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Qòëj …õ``cô``ª``dG ±ô``°``ü``ª``dG
á``cô``°``T ™```e π``eÉ``©``à``dG ø```e
á``°``ü``Nô``e ô``«``Z zø``jƒ``μ``à``H{
πeÉ©àdG ø``e ø«μ∏¡à°ùªdG …õcôªdG øjôëÑdG ±ô°üe Qò``M
zbahrain.bitcoin{ ÜÉ°ùM ≈ª°ùe âëJ á«ªgh ácô°T ™e
øjôëÑdG ±ô°üe πÑb øe á°üNôe É¡fCG á«YóªdGh ΩGôéà°ùfEG ≈∏Y
.IôØ°ûªdG ∫ƒ°UCÓd á°üæe ºjó≤àd …õcôªdG
øe É¡d ¢üNôe ô«Z IQƒcòªdG ácô°ûdG ¿CG ≈dEG ±ô°üªdG √ƒfh
»a ø«ª«≤ª∏d á«dÉªdG äÉeóîdG èjhôJ •É°ûf ¿CGh ,±ô°üªdG πÑb
áHÉbô∏d á©°VÉîdG á«dÉªdG äÉeóîdG øª°V êQóæj øjôëÑdG áμ∏ªe
á«dÉªdG äÉ°ù°SDƒªdGh …õcôªdG øjôëÑdG ±ô°üe ¿ƒfÉb ÖLƒªH
.2006 áæ°ùd
á£«ëdG äÉLQO ≈°übCG »NƒJ IQhô°V ≈∏Y ±ô°üªdG Oó°Th
πeÉ©àdG hCG áªgÉ°ùªdG hCG QÉªãà°S’G ôWÉîe »a ´ƒbƒdG øe QòëdGh
hCG äÉ°ù°SDƒe hCG ¢UÉî°TCG hCG ¢üî°T …CG ™e ≠dÉÑe …CÉH ∫hGóàdG hCG
,»YÉªàL’G π°UGƒàdG πFÉ°Sh É¡«a ÉªH ,á«fhôàμdEG ™bGƒe hCG äÉcô°T
±ô°üe øe áeRÓdG ¢ü«NGôàdG ≈∏Y º¡dƒ°üM øe ócCÉàdG ¿hO øe
.á£°ûfC’Gh ∫ÉªYC’G ∂∏J ádhGõªd …õcôªdG øjôëÑdG
(ájOÉ°üàb’G äÉëØ°üdG ≈∏Y π«°UÉØàdG)

πeÉc º``jó`≤J :zá```«`LQÉ`î`dG{
ø`«°üdG »a ø««æjôëÑ∏d º``YódG
áμ∏ªªd á«°SÉeƒ∏HódG áã©ÑdG πªY QGôªà°SG á«LQÉîdG IQGRh äó``cCG
ø««æjôëÑdG ø«æWGƒªdG ™«ªéd ºYódG πeÉc ô«aƒJ ≈∏Y ø«μH »a øjôëÑdG
≈∏Y áã©ÑdG ¿CG ≈dEG Iô«°ûe ,á«Ñ©°ûdG ø«°üdG ájQƒ¡ªL »a øjOƒLƒªdG
ÜÉ©°üdG πc π«dòàd áÑ∏£dG ¿hDƒ°T á©HÉàªd »aÉ≤ãdG ≥ë∏ªdG ™e ºFGO π°UGƒJ
.á«Ñ©°ûdG ø«°üdG ájQƒ¡ªL IQOÉ¨ªH º¡àÑZQ ∫ÉM »a º¡¡LGƒJ ób »àdG
áμ∏ªe IQÉØ°S ™e π°UGƒàdG ΩÉbQCG ô°ûæH âeÉb É¡fCG IQGRƒdG âaÉ°VCGh
IQGRƒ``H á©HÉàªdG Öàμeh á«Ñ©°ûdG ø«°üdG ájQƒ¡ªL ió``d øjôëÑdG
πc ≈∏Y Oô∏d áYÉ°ùdG QGóe ≈∏Y πª©j …òdGh ,øjôëÑdG áμ∏ªe »a á«LQÉîdG
.IQGRƒdG ≈dEG OôJ »àdG äGQÉ°ùØà°S’G
¢Shô«a »°ûØJ Aƒ°V ≈∏Y ¢ùeCG IQGRƒ``dG ¬JQó°UCG ¿É«H »a ∂dP AÉL
23 ïjQÉàH IQGRƒdG ¿É«ÑH Ébk ÉëdEGh ,á«Ñ©°ûdG ø«°üdG ájQƒ¡ªL »a ÉfhQƒc
≥WÉæªdG øY OÉ©àH’Gh QòëdGh á£«ëdG òNCG IQhô°V ∫ƒM …QÉédG ôjÉæj
ΩÉàdG ΩGõàd’G IQhô°V ≈∏Y IOó°ûe ,ÉfhQƒc ¢Shô«a É¡«a ô°ûàæj »àdG
.ø«μH »a á«∏ëªdG äÉ£∏°ùdG ÉgQó°üJ »àdG áeÉ©dG äGOÉ°TQE’ÉH

á``«fÉãdG á``©`aódG ™``jRƒ`J Aó```H

»aô°üªdGh »dÉªdG ´É£≤dG QhóH ó«°ûj ó¡©dG »dh
…OÉ``°üàb’G ´ƒ``æàdG Iô``«Jh IOÉ``jR ≈``∏Y ¿ƒ``eRÉY
ájƒªæàdG ±GógC’G ≥≤ëj ÉªH É¡££N ò«ØæJ QGôªà°SG
á«YƒædG ¢UôØdG øe Gójõe ≥∏îjh ,áμ∏ªª∏d IOƒ°ûæªdG
.ø«æWGƒªdG ΩÉeCG
√ôjó≤Jh √ôμ°T øY ¿ÉN ∫ÉÑbEG ÜôYCG ¬ÑfÉL øe
≈∏YC’G óFÉ≤dG ÖFÉf ó¡©dG »dh »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°üd
¬jóÑj Éªd AGQRƒ```dG ¢ù∏ée ¢ù«Fôd ∫hC’G ÖFÉædG
»dÉªdG ´É£≤dG õjõ©àH ΩÉªàgGh ¢UôM øe √ƒª°S
ΩGhO áμ∏ªª∏d É«æªàe ,øjôëÑdG áμ∏ªe »a »aô°üªdGh
.QÉgOR’Gh Ωó≤àdG
áØ«∏N ∫BG áØ«∏N øH ¿Éª∏°S ï«°ûdG AÉ≤∏dG ô°†M
êGô©ªdG ó«°TQh ,»æWƒdG OÉ°üàb’Gh á«dÉªdG ôjRh
øe Oó`` `Yh …õ``cô``ª` dG ø``jô``ë` Ñ` dG ±ô``°` ü` e ß``aÉ``ë` e
.ø«dhDƒ°ùªdG

øH ¿Éª∏°S ô``«`eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ó``cCG
ÖFÉædG ≈∏YC’G óFÉ≤dG ÖFÉf ó¡©dG »dh áØ«∏N ∫BG óªM
äÉ°ù°SDƒªdG QhO á«ªgCG AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«Fôd ∫hC’G
á∏é©H ™aódG »a áμ∏ªªdG »a á«aô°üªdGh á«dÉªdG
á∏°UGƒe ≈∏Y áμ∏ªªdG Ωõ``Yh ,ájOÉ°üàb’G á«ªæàdG
´ƒæàdG Iô``«`Jh IOÉ`` jR ≈``dEG á``«`eGô``dG É¡££N ò«ØæJ
ájƒªæàdG Iô«°ùªdG ±Gó``gCG ≥≤ëj ÉªH …OÉ°üàb’G
óªM ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†M IOÉ«≤H á∏eÉ°ûdG
.ióØªdG OÓÑdG πgÉY áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y øH
á«Ñ«°†≤dG ô°üb »a ¢ùeCG √ƒª°S AÉ≤d iód ∂dP AÉL
¢ù∏éªdG ƒ°†Y §«£îà∏d ΩÉ©dG ≥°ùæªdG ¿ÉN ∫ÉÑbEG
QÉ°TCG PEG ,…ô°ùjƒ°ùdG z¢SEG »H ƒj{ ∂æH »a …ò«ØæàdG
»a »aô°üªdGh »dÉªdG ´É£≤dG äÉeÉ¡°SEG ≈dEG √ƒª°S
≈∏Y áμ∏ªªdG ¢UôM GócDƒe ,…OÉ°üàb’G ƒªædG õjõ©J

á``ë``°``ü``dG Iô``````jRh ÜGƒ``é``à``°``SÉ``H ¿hOó````¡````j ÜGƒ`````f
¿É``Wô``°``ù``dG ≈```°```Vô```e êÓ`````Y »````a ø``jô``°``ü``≤``ª``dG á``Ñ``°``SÉ``ë``ª``H äÉ```Ñ```dÉ```£```e
,êQÉîdÉH êÓ©dG á«fGõ«e ±Gõæà°SGh á«Ñ£dG ¢UƒëØdG
.ø«LÉàëªdG ø«æWGƒªdG êÓY øe ’óH
¿CG ø«æ«YƒÑdG ºfÉZ ø«°ù∏éªdG ôjRh ócCG ¬ÑfÉL øe
ä’ÉëdG ¢üëa øY ádhDƒ°ùe êQÉîdG »a êÓ©dG áæéd
áë°üdG Iô``jRh ¿CGh ,êQÉîdG ≈``dEG É¡dÉ°SQEGh É¡≤«bóJh
.É¡JGQGôbh áæé∏dG øY ÉbÓWEG ádhDƒ°ùe ô«Z
(9¢U π«°UÉØàdG)

.øjô°ü≤ªdG
™ªL Oó°üH ÜGƒædG ¿EG »égƒμdG óªM ÖFÉædG ∫Ébh
≈dEG Gô«°ûe ,áë°üdG IôjRh ÜGƒéà°SG πLCG øe äÉ©«bƒJ
,ÜGƒéà°S’G ≈∏Y É©«bƒJ 20 ™ªéH ¿B’G ≈àM ΩÉb ¬fCG
äÉ©«bƒJ 7 ™ªéd ™«bƒàdG ≈``dEG ÜGƒ``æ` dG »``bÉ``H É``«`YGO
øe IOÉØà°S’ÉH ø«≤HÉ°S ÉHGƒfh AGQRh Éª¡àe ,á«≤Ñàe
AGô`` LEGh ¥ƒ``°`ù`à`dGh ôØ°ùdGh êQÉ``î`dÉ``H êÓ``©` dG áæéd

..á«HÉgQEG ÉjÉ°†b »a ø«ª¡àe 8`d zóHDƒªdG{
…Qƒ``ãdG ¢``SôëdG ø``e º``YódG Gƒ``≤∏J
:®ƒØ ΩÓ°SEG Öàc
≈∏Y óHDƒªdG øé°ùdÉH ÉªμM ≈dhC’G iôÑμdG á«FÉæédG áªμëªdG äQó°UCG
ø«H Ée ÉeÉμMCG áªμëªdG äQó°UCG Éª«a ,ø«à∏°üØæe ø«à«°†b »a ø«ª¡àe 8
¢SôëdGh ¿GôjEG ¿CG ’EG ,øjôNBG 12 ≈∏Y áæ°S ¢ùÑëdGh áæ°S 15 øé°ùdG
ø«à«∏îdG »°ù°SDƒe ¿EG PEG ;ø«à«°†≤dG »a ∑ôà°ûªdG º°SÉ≤dG ÉfÉc …QƒãdG
.…QƒãdG ¢SôëdG øe º¡ªYO Gƒ≤∏Jh ¿GôjEG ≈dEG ¿ƒHQÉg
á«∏N Gƒ°ù°SCG ø«ª¡àe áKÓK ≈∏Y óHDƒªdG øé°ùdÉH áªμëªdG âªμMh
âëJ ¿RÉîe AÉ°ûfE’ …QƒãdG ¢SôëdG äGOÉ«b øe ÉªYO º¡«≤∏J ó©H á«HÉgQEG
äGôéØàªdGh áë∏°SC’G øjõîàd áμ∏ªªdG »a ábôØàe øcÉeCG »a ¢``VQC’G
øé°ùdÉH áªμëªdG âªμM Éªc ,áμ∏ªªdG »a á«HÉgQEG äÉ«∏ªY »a É¡eGóîà°SGh
.áæ°S øjôNBG áKÓK ¢ùÑMh ,øjôNBG áKÓK ≈∏Y áæ°S 15
Éª¡àe 11 º°†J á«HÉgQEG á«∏N á«°†b »a É¡ªμM áªμëªdG äQó°UCG Éªc
äÉaGô°üdG øe OóYh áWô°ûdG äÉjQhO ±Gó¡à°S’ Gƒ££N ¿ƒHQÉg º¡æ«H
≈∏Y óHDƒªdG øé°ùdÉH áªμëªdG âªμM PEG ,ôÑdG á≤£æªH RÉ¨dG Ö«HÉfCGh á«dB’G
âªμM Éªc ,¢ùeÉîdG º¡àªdG ≈∏Y äGƒæ°S 10 øé°ùdGh ,ø«ª¡àe á°ùªN
ø«ª¡àªdG øe πc ¢ùÑMh ¢SOÉ°ùdG º¡àªdG ≈∏Y äGƒæ°S 5 øé°ùdÉH áªμëªdG
.™HÉ°ùdG º¡àª∏d äGƒæ°S 7 øé°ùdGh ,äGƒæ°S 3 Ióe øeÉãdGh ™HÉ°ùdG
(çOGƒMh ÉjÉ°†b áëØ°U ≈∏Y π«°UÉØàdG)

∫ÉªgE’G øY ø«dhDƒ°ùªdG áÑ°SÉëeh ,¿ÉWô°ùdG ≈°VôªH
äÉ«Ø°ûà°ùªdG »a ¿ÉWô°ùdG ä’ÉM êÓY »a ô«°ü≤àdGh
.á«eƒμëdG
,á«fÉª∏°ùdG ≈Ø°ûà°ùe ¿CG ÜGƒ``æ` dG ¢†©H ó`` cCGh
,πcÉ°ûªdG øe ójó©dG ¬jód ,ΩGQhC’G º°ùb á°UÉN áØ°üHh
Aƒ°S øe ¿ƒfÉ©j º°ù≤dÉH øjOƒLƒªdG ≈°VôªdG ¿CGh
áÑ°SÉëe IQhô°†H ÜGƒædG ÖdÉWh ,∫ÉªgE’Gh áaÉ¶ædG

:ÜÉjO ó«dh Öàc
á°ù«FQ á°SÉFôH ¢ùeCG ÜGƒædG ¢ù∏ée á°ù∏L äó¡°T
¢†©H πÑb øe Gójó°T Éeƒég πæjR ájRƒa ÜGƒædG ¢ù∏ée
∂dPh ,á«fÉª∏°ùdG ≈Ø°ûà°ùeh áë°üdG IôjRh ≈∏Y ÜGƒædG
âªJ ∫Éé©à°SG áØ°üH áÑZôH ø«MGôàbG á°ûbÉæe ∫ÓN
ΩÉªàg’Gh ájÉYôdG IOÉjR ∫ƒM áeƒμëdG ≈dEG Éª¡àdÉMEG

z¿ô`````≤`````dG á````≤````Ø````°````U{ Oƒ`````æ`````H ø````∏````©````j Ö``````eGô``````J

™«Ñ∏d â``°``ù``«``d É``æ``bƒ``≤``Mh ..ô```ª```J ø```d Iô```eGDƒ```ª```dG á``≤``Ø``°``U :¢``SÉ``Ñ``Y
ádhO ≈∏Y Gƒ∏°üëj »μd ø««æ«£°ù∏Ø∏d zá«îjQÉJ á°Uôa{ É¡fCÉH ¬à q£N ∞°Uhh
.zÉ¡«∏Y ¿ƒ∏°üëj á°Uôa ôNBG √òg ¿ƒμJ ób{ :ÉØ«°†e ,á∏≤à°ùe
¢ù«FôdG ∞°Uhh .»æ«£°ù∏ØdG ÖfÉédG øe ¢†aôdÉH ÖeGôJ á£N â∏Hƒbh
≈dEG ¬ãjóM É¡Lƒe ∫Ébh ,IôeGDƒe É¡fCÉH á£îdG ¢SÉÑY Oƒªëe »æ«£°ù∏ØdG
.z™«Ñ∏d â°ù«d{ »æ«£°ù∏ØdG Ö©°ûdG ¥ƒ≤M ¿EG ƒgÉ«æàfh ÖeGôJ
∫Éb á∏àëªdG á«Hô¨dG áØ°†dG »a ¬∏dG ΩGQ »a ¿ƒjõØ∏àdG É¡YGPCG áª∏c »ah
™«Ñ∏d â°ù«d Éæbƒ≤M πch ,™«Ñ∏d â°ù«d ¢Só≤dG ¿EG{ :ƒgÉ«æàfh ÖeGôàd ¢SÉÑY
.zôªJ ød IôeGDƒªdG á≤Ø°Uh ,áehÉ°ùªdGh
¢ù«FQ ÖFÉf á«ëdG π«∏N ∫Ébh .á£î∏d É¡°†aQ ¢SÉªM ácôM âæ∏YCGh
¢Só≤dG øY ÓjóH πÑ≤f ø``dh á≤Ø°üdG √ò``g ¢†aôf{ :Iõ``Z ´É£b »a ¢SÉªM
ødh ,ÉæàdhO ¿ƒμàd ø«£°ù∏a øY ÓjóH πÑ≤f ødh ,ø«£°ù∏a ádhód áª°UÉY
.zÉ¡WÉ≤°SEG{ ≈∏Y πª©dG GócDƒe ,zø«ÄLÓdG IOƒYh IOƒ©dG ≥ëH ¢SÉ°ùªdG πÑ≤f
¬ª∏X ¿C’ É«fÉ°ùfEGh É«bÓNCGh É«îjQÉJ ¥ôàë«°S ÖeGôJ{ ¿CG á«ëdG ±É°VCGh
.zAGôªëdG •ƒ£îdG πc ió©J

óëdG ¥ô°ûH zá©«∏≤dG{ »M äGóMƒd
zá©«∏≤dG{ »M äGóMƒd á«fÉãdG á©aódG ™jRƒJ »a ¿Éμ°SE’G IQGRh äCGóH
á«FÉ°ûfE’G ∫ÉªYC’G »a RÉéfE’G Ö°ùf ∫ÉªàcG ™e ÉæeGõJ óëdG ¥ô°T áæjóªH
≥HÉ°S â``bh »a IQGRƒ`` dG âeÉb ¿CG ó©H á∏MôªdG √ò¡d á«àëàdG á«æÑdGh
»æWƒdG ó«©dG ä’ÉØàMG ™e ´hô°ûªdG Gò¡d ≈dhC’G á©aódG äGóMh ™jRƒàH
.á«æμ°S IóMh 740 øª°†àJ »ëdG Gòg äGóMh ¿CG áë°Vƒe ,ó«éªdG
´QÉ°ùàH áØ«∏N ∫BG óªMCG øH ¬∏dGóÑY ï«°ûdG ¿Éμ°SE’G IQGRh π«ch √ƒfh
»μ∏ªdG ôeC’G ΩÉªJE’ óëdG ¥ô°T áæjóe ´hô°ûe πMGôe »bÉH ò«Øæàd Oƒ¡édG
OÓÑdG ∂∏e áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y øH óªM ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†ëd »eÉ°ùdG
¿óªdG ióMEG zóëdG ¥ô°T{ ó©J PEG ;á«æμ°S IóMh ∞dCG 40 AÉæH ¿CÉ°ûH ióØªdG
.»eÉ°ùdG ôeC’G ò«Øæàd IQGRƒdG á£N õFÉcQ πãªJ »àdG
≈dEG áaÉ°VE’ÉH ,zá©«∏≤dG{ »ëd ≈``dhC’G á∏MôªdG RÉéfEG ¿CG ±É°VCGh
á«æμ°ùdG ºFÉ°ù≤dG ¢ü«°üîJh zø«gÉ°TƒH{ »M ø«μ°ùJh AÉ°ûfEG øe AÉ¡àf’G
¿CGh ,óëdG ¥ô°T áæjóe »a πª©dG Iô«Jh ´QÉ°ùJ ¢ùμ©J ,zôé°ûdG ΩCG{ »ëH
πMGôe øe á«fÉãdG á∏MôªdG πãª«°S á©«∏≤dG »ëH ≈dhC’G á∏MôªdG ø«μ°ùJ
4036 øe ΩÉ©dG É¡££îe »a ¿ƒμàJ »àdG áæjóª∏d »éjQóàdG π«¨°ûàdG
»dGƒM É¡dÉªàcG Qƒa ÖYƒà°ùà°Sh ,á«æμ°S áª«°ùb 496h á«æμ°S IóMh
.áª°ùf ∞dCG 28
(3¢U π«°UÉØàdG)

.¿ÉN ∫ÉÑbEG ¬FÉ≤d ∫ÓN ó¡©dG »dh ƒª°S |

.á£îdG ¿ÓYEG AÉæKCG ƒgÉ«æàfh ÖeGôJ |

(14¢U π«°UÉØàdG)

¢ùeCG ÖeGôJ ódÉfhO »μjôeC’G ¢ù«FôdG ∞°ûc :ä’É``cƒ``dG - ø£æ°TGh
πM{`H ¬Ø°Uh Ée ÉMôà≤e ,»∏«FGô°SE’G »æ«£°ù∏ØdG ´GõædG πëd ¬à£N øY
,π«FGô°SE’ áFõéà∏d á∏HÉb ô«Z áª°UÉY ¬ÑLƒªH ¢Só≤dG ¿ƒμJ zø«àdhóH »©bGh
.π«FGô°SEG êQÉN ø«ÄLÓdG ádCÉ°ùe πMh ,¿OQC’G QƒZ ≈∏Y IOÉ«°ùdG É¡ëæeh
¢ù«FôdG ∞°Uhh ,»μjôeC’G ´hô°ûªdG ¢†aQ ≈``dEG ¿ƒ«æ«£°ù∏ØdG ´QÉ°Sh
.íéæJ ød IôeGDƒe É¡fCÉH á≤Ø°üdG ¢SÉÑY Oƒªëe »æ«£°ù∏ØdG
GQGô``e á£îdG ¿Ó``YEG π«LCÉJh ºàμàH πª©dG øe ø«àæ°S øe ôãcCG ó©Hh
ádhódG ¿EG ƒgÉ«æàf ø«eÉ«æH π«FGô°SEG AGQRh ¢ù«FQ ¬ÑfÉéHh ÖeGôJ ∫É``b
¢†aôdG{ ∂dP »a ÉªH ,IóY z•hô°ûd{ É≤ah ’EG Ωƒ≤J ød á«∏Ñ≤à°ùªdG á«æ«£°ù∏ØdG
.zÜÉgQEÓd íjô°üdG
¬æμd ,zá«bô°ûdG ¢Só≤dG »a á«æ«£°ù∏a áª°UÉY{ ∑Éæg ¿ƒμJ ¿CG ìôàbGh
¢VGQCG ≈∏Y á«∏«FGô°SE’G IOÉ«°ùdÉH ±GôàYÓd Ió©à°ùe{ ø£æ°TGh ¿CG ±É°VCG
.ÉgOóëj ºd zá∏àëe
ó«ªéJ ÖeGôJ ìôàbG ,áëØ°U 80 øe ∞dCÉàJ »àdG ,¬à q£N ¢VôY QÉWEG »ah
,á«æ«£°ù∏ØdG ádhó∏d áMôà≤ªdG á≤£æªdG »a äGƒæ°S ™HQCG »∏«FGô°SE’G AÉæÑdG

ÖYôdG á∏MQ π``«°UÉØJ ¿hhô``j ø«°üdG øe ¿hó``FÉ©dG ÜÓ``£dG
zÉ``fhQƒc{ ø``Y ô``μÑªdG ∞``°ûμdG äÉeõ∏à``°ùeh Iõ``¡LCG º∏``°ùàJ áë``°üdG
äÉ¡«LƒàdÉH º``gó``jhõ``Jh IQGô``ë` dG
øcQOCG ¿CG OôéªH{ :âdÉbh .á«Ñ£dG
äô``°`S ø``«`°`ü`dG ø``e ¿ƒ`` eOÉ`` b É``æ``fCG
≈∏Y øªbh ø¡æ«H ±ƒîdG øe áLƒe
≈∏Y á«bGƒdG á©æbC’G ™jRƒàH QƒØdG
º¡dƒ°Uh iódh .z∑QÉªédG »ØXƒe
áÄÑ©J º¡«∏Y ¿É`` c ø``jô``ë`Ñ`dG ≈```dEG
º¡d É¡àeób äGQÉªà°SG ¢ùªN »dGƒM
Éªc ,IôFÉ£dG ÜÉ``H óæY äÉ°VôªªdG
,IQGô``ë`dG äÉ``LQO ∞°ûμd Gƒ©°†N
º``gó``jhõ``à` H AÉ`` Ñ` `WCG ΩÉ`` b ø``«` M »``a
¿CG âë°VhCGh .ájOÉ°TQEG äÉeƒ∏©ªH
ÖYQ ádÉM ¿ƒ°û«©j GƒfÉc ÜÓ£dG
º¡æcÉ°ùe »a AÉ≤ÑdÉH ¿ƒeõ∏e ºgh
…õfÉ°T á©WÉ≤ªH ¿É``jR áæjóe »``a
øY ôàeƒ∏«c 900 »dGƒM ó©ÑJ »àdG
.¢VôªdG QÉ°ûàfG õcôe ¿Éghh áæjóe
∑Éæg â``fÉ``c ∂``dP Ö``fÉ``L ≈`` dEGh
ÜÓ`` £` `dG ø`` `e iô`` ` ` `NCG á``Yƒ``ª``é``e
≠æ«éfÉf á``æ`jó``e »``a ø««æjôëÑdG
™bƒàªdG øeh IOƒ``Y ôcGòJ GhõéM
Gó`` Z ø`` jô`` ë` `Ñ` `dG ≈`` ` `dEG º`` ¡` `dƒ`` °` `Uh
±hô``X ø``Y Ghô``Ñq `Y ó``bh ,¢ù«ªîdG
AGô``L ≥``∏`≤`dGh ±ƒ``î`dG ø``e á∏KÉªe
.ø«°üdG »a ™°VƒdG

(3¢U π«°UÉØàdG)

¿CG zRƒ«f »∏jO ∞∏L{ á∏«eõdG âª∏Y
iôNCG áYƒªée Oƒ©J ¿CG Qô≤ªdG øe
Gòg ∫Ó``N OÓ``Ñ` dG ≈`` dEG ÜÓ``£` dG ø``e
.´ƒÑ°SC’G
âaôY á«æjôëH ICGô``eG âdÉbh
¢SÉ«b ºJ ¬fEG §≤a ¿ÉªjEG º°SÉH É¡°ùØf
,ø«°üdG »a QÉ£ªdÉH º¡JQGôM áLQO
äGó``æ`à`°`ù`e º``¡` d äQó``°``U º``K ø`` eh
»a äô`` ` `cPh .ô``Ø` °` ù` dG º``¡` d õ``«` é` J
¿Éc ™°VƒdG{ :áØ«ë°üdG ™e åjóM
Éæªbh ,ÜGô£°V’Gh ôYòdG √Oƒ°ùj
Éæd äõéM »àdG ÉæJÓFÉ©H ∫É°üJ’ÉH
ÉØ«îe ¿Éc ™°VƒdG ¿C’ IOƒ©dG ôcGòJ
.zäÉHÉ°UE’G øe ójõªdG ±É°ûàcG ™e
»a Gƒ`` fÉ`` c º`` ¡` `fCG â`` aÉ`` °` `VCGh
á∏MQ Gƒ∏≤à°SG º``¡`fCGh ÖYôdG ájÉZ
áæjóe øe äÉYÉ°S »fÉªK âbô¨à°SG
øjôëÑdGh »HO ≈``dEG á«æ«°üdG ¿É``jR
á``«` bGƒ``dG á``©``æ``bC’G ¿hó`` Jô`` j º`` `gh
Gƒ``fÉ``c »``à` dG äGRÉ``Ø` ≤` dG ¿ƒ``©`°`†`jh
ΩGóîà°SG ™``e QGôªà°SÉH É¡fƒdóÑj
º``¡`fCG â``ë` °` VhCGh .º``«`≤`©`à`dG OGƒ```e
ôØ°ù∏d π«é°ùàdG äGAGô`` LEG Gƒ∏ªcCG
…OÉØàd â``fô``à` fE’G ôÑY áYƒªéªc
.ô«NCÉàdG
âfÉc »HO ≈dEG º¡dƒ°Uh iódh
óæY øjôaÉ°ùªdG QÉ¶àfÉH äÉ°VôªªdG
á``LQO ∞°ûc AGô`` LE’ IôFÉ£dG ÜÉ``H

.º¡d º¡jhP ∫ÉÑ≤à°SG ∫ÓN ¿hóFÉ©dG ÜÓ£dG |
,ø«°üdG äGQÉ``£`e ó``MCG »a ºgôØ°S
IQƒ°U »``a ÜÓ``£` dG ô¡X ø«M »``a
á«bGƒdG á©æbC’G ¿hóJôj ºgh iôNCG
øª°Vh
p .øjôëÑdG ≈dEG º¡dƒ°Uh iód
¢``SQó``j (á``æ`°`S 24) Ö``dÉ``W A’Dƒ` ` g
GhOÉY ÉÑdÉW 30 ø«H øe ¿Éc Ö£dG
ø«M »a ,ø«æKE’G π«d øjôëÑdG ≈dEG

ôYÉ°ûe §``°` Sh ΩÉ``©` £` dG äGOGó`` ` `eEG
∞∏àîe »``a ô°ûàfG …ò`` dG ±ƒ``î` dG
.á«æ«°üdG ¿óªdG
ƒjó«a äÓ``«`é`°`ù`J äô`` ¡` `XCGh
π``°` UGƒ``à` dG π`` FÉ`` °` `Sh »`` `a â`` ` `LGQ
ÜÓ£dG ø``e áYƒªée »``YÉ``ª`à`L’G
äGRGƒ```L ¿ƒ``μ`°`ù`ª`j ø``«`«`æ`jô``ë`Ñ`dG

IOƒ©∏d áØ«îªdG º¡à∏MQ π«°UÉØJ
¢Shô«a »°ûØJ ÜÉ≤YCG »a OÓÑdG ≈dEG
.ø«°üdG »a πJÉ≤dG ÉfhQƒc
±ƒîdG ádÉM ÜÓ£dG ∞°Uhh
≈``dEG º¡dƒ°Uh πÑb Égƒ°TÉY »``à`dG
AÉ≤ÑdÉH ø«eõ∏e GƒfÉc PEG ,øjôëÑdG
¢übÉæJ ™``e ™«HÉ°SCG º¡æcÉ°ùe »``a

ÖMÉ°U äÉ¡«LƒJ ≈∏Y Ak É``æ` H
øH ¿Éª∏°S ô``«` eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG
ÖFÉf ó``¡`©`dG »``dh áØ«∏N ∫BG ó``ª`M
¢ù«Fôd ∫hC’G ÖFÉædG ≈∏YC’G óFÉ≤dG
ô«aƒJ á``Yô``°`ù`H AGQRƒ`` ` `dG ¢``ù`∏`é`e
¢``ü`ë`Ø`dG äÉ``eõ``∏` à` °` ù` eh Iõ`` `¡` ` LCG
øY ôμÑªdG ∞°ûμ∏d áeRÓdG »æ«édG
,óéà°ùªdG »LÉàdG ÉfhQƒc ¢Shô«a
πeÉ©à∏d áeRÓdG äGõ«¡éàdG ô«aƒJh
IQGRh âeÉb ,πªàëe Qƒ£J …CG ™e
ò«ØæàH áYô°ùdG ¬Lh ≈∏Yh áë°üdG
äÉeõ∏à°ùªdG Ö∏W ôÑY äÉ¡«LƒàdG
πμ°ûH øjôëÑdG áμ∏ªe êQÉ``N ø``e
äÉeõ∏à°ùe º∏°ùJ ºJ óbh ,πé©à°ùe
AGô``LE’ á``eRÓ``dG »æ«édG ¢üëØdG
É¡dƒ°Uh ó©H ,ájôÑîªdG π«dÉëàdG
ôjÉæj 28 ≥aGƒªdG ¢ùeCG Ωƒj AÉ°ùe
»dhódG øjôëÑdG QÉ£e øe …QÉédG
áeÉ©dG áë°üdÉH äGôÑàîªdG ≈`` dEG
Ék«dÉM πª©dG ºàjh ,áë°üdG IQGRƒ``H
áë°üdG IQGRh äGôÑàîe §HQ ≈∏Y
Iô£«°ùdG õcGôe äÉjôÑc ™e áeÉ©dG
™eh É¡æe ájÉbƒdGh ¢VGôeC’G ≈∏Y
≈∏Y π°UGƒàdGh á«dhódG äÉª¶æªdG
äGóéà°ùe á©HÉàªd áYÉ°ùdG QGó``e
.¢Shô«ØdG Gòg QÉ°ûàfG
ÜÓW ∞°ûc iô``NCG á«MÉf øe
ø«°üdG ø``e ¿hó``FÉ``Y ¿ƒ``«`æ`jô``ë`H
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Ω2020 ôjÉæj 29 - `g1441 IôNB’G iOÉªL 4 AÉ©HQC’G - ¿ƒ©HQC’Gh á©HGôdG áæ°ùdG - (15286) Oó©dG

ó¡©dG »dh ƒª°S ôeC’ Gò«ØæJ

ó``ëdG ¥ô``°ûH zá``©«∏≤dG{ »``M äGó``Mƒd á``«fÉãdG á``©aódG ™``jRƒJ CGó``ÑJ z¿Éμ``°SE’G{
¢SQGóe É¡æe ,äÉeóîdGh ≥aGôªdG øe ójó©dG ≈∏Y …ƒàëJh
á«ë°U õcGôeh ,IOÉÑ©dG QhOh ,á«ª«∏©àdG πMGôªdG ∞∏àîªd
™Hôe ôàe ∞dCG 58 ô«aƒàH áæjóªdG õ«ªàJ Éªc ,á«ÑW äGOÉ«Yh
Ók °†a ,AGô°†îdG äÉMÉ°ùª∏d ™Hôe ôàe ∞dCG 300h ,≥FGóë∏d
ôàe ∞dCG 35 áMÉ°ùe ≈∏Y óàªJ äÉgõæàeh ájôëH á¡LGh øY
äÉLGQódGh IÉ°ûª∏d á°UÉN äGQÉ°ùe ¢ü«°üîJ ™e ,™Hôe
.äGôàeƒ∏«c 4 ∫ƒ£H á«FGƒ¡dG

¿CGh ,ó``ë`dG ¥ô°T áæjóe »``a πª©dG Iô``«`Jh ´QÉ°ùJ ¢ùμ©j
á«fÉãdG á∏MôªdG πãª«°S á©«∏≤dG »ëH ≈dhC’G á∏MôªdG ø«μ°ùJ
.áæjóª∏d »éjQóàdG π«¨°ûàdG πMGôe øe
É¡££îe »a ¿ƒμàJ óëdG ¥ô°T áæjóe ¿CG ôcòdÉH ôjóédG
,á«æμ°S áª«°ùb 496h á«æμ°S Ió`` Mh 4036 ø``e ΩÉ``©` dG
õ«ªàJh ,áª°ùf ∞dCG 28 »dGƒM É¡dÉªàcG Qƒa ÖYƒà°ùà°Sh
,øjôëÑdG áμ∏ªe ¥ô°T ∫Éª°T »∏MÉ°ùdG É¡©bƒªH áæjóªdG

¿CG ó©H ,á∏MôªdG √ò¡d á«àëàdG á«æÑdGh á«FÉ°ûfE’G ∫ÉªYC’G »a
≈dhC’G á©aódG äGóMh ™jRƒàH ≥HÉ°S âbh »a IQGRƒdG âeÉb
É kë°Vƒe ,ó«éªdG »æWƒdG ó«©dG ä’ÉØàMG ™e ´hô°ûªdG Gò¡d
.á«æμ°S IóMh 740 øª°†àJ »ëdG Gòg äGóMh ¿CG
≈dhC’G á∏MôªdG RÉéfEG ¿EG óªMCG øH ¬∏dGóÑY ï«°ûdG ∫Ébh
»M ø«μ°ùJh AÉ°ûfEG øe AÉ¡àf’G ≈dEG áaÉ°VE’ÉH zá©«∏≤dG{ »ëd
,zôé°ûdG ΩCG{ »ëH á«æμ°ùdG ºFÉ°ù≤dG ¢ü«°üîJh zø«gÉ°TƒH{

»μ∏ªdG ôeC’G ΩÉªJE’ óëdG ¥ô°T áæjóe ´hô°ûe πMGôe »bÉH
∫BG ≈°ù«Y øH óªM ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†ëd »eÉ°ùdG
.á«æμ°S IóMh ∞dCG 40 AÉæH ¿CÉ°ûH ióØªdG OÓÑdG ∂∏e áØ«∏N
á£N õFÉcQ πãªJ »àdG ¿óªdG ióMEG zóëdG ¥ô°T{ ó©J å«M
.»eÉ°ùdG ôeC’G ò«Øæàd IQGRƒdG
á∏MôªdG äGóMh ™jRƒJ ¿EG ¿Éμ°SE’G IQGRh π«ch ∫Ébh
RÉéfE’G Ö°ùf ∫ÉªàcG ™e ÉkæeGõJ »JCÉj á©«∏≤dG »ëH á«fÉãdG

