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Ω2020 ¢SQÉe 17 - `g1441 ÖLQ 22 AÉKÓãdG - ¿ƒ©HQC’Gh á°ùeÉîdG áæ°ùdG - (15334) Oó©dG

ó¡©dG »dh á°SÉFôH AGQRƒdG ¢ù∏ée á°ù∏L »a

º¡«∏Y Ωƒ``μëªdG øY ƒØ©dÉH »eÉ``°ùdG »μ∏ªdG Ωƒ``°SôªdÉH ó«``°ûj ¢``ù∏éªdG
∫ƒ``Ø``≤``dG äÉ```LÉ```«```à```MG ∫É``ª``μ``à``°``SÉ``H AGQRƒ`````````dG ¢```ù```«```FQ äÉ```¡```«```Lƒ```J ò``«``Ø``æ``J á``©``HÉ``à``e

ájOƒ©``°ùdG ™e »côªédG ¿hÉ©àdG á«bÉØJG ≈∏Y á≤aGƒªdGh ..»fGOƒ``°ùdG AGQRƒdG ¢ù«FQ Öcƒe ±Gó¡à``°SG áfGOEG
∫Éªμà°SÉH AGQRƒ```dG ¢ù«FQ áØ«∏N
¢†©H øe ∫ƒØ≤dG á≤£æe äÉLÉ«àMG
™∏WG å«M ,á«àëàdG á«æÑdG äÉeóN
ºJ »``à`dG ™jQÉ°ûªdG ≈∏Y ¢ù∏éªdG
º«¶æJh É¡«a ¥ô£dG ôjƒ£àd Égò«ØæJ
≥«≤ëJh É¡«∏Y á``jQhô``ª`dG ácôëdG
∂dòch ,øeBG πμ°ûH QhôªdG á«HÉ«°ùfG
É¡«a É``ª`H ò«ØæàdG ó``«`b ™jQÉ°ûªdÉH
QÉ£eC’G √É«e ∞jô°üàd áμÑ°T AÉ°ûfEG
äÉeóîH ≥WÉæªdG ™«ªL ∫É°üjEGh
π«gCÉJ IOÉ`` `YEGh »ë°üdG ±ô``°`ü`dG
∫ÓN ø``e ∂``dPh ,á«FÉªdG á≤jóëdG
øe ¢Vô¨dG Gò¡d áYƒaôªdG IôcòªdG
äÉjó∏ÑdG ¿hDƒ` °` Th ∫É``¨`°`TC’G ô``jRh
.»fGôª©dG §«£îàdGh
èFÉàf ≈∏Y ¢ù∏éªdG ™∏WG Éªc
IQó°üªdG ∫hó``dG áª¶æe äÉYÉªàLG
∞«æL »``a ó≤Y …ò``dG ∂`` HhCG §Øæ∏d
,§ØædG ôjRh ôjô≤J ∫ÓN øe GkôNDƒe
áë°üdG AGQRh ´ÉªàLG èFÉàf ∂dòch
è«∏îdG ∫hód ¿hÉ©àdG ¢ù∏ée ∫hóH
É``fhQƒ``c ¢``Shô``«` a ∫ƒ`` M á``«` Hô``©` dG
∫É°üJ’G ôÑY ó≤Y …ò``dG óéà°ùªdG
Iô``cò``e ∫Ó``N ø``e Gkô` NDƒ` e »``Fô``ª`dG
.áë°üdG IôjRh
ôjô≤J ≈∏Y ¢ù∏éªdG ™∏WG Éª«a
á°VÉjôdGh ÜÉÑ°ûdG ¿hDƒ°T ôjRh øe
»a âëéf …ò``dG »HÉéjE’G ƒªædÉH
ÜÉÑ°ûdG ¿hDƒ``°``T IQGRh ¬≤«≤ëJ
ºYódGh äGOGôjE’G IOÉjõH á°VÉjôdGh
πjƒªàd ¢UÉîdG ´É£≤dG ¬eó≤j …òdG
≈dEG π°Uh …òdG á«°VÉjôdG äÉ«dÉ©ØdG
.QÉæjO ¿ƒ«∏e 1^9 »dGƒM

.ô°UÉædG ô°SÉj .O |
¿hDƒ°T IQGRhh ¿É``μ`°`SE’G IQGRhh
.á°VÉjôdGh ÜÉÑ°ûdG
AGQRƒ``dG ¢ù∏ée ≥``aGh :Ék©°SÉJ
´hô°ûe ÜGƒædG ¢ù∏ée ≈dEG ∫ÉMCGh
ø``e (O) ó``æ` Ñ` dG π``jó``©` à` H ¿ƒ```fÉ```b
äÉHÉ£îdG ¿ƒfÉb øe (23) IOÉ``ª`dG
QOÉ°üdG á«fhôàμdE’G äÓeÉ©ªdGh
áæ°ùd (54) ºbQ ¿ƒfÉ≤H Ωƒ°SôªdÉH
ìGô``à` b’G Aƒ``°` V »``a ó``©`ª`dG 2018
.iQƒ°ûdG ¢ù∏ée øe Ωó≤ªdG ¿ƒfÉ≤H
AGQRƒ``dG ¢ù∏ée ∫É``MCG :Gkô°TÉY
¿ƒfÉb ´hô°ûe ÜGƒædG ¢ù∏ée ≈dEG
Ωƒ°SôªdG ø``e (1) IOÉ``ª` dG πjó©àH
¿CÉ°ûH 2015 áæ°ùd (27) ºbQ ¿ƒfÉ≤H
Aƒ°V »``a ó©ªdG …QÉéàdG πé°ùdG
¢ù∏ée øe Ωó≤ªdG ¿ƒfÉ≤H ìGôàb’G
…CGô``H Iô``cò``ª`H É kYƒØ°ûe iQƒ``°`û`dG
.¬dƒM áeƒμëdG
,á``jQGRƒ``dG ôjQÉ≤àdG óæH »``ah
¬≤«≤ëJ ºJ ÉªH Ékª∏Y ¢ù∏éªdG ò``NCG
ƒª°ùdG ÖMÉ°U äÉ¡«Lƒàd Gòk «ØæJ
∫BG ¿Éª∏°S øH áØ«∏N ô«eC’G »μ∏ªdG

áeÉ©dG áÄ«¡dGh øjôëÑdG áμ∏ªªH
ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áμ∏ªªdÉH ∑QÉªé∏d
π¨°ûªdG èeÉfôÑH ∫OÉÑàªdG ±GôàYÓd
,Éª¡æe πc iód óªà©ªdG …OÉ°üàb’G
áYƒaôªdG IôcòªdG Aƒ°V »a ∂``dPh
¢ù∏ée ¢ù«FQ ÖFÉf øe ¢Vô¨dG Gò¡d
á``jQGRƒ``dG áæé∏dG ¢ù«FQ AGQRƒ`` `dG
.á«©jô°ûàdGh á«fƒfÉ≤dG ¿hDƒ°û∏d
AGQRƒdG ¢ù∏ée ≥aGh :É k°SOÉ°S
á«©jô°ûàdG á£∏°ùdG ≈`` dEG ∫É`` `MCGh
≈∏Y ≥``jó``°`ü`à`dÉ``H ¿ƒ``fÉ``b ´hô``°` û` e
πª©dG õ``cô``ª` d »``°` SÉ``°` SC’G ΩÉ``¶` æ` dG
∂dPh ,»``eÓ``°`SE’G ¿hÉ©àdG áª¶æªd
á``Yƒ``aô``ª` dG á``«` °` Uƒ``à` dG Aƒ``°` V »`` a
á``jQGRƒ``dG áæé∏dG øe ¢Vô¨dG Gò¡d
á«©jô°ûàdGh á«fƒfÉ≤dG ¿hDƒ`°`û`∏`d
¢ù∏ée ¢ù«FQ ÖFÉf É¡°VôY »àdGh
.áæé∏dG ¢ù«FQ AGQRƒdG
AGQRƒ``dG ¢ù∏ée ≥``aGh :Ék©HÉ°S
ójóëJ ¿CÉ`°`û`H QGô`` b ´hô``°`û`e ≈``∏`Y
»fóªdG ¿Gô``«` £` dG Ωƒ``°` SQ º«¶æJh
≥jôW øY øjQOÉ¨ªdG äÉeóN º°SQh
Iô``cò``ª` dG Aƒ``°` V »``a ∂`` `dPh ,ƒ``é` dG
ô``jRh ø``e ¢``Vô``¨`dG Gò``¡`d áYƒaôªdG
.ä’É°üJ’Gh äÓ°UGƒªdG
≈``dEG ¢``ù`∏`é`ª`dG ∫É`` `MCG :É``æk ` eÉ``K
á«dÉªdG ¿hDƒ°û∏d á``jQGRƒ``dG áæé∏dG
»``dÉ``ª`dG ¿RGƒ`` à` `dGh á``jOÉ``°` ü` à` b’Gh
¿hDƒ°T ôjRh øe áYƒaôªdG IôcòªdG
Iôcòe ¿CÉ`°`û`H á``°`VÉ``jô``dGh ÜÉÑ°ûdG
ÖYÓe ¢Uƒ°üîH á«KÓãdG ºgÉØàdG
¿hDƒ°Th ∫É¨°TC’G IQGRh ø«H èjôØdG
»``fGô``ª`©`dG §``«`£`î`à`dGh äÉ``jó``∏` Ñ` dG

á``jQGRƒ``dG áæé∏dG ¢ù«FQ AGQRƒ`` `dG
á``«` æ` Ñ` dGh á``jƒ``ª` æ` à` dG ™``jQÉ``°` û` ª` ∏` d
.á«àëàdG
≈∏Y ¢``ù`∏`é`ª`dG ™``∏` WG :É``ãk ` dÉ``K
áÑ∏£dG ¢†jƒ©J ≈dEG áaOÉ¡dG Oƒ¡édG
≥«∏©J øY ºLÉædG ¢SQóªàdG øeR øY
á«eƒμëdG ¢``SQGó``ª`dG »``a á``°`SGQó``dG
QhO õ``jõ``©`J ∫Ó`` N ø``e á``°` UÉ``î` dGh
á``«`∏`YÉ``Ø`à`dG á``«` ª` «` ∏` ©` à` dG á`` HGƒ`` Ñ` `dG
º``«`∏`©`à`dG á`` ª` `¶` `fCGh á``«``fhô``à``μ``dE’G
º«∏©àdG »a á«æ≤àdG èeOh »fhôàμdE’G
»``ª`«`∏`©`à`dG iƒ``à` ë` ª` dG ∞``«` Xƒ``Jh
äÉ``eó``î`dG ø``e ∂`` dP ô``«` Zh »``ª` bô``dG
äÉYÉ°S 8 å``H É``¡`æ`eh ,á«ª«∏©àdG
á«fÉãdG á«°VÉjôdG IÉæ≤dG ≈∏Y Ék«eƒj
Üƒ«Jƒ«dG ≈∏Yh øjôëÑdG ¿ƒjõØ∏àH
øe áÑîf É¡eó≤j á``«`Fô``e ¢``ShQó``d
∂dPh ,ø««°UÉ°üàN’Gh ø«ª∏©ªdG
á``cô``à` °` û` ª` dG Iô`` cò`` ª` `dG ∫Ó`` `N ø`` e
á``«`Hô``à`dG …ô`` ` jRh ø`` e á``Yƒ``aô``ª` dG
.ΩÓYE’G ¿hDƒ°Th º«∏©àdGh
≈``dEG ¢``ù`∏`é`ª`dG ∫É`` `MCG :É`` ©k ` `HGQ
¿CÉ°ûH Iô``cò``e á«≤«°ùæàdG áæé∏dG
≥ah πª©dG ø``Y ø«ãMÉÑdG Ö``jQó``J
øe áeó≤e á«æ¡ªdG Iòª∏àdG ΩÉ``¶`f
,á«YÉªàL’G á«ªæàdGh πª©dG ô``jRh
ÖjQóJ ≈∏Y ¢UôëdG QÉWEG »a ∂dPh
ºgÉ°ùj Éªe á«æWƒdG ádÉª©dG π«gCÉJh
.πª©dG ¥ƒ°S »a É¡éeO áYô°S »a
AGQRƒdG ¢ù∏ée ≥aGh :É k°ùeÉN
≥jó°üàdÉH Ωƒ``°`Sô``e ´hô``°`û`e ≈∏Y
»côªédG ¿hÉ``©` à` dG á``«`bÉ``Ø`JG ≈``∏`Y
∑QÉ``ª`é`dG ¿hDƒ``°``T ø``«`H ∑ô``à`°`û`ª`dG

OÉ°üàb’Gh á«dÉªdG ôjRh íæe áeÉ©dG
ô°TÉÑªdG Öë°ùdG á«MÓ°U »æWƒdG
RhÉéàj ’ ÉªH »eƒª©dG ÜÉ°ùëdG øe
äÉahô°üe äGOÉªàYG »dÉªLEG øe %5
á``jQÉ``é`dG á``«`dÉ``ª`dG áæ°ùdG á``«`fGõ``«`e
»àdG áFQÉ£dG äÉahô°üªdG á¡LGƒªd
á«fGõ«ªdG »a äGOÉªàYG É¡d ôaGƒàJ ’
á«fGõ«e ≈`` dEG É``¡`∏`«`LCÉ`J ø``μ`ª`j ’h
.áeOÉ≤dG äGƒæ°ùdG
AGQRƒ``dG ¢ù∏ée ≥``aGh :É``«k `fÉ``K
§«£îàdG ¢VGôZC’ ∑Óªà°S’G ≈∏Y
øe Oó`` `Y »`` a §``«` £` î` à` dG IOÉ`` ` ` YEGh
»a á©bGƒdG Ióªà©ªdG äÉ££îªdG
É≤k ÑW OÓ``Ñ` dG ø``e áØ∏àîe ≥``WÉ``æ`e
¿ƒfÉb É¡«∏Y ¢üf »àdG äGAGô``LEÓ`d
áeÉ©dG á©Øæª∏d äGQÉ≤©dG ∑Óªà°SG
∞``∏` ch 2009 á``æ` °` ù` d (39) º`` `bQ
™jQÉ°ûª∏d ájQGRƒdG áæé∏dG ¢ù∏éªdG
á©HÉàªH á«àëàdG á«æÑdGh ájƒªæàdG
¢``VGô``ZC’ ò«ØæàdG á«∏ªY ∫Éªμà°SG
∂dPh ,§«£îàdG IOÉ``YEGh §«£îàdG
Gò¡d áYƒaôªdG Iô``cò``ª`dG Aƒ°V »``a
¢ù∏ée ¢ù«FQ Ö``FÉ``f ø``e ¢``Vô``¨`dG

¢ù«FQ ∑hóªM ¬∏dGóÑY ó«°ùdG ádhO
¿GOƒ``°` ù` dG á``jQƒ``¡` ª` é` H AGQRƒ`` ` ` dG
¬°†aQ ¢ù∏éªdG Gó``cDƒ`e ,á≤«≤°ûdG
»HÉgQE’G Ωƒé¡dG Gòg πãªd √ójóæJh
øeCG ¢†jƒ≤àd ádhÉëe …CGh ¿ÉÑédG
.¿GOƒ°ùdG QGô≤à°SGh
øH ô°SÉj Qƒ``à`có``dG ≈`` dOCG ó``bh
¢ù∏éªd ΩÉ©dG ø«eC’G ô°UÉædG ≈°ù«Y
ájOÉ«àY’G á°ù∏édG Ö≤Y AGQRƒ`` dG
AGQRƒ`` ` `dG ¢``ù`∏`é`ª`d á``«` Yƒ``Ñ` °` SC’G
¢ù∏ée äGQGô`` ` b ∫ƒ`` M í``jô``°`ü`à`H
:»∏j Ée ¬«a AÉL AGQRƒdG
äÉjóëàdG ≈`` dEG ô¶ædÉH :’k hCG
ºdÉ©dG É¡¡LGƒj »``à`dG Ióéà°ùªdG
(19 ó«aƒc) ÉfhQƒc ¢Shô«a ÖÑ°ùH
¬H Ωƒ≤J É``e Aƒ°V »``ah ,óéà°ùªdG
QÉ°ûàfG AGƒ``à` M’ øjôëÑdG áμ∏ªe
≈∏Y √QÉKBG á¡LGƒeh ¢Shô«ØdG Gòg
Éeh á«ë°üdGh ájOÉ°üàb’G ä’ÉéªdG
,¢Uƒ°üîdG Gòg »a áμ∏ªªdG ¬H Ωƒ≤J
IOÉª∏d É≤k ah AGQRƒdG ¢ù∏ée Qôb ó≤a
º``bQ ¿ƒ``fÉ``≤`H Ωƒ``°`Sô``e ø``e 11 º``bQ
á«fGõ«ªdG ¿CÉ°ûH 2002 áæ°ùd 39

¢ù∏ée ∞∏c ó≤a Oó°üdG Gò``g »``ah
øe óëdÉH á«æ©ªdG äÉ¡édG AGQRƒdG
,GkOôa 150 øY ójõJ »àdG äÉ©ªéàdG
ø«ª«≤ªdGh ø``«`æ`WGƒ``ª`dÉ``H ÜÉ`` `gCGh
äÉ``ª`«`∏`©`à`dÉ``H ΩGõ`` à` `d’É`` H ΩGô```μ` `dG
»°üî°ûdG iƒà°ùªdG ≈∏Y á«FÉbƒdG
QÉ``°`û`à`fG ø`` e ó``ë` ∏` d »``©` ª` à` é` ª` dGh
ôéëdÉH ΩGõàd’G á«ªgCÉHh ¢Shô«ØdG
444 ºbôdG ≈∏Y ∫É°üJ’Gh »dõæªdG
¥É``«`°`ù`dG Gò`` g ø``ª` °` Vh .¢``ü`ë`Ø`∏`d
ºéëH AGQRƒ`` dG ¢ù∏ée OÉ``°`TCG ó≤a
á∏ªëdG º``YOh ´ƒ£àdG ≈∏Y ∫ÉÑbE’G
ÉfhQƒc ¢Shô«a áëaÉμªd á«æWƒdG
á«dhDƒ°ùªdÉH Qƒ©°ûdG ¢ùμ©j É``e
≈∏ëàj »àdG á«©ªàéªdG ácGô°ûdGh
.»æjôëÑdG ™ªàéªdG É¡H
ÉªH AGQRƒ`` dG ¢ù∏ée √ƒ``f ó``bh
∫Éée »a øjôëÑdG áμ∏ªe »a ≥≤ëJ
øe ¿É°ùfE’G ¥ƒ≤M ΩGôàMGh ¿ƒ°U
áÑ°SÉæªH ∂dPh äGõéæeh äÉÑ°ùàμe
,¿É``°` ù` fE’G ¥ƒ``≤`ë`d »``Hô``©`dG Ωƒ``«` dG
iƒbCÉH AGQRƒ``dG ¢ù∏ée ¿GOCG Éª«a
Öcƒe ±Gó¡à°SG çOÉ``M äGQÉ``Ñ`©`dG

»μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ¢``SCGQ
»dh áØ«∏N ∫BG óªM øH ¿Éª∏°S ô«eC’G
ÖFÉædG ≈``∏`YC’G óFÉ≤dG ÖFÉf ó¡©dG
AGQRƒ`` `dG ¢``ù`∏`é`e ¢``ù`«`Fô``d ∫hC’G
á``«`Yƒ``Ñ`°`SC’G á``jOÉ``«` à` Y’G á°ù∏édG
ô°ü≤H ∂`` `dPh AGQRƒ`` ` ` dG ¢``ù`∏`é`ª`d
OÉ°TCG å«M ¢ùeCG ìÉÑ°U á«Ñ«°†≤dG
á«μ∏ªdG IQOÉÑªdÉH AGQRƒ``dG ¢ù∏ée
ÖMÉ°U Iô°†M QGó°UEÉH á«eÉ°ùdG
∫BG ≈°ù«Y ø``H óªM ∂∏ªdG ádÓédG
´Ghó``d ióØªdG OÓÑdG πgÉY áØ«∏N
ƒØ©dÉH »μ∏ªdG Ωƒ°SôªdG á«fÉ°ùfEG
¬àdÓL »∏©«d ,º¡«∏Y ΩƒμëªdG øY
¢``†` «` ah á``ª` μ` ë` dG ÇOÉ```Ñ` `e ∂`` dò`` H
»àdG á«fÉ°ùfE’Gh ƒØ©dGh íeÉ°ùàdG
.¬àdÓL è¡f ÉkªFGO É¡H º°ùJG
AGQRƒ`` dG ¢ù∏ée ™``HÉ``J Égó©H
π``c É``gò``î` à` J »`` à` `dG äGAGô`` ` ` ` `LE’G
™æeh AGƒ``à` M’ á«æ©ªdG Iõ``¡` LC’G
ó«aƒc) É``fhQƒ``c ¢``Shô``«`a QÉ°ûàfG
á``ë` °` Uh á``eÓ``°` S ¿É`` ª` `°` `Vh (19
≈∏YCG ≥«Ñ£àH ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒªdG
,á``jRGô``à` M’Gh á«FÉbƒdG ô«jÉ©ªdG

ó¡©dG »dh IOÉ«≤H zøjôëÑdG ≥jôa{ Oƒ¡éH äOÉ°TCG

∂``∏``ª``dG IOÉ```«```≤```H ø``jô``ë``Ñ``dG :ÜGƒ````æ````dG á``°``ù``«``FQ
äÉ```jó```ë```à```dGh ±hô````¶````dG RhÉ````é````J ≈```∏```Y IQOÉ```````b
á``≤`∏`©`à`ª`dG äGó``é` à` °` ù` ª` dG ø`` Y ¿Ó`` ` ` YE’G »`` a
ô«ãJ »àdG äÉ©FÉ°û∏d …ó°üàdGh ,¢Shô«ØdÉH
ÖfÉL ≈```dEG ,¢``SÉ``æ` dG ø``«`H Ö``Yô``dGh ±ƒ``î` dG
OÉ°üàb’G º``YOh IófÉ°ùªd IòîàªdG äGƒ£îdG
.¬àeGóà°SGh √ƒªf ≈∏Y ®ÉØëdGh »æWƒdG
ÉkªFGO »æjôëÑdG Ö©°ûdG »Yh ¿CG äó``cCGh
,äÉ`` eRC’G á``aÉ``c »``a ¿RGƒ``à` dG Iõ``«`cQ ¿ƒ``μ`j É``e
ΩGõàd’G øe Iõ«ªe IQƒ°U »a í°†JG …ò``dGh
ÉgòîàJ »àdG á«ë°üdG äGOÉ°TQE’Gh äGAGôLE’ÉH
ø«æWGƒªdG øe ±’B’G πYÉØJ øY Ók °†a ,ádhódG
π«é°ùàdG »a á°ü∏îªdG á«æWƒdG º¡JQOÉÑeh
áëaÉμªd á``«`æ`Wƒ``dG á``∏`ª`ë`dG ø``ª`°`V ´ƒ``£`à`∏`d
πªëJ ¢ùμ©j …ò``dG ô`` eC’G ,É``fhQƒ``c ¢Shô«a
ácGô°ûdGh á«æWƒdG á«dhDƒ°ùª∏d øjôëÑdG AÉæHCG
.á«©ªàéªdG

øe óë∏d iOCG …ò``dG ô`` eC’G ,á©«aQ äGAÉ``£` Yh
á«Ñ∏°ùdG äGô«KCÉàdG RhÉéJh ,¢Shô«ØdG QÉ°ûàfG
áæÄª£ªdG äGAGôLE’G áaÉc ô«aƒJh ,¬æY áªLÉædG
.ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒª∏d áeÓ°ùdG ≥«≤ëàd
¢ùeCG ó¡©dG »``dh ƒª°S ∫ÉÑ≤à°SG Ö``≤`Yh
äô``cP ,ÜGƒ``æ` dGh iQƒ°ûdG »°ù∏ée AÉ°†YC’
√ó¡°ûJ …òdG ìÉéædG ¿CG ÜGƒædG ¢ù∏ée á°ù«FQ
¿hÉ©à∏d IôªK ƒg ÉªfEG Ωƒ«dG øjôëÑdG áμ∏ªe
…ó°üJh ,á«æ©ªdG äÉ¡édG áaÉc ø«H ∑ôà°ûªdG
ìhôH πª©dGh ,á«æWƒdG äÉ«dhDƒ°ùª∏d ™«ªédG
IƒLôªdG èFÉàædG ≥≤M …òdG ,óMGƒdG ≥jôØdG
»``æ` eC’Gh …OÉ``°`ü`à`b’Gh »ë°üdG ´É``£`≤`dG »``a
ä’Éë∏d »``aô``ë` dG π``eÉ``©`à`dGh ,»``YÉ``ª` à` L’Gh
áÄ«ÑdG ô«aƒJh ,É``fhQƒ``c ¢Shô«ØH áHÉ°üªdG
á«aÉØ°ûdGh ,ôéëdGh ∫õ©dG õcGôe »a áeRÓdG

á°ù«FQ π``æ`jR ¬∏dGóÑY âæH á``jRƒ``a äó`` cCG
,á``ë` °` VGƒ``dG á`` `jDhô`` `dG ¿CG ÜGƒ```æ` `dG ¢``ù` ∏` é` e
áμ∏ªe É¡©ÑàJ »àdG á°ShQóªdG äÉ«é«JGôà°S’Gh
Iô°†ëd º«μëdG è¡ædG øe Ébk Ó£fG ,øjôëÑdG
áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y øH óªM ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U
ájRƒ¡édG ≈∏Y øgôÑJ ,ióØªdG OÓ``Ñ`dG πgÉY
±hô¶dG ∞∏àîe á¡LGƒe »a ádhódG iód á∏eÉμdG
≥«≤ëJh ÉgRhÉéJ ≈∏Y IQó≤dGh ,äÉjóëàdGh
.ä’ÉéªdGh äÉYÉ£≤dG ™«ªL »a QGô≤à°S’G
IOÉ«≤H øjôëÑdG ≥jôa ¬≤≤ëj ÉªH äOÉ°TCGh
óªM øH ¿Éª∏°S ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U
ÖFÉædG ≈∏YC’G óFÉ≤dG ÖFÉf ó¡©dG »dh áØ«∏N ∫BG
ô«Ñc Ωó≤J øe AGQRƒ``dG ¢ù∏ée ¢ù«Fôd ∫hC’G
™æeh (19 ó«aƒc) ÉfhQƒc ¢Shô«a áëaÉμe øe
,áeó≤àeh máªμëe πªY áeƒ¶æe øª°V ,¬«°ûØJ

بيانات الخبر

á``«ª°SôdG Oƒ``¡édG ô``aÉ°†àH ó``«°ûj iQƒ``°ûdG ¢``ù«FQ
á``«Ñ∏°ùdG ¬``JGô«KCÉJ RhÉ``éJh É``fhQƒc á``¡LGƒªd á``«∏gC’Gh
´É°TCG ÉªH ,AÉHƒdG Gòg ÜÉ©«à°SG »a áμ∏ªªdG ájóL ¢ùμ©J »àdGh ,ÉgPÉîJG
á«Ñ£dG QOGƒμdG ¬dòÑJ …òdG »æWƒdG AÉ£©dG GkócDƒe ,™«ªédG iód ¿ÉæÄªW’G
AÉ°†YCG ÖfÉL ≈``dEG ,á«ë°üdG õcGôªdGh äÉ«Ø°ûà°ùªdG ∞∏àîªH á«ë°üdGh
âbƒdG »a Ég qƒæe ,(19 ó«aƒc) ÉfhQƒc ¢Shô«a áëaÉμªd á«æWƒdG á∏ªëdG
äÉ¡«LƒàdGh äGAGôLEÓd º¡àHÉéà°SGh ,ø«æWGƒªdG ∞JÉμJh ¿hÉ©àH ¬JGP
Oƒ¡L IófÉ°ùe πLCG øe ´ƒ£à∏d º¡JQOÉÑeh ,á«æ©ªdG äÉ¡édG øY IQOÉ°üdG
.™«ªédG iód á«æWƒdGh á«YÉªàL’G á«dhDƒ°ùªdG ¢ùμY Ée ƒgh ,ádhódG
»dh ƒª°S πÑb øe ¬LƒªdG ΩÉªàg’G ≈dEG iQƒ°ûdG ¢ù∏ée ¢ù«FQ QÉ°TCGh
,á£°SƒàªdGh Iô«¨°üdG äÉ°ù°SDƒªdG ´É£b á°UÉNh ,…OÉ°üàb’G ´É£≤∏d ó¡©dG
Oƒ¡édG áaÉc Ö°üJ å«M ,IôàØdG √òg ∫ÓN äÉjóëàdG øe ójó©dG ó¡°T …òdGh
πμ°ûH øWGƒªdG πNOh IÉ«M ¢ùªJ ób äGô«KCÉJ …CG RhÉéJ √ÉéJ äGAGôLE’Gh
.ô°TÉÑe

Oƒ¡édG ôaÉ°†àH ,iQƒ°ûdG ¢ù∏ée ¢ù«FQ ,ídÉ°üdG ídÉ°U øH »∏Y OÉ°TCG
á«∏gC’G äÉ¡édG ™e ,á«ª°SôdGh á«eƒμëdG äÉ¡édG ∞∏àîe É¡dòÑJ »àdG
,(19 ó«aƒc) ÉfhQƒc ¢Shô«a á¡LGƒe ±ó¡H ,»fóªdG ™ªàéªdG äÉª¶æeh
äÉYÉ£≤dG ∞∏àîe ≈∏Y AÉHƒdG Gòg øY áéJÉf á«Ñ∏°S äGô«KCÉJ …CG RhÉéJh
ÖMÉ°U ¬«dƒj ÉªH É kgƒæe ,…OÉ°üàb’G ´É£≤dG É¡°SCGQ ≈∏Yh ,áμ∏ªªdG »a
óFÉ≤dG ÖFÉf ó¡©dG »``dh áØ«∏N ∫BG óªM øH ¿Éª∏°S ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG
Iôªà°ùe á©HÉàeh ΩÉªàgG øe ,AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«Fôd ∫hC’G ÖFÉædG ≈∏YC’G
∞∏àîe πª©J »àdG á«FÉbƒdG ô«HGóàdGh äGAGôLE’Gh äGƒ£îdG πμd Iô°TÉÑeh
k
ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒªdG áeÓ°S ≈∏Y ÉXÉØM
,ÉgPÉîJG ≈∏Y á«eƒμëdG äÉ¡édG
.º¡àë°Uh
á£∏°ùdG AÉ°†YC’ ¢ùeCG ó¡©dG »dh »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ∫ÉÑ≤à°SG iódh
ºJ »àdG äGAGô``LE’Gh äGƒ£îdG iQƒ°ûdG ¢ù∏ée ¢ù«FQ øqªK ,á«©jô°ûàdG
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Gó``æ``dô``jCG ¢``ù``«``FQ Å``æ``¡``j ∂``∏``ª``dG
»``æ``Wƒ``dG Ωƒ````«````dG á``Ñ``°``SÉ``æ``ª``H
πgÉY áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y øH óªM ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†M å©H
õæé«g π««fGO πμjÉe ¢ù«FôdG áeÉîa ≈dEG áÄæ¡J á«bôH ,ióØªdG OÓÑdG
.√OÓÑd »æWƒdG Ωƒ«dG áÑ°SÉæªH ∂dPh ,GóædôjCG ájQƒ¡ªL ¢ù«FQ

»``a ´ƒ``£àJ ÜGƒ``ædG ¢``ù∏ée á``°ù«FQ
É``fhQƒc á``ëaÉμªd á``«æWƒdG á``∏ªëdG

π«é°ùàdÉH âeÉb É``¡`fCG ÜGƒ``æ`dG ¢ù∏ée á°ù«FQ πæjR á``jRƒ``a âæ∏YCG
∂dPh ,É``fhQƒ``c ¢Shô«a áëaÉμªd á«æWƒdG á∏ªëdG øª°V πª©∏d ´ƒ£à∏d
.á«YÉªàL’G á«dhDƒ°ùª∏d Gõk jõ©Jh øWƒdG AGóæd áHÉéà°SG
»``YÉ``ª`à`L’G π``°`UGƒ``à`dG ™``bƒ``e ≈``∏`Y »``ª`°`Sô``dG É¡HÉ°ùM »``a â``dÉ``bh
ÖLGƒdG s¿EÉa ,Ée áeRCÉH hCG »FÉæãà°SG ±ô¶H øWƒdG ôªj ÉeóæY :zΩGô¨à°ùfG{
AÉªàf’Gh A’ƒdG ºLôàj ™bGh ≈dEG äGQÉ©°ûdG ¥hóæ°U øe êhôîdG »°†à≤j
≥«≤ëJh ¬«∏Y ®ÉØëdGh øWƒdG AGóf á«Ñ∏àd á«∏©a äGƒ£Nh äÉ°SQÉªe øª°V
. p¬∏gCG páeóîH É«∏©dG ¬àë∏°üe
»æWƒdG ≥jôØdG Gòg øª°V oøWƒdG »æ∏Ñ≤j ¿CÉ`H π``eCG »∏ch âaÉ°VCGh
øjôëÑdG RhÉéààd p¬«a á©Øæe ºjó≤J ™o «£à°SCG ™bƒe
m …CG øe πª©∏d ,íaÉμªdG
.QGô≤à°S’ÉH º©æJ »gh áeRC’G √òg

»a ∑QÉ``°``û``J zø``jô``ë``Ñ``dG á``aÉ``°``û``c{
zÉ``fhQƒ``c{ áëaÉμªd á«æWƒdG á∏ªëdG
QƒàcódG äÉ¡«LƒJ ≈∏Y Ak É``æ`H
á«HôàdG ôjRh »ª«©ædG »∏Y øH óLÉe
áaÉ°ûc á«©ªL ¢``ù`«`FQ º``«`∏`©`à`dGh
øjôëÑdG áaÉ°ûc ∑QÉ°ûJ ,øjôëÑdG
á``ë`aÉ``μ`ª`d á``«` æ` Wƒ``dG á``∏` ª` ë` dG »`` a
∂dPh ,z19 ó«aƒc{ ÉfhQƒc ¢Shô«a
á«æWƒdG á«dhDƒ°ùªdG ≥∏£æe ø``e
.øjôëÑdG áμ∏ªe √ÉéJ
∞°Sƒj áî«°T IQƒàcódG âdÉbh
äÉeóî∏d óYÉ°ùªdG π«cƒdG Ö«édG
á``«`HÓ``£`dG á``£` °` û` fC’Gh á``jƒ``Hô``à` dG
.Ö«ÑëdG áî«°T .O |
ÖFÉf º``«`∏`©`à`dGh á``«`Hô``à`dG IQGRƒ`` `H
:ø``jô``ë`Ñ`dG á``aÉ``°`û`c á«©ªL ¢``ù`«`FQ
çGó`` `MC’G ø``e çó``ë` dG Gò`` g ô``Ñ`à`©`j{
»a áªgÉ°ùªdG ≈∏Y Ék °UôMh øWƒ∏d áeóN áaÉ°ûμdG É¡«a ∑QÉ°ûj »àdG áª¡ªdG
ácQÉ°ûªdG »a ÖZôj øªd ÜÉÑdG Éæëàa å«M ,ø«æWGƒªdG áeÓ°S ≈∏Y ®ÉØëdG
á∏MôªH ø«aÉ°ûμdGh øjôëÑdG áaÉ°ûc ÜÉÑ°T Iô«°ûY OGôaCGh äGóFÉ≤dGh IOÉ≤dG øe
.z´ƒ£à∏d á«fhôàμdE’G á°üæªdG ™bƒe »a π«é°ùàdG ∫ÓN øe ,Ωó≤àªdG
»æWƒdG ÖLGƒdG AGOCÉH ΩÉªàg’G øe Ék bÓ£fG »JCÉJ Iƒ£îdG √òg ¿CG âaÉ°VCGh
áaÉ°ûμdG êÉ¡æe »a »ë°üdG ∫ÉéªdÉH •ÉÑJQ’G ≈dEG ák aÉ°VEG ,øjôNB’G IóYÉ°ùeh
øjôëÑdG áaÉ°ûc ¢UôëJ Éªc ,á«FÉHƒdG ¢VGôeC’G áëaÉμe óæH âëJ êQóæªdG
»fóªdG ™ªàéªdG »a á«∏gC’Gh á«ª°SôdG ádhódG äÉ°ù°SDƒe ™e äÉcGô°ûdG ó≤Y ≈∏Y
™ªàéªdG ídÉ°üd ¬H Ωƒ≤J …ò``dG ô``KC’Gh Qhó∏d Gk ó«cCÉJ ,á«ªæàdG á«∏ª©H ™aó∏d
.»æjôëÑdG
πª©dG Gòg ôÑà©j å«M ,ácQÉ°ûª∏d ìƒàØe π«é°ùàdG ÜÉH ¿CG Ö«édG äócCGh
ÖLGƒdÉH ΩÉ«≤dG ƒgh áaÉ°ûμdG óYh ôgƒL »a Ö°üJ »àdG á«Yƒ£àdG ∫ÉªYC’G øe
¿ƒμf ¿CG Éfó©°ùjh ,±hô¶dG ™«ªL »a ¢SÉædG IóYÉ°ùeh ,øWƒdG ºK ¬∏dG ƒëf
øe óëdG »a áªgÉ°ùªdGh zÉfhQƒμdG{ ó°V Ék ©e πª©∏d øjôëÑdG ≥jôa øe Gk AõL
.áeÉ©dG áë∏°üªdG ≈∏Y ™ØædÉH Oƒ©j ÉªH ,√QÉ°ûàfG

:ó¡©dG »dh ..AGQRƒdGh ø«dhDƒ°ùªdG QÉÑc øe GOóY √ƒª°S AÉ≤d iód

äGóéà°ùe …C’ øjó©à°ùe ¿ƒμf ¿CG Öéjh ÉfhQƒc QÉ°ûàfG ™æe »a Ió«L èFÉàf Éæ≤≤M
ΩGó``à°ùªdG ƒ``ªædG ≈``∏Y ®É``Øë∏d á``jOÉ°üàbG á``eõM ¥Ó``WE’ º``FÉb π``ª©dG
äGóéà°ùªH »©ªàéªdG »YƒdG IOÉ``jR ∫ÓN øe á∏Ñ≤ªdG
Éeh (19-COVID) É``fhQƒ``c ¢``Shô``«`a äGQƒ``£` Jh
OGô`` aCG π``c ø``«`H ácôà°ûe á``«`dhDƒ`°`ù`e ø``e É¡«∏Y Ö``Jô``à`j
.™ªàéªdG
ºgôjó≤Jh ºgôμ°T øY Qƒ°†ëdG Üô``YCG º¡ÑfÉL øe
≈∏YC’G óFÉ≤dG ÖFÉf ó¡©dG »dh »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°üd
√ƒª°S ¬jóÑj Ée ≈∏Y AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«Fôd ∫hC’G ÖFÉædG
ájRGôàM’G äGAGôLE’G õjõ©àd áã«ãM á©HÉàeh ¢UôM øe
ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒªdG áë°U ßØëd á«FÉbƒdG ô«HGóàdGh
.øjôëÑdG áμ∏ªe »a

øe GkOó``Yh AGQRƒ`` dGh ø«dhDƒ°ùªdG QÉÑc øe GkOó``Y ¢ùeCG
√ƒª°S √ƒ`` fh ,ÜGƒ`` æ` `dGh iQƒ``°` û` dG »°ù∏ée AÉ``°` †` YCG
á«©jô°ûàdGh ájò«ØæàdG ø«à£∏°ùdG ø«H ∑ôà°ûªdG ¿hÉ©àdÉH
»a º¡°ùj ÉªH »∏gC’Gh ¢UÉîdG ø«YÉ£≤dG äÉ°ù°SDƒeh
É¡aGógCG ≥«≤ëJ ƒëf á«æWƒdG Oƒ¡édG ™«ªL õjõ©J
.IOƒ°ûæªdG
áeõM ¥Ó`` WE’ º``FÉ``b πª©dG ¿CG ≈``dEG √ƒª°S QÉ``°` TCGh
¢UÉîdG ´É£≤∏d á``eRÓ``dG ádƒ«°ùdG ô«aƒàd ájOÉ°üàbG
ƒªædG ≈∏Y ®ÉØë∏d áægGôdG ´É``°`VhC’G QÉ``KBG ™e πeÉ©à∏d
á∏Môª∏d äGOGó©à°S’G ∞«ãμJ á«ªgCG GkócDƒe ,ΩGóà°ùªdG

.ióØªdG OÓÑdG πgÉY áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y øH óªM
AGƒàMG »a Ió«L èFÉàf Éæ≤≤M ób ÉæfEG √ƒª°S ∫Ébh
Oƒ¡édG ∞∏àîe π°†ØHh ,¢``Shô``«` Ø` dG QÉ``°`û`à`fG ™``æ` eh
k ÉæëÑ°UCG á°ü∏îªdG
¬H ó«°ûJ É kLPƒªfCGh ¬H iòàëj ’Éãe
,…óëàdG Gòg ™e πeÉ©àdG á«Ø«c »a á«dhódG äÉª¶æªdG
áÑ°ùf ¿EG PEG ,äGóéà°ùe …C’ øjó©à°ùe ¿ƒμf ¿CG Öéjh
ób É``e ,OÉ`` jORG »``a ºdÉ©dG ∫ƒ``M áªFÉ≤dG ä’É``ë`dG ó``jGõ``J
∫ÉM »a ák eGô°U ôãcCG äGQGô≤dG øe mójõe PÉîJG ÖLƒà°ùj
.áªFÉ≤dG ä’ÉëdG OóY »a IôØW çhóM
á«Ñ«°†≤dG ô°ü≤H ¬°ù∏ée »a √ƒª°S AÉ≤d iód ∂dP AÉL

∫BG óªM øH ¿Éª∏°S ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ócCG
¢ù«Fôd ∫hC’G ÖFÉædG ≈∏YC’G óFÉ≤dG ÖFÉf ó¡©dG »dh áØ«∏N
äGƒ£N äò``î`JG øjôëÑdG áμ∏ªe ¿CG AGQRƒ`` dG ¢ù∏ée
ø«æWGƒªdG áë°Uh áeÓ°S ßØëd ôμÑe âbh »a á«bÉÑà°SG
äGAGô``LE’G øe ójó©dG âæª°†J áμ∏ªªdG »a ø«ª«≤ªdGh
Ée ¿CG ≈dEG Gkô«°ûe ,IOó°ûªdG á«FÉbƒdG ô«HGóàdGh ájRGôàM’G
…ƒ≤dG º¡ªMÓJh øjôëÑdG AÉæHCG »YƒH ΩƒYóe ¬≤«≤ëJ ºJ
»£îJ ≈∏Y ºgQGô°UEGh äÉjóëàdG ∞∏àîe RhÉéJ »a
™«ªé∏d πªLCG πÑ≤à°ùe AÉæH πLCG øe äÉÑãH ÜÉ©°üdG πc
k
∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†M ¬£àNG …òdG è¡æ∏d Éî«°SôJ

