈∏Y
á«μjôeC’G á≤ãdG AÉæHh »∏NGódG ´ó°üdG ÜCGôH ÖdÉ£eh
∂μ°ûàªdGh ¬d ¢VQÉ©ªdG QÉ«àdG øe ≈àM ¬à°SÉFQ »a
∫õ``Y) ∫ƒ``M ô`` FGO ∫ó``é` dG ¿EG å``«`Mh !¬à«Yô°T »``a
∑ƒÑ°ù«ØdGh ôàjƒàdG øe IôàØd ¬©æe ºJ …òdG (ÖeGôJ
IOÉªdG) π«©ØàH ¿hô``NBG ÖdÉ£j Éª«a ,ΩGô¨à°ùf’Gh
ÉªfEGh ¬dõ©H §≤a ¢ù«d ,»μjôeC’G Qƒà°SódG øe (25
á°SÉFô∏d ¬d í°TôJ …CG ™æe »a ÉÑÑ°S ∫õ©dG ∂dP ¿ƒμ«d
AGƒ```LC’G π©é«°S É``ª`e !πÑ≤à°ùªdG »``a á``«` μ` jô``eC’G
∂dP π«©ØJ ºJ ¿EG IhGô°V ôãcCG áfƒë°ûªdG á«μjôeC’G
.¿ƒfÉ≤dG
áeOÉ≤dG IôàØdGh ≥ª©Hh Ió°ûH áª°ù≤æe ÉμjôeCG
áë°TôªdG äÉ«YGóàdG ÖbGôj ºdÉ©dGh ô«ãμdÉH á∏ªëe
!Ió«à©dG á«μjôeC’G á«WGô≤ªjódG ä’BÉeh

»μjôeCG Ωƒj 2021 ôjÉæj øe ¢SOÉ°ùdG Ωƒj |
ÉHô°V øjò∏dG ∞æ©dGh ≈°VƒØdG IQƒ°U ≈≤Ñà°Sh ,¥QÉØe
z¢SôéfƒμdG{ á«μjôeC’G á«WGô≤ªjódG π≤©eh á©∏b
¢ù«d É¡«a AÉæãà°S’Gh ,¿É`` gPC’G »a áî°SGQ IQƒ°U
É¡àjõeQh É¡JÉ«YGóJ ÉªfEGh ,É¡°ùØf ájƒ°VƒØdG IQƒ°üdG
∂∏J ≈≤Ñà°S å«Mh ,É``μ`jô``eCG »``a ô«£îdG ΩÉ°ù≤fÓd
Éª∏ãe !áeOÉb á∏jƒW äGƒæ°S ÉμjôeC’ áeRÓe äÉ«YGóàdG
IQƒ°üdG ¢Tƒ°ûJ É¡«£¨«°S ºdÉ©dG ≈∏Y É¡JÉ°SÉμ©fG
,¬d â``LhQ …ò``dG É¡LPƒªfh á«μjôeC’G á«WGô≤ªjódG
≥jó°üàdG Ωƒ``j ¿É``c ôjÉæj øe ¢SOÉ°ùdG Ωƒ``j å«Mh
±ôà©j ’ …òdG ,¿ójÉH ¢ù«FôdG ≈∏Y ¢SôéfƒμdG øe
zÖeGôJ{`d øjójDƒªdG ø««μjôeC’G ø«ÑNÉædG ∞°üf ¬H
GƒYÉ£à°SG ,»μjôeCG ¿ƒ«∏e 70 øe ôãcCG ºgOóY ≠∏Ñjh
Éjƒ°Vƒah É«FÉæãà°SG Éeƒj Ωƒ«dG Gòg øe Gƒ∏©éj ¿CG
çóëj ºd á≤HÉ°Sh ,»μjôeC’G ó¡°ûªdG »a ÉjhGOƒ°Sh
»a ¢SôéfƒμdGh á«WGô≤ªjódG IQƒ°U ÜÉ°UCG ,É¡∏ãe
,ÉμjôeCG »a Gô«Ñc ÉNô°Th á≤«ªY áeRCG ∑Éæg ¿CGh !πà≤e
ó©H É≤ªY OGOõ«°S ÉªfEGh ,Ωƒ«dG ∂dP AÉ¡àfÉH »¡àæj ød
QÉ«J ≈``dEG Oô``a ¢ù«FQ Oôée ø``e zÖ``eGô``J{ ∫ƒëJ ¿CG
áØ°ù∏a) zá«ÑeGôàdG{ QÉÑàYÉH ,ÉμjôeCG »a óYÉ°üàj ójóL
ó°Vh ,Iô£«°ùªdG á≤«ª©dG á«μjôeC’G ádhódG ó°V ájDhQh
!(á∏jƒW Oƒ≤©d â°SôμJ »àdG á«μjôeC’G á°ù°SDƒªdG
¢``†`«`Ñ`dG ø``«` «` eƒ``≤` dG ø`` e Ö`` eGô`` J hó```jDƒ` `e |
á``dhó``dG äÉ°SÉ«°ùd ø``jOÉ``°` †` ª` dG{h zø``«` «` ∏` «` é` fE’G{h
ó©H º¡¡LGhh ¢SôéfƒμdG GƒªëàbG ø«M ,á≤«ª©dG
áë∏°ùe äÉ¡LGƒe â©bhh »æWƒdG ¢SôëdG ΩÉëàb’G
¢û«édG øe ICGôeG º¡æ«H ¢UÉî°TCG 4 É¡àMÉ°S »a §≤°S
GQÉ«J{ Gƒ∏μ°T A’Dƒgh ,ø«ªëà≤ªdG ™e âfÉc »μjôeC’G
á«μjôeC’G á«WGô≤ªjódG ¿ƒ©°†j ,zGó``jó``L É«μjôeCG
¢ùØf »``a É¡«∏Y ≥jó°üàdG º``J »àdG ¿ó``jÉ``H á``°`SÉ``FQh
:Iôªà°ùe áeRCG ΩÉeCG ,Ωƒ«dG
hCG É¡à©LGôe ºàj ºd äÉHÉîàf’G ∫ƒM ∑ƒμ°ûdG - 1
çóM ó©H ≈àM IQhõe É¡fCG ≈∏Y ô°UCG ÖeGôJh ,É¡ª°ùM
zá«ÑeGôàdG{ QÉ°üfCG ìô``L ∂dòH ≈≤Ñ«d ,¢SôéfƒμdG
!ÉMƒàØe
ó©H ≈àM »¡àæJ ø``d Ö``eGô``J ø``e á¡LGƒªdG - 2
óM ≈`` dEG π``°`Uh …ò`` dG ƒ``gh ,á``°`SÉ``Fô``dG ø``e ¬``Lhô``N
ÉYO ø«M ,¢†©ÑdG ¬Ø°Uh Éªc »°SÉ«°ùdG QÉëàf’G
äGôgÉ¶eh ¢SôéfƒμdG ΩÉeCG ó«°ûëJ ≈dEG ádhO ¢ù«Fôc
»æ©j Gògh ,¬ÑJÉμªH åÑ©dGh ≈æÑªdG ΩÉëàbÉH â¡àfG
»a ≥«ª©dG ñô°ûdG πãªJ ≈≤Ñà°S ¬àØ°ù∏ah ÖeGôJ ¿CG
ø«jÓe iód ∑ƒμ°ûdG §«ëJh ,á«μjôeC’G á«WGô≤ªjódG
á°SÉFQ á«Yô°T ∫ƒM (Éfƒ«∏e 70 øe ôãcCG) ø««μjôeC’G

√ô``````KCGh »````ª````jOÉ````cC’G OÉ```ª```à```Y’G
π``ª``©``dG ¥ƒ````°````S äÉ```Ñ```∏```£```à```e ≈```∏```Y
ÉHÉéjEG ¢ùμ©æ«°S ,πª©dG ´É£b
»ªjOÉcC’G OÉªàY’ÉH ó°ü≤f
≥aGƒJ ió``e ádÉ≤ªdG √ò``g »``a
áμ∏ªe »a ájƒªæàdG á«∏ª©dG ≈∏Y
É«∏©dG äÉ°SGQódG ègÉæeh èeGôH
»a ò``NC’G Öéj Gò``d ,øjôëÑdG
ájDhQ ™e á«∏ëªdG äÉ©eÉédG »a
•ÉÑJQG IOÉ``jR á«ªgCG QÉÑàY’G
ájOÉ°üàb’G ø``jô``ë`Ñ`dG áμ∏ªe
á``eƒ``¶`æ`ª`H ø``jô``ë` Ñ` dG á``μ`∏`ª`e
’GDƒ°S ìô£f ÉæfCG Éªc ,2030
.»ªdÉ©dG OÉ°üàb’G
èeGôÑdG √ò``g á«Ñ∏J ió``e ø``Y
≈∏Y ¿CÉ` `H ∫ƒ``≤` dG Éææμªjh
.¬eóY øe πª©dG ¥ƒ°ùd
»``dÉ``©` dG º``«`∏`©`à`dG äÉ``°` ù` °` SDƒ` e
¢UÉîdG Éfôjó≤J »ah ájGóH
QÉ`` Ñ` `à` `Y’G ø``«` ©` H ò`` `NCÉ` ` J ¿CG
á°SÉªdG á``LÉ``ë`dG Oƒ`` Lh iô``f
≈∏Y »∏ëªdG OÉ``°`ü`à`b’G IQó``b
§``«`£`î`à`dG ø``«` H §`` Hô`` dG ≈`` ` dEG
πÑb ∂dPh ,É¡JÉLôîe ÜÉ©«à°SG
äÉ``°``SÉ``«``°``Sh …OÉ`` `°` ` ü` ` à` ` b’G
¢ü°üîJ …CG íàa »a ´hô°ûdG
:º∏≤H
ßMÓªdG øªa ,»dÉ©dG º«∏©àdG
á¡Lh ø``ª`a ,áÑ∏£∏d »``ª` jOÉ``cCG
áÑ∏£∏d
»``°` SÉ``°` SC’G ¬``Lƒ``à`dG ¿CG
»æjôëÑdG OÉ°üàb’G ¿CG …ô¶f
| …QGƒμdG ¬∏dGóÑY óª .O ä’Éée »a ¢Sôμàj ø««©eÉédG
äGô«¨àªdÉH ºFGódG ôKCÉàdÉH º°ùàj
áÑ°SÉëªdG
πãe ∂``dPh ,IOó``ë` e
øY Ók °†a ,á``«`dhó``dGh á«ª«∏bE’G
OGó``YCG øe ójõj Éªe ,∫É``ª`YC’G IQGOEGh ¥ƒ≤ëdGh
øeh ,»LƒdƒæμàdG Qƒ£àdG øY áéJÉædG äGô««¨àdG
≈``dEG …ODƒ` `jh äÉ°ü°üîàdG √ò``g »``a ø«éjôîdG
»dÉ©dG º«∏©àdG ´É£b º°ùàj ¿CG óH ’ ≥∏£æªdG Gòg
»a ,á«Ø«XƒdG ôZGƒ°ûdG ≈∏Y ∫ƒ°üëdG áHƒ©°U
.º∏bCÉàdG ≈∏Y IQó≤dGh áfhôªdÉH
äGAÉØμdG qí°T ø``e iô``NCG äÉYÉ£b »fÉ©J ø«M
»dÉ©dG º«∏©àdG äÉ``Lô``î` e ¿CG iô``f É``æ` fEGh
.á∏gDƒªdG
Ωƒ«æªdC’G ´É£≤H á∏°üdG äGP äÉ°ü°üîàdG »a
AÉ≤JQ’ÉH
ΩÉ«≤dG πLCG øeh ájGóÑdG á£≤f »ah
êÉàëJ ¬YGƒfCG πμH ø«eCÉàdGh ábÉ£dGh AÉHô¡μdGh
,á«ªjOÉcC’G èeGôÑdG á«MÉf øe á«ª«∏©àdG á«∏ª©dÉH
≈dEG ,»fhôàμdE’Gh »æ≤àdG ∫ÉéªdG »a ôjƒ£J ≈dEG
AÉ≤JQÓd á∏eÉμàe á£N Oƒ``Lh …Qhô``°`†`dG øªa
á£ÑJôªdG IójóédG äÉ°ü°üîàdG çGóëà°SG ÖfÉL
ègÉæªdG ôjƒ£Jh ¢ùjQóàdG áÄ«g ƒ°†Y iƒà°ùªH
≈∏Y É¡æeh ,»FÉHô¡μdGh »YÉæ°üdG πª©dG π«°UÉØàH
™«ªL ô«°ùJ ¿CG Öé«a ábÓ©dG äGP äÉ©jô°ûàdGh
á°Sóægh ™fÉ°üªdG π«¨°ûJ AÉHô¡c ∫ÉãªdG π«Ñ°S
áeAGƒªdG ø«H IóMGh áeƒ¶æe ≥ah äGƒ£îdG ∂∏J
á°Sóægh √É«ªdG áYÉæ°Uh ábÉ£dGh RÉ¨dGh ∫hôàÑdG
âëJ »dÉ©dG º«∏©àdGh πª©dG ¥ƒ°S äÉÑ∏£àe ø«H
AÉ«ª«μdGh á«Ñ£dG äGôÑàîªdGh á«Ñ£dG Iõ¡LC’G
.»dÉ©dG º«∏©àdG ¢ù∏ée áHÉbQ
.Égô«Zh ájhOC’G áYÉæ°Uh
Öéj »àdG ¢ù°SC’G óMCG ¿CG Éfô¶f á¡Lh øªa
√ò``g É``æ` Jƒ``YO ¿CG ∫É``Ñ``dG ø``Y Ö``«`¨`j ’ É``ª` c
¢ü«Nôà∏d ôªãà°ùe …CG Ωó≤àj ÉeóæY É¡JÉYGôe
ÜÉÑ°T »``a ô``aGƒ``à`J ¿CG ≈∏Y õ«côàdG ÖLƒà°ùJ
¢ü«NôàdG AÉ£YEG •hô°T øe ¿ƒμj ¿CG ,á©eÉéd
É¡«∏Y õ«côàdG Öéj á«JGP äÉ«°SÉ°SCG ø«éjôîdG
äÉ°ü°üîàdGh ájOÉ°üàb’G ihó``é`dG »a ô¶ædG
»a á≤ãdG AÉæH É¡æe »dÉ©dG º«∏©àdG áeƒ¶æe AÉæH »a
øe øjôëÑdG »a Üƒ∏£e ƒg Éªd É¡àeAGƒe ióeh
AÉ≤dEGh ÖWÉîàdGh çóëàdG ≈∏Y IQó≤dGh ¢ùØædG
äÉ°ü°üîàdG √òg πgh ,πª©dG ¥ƒ°S äÉLÉ«àMG
åëÑdGh §«£îàdG ≈∏Y IQó``≤` dGh äGô°VÉëªdG
äÉ«©ªL ™``e ¿hÉ``©`J äÉ«bÉØJG É¡jód á©eÉédGh
ÖdÉ£dG ÖjQóJh áYƒªée øª°V πª©dGh IOÉ«≤dGh
ºbÉ£dG É``¡`jó``d ¿ƒμ«°S π``gh ,á``«``bGQh IôÑà©e
¿Éc ƒd ≈àM ø«©e ´hô°ûe AGOC’ ≥jôa øjƒμJ ≈∏Y
ègÉæªdG iƒà°ùe ƒg É``eh ,πeÉμàªdG »ªjOÉcC’G
.IÉcÉëªdÉH ´hô°ûªdG Gòg
Éeh ègÉæªdG ∂∏J ™LGôe »g Éeh É¡eó≤à°S »àdG
πãªàJ πªY á£N ™°Vh ìôàbG »æfEÉa ,ÉeÉàN
.2030 øjôëÑdG áμ∏ªe ájDhQ ™e É¡≤aGƒJ ióe
äGOÉªàY’G á°SGQO ¬àª¡e πªY ≥jôa øjƒμJ »a
ƒg …ô``°`û`Ñ`dG ô``°`ü`æ`©`dG ¿É`` c ø``Ä`d iô`` f É``ª`c
§£îdG É¡HÉ©«à°SG ió``e ó``jó``ë`Jh á``«` ª` jOÉ``cC’G
øe ¬``fEÉ`a ,ó∏H …CG »``a ájƒªæàdG á«∏ª©dG ¢SÉ°SCG
ÉªH »dÉ©dG º«∏©àdG ¬«LƒJ ≈∏Y πª©dGh ájOÉ°üàb’G
»YÉ£b ø«H ábÓ©dG º¶æj ΩÉY QÉWEG ™°Vh á«ªgC’G
Éæjód êôîà«d ájOÉ°üàb’G áeƒ¶æªdG ™e ≥aGƒàj
¢†¡æJ á«≤«≤M ácGô°T ≥≤ëjh ,º«∏©àdGh πª©dG
ÉªH πª©dG ¥ƒ°ùd Üƒ∏£ªdG iƒà°ùªdG ≈∏Y ÜÓW
äÉ°ü°üîàdG §HQ ≈∏Y Ωƒ≤Jh ,»∏ëªdG OÉ°üàb’ÉH
2030 ájDhQh …OÉ°üàb’G øjôëÑdG Qƒ£J ÖcGƒj
äÉÑ∏£àªdÉH á«∏ëªdG äÉ©eÉédG »a áMhô£ªdG
.π°†aCG óZ πLCG øe ÉæJƒYO »g ∂∏J ,
äÉbÉW ∫Ó¨à°SG ¿CGh ,πª©dG ¥ƒ°ùd Iô«¨àªdG
ájQƒà°SódG áªμëªdÉH ≥HÉ°ùdG á«fƒfÉ≤dG IQGOE’G ôjóe |
»a áHƒZôe äÉ°ü°üîJ »``a »©eÉédG ÜÉÑ°ûdG
óYÉ°ùªdG …QGOE’G AÉ°†≤dG PÉà°SCG

!á``jQÉ``°``†``ë``dG á```dCÉ```°```ù```ª```dGh ..ΩÓ``````°``````SE’G
¢``VQC’Gh äGƒª°ùdG ≥∏N »a ¿EG{ :≈dÉ©Jh
»```dhC’ äÉ`` ` jB’ QÉ``¡``æ``dGh π``«` ∏` dG ±Ó`` à` `NGh
ÉkeÉ«b ¬``∏`dG ¿hô``cò``j ø``jò``dG (190) ÜÉ``Ñ` dC’G
≥∏N »a ¿hôμØàjh º¡HƒæL ≈∏Yh GkOƒ©bh
Ók WÉH Gòg â≤∏N Ée ÉæHQ ¢VQC’Gh äGƒª°ùdG
∂fEG ÉæHQ (191) QÉædG ÜGò``Y Éæ≤a ∂fÉëÑ°S
ø«ªdÉ¶∏d É``eh ¬àjõNCG ó≤a QÉædG πNóJ øe
§HQ ¿EG .(¿Gô``ª` Y ∫BG) (192) zQÉ``°`ü`fCG ø``e
øe ¬«a É``eh º¡dƒM ø``e ¿ƒμdÉH ø«ª∏°ùªdG
…QÉ°†ëdG π©ØdG ≈``dEG áëjô°U IƒYód äÉ``jBG
øe ΩÓ°SE’G Ωƒ°üîa Gò¡d ,äÉ≤∏ëdG π°üàe
s øeh ø««fÉª∏r ©n dG
ºgó¡L ¿ƒdhÉëj º¡Ød ∞d
¬£HQh ,IÉ``«`ë`dG á``cô``M ø``Y ΩÓ``°` SE’G π°üa
Gkó¡L ¿hôNój ’ ºgh ,ΩÉghC’Gh äÉaGôîdÉH
IQÉ°†ëdG áªgÉ°ùe QÉμfEG π«Ñ°S »a Éàk bh ’h
QhO ’ƒd PEG áãjóëdG IQÉ°†ëdG »a á«eÓ°SE’G
¢SôØdGh ¿Éfƒ«dG Ωƒ∏Y áªLôJ »a ΩÓ°SE’G
Æƒ∏H øe Iô°UÉ©ªdG IQÉ°†ëdG âæμªJ Éªd
¿BGô≤dG ¿CG á°UÉNh Ωó≤Jh »bQ øe ¬à¨∏H Ée
á«eÓ°SE’G IQÉ°†ëdG Qó°üe ƒ``gh º``jô``μ`dG
øY ¬àfÉ«°Uh ,¬d ≈dÉ©J ¬∏dG ßØëH ®ƒØëe
¬JGòH ¬fÉëÑ°S ≈dƒJh ,πjóÑàdGh ∞jô©àdG
õjõY ÜÉàμd ¬fEGh{ :≈dÉ©J ∫É≤a ,¬¶ØM á«∏©dG
øe ’h ¬jój ø«H øe πWÉÑdG ¬«JCÉj ’ (41)
.â∏°üa z(42) ó«ªM º«μM øe πjõæJ ¬Ø∏N
Égô«Z ≈∏Y á«eÓ°SE’G IQÉ°†ëdG õ«ªJh
É¡JQÉ°†M QhòH ¿CG øe ™HÉf äGQÉ°†ëdG øe
,ójóL øe AÉ£©dGh ƒªæ∏d áëdÉ°U á«M QhòH
,É¡d á≤MÓdGh á≤HÉ°ùdG äGQÉ°†ëdG QhòH ÉeCG
IÉ«ëdGh ,É¡«a IÉ``«`M ’ áà«e É``gQhò``H ¿EÉ``a
ìhQ π¶J ±ƒ``°`Sh ,IÉ``«`M qø``e ’EG ódƒàJ ’
∫É``b É``ª`c AÉ``£`©`dÉ``H á°†HÉf á``«`M IQÉ``°`†`ë`dG
»ah ¥É`` aB’G »``a ÉæJÉjBG º¡jôæ°S{ :¬fÉëÑ°S
∞μj ºdhCG ≥ëdG ¬fCG º¡d ø«Ñàj ≈àM º¡°ùØfCG
.53:â∏°üa zó«¡°T A»°T πc ≈∏Y ¬fCG ∂HôH