óªM øH ¿Éª∏°S ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ôeC’ Gkò«ØæJ
¢ù«Fôd ∫hC’G ÖFÉædG ≈∏YC’G óFÉ≤dG ÖFÉf ó¡©dG »dh áØ«∏N ∫BG
QÉWEG »a ∂dPh á«æμ°S IóMh 5000 ™jRƒàH AGQRƒdG ¢ù∏ée
¿Éμ°SE’G IQGRh π«ch ø∏YCG ,á«eÉ°ùdG á«μ∏ªdG äÉ¡«LƒàdG
á«fÉãdG á©aódG ™jRƒJ AóH áØ«∏N ∫BG óªMCG øH ¬∏dGóÑY ï«°ûdG
.óëdG ¥ô°T áæjóªH zá©«∏≤dG{ »M äGóMƒd
ò«Øæàd Oƒ¡édG ´QÉ°ùàH ¿Éμ°SE’G IQGRh π«ch √ƒ``fh

k
ó¡©dG »dh äÉ¡«Lƒàd Gò«ØæJ

¢``ü``ë``Ø``dG äÉ``eõ``∏``à``°``ù``e º``∏``°``ù``à``J á```ë```°```ü```dG
zÉ````fhQƒ````c{ ø```Y ô``μ``Ñ``ª``dG ∞``°``û``μ``∏``d »``æ``«``é``dG
»fÉãdG π°üØdG »a ¢SQGóªdG äÉLÉ«àMG åëÑJ zá``«HôàdG{
É¡JÉeóNh ,á«ª«∏©àdG É¡JÉeóN ôjƒ£J ∫ÓN øe ,ΩÉ©dG É¡FGOCG äÉjƒà°ùe ™aQ
,É¡«Ñ°ùàæªd á∏eÉ°ûdG ájÉYôdGh ºYódG πÑ°S ô«aƒJ øY Ó°†a ,IófÉ°ùªdG á«°SQóªdG
âHÉK §N »a ,¢SQGóªdG ºYód ácôà°ûªdG ájDhôdG ò«ØæJ á∏°UGƒe QÉWEG »a ∂dPh
.äÉjƒdhC’G ≈∏Y õcôj

,áØ∏àîªdG É¡JÉYÉ£b ø«H á«≤«°ùæJ äÉYÉªàLG º«∏©àdGh á«HôàdG IQGRh äó¡°T
,2020/2019 …QÉ``é`dG »°SGQódG ΩÉ©dG øe »fÉãdG π°üØdG Aó``H áÑ°SÉæªH
.¢SQGóªdG AÉ°SDhQh äGQGOE’G …ôjóeh øjóYÉ°ùªdG AÓcƒdG øe OóY Qƒ°†ëH
»a É¡JGQób õjõ©Jh ,¢SQGóªdG äÉLÉ«àMG AÉØ«à°SG ±ó¡H ∂``dP AÉ``Lh

ø``«` æ` WGƒ``ª` dG π``μ``d É`` gô`` jó`` ≤` `Jh
º``¡` fhÉ``©` J ≈`` ∏` `Y ø``«``ª``«``≤``ª``dGh
ø∏©J »àdG äGOÉ°TQE’ÉH ΩGõàd’Gh
™«ªédG ák ``«``YGO ,IQGRƒ`` ` `dG É``¡`æ`Y
äÉ``eƒ``∏` ©` ª` dG π`` c AÉ``≤` à` °` SG ≈`` ` dEG
É``fhQƒ``c ¢``Shô``«`a QÉ``°`û`à`fG ∫ƒ``M
QOÉ``°` ü` ª` dG ø`` `e ¬``JGó``é``à``°``ù``eh
âeób Éªc .Ióªà©ªdG á«ª°SôdG
≈∏Y á«eƒμëdG äÉ¡édG πμd ôμ°ûdG
IôàØdG ∫Gƒ``W ôªà°ùªdG É¡fhÉ©J
É¡JÉeÉ¡°SEGh ÉgOƒ¡éH á«°VÉªdG
õjõ©J »``a ¬``°`UÉ``°`ü`à`NG »``a πl ` `c
á«FÉbƒdGh ájRGôàM’G äGAGôLE’G
¢Shô«ØdG ∫ƒ``°`Uh ™æªd á``eRÓ``dG
.áμ∏ªªdG ≈dEG

á`` jRGô`` à` `M’G äGAGô`` ` ` ` ` LE’G π```c
¢Shô«ØdG ∫ƒ°Uh ™æªd ô«HGóàdGh
õ``jõ``©` J ∫Ó`` `N ø`` e OÓ`` Ñ` `dG ≈`` ` dEG
π«©ØJh á``«` FÉ``bƒ``dG äGAGô`` ` ` LE’G
òaÉæe áaÉc »a á«ë°üdG áÑbGôªdG
™e ≥«°ùæàdGh ¿hÉ©àdÉH áμ∏ªªdG
≈``dEG ,á``bÓ``©`dG äGP äÉ¡édG á``aÉ``c
äGóéà°ùe áÑbGôe ∞«ãμJ ÖfÉL
ÉfhQƒc ¢Shô«Ød »FÉHƒdG ™°VƒdG
á«ë°üdG äGOÉ``°``TQE’G É``gOGó``YEGh
ä’É``ë``dG ™`` e π``eÉ``©` à` dG á``«`Ø`«`μ`d
¢Shô«ØdÉH É¡àHÉ°UEG »a ¬Ñà°ûªdG
äGOÉ`` °` `TQEG ™``e ≈``°`TÉ``ª`à`J »``à` dGh
.á«ªdÉ©dG áë°üdG áª¶æe
Égôμ°T øY IQGRƒdG âHôYCGh

π«dÉëàdG AGô``LE’ áeRÓdG »æ«édG
AÉ°ùe É¡dƒ°Uh ó©H ,ájôÑîªdG
ôjÉæj 28 ≥``aGƒ``ª` dG ¢``ù` eCG Ωƒ`` j
»dhódG øjôëÑdG QÉ£e øe …QÉédG
áeÉ©dG áë°üdÉH äGôÑàîªdG ≈``dEG
Ék«dÉM πª©dG ºàjh ,áë°üdG IQGRƒH
áë°üdG IQGRh äGôÑàîe §HQ ≈∏Y
Iô£«°ùdG õcGôe äÉjôÑc ™e áeÉ©dG
™eh É¡æe ájÉbƒdGh ¢VGôeC’G ≈∏Y
≈∏Y π°UGƒàdGh á«dhódG äÉª¶æªdG
äGóéà°ùe á©HÉàªd áYÉ°ùdG QGó``e
.¢Shô«ØdG Gòg QÉ°ûàfG
á``ë` °` ü` dG IQGRh ó`` ` cDƒ` ` `Jh
áë°Uh áeÓ°S ≈∏Y ΩÉàdG É¡°UôM
äòîJG PEG ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒªdG

ÖMÉ°U äÉ¡«LƒJ ≈∏Y Ak ÉæH
øH ¿Éª∏°S ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG
ÖFÉf ó¡©dG »``dh áØ«∏N ∫BG óªM
¢ù«Fôd ∫hC’G ÖFÉædG ≈∏YC’G óFÉ≤dG
ô«aƒJ áYô°ùH AGQRƒ`` `dG ¢ù∏ée
¢üëØdG äÉ``eõ``∏` à` °` ù` eh Iõ`` ¡` `LCG
øY ôμÑªdG ∞°ûμ∏d áeRÓdG »æ«édG
,óéà°ùªdG »LÉàdG ÉfhQƒc ¢Shô«a
á``eRÓ``dG äGõ``«` ¡` é` à` dG ô``«` aƒ``Jh
,πªàëe Qƒ``£`J …CG ™``e πeÉ©à∏d
¬Lh ≈∏Yh áë°üdG IQGRh âeÉb
ôÑY äÉ¡«LƒàdG ò«ØæàH áYô°ùdG
êQÉ`` N ø`` e äÉ``eõ``∏` à` °` ù` ª` dG Ö``∏` W
,πé©à°ùe πμ°ûH øjôëÑdG áμ∏ªe
¢üëØdG äÉeõ∏à°ùe º∏°ùJ ºJ óbh

¥ƒ≤Mh ø«£°ù∏a »``àæéd »a É``¡àjƒ°†Y ≈∏Y ß``aÉëJ ø``jôëÑdG
z»eÓ°SE’G ¿hÉ``©àdG{ ¢``ùdÉée OÉ``ëJÉH ø``«à«fÉªdôÑdG ¿É``°ùfE’G
äGAÉ≤∏dGh äÉYÉªàL’G ó≤Y ≈∏Y ¢UôëJ øjôëÑdG
Gkõjõ©J ∂``dPh ,∫hó`` dG ∞∏àîªH ø««fÉªdôÑdG ™``e
ÇOÉÑªdGh º«≤∏d Gkó«°ùéJh ,á«fÉªdôÑdG á«°SÉeƒ∏Hó∏d
äÉbÓY AÉæH »a øjôëÑdG áμ∏ªe É¡«∏Y ô«°ùJ »àdG
á«©jô°ûàdG ¢ùdÉéªdGh ∫hó``dG ™«ªL ™e Ió«Wh
ºgÉ°ùJ »àdG äGQGô≤dG IófÉ°ùeh ºYO GócDƒe ,É¡«a
.É¡Hƒ©°Th ∫hó∏d Ωó≤àdGh QÉgOR’G õjõ©J »a
,≥«°ùæàdGh ¿hÉ©àdG ≥«ª©J á«ªgCG ¿Éª∏°S ócCGh
¢ùdÉéªdG ø«H ∑ôà°ûªdG πª©dG ¥ÉaBG øe ójõªdG íàah
∂dPh ,á«eÓ°SE’Gh á«Hô©dG ∫hódG »a á«©jô°ûàdG
,áØ∏àîªdG äÉ``jó``ë`à`dG √É``é`J ∞``bGƒ``ª` dG ó«Mƒàd
§£îH á£ÑJôªdG É°Uƒ°üNh
,áª¡ªdG ÉjÉ°†≤dGh
k
.á«eÓ°SE’Gh á«Hô©dG ∫hódG »a ôjƒ£àdGh á«ªæàdG
ÜGƒædG ¢ù∏ée á°ù«Fôd ∫hC’G ÖFÉædG QÉ°TCGh
»fÉªdôÑdG πª©dG ∞«ãμJh Oƒ¡édG ôaÉ°†J ¿CG ≈dEG
¬fCÉ°T øe á≤jó°üdGh á≤«≤°ûdG ∫hódG ø«H ∑ôà°ûªdG
,ácôà°ûªdG ¢ù°SC’Gh óYGƒ≤dG øe ójó©dG OÉ``é`jEG
á«ªæàdG øe á«dÉY äÉjƒà°ùe Æƒ∏Ñd É¡«∏Y AÉæÑdGh
∫hó``dG É¡«dEG íª£J »``à`dG áeGóà°ùªdGh á∏eÉ°ûdG
.Üƒ©°ûdGh

ø«àæé∏dG ájƒ°†Y »a QGôªà°SÓd øjôëÑdG áμ∏ªe
≈¶ëJ »àdG ábƒeôªdG áfÉμªdG ócDƒj ø«JQƒcòªdG
,á«fÉªdôÑdG π``aÉ``ë`ª`dG »``a ø``jô``ë`Ñ`dG áμ∏ªe É``¡`H
á«°†≤dG ºYO »a ¬H ™∏£°†J …òdG Qhó``dG ¢ùμ©jh
Üô©dG πμd ≈``dhC’G á«°†≤dG É¡Ø°UƒH á«æ«£°ù∏ØdG
ºYO »``a áμ∏ªªdG Oƒ¡L ÖfÉL ≈``dEG ,ø«ª∏°ùªdGh
.πØ£dGh ICGôªdGh ¿É°ùfE’G ¥ƒ≤M ÉjÉ°†b
ø«£°ù∏a ¿CÉ`°`û`H á``ª`FGó``dG áæé∏dG ¿CG ø``«q ` Hh
ƒ°†Y OƒªëªdG »∏Y QGƒ``f øjôëÑdG ø``Y É¡∏ãªj
áæéd πãªj Éª«a ,iQƒ°ûdG ¢ù∏éªH äÉeóîdG áæéd
óªëe ÖFÉædG Iô``°`SC’Gh ICGô``ª`dGh ¿É°ùfE’G ¥ƒ≤M
.»°SÉÑ©dG ≈°ù«Y
ó¡°T …QhÉ°ûàdG ´ÉªàL’G ¿CG ¿Éª∏°S ô``cPh
»fÉªdôÑdG πª©dÉH á≤∏©àªdG ÉjÉ°†≤dG øe OóY á°ûbÉæe
≥aGƒàdGh ≥«°ùæàdG iƒà°ùªH Gkó«°ûe ,»``Hô``©`dG
∫hód ¿hÉ©àdG ¢ù∏ée ∫hO äÉfÉªdôH ø«H ºJ …òdG
≥«KƒdG ¿hÉ©àdG ¢ùμ©j Ée ƒgh ,á«Hô©dG è«∏îdG
õjõ©J ≈∏Y É¡°UôMh ,á«é«∏îdG äÉfÉªdôÑdG ø«H
.ácôà°ûªdG ájƒNC’G §HGhôdG
áμ∏ªªd á«fÉªdôÑdG áÑ©°ûdG s¿EG ¿Éª∏°S ∫É``bh

»a É¡àjƒ°†Y ≈∏Y øjôëÑdG áμ∏ªe â¶aÉM
¥ƒ≤M áæédh ,ø«£°ù∏a ¿CÉ°ûH áªFGódG áæé∏dG
¢ùdÉée OÉ``ë`JG »``a Iô``°` SC’Gh ICGô``ª` dGh ¿É``°`ù`fE’G
å«M ,»eÓ°SE’G ¿hÉ©àdG áª¶æªH AÉ°†YC’G ∫hódG
ø«àæé∏dG ájƒ°†©d øjôëÑdG áμ∏ªe á«cõJ º``J
áYƒªéª∏d …QhÉ°ûàdG ´ÉªàL’G »a ø«JQƒcòªdG
»Hô©dG »fÉªdôÑdG OÉëJ’G √ó≤Y …ò``dGh ,á«Hô©dG
,ƒ°SÉa Éæ«cQƒH ájQƒ¡ªéH ƒZhOÉZGh áæjóe »a
Iô°ûY á°ùeÉîdG IQhó``dG äÉYÉªàLG øª°V ∂``dPh
áª¶æe »a AÉ°†YC’G ∫hódG ¢ùdÉée OÉëJG ôªJDƒªd
.»eÓ°SE’G ¿hÉ©àdG
áμ∏ªªd á``«`fÉ``ª`dô``Ñ`dG á``Ñ`©`°`û`dG ó`` ah ∑QÉ``°``Th
áYƒªéª∏d …QhÉ``°`û`à`dG ´É``ª`à`L’G »``a øjôëÑdG
,¿Éª∏°S »``Ñ`æ`dGó``Ñ`Y Ö``FÉ``æ` dG á``°`SÉ``Fô``H ,á``«` Hô``©` dG
Qƒ°†ëHh ,ÜGƒædG ¢ù∏ée á°ù«Fôd ∫hC’G ÖFÉædG
áæéd ¢``ù`«`FQ »``°`SÉ``Ñ`©`dG ≈°ù«Y ó``ª`ë`e Ö``FÉ``æ` dG
,ÜGƒædG ¢ù∏éªH á«fƒfÉ≤dGh á«©jô°ûàdG ¿hDƒ°ûdG
ΩÉ©dG ø«eC’G ,áªéfƒH óªëe ó°TGQ QÉ°ûà°ùªdGh
.á«fÉªdôÑdG áÑ©°ûdG ô°S ø«eCG ÜGƒædG ¢ù∏éªd
á«cõJ ¿CG ≈dEG ¿Éª∏°S »ÑædGóÑY ÖFÉædG âØdh

:øjôëÑdG óah ..z»eÓ°SE’G ¿hÉ©àdG{ ¢ùdÉée OÉëJG »a ø«£°ù∏a áæéd ´ÉªàLG »a

á«æ«£°ù∏ØdG áëdÉ°üªdG ≥«≤ëJ Oƒ``¡L ºYóJ á«©jô°ûàdG á£∏°ùdG
»YÉ°ùeh Oƒ¡éH Gkó«°ûe ,áØ∏àîªdG á«fÉªdôÑdG πaÉëªdG »a Oƒ¡édGh ∞bGƒªdG
»a á≤«≤°ûdG á«Hô©dG ô°üe ájQƒ¡ªLh á≤«≤°ûdG ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áμ∏ªªdG
á«æWƒdG IóMƒdG ¿ƒ°Uh ßØM ≈``dEG á«eGôdG äGQOÉÑªdG øe ójó©dG »æÑJ
.»æ«£°ù∏ØdG Ö©°û∏d
¿hDƒ°ûdG áæéd ƒ°†Y ,ìÓa º°TÉg ìÓa ó«°ùdG ÖFÉædG QÉ°TCG ,¬ÑfÉL øe
≈dEG ,á«fÉªdôÑdG áÑ©°ûdG óah ƒ°†Y ÜGƒædG ¢ù∏éªH á«fƒfÉ≤dGh á«©jô°ûàdG
»a áî°SGQh áàHÉK π¶à°S øjôëÑdG áμ∏ªe »a á«©jô°ûàdG á£∏°ùdG ∞bGƒe ¿CG
É¡àª°UÉYh á∏≤à°ùªdG ¬àdhO áeÉbEG »a ¬≤Mh ,»æ«£°ù∏ØdG Ö©°ûdG ¥ƒ≤M ºYO
äGQGô``b ™«ªLh ,á«Hô©dG ΩÓ°ùdG IQOÉÑªd Ék≤ah ∂``dPh ,á«bô°ûdG ¢Só≤dG
.»æ«£°ù∏ØdG Ö©°ûdG ¥ƒ≤M ≈∏Y IócDƒªdG á«dhódG á«Yô°ûdG
»æ«£°ù∏ØdG Ö©°ûdG Iô°UÉæªd áªFGO á«Yƒf áæéd OƒLh ¿CG ìÓa ôcPh
,á«æ«£°ù∏ØdG á«°†≤dÉH ôªà°ùªdGh ô«ÑμdG ΩÉªàg’G ócDƒj ÜGƒædG ¢ù∏ée »a
≈∏Y ¿ƒ«æ«£°ù∏ØdG É¡d ¢Vô©àj »àdG äGAGóàY’Gh äÉcÉ¡àf’G áaÉc ¢†aQh
Égó¡°ûJ »àdG äGQƒ£àdG πc Öãc øY ™HÉàJ áæé∏dG ¿CG ≈dEG Gkô«°ûe ,º¡«°VGQCG
É¡fCÉ°T øe äGQOÉÑe …CG IófÉ°ùeh ºYO ≈∏Y ¢UôëJh ,á«æ«£°ù∏ØdG áMÉ°ùdG
Ö©°ûdG AÉ£YEG »a Ωó≤J çGóMEGh ,á«æ«£°ù∏ØdG áëdÉ°üªdG ≥«≤ëJ ƒëf ™aódG
.áYhô°ûªdG ¬bƒ≤M »æ«£°ù∏ØdG

iQƒ°ûdG ¢ù∏éªH äÉ``eó``î`dG áæéd ƒ°†Y ,OƒªëªdG »∏Y QGƒ``f ó``cCG
∫hódG ¢ùdÉée OÉëJG äÉYÉªàLG »a ∑QÉ°ûªdG á«fÉªdôÑdG áÑ©°ûdG óah ƒ°†Y
Éæ«cQƒH ájQƒ¡ªL »``a Ió≤©æªdG »``eÓ``°`SE’G ¿hÉ©àdG áª¶æªH AÉ``°`†`YC’G
á«Hô©dG Oƒ¡édG πc ºYóJ øjôëÑdG áμ∏ªe »a á«©jô°ûàdG á£∏°ùdG ¿CG ,ƒ°SÉa
¥ƒ≤M ßØMh ,á«æ«£°ù∏ØdG áëdÉ°üªdG ≥«≤ëJ ≈dEG ±ó¡J »àdG ,á«dhódGh
.»æ«£°ù∏ØdG Ö©°ûdG
áªFGódG áæé∏d ô°TÉ©dG ´ÉªàL’G »a OƒªëªdG ácQÉ°ûe ∫ÓN ∂dP AÉL
¿hÉ©àdG áª¶æªH AÉ``°` †` YC’G ∫hó`` dG ¢ùdÉée OÉ``ë` JG »``a ø«£°ù∏a ¿CÉ`°`û`H
á°ùeÉîdG IQhódG ´ÉªàLG »a á«fÉªdôÑdG áÑ©°ûdG óah ∑QÉ°ûj å«M ,»eÓ°SE’G
ÜGƒædG ¢ù∏ée á°ù«FQ øY áHÉfE’ÉH óaƒdG ¢SCGôàj Éª«a ,OÉëJ’G ôªJDƒªd Iô°ûY
.ÜGƒædG ¢ù∏ée á°ù«Fôd ∫hC’G ÖFÉædG ,¿Éª∏°S »ÑædGóÑY ÖFÉædG
ΩGôàMG ΩóYh ,á«∏«FGô°SE’G äÉcÉ¡àf’G QGôªà°SG s¿CG ≈dEG OƒªëªdG QÉ°TCGh
áLÉëdG ócDƒj ,á«æ«£°ù∏ØdG á«°†≤dÉH á≤∏©àªdG á«dhódG äGógÉ©ªdGh ≥«KGƒªdG
∞JÉμàdGh ¿hÉ©àdG øe ójõªH ™aódGh ,á«eÓ°SE’Gh á«Hô©dG Oƒ¡édG ∞«ãμJ ≈dEG
.á«æ«£°ù∏ØdG áëdÉ°üªdG ≥«≤ëJ πLCG øe
á«eÓ°SE’Gh á«Hô©dG ∫hódG »a á«©jô°ûàdG ¢ùdÉéªdG ¿CG OƒªëªdG øq«Hh
ó«MƒJ ∫ÓN øe ∂dPh ,á«æ«£°ù∏ØdG á«°†≤dG øY ´ÉaódG á«dhDƒ°ùªH ™∏£°†J
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?zn-CoV 2019{ ó``jóédG ÉfhQƒμdG ¢``Shô«a ≈``JCG øjCG øe
ò``aÉ``æ`ª`dG ™``«` ª` Lh Iô`` jõ`` L É`` æ` `fCG
á``Ä`HhC’G ≈``dEG Éfô¶f GPEGh IOó``ë`e
Éà∏c »Øa Rô«eh ¢SQÉ°ùd á≤HÉ°ùdG
äÉHÉ°UEG ∑Éæg øμJ ºd ø«àdÉëdG
¬fCG øe ºZôdÉH ∂dPh øjôëÑdG »a
»a ÉædƒM ä’ÉëdG ¢†©H â∏é o°S
’h{ ¿hÉ©àdG ¢ù∏ée ∫hO ¢†©H
âfÉc Rô«e ä’ÉM Ö∏ZCG ¿CG ≈°ùæf
ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áμ∏ªªdG »``a
™LGQ ∂dP ¿CG ∂°T ’h .zá≤«≤°ûdG
ø«æWGƒª∏d »ë°üdG »``Yƒ``dG ≈``dEG
»àdG ádÉ©ØdG äÉWÉ«àM’G ≈`` dEGh
»``a á``∏` ã` ª` e á``μ` ∏` ª` ª` ` `dG É``gò``î` à` J
™«ªL äòNCG »àdG áë°üdG IQGRh
ò``Fó``æ` Y á`` `eRÓ`` `dG äÉ`` WÉ`` «` `à` `M’G
™«ªL PÉîJÉH GOóée ¿B’G Ωƒ≤Jh
á``Ñ`bGô``ª`d á`` eRÓ`` dG äÉ``WÉ``«` à` M’G
∫ƒNódG ÅaGôe ™«ªL øe ø«eOÉ≤dG
IQGRƒ`` `dG â``ª`ª`Y ó`` bh .á``μ`∏`ª`ª`∏`d
»a É``¡`JÉ``HÉ``°`ù`M »``a É``¡`JÉ``¡`«`Lƒ``J
(mohbahrain) ΩGô¨à°ùf’G
PÉ``î` JGh ¢``Uô``ë` ∏` d ø``«` æ` WGƒ``ª` ∏` d
ÉªH áHÉ°UE’G øe á£«ëdG äGAGôLEG
ádõæH ÜÉ°üe …CG Ωó≤àj ¿CG πª°ûj
äÉ«Ø°ûà°ùª∏d Ió``jó``°` T á``jQó``°` U
áë°üdG ôÑàîe ¿EG PEG ¬°ü«î°ûàd
AGô``LE’ ΩÉJ OGó©à°SG ≈∏Y áeÉ©dG
ó«cCÉàd ájôÑîª`dG äÉ``°`Uƒ``ë`Ø`dG
AÉ«MC’G º°ùb ¿EÉa ∂dòch áHÉ°UE’G
¢`` VGô`` eC’Gh á``YÉ``æ` ª` dGh á``≤`«`bó``dG
»Hô©dG è«∏îdG á©eÉL »a ájó©ªdG
äGõ«¡éJh ∫õ``Y ôÑàîªH õ¡ée
áë°üdG ôÑàîe º``YO ø``e ¬æμªJ
.áLÉëdG âYóà°SG GPEG áeÉ©dG
¿CG ø``«`ª`£`à`dG ó`` «` `YCG ¬``«` ∏` Yh
≈àMh á``æ` eBG á``dÉ``M »``a øjôëÑdG
hCG ádÉM ó«cCÉJ ºJ ¿CG ±OÉ°U GPEG
¿CG πªàëª`dG ô``«` Z ø``ª` a ä’É`` `M
™«ªédG ΩGOÉe ™ªàéª`dG »a ô°ûàæJ
äGAGô``L’E G ™Ñàjh á£«ëdG òîàj
∫É≤àfG ™æª`d IOÉà©ª`dG á«ë°üdG
.≥aƒªdG ¬∏dGh .ihó©dG
á≤«bódG AÉ`` «` `MC’G PÉ``à` °` SCG *
¢ù«FQ ÖFÉf - ∑QÉ°ûªdG áYÉæªdGh
»Hô©dG è«∏îdG á©eÉL

:º∏≤H
* IQÉÑW ó«©°S ódÉN .O
øY OÉ©àH’Gh á£«ëdG PÉîJG Öéj
äÉHÉ¡àdÉH ø«HÉ°üªdG ¢UÉî°TC’G
¿ƒHÉ°üdÉH øjó«dG π°ùZh ájƒFQ
.É«eƒj äGôe 5 πbC’G ≈∏Y
¢VôªdG Gòg ¢VGôYCG πª°ûJh
OÉ``M …ƒ`` `FQ ÜÉ``¡` à` dÉ``H á``HÉ``°``UE’G
»a á``Hƒ``©` °` Uh ≈``ª` Mh ∫É``©` °` Sh
ø«H IôàØdG äQó``b ó``bh ,¢ùØæàdG
¢VGôYC’G Qƒ¡Xh ihó©dG ∫É≤àfG
ádÉM ó``«`cCÉ`J ó``æ`Yh .ø``«`Yƒ``Ñ`°`SCÉ`H
áaôZ »a ¢†jôªdG ∫õ©j IójóL
áaôZ »``gh ≈Ø°ûà°ùªdG »``a ∫õ``Y
™e É`` gDhGƒ`` g §∏àîj ’ áªμëe
∫É``≤` à` fG ™``æ` ª` J ∂`` dò`` Hh êQÉ```î` `dG
¢†jôªdÉH ájÉæ©dG ºàJh .ihó©dG
ájhOCÉH èdÉ©jh ¢VGôYC’G ∞«Øîàd
OGORG »àdG äÉ°Shô«ØdG äGOÉ°†e
,Iô``«` NC’G äGƒ``æ`°`ù`dG »``a É``gOó``Y
øe ¢Shô«ØdG ™æªJ á`` jhOCG »``gh
.ôKÉμàdG
øe ø«ØFÉN ¿ƒμf ¿CG Öéj π¡a
?øjôëÑdG »a Éæd ¢VôªdG ∫É≤àfG
ºZôdÉH πªàëe ∂``dP ¿CG ó≤àYCG ’
Éæ©aÉæe øe ÉªHQh .øμªe ¬fCG øe

,É°üî°T 2014 ≠∏H ób ø«HÉ°üªdG
»a á«≤ÑdGh ø«°üdG »a º¡æe 1985
OGORG óbh .ø«°üdG êQÉN ∫hO ô°ûY
òæe É°üî°T 694 ä’É``ë` dG Oó``Y
25 »a áª¶æª`∏d ¢ùeÉîdG ôjô≤àdG
øe 56 ¿B’G ≈àM »aƒJ óbh .ôjÉæj
%2^7 ∫ó©ªH …CG ø«HÉ°üªdG ™«ªL
»àdG iô`` `NC’G ∫hó`` dG É`` eCG 0 §``≤`a
ø«°üdG êQÉ``N ä’É``M É¡H â∏é°S
ó``fÓ``jÉ``Jh ¿É``HÉ``«` dGh É``jQƒ``c :»``¡` a
Éjõ«dÉeh IQƒ``aÉ``¨`æ`°`Sh ΩÉ``æ`à`«`ah
Ió``ë` à` ª` ` `dG äÉ`` `j’ƒ`` `dGh ∫É``Ñ``«``fh
»ah ,É«dGôà°SCGh É°ùfôah á«μjôeC’G
26{ ø«°üdG êQÉ``N ä’ÉëdG ÖdÉZ
.¿Éghh »a áHÉ°UE’G âfÉc zádÉM
ájôÑîªdG äÉ°SGQódG ô¡¶Jh
¢Shô«a ¿CG ¿B’G ≈àM á«FÉHƒdGh
∫É≤àf’G øe øμªàj ójóédG ÉfhQƒc
∂dPh ôNBG ≈dEG ÜÉ°üe ¿É°ùfEG øe
øe PGPô`` dG ¥É°ûæà°SG ≥jôW ø``Y
ÜÉ°üe ¿É``°`ù`fEG ¢ù£Y hCG ∫É©°S
hCG áKƒ∏e í£°SCG á°ùeÓe øe hCG
Éeh ∞°TÉæe hCG äGhOCG ∫Éª©à°SG
Gòd .ÜÉ``°`ü`e ¢üî°T ø``e ¬¡HÉ°T

º``dh ∞`` NCG ¢``VGô``YCÉ` H ø``μ` dh ô``ã` cCG
GkPEG .äÉ«FÉ°üME’G »a É¡HÉ°ùM ºàj
øe á¡HÉ°ûàe ä’Ó°ùdG ™«ªL â°ù«d
.¢VôªdG IhGô°V hCG ihó©dG å«M
É``fhQƒ``μ` dG ¢``Shô``«` a ø``Y É`` `eCG
¿Éghh áæjóe »a ô¡X …òdG ójóédG
»a ø«°üdG øe »bô°ûdG ÜƒæédG »a
ájôëÑdGh ájôÑdG äÉfGƒ«ë∏d ¥ƒ°S
áë°üdG áª¶æª`d ¬æY ≠«∏ÑàdG º``Jh
2019 ôÑª°ùjO 31 Ωƒ``j á«ªdÉ©dG
∫õ``Y ø``e ø``«`°`ü`dG âæμªJ ó``≤`a ,Ω
π°ù∏°ùJ π«°UÉØJ ójóëJh ¢Shô«ØdG
(sequence) á«æ«édG IôØ°ûdG
Ée ,äÉæ«édG ∂æH ≈``dEG É¡àaÉ°VCGh
ájôÑîe äÉ°Uƒëa ôjƒ£J øe øμe
øe ø«ÑJh .ádÉëdG ójóëàd IócDƒe
ÉfhQƒμdG ádÓ°S ¿CG IôØ°ûdG π«°UÉØJ
äÉ°Shô«a ä’Ó°S ¬HÉ°ûJ IójóédG
´Gƒ`` ` `fCG ¢``†` ©` H ø`` `e É`` `fhQƒ`` `μ` ` dG
É¡fEG ,ô``NBG ôjô≤J »``ah !ø«HÉ©ãdG
!¢û«aÉØîdG ÉfhQƒc ä’Ó°S ¬HÉ°ûJ
¢SOÉ°ùdG ôjô≤àdG Ö°ùëHh
ïjQÉàH á«ªdÉ©dG áë°üdG áª¶æªd
Oó`` Y ¿EÉ` ` ` a Ω2020 ô`` jÉ`` æ` `j 26

ÉeóæYh .¢``Shô``«`Ø`dG AÉ°ûZ ¿ƒ``μ`J
GQOÉb íÑ°üj ø«JhôÑdG Gòg ô«¨àj
IójóL äÓÑ≤à°ùªH ¥É°üàd’G ≈∏Y
»ah ¿É``°` ù` fE’G É``jÓ``N ≈∏Y ó``Lƒ``J
≈∏Y ∂``dP çó``ë` j ¿É``«``MC’G ¢†©H
É¡æμªJ ≈dhC’G IôØ£dG Óãªa πMGôe
≈``dEG ¢``TÉ``Ø` î` dG ø``e ∫É``≤` à` f’G ø``e
øe É¡æμªJ á«fÉãdG IôØ£dGh ¿Gƒ«M
.¿É°ùfE’G ≈dEG ¿Gƒ«ëdG øe ∫É≤àf’G
∫É≤àfG IQó``≤`e â``MhGô``J ó``bh
»a É¡JhGô°Vh ÉfhQƒμdG ¢Shô«a
ó≤a Rô``«`ª```dGh ¢``SQÉ``°`ù`dG »àdÓ°S
¢SQÉ°ùdG ¢Vôe »a ihó©dG âfÉc
»dGƒM áHÉ°UEG ¬æY èàf Ée á«dÉY
∫ƒM á``dhO 15 »a É°üî°T 8273
,É°üî°T 775 º¡æe »aƒJh ºdÉ©dG
.ä’ÉëdG øe %10 »dGƒM áÑ°ùæH
Ö``«`°`UCÉ`a Rô``«` ª` ` `dG á``dÉ``M »``a É`` `eCG
26 »``a É``°`ü`î`°`T 1227 »``dGƒ``M
,ájOƒ©°ùdG »a É¡Ñ∏ZCG âfÉch ádhO
áë°üdG áª¶æe äÉ«FÉ°üMEG Ö°ùMh
,É°üî°T 449 »aƒJ ó≤a á«ªdÉ©dG
ø«HÉ°üª`dG ø``e %37 »``dGƒ``M …CG
PEG IócDƒe øμJ ºd áÑ°ùædG √òg øμdh
ä’ÉM ∑Éæg âfÉc ¬fCG ó≤à©ª`dG øe

√òg óéJ ájóÑμdG äÉHÉ¡àd’G ÖÑ°ùJ
∑Éægh §≤a óÑμdG »a äÓÑ≤à°ùª`dG
øeh óÑμdG ÉjÓN πNóJ ¿CG øμªàJ
0 ÉjÓîdG √òg πàb ºK
AÉ°ûZ ¥É°üàdG ºàj ¿CG ó©Hh
ºàj á«∏îdG AÉ°ûZ ™``e ¢``Shô``«`Ø`dG
…hƒ``æ`dG ¢†ªëdG ∫ƒ``NO hCG π≤f
CGóÑJ ∑Éægh á«∏îdG πNGO ¢Shô«Ø∏d
ºàj å«M ¢Shô«ØdG ôKÉμJ á«∏ªY
¢†ªëdG øe IójóY ï°ùf ñÉ°ùæà°SG
äÉæ«JhôÑdG êÉàfEG ºàj ºK …hƒædG
¢Shô«ØdG AÉ°ûZ áYÉæ°üd áHƒ∏£ªdG
ï°ùf ∞«∏¨J á«∏ªY ºàJ É``gó``©`Hh
êÉàfE’ AÉ°û¨dÉH …hƒædG ¢†ªëdG
øe êôîJ IójóL äÉ°Shô«ØdG ±’BG
iôNCG ÉjÓN ≈``dEG ¬LƒàJh á«∏îdG
ihó©dÉH É¡Ñ«°üJh áª«∏°S âdGRÉe
.ójóL øe IQhódG CGóÑJh
ä’Ó``°` S ≈`` ``dEG ¿B’G ó``©` æ` dh
Ió``jó``é` dG É``fhQƒ``μ``dG äÉ``°` Shô``«` a
ø``e â`` ∏` `≤` `à` `fG »`` `à` ` dG á```cÉ```à` `Ø` `dG
Éªch ?∂``dP ºJ ∞«μa .äÉfGƒ«ëdG
äÉ°Shô«ØdG √òg ¿EÉa É≤HÉ°S äôcP
èàæj »àdG á«æ«L äGôØ£d á°Vô©e
»àdG äÉæ«JhôÑdG øjƒμJ ô«¨J É¡æY

ìÉ≤d êÉ``à` fEG ºàj Gò`` dh !ó``jó``L ø``e
Ió``jó``é` dG ä’Ó``°` ù` dG ó``°` V ó``jó``L
√òNCÉj …òdG ìÉ≤∏dG ƒg Gògh Éjƒæ°S
Flu) É``jƒ``æ`°`S ¢``SÉ``æ` dG ø``e ó``jó``Y
.(vaccine
»Øa ÉfhQƒμdG ¢Shô«a øY ÉeCG
ä’Ó``°`S äô``¡` X Iô`` «` `NC’G á`` `fhB’G
É≤HÉ°S øμJ º``dh IhGô°†dG Iójó°T
ÉªfEGh ¿É°ùfE’G ¢VGôeCG ä’Ó°S øe
.¿É°ùfE’G ≈dEG ¿Gƒ«ëdG øe â∏≤àfG
óH ’ ∂``dP ºàj ∞«c ô``ã` cCG º¡Øædh
øYh äÉ°Shô«ØdG øY Ó«∏b º¡Øf ¿CG
äÉ°Shô«ØdG ôKÉμJh ∫É≤àfG á≤jôW
0 ΩÉY πμ°ûH
»``M ô``«` Z ø`` FÉ`` c ¢``Shô``«``Ø``dG
…hƒ``æ`dG ¢†ªëdG ø``e á∏àc ƒ``gh
√ò``gh »``æ` «` Jhô``H AÉ``°`û`¨`H ∞``∏`¨`e
¢Shô«a ø``e ô«¨àJ äÉ``æ`«`Jhô``Ñ`dG
OóëJ »``à` dG Iô``Ø` °` û` dGh ô```NBG ≈```dEG
»a IOƒ`` Lƒ`` e äÉ``æ` «` Jhô``Ñ` dG √ò`` g
≈∏Yh .¢Shô«Ø∏d …hƒædG ¢†ªëdG
πNGO πNój ¿CG ôKÉμà«d ¢Shô«ØdG
á«dBG ≈∏Y ô£«°ùj ºK øeh á«M á«∏N
ôKÉμàdÉH Ωƒ≤«d É¡eóîà°ùjh á«∏îdG
.É¡∏NGO
AGQƒdG ≈dEG Iƒ£N ó©æd øμdh
πNGO ¢Shô«ØdG πNój ∞«c º¡Øæd
»g ≈``dhC’G Iƒ£îdG ¿EG PEG á«∏îdG
AÉ°ûZ »a äÉæ«JhôÑdG §ÑJôJ ¿CG
√ògh á«∏îdG AÉ°ûZ ™e ¢Shô«ØdG
Öéj ÉªfEGh á«FGƒ°ûY á«∏ªY â°ù«d
á∏HÉ≤e äÉæ«JhôH ∑Éæg ¿ƒμJ ¿CG
πÑ≤à°ùªc πª©J á«∏îdG AÉ°ûZ ≈∏Y
äÉæ«JhôH øμªààd (receptor)
.É¡H •ÉÑJQ’G øe ¢Shô«ØdG AÉ°ûZ
’ áØ∏àîª`dG äÉ°Shô«ØdG ¿EÉa ∂dòdh
™«ªL »a äÓÑ≤à°ùª`dG √ò``g óéJ
äÉJÉÑædG äÉ°Shô«a ¿EÉa Gòd .ÉjÓîdG
óéJ ’ äÉ``fGƒ``«` ë` dG äÉ``°` Shô``«` ah
ÉjÓN ≈∏Y áªFÓª`dG äÓÑ≤à°ùª`dG
ÖÑ°ùJ ¿CG É¡æμªj ’ ¬«∏Yh ¿É°ùfE’G
§≤a ∂dP ¢ù«dh .¿É°ùfEÓd ihó©dG
äÓÑ≤à°ùª`dG √òg ¿É°ùfE’G »a ≈àëa
ƒ°†Y É``jÓ``N »``a ¿ƒ``μ`J ¿CG øμªj
»``à`dG äÉ``°` Shô``«` Ø` dG Ó``ã`ª`a Oó``ë` e