:ôjôëàdG AÉ°SDhôH ¬FÉ≤d ∫ÓN ΩÓYE’G ôjRh

á«ªdÉ©dG áë°üdG áª¶æe IOÉ°TEG âdÉfh áeƒμëdÉH øWGƒªdG á≤K äRõY äÉeƒ∏©ªdG á«aÉØ°T

»a Ö°üJ »àdG á«æWƒdG Oƒ¡édG πc
¢VQCG ≈∏Y ¢û«©j øe πc áë∏°üe
.øjôëÑdG
óªëe ø``H »``∏`Y ó«°ùdG ó```cCGh
¬``ë`jô``°`ü`J ΩÉ``à``N »`` a »``ë` «` eô``dG
á``dhDƒ` °` ù` ª` dG Oƒ`` ¡` `é` `dG π`` °` `UGƒ`` J
øe ójõªdG ƒëf ΩÓYE’Gh áaÉë°ü∏d
π°üàj Ée πc √ÉéJ äÉeƒ∏©ªdG RGôHEG
¢``Shô``«`a AGƒ`` à` `M’ äGAGô`` `LE’É`` `H
πμH Ωƒ«dG πKÉªdG óéà°ùªdG ÉfhQƒc
Oƒ¡édG √òg QhO ºYój ÉªH á«aÉØ°T
áëaÉμªd »æWƒdG ≥jôØ∏d á«æWƒdG
ó«aƒc{ óéà°ùªdG ÉfhQƒc ¢Shô«a
á«æWƒdG É``æ`Jó``Mh õ``jõ``©`Jh ,z19
á¡LGƒe »a »YÉªàL’G Éæμ°SÉªJh
.AÉHƒdG Gòg

,á«ªdÉ©dG áë°üdG áª¶æe IOÉ``°` TEG
á``Ñ`bGô``e á``«` dhO á``¡`L ≈``∏` YCG »`` gh
,»ªeC’G ó«©°üdG ≈∏Y Oƒ¡édG πμd
ÉLPƒªfCG øjôëÑdG áμ∏ªe QÉÑàYÉH
.¢Shô«ØdG ™e πeÉ©àdG »a iòàëj
ΩÓ``YE’G ¿hDƒ`°`T ô``jRh OÉ``°` TCGh
äGƒ`` £` `N ø`` `e √PÉ`` `î` ``JG º`` `J É`` ª` `H
πªY QÉWEG »a ájRGôàMG äGAGôLEGh
¢Shô«a áëaÉμªd »æWƒdG ≥jôØdG
…ò`` dGh ,(19- ó``«` aƒ``c) É``fhQƒ``c
´ÉaO Iƒ≤d áHhDhódG Oƒ¡édG øª°†àJ
k á«∏NGódG IQGRhh øjôëÑdG
øe πch
IQGRhh áë°ü∏d ≈∏YC’G ¢ù∏éªdG
äÉ``¡`é`dG π``c Ö``fÉ``L ≈`` dEG á``ë`°`ü`dG
…ò``dGh á«eƒμëdG äÉ°ù°SDƒªdGh
á©ªàée Oƒ``¡` é` dG √ò`` g ø``e π``©`L
™e πeÉ©à∏d ∫hC’G ´ÉaO §N áHÉãªH
.»FÉæãà°S’G ™°VƒdG Gòg
äÉ°ù°SDƒªdG ≈dEG á«ëàdG ¬Lhh
ô°ûf »``a á``«` eÓ``YE’Gh á«Øë°üdG
á``ª`ë`∏`dG õ``jõ``©` Jh »`` Yƒ`` dG á``aÉ``≤` K
RGõàY’ÉH ô©°ûf{ :∫É``bh ,á«æWƒdG
á«Øë°üdG ÉæJÉ°ù°SDƒªH ô``î`Ø`dGh
õjõ©J »``a É``gQhó``Hh á``«` eÓ``YE’Gh
QÉ°ûàfG AGƒàMG ≈dEG á«eGôdG §£îdG
Gkô°üæY ¿É``c …ò```dGh AÉ``Hƒ``dG Gò``g
á«æWƒdG Oƒ¡édG º``YO »``a Éjƒ«M
»YƒdG iƒà°ùe ™aQ »a á°ü∏îªdG
,zø``«`ª`«`≤`ª`dGh ø``«` æ` WGƒ``ª` dG ió`` d
AÉæHCG ≈∏Y Öjô¨H ¢ù«d ¬fCG ±É°VCGh
ó°ùédG »Ñ°ùàæe ø``e ø``Wƒ``dG Gò``g
ºYód º¡eGóbEG »eÓYE’Gh »Øë°üdG

ΩGõàdG ócDƒj Ée ƒgh ,z19-ó«aƒc{
á``«`bGó``°`ü`ª`dÉ``H ø``jô``ë` Ñ` dG á``μ`∏`ª`e
äÉeƒ∏©ªdG ÜÉ``«`°`ù`fGh á«aÉØ°Th
.√QÉ°ûàfGh AÉHƒdG Gò¡H á∏°üàªdG
IQGRh ¿CG ≈``dEG ôjRƒdG QÉ°TCGh
É`` gQhO π``°` UGƒ``J ΩÓ`` `YE’G ¿hDƒ` °` T
á«eÓYE’G É¡JÉ°üæe ∞∏àîe ôÑY
Éªc ,á``jÉ``bƒ``dG πÑ°ùH á«YƒàdG »``a
á°UÉîdG èeGôÑdG ≈∏Y πª©dG ºàj
ÇQÉ``£` dG ±ô``¶` dG Gò``¡` H á∏°üàªdG
ø«H ¿hÉ``©`à`dG ió``e RôÑJ IQƒ°üH
»a á``«`æ`©`ª`dG á``«`ª`°`Sô``dG äÉ``¡` é` dG
ÉfhQƒc ¢Shô«a QÉ°ûàfG áëaÉμe
.óéà°ùªdG
√Éæ°ùªd Ée ¿CG ≈∏Y ôjRƒdG Oó°Th
™ªàéªdG ø``e ¿hÉ``©` Jh πYÉØJ ø``e
»a É«°SÉ°SCG ÓeÉY ¿É``c »æjôëÑdG
øe ádhòÑªdG Oƒ¡édG ìÉ``é`f º``YO
¢Shô«Ød …ó°üà∏d »æWƒdG ≥jôØdG
.óéà°ùªdG ÉfhQƒc
™``°` Vƒ``dG Gò`` `g ¿CG í`` `°` ` VhCGh
Oƒ¡©ªdG ¿hÉ©àdG ó¡°T »FÉæãà°S’G
á«©jô°ûàdG á£∏°ùdG øe ôªà°ùªdGh
iQƒ°ûdG »°ù∏ée ôÑY âfÉc »àdGh
øe á``«` dÉ``Y á`` `LQO ≈``∏` Y ÜGƒ`` æ` `dGh
™e ≥``«` Kƒ``dG ¿hÉ`` ©` `à` `dGh º``¡` Ø` à` dG
º¡°SCG …òdG ôeC’G ájò«ØæàdG á£∏°ùdG
äÉédÉ©ªdG ∞∏àîe õjõ©Jh ºYO »a
»ë°üdG ™°VƒdG äGQƒ``£`à`d É``≤`ah
á¡LGƒe »a á«dhO ô«jÉ©e ´ÉÑJGh
,ó``jó``é` dG »``ª` dÉ``©` dG …ó``ë` à` dG Gò`` g
áμ∏ªªdG ¬``H â≤ëà°SG …ò``dG ô``eC’G

ø``H »`` `∏` ``Y ó`` `«` ` °` ` ù` ` dG ó`` ` ` ` ` cCG
¿hDƒ` °` T ô``jRh »``ë` «` eô``dG ó``ª`ë`e
AÉ``°` SDhQ ™``e AÉ``≤` d ∫Ó`` `N ,ΩÓ`` `YE’G
¿CG á``«` ∏` ë` ª` dG ∞``ë` °` ü` dG ô``jô``ë` J
øY IQOÉ°üdG äÉeƒ∏©ªdG á«aÉØ°T
ô«Ñc QhO É¡d ¿Éc á«æ©ªdG äÉ¡édG
,ájÉbƒdGh πeÉ©àdG §£N ìÉéfEG »a
á«∏L IQƒ``°` ü` H ¢``ù`μ`©`fG É``e ƒ`` gh
ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒªdG ´É``Ñ`JG »``a
,IQOÉ°üdG äÉª«∏©àdGh äGOÉ°TQEÓd
,»æjôëÑdG ™ªàéªdG »Yh ó s°ùLh
»ª°SôdG ΩÓYE’G ôÑY Oôj ÉªH ¬à≤Kh
¢ûjƒ°ûàdG …óëJ OƒLh øe ºZôdÉH
äÉ°üæe ¢†©H øY Qó°üj ób …òdG
∫hGóJh ô°ûæH »YÉªàL’G π°UGƒàdG
,äÉYÉ°TE’Gh áWƒ∏¨ªdG äÉeƒ∏©ªdG
äÉ°üæe »``a á``≤` ã` dG ≈``≤`Ñ`J ø``μ` dh
É``æ`à`aÉ``ë`°`Uh »``ª` °` Sô``dG ΩÓ`` ` ` YE’G
QOÉ``°` ü` ª` c Ió``«` à` ©` dG á``«` æ` jô``ë` Ñ` dG
»æjôëÑdG ´QÉ``°`û`dG ió``d Ióªà©e
QÉ`` Ñ` `NC’Gh äÉ``eƒ``∏` ©` ª` dG AÉ``≤` à` °` S’
.IócDƒªdGh áë«ë°üdG
πeÉ©àdG ¿CG ô``jRƒ``dG í``°` VhCGh
»∏ëªdG ó«©°üdG ≈``∏`Y »``eÓ``YE’G
ºJ »ë°üdG ™°VƒdG äGóéà°ùe ™e
≈àMh ádÉM ∫hCG ¿Ó``YEG ájGóH òæe
äÉ``¡` é` dG äQó```°` `UCG PEG ,¬``î``jQÉ``J
ÉfÉ«H ø«°ùªN ø``e ô``ã` cCG á«æ©ªdG
äGô``ª`JDƒ`ª`dG Ö``fÉ``L ≈`` dEG É«Øë°U
π``LCG ø``e äó``≤` Y »``à` dG á«Øë°üdG
á∏°üàªdG äGQƒ£àdG ∞∏àîe ¿É«H
óéà°ùªdG ÉfhQƒc ¢Shô«a áëaÉμªH

á``«μ∏ªdG á``jô«î∏d á``«fÉ°ùfE’G Oƒ``¡édÉH ó``«°ûj á``«LQÉîdG ô``jRh

¿hÉ©àdG ¬``LhCG ¢VGô©à°SG AÉ≤∏dG ∫ÓN ºJh
á«LQÉîdG IQGRh ø«H ∑ôà°ûªdG »FÉæãdG ≥«°ùæàdGh
øe É``e π``c »``a á«μ∏ªdG á``jô``«`î`dG á``°`ù`°`SDƒ`ª`dGh
πª©dG »a á°ù°SDƒªdG Oƒ¡L RGô``HEGh õjõ©J ¬fCÉ°T
.»fÉ°ùfE’G

بيانات الخبر

GkôjRh ¬æ««©àH á«eÉ°ùdG á«μ∏ªdG á≤ãdÉH á«LQÉîdG
,ìÉéædGh ≥«aƒàdG ΩGhO ôjRƒ∏d Ék«æªàe ,á«LQÉî∏d
IQGRh É¡eó≤J »àdG IófÉ°ùªdGh ºYódÉH Gkó«°ûeh
iƒà°ùªdG ≈∏Y á°ù°SDƒªdG á£°ûfC’ á«LQÉîdG
.»dhódGh »ª«∏bE’G

ó``°`TGQ ø``H ∞``«`£`∏`dGó``Ñ`Y Qƒ``à` có``dG πÑ≤à°SG
¿GƒjódÉH ¬Ñàμe »``a á«LQÉîdG ô``jRh »``fÉ``jõ``dG
,Ω2020 ¢SQÉe 16 ø«æK’G ¢ùeCG ,IQGRƒ∏d ΩÉ©dG
á°ù°SDƒª∏d ΩÉ©dG ø«eC’G ,ó«°ùdG ≈Ø£°üe QƒàcódG
âæH ÉfQ áî«°ûdG .O Qƒ°†ëH ,á«μ∏ªdG ájô«îdG
.á«LQÉîdG IQGRh π«ch áØ«∏N ∫BG è«YO øH ≈°ù«Y
≈Ø£°üe QƒàcódÉH á«LQÉîdG ôjRh ÖMQ óbh
Oƒ¡édÉH Gkó`«`°`û`e ,¬``d ≥``aGô``ª` dG ó``aƒ``dGh ó«°ùdG
»a á«μ∏ªdG ájô«îdG á°ù°SDƒªdG É¡H Ωƒ≤J »àdG
™jQÉ°ûªdG ∫ÓN øe ,ájô«îdGh á«fÉ°ùfE’G ∫ÉªYC’G
áKÉZEG ≈dEG á«eGôdG á«fÉ°ùfE’G äGQOÉÑªdGh ájô«îdG
øjó«©°üdG ≈∏Y ø«LÉàëªdG IóYÉ°ùeh ø«HƒμæªdG
»a á∏°UGƒàªdG É¡JÉeÉ¡°SEGh ,»dhódGh »ª«∏bE’G
.ΩÉàjC’G ájÉYQh ô«îdG ∫ÉªYCG
ô``jRh ó«°ùdG ≈Ø£°üe Qƒ``à` có``dG CÉ` æ` g ó``bh

»JGQób øe RõY zπÑ≤à°ùªdG ¢SQGóe{:Ωƒàμe ∫BG ¿GóªM IõFÉéH
õFÉØdG º∏©ªdG
اليوم
¿É``c »``à`dG á«ª«∏©àdG á``HGƒ``Ñ` dG QhO
»JGòdG º∏©àdG õjõ©J »a π°†ØdG É¡d
.zº∏©àªdGh º∏©ªdG ø«H ∫É°üJ’Gh
»a ô``KC’G ¬d ¿É``c É``e{ :±É``°` VCGh
»àdG Iõ«ªªdG ™jQÉ°ûªdG »g …Rƒ``a
´hô°ûªc É``gò``«`Ø`æ`Jh É¡∏ª©H â``ª`b
¿EG å«M ,zø«à≤«bO »``a ´É``ª`à`°`S’G
IQÉ¡e ≈∏Y ÜQóàdG øe øμªàj º∏©àªdG
èeÉfôH ∫Ó``N ø``e Ék ` «` JGP ´É``ª`à`°`S’G
k G ,zOƒc QBG ƒ«c{
äÉbÉ£H ´hô°ûe É°†jC
¬à«ª°SCG …ò``dG ájõ«ØëàdG zQBG ƒ«c{
á«©aGO ™``aQ π`` LCG ø``e ,zπ``gÉ``à`°`ù`J{
√òg º««≤J ≈∏Y â°UôMh ,áÑ∏£dG
»FÓeR ≈∏Y É¡ª«ª©Jh äÉ°SQÉªªdG
.zÉ¡LQÉNh á°SQóªdG πNGO
øH óLÉe QƒàcódG º∏©ªdG ôμ°Th
º«∏©àdGh á«HôàdG ôjRh »ª«©ædG »∏Y
ø``jõ``FÉ``Ø`dG ø``ª`°`V ,¬`` d ¬``ª`jô``μ`J ≈``∏`Y
É¡JQhO »a Ωƒàμe ∫BG ¿GóªM IõFÉéH
.Iô«NC’G

º∏©e ,ø«°ùM ≈°ù«Y PÉà°SC’G ócCG
™Ñ«°UƒHCG á``°`SQó``ª`H π°üØdG ΩÉ``¶`f

التاريخ
ádÓL ´hô°ûe ¿CG ,ø«æÑ∏d á«FGóàH’G

…òdG ,πÑ≤à°ùªdG ¢SQGóªd óªM ∂∏ªdG

ób ,º«∏©àdGh á«HôàdG IQGRh √òØæJ
الخبر
πμ°ûH á«°ùjQóàdG ¬``JGQó``b ø``e Rõ``Y

èeód äÉfÉμeEG øe ¬MÉJCG ÉªH ,ô«Ñc

≈∏Y ¬``fÉ``YCG É``e ,º«∏©àdG »``a á«æ≤àdG
جهة النشر
πãªàªdG ô``«``NC’G √RÉ`` é` `fEG ≥«≤ëJ

∫BG ó°TGQ øH ¿GóªM IõFÉéH RƒØdÉH

øY ,õ«ªàªdG »ª«∏©àdG AGOCÓd Ωƒàμe
الصفحة
.õ«ªàdG º∏©ªdG áÄa

¢Vƒ¡ædG »a RôHC’G QhódG πÑ≤à°ùªdG
Ée ,»æ≤àdG ÖfÉédG »a »JÉ«fÉμeEÉH
,»HÓW äGQóbh äGQÉ¡e ≈∏Y ¢ùμ©fG
É«JGP º∏©àdG ≈∏Y ¿hQOÉ``b Ωƒ«dG º¡a
ø«μªàdG äGhOCG ∞∏àîe ∫Ó``N ø``e
,Rõ©ªdG ™bGƒdG èeGôH πãe »ªbôdG
≈°ùæf ’h ,è``eGô``Ñ` dG ø``e É``gô``«` Zh

äGôÑîdG ∫OÉ``Ñ` Jh á``jOô``ah á«YÉªL
Oƒ¡L ¿CG Éªc ,øjõ«ªàªdG AÓeõdG ™e
ø«μªJ »a πYÉØdG QhódG É¡d IQGRƒ``dG
¢Vƒ¡ædG ≈∏Y º¡©«é°ûJh ø«ª∏©ªdG
»a º¡JGQÉ¡eh º¡JGQó≤H AÉ``≤`JQ’Gh
.zº¡∏ª©H á∏°üàªdG ÖfGƒédG ≈à°T
¢``SQGó``e ´hô``°` û` ª` d{ :™`` HÉ`` Jh

âaô°ûJ ¿CG òæe{ º∏©ªdG ±É°VCGh

á``«` Hô``à` dG IQGRh »`` a ∞``«` Xƒ``à` dÉ``H
العدد
k

Gõ«q ªàe ¿ƒcCG ¿CG äQô°UCG ,º«∏©àdGh

ájGQ ™``aQC’ ,Égƒ£NCG Iƒ£N πc »a
الرابط اإللكتروني
Gò``g É`` eh ,Ék ` «` dÉ``Y ø``jô``ë`Ñ`dG á``μ`∏`ª`e

øe äGƒ``æ`°`S ô°ûY Iô``ª`K ’EG Rƒ``Ø` dG
¢``TQhh äGAGô`` b ø``e ó«¡édG ó¡édG
äÉ°ù∏Lh É¡Jô°†M äGô``°` VÉ``ë` eh
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π``μ``d Ωõ`````M π```μ```H …ó```°```ü```à```dG :á```eÉ```©```dG á```HÉ```«```æ```dG
á``°``Vô``¨``e äÉ```©```FÉ```°```Th á```HPÉ```c GQÉ````Ñ````NCG ô``°``û``æ``j ø```e
Gk ó«¡ªJ ≥«≤ëàdG áeP ≈∏Y É«WÉ«àMG ¬°ùÑëH áHÉ«ædG äôeCÉa
áeÉ©dG áHÉ«ædG ¿CG ó``cCG Éª«a ..á∏LÉY áªcÉëªd ¬ªjó≤àd
,á«FÉæédG iƒYódG Oó°üH ™ªàéªdG øY áÑFÉf É¡àØ°üH
ió°üàà°S √QGô≤à°SGh ¬æeCG ¿Éª°†H É¡dÓN øe á«æ©eh
»a º¡°ùj hCG ô°ûæj øe πμd ¿ƒfÉ≤dG QÉWEG »ah ΩõM πμH
á°Vô¨ªdG äÉ©FÉ°ûdGh áHPÉμdG QÉÑNC’G ∂∏J πãe ∫hGó``J
,™ªàéªdG ™``jhô``Jh á∏Ñ∏ÑdG çGó`` `MEG É¡fCÉ°T ø``e »``à`dG
∞JÉμJ »Yóà°ùJ »àdG áægGôdG ±hô¶dG ∂∏J »a á°UÉNh
Oƒ¡édG »a ádhódG äÉ°ù°SDƒeh Iõ¡LCG IófÉ°ùeh ™«ªédG
óªà©j ¿CGh ,AÉHƒdG ∂dP á¡LGƒe »a É¡dòÑJ »àdG á«æ°†ªdG
Qó°üj Ée ≈∏Y äÉeƒ∏©ªdG ≈∏Y ∫ƒ°üëdG »a ¿ƒæWGƒªdG
.áμ∏ªªdÉH á°üàîªdG á«ª°SôdG äÉ¡édG øY

á¶aÉëe á``HÉ``«`f ¢``ù`«`FQ …OGhò`` `dG ¬``∏`dGó``Ñ`Y ìô``°`U
áëaÉμe IQGOEG øe ÉZÓH â≤∏J áeÉ©dG áHÉ«ædG ¿CÉH ¥ôëªdG
’hGóàe É«Jƒ°U Ó«é°ùJ Égó°UôH á«fhôàμd’G ºFGôédG
GQÉÑNCG øª°†àj »YÉªàL’G π°UGƒàdG ™bGƒe ó``MCG ôÑY
óë∏d áμ∏ªªdG äGAGôLEÉH ≥∏©àJ äÉ©FÉ°ûd ÉéjhôJh áHPÉc
º∏°ùdÉH ¢SÉ°ùªdG É¡fCÉ°T øe ,ÉfhQƒc AÉ``Hh QÉ°ûàfG øe
ádÉM ¢Vôa π«Ñb øe ΩÉ©dG ø``eC’É``H QGô``°` VE’Gh »``∏`gC’G
QÉ°ûàfG øe óë∏d AGôLEÉc øjôëÑdG áμ∏ªe »a ÇQGƒ£dG
≈dEG π°UƒàdG ºJ äÉjôëàdG ∫ÓN øe ¬fCGh ,ÉfhQƒc AÉHh
.º¡àªdG ájƒg
ÆÓÑdG É¡«≤∏J Qƒ``a ≥«≤ëàdG áHÉ«ædG äô°TÉH ó``bh
,¬«dEG Üƒ°ùæe ƒg ÉªH ±ôàYG …òdG º¡àªdG âHƒéà°SGh

eslammahfoouz@hotmail.com

®ƒØë`e ΩÓ`°SEG:Ëó≤J

á«fhôàμdE’G äÉeóîdÉH äÓeÉ©ªdG RÉéfEG ≈dEG ƒYóJ zQhôªdG{

z∫hOÉeGôàdG{ Ö``Ñ°ùH √OÉ``©HEGh áæ°S …ƒ``«°SBG ¢ùÑM
¿CG ≈``dEG Gkô«°ûe áÑ∏Y 12 iôà°TG
¢üîJ øμdh ¬°üîJ ’ á`` jhOC’G
.√ódGh
º¡àªdG ∫Gƒ`` `bCG ≈``∏`Y AÉ``æ` Hh
√ódGh øY á«æeC’G äÉjôëàdG äCGóH
Üòc âfÉc áé«àædG ¿CG ’EG ΩƒYõªdG
áØãμªdG äÉjôëàdG ¿CGh AÉ``YO’G
√ó``dGh äÉ``fÉ``«`H ≈`` dEG π°UƒàJ º``d
Ö∏L º¡àªdG ¿CG ø«ÑJh ΩƒYõªdG
QÉéJ’G ó°ü≤H IQóîªdG ÜƒÑëdG
áHÉ«ædG äóæ°SCÉa ,èjhôàdGh É¡H
2019 ôÑª°ùjO 13 »a ¬``fCG ¬«dEG
Ö∏L øjôëÑdG QÉ£e øeCG IôFGóH
IQóîªdG IOÉ``ª`dG QÉ``é`J’G ó°ü≤H
∫Gƒ``MC’G ô«Z »``a z∫hOÉ``eGô``à` dG{
≈∏Y ∂``dPh ÉfƒfÉb É¡H ¢üNôªdG
.¥GQhC’ÉH ø«ÑªdG ƒëædG

IQó``î`ª`dG Üƒ``Ñ`ë`dG Ö``∏`L Éªæ«H
á©bGƒdG π«°UÉØJ Oƒ©Jh .QÉéJÓd
»a ∑QÉ``ª` é` dG §``HÉ``°`V ∂``°`T ≈`` dEG
√OÓ``H ø``e ¬``ehó``b ∫Ó``N º¡àªdG
Ö∏£a øjôëÑdG QÉ£e ≥jôW øY
ôªMC’G QÉ°ùªdG ≈``dEG ¬LƒàdG ¬æe
äÉ«W ø«H ôãY π©ØdÉHh ¢û«àØà∏d
Qóîe ¢Uôb 500 ≈∏Y ¬°ùHÓe
áëaÉμe IQGOEG ≈``dEG ¬àdÉMEG âªàa
»a º¡àªdG ô``μ` fCGh .äGQó``î` ª` dG
¬fCGh äGQóîªdG ¬Ñ∏L ôeC’G ÇOÉH
√ódGƒd IQóîªdG ÜƒÑëdG Ö∏L
áØ°Uh ≈∏Y AÉæH É¡dhÉæàj …ò``dG
√ó``dGh ¿CG ≈`` dEG QÉ``°` TCG PEG ;á``«`Ñ`W
Ö∏L Ö∏Wh øjôëÑdG »a πª©j
¬``fCG á°UÉN √OÓ``H ø``e ¬``d AGhó`` dG
π©ØdÉHh øjôëÑdG »a øªãdG »dÉZ

á«FÉæédG áªμëªdG â°†b
…ƒ«°SBG ¢ùÑëH ≈``dhC’G iôÑμdG
QÉæjO ∞`` dCG ¬ªjô¨Jh áæ°S Ió``e
øjôëÑdG QÉ``£`e »``a ¬£Ñ°V ó©H
¢Uôb 500 øe Üô≤j Ée ¬JRƒëH
OÉ©HEÉH áªμëªdG äôeCG Éªc ,Qóîe
.áHƒ≤©dG ò«ØæJ Ö≤Y º¡àªdG
§Ñ°V ∑QÉªédG §HÉ°V ¿Éch
¬JRƒëH øjôëÑdG QÉ£e »a º¡àªdG
ô«NC’G ≈YOG PEG IQóîªdG ÜƒÑëdG
√ó`` dGh í``dÉ``°`ü`d Üƒ``Ñ` ë` dG ¬``Ñ`∏`L
…ò``dGh ø``jô``ë`Ñ`dG »``a Oƒ``Lƒ``ª` dG
Ö∏Lh ø``eõ``e ¢``Vô``e ø``e »fÉ©j
É``¡` fCG á``°` UÉ``N ¬``LÓ``©` d Üƒ``Ñ` ë` dG
¿CG ’EG ,øjôëÑdG »a øªãdG á«dÉZ
¿CGh ¬FÉYOEG Üòc âØ°ûc äÉjôëàdG
øjôëÑdG »a GOƒLƒe ¢ù«d √ódGh

ΩGóîà°SG ™«é°ûJ ≈∏Y â∏ªY É``¡`fCG
∫ÓN ø``e á``«`fhô``à`μ`dE’G äÓ``eÉ``©`ª`dG
áª«≤H á«YƒÑ°SCG IõFÉL ¢ü«°üîJ
Ö``ë` °` ù` dG ∫Ó`` ` N ø```e GQÉ`` `æ` ` jO 50
…õéæªd á«°üî°ûdG ΩÉ`` `bQC’G ≈∏Y
≈àM ôªà°ùJh É«fhôàμdEG äÓeÉ©ªdG
áÑ°ùf äOGR ó≤dh ,2020 ƒ«fƒj ô¡°T
øe ôãcCG ≈dEG á«fhôàμdE’G äÓeÉ©ªdG
.»°VÉªdG ΩÉ©dÉH É°SÉ«b %50

áæ°S ¢``ùÑëdG ≈dEG É``«æjô°ûY Oƒ``≤J RÉ``Z á``∏Ñæbh ..
™aQ ºJh á©bGƒdG ¿Éμe ≈dEG á«æeCG Iƒb âcôëJh
π°Uƒàj ºd äÉª°üÑdG áÑ©°T ôjô≤J ¿CG ’EG á°UÉ°UôdG
IóYÉb ¬JÉª°üH √É°†J º``d PEG πYÉØdG äÉª°üH ≈``dEG
…hƒædG ¢†ªëdG äÉfÉ«H ôjô≤J ∞°ûc ºK ,äÉfÉ«ÑdG
øe áYƒaôªdG ájô°ûÑdG ÉjÓîdG QOÉ°üe óMCG ≥HÉ£J
áeP ≈∏Y ±ƒbƒe ¬fCG ø«ÑJ å«M ,º¡àª∏d á°UÉ°UôdG
.iôNCG á«°†b
ƒ«fƒj 23 »a ¬fCG º¡àªdG ≈dEG áHÉ«ædG äóæ°SCGh
∞°UƒdGh ´ƒ``æ`dG áæ«ÑªdG á°UÉ°UôdG RÉ``M 2018
ôjô≤àdÉH ø«ÑªdG …QÉædG ìÓ°ùdG »a Ωóîà°ùJ »àdGh
IQGRh øe ΩRÓdG ¢ü«NôàdG ≈∏Y ∫ƒ°üëdG ¿hO øe
.á«∏NGódG

24 »æjôëH ÜÉ°T ¢ùÑëH áªμëªdG â°†b Éªc
π«°ùe RÉ``Z á°UÉ°UQ ≈``≤`dCG ¿CG ó©H áæ°S Ió``e áæ°S
ºgOƒLh ∫Ó``N OGô``aC’G øe áYƒªée ≈∏Y ´ƒeó∏d
º¡àªdG äÉª°üH ¿CG ’EG ,ÉHQÉg ôa ºK Iôà°S á≤£æe »a
.¬£Ñ°V ≈dEG äOÉb
áWô°T õcôe »≤∏J ≈dEG á©bGƒdG π«°UÉØJ Oƒ©Jh
™e √OƒLh ∫ÓN ¬fCÉH ó«Øj ¢üî°T øe ÉZÓH Iôà°S
ôμ©dG á≤£æe »a zá£°ùH{ óæY ¬FÉbó°UCG øe áYƒªée
á°UÉ°UQ ≈≤dCG ºK º¡æe ¬JQÉ«°S Oƒ≤j ÜÉ°T ÜôàbG
ºdh ÉYô°ùe IQÉ«°ùdÉH ≥∏£fGh ´ƒeó∏d π«°ùe RÉZ
QÉ°ûàfG ≈dEG Gkô¶f IQÉ«°ùdG ΩÉbQCG ó°UQ øe Gƒæμªàj
.á≤£æªdG »a áæNOC’G

¢üNQ ójóéJ ,á``«`Ñ`æ`LC’G á``«`dhó``dG
ábÉ«°ùdG »HQóeh ΩÉ©dG π≤ædG πFÉ°Sh
,á∏«≤ãdG äÉÑcôªdG IOÉ``«`b á°üNQh
äGAGô`` ` `LEG ,á``jô``μ` °` ù` ©` dG ¢``ü` Nô``dG
≈∏Y ¢``VGô``à`Y’G ,áÑcôªdG ôjó°üJ
á``bÉ``«` °` ù` dG ¿É``ë``à``eG ,äÉ``Ø` dÉ``î` ª` dG
ºbQ ô««¨Jh ,ájô¶ædG Iô°VÉëªdGh
.áÑcôªdG
Qhôª∏d áeÉ©dG IQGOE’G äô``cPh

á``«`æ`Wƒ``dG Oƒ``¡` é` dG QÉ`` ` WEG »`` a
¢Shô«a QÉ°ûàfG øe óë∏d ájRGôàM’G
Qhôª∏d áeÉ©dG IQGOE’G âæ∏YCG ,ÉfhQƒc
≈æÑªdÉH »°üî°ûdG Qƒ°†ëdG ¢ü«∏≤J
äÓeÉ©ªdG ≈∏Y √QÉ°üàbGh »°ù«FôdG
âbƒdG »a ágƒæe ,∂dP Ö∏£àJ »àdG
ôÑY äÉeóîdG AÉ¡fEG á«ªgCG ≈dEG ¬JGP
etraffic á«còdG Iõ¡LC’G ≥«Ñ£J
á``«` fhô``à` μ` dE’G á``eƒ``μ` ë` dG á`` HGƒ`` Hh
≈∏Y áMÉàªdGh Bahrain.bh
IOÉØà°S’G ≈dEG á«YGO ,áYÉ°ùdG QGóe
äÓeÉ©ª∏d ≥Ñ°ùªdG õéëdG áeóN øe
∫ÓN øe Qƒ°†ëdG ÖLƒà°ùJ »àdG
skiplino á«còdG Iõ¡LC’G ≥«Ñ£J
äÉYÉb »a ø«©LGôªdG áaÉãc …OÉØàd
äÉeóîdG ô°üà≤Jh .áeóîdG ºjó≤J
πjƒëJ ≈∏Y Qƒ°†ëdG ÖLƒà°ùJ »àdG
QGó``°`UEGh ,äÉÑcôªdG á«μ∏eh ΩÉ``bQCG
∂«∏ªJ ,º``∏`©`à`dG ¢``ü`NQ ∫Gó``Ñ`à`°`SGh
äGOÉ¡°T QGó``°` UEG ,äÉÑcôªdG ΩÉ`` bQCG
,á``Ñ`cô``e hCG IOÉ``«``b á``°` ü` NQ AÉ`` ¨` `dEG
ÖLƒà°ùj ø``ª` d á``°` ü` Nô``dG ó``jó``é` J
QÉÑc ø``e ô¶ædG ¢üëØd ºgQƒ°†M
Iô°TÉÑe ,áÑcôªdG AÉ¨dEG áeóN ,ø°ùdG
á°üNôdG ºàN ,ájQhôªdG çOGƒëdG

ÉeÉY 12`dG âHQÉb ¢Sóæ¡e IôÑîH ±GôàY’G Ωó©H QGôb ó«jCÉJ

¢``ü«NôJ ¿hO ø``e á``°SQÉªªdG É``ªdÉW á``Ñ°ùàμªdG Iô``ÑîdÉH ó``à©j ’ :á``ªμëªdG
,Óμ°T iƒYódG ∫ƒÑ≤H áªμëªdG
iƒYódG ¢†aôH ´ƒ°VƒªdG »ah
.äÉahô°üªdG »YóªdG âeõdCGh

ø«°Sóæ¡ªdG ∞æ°ü«a ø«°Sóæ¡ªdG
π°üM ø``e π``c º`` gh{ (O) áÄØdG
»a ¢SƒjQƒdÉμÑdG IOÉ¡°T ≈∏Y
¢SQÉeh É¡dOÉ©j Ée hCG á°Sóæ¡dG
™HQCG øY π≤J Ióe á°Sóæ¡dG áæ¡e
≈∏Y É¡°SQÉªj º``d hCG äGƒ``æ`°`S
±Gô°TEG âëJ πª©jh ,¥Ó``WE’G
πgDƒe ¢Sóæ¡e πÑb øe ô°TÉÑe
,(ê) áÄØdG øY ¬Ø«æ°üJ π≤j ’
≥FÉKh …CG ™«bƒJ ¬``d ≥ëj ’h
,á«°Sóæ¡dG ™jQÉ°ûªdÉH á°UÉN
Ö°ùàμJ »àdG IôÑîdÉH óà©oj ’h
áæ¡ªdG á°SQÉªe AÉæKCG áμ∏ªªdG »a
áØdÉîªdÉH hCG ¢ü«NôJ ¿hO øe
.¿ƒfÉ≤dG ΩÉμMC’
,Ωó≤J Ée ¿Éc Éªd ¬fEG å«Mh
¿CG ¥GQhC’G ø``e âHÉãdG ¿É``ch
¢ù∏ée ≈dEG Ö∏£H Ωó≤J »YóªdG
á«°Sóæ¡dG ø¡ªdG ádhGõe º«¶æJ
ádhGõªd ¢ü«NôJ ≈∏Y ∫ƒ°üë∏d
QGôb Qó°U PEG ,á«°Sóæ¡dG ø¡ªdG
,(O) áÄØdG øª°V ¬°ü«NôJ º««≤àH
QGô≤dG Gò``g øe »YóªdG º∏¶àa
Ióe ÜÉ°ùàMG ΩóY ≈∏Y É k°ù«°SCÉJ
™``HQCG ≈``∏`Y ƒ``Hô``J »``à`dG ¬``Jô``Ñ`N
äÉcô°T iôÑc »a áæ°S Iô°ûY
áμ∏ªe »a AÉªdGh AÉHô¡μdG ó«dƒJ
;¬ª∏¶J ¢†aQ ºJ å«M øjôëÑdG
IôÑîdÉH óà©j ’ ¬fCG ≈dEG GkOÉæà°SG
øjôëÑdG áμ∏ªe »a Ö°ùàμJ »àdG
¿hO øe áæ¡ªdG á°SQÉªe AÉæKCG
ΩÉμMC’ áØdÉîªdÉH hCG ¢ü«NôJ
¢üædG iô``L ÉªÑ°ùM ¿ƒ``fÉ``≤`dG
»a (1) º``bQ ≥ë∏ªdG »``a ¬«∏Y
ø«°Sóæ¡ªdG äÉÄa ∞«æ°üJ ¿CÉ°T
≥`` aô`` ª` `dGh äÉ`` `WGô`` `à` ` °` ` T’Gh
ºbQ ¿ƒfÉ≤∏d ájò«ØæàdG áëFÓdÉH
.2014 áæ°ùd (51)
Éªe ¥GQhC’G ƒ∏N äó`` cCGh
≈∏Y »``Yó``ª` dG ∫ƒ``°` ü` M ó``«` Ø` j
ió``d ¬``∏` ª` Y AÉ`` `æ` ` KCG ¢``ü` «` Nô``J
¿ƒ©£ªdG QGô≤dG ¿Éch ácô°ûdG
∫É``ª` YCG ø``e ¬``fÉ``Ñ`°`ù`ë`H- ¬``«`∏`Y
QƒeC’ÉH ájGQódGh IôÑîdG …hP
Ö«≤©àdG Rƒéj ’ -á«°Sóæ¡dG
Ohó``M Ωõ``à` dG ó``b ΩGO É``e ¬``«`∏`Y
øe Ó``Nh ¬£HGƒ°Vh ¿ƒ``fÉ``≤`dG
hCG á£∏°ùdÉH ±Gô``ë` f’G á¡Ñ°T
…òdG ô``eC’G ,É¡dÉª©à°SG IAÉ``°`SEG
- ø``«`©`£`dG QGô``≤` dG ¬``©`e ¿ƒ``μ` j
»a Qó``°` U ó``b - √ò``g á``dÉ``ë` dGh
á¡é∏d ájôjó≤àdG á£∏°ùdG OhóM
’ ÉªH É¡«∏Y ≈YóªdG á`` `jQGOE’G
ÉgQGôb ÓN ÉªdÉW É¡«∏Y Ö≤©e
∂dòH hó¨jh ,Éfk ƒfÉb ¬Ñ«©j Éªe
ÉkjôM ¬∏ëe ô«Z »a ¬«∏Y »©ædG
âªμM ÜÉÑ°SC’G √ò¡∏a ,¢†aôdÉH

äÉ«ã«M »a áªμëªdG âdÉbh
ºμëd É≤k ah ¬``fEG iƒYó∏d É¡°†aQ
2014 áæ°ùd (51) ºbQ ¿ƒfÉ≤dG
ø¡ªdG á``dhGõ``e º«¶æJ ¿CÉ`°`T »``a
…CG ádhGõe ô¶ëoj ¬fEÉa á«°Sóæ¡dG
∫ƒ°üëdG ó©H ’EG á«°Sóæg áæ¡e
É≤k ah ¢ù∏éªdG øe ¢ü«NôJ ≈∏Y
áëFÓdGh ¿ƒfÉ≤dG Gò``g ΩÉ``μ`MC’
IQOÉ°üdG äGQGô``≤` dGh ájò«ØæàdG
Rƒ``é` j ’h ,¬```eÉ```μ` `MC’ É``≤k ``Ñ``W
áæ¡e …CG á``dhGõ``e ¬``d ¢üNôª∏d
´ôØdG hCG áÑ©°ûdG ô«Z »a á«°Sóæg
¬d ¢ü«NôàdG Qó°U »àdG áÄØdG hCG
.É¡àdhGõªH
äÉÄa ∞«æ°üJ ¿CÉ` °` T »`` ah

É¡«a É``MQÉ``°`T √Gƒ``Yó``H Ωó``≤` J ó``b
≈``Yó``ª`dG ≈```dEG Ö``∏`£`H Ωó``≤` J ¬```fCG
á``dhGõ``e º«¶æJ ¢ù∏ée- ¬«∏Y
∫ƒ°üë∏d -á``«`°`Só``æ`¡`dG ø``¡` ª` dG
ø¡ªdG á``dhGõ``ª` d ¢ü«NôJ ≈``∏`Y
º««≤àH ÅLƒa ¬æμd ,á«°Sóæ¡dG
»gh ,(O) áÄØdG øª°V ¬°ü«NôJ
∂``dPh ,É``ãk `jó``M ø«LôîàªdG áÄa
ºd PEG ;¿ƒfÉ≤dG ΩÉμMC’ áØdÉîªdÉH
»àdG ¬JôÑN äGƒæ°S ÜÉ°ùàMG ºàj
øe º∏¶àa ,ÉkeÉY ô°ûY á©HQCG â¨∏H
º««≤J IOÉYEG »a ô¶æ∏d QGô≤dG Gòg
äGƒæ°S ≈``dEG ô¶ædÉHh ¬°ü«NôJ
ºJ øμdh ,∫ÉéªdG Gòg »a ¬JôÑN
.¬ª∏¶J ¢†aQ

É``«`∏`©`dG á``ª` μ` ë` ª` dG â``°` †` aQ
±ÉæÄà°SG á«aÉæÄà°S’G á``jQGOE’G
¢ù∏ée ¢†aQ QGôb ≈∏Y ¢Sóæ¡e
Ωó©H á«°Sóæ¡dG ø``¡`ª`dG º«¶æJ
¬``Jô``Ñ`N äGƒ``æ` °` ù` H ±Gô`` `à` ` Y’G
¬àØæ°Uh ÉeÉY 12`` dG ÜQÉ``b »àdG
;É``ã`jó``M ø``«`Lô``î`à`ª`dG á``Ä` a ø``e
¿ƒfÉ≤dG ¿CG áªμëªdG äó`` cCG PEG
á«°Sóæg áæ¡e …CG ádhGõe ô¶M
¢ü«NôJ ≈∏Y ∫ƒ°üëdG ó©H ’EG
IôÑîdÉH óà©j ’h ¢ù∏éªdG øe
øjôëÑdG áμ∏ªe »a Ö°ùàμJ »àdG
¿hO ø``e áæ¡ªdG á°SQÉªe AÉ``æ`KCG
.¢ü«NôJ
»``Yó``ª`dG ¢``Só``æ` ¡` ª` dG ¿É`` `ch
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≈°ùbCG áÑ«°üªdG √òg
!!..zÉfhQƒc{ øe
ÊÉjõdG ÜÉgƒdGóÑY ΩÉ°ûg