¿É£«°ûdG πªY øe ¢ùLQ
.ÉfGôj Éæk «≤j ¬fÉëÑ°S ƒ¡a
z¿ƒë∏ØJ ºμ∏©d √ƒÑæàLÉa
¿EÉ` `a É``æ` Ø` ∏` °` SCG É``ª` ch
.90:IóFÉªdG
≈∏Y ô°üà≤j º``d ΩÓ``°` SE’G
¬fÉëÑ°S ≥ëdG π≤j ºd
á°UÉîdG ábÓ©dG º«¶æJ
,√ƒHô°ûJ Óa :ôªîdG øY
¬`` ≤` `dÉ`` Nh ó`` Ñ` `©` `dG ø`` «` `H
√ƒ``Ñ` æ` à` LÉ``a :∫É`` ` ``b π`` `H
∂dP RhÉéàj πH ,¬fÉëÑ°S
»``a ót ` ` °` ` TCG ÜÉ```æ` `à` `L’Gh
É«fódG IÉ«ëdG º«¶æJ ≈dEG
âeôM :∫ƒ≤dG øe áeôëdG
ø``jO ¬`` fC’ ∂`` dP ,É``¡`∏`ª`cCÉ`H
k G ,ôªîdG ºμ«∏Y
∫Éb É°†jC
¿CG ¬dÉªc ΩÉªJ øeh πeÉc
’h É``fõ``dG ø``Y ¬``fÉ``ë`Ñ`°`S
É«fódG IÉ``«`ë`dG ¥ô¨à°ùj
’h :π≤j ºdh ÉfõdG GƒHô≤J
∫É``b ,Iô`` ` `NB’G IÉ``«` ë` dGh
äÉeó≤e Éfõ∏d ¿C’ ,GƒfõJ
ºμd â∏ªcCG Ωƒ«dG{ :≈dÉ©J
:º∏≤H
,á``dÉ``ë`e ’ ¬``«` dEG »``°`†`Ø`J
ºμ«∏Y â``ª` ª` JCGh º``μ` æ` jO
øe º∏°ùªdG º∏°ùj ≈àëa
º``μ` d â```«` `°` `VQh »``à` ª` ©` f
ìÓØæÑdG
»∏Y
øªMôdGóÑY
.3:IóFÉªdG zÉæk jO ΩÓ°SE’G
ÉfõdÉH ¬d ¿É£«°ûdG á°Sƒ°Sh
ø``eh ΩÓ``°` SE’É``a ,GPk EG
Oôée ø``Y ΩÓ`` °` `SE’G √É``¡` f
…ò``dG º``jô``μ`dG ¿BGô``≤` dG õé©ªdG ¬HÉàc ∫Ó``N
.≈dhCG ÉfõdG øY »¡ædG »dÉàdÉHh ,ÜGôàb’G
óªëe ∫ƒ°SôdG ¥ó°U ≈∏Y ádGO Iõé©e AÉL
øe ¿É``°`ù`fE’G π≤æ«d AÉ``L É``ª`fEG ΩÓ``°` SE’G
¬``HQ ø``Y ¬``ZÓ``H »``a º``∏`°`Sh ¬«∏Y ¬``∏`dG ≈∏°U
ìÉ``JCGh ,IQÉ°†ëdG ô°üY ≈``dEG IhGó``Ñ`dG ô°üY
∫Éb ,ÉLÉ¡æeh áYô°T ∂``dò``c AÉ``L ,¬fÉëÑ°S
,¬``dGƒ``MCGh ¬dÉ©aCGh ¬``dGƒ``bCG »a ≈bôàj ¿CG ¬d
≥ëdÉH ÜÉàμdG ∂«dEG ÉædõfCGh{ ≈dÉ©Jh ¬fÉëÑ°S
óéf Gò``¡` d ,Ió``«` ª` ë` dG ¥Ó`` NC’É`` H ≥``∏`î`à`dGh
Éæk ª«¡eh ÜÉàμdG ø``e ¬jój ø«H Éªd Ébk ó°üe
Iƒ``YO ºjôμdG ÜÉàμdG äÉ`` jBG ø``e ójó©dG »``a
™ÑàJ ’h ¬∏dG ∫õ``fCG ÉªH º¡æ«H ºμMÉa ¬«∏Y
∫ƒÑbh ,π≤©dG ≈``dEG ΩÉμàM’G ≈``dEG áëjô°U
k Gh ,¬eÉμMCG øe ô«ãc
ºμæe Éæ∏©L mπμd ≥ëdG øe ∑AÉL ÉªY ºgAGƒgCG
ºjôμdG ¿BGô≤dG ƒYój É°†jC
äõ«ªJ ó≤dh (48:IóFÉªdG) zÉLÉ¡æeh áYô°T
,º¡dƒM øe ¿ƒμdG »a πeCÉàdG ≈dEG ø«ª∏°ùªdG
’ É¡fCG »a Égô«Z ≈∏Y á«eÓ°SE’G á©jô°ûdG
,º∏©dG Ö∏W ≈∏Y ¢†ëJ »àdG äÉ``jB’G ôHóJh
ôeGhCÓd OhóëdGh §HGƒ°†dG ™°VƒH »ØàμJ
á∏Ä°SC’G ìô``Wh ,É¡∏«©ØJh áaô©ªdG RÉæàcGh
≥∏N øe áªμëdGh ,IÉ«ëdG ICÉ°ûf »a á«ª∏©dG
Ohó``ë` dG RhÉ``é` J ø``Y »¡æàa ,äÉ``MÉ``Ñ` ª` dGh
≈¡æJ »¡a ,ΩGô``ë` dGh ∫Ó``ë`dG ø«H á∏°UÉØdG
∫Éb ,É¡«∏Y Gƒ≤∏N »àdG áÄ«¡dG ≈∏Y äÉbƒ∏îªdG
ÜGôàb’G »a ¿C’ É¡æe ÜGôàb’G Oôée øY ≈àM
â≤∏N ∞«c πHE’G ≈dEG ¿hô¶æj ÓaCG{ :≈dÉ©J
»a ≈dÉ©J ∫Éb ,á«°ü©ªdG »a ´ƒbƒdG áæ¶e
≈dEGh (18) â©aQ ∞«c AÉª°ùdG ≈``dEGh (17)
AÉ°Sh á°ûMÉa ¿Éc ¬fEG ÉfõdG GƒHô≤J ’h{ :ÉfõdG
∞«c ¢VQC’G ≈dEGh (19) âÑ°üf ∞«c ∫ÉÑédG
k G (á«°TÉ¨dG) z(20) âë£°S
»¡ædG »a ¬fÉëÑ°S ∫Ébh (32:AGô°SE’G)zÓ«Ñ°S
¢†¡æà°ùj É°†jC
GƒæeBG øjòdG É¡jCG É``j{ :ô°ù«ªdGh ôªîdG øY
äÉjBG ôHóàd Ió°TGôdG ∫ƒ≤©dG ºjôμdG ¿BGô≤dG
Ω’RC’Gh ÜÉ``°`ü`fC’Gh ô°ù«ªdGh ôªîdG É``ª`fEG
¬fÉëÑ°S ∫É≤a ,¬dƒM øe ¿ƒμdG »a ≈dÉ©J ¬∏dG

º«¶æJ ≈∏Y ¬JƒYO »a ΩÓ°SE’G ô°üà≤j ºd
¬fÉëÑ°S ≥dÉîdGh ø«bƒ∏îªdG ø«H ábÓ©dG
É«fó∏d á``es É``Y ¬``Jƒ``YO äAÉ`` `L π``H ,≈``dÉ``©` Jh
QGO IôNB’Gh ,πª©dG QGO »g É«fódGh ,IôNB’Gh
ΩÓ°SE’G ∞bƒe øjÉ©fh CGô≤f ÉfƒYóa ,AGõédG
õ«ªàj …ô°ûH •É°ûf øe É¡«a Éeh É«fódG øe
∫É©aC’Gh ∫GƒbC’G ó°Uôfh ,≥∏N øY ≥∏N ¬«a
≥dÉîdÉH ¿ÉªjE’G É¡©Ñæe ¿ƒμj ø«M ∫GƒMC’Gh
âfÉc ƒ``dh ,¬dÓL πL ¬H ôØμdG hCG ¬fÉëÑ°S
»g ¿EG{ :¿ƒjôgódG ∫ƒ≤j Éªc É«fódG IÉ«ëdG
øëf É``eh É«ëfh äƒ``ª`f É``«`fó``dG ÉæJÉ«M ’EG
.37:¿ƒæeDƒªdG zø«Kƒ©ÑªH
ó«≤àdG ¿EÉa A’Dƒg ø¶j Éªc É«fódG âfÉc ƒd
’ åÑY »≤∏îdG ΩGõàd’Gh ø«fGƒ≤dGh º¶ædÉH
¿CÉH ø«æeDƒªdG ¿ÉªjEG øμdh ,¬``FGQh øe πFÉW
≈dEG ¿É°ùfE’G É¡æe π≤àæj ±ƒ°S á∏Môe É«fódG
. r¿GórdƒdG
p É¡dƒg øe Ö«°ûj IÉ«M
ºZQ »gh ,IôNB’G ≈dEG Iô£æb É«fódÉa ,GPk EG
á∏FGR É¡©àeh ,âdÉW Éª¡e ô«°üb ÉgôªY ¿CG
IÉ«ëdG ≈dEG ádÉëe ’ »°†ØJ »gh ,âeGO Éª¡e
áYQõe »``gh ,á«£ªdG º©f É¡æμd ,Iô`` `NB’G
,ô«îa Gkô«N ¿EG √ÉæYQR Ée É¡æe »æéf ,IôNBÓd
øªa{ :º«¶©dG ¬∏dG ¥ó°Uh ,ô°ûa Gkô°T ¿EGh
πª©j ø``eh (7) √ô``j Gkô«N mIQP ∫É≤ãe πª©j
.ádõdõdG z(8) √ôj Gkô°T mIQP ∫É≤ãe
É¡à≤«≤M »a -Éæ∏b Éªch- É«fódG IÉ«ëdG
ÉfôeCG ΩÓ°SE’G ¿CG ’EG IôNB’G ≈dEG Iô«°üb á∏MQ
á«Yô°ûdG ¬Whô°ûH ídÉ°üdG πª©dÉH Égôª©f ¿CG
ø``eh ,≈``dÉ``©` J ¬``∏` d á``«` æ` dG »``a ¢`` UÓ`` NEG ø``e
,º∏°Sh ¬«∏Y ¬∏dG ≈∏°U ¬dƒ°SQ áæ°ùd ´ÉÑJEG
πª©dG »a ¿É``≤`JE’G ∂``dP ¥ƒ``a Éæe Üƒ∏£e πH
.¬«a »bôàdGh IOƒédG ¿Éª°Vh
≈àM √É¡àæe ≠∏Ñj ’ ídÉ°üdG πª©dG ¿EG
¿É°ùME’G »gh ádƒeCÉªdG ájÉ¨dG ≈dEG ÉæH »°†Øj
√Gôf øμf ºd ¿EÉa ,√Gôf ÉæfCÉc ¬∏dG óÑ©f ¿CG »a

k `à````a á```````Ä```````HhC’G ó`````°`````TCG
á```jô```°```û```Ñ```dÉ```H É````μ```
(Ω1919 – 1918) á«fÉÑ°SE’G Gõfƒ∏ØfE’G
ô¡°TCG ø``e á``«`fÉ``Ñ`°`SE’G Gõ``fƒ``∏` Ø` fE’G ó``©`Jo
Gkó°üM ÉgôãcCGh øjô°û©dG ¿ô≤dG »a áÄHhC’G
äô¡X É¡fCG ≈``dG ôjQÉ≤àdG ô«°ûJh ,ìGhQCÓ` `d
≈dhC’G á«ªdÉ©dG ÜôëdG ôNGhCG »a 1918 ΩÉY
áaÉ°VEG Ió``jó``L IÉfÉ©e ºdÉ©dG ≈``dEG ∞«°†àd
¢†©H ¢VôàØJh .ÜôëdG äÓjh ¬JÉfÉ©e ≈dEG
¬dÉ≤àfGh ø«°üdÉH ¢VôªdG Aƒ°ûf äÉjô¶ædG
¬fCG ’EG ,É``HhQhCGh á«dÉª°ûdG ÉμjôeCG ≈``dEG É¡æe
≈dhCG ô¡¶J ºdh .∂``dP ≈∏Y π«dO …CG óLƒj ’
äô¡X πH É«fÉÑ°SEG »a AÉHƒdÉH áHÉ°UE’G ä’ÉM
»a ºK 1918 ΩÉY πFGhCG IóëàªdG äÉj’ƒdG »a
∑GòfBG áaÉë°üdG ≈∏Y áHÉbôdG ¿CG ’EG ,É``HhQhCG
QÉ°ûàfG øY çóëàJ ôjQÉ≤J ô°ûf ™æªJ âfÉc
.Oƒæé∏d ájƒæ©ªdG ìhôdG §«ÑãJ Ωó©d AÉHƒdG
øe ∫hCG á``«`fÉ``Ñ`°`SE’G áaÉë°üdG â``fÉ``ch
ÉgQÉÑàYÉH 1918 ƒjÉe »a AÉHƒdG øY çóëJ
ÜôëdG ∫ÓN OÉ«ëdG CGóÑe ≈∏Y â¶aÉM ádhO
ºZôdG ≈∏Y á«fÉÑ°SE’G Gõfƒ∏ØfE’ÉH »ª o°S ∂dòdh
∫hO »a ±’B’G äÉÄe É¡æ«M πàb ób ¿Éc ¬fCG øe
ÖÑ°ùH AÉHƒdÉH Gkô«ãc ºdÉ©dG ºà¡j ºdh .iôNCG
ÜôëdG ÜÉ``≤`YCG »``a iô``NCG Qƒ``eCÉ`H º¡dÉ¨°ûfG
IÉ``ahh á«ë°üdG äBÉ°ûæªdG Qô°†J øY Ók °†a
.ÜôëdG »a AÉÑWC’G ±’BG
ìGhQCG á«fÉÑ°SE’G Gõ``fƒ``∏`Ø`fE’G äó°üM
ºdÉ©dG ∫ƒ``M π``bC’G ≈∏Y ¢üî°T ¿ƒ«∏e 50
óYÉ°Sh ¿É°ùfEG QÉ«∏e ∞°üf ƒëf âHÉ°UCGh
ø«HÉ°üªdG OƒæédG IOƒ``Y ôãcCG √QÉ°ûàfG »a
âfÉch ,ºgGôbh º¡fóe ≈dEG ÜôëdG øe AÉHƒdÉH
Iô«≤ØdG øcÉeC’Gh É«≤jôaEG »a IÉaƒdG ä’ó©e
É¡H ôaGƒàJ »``à`dG á«æ¨dG ø``cÉ``eC’G ø``e ≈``∏`YCG
.áÑ°SÉæe á«ë°U ájÉYQ
iô``NC’G Gõfƒ∏ØfE’G ´Gƒ``fCG ¢ùμY ≈∏Yh
≈∏Y É¡JQó≤H á«fÉÑ°SE’G Gõfƒ∏ØfE’G äõ«ªJ
πbCG ºgQÉªYCG øª«a áà«ªe äÉØYÉ°†e çGó``MEG
¿CG ≈``dEG äÉ«FÉ°üME’G ô«°ûJh .áæ°S 45 øe
ºgQÉªYCG ¢UÉî°TCG »a âfÉc äÉ«aƒdG øe %99
äÉ«aƒdG ∞°üf øe ôãcCGh ,áæ°S 65 øe π``bCG
- 20 ø«H Ée ájôª©dG áYƒªéªdG »a âfÉc
ƒg IÉaƒ∏d »°ù«FôdG ÖÑ°ùdG ¿Éch .áæ°S 40
…ƒFQ ÜÉ¡àdG hCG …ƒFQ ∞jõf áé«àf ¥ÉæàN’G
iód áYÉæªdG ÖÑ°S ¿CG ¢†©ÑdG iôjh .…ƒfÉK
≈dEG Oƒ©j á«fÉÑ°SE’G Gõfƒ∏ØfE’G ó°V ø°ùdG QÉÑc
Éªe 1889 ΩÉY á«°ShôdG Gõfƒ∏ØfEÓd º¡°Vô©J
.¢Shô«ØdG ó°V á«FõL áYÉæe º¡Ñ°ùcCG
(19 ó«aƒc) ÉfhQƒc ¢Shô«a
»a ,ø«°üdG/ ¿Éghh »a ¢Shô«ØdG ô¡X
ójóédG ´ƒædG ô°ûàfG óbh .2019 ΩÉY ôNGhCG
k G »£©j …òdG ,ÉfhQƒc ¢Shô«a øe
πãe É°VGôYC
…ƒFôdG ÜÉ¡àd’Gh ∫É©°ùdGh Iójó°ûdG ≈ªëdG
™eh .√ô°SCÉH ºdÉ©dG ≈∏Y ôKCGh áYô°ùH ,≥MÓdG
áfQÉ≤ªdÉH ójóédG ÉfhQƒc ¢Shô«a ót ©j ∂dP
»a âKóM »àdG áà«ªªdG ájó©ªdG ¢VGôeC’ÉH
∂àØdG hCG IQƒ£îdG óM øY Gkó«©H »°VÉªdG
äÉ«aƒdG óM ≠∏H PEG .¬JÉ≤HÉ°S ¬«dG â∏°Uh …òdG
,%3^4 áÑ°ùf ¿B’G ≈``dEG 19-ó«aƒc ¢Shô«ØH
ô°ûàæj ¬``fCG á≤«≤M ƒg Gkô£N ¬∏©éj Ée øμd
øe ±hÉîe ∑Éæg ¿CG Éªc ,º«°û¡dG »a QÉædÉc
.á«≤«≤ëdG äÉHÉ°UE’G OóY øY ÆÓHE’G ΩóY
äÉæFÉμdGh ¿É°ùfE’G ø«H ´Gô°üdG ôªà°ùjh
ó©H PEG ,´Gô``°`ü`dG Gò``g »¡àæj ø``dh ,á≤«bódG
¢VGôeC’G Oƒ©J ¿CG øμªj ÉfhQƒc »¡àæJ ¿CG
äƒªjh ,iô`` NCG ¥ô``£`Hh iô``NCG IQƒ``°`U »``a
á≤«bódG äÉæFÉμdG π¶Jh ô°ûH ¢û«©jh ,ô°ûÑdG
.óHC’G ≈dEG ¢VQC’G ≈∏Y IOƒLƒe
Zkhunji@hotmail.com

É``°``k†`jCG ƒ``g Ö``«` °` UCG …ò`` dG
Ée πãe á«dÉàdG ¿hô≤dG »a
.¬æe ≈aÉ©J ¬æμd ¿ƒYÉ£dÉH
…CG ¿hôb áKÓK ó©H çóM
≈``dEG ¿ƒ``YÉ``£` dG ó``à` eG É``ª`c
1652h 1647 »eÉY ø«H
á«fÉ°SÉ°ùdG ájQƒWGôÑeE’G
Gò``g ¢``ù` Ø` f ¬``«` ∏` Y ≥`` ∏` `WCG
≈∏Y á∏£ªdG ¿óªdG º¶©eh
¿ƒYÉ£dG ìÉàLG PEG ,º°S’G
.§°SƒàªdG ¢†«HC’G ôëÑdG
≈∏Y ≈``°` †` bh á``«` ∏` «` Ñ` °` TEG
QOÉ°üªdG ¢†©H ô«°ûJh
¢üî°T 76^000 ƒ``ë` f
¿ƒYÉW ¿CG ≈dEG á«îjQÉàdG
¿É``μ`°`S ™`` HQ »``dGƒ``M …CG
øe ìGhQCG ó°üM ¿É«æà°ùL
.âbƒdG ∂``dP »a ¢ùdófC’G
¢üî°T ¿ƒ«∏e 50 ≈dEG 30
¿ƒ``YÉ``£` dG π``©` a ∂```dò```ch
Oó``Y ∞``°`ü`f »`` dGƒ`` M …CG
»eÉY ø«H ,¿óæd »a ô«ÑμdG
.∑GòfBG ºdÉ©dG ¿Éμ°S
πàb å«M ,1666 -1665
.áæjóªdG ¿Éμ°S øe %20
∑GòfBG ¢SÉædG òîàj ºd
:º∏≤H
ΩÉ©dG »``a ¬``fCG ô``cò``jo h
ó°V á`` eRÉ`` M äGAGô`` ` ` ` LEG
AÉHh ∫hCG ≥«KƒJ ºJ 1903
ÜÉ°UCG …òdG ¢VôªdG QÉ°ûàfG
»éæN ÉjôcR .O
,åjóëdG øjôëÑdG ïjQÉJ »a
´QGƒ``°` û` dG äÉ``fGƒ``«` M ≈``à`M
á«dÉ°SQE’G ≈Ø°ûà°ùe ∫ƒ≤j PEG
π``ª`gCGh ±’B’G É¡æe ≥``Ø`fh
¬``©` bƒ``e ≈``∏``Y á`` «` `μ` `jô`` eC’G
IQƒ°üH É``¡`æ`aO »``a ¢``SÉ``æ` dG
âÑÑ°ùJ ¢SQÉe »a â∏£g »àdG QÉ``£`eC’G ¿EG
.ôãcCG ¿ƒYÉ£dG »°ûØJ ≈dEG iOCG Éªe áª«∏°S
…ƒFôdG ÜÉ¡àd’Gh ≈ªëdG ä’É``M IOÉ``jR »a
Iô«Ñc ájOÉ°üàbG äÉ©ÑJ ¿ƒYÉ£∏d ¿Éch
QÉ°ûàfGh iô``NCG ¢``VGô``eCG ø«Hh Éjô«àaódGh
ácôM ∞bh »a ¬ÑÑ°ùàd ºdÉ©dG iƒà°ùe ≈∏Y
.»∏eódG ¿ƒYÉ£dG ¢Vôe ºK ,…QóédG ¢Vôe
Oƒ¡L ¥É``YCG Éªc ,¿óªdG ø«H ÉkeÉªJ IQÉéàdG
ø«HÉ°üªdG º¶©e ¿CG ≈``dEG ≥``FÉ``Kƒ``dG ô«°ûJh
»``°`VGQCG ó«MƒJ »``a ¿É«æà°ùL Qƒ``WGô``Ñ`eE’G
áYÉ°S 48 ∫Ó``N ¿ƒJƒªj »∏eódG ¿ƒYÉ£dÉH
Iƒb øe ∞©°VCGh ,á«Hô¨dGh á«bô°ûdG É``ehQ
»°ü≤àdGh åëÑdG ™eh .¢VôªdÉH º¡àHÉ°UEG øe
OGOôà°SG iôNC’G ∫hódG ≈∏Y π¡°S Éªe á£fõ«H
k
∫ƒ≤J PEG ;¢VôªdG Qƒ¡¶d ôNBG ÉîjQÉJ
ÉfóLh
IójóL ¢VGQC
m G ≈∏Y IQÉZE’Gh πH É¡æe É¡«°VGQCG
.IójóL ∂dÉªeh ∫hO ¢ù«°SCÉJh
á«dÉ°SQE’G »a á∏eÉ©dG ôªjhR »∏«eEG Iô°ûÑªdG
– 1346) (Oƒ``°` SC’G äƒ``ª` dG) ¿ƒ``YÉ``£`dG
OÉjORGh ,(1903) ΩÉ©dG Gòg ß«≤dG AóH ™e ¬fEG
k
(Ω1350
ô¡°T »a GkójóëJh ,ÉXƒë∏e
GkOÉjORG IQGôëdG
âbƒdG ∂dP »a ±ô``Yo Ée hCG ¿ƒYÉW ¿Éc
.¿ƒYÉ£dG ¢Vôe øjôëÑdG »a ô°ûàfG ,ƒjÉe
É¡à¡LGh á«FÉHh áKQÉc ô£NCG (Oƒ°SC’G äƒªdG)
,øjôëÑ∏d ¿ƒ``YÉ``£`dG ™``LQ Ω1905 ΩÉ``Y »``a
øjòdG ø«HÉ°üªdG ø«H ä’ÉëdG OóY ¬«a â¨∏H
áÄHhC’G ôãcCGh ,ô°ûY ™HGôdG ¿ô≤dG »a ájô°ûÑdG
É¡ÑMÉ°üJ ádÉM 400 ≈Ø°ûà°ùªdG ≈dEG Gƒ∏NOCG
π≤àfG PEG ,QÉ°ûàf’Gh ∫É≤àf’G ≈∏Y IQóbh Éμk àa
Ω1907 ΩÉY »ah .äÉ«aƒdG øe á«dÉY áÑ°ùf
≈£°SƒdG É«°SBGh óæ¡dG ≈dEG ø«°üdG øe áYô°ùH
AÉHh øjôëÑdG »a πs M ƒ«dƒjh πjôHCG ô¡°T ø«H
.É«≤jôaEG ∫Éª°Th ÉHhQhCG ìÉàLG ≈àM
3121 ¬«a ø«HÉ°üªdG OóY ≠∏H »KQÉc ¿ƒYÉW
1331 ΩÉY (Oƒ°SC’G äƒªdG) ¿ƒYÉW ô¡X
≥∏WCG ó≤dh ,1889 »dGƒM º¡æe äÉe ,É°üî°T
≈£°SƒdG É«°SBG ≈``dEG É¡æe π≤àfGh ø«°üdG »a
∫hO ¢†©H ÉªHQh øjôëÑdG »a AÉHƒdG Gòg ≈∏Y
≈dEG É¡æeh á«æ«£æ£°ù≤dGh É`` HhQhCG ¥ô°Th
OóY Iôãc ÖÑ°ùH ∂dPh ,(áªMôdG áæ°S) è«∏îdG
ΩÉ``Y ∫ƒ``∏`ë`Hh .§``°``ShC’G ¥ô``°` û` dGh É`` `HhQhCG
.äÉ«aƒdG
πc »a ≈°ûØJ ób (Oƒ°SC’G äƒªdG) ¿Éc 1349
πH ±’B’G äÉÄe ó°üMh É¡fóeh ÉHhQhCG ∫hO
(Ω 1826 – 1816) ájƒ«°SB’G Gô«dƒμdG
1351 ΩÉ``Y ∫ƒ∏ëHh ,¿Éμ°ùdG øe ø«jÓªdG
»a ™``dó``fG …ò``dG Gô«dƒμdG AÉ``Hh ÖÑ°ùJ
¿Éμ°S ∞°üf ƒëf ≈∏Y ≈°†b ób AÉHƒdG ¿Éc
1826 - 1816 ø«H IôàØdG »a ÉHhQhCGh É«°SBG
Oó``Y ¿CG QOÉ``°`ü`ª`dG ¢†©H ô``cò``Jh .É`` ` HhQhCG
âfÉch ,¢SÉædG øe ±’B’G äGô°ûY IÉ``ah »a
75 »``dGƒ``ë`H Qó``≤`j Oƒ``°` SC’G äƒ``ª`dG ÉjÉë°V
ΩÉY ¿ÉHÉ«dG »a Gô«dƒμdG »°ûØJ ä’ÉM ôÑcCG
äGô«¨J »a ÖÑ°ùJh .¿ƒ«∏e 200 ≈dEG Éfk ƒ«∏e
ø«dôH »ah 1826 ΩÉY ƒμ°Sƒe »ah ,1817
»YÉªàL’Gh …OÉ°üàb’G iƒà°ùªdG ≈∏Y Iô«Ñc
AÉHƒdG ô°ûàfGh ,1831 ΩÉY ¿óædh ¢ùjQÉHh
.É``HhQhCG »a á«fÉμ°ùdG áÑ«côàdG ô««¨J »ah
Üô``M ∫Ó``N á«fÉªã©dG á``jQƒ``WGô``Ñ` eE’G »``a
k G ÖÑ°ùJh 1913 - 1912 ¿É≤∏ÑdG
äÉ≤ÑW AÉØàNG ≈``dEG Oƒ°SC’G äƒªdG iOCG Éªc
»a É°†jC
.»HhQhC’G ™ªàéªdG øe á∏eÉc á«YÉªàLG
.äÉ«aƒdG øe ójó©dG
É«fÉÑ°SEG π``ã`e ∫hó`` `dG ¢†©H â``dhÉ``Mh
äGôe IóY ºdÉ©dG Gô«dƒμdG AÉHh Üô°V Éªc
âeÉbh ¢VôªdG QÉ°ûàfG á¡LGƒe Gó``æ`dƒ``gh
ô¡f ÉàdO øe ájGóH ô°ûY ™°SÉàdG ¿ô≤dG òæe
»àdG ∫hó`` dG ø``«`Hh É¡æ«H ∫É°üJG …CG ™£≤H
∫ƒM ø«jÓªdG ìGhQCG ó°üMh ,óæ¡dÉH èfÉ¨dG
¿CG á«ªdÉ©dG áë°üdG áª¶æe ôÑà©Jh .ºdÉ©dG
∫OÉÑàdG äÉ«∏ªY â≤∏Yh ¿ƒYÉ£dG É¡H ≈°ûØJ
äCGóH »àdG ¢Vôª∏d á©HÉ°ùdG »°ûØàdG áLƒe
∫hódG ΩÉ«≤H ¬Ñ°TCG Iƒ£N »gh É¡©e …QÉéàdG
Iôªà°ùe ∫GõJ ’ ,É«°SBG ÜƒæL »a 1961 ΩÉY
øe ¿Gô«£dG ácôM ≥«∏©àH »dÉëdG Éæeƒj »a
øe É¡«æWGƒe ™æeh É¡«dEGh IAƒHƒªdG ∫hó``dG
IÉah ≈dEG áª¶æªdG äÉfÉ«H ô«°ûJh .¿B’G ≈àM
.∫ƒNódG
Gô«dƒμdG ÖÑ°ùH øª«dG »a πØW ±’BG 3 ƒëf
»a ó``jó``ë` à` dÉ``Hh É``«` dÉ``£` jEG äCÉ` `é` `d É``ª` c
áª¶æe äÉ«FÉ°üME’ É≤k ÑWh .2016 ΩÉY òæe
,óMGh ¿Éμe »a ø«HÉ°üªdG ∫õY ≈dEG É°ùfGQƒ∏a
Ékjƒæ°S Gô«dƒμdG AÉHh Ö«°üoj á«ªdÉ©dG áë°üdG
Ékeƒj ø«©HQCG Ióe É¡«dEG áeOÉ≤dG øØ°ùdG õéMh
ÖÑ°ùàjh ¢üî°T ø«jÓe 4 ≈dEG ¿ƒ«∏e 1^3
ÆGôaEGh É¡ÄfGƒe »a ƒ°SôdÉH É¡d ìÉª°ùdG πÑb
.ÉØk dCG 143 ≈dEG ÉØk dCG 21 πà≤ªH
»ë°üdG ôéëdÉH ¬Ñ°TCG ≥«Ñ£J »a ,É¡J’ƒªM
¿Gó``∏`Ñ`dG »``a ô``ã` cCG Gô``«` dƒ``μ` dG ô``°`û`à`æ`jh
óëdG øe π©ØdÉH GƒæμªJ óbh ,Gòg Éæeƒj »a
ájò¨àdG Aƒ°S øe É¡fÉμ°S »fÉ©j »àdG øcÉeC’Gh
.Ée óx M ≈dEG ¢VôªdG QÉ°ûàfG øe
çƒ∏J ø``e »fÉ©J »àdG Iô«≤ØdG ø``cÉ``eC’G hCG
AÉHh …CG ¿EÉ` a AÉHƒdG Gò``g ÖÑ°ùH ÉªHQh
ø«°ùëàH ¬à¡LGƒe øμªjh ,√É«ªdGh ájòZC’G
ø«ëdG ∂dP òæe ¬«∏Y ≥∏£j ¿Éc ¿ƒYÉ£dG ¬Ñ°ûj
äÉeóîdG IOƒL ™aQh º¡d á«°û«©ªdG ±hô¶dG
¿ƒYÉ£dG ô°ûàfG ÉeóæY ¬fCG PEG ,Oƒ°SC’G äƒªdÉH
.á«ë°üdG

¿É``°`ù`fE’Gh äÉ``Hhô``μ`«`ª`dG ø«H ´Gô``°`ü`dG
»g â°ù«d É``fhQƒ``c áëFÉéa ,»`` dRCG ´Gô``°`U
¿ƒμJ ødh á«°VQC’G IôμdG ìÉàéJ »àdG ≈dhC’G
¢VQC’G ≈∏Y OƒLƒe ¿É°ùfE’G ¿CG Éªa ,Iô«NC’G
k G IOƒLƒe äÉæFÉμdG á«≤H ¿EÉa
É¡≤M øªa ,É°†jC
√ò¡a ,πà≤Jh πcCÉJ ¿CGh ôKÉμàJh ¢û«©J ¿CG
»ah ÉªHQ ,IÉ«ëdG QGôªà°SÉH Iôªà°ùe ábÓ©dG
IQƒ°üH äÉHhôμ«ªdG ô°üàæJ ¿É«MC’G ¢†©H
øY ™ª°ùæa ,É``e ¿É``eRh â``bh »a iô``NCÉ`H hCG
∂∏J øe √ô«Zh ¿ƒYÉ£dG πãe áØ∏àîªdG áÄHhC’G
Ée á``eRCG »a ájô°ûÑdG âMÉàLG »àdG áÄHhC’G
øeõdG øe á«FõL ó©Hh øμdh ,ïjQÉàdG ôe ≈∏Y
,ô°üàæjh ÜQÉë«d ¬JƒÑc øe ¿É°ùfE’G Ωƒ≤j
øeõd Qƒ°üëe ¬``fEÉ`a QÉ°üàf’G Gò``g ≈``à`Mh
iôNCG áëFÉL – ÉªHQ – »JCÉJ PEG ,ø«©e âbhh
.¿É°ùfE’G ¬∏©a Ée πc ¢Vƒ≤àd Iôàa ó©H
»àdG á`` Ä` `HhC’G π``c ô°üM Ö©°üj ó`` bh
áæeRC’G òæe á°UÉNh á«°VQC’G IôμdG âMÉàLG
ô°üëdG CGó``Ñ` j º``d ¿É``°` ù` fE’G ¿EG PEG ,á``ª`jó``≤`dG
áeó≤àªdG Qƒ°ü©dG ¢†©H »a ’EG AÉ°üME’Gh
äGô°TDƒªdG øe ô«ãμdG âdGR Ée øμdh ,Ée É kYƒf
QÉμaC’G ¢†©H Éæ«£©J – ÉªHQ – â∏é o°S »àdG
Qƒ°ü©dG ¢†©H »``a »``ë`°`ü`dG ™``°` Vƒ``dG ø``Y
.áªjó≤dG
ô°üM ø«ãMÉÑdG ø``e Oó``Y ∫hÉ`` M ó``≤`dh
ÉkªàM É``¡`fCG ó≤à©f É``æ`fCG ’EG ,á``Ä` HhC’G ∂∏J π``c
¿EG ≈``à`M hCG ,iô``NCÉ``H hCG IQƒ``°`ü`H á°übÉf
´GƒfCG ¢†©H π«é°ùàH ΩÉb ø«NQDƒªdG ¢†©H
ƒg ¢û«©j …òdG øWƒdG âHÉ°UCG »àdG áÄHhC’G
ÖÑ°ùH ∂dPh ,IQhÉéªdG ∫hódG ¢†©H hCG ¬«a
»àdG π°UGƒàdG áeƒ¶æe »a ójó°ûdG Qƒ°ü≤dG
á«Yƒ°Vƒeh π«é°ùàdG á«∏ªY ≥«©J â``fÉ``c
»Yóf ’h ,áÄHhC’G QÉ°ûàfG ô°üMh π«é°ùàdG
øμªj hCG áÄHhC’G ∂∏J πc ¢Vô©à°ùæ°S Éæg ÉæfCG
∫hÉëæ°S ÉæfCG ’EG ,ΩÉ`` bQC’G π°†aCÉH »JCÉf ¿CG
k ¢Vô©à°ùf ¿CG
»àdG á``Ä` HhC’G ∂∏J ø``e É°†©H
Qó≤H ájô°ûÑdG »a ≠dÉH ô«KCÉJ äGP âfÉch âμàa
.»îjQÉàdG Ö«JôàdG Ö°ùëH ¿ÉμeE’G
(Ω 180 – 165) ø«fƒ£fCG ¿ƒYÉW
Éªc hCG ,»fƒ£fC’G ¿ƒYÉ£dG ádÉM äCGó``H
»a ,ø««fƒ£fC’G Iô``WÉ``HC’G ¿ƒYÉ£H ±ô©J
IôμÑe ádÉM â©dófG ÉeóæY ,ájOÓ«e 165 ΩÉY
øe áYƒªée) ¿ƒ¡dG »a …QóédG ¢Vôe øe
≈``dEG ihó``©` dG Gƒ∏≤f ø``jò``dG ,(π``Mô``dG IÉ``Yô``dG
¿ÉehôdG ≈dEG Égƒ∏≤f »dÉàdÉH øjòdGh ,¿ÉªdC’G
ájQƒWGôÑeE’G AÉëfCG ™«ªL »a øjô°ûàæªdG
.á«fÉehôdG
»°ûØJ ,»fÉfƒj Ö«ÑW ƒgh ,ø«dÉZ ó¡°Th
∫É¡°SE’G »a á∏ãªàªdG ¬°VGôYCG πé°Sh ¢VôªdG
RÉ``¡`é`dG ∞``jõ``f ≈```dEG ô«°ûj …ò```dG ,Oƒ`` °` `SC’G
…P ¢ùØædGh ,∞ãμªdG ∫É©°ùdGh ,»ª°†¡dG
Oƒ°SCGh ôªMCG …ó∏L íØWh ,á¡jôμdG áëFGôdG
OóY »dÉªLEG Qó``bo h .º°ùédG AÉëfCG ™«ªL »a
å∏K »``dGƒ``M …CG ø«jÓe 5 ƒëæH äÉ``«`aƒ``dG
¢û«édG ôeoO Éªc ,∑GòfBG ±hô©ªdG ºdÉ©dG ¿Éμ°S
ΩÉY ≈àM ¿ƒYÉ£dG Gòg ôªà°SGh .»fÉehôdG
ø«NQDƒªdG ¢†©H QÉ°TCGh ,ÉkÑjô≤J …OÓ«e 180
¿Éc ¢Sƒ«∏jQhCG ¢SƒcQÉe QƒWGôÑeE’G ¿CG ≈dEG
.√ÉjÉë°V óMCG
(Ω 541 – 540) ¿É«æà°ùL ¿ƒYÉW
»a Iô``e ∫hCG ¿É«æà°ùL ¿ƒ``YÉ``W ô``¡`X
á``jOÓ``«`e 540 ΩÉ`` Y ô`` ` NGhCG »``dGƒ``M ô``°`ü`e
π≤àfG ¬``fCG ó≤à©jh ,Ω541 ΩÉY π``FGhCG ÉªHQh
AÉæ«e ôÑY π≤àfG ºK ,∫ƒ¡ée ¿Éμe øe É¡«dEG
áª°UÉY) á«æ«£æ£°ù≤dG ≈`` dEG á``jQó``æ`μ`°`SE’G
á«bô°ûdG ÉehQ hCG (á«£fõ«ÑdG ájQƒWGôÑeE’G
≥∏WoCG ∂dòdh ,¿É«æà°ùL QƒWGôÑeE’G ó¡Y »a
(¿É«æà°ùL ¿ƒ``YÉ``W) º``°` SG ¿ƒ``YÉ``£` dG ≈``∏`Y
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حمليات 03

جا�صم �جلري�ن

يف ندوة «االنتهاكات القطرية بحق بحارة البحرين» ..م�سارك�ن:

جـمـعـيــات حـقــ�قـيــة �ـسـتـتـحــرك دولـ ـ ًي ــا حلـلـحـلــة م ـلــف ال ـب ـحــارة
اأكد عدد من امل�شاركني يف ندوة «النتهاكات القطرية
بحق بحارة البحرين» ان املمار�شات التي تقوم بها الدوريات
القطرية �شد البحارة البحرينيني ت�شكل اخالل بالقيم
الأخالقية واملبادئ التي تربينا عليها يف دول اخلليج ،موؤكدين
دعمهم وبقوة لجراءات وزارة اخلارجية بتكليف مكتب
حماماة ملتابعة ق�شية احتجاز � 16شفينة �شيد بحرينية
و 19بحارا وتاأييدهم ب�شدة كافة الجراءات القانونية الالزمة
التي �شتتخذها حكومة مملكة البحرين مبا يحمي البحارة
البحرينيني ويحمي حقوقهم خ�شو�شا بعد تكرار هذه
النتهاكات ،موؤكدين عمل اجلمعيات احلقوقية على حتريك
امللف دوليا من اجل حلحلته يف ا�شرع وقت ممكن».
واأ�شافت اجلمعيات امل�شاركة يف الندوة واملتمثلة يف
جمعية ال�شيادين املحرتفني وجمعية ال�شحفيني البحرينية
وجمعية البحرين ملراقبة حقوق الن�شان وجمعية حقوقيون
م�شتقلون ان اللفتة الطيبة من جاللة امللك املفدى و�شمو ويل
العهد رئي�س جمل�س الوزراء برعايتهم لل�شيادين واهتمامهم
بهم تعرب عن احل�س الن�شاين الرفيع الذي متتلكه قيادة مملكة
البحرين احلكيمة ،منوهني على ان تعامل اململكة مع هذا امللف
الن�شاين يعك�س احلكمة الكبرية والروية يف التعامل مع ملف
طال امده ومل ينته رغم تكرار املطالبات وتفاقم التجاوزات
والعتداءات القطرية منذ اكرث من عقد من الزمن.
هذا وعربت اجلمعيات امل�شاركة يف الندوة عن خال�س
ال�شكر والتقدير والعتزاز بالتوجيهات امللكية ال�شامية بتكليف
اجلهات املعنية بتعوي�س البحارة البحرينيني املت�شررين
جراء تعر�شهم للممار�شات القطرية التع�شفية مثمنني عاليا
قرار جمل�س الوزراء املوقر برئا�شة �شاحب ال�شمو امللكي المري
�شلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء
بقيام اجلهات املعنية باملبا�شرة يف ح�شر ال�شرار و�شرف
التعوي�شات والعمل على حماية حقوق ال�شيادين البحرينيني
م�شيدين يف الوقت ذاته بدعم الوزارات املعنية وعلى الخ�س
وزارة الداخلية وعلى راأ�شها الفريق اول ال�شيخ را�شد بن
عبداهلل اآل خليفة وزير الداخلية من خالل دعم ال�شيادين
والعمل على حل م�شاكلهم.
من جانبه ا�شار رئي�س جمعية ال�شيادين املحرتفني
البحرينية جا�شم اجلريان اىل ان املمار�شات القطرية متثل
اخالل بالقيم واملبادئ وانتهاكا لالعراف واملواثيق الدولية
كما انها حتارب ال�شيادين يف م�شدر رزقهم الوحيد وتعر�س
حياتهم للخطر ،كما ان احتجاز قواربهم وبواني�شهم لفرتات

طويلة وبطرق غري قانونية و�شحب القوارب عرب تهديد
ال�شالح وا�شتعماله داخل املياه القليمية القطرية والتحفظ
على القوارب وال�شفن وم�شادرة ال�شماك و�شجن البحارة
ل�شهر طويلة وغريها من النتهاكات يجب ان تتوقف.
و�شرح اجلا�شم خلفية م�شائد اخلليج منذ ال�شتينات
والعراف التي تربى عليها �شيادو اخلليج حيث كان البحار
يف بحار اخلليج ومنذ العام  1964لكل البحارة اخلليجيني
دون فرق كما مل تكن هناك اأية فروق بني البحار الماراتي او
ال�شعودي او القطري او البحريني او من دبي او دارين او
اجلبرير ،فجميع ال�شيادين ي�شطادون يف اماكن واحدة حيث
ل يف�شل بني الخوة ال�شقاء حدود اقليمية او دولية.
وعرب رئي�س اجلمعية عن �شكره للجهود املبذولة من
القيادة الر�شيدة حلل ق�شايا ال�شيادين وم�شاكلهم وتعزيز
�شبل التعاون كما هو معتاد منهم ،راجيا من احلكومة الر�شيدة
ال�شعي لالفراج عن ال�شيادين والقوارب والبواني�س املحتجزة
يف قطر والفراج عن البحار البحريني حبيب عبا�س املعتقل
يف قطر والتن�شيق مع الدول اخلليجية لتكون م�شائد اخلليج
مفتوحة لكل ال�شيادين كما هو معتاد يف ال�شابق.
من جانبها عربت رئي�شة جمعية ال�شحفيني البحرينية
عهدية ال�شيد عن ت�شامن جمعية ال�شحفيني البحرينية مع
تراع اب�شط
بحارة البحرين فيما تعر�شوا له من انتهاكات مل ِ
احلقوق الن�شانية معربة عن افتخارها بتبني ال�شحافة

الوطنية مللف ال�شيادين.
ونوهت ال�شيد على ان ال�شلطات القطرية ارتبكت العديد
من النتهاكات والعتداءات على البحارة البحرينيني ومار�شت
ال�شتهداف املمنهج للبحارة الأمر الذي يهدد م�شدر رزقهم
الوحيد.
واكدت ال�شيد على ان مهنة ال�شيد مهنة �شعبة يواجه
البحارة فيها الكثري من امل�شاكل من اجل احل�شول على لقمة
العي�س ونحن نرفع ال�شوت لطالق �شراح البحارة من
ال�شجون القطرية ،ونطالب القطريني بان يحكموا �شوت العقل
ونطالبهم اليوم بالتوقف عن ممار�شة البتزاز وال�شتفزاز
واعرتا�س البحارة فالدلة والوثائق توؤكد ب�شكل قاطع
النتهاكات اخلطرية واخرتاق القوات القطرية للمياه القليمية
البحرينية وهو امر يتم من قبل الزمة اخلليجية.
من جانبه ،اأكد في�شل فولذ رئي�س جمعية البحرين
ملراقبة حقوق الن�شان اأن بيت البحارة ميثل ال�شالة والن�شال
منذ ع�شرات ال�شنني حيث كانت مهنة �شيد ال�شماك الرافد
املعزز لالقت�شاد الوطني ماقبل النفط ،موؤكدا توثيق اجلمعية
لع�شرات النتهاكات القطرية بحق البحارة منذ العام 2010
وماقبلها ،وتابع «يف العام � 2010شكلنا وفدا حقوقيا زار
قطر عددا من املرات ووجدنا يف دولة قطر انتهاكات �شديدة
حلقوق الن�شان ،ومازالت ق�شية البحار عادل الطويل ورميه
بالر�شا�س وانت�شاله من البحر وهو ينزف دما �شاهدا على

طالب بالتحرك لالإفراج عن والده ..ابن البحار حبيب عبا�س:

ال�سلطات القطرية اعتقلت والدي دون جرم
اأكد ابن املعتقل البحريني يف ال�شجون القطرية علي حبيب
عبا�س اأن ال�شلطات القطرية األقت القب�س على والده منذ اأكرث من
�شهر ون�شف دون جرم اأو خمالفة.
واأو�شح عبا�س اأن والده «كان وكعادته يف رحلة �شيد عادية
حيث ميار�س مهنته التي ميار�شها منذ �شنوات طويلة ،اإل اأنه تفاجاأنا
بات�شال من الوالد يفيد ب�شحبه اإىل منطقة (روي�س) واعتقاله من قبل
القوات القطرية» ،وبني اأنه من يوم اعتقال والده بقي دون ات�شال
لأكرث من  14يومًا ،وقد عر�س موؤخ ًرا على حماكمة ،ومت تاأجيل

حماكمته ل�شهر واأ�شبوعني اآخرين.
وطالب عبا�س ال�شلطات القطرية بالإفراج ال�شريع والفوري
عن والده البالغ من العمر  49عامًا والذي يعاين من �شيق يف
التنف�س واأمرا�س مزمنة ويعيل  7اأبناء ،اإذ اإنه اعتقل دون جرم ومل
تثبت عليه اأي خمالفة ،مطالبًا بتقدمي حق اجلرية بحق ال�شيادين
خ�شو�شا واأن ال�شعب القطري وال�شعب البحريني بينهما اأوا�شر
ً
دم ون�شب .وت�شاءل هل يعقل اأن يتم معاملة اجلار القريب وهو يف
الغربة بهذه الطريقة؟

ال�سلطات القطرية ت�قف البطل
�سامي احلداد اأثناء رحلة �سيد بحرية
حممد بحر:

�لبطل �صامي �حلد�د

ماأ�شاة البحارة ،حيث مت اخذه يف قارب بدون اي ا�شعافات
ودون اي �شروط لل�شالمة اىل ال�شاحل القطري ومن ثم اىل
و�شط الدوحة بطريقة ب�شعة تعك�س ال�شلوك القطري اخلطري،
كما مت رميه بال�شجن بعد اقل من  3ايام من احلادثة».
وا�شاف فولذ«:قمنا بزيارته وهو م�شاب بامل�شت�شفى
ومن ثم قمنا بزيارته يف ال�شجن ووجدنا او�شاعا ماأ�شاوية يف
ال�شجون القطرية حيث يتكد�س املعتقلني ويف مناطق �شيقة
لي�س فيها اي التزام باملعايري ال�شا�شية حلقوق الن�شان
وحقوق ال�شجناء».
هذا وا�شار رئي�س جمعية حقوقيون م�شتقلون �شلمان
نا�شر اىل ان تهديد ال�شلطات القطرية لالرواح وحماربة
البحارة يف ارزاقهم وم�شادرة قواربهم انتهاكات ينبغي ان
تتوقف �شريعا ،منوها بتحرك اجلمعيات احلقوقية للتحرك
دوليا من اجل حلحلة هذا امللف العالق منذ �شنوات.
واأكد اأن حكومة البحرين تعاملت ب�شكل ر�شني وحكيم
ي�شعى دائما للحفاظ على وحدة ال�شف اخلليجي واللتزام
الوا�شح مبيثاق المم املتحدة وتقدمي احللول واللتزام مببادئ
ح�شن اجلوار ال ان قطر لتعري كل ذلك اي اهمية.
ونوه اىل اأن من ا�شباب املقاطعة مع قطر تدخلهم يف
�شوؤون الداخلية ومافعلوه من انتهاكات واجراءات تع�شفية
جتاه البحارة لغرا�س تو�شعية �شيا�شية اأمر مرفو�س جملة
وتف�شيال.

اأوقفت ال�شلطات القطرية البطل العاملي لكمال الأج�شام �شامي احلداد يف اأثناء رحلة �شيد بحرية،
وتاأتي هذه الواقعة �شمن احلملة املمنهجة التي ت�شنها قطر �شد البحارة البحرينيني ،اإذ تعد خرقا
وا�شحً ا لتفاقية ال�شلح اخلليجية التي اأبرمت يف قمة العال اخلليجية .وقال م�شدر ان احلداد مل
يتمكن من الت�شال مع عائلته رغم مرور اأكرث من � 24شاعة على اعتقاله من قبل ال�شلطات القطرية.

معاقبة م�س�ؤويل اأحد املطاعم
ملخالفتهما االإجراءات والتدابري االحرتازية
�شرح رئي�س نيابة الوزارات واجلهات العامة باأن املحكمة املخت�شة
قد ق�شت يوم اأم�س ال�شبت املوافق  9يناير  2021مبعاقبة م�شوؤولني
اثنني باأحد املطاعم؛ ملخالفتهما الإجراءات والتدابري الحرتازية ملنع
انت�شار جائحة كوفيد 19-امل�شتجد ،وذلك بغرامات ترتاوح بني األف
واألفي دينار ،وكانت اإدارة ال�شحة العامة قد اأبلغت اأنه يف ال�شاعات الأوىل
من �شباح اأم�س مت �شبط مطعم خمالف لالإجراءات والتدابري الحرتازية
املفرو�شة ملنع انت�شار اجلائحة ،اإذ مل يلتزم بتطبيق التباعد الجتماعي
ف�شالً عن جتاوز ما ن�شبته  %50من الطاقة ال�شتيعابية للطاولةالواحدة،
ومت اإغالق املطعم اإداريًا ،وقد با�شرت النيابة العامة حتقيقاتها فور ورد
البالغ �شباح ام�س ،واأمرت باإحالة املتهمني اإىل املحكمة اجلنائية املخت�شة
التي اأ�شدرت حكمها املتقدم باإدانة ومعاقبة املتهمني يف اقل من � 12شاعة
من �شبطهما ،كما ق�شت ا ً
أي�شا بتغرمي املطعم ك�شخ�س اعتباري.

�سبط واإغالق �ساطئ
بـ«اأم�اج» ملخالفته االإجراءات االحرتازية
�شرح مدير عام مديرية �شرطة حمافظة املحرق باأن املديرية،
بالتن�شيق مع وزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة ووزارة ال�شحة ،قد
قامت ب�شبط واإغالق اأحد ال�شواطئ املخالفة لقرارات اللجنة التن�شيقية
للحد من انت�شار فريو�س كورونا مبنطقة اأمواج.
واأ�شاف اأنه جا ٍر اتخاذ الإجراءات القانونية حيال املن�شاأة املخالفة،
مهيبًا باملواطنني واملقيمني واملن�شاآت اخلدمية وال�شياحية �شرورة
اللتزام بجميع الإجراءات الوقائية للحد من انت�شار فريو�س كورونا
ً
حفاظا على �شالمة اجلميع.
وعدم خمالفتها؛

«اجل�ازات» ت�فر خدمة طلب اإ�سدار االإقامة
بالكفالة ال�سخ�سية عرب م�قعها االإلكرتوين
اأعلنت �شوؤون اجلن�شية
واجلوازات والإقامة توفري خدمة
طلب اإ�شدار وجتديد الإقامة بالكفالة
ال�شخ�شية عرب موقعها الإلكرتوين
 ،www.evisa.gov.bhاإذ تتوافر
خدمة الإقامة بالكفالة ال�شخ�شية
لالأجانب املتقاعدين وامل�شتثمرين
ومن ميلك �شك ًنا يف مملكة البحرين،
لفرتات �شالحية خمتلفة ،تبلغ مدتها
�شنتني وخم�س وع�شر �شنوات.
وياأتي طرح هذه اخلدمة
اإلكرتونيًا انطال ًقا من توجيهات
وزير الداخلية بالإ�شراع يف توفري
خدمات وزارة الداخلية ب�شكل
اإلكرتوين ،وا�شتكمالً لتوجه الإدارة
يف نقل خدماتها ب�شكل متالحق
للموقع الإلكرتوين ،مبا ي�شهل تقدمي
الطلبات دون احلاجة ملراجعة مبنى
الإدارة ،اإذ اأعدّت �شوؤون اجلن�شية
واجلوازات والإقامة خطتها لل�شري
يف هذا التوجه وللقيام بدورها يف
ت�شجيع ودعم البيئة املحفزة للتنمية
والن�شاط القت�شادي وال�شتثماري
املتوافق مع روؤية مملكة البحرين

القت�شادية .2030
اجلدير بالذكر اأنه مت يف وقت
�شابق طرح خدمة متديد تاأ�شرية
الزيارة اإلكرتونيًا ،والتي اأ�شهمت يف
تقدمي هذه اخلدمة ب�شورة �شل�شة
وخالل مدة ل تتجاوز الدقائق
ً
عو�شا عن الإجراء ال�شابق
املعدودة،
املتمثل يف مراجعة مبنى الإدارة
للح�شول على التمديد ،وجا ٍر حاليًا
طرح خدمة طلب اإ�شدار وجتديد
الإقامة بالكفالة ال�شخ�شية ،اإذ يتم
تقييم ومتابعة نتائج كل خدمة
اإلكرتونية يتم طرحها ومن ثم
�شتتواىل املراحل حلني ا�شتكمال
تقدمي جميع اخلدمات اإلكرتونيًا.
واأهابت �شوؤون اجلن�شية
واجلوازات والإقامة مبراجعيها
اإىل اإمكانية الطالع على امل�شتندات
املطلوب اإرفاقها �شمن الطلبات
الإلكرتونية املتاحة عرب موقعها
الإلكرتوين ،كما ترحّ ب الإدارة
باجلمهور الكرمي من خالل التوا�شل
مع فرع العالقات العامة والإعالم
يف حال وجود اأي ا�شتف�شار لديهم.

علي حبيب عبا�س

مسج عقاري
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اإدارة الأمالك ن�ساط حديث ي�ستحق الدعم ،لإر�ساء ممار�سات
�سحية ومهنية فيه ت�ساعد على ا�ستقطاب امل�ستثمرين والزوّار.
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�صفحة اأ�صبوعية كل يوم اأحد (اإعداد :علي ال�صباغ)
ali.alsabbagh@alayam.com

موؤكدًا اأن ال�سكن االجتماعي ا�ستحوذ على  %80من التداوالت ..املحلل العقاري ر�سا جميد:

�سكن املواطنني حفظ ال�سوق من التدهور ..وبات اخليار االأمثل لال�ستثمار

جواد عبداهلل علي

«كورونا» يرفع اأ�سعار الوحدات ال�سكنية املطلة على البحر باملناطق املغلقة
علي ال�سباغ:
ن�سح املحلل العقاري يف جمموعة
غرناطة العقارية ر�سا جميد الراغبني
يف ال�ستثمار العقاري بالتوجّ ه نحو
ال�ستثمار يف ال�سكن الجتماعي ،وبناء
البيوت ال�سكنية لذوي الدخل املحدود،
موؤكدًا اأنها اأف�سل امل�سروعات يف الوقت
احلا�سر.
ونبّه اإىل اأن ما مييز ال�سكن الجتماعي
اأنه مدعوم حكوميًا عرب برنامج وزارة
الإ�سكان «مزايا» ،كما اأن الطلب عليه
م�ستمر ،وي�ساف اإىل ذلك اأن ال�سكن
الجتماعي ا�ستثمار ل يتطلب وق ًتا طويالً
اأو روؤو�س اأموال كبرية.
و�سدد املحلل ر�سا جميد يف حديث
لـ«الأيام» على اأن اأزمة فريو�س كورونا
مل توؤثر على الن�ساط ال�سكني العقاري
خالل العام املا�سي  ،2020اإذ ا�ستمرت
التداولت القوية على العقارات ال�سكنية
ل �سيما الق�سائم ال�سغرية التي ترتاوح
م�ساحاتها بني  200اإىل ً 250
مرتا مربعا،

ر�صا جميد

مقد ًرا ن�سبة التداولت يف قطاع �سكن
املواطنني بنحو  %80خالل العام .2020
يف املقابل ،اأفاد باأن الطلب على
العقارات ال�ستثمارية انخف�س ب�سكل
كبري ،م�سريًا اإىل اأن التداولت على
الأرا�سي ال�ستثمارية الكبرية �سبه
منعدمة ،وعمليات البيع وال�سراء حمدودة
جدًا ،اإذ اأثرت اأزمة كورونا على معنويات
امل�ستثمرين.

واأو�سح يف حديث لـ«الأيام» اأن
الفر�س العقارية بقيت حا�سرة خالل
العام املا�سي ،لكن ل ميكن و�سع اإطار
عام لها ،اإذ تتحكم بها عوامل كثرية ،مثل
املوقع ،وال�سعر ،والتوقيت ،م�سددًا على
اأن اقتنا�س هذه الفر�س يتطلب نظرة
ح�سيفة وخربة يف ال�سوق.
وعن دور الإجراءات احلكومية
يف احلفاظ على الن�ساط يف ال�سوق
العقاري ،اأكد املحلل العقاري ر�سا جميد
اأن الإجراءات احلكومية اأ�ساعت حالة من
ال�سعور بالأمان الن�سبي ،غري اأن ال�سوق
العقاري ا�ستمد الكثري من الدعم من
اإجراءات موؤ�س�سة التنظيم العقاري التي
عززت حالة الثقة.
وقال« :ل نن�سى اأن املطورين العقاريني
حر�سوا على ا�ستدامة ن�ساطهم العقاري،
فقد وجدوا يف قطاع �سكن املواطنني خيا ًرا
جيدًا لال�ستثمار ،وذلك �ساعد على عدم
تدهور القطاع وتدين الأ�سعار على الرغم
من ال�سغوط التي فر�ستها قرارات اأخرى،
مثل ر�سوم البنية التحتية ،ورفع تعرفة

الكهرباء واملاء».
واأ�ساف« :ال�ستثمار يف �سكن
املواطنني بدوره يوؤثر اإيجابًا على عدة
قطاعات ،مثل قطاع الإن�ساءات ،والتجارة،
واملكاتب الهند�سية ،وغريها» ،لف ًتا اإىل اأن
«ذلك عوّ�س غياب امل�سروعات الكبرية يف
امل�سارات العقارية الأخرى».
و�سدد جميد على اأن «القطاع العقاري
يبقى مال ًذا اآم ًنا للم�ستثمرين يف العامل
كله ،ل �سيما يف البحرين التي تتميز
برقتها اجلغرافية ال�سغرية ،وت�سريعاتها
الر�سينة» ،م�سريًا اإىل اأن الظروف التي
فر�ستها اأزمة فريو�س كورونا رفعت
ن�سبة التداولت يف امل�ساريع املغلقة
املطلة على البحر.
وقال« :عدم �سفر النا�س ،اأو تقليل
خروجهم من منازلهم ب�سبب التباعد
الجتماعي ،زاد من الطلب على املناطق
ال�سكنية اخلا�سة ،املطلة على البحر ،مثل
جزر اأمواج ،ودرة املحرق ،ودرة البحرين،
حيث ارتفع الطلب عليها ،ما رفع اأ�سعار
مبعدلت تراوحت بني  20اإىل .»%40

�سدري اأول مقيّمة عقارية يف البحرين واخلليج معتمدة من «رك�س»
اأعلنت �سركة الفر�سة العقارية
ح�سول املقيّمة العقارية لديها رمي �سدري
على ع�سوية املعهد امللكي للم�ساحني
القانونيني يف بريطانيا ،كاأول امراأة
بحرينية وخليجية تنال هذه ال�سهادة.
وقال مدير عام �سركة الفر�سة
العقارية جواد عبداهلل« :اإن ال�سركة مل
تقت�سر على نيل العتمادات املحلية
من موؤ�س�سة التنظيم العقاري لن�ساط
التثميني والتقييم ،بل اجتهنا ملوؤ�س�سة
مرموقة عاملية يف هذا املجال».
وتابع قائالً« :اإن ح�سول املقيّمة
العقارية �سدري على هذه ال�سهادة تعد
خطوة متقدمة ،تتوافق مع توجّ ه موؤ�س�سة
التنظيم العقاري (ريرا) لتطوير عملية
تثمني العقارات وتقييمها بال�ستناد اإىل
معايري احرتافية».
وكانت �سدري بداأت العمل مثم ًنا يف

رمي �صدري

�سركة الفر�سة العقارية منذ العام 2016
بعد العمل لنحو � 23سنة يف جمالت
املحا�سبة املالية والتدقيق الداخلي
والإدارة.

واأعربت املقيّمة رمي �سدري عن
�سعادتها بنيل هذه الع�سوية ،وقالت:
«لقد اأجنزت نحو � 450ساعة من التطوير
املهني امل�ستمر ( )CPDللح�سول على

�سهادة يف منهجية التقييم ال�سكني
و�سهادة الأ�سا�س يف منهجية التقييم»،
م�سرية اإىل اأن هذه الع�سوية تغني
جتربتها الطويلة يف جمالت املحا�سبة
واملراجعة.
واأعربت عن عزمها العمل للح�سول
على �سهادة وموؤهل (.)MRICS
وكانت موؤ�س�سة التنظيم العقاري
اأ�سدرت معايري التثمني والقيا�سات
العقارية ململكة البحرين ،كاأول دولة يف
ال�سرق الأو�سط تطبق هذه املعايري.
وتتطلع املوؤ�س�سة اإىل اأن ت�سهم
املعايري يف توحيد اأ�س�س التثمني جلميع
املثمّنني العقاريني يف البحرين ،واأن
جت ّنب ال�سوق التفاوت الذي كان يحدث
من قبل املثمّنني واملقيّمن يف عملية التثمني
العقاري ،ب�سبب اتباعهم معايري خمتلفة
وغري دقيقة.

جني مكت�سبات احلملة
الوطنية ملكافحة كورونا
قدمت مملكة البحرين اأدا ًء منوذجيًا يف التعامل
مع فريو�س كورونا يف الأبعاد املختلفة ،واأثبتت
اأنها متتلك اأجهزة �صحية واإدارية فعالة قادرة على
اإدارة الأزمات ،وهو الأمر الذي كان مو�صع اإ�صادة
املنظمات واخلرباء.
وقد ا�صتغرب الكثريون من قدرة اململكة ال�صغرية
جغرافيًا على اتخاذ ق���رارات ا�صتباقية ح�صيفة
ور�صينة �صمن حملتها الوطنية �-صواء يف الفحو�س
اأو ا�صترياد التطعيم اأو اإدخال الأ�صاليب الإلكرتونية
يف اإدارة الأزمة� -صبقت بها الكثري من الدول املتقدمة.
هذه املكت�صبات على �صعيد اإدارة الأزمة ينبغي
ا�صتثمارها يف ت�صويق البحرين اإعالميًا ،وبيان
قدراتها ومزاياها للم�صتثمرين ،وم��ا تتمتع به
منظومتها احلكومية من اإمكانات ب�صرية ومادية.
ول �صك اأن امل�صوؤول الأول عن عملية الت�صويق
والرتويج الإعالمي هي اجلهات احلكومية املدعوة
ا ً
أي�صا اإىل طرح حمفزات وت�صهيالت ت�صاعد على
جذب ال�صتثمارات واأ�صحاب الأموال ،مثل ت�صهيالت
يف الإقامة ،والتملك ،وتقليل الر�صوم للم�صروعات
اخلدمية.
ول يخفى على املتابعني اأن ق��ط��اع العقار
ال�صتثماري عانى كثريًا ،لي�س خالل العام املا�صي
فقط الذي �صهد تف�صي فريو�س كورونا يف العامل كله،
بل خالل الأعوام الثالثة املا�صية ،وهو الأمر الذي
يتطلب خط ًطا ر�صينة لتن�صيطه ،فال�صتثمار مطلب
دائم ،ل غنى عنه.
ما نتحدث عنه هو موا�صلة النجاح ال�صحي،
وال�صتفادة منه يف امل�صارات التنموية املختلفة ل
�صيما يف القطاع ال�صتثماري.
ول نن�صى اأن البحرين بلد �صغري يتمتع �صعبه
بالوعي والثقافة ،وقد �صارعت ال�صلطات فيه اإىل اإتاحة
التطعيم جلميع املواطنني واملقمني ،وذلك �صيجعل
البحرين -اإن �صاء اهلل -بلدًا اآمنًا من الفريو�س ب�صورة
كبرية خالل الفرتة القليلة املقبلة ،وهو مكت�صب قوي
ل�صتقطاب امل�صتثمرين اخلليجيني وغريهم.
ما نتطلع اإليه هو خطة اإعالمية ر�صينة لت�صويق
مملكة البحرين ت�صهم يف انتعا�س �صياحتها ،ومناطق
التملك احلر فيها ،وتزيد الطلب على الوحدات يف
مناطق مثل اجلفري التي انخف�صت التداولت فيها
ب�صورة ملحوظة.
* مدير عام �سركة الفر�سة العقارية

راأى اأن نزول االأ�سعار حالة �سحية ُتعيد خلق الطلب يف ال�سوق ..حممود:

اال�ستثمار العقاري غري مبني على مفهوم امل�ساربات والربح ال�سريع
قال املدير الإداري يف عقارات كارلتون
عدنان ح�سن حممود اإن فكرة ال�ستثمار
يف القطاع العقاري هي فكرة مبنية على
ال�ستثمار متو�سط اأو طويل الأجل ،ولي�س
ال�ستثمار ق�سري الأجل مثلما يُفهم من بع�س
النا�س ،داعيًا اإىل اقتنا�س الفر�س وفق هذه
املعادلة.
ومل ي�ستبعد حممود اأن تطفو على ال�سطح
فر�س ا�ستثمارية قد ت�سلح لال�ستثمار ق�سري
اأو متو�سط الأجل ،ولكن اأ�سا�س ال�ستثمار
يف القطاع العقاري هو اأنه قطاع غري مبني
على مفهوم امل�ساربات اأو عمل الربح ال�سريع
دون منطق اقت�سادي متوازن.
و�سدد على اأن التحديات القت�سادية
وال�سيا�سية هي جزء رئي�س من تركيبة
العمل العقاري ،ومن الطبيعي جدًا وجود
تذبذبات اقت�سادية وحتديات جتارية ،غري
اأنه ل توجد موؤ�س�سة اأو �سركة ا�ستثمارية اأو
�سركة عائلية لي�س لها ارتباط مبا�سر اأو غري
مبا�سر بالقطاع العقاري؛ لأنه ميثل حاجة
ما�سة لأي ن�ساط ب�سري.
ّ
وعن �سبل النهو�س بالقطاع العقاري،
اأكد اأن خف�س قيمة ا�ستهالك الكهرباء واملاء،
وخف�س الر�سوم احلكومية املفرو�سة
على هذا القطاع ،وتخفي�س ن�سبة الفائدة
للمقرت�سني لال�ستثمار يف هــذا القطاع
خ�سو�سا للم�سرتين للمرة الأوىل ،من �ساأنه
ً

عدنان حممود

اأن ين�سط القطاع ،م�سريًا يف الوقت نف�سه اإىل
�سرورة ت�سهيل الجراءات لتملك الأجانب يف
مناطق التملك احلر ،وعمل حوافز اقت�سادية
جلذب ال�سركات ال�ستثمارية اخلارجية
لزيادة التدفقات النقدية للدولة.
وعن تقييمه مل�ستويات الأ�سعار ،قال:
«يف راأيي ال�سخ�سي اأن الأ�سعار احلالية
املعرو�سة يف ال�سوق هي اأ�سعار اأكرث
واقعية واأ�سعار عقالنية اأكرث من الأ�سعار
التي كانت تعر�س وتباع اأو توؤجّ ر يف �سوق
العقار البحريني ما بني العام -2006
 ،2016اإذ اإن الال�سعار كانت مرتفعة وغري
منطقية باملقارنة مع م�ستوى دخل الفرد

يف مملكة البحرين ،وهذا و�سع غري �سحي
وغري منطقي ل�ستمرارية منو هذا القطاع
احليوي والذي مي�س حياة الكثري النا�س
ب�سكل مبا�سر».
ً
قائال« :بع�س الأحيان يحدث
وتابع
نزول يف الأ�سعار ،وقد يرى البع�س ذلك
اأم ًرا �سلبيًا ،لكنه عملية �سحية للمتعاملني
يف هذا القطاع ،حلدوث وخلق حالة طلب
جديدة وا�ستهالك املخزون احلايل ،وخلق
فر�س جديدة للعر�س يف امل�ستقبل املنظور».
وعــن اأف�سل املناطق لال�ستثمار يف
البحرين ،قال« :ل توجد مناطق اأف�سل من
مناطق اأخــرى يف مملكة البحرين ،وذلك

بحكم حجم البحرين اجلغرايف ال�سغري
ن�سبيًا ،اإذ اإن كل منطقة من مناطق اململكة
توجد فيها فر�س ا�ستثمارية منطقية ح�سب
نــوع وطبيعة املنطقة ،ان كانت منطقة
�سكنية ،ا�ستثمارية� ،سناعية� ،سياحية ،اأو
جتارية».
واأعرب عن اإميانه باأن هناك م�سروعً ا
جيدًا ينا�سب منطقة معينة ،وهناك م�سروع
�سيئ لأنه اأن�سئ يف منطقة غري منا�سبة
لطبيعية تلك املنطقة ،فامل�سروع اجليد هو
امل�سروع املقام ح�سب موا�سفات واحتياجات
املنطقة لهذا امل�سروع« ،فلهذا اأنا اأعتقد باأن
جميع مناطق مملكة البحرين جيدة ،ولكن

نحتاج اإىل حتديد امل�سروع املنا�سب لكل
منطقة ح�سب طبيعتها وح�سب احتياجها
ب�سكل عام».
واأ�ساد عدنان ح�سن حممود بالن�ساط
الذي متار�سه موؤ�س�سة التنظيم العقاري
لالرتقاء باملمار�سات يف جميع الأن�سطة
العقارية.
وقــال« :نتمنى من موؤ�س�سة التنظيم
العقاري ال�سعي اأكرث على اإ�سدار املزيد
من القوانني والأنظمة ال�سارمة ،للحد من
املمار�سات ال�سلبية التي حت�سل من قبل
خ�سو�سا الأجانب
الو�سطاء غري الر�سميني،
ً
منهم الذين يعملون يف قطاع التاأجري والبيع
ب�سكل غري ر�سمي ،وباخل�سو�س يف املناطق
اخلا�سعة لنظام التملك احلر» ،م�سريًا اإىل
«وجــود الكثري ممن يعمل يف هذا القطاع
ب�سكل غري ر�سمي وغري قانوين دون رقيب
اأو ح�سيب ،وهذا و�سع غري �سحي اأبدًا ول
يعزز ثقة امل�ستثمرين يف ال�سوق العقاري
البحريني باأي �سكل من الأ�سكال».
ومما يجدر ذكره اأن عدنان حممود بداأ
العمل يف جمال العقارات يف العام 1996
براأ�س مال ب�سيط ،و�سرعان ما تطور وو�سع
من اأن�سطته العقارية وخدمات موؤ�س�سته
املهنية .ومتتلك عقارات كارلتون يف مكاتبها
مبنطقة ال�سيف طاقمًا اإدار ًيــا كبريًا ،ي�سم
فريق ت�سويق يخدم خمتلف ال�سرائح.

@salmannaserbh
تعاملت حكومة مملكة البحرين مع الأعمال العدائية
القطرية جتاه البحارة البحرينيني تعامالً دبلوما�سيًا
ر�سينًا ،هذا بجانب �سعيها الدائم للحفاظ على البيت
اخلليجي ،والتزامها الرا�سخ مبيثاق الأمم املتحدة ،و�سعيها
الدائم لإيجاد حلول �سلمية وف ًقا للمواثيق والأعراف الدولية ومبادئ
ح�سن اجلوار.

www.alayam.com
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وفاة الفنان الكويتي
�صادق الدبي�س عن عمر يناهر الـ 62
اأعلنت «دانا» ابنة الفنان الك�يتي �شادق الدبي�ص،
وفاة والدها �شباح اأم�ص ال�شبت ،وذلك بعد �شراع مع
مر�ص ال�شرطان عن عمر ناهز  62عامًا.
وتده�رت احلالة ال�شحية لـ«الدبي�ص» خالل الأيام
الأخرية ،حيث ا�شتدعت حالته نقله اإىل اأحد امل�شت�شفيات
قبل اأن تفي�ص روحه اإىل بارئها يف ال�شاعات الأوىل من
�شباح اأم�ص ال�شبت .ومن املقرر ت�شييع جنازة �شادق
الدبي�ص بعد �شالة الع�شر ،على اأن ي�ارى جثمانه
الرثى داخل مقربة �شبحان بالك�يت.
وكان الفنان داود احل�شني قد ن�شر �ش�رة للفنان
�شادق الدبي�ص على �شرير املر�ص قبل اأيام عرب ح�شابه
الر�شمي مب�قع «اإن�شتجرام» ،وعلق عليها قائالً« :اهلل
ي�شفي ويعايف كل مري�ص ،دع�اتكم لأخينا �شادق
الدبي�ص اأب� جراح بال�شفاء العاجل ،فه� يف �شراع مع
املر�ص اخلبيث».
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لي�ست ظاهرة ،ولكن املطلوب العمل -مبنتهى
احل�سم -على األ تكون ظاهرة.
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قالت الفنانة رحاب
اجلمل يف ت�سريح
خا�س لـ«اليوم
ال�سابع» بعدما �سنت
هجو ًما حادًا على فنان
رف�ست ذكر ا�سمه،
ب�سبب ت�سرفاته
وح�سوره الت�سوير
يف حالة �سكر ح�سب
كالمها« :ما ح�سل
ف�سيحة بكل املقايي�س،
وكنت �ساأجته للنيابة
لتقدمي بالغ لكن
الدكتور اأ�سرف زكى
حتدث اإىل ون�سحني
بعدم تقدمي بالغ
وترك امل�سكلة للنقابة
لكي تقوم بحلها»،
واأ�سارت اإىل اأن ما
حدث يعترب ف�سيحة
كبرية �سببت لها حالة
من النهيار الع�سبي
لذلك قررت عدم
ال�سكوت عنها.

«ال�صحة» :ر�صد  287اإ�صابة
جديدة بكورونا ..وتعايف  238حالة

اأعلنت وزارة ال�سحة اأن الفحو�سات التي بلغ
عددها  10823يف يوم  9يناير  ،2021اأظهرت
ت�سجيل  287حالة قائمة جديدة منها  152حالة
لعمالة وافدة ،و 121حالة ملخالطني حلالت قائمة،
و 14حالة قادمة من اخلارج ،كما تعافت  238حالة
اإ�سافية؛ لي�سل العدد الإجمايل للحالت املتعافية اإىل
 .92113فيما بلغ عدد احلالت القائمة حتت العناية
 12حالة ،واحلالت التي يتطلب و�سعها ال�سحي
تلقي العالج  43حالة ،يف حني اأن  2837حالة
و�سعها م�ستقر من العدد الإجمايل للحالت القائمة
البالغة .2849

مل يهمها هروب العري�س
ليلة الزفاف فتزوجت اأحد املعازمي!
يف واقعة غريبة ،هرب عري�ص من حفل زفافه ب�لية
كارناتاكا يف الهند دون �شبب وا�شح ومفه�م ،الأمر
الذي جعل العائلتني يف حرية من الأمر بعد حتطم قلب
العرو�ص ل�ش�ء حظها ،فيما حاولت الأ�شرة التغا�شي
عن تلك الأزمة بتزويجها لأحد املعازمي الذي تقدم اإىل
العرو�ص يف نف�ص ليلة هروب العري�ص ليتزوجها اأمام
اجلميع ،يف م�شهد ي�شبه اأفالم ال�شينما.
وذكرت �شحيفة « »india timesعرب م�قعها
الإلكرتوين اأنه ات�شح بعد ذلك اأن �شديقة العري�ص الذي
يدعى «نافني» هددته باإف�شاد حفل الزفاف عن طريق
�شرب ال�شم اأمام ال�شي�ف ،ليهرب بعدها العري�ص من
قاعة الزفاف ويعدها مبقابلتها ،فيما مل يعرف اأي �شيء
عنه منذ ذلك احلني ،تار ًكا عائلة العرو�ص م�شدومة
بعد هروبه .ولفت التقرير اإىل اأنه بالفعل تط�ع �شاب
اآخر يدعى «ت�شاندرو» ،الذي كان ي�شهد ق�شة زواجها
منذ بدايتها وكان �شاهدًا عليها ،ووافقت كلتا العائلتني،
و�شرعان ما التقى الطرفان واأكمل�ا الزواج ،واأ�شبح
«ت�شاندرو» و«�شندو» زوجني يف نف�ص الي�م.

�صركة تعاقب موظفيها يف حال الذهاب لدورة املياه اأكرث من مرة باليوم
اتخذت �شركة �شينية نهجً ا جديدًا يف معاقبة م�ظفيها الذين يذهب�ن اإىل دورة املياه اأكرث
من مرة واحدة يف الي�م ،فقد قررت �شركة «اأنب� للعل�م والتكن�ل�جيا» التي تتخذ مقاطعة
ج�اجندوجن مق ًرا لها ،و�شع �شيا�شة جديدة تق�شي بعدم ا�شتخدام دورة املياه اأكرث من مرة
واحدة يف الي�م ،وفر�ص غرامة مبقدار  20ي�ا ًنا ،مبا ي�ازي  3دولرات ،على امل�ظفني الذين
ينتهك�ن هذه القاعدة.
وقال مدير ال�شركة« :اإن الإدارة حتدثت مع امل�ظفني عدة مرات لثنيهم عن اإ�شاعة ال�قت،
لكنهم ا�شتمروا يف اإ�شاعة ال�قت يف الذهاب اإىل دورة املياه عدة مرات يف الي�م» ،م�شي ًفا:
«يعترب القان�ن الذي فر�شته ال�شركة اأف�شل من ف�شل امل�ظفني من عملهم ،لأن العث�ر على
م�ظفني جدد اأمر اأكرث �شع�بة .ل يطلب من املخالفني دفع الغرامات املرتتبة عليهم على الف�ر،
ولكن يتم خ�شم املبلغ من مرتباتهم ال�شهرية».

تكون ال�صم�س يف ذروتها على �صماء اململكة عام 2081

النا�ص ــر :البح ــرين لن ت�صه ــد ك�ص ـ ً
ـوفا كل ًي ــا اإال بع ــد � 60صنـ ــة
�شارة جنيب:
اأفاد اأ�شتاذ الفيزياء التطبيقية بجامعة
البحرين الدكت�ر وهيب النا�شر باأن �شماء
مملكة البحرين لن ت�شهد ك�ش� ًفا كليًا
لل�شم�ص اإل يف ي�م الأربعاء امل�افق 3
�شبتمرب .2081
وقال رئي�ص جمعية الفلكيني
البحرينية« :احل�شابات الفلكية بلغت
ً
مبلغا كبريًا يف الدقة ،وخالل ال�شن�ات
املقبلة �شتقع ك�ش�فات كلية وحلقية يف
�شبه اجلزيرة العربية ،اإذ �شيك�ن هناك
ك�ش�ف بتاريخ  20مار�ص ،2034
وك�ش�ف اآخر بتاريخ � 12شبتمرب
 ،2053و�شتك�ن ذروتهما على مكة
املكرمة تقريبًا ،اأما ك�ش�ف �شنة 2081
ف�شتك�ن ذروته على البحرين».

وفيما يتعلق بالعام اجلاري ،اأو�شح
النا�شر يف «دليل الظ�اهر الفلكية ململكة
البحرين  »2021اأنه �شيك�ن هناك
ك�ش�فان وخ�ش�فان ،م�شريًا اإىل وق�ع
ك�ش�ف حلقي ي�م اخلمي�ص امل�افق 10
ي�ني�  ،2021واآخر ي�م ال�شبت امل�افق
 4دي�شمرب  ،2021اإل اأنهما لن ي�شاهدا
يف البحرين ،و�شيحدث الأول يف اجلزء
ال�شمايل من الكرة الأر�شية والآخر يف
اجلزء اجلن�بي.
وبالن�شبة للخ�ش�فات ،بني اأنه
�شيحدث خ�ش�ف ظلي كلي للقمر ي�م
الأربعاء  26ماي�  ،2021و�شتك�ن
ذروته عند ال�شاعة  ،14:22اأي يف و�شح
النهار ،و�شيحدث خ�ش�ف ظلي جزئي
للقمر ي�م اجلمعة امل�افق  19ن�فمرب
 2021وذروته يف ال�شاعة  ،12:05ما

أيام» للن�شر.
مؤسسةؤ�ش�شة
ت�شدرعنعن م�
«األيام»«الللنرش.
تصدر
الت�شجيل GAYM 100
للن�شر -
مبطابع «ا
التسجيلرقمGAYM 100
أيام» -رقم
«األيام»لللنرش
طبعتمبطابع
طبعت

وهيب النا�سر

يعني عدم اإمكانية م�شاهدتهما يف مملكة
البحرين.
ولفت النا�شر اإىل اأن مت��شط عدد

مملكة البحرين
املنامة ـ
�ص.ب:
املرا�شالت:
البحرين.
البحرين
3232مملكة
 3232املنامة ـ
ص.ب:
املراسالت:
فاك�ص17617111 :
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هاتف:هاتف:
والتحرير:
ال
.17617111
17617111
 17617777فاكس:
إدارةالتحرير:
اإلدارة و

ك�ش�فات ال�شم�ص وخ�ش�فات القمر هي
 4يف العام ال�احد ،كما حدث يف العام
 ،2017ولكن اأحيا ًنا يك�ن عددها اإىل 5
كما ح�شل يف الأع�ام  2013و2018
و ،2019واأحيا ًنا يك�ن عددها  6مثلما
ح�شل يف  2011و ،2020وناد ًرا ما
يك�ن عددها  7مرات مبثل ما حدث يف
العام  1982وما �شيحدث يف العام
.2038
واأ�شاف« :اأحيا ًنا يك�ن عدد ك�ش�فات
ال�شم�ص وخ�ش�فات القمر  3يف �شهر
واحد ،اأي خالل  30ي�مًا ،كما حدث يف
عام  ،»2018م��شحً ا اأنه ل ميكن باأي
حال من الأح�ال اأن يك�ن عدد الك�ش�فات
واخل�ش�فات  8يف العام امليالدي ال�احد،
ً
ب�شيطا ( 365ي�مًا)
�ش�اء كان هذا العام
اأو كبي�شً ا ( 366ي�مًا).

تعرفت على جثة زوجها يف امل�صرحة
ودفنته وبعد اأيام عاد الزوج اإليها
�شهدت هندورا�ص حادثة غريبة ،فقد تعرفت
زوجة على جثة زوجها يف امل�شرحة وقامت بدفنه،
ولكن بعد  4اأيام كانت املفاجاأة ،اإذ عاد الزوج اإليها
يف مفاجاأة للزوجة املفج�عة! وتع�د احلادثة اإىل اآخر
�شهر دي�شمرب املا�شي ،اإذ تلقت فيكت�ريا �شارمينت�
ات�شالً من م�شت�شفى «اأوك�شيدنت» يف هندورا�ص يفيد
ب�فاة زوجها البالغ من العمر  ،65من تداعيات اإ�شابته
بفريو�ص ك�رونا امل�شتجد .وت�جهت الزوجة املفج�عة
ب�فاة زوجها اإىل امل�شرحة اخلا�شة بامل�شت�شفى ،للتعرف
على جثة زوجها .وح�شبما ذكرت �شحيفة «ديلي ميل»
الربيطانية ،فقد كان الزوج يف نزهة عندما �شقط ا ً
أر�شا،
وظ ّل اأيامًا غري قادر على النه��ص ومن دون طعام.
ويف حديث ل��شائل اإعالم حملية ،اأو�شحت فيكت�ريا
اأنه من املمكن اأن يك�ن الأمر قد اختلط عليها يف امل�شرحة
يف اأثناء التعرف على اجلثة التي كان يفرت�ص اأن تك�ن
لزوجها .ودعت الزوجة امل�شت�شفى كي تعيد لها ما
اأنفقته على دفن رجل غري زوجها ،م�شرية اإىل اأنه كان
يت�جب على ال�شلطات اأن تدقق اأكرث يف بيانات امل�شرحة
والأ�شخا�ص امل�ج�دين فيها.
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السلطات القطرية تعتقل البطل
البحريني سامي الحداد ..ونواب يستنكرون
العامر :اعتقال الحداد ال يعكس حسن نوايا قطر لمعالجة ملف الصيادين
البناي :ال بد من ردع نظام قطر ووضع حد لتجاوزاته واستفزازاته
اعتقلت الس��لطات القطري��ة ،أمس ،البطل البحريني في رياضة كمال األجس��ام
س��امي الحداد مع مجموعة من أصدقائه خالل خروجه��م في رحلة صيد بحرية،
فيما اس��تنكر نواب هذا التصرف القطري الذي يؤكد استمراره بممارسة أالعيبه
وانتهاكاته لحقوق اإلنسان وحسن الجوار.
وتأت��ي هذه الحادثة اس��تمراراً للممارس��ات القطرية ضد البح��ارة البحرينيين،
والتي تش��كل إخال ًال بالقي��م والمبادئ األخالقي��ة التي جبل عليه��ا أبناء الخليج
العرب��ي والتي تربطهم أواصر النس��ب والج��وار ،وانتهاك ًا لألع��راف والمواثيق
والصكوك الدولية لحقوق اإلنسان .يأتي ذلك ،في وقت أكد فيه عدد من البحارة
البحرينيين اس��تمرار معاناتهم جراء التضييق الذي تمارسه السلطات القطرية
بحقه��م ،مبيني��ن أنهم تكبدوا خس��ائر ب��آالف الدنانير إلى جان��ب اعتقال خفر
السواحل في قطر بعضهم رغم ممارسة الصيد في المياه اإلقليمية للبحرين.
واس��تنكر رئيس لجنة الش��باب والرياضة بمجلس النواب عض��و مجلس النواب
أحمد العامر ،اس��تمرار النهج القطري في ضبط الصيادين البحرينيين ،مستنكراً
إلقاء القبض على بطل كمال األجس��ام البحريني س��امي الح��داد ومجموعة من
أصدقائ��ه خالل رحلة صيد بحرية ،والذي ال يعكس حس��ن النوايا لمعالجة ملف
الصيادين.
وأش��ار إل��ى أن مجلس الن��واب يتاب��ع باهتمام جمي��ع المس��تجدات المتلعقة

بالصيادين البحرينيين ،وهذا دور يقع على عاتق الس��طة التش��ريعية والتعاون
مع الس��لطة التنفيذية والتأكيد على تحس��ين معيشة المواطن وعدم المساس
برزق��ه في جميع المهن وإزال��ة العراقيل التي يواجهها الصي��اد البحريني خالل
وج��وده ف��ي المي��اه اإلقليمية وع��دم التعرض له م��ن خفر الس��واحل القطري
والتنسيق مع الجهات القطرية والدول الخليجية كافة بدعم الصيادين الخليجيين
وذلك ترجمة للمبادرة البحرينية فيما يتعلق بدعم الصيادين.
بينما أبدى رئيس اللجنة النوعية الدائمة لحقوق اإلنس��ان بمجلس النواب عمار
البناي ،اس��تغرابه من هذا العمل الذي يؤكد استمرار النظام القطري بممارسة
أالعيبه وانتهاكاته لحقوق اإلنس��ان وحسن الجوار ،من خالل التعرض والتعدي
على مواطني البحرين ،وتقييد حريتهم بعرض البحر.
وأك��د أن المصالحة الخليجي��ة ارتكزت على إع��ادة العالقات األخوي��ة ،واحترام
مبادئ حس��ن الجوار ،وإيقاف الممارسات العدائية من قبل النظام القطري تجاه
أبناء الخليج والبحرين ،من خالل فتح صفحة جديدة قائمة على احترام القوانين
واالتفاقيات بين دول مجلس التعاون .وأضاف أن استمرار أفعال النظام القطري
تجاه الصيادين البحرينيين ،وآخرها القبض على الحداد تكشف نوايا هذا النظام
وحملت��ه الممنهجة القائمة على كره أبناء البحرين ،والس��عي المباش��ر إللحاق
الضرر بهم بمختلف الطرق .ونوه إلى أن هذا العمل العدائي تجاه أبناء البحرين

يمثل حلقة جديدة في مسلسل االعتداء على الصيادين البحرينيين الذي مارسته
قط��ر خالل العش��رة أعوام الماضي��ة ،حيث ال بد من ردع ه��ذا النظام ووضع حد
لتجاوزاته والعمل على إنهاء هذا المسلس��ل المستفز .ودعا النظام القطري إلى
ضرورة إظهار نواياه الحس��نة تج��اه المصالحة الخليجي��ة ،والبحرين التي تمثل
طرف ًا رئيس�� ًا بهذه المصالحة ،من خالل احترام حقوق الصيادين وعدم التعرض
لهم مجدداً.

ُ
تعرضت للقبض والتوقيف  8أيام دون وجه حق

 :التصرفات
الصياد الجودر لـ
القطرية تجاه بحارة البحرين عنيفة وعدوانية
أكد جم��ال الجودر -أح��د البح��ارة البحرينيين -أن
التصرف��ات القطري��ة إزاء الصيادي��ن البحرينيي��ن
تتسم بالعدوانية والعنف ،مبين ًا أن «المنطقة التي
تح��دث فيها أغلب االعتداءات في الحدود اإلقليمية
والبح��ر البحرين��ي بحس��ب التقس��يم ال��ذي أقرته
محكمة الهاي».
وق��ال ل�«الوط��ن» إن أي بح��ار يتج��ه إل��ى ه��ذه
المنطق��ة« ،الت��ي اعتبرها منطقة نزاع س��ابقة»،
يتعرض لالعتداء واالتهام بالتجس��س والمعاملة

بعنف.
وأضاف أن «قوات خفر الس��واحل القطرية تتعامل
مع البحارة البحرينيين معاملة تصفية الحسابات»،
الفت ًا إل��ى أن «المنطقة أصبحت مكش��وفة ،بحيث
يقوم خف��ر الس��واحل والقوات القطري��ة بالدخول
إليه��ا بق��وارب مع��دة ومجه��زة تجهي��زات عالية
باألس��لحة ،ويس��تخدمونها ف��ي التهدي��د» .وقال
الج��ودر« :على الرغ��م من توقيع دول��ة قطر لعدد
من االتفاقيات وبنود بين مجلس التعاون لحماية

المواط��ن الخليجي ال مهاجتمه ،إال أنها تتخذ مبدأ
العن��ف في التعام��ل» .وبين أنه تع��رض للقبض
من قبل الس��لطات القطرية ،أثن��اء أدائه لمهنته،
عل��ى الرغم من وج��وده في مياه بحرينية بحس��ب
القياسات المالحية التي ظهرت على جهاز مالحته
الخاص ،وبعد مشادة كالمية بينه وبين السلطات
قامت السلطات القطرية بمصادرة األجهزة وضبط
القارب وج��ره للقواعد القطرية ،وبدأ التحقيق بعد
ساعات انتظار طويلة.

«التشريع والرأي» تدشن دورات
تفاعلية لصقل الخبرات القانونية
أعلن رئيس هيئة التش��ريع وال��رأي القانوني نواف حمزة،
عن إطالق المرحلة الثانية من برنامج التدريب اإللكتروني
«إضاءات قانونية» ،حيث س��تقدم الهيئ��ة دورات تدريبية
تفاعلي��ة متخصصة تس��تهدف صقل الخب��رات القانونية
للقانونيين العاملين في الوزارات والجهات الرس��مية ،بد ًءا
م��ن يناير الحال��ي .وأضاف« :ستش��هد المرحل��ة الثانية
إضافة لل��دورات التفاعلية المتخصصة مع االس��تمرار في
المحاضرات العامة التي س��بق للهيئة أن دش��نتها والتي
ش��هدت إقبا ًال واس��ع ًا من كافة الش��رائح القانونية والتي
تم إتاحة المجال فيها لكافة المهتمين بالتسجيل وكذلك
تم تحميلها على منصة هيئة التش��ريع وال��رأي القانوني
ف��ي اليوتي��وب» .وأوض��ح أن الدورات س��يتم م��ن خاللها
صق��ل الخب��رات القانونية من خ��الل رفع مه��ارات كتابة

اآلراء القانوني��ة والبح��وث وإع��داد وصياغة التش��ريعات
والمعاه��دات واالتفاقي��ات الدولي��ة ومراجع��ة العق��ود
الحكومي��ة ،ف��ي إط��ار الحرص على المس��اهمة في نش��ر
الثقافة القانونية .وأشار إلى أن الدورات سيشارك فيها 20
قانوني ًا في كل مرة وعلى مدى  3أيام بإجمالي  12س��اعة
تدريبية ،مضيف ًا «ستكون الدورات اإللكترونية على منصة
زوم وس��وف تتضمن تفاع ً
ال مباش��راً من المش��اركين مع
تمارين تفاعلية شفوية وكتابية على منصة قوقل كالس
روم» .ون��وه إلى أنه ومراعا ًة لتحقيق أقصى تفاعل ممكن
بين المش��اركين في الدورة تم تحديد العدد ب� 20مشارك ًا
ف��ي كل مرة ،مضيف�� ًا «وللوصول إلى تدريب أكبر ش��رائح
ممكنة س��وف يتم عقد ذات مضمون الدورات لمشاركين
آخرين وفق ًا لجدول زمني يستمر طوال العام».

المؤسسة الملكية تمنح
«بيتك» شهادة صديق اليتيم

نواف حمزة

«السلمانية» تحقق فيما
أثير بشأن التعامل مع مريضة
قال��ت إدارة مجمع الس��لمانية في بيان صحفي له��ا تعليق ًا على ما أثير في
ش��بكات التواصل االجتماعي من طريقة التعام��ل مع إحدى المريضات في
مستش��فى السلمانية الطبي ،أنها تواصلت مع أسرة المريضة للوقوف على
مالبس��ات الموض��وع ،الفتة إلى توجي��ه الرئيس التنفيذي للمستش��فيات
الحكومي��ة أحمد األنص��اري للتحقيق فيما أثير التخاذ اإلجراءات المناس��بة،
مؤك��دة حرصها عل��ى تقديم كاف��ة الخدم��ات الطبية لجمي��ع المواطنين

والمقيمي��ن في المملكة .وب ّينت اإلدارة أن مستش��فى الس��لمانية الطبي
يعتب��ر من المستش��فيات التعليمية التي تتيح لطلب��ة الطب والمتدربين
من األطباء المقيمين والخاضعين لبرنامج البورد العربي والبورد السعودي
ضم��ن برام��ج التدري��ب العمل��ي وذل��ك بإش��راف األطب��اء االستش��اريين
والمختصين وف��ق أنظمة محددة ،معربة عن فخره��ا بتدريب المئات من
الكفاءات الوطنية سنوي ًا للنهوض بالقطاع الطبي في المملكة.

الثقافة األمنية

عندما يهمل الوالدان أبناءهم

من المهم تس��ليط الضوء عل��ى مخاطر قضايا المخ��درات ومدى أضرارها
ودوره��ا في تهديد س��المة األف��راد والمجتمعات ،حيث تعم��ل الحكومات
والمؤسس��ات والمنظم��ات المحلي��ة والعالمية على وضع االس��تراتيجيات
والخط��ط التي ته��دف إلى منع انتش��ار المخ��درات والمؤث��رات العقلية،
ومكافح��ة االس��تخدام الخاطئ له��ا فيما يخال��ف القانون ،مما يس��توجب
التوعي��ة بكيفي��ة الوقاية من انتش��ار آفة المخ��درات من خالل التنش��ئة
االجتماعية الس��ليمة وتلبية احتياجات الشباب في وقت مبكر بما يتناسب
م��ع نموهم الفكري والجس��دي .وجميعن��ا يعلم الدور اله��ام الذي تعلبه
األس��رة في مج��ال الرعاية والتربية والتنش��ئة الصالح��ة ومتابعة األبناء،
وذلك من خالل توعيتهم ومراقبة تصرفاتهم وأصدقائهم المقربون لهم،
حتى يكونوا على اطالع دائم بالتغييرات التي قد تحدث ألبنائهم واكتشاف
أي حالة إدمان والس��يطرة عليها وإخضاع هم للعالج .وهناك دالئل تش��ير
إل��ى التعاط��ي ،فترى المدمن عصب��ي المزاج ال يتحم��ل الضغط العصبي
الناتج من المشاكل الحياتية ،ويميل لالبتعاد واالنطواء ،مع فقد اإلحساس
بالمس��ؤولية االجتماعية أو العائلية أو الزوجية ،كما أكدت جميع الدراسات
العلمية أن المتعاطي يتميز بضع��ف اإلرادة والميل إلى الالمباالة ويبتعد

وأردف قائ ً
ال« :إنه ظل في الس��جون القطرية لمدة
 8أيام وفي اليوم التاس��ع تم إخراجه ومن معه عن
طريق الكوي��ت» ،مؤكداً أن المعامل��ة خالل فترة
القبض كانت غير إنسانية وعدائية بشكل مفرط.
وأشار الجودر إلى أن منطقة حجز القوارب مليئة بما
يق��ارب  26طراداً بحريني ًا و 6بوانيش بحرينية دون
وجه حق ،موضح ًا أن التجربة كانت قاسية وصعبة،
يعان��ي منها الكثير من البح��ارة البحرينيين الذين
يتخذون البحر كمصدر للرزق وكسب قوت اليوم.

عن الدراسة ويكره العلم والعمل ،فض ً
ال عن أن ولي األمر يمكن أن يالحظ
تده��ور صحة ابنه ،وقد يتأخر بعض أولياء األمور في اكتش��اف هذه األمور
الخطيرة وبالتالي يتحول الش��خص من متعاطي إلى مدمن يصعب عالجه،
فاإلدم��ان هو الخراب والدمار ول��ذا ننبه أولياء األمور إل��ى ضرورة مالحظة
وجود آث��ار تدل على اإلدمان وهي ضمور جس��م المدمن وش��حوب وجهه،
وتغي��ر في طريقة مش��يته وضع��ف أعصابه ،والمدمن يس��تنفد مصروفه
اليومي أو األس��بوعي بشكل س��ريع أما في مرحلة متأخرة من اإلدمان فإن
المدم��ن يلجأ إلى ارت��كاب جرائم جنائية يعاقب عليه��ا القانون بعقوبات
شديدة دون أدنى إرادة ألن المدمن هدفه هو شراء المخدر سواء حصل على
المال بالس��رقة أو االحتيال أو بأية طريقة أخرى .كما يمكن لولي األمر أن
يتع��رف على بع��ض العالمات كاحمرار العين باس��تمرار والتعرق في الجو
البارد وسرعة اإلحس��اس بالتعب واإلرهاق واالبتعاد عن األلعاب الرياضية
رغ��م تعلقه بهذه األلعاب ،والس��هر لي ً
ال خارج المن��زل ومرافقة المدمنين
واإلهمال المتزايد في كافة األنش��طة ،وإن رأى ولي األمر ظهور بعض من
هذه الدالئل فعليه أن يعرض المدمن على المختصين وأن يس��رع ويحسن
التصرف فالوقاية خير من العالج ،لنتقي شر المخدرات.

منح��ت المؤسس��ة الملكية لألعم��ال اإلنس��انية ،بيت
التموي��ل الكويتي  -البحرين ،ش��هادة صدي��ق اليتيم،
لجه��ود «بيت��ك» ،الكبي��رة واهتمام��ه بدع��م العمل
اإلنساني الذي تقوم به المؤسسة.
ج��اء ذلك خالل اس��تقبال األمي��ن العام للمؤسس��ة د.
مصطفى الس��يد ،العض��و المنتدب الرئي��س التنفيذي
لبيت التمويل الكويتي عبدالحكيم يعقوب الخياط حيث
نقل له تحيات وتقدير س��مو الش��يخ ناص��ر بن حمد آل
خليفة ممثل جاللة الملك لألعمال اإلنس��انية وش��ؤون
الشباب.
وأش��اد الس��يد بمس��اهمة بيت التموي��ل الكويتي في
المشاريع اإلنس��انية ودعم العمل الخيري الذي تنفذها
المؤسسة ودعمه للحاالت اإلنسانية في البحرين.
وأك��د ب��أن بي��ت التموي��ل الكويت��ي ش��ريك دائم مع
المؤسس��ة الملكي��ة لألعم��ال اإلنس��انية ف��ي خدم��ة
المجتم��ع البحرين��ي وتقدي��م المس��اعدات اإلنس��انية
واإلغاثية والمش��اريع التنموية التي تقدمها المؤسسة
للشعوب والدول الشقيقة والصديقة.
فيما أش��اد الخياط باهتمام صاحب الجاللة الملك حمد
بن عيسى آل خليفة عاهل البالد المفدى ،ودعم جاللته
للعم��ل اإلنس��اني الذي تق��وم به المؤسس��ة الملكية
لألعمال اإلنسانية بقيادة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل
خليفة داخل وخارج البحرين .وأكد تش��رف بيت التمويل
الكويت��ي بالمس��اهمة في دعم العمل اإلنس��اني الذي
تنهض به المؤسس��ة باحترافية ومهنية أكس��بها ثقة
واحترام الجميع على مستوى العالم.
كما قدم الخياط مس��اهمة من بي��ت التمويل الكويتي
لصال��ح المش��اريع التعليمي��ة والصحية الت��ي تنفذها
المؤسس��ة لصالح األيتام البحرينيي��ن المكفوفين من
قب��ل المؤسس��ة الملكية لألعم��ال اإلنس��انية ،مؤكداً
مواصلة دعم «بيتك» للمش��اريع المس��تقبلية والعمل
اإلنس��اني الذي تق��وم المؤسس��ة ،والت��ي تنصب في
مصلحة األرامل واأليتام وتس��اهم في تعزيز الش��راكة
المجتمعية.
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تلقي طلبات فرض تدابير الحماية المنصوص عليها قانونًا

النائب العام يصدر قرارًا بإنشاء
«شؤون المجني عليهم والشهود»

«شرطة المحرق» :ضبط وإغالق
أحد الشواطئ لمخالفته
إجراءات «كورونا» الوقائية

قال مدير عام مديرية ش��رطة محافظة المحرق إن المديرية
وبالتنس��يق م��ع وزارة الصناع��ة والتج��ارة والس��ياحة ووزارة
الصحة ،ق��د قامت بضبط وإغ��اق أحد الش��واطئ المخالفة
لق��رارات اللجنة التنس��يقية للحد من انتش��ار فيروس كورونا
بمنطقة أمواج.
«ج��ار اتخ��اذ اإلج��راءات القانونية حيال المنش��أة
وأض��اف:
ٍ
ً
المخالفة» ،حاثا المواطنين والمقيمين والمنش��آت الخدمية
والس��ياحية ،على ض��رورة االلتزام بكافة اإلج��راءات الوقائية
للحد من انتش��ار فيروس كورونا وعدم مخالفتها حفاظ ًا على
سامة الجميع.

قائد خفر السواحل:
ضبط شباك مخالفة للصيد
غرب ساحل الزالق

أص��در النائ��ب الع��ام د.عل��ي
البوعيني��ن الق��رار رق��م ( )1لس��نة
 2021بإنش��اء ش��عبة متخصص��ة
ضم��ن الهي��كل الداخل��ي لوح��دة
التحقيق الخاصة بمس��مى «شعبة
ش��ؤون المجني عليهم والشهود»،
تخت��ص بالتواص��ل م��ع المجن��ي
عليهم وذويهم والش��هود وكل من
يدلي بمعلوم��ات في القضايا التي
تخت��ص به��ا الوح��دة ،لتعريفهم
باإلج��راءات القانوني��ة المتخ��ذة
ومجريات س��ير التحقي��ق والتصرف
النهائي فيها.
كما تتلقى الش��عبة ،دراسة طلبات
ف��رض تدابير الحماي��ة المنصوص
عليها قانون ًا وتنفيذ األوامر الصادرة
بالحماية ،عل��ى النحو الذي يضمن
تحقيق س��امة الفئ��ات المذكورة

د.علي البوعينين

م��ن أي مخاطر قد تح��دق بهم ،مع
المساهمة في رفع األضرار النفسية
والمادية التي ق��د تلحق بهم؛ عن
طريق تقديم الدعم النفس��ي الازم

لهم وإرشادهم عن سبل التعويض
القانونية.
يأتي ذلك في إطار الدعم المستمر
م��ن النائب الع��ام ألعم��ال وحدة
التحقيق الخاصة ،بغية اس��تمرارها
في مباش��رة أعمالها وفق�� ًا ألحكام
القانون واالتفاقيات والبروتوكوالت
الدولي��ة ذات الصل��ة بعملها ،وفي
إط��ار التطبيق الفع��ال للتعديات
التي أدخلها المش��رع عل��ى قانون
اإلج��راءات الجنائي��ة والخاص��ة
بحماي��ة المجني عليهم والش��هود
من المخاطر التي قد تحدق بهم.
ووج��ه القائ��م بأعم��ال المحام��ي
العام رئيس وحدة التحقيق الخاصة
محم��د الهزاع ،الش��كر إل��ى النائب
العام إلص��داره هذا الق��رار ،والذي
ج��اء تنفي��ذاً اللتزام��ات البحري��ن

الدولي��ة بحماي��ة حقوق اإلنس��ان
ف��ي منظوم��ة العدال��ة الجنائي��ة،
ووفق ًا للمب��ادئ والمعايير الدولية
ذات الصلة ،عل��ى النحو الذي يكفل
تمتع المجني عليهم والشهود وكل
من يدلي بمعلوم��ات في القضايا،
بكاف��ة الضمان��ات القانونية خال
مراحل الدعوى الجنائية.
وأض��اف أن الوحدة -وبع��د مرور 8
سنوات على إنشائها -بات التطوير
اإلداري لهيكله��ا الداخل��ي م��ن
موجبات حس��ن س��ير العمل ،بغية
اس��تمرارها ف��ي القي��ام بمهامها
القانونية والحقوقية وفق ًا للمبادئ
الدولية ذات الصلة بعملها وخاصة
بروتوك��ول إس��طنبول لتقص��ي
وتوثي��ق ح��االت التعذيب وإس��اءة
المعاملة.

في أقل من  12ساعة ..وبغرامات تتراوح بين ألف وألفي دينار

«النيابة» :ضبط ومحاكمة مسؤو َلين
عن مطعم لمخالفتهما اإلجراءات االحترازية
قال رئيس نيابة الوزارات والجهات العامة إن
المحكمة المختصة قد قضت أمس بمعاقبة
اثنين مسؤولين بأحد المطاعم لمخالفتهما
اإلجراءات والتدابير االحترازية لمنع انتش��ار
جائح��ة كورونا (كوفي��د  )19وذلك بغرامات
تتراوح بين ألف إلى ألفي دينار.
وكانت إدارة الصح��ة العامة قد أبلغت بأنه

ف��ي الس��اعات األولى م��ن صب��اح أمس تم
ضبط مطعم مخال��ف لإلج��راءات والتدابير
االحترازية المفروضة لمنع انتش��ار الجائحة
حي��ث لم يلتزم بتطبي��ق التباعد االجتماعي
فض ً
ا عن تجاوز ما نس��بته  %50من الطاقة
االس��تيعابية للطاولة الواح��دة ،وتم إغاق
المطعم إداري ًا.

وق��د باش��رت النياب��ة العام��ة تحقيقاته��ا
ف��ور ورد الب��اغ وأم��رت بإحال��ة المتهمين
للمحكم��ة الجنائية المختصة والتي أصدرت
حكمها المتقدم بإدانة ومعاقبة المتهمين
ف��ي أقل من  12س��اعة م��ن ضبطهما .كما
قض��ت أيض�� ًا بتغري��م المطعم كش��خص
اعتباري.

المزارة
ربع المنشآت السياحية ُ
خالفت اإلجراءات الصحية برأس السنة
»

أكد قائد خفر الس��واحل أنه في إطار جهود خفر السواحل في
التصدي للمخالفات المتعلقة بالصيد واألدوات المستخدمة
في��ه ،تمكن��ت الدوريات البحري��ة من ضب��ط  14قطعة من
ش��باك الجر الهيالي غرب س��احل الزالق ،إذ تعد هذه الشباك
مخالفة للصيد وتس��بب خطورة لمرتادي البحر باإلضافة إلى
إعاقتها لحركة الماحة البحرية.
وش��دد قائ��د خفر الس��واحل ،عل��ى ض��رورة الت��زام البحارة
بالقوانين والقرارات المنظمة للصيد والتي تهدف إلى حماية
البيئة البحرية والحفاظ على الثروة البحرية للمملكة ،مشيراً
إلى أن الحمات البحرية والبرية مس��تمرة لضبط المخالفين
واتخاذ اإلجراءات القانونية الازمة بحقهم.

«الجوازات» :توفير خدمة طلب
إصدار وتجديد اإلقامة بالكفالة
الشخصية إلكترونيًا
أعلنت ش��ؤون الجنس��ية والجوازات واإلقامة عن توفير خدمة
طلب إصدار وتجديد اإلقامة بالكفالة الشخصية عبر موقعها
اإللكتروني  ، www.evisa.gov.bhحيث تتوفر خدمة اإلقامة
بالكفالة الش��خصية لألجان��ب المتقاعدين والمس��تثمرين
ومن يملك سكن ًا في المملكة ،لفترات صاحية مختلفة تبلغ
مدتها سنتين وخمس وعشر سنوات.
ويأت��ي طرح هذه الخدم��ة إلكتروني ًا انطاق�� ًا من توجيهات
وزي��ر الداخلية باإلس��راع في توفي��ر خدم��ات وزارة الداخلية
بشكل إلكتروني واس��تكما ًال لتوجه اإلدارة في نقل خدماتها
بشكل متاحق للموقع اإللكتروني بما يسهل تقديم الطلبات
دون الحاج��ة لمراجع��ة مبن��ى اإلدارة ،حي��ث أعدت ش��ؤون
الجنس��ية والجوازات واإلقامة خطتها للس��ير في هذا التوجه
وللقي��ام بدورها في تش��جيع ودعم البيئة المحف��زة للتنمية
والنشاط االقتصادي واالستثماري المتوافق مع رؤية البحرين
االقتصادية .2030
الجدي��ر بالذكر ،أنه تم في وقت س��ابق ط��رح خدمة تمديد
ً
تأش��يرة الزي��ارة إلكترونيا والتي س��اهمت ف��ي تقديم هذه
الخدم��ة بص��ورة سلس��ة وخ��ال م��دة ال تتج��اوز الدقائ��ق
المع��دودة عوض ًا عن اإلجراء الس��ابق المتمث��ل في مراجعة
وج��ار حالي ًا طرح خدمة
مبن��ى اإلدارة للحصول على التمديد،
ٍ
طل��ب إصدار وتجديد اإلقامة بالكفالة الش��خصية ،حيث يتم
تقيي��م ومتابعة نتائج كل خدمة إلكترونية يتم طرحها ومن
ثم ستتوالى المراحل لحين اس��تكمال تقديم كافة الخدمات
إلكتروني ًا.
وتنوه ش��ؤون الجنس��ية والجوازات واإلقامة بمراجعيها إلى
إمكاني��ة االطاع على المس��تندات المطل��وب إرفاقها ضمن
الطلب��ات اإللكترونية المتاحة عب��ر موقعها اإللكتروني ،كما
ترح��ب اإلدارة بالجمه��ور الكريم من خ��ال التواصل مع فرع
العاقات العامة واإلعام في حال وجود أي استفس��ار لديهم
وذل��ك عن طري��ق الموقع اإللكترون��ي أو االتصال على هاتف
رقم  17399764أو التواصل عبر البريد اإللكتروني @Evisa
. npra.gov.bh

ثامر طيفور

كش��فت بيان��ات حكومية عن أن  %25.5من المنش��آت الس��ياحية التي تم
زيارته��ا خال ليلة رأس الس��نة ،خالف��ت اإلجراءات الصحي��ة الخاصة بمنع
تح��د واضح للتحذي��رات الت��ي أطلقتها وزارة
انتش��ار في��روس كورونا ،في
ٍ
الصناعة والتجارة والجهات المعنية.
وتم��ت إدان��ة  76متهم ًا ومنش��أة م��ن قبل النياب��ة العام��ة لمخالفتهم
اإلج��راءات الصحي��ة ،من أصل  298منش��أة قام��ت وزارة الصناعة والتجارة
بالتفتيش عليها.
يش��ار إلى أن مجموع المخالفات إلى األمس بحس��ب البيانات التي نشرتها
النيابة العامة ،وصل إلى أكثر من  82ألف دينار.
وعل��ى الرغم م��ن أن أغلب األحكام كان��ت بدفع الغرام��ات ،فإنه تم صدور
أحكام بالس��جن لمدة سنة على عدد من المخالفين وذلك لعدم انصياعهم
لقانون الصحة العامة ،باإلضافة إلى اإلغاق اإلداري اإلجباري.
كم��ا أن التعامل الحكومي الس��ريع مع األمر عكس اهتم��ام النيابة العامة
بتطبي��ق القانون ،حي��ث تم إصدار جمي��ع األحكام القضائي��ة المحالة من
النياب��ة العامة إلى القضاء خال فترة ال تتجاوز  24س��اعة ،بعد تخصيص
محكمتين للنظر في مثل هذه الدعاوى والبت فيها خال  24ساعة.

«جودة التعليم» :تسكين  144مؤه ً
ال وطنيًا
وإعادة التحقق من مؤهلين أكاديميين

ً
حزمة جديد ًة
أصدرت هيئة جودة التعليم والتدريب
ْ
ترص��د فيها جود َة أداء
م��ن تقاريرها الدورية التي
ُ
المؤسس��ات التعليمي��ة والتدريبي��ة ،ونتائج إدراج
وتس��كين المؤه��ات األكاديمي��ة والتدريبية على
ِ
اإلطار الوطني للمؤهات.
ُ
نتائج تس��كين  8مؤهات
عل��ى
الحزم��ة
واحت��وت
ِ
ِ
وطني��ة ،ونتائ��ج إع��ادة التحق��ق م��ن مؤهلي��ن
أكاديميي��ن ت��م تس��كينهما عل��ى اإلط��ار الوطني
المس��كنة
للمؤه��ات ،وبهذا بل��غ عدد المؤهات
ِ
على اإلط��ار الوطني للمؤهات -بع��د اعتماد هذه
الحزم��ة 144 -مؤه�� ً
ا وطني�� ًا ،كما تم إس��ناد 24
مؤه�� ً
جة
ا أجنبي ًا ،فيما بلغ عدد
المؤسس��ات ْ
المد َر ِ
ِ
ً
مؤسس��ة للتعلي��م العال��ي والتدري��ب
علي��ه 28
المهني.
وتم إص��دار الحزم��ة الجديدة ،بع��د اعتمادها من
المجلس األعلى لتطوير التعليم والتدريب برئاسة
ِ
سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة ،نائب رئيس
مجل��س ال��وزراء ،رئي��س المجلس األعل��ى لتطوير
التعليم والتدريب في جلسته المنعقدة في  6يناير.
واطل��ع المجلس األعلى لتطوي��ر التعليم والتدريب
عل��ى مس��تجدات تنفيذ خط��ة الهيئ��ة بخصوص
البرامج الحكومية ذات األولوية المرتبطة بمراجعة
أداء الم��دارس ،والمرتبطة ببرنامج توفير قدر أكبر
من المرونة في إطار مراجعات هيئة جودة التعليم
والتدري��ب ،بحي��ث يتم إعط��اء األولوي��ة لمراجعة
أداء الم��دارس ذات األداء المتدني وتقليل مراجعة
المدارس ذات األداء المرتفع.
وأكد وزي ُر ش��ؤون الشباب والرياضة ،رئيس مجلس
إدارة الهيئ��ة أيمن المؤيدَّ :
أن التعليم في البحرين
في ظل توجهات الحكومة وضم��ن برنامج عملها،
ه��و ترجم��ة لسياس��ة وطني��ة رائ��دة جعل��ت من
التعليم زاوي��ة ارتكاز إلنجاح كافة الخطط والبرامج
الحكومي��ة الوطني��ة ،واإلس��تراتيجيات الرامي��ة
الس��تدامة تطوير قطاعات الدولة الحيوية .وش��دد
عل��ى أن نم��وذج البحري��ن ب��ات نموذج�� ًا تعليمي ًا

مزده��راً ومعتم��داً على مبدأ المش��اركة بين كافة
الجه��ات المعنية بقطاع التعليم؛ مما يس��اهم في
تعزيز تنفيذ إستراتيجية تطوير التعليم والتدريب،
ورب��ط أهدافه��ا ومبادراتها بالرؤي��ة االقتصادية
 ،2030بقيادة راعي مسيرة التعليم والتدريب سمو
الش��يخ محم��د بن مب��ارك آل خليف��ة ،نائب رئيس
مجل��س ال��وزراء ،رئي��س المجلس األعل��ى لتطوير
التعليم والتدريب.
فيم��ا قال��ت الرئيس التنفي��ذي للهيئ��ة د .جواهر

المضحك��ي ،إن تحقي��ق أه��داف مش��روع تطوي��ر
التعلي��م والتدري��ب ،ال��ذي كان��ت أول��ى خطواته
القائمة على التحس��ين والتطوير في العام ،2006
بتكات��ف كافة الجهود المعنية من��ذ البداية بوضع
االستراتيجيات للتعرف على المشكات التي تواجه
قطاعي التعليم والتدريب ،ووضع الحلول المباشرة
والمعالجات المناس��بة ،أوصلنا إل��ى أن نرى آثارها
اإليجابية على أرض الواقع وبخاصة في ظل الظروف
الراهنة.

ﻣﺴﺎﺀ
ﺁﺧﺮ ﺗﺤﺪﻳﺚ 9:00 -
ً
 9ﻳﻨﺎﻳﺮ 2021

شعبة لشؤون المجني عليهم والشهود
المنامة  -النيابة العامة

ﺍﻟﺤﺎﺻﻠﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻄﻌﻴﻢ

أصدر النائب العام علي البوعينين
القـــرار رقـــم ( )1لســـنة 2021
بإنشـــاء شـــعبة متخصصـــة ضمن

الهيـــكل الداخلي لوحدة التحقيق
الخاصة بمســـمى “شـــعبة شـــؤون

المجنـــي عليهـــم والشـــهود” التـــي
تختـــص بالتواصـــل مـــع المجنـــي
عليهم وذويهم والشهود وكل من

يدلي بمعلومات في القضايا التي

تختص بها الوحدة.
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وزير العدل  :قانون يوجب رؤية أبناء المطلقين والزواج إلكتروني
أكثر من  25مشاركً ا في منتدى “^” ..ومساعد
النائــب العام :وقــف التعامل الورقــي بالكامل
سيد علي المحافظة وزينب العكري

نظمـــت “البـــاد” منتـــدى عن بعـــد ناقش

توجه للتوثيق
اإللكتروني...
وبث رقمي
لجلسات المحاكم

موضـــوع التطـــور بالمنظومـــة القضائية
والعدليـــة بعـــد جائحـــة كورونـــا وذلـــك

بمشـــاركة رئيســـة مـــن وزيـــر العـــدل

والشـــؤون اإلســـامية واألوقاف الشيخ
خالد بن علي آل خليفة ومســـاعد النائب

العام المستشار وائل بوعاي.

وشـــهدت الفعاليـــة مشـــاركة واســـعة من

االلكترونـــي ،واســـتتمام مشـــروع أمـــور

التنفيذ الخاص ،ومشـــروع عقـــد الزواج

االلكتروني.

وأشـــار الى امكان االتجاه مســـتقبا لبث

جلسات المحاكم عبر الوسائط الرقمية.

وذكـــر الوزيـــر أن التحـــول الرقمـــي مكن

محاكـــم التنفيذ من إصدار نصف مليون
قرار في العـــام الماضي ،وأصبح بإمكان

نواب وشـــوريين وأكاديميين ومحامين

شـــكاوى مـــن تعنـــت أحـــد الوالديـــن في

الداخليـــة وهيئة المعلومـــات والحكومة

اآلخـــر من رؤيـــة األبنـــاء ،ومعتبـــرا ذلك

المنتدى عـــن تحرك لتعديـــل القانون بما

وتحـــدث عن بعـــض مشـــروعات الوزارة

ومســـؤولين حكومييـــن مـــن وزارة

اســـتغال ظـــرف كورونـــا بمنـــع الطـــرف

االلكترونيـــة .وكشـــف الوزيـــر خـــال

جريمة و”شذوذا اجتماعيا”.

يوجـــب رؤية أبنـــاء المطلقين وذلك بعد

المقبلـــة ،وأبرزهـــا :التوجـــه للتوثيـــق

قاضـــي التنفيـــذ أن يصدر أكثـــر من 300

قرار في اليوم.

ومن جهته ،تحدث مســـاعد النائب العام

المستشار بوعاي عن أبرز خطط النيابة
بالمرحلـــة المقبلـــة وهـــي وقـــف التعامل
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الورقي بالكامل.

المشاركون في منتدى “البالد”

إدانة واسعة لممارسات السلطات القطرية المؤثمة

تحطم طائرة إندونيسية

المشاركون في ندوة االنتهاكات :يهددون البحارة بالسالح ويرمونهم في السجون

تقل  62راكبا

المنامة  -وزارة الداخلية

وقـــال رئيـــس جمعيـــة الصياديـــن

وأكـــدت رئيســـة جمعيـــة الصحفييـــن

نظمـــت كل مـــن جمعيـــة الصياديـــن

الممارســـات التـــي تقوم بهـــا الدوريات

القطرية ارتكبـــت العديد من االنتهاكات

محافظـــة المحـــرق بـــأن المديرية

البحرينيـــة ،وجمعيـــة البحرين لمراقبة

تشـــكل إخـــاال بالقيـــم والمبـــادئ

ومارســـت االســـتهداف الممنهج للبحارة

والتجـــارة

والســـياحة ووزارة

مســـتقلون” مســـاء أمس بمقـــر جمعية

والمواثيـــق الدوليـــة ،وتضيـــق الخنـــاق

واالعتـــداء على األجانـــب العاملين لدى

أحد الشـــواطئ المخالفة لقرارات

مهمة بعنوان “االنتهاكات القطرية ضد

للخطر ،واحتجاز قواربهم ،وبوانيشهم

ورميهم بالسجون في اوضاع مزرية وال

فيروس كورونا بمنطقة أمواج .

إبراهيم النهام

المحترفيـــن جاســـم الجيـــران إن

المحترفيـــن ،وجمعيـــة الصحفييـــن

القطريـــة ضـــد البحـــارة البحرينييـــن،

حقوق اإلنسان ،ومجموعة “حقوقيون

األخاقيـــة،

لألعـــراف

الصياديـــن بفرضـــة المحـــرق ،نـــدوة

علـــى الصياديـــن ،وتعريـــض حياتهـــم

البحارة البحرينيين”.

لفترات طويلة ،بطرق غير قانونية.

وانتهـــاكا

البحرينيـــة عهديـــة أحمـــد أن الســـلطات

صرح مديـــر عام مديرية شـــرطة

واالعتـــداءات على البحارة البحرينيين،

وبالتنســـيق مـــع وزارة الصناعـــة

بمـــا يهـــدد مصـــدر رزقهـــم الوحيـــد،

الصحة  ،قد قامت بضبط وإغاق

البحارة البحرينيين ،تهديدهم بالســـاح

اللجنة التنسيقية للحد من انتشار

انسانية من دون اي محاكمات.
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وأضـــاف بأنـــه جـــا ِر
اإلجـــراءات القانونيـــة

جانب من حطام الطائرة

األجسام سامي الحداد أثناء رحلة صيد بحرية .وال تعتبر

سبورت

جاكرتا  -وكاالت

أعلنـــت وزارة النقـــل اإلندونيســـية ،أمـــس  ،تحطـــم طائـــرة تابعـــة شـــركة

الخطوط الجوية “سريويجايا” اإلندونيسية بالقرب من جزيرة الكي،تقل
()14

» على رغم اتفاقية الصلح الخليجية لقمة العال التي عقدت
مؤخرًا بالمملكة العربية السعودية ،إال أن السلطات
القطرية ما زالت مستمرة في حملتها ضد البحارة
البحرينيين ،إذ أوقفت هذه المرة بطلنا العالمي لكمال

إيران تبتز الغرب“ :سنطرد مفتشي الذرية”

اتخـــاذ

حيـــال
ً
منوهـــا
المنشـــأة المخالفـــة ،

قطر توقف بطل كمال األجسام سامي الحداد

 62شخصا،بينهم  10أطفال ،وستة من أفراد الطاقم.

إغالق شاطئ بـ
“أمواج” لمخالفته
اإلجراءات الوقائية

هذه الخطوة هي األولى للسلطات القطرية ،بل هي تابعة
لخطوات سابقة أقدمت عليها اتجاه البحارة البحرينيين،

حيث تستهدفهم وتعيق ممارسة نشاطهم وفق ما هو

متعارف عليه منذ عقود.

بالمواطنين والمقيمين والمنشآت
الخدميـــة والســـياحية  ،بضـــرورة

االلتـــزام

بكافـــة

اإلجـــراءات

الوقائية للحد من انتشار فيروس
ً
حفاظا
كورونـــا وعـــدم مخالفتهـــا

على سامة الجميع.

إطالق أول منصة لرواد وأصحاب األعمال

عواصم  -وكاالت

المنامة  -شركة VESOURCING

لـــوح عضو فـــي رئاســـة البرلمان اإليرانـــي بطرد مفتشـــي الوكالة الدوليـــة للطاقة

أعلنت شركة  ، VESOURCINGوهي شركة

متنوعـــة قائمـــة علـــى منهجيـــة الـــذكاء

نيتهـــا إطاق أول منصة إلكترونية متكاملة

الرقمـــي في تقديم الحلول الشـــاملة لكل ما

بحرينية ناشئة تأسست في مايو  ،2020عن

الذرية ،وذلك في تهديد جديد للغرب من أجل دفعه إلى رفع الحظر الذي فرضته
عقوبـــات اإلدارة األميركيـــة علـــى طهران.وقـــال النائب أحمد أميـــري فرهاني “إذا

بأتمتـــة األعمـــال والتوظيـــف االفتراضـــي

لـــم ترفع الواليـــات المتحدة العقوبـــات الماليـــة والمصرفية والنفطيـــة بحلول 21

والتـــي تهـــدف إلـــى تقديم خدمـــات وحلول

فبراير  ،2021ســـنطرد بالتأكيد مفتشـــي الوكالة الدولية للطاقة الذرية من الباد،

تغريم مطعم ومسؤولَين

02

اثنين بأحد المطاعم ،لمخالفتهما
اإلجراءات والتدابير االحترازية لمنع
انتشار جائحة كوفيد  19المستجد
بغرامات تتراوح بين ألف وألفي دينار.

يتعلق بالتوظيف والعمل االفتراضي وإدارة

وتطوير المشاريع عن بعد.

()14

وسنوقف التنفيذ الطوعي للبروتوكول اإلضافي”.

» صرح رئيس نيابة الوزارات والجهات
العامة بأن المحكمة المختصة
قضت أمس بمعاقبة مسؤولين

االصطناعي والتي تواكب التطور والتحول

 95مليون دينار واردات الذهب

11

» تجاوزت واردات مملكة البحرين من
الذهب في العام الماضي 4.287
مليون قطعة من الذهب موزعة

ما بين سبائك وحلي ومجوهرات،
وأجزاؤها من ذهب تزن نحو  4.5آالف
كيلوغرام ،بقيمة تقدر بنحو 95.4
مليون دينار ( 253.7مليون دوالر).

فوضى في إسبانيا

14

» أدت عاصفة ثلجية تضرب
إسبانيا منذ  36ساعة إلى مصرع
 3أشخاص ،أمس ،وال تزال تشل
قسما من البالد وخصوصا
العاصمة مدريد ،مع توقع
استمرار األحوال الجوية على ما
هي راهنا.

“الوطني” يقدم خيار تأجيل األقساط

19

» أعلن بنك البحرين الوطني اتباعً ا
لتوجيهات مصرف البحرين المركزي
وضمن دعمه المتواصل للمجتمع
واالقتصاد الوطني عن توفير خيار
تأجيل استقطاع األقساط الشهرية
والتي تشمل القروض الشخصية،
العقارية بما في ذلك تمويالت مزايا.

الرفاع يكسب “الديربي” ويتصدر

17

» كسب الرفاع “الديربي” وحقق فوزا
ثمينا ومهما على حساب الرفاع
الشرقي بهدفين مقابل واحد ،في
المباراة التي جمعت الطرفين،
السبت ،على االستاد الوطني،
ضمن منافسات الجولة  5لدوري
ناصر بن حمد الممتاز لكرة القدم.

()11

البحرين تعزي إندونيسيا

جاللــة الملـك يعــزي
رئيـــس إندونيسيــا

في ضحايا الطائرة

المنامة  -بنا

أعربت وزارة الخارجية عن بالغ التعازي
والمواساة إلى حكومة وشعب جمهورية

إندونيسيا الصديقة في ضحايا تحطم
طــائــرة ال ــرك ــاب الــمــدنــيــة مــمــا أدى إلــى
وف ــاة رك ــاب وطــاقــم الــطــائــرة .وأك ــدت

المنامة  -بنا

وزارة الخارجية في بيان أمس تعاطف

بعـــث عاهـــل البـــالد صاحـــب الجاللة الملك حمـــد بن عيســـى آل خليفة برقيـــة تعزية

مــمــلــكــة الــبــحــريــن م ــع حــكــومــة وشــعــب

ومواساة إلى رئيس جمهورية إندونيسيا الصديقة جوكو ويدو دو ،أثر حادث تحطم

جمهورية إندونيسيا الصديقة في هذا

المصاب األليم ،راجية هللا تعالى الرحمة

إحـــدى طائـــرات الركاب المدنية التي ســـقطت شـــمال جاكرتا ،والذي أســـفر عن وفاة

والمغفرة للضحايا ،ومعربة عن صادق

العديد من الضحايا.

الــتــعــازي ألهــالــيــهــم وذوي ــه ــم والــشــعــب

وأعـــرب جاللـــة الملـــك فـــي البرقيـــة عن خالـــص تعازيـــه وصـــادق مواســـاته للرئيس

اإلندونيسي الصديق.

اإلندونيســـي ولذوي الضحايا ولشعب جمهورية إندونيسيا في الحادث األليم ،سائال
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المولى القدير يتغمد الضحايا بواســـع رحمته ورضوانه ويدخلهم فســـيح جناته وأن
يلهـــم أهلهم وذويهم الصبر والســـلوان وأن يحفظ الجمهورية اإلندونيســـية وشـــعبها
الصديق من كل مكروه.

تغريم مطعم ومسؤولَين بتهمة
مخالفة اإلجراءات االحترازية

قرارا بإنشاء “شعبة شؤون المجني عليهم والشهود”
تــخــتــص بــالــتــواصــل مــع ضــحــايــا الــجــرائــم وذويـــهـــم والــشــهــود

المنامة -بنا

رئيـــس

نيابـــة

انتشـــار الجائحـــة ،حيـــث

صـــرح

بـــأن المحكمـــة المختصـــة

عـــن

الـــوزارات والجهـــات العامـــة

لـــم يلتـــزم بتطبيـــق التباعـــد

االجتماعـــي،

قـــد قضـــت أمـــس بمعاقبـــة
مســـؤولين

المطاعـــم؛

اثنيـــن

الطاقة االستيعابية للطاولة

لمخالفتهمـــا

اإلجـــراءات

فضـــال

تجـــاوز ما نســـبته  % 50من

بأحـــد

الواحدة ،وتم إغالق المطعم

والتدابيـــر

إداريا.

االحترازيـــة لمنـــع انتشـــار

وقد باشـــرت النيابـــة العامة

جائحة كوفيد  ١٩المستجد

تحقيقاتهـــا فـــور ورد البالغ

وذلك بغرامـــات تتراوح بين

صبـــاح أمس وأمـــرت بإحالة

ألف إلى ألفي دينار.

المتهمين للمحكمة الجنائية

وكانـــت إدارة الصحة العامة

المختصـــة والتـــي أصـــدرت

األولـــى مـــن صبـــاح أمـــس

ومعاقبـــة المتهميـــن في أقل

قد أبلغت بأنه في الســـاعات

حكمهـــا

تـــم ضبـــط مطعـــم مخالـــف

لإلجـــراءات

المتقـــدم

بإدانـــة

من  ١٢ســـاعة مـــن ضبطهما،

والتدابيـــر

كمـــا قضـــت أيضـــا بتغريـــم

االحترازيـــة المفروضة لمنع

جاللة الملك

المطعم كشخص اعتباري.

ضبــط عــدد من الشبــاك المخالفــة

غــــــرب ساحــــل الزالق

المنامة  -النيابة العامة

حقـــوق اإلنســـان فـــي منظومـــة
ً
ووفقـــا
العدالـــة الجنائيـــة،

في إطـــار الدعـــم المســـتمر من

بالتواصـــل مـــع المجنـــي عليهم

النائـــب العـــام علـــي البوعينيـــن

وذويهـــم والشـــهود وكل مـــن

التحقيـــق

يدلـــي بمعلومـــات فـــي القضايا

الخاصـــة ،بغيـــة اســـتمرارها
ً
وفقـــا
فـــي مباشـــرة أعمالهـــا

التي تختص بها الوحدة ،وذلك
لتعريفهم باإلجراءات القانونية

ألحـــكام القانـــون واالتفاقيـــات

المتخـــذة

ســـير

والبروتوكـــوالت الدوليـــة ذات

التحقيـــق والتصـــرف النهائـــي
فيهـــا ،فضالً عن تلقي ودراســـة

القانونية خالل مراحل الدعوى

التطبيـــق الفعـــال للتعديـــالت

طلبات فـــرض تدابيـــر الحماية
ً
قانونا وتنفيذ
المنصوص عليها

وأضـــاف الهـــزاع بـــأن الوحـــدة

قانـــون اإلجـــراءات الجنائيـــة

األوامـــر الصـــادرة بالحمايـــة،
الـــذي

ألعمـــال

وحـــدة

الصلـــة بعملهـــا ،وفـــي إطـــار
التـــي أدخلهـــا المشـــرع علـــى

ومجريـــات

للمبـــادئ والمعايير الدولية ذات
الصلـــة ،على النحـــو الذي يكفل

تمتـــع المجني عليهم والشـــهود
وكل مـــن يدلـــي بمعلومـــات
فـــي القضايـــا ،بكافـــة الضمانات

الجنائية.

علي البوعينين

والخاصـــة بحمايـــة المجنـــي

وذلـــك

عليهـــم والشـــهود مـــن المخاطر

يضمـــن تحقيق ســـالمة الفئات

وفـــي هـــذا الصـــدد فقـــد توجـــه

علـــى

النحـــو

وبعد مـــرور ثمان ســـنوات على
إنشـــائها بـــات التطويـــر اإلداري
لهيكلهـــا الداخلي مـــن موجبات

حســـن

ســـير

العمـــل،

بغيـــة

التي قد تحدق بهم ،فقد أصدر

المذكـــورة مـــن أي مخاطـــر قـــد

النائب العام القرار رقم ( )1لسنة

تحـــدق بهم ،مع المســـاهمة في

القائـــم بأعمـــال المحامـــي العام

 2021بإنشاء شعبة متخصصة

رفع األضرار النفســـية والمادية

رئيـــس وحدةالتحقيق الخاصة

ضمـــن الهيـــكل الداخلي لوحدة

التي قد تلحـــق بهم؛ عن طريق

محمـــد خالـــد الهـــزاع بأســـمى

اســـتمرارها في القيـــام بمهامها
ً
وفقـــا
القانونيـــة والحقوقيـــة

التحقيـــق الخاصـــة بمســـمى “

تقديم الدعم النفسي الالزم لهم

آيـــات الشـــكر والتقديـــر للنائـــب

للمبـــادئ الدوليـــة ذات الصلـــة

شـــعبة شـــؤون المجنـــي عليهم

وإرشـــادهم عن سبل التعويض

إســـطنبول لتقصـــي وتوثيـــق

والشـــهود “ والتـــي تختـــص

القانونية.

العـــام إلصـــداره لهـــذا القـــرار،
ً
تنفيـــذا اللتزامات
والـــذي جـــاء

بعملهـــا وخاصـــة بروتوكـــول

مملكة البحرين الدولية بحماية

حـــاالت

المعاملة.

التعذيـــب

وإســـاءة

إطالق المرحلة الثانية من “إضاءات قانونية”
حمـــزة“ :التشـــريع” تدشـــن دورات تفاعليـــة لصقـــل الخبـــرات القانونيـــة
المنامة  -هيئة التشريع والرأي القانوني

أعلـــن رئيـــس هيئـــة التشـــريع

إقبال واســـع من كافة الشـــرائح

 12ســـاعة تدريبيـــة ،مضيفـــا

المستشـــار

القانونيـــة والتـــي تـــم إتاحـــة

“ســـتكون الـــدورات االلكترونية

نواف حمزة عن إطالق المرحلة

المجـــال فيهـــا لكافـــة المهتميـــن

على منصة زوم وسوف تتضمن

الثانيـــة مـــن برنامـــج التدريـــب

بالتســـجيل وكذلك تـــم تحميلها

تفاعل مباشر من المشاركين مع

االلكترونـــي “إضـــاءات قانونية”

علـــى منصـــة هيئـــة التشـــريع

تمارين تفاعلية شفوية وكتابية

حيـــث ســـتقدم الهيئـــة دورات

والرأي القانوني في اليوتيوب”.

تدريبيـــة تفاعليـــة متخصصـــة

وأوضح أن الـــدورات التدريبية

على منصة قوقل كالس روم”.
ً
ومراعـــاة لتحقيق
ونـــوه إلى أنه

الخبـــرات

التفاعليـــة المتخصصـــة ســـيتم

أقصـــى تفاعـــل ممكـــن بيـــن

القانونيـــة للقانونييـــن العامليـــن

مـــن خاللهـــا صقـــل الخبـــرات

المشـــاركين فـــي الـــدورة تـــم

في الوزارات والجهات الرسمية،

القانونية من خالل رفع مهارات

وذلك بدء من شهر يناير .2021

كتابة اآلراء القانونية والبحوث

تحديد العـــدد بـ 20مشـــاركا في
ً
مضيفـــا “وللوصـــول
كل مـــرة،

وأضاف “المرحلة الثانية ستشهد

وإعـــداد وصياغـــة التشـــريعات

التفاعليـــة

واالتفاقيـــات

والـــرأي

المنامة  -وزارة الداخلية

صـــرح قائد خفـــر الســـواحل أنه

إعاقتها لحركة المالحة البحرية.

في التصدي للمخالفات المتعلقة

ضرورة التزام البحارة بالقوانين

في إطـــار جهود خفر الســـواحل
بالصيـــد واألدوات المســـتخدمة
فيـــه ،فقـــد تمكنـــت الدوريـــات

البحرية من ضبط  14قطعة من

شـــباك الجر الهيالي غرب ساحل
الـــزالق  ،إذ تعـــد هـــذه الشـــباك

مخالفة للصيد وتســـبب خطورة

لمرتـــادي البحـــر باإلضافـــة إلـــى

وشـــدد قائد خفر السواحل على

والقرارات المنظمة للصيد والتي
تهدف إلى حماية البيئة البحرية

والحفاظ علـــى الثـــروة البحرية
ً
مشيرا إلى أن الحمالت
للمملكة ،
البحرية والبرية مستمرة لضبط
المخالفيـــن واتخـــاذ اإلجـــراءات

القانونية الالزمة بحقهم.

القانونـــي

تســـتهدف

إضافـــة

صقـــل

للـــدورات

والمعاهـــدات

العقـــود

ومراجعـــة

المتخصصـــة مع االســـتمرار في

الدوليـــة

المحاضـــرات العامة التي ســـبق

الحكوميـــة ،وذلـــك فـــي إطـــار

للهيئة أن دشـــنتها والتي شهدت

الحرص على المساهمة في نشر

نواف عبدالله حمزة

الثقافة القانونية.
وأشار إلى أن الدورات سيشارك

إلـــى تدريب أكبر شـــرائح ممكنة
ســـوف يتـــم عقـــد ذات مضمون
ً
وفقا
الدورات لمشاركين آخرين

فيها عشرين قانوني في كل مرة

لجـــدول زمنـــي يســـتمر طـــوال

وعلى مدى ثـــالث أيام بإجمالي

العام”.

إلكترونيا
“الجوازات” :إصدار وتجديد اإلقامة بالكفالة الشخصية
ً

المنامة  -وزارة الداخلية

أعلنت شؤون الجنسية والجوازات واإلقامة عن توفير خدمة طلب إصدار وتجديد اإلقامة بالكفالة الشخصية

وتنـــوه

عبــر موقعهــا اإللكترونــي  ،www.evisa.gov.bhحيــث تتوفــر خدمــة اإلقامــة بالكفالــة الشــخصية لألجانــب

والجـــوازات

ً
ســكنا فــي مملكة البحريــن ،لفترات صالحيــة مختلفة تبلغ مدتها ســنتين
المتقاعديــن والمســتثمرين ومــن يملــك
وخمس وعشر سنوات.

ويأتـــي طـــرح هـــذه الخدمـــة
ً
ً
مـــن
انطالقـــا
إلكترونيـــا

واإلقامة خطتها للسير في هذا
التوجـــه وللقيـــام بدورهـــا فـــي

وزيـــر

تشـــجيع ودعم البيئة المحفزة

الســـابق المتمثـــل فـــي مراجعة

الداخليـــة باإلســـراع في توفير

للتنميـــة والنشـــاط االقتصادي
المتوافـــق

مبنـــى اإلدارة للحصـــول علـــى
ً
حاليـــا طرح
التمديـــد ،وجـــاري
خدمة طلـــب إصـــدار وتجديد

توجيهـــات

واالســـتثماري

خدمات وزارة الداخلية بشكل
إلكترونـــي واســـتكماالً لتوجـــه

مـــع رؤيـــة مملكـــة البحريـــن

اإلدارة فـــي نقـــل خدماتهـــا

االقتصادية .2030

اإلقامـــة بالكفالـــة الشـــخصية،

للموقـــع

الجديـــر بالذكـــر ،أنـــه تـــم فـــي

حيـــث يتـــم تقييـــم ومتابعـــة

اإللكترونـــي بما يســـهل تقديم

وقت سابق طرح خدمة تمديد

نتائـــج كل خدمـــة إلكترونيـــة

الطلبات دون الحاجة لمراجعة

تأشـــيرة

إلكترونيـــا

يتم طرحها ومن ثم ســـتتوالى

مبنـــى اإلدارة ،حيـــث أعـــدت

والتـــي ســـاهمت فـــي تقديـــم

شـــؤون الجنســـية والجـــوازات

هـــذه الخدمـــة بصـــورة سلســـة

المراحل لحين استكمال تقديم
ً
إلكترونيا.
كافة الخدمات

بشـــكل

متالحـــق

بمراجعيهـــا

واإلقامـــة
إمكانيـــة

إلـــى

االطـــالع علـــى المســـتندات
وخالل مدة ال تتجاوز الدقائق
ً
عوضا عـــن اإلجراء
المعـــدودة

معالـــي

شـــؤون

الجنســـية

الزيـــارة

المطلـــوب

إرفاقهـــا

ضمـــن

الطلبـــات اإللكترونيـــة المتاحة
عبـــر موقعهـــا اإللكترونـــي ،كما
ترحـــب

اإلدارة

بالجمهـــور

الكريم مـــن خالل التواصل مع
فرع العالقات العامة واإلعالم
فـــي حـــال وجود أي استفســـار
لديهم وذلك عن طريق الموقع
اإللكترونـــي أو االتصـــال علـــى
هاتـــف رقـــم  17399764أو
التواصل عبر البريد اإللكتروني
.Evisa@npra.gov.bh
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الوزيــر ردا علــى الغائب :تقديم المحاضرات وإدخال البيانات من العقوبات البديلة
^ شكر منسق منتدى “البالد” ،رئيس قسم الشؤون

تطبيق مشـــروع عقد الزواج االلكتروني من خالل جهاز

بالقول إن مشـــروع عقد الـــزواج االلكتروني قائم ،ويتم

وزير العدل والشؤون االسالمية واألوقاف الشيخ خالد

المشروع؟

االلكترونيـــة ،حيث قطع المشـــروع شـــوطا كبيرا؛ ســـعيا

المحليـــة والمحتـــوى االلكتروني ،الزميل راشـــد الغائب،

لوحـــي بـــدال مـــن العقـــود الورقية ..الـــى أين وصـــل هذا

بن علي آل خليفة ،ومساعد النائب العام المستشار وائل

بوعالي ،والمشاركين بالمنتدى ،تلبيتهم دعوة “البالد”.

العقوبـــات البديلة ..الى أي مدى يمكـــن االنتقال لمرحلة

وبالنسبة للســـؤال اآلخر للزميل الغائب ،لفت الوزير إلى

 -فـــي يوليـــو  2019أي قبـــل جائحـــة كورونـــا ..نشـــرت

تطبيـــق عقوبـــات بديلـــة الكترونيـــة مثـــل انجـــاز المهام

العدل وهيئة المعلومات والحكومة االلكترونية لدراسة

ورد وزيـــر العـــدل والشـــؤون اإلســـالمية واألوقـــاف

صحيفـــة البـــالد خبـــرا عـــن اجتماع مشـــترك بيـــن وزارة

الزميل راشد الغائب خالل المنتدى (تصوير :رسول الحجيري)

 -نجحـــت الحكومـــة فـــي تنفيـــذ التوجيهـــات الملكيـــة

لربط هذه العقود مع مختلف الجهات كالسجل السكاني

الســـامية بتوســـيع عدد المســـتفيدين مـــن تطبيق قانون

ووجه الزميل الغائب سؤالين للوزير ،وهما:

العمـــل عليه بالتعـــاون مع هيئـــة المعلومـــات والحكومة

االلكترونية أو غير ذلك من المهام غير الميدانية؟

تسخير الثورة الرقمية لخدمة العدالة والقانون أمر مهم

والفحص الطبي وغيره.

عدم وجود مانع من تطبيق العقوبات البديلة الكترونيا،

مشيرا إلى أن بعض العقوبات التي طبقتها الوزارة كانت
في مجال تقديم المحاضرات وإدخال البيانات وغيرها.

المشاركون بمنتدى “^”

العرادي :تطور اإلجراءات القضائية مسؤولية مشتركة

^ قـــال عضـــو مجلـــس الشـــورى علـــي العـــرادي

الجديدة بقدر اإلمكان متوائمة بتحقيق العدالة.

ملف تطور االجراءات القضائية والعدلية هي مسؤولية

بمسؤولياتها ،وان تسخير الثورة الرقمية لخدمة العدالة

بمداخلته في منتدى صحيفة البالد ان المســـؤولية في

واشـــار الـــى ان الســـلطة التشـــريعية دائمـــا تضطلـــع

مشـــتركة بمعنـــى أي خيـــار نقوم بتفعيله نحـــو ما يطلق

والقانـــون امـــر مهم جدا ،مشـــيدا بدور معهد الدراســـات

عليه العدالة الرقمية فمن الضروري جدا ان يكون هناك

القضائيـــة والقانونيـــة وكذلـــك جمعيـــة المحاميـــن فـــي

دور فعال للمؤسسات الشريكة وان تكون هذه الممارسة

علي العرادي

توفير التدريب المستمر.

التحول الرقمي لتحقيق العدالة “ليس ً
ترفا تكنولوج ًّيا”

رئيســة “الحقــوق” :البحريــن ملتزمــة بالعهــد الدولــي فــي تســريع المحاكمــات

^رأت رئيس المؤسســـة الوطنية لحقوق اإلنســـان

منهـــا ،جاءت في إطـــار التـــزام مملكة البحريـــن بالمادة

موضوعـــات حقوق اإلنســـان لم تكن بمنـــأى عن الحاجة

التـــي أعطت للمتهم حق المحاكمـــة دون تأخير .ولفتت

ماريا خوري خـــالل مداخلتها بمنتدى صحيفة البالد أن
الملحة للتحول الرقمي.

وأشـــارت إلـــى أن التحـــول االلكترونـــي لـــم يعـــد ترفـــا

تكنولوجيـــا ،بـــل أصبـــح حاجة ملحـــة لتحقيـــق العدالة
الناجزة.

وبينـــت أن مســـار التحـــول الرقمـــي ألغلـــب الجهـــات

الرســـمية فـــي المملكـــة ،وبالخصـــوص األجهـــزة العدلية

عضو مجلس الشورى
المستشار علي عبدالله العرادي

عضو مجلس الشورى بسام
اسماعيل البنمحمد

 14مـــن العهـــد الدولـــي للحقـــوق المدنيـــة والسياســـية

إلـــى أن الســـلطة القضائية فـــي مملكة البحريـــن كان لها

ســـعي دءوب نحول التحول الرقمي ،كما كان للمؤسسة

النائب د .عبدالله خليفة
الذوادي

الوطنية لحقوق اإلنســـان مســـاهمتها فـــي التعديل على

رئيس المؤسسة الوطنية
لحقوق االنسان ماريا خوري

بعـــض مواد قانون اإلجراءات الجنائية الذي تم مؤخرا،
والـــذي يمنح المنظومة اإللكترونية الشـــرعية المطلوبة
في المجال العدلي.

ماريا خوري

أحكام القضاة إلكترونية ...وال تصدر إال بالتوقيع اإللكتروني

بوحس ــين :التح ــول الرقم ــي بالمنظوم ــة العدلي ــة ف ــي م ــدة زمني ــة قياس ــية
^قال المحامـــي والمحكم الدولي محمد

وهـــو مـــا حصل بالنســـبة للتحـــول الرقمي في

عن نفســـها ،فهي وســـائل تتحقـــق منها مبادئ

التحول من التقاضي التقليدي إلى االلكتروني

خالل جائحة كورونا (كوفيد .)19

الدفـــاع والمســـاواة بيـــن الخصـــوم وغيرهـــا،

رضا بوحسين خالل منتدى صحيفة البالد إن
يشـــوبه الكثيـــر مـــن التســـاؤالت واإلشـــكاالت
المركبـــة تقنيـــا وقانونيـــا ،فـــي وقـــت قطعـــت

فيـــه العديد مـــن دول العالم كأميـــركا والصين
وبريطانيـــا شـــوطا فـــي توظيـــف التكنولوجيا
فـــي اإلجـــراءات القضائيـــة ،وصلت لمســـتوى

إصدار األحكام إلكترونيا.

ولفـــت إلـــى أن مملكـــة البحريـــن يحســـب لهـــا

محمد رضا بوحسين

وزير العدل والشؤون
االسالمية واألوقاف الشيخ
خالد بن علي آل خليفة

مساعد النائب العام
المستشار وائل بوعالي

دائما؛ كونها ســـباقة في اللحاق بركب التطور،

المنظومـــة العدليـــة فـــي مـــدة زمنية قياســـية

معينـــة للفصل بيـــن المتنازعيـــن ،وتضمن حق

وطـــرح مجموعـــة مـــن التســـاؤالت المتعلقـــة

وبالتالي لن تختلف إن كانت على ورق أو جلد

والتحقق من شـــخصية الحضـــور وعدم إتقان

ولفـــت إلـــى أن الشـــخص الـــذي يرفـــع الدعوى

بـــإدارة الدعوى وإيـــداع الصحيفـــة إلكترونيا،
وســـائل التواصـــل الحديثة بالنســـبة للســـلطة

القضائية أو المحامين أو المتقاضين.

أو حجر أو إلكترونيا.

يســـتخدم المفتـــاح اإللكترونـــي ،وعليـــه فـــإن

نائب الرئيس التنفيذي للتحول
اإللكتروني بهيئة المعلومات
والحكومة اإللكترونية زكريا الخاجة

العملية ليســـت تحويل الورق إلـــى إلكتروني،

مـــن جهتـــه ،بيـــن وزيـــر العـــدل والشـــؤون

وإنمـــا أصبـــح القاضـــي اآلن يصـــدر الحكـــم

خليفة أن مســـألة القضاء اإللكتروني تتحدث

إلكترونيا وإجازته.

اإلســـالمية واألوقاف الشيخ خالد بن علي آل

عضو المحكمة الدستورية
القاضية د .منى جاسم الكواري

األمين العام للتظلمات بوزارة
الداخلية ورئيس مفوضية حقوق
السجناء والمحتجزين نواف المعاودة

المشرف على فرع العقوبات البديلة
بمديرية شرطة محافظة العاصمة
بإدارة تنفيذ األحكام بوزارة الداخلية
المالزم أول يوسف عبدالله آل الشيخ

إلكترونيـــا ،وال يصدر هذا الحكـــم إال بتوقيعه

استتمام مشروع مأمور التنفيذ الخاص ...وال حبس للعاجز عن سداد الديون

رئيس معهد الدراسات
القضائية والقانونية
د .خالد سري صيام

رئيس جمعية المحامين
البحرينية حسن بديوي

ربيــع :تأخــر تنفيذ أحــكام إخاء العقــارات ...والوزير :مراعاة للظروف اإلنســانية
قـــال المحامـــي محمـــود ربيـــع إن إحـــدى

وأن أي أمـــر بالحجز يتـــم من خالل إبالغ

الذي سيســـمح باتخاذ اإلجراءات بشـــكل

هو مساهمتها في تســـريع عملية التحول

الحجـــز على المبلـــغ المحـــدد ،وليس على

وقـــال إنـــه ينبغـــي أن يكـــون هنـــاك نظـــام
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اإللكتروني في المنظومة العدلية.

المصـــرف المركـــزي والبنـــوك ،حيـــث يتـــم

جميع الحسابات كما كان سابقا.

مباشر.

خاص لمن يثبت عجزه عن سداد الديون،

وتســـاءل عن مستجدات مشـــروع مأمور

وأقر بوجود حالة من التراجع فيما يتعلق

إذ إنـــه ال حاجـــة للجـــوء إلـــى الحبـــس،

مـــن التأخير في جلب المبالـــغ من البنوك،

وذلـــك مراعاة للظـــروف اإلنســـانية ،الفتا

يتـــم مـــن خـــالل ربـــط الشـــخص بجميـــع

التنفيـــذ الخاص ،والفتا إلى وجود شـــيء

وتنفيذ أحكام إخالء العقارات.

بإخـــالء العقـــارات فـــي فتـــرة الجائحـــة،

فـــي الوقـــت ذاتـــه إلـــى أن بعـــض الـــدول

فيما بين وزير العدل والشؤون اإلسالمية

منعت اإلخالء بشكل كامل.

أن التنفيـــذ كامـــال يتـــم بشـــكل إلكتروني،

استتمام مشـــروع مأمور التنفيذ الخاص،

واألوقاف الشـــيخ خالد بن علي آل خليفة

وأشـــار إلـــى أنه يجـــري العمـــل حاليا على

رئيس جمعية الحقوقيين
البحرينية د .عبدالجبار الطيب

وإحضاره للمحكمة بالقوة الجبرية ،وذلك

األستاذ المساعد بكلية
الحقوق في جامعة البحرين
د .حنان محمد المولى

الجهـــات كالتســـجيل العقـــاري والتوثيـــق
وغيرهـــا ،ممـــا يعـــزز المعرفـــة بأصـــول

الشـــخص ومعامالته ،ومـــا إذا كان يهربها
أم ال.

محمود ربيع

أعطال التقنية ال تقارن بالبحث عن الملفات الضائعة

األستاذ المساعد بكلية
الحقوق في جامعة البحرين
د .أميرة عبدالله القيم

مساعد البحث والتدريس بكلية
الحقوق في جامعة البحرين
الشيخة منيرة بنت خليفة آل خليفة

الجـــودر :التعامـــل مـــع التكنولوجيـــا ســـاح ذو حديـــن ومعرضـــة للتعطـــل
^ قالـــت المحاميـــة هنـــادي الجـــودر بمداخلتهـــا فـــي

خـــط ســـاخن فاعل ،ألننـــا جميعنا نعرف مشـــكلة الرد على

ســـالحا ذا حدين ،فالتكنولوجيا معرضة للتعطل ،مشـــيرة

المســـتحيل” ،مستشـــهدة بنجـــاح تجربـــة الخـــط الوطني

منتـــدى صحيفة البـــالد “ان التعامل مع التكنولوجيا يعتبر
الـــى ان القضايا تكون ذات شـــقين :موضوعـــي واجرائي،

والموضوعي رهن بعدالة القضاء ونزاهته ،ولكن االشكال
يكمـــن في الشـــق االجرائي وهو ما يعانـــي منه المحامون
فـــي بعـــض األحيـــان فبعض الجهـــات القضائيـــة محكومة

بمواعيـــد يترتـــب عليهـــا ســـقوط الحـــق المرتبـــط بهـــا”،

مستفســـرة “مـــاذا لو حدث خلل تقنـــي معين وضاع الحق

بناء على مضي الوقت وسقوطه بالتقادم؟”.
المحامية هنادي الجودر

واقترحـــت ان “يكـــون هنـــاك خطة بديلـــة كأن يكون هناك

الهواتـــف في الـــوزارات الحكومية وهـــو أصبح ضرب من
الســـاخن الـــذي تعـــد فيـــه نســـبة التجـــاوب والـــرد علـــى

المحامي والمحكم الدولي
الدكتور محمد رضا بوحسين

المحامي محمود ربيع

المكالمـــات فيـــه كبيرة جـــدا ،مطالبة بخـــط “مماثل لوزارة

العـــدل إلنقاذ اإلجراءات المهددة بضياع الوقت وســـقوط
الحق بناء عليه”.

ورد وزيـــر العـــدل علـــى الجـــودر بالقول “ لـــو نظرنا لحجم
الملفـــات التـــي كانـــت أحيانـــا تفقـــد او توضـــع فـــي أماكن

خاطئـــة ،اال ان نســـبة األعطـــال الموجـــودة ال تقـــارن معها

فالتطور أخذ منا عبء البحث عن الملف الضائع”.

المحامي حسن العجوز

نائب رئيس جمعية البيارق
البيضاء د .نورة محمد الشمالن

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

السعودية تقود السفينة الخليجية بحكمتها وصفاتها المجيدة
لقـــد أســـهمت الشـــقيقة الكبرى المملكـــة العربية الســـعودية فـــي كل قضية

بجهـــود المملكـــة العربية الســـعودية الكبيـــرة في تعزيز اللحمـــة الخليجية،
ً
مؤكـــدا أن قمـــة العال بداية عهد جديد ،من أجـــل حوار جديد لتحقيق حلم

يتفيأ ظاللها كل عربي ،والخيمة الواســـعة ،والزعامة الحقيقية ،ومن أقوى

للعمل الخليجي ورأب الصدع والتمسك بمنظومة وكيان المجلس”.

عربيـــة بما يتوجب عليها إســـهاما كامال ،ومواقفهـــا مع الجميع في مختلف

المياديـــن كثيرة وال تحصى ،فهي قلعة العروبة واإلســـالم والشـــجرة التي
األمـــم ،ولهـــا فضل عظيم في وحدة الصف العربي ووحدة المســـلمين على

السواء.

ً
قدما فـــي تعزيز دائم
متجـــدد يصـــب في صالح الـــدول األعضاء ،والمضي

الشـــقيقة الكبـــرى المملكـــة العربية الســـعودية تضع نصب عينهـــا دائما أمن

واستقرار دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والنهوض بها وتعزيز

“وزيـــر الخارجيـــة الدكتـــور عبداللطيف بن راشـــد الزياني أكد خـــالل لقائه

شخصيتها المستقلة الشامخة وصون عزتها وكرامتها ،وها هي اليوم وفي

وكتاب الرأي حول نتائج أعمال اجتماع الدورة الحادية واألربعين للمجلس

بحكمتهـــا وصفاتها المجيدة المباركة منطلقة من نقاط أساســـية ثابتة عبر

يوم أمس األول في الديوان العام في الوزارة مع رؤســـاء تحرير الصحف
األعلـــى لمجلـــس التعاون لـــدول الخليج العربيـــة التي عُ قدت فـــي المملكة

هذه المرحلة التاريخية المهمة المليئة بالتحديات تقود السفينة الخليجية
التاريـــخ وهي توحيـــد العمل الخليجي والكلمة ومواصلة كل ما من شـــأنه

العربية الســـعودية الشقيقة “قمة السلطان قابوس والشيخ صباح” اإلشادة

رفعة هذه األمة العظيمة ،فالسعودية كانت وال تزال كما أراد هللا أن تكون،

عاهل المملكة العربية السعودية ،وما يتعلق بالوحدة االقتصادية والتعاون

واإلسالمية ،ونحن كشعوب خليجية على ثقة تامة بأنه بقراراتها الحكيمة

برؤيـــة خـــادم الحرمين الشـــريفين الملك ســـلمان بـــن عبدالعزيز آل ســـعود

االقتصادي والســـوق المشـــتركة واألمـــن الغذائي وســـكة الحديد بين دول
المجلـــس ،وتســـوية األزمة الخليجية والحوار الخليجي المشـــترك ،وكذلك

اآلراء الواردة في
«منطلقات» تعبر
عن أصحابها وال
»
تلزم «
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ومواقفهـــا ســـيتحقق لنـــا المزيد مـــن األمن واالســـتقرار والنمـــاء واالزدهار
والتقدم.

إبراهيم النهام

ebrahim.alnahham@albiladpress.com

الدولة التي ال تتخلى عن أبنائها
كان لـــي شـــرف حضور اللقـــاء المفتوح في ديـــوان وزارة الخارجية
ً
أخيـــرا ،والذي جمع ســـعادة وزير الخارجيـــة عبداللطيف الزياني مع
رؤســـاء التحريـــر وكتـــاب األعمـــدة ،بحديث عـــن مخرجـــات البيان

الختامـــي لقمـــة العُ ـــال .لب حديـــث الوزير الزياني وهـــو رجل فاضل

نكـــن لـــه كل التقدير واالحترام ،أن البحريـــن كدولة حكيمة ومتزنة،
ً
ً
وأبدا في عمق السرب الخليجي والعربي ،بكل مواقفها
دائما
ستظل
ً
دائما على أهمية اللحمة الخليجية ،والثبات على
وقراراتها المؤكدة
الموقف وشرعية الحقوق.

أعجبتنـــي كلمة ســـعادته حين قـــال “مجلس التعـــاون الخليجي هو
ً
ً
أيضا “نهتم
صامدا” ،وحين قال
التكتـــل العربي الوحيد الذي مـــازال

فـــي البحرين بـــأن نحافظ على التماســـك بين الشـــعوب ،وموضوع

الصيـــد فـــي أياد أمينة ويمثل أولوية للقيـــادة” .هذا الحديث يؤكده
اإلرث الوطني البحريني ،منذ بدايات تأسيس الدولة التي ال تتخلى
ً
أبـــدا عـــن أبنائها ،مهما اشـــتدت الظـــروف وتأزمت ،ويأتـــي االهتمام

الرســـمي الكبير لملف الصيادين كمؤشـــر بأن مســـاس مواطن واحد
هو مساس للوطن برمته.

قمـــة العُ ـــال ببيانهـــا وقراراتهـــا ،لـــم تمـــل بوصـــة واحدة عـــن االتفاق

على ضـــرورة الوصول لمجلـــس تعاون خليجي أكثر قوة وتماســـكا
ً
خصوصا مع تنامي التحديات المؤثمة التي تقودها القوى
وصالبة،
اإلقليمية ،ومن خلفها قوى االستعمار العالمي.

ً
خصوصـــا للملفـــات األمنية والسياســـية
مـــا تطرق لـــه بيـــان القمـــة،

واإلعالميـــة ،وضع النقاط الرئيســـية على الحروف ،كما أن تشـــكيل

لجنتين تعنيان بالشـــؤون القانونية والمتابعة ضربة معلم ســـتضمن
عودة األمور لمسارها الصحيح ،وبإشراف خليجي جماعي.

bedoor.articles
@gmail.com

بدور عدنان

» نفخر بمملكة البحرين بأننا دولة ذات سمعة حسنة يتشدق بها الداني
والقاصي ،والزائر والوافد والسائح وغيرهم ،ال نعادي أحداً وال نتدخل
بشؤون غيرنا ،ونعامل المقيم كما المواطن في الحقوق والواجبات،
ودمتم بخير.

االنتخابات الفلسطينية وفرص حل القضية
ً
ســـرا عندما أتحدث عن الشـــقاق والخالف القائم بين األطراف
ال أخفي
الفلســـطينية ،فتباين المواقـــف والعقيدة وحتى االســـتراتيجية المتبعة
فـــي حـــل القضية الفلســـطينية مـــا بين حركـــة “حماس” ومـــا بين حركة
التحريـــر الوطنـــي الفلســـطيني “فتـــح” أمر يعلم بـــه الجميـــع ،وهو الذي
لعـــب دورا أساســـيا في طـــول أمد القضية وعدم التوصـــل إلى ما يمكنه
المســـاعدة في حلها ،فتجاذب أطراف الخالف وانغماســـهم في محاربة
ً
ســـلبيا علـــى أية محاولة  -ســـواء كانت مـــن الداخل أو
بعضهـــم انعكس
الخارج  -تسعى لحل القضية الفلسطينية خالل العقود الماضية.
ال أعلـــم هل يمكننا أن نتفاءل اليـــوم بعد أن أعلنت حركة حماس وفتح
الممســـكة بمفاصـــل الســـلطة الفلســـطينية عـــن توافقهمـــا حـــول إقامـــة
انتخابـــات تشـــريعية ورئاســـية وأخرى للمجلـــس الوطني خـــالل الفترة
القادمـــة ،وهـــو األمر الـــذي إذا ما تم ســـيوحد بالتأكيد الجهـــود المبذولة
فـــي ســـبيل حـــل القضيـــة الفلســـطينية بـــأن يكـــون للفلســـطينين صوت
موحد جامع يحظى بالشـــرعية الدولية ،ويمثلهم ويطرح وجهة نظرهم
ً
خصوصا أن التاريـــخ ال يصب في
تجـــاه أي موضـــوع يخص فلســـطين،

مصلحتهم فيما يتعلق بفشـــل أغلب محاوالت التوافق ما بين الفصيلين

خالل الســـنوات الماضية ،لكن إذا كانت هناك بارقة أمل بنجاح التوافق

سمر األبيوكي

بيـــن األطـــراف الفلســـطينية اليوم ،فتتمثـــل في المســـتجدات اإلقليمية

والدولية التي تحتم على القوى الفاعلة الفلسطينية تغيير مواقفها التي
أثبتت عدم فاعليتها خالل السنوات الماضية.

مـــن المفتـــرض أن الفلســـطينيين اليـــوم أيقنـــوا أن اقتتالهـــم واحترابهم
الداخلـــي يحرمهـــم مـــن أيـــة فرصـــة أو مبـــادرة دوليـــة لحـــل القضيـــة
ً
خصوصا أن الفاعلين الدوليين أدركوا أن أية محاولة لحل
الفلسطينية،

القضية يجب أن تبدأ من الداخل الفلسطيني نفسه.

من جديد!
لدوي الكلمـــة أو من يبهر
عندمـــا قـــررت الكتابـــة لم أكترث كثيـــرا
ّ

مـــن حولي ،أو أن تلقى رواجا كأن أكتب عمودا سياســـيا بحتا أو

» ينتظر المجتمع الدولي إصدار المراسيم الثالثة من قبل الرئيس الفلسطيني
محمود عباس خالل األيام القادمة فيما يتعلق بتحديد موعد االنتخابات ،ذلك
ما يعني بدء ذوبان الثلج بين األطراف الفلسطينية وتجديد النظام السياسي

الذي سيحظى بالشرعية الدولية للقيام بأية مفاوضات ،خطوة من المفترض

أن تكون على المسار الصحيح في حل القضية الفلسطينية أو باألحرى قضية

جميع العرب.

أتحـــدث فيمـــا يلهب مشـــاعر المواطنين حول قضايـــا بعينها ،لقد

آثـــرت أن أكتب في موضوعين متجددين دومـــا ،االبتكار العلمي
واإلنســـانيات ،وهما علمان ال ينضبان ،فمشـــاعر البشـــر وقصصهم

متجـــددة دومـــا بـــدوام هذه البشـــرية ،وكذلك االبتـــكار ال يتوقف
مهمـــا توالـــت األيـــام ،فالمجتمعـــات بحاجـــة دومـــا إلـــى التجديد

واالبتـــكار على صعيد البشـــرية وما يالزمها مـــن احتياجات على
مر العصور.

لذلـــك يعنـــي لي كثيرا أن ألمـــس وترا أو أداعب فكـــرة في عقول
اآلخريـــن ،أو حتـــى أثيـــر تســـاؤال أو تخمينا ،يروقنـــي كثيرا رغم

ضآلة توقعاتي أن تصل كلماتي لآلخرين ،فيجدون أنفســـهم بين
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السطور ،وكأنما أحكي عن لسان حالهم أو مشاعرهم أو ما يجول

عطا الشعراوي

الكثير مـــن الثقة ،فتجد أغلب الكتاب يتلقون المكالمات الهاتفية

كورونا والوضع االقتصادي للمرأة

بخاطرهم ،وهذه العالقة المتجددة ما بين الكاتب والجمهور تبني
أو الرســـائل التـــي تحمـــل مضاميـــن حقيقية ألحـــداث تعرض لها

البعـــض أو أخبار ضيقت صدورهم أو تصرفات لم يجدوا بدا من

الحديث عنها لصاحب قلم يســـتطيع أن يروي معاناتهم ،والواقع
يروي الحقيقة الكامنة بأننا كلنا أبطال في قصصنا الواقعية وفي

يومً ـــا بعـــد يوم تتكشـــف لنا تداعيـــات أكثر ونتائـــج أبعد لجائحـــة كورونا التي

“فوريـــن أفيـــرز” األميركية أن إجـــراءات الوقاية من فيروس كورونا ،ســـاعدت

أيام حياتنا ،فالكل يمر بالكثير وتبقى كيفية التعامل مع المواقف

هاويـــة تســـتدعي إعادة النظر والتفكير في المســـتقبل بعمـــق وجماعية تراعي

نصف ســـكان العالم .تؤكد فورين أفيرز أن اآلثار االقتصادية للجائحة أصابت

كانت هذه األحداث مبهجة أو مؤسفة.

تجتـــاح العالـــم وكادت تغيـــر مالمحه وتهز أركانه بشـــدة ووضعتـــه على حافة
الـــدول الفقيـــرة قبـــل الغنية والصغيرة قبـــل الكبيرة ،بعد أن اقتنـــع الجميع بأن

مصيـــر البشـــرية واحد ،وأن أي خلل في بقعة منهـــا يعيق المنظومة كلها ويمنع
تقدمها وتطورها.

على اســـتقرار االقتصاد العالمي لكنها فشـــلت في مراعاة النساء اللواتي يمثلن
النســـاء بقدر أكبر ألنها أدت النهيار القطاعات التي تشـــكل النســـاء غالبية فيها

مثـــل التعليم والخدمات الغذائيـــة والضيافة وتجارة التجزئة ،في الوقت الذي

ازدادت فيه األعباء الملقاة على عاتق المرأة في بيتها مع االعتماد على التعليم

طبيا بأن الرجال هم األكثر قابلية لإلصابة بمضاعفات خطيرة أو
فرغم ما راج
ً

عـــن بعـــد ،فكان عليهـــا رعاية أطفالهـــا ومتابعـــة تعليمهم ،إضافة لمســـؤولياتها

للنساء في العالم من مكاسب على الصعيد االقتصادي الذي كان موضع اهتمام

وأشـــارت المجلـــة إلـــى دراســـة لمعهـــد ماكينـــزي حذرت مـــن أنـــه إذا ظلت تلك

الوفاة بســـبب فيـــروس كورونا ،إال أن هذه الجائحة أثرت ســـل ًبا على ما تحقق

جميع دول العالم التي حرصت وربما نجحت في بذل ما في وســـعها للحيلولة
دون جمـــوده أو انهيـــاره ،والحفـــاظ على اســـتقراره ولو بحدوده الدنيا لتســـير
حياة البشر.

ويبدو أن الرجال والقطاعات التي يعملون فيها كانت األكثر اســـتفادة من هذا
االهتمام والدعم ،بينما اختلف الحال بالنسبة للنساء ،إذ ذكر مقال نشرته مجلة

المعتادة.

اآلثار االقتصادية على المرأة مســـتمرة دون وضع حلول لها ،فقد يكون الناتج
المحلي اإلجمالي العالمي أقل بمقدار تريليون دوالر بحلول عام  2030عما كان
ســـيكون عليه لـــو كان تأثير الجائحـــة محايدا بين الجنســـين ،وتحفيزها لدول

العالم لإلســـراع بمواجهة كل اآلثار الســـلبية على النســـاء والرجال لتحقيق 13

تريليون دوالر من مكاسب الناتج المحلي اإلجمالي العالمي بحلول عام .2030

واألحـــداث المخرج األساســـي لالنتقال من حكاية ألخرى ســـواء

» ومضة :شكرا لتلك الثقة التي تعني الكثير بيني وبين قراء كلماتي،
شكرا للمشاعر الفياضة والقصص المؤثرة والحكايات المروعة
التي صقلت تجاربكم وأحيت كلماتي ،شكرا للمجتمع واألشخاص

الذين يلقنوننا يوميا دروسا واسعة ومستنيرة تجدد قيمنا ،وتفتح
أعيننا وتؤجج مشاعرنا السلبية منها واإليجابية ،شكرا لعلم الكلمة
والحوار والسرد القصصي واآلالم في مفاصل قصص نجيب

محفوظ والمنفلوطي وغيرهما ممن أثروا مخيلة جميع الكتاب
الذين حملوا على عاتقهم أن يكون قلمهم إنسانيا في المقام األول
وأن يحمل توقيعا من الناس وإلى الناس في كل مرة يخطون فيها
كلماتهم ،وكما يقال دوما ..منكم وإليكم والسالم عليكم.
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