¢``Vô``e ô``¡` ¶` j iô`` ` ` NCG Iô`` ` e
…ƒ``FQ ¢``Vô``e .ó``jó``L »``°` Shô``«` a
¢Shô«a øe IójóL ádÓ°S ¬ÑÑ°ùJ
¢VôªH ∂``dP É``fô``cò``jh .É``fhQƒ``μ` dG
¬HÉ°ûj …ò`` dG zSARS{ ¢``SQÉ``°`S
»a É°†jCG CGó``H …ò``dGh ¢Vôª`dG Gòg
¥ƒ°S »``a á``æ`°`S 17 ò``æ`e ø``«`°`ü`dG
»a ø«°üdG ÜƒæL »a äÉfGƒ«ë∏d
¬∏ãeh 0è``fhó``é` fGƒ``L á``¶`aÉ``ë`e
zMERS{ Rô``«` e ¢``Vô``e É``°` †` jCG
áæ°S á``jOƒ``©` °` ù` dG »``a ô``¡` X …ò`` `dG
∫ÉªédÉH §``Ñ`JQG …ò`` dGh Ω 2012
π«∏ëàdG Ö``°`ù`ë`H É``≤` M’ ø``«` Ñ` Jh
øe ¬∏°UCG ¿CG ¢Shô«Ø∏d …hƒ``æ` dG
’EG ¢ù«d Gòg hóÑj GPEG .¢û«aÉØîdG
¢Shô«a ¢VGôeCG øe iôNCG á∏Môe
.IQƒ£àªdG ÉfhQƒμdG
¢Shô«a ƒg ÉfhQƒμdG ¢Shô«a
8000 òæe ô¡X ¬fCG Qó≤jh ±hô©e
Ió``jó``Y ä’Ó`` °` `S ∑É`` æ` `gh !á``æ` °` S
ÖÑ°ùJ É¡°†©H É``≤`HÉ``°`S á``ahô``©` e
Qƒ«£dG hCG äÉfGƒ«ëdG »a ¢VGôeC’G
¿É°ùfE’G »a É¡°†©Hh ∞MGhõdG hCG
’óà©e É°Vôe ÖÑ°ùJ É¡fCG ±ôY PEG
.Gõfƒ∏ØfE’G ¬HÉ°ûj
¢Shô«ØdG ¿Éc GPEG ,ƒg ∫GDƒ°ùdG
hCG á«ØfCG äÉHÉ¡àdG ÖÑ°ùjh Éahô©e
ø``jCG øªa á``jPDƒ` e ô«Z á``jOô``H ádõf
¢SQÉ°S πãe áà«ªª`dG áÄHhC’G äAÉL
?ójóédG ¢Shô«ØdG Gògh Rô«eh
¢``†`©`H ¿CG ±hô`` ©` `ª` ` ` `dG ø```e
Gõ``fƒ``∏` Ø` fE’G É``¡` æ` eh äÉ``°` Shô``«` Ø` dG
≈∏Y á``«`dÉ``Y IQó`` b É``¡`d É``fhQƒ``μ` dGh
á«æ«L äGô``Ø`W ∫Ó``N ø``e ô««¨àdG
»a Óãªa 0IhGô``°` V ó``°`TCG íÑ°üàd
¢Shô«a »a IôØW âKóM Ω1918
»ªdÉY AÉ``Hh ¬æY èàf Gõ``fƒ``∏`Ø`fE’G
¿ƒ``«` ∏` e 500 »`` `dGƒ`` `M ÜÉ`` `°` ` UCG
50 »``dGƒ``M º¡æe »``aƒ``J ¢üî°T
áÄHhCG ≈°ùæf ’ É``fƒ``YOh .Éfƒ«∏e
Gõ``fƒ``∏` Ø` fEGh ô``jRÉ``æ` î` dG Gõ``fƒ``∏` Ø` fEG
∫Éãe ≈``∏`Yh .(H5N1)Qƒ«£dG
Gõfƒ∏ØfE’G ¢Shô«a ¿EÉa IhGô°V πbCG
ÉæàYÉæe ó≤Øf ∂dòdh áæ°S πc ô«¨àj
Gõfƒ∏ØfE’ÉH ÜÉ°üfh Oƒ©fh Éjƒæ°S
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áeÉ©dG IQGOEÓd Rƒéj ¬fEÉa ,QhôªdG ¿ƒfÉb øe (39) IOÉª∏d É≤ah
Ékeƒj ø«KÓK øY π≤J ’ Ióªd ÉkjQGOEG IOÉ«≤dG á°üNQ Öë°S Qhôª∏d
É¡JOÉ«b AÉæKCG – áÑcôªdG óFÉb ΩÉ«b ∫ÉM »a Ékeƒj ø«à°S ≈∏Y ójõJ ’h
»a √ój Ékeóîà°ùe ∫É≤ædG ∞JÉ¡dÉH ∫É°üJG …CG »≤∏J hCG AGôLEÉH –
øe ô¡°TCG áà°S ∫ÓN ¬JGP π©ØdG áÑcôªdG óFÉb ÖμJQG GPEGh .¬∏ªM
,Ékeƒj ø«©°ùJ Ióe ¬à°üNQ Öë°ùJ ≥HÉ°ùdG π©ØdG ¬HÉμJQG ïjQÉJ
.áæ°S Ióe ¬à°üNQ âÑë°S ∂dP ¬æe QôμJ GPEÉa
¢ùÑëdÉH ÖbÉ©j ¬fEÉa ,QhôªdG ¿ƒfÉb øe (47) IOÉª∏d É≤ahh
’h GkQÉæjO ø«°ùªN øY π≤J ’ áeGô¨Hh ô¡°TCG áà°S ≈∏Y ójõJ ’ Ióe
ΩÉ«b ∫ÉM »a ø«àHƒ≤©dG ø«JÉg ióMEÉH hCG QÉæjO áFÉª°ùªN RhÉéJ
∞JÉ¡dÉH ∫É°üJG …CG »≤∏J hCG AGôLEÉH – É¡JOÉ«b AÉæKCG – áÑcôªdG óFÉb
.¬∏ªM »a √ój Ékeóîà°ùe ∫É≤ædG
™«ªL Ωõà∏j πg ™bGƒdG ¢``VQCG ≈∏Y øμdh ,¿ƒfÉ≤dG »a Gò``g
’ øe ÖfP Éeh ??..∫É≤ædG ∞JÉ¡dG ΩGóîà°SG Ωó©H äÉÑcôªdG ¥Gƒ°S
∞JÉ¡dG Ωóîà°ùjh ôNBG áÑcôe ≥FÉ°S Ωƒ≤jh ∫É≤ædG ∞JÉ¡dG Ωóîà°ùj
ôÑY ¬ÑæJ Éªæ«M Ö°†¨jh ,ô«°ùdG π£©jh ∞JÉ¡dÉH π¨°ûæjh ,∫É≤ædG
Gòg ÖÑ°ùàj ¿CG hCG ,ôNBG GQÉ°ùe òîàj ¿CÉH ÉgQGƒfCG hCG IQÉ«°ùdG ¥ƒH
.∫É¨°ûf’G áéëH ∂©e …Qhôe çOÉëH ≥FÉ°ùdG
äGQÉ«°S hCG Qhô``ª`dG äÉ`` jQhO ¢†©H ¿CG ∂dòc ßMÓªdG ø``e
’h ¬¡ÑæJ ’ øμdh ∞JÉ¡dÉH π¨°ûæªdG ≥FÉ°ùdG ógÉ°ûJ ób áWô°ûdG
Ωõ∏ªdG ,áeÓ°ùdG ΩGõM ¿CÉ°T ∂dP ¿CÉ°T ,¬æe Ö∏£J ≈àM ’h ,√ó°TôJ
,¬eóîà°ùj øe Ωƒ«dG ¥Gƒ°ùdG øe á∏b øμdh ,¿ƒfÉ≤dÉH ¬eGóîà°SG
ΩGóîà°SG »a πãªdG º¡H Üô°†f Éæc øjòdG ,ÖfÉLC’G ¥Gƒ°ùdG ≈àM
ihó©H GƒÑ«°UCG º¡fCÉch ,¬eóîà°ùj ’ º¡æe ô«ãc CGóH ,áeÓ°ùdG ΩGõM
!!..É«∏ëe ¢†©ÑdG iód áÑFÉ¨dG ájQhôªdG áaÉ≤ãdG
äÓªM º«¶æàH Ωƒ``≤`J Éªæ«M Qhô``ª` dG IQGOEG ¿CG ∞``°`SDƒ`ª`dG
óbh πH ,¿ƒfÉ≤dG ò«ØæJ ¢†aôjh ¢†©ÑdG êôîj á«YƒàdGh äÉØdÉîªdG
ò«ØæJ ¿CÉch ,á°Vƒaôeh áª«∏°S ô«Z ™«°VGƒªH QhôªdG IQGOEG º¡àj
ÖÑ°ùàdGh Ö«°ùàdGh ,CÉ£N íÑ°UCG ™«ªédG ìGhQCG ájÉªMh ¿ƒfÉ≤dG
!!..í«ë°üdG ôeC’G ƒg …QhôªdG ¿ƒfÉ≤dG RhÉéJh çOGƒëdÉH
á≤HÉ°ùe ¥Ó``WEG øY Qhôª∏d áeÉ©dG IQGOE’G âæ∏YCG ΩÉ``jCG òæe
∂dPh ,IOÉ«≤dG AÉæKCG ∫É≤ædG ∞JÉ¡dG ΩGóîà°SG øe óë∏d ájƒYƒJ
äÉ«dÉ©a ™e ÉæeGõJh ,á«©ªàéªdG ácGô°ûdG CGóÑe õjõ©J QÉ``WEG »a
¿CG ∂°T ’h ..πÑ≤ªdG ¢SQÉe ô¡°T ±OÉ°ü«°S …òdG QhôªdG ´ƒÑ°SCG
,∫É≤ædG ∞JÉ¡dG ¿CÉ°ûH á«YƒàdG øe AõL »a ºgÉ°ùà°S á∏ªëdG √òg
™Øæj ’ ¥Gƒ°ùdG ¢†©H øμdh ,Iõ«ªàe äGQOÉÑeh QÉμaCÉH êôîà°Sh
.¿ƒfÉ≤dG ≥«Ñ£Jh ò«ØæJ øe óH ’h ,OÉ°TQEG ’h á«YƒJ ’ º¡©e
äÉØdÉîªdG OóY øY Qƒ¡ªé∏d ø∏©J ¿CG QhôªdG IQGOEG øe ≈æªJCG
í°VƒJ ¿CGh ,∫É≤ædG ∞JÉ¡dG ΩGóîà°SG AGô``L Égó°UQ º``J »àdG
hCG ,º¡JOÉ«b ¢üNQ Öë°S ºJ øe Oó``Y äÉ«FÉ°üME’Gh ΩÉ``bQC’É``H
É°ùLÉg πμ°ûj íÑ°UCG ´ƒ°VƒªdG ¿C’ ,º¡°ùÑM ≈àM hCG ,º¡ªjô¨J
ÖÑ°ùàj ¿CG ¿ƒ°ûîj º¡fC’ ,ø«eõà∏ªdG ¥Gƒ°ùdG øe Iô«Ñc áëjô°ûd
.º¡©e ájQhôe çOGƒëH A’Dƒg
ÉgôcP »àdGh É¡aGógCG ájQhôªdG á∏ªëdG ≥≤ëJ ¿CÉH πeCG Éæ∏ch
á«ªgCÉH áaÉ≤ãdG õjõ©J{ :ÜÉ¡°T ìÓ°U ájQhôªdG áaÉ≤ãdG IQGOEG ôjóe
»©°ùdGh ,IOÉ«≤dG AÉæKCG ∞JÉ¡dG ΩGóîà°SG á°UÉNh ,¿ƒfÉ≤dÉH ΩGõàd’G
iód ájƒYƒJ áaÉ≤K ¢SôZh ,ájQhôªdG çOGƒëdG ä’ó©e ¢†Øîd
.zájQhôªdG á«YƒàdG »a º¡cGô°TEGh ,™ªàéªdG äÉÄa ™«ªL

ÜGƒéà°S’ÉH íjƒ∏àdGh ..áë°üdG IôjRh ≈∏Y »HÉ«f Ωƒég
≥M ¬Lh ¿hO ø``e êQÉîdÉH êÓ``©dG á``«fGõ«e ±Gõæà°SG :»``égƒμdG ó``ªM
ÜÉjO ó«dh :á«£¨J
áæWÓ°ùdG ÒeC’GóÑY - ôjƒ°üJ
¢ùeCG ¬à°ù∏L »``a áeƒμëdG ≈``dEG ÜGƒ``æ` dG ¢ù∏ée ∫É`` MCG
áÑZôH ìGôàbG ,πæjR ájRƒa ÜGƒædG ¢ù∏ée á°ù«FQ á°SÉFôH
≈°VôªH ΩÉ``ª`à`g’Gh ájÉYôdG IOÉ``jR ¿CÉ°ûH ∫Éé©à°SG áØ°üH
»a ô«°ü≤àdGh ∫ÉªgE’G øY ø«dhDƒ°ùªdG áÑ°SÉëeh ,¿ÉWô°ùdG
.á«eƒμëdG äÉ«Ø°ûà°ùªdG »a ¿ÉWô°ùdG ä’ÉM êÓY

êQÉîdÉH êÓ``©dG á``æé∏H É``¡d á``bÓY ’ á``ë°üdG Iô``jRh :ø``«æ«YƒÑdG
.2019 ΩÉY ájÉ¡f ≈àM ádÉM 3340
»àdG ihÉμ°ûdGh äÓμ°ûªdG »a ô¶ædG á«ªgCG äócGh
É¡«dEG äÉ°üfE’Gh ,ΩGQhC’G õcôe ≈∏Y øjOOôàªdG øe OôJ
øe á©jô°ùdG ∫ƒ∏ëdG ô«aƒJ øY åëÑdGh ,á¨dÉH ájÉæ©H
õcôªdG …OÉJôªd ,Iõ«ªªdG ájÉYôdG ô«aƒJ hCG ájhOC’G ¢ü≤f
.AÉØ°ûdG ≈dEG Gƒ∏KÉªàjh êÓ©dG èeÉfôH Gƒ∏ªμà°ùj ≈àM
IOÉ«Y ≈∏Y ø``jOOô``à`ª`dG Oó``Y Æƒ``∏`H ¿EG :â``aÉ``°` VCGh
OóY 2018 ΩÉY ∫ÓN »Ñ£dG á«fÉª∏°ùdG ™ªéªH ΩGQhC’G
Gò¡d áHÉéà°S’G á«ªgCG ó``cDƒ`j ,GOOô``à` e 228h É``Ø`dCG 18
ΩÉªàg’Gh ájÉYôdG iƒà°ùe IOÉjR ≈dEG ƒYój …òdG ìôà≤ªdG
∫ÉªgEG …CG øY ø«dhDƒ°ùªdG áÑ°SÉëeh ,¿ÉWô°ùdG ≈°VôªH
ó°Uôd áæéd π«μ°ûJh ,≈°VôªdG êÓ``Y »``a ô«°ü≤J hCG
.™jô°S πμ°ûH É¡«a âÑdGh ø«æWGƒªdG ihÉμ°T
¿CG ø«æ«YƒÑdG ºfÉZ ø«°ù∏éªdG ôjRh ócCG ¬ÑfÉL øe
ä’ÉëdG ¢üëa øY ádhDƒ°ùe êQÉîdG »a êÓ©dG áæéd
ô«Z áë°üdG IôjRh ¿Gh ,êQÉîdG ≈dEG É¡dÉ°SQEGh É¡≤«bóJh
.É¡JGQGôbh áæé∏dG øY ÉbÓWEG ádhDƒ°ùe

∫ÉªgE’G ÖÑ°ùH áHƒÑ«Z »a ƒg Ωƒ«dGh á©HGôdG á∏MôªdG
ÜÉ°üj ÉeóæY Qó≤dGh AÉ°†≤dÉH øeDƒf{ :á∏FÉb .ô«°ü≤àdGh
ô£î∏d ¿É°ùfE’G ¢Vô©àj ¿G øμdh ,¿ÉWô°ùdÉH ¿É°ùfE’G
á«fÉª∏°ùdG ≈Ø°ûà°ùeh ,áªjôL Gò¡a »ÑW ∫ÉªgEG ÖÑ°ùH
º¡JÉ«æeCG ≈°übCG ¿ÉWô°ùdG ≈°Vôe GPÉªdh ,πà≤J ìGhQCG ¬H
.zêQÉîdG »a êÓ©dG hCG óªM ∂∏ªdG ≈Ø°ûà°ùe »a êÓ©dG
ø«WQƒàªdG áÑ°SÉëe ≈dEG áeƒμëdG ô«eC’GóÑY âYOh
≈Ø°ûà°ùe øe Gƒª∏©àj ¿G Öéj :á∏FÉb ,á«Ñ£dG AÉ£NC’G »a
ø«æWGƒªdG πc ¬«dEG ô¶æj ÉLPƒªf ôÑà©J »àdG óªM ∂∏ªdG
.º¡LÓ©d πëdG ¬fCÉH
¢Vôe ¿G ¢SÉÑY áªWÉa Ö``FÉ``æ`dG â``dÉ``b É¡à¡L ø``e
iƒà°ùe ≈∏Y IÉaƒ∏d »fÉãdG »°ù«FôdG ÖÑ°ùdG ó©j ¿ÉWô°ùdG
9^6 ¢VôªdG Gòg øe ø«aƒàªdG OóY Qó≤j å«M ,ºdÉ©dG
ó©j øjôëÑdG »a ¿G ≈dG áàa’ ,2018 ΩÉY »a ádÉM ø«jÓe
áÑ°ùæH IÉaƒ∏d ådÉãdG hCG »fÉãdG »°ù«FôdG ÖÑ°ùdG ¢VôªdG
,2017 »``a øjôëÑdG »``a äÉ``«`aƒ``dG πªée ø``e %15^5
IQGRƒ``dG äÉfÉ«H Ö°ùëH ≠∏H ø«HÉ°üªdG OóY ¿G áØ«°†e

è«∏îdG ∫hO ø«H äÉYƒaóªdG áª¶fCG §HQ ≈∏Y ≥aGƒj zÜGƒædG{

AÉ````Hô````¡μdG äÉ```````cô```°ûd RÉ``````¨dG º``````YO :AÉ``````Hô````¡```μdG ô``````jRh
∫hC’G ø```````μ`°ùªdG º``````Yó```H ¢``SÉ````°ùe ’h ..∂```````∏¡à°ùªdG Ωó````````îj
¿G ÓFÉb ,á«ªdÉ©dG ¥ƒ°ùdG QÉ©°SG øe πbG ô©°ùH ¢UÉîdG ´É£≤dG äÉcô°ûd
AÉHô¡c äÉcô°T ¢ù«°SCÉàH ÉÑdÉ£e ,øWGƒªdG ô¡X ≈∏Y íHôàJ äÉcô°ûdG ∂∏J
.É¡«a º¡°SC’G AGô°Th É¡æjƒμJ »a ájƒdhC’G ø«æWGƒªdG íæe ™e á°UÉN
AÉHô¡μdG áÄ«g π«ªëJ øe ¬HGô¨à°SG øY »fGôëÑdG ÖFÉædG ôÑY Éªc
Ö«L øe ÉgòNGh π≤ædG á«∏ªY AÉæKG AÉHô¡c øe ó≤a Ée áØ∏c øWGƒªdG AÉªdGh
…OGhòdG ¬∏dGóÑY.O ÖFÉædG ∫Éb √QhóH.É«∏©a É¡eóîà°ùj ºd ¬fG ºZQ øWGƒªdG
øWGƒª∏d äÉjƒdhC’Gh äÉeóîdG ºgCG øe ó©J AÉªdGh AÉHô¡μdG äÉeóN ¿G
äÉ«°SÉ°SC’G øe É¡æμd ,äÉ«dÉªμdG øe äÉeóîdG √ò``g ó©J º``dh ,ºjôμdG
AÉHô¡μdG »a áaô©àdG á∏μ«g IOÉ``YEG ¿EÉ` a ∂dòd ,øWGƒª∏d ºjôμdG ¢û«©∏d
iƒà°ùªdG ≈∏Y ¢ùμ©æJ Iô°TÉÑªdG ô«Z hCG Iô°TÉÑªdG AGƒ°S IOÉjõdÉH AÉªdGh
.ºjôμdG øWGƒª∏d »eƒ«dG »°û«©ªdG
ø««æjôëÑdG ô«¨d »æμ°ùdG ´É£≤∏d AÉªdGh AÉHô¡μdG QÉ©°SG ¿G ±É°VCGh
É¡fG å«M ,óMGh øe ôãcCG á«æμ°S äÉHÉ°ùM ¿ƒμ∏ªj øjòdG ø««æjôëÑdG hCG
Gògh .AÉ``ª`dGh AÉHô¡μdG áÄ«g QOÉ°üe Ö°ùëH %867 áÑ°ùæH âØYÉ°†J
øe ø«æWGƒªdG äÉÑ°ùàμeh á°û«©ªdG ≈∏Y ô°TÉÑe ô«Z ô«KCÉJ ¬d ™Ñ£dÉH
¢VÉØîfGh %81 áÑ°ùæH …QÉéàdG ´É£≤dG »a AÉHô¡μdG áaô©J ´ÉØJQG ∫ÓN
™∏°ùdG »μ∏¡à°ùe ≈∏Y Égô«KCÉJ É°†jCGh %21 áÑ°ùæH …QÉ≤©dG ∫hGó``à`dG
.ôãcCGh %6 ÜQÉ≤j Ée áÑ°ùæH ájQÉéàdG
¢ù«°SCÉàH ¿ƒfÉ≤H ´hô°ûe ≈∏Y ÜGƒædG ¢ù∏ée ≥aGh ,ôNBG ÖfÉL ≈∏Y
è«∏îdG ∫hód ¿hÉ©àdG ¢ù∏ée ∫hóH á°UÉîdG äÉYƒaóªdG áª¶fCG §Hôj ΩÉ¶f
äÉ°ù°SDƒe É¡«∏Y ≥ØàJ »àdG äGAGôLEÓd Ék ≤ah ,É°†©H É¡°†©H ™e á«Hô©dG
.iQƒ°ûdG ¢ù∏ée ≈dEG ¬àdÉMEGh ,á«é«∏îdG ájõcôªdG ∑ƒæÑdGh ó≤ædG
ácGô°T ÉgQÉÑàYÉH á«bÉØJ’G √ò¡d √ó«jCÉJ ôÑªb QÉªY ÖFÉædG ó``cGh
äÓjƒëJ áØ∏c ôaƒJ É¡fCG á°UÉNh ,»é«∏îdG ¿hÉ©àdG ¢ù∏ée ∫hód IójóL
äÓeÉ©ªdG ôNCÉàJh Iô«Ñc äÓjƒëàdG áØ∏c ¿B’G å«M ,ôÑcCG áYô°Sh πbG
áaÉ°VE’ÉH Ωƒ«dG »a ø«Jôe äÓjƒëàdG ºàà°S á«bÉØJ’G ≥«Ñ£J ó©H øμdh
ájGóH ¿ƒμà°Sh ,á«é«∏îdG áeƒ¶æªdG êQÉN äÉeƒ∏©ªdG Üô°ùJ ΩóY ≈dG
.»é«∏îdG ¿hÉ©àdG ¢ù∏ée ≈∏Y ô«N
¿ƒμJ ¿G »≤£æªdG ô«Z øe ¬``fG Ωƒ∏°ùdG óªMG ÖFÉædG ∫É``b √Qhó``H
É¡à«ªgCG É¡d á«bÉØJ’G »dÉàdÉHh á≤£æªdG êQÉN §«°Sh ∫ÓN øe äÓjƒëàdG
OQ É¡d ¿Éc IQÉéàdG áaôZ ¿G ≈dG Gô«°ûe ,áØ∏μdGh âbƒdG ßØM »a Iô«ÑμdG
.¿ƒfÉ≤H ´hô°ûª∏d ójDƒeh »HÉéjEG

…QÉéàdG ´É£≤dÉH ≥∏©àj Éª«a ,äGôNCÉàe QÉæjO ¿ƒ«∏e 165 Ωƒ«dG ø∏©ªdG
äGô``«`KCÉ`à`dG ∫ƒ`` Mh ,π«°üëà∏d á£N ∑É``æ` gh á°UÉîdG äÉ``°`ù`°`SDƒ`ª`dGh
≈dG âØd AÉHô¡μdG QÉ©°SCG IOÉ``jR ¿CÉ°ûH …QÉéàdG ´É£≤dGh ájOÉ°üàb’G
,Éjƒæ°S QÉæjO ¿ƒ«∏e 22 ™bGƒH …QÉéàdG ´É£≤dG ºYO ºàj ¿’G ≈àM ¬fG
´É£≤dG »a ≈dhC’G áëjô°ûdG ºYO øe ó«Øà°ùJ äÉHÉ°ùëdG øe ójó©dG ¿Gh
.∫hC’G ¬æμ°ùe »a »æjôëÑdG ºYO ±ÓîH …QÉéàdG
»æμ°ùdG ´É£≤dG äÉ«fƒjóe §«°ù≤J »a áfhôe ∑Éæg ¿G ôjRƒdG ôcPh
ºZôdG ≈∏Y …QÉéàdG ´É£≤∏d ô¡°T 18h øWGƒª∏d äGƒæ°S 10 ≈dG π°üJ
IÉYGôe øμdh äÉYƒaóeh Oƒ≤©H áeõà∏e AÉªdGh AÉHô¡μdG áÄ«g ¿CG øe
π«°üëJ ¢üîj Éª«a áfhôªH πeÉ©àJ áÄ«¡dG ¿EÉ`a øWGƒªdG äÉLÉ«àM’
.AÉHô¡μdG äÉ«fƒjóe
ø««æ©ªdG É¡«dhDƒ°ùeh áeƒμëdG »fGôëÑdG Oƒªëe ÖFÉædG ÉYO √QhóH
¢†ØN ≈dG …ODƒj ÉªH É¡JÉ°SÉ«°S »a ô¶ædG IOÉYG ≈dG AÉHô¡μdG ´É£b øY
»àdG Oƒ≤©dG »a ô¶ædG IOÉ``YG É°†jCGh :∫Ébh ,AÉªdGh AÉHô¡μdG Iô«©°ùJ
ÉªH êÉàfE’G IAÉØc IOÉ``jRh á°UÉîdG AÉHô¡μdG êÉàfG äÉcô°T ™e É¡©ªéJ
.Iô«©°ùàdG ¢†ØN ≈dG …ODƒj
áeƒμëdG √óªà©J …òdG è¡ædG ≈∏Y É¶ØëJ »fGôëÑdG ÖFÉædG πé°Sh
øWGƒªdG πªëj Ée ,á«FÉHô¡μdG äÉ£ëªdGh AÉHô¡μdG ´É£b á°üî°üN »a
RÉ¨dG íæe ≈∏Y É°†jCG É¶Øëàe ,±É£ªdG ájÉ¡f »a É¡MÉHQG AÖY »æjôëÑdG

RÉ¨dG ô©°S ¿G ∑QÉÑªdG π``FGh ¢Sóæ¡ªdG AÉªdGh AÉHô¡μdG ô``jRh ó``cCG
AÉHô¡μdG ô©°S ≈∏Y ÉHÉéjEG ¢ùμ©æj AÉHô¡μ∏d áéàæªdG äÉcô°û∏d ΩƒYóªdG
≈dG Éàa’ ,É°ù∏a 29 øe ôãcCG IóMƒdG ô©°S ¿Éμd ’Gh øWGƒª∏d áeƒYóªdG
¬fC’ øWGƒªdG ídÉ°U »a ¿ƒμj äÉcô°ûdG øe AGô°ûdG ô©°S ójóëJ ΩóY ¿G
êÉàfE’G ¿Éc AGƒ°S ô©°ù∏d …ƒæ°ùdG §°SƒàªdÉH á«FÉ¡ædG áØ∏μdG ¢SÉ«b ºàj
.É°†Øîæe hG É«dÉY
ô©°S ∫ƒM »fGôëÑdG Oƒªëe ÖFÉæ∏d ∫GDƒ°S ≈∏Y GOQ ôjRƒdG ∫Ébh
á°UÉîdG äÉcô°ûdG øe AÉªdGh AÉHô¡μdG áÄ«g ¬H …ôà°ûJ »àdG AÉHô¡μdG
áØ∏μdG ≈∏Y ôKDƒj É°VÉØîfG hG ÉYÉØJQG RÉ¨dG ô©°S ¿G ,AÉHô¡μ∏d áéàæªdG
¿G ≈∏Y É≤aGƒJ ∑Éæg ¿Éa ,∂dP øe ºZôdG ≈∏Yh ,AÉHô¡μdG êÉàfE’ á«∏©ØdG
èeÉfôÑd É≤ÑW áfÉª°V √ògh ΩƒYóe ∫hC’G ¬æμ°ùe »a »æjôëÑdG øWGƒªdG
.ÉgócDƒf »dÉªdG ¿RGƒàdG
AÉHô¡μdG êÉàfG »a ¢UÉîdG ´É£≤dG ™e ácGô°ûdG á°SÉ«°S ¿G ô``cPh
∫hOh á≤£æªdG ∫hO ™«ªLh ,ábÉ£dG ´É£b »a É«ªdÉY É¡LƒJ âëÑ°UCG
êÉàfG »a π°†aC’G √QÉÑàYÉH êPƒªædG Gò``g ≈``dG ¬éàJ ¿hÉ©àdG ¢ù∏ée
áÄ«g óæY ¿ƒμJ ≥aGôªdG IQGOEGh ™jRƒàdGh π≤ædG πHÉ≤ªdG »a ,AÉHô¡μdG
.AÉªdGh AÉHô¡μdG
±QÉ©àe ôeG ƒg »FÉHô¡μdG QÉ«àdG áμÑ°T »a óbÉØdG áÑ°ùf ¿G í°VhCGh
Gògh ,§≤a %5 RhÉéàj ’ øjôëÑdG »a ó≤ØdG ∫ó©eh ,AÉHô¡μdG º∏Y »a ¬«∏Y
ádOÉ©e øª°V É¡°SÉ«b ¿G ≈dG Éàa’ ,É¡«∏Y ±QÉ©àªdG á«ªdÉ©dG Ö°ùædG øª°V
ºdÉ©dG ∫hO πc óæY IOƒLƒe á«ªdÉY á°SQÉªe »g AÉHô¡μdG QÉ©°SCG ¢SÉ«b
OhóëdG øª°V øjôëÑdG »a AÉHô¡μdG óbÉa ¿ÉH ÉæÄª£e ,AÉHô¡μ∏d áéàæªdG
.Ióªà©ªdG á«°SÉ«≤dG
AÉHô¡μdG áÄ«g QhO ¿G ≈dG AÉªdGh AÉHô¡μdG ôjRh QÉ°TCG ôNBG ¿CÉ°T »a
ábÉ£dG IAÉØc ΩGóîà°SG õjõ©Jh á«©ªàéªdG áaÉ≤ãdGh »YƒdG ™aQ ƒg AÉªdGh
.»fÉÑªdG ábÉW ≈∏Y ≥«bóàdG ƒgh ójóL Ωƒ¡Øe ôÑY á«dÉ©dG Iõ¡LC’ÉH
§£N ¿CÉ°ûH …OGhòdG ¬∏dGóÑY.O ÖFÉæ∏d ∫GDƒ°S ≈∏Y √OQ »a í°VhCGh
É¡JGOGôjEG ø«H ¿RGƒàdG ≥«≤ëàd AÉªdGh AÉHô¡μdG IQGRh äÉ«é«JGôà°SGh
¿G ’EG GôNDƒe ø«côà°ûªdG OóY IOÉ``jR øe ºZôdG ≈∏Y ¬fG ,É¡JÉahô°üeh
,áÄ«¡dG iód IôaGƒàªdG äÉfÉ«ÑdG Ö°ùëH ábÉ£dG ΩGóîà°SG »a Gó«°TôJ ∑Éæg
.ábÉ£∏d ó°Tôeh ´Gh »æjôëÑdG ™ªàéªdG ¿G ÉØ«°†e
á«fƒjóªdG ºéM ¿G ≈``dG ô``jRƒ``dG QÉ``°`TCG äÉ«fƒjóªdG ¢üîj Éª«ah

ìôà≤ªdG Gòg ¿G »égƒμdG óªM ÖFÉædG ∫Éb ¬ÑfÉL øe
¿G ÓFÉb ,¿ÉWô°ùdG ≈°VôªH ájÉYôdGh ΩÉªàg’G ¬æe ±ó¡dG
,πª¡eh ∞«¶f ô«Z á«fÉª∏°ùdG ≈Ø°ûà°ùªH ΩGQhC’G õcôe
á«°UÉ°üàNG É¡jód õcôªdÉH ≈°VôªdG ióMG ¿G ≈dG Éàa’
õcôe πNGO É¡LÓY »a É¡à≤aGôªd ≈Ø°ûà°ùªdG êQÉN øe
ø«≤HÉ°S ÜGƒfh AGQRh Éª¡àe ,QÉæjO 400 ≠∏ÑªH ΩGQhC’G
,¥ƒ°ùàdGh ôØ°ùdGh êQÉîdÉH êÓ©dG áæéd øe IOÉØà°S’ÉH
.ø«LÉàëªdG ø«æWGƒªdG êÓY øe ’óH
ÓFÉb ,øjô°ü≤ªdG áÑ°SÉëe IQhô°V »égƒμdG ócCGh
Iô``jRh ÜGƒéà°SG π``LG ø``e äÉ©«bƒJ ™ªL Oó°üH ¬``fG
É©«bƒJ 20 ™ªéH ¿B’G ≈àM ΩÉb ¬fG ≈dG Gô«°ûe ,áë°üdG
™ªéd ™«bƒàdG ≈dEG ÜGƒædG »bÉH É«YGO ,ÜGƒéà°S’G ≈∏Y
.á«≤Ñàe äÉ©«bƒJ 7
7 √ô``ª`Y ÓØW ¿CG ô``«`eC’Gó``Ñ`Y Ö``æ`jR â``dÉ``b É``gQhó``H
¿Gh ,á«fÉª∏°ùdG ≈Ø°ûà°ùªH ∫ÉªgE’G á«ë°V ƒg äGƒæ°S
Gòg ¿G áØ«°†e ,¬∏«dÉëJ èFÉàf ≈∏Y ¿hôà°ùàj AÉÑWC’G
»a íÑ°UCGh ¢VôªdG øe áãdÉãdG á∏MôªdG »a ¿Éc πØ£dG

ƒg ∂∏ªdG ádÓL ¿G »©«ØædG º«gGôHEG ÖFÉædG ó``cGh
øe øjôëÑdG »a ¿ÉWô°ùdG ≈°Vôe êÓ©d ∫hC’G ºYGódG
ÉØ«°†e ,óªM ∂∏ªdG ≈Ø°ûà°ùªH ô«NC’G ΩGQhC’G õcôe ∫ÓN
»dh ƒª°Sh AGQRƒ``dG ¢ù«FQ ƒª°S øe πc äÉ¡«LƒJ ¿G
Gô«°ûe ,¿CÉ°ûdG Gò``g »a áë°üdG IQGRƒ``d áë°VGh ó¡©dG
»a ø``«`dhDƒ`°`ù`ª`dG ¢``†`©`H ø``e ¿ƒ``μ` j Qƒ``°`ü`≤`dG ¿CG ≈`` dG
™bGƒe ≈dG Aƒé∏dG ≈dEG øWGƒªdG ¿ƒ©aój øjòdG áeƒμëdG
≈dG ÓFÉ°ùàe ,¬JÉ«°Uƒ°üN QÉ¡XE’ »YÉªàL’G π°UGƒàdG
¬Lh »a º¡HGƒHCG ≥∏Z »a ¿ƒdhDƒ°ùªdG ôªà°ù«°S ≈àe
øjôëÑdG »a ø«æWGƒe ∑Éæg ¿CG ≈dG Gô«°ûe ,!?øWGƒªdG
.º¡FÉæHCG ´É°VhCG º°ùëd êQÉîdG »a êÓ©dG áæéd ¿hô¶àæj
»a ΩGQhC’G º°ùb IQÉjõH ΩÉb ¬fG ≈dEG »©«ØædG QÉ°TCGh
É«YGO ,áaÉ¶f Aƒ°Sh ’ÉªgG óLhh á«fÉª∏°ùdG ≈Ø°ûà°ùe
πc Qhõjh á«fÉª∏°ùdG ≈Ø°ûà°ùe ≈dG Ögòj ¿G ∫hDƒ°ùe …CG
»fóªdG ™ªàéªdG ø«H ácGô°T ∑Éæg ¿ƒμj ¿ÉH ÉÑdÉ£e ,º°ùb
á«°ùØf øY ∞«ØîàdGh ¿ÉWô°ùdG ≈°Vôe êÓ©d áeƒμëdGh
.¿ÉWô°ùdG ≈°Vôe