¿Éª∏°S âæH á°üM IõFÉéd áãdÉãdG áî°ùædÉH øjõFÉØdG ¿ÓYE’ äGOGó©à°S’G π°UGƒJ
»``Yƒ``£``à``dG π```ª```©```dG ≈```∏```Y ÜÉ```Ñ```°```û```dG ™``«``é``°``û``à``d á```«```æ```Wh IQOÉ`````Ñ`````e π``ã``ª``J Iõ````FÉ````é````dG
ÖMÉ°üd á≤HÉ°ùdG äÉeÉ¡°SE’Gh
»``a ≥`` jô`` Ø` `dG hCG ´hô`` °` `û` `ª` `dG
.iô``NC’G á«Yƒ£àdG ™jQÉ°ûªdG
RƒØ∏d ø«∏gDƒªdG ≈∏Y ,Gô``«` NCGh
áæéd äÉ``Ñ`∏`£`à`e GhRÉ``à` é` j ¿CG
»``à`dG á``«`°`ü`î`°`û`dG äÓ``HÉ``≤` ª` dG
á©«Ñ£d π°üØe ¢VôY É¡«a Ωó≤j
á∏HÉ≤ªdG ∫ÓN øe ºàjh ´hô°ûªdG
ák fQÉ≤e áHƒ∏£ªdG ô«jÉ©ªdG ¢SÉ«b
ÜÉ``H í``à`a ó``æ`Y ¬``ª`jó``≤`J º``J É``ª`H
.∑Gôà°T’G
ƒª°ùdG áÑMÉ°U IõFÉL Ωó≤Jh
∫BG ¿Éª∏°S âæH á°üM áî«°ûdG
»Yƒ£àdG »HÉÑ°ûdG πª©∏d áØ«∏N
≈∏Y Ωó≤J ájõée ájó≤f äBÉaÉμe
πª©dG äGRÉéfG Ö°ùëH ø«à∏Môe
≈∏Y ø«Yƒ£J ø«∏ªY π°†aC’ ∂dPh
10000 áª«≤H …OôØdG iƒà°ùªdG
QÉæjO 6000h ∫hC’G õcôª∏d QÉæjO
≈∏Y ø«JõFÉLh ,»fÉãdG õcôª∏d
É¡àª«b ≠∏ÑJ »YÉªédG iƒà°ùªdG
,∫hC’G õcôª∏d QÉ``æ` jO 14000
.»fÉãdG õcôª∏d QÉæjO 10000h
,IõFÉédG »a ácQÉ°ûª∏d •ôà°ûojh
Iõ``FÉ``é` ∏` d Ωó``≤` à` ª` dG ¿ƒ``μ``j ¿CG
ìhGô``à` jh á«°ùæédG »``æ`jô``ë`H
¿CGh ,É``eÉ``Y 35h 18 ø«H √ôªY
âëJ ácQÉ°ûªdG ∫É``ª` YC’G ¿ƒμJ
á©HÉJ …CG ,á«ª°SQ á«ª«¶æJ á∏¶e
hCG á«ª«∏©àdG äÉ°ù°SDƒªdG ióME’
™ªàéªdG äÉ°ù°SDƒe hCG äÉ©eÉédG
.»fóªdG

.áeOÉ≤dG IôàØdG ∫ÓN
ƒª°ùdG á``Ñ`MÉ``°`U Iõ``FÉ``é` dh
∫BG ¿Éª∏°S âæH á°üM áî«°ûdG
,»Yƒ£àdG »HÉÑ°ûdG πª©∏d áØ«∏N
á°SÉFôH ,á``«`æ`Wh º«μëJ áæéd
áØ«∏N âæH á°üM áî«°ûdG ƒª°S
≈∏YC’G ¢ù∏éªdG ƒ°†Y ,áØ«∏N ∫BG
πμ°ûH áæé∏dG πª©Jh ,ICGô``ª` ∏` d
ô``«`jÉ``©`e ô``jƒ``£` J ≈``∏` Y π``°`ü`à`e
äÉ``jô``é`e á``©` HÉ``à` eh ,Iõ``FÉ``é``dG
äÉ«∏ªY AGôLEGh ,É¡«a ácQÉ°ûªdG
äÉ``Yhô``°`û`ª`∏`d »``fGó``«` e º``«`«`≤`J
øY ´Ó`` `W’G ±ó``¡` H á``cQÉ``°`û`ª`dG
É¡éFÉàfh É``¡` aGó``gCG ≈``∏`Y Üô`` b
ºjó≤Jh ,Ió«Øà°ùªdG É¡JÉÄa √ÉéJ
QÉμaC’G πjƒëàd Ö°SÉæªdG ºYódG
á«°ù°SDƒe ∫É``ª`YCG ≈``dEG áeó≤àªdG
≈∏Y Ió``FÉ``Ø`dÉ``H Oƒ``©`J áeGóà°ùe
≥``≤`ë`Jh ø``jó``«` Ø` à` °` ù` ª` dG IÉ``«``M
√Éæ©ªH »©ªàéªdG πaÉμàdG ¬LhCG
OóY »a áæé∏dG ô¶æJh .í«ë°üdG
º««≤J iód á«YƒædG ô«jÉ©ªdG øe
á∏ãªàªdGh ácQÉ°ûªdG ∫É``ª` YC’G
áeGóà°S’Gh õ«ªàdG ÖfGƒL »a
ò«ØæJh IQGOEG »``a ΩGõ`` `à` ` d’Gh
ΩGô``HEG ≈∏Y IQó``≤`dGh ,´hô°ûªdG
äGP äÉ¡édG ™e á∏YÉa äÉcGô°T
ò«ØæàdG ô`` KCG ¢``SÉ``«` bh ,á``bÓ``©` dG
á©«ÑWh ,áaó¡à°ùªdG äÉÄØdG ≈∏Y
∫ƒ°üëdGh áÑ°ùàμªdG äGôÑîdG
∫Éée »a õFGƒL hCG äGOÉ¡°T ≈∏Y
äGRÉ`` é` `fE’Gh ,´hô``°` û` ª` dG π``ª`Y

á«YÉªédG á``Ä`Ø`dG ø``ª`°`V ∫hC’G
´hô``°` û` e ƒ`` `gh ,Iõ`` FÉ`` é` `dG ø`` e
Éª«a ,óªëe »∏Y IQƒ``f ¬à°ù°SCG
øc{ ≥jôa »fÉãdG õcôªdG Rô``MCG
óªëe ó¡a ¬≤∏WCG …òdG zGó©à°ùe
äÉ``aÉ``©` °` SE’G ∫É``é` e »``a äƒ``bÉ``j
áî°ùædG ¥Ó``WEG »JCÉjh .á«dhC’G
ƒª°ùdG áÑMÉ°U IõFÉL øe áãdÉãdG
∫BG ¿Éª∏°S âæH á°üM áî«°ûdG
»Yƒ£àdG »HÉÑ°ûdG πª©∏d áØ«∏N
Iõ``FÉ``é`dG √ó¡°ûJ É``e ¥É``«`°`S »``a
IOƒ``L iƒà°ùe ≈∏Y Qƒ``£`J ø``e
≈∏Y AGƒ``°` S á``eó``≤`ª`dG ∫É`` ª` `YC’G
≈àM hCG …Oô`` Ø` `dG iƒ``à` °` ù` ª` dG
…òdG ôeC’G ,»YÉªédG iƒà°ùªdG
»Yƒ£àdG π``ª`©`dG áª«b ¢ùμ©j
,øjôëÑdG áμ∏ªe »``a »HÉÑ°ûdG
øe »æjôëÑdG ÜÉÑ°ûdG á``Ñ`ZQh
.ô«îdG πªY »a ø«°ùæédG
ø`` «` `JQhó`` dG ió`` ``e ≈```∏` `Yh
IõFÉédG √òg âª¡°SCG ,ø«à≤HÉ°ùdG
øe äGô°û©dG º``YO »``a á«YƒædG
á``«`Yƒ``£`à`dG ÜÉ``Ñ` °` û` dG ™``jQÉ``°` û` e
§≤a ¢ù«d ,øjôëÑdG áμ∏ªe »a
™«ªL ÉªfEGh ,IõFÉédÉH ¿hõFÉØdG
∫Ó``N ø``e ∂`` `dPh ,ø``«` cQÉ``°` û` ª` dG
≥«≤ëàd ™jQÉ°ûªdG ∂∏J π«gCÉJ
É¡à«∏YÉa ¿Éª°Vh IõFÉédG ô«jÉ©e
É«dÉM …ôéj Éª«a ,É¡àeGóà°SGh
áãdÉãdG IQhó∏d äÉcQÉ°ûªdG º∏°ùJ
AÉª°SCG ¿ÓYEGh º««≤à∏d GOGó©à°SG
IQhódG √òg »a IõFÉØdG ™jQÉ°ûªdG

ƒª°ùdG áÑMÉ°U âeôs c ó``bh
âæH áμ«Ñ°S Iô`` «` `eC’G »``μ`∏`ª`dG
πgÉY áæjôb áØ«∏N ∫BG º«gGôHEG
¢ù∏éªdG á°ù«FQ ióØªdG OÓÑdG
IQhódÉH øjõFÉØdG ICGôª∏d ≈∏YC’G
ΩÉ``Y »``a Iõ``FÉ``é` dG ø``e ≈`` ``dhC’G
É``¡`æ`«`M äRÉ`` ` `a å``«``M ,2014
iƒà°ùªdG ≈∏Y ∫hC’G õcôªdÉH
á``î` «` °` û` dG Iõ``FÉ``é``∏``d …Oô`` `Ø` ` dG
øY áØ«∏N ∫BG »``∏`Y â``æ`H á``dÉ``g
,πØW ájÉYôd á«æeCG É¡Yhô°ûe
É«fÉK »WÉHôªdG óªëe πM Éª«a
,øjôëÑdG äÉ«dÉ©a ´hô°ûe øY
»``YÉ``ª` é` dG iƒ``à` °` ù` ª` dG ≈`` ∏` `Yh
AÉ«∏Yh QÉ©ædG óªMCG ±ƒf ÉJRÉM
õcôªdG ≈∏Y …ó``jƒ``°`ù`dG ìÓ``°`U
™ªéJ á£≤f ø¡Yhô°ûªd ∫hC’G
´hô°ûe É«fÉK AÉLh ,ø«Yƒ£àªdG
¬à°ù°SCG …ò``dG πØW á«æeCG á∏ªM
â``ë`æ`eh.»``°`Vƒ``©`dG »``∏`Y ∫É``æ` e
»a ,á«fÉãdG É¡àî°ùf »a IõFÉédG
âëJ 2018 ΩÉY º«bCG ¢UÉN πØM
ƒª°ùdG áÑMÉ°U Qƒ°†ëHh ájÉYQ
≈∏YC’G ¢ù∏éªdG á°ù«FQ »μ∏ªdG
…óæ°ùdG ¿Éª∏°S ,øe πμd ,ICGôª∏d
áÄØdG øY ∫hC’G õcôªdÉH RÉa …òdG
õ``cô``e{ ¬``Yhô``°`û`e ø``Y á``jOô``Ø` dG
RÉ``ah ,z»Yƒ£àdG πª©dG á«ªæJ
õcôªdÉH ¬∏dGóÑY º°SÉL Oƒ``ª`M
øY á``Ä` Ø` dG äGP ø``ª`°`V »``fÉ``ã` dG
Éª«a ,IÉ«ëdG ≈dEG »JOƒY èeÉfôH
õcôªdG zÉæà«H ºμà«H{ ≥jôa ó°üM

øe QÉ``ã` jEGh ¿hÉ``©` à` dGh πaÉμàdG
ºYó∏d ÉLƒM ôãcCGh É¶M πbCG ºg
IõFÉédG ±ó``¡`Jh .Ió``fÉ``°`ù`ª`dGh
áaÉ≤K Ωƒ¡Øe õjõ©Jh ô°ûf ≈``dEG
•É``°` ShCG ø``«`H »``Yƒ``£`à`dG π``ª`©`dG
ájƒæ©ªdG ¬àª«b RGô``HEGh ÜÉÑ°ûdG
√QÉKBGh »fÉ°ùfEGh »æWh ÖLGƒc
,™``ª` à` é` ª` dG ≈``∏``Y á`` «` `HÉ`` é` `jE’G
GOGô`` aCG ,ÜÉÑ°ûdG QhO ô``jƒ``£`Jh
RÉ``é`fE’G ≥«≤ëJ »``a äÉ``YÉ``ª`Lh
™jQÉ°ûªd áeGóà°S’Gh ´Gó``HE’Gh
ìhQ õjõ©Jh ,»Yƒ£àdG πª©dG
ÜÉÑ°ûdG ø«H áØjô°ûdG á°ùaÉæªdG
,»``Yƒ``£` à` dG π``ª` ©` dG ∫É``é` e »`` a
»a á«HÉÑ°ûdG äGQOÉÑªdG RGô``HEGh
Iõ«ªàe ™``jQÉ``°`û`e ò«ØæJ ∫É``é`e
.™ªàéªdG áeóN ≈dEG á¡Lƒe
áªgÉ°ùe IGOCG IõFÉédG ót ©Jh
ô«WCÉJ ≈∏Y ÜÉÑ°ûdG IóYÉ°ùªd
™jQÉ°ûe ≈dEG É¡∏jƒëJh ºgQÉμaCG
ô«Ñc »HÉéjEG ô``KCG äGP á«Yƒ£J
ÜÉÑ°ûdG ≈``∏` Yh ™ªàéªdG ≈``∏`Y
á°ü°üîe á°üæªch ,º``¡`°`ù`Ø`fCG
,á«Yƒ£àdG ™jQÉ°ûªdÉH ∞jô©à∏d
Gô«Ñc É«eÓYEG ÉªYO ôaƒJ É¡fCG Éªc
ó¡ªj ÉªH ácQÉ°ûªdG ™jQÉ°ûª∏d
ôÑcCG ≈dEG ∫ƒ°Uƒ∏d É¡eÉeCG ≥jô£dG
.™ªàéªdG øe áæμªe áëjô°T

áÑMÉ°U IõFÉL á«ªgCG ≥∏£æJ
âæH á``°` ü` M á``î`«`°`û`dG ƒ``ª` °` ù` dG
»HÉÑ°ûdG πª©∏d áØ«∏N ∫BG ¿Éª∏°S
ájõeQ øe ¬∏ªëJ Éªd ,»Yƒ£àdG
É¡∏ªM »a ó°ùéàJ á©«aQ ájƒæ©e
,á«æWh á«FÉ°ùf á«°üî°T º°S’
Ió`` `dGh ,É`` ¡` `d Qƒ``Ø` ¨` ª` dG ,»`` ` gh
øH óªM ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U
IQOÉ``°` ü` dGh ,áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y
»a ¬àdÓL ø``e »eÉ°ùdG ô``eC’É``H
Gô``jó``≤` Jh É``fÉ``aô``Y ,2011 ΩÉ`` Y
ÉgOƒ¡Lh á``∏`MGô``dG äÉ``eÉ``¡`°`SE’
»àdGh ,É¡JÉ«M ∫Gƒ``W ájô«îdG
ä’É``é` ª` dG ø``e ô``«`ã`μ`dG â``∏`ª`°`T
.á«fÉ°ùfE’G
»μ∏ªdG ô`` eC’G πªà°TG ó``bh
≈``∏` YC’G ¢ù∏éªdG ∞«∏μJ ≈``∏`Y
IQOÉ`` `Ñ` ` ª` ` dG »``æ``Ñ``à``H ICGô`` `ª` ` ∏` ` d
ó``MC’ É``¡`fƒ``ª`°`†`e ¢``ü`«`°`ü`î`Jh
É¡H âªàgG »àdG ä’ÉéªdG º``gCG
å«M ,É``¡`JÉ``«`M ∫Gƒ`` W á``∏` MGô``dG
≈∏Y Iõ``FÉ``é` dG á``dÉ``°` SQ äõ``cô``J
»Yƒ£àdG π``ª`©`dG ìhQ AÉ``«``MEG
øe ,ø«°ùæédG øe ÜÉÑ°ûdG iód
IQOÉÑªdG ≈∏Y º¡©«é°ûJ ∫Ó``N
,ø``jô``NB’G π```LCG ø``e ´Gó`` ` `HE’Gh
äÉª°S º``gCG ó``MCG ≈∏Y ®ÉØëdGh
»a á∏ãªàªdG »æjôëÑdG ™ªàéªdG

riffa3al3z@gmail.com

øY IQÉéàdGh áYÉæ°üdG IQGRh ¬æY âæ∏YCG Ée RÉ«àeÉH áë«°†a âfÉc
,á«MÓ°üdG »¡àæe èàæe ∞dCG 80 ≈∏Y …ƒàëj á∏ª¡dÉH ¿õîe OƒLh
.áFõéàdG äÓëe ≈∏Y ´ÉÑojh á«MÓ°üdG ïjQÉJ ô««¨J ºàj
,2008 ΩÉY òæe á«MÓ°üdG á«¡àæe ¿õîªdG »a äÉéàæªdG ¢†©H
!!¬æY ∫ƒ≤f GPÉe ±ô©f ’ A»°T ¬∏dGh
Qhó°üdG ™°ùàJ ¿CG ≈æªàf ,á∏Ä°SCÓd Gô«Ñc ÉHÉH íàØJ á«°†≤dG √òg
.É¡«dEG
Éªd ,√ƒÑ°ûe ¿õîe Oƒ``Lh øY ≠∏Ñj ºd ø«æWGƒªdG ón ` MCG ¿CG ƒd
äÓªM OƒLh Ωó©d ∂dPh ,¿ÉμªdG Gògh äÉéàæªdG √òg ±É°ûàcG ºJ
¿ÓªëàJ ø«JQGRh OƒLƒdh ,¿RÉîe É¡H »àdG ≥WÉæªdG ±ƒ£J ¢û«àØJ
.äÉjó∏ÑdGh IQÉéàdG Éªg á«dhDƒ°ùªdG
ôl eCG Gòg ,¿õîªdG ÖMÉ°U º°SG á«æ©ªdG äÉ¡édG ø∏©J ºd GPÉªd
ïjQGƒàdG ô««¨àH Ωƒ≤j øne ºn °SG á«æ©ªdG äÉ¡édG ø∏©J ¿CG ÖLƒà°ùj
,CÉ£N ¿Éc º°S’G ≈∏Y ôà°ùàdG ,¢SÉæ∏d É¡©«Ñjh á«FGò¨dG äÉéàæª∏d
CÉ£N äÉcô°T hCG ¬©ÑàJ ácô°T ∑Éæg âfÉc ¿EG ácô°ûdG º°SG ≈∏Y ôà°ùàdGh
.á«HÉgQE’G çOGƒëdG Qô°V øe ôÑcCG á«°†≤dG √òg Qô°V ,ôÑcCG
≥WÉæe »a OƒLƒe ¬HÉ°ûe ¿õîe ºc{ :∫ƒ≤f Éæ∏©éj ¿õîªdG Gòg
,á«æ©ªdG äÉ¡édG πÑb øe É¡«∏Y ¢û«àØàdG ºàj ’h !!áØ∏àîe iô``bh
.z¿ƒfÉ≤dG ºμëH QƒeC’G √òg øY ∞°ûμdG É¡ÑLGh øe »àdGh
Gòg ™e πeÉ©àj øe πch äÉcô°ûdGh ∫ÉëªdG AÉª°SCG ø∏©J ’ GPÉªd
,á«MÓ°üdG á«¡àæe ™FÉ°†H AGô°T øY ¢SÉædG ∞bƒàj ≈àM ¿õîªdG
!?ø«dhDƒ°ùªdG iód áª¡e ø«æWGƒªdG áë°U â°ù«dCG
á«MÓ°üdG á«¡àæe äÉéàæªdG …ôà°ûJ äÓëeh äÉcô°T âfÉc GPEG
¿CG »¨Ñæjh á«°†≤dG »a áμjô°T »¡a zº∏©J É¡fCG É©£bh{ ∂dòH º∏©J »gh
.¿õîªdG ÖMÉ°U ≈∏Y ≥Ñ£j Ée É¡«∏Y ≥Ñ£j
¿ƒÑ≤©àj ø«°ûàØªd áaÉë°üdG »a ô°ûf ôÑN ≈∏Y Éæ©∏WG ¢ùeC’ÉH
áHƒ≤Y ≥Ñ£J ’ GPÉªd ,É¡æ«©H äÓëe »a á«MÓ°üdG á«¡àæe ™FÉ°†ÑdG
?á«≤Ñ∏d IôÑY ¿ƒμàd äÉéàæªdG √òg …ôà°ûJ »àdG äÓëªdG ≈∏Y
»¨Ñæj ∂dòH º∏©j ƒgh á«MÓ°üdG á«¡àæe ™FÉ°†H Ωó≤j øe πc
»a í°†Øj ¿CGh ,äÉHƒ≤©dG äÉLQO ≈°ùbCG ¬«∏Y ≥Ñ£J ¿CG ádhódG ≈∏Y
.á«≤Ñ∏d IôÑY ¿ƒμj ≈àM ô°ûædG πFÉ°Shh ∞ë°üdG
äGAGôLEG øe ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áμ∏ªªdG iôÑμdG á≤«≤°ûdG ¬∏©ØJ Ée
√òg ôKCG »Øà≤f ¿CG ≈æªàfh á≤£æªdG »a π°†aC’G ôÑà©J Oó°üdG Gòg »a
º°SG ∫ƒ≤j ’h ∫É©aC’G √òg π©Øj øe ≈∏Y ôà°ùàdG ΩóYh ,äGAGô``LE’G
,¬©e πeÉ©àJ »àdG ∫ÉëªdGh äÉcô°ûdG ’h ,¬àcô°T ’h ¿õîªdG ÖMÉ°U
!?ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒªdG áë°U ≈∏Y ¿ƒaÉîJ ’CG
GPÉªa ,2008 ΩÉY òæe á«MÓ°üdG á«¡àæe äÉéàæe ºμ«∏Y ¬∏dÉH
!?¢SÉædG ≈∏Y äÉéàæªdG √òg ™«Ñj …òdG Gò¡H π©Øoj ¿CG ≥ëà°ùj
øe ôãcCG ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒªdG ≈∏Y ÉgQGô°VCG áë«°†ØdG √òg
.ÉfhQƒc ¢Vôe Qô°V

Ωƒ«dG AÉ``°ùe øe GAó``H ¢ù≤£dG á``dÉM QGô≤à°SG Ωó``Y :OÉ``°UQC’G
É«∏ëe IôàØdG √òg ±ô©Jh á©jô°S
.(äÉjGôq °ùdG) º°SƒªH
ájƒédG OÉ°UQC’G IQGOEG âYOh
…OÉ``Jô``e á``°` UÉ``Nh ø``«` æ` WGƒ``ª` dG
QòëdGh á£«ëdG ò``NCG ≈``dEG ôëÑdG
ΩóYh ájƒédG äÉÑ∏≤àdG Iôàa ∫ÓN
äGô°ûædG á©HÉàeh ,ôëÑdG OÉ«JQG
IQOÉ°üdG á«ª°SôdG äGôjòëàdGh
ôÑY ájƒédG OÉ``°` UQC’G IQGOEG øY
.á«ª°SôdG äGƒæ≤dG

¢†©H πqμ°ûàJ ¿CG ™``bƒ``à`ª`dG ø``e
ób »àdG ÉfÉ«MCG ájóYôdG ÉjÓîdG
¿ƒμJh øjôëÑdG áμ∏ªe É¡H ôKCÉàJ
áYô°ùdG Iójó°T äÉÑ¡H áHƒë°üe
.á«dÉY êGƒeCG É¡æY èàæJ
á≤£æªdG ¿EG Qó°üªdG ∫É``bh
º°Sƒe ÜGôàbG ™e ó¡°ûJ Ée IOÉY
21 ï``jQÉ``à` H CGó``Ñ` j …ò`` dG ™``«` Hô``dG
äÉ°†ØîæªdG øe á∏°ù∏°S ¢SQÉe
ájƒL äÉÑ∏≤J É¡ÑMÉ°üJ ájƒédG

.≥WÉæªdG
øe ¬```fCG Qó``°`ü`ª`dG ±É`` °` `VCGh
»a Ωƒ``«` ¨` dG CGó``Ñ``J ¿CG ™``bƒ``à` ª` dG
øjôëÑdG áμ∏ªe ≈``∏`Y ∞``KÉ``μ`à`dG
AÉ°ùe øe ôNCÉàe âbh »a É«éjQóJ
,2020 ¢SQÉe 17 AÉKÓãdG Ωƒ«dG
§bÉ°ùàd á°UôØdG É¡©e CÉ«¡àJh
óZ Ωƒ`` j ∫Ó`` N á``bô``Ø` à` e QÉ`` £` `eCG
á©£≤àe IQƒ°üH ôªà°ùJh AÉ©HQC’G
Éªc ,πÑ≤ªdG óMC’G Ωƒj ájGóH ≈àM

IQGOEÉ` H ∫hDƒ°ùe Qó°üe ∫É``b
IQGRƒ`` ` ` H á`` jƒ`` é` `dG OÉ`` ` `°` ` ` UQC’G
¿EG ä’É`` °` `ü` `J’Gh äÓ``°` UGƒ``ª` dG
ô«°ûJ ájOó©dG êPÉªædG äÉãjóëJ
§°Shh ∫Éª°T ≥WÉæe ô``KCÉ`J ≈``dEG
è«∏îdGh á«Hô©dG IôjõédG ¬Ñ°T
á``eOÉ``≤` dG ΩÉ`` ` `jC’G ∫Ó`` N »``Hô``©` dG
ôëÑdG øe ΩOÉ``b …ƒ``L ¢†ØîæªH
ádÉM ÉÑÑ°ùe §°SƒàªdG ¢†«HC’G
∂∏J »`` a QGô`` ≤` `à` `°` `S’G Ωó`` `Y ø`` e

»``°SÉ°SC’G Ió``FÉØdG ô``©°S ¢``†Øîj …õ``côªdG ø``jôëÑdG ±ô``°üe
…õcôªdG ±ô°üªdG Égòîàj »``à`dG äGAGô`` ` LE’G
»a ó≤ædG ¥Gƒ°SCG AGOCG QGô≤à°SGh á«HÉ«°ùfG ¿Éª°†d
.øjôëÑdG áμ∏ªe
äGQƒ£àdG πc ó°UQh á©HÉàe ±ô°üªdG ócCGh
…CG PÉîJ’ ∂``dPh ,»∏ëªdGh »dhódG ¥ƒ°ùdG »a
.áeR’ á«aÉ°VEG ô«HGóJ

±ô°üªdG ¬°VôØj …òdG IóFÉØdG ô©°S ¢†ØN ≈dEG
πHÉ≤e áFõéàdG ´É``£`b ±QÉ°üe ≈∏Y …õ``cô``ª`dG
∂dPh ,%1^70 ≈dEG %2^45 øe ¢VGôbE’G äÓ«¡°ùJ
.á«ªdÉ©dG ¥Gƒ°SCÓd áægGôdG äGQƒ£àdG Aƒ°V »a
IóFÉØdG QÉ©°SCG ≈∏Y ±ô°üªdG πjó©J »JCÉjh
¥É«°S »a ¢``VGô``bE’Gh ´Gó`` jE’G äÓ«¡°ùJ πHÉ≤e

¢†ØN ¢ùeCG …õcôªdG øjôëÑdG ±ô°üe Qôb
´ƒ``Ñ`°`SC’G ™`` FGOh ≈∏Y »``°`SÉ``°`SC’G Ió``FÉ``Ø`dG ô©°S
¢†ØN ºJ Éªc ,%1^00 ≈``dEG %1^75 øe óMGƒdG
øe Ió``MGƒ``dG á∏«∏dG ™`` FGOh ≈∏Y Ió``FÉ``Ø`dG ô©°S
™FGOh ≈∏Y IóFÉØdG ô©°Sh ,%0^75 ≈``dEG %1^50
áaÉ°VE’ÉH ,%1^45 ≈dEG %2^20 øe óMGƒdG ô¡°ûdG

∫ƒ```M É```YÉ```ª```à```LG ¢````SCGô````à````j á```«```Hƒ```æ```é```dG ß```aÉ```ë```e
á``«``©``ª``à``é``ª``dGh á``«``Ä``«``Ñ``dG äGQOÉ```Ñ```ª```∏```d ¿hÉ````©````à````dG
»YƒdG QhO øe Rõ©J ,áeGóà°ùeh ájQÉ°†M
á«Ä«ÑdG Ö``«` dÉ``°` SC’G ´É``Ñ` JG »``a »©ªàéªdG
á«HÉéjE’G äÉeÉ¡°SE’G ≈∏Y ™é°ûJh AGô°†îdG
.âa’ …QÉ°†M Üƒ∏°SCÉH
ø«dhDƒ°ùªdG QÉÑc øe Qƒ°†ëdG Üô``YCGh
ºgôμ°T ø``Y á«eƒμëdG äÉ``¡`é`dG »∏ãªeh
¢Vƒ¡æ∏d á«HƒæédG á¶aÉëªdG ßaÉëe ƒª°ùd
»Ä«ÑdG »YƒdG õjõ©Jh á¶aÉëªdG ™ªàéªH
∞∏àîe »``a º¡ªYO øjócDƒe ,»©ªàéªdGh
¢†¡æJ »àdG á«©ªàéªdGh á«Ä«ÑdG äGQOÉÑªdG
πÑ°S »a åëÑdGh ,™ªàéªdG QÉgORGh Ωó≤àH
á°SGQOh á«∏Ñ≤à°ùªdG èeGôÑdG øe OóY IQƒ∏H
´É£≤dG á«ªæàH á≤∏©àªdG ™jQÉ°ûªdG øe ójõªdG
.ΩGóà°ùªdG »©ªàéªdGh »Ä«ÑdG

É¡«Ñ°ùàæe á``jÉ``ª``ë``d É```¡```JGAGô```LEG ∞``YÉ``°``†``J á``eÉ``°``ù``à``HG
É```fhQƒ```c ø````e ¿É```Wô```°```ù```dG ≈```°```Vô```e ∫É`````Ø`````WC’الخبر
G ø````eبيانات

øe á``∏` FÉ``©` dG »``a º``¡`£`«`ë`e ≈`` `dEG
.zø°ùdG QÉÑch øjƒHC’Gh IƒNC’G
¿CG ≈dEG ¥É«°ùdG Gòg »a QÉ°TCGh
π``FGhCG øe âfÉc øjôëÑdG áμ∏ªe
≈dEG äQOÉH »àdG ºdÉ©dG ∫ƒM ∫hódG
∫ÉØWC’G ¢VÉjQ »a ΩGhódG ±É≤jEG
É°UôM äÉ©eÉédGh ¢``SQGó``ª`dGh
áæμªe ájÉªM ≈°übCG ô«aƒJ ≈∏Y
ÜÓ``£` dGh ™``ª`à`é`ª`dGh »``dÉ``gCÓ` d
á«æWƒdG Oƒ¡édÉH Gó«°ûe ,º¡°ùØfCG
øe øjôëdG áμ∏ªe »a ádhòÑªdG
¢ShôjÉa áëaÉμeh ájÉbƒdG πLCG
á«©ªL ¿CG Gó`` cDƒ` `eh ,É`` fhQƒ`` c
á°üjôM á``«`HÉ``Ñ`°`û`dG πÑ≤à°ùªdG
QÉ`` WEG »``a É``gQhó``H ΩÉ``«` ≤` dG ≈``∏`Y
Ée º``jó``≤` Jh ,Oƒ``¡` é` dG ∂``∏` J º`` YO
»Yƒ£J πªY øe ¬ªjó≤J ™«£à°ùJ
∞∏àîªd …ƒ``Yƒ``Jh …OÉ```°` `TQEGh
»a ÜÉ``Ñ`°`û`dGh ∫É``Ø``WC’G í``FGô``°`T
.øjôëÑdG áμ∏ªe

∫É`` Ø` `WC’G ∫É``Ñ` ≤` à` °` S’ É``Mƒ``à` Ø` e
QGôªà°SG ¿Éª°†dh ,…Oô``a πμ°ûH
»°ùØædG ºYódG äÉeóN π«°UƒJ
√ò``g »``a ∫É``Ø` WCÓ` d »``YÉ``ª`à`L’Gh
É≤ah ∂`` dPh ,á``Lô``ë` dG äÉ`` ` bhC’G
øe É¡∏«©ØJ iôL ÇQGƒ``W á£îd
á∏MôªdÉH á``°`UÉ``N ¢ù∏ée π``Ñ`b
.áægGôdG
Oó°T á∏°U …P ó«©°U ≈``∏`Y
ájÉªM ô«aƒJ á«ªgCG ≈∏Y »fÉjõdG
¢``Shô``jÉ``a ø``e ∫É``Ø` WCÓ` d iƒ``°`ü`b
∑Éæg hCG Éæg ô¡¶J{ ∫Ébh ,ÉfhQƒc
∫ÉØWC’G ¿CG ∫ƒM ábó∏d ô≤àØJ AGQBG
¢ShôjÉØH áHÉ°UEÓd ¿ƒ°Vô©àj ’
á``Ñ`°`ù`f ¿CG iƒ`` Yó`` H ,É`` `fhQƒ`` `c
äÉHÉ°UE’G äÉ«FÉ°üMEG »a ∫ÉØWC’G
,GóL á∏«Ä°V á«ªdÉ©dG äÉ«aƒdGh
äÉ¡L ÉgócDƒJ ’ AGQB’G √òg øμdh
ájÉbh Öéj ∂dòd ,ábƒeôe á«ª∏Y
øe ¿hQô°†àj ÉªHQ º¡fC’ ∫ÉØWC’G
√ƒ∏≤æj ¿CG øμªj Éªc ¢ShôjÉØdG

.»fÉjõdG ìÉÑ°U |
AGREG É``«` FÉ``¡` f π``gÉ``°` ù` à` dG Ωó`` `Yh
πØ£∏d ¢ShôjÉØdG ∫É≤àfG á«fÉμeEG
.âfÉc á∏«°Sh …CG ôÑY ¢†jôªdG
IQOÉÑªdG ¿CG »fÉjõdG ±É°VCGh
äÉ«dÉ©ØdG ™«ªL π©ØdÉH â``Ø`bhCG
áë°U ≈``∏` Y É``aƒ``N á``«` YÉ``ª` é` dG
â≤HCG É¡æμd ,≈°VôªdG ∫É``Ø` WC’G
É``gô``≤`e ≈``∏` Y ¬`` ` JGP â`` bƒ`` dG »`` a

;záeÉ°ùàHG{ IQOÉÑe âØYÉ°V
π``Ñ`≤`à`°`ù`ª`dG á``«` ©` ª` é` d á``©` HÉ``à` dG
ºYódG ºjó≤àH á«æ©ªdGh á«HÉÑ°ûdG
∫ÉØWCÓd »``YÉ``ª`à`L’Gh »°ùØædG
áμ∏ªe »`` a ¿É``Wô``°` ù` dG ≈``°` Vô``e
á«eGôdG É¡JGAGôLEG øe ;øjôëÑdG
≈``°`Vô``ª`dG ∫É`` Ø` `WC’G á``jÉ``bh ≈`` `dEG
¢ShôjÉa øe IQOÉÑªdG »Ñ°ùàæe
¿CGh á°UÉN ,óéà°ùªdG É``fhQƒ``c
á``LQó``dÉ``H ∫É``æ` j ¢``Shô``jÉ``Ø` dG Gò``g
…hP ¢``UÉ``î` °` TC’G ø`` e ≈`` ` `dhC’G
.áØ«©°†dG áYÉæªdG
ìÉÑ°U á«©ªédG ¢ù«FQ ∫Ébh
»Yƒ£àe ¿EG »fÉjõdG øªMôdGóÑY
É«dÉM ¿ƒeƒ≤j záeÉ°ùàHG{ IQOÉÑe
ø«H »YƒdG ô°ûæd Iõcôe á∏ªëH
¿ÉWô°ùdG ≈°Vôe ∫ÉØWC’G »dÉgCG
IQhô°V ∫ƒM IQOÉÑªdG »Ñ°ùàæe
áæμªe á``jÉ``ª` M ≈``°``ü``bCG ´É`` Ñ` `JG
äÉ¡«LƒàdG ´É``Ñ` JGh ,º``¡`dÉ``Ø`WC’
,Égô«aGòëH á∏°üdG äGP á«ë°üdG

ájQÉ°†ëdG ±Gó`` `gC’G RGô`` `HEGh á«©ªàéªdG
.IóFGôdG
º``YO ¿CG ≈`` dEG ß``aÉ``ë`ª`dG ƒª°S QÉ`` °` `TCGh
»a á«©ªàéªdGh á«Ä«ÑdG á«ªæàdG ±Gó`` gCG
óëdG Rõ``©`j á``eOÉ``≤`dG è``eGô``Ñ`dGh äGQOÉ``Ñ` ª` dG
§£N ™°Vh ∫ÓN øe á«Ä«ÑdG ôgGƒ¶dG øe
ºjó≤Jh ô«aƒàH á∏«ØμdG äGQOÉ``Ñ`ª`dG ò«Øæàd
É¡fCÉ°T øe »àdGh ,á«dÉY IOƒL äGP äÉeóN
ø«æWGƒªdGh »dÉgC’G äÉ©∏£Jh iDhQ ≥«≤ëJ
.AÉªfh Éeó≤J ôãcCG ™ªàéªd
ø°†àëJ á¶aÉëªdG ¿CG √ƒª°S ±É°VCGh
»Lƒdƒ«ÑdG ´ƒæàdG RôÑJ »àdG äÉeƒ≤ªdG áaÉc
≥aGôªdG »``a AGô°†îdG á©bôdG ™jQÉ°ûeh
êPÉªf ó©J »``à` dGh ,äÉ``gõ``à`æ`ª`dGh á«Ä«ÑdG

øH »∏Y øH áØ«∏N ï«°ûdG ƒª°S ¢SCGôJ
á«HƒæédG á¶aÉëªdG ßaÉëe áØ«∏N ∫BG áØ«∏N
äGQOÉ``Ñ` ª` dG º`` gCG ∫ƒ``M Ék «≤«°ùæJ Ék `YÉ``ª`à`LG
,á¶aÉëªdG ¥É£f »a á«©ªàéªdGh á«Ä«ÑdG
»∏ãªe øe ø«dhDƒ°ùªdG QÉÑc øe OóY Qƒ°†ëH
.á«eƒμëdG äÉ¡édG ∞∏àîe
¿CG √ƒ``ª`°`S ó`` cCG ,´É``ª` à` L’G á``jGó``H »``a
≈dEG ÜhDhó``dG É¡«©°S »a á«°VÉe á¶aÉëªdG
äÉÑ°ùàμªdGh äGõéæªdG øe ójõe ≥«≤ëJ
≥«°ùæàdÉH äÉ``YÉ``£`≤`dG ™«ªL »``a á«æWƒdG
á«eƒμëdG Iõ``¡` LC’G ∞∏àîe ™e ¿hÉ©àdGh
ájƒªæàdG äGQOÉÑªdGh ™jQÉ°ûªdG ò«ØæJ »a
∞∏àîe »a »©ªàéªdGh »Ä«ÑdG ∫ÉéªdG »a
ácGô°ûdG CGóÑªd Ék ≤«≤ëJ ,á¶aÉëªdG AÉ`` LQCG

اليوم

s
∫ó``©``ª``dG
∫ƒ```cƒ```Jhô```Ñ```dG å``ë``Ñ``J ziQƒ```°```û```dG
á```«```LQÉ```N{
التاريخ
¿É``à``°``ù``cÉ``Hh ø``jô``ë``Ñ``dG ø``«``H »``Ñ``jô``°``†``dG êGhOR’G
 الخبرÖ``æ``é``à``d
øe GkOóY Gƒ¡Lh áæé∏dG AÉ°†YCG ¿CG ≈dEG áæé∏dG ¢ù«FQ ÖFÉf QÉ°TCGh
áæé∏dG Qô≤J ¿CG πÑb ,QƒcòªdG ¿ƒfÉ≤dG ´hô°ûe ∫ƒM äGQÉ°ùØà°S’G
.¢ù∏éªdG Öàμe áÄ«g ≈dEG ¬©aôd ¬fCÉ°ûH ôjô≤J OGóYEGh ¬«∏Y á≤aGƒªdG
(16) º``bQ ¿ƒfÉ≤H Ωƒ°SôªdG â°ûbÉf áæé∏dG ¿CG í``°` VhCG Éªc
á«æjôëÑdG á«°ùæédG ¿ƒ``fÉ``b ΩÉ``μ`MCG ¢†©H πjó©àH Ω2019 áæ°ùd
∫ó©dGh á«∏NGódG »``JQGRh øY ø«∏ãªe Qƒ°†ëH ∂dPh ,Ω1963 ΩÉ©d
äGAGôLE’G ó«MƒJ ≈dEG ±ó¡j …òdGh ,±ÉbhC’Gh á«eÓ°SE’G ¿hDƒ°ûdGh
»a áfGOE’G ä’ÉM É¡«a ÉªH á«°ùæédG •É≤°SEG ä’ÉM áaÉc »a á«fƒfÉ≤dG
.á«HÉgQE’G ºFGôédG
á≤aGƒªdG ,¿ƒfÉ≤H Ωƒ°SôªdG á°SGQOh åëH ó©H áæé∏dG äQôbh
Öàμe áÄ«g ≈dEG ¬©aôd Gkó«¡ªJ ,¬fCÉ°ûH »FÉ¡ædG Égôjô≤J OGóYEGh ,¬«∏Y
.á∏Ñ≤ªdG äÉ°ù∏édG ióMEG ∫ÉªYCG ∫hóL ≈∏Y ¬°VôYh ¢ù∏éªdG

جهة النشر

»æWƒdG ø`` eC’Gh ´É``aó``dGh á«LQÉîdG ¿hDƒ`°`û`dG áæéd âãëH
á°SÉFôH ¢ùeCG ìÉÑ°U ó≤Y …òdG ™HÉ°ùdG É¡YÉªàLG »a iQƒ°ûdG ¢ù∏éªH
≥jó°üàdÉH ¿ƒfÉb ´hô°ûe ,áæé∏dG ¢ù«FQ ÖFÉf ,»ª«©ædG π°ü«a
áeƒμMh øjôëÑdG áμ∏ªe áeƒμM á«bÉØJ’ ∫ó©ªdG ∫ƒcƒJhôÑdG ≈∏Y
™æeh »Ñjô°†dG êGhOR’G ÖæéJ ¿CÉ°ûH á«eÓ°SE’G ¿Éà°ùcÉH ájQƒ¡ªL
ºbQ Ωƒ°Sôª∏d ≥aGôªdG πNódG ≈∏Y ÖFGô°†∏d áÑ°ùædÉH »dÉªdG Üô¡àdG
.2019 áæ°ùd (66)
á«LQÉîdG »``JQn GRh øY ø«∏ãªe â≤àdG áæé∏dG s¿EG »ª«©ædG ∫Ébh
π«°UÉØJh äÉMÉ°†jE’ ´Éªà°SÓd ∂dPh ,»æWƒdG OÉ°üàb’Gh á«dÉªdGh
≈∏Y »HÉéjE’G √ôKCGh ,IQƒcòªdG á«bÉØJÓd ∫ó©ªdG ∫ƒcƒJhôÑdG ∫ƒM
¿Éà°ùcÉH ájQƒ¡ªéH øjôëÑdG áμ∏ªe §HôJ »àdG Iõ«ªàªdG äÉbÓ©dG
.á«eÓ°SE’G

