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برلمانيات 4
الغانم :موقف الغنوشي من الغزو العراقي مرفوض ومستنكر
ةديرجلا

•
العدد  / 4455األحد  21يونيو 2020م  29 /شوال 1441هـ

majles@aljarida●com

«الفترة الحالية والمستقبل المنظور ليسا مناسبين الستقبال أي مسؤول»
قال الغانم إن دعوة الغنوشي
لزيارة الكويت قديمة ويرجع
تاريخها إلى فبراير الماضي،
وهي دعوة أولية بروتوكولية
تمت ً في حينها ،وال مجال
حاليا أو في المستقبل المنظور
لتفعيلها وتلبيتها.

أكد رئيس مجلس األمة مرزوق
الغانم أن موقف رئيس البرلمان
التونسي راشد الغنوشي من الغزو
العراقي الغاشم للكويت مرفوض
ومستنكر ،مشددا على أن الفترة
الحالية والمستقبل المنظور ليسا
مناسببين الستقبال اي مسؤول.
جـ ـ ـ ــاء ذلـ ـ ـ ــك فـ ـ ــي بـ ـ ـي ـ ــان صـ ـ ــادر
ع ــن مـكـتــب رئ ـيــس مـجـلــس األم ــة،
لتوضيح ما يثار في شــأن دعوة
الغانم للغنوشي لزيارة الكويت،
متضمنا مجموعة نـقــاط جــاءت
على النحو التالي:
اوال :ج ــرت ال ـع ــادة ف ــي الكثير
مـ ــن االج ـ ـت ـ ـمـ ــاعـ ــات ال ـ ـتـ ــي تـجـمــع
رئـ ـي ــس م ـج ـل ــس االمـ ـ ـ ــة ب ــرؤس ــاء
برلمانات العالم ،ان يتلقى دعوات
للزيارة وهو بدوره يوجه دعوات
لــزيــارة الكويت وقــد وجــه دعــوات
بروتوكولية لكل رؤساء البرلمانات
الـعــربـيــة الشقيقة دون استثناء
عـلــى ف ـتــرات والـمـعـنــي بـهــا ال ــدول
وال ـش ـع ــوب وال ـبــرل ـمــانــات ولـيــس
األشخاص ،وال يمكن أن تستثنى
تونس أو أي دولة أخرى.
ثــانـيــا :دع ــوة رئـيــس البرلمان

التونسي وغيره تمت خالل اجتماع
االتـ ـح ــاد ال ـبــرل ـمــانــي ال ـعــربــي في
 ٨فـبــرايــر الـمــاضــي فــي العاصمة
االردنـ ـ ـيـ ـ ــة ع ـ ـمـ ــان ،وال ـ ـتـ ــي ع ـقــدت
ل ـمــواج ـهــة صـفـقــة الـ ـق ــرن ،وتـلـقــى
رئيس مجلس األمة الكويتي فيها
دعوة من البرلمان التونسي في ذات
االجتماع ،وبالفعل في يوم  ٩فبراير
ارسل الغانم لرئيس برلمان تونس
رسالة خطية بروتوكولية تتضمن
الدعوة ،اي ان الدعوة قبل موضوع
كــورونــا وانتشاره ،وربما التبس
االم ــر عـلــى الـبـعــض بسبب تأخر
تسليم الــدعــوة للسيد الغنوشي
من قبل سفيرنا في تونس ،وربما
هذا التأخير بسبب ظروف االغالق
وح ــرك ــة ال ـط ـي ــران خـ ــال االش ـهــر
االربعة الماضية ،وهو امر يلتمس
فيه معالي الرئيس العذر لسعادة
السفير.

ونحن إذ نشير الــى هــذا االمــر،
نـشـيــر ال ـي ــه ف ـقــط تــوضـيـحــا لمن
ان ـت ـقــد مــوعــد ال ــزي ــارة ال ـتــي بــدت
وكأنها دعوة جديدة ،كذلك ال بد من
التوضيح بان الدعوة البروتوكولية
ال تعني حدوث الزيارة فعليا حيث

ان اجراءات الزيارة الفعلية تتطلب
امــورا كثيرة وهــذا ما لم يشرع به
مكتب الرئيس من األساس.
ثالثا :اما بشأن توجهات السيد
الغنوشي فهي ال تمثل توجهات
رئ ـي ــس مـجـلــس األمـ ـ ــة ،ونـ ـق ــول ال
ت ـم ـث ـلــه ل ـس ـبــب ب ـس ـي ــط ،فــرئ ـيــس
مجلس األمــة يوجه دعــوة لرئيس
اي برلمان بصفته وليس لشخصه
او توجهه السياسي ،ويحكمه هنا
معيار الصداقة والعالقة مع الدولة
المدعوة ،فتونس مثال دولة عربية
ي ـهــم ال ـبــرل ـمــان ال ـكــوي ـتــي توطيد
العالقة معها ،وهــذا ما حصل مع
رئيس البرلمان التونسي السابق
محمد الناصر ال ــذي زار الكويت
ال ـع ــام ال ـمــاضــي ب ـنــاء عـلــى دع ــوة
رسمية من الرئيس الغانم.
رابعا :من زار الكويت في السابق
هــم جملة مــن رؤس ــاء البرلمانات
مــن مختلف التوجهات اليمينية
واليسارية والليبرالية والمحافظة
وغيرها من الوان الطيف السياسي،
وليس من الحصافة او النضج ان
يقتصر رئـيــس مجلس االم ــة في
دعــواتــه لــرؤســاء البرلمانات على

هوية توجهاتهم السياسية وما
ي ــروق لــه منها ،فالرئيس الغانم
رئيس برلمان يمثل كل الكويتيين
ول ـيــس تــوجـهــا سـيــاسـيــا معينا،
ومع ذلك نؤكد أن الدعوة المذكورة
هي دعوة أولية بروتوكولية تمت
ف ــي حـيـنـهــا ،وال م ـجــال حــالـيــا او
في المستقبل المنظور لتفعيلها
وتلبيتها.
خــامـســا :ي ـحــدث كـثـيــرا ان تتم
دعوة رؤساء برلمانات دول لديهم
اراء وم ــواق ــف سـيــاسـيــة يختلف
رئ ـي ــس م ـج ـلــس األم ـ ــة م ـع ـهــا ،بل
يــرفـضـهــا رف ـض ــا م ـبــدئ ـيــا ،ودور
الــرئ ـيــس ي ـكــون ف ــي مـنــاقـشــة تلك
المواقف وتوضيح موقف الكويت
ومحاولة فتح نقاشات جدية تجاه
مختلف القضايا محل الخالف.
سادسا :اما بشأن موقف السيد
ال ـغ ـن ــوش ــي مـ ــن ال ـ ـغـ ــزو ال ـع ــراق ــي
الغاشم ،وغيره الكثير من االحزاب
اإلســامـيــة والـيـســاريــة والقومية
اض ــاف ــة ال ــى الـكـثـيــر م ــن االنـظـمــة
العربية انذاك ،فهو موقف مرفوض
ومستنكر من كل الكويتيين ،وال
مجال للمزايدة فيه ،لكن علينا فقط

أن نستذكر ان القيادة السياسية
الكويتية الحالية والسابقة دعت
الكثير من رؤساء الدول التي وقفت
موقفا سلبيا من الحق الكويتي،
وهذا ال يعني ان القيادة السياسية
نـ ـس ــت مـ ـ ــواقـ ـ ــف تـ ـل ــك ال ـ ـق ـ ـيـ ــادات
وال ـ ــدول ،لكننا نضعها فــي بــاب
المصلحة السياسية والحيوية
االستراتيجية ،ولو كانت القيادة
السياسية تريد الوقوف عند عام
 ١٩٩٠لكانت الكويت لديها عالقات
فـقــط مــع  ١٢دول ــة عــربـيــة ،فهناك
قضايا مستجدة وملفات متسارعة
تستوجب التنسيق والتحاور مع
مختلف الدول (نقول الدول وليس
األشخاص) خاصة على القضايا
العربية واالسالمية التي تتطلب
تعاونا وتنسيقا عاليا.
ســاب ـعــا :ت ـكــرر م ـ ــرارا ان يــدعــو
رئ ـي ــس م ـج ـلــس االمـ ـ ــة او يلتقي
برؤساء برلمانات لديه اختالفات
جـ ــوهـ ــريـ ــة مـ ـعـ ـه ــم ،ولـ ــدي ـ ـهـ ــم فــي
الماضي مواقف ال يتفق الرئيس
الغانم كرئيس برلمان كويتي معها
بتاتا ،ومنها مثال ما يتعلق بقضية
ال ـش ـع ــب ال ـف ـل ـس ـط ـي ـنــي والـ ـق ــدس

مرزوق الغانم
الـ ـش ــري ــف او قـ ـض ــاي ــا االقـ ـلـ ـي ــات
المسلمة او لديهم خالفات وعداءات
مع دول شقيقة للكويت ،لكن هذا
لم يمنع من االلتقاء بهم وتوضيح
وجهة نظر الكويت ،فالرئيس من
ناحية المبدأ ال يلتقي فقط بمن
يتفق معهم ،بل يلتقي مرارا وتكرارا
بهؤالء الذين يختلف معهم ،هذا هو
جوهر العمل السياسي ،ان تضع
مصلحة الكويت ومصالح األمــة
نصب عينيك وانت تتحرك.
ثامنا واخ ـي ــرا :بما ان الــدعــوة
المذكورة قديمة ويرجع تاريخها
الـ ــى ف ـب ــراي ــر الـ ـم ــاض ــي ،ف ــإن ــه من
نافل القول التأكيد على أن الفترة

ال ـحــال ـيــة وال ـم ـس ـت ـق ـبــل الـمـنـظــور
ليست فترة مناسبة الستقبال اي
م ـســؤول ،اضــافــة الــى ان الــدعــوات
البروتوكولية األولية دائما تخضع
لـ ـم ــراجـ ـع ــات ت ـت ـع ـلــق بــال ـتــوق ـيــت
والـ ـظ ــرف ال ـم ـنــاســب وال ـس ـيــاقــات
ال ـس ـي ــاس ـي ــة وغـ ـي ــره ــا مـ ــن أمـ ــور
واعتبارات ومراجعات.
واخ ـ ـت ـ ـتـ ــم ال ـ ـب ـ ـيـ ــان :ه ـ ـ ــذا فـقــط
ل ـل ـت ــوض ـي ــح ولـ ــرفـ ــع الـ ـلـ ـب ــس عــن
الـمــوضــوع لـمــن س ــأل صــادقــا عن
مــاب ـســات االم ـ ــر ،ام ــا ال ـم ــزاي ــدون
والـمـتـصـيــدون فــأمــرهــم ال يعني
رئـيــس مجلس األمـ ــة ،وال ـلــه اعلم
بالنوايا والمقاصد.

«أسواق المال» تضع ًالروضان على مفترق طرق

يف بوعده ومنحته فرصا كافية • عبدالله الكندري :إلغاء التداوالت لم نشهد مثله في كل بورصات العالم
• المال :الوزير لم ِ
واصل النواب متابعة تداعيات قرار
هيئة أســواق المال بإلغاء الصفقات
والـ ـ ـ ـت ـ ـ ــداوالت الـ ـت ــي ت ـم ــت فـ ــي س ــوق
الكويت لألوراق المالية قبل اسبوعين
ب ــاالس ـئ ـل ــة ال ـب ــرل ـم ــان ـي ــة والـ ـم ــواق ــف
الـسـيــاسـيــة ،فــي ظــل صـمــت حكومي
ازاء عدم اتخاذ اي اجراء في شأن هذه
الحادثة ،وهو ما وضع وزير التجارة
والصناعة خالد الروضان امام مفترق
طرق في كيفية تعامله مع هذا الحدث
الذي وصف بأنه "لم يشهد مثله في
بورصات العالم أجمع".
وحـ ــذر ال ـنــائــب ب ــدر ال ـم ــا ال ــوزي ــر
الروضان بأنه منحه فرصا كافية ،اال

ً
اجراء متخذا في
انه لم ير تحقيقا أو
شأن حادثة الغاء تداوالت البورصة.
وقال المال في تصريح امس :مضى
أس ـ ـبـ ــوع م ـن ــذ صـ ـ ــدور قـ ـ ــرار مـجـلــس
الـمـفــوضـيــن ال ـخــاطــئ بـشـكــل جسيم
ولــم أر تحقيقا أو اج ـ ً
ـراء متخذا من
قبل وزير التجارة بالرغم من توجيه
أسئلة برلمانية.
يف
وأضاف المال ان "الروضان لم ِ
بوعده بالجلوس معي على هامش
جلستي الثالثاء واألربعاء لبيان ما
تم من إجراءات ...وأعتقد أنني منحت
فرصا كافية للوزير".
م ــن ج ـه ـتــه ،وجـ ــه ال ـن ــائ ــب عـبــدالـلــه

ال ـك ـن ــدري س ـ ــؤاال إلـ ــى وزي ـ ــر ال ـت ـجــارة
والصناعة خالد الــروضــان عــن إلغاء
تـ ـ ـ ـ ــداوالت ال ـ ـبـ ــورصـ ــة وتـ ــأث ـ ـيـ ــره عـلــى
مؤشرات السوق.
وقـ ـ ـ ــال ف ـ ــي ن ـ ــص ال ـ ـ ـسـ ـ ــؤال :ف ــوج ــئ
الـمـتــداولــون بـســوق الـكــويــت ل ــأوراق
ال ـمــال ـيــة ب ـت ــاري ــخ  2020/6/11ب ـقــرار
هيئة أس ــواق الـمــال بإلغاء الصفقات
وال ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ــداوالت الـ ـ ـت ـ ــي ت ـ ـمـ ــت بـ ـت ــاري ــخ
.2020/6/10
وأض ــاف :وحـيــث ان هــذا الـحــدث لم
يشهد مثله في بورصات العالم أجمع،
ي ــرج ــى ت ــزوي ــدي ب ــاآلت ــي :م ــا الـسـبــب
فــي إلـغــاء ال ـتــداوالت والصفقات التي

أجــريــت ي ــوم 2020/6/10؟ وه ــل هناك
نــص قــانــونــي اس ـت ـنــدت عـلـيــه الهيئة
بقرار اإللغاء يسمح لها ذلك؟ وما تأثير
إلغاء جميع الصفقات والتداوالت التي
تمت يوم  2020/6/10واعتبارها كأن لم
تكن على مــؤشــرات الـســوق فــي نهاية
اليوم من حيث الربح أو الخسارة؟ مع
بـيــان قيمة تـلــك األربـ ــاح أو الخسائر
إن وجدت.