á°ù∏édG ƒØ°U ôμ©j zπ«FGô°SEG{`H OÉ¡°ûà°S’G
ÉØ«°†e ,ø«YôàîªdG ÉæFÉæHCG ≈∏Y ®ÉØëdG ¬æe ±ó¡dG
∫hó``dG ¿Gh ä’ÉéªdG ™«ªL »a IO’h øjôëÑdG ¿G
ø«fÉæa hG ø«Yôàîe AGƒ°S ÉæFÉæHCÉH ó«Øà°ùJ iôNC’G
πª©dG ¥hóæ°U øe ÉfóØà°SG ƒd ¬``fGh ,ø««eÓYG hG
Éæjód ¿G ÓFÉb ,äÉMGôàb’G √òg ≈dG Éæ∏°Uh Éªd ø«μªJ
,»YÉæ£°U’G AÉcòdGh ø«YôàîªdG ≈∏Y Iô«ãc á∏ãeCG
´ôàîªdG ÜÉÑ°ûdG A’Dƒg ó°UQ áeƒμëdG øe ≈æªàfh
.¬«∏Y ®ÉØëdGh
Gòg ¿G Ωƒ∏°ùdG ó``ª`MG Ö``FÉ``æ`dG ∫É``b ,¬à¡L ø``e
á«ªæJ »a º¡°ùj ¬fCG á°UÉNh ,Iô«Ñc á«ªgCG ¬d ìôà≤ªdG
OƒLh ¿G ≈dG Éàa’ ,2030 øjôëÑdG ájDhQh OÉ°üàb’G
,äGQÉªãà°S’G Ö£≤à°ùj ø«Yôàîª∏d ¢ü°üîàe õcôe
ƒªfh äGQÉ``ª`ã`à`°`S’G á«ªæàd ¬``«` dEG êÉàëf É``e Gò`` gh
.OÉ°üàb’G

π«FGô°SEÉH πæjR ∞°Sƒj ÖFÉædG OÉ¡°ûà°SG QÉ``KCG
õcôe ¢ù«°SCÉàH áÑZôH ìGôàb’G á«ªgCG øY ¬ãjóM ∫ÓN
,ÜGƒædG ¢†©H á¶«ØM ,ø«YôàîªdG ºYód ¢ü°üîàe
≈∏Y π«FGô°SEG ¿EG CÉ£îdG ≥jôW øY ∫Éb ÉeóæY á°UÉNh
zánÑ°üà¨e{
øe ’óH zánÑ°üà¨e{
á``dhO É¡fG øe ºZôdG
p
n
ÖFÉædG ≈Yóà°SG Ée ,ø«YôàîªdÉH ÉeÉªàgG É¡jód ¿EÉa
áª∏μdG í«ë°üàd á∏NGóªdG ≈dG º«MôdGóÑY áeƒ°ü©e
ìhóªe ÖFÉædG ¢†aQ ø«M »a ,áÑ°üà¨e
ádhO É¡fCÉH
p
∫ƒ≤dG Öéj ¬fG ÓFÉb ,ádhódÉH π«FGô°SEG â©f ídÉ°üdG
ÖFÉædG Ö∏W Éª«a ,Ö°üà¨e »fƒ«¡°U ¿É«c É¡fCÉH
¿É°ùd ≈∏Y AÉL Ée Ö£°T IQhô°†H »©«ØædG º«gGôHEG
.πæjR ∞°Sƒj ÖFÉædG
¢ü°üîàe õcôe ¢ù«°SCÉJ ìôà≤e ¿CG »©«ØædG ócCGh
¿CGh ,GôNCÉàe AÉL øjôëÑdG áμ∏ªe »a ø«YôàîªdG ºYód

:Gôμæà°ùe …QÉ°üfC’G ÖFÉædG

Üƒ°ûf øe ôjòëàdG zAÉ``Hô¡μdG{ øe É``fô¶àfG
!ºYódG íFGô°T ™``«°SƒJ ìGôàbG ÖÑ°ùH Üô``M
Gôμæà°ùe ,áÄ«ÑdG QGô°VG »a ÖÑ°ùàjh á«©«Ñ£dG OQGƒªdG
ÖÑ°ùH ÜôM Üƒ°ûf øe IQGRƒdG Qòëà°S âfÉc §≤a{ ¬dƒb
.z!!ìôà≤ªdG Gòg
ÜGƒædG ¢ù∏ée á°ù«Fôd »fÉãdG ÖFÉædG ∫Éb √Qhó``H
ôÑY QGô≤dG PÉîJG »a Éμjô°T íÑ°UCG øWGƒªdG ¿G ,ójGR »∏Y
øWGƒªdG øY ™aGóf ¿CG Öéj ÉØ«°†e ,»HÉ«ædG ¢ù∏éªdG
≥jôW ≈dEG π°Uh ¿CG ó©H Iô«ãc ihÉμ°T ¬æe Éæ∏°üj …òdG
.√óYÉ°ùj øe óéj ’h ô«JGƒØdG ™aO »a Ohó°ùe
≈∏Y AÉHô¡μdG IQGRh OQ øe »fÉãdG ÖFÉædG Üô¨à°SGh
á°†aGôdG •É≤ædG øe ójó©dG ≈∏Y πªà°ûj …òdG ìôà≤ªdG Gòg
¢ùØf äOÉ°TCG ø«M »a ,√ò«ØæJ ΩÉeCG π«bGô©dG â©°Vhh ¬d
áª«≤dG ÜÉ©«à°SÉH ó¡©dG »dh ƒª°S äÉ¡«LƒàH IQGRƒ``dG
πg ÓFÉ°ùàe ,AÉªdGh AÉHô¡μdG ≈∏Y á≤ëà°ùªdG áaÉ°†ªdG
¬«a äOÉ``°` TCG Ö∏£e »``a áÄ«¡dG OQ Gò``g ¿ƒ``μ`j ¿G π≤©j
!?ó¡©dG »dh ƒª°S äÉ¡«LƒàH

áÑ°ùf ™aôH áÑZôH ìGôàbG ≈∏Y ÜGƒædG ¢ù∏ée ≥aGh
»a ∫hC’G º¡æμ°ùe »``a ø«æWGƒª∏d AÉHô¡μdG ∑Ó¡à°SG
,IóMh (6000) ≈dEG IóMh (3000) øe ≈dhC’G áëjô°ûdG
IóMh (7000) ≈dEG IóMh (6001) øe á«fÉãdG áëjô°ûdGh
πc øe (¢ù£°ùZCGh ƒ«dƒjh ƒ«fƒj) ô¡°TCG áKÓK IôàØd
.áeƒμëdG ≈dEG ìGôàb’G π«MCGh ,ΩÉY
Ö°üj ìôà≤ªdG Gòg ¿EG …QÉ°üfC’G óªMCG ÖFÉædG ∫Ébh
ô¡°TCG áKÓK »a √ô``eCG ≈∏Y Üƒ∏¨ªdG øWGƒªdG ídÉ°U »a
øe Öé©JCG{ :ÉØ«°†e ,z¢ù£°ùZCGh ƒ«fƒjh ƒ«dƒj{ §≤a
ä’ÉªàM’G øe áYƒªée äOô°S »àdG AÉHô¡μdG IQGRh OQ
¿EG âdÉbh ,∫Éμ°TC’G øe πμ°T …CÉH ìôà≤ªdG ¢†aQ ±ó¡H
≈∏Y á≤aGƒªdG ∫ÉM »a ™ØJô«°S AÉHô¡μdG ºYO ≠∏Ñe áØ∏c
»dÉàdÉHh ∑Ó¡à°S’G IOÉjR ≈dG …ODƒ«°S ¬fCGh ,ìôà≤ªdG Gòg
äÉYÉ£≤fG OƒLh á«dÉªàMGh áμÑ°ûdG ≈∏Y §¨°†dG IOÉjR
±Gõæà°SGh áfÉ«°üdG äÉ«fGõ«e IOÉ``jRh ,AÉHô¡μdG »``a
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.ƒμ°SÓL »a á«μ∏ªdG ádÉeõdG |

.OQÉaQÉg á©eÉL øe »ª∏©dG åëÑdG IOÉ¡°T |

..∫hO ™HQCG »a πªY á°üNQh ÉμjôeCGh É«fÉ£jôH øe Ióªà©e IOÉ¡°T ≈∏Y á∏°UÉM ..ΩGóbC’G ÖW »a ¢ü°üîàJ á«æjôëH ∫hCG
:zè«∏îdG QÉÑNCG{`d »MÉæL óªëe Qƒf IQƒàcódG ..ƒμ°SÓL »a á«μ∏ªdG á©eÉédG IQGOEG ¢ù∏ée ƒ°†Y ..OQÉaQÉg á©eÉéH áãMÉÑdG
,OhóM ÓH »∏ª©dGh ,∞≤°S ÓH »ª∏©dG É¡MƒªW
,äõ«ªJh ,äOôØJh ,âëaÉch ,Éª¡d É¡JÉ«M âÑgh ∂dòd
,ΩGó`` bC’G Ö``W »``a ¢ü°üîàJ á«æjôëH ∫hCG íÑ°üàd
≥jô£dG ó¡ªJh ,É¡æWh »a º∏©dG Gò``g ¢ù°SCG ™°†Jh
,¬JôFGO ™«°SƒJh ,åjóëdG ∫ÉéªdG Gòg ¢Vƒîd Égô«¨d
.√ôjƒ£Jh
á©eÉédG IQGOEG ¢ù∏ée ƒ°†Y ,»MÉæL óªëe Qƒf .O
á©eÉéH á«ª∏©dG á``ã`MÉ``Ñ`dGh ,ƒ``μ`°`SÓ``L »``a á«μ∏ªdG
™HQCG »a πª©dG á°üNQ ≈∏Y â∏°üM øe ∫hCG ,OQÉaQÉg
≥≤ëJ Éªe ô«ãμH ôÑcCG É¡eÓMCG ¿CG iôJ ,á«ªdÉY ∫hO
,ÓjƒW ∫GRÉ``e AÉ£©dG ≥jôW ¿CGh ,™bGƒdG ¢``VQCG ≈∏Y
≈Ø°ûà°ùe iód â∏ªY ¿CG ó©H ôëdG πª©∏d âZôØJ ∂dòd
¢ù«d ¢ü°üîàdG Gò¡H ¢†¡æàd ,ÉeÉY13 ´ÉaódG Iƒb
¥ô°ûdG iƒà°ùe ≈∏Y πH ,»∏ëªdG ó«©°üdG ≈∏Y §≤a
.§°ShC’G

áæëe Ö©°UCG »ª∏©dG »°ü°üîJ ¢Vôe ¢ùØæH …ódGh IÉah
ájƒeódG á«YhC’G áMGôLh ájôμ°ùdG ΩGóbCÓd õcôe ∫hCG AÉ°ûfEG Oó°üH

»ª∏©dG »°ü°üîàH »YƒdG ΩóY øe â«fÉY »æWh ≈dEG »JOƒY óæY
ø«≤jó°U ÉæëÑ°UCGh É«fÉ£jôÑH ìÓ°U óªëe øàHÉμdG êÓ©H âªb

»æWh »``a ΩGó`````bC’G Ö``W ¢``ù``°``SCG ™``°``Vƒ``H IQƒ``î``a
.»MÉæL Qƒf .O |
≈°VôªdG º¶©e ¿CG â¶M’ å«M ,êÓ©dG πÑb ájÉbƒ∏d ájQhódG äÉ°UƒëØdG
õcôe AÉ°ûfEG Oó°üH ÉfCGh ,Ö«Ñ£dG ≈dEG ¿ƒÑgòj ºK IôNCÉàe πMGôe ≈dEG ¿ƒ∏°üj
¬Yƒf øe õcôe ∫hCG ƒgh ,ájƒeódG á«YhC’G áMGôLh ,ájôμ°ùdG ΩGóbCÓd ¢UÉN
ø«dÉéªdG øjòg »a πeÉ°T êÓ``Y ≈∏Y ¢†jôªdG π°üëj å«M ,è«∏îdG »a
.ø«°ü°üîàdG ø«H ácGô°ûH
?Iô°SC’G øjƒμJ ¿hO ∫ƒëj ÉfÉ«MCG »∏ª©dG ìƒª£dG πg
¿RGƒàdG ≥«≤ëJ ≈∏Y IQOÉb »¡a ,É¡MƒªW ≠∏H Éª¡e ICGôªdÉa ,∂dP ó≤àYCG ’
äÉMƒª£dG AÉ°ùædG øe ô«ãc ∑Éægh ,ájô°SC’Gh á«∏ª©dG É¡JÉ«dhDƒ°ùe ø«H
»eÉeCG ≥FÉY …CG óLCG ’ »d áÑ°ùædÉHh ,ô«Ñc πμ°ûH ájô°SC’G ø¡JÉ«M »a äÉëLÉf
»a ádGó©dGh ,âbƒdG º«¶æJ ≈dEG §≤a áLÉëH ádCÉ°ùªdGh ,Iô°SCG øjƒμJ ΩÉeCG ∞≤j
.áØ∏àîªdG äÉeÉªàg’G ø«H ¬dòH
?»dÉëdG ∂MƒªW Ée
»æ∏°Uƒj óbh ,OhóM ÓH »MƒªW
¬à≤≤M Ée ºZQh ¿B’G ≈àëa ,ïjôªdG ≈dEG
õ«ªàdGh »ª∏©dGh »∏ª©dG ó«©°üdG ≈∏Y
≥≤MCG ºd »æfCÉch ô©°TCG »æfEÉa ,OôØàdGh
¥ÉëàdÓd Gô``NDƒ`e âeó≤J ó``bh ,ÉÄ«°T
’ ¬``fCG ’EG »æjôëÑdG AÉ°†ØdG ≥jôØH
áÄa º°†d »dÉëdG âbƒdG »a á«f óLƒJ
,É≤M’ ∂dP ºà«°Sh ,ájGóÑdG »a AÉÑWC’G
ÉÑÑ°S ¿ƒ``cCG ¿CG ≈æªJCG áeÉY áØ°üHh
¿CGh ,ºdÉ©dG »``a ô««¨àdG çGó`` MEG »``a
áeOÉ≤dG ∫É«LC’G ídÉ°üd áª°üH ∑ô``JCG
.É¡dÓN øe »fhôcòàj
?äÉjGƒ¡dG ¢†©H ø«°SQÉªJ πg
∞∏àîe »a ,IAGô≤dG ¥É°ûY øe ÉfCG
Éªc ,AÉ°†ØdG º∏Y øY çóëàJ »àdG äÉØdDƒªdG ∂∏J á°UÉN áØ°üHh ,ä’ÉéªdG
¢ùªN »dGƒM òæe ∂dP »a äCGóH óbh ,äÉjGhôdGh ¢ü°ü≤dG áHÉàc iƒgCG »æfCG
≈àM É¡æe …CG ô°ûf ≈∏Y ΩóbCG ºd »æμdh ,»HCG IÉah çOÉM ó©H á°UÉNh ,äGƒæ°S
.πLÉ©dG Öjô≤dG »a ¬∏©a …ƒfCG Ée ƒgh ,¿B’G
?Ö£dG ó«©°U ≈∏Yh
,í«ë°üdG πμ°ûdÉH óLGƒàj ¿CGh ,»ª∏©dG »°ü°üîJ øe QƒWCG ¿CG ≈æªJCG
hCG ´GôàNG RÉéfEG øe øμªJCG ¿CGh ,§°ShC’G ¥ô°ûdGh øjôëÑdG »a ¬°ùjQóJ ºàjh
»∏ª©dG åëÑdG ∫Éée ∫Éæj ¿CG íªWCG Éªc ,»ÑW ∫Éée …CG »a ±É°ûàcG hCG åëH
çOÉëdG Qƒ£àdG ºZQ GOhóëe ∫GRÉe ¬H ΩÉªàg’Éa ,»aÉμdG ΩÉªàg’G »æWh »a
¬°SôZ ∫hÉMCG Ée ƒgh ,®ƒë∏e πμ°ûH Iô«NC’G äGƒæ°ùdG ∫ÓN ∫ÉéªdG Gòg »a
.IójóédG ∫É«LC’G iód á°UÉN áØ°üH

ø«H â``©``ª``L
π```````ª```©```dG
á``°``SGQó``dGh
∫GƒW äGƒæ°S
π``NGó``dG »``a
êQÉ````î````dGh

ôëdG πª©∏d âZôØJ ´ÉaódG Iƒb »a πª©dG øe ÉeÉY13 ó©H
Éª¡d âÑgh øjò∏dG º∏©dGh πª©dG π«Ñ°S »a Iƒ£N …CG ≈∏Y ΩGóbE’G hCG QGôb …CG
.»JÉ«M
?áæëe ó°TCGh
…òdG ¢VôªdG øe á∏jƒ£dG ¬JÉfÉ©e ó©H …ó``dGh IÉ``ah âfÉc áæëe ó°TCG
¿Éch ,»°ùØæH ¬JÉah πÑb ¬LÓY äô°TÉH »æfCG á°UÉNh ,É«ª∏Y ¬«a â°ü°üîJ
™Lôj ¬«dEÉa ,»Jô«°ùeh »JÉ«M ≈∏Y ô«Ñc πμ°ûH äô``KCG Iô«Ñc áeó°U √ó≤a
Gô«Ñc GõaÉMh É©aGO »d πãªj ¿Éc å«M ,…QGƒ°ûe ôe ≈∏Y ¬à≤≤M Éª«a π°†ØdG
É¡æe âª∏©J »àdG »eCG QhO ∂dòc Éæg ≈°ùfCG ’h ,¥ƒØàdGh OÉ¡àL’Gh πª©dG ƒëf
,»à°SGQO »a Gô«ãc »æJóYÉ°S »àdGh ,ÜhDhódG πª©dGh AÉ£©dGh ÖëdG ≈æ©e
.»bƒØJ ÜÉÑ°SCG ºgCG óMCG âfÉch
?ódGƒdG IÉah áæëe äôªãà°SG
∞«ch
p
…ó¡Lh »àbh πc ÖgCG ¿CG äQôb ,√GQƒàcódG á°SGQO AÉæKCG »HCG IÉah ó©H
AGô``LEG á«ªgCGh ájƒeódG á«YhC’G πcÉ°ûªH »YƒdG ô°ûf ≈∏Y âeõYh ,º∏©∏d

øe Ióªà©e IOÉ¡°T ≈∏Y ∫ƒ°üëdÉH IôjóL »æ∏©Lh ,∫ÉéªdG Gòg »a á©°SGh
.§°ShC’G ¥ô°ûdG á≤£æªH ΩGóbC’G ÖW »a áÑ«ÑW ∫hCÉc ÉμjôeCGh É«fÉ£jôH
?¿óæd »a ÖjQóàdG áHôéJ âfÉc ∞«ch
á£ëe âfÉc Üƒ∏c ∫ƒÑJƒa »°ù∏«°ûJ iód ¿óæd »a ÖjQóàdG »a »àHôéJ
âaô©J óbh ,ô«Ñc πμ°ûH É¡æe äóØà°SGh ,ájÉ¨∏d É¡H â©àªà°SG ,»JÉ«M »a áª¡e
,AÉbó°UCG ÉæëÑ°UCGh ,¬LÓ©H âªbh ,ìÓ°U óªëe »°VÉjôdG π£ÑdG ≈∏Y ∑Éæg
¿Éch ,Ωƒ«dG É¡«∏Y …òdG Iô¡°ûdG ¢ùØf ≈∏Y π°üM ób âbƒdG ∂dP »a øμj ºdh
.É¡JCÉWh ¬æY ∞ØNCG ¿CG âdhÉM Iójó°T áHô¨H òÄæ«M ô©°ûj
?QGôb Ö©°UCG Ée
äGƒæ°S ó©H ´ÉaódG Iƒb ∑ôJ ≈∏Y âeóbCG ø«M »JÉ«M »a QGôb Ö©°UCG
É«°ùØf äôKCÉJh QGô≤dG Gòg äòØf ø«M â«μH »æfCG ôcPCGh ,É¡H πª©dG øe á∏jƒW
,¢ü°üîàdG Gòg ôjƒ£J »a »àÑZQh ,á«dhDƒ°ùªdÉH …Qƒ©°T øμdh ,ájÉ¨∏d ¬H
πªëJ ≈∏Y IQó≤dÉH -áeÉY áØ°üH- ™àªJCG »æfCG øY Ó°†a Gòg ,Gô«ãc »æY ÉØØN

.Qƒf .O QhÉëJ zè«∏îdG QÉÑNCG{ |

:QGƒ◊G äôLCG
øjódG ∫Éªc ádÉg

É¡æμd ,IójóY É¡H äôe »àdG äÉeó°üdGh ,Iô«ãc É¡à¡LGh »àdG äÉjóëàdG
RÉéf’G øe ójõe ƒëf ΩÉeC’G ≈dEG É¡H ™aóJ áëæe áæëe πc øe ™æ°üJ ¿CG ’CG âHCG
:»dÉàdG QGƒëdG »a Ó«°üØJ ¬°Vô©æ°S Ée ƒgh ,´GóHE’Gh
?ΩGóbC’G ÖW GPÉªd
∂dP »a ¬JQófh ¬àKGóM ≈dG Gô¶f ¢ü°üîàdG Gòg á°SGQO ≈∏Y â∏ÑbCG ó≤d
hCG øjôëÑdG »a AGƒ°S ´ƒædG Gòg øe á°SGQO …CG ∑Éæg øμj ºd å«M ,âbƒdG
äÉHÉ°UE’Gh ¢VGôeC’G πc êÓY πª°ûj ¢ü°üîJ ƒgh ,á≤£æªdG ∫hO »a ≈àM
»a ¢ü°üîàJ á«æjôëH ∫hCG âæc ∂dòdh ,πMÉμdGh Ωó≤dÉH á≤∏©àªdG πcÉ°ûªdGh
»gh ,∫hO ™HQCG »a πª©dG á°üNQ ≈∏Y â∏°üM øe ∫hCGh ,º¡ªdG ∫ÉéªdG Gòg
.»ÑX ƒHCGh »HOh øjôëÑdGh É«fÉ£jôH
?á°SGQódG QGôb AÉL ∞«c
äQôb ,øjôëÑdG ´ÉaO Iƒb »Ø°ûà°ùe øe á«°SGQO áã©H ≈∏Y â∏°üM ø«M
øeh ,É``e óM ≈``dEG Éahô©e íÑ°UCG ¿CG ó©H á°UÉNh ,ΩGó`` bC’G ÖW ¢``SQOCG ¿CG
â∏°UGhh ,¢SƒjQƒdÉμÑdG á°SGQód Góæ∏àμ°SG ≈dEG â¡Lƒàa ,áHƒ∏£ªdG ä’ÉéªdG
ºK ,ΩGó``bC’G áMGôL ÖW »a ô«à°ùLÉªdG ≈∏Y ∫ƒ°üë∏d »°SGQódG …QGƒ°ûe
¿hóH á°SGQódG â∏°UGh »dÉàdÉHh ,ájôμ°ùdG ΩGóbC’G »a √GQƒàcódG ≈∏Y â∏°üM
ø«H É¡dÓN â©ªL äGƒæ°S ô°ûY É¡æe ,á∏°UGƒàe ÉeÉY 14 QGóe ≈∏Y ´É£≤fG
.πª©dGh á°SGQódG
?OQÉaQÉg á©eÉéH ∂àbÓY äCGóH ∞«ch
,2016 ΩÉY »a ∂dP ¿Éch ,á©eÉédÉH á«ª∏Y áãMÉH âëÑ°UCG êôîàdG ó©H
»fOÉaCG ôeCG ƒgh ,Ö≤∏dG Gò¡d »æ∏gDƒj ø£°SƒH »a »°SGQO ΩÉY øe AÉ¡àf’G Ö≤Y
á«ãëÑdG Ωƒ∏©dG á°SGQód Gô¶f ,Ió©°UC’G ∞∏àîe ≈∏Y …QGƒ°ûe ∫ÓN Gô«ãc
,…ó∏H ¬H ó«aCG ¿CG ¬dÓN øe âdhÉM …òdG ôeC’G ,óM ≈°übCG ≈dEG Qƒ£àe πμ°ûH
,á«ª∏©dG çƒëÑdG OGóYEÉH ø«ªFÉ≤dGh ø«°SQGódG ÖjQóàH »eÉ«b øY Ó°†a Gòg
.º¡d »JGQÉ°ûà°SG ºjó≤Jh
?ƒμ°SÓL á©eÉL »a á«μ∏ªdG ádÉeõdG ájƒ°†Y äAÉL ∞«ch
…QÉ«àNG ºJ ,Góæ∏àμ°SG »a ¢ü°üîàdG Gòg »a á«æjôëH ∫hCG âæc »æfC’
¢ü°üîJ »a ,ƒμ°SÓL »a á«μ∏ªdG á©eÉédG IQGOEG ¢ù∏ée »a Gƒ°†Y íÑ°UC’
∑Éægh ,á©eÉédG ™e ôªà°ùe π°UGƒJ ≈∏Y Ωƒ«dG ≈àM âdRÉeh ,ΩGó``bC’G ÖW
øe ô«ãμdG êÓ©H ≥∏©àj Éª«a ∂dòch ,á«ª∏©dG QƒeC’G øe ô«ãc »a Éææ«H ¿hÉ©J
.∫ÉéªdG Gòg »a ≈°VôªdG
?øjôëÑdG ≈dEG IOƒ©dG ó©H GPÉe
áeó°üdG øe ´ƒf »æHÉ°UCG ,¢SƒjQƒdÉμÑdG AÉ¡fEG ó©H »æWh ≈dEG äóY ø«M
»``Yh Ωó``Y ∑É``æ` g ¿CG âØ°ûàcG ø``«`M
ô``eC’G ,¢ü°üîàdG Gò¡H º∏Y ≈àM hCG
πcÉ°ûªdG øe ô«ãμH ôeCG »æ∏©L …òdG
äÉÑKEG øe âæμªJ ≈àM ,äÉjóëàdGh
¢TQh øe ójó©dG âª¶f óbh ,…OƒLh
,¬``H á«Yƒà∏d äGô``°`VÉ``ë`ª`dGh π``ª`©`dG
AÉ``Ñ`WC’Gh ¢SÉædG ΩƒªY ≈``dG á¡Lƒe
â«°SQCG ób ¿ƒ``cCG ∂dòHh ,≈°VôªdGh
äó¡eh ,áμ∏ªªdG »a Ö£dG Gòg ¢ù°SCG
¿hO ø``e ¬``°`Vƒ``î`d …ô``«`¨`d ≥``jô``£` dG
.äÉÑ≤Y …CG á¡LGƒe
»a äÉ``Hƒ``©`°`U …CG â`p `¡` LGh π``g
?πª©dG
»a â``¡` LGh »``æ` fCG ó``cDƒ` ª` dG ø``e
Gò¡H π``ª`©`dG »``a äÉ``Hƒ``©`°`U á``jGó``Ñ` dG
ø°ùëJ âbƒdG Qhôe ™e øμdh ,∫ÉéªdG
πÑb øe »æÑàdG óM ≈dEG π°Uh ô«Ñc ºYO ≈∏Y â∏°üM ¿CG ó©H á°UÉNh ,™°VƒdG
Égó©H ,ÉeÉY13 ´ÉaódG Iƒb »a πª©dÉH äQôªà°SGh ,≈Ø°ûà°ùªdÉH ΩÉ¶©dG º°ùb
ÖW »a IOÉ«Y ∫hCG äCÉ°ûfCÉa ,∫ÉéªdG ¢ùØf »a ¢UÉîdG πª©∏d ÆôØàdG äQôb
»∏ªY ÖfÉL ≈dEG ,äÉ«Ø°ûà°ùªdG øe Oó©H »JOÉ«Y »a »∏ªY â°SQÉeh ,ΩGóbC’G
.´ƒÑ°SC’G ájÉ¡f »a »ÑX ƒHCGh »HóH
?ôëdG πª©dG GPÉªdh
∫hÉëJ πØW É¡jód »àdG ΩC’ÉH »fôcòj »d áÑ°ùædÉH ΩGóbC’G ÖW ¢ü°üîJ
ô°ûf âdhÉM ∂dòd ,¬gÉéJ …Qƒ©°T ƒg Gò¡a √ôjƒ£Jh ¬à«ªæJh ¬àjÉYQ ÉªFGO
´hô°ûªdG Gò``g ôμàHG øe ∫hCG âæc »æfCG á°UÉNh ,¿Éμe πc »a ¬H »YƒdG
áMGôL »a áHQóªc ¿óæd »a â∏ªY ¿CG ó©H ,á«aôëdG øe πμ°ûdG Gò¡H á≤£æªdÉH
IôÑN »æÑ°ùcCG …òdG ô``eC’G ,ΩÉY Ióe √GQƒàcó∏d »à°SGQO AÉæKCG ΩGó``bC’G ÖW

áHQóe â∏ªY
á`MGôL »``a
ΩGóbC’G ÖW
É«`fÉ`£jô`Ñ`H
ΩÉ```Y Ió`````e
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ﺑــﺮﻳــــــﺪ اﻟﻘـﺮاء
ó«ª◊GóÑY óªMCG :Ëó≤J

5300 : Ü ¢U ` 17621566:¢ùcÉa

:ócDƒJh ..»fÉjõdG ΩÉ°ûg ÖJÉμdG ≈∏Y OôJ z∫É¨°TC’G{
5:04

QGhO ø````«H ¿É``ª∏``°S ø``H á````Ø«∏N ï``«``°ûdG ´QÉ````°T á``©``°SƒJ
√É``éJG π````c »a äGQÉ````°ùe (5) ≈``dEG QÉ````°S ô```°ùLh ™```jó`ÑdG

6:23
11:51
2:56
5:18
6:48

á©°SƒàdG ´hô°ûªdG Gòg ™Ñàj ∂dòch ô°ùé∏d πª©à°S »àdG á«fÉ°SôîdG IóªYC’G
QGhO øe ¿ƒμà°S »àdGh (á«fÉãdG á∏MôªdG) ¿Éª∏°S øH áØ«∏N ï«°ûdG ´QÉ°ûH
,√ÉéJG πc »a ¿Éª∏°S øH ≈°ù«Y ï«°ûdG ´QÉ°T ™WÉ≤J ≈àM óªM áæjóªH 2
ºà«°S ájQhôªdG ácôëdG IOÉjRh ójGR ï«°ûdG ´QÉ°T »a á©°SƒàdG ¿CÉa »dÉàdÉHh
.¿Éª∏°S øH áØ«∏M ï«°ûdG ´QÉ°T ´hô°ûe øª°V É¡HÉ©«à°SG
»fGôª©dG §«£îàdGh äÉjó∏ÑdG ¿hDƒ°Th ∫É¨°TC’G IQGRh ô°ùj ΩÉàîdG »a
π°UGƒà∏d ø««Øë°üdGh IóªYC’G ÜÉàc äGƒNC’Gh IƒNE’G ™«ªéd IƒYO ¬«LƒJ
∫É°üJ’G äGƒæb øe ójõªdG íàa ≈∏Y Éæ°UôMh Éæ¡LƒJ øª°V ∂``dPh ,É¡©e
∞JÉg ≈∏Y ∂``dPh ºμJGQÉ°ùØà°SG ≈∏Y Oô``dGh á«bGó°üªdGh á«aÉØ°ûdG õjõ©àd
»fhôàμd’G ó``jô``Ñ`dG ≈∏Y hCG 17155423 º``bQ ¢ùcÉa ,17545544º`` ` `bQ
.complain@works.gov.bh

13101010

»°ü°üîàdG ΩÓ°ù``dG ≈`Ø`°û`à`°ù`e
¿É`` `jô``dG ≈`Ø`°û`à`°ù`e

17495500
17248800

øjôëÑdG ∫ÉjhQ ≈`Ø`°û`à`°ù`e

´QÉ°T ™WÉ≤J) QÉ°S ô°ùLh ™jóÑdG QGhO øe Qƒ°üëªdG AõédG »a ¿Éª∏°S øH
πc »a äGQÉ°ùe (5) ≈``dEG ¬à©°SƒJ ºà«°S å«M ,(¿Éª∏°S øH ≈°ù«Y ï«°ûdG
å«M ,QhôªdG ácôM »a á«HÉ«°ùfGh á«dÉY á«HÉ©«à°SG ábÉW ôaƒ«°S Éªe ,√ÉéJG
øe áeOÉ≤dG QhôªdG ácôM »a πNGóàdG áé«àf ƒg »dÉëdG …QhôªdG ΩÉMOR’G ¿CG
»dÉàdÉHh ¿Éª∏°S øH áØ«∏N ï«°ûdG ´QÉ°T ≈dEG ¿Éª∏°S øH ≈°ù«Y ï«°ûdG ´QÉ°T
´QÉ°T êôîe ≈dEG π°üj …QhôªdG ΩÉ``MOR’G çhóM ≈dEG …ODƒj πNGóàdG Gòg
ájQhôªdG ácôëdG íÑ°üà°S á©°SƒJ ∫ÉªYCG ó©H πeDƒªdG øe ¬«∏Yh .ójGR ï«°ûdG
≈dhC’G á∏MôªdG √òg ó©Jh ¿Éª∏°S øH áØ«∏N ï«°ûdG ´QÉ°T OGóàeG ≈∏Y áμdÉ°S
øH áØ«∏N ï«°ûdG ´QÉ°T øe ø«eOÉ≤∏d …ƒ∏Y ô°ùL AÉ°ûfEG πª°ûjh á©°SƒàdG øe
.kÉbô°T ≈°ù«Y ï«°ûdG ´QÉ°T √ÉéJG »a ’Éª°T ¿Éª∏°S
Ö°üH Ωƒ≤j É«dÉM ∫hÉ≤ªdG ¿CG ßMÓªdG øe ¬``fEG ≈``dEG IQÉ``°`TE’G QóéJh

GQôÑe ¿ƒμj ¿CG Öéj á°UÉîdG ¢SQGóªdG Ωƒ°SQ IOÉjõd Ö∏W …CG :á«HôàdG IQGRh

ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻄﻘﺲ
™e OQÉH ¢ù≤£dG ¿ƒμj ¿CG ájƒédG OÉ°UQC’G IQGOEG â©bƒJ
»a ™£≤àe hCG ∞«ØN ÜÉÑ°V πμ°ûàd á°Uôah Öë°ùdG ¢†©H
É«FõL ºFÉZ ≈dEG ∫ƒëàj ºK ôcÉÑdG ìÉÑ°üdG óæY ≥WÉæªdG ¢†©H
.≥M’ âbh »a
12 ≈dEG 7 øe á«HôZ á«dÉª°T ìÉjôdG ¿ƒμJ ¿CG â©bƒJ Éªc
. QÉ¡ædG ∫ÓN Ék fÉ«MCG Ió≤Y 20 ≈dEG 15 øe π°üJh Ió≤Y

»≤JôJ ¿CG ≈dG É¡eƒ°SQ IOÉjR ≈∏Y
.É¡FGOCÉH

ºFÓªdG ô«Z AGOC’G äGP á°UÉîdG
IQGRƒ`` dG á≤aGƒe ≈∏Y π°üëJ ’

áæé∏dG É``¡` JOó``M »``à` dG iô`` ` NC’G
¢``SQGó``ª`dG ¿CÉ``H Éª∏Y .á°üàîªdG

á«ZÉeódG áàμ°ùdÉH áHÉ°UE’G øe π∏≤J »àdG πeGƒ©dG
çhóM áÑ°ùf »a ¢VÉØîfG ≈dEG …ODƒj ±É«dC’G øe äÉeGôL
.%7 áÑ°ùæH äÉ£∏édG
¿CG äÉ°SGQódG âàÑKCG ,áæcGódG áJ’ƒμ«°ûdG ∫hÉæJ -6
»a (ÉeGôL 60 ≈dEG 30) áJ’ƒμ«°ûdG øe á∏«∏b á«ªc ∫hÉæJ
á«ZÉeódGh á«Ñ∏≤dG äÉ£∏édG çhóM ™æe »a óYÉ°ùJ Ωƒ«dG
.Ö∏≤dG ¢VGôeC’ ø«°Vô©ªdG ≈°VôªdG øe
áÑ°ùf ™aój ø«NóàdG ¿EG å«M ø«NóàdG øY ´Éæàe’G -7
.ø«jGô°ûdG ≥««°†Jh ΩódG äGôãîàH áHÉ°UE’G
,äGhGô°†îdGh ¬cGƒØdG ,á«ë°üdG ájòZC’G ∫hÉæJ -8
…ODƒj ,á∏eÉμdG ÜƒÑëdG ,AÉ°†«ÑdG Ωƒë∏dG ,á«ægódG ∑Éª°SC’G
äÉ£∏édG ºK øeh QÉ°†dG ∫hôà°ùdƒμdG áÑ°ùf ¢VÉØîfG ≈dEG
.á«ZÉeódG
Ö∏≤dGh …ô``μ`°`ù`dGh Ωó`` dG §¨°V á`` `jhOCG ∫hÉ``æ` J -9
.ΩÉ¶àfÉH

ÊÉjõdG ôgGƒL .O

GOQ »fGôª©dG §«£îàdGh äÉjó∏ÑdG ¿hDƒ°Th ∫É¨°TC’G IQGRh â∏°SQCG
ºμàØ«ë°üH ô°ûf Ée ≈dEG IQÉ°TE’ÉH ,¬«a AÉL ,»fÉjõdG ΩÉ°ûg ÖJÉμdG ∫É≤e ≈∏Y
OƒªY »a Ω2020 ôjÉæj 15 ≥aGƒªdG (AÉ©HQC’G) Ωƒj (è«∏îdG QÉÑNCG) ,AGô¨dG
ójGR ï«°ûdG ´QÉ°T ôjƒ£J ´hô°ûe ∫ƒ``M ,»fÉjõdG ΩÉ°ûg ºjôμdG ÖJÉμdG
.¿Éª∏°S øH áØ«∏N ï«°ûdG ´QÉ°T ≈∏Y …QhôªdG ΩÉMOR’Gh
QÉÑNCG{ áØ«ë°U ôjôëJ IQGOE’ ôjó≤àdGh ôμ°ûdG πjõéH Ωó≤àf ájGóH
áØ«ë°ü∏d ócDƒfh .ø«æWGƒªdG Ωƒªg á°ûbÉæeh ìô£H É¡eÉªàgG ≈∏Y zè«∏îdG
Ée πc ∫ƒM »HÉéj’G πYÉØàdG ≈∏Y º¡°UôMh IQGRƒdÉH ø«dhDƒ°ùªdG ΩÉªàgG
.IQGRƒdG πªY øY äGQÉ°ùØà°SGh äÉ¶MÓe øe áaÉë°üdG ¬¡LƒJ
§«£îàdGh äÉjó∏ÑdG ¿hDƒ` °` Th ∫É``¨`°`TC’G IQGRh ¿CÉ` H í«°VƒàdG Oƒ``f
áØ«∏N ï«°ûdG ´QÉ°T á©°SƒJ ´hô°ûe ∫ÉªYCG »a GôNDƒe äCGó``H ób »fGôª©dG