الصفحة
العدد
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k WÉ
záÑ
n ÑdG »æp Hn Éj Gƒfo hn Én©Jn {
p bn øj
p ôën
Ao É`` Hn hnCG ¿É°ùfE
p ’G ºn `dn É``Yn äõn ` Zn Gƒ``dÉ``bn
Ao Gnó°UnCG ¢VQC
p ’G ´Ép ≤n °Up »a Én¡dn äQn É°Un
änóHn º«p °ûnp ¡dG »a QÉæn
m c Ék ©jô n°S äôn n°S
n H râ``d sƒ`` ng nh
Ao ÉnÑfCG Qn É°Un ó``bn É``en ¢†©n
äô°ûnn àfGh ¢VQC
p ’G πu μo Hp ´l ƒoª oL â nLÉne
Ao É`` `Ñn ` ``YCG nh ™l ` ` ` b nh É`` ¡n ` `dn läGnDƒ` ` Ño ` ` æn ` ` Jn
s pánYô°ùnc
Ók ≤p àn æ pe Ao GsódG Qn É°Un pAƒ°†dG
Ao GQn BG QGp ôn ` °` VC’G inó``en »``a änOós ` ©n ` Jn
äòn ` î`p `Jt G läGnAGôn ` ` ` ` `LpEG nh läÉ``«`` pYGnó``Jn
Ao Ó`` LEG nh ¢`l `†`jô`p `ª`Jn h ôl ` é` nM nh ∫l õ``Yn
Om nƒ`` ng Ó``Hp Ék ` ` MGhQCG óo °üën
o j nìGQ nh
Ao É``£`n `HEG pAGó``∏``dp iô`` fn Éª«a ¢`n `ù` «` d nh
Éæn ªn ngGO ô°ün
p ©dG pAGó``cn É``fhôo `co Gò`` ng
Ao Gòn ` ` `jEG ¢`p `SÉ``æs ` dG π`u `μo ``Hp ¬o ` æ` pe πt ``ë`p `jn
mπ nLh »a ¢SÉ
p æs dÉHp GPEG Ék eƒnj oâënÑ°UCG
GhDhÉ`` nL ó``bn pAGó``dÉ``Hp Éædn Ωl ƒ``bn ∫o ƒ``≤o `Jn
ÉæpàÑs MCp G »``a ≈°ûs Øn Jn É``fn hôo ` co Gƒ``dÉ``bn
Ao É së°UCp G ºgo øe »a n…ô°ùn
p j Qn É°Unh
n
r¿ uƒ`` ng oâ∏≤o an
πl ` oLnQ É``j ôn ` `enC’G ∂«∏Y
GhDhÉ``°`n`T ø``en ón `æ` pY πw `` nM pInó` ≤` Yo pπ``μo ` dp
l´õn ` an ºμo Hn Énàænj Gƒo∏©n énJ ’ Ωƒ`
p `bn É``jn
o îdG
n ™o æn °ünj óbn
Ao GnódG ™o æn °ünj ’ Ée ±ƒ
Gƒoª∏p pY øne p√GƒaCG ø pe án ≤n «p≤ nëdG Ghòo No
n …hp Pn ø pe nh
Ao ÉØn cCG º∏©dG
p »a º og ¿Cp É°ûdG
n ≤n nëdG s¿EG
É¡bn óu °ün fo ¿CG iôn ` `MCG ≥FÉ
Ao Gƒn ` ` ` gnCG ¬o ` à` ãs ` Hn É`` `e nh äÉ`
m `©` FÉ``°`n`T ’
É``æ` àp ` dn hnO äGn
p OÉ`` `°` ` TQEG πs ` `co ™r ` Ñp ` às ` æn ` d nh
n Pn óx `é`Hp Qn ƒ`` `eo oC’G Ghòo ` `No
Ao É``°``n VQEG ∑G
Gƒn© n°S ø``jò``dG ô`p ` eC’G …hp Pn ºs ` Ko p¬``∏`dp
GhDhÉ`` f É``eh É``æs ` Yn p√QÉ`
p ``£`n ``NCGn pAQnó` ``dp
ôl ` £`n `Nn ¬o ` ` `fs EG óx ` é` Hp Qn ƒ`` ` eC’G Ghòo ` ` `No
Ao Gó``YCG Ωn ƒ``«`dG É``fGõ``Zn ƒd Éªnc Gƒ``Ñt ` og
ák Ñ pWÉbn øj
p ôn ënÑdG »pæHn Éj Gƒfo nhÉn©Jn
Ao É``` nLQnCG π`u `¶`u `dG äÉ`
p ` ` Kn QGp nh É``æ`dn ≈≤n ÑnJ
s e ôn «Z Gô oLoôînJ ’
mπnªYn »a nøjôx £°†o
Ao É``¨` dEG pπ``«` Ñp ` ≤` às ` dGh í`p `ao É``°` ü` às ` ∏` dp h
ák `Ñn ` pWÉ``bn äÓ`
p `Môu ` dG nh √n õt ` æn ` às ` dG Gƒ`` Yo On
Ao É`` ` nLQEG äG
p ôn ` `Ø` `°`s` ù` `dGnh pπ``≤t ` æn ` às ` ∏` dp nh
Gƒoeõnp àdGhn pAGsó`dG Gòn¡Hp Gƒæo «¡np à°ùnJ ’
n
GhDhÉ n°S ºμo ∏n Ñbn øsª pe ßYGƒªdG
Ghòo No
Gƒ``eo pó``fn Éæp∏Ñbn ø`` pe p¬``Hp n¿É¡nà°SG ø``en
GhDhÉ``Hn óbn p∫É nëdG pAƒ o°ùÑan Ghô``NCs É`Jn
¢``m Vôn `en … pò`` dp mπ``jƒ`p `¡`àn `dp søo©ªn °ùnJ ’

:ÉfhQƒc áëaÉμªd á«æWƒdG áæé∏d »Øë°U ôªJDƒe »a

áμ∏ªªdG ™°Vƒd ÉææÄª£j êQÉîdG øe É¡àHÉ°UEG Qó°üeh áªFÉ≤dG ä’ÉëdG ΩÉbQCG
AGô°ûdG ≈``∏Y âaÉ¡àdG Ωó``Y ≈dEG IƒYódGh ..á``«°SÉ°SC’G á``«FGò¨dG ™∏°ùdG ø``e ±Éc ¿hõ``îe ô``aƒJ
IQƒ°üH äÉeƒ∏©ªdG ™«ªL áMÉJEG
á«ª°SôdG ÉgQOÉ°üe ôÑY Iôªà°ùe
.ΩÓYE’G πFÉ°Sh ∞∏àîe »ah
±Éæe Ö``«`Ñ`W Ωó``≤` ª` dG ∫É`` bh
¢``VGô``eC’G …QÉ°ûà°SG »fÉ£ë≤dG
…ôμ°ù©dG ≈Ø°ûà°ùªdÉH ájó©ªdG
…ó°üà∏d »æWƒdG ≥jôØdG ƒ°†Y
≈dG áÑ°ùædÉH{ :ÉfhQƒc ¢Shô«Ød
»a OGó``YC’G ¿EÉa ,áªFÉ≤dG ä’ÉëdG
Oó©dG ≠∏H å«M ,»©«Ñ£dG É¡©°Vh
Ωƒ«dG ≈àM áªFÉ≤dG ä’Éë∏d »∏μdG
êQÉ``î`dG ø``e ø«eOÉ≤∏d á``dÉ``M 64
§≤a ø«àdÉM GóY Ée Iô≤à°ùe É¡∏c
Oó©dG ≠∏H Éª«a ,ájÉæ©dG âëJ »g
ø«eOÉ≤∏d áªFÉ≤dG ä’Éë∏d »∏μdG
á``dÉ``M 85 AÓ`` ` LE’G á``£` N ø``ª`°`V
ºJ Éªc ,Iô≤à°ùe É¡©«ªL áªFÉb
IÉah ádÉM øY ¢ùeCG ìÉÑ°U ¿ÓYE’G
ôª©dG øe ≠∏ÑJ á«æjôëH áæWGƒªd
±hôXh ¢VGôeCG É¡jód ,ÉkeÉY 65
ió`` `MEG â`` fÉ`` ch á``æ` eÉ``c á``«`ë`°`U
.z¢Shô«Ø∏d áªFÉ≤dG ä’ÉëdG
¥ôØdG ¿CÉ` H »fÉ£ë≤dG √ƒ``fh
á``eRÓ``dG á``jÉ``Yô``dÉ``H Ωƒ``≤`J á«Ñ£dG
≥`` ah á`` ª` `FÉ`` ≤` `dG ä’É`` `ë` ``dG π`` μ` `d
á«ªdÉ©dG á«Ñ£dG ä’ƒcƒJhôÑdG
øμe …ò``dG ô``eC’G ƒgh ,Ióªà©ªdG
á``eRÓ``dG á``jÉ``Yô``dG ô``Ñ`Y á``μ`∏`ª`ª`dG
¿B’G ≈àM á``dÉ``M 77 »aÉ°ûJ ø``e
∫õ``©` dG õ`` cGô`` e ø`` e É`` ¡` `Lhô`` Nh
147 êhôN ÖfÉL ≈dEG ,êÓ©dGh
»``ë`°`ü`dG ô``é` ë` dG ø`` e É``°`ü`î`°`T
º``¡`dÉ``ª`μ`à`°`SG ó``©` H …RGô`` ` à` ` `M’G
ºàj ¬``fCG Gk ócDƒe ,Éeƒj 14`` dG Iôàa
ájôÑàîªdG äÉ°UƒëØdG AGô```LEG
πc ƒ``∏` N ø``e ó``cCÉ` à` ∏` d á``Hƒ``∏`£`ª`dG
ôéëdG øe ø«LQÉîdGh ø«aÉ©àªdG
É``fhQƒ``c ¢``Shô``«` a ø``e »``ë`°`ü`dG
.(19-CONID)
IQƒàcódG âbô£J ,É¡ÑfÉL øe
á``jQÉ``°` û` à` °` SG ¿É``ª` ∏` °` ù` dG á``∏` «` ª` L
¢``VGô``eC’Gh ájó©ªdG ¢``VGô``eC’G
á``«`fÉ``ª`∏`°`ù`dG ™``ª`é`ª`H á``«` æ` WÉ``Ñ` dG
»``ë`°`ü`dG ™``°` Vƒ``dG ≈`` `dEG »``Ñ` £` dG
¿CG âæ«H å«M ,áªFÉ≤dG ä’Éë∏d
ádÉM 64 ø``e Iô≤à°ùe á``dÉ``M 62
âëJ §``≤`a ¿É``à`dÉ``M ∑É``æ`g Éªæ«H
ä’ÉëdG πc ¿CG ø«M »a ,ájÉæ©dG
á£N ø``ª`°`V ø``«`eOÉ``≤`∏`d á``ª`FÉ``≤`dG
ádÉM 85 º``gOó``Y ≠dÉÑdG AÓ`` LE’G
Ik ô«°ûe ,Iô≤à°ùe á``dÉ``M »``a º``g
á«æjôëÑdG áæWGƒªdG IÉah ¿CG ≈dEG
AÉL Ék `eÉ``Y 65 ôª©dG ø``e á¨dÉÑdG
á«ë°U ±hô¶H ôªJ âfÉc É¡fƒμd
ÖfÉL ≈dEG ¢VGôeCG É¡jódh áæeÉc
áªFÉ≤dG ä’ÉëdG ióMEG âfÉc É¡fCG
-COVID) ÉfhQƒc ¢Shô«Ød
.(19
ä’É``ë``dG π`` c ¿CÉ` ` `H ák ``gƒ``æ``e
êÓ```©` `dGh ∫õ`` `©` ` dG õ`` `cGô`` `e »`` `a
»``ë` °` ü` dG ô``é``ë``dG õ`` `cGô`` `e hCG
Ék ≤ah êÓ©dG ¿ƒ≤∏àj …RGô``à`M’G
Ióªà©ªdG á«Ñ£dG ä’ƒcƒJhôÑ∏d
,á``eRÓ``dG á``jÉ``Yô``dG π`` ch É``«`ª`dÉ``Y
´É``Ñ` JG IQhô```°` `V ≈``∏` Y Ik Oó`` °` `û` `e
äÉª«∏©àdGh äGOÉ``°` TQE’G ™«ªédG
á«æWƒdG á∏ªëdG ÉgQó°üJ »àdG
AGƒ°S ÉfhQƒc ¢Shô«a áëaÉμªd
hCG áYÉæªdG ™aQ hCG ájÉbƒdG ¥ô£c
.»dõæªdG ôéëdÉH ΩGõàd’G

Ao Gôn ` ` LEG sø``°`o`S É``e GPEG nÖ``«`é`p `àn `°`ù`fn nh
Gò``an pIÉ`` né``æs `dG ÜÉ`
p `Ñn `°`SCÉ`Hp näò`` NCG ¿EÉ` an
Ao É``«` MEG ¿É`
p `ª` jEÓ` dp p¬``∏` dG pá``Yn É``Wn ø`` pe
ÉæÑp LG
p nh oÖ∏°Uo Gò``g s¿EG Gƒoª∏n ©nà∏an
Ao É``≤s ` °``p TCG l¿Gƒ`` `NEG ºu ` ¡n ` dG »``a oø``ë` æn ` an
¿EG nh pAÉHnƒdG ôu °Tn ø pe ¬o ∏dG ºo μ« pªënj
Ao G nƒ``fnCG änAÉ n°S óbn ¿EG nh o¿ÉesõdG Qn É nL

»°VQ ∫BG ¬∏dGóÑY

¬FÉHôbCG øe óMCG OƒLh hCG √OƒLƒH
øe ó``MCG Oƒ``Lh ™bƒªH ¬aQÉ©e hCG
É¡«£dÉîe hCG á``ª` FÉ``≤` dG ä’É`` ë` `dG
´ÉÑJGh 444 ºbôdÉH Gk Qƒa ∫É°üJ’G
.¬d ≈£©J ±ƒ°S »àdG äÉª«∏©àdG
∑Éæg ¿CG ≈``dEG ø°ùëdG QÉ``°`TCGh
»fóªdG ´ÉaódG RÉ¡L ÉgòØæj èeGôH
É``ª` fEGh §``≤` a º``«`≤`©`à`dG øª°†àJ ’
k G
øe OóY ÖjQóàd èeGôH ∑Éæg É°†jC
äÉ°ù°SDƒªdGh äGQGRƒ`` `dG »ØXƒe
äÉcô°ûdG ∂dòch ,á°UÉîdGh áeÉ©dG
∞«¶æàdG äÉcô°T øe á°ü°üîàªdG
º«≤©àdG äÉ«∏ª©H ΩÉ«≤∏d á°SGôëdGh
»a ™``°`Sƒ``à`dG º``à`j ±ƒ``°` Sh ,É``«k ``JGP
íFGô°T πª°ûàd Ö``jQó``à` dG è``eGô``H
,áLÉëdGh á«fÉμeE’G Ö°ùëHh iôNCG
»fhôàμdE’G øeC’G IQGOEG ¿CÉH Ék gƒæe
π``FÉ``°` Sh »`` a ô``°` û` à` æ` j É`` e ™``HÉ``à` J
øe ócCÉà∏d »``YÉ``ª`à`L’G π``°`UGƒ``à`dG
ôKDƒJ ób »àdG äÉ©FÉ°ûdG IQÉKEG ΩóY
OôdGh áeÉ©dG áæ«μ°ùdGh øeC’G ≈∏Y
á«fƒfÉ≤dG äGAGôLE’G PÉîJGh É¡«∏Y
GOóY ∑Éæg ¿CG ≈``dEG Éàa’ ,ÉgOó°üH
É¡©e πeÉ©àdG ºJ »àdG á∏ãeC’G øe
É¡fÓYEG ºJh GôNDƒe ¿ƒfÉ≤∏d Ék ≤ah
.áØ∏àîªdG ΩÓYE’G πFÉ°Sh »a
á``«` ª` gCG ≈`` `dEG ø``°` ù` ë` dG √ƒ`` `fh
á«©ªàéªdG á``«`dhDƒ`°`ù`ª`dG õ``jõ``©`J
≥«Ñ£J ∫ÓN øe ™ªàéªdGh OGôaCÓd
áª«∏°ùdG á``«`ë`°`ü`dG äÉ``°` SQÉ``ª` ª` dG
á«°üî°ûdG áaÉ¶ædG ≈∏Y ®ÉØëdÉH
,ø`` jô`` NB’É`` H •Ó`` à` `N’G Ö``æ` é` Jh
ΩGõ`` à` `d’Gh äÉ``©` ª` é` à` dG Ö``æ` é` Jh
,á£dÉîªdG Ωó``Y ô«HGóJh ô«jÉ©ªH
¬H ™àªàj …ò``dG »YƒdG ¿CG ÉØk «°†e
πc ìÉéf »a º¡°ùj øjôëÑdG AÉæHCG
.ájRGôàM’G äGAGôLE’G

ábÓ©dG äGP äÉ¡édG ™e ≥«°ùæàdÉH
áÑ°SÉæªdG äÉ«dB’G ™°Vhh ∂dP ò«Øæàd
,á∏ªàëªdG äÉ``gƒ``jQÉ``æ`«`°`ù`dG π``μ`d
á©HÉàeh ¬«LƒàHh ¬fCG ≈dEG Gk ô«°ûe
øH ó``°`TGQ ï«°ûdG ∫hCG ≥jôØdG ø``e
,á«∏NGódG ô``jRh áØ«∏N ∫BG ¬∏dGóÑY
á``«`æ`Wƒ``dG á``æ`é`∏`dG ™``°` Vh º``J ó``≤` a
OÉ``≤` ©` fG »`` a çQGƒ```μ` `dG á``¡` LGƒ``ª` d
»æWƒdG õcôªdG π«©ØJ º``Jh º``FGO
Gòg ™∏£e òæe çQGƒ``μ`dG á¡LGƒªd
Ék«∏ëe ∞``bƒ``ª` dG á``©`HÉ``à`ª`d ΩÉ``©``dG
≈∏Y π``ª` ©` dGh É`` «k ` `dhOh É``«k ` ª` «` ∏` bEGh
á«æWƒdG §£îdG åjóëàd ≥«°ùæàdG
k G É``gô``jƒ``£`Jh
Ö°ùëHh ∫hCÉ` `H ’hC
.∞bƒªdG
äGAGôLEÉc ¬``fCG ø°ùëdG ™HÉJh
¢ù∏ée ∞∏c ó≤a ,á«aÉ°VEG ájRGôàMG
óëdÉH á«æ©ªdG äÉ``¡`é`dG AGQRƒ`` `dG
≈∏Y ó``jõ``J »``à` dG äÉ``©` ª` é` à` dG ø``e
øª°Vh ¬``fCÉ` H Ék `gƒ``æ`e ,Gk Oô`` `a 150
Ék °†jCG á©ÑàªdG ô«HGóàdGh äGAGôLE’G
¢Shô«ØdG ™``e πeÉ©àdG á``jGó``H òæe
ò«ØæJ ƒg √QÉ°ûàfG ™æeh ¬FGƒàM’
ø«£dÉîªdG ôKCG π«°UÉØJ áaô©ªd á«dBG
™e ≥«°ùæàdÉH º``gOƒ``Lh ø``cÉ``eCGh
á``dhÉ``ë`eh á``eÉ``©`dG áë°üdG IQGOEG
Ö°SÉæªdG âbƒdG »a º¡«dEG ∫ƒ°UƒdG
k
º¡jhP áeÓ°Sh º¡àeÓ°S ≈∏Y ÉXÉØM
ºà«°S ¬``fCG ø``Y Ék Ø°TÉc ,™ªàéªdGh
ä’ÉëdG πc OƒLh π«°UÉØJ ¿Ó``YEG
äÉeƒ∏©ªdG ô``aGƒ``J Qƒ``a á£dÉîªdG
ó``«` YGƒ``e ≈``∏` Y ™``«` ª` é` dG ´Ó`` ` `WEGh
ôÑY ä’É``ë`dG √ò``g Oƒ``Lh ø``cÉ``eCGh
çóëe πμ°ûH áë°üdG IQGRh ™bƒe
ø«æWGƒªdG ájÉªM õjõ©J π``LCG øe
≈∏Y Öéj ¬fCG Ék Ø«°†e ,ø«ª«≤ªdGh
ó«ØJ ™bƒªdÉH äÉeƒ∏©e óéj øe πc

∫ƒ``NódÉH ¢``UÉî°TCG ΩÉ``«`≤`d á``ë`°U ’ :zá``«`∏`NGó`dG{
É``fhQƒ``c ¢``Shô``«``a ô``°``û``f á``dhÉ``ë``eh ∫RÉ``æ``e ≈````dEG
AÉ≤à°SG ≈Lôj ..ÉfhQƒc ¢Shô«a ô°ûf ádhÉëeh
äÉØàd’G ΩóYh á«ª°SôdG ÉgQOÉ°üe øe äÉeƒ∏©ªdG
.zäÉ©FÉ°T …C’

zôàjƒJ{ ≈∏Y á«∏NGódG IQGRh ÜÉ°ùM ô``cP
»Jƒ°U ™£≤e »``a AÉ``L É``e É kë«ë°U ¢ù«d{ ¬``fG
∫RÉæªd ∫ƒNódÉH ¢UÉî°TCG ΩÉ«b øª°†àj ∫hGóàe

äGó`````Mƒ`````dG ió``````````MEG ≥````∏````Z :á````ë````°````ü````dG
π``eÉ``μ``dÉ``H É``¡``ª``«``≤``©``Jh á``«``fÉ``ª``∏``°``ù``dÉ``H á``«``LÓ``©``dG
.á«LÓ©dG
á«LÓ©dG IóMƒdG º«≤©J ºJ ¬fCG IQGRƒdG äócCGh
äÉÑ«JôàdG ™«ªL øe AÉ¡àf’Gh ,πeÉμdÉH Égô«¡£Jh
.iôNCG á«ÑW ¥ôØH ,Ωƒ«dG IóMƒdG πªY ±ÉæÄà°S’

ióMEG ≥∏Z ºJ ¬``fCG áë°üdG IQGRh âë°VhCG
á«fÉª∏°ùdG ≈Ø°ûà°ùe »``a á``«`LÓ``©`dG äGó``Mƒ``dG
ádÉM óLGƒJ ±É°ûàcG ó©H …RGôàMG AGôLEÉc »Ñ£dG
IóMƒdG »a (19 ó«aƒc) ÉfhQƒc ¢Shô«Ød áªFÉb

ídÉ°üdG ó«©°S âæH á≤FÉa äócCG
á«dÉëdG ΩÉ``bQC’G ¿CG áë°üdG Iô``jRh
É¡àHÉ°UEG Qó°üeh áªFÉ≤dG ä’Éë∏d
ΩRÓdG ø«ª£àdG Éæ«£©j êQÉîdG øe
É¡æμdh ,»``dÉ``ë` dG áμ∏ªªdG ™``°`Vƒ``d
øe OGó``©` à` °` S’G IQhô`` °` `V äó`` ` cCG
Oƒ``Lh á«dÉªàM’ á«Ñ£dG á«MÉædG
¬fCGh ,áªFÉ≤dG ä’ÉëdG Oó©H IôØW
¿ƒ``μ`Jh ΩÉ`` ` bQC’G óYÉ°üàJ É``eó``æ`Y
≈∏Y áªFÉ≤dG ä’ÉëdÉH IôØW ∑Éæg
≈£©J ¿CG Öéj »∏ëªdG iƒà°ùªdG
∫õ©dGh êÓ``©`dG ô«aƒJh á``jƒ``dhC’G
,áLôëdG ä’Éë∏d äÉ«Ø°ûà°ùªdÉH
ä’É``ë` dG á«≤Ñd êÓ``©` dG ô``aƒ``«o `°`Sh
∫õ©J ¿CG ≈∏Y áLôëdG ô«Z áªFÉ≤dG
,É¡æμ°S »a á∏°üØæe ±ôZ »a É¡°ùØf
Oƒ¡édG õ«côJ ºà«°S á≤jô£dG √ò¡Hh
ä’Éë∏d äÉ«Ø°ûà°ùªdÉH á«Ñ£dG
OóY øe π«∏≤àdG »dÉàdÉHh ,áLôëdG
’ ,¢Shô«ØdG Gò``g AGô``L äÉ``«`aƒ``dG
.¬∏dG íª°S
ø``ª` °` V ¬`` ` ` fCG ≈`` ` ` dEG Iô`` «` `°` `û` `e
Oƒ``Lh ∫É``M »``a Ék °†jCG äGAGô`` `LE’G
ƒg áªFÉ≤dG ä’ÉëdG OóY »a IôØW
Iõ``cô``ª`dG á``jÉ``æ`©`dG äGó```Mh ≠``jô``Ø`J
ábÉ£dG ô«aƒàd äÉ«Ø°ûà°ùªdG Iqô°SCGh
ä’É``ë`∏`d á``∏` eÉ``μ` dG á``«` HÉ``©` «` à` °` S’G
á«Ñ£dG ájÉYôdG Ö∏£àJ »àdG áLôëdG
âëJ ¬fCÉH ™«ªédG ák æÄª£e ,áeRÓdG
≈∏Y ¿ƒæWGƒªdG π°üë«°S ±ôX …CG
á«Ñ£dG ájÉYôdG äÉeõ∏à°ùe ™«ªL
.√ô«Zh êÓY øe áeRÓdG
¬fCG áë°üdG Iô``jRh â∏°UGhh
∫ÉM »``ah á«Ñ£dG §£îdG ÖfÉéH
áªFÉ≤dG ä’É``ë`dG »``a IôØW Oƒ``Lh
™°Vh ≈``dEG QGô``£`°`V’G ºà«°S ¬``fEÉ`a
,á£dÉîªdG Öæéàd á«aÉ°VEG ô«HGóJ
áàbDƒe äGAGô`` `LE’G √ò``g ¿ƒμà°Sh
»a Ók ` YÉ``a Gk QhO Ö©∏à°S É``¡`æ`μ`dh
Ik ócDƒe ,¢Shô«ØdG QÉ°ûàfG øe óëdG
á«Ñ£dG »``MGƒ``æ`dG ø``e ™``°`Vƒ``dG ¿CG
»a É`` fhQƒ`` c ¢``Shô``«` a á``¡` LGƒ``ª` d
øe øμdh ,Iô£«°ùdG âëJ áμ∏ªªdG
Öéj á«æWƒdG á«dhDƒ°ùªdG ≥∏£æe
ìô°Th á«©bGƒH å``jó``ë`dG ºàj ¿CG
áYƒ°VƒªdG á«∏Ñ≤à°ùªdG §£îdG
á¡LGƒªd á∏ªàëªdG äÉgƒjQÉæ«°ù∏d
.(19 – ó«aƒc) ÉfhQƒc ¢Shô«a
É¡jRÉ©J áë°üdG IôjRh âeóbh
áæWGƒªdG …hPh Iô``°` SC’ IQÉ``ë` dG
»àdG É``eÉ``Y 65 ôª©dG ø``e á¨dÉÑdG
»fÉ©J âfÉc »àdGh ,¢ùeCG â«aƒJ
áæeÉc á«ë°U ±hôXh ¢VGôeCG øe
ä’É``ë` dG ió`` ` MEG â`` fÉ`` ch iô`` ` NCG
– ó«aƒc) ÉfhQƒc ¢Shô«Ød áªFÉ≤dG
áª¶æe Ö°ùëH ¬fCG ≈dEG Iô«°ûe ,(19
ø«°Vô©ªdG ¿EÉ` a á«ªdÉ©dG áë°üdG
QÉÑc º``g »``°`SÉ``°`SCG πμ°ûH ô£î∏d
áæeÉc ¢VGôeCG º¡jód øjòdG hCG ø°ùdG
πcÉ°ûe hCG §¨°†dG ¢``VGô``eCG πãe
øe É¡JÉ«æªJ ø``Y ák `Hô``©`e ,á``Fô``dÉ``H
äGOÉ°TQE’G ´ÉÑJG ΩÉªàg’G ™«ªédG
.ájRGôàM’G äGAGôLE’Gh á«Ñ£dG
Iô£«°ùdG ¿CG ídÉ°üdG äó``cCGh
Ö∏£àJ ¢Shô«ØdG Gòg QÉ°ûàfG ≈∏Y
πÑb ø`` e ∑ô``à` °` û` e »``YÉ``ª` L π``ª` Y
ô°ûf øY ´Éæàe’G ∫ÓN øe ™«ªédG
øe äÉeƒ∏©ªdG AÉ≤à°SGh äÉ©FÉ°ûdG
ΩGõ``à` d’Gh ,áë«ë°üdG ÉgQOÉ°üe
á≤∏©àªdG á«ë°üdG äGOÉ`` °` `TQE’É`` H

ÉfhQƒc QÉ°ûàfG øe óëdG »a âª¡°SCG á«bÉÑà°S’G øjôëÑdG äGƒ£N :iQƒ°ûdG äÉeóN
äÉeóîdG π°†aCG ºjó≤J ≈∏Y É¡°UôM ôÑY ,áë°üdG IQGRh É¡H
áæé∏dG âæKCG Éª«a ,ihó©∏d º¡°Vô©J »a ¬Ñà°ûªdG hCG ≈°Vôª∏d
áëaÉμªd »æWƒdG ≥jôØdG É``gó``YCG »àdG äGOGó``©`à`°`S’G ≈∏Y
õ«ªàj …òdG »YÉªàL’G »YƒdG iƒà°ùªH Ió«°ûe ,¢Shô«ØdG
12 øe ôãcCG Ωó≤àH πãªJ …ò``dGh ,»aƒdG øjôëÑdG Ö©°T ¬H
™«ªé∏d á«æªàe ,¢Shô«ØdG áëaÉμe »a áªgÉ°ùª∏d ´ƒ£àe ∞dCG
¬¡LGƒj …òdG …óëàdG Gòg RhÉéJh á«aÉ©dGh áë°üdG ΩGhO
.ºdÉ©dG

ºYO á«ªgCG áæé∏dG äó``cCGh .∫ÉéªdG Gòg »a √ƒª°S Oƒ¡éH
¢Shô«a QÉ°ûàfG øe ájÉªë∏d IòîàªdG á«eƒμëdG äGAGôLE’G
™ªàéªdG äÉ°ù°SDƒe ™«ªL º¡°ùJ ¿CG »¨Ñæj »àdGh ,ÉfhQƒc
ƒg Ée πc ºjó≤J »a É¡à«dhDƒ°ùe πªëJh ,É¡ªYO »a ¬JÉfƒμeh
øe ,¢Shô«ØdG áëaÉμªd á«æWƒdG á∏ªëdG ìÉéf ¿Éª°†d øμªe
»àdGh á«dÉëdG á∏MôªdG ¬Ñ∏£àJ …òdG »æWƒdG ÖLGƒdG ≥∏£æe
.øjôëÑdG ≥jôa øª°V ó°VÉ©àdGh ¿hÉ©àdG ™«ªédG øe êÉàëJ
Ωƒ≤J »àdG á°ü∏îªdG á«æWƒdG Oƒ¡édG áæé∏dG âæªKh

بيانات الخبر

GhDhÉ°Tn óbn ¢SÉ
o æs dG Ée ’ ∂tn HQn An É°T Ée
Gk ô``£`n `Nn »``≤p ` às ` fn ¿nCG É``fôo ` eo CÉ` jn ¬o ` ∏` dG nh

ó`` jGR ó`` `cCG ,iô`` ` `NCG á``¡` L ø`` e
áYÉæ°üdG ô``jRh »fÉjõdG ó°TGQ øH
¢``Uô``M á``MÉ``«` °` ù` dGh IQÉ`` é` `à` `dGh
äÉ¡édG ™``e ≥«°ùæàdÉHh IQGRƒ```dG
»aÉμdG ¿hõîªdG ô«aƒJ ≈∏Y á«æ©ªdG
»a á«°SÉ°SC’G á«FGò¨dG ™∏°ùdG øe
øY π≤J ’ äÉ«ªμH øjôëÑdG áμ∏ªe
áÑ°SÉæªdG äÉ«dB’G OƒLhh ,ô¡°TCG 6
™e π``eÉ``©`à`∏`d á``∏` jó``Ñ` dG §``£` î` dGh
¢üîj Éª«a áFQÉ£dG äGóéà°ùªdG
ó«aƒc) ÉfhQƒc ¢Shô«a äGQƒ£J
»FGò¨dG ¿hõ``î`ª`dG á©HÉàªd (19
≈``dEG ø«æWGƒªdG É``«k ` YGO ,¬``æ`«`eCÉ`Jh
AGô°û∏d äÓëªdG ≈∏Y âaÉ¡àdG ΩóY
.øjõîàdGh
IQGRƒdG ¿CG »fÉjõdG í°VhCGh
ô«HGóàdGh äÉ«dB’G ™°Vh ≈∏Y πª©J
∫ÉªYC’G ´É£b ôKCÉàj ’ »c áeRÓdG
äÉ«YGóJ AGôL øjôëÑdG áμ∏ªe »a
ó≤Y º``J å«M ,É``fhQƒ``c ¢``Shô``«`a
IQGRƒ`` dG ø«H »≤«°ùæJ ´É``ª`à`LG
øjôëÑdG áYÉæ°Uh IQÉéJ áaôZh
™aódG π``LCG ø``e Oƒ¡édG ó«Mƒàd
á«ªæàdG á∏éY ájQGôªà°SG ƒëf
≈∏Y πª©dGh áμ∏ªª∏d ájOÉ°üàb’G
´É£≤dG ≈∏Y äÉ°SÉμ©fG …CG AGƒàMG
äGQOÉ``Ñ`ª`dÉ``H Gkó`«`°`û`e ,…QÉ``é` à` dG
∫É``ª`YC’G ÜÉ``ë`°`UCG ÉgÉæÑàj »``à`dG
≥∏£æe øe ∑ƒæÑdGh äÉ°ù°SDƒªdGh
πX »``a ácôà°ûªdG á``«`dhDƒ`°`ù`ª`dG
.á«dÉëdG ±hô¶dG
Oƒ¡édG πμH »fÉjõdG √ƒ``fh
øe øjôëÑdG ≥jôa É¡H Ωƒ≤j »àdG
áëaÉμªd á«æWƒdG á∏ªëdG ∫Ó``N
,(19 ó``«`aƒ``c) É``fhQƒ``c ¢``Shô``«`a
Ωƒ≤J …òdG …ƒ«ëdG QhódG GkócDƒe
»a á``bÓ``©`dG äGP äÉ``¡`é`dG π``c ¬``H

π°ùZ ø``e á``«`°`ü`î`°`û`dG á``aÉ``¶`æ`dÉ``H
áë«ë°üdG á``≤` jô``£` dÉ``H …OÉ`` ` ` jC’G
,ø`` jô`` NB’É`` H •Ó`` à` `N’G Ö``æ` é` Jh
äÉ©ªéàdG Qƒ°†M øY ´Éæàe’Gh
hCG á«YÉªàLG âfÉc AGƒ``°`S áeÉ©dG
.Égô«Z hCG á«æjO
ô``ª` JDƒ` ª` dG ∫Ó`` ` N ∂`` ` dP AÉ`` ` L
≥``jô``Ø` dG √ó``≤``Y …ò`` ` dG »``Ø` ë` °` ü` dG
ÉfhQƒc ¢Shô«a áëaÉμªd »æWƒdG
»a ¢``ù` eCG AÉ``°`ù`e (19 - ó``«` aƒ``c)
á«Ñ£dG çƒëÑ∏d ó¡©dG »``dh õcôe
´É``aO Iƒ``b ≈Ø°ûà°ùªH Ö``jQó``à` dGh
(…ôμ°ù©dG ≈Ø°ûà°ùªdG) øjôëÑdG
¢Shô«a äGóéà°ùe ø``Y åjóë∏d
á«∏Ñ≤à°ùªdG §``£` î` dGh É`` fhQƒ`` c
.√QÉ°ûàfG ™æeh ¬FGƒàM’
¥QÉW ≥jôØdG ó``cCG ,¬ÑfÉL øe
ø`` eC’G ¢``ù`«`FQ ø``°`ù`ë`dG ø°ùM ø``H
á``«`æ`Wƒ``dG á``æ` é` ∏` dG ¢``ù` «` FQ ΩÉ`` ©` `dG
¬Jó°üM Ée ¿CG çQGƒ``μ`dG á¡LGƒªd
á«dhO IOÉ``°` TEG ø``e øjôëÑdG áμ∏ªe
á«ªdÉ©dG äÉª¶æªdG ∞∏àîe πÑb øe
Ió``jó``°` ù` dG á`` `jDhô`` `dG êÉ``à` f äAÉ`` `L
óªM ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†ëd
OÓÑdG πgÉY áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y ø``H
á«æWƒdG Oƒ¡édG É¡ªYóJ ,ióØªdG
ÖMÉ°U É``gOƒ``≤`j »``à`dG á°ü∏îªdG
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
¿CG ≈``dEG Gô«°ûe ,AGQRƒ`` `dG ¢ù∏ée
Ék«fÉØJh Ak ’h ô¡XCG øjôëÑdG ≥jôa
âëJ ¬∏ªY ΩÉ¡e AGOCG »a É°UÓNE
k Gh
®ÉØë∏d IQGó`` L πμH ø``Wƒ``dG á``jGQ
.™«ªédG áeÓ°Sh áë°U ≈∏Y
áμ∏ªe ¿CG ø``°`ù`ë`dG í``°``VhCGh
É¡JGô«¶f ≈``∏`Y â``bƒ``Ø`J ø``jô``ë`Ñ`dG
øe ¬JòîJG ÉªH ∫hó``dG ø``e ô«ãch
¢Shô«a áëaÉμªd á«bÉÑà°SG äGƒ£N
¿CG É``ª`c ,(19 - ó``«`aƒ``c) É``fhQƒ``c
ºJ »``à`dG á``jRGô``à` M’G äGAGô`` ``LE’G
∫õYh ôéMh ¢üëa øe ÉgPÉîJG
≈∏Y Iô£«°ùdG »a âª¡°SCG êÓ``Yh
.áªFÉ≤dG ä’ÉëdG OóY
QÉ°ûàfG óYÉ°üJ ¿EG ø°ùëdG ∫Ébh
øe ¬≤aGôj É``eh Ék«ªdÉY ¢Shô«ØdG
áªFÉ≤dG ä’ÉëdG ΩÉ``bQCG »a óYÉ°üJ
á«ªdÉ©dG áë°üdG áª¶æe ¿Ó`` YEGh
(19 ó«aƒc) É``fhQƒ``c ¢Shô«a ¿CG
≈∏Y ¿ƒμf ¿CG ÉfƒYój áëFÉL íÑ°UCG
∫ÉM »a ájRƒ¡édG πeÉμHh OGó©à°SG
ºZôdG ≈∏©a ,áªFÉ≤dG ä’ÉëdG OÉjORG
áeOÉ≤dG äÓMôdG Oó``Y ¢ü«∏≤J øe
øe ójó©dG øe øjôëÑdG áμ∏ªe ≈dEG
á«ë°U äGAGôLEG PÉîJGh äÉ¡LƒdG
øe ø``«`eOÉ``≤`∏`d á``eQÉ``°`U á``jRGô``à` MG
¿EÉa ,¢Shô«ØdG É¡«a »°ûØàªdG ∫hódG
Óa ,áMƒàØe ¿ƒμJ ¿CG Öéj OhóëdG
ÉkjOÉ°üàbG Éæ°ùØfCG ∫õ©f ¿CG Éææμªj
øμdh ,ºdÉ©dG á«≤H øY Ék«YÉªàLGh
äGAGôLE’G øe ójõªdG PÉîJG Éææμªj
.¢Shô«ØdG QÉ°ûàfG ™æeh AGƒàM’
ÖMÉ°U ø``e ô``eCÉ` H ¬```fCG ó`` `cCGh
ÖFÉf ó``¡`©`dG »``dh »μ∏ªdG ƒª°ùdG
¢ù«Fôd ∫hC’G ÖFÉædG ≈∏YC’G óFÉ≤dG
á«æ©ªdG äÉ¡édG ¿EÉa AGQRƒdG ¢ù∏ée
ô«aƒJ ¿Éª°†H âØ∏oc ób áμ∏ªªdG »a
»à°ùLƒ∏dG »``FGò``¨` dG ¿hõ``î` ª` dG
IQGRh π``ª` ©` J …ò`` ` `dGh á``μ` ∏`ª`ª`∏`d
áMÉ«°ùdGh IQÉ``é` à` dGh á``YÉ``æ`°`ü`dG

.¢Shô«ØdG áëaÉμªd á«æWƒdG á£îdG øª°V
iQƒ°ûdG ¢ù∏éªH äÉeóîdG áæéd ´ÉªàLG ∫ÓN ∂dP AÉL
,π°VÉØdG ¬∏dGóÑY OÉ¡L IQƒàcódG á°SÉFôH ¢ùeCG ìÉÑ°U ó≤©æªdG
¿ód øe ô°TÉÑªdG ΩÉªàg’Gh á©HÉàªdÉH áæé∏dG äOÉ°TCG å«M
áØ«∏N ∫BG óªM ø``H ¿Éª∏°S ô``«`eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U
¢ù∏ée ¢ù«Fôd ∫hC’G ÖFÉædG ≈∏YC’G óFÉ≤dG ÖFÉf ó¡©dG »dh
áeRÓdG á«ë°üdG ájÉYôdG ô«aƒJ ≈∏Y √ƒª°S ¢UôMh ,AGQRƒdG
ÉgRGõàYG ≠dÉHh Égôjó≤J øY áHô©e ,¢Shô«ØdÉH ø«HÉ°üª∏d

äGƒ£îdG ¿CG iQƒ°ûdG ¢ù∏éªH äÉeóîdG áæéd äó``cCG
QÉ°ûàfG ™e πeÉ©à∏d øjôëÑdG áμ∏ªe É¡H âeÉb »àdG á«bÉÑà°S’G
QÉ°ûàfG øe óëdG »a âª¡°SCG (19 ó«aƒc) ÉfhQƒc ¢Shô«a
äGAGô``LEG ™e ≥aGƒàJ á∏eÉμàe á«æWh á£N ≥ah ,¢Shô«ØdG
Iójó°ùdG äÉ¡«LƒàdG áæé∏dG áæªãe ,á«ªdÉ©dG áë°üdG áª¶æe
πgÉY áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y øH óªM ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†ëd
ø«æWGƒªdG áfCÉªW »a ôKC’G ≠dÉH É¡d ¿Éc »àdGh ,ióØªdG OÓÑdG
áμ∏ªªdG É¡eó≤J »àdG á«ë°üdG äÉeóîdG IAÉØc ≈∏Y ø«ª«≤ªdGh