خالد الروضان

بدر المال

عبدالله الكندري

الشاهين 1700 :موظفة كويتية في  ٥٧٠حضانة مرخصة
اقترح دعم الحضانات بشكل مباشر أو بالتنسيق مع الجمعيات التعاونية
طالب النائب أسامة الشاهين وزيرة الشؤون
االجتماعية وزيــرة الدولة للشؤون االقتصادية
مريم العقيل بااللتفات الحتياجات  ٥٧٠حضانة
أطفال مرخصة ،كي تستمر خدمتها االجتماعية
في جميع مناطق الكويت ألكثر من  ٥٧الف طفل
وطفلة.
وقال الشاهين :تكبدت هذه الحضانات خسائر
م ــادي ــة ك ـب ـي ــرة ،ب ـس ـبــب اس ـت ـم ــرار م ـصــروفــات ـهــا
وإيجاراتها طوال مدة التوقف اإلجباري بسبب
انتشار فيروس كورونا المستجد وتداعياته.
وأضـ ـ ـ ــاف :س ـب ــق ل ـم ـج ـلــس ال ـ ـ ـ ــوزراء تـعــويــض
الحضانات فــي ظــروف مشابهة عــام  ٢٠١٠بعد
إغالقها بسبب انتشار إنفلونزا الخنازير حينها،
ومن الواجب التأسيس على تلك السابقة.

الدقباسي :المتقاعدون
ً
جميعا سيستفيدون
من «االستبدال»

علي الدقباسي

أكـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد الـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ــائ ـ ـ ـ ــب ع ـ ـلـ ــي
ا لـ ـ ــد ق ـ ـ ـبـ ـ ــا سـ ـ ــي ان جـ ـمـ ـي ــع
المتقاعدين سيستفيدون
مـ ـ ـ ـ ـ ــن تـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ــدي ـ ـ ـ ــل ق ـ ـ ـ ــان ـ ـ ـ ــون
الـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ــؤسـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ــة الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــام ـ ـ ــة
للتأمينات االجتماعية في
شأن االستبدال.
و قـ ـ ـ ـ ــال ا ل ـ ــد قـ ـ ـب ـ ــا س ـ ــي ان
"م ــن م ــزاي ــا ت ـعــديــل قــانــون
ا ل ـتــأ م ـي ـنــات أ ن ــه ي ـحــق لكل
مــن اسـتـبــدل مـعــاشــه مــدى
ال ـح ـيــاة (ف ــي ال ـن ـظــام الــذي
تم إلغاؤه) االستبدال مرة
أخرى".
وأضـ ـ ـ ــاف مـ ــن "األفـ ـض ــل
ل ـ ـ ـكـ ـ ــل مـ ـ ـ ــن ل ـ ـ ــدي ـ ـ ــه أس ـ ـئ ـ ـلـ ــة
وا س ـت ـف ـس ــارات أن يــرا جــع
الـ ـ ـت ـ ــأمـ ـ ـيـ ـ ـن ـ ــات بـ ـ ـع ـ ــد ن ـش ــر
ا لـ ـق ــا ن ــون ب ــا ع ـت ـب ــار أن كــل
م ـ ـت ـ ـقـ ــاعـ ــد ل ـ ـ ــه حـ ـس ــاب ــات ــه
الـ ـ ـ ـ ـخ ـ ـ ـ ــاص ـ ـ ـ ــة وال ـ ـ ـج ـ ـ ـم ـ ـ ـيـ ـ ــع
سيستفيد ان شاء الله".

وأكد أن الدعم التشغيلي تحت رقابة وتدقيق
المالية واإلداريـ ــة والمهنية الـصــارمــة ،ستكون
ل ــه ف ــوائ ــد م ـت ـعــديــة وم ـت ـع ــددة س ـ ــواء ألص ـحــاب
الحضانات الكويتيين ،و ١٧٠٠مواطنة موظفة
ّ
فيها ،بجانب األهالي مالك البيوت المستأجرة،
وعموم أولياء أمور األطفال المستفيدين من هذه
الحضانات.
وتـ ـ ـق ـ ــدم الـ ـش ــاهـ ـي ــن بـ ــاق ـ ـتـ ــراح ب ــرغـ ـب ــة ل ــدع ــم
ال ـح ـض ــان ــات ،ف ــي ظ ــل رق ــاب ــة وت ــدق ـي ــق ،لـضـمــان
اس ـت ـمــرارهــا فــي تـقــديــم خــدمــاتـهــا االجـتـمــاعـيــة،
بعد انتهاء تداعيات فيروس كورونا المستجد
الصحية ،سواء بشكل مباشر ،أو بالتنسيق مع
الجمعيات التعاونية االستهالكية.
أسامة الشاهين

اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ
Sunday 21st June 2020 (51st Year) issue No (18374)

Ék «fhôàμdEG õéëdG ΩÉ¶f ¥ÓWEG

05

(18374) Oó©dG (51 áæ°ùdG) Ω2020 (¿GôjõM) ƒ«fƒj 21 ≥aGƒªdG - `g1441 ∫Gƒ°T øe 29 óMC’G

¢SQÉe 12 πÑb IRƒéëªdG ¿ƒ©£dG »a É¡eÉμMCG Qó°üJ "±ÉæÄà°S’G"

:á∏eÉ©dG iƒ≤dG áÄ«g
á«FGõédG ôFGhódG ™«ªL :á«∏μdG áªμëªdG
ó«YGƒªdG ÜÉë°UCG ∫ÉÑ≤à°SG
Ωƒ«dG øe Gk QÉÑàYG πª©dG ≈dEG Oƒ©J
»``fÉ``Ñ``ª``dG ™``«``ª``L á``©``LGô``e
:¿GóÑ©dG ¢SQÉa -Öàc 
á«æ©ªdGh áÄ«¡∏d á©HÉàdG
ÉªH AÓª©dG Qƒ¡ªL ∫ÉÑ≤à°SÉH
áÄ«¡∏d ΩÉ``©``dG ôjóªdG ø``∏``YCG
-»°ù«FôdG ≈æÑªdG ∂``dP »a
óªMCG á∏eÉ©dG iƒ≤∏d áeÉ©dG
.»©bôdG
áÄ«¡dG ájõgÉL øY ≈°SƒªdG
¿CG ≈``∏``Y ≈``°``Sƒ``ª``dG ó`````cCGh
,ó«YGƒªdG õéM áeóN ¥ÓWE’
áeóîdG ºjó≤Jh ∫ÉÑ≤à°S’G
á«fÉãdG á∏MôªdG ¥Ó£fG Qƒa
ÜÉë°UG ≈∏Y §≤a Qƒ°üëe
≈dEG IÉ«ëdG IOƒY ™e ÉæeGõJh
É≤Ñ°ùe IRƒéëªdG ó«YGƒªdG
»àdG IôàØdG ∫Ó``Nh É¡à©«ÑW
QR ```dG ΩÓà°SÉH á≤KƒªdGh
≈°SƒªdG óªMCG 
Qƒ¡ªL ∫ÉÑ≤à°SG É¡∏∏îàj
ó«cCÉJ á``dÉ``°``SQ hCG Code
.AÓª©dG
äGƒ£N ¿CG Éæ«Ñe ,óYƒªdG
Oƒ¡L øª°V ∂dP ¿G íjô°üJ »a ,≈°SƒªdG ∫Ébh
™bƒªdG ≈```dG ∫ƒ``Nó``dÉ``H ¿ƒ``μ``J ó``Yƒ``ª``dG õ``é``M
º«¶æJh á«fhôàμdE’G äÉeóîdG ôjƒ£àd áÄ«¡dG
QÉ«àNGh á∏eÉ©dG iƒ≤dG áÄ«¡H ¢UÉîdG »fhôàμdE’G
ºjó≤J IOƒL øª°†j ÉªH AÓª©dG ∫ÉÑ≤à°SG á«∏ªY
QÉ«àNGh É¡à©LGôªH ÖZôj »àdG IQGOEÓd π«ª©dG
,π«ª©dG âbh ≈∏Y ®ÉØëdG ™e á«≤MC’ÉH áeóîdG
äÉfÉ«ÑdG ∫ÉNOG ºK øeh ,áeóîdG ´ƒfh ´ôØdG
á°SÉ«°S ≥«Ñ£àH á°UÉîdG äÉ«°Uƒà∏d áÑcGƒeh
.Ö°SÉæªdG óYƒªdG QÉ«àNGh á°UÉîdG
áeRCG πX »a ºMGõàdG ΩóYh …ó°ùédG óYÉÑàdG
øe áî°ùæH π«ª©dG ßØàëj ¿G Öéj"
Öéj ±É°VGh
áeóîdG πª°ûà°S å«ëH ,19
,19 ó«aƒc ¢ShôjÉa
."∫ƒNódG
∫ƒNódG óæY ∫ÉÑ≤à°S’G ∞Xƒªd ÉgRGôHE’ OƒμdG

Qƒe’G IÉ°†bh …OôØdG ¢ùÑëdG ójóéJ IÉ°†b ôªà°ùj ¬fG ≈dG QÉ°TCGh
:OƒªëdG ôHÉL - Öàc 
Iô°TÉÑe »a 42
42// íæL IôFGOh äÉ≤«KƒàdGh ""Iô°SGh
Iô°SGh ájOÉY
ájOÉY" á«àbƒdG
ó«cCÉàdÉH ÉÑdÉ£e ,,2020
2020 áæ°ùd 28
28/26
26/25
25 ΩÉbQG äQGô≤∏d É≤ah º¡dÉªYG
GQGôb »∏°SQƒH ∫OÉ``Y .O QÉ°ûà°ùªdG á«∏μdG áªμëªdG ¢ù«FQ Qó°UCG
äÉYÉ£≤dG áÑWÉîªH Iô°SC’G áªμëeh á«∏μdG áªμëªdG ÜÉàc »JQGOG ≈∏Y
ÉjÉ°†≤dG ô¶f »a É¡∏ªY ""á«MÉÑ°üdG
á«MÉÑ°üdG" äÉjÉæédG ôFGhO ™«ªL ±ÉæÄà°SÉH
ò«ØæJh ™°Vh ƒëf ΩRÓ``dG PÉîJ’ ∫ó©dG IQGRƒ``H á°üàîªdG äGQGO’Gh
äGQGô≤d É≤ah ""áÄ«g
áÄ«g" ¢ùÑëdG ójóéJh ÉfƒfÉb É¡H á°üàîªdG äÉª∏¶àdGh
º«≤©Jh ájRGôàM’G á«ë°üdG äÉWGôà°T’G ôaGƒJ ¿Éª°†d áÑ°SÉæªdG á«d’G
∂dPh ,,2019
2019 ôÑªàÑ°S 26 ïjQÉàH Ió≤©æªdG áªμëª∏d áeÉ©dG á«©ªédG
Gòch äÉ°ù∏édG OÉ≤©fG ó©Hh πÑb ádhGóªdG ±ô``Zh ºcÉëªdG äÉYÉ≤b
áYÉ°ùdG óæY äÉ°ù∏édG OÉ≤©fG äÉ≤«e ¿ƒμj ¿G ≈∏Y ,Ωƒ«dG øe GQÉÑàYG
.ÉfƒfÉb º¡FÓch hG ÉjÉ°†≤dG ±GôWG ô«Z ∫ƒNO ™æe º«¶æJ
.ÉMÉÑ°U Iô°TÉ©dG
ƒëf Ωõ∏j Ée PÉîJGh ¬JÉ°UÉ°üàNG Iô°TÉÑªH »æØdG ÖàμªdG ∞∏c Éªc
""á«MÉÑ°üdG
á«MÉÑ°üdG" áØfCÉà°ùªdG íæédG ôFGhO ™«ªL ±ÉæÄà°SG ≈∏Y QGô≤dG ¢üfh
.¿CÉ°ûdG …hP QÉ£NGh √Qhó°U ïjQÉJ øe ¬H πª©j …òdG QGô≤dG ò«æØJ
»∏°SQƒH ∫OÉY .O 
Éàa’ ,ÉfƒfÉb É¡H á°üàîªdG äÉª∏¶àdGh ¿ƒ©£dG ô¶f »a Ωƒ«dG É¡∏ªY
»LÉf øH óªëe QÉ°ûà°ùªdG ±ÉæÄà°S’G áªμëe ¢ù«FQ Qó°UCG ,¬ÑfÉL øe
»©bôdG áªμëe »a Iô°TÉ©dG áYÉ°ùdG óæY ¿ƒμj äÉ°ù∏édG OÉ≤©fG ¿G ≈dG
¿ƒ©£dG »a É¡eÉμMCG É¡YGƒfCG ∞∏àîªH áªμëªdG ôFGhO QGó°UÉH GQGôb
.á«fhGôØdÉH
™e ÉjQGOG É¡H ≥£æ∏d OóëªdG ÉgóYƒe »a ∂dPh ,»°VÉªdG ¢SQÉe 12 ïjQÉJ πÑb IRƒéëªdG
™«ªL ô¶f »a Éª¡∏ªY 2 h 1 áeÉY áHÉ«fh á°VƒØe íæL ÉJôFGO ∞fCÉà°ùJ Éªc :±É°VCGh
.áªμëªdG ¢ù«FQ …QGô≤d ºμëdÉH ≥£ædG á°ù∏L ô°†ëe »a IQÉ°T’G
GQÉÑàYG ∂dPh iôNG ∫ÉªYCG øe Éª¡«dG óæ°ùj Éeh ÉfƒfÉb É¡H á°üàîªdG äÉª∏¶àdGh ÉjÉ°†≤dG
óYƒe ójóëJ øª°†àªdG 2020
2020/14
14 ºbQ QGô≤dG OƒæH »bÉÑH πª©dG ôªà°ùj ¬fG ≈dG âØdh
.∫ó©dG ô°ü≤H ÉMÉÑ°U Iô°TÉ©dG óæY äÉ°ù∏édG ó≤Y äÉ≤«e ¿CG ≈dG Gô«°ûe Ωƒ«dG øe
É¡H ≥£ædG óYƒe äÉa »àdG ¿ƒ©£∏d …QÉédG ƒ«fƒj 21
21øe
øe GQÉÑàYG ÉjQGOG ºμëdÉH ≥£æ∏d
ï°ùf á«∏ªY á©HÉàªH ""ôFGhódG
ôFGhódG ™«ªL AÉ°SDhQ"
Q áªμëªdG IÉ°†bh AÓchh …QÉ°ûà°ùe ∞∏ch
.ºcÉëªdÉH πª©dG ∞bƒJ Iôàa »a ¬Yƒbƒd
≥«°ùæàdÉH ∂dPh 2020 ¢SQÉe 12 πÑb ÉghQó°UCG »àdG á«FÉ°†≤dG ΩÉμMC’G ™«bƒJh á©LGôeh
IQGOG ¬H ô£îJ Éªc ,áaÉc áªμëªdG ôFGhO ¬H ≠∏ÑJh Ωƒ«dG øe QGô≤dG Gòg òØæj ¬fG ≈dG QÉ°TCGh
.Iô°S’G áªμëeh á«∏μdG áªμëªdG ÜÉàc »JQGOG ™e
.ΩRÓdG PÉîJ’ Iô°S’G ±ÉæÄà°SG áªμëe ÜÉàc IQGOGh ±ÉæÄà°S’G áªμëe ÜÉàc

Ék æWGƒe ÇôÑJ "äÉjÉæédG"
"∫GƒeCG π°ùZ" »a ø«°ùªNƒH ´ƒ∏°†d áë°U ’ :ídÉ°üdG É¡JRÉ«Mh á«∏≤©dG äGôKDƒªdG »WÉ©J øe
¬«∏Y AGôàa’ÉH ¬à©ª°S ¬jƒ°ûJ ∫hÉëj ±GôWC’G óMCG

ídÉ°üdG ∞°Sƒj »eÉëªdG 

á©ª°S ¬jƒ°ûJh AGôàa’G ∫hÉëj …òdG ,±Gô``WC’G óMCG ój »a AGOƒ°S
.."áeC
áeC’G ¢ù∏ée äÉHÉîàfG ÜGôàbG ™e ø«°ùªNƒH QƒfCG
ÜÉ°ùëdG ≥∏ZCG "ôàjƒJ
"ôàjƒJ" »YÉªàL’G π°UGƒàdG ™bƒe ¿CG ,ôcòdÉH ôjóédG
≈dEG á«eGôdG ""ôàjƒJ
ôàjƒJ" á°SÉ«°S ™e k É«°TÉªJ ,ÜPÉμdG ôÑîdG ô°ûf …òdG
.ΩÉ©dG …CGô∏d á∏∏°†ªdGh áØjõªdG QÉÑNC’G ô°ûf áHQÉëe

ôJÉaO º«∏°ùJh ójóéJ :"QhôªdG"
¢SQÉe 13 òæe á«¡àæªdG äÉÑcôªdG

:∞jÉf ∞«æe – Öàc 

ø«©LGôªdG ∫ÉÑ≤à°S’ äOGó©à°S’G øe ÖfÉL 

Qhôª∏d áeÉ©dG IQGOE’G äó©à°SG
»àdG äÉÑcôªdG ôJÉaO º«∏°ùàd
13 ø``e k GAó```H É¡æ«eCÉJ ≈¡àfG
™``aO ¿hO »``°``VÉ``ª``dG ¢```SQÉ```e
º¡«∏Y á≤ëà°ùe äÉ```eGô```Z
k É«æa É¡°üëa ΩóY ≈dG áaÉ°V’ÉH
§≤a ø«eÉàdG ¥GQhÉ``H AÉØàc’Gh
.ôàaódG QGó°U’
øe k GQÉÑàYG ¬fCG ,IQGO’G âæ∏YCGh
øe ´ƒÑ°S’G ΩÉjG ∫GƒWh Ωƒ«dG
á©HGôdG ≈àMh k ÉMÉÑ°U 8 áYÉ°ùdG
QhôªdG äGQGOG ™«ªL »a k Gô°üY
äÉÑcôªdG ôJÉaO º«∏°ùJ ºà«°S
ô°üà≤j ¿CG ≈``∏``Y á«¡àæªdG
ΩÉ°ùbG »a ø«©LGôªdG ∫ÉÑ≤à°SG
¿ƒμjh äÉ``Ñ``cô``ª``dG ¢ü«NGôJ
IócDƒe ,ÖZôj øªd ójóéàdG
ø«©LGôªdG ΩGõàdG IQhô°V ≈∏Y
áeRÓdG á«ë°üdG äÉWGôà°T’ÉH
∫Ó``N »``YÉ``ª``à``L’G ó``YÉ``Ñ``à``dGh
áeÉ©dG IQGO’G äGQGOEG º¡à©LGôe
.â°ùdG äÉ¶aÉëªdG »a Qhôª∏d

∫GƒeCG π°ùZ äÉ¡Ñ°T ∫ƒM ô«KCG Ée ,ídÉ°üdG ∞°Sƒj »eÉëªdG ≈Øf 
óMCG ¬≤∏WCG …òdG ôÑîdG ¿CG k GócDƒe ,ø«°ùªNƒH OGƒL QƒfCG ¬∏cƒe ≥ëH
.áë°üdG øY k ÉeÉªJ Qm ÉY - ábƒKƒªdG ô«Z - äÉHÉ°ùëdG
ÖMÉ°U ≥ëH á«fƒfÉ≤dG äGAGô``LE’G πc PÉîJG ≈∏Y ídÉ°üdG Oóq °Th
IGOCG Oôée ÜÉ°ùëdG"
ÜÉ°ùëdG :kÉØ«°†e ,´ƒ°VƒªdG Gòg QÉKG …òdG ÜÉ°ùëdG

»¡àæJ á«æeCG IOQÉ£e
»ÑæLCGh øWGƒe §Ñ°†H

.IQóîe É¡fCÉH ¬Ñà°ûj
:OƒªëdG ôHÉL -Öàc 
≈∏Y ß``Ø``ë``à``dG º```J ,¬``«``∏``Yh
á```jQhó```dG π`````NGO ø```WGƒ```ª```dG
Qƒã©dG ºJ ¬àÑcôe ¢û«àØàHh
äÉ``jÉ``æ``é``dG á``ª``μ``ë``e â``°``†``b
Iô«¨°U AGOƒ``°``S áÑ«≤M ≈∏Y
óªMG QÉ°ûà°ùªdG á``°``SÉ``Fô``H
¢SÉ°ùM »fhôàμdG ¿Gõ«e É¡H
øe øWGƒe IAGôÑH ø«°SÉ«dG
áÑ«≤M ≈∏Y Qƒã©dG ºJ ∂dòch
á«∏≤©dG äGô``KDƒ``ª``dG IRÉ``«``M
É¡∏NGóH ÜÉë°S äGP AGOƒ``°``S
¬£Ñ°V ó©H »WÉ©àdG ó°ü≤H
±ÉØ°T ºéëdG §°Sƒàe ¢ù«c
Ó«d ∑QÉ``Ñ``ª``dG ºdÉ°S ´QÉ°ûH
É¡H ¬Ñà°ûj AÉ°†«H IOÉ``e ¬H
»gÉ≤ªdG óMG ΩÉeG ∂ÑJôe ƒgh
¿É£≤dG ø°ùëªdGóÑY 
§°Sƒàe ±ÉØ°T ô``NG ¢ù«ch
.Iô«¡°ûdG
¬Ñà°ûj IOÉ``e ÉjÉ≤H ¬H ºéëdG
á©bGƒdG π«°UÉØJ ¢üî∏àJh
¬H ô«¨°U ôNG ¢ù«ch ,¿ƒ∏dG AÉ°†«H IQóîe É¡fG
AÉæKGh ΩÉ¡ªdG ájô°ùH πª©j §HÉ°V ¬H ó¡°T Éª«a
ô«¨°U ¢ù«ch IQóîe É¡fG ¬Ñà°ûj AÉ°†«H IOÉe
≈¡≤e ÖfÉéH á«ªdÉ°ùdG á≤£æªH »æeC’G ¬dGƒéJ
AGôªM ä’ƒ°ùÑc 3 OóYh á«Ñ°ûY IOÉe ¬H ºéëdG
óæY ∑ÉÑJQG ádÉëH Ó``LGQ º¡àªdG ô°üHG ô«¡°T
É¡fG Qôb ¬à¡LGƒªHh É«∏≤Y IôKDƒe É¡fG ¬Ñà°ûj
Ö∏Wh ¬aÉ≤«à°SG ºJ ¬«∏Yh ,ájQhódG IógÉ°ûe
.»WÉ©àdG ó°ü≤H ¬°üîJ
∞∏N √ój ™°Vhh ¬JÉÑKG ¬FÉ£YEÉH ΩÉ≤a ¬JÉÑKG
º¡àªdG øY ¿É£≤dG ø°ùëªdGóÑY »eÉëªdG ô°†Mh
¬°û«àØàH ΩÉb ¬«∏Yh Ée A»°T AÉØNG ’hÉëe √ô¡X
¢†Ñ≤dG äGAGô````LGh ±É≤«à°S’G ¿Ó£ÑH ™``aOh
,¬JQÉ«°S ìÉàØe √ó«H Ée ¿G ø«Ñàa ÉjRGôàMG
.πWÉH ±É≤«à°SG øY ¬dƒ°üëd ¢û«àØàdGh
OGƒe É¡fCG OÉ``aG ¬JQÉ«°S πNGóH ÉªY ¬dGDƒ°ùHh

øeC’G ∫ÉLQ øe ôa
s áÑcôe óFÉb ∞«bƒJ
áWƒÑ°†ªdG IQóîªdG OGƒªdG 

:∞jÉf ∞«æe -Öàc 
∫hG ¿Gô«îdG á≤£æe É¡Jó¡°T ""ájOhƒ«dƒg
ájOhƒ«dƒg" á«æeCG IOQÉ£e äôØ°SCG
ÉfÉc IQóîe OGƒe Éª¡JRƒëH »ÑæLGh øWGƒe §Ñ°V øY ¢ùeG øe
.äÉ¡«dÉ°ûdG óMG ΩÉeG áeÉªb ájhÉM πNGO ÉgÉ©°Vh ób
OƒLƒH äÉ«∏ª©dG áaôZ ≈dG OQh ÉZÓH ¿EÉa ,»æeCG Qó°üe ≥ahh
á≤£æªH äÉ¡«dÉ°ûdG ó``MG ΩÉ``eG áeÉª≤dG »a ¿ÉãÑ©j ø«°üî°T
Éª¡àjDhQ iódh ™bƒªdG ≈dG øe’G ∫ÉLQ ´QÉ°S QƒØdG ≈∏Yh ,¿Gô«îdG
iôL ≈àM Éª¡JOQÉ£e âªàa ,ø«HQÉg Gôa áHƒ∏£ªdG áÑcôªdG
.IQóîe ÜƒÑM ≈∏Y Éª¡JRƒëH ôãYh Éª¡«∏Y ¢†Ñ≤dG
»æe’G ΩÓY’Gh äÉbÓ©∏d áeÉ©dG IQGO’G äôcP ¬JGP ¥É«°ùdG »ah
√ÉÑà°T’ÉH ó«Øj äÉ«∏ª©dG áaôZ ≈dG OQh ÆÓH ¿G á«∏NGódG IQGRƒH
ìÉÑ°U á≤£æe »a áÑcôe πNGO IQóîe OGƒe »WÉ©àH ¢üî°T ΩÉ«≤H
∫É≤àf’G ºJ QƒØdG ≈∏``Yh (äÉ¡«dÉ°ûdG á≤£æe) ájôëÑdG óªM’G
±É°UhG É¡«``∏Y ≥Ñ``£æJ áÑcôe ó°UQ ºJ å«M ÆÓÑdG ™bƒe ≈dG
ájQhó``dÉH ΩGó£°U’ÉH ÉgóFÉb ΩÉb É¡aÉ≤«à°SG ádhÉëe óæYh ÆÓÑdG
äÉMƒ∏dG ºbQ π«é°ùàd ájQhódG πÑb øe ¬à©HÉàe ºJh Ühô¡dGh
.á«fó©ªdG
á£≤f õLGƒëH ÉgóFÉb Ωó£°UG áÑcôªdG Ühôg AÉæKCG :âaÉ°VGh
,QGôØdÉH P’h ÉgóFÉb πLôJh ,áÑcôªdG ∞bƒJ ≈dG iOCG Ée ,á«æeG
á«°ùæL øe º«≤e ¬``fG ø«ÑJ å«M ¬£Ñ°Vh ¬JOQÉ£e âªàa
1979 ó«dGƒe øe øWGƒe ƒgh ¬≤aGôe §Ñ°V ºJ Éªc ,á«ÑæLG
¬Ñà°ûj ÜƒÑëdG øe Iô«Ñc á«ªc §Ñ°V ºJ ÉjRGôàMG Éª¡°û«àØàHh
¢UÉ°üàN’G äÉ¡L ≈dG äÉWƒÑ°†ªdGh Ó«MCGh ,IQóîe OGƒe É¡fG
.Éª¡≤ëH áeRÓdG á«fƒfÉ≤dG äGAGôL’G PÉîJ’

øWGƒe §Ñ°Vh ...Ék °ùgO »fGOƒ°S IÉah
ájQhódG øe ¬≤jó°U Öjô¡J ∫hÉM
≈dEG Éª¡àdÉMGh ¬£Ñ°V ºàa â∏°ûa ¬àdhÉëe ¿G ’EG
.Éª¡dÉ«M ΩRÓdG PÉîJ’ á°üàîªdG á¡édG
áÑcôe óFÉb …óªMC’G øeCG ∫ÉLQ §Ñ°V ,∂dP ≈dEG
ádhÉëe AÉæKCG ø«àÑcôeh á«æeCG ájQhóH Ωó£°UG
OGƒeh á«FGƒg áë∏°SG ≈∏Y Qƒã©dG ºJh ,Ühô¡dG
.áÑcôªdG »a IQóîe É¡H ¬Ñà°ûj
IQGOE’G ≈dEG º¡àªdGh äÉWƒÑ°†ªdG πjƒëJ iôLh
äGAGô```LE’G PÉ``î``J’ äGQó``î``ª``dG áëaÉμªd áeÉ©dG
.áeRÓdG á«fƒfÉ≤dG

óÑc ≥jôW ≈∏Y É°ùgO »fGOƒ°S º«≤e »aƒJ 
Ö£dG ≈dG ¬àãL π≤f iôLh ≥jô£dG √QƒÑY AÉæKG
.»Yô°ûdG
ô«°ùj ÉæWGƒe øeC’G ∫ÉLQ ó°UQ ,iôNCG á¡L øe
≈∏Y ¬aÉ≤jÉHh óªM’G ôHÉL á≤£æe »a ¬àÑcôªH
¢†Ñ≤dGh ¬H ¥Éë∏dG ºàa ÉHQÉg ôa ≥jô£dG ÖfÉL
∫ÓNh á«©«ÑW ô«Z ádÉëH ¬fÉH í°†JGh ¬«∏Y
É°†jG øWGƒe ƒgh ¬≤jó°U ≈JCG ájQhódÉH ¬YGójG
,Üô¡dG øe ¬æ«μªàd ájQhódG ÜÉH íàa ∫hÉëa

IQóîe OGƒªH áeƒ¨∏e ájójôH OhôW
l
.º¡àªdG ≈∏Y ¢†Ñ≤dG ºJ ¬«∏Yh ágƒÑ°ûªdG Ohô£∏d
Ö°ùf ÉªH ±ôàYG º¡àªdG ¿CG ¿É«ÑdG ±É``°``VCGh
ÜÉHQCG øe ƒgh ôNBG º¡àe ™e ∑Gôà°T’ÉHh ¬«dG
≥jôW øY äGQóîªdG Ö∏L ÉjÉ°†b »a ≥HGƒ°ùdG
¿CG í°VhCGh .ábôØàe ájójôH OhôW πNGO É¡Ñjô¡J
AÉ°†«H IQOƒH ƒ∏«c 52 ≈∏Y …ƒàëJ âfÉc Ohô£dG
øe ƒ∏«c 22
22hh (∫hOÉeôàdG) IOÉªd á«dÉà°ùjôc
(∫Éμ«ª«μdG) ™æ°üd IQOƒH ƒ∏«c 4hh (∫Éμ«ª«μdG)
.É«∏≤Y ôKDƒªdG

á«FGòZ ’k Ó°S ´Rs h »æWƒdG ¢SôëdG
»æWƒdG ¢``Sô``ë``dG ´Rh 
¿hÉ``©``ª``dG ≥``jô``Ø``H Ó``ã``ª``e
IQGOEGh á«dÉªdG ¿hDƒ°û∏d
,¢ùeCG ø``e ∫hG ,OQGƒ``ª``dG
á«FGò¨dG ∫Ó°ùdG øe GOóY
.»dƒM á≤£æe ¿Éμ°S ≈∏Y
¿hDƒ°û∏d ¿hÉ``©``ª``dG ó````cCGh
»a OQGƒªdG IQGOEGh á«dÉªdG
ó«ª©dG »``æ``Wƒ``dG ¢``Sô``ë``dG
»a …QGƒ``W óªëe ¢VÉjQ
IQOÉÑªdG √òg ¿CG íjô°üJ
äÉ¡«LƒJ øe ÉbÓ£fG »JCÉJ
¢Sôë∏d É``«``∏``©``dG IOÉ``«``≤``dG
ƒª°ùH á∏ãªe »``æ``Wƒ``dG
¢ù«FQ »∏©dG ºdÉ°S ï«°ûdG
äÉÑLƒdG ™jRƒJ øe ÖfÉL 
¬ÑFÉfh »``æ``Wƒ``dG ¢``Sô``ë``dG
ó``ª``MC’G π©°ûe ï``«``°``û``dG
»æWƒdG ¢SôëdG á«©ªL ¿CG ≈dEG …QGƒW QÉ°TCGh
»©ªàéªdG Qhó∏d Ó«©ØJh
äƒàMG »àdG á«FGò¨dG ∫Ó°ùdG õ«¡éJ âdƒJ
√Oƒ¡L øª°Vh »æWƒdG ¢Sôë∏d »fÉ°ùfE’Gh
äÉLÉ«àM’G »£¨J áYƒæàe á«°SÉ°SCG ™∏°S ≈∏Y
ádhõ©ªdGh IQƒ¶ëªdG ≥WÉæªdG ¿Éμ°S IóYÉ°ùªd
äGAGôLEG §°Sh É°Uƒ°üN ø«≤ëà°ùª∏d ájQhô°†dG
.º¡JÉfÉ©e ∞«ØîJh ÉjRGôàMG
.á≤£æªdG ≈∏Y á≤Ñ£ªdG ô¶ëdG

ø``e’G ´É£b øμªJ á«∏NGódG IQGRh âæ∏YCG 
äGQóîªdG áëaÉμªd áeÉ©dG IQGO’ÉH Óãªe »FÉæédG
∑QÉªé∏d áeÉ©dG IQGO’G ™e ≥«°ùæàdGh ¿hÉ©àdÉHh
IQóîe OGƒe ∫ÉNOG ∫hÉM ¢üî°T ≈∏Y ¢†Ñ≤dG øe
OÓÑdG ≈dEG ájójôÑdG OhôW ôÑY á«∏≤Y äGôKDƒeh
.»ªgh º°SG ≈dEG á¡Lƒe
»æeC’G ΩÓ``Y’Gh äÉbÓ©∏d áeÉ©dG IQGO’G âdÉbh
äÉjôëàdG πªY ºJ ¬fEG :»aÉë°U ¿É«H »a IQGRƒdÉH
»∏©ØdG º∏à°ùªdG ¿Éμeh º°SG ≈dEG π°UƒàdGh áeRÓdG
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"á«fóªdG" º«∏°ùJh RGƒédG á«MÓ°U ójóªJh ≈dhC’G Iôª∏d áeÉbE’Gh πjƒëàdG äÓeÉ©e ∫ÉÑ≤à°SG øª°†àJ

ø«ØdÉîªdG
o ´É°VhCG πjó©Jh É¡∏jƒëJh äÉeÉbE’G ójóéJ »a áLGôØfG
≥Ñ°ùe óYƒªH "á∏eÉ©dG iƒ≤dG" á©LGôe êÉàëj É¡æe ¢†©ÑdGh "øjÓfhCG" iôNCG ≈dEG ácô°T øe πjƒëàdG
™«£à°ùj ød ¬æ°S øe πbG ¬à«MÓ°U ôØ°S RGƒL πμd áÑ°ùædÉHh ,§≤a ôNBG
RGƒédG ójóéàd √OÓH IQÉØ°S á©LGôe ¬«∏Y Öéjh ¬àeÉbG ójóéJ ¬ÑMÉ°U
.RGƒédG ¢ùØf ≈∏Y á«MÓ°üdG ójóªJ hCG
πª©dG äÉbÓY IQGOEG »a AÉKÓãdG GóÑ«°S πª©dG ¿EG :QOÉ°üªdG âdÉbh
πc ¿GƒæY Ö°ùM á©LGôªdG ºàJh ,á«dÉª©dG …hÉμ°ûdG á©HÉàeh ºjó≤àd
-31
31-32
32-74
74-73
73-72
72 :RƒeôdG øe õeQ É¡«∏Y ácô°T πc ≈∏Yh ,ácô°T
πª©dG ¢û«àØJ IQGOG iód á∏eÉc ¢û«àØJ ¥GQhG ºjó≤Jh á©LGôªdG ,,34
34
,áeRC’G πÑb ¢û«àØJ Ö∏W ºjó≤J ºJ ádÉM »ah ácô°ûdG ¿GƒæY Ö°ùM
k GQÉÑàYG ¬fCG ,âë°VhCGh .Ö∏£dG á©HÉàªd á«æ©ªdG IQGO’G á©LGôe ºàJ
Oƒdƒe áeÉbEG πª©d ""äGRGƒédG
äGRGƒédG" »a πª©dG CGóÑ«°S πÑ≤ªdG AÉKÓãdG øe
,OÓ«ªdG ïjQÉJ øe øjô¡°ûdG RhÉéJ GPEG äÉeGôZ ™aO ¿hO ≈dhC’G Iôª∏d
ΩGhódG CGóÑ«°S Éªc ,π«ØμdG ¿GƒæY Ö°ùM á©LGôª∏d ≥Ñ°ùe óYƒªH ∂dPh
»Ñ£dG ¢üëØdG õcGôeh ""äÉª°üÑdG
äÉª°üÑdG" á«FÉæédG ádOC’G IQGOEG »a »ª°SôdG
∫ÓN øe ∂dP ºàj ¿CG ≈∏Y »°VÉªdG ¢SQÉe 15 πÑb âjƒμdG Gƒ∏NO øªd
¢üNQ QGó°UEGh äGQÉ«°ùdG πjƒëJ ¿CG ,QOÉ°üªdG äócCGh .≥Ñ°ùªdG õéëdG
CGóÑ«°S ,¢SQÉe 12 πÑb É¡°ü«NGôJ á«¡àæªdG äGQÉ«°ùdG ¢üëah IOÉ«≤dG
øe Qó°üàa ¢SQÉe 12 ó©H ¬JQÉ«°S á°üNQ â¡àfG øe ÉeG AÉKÓãdG É°†jCG
.QhôªdG á©LGôª∏d ≥Ñ°ùe óYƒªH ¢üëa ¿hO

É¡YGƒfG ™«ªéH ∫ƒNódG áª°S ≈∏Y ∫ƒ°üëdG ¬d ≥Ñ°S øe ¿EG :âaÉ°VCGh
äGAGôLE’G ™«ªL É¡ÑMÉ°U ≈¡fG GPEG ≈àM IÉ¨∏e ôÑà©J âjƒμdG πNóJ ºdh
á«∏NGódG IQGRh íàa ó©H IójóL ∫ƒNO áª°S êGôîà°SG ¬«∏Yh ,√OÓH »a
äÉª°S πjƒëJ ™°Vh ∫Gõj’ Éªæ«H ,∫ƒNódG äÉª°S êGôîà°S’ ÜÉÑdG
á«∏NGódG IQGRh ójóëJh ΩGhódG IOƒ©d k GQÉ¶àfG í°VGh ô«Z áeÉbEG ≈dEG IQÉjõdG
ƒgh ájQÉ°S áeÉbG ¬jód ¢üî°T πc π°üëj Éªæ«H ,ôeC’G øe É¡Øbƒe
á«∏NGódG IQGRh á©LGôªd ¬LÉëdG ¿hO »FÉ≤∏J ÜÉ«Z ¿PG ≈∏Y OÓÑdG êQÉN
ºgh º¡JÉeÉbG â¡àfG øe ™«ªL ™«£à°ùjh ,ájQÉ°S ¬àeÉbG â∏X ÉªdÉW
""øjÓfhG
øjÓfhG" ÉgójóéJ »°VÉªdG ¢SQÉe øe ∫hC’G ïjQÉJ ó©H âjƒμdG êQÉN
ójóéàd ¬∏«Øc á≤aGƒe •ô°ûH äGRGƒédGh ¿hDƒ°ûdG á©LGôe ∫ÓN øe hCG
.¬æe ¬eGôZ π«°üëJ ºàj ’h áeÉb’G
™jQÉ°ûe ácô°T øe áeÉbE’G πjƒëJ Rƒéj ’ ,¬fCG ≈dEG QOÉ°üªdG äQÉ°TCGh
™jQÉ°ûe ácô°T ≈dG πjƒëàdG Rƒéj øμdh »∏g’G ´É£≤dG ≈dG Iô«¨°U
,∫hC’G πª©dG ¿PG Qhó°U ïjQÉJ øe äGƒæ°S 3 »°†e ó©H iôNG Iô«¨°U
øμdh »∏g’G ´É£≤dG ≈dG »eƒμM ó≤Y øe πjƒëàdG Rƒéj’ ,∂dòch
≈dG áYQõe øe πjƒëàdG Rƒéj’h ,ôNBG »eƒμM ó≤Y ≈dG πjƒëàdG Rƒéj
Rƒéj’ k É°†jCG ,§≤a iôNG áYQõe ≈dG πjƒëàdG §≤a Rƒéjh »∏g’G ´É£≤dG
™æ°üe ≈dG πjƒëàdG Rƒéj øμdh »∏g’G ´É£≤dG ≈dEG ™æ°üe øe πjƒëàdG

áª¡ªdG äGAGôLE’G øe OóY øY ""á°SÉ«°ùdG
á°SÉ«°ùdG"`d`d á©∏£e QOÉ°üe âØ°ûc 
πjƒëàdGh äÉeÉbE’G ójóéJh ø«ØdÉîªdÉH ≥∏©àj Éª«a øjóaGƒdG ¢üîJ »àdG
øe GQÉÑàYG ¬fCG äócCG å«M ,QƒeC’G øe Égô«Zh iôNCG ≈dEG ácô°T øe
""øjÓfhG
øjÓfhG" iôNG ≈dEG ácô°T øe πjƒëàdG íàa ºà«°S πÑ≤ªdG AÉKÓãdG
πjƒëJ πãe Ée ÖÑ°S OƒLƒd ""øjÓfhG
øjÓfhG" ìÉàªdG ô«Z πjƒëà∏d ¬Ñ°ùædÉHh
øe hG ¢UÉîdG ≈dEG »eƒμëdG ´É£≤dG øe hG ácô°T ≈dG πFÉ©H ¥ÉëàdG øe
iƒ≤∏d áeÉ©dG áÄ«¡dG á©LGôe ≥jôW øY ºà«°S iôNG ≈dEG áaƒbƒe ácô°T
.á©LGôª∏d ≥Ñ°ùe óYƒe òNG ≥jôW øY §≤a ¬∏eÉ©dG
Iôª∏d áeÉbE’Gh πjƒëàdG äÓeÉ©e ∫ÉÑ≤à°SG ºà«°S ¬fEÉa QOÉ°üª∏d k É≤ahh
»a ñ’G hCG Ω’G hG Ü’G áeÉbG ójóéJh RGƒédG á«MÓ°U ójóªJh ≈dhC’G
≥jôW øY π«ØμdG ¿GƒæY hCG ácô°ûdG ¿GƒæY Ö°ùM áeÉb’G ¿hDƒ°T IQGOEG
áÄ«¡dG »a »ª°SôdG ΩGhódG CGóÑ«°S Éªc ,á©LGôª∏d ≥Ñ°ùe óYƒe òNCG
á°UÉîdG äÓeÉ©ªdG RÉéfGh ábÉ£ÑdG ΩÓà°S’ á«fóªdG äÉeƒ∏©ª∏d áeÉ©dG
∫ÓN øe á«°üî°T IQƒ°U áaÉ°VGh º°S’G hCG ¿Gƒæ©dG ô««¨J πãe iôNC’G
.á©LGôª∏d ≥Ñ°ùe óYƒe õéM
»°VÉªdG ¢SQÉe øe ∫hC’G πÑb ø«ØdÉîª∏d áÑ°ùædÉH :QOÉ°üªdG âdÉbh
Ö°ùëJ ¿CG ≈∏Y á«∏NGódG ôjRh QGôb Ö°ùM º¡YÉ°VhCG πjó©J ºà«°S
.»°VÉªdG ¢SQÉe øe ∫hC’G ≈àM áØdÉîªdG ïjQÉJ øe k GAóH áeGô¨dG

πÑb ø«ØdÉîªdG ´É°VhCG πjó©J
áeGô¨dGh ¢SQÉe øe ∫hC’G
áØdÉîªdG ïjQÉJ øe kGAóH Ö°ùëJ
∫ƒNO áª°S ≈∏Y π°üM øe
IÉ¨∏eo ôÑà©J ô°†ëj ºdh
√ó∏ÑH äGAGôLE’G ≈¡fCG GPEG ≈àM
™jQÉ°ûe øe πjƒëàdG Rƒéj ’
hCG »eƒμM ó≤Y hCG Iô«¨°U
¢UÉîdG ≈dEG ™æ°üe hCG áYQõe

s eo
áeRC’G ∫ÓN âØàNG á«∏FÉ©dG äÉaÓîdGh â©LGôJ ¥Ó£dG ä’ó©

á∏«ÑædG ÖëdG ôYÉ°ûªd ≥jô£dG ó¡s eh
n á«LhõdG äÉbÓ©dG ºeQs "ÉfhQƒc"
ájô«îdG áÄ«¡dG èeÉfôH øe äÉ«≤jôaC’G äGó«Øà°ùªdG øe OóY 

§«ª°üdG QóH 

IOôà°ùªdG ¢Vhô≤dG ôjhóJ IOÉYEG ≈dEG QÉ°TCG

âdƒe
s "ájô«îdG áÄ«¡dG" :§«ª°üdG
ádhO 32 »a ô«¨°U ´hô°ûe ∞dCG 44
…OÉ°üàb’G ø«μªàdG ¢SÉ«≤d k ÉLPƒªf âKóëà°SG
øjó«Øà°ùªdG IÉ«M »a ô««¨àdG ióe ø«Ñj …òdG
á«dÉªdG ô«Zh á«dÉªdG äÉeóîdG ≈∏Y ∫ƒ°üëdG πÑb
.Égó©Hh
πãªJ ájƒªæàdG ™jQÉ°ûªdG èeGôH ¿EG ≈``dEG âØdh
ájô«îdG áÄ«¡dG ≈©°ùJ »àdG ádÉ©ØdG äGhOC’G ióMEG
ø«°ùëJ »a ô``KC’G ≥«≤ëJ á«¨H É¡«a QÉªãà°SÓd
¿CÉH k Éë°Vƒe ,áaó¡à°ùªdG äÉÄØdG IÉ«M á«Yƒf
øe k Gó``MGh …OÉ°üàb’G ø«μªàdG äóªàYG áÄ«¡dG
-2020
2020 øe IôàØdG ∫ÓN á«é«JGôà°ùdG É¡aGógCG
ÜÉë°UC’ …OÉ°üàb’G ø«μªàdG"
ø«μªàdG º°SG âëJ 2024
."áLÉëdG
áLÉëdG
¥É«°ùdG Gò``g »a ≈æÑàJ áÄ«¡dG ¿EG ≈``dEG QÉ``°``TCGh
≥«≤ëJ É¡fCÉ°T øe »àdG äGQOÉÑªdG øe áYƒªée
∫ƒ∏M OÉéjE’ »©°ùdG ôÑY »é«JGôà°ùdG ±ó¡dG ∂dP
øe πjƒªàdGh ¢VGôbE’G äÉ«∏ª©c Iô°TÉÑe á«dÉe
hCG ,Égôjƒ£J hCG á«LÉàfE’G ™jQÉ°ûªdG AÉ°ûfEG πLCG
∫ÉªYC’G õcGôªc á«dÉe ô«Z ∫ƒ∏M ≥∏N ≈∏Y πª©dG
.É¡JÉæ°VÉMh
™aQ ≈``dEG áÄ«¡dG ≈©°ùJ Éªc §«ª°üdG ±É``°``VCGh
π«¡°ùJ ∫Ó``N ø``e áaó¡à°ùªdG äÉÄØdG äGQó```b
∂dPh ,»æ¡ªdG ÖjQóàdG ógÉ©eh õcGôªd º¡dƒ°Uh
êÉàf’G IôFGO ≈dG êÉ«àM’Gh Rƒ©dG IôFGO øe º¡∏≤æd
.AÉØàc’Gh

»``dhó``dG Ωƒ``«``dÉ``H ¢``ù``eCG º``dÉ``©``dG π``Ø``à``MG Éª«a 
Iô«¨°üdGh ô¨°üdG á«gÉæàªdG äÉ°ù°SDƒª∏d
Iô«¨°üdG äÉcô°ûdG ºYO"
ºYO QÉ©°T âëJ á£°SƒàªdGh
áÄ«¡∏d ΩÉ©dG ôjóªdG ócCG ,"19
, 19-- ó«aƒc áeRCG ∫ÓN
¿CG §«ª°üdG QóH .Ω á«ªdÉ©dG á«eÓ°SE’G ájô«îdG
∞°üàæe »a É¡°ù«°SCÉJ òæe âYÉ£à°SG áÄ«¡dG
k ÉYhô°ûe 43877 πjƒªJ »°VÉªdG ¿ô≤dG äÉæ«fÉªK
á«≤jôaCGh ájƒ«°SBGh á«HôY ádhO 32 »a k Gô«¨°U
ÉgOƒ¡L QÉWEG »a ∂dPh ,ø°ùëdG ¢Vô≤dG á¨«°üH
.π¡édGh ô≤ØdG áëaÉμªd
,áÑ°SÉæªdG √ò¡H »aÉë°U íjô°üJ »a §«ª°üdG ∫Ébh
øe IOôà°ùªdG ≠dÉÑªdG ôjhóJ øe âæμªJ áÄ«¡dG ¿EG
∫ƒª°ûd Q’hO ¿ƒ«∏e 57 áª«≤H Iôe 11 ¢Vhô≤dG
èeÉfôH ájQGôªà°SG ¿Éª°Vh øjôNBG øjó«Øà°ùe
á«gÉæàe ™jQÉ°ûe ºYOh AÉ°ûfEG ∫Éée »a ¢VGôb’G
ô°SC’G Oó``Y ¿EG ≈``dEG k Gô«°ûe , Iô«¨°Uh ô¨°üdG
72091 ≈dEG π°Uh ™jQÉ°ûªdG ∂∏J øe Ió«Øà°ùªdG
§°Sƒàe ¿CGh ,kGó«Øà°ùe 365920 …RGƒj ÉªH ,Iô°SCG
.kGQ’hO 1350 ≠∏H óMGƒdG ´hô°ûª∏d ¢Vô≤dG áª«b
äÉ°SQÉªªdG π°†aCG è¡àæJ áÄ«¡dG ¿CÉ`H í°VhCGh
»a k É°Uƒ°üN ô¨°UC’G πjƒªàdG ´É£b »a á«ªdÉ©dG
iƒà°ùe ø«°ùëJ »a √QhOh ô``KC’G ¢SÉ«b á«∏ªY
á«ë°üdGh ájOÉ°üàb’Gh á«°û«©ªdG ´É``°``VhC’G
É¡fEG ≈dEG k Gô«°ûe ,ø«LÉàëªdGh AGô≤Ø∏d á«ª«∏©àdGh

ôYÉ°ûe â∏©°TCG ¢Shô«ØdG áeRCG :¿hQÉÑdG
êôîJ áÑ©°üdG ±hô¶dÉa ÖëdG
Ék «°ùØf ô≤à°ùªdG ¿É°ùfE’G iód Ée π°†aCG
…C’ á«ë«ë°üJ ájGóÑd á°Uôa :áeÓ°S
ájô°SC’G äÉaÓîdG øe »fÉ©jo ¿Éc â«H
áëFÉédG áeRCG πÑb
∫ÉNOGh AÉæH’G ™e á°ûaôØdG ÖfGƒL πc ¬Jô°SG ≈∏Y πNój ¿CG IQhô°V ™e »°ùfÉehôdG
.…ô°S’G ƒédÉH ´Éàªà°S’Gh º¡«∏Y áé¡ÑdG
:RGRô``dG óªëe .O äÉÑàμªdG Ωƒ∏Y »a ô«ÑîdG ∫ƒ≤j ,ΩÉ©dG √QÉ``WG »a ÖëdG øYh
øY »YÉªàL’G ó©ÑdÉH äôeCG å«M ¢ShQódG øe ô«ãμdG Éæà£YCG ÉfhQƒc áëFÉL ¿EG
âfÉch ô¡°T πc hG ´ƒÑ°SCG πc ™ªàéJ ≥HÉ°ùdG »a ô°S’G âfÉc å«M øjódGƒdG
.á«∏FÉ©dG ºF’ƒdG ó¡°ûJ
¿Éc Éª¡«∏Y ±ƒ``î``dGh ø``jó``dGƒ``dG Ö``M ¿CG RGRô```dG .O ø«Hh
ø°ùdG QÉÑc ºMôj ’ ¢Shô«ØdG Gò¡a Éª¡«dG ¥ƒ°ûdG øe ôÑcG
Éæ∏NGóH ∑ôM ¬æμdh ¬H º¡àHÉ°UG »a k ÉÑÑ°S ¿ƒμf ¿CG ÉæaƒNh
ióeh º¡d ÉæÑM ióe ÉæcQOGh Éæ«dÉgG ≈dEG áØWÉ©dGh ¥ƒ°ûdG
∂dòd áé«àfh ˆG AÉ°†b ≈∏Y ¢VGôàYG ’ øμdh Éæd º¡ÑM
»g ∞``JGƒ``¡``dGh »``YÉ``ª``à``L’G π``°``UGƒ``à``dG ™``bGƒ``e âëÑ°UCG
¥ƒ°ûdG IQGôM π©°ûJh º¡H Éæ£HôJ »àdG Ió«MƒdG á∏«°SƒdG
»a GƒdGRÉe º¡fCÉH ˆG áª©f ióe ÉæcQOGh º¡«dG ¿ÉæëdGh
.ÉæJÉ«M
πH óëdG Gòg óæY ∞bƒàj ºd ÉfhQƒc ¢SQO ¿CG ≈dEG QÉ°TCGh
¢UÉîdG ºgôμa º¡dh ÜÉÑ°T ICÉéa GƒëÑ°UG ÉfAÉæHCG ¿CG ÉfóLh
∫ƒ°Uƒe Éææ«H ÖëdG ¿CG äóLhh á∏≤à°ùªdG º¡JÉ«°üî°Th
ÉªHQh ¢†©ÑdG Éæ°†©H ≈dEG ´Éªà°S’Gh ΩÉªàg’G ¬°ü≤æj øμdh
πcÉ°ûe ¿CGh º¡JÉ«M ÖfGƒL ¢†©H »a ¬«LƒJ ≈dEG ¿ƒLÉàëj
Éæ«°ùfh áLhõdG ≈àM ÉfOÉÑcG äGò∏a øY Éæà∏¨°TG IÉ«ëdG
á«æ«JhQ ÉæJÉ«M âëÑ°UCGh ¥É«à°T’Gh áÄjôÑdG ôYÉ°ûªdG
ôYÉ°ûe øe √Éfó≤a Ée Éæ«dEG äOÉYÉa ÉfhQƒc äAÉL ≈àM áÑ«JQ
âÑ¡dCGh ÉæJÓFÉY OGô``aG ™``eh πH ,§≤a Éææ«H ¢ù«d Ö``Mh
ó≤àØf ÉæëÑ°UG πH ÉæFÉbó°UCGh ÉæHÉÑMG ájDhôd ¥É«à°T’G QÉf
»àdG ôeòàdG ä’ÉM Éæ«°ùfh ÉæFÓeõdh ¬°ùØf πª©dG ¿Éμe
¥Gƒ°SCÓd Éæ≤à°TGh AÓ``eõ``dGh πª©dG √ÉéJ ÉæÑ«°üJ âfÉc
¢``SQO ≈∏Y ˆG ôμ°ûf π¡a π≤æàdG á``jô``Mh ´QGƒ``°``û``dGh
?ÉfhQƒc
ˆG ÉæbRQ »àdG º©ædG ºéM ∑QOCG πμdG ¿CG RGRô``dG.O ™HÉJh
Qƒ¡X πÑb øe ÉæJÉ«M »a É¡à«ªgCG º¡Øf hG ™f ºd »àdGh É¡H
?ÉfhQƒc ó©H GPÉe ∫GDƒ°ùdG ≈≤Ñj øμdh ¿’G ÉgÉæª¡ah ÉfhQƒc
ÉgQó≤fh ÉæJÉ«M Qƒ``eCG ≈∏Y ˆG óªëfh ¢SQódG ∑Qóf πg
¿Éªj’Gh ÖëdG íÑ°üjh á«gGôμdGh ó≤ëdG ≈°ùæfh ÉgQób ≥M
øY Éæ∏¨°ûJ ød IÉ«ëdG ∫É¨°TG ¿Gh Éæà«fÉ°ùfG ôcòàfh ÉæJÉ«M π«Ñ°S ºg ¢UÓNE’Gh
Gòg »°†≤æJh ˆG ¿PCÉj ¿G ó©H πÑ≤ªdG ΩÉjC’G É¡æY Ö«éà°S Ée Gòg Éæà∏FÉY OGôaG
¿Gh Éæjód õjõY ó≤Øf ’G πLh õY ˆG øe ø«∏eG á«©«Ñ£dG ÉæJÉ«M ≈dG ™Lôfh IôàØdG
≈dGh ¬«dG ÉfOôj ¿Gh Éæ«∏Y ˆG º©f ∑Qófh Gó«L ¢SQódG Éæª∏©J ¿ƒμf ¿Gh ÉæªMôj
.kÓ«ªL k GOQ ¬à«H

áeÓ°S óªMCG .O 

¿hQÉÑdG ô°†N .O 

:∫ÓH íLÉf -≥«≤ëJ 
áëFÉL É¡à°Vôa »àdG ±hô¶dG ¿CG ´ÉªàL’G º∏Yh ¢ùØædG º∏Y »a ¿ƒ°üàîe ócCG
Ée âªeQh âë∏°UCGh ,ájô°SC’Gh á«LhõdG §HGhôdG ≥ªY øe äOGR ÉfhQƒc ¢Shô«a
.á«YÉªàL’Gh á«LhõdG äÉbÓ©dG ≈∏Y k Gô«ãc äôKCG »àdG IÉ«ëdG πZÉ°ûe áé«àf É¡HÉ°UG
áeRCG óFGƒa øe ¿EG ::"á°SÉ«°ùdG
á°SÉ«°ùdG" ¬JôLCG ≥«≤ëJ »a GƒdÉbh
,¥Ó£dG ä’ó©e ™LGôJh ø«LhõdG ø«H ÜQÉ≤àdG ÉfhQƒc
ìÉJG Éªe É¡«a ¢û«©f »àdG º©ædG ºμd øjô«ãμdG ∑GQOEGh
äOÉc Éeó©H ø«LhõdG ø«H á∏«ÑædG ôYÉ°ûªdG Qƒ¡¶d á°UôØdG
.áªcGôàªdG á«JÉ«ëdG Ωƒª¡dG §°Sh »ØàîJ
:π«°UÉØàdG »∏j Ée »ah
ô°†N .O âjƒμdG á©eÉL »a ¢ùØædG º∏Y PÉà°SCG ∫ƒ≤j ájGóH
ôYÉ°ûe â∏©°TGh â≤ªY π©ØdÉH ÉfhQƒc áeRCG ¿EG :¿hQÉÑdG
áeRCG πÑb ¬«∏Y âfÉc Éªe π°†aCG IQƒ°üH êGhRC’G ø«H ÖëdG
ÖfGƒédG π°†aCG êôîJ áÑ©°üdG ±hô¶dG ¿CG ≈dG Éàa’ ,ÉfhQƒc
Öéj Gò¡dh k É«ØWÉYh k É«°ùØf ô≤à°ùªdG ¿É°ùfE’G iód á«°ùØædG
´ƒ«°T ∫ÓN øe ájô°SC’G äÉbÓ©dG ≥«ª©J »a ôªãà°ùJ ¿CG
¬àLhR ÖWÉîj ¿CG êhõdG ≈∏Yh Éª¡æ«H ÖëdG ÖfGƒL ™«ªL
…ôªY ó©H ÉjÉj" πãe AÉ°ùædG ∞WGƒY ∑ôëj ΩÓμH
RGRôdG óªëe .O  ÉeóæY ""…ôªY
»àdG á≤«bôdG äÉª∏μdG øY k Ó°†a ¬d ΩÉ©£dG ºjó≤àH Ωƒ≤J
áÑëªdÉH É¡LhR ô©°ûJ ¿CG É¡«∏Y k É°†jCG »gh áLhõdG ÜòéJ
.Iô°SC’G óFÉb ¬fCGh
ä’ó©e ™LGôJ í°VƒJ äGô°TDƒªdG ¿CG ,¿hQÉ``Ñ``dG .O ô``cPh
ÉfhQƒc áeRCG »a äÉLhõdGh êGhR’G ø«H ájô°SC’G äÉaÓîdG
∫ó©dG IQGRh ¿C’ §≤a ¢ù«d ¥Ó``W ä’É``M óLƒJ ’ Gò¡dh
…òdG ΩÉ©dG ±ô¶dG øμdh ¥Ó£dG »ÑZGQ πÑ≤à°ùJ ’ âfÉc
áLhõdÉH êhõdG ∂°ùªJ øe OGR ™ªLCG ºdÉ©dGh âjƒμdG ¬H ôªJ
.¢ùμ©dGh
.O …ô°S’Gh »YÉªàL’G ¢ùØædG º∏Y PÉà°SG ∫ƒ≤j ,¬ÑfÉL øeh
§«ëe »a á«HÉéjG πeGƒY É¡d ÉfhQƒc Iôàa ¿EG :áeÓ°S óªMCG
IOƒªdGh áæ«μ°ùdG äOÉYG å«M êGhR’G ø«H á«ØWÉ©dG ábÓ©dG
Gò¡dh â«ÑdG πNGO ÖëdG äÉbÓY äOGRh º¡æ«H áªMôdGh
Gòd ,áÑ©°üdG ΩÉj’G √òg »a ájô°S’G πcÉ°ûªdG ä’ó©e â∏b
πÑb ájô°S’G äÉaÓîdG øe »fÉ©j ¿Éc â«H …C’ á«ë«ë°üJ ájGóH ¿ƒμJ ¿CG Öéj
.ÉfhQƒc áeRCG
IOÉYEG ∫ÓN øe π∏ªdG øe É¡LhR êôîJ ¿CG É¡fÉμeEÉH áLhõdG ¿CG áeÓ°S .O í°VhCGh
¬Lh »a áeÉ°ùàH’G Iô«ãc ¿ƒμJ ¿CGh ¿ÉμªdG ô£©J ¿Gh â«ÑdG äÉjƒàëe Ö«JôJ
ΩÓμdG É¡©ª°ùj ¿Gh ¬JÉ«M áμjô°T ™e ≥aôH πeÉ©àj ¿CG ¬°ùØf êhõdG ≈∏Y Éªc É¡LhR

ÉæØ°ûàcG :RGRôdG
Éææ«H ÖëdG
¿Cs G
s
l Uƒe
øμdh ∫ƒ°
ΩÉªàg’G ¬°ü≤æj
≈dEG ´Éªà°S’Gh
¢†©ÑdG Éæ°†©H

π«Ñ°ùJ" ´hô°ûe ø°TO "ΩÉ©£dG" ∂æH
"±ÉbhC’G" áfÉeCG ™e ¿hÉ©àdÉH "√É«ªdG
ó«Øà°ùj »àM Iõ``gÉ``Lh IOô``Ñ``e
ΩÉ©£∏d »àjƒμdG ∂æÑdG ø∏YCG 
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بن جامع لـ ةديرجلا :.تمديد  35كيلومترا من الكيبالت لحل المشكلة
سيد القصاص

أوشكت وزارة الكهرباء والماء
أن تنتهي من أحد مشاريع
منطقتي
التمديدات في ً
الهجن وكبد ،حرصا منها على
تخفيف األحمال الكهربائية،
وتقليل االنقطاعات التي
تحدث ،وذلك عبر توزيع
األحمال على خطوط أرضية
ومحطات ثانوية جديدة.

وجه وزيــر الكهرباء والماء
وزيــر النفط د .خالد الفاضل
ق ـ ـطـ ــاع الـ ـ ـ ـط ـ ـ ــوارئ وشـ ـبـ ـك ــات
ال ـتــوزيــع ف ــي «ال ـك ـهــربــاء» إلــى
ح ــل مـشـكـلــة ارتـ ـف ــاع األح ـمــال
الكهربائية فــي منطقتي كبد
وال ـ ـه ـ ـجـ ــن ،والـ ـ ـت ـ ــي ي ـعــان ـي ـهــا
أصحاب الجواخير.
وقــال رئيس قسم التشغيل
ف ــي إدارة ش ـب ـك ــات الـ ـط ــوارئ
الكهربائية م .هادي بن جامع
لـ ـ «ال ـج ــري ــدة» ،إن ــه تــم تشكيل
فـ ــريـ ــق ب ــالـ ـتـ ـع ــاون مـ ــع إدارة
شـبـكــات الـتــوزيــع الكهربائية
ب ـمــراق ـبــة طـ ـ ــوارئ ال ـفــروان ـيــة؛
لـحــل مشكلة ارت ـفــاع األحـمــال
مـ ــن خـ ـ ــال ت ـخ ـف ـيــف ال ـض ـغــط
على شبكة «الضغط المتوسط

ال ـك ـه ــرب ــائ ـي ــة» بــالـمـنـطـقـتـيــن.
وأض ـ ــاف ب ــن جــامــع أن شبكة
ال ـ ـ ـض ـ ـ ـغـ ـ ــط ال ـ ـ ـم ـ ـ ـتـ ـ ــوسـ ـ ــط ه ــي
الـمـســؤولــة عــن ايـصــال التيار
الكهربائي إلــى المستهلكين،
وال ـتــي عليها زي ــادة طـلــب كل
عـ ـ ــام ت ـ ـقـ ــدر بـ ـح ــوال ــي  10فــي
المئة ،مبينا أن قطاع شبكات
ال ـتــوزيــع ي ـحــرص دائ ـمــا على
تخفيف األحمال على الشبكة
الكهربائية ،وإي ـجــاد مصادر
بديلة من المحطات.
وأشـ ـ ــار إلـ ــى أنـ ــه م ــع زيـ ــادة
األح ـم ــال عـلــى الـشـبـكــة ت ــزداد
األع ـ ـ ـطـ ـ ــال ،وهـ ـ ــو األم ـ ـ ــر الـ ــذي
تحرص ال ــوزارة على تفاديه،
من خالل العديد من المشاريع
ال ـك ـب ـيــرة ال ـت ــي ي ـتــم تـنـفـيــذهــا

هادي بن جامع

ف ـ ـ ــي الـ ـ ـع ـ ــدي ـ ــد م ـ ـ ــن الـ ـ ـم ـ ــواق ـ ــع
ب ــال ـم ـح ــاف ـظ ــات م ـث ــل ال ــوف ــرة،
والخيران ،وسلوى ،والعبدلي،

وجواخير كبد ،والهجنّ .
وبين
أن منطقتي «كـبــد» و«الهجن»
م ــن الـمـنــاطــق الـمـهـمــة لمربي
الـثــروة الحيوانية فــي البالد،
وخــال الفترة الماضية زادت
ب ـه ـمــا األحـ ـم ــال ب ـش ـكــل كـبـيــر،
م ـمــا ي ـع ــرض ال ـش ـب ـكــة فيهما
النقطاعات بين فترة وأخرى.
ول ـ ـفـ ــت إل ـ ـ ــى أن الـ ـمـ ـش ــروع
الحالي ا ل ــذي يتم تنفيذه في
ال ـم ـن ـط ـق ـت ـيــن خـ ــاص بـتـمــديــد
أكـ ـث ــر مـ ــن  35ك ـي ـل ــوم ـت ــرا مــن
الـ ـ ـكـ ـ ـيـ ـ ـب ـ ــات ،ل ـ ـل ـ ـق ـ ـضـ ــاء ع ـل ــى
مـشـكـلــة االن ـق ـط ــاع ــات فـيـهـمــا،
مشيرا إلى أنه تم التنسيق مع
بلدية الكويت من أجل تركيب
محطتين تـحــو يــل ثانويتين
وب ـ ـنـ ــائ ـ ـه ـ ـمـ ــا وتـ ـجـ ـهـ ـي ــزهـ ـم ــا

تشغيل  130محطة ثانوية بـ «توسعة الوفرة»

الراشد :إيصال التيار لـ  150قسيمة َّ
تقدم أصحابها بطلب إيصال الخدمة
أع ـل ــن م ــدي ــر إدارة تـخـطـيــط ال ـبــرامــج
والـمـتــابـعــة ف ــي ق ـطــاع الـشـبـكــات ب ــوزارة
الـكـهــربــاء وال ـمــاء ،خــالــد الــراشــد ،إيصال
الـتـيــار الـكـهــربــائــي إل ــى  150قسيمة في
منطقة تــوسـعــة الــوفــرة تـقـ َّـدم أصحابها
بطلبات إيصال التيار ،من إجمالي 2400
قسيمة.
وق ــال ال ــراش ــد ،فــي تـصــريــح صحافي،
إن الوزارة تقوم بإيصال التيار لمشاريع
كثيرة في أنحاء البالد ،من أهمها مشروع
«تــوسـعــة الــوفــرة اإلس ـكــانــي» ،وال ــذي بدأ
العمل به في الربع األخير من عام .2018

تركيب
محطتين
ثانويتين في
كبد لتخفيف
األحمال...
والتشغيل
بداية يوليو

وأوضح أن المشروع يحتوي على 194
محطة تحويل ثانوية ،و 9محطات تحويل
رئ ـي ـســة ،ق ــام ــت إدارة تـخـطـيــط ال ـبــرامــج
والـمـتــابـعــة ف ــي ق ـطــاع شـبـكــات الـتــوزيــع
الكهربائية بتوريد وتركيب وتشغيل 130
محطة تحويل ثانوية منها ،والتي تخدم
القطع السكنية « »7 ،6 ،5في المنطقة.
وأكـ ــد ال ــراش ــد أن األعـ ـم ــال ل ــم تـتــوقــف
منذ بداية فيروس كورونا ،وبتوجيهات
واه ـت ـمــام م ــن وزيـ ــر ال ـك ـهــربــاء وال ـم ــاء د.
خالد الفاضل ،والوكيل المساعد لشبكات
ال ـتــوزيــع مطلق الـعـتـيـبــي ،سيتم تــوريــد

وتركيب وتشغيل المتبقي من المحطات
ال ـم ـط ـل ــوب ــة ،وال ـت ـن ـس ـيــق م ــع ال ـمــؤس ـســة
العامة للرعاية السكنية ،حيث تقوم إدارة
تخطيط البرامج والمتابعة بتشغيل 18
محطة خالل األسبوعين المقبلين.
َّ
وبين أن القسائم التي تم إيصال التيار
الكهربائي لها في منطقة توسعة الوفرة
تتمثل فــي  53قسيمة فــي قطعة  ،5و37
قسيمة في قطعة  ،6و 60قسيمة في قطعة
 ،7بمجموع  150قسيمة.

بــال ـم ـعــدات وال ـم ـح ــوالت ،وتــم
ت ـ ـمـ ــديـ ــد  35كـ ـيـ ـل ــومـ ـت ــرا مــن
الكيبالت مــن محطتي كبد 6
و 7الرئيسيتين إلى المحطتين
الجديدتين.
وأوضـ ـ ـ ــح أنـ ـ ــه جـ ـ ــار حــال ـيــا
العمل على تشغيل المحطتين،
ومن المتوقع أن يبدأ عملهما
م ـ ــع ب ـ ــداي ـ ــة ي ــولـ ـي ــو ال ـم ـق ـب ــل،
الف ـت ــا إلـ ــى أن ـه ـمــا سـتـخـفـفــان
األحـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ــال عـ ـ ـل ـ ــى ال ـ ـخ ـ ـطـ ــوط
والكيبالت ،إضافة إلى توزيع
األح ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــال ع ـ ـلـ ــى الـ ـمـ ـحـ ـط ــات
ال ــرئ ـي ـس ـي ــة« ،وال ـ ـم ـ ـشـ ــروع فــي
مــر ح ـل ـتــه األ خ ـ ـيـ ــرة إذ يتبقى
م ـنــه  4ك ـي ـلــوم ـتــرات ف ـقــط من
التمديدات».

«الهجن»
وعـ ــن مـنـطـقــة ال ـه ـج ــن ،قــال
بــن جــامــع ،إنـهــا مــن المناطق
المهمة أي ـضــا ،إذ ُيـهـتــم فيها
ب ــال ـث ــروة ال ـح ـيــوان ـيــة واألمـ ــن
الغذائي ،وسيتم االنتهاء من
التمديدات فيها وستعمل مع
ب ــداي ــة يــولـيــو الـمـقـبــل ،بـهــدف
تقسيم األحمال على الخطوط
المغذية حرصا على استقرار
الشبكة الكهربائية.
وذكـ ـ ــر أن ت ـق ــوي ــة الـشـبـكــة
فـ ــي ال ـم ـن ـط ـق ـت ـيــن مـ ــن ش ــأن ــه
االسـ ـتـ ـغـ ـن ــاء ع ـ ــن ال ـ ـمـ ــولـ ــدات
الـكـهــربــائـيــة الـمـتـحــركــة التي
يتم االستعانة بها ،وهي 11
مولدا كهربائيا تم تشغيلها
خــال الـفـتــرة الماضية لدعم
الشبكة.

تمديد كيبالت لمنطقتي كبد والهجن

إهمال النفايات الطبية يهدد بعدوى «كورونا» وإصابة عمال النظافة

ّ
والمجمعات مع استئناف المرحلة الثانية
البلدية :حاويات مخصصة بالجهات الحكومية
أكد عدد من المختصين أن
إهمال النفايات الطبية،
مثل الكمامات والقفازات
المستعملةّ ،
يضر بعمالة
النظافة والبيئة بالدرجة
األولى ،لذلك تعاونت بلدية
الكويت مع الهيئة العامة
للبيئة إلطالق حملة إللقاء
تلك المخلفات في حاويات
مخصصة.

●

محمد جاسم

ل ــم ت ـت ــرك ت ــداع ـي ــات انـتـشــار
ف ـيــروس «ك ــورون ــا» بـقـعــة على
ّ
وجه األرض إال ولطختها بشيء
من الذكرى ،وكانت البيئة أبرز
ال ـم ـجــاالت ال ـم ـتــأثــرة بعاصفة
«ك ــورون ــا» ،لكن هــذه الـمــرة من
إهـ ـم ــال الـ ـن ــاس أله ـم ـي ــة إل ـق ــاء
الـنـفــايــات الطبية فــي أماكنها
المخصصة ،بعد أن شهد العالم
ً
ن ــوع ــا م ــن ال ـت ـن ـف ـيــس ،نـتـيـجــة
ارتفاع حاالت المتشافين خالل
ال ـش ـه ــر الـ ـم ــاض ــي ،م ـم ــا ي ـعــزز
األضرار البيئية والصحية في
العالم.
فـفــي ال ـكــويــت بــاتــت تنتشر
ظ ـ ـ ـ ــاه ـ ـ ـ ــرة رمـ ـ ـ ـ ـ ــي الـ ـ ـكـ ـ ـم ـ ــام ـ ــات
وال ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــازات ف ـ ـ ــي الـ ـ ـ ـش ـ ـ ــوارع
وال ـط ــرق ــات واألم ــاك ــن ال ـعــامــة،
ل ـ ـ ـ ــذا ق ـ ــام ـ ــت ب ـ ـلـ ــديـ ــة الـ ـك ــوي ــت
بالتعاون الهيئة العامة للبيئة
ب ـ ــإط ـ ــاق حـ ـمـ ـل ــة ل ــرمـ ـيـ ـه ــا فــي
ً
األمــاكــن المخصصة ،ب ــدال من
ت ـلــك ال ـف ــوض ــى ،ح ـتــى ال تــزيــد

ّ
«ال ـط ـيــن ب ــل ــة» وت ـص ـبــح عـمــالــة
الـنـظــافــة ،وه ــي الـمـســؤولــة عن
رفع النفايات ،مهددة بالدرجة
األولـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى ب ـ ـخ ـ ـطـ ــر ال ـ ـت ـ ـع ـ ـ ّـرض
لإلصابة ،مما قد ّ
يوسع دائرة
المصابين على مستوى الدولة.
«ال ـج ــري ــدة» اسـتـطـلـعــت آراء
بـعــض الـمـخـتـصـيــن عــن حملة
ال ـ ـب ـ ـلـ ــديـ ــة وال ـ ـه ـ ـي ـ ـئـ ــة الـ ـع ــام ــة
للبيئة ،حيث كشف مدير فرع
بلدية محافظة العاصمة بدر
أب ــورق ـب ــة ع ــن ت ــوزي ــع حــاويــات
مخصصة في عدد من الجهات
الحكومية ،بعد استئناف العمل
فــي المرحلة الـثــانـيــة ،مــن أجل
الحرص على سالمة الموظفين
والمراجعين ،وخلق بيئة عمل
صحية خالية من األمراض.
وق ـ ـ ــال أب ــورقـ ـب ــة إن اإللـ ـق ــاء
العشوائي للكمامات والقفازات
ال ـم ـس ـت ـخ ــدم ــة ي ـ ـعـ ـ ّـرض ح ـي ــاة
عمال النظافة لخطر اإلصابة
ب ـف ـيــروس ك ــورون ــا الـمـسـتـجــد،
ً
ألنها تسهم بنقله سريعا إليهم
ف ــي ح ــال ع ــدم الـتـخـلــص منها

ً
بشكل صحيح ،متابعا أنــه قد
ٍ
ً
ً
يـشـكــل خ ـطــرا كـبـيــرا باحتمال
اإلصابة بنقل عدوى الفيروس
إل ـ ــى األط ـ ـفـ ــال الـ ـصـ ـغ ــار أث ـن ــاء
لعبهم بــالـســاحــات والميادين
وال ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ــوارع وال ـ ـ ـطـ ـ ــرقـ ـ ــات ،إذا
الـ ـتـ ـقـ ـط ــوا كـ ـم ــام ــات وق ـ ـفـ ــازات
م ـس ـت ـخــدمــة م ـل ــوث ــة م ـن ـهــا عــن
طريق الخطأ.
وأ ك ــد أهمية حملة التوعية
ال ـتــي أطـلـقـتـهــا بـلــديــة الـكــويــت
ً
أخـ ـي ــرا ب ــال ـت ـع ــاون م ــع الـهـيـئــة
العامة للبيئة ،تحت عنوان «قبل
ّ
أن ترميها فكر فيها  1000مرة»،
وال ـتــي تـهــدف إل ــى رف ــع الــوعــي
ال ـب ـي ـئــي وال ـص ـح ــي واالرتـ ـق ــاء
بـ ـمـ ـسـ ـت ــوى الـ ـنـ ـظ ــاف ــة الـ ـع ــام ــة
م ــن خ ــال تــوع ـيــة الـمــواطـنـيــن
وال ـم ـق ـي ـم ـي ــن ب ـ ـ ـضـ ـ ــرورة رم ــي
القفازات والكمامات في األماكن
ً
المخصصة لها ،تجنبا لتفشي
فيروس كورونا المستجد.
وف ـي ـمــا يـتـعـلــق بــالـعـقــوبــات
أش ــار أبــورق ـبــة ال ــى أن البلدية
حريصة على مـمــارســة دورهــا
ال ـ ــرق ـ ــاب ـ ــي م ـ ــن خ ـ ـ ــال ت ـط ـب ـيــق
ال ـق ــوان ـي ــن وال ـ ـلـ ــوائـ ــح وال ـن ـظــم
المعمول بها في بلدية الكويت
على المخالفين ،وحيث يمكن
اإلحالة هنا والرجوع إلى األمر
األمـ ـي ــري الـ ـص ــادر بــرقــم 87 /9
والمتعلق بحظر بعض األفعال
المضرة بالنظافة العامة كإلقاء
ال ـق ـمــامــة واألوراق وال ـم ـح ــارم
وعـ ـل ــب وأع ـ ـقـ ــاب ال ـس ـج ــائ ــر أو
ً
ال ـم ـخ ـل ـف ــات ،أي ـ ـ ــا كـ ــانـ ــت ،عـلــى
األرصفة وفي الشوارع والطرق
والساحات والميادين والمواقف

الطبية ستزيد مشاكل النفايات
الملقاة على شواطئ البحر إذا
ل ــم ت ـتــم م ــراع ــات ـه ــا ،وال ـت ـشــديــد
على الناس بإلقاء المخلفات في
األماكن المخصصة لها.

نقل العدوى

رفع الوعي البيئي
والصحي...
وتغريم
المخالفين حتى
 200دينار

انتشار الظاهرة
يهدد بهدم
االحترازات
التي وضعتها
الدولة

«كورونا»
والنفايات
الطبية تزيدان
مشاكل البيئة
البحرية

بدر أبورقبة

وجدان العقاب

عبدالله بهبهاني

وال ـح ــدائ ــق واألراض ـ ـ ــي الـعــامــة
بغرامة ال تقل عن  5دنانير وال
تزيد على  200دينار.

الوقائية ذات االستخدام الواحد
ً
ً
أصـ ـبـ ـح ــت عـ ـبـ ـئ ــا ثـ ـقـ ـي ــا ع ـلــى
ّ
البيئة ،ألن أغلبها مصنوع من
البالستيك الذي تعانيه البيئة،
ويصعب تحلله سنوات طويلة.
وأ ضـ ـ ـ ـ ــا فـ ـ ـ ـ ــت أن م ـ ـث ـ ــل ه ـ ــذه
ال ـم ـخ ـل ـف ــات ت ــؤث ــر ع ـل ــى عــامــل
النظافة بالدرجة األولى ،وكان ال
ّ
بد من وجود حملة توعية تنشر
الثقافة بشأن عدم إلقائها حتى
ال تعود بالضرر على المجتمع،
مـمــا يجعلها تـســا هــم فــي نشر
الوباء ،متابعة أن جمعية البيئة
كجمعية نـفــع ع ــام متخصصة

ت ـ ـسـ ــاعـ ــد فـ ـ ــي ال ـ ـتـ ــوع ـ ـيـ ــة ف ـي ـمــا
يتعلق بحماية البيئة المحيطة
باإلنسان من التلوث ،وتدعم مثل
هذه الحمالت لنشر الوعي لدى
المجتمع.
وقالت إن البيئة تحتاج إلى
اعتماد مــواد صديقة لها حتى
ال ت ـتــراكــم األض ـ ــرار ال ـتــي تعود
في النهاية على الصحة العامة.
وذك ـ ـ ــرت ال ـع ـق ــاب أن الـبـيـئــة
البحرية باألخص مازالت تعاني
أضرار تكدس النفايات ،ومشبعة
بــاألضــرار الـتــي سببها البشر،
موضحة أن «كورونا» والنفايات

خطر على البيئة
م ــن ج ــان ـب ـه ــا ،ق ــال ــت رئـيـســة
ال ـج ـم ـع ـيــة ال ـك ــوي ـت ـي ــة ل ـح ـمــايــة
الـبـيـئــة ،د .وج ـ ــدان ال ـع ـقــاب ،إن
ً
الـنـفــايــات الطبية تشكل خـطــرا
على البيئة إذا لم يحسن التعامل
م ـع ـهــا ووضـ ـ ــع آلـ ـي ــة لـلـتـخـلــص
م ـ ـن ـ ـهـ ــا ،مـ ـبـ ـيـ ـن ــة أن م ـخ ـل ـف ــات
الـكـمــامــات وال ـق ـفــازات واألوعـيــة

ً
«البلدية»  :تركيب  157إعالنا ضمن حملة
«ارميها في المكان المخصص لها»

أعلنت بلدية الكويت تركيب  157إعالن
(موبي) في المحافظات الست ضمن حملة
التوعية التي أطلقتها بمشاركة الهيئة
العامة للبيئة تحت شـعــار «ارمـيـهــا في
ً
الـمـكــان المخصص لـهــا» منعا النتشار
عدوى فيروس كورونا المستجد.
وق ــال ــت ال ـب ـل ــدي ــة ف ــي ب ـي ــان صـحــافــي
إلدارة الـعــاقــات الـعــامــة أم ــس ،إن حملة
التوعية تـهــدف إ لــى توعية المواطنين
والمقيمين بإلقاء الـقـفــازات والكمامات
المستخدمة في األماكن المخصصة لها
ً
في كل المحافظات تجنبا النتشار عدوى
الفيروس.
وشددت على أهمية مشاركة ومساهمة
ال ـج ـم ـيــع ف ــي ات ـب ــاع تـعـلـيـمــات الـجـهــات
المعنية واإلرشادات التوعوية للحيلولة
دون انتشار العدوى بالفيروس والقضاء
عليه.
وأوض ـح ــت أن الـحـمـلــة تـتـضـمــن عــدة
م ـ ـح ـ ــاور رئـ ـيـ ـسـ ـي ــة تـ ـسـ ـتـ ـه ــدف ت ــوع ـي ــة
المواطنين والمقيمين بإلقاء القفازات
وال ـك ـم ــام ــات ال ـم ـس ـت ـخــدمــة ف ــي األم ــاك ــن
المخصصة لها والقضاء على المظاهر

السلبية التي تضر نظافة البيئة وتساعد
في سرعة انتشار الفيروس.
وذك ـ ــرت أن الـبـلــديــة والـهـيـئــة الـعــامــة
ً
ً
للبيئة توليان اهتماما كبيرا بالحفاظ
عـ ـ ـل ـ ــى صـ ـ ـح ـ ــة وس ـ ـ ــام ـ ـ ــة ال ـ ـمـ ــواط ـ ـن ـ ـيـ ــن
والـمـقـيـمـيــن ون ـظ ــاف ــة ال ـب ـي ـئــة م ــن خــال
توعية أكبر شريحة من المجتمع وترويج
حملة «ارمـيـهــا فــي األمــاكــن المخصصة
لها» للقضاء على المظاهر السلبية التي
تساعد على انتشار العدوى.
وقــالــت البلدية ،إن اإلعــانــات الـ ـ 157
فـ ــي ال ـ ـ ـشـ ـ ــوارع والـ ـ ـط ـ ــرق وال ـت ـق ــاط ـع ــات
بالمحافظات الست تحمل عبارات توعية
بــالـلـغـتـيــن ال ـعــرب ـيــة واإلن ـك ـل ـيــزيــة تحث
الجميع على إلقاء القفازات والكمامات
المستخدمة في األماكن المخصصة لها.
وب ـي ـنــت أن اإلعـ ــانـ ــات ال ـتــوعــويــة تم
توزيعها على المحافظات الست إذ تم
ً
تركيب  20إعالنا بمحافظة حولي و42
فــي الـعــاصـمــة و 22فــي «م ـب ــارك الكبير»
و 32في األحمدي و 16في الجهراء و25
في الفروانية.

من جهته ،قال طبيب الصحة
ال ــوق ــائ ـي ــة ف ــي وزارة ال ـص ـحــة،
د .عـبــدالـلــه بـهـبـهــانــي ،إن إلـقــاء
الكمامات في الطرق والشوارع
ق ــد يـتـسـبــب ف ــي ن ـقــل الـ ـع ــدوى،
ح ـي ــث إن ا ل ـم ـت ـض ــرر األول هــم
ع ـ ـمـ ــالـ ــة ال ـ ـن ـ ـظـ ــافـ ــة ال ـم ـن ـت ـش ــرة
بـكــل ال ـم ـنــاطــق ،مـبـيـنــا أن ســوء
االسـ ـتـ ـخ ــدام م ــن الـ ـن ــاس وع ــدم
االكـ ـ ـت ـ ــراث بــإل ـقــائ ـهــا ب ــاألم ــاك ــن
المخصصة لها يضر بالبيئة،
ويساعد على نشر الوباء ،وهذا
يؤدي إلى هدم االحترازات التي
وضعتها الدولة وضياع الجهود
المبذولة.
ولفت بهبهاني إلى أن هناك
جــوانــب وطـقــوس ّ
معينة يمكن
م ــن خــال ـهــا ان ـت ـق ــال ال ـف ـيــروس
م ــن شـخــص آلخ ــر عـبــر الـكـمــام،
ً
مـ ـت ــابـ ـع ــا أن ب ـ ـقـ ــاء الـ ـفـ ـي ــروس
ي ـع ـت ـمــد ع ـل ــى ن ــوع ـي ــة ال ـق ـمــاش
الـمـصـنــوع مـنــه الـكـمــام ودرج ــة
ال ــرط ــوب ــة الـ ـت ــي ي ـت ـع ـ ّـرض ل ـهــا،
ً
فـضــا عــن درج ــة ال ـح ــرارة التي
ّ
كلما ارتـفـعــت قــلــت فـتــرة بقائه،
ومضيفا أن االهـتـمــام ال ب ـ ّـد أن
يبدأ من الجهات الحكومية لنشر
التوعية وتثقيف األســر بوضع
ال ـن ـفــايــات الـطـبـيــة ف ــي األم ــاك ــن
المخصصة لها.