∫hÉæJ ÖæéJ Öéj ∂dòd ,á``«`ZÉ``eó``dGh á«Ñ∏≤dG äÉ£∏édG
…ODƒj ∂dPh ,á©Ñ°ûªdG ¿ƒgódG ≈∏Y …ƒàëJ »àdG ä’ƒcCÉªdG
á°VÉjôdG á°SQÉªeh QÉ°†dG ∫hôà°ùdƒμdG áÑ°ùf ¢VÉØîfG ≈dEG
´ÉØJQG ≈``dEG …ODƒ` J ´ƒÑ°SC’G »a ∞°üfh ø«àYÉ°S ∫ó©ªH
.™aÉædG ∫hôà°ùdƒμdG áÑ°ùf
Ö∏≤dG äÉ`` bO ø``e ´ƒ``f ƒ``g »``æ``jPC’G ±É``é``JQ’G -4
äÉ£∏édG çhóM ≈dEG …ODƒJ »àdGh áª¶àæªdG ô«Zh á©jô°ùdG
»æjPC’G ±ÉéJQ’G øe ¿ƒfÉ©j øjòdG ≈°VôªdG ,á«ZÉeódG
,äGôe 5 á«ZÉeódG äÉ£∏édÉH áHÉ°UE’G ô£N ºgóæY ™ØJôj
.áª¶àæªdG ô«Z Ö∏≤dG äÉbO øe ´ƒædG Gòg áédÉ©e Öéj ∂dòd
…ODƒJ »àdG πeGƒ©dG øe ôÑà©j ,…ôμ°ùdG ¢Vôe -5
áÑ°ùf §Ñ°V Öéj ∂dòd ,á«ZÉeódG äÉ£∏édG çhó``M ≈``dEG
GPEG ájhOC’G ∫hÉæJh á°VÉjôdGh á«ªëdG ´ÉÑJÉH ΩódÉH ôμ°ùdG
±É«dC’G ≈∏Y …ƒàëJ »àdG ä’ƒcCÉªdG ∫hÉæJ ,áLÉëdG âYO
7 ∫hÉæJ ¿G å«M ,¬cGƒØdG ,äGhGô°†îdG ,á∏eÉμdG ÜƒÑëdÉc

IQô°†àªdG äƒ«ÑdG ´ƒ°Vƒe »a ô¶ædÉH AGQRƒ``dG
»Yƒ°Vƒe »a ô¶ædG ºàj ¿CG »∏eCG πc ,QÉ£eC’G π©ØH
.áªMôdGh áaCGôdG ø«©H
äÓ``FÉ``Y çÓ``K ¬``«`a øμ°ùj â``«`Ñ`dG ¿EÉ` `a º∏©∏d
∫õæªdG IQƒ£N ºcƒª°S ≈∏Y ≈Øîj ’h ,º¡dÉØWCÉH
∂dÉ¡J å«M øe ,∫ÉØWC’G É°Uƒ°üNh ¬«æcÉ°S ≈∏Y
ó``MCG ≈∏Y É¡Wƒ≤°S ø``e ±ƒ``î` dGh Ió``jó``Y AGõ`` LCG
â«ÑdG ¿CÉH º∏©dG ™e AÉHô¡μdG QÉéØfG IQƒ£N ∂dòch
.2004 ΩÉY òæe •ƒ≤°ù∏d á∏jB’G äƒ«ÑdG øe ∞æ°üe
ÜGƒfh ø«jó∏H øe ø««æ©ª∏d Iôªà°ùe á©LGôªdG
∫õæªdG ¥GQhCÉa ,ôcòJ ihóL ¿hO øe øμdh AÓchh
»àdG ôjQÉ≤àdG πc …ó``dh ,É¡fÉμe ìhGô``J â``dGRÉ``e
ÉfôeCG π©ØdÉHh ,¬«æcÉ°S ≈∏Y â«ÑdG ô£N âÑãJ
¬æe AõL •ƒ≤°S ó©H ∫õæªdG AÓNEÉH »fóªdG ´ÉaódG
™∏£àf Gòd ,ÉÑjô≤J äGƒæ°S ™HQCG πÑb âbƒdG ∂dP »a
ájÉªMh â«ÑdG AÉæH IOÉ`` YEG »``a ºcƒª°S Ωô``c ≈``dEG
.ô£îdÉH IOó¡e äÓFÉY

∫BG óªM øH ô°UÉf ï«°ûdG ƒª°S ≈dEG »FGóf ™aQCG
¿hDƒ°Th ájô«îdG ∫ÉªYCÓd ∂∏ªdG ádÓL πãªe áØ«∏N
¢ù∏ée ¢ù«FQ ,»æWƒdG ø``eC’G QÉ°ûà°ùe ,ÜÉÑ°ûdG
≥∏©àªdGh ,á«μ∏ªdG ájô«îdG á°ù°SDƒªdG AÉ``æ` eCG
∞æ°üe ƒ``gh ¬«a øμ°SCG …ò``dG »dõæe ´ƒ°VƒªH
á∏Môe ≈dEG π°Uh óbh ,•ƒ≤°ù∏d á∏jB’G äƒ«ÑdG øe
•ƒ≤°Sh áμdÉ¡àªdG ¬fGQóL øe ,ájhÉ°SCÉeh Iô«£N
•ƒ≤°Sh â«ÑdG ôªY Ωób ÖÑ°ùH ∂dPh ,¬aƒ≤°S ¢†©H
.QÉ£eC’G
•ƒ≤°S óæY â«ÑdG ∫ÉM ºcƒª°S ≈∏Y ≈Øîj ’h
¿É°†«a ∂dòch ,ájhGR πc øe ∫õæj AÉªdÉa ,ô£ªdG
ó≤a ∫õæªdG AÉHô¡c ô£N Éæg ô`` cPCGh ,…QÉ``é`ª`dG
Éæªbh ,QÉ``£` eC’G •ƒ≤°S ÖÑ°ùH ø«Jôe âbôàMG
ô£ªdG •ƒ≤°S ™ªa ,ihó``L ¿hO ¢ùcƒÑdG πjóÑàH
º∏©∏dh ,Ωƒ``«` dG »``a Ió``Y äGô``ª`d AÉHô¡μdG ™£≤æJ
ô««¨J Üƒ``Lƒ``H É``fô``Ñ`NCG ó``bh »FÉHô¡c Éfô°†MCG
.AÉHô¡μdG ∑Ó°SCG
¢ù«FQ »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ôeCG Qhó°U ó©H

IQƒ°ûæªdG á¶MÓªdG Aƒ°V »a
ΩÉ°ûg »Øë°üdG ÖJÉμdG OƒªY »a
Ωƒ``°` SQ) ¿Gƒ``æ` Y â``ë` J »``fÉ``jõ``dG
IQGOEG ó«ØJ (á°UÉîdG ¢``SQGó``ª`dG
:»JB’ÉH ΩÓYE’Gh áeÉ©dG äÉbÓ©dG
»a Ωƒ``°` Sô``dG IOÉ`` jR á``«` dBG ¿EG
äGAGô``LEG É¡d á°UÉîdG ¢SQGóªdG
IOÉjR áæéd ÉgOóëJ äÉWGôà°TGh
π«ch É``¡`°`SCGô``j »``à` dGh ,Ωƒ``°` Sô``dG
¢UÉîdG º«∏©à∏d óYÉ°ùªdG IQGRƒdG
á°SGQóH Ωƒ≤J å«M ,ôªà°ùªdGh
Ωó≤àJ »àdG Ωƒ°SôdG IOÉjR äÉÑ∏W

¿ƒfhõëªd ó°TGQ ÉHCG Éj ∂bGôØd Éfq EG

≈dEG ΩódG ¿ÉjôL ∞bƒàj ÉeóæY çóëJ á«ZÉeódG á£∏édG
á≤£æªdG √òg »a ÉjÓîdG äƒe ≈dEG …ODƒj Ée ,ïªdG øe AõL
»a ºμëàJ »àdG ïªdG »a AGõ``LC’G ∞∏J ºK øeh ,ïªdG øe
.≥£ædGh IôcGòdG ,äÓ°†©dG
:á£∏édG çhóM ≈dEG …ODƒJ »àdG πeGƒ©dG
§¨°V ¿CG øe ócCÉàdG Öéj ∂dòd ,™ØJôªdG ΩódG §¨°V -1
»a äGƒæ°S 5 πc Iôe πbC’G ≈∏Y »©«Ñ£dG ∫ó©ªdG »a ΩódG
≈∏Yh ,™ØJôªdG §¨°†dG øe ¿ƒfÉ©j ’ øjòdG ¢UÉî°TC’G
.ø°ùdG »a QÉÑμ∏d áæ°ùdG »a Iôe πbC’G
ôÑà©J á«°ùØædG •ƒ¨°†dGh ôJƒàdG ¿G å«M ,ôJƒàdG -2
äÉ£∏édGh Ö∏≤dG ¢VGôeCG çhóëd IóYÉ°ùªdG πeGƒ©dG øe
§°ùb òNCGh ΩÉ¶àfÉH á°VÉjôdG á°SQÉªe Öéj ∂dòd ,á«ZÉeódG
.¿RGƒàªdG AGò¨dG ∫hÉæJh ,ΩƒædGh áMGôdG øe ±Éc
áÑ°ùf ¢VÉØîfG ,QÉ°†dG ∫hôà°ùdƒμdG áÑ°ùf ´ÉØJQG -3
çhóëd IóYÉ°ùªdG πeGƒ©dG øe ôÑà©J ,™aÉædG ∫hôà°ùdƒμdG

2004 òæe •ƒ≤°ù∏d πjBG â«H »a ¿ƒ°û«©j ..ô£îdÉH IOó¡e äÓFÉY

QôëŸG iód äÉfÉ«ÑdG

¢ù∏ée á≤aGƒe •ôà°ûJ É¡fEÉa %5
äÉWGôà°T’G ≈``dEG á``aÉ``°`VEG AÉ`` HB’G

ó©Hh ,á``°` UÉ``î` dG ¢``SQGó``ª` dG É``¡`H
äÉWGôà°T’G É¡FÉØ«à°SG øe ≥≤ëàdG
ø«H ìhGôàJ »àdG áÑ°ùædG QGôbEG ºàj
.äGƒæ°S 3 πc Iôe %15h %5
GQôÑe Ö∏£dG ¿ƒμj ¿G Öéjh
É``ª`Hh ±ô``°` ü` dG ¬`` ` LhC’ É``æ` «` Ñ` eh
äÉ``eó``î`dG ø«°ùëJ ™``e ≥``aGƒ``à` j
∂dòc ,º``∏`©`à`dGh º«∏©àdG IOƒ`` Lh
AÉ`` `HB’G ¢``ù`∏`é`e á``≤` aGƒ``e ô``Ñ`à`©`J
IOÉ``jõ``dG Ö∏£d áÑ°ùædÉH IQhô``°`V
.%5 áÑ°ùæH
øY ó``jõ``J »``à`dG IOÉ``jõ``dG É`` eCG

áªμMh ¥OÉ°U ´Qh
m øe ºà¨dG º«gGôHEG ódGƒdG
¬JÉ°ùªd ƒg ¬à«°üî°T »a »ææàa Ée ¿CG ’EG ,á≤«ªY
,Üƒ∏≤dG ±É¨°T ¢ùªJ âfÉc »àdG á«fÉ°ùfE’G
ÜQÉ`` bC’G AÉ``æ` HCGh OÉ``Ø` MC’Gh AÉ``æ` HC’G RhÉ``é`à`Jh
¬∏dG qø``e ¿CG òæªa ,º``¡`FÉ``æ`HCG ≈`` dEG AÉ``bó``°` UC’Gh
ø«æKG ºgôÑcCG ≠∏H ≈àMh ,»æHGh q»àæHÉH »∏Y
º«gGôHEG ódGƒdG ¿Éc ,ôª©dG øe ÉkeÉY øjô°ûYh
»a É¡Øo∏j ;º¡àjó«Y »æq∏ªëoj ¿CG ≈∏Y É°üjôM
k
,¢UôëH …ój »a É¡ t°Sójh ,ô«¨°U »bQh
mπjóæe
m
¬àÄæ¡J ™e º¡∏°üJ ¿CG ≈∏Y ,¬∏dG ¬ªMQ ,GkOó°ûoe
ó«≤ØdG π«MQ ≈∏Y …O’hCG ≈μH ó≤∏a !!ó«©dÉH º¡d
Éªc ¿ƒμJ ød áeOÉ≤dG ºgOÉ«YCG ¿CG ≈∏Y Gƒ©ªLGh
,ºà¨dG º«gGôHEG ô«ÑμdG ºgódGh ÜÉ«Z ó©H âfÉc
ó«Y πc º¡d É¡eó≤j ¿Éc »àdG á°UÉîdG ájó«©dGh
.AÉæãà°SG ¿hO øe
,ºà¨dG ¿Éª∏°S øH º«gGôHEG ódGƒdG ¿Éc ó≤d
’EG º¡∏ãªH ¿É``eõ``dG Oƒéj ’ øªe ,¬``∏`dG ¬ªMQ
QÉ``KBGh √Gô``cP ¿CG ø``e ø«≤j ≈∏Y »``æ`fEGh ,kÓ«∏b
»°ùØf »``a ≈≤Ñà°S ,¬``à` ª` μ` Mh ¬``eô``ch ¬``Ø`£`d
’ øjô«ãc ¢UÉî°TCG ¢SƒØfh ,»FÉæHCG ¢SƒØfh
IOÉ«≤dG ó°TÉfoCG »æfEÉa ∂dòd ,º¡«°üMoCG ¿CG ™«£à°SCG
øjôëÑdG ,AÉ£©dGh ô«îdG áμ∏ªe »a ,Ió«°TôdG
º¡àfÉμe ∫ÉLô∏d ±ô©j øe ô«N ºgh ,¬∏dG ÉgõYCG
,ó«≤ØdG iô``cP ßØëH Éfhó©°ùoj ¿CG ,º``gQGó``bCGh
´QGƒ°ûdG óMCG ≈∏Y ¬ª°SG ¥ÓWEÉH ,º«gGôHEG ódGƒdG
.¥’õdG á≤£æe »a á°ù«FôdG
√QÉKBGh √GôcP øμdh ,º«gGôHEG ódGƒdG πMQ
A»°T πch ,ò``NCG Ée ¬dh ,≈£YCG Ée ¬∏∏a ,á«bÉH
πL ,¬``∏`dG »``dGDƒ`°`S ™``e ,»``æ` fEGh ,QGó``≤`ª`H √ó``æ`Y
∫CÉ°SC’ ,áæédG øe ≈∏YC’G ¢ShOôØdG ó«≤Ø∏d ,ÓYh
,¬«a ÉfAGõYh ,ó«≤ØdG …hP AGõY ø°ùëoj ¿CG ¬∏dG
É¡H ÉæØ∏îojh ,ÉæàÑ«°üe »a Éfô oLCÉjh ,¬d ôØ¨jh
.Gkô«N
.¿ƒ©LGQ ¬«dEG ÉfEGh ¬∏d ÉfEGh

…QÉª©dG ¬∏dGóÑY øH Oƒ©°S QƒàcódG
ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áμ∏ªŸG - ΩÉeódG

ΩÉY øe ≈dhC’G iOÉªL 21 ,¢ù«ªîdG AÉ°ùe
.Ω2020 ΩÉY øe ôjÉæj 16 ≥aGƒªdG ,`g1441
øªeh ±ôYCG øªe ,¿hô«ãμdG ón ≤a Éªc , oäó≤a
¿Éª∏°S ø``H º``«`gGô``HEG »dÉ¨dG ó``dGƒ``dG ,±ô`` YCG ’
.á©°SGh ák ªMQ ¬∏dG ¬ªMQ ,ºà¨dG
»a øjôsª©ªdG ô``Ñ`cCG ø``e ,¬``∏`dG ¬ªMQ ,¿É``c
RhÉ``L ó``b ¬```fq EG PEG ,á≤«≤°ûdG ø``jô``ë`Ñ`dG áμ∏ªe
™aQC’ ’k Éãe ÉgÉ°†b ,ΩGƒ``YCG á°ùªîH ΩÉY
m áFÉªdG
∞£odh ,IƒîædGh ΩôμdGh áØ©dGh ´QƒdG äÉØ°U
,ÉfCG â°ùdh ,¢ùØædGh ¬LƒdG á°TÉ°ûHh ,πFÉª°ûdG
ó≤a ,¬bÓNCG Ωôch √Gƒ≤àH ¬d ó¡°ûj øe …óMh
.»fGódGh »°UÉ≤dG ∂dòH ¬d ó¡°T
…ò``dG ,√É«ëe ¥QÉ``Ø`J ’ áeÉ°ùàH’G â``fÉ``c
∞©°V øe ºZôdG ≈∏Y ¿É``ch .ø«æ°ùdG ¬àæ°†Z
ó°ü≤j mô``FGR πc ±ô©j ,ôª©dG Ωqó≤J ™e ,√ô°üH
,¬Jƒ°U ´Éª°Sh ¬dƒNO OôéoªH ôeÉ©dG ¬°ù∏ée
¬∏Ñ≤à°ùjh ,¬``H »``Ø`à`ë`jh ,¬``¡` Lh »``a ¢``û`Ñp `«`a
Iƒ¡≤dG ¬d Ωó≤jh ,¬Ø«°†H »ØëdG ºjôμdG ∫ÉÑ≤à°SG
ºgô«Ñc ,±ô©j øªY ∫GDƒ°ùdG ºFGO ¿Éch ,¬∏Ñb
ΩÉªàgG
»a º¡dGƒMC’ ót≤ØàdG ºFGOh ,ºgô«¨°Uh
m
.¬dƒM øe ¢SƒØf ¬Ä£îoJ ’ ¥OÉ°U
,¿ô≤dG ≈∏Y ∞«æj Ée ≈dEG √ôªY OGóàeG ™eh
çGó`` MCG ,ø``«` es É``J m∑GQOEGh »``Yƒ``H ,√Qƒ``°` †` Mh
áμ∏ªe ¬Jó¡°T É``ª`e á``ª`L äGô`
m `«t ` ¨` Jh áª«°ùL
øe ,¬``∏`dG ¬ªMQ ,¿É``c ,É``gQhÉ``L É``eh øjôëÑdG
IOÉ«≤∏d äÉeƒ∏©e
™Lôe ,Iô«ãc mQƒ`` eCG á∏ªL
m
ïjQÉJ ∫ƒ``M ,øjôëÑdG áμ∏ªe »``a ,Ió``«`°`Tô``dG
.É°Uƒ°üN
QGƒM QõL ïjQÉJh ÉkeƒªY øjôëÑdG
k
øH ódÉN ï«°ûdG »dÉ©e √ò``g ¬àfÉμe ó``cCG ó``bh
óªM ∂∏ªdG ádÓL QÉ°ûà°ùe ,áØ«∏N ∫BG ó``ª`MCG
IôÑîdG √ò``g ÖÑ°ùHh ,¬∏dG ¬¶ØM ,≈°ù«Y øH
¿Éc »àdG áæ«°UôdG áªμëdG ÖÑ°ùHh ,áaô©ªdGh
ñƒ«°û∏d Gkó°ü≤e ,¬∏dG ¬ªMQ ,äÉ``H É¡H ≈q∏ëàj
.AGôØ°ùdGh AGQRƒdGh AÉ¡LƒdGh AÉª∏©dGh
,¬d ¬∏dG ôØZ ,º«gGôHEG ódGƒdG ¬¨∏H Ée ™eh
ó≤a ,á≤ëà°ùoe á«YÉªàLGh á«æWh máfÉμe ø``e
∞£dh ,ÖfÉédG ø«dh ,™°VGƒàdG »a ’k Éãe ¿Éc
ΩCG ±QÉ©e GƒfÉcCG AGƒ°S ,ó``MCG πc ™e ô°û©ªdG
.ÖfÉLCG
áHGôb »æà£HQ ,Ék«°üî°T »``d áÑ°ùædÉHh
¿Éc …ò``dGh ºà¨dG º«gGôHEG ó``dGƒ``dG ™e Ö°ùædG
´ qƒ£ªdG ¬∏dGóÑY øH óªëe »ªY áæHG É kLhõàe
;…ódGƒd Ék≤jó°U ¿É``ch ,¬∏dG º¡ªMQ ,…QÉª©dG
,¬«NC’ ñC’G sÖM ¬ÑMCG …ò``dG …QÉª©dG ¬∏dGóÑY
ót≤ØàdGh π°UGƒàdG »ªFGO ÉfÉch ,¬∏dG Éª¡ªMQ
Öëoj º«gGôHEG ódGƒdG ¿É``ch ,Éª¡°†©H ∫Gƒ``MC’
,º``¡`î`jQÉ``J ±ô``©` jh ,»``∏``gCG ô``FÉ``°` Sh ,…ó`` ` dGh
√Ohh ¬eÉªàgGh ¬ÑëH …O’hCGh »æ∏ª°T ó``bh
á«bGôdG á«≤ædG ábÓ©dGh áHGô≤dG ºμëHh ,¥OÉ°üdG
ÉªjCG ,âÑéYoCGh º«gGôHEG ódGƒdG âaôY áî°SGôdG
√O’hCG âaôYh ¬à«°üî°Th ¬°üî°ûH ,ÜÉéYEG
.ÉkeÉªJ »fGƒNG πãe ºgh Ék©«ªL
…Oƒ``Lhh ,ΩÉeódG »dÉgCG øe »fƒc º``ZQh
âæc ó≤a ,»∏ªY ºμëH ∑Éæg
¬JQÉjR ≈∏Y É°üjôM
k
PEG ,áÑ°SÉæe πc »a ôeÉ©dG ¬°ù∏ée ≈∏Y OOôàdGh
åjóëdÉH ¢SÉæÄà°S’Gh ¬FÉ≤d á°Uôa ä qƒaoCG øcCG ºd
πc øe ∑QÉÑªdG ¿É°†eQ ô¡°T ∫ƒNO óæY ,¬«dEG
.iôNC’G äÉÑ°SÉæªdGh OÉ«YC’G »a ∂dòch ,ΩÉY
¬H ™àªàj ¿É``c ÉªH ójó°ûdG »HÉéYEG ™``eh
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حمليات 05

بتكلفة مليار ريال �سعودي

توقيع اتفاقية متويل مباين م�ست�سفى مدينة امللك عبداللـه
وقال م�سدر م�س�ؤول بجامعة اخلليج العربي يف
ت�سريح لـ«الأيام» اإنه قد مت مت�يل امل�سروع عرب منحة
ت�سل قيمتها اإىل نح� مليار ريال �سع�دي ( 265ملي�ن
دولر) مقدمة من الراحل امللك عبداهلل بن عبدالعزيز اآل
�سع�د والذي مت ت�سمية املدينة على ا�سمه.
وتقع املدينة داخل جزر درة البحرين ال�سطناعية
بالقرب من ال�ساحل اجلن�ب غربي ململكة البحرين.
ومتتد م�ساحة املدينة لنح� ملي�ن مرت مربع من
الأر�ض والتي تربع بها جاللة امللك حمد بن عي�سى اآل
خليفة للم�سروع .وتهدف هذه املدينة ب�سكل اأ�سا�سي اإىل
ت�فري خدمات الرعاية ال�سحية املتط�رة ل�سكان وزائري
املحافظة اجلن�بية للمملكة.
وذكر باأن اأعمال تط�ير مدينة امللك عبد اهلل الطبية
بداأت يف �سهر ي�لي� من عام  ،2018على مرحلتني:
املرحلة الأوىل ت�سمل من املدينة بناء وتط�ير ثالث مبانٍ :
اأول املباين ه� م�ست�سفى تعليمي متك�ن من  8اأدوار ت�سل
�سعته اإىل � 288سريرًا تقريبًا ،ومبنى عيادة خارجية
متك�ن من ثالثة اأدوار ،واملبنى الأخري يت�سمن خدمات
ومرافق اأخرى مثل امل�سرحة واملطاعم وغريها.
واأكد انه من املت�قع اأن ي�ساعد هذا امل�سروع يف
دفع مكانة مملكة البحرين كاأحد اأهم مراكز ال�سياحة
العالجية العاملية اإىل الأمام خا�سة مع اإطالق وتط�ير
م�ساريع اأخرى مماثلة مثل م�سروع حي دمل�ن ال�سحي
يف جزيرة دمل�ن وغريه ،كما من املت�قع ا ً
أي�سا اأن ي�ساعد
هذا امل�سروع على جذب اهتمام وا�ستقطاب العديد من
امل�ستثمرين العامليني اإليه واإىل مملكة البحرين ب�سكل
عام.
و�س�ف ي�ستمل امل�ست�سفى على اأق�سام رئي�سية
للجراحة والأطفال والن�ساء والت�ليد ،حيث اإن الأ�سرّة
التي �س�ف يحت�ي عليها امل�ست�سفى �ستت�سمن 144
�سريرًا للجراحة الطبية و� 36سريرًا لق�سم الن�ساء
والت�ليد و� 24سريرًا حل�سانات الأطفال و 36للعناية
املركزة و 12لغرفة ال�لدة و� 24سريرًا لالأطفال.
بالإ�سافة اإىل ذلك ،فاإن املرحلة الأوىل �س�ف تت�سمن

خديجة العرادي:

من �ملنتظر �أن توقع جامعة
�خلليج �لعربي و�صندوق
�لتنمية �ل�صعودي �ليوم �ملو�فق
 29يناير � 2020تفاقية متويل
مباين م�صت�صفى مدينة �مللك
عبد�هلل �لطبية �لتابعة جلامعة
�خلليج �لعربي ،وذلك حتت
رعاية �صاحب �لأمري �صلطان
بن �أحمد بن عبد�لعزيز �آل
�صعود �صفري خادم �حلرمني
�ل�صريفني لدى مملكة �لبحرين،
وبح�صور �لفريق طبيب
�ل�صيخ حممد بن عبد�هلل �آل
خليفة رئي�س �ملجل�س �لأعلى
لل�صحة ،و�لدكتور ماجد بن
علي �لنعيمي وزير �لرتبية
و�لتعليم ،وذلك يف مقر جامعة
�خلليج �لعربي باملنامة.

مركزًا طبيًا اأكادمييًا وم�ساكن للعاملني باملدينة
وم�ساحات خم�س�سة لل�سيارات ومتجرًا كبريًا.
واأما املرحلة الثانية من مدينة امللك عبداهلل الطبية
ف�س�ف تت�سمن زيادة �سعة امل�ست�سفى اإىل نح� 500
�سرير .اإىل جانب هذا ،فاإن املرحلة الثانية �ست�سهد
بناء العديد من مرافق الرعاية ال�سحية منها مركز
ملعاجلة الإدمان وفندق ملحق بامل�ست�سفى يت�سع ملئة
زائر ومركز اأبحاث طبي جمهز باأحدث املعدات الطبية
والعلمية والأدوات البحثية ،و�س�ف يتم تكري�ض هذا
املركز لتط�ير احلل�ل لأكرث الأمرا�ض انت�سارًا يف منطقة
اخلليج العربي مثل ال�سمنة وال�سرطان وغريهما.
و�س�ف ت�ستمل املرحلة الثانية على تط�ير عدد من
املرافق غري املخ�س�سة للرعاية ال�سحية مثل م�سجد
ودور ح�سانة لالأطفال وغريها ،فمدينة امللك عبداهلل
الطبية ،مثلها مثل اأي م�سروع اآخر بنف�ض احلجم� ،س�ف
تت�سمن مرافق وخدمات البنية التحتية اخلا�سة بها مما
ي�ساعدها على حتقيق ال�ستدامة .وتت�سمن مرافق البنية
التحتية للمدينة بناء وت�سغيل حمطة ت�ليد كهرباء ي�سل
جهدها اإىل نح�  66كيل� ف�لت وم�سارف ملياه الأمطار

وال�سرف ال�سحي وحمطة ملعاجلة مياه ال�سرف ال�سحي
ت�سل قدرتها الإنتاجية اإىل ح�ايل  500مرت مكعب ي�ميًا
وخزانات جلمع املياه بالإ�سافة اإىل �سبكات الطرق
الداخلية واخلارجية ومرافق كثرية اأخرى.
وتعد كلية الطب اأحد اأهم ما مييز م�سروع مدينة امللك
عبداهلل الطبية ،فحرم جامعة اخلليج العربي ال�سهرية
والتي ت�سرتك يف اإدارتها جميع دول جمل�ض التعاون
اخلليجي يقع يف حي ال�سلمانية يف مدينة املنامة عا�سمة
البحرين .وقد مت الإعالن اأنه �س�ف يتم نقل حرم كلية
الطب التابعة للجامعة اإىل مدينة امللك عبداهلل الطبية.
ومن اجلدير بالذكر اأن كلية الطب ال�سالف ذكرها ت�سم
حاليًا ما يزيد عن الـ 400طالب.
وبداأت اأعمال تط�ير مدينة امللك عبداهلل الطبية
بالفعل يف �سهر ي�لي� من عام  ،2018وقد اكتملت اأعمال
ما قبل البناء التح�سريية الآن .وطب ًقا لت�سريحات خالد
الع�هلي رئي�ض جامعة اخلليج العربي ،فاإنه من املخطط
اأن يتم طرح عق�د بناء املدينة يف مناق�سة بداية عام
 .2019واأكد الع�هلي ا ً
أي�سا على اأن اأعمال بناء املدينة
�س�ف تكتمل ح�سب اجلدول امل��س�ع لها يف عام .2020

الفائزة بجائزة الأم املثالية �سديقة املو�سوي:

حلمت بتكوين اأ�سرة مثالية ومتكنت من حتقيق حلمي
ح�سني املرزوق:
ح�سلت الأم �سديقة ال�سيد حممد امل��س�ي
على جائزة الأم املثالية املقدمة من امل�ؤ�س�سة
اخلريية امللكية برعاية �سم� ال�سيخ نا�سر
بن حمد اآل خليفة ممثل جاللة امللك لالأعمال
اخلريية و�س�ؤون ال�سباب رئي�ض جمل�ض اأمناء
امل�ؤ�س�سة اخلريية امللكية ،وتاأتي هذه اجلائزة
نظري رعاية الأمهات وم�ساندتهن بهدف تط�ير
اأنف�سهن وحتقيق طم�حاتهن بالإ�سافة لرتبية
اأبنائهن تربية �ساحلة ت�سهم يف خدمة ال�طن،
ويف حديث لالأيام قالت �سديقة ال�سيد حممد
امل��س�ي اإنها مل تكن على علم باأنها �سمن
املكرمات بجائزة الأم املثالية حيث قام ابنها
�سيد ح�سن بتقدمي ملف �سامل ي�سم اإجنازاتي
و�سهاداتي ،وبعد م�ساهدة امل�ؤ�س�سة اخلريية
امللكية مللفي انبهروا حيث اإنني منذ �سغري
اأحب التميز واأ�سعى اىل تر�سيخ هذه ال�سفة
يف اأبنائي بالإ�سافة اىل تربيتهم على الأخالق
الإ�سالمية احلميدة وا ً
أي�سا على العادات
والتقاليد.
وتابعت كنت اأحلم منذ �سغري اأن اأك�ن
اأ�سرة مثالية تتميز باملثالية من كافة اجل�انب
لذلك كنت احر�ض وا�سعى اىل ان تك�ن ا�سرتي
متميزة ومتف�قة ومتعاونة وحمبة للخري ولها
م�ساهمات يف املجتمع واأي�سا ان يك�ن ابنائي

ت�سوير :عبدعلي قربان
متف�قني درا�سيا واأن يك�ن�ا من الوائل يف
درا�ستهم ،واحلمد هلل مت اختياري من �سمن
 55اأمًا مت تر�سيحهم جلائزة الأم املثالية واأثناء
تكرميي �سعرت بفرحة كبرية نظرًا لتقدير
جه�دي وعطائي طيلة هذه ال�سن�ات.
واأ�سافت :الأ�سرة املثالية التي تهيئ اأبناءها
وتربيهم على الخالق احلميدة وحتر�ض
ال�سرة ان يك�ن ابناوؤها لديهم نف�سية م�ستقرة
بال�سافة اىل �سرورة ان تك�ن اج�اوؤها
�سحية ،وهذا الأمر يكمن وراء �سخ�سية الم
وكيفية ادارتها ل�سرتها فهذه اكرب هدية ممكن
ان تقدمها الأم لبنائها وا�سرتها.

�صورة
تذكارية
جتمع �أفر�د�
من �صرطة
�لبحرين،
يتو�صطهم
رئي�س
�ل�صرطة �آنذ�ك
�ل�صيخ خليفة
بن حممد �آل
خليفة مع
وفد �أجنبي
ز�ئر وذلك يف
�لربعينيات
من �لقرن
�ملا�صي.

وانا دائما اأنظر اىل الم�ر ب�سه�لة،
كما ان كل �سيء من املمكن حله ومن املمكن
حتقيقه ،و�سعيت ان اغر�ض هذه اخل�سال
يف ابنائي وابنتي ،وانا ام لثالثة ابناء وابنة
واحدة ،وا�ستطعت ان ار�سخ لديهم ما متنيته
يف ال�سابق من خ�سال حميدة وتعاليم دينية
وعادات وتقاليد نفخر بها ،حتى ا�سبح ابنائي
جميعهم متف�قني يف املجال الدرا�سي والعملي،
ولأنهم يتمتع�ن بهذه اخل�سال وت�سجيعي
امل�ستمر لهم على عمل اخلري تخ�س�ض  2من
ابنائي يف الطب بالإ�سافة لبنتي �سفية وهذا
ان دل امنا يدل على حمبة ابنائي للنا�ض لذلك

اختاروا العمل يف وظائف تت�سم بالن�سانية
قبل ان تك�ن جمرد وظيفة ،اما البن الثالث
فت�جه للعمل كمهند�ض وه� اي�سا يتمتع
بخ�سال حميدة.
ووا�سلت :ل ان�سى ف�سل زوجي العزيز
الذي �ساهم يف م�ساعدتي لتحقيق طم�حاتي
يف ان�ساء ا�سرة �سعيدة ومثالية ،فكان نعم
الزوج يل ونعم الب لالبناء ،فنحن مل نت�سدد
يف تربية ابنائنا على الطالق بل ر�سخنا لديهم
املبادئ ال�سحيحة ومنحناهم الثقة يف النف�ض،
ور�سخنا لديهم مبادئ املحبة للجميع للعي�ض
يف �سالم.

واختتمت حديثها م�جهة ن�سيحة لالأمهات:
«على الم التي يك�ن لديها ا�سرتاتيجيات
واهداف معينة يف حياتها ت�سعى لتحقيقها
على الرغم من التحديات التي ت�اجهها لبد
انها بكل املق�مات لتتمكن من حتقيق اأهدافها،
واي�سا عليها ا�ستغالل ال�قت باق�سى درجة
ممكنة �س�اء هذه التحديات عائلية او �سحية
او نف�سية او مادية فلن يك�ن باإمكان اي عائق
ايقافها ،فاأنا ا�سع اهدايف وكلي ثقة برب
العاملني ان اهلل �س�ف يحقق اهدايف وا�سعى
لتحقيقها وتتحقق اهدايف فعال ،ومل ا�سع اي
هدف يف حياتي ومل امتكن من حتقيقه.

«خدمات» اأمانة العا�سمة تعاين الطلبات البلدية يف النعيم
زار اأع�ساء جلنة اخلدمات
واملرافق العامة مبجل�ض اأمانة
العا�سمة منطقة النعيم م�ؤخرا ً وذلك
لالطالع على الطلبات واملقرتحات
وال�سكاوى البلدية باملنطقة ب�سحبة
عدد من امل�س�ؤولني ب�س�ؤون الأ�سغال
واجلهاز التنفيذي لأمانة العا�سمة
واللجنة الأهلية ملنطقة النعيم.
وقال نائب رئي�ض جلنة اخلدمات
واملرافق العامة حممد ت�فيق اآل
عبا�ض باأن الزيارة امليدانية ا�ستملت
على عدد من الطلبات ومنها ا�ستمالك
امل�ساحات املقرتحة مل�اقف ال�سيارات،
تط�ير �سارع مقربة النعيم (�سارع
البديع) حلل م�سكلة جتمع مياه
الأمطار ومنع وق�ف ال�ساحنات

الكبرية التي تت�سبب يف اختناقات
مرورية.
واأ�ساف «كما عاينت اللجنة طلب
تط�ير الطريق امل�ؤدي اإىل مدخل
مدر�سة �سمية البتدائية لت�سهيل
دخ�ل ال�سيارات وخروجها ،وتنظيم
احلركة املرورية على بع�ض الطرق
وتعديل الجتاهات وتثبيت العالمات

ومنع مرور ال�ساحنات ،وتغيري
ت�سنيف �سارعني جتاريني واإلغاء
ال�سفة التجارية عنهما لت�سببهما
يف ازدحامات داخل منطقة النعيم،
ووقف ترخي�ض ملحال جتارية على
ال�س�ارع غري التجارية بغ�ض النظر
عن ن�ع الن�ساط ،واإيجاد حل مل�سكلة
البي�ت املهج�رة».
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بنا ًء على توجيهات ويل العهد

«ال�صحة» توؤكد ا�صتالمها م�صتلزمات الفح�ص للك�صف املبكر عن «كورونا»
بنا ًء على توجيهات �صاحب ال�صمو امللكي الأمري �صلمان بن حمد اآل خليفة
ويل العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئي�ص جمل�ص الوزراء ب�صرعة توفري
اأجهزة وم�صتلزمات الفح�ص اجليني الالزمة للك�صف املبكر عن فريو�ص كورونا
التاجي امل�صتجد ،وتوفري التجهيزات الالزمة للتعامل مع اأي تطور حمتمل ،قامت
وزارة ال�صحة وعلى وجه ال�صرعة بتنفيذ التوجيهات عرب طلب امل�صتلزمات
من خارج مملكة البحرين ب�صكل م�صتعجل ،وقد مت ا�صتالم م�صتلزمات الفح�ص
اجليني الالزمة لإجراء التحاليل املخربية ،بعد و�صولها م�صاء ام�ص الثالثاء
املوافق  28يناير اجلاري من مطار البحرين الدويل اإىل املختربات بال�صحة

العامة بوزارة ال�صحة ،ويتم العمل حاليا ً على ربط خمتربات وزارة ال�صحة
العامة مع كربيات مراكز ال�صيطرة على الأمرا�ص والوقاية منها ومع املنظمات
الدولية والتوا�صل على مدار ال�صاعة ملتابعة م�صتجدات انت�صار هذا الفريو�ص.
واأكدت وزارة ال�صحة حر�صها التام على �صالمة و�صحة املواطنني واملقيمني
حيث اتخذت كافة الإجراءات الحرتازية والتدابري ملنع و�صول الفريو�ص اإىل
البالد من خالل تعزيز الإجراءات الوقائية وتفعيل املراقبة ال�صحية يف كافة
منافذ اململكة بالتعاون والتن�صيق مع كافة اجلهات ذات العالقة ،اإىل جانب
تكثيف مراقبة م�صتجدات الو�صع الوبائي لفريو�ص كورونا واإعدادها الإر�صادات

ال�صحية لكيفية التعامل مع احلالت امل�صتبه باإ�صابتها بالفريو�ص والتي
تتما�صى مع اإر�صادات منظمة ال�صحة العاملية.
واأعربت الوزارة عن �صكرها وتقديرها لكافة املواطنني واملقيمني على
تعاونهم واللتزام بالإر�صادات التي تعلن عنها الوزارة ،داعي ًة اجلميع اإىل
ا�صتقاء كافة املعلومات حول انت�صار فريو�ص كورونا وم�صتجداته من امل�صادر
الر�صمية املعتمدة ،كما قدمت ال�صكر لكافة اجلهات احلكومية على تعاونها
امل�صتمر طوال الفرتة املا�صية بجهودها وا�صهاماتها ك ٌل يف اخت�صا�صه يف تعزيز
الإجراءات الحرتازية والوقائية الالزمة ملنع و�صول الفريو�ص اإىل اململكة.

ـال�صحة لـ«الأيام»:
الطلبة العائدون يتحدثون عن رحلة العودة ..م�صدر ب
ّ

فح�ص  39طالبًا عائ ًدا من ال�صني ..ول ت�صجيل لأي اإ�صابة بالكورونا
خديجة العرادي:
قال عدد من الطلبة العائدين من ال�صني
اأنهم تلقوا ات�صالت من وزارة ال�صحة  -اإدارة
ال�صحة العامة  -اأم�ص لإجراء الفح�ص لهم
كاإجراء وقائي للتاأكد من خلوهم من اأعرا�ص
الإ�صابة بفريو�ص الكورونا.
ومن جهته اأكد م�صدر م�صوؤول بوزارة
ال�صحة اأن مملكة البحرين مل ت�صجل اىل
الآن اأي حالة م�صابة بفريو�ص الكورونا
القاتل املنت�صر يف ال�صني ،لفتًا اإىل اأن الوزارة
اأ�صدرت تعميم وجهته اىل الأطباء العاملني
يف جميع امل�صت�صفيات احلكومية واخلا�صة
واملراكز ال�صحية العامة واخلا�صة ب�صرورة
الإبالغ عن اأي حالة يتم اكت�صافها.
وقال اإن عدد الطلبة الذين و�صلوا يوم
ام�ص من ال�صني عرب مطار البحرين الدويل
بلغ  39طالبًا ،م�صريًا اىل اأن جمموع الطلبة
وف ًقا لالأعداد املتواجدة لدى اإدارة ال�صحة
العامة يبلغ  40طالبًا ،داعيًا جميع الطلبة
اللذين مل تتمكن الوزارة من الت�صال بهم
لعدم توافر اأرقام هواتفهم اىل الت�صال باإدارة
ال�صحة العامة اأو التوجه لعمل فحو�صات
لهم يف اأي جهة �صحية يف اململكة.
وقال امل�صدر يف ت�صريح خا�ص لـ«الأيام»
اإن وزارة ال�صحة ممثلة يف اإدارة ال�صحة
العامة اتخذت كافة الإجراءات الحرتازية
حول هذا املو�صوع ،م�صريًا اىل اأن وزارة
ال�صحة على توا�صل م�صتمر مع الوافدين
من ال�صني �صواء من الطلبة اأو الوافدين
لالطمئنان على �صحتهم ومتابعتهم.
وذكر امل�صدر باأن اإدارة ال�صحة العامة
تويل جهدًا كبريًا بغر�ص الطمئنان على

كافة الطلبة والتاأكد من �صالمتهم ،فاإنها تقوم
حاليًا بالت�صال بكافة الطلبة العائدين م�صاء
ام�ص من ال�صني ومبا�صرة اإجراء الفحو�صات
عليهم كالً على حدة.
وكانت الوزارة قد اأو�صحت باأنها م�صتمرة
يف اتخاذ كافة الإجراءات الحرتازية للوقاية
من وفادة مر�ص فريو�ص الكورونا امل�صتجد
يف جميع املنافذ واملوؤ�ص�صات ال�صحية
املختلفة ،موؤكدة اأنها فح�صت بالتعاون مع
اإدارة مطار البحرين الدويل جميع امل�صافرين

القادمني اإىل املطار منذ يوم اجلمعة املا�صي
للتاأكد من عدم اإ�صابتهم بالفريو�ص.

رحلة العودة
من جهتهم اأكّد الطلبة العائدون لـ«الأيام»
باأنّ رحلة العودة اإىل البحرين كانت حمفوفة
بامل�صاعب والعقبات ،واأنّهم اأ�صرّوا على
العودة  -على نفقة اأهاليهم  -ب�صبب اأجواء
الذعر واخلوف وامل�صري املجهول يف ال�صني،
خ�صو�صا بعد قرار اجلامعات بتمديد الإجازة
ً

الن�صف �صنوية اإىل الرابع والع�صرين من
�صهر فرباير املقبل.
وقالت الطالبة «ف.ا» يف ت�صريح
لـ«الأيام» اأنها ت�صكن يف منطقة بعيدة عن
املطار ،واأن قرار ال�صلطات ال�صينية بحظر
املوا�صالت العامة و�صيارات التاك�صي ت�صبّب
يف �صعوبة التنقّل ،منوه ًة اإىل اأنّهم ح�صلوا
خا�صة بالطلبة الأجانب
على موا�صالت
ّ
املوجودين يف ال�صني لنقلهم اإىل املطار،
واأكدت اأنهم اتخذوا كافة احليطة واحلذر
اأثناء خروجهم من ال�صكن اىل املطار من َلبْ�ص
كمامات وتعقيم الأيادي ،مبينة اأنه يف مطار
�صيان مت فح�صهم ب�صكل طبيعي وقيا�ص
درجة احلرارة لهم ،واأكدت اأن جميع الطلبة
التزموا بكافة التعليمات ال�صحية والإجراءات
الوقائية والحرتازية لتاليف اإ�صابتهم بهذا
الوباء ،م�صريو اىل انهم مل يتناولوا اأي نوع
من اأنواع الأطعمة من مطار يف ال�صني ،وذلك
حذرًا ووقاية من العدوى.
وذكرت باأنهم ا�صتقلوا طائرة تابعة
للخطوط ال�صينية تدعى جاينا اي�صرتن من
مدينة �صيان اىل دبي ،ومن دبي اىل البحرين
عرب طريان اخلليج.
وذكرت اأنهم وفور و�صولهم اىل مطار
دبي مت فح�صهم و ك�صف احلرارة ا ً
أي�صا ب�صبب
قدومهم من ال�صني للحذر وبعدها من دبي
اىل البحرين مت عمل نف�ص الفحو�صات من
قبل وزارة ال�صحة ولكن ب�صكل اأكرب ،حيث
مت اإعطاء الطلبة ا�صتبيانات مللئها حتتوي
على ا�صم الطالب وا�صم اجلامعة واأرقام
التوا�صل والعنوان يف ال�صني والبحرين ،كما
مت تقدميهم اىل طبيب يف غرفة للك�صف على
احلرارة يف املطار.

بعثــة اململكة م�صتمرة
تقدمي الدعم للبحرينيني

املتواجدين بال�صني
نظرًا لتف�صي فريو�ص كورونا يف
جمهورية ال�صني ال�صعبية ،واإحلا ًقا
ببيان الوزارة بتاريخ  23يناير
 2020حول �صرورة اأخذ احليطة
واحلذر والبتعاد عن املناطق التي
ينت�صر فيها فايرو�ص كورونا،
والت�صديد على �صرورة اللتزام التام
بالإر�صادات العامة التي ت�صدرها
ال�صلطات املحلية يف بكني ،وقيام
الوزارة كذلك بن�صر اأرقام التوا�صل مع
�صفارة مملكة البحرين لدى جمهورية
ال�صني ال�صعبية ومكتب املتابعة
بوزارة اخلارجية يف مملكة البحرين
والذي يعمل على مدار ال�صاعة للرد
على كافة ال�صتف�صارات التي ترد
الوزارة.
توؤكد وزارة اخلارجية على
ا�صتمرارية عمل بعثة اململكة
الدبلوما�صية يف بكني على توفري كامل
الدعم جلميع املواطنني املتواجدين
يف جمهورية ال�صني ال�صعبية ،وباأن
البعثة على توا�صل دائم مع امللحق
الثقايف ملتابعة �صوؤون الطلبة لتذليل
كافة ال�صعاب التي قد تواجههم يف
حال رغبتهم مبغادرة جمهورية
ال�صني ال�صعبية.

�صفارة مملكة البحرين يف لندن

�صعي حثيث لإبراز �صورة اململكة ومنجزاتها احل�صارية يف املحافل اخلارجية
جنحت �صفارة مملكة البحرين لدى العا�صمة
الربيطانية لندن يف تنفيذ العديد من املبادرات
وامل�صروعات الرائدة التي كفلت للبالد ح�صورا
قويا وفاعال داخل الأو�صاط الربيطانية ،وكذلك
يف الدول ال�صديقة التي تغطيها ال�صفارة ،عالوة
على التعريف مبواقف الدولة اإزاء الق�صايا
املختلفة ،والدفاع عنها يف املحافل ال�صيا�صية
والإعالمية واحلقوقية ،والرتويج للفر�ص
القت�صادية التي ميكن اأن تتوافر بها بحكم بيئتها
امل�صجعة لال�صتثمار.
وبح�صب التقرير ال�صنوي لل�صفارة ال�صادر
موؤخرا ،فاإن عام  2019كان حافال بالإجنازات،
وا�صتطاعت ال�صفارة اإبراز ما حتقق ململكة
البحرين من منجزات خالل العهد الزاهر حل�صرة
�صاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�صى اآل خليفة،
والتي لم�صت امل�صتويات كافة ،وعززت من مكانة
البحرين وح�صورها الفاعل على امل�صتويني
الإقليمي والدويل.
واأ�صار التقرير الذي تتجاوز �صفحاته 30
�صفحة ،اإىل اأن عالقات ال�صداقة التاريخية التي
تربط مملكة البحرين باململكة املتحدة حظيت
باهتمام كبري ،وجاءت على راأ�ص اأهداف ال�صفارة
ال�صيا�صية ،وذلك انطالقا من موقع ال�صفارة
املتقدم ،وتواجدها يف اإحدى اأهم عوا�صم �صنع
القرار العاملي ،ولفت اإىل اأن ال�صفارة وعرب عقد
نحو  122اجتماعا مع امل�صوؤولني الربيطانيني يف
العديد من املواقع متكنت من التعريف بنجاحات
اململكة على ال�صعد كافة ،وت�صليط الأ�صواء عليها
داخل الأو�صاط الربيطانية.
وكان الكتاب اخلا�ص الذي اأ�صدرته ال�صفارة
يف مايو  2019مبنا�صبة الحتفال بتويل �صاحب
اجلاللة امللك حمد بن عي�صى اآل خليفة مقاليد
احلكم مبثابة �صجل حافل ملا حتقق للمملكة
يف جمالت التنمية الب�صرية وحقوق الإن�صان
ومكافحة الجتار بالب�صر وتعزيز دور املراأة
يف املجتمع ومتكني ال�صباب ،ف�صال عن الرتويج

لل�صياحة وفر�ص ال�صتثمار يف البالد يف ظل
توا�صل وترية التنمية القت�صادية وبرنامج
التوازن املايل.
واأ�صار التقرير اإىل اأن جهود ال�صفارة
على ال�صعيد ال�صيا�صي مل تقت�صر على عقد
الجتماعات مع م�صوؤويل الوزارات احلكومية،
واإمنا �صملت بجانبهم النواب ،حيث مت عقد 98
اجتماعا مع نواب جمل�ص العموم ،وذلك لتحقيق
التوا�صل الالزم مع الربملانيني ،وهو ما �صمن
للمملكة اإي�صال املعلومات الدقيقة وال�صحيحة
وال�صفافة عنها ،وقلل احلاجة لإ�صدار البيانات
والإحاطات للق�صايا املتكررة والفردية ،و�صهل
عملية الرد على اأي اأ�صئلة اأو ا�صتف�صارات ب�صاأن
البحرين.
وراأى التقرير اأن جهود ال�صفارة خالل عام
� 2019صمنت للمملكة تطوير التعاون املوؤ�ص�صي
لكل القطاعات مع نظريتها الربيطانية ،الأمر
الذي اأ�صهم يف زيادة فر�ص التعاون وال�صتفادة
امل�صرتكة ومبا يخدم م�صالح البلدين ،حيث
مت عقد  110زيارات واجتماعات مع عدد من
م�صوؤويل القطاعات املختلفة ،وبخا�صة يف
جمالت التعليم وال�صحة والتجارة ،ف�صال عن
املحادثات املكثفة التي اأجرتها جمموعة العمل

امل�صرتكة ب�صاأن التطورات ال�صيا�صية والأمنية يف
ال�صرق الأو�صط والنمو القت�صادي وغريها.
ّ
وبني التقرير اجلهود املبذولة من جانب
�صفارة مملكة البحرين لرفع قيمة التبادل
التجاري بني اململكة واململكة املتحدة ،والتي
فاقت املليار جنيه اإ�صرتليني ،والتي و�صفها باأنها
الأعلى يف تاريخ العالقات بني البلدين ال�صديقني،
لفتا اإىل اأهمية الفر�ص النوعية التي اأتيحت
للمملكة للرتويج لبيئتها اجلاذبة لال�صتثمار،
وم�صاعيها احلثيثة لت�صجيع �صبل التفاو�ص مع
الأجهزة الربيطانية املختلفة بغر�ص الو�صول
لتفاق جتارة حرة م�صرتك بني البلدين.
وكان لل�صفارة بح�صب التقرير دور رئي�صي يف
التح�صري واملتابعة الدائمة واحلثيثة يف جل�صات
ال�صتماع التي عقدت مبحكمة العدل الدولية يف
دي�صمرب  2019ملناق�صة ال�صتئنافات اخلا�صة
بالطعون املقدمة ب�صاأن اخت�صا�ص املنظمة
الدولية للمالحة اجلوية ب�صاأن الأزمة مع قطر،
وهو ما اأ�صهم يف جناح البحرين بالتعاون مع كل
من �صقيقاتها اململكة ال�صعودية ودولة الإمارات
العربية املتحدة وجمهورية م�صر العربية يف
اإقناع الراأي العام الدويل باأهمية الإجراءات التي
اتخذتها الدول الأربع حلماية اأمنها وا�صتقرارها.

وكون ال�صفارة تتوىل مهمة العمل القن�صلي
والدبلوما�صي لعدد من الدول الأوروبية املجاورة،
فقد جنحت يف التوا�صل مع الدول التي تغطيها
واملعتمدة لديها وهي اإ�صبانيا واإيرلندا وهولندا
والرنويج وال�صويد ،فقد متكنت من تطوير
عالقات مملكة البحرين مع هذه الدول ال�صديقة،
وعقدت يف هذا ال�صدد  30اجتماعا مع خمتلف
اجلهات يف تلك الدول ،كما نظمت وح�صرت
العديد من الفعاليات ،التي ا�صتهدفت تطوير
اأطر التعاون امل�صرتك ،ومبا ي�صب يف النهاية يف
خدمة م�صالح اململكة ويعزز من مكانتها.
ونظرا لأهمية ق�صايا حقوق الإن�صان ،كثفت
ال�صفارة جهودها داخل بريطانيا والدول التي
تغطيها لإي�صال املعلومات املوثقة ب�صاأن امللف
احلقوقي ،واإبراز منجزاتها ودورها الرائد يف هذا
املجال ،ومبا ي�صمن تعزيز العالقة مع اأ�صدقاء
البحرين يف اخلارج ،وكان لهذا التوجه اأثره يف
خف�ص عدد الأ�صئلة الربملانية اإىل الن�صف تقريبا
خالل عام  2019مقارنة بعام  ،2018حيث
انخف�صت مبعدل  %45من  238اإىل � 129صوؤال.
ومن بني اأبرز اجلهود التي بذلت يف هذا
ال�صاأن من جانب ال�صفارة ،التوا�صل مع النواب
واللوردات من جميع الأحزاب ،وح�صور

موؤمتراتها ال�صنوية ،واللقاء باملهتمني بق�صايا
ال�صرق الأو�صط عموما والبحرين خا�صة ،والرد
على ا�صتف�صاراتهم بال�صرعة الكافية اإذ بلغت
 52ا�صتف�صارا ،وتوفري املعلومات املوثقة لهم،
وتنظيم الزيارات امل�صتمرة واملتبادلة للبحرين
لالطالع على اإجنازاتها يف �صتى املجالت.
وحر�صت ال�صفارة يف ردودها ومرا�صالتها اأن
تكون م�صفوعة بالأدلة وت�صتند للقوانني الوطنية
ومبا يتما�صى مع املعايري الدولية املعتمدة ،كما
اأقامت قنوات ات�صال مع الربملانيني اجلدد الذين
فازوا يف النتخابات النيابية يف �صهر دي�صمرب
 ،2019واأكدت �صفارة البحرين دوما على
موقفها اجلاد اإزاء اأي ا�صتف�صارات تتعلق بال�صاأن
احلقوقي ،ووفرت يف ردودها وخماطباتها
ال�صروحات الالزمة ،ف�صال عن الفورية وال�صرعة
يف الإجابة عليها ،وذلك لتاأكيد ال�صفافية وملنع
اختالق الأكاذيب ،اأو ت�صيي�ص هذا امللف املهم.
واأبرز التقرير حجم النجاح الذي حققته
ال�صفارة على �صعيدي تكري�ص ريادة اململكة
و�صورتها كبلد تتعاي�ص فيه الأديان ب�صكل
�صلمي ،وجتربتها ال�صباقة واملتميزة يف مكافحة
الجتار بالب�صر.
ومل يغب ال�صاأن الإعالمي عن اهتمامات
ال�صفارة وجهودها داخل اململكة املتحدة والدول
الأوروبية التي تغطيها ،حيث اأولت اهتماما
خا�صا بفتح خطوط الت�صال مع خمتلف القنوات
التلفزيونية وال�صحف الربيطانية املحلية،
وحافظت على القائم منها ،وذلك لبناء عالقات
اإيجابية معها ووثيقة ومبا�صرة ،ومبا ي�صمن
اإي�صال ال�صورة ال�صحيحة حول اململكة.
ويف هذا ال�صدد ،متكنت ال�صفارة من الرد على
 52ا�صتف�صارا اإعالميا خالل �صاعات من ا�صتالمها،
كما عقدت  24اجتماعا مع كبار حمرري ال�صوؤون
اخلارجية يف خمتلف ال�صحف الربيطانية ،ف�صال
عن اإ�صدار  29تقريرا تف�صيليا حول املوا�صيع
ذات الهتمام وخا�صة امل�صائل احلقوقية.
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الكوهجي :ق�سمً ا باهلل �ساأ�ستجوب الوزيرة ..البوعينني :ال �سلطة لها على العالج باخلارج

النواب يطلب زيادة االهتمام مبر�سى ال�سرطان وحما�سبة امل�سوؤولني عن االإهمال
�شم�ء عبداجلليل:
رفع جمل�س النواب يف جل�شته اأم�س
اً
م�شتعج� اإىل احلكومة ط�لب
مقرحاً �
فيه بزي�دة الرع�ية والهتم�م مبر�شى
ال�شرط�ن وحم��شبة امل�شوؤولني عن الإهم�ل
والتق�شري يف ع�ج ح�لت ال�شرط�ن يف
امل�شت�شفي�ت احلكومية.
وق�ل اأحد مقدّمي القراح الن�ئب
حمد الكوهجي اإن وزراء ونواب �ش�بقني
يذهبون على ح�ش�ب جلنة ابتع�ث املر�شى
للع�ج ب�خل�رج يف حني اأن املر�شى
املحت�جني ل يحظون بهذه العن�ية.
وتوعّ د الكوهجي وزيرة ال�شحّ ة
ب�ل�شتجواب ،وق�ل :هذه الوزيرة يجب
اأن ل تبقى يف الوزارة ،ولدين�  20توقيعاً�
وب�قي  7توقيع�ت على ا�شتجوابه� واأق�شم
ب�هلل العظيم اأنن� �شوف ن�شتجوب هذه
الوزيرة.
من ج�نبه اأو�شح وزير �شوؤون
جمل�شي ال�شورى والنواب غ�من ف�شل

وزير �شوؤون جمل�شي ال�شورى والنواب

البوعينني ،وق�ل« :الك�م عن وزيرة
ال�شحة وهي غري موجودة غري �شحيح،
فلجنة الع�ج يف اخل�رج هي امل�شوؤولة
عن ابتع�ث املر�شى اإىل اخل�رج ول �شلطة
للوزيرة على ذلك البتع�ث».
واأ�ش�ف الكوهجي «املقرح هو لرع�ية
مر�شى ال�شرط�ن والهتم�م بهم ،فلقد
�شهدن� ح�لت اأن هن�ك ذب�باً� وبكتريي� يف
املغذي «ال�شي�ن» الذي يو�شع ل�أطف�ل،

وافق جمل�س النواب يف جل�شته يوم اأم�س على
م�شروع بق�نون ب�ش�أن اتف�قية الت�أ�شي�س والنظ�م
الأ�ش��شي ل�شركة املدفوع�ت اخلليجية ،حيث اأكد
رئي�س اللجنة امل�لية وال�شوؤون القت�ش�دية الن�ئب
اأحمد ال�شلوم اأن اأهمية امل�شروع بق�نون تكمن يف ربط
دول اخلليج يف منظومة موحدة لت�أ�شي�س مركزين
م�ليني يف اأبوظبي والري��س من غري و�شيط .وق�ل
ال�شلوم« :ا�شتلمن� اليوم ر اًدّا من الغرفة يوؤيد هذا
امل�شروع».

مقرتح م�ستعجل مبنح
العبي كرة اليد وحدات �سكنية

حمد الكوهجي

وق�ل« :من الطبيعي اأن نرى م�شت�شفى
متك�م� لرع�ية امل�ش�بني ب�ل�شرط�ن ولكن
من غري الطبيعي اأن نرى الإهم�ل وعدم
الرع�ية لهوؤلء املر�شى».
ويف ذات ال�شي�ق ق�ل الن�ئب اإبراهيم
النفيعي« :اإن الق�شور من املوجودين
يف احلكومة الذين ل يفتحون اأبوابَهم
للمواطنني ،ولدي ح�لت لأه�يل مر�شى
ال�شرط�ن ا�شتخدموا قرو�س بن�ء من�زلهم

مترير اتفاقية التاأ�سي�ص
ل�سركة املدفوعات اخلليجية

ملع�جلة فلذات اأكب�دهم امل�ش�بني مبر�س
ال�شرط�ن».
من ج�نب اآخر ق�لت الن�ئب زينب
عبدالأمري« :ل ميكن تعري�س امل�ش�بني اإىل
اخلطر ب�شبب الإهم�ل وهذه جرمية ،واأحملُ
ر�ش�ئل من م�ش�بي �شرط�ن تعرّ�شوا اإىل
املق�شرين
الإهم�ل الطبي ويجب حم��شبة
ّ
يف م�شت�شفى ال�شلم�نية ،ومل�ذا ل يتم
التعلم من م�شت�شفى امللك حمد؟».

تقدّم  5نواب يف جل�شة النواب يوم اأم�س مبقرح
م�شتعجل يط�لب احلكومة مبنح لعبي منتخب
البحرين للرج�ل لكرة اليد وحدات اإ�شك�نية.
ا ّإل اأن املجل�س قرّر ال�شتج�بة ملقرح الن�ئب ب��شم
امل�لكي ب�إح�لة املقرح اإىل اللجنة املعنية يف املجل�س
بهدف درا�شته ،وذلك بعد رفعه اإىل احلكومة.
وتقدم ب�ملقرح كل من :ه�ش�م الع�شريي ،حممود
البحراين ،عم�ر قمرب ،اأحمد الع�مر ،حمد الكوهجي.

الذوادي :ما هي مبالغ متاأخرات املوؤ�س�سات احلكومية والقطاع اخلا�ص؟

املبـارك :حجـم املتاأخـرات بلـغ  165مليون دينــار

حممود البحراين
د .عبداهلل الذوادي

ق�ل وزير الكهرب�ء وامل�ء وائل املب�رك اأن
مديونية م�شتحق�ت هيئة الكهرب�ء وامل�ء من
اإجم�يل الفواتري املت�أخة بلغ  165مليون دين�ر،
وذلك فيم� يتعلق ب�لقط�ع التج�ري ،وق�ل:
«نحن ندعم القط�ع التج�ري بواقع  22مليون
دين�ر �شنوياً� والعديد من احل�ش�ب�ت ت�شتفيد من
دعم ال�شريحة الأوىل» ،ج�ء ذلك خ�ل ردّه على
�شوؤال مقدّم من الن�ئب عبداهلل الذوادي يف جل�شة
النواب اأم�س.
وفيم� يتعلق بخطط احلكومة للر�شيد،
ق�ل املب�رك« :توجد جلنة وطنية لكف�ءة
الط�قة وو�شعت هد اًف� معلناً� لتعزيز ا�شتخدام
كف�ءة الط�قة بواقع  %6لل�شنوات الق�دمة،
وهي برئ��شة رئي�س الط�قة امل�شتدامة ،وتقوم
ب�لتدقيق على ط�قة املب�ين ،وهو مفهوم جديد
يف علم الط�قة».

وزير الكهرباء واملاء

من ج�نبه ق�ل الن�ئب الدكتور عبداهلل
الذوادي نعتقد ب�أن حجم ال�شته�ك كبري جداًا
لعدد  442380م�شركاً� .وهذا يجرن� اإىل
�شوؤال :م� هي خطط الوزارة يف تر�شيد الط�قة
يف احلكومة وللمواطن يف مملكة البحرين؟
واأ�ش�ر اإىل اأن الوزير تط ّرق اإىل ا�شرداد
الكلفة من ق�نون حت�شيل كلفة اإن�ش�ء وتطوير
البنية التحتية يف من�طق التعمري ،ومل يذكر
حجم هذا التح�شيل اأو ن�شبته من اإجم�يل
اإيرادات الكهرب�ء وامل�ء؟ كم� تطرق اإىل ملف مهم
جداًا وزي�دة وترية حت�شيل مت�أخرات الكهرب�ء
وامل�ء .وهن� نت�ش�ئل :م� هي مب�لغ مت�أخرات
املوؤ�ش�ش�ت احلكومية؟ وم� هي مب�لغ مت�أخرات
القط�ع اخل��س؟ وم� هي مب�لغ مت�أخرات
القط�ع املنزيل؟ وم� هي ن�شبة كل منهم من
اإجم�يل املت�أخرات واإجم�يل الإيرادات؟

ت�سمني منهج املواطنة مفاهيم حول دور النائب
واف��ق جمل�س النواب
على مقرح بق�نون ب�ش�أن
ت�شمني منهج املواطنة
مف�هيم حول دور الن�ئب
والدور الت�شريعي والرق�بي
ملجل�س النواب.
واأك���دت مقدم املقرح
الن�ئب ف�طمة القطري على
اأن املقرح يهدف اإىل تو�شيح
ال��وظ���ئ��ف الت�شريعية
والرق�بية ملجل�س النواب
للطلبة وال��ط���ل��ب���ت ،يف

م�ش�همته بخلق ح�لة
ان�شج�م وتن�غم بني املجتمع
واملجل�س ،والرتق�ء بجودة
الأداء الت�شريعي والرق�بي
يف اململكة.

اإن�ساء م�سجد بجزيرة اأمواج
وافق جمل�س النواب
ي��وم اأم�����س على اإن�ش�ء
م�شجد بجزيرة اأمواج.
ويف م��داخ��ل��ت��ه اأك��د
الن�ئب خ�لد بوعنق اأن
�شكّ�ن اأم��واج ي�شتكون
من ع��دم وج��ود م�شجد،
وق�ل« :نتمنى من املجل�س
الوقوف معن� يف مترير
هذا امل�شروع لهذه اجلزيرة
ال�شي�حية التي ت�شتقبل

توجه عاملي
املبارك :ال�سراكة مع «اخلا�ص» ّ

الكثري من ال�شوّاح ،فمنذ
� 20شنة واجلزيرة لي�س
به� م�شجد ،وبه� م� يفوق
 10اآلف ن�شمة».

واأو�شح الذوادي مل يتط ّرق الوزير اإىل
مب�درة اإع�دة هيكلة تعرفة الكهرب�ء وامل�ء ك�أحد
م�ش�در الإيرادات ،املعلن للمواطنني اأنه ومن
خ�ل برن�مج التوازن امل�يل واأن احلكومة تعمل
على توفري  350مليون دين�ر من خف�س الدعم
عن الكهرب�ء وامل�ء بحلول  ،2022وهذا جعل
التغيري الواقع يف اأ�شع�ر الكهرب�ء وامل�ء للقط�ع
ال�شكني لغري البحرينيني اأو البحرينيني الذين
ميلكون ح�ش�ب�ت �شكنية اأكرث من واحد ،حيث
اإنه� ت�ش�عفت بن�شبة  % 867ح�شب م�ش�در
هيئة الكهرب�ء وامل�ء .وهذا ب�لطبع له ت�أثري غري
مب��شر على املعي�شة ومكت�شب�ت املواطنني من
خ�ل ارتف�ع تعرفة الكهرب�ء يف القط�ع التج�ري
بن�شبة  %81وانخف��س التداول العق�ري بن�شبة
 %21وا اً
أي�ش� ت�أثريه� على م�شتهلكني لل�شلع
التج�رية بن�شبة م� يق�رب  %6واأكرث.

وقف الباعة اجلائلني االأجانب
واف��ق جمل�س النواب
على مقرح ب�ش�أن وقف
الب�عة الأج�نب اجل�ئلني
واتخ�ذ الإجراءات الق�نونية
ال�زمة ملنع هذه الظ�هرة
من ك�فة الأم�كن والأ�شواق
والطرق�ت ودور العب�دة.
وق����ل ال��ن���ئ��ب اأحمد
ال�شلوم« :قدمن� هذا املقرح؛
لأنن� ل نعلم هوؤلء الب�عة
من اأين ي�أتون بهذه الب�ش�ئع
التي رمب��� تكون منتهية

ال�ش�حية ،ل��ذل��ك يجب
ت�شديد الرق�بة على هذه
الأم�كن فهن�ك �شعف يف
الرق�بة من قبل هيئة تنظيم
�شوق العمل».

اإن�ساء مركز متخ�س�ص لدعم املخرتعني
وافق جمل�س النواب
على اإن�ش�ء مركز متخ�ش�س
لدعم املخرعني.
وق���ل الن�ئب يو�شف
زينل اإن الإ�شك�لية التي
ت��واج��ه ال��ب��ح��ري��ن هي
ع���دم وج����ود ح��شنة
للمخرعني ،لذلك نريد
مركز يتبن�هم ويحتويهم
م�لياً� ،بينم� اأو�شح الن�ئب
اإبراهيم النفيعي اأن املقرح

ج�ء للحف�ظ على اأبن�ئن�
املخرعني ولكن م� يحدث
اأن��ه يتم ا�شتقطب�هم يف
دول اأخرى.

البحراين :ا ّ
أحتفظ على خ�سخ�سة الكهرباء
ق�ل وزير الكهرب�ء وامل�ء وائل
املب�رك اإن �شي��شة ال�شراكة مع القط�ع
اخل��س يف اإنت�ج الكهرب�ء هي �شي��شة
معمول به� وهي توجه ع�ملي ولي�س
حم�شوراًا على البحرين.
وك�ن الوزير يعقّب على مداخلة
الن�ئب حممود البحراين والذي دع�
احلكومة وم�شوؤوليه� املعنيني عن قط�ع
الكهرب�ء اإىل اإع�دة النظر يف �شي��ش�ته�
مب� يوؤدي اىل خف�س ت�شعرية الكهرب�ء
وامل�ء.
اً
حتفظ�
و�شجّ ل الن�ئب البحراين
على النهج الذي تعتمده احلكومة يف
خ�شخ�شة قط�ع الكهرب�ء واملحط�ت

رفع ن�سبة ا�ستهالك الكهرباء
وافق جمل�س النواب
على مقرح ب�ش�أن رفع
ن�شبة ا�شته�ك الكهرب�ء
يف ال�شريحة الأوىل من
 3000وحدة اىل 6000
وح����دة وال�����ش��ري��ح��ة
ال��ث���ن��ي��ة م��ن 6001
وحدة اىل  7000وحدة
لفرة (يونيو ويوليو
واأغ�شط�س) من كل ع�م
وال��ذي تقدّم به الن�ئب
حم��م��د ب��وح��م��ود .من

ج�نبه اأ�ش�ر وزير �شوؤون
املجل�شني غ�من البوعينني
اأن املقرح لي�شت حمدداًا
وغري وا�شح».

ا�ستحداث معهد فني للفتيات
وافق جمل�س النواب
على مقرح ب�ش�أن ا�شتحداث
معهد اأو مدر�شة للتعليم
الفني واملهني للفتي�ت
مبدينة حمد.
وق�ل الن�ئب ب��شم
امل�لكي« :ط�لبن� بعهد
مهني �ش�مل ولي�س تدري�س
م�دة اأو م�دتني ،ومثل هذه
املع�هد �شوف تقلل الفجوة
بني خمرج�ت التعليم
واحتي�ج�ت �شوق العمل،

ف�لتوجه الع�ملي ق�ئم على
امله�رات الفنية واملهنية،
كم� �شيعزز من هذه
التخ�ش�ش�ت».

الكهرب�ئية مم� يحمّل املواطن البحريني
عبء اأرب�حه� يف نه�ية املط�ف.
اً
حتفظ� اآخر ب�ش�أن
واأبدى البحراين
منح الغ�ز ل�شرك�ت القط�ع اخل��س
ب�شعر اأقل من اأ�شع�ر ال�شوق الع�ملية
(وهي تربّح على ظهر املواطن).
وعرب الن�ئب البحراين عن
ّ
ا�شتغرابه من حتميل هيئة الكهرب�ء
وامل�ء املواطن تكلفة م� فقد من كهرب�ء
اأثن�ء عملية النقل واأخذه� من جيب
املواطن ،رغم اأنه مل ي�شتخدمه� فعل اًيّ�،
واأكد اأن املواطن يجب اأن ل يتحمّل من
ح�ش�به الكهرب�ء املت�شرّبة اأثن�ء عملية
توزيع ونقل الكهرب�ء.

اإن�ساء مركز خدمة متكامل للجوازات
وافق جمل�س النواب
على مقرح لإق�مة مركز
خدمة متك�مل ل�شوؤون
اجلن�شية واجل����وازات
والإق�مة.
واأك���د الن�ئب ع���دل
الع�شومي اأن املنطقة
املوجود به� مبنى اإدارة
اجلوازات مزدحمة ،وهو
قد اأ�شّ �س منذ اأكرث من 40
�شنة ولكن املبنى الآن ل
ي�شتوعب املراجعني فهو

غري ق�بل للتو�شعة ،ول
يوجد مواقف للمراجعني
ول امل��وظ��ف��ني واملبنى
ل ي�شتوعب الو�شع
الت�شغيلي احل�يل.

زيادة فرتة منع ال�ساحنات يف اأوقات الذروة
واف���ق ال��ن��واب على
م��ق��رح بق�نون ب�ش�أن
تفعيل قرار املجل�س الأعلى
ل��ل��م��رور ب��زي���دة فرة
منع ال�ش�حن�ت والآلي�ت
الثقيلة م��ن ا�شتخدام
الطرق يف اأوق�ت الذروة.
واأك��د مقدم الق��راح
الن�ئب حممد ال�شي�شي اأن
املقرح ين�س على تفعيل
ه��ذا ال��ق��رار لتخفي�س

الزدح�م�ت املرورية ولكن
ندعو وزارة الأ�شغ�ل
ل���أخ��ذ ب��ح��ل��ول ذكية
لتخفيف الزدح�م�ت.
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ترحب «االأيام» بر�شائل القراء وم�شاهماتهم ،وتوجه قراءها اإىل ذكر اال�شم كامالً والعنوان م�شفوعني بعنوان الربيد االإلكرتوين اإذا وجد ورقم االت�شال .وحتتفظ «االأيام» لنف�شها بحق التعديل واالخت�شار وفق مقت�شيات الن�شر.

«جنو�شاين» اأب عن جد
واأطمح لبيت يف اإ�شكان قريتي

«اجلن�شية» مطلبي لأمتكن من رعاية ابنتي «البحرينية» بعد وفاة والدها
بعد وفاة زوجي البحريني اأ�شبحت اأعاين غربة
اأق�شى واأمر من الغربة التي كنت اأعي�شها كوين
زوجة «عربية» لي�س لها �شند يف هذا البلد غري ابنة
�شغرية يف الرابعة ع�شرة من العمر ال حول لها وال
قوة بحاجة اىل من ي�شاندها على ق�شوة احلياة بعد
وفاة والدها وتغرب اأمها.
لقد تقدمت باإبداء رغبتي يف اجلن�شية قبل
خم�شة ع�شر عامًا رغم اأنني اأ�شكن البلد منذ ع�شرين
�شنة ،وح�شب القانون البحريني فاإنه يحق يل
اكت�شاب اجلن�شية بعد مرور خم�س �شنوات على

تقدمي الطلب ،بيد اأنني مل ا َ
أحظ بهذا ال�شرف بعد رغم
مراجعاتي امل�شتمرة ل�شوؤون اجلن�شية واجلوازات
واالقامة اذ غالبًا مايتم طمانتي باأن طلبي م�شتوف
لل�شروط وعلي االنتظار ليحني دوري!
منذ فرتة تلقيت ات�شاالً من اجلوازات يطلب مني
تغيري «كفيلي» بعد وفاة زوجي بيد اأنني رددت
عليهم بر�شالة تفيد بعدم رغبتي بتغيري الكفالة الأن
حياتي �شتكون اأ�شعب و�شاأكون ملزمة بدفع ر�شوم
للجهات الر�شمية واملراكز ال�شحية نظري تلقي
اخلدمات احلكومية املجانية التي يح�شل عليها

املواطنون وزوجات البحرينيني.
لقد عملت �شنوات طوال يف اإحدى ريا�س
االطفال براتب ال يتجاوز املائتي دينار وبدون تاأمني
اجتماعي وذلك الأنني «غري بحرينية» ،واالآن بعد
وفاة زوجي طلبت من ابنتي اأن ن�شتقر يف بلدي
لكنها رف�شت ذلك ،فال حيلة يل غري اأن اأح�شل على
اجلن�شية يف البحرين واأبقى اأرعى ابنتي ال�شغرية
هنا.

البيانات لدى املحررة

كيف نقي اأنف�شنا من مر�ض كورونا اجلديد؟
يعترب فريو�س الكرونا امل�شتجد هو
�شاللة جديدة من فريو�شات الكورونا
الذي مل ي�شبق التعرف عليه يف الب�شر،
وهو اأحد جمموعات فريو�شات الكرونا
التي ترتاوح اال�شابة بها يف الب�شر بني
نزالت الربد الب�شيطة اإىل االلتهابات
الرئوية احلادة.
فريو�شات كورونا ف�شيلة وا�شعة
ً
أمرا�شا
االنت�شار معروفة باأنها ت�شبب ا
ترتاوح من نزالت الربد ال�شائعة اإىل
االعتالالت االأ�شد وطاأة مثل متالزمة ال�شرق
االأو�شط التنف�شية ومتالزمة االلتهاب
الرئوي احلاد الوخيم «ال�شار�س» ،يتمثل
فريو�س كورونا اجلديد يف �شاللة جديدة
من فريو�س كورونا مل تك�شف اإ�شابة
الب�شر بها �شاب ًقا.
منظمة ال�شحة العاملية اأكدت اأنه
ميكن اأن تنتقل بع�س �شالالت الفريو�س
من �شخ�س اإىل اآخر ،باالت�شال عن قرب
مع ال�شخ�س امل�شاب عادة.
اأما حول مدة احل�شانة اخلا�شة
بالفريو�س غري معروفة ،ولكن فرتة
احل�شانة لالأمناط املعروفة لفريو�س

وت�شمل طرق انتقال العدوى من اأنواع
(الكورونا) االأخرى املعروفة ما يلي:

(كورونا) ترتاوح بني اأ�شبوع اإىل ع�شرة
اأيام ،وهي يف الغالب ال تختلف عنها.
االأعرا�س تتوقف على نوع الفريو�س،
لكن اأكرثها �شيوعا ً ما يلي :االأعرا�س
التنف�شية ،واحلمّى ،وال�شعال ،و�شيق
النف�س و�شعوبة التنف�س .ويف احلاالت
االأ�شد وطاأة ،قد ت�شبب العدوى االلتهاب

الرئوي واملتالزمة التنف�شية احلادة
الوخيمة والف�شل الكلوي وحتى الوفاة.
بنا ًء على املعلومات املحدودة املتوافرة
حتى االآن ،ال توجد براهني حتدد طريقة
انتقاله من �شخ�س اإىل اآخر ،ولكن يحتمل
اأنها م�شابهة النتقال العدوى املوجودة
يف اأنواع فريو�س (الكورونا) االأخرى.

* االنتقال املبا�شر من خالل الرذاذ
املتطاير من املري�س اأثناء الكحة اأو
العط�س.
* االنتقال غري املبا�شر من خالل مل�س
االأ�شطح واالأدوات امللوثة بالفريو�س،
ومن ثم مل�س الفم اأو االأنف اأو العني.
* املخالطة املبا�شرة للم�شابني.
ومن طرق الوقاية من هذا الفريو�س
املداومة على غ�شل اليدين جيدًا باملاء
وال�شابون اأو املواد املطهرة االأخرى التي
خ�شو�شا بعد
ت�شتخدم لغ�شيل اليدين،
ً
ال�شعال اأو العط�س وا�شتخدام دورات
املياه ،وقبل وبعد التعامل مع االأطعمة
واإعدادها.
جتنب مالم�شة العينني واالأنف والفم
باليد قد امل�شتطاع ،فاليدان ميكن اأن تنقل
الفريو�س بعد مالم�شتها لالأ�شطح امللوثة
بالفريو�س.

حممد �شعيد

الدين املعاملة
هناك من النا�س ال يح�شنون التعامل مع االآخرين ،بل يتعالون ويتكربون
عليهم ،واليردون حتى ال�شالم ،تلحظ كالمهم فيه نوع من التعايل والتكرب،
وهناك فئة تعامل االآخرين ح�شب مزاجها وظروفها رغم اإن النا�س ال دخل لها يف
تلك الظروف ،حبذا اأن تعامل النا�س ح�شب ما حتب اأن يعاملوك.
ما نلحظه تغري املعاملة يف وقتنا احلايل ح�شب مكانة ال�شخ�س ولقبه
واأ�شله وف�شله ومكانته يف املجتمع ،فاالإن�شان الب�شيط واملتوا�شع وبدون
القاب «�شايع حقه» يف هذا الزمان فال يجد االحرتام الذي يليق به وال يعامل
معاملة طيبة� ،شبحان اهلل ،لعله عند اهلل اأقرب واأحب ،وكثري من الفر�س �شاعت
على اأنا�س اعرفهم ب�شبب هذه التفرقة احلا�شلة ،لعدم اإعطاء كل ذي حق حقه،
فاملعاملة احل�شنى مطلوبة للجميع دون ا�شتثناء ،فالدين املعاملة.

بعد اأن ا�شتب�شرنا نحن اأهل جنو�شان خريًا باإعادة
م�شروع اإ�شكان قريتنا اىل اأهله ،عمت الفرحة يف بيت كل
االأ�شر نظرًا لرغبة احلكومة املوقرة يف تلبية طلبات اأهل
الدائرة �شمن م�شروع امتداد القرى.
وكوين اأحد اأهايل القرية الذين ولدوا وترعرعوا على
اأر�س هذه القرية الطيبة تفاءلت كغريي بح�شويل على
خ�شو�شا واإن طلبي قدمي ،حيث يعود اىل
وحدة �شكنية
ً
العام  ،2002بيد اأن اأحالمي تبددت باحل�شول على بيت
يف قريتي االأم.
ويعود �شبب ا�شتثنائي من امل�شروع اىل �شكني خارج
املنطقة منذ �شنوات ،حيث ا�شطررنا للخروج من القرية
عندما ح�شل والدي على ق�شيمة �شكنية يف قرية احلجر من
وزارة اال�شكان وقام ببنائها لكي يعي�س فيها جميع اأبنائه،
ولكن رغم ذلك كنا ال نفارق قريتنا يف جميع املنا�شبات،
حيث البيت العود مازال يف جنو�شان ،كما اإننا نق�شي جل
يومنا يف القرية تعزيزًا للروابط االأ�شرية واالجتماعية
التي تربينا عليها.
لذا اأنا�شد وزير اال�شكان املوقر اأن ينظر اىل م�شكلتي
�شيما واإن هناك اأكرث من ع�شرين بيتًا مل توزع بعد على
م�شتحقيها اذ خ�ش�شت ملواطنني من خارج القرية ،ومبا
اأنني اأحد اأهايل القرية واأملك طلبًا م ّر عليه  17عامًا التم�س
من الوزارة اأن حتقق حلمي يف احل�شول على بيت يف
قريتي االأ�شلية.

البيانات لدى املحررة

لو كان الفقر رج ًال لقتلته
تعد الرثوة واحدة من اأهم م�شتلزمات احلياة الكرمية
ً
اي�شا من ال�شروريات املهمة
يتمناها كل �شخ�س ،وهي
للفرد وجميع الب�شر ،فرقي االأمم وح�شارتها يقا�س اأكرث
ما يقا�س بالتقدم االقت�شادي يف ذلك املجتمع ،اأي بكمية
االأموال التي ينتجها ،وباملال تبني املدار�س وامل�شت�شفيات
العمومية واخلا�شة كي تخدم املواطن ،وباملال ت�شيد
اجل�شور املعلقة كي ي�شتفيد منها املواطن ،وتبني املن�شات
الريا�شية.
هناك من ال يزال ي�شرف على اأ�شا�س «ا�شرف مايف
اجليب ياأتيك مايف الغيب» واإن الدنيا فانية واإن الفقر
ف�شيلة ،ولالأ�شف يا اأخي العزيز هذه االأقوال واالأمثال
تتوارثه االأجيال وتر�شخ يف الوجدان والال�شعور العام،
وت�شبب الفقر فكيف يتهاون االن�شان يف رفع م�شتوى
معي�شته بحجة اأن الدنيا فانية.
يقول علي بن اأبي طالب كرم اهلل وجهه «لو كان الفقر
رجالً لقتلته» ،فالفقر منبع الويالت واملاآ�شي التي تعانيها
الب�شرية ،ولالأ�شف ال�شديد تعاين كافة ال�شعوب العربية
واال�شالمية اآفة الفقر.
فالفقر ي�شرب باأطنانه على هذه ال�شعوب ،ويت�شبب
بكافة ال�شرور واالآثام ،فالفقر يعني احلياة التعي�شة وقلة
اال�شتمتاع واحلرمان من نعم اهلل ،والتوكل على اهلل ال يعني
اهمال العمل ،فعندما وهب اخلالق الكرمي احلياة لالإن�شان
اأعطاه حقه يف العي�س يف حياة كرمية ،وهو حق �شرعي
منحه اخلالق جلميع عباده ،واالإن�شان هو من يختار
ويخطط مل�شتقبله فعلى اجلميع اأن ي�شكر ربه على هذه
النعم التي هي من ن�شيبه ،فليحافظ عليها ،ويعمل على
التوعية والن�شح الأوالده وجيل امل�شتقبل.

مرمي عبدالرحيم

�شالح بن علي

«التعليق ال�شوتي» وظيفة مهمة يف ع�شرنا اجلديد
مع اإطاللة يوم جديد واإ�شراقة �شم�س
جديدة اكرث اناقة وتالأالأ قد ن�شمع ب�شباحات
يومنا اجلديد اأ�شوات جميلة حتمل موا�شيع
قيمة و�شيقة تهتم بكل ما فيها من تفا�شيل
جديدة متنوعة متعمقة نقطف لكم منها االأجمل
فتعالوا معً ا نتكلم عن مو�شوع «التعليق
ال�شوتي».
ال�شيما ونحن اليوم يف عامل مت�شارع يف
جماالت التكنلوجيا والتقدم العلمي مبا فيه من
�شرعة واكت�شافات علمية ت�شابق الزمن ،يعترب
عامل التعليق ال�شوتي من اأكرث عوامل امليديا
�شيوعً ا وانت�شارًا خا�شة يف االونة االأخرية
بعد تداخله يف العديد من فنون االإعالم
واالعالن والت�شويق والدعاية وال�شينما
والربامج االخبارية والريا�شية والفنية
للو�شول اإىل اأكرب قدر من اجلمهور وذلك نظرًا
لوجود �شوت احرتايف وذي جودة عالية يقدم
للم�شتمع الكرمي.
ويختلف التعليق ال�شوتي وف ًقا للمادة
ال�شوتية واملو�شوع امل�شتهدف وقد يكون

مادة ،اعالمية ،اعالنية ،جتارية ،وهو
عبارة عن ا�شتعمال ال�شوت و�شرح حمتوى
املو�شوع ،والبد ان يكون املعلق ميتلك موهبة
�شوتية مميزة وقدرة كبرية على التعبري
وتو�شيل الفكرة بنربة وا�شحة ونطق �شليم
مع القدرة على التحكم يف مدى قوة وحدة
ال�شوت و�شرعته وطبقة النطق به.
اإن التعليق ال�شوتي فن وقدرة وابتكار

جميل يوهبه اخلالق عز وجل لالن�شان ،ويعد
واحدًا من اأكرث املجاالت االذاعية انت�شارًا يف
�شوق العمل اليوم بل هو االأكرث احتياجً ا يف
االونة االأخرية خ�شو�شا مع انت�شار العمل يف
املنازل وازدياد وتريتة
ولهذا اأ�شبح هناك الكثري من املناف�شات
وحماوالت الظهور وال�شهرة والتميز اأمام
اأ�شحاب االأعمال الذين ي�شعون لتعاون وابرام
عقود عمل مع معلق �شوتي حمرتف ليقدم لهم
خدمات اعالنية وت�شويقية رائجة وناجحة.
وحينما يكون املعلق ال�شوتي ناجح
ومتميز ي�شتطيع الدخول يف عامل ال�شهرة
وت�شتطيع مادته االعالنية التي يروج لها اأن
تكون لها مل�شات يف الواقع واهمية ،وتكت�شب
قبولها يف املجتمع من مدى جودتها اوالً وثانيًا
من مدى قدرة املعلق ال�شوتي الي�شالها واقناع
اجلمهور بفكرته اإليهم و�شد انتباهم مع ما
يروج له.

نا�شر حممد مني
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ولي العهد :المؤسسات المالية
والمصرفية تدفع بعجلة التنمية في البحرين

أكد صاحب الس��مو الملكي األمير س��لمان بن حمد
آل خليف��ة ول��ي العهد نائ��ب القائد األعل��ى النائب
األول لرئيس مجلس الوزراء ،أهمية دور المؤسس��ات
المالية والمصرفية في المملكة بالدفع بعجلة التنمية
االقتصادي��ة ،وع��زم المملك��ة على مواصل��ة تنفيذ
خططه��ا الرامية إلى زيادة وتي��رة التنوع االقتصادي
بما يحقق أهداف المس��يرة التنموية الشاملة بقيادة
حض��رة صاح��ب الجالل��ة الملك حمد بن عيس��ى آل
خليفة عاهل البالد المفدى.
ج��اء ذلك ل��دى لقاء س��موه ،بحض��ور وزي��ر المالية

استمرار تنفيذ الخطط
لتحقيق األهداف التنموية المنشودة
خلق مزيد من الفرص النوعية أمام المواطنين
واالقتص��اد الوطن��ي الش��يخ س��لمان ب��ن خليفة آل
خليف��ة ،ومحافظ مص��رف البحرين المركزي رش��يد
المعراج وعدد من المس��ؤولين ف��ي قصر القضيبية

الثالثاء ،المنس��ق الع��ام للتخطيط عض��و المجلس
التنفيذي في بنك يو بي إس السويسري إقبال خان.
وأشار سموه إلى إسهامات القطاع المالي والمصرفي

ف��ي تعزيز النمو االقتص��ادي ،مؤكداً حرص المملكة
عل��ى اس��تمرار تنفيذ خططه��ا بما يحق��ق األهداف
التنموي��ة المنش��ودة للمملك��ة ،ويخل��ق مزيداً من
الفرص النوعية أمام المواطنين.
م��ن جانبه ،أع��رب إقبال خ��ان عن ش��كره وتقديره
لصاح��ب الس��مو الملكي ول��ي العهد نائ��ب القائد
األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء لما يبديه
س��موه من حرص واهتم��ام بتعزيز القط��اع المالي
والمصرف��ي في مملك��ة البحرين ،متمني��اً للمملكة
دوام التقدم واالزدهار.

تنفيذًا ألمر ولي العهد ..بدء توزيع الدفعة
الثانية بوحدات «القليعة» شرق الحد
أعلن وكيل وزارة اإلسكان الشيخ عبد اهلل بن أحمد آل
خليف��ة عن بدء توزيع وحدات الدفعة الثانية لوحدات
حي «القليعة» بمدينة شرق الحد ،تنفيذاً ألمر صاحب
الس��مو الملك��ي األمير س��لمان بن حم��د آل خليفة
ولي العهد نائب القائ��د األعلى النائب األول لرئيس
مجلس الوزراء بتوزيع  5000وحدة س��كنية في إطار
التوجيهات الملكية السامية.
ون��وه وكي��ل الوزارة ،بتس��ارع الجه��ود لتنفيذ باقي
مراحل مشروع مدينة شرق الحد إلتمام األمر الملكي
الس��امي لحض��رة صاح��ب الجاللة المل��ك حمد بن
عيس��ى آل خليفة ملك البالد المفدى بش��أن بناء 40
أل��ف وحدة س��كنية ،حيث تعد «ش��رق الح��د» إحدى
الم��دن التي تمث��ل ركائز خطة ال��وزارة لتنفيذ األمر
السامي.
وقال وكيل وزارة اإلس��كان إن توزيع وحدات المرحلة
الثاني��ة بحي القليع��ة يأتي تزامناً مع اكتمال نس��ب
اإلنج��از في األعمال اإلنش��ائية والبنية التحتية لهذه
المرحلة ،بعد أن قامت الوزارة في وقت سابق بتوزيع
وحدات الدفع��ة األولى لهذا المش��روع مع احتفاالت
العيد الوطني المجي��د ،موضحاً أن وحدات هذا الحي

تتضمن  740وحدة سكنية.
وقال الش��يخ عب��د اهلل بن أحم��د إن إنج��از المرحلة
األولى لح��ي «القليع��ة» باإلضافة إل��ى االنتهاء من
إنشاء وتسكين حي «بوشاهين» وتخصيص القسائم
الس��كنية بحي «أم الش��جر» ،يعكس تس��ارع وتيرة
العمل في مدينة ش��رق الحد ،وأن تس��كين المرحلة
األول��ى بح��ي القليعة س��يمثل المرحل��ة الثانية من
مراحل التشغيل التدريجي للمدينة.
يذك��ر أن مدينة ش��رق الح��د تتكون ف��ي مخططها
العام من  4036وحدة سكنية و 496قسيمة سكنية،
وستستوعب فور اكتمالها حوالي  28ألف نسمة.
وتتمي��ز المدينة بموقعها الس��احلي ش��مال ش��رق
مملك��ة البحرين ،وتحتوي عل��ى العديد من المرافق
والخدمات ،منها مدارس لمختلف المراحل التعليمية،
ودور العبادة ،ومراكز صحية وعيادات طبية.
كم��ا تتمي��ز بتوفي��ر  58ألف مت��راً مربع��اً للحدائق،
و 300أل��ف متراً مربعاً للمس��احات الخض��راء ،فض ً
ال
ع��ن واجهة بحرية ومتنزهات تمتد على مس��اخة 35
ألف متراً مربعاً ،مع تخصيص مسارات خاصة للمشاة
والدراجات الهوائية بطول  4كيلومترات.

تنفيذًا لتوجيهات ولي العهد« ..الصحة»
تتسلم مستلزمات الكشف المبكر عن «كورونا»

إعداد :فاطمة الشيخ

بن��اء عل��ى توجيه��ات صاح��ب
الس��مو الملكي األمير س��لمان
ب��ن حمد آل خليف��ة ولي العهد
نائب القائد األعلى النائب األول
لرئيس مجلس الوزراء بس��رعة
توفي��ر أجه��زة ومس��تلزمات
الفحص الجيني الالزمة للكشف
المبك��ر ع��ن في��روس كورون��ا
التاج��ي المس��تجد ،وتوفي��ر
التجهي��زات الالزم��ة للتعام��ل
م��ع أي تط��ور محتم��ل ،قال��ت
وزارة الصح��ة إنه��ا نفذت على
وجه الس��رعة التوجيه��ات عبر
طل��ب المس��تلزمات م��ن خارج
البحري��ن بش��كل مس��تعجل،
واستلمت مس��تلزمات الفحص
الجيني الالزم��ة إلجراء التحاليل
المخبري��ة ،بعد وصولها مس��اء
الثالث��اء م��ن مط��ار البحري��ن
الدولي إلى المختبرات بالصحة
العامة بوزارة الصحة.
وأضافت ال��وازرة أنه يتم العمل
حالياً على رب��ط مختبرات وزارة
الصح��ة العام��ة م��ع كبري��ات
مراكز الس��يطرة على األمراض
والوقاية منها وم��ع المنظمات
الدولي��ة والتواص��ل عل��ى مدار
الس��اعة لمتابع��ة مس��تجدات
انتشار الفيروس.
وأكدت الوزارة ،في بيان الثالثاء،
حرصها التام على سالمة وصحة

المواطنين والمقيمين ،مؤكدة
أنه��ا اتخ��ذت كافة اإلج��راءات
االحترازي��ة والتدابي��ر لمن��ع
وصول الفيروس إلى البالد من
خالل تعزيز اإلج��راءات الوقائية
وتفعي��ل المراقب��ة الصحية في
كافة منافذ المملك��ة بالتعاون
والتنس��يق م��ع كاف��ة الجهات
ذات العالق��ة ،إلى جانب تكثيف
مراقب��ة مس��تجدات الوض��ع
الوبائي لفيروس كورونا وإعداد
اإلرش��ادات الصحي��ة لكيفي��ة
التعامل م��ع الحاالت المش��تبه
بإصابتها بالفيروس.
وأعرب��ت ال��وزارة عن ش��كرها

وتقديره��ا لكاف��ة المواطني��ن
والمقيمي��ن عل��ى تعاونه��م
وااللتزام باإلرشادات التي تعلن
عنه��ا ال��وزارة ،داعي��ة الجميع
إل��ى اس��تقاء كاف��ة المعلومات
ح��ول انتش��ار في��روس كورونا
ومس��تجداته م��ن المص��ادر
الرسمية المعتمدة .كما قدمت
الشكر لكافة الجهات الحكومية
عل��ى تعاونها المس��تمر طوال
الفت��رة الماضي��ة بجهوده��ا
وإس��هاماتها كل في اختصاصه
في تعزيز اإلج��راءات االحترازية
والوقائية الالزم��ة لمنع وصول
الفيروس إلى المملكة.
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وزيرة الصحة في مرمى حمد الكوهجي

اقتراح قانون

 20توقيعًا حتى اآلن
الستجواب وزيرة الصحة
الطفل طالل
( 7سنوات) مهمل
في السلمانية منذ 6
أشهر
نائب وأسرته
في ألمانيا للعالج

 3عمال ل� «طراد األسماك» بد ًال من اثنين
تعديل المرسوم بقانون  20لسنة بشأن تنظيم صيد واستغالل
وحماية الثروة البحرية المعدل بالمرسوم بقانون  45لسنة 2012

ال اهتمام بمرضى
السرطان

نص التعديل «يتناسب حجم العمالة األجنبية المصرح لها بالعمل
على ظهر سفن الصيد البحري مع حجم السفينة تبحث اليقل عن
 6عمال بالنسبة لسفنية «بانونس» صيد اآلسماك وال يقل عن 3
عمال بالنسبة لقارب «طراد» صيد األسماك»

مماطلة أكثر من
شهر الستالم تقرير
الطفل طالل

مقدم المقترح
محمد السيسي

وزراء يجرون فحوصات في الخارج
على حساب اللجنان الطبية

زينب ترفع صورة الطفل طالل ..والنفيعي يبكي

تأجيل «سؤال الشهر» أسبوعين
حسن الستري

حسن الستري ،تصوير :محمد الشويخ

في مداخلة باكية ،قال النائب إبراهيم النفيعي،
إن حض��رة صاح��ب الجالل��ة المل��ك حمد بن
عيس��ى آل خليفة عاهل البالد المفدى الداعم
األول لع��الج مرضى الس��رطان ف��ي البحرين
م��ن خ��الل مرك��ز األورام األخير بمستش��فى
الملك حم��د ،فلماذا نرى القص��ور من بعض
المسؤولين في الحكومة الذي يجعل المواطن
يلجأ للتواصل االجتماعي إلظهار خصوصياته.
وق��ال «هن��اك أن��اس تنتظر لجن��ة العالج في
الخارج لعالج حشاش��ة جوفهم ،ذهبت لقس��م
األورام ،ورأي��ت مراف��ق الغ��رف الموج��ودة

والطحالب ال تزال في هذا المكان».
النائ��ب زينب عبداألمير ،رفعت صورة لمريض
بالسرطان ،وقالت «طالل نتيجة إهمال وتستر،
وانتقل المرض له من المرحلة الثالثة للرابعة،
ألن القصبة الهوائية أكبر من الحجم لطالل..
درب��وا أطباءك��م عل��ى اإلع��الن ع��ن النتائج،
تعلموا من مستشفى الملك حمد».
وق��ال النائ��ب حم��د الكوهج��ي« :مقترحن��ا
االهتم��ام والرعاية بمرضى الس��رطان..مركز
األورام بمستش��فى الس��لمانية غي��ر نظي��ف
ومهمل..إح��دى المرضى تحضر أخصائية من

الخارج لعالجها داخل مركز األورام بمبلغ 400
دينار».
وأكد أن هناك وزراء ونواباً سابقين يستفيدون
من لجنة العالج بالخ��ارج بد ًال من المواطنين
المحتاجي��ن .متس��ائالً :إل��ى مت��ى س��نرى
المناشدات على وسائل التواصل االجتماعي؟.
وأق��ر المجل��س االقت��راح برغب��ة «بصف��ة
االس��تعجال» بش���أن زيادة الرعاية واالهتمام
بمرضى الس��رطان ومحاسبة المسؤولين عن
اإلهم��ال والتقصير في عالج حاالت الس��رطان
في المستشفيات الحكومية.

سحب مقرر لجنة الشؤون التشريعية والقانونية فاضل السواد ،تقرير
اللجن��ة حول مش��روع قانون يمنح النائب الحق بأن يتقدم بس��ؤالين
في الشهر ،على أال يتجاوز عدد األسئلة المقدمة منه في دور االنعقاد
الواحد اثني عش��ر س��ؤاالً ،وذلك بد ًال من سؤال واحد في الشهر كما
هو الحال بالقانون النافذ.

مركز متخصص لدعم المخترعين

«البلديون» يدرجون «النواب» في المناهج
أق��ر مجلس الن��واب ،االقت��راح برغبة بش��أن
تضمي��ن منه��ج المواطنة مفاهي��م حول دور
النائ��ب وال��دور التش��ريعي والرقابي لمجلس
النواب
وق��ال النائب علي زايد« :تقدمنا بهذا المقترح
نظ��راً لما نراه م��ن كثرة طلب��ات المواطنين
للن��واب على الرغ��م من أنها م��ن اختصاص
البلديي��ن ،وقد تلقينا ش��كاوى م��ن البلديين
بالتدخل في اختصاصتهم».
أم��ا النائب أحمد األنص��اري ،قال« :يجب علينا
توضي��ح دور النائ��ب لألجي��ال القادم��ة لكي
نوجد جي�� ً
ال فاهماً ب��دور المجل��س من حيث
االختصاصات والصالحيات ،إلغالق الباب أمام
أي مريض أو صاحب أجندة إلفش��ال المجلس
ع��ن طري��ق الهم��ز واللمز من خالل وس��ائل
التواصل االجتماعي».
وأضاف «هناك جهات من الخارج همها إيصال
صورة س��وداء عن دور المجلس ،وحين نثقف
المواطني��ن لن يس��تطيع أي ش��خص تلويث

حسن الستري

صورة النواب ،وبعض المس��ؤولين فشلوا في
حل مش��اكل الناس وأوهموهم أن مشاكلهم
لن تح��ل إال بواس��طة النواب..إحدى الوزارات

تطلب توصي��ة من النائب هي تم��ارس نوعاً
م��ن الفس��اد اإلداري وتغي��ر دور النائ��ب من
الرقابة على الخدمات».

أقر مجل��س النواب االقتراح برغبة بش��أن تأس��يس مركز متخصص
لدعم المخترعين.
وقال النائب يوسف زينل:مسألة تخصيص مركز للمخترعين مهم ،ألن
إش��كاليتنا ال توجد لدينا حاضنة الحتض��ان المخترعين والمخترعات،
فلو كان لدينا مركز يتبناهم ويدعمهم مادياً لحل األمر ،دولة إسرائيل
رغم أنها دولة مُغتَصَبة ،إال انها تقدمت بالعلم.
وردت علي��ه رئيس��ة المجلس فوزية زين��ل :هي ليس��ت المثال التي
يحت��ذى ب��ه ،لتصحح له النائ��ب معصومة الخطأ اللغ��وي وتقول هي
مُغتَصِبة ،وليست مُغتَصَبة.
وعاد النائب ممدوح الصالح ليقول :هي ليست دولة من األساس ،بل
هي كيان صهيوني محتل.
وقال رئيس لجنة الش��ؤون المالية واالقتصادية أحمد السلوم« :هذا
المخترع يس��هم في رؤي��ة البحرين االقتصادية ونم��و االقتصاد من
خالل دعم المقترحات».
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مهمة رسمية

غياب

غياب

معتذر
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النفيعي باكياً..والكوهجي :وزراء يرسلون للعالج بالخارج من السرطان
الوطن
7

العدد
5163
الرابط اإللكتروني https://bit.ly/2U8EGvV

نوف جمشير رئيسا تنفيذيا

لـ “التخطيط والتطوير العمراني”

المنامة  -بنا

صـــدر عـــن عاهـــل البـــاد صاحب

رئيســـا تنفيذيًـــا لهيئـــة التخطيط
ً

آل خليفة ،مرســـوم رقم ( )2لسنة

ونصت المادة الثانية من المرسوم

الجالـــة الملـــك حمـــد بن عيســـى
 2020بتعييـــن رئيـــس تنفيـــذي
لهيئـــة

التخطيـــط

العمراني.

والتطويـــر

وجـــاء فـــي المـــادة األولـــى مـــن
المرســـوم أنه ُتعين نوف جمشـــير

والتطوير العمراني.

أنـــه على وزير األشـــغال وشـــؤون
البلديـــات والتخطيـــط العمرانـــي

تنفيذ أحكام هذا المرسوم ،ويُ عمل
به من تاريخ صدوره ،ويُ نشـــر في

الجريدة الرسمية.

السنة Year: 12
العدد No: 4124

األربعاء WED

 29يناير 29 January 2020
 4جمادى اآلخرة 4 JMD (2) 1441

 24صفحة  210 -فلوس

رقم التسجيل ISSN 1985-8566

e-mail: local@albiladpress.com

www.albiladpress.com

خلق مزيد من الفرص النوعية للمواطنين

الفوج األول من طلبتنا بالصين يصل فجرًا

سمو ولي العهد :عازمون على زيادة وتيرة التنوع االقتصادي

“الصحة” تؤكد استالم مستلزمات الفحص المبكر عن “كورونا”
زينب العكري | تصوير رسول الحجيري

عــاد أول فــوج مــن طلبــة البحرين الدارســين في الصين إلى أرض الوطن ،بعد تفشــي فيروس كورونــا بالصين .وأفاد

الطــاب بأنهــم بعــد نزولهم من الطائرة اســتقبلتهم إحــدى الممرضات في مطار البحرين الدولــي ،وأخذتهم إلى إحدى

الغرف لملء ورقة بيانات من  6أوراق عن اسم الطالب والجامعة والعنوان في البحرين والصين وأرقام التواصل.
وبن ــاء عل ــى توجيهات ول ــي العهد نائب
القائ ــد األعل ــى النائ ــب األول لرئي ــس

مجل ــس الوزراء صاحب الس ــمو الملكي

األمير سلمان بن حمد آل خليفة بسرعة
توفي ــر أجه ــزة ومس ــتلزمات الفح ــص

الجين ــي الازم ــة للكش ــف المبك ــر ع ــن

سمو ولي العهد مستقبال المنسق العام للتخطيط عضو المجلس التنفيذي في بنك “يو بي إس” السويسري

الفي ــروس ،أعلن ــت وزارة الصحة وعلى

المنامة  -بنا

وج ــه الس ــرعة تنفي ــذ التوجيه ــات عب ــر

أكـــد ولي العهد نائـــب القائد األعلى النائب

وشـــدد ســـموه علـــى عـــزم المملكـــة علـــى

المالية واالقتصاد الوطني الشـــيخ سلمان

طلب المس ــتلزمات من خ ــارج البحرين

الســـمو الملكي األمير ســـلمان بـــن حمد آل

وتيـــرة التنـــوع االقتصـــادي بمـــا يحقـــق

البحريـــن المركـــزي رشـــيد المعـــراج وعدد

الخارجية أن بعثة المملكة الدبلوماسية

األول لرئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحـــب

خليفة حرص المملكة على استمرار تنفيذ
خططهـــا بمـــا يحقـــق األهـــداف التنمويـــة

المنشـــودة للمملكـــة ،ويخلـــق مزيـــدًا مـــن

الفرص النوعية أمام المواطنين.

مواصلـــة تنفيذ خططها الرامية إلى زيادة

إقبال خان.

()02

عواصم ـ وكاالت

صحافـــي مشـــترك مع رئيـــس الوزراء اإلســـرائيلي

للقيـــام بأعمـــال إرهابيـــة ولتخزيـــن

 3منهـــم ،وبســـجن  3متهميـــن لمدة

المقترحة للسام بين اإلسرائيليين والفلسطينيين.
ووصف ترامب ّ
خطته بأنها “فرصة تاريخية”
للفلســـطينيين؛ ليحصلوا على دولة مســـتقلة،

عليها”.ودعت فلســـطين ،أمـــس ،الجامعة العربية

سنوات ،كما أمرت بتغريم كل منهم
()09

05

“بنفت” تفوز بـ “التمويل الدولي”

11

» فازت شركة “بنفت” بجائزة
“أسرع مزود لحلول الدفع
اإللكتروني نموً ا” من قبل
جوائز التمويل الدولي للعام
 ،2019التي أقيمت يوم  23يناير
الجاري في فندق برج جميرا
بدبي.

الوطنيـــة للنفـــط والغـــاز ناصـــر

أم الرضومـــة بنحـــو نصـــف مليون

مضيفـــا “قد تكون هـــذه آخر فرصة يحصلون

المضبوطات.

قـــال الرئيـــس التنفيـــذي للهيئـــة

الســـويدي إن القطـــاع النفطـــي

لعقد اجتماع طارئ ،لبحث سبل مواجهة ما يسمى

مبلـــغ  100ألـــف دينـــار وبمصـــادرة

المحرر االقتصادي

بنياميـــن نتانياهـــو بالبيـــت األبيض ،أمـــس ،خطته

بـ “صفقة القرن”.

هذه السياسة .لكن األولوية
لمن؟

تعزيز المخزون
المائي بـ  80ألف
متر مكعب

أعلن الرئيـــس األميركي دونالد ترامب ،في مؤتمر

 15عامـــا ،وبحبس  3آخرين لمدة 3

» لم يعد العمل الحكومي
من المنزل حلما بعد أن
أعلن ديوان الخدمة المدنية
في وقت سابق خالل العام
الفائت عن البدء في تطبيق

عودة أول فوج من طلبة البحرين الدارسين في الصين إلى أرض الوطن

ترامب :خطتي للسالم آخر فرصة للفلسطينيين

عباس إبراهيم

لمن أولوية العمل من المنزل؟

الموجودين في جمهورية الصين)06( .

التنفيذي في بنك “يو بي إس” السويسري

جـــاء ذلك لـــدى لقاء ســـموه بحضور وزير

عاقبـــت المحكمة  9متهمين بقضية

هاربان للعراق وإيران وبتنسيق من

توفي ــر كامل الدع ــم لجمي ــع المواطنين

المنســـق العـــام للتخطيط عضـــو المجلس

بن عيسى آل خليفة.

الحـــرس الثوري ،بالســـجن المؤبد لـ

حفـــر تحـــت األرض ،اثنـــان منهـــم

ف ــي بكي ــن تعم ــل بش ــكل مس ــتمر عل ــى

من المســـؤولين في قصر القضيبية أمس،

عاهل البـــاد صاحب الجالـــة الملك حمد

إدانة  9بالتجهيز لعمليات

األســـلحة في ثاجـــات مخفية في

بـــن خليفـــة آل خليفة ،ومحافـــظ مصرف

أهداف المســـيرة التنموية الشاملة بقيادة

إرهابية بدعم الحرس الثوري

جماعـــة إرهابيـــة كانـــوا يتجهـــزون

بش ــكل مس ــتعجل .وأك ــدت وزارة

برميـــل مـــن المـــاء يوميـــا ،أي مـــا

()16

اغتياالن في العراق

16

يقوم بتعزيز مخزون البحرين في

» أفاد مصدر أمني في العراق ،بأن
عمليتي اغتيال حدثتا صباح أمس
ألستاذ جامعي وعميد سابق في
الجيش العراقي ،في حين قام
محتجون في مدينة الكوت مركز

محافظة واسط ،بإغالق مبنى تربية
المحافظة عقب مواجهات.

احتجاج على خطة ترامب للسالم في رفح جنوب قطاع غزة (أ ف ب)

حكم نهائي ضد المسلم

22

» أصدرت محكمة التمييز الكويتية
حكما نهائيًا في قضية زوج
ً
الفنانة المهرة البحرينية الفنان
والمنتج الكويتي عادل المسلم
المتهمين بغسل
َ
ووافد عراقي،
األموال واالتجار بالمواد المخدرة
والمؤثرات العقلية.

يعادل  80ألف متر مكعب.

من يحجز المقعد الرابع بكأس الملك؟

18

» تتحدد هوية المقعد
الرابع في منافسات
كأس جاللة الملك لكرة
القدم اليوم (األربعاء)،
بختام منافسات إياب

ربع نهائي المسابقة بلقاء يجمع الرفاع الشرقي مع الرفاع عند 6
مساء على استاد مدينة خليفة الرياضية.
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الفوج األول من طلبتنا بالصين يصل ًا
البالد
1

العدد
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()11

قرار مجلس الوزراء “طوق نجاة” لـ  80خريجا من الصين
محرر الشؤون المحلية

شـــكر خريجو الطب مـــن جامعات صينيـــة وأولياء
أمورهم عبر “البالد” ولي العهد النائب األول لرئيس
مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير سلمان
بـــن حمد آل خليفة لتكليفه المجلس األعلى لتطوير
التعليـــم والتدريـــب برئاســـة ســـمو الشـــيخ محمـــد
بـــن مبـــارك آل خليفة نائـــب رئيس مجلـــس الوزراء
بدراســـة االقتراح برغبة المقدم من مجلس النواب
بشـــأن إيجـــاد الحلـــول الالزمـــة للطلبـــة البحرينيين
الحاصليـــن على شـــهادات جامعية مـــن الصين ولم
تتـــم معادلتهـــا .وقـــال الطلبة لــــ “البـــالد” :لقد مضى
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على هذه المشـــكلة العالقة بين أروقة وزارة التربية
والتعليـــم ووزارة الصحـــة قرابـــة  3أعـــوام دون
التوصل لحل يرضي جميع األطراف.

وزيرة الصحة

وزير التربية

وأضافوا :الجميع يتمنى التوصل لحلول مرضية مع

أقره مجلس النواب في وقت سابق.

التأكيد على ضرورة االمتثال للتوجيهات الســـامية،

وأشـــاروا إلـــى أن عـــدد الخريجيـــن العالقيـــن بهـــذا

والتـــي تمثل صلـــب موضوع االقتـــراح برغبة الذي

الموضوع يصل إلى  80طبيبا.

الفوج األول من طلبتنا بالصين يصل فج ًرا

كاميرا “^” وثقت مشاهد عناق العوائل للعائدين بالدموع واالبتسامات
زينب العكري | تصوير :رسول الحجيري

عـــاد أول فـــوج مـــن طلبـــة البحريـــن الدارســـين في
الصين إلى أرض الوطن ،بعد تفشي فيروس كورونا
بالصيـــن .وأفاد الطالب أن بعـــد نزولهم من الطائرة
اســـتقبلتهم إحـــدى الممرضـــات في مطـــار البحرين
الدولـــي ،وأخذتهـــم إلى إحـــدى الغرف لمـــلء ورقة
بيانـــات مـــن  6أوراق عـــن اســـم الطالـــب والجامعـــة
والعنوان في البحرين والصين وأرقام التواصل.
تم فحص الطلبة من قبل الممرضات وقياس درجة
حرارتهـــم ،ثـــم تم تقديمهـــم إلى الطبيـــب مع أوراق
البيانـــات ،وأنهـــى الطبيـــب فحوصاتـــه بعـــد أن قـــرأ
بياناتهـــم وتأكد من عـــدم وجود أي حالة مشـــبوهة
بينهم.
وكانت عدسة “البالد” في انتظارهم بالمطار.

ممرضتان استقبلتا العائدين بترانزيت بمطار دبي

خضعوا لتفتيش دقيق ...والموظفون طلبوا ارتداء الكمامات

“الخارجية” :مستمرون في تسهيل
إجراءات البحرينيين في الصين
المنامة  -وزارة الخارجية

محرر الشؤون المحلية

عقبـــت وزارة الخارجيـــة علـــى ما ورد

وصلـــت الطالبات البحرينيات إلى مطار

اســـتالمها مـــن ســـير األمتعـــة واختالف

فأخبروهن بخوفهم .وطالب الموظفون

في صحيفة البـــالد يوم أمس الثالثاء

قادمـــة مـــن مطـــار شـــيان الدولـــي فـــي

الكبير مع تســـجيلهن اإللكتروني للرحلة

بعد االنتهاء من التفتيش ُجمع جوازات
ٌ
الجميع وأعطيـــت للموظف وبعد نصف

الخارجيـــة لـــم تقـــم بـــأي إجـــراء تجاه

دبي الدولي بعد رحلة طيران  9ساعات
الصين .بعد النزول من الطائرة تواجدت

ممرضتان عند البوابة مع جهاز كمبيوتر
يرصد الحرارة من على بعد.

شـــركات الطيـــران ،وبعد رؤيـــة عددهن
قبلوا بذلك.

بعـــد االنتهـــاء مـــن الوصـــول إلـــى دبـــي

البحرين تم تفتيشـــهن بدقة مع تخوف

المســـافرات فـــي مطـــار دبـــي ســـألتهم

وذهابهـــن للمبنى المســـجل عليـــه رحلة

جميع الطالبات كـــنّ قد أكملن إجراءات
رحلـــة دبي-البحريـــن ،وطلبـــن مـــن

الموظفين بعد أن سألهن المفتشون من

مباشـــرة إلـــى البحريـــن تفاديًـــا الزدحام

قد أرسلتهم للدراسة في الصين “بعثة؟”

موظفـــي مطـــار الصين أن تأتي الشـــنط

والعاملون في مطار دبي بالكمامات.

ســـاعة نادى كل شـــخص باسمه وأعطاه

أين قادمون؟ وهل أن حكومة البحرين

جـــوازه .ويشـــير الطالب إلـــى أن إحدى
مـــن أيـــن أنتـــم قادمـــون؟ أخبروهـــا من

الصين فأجابتهم “وي بسم هللا” وقامت

وأشـــارت الصحيفـــة إلـــى أن “وزارة

المواطنيـــن البحرينيين في جمهورية
الصيـــن الشـــعبية إثـــر تفشـــي فيروس

كورونـــا” ،حيـــث أوضحـــت وزارة
الخارجيـــة أنهـــا منـــذ بدايـــات ظهـــور

الفيروس قد بادرت على الفور بتوجيه
بعثتها الدبلوماسية باتخاذ اإلجراءات

كافة الالزمة لمتابعة رعاياها وتسهيل
إجراءاتهم وقامت بنشـــر بيان واضح
بتاريـــخ  23ينايـــر  2020تضمـــن
أرقـــام البعثـــة التـــي تعمـــل علـــى مدار

الســـاعة للتواصـــل مـــع المواطنيـــن،

حيث تعمـــل البعثة الدبلوماســـية منذ
ذلـــك الوقـــت وإلـــى اآلن علـــى متابعة

كافـــة أمـــور المواطنيـــن البحرينييـــن

وتذليل الصعوبـــات أمامهم وهو األمر
الـــذي بينته الـــوزارة في بيانهـــا الثاني

الـــذي صـــدر امـــس والـــذي يؤكـــد على

اســـتمرارية العمـــل والتنســـيق بيـــن

البعثة الدبلوماسية ووزارة الخارجية
في هذا الشأن.

وأشـــارت في بيانهـــا “تأمل الوزارة من
الصحيفـــة أن تتحرى الدقة قبل نشـــر

األخبار التي ال أســـاس لها من الصحة،
ولـــدى البعثة الدبلوماســـية والملحقية
الثقافيـــة كافـــة المعلومـــات التي تفند

مثل هذه االدعاءات”.

بتغطية نفسها بشيلة رأسها.

“الصحة” تؤكد تسلمها مستلزمات الفحص للكشف المبكر عن “كورونا”

بـــنـــاء عــلــى تــوجــيــهــات ســمــو ولــــي الــعــهــد بــســرعــة تــوفــيــر األجـــهـــزة

المنامة  -بنا

التجهيـــزات الالزمـــة للتعامـــل مـــع

بناء على توجيهات صاحب الســـمو

الصحة وعلى وجه الســـرعة بتنفيذ

آل خليفـــة ولـــي العهد نائـــب القائد

من خـــارج مملكـــة البحرين بشـــكل

الـــوزراء بســـرعة توفيـــر أجهـــزة

الفحـــص الجينـــي الالزمـــة إلجـــراء

الالزمة للكشف المبكر عن فيروس

مســـاء اليـــوم الثالثـــاء الموافق 28

أي تطـــور محتمـــل ،قامـــت وزارة

الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد

التوجيهات عبر طلب المســـتلزمات

األعلى النائب األول لرئيس مجلس

مســـتعجل ،وتم استالم مستلزمات

ومســـتلزمات الفحـــص الجينـــي

التحاليـــل المخبريـــة ،بعـــد وصولها

كورونـــا التاجي المســـتجد ،وتوفير

ينايـــر الجـــاري مـــن مطـــار البحرين

العامة بـــوزارة الصحة ،ويتم العمل
ً
حاليـــا على ربـــط مختبـــرات وزارة

علـــى ســـالمة وصحـــة المواطنيـــن

وإعدادهـــا اإلرشـــادات الصحيـــة

االحترازيـــة كافـــة والتدابيـــر لمنـــع

المشتبه بإصابتها بالفيروس والتي

الســـيطرة على األمـــراض والوقاية

خـــالل تعزيـــز اإلجـــراءات الوقائية

الدولـــي إلـــى المختبـــرات بالصحـــة

الصحـــة العامة مـــع كبريـــات مراكز
منهـــا ومـــع المنظمـــات الدوليـــة

والتواصـــل علـــى مـــدار الســـاعة
لمتابعـــة مســـتجدات انتشـــار هـــذا

الفيروس.

وأكدت وزارة الصحة حرصها التام

والمقيميـــن ،إذ اتخـــذت اإلجراءات
وصـــول الفيـــروس إلـــى البـــالد من

وتفعيل المراقبة الصحية في جميع
منافذ المملكة بالتعاون والتنســـيق
مع جميع الجهات ذات العالقة ،إلى
جانـــب تكثيف مراقبة مســـتجدات
الوضـــع الوبائـــي لفيـــروس كورونـــا

لكيفيـــة التعامـــل مـــع الحـــاالت

تتماشـــى مـــع إرشـــادات منظمـــة

الصحة العالمية.

وأعربـــت الـــوزارة عـــن شـــكرها

وتقديرهـــا للمواطنيـــن والمقيميـــن

على تعاونهم وااللتزام باإلرشادات
ً
داعيـــة
التـــي تعلـــن عنهـــا الـــوزارة،
الجميـــع إلـــى اســـتقاء المعلومـــات

بيانات الخبر
اليوم

التاريخ
الخبر

جهة النشر

الصفحة
العدد
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بشـــأن انتشـــار فيـــروس كورونـــا
ومســـتجداته من المصادر الرسمية
المعتمـــدة ،كمـــا قدمـــت الشـــكر
للجهـــات الحكوميـــة علـــى تعاونهـــا
المســـتمر طـــوال الفتـــرة الماضيـــة
بجهودهـــا وإســـهاماتها ،كل فـــي
اختصاصـــه ،في تعزيـــز اإلجراءات
االحترازية والوقائيـــة الالزمة لمنع
وصول الفيروس إلى المملكة.
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القبض على سارق مصوغات ذهبية
ومبالغ من منزل بالرفاع

 106ماليين دينار دخل “التعطل” في 2019

الـــــــصـــــــنـــــــدوق “ســـــيـــــصـــــمـــــد” ألربــــــعــــــيــــــن ســـنـــة
علوي الموسوي

المنامة-وزارة الداخلية

كشـــفت آخر دراســـة اكتوارية أجراها

صـــرح المديـــر العـــام لمديريـــة

تحديد هوية المشـــتبه بارتكابه

شرطة المحافظة الجنوبية بأن

الواقعـــة والقبـــض عليـــه ،خال

الخبيـــر االكتـــواري عـــن صنـــدوق

شـــرطة المديرية ،ألقت القبض

 24ســـاعة ،مـــن تلقـــي البـــاغ،

التأمين ضد التعطل أن نســـبة األفراد

على شـــخص ( 35عاما) مشـــتبه

مضيفـــا أنـــه ضبـــط بحوزتـــه

المســـتفيدين والمســـتحقين للتأميـــن

ذهبيـــة

المبلغ المالي المســـروق وبعض

ضد التعطـــل والتعويض في مخطط

المقتنيات.

البطالة ســـتبقى ثابتة لسنوات طويلة

الشرقي.

وأكـــد المديـــر العـــام لمديريـــة

تمتد لنحو  40عاما.

وأوضـــح أن المديريـــة وإثـــر

شـــرطة المحافظة الجنوبية انه

وأشـــارت

المعروضـــة

تلقيهـــا باغـــا فـــي هذا الشـــأن،

تم اتخاذ اإلجـــراءات القانونية

علـــى طاولـــة الهيئـــة العامـــة للتأميـــن

قامت بمباشـــرة عمليات البحث

الازمة وإحالـــة القضية للنيابة

االجتماعـــي واطلعـــت عليهـــا “البـــاد”

والتحـــري ،التـــي أســـفرت عـــن

العامة.

إلـــى أن الدخـــل المتوقـــع يتجـــاوز

بســـرقته

مصوغـــات

ومبلغـــا ماليا من منـــزل بالرفاع

الدراســـة

المصروفـــات ،وأنـــه تـــم التأكيـــد أن

المتوقعـــة ،حيـــث إن الدخـــل يتوقـــع

القيمة السوقية لألصول في المخطط

بـــأن يتجـــاوز المصروفـــات خال كل

الحالي اعتبارًا من  31ديســـمبر 2018

األعوام المقبلة المتوقعة.

يســـاوي  799مليون دينار ،كما أعلمنا
ً
مبلغا يســـاوي  230مليـــون دينار
بـــأن

وبينـــت األرقـــام أنـــه في العـــام 2019
بلـــغ صافـــي الدخـــل بعـــد اقتطـــاع

بحرينيً ـــا قد تم تحويلـــه من صندوق

المصروفـــات فـــي الصنـــدوق 106

البطالـــة (التأميـــن ضـــد التعطـــل) إلى

مايين دينار.

الحســـاب العـــام للحكومة فـــي 2019

وتوقعت الدراســـة بـــأن يكون صافي

لتمويـــل مخطـــط ببرنامـــج التقاعـــد

الربـــح في  2020نحـــو  112.8مليون

االختياري في القطاع المدني.

دينـــار ،وفـــي  2021يســـاوي 121.6

وتوقعـــت الدراســـة أن تنمـــو أصـــول

مليـــون دينار ،وفي  2022يبلغ 131.1

المخطـــط خـــال المـــدة الزمنيـــة

مليون دينار.

إيمان المرباطي

رسالة من بنك اإلسكان لمتقاعد :سنخصم أكثر من ربع معاشك
زينــل :البنك يهــدد المتقاعديــن اختياريــا ...وال إلفقارهم
وأوضـــح مواطنـــون أن البنـــك والـــوزارة

محرر الشؤون المحلية

يخصمـــان أكثـــر مـــن ربـــع المعـــاش لبقيـــة

زوّ د النائب يوســـف زينل صحيفة “الباد”

الخدمـــات مثـــل قـــروض الشـــراء والبنـــاء

بصـــورة ضوئيـــة مـــن رســـالة صـــادرة من

واالســـتفادة من نظام الســـكن االجتماعي

بنك اإلســـكان لمواطن متقاعد تنص على

(مزايـــا) .وذكروا أن المادة ( )7 /45ملغومة

أن البنـــك ســـيخصم أكثـــر من ربع معاشـــه

وتنـــص علـــى أن يلتـــزم المنتفـــع ببرنامـــج

لتسديد قيمة قسط مستحق عليه.

“مزايـــا” فـــي حالـــة التقاعد المبكر بســـداد

وجـــاء فـــي الرســـالة الموجهـــة مـــن البنك

نسبة  % 25من آخر دخل له قبل التقاعد.

للهيئـــة العامـــة للتأميـــن االجتماعـــي أن

وزير اإلسكان

يوسف زينل

 100دينـــار ،ونظـــرا ألن القســـط المحـــدد

عن موافقة األخيرة لخصم المبلغ كأقســـاط

ربع معاشـــهم لتســـديد أقســـاط مســـتحقة

المذكور فقد تعهد وأقر بتســـديد األقساط

عليـــه الزبـــون المذكـــور وتحويلـــه لبنـــك

بنفـــي قاطـــع بأنهمـــا ملتزمان باســـتقطاع

المواطن قد خصص له قسط شهري بمبلغ
يفوق ربع الراتب المستلم من قبل الزبون

شـــهرية مســـتحقة عـــن التمويـــل الحاصـــل

المحـــددة عليـــه ،التـــي تفـــوق ربـــع الراتب

اإلســـكان .ووقعت الرســـالة ســـناء عيســـى

قيمة األقساط الشهرية التي حددها نظام

وأرخت الرسالة في  5مارس .2019

دون أية زيادة.

موجز القصة

األخيـــر بـــأن البنـــك والـــوزارة ال يقتطعان

الشـــهري بانتظـــام .وتضمنت الرســـالة أنه

في حال إخفاق المذكور بما ورد أعاه فإن
للبنـــك الحق في اتخاذ جميـــع اإلجراءات

القانونيـــة الازمـــة ضده الســـترداد جميع

المبالغ المستحقة المتخلفة عن السداد.

وطلبت رسالة البنك من “التأمينات” اإلفادة

مـــن إدارة خدمـــات الزبائن ببنك اإلســـكان.

عليهم .ورد بنك اإلسكان ووزارة اإلسكان

وزارة اإلسكان والمحدد بربع الراتب فقط
وعقب متضررون باالتصال بالبنك ،وأفاد

وكانـــت “البـــاد” قـــد نشـــرت شـــكوى مـــن

متقاعديـــن متضررين مـــن خصم أكثر من

أكثر من ربـــع الراتب أو المعاش التقاعدي
بخدمتي االنتفاع ببيت أو شقق تمليك.

تفاعل زينل
وتفاعـــل النائـــب يوســـف زينـــل مـــع قصة

صورة ضوئية من رسالة البنك لمتقاعد

“الباد” .وقال إن بنك اإلسكان وعبر بيانه
الصادر يوم األول جانبه الصواب.

يكون االســـتقطاع ما بعـــد التقاعد مخالفا

البنك إلى تصحيح خطئه ،منوها :أال يكفي

وأضاف :بحوزتي رسالة صادرة عن البنك

للقانون؛ إذ يتجاوز ربع راتب المواطن.

أن هـــذا المواطـــن وغيـــره ممـــن تقاعـــدوا

نفســـه ،وهـــي تخـــص مواطنـــا متقاعـــدا،

وتابع :لم يكتف البنك بذلك ،بل اســـتخدم

اختياريـــا ،قـــد وجدوا أنفســـهم بمعاشـــات

تحوي نصـــا صريحا يؤكد اســـتمرار البنك

أســـلوب التهديـــد حين لـــوح باتخاذ جميع

زهيـــدة جـــدا ال تكفي في بعـــض الحاالت

فـــي اســـتقطاع نفـــس المبلـــغ الـــذي كان

اإلجـــراءات القانونيـــة ضـــد المواطـــن

لتغطية الحد األدنى من متطلبات أسرهم،

يســـتقطعه قبـــل التقاعـــد رغـــم انخفـــاض

السترداد جميع المبالغ المستحقة.

ليأتي بنك اإلســـكان ويسهم في مزيد من

الراتب األساســـي للمواطن ،ما أدى إلى أن

زينـــل اعتبر ذلـــك أمرا غير مقبـــول ،داعيا

إفقار المواطن؟

“الكمام”
األوضاع في معرض الخريف “تمام” ...واألمور طيبة مع ّ

للمـــرض المســـتجد ،وأوضحـــت الـــوزارة

محرر الشؤون المحلية

أنهـــا مســـتمرة فـــي اتخـــاذ اإلجـــراءات

قائل إنه ارتدى كمام األنف ألنه اعتاد
بين
ٍ

االحترازية كافة للوقاية من وفادة مرض

علـــى أن يرتديـــه فـــي األماكـــن المزدحمة

فيـــروس الكورونـــا المســـتجد فـــي جميع

والمكتظة بالناس درءً ا لإلصابة باألمراض

المنافذ والمؤسســـات الصحية المختلفة،

الرئويـــة وآخـــر يقـــول إنـــه يرتديـــه ألنـــه
ً
صراحة بأن
مصـــاب بالربو ،هناك من أقـــر

إذ قامـــت الـــوزارة بالتعـــاون والتنســـيق

المشترك مع إدارة مطار البحرين الدولي

زيارتـــه لمعرض الخريـــف وهو يحمل معه
ً
خوفا
ومع أفراد أســـرته كمـــام األنف تأتي

بفحـــص جميع المســـافرين القادمين إلى
مطـــار البحرين الدولي منـــذ يوم الجمعة

مـــن احتمـــال اإلصابة بفيـــروس “كورونا”،

موجة البرد تنكسر ..واألمطار تعود الثالثاء المقبل

الماضـــي للتأكـــد مـــن عـــدم إصابتهـــم

فيمـــا عبـــر البعـــض عـــن اطمئنانـــه وأنه ال

بالفيروس.

خطر مـــن الفيروس ولكنه يرتـــدي الكمام

من باب االحتياط الصحي.

الصينيون بالمعرض “مفحوصين زين ما زين”

“ما ميش مواقف!”

وأفـــادت وزارة الصحـــة بأنهـــا قامـــت

ما أقدر أتكلم عدل البسة كمام

بفحـــص جميـــع المشـــاركين فـــي معـــرض

والتقطـــت عدســـة “البـــاد” صبـــاح أمـــس

الخريف كإجراء وقائي للتأكد من خلوهم

الثاثاء  28يناير الجاري هذه اللقطات من
معـــرض الخريـــف بمركـــز البحريـــن الدولي

للمعارض ،الذي شهد حضورًا كبيرًا جدًا من

جانـــب المواطنين والمقيمين والخليجيين
إلـــى درجـــة التســـبب فـــي ازدحـــام مروري

طـــوال النهـــار ،فيمـــا شـــوهدت عشـــرات

السيارات تستخدم األرصفة كمواقف ،وبدا
ً
واضحـــا كثـــرة عـــدد مســـتخدمي كمامـــات
األنـــف مـــن زوار المعـــرض ،الذيـــن تنوعت

أسباب ودوافع ارتدائهم لهذا الكمام.

ال بأس ..ال خوف
ووفـــق بيان وزارة الصحة المنشـــور قبل

فيـــروس كورونـــا فـــي مملكـــة البحريـــن،

الصحيـــة العامـــة والخاصـــة أيـــة حـــاالت

يطمئنـــون الجميـــع بأن موجـــة البرد

التي عاشـــها الجميع طوال األســـبوع
الجـــاري فـــي طريقهـــا لانصـــراف.

وقـــال حســـاب “بحريـــن وذر” بـــأن

المنخفضـــات الجويـــة ســـتواصل

مـــن أعـــراض مـــرض فيـــروس الكورونـــا

الوضع الوبائي بشـــأن مستجدات فيروس

أي بتأثيـــر بـــارد ،وال يـــوازي الموجـــة
ّ

لكيفيـــة التعامـــل مـــع الحـــاالت المشـــتبه

الجويـــة لموجـــة بـــرد معتبـــرة خال

المســـتجد ،كمـــا قامـــت بتكثيـــف مراقبـــة

الكورونـــا وإعـــداد اإلرشـــادات الصحيـــة

الســـابقة .وأضاف :ال تشـــير الخرائط

بإصابتها بالفيروس ،والتعاون مع مختلف

األســـبوعين المقبلين .وبين أنه عادة

المعارض شـــعبية للمنتجات االستهاكية،

أيام ،فإنه لم يتم رصد أية حاالت لمرض

بأحـــوال

بوتيرة أقل قوة من الموجة السابقة،

ويعتبـــر معـــرض الخريف واحـــدًا من أكثر

حيث لم تســـجل المستشـــفيات والمراكز

المختصـــون

الطقـــس

النزول خال الفتـــرة الماضية ،ولكن

الجهات ذات العاقة.

يا كمام ..يا كم القميص ومن خاف سلم

محرر الشؤون المحلية

وهـــذا هـــو موســـمه التاســـع والعشـــرين

ويســـتمر حتـــى الجمعة  31ينايـــر الجاري

بمركز البحرين الدولي للمعارض.

اإلنســـان فـــي منطقـــة آســـيا

والمحيـــط الهـــادئ تقريـــرا خاصا
حـــول

إنجـــازات

المؤسســـة

مملكـــة البحريـــن فـــي مجـــال

نشـــر ثقافـــة حقوق اإلنســـان في

الســـنوات العشر الماضية .وأشاد
التقريـــر بمـــا قدمتـــه المؤسســـة
الوطنيـــة مـــن برامـــج تدريبيـــة

التاريخ
الخبر

جهة النشر

الصفحة

مئويـــة ،مع بقـــاء الليل بـــاردا باأليام

المقبلـــة .أما عن أقرب فرصة لهطول
األمطـــار ،فـــإن المتخصصين يقولون
إن تحديثـــات الخرائـــط تفيـــد بـــأن

أمطـــار الخيـــر ســـتعاود الهطـــول في

أي بعد أسبوع.
يوم الثاثاء  4فبراير ّ

المجموعـــات اإلقليميـــة األربـــع

الوطنيـــة لحقـــوق اإلنســـان فـــي

اليوم

الحـــرارة نهارا ما بين  21 – 20درجة

فـــي مجـــال حقـــوق اإلنســـان،

للمؤسســـات الوطنيـــة لحقـــوق

تكمموا ..ففي ذلك سالمة من األمراض

موجة البـــرد الحاليـــة ،وترتفع درجة

أصـــدر منتـــدى آســـيا والمحيـــط

اإلنســـان وحمايتهـــا ،والممثـــل

بيانات الخبر

الرياح الى جنوبية ،وبالتالي تنكســـر

خـــال رفـــع قدراتهـــم وتمكينهم

الوطنيـــة المعنيـــة بتعزيز حقوق

مجرد احتياطات صحية ال غير

وابتـــداء مـــن غـــدا األربعـــاء تتحول

المنامة  -بنا

في التحالف العالمي للمؤسسات

شوفي لبست كمام وال قالت لينه ..ني أجاه

الثلث األخير من شهر فبراير المقبل.

إشادة آسيوية بدور المؤسسة الوطنية في نشر الثقافة الحقوقية
الهـــادئ الـــذي يمثـــل إحـــدى

خوش برانيص صيني

تقـــل الموجـــات البـــاردة القويـــة مـــن

وورش عمل وندوات هدفت الى
إعـــداد كوادر وطنيـــة مؤهلة من

من اكتســـاب وتطويـــر مهاراتهم
وتزويدهم بالمعـــارف والمهارات

الازمة لطبيعة دورهم في العمل
علـــى حمايـــة حقـــوق اإلنســـان،

وحثهـــم علـــى القيـــام بالتطويـــر

الدائـــم لقدراتهم ونقـــل خبراتهم

إلى اآلخرين .وأشاد األمين العام
للمؤسســـة الوطنيـــة المستشـــار
ياســـر غانم شـــاهين الـــدور الذي

يضطلع به منتدى آسيا والمحيط
الهـــادئ من خـــال تقديمه الدعم
والمســـاندة للبرامـــج التدريبيـــة

التـــي تقيمها المؤسســـة الوطنية
والهادفـــة إلـــى تعزيـــز وحمايـــة

ونشـــر ثقافة حقوق اإلنسان في
مملكة البحرين.

ال كورونا وال يحزنون ..األمور طيبة
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“الكمام”
األوضاع في معرض الخريف “تمام” ...واألمور طيبة مع
ّ
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غائبان و 3معتذرين

عبداألمير :نظفوا السلمانية من األطباء المهملين

اعت ــذر ع ــن حض ــور جلس ــة اجتم ــاع

مجلس النواب العادية السادس ــة عشرة
من دور االنعقاد الس ــنوي العادي الثاني

الــكــوهــجــي يــتــوعــد بـــاســـتـــجـــواب وزيــــــرة الــصــحــة

للفص ــل التش ــريعي الخام ــس كل م ــن
الن ــواب محم ــد عيس ــى وس ــيد ف ــالح

هاشم وعبدالنبي سلمان .فيما تأخر عن

حضور الجلسة كل من النواب غازي آل

رف ــع أعضاء مجلس النواب في جلس ــته االقتراح برغبة

رحمة وعمار البناي وعيس ــى الكوهجي

بصف ــة االس ــتعجال بش ــأن زي ــادة الرعاي ــة واالهتم ــام

ومحمد السيسي ويوسف الذوادي.

بمرضى الس ــرطان ومحاس ــبة المس ــؤولين ع ــن اإلهمال

والتقصير في عالجهم في المستشفيات الحكومية.

تغطية :ليلى مال اهلل

واس ــتعرض النائب حمد الكوهجي صورا من مستشفى

تصوير :رسول الحجيري

الس ــلمانية توض ــح م ــدى اإلهم ــال ف ــي مرك ــز األورام

بالمستش ــفى ،مش ــيرا لوج ــود ذباب في أنابي ــب المغذي
لطف ــل مصاب بالس ــرطان ،حال ــة أخرى لطف ــل اضطرت
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والدته على جلب اختصاصي خاص لمتابعة ابنها بـ 400
دينار شهريا.

محمد السيسي

وتوع ــد الكوهج ــي باس ــتجواب وزي ــرة الصح ــة فائق ــة
الصال ــح للم ــرة الثاني ــة ف ــي المجل ــس ،وق ــال إن  20من

الكوهجيان ..حمد وعيسى

على موافقة لعالج أبنائهم من السرطان.

local@albiladpress.com

قسم األمراض بالمستشفى.

الن ــواب وافق ــوا عل ــى االس ــتجواب وتبق ــي  7تواقي ــع

أم ــا مداخل ــة النائ ــب إبراهي ــم النفيع ــي الباكي ــة لح ــال

ودع ــت النائ ــب زين ــب عبداألمي ــر لتنظي ــف مستش ــفى

وق ــال يج ــب أال تبق ــى هذه الوزي ــرة عل ــى رأس الوزارة

المواط ــن لع ــرض خصوصيات ــه عل ــى وس ــائل التواصل

ف ــي اإلهم ــال ،وقال ــت “درب ــوا األطب ــاء على المكاش ــفة

م ــع أس ــرهم عل ــى حس ــاب ال ــوزارة ف ــي ألماني ــا ،ويبقى

وق ــال غ ــرف مرض ــى الس ــرطان ف ــي الس ــلمانية تمألها

الستجواب الوزيرة.

الت ــي توفر س ــفرات ع ــالج  vipلن ــواب ووزراء س ــابقين

المواطن ــون يتنقل ــون من لجنة إلى أخ ــرى وال يحصلون

مرضى الس ــرطان ،فأوضح فيها أن المسؤولين يجبرون

االجتماعي ،في حين تغلق أبواب المسؤولين في وجهه.
الطحالب ،مش ــيرا الى اإلهمال الذي يعانيه المرضى في
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الس ــلمانية من األطباء المهملين ومحاس ــبة المتورطين
وإعالن نتائج الفحوصات ،وقالت إن مرضى الس ــرطان

يقتلون في السلمانية ،ليكون أقصى أمانيهم العالج في
مستشفى الملك حمد أو الخارج.

وقف األجانب الجائلين ...والدمستاني :منافستهم قوية

الــــــســــــلــــــوم :قـــــصـــــور مــــــن الـــــجـــــهـــــات الــــرقــــابــــيــــة

وافــق مجلــس النــواب علــى االقتــراح برغبة بشــأن وقف الباعــة األجانــب الجائلين
واتخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة لمنع هذه الظاهرة من كافة األماكن واألسواق
والطرقات ودور العبادة.
مـــن جانبـــه ،وذكـــر النائب أحمد الســـلوم

علـــى المواطـــن ،فـــي حيـــن كان األجـــدر

أن هنـــاك قصـــورا مـــن الجهـــات الرقابية،

ان تعـــدم هـــذه البضائع .وطالب الســـلوم

وهي هيئة سوق العمل والبلديات للقيام

بتشـــديد الرقابـــة عليهـــم فـــي األماكـــن

بدورهـــا والســـيطرة على هـــذه الظاهرة،

المســـتهدفة من هذه الفئة مثل المساجد

مشـــيرا إلـــى وجـــود ســـلبية وتباطـــؤ في

واإلشارات الضوئية ،وأن تفعل القوانين

الســـيطرة علـــى هـــذه المشـــكلة ،مطالبـــا
الحكومة بااللتـــزام والقيام بدورها للحد

كقانـــون التجـــارة غيـــر المشـــروعة .مـــن

أحمد السلوم

جانبـــه ،قـــال النائـــب أحمـــد الدمســـتاني

أحمد الدمستاني

إن وزارة األشـــغال غابـــت عـــن تطبيـــق

ودعـــا الســـلوم إلـــى أخـــذ االقتـــراح على

المراســـيم والقـــرارات المنظمـــة بشـــكل

واألشـــغال ال تتابـــع المشـــكلة بشـــكل

ووصفهـــم عصابـــة متمكنـــة في الســـوق

محمـــل الجـــد خصوصـــا وأن البضائـــع

نهائي رغم التفتيش ،إال أن هذه الظاهرة

مجهولـــة الهويـــة ومنتهيـــة الصالحيـــة

مستشرية.

موجودون حتى في األســـواق الشـــعبية

علـــى البحريني وعلـــى اآلســـيوي بـ 600

تعرض وتبـــاع مرة أخرى بأيدي األجنبي

وقـــال إن وزارت الداخليـــة والعمـــل

واستشـــهد الدمســـتاني بالباعة الجائلين

من هذه الظاهرة.

صحي ،موضحا أن أصحاب الفيزا المرنة
اليومية وينافسون البحريني.

المركزيـــة ،فهـــم يبيعـــون القطعـــة بدينار
فلـــس فقط .وتابـــع أن منافســـة األجنبي

قوية وغياب الوزرات كأنه مقصود.

المبارك % 90 :من كلفة إنتاج الكهرباء مدعومة

 165مـــلـــيـــون ديــــنــــار حـــجـــم الـــمـــديـــونـــيـــة لــلــهــيــئــة

قال وزير شـــؤون الكهربـــاء والماء

فـــي القطـــاع الســـكني تمتـــد لــــ 10

فـــي اجتمـــاع مجلـــس النـــواب إن

شهر للقطاع التجاري.

وائـــل المبـــارك فـــي مداخلته أمس

ســـنوات للمواطـــن المدعـــوم و18

حجم المديونية المســـتحقة للهيئة

وأكـــد أن الدعـــم الحكومـــي لقطاع

بلغـــت  165مليون مـــن المتأخرات

الكهرباء موجود ومستمر ،موضحا

لمختلـــف القطاعـــات ،موضحـــا أن

أنه بلغ  118مليـــون دينار للمواطن

هـــذه األرقام متغيرة من شـــهر إلى

فـــي مســـكنه األول ،وأن إجمالـــي

آخر.

دعم المجتمع بلغ  140مليون دينار

وذكـــر المبـــارك أن الهيئـــة تدعـــم

في  2019مؤكدا اســـتمراره للفئات

القطاع التجاري سنويا بـ  22مليون

المحددة ،الفتا إلى أن كلفة اإلنتاج

دينار.

مدعومة بنسبة .% 90

وأضاف أن ازدياد عدد المشتركين
فـــي الهيئـــة يرافقـــه ازديـــاد فـــي

ترشـــيد االســـتهالك ،الفتـــا إلـــى

وجود مبادرات وخطط مســـتقبلية

وقـــال إن مشـــروع هيئـــة الربـــط

المبارك :مرونة في تقسيط المتأخرات

لترشـــيد

االســـتهالك

المديونية والمتأخرات.

وحلحلـــة

ولفـــت المبارك إلـــى أن هناك مرونة

في التقســـيط المتأخرات خصوصا

استراحة القهوة والشاي برواق البرلمان

الكهربائـــي لدول مجلس التعاون ال
تـــزال في مراحلها األولى ،مبينا أنه

مشروع واعد لتبادل الطاقة.

رفع نسب استهالك الكهرباء في الصيف
وافـــق مجلـــس النـــواب فـــي جلســـته أمـــس علـــى
االقتراح برغبة بشـــأن رفع نسبة اســـتهالك الكهرباء
للمواطن في مســـكنه األول في الشريحة األولى من
( )3000وحدة إلى ( )6000وحدة ،والشريحة الثانية
من ( )6001وحدة إلى ( )7000وحدة
لفتـــرة ثالثة أشـــهر (يونيـــو ويوليو وأغســـطس) من
كل عـــام .من جانبه ،قال النائـــب حمد الكوهجي إن
رد وزيـــر شـــؤون الكهرباء والماء يوكـــد وجود دعم
البحرينـــي في مســـكنه األول ،موضحـــا أن إيرادات
الكهربـــاء ال تدخـــل في ميزانيـــة الدولـــة والزيادات
لمتالحقة في أسعار وحدات الكهرباء منذ  4سنوات
واالســـتقطاعات التـــي فرضـــت صفـــرت مديونيـــة

ممدوح الصالح

الهيئة.
وتابـــع أن الهيئـــة ال تطبـــق القانون باإلنـــذار الكتابي

ان يقتصـــر المقتـــرح علـــى الفئـــة التـــي تشـــملها

المواطنين وتفاجأهم بالقطع.

االجتماعيـــة ،وقالت إن كلمة مواطن تشـــمل الوزير

للمواطنيـــن ،بـــل ال تكتفي بلصق إعـــالن على أبواب

الرعايـــة االجتماعية من قبـــل وزارة العمل والتنمية

مـــن جهتها ،اقترحـــت النائب معصومـــة عبدالرحيم

والفقير ،مشيرة إلى ضرورة تحديد هذه الفئة.

عبور اتفاقية “المدفوعات الخليجية”

آل عباس 400 :صياد في العكر دون مرفأ

بو عنق 15 :ألف نسمة في أمواج من دون مسجد

صــوت أعضــاء مجلس النــواب بالموافقة على مشــروع قانون بالتصديق

وافــق مجلــس النــواب علــى االقتراح برغبة بشــأن إنشــاء مرفــأ نموذجي

وافق مجلس النواب باألغلبية على االقتراح برغبة بشــأن إنشــاء

العاصمــة ،المقــدم مــن كل مــن النــواب عمار عبــاس ،فاضل الســواد ،علي

للنــواب :خالــد بوعنــق ،إبراهيــم النفيعــي ،زينب عبداألميــر ،عادل

على اتفاقية التأســيس والنظام األساسي لشركة المدفوعات الخليجية،

المرافق للمرسوم رقم ( )82لسنة .2019

للصياديــن المحترفيــن والهواة في مجمــع ( )624بالعكر الغربي بمحافظة
إسحاقي ،ممدوح الصالح ،علي زايد.

وقـــال النائـــب عمـــار قمبـــر إن هـــذه

المعلومات خارج المنظومة الخليجية.

دينـــار من البنك المركـــزي ،وهو مصدر

الشـــركة ستؤســـس مركزين مالين في

عباس أن إقامة المرفأ هو اســـتثمار

المعامـــالت أســـرع وأقل تكلفـــة ،وبين

مع وجود أشـــجار القـــرم على طول

المشروع.

وتابـــع أن هـــذا المرفـــأ لـــن يكـــون

االتفاقية ستكون برأس مال  3ماليين
دخـــل إضافـــي للبنك فـــي المســـتقبل،

وبين أن من أهـــم ميزات االتفاقية أن
عملية التحويل ســـيكون بســـرعة أكبر
وتكلفـــة أقـــل ،فضـــال عن عدم تســـرب

مســجد فــي منطقــة جزر أمــواج بمحافظــة المحــرق ،والمقدم من
العسومي ،محمد العباسي.

من جانبه ،بين النائب أحمد السلوم أن

مـــن جانبـــه ،أوضح النائـــب عمار آل

حصريـــا لبحـــارة العكـــر فقـــط ،بـــل

مـــن جانبـــه ،قـــال النائـــب خالـــد

ال يجـــدون مصلى فـــي كل هذه

الريـــاض وأبوظبي على أســـاس تكون

لواجهـــة بحريـــة كبيـــرة خصوصـــا

صيـــاد من أهالي العكر بين محترف

أن جزيـــرة أمـــواج بنيـــت مـــن

تحـــوي أكثـــر من  15ألف نســـمة

أن جميع الدول المشاركة وافقت على

ساحل العكر.

ســـيخدم  4مناطـــق منهـــم أكثر400

وهاو ،في حين أن مرفأ سترة عليه
ٍ

ضغط كبير وأرقام كبيرة من قوائم

االنتظار عليه.

بـــو عنق أحـــد مقدمـــي االقتراح

أكثر  20ســـنة واألهالـــي يعانون
عـــدم وجـــود مســـجد ،فضال عن

الســـياح مـــن دول الخليج الذين

الجزيـــرة ،وبين أن هذه الجزيرة
مـــن دون مســـجد ،متأمـــال أن
يكـــون هنـــاك مســـجدان بـــدل

الواحد.
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