ÉfhQƒc ¢Shô«a áëaÉμªd á«æWƒdG á∏ªëdG ±GógCG ™e ÉHhÉéJ اليوم

ø«ØXƒªdG áeÓ°S ¿Éª°†d ájRGôàMG äGAGôLEGh á«FÉbh É££N التاريخ
óªà©J zè«°ùf{
É«eƒj ø«ØXƒªdG IQGôM áLQO ¢SÉ«bh
ø«ØXƒªdG ¬``«`Lƒ``Jh ,π``ª`©`dG Aó``H πÑb
äGhOC’Gh ÜGƒ`` ` `cC’G ΩGó``î` à` °` SG ≈`` `dEG
,ó``MGƒ``dG ∫É``ª` ©` à` °` S’G äGP á``«` bQƒ``dG
á``«`æ`Wƒ``dG á``∏`ª`ë`dG äÉ``ª`«`∏`©`J º``«`ª`©`Jh
äÉ¡«LƒJh ÉfhQƒc ¢Shô«a áëaÉμªd
äGQGOEG ™``«` ª` L »`` a á``ë` °` ü` dG IQGRh
∑ÓàeG ¿Éª°†d ∂dPh ,É¡ÑJÉμeh ácô°ûdG
á«aÉμdG áaÉ≤ãdG ø«∏eÉ©dGh ø«ØXƒªdG
¢Shô«ØdG ∫É≤àfG ø``e óëdÉH á≤∏©àªdG
™æªd á``eRÓ``dG á``«`FÉ``bƒ``dG äGAGô`` ` `LE’Gh
ΩóY ≈∏Y ó«cCÉàdG ÖfÉL ≈``dEG ,√QÉ°ûàfG
Qób ¢†©ÑdG º¡°†©ÑH ø«ØXƒªdG •ÓàNG
ô«Z äÉYÉªàL’G øe π«∏≤àdGh ¿ÉμeE’G
.ájQhô°†dG

,∫ÉØWC’G ¢VÉjQh á°UÉîdGh á«eƒμëdG
±hô``¶`d Ik É``YGô``e Ö∏£àj …ò`` dG ô`` e’G
πLG øe ø¡d ºYódG ô«aƒJh äÉØXƒªdG
±É°VCGh .ájô°S’G ø¡JÉ«dhDƒ°ùªH ΩÉ«≤dG
•ƒ¨°†dG º¡ØàJ ácô°ûdG ¿G »MÉæL
™«ªédG É¡d ¢Vô©àj »àdG á«FÉæãà°S’G
,äÉ``¡``eC’G á``°`UÉ``N ±hô``¶``dG √ò`` g »``a
PÉîJGh Oƒ¡édG »a ÉØJÉμJ Ö∏£àj Éªe
á©«ÑWh Ö°SÉæàJ á«FÉæãà°SG äGAGô``LEG
.á∏MôªdG
ácô°ûdG ¿G ≈`` dEG »``MÉ``æ`L â``Ø` dh
äGAGô`` LEGh á«FÉbh É££N äóªàYG ób
ø«ØXƒªdG áeÓ°S ¿Éª°†d á``jRGô``à`MG
ô``«`aƒ``J ∂`` dP π``ª`°`û`jh .ø``«` ©` LGô``ª` dGh
,ÖJÉμªdG ™«ªL »a áeRÓdG äÉª≤©ªdG

ió`` `MEG ,è``«` °` ù` f á``cô``°` T â``æ` ∏` YCG
الخبر
ôjƒ£àdG ∫Éée »``a Ió``FGô``dG äÉcô°ûdG

OGôa’Gh äÉ°ù°SDƒªdG áaÉc ¬∏ªëàJ …òdG
á∏ªëdG ºYO »a »æjôëÑdG ™ªàéªdG »a
.É¡aGógCG ≥«≤ëJh á«æWƒdG
ácô°T IQGOEG ¿G …OÉ``ª`ë`dG ó`` cCGh
áeÓ°ùH Gkô`«`Ñ`c É``ek É``ª`à`gG »``dƒ``J è«°ùf
á«ë°üdG πª©dG áÄ«H ô«aƒJh É¡«ØXƒe
√ò``g »``a É``ª`«`°`S ’h ,º``¡` d á``«` dÉ``ã` ª` dGh
π``LG ø```eh .á``«` FÉ``æ` ã` à` °` S’G ±hô`` ¶` `dG
ΩGõ``à` d’G ≈``∏`Y á``cô``°`û`dG ¢``Uô``ë`J ∂`` dP
äGóéà°ùªdG ôNB’ Iôªà°ùªdG á©HÉàªdGh
äÉ¡édG ÉgQó°üJ »``à`dG äÉ¡«LƒàdGh
¢Shô«a áëaÉμªH á≤∏©àªdGh á«æ©ªdG
ób IQGOE’G ¿CG ≈`` dEG Gkô`«`°`û`e ,É``fhQƒ``c
QGôªà°SG øª°†J áë°VGh á£N äóªàYG
»a ¬``Lh π``ª` cCG ≈``∏`Y êÉ``à``fE’Gh π``ª`©`dG

جهة النشر
∂dPh ,äÉ``¡` eC’G øe ácô°ûdG äÉØXƒªd

πª©dG äÉYÉ°S ¢ü«∏≤J áμ∏ªªdÉH …QÉ≤©dG
.Ωƒ«dG »a ø«àYÉ°S ∫ó©ªH

ó«°ùdG è«°ùf ácô°T ΩÉY ôjóe ócCGh
الصفحة
ºYO ≈∏Y ácô°ûdG ¢UôM ,…OÉªëdG óªMCG

á«æWƒdG á∏ªëdGh á«eƒμëdG äGAGôLE’G

,(19 ó«aƒc) ÉfhQƒc ¢Shô«a áëaÉμªd
العدد
áaÉc É¡dòÑJ »àdG Oƒ¡édG ∂∏àH Gó«°ûe

É°Uôa ø¡ëæe ≈dEG ±ó¡j äÉ¡eCÓd πª©dG
á«∏FÉ©dG ø¡JÉeGõàdÉH ΩÉªàgÓd ô``Ñ`cCG
á°UÉN ,á«FÉæãà°S’G ±hô¶dG √òg »a
¢``SQGó``ª` dG »`` a á`` °` `SGQó`` dG ≥``«`∏`©`J ™`` e

.ä’ÉëdGh ±hô¶dG ∞∏àîe »a ácô°ûdG
OQGƒ``ª` dG ¢``ù`«`FQ ∫É`` b ¬``Ñ`fÉ``L ø``e
ôeÉY ó«°ùdG è«°ùf ácô°ûH ájô°ûÑdG
äÉYÉ°S ¢ü«∏≤J QGôb ¿EG ,»MÉæL óªëe

¿G ∫Ébh .√QÉ°ûàfG øe óëdGh ¢Shô«ØdG
الرابط اإللكتروني

áëaÉμe πLCG øe á«ª°SôdG äÉ°ù°SDƒªdG

äGQGôb …CG PÉîJG øY ≈fGƒàJ ød ácô°ûdG
äGQOÉÑªdGh ±Gó``gC’G ∂∏J ™e ºé°ùæJ
QhódG á«ªgCÉH É¡æe ÉfÉªjG ∂dPh ,á«æWƒdG
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z2020 øWƒdG ´QO{ øjôªJ ΩÉàN ..á«μ∏e ájÉYôH

..»æWƒdG πaÉμàdG
¢UÉîdG ´É£≤dGh
ó«ªëŸG ó«ª

malmahmeed7@gmail.com

,á«æWƒdG á«dhDƒ°ùªdG ó``cDƒ`J ájQÉ°†M IQOÉ``Ñ`ª`Hh ,¢``ù`eC’É``H
ÉeGõàdGh ,áªjôμdG äÉ¡«Lƒà∏d Gò«ØæJh ,áægGôdG ±hô¶∏d IÉYGôeh
âæ∏YCG ,ájRGôàM’G äGAGô``LE’G ™e É«°TÉªJh ,á«ª°SôdG äGOÉ°TQE’ÉH
â°ü°üNh ,É«fhôàμdEG É¡JÉeóN ºjó≤J á«μ∏ªdG ájô«îdG á°ù°SDƒªdG
≈dEG áLÉëdG ¿hO øe ,ø«©LGôªdG äGQÉ°ùØà°SG ≈∏Y Oô∏d ÉæNÉ°S É£N
.á°ù°SDƒªdG ô≤e IQÉjR
¥hóæ°U ¥Ó``WEG ∞«°ùdG äGQÉ≤Y ácô°T âæ∏YCG ∂dòc ¢ùeC’ÉHh
πªëJh ,∞«°ùdG ™ªée ´hôa …ôLCÉà°ùe ºYód ,QÉæjO ¿ƒ«∏e áª«≤H
IÉYGôe ,IôLCÉà°ùªdG äÓëªdGh ¢VQÉ©ª∏d QÉéjE’G áª«b øe AõL
™e GƒØbh øjòdG äÓëªdG ÜÉë°UC’ Gôjó≤Jh ,á«dÉëdG ±hô¶∏d
øe ójó©dG ∫É≤àfG πX »a ,É¡©e AÉ≤ÑdG Gƒ∏°†ah ,ÉghófÉ°Sh ácô°ûdG
.iôNCG äÉ©ªée ≈dEG äÓëªdG
,Gójó°S GQGôb ó©j á«μ∏ªdG ájô«îdG á°ù°SDƒªdG ¿ÓYEG ¿CG Éªch
º¡JÉLÉ«àMG á«Ñ∏J áYô°Sh ,ø«æWGƒªdG ≈∏Y AÉæ©dG ô«aƒJ »a º¡°ùj
ácô°T ¿Ó``YEG ¿EÉ`a ,ø°ùdG QÉÑc á°UÉNh ,º¡«dEG äÉeóîdG ∫ƒ°Uhh
á«HÉéjEG IQOÉ``Ñ` eh á≤aƒe Iƒ£N ô``NB’G ƒ``g ó©j ∞«°ùdG äGQÉ``≤`Y
´É£≤dG äÉ°ù°SDƒe QOÉÑJ ¿CG πeCÉfh ,∞«°ùdG äGQÉ≤Y »Ñ°ùàæe ºYód
Ö``LGƒ``dG ø``e É``bÓ``£`fG ,ô``ã` cCGh äÉ``fÓ``YE’G äGò`` H ¢``UÉ``î`dGh ΩÉ``©` dG
á¡LGƒe »a ádhódG Oƒ¡éd ÉªYOh ,á«©ªàéªdG á«dhDƒ°ùªdGh ,»æWƒdG
¢Shô«a äÉ«YGóJ AGô``L ,ájOÉ°üàb’G á°UÉNh ,áeÉ©dG äÉjóëàdG
.z19 -ó«aƒc{ ÉfhQƒc
,¢UÉîdG ´É£≤dG ¿EÉa áØ°üæeh á«Yƒ°Vƒe ájDhôdG ¿ƒμJ ≈àMh
ºYO ≈dEG áLÉëH ,áægGôdG ±hô¶dG äÉ«YGóJ ôNB’G ƒg ¬LGƒj …òdG
Ωƒ°SôdG ¢†«ØîJ ∫ÓN øe hCG ,ºYó∏d ¥hóæ°U ¥ÓWEG ôÑY ádhódG øe
ÖdÉ£f ¿CG π≤©j Óa ,¬«∏Y äÉeGõàd’Gh äÉbÉ≤ëà°S’G ¢†©H π«LCÉJ hCG
∫Éæj ¿CG ¿hO øe ø«æWGƒªdGh øWƒ∏d ºYódG ºjó≤àH ¢UÉîdG ´É£≤dG
ójó©dG É¡jód ádhódG ¿CG á≤ãdG ΩÉªJ ≥KCGh ,ádhódG øe ºYódG ôNB’G ƒg
.ádƒeCÉªdG ádOÉ©ªdG ≥≤ëJ ¿CG øμªj »àdG äÉédÉ©ªdG øe
,äÓ``ë`ª`dG ÜÉ``ë` °` UCGh ∫É``ª``Y’C G ∫É```LQh QÉ``é`à`dG ø``e ó``jó``©`dG
,áægGQ ôFÉ°ùN øe ¿ƒfÉ©j ,Iô«¨°üdGh á£°SƒàªdG äÉ°ù°SDƒªdGh
≈dEG áLÉëH ºgh ,á∏ªàëe ôÑcCG ôFÉ°ùN óÑμJ øe ¿ƒfÉ©«°S ÉªHQh
ácGô°ûdG ≥«≤ëJ ø``e Gƒæμªàj ≈àM ,ºgóYÉ°ùjh ºgófÉ°ùj ø``e
CGóÑe RôÑj Éægh ,áægGôdG ±hô¶dG πX »a ,áÑ≤JôªdG á«©ªàéªdG
äÉ°ù°SDƒe ≈``dEG ô¶ædG ≈``dEG áLÉëdG ¿hO øe ,ó°VÉ©àdGh πaÉμàdG
øWƒdG ófÉ°ùJ ’h ,ìÉHQC’Gh ø«jÓªdG Ö°ùμJ É¡fCÉH ¢UÉîdG ´É£≤dG
´É£≤dG π``c ≈∏Y ΩÉ``©`dG ºμëdG ¿C’ ,IôàØdG √ò``g »``a ø«æWGƒªdGh
.’OÉY ’h ÉØ°üæe ô«Z ÉªμM ó©j ,Iô°UÉ≤dG Iô¶ædG √ò¡H ¢UÉîdG
ø«H ,¿hÉ``©` à` dGh πeÉμàdG ø``e ó``jõ``e ≈``dEG áLÉëH Ωƒ``«`dG ô`` eC’G
√Qhó``H ¢UÉîdG ´É£≤dG ΩÉ«b ø«Hh ,¢UÉîdG ´É£≤∏d á``dhó``dG º``YO
¢UÉîdG ´É£≤dG äÉ°ù°SDƒe πc â°ù«dh ,¬JÉÑLGhh ¬JÉ«dhDƒ°ùeh
Ée äÉ«fÉμe’Gh äGQó≤dG øe ∂∏ªJh ºYódG ºjó≤àH QOÉÑJ ¿CG É¡fÉμeEÉH
ó«cCÉàdÉHh ,áægGôdG ±hô¶dG πX »a ,»æWƒdG ºYódG ºjó≤J É¡æμªj
ΩRÓdG ºYódG ºjó≤J ≈∏Y IQOÉb iôÑc äÉcô°Th äÉ°ù°SDƒe ∑Éæg ¿CG
øe º``YO ¥hóæ°U ≈``dEG áLÉëdG ¿hO øe ,IóYÉ°ùªdGh IófÉ°ùªdGh
.ádhódG

´É```aó```dG Iƒ````b ∫É`````LQ IAÉ```Ø```c â```à```Ñ```KCG ø``jô``ª``à``dG äÉ```jô```é```e
á«≤«≤ëdG á``cô``©``ª``dG ±hô````X ∞``∏``à``î``e ™```e π```ã```eC’G π``eÉ``©``à``dGh
´QO{ øjôªJ É¡ª°SQ á«HôM áMƒd ..ΩÉcQh ¿ÉNOh QÉf
¬fEG ¬æY ∫É``≤j Ée ÜôbCG ∞``°Uh »``a z2020 ø``WƒdG
á«dÉY á``bóH ±GógC’G ™``«ªL ÜÉ°UCG …ƒ``«M ø``jôªJ
.ó°TGQ ¬∏dGóÑY øcôdG ó«≤©dG |

.…OÉëdG óªMCG Ö«≤ædG |
Éªc ,øjôëÑdG ´ÉaO Iƒb äGóMhh
IAÉØc ≈∏Y ¬`` JGP â``bƒ``dG »``a ó`` cCG
πeÉ©àdG ≈∏Y º¡JQóbh ø«cQÉ°ûªdG
.ájôμ°ù©dG äÉeƒ¶æªdG ∞∏àîe ™e
∫ÉLQ ≈∏Y Öjô¨H ¢ù«d Gògh
á≤ãdG ™°Vƒe ÉkªFGO º¡a ´ÉaódG Iƒb
.óªëdG ¬∏dh ôjó≤àdGh
´Éaó∏d OGó©à°S’G ºJCG ≈∏Y ºgh
âëJ É¡à°†¡f ájÉªMh áμ∏ªªdG øY
ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†M …ó«°S πX
≈∏YC’G óFÉ≤dG ióØªdG OÓÑdG πgÉY
.√ÉYQh ¬∏dG ¬¶ØM
¬``≤`≤`M É`` ª` `H AGó`` ©` `°` `S ø`` ë` `f
√Qƒ¡Xh ,áÑ«W èFÉàf øe øjôªàdG
ôNGR ó«°UQh ,áaô°ûªdG IQƒ°üdÉH
»``à`dG ø``jQÉ``ª` à` dG á∏°ù∏°S ø``ª`°`V
.ájQhO IQƒ°üH ´ÉaódG Iƒb ÉgòØæJ

.…Qƒ°üæªdG »∏Y øcôdG ó«ª©dG |

.IOhÉ©ªdG ódÉN øcôdG ó«ª©dG |

.»©jhôdG ídÉ°U óFGôdG |

.QOƒédG »côJ øcôdG Ωó≤ªdG |

,Ö``jQó``à` dGh π``«` gCÉ` à` dGh OGó`` ``YE’G
á``cô``à` °` û` ª` dG ø`` jQÉ`` ª` `à` `dG ò``«` Ø` æ` J
ÉªH ,ÜÉ`` `gQE’G áëaÉμe ø``jQÉ``ª`Jh
ÖjQóàdG äÉjƒà°ùe ≈∏YCG øª°†j
Éæ∏©éj …ò``dG ô`` eC’G ,≥«°ùæàdGh
á¡LGƒªd OGó``©`à`°`S’G á``Ñ` gCG ≈``∏`Y
äGô``«` ¨` à` dGh äÉ``jó``ë` à` dG á``©`«`Ñ`W
≈∏Y É`` ªk ` `FGO ≈``≤`Ñ`æ`d ,á``Ä` LÉ``Ø` ª` dG
…CG ò«Øæàd áeÉJ ájõgÉLh OGó©à°SG
…ó«°S á``jGQ âëJ É¡H ∞∏μf ΩÉ¡e
πgÉY á``dÓ``é` dG Ö``MÉ``°`U Iô``°`†`M
¬¶ØM ≈∏YC’G óFÉ≤dG ióØªdG OÓÑdG
.√ÉYQh ¬∏dG
øe …OÉëdG óªMCG Ö«≤ædG ∫Ébh
øgôH ó≤d :á«μ∏ªdG á°UÉîdG Iƒ≤dG
á«dÉà≤dG ájõgÉédG ≈∏Y øWƒdG ´QO
áë∏°SCG É¡H ™àªàJ »``à`dG á«dÉ©dG

.áHƒ∏£ªdG IAÉØμdGh ábódÉH
ídÉ°U óFGôdG ∫Éb ¬ÑfÉL øeh
á°UÉîdG Iƒ≤dG øe »©jhôdG …RÉZ
øjôªJ òØf ó≤d ,óªëdG ¬∏d :á«μ∏ªdG
¬``Lh π``ª` cCG ≈``∏`Y zø``Wƒ``dG ´QO{
ºéM ô¡X å«M ,ô«Ñc ΩÉé°ùfÉHh
™«ªL ø``«` H í``°` VGƒ``dG ≥``«`°`ù`æ`à`dG
¬``aGó``gCG ≥``≤`M å``«`M ,äÉ``YÉ``£` ≤` dG
äGƒ≤dG äõéfCG ó≤a ,É¡d §£îªdG
ΩÉ``¡`ª`dG ø``jô``ª`à`dG »``a á``cQÉ``°`û`ª`dG
.õ«ªàeh ∫ÉY iƒà°ùªH É¡d á∏cƒªdG
´QO{ øjôªJ »JCÉj :±É``°`VCGh
»ÑjQóàdG è¡æª∏d áªLôJ zøWƒdG
±ó¡j …òdGh øjôëÑdG ´ÉaO Iƒ≤d
á``jOô``Ø` dG äGQÉ`` ¡` `ª` `dG π``≤` °` U ≈`` `dEG
ájõgÉédG äÉjƒà°ùe ≈∏YCG ≥«≤ëJh
∫ÓN ø``e ,á``«`aGô``à`M’Gh á«dÉà≤dG

äòØf ó`` MGh Ö``fÉ``L ø``e äÉ``YÉ``£`b
Oó``Y π``Ñ` b ø``e á``«` ë` dG Iô``«` Nò``dÉ``H
´É``aO Iƒ``b äGó`` `Mhh á``ë`∏`°`SCG ø``e
.øjôëÑdG
AÉL øjôªàdG Gò``g :±É``°` VCGh
´ÉaódG Iƒ≤d »ÑjQóàdG è¡ædG øª°V
ájôμ°ù©dG äGôÑîdG π≤°üd ∂``dPh
ø«cQÉ°ûªdG ÖjQóJh á«JÉ«∏ª©dGh
äÉ«∏ª©∏d ò«ØæàdGh §«£îàdG ≈∏Y
.á«eƒé¡dGh á«YÉaódG
±óg øjôªàdG ¿CG ≈``dEG âØdh
á``jõ``gÉ``é` dG ≈``∏` Y ±ƒ`` `bƒ`` `dG ≈`` `dG
Ö«dÉ°SCG ôjƒ£Jh ájQGOE’Gh á«dÉà≤dG
ø«H Oƒ¡édG ≥«°ùæJh É¡H AÉ≤JQ’G
.ácQÉ°ûªdG ±ƒæ°üdG
ø``cô``dG Ωó``≤` ª` dG ∫É``b √Qhó`` `Hh
¿Gó«ªdG á°Sóæg øe QOƒédG »côJ
Éæ«¡fCG ¬``∏`dG π°†ØH ¬``fG :á«μ∏ªdG
á«dÉY IAÉØμH øWƒdG ´QO øjôªJ
»a º``¡` °` SCG å``«` M ,¬`` d §``£` N É``ª` c
,á∏JÉ≤ªdG QOGƒμdG á«ªæJh ôjƒ£J
AÉ`` ` ≤` ` `JQ’Gh ,äGQó`` ` `≤` ` ` dG ™`` ` ` aQh
áaÉμd ájQGOE’Gh á«dÉà≤dG ájõgÉédÉH
.áë∏°SC’Gh ±ƒæ°üdG
Iô``°`†`M …ó``«` °` S á`` jÉ`` YQ ¿EG
ió``Ø`ª`dG ∂``∏`ª`dG á``dÓ``é` dG Ö``MÉ``°`U
√É``YQh ¬∏dG ¬¶ØM ≈``∏` YC’G óFÉ≤dG
¢UôM ≈∏Y π«dO ôÑcCG øjôªàdG Gò¡d
äGQó``≤` dÉ``H AÉ≤JQ’G ≈∏Y ¬``à`dÓ``L
.á«dÉà≤dG ájõgÉédG ™aQh ájôμ°ù©dG
∫Ó¨à°S’ÉH øjôªàdG »¶M ó≤d
õ«côJh äGQó``≤` dG ™«ªéd π``ã` eC’G
¬MÉéf ≈```dEG äOCG »``à` dG Oƒ``¡` é` dG

»a ¿ƒ``cQÉ``°` û` ª` dG â``Ñ``KCG ó``≤` d
™``«` aô``dG iƒ``à` °` ù` ª` dG ¬``JÉ``≤` «` Ñ` £` J
,á``«` dÉ``©` dG á``«` dÉ``à` ≤` dG á``jõ``gÉ``é` ∏` d
≈∏Y ΩÉ¡ªdG ò«ØæJ »a á«aGôàM’Gh
.õ«ªàeh ∫ÉY iƒà°ùªHh ¬Lh πªcCG
∑Éæg ¿É`` c ó``≤`d á``≤`«`≤`ë`dG »``a
™``«`ª`L ø`` «` `H í`` `°` ` VGh ≥``«` °` ù` æ` J
øjôªàdG ≥``≤`M å``«`M ,äÉ``YÉ``£`≤`dG
∫ój Gò``gh .É``¡`d §£îªdG ¬``aGó``gCG
≈¶ëJ »àdG ájÉæ©dGh ºYódG ≈∏Y
´É``aO Iƒ``b äGó`` `Mhh áë∏°SCG É¡H
.øjôëÑdG
ø``cô``dG ó``«` ≤` ©` dG ∫É`` `b √Qhó`` ``H
Iƒ≤dG øe »ë«eôdG ó°TGQ ¬∏dGóÑY
ºJ ,¬∏dG óªëH{ :á«μ∏ªdG á°UÉîdG
øWƒdG ´QO øjôªJ ø``e AÉ``¡`à`f’G
øjôëÑdG ´É`` aO Iƒ``b ¬``Jò``Ø`f …ò`` dG
…ó«°S ¿ó`` d ø``e á``ª` jô``c á``jÉ``Yô``H
óªM ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†M
OÓÑdG πgÉY áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y øH
¬∏dG ¬¶ØM ≈∏YC’G óFÉ≤dG ióØªdG
Iô°TÉÑe á©HÉàeh ºYóHh ,√É``YQh
áeÉ©dG IOÉ«≤dG »a ø«dhDƒ°ùªdG øe
º¡°SCGQ ≈∏Yh øjôëÑdG ´ÉaO Iƒ≤d
ô«°ûªdG »dÉ©ªdG ÖMÉ°U …ó«°S
ó``ª`MCG ø``H áØ«∏N ï``«`°`û`dG ø``cô``dG
´ÉaO Iƒ≤d ΩÉ©dG óFÉ≤dG áØ«∏N ∫BG
.zøjôëÑdG
CGó``H ø``jô``ª`à`dG ¿CÉ` `H í`` °` `VhCGh
á∏Môªc äGOÉ«≤∏d øjôªJ ò«ØæàH
»æWƒdG ¢SôëdG ácQÉ°ûªH ≈``dhCG
.á«∏NGódG IQGRhh
âfÉμa á«fÉãdG á∏MôªdG É`` eCG

¿Éª∏°S ódÉN øcôdG ó«ª©dG ∫Éb
á«dB’G IÉ°ûªdG áÑ«àc óFÉb IOhÉ©ªdG
ájÉYôH Ωƒ«dG Éfó©°S :13/á«μ∏ªdG
ádÓédG Ö``MÉ``°`U Iô``°`†`M …ó``«`°`S
≈∏YC’G óFÉ≤dG ióØªdG OÓÑdG πgÉY
äÉ``jô``é` ª` d √É`` ` `YQh ¬`` ∏` `dG ¬``¶` Ø` M
Éæ°ùªd …ò``dGh øWƒdG ´QO øjôªJ
É«dÉY iƒà°ùeh á«aGôàMG ¬dÓN
ájôμ°ù©dG ±ƒæ°üdG ∞∏àîe ø``e
.ácQÉ°ûªdG
»a øjôªàdG ºgÉ°S ó≤d :™HÉJh
¥ô£H ácQÉ°ûªdG äGƒ≤dG ÖjQóJ
≈∏Y á«dÉà≤dG º¡JGQób QÉÑàNG í«àJ
≥ah äÉjóëàdG á¡LGƒªd ¢``VQC’G
.ájôμ°ù©dG ô«jÉ©ªdG çóMCG
ÉfhÉ©J Éæ°ùªd á≤«≤ëdG »``ah
äGóMƒdG áaÉc ø«H ÉeÉJ É≤«°ùæJh
Gó``cDƒ` e ,á``cQÉ``°` û` ª` dG á``ë` ∏` °` SC’Gh
ÉkÑ°üN Éfk Gó«e ôÑà©j øjôªàdG ¿CG
ájOÉ«≤dG äGQÉ¡ªdGh IAÉØμdG RGôHE’
.Égôjƒ£Jh É¡∏≤°Uh
ìÉ``é` f á``Ñ` °` SÉ``æ` ª` H{ ±OQCGh
πjõédG ôμ°ûdÉH ¬Lƒàf ,øjôªàdG
áeÉ©dG IOÉ``«` ≤` dG »``a ø«dhDƒ°ùª∏d
.zøjôªàdG ≈∏Y ø«ªFÉ≤dGh
ó``«` ª` ©` dG ∫É`` ` b ¬`` Ñ` `fÉ`` L ø`` ` eh
…Qƒ``°`ü`æ`ª`dG ó«©°S »``∏`Y ø``cô``dG
:15/á«μ∏ªdG äÉHÉHódG áÑ«àc óFÉb
…ó«°ùd áªjôμdG á``jÉ``Yô``dÉ``H õà©f
∂∏ªdG á``dÓ``é` dG Ö``MÉ``°`U Iô``°`†`M
¬¶ØM ≈`` ∏` `YC’G ó``FÉ``≤` dG ió``Ø` ª` dG
,øWƒdG ´QO øjôªàd √ÉYQh ¬∏dG
.¬≤≤M …òdG ôgÉÑdG ìÉéædÉHh

¥Ó``````WE’ ó``©``à``°``ù``J z¿É`````μ`````°`````SE’G{

…õcôªdG øjôëÑdG ±ô°üe ßaÉëe É¡FÉ≤d iód

º``Yó``d á``eƒ``μ``ë``dG äGAGô````LEÉ````H ó``«``°``û``J ziQƒ```°```û```dG á``«``dÉ``e{ Ió``jó``L á``∏`ë`H á``«`fhôà`μ`dE’G É```¡`à`°üæe
zÉ````fhQƒ````c{ á``ë``aÉ``μ``ª``d É```gOƒ```¡```Lh »```æ```Wƒ```dG OÉ```°```ü```à```b’G

AÖY π≤f ≈dEG ±ó¡j …òdGh ,(iQƒ°ûdG ¢ù∏ée
áHƒ∏£ªdG ¢ü«NGôàdG ≈∏Y ∫ƒ°üëdÉH ΩGõàd’G
ÖdÉW øe ’k óH á«æ©ªdG IQGOE’G ≥JÉY ≈∏Y ¿ƒμ«d
å«M ,iôNC’G OGƒªdG øe OóY ÖfÉL ≈dEG ,ó«≤dG
É¡H âeó≤J »àdG äÉ«FôªdG »``a áæé∏dG äô¶f
OGƒe øe OóY πjó©J ¿CÉ°ûH øjQÉ°ûà°ùªdG áÄ«g
.¿ƒfÉ≤dG ´hô°ûe

,¿ƒfÉ≤dG ´hô°ûe ∫ƒM AÉ°†YC’G É¡MôW »àdG
∫Ó``N ¬``ã`ë`H á``∏`°`UGƒ``e á``æ`é`∏`dG Qô``≤` J ¿CG π``Ñ`b
.áeOÉ≤dG äÉYÉªàL’G
´hô°ûe áæé∏dG â°Vô©à°SG Éª«a ∂dP »JCÉj
¿ƒfÉ≤H Ωƒ°SôªdG ΩÉμMCG ¢†©H πjó©àH ¿ƒfÉb
…QÉéàdG πé°ùdG ¿CÉ°ûH 2015 áæ°ùd (27) ºbQ
øe Ωó≤ªdG ¿ƒfÉ≤H ìGô``à`b’G ≈∏Y AÉæH ó©ªdG)

.ájOÉ°üàb’Gh á«dÉªdG äGQÉªãà°S’G
äÉ«Fôªd áæé∏dG â©ªà°SG ´ÉªàL’G ∫ÓNh
äÓjó©àdG ¿CÉ°ûH …õcôªdG øjôëÑdG ±ô°üe
»àdGh ,á«∏©ØdG á°SQÉªª∏d áé«àf äAÉ``L »àdG
QÉ``KB’G Ö``fÉ``L ≈``dEG ,¿ƒ``fÉ``≤`dG ´hô``°`û`e É¡≤≤ëj
Ók °†a ,™bGƒdG ¢VQCG ≈∏Y ¬≤«Ñ£J ≈∏Y áÑJôàªdG
ä’DhÉ°ùàdG ≈∏Y ±ô°üªdG OhOôd ´Éªà°S’G øY

ájOÉ°üàb’Gh á«dÉªdG ¿hDƒ°ûdG áæéd äOÉ°TCG
øe IòîàªdG äGAGô`` LE’É`` H iQƒ``°`û`dG ¢ù∏éªH
Oƒ¡édG πX »a »æWƒdG OÉ°üàb’G ºYód áeƒμëdG
ájOÉ°üàb’Gh á«dÉªdG QÉKB’G á¡LGƒªd É¡dòÑJ »àdG
äGQGô≤dG ¿CG IócDƒe ,ÉfhQƒc ¢Shô«a QÉ°ûàfG øe
…õcôªdG øjôëÑdG ±ô°üe øY IQOÉ°üdG Iô«NC’G
,»æWƒdG OÉ°üàb’G ºYóH ΩGõàd’G »a á≤ãdG äRõY
.ºdÉ©dG Égó¡°ûj »àdG äGô«¨àªdG πX »a
á«dÉªdG ¿hDƒ°ûdG áæéd åëH iód ∂dP AÉL
´ÉªàL’G ∫ÓN iQƒ°ûdG ¢ù∏éªH ájOÉ°üàb’Gh
´hô°ûe »£≤°ùªdG ø«°ùM ódÉN á°SÉFôH ó≤©æªdG
±ô°üe ¿ƒ``fÉ``b ΩÉ``μ` MCG ¢†©H πjó©àH ¿ƒ``fÉ``b
QOÉ°üdG á«dÉªdG äÉ°ù°SDƒªdGh …õcôªdG øjôëÑdG
≥aGôªdG ,Ω2006 áæ°ùd (64) º``bQ ¿ƒfÉ≤dÉH
∂``dPh ,Ω2019 áæ°ùd (92) º`` bQ Ωƒ``°`Sô``ª`∏`d
±ô°üe ßaÉëe êGô©ªdG óªëe ó«°TQ Qƒ°†ëH
áÑcGƒe ≈``dEG ±ó¡j …ò``dGh ,…õcôªdG øjôëÑdG
äÉ°SQÉªªdG π°†aC’ øjôëÑdG áμ∏ªe äÉ©jô°ûJ
äÉeóîdG áYÉæ°U ∫Éée »a á«©jô°ûàdGh á«dhódG
π°†aCG ájÉªM πLCG øe É¡«∏Y á«HÉbôdGh á«dÉªdG
øe ójõªdG Üò``Lh á«dÉªdG äÉ°ù°SDƒªdG AÓª©d
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á«còdG ∞JGƒ¡dG ≈∏Y zäÉ``bó°üdGh IÉcõdG ¥hóæ°U{ ≥«Ñ£J ø``«°TóJ
ºàj …òdG ∫É≤ædG ∞JÉ¡dG ºbQ iƒ°S
IQGRƒdG áLÉM ∫ÉM »a ¬d ´ƒLôdG
.§≤a ´ôÑàªdG ™e π°UGƒà∏d
≥«Ñ£àdG ¿CÉH ¿É£≤dG í°VhCGh
k G øª°†àj
¥hóæ°U øY IòÑf É°†jC
¬`` aGó`` gCGh äÉ``bó``°``ü``dGh IÉ`` cõ`` dG
ΩÉ``μ`MCG Ö``fÉ``L ≈`` dEG ,¬``©`jQÉ``°`û`eh
.IÉcõdG
ó``YÉ``°` ù` ª` dG π`` «` `cƒ`` dG É`` ` `YOh
Qƒ¡ªédG á``«` eÓ``°` SE’G ¿hDƒ`°`û`∏`d
™jQÉ°ûªdG ≈∏Y ´ÓW’G ≈dEG ºjôμdG
ôÑY ¥hó``æ` °` ü` dG É``¡` æ` °` TO »``à``dG
http:// »``fhô``à`μ`dE’G ™``bƒ``ª`dG
ácQÉ°ûªdGh ,/zakafund.bh
AGQB’Gh äÉ``Mô``à`≤`ª`dG AGó`` `HEG »``a
»a ¥hóæ°üdG Iô«°ùe ΩóîJ »àdG
¬©jQÉ°ûe ôjƒ£Jh ¬aGógCG ≥«≤ëJ
.™ªàéªdG áeóN »a Ö°üJ »àdG

¬``JÉ``cR êGô`` ` `NEG »``cõ``ª` ∏` d í``«` à` jo
»a É``¡` LQó``j »``à` dG ¬``à` Ñ` ZQ ≥`` ah
øe øμªj É``ª`c ,•hô``°` û` dG á``fÉ``N
äÉbó°üdÉH ´ô``Ñ`à`dG á``eó``N ∫Ó``N
áØ∏àîªdG ´ôÑàdG ÖfGƒL ¢VôY
,IQGRƒ`` ` ``dG É``¡``H ¢``ü` à` î` J »`` à` `dG
QÉ«àNG ¥ó°üàª∏d øμªj å«ëH
´ôÑàdÉH Ö``Zô``j …ò``dG ´hô°ûªdG
IÉ``cõ``dG ™``jQÉ``°` û` e ø``ª`°`V ø``e ¬``d
º¡°S É¡æe á``jQÉ``é`dG äÉ``bó``°`ü`dGh
º¡°SCGh áHôc èjôØJh ø«eQÉ¨dG
™jQÉ°ûªdG ø``e ó``jó``©`dGh ∞Ø©àdG
IÉcõdG ¥hóæ°üd á©HÉàdG ájô«îdG
ójóëJ ¬æμªj Éªc ,äÉ``bó``°`ü`dGh
πμd ¬H ¥ó°üàdG ÜƒZôªdG ≠∏ÑªdG
¿CG ≈``dEG Ékàa’ .™jQÉ°ûªdG √òg øe
…CG ∫É``NOEG Ö∏£àJ ’ áeóîdG √òg
,Ωóîà°ùªdÉH á«Øjô©J äÉ``fÉ``«` H

.¿É£≤dG ôgÉW óªëe .O |
¿Éª°†d IQGRƒdG É¡«∏Y ±ô°ûJ »àdG
.É¡«≤ëà°ùªd ∫GƒeC’G ∫É°üjEG
¿CG ≈`` ``dEG ¿É`` £` `≤` `dG QÉ`` `°` ``TCGh
¬``fƒ``μ` H RÉ``à``ª``j ≥``«` Ñ` £` à` dG Gò`` `g

ó«Øà°ùj å«ëH ,Iô«°ü≤dG á«°üædG
,¬d Ö°ùfC’G QÉ«îdG øe Ωóîà°ùªdG
≈∏Y ó¡édGh âbƒ∏d Gkô«aƒJ ∂dPh
äGQÉ«N ºjó≤J ôÑY øjó«Øà°ùªdG
.»fhôàμdE’G ™aó∏d IOó©àe
óYÉ°ùªdG π«cƒdG ∂dòH ìô°U
óªëe QƒàcódG á«eÓ°SE’G ¿hDƒ°û∏d
áeóN »JCÉJ :∫Ébh ,¿É£≤dG ôgÉW
Ék«fhôàμdEG IÉ``cõ``dG ™``jRƒ``Jh ™``aO
Iô«Ñc áëjô°T äÉLÉ«àM’ á«Ñ∏e
¿ƒ°Uôëj øjòdG ø«eóîà°ùªdG øe
º¡JÉbó°U êGôNEGh º¡JÉcR ™aO ≈∏Y
hCG ∑QÉ``Ñ`ª`dG ¿É°†eQ ô¡°T ∫Ó``N
º¡d ôaƒJ å«ëH ,áæ°ùdG ô¡°TCG á«≤H
¿hO ,™aó∏d á©jô°Sh á∏¡°S IÉæb
øY åëÑdG AÉ``æ`Y óÑμàd á``LÉ``ë`dG
≥«Ñ£àdG ó©oj å«M ,ø«LÉàëªdG
ábƒKƒªdGh áæeB’G äGƒæ≤dG ó``MCG

¿hDƒ°ûdG »©°S ø``e ÉbÓ£fG
É``¡`JÉ``eó``N ô``jƒ``£` à` d á``«` eÓ``°` SE’G
»``Lƒ``dƒ``æ`μ`à`dG Ωó``≤` à` dG Ö``cGƒ``à` d
hCG IÉ``cõ``dÉ``H á≤∏©àªdG ∂∏J AGƒ``°`S
äÉ``eó``î` dG hCG Iô``ª` ©` dGh è``ë` dÉ``H
,É¡eÉ°ùbCGh É¡YGƒfCG áaÉμH á«fBGô≤dG
»``à` dG äÉ`` eó`` î` `dG ø`` e É`` gô`` «` `Zh
¿ƒ``μ`J å``«`ë`H IQGRƒ`` ` `dG É``¡`eó``≤`J
,ø«eóîà°ùª∏d IQƒ°ù«eh á∏¡°S
¿hDƒ`°`û`dGh ∫ó``©`dG IQGRh âæ°TO
≥«Ñ£J ±É`` ` ` bhC’Gh á``«` eÓ``°` SE’G
≈∏Y zäÉbó°üdGh IÉcõdG ¥hóæ°U{
≈∏Y πª©j å«M á«còdG ∞JGƒ¡dG
…ò``dGh ,ó``jhQó``fCGh IOS áª¶fCG
ábÉ£H ôÑY ´ôÑàdG á«fÉμeEG ôaƒj
»dB’G ±Gô°üdG ábÉ£H hCG ¿ÉªàF’G
áeƒμëdG á``HGƒ``H ≥``jô``W ø``Y hCG
π``FÉ``°`Sô``dG ô``Ñ`Y hCG á``«` fhô``à` μ` dE’G

Ö∏W á``eó``N ,Én `«`fhô``à`μ`dEG zâ``Ø`æ`Ñ`dG{ »``fÉ``ª`à`F’G ô``jô``≤`à`dG
áeóN ,á``«`fÉ``μ`°`SE’G ™jQÉ°ûªdG ø``e ø«©Øàæª∏d áfÉ«°üdG
√òg ¿CG í°VhCG Éªc ,Égô«Zh ,á«fÉμ°SE’G §FGôîdG πjõæJ
ø«©LGôªdG á∏Ä°SCG ≈∏Y Ö«éJ á∏eÉ°T ¿ƒμà°S á°üæªdG
πμ«g øY IòÑf øª°†àJ PEG ,É¡H IôaGƒàªdG ÜGƒ``HC’G ôÑY
zÉjGõe{ »YÉªàL’G øμ°ùdG èeÉfôH øY äÉeƒ∏©eh IQGRƒdG
IòaÉf ôaƒJ Éªc ,ø«jQÉ≤©dG øjQƒ£ªdGh ø«dƒªªdG πª°ûJ
äGQÉ°ùØà°SÓd áHƒLC’G øe áYƒªée ≈∏Y …ƒàëJ á°UÉN
.iôNC’G ÜGƒHC’G øe Égô«Zh ,IQôμàªdG
áeƒ¶æªdG ¿EG{ :ôªëdG Üƒ≤©j øH º°SÉH ¢Sóæ¡ªdG ∫Ébh
áμ∏ªe IOÉjQ ÖcGƒJ ¿Éμ°SE’G IQGRƒd á«dÉëdG á«fhôàμdE’G
É«LƒdƒæμJ QÉªãà°SG ó«©°U ≈``∏`Y É``¡`eó``≤`Jh ø``jô``ë`Ñ`dG
,áeGóà°ùªdG á«ªæàdG ∫Éée »a ä’É°üJ’Gh äÉeƒ∏©ªdG
øjôëÑdG áμ∏ªe áeƒμM É¡àé¡àfG »àdG äÉ°SÉ«°ùdG π°†ØH
»àdG äÉ°SQÉªªdG π°†aCG ≥«Ñ£Jh êQÉîdG ≈∏Y ìÉàØf’G »a
IÉ«M Üƒ∏°SCGh á«°û«©ªdG ´É``°` VhC’G ø«°ùëJ »a º¡°ùJ
.záμ∏ªªdG »a ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒªdG
IQGRƒ``d á«fhôàμdE’G áeƒ¶æªdG åjóëJ ó©jh Gò``g
IQGRƒdG âYô°T »àdG á«fÉμ°SE’G á£îdG QÉªK ióMEG ¿Éμ°SE’G
IQGRƒdG âYÉ£à°SG å«M ,2012 ΩÉY ™∏£e òæe Égò«ØæJ »a
IójóL äÉfÉ«H IóYÉb çóëà°ùJ ¿CG á£îdG ∂∏J ∫ÓN øe
É¡£HQh ,á«æØdG äÉØ°UGƒªdG ≈∏YCG ≥ah ø«æWGƒªdG äÉfÉ«Ñd
π«¡°ùàd ,á∏°üdG äGP äGQGRƒdG øe OóY »a äÉfÉ«ÑdG óYGƒ≤H
ø«æWGƒªdÉH á°UÉîdG áeRÓdG äÉeƒ∏©ªdG ≈∏Y ∫ƒ°üëdG
.Ék «FÉ≤∏J
áeóN …QÉédG ô¡°ûdG ™∏£e â≤∏WCG IQGRƒdG ¿CG ôcòj
øμªjh ,™bƒªdG IQÉjR ≥jôW øY á«fhôàμdE’G äÉãjóëàdG
≈∏Y í°ùªdG ôÑY äÉãjóëàdG πªY ø«©LGôªdG ™«ªéd
,ádƒªëªdG º¡ØJGƒg ∫ÓN øe zOƒcQÉÑdG{ »£jô°ûdG õeôdG
äÉãjóëJ ,áeÉ©dG äÉãjóëàdG ,πª°ûJ äÉãjóëàdG √ò``gh
.iôNCG äÉãjóëJh ,zøμ°ùdG{ IhÓY äÉãjóëJ ,¢ü«°üîàdG

¿Éμ°SE’G ôjRh ôªëdG Üƒ≤©j øH º°SÉH ¢Sóæ¡ªdG ócCG
,IójóL á∏ëH »fhôàμdEG ™bƒe ø«°TóJ Oó°U »a IQGRƒdG ¿CG
ÜÉë°UCG ø«©LGôª∏d äÓ«¡°ùàdGh äÉeóîdG øe áeõM º°†j
»a º¡°ùJ IójóédG äÉÑ∏£dG ÜÉë°UCGh á«fÉμ°SE’G äÉÑ∏£dG
.áHƒ∏£ªdG IOƒédÉHh RÉéfE’G áYô°S
»fhôàμdE’G ™bƒªdG ¿CG ≈``dEG ¿Éμ°SE’G ô``jRh QÉ``°`TCGh
á«æ≤àdG äGóéà°ùªdG áÑcGƒe »a IQGRƒdG ájDhôd IôªK »JCÉj
äÉ¡LƒJ ™``e Ék `«`°`TÉ``ª`Jh ,»``ª`bô``dG º``dÉ``©`dG »``a ∫ƒ``Nó``dGh
IQGRƒdG ¢UôM ≥∏£æe øe ∂dòch ,¿CÉ°ûdG Gòg »a áeƒμëdG
πbCG »a ø«æWGƒª∏d á«dÉY IOƒL äGP äÉeóN ºjó≤J ≈∏Y
íØ°üàdG ádƒ¡°S äÉeóîdG ôaƒJ å«M ,áæμªe á«æeR Iôàa
≈dG áLÉëdG ¿hO øe ô``NBG ≈``dEG º°ùb øe Ö∏£dG ∫É≤àfGh
áª¶fC’G áàªJCG ≈dEG ≈©°ùf{ :±É°VCGh ,á«bQƒdG äÓeÉ©ªdG
™«ªéd Iõ«ªe áeóN ºjó≤Jh ¿Éμ°SE’G IQGRƒH É¡H ∫ƒª©ªdG
.z™«ªé∏d áMƒàØe IQGRƒdG ÜGƒHCG π¶à°S Éªc ,ø«æWGƒªdG
õ«ªàJ á«fhôàμdE’G äÉeóîdG s¿CG ôjRƒdG í°VhCG Éªc
»àdG á«fÉμ°SE’G äÉfÉ«ÑdG IóYÉ≤H ô°TÉÑªdG É¡WÉÑJQÉH
øe ójó©∏d á©HÉàdG äÉfÉ«ÑdG óYGƒb ™e πeÉμàJh §ÑJôJ
ôaƒ«°S Ée ,áØ∏àîªdG á«eƒμëdG äÉ¡édGh äÉ°ù°SDƒªdG
Ék Ø«°†e ,Iôªà°ùe IQƒ°üH á≤«bOh áKóëeh á«fBG äÉfÉ«H
äÉeóîdG ≈``dEG áaÉ°VE’ÉH áeóîdG √òg ¿CG ¬``JGP âbƒdG »a
ôÑY Gk ôNDƒe IQGRƒ``dG É¡à≤∏WCG »àdG IójóédG á«fhôàμdE’G
á«fÉμ°SE’G äÉÑ∏£dG ÜÉë°UCG »æ¨J »fhôàμdE’G ™bƒªdG
Qƒ°†ëdG ≈``dG áLÉëdG ø``Y É¡H Ωó≤àdG »``a ø«ÑZGôdG hCG
ΩÉMOR’G ∞Øî«°S Ée ƒgh ,IQGRƒdG ≈æÑe ≈dG »°üî°ûdG
ΩRÓdG âbƒdG ¢ü∏≤«°S Éªc ,áFÉªdÉH 75 ≈∏Y ójõJ áÑ°ùæH
∞dCG 114 ƒëf IQGRƒdG πÑ≤à°ùJ å«M ,äÓeÉ©ªdG RÉéfE’
.zÉjƒæ°S ΩÓ©à°SG Ö∏W
É¡ª°†J »àdG äÉeóîdG Rô``HCG ¿CG ≈``dEG zôªëdG{ √ƒ``fh
ºjó≤J áeóN »g IQGRƒ∏d IójóédG á«fhôàμdE’G á°üæªdG
¥ÉaQEG áeóN ,áªFÉ≤dG äÉÑ∏£dG åjóëJ áeóN ,ójóL Ö∏W

اليوم

:zΩÓ°ùdGh áÑëªdG á∏©°T{

التاريخ

u `©```j »``eÉ``°``ù``dG »``μ``∏``ª``dG ƒ``Ø``©``dG
Ió``Mƒ``dG Rõ``
الخبر
¿É```°```ù```fE’G ¥ƒ```≤```M ÇOÉ````Ñ````eh á```«```æ```Wƒ```dG
¿hO ø``e :»``fÉ``MhQ ±É``°``VCGh
»eÉ°ùdG »μ∏ªdG ƒ``Ø`©`dG ¿EG ..∂``°` T
áμ∏ªªdG êÉ¡àfG ¥É«°S »a »JCÉj ÉªfEG
ó«©°U ≈``∏` Y äÉ``°` SQÉ``ª` ª` dG π``°` †` aCG
»``à`dG á``∏` jó``Ñ` dG äÉ``Hƒ``≤` ©` dG ≥``«`Ñ`£`J
øe ;ióØªdG ∂∏ªdG ádÓL É¡H ¬`` sLh
è``eGô``Ñ` dGh ô``«` HGó``à` dG ô``«`aƒ``J ∫Ó`` N
±hô¶dG ™e Ö°SÉæàJ »àdG á«∏«gCÉàdG
øjòdG º¡«∏Y Ωƒμëª∏d á«°üî°ûdG
OÉ©oj ¿CG πLCG øe º¡MÓ°UEG ≈Nƒàj
∂dP »a Éªd ,™ªàéªdG »a º¡LÉeOEG
.ΩÉ©dG ídÉ°ü∏d ≥«≤ëJ øe

جهة النشر
§``°` TÉ``æ` dGh QÉ``°` û` à` °` ù` ª` dG ó`` ` cCG

Ωƒ°SôªdG ¿EG :»fÉMhQ í°VhCGh
Ió``Mƒ``dG Rõq ` `©` `j »``eÉ``°` ù` dG »``μ` ∏` ª` dG
¿É°ùfE’G ¥ƒ≤M ÇOÉ``Ñ` eh á«æWƒdG
»æjôëÑdG Ö©°ûdG »``a á∏°UCÉàªdG
ƒØ©dGh íeÉ°ùàdG ≈∏Y π``Ñp ` oL …ò``dG
,Qƒ°ü©dG ôq e ≈∏Y á«fÉ°ùfE’G º«≤dGh
áeó≤àe äGƒ£N áμ∏ªªdG â£N å«M
ø««°VÉªdG øjó≤©dG ióe ≈∏Y IOÉLh
»a ºμëdG ó«dÉ≤e ¬àdÓL »dƒJ òæe
É``¡`JÉ``eGõ``à`dGh É``¡`JGó``¡`©`J »``a OÓ``Ñ` dG
á«dhódG ∑ƒμ°üdGh ≥«KGƒªdG ™«ªéH
.¿É°ùfE’G ¥ƒ≤ëH á«æ©ªdG

¿CG ΩÓ°ùdGh áÑëªdG á∏©°T á«©ªL
الصفحة
øe »eÉ°ùdG »μ∏ªdG Ωƒ°SôªdG Qhó°U

¢ù«FQ »fÉMhQ ¬∏dG á«£Y »bƒ≤ëdG

العدد
OÓÑdG πgÉY áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y øH óªM
∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†M ¿ó``d

901 øY ƒØ©dG πª°T …òdGh ióØªdG

ºLôàj ÉªfEG á«fÉ°ùfEG ´Ghód
Ωƒμëe
m
الرابط اإللكتروني
π©L »``a ¬àdÓéd áÑbÉãdG á``jDhô``dG
AÉ```NE’Gh áÑëª∏d Ó``Fƒ``e ø``jô``ë`Ñ`dG
¢``û` «` ©` dGh í``eÉ``°` ù` à` dGh ΩÓ`` °` `ù` `dGh
.∑ôà°ûªdG
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zÉfhQƒc{`dG πX »a »fhôàμdE’G º«∏©àdGh øjôëÑdG á©eÉL

ó«°TQ ájRƒa

!!?ºdÉ©dÉH zÉfhQƒc{ π©a GPÉe
äGAGô```LE’G ∫hó``dG äò``î`JG ¿CG ó©H ¢UÓîdG
…òdG ¢Shô«ØdG ¢VGôYC’ á«LÓ©dGh á«FÉbƒdG
øëf ¬àjGóH »a ¬``fC’{ :»°ùfôØdG ¢ù«FôdG ∫Éb
∫Ébh !zΩÉY 100 òæe á«ë°U áeRCG CGƒ°SCÉH ôªf
Iô«£N ácô©e ¢Vƒîf ÉæfEG{ :»æ«°üdG ¢ù«FôdG
:É«fÉªdCG AGQRh á°ù«FQ âdÉbh z¢Shô«ØdG ó°V
¿Éμ°ùdG ø``e %80 ≈``dEG %70 á``HÉ``°`UEG ™``bƒ``à`f{
:É«fÉ£jôH AGQRh ¢ù«FQ ∫É``bh !z¢Shô«ØdÉH
ø∏YCG Éª«a !zº¡àbh πÑb ºcAÉÑMCG ¿hó≤Øà°S{
√OÓH »a ÇQGƒ``£`dG ádÉM »μjôeC’G ¢ù«FôdG
.»°VÉªdG óMC’G »YÉªédG AÉYódG ≈dEG ÉYOh
ÉfhQƒμdG ó©H ºdÉ©dG »``a IÉ«ëdG ó©J º``d
∞«c ø¡μàj ¿CG ¬fÉμeEÉH óMCG ’h ¬∏Ñb âfÉc Éªc
πc Oƒ©Jh »¡àæ«°S πg !√ó©H IÉ«ëdG ¿ƒμà°S
áμHôªdG ¬JÉ«YGóJh ¬fCG ΩCG É¡à©«ÑW ≈dEG QƒeC’G
ÉjOÉ°üàbG ºdÉ©∏d á``eRÓ``e ≈≤Ñà°S Iô«£îdGh
!?∫ƒWCG Iôàa É«Lƒdƒμ«°Sh É«YÉªàLGh
’ …ò``dG …ô¡éªdG ¢Shô«ØdG ƒ``gh ¬``eÉ``eCG
≈dEG m∫ÉM øe ºo dÉ©dG ∫ sƒëJ IOôéªdG ø«©dÉH iôj
»aÉ©àdÉH äCGóH á«æ«°üdG IQDƒÑdG ¿CG ºZQh ∫ÉM
É¡dƒMh iô``NCG ’hO ÜÉ``°`UCG QÉ°ûàf’G ¿CG ’EG
É«dÉ£jEG á°UÉNh ÉHhQhCG πãe Iô«£N QDm ƒH ≈dEG
hCG É¡«dEG π≤àæj øe πc Oó¡J ¿Gô``jEGh É«fÉÑ°SEGh
!É¡æe
äGôàa »``a º``dÉ``©`dG âHô°V á≤HÉ°S ál ` Ä` HhCG
∫É``ë`dG Iô``ª` dG √ò`` g ø``μ` dh áØ∏àîe á``«`î`jQÉ``J
zÉ``«`eÓ``YEG{ ¬°†©ÑH π°üàe ºdÉ©dÉa !∞∏àîj
∫hÉæàe »a äÉ«aƒdGh äÉHÉ°UE’G äÉ«FÉ°üMEGh
QÉWEG »a ±ƒîdGh ´õØdG IôFGO π©éj Ée ój πc
Ée zÉjOÉ°üàbG{ ¬°†©ÑH π°üàe ºdÉ©dGh !»ªdÉY
ÜÉ°üj ¿CG ø«°üdG â°ù£Y ø«M ô``eC’G π©L
zÉ«ªdƒY{ π°üàe ºdÉ©dGh !ΩÉcõdÉH ¬∏c ºo dÉ©dG
á«°VÉjôdGh á«æØdGh á«aÉ≤ãdG ä’ÉéªdG πc »a
á«°SÉ«°ùdGh á«ªeC’G á£°ûfC’G πch á«MÉ«°ùdGh
¿CÉch ôNBG QÉ©°TEG ≈àM πLCÉàjh ∂dP πc ∞bƒà«a
’ ¢Shô«a hõ``Z ΩÉ``eCG QÉ¡æJ É¡∏ªcCÉH IQÉ°†M
…OƒLƒdG πeCÉàdG »Yóà°ùJ ádÉM »g !óMCG √Gôj
ºch ¿hõ``LÉ``Y ájÉ¡ædG »``a øëf º``ch ≥«ª©dG
.¬«dEG AÉYódGh ¬∏dG ≈dEG áLÉëH øëf

nπc ºt ¡j Ωn ƒ«dG nåjóM ’
ôãcCG ºdÉ©dG Üƒ©°T
p
…ô¡ée ¢Shô«a
!ÉfhQƒc øe IÉéædG á«Ø«c øe
l
≈``dEG É¡bô°ûe ø``e ¢`n ` VQC’G hõ¨j ô¨°üdG ≠o `dÉ``H
á¶ë∏dG ≈àM Gõk LÉY ¬eÉeCG ºo dÉ©dG ∞≤jh É¡Hô¨e
¬«dEG π°Uh É``e π``c º``ZQ ¬``d êÓ`
»``a
p
m `Y ±É°ûàcG
á∏FÉg äGQƒ£J
øe É«LƒdƒæμàdGh oÖ£dGh ºo ∏©dG
m
Éfôcò«d AÉ``L ¬``fCÉ`ch !ä’É``é`ª`dG ø``e ô«ãc
m »``a
o¿É°ùfE’G ≠∏H Éª¡e ¬``fCG ÉæJƒØZ ø``e Éæ¶bƒjh
ón jó°T Éjô¡ée É°Shô«a ¿EÉ` a Iƒ``bh Qƒ£J
øe
m
πH ¬JÉ«M ∑É``HQEGh ¬H ∂àØdG ≈∏Y Ql OÉ``b ádBÉ°†dG
É¡JQÉéJ ∑ÉHQEGh É¡∏ªcCÉH ∫hód •É°ûf πc IÉ«Mh
É¡à£°ûfCGh á«YÉªàL’G É¡JÉ«Mh ÉgOÉ°üàbGh
á£°SƒàªdGh Iô«¨°üdG É¡JÉcô°Th É¡fGô«Wh
!Ohóë∏d IôHÉ©dG iôÑμdG ≈àMh
√ô«KCÉJ nπ≤æj ¿CG ´É£à°SG ô«¨°U ¢Shô«a
¥ƒ°Sh äÓª©dGh ábÉ£dGh §ØædG p∫Éée ≈``dEG
»a ÖÑ°ùàj ¿CGh ºdÉ©dG »a äÉ°UQƒÑdGh ∫ÉªdG
øe ójó©dG ∫õ©j ¿CGh äGQÉ«∏ªdG äÉÄªH ôFÉ°ùN
É¡∏ªcCÉH Éfóe π©éj ¿CGh É¡°†©H øY ºdÉ©dG p∫hO
´QGƒ``°` û` Hh ,á``dõ``Yh »``ë`°`U ô`m `é` M á``dÉ``M »``a
ø«©HÉb ºdÉ©dG ôÑY ô°ûÑdG øe ø«jÓeh IQƒé¡e
Éak ƒN º¡Jƒ«H »a …RGôàMG mAGôLEÉc ÉvjQGô£°VG
!∑ÉμàM’G ôÑY ¢Shô«ØdG ô°ûf hCG áHÉ°UE’G øe
≈dEG áYô°ùH ∫ sƒëJ ádBÉ°†dG ójó°T ¢Shô«a
áë°üdG áª¶æe ∞°Uh Ö°ùëH áëFÉédG áÑJôe
IQƒ£Nh áLQO ≈∏YCG ∞«°UƒJ ƒgh !á«ªdÉ©dG
QÉ°ûàf’G ™``°`SGh »ªdÉY AÉ``Hƒ``c ¬Ø«°UƒJ ø``e
ádhO (118) øe ôãcCG πé°ùàd ihó©dG ™jô°S
ø«H É``gOGó``YCG ìhGôàJ É¡H äÉHÉ°UEG ºdÉ©dG »a
óYÉ°üJ »a »gh á«FÉHƒdG IQDƒÑdGh ájOhóëªdG
!ójGõàeh ôªà°ùe
»a ájô°ûÑdG äÉ©ªéàdG
QDƒ` H πo ` c âØbƒJ
p
QhO hCG ¢SQGóªdG AGƒ°S ºdÉ©dG ∫hO øe ô«ãμdG
äÉfÉLô¡ªdG hCG á«°VÉjôdG ÖYÓªdG hCG Éªæ«°ùdG
ÇQGƒ``£` dG á``dÉ``M ∫l hO â``æ` ∏` YCGh »``gÉ``≤`ª`dG hCG
äÉYÉªàL’Gh á£°ûfC’G Ö∏ZCG ó«ªéJh iƒ°ü≤dG
äÉ``Hh ∫É``°``UhC’G ™o `£`≤`e ¬``fCÉ` ch º``dÉ``©`dG äÉ``Ñ`a
ájÉ¡ædG »a ¬eÉeCG óéj ’ GõLÉY Gkó«Mh ¿É°ùfE’G
É¡«a ÉgóMh ¬∏dG IQó≤a ;AÉYódG ≈dEG Aƒé∏dG ’EG

≈≤Ñà°S √GôcP øμdh ó°TGQ øH ≈°ù«Y πMQ
øe GQÉH Éæk HG øjôëÑdG räó≤a
ó≤a á``°` VÉ``jô``dG ∫É``é` e »`` ah
øjòdG ø`` pe ø«°ü∏îªdG É¡FÉæHCG
ó°TGQ øH ≈°ù«Y ï«°ûdG ¢UôM
s
øWƒdG páeóîd º¡JÉ«M Ghôî°S
äGAÉ``≤` ∏` dG ™``«`ª`L Qƒ``°`†`M ≈``∏`Y
o
•É°ShC
’G räô°ùNh ø«æWGƒªdGh
áØ∏àîªdG á«°VÉjôdG äÉjQÉÑªdGh
á«eÓYE’Gh á«aÉ≤ãdGh á«°VÉjôdG
á«Hô©dGh á«é«∏îdGh á«∏ëªdG
øe ó``jó``©``dG ∫É`` ` fh á`` «` `dhó`` dGh
É¡d âfÉc Iõ«ªàe ák «°üî°Th ák eÉb
√Oƒ``¡` é` d Gô`` jó`` ≤` `J á`` `ª` ` °` ` ShC’G
É¡JÉª°üHh áë°VGƒdG É¡Jo ÉeÉ¡°SEG
n
iƒ``à`°`ù`ª`dG ≈``∏` Y ¬``JÉ``eÉ``¡` °` SEGh
ï«°ûdG
øjôëÑdG räó≤a ,Iô«ÑμdG
.»dhódGh »ª«∏bE’Gh »∏ëªdG
øH ¬∏dGóÑY øH ó°TGQ øH ≈°ù«Y
É°üjôM ¬∏dG ¬ªMôj ¿Éc Éªc
¿Éμa ¬∏dG ¬ªMQ áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y
ä’ƒ`` £` `H π`` `c Qƒ`` °` `†` `M ≈`` ∏` `Y
.øjôëÑ∏d Iô«Ñc Ik QÉ°ùN ¬∏«MQ
Ωó``≤` dG Iô``μ` d »``Hô``©` dG è``«` ∏` î` dG
≈°ù«Y ï`o `«` °` û` dG ¿É```c ó``≤` a
:º∏≤H
ƒª°ùdG ÖMÉ°U ø«∏MGôdG á≤aôH
ò``æ`eh ¬``JÉ``«`M ∫n Gƒ`` `W ó``°` TGQ ø``H
»eƒ°ù©dG π«Ñf .O
»àdG ¥ôëªdG páæjóe »a ¬``JO’h
øH ó¡a øH π°ü«a ô«eC’G »μ∏ªdG
ø«æ°S É¡«a ≈``°`†`eCGh ¬àæ°†àMG
ï«°ûdGh Oƒ``©`°`S ∫BG õ``jõ``©`dGó``Ñ`Y
É¡«a »``Ñ` °` ü` dG »``≤` dh ,¬``à` dƒ``Ø` W
PEG ìÉÑ°üdG ô``HÉ``é`dG ó``ª` MC’G ó¡a
ójóY »a É¡d ¬ÑM ¢Sôs ch ¥ôëªdG sÖMCG Gòd ¬àÑMCG
É¡«μëj º¡©e áØjô£dG ∞bGƒªdG ÉªFGO ôcòàj ¿Éc
¥ôëªdÉH É¡«a ≈æ¨J »àdG ájô©°ûdG óFÉ°ü≤dG øe
Ö∏éJh ¬«Kóëe ó°ûJ á«gÉμah áb uƒ°ûe á≤jô£H
™«ªédG ™e π°UGƒàj ¢SÉædG øe ÉÑjôb ¿Éch É¡∏gCGh
¬nª∏M ≥≤M ó≤a ¬∏d óªëdGh ,ø«©ªà°ùª∏d áMôØdG
™«ªL »a Gô°VÉMh º¡fGõMCGh º¡MGôaCG º¡cQÉ°ûj
¢SCÉc IQhO ádƒ£ÑH GhRÉa ÉeóæY øjôëÑdG ∫o É£HCG
.º¡JÉÑ°SÉæe
áª°UÉ©dÉH âª«bCG »àdG Iô«NC’G Ωó≤dG Iôμd è«∏îdG
QGóe ≈∏Y √OhGQ …òdG º∏ëdG Gòg áMhódG ájô£≤dG
¬ª«∏©J É¡«a ≈≤∏J »àdG ô°üe øe ¬JOƒY ó©H
øe IQhó``dG ábÓ£fG òæe ¿ÉeõdG øe ¿ô``b ∞°üf
øjôëÑdG ó°TGQ øH ≈°ù«Y ï«°ûdG ΩóN »©eÉédG
ÉeóæY áÑ«W áàØd âfÉμa 1970 ΩÉY »a øjôëÑdG
Égó∏s ≤J »àdG Ö°UÉæªdGh ™bGƒªdG ∞∏àîe ∫ÓN øe
¬∏ªY øe GAó``H ¿ÉeõdG øe Oƒ≤Y áà°S QGó``e ≈∏Y
ó°TGQ øH ≈°ù«Y ï«°ûdG »æjôëÑdG ≥jôØdG QGR
äÉ«æ«à°ùdG ájGóH »a øjôëÑdG ºcÉëe »a ¢VÉ≤c
ÓjƒW √ô¶àfG …ò``dG ádƒ£ÑdG ¢SCÉc ¬d Gƒ``eó``bh
m
¢Sôë∏d »fƒfÉb QÉ°ûà°ùe ºK »°VÉªdG ¿ô≤dG øe
¬«∏Y ∫ƒ°üëdG π«Ñ°S »a äÉ«fÉμeE’G πc ¬d ôahh
IQGRƒ``d π«chh ´É``aó``dG IQGRƒ``d π«chh »æWƒdG
ádƒ£H øe ôãcCG »a øjôëÑdG ófÉY ßëdG ¿CG ’EG
áeÉ©dG á°ù°SDƒª∏d ¢ù«FQ ≈``dEG ’ƒ``°`Uh ΩÓ`` YE’G
øH ≈°ù«Y ï«°ûdG á∏Môd ΩÉàN ádƒ£ÑdG √òg ¿CÉch
á«ÑªdhC’G áæé∏d ¢ù«FQh á«°VÉjôdGh ÜÉÑ°û∏d
.Ωó≤dG Iôμd è«∏îdG IQhO ä’ƒ£H ™e ó°TGQ
ôjƒ£J »``a -¬``∏`dG ¬``ª`MQ- º``¡`°`SCG PEG á«æjôëÑdG
ó«b ≈∏Y ƒgh ¬àeôc ádhódG ¿CG ¬∏d óªëdGh
âfÉc ó≤a É¡∏¨°T »àdG ™bGƒªdG ∞∏àîe »a πª©dG
´QGƒ°ûdG ó``MCG ≈∏Y ¬ª°SG â≤∏WCG ÉeóæY IÉ«ëdG
ΩÓYE’G ∫Éée »a É°Uƒ°üNh áë°VGh ¬JÉeÉ¡°SEG
ÉeóæY ºjôμàdG ´Gƒ``fCG π°†aCG ¿Éμa »dÓb á≤£æªH
.á°VÉjôdGh
¬à«ªgCÉH ô©°û«d IÉ«ëdG ó«b ≈∏Y ƒgh ¿É°ùfE’G Ωôμj
á«°üî°T ¬∏dG ¬ªMQ ó°TGQ øH ≈°ù«Y ï«°ûdG
¬``JÉ``YGó``HEGh √Oƒ¡éd Éæ«ªãJh √ôjó≤Jh ¬àª«bh
ó≤à©fh ,√OÓH AÉæHC’h IOÉ«≤∏dh øWƒ∏d ¬àeóNh
…òdGh åjóëdG »a ¢UÉîdG ¬Hƒ∏°SCG ¬d á«æjôëH
ó«b ≈∏Y ƒgh Ωuô`co Éª∏ãe É°†jCG ÖLGƒdG øe ¬``fCG
ÉHƒÑëe ¬à∏©L ájƒØ©Hh á°UÉN áæμ∏H õ«ªàj
¿Éc ≈àM ô«¨°üdGh ô«ÑμdG øe ÉÑjôbh ™«ªé∏d
øH ≈°ù«Y º°SG ¥ÓWEGh ¬∏«MQ ó©H Ωôs μoj ¿CG IÉ«ëdG
¬ãjOÉMCGh ¬JGAÉ≤d á©HÉàe ≈∏Y ¢Uôëj ™«ªédG
ä’É°üdGh á«°VÉjôdG äBÉ°ûæªdG ióMEG ≈∏Y ó°TGQ
á`` ` YGPE’G ∫Ó`` N ø``e hCG ¢``ù` dÉ``é` ª` dG »``a AGƒ``°``S
áeÉ≤c π«L ó©H Ó«L øjôëÑdG √ôcòààd á«aÉ≤ãdG
.¿ƒjõØ«∏àdGh
á«°VÉjôdG ä’ÉéªdG »a øjôëÑdG âeóN á«æjôëH
ÉæØ∏°SCG Éªc Iõ«ªàe äÉeÉ¡°SEG Iô«ÑμdG πMGô∏d
.á«eÓYE’Gh
s
øe ójó©dG ∞dCG ó≤a á°VÉjôdGh áaÉ≤ãdG ∫Éée »a
¬``∏`NOCGh ó``°`TGQ ø``H ≈°ù«Y ï«°ûdG ¬∏dG º``MQ
á«æjôëÑdG áé¡∏dÉH GójóëJh ájô©°ûdG óFÉ°ü≤dG
øH ó°TGQ ï«°ûdG »dÉ©ªd ÉæjRÉ©Jh ¬JÉæL í«°ùa
óªMCG πãe ø«Hô£ªdG øe ójó©dG ÉgÉæZ á∏«°UC’G
¬∏dGóÑY ï«°ûdG ó«≤ØdG ∫ÉéfCGh ¬fGƒNEGh ¬∏dGóÑY
Ö«ÑM º«gGôHEGh ¬∏dGóÑY »∏Y óªëeh …ô«ªédG
Éªæ«M º¡àaô©ªH âaô°ûJ øjòdG ¿Éª∏°S ï«°ûdGh
è«∏îdG ∫hOh øjôëÑdG »a á©°SGh Iô¡°T âdÉfh
»bô°ûdG ´ÉaôdG á°SQóªH ¿ƒ°SQój ÉHÓW GƒfÉc
∫ÓN ¢SÉædG É¡YÉª°ùH ™àªà°SGh á«Hô©dG ¿Gó∏ÑdGh
π¶à°Sh ,É¡«a É°SQóe âæc ÉeóæY ø«æÑ∏d ájƒfÉãdG
»a Égô°†M »àdG ájô©°ûdG äÉ«°ùeC’Gh äGAÉ≤∏dG
¬∏d ÉfEGh ¬∏dGóÑY ÉHCG Éj ÉæHƒ∏b »a IQƒØëe ∑GôcP
.äÉÑ°SÉæªdG ∞∏àîe
.¿ƒ©LGQ ¬«dEG ÉfEGh

,áYƒª°ùªdG hCG ,á«FôªdG hCG ,á«°üædG á¨«°üdÉH
á«ëjQCG πμH É¡«∏Y ´ÓW’G IOÉ``YE’ É¡æjõîJh
áLÉëdG ¿hO øe ÖdÉ£dG Ö°SÉæj âbh …CG »a
ÜÉ©«à°SG ø≤àj ≈àM ,PÉà°SC’ÉH AÉ≤àd’G ≈``dEG
¥hô``Ø`dG π∏≤j ¬`` JGP ó``ë`H Gò`` gh Iô``°`VÉ``ë`ª`dG
Ö©°üj …òdG ôeC’G ƒgh ,áÑ∏£dG ø«H ájOôØdG
πØ¨J ºdh ,ájó«∏≤àdG äGô°VÉëªdG »a ¬≤«≤ëJ
äÉLÉ«àM’G …hP áÑ∏£dG ™e πeÉ©àdG á©eÉédG
±ƒ``Ø`°`ü`dG »`` a º``¡` JÉ``YGô``e ô``Ñ` Y ,á``°` UÉ``î` dG
IQÉ°TE’G á¨∏H iƒàëªdG â°Vô©a ,á«fhôàμdE’G
.º°üdG áÑ∏£∏d
Éª∏©e ¿Éc AGƒ°S Oôa πc ∑Qój ¿CG »¨Ñæj
ô«°ùJ ’ IÉ``«`ë`dG ¿CG ô`` eCG »``dh hCG ÉÑdÉW hCG
ô««¨àdG πÑ≤àj ¿CG Öéjh Ió``MGh mIô«Jh ≈∏Y
ó≤∏a ,±hô¶dG √òg πãe á¡LGƒe »a áfhôªdGh
ΩÉ¶pædG Gòg ≈∏Y â∏ªoY »àdG äÉ°SGQódG âàÑKCG
ΩÉ¶pf ¥ƒØj hCG …RGƒ`` j ô`m `«`KCÉ`J hP ΩÉ¶f ¬`` fq CG
ΩGóîà°SG óæY É°Uƒ°üNh ,…ó«∏≤àdG º«∏©àdG
á«àëJ á«æHh IAÉØμH ó©oH øY º«∏©àdG äÉ«æ≤J
»a ∫ÉëdG ƒg Éªc IOƒédG á«dÉY á«fhôàμdEG
.øjôëÑdG á©eÉL
áæëªdG √ò``g ™``e á©eÉédG â∏eÉ©J ó≤d
√òg QÉªãà°SG ≈∏Y â∏ªY PEG hôJh
m áªμM πμH
π«©Øàd á°Uôah áëæe ≈dEG É¡∏jƒëJh áæëªdG
√QÉμaCG QÉªãà°SGh ,É«fhôàμdEG PÉà°SC’G QhO
É``¡`jCG á``æ`ë`ª`dG √ò`` g ¿EG ,π`` ã` `eC’G QÉ``ª`ã`à`°`S’G
»©eÉédG PÉà°SC’G áfÉμe áaô©ªd á°Uôa ,ÖdÉ£dG
á©eÉédG ±Gó`` gCG ≥«≤ëJ »``a ∫É©ØdG √QhOh
’ á©eÉédG Qƒ£àa ,™ªàéªdÉH ¢``Vƒ``¡`æ`dGh
A∞μdG »©eÉédG PÉà°SC’G OƒLƒH ’EG ≥≤ëàj
»a ¬à©eÉL ôjƒ£àd ô«ÑμdG ó¡édG ∫òÑj …òdG
»a óFÉb ƒ¡a áYQÉ°ùàªdG á«ªdÉ©dG äGô«¨àdG πX
¬JÉª°Sh á«ª∏©dG ¬JGQÉ¡eh ¬JGQó≤H ™ªàéªdG
á«HôJ øe ¬æμªJ »àdG á«°üî°ûdG ¬JÉeƒ≤eh
IQƒ``ã`dG ∑ôà©e ≈`` dEG º¡∏Nó«a á`` eC’G ∫É``«` LCG
»aô©ªdG QÉéØf’Gh á«LƒdƒæμàdGh á«ª∏©dG
ÜQ{h ..¬°û«©j …òdG ô°ü©dG ™e Ö°SÉæàj ÉªH
.zá©aÉf Ik QÉ°V
»àdG áª©ædG √òg ≈∏Y ≈dÉ©J ¬n ∏dG ór ªëæ∏a
áª«μëdG IOÉ«≤dG »a á∏ãªàe ádhódG Éæd ÉgôaƒJ
GPÉe áØ«©°†dG äÉ«fÉμeE’G äGP ∫hódG ôcòàædh
»gh ±hô¶dG √òg »a ¿B’G π©ØJ ¿CG ÉgÉ°ùY
á∏gDƒªdG ájô°ûÑdGh ájOÉªdG äÉfÉμeE’G ∂∏àªJ ’
äÉ«æ≤àdG øe ≈``fOC’G óëdG ∂``dP »a ÉªH ,∂dòd
.á«ªbôdG É«LƒdƒæμàdGh áãjóëdG
RGôHEG »a º¡°SCG øe πμd Ö∏≤dG øe á«ëàa
áfÉμªH ≥«∏J IQƒ°U »a Iõ«ªàªdG Oƒ¡édG √òg
.á«æWƒdG øjôëÑdG á©eÉL á©ª°Sh
øjôëÑdG á©eÉL -áÑ∏£dG ¿hDƒ°T Ió«ªY |

äÉ``≤`ë`∏`eh »`` ª` `jOÉ`` cC’G
ø``jô``ë``Ñ``dG á`` ©` `eÉ`` L »`` ` a
á``©` HÉ``à` eh äÉ``μ``Ñ``°``û``dG
»``eÉ``¶` æ` dG Qƒ``°` †` ë` dG ƒ`` g
,á©eÉédÉH É¡àjQGôªà°SG
ô°TÉÑªdG πYÉØàdGh ÖdÉ£∏d
…QGOE’G ¿ƒ`` `μ` ` ª` ` dGh
Ö``dÉ``£` dGh PÉ`` à` `°` `SC’G ø``«` H
á«∏ª©dG ô``jó``j …ò`` ` dGh
»``FÉ``æ` K π```°` `UGƒ```à` `dG …P
ô«aƒJh ,á«aGôàMG πμH
Two Way) √É`` ` é` ` `J’G
á``«`°`VGô``à`a’G ∫ƒ``°` ü` Ø` dG
,(C o m m u n i c a t i o n
π``°`ü`Ø`dG »``cÉ``ë` J »``à``dG
√òg ™e ,∞``°`SC’G ™e øμdh
¿ƒ``μ` ª` dGh ,»``≤` «` ≤` ë` dG
É¡H ô``ª` f »``à``dG ±hô```¶` `dG
…ò`` ` ` dGh …OÉ`` ` ` `°` ` ` ` TQE’G
Gò``g ΩGó``î` à` °` SG ¿ƒ``μ` j ø``d
IQƒ°ûªdG ºjó≤àH ¢üàîj
ºà«°S Gò``d ,Ékjóée πYÉØàdG
≈∏Y Oô`` ` dGh Iò``JÉ``°` SCÓ` d
á``∏`jó``Ñ`dG §``£` î` dG ≥``«`Ñ`£`J
GPEG áÑ∏£dG äGQÉ°ùØà°SG
áÑ∏£dG áeÓ°S πØμJ »``à`dG
.áLÉëdG âYO
≈∏Y CGô£j Óa .á©eÉédG »a
| »μdÉŸG áªWÉa .O :º∏≤H ô««¨J …CG »©eÉédG ÖdÉ£dG
â°ù«d á«∏ª©dG º``©`f
Égó≤à©j »àdG ádƒ¡°ùdÉH
âeóîà°SG ó≤∏a ,¬à°SGQO »a
â``Ø` ∏` °` SCG É`` ª` `c ¢``†` ©` Ñ` dG
π``°`UGƒ``à`dG ¢``ù`Ø`f á``©` eÉ``é` dG
Aƒ°V »``a ¬``fCG ™«ªédG ó¡°û«d øμdh ,É≤k HÉ°S
,IOƒ``é` dG á«dÉY á«æ≤àH ô°TÉÑªdG π``YÉ``Ø`à`dGh
á«æWƒdG øjôëÑdG á©eÉéd áMÉàªdG äÉ«fÉμeE’G
øμdh ,ájƒb á«LƒdƒæμJ á«æH äGP äGõ«¡éàHh
IQOÉb âfÉc á©eÉédG ¿EÉa áª¶æªdG É¡JQGOEÉHh
øe áeÓ°Sh ¬àeÓ°S á©°VGh ,ô``NBG Üƒ∏°SCÉH
,äGQÉ¡ªdGh äGQó≤dG √òg ∞«XƒJh QÉ¡XEG ≈∏Y
.É¡«æ«Y Ö°üf ,¬dƒM
á«Ø°üdG áÄ«ÑdÉH á¡«Ñ°T áÄ«H »a ÖdÉ£dG â∏©éa
á©eÉL »a ™«ªédG Oƒ¡L äôaÉ°†J ó≤d
,ájOÉ©dG ±hô¶dG »a áeóîà°ùªdG ájó«∏≤àdG
øe ó``MGƒ``dG ≥``jô``Ø`dG ìhô``H πª©∏d øjôëÑdG
™«ªéH ΩÉ``«`≤`dG ¬«a ºàj ÉeÉ¶f âeóîà°SGh
»a ø«jQGOEGh ø««ªjOÉcCG ø«ØXƒeh É«∏Y IQGOEG
á«LƒdƒæμàdG OQGƒ``ª`dG ΩGóîà°SÉH äÉ«∏ª©dG
GOGó©à°SG á∏jóÑdG á£îdG ≥«Ñ£àH »°SÉ«b âbh
»a ,%100 áLQóH á©eÉédG »a É¡eGóîà°S’
IOƒLƒªdG äGhOC’Gh âfôàfE’G πãe IôaƒàªdG
¿ÓYEG òæe ø«YƒÑ°SC’G ió©àJ ’ Iõ«Lh Iôàa
åH π``¡q `°`ù`J »``à` dG »``°` VGô``à` a’G §``°` Sƒ``dG »``a
.ÉfhQƒc ¢VôªH áHÉ°UEG ádÉM ∫hCG
OQƒ``H ∑Ó``Ñ`dG »à°üæe ∫Ó``N ø``e ,iƒàëªdG
»a ábÉÑ°S É``ª` FGO ø``jô``ë`Ñ`dG á``©`eÉ``L ¿EG
á©eÉL ¿CÉH ôμæf ’ ,õªjÉJ âaƒ°ShôμjÉªdGh
,áμæMh áªμM πμH äÉeRC’G IQGOEG ™e πeÉ©àdG
äÉ°üæªdG √ò`` g Ωó``î`à`°`ù`J â``fÉ``c ø``jô``ë`Ñ`dG
πeÉ©àdGh ÇQÉ£dG ±ô¶dG á¡LGƒªd Ió©à°ùeh
πμ°ûH ¢ù«d øμdh 2009 òæe É«LƒdƒæμàdGh
.äGQô≤ªdG πμd »eGõdEG
π«∏ëJ øe Ió«Øà°ùe QGô``°`UEGh óx ëJ πμH ¬©e
ÖdÉ£dG Ωõ``dCG º«∏©àdG øe ´ƒædG Gò``g ¿EG
QƒeC’G √òg πãe ô«aƒJ ¿EG ,∂°T ÓH .zSWOT{
Ö°ùëH ¬YÉÑJG Öéj É«ª«¶æJ ’hóL ¬d ™°Vhh
âfÉc ó≤d ,ÓjƒW Éàbhh Gô«Ñc Gó¡L Ö∏£àj
¬«∏Y ÖLƒàa ,É«ª°SQ óªà©ªdG »°SGQódG ¬dhóL
É¡H äQOÉ``H »àdG äGõ«¡éàdG øe ô«ãμdG ∑Éæg
äƒ°üdÉH »ëdG åÑdÉH ¢ShQódG ∂∏J IógÉ°ûe
ÖdÉ£∏d á«ª«∏©àdG Iô«°ùªdG á©HÉàªd á©eÉédG
á°UôØdG PÉà°SC’G ≈£YCGh ,¢üædGh IQƒ°üdGh
.¬∏ªcCÉH ºdÉ©dG É¡H ôªj »àdG ±hô¶dG πX »a
óYÉ°ùJ »àdG á«fhôàμdE’G IQƒÑ°ùdG ΩGóîà°S’
º«∏©à∏d áªFÓe áÄ«H ô«aƒJ ≈∏Y πª©dG ¿EG
,á``«`°`VGô``à`a’G á``Ä`«`Ñ`dG »``a πYÉØà∏d Ö``dÉ``£` dG
¬∏ªY π¡°ùdG ô``eC’É``H ¢ù«d ±hô``¶`dG √ò``g »a
π°üØdG »a IQô≤ªdG á«°SGQódG á£îdG ´ÉÑJGh
≈∏Y á©eÉédG â∏ªY ó≤d ,¢†©Ñ∏d hóÑj Éªc
â«bƒàdÉH Qƒ°†ëdÉH ¬``eGõ``à` dGh ,»``°` SGQó``dG
Gòg ìÉéf ¿Éª°†d á°ù«FôdG äÉfƒμªdG ô«aƒJ
√Qƒ°†M π«é°ùJ ™e äGô°VÉëª∏d »≤«≤ëdG
zø``jÓ``fhCG º«∏©àdG êPƒ``ª`f{ º∏©àdG øe ´ƒædG
•ÉÑ°†f’G IQÉ¡e ¬jód ø°ùëj Ée ,É«fhôàμdEG
ájõgÉLh ¿hÉ©J øe ócCÉàdÉH ∂dPh á«dÉY áÑ°ùæH
™e ¬∏YÉØJ Rõ©jh ,á«dhDƒ°ùªdÉH ô©°û«a »JGòdG
OƒLƒc ΩÉ``¶`æ`dG Gò``¡`d á``«`°`SÉ``°`SC’G äÉ``fƒ``μ`ª`dG
,√PÉà°SCG ™e á∏Ä°SC’G ∫OÉÑàjh ìô£jh ,PÉà°SC’G
¢VGôZCÉH ¢üàîj …ò``dGh »°ùjQóàdG ¿ƒμªdG
√Gƒ``à`ë`eh ¬`` aGó`` gCGh »``fhô``à` μ` dE’G º``«`∏`©`à`dG
¬d á°Uôa É``¡`fEG PEG ,É«HÉàc hCG É«Jƒ°U AGƒ``°`S
IQƒ°üH iƒàëªdG ºjó≤J »a ¬JÉ«é«JGôà°SEGh
πéîdÉH ¢SÉ°ùME’G ¿hO AÉ°ûj Ée ∫CÉ°ùj »μd
º«ª°üàH ¢üàîjh »ª«ª°üàdG ¿ƒμªdGh ,ádÉ©a
å``jOÉ``MC’G Aƒ°ûf AÉ``æ`KCG Éfk É«MCG á©WÉ≤ªdG hCG
≈∏Y ™``bGƒ``ª``dGh äGQô`` ≤` `ª` `dGh äÉ``«` é` eô``Ñ` dG
,ájOÉªdG á«æÑdG OƒLh »a è«é°†dGh á«ÑfÉédG
¿ƒμªdGh ,Égô«Zh íØ°üàdG èeGôHh äÉμÑ°ûdG
.á«æ≤àdG ¢ùØæH ¬JÉÑLGh …ODƒ«d Oƒ©j ºK
º∏©à∏d á«àëàdG á«æÑdG Iƒ≤H ¢üàîjh »æ≤àdG
™«ªL ßØM ≈∏Y â∏ªY á©eÉédG ∂``dò``c
AGƒ°S É«fhôàμdEG äGQô≤ªdG πμd äGô°VÉëoªdG
ºbÉ£dG ió``d Üƒ°SÉëdG Iõ``¡`LC’ »fhôàμdE’G

äÉ«°SÉ°SC
’G øe áu«∏ª©dG á«HôàdG Iôàa ót ©J
p
ø«ª∏©ªdG áÑ∏£dG OGó``YEG »a áª¡ªdG áujƒHôàdG
»a ¢``ShQó``dG ò«ØæàH ΩÉ«≤dG ≈∏Y º¡ÑjQóJh
ÖjQóàdG Iôàa »``a á«©«ÑW á«fGó«e ∞``bGƒ``e
º∏©ªdG ÖdÉ£dG É¡«a ºLôàj PEG ,áeóîdG πÑb
ø«ª∏©ªdG á«∏μH É¡°SQO »àdG ájô¶ædG ¬aQÉ©e
É¡«°†≤j á¡Lƒe ,á°Sƒª∏e á«∏ªY ™FÉbh ≈``dEG
ÜQóàdÉH É¡dÓN øe Ωƒ≤j IOóëe á°SQóe »a
øs«©e ∞°U »a ¬°ü°üîJ IOÉ``e ¢ùjQóJ ≈∏Y
¢ü°üîàªdG …ƒHôàdG PÉà°SC’G ±Gô°TEG âëJh
.á©eÉédG øe
ºu«≤jh òØæjh §£îj º∏©ªdG ÖdÉ£dG ¿EG
»a ∫DhÉ°ùJ …ód ¿Éc ,√ò«eÓJ ™HÉàjh ¢SQódG
n
ºμëH áÑ∏£dG A’Dƒg IQÉjõH ΩƒbCG oâæc Iôe πc
øe ócCÉà∏d º¡«∏Y ±ô°TCG …ƒHôJ PÉà°SCÉc »∏ªY
…ƒHôJ Üƒ∏°SCÉH áaô©ªdG π«°UƒJ ≈∏Y ¬JQób
√ò«eÓJ ÜÉ©«à°SGh º¡a ≈∏Y õ``cô``j ,º¶æe
ÉªH á``Yƒ``æ`à`eh Ió``jó``L äÉ«æ≤J ΩGó``î` à` °` SGh
.¢SQódG ´ƒ°Vƒe ™e ΩAÓàj
Éª∏c øs«©e ∫GDƒ°S »ægP OhGôj ÉªFGO ¿Éμa
Iƒ≤dG ÖfGƒL á°ûbÉæªd áÑ∏£dG A’Dƒ` g äQR
¬°ùjQóJ ôjƒ£àd É¡«a êÉàëj »àdG •É≤ædGh
π∏N çóM GPEG ∂°SQód á∏jóÑdG á£îdG Ée ƒgh
,¢SQódG »a Ωóîà°ùªdG Üƒ°SÉëdG RÉ¡L »a
âæjƒHQƒÑdG íFGô°T ¢Vô©J ¿CG ™£à°ùJ ºdh
∞«c ?á«còdG IQƒÑ°ùdG ≈∏Y ¢SQódÉH ¢UÉîdG
Gò¡H ∑ò«eÓJ ô©°ûj ’ å«ëH GõgÉL ¿ƒμà°S
?¢SQódG AÉæKCG π∏îdG
…ód{ IOóëeh áë°VGh áHÉLEG …ód ¿Éc
πãªd É¡H ßØàëe âæjƒHQƒÑ∏d IQƒ°üe áî°ùf
Óa ,É¡©jRƒàH Ωƒ``bCG áÄLÉØªdG ±hô¶dG √òg
¢SQódG πo ªμà°SCGh ,ô««¨àdG ∂dòH ¿hô©°ûj
á°SÓ°S πμH ¢SQódG ±Gó``gCG â≤≤M ób ¿ƒcCÉa
.zô°ùjh
™e Ék©«ªL É¡H ôªf »àdG ΩÉ``jC’G √ò``g ¿EG
∫GDƒ°ùdG Gò¡H »æJôcP ,ÉfhQƒμdG AÉHh »°ûØJ
Iôàa »a »HÓW ≈∏Y ¬MôWCG ÉªFGO âæc …òdG
¢ùØæH ¿B’G ôªf ÉæfEG PEG ,¢SQGóªdG »a ÖjQóàdG
.áÄLÉØe ±hô¶Hh »ª«∏©àdG ∞bƒªdG
:≥HÉ°ùdG ¬°ùØf ∫GDƒ°ùdG ¿B’G ìô``WCG ∂dòd
ø«H πYÉØàdG ™£≤æjh ¢ùjQóàdG ∞bƒà«°S πg
™e »©eÉédG Ö``dÉ``£`dGh »``ª` jOÉ``cC’G PÉ``à`°`SC’G
äÉ¡«LƒàH øjôëÑdG á©eÉL »a á°SGQódG ≥«∏©J
øH ¿Éª∏°S ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U øe
≈∏YC’G óFÉ≤dG ÖFÉf ó¡©dG »dh áØ«∏N ∫BG óªM
?AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«Fôd ∫hC’G ÖFÉædG
É¡μ∏àªJ »àdG á∏jóÑdG á£îdG Ée iô``J Éj
…OÉªdG ô°TÉÑªdG πYÉØàdG ÜÉ«Z »a á©eÉédG
øe ¬H ôªf Ée ÖÑ°ùH ÖdÉ£dGh PÉà°SC’G ø«H
á«∏ª©dG ô«°S á©HÉàe ≈∏Y óYÉ°ùj ÉªH ±hôX
?É¡∏«£©J ΩóYh á«ª«∏©àdG
¢``ù`jQó``à`∏`d Ωó``î`à`°`ù`ª`dG Üƒ`` ∏` `°` `SC’G ¿EG

á``«``HÉ``î``à``f’G á```cô```©```ª```dGh É````μ````jô````eCG Üô`````Y
ø««μjôeC’G Üô©dG OÉ©HEG »a âª¡°SCG
á∏àc ≈```dEG ∫ƒ``ë` à` dG ≈```dEG º``¡` ©` aOh
ø««WGô≤ªjó∏d Ió``jDƒ` e á«HÉîàfG
πμ°ûH ø«ª°ù≤æe Gƒ``fÉ``c ¿CG ó``©`H
ø«H Ée áæ°S 16 ióe ≈∏Y ¿RGƒàe
™e ø«jQƒ¡ªédGh ø««WGô≤ªjódG
.ø«∏≤à°ùªdG øe áª¡e á«∏bCG OƒLh
º°ùàJ äÉj’ƒdG ¢†©H ¿CG ºZQ
Üô``©`dG ¿É``μ`°`ù`∏`d ô``KDƒ` e Qƒ``°`†`ë`H
É``«`fQƒ``Ø`«`dÉ``c π``ã` e ,ø``«` «` μ` jô``eC’G
»``a â`` cQÉ`` °` `T ó`` `b ,¿É``¨` «` °` û` «` eh
Üô©dG ¿EÉa ,ájó«¡ªàdG äÉHÉîàf’G
á°UôØdG º¡d íæ°ùJ ºd ø««μjôeC’G
äÉHÉîàf’G »a âjƒ°üà∏d á«≤«≤ëdG
äÉj’ƒdG ÉeCG .á«°SÉFôdG ájó«¡ªàdG
º¡e Qƒ°†ëH É``°`†`jCG º°ùàJ »``à`dG
É°†jCG ÖgCÉàJ »¡a ø««μjôeC’G Üô©∏d
,…ƒæ«∏jEG ,GójQƒ∏a πãe ,âjƒ°üà∏d
,∑Qƒ``jƒ``«` f ,ó``fÓ``jQÉ``e ,ƒ`` jÉ`` ghCG
.»°Sô«L ƒ«fh É«fÉØ∏°ùæH
ΩOÉ`` ≤` `dG ô``Ñ` ª` aƒ``f ô``¡` °` T »`` `a
Üô©dG øe ø«ÑNÉædG ≈∏Y ¿ƒμ«°S
iQÉ°üb Gƒ``dò``Ñ`j ¿CG ø``«`«`μ`jô``eC’G
≈``∏`Y AÉ`` æ` `Ñ` `dG π`` ` LCG ø`` e º``gó``¡` L
É¡≤«≤ëJ Éæd øμeCG »àdG äÉMÉéædG
Üô©dG øsμe É``e ƒ``gh »°VÉªdG »``a
≈dEG Ωƒ«dG ∫ƒëàdG øe ¿ƒ«μjôeC’G
ó°ùédG øª°V áª¡e á«HÉîàfG á∏àc
äÉj’ƒdG »a ´ƒæàªdG »HÉîàf’G
.á«μjôeC’G IóëàªdG
»a ¿ƒ«μjôeC’G Üô©dG ó©j ºd
AÉ°übEÓd á``°`Vô``Y »``dÉ``ë`dG â``bƒ``dG
º``¡`JGƒ``°`UCÉ`H A’OE’G º¡æμªj É``ª`c
á``Ñ`°`SÉ``ë`e º`` K ø`` `eh á``«` HÉ``î` à` f’G
ºd É``ª`Y ø«ÑîàæªdG ø``«`dhDƒ`°`ù`ª`dG
¿hƒæj É``eh »°VÉªdG »``a √ƒ∏©Øj
ºgCG √òg .πÑ≤à°ùªdG »a ¬H ΩÉ«≤dG
»c Égƒ£îf ¿CG Éæ«∏Y ø«©àj Iƒ£N
á«fóeh á«HÉîàfG Iƒb ≈dEG ∫ƒëàf
á«HÉîàfG á∏ªM …C’ øμªj ’ á«©«ÑW
»a hCG ¿B’G AGƒ``°` S É¡∏gÉéàJ ¿CG
.πÑ≤à°ùªdG
»μjôeC’G »Hô©dG ó¡©ªdG ¢ù«FQ |

¿ƒ``ë` °` Tô``ª` dG ≈``©` °` ù` j ∂`` dò`` d
ádRÉ¨e ≈``dEG áæ°ùdG √ò``g ¿hRQÉ``Ñ`dG
Ö∏Wh ø««μjôeC’G Üô©dG ø«ÑNÉædG
√òg »a ¥ƒÑ°ùe
ô«Z mπμ°ûH ºgOh
m
¿ƒ∏eCÉj ºgh ájó«¡ªàdG äÉHÉîàf’G
Üõ``ë` dG ô``ª` JDƒ` e ≈`` `dEG ∫ƒ``°``Uƒ``dG
í°TôªdG á∏ªM â∏X .»WGô≤ªjódG
≈∏Y ΩÉ¶àfÉH πª©J RQófÉ°S »fô«H
äÉàaÓdGh äGôà°SƒÑdG ΩGóîà°SG
á``¨`∏`dÉ``H á``Hƒ``à` μ` ª` dG á``«` HÉ``î` à` f’G
Qƒ°üdG ô°ûf ≈``dEG áaÉ°VEG ,á«Hô©dG
á«HôY äÉHÉàc πªëJ »àdG á«FÉYódG
.»YÉªàL’G π°UGƒàdG πFÉ°Sh »a
QƒJÉæ«°ùdG É°†jCG ¬à∏©a Ée ∂dP
äGP âKóëJ ó≤a .øjQGh â«HGõ«dEG
øeÉ°†àdGh Iƒ≤dG äÉ¶ëd{ øY Iôe
Iƒ≤H áeƒYóªdG äÉcôëdG π°†ØH
Üô``©` dGh ø``«`fƒ``∏`ª`dGh Oƒ``°` ù` dG ø``e
â«HGõ«dEG âbô£J .zø``«`«`μ`jô``eC’G
ÉjÉ°†≤dG øe ô«ãμdG ≈dEG É°†jCG ¿QGh
»àdG äÉYÉªédG ∞∏àîe º¡J »àdG
Ió``ë`à`ª`dG äÉ```j’ƒ```dG »`` a ¢``û`«`©`J
.á«μjôeC’G
»fô«H Éà∏ªM âfÉ©à°SG ó``≤`d
¢†©ÑH ¿QGh â«HGõ«dEGh RQófÉ°S
øjQÉ°ûà°ùªc ÉeEG ø««μjôeC’G Üô©dG
¢ù«FôdG ÖFÉf É``eCG .ø«ØXƒªc hCG
¿ó``jÉ``H ƒ`` L ≥``Ñ``°``SC’G »`` μ` `jô`` eC’G
Üô``©`dG ¢``†`©`H É``°` †` jCG ∑ô``°` TCG ó``≤`a
,á«HÉîàf’G ¬à∏ªM »a ø««μjôeC’G
.¿É¨«°û«e áj’h »a á°UÉNh
∞``∏` à` î` j ’ á`` `eÉ`` `Y á``Ø``°``ü``H
»a ¿ƒ«μjôeC’G Üô©dG ¿ƒÑNÉædG
Éª«a ø««μjôeC’G Ö``∏`ZCG ø``Y A»°T
ÉjÉ°†≤dG ø``e ô«ãμH ô`` eC’G ≥∏©àj
É°†jCG ¿ƒdƒj º¡fCG ºZQ áMhô£ªdG
á«fóªdG äÉjôëdÉH ô``Ñ`cCG ÉeÉªàgG
á°SÉ«°ùdGh …ô°üæ©dG õ««ªàdGh
IóëàªdG äÉ``j’ƒ``dG É¡é¡àæJ »àdG
¥ô``°` û` dG á``≤`£`æ`e »`` a á``«``μ``jô``eC’G
.§°ShC’G
∫hÉ`` ë` `j ø`` `d í`` ` ` ` LQC’G ≈`` ∏` `Y
ádRÉ¨e Ö``eGô``J ó``dÉ``fhO ¢``ù`«`Fô``dG
¿C’ ø««μjôeC’G Üô©dG øe ø«ÑNÉædG
ób É¡é¡àfG »àdG äÉ°SÉ«°ùdG ∞∏àîe
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.á«μjôeC’G IóëàªdG
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»a ¿Qƒ`` Hô`` jO á``æ` jó``e ó``Lƒ``J
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á«ªgCG ≈°ùàcG çóM …òdG ô««¨àdG
.º¡àÄÑ©J ºNR ôªà°SGh á«HÉîàf’G
ø``«` «` μ` jô``eC’G Üô``©``dG ¿C’ Iô``«` Ñ` c
∂``jhRƒ``«`f âÑàc 2000 áæ°S »``a
¿ƒ∏ãªj º``¡` fƒ``c ø``e Gƒ``∏` ≤` à` fG ó``b
Üô©dG ø«ÑNÉædG øY áKóëàe ∫ƒ≤J
ô``¶`f »`` a zá``«``Hô``©``dG á``∏` μ` °` û` ª` dG{
¿hô``KDƒ` j ó``b º``¡` fEG{ :ø``«`«`μ`jô``eC’G
á∏Môe ≈dEG ø««∏ëªdG ø«dhDƒ°ùªdG
ø«ÑNÉf É``¡`«`a Gƒ``ë` Ñ` °` UCG iô`` ` NCG
¢†©H »a á«HÉîàf’G èFÉàædG »a
»a ô«KCÉàdG ≈∏Y øjQOÉb ø«∏é°ùe
ƒjÉghCGh ¿É¨«°û«e πãe äÉj’ƒdG
.äÉHÉîàf’G èFÉàf
.z»°Sô«L ƒ«fh
¿Éc ,»æWƒdG iƒà°ùªdG ≈∏Y
,á``æ`°`S ø``jô``°` û` Y Qhô`` ` e ó``©` H
øe ∫hCG ¿ƒ°ùcÉL »°ù«L ¢ù≤dG
äÉHÉîàfÓd ø«ë°TôªdG RôHCG íÑ°UCG
øe ø«ÑNÉædG ΩÉª°†fG á«ªgCG ∑QOCG
ø«ÑNÉædG √ƒLƒd º¡eÉªàgG ¿ƒdƒj
.Iô«Ñc OGóYCÉH ø««μjôeC’G Üô©dG
±ÓàF’G ≈``dEG ø««μjôeC’G Üô``©`dG
º°†J »àdG äÉj’ƒdG áªFÉb â©°ùJG
ó≤d .√Oƒ``≤`j ¿É``c …ò``dG »HÉîàf’G
Üô©dG ø«ÑNÉædG ø``e Gô«Ñc GOó``Y
á«μjôeC’G ΩÓ`` YE’G πFÉ°Sh äó`` HCG
GójQƒ∏a É°†jCG πª°ûàd ø««μjôeC’G
πc §∏°ùJ â``MGQh Gô«Ñc ÉeÉªàgG
ƒjÉghCGh É«fÉØ∏°ùæHh ¿É¨«°û«eh
Éæ©ªéj AÉ``≤` d π``c ≈``∏`Y AGƒ`` °` `VC’G
Ö©∏J »``gh É«æ«Lôah ¢SÉ°ùμJh
.¿ƒ°ùcÉL »°ù«L ¢ù≤dÉH
»àdG äÉ``HÉ``î`à`f’G »``a Éª¡e GQhO
á«HÉîàf’G ácô©ªdG ájÉ¡f ™e
Rô``Ø`Jh ô``Ñ`ª`aƒ``f ô``¡`°`T »``a …ô``é` J
»d ∫É``b 1988 áæ°S »``a áÑ©°üdG
äÉj’ƒ∏d ójóédG ¢ù«FôdG ÜÉîàfG
πÑb Ωƒ``j äGP ¿ƒ``°`ù`cÉ``L »°ù«L
.á«μjôeC’G IóëàªdG
ájó«¡ªàdG äÉHÉîàf’G ádƒL AGôLEG

øe áæ°S ø``«` KÓ``Kh â`m `°` S π``Ñ`b
¿ƒ°ùcÉL »°ù«L ¢ù≤dG ≥aGh ¿B’G
Üô©dG ΩÉª°†fG
≈∏Y ≈``dhC’G Iôª∏d
p
»HÉîàf’G ±ÓàF’G ≈dEG ø««μjôeC’G
.√Oƒ≤j ¿Éc …òdG zìõb ¢Sƒb{
äÉHÉîàf’G á∏ªM º°†N »ah
áæ°S »``a …ô``é`J »``à`dG ájó«¡ªàdG
Ió``ë`à`ª`dG äÉ`` j’ƒ`` dG ô``Ñ` Y 2020
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¿ƒdRÉ¨j OÓÑdG ôÑY ¿ƒ«WGô≤ªjódG
.ø««μjôeC’G Üô©dG øe ø«ÑNÉædG
Üô©dG ø«ÑNÉædG ácQÉ°ûe ¿CG hóÑj
á``cô``©`ª`dG √ò```g »`` a ø``«` «` μ` jô``eC’G
QƒeC’G øe âëÑ°UCG ób á«HÉîàf’G
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∂∏J â``fÉ``c .á``«` μ` jô``eC’G Ió``ë`à`ª`dG
ó≤a .ô«Ñc ó``M ≈``dEG ák Ñ©°U IôàØdG
ájOƒ¡«dG äÉ``YÉ``ª`é`dG ô``Ñ` cCG â``fÉ``c
Gô«Ñc Gô£N Éæ«a iô``J á«μjôeC’G
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á°SÉ«°ùdÉH ≥∏©àj Éª«a »``μ`jô``eC’G
¥ô``°` û` dG á``≤`£`æ`e »`` a á``«``μ``jô``eC’G
»a Ée πc â∏©a ó≤a ∂dòd .§°ShC’G
Éæ¡jƒ°ûJh ÉædõY π``LCG øe É¡©°Sh
.ÉæJGƒ°UCG äÉμ°SEGh
Ghó``Lh ó≤a ¿ƒë°TôªdG É``eCG
øe •ƒ¨°†dG ¿ƒ``¡`LGƒ``j º¡°ùØfCG
äÉªgÉ°ùªdGh äÉYôÑàdG IOÉYEG πLCG
º``Yó``dG ∞``bGƒ``e ¢``†` aQh á``«`Hô``©`dG
¿ƒ«μjôeC’G Üô©dG É¡æY ôÑY »àdG
Üô©dG ø«ØXƒªdG ø``e ¢ü∏îàdGh
»``a ø``«` cQÉ``°` û` ª` dG ø`` «` `«` `μ` `jô`` eC’G
´É°üfG ó``bh á«HÉîàf’G äÓªëdG
øjòdG ø««°SÉ«°ùdG ø``e ô«ãc º¡d
.∞«©°V ∞bƒe »a º¡°ùØfCG GhóLh
¿ƒ``«` μ` jô``eC’G Üô`` ©` `dG ¬`` `LGh
á°SÉ«°S{ √ÉfôÑàYG Ée ájGóÑdG »a
õcôf ÉæëÑ°UCG ∂dP ó©H .zAÉ°übE’G
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..á«fhôàμdE’G ôFÉé°ù∏d IójóL ôWÉîe
áæeõe ¢VGôeCÉH ∑Oó¡J
»ãëH ≥jôa ÉgGôLG ≈àdG äÉ°SGQódG âØ°ûch
ôWÉîe ø``Y á«μjôe’G ¢SÉ°ùæc á©eÉéd ™HÉJ
ÖÑ°ùàJ É¡fG É¡æe ;ôFÉé°ùdG ∂∏J ΩGóîà°S’ IójóL
ΩóY ≈dG …ODƒj Ée ,áFôdG »a ø«Jƒμ«ædG ºcGôJ »a
.º¨∏ÑdG øe á«FGƒ¡dG Ö©°ûdG ∞«¶æJ ≈∏Y É¡JQób
øe ójõJ É¡«a áeóîà°ùªdG äÉ¡μædG ¿G GƒaÉ°VCGh
»a á«WÉîªdG á«°ûZ’G »a π∏îH áHÉ°U’G ôWÉîe
á«FGƒ¡dG Ö©°ûdG ¿ƒμJ ∂dòHh ,»°ùØæàdG RÉ¡édG
øe ô«ãμdÉH áHÉ°UÓd GOGó©à°SG ôãcCGh ∞©°VCG
.áæeõªdG á«°ùØæàdG ¢VGôe’G
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πª©J Iõ``¡` LCG »``g á``«`fhô``à`μ`dE’G ôFÉé°ùdG
ÉgÉjEG ádƒëe ,ø«Jƒμ«ædG IOÉe ø«î°ùàd ájQÉ£ÑH
Iƒb ójóëJ ºàjh ,¬bÉ°ûæà°SG øμªj QÉîH ≈``dG
ø«Jƒμ«ædG á«ªc ∫ÓN øe á«fhôàμd’G IQÉé«°ùdG
äQÉ`` KCGh .»``fhô``à`μ`d’G πFÉ°ùdG »``a IOƒ``Lƒ``ª`dG
äÉeƒ∏©ªdG áHÉàc ΩóY ¿CÉ°ûH ±hÉîe äÉ°SGQódG
πc É¡jƒàëJ »àdG ø«Jƒμ«ædG á«ªc ∫ƒM á≤«bódG
äÉ°SGQódG ¢†©H âàÑKG PEG ;á«fhôàμdG IQÉé«°S
çÓK ≈dG áÑ∏Y ø«NóJ ∫OÉ©j Ée ≈∏Y …ƒàëJ É¡fG
.ájOÉ©dG ôFÉé°ùdG øe Ö∏Y
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ﻛﻼم

ﻓﻲ اﻟﺼﺤﺔ
óªMCG ó«°S º«gGôHEG AÉ«Ÿ :º∏≤H

êÓ©dG øe ô«N ájÉbƒdG
,É¡«ªëJ á«dÉY QGƒ°SCÉH •ÉëJ Iô«ãc ¿óe âfÉc Éªjób
áæjóªdG íÑ°üJ Qƒ°ùdG »a Iô«¨°U áëàa hó©dG çó``MCG GPEÉ`a
âjƒb Éª∏c QGƒ°SCG É¡d áæjóe ¬Ñ°ûj ∑ó°ùL ¿EG ,ô£N »a É¡∏c
ºμd ΩóbCG »fƒYóa .π°†aCG áë°U ≈∏Y â¶aÉM ∑Qƒ°S â«∏Yh
áLÉëdG ó°TG »a ¿’G øëæa ,π°†aCG áë°üd íFÉ°üædG ¢†©H
»ë°üdG ΩÉ©£dG πcCÉJ ¿G É¡dhCGh ,áYÉæªdG RÉ¡L ájƒ≤J ≈dEG
øe ójõ«a ¿ƒgódG »dÉY º°†¡dG π«≤K ΩÉ©£d Ék ≤∏£e »YGO Óa
»ë°U ∂aƒL πNój Ée πc ¿G ócCÉàa ,∫hôà°ù«dƒμdG áÑ°ùf
ôFÉ°ü©dG Üô°Th á¡cÉØdGh QÉ°†îdG ∫hÉæJ øe ôãcCÉa ó«Øeh
Gòg ¿G PEG AGôªëdG Ωƒë∏dG ÖæéJh ,áXƒØëªdG ô«Z áLRÉ£dG
,∂WÉ°ûf øe ójõjh ¿RƒdG ¢UÉ≤fG ≈∏Y óYÉ°ùj »ë°üdG ΩÉ¶ædG
á«©«Ñ£dG äÉHhô°ûªdÉH ¬dóÑà°SGh ø««aÉμdG Üô°T ÖæéJh
CGƒ``°`SCG ø``e ƒ¡a ø«NóàdG ø``Y Ék eÉªJ ó©ÑdG ∂«∏Yh ,áFó¡ªdG
á°VÉjôdG á°SQÉªe QhO »JCÉj ºK ,áë°ü∏d IôeóªdG äGOÉ©dG
∂WÉ°ûf øe Oõa ¢VGôeC’G øe ∂«ªëJ »àdG ´QódG »¡a ΩÉ¶àfÉH
,É«YƒÑ°SCG äGôe 5 á≤«bO 60 ≈dEG 30 øe á°VÉjôdG ¢SQÉeh
»°SÉ°SCG Qó°üe »¡a É«eƒj ¢ùª°û∏d »aÉμdG ¢Vô©àdG ∂«∏Yh
;á«eƒ«dG ∂àLÉM »Øμj ÉªH AÉªdG Üô°T Gkô«NCGh ,(O) ø«eÉà«Ød
»dGƒM πμ°ûj ¬fG PEG ¿É°ùfE’G º°ùéd º¡eh »°SÉ°SCG AÉªdÉa
™«ªéd áª¡eh IójóY ∞FÉXh ¬``dh ¿É°ùfE’G ¿Rh øe %60
∂eƒj CGóÑJ ¿G ∂«∏©a .º°ùédG AÉ°†YCGh áé°ùfC’Gh ÉjÓîdG
≈dÉ©J ¬∏dG ∫É``b ó``bh .≥``jô``dG ≈∏Y AÉ``ª`dG ø``e ø«Hƒc Üô°ûH
ô«N ájÉbƒdG ∑QÉ©°T øμ«dh ,z»M A»°T πc AÉªdG øe Éæ∏©Lh{
.êÓ©dG øe

»°ü°üîàdG ΩÓ°ùdG ≈Ø°ûà°ùe »a áeÉ©dG áMGôédG …QÉ°ûà°SG
:z»Ñ£dG è«∏îdG{`d ¢UÉN QGƒM »a …ójƒ°ùdG óªëe QƒàcódG

»Ñ°ü©dG ¿ƒdƒ≤dG ≈°Vôe OóY OGR

É`````æ`JÉ````«M §``````ª`f ô`````««¨J É`````æ«∏```Yh
øªa ,»``MGô``L πNóJ ≈``dG êÉàëj ÉÑdÉZ ójó°ûdG º``dC’G ¿C’ ;É©ÑW ||
ÜÉ¡àdG hG áMô≤d áé«àf AÉ©e’G »a ÉÑ≤K hG IQGôe ÜÉ¡àdG ¿ƒμj ¿G øμªªdG
¢üëØj øe ∫hCÉa ,»MGôédG πNóàdG ≈dEG áYô°ùH ¢†jôªdG êÉàë«a ¿ƒdƒ≤dG
êÉàëJ »àdG ¢VGôe’G ó©Ñà°ùj ≈àM ìGôédG ƒg ä’ÉëdG √òg »a ¢†jôªdG
èdÉ©J ájOÉY Ée’BG ∂dòH ¿ƒμJ ÖfÉédG Gòg ≈dEG ¬fÉæÄªWG óæYh ,áMGôL ≈dG
.AGhódÉH
≈dh’G áLQódG :äÉ``LQO ™``HQCG ≈``dEG áª°ù≤e »¡a ;ô«°SGƒÑdG
Éª¡HÉë°UCG AÉ£YEG øμª«a ,ø«àeó≤àe ô«Z ¿ÉfƒμJ á«fÉãdGh
ÉeG ,ácôëdG IOÉjRh ∑É°ùe’G êÓY ™e ¿É≤àM’G π∏≤J ájhOG
.»MGôL πNóJ ≈dG ¿ÉLÉàëàa á©HGôdGh áãdÉãdG ¿ÉàLQódG
™e ádƒ¡°S ô``ã` cCG IQGô``ª` dG ∫É°üÄà°SG í``Ñ`°`UCG π``g }
?ô«XÉæªdG
QÉ¶æªdÉH IQGôªdG ∫É°üÄà°SG á«∏ªY âëÑ°UCG º©f ||
¬dõæe ≈``dEG Oƒ©jh ≈Ø°ûà°ùªdG øe ¢†jôªdG êôîjh á∏¡°S
á¡édG øe ø£ÑdG ≈∏YG ¿ƒμJ IQGôªdG Ω’BGh ,Ωƒ«dG ¢ùØf »a
Ió©ªdG Ω’BG ¬Ñ°ûJh ô¡¶dGh ∞àμdG ≈``dG π≤àæJh ,≈æª«dG
IQGôªdG ô¡¶Jh ,ôe’G º¡«∏Y §∏àîj ≈°VôªdG ¢†©Ña ,ájOÉ©dG
áYô°Sh ,áÑ°ùædG ójõJ πªëdG ™eh ∫ÉLôdG øe ôãcCG AÉ°ùædG »a
≈dG ∫ƒëàJ ’ ≈àM º¡e »``MGô``é`dG π``Nó``à`dGh ¢ü«î°ûàdG
¢ùØf »a Éª¡cGôà°T’ ¢SÉjôμæÑdGh IQGôªdG »a IOÉM äÉHÉ¡àdG
.IÉæ≤dG

∫ƒM á∏FÉØàe á°SGQO

ﻧﺼﻴﺤﺔ اﻻﺳﺒﻮع

.¬HÉ°T Ée hG ¿hõ«JQƒμdG πãe áYÉæªdG π∏≤J ájhOG ≥jôW
?¬°ü«î°ûJ ºàj ∞«ch ¿ƒdƒ≤dG ¿ÉWô°S ¢VGôYCG »g Ée }
¢VGôYG ÖfÉéH RGôÑdG ™e ΩO ∫hõf ƒg ¢VôY ºgCG ||
øμj º``d Óãe ÅLÉØe ∑É``°`ù`eG Oƒ`` Lhh ,»Ñ°ü©dG ¿ƒ``dƒ``≤`dG
á©°T’Gh QÉ¶æªdÉH ¢ü«î°ûàdÉH GQƒa Ωƒ≤æa ,πÑb øe GOƒLƒe
ΩG §≤a ¿ƒdƒ≤dG πNGO ƒg πgh ΩQƒdG á∏Môe ójóëàd áfƒ∏ªdG
QÉ¶æªdÉH ΩQƒdG ∫É°üÄà°SG ºàj hG áæ«Y òNCÉfh ,¬LQÉN ô°ûàfG
»a ΩÉ``jG á©HQG øe ôãcCG òNCÉJ ’h á£«°ùH âëÑ°UG á«∏ª©H
.≈Ø°ûà°ùªdG
Éeh ô«°SGƒÑdG Qƒ¡X ≈``dEG …ODƒ` J »àdG ÜÉÑ°SC’G Ée }
?É¡LÓY
,êô°ûdG áëàa á≤£æe »``a »``dGhO »``g ô«°SGƒÑdG ||
ΩóY ÖÑ°ùH ∑É°ùeG OƒLh ™e ¢Sƒ∏édG Iôãc ÖÑ°ùH ¿ƒμJh
É°†jCGh ,ÜÉÑ°SC’G ºgG øe á∏«≤ãdG AÉ«°T’G πªMh ,±É«dCG πcG
áLQO Ö°ùëH ¿ƒμj êÓ©dGh ,πeGƒëdG AÉ°ùædG É¡H ÜÉ°üJ

A…ôªdG ≈``dG iô``NG Iô``e ™LôJ ¢VÉªM’G ¿C’ áé«àf ∂``dP
IÉ«ëdG §ªf ô««¨àH ¢†jôªdG í°üææa êÓ©dG øY ÉeG .Gòμgh
äÉÑÑ°ùe Öæéàj ¿CGh ,áÄWÉN á«FGòZ äGOÉ``Y …G ô««¨Jh
Üô°Th ø«NóàdG ÖÑ°ùH çóëj …òdG A…ôªdG ΩÉª°U AÉîJQG
ó©ÑdGh ΩÉ¶àfÉH á°VÉjôdG ¢SQÉªj ¿CGh ,ø««aÉμdGh äÉ«dƒëμdG
»a CGóÑf Gòg πc ™eh ,ájƒ≤dG äGQÉ¡ÑdGh ¢VÉªM’G øY ÉeÉªJ
.»FGhódG êÓ©dG
?¬LÓY ¥ôWh »Ñ°ü©dG ¿ƒdƒ≤dG ÜÉÑ°SCG »g Ée }
Iô«N’G IôàØdG »a »Ñ°ü©dG ¿ƒdƒ≤dG ≈°Vôe OóY OGR ||
ôKCÉàj »ª°†¡dG RÉ¡édÉa ;ÉædƒM øe IÉ«ëdG äÉWƒ¨°V ÖÑ°ùH
ø£ÑdG »a ñÉØàfG ¬°VGôYCGh ,ô«Ñc πμ°ûH á«LQÉîdG πeGƒ©dÉH
∑Éæg ¿G Éªc ,∫É¡°SEG hG ∑É°ùeG ÉeG ¬ÑMÉ°üjh ôªà°ùe ºdCG ™e
,øjôëÑdG »a Gô°ûàæe íÑ°UCG …ò``dG øeõªdG ¿ƒdƒ≤dG É°†jG
¢ü«î°ûJ ºàjh ,¬HÉÑ°SCG áahô©e ô«Zh »YÉæe ¢Vôe ƒgh
øY ¿ƒμ«a ¬LÓY øY ÉeG ,QÉ¶æªdÉH øeõªdG ¿ƒdƒ≤dG ÜÉ¡àdG

?∫É©a êÓY É¡d πg Ió©ªdG áMôb }
∫É©a êÓY É¡d íÑ°UCG Iô«N’G äGƒæ°ùdG »a º©f ||
áeƒKôL äÉÑÑ°ùe ôãcCG øe Ió©ªdG áMôb ¿G ±É°ûàcG ºJ ¬fC’
â°†ØîfG É¡LÓYh Ió©ªdG áeƒKôL ±É°ûàcG óæ©a ,Ió©ªdG
.®ƒë∏e πμ°ûH Ió©ªdG áMô≤H áHÉ°U’G áÑ°ùf
?¬LÓY ¥ôWh ¬HÉÑ°SCG Ée A…ôªdG ´ÉéJQG }
™e ΩÉ©£dÉH Ió©ªdG Aπe hG ΩÉàdG ™Ñ°ûdG ¬HÉÑ°SCG ||
πc’Gh ¿ƒgódG á«dÉ©dG ä’ƒcCÉªdÉc áÄWÉîdG á«FGò¨dG äGOÉ©dG
≈dG ∂dP …ODƒ«a á°VÉjôdG á°SQÉªe ΩóY ™e ôNCÉàe âbh »a
Ée ÉÑdÉZ »àdG ¢VGôYC’ÉH ¿ƒμj ¢ü«î°ûàdGh ,¿Rƒ``dG IOÉ``jR
áeó≤e »``a ¿É``bô``M IQƒ``°`U »``a ¿ƒ``μ`Jh Gó``L áë°VGh ¿ƒμJ
øjôN’G %20``dGh ≈°VôªdG øe %80 áÑ°ùæH ¿ƒμJh Ió©ªdG
;ô«XÉæªdGh áfƒ∏ªdG á©°TC’ÉH äÉ°Uƒëa ≈``dEG ¿ƒLÉàëj ób
¿Éc ¬``fC’ Ö∏≤dG Ö«ÑW øe ’ƒëe ¢†jôªdG Éæ«dEG »JCÉj ó≤a
¿ƒμjh Iôªà°ùe áëμH »``JCÉ`j hCG Qó°üdG »``a º``dC’É``H ô©°ûj

أﺳﺮار اﻟﺠﻤﺎل

ÉfhQƒc ¢Shô«a
AÉª∏Y É¡H ΩÉb áãjóM á«fÉªdCG á°SGQO çó``MCG âØ°ûc
á≤jô£∏d Gô«°ùØJ É«fÉªdCG »a ï«fƒ«eh ø«dôH »àæjóe øe
»a óéà°ùªdG ÉfhQƒc ¢Shô«a É¡H ô°ûàfG »àdG á©jô°ùdG
¢VôªdÉH GƒÑ«°UCG øjòdG ¿CÉH ∂dPh ,ºdÉ©dG AÉëfCG ™«ªL
º¡àHÉ°UG øe ≈dhC’G ΩÉjC’G »a Iô«Ñc äÉ«ªμH ¬fhô°ûæj
π¶J Éª«a ¬fG ≈dEG ¬°ùØf âbƒdG »a á°SGQódG ô«°ûJ Éªc ,¬H
áHÉ°UE’G …hP øe ≈°Vôª∏d á«∏ª©ªdG äÉ°UƒëØdG èFÉàf
IóY ≥∏ëdG øe (äÉë°ùe) ∫ÓN øe á«HÉéjEG ádóà©ªdG
øe ¿CGh ,¢Shô«ØdÉH º¡àHÉ°UG ó©H ™«HÉ°SCG ≈àMh ΩÉjCG
GƒÑÑ°ùàj ød á£°Sƒàe ¢VGôYCÉH ≈°VôªdG ¿G íLôªdG
¢VôªdÉH º¡àHÉ°UG ≈∏Y ΩÉjCG 10 ó©H øjôNBÓd ihó©dÉH
á£jôN º°SQ ∫hÉ``ë`Jh .º¡«∏Y ¢``VGô``YC’G Qƒ¡X Aó``Hh
.øjôNBÓd ihó``©`dÉ``H ¢VôªdG ÖÑ°ùàj ¿G øμªj ≈àªd
øjôNG AÉª∏Y QÉ¶àfG »ah »FóÑe πμ°ûH á°SGQódG äô°ûfh
ºgCGh ,á°ü°üîàe ájQhO »a Égô°ûf πÑb É«ª∏Y É¡à©LGôªd
êÉàfG øe Gƒæμªàj ºd AÉª∏©dG ¿G á°SGQódG √òg ¬Jô¡XCG Ée
º¨∏ÑdG äÉæ«Y hCG ≥∏ëdG äÉë°ùe øe äÉ°Shô«Ø∏d OÉ°†e
ihó©dÉH á£°SƒàªdG hCG ádóà©ªdG ¢†jôªdG áHÉ°UEG øe ’G
.áØ«ØN ¢VGôYC’G º¡«∏Y hóÑJ øjòdG A’Dƒg øe hCG

™Ñ£dÉH »gh ,≥∏≤dÉH Éfô©°ûJ ÅLÉØe πμ°ûH ÉæÑ«°üJ ¢VGôYCGh Ω’BG ∑Éæg
RÉ¡édG ¢VGôeCGh .»ª°†¡dG RÉ¡é∏d »côëdG AGOC’G ≈∏Y ôKDƒj ób ¢Vôªd áé«àf
.Égô«Zh IQGôªdGh »Ñ°ü©dG ¿ƒdƒ≤dÉc á©FÉ°T ¢VGôeCG É¡æe ,IOó©àe »ª°†¡dG
…QÉ°ûà°SG …ójƒ°ùdG óªëe QƒàcódG IQÉ``jõ``H zè«∏îdG QÉ``Ñ`NCG{ âeÉb ó``bh
:»°ü°üîàdG ΩÓ°ùdG ≈Ø°ûà°ùªH áeÉ©dG áMGôédG º°ùb ¢ù«FQh
?Ö«Ñ£dG ≈dEG ÜÉgòdG »Yóà°ùjh ≥∏≤e A»°T ø£ÑdG »a ójó°ûdG ºdC’G πg }

z»Ñ£dG è«∏îdG{`d áØ«∏N ∫É°†f IQƒàcódG É¡æY í°üØJ
ø«©e ´ƒæH í°üfG ’ ÉfCGh ,»eƒ«dG ∂æ«JhQ »a …Qhô°V ¢ùª°ûdG øe ¥Gh ΩGóîà°SG
øe ócCÉàf ¿G ¬H í°üfG Ée øμdh ,™«ªédG ∫hÉæàe »ah IôaGƒàeh Iô«ãc ´GƒfC’Éa
õcGôªdG hCG äÉ«dó«°üdG øe É¡jôà°ûf ¿G Öéj Gòd ;áª¡e IOƒédÉa èàæªdG Qó°üe
.É¡H ¥ƒKƒªdG á«Ñ£dG
?Iô°ûH πc ´ƒf ≈∏Y ±ô©àdG Éææμªj ∞«c }
GôeG ¢ù«d Gò¡a É¡Yƒf ójóëJ ™«£à°ùj …òdG ƒg ¢üàîªdG Ö«Ñ£dG ||
,á£∏àîªdGh áaÉédGh á«ægódG ≈dEG º°ù≤j ±hô©ªdG §«°ùÑdG º«°ù≤àdÉa Ók ¡°S
ø°S »a Óãe ;ôª©dG øe ø«©e âbh »a á«ægO Iô°ûÑdG ¿ƒμJ ¿G õFÉédG øeh
¿ƒμj Éægh ôª©dG »a Éæeó≤J Éª∏c áaÉL ≈dEG ∫ƒëàJ ºK ÜÉÑ°ûdGh á≤gGôªdG
∂dò∏a ;ôª©dG »a ôÑcCG Gô¡¶e Éæ«£©«a ó«YÉéàdG Qƒ¡X øY ’hDƒ°ùe ±ÉØédG
.ºFGódG Ö«WôàdG ≈∏Y ¢Uôëf

IQhó``dG ΩÉ¶àfG ó©H CGóÑf ¿G Éææμª«a ,ájôª©dG IôàØdG
,GóL ø``eBG ƒ¡a ádÉëdG Ö°ùëH ø«eÉ©H ø¡jód ájô¡°ûdG
IÉàØdG ô©°ûJ ≈àM 18`dG ø°S ≈dEG QÉ¶àf’ÉH í°üfCG øμdh
.Égô¶àæJ »àdG áé«àædÉH
?πëdG ƒg Éªa ô«ãμdG èYõJ á∏μ°ûe ô©°ûdG §bÉ°ùJ }
πª©H ’hCG Éæàë°U áeÓ°S øe ócCÉàf ¿CG Éæ«∏Y ||
Óãªa ;§bÉ°ùàdG ÖÑ°S øY åëÑ∏d á«∏ª©e äÉ°Uƒëa
áÑ°ùf ´ÉØJQGh ,á«bQódG Ió¨dG ÜGô£°VG hCG (O) ø«eÉà«a
øe ójóëdG ¢ü≤fh ¢†jÉÑªdG ¢ù«μJ hCG Ö«∏ëdG ¿ƒeôg
êÓ©dÉH CGóÑfh »FGhódG êÓ©dG ºà«a ,§bÉ°ùàdG ÜÉÑ°SCG ºgG
äGõØëe ≈∏Y …ƒàëJ »àdG ÉeRÓÑdG ø≤ëc »∏«ªéàdG
»£©Jh ájƒeódG íFÉØ°üdG »a IOƒLƒªdG á«©«Ñ£dG ƒªædG
ƒªfh §bÉ°ùàdG øe π«∏≤àdG ≈∏Y óYÉ°ùJ á∏gòe èFÉàf
Iôe ∂dP ó©Hh πbC’G ≈∏Y äÉ°ù∏L 3 ≈dEG êÉàëJh ,ô©°ûdG
.ΩÉY πc
..áMGôL ¿hó``H ∞«ëæà∏d á≤jôW º°ùédG âëf }
?∂dP ∞«c
∫É©a êÓ``Y ¬``fC’ Üƒ∏£eh º¡e º°ùédG âëf ||
»a áÑ©°üdG ø``cÉ``eC’G »``a ¢``ü`NC’É``Hh ,á``MGô``L ¿hó``Hh
Iô°ûÑdG ó°Th ¿ƒgódG ó«ªéàH ¿ƒμJh ,º«LôdG ™e ∫hõædG
çóMCGh á«Jƒ°üdG ¥ƒa äÉLƒªdG á«æ≤Jh Qõ«∏dG ≥jôW øY
,»°VÉjôdG πμ°ûdG ∂«£©J ≈àM äÓ°†©dG ó°ûd Iõ¡LC’G
.º°ùédG ≥«°ùæJ ≈∏Y óYÉ°ùJ á£«°ùH á«æ≤J É¡fCG á≤«≤ëdGh
?∂dP çóëj ∞«c ..Ió«°S πc º∏M ÜÉÑ°ûdG IQÉ°†f }
É¡°ùØæH ΩÉªàg’G »a ICGô``ª`dG »``Yh ¿B’G OGR ||
á°VÉjôdG á°SQÉªªc »ë°U IÉ«M §ªf ∑Éæg ¿ƒμj ¿CÉH
ÖæéJ ™e äÉjôμ°ùdG π«∏≤Jh »ë°üdG π``cC’Gh ΩÉ¶àfÉH
É¡JóYÉ°ùeh Iô°ûÑ∏d »eƒ«dG ø«JhôdG ÖfÉéH ø«NóàdG
Ó¡°S ÜÉÑ°ûdG IQÉ°†f º∏M íÑ°UCÉa ,áãjóëdG äÉ«æ≤àdÉH
.É£«°ùHh

,´ƒædGh á«bô©dG á«Ø∏îdG ÉgOóëJ Iô°ûÑdG ´Gƒ``fCGh
¢Vô©àj ¢üî°ûdG ¿Éc GPEG á«eƒ«dG IÉ«ëdGh ,áÄ«ÑdGh
¢Vô©àJ Iô°ûÑdG ¿CG hCG ,QGôªà°SÉH á∏jƒW Ióe ¢ùª°û∏d
πμa .Gòμgh »KGQƒdGh πeÉ©dG É°†jCGh ,áHôJC’Gh AGƒ¡∏d
äÉXƒ¶ëe øëæa ,É¡JÉ«Ñ∏°Sh É¡JÉ«HÉéjEG É¡d Iô°ûH
Ωó≤J äÉeÓY Éæ«∏Y ô¡¶J Óa Üô¨dG øe ôãcCG ÉæJô°ûÑH
É``fCGó``Hh Gô«¨°U ôª©dG ¿É``c Éª∏ch ,ô«Ñc πμ°ûH ø°ùdG
ø°S ó©H ¬fC’ ,áfƒª°†e áé«àædG âfÉc ÉæJô°ûÑH ΩÉªàg’ÉH
¿Éc Éªc É¡°ùØf ìÓ°UEG ™«£à°ùJ ’h Iô°ûÑdG ó¡éJ ø«©e
™Lôjh ø«L’ƒμdG õ«ØëàH πNóàdG Éææμªj Éæ¡a ,πÑb øe
¢ùμJƒÑdÉH í«ë°üàdG Éææμªjh ¬JQÉ°†f πμ°ûdG ≈``dEG
.ø«L’ƒμdG õ«Øëàd Éª¡e GQhO Éª¡d ¿C’ ô∏«ØdGh
ƒg Éªa IóFÉ°ùdG äÓμ°ûªdG øe AGOƒ°ùdG ä’É¡dG }
?êÓ©dG
¿Éc GPEÉ` a ;ÜÉÑ°SC’G øY åëÑf ¿G ’hCG Éæ«∏Y ||
í°üfCGh ,™°VƒdG ô««¨J Ö©°üdG øªa É``«`KGQh πeÉ©dG
á∏eÉc ΩO IQƒ``°` U á«∏ª©e äÉ°Uƒëa πª©H ≈°VôªdG
á£N ™°VƒH CGóÑf ≈àM Ωó``dG »a ójóëdG áÑ°ùf ¢SÉ«bh
≈dEG ô¡°ùdGh ø«NóàdG ÖæéJ Éæ«∏Yh ,áÑ°SÉæe á«LÓY
º¡ªdG øeh ,ÉeÉªJ êÉ«μªdG á``dGREG É°†jCGh ,ôNCÉàe âbh
ÖÑ°ùj É¡aÉØL ¿C’ ø«©dG âëJ á≤£æe Ö«WôJ É°†jG
âëJ Iô«ãc ájƒeO IOQhCG OƒLh ádÉM »a ÉeCG ,¿É≤ª¨dG
áÑ°ùædÉHh ,¿ƒ∏dG ø«°ùëJ »a Qõ«∏dG ÉfóYÉ°ù«a ø«©dG
ôjôªàH »fƒHôμdG êÓ©dG ΩGóîà°SG Éææμªj ø«æNóªdG ≈dEG
¢†jƒ©àdG ºàjh á≤£æªdG √òg »a ¿ƒHôμdG ó«°ùcCG »fÉK
á≤£æªdG âfÉc GPEG ô∏«ØdG É°†jCG Ωóîà°ùjh ø«é°ùcC’ÉH
.IRÉàªe áé«àf Éæd »£©Jh IôFÉZ
?äÉ≤gGôª∏d Ö°SÉæe ô©°ûdG ádGREG Qõ«d πg }
áé«àædÉH »``JCÉ` j ’ ó``b ä’É``ë` dG ¢†©H »``a ||
√òg »a äÉfƒeô¡dG áÑ°ùf ô««¨J ≈``dEG Gk ô¶f IƒLôªdG

πμd »¨Ñæj »àdG ∫ÉªédG QGô°SG øe ôÑà©J ∫Éªé∏d á£«°ùÑdG íFÉ°üædG ¢†©H ¿EG
ÉªYGO ¿ƒμj ¿G øμªj ∂J’ÉM π°†aCG »a øjóÑJ ∂fCÉH ∑Qƒ©°Th ,É¡aô©J ¿G ICGô``eG
¢VGôeC’G ájQÉ°ûà°SG áØ«∏N ∫É°†f IQƒàcódÉH Éæ«≤àdG óbh .¢ùØædÉH á≤ã∏d É«≤«≤M
..∫ÉªédG QGô°SG πc ±ô©f »μd π«ªéàdGh ó∏édG ÖWh á«∏°SÉæàdGh ájó∏édG
ájÉæ©∏d í«ë°üdG ø«JhôdG øY ÉæjôÑNCG Gòd ..AÉà°ûdG »a Gô«ãc Iô°ûÑdG ∞éJ }
?π°üØdG Gòg »a É¡H
»eƒ«dG ø«JhôdÉa ;AÉà°ûdG π°üa »a Ö«WôJ ≈dEG êÉàëJ Iô°ûÑdGh ,í«ë°U ||
øe ôãcCG ∫ƒ°ù¨dG Ωóîà°ùj ’CG ≈∏Y ,Iô°ûÑ∏d Ö°SÉæe ∫ƒ°ùZ ≈∏Y …ƒàëj ¿CG Öéj
äÉbhC’G ¢†©H »ah ,»ægO ¬°SÉ°SCG ÉÑWôe Ωóîà°ùJ áaÉédG Iô°ûÑdGh ,É«eƒj ø«Jôe
≈dEG êÉàëJ Ék °†jG á«ægódG Iô°ûÑdGh .áé«àædG ¿Éª°†d Ωhô«°ùdGh ºjôμdG ø«H ™ªéf
¿CG ≈dEG áaÉ°VE’ÉH ,äƒjõdG øe É«dÉNh ôãcG É«FÉe ÖWôªdG ¢SÉ°SCG ¿ƒμjh Ö«WôJ

بيانات الخبر
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حمليات 03

جالة امللك املفدى يهنئ الرئي�س
الإيرلندي بذكرى اليوم الوطني
بعث ح�سرة �ساحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى
اآل خليفة عاهل البالد املفدى حفظه اهلل ورعاه ،برقية
تهنئة اإىل فخامة الرئي�س مايكل دانييل هيجنز رئي�س
جمهورية اإيرلندا ،وذلك مبنا�سبة اليوم الوطني لبالده.

هيئة البحرين للثقافة والآثار تعلن عن فتح
باب الت�سجيل يف الربنامج التدريبي لل ِحرف
اأعلنت هيئة البحرين للثقافة والآثار عن فتح باب
الت�سجيل يف برنامج تدريبي مبجال احلِ رف ،حيث تدعو
املهتمني بثقافة الرتاث واملهارات اليدوية يف مملكة البحرين
للم�ساركة يف الربنامج التدريبي يف جمال احلِ رف ،وذلك
للعمل على اإنتاج املواد التي �سيتم ا�ستخدامها يف تنفيذ
حمتوى اجلناح الوطني ململكة البحرين يف «اإك�سبو
 2020دبي».
هذا ويهدف الربنامج التدريبي اإىل نقل خربة احلِ رفيني
املحليني اإىل الأجيال النا�سئة ،وتطوير املهارات احلرفية
والفنية وخلق تعاون ما بني الفنانني وامل�سممني على حد
�سواء.
وتعد م�ساركة مملكة البحرين يف «اإك�سبو 2020
دبي» من  20اأكتوبر  2020ولغاية  10اأبريل 2021
وهو احلدث الأول والأكرب من نوعه على م�ستوى منطقةال�سرق الأو�سط واأفريقيا وجنوب اآ�سيا -فر�س ًة منا�سبة
لإبراز النجاحات واملنجزات يف العامل العربي ،نظ ًرا ملا
تلعبه مملكة البحرين من دو ٍر اأ�سا�سي يف امل�سهد احل�ساري
للمنطقة .فيما ي�ساهم املو�سوع العام لـ«اإك�سبو 2020
دبي» وهو «توا�سل العقول و�سنع امل�ستقبل» يف �سناعة
تفاع ٍل اإيجابي بني الفر�س والتن ّقل وال�ستدامة ،ل�سيما مع
ما يعر�سه جناح البحرين من مقاربة واقعيّة ل�ستك�ساف
املو�سوعات الفرعيّة للحدث العاملي املرتقب وهي الفر�س
والتن ّقل وال�ستدامة من منظور الكثافة.
ويف هذا ال�سياق ،ت�سعى هيئة البحرين للثقافة
والآثار لت�سليط ال�سوء على احلرف اليدوية املتعلقة
بالن�سيج واحلياكة عرب اجلناح الوطني ململكة البحرين،
من خالل العرو�س املبا�سرة ،الور�س التفاعليّة واملعار�س
يقدّم الربنامج التدريبي جمموعة من احلرفيني املاهرين
املحليني ،وذلك باإ�سراف ف ّني من قِ بَل اخت�سا�سيني .كما
يهدف جناح مملكة البحرين عرب برنامج تدريب امل�ساركني
اإىل توفري املناخ املالئم للحرفيّني ال�ساعدين ،حيث يتل ّقون
التعليمات الالزمة ،الدعم والتوجيهات ،والو�سول اإىل
راأ�س املال ،املواد اخلامّ ،والور�س التي تنمّي مهاراتهم
وت�سقلها كحرفيّني.

لدى لقاء �سموه عددًا من كبار امل�سوؤولني والوزراء ..ويل العهد:

حققنــا نتائــج جيــدة يف احتــواء فريو�س «كورونــا»
اإط ـ ـ ـ ـ ـ ــاق حــ ــزمــ ــة اقــ ـتــ ـ�ــ ـسـ ــاديـ ــة لــ ـتـ ــوفـ ــري ال ـ ـ� ـ ـس ـ ـيـ ــولـ ــة ل ـ ـل ـ ـق ـ ـطـ ــاع اخلـ ــا�ـ ــس
اأكد �ساحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان بن حمد اآل
خليفة ويل العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئي�س
جمل�س الوزراء اأن «مملكة البحرين اتخذت خطوات
ا�ستباقية يف وقت مبكر حلفظ �سالمة و�سحة املواطنني
واملقيمني يف اململكة ت�سمنت العديد من الإجراءات
الحرتازية والتدابري الوقائية امل�سددة» ،م�سريًا اإىل اأن «ما
مت حتقيقه مدعوم بوعي اأبناء البحرين وتالحمهم القوي
يف جتاوز خمتلف التحديات ،واإ�سرارهم على تخطي
كل ال�سعاب بثبات من اأجل بناء م�ستقبل اأجمل للجميع
ً
تر�سيخا للنهج الذي اختطه ح�سرة �ساحب اجلاللة امللك
حمد بن عي�سى اآل خليفة عاهل البالد املفدى».
وقال �سموه اإننا قد «حققنا نتائج جيدة يف احتواء
ومنع انت�سار الفريو�س ،وبف�سل خمتلف اجلهود املخل�سة
اأ�سبحنا مثالً يحتذى به واأمنوذجً ا ت�سيد به املنظمات
الدولية يف كيفية التعامل مع هذا التحدي ،ويجب اأن
نكون م�ستعدين ب�سكل م�سبق للمرحلة املقبلة مبا يتما�سى
مع امل�ستجدات العاملية ،حيث اإن ن�سبة تزايد احلالت
القائمة حول العامل يف ازدياد مما قد ي�ستوجب اتخاذ
مزي ٍد من القرارات اأكرث �سرام ًة يف حال حدوث طفرة يف
عدد احلالت القائمة».
جاء ذلك لدى لقاء �سموه يف جمل�سه بق�سر الق�سيبية

اأم�س عددًا من اأ�سحاب ال�سمو واملعايل وكبار امل�سوؤولني
والوزراء ،وعددًا من اأع�ساء جمل�سي ال�سورى والنواب،
اإذ نوه �سموه بالتعاون امل�سرتك بني ال�سلطتني التنفيذية
والت�سريعية وموؤ�س�سات القطاعني اخلا�س والأهلي مبا
ي�سهم يف تعزيز جميع اجلهود الوطنية نحو حتقيق
اأهدافها املن�سودة ،واأ�سار �سموه اإىل اأن «العمل قائم على
اإطالق حزمة اقت�سادية لتوفري ال�سيولة الالزمة للقطاع
اخلا�س للتعامل مع اآثار الأو�ساع الراهنة للحفاظ على
النمو امل�ستدام» ،موؤكدًا على اأهمية تكثيف ال�ستعدادات

مبنا�سبة اأ�سبوع ال�سجرة

بلدية «اجلنوبية» تزرع ال�ستات يف مم�سى الرفاع
يف اإطار اهتمامها بتو�سيع الرقعة
اخل�سراء واإبراز اجلانب اجلمايل يف
ال�سوارع العامة واحلدائق واملما�سي،
وحتت رعاية ال�سيخة مرام بنت
عي�سى اآل خليفة الأمني العام للمبادرة
الوطنية لتنمية القطاع الزراعي،
قامت بلدية املنطقة اجلنوبية يف اإطار
فعاليات اأ�سبوع ال�سجرة وحتت �سعار
(يال نزرع) ،بزراعة عدد من ال�ستالت
يف مم�سى الرفاع ،بح�سور رئي�س
املجل�س البلدي باملنطقة اجلنوبية
بدر التميمي ،ومدير عام بلدية املنطقة
اجلنوبية املهند�س عا�سم عبداللطيف
عبداهلل ،واأع�ساء املجل�س البلدي ،وعدد
من امل�سوؤولني واملوظفني يف البلدية.
وقد اأ�سادت ال�سيخة مرام بنت
عي�سى بجهود املجل�س البلدي واجلهاز
التنفيذي يف بلدية املنطقة اجلنوبية،
وحر�سهم واهتمامهم امللحوظ يف
زيادة امل�ساحات املخ�س�سة للمواطنني
للرتفيه يف خمتلف املرافق التي مت
اإن�ساوؤها يف عموم مناطق املحافظة
اجلنوبية ،كما اأبدت دعمها وم�ساندتها
للجهود التي تبذلها البلدية لزيادة
الرقعة اخل�سراء يف ال�سوارع العامة
واحلدائق ،والتي تعك�س اجلانب
احل�ساري التي تتميز به املنطقة

اليوم

التاريخ

اجلنوبية.
وقد مت خالل الفعالية زراعة عدد
من ال�ستالت يف مم�سى الرفاع ،كما
خ�س�س ركن لبع�س الأعمال التي
مت تنفيذها من مواد واإطارات معاد
ا�ستغاللها ككرا�سي واأ�س�س للزارعة
يف داخل املم�سى باألوان زاهية ت�سفي
جانبًا جماليًا وت�سجع اجلمهور على
تبني ثقافة اإعادة التدوير واحلد من
املخلفات التي ترمى ب�سكل ع�سوائي من
دون فرز.
وبهذه املنا�سبة ،توجه رئي�س
املجل�س البلدي باملنطقة اجلنوبية
بال�سكر اجلزيل اإىل الأمني العام

للمبادرة الوطنية لتنمية القطاع
الزراعي على رعايتها لهذه الفعالية
وت�سجيعها للفعاليات واملبادرات
التي ت�سهم يف تعزيز ثقافة الت�سجري
والزراعة والتجميل.
من جانبه ،تقدم مدير عام بلدية
املنطقة اجلنوبية بخال�س ال�سكر
والمتنان اإىل ال�سيخة مرام بنت عي�سى
اآل خليفة على تف�سلها برعاية فعالية
الت�سجري يف مم�سى الرفاع ،وم�ساندتها
ودعمها جلهود البلدية لتو�سيع الرقعة
اخل�سراء وتوعية املجتمع باأهمية
احلفاظ على املزروعات يف املرافق
العامة ،وت�سجيع الزراعة املنزلية.

بيانات الخبر

مبنا�سبة اليوم العربي حلقوق الإن�سان

املر�سد ت�سيد باملنجزات احلقوقية يف مملكة البحرين
جمعيةالخبر
جهة النشر

حتتفل جامعة الدول العربية باليوم العربي حلقوق
الإن�سان والذي يوافق ال�ساد�س ع�سر من �سهر مار�س من كل
عام بعد دخول امليثاق العربي حلقوق الإن�سان حيز النفاذ
عام  ،2008ليعزز ما جاء باملواثيق الدولية من حقوق
وواجبات لالإن�سان ،حيث يقام الحتفال هذا العام حتت
�سعار «حق امل�ساركة يف احلياة الثقافية» كجزء ل يتجزاأ
من حقوق الإن�سان.
واأ�سدرت جمعية املر�سد حلقوق الإن�سان بيانا ً اأكدت
خالله اأهمية تخ�سي�س يو ٍم لالحتفال بهذه املنا�سبة ،وذلك
للتعريف بامليثاق العربي حلقوق الإن�سان وم�سمونه
ومبادئه التي جاء بها ليتمتع املواطن العربي بحقوقه
وواجباته ،ف�سالً عن اعتباره فر�سة لدرا�سة الت�سريعات
وال�سيا�سات ،وتقييم الو�سع ومراجعة ما مت اإجنازه يف
جمال حقوق حماية وتعزيز حقوق الإن�سان يف الوطن

الصفحة
العدد

الرابط اإللكتروني

العربي.
ودعت اجلمعية اإىل حماية الرتاث الثقايف العربي
واإ�سراك ال�سباب يف هذا املجال عرب تعزيز احلوار والتعاي�س
والت�سامح وتبادل اخلربات والتجارب ،ف�سالً عن اإبراز
الدور الكبري للثقافة يف حتقيق التنمية امل�ستدامة والنهو�س
بحياة الأفراد وتقدم املجتمعات.
وبهذه املنا�سبة ،اأ�سادت جمعية املر�سد حلقوق الإن�سان
بامل�سرية احلافلة باملنجزات التي حققتها مملكة البحرين
على �سعيد حماية وتعزيز حقوق الإن�سان يف ظل امل�سروع
الإ�سالحي حل�سرة �ساحب اجلاللة عاهل البالد املفدى،
حيث وا�سلت اململكة تقدمها يف هذا املجال والتزامها
باملواثيق والتفاقيات الدولية ،ف�سالً عن اإ�سدار العديد من
الت�سريعات الع�سرية واملتطورة التي ت�ستند على اأ�س�س
فل�سفية حديثة تراعي القيم الإن�سانية النبيلة.

للمرحلة املقبلة من خالل زيادة الوعي املجتمعي
مب�ستجدات وتطورات فريو�س كورونا ()19-COVID
وما يرتتب عليها من م�سوؤولية م�سرتكة بني اأفراد املجتمع
كافة .من جانبهم ،اأعرب اأ�سحاب ال�سمو واملعايل وال�سعادة
احل�سور عن �سكرهم وتقديرهم اإىل �ساحب ال�سمو امللكي
ويل العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئي�س جمل�س
الوزراء على ما يبديه �سموه من حر�س ومتابعة حثيثة
لتعزيز الإجراءات الحرتازية والتدابري الوقائية حلفظ
�سحة املواطنني واملقيمني يف مملكة البحرين.
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ويل العهد يرتاأ�س اجلل�سة العتيادية الأ�سبوعية ملجل�س الوزراء

احلد من التجمعات التي تزيد عن  150فردًا ملنع انت�سار «كورونا»
م�� �ن� ��ح وزي � � � � ��ر امل � ��ال� � �ي � ��ة � � �س� ��اح � �ي� ��ة ال � �� � �س � �ح� ��ب امل�� �ب� ��ا��� �س� ��ر م� � ��ن امل� � �ي � ��زان� � �ي � ��ة مب� � ��ا ل ي� � �ت� � �ج � ��اوز % 5
ب � ��ث � � � 8س� ��اع� ��ات ي� ��وم � � ًي� ��ا ب� �ت� �ل� �ف ��زي ��ون ال� �ب� �ح���ري���ن وع�� �ل� ��ى ال � �ي� ��وت � �ي� ��وب ل� � ��درو�� � ��س ت��ع��ل��ي��م��ي��ة م��رئ��ي��ة
ر�أ�س �ساحب �ل�سمو �مللكي �لأمري �سلمان بن حمد �آل خليفة
ويل �لعهد نائب �لقائد �لأعلى �لنائب �لأول لرئي�س جمل�س
�لوزر�ء� ،جلل�سة �لعتيادية �لأ�سبوعية ملجل�س �لوزر�ء ،وذلك
بق�سر �لق�سيبية �سباح �م�س ،حيث �أ�ساد جمل�س �لوزر�ء
باملبادرة �مللكية �ل�سامية باإ�سد�ر ح�سرة �ساحب �جلاللة �مللك
حمد بن عي�سى �آل خليفة عاهل �لبالد �ملفدى حفظه �هلل ورعاه
لدو�عٍ �إن�سانية �ملر�سوم �مللكي بالعفو عن �ملحكوم عليهم،
ليعلي جاللته بذلك مبادئ �حلكمة وفي�س �لت�سامح و�لعفو
و�لإن�سانية �لتي �ت�سم بها د�ئما ً نهج جاللته حفظه �هلل ورعاه.
بعدها تابع جمل�س �لوزر�ء �لإجر�ء�ت �لتي تتخذها كافة
�لأجهزة �ملعنية لحتو�ء ومنع �نت�سار فريو�س كورونا (كوفيد
 ،)19و�سمان �سالمة و�سحة �ملو�طنني و�ملقيمني بتطبيق
�أعلى �ملعايري �لوقائية و�لحرت�زية ،ويف هذ� �ل�سدد فقد كلف
جمل�س �لوزر�ء �جلهات �ملعنية باحلد من �لتجمعات �لتي تزيد
عن  150فردً� ،و�أهاب باملو�طنني و�ملقيمني �لكر�م باللتز�م
بالتعليمات �لوقائية على �مل�ستوى �ل�سخ�سي و�ملجتمعي
للحد من �نت�سار �لفريو�س وباأهمية �للتز�م باحلجر �ملنزيل
و�لت�سال على �لرقم  444للفح�س .و�سمن هذ� �ل�سياق؛
فقد �أ�ساد جمل�س �لوزر�ء بحجم �لإقبال على �لتطوع ودعم
�حلملة �لوطنية ملكافحة فريو�س كورونا ،ما يعك�س �ل�سعور
بامل�سئولية و�ل�سر�كة �ملجتمعية �لتي يتحلى بها �ملجتمع
�لبحريني.
�إىل ذلك ،فقد نوه جمل�س �لوزر�ء مبا حتقق يف مملكة
�لبحرين يف جمال �سون و�حرت�م حقوق �لإن�سان من
مكت�سبات ومنجز�ت ،وذلك مبنا�سبة �ليوم �لعربي حلقوق
�لإن�سان ،فيما �أد�ن جمل�س �لوزر�ء باأقوى �لعبار�ت حادث
��ستهد�ف موكب دولة عبد�هلل حمدوك رئي�س �لوزر�ء
بجمهورية �ل�سود�ن �ل�سقيقة ،موؤكد� ً �ملجل�س رف�سه وتنديده
ملثل هذ� �لهجوم �لإرهابي �جلبان و�أية حماولة لتقوي�س �أمن
و��ستقر�ر �ل�سود�ن.
وقد �أدىل �لدكتور يا�سر بن عي�سى �لنا�سر �لأمني �لعام
ملجل�س �لوزر�ء عقب �جلل�سة �لعتيادية �لأ�سبوعية ملجل�س

�لوزر�ء بت�سريح حول قر�ر�ت جمل�س �لوزر�ء ،جاء فيه ما
يلي:
�أولً :بالنظر �إىل �لتحديات �مل�ستجدة �لتي يو�جهها �لعامل
ب�سبب فريو�س كورونا (كوفيد � )19مل�ستجد ،ويف �سوء
ما تقوم به مملكة �لبحرين لحتو�ء �نت�سار هذ� �لفريو�س
ومو�جهة �آثاره على �ملجالت �لقت�سادية و�ل�سحية وما تقوم
به �ململكة يف هذ� �خل�سو�س ،فقد قرر جمل�س �لوزر�ء وفقا ً
للمادة رقم  11من مر�سوم بقانون رقم  39ل�سنة 2002
ب�ساأن �مليز�نية �لعامة منح وزير �ملالية و�لقت�ساد �لوطني
�سالحية �ل�سحب �ملبا�سر من �حل�ساب �لعمومي مبا ل يتجاوز
 %5من �إجمايل �عتماد�ت م�سروفات ميز�نية �ل�سنة �ملالية
�جلارية ملو�جهة �مل�سروفات �لطارئة �لتي ل تتوفر لها
�عتماد�ت يف �مليز�نية ،ول ميكن تاأجيلها �إىل ميز�نية �ل�سنو�ت
�لقادمة.
ثانياً :و�فق جمل�س �لوزر�ء على �ل�ستمالك لأغر��س

�لتخطيط ،و�إعادة �لتخطيط يف عدد من �ملخططات �ملعتمدة
�لو�قعة يف مناطق خمتلفة من �لبالد طبقا ً لالإجر�ء�ت
�لتي ن�س عليها قانون ��ستمالك �لعقار�ت للمنفعة �لعامة
رقم ( )39ل�سنة  ،2009وكلف �ملجل�س �للجنة �لوز�رية
للم�ساريع �لتنموية و�لبنية �لتحتية مبتابعة ��ستكمال
عملية �لتنفيذ لأغر��س �لتخطيط و�إعادة �لتخطيط ،وذلك
يف �سوء �ملذكرة �ملرفوعة لهذ� �لغر�س من نائب رئي�س
جمل�س �لوزر�ء رئي�س �للجنة �لوز�رية للم�ساريع �لتنموية
و�لبنية �لتحتية.
ثالثاً� :طلع �ملجل�س على �جلهود �لهادفة �إىل تعوي�س
�لطلبة عن زمن �لتمدر�س �لناجم عن تعليق �لدر��سة
يف �ملد�ر�س �حلكومية و�خلا�سة؛ من خالل تعزيز دور
�لبو�بة �لتعليمية �لتفاعلية �لإلكرتونية ،و�أنظمة �لتعليم
�لإلكرتوين ،ودمج �لتقنية يف �لتعليم ،وتوظيف �ملحتوى
�لتعليمي �لرقمي ،وغري ذلك من �خلدمات �لتعليمية ،ومنها
بث � 8ساعات يوميا ً على �لقناة �لريا�سية �لثانية بتلفزيون
�لبحرين ،وعلى �ليوتيوب لدرو�س مرئية يقدمها نخبة من
�ملعلمني و�لخت�سا�سيني ،وذلك من خالل �ملذكرة �مل�سرتكة
�ملرفوعة من وزيري �لرتبية و�لتعليم و�سئون �لإعالم.
ر�بعاً� :أحال �ملجل�س �إىل �للجنة �لتن�سيقية مذكرة
ب�ساأن تدريب �لباحثني عن �لعمل وفق نظام �لتلمذة �ملهنية
مقدمة من وزير �لعمل و�لتنمية �لجتماعية ،وذلك يف �إطار
�حلر�س على تدريب وتاأهيل �لعمالة �لوطنية ،ما ي�ساهم
يف �سرعة دجمها يف �سوق �لعمل.
خام�ساً :و�فق جمل�س �لوزر�ء على م�سروع مر�سوم
بالت�سديق على �تفاقية �لتعاون �جلمركي �مل�سرتك
بني �سئون �جلمارك مبملكة �لبحرين و�لهيئة �لعامة
للجمارك باململكة �لعربية �ل�سعودية لالعرت�ف �ملتبادل
بربنامج �مل�سغل �لقت�سادي �ملعتمد لدى كل منهما ،وذلك
يف �سوء �ملذكرة �ملرفوعة لهذ� �لغر�س من نائب رئي�س
جمل�س �لوزر�ء رئي�س �للجنة �لوز�رية لل�سئون �لقانونية
و�لت�سريعية.
�ساد�ساً :و�فق جمل�س �لوزر�ء و�أحال �إىل �ل�سلطة
�لت�سريعية م�سروع قانون بالت�سديق على �لنظام �لأ�سا�سي
ملركز �لعمل ملنظمة �لتعاون �لإ�سالمي ،وذلك يف �سوء
�لتو�سية �ملرفوعة لهذ� �لغر�س من �للجنة �لوز�رية
لل�سئون �لقانونية و�لت�سريعية و�لتي عر�سها نائب رئي�س
جمل�س �لوزر�ء رئي�س �للجنة.
�سابعاً :و�فق جمل�س �لوزر�ء على م�سروع قر�ر
ب�ساأن حتديد وتنظيم ر�سوم �لطري�ن �ملدين ور�سم خدمات
�ملغادرين عن طريق �جلو ،وذلك يف �سوء �ملذكرة �ملرفوعة
لهذ� �لغر�س من وزير �ملو��سالت و�لت�سالت.
ثامناً� :أحال �ملجل�س �إىل �للجنة �لوز�رية لل�سئون �ملالية
و�لقت�سادية و�لتو�زن �ملايل �ملذكرة �ملرفوعة من وزير
�سئون �ل�سباب و�لريا�سة ،ب�ساأن مذكرة �لتفاهم �لثالثية
بخ�سو�س مالعب �لفريج بني وز�رة �لأ�سغال و�سئون
�لبلديات و�لتخطيط �لعمر�ين ووز�رة �لإ�سكان ووز�رة

بيانات الخبر

د .يا�صر النا�صر

�سئون �ل�سباب و�لريا�سة.
تا�سعاً :و�فق جمل�س �لوزر�ء و�أحال �إىل جمل�س �لنو�ب
م�سروع قانون بتعديل �لبند (د) من �ملادة ( )23من
قانون �خلطابات و�ملعامالت �لإلكرتونية �ل�سادر باملر�سوم
بقانون رقم ( )54ل�سنة � 2018ملعد يف �سوء �لقرت�ح
بقانون �ملقدم من جمل�س �ل�سورى.
عا�سر�ً� :أحال جمل�س �لوزر�ء �إىل جمل�س �لنو�ب
م�سروع قانون بتعديل �ملادة ( )1من �ملر�سوم بقانون رقم
( )27ل�سنة  2015ب�ساأن �ل�سجل �لتجاري �ملعد يف �سوء
�لقرت�ح بقانون �ملقدم من جمل�س �ل�سورى م�سفوعا ً مبذكرة
بر�أي �حلكومة حوله.
ويف بند �لتقارير �لوز�رية� ،أخذ �ملجل�س علما ً مبا مت
حتقيقه تنفيذ� ً لتوجيهات �ساحب �ل�سمو �مللكي �لأمري
خليفة بن �سلمان �آل خليفة رئي�س �لوزر�ء �ملوقر با�ستكمال
�حتياجات منطقة �لقفول من بع�س خدمات �لبنية �لتحتية،
حيث �طلع �ملجل�س على �مل�ساريع �لتي مت تنفيذها لتطوير
�لطرق فيها وتنظيم �حلركة �ملرورية عليها وحتقيق
�ن�سيابية �ملرور ب�سكل �آمن ،وكذلك بامل�ساريع قيد �لتنفيذ
مبا فيها �إن�ساء �سبكة لت�سريف مياه �لأمطار و�إي�سال جميع
�ملناطق بخدمات �ل�سرف �ل�سحي و�إعادة تاأهيل �حلديقة
�ملائية ،وذلك من خالل �ملذكرة �ملرفوعة لهذ� �لغر�س من
وزير �لأ�سغال و�سئون �لبلديات و�لتخطيط �لعمر�ين .كما
�طلع �ملجل�س على نتائج �جتماعات منظمة �لدول �مل�سدرة
للنفط �أوبك �لذي عقد يف جنيف موؤخر� ً من خالل تقرير
وزير �لنفط ،وكذلك نتائج �جتماع وزر�ء �ل�سحة بدول
جمل�س �لتعاون لدول �خلليج �لعربية حول فريو�س
كورونا �مل�ستجد �لذي عقد عرب �لت�سال �ملرئي موؤخر� ً من
خالل مذكرة وزيرة �ل�سحة.
فيما �طلع �ملجل�س على تقرير من وزير �سوؤون �ل�سباب
و�لريا�سة بالنمو �لإيجابي �لذي جنحت يف حتقيقـــه
وز�رة �سوؤون �ل�سباب و�لريا�سة بزيادة �لإيــر�د�ت،
و�لدعــم �لذي يقدمه �لقطاع �خلا�س لتمويل �لفعاليــات
�لريا�سية �لذي و�سل �إىل حو�يل  1.9مليون دينار.
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وزير اخلارجية يبحث �سبل التعاون مع املوؤ�س�سة اخلريية امللكية
��ستقبل �لدكتور عبد�للطيف بن
ر��سد �لزياين ،وزير �خلارجية ،يف
مكتبه بالديو�ن �لعام للوز�رة� ،أم�س
�لثنني� ،لدكتور م�سطفى �ل�سيد،
�لأمني �لعام للموؤ�س�سة �خلريية
�مللكية ،بح�سور �ل�سيخة رنا بنت
عي�سى بن دعيج �آل خليفة وكيل
وز�رة �خلارجية.
وقد رحب وزير �خلارجية
بالدكتور م�سطفى �ل�سيد و�لوفد

�ملر�فق له ،م�سيدً� باجلهود �لتي
تقوم بها �ملوؤ�س�سة �خلريية �مللكية
يف �لأعمال �لإن�سانية و�خلريية ،من
خالل �مل�ساريع �خلريية و�ملبادر�ت
�لإن�سانية �لر�مية لإغاثة �ملنكوبني
وم�ساعدة �ملحتاجني على �ل�سعيدين
�لإقليمي و�لدويل ،و�إ�سهاماتها
�ملتو��سلة يف �أعمال �خلري ورعاية
�لأيتام .وقد هناأ �لدكتور م�سطفى
�ل�سيد ،وزير �خلارجية بالثقة �مللكية

�ل�سامية بتعيينه وزي ًر� للخارجية،
متمنيًا له دو�م �لتوفيق و�لنجاح،
م�سيدً� بالدعم و�مل�ساندة �لتي تقدمها
وز�رة �خلارجية لأن�سطة �ملوؤ�س�سة
على �مل�ستوى �لإقليمي و�لدويل .ومت
خالل �للقاء ��ستعر��س �أوجه �لتعاون
و�لتن�سيق �لثنائي �مل�سرتك بني وز�رة
�خلارجية و�ملوؤ�س�سة �خلريية �مللكية
يف كل ما من �ساأنه تعزيز و�إبر�ز
جهود �ملوؤ�س�سة يف �لعمل �لإن�ساين.
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خالل لقائه بروؤ�شاء �لتحرير ..وزير �لإعالم:

�شفافية �ملعلومات �أ�شهمت يف تعزيز ثقة �ملو�طن باحلكومة
اأكد وزير �صوؤون االإعالم علي بن حممد الرميحي،
خالل لقاء مع روؤ�صاء حترير ال�صحف املحلية اأن �صفافية
املعلومات ال�صادرة عن اجلهات املعنية كان لها دور
كبري يف اإجناح خطط التعامل والوقاية ،وهو ما انعك�س
ب�صورة جلية يف اتباع املواطنني واملقيمني لالإر�صادات
والتعليمات ال�صادرة ،وج�صد وعي املجتمع البحريني،
وثقته مبا يرد عرب االإعالم الر�صمي بالرغم من وجود
حتدي الت�صوي�س الذي قد ي�صدر عن بع�س من�صات
التوا�صل االجتماعي بن�صر وتداول املعلومات املغلوطة
واالإ�صاعات ،ولكن تبقى الثقة يف من�صات االإعالم الر�صمي
و�صحافتنا البحرينية العتيدة كم�صادر معتمدة لدى
ال�صارع البحريني ال�صتقاء املعلومات واالأخبار ال�صحيحة
واملوؤكدة.
واأو�صح الوزير اأن التعامل االإعالمي على ال�صعيد
املحلي مع م�صتجدات الو�صع ال�صحي مت منذ بداية
االإعالن عن اأول حالة وحتى تاريخه ،اإذ اأ�صدرت اجلهات
املعنية اأكرث من  50بيا ًنا �صحفيًا اإىل جانب املوؤمترات
ال�صحفية التي عقدت من اأجل بيان خمتلف التطورات
املت�صلة مبكافحة فريو�س كورونا امل�صتجد (كوفيد،)19-
وهو ما يوؤكد التزام مملكة البحرين بامل�صداقية و�صفافية
وان�صياب املعلومات املت�صلة بهذا الوباء وانت�صاره.
واأ�صار الوزير اإىل اأن وزارة �صوؤون االإعالم توا�صل
دورها عرب خمتلف من�صاتها االإعالمية يف التوعية ب�صبل
الوقاية ،كما يتم العمل على الربامج اخلا�صة املت�صلة

بهذا الظرف الطارئ ب�صورة تربز مدى التعاون بني
اجلهات الر�صمية املعنية يف مكافحة انت�صار فريو�س
كورونا امل�صتجد.
و�صدد الوزير على اأن ما مل�صناه من تفاعل وتعاون
ً
من املجتمع البحريني كان عامال اأ�صا�صيًا يف دعم جناح
اجلهود املبذولة من الفريق الوطني للت�صدي لفريو�س
كورونا امل�صتجد.
واأو�صح اأن هذا الو�صع اال�صتثنائي �صهد التعاون
املعهود وامل�صتمر من ال�صلطة الت�صريعية والتي كانت

متهي ًد� لتقدميه ملحاكمة عاجلة�« ..لنيابة»:

�حلب�ض ملروج �إ�شاعة فر�ض حالة �لطو�رئ
�صرح عبداهلل الذوادي رئي�س
نيابة حمافظة املحرق ان النيابة
ً
بالغا من اإدارة مكافحة
العامة تلقت
اجلرائم االلكرتونية ،بر�صدها
ت�صجيل �صوتي متداول عرب اأحد
مواقع التوا�صل االجتماعي يت�صمن
وترويجا ل�صائعات
اأخبا ًرا كاذبة
ً
تتعلق باإجراءات اململكة للح ّد من
انت�صار وباء كورونا ،من �صاأنها
امل�صا�س بال�صلم االأهلي واالإ�صرار
باالأمن العام من قبيل فر�س حالة
الطوارئ يف مملكة البحرين كاإجراء
للحد من انت�صار وباء الكورونا،
واأنه من خالل التحريات مت
التو�صل لهوية املتهم.
وقد با�صرت النيابة التحقيق
فور تلقيها البالغ وا�صتجوبت املتهم
الذي اعرتف مبا هو من�صوب اإليه،
فاأمرت النيابة بحب�صه احتياط ًّيا

على ذمة التحقيق متهيدًا لتقدميه
ملحاكمة عاجلة.
فيما اأكد اأن النيابة العامة
ب�صفتها نائبة عن املجتمع ب�صدد
الدعوى اجلنائية ