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ÜÉÑ``°ûdG ø«μªàd óªM ∂∏ªdG IõFÉL º«μëJ á``æéd »≤à∏j ÜÉÑ``°ûdG ôjRh

òæe »``FÉ``ª`fE’G IóëàªdG º``eC’G èeÉfôHh
É¡àfÉμe äRõ``Y Iõ``FÉ``é`dG ¥Ó``£`fG á``jGó``H
.zÉ«ªdÉY
QÉ°ûà°ùªdG OÉ«°üdG ¿Éª©f çó``ë`Jh
ºeC’G èeÉfôH ÖàμªH ä’É°üJÓd »ª«∏bE’G
ô«jÉ©ªdG äGQƒ£J øY ¿OQC’É``H IóëàªdG
ôÑY á«fhôàμdE’G á°üæªdGh IõFÉédG »a
,ôªà°ùe Qƒ£J »a É¡fEGh ,çÓãdG ï°ùædG
øY ø«°ùM º``°`TÉ``g Qƒ``à` có``dG Üô`` YG É``ª`c
IôFÉédG »a ácQÉ°ûªdG äGQOÉÑªdÉH ¬HÉéYG
.Iõ«ªàe âfÉc »àdGh

âfÉc å«M äÉÄØdG É¡àeób »àdG ∫ÉªYC’G
iƒàëªdG å«M øe áª«b äGQOÉÑªdG ™«ªL
º«μëàdG áæéd â°UôM ó≤dh ,¿ƒª°†ªdGh
πc »``a á``«`aGô``à`M’G ≥«≤ëJ ≈∏Y É«∏©dG
.zÉ¡∏ªY
π∏ëe ¿Éª∏°S »∏Y ∫É``b ¬à«MÉf ø``e
IóëàªdG ºeC’G èeÉfôÑH ájƒªæàdG èeGôÑdG
≈∏Y óªM ∂∏ªdG IõFÉL ô«°ùJ{ :»FÉªfE’G
Ée ƒgh ,ÉªFGO åjóëàdGh ôjƒ£àdG ≥jôW
ácGô°ûdG ¿EGh .áãdÉãdG áî°ùædG »a √Éfó¡°T
á°VÉjôdGh ÜÉÑ°ûdG ¿hDƒ`°`T IQGRh ø«H

áî°ùædG â≤≤M :øjôëÑdG iód »FÉªfE’G
GQƒ°†M óªM ∂∏ªdG Iõ``FÉ``L ø``e áãdÉãdG
¿Éc ó≤d ,äÉÄØdG ∞∏àîe πÑb øe Gô«Ñc
,äÉjóëàdG º``ZQ Gô«Ñc ø«cQÉ°ûªdG Oó``Y
´ƒ°Vƒe »a Ö°üJ âfÉc äÉcQÉ°ûªdG ¿EGh
áëFÉL äÉ«YGóJ »£îJ ƒ``gh IõFÉédG
.áeGóà°ùªdG á«ªæàdG äÉYÉ£b ≈∏Y ÉfhQƒc
É«fÉªdCG ô«Ø°S ¿ÉªcƒH …Éc ó«°ùdG ÉeCG
É«∏©dG º«μëàdG áæéd ƒ°†Y øjôëÑdG iód
∂∏ªdG õFÉL »a πª©dÉH âaô°ûJ{ :∫É≤a
º«μëJ »a Iõ«ªàe áHôéJ âfÉch óªM

ô``jRh ó``jDƒ`ª`dG ≥«aƒJ ø``H ø``ª`jCG ó``cCG
áμ∏ªe ¿CG á``°`VÉ``jô``dGh ÜÉÑ°ûdG ¿hDƒ` °` T
óªM ∂∏ªdG Iõ``FÉ``L ∫Ó``N ø``e øjôëÑdG
á«ªæàdG ±Gó``gCG ≥«≤ëàd ÜÉÑ°ûdG ø«μªàd
øe áÑîf áYÉæ°U ≈dG ≈©°ùJ áeGóà°ùªdG
πeC’G íæe ≈∏Y QOÉ≤dG »ªdÉ©dG ÜÉÑ°ûdG
IójóL áaÉ≤K ï«°SôJh º``dÉ``©`dG ¿Gó``∏`Ñ`d
ÜÉÑ°ûdG ΩÉeCG ≥jô£dG ó«Ñ©J á«ªgCG ó«cCÉàd
»fóªdG ™ªàéªdG äÉª¶æeh äÉ°ù°SDƒªdGh
á«ªæàdG ±Gó```gCG ≥«≤ëJ ≈``dG ∫ƒ°Uƒ∏d
ƒëf GQÉ``°` ù` e É``gQÉ``Ñ` à` YÉ``H á``eGó``à` °` ù` ª` dG
.»fÉ°ùfE’G √ÉaôdGh »ªdÉ©dG QÉgOR’G
¿hDƒ`°`T ô`` jRh AÉ``≤`d ∫Ó``N ∂``dP AÉ``L
AÉ°†YCGh ¢ù«FQ ™e á°VÉjôdGh ÜÉÑ°ûdG
óªM ∂∏ªdG IõFÉéd É«∏©dG º«μëàdG áæéd
á«ªæàdG ±Gó``gCG ≥«≤ëàd ÜÉÑ°ûdG ø«μªàd
∫É°üJ’G ≥jôW øY ó≤Y …òdG áeGóà°ùªdG
.ó©H øY »FôªdG
ìÉéf ¿CG ójDƒªdG ≥«aƒJ øH øªjCG ócCGh
AÉL áãdÉãdG É¡àî°ùf »a óªM ∂∏ªdG IõFÉL
¬JóHG …òdG ô«ÑμdG ¿hÉ©à∏d á«©«ÑW áé«àf
,IõFÉédG ™e áfhÉ©àªdGh áªFÉ≤dG äÉ¡édG
ºeC’G èeÉfôH É¡dòH »àdG Oƒ¡édÉH Gó«°ûe
É«∏©dG º«μëàdG áæédh »FÉªfE’G IóëàªdG
ºZQ IõFÉé∏d ìÉéædG äGOôØe ≥«≤ëJ »a
≈dG É¡∏jƒëJh É¡H äôe »àdG äÉjóëàdG
.ìÉéf ¢Uôa
ƒJÉæ«à«H ƒfÉØ«à°S ∫É``b ¬ÑfÉL ø``e
IóëàªdG º``eC’G èeÉfôÑd º«≤ªdG πãªªdG

â```jƒ```μ```dG ô````«````eCG …õ````©````j ∂```∏```ª```dG
ìÉ```Ñ```°```ü```dG AÉ````°````†````a IÉ`````````ah »`````a
óªMC’G ôHÉL AÉ°†a áî«°ûdG IÉah »a ¬JÉ°SGƒe
Ió«≤ØdG óª¨àj ¿CG πLh õY ≈dƒªdG Ók FÉ°S ,ìÉÑ°üdG
,¬JÉæL í«°ùa É¡∏Nójh ¬fGƒ°VQh ¬àªMQ ™°SGƒH
ôÑ°üdG π«ªL áªjôμdG ìÉÑ°U ∫BG Iô°SCG º¡∏j ¿CGh
.AGõ©dG ø°ùMh

óªM ∂∏ªdG á``dÓ``é`dG ÖMÉ°U Iô°†M å©H
á«bôH ióØªdG OÓÑdG ∂∏e áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y øH
ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ¬«NCG ≈dEG IÉ°SGƒeh ájõ©J
âjƒμdG ádhO ô«eCG ìÉÑ°üdG ôHÉédG óªMC’G ±Gƒf
¥OÉ°Uh ¬jRÉ©J ¢üdÉN ¬àdÓL É¡æª°V ,á≤«≤°ûdG

IOÉ«≤dG …õ©j AGQRƒ```dG ¢ù«FQ ó¡©dG »``dh
AÉ``°``†``a á``î``«``°``û``dG IÉ````ah »```a á``«``à``jƒ``μ``dG
¢ù«FQ ó``¡` ©` dG »`` dh »``μ`∏`ª`dG
ø«à«bôH AGQRƒ`` ` ` dG ¢``ù`∏`é`e
ƒª°S ¬``«``NCG ≈`` `dEG ø``«`à`∏`KÉ``ª`e
ôHÉédG óªMC’G π©°ûe ï«°ûdG
âjƒμdG ádhO ó¡Y »dh ìÉÑ°üdG
ï«°ûdG ƒª°S ¬«NCGh ,á≤«≤°ûdG
ìÉÑ°üdG óªëdG ó``dÉ``N ìÉÑ°U
ádhóH AGQRƒ``dG ¢ù∏ée ¢ù«FQ
.á≤«≤°ûdG âjƒμdG

áî«°ûdG IÉ`` ah »``a ¬``JÉ``°`SGƒ``e
,ìÉÑ°üdG óªMC’G ôHÉL AÉ°†a
¿CG π``Lh õ``Y ≈``dƒ``ª`dG Ó``FÉ``°`S
¬àªMQ ™°SGƒH Ió«≤ØdG óª¨àj
í«°ùa É``¡`∏`Nó``jh ¬``fGƒ``°` VQh
∫BG Iô``°` SCG º¡∏j ¿CGh ,¬``JÉ``æ`L
ôÑ°üdG π«ªL áªjôμdG ìÉÑ°U
.AGõ©dG ø°ùMh
ƒª°ùdG ÖMÉ°U å©H Éªc

ƒ``ª` °` ù` dG Ö``MÉ``°``U å``©``H
øH ¿É``ª`∏`°`S ô`` «` `eC’G »``μ` ∏`ª`dG
ó¡©dG »`` dh á``Ø`«`∏`N ∫BG ó``ª` M
á«bôH AGQRƒ``dG ¢ù∏ée ¢ù«FQ
ÖMÉ°U ≈``dEG IÉ°SGƒeh ájõ©J
óªMC’G ±Gƒ``f ï«°ûdG ƒª°ùdG
á``dhO ô``«` eCG ìÉ``Ñ`°`ü`dG ô``HÉ``é`dG
É¡æª°V ,á``≤`«`≤`°`û`dG â``jƒ``μ` dG
¥OÉ°Uh ¬jRÉ©J ¢üdÉN √ƒª°S

õ``æ``μ``Hƒ``g ¿ƒ`````Lh è``«``∏``î``dG »``à``©``eÉ``L ø``«``H ¿hÉ```©```J
Iô``«``≤``Ø``dG äÉ```Ä```Ø```dG ø```e ø``«``Hƒ``gƒ``ª``dG á```°```SGQó```d

»ª∏©dG ¢ù∏éªdG ´ÉªàLG ¬°SDhôJ ∫ÓN

á``«ªjOÉcCG π«μ``°ûàH ó«``°ûj ΩÉ``©dG ø``eC’G ¢``ù«FQ
Ö``jQó``à``∏``d á``jQÉ``°``û``à``°``SG á``Ä``«``g á```Wô```°```û```dG
º«ª©àd á°üàîªdG äÉ¡édG ™e ≥«°ùæàdG ≈dEG
á«dhDƒ°ùe á«ªjOÉcC’G ≈dƒàJ ¿CG ≈∏Y áHôéàdG
äÉjôjóªdG QOGƒ``c OGó``YE’ »ÑjQóàdG ÖfÉédG
ºgQhóH ΩÉ«≤dG ≈∏Y øjQOÉb Gƒfƒμ«d á«æeC’G
.Ióªà©ªdG á«ª∏©dG ô«jÉ©ªdG ≥ah
ø°ùëdG ø°ùM øH ¥QÉ``W ≥jôØdG øªKh
π«μ°ûJ ,¢ù∏éªdG ¢ù«FQ ΩÉ©dG øeC’G ¢ù«FQ
Ö``jQó``à`∏`d á``jQÉ``°` û` à` °` SG á``Ä`«`g á``«``ª``jOÉ``cC’G
õjõ©J »a ∫É©ØdG ÉgQhóH Gó«°ûe ,»fGó«ªdG
å«M ,•ÉÑ°†f’G áaÉ≤Kh »fGó«ªdG ÖjQóàdG
ΩÉªàg’G IOÉ``jR á∏Ñ≤ªdG á∏MôªdG »a ºà«°S
AGOCG ≈∏Y ¢ùμ©æj ÉªH á«ÑjQóàdG á«∏ª©dÉH
.á«∏NGódG IQGRh »Ñ°ùàæe
øeC’G ¢ù«FQ ¬Lh ´ÉªàL’G ΩÉàN »ah
AÉ°†YC’ ôμ°ûdG ,»ª∏©dG ¢ù∏éªdG ¢ù«FQ ΩÉ©dG
á``«`Ñ`jQó``à`dGh á`` ` `jQGOE’G á``Ä`«`¡`dGh ¢ù∏éªdG
≥«aƒàdG ™«ªé∏d Ék«æªàe ,á``«` ª` jOÉ``cC’G »``a
.ìÉéædGh

äGAGô`` LE’É`` H ΩGõ`` à` `d’G π``X »``a õ``«`ª`à`ª`dGh
≥jôØdG äÉª«∏©àH ó«≤àdGh á«Ñ£dG ájRGôàM’G
.¿CÉ°ûdG Gòg »a »æWƒdG »Ñ£dG
øe GOó`` Y »ª∏©dG ¢ù∏éªdG åëH ó``bh
,∫ÉªYC’G ∫hóL ≈∏Y áLQóªdG äÉYƒ°VƒªdG
ΩÉ©d »fÉãdG »°SGQódG π°üØdG èeÉfôH É¡æeh
»a ∑QÉ°ûªdG Ωƒ∏HódG èeÉfôÑd 2021-2020
äÉYƒ°VƒªdGh ,á«FÉæédGh á«Wô°ûdG Ωƒ∏©dG
ÖjQóà∏d ájQÉ°ûà°S’G áÄ«¡dG É¡à°SQGóJ »àdG
¿ÉcQC’G QƒHÉW π«©ØJ »a á∏ãªàªdGh »fGó«ªdG
¢SÉ«b É°üY ≥jôØd áMôà≤ªdG äGQÉ``°` û` dGh
õjõ©J{ IQhO ó``≤`Yh ájôμ°ù©dG äGƒ``£`î`dG
.záæWGƒªdG º«b ï«°SôJh »æWƒdG A’ƒdG
IOÉ``°` TEG Aƒ``°`V »``ah ,π°üàe ¥É«°S »``a
áWô°T ájôjóªd ¬JQÉjR ∫ÓN á«∏NGódG ôjRh
Iô``°` SC’G á``jÉ``ª`M ÖàμªH ¥ô``ë`ª`dG á¶aÉëe
»bÉH ≈∏Y áHôéàdG √ò``g º«ª©Jh πØ£dGh
ΩÉ©dG øeC’G ¢ù«FQ ¬Lh ,áWô°ûdG äÉjôjóe

ø°ùëdG ø°ùM øH ¥QÉ``W ≥jôØdG ¢SCGôJ
»ª∏©dG ¢ù∏éªdG ¢ù«FQ ΩÉ©dG ø``eC’G ¢ù«FQ
É``YÉ``ª`à`LG ,á``Wô``°`û`∏`d á``«`μ`∏`ª`dG á``«` ª` jOÉ``cCÓ` d
,»``Fô``ª` dG ∫É``°` ü` J’G á``«`æ`≤`J ô``Ñ` Y ¢ù∏éª∏d
.¢ù∏éªdG AÉ°†YCGh á«ªjOÉcC’G ôeBG ácQÉ°ûªH
¢ù«FQ Üô`` `YCG ´É``ª` à` L’G á``jGó``H »`` ah
∫hCG ≥jôØ∏d √ôjó≤Jh √ôμ°T øY ΩÉ©dG øeC’G
ô``jRh áØ«∏N ∫BG ¬∏dGóÑY ø``H ó``°`TGQ ï«°ûdG
á«ªjOÉcC’G AÉ``æ`eCG ¢ù∏ée ¢ù«FQ á«∏NGódG
¢ù∏éª∏d π°UGƒàªdG ¬ªYód ,áWô°û∏d á«μ∏ªdG
ôjƒ£Jh å``jó``ë`à`d Ió``jó``°`ù`dG ¬``JÉ``¡`«`Lƒ``Jh
á``Ñ`cGƒ``ª`d á``«` Ñ` jQó``à` dGh á``«`ª`∏`©`dG è``eGô``Ñ` dG
¢ù«FQ CÉæg Éªc ,á«æeC’G äÉjóëàdGh äGô«¨àªdG
AÉ°†YCGh á«ªjOÉcC’G ô``eBG ,»ª∏©dG ¢ù∏éªdG
,á`` jQGOE’Gh á«ÑjQóàdGh á«ª«∏©àdG äÉÄ«¡dG
øe Iô°ûY á«fÉãdG á©aódG èjôîJ áÑ°SÉæªH
ô¡X …òdG iƒà°ùªdGh ,ø«jôμ°ù©dG ò«eÓàdG
§Ñ°†æªdG º«¶æàdG ∂``dò``ch ¿ƒéjôîdG ¬``H

.ÉjOÉ°üàbG ø«ehôëªdG
π«∏ëJ è``FÉ``à` f äQÉ`` `°` ` TCGh
multiple Oó©àªdG QGóëf’G
¿CG ≈`` ` `dEG regression
á«YÉªàL’Gh á«Ä«ÑdG äÉLÉëdG
Gk DƒÑæJ ô``ã`cC’G âfÉc á«°ùØædGh
√òg ió``d ™ØJôªdG π«°üëàdÉH
Gk ô«NCG .áÑ∏£dG øe áYƒªéªdG
åëÑdG äÉªgÉ°ùe RôHCG øe ¿EÉa
IGOCG ∫hCG º``jó``≤`J ƒ``g »``dÉ``ë` dG
iód áØ∏àîªdG äÉLÉëdG ¢SÉ«≤d
äÉÄ«ÑdG øe ø«HƒgƒªdG áÑ∏£dG
ô°ûf º``J ¬``fCÉ` H É``ª`∏`Y ,Iô``«` ≤` Ø` dG
äÓéªdG ≈bQCG óMCG »a á°SGQódG
ø«HƒgƒªdG á«HôJ ¢ü°üîJ »a
Journal for the »``gh
Education of the
.Gifted

äÉeóîdGh ájÉYôdG Ö«dÉ°SCGh
¿CG ø``μ`ª`ª`dG ø``e »``à` dG ≈``∏`ã`ª`dG
2017 ΩÉ`` Y »`` ah .º``¡` d Ωó``≤` J
Gifted á`` ∏` `é` `e äô`` °` `û` `f
Gk OóY Child Quarterly
øe á``Ä` Ø` dG √ò`` g ∫ƒ`` M Ék ` °` UÉ``N
»a äÉæ«©d ø«HƒgƒªdG áÑ∏£dG
,á«μjôeC’G IóëàªdG äÉ``j’ƒ``dG
∫hCÉc á«dÉëdG á°SGQódG »JCÉJh
øe ø«HƒgƒªdG º¡Ød ádhÉëe
ø``Wƒ``dG »``a Iô``«`≤`Ø`dG äÉ``Ä`«`Ñ`dG
.z»Hô©dG
á«dÉëdG á``°`SGQó``dG â``aó``gh
øe ≥``≤`ë`à`dG ≈`` `dEG ΩÉ`` Y π``μ`°`û`H
äÉ``LÉ``ë`∏`d á``jDƒ` Ñ` æ` à` dG IQó`` ≤` `dG
á«ªjOÉcC’Gh á«∏≤©dGh á«°ùØædG
»a á``«` Ä` «` Ñ` dGh á``«` YÉ``ª` à` L’Gh
áÑ∏£dG iód ™ØJôªdG π«°üëàdG

Aƒ°†dG §∏°ùJ »àdG äÉ°SGQódG
øe ø``«`Hƒ``gƒ``ª`dG á``Ñ`∏`£`dG ≈``∏`Y
Ék jOÉ°üàbG áehôëªdG äÉÄ«ÑdG
ôÑà©Jh ,á``«` Hô``©` dG ∫hó`` `dG »``a
øe ø«HƒgƒªdG áÑ∏£dG á°SGQO
äÉ°SGQódG øe Iô«≤ØdG äÉÄ«ÑdG
,ºdÉ©dG iƒà°ùe ≈∏Y IQOÉ``æ` dG
ΩóYh ´ƒ°VƒªdG Ö©°ûàd ∂dPh
∞jô©àd ó``Mƒ``e QÉ«©e Oƒ`` Lh
äÉfÉ«ÑdG í°T ≈dEG áaÉ°VEG ,ô≤ØdG
¿ƒ``ã` MÉ``Ñ` dG ™``«` £` à` °` ù` j »`` à` `dG
áÄØdG √òg á°SGQód É¡«dEG π°UƒàdG
.áÑ∏£dG øe
Qƒ°ü≤dG Gò``g iOCG{ :∫É``bh
»``à`dG çÉ```ë` `HC’G »`` a »``Ñ`°`ù`æ`dG
äÉÄ«ÑdG øe ø«HƒgƒªdG âdhÉæJ
πeÉμàe º¡a Ωó``Y ≈``dEG Iô«≤ØdG
º¡æY ∞°ûμdG πFÉ°Sh π°†aC’

≥```Kƒ```jh ó```°```Uô```j Gô```jô```≤```J º``∏``°``ù``à``J á``ë``°``ü``dG
ø``jô``ë``Ñ``dÉ``H ¿É```Wô```°```ù```dÉ```H á````HÉ````°````UE’G ä’ó````©````e

•É``°``ù``bCG ¢``†``Ø``î``H »``HÉ``«``f ìô``à``≤``e
OGó``°``ù``dG Iô``à``a ó``jó``ª``Jh ¿É``μ``°``SE’G
»a ¬fEG πæjR ∞°Sƒj ÖFÉædG ∫Éb
¢üæj áÑZôH ìGôàbÉH Ωó≤àdG Qƒ``W
∂æH ¬©£à≤j …òdG §°ù≤dG ¢†ØN ≈∏Y
øe áeó≤ªdG áeóîdG πHÉ≤e ¿Éμ°SE’G
,ø«æWGƒªdG ≈dEG ¿Éμ°SE’G IQGRh πÑb
øe ’ó``H Ö``JGô``dG ø``e %15 íÑ°ü«d
.»dÉëdG AGôLE’G ƒg Éªc %25
»a ¢†ØîdG πHÉ≤e :±É``°` VCGh
OGó°ùdG Iô``à`a ójóªJ ºàj ,§°ù≤dG
áæ°S 25 øe ’ó``H áæ°S 30 íÑ°üàd
øe É«dÉM ≥Ñ£ªdG AGô``LE’G ƒg Éªc
.πæjR ∞°Sƒj |
.IQGRƒdG πÑb
ìGôàb’G øª°†àj :¬ãjóM ™HÉJh
,OhóëªdG πNódG …hP øe GójóëJ á«æjôëÑdG ô°SCÓd áª¡e ájÉZ ≥«≤ëJ
øe ÉªH ,∞°üædG øe Üôà≤j ¥QÉØH …ô¡°ûdG §°ù≤dG AÖY ∞«ØîàH ∂dPh
Éàa’ ,IójGõàe á«°û«©e AÉÑYCG á¡LGƒªd ô°SC’G √òg ´É°VhCG º«YóJ ¬fCÉ°T
Ée QGó≤e ≈∏Y ÉÑ∏°S ô«KCÉàdG ΩóY ¬JGP âbƒdG »a øª°†j ìôà≤ªdG ¿CG ≈dEG
IóMƒdG hCG áeóîdG ô«¶f •É°ùbCG øe ¬∏«°üëàH ¿Éμ°SE’G IQGRh Ωƒ≤J
.á«æμ°ùdG
,AGôLEG øe É¡Ñ°SÉæj Ée QÉ«àNG »a ô°SC’G ≥ëd IÉYGôe :πæjR √ƒfh
§°ù≤dG ™aO QGôªà°SG ø«H Gô«îe áeóîdÉH ™ØàæªdG øWGƒªdG ¿ƒμ«°S
ôÑY Ωó≤ªdG ΩÉ¶ædÉH ¬æY á°VÉ©à°S’G hCG ,»dÉëdG ΩÉ¶æ∏d É≤ah …ô¡°ûdG
.ìôà≤ªdG

ø«HƒgƒªdG á«HôJ º°ùb ô°ûf
á©eÉéH É«∏©dG äÉ°SGQódG á«∏μH
ÜÉÑ°ûdG õcôeh »Hô©dG è«∏îdG
¿ƒ``L á``©` eÉ``é` H ø``«` Hƒ``gƒ``ª` dG
á``°` SGQO á``«` μ` jô``e’G õ``æ` μ` Hƒ``g
øe ø«HƒgƒªdG ∫ƒ``M áãjóM
Aƒ°†dG §∏°ùJ Iô«≤ØdG äÉÄ«ÑdG
øe ø``«`Hƒ``gƒ``ª`dG á``Ñ`∏`£`dG ≈``∏`Y
Ék jOÉ°üàbG áehôëªdG äÉÄ«ÑdG
∑QÉ°T PEG ,á«Hô©dG ∫hó`` dG »``a
øe ¿ÉãMÉH á``°`SGQó``dG ô°ûf »``a
Éªg »``Hô``©` dG è``«`∏`î`dG á``©`eÉ``L
øjódG AÓ``Y Qƒ``à`có``dG PÉ``à` °` SC’G
Ö``FÉ``f ,Üƒ`` ` ` `jCG ó``«` ª` ë` dGó``Ñ` Y
É«∏©dG äÉ``°` SGQó``dG á«∏c ó«ªY
QƒàcódGh ájƒHôàdG ¿hDƒ°û∏d
º°ùb ¢ù«FQ ,»°SÉÑ©dG ó``ª`MCG
∑QÉ°T Éªc ,ø«HƒgƒªdG á«HôJ
Qƒ``à`có``dG PÉ``à` °` SC’G å``ë`Ñ`dG »``a
áÄ«g ƒ``°`†`Y ô``cÓ``H ¿É``KÉ``fƒ``L
á©eÉéH á«HôàdG á«∏μH ¢ùjQóàdG
õcôe ô``jó``eh ,õæμHƒg õ``fƒ``L
¢ùØæH ø``«`Hƒ``gƒ``ª`dG ÜÉ``Ñ`°`û`dG
.á©eÉédG
ó`` ª` `MCG Qƒ`` `à` ` có`` `dG ∫É`` ` ` bh
º``YO π`` X »`` a ¬`` ` fEG »``°` SÉ``Ñ` ©` dG
è«∏îdG á©eÉL IQGOEG ™«é°ûJh
≈∏Y »ªjOÉcC’G QOÉμ∏d »Hô©dG
äÉ©eÉédG ™e »ãëÑdG ¿hÉ©àdG
ºJ ,á«ªdÉ©dG åëÑdG õ``cGô``eh
ió`` MEG á``é`«`à`f ô``°`û`f Gk ô`` NDƒ` `e

.™ªàéªdG OGôaCG
QGó°UEG ¿CG ôcòdÉH ôjóédG
Gò¡H ΩÉªàg’G Rõ©j ôjô≤àdG Gòg
ΩRÓ``dG º``Yó``dG ºjó≤àd ¢VôªdG
»a QÉμHE’Gh ¬JQƒ£îH á«Yƒà∏d
øY Ók °†a ,¬LÓYh ¬æY ∞°ûμdG
ájÉYôdÉH ¬H ø«HÉ°üªdG ójhõJ
.¬JCÉWƒd áØØîªdG
Üô`` YCG AÉ``≤` ∏` dG ΩÉ``à` N »`` ah
√ôμ°T øY áë°üdG IQGRh π«ch
ó``YÉ``°`ù`ª`dG π``«`cƒ``∏`d √ô``jó``≤` Jh
Öàμªdh äÉ``eó``î` dGh OQGƒ``ª`∏`d
Oƒ¡édG πμdh á«Ñ£dG á©LGôªdG
Gòg »``a áeó≤ªdG äGQOÉ``Ñ` ª` dGh
™``«`ª`é`∏`d á``«` æ` ª` à` e ,Ö`` fÉ`` é` `dG
»a ìÉ``é` æ` dGh ≥``«`aƒ``à`dG ΩGhO
äÉ©∏£àdGh ±Gó`` `gC’G ≥«≤ëJ
.IOƒ°ûæªdG

â`` `Hô`` `YCG É`` ¡` `à` `¡` `L ø`` ` ` eh
ó``MGƒ``dG óÑY áªWÉa IPÉ``à` °` SC’G
É``gô``μ`°`T ≥``«` ª` Y ø`` Y ó```ª` `MC’G
áë°üdG IQGRh π«cƒd Égôjó≤Jh
π°UGƒàªdG ¬©«é°ûJh ¬ªYód
±ó¡à°ùJ »``à`dG Oƒ``¡`é`dG √ò``¡`d
IóYÉb ô«aƒJ ≈``dhC’G áLQódÉH
øμªj á∏eÉ°Th á≤«bO á«JÉeƒ∏©e
äÉ¡édG πÑb øe É¡æe IOÉØà°S’G
á°SGQóH á°üàîªdGh á«æ©ªdG
≈dEG ájODƒªdG πeGƒ©dGh ÜÉÑ°SC’G
¢``VGô``eC’G √ò``g πãªH áHÉ°UE’G
á°VôY ôãcC’G äÉÄØdG ójóëJh
õ``jõ``©` Jh ™`` °` `Vhh á``HÉ``°``UEÓ``d
äÉ``«` é` «` JGô``à` °` S’Gh §``£` î` dG
èeGôÑdGh á«∏Ñ≤à°ùªdGh á«dÉëdG
ídÉ°üd á``Ñ`°`SÉ``æ`ª`dG á``«` FÉ``bƒ``dG
áeÓ°Sh áë°U ≈``∏`Y ®É``Ø`ë`dG

¢VGôeC’ÉH áHÉ°UE’G äÉÑÑ°ùeh
ÉgQÉ°ûàfG øe óëdGh áæeõªdG
∞∏àîe ø``«`H »``°`SÉ``°`SCG πμ°ûH
.»æjôëÑdG ™ªàéªdG äÉÄa
IQGRh π``«` ch OÉ`` °` `TCG É``ª` c
»YÉ°ùªdÉH AÉ≤∏dG ∫ÓN áë°üdG
π«∏ëJh OGó`` `YEG »``a á``dhò``Ñ`ª`dG
»àdG äÉ``eƒ``∏`©`ª`dGh äÉ``fÉ``«`Ñ`dG
Gk ócDƒe ,ôjô≤àdG Gòg É¡«∏Y πªà°TG
äGQGó``°` UE’G √ò``g πãe á``«`ª`gCG
ó°UQh ¢VGô©à°SG »a ÉgQhOh
ä’É`` ë` `dG iƒ``à` °` ù` e º``«` «` ≤` Jh
¿É``Wô``°`ù`dG ¢``Vô``ª`H á``HÉ``°`ü`ª`dG
ΩGƒ`` ` YC’G ∫Gƒ`` `W É``¡`Ø`«`æ`°`ü`Jh
øe IOÉ``Ø``à``°``S’Gh ,á``«` °` VÉ``ª` dG
äÉ°SÉ«°ùdG º°Sôd ôjô≤àdG Gòg
óMCÉc ¿ÉWô°ùdG ¢Vôe áëaÉμªd
.áæeõªdG ¢VGôeC’G

ó``«`dh Qƒ``à``có``dG π``Ñ` ≤` à` °` SG
áë°üdG IQGRh π``«`ch ™``fÉ``ª`dG
IQGRƒ`` ` ` dG ¿Gƒ`` `jó`` `H ¬``Ñ` à` μ` ª` H
ó``MGƒ``dG óÑY áªWÉa IPÉ``à` °` SC’G
ó``YÉ``°` ù` ª` dG π`` «` `cƒ`` dG ó`` `ª` ` MC’G
IQƒàcódGh ,äÉeóîdGh OQGƒª∏d
∫ÉªYCÉH ºFÉ≤dG »MÉæL ¿É``ª`jEG
,á«Ñ£dG á©LGôªdG Öàμe ¢ù«FQ
ó©ªdG ôjô≤àdG ¬``d âeób å«M
á``©`LGô``ª`dG Ö``à`μ`e Ö``fÉ``L ø``e
áHÉ°UE’G ä’ó©e ∫ƒM á«Ñ£dG
.øjôëÑdG áμ∏ªe »a ¿ÉWô°ùdÉH
ÖMQ AÉ≤∏dG π¡à°ùe »``ah
π«cƒdÉH áë°üdG IQGRh π«ch
äÉeóîdGh OQGƒª∏d óYÉ°ùªdG
≈∏Y ≈æKCG å«M ,IQƒàcódÉHh
Gòg OGóYEG »a á∏«∏édG ÉªgOƒ¡L
…òdG πeÉμàªdG »æWƒdG πé°ùdG
ä’ó©e ≥«KƒJh ó°UôH Ωƒ≤j
»a ¿ÉWô°ùdÉH áHÉ°UE’G ä’ÉMh
.áμ∏ªªdG
á``«` ª` gCG π`` «` `cƒ`` dG ó`` ` ` `cCGh
ô``jQÉ``≤`à`dGh äGQGó```°` `UE’G √ò`` g
πc ô``aƒ``J »``à` dG á``«` FÉ``°` ü` ME’G
áHƒ∏£ªdG äÉfÉ«ÑdGh äÉeƒ∏©ªdG
º¡°ùJ »àdGh ,∫ÉéªdG Gò``g »a
çÉ``ë` HC’G Ió``fÉ``°` ù` eh º`` YO »``a
,á«ª∏©dG äÉ``°` SGQó``dGh á«Ñ£dG
èeGôHh äÉ°SÉ«°ùdG ÖfÉL ≈dEG
±ó¡à°ùJ »àdG á«eƒμëdG πª©dG
QÉ```£` `à` `N’G π`` ` eGƒ`` ` Y å```ë` `H

4

Ω2021 ôjÉæj 17 - `g1442 IôNB’G iOÉª oL 4 óMC’G - ¿ƒ©HQC’Gh á°ùeÉîdG áæ°ùdG - (15640) Oó©dG

Ó``©``dG ¿É```«```H ìÉ```é```f äÉ``fÉ``ª``°``V
¿CÉ°ûdG »a ôaÉ°S πNóJh
ób ™``«`ª`é`dG ¿CG ∂``°`T ’
øY GóHCG ºæj ’ »æjôëÑdG
»àdG Ó©dG áªb ¿É«ÑH ó©°S
ø°ùMh Iƒ```NC’G ÇOÉ``Ñ` e
á«Hô©dG áμ∏ªªdG É¡àaÉ°†à°SG
.ø«Ñ©°ûdG ø«H QGƒédG
π``eCGh ,á≤«≤°ûdG ájOƒ©°ùdG
äó``¡`e áëdÉ°üªdG
AÉ``Ñ` fCG ´É``ª` °` S Ö``≤` Y Gô``«` N
≥``«` ≤` ë` à` d ≥`` ` jô`` ` £` ` `dG
»a á«é«∏îdG áëdÉ°üªdG
øμªj zá«FõL áLGôØfG{
Oƒ©b òæe ÉªHQ á©«£b ∫ƒWCG
âbó°U GPEG É¡«∏Y ≈æÑoj ¿CG
¿hÉ©àdG ¢ù∏ée ∫hO ø«H
ºJ GPEGh ,ájô£≤dG ÉjGƒædG
.¢†©Ñd É¡°†©H »é«∏îdG
∫hó∏d áª¡e ÖdÉ£e ò«ØæJ
¬dhO »a »é«∏îdG Ö©°ûdG
ô``jó``≤`à`dG »`` ah ,çÓ`` ã` `dG
íeÉ°ùe Ö©°T ¬©Ñ£H â°ùdG
ájOƒ©°ùdG IOÉ``«` ≤` dG ¿CG
¥É``≤` °` û` dG iƒ`` ¡` `j ’ Ö``ë` e
:º∏≤H
≈∏Y ìÉ``à` Ø` f’G ¿CG äCGQ
≈`` dEG π``«` ª` j ’h ô``aÉ``æ` à` dGh
≥≤ëJ É`` e ƒ`` `gh- ô``£` b
ôØæjh ,ΩÉ°üîdGh á©WÉ≤ªdG
| Ωƒ∏°ùdG ìÉÑ°U óªMCG ÖFÉædG
º¡°ùj ¿CG øμªj -É©jô°S
πμH á«gGôμdGh ¢†¨ÑdG øe
≈dEG ∫ƒ°UƒdG ≥«≤ëJ ≈a
Ió«°TôdG ¬JOÉ«bh ,É¡aÉæ°UCG
É«é«∏N ô``Ñ`cCG äÉªgÉØJ
º¡æ«H ¥ô``Ø`j ’ ¬∏ãeh ¬æe
≈àdG •ƒ¨°†dG ™e ≥aGƒàdG ºJ ób ¿ƒμj ,É«HôYh
.áæ°ùëdG ∫É°üîdGh Ió«ªëdG ´ÉÑ£dG »a ¥QÉa
∂°SÉªàe ≈é«∏N ∞bƒe áZÉ«°Uh É¡«∏Y â°SQƒoe
á«YÉªàL’G ¬JÉ©ÑJ ±ÓîH QGô≤dG ¿CG ó≤àYCGh
ø«≤«≤°ûdG ø«Ñ©°ûdG ø«H á°UÉNh ájÉ¨∏d áª¡ªdG
è«∏îdG á≤£æe »``a áeOÉ≤dG äGQƒ``£`à`dG ¬``LGƒ``j
äÓ°U Éª¡£HôJ øjò∏dG …ô``£`≤`dGh »æjôëÑdG
»àdG IójóédG á«μjôeC’G IQGOE’G ™e πeÉ©àdGh
Éæg ô°SC’Gh πFGƒ©dG øe ójó©dG ø«H áHGôbh á«∏FÉY
á«μjôeC’G á«é«JGôà°S’G ôgƒL ™e ∞∏àîJ ’
á«°SÉ«°Sh ájOÉ°üàbG äÉ©ÑJ ¬d ¿ƒμ«°S ,∑Éægh
.äÉØ∏ªdG ¢†©H »a á≤HÉ°ùdG
IƒNC’G ÇOÉÑªd É≤ah QƒeC’G äQÉ°S ƒd GóL áÑ«W
»àdG á≤«≤°ûdG âjƒμdG ádhO ≈dEG ôμ°ûdG ¬Lƒf
áahô©ªdG á«Hô©dG äÉ«bÓNC’Gh QGƒédG ø°ùMh
øe áeƒYóe áWÉ°SƒdG Oƒ¡L É¡≤JÉY ≈∏Y äòNCG
.OƒªëªdG »é«∏îdG ™æ°ùdGh
QÉÑc ø«H áØãμe äGAÉ≤d äó≤Yh ,¿ÉªY áæ£∏°S
ÉæJOÉ«b äGQGô≤H á≤K Éæ∏c ÉæfCG É°†jCG ∂°T ’h
ô£b ô«eCG øe πc ø«Hh øjó∏ÑdG »a ø«dhDƒ°ùªdG
¬¶ØM ióØªdG ∂∏ªdG ádÓL É¡°SCGQ ≈∏Y ,Ió«°TôdG
.á°UÉN áØ°üH ájOƒ©°ùdG »a ø«dhDƒ°ùªdGh
ô£b ádhód á©WÉ≤ªdG QGôb »a AGƒ°S ,√ÉYQh ¬∏dG
Iƒ£N ≥«≤ëJ »``a âëéf áWÉ°SƒdG √ò``g
IOÉ«°ùdG QƒeCG øe »gh ,áëdÉ°üªdG QGôb »a hCG
á≤ãdG ø``e É``Yƒ``f Ö``Jô``J ¿CG øμªj á``«` dhCG ìÉàØfG
≈a É≤M’ ôªãà°ùJ ¿CG ≈∏Y äÉbÓ©dG ø«°ùëJh
…òdG iƒà°ùªdG ™«aôdG »æWƒdG QGô≤dGh á°üdÉîdG
AÉLQEG øe ´ƒf GóHh ,á«aÓîdG ÉjÉ°†≤dG á°ûbÉæe
åëHh á°SGQO ó©H √PÉîJG ºàj ∞«c Éæ©«ªL º∏©j
äó``cCGh ,á``≤`M’ á∏Môe ≈``dEG ô°üe ™``e ºgÉØàdG
±hô¶dG √òg πãe »ah ..äÉjƒà°ùªdG ≈∏YCG ≈∏Y
QGô≤d IófÉ°ùªdGh ºYódGh ó«jCÉàdG ’EG Éæd »¨Ñæj ’
ÉjOƒ©°S É``MÉ``à`Ø`fG ∑É``æ` g ¿CG á«é«∏N QOÉ``°`ü`e
áë°SÉμdG á«Ñ∏ZC’G ¬«∏Y ÉfóLh Ée Gògh ,IOÉ«≤dG
QGôbEÉH ó©H Éª«a ócCÉJ áWÉ°SƒdG ∂∏J ≈∏Y Éë°VGh
.¬H Éfó¡Y Gògh ,»æjôëÑdG Ö©°ûdG øe
∑Éæg ¿CG â``bƒ``dG ¢ùØf »``a äó`` cCGh ,áëdÉ°üªdG
áëdÉ°üªdG{ »≤ÑJ »àdG zäÉfÉª°†dG{ π¶J øμdh
,É¡«∏Y ô°üeh øjôëÑdGh äGQÉeE’G ádhód äÉ¶ØëJ
øe zájÉ¨∏d áª¡e{ É¡«∏Y AÉæÑ∏d IóYÉb zá«é«∏îdG
á°Uôa AÉ£YEG ≈∏Y â°UôM çÓãdG ∫hó``dG øμd
√QÉ°ùe »a í∏°üdG Gòg ájQGôªà°SG ¿Éª°V πLCG
∂∏àd É≤«≤ëJ ô£b ™e ¢VhÉØàdG IOÉ«≤d ájOƒ©°ù∏d
,á©WÉ≤ªdGh á©«£≤dG ≈dEG IOƒ©dG ΩóYh º«∏°ùdG
¿hÉ©àdG •É°ùH óeh ,á«°SÉ°SCG IQƒ°üH ÖdÉ£ªdG
™≤j äÉfÉª°†dG √òg øe Gô«Ñc ÉÑfÉL ¿CG ó≤àYCGh
.™«ªédG πª°û«d áÑëªdGh
≈∏Y ¢UôëdÉH zô``£`b »``a AÉ``≤`°`TC’G{ ≥``JÉ``Y ≈∏Y
óMCG ’ ¬fCG GƒcQój ¿CG AÉ≤°TC’G ≈∏Y ≈æªàfh
ΩóYh ácôà°ûªdG ídÉ°üªdGh á«é«∏îdG IóMƒdG
πμdGh ,ΩÉ°üîdGh ¢†¨ÑdGh á©WÉ≤ªdG »a ô°üàæj
»àdG øjôëÑdG á°UÉNh ô«¨dG ¿hDƒ°T »a πNóàdG
.ΩÓ°ùdGh áÑëªdGh áëdÉ°üªdG »a ô°üàæe
IÉæb ∫É©aCG øe Iô«NC’G ø«æ°ùdG »a Gô«ãc âfÉY
øjôëÑdG á«©ªL ¢ù«FQ |
¢†jôëJ øe É¡éeGôH ¬∏ªëJ Ée πμH IôjõédG
á£°SƒàªdGh Iô«¨°üdG äÉ°ù°SDƒªdG á«ªæàd

..áeÉ©dG IQGOE’G ó¡©e ™e ¿hÉ©àdÉH

ΩÉ¶f ≈∏Y É¡«Ñ°ùàæe ÜQó``J ziQƒ°ûdG áfÉeCG{
¬≤«Ñ£àd Gó``«¡ªJ »Ø«`Xƒ`dG AGOC’G º``««≤J
AGOC’G º««≤J ΩÉ¶f ≥«Ñ£J ´hô°ûªH áeÉ©dG áfÉeC’G »a
iQƒ°ûdG ¢ù∏ée á«é«JGôà°SG øe ≥ãÑæªdG »Ø«XƒdG
IAÉØμdG õjõ©Jh …QGOE’G πª©dG äÉ``«`dBG ôjƒ£J »a
Ék bÓ£fG ¬≤«Ñ£J á«dBGh ¥É£f ÖfÉL ≈dEG ,á«LÉàfE’Gh
á«aGôàMG á≤jô£Hh º««≤à∏d áfRGƒàe ô«jÉ©e ø``e
∞XƒªdG AGOCG •ÉÑJQG áaÉ≤K õjõ©àd Ék «©°S ,á«ª∏Yh
OÉéjEG »a ΩÉ¶ædG º¡°ùj å«M ,ôªà°ùªdG ¬ª««≤àH
,IQGóédGh õ«ªàdG ¢ù°SCG ≈∏Y ∞Xƒª∏d »æ¡ªdG Ωó≤àdG
áeÉ©dG áfÉeC’G »a É«∏©dG IQGOE’G ø«μªJ »a óYÉ°ùjh
ôjƒ£àdGh ÖjQóàdG èeGôH ¬«LƒJh AGOC’G ¢SÉ«b øe
.ΩÉ¶ædG äÉ«£©e Ö°ùëH
™aQ ≈``dEG »Ø«XƒdG AGOC’G º««≤J ΩÉ¶f ±ó¡jh
áeÉ©dG áfÉeC’G »Ñ°ùàæe iód ófÉ°ùªdG AGOC’G IAÉØc
º¡H áWƒæªdG ΩÉ¡ªdÉH ΩÉ«≤∏d ¢ù∏éªdG AÉ°†YCG ºYód
≈dEG á«eGôdG èeGôÑdG QÉWEG »a »JCÉjh ,¬Lh πªcCG ≈∏Y
á«∏©ØdG äÉeÉ¡°SE’G ióe ¢SÉ«≤d áë°VGh ¢ù°SCG ™°Vh
±GógC’G RÉéfEGh ≥«≤ëJ »a Ö°üJ »àdG ø«ØXƒª∏d
.¢ù∏éª∏d á«é«JGôà°S’G

¢ù«FQ ídÉ°üdG ídÉ°U øH »∏Y äÉ¡«Lƒàd Gk ò«ØæJ
AGOC’G º««≤J ΩÉ¶f ≥«Ñ£J »a AóÑdÉH iQƒ°ûdG ¢ù∏ée
âeÉbCG ,áeÉ©dG áfÉeC’G »Ñ°ùàæªd ójóédG »Ø«XƒdG
iQƒ°ûdG ¢ù∏éªH á«dÉªdGh ájô°ûÑdG OQGƒªdG IQGOEG
á«ÑjQóJ á°TQh áeÉ©dG IQGOE’G ó¡©e ™e ¿hÉ©àdÉH
º««≤J ΩÉ¶f{ ¿CÉ°ûH ¢ù∏éªdG äÉØXƒeh »ØXƒªd
∞°Sƒj ºéf PÉà°SC’G É¡eób ,zójóédG »Ø«XƒdG AGOC’G
ôjƒ£àdGh º∏©àdG IQGOEG ôjóe ∫ÉªYCÉH ºFÉ≤dG ø«ªdÉ°S
áª¶fCG ≥jôW ø``Y ∂``dPh ,áeÉ©dG IQGOE’G ó¡©e »``a
.»FôªdG ∫É°üJ’G
á∏°ù∏°ùd ’k Éªμà°SG á«ÑjQóàdG á°TQƒdG äAÉ``Lh
»àdG á«≤«Ñ£àdGh á«Øjô©àdG á«ÑjQóàdG äÉ°ù∏édG øe
hôjóeh ¿hóYÉ°ùªdGh ¿ƒeÉ©dG AÉæeC’G É¡«a ∑QÉ°T
OQGƒªdG IQGOEG ƒØXƒeh ΩÉ°ùbC’G AÉ°SDhQh äGQGOE’G
≈dEG ±ó¡J »àdGh ,áeÉ©dG áfÉeC’ÉH á«dÉªdGh ájô°ûÑdG
º««≤àdG ΩÉ¶f ™``e πeÉ©à∏d ø«ØXƒªdG áaÉc ø«μªJ
.ójóédG
ø«ØXƒªdG ∞jô©J á«ÑjQóàdG á°TQƒdG âæª°†Jh

è«gÉª°S ájô≤d á«aGô¨édG á∏°ù∏°ùdG º∏°ùàj πª©dG ôjRh

.¢TƒaôN ∫ÉªL ï«°ûdG .O |
∫BG Qƒ``à` có``dG Üô`` `YCG ó`` bh
ô``jRƒ``d √ô``μ` °` T ø``Y ¢``Tƒ``aô``N
á«YÉªàL’G á«ªæàdGh πª©dG
ø`` «` `Ø` `dDƒ` `ª` `∏` `d ¬`` ` ª` ` `YO ≈`` `∏` ` Y
ä’Éée »``a ø«°ü°üîàªdGh
áμ∏ªe »``a á``aÉ``≤` ã` dGh Ωƒ``∏` ©` dG
.øjôëÑdG

.πª©dG ôjRh |
™bƒªdG ¬dÓN øe ∫hÉæJ å«M
,è«gÉª°S á``jô``≤`d »``aGô``¨`é`dG
¢üFÉ°üîdGh í£°ùdG ∫Éμ°TCGh
É¡H õ``«`ª`à`J »``à` dG á``«`©`«`Ñ`£`dG
á``YGQõ``dG Ö``fÉ``L ≈`` dEG ,á``jô``≤` dG
RôHCGh ,è«gÉª°S »a ´QGõªdGh
.É¡«a á«æμ°ùdG AÉ«MC’G

π``ª``©``dG ô`` ` ` ` jRh ≈`` `≤` ` à` ` dG
π«ªL á«YÉªàL’G á«ªæàdGh
ÖJÉμdG ¿Gó«ªM »∏Y óªëe øH
∫BG óªMCG ∫ÉªL ï«°ûdG QƒàcódG
AõédG √Gó``gCG …ò``dG ,¢TƒaôN
á«aGô¨édG á∏°ù∏°ùdG øe ∫hC’G
á``YGQõ``dGh í£°ùdGh ™``bƒ``ª`dG{
»a ∂dPh ,zá«æμ°ùdG AÉ«M’Gh
.IQGRƒdG ≈æÑe »a ¬Ñàμe
Oƒ¡éH ¿Gó``«` ª` M OÉ`` °` `TCGh
OGóYEG »a ¢TƒaôN ∫BG QƒàcódG
á«aÉ≤ãdGh á«ª∏©dG IOÉªdG √òg
»àdG á°ü°üîàªdG á«≤«KƒàdG
Gk ô``Ñ`à`©`e ,ÜÉ``à``μ``dG É``gGƒ``à``MG
áaÉ°†e á``ª`«`b π``μ`°`û`«`°`S ¬`` `fCG
,á«æjôëÑdG áÑàμª∏d Ió``jó``L
ôªãà°SG ÖJÉμdG ¿CG ≈``dG Ék àa’
ÜÉàμdG Gò``g QGó``°``UE’ ¬``Jô``Ñ`N
,è«gÉª°S ájô≤H ¢ü°üîàªdG

:ÜGƒædG á«LQÉN ¢ù«FQ

Iõ«ªàªdG á«æjôëÑdG á``°SÉ«°ùdG ≈dEG ±É``°†j RÉéfEG áμ∏ªª∏d »``μjôeC’G ∞``«æ°üàdG

.»°ù«°ùdG óªëe |
´ÉaódGh á«LQÉîdG ¿hDƒ°ûdG áæéd
Iõ«ªàeh áªFGO »æWƒdG ø``eC’Gh
á«LQÉîdG ¿hDƒ` °` û` dG áæéd ™``e
,»`` `μ` ` jô`` `eC’G ¢`` Sô`` ¨` `fƒ`` μ` `dÉ`` H
õjõ©J »a ábÓ©dG √òg âª¡°SCGh
ø``jô``ë`Ñ`dG á``μ`∏`ª`e Oƒ``¡` L º``¡`Ø`J
Ió`` ©` `°` `UC’G ø`` `e ó`` jó`` ©` `dG ≈``∏``Y
Éæ£HôJ Éªc ,á«æeC’Gh á«YÉaódG
»a ø««μjôeC’G ø««°SÉeƒ∏HódÉH
É¡°SÉ°SCG Iõ«ªàe ábÓY øjôëÑdG
.z∫OÉÑàªdG ΩGôàM’Gh ºgÉØàdG

πμ°ûj …ò`` `dG ô`` `eC’G ,á``≤`£`æ`ª`dG
á°SÉ«°ù∏d Gô``«`Ñ`c ô```NBG Ék ` MÉ``é` f
á``«`æ`jô``ë`Ñ`dG á``«` °` SÉ``eƒ``∏` Hó``∏` dh
IOÉ``«` ≤` H Iõ``«` ª` à` ª` dGh á``fõ``à` ª` dG
ÖMÉ°U Iô°†M ≈``∏` YC’G ó``FÉ``≤`dG
≈°ù«Y ø``H óªM ∂∏ªdG á``dÓ``é`dG
,ióØªdG OÓÑdG πgÉY áØ«∏N ∫BG
á©HÉàeh ,á«eÉ°ùdG ¬JÉ¡«LƒJh
ô``«`eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U
»dh áØ«∏N ∫BG óªM øH ¿Éª∏°S
,AGQRƒ`` dG ¢ù∏ée ¢ù«FQ ó¡©dG
Iõ``¡` LCÓ` d Iô``«` Ñ` μ` dG Oƒ``¡``é``dGh
¿hÉ``©`à`dGh á``«` æ` eC’Gh á``«`YÉ``aó``dG
Éª¡FGô¶f ™e πjƒ£dG »HÉéjE’G
.zIóëàªdG äÉj’ƒdG »a
¢``ù`∏`é`e iƒ``à` °` ù` e ≈`` ∏` `Yh
≈``dEG ø«æ«YƒÑdG QÉ``°`TCG ,ÜGƒ``æ` dG
»a Éæ£HôJ ájƒb ábÓY Oƒ``Lh{

ø«æ«YƒÑdG »°ù«°ùdG CÉ`æ`gh
á`` dhO »`` a AÉ`` ≤` `°` `TC’G Iƒ`` ` ``NE’G{
Ió``ë`à`ª`dG á``«` Hô``©` dG äGQÉ`` ` ` e’G
á«é«∏îdG áeƒ¶æªdG ¿CG Éë°Vƒe
∂dPh ,»dÉãe ºZÉæàH ÉªFGO πª©J
ƒgh »eÉ°ùdG ±ó``¡` ∏` d É``«` ©` °` S
ΩÓ°ùdGh á«gÉaôdGh ∫ó©dG ≥«≤ëJ
.zá≤£æªdG Üƒ©°ûd
∞«æ°üàdG Gò``g ¿EG{ :ó`` `cCGh
É¡H OôØæJ á«FÉæãà°SG ádÉM ó©j
äGQÉeE’G ádhOh øjôëÑdG áμ∏ªe
É¡æª°†àd ,Ió``ë` à` ª` dG á``«` Hô``©` dG
á``cGô``°` û` dÉ``H É``ë` jô``°` U É`` aGô`` à` `YG
á∏ãªàªdGh ,á«FÉæãà°S’G á«æeC’G
OƒæL øe ±’B’G áaÉ°†à°SG »a
ΩGõàd’G ™e ,IóëàªdG äÉj’ƒdG
áëaÉμªH ó``∏` H π``c ø``e π``eÉ``μ` dG
AÉ`` ë` `fCG ™``«` ª` L »`` `a ±ô`` £` `à` `dG

äÉj’ƒdG ™e áª¡e á«é«JGôà°SG
áμ∏ªe ¿CG É°Uƒ°üNh ,IóëàªdG
π¶à°Sh ∫GõJ ’h âfÉc øjôëÑdG
¿hÉ©àdG Qƒ°ùL óe ≈∏Y á°üjôM
.zIóëàªdG äÉj’ƒdG ™e
äÉ`` j’ƒ`` dG ¿EG{ :±É`` `°` ` VCGh
Éæ£HôJ á≤jó°U á``dhO IóëàªdG
º``°` SGƒ``≤` dG ø```e ó`` jó`` ©` `dG É``¡` ©` e
á``°` UÉ``Nh ∑ô``à` °` û` ª` dG ô`` μ` `Ø` `dGh
OÉ``°`ü`à`b’Gh á«ªæàdG ∫É``é`e »``a
ÜÉgQE’G áëaÉμeh É«LƒdƒæμàdGh
πª©J º°SGƒb »``gh ,±ô``£`à`dGh
¿CG{ Ék æ«Ñe ,§HGhôdG ájƒ≤J ≈∏Y
πª©à°S á``cGô``°` û` dG √ò`` g QGô`` ` bEG
á«FÉæãdG äÉ``bÓ``©`dG õjõ©J ≈∏Y
áμ∏ªeh IóëàªdG äÉ``j’ƒ``dG ø«H
¢``ù`∏`é`eh á``¡` L ø`` e ø``jô``ë` Ñ` dG
.zΩÉY πμ°ûH »é«∏îdG ¿hÉ©àdG

á«Hô©dG äGQÉeE’G ádhOh øjôëÑdG
ø««æeCG ø``«`μ`jô``°`T{``c Ió``ë`à`ª`dG
IóëàªdG äÉ``j’ƒ``∏`d zø««°ù«FQ
äÉbÓ©dG Rõ©«d AÉL ,á«μjôeC’G
äÉj’ƒdG ø«H ácôà°ûªdG á«FÉæãdG
ø``jô``ë` Ñ` dG á``μ` ∏` ª` eh Ió``ë` à` ª` dG
IóëàªdG á``«`Hô``©`dG äGQÉ`` ` `eE’Gh
,zIójóL äÉjƒà°ùe ≈``dEG É¡∏≤fh
ÉkeGõàdG πãªj{ ¬``fCG ≈``dEG Gk ô«°ûe
…OÉ``°` ü` à` b’G ¿hÉ``©` à` dÉ``H É`` ªk ` `FGO
Ék °Uƒ°üNh ∑ôà°ûªdG »``æ`eC’Gh
IôªK πãªj ∞«æ°üàdG ¿Ó``YEG ¿CG
.zá«é«JGôà°SG ácGô°ûd á«≤«≤M
ø«æ«YƒÑdG »°ù«°ùdG âØdh
AÉL º¡ªdG QGô``≤`dG Gò``g ¿CG{ ≈``dEG
ábÓ©dG áfÉàªd á«ªàM áé«àæc
»``à`dGh ø``jó``∏`Ñ`dG ø``«`H á``«`FÉ``æ`ã`dG
ácGô°T »¡a ,áμ∏ªªdG É¡H õà©J

¢Vô©J øe ≥∏b z¿É°ùfE’G ¥ƒ≤ëd áeÉæªdG{ ∞«°†à°ùj º```«```gGô```HEG ï``«``°``û``dG õ``cô``e
ô£b »a »°ùØædG Öjò©à∏d ø``««æjôëÑdG Gó``Z »``YÉaôdG Ö``dÉW »``àjƒμdG Ö``jOC’G
¿ƒæWGƒªdG ¬d ¢Vô©J Ée ≈dEG Gô¶f
Éeh øjôëÑdG ≈``dEG GhOÉ`` Y ø``jò``dG
º¡JÉëjô°üJ ó©H IÉfÉ©e øe ø«ÑJ
º``¡`JOƒ``Y ó``©` H »``∏`ë`ª`dG ΩÓ`` YEÓ` `d
øe º¡«∏Y Gó``H É``eh ,áμ∏ªªdG ≈``dEG
IÉfÉ©ªdG º``dCGh á«°ùØædG á«MÉædG
º¡fÉeôM º``Jh ¬d Gƒ°Vô©J …ò``dG
¿ƒé°ùdG »a äÉÑ∏£àªdG ≈fOCG øe
á«°üî°ûdG º¡àaÉ¶æH ájÉæ©dG É¡æe
áë°üdG ¬Ñ∏£àJ Éeh AÉªdG ô«aƒJh
øe Égô«Zh ,äGhOCG øe áaÉ¶ædGh
.á«°SÉ°SC’G äÉLÉ«àM’G
¥ƒ≤ëd áeÉæªdG õcôe OÉ°TCGh
á«°SÉeƒ∏HódG ∫ƒ∏ëdÉH ¿É°ùfE’G
øjôëÑdG áμ∏ªe É¡àé¡àfG »àdG
á«æjôëÑdG á«°SÉeƒ∏HódG Ωƒj »a
ø«æWGƒªdG IOÉ```YEG ø``e É¡æμªJh
ôÑ©J á«ª∏°S ¥ô£H ø««æjôëÑdG
É¡à°SÉ«°S »a øjôëÑdG ¬é¡àæJ ÉªY
,á``«`dhó``dG É``¡`JÉ``bÓ``Yh á``«`LQÉ``î`dG
áæ£∏°S QhóH ÉgRGõàYG øY ø«Hô©e
πÑb ø«æWGƒªdG ¿É°†àMG »a ¿ÉªY
.º¡æWh ≈dEG º¡JOƒY

¥ƒ≤ëd áeÉæªdG õcôe Üô``YCG
¬d ¢Vô©J Éªd ¬≤∏b øY ¿É°ùfE’G
¿ƒé°ùdG »a ¿ƒ«æjôëH ¿ƒæWGƒe
»``°`ù`Ø`f Ö``jò``©``J ø``e á``jô``£``≤``dG
¢Vô©àdG ó©H ∂dPh …ôμa ÜÉgQEGh
…ô£≤dG πMGƒ°ùdG ø``eCG ø``e º¡d
á«æjôëÑdG á«ª«∏bE’G √É«ªdG »``a
ájôëÑdG OhóëdG ∫ƒNóH º¡eÉ¡JGh
ÇOÉÑe ™«ªL áØdÉîeh ,ájô£≤dG
Iô``à` a AÉ```æ` `KCG ¿É`` °` `ù` `fE’G ¥ƒ``≤``M
,ájô£≤dG ¿ƒé°ùdG »a º¡©°Vh
äÉÑ∏£àªdG §°ùHCG ô«aƒJ Ωó``Yh
á«fÉ°ùfE’G ø``e ƒ∏îJ IQƒ``°`U »``a
.¿É°ùfE’G ¥ƒ≤M »aÉæJh
ÇOÉ``Ñ` ª` dG ¿EG õ``cô``ª` dG ∫É`` `bh
AÉæé°ùdG á``∏`eÉ``©`ª`d á``«` °` SÉ``°` SC’G
áeÉ©dG á«©ªédG QGô≤H Ióªà©ªdGh
πc πeÉ©J ¢VôØJ IóëàªdG ºeCÓd
ΩGôàM’G øe Ωõ∏j ÉªH AÉæé°ùdG
º¡àª«bh á∏°UCÉ`àªdG º``¡`à`eGô``μ`d
ø«H õ««ªàdG Rƒ``é` j ’h ô°ûÑc
ô``«`aƒ``J IQhô`` `°` ` Vh ,AÉ``æ` é` °` ù` dG
∫ÓN áÑ°SÉæªdG á«ë°üdG ±hô¶dG
¬àØdÉîe ºJ Ée Gògh º¡æé°S Iôàa

ï``«` °` û` dG õ`` cô`` e »``≤` à` ∏` j
π°UÉM »``à` jƒ``c ¢``UÉ``bh
∫BG ó``ª` ë` e ø`` `H º`` `«` ` gGô`` `HEG
á°Sóæ¡dG ¢SƒjQƒdÉμH ≈∏Y
,çƒ``ë` Ñ` dGh áaÉ≤ã∏d áØ«∏N
âjƒμdG á©eÉL øe á«fóªdG
’h{ »aÉ≤ãdG ¬ª°Sƒe øª°V
»a ô«à°ùLÉªdG IOÉ``¡`°`Th
Ö``jOC’G ,zÉæeÓMCG øY Üƒàf
øe á`` «` `YGó`` HE’G á``HÉ``à` μ` dG
»a ,»YÉaôdG ÖdÉW »àjƒμdG
»a ¿ƒ``à` °` ù` ¨` æ` c á``©` eÉ``L
¿ƒ``d{ :É``¡` fGƒ``æ` Y Iô``°`VÉ``ë`e
á«HOC’G áHÉàμdG CGóH .¿óæd
á«©eÉédG á°SGQódG AÉæKCG
»Hô©dG ∞≤ãªdG ájDhQ ...ó¨dG
.äÉ«æ«©Ñ°ùdG ∞°üàæe »a
å«M ,zÉ`` `fhQƒ`` `c ó``©` H É``ª` d
≈dEG ¬dÉªYCG ¢†©H âªLôJ
»YÉaôdG Ö`` `jOC’G ¢Vô©«°S
á«°ùfôØdGh á``jõ``«`∏`é`fE’G
äGQƒ°üàdGh iDhôdG øe áÑîf
»YÉaôdG ¢SCGQ .á«fÉªdC’Gh
∫ƒM ø«YóÑªdGh ø«Ø≤ãª∏d
Iõ``FÉ``é`d º``«`μ`ë`à`dG á``æ`é`d
ó©H Éªd á``æ`gGô``dG ´É``°``VhC’G
.»YÉaôdG ÖdÉW |
É¡JQhO »a á«Hô©dG ôcƒÑdG
Ók Ñ≤à°ùe Égô«KCÉJh É``fhQƒ``c
ƒgh .2010 ΩÉ``Y áãdÉãdG
.´GóHE’Gh áaÉ≤ãdGh ôμØdG ≈∏Y
,âjƒμdG »a »aÉ≤ãdG ≈≤à∏ªdG ôjóeh ¢ù°SDƒe
óæY ,2021 ôjÉæj 18 ø«æK’G GóZ ∂dP ¿ƒμj
á°ü≤∏d ≈≤à∏ªdG IõFÉL ôjóeh ¢ù°SDƒe ∂dòch
ìÉà«°Sh ,õcôªdG ô≤e »a ,kAÉ°ùe áæeÉãdG áYÉ°ùdG
GôFGR GPÉà°SCG »YÉaôdG πª©j .á«Hô©dG Iô«°ü≤dG
òNC’G ™e ,ø«ªà¡ªdG øe É°üî°T 30 Qƒ°†M
á«μjôeC’G á©eÉédG »a á«YGóHE’G áHÉàμdG IOÉªd
óYGƒbh ájRGôàM’G äGAGôLEÓd QÉÑàY’G ø«©H
õFGƒédG ióàæe ¢ù«FQ ÖFÉfh ,âjƒμdG »a
ºà«°S Éªc ,äÉeÉªμdG ¢ùÑdh »YÉªàL’G óYÉÑàdG
øe ó``jó``©`dG ≈``∏`Y »``YÉ``aô``dG π°üM .á``«`Hô``©`dG
õcôªdG áëØ°U §HGQ ôÑY Iô°VÉëªdG åH Ék °†jCG
á«°ü°üb äGQGó°UEG ¬d ¿CG Éªc ,á«Hô©dG õFGƒédG
.Üƒ«Jƒ«dG ≈∏Y
.çÉëHC’Gh äÉ°SGQódG øe GOóYh á«FGhQh
»``FGhQ »YÉaôdG ÖdÉW ¿CG ôcòdÉH ôjóL

¿hDƒ°ûdG áæéd ¢ù«FQ ó``cCG
ø`` ` eC’Gh ´É`` `aó`` `dGh á``«` LQÉ``î` dG
ó``ª`ë`e ¢``Só``æ``¡``ª``dG »`` æ` `Wƒ`` dG
¿ÓYEG ¿CG ,ø«æ«YƒÑdG »°ù«°ùdG
áμ∏ªe ∞«æ°üJ ¢†«HC’G â«ÑdG

∂∏ªdG ádÓL Gôμ°T
πeC’G áëØf ≈∏Y
øjódG ∫Éªc ádÉg

halakamal99@hotmail.com

»a IOÉ``jR ≈∏Y ∫ƒ°üëdG ¿CG áãjóM á``°`SGQO äô``¡`XCG
,á«ZÉeódG äÉàμ°ùdGh Ö∏≤dG ¢VGôeCG øe »ªëj ób ÖJGôdG
√ò¡H á``HÉ``°`UE’G áÑ°ùf ´É``Ø`JQG ≈``dEG É¡°†ØN …ODƒ``j Éªæ«H
í°ùªdG áæ«Y øe %20 ≈∏Y É«∏©a ≥Ñ£fG Ée Gògh ,¢VGôeC’G
.º¡∏NO ¢†ØîfG øjòdG AÉ°ùædGh ∫ÉLôdG øe
´É``°`VhC’Gh ±hô``¶`dG ¿CÉ` H ∫ƒ≤dG øμªj ,ô``NBG ≈æ©ªH
øe ájÉbƒdG hCG áHÉ°UEÓd GQó°üe âëÑ°UCG OGôaCÓd á«dÉªdG
QƒàcódG ∫ƒ≤j å«M ,ájƒeódG á``«`YhC’Gh Ö∏≤dG ¢``VGô``eCG
AÉ°ùædG ≈Ø°ûà°ùe »``a AÉ``Ñ` WC’G ô«Ñc ¿ƒeƒdƒ°S äƒμ°S
»YƒdG IOÉjR ≈dEG áLÉëdG Rõ©J á°SGQódG ∂∏J ¿CG ΩÉ¡¨jôH
äGô««¨àdG ô«KCÉJ ∫ƒM »ë°üdG ∫ÉéªdG »a ø«∏eÉ©dG ø«H
.êÓ©dG á«dÉ©a ø«°ùëJ ºK øeh áë°üdG ≈∏Y πNódG »a
,Å«°S »FGòZ ΩÉ¶f ´ÉÑJG ≈dEG …ODƒj πNódG ¢VÉØîfÉa
¿ƒgódÉH áÄ«∏ªdGh á©æ°üªdG á°ü«NôdG áª©WC’G ∫hÉæJh
áàμ°S hCG á«Ñ∏b áHƒæH áHÉ°UE’G ô£N ójõj ºK øeh ,ôμ°ùdGh
ƒgh ,ÜÉÄàc’Gh ≥∏≤dGh ôJƒà∏d ¢Vô©àdG øY Ó°†a á«ZÉeO
.á°SGQódG ¬«dEG â∏°UƒJ Ée
áØ«Xh ¿ƒ«∏e 17 IQÉ``°`ù`N ø``Y ∞°ûμdG º``J Gô``NDƒ` e
ºeC’G øY QOÉ°üdG ôjô≤àdG ≥ah ∂dPh ,á«Hô©dG ∫hódG »a
á≤£æªdG ≈∏Y É``fhQƒ``c áëFÉL äGô``«`KCÉ`J ∫ƒ``M IóëàªdG
∂∏J ≈∏Y á``«`KQÉ``c äÉ``«`YGó``J ø``e ôjòëàdG º``Jh ,á``«`Hô``©`dG
´É°VhC’G QƒgóJ ÖÑ°ùH ∫ƒWCG äGôàa äôªà°SG GPEG ∫hódG
,ô≤ØdGh ádÉ£ÑdG QÉ°ûàfÉH ≥∏©àj Éª«a á°UÉNh ,ájOÉ°üàb’G
.%23 ∫OÉ©j Ée »∏ëªdG èJÉædG ôFÉ°ùN â¨∏H å«M
:Éæg ¬°ùØf ìô£j …òdG ∫GDƒ°ùdGh
¢VGôeC’G ºK øeh á«°ùØædG ôFÉ°ùîdG ºéM ¿PEG ƒg Ée
OóY ƒg ºch ?áëFÉédG √òg AGôL øe á©bƒàªdG áæeõªdG
äÉàμ°ùdGh Ö∏≤dG ¢VGôeCÉH ¿ƒHÉ°ü«°S øjòdG ¢UÉî°TC’G
QÉ°ûªdG á°SGQódG Ö°ùëH º¡∏«NGóe QƒgóJ ÖÑ°ùH á«ZÉeódG
?√ÓYCG É¡«dEG
:ºgC’G ∫GDƒ°ùdGh
á«°ùØædG áë°üdG ≈∏Y ®ÉØëdG √ÉéJ ¿ƒ∏YÉa øëf GPÉe
?É¡¡LGƒJ äGójó¡J …CG øe ájÉbƒdGh á«Hô©dG ÉæJÉ©ªàée »a
óªM ∂∏ªdG á``dÓ``é`dG ÖMÉ°U Iô°†M ø``Y Qó``°`U ó≤d
AÉ°ûfEÉH Ωƒ°Sôe ióØªdG OÓÑdG ∂∏e áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y øH
á«HÉÑ°ûdG äGQOÉ``Ñ` ª` dGh ™jQÉ°ûªdG ºYód π``eC’G ¥hóæ°U
å«M ,¬JÉ°UÉ°üàNG á°SQÉªeh ¬aGógCG ≥«≤ëJ øe ¬æ«μªàd
äGQÉμàHGh äÉMƒªWh äÉ``bÉ``W ¥hóæ°üdG Gò``g ôªãà°ùj
»a ´É£≤dG Gòg äGQób RôÑjh π≤°üjh ,»æjôëÑdG ÜÉÑ°ûdG
.IOÉjôdGh ´GóHE’G
¢ù«d IójóL IòaÉf ÉæeÉeCG íàØJ ÉªfEG IQOÉÑªdG √ò``g
•É°ShCG ø«H OÉ¡àL’Gh πª©dG øe ójõªd πH ,§≤a πeCÓd
ÉfhQƒc áeRCG ¬Ø∏îJ ób Ée πμd …ó°üàdG »dÉàdÉHh ,ÜÉÑ°ûdG
,ájOÉe hCG á«°ùØf hCG á«ë°U âfÉc AGƒ°S á«Ñ∏°S äÉ«YGóJ øe
IôàØdG √ò``g »a π©ØdÉH Ió°ûH ¬«dEG êÉàëf ÉæàH Ée Gò``gh
.™ªLCG ºdÉ©dG É¡H ôªj »àdG áLôëdG
≈dEG IôÑ¨dG ΩÉ``jC’G ∂∏J »a á°SÉe áLÉëH øëf ,º©f
¿CG É¡fCÉ°T øe »àdG á∏«ªédG äGQOÉ``Ñ`ª`dG √ò``g øe ójõªdG
’ƒd »àdG á«eÓ¶dG ±hô¶dG √òg §°Sh ,∫DhÉØàdG ™æ°üJ
ÉæªMôJ ób Éæμd ,É¡¡Lh »a Üƒ©°ûdG ¢†©H Oƒª°Uh Iƒb
.ôcòdG áØdÉ°ùdG á°SGQódG Ö°ùëH ∂dPh ,ó«©H øeR òæe É¡«∏Y
ºμa ..π``eC’G øe áëØædG √òg ≈∏Y ∂∏ªdG ádÓL Gôμ°ûa
!É¡dÉãeC’ ¿ƒ°û£©àe øëf

53

Ω2021 ôjÉæj 17 - `g1442 IôNB’G iOÉª oL 4 óMC’G - ¿ƒ©HQC’Gh á°ùeÉîdG áæ°ùdG - (15640) Oó©dG

¿ƒfÉ≤dGh ™``bGƒdG ø``«H á≤∏£ªdG øμ``°ùe
.Iô«ãc äÉjÉμMh áØ∏àîe
,AGõYC’G AGô≤dG
áfÉ°†ëdG øμ°ùe :É«fÉK
OôØ∏d Iô°SC’G á«ªgCG øªμJ
ó©H PEG ,á``æ`°`VÉ``ë`dG ICGô``ª` ∏` d
Qƒ©°ûdG ¬jód ™Ñ°ûoJ É¡fq CG »a
á«LhõdG á£HGQ º°üØæJ ¿CG
PÓ``ª` dG ¿ƒ``μ``Jh AÉ``ª` à` f’É``H
,¥Ó£dG ´GƒfCG øe ´ƒf …CÉH
…òdG ¿É«μdG »¡a ,¬``d ø``eB’G
Gòg øe AÉæHCG OƒLh πX »ah
,á``jOÉ``ª`dG ájÉªëdG ¬``d ô``aƒ``j
áfÉ°†ëdG ≥M CÉ°ûæj ,êGhõdG
,á``«`Ø`WÉ``©`dG ,á``jOÉ``°` ü` à` b’G
,áfÉ°†ëdG øμ°ùe »a ≥ëdGh
ó©ojh ,á«°ùØædGh á«YÉªàL’G
AÉæHC’G ídÉ°üd ¥ƒ≤M »gh
πeGƒ©dG º``gCG ø``e øμ°ùªdG
âª¶f óbh ,π°UC’G å«M øe
iƒà°ùe Iô°SCÓd πØμJ »àdG
¿ƒ``fÉ``b ø`` e (91) IOÉ```ª` `dG
,É``«` aÉ``ch É``ª` FÓ``e »``°`û`«`©`e
…OÉæg á«eÉëŸG :º∏≤H ƒgh
áæ°VÉëdG øμ°S ΩÉμMG Iô°SC’G
,É¡à«°Uƒ°üN ßØëJh
ICGô``ª``∏``∏``a ,¿ƒ`` °` `†` `ë` `ª` `dGh
¿CG »``a ¿É``°` ù` fE’G ≥``M π``ã`ª`jo
QOƒ÷G ≈°ù«Y
øμ°ùJ ¿CG »a ≥ëdG áæ°VÉëdG
»a ¬H ¢UÉN ¿Éμe »a ¢û«©j
øμ°ùe »``a ¿ƒ``°`†`ë`ª`dG ™``e
¬d ßØëj πμ°ûH ΩÓ°Sh ø``eCG
q ƒgh ,á«fÉ°ùfE’G É¡àeGôc ¬Jô°SC’h
Ék æμ°ùe ¿ƒ°†ëªdG ódGh Å«¡j ≈àM á«LhõdG
¬à∏Øc ≥M
™e áæ°VÉëdG áeÉbE’ Gk õ¡ée Ék Ñ°SÉæe Ók ≤à°ùe
¬àdhÉæJ PEG ¿É°ùfE’G ¥ƒ≤ëd á«dhódG á«Yô°ûdG
¿Éc GPEGh ,áfÉ°†ëdG Ió``e ∫Gƒ``W ¿ƒ°†ëªdG
»dhódG ó¡©dG øe (11) IOÉªdG øe (1) Iô≤ØdG
,¬àª°ùb êhõ∏∏a áª°ù≤∏d Ók HÉb á«LhõdG øμ°ùe
á«YÉªàL’Gh ájOÉ°üàb’G ¥ƒ≤ëdÉH ¢UÉîdG
ødh) ,øμ°S IôLCG ≈∏Y áæ°VÉëdG π°üëJ hCG
á«æ©ªdG áæé∏dG ¿É``«`Ñ`d Ék ` ≤` ahh ,á``«`aÉ``≤`ã`dGh
É¡àcQÉ°ûeh ICGôªdG QhO ∫É≤ªdG Gòg »a ∫hÉæJCG
á«aÉ≤ãdGh á«YÉªàL’Gh ájOÉ°üàb’G ¥ƒ≤ëdÉH
É¡≤Mh ,á``«`Lhõ``dG øμ°ùe AÉ``æ`H »``a á``jOÉ``ª`dG
äÉæWƒà°ùª∏d IóëàªdG º`` eC’G ôªJDƒe ΩÉ`` eCG
¬«dEG âbô£J ó``b »fƒμd ,∂``dP »``a »fƒfÉ≤dG
áãdÉãdG É¡JQhO »a (»fÉãdG πFƒªdG) ájô°ûÑdG
¿Gò∏dG ¿’hC’G ¿GQÉ«îdÉa ,(≥HÉ°S ∫É≤e »a
Gòg ô°ùØoj ’CG »¨Ñæj ¬fEÉa ,1995 ΩÉY Iô°ûY
Éªg á«fƒfÉ≤dG á«MÉædG øe ´ô°ûªdG Éª¡dhÉæJ
íÑ°üj å«ëH Ék jó««≤J hCG Ék ≤«°V Gk ô«°ùØJ ≥ëdG
á«©bGƒdG á«MÉædG øe äÉfÉª°V ≈``dEG áLÉëH
»ªàëj ∞≤°ùH AôªdG ójhõJ Oôéªd Ék jhÉ°ùe
,É¡àeÓ°Sh áæ°VÉëdG ICGô``ª``dG ≥``M »ªëJ
AôªdG ≥M »æ©j ¬fCÉH ô°ùØoj ¿CG »¨Ñæj πH ,¬H
Qó°üe ¬``d ¿ƒ°†ëªdG πqμ°T GPEG É``e ∫É``M »``a
ΩÓ°Sh øeCG »a hCG Ée ¿Éμe »a ¢û«©j ¿CG »a
É¡©aój ób …òdG ôeC’G ,áæ°VÉëdG Oó¡àj ô£N
¥ƒ≤ëd »ªdÉ©dG ¿ÓYE’G ÇOÉÑªd Ék ≤ÑW áeGôch
øYh ¬æY OÉ©àHÓd ∫ƒ∏ëdG πbCÉH ∫ƒÑ≤dG ≈dEG
¬JôcP Éªd Ék ≤ÑWh ,¬JGP ó¡©dG ÇOÉÑªdh ¿É°ùfE’G
Ék XÉØM ,É¡«a É¡d ÖÑ°ùàj ó``b »àdG πcÉ°ûªdG
ihCÉªdG) ¿EÉ`a ,ájô°ûÑdG äÉæWƒà°ùªdG áæéd
øgQ »¡a øμ°ùdG Iô``LCG É``eCG ,É¡àeÓ°S ≈∏Y
øe áªFÓªdG áLQódÉH ™àªàdG ...»æ©j ºFÓªdG
∫ÉM »a »Yô°ûdG »°VÉ≤∏d ájôjó≤àdG á£∏°ùdÉH
øeC’Gh ,á«aÉμdG áMÉ°ùªdGh ,á°UÉîdG IÉ«ëdG
óMCG øªμj Éægh ,ø«aô£dG ø«H ¥ÉØJ’G ΩóY
πμ«¡dGh ø«à«aÉμdG ájƒ¡àdGh IQÉfE’Gh »aÉμdG
,áæ°VÉëdG É¡¡LGƒJ ób »àdG äÉjóëàdG Ö©°UCG
áÑ°ùædÉH ºFÓªdG ™bƒªdGh ,ºFÓªdG »°SÉ°SC’G
hCG GQÉæjO 90 ≠∏ÑªH É¡d ºμëdG É¡«Øμ«°S π¡a
∂dP πch – á«°SÉ°SC’G ≥aGôªdGh πª©dG áæμeC’
™e áæ°VÉM øμ°S Iô``LCG »£¨«d ,GQÉ``æ`jO 70
http://hrlibrary.) (ádƒ≤©e ∞«dÉμàH
¿CG ≥£æªdG øe ¢ù«dCG ?ôãcCG hCG AÉæHCG á©HQCG
áμ∏ªe Qƒà°SO πØc ó``bh .(/umn.edu
í°VƒJ äÉ°SGQO ø«°üàîªdG ój âëJ ™°VƒJ
Iô≤ØdG »a ºFÓªdG øμ°ùªdG »a ≥ëdG øjôëÑdG
,áØ∏àîªdG ≥WÉæªdG »``a äGQÉ``é` jE’G QÉ©°SCG
øμ°ùªdG áeôM πØc Éªc ,¬æe (9) IOÉªdG øe (h)
øμ°ùdG Iô``LCG ôjó≤J »a É¡H áfÉ©à°S’G ºà«d
™e πeÉμàj É≤q M √QÉÑàYÉH ,(25) IOÉªdG »a
áª«bh ∫ÉëdG ™bGh ™e ≥aGƒàj ÉªH áæ°VÉë∏d
É¡H §ÑJôjh iô`` NC’G ¿É``°`ù`fE’G ¥ƒ≤M á«≤H
Iô``LCG âfÉc É``e GPEGh ?á«≤«≤ëdG äGQÉ``é` jE’G
.¬H á∏°UCÉàªdG á«fÉ°ùfE’G áeGôμdÉHh
¿ƒ°†ëªdG á©°ùd Ék ≤ah Qqó≤oJ áæ°VÉëdG øμ°S
,øμ°ùªdG »``a ≥``ë`dG á``«`dÉ``μ`°`TEG πãªàJh
Éªa Ók ©a QOÉ``b ô«Z ¬``d ¿ƒ°†ëªdG ¿É``ch ,¬``d
»a ,¥Ó£dÉH á«LhõdG á£HGQ ΩÉ°üØfG ó©H
ô«Z ¬d ¿ƒ°†ëªdG ¿Éc ¿EG GPÉ``eh ?πëdG ƒg
áæ°VÉëdG á≤∏£ªdG ádÉM ÉªgGóMEG ,ø«àdÉM
É¡æe ¬``FÉ``æ`HCGh ¬à≤«∏W ô«°üªH Ók ` °` UCG ºà¡e
ádÉM iôNC’Gh É¡FÉ¡àfG ó©Hh áfÉ°†ëdG Iôàa
∑ôàJ π``g ?ô°ù©ªdG ô¡¶ªH Qƒ¡¶dG óqª©Jh
á«dÉμ°TE’G øªμJ PEG ,AÉ``æ` HCG ¿hó``H á≤∏£ªdG
øe É¡FÉæHCGh á≤∏£ªdG ΩC’G øe áfƒμªdG ô°SC’G
äÉHƒ©°U øe ICGôªdG ¬¡LGƒJ Éª«a á«≤«≤ëdG
™°VƒdG Gòg πãe ¿CG ó≤àYCG ?≥F’ øμ°ùe ¿hO
»a π``eC’G ÅØ£Jh ∫ƒ£J ób QÉ¶àfG äGôàah
.á∏LÉY ∫ƒ∏Mh á«©bGh á°SGQO ≈dEG áLÉëH
,QÉ¶àf’Gh ÖbôàdG á≤°ûe ¿óHÉμj øe Üƒ∏b
AÉ¡àfG ó©H áæ°VÉëdG á≤∏£ªdG øμ°ùe :Ék ãdÉK
äGQGô≤dGh äÉ©jô°ûàdG øe ºZôdG ≈∏Y ¬fEG PEG
áfÉ°†ëdG øμ°ùe ¿CG π°UC’Éa ,áfÉ°†ëdG Ióe
¬``fEÉ`a ,ø``μ`°`ù`dG »``a á≤∏£ªdG ≥``ë`d áª¶æªdG
Iôàa ∫GƒW ¿ƒ°†ëªdGh áæ°VÉë∏d É≤M ¿ƒμj
q j ≥ëdG Gòg ∫GRÉe
ICGôª∏d á«≤«≤M Ió≤Y πμ°ûo
ôcòdG Æƒ∏ÑH ΩC’G áfÉ°†M »¡àæJh ,áfÉ°†ëdG
x ≈dEG áLÉëH
á«WGôbhô«ÑdG óYGƒb øY ó«©H πM
≈àM ≈ãfCÓd áÑ°ùædÉHh áæ°S Iô°ûY ¢ùªN
.Ió≤©ªdG É¡JÉÑ∏£àeh á∏jƒ£dG É¡JGAGôLEGh
»æ°ùdG ¬≤Ø∏d Ék ≤ah ,êhõdG É¡H πNójh êhõàJ
πX »a øμ°ùªdG ´ƒ°Vƒe Ék ©e ∫hÉæàæ°Sh
Ék ≤ah âæÑdG hCG øHEÓd á©HÉ°ùdG ø°S ΩÉªJG óæYh
á«°ù«FQ Qƒ°U çÓK ∫ÓN øe êGhõ``dG ábÓY
.Iô°SC’G ¿ƒfÉb øe (124 Ω) …ôØ©édG ¬≤Ø∏d
,áæ°VÉëdG ICGô``ª` ∏` d áfÉ°†ëdG øμ°ùe :»``g
á«FÉ°†≤dG ∫ƒ``∏` ë` dG É``fó``©`Ñ`à`°`SG GPEGh)
Ióe AÉ¡àfG ó©H áæ°VÉëdG á≤∏£ªdG øμ°ùeh
â¡àfG GPEG GPÉ`` e ,(º``cÉ``ë`ª`dG ≈`` dEG Aƒ``é`∏`dGh
Éª¡∏Ñbh ,áæ°VÉëdG ô«Z á≤∏£ªdG hCG áfÉ°†ëdG
ô«aƒJ øY êhõ``dG ™æàeGh ,áfÉ°†ëdG Iôàa
á«LhõdG øμ°ùe ≈∏Y Aƒ°†dG ¢†©ÑH »≤∏æ°S
âcôoJ ƒd GPÉe hCG !?º¡JódGhh ¬FÉæHC’ øμ°ùe
:»JB’Éc ,É¡eÉ«b ∫ÉM »a
áfÉ°†ëdG ∫É≤àfG ó©H Égô«°üe ¬LGƒàd ΩC’G
¿ƒ``fÉ``b ø``e (58) IOÉ``ª``dG â``°`ü`f :’k hCG
á≤∏£ªdG øμ°S á∏μ°ûe CGóÑJ Éægh ,ÜC’G ≈``dEG
Å«¡j ¿CG êhõ`` `dG ≈``∏` Y) :¬`` `fCG ≈``∏`Y Iô``°``SC’G
AÉ¡àfG ó©H hCG á«LhõdG ábÓY ΩÉ°üØfG ó©H
Ö°SÉæàj Gk õ¡ée Ék ªFÓe Ék °UÉN Ék æμ°ùe ¬àLhõd
äÉ≤∏£ªdG øe ô«ãμdG óéJh ,É¡FÉæHC’ É¡àfÉ°†M
OGƒªdG ΩÉμMCG äOô£à°SGh (ájOÉªdG ¬àdÉMh
øe ºZôdG ≈∏Yh ,øμ°ùdG á∏μ°ûe ΩÉeCG ø¡°ùØfCG
mπ«°UÉØàH ¿CÉ°ûdG Gòg º«¶æJ »a (59,60,61)
ø«JÉ¡d øμ°ùdG »a ≥ëdG â∏Øc ób ádhódG ¿CG
Ωó≤àj Éeóæ©a ,á«LhõdG øμ°ùªH ≥∏©àJ iôNCG
á«fÉμ°SE’G äÉeóîdG º¡d Ωó≤J PEG ,ø«àÄØdG
øª°V øe ¿ƒμj ,áLhõdG Iô°SC’ êGhõdG ÖdÉW
,AÉ``æ`HCG ™``e á≤∏£ªdG âfÉc ¿EG á«fÉãdG áÄØ∏d
øμ°ùe ƒg É¡à°ûbÉæe ºàJ »àdG ™«°VGƒªdG ºgCG
ÓH á≤∏£ªdG âfÉc ¿EG á°ùeÉîdG áÄØdG äÉeóNh
»à∏FÉY ø«H ∂dP ≈∏Y ≥aGƒàdG ºàjh ,á«LhõdG
Gk QhO ICGôª∏d ≈∏YC’G ¢ù∏éªdG Ö©∏j Éªc ,AÉæHCG
É°ü∏î«a ,∫GƒMC’G Ö°ùëH Éª¡æ«H hCG ø«LhõdG
âdGRÉe ∂dP ™e øμdh ,Oó°üdG Gòg »a Éª¡e
Éæμ°ùe É``eEG á``«`Lhõ``dG øμ°ùe ¿ƒ``μ`j ¿CG ≈``dEG
»àdG á∏jƒ£dG OóªdG á∏μ°ûe øe »fÉ©J ICGôªdG
,GôLCÉà°ùe hCG êhõ∏d Écƒ∏ªe ¿ƒμj ób Ó≤à°ùe
,á«fÉμ°SE’G áeóîdG ≈∏Y É¡dƒ°üM É¡bô¨à°ùj
á∏FÉY ∫õæe »a Ék °†jCG ≥aGƒàdÉH øμ°ùdG ºàj hCG
π°UGƒJ äGƒæb ÓH »JÓdG ∂ÄdhCG Éª«°S ’h
á≤°T hCG º°ùb hCG IôéM »``a ø«LhõdG ó``MCG
≈∏Y ∫ƒ°üë∏d á°üàîªdG äÉ¡édÉH ø¡£HôJ
êhõdG ó¡©àj Ée Ék ÑdÉZh ,á∏FÉ©dG øμ°ùªd á©HÉJ
,ø«ª£àdG ó«©°U ≈∏Y ƒdh ¿ƒ©dG øe A»°T
¬à∏FÉY ™e øμ°ùdG ™°Vh ¿CÉH »fÉãdG ™°VƒdG »a
øe äGõLÉ©dG äÉ≤∏£ªdG AÉ°ùædG øe ∑Éæ¡a
»°†≤j ºK ,ÉgOóëj Ióªd âbDƒe πM Oôée ƒg
øμ°S ≈∏Y ∫ƒ°üëdG QÉ¶àfG AÖY âëJ øMRôj
»fÉãdG QÉ«îdG ™e »dh ,AÉ°ûj Ée √ôeCG øe ¬∏dG
hCG ø¡FÉæHC’h ø¡d …ô°SC’G øeC’G ≥≤ëj ≥F’
â∏Ñb PEG ,»∏ªY á©«ÑW ºμëH É¡àaôY ájÉμM
,øjôNB’G ≈``dEG áLÉëdG øY Gk ó«©H øgOôØªH
∫õæe »a Ió``MGh áaôZ »a øμ°ùdÉH áLhõdG
»a ájƒdhCG íæªJ ¿CG ≥ëà°ùJ ä’ÉëdG ∂∏Jh
áæ°S ∂dP Ióe ¿ƒμj ¿CG ¬æe óYƒH É¡LhR á∏FÉY
ióe ºéëH øμ°ùdG »a ≥ëdG ≈∏Y ∫ƒ°üëdG
¢UÉN øμ°ùe ≈dEG Égó©H Ó≤àæj §≤a IóMGh
ºg É¡H ø«©ØàæªdG ¿CG QÉÑàYÉH º¡J’ÉM ìÉëdEG
äGƒæ°S »fÉªK ≈dEG áæ°ùdG √òg äóàeGh ,Éª¡H
øª°V áØ«©°†dG á«fƒfÉ≤dG õcGôªdG ÜÉë°UCG
¿õëªdG .π``eCGh âª°üH âfÉY Ée É¡«a âfÉY
äÉÄa »gh (∫ÉØWC’Gh AÉ°ùædG) ™ªàéªdG äÉÄa
áKÓK âfÉc áaô¨dG áMÉ°ùe ¿CG á°ü≤dG √òg »a
øª°V π©éJ ¿CGh ájÉªëdG øe ójõªH IôjóL
â∏ªàMG É¡fq CG ∂dP øe ÜôZC’Gh ,áKÓK »a QÉàeCG
.á°üàîªdG äÉ¡édG äÉjƒdhCG
¬eGôàMGh ¬ÑëH ≈¶ëJ ¿CG πeCG ≈∏Y äôÑ°Uh
¢ùμY âdÉf ºK ,äÉ«ë°†àdGh ôÑ°ü∏d √ôjó≤Jh
layalialshoug@hotmail.com
êPÉªf ø``e êPƒ``ª`f ’EG √ò``g É``eh ,Ék eÉªJ ∂``dP

AGQRƒdG ¢ù«FQ ó¡©dG »dh QhóH √ƒf

äGóMh ø«``°TóàH ó«``°ûj »``dhódG ∑Gô``ëdG
ø``°ùdG QÉÑch á``bÉYE’G …hP º``«©£àd á``∏≤æàe
GQhôe ÉfhQƒc ¢Shô«a QÉ°ûàfG
»àdG äGQGô``≤` dGh »Ñ£dG ºYódÉH
»YÉªàL’G óYÉÑàdG ø``e äRõ``Y
äGAGô``LE’É``H ™ªàéªdG á«YƒJh
ø``e É`` gô`` «` `Zh ,á`` ` jRGô`` ` à` ` `M’G
øjôëÑdG âÑæL »àdG äGQGô``≤`dG
¢``Shô``«`Ø`d ™``°``SGƒ``dG QÉ``°` û` à` f’G
É«ªdÉY ’Éãe âëÑ°UCGh ,ÉfhQƒc
äGQGô`` b ™«ªL »``a ¬``H iò``à`ë`j
á``°`SÉ``Fô``H á``«`≤`«`°`ù`æ`à`dG á``æ` é` ∏` dG
.√ƒª°S
´ƒ£ªdG ¿É£∏°S ∫OÉY ÜôYCGh
á©ª°S ¬«dEG â∏°Uh Éªd √ôîa øY
É¡eÉªàgG »a É«LQÉN øjôëÑdG
â∏eÉYh ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒªdÉH
øe á«fÉ°ùfE’G CGóÑªH ™ªàéªdG
äGƒæ≤dG âëÑ°UCGh ,ábôØJ ¿hO
á∏°üØe ô``jQÉ``≤`J å``Ñ`J á«ªdÉ©dG
áëaÉμe »``a øjôëÑdG QhO ø``Y
øe ¬eó≤J Éeh ,ÉfhQƒc ¢Shô«a
á«ªdÉ©dG ∫hódG âbÉa á«ÑW ájÉYQ
.Ö£dG ∫Éée »a IQƒ£àªdG

.´ƒ£ªdG ¿É£∏°S ∫OÉY |
¿CG ≈``dEG ´ƒ``£`ª`dG ¿É£∏°S ∫OÉ``Y
Ée ¢ùμ©j »fÉ°ùfE’G QGô≤dG Gòg
»μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ¬«dƒj
™``°`SGh ΩÉ``ª`à`gG ø``e ó``¡`©`dG »``dh
¿hO øe ™ªàéªdG äÉÄa ™«ªéd
,º¡eÉeCG äÉÑ≤©dG π«dòJh AÉæãà°SG
≥jôa ∫ÓN øe ôªà°ùªdG ¬°UôMh
ø«æWGƒªdG áë°U ≈∏Y øjôëÑdG
øe GAó`` H Ö``fGƒ``é` dG ™``«`ª`L »``a
™æªd á``«`bÉ``Ñ`à`°`S’G äGAGô`` ` ` LE’G

»``æ` jô``ë` Ñ` dG õ`` cô`` ª` `dG ∫É`` ` b
äÉ¡«LƒJ ¿EG »``dhó``dG ∑Gô``ë`∏`d
á``°`SÉ``Fô``H á``«`≤`«`°`ù`æ`à`dG á``æ` é` ∏` dG
ô``«`eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U
á``Ø`«`∏`N ∫BG ó``ª` M ø`` H ¿É``ª` ∏` °` S
AÉ£YE’ á∏≤æàe äGó``Mh ø«°TóàH
¢``Shô``«` Ø` d OÉ``°` †` ª` dG º``«` ©` £` à` dG
ø«ÑZGô∏d z19-ó``«`aƒ``c{ ÉfhQƒc
á°UÉîdG äÉLÉ«àM’G …hP ø``e
¢ùeÓJ IQOÉ`` Ñ` `e ø``°` ù` dG QÉ``Ñ` ch
π``¡`°`ù`Jh äÉ``Ä``Ø``dG √ò`` `g á``LÉ``M
∞ØîJh ,º¡ª«©£J á«∏ªY ø``e
≈dEG º¡dRÉæe øe º¡∏≤æJ IÉfÉ©e
’ øªd á°UÉNh á«ë°üdG õcGôªdG
ábÉYE’G …hP øe ácôëdG ™«£à°ùj
ôWÉîe π∏≤j Éªc ,¬∏≤æJ áHƒ©°Uh
≈dEG Gô¶f º¡«dEG ¢Shô«ØdG ∫É≤àfG
ôªà°ùªdG º``gOƒ``Lhhh º¡eGõàdG
»``FÉ``bh ô``«` Hó``à` c º``¡` dRÉ``æ` e »`` a
.…RGôàMGh
¢``ù`∏`é`e ¢``ù``«``FQ QÉ`` ` °` ` `TCGh
∑Gôë∏d »æjôëÑdG õcôªdG IQGOEG

á«ÑªdGQÉÑdG áæé∏dG ™e ¿hÉ©àdG åëÑJ á«∏gC’G á©eÉédG
á©eÉédÉH á«©ªàéªdG ácGô°ûdG áæéd ¢ù«FQh »dÉ©dG
.ÜÉ¡°T OGDƒa Qƒ°ù«ahôÑdG
á«ÑªdGQÉÑdG áæé∏d ΩÉ©dG ø«eC’G ∫Éb ¬ÑfÉL øe
áæé∏dG ¿EG óLÉªdG óªëe »∏Y ó«°ùdG á«æjôëÑdG
á«∏gC’G á©eÉédG »éjôN iód É©°SGh Gõ«ªJ äó°UQ
øe ójó©dG »a ºª¡dG ÜÉë°UCGh á``bÉ``Y’G …hP øe
QhódÉH áæé∏dG RGõàYG GócDƒe ,ä’ÉéªdGh äÉ£ëªdG
»a á«∏gC’G á©eÉédG É¡H ™∏£°†J »àdG Oƒ¡édGh
É¡àfhôeh É«ªjOÉcCG ™ªàéªdG øe áëjô°ûdG √òg π«gCÉJ
ø«H Üƒ∏£ªdG ¿RGƒàdG ≥«≤ëJ πLCG øe É¡fhÉ©Jh
»°VÉjôdG •É°ûædGh »ªjOÉcC’Gh »ª∏©dG π«°üëàdG
.á°UÉîdG äÉLÉ«àM’G …hP øe áÑ∏£∏d
Qƒ°ù«ahôÑdG á``©`eÉ``é`dG ¢``ù`«`FQ ¢``Vô``©`à`°`SGh
á«©ªàéªdG ácGô°ûdG áæéd ¢ù«FQh »dÉ©dG Qƒ°üæe
É¡dòÑJ »``à`dG Oƒ``¡`é`dG ÜÉ¡°T OGDƒ` `a Qƒ°ù«ahôÑdG
»a áëjô°ûdG √òg èeO π``LCG øe á«∏gC’G á©eÉédG
á«FõédG íæªdG π«Ñ°S ≈∏Y Aƒ°S ,»©eÉédG º«∏©àdG
≠∏ÑJ »àdGh áëjô°ûdG √ò¡d á©eÉédG É¡eó≤J »àdG
ô«aƒJ iƒà°ùe ≈∏Y hCG ,á«°SGQódG Ωƒ°SôdG øe %50
»MGƒædG øe áëjô°ûdG √òg êÉeóf’ áªFÓe áÄ«H
ÉªY Ó°†a ,á«aÉ≤ãdGh á«YÉªàL’Gh á«FÉjõ«ØdG
á°UÉN äÉjóàæeh äGôªJDƒe øe á©eÉédG ¬ª¶æJ
»ª«∏©àdG º¡éeOh á°UÉîdG äÉLÉ«àM’G …hò``H
.»æ¡ªdG º¡æ«μªJh

á``«`∏`gC’G á``©`eÉ``é`∏`d ¢``ù`°`SDƒ`ª`dG ¢``ù`«`Fô``dG ó```cCG
á«∏gC’G á©eÉédG ¿CG êGƒëdG ¬∏dGóÑY Qƒ°ù«ahôÑdG
√òg óà°ûJh ,á°UÉN ájÉæY É¡àÑ∏W ™«ªL »dƒJ
,á°UÉîdG äÉLÉ«àM’G …hP øe áÑ∏£dÉH ájÉæ©dG
ºgQƒ°†Mh ºgOƒLh ≈∏Y á©eÉédG ¢UôëJ å«M
,á«ªjOÉcC’G É¡éeGôHh É¡JÉ«∏c ™«ªL »a õ«ªªdG
Ió«°TôdG áeƒμë∏d áeó≤àªdG äÉ¡LƒàdG º¡∏à°ùJh
¬¡LGƒJ ób »àdG äÉbƒ©ªdGh ÜÉ©°üdG π«dòJ πLCG øe
.™ªàéªdG øe áëjô°ûdG √òg
á©eÉédG »``a ø``ë` f{ :Oó``°` ü` dG Gò`` g »``a ∫É`` bh
»©eÉédG º«∏©àdG »a IóFGQ á©eÉL É¡fƒc ,á«∏gC’G
…hò``H Gk ô``«`Ñ`c Ék `eÉ``ª`à`gG »``dƒ``f ,ø``jô``ë`Ñ`dG áμ∏ªªH
IòJÉ°SC’G ™«ªL Éæ¡LGh óbh ,á°UÉîdG äÉLÉ«àM’G
≈dEG Ók ©a êÉàëJ »àdG áÄØdG √ò¡d ºYódGh ¿hÉ©à∏d
ô«Ñc ó¡éH ¿ƒ∏ª©j º¡fCG Éª«°S ’h ,¢UÉN ΩÉªàgG
á«ægPh á«∏≤Y äÉfÉμeEG º¡dh »ª∏©dG π«°üëàdG »a
áMƒªW Ék °SƒØf º¡JóÄaCG ø«H ¿ƒ∏ªëjh ,Iô«Ñc
á©eÉédGh ,Ék «ªjOÉcCGh Ék «ª∏Y ΩÉeCÓd Ωó≤àdG »a ÖZôJ
áÑ∏£dG ¿hDƒ` °` T IOÉ``ª`Y äGQGOEG ∫Ó``N ø``e á``«`∏`gC’G
™«ªL »a º¡JóYÉ°ùeh º¡JGAGôLEG π«¡°ùàH Ωƒ≤J
.zºgQƒeCG
ΩÉ©dG ø``«`eC’G ¬dÉÑ≤à°SG ¢ûeÉg ≈∏Y ∂``dP AÉ``L
óLÉªdG óªëe »∏Y á«æjôëÑdG á«ÑªdGQÉÑdG áæé∏d
Qƒ°üæe Qƒ°ù«ahôÑdG á©eÉédG ¢ù«FQ Qƒ°†ëH

,2000 ΩÉY »a ,AGQƒdG ≈dG ÉeÉY øjô°ûY äÉjôcòdG
ÖMÉ°U Iô°†M …ó«°S »dƒàd ≈``dh’G áæ°ùdG »``a
™ªL øª°V äô°†M ,OÓÑdG »a ºμëdG ó«dÉ≤e ádÓédG
øjôëÑdG »a á«ªjOÉc’Gh á«©ªàéªdG äÉ«dÉ©ØdG øe
,É¡FÉæHCGh øjôëÑdG ≥M »a ô£b äGRhÉéJ øY Ihóf
óbh ,…ôëÑdGh …ôÑdG …OhóëdG ´Gô°üdG á°UÉNh
≈∏Y Oô∏d ÉÑ£N ôN’G ƒ∏J GóMGh ¿ƒKóëàªdG ≈≤dCG
.Qƒ°†ëdG ≥«Ø°üJ §°Sh ,ájô£≤dG IOÉ«≤dG ∑ƒ∏°S
,™«ªédG ô¡HG …òdG ôÑîdG AÉL ºK :±É°VCGh
Qƒ°†ëdG ™``e π°UGƒà«°S óªM ∂∏ªdG …ó«°S

ó«ªëŸG ó«ª

malmahmeed7@gmail.com

ádÉª©dG Ühôg á∏μ°ûe øe á«æjôëÑdG ô°SC’G IÉfÉ©e ´ƒ°Vƒe
™«ªédGh ,¬æY çóëJ πμdG ,Oóéàe ºjób ´ƒ°Vƒe ,á«dõæªdG
âMô°U äÉ¡édG πch ,¬àédÉ©ªH ÖdÉW Éæª¶©eh ,¬«dEG ¥ô£àJ
äÉfÉ«H âLôNh ,¿Ééd â∏μ°ûJh ,ôeC’G Gòg πM á«ªgCÉH âæ∏YCGh
á∏μ°ûªdG ∫Gõ``J ’ øμdh ..äÉ«FÉ°üMEGh ΩÉ``bQCGh ,äÉëjô°üJh
.Iôªà°ùe
Ühôg á``KOÉ``Mh ’EG ,ô¡°T ≈àM hCG ´ƒÑ°SCG hCG Ωƒ``j ôªj ’
hCG ∂d QÉL hCG ∂à∏FÉY OGô``aCG ó``MCG øe ∂d π°üJ ∫õæe øe á∏eÉY
á∏eÉY ≈∏Y ¢†Ñ≤dG ôÑN CGô≤fh ’EG ™«HÉ°SCG hCG ΩÉjCG ôªJ ’ ..π«eR
¥ÓNCÓd á«aÉæe ÉjÉ°†b »a záHÉ°üY{ øe É¡dÓ¨à°SG ºJ áHQÉg
Üƒàμe ô«Z zπªY π«dO{ ∑Éæg ¿CG áLQód ..¿ƒfÉ≤∏d IRhÉéàeh
∫õæªdG øe Ühô¡dG á«Ø«c »a IóaGƒdGh á«dõæªdG ádÉª©dG ¬∏bÉæàJ
.πª©dG ÖMÉ°Uh
¿ƒμJ ¬«ah ,º``jô``μ`dG ¿É°†eQ ô¡°T ÜGô``à` bG ™``eh IOÉ``©`dÉ``c
ä’ÉM ´ÉØJQG ó¡°ûf ,áØYÉ°†e á«dõæªdG ádÉª©dG ≈``dEG áLÉëdG
≈dEG Aƒé∏dG ≈dEG ∫õæªdG ÜQ ô£°†j ¬«ah ,á«dõæªdG ádÉª©dG Ühôg
,á«dõæe á∏eÉY ô«aƒJ πLCG øe ≥jó°üH áfÉ©à°S’G hCG Öàμe …CG
ôeC’G ¿Éc ¿EGh ,ô¡°T Ióªd hCG ´ƒÑ°SC’G hCG Ωƒ«dÉH âfÉc ƒd ≈àM
á«©ªàée á∏μ°ûe QGôªà°SG »a ∑ôà°ûj ¢†©ÑdÉa ¿ƒfÉ≤∏d ÉØdÉîe
.á«°üî°T áLÉM áédÉ©e πLCG øe
Ühôg øY ÆÓHEÓd ihÉμ°û∏d ÖJÉμe á«æ©ªdG äÉ¡édG iód
,áahô©eh áë°VGh á«fƒfÉb äGAGôLEG ∑Éægh ,á«dõæªdG ádÉª©dG
¿CG áaÉ≤Kh áYÉæb ¢SÉædG øe Iô«Ñc áÄa iód íÑ°UCG ∞°SCÓd øμdh
πμ°ûH ájóée ô«Zh á∏YÉa ô«Z äGAGôLE’G ∂∏Jh ihÉμ°ûdG ÖJÉμe
.πª©dG ÖMÉ°Uh ∫õæªdG ÜQ ƒg ô°SÉîdGh ΩQÉ¨dG ¿CGh ,ôÑcCG
’h ,Ωƒ``«`dG áHQÉ¡dG á«dõæªdG ádÉª©dG Oó``Y GójóëJ º∏YCG ’
,2020 ΩÉY »a πbC’G ≈∏Y áeó≤ªdG äÉZÓÑdG OóY §Ñ°†dÉH ±ôYCG
»a ¿CG á«eÓYE’G πFÉ°SƒdG »a ¬«∏Y ∫ƒ°üëdG øe âæμªJ Ée øμdh
IóaGƒdG ádÉª©dÉH á°UÉîdG äÉ«©ªédG ióMEG â∏é°S 2014 ΩÉY
2015 ΩÉY »ah ,á«dõæe ádÉª©d Ühôg ádÉM 120 ≈dEG â∏°Uh É¡fCG
ádÉª©dG øY äÉZÓÑdG Oó``Y ¿CG πª©dG ¥ƒ°S º«¶æJ áÄ«g äó``cCG
áÄ«¡dG øe ≈æªàfh ..äÉZÓH 1108 ≈dEG π°Uh áHQÉ¡dG á«dõæªdG
.áãjóëdG äÉ«FÉ°üM’G ∞°ûc
á«é«∏N áØ«ë°U »a z¿Éª«∏°ùdG ódÉN{ PÉà°SC’G ¬Ñàc Ée ÉªHQ
’EG ó∏ÑdG »a Qƒ£J A»°T π``c)) :∫É``b å«M ,´ƒ°VƒªdG ¢üî∏j
ΩÉ¶ædG ∫GRÉªa ,áHQÉ¡dG á«dõæªdG ádÉª©dG ™e πeÉ©àdG äGAGô``LEG
øe √óÑμàj Ée πc ºZQ ,É¡∏«MôJ äÉ≤Øf ójó°ùàH π«ØμdG ÖdÉ£j
¿CG èYõªdGh ..ájóbÉ©àdG ábÓ©dÉH É¡dÓNEG áé«àf QGô°VCGh ôFÉ°ùN
»æLh ,ô«¨dG iód πª©dG »a ,º¡Hhôg Iôàa ¿ƒ∏¨à°ùj ø«HQÉ¡dG
º¡fÉWhCG ≈``dEG IOƒ©dG »a GƒÑZQ Ée GPEG ≈àM ,á∏FÉ£dG ∫Gƒ``eC’G
äÉ¡é∏d º¡°ùØfCG Gƒª∏°S ¬«∏Y Gƒ∏°üM QÉ``æ`jO ô``NBG Gƒ``dƒ``Mh
Ωƒ≤J Ée ¿CG Éªc !..º¡fÉWhCG ≈dEG á«fÉée IOƒY GƒdÉæ«d ,á°üàîªdG
∞«dÉμJ πªëJ ≈∏Y Iô°SC’G ÜQ QÉÑLEG øe á°üàîªdG äÉ¡édG ¬H
»gh ,á«dhDƒ°ùªdG øe ¢ü∏îà∏d á∏«°Sh π¡°SCG ƒg ÉªfEG π«MôàdG
ádÉª©∏d áæ°VÉëdG πª©dG áÄ«H ôaƒàH CGóÑJ ,áª«∏°S ô«Z á«dhDƒ°ùe
»¡àæàd ,áYhô°ûªdG ô«Z ∫Gƒ``eC’G πjƒëJ ájôëH ôªJh ,áHQÉ¡dG
.((!!..á«fÉée ôØ°S IôcòJ ICÉaÉμªH
äÉ«FôªdGh äÉ«°UƒàdGh äÉMôà≤ªdG ô°ûf QGôμJh IOÉYEG OhCG ’
Ühôg á∏μ°ûe áédÉ©e »a ø«°üàîªdG º¶©e É¡æY çóëJ »àdG
ÖJÉμe ôÑYh ,äÉ«bÉØJ’Gh Oƒ≤©dG ∫ÓN øe ,á«dõæªdG ádÉª©dG
ôeC’G øμd ..á«ÑæLC’G äGQÉØ°ùdG ≈àMh ,É¡JÉ«dhDƒ°ùeh ΩGó≤à°S’G
QGôbh ,¬d óM ™°Vh Öéjh ,ôªà°ùeh π°UGƒàe ,∞°SDƒeh èYõe
.ΩRÉM AGôLEGh ,º°SÉM
ádÉª©dG Ühô``g äÉZÓH §``HQ ΩÉ¶f Éæjód ÉæfCG π«ªédG øe
øeh ..á``dhó``dG »``a á«æ©ªdG äÉ¡édG ø«H Ék«fhôàμdEG á«dõæªdG
øμdh ..áÑFÉ°ùdG ádÉª©dG áédÉ©ªd äGQOÉÑe Éæjód ÉæfCG ∂dòc π«ªédG
§≤a πeÉ©àdG ’ ,¢SÉ°SC’G øe á∏μ°ûªdG áédÉ©e πªLC’G øe ¿ƒμ«°S
ádÉª©dG Ühôg á∏μ°ûe ¿CG ≈∏Y Éæ≤aGƒJ Ée GPEG Gòg ..É¡JÉ«YGóJ ™e
.»©ªàée øeCG ádCÉ°ùe ó©J á«dõæªdG

:zè«∏îdG QÉÑNCG{`d óYÉ≤àdG ≥jOÉæ°U ∞∏e »a á«HÉ«ædG ≥«≤ëàdG áæéd ¢ù«FQ

óYÉ≤àdG ≥jOÉæ°U »a IóaGƒdG ádÉª©dG ∑Gô°TEG åëÑJ »YÉªàL’G ø«eCÉàdG áÄ«g
»dÓb »a ôàe ±’BG 9 É¡æe ..Iôªãà°ùe ô«Z áÄ«¡∏d ácƒ∏ªe ¢VQCG á©£b 30
øjóYÉ≤àªdG ≈∏Y ™ØædÉH Oƒ©à°S
.≥jOÉæ°üdG QÉªYG øe óªJh
∫Ó¨à°SG ΩóY ¿G ≈dEG QÉ°TCGh
™°VƒdG ¬``æ`Y è``à`f ¢``Uô``Ø`dG ∂``∏`J
≥jOÉæ°üdG »a õéY øe »dÉëdG
IOÉ`` jõ`` dG ∞`` `bh ≈`` `dEG iOCG É``ª` e
ôªY π«∏≤Jh øjóYÉ≤àª∏d ájƒæ°ùdG
êGô``MG »``a ÖÑ°ùJh ≥jOÉæ°üdG
QÉKCGh ÜGƒædG ¢ù∏éeh áeƒμë∏d
.ΩÉ©dG …CGôdG
¿ƒμj ¿G Qô≤ªdG øe ¬fG ôcòj
áæéd ø«H ∑ôà°ûe ´ÉªàLG ∑Éæg
ø«eCÉàdG áÄ«gh á«HÉ«ædG ≥«≤ëàdG
åëÑd ø«æK’G Gó``Z »YÉªàL’G
≥jOÉæ°U ¿CÉ°ûH •É≤ædG øe Oó``Y
.É¡JGQÉªãà°SGh óYÉ≤àdG

ójó©dG ∑Éæg ¿G ø«M »``a É¡æe
á≤£æªdG ¢ùØf »a »°VGQC’G øe
âª«bCGh äÉ``Ø`°`UGƒ``ª`dG ¢ùØæHh
áëLÉf áªî°V äÉYhô°ûe É¡«∏Y
º≤J º``d GPÉ``ª`d ÓFÉ°ùàe ,RÉ«àeÉH
¢UÉîdG ´É£≤dG ácQÉ°ûªH áÄ«¡dG
øjôªãà°ùªdG øe …CG ™e ¿hÉ©àdGh
∂∏J ≈∏Y íLÉf ´hô°ûe AÉ°ûfG »a
≈∏Y É¡æe IOÉ``Ø`à`°`S’Gh ¢`` VQC’G
?á«°VÉªdG äGƒæ°ùdG ∂∏J πc QGóe
∫Ó``¨`à`°`SG Aƒ``°` S ¿G ó`` ` cCGh
á``jQÉ``ª`ã`à`°`S’G ¢``Uô``Ø`∏`d á``Ä`«`¡`dG
¿ÉÑe øe ∫ƒ°U’G ∂∏J IQGOEG ΩóYh
äGƒæ°S òæe É¡μ∏àªJ ¢`` `VGQCGh
≥jOÉæ°U óaQ ≈∏Y á°UôØdG äƒa
âfÉc áªî°V ó``FGƒ``©`H ó``YÉ``≤`à`dG

»©«ØædG ÖFÉædG ≥∏Yh ,∫ƒ``°`UCG
º≤J º``d GPÉ``ª` d ¬``dƒ``≤`H ∂`` dP ≈``∏` Y
OGóYEÉH ájGóÑdG øe ∫ƒ°UCG ácô°T
AÉ°ûfG ºJ GPÉªdh ?äÉ°SGQódG ∂∏J
≈∏Y ∫ÉªdG Qó``gh IójóL ácô°T
∑Éæg ¿G ø«M »``a ácô°ûdG ∂∏J
øμªj ¿É``c π©ØdÉH áªFÉb ácô°T
±É``°`VCGh?π``ª`©`dG Gò``¡`H Ωƒ``≤`J ¿G
zè«∏îdG QÉÑNCG{`d äÉëjô°üJ »a
É¡μ∏àªJ »àdG ¢``VQC’G ∂∏J :ÓFÉb
áMƒæªeh πjƒW âbh òæe áÄ«¡dG
øe á©£b »g ,∂∏ªdG ádÓL øe
iô`` NCG ¢`` VQG á©£b 30 π``°` UCG
.Iôªãà°ùe ô«Zh áÄ«¡∏d ácƒ∏ªe
¢``VQG ¿G »``©`«`Ø`æ`dG ø``«` Hh
IOÉØà°S’G áÄ«¡dG ™£à°ùJ ºd »dÓb

ô£b »a øjõéàëªdG ø«æWGƒªdG øY êGôaE’G »a øjôëÑdG á«°SÉeƒ∏HóH ó«``°ûj »ehôdG ¿hó∏N .O
.»æWƒdG ™ªéàdG Gòg »a Iô°TÉÑe áª∏c »≤∏jh
,Gó«L á¶ë∏dG ∂∏J ô``cPCG ,ICÉLÉØªdG âfÉc Éæg
ó°V Aƒ°S áª∏μH √ƒØàdÉH ≈°Vôf ’ :¬àdÓL ∫Éb
,øjôëÑdG π``gG º``g ô£b π``gCGh ,ô£b »``a Éæ∏gG
πM É¡«a »àdG ,ô£b ™e IóMƒdG ≈dEG ¬àdÓL ÉYOh
á°SQóe √òg º©f .Ωƒ«¨dGh Ωƒª¡dG πμd …Qò``L
IóMƒdG ≈dG áLÉëdG π¶J øμd ,≈°ù«Y øH óªM
ájOhóëdG É¡«a ÉªH ,πcÉ°ûªdG πμd πëc á«é«∏îdG
Üƒ©°T πμd ¢SÉ°S’G Ö∏£ªdG »g ,á≤£æªdG »a
.è«∏îdG AÉæHCGh

Ühôgh ihÉμ°ûdG Öàμe
á«dõæªdG ádÉª©dG

,…OhóëdG ó«©°üàdG Gò``g ™e á°üZ ™«ªédG Üƒ∏b
º∏©àf ºd ÉæfCÉc ,á°Sô°T á«eÓYG áªég ¬à≤aGQ …òdG
,á«°VÉªdG äGƒæ°ùdG »``a π°üM …ò``dG π``c ø``e ó©H
øe á°SÉ°ùëdG á≤£æªdG √òg Oó¡J »àdG çQGƒ``μ`dGh
Éæd ¿EÉ` a º``d’Gh Öà©dG Gò``g º``ZQh ,ºdÉ©dG OÉ°üàbG
,π≤©àdGh áªμëdG Ö∏¨àJ ¿CÉ`H AÉ``YOh AÉ``LQ É©«ªL
≈∏Y á≤£æª∏d iôÑμdG ídÉ°üªdG Ö«∏¨J ìhQ ƒª°ùJh
ÖgòJh GƒYRÉæJ ’ ≈àM ,á≤«°†dG á«ª«∏b’G Ö°SÉμªdG
øY Éæg åjóëdG óæY :¿hó∏N QƒàcódG ∫Ébh.ºμëjQ
»H Oƒ©J á«°SÉeƒ∏HódG øa »a óªM ∂∏ªdG á°SQóe

É©FGQ ¿Éc ºc ¬fCG »ehôdG ¿hó∏N QƒàcódG ócCG
ôjÉæj 14 á«æjôëÑdG á«°SÉeƒ∏HódG Ωƒ``j êƒàj ¿CG
…OÉJôeh IQÉëÑdG øe øWƒdG AÉæHCG øY êGôaE’G ôÑîH
»g √òg :ÓFÉb ,ô£b »a øjõéàëªdG ôëÑdG ó«°U
∂∏ªdG á°SQóe »g √ògh ,á«æjôëÑdG á«°SÉeƒ∏HódG
.äÉeRC’G ™e πeÉ©àdG øa »a áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y øH óªM
øjôëÑdG π``gG πc ô°ûÑà°SG ó≤a ó≤d :±É``°`VCGh
∫hO IOÉb πÑb øe Ó©dG á«bÉØJG ™«bƒàH ÉMôah Gô«N
ø«∏FÉØàe ™«ªédG ¿Éch ,»é«∏îdG ¿hÉ©àdG ¢ù∏ée
≈dEG äOÉY Ée ¿ÉYô°S øμd ,á«é«∏îdG áªë∏dG IOƒ©H

,z√É«ªdÉH IQƒ``ª`¨`e{ ™``Hô``e ôàe
É¡FÉ°ûfG ó``©`H á``cô``°`û`dG â``eÉ``bh
≈∏Y ±Gô°TEÓd ¢Sóæ¡e ø««©àH
ø««©Jh ø``«` jQÉ``°` û` à` °` S’G AGOCG
πª©d ø«°üàîªdG ø«jQÉ°ûà°S’G
á``«`Fó``Ñ`ª`dG á``eÉ``©` dG º``«` eÉ``°` ü` à` dG
áMÉàªdG äGQÉ``«` î` dGh áæjóª∏d
êÉ``à` æ` à` °` SGh á``Ø` ∏` μ` dG ô`` jó`` ≤` `Jh
øe ´hô°ûª∏d πãeC’G QÉªãà°S’G
…OÉªdG QÉªãà°S’G ºéM á«MÉf
.™bƒàªdG óFÉ©dGh áØ∏μdGh
™«ªL á°SGQO ó©H ¬fG ™HÉJh
áMÉàªdG äGQÉ«îdGh º«eÉ°üàdG
,ácô°ûdG IQGOEG ¢ù∏ée πÑb øe
É¡d ø«ÑJ ¬fG ≈``dEG áÄ«¡dG äQÉ°TG
GóL á«dÉY ôëÑdG ¿É``aO áØ∏c ¿G
ájÉªëdGh ≥ª©dGh ™bƒªdG ÖÑ°ùH
≈dEG áaÉ°VE’ÉH áHƒ∏£ªdG ájôëÑdG
ºJ »àdGh á«àëàdG á«æÑdG ôjƒ£J
¿ƒ«∏e 370 »dGƒëH Égôjó≤J
á«°UƒJ ™aQ ºJ ¬«∏Y AÉæHh ,QÉæjO
»a »°†ªdG ihó``L Ωó©H áÄ«¡∏d
ø``gGô``dG â``bƒ``dG »``a ´hô``°` û` ª` dG
º«eÉ°üàdG ™«ªéH ®ÉØàM’G ™e
É``gGó``YG º``J »``à` dG äÉ`` °` `SGQó`` dGh
.πÑ≤à°ùªdG »a É¡æe IOÉØà°SÓd
¬fG É``gOQ »a áÄ«¡dG äô``cPh
äGOƒLƒe èeO ºJ ∂dP Aƒ°V ≈∏Y
äGQÉªãà°S’G ™``e »``dÓ``b ácô°T
ácô°T É``gô``jó``J »``à` dG á``jQÉ``≤`©`dG

:ÜÉjO ó«dh Öàc
º`` «` `gGô`` HEG Ö`` FÉ`` æ` `dG ∞``°` û` c
≥«≤ëàdG áæéd ¢ù«FQ »©«ØædG
≥``jOÉ``æ` °` U ∞``∏` e »`` a á``«` HÉ``«` æ` dG
ø«eCÉàdG áÄ«g ΩÉ«b øY ,óYÉ≤àdG
á`` °` `SGQO OGó`` `YEÉ` ` H »``YÉ``ª``à``L’G
á``dÉ``ª` ©` dG ∫É`` ` ` `NOE’ á```jQGƒ```à` `cG
,óYÉ≤àdG ≥jOÉæ°U »``a Ió``aGƒ``dG
áæé∏d äó``cG áÄ«¡dG ¿G ÉØ«°†e
á°SGQO É«dÉM ºàj ¬``fG ≥«≤ëàdG
Ö``fÉ``LC’G ∫ƒª°T äÉgƒjQÉæ«°S
ÉgQÉÑàYÉH á«æ«eCÉàdG á«£¨àdG »a
ô«ÑîdG ™e πª©dG äÉjƒdhCG øª°V
.…QGƒàc’G
äOÉ``aCG áÄ«¡dG ¿CG ±É``°` VCGh
äGOGô`` ` ` jEG º``é` M ¿CÉ` ` `H á``æ` é` ∏` dG
ΩÉ``©`d á``«`æ`«`eCÉ`à`dG äÉ``cGô``à` °` T’G
¿ƒ«∏e 320 ≈∏Y âHQÉb 2019
äÉ≤ëà°ùªdG â¨∏H ø«M »a QÉæjO
712 ΩÉ``©` dG ¢``ù`Ø`æ`d á``jó``YÉ``≤` à` dG
¿CG É`` kë``°` Vƒ``e ,QÉ```æ` `jO ¿ƒ``«` ∏` e
á©£b øY áÄ«¡dG âdCÉ°S áæé∏dG
äGƒæ°S òæe É¡d ácƒ∏ªe ¢``VQG
áÄ«¡dG OQ AÉLh »dÓb á≤£æe »a
»dÓb ácô°T AÉ°ûfEÉH âeÉb É¡fG
±Gô°TEÓd IQGOEG ¢ù∏ée π«μ°ûJh
»a π``ã`ª`à`ª`dG ´hô``°` û` ª` dG ≈``∏` Y
∫Éª°T á≤£æe »``a á``æ`jó``e AÉ``æ` H
á``MÉ``°` ù` e ≈`` ∏` `Y »```dÓ```b ¥ô```°` `T
±B’G 9 »``dGƒ``ë` H Qó``≤` J á``«` FÉ``e
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¿ójÉH Ö«°üæJ øe äÉYÉ``°S πÑb ø£æ°TGh QOÉ¨«``°S ÖeGôJ

ôÑ°üdÉH »∏ëàdG
ΩÉ©dG ájÉ¡f ≈àM
√ôgR ó«°ùdG
.IOó°ûªdG ájRGôàM’G
…òdG Ée ?áª¶æªdG ¬«ÑæJ §Ñ°†dÉH »æ©j GPÉe
?¬«∏Y ÖJôàj
≈æ©e ¿EG âdÉb áª¶æªdG »a á«ª∏©dG ádhDƒ°ùªdG
»æ©jh .ôÑ°üdÉH ≈∏ëàJ ¿CG Öéj ¢SÉædG ¿CG Gòg
äGAGô`` `LE’G ≥«Ñ£J á∏°UGƒe Öéj ¬`` fCG É``°`†`jCG
ó``YÉ``Ñ`à`dG π``ã` e É``¡`«`∏`Y ±QÉ``©` à` ª` dG á`` jRGô`` à` `M’G
.áeÉªμdG ™°Vhh …ójC’G π°ùZh »YÉªàL’G
á«ªdÉ©dG áë°üdG áª¶æe ¬JôcP Ée ¿CG á≤«≤ëdG
»a ó«cCÉà∏d iƒ°ü≤dG á«ªgC’G ≈dEG ∫hódG πc ¬Ñæj
¢†©H ¿CG hóÑj Iôμa CÉ£N ≈``dEG á«YƒàdG äÓªM
ìÉ≤∏dG òNCG Oôée ¿CG Iôμa »æ©f ;É¡H øeDƒj ¢SÉædG
»æ©j ,É¡fÉμ°S º«©£J »a ºdÉ©dG ∫hO ´hô``°`Th
¬fCGh ô°ùëæj CGóH ÉfhQƒc ô£N ¿CG ,¬``JGP óM »a
âbh »a á«©«Ñ£dG IÉ«ëdG ≈dEG IOƒ©∏d ¿GhC’G ¿BG
.Öjôb
»``NGô``à` dG ≈`` `dEG Oƒ``≤` Jh á``Ä` WÉ``N Iô``μ` a √ò`` g
Oƒ¡L Oó¡j ¿CG øμªj Ée ô£NCG ø``eh ,¿hÉ¡àdGh
.ÉfhQƒc áëaÉμe
áª¶æe ¬«ÑæJ AGQh ø``e á«°SÉ°SC’G Iô``μ`Ø`dG
¿CG ±ô©j ¿CG Öéj ¬∏c ºdÉ©dG ¿CG »``g áë°üdG
É¡fCGh áμ«°Th â°ù«d á«©«Ñ£dG IÉ«ëdG ≈dG IOƒ©dG
ájÉ¡æH áª¶æªdG ¬JQqób πjƒW âbh ≈dEG êÉàëà°S
.ΩGôj Ée ≈∏Y QƒeC’G πc â°†e GPEG Gòg .ΩÉ©dG Gòg
¬JôcP Ée ≈∏Y AÉæHh ,á«FÉ¡ædG á∏°üëªdG »a
çóëj Éeh ,AÉª∏©dG ¬dƒ≤j Éeh ,áë°üdG áª¶æe
É¡°ùØf ÖJôJ ¿CG ºdÉ©dG ∫hO πc ≈∏Y ¿EÉa ,π©ØdÉH
É``ahô``X ¬``∏`ª`cCÉ`H ΩÉ``©` dG Gò``g ¢û«©à°S É``¡` fCG ≈``∏`Y
á«ë°üdG äÉjƒà°ùªdG πc ≈∏Y ÉfhQƒc ™e áÑ©°U
.ájOÉ°üàb’Gh á«YÉªàL’Gh
πμ°T …CÉH »NGôà∏d ∫Éée ’ ¬fCG Gòg »æ©jh
≈dEG áaÉ°VE’ÉH ,IòîàªdG ájRGôàM’G äGAGôLE’G »a
≈∏Y ájOÉ°üàb’Gh á«YÉªàL’G ´É°VhC’G Ö«JôJ
.¢SÉ°SC’G Gòg

á«ªdÉ©dG áë°üdG áª¶æe äQó°UCG ,ø«eƒj πÑb
äôcP áª¶æªdG .√óæY ∞bƒàdG Öéj Éª¡e ÉfÉ«H
»a ÉfhQƒc äÉMÉ≤d ™jRƒJ AóH øe ºZôdG ≈∏Y ¬fCG
ó°V á«YÉªédG áYÉæªdG ¿EÉa ,ºdÉ©dG ∫hO ∞∏àîe
.ΩÉ©dG Gòg ≥≤ëàJ ød ¢Shô«ØdG
ìôW á«∏ªY ¿CÉH Gòg äQôH áª¶æªdÉH ádhDƒ°ùe
Éàbh ¥ô¨à°ùà°S ºdÉ©dG ∫hO »a äÉMÉ≤∏dG ™jRƒJh
äÉYôL êÉàfEG ¥É£f ™«°SƒJ ¿CG Éªc ,π«∏≤dÉH ¢ù«d
ÉæfCG á°UÉNh ,ÓjƒW Éàbh É°†jCG ¥ô¨à°ù«°S ìÉ≤∏dG
»àdG äÉYôédG äGQÉ«∏e πH ø«jÓe øY ’ çóëàf
.É¡LÉàfEG Öéj
πeC’G ¿CG »g áª¶æªdG É¡«dEG ¬ÑæJ »àdG IôμØdG
ájÉ¡ædG »a …ODƒJ »c ÉfhQƒc äÉMÉ≤d ≈∏Y Oƒ≤©e
òÄæ«Mh ,ºdÉ©dG »a á«YÉªédG áYÉæªdG ≥«≤ëJ ≈dEG
óM ≈``dEG ¢Shô«ØdG AGƒàMG ºJ ¬fCÉH ∫ƒ≤dG øμªj
.ô«Ñc
áë°üdG áª¶æe É``°`†`jCGh ,AÉ``ª`∏`©`dG ™ªéjh
ø«M ≥≤ëàJ á«YÉªédG áYÉæªdG ¿CG ≈∏Y ,á«ªdÉ©dG
.ìÉ≤∏dÉH πbC’G ≈∏Y ¿Éμ°ùdG øe %70 º«©£J ºàj
âÑãà°S äÉMÉ≤∏dG ¿CG ¢VGôàaÉH Gò``g É©ÑW
.πcÉ°ûe ô¡¶J ødh ,áHƒ∏£ªdG á«dÉ©ØdG
óMGh ¬∏c ºdÉ©dG ô«°üe ¿CG Éæg ó«cCÉàdG Öéj
áYÉæªdG ¿CG ≈æ©ªH .¢Uƒ°üîdG Gò``¡`H §HGôàe
∫hO πc »a ≥≤ëàJ ¿CG Öéj IOƒ°ûæªdG á«YÉªédG
∫hódG øe Ohóëe OóY »a É¡≤≤ëJ ¿CG ∂dP ,ºdÉ©dG
QÉ°ûàf’G π°UGƒ«°S ¢Shô«ØdG ¿CG »æ©«°S §≤a
.ó∏H ≈dEG ó∏H øe GOóée π≤æàdGh
áë°üdG áª¶æe ¬«ÑæJ ¿CG ßMÓf ¿CG Öéjh
¢Shô«ØdG ¬«a ô°ùëæj ’ âbh »a A»éj á«ªdÉ©dG
á°SGô°Th GQÉ°ûàfG OGOõj ¢ùμ©dG ≈∏Y πH ,ºdÉ©dG »a
’ Ió``jó``L ä’Ó``°`S ô¡¶Jh ,∫hó`` dG ø``e ô«ãc »``a
§Ñ°†dÉH É¡©e πeÉ©àj ∞«c ¿B’G ≈àM óMCG ±ô©j
øe ô«ãch .’ ΩCG É¡æe »≤J á«dÉëdG äÉMÉ≤∏dG πgh
»àdG ìÉàØf’G äGAGô``LEG øY â©LGôJ ºdÉ©dG ∫hO
äGAGôLE’Gh ¥ÓZE’G ≈dEG äOÉYh É¡«dEG äCÉéd âfÉc

ÉfhQƒc ó°V áªî°V í«≤∏J á∏ªM ô°TÉÑJ óæ¡dG

á«Ñ£dG ºbGƒ£dG OGôaCG øe Éfƒ«∏e 30 í«≤∏J óæ¡dG …ƒæJ |
(RôàjhQ) .≈dhC’G á∏MôªdG »a

É¡«∏Y ≥ØàªdG äÉ«ªμdG ,ôjGôÑa
øY ø«dôH âKóëJh .Ék «YƒÑ°SCG
ìhGôàJ Ió``e Iô«JƒdG ¢†ØN
.z™«HÉ°SCG á©HQCGh áKÓK{ ø«H
ô``jRh ø``∏`YG ó``jQó``e »``ah
¿CG ¢``ù`eCG »fÉÑ°S’G áë°üdG
¿B’G ≈àM ó©Ñà°ùJ áeƒμëdG
áLƒªdG AGƒàM’ GójóL ÉbÓZEG
19-ó«aƒc AÉ``Hh ø``e áãdÉãdG
ºjó≤J ≥WÉæª∏d õ«éJ ób É¡æμd
.∫ƒéàdG ô¶M óYƒe
Ó`` jG QhOÉ`` Ø` `∏` `°` `S ∫É`` ` ` bh
Éæ°ùd{ :»Øë°U ô``ª`JDƒ`e »``a
¢SÉædG QÉÑLEG OQGh »a É«dÉM
»a ,zº``¡` dRÉ``æ` e á``eRÓ``e ≈``∏`Y
ójó©dGh ≈aÉæàJ á«é«JGôà°SG
É«fÉ£jôH πãe øe ∫hó``dG øe
Gó``jó``L É``bÓ``ZEG â``°`Vô``a »``à`dG
.É¡fÉμ°S ≈∏Y
,»``°` VÉ``ª` dG ´ƒ```Ñ` `°` `S’Gh
≥``WÉ``æ``e ¢`` ù` `ª` `N â`` `Ñ` ` dÉ`` `W
≥«Ñ£àH ájõcôªdG áeƒμëdG
OóY ´ÉØJQG ™e Oó°ûe ¥Ó``ZEG
»a ¢``Shô``«` Ø` dÉ``H äÉ``HÉ``°``U’G
.OÉ«Y’G òæe É«fÉÑ°SEG
´ƒÑ°S’G äRhÉéJ Éeó©Hh
áHÉ°UEG »fƒ«∏e áÑàY âFÉØdG
É``«`fÉ``Ñ`°`SG â``°` ü` MG ,Ió```cDƒ` `e
øe É``«`°`SÉ``«`b GOó`` `Y á``©` ª` é` dG
≠∏H áYÉ°S 24 »a äÉHÉ°U’G
.197h ÉØdG 40
™°VƒdG{ ¿CG ÓjG ±É°VCGh
ø``μ` dh ,zÉ`` ¨` `dÉ`` H É``≤` ∏` b ô``«` ã` j
zá«Ø«c ±ô©fh IôÑN Éæjód{
.»°ûØàdG Gòg ≈∏Y Iô£«°ùdG

ø``e ô`` `Ñ` ``cCG Oó`` ` `Y ó`` ` jhõ`` ` Jh
z»fÉãdG π°üØdG »a äÉYôédG
.ΩÉ©dG øe
≈``dEG Oƒ``©`æ`°`S{ É``à` aÉ``°` VCGh
»``°`SÉ``°`SC’G »``æ`eõ``dG ∫hó``é` dG
OÉëJ’G »a º«∏°ùàdG äÉ«∏ª©d
´ƒÑ°SCG øe Gk QÉÑàYG »HhQhC’G
äÉ«∏ªY IOÉ``jR ™e ,ôjÉæj 25
15 ´ƒÑ°SCG øe GAóH º«∏°ùàdG
.zôjGôÑa
¿ÉàYƒªéªdG äQÉ`` °` `TCGh
,∂dòH ΩÉ«≤dG πLCG øe{ ¬fCG ≈dEG
≈∏Y äÓjó©àdG ¢†©H âJÉH
.zájQhô°V êÉàf’G á«∏ªY
∂«àfƒjÉHh QõjÉa âfÉch
ô«Z πμ°ûH á``©`ª`é`dG É``JQò``M
ÉæμªàJ ø``d É``ª`¡`fCG ø``e ™bƒàe
OÉ`` ë` `J’G ∫hO º``«` ∏` °` ù` J ø```e
™``∏`£`e ≈`` à` `M ,»`` ` ` ` ` ` HhQhC’G

:ä’É`` cƒ`` dG – »``¡` dOƒ``«` f
á∏ªM ¢``ù` eCG ó``æ` ¡` dG äô``°` TÉ``H
ÉfhQƒc ¢Shô«a ó°V í«≤∏J
≠``dÉ``Ñ`dG É``¡`fÉ``μ`°`ù`d ó``é`à`°`ù`ª`dG
πμ°ûJ ,áª°ùf QÉ«∏e 1^3 ºgOóY
¬JGó«≤©J øe ójõJ ÓFÉg ÉjóëJ
≈æÑdG á«Yƒfh áeÓ°ùdG Oƒ«b
∂«μ°ûJh ájOôàªdG á«àëàdG
.ø«æWGƒªdG
¿Gó∏H ôãcCG »fÉK …ƒæjh
í«≤∏J ¿Éμ°ù∏d GOGó©J ºdÉ©dG
Ée …CG ¢üî°T ¿ƒ«∏e 300
äÉ``j’ƒ``dG ¿Éμ°S Oó``Y …RGƒ``j
πÑ≤ªdG ƒ«dƒj ∫ƒ∏ëH IóëàªdG
äÓªM ôÑcCG ió``MEG QÉ``WEG »a
óæ¡dGh .º``dÉ``©` dG »``a í«≤∏àdG
»°ûØJ AGô``L Ió°ûH IQô°†àe
,óéà°ùªdG É``fhQƒ``c ¢Shô«a
á∏«°üM ≈∏YCG »fÉK â∏é°Sh
äÉ`` j’ƒ`` dG ∞``∏` N äÉ`` HÉ`` °` `UEG
≈∏Y äOGR ,ºdÉ©dG »a IóëàªdG
¿CG ™e áHÉ°UEG ø«jÓe Iô°ûY
øe ƒg É¡«a äÉ«aƒdG iƒà°ùe
.ºdÉ©dG »a ≈fOC’G
áYƒªée âæ∏YCG É«HhQhCG
ácGô°ûdÉH á``«`μ`jô``eC’G Qõ``jÉ``a
»fÉªdC’G ∂«àfƒjÉH ôÑàîe ™e
¿CG É¡fCÉ°T ø``e zá``£` N{ ¢``ù` eCG
ô«NCÉJ Ióe øe óq ëdÉH íª°ùJ
IOÉ°†ªdG äÉ``MÉ``≤`∏`dG º«∏°ùJ
óq éà°ùªdG É``fhQƒ``c ¢Shô«Ød
âbh »``a ,§``≤`a ´ƒ``Ñ`°`SCG ≈`` dEG
º«∏°ùJ DƒWÉÑJ É``HhQhCG ≈°ûîJ
á©HQCG hCG áKÓK{ Ióe äÉYôédG
.z™«HÉ°SCG
¿É«H »a ¿Éàcô°ûdG âdÉbh
∂«àfƒjÉHh RôjÉa{ ¿G ∑ôà°ûe
™aôH íª°ùà°S á£N É``JQ qƒ``W
É``HhQhCG »a ™«æ°üàdG äGQó``b

(Ü ± CG)

.≥HÉ°S ¢ù«Fôc ø£æ°TGh IQOÉ¨e »a ÖZôj ’ ÖeGôJ |

.¿ƒàæ«∏c
¬Lƒà«°S ∫É``Ø` à` M’G ó``©` Hh
¿ƒàéæ«dQCG IôÑ≤e ≈``dEG ¿ó``jÉ``H
OhQƒdG øe π«∏cEG ™°Vƒd á«æWƒdG
∫ƒ``¡`é`ª`dG …ó``æ` é` dG ô``Ñ` b ≈``∏` Y
.IóMƒdG ≈dEG IƒYódGh
òæe ¢ù«FQ ∫hCG ƒg ÖeGôJh
Ö«°üæJ πØM ™WÉ≤j ÉeÉY 150
.¬Ø∏N

.ÉgCÉægh ¢ùjQÉg ’ÉeÉc ÖîàæªdG
Éª¡æ«H ∫É``°`ü`JG ∫hCG ∂``dP ¿É``ch
É¡«a É¡LGƒJ »àdG IôXÉæªdG òæe
á∏ªëdG êhG »``a ∞``jô``î` dG »``a
.á«HÉîàf’G
ácQÉ°ûªdG ¢ùæH Ωõà©j Éªc
ÖfÉL ≈``dEG Ö«°üæàdG πØM »``a
ÉeÉHhCG ∑GQÉH ø«≤HÉ°ùdG AÉ°SDhôdG
π``«` Hh ø`` ` H’G ¢`` Tƒ`` H êQƒ`` ` `Lh

™``e ñQÉ`` `°` ` U ¢``†` bÉ``æ` J »`` `a
≈∏Y ¬HÉ°ùM øe ΩhôëªdG ÖeGôJ
â«ÑdG »a ’õ©æe ¢û«©jh ôàjƒJ
¢ù«FôdG Ö``FÉ``f hó``Ñ`j ,¢``†` «` HC’G
øe ƒg ¬fCÉch Ωƒj πc ¢ùæH ∂jÉe
.IOÉ«≤dG ≈dƒàj
ádÉcƒd ™∏£e Qó°üe ∫É``bh
¢ùæH ¿EG ,á©ªédG ¢SôH ¢ùfGôa
¢ù«FôdG áÑFÉæH É«ØJÉg π°üJG

:ä’É`` `cƒ`` `dG – ø``£` æ` °` TGh
»``μ` jô``eC’G ¢``ù` «` Fô``dG QOÉ``¨` «` °` S
ÖeGôJ ó``dÉ``fhO ¬àj’h á«¡àæªdG
πÑb AÉ`` ©` `HQC’G ô``é` a ø``£` æ` °` TGh
¬``Ø`∏`N Ö``«` °` ü` æ` J ø```e äÉ`` YÉ`` °` `S
ºd …òdG ,¿ójÉH ƒL »WGô≤ªjódG
.ó©H RƒØdÉH ¬Äæ¡j
Ö``eGô``J ¿CG í``°` VGƒ``dG ø`` eh
áª°UÉ©dG IQOÉ``¨` e »``a Ö``Zô``j ’
áØ°üH á``«` μ` jô``eC’G á``«` dGQó``«` Ø` dG
πÑb ¬Lƒà«°S ∂dòd ,≥HÉ°S ¢ù«FQ
√ô≤eh GójQƒ∏a ≈dEG ¬àj’h AÉ¡àfG
…ƒæj å«M ƒZ’GQÉe »a ôNÉØdG
.QGô≤à°S’G
á°SÉFôdG ô≤e ¬JQOÉ¨e ó©Hh
øe ™∏≤à°S á``«`Mhô``e ø``à`e ≈``∏`Y
¬Lƒà«°S ,¢†«HC’G â«ÑdG ≥FGóM
IóYÉb øe ≥HÉ°ùdG ∫ÉªYC’G πLQ
(ófÓjô«e) ájôμ°ù©dG RhQó`` fCG
Iô«NC’G ¬à∏MQ »a ƒZ’GQÉe ≈dEG
.á°SÉFôdG IôFÉW øàe ≈∏Y
»àdG ø£æ°TGh áæjóe »``ah
â``ë`Ñ`°`UCGhh É``¡`ë`eÓ``e äô``«`¨`J
ó©H ø``°`ü`ë`e ôμ°ù©ªH ¬``Ñ` °` TCG
É``gó``¡`°`T »``à``dG ∞``æ` ©` dG ∫É`` ª` `YCG
,(∫ƒà«HÉμdG) ¢SôéfƒμdG ô≤e
º°SGôªd äGOGó©à°S’G π°UGƒàJ
íÑ°ü«°Sh .ø«ª«dG ¿ójÉH AGOCG
¢SOÉ°ùdG ¢ù«FôdG »WGô≤ªjódG

πcô«e á``°SÉ«°S »``a QGôªà``°S’G ¿hQÉ``àîj ¿É``ªdC’G ¿ƒ``¶aÉëªdG
.É¡°ùØf
äÉHÉîàf’G √ò``¡`d ø«ë°TôªdG äÉ«°üî°T ∞∏àîJh
.ô«Ñc πμ°ûH
òæe IQÉ°ûà°ùª∏d Ohó``∏`dG hó``©`dG ¢ùJô«e ¢TôjójôØa
ÜGƒædG ¢ù∏ée »``a á¶aÉëªdG á∏àμdG á°SÉFQ ø``e ¬àdõY
¬MƒªW øμd ,QCÉãdÉH º∏ëj ¿É``c ,2002 »a (ÆÉà°SófƒH)
√ÉéJ Oó°ûàe §îd ójDƒªdG ∫ÉªYC’G πLQ ¿Éch .≥≤ëàj ºd
QhÉÑæjQÉc ÖeGôc ΩÉeCG ∞«ØW ¥QÉØH Ωõg ,Iôé¡dG ádCÉ°ùe
Ö°üæe »dƒJ øY ≈∏îJ ,âÑ°ùdG ¬àªjõg ó©Hh ,2018 »a
ôÑY áeƒμëdG »a ∫ƒNódG ¢VôY ¬æμd ,ÜõëdG »a …QGOEG
¬fEG ∫Éb áeƒμëdG º°SÉH ≥WÉædG øμd .OÉ°üàb’G IQGRh »dƒJ
.á«eƒμM zäÓjó©J …CÉH{ Ék«dÉM ô¶ædG …ôéj ’
á``eRC’ ¬``JQGOEG á≤jôW ¿CG øe ºZôdG ≈∏Y â«°T’ RÉ``ah
á«Ø∏N ≈∏Y Éª«°S ’h ,äGOÉ≤àf’ â°Vô©J ¬à≤£æe »a AÉHƒdG
AGôÑîdG AGQBG ºZQ ™«HôdG »a Oƒ«≤dG ∞«ØîJ ≈``dEG ¬JƒYO
.ø««£°SƒdG ø«ÑNÉædG â«°T’ Üòéj óbh .∂dòd á°†gÉæªdG
πªàëe ∞dÉëJ AÉæH øe øμªàj ó≤a ôÑªàÑ°S »a í°TôJ GPEGh
.OÓÑdG »a Iƒb ôÑcCG »fÉK ô°†îdG ÜõM ™e
»¨Ñæj ¬``fCG π¨«Ñ°T ô``jO á«YƒÑ°SCG äCGQ ,É¡à¡L ø``e
Ö°üæe ƒëf ¥ÉÑ°ùdG »a â«°T’ z¿CÉ°T øe ∫Ó``bE’G Ωó``Y{
QÉ°ûà°ùªdG Iô«°ùe ™``e ¬Jô«°ùe ák `fQÉ``≤`e ,ájQÉ°ûà°ùªdG
¬fCG ¬JÉjGóH »a ôãc ó≤à©j ºd …ò``dG ∫ƒc äƒª∏g ≥Ñ°SC’G
¢ù«d{ áØ«ë°üdG âaÉ°VCGh .ºμëdG ≈dEG ∫ƒ°UƒdG »a íéæ«°S
zá°SÓ°ùdGh áMGôdÉH »Mƒj ¬æμd ,ΩÉªàgÓd Gkô«ãe Ék«°SÉ«°S
á°SÉFQh »ªdÉY AÉ``Hh ó©H{ ¬ëdÉ°U »a Ö°üj ô``eCG Gò``gh
.zÖeGôJ ódÉfhO

(Ü ± CG)

.√Rƒa ¿ÓYEG ó©H ÉKóëàe â«°T’ |

É«fÉªdCG 19-ó«aƒc AÉHh øe á«fÉãdG áLƒªdG Üô°†J âbh
ICGô``eG ¢``SCGô``J ø``d 2000 ΩÉ``Y òæe ≈`` dhC’G Iôª∏dh .Iƒ``≤`H
ÖeGôc âjô¨«fCG âfÉch .»ë«°ùªdG »WGô≤ªjódG OÉëJ’G
2018 »a ÜõëdG á°SÉFQ âdƒJ πcô«e záØ«∏N{ QhÉÑæjQÉc
¢Vôa øe øμªàJ ºd É¡fC’ 2020 πFGhCG »a π«≤à°ùJ ¿CG πÑb

»WGô≤ªjódG OÉëJ’G ÜõM QÉàNG :(Ü ± CG) - ø«dôH
Ó«éfCG á°SÉ«°S »a QGôªà°S’G ßaÉëªdG »fÉªdC’G »ë«°ùªdG
¬d GójóL É°ù«FQ â«°T’ ø«eQCG ∫óà©ªdG ¬HÉîàfÉH πcô«e
¢ùJô«e ¢ûjQójôa »dGôÑ«∏dG ≈∏Y RÉa …òdG âÑ°ùdG ¢ùeCG
øe ÉJk ƒ°U 521 á«ÑdÉ¨Hh .ø«ª«dG ƒëf ±É£©f’ ójDƒªdG
RÉa ,º¡JGƒ°UCÉH A’OEÓd º¡JƒYO âªJ Ühóæe 1001 π°UCG
»a ÉJk ƒ°U 466 ≈∏Y π°üM …ò``dG ¢ùJô«e ≈∏Y â«°T’
»a ∂dòH äÉHh .á«∏NGódG äÉHÉîàf’G øe á«fÉãdG ádƒédG
áeÉ©dG äÉHÉîàf’G »a ßaÉëªdG ôμ°ù©ªdG IOÉ«≤d ó«L ™bƒe
.ó©H áeÉJ äÉfÉª°V ∂∏ªj ’ ¬fCG ºZQ ,ôÑªàÑ°S »a
¿CGh Ék©e íéæf ¿CG ójQCG{ √Rƒa ≈∏Y É≤k «∏©J â«°T’ ∫Ébh
º°†j …ò``dG »fÉªdC’G ßaÉëªdG zOÉ``ë`J’G π°üj ¿CG øª°†f
…QÉaÉÑdG ≥«≤°ûdG ÜõëdGh »WGô≤ªjódG »ë«°ùªdG OÉëJ’G
»a ájQÉ°ûà°ùªdG ≈``dEG ,»ë«°ùªdG »YÉªàL’G …OÉ``ë`J’G
¢ùJô«e ó©H Ék«fÉK π`q `M …ò``dG â«°T’ OÉØà°SGh .ôÑªàÑ°S
ƒg ådÉK í°Tôe QÉ°üfCG äGƒ°UCG øe ,≈``dhC’G IQhó``dG »a
q ójDƒªdG ø``¨`JhQ äô``HQƒ``f
øe ô°ùN …ò``dGh ∫óà©e §îd
.≈dhC’G IQhódG
É«dÉØà«°ùa ∫Éª°T É«fÉæjQ á≤£æe ¢SCGôj …òdG â«°T’ ¿Éc
ô«Z ÉkªYO ≈≤∏J ób ,¿Éμ°ùdG OóY å«M øe OÓÑdG »a ôÑcC’G
ìÉààaG »a á©ªédG AÉ°ùe âëªd »àdG πcô«e øe ô°TÉÑe
z»£°Sh{ QÉ°ùe ´É``Ñ`JG π°†ØJ É``¡`fCG ≈``dEG Üõ``ë`dG ôªJDƒe
πÑ≤à°ùªd áª°SÉM äÉHÉîàf’G √ògh .ÜÉ£≤à°S’G ¢†aôJh
ôNGhCG IQô≤ªdG á«©jô°ûàdG äÉHÉîàf’G ÜGôàbG ™e ,É«fÉªdCG
.2005 òæe ºμëJ »àdG πcô«e ó¡Y ájÉ¡fh ôÑªàÑ°S
§°SƒdG ø«ªjh ø«ª«dG í°Tôe QÉ``«`à`NG …ôé«°Sh
»a ¿hôNBG ¿ƒë°Tôe ∑Éæg Éªæ«H ™«HôdG »a ájQÉ°ûà°ùª∏d

ÉμjôeCG ≈``dEG º¡≤jôW »a ’É``ª«JGƒZ ¿ƒ∏Nój ¢``SGQhófƒg hô``LÉ¡e

(Ü ± CG)

.’Éª«JGƒZ ∫ƒNód »æeC’G ¥ƒ£dG º¡bGôàNG iód ¿hôLÉ¡ªdG |

¿Éà``°ùfÉ¨aCG øe á«μjôeC’G äGƒ≤dG øe ójõªdG ÜÉë``°ùfÉH Ö qMôJ ¿ÉÑdÉW
ÖZôjh .z»¡àæJ ’ »àdG ÜhôëdG{ AÉ¡fEÉH 2016 ΩÉY òæe
k G ¿ójÉH ƒL ÖîàæªdG »μjôeC’G ¢ù«FôdG
¢†ØîH É°†jC
∫ƒWCG π qé°ùj å«M á«fÉ¨aC’G »``°`VGQC’G ≈∏Y äÉ«∏ª©dG
ø£æ°TGh ø«H ¥ÉØJ’G iOCGh .ïjQÉàdG »a »μjôeCG πNóJ
k G ¿ÉÑdÉWh
áeƒμëdG ø«H ΩÓ°S äÉ°VhÉØe AóH ≈dEG É°†jC
äCGóH »àdG äÉ°VhÉØªdG √òg Ωó≤àJh .¿ÉÑdÉWh á«fÉ¨aC’G
¥ÉØJ’G ø«ÑfÉédG ádhÉëe §°Sh ójó°T A§ÑH ôÑªàÑ°S »a
∞æ©dG ∫ÉªYCG äóYÉ°üJh .äÉKOÉëªdG ∫ÉªYCG ∫hóL ≈∏Y
»a Éª«°S ’h Iô«NC’G ô¡°TC’G »a OÓÑdG AÉëfCG ™«ªL »a
âaó¡à°SG πàb äÉ«∏ªY øe á∏°ù∏°S äó¡°T »àdG áª°UÉ©dG
øY ø«©aGóe ø«£°TÉfh ø««°SÉ«°Sh ø««eÓYEGh áWô°ûdG
.¿É°ùfE’G ¥ƒ≤M

äÉj’ƒdG ïjQÉJ »a ø«©HQC’Gh
.IóëàªdG
É«eƒj ¿ójÉH ≥jôa π°UGƒjh
…ODƒà°Sh .ábóH π«°UÉØàdG á©HÉàe
¿ójÉH É¡Ø°üj »àdG ÉLÉL …ó«d
ó«°ûædG záª«¶Y á≤jó°U{ É¡fCÉH
πØëdG qøμd .»μjôeC’G »æWƒdG
∂dP ,ΩÉ©dG Gò``g ÉØ∏àîe ¿ƒμ«°S
∫Éfƒ°TÉf{ ™bƒe ¥ÓZEG ºà«°S ¬fG
ΩÉ``eG áªî°†dG á``MÉ``°`ù`dG z∫ƒ`` e
.Qƒ¡ªédG ΩÉeCG ¢SôéfƒμdG ≈æÑe
¢UÉî°TCÓd ’EG íª°ùj ø``dh
∫ƒ``Nó``H É``«` ª` °` SQ ø``jó``ª` à` ©` ª` dG
É¡«a ™``ªq ` é` à` j »``à``dG á``≤` £` æ` ª` dG
ÖîàæªdG ¢ù«FôdG QÉ°üfCG Éjó«∏≤J
.±’B’G äÉÄªH
¬æ°T …ò```dG Ωƒ``é` ¡` dG ò``æ` eh
ÖeGôàd QÉ°üfCG z∫ƒà«HÉμdG{ ≈∏Y
â©°Voh ,ôjÉæj øe ¢SOÉ°ùdG »a
á`` Ñ` `bGô`` ª` `dG â`` ë` `J ø`` £` `æ` `°` `TGh
á``Wô``°` û` dG â`` JÉ`` Hh ,IOó`` °` `û` `ª` `dG
.OƒæédG ±’BÉH áeƒYóe É¡bƒ£J
á°ù«FQh ¿ójÉH ≥jôa É``YOh
,QRhÉH π«jQƒe ø£æ°TGh ájó∏H
ÖæéJ ≈`` dEG »``μ` jô``eC’G Ö©°ûdG
ø£æ°TGh §``°` Sh ≈```dEG ¬``Lƒ``à` dG
ôÑY Ö«°üæàdG π``Ø`M á``©`HÉ``à`eh
äÉ``°` TÉ``°` T ≈``∏` Y hCG â`` fô`` à` `fE’G
.¿ƒjõØ∏àdG

äÉfÉª°V ¿É``Ñ`dÉ``W º``jó``≤`J π``HÉ``≤`e 2021 ƒ``jÉ``e ∫ƒ``∏`ë`H
ΩGôàMÉH Ωõà∏e Éfôμ°ù©e ¿CG ócDƒf{ º«©f ±É°VCGh .á«æeCG
ôμ°ù©ªdG Ωƒ≤j ¿CG πeCÉjh ¥ÉØJ’G »a É¡©£b »àdG OƒYƒdG
∫ƒNO øe ´ƒÑ°SCG øe π``bCG πÑbh .z¬°ùØf ôeC’ÉH ô``NB’G
OƒLƒdG ÖeGôJ ¢†Øq N ,¢†«HC’G â«ÑdG ≈``dEG ¿ójÉH ƒL
¬JÉjƒà°ùe ≈fOCG ≈dEG ¿Éà°ùfÉ¨aCG »a »μjôeC’G …ôμ°ù©dG
´ÉaódG ôjRh ø∏YCGh ,2001 ôÑªàÑ°S 11 äGAGóàYG òæe
¿É«H »a á©ªédG Ωƒj ô∏«e ôaƒà°ùjôc ádÉcƒdÉH »μjôeC’G
É«dÉM íÑ°UCG ¿Éà°ùfÉ¨aCG »a á«μjôeC’G äGƒ≤dG ójóY ¿CG
OÓÑdG »a á«μjôeC’G äGƒ≤dG ójóY ôq«¨Jh .…óæL 2500
…óæL ∞dCG áFÉe ≠∏Hh ,ÉkeÉY øjô°ûY òæe äGƒæ°ùdG ôq e ≈∏Y
ÖeGôJ óYhh .ΩÉY øe ÉØk dCG 13 Oó©dG ¿Éch ,2010 ΩÉY

¢``ù`eCG ¿É``Ñ`dÉ``W á``cô``M â``Ñ` qMQ :(Ü ± CG) - ∫ƒ``HÉ``c
äGƒ≤dG ójó©d ô«NC’G ¢†«ØîàdG ø£æ°TGh ¿ÓYEÉH âÑ°ùdG
¬fCG Ik ôÑà©e ô°üæY 2500 ≈dEG ¿Éà°ùfÉ¨aCG »a á«μjôeC’G
,ácôëdG º°SÉH çóëàe ∫Éb Ée Ö°ùëH ,z»HÉéjEG Ωó≤J{
Öàch .OÓÑdG »a ∞æ©dG óYÉ°üJ ¬«a π°UGƒàj âbh »a
ÜÉë°ùfG{ Iójô¨J »a º«©f óªëe ¿ÉÑdÉW º°SÉH çóëàe
¬àæ∏YCG …ò``dG ,¿Éà°ùfÉ¨aCG ø``e iô`` NCG á«μjôeCG äGƒ``b
ô«HóJh »HÉéjEG Ωó≤J ƒg ,¢ùeCG Ωƒj IóëàªdG äÉj’ƒdG
ø«H ™bƒªdG ¥É``Ø`J’G ≥«Ñ£J{ ¿CG ôÑàYGh .z»JÉªZGôH
,ôjGôÑa »a .zøjó∏Ñ∏d ó«Øe IóëàªdG äÉj’ƒdGh (¿ÉÑdÉW)
¢üæj
q ¿ÉÑdÉW ™e Ébk ÉØJG ÖeGôJ ódÉfhO ¢ù«FôdG IQGOEG â©bh
¿Éà°ùfÉ¨aCG øe á«μjôeC’G äGƒ≤∏d πeÉμdG ÜÉë°ùf’G ≈∏Y

ø``jô``LÉ``¡` ª` dG ≈``∏` Y äÉ``£` ∏` °` ù` dG
áëdÉ°U á«JƒÑK ≥``FÉ``Kh º``jó``≤`J
ÉfhQƒc ¢Shô«Ød »Ñ∏°S ¢üëah
º¡æe ójó©dG ¿CG ºZQh .óéà°ùªdG
π°UGh ,•hô°ûdG √òg ¿ƒÑ∏j ’
Gƒëéfh º¡≤jôW ¿hô``LÉ``¡`ª`dG
¿É``ch .∞``æ`Y ¿hO ∫ƒ``Nó``dG »``a
áëaÉμe áWô°T ô°UÉæY øe äÉÄe
GhõcôªJ ’Éª«JGƒZ »a Ö¨°ûdG
’Éª«JGƒZ ø«H QƒÑ©dG •É≤f óæY
É``«` fGO â``dÉ``bh .¢`` SGQhó`` fƒ`` gh
»àdG (É``eÉ``Y 23) GRhôà°ù«æ«g
Ió``MGh ™e Ohó``ë`dG QƒÑY πeCÉJ
≈àM Éæg øe πMôf ød{ É¡JÉæH øe
ø∏©æ°S ,Qhô``ª`dÉ``H Éæd Gƒëª°ùj
Éæjód ¢ù«d .ΩÉ©£dG øY ÜGô°V’G
¬LƒàdG äQô≤a ΩÉ©W ’h ∞FÉXh
áHÉ°ûdGh .zIóëàªdG äÉj’ƒdG ≈dEG
Qƒ``eCG Iô``Hó``e πª©J â``fÉ``c »``à`dG
á¨dÉÑdG É¡à∏ØW âcôJ ∫õæe »a
»a ø«eCGƒJh ôª©dG øe áãdÉãdG
™``°`Vƒ``dGh .ô``ª` ©` dG ø``e á``©` HGô``dG
∫hO ¿Éμ°S øe ójó©∏d …OÉ°üàb’G
¿ƒ¡LGƒj øjòdG ≈£°SƒdG ÉμjôeCG
QÉ`` é` `Jh äÉ`` HÉ`` °` `ü` `©` `dG ∞`` æ` `Y
ÖbGƒY ÖÑ°ùH ºbÉØJ ,äGQóîªdG
ó``é`à`°`ù`ª`dG É```fhQƒ```c ¢``Shô``«``a
ø``jQÉ``°` ü` YE’ ô``eó``ª` dG Qhô`` ª` `dGh
ô«°ùjh .ô``Ñ`ª`aƒ``f »``a ø«Ø«æY
≈∏Y ô«HGƒW øª°V ¿hôLÉ¡ªdG
,º¡à©àeCG ø«∏eÉM äÉbô£dG ∫ƒW
äÉ``eÉ``ª` μ` dG º``¡` ª` ¶` ©` e ™``°` †` jh
πeCÉjh .ÉfhQƒc ¢Shô«a ÖÑ°ùH
¿CG »``a øjôLÉ¡ªdG ø``e ó``jó``©`dG
…òdG ¿ójÉH ƒL ¢ù«FôdG ∞Øîj
Oƒ«≤dG ,AÉ©HQC’G ¬eÉ¡e ≈dƒà«°S
Iôé¡dG á°SÉ«°S ≈∏Y á°VhôØªdG
¿EGh ≈àM ,IóëàªdG äÉj’ƒdG »a
.äGôjòëJ ø£æ°TGh â¡Lh

- ’Éª«JGƒZ – hójQƒ∏a ∫G
øY π``≤`j ’ É``e í``é`f :(Ü ± CG)
¢SGQhófƒg ø``e ôLÉ¡e 4500
ΩGó```bC’G ≈``∏`Y Gô``«`°`S ¿ƒ``¡`Lƒ``à`j
»a ,Ió``ë` à` ª` dG äÉ```j’ƒ```dG ≈`` `dEG
’Éª«JGƒZ »°VGQCG ≈``dEG ∫ƒNódG
≈∏Y »æeC’G ¥ƒ£dG ¥GôàNG ó©H
Gƒ£îJ ób ∂dòH Gƒfƒμ«d OhóëdG
øe ¿hôLÉ¡ªdG øμªJh .áÑ≤Y ∫hCG
hójQƒ∏a ∫G õcôe ôÑY ∫ƒNódG
º∏c 220 ó``©`H ≈``∏`Y …Ohó`` ë` `dG
.’Éª«JGƒZ áª°UÉ©dG ¥ô°T
ΩóY QGôb ¿CG »Wô°T ø∏YCGh
øjôLÉ¡ªdG ™e Iƒ≤dG ΩGóîà°SG
ójó©dG º¡æ«H ¿CG ø«ÑJ Éeó©H òîJG
ºdh .øjô°UÉb ™e äÓFÉ©dG øe
áë∏°SCG ¿ƒ∏ªëj ¿ƒ«Wô°ûdG øμj
øe ¿hôLÉ¡ªdG ≥∏£fGh .ájQÉf
Gôéa á∏aÉb øª°V ¢``SGQhó``fƒ``g
,’ƒ``°`S hQó``«` H ¿É``°`S á``æ`jó``e ø``e
äÉj’ƒdG ≈``dEG ∫ƒNódG π``eCG ≈∏Y
á«°û«©e ±hôX ø«eCÉàd IóëàªdG
á°VhôØªdG Oƒ«≤dG º``ZQ ,π°†aCG
.∂«°ùμªdGh ’Éª«JGƒZ øe
øe ô``Ñ` cC’G º°ù≤dG ≥``∏`£`fGh
04^00 áYÉ°ùdG ó«©H øjôLÉ¡ªdG
10^00) »``∏` ë` ª` dG â``«` bƒ``à` dÉ``H
¿É°S ø``e (¢``û`à`æ`jô``L â``«`bƒ``à`H
º∏c 180 ó©H ≈∏Y ’ƒ°S hQó«H
√ÉéJÉH ,ÉÑdÉ¨«°Sƒ¨«J ∫É``ª`°`T
á``£`≤`æ`dG »```gh »``à`æ`«`dÉ``c Gƒ`` ` ZCG
’Éª«JGƒZ ™e iôNC’G ájOhóëdG
.º∏c 260 ¬dƒW ≠∏Ñj QÉ°ùe »a
áYƒªée â``∏`°`ü`Ø`fG á``©` ª` é` dGh
∫G á£≤f ≈dEG ¬Lƒà∏d á∏aÉ≤dG øY
á«æH ,ÜôbC’G ájOhóëdG hójQƒ∏a
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تد�سني ور�سة «تعزيز جتربة امل�سافرين» يف املبنى اجلديد ..كمال:

هدفنا �سمان حتقيق مطار البحرين الدويل لأعلى م�ستويات التميز
يف اإطـــار ال�ستعدادات لت�سغيل وبدء
العمليات من مبنى امل�سافرين اجلديد ،ح�سر
وزير املوا�سالت والت�سالت املهند�س كمال بن
اأحمد حممد ،رئي�س جمل�س اإدارة �سركة مطار
البحرين ،جل�سات ور�س عمل «تعزيز جتربة
امل�سافرين داخل مبنى امل�سافرين اجلديد» التي
تنظمها �سركة مطار البحرين ملنت�سبي اجلهات
العاملة يف مطار البحرين الدويل؛ بهدف التدريب
على الرتقاء بتجربة ال�سفر وامل�سافر يف مبنى
امل�سافرين اجلديد وتطوير اآليات التعامل معهم،
مبا يتالءم وخمتلف التطلعات والأذواق يف
جتربة ال�سفر ب�سكل عام ،ويف هذه الفرتة غري
امل�سبوقة ب�سكل خا�س.
وخالل لقائه مبنت�سبي الربنامج ،اأكد الوزير
على الدور املحوري الذي يلعبه موظفو املطار
يف ترك انطباعات اإيجابية يف نفو�س امل�سافرين
منذ حلظة دخولهم اىل حلظة مغادرتهم ،وذلك
كجزء من التزامنا بتطوير جتربة ال�سفر يف مطار
البحرين الدويل ،والتزامنا بتقدمي جتربة �سفر
مميزة لطاملا عرف بها املطار ،م�سددًا على اأهمية
و�سع جتربة عمالء ا�ستثنائية فائقة اجلودة
كواحدة من اأهم الأولويات التي ن�سعى اىل

وزير املوا�صالت

تقدميها يف مبنى امل�سافرين اجلديد.
واأ�ساف الوزير اأنه منذ البدايات الأوىل للعمل
يف قطاع الطريان� ،سكلت حفاوة وكرم �سيافة
املوظفني يف اأثناء تاأديتهم لعملهم وا�ستقبالهم
وتوديعهم للم�سافرين يف املطار عالمة فارقة
يف جتربة ال�سفر ،وهو ما نفتخر به يف وزارة
املوا�سالت والت�سالت و�سركة مطار البحرين،
موؤكدًا اأهمية ال�ستمرار على النهج الذي خطه
اأجدادنا واآباوؤنا يف هذا املجال ،واأن جنعل روؤيتنا
للم�ستقبل مبنية على اأن يكون مطار البحرين

الدويل من اأف�سل املطارات يف املنطقة التي تقدم
جتربة متميزة للم�سافرين ،و�سمان ا�ستمتاع
امل�سافرين بتجربة ل تن�سى وتت�سم باأعلى درجات
الراحة والرفاهية ،وذلك من خالل ما نتميز من
به من خ�سال حميدة لطاملا اأ�ستهر بها ال�سعب
البحريني ،مو�سحً ا اأن م�ساحة مبنى امل�سافرين
اجلديد تبلغ اأربعة اأ�سعاف املبنى احلايل ،كما
يتميز بالعديد من املرافق واخلدمات رفيعة
امل�ستوى ،اإل اأن التجربة ال�ستثنائية هي اأكرث ما
يبحث عنه امل�سافرون ويظل عال ًقا يف ذاكراتهم
ً
طويال.
وقال« :اإن هدفنا الأول هو �سمان حتقيق
مطار البحرين الدويل لأعلى م�ستويات التميز
يف الأداء ،مع الحتفاء بال�سمات الفريدة للهوية
البحرينية والطابع املميز للمملكة وحتقيق
الريادة الإقليمية يف الوقت ذاته ،وذلك من خالل
الرتكيز على البتكار والكفاءة واإرثنا الثقايف.
وباعتبارنا مواطنني بحرينيني ،فاإن لنا عظيم
ال�سرف يف متثيل وطننا احلبيب ،وح�سرة
�ساحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة
عاهل البالد املفدى ،و�سنوا�سل ال�سطالع بهذه
املهمة ال�سامية بكل جد وتفانٍ يف املطار اجلديد».

تراأ�س اجتماعً ا للمجل�س العلمي للملكية لل�سرطة..

رئي�س الأمن العام ي�سيد بت�سكيل «الأكادميية» هيئة ا�ست�سارية للتدريب امليداين
تراأ�س الفريق طارق بن ح�سن احل�سن رئي�س
الأمن العام رئي�س املجل�س العلمي لالأكادميية
امللكية لل�سرطة اجتماعا للمجل�س ،عرب تقنية
الت�سال املرئي ،مب�ساركة اآمر الأكادميية واأع�ساء
املجل�س.
ويف بداية الجتماع ،اأعــرب رئي�س الأمن
العام عن �سكره وتقديره للفريق اأول ال�سيخ
را�سد بن عبداهلل اآل خليفة وزير الداخلية رئي�س
جمل�س اأمناء الأكادميية امللكية لل�سرطة؛ لدعمه
املتوا�سل للمجل�س وتوجيهاته ال�سديدة لتحديث
وتطوير الربامج العلمية والتدريبية ملواكبة
املتغريات والتحديات الأمنية ،كما هناأ رئي�س
املجل�س العلمي ،اآمر الأكادميية واأع�ساء الهيئات
التعليمية والتدريبية والإداريـــة ،مبنا�سبة
تخريج الدفعة الثانية ع�سرة من التالميذ
الع�سكريني ،وامل�ستوى الذي ظهر به اخلريجون،
كذلك التنظيم املن�سبط واملتميز يف ظل اللتزام
بالإجراءات الحرتازية الطبية والتقيد بتعليمات
الفريق الطبي الوطني يف هذا ال�ساأن.
وقــد بحث املجل�س العلمي عـــددًا من
املو�سوعات املدرجة على جدول الأعمال ،ومنها
برنامج الف�سل الدرا�سي الثاين للعام -2020

رئي�س الأمن العام

 2021لربنامج الدبلوم امل�سارك يف العلوم
ال�سرطية واجلنائية ،واملو�سوعات التي تدار�ستها
الهيئة ال�ست�سارية للتدريب امليداين ،املتمثلة يف
تفعيل طابور الأركان وال�سارات املقرتحة لفريق
ع�سا قيا�س اخلطوات الع�سكرية ،وعقد دورة
«تعزيز الولء الوطني وتر�سيخ قيم املواطنة».
يف �سياق مت�سل ،ويف �سوء اإ�سادة وزير
الداخلية خالل زيارته ملديرية �سرطة حمافظة
املحرق مبكتب حماية الأ�سرة والطفل ،وتعميم
هذه التجربة على باقي مديريات ال�سرطة ،وجه
رئي�س الأمــن العام اإىل التن�سيق مع اجلهات

املخت�سة لتعميم التجربة ،على اأن تتوىل
الأكادميية م�سوؤولية اجلانب التدريبي لإعداد
كوادر املديريات الأمنية ليكونوا قادرين على
القيام بدورهم وفق املعايري العلمية املعتمدة.
وثمن الفريق طارق بن ح�سن احل�سن رئي�س
الأمن العام رئي�س املجل�س ت�سكيل الأكادميية
هيئة ا�ست�سارية للتدريب امليداين ،م�سيدًا بدورها
الفعال يف تعزيز التدريب امليداين وثقافة
الن�سباط ،اإذ �سيتم يف املرحلة املقبلة زيادة
الهتمام بالعملية التدريبية ،مبا ينعك�س على
اأداء من�سوبي وزارة الداخلية.
ويف خـــتـــام
الجتماع ،وجه رئي�س
الأمــن العام رئي�س
العلمي
املجل�س
الــ�ــســكــر لأعــ�ــســاء
والهيئة
املجل�س
الإدارية والتدريبية
يف الأكـــادميـــيـــة،
للجميع
متمنيًا
التوفيق والنجاح.

رئي�س الأوقاف ال�سنية يفتتح جامع ح�سن اخلري�س باحلنينية
افتتح ال�سيخ د .را�سد بن حممد بن فطي�س الهاجري
رئي�س جمل�س الأوقاف ال�سنية ،جامع ح�سن اخلري�س،
رحمه اهلل ،مبنطقة احلنينية باملحافظة اجلنوبية ،بح�سور
�سعود بن ح�سن اخلري�س.
وقد اأثنى د .الهاجري يف كلمته على اأولد ح�سن اخلري�س
لربهم واإح�سانهم لوالدهم ببناء هذا اجلامع املبارك الذي
يحمل ا�سم والدهم ،مب�س ًرا بحديث النبي �سلى اهلل عليه
و�سلم «من بنى هلل م�سجدًا ولو كمفح�س قطاة لبي�سها ،بنى
اهلل له بي ًتا يف اجلنة» ،وقد اأكد د .الهاجري اأهمية زيادة بناء
امل�ساجد يف جميع مناطق مملكة البحرين ،فازدياد الكثافة
ال�سكانية وات�ساع الرقعة العمرانية املت�سارعة توؤكد اأهمية
التعاون بني املح�سنني الكرام واإدارة الأوقاف ال�سنية ل�سد
احلاجة اإىل بناء امل�ساجد؛ ت�سهيالً لعبادتهم وتقربهم اإىل
اهلل ،مبي ًنا اأهمية دور امل�ساجد يف تقوية ال�سلة بني العبد
وربه وبني اأفراد املجتمع .ويف كلمته ،اأكد د .الهاجري على
الدور الكبري ل�ساحب اجلاللة ملك البالد املفدى حفظه اهلل
ورعاه ولتوجيهاته الدائمة بتوفري جميع الت�سهيالت لبناء
بيوت اهلل عز وجل ،كما اأثنى على اجلهود املباركة والدعم
املتوا�سل ل�ساحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان بن حمد اآل
خليفة ويل العهد رئي�س الوزراء حفظه اهلل تعاىل ،داعيًا اهلل
اأن يجزي ولة الأمر خري اجلزاء على ما يقدمونه من عناية
دائمة ببيوت اهلل عز وجل.
كما �سكر كل من اأ�سهم يف بناء هذا امل�سجد من اجلهات

الر�سمية والأهلية ،وق�سم الهند�سة وال�سيانة باإدارة
الأوقاف ال�سنية على كل ما بذلوه.
يذكر اأن امل�سجد يتكون من دورين يحتويان على
م�سلى للرجال وم�سلى للن�ساء ،ويحتوي امل�سجد على
�سكن لالإمام واملوؤذن ،مع توافر جميع اخلدمات من دورات
مياه وخدمات بت�سميم بحريني ذات طابع تراثي يتما�سى
مع عراقة وتاريخ منطقة احلنينية.

«احلراك الدويل» :تد�سني وحدات لتطعيم ذوي الإعاقة تالم�س احتياجات املجتمع
قال املركز البحريني للحراك الدويل اإن توجيهات
اللجنة التن�سيقية برئا�سة �ساحب ال�سمو امللكي الأمري
�سلمان بن حمد اآل خليفة ،بتد�سني وحدات متنقلة لإعطاء
التطعيم امل�ساد لفريو�س كورونا «كوفيد  »19للراغبني
من ذوي الحتياجات اخلا�سة وكبار ال�سن مبادرة تالم�س
حاجة هذه الفئات وت�سهل من عملية تطعيمهم ،وتخفف
معاناة تنقلهم من منازلهم اإىل املراكز ال�سحية ،خا�سة
ملن ل ي�ستطيع احلركة من ذوي الإعاقة و�سعوبة تنقله،
كما يقلل خماطر انتقال الفريو�س لهم نظ ًرا للتزامهم
ووجودهم امل�ستمر يف منازلهم كتدبري وقائي واحرتازي.
واأ�سار رئي�س جمل�س اإدارة املركز البحريني للحراك
عادل �سلطان املطوع الإن�ساين اإىل اأن هذا القرار الإن�ساين

يعك�س ما يوليه �ساحب ال�سمو امللكي ويل العهد من
اهتمام وا�سع بجميع فئات املجتمع دون ا�ستثناء ،وتذليل
العقبات اأمامهم ،وحر�سه امل�ستمر من خالل فريق
البحرين على �سحة املواطنني يف جميع اجلوانب ،بدءًا
من الإجراءات ال�ستباقية ملنع انت�سار فريو�س كورونا
مرو ًرا بالدعم الطبي والقرارات التي عززت من التباعد
الجتماعي ،وتوعية املجتمع بالإجراءات الحرتازية،
وغريها من القرارات التي جنبت البحرين النت�سار
الوا�سع لفريو�س كورونا ،واأ�سبحت مثالً عامليًا يحتذى
بها يف جميع قرارات اللجنة التن�سيقية برئا�سة �سموه.
واأعرب عادل �سلطان املطوع عن فخره ملا و�سلت اإليه
�سمعة البحرين خارجيًا يف اهتمامها باملواطنني واملقيمني.

حمليات 03

الرئي�س امل�سري للع�سومي :ندعم الربملان العربي
باعتباره من ًربا يتفاعل مع �سواغل الراأي العام لل�سعوب العربية

اأكد الرئي�س عبدالفتاح ال�سي�سي رئي�س
جمهورية م�سر العربية اأن وحدة املواقف
متكن الدول العربية من و�سع خطوط ل�سون
حمددات الأمن القومي العربي ،جتاه جميع
الق�سايا.
جاء ذلك خالل ا�ستقبال الرئي�س امل�سري
يوم اأم�س رئي�س الربملان العربي عادل
الع�سومي ،بح�سور د .حنفي جبايل رئي�س
جمل�س النواب امل�سري ،و�سامح �سكري وزير
اخلارجية بجمهورية م�سر ،حيث اأ�ساد رئي�س
الربملان العربي بدور الرئي�س عبدالفتاح
ال�سي�سي يف �سون الأمن القومي العربي.
و�سرح املتحدث الر�سمي با�سم رئا�سة
اجلمهورية ال�سفري ب�سام را�سي باأن اللقاء
ناق�س تعزيز دور الربملان العربي من اأجل
احلوار والدميقراطية.
ورحب الرئي�س ال�سي�سي بالع�سومي
يف م�سر ،موؤكدًا دعم م�سر الكامل للربملان
العربي باعتباره منربًا يتفاعل مع �سواغل
الراأي العام لل�سعوب العربية اإزاء خمتلف
الق�سايا احليوية ،وامتداد دوره للم�ساهمة يف
تر�سيخ ال�ستقرار باعتباره قوة دفع �سعبية
ملنظومة العمل العربي ،و�سري ًكا فاعالً يف
خدمة امل�سالح العليا لالأمة العربية وتوثيق

الروابط بني �سعوبها.
من جانبه اأعرب رئي�س الربملان العربي
عن ت�سرفه بلقاء الرئي�س ال�سي�سي ،مثمناً
دور م�سر يف دفع العمل العربي امل�سرتك يف
الأ�سعدة املختلفة ،مبا فيها الربملان العربي،
على خلفية اخلــربة والتجربة الربملانية
الرائدة مل�سر ،م�سريًا اإىل م�سرية التنمية غري
امل�سبوقة التي ت�سهدها م�سر حاليًا بقيادة
الرئي�س واملمتدة ملختلف نواحي احلياة يف
م�سر.
كما اأكد دور الرئي�س ال�سي�سي يف �سون
الأمن القومي العربي ،والذي جت�سد ب�سكل
وا�سح وقوي طوال ال�سنوات املا�سية يف
تناول خمتلف الق�سايا العربية ،خا�سة
اخلطوط املعلنة من قبله جتاه التدخالت
اخلارجية يف ليبيا ،مما اأ�سهم ب�سكل مبا�سر
يف تقوي�س املخاطر.
ويف ال�سياق ،اأكد الرئي�س ال�سي�سي اأن تلك
اخلطوط املعلنة هدفت بالأ�سا�س اإىل حتقيق
التوازن واحلفاظ على امل�سار ال�سيا�سي
للق�سية الليبية ،م�سددًا على اأن وحدة املواقف
من �ساأنها اأن متكن الدول العربية من و�سع
خطوط مماثلة ل�سون حمددات الأمن القومي
العربي جتاه جميع الق�سايا.
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حمليات 05

اإطالق  4مبادرات مع «اخلا�ص» وا�صتعداد لتوفري  1700ق�صيمة ..وزير الإ�صكان:

برنامج «حقوق تطوير الأرا�صي احلكومية» اجلديد ّ
�صيوفر  6600وحدة �صكنية
حمرر ال�سوؤون الربملانية:
قال وزير الإ�سكان املهند�ص با�سم
احلمر اإن برنامج «حقوق تطوير
الأرا�سي» ،الذي اأعلن عنه موؤخ ًرا ،من
املزمع اأن يو ّفر  6600وحدة �سكنية،
م�سريًا اإىل اأن امل�سروع اجلديد يقوم على
تطوير الوحدات ال�سكنية على الأرا�سي
اململوكة للدولة بال�سراكة مع القطاع
اخلا�ص ،اإذ ت�سعى الوزارة من خالل هذا
الربنامج اإىل تطوير حزمة من الأرا�سي
يف عدة مناطق خمتلفة باململكة.
وذكر احلمر اأن الوزارة تعمل على
برنامج لتوفري «ق�سائم �سكنية» ،اإذ من
املزمع اأن يو ّفر  1700ق�سيمة لأ�سحاب
طلبات الأرا�سي.
واأفاد الوزير يف ردّه على �سوؤال
برملاين للنائب خالد بوعنق اأن الوزارة
ما�سية يف مبادرات ال�سراكة مع القطاع
اخلا�ص ،يف اإطار م�ساعي الوزارة لت�سريع
توفري اخلدمات للمواطنني وتنويع
اخليارات الإ�سكانية ،ويف ظ ّل ما ميتلكه
القطاع اخلا�ص من اإمكانات قادرة على

وزير الإ�سكان

خالد بوعنق

دعم اجلهود احلكومية لتوفري اخلدمات
الإ�سكانية.
واأو�سح اأن الوزارة اأطلقت  4مبادرات
لل�سراكة مع القطاع اخلا�ص؛ بهدف زيادة
املعرو�ص من الوحدات ال�سكنية وتقلي�ص
قوائم النتظار.
ويف هذا ال�سياق ،ذكر احلمر اأن الوزارة

اأطلقت مبادرة لت�سييد وحدات �سكنية من
قبل اإحدى �سركات التطوير العقاري يف
مدينة �سلمان واإ�سكان �ساحية اللوزي،
ومن املزمع اأن تو ّفر هذه املبادرة 2450
وحدة �سكنية ،كما قامت بتنفيذ م�سروع
ديرة العيون بواقع  3300وحدة �سكنية،
بالإ�سافة اإىل م�ساريع بنك الإ�سكان التي

ت�ستهدف املنتفعني باخلدمات الإ�سكانية
املدرجني على قوائم الوزارة.
وعن برنامج التمويالت الإ�سكانية
«القرو�ص» ،اأفاد الوزير باأن امليزانية التي
اعتمدتها الوزارة ت�سمح بتمويل 900
طلب �سنويًا فقط.
وعن برنامج «مزايا» ،ر ّد الوزير
بالتاأكيد على م�سي الوزارة يف هذا
امل�سروع املهم ،م�سريًا اإىل جناح الوزارة
يف تلبية اأكرث من  6350طلبًا حتى الآن.
وجدّد الوزير التاأكيد على اعتبار
املدن اخلم�ص اجلديدة ركيزة اأ�سا�سية يف
ّ
خطة الوزارة لتلبية الطلبات الإ�سكانية
للمواطنني ،وهي مدينة �سلمان ،مدينة
خليفة ،مدينة �سرق احلد ،مدينة �سرق
�سرتة ،واإ�سكان �ساحي الرملي.
واأكد اأن الوزارة قامت بالتخطيط
وتنفيذ  5مدن اإ�سكانية متكاملة توفرّ
اآلف الوحدات ال�سكنية للمواطنني ،وقد
متكّنت فعليًا من ت�سغيل  4مدن وت�سكني
املواطنني بها ،فيما بداأت بتنفيذ مدينة
�سرق �سرتة موؤخ ًرا.

خ�صوع جميع م�صوؤويل الهيئة لقانون «الذمّ ة املالية»« ..التاأمينات»:

دخول  38األف موظف بحريني جديد يف «التاأمني الجتماعي» خالل � 5صنوات
حمرر ال�سوؤون الربملانية:
قالت هيئة التاأمني الجتماعي اإن عدد املوظفني
البحرينيني الذين دخلوا يف نظام التاأمني الجتماعي
ّ
موظف بحريني،
خالل � 5سنوات بلغ  38.272األف
وذلك خالل الفرتة من  2015وحتى نهاية .2019
جاء ذلك يف ر ّد الهيئة على بع�ص ا�ستف�سارات بعثت
بها جلنة التحقيق الربملانية ب�ساأن ال�سناديق التقاعدية.
وذكرت الهيئة اأن العام � 2015سهد دخول 8631
موظ ًفا ،وتراجع العدد يف العام  2016اإىل 6312
فقط ،لريتفع يف العام  2017اإىل  ،7209ومن ثم يف
 2018اإىل  ،7895واأخريًا يف العام  2019و�سل
اإجمايل الداخلني اجلدد يف «التاأمينات» اإىل  8225موظ ًفا
بحرينيًا.
وردًا على ت�ساوؤلت جلنة التحقيق ب�ساأن الإجراءات
املعمول بها على �سعيد حتقيق ال�سفافية ،اأكدت الهيئة

اأ ّنها اأخ�سعت كل م�سوؤوليها اإىل قانون الك�سف عن الذمة
املالية ،وهو القانون الذي يلزم بتقدمي اإقرار الذمة املالية
ب�سفة دورية.
واأ�سارت يف هذا ال�سياق اإىل خ�سوع كل من رئي�ص
الهيئة ونائبيه وجميع املديرين اإىل قانون «الذمة املالية».
اجلدير بالذكر اأن هيئة فح�ص الذمة املالية تقوم
بفح�ص اإقرارات الذمة املالية للتاأكد من اأي عمليات ُتعد
ك�سبًا غري م�سروع ب�سبب ا�ستغالل الوظيفة اأو ال�سفة ،اأو
نتيجة �سلوك خمالف لأحكام القانون.
وعن الآلية املتبعة للموافقة على م�ساريع الهيئة
التجارية التي تقوم بها �سركتا «اأ�سول» و«اأمالك»
التابعتان للهيئة ،اأكدت الهيئة اأ ّنها تلتزم بقانون تنظيم
املناق�سات وامل�سرتيات احلكومية وجميع الإجراءات
اخلا�سة
املتعلقة باملناق�سات واملزايدات وامل�سرتيات
ّ
بالهيئة يف جميع م�ساريعها.

واأكدت اأن �سركة «اأ�سول» تلتزم بنهج املناق�سات
والعطاءات والتناف�سية ،واأن هناك جلنة يف ال�سركة
ت�سطلع باملوافقة على طلبات تقدمي املناق�سات املعدة من
قبل اجلهات املعنية وت�سرف على اإجراءات فتح العطاءات،
كما توافق اللجنة على قائمة امل�ساركني املدعوين لتقدمي
العطاءات ومعايري تقييم املناق�سات التجارية والفنية،
وال�سروط والأحكام ذات ال�سلة ،وتقوم اللجنة بدرا�سة
تقييم العطاءات املُعد من قبل الق�سم املعني واتخاذ
قرارات الرت�سية.
وعن �سركة «اأمالك» ،اأفادت الهيئة اأنها �سكّلت
ا ً
أي�سا جلنة تقوم بفتح العطاءات ،ومن ث ّم يجري تقييم
العطاءات فنيًا من قبل ال�ست�ساري وق�سم امل�ساريع ،اأما
التقييم املايل فيتم من قبل ق�سم املناق�سات وامل�سرتيات،
ويتم عر�ص هذه التقييمات مع التو�سية على جلنة تقييم
املناق�سات للدرا�سة واملوافقة.

يومان لالإجازة الأ�صبوعية ..مقرتح برملاين:

اخلا�صة
� 6صاعات فقط الدوام اليومي لذوي الحتياجات
ّ
فاطمة �سلمان:
تقدّم عدد من النواب باقرتاح برملاين
يطالب احلكومة بتوحيد �ساعات العمل
للعاملني من ذوي الحتياجات اخلا�سة،
ليكون احل ّد الأق�سى � 6ساعات يوميًا
فقط ،مع تثبيت الإجازة الأ�سبوعية
لهذه ال�سريحة لتكون يومي «اجلمعة
وال�سبت» ،بدل يوم واحد.
وقال اأحد مقدّمي القرتاح النائب اأحمد
الدم�ستاين اإن القرتاح الربملاين ي�سمل فئة
العاملني واملوظفني من ذوي الحتياجات
اخلا�سة� ،سواء يف القطاع العام اأو
ّ
ّ
يحث
اخلا�ص ،لف ًتا اإىل اأن القرتاح
احلكومة على اإ�سدار قرار تنظيمي ب�ساأن

ذلك ،على اأن يت�سمن ال�سوابط وال�سروط
والإجراءات الالزمة.
وذكر يف ت�سريح لـ«الأيام» اأن
القرتاح يهدف اإىل اإعطاء �سريحة ذوي
اخلا�سة املزيد من احلوافز
الحتياجات
ّ
لالنخراط يف �سوق العمل ،وحفظ حقوقهم
اخلا�سة.
ومراعاة اأو�ساعهم ال�سحية
ّ
وقال« :هذا القرتاح ل يتعار�ص مع
امل�ساعي واجلهود الرامية اإىل دمج هذه
الفئة يف �سوق العمل؛ لأنه ي�سعى اإىل
مراعاة اجلانب ال�سحّ ي اخلا�ص لها من
خالل تخفيف بع�ص الأعباء عليها وحفظ
حقوقها يف هذا ال�سياق ،مع التاأكيد على
قيام العامل اأو املوظف بكامل مهامه
وم�سوؤولياته الوظيفية على اأكمل وجه،

اأحمد الدم�ستاين

ومبا تتطلّبه �سروط وواجبات الوظيفة

التي ي�سغلها ،فكل ما مينحه املقرتح هو

تقليل �ساعات الدوام ب�سكل حمدود جدًا،
مع تثبيت ّ
حق الإجازة الأ�سبوعية بيومني،
مع الإ�سارة اإىل ان القطاع احلكومي وجزء
من القطاع اخلا�ص مينحون اإجازة يومني
للموظفني والعمال من كل اأ�سبوع».
كما اأو�سح الدم�ستاين اأن القرتاح
وير�سخ النهج احلكومي يف
ياأتي ليوؤكد
ّ
حفظ حقوق جميع ال�سرائح والفئات،
ومنها ذوو الحتياجات اخلا�سة ،ومراعاة
اأحوالهم وظروفهم ،اإذ ينطوي املقرتح على
م�سلحة عامة تعود على هذه الفئة التي
باتت متثل �سريحة وا�سعة يف املجتمع
البحريني يف جوانب حياتهم كافة؛
املعي�سية والقت�سادية والجتماعية.

القطان :ت�صجيع العاملني يف الزكاة على تطوير الأداء يف جمال العمل الزكوي

اإطالق امل�صابقة اخلليجية للبحوث والأعمال الإبداعية يف جمال الزكاة
انطال ًقا من الأهداف ال�سامية ملجل�ص
التعاون لدول اخلليج العربية ،ول �سيما
ما ت�سمنته املادة الرابعة من نظامه
الأ�سا�سي ب�ساأن تكري�ص الهتمام بالتقدم
العلمي يف كافة املجالت ،وت�سجيعً ا
للبحوث والدرا�سات يف جميع الدول،
واإدراكا ً لأهمية العمل املنوط بالأجهزة
امل�سوؤولة عن الزكاة يف دول املجل�ص،
ومن منطلق حر�ص الأجهزة امل�سوؤولة
عن الزكاة بدول جمل�ص التعاون على
دعم كافة اجلهود التي ت�سهم يف تطوير
اأ�ساليب العمل والرتقاء به من خالل
�سقل وتنمية قدرات ومهارات العاملني
يف خمتلف املجالت ودعم البحث العلمي،
ي�سر �سندوق الزكاة وال�سدقات بوزارة
العدل وال�سوؤون الإ�سالمية والأوقاف
اأن يعلن عن م�سابقة جمل�ص التعاون
(الثانية) للبحوث والأعمال الإبداعية
والتطوعية يف جمال الزكاة – وفق
�سروط امل�سابقة الواردة يف لئحتها

د .حممد طاهر القطان

التنظيمية.
واأفاد الوكيل امل�ساعد لل�سوؤون
الإ�سالمية بوزارة العدل وال�سوؤون
الإ�سالمية والأوقاف الدكتور حممد
طاهر القطان ،اإىل اأن امل�سابقة تهدف
اإىل تعزيز دور فري�سة الزكاة لتحقيق
التنمية الجتماعية والقت�سادية ،وحث

وت�سجيع العاملني واملعنيني بالزكاة على
تطوير الأداء يف جمالت العمل الزكوي
والتطوعي ،وتعزيز التوا�سل والتعاون
بني اأجهزة الزكاة والعاملني بها ،وتوجيه
اجلهود البحثية ملواكبة كافة م�ستجدات
العمل يف جمال الزكاة ،اإ�سافة اإىل
حتفيز الكوادر الوطنية املبدعة لتقدمي
اأعمال ت�سهم يف تطوير كفاءة اأجهزة
الزكاة ،ف�سالً عن ت�سجيع ال�سباب يف
النخراط يف العمل التطوعي وخلق روح
التناف�ص والإبداع بني موظفي اأجهزة
الزكاة .واأو�سح باأن امل�سابقة تنق�سم اإىل
ثالثة فروع :البحوث العلمية والأعمال
الإبداعية والأعمال التطوعية.
وات�سرتط امل�سابقة اأن يكون مو�سوع
البحث العلمي لهذا العام هو «تداعيات
جائحة كوفيد –  19على العمل الزكوي،
درا�سة حتليلية» ،واأن يكون مو�سوع
الأعمال البداعية «ا�ستخدام الذكاء
ال�سطناعي يف خدمة فري�سة الزكاة».

يف حني ا�سرتط اأن يكون مو�سوع
الأعمال التطوعية متوافقا ً مع عمل
اأجهزة الزكاة ،وي�سب يف خدمة املجتمع
بتحقيق متطلباته واحتياجاته عرب فريق
عمل تطوعي �سبابي ،بحيث تكون فكرة
امل�سروع متميزة وجديدة و�سهلة التنفيذ
على اأر�ص الواقع.
ولفت القطان اإىل اأن الأمانة العامة
ومن خالل اأجهزة الزكاة بدول املجل�ص
ر�سدت جوائز قيمة للفائزين يف امل�سابقة
بفرعيها.
ودعا الوكيل امل�ساعد لل�سوؤون
الإ�سالمية املتخ�س�سني يف هذا املجال
والراغبني يف امل�ساركة اإىل الطالع
على لئحة تنظيم امل�سابقة وا�ستمارة
الت�سجيل من خالل زيارة املوقع
الإلكرتوين ل�سندوق الزكاة وال�سدقات
 ،/zakafund.bh//:httpsاأو عرب
زيارة مقر �سندوق الزكاة وال�سدقات
مبركز اأحمد الفاحت الإ�سالمي.

مراجعات
sh.s.aljowder@gmail.com

�صالح اجلودر

اآمن ال�صيطان ومل توؤمن اجلزيرة
القنوات الإخبارية التي حتاول فتح امللفات
والق�سايا يف الدول ت�سعى جاهدة اإىل احليادية
من خالل وجهات النظر املختلفة التي ت�ست�سيفها،
وحتاول اإبعاد ال�سبهة عنها وعن حمرريها ومقدميها
باأخبار �سحيحة غري مفربكة ،واأنها بعيدة عن
الأجهزة ال�ستخباراتية التي حتاول العبث بتلك
الدول من خالل ملفات تتعلق بق�سايا حقوق الإن�سان،
ف�سقوطها (القنوات الإخبارية) بال �سك �سي�سرف
عنها متابعيها وم�ساهديها حتى لو ا�ستخدمت اأجمل
الألفاظ والعبارات لت�سويق براجمها ،وهذا ما ح�سل
موؤخ ًرا لقناة اجلزيرة التي اأ�سعلت املنطقة العربية
بفو�سى وخراب وتدمري ،فبعد �ستة ع�سر �سنة من
تاأ�سي�سها ك�سفت عن وجهها القبيح حني �ساركت فيما
يعرف بالربيع العربي لت�سقط الأنظمة العربية وتدخل
املجتمعات يف دوامة الفو�سى اخلالقة ،وكما قيل يف
املثل امل�سري :تقتل القتيل ومت�سي يف جنازته!
والبحرين من الدول التي عانت من قناة اجلزيرة
الكثري ،فمنذ تاأ�سي�س تلك القناة يف العام 1996
وحتى يومنا هذا والقناة ت�سن حر ًبا قذرة على
البحرين و�سعبها ،وتتدخل يف �سوؤونه لتزرع الفتنة
الطائفية ،وتفتعل الكاذيب وتن�سر الراجيف حتى
بعد اإعالن العال الذي يعترب بداية مرحلة عالقات
جديدة مع النظام القطري ،ها هي قناة اجلزيرة
تخرج من جديدة لتن�سر الكاذيب دون اعتبار لأمانة
جمل�س التعاون ورئي�سها الدكتور نايف فالح مبارك
احلجرف الذي �سرح باأهمية عودة العالقات اإىل ما
كانت عليه قبل اخلام�س من يونيو !!2017
قبل اأيام خرجت علينا ذات القناة (اجلزيرة)
واأدواتها واأذنابها يف بع�س املواقع الإلكرتونية
ومراكز ومواقع وح�سابات التوا�سل الجتماعي
باأخبار كاذبة وادعاءات باطلة ،حني حتدثت عن احد
النزلء (ز.ج.م.ع) واملحكوم باملوؤبد يف عدد من
الق�سايا الرهابية ،مدعية اأن النزيل يف عزل انفرادي،
ً
وتف�سيال ،واحلقيقة
وهو ادعاء كاذب وباطل ،جملة
اأن املدعو مت وقف الزيارات عنه لتاأمني �سحته يف ظل
انت�سار جائحة كورونا ،ومت ال�ستعا�سة بالت�سال
املرئي من اأجل �سالمته وحتى ل ينتقل له فريو�س
كورونا امل�ستجد ،غري اأن النزيل يرف�س التوا�سل
مع ذويه اأو الت�سال بهم ،حيث كان اآخر ات�سال له
بتاريخ  7يوليو .2020
لقد ادعت ذات القناة (اجلزيرة) اأن النزيل يعاين
من تدين حالته ال�سحية ،وهي ادعاءات كاذبة تع ّود
اجلميع على �سماعها ،فاحلالة ال�سحية للنزيل
طبيعية ،وهو يح�سل على كافة احلقوق كبقية النزلء،
وت�سري عليه كافة القواعد والأنظمة التي ت�سري على
جميع النزلء دون ا�ستثناء ،واجلميع يعلم م�ستوى
اخلدمات التي تقدم لنزلء الإدارة العامة لالإ�سالح
والتاأهيل ،وهناك تقارير م�ستمرة عن تلك اخلدمات،
ولكن قناة اجلزيرة التي اأفل�ست بعد (اإعالن العال)
تبحث يف دفاترها القدمية علها جتد �سيئًا ي�سغل
الراأي العام وي�سعل املنطقة من جديد!!
ومن قبيل ال�سفافية والنزاهة جتاه اأي نزيل فقد
دعت الإدارة العامة لالإ�سالح والتاأهيل املوؤ�س�سة
الوطنية حلقوق الإن�سان لزيارة النزيل ،والتاأكد من
حالته ال�سحية ،كل ذلك لف�سح قناة اجلزيرة التي
تروج الكاذيب وت�سوق لإعالم رخي�س مت ك�سف
زيفه.
اأربع وع�سرون عا ًما اأو يزيدون وقناة اجلزيرة
موجهة حمركها امل�سموم جتاه البحرين ،فخالل تلك
ال�سنوات بثت ذات القناة (اجلزيرة) قرابة 1000
تقرير وخرب وجميعها عن البحرين ،وكاأن ما يف
الكون اإل البحرين ،وهي ممار�سات �ساهدها ال�سعب
القطري كما دول العامل ،وا�ستاء ملا تقوم به تلك القناة
من هدم للعالقات اخلليجية بعد اأن ا�ستب�سر اجلميع
مبرحلة جديدة.
الدعاء الأخري بخ�سو�س احد نزلء الإدارة
العامة لالإ�سالح والتاأهيل هو حلقة جديدة يف
م�سل�سل النيل من البحرين ،فرغم بيانات العال الثالثة
التي مت التوقيع عليها من قبل قادة جمل�س التعاون
وبح�سور فعاليات دولية ،اإل اأن النظام القطري
م�سر على ا�ستمرار �سيا�سة قناة اجلزيرة للنيل من
الدول اخلليجية ،مبا فيهم البحرين ،فرغم اأننا اغالقنا
الأبواب ملدة اأربعة اأعوام اإل اأن الذية م�ستمرة من
ذات القناة ،ادعاءات باطلة باخرتاق الجواء ،واعتقال
بع�س ال�سيادين البحرينيني دون ذنب ،والتدخل يف
ال�سوؤون الداخلية من قبل قناة اجلزيرة وغريها كثري!
اإن ما تبثه تلك القناة (اجلزيرة) من حمتوى
اإعالمي اإمنا ي�ستهدف اأمن وا�ستقرار البحرين ،فقد
ف�سل م�سروعها يف الأعوام ،2014 ،2013 ،2011
 ،2017وبال �سك �ستف�سل كل موؤامراتها حتى تلك
التي تاأتي بعد اعالن العال ،فيا اأهل قطر :كفو قناة
اجلزيرة ،فالنار من م�ست�سغر ال�سرر ،فقد اآمن
ال�سيطان ومل توؤمن قناة اجلزيرة!!

يوميــة  .شاملــة  .تفاعليــة
الوطن والء للوطن
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«شاملة الضريبة»

هنأ في اتصال باإلفراج عن الحداد والبحارة البحرينيين

الملك :جهود الدولة موجهة لخدمة
المواطنين وتقديم كل الدعم لهم أينما وجدوا

السيسي ملتقيًا العسومي:
خطوط مصر منعت
التدخالت الخارجية في ليبيا

الحداد :تقديرنا البالغ للملك
على اهتمامه الكبير بقضية البحارة البحرينيين

عاهل البالد المفدى

»

هنأ حض��رة صاح��ب الجالل��ة المل��ك حمد بن
عيس��ى آل خليفة ،عاهل الب��الد المفدى حفظه
اهلل ورعاه ،بطل كمال األجس��ام البحريني سامي
الحداد بمناس��بة اإلف��راج عنه وعودته س��الم ًا
معافى وجمي��ع البح��ارة البحرينيي��ن إلى أرض
الوطن.
وأعرب جاللته ،في اتص��ال هاتفي أمس ،أجراه
مع س��امي الحداد ،ع��ن تقديره للبط��ل الحداد
ولكاف��ة أبن��اء البحري��ن الذي��ن قدم��وا الكثير
لوطنهم ورفعوا رايت��ه في العديد من المحافل
والمنتديات اإلقليمية والعالمية ،مؤكداً جاللته
رع��اه اهلل اعت��زازه وتقديره واهتمام��ه بجميع
المواطنين ،وأن جهود الدولة موجهه لخدمتهم
وتقديم كل الدعم والرعاية لهم أينما وجدوا.

فيما أع��رب الحداد عن ش��كره الجزيل وتقديره
البالغ لجاللة الملك المف��دى على هذا االتصال
ال��ذي أثل��ج صدورنا ،وعل��ى توجيه��ات جاللته
الس��امية واهتمام��ه الكبي��ر بقضي��ة البح��ارة
البحرينيين المفرج عنهم ورعايته الكريمة لكل
أهل البحرين الكرام.
وأع��رب البط��ل س��امي الح��داد عن ش��كره
الجزيل وتقديره البالغ لجاللة الملك المفدى
على هذا االتصال ال��ذي أثلج صدورنا ،وعلى
توجيهات جاللته السامية واهتمامه الكبير
بقضي��ة البح��ارة البحرينيي��ن المفرج عنهم
ورعايته الكريمة ل��كل أهل البحرين الكرام،
مؤك��داً أنن��ا نفخ��ر ونعت��ز بجالل��ة الملك
وقيادته الحكيمة.
02

أكد الرئي��س المصري عبدالفت��اح السيس��ي أن «الخطوط التي
وضعه��ا في ليبي��ا اس��تهدفت الحفاظ عل��ى التوازن والمس��ار
السياس��ي للقضية الليبية ،ومنعت التدخالت الخارجية» ،مش��يراً
خالل استقباله أمس رئيس البرلمان العربي عادل العسومي إلى
«ضرورة أن يكون هناك وحدة في المواقف العربية».
فيما أكد العس��ومي على «دور السيس��ي في صون األمن القومي
العربي ،الذي تجس��د بشكل واضح وقوي طيلة السنوات الماضية
في تناول مختلف القضايا العربية» ،مشيداً ب�«الخطوط المعلنة
من قبل السيس��ي تج��اه التدخالت الخارجية في ليبيا ،ما أس��هم
بشكل مباشر في تقويض المخاطر».
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 99 :ترخيصًا
«نهرا» في ندوة
للطب البديل والبحرين األولى باعتماده
سماهر سيف اليزل

كش��فت مستش��ارة المه��ن المعاون��ة،
ورئيس��ة اللجن��ة االستش��ارية لتراخي��ص
مزاول��ة مجاالت الطب البدي��ل والتكميلي
بالهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات
الصحية نعمت الس��بيعي ،ع��ن الترخيص
ل��� 99عالج ًا للطب البديل ،مش��يرة إلى أن
البحرين األولى على مس��توى دول مجلس
التعاون الخليجي في اعتماد هذا الكم من
تخصصات الطب البديل للمزاولة.
وأضاف��ت ف��ي ن��دوة نظمته��ا «الوطن»،
بعنوان «ما هو الط��ب البديل وجدواه في
العالج؟» عن أن هناك رقابة على مستخدمي
الط��ب البديل ف��ي البحري��ن ،موضحة أنه
«يوج��د  60ف��رداً يحمل��ون تراخي��ص في

جميع التخصص��ات الموجودة في البحرين
للط��ب البدي��ل» .وأك��د المش��اركون في
الن��دوة أن «هناك عدداً كبيراً من األطباء ال
يؤمنون بالحجامة ومازالوا يحاربونها ،على
الرغم من أن البحرين تمارس��ها منذ أعوام
وال يوجد دراس��ات تثبت ضرره��ا ،بل على
العك��س فإنها تعتبر فعال��ة في العالج».
وطالبت استش��ارية طب العائلة ،ممارس
للحجام��ة العالجية د.زه��رة خليفة بإدراج
الحجامي��ن ف��ي المستش��فيات الحكومية
مؤك��دة أن ذلك س��يؤدي لخفض النفقات
العالجي��ة ،فيم��ا بي��ن الباحث ف��ي الطب
النبوي وخبير الحجامة النبوية عادل س��عد
«أبوسراقة» أن الحجامة نافعة مع الكسور،
ومرض��ى التوح��د ،وال تعتم��د على مرض
معين.
5-4

«االتحاد العربي»« :هيومن
رايتس» تنشر افتراءات وأكاذيب
عن حقوق اإلنسان في البحرين
أكد رئيس االتحاد العربي لحقوق اإلنس��ان عيس��ى العربي أن
«تقري��ر منظمة «هيوم��ن رايتس ووتش» لع��ام  2021تجاه
حالة حقوق اإلنسان في البحرين الذي نشر في  13يناير الجاري،
قدم افتراءات تجاه البحرين ال أساس لها من الصحة» ،مبين ًا أن
«المنظمة مستمرة منذ سنوات طويلة في استهداف البحرين».
ولفت إل��ى أن «المنظمة مس��تمرة في اس��تهدافها الممنهج
لسجل وحالة حقوق اإلنسان بالبحرين ،وهي منهجية دأبت على
اتباعها من��ذ عام  2011في ضوء ما اتخ��ذ ضدها من إجراءات
هدفت إلى وقف حراك المنظمة والذي خالف األعراف والقوانين
المتبعة وعمل على زعزعة األمن واالس��تقرار بالمملكة وعمل
على زرع الفتنة بين المواطنين».
وأوض��ح أن «االتحاد ق��ام بمراجعة ما تضمن��ه التقرير وكان
واضح ًا في��ه ابتع��اد المنظمة ع��ن القيم والمبادئ الس��امية
لحقوق اإلنسان».
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أبوسراقة :الحجامة نافعة مع مرضى التوحد والكسور
زهرة خليفة :ضم الحجامين إلى القطاع الحكومي يخفض النفقات

«المنامة لحقوق اإلنسان» :البحرينيون
في سجون قطر تعرضوا إلرهاب فكري
أك��د مرك��ز المنامة لحق��وق اإلنس��ان «تعرض
المواطني��ن البحرينيي��ن في الس��جون القطرية
للتعذيب النفس��ي واإلره��اب الفكري» ،مش��يراً
إلى أنه��م «حرموا من أدن��ى المتطلبات ،ومنها
العناي��ة بنظافتهم الش��خصية وتوفير الماء وما
تتطلبه الصحة والنظافة من أدوات ،وغيرها من
االحتياجات األساسية».
وقال المرك��ز :إن «المبادئ األساس��ية لمعاملة
الس��جناء المعتمدة بقرار الجمعية العامة لألمم

البحرين تواجه األرجنتين
في «مونديال اليد» اليوم

مناورات إيرانية بمسيّ رات تشبه
المستخدمة في «هجوم أرامكو»
وإلنتاج معدن اليورانيوم جوانب
عسكرية خطيرة محتملة».
وأعرب��ت الدول الث��الث عن بالغ
قلقها إزاء خطط إيران الجديدة،
مذك��رة ب��أن طه��ران بموجب
االتفاق الن��ووي المبرم في عام
 2015سبق أن تعهدت باالمتناع
عن ممارس��ة أي أنشطة وبحوث

المتح��دة تفرض معاملة كل الس��جناء بما يلزم
م��ن االحت��رام لكرامته��م المتأصل��ة ،وال يجوز
التميي��ز بين الس��جناء ،وضرورة توفي��ر الظروف
الصحية المناس��بة ،وهذا ما تمت مخالفته نظراً
إلى ما تعرض ل��ه المواطنون الذي��ن عادوا إلى
البحرين وم��ا تبين من معاناة بعد تصريحاتهم

لإلع��الم المحل��ي» .م��ن جانب��ه ،ش��دد عض��و
مجلس النواب النائ��ب عمار البناي على أن «قناة
الجزيرة القطرية باتت ع��اراً على اإلعالم العربي
والخليجي» ،مؤك��داً أن «البحرين لن تكون مادة
سهلة عند هذه القناة ،والتاريخ كتب فشل القناة
في تأجيج الشارع البحريني».
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في الداخل

لندن وباريس وبرلين :إنتاج طهران
من اليورانيوم يحمل جوانب عسكرية خطيرة
انتق��دت حكوم��ات المملك��ة
المتح��دة وفرنس��ا وألماني��ا،
الموقع��ة على االتف��اق النووي
مع إي��ران ،خطط طه��ران لبدء
إنت��اج اليورانيوم ،مش��ددة على
«غي��اب أي مبررات له��ذا اإلجراء
في المجال المدني».
وذكرت في بيان مشترك منشور
عل��ى موق��ع وزارة الخارجي��ة
البريطاني��ة« :ليس ل��دى إيران
أي اس��تخدامات مدني��ة ذات
مصداقي��ة لمع��دن اليورانيوم،

البناي :التاريخ كتب فشل «الجزيرة» في تأجيج الشارع البحريني

في مجال تعدين اليورانيوم على
مدى  15عام ًا.
ف��ي األثناء ،أث��ارت المن��اورات
العس��كرية التي تجريها إيران،
الش��بهات حول ت��ورط طهران
ف��ي الهج��وم ال��ذي اس��تهدف
محط��ة أرامكو الس��عودية في
.2019
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إنهاء خدمة  212إخوانيًا
من قطاع التعليم بالسودان

09

أموال الحوثيين بالخارج تتبخر بعد تصنيفها إرهابية
اعتبر اقتصادي��ون قرار تصنيف
الوالي��ات المتح��دة األمريكي��ة
جماع��ة الحوث��ي «منظم��ة
إرهابي��ة» ،خنق�� ًا للتموي��الت
الخارجي��ة ألنش��طة مليش��يا
الحوث��ي اإلرهابي��ة ،وتجمي��د
األرصدة المالي��ة الضخمة التي
جمعتها قيادات المليش��يا خالل
الس��نوات الماضي��ة ،م��ا يعني
ُّ
تبخر كافة أرصدتهم بالخارج.
وبحسب التقديرات االقتصادية
المحلي��ة ،بل��غ حج��م الث��روة
الت��ي جمعته��ا المليش��يات
م��ن م��وارد القطاعي��ن الع��ام

 14مليار دوالر حجم
الثروة من موارد بينها المخدرات
صد أكبر هجوم حوثي
غرب اليمن ومصرع العشرات
والخاص ،والمساعدات الخارجية
والمتاجرة بالمخ��درات نحو 14
مليار دوالر ،منها ما يستثمر في
الخ��ارج ،وأخرى أص��ول عقارية،
وش��ركات تجاري��ة حل��ت مح��ل
القطاع الخاص التقليدي.
ويرج��ح مراقب��ون أن الق��رار

األمريك��ي تصني��ف الحوثيي��ن
جماع��ة إرهابي��ة سيس��هم
ف��ي الحد م��ن حرك��ة الجماعة
ونش��اطها اإلقليم��ي والدول��ي
وط��رق تمويله��ا ،وس��يضاعف
الضغ��وط عليها عل��ى أكثر من
صعيد.
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خلف يبحث مع بن دينة
تحسين البيئة وإنتاج الطاقة من النفايات
ناقش وزير األشغال وشؤون البلديات والتخطيط
العمران��ي عص��ام خل��ف ،خ��ال اس��تقباله في
مكتبة بديوان الوزارة ،المبعوث الخاص لشؤون
المناخ الرئيس التنفيذي للمجلس األعلى للبيئة
محمد بن دينة ،بحضور وكيل ش��ؤون البلديات
في ال��وزارة الش��يخ محمد بن أحم��د آل خليفة،
موضوع التشجير وتحس��ين البيئة وجهود وزارة
األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني
والتنس��يق مع المجلس األعلى للبيئة في مجال
الحماية البيئي��ة لتحقيق التوازن بين متطلبات
التنمي��ة العمراني��ة والحضرية مع االس��تدامة
البيئية.
وأش��ار خلف إلى أنه تمت مناقش��ة استراتيجية
الوزارة والمتعلقة بتكثيف أعمال التش��جير في
الش��وارع والميادين والحدائ��ق العامة ،مضيف ًا
أنه «تم التطرق خال اللقاء إلى االس��تراتيجية
الوطنية إلدارة المخلفات والتي تحظى باهتمام
الحكومة لما تهدف له بصورة عامة من تحقيق
التزامات المملكة في مجال «اإلدارة المتكاملة»
لعملي��ات إدارة المخلف��ات وفق�� ًا ألفض��ل
الممارسات القياس��ية الصحية والبيئية والفنية
المعتمدة دولية ،التي تتضمن التجميع والفرز
واإلدارة والتوعية وغيرها من المبادرات».
وتاب��ع« :كم��ا بحثنا االس��تفادة م��ن مخرجات
معالج��ة المخلف��ات وإع��ادة اس��تخدام المواد
الم��دورة وتوليد الطاق��ة من عملي��ات الحرق،
وتعزيز مس��اهمة القط��اع الخاص ف��ي عملية

اإلدارة المتكامل��ة للمخلف��ات وتحقي��ق أعل��ى
معدالت االستدامة البيئية».
وأش��اد خلف ب��دور المجلس األعل��ى للبيئة في
حماية البيئ��ة والمحافظة عل��ى مواردها الح ّية
وتنميته��ا لألجي��ال القادم��ة ،مش��يداً بجهود
المجل��س األعل��ى للبيئ��ة ف��ي تعزي��ز مفهوم
الشراكة المجتمعية وتأكيده على دور المجتمع
م��ن أجل الحف��اظ عل��ى البيئ��ة ونش��ر الوعي
البيئي لدى جميع فئات المجتمع وتشجيع فئات

المجتم��ع للمحافظ��ة عل��ى البيئة .م��ن جهته
أشاد المبعوث الخاص لش��ؤون المناخ الرئيس
التنفي��ذي للمجل��س األعل��ى للبيئ��ة محمد بن
دينة بجهود وزارة األش��غال وش��ؤون البلديات
والتخطيط العمراني في مجال تحس��ين البيئة
والعمل على تطوي��ر الجانب البيئي ،إضافة إلى
جهودها في مجال االستراتيجية الوطنية إلدارة
النفايات والشوط الذي قطعته في سبيل تنفيذ
عدد من المبادرات البيئة في هذا المجال.

توجيهات ولي العهد رئيس الوزراء تخفف معاناتهم

«الحراك الدولي» :تدشين وحدات متنقلة لتطعيم
ذوي اإلعاقة مبادرة تالمس احتياجات المجتمع
قال المركز البحريني للحراك الدولي إن توجيهات اللجنة التنسيقية برئاسة
صاحب الس��مو الملكي األمير س��لمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس
مجلس الوزراء بتدش��ين وحدات متنقلة إلعطاء التطعيم المضاد لفيروس
كورونا (كوفيد  )19للراغبين من ذوي االحتياجات الخاصة وكبار السن مبادرة
تامس حاجة هذه الفئات وتس��هل من عملية تطعيمهم ،وتخفف معاناة
تنقلهم م��ن منازلهم إلى المراكز الصحية خاصة لمن ال يس��تطيع الحركة
م��ن ذوي اإلعاقة وصعوبة تنقله ،كما يقلل مخاط��ر انتقال الفيروس لهم
نظراً اللتزامهم وتواجدهم المستمر في منازلهم كتدبير وقائي واحترازي.
وأش��ار رئيس مجل��س إدارة المركز البحريني للحراك ع��ادل المطوع إن هذا
القرار اإلنس��اني يعكس ما يوليه صاحب الس��مو الملكي ولي العهد رئيس
ال��وزراء من اهتمام واس��ع في جمي��ع فئات المجتمع دون اس��تثناء وتذليل

العقب��ات أمامه��م ،وحرصه المس��تمر من خال فري��ق البحرين على صحة
المواطنين في جميع الجوانب بدءاً من اإلجراءات االس��تباقية لمنع انتش��ار
في��روس كورون��ا مروراً بالدع��م الطبي والق��رارات التي عززت م��ن التباعد
االجتماع��ي وتوعية المجتم��ع باإلجراءات االحترازي��ة ،وغيرها من القرارات
التي جنبت البحرين االنتشار الواسع لفيروس كورونا ،وأصبحت مثا ًال عالمي ًا
يحتذى بها في جميع قرارات اللجنة التنسيقية برئاسة سموه.
وأع��رب المط��وع عن فخ��ره لما وصل��ت إليه س��معة البحري��ن خارجي ًا في
اهتمامها بالمواطنين والمقيمين وعاملت المجتمع على مبدأ اإلنسانية دو
تفرقة ،وأصبحت القنوات العالمية تبث تقارير مفصلة عن دور البحرين في
مكافح��ة فيروس كورونا ،وما تقدمه من رعاية طبية فاقت الدول العالمية
المتطورة في مجال الطب.

مواطنون :مخالفات البناء السكنية تنتهك
الخصوصية وتؤثر على الواجهات الحضارية
أك��د مواطنون أن مخالفات البناء الس��كنية الجس��يمة الت��ي قام بها
أصحاب الوحدات الس��كنية المجاورة لهم تنته��ك الخصوصية وتؤثر
على الواجهات الحضارية بالمملكة.
ورصدت وزارة اإلس��كان بالتعاون مع وزارة األشغال وشؤون البلديات
والتخطيط العمراني مجموعة مخالفات بناء جسيمة مخ ّلة باشتراطات
التعمير وتنظيم المباني وفق ًا للقانونين رقم ( )13لس��نة  1977ورقم
( )76لس��نة  2018لعدد من المشاريع اإلس��كانية من مختلف مناطق
البحرين والتي تهدد سامة الوحدات السكنية وقاطنيها.
وكشف مواطنون متضررون ل�«بنا» عن تضررهم الكبير من مخالفات
بن��اء جيرانه��م التي تنته��ك خصوصيته��م وتضيق عليهم وتش��وه
المنظر الحضاري لواجهات المنازل.
وقال المواطن «ع.س» من منطقة البس��يتين إنه تضرر بش��كل كبير
من جاره المخالف لاش��تراطات التعميرية ،وإن��ه يعاني من انتهاك
كبير للخصوصية.
«جار فتح نواف��ذ عديدة ّ
علي وأغلق الكراج وعمل غرفة،
تطل ّ
وأضافٍ :
باإلضاف��ة إلى البناء فوق الس��ور وبناء بلكونة ،وق��ام ببناء باب خلفي
للوحدة الس��كنية لتهيئتها كش��قق س��كنية ،وفي الحقيقة يسبب لي
جاري إزعاج ًا كبيراً بسبب تجمع السيارات المتواصل عند منزله».
وف��ي مدينة س��لمان التي تمثل واح��دة من مدن البحري��ن الجديدة
وإح��دى الواجهات الحضارية بمملكة البحرين ،أش��ار المواطن «ز.ف»
إلى اس��تيائه الش��ديد مما قام به جاره المخالف ف��ي البناء ،حيث ع ّبر
عن ضيقه بس��بب حجب منظر البحر الذي كان ّ
يطل عليه ،وذلك يعود
لبن��اء ج��اره أدواراً إضافية مخالفة دون ترخي��ص ،باإلضافة إلى البناء
فوق المداخل والس��ور ،ما أ ّثر  -بحس��ب وصفه -عل��ى جمالية وجودة
السكن بالمدينة.
بينما تطرق المواطن «ع.ج» إلى حجم المعاناة التي يس��ببها بعض
الجي��ران في مدينة حمد من خال البناء في االرتداد وتس��قيف مواقف
الس��يارات ،حيث أوضح «هناك ضيق ش��ديد بمواقف الس��يارات ،وذلك
ألن جاري يس��تخدم المساحات المش��تركة والمحاذية ألغراض زراعية
مخالفة».
وحول أبرز مخالفات البناء التي تم رصدها ،كش��فت وزارة اإلسكان عن
أنها تمثلت في «تس��قيف موقف السيارة والجزء من االرتداد األمامي،
وثان فوق الخدمات ،وبناء  4أدوار في االرتداد
وإضاف��ة بناء دورين أول ٍ
الخلفي ،وبناء  3أدوار باالرتداد الجانبي الشمالي الشرقي ،وبناء  4أدوار
باالرتداد الجنوبي الغربي ،وفتح تهويات وتكييف تطل مباش��رة على
عقار خاص ،وفتح باب خدمات على عقار خاص».
وأهابت الوزارة المنتفعين المس��تفيدين حديث ًا بالوحدات الس��كنية
ض��رورة مراجع��ة البلديات وإصدار رخ��ص البناء قبل مباش��رة أعمال
التوس��عة واإلضاف��ات عل��ى الوحدة الس��كنية ،م��ع ض��رورة مراعاة
المتطلبات الخاصة باالشتراطات التعميرية وعلى وجه الخصوص التي
تتعلق بالمحافظة على الواجهات المعماري��ة ،وااللتزام باالرتدادات
الازمة وتحديد االرتفاعات ومساحات البناء المسموح بها.
وحرصت «اإلس��كان» لدى إعداد المخطط��ات الخاصة بمدن البحرين
الجديدة ومش��اريع المجمعات الس��كنية أن تتضمن كافة المقومات
الازمة لتحقيق جودة السكن للمواطنين ،ومن بينها إمكانية التوسع
في الوحدات دون اإلخال بس��امة الوحدة أو اإلض��رار بالمنظر العام
للمش��اريع ،وبم��ا يحقق مب��دأ تجويد الوح��دات الس��كنية ،فض ً
ا عن
اس��تخدامها أحدث مواد البناء في مكونات الوحدة السكنية المختلفة،
وذلك لضمان جودة المدن والمنظر العام لها.
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رئيس «السنية» يفتتح جامع
حسن الخريش بالحنينية

افتتح رئيس مجلس األوقاف الس��نية الشيخ راشد الهاجري جامع
حسن الخريش رحمه اهلل بمنطقة الحنينية بالمحافظة الجنوبية،
بحضور س��عود الخريش .وبهذه المناس��بة ،أثن��ى الهاجري في
كلمته على أوالد حسن الخريش لبرهم وإحسانهم لوالدهم ببناء
هذا الجامع المبارك الذي يحمل اس��م والدهم رحمه اهلل ،مبش��راً
بحدي��ث النبي صل��ى اهلل عليه وس��لم «من بنى هلل مس��جداً ولو
كمفحص قطاة لبيضها ،بنى اهلل له بيتا في الجنة» ،مؤكداً على
«أهمي��ة زيادة بناء الس��اجد في كافة مناط��ق المملكة ،فازدياد
الكثافة الس��كانية واتس��اع الرقعة العمرانية المتسارعة تأكد
على أهمية التعاون بين المحس��نين وإدارة األوقاف السنية لسد
الحاجة إلى بناء المساجد تسهي ً
ا لعبادتهم وتقربهم إلى اهلل»،
مبين�� ًا أهمية دور المس��اجد ف��ي تقوية الصلة بي��ن العبد وربه
وبين أفراد المجتمع .وأشار الهاجري في كلمته إلى الدور الكبير
لصاحب الجالة ملك الباد المفدى ولتوجيهاته الدائمة بتوفير
كاف��ة التس��هيات لبناء بي��وت اهلل عز وجل ،مثني�� ًا على الجهود
المبارك��ة والدع��م المتواص��ل لصاحب الس��مو الملك��ي األمير
س��لمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس ال��وزراء ،داعي ًا اهلل
أن يج��زي والة األمر خير الجزاء على ما يقدمونه من عناية دائمة
ببيوت اهلل عز وجل ،ش��اكراً كل من س��اهم في بناء هذا المسجد
من الجهات الرس��مية واألهلية وقسم الهندسة والصيانة بإدارة
األوقاف السنية على كل ما بذلوه.

إطالق مسابقة «مجلس التعاون»
الثانية للبحوث واألعمال
اإلبداعية في مجال الزكاة
أعل��ن صن��دوق ال��زكاة والصدق��ات ب��وزارة الع��دل والش��ؤون
اإلسامية واألوقاف عن إطاق مسابقة مجلس التعاون (الثانية)
للبح��وث واألعمال اإلبداعية والتطوعية ف��ي مجال الزكاة – وفق
ش��روط المسابقة الواردة في الئحتها التنظيمية ،وذلك انطاق ًا
من األهداف الس��امية لمجل��س التعاون لدول الخلي��ج العربية،
وال س��يما م��ا تضمنته الم��ادة الرابع��ة من نظامه األساس��ي
بش��أن تكريس االهتم��ام بالتقدم العلمي ف��ي كافة المجاالت،
وتش��جيع ًا للبحوث والدراس��ات في جميع الدول ،وإدراك ًا ألهمية
العمل المنوط باألجهزة المسؤولة عن الزكاة في دول المجلس،
ومن منطلق حرص األجهزة المس��ؤولة عن الزكاة بدول مجلس
التعاون على دعم كافة الجهود التي تس��هم في تطوير أساليب
العم��ل واالرتقاء ب��ه من خال صق��ل وتنمية ق��درات ومهارات
العاملين في مختلف المجاالت ودعم البحث العلمي.
وأف��اد الوكي��ل المس��اعد للش��ؤون اإلس��امية ب��وزارة الع��دل
والش��ؤون اإلس��امية واألوقاف محمد القطان ،إلى أن المسابقة
تهدف إلى تعزيز دور فريضة الزكاة لتحقيق التنمية االجتماعية
واالقتصادية ،وحث وتش��جيع العاملي��ن والمعنيين بالزكاة على
تطوي��ر األداء في مج��االت العم��ل الزكوي والتطوع��ي ،وتعزيز
التواصل والتع��اون بين أجهزة ال��زكاة والعاملين بها ،وتوجيه
الجه��ود البحثي��ة لمواكب��ة كافة مس��تجدات العم��ل في مجال
الزكاة ،إضافة إلى تحفيز الكوادر الوطنية المبدعة لتقديم أعمال
تسهم في تطوير كفاءة أجهزة الزكاة ،فض ً
ا عن تشجيع الشباب
ف��ي االنخراط في العمل التطوعي وخل��ق روح التنافس واإلبداع
بين موظفي أجهزة الزكاة.

منتسبان في «علوم الفضاء»
يحصدان المركز الثالث في
هاكاثون عالمي

أحمد بوشليبي

عائشة الحرم

أطلقت شركة مايكروس��وفت هاكاثون عالمي استمر لعدة أيام
بهدف تطوير تطبيقات مبتكرة للكشف عن تسربات غاز الميثان
باس��تخدام صور وبيانات األقمار الصناعية ،حيث شارك في هذه
المنافسة عدد من الشركات العالمية والمراكز البحثية باإلضافة
لمش��اركات من وكاالت الفضاء ومؤسس��ات التعليم العالي من
مختلف دول العالم .وأحرز عالمين من منتس��بي الهيئة الوطنية
لعلوم الفضاء وهما عائش��ة الحرم وأحمد بوشليبي مع فريقهما
م��ن جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجي��ا المركز الثالث في هذا
الهاكاثون والذي تم تحكيمه من قبل أعضاء المجلس التنفيذي
لمركز التميز في الطاقة وعدد من الخبراء .وقالت عائشة الحرم:
«إن تحقيقنا للمركز الثالث جاء بعد تحد كبير وتنافس شديد مع
ش��ركات عالمية متخصصة ،وأن ه��ذا اإلنجاز جاء بفضل من اهلل
أو ًال ،ث��م بفضل ما تقدمه لنا الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء من
تشجيع وتحفيز مس��تمر على التميز والريادة لرفع اسم المملكة
ف��ي كافة المحاف��ل الدولية» .م��ن جانبه قال أحمد بوش��ليبي:
«حققن��ا الفوز بالمركز الثالث بحمد اهلل على الرغم من تنافس��نا
مع مؤسس��ات عريقة تمتلك الكثير من الموارد ولها تاريخ حافل
في تنفيذ مثل هذه التطبيقات ،وهذا نتيجة لما حصلنا عليه من
إدارة الهيئة من دعم وتدريب ولما اكتس��بناه من معارف وعلوم
أهلتنا لتحقيق هذا اإلنجاز ليس��جل باس��م شباب البحرين ويؤكد
انهم على قدر المسؤولية».

 | هـ  جمادى اآخرة  | اأحد  | العدد السنة
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:
«نهرا» في ندوة
 للصيني5مركزً للطب الهندي و17 البحرين تحتضن
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ĿïŐąŒŁéŀĞùðōČĂŊĵŃðĂĆŁï
õċŐĂóŀņĮŁïõċŐāŇéüŖąkïďðŊŕċ
õĒŎāřï
ńĖĹðŎóöĝðĊŁï÷ðŖĶĚúĖņŁïĠĮó
÷ðŖĶĚúĖņŁïŔĵðŎŁċŐāŏŝŏköŅðĂĆłŁ
mòôĖŁïðņĵöŅŐľĆŁï
Ŕĵ ŌŁ ăĐĞŅ ĐŖı ŔĮŖôĖŁï 
ĻðŊōĔŖŁŏköŖŅŐľĆŁï÷ðŖĶĚúĖņŁï
ļŁčŔùæŕŏkļŁčŐĆŉòŕĐĹŌāŐù
kŀŕČôŁïòĦłŁĬņúĂņŁïŔĭŏöłĹòôĖó
ŀŕČôŁïòĦŁïňŖóöĹĐĶùĻðŊōĔŖŁŏ
küŕČĆŁïòĦŁïňŖóŏŔłŖņľúŁïŔŁŐņĚŁï
òĦŁïöŊŎņŁēďðņņŁïĜĊĚŁïŏ
öŖąðŉňŅöŕċŏČĆŅĻðŊŎĵkŀŕČôŁï
ğïĐŅřïīïŐŉřŏŒġĐņłŁŌŁðôĺúĕï
÷ðĭŐŊņņŁïŏkðŎĂŁðĮŕŇåòĂŕŔúŁï
ĐŕčðĆņŁïŏ
ŇåøŊŖó÷ïâðúĶúĕŝïĀíðúŉŇéðņĽ
köŖôĦŁïďċïŐľŁïňŖóŒúąŔĭŏöłĹĻðŊō
÷ðŅïČĊúĕïöĵĐĮŅŔĵöŕċŏČĆŅŏ
ŒłĭŋďðĞúĹïńùļŁĎŁŀŕČôŁïòĦŁï
öĝðĊŁïĒĽïĐņŁïŏ÷ðĖĕèņŁï
ňľŁŏköĵĐĮņŁïŔĵöŕċŏČĆŅĻðŊōŏ
ĄŕĐĞùŒłĭŀĝðąěðĊŁïòĦŁï
ŀŕČôŁïòĦŁï÷ðĞĞĊùĬŖņāŇðĢúąŝ
ŋĒĽïĐŅŏŌùðĖĕèŅŔĵ
ŒŊņúŉâðôĥåðŊĶĝŐóňĆŉöĶŖłĉ
ŔĵňŖŅðĂĆłŁŇðĢúąïĻðŊōŇŐľŕŇå

ğïĐŅřðóòôĖúŕðņŅkĐĆĖŁïŏČĖĆŁïŏ
õČŖĶŅöŅðĂĆłŁðĵköŕŐĢĮŁïŏöŖĖĶŊŁï
öŖąŏĐŁïŏöŖĖĶŊŁïŏöŕŐĢĮŁïğïĐŅŚŁ
õĐľĵĿðĉċéâðôĥřïŏŒġĐņŁïŀôĺúŕŀō
ĐôúĮùŀōŏmÿŞĮŁïŔĵŀŕČôŁïòĦŁï
möŖŁðĭÿŞĮŁïöĶłĽ
ŃðùĠĵďĻðŊōŇðĽöŕïČôŁïŔĵöĶŖłĉ
öĕďðņŅňŅðŅðĭČĮóňľŁŏõĐľĶłŁ
īðŊúĹïĻðŊō÷ðóŏŔĭŐŁïċïđköŅðĂĆŁï
ňŅöĝðĉköŅðĂĆŁïöŖņōæóŇðņŕéŏ
kÿŞĮłŁŇŐôŖĂúĖŕŝňŕĎŁïŒġĐņŁï
ŀĽðĚŅŏŔĶĞŊŁïīïČĞŁïŒġĐŅŀþŅ
ĐŖıŏöŖłĢĮŁïŀĽðĚņŁïñðĆĝåŏĐŎĪŁï
ğïĐŅřïŋĎōŀþŅňŅ
kcœĐĆĕföŅðĂĆŁðóÿŞĮŁïŇåČĺúĭå
ĴłúĊņóğïĐŅřïňŅĐŖþľŁïœŏïČŕüŖą
Ŕĵð ŊĖĆùĐŎĪùðŎŉåðņĽkðŎùðāďċ
ňŅŏkñðôĕřïöĵŏĐĮŅńĺĮŁï÷ŝðą
öŖłĢĮŁïŃŝŗïŏģŐĲĢŁïňŅŇŐŉðĮŕ
Ŕĭŏòąðĝ÷ðóňŕĐĆôŁïŔĵĠŕĐņŁïŏ
öŅðĂĆŁïŃŐŎĶņŁħŐĆłŅăðúĶŉïĻðŊōŏ
kŔŊŕČŁïīđïŐŁïĸłĦŊŅňŅðōČíïŐĵŏ
ĐýåŏčöŅðĂĆŁðóÿŞĮŁïŇæóŇðņŕśïŏ
ĻðŊōŀĮāðŅkõČŖōđďðĮĕæóŏħŐĆłŅ
ðŎōðĂùïČŕïĒúŅŝðôĹé
ğïĐŅřïñðĆĝåŒłĭöŅðĂĆŁïöóĐĂùńù
ňņŅkĐľĖŁïŏĤĲĢŁïŀþŅöŊŅĒņŁï
òĖŉŔĵģðôĢŉïŃČĭňŅŇŐŉðĮŕ
öĂùðŉöŕŐŉðýŀĽðĚŅŏğïĐŅřïŋĎō
öŕŏċřðóńŎŅïĒúŁïňŅńıĐŁïŒłĭkðŎŊĭ
ŒŁéŇŏŏæĂłŕńŎłĮāðŅköŖíðŖņŖľŁï
ŋĎōĤôġõċðĭśöŅðĂĆŁï÷ðĖłā
ŀĽòĆĖùöŅðĂĆŁïfďðĞúĉðóŏòĖŊŁï
ŇđïŐùČŖĮùŏkŃŐņĖŁïŏöŕŏċřï÷ðĮôù
cńĖĂŁï
ŒłĭĤóïŐġĻðŊōĔŖŁŔĮŖôĖŁï
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kðŎŉŐóďðĆŕïŐŁïđðŅŏöŅðĂĆŁðóŇŐŊŅèŕŝâðôĥřïňŅïĐŖôĽïċČĭĻðŊōfŇåköŅðĂąŏòĥâïĐôĉČĽå
ĔľĮŁïŒłĭŀóðōďĐġøôþù÷ðĕïďċČāŐŕŝŏŃïŐĭåĎŊŅðŎĕďðņùňŕĐĆôŁïŇåňŅńıĐŁïŒłĭ
īŐŊŁïïĎōŀþņŁ÷ðþĮóĜŖĞĊùŒŁéŌĖĶŉøĹŐŁïŔĵňŖĭïċkcÿŞĮŁïŔĵöŁðĮĵĐôúĮùðŎŉêĵ
öŕŐŉðþŁïöôłĦŁŌĖŕďČùŏŀŕČôŁïòłĦŁïňŅ
ŔĵŋïŏČāŏŀŕČôŁïòĦŁïŐōðŅfŇïŐŊĮókcňĥŐŁïfðŎúņĪŉõŏČŉŔĵŇŐĽďðĚņŁïĳðġåŏ
ňĢúĆùŔúŁïŔĂŖłĊŁïŇŏðĮúŁïĔłĂŅĿŏċŀíïŏåňŅøŉðĽňŕĐĆôŁïöľłņŅŇåkcÿŞĮŁï
öŖŊĥŐŁïöîŖŎŁïöłĪŅøĆùðŎŖĕďðņŅňĢúĆùŏkðŎŁĜĉĐùŏŀŕČôŁïòĦŁïīïŐŉåňŅð ĭŐŉ
öŖĆĞŁïňŎņŁïńŖĪŊúŁ
ĜŖĉïĐúŁöŕďðĚúĕŝïöŊĂłŁïöĖŖíďŏköŉŏðĮņŁïňŎņŁïďðĚúĖŅňŅŀĽkõŏČŊŁïŔĵĻďðęŏ
ĐŖôĉŏœŐôŊŁïòĦŁïŔĵüąðôŁïŏkŔĮŖôĖŁïøņĮŉŔłŖņľúŁïŏŀŕČôŁïòĦŁï÷ŝðĂŅöŁŏïĒŅ
öŖāŞĮŁïöŅðĂĆłŁēďðņŅŏöłíðĮŁïòĥöŕďðĚúĕïŏköĹïĐĕŐóåČĮĕĿċðĭöŕŐôŊŁïöŅðĂĆŁï
öĶŖłĉõĐōđċ

ĴłúĊņóŀŕČôŁïòĦŁïöĕïďċŒłĭ
ŋĎŎŁ÷ðþĮóĜŖĞĊùŏkŌùðĞĞĊù
öĮĕïŏõČĭðĹĔŖĕæùŏöŖôĦŁïīïŐŉřï
ŋĎōŀāřňŖŖŊŕĐĆôŁïöôłĦŁïňŅ
ÿŞĭĴŖŁðľùĬĵďĬŊņŁk÷ðĞĞĊúŁï
ŌŖłĭòŉðāřïõĐĦŖĕŏkŀŕČôŁïòĦŁï
ŒŁéċŐĮŕköŅðĂĆłŁċïĐĵřïâŐĂŁòôĕ
õĐĚúŊņŁïöĵðĺþŁïŏŔŊŕČŁïûŏďŐņŁï
ðŎłĮāðŅkðŎŊĭňŕĐĆôŁïòĮęňŖó
öŖąðŉňŅŀŕČôŁïòĦłŁĬĕŏřïõČĭðĺŁï
ÿŞĮŁïòłĥöŖąðŉňŅŏňŖĕďðņņŁï
īŐŊŁïïĎŎŁŔŊôùĻðŊōŇŐľŕŇæóČęðŊŉ
ŇŐľŕŇåŏkēďïČņŁïŔĵÿŞĮŁïňŅ
öŖóĐúŁïõďïđŏŀôĹňŅ÷ðþĮóĻðŊō
īïŐŉåöĕïďČŁ÷ïďðĶĖŁïŏńŖłĮúŁïŏ
ĬŖĕŐúŁňŖĞŁïŏČŊŎŁïŔĵŀŕČôŁïòĦŁï
õĐíïČŁï
īïŐŉåŔōðŅcöĹïĐĕŐófŒŁéĿðĺúŉŝðó
möŅðĂĆŁï
ðŎŊŅīïŐŉåöŅðĂĆłŁöĹïĐĕŐóå
köŖúŕđköŖíðŅköĺłąĒúŅŏköĵðāöŅðĂą
ðōďðŖúĉï ńùŏ köŕŐŅČŁï öŅðĂĆŁïŏ
ŀĺŊŁõďŐĦĉŏåďĐġðŎóŇŐľŕŝüŖĆó
öŕŐŅČŁïöŅðĂĆŁïŔōŀĝřïŏkőŏČĮŁï
ðŅåkēŏèľŁïŒłĭõČņúĮņŁïöôĥĐŁï
ŀľĚóŃŝŗïĴĶĊùöĵðĂŁïöŅðĂĆŁï
öŖŅŞĕśïöŅðĂĆŁïĔľĭŒłĭkŔúĹŏ
Ê
ŃČłŁĸŊŅöóðþņóĐôúĮùŔúŁïöŕŐôŊŁï
ðņōŇðĭŐŉŌôĵüŕČĆŁïòĦŁïðŅå
kŔĖĶŊŁïğĐņŁïŏœŐĢĮŁïğĐņŁï
ðŎŖłĭĐŖĕåŔúŁïŔúĕďČŅŔĵðņŊŖó
kœŐĢĮŁïğĐņŁïŔōīïŐŉåğĐņłłĵ
ńĲŁïŏñðîúĽŝïŏĸłĺŁïňŅŔĖĶŊŁïŏ
ğĐņŁïŏkēïŐĕŐŁïŏŇĒĆŁïŏńŎŁïŏ
âðôĥřïĠĮóŌŊĭŀĶĲŕœĎŁïŔąŏĐŁï
ňŖĮŁïòĖóŇŐľŕœĎŁïňŕČŁïŀōåŏ

öôōŐŅŔōŀóðŖýïďŏĐŅřïňľŕńŁŏ
ðŎúŖņŊùŏðōĐŕŐĦúóøņĹkŔŁøĆŊŅ
òĦłŁŔóĐĮŁïČŎĮņŁïŔĵöĕïďČŁðó
köĹďðĚŁïŔĵñðĚĭřïŃŐłĭŏœŐôŊŁï
ŇŗïŏkŃðĮŁïŔĵöĕïďČŁï÷åČóŏ
ńŖĂĆúŁïŔĵöĝðĊŁïŔúĕďČŅœČŁ
ňŅĿŐĆúùöôŖôĥőĐŉŇåòŕĐĲŁïňŅ
ðņĵkŀŕČôŁïòĦŁïŒŁéŔíïŏČŁïÿŞĮŁï
mñðôĕřïŔō
ŝâðôĥřïňŅĐŖôĽċČĭĻðŊōöĶŖłĉ
kðŎŉŐóďðĆŕïŐŁïđðŅŏköŅðĂĆŁðóŇŐŊŅèŕ
ğĐŅČĮóâðāöŅðĂĆłŁŔŁŐĆùňľŁŏ
ČŕŒłĭöŅðĂĆŁïøņłĮùŏkŔùČŁïŏ
kõČŁïŐŁïŒłĭðŎúĕďðņņó÷åČóŏköŅðĂą
ŔĵïĐŎôŅð ŊĖĆùĀíðúŊŁï÷ĐŎĩåŏ
öŕĐôĊņŁïŀŖŁðĆúŁïŏ÷ðĮęřï
ŔúŁïöŅðĂĆŁïĬŅœďïŐĚŅåČóðŊōňŅŏ
œĎŁïŔāŏđŒłĭð ĢŕåðŎúŖŁðĮĵøúôýå
kňŅĒŅŔĶĞŉīïČĝňŅŔŉðĮŕŇðĽ
Œłĭ÷ČņúĭïŔĖĶŉňŅ÷ďŐĥŇåČĮóŏ
ŞŕČóĔŖŁŏŔłŖņľùâŔĚĽöŅðĂĆŁï
ČĺúĭïŏcŀŕČôŁïòĦŁïfŒņĖŅĠĵďå
òĥŐōŀóŀŕČóòĥĻðŊōĔŖŁŌŉå
òŖôĥŀĽŒłĭŏküŕČĆłŁŔłŖņľù
ŇåŏŔłŖņľúŁïÿŞĮŁïïĎŎóňŅèŕŇå
ŌāŞĭķĐĥŔĵŋČņúĮŕ
ňŅĐþĽåŀŕČôŁïòĦŁïŐĆŉñĐĲŁïŌāŐù
ŔíðŖņŖľŁïòĦłŁŇåöĝðĉŔíðŖņŖľŁï
ïĎōňŅňĆŉňŕæĵõĐŖþĽöŖôŉðāïďðýã
mŌāŐúŁï
ĬłĦúŕðŅŇðĢúąðóðŉåČóŔĮŖôĖŁï
ŇåŒŊņúŉňľŁŏkðŉĐŖıŀôĹńŁðĮŁïŌŁ
öŕŐŉðþŁïēďïČņłŁńłĮŁïïĎōŀĞŕ
ŔĭŏĻðŊōŇŐľŕŇåŐōŌŁĄņĦŉðņĵ
öŕŐŉðþŁïöôłĥüĆŁēďïČņŁïŔĵ

ńĽŏmŀŕČôŁïòĦłŁĜŖĉĐúŁïåČóŒúŅ
mňŕĐĆôŁïŔĵð ĞĉĐŅð ĭŐŉ
 ŏåŔĮŖôĖŁï
ŀņľŅŀŕČôŁïòĦŁïkŝ
ňĆŊĵ ĴŕĐĮúĽŏ kŔíïŏČŁï ÿŞĮłŁ
köņŕČĹďŐĞĭĎŊŅŀŕČôŁïòĦŁïĿŏïĒŉ
kŔŁŐņĚŁïŏåŔłŖņľúŁïòĦŁðóŒņĖŕŏ
ÿŞĮłŁČĭðĖŅŏŔłŖņľùŐōĐĞúĊņŁðóŏ
üŕČĆŁï
Ŕĵð ĞĞĊùŁĜŖĉĐúŁïńùČĺĵ
ŔŊŖĞŁïòĦŁïðŎŊŅkĐôņĖŕċ
ÿŞĭkœČŊŎŁïòĦŁïŏkcöŖŊŖĞŁïĐóśïf
kŔĕðľĮŉŝïÿŞĮŁïŏkœĐĺĶŁïċŐņĮŁï
ńùŏköŅðĂĆŁïŏkŔāŞĮŁïÿðĖņŁïŏ
ČĮóŔôĮĚŁïŃðĂĆŁïĄŕĐĞùēðôúĹï
ŃŐŎĶŅâðĲŁéńùńýňŅŏkňŖĞłŁŔùďðŕđ
öŅðĂĆŁï÷ďðĝŏöŖôĮĚŁïöŅðĂĆŁï
köĕïďČŁïŒłĭČņúĮùŔúŁïöŖôĦŁï
òĦŁïöĕďðņņŁĜŖĉĐùĻðŊōĔŖŁŏ
ñðĚĭřðó
köŕðŊĭŏďĎĆó÷ðĞĞĊúŁïâðĺúŉïńùðņĽ
ńùŏk÷ðāŞĮŁïŏöŕŏċŚŁģŏĐęĬġŏŏ
kŀŕČôŁïòĦłŁð āŞĭŁĜŖĉĐúŁï
ĿŏċőŐúĖŅŒłĭŒŁŏřïňŕĐĆôŁïøŉðĽŏ
ċðņúĭïŔĵŔĂŖłĊŁïŇŏðĮúŁïĔłĂŅ
ŀŕČôŁïòĦŁï÷ðĞĞĊùňŅńľŁïïĎō
öŁŏïĒņłŁ
Ŕĵ ĜĞĊúŁï âðôĥŚŁ ňľņŕŏ
ĿŞĉňŅkŀŕČôŁïòĦŁïīïŐŉåČąå
öĵðġśðóĐĉãģðĚŉöĵðġśĜŖĉĐúŁï
ŋĎōňľŁŏköŖĕðĕřïðŎúĞĉďŒŁé
òĦłŁČŉðĖŅńłĭöóðþņó÷ðĞĞĊúŁï
ŌŊĭâðŊĲúĕïĻðŊōĔŖŁŏüŕČĆŁï
ŀņĮùœĎŁïŀŕČôŁïòĦŁïīŐŉňĭðŊýČą
mŌó÷åČóŏŌúņłĮùĴŖĽŏmŌó
köŅðĂĆŁïŔĵøĞĞĊùöĹïĐĕŐóå
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 عاجً للطب البديل99 البحرين اأولى خليجيً باعتماد
أطباء يحاربون الحجامة رغم جدواها
توجه إدراج جميع الحجامين المصرح لهم تحت مظلة مؤسسة صحية مرخصة

زهرة خليفة.د

عادل أبو سراقة

نعمت السبيعي

مسمى «الطب البديل» مرفوض وعلى
كل طبيب اإيمان بالعاج التكميلي

الحجامة نافعة
مع الكسور ومرضى التوحد

يجب التفكير بجدية في ابتعاث
الطاب البحرينيين لدراسة الطب البديل

اتجهت للحجامة بعد مرض
والدتي وتعلمت على يد حجامة شعبية

الحجامة الوقائية مرة
شهريً و«العاجية» عند الحاجة

ليس هناك ترخيص رسمي
لممارسة طب اأعشاب

ضم الحجامين إلى
القطاع الحكومي يخفض النفقات

ًليس كل حجام معالج
ًوليس كل معالج حجام

الطب البديل محصور في الخاص
وغير مصرح به للمراكز الحكومية

تحجيم اأطفال
فوق السابعة حسب الحالة والتقبل

 أنواع للحجامة7
مشهورة واأصل الدموية

 منهم6  حجامً مصرحً لهم84
يعملون في مراكز صحية خاصة

الحجامة تعيد توازن
الجسم والمريض يعي مفهومها

عاج الموسوسين
مرهون بمهارة الحجام

 فردً يحملون تراخيص60
في تخصصات الطب البديل المصرحة
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أوروبــــا قلقــة مـــن بحــوث
اليورانيــــوم اإليرانيـــة
عواصم  -وكاالت

أبـــدت الـــدول األوروبيـــة الثاث

المنضويـــة ضمـــن االتفـــاق حول
البرنامـــج

النـــووي

اإليرانـــي

(فرنسا ،بريطانيا ،وألمانيا) قلقها
مـــن إعان طهران هذا األســـبوع
أنهـــا تتقـــدم فـــي بحوثها بشـــأن

إنتـــاج معدن اليورانيـــوم ،داعية
إياهـــا إلـــى عـــدم المضـــي فـــي

ّ
تشـــكل تراجعـــا
الخطـــوة التـــي

إضافيـــا عـــن التزاماتهـــا بموجب
اتفاق فيينا.

وأكـــدت إيـــران األربعـــاء أنهـــا

أبلغـــت الوكالـــة الدوليـــة للطاقـــة
الذريـــة أنهـــا تتقـــدم فـــي إنتـــاج

معدن اليورانيوم؛ ليشكل وقودا
لمفاعل طهران للبحوث.
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جاللة الملك يهنئ هاتف ًيا الحداد والبحارة بعودتهم للبحرين

بحارة لـ “^” :تعرضنا لإلهانة واالنتهاكات القطرية
إبراهيم النهام

جهودنــا موجهــة لخدمة مواطنينــا ومســاندتهم أينما وجدوا

قـــال بحارة لــــ “البـــاد” إن االنتهاكات
القطريـــة القســـرية تجاههـــم قديمـــة

وطالـــت معظمهـــم ،موضحيـــن أنهـــا

المنامة  -بنا

ســـلوكيات

أجـــرى عاهـــل البـــاد صاحـــب الجالـــة الملـــك حمد
ً
هاتفيا أمس الســـبت،
اتصاال
بن عيســـى آل خليفـــة،
ً

البحارة قواربهم وأماكهم ،والتوقف
عن هذا العبث الصبياني.

ورفعتم رايته في

حيـــث هنـــأه جالته بمناســـبة اإلفراج عنـــه وعودته

ســـالمً ا معافى وجميع البحارة البحرينيين إلى أرض

وقال البحار منير الحرم إن التضييق

العديد من المحافل

متمنيا لهم
الوطـــن ،كما اطمأن جالته علـــى صحته
ً

القطـــري علـــى البحـــارة البحرينييـــن

أمر ليس جديـــدا بل متجددا ،مضيفا

دوام التوفيق.

“تـــم مصـــادرة  4قـــوارب لـــي من قبل

وأعـــرب جالـــة الملـــك عـــن تقديـــره للبطـــل ســـامي

الســـلطات القطريـــة في العـــام 2017

سامي الحداد :االتصال
أثلج صدورنا

الحـــداد وجميـــع أبنـــاء البحرين الذين قدمـــوا كثيرًا
لوطنهـــم ورفعـــوا رايتـــه فـــي العديـــد مـــن المحافل

والمنتديـــات اإلقليميـــة والعالميـــة ،مؤكـــدًا جالتـــه

واستلمتهم العام  2019وكانت بحالة
ســـيئة جدًا ،وبمحـــركات معطوبة ،مع
أنهـــا كانت وقـــت المصـــادرة جديدة،

اعتـــزازه وتقديره واهتمامه بجميع المواطنين ،وأن
جهـــود الدولة موجهة لخدمتهـــم وتقديم كل الدعم

والرعاية لهم أينما وجدوا.

وأعـــرب البطـــل ســـامي الحداد عـــن شـــكره الجزيل

وتقديره البالغ لجالة الملك على هذا االتصال الذي
أثلـــج صدورنـــا ،وعلـــى توجيهـــات جالته الســـامية

رجال أعمال :مزاولة
الموظف النشاط
التجاري ُي ِ
ضعف أداءه
األعمـــال البحرينييـــن على أن

االقتـــراح الخـــاص بتعديـــل

قانـــون الخدمـــة المدنيـــة مـــن

أجـــل منـــح موظفـــي القطـــاع

العـــام الحـــق فـــي اســـتخراج
ســـجات تجاريـــة ومزاولـــة

األنشـــطة التجاريـــة من شـــأنه

زيادة حاالت التســـتر التجاري
الذي تحاربه الجهات الرسمية
حاليا ،وذلك بسبب عدم تفرغ
موظفـــي القطاع العـــام إلدارة

المشـــاريع ،فضـــا عـــن أن هذا

القرار سيكون سببا في انتشار
العمالـــة الســـائبة التـــي أضرت

وال تـــزال تســـبب المتاعـــب
ألصحاب األعمال في الســـوق،

ويخلـــق منافســـة غيـــر عادلـــة

مـــع صغـــار أصحـــاب األعمـــال
()03
البحرينيين.

ولقد بعت المحركات سكراب”.

جاللة الملك

وقـــال البحار أمين مطر إنه ســـبق أن

واهتمامه الكبير بقضية البحارة البحرينيين المفرج

الحكيمـــة ،ضارعً ـــا إلـــى المولـــى تعالـــى أن يحفـــظ

عنهـــم ورعايتـــه الكريمة لـــكل أهل البحريـــن الكرام،

جالتـــه ويمتعـــه بوافـــر الصحـــة والســـعادة ويديمه

مؤكـــدًا أننـــا نفخـــر ونعتـــز بجالـــة الملـــك وقيادتـــه

ذخرًا وسندًا وع ًزا للبحرين وشعبها الوفي.

وزير التربية لـ “^” 92 :مدرسة حكومية
حصلت على “ممتاز” و “جيد” بمراجعات “الجودة”

السنابس  -الغرفة

أجمـــع عـــدد مـــن أصحـــاب

المبذولة علـــى صعيد الوزارة

عليـــه خســـائر محتملـــة فـــي عوائـــد

بمـــا يعكـــس حجـــم الجهـــود

بلـــغ  108ماييـــن دينـــار ،مـــا يترتب

والمـــدارس لتحســـين األداء

الســـياحة الوافدة في حـــال توقفها

المدرســـي الذي يضمن تقديم

إلى جانب  53مدرسة حاصلة

لمدة  9شهور بما يقارب مليار دينار،

ماجد النعيمي

على تقدير جيد ،أما المدارس

نتيجة فقدان  29ألف زائر يوميا.

جاء ذلك ردا على السؤال البرلماني

الحاصلـــة علـــى تقديـــر “”A

المقـــدم مـــن عضـــو مجلـــس النواب

فقـــد بلغ عددهـــا  12من ضمن

التي تكبدتها السياحة في البحرين
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فيروس كورونا المستجد والتدابير

خـــال الظروف االســـتثنائية،

عيســـى الدوســـري بشـــأن الخســـائر

 12مدرســـة تمـــت مراجعتها،

بمختلـــف قطاعاتها منذ بدء جائحة

أي بنسبة .% 100

التـــي تـــم اتخاذهـــا بهـــذا الشـــأن.

المساواة بين الزوج والزوجة ،مؤكدين أهمية إخضاع

قدمً ـــا بمقتـــرح تعديل قانونـــي يُ راد منـــه إدراج الزوج

مـــن بين المســـتحقين لنصيـــب من المعـــاش التقاعدي

لزوجته المتوفاة دون اشتراط عجزه ،بدعوى تحقيق

 4.3ماليين دينار  ...أمانة
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» كشف تقرير إحصائي لبلدية
المحرق أن إجمالي مبالغ
التأمين غير المستلمة من
قبل العمالء لدى البلدية

بلغت حتى نهاية العام
الماضي نحو  4ماليين و360
ألف دينار.

التعديـــل لدراســـة متأنية ووافية مـــن جميع الجوانب

القانونية والشـــرعية والماليـــة ،والتأكد بأنه لن يترتب
عليه أية أعباء مالية إضافية على صندوق التقاعد.

وأشـــاروا إلـــى أن مفهوم المســـاواة بيـــن الزوجين في
استحقاق المعاش التقاعدي عن الزوج المتوفى يجب

“األسرة” يخطط للتوسع بمحافظات البحرين
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المســـاء ،حيـــث تـــم اصطحابنـــا إلـــى

مركـــز الشـــرطة ،وأخـــذوا إفاداتنـــا،

وفي اليوم التالي حولونا إلى النيابة،
وتـــم توقيفنا لمدة أســـبوع ،ثم ِّ
حولنا
إلـــى المحكمـــة التـــي أجلت الجلســـة،

وبعد أســـبوعين حكم علينـــا القاضي

باإلفراج وتســـليم القـــوارب ،ومن ثم

أبعدنـــا عن البلد كأننـــا أجانب منتهية
()٠٥
إقاماتهم ،وبهدف اإلهانة”.

وزير التجارة والصناعة والسياحة

عيسى الدوسري

وأجـــاب وزيـــر الصناعـــة والتجـــارة

والدوليـــة ،التي قـــدرت بـ  450حفل

والســـياحة زايد الزياني عن السؤال

زفاف ،ما ترتب عليه خســـارة 10.8

البرلمانـــي بصفتـــه الوزير المســـاءل

مليـــون دينـــار ،فضـــا عن إلغـــاء 55

سياســـيا عـــن أعمال هيئـــة البحرين

زيارة لبواخر سياحية يقدر مجموع

للســـياحة والمعـــارض أمام الســـلطة

أعداد السياح على متنها بـ  100ألف

التشريعية.

سائح ،ما تسبب في خسارة الرسوم

وأوردت الهيئة أن الجائحة تسببت

لميناء خليفة بن ســـلمان وللشركات

في إلغاء حفات الزفاف واألعراس

المنظمـــة

ســـواء

خبراء قانونيون :تأييد الستحقاق الزوج لراتب زوجته المتوفاة ...بـ “شروط”
محرر الشؤون المحلية

وتابـــع “أخذونا لمنطقـــة رويس حتى

بمتوســـط  4ماييـــن دينار ،مشـــيرة

إلى أن متوســـط الخســـائر الشهرية

في الدورتين بلغ  39مدرسة،

دون تصريح ،وهو أمر غير صحيح”.

إلغاء  450حفل زفاف في عام ...و 108ماليين دينار متوسط الخسائر الشهرية

جـــودة التعليـــم والتدريـــب،

الحاصلـــة علـــى تقديـــر ممتاز

بتهمـــة الدخول إلـــى الميـــاه القطرية

منـــذ بدايـــة الجائحـــة حتـــى اآلن

والرابعـــة مـــن مراجعات هيئة

لــــ “البـــاد” أن عـــدد المـــدارس

فـــي العام  2018وبمعية  6قوارب بها

مملكـــة البحرين بمختلـــف قطاعاته

فـــي نتائـــج الدورتيـــن الثالثة

وأوضـــح الوزير فـــي تصريح

علي من قبلهم
عليه قائا “تم القبض
َّ
قرابـــة  20عامـــا ،منهـــم اثنـــان معي،

التـــي تكبدهـــا قطـــاع الســـياحة في

علـــى تقديـــر ممتـــاز وجيـــد

الجودة العالية.

مشروع .واستذكر مدن قصة القبض

والمعارض نســـبة الخســـائر اليومية

حكومية تمكنت من الحصول

الخدمـــة

العاميـــن  2004و ،2010وصـــودر

وإن إعادة القوارب المختطفة مطلب

قـــدرت هيئـــة البحريـــن للســـياحة

ماجد النعيمي إن  92مدرســـة

التعليميـــة

القطريـــة بمصـــادرة بانوشـــين فـــي

السلطات القطرية سلوكيات تعسفية،

ليلى مال اهلل

قـــال وزيـــر التربيـــة والتعليم

ذات

تعرض لمضايقات من قبل الســـلطات

وأدوات”.

وقـــال طالـــب مـــدن إن مـــا تفعلـــه

مليار دينار خسارة عوائد السياحة ...وإلغاء  55زيارة لبواخر

محرر الشؤون المحلية

دعـــا خبـــراء قانونيون إلى التريث في مســـألة المضي

ممنهجـــة

ومفتعلـــة ،مؤكديـــن أهميـــة تســـليم

كثيرا للوطن
قدمتم
ً

مـــع بطل كمـــال األجســـام البحريني ســـامي الحداد،

ومقصـــودة

أيضـــا كل ما في البانوش من أســـماك

» كشف الرئيس التنفيذي لبنك
األسرة خالد عتيق ،عن نية
البنك التوسع في محافظات
البحرين المختلفة بافتتاح

أفرع له إلى جانب الفرع الذي
دشنه البنك على شارع البديع
قبل أيام.

وللمرشدين السياحيين.

()٠٦

مجموعة “الوطني” تطلق أكاديمية تعزيز ثقافة البيانات
المنامة  -البحرين الوطني

ّ
يخل بأحكام الشـــريعة االســـامية التي تلزم الزوج
أال

إعالة أســـرته ،ما يجعل مبدأ اإلعالة المبرر الستحقاق
الزوجـــة لنصيـــب مـــن معـــاش زوجهـــا المتوفـــى دون
اشـــتراط عجزهـــا ،في الوقت الذي يشـــترط فيه عجز
الـــزوج عـــن العمـــل أو الكســـب الســـتحقاقه نصي ًبا من

معاش الزوجة المتوفاة.

 65غارة روسية بمناطق “داعش”
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المحليـــة

والخليجيـــة

الســـياحية

البحرينيـــة

» ارتفعت حصيلة الضربات الجوية

الروسية ،على البادية السورية في
 24ساعة ،إلى أكثر من  65غارة
جوية ،شنتها المقاتالت الروسية

على مناطق انتشار تنظيم
“داعش” ،وسط معلومات عن
خسائر بشرية.
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القلماوي تنضم إلى عالم مارفل

14

» أعلنت مارفل العالمية رسميا

مشاركة الفنانة البحرينية مي
القلماوي إلى بطولة مسلسل
مارفل  ، Moon Knightبمشاركة

أوسكار إسحاق ومن إخراج المصري
محمد دياب ،وليس معروفً ا الدور
الذي ستجسده القلماوي.

جان كريستوف دوراند

لوكاس يقود الرفاع الشرقي لتخطي المحرق

13

» حقق الرفاع الشرقي فوزا ثمينا

على حساب المحرق بهدف دون
مقابل ،في المباراة التي جمعت
الطرفين ،السبت ،على استاد

الشيخ علي بن محمد آل خليفة،
ضمن منافسات الجولة  6لدوري
ناصر بن حمد الممتاز.
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وطن نعتز ونفخر باالنتماء إليه
 Ûيتجــدد ويتجــذر إحساســنا بالفخــر واالعتــزاز
النتمائنــا لهــذا الوطــن الغالــي ،وما نكنــه من حب

وتقديــر وإكبــار لقيادتنا الحكيمــة ،ونحن نرى ما
يتــم تســطيره وتحقيقــه من مكاســب ومنجزات
لصالــح الوطــن وشــعبه الطيــب الوفــي وكل مــن

يقيم على أرضه الطاهرة.

إلى درجة أننا أصبحنا الدولة األولى التي أعدت

عزيــز قديــم ،بحرينــي اختار اإلقامــة الدائمة في

مستوى الوعي واإلدراك واالحساس بالمسؤولية

وإعطائهم اللقاح المطلوب في بيوتهم.

في قائمة االنتظار لتلقي اللقاح وجد أن“ :ترتيبي

ويتطــور لــدى المواطنيــن والمقيميــن علــى حــد

فرقا متنقلة لزيارة المســنين والعجزة والمعاقين

بريطانيــا ،ولما بادر بتســجيل اســمه هنــاك مبكرً ا

 Ûنقــول ذلــك ونحــن نــرى الفريــق الوطنــي الطبــي

التقريبــي في الحصول علــى اللقاح في بريطانيا

وقت قياســي ،وقبل نهاية األسبوع الماضي ،من

بيــن  27و 38مليونــا ..وحالوتهــا أم حســن مــن

المكلــف بالتصدي لجائحــة كورونا وقد نجح في

يقــول إننــي أقــف فــي طابور يقــف قبلــي فيه ما
العين ومن الحســد” ،والمقصود بـ “أم حســن” هي

 Ûنقــول ذلك من عميق وجداننا وضمائرنا ،ونكرره

تمكين أكثر من  100ألف مواطن ومقيم من تلقي
جرعــات التلقيــح في مختلــف المراكــز والمرافق

البحرين التي يدعو هللا أن يحفظها من الحسد.

جائحــة كورونا ،ونقوله ونحن نرى وطننا العزيز،

الثالــث دوليً ــا والثانــي عربيً ــا مــن حيــث نســبة

االجتماعــي قبل أيــام قليلة من ممرضة بحرينية

كل يوم مع كل زفرة من زفرات أنفاسنا.

 Ûنقــول ذلــك فــي ذكــرى مــرور عــام علــى هجمــة

المخصصــة لذلك ،بحيث احتلت البحرين المركز

علــى الرغــم مــن تواضــع إمكاناتــه الماديــة ،وهــو

الحاصليــن علــى التطعيــم التــي تخطــت بنهايــة

األسبوع الماضي نسبة  % 6.6من عدد السكان.

يســجل اإلنجــاز تلــو اإلنجــاز فــي مواجهتــه لهذا
الوبــاء الفتاك ،ونــراه وقد تصدر الدول المتقدمة

 Ûنقول ذلك ونحن نســمع شــكر وإشادة المواطنين

مواطــن ومقيــم فيه من دون اســتثناء أو إعطاء

باالتصــال بهــم ،ثــم لِمــا وجــدوه وشــاهدوه مــن

والناميــة منهــا ،وتمكــن من توفيــر اللقاحات لكل
أولويــة ألحــد ومن دون تفرقــة أو تمييز ،وقد تم
بالفعــل توفيــر خياريــن لــكل فرد من بيــن أفضل
وأرقــى مــا توصــل إليــه العلــم حتــى اليــوم مــن
لقاحــات لهــذا الوبــاء؛ لقــاح “فايــزر  -بيونتيــك”
األميركــي األلمانــي ،ولقــاح “ســينوفارم” الصيني
الــذي خضــع لتجارب ســريرية مســبقة ،حيث بلغ
عدد األشخاص الذين خضعوا لتلك التجارب في
البحرين أكثر من  7آالف شخص.

 Ûنقــول إننــا نحــس بالفخــر واالعتــزاز ونحــن نــرى
الحكومــة الموقــرة ،وهــي تبذل قصــارى جهدها،
وتواصــل حملتها اإلعالمية التوعوية اإلرشــادية
المكثفة ،فكانت تحث الجميع على اإلســراع في
التوجــه إلى المراكز التــي أعدتها للفحص ،واآلن
تحثهم على اإلسراع في التوجه إلى المراكز التي
أعدتهــا إلعطــاء التلقيــح فــي مختلــف المناطــق،

والمقيمين على حرص األجهزة الطبية المختصة
ُحســن التنظيــم وســرعة وكفــاءة األداء عندمــا
ذهبوا ألخذ التطعيم.

 Ûنقول إن إحساســنا بالفخر واالعتزاز أخذ يتجدد
ويتجــذر ونحــن نقرأ ونســتمع إلــى التقارير التي
تصدرهــا الهيئــات والمنظمــات الدوليــة المعنيــة،
وما تضمنته من إشادة وثناء وتقدير لما أنجزناه
وحققناه في هذا المضمار.
 Ûنقــول ذلــك ونحــن نتلقــى الرســائل والمكالمــات
مــن خارج البحرين مــن معارف وأصدقاء لنا في
دول فــي الشــرق وفــي الغرب ،مــن دول متقدمة
أو ناميــة؛ وهــم يهنئوننا ،ويعبرون عن دهشــتهم
وإعجابهــم ،ويستفســرون عــن إمــكان قيامهــم
بزيارة البحرين لتلقي اللقاح.
 Ûنقــول ذلــك ونحن نقرأ رســالة بثــت على مختلف
وســائل ومنصات التواصل االجتماعي من زميل

 Ûورســالة أخــرى تناقلتهــا وســائل التواصــل
عملــت لمــدة ســتة أشــهر فــي الصفــوف األمامية

المكلفــة بمكافحة الوباء في البحرين ،وهي اآلن
في زيارة لبريطانيا ،تقول ما فحواه؛ أن التلقيح

لم يبدأ هناك بشكل جدي حتى اآلن ،وأن الوضع
في الخليج “أفضل واجد” ،هنا ال تطبق القوانين
بصرامــة كمــا هو حاصل “عندنا” ،وال تنفق الدولة

هنــا بســخاء كمــا تفعل دولنــا ،وال يبذلــون الجهد
المطلــوب كمــا نفعــل نحــن“ ،وال حتى ربــع الجهد
الــذي نبذلــه” ،منــذ أن وصلــت إلــى بريطانيــا قبل
ثالثــة أشــهر وحتــى اآلن “لم يجر لــي وال فحص
واحد” ،بينما في دولنا ال يسمح ألحد بالدخول إال
بعــد إجــراء الفحص عليه ومتابعته ،هنا ال يوجد
التــزام أو مراقبــة صارمــة علــى الحجــر الصحي،
وحظــر التجــول “خرطــي” ،وال يتــم فــرض لبــس
الكمامــات حتــى في المحــالت العامة ،واختتمت
رســالتها قائلــة“ :أطمئنكــم ،إنكم فــي الخليج في
وضــع أفضــل ،وعندكــم رعايــة والتــزام ،والــدول
عندكم تنفق على الصحة”.

 Ûنقول إن إحساسنا بالفخر واالعتزاز النتمائنا لهذا
الوطن الحبيب أخذ يتجدد ويتجذر عندما رأينا

فــي مثل هــذه الظروف أخــذ منذ البدايــة يتبلور

ســواء ،ومســتوى االلتــزام والتفاني أخــذ يتعمق

ويترســخ لــدى كل المســؤولين المعنييــن الذيــن
وجــدوا فــي قيادتنــا القــدوة التــي تحتــذى،

أيضــا كيــف أن الدولــة هبــت
ورأينــا منــذ البدايــة ً

إلســناد وانعــاش االقتصــاد ودعم رجــال األعمال
والمؤسســات التجارية وحماية وظائف العاملين
فيهــا مــن خــالل مبــادرات وبرامــج متعــددة

ومتشــعبة وســخية فــي الوقــت نفســه .ورأينــا

كيــف أن الكفــاءات الطبيــة البشــرية والخدمــات

والمرافــق والتجهيــزات الصحيــة كانــت علــى
درجــة عاليــة مــن الجــودة ،وكانت كافيــة وظلت
صامــدة ،فلــم يحــرم أي مواطــن أو مقيــم مــن

الرعاية الصحية والعناية والفحوصات المطلوبة
والعــالج ،أو أنه لم يجــد مكانا في مرافق الحجر
الصحي أو ســرير في المستشفيات عند الحاجة،
ولــم نســمع عــن قصــور فــي االهتمــام ،أو نقــص
فــي األدويــة أو أجهــزة التنفــس الضرورية ،بينما
رأينــا كيــف انهــارت األنظمــة الصحيــة والمرافــق
والخدمــات الطبيــة في أكثر الــدول تطورا ونموً ا
وثراء أمام زحف ووطأة الجائحة الشرسة.
ً

 Ûيقــول اإلمــام الشــافعي (رحمــه هللا) فــي إحــدى
قصائــده “جــزى هللا الشــدائد كُ ّل خيــر ..وإن
كانــت تُ غصصني بريقي” ،فجائحــة كورونا ثقيلة
ومتعبــة وقاســية ،إال أنها كشــفت مــرة أخرى عن
المعــدن الحقيقــي لهذا الوطن الحبيــب ،وقيادته
الحكيمــة ،وشــعبه الوفــي ،وجعلــت أحاسيســنا
بالفخر واالعتزاز باالنتماء إليه تتجدد وتتجذر.

رجال أعمال :مزاولة الموظف الحكومي للنشاط التجاري ُتضعف أداءه
تــضــر بــســوق الــعــمــل وتــفــاقــم الــتــســتــر بــالــســجــل وتــشــجــع الــعــمــالــة الــســائــبــة

السنابس  -الغرفة

األساســـية ،ومثـــل هـــذه األوضـــاع يغلـــب

أجمـــع عـــدد مـــن أصحـــاب األعمـــال

عليها التستر التجاري ،وهي موجودة في
ســـوق العمل حاليا ،وأرى من األفضل أحد

البحرينييـــن علـــى أن االقتـــراح الخـــاص

بتعديـــل قانون الخدمـــة المدنية من أجل

الخيارين ،إما موظف وإما تاجر”.

منـــح موظفـــي القطـــاع العـــام الحـــق فـــي

وأشـــار الســـعيد إلى أن التبعـــات لن تكون

اســـتخراج ســـجالت تجاريـــة ومزاولـــة

قليلـــة؛ ألن هنالـــك أجانـــب يعملـــون فـــي

األنشـــطة التجارية من شأنه زيادة حاالت

الجهـــات الحكوميـــة ،ومثـــل هـــذا القـــرار

التســـتر التجـــاري الـــذي تحاربـــه الجهـــات

سيشـــملهم ،ونتائجـــه ســـتزيد مـــن حاالت

الرســـمية حاليا ،وذلك بســـبب عـــدم تفرغ

التســـتر التجـــاري وســـيكلف الدولـــة بنيـــة

موظفـــي القطـــاع العـــام إلدارة المشـــاريع،

فضال عن أن هذا القرار ســـيكون سببا في
انتشـــار العمالـــة الســـائبة التـــي أضرت وال

رائد عمر

إبراهيم زينل

هشام مطر

الحارث العطاوي

مباشـــر على أصحاب الســـجالت الصغيرة

في السوق ،ويخلق منافسة غير عادلة مع

ومتناهيـــة الصغر ،واألفضـــل عدم المضي

صغار أصحاب األعمال البحرينيين.

فـــي هذا الجانـــب ،وأن يخضـــع الموضوع

وفـــي هـــذا الصـــدد قـــال رجـــل األعمـــال

لمزيد من الدراسة.

إبراهيـــم زينـــل “أتفـــق مـــع رأي غرفـــة

مـــن جانبـــه ،أكد عضو لجنـــة التكنولوجيا

البحرين برفض االقتـــراح بقانون بإضافة

بغرفـــة البحريـــن ،الحـــارث العطـــاوي أن

مادة جديدة برقـــم ( )21مكررا إلى قانون

الســـماح لموظفـــي القطـــاع العـــام بفتـــح

الخدمة المدنية الصادر بالمرســـوم بقانون

مشـــاريع تجاريـــة بحاجـــة إلـــى دراســـة

رقم ( )48لســـنة  ،2010والقاضي بالسماح
عبدالحميد حاتم

هلل انجنير

يوسف صالح الدين

كاظم السعيد

التجاريـــة بغرفـــة البحرين يوســـف صالح

سوق العمل ما قد يؤدي إلى زيادة حاالت

و للقطـــاع الخاص .ومن جهة أخرى ،توقع

واالســـتئذان ،والتأثيـــر على فـــرص العمل

ومتوســـطي التجار في الســـوق ،وســـيفرز

الحكومـــي الحـــق فـــي اســـتخراج ســـجال

القضايا في المحاكم.

فســـوف تتفاقم حـــاالت التســـتر التجاري

الموظفين ،مضيفا “ســـيؤدي هذا االقتراح

الخاص ،خصوصا أن موظف القطاع العام

ذلـــك يخالف العـــرف والقانـــون ،باإلضافة

أمـــا أصحـــاب المؤسســـات الصغيـــرة

مصالح الموظف الشخصية من جهة وبين

رزقهم الوحيد ،موضحا أن ذلك من شـــأنه

أخرى ،كما أن ذلك قد يتســـبب في ضعف

تأجير الســـجالت ،على اعتبار أن الموظف

مـــن جانبـــه ،أبـــدى رئيـــس لجنـــة العقـــار

هنـــا الـــذي يطـــرح نفســـه هـــو :لمن ســـوف

التجـــاري ،األمـــر الـــذي ســـيدفعه لتأجيـــر

رائـــد عمـــر ،رفضه لتعديل قانـــون الخدمة

المعامالت في نفس المؤسســـة الحكومية

فيـــه الدولة هـــذه الظاهرة ،وكمـــا تعلمون،

باســـتخراج ســـجل تجـــاري ،ومزاولـــة

التجـــاري كفلته الدولة ويســـرت ذلك لكل

قانون وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

متـــى وجـــد أن عنـــده اإلمكانـــات والقدرة

الصناعي يجب أن يسوده مبدأ التخصص

عمله ويحصل على السجل التجاري وهللا

ذلك قد يتســـبب بخلق مشكالت وتصدع

يكـــون قـــد حقـــق هدفيـــن ســـاميين األول

الســـجالت التجارية أو ما يعرف بالتســـتر

الحر والثاني فســـح المجـــال لمواطن آخر

غيـــر متفـــرغ بالصـــورة المطلوبـــة ،بالتالي

ومزاولـــة األعمـــال التجاريـــة” ،الفتـــا إلـــى
أن القانـــون المقتـــرح ســـيخلق منافســـة
غيـــر متكافئـــة وغيـــر عادلـــة مـــع صغـــار

الديـــن ،تحفظـــه علـــى منـــح الموظـــف

نتائـــج ســـلبية ســـيتحمل تبعاتهـــا القطاع

وممارسة األنشـــطة التجارية ،موضحا أن

يتقاضى راتبا مقطوعا.

إلـــى أن ذلـــك قـــد يـــؤدي لتضـــارب بيـــن

والمتوســـطة ،فـــإن العمـــل التجـــاري هـــو

مســـؤولياته ومهامـــه الوظيفيـــة من جهة

أن يفتـــح المجـــال أمـــام تفشـــي ظاهـــرة

أدائه لمسؤولياته ومهامه الوظيفية.

الحكومي لن يكون متفرغا إلدارة ســـجله

واإلنشاء بغرفة تجارة وصناعة البحرين،

السجل التجاري ،في الوقت الذي تحارب

المدنيـــة؛ بهـــدف الســـماح للموظـــف العام

فإن حرية التجارة والحصول على السجل

األعمال واألنشطة التجارية؛ كونه يخالف

المواطنيـــن وعليـــه يمكـــن للموظـــف العام

باعتبـــار أن امتهـــان العمـــل التجـــاري أو

علـــى الولوج إلـــى العمل الحـــر ،فإنه يترك

والتفـــرغ ليكون ناجحا ،ولفت عمر إلى أن

يوفقـــه ويكـــون النجـــاح حليفـــه ،وبذلـــك

فـــي ســـوق العمـــل ،منهـــا مشـــكلة تأجيـــر

هو تحقيـــق طموحاته ونجاحه في العمل

التجاري خصوصـــا أن الموظف الحكومي

أن يحل محله في الوظيفة العامة.

وبـــدوره ،أكـــد رئيـــس لجنـــة األســـواق

الدولة .وأفاد بأن هذا المشـــروع سيشـــكل
ضررا كبيرا على االقتصاد ،وسيؤثر بشكل

تـــزال تســـبب المتاعب ألصحـــاب األعمال

للموظف العام باســـتخراج ســـجل تجاري،

تحتيـــة ومصاريف كثيرة ترهـــق ميزانية

زيادة مشكلة من األساس تحاربها الدولة،
وكذلك مزاحمـــة التجار المتخصصين في

التعثر وخروج بعضهم من السوق ،وزيادة

مطـــر أنـــه فـــي حـــال إقـــرار هـــذا القانون،

مـــن جانب آخر ،أكد رجل األعمال ،هشـــام

التـــي يعانـــي بســـببها الكثيـــر مـــن التجـــار

يخـــدم األهـــداف الـــذي تـــم علـــى أساســـه

ســـيتعارض مـــع الجهود الحاليـــة المبذولة

مطـــر “إن هـــذا المقتـــرح غيـــر صائـــب وال

هـــذا المقترح ،حيث إن ســـلبياته ســـتكون
أكثـــر مـــن إيجابياتـــه ،إذ إنـــه سيتســـبب

بتضـــارب مصالح الموظفيـــن بين أعمالهم
الحكوميـــة وأعمالهـــم الخاصـــة والســـؤال

تكـــون األولويـــة؟ خصوصـــا إذا كانـــت

التـــي يعمل بهـــا هذا الموظـــف ومن أهمها
علـــى ســـبيل المثـــال أقســـام المناقصـــات

والصيانـــة ،موضحـــا “سيتســـبب مثل هذا
القانـــون باضطرابـــات إضافيـــة في ســـوق

العمل ،وذلك بســـبب عـــدم معرفة ودراية
الموظفيـــن بطبيعـــة القطـــاع الخـــاص

واألعمـــال الحـــرة والتحديـــات الموجودة

التي قد يواجهونها مما سيتســـبب بفشـــل
مشـــاريعهم وخسارتها ،وهنالك الكثير من
الحـــاالت فـــي المحاكـــم مـــن المتقاعديـــن

للمشـــروع األخيـــر (التقاعد المبكـــر) الذين

اتجهوا للمشاريع الخاصة وتعرضوا لتعثر
تجـــاري والدخـــول فـــي متاهـــات وتبعات

قانونيـــة ترتب عليهـــا آثار ســـلبية لألفراد

ســـابقا وحاليـــا ،حيـــث إن هـــذا االقتـــراح

لمحاربة التستر التجاري.

فـــي القطـــاع الخـــاص للمواطنيـــن غيـــر

إلـــى اإلضـــرار بالتاجـــر الـــذي ال يجد قوت

يومه إال من خالل التجارة ،كما من شـــأنه

مضاعفة عملية تأجير السجالت التجارية
“التســـتر التجـــاري” ،األمـــر الـــذي ســـيضر

أما عضـــو لجنة األســـواق التجارية بغرفة

باالقتصـــاد المحلـــي ،وســـيفاقم انتشـــار
ً
منوها بأنـــه “يجب إبعاد
العمالـــة الســـائبة،

مع مـــا جاء فـــي قانـــون الخدمـــة المدنية

عليهـــا وعلـــى نزاهتها ،والحد مـــن تداخل

البحريـــن ،عبدالحميـــد حاتـــم ،فقـــد لفـــت

إلـــى أن هـــذا االقتراح بقانون ســـيتعارض
مـــن مـــواد تحظـــر مزاولـــة بعـــض األعمال

التجاريـــة علـــى الموظـــف العـــام ،والتـــي
تهـــدف لحمايـــة وظيفتـــه التـــي يشـــغلها،

ومنها :المادة رقم ( )21من قانون الخدمة
المدنيـــة رقـــم ( )48لســـنة  ،2010والمـــادة
رقـــم ( )34بند ( )5الفقـــرة (ب) وبند ( )7من

الالئحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية
الصـــادرة بالقـــرار رقـــم ( )51لســـنة ،2012

مشـــيرا إلى أن االقتراح يتنافى مع حماية
الوظيفـــة العامـــة بحيث يتفـــرغ الموظف
للقيـــام بأعمـــال وظيفتـــه الحكوميـــة،

والحـــد مـــن اإلخـــالل بمســـتوى األداء في

الوظيفـــة الحكومية وأهدافها ورســـالتها،
كمـــا أن الجمـــع بيـــن العمـــل الحكومـــي
والخـــاص ســـيؤدي لعـــدم االنضبـــاط فـــي

الدوام الحكومي ،حيث ســـيتكرر التأخير

الوظيفـــة العامة عن أيـــة محاذير قد تؤثر
المصالـــح الـــذي يـــؤدي لخلخلـــة الكثيـــر
مـــن األوضـــاع القانونيـــة التـــي قـــد تنتـــج

عـــن اســـتغالل الوظيفـــة العامـــة المصانة

بموجب الدستور”.

ومـــن ناحيتـــه ،قـــال رجل األعمـــال ،كاظم

الســـعيد “أعتقـــد أن هـــذا المقتـــرح ال
يتفـــق مع المبـــدأ العام ،وأرى أنـــه بدالً من

الســـماح للموظف العام باســـتخراج سجل
تجـــاري لزيـــادة دخلـــه ،يجب علـــى الجهة

المعنية تطوير الموظف وتدريبه وتأهيله

لمستوى أفضل والقيام بزيادة راتبه ،وأن
يكـــون مرتاحـــا في عمله بـــدال من الذهاب

للبحـــث عن مصدر دخـــل آخر ،مضيفا “إذا
تـــم الســـماح للموظـــف اليـــوم باســـتخراج

سجل تجاري خصوصا في مهن حساسة،
ســـوف يقلـــل مـــن إنتاجيته فـــي الوظيفة

مســـتفيضة؛ ألنه قد يفاقم مشكلة التستر
التجـــاري التي نعانـــي منها فـــي البحرين،
وهنا ســـنتجه إلى خلق مشـــكلة أكبر ،ومن
جانـــب آخـــر ،فإنـــه يجـــب إعطـــاء فرصـــة
للموظفيـــن فـــي القطـــاع العـــام إذا كانـــت
لديهـــم جدية لفتـــح مشـــاريعهم الخاصة،
كمنحهـــم إجـــازة مـــن غيـــر راتـــب ّ
تمكنهم
مـــن العـــودة إلـــى أعمالهم في حال فشـــل
المشـــروع ،كمـــا يجب خلـــق برامج خاصة
من جهة صندوق العمل “تمكين” تشجعهم
على االنخراط في القطاع الخاص.
وبدورها دعت صاحبة شركة اينفيرونمنت
اريبيا للخدمات االستشارية ،هلل انجنير،
إلـــى التريـــث في إقـــرار الســـماح لموظفي
القطـــاع العـــام بمزاولـــة العمـــل التجـــاري
واستشـــارة أهـــل الخبـــرة واالختصـــاص،
وإحالتـــه إلـــى جهـــة تقـــدم حولـــه دراســـة
مســـتفيضة ،إلبعـــاد الســـوق عـــن أي ضرر،
الفتـــة إلى أنها ليســـت ضد هذه الموضوع
بشـــكل كامـــل متى ما تـــم ضبـــط العملية،
إال أن المقتـــرح في حـــال إقراره قد يخلق
مشـــكلة كبيـــرة وهـــي تضـــارب المصالـــح
مـــا بيـــن الواجبـــات الوظيفيـــة للموظـــف،
ومصالحـــه الشـــخصية ،كمـــا أن المقتـــرح
قـــد يفاقـــم مشـــكلة التســـتر التجـــاري من
خالل تأجير السجالت التجارية في حالة
عـــدم التفرغ ،فضال عـــن مزاحمة أصحاب
المحالت الصغيرة في السوق.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

يفترون على البحرين األكاذيب لشعورهم بالنقص
قنـــاة الجزيـــرة تبـــارك وتغـــذي وتنشـــط اإلرهـــاب وتكـــرس كل وقتهـــا

بعيـــدون عن القيم اإلنســـانية الراقية والضوابـــط الخلقية العليا ،وال أثر

القطـــري ويقـــول ..إن قنـــاة الجزيرة مؤسســـة نفخر بهـــا وبوجودها في

خـــارج مقاييس المنطقية واألعراف التي تعارفت ودرجت عليها الروح

وماليينهـــا لتكريـــس التباعد والتنافـــر ،ثم يخرج علينا وزيـــر الخارجية
قطـــر ،نكفـــل حرية التعبيـــر ويجب التعامـــل مع موضوع قنـــاة الجزيرة

بإيجابية وبشكل بناء.

للشـــهامة وحماية القيم واألخالق ،لهذا من الطبيعي أن نجد “جزيرتهم”

العربيـــة ،وليـــس صدفـــة أن توظـــف مجموعـــة مـــن المرتزقـــة وعديمي
الشـــرف والضمير ،بل حلقة في مخططهـــم المدمر “تدمير األمة العربية

ميثـــاق الشـــرف اإلعالمي لدول مجلـــس التعاون لـــدول الخليج العربية

من الداخل” مستعينة بأخبث وأحقر األساليب.

المجلس والعمل على المحافظة على الروابط القائمة وتنميتها بما يعزز

بشكل دائم وتختلق األكاذيب ،لماذا تفقد هذه القناة وعيها حين تسمع

واضح كالشـــمس ويســـتند على ركائز أساسية وهي عدم اإلساءة لدول
الوفـــاق والتآلـــف وتفادي كل ما من شـــأنه أن يفرق أو يشـــتت النفوس،

ثم يخرج علينا مســـؤول قطري ويقول إنها حرية تعبير وقناة الجزيرة

تقوم بواجبها في هذا النطاق.

عـــن إنجـــازات مملكـــة البحرين في كل ميـــدان ومحفل ،لمـــاذا تبلغ هذه

القنـــاة مرحلة اليأس عندما تقرأ التاريخ الموغل في القدم لهذه األرض
الطيبـــة؟ حتما هناك ســـبب يجب إبـــرازه وإيضاحه وهو عقدة الشـــعور

اإلعـــالم مســـؤولية ورســـالة نبيلـــة وأخـــالق ونزاهـــة وشـــرف ودقـــة
قطـــر الذيـــن ال صلة لهـــم بميثاق الشـــرف اإلعالمي الخليجـــي والعربي،

بهـــذه الطريقـــة لمجرد خبطة إعالمية ،إنما المســـألة أبعد من ذلك بكثير

وتوقيعاتهـــم علـــى االتفاقيـــات والبيانـــات مجـــرد حبر علـــى ورق ألنهم

للتواصل17111483 :

لطالما سألت نفسي ..لماذا قناة الجزيرة القطرية تهاجم وطني البحرين

“بالنقـــص” أو الدونية وهي حالة مرضية وكامل تفاصيلها يعرفها علماء

وموضوعيـــة ،باألفعـــال وليـــس باألقـــوال كمـــا يـــردد المســـؤولون فـــي

اآلراء الواردة في
«منطلقات» تعبر
عن أصحابها وال
»
تلزم «
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النفـــس ،حيث من العبث أن نعتقد أن الجزيرة القطرية تهاجم البحرين
ويمكننا أن نسميها وراثة.

إبراهيم النهام

ebrahim.alnahham@albiladpress.com

تجار اللحم والدم
فـــي المواقـــف تبـــرز معـــادن الرجـــال ،مقولـــة تضـــع النقـــاط على

الحـــروف ،وتوجـــز علينـــا وعلـــى أوالدنـــا ســـنوات ضوئيـــة مـــن

التعلم والفهـــم وتذوق التجربة اليوميـــة والميدانية التي تصقل
الشـــخصية ،وتوضـــح للفـــرد مـــا عليـــه أن يفعل ،ومـــا هو بخالف

ذلـــك ،فهناك من الرجال ،من يجدون بالوقوف إلى جانب الوطن
ً
أمـــرا غير قابل
والقيـــادة والديـــن والشـــرف والســـمعة والعـــرض،
للحســـابات النفعيـــة ،أو الفصـــال قيـــد شـــعرة ،أو التفكيـــر ،مجرد

التفكيـــر ،بالثمـــار الشـــخصية المتمخضـــة عن كل هذه المســـاعي
والجهود.

يجـــدون أن تصـــدر الصفـــوف األماميـــة ألجل البحريـــن ،وتقديم

كل مالحـــم ومفاهيم التضحية والفـــداء ،الغاية والهدف والمنى،
ً
بعيـــدا عما يتشـــدق بـــه مثبطـــو العزيمة ،وتجـــار الكلمـــة ،وبائعو

الذمـــم ،واللحم والدم ،وأن الوطنية هي اإلرث الذي ســـيخلفونه

ألوالدهـــم ،والذيـــن ســـيقولون على مســـامع أصحابهـــم ذات يوم

“هذه مواقف أبي حين كان يصمت اآلخرون”.

حيـــن حدثت أزمة  2011برزت شـــخصيات ،وانكبت شـــخصيات

علـــى وجهها ،كأكيـــاس القمامة العفنة ،وحيـــن حدث الخالف مع

قطر ،تكرر ذات الســـيناريو ،بشـــخصيات مختلفـــة ،وطين واحد،

ال يخطو أحدهم خطوة إلى األمام ،اال ولديه آلة حسابية ،تحدد
ً
بعيدا عـــن الوطن،
لـــه بــــ ”اإلنـــش” موازيـــن المنفعـــة الشـــخصية،

ونداءاته وأوجاعه.
ً
ً
دومـــا األخـــذ وأن التضحيـــة
جيـــدا بـــأن العطـــاء ال يعنـــي
نؤمـــن

والخســـارة ألجـــل اآلخريـــن قـــد ال تحمـــل “الخســـارة” بمعناهـــا

الحرفـــي ،وأنها فـــي الحقيقة ترحيل لألجر والرضـــا الرباني ،لكن

في المســـتقبل الذي ســـيأتي بخير كثير ،يفـــوق اإلدراك ،والرؤية

سمر األبيوكي

بالمواطـــن مـــن خالل الحزم االقتصاديـــة التي تم تقديمها لـــكل المتضررين
مـــن جائحـــة كورونـــا ،لكن األوضاع مســـتمرة علـــى ما هي عليـــه عالميا ،فال
شـــيء يعود كما كان في عهده الســـابق ،والكثير من المحالت ودور العرض

والمتاجـــر فـــي الدول تغلق نهائيا جراء الخســـائر الفادحة ،ومن الواضح أنه
ال مجـــال للوقـــوف مجددا على قدميها ،فالخســـارة أدت إلى انهيار قوي وال

يســـعها أن توقف هذا النزيف المستمر جراء هذه الجائحة التي باتت واقعا

يعيشه العالم كله.

لقـــد عملت البحرين بآلية مختلفة ليس على صعيد االقتصاد فحســـب ،إنما

االقتصاد والصحة كعاملين مترادفين ،فمنذ اللحظة األولى التي أصدر فيها
قائد فريق البحرين صاحب الســـمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة
ولـــي العهـــد األمين رئيس مجلس الـــوزراء أوامره بوقف عدد من األنشـــطة

واتخاذ اإلجـــراءات والتدابير الالزمة ،كانت الحـــزم االقتصادية تعمل جنبا

إلى جنب لتعيل القطاعات المتضررة جراء هذه الجائحة ،البحرين وضعت

وأجـــزم أننا كنا عالميا في المراتب األولى كما أكدت قنوات إخبارية عالمية
من حيث الدقة الالمتناهية في التعامل مع هذه الجائحة.
اآلن حان دور الشـــريك األساســـي لهذا القطاع بأن يتحـــرك ويثبت وطنيته
ويقـــدم جل ما بوســـعه ،فعلى أصحـــاب المال والتجار ممن يســـتطيعون أن

عطا الشعراوي

Ata2928@gmail.com

يقفوا وقفة رجل واحد جنبا إلى جنب مع حكومة مملكة البحرين لالهتمام
بضخ أســـباب االســـتمرار وإنقاذ ما يمكـــن إنقاذه حمايـــة لالقتصاد الوطني،
فالبيوت القائمة تماما على المعاشـــات البســـيطة تدعو من هللا أن ال ينقطع
عنها مصدر رزقها.

ترامب بين شركات التكنولوجيا والحرية

ومضة:
» أنا على ثقة تامة بأن اجتماعا واحدا بين قطاع رجال األعمال الحرة ممن

يستطيعون اإلسهام ولو باليسير مع رجاالت الحكومة تحت مظلة فريق

البحرين يستطيع أن يضمن لنا سنة أخرى دون خسائر جديدة أو بأقل ما

يمكن من خسائر إن صح التعبير ،البحرين قدمت الغالي والنفيس للمواطنين

خطـــة محكمـــة وتكبـــدت حكومتها عامـــا كامال من ضخ األمـــوال في قطاع

والمقيمين والدور حاليا علينا للوقوف جنبا إلى جنب في ملحمة شراكة

تقدمـــه أيـــة دولـــة أخرى ال على مســـتوى المنطقـــة أو حتى الوطـــن العربي،

حقيقية فيها أخذ وعطاء متبادل.

األعمال ،الســـيما المشـــاريع الصغيرة والمتوسطة وغيرها الكثير ،وهو ما لم

وتظـــل البحريـــن والدة للرجـــال ،واألبطـــال ،وشـــهداء الموقـــف

والواجب والكلمة ،وإلى فجر جديد.

نقطة نظام
قدمت البحرين خالل الفترة الماضية نموذجا حقيقيا لمعنى اهتمام الدولة

الضيقة بكثير ،لكنه يتطلب القليل من االنتظار.

ال مزايـــدة علـــى الوطـــن ،والوطنيـــة ،ورجاالت الوطـــن األوفياء،

مجتمعية حقيقية يضرب فيها المثل وتكون درسا جديدا لمرحلة شراكة

كنـــا نظـــن أن هذا اإلعـــالم المفتوح والتنـــوع التقني الهائـــل الذي نعيش

فيه ونســـتمتع به ســـيزيد من مساحات الحريات وســـيمكن كل شخص

مـــن التعبيـــر عـــن رأيه بحرية ،وســـيتيح له خيـــارات أوســـع وعالما أكثر
ً
انفتاحـــا وتواصـــالً ،حيث تتعـــدد المنصات اإلعالميـــة ومواقع التواصل

االجتماعـــي ويتكاثـــر جمهورهـــا يومً ا بعـــد يوم ،بل وباتـــت مصدر دخل

رئيسي للماليين من البشر حول العالم.

لكـــن جـــاءت خطـــوة موقعـــي فيســـبوك وتويتـــر للتواصـــل االجتماعي

بإغالق حسابات الرئيس األميركي المنتهية واليته دونالد ترامب ،على
إثـــر ما تردد حول اقتحام أنصاره مبنى الكونغرس األميركي وما حدث
مـــن فوضى وعنـــف مثل ســـابقة في التاريـــخ األميركي وتهديـــدًا كبيرًا

sm.adnan56
@hotmail.com

محمد المحفوظ

مشروع كبير بال ميزانية
مؤسف أن يتعثر مشروع كبير بحجم تنمية وإعمار القرى الذي عقدت عليه

فإن الســـؤال الذي يفرض نفســـه هل بوســـع المجالس البلدية ترميم ما
هنا
ّ

بأن هناك صعوبة في توفير ميزانية
وشؤون البلديات والتخطيط العمراني ّ

أظن أن لـــدى المجالس البلدية مبالغ للمشـــاريع
أهالـــي المنطقـــة والمارة؟ ال
ّ

آمـــال المواطنين ،مؤســـف جدا وبشـــكل خاص مـــا أكد عليه وزير األشـــغال

للمشروع ،وبالتحديد للحاالت الطارئة التي تشمل حاالت الحريق والشقوق
أن
الكبيـــرة بالجدران والتســـرب الناتج عـــن األمطار ،ولم يكـــن متوقعا أبدا ّ
الحـــاالت المشـــار إليهـــا تنـــدرج تحت ما أســـماه الوزيـــر “تقنيـــن اإلنفاق مما

يصعب معه توفير ميزانية مستقلة خاصة بالحاالت الطارئة”.

يقـــارب مـــن  500منزل مهجور فـــي المحرق نظرا ألنها تشـــكل خطورة على

األخرى.

إن مشـــروع تنميـــة القـــرى الـــذي أعلـــن انطالقه فـــي 2006م يمكـــن اعتباره
ّ
مشـــروعا حضاريـــا ألنه يرمي إلى دعم األســـرة البحرينيـــة محدودة الدخل

ومساعدتها في تحسين المستوى المعيشي ضمن رؤية البحرين االقتصادية

وكإنقـــاذ للحـــاالت المســـتعجلة المذكورة جـــاءت الدعوة بتخصيص نســـبة

2030م ،المشـــروع مضـــت عليـــه حتـــى اللحظـــة أربعة عشـــر عامـــا لكن من
المحزن أنه أصبح متعثرا ،وحتى اللحظة فإ ّنه بعد مضي كل هذه السنوات

والترميـــم .بودنا أن نتســـاءل هنـــا هل الميزانية المعتمـــدة للمجالس البلدية

عاجلـــة كإصالح الطرق وإعادة تخطيط الكثير منها والمســـتنقعات الناجمة

مـــن الميزانية المعتمدة للمجالس البلديـــة تتراوح بين  % 15 – 10للحاالت

الطارئـــة ،وطبعـــا مـــا يتبقى مـــن ميزانيـــة لتنفيذ الخطـــة الســـنوية للصيانة

تعانـــي مـــن فائـــض حتـــى يمكـــن تخصيـــص جـــزء منهـــا للحـــاالت الطارئة؟

أن الميزانية
أن المجالس البلدية كانت على مدى ســـنوات تشـــكو من ّ
نتذكر ّ
المخصصـــة ال تفي بالمتطلبات والمشـــاريع العاجلـــة فضال عن األخرى ،ومن

بقـــي معطال حتى إشـــعار آخر .بعـــض القرى تعاني معضـــالت تتطلب حلوال

عـــن مياه األمطـــار ،وال أعتقد أن هذه المعضلة خافية على المســـؤولين في

وزارة األشـــغال ناهيك عن البيوت اآليلة للســـقوط وليس باإلمكان تأجيلها

لسنوات لما تشكله من خطورة على قاطنيها.

علـــى حاضر ومســـتقبل النمـــوذج األميركي في الحريـــة والديمقراطية،

لنكتشف أننا قد نفقد حريتنا في التعبير ،وأن مثل هذه المواقع وغيرها
ً
تســـلطا وديكتاتوريـــة من نـــوع جديد ،بعـــد أن صار
قـــد تمـــارس علينـــا
معظمنـــا مدمنًـــا لهذه التكنولوجيـــا وال يكاد يطيق قضاء ســـاعة واحدة

من يومه أو ليله بدونها.

ورغم فداحة ما حدث في أميركا ،إال أن تسرع هذه المواقع في رد فعلها
بإغـــالق حســـابات ترامب دون انتظار التحقيق فـــي األحداث أو معرفة

المســـؤول عـــن اقتحـــام الكونغرس ،قد يشـــير إلى وجود أجنـــدة معينة
يحملها القائمون على مواقع التواصل االجتماعي وشركات التنكولوجيا
العمالقة وأننا لسنا أحرارًا تمامً ا في التعبير عن رأينا ،ولسنا كما كنا نظن
أمـــام إعـــالم مفتوح دون قيـــود ،بل ربمـــا نعيش مع نوع خـــاص ورؤية

وحدود للحريات الممنوحة.

لهذا ،انتقد قطاع واسع من الرأي العام العالمي الجماهيري والرسمي ما
حدث مع ترامب ،حيث أكد شتيفان زايبرت المتحدث باسم المستشارة
األلمانية أنه ال يمكن تقييد حرية الرأي إال من خالل ما يحدده القانون،

وليـــس حســـب معاييـــر منصـــات وســـائل التواصـــل ،ودعمـــه المفـــوض

األوروبـــي تييري بريتون بتأكيده أن ما حدث يعكس “هشاشـــة أنظمتنا
الديمقراطيـــة ،والتهديـــد الـــذي يمكـــن أن تمثلـــه شـــركات تكنولوجيا ال

تخضع لرقابة كافية على بقائها” ،إال أن الرئيس التنفيذي لشركة تويتر،

جاك دورســـي ،قال “إن حظر الرئيس ترامب كان الشيء الصحيح الذي
ينبغي فعله”.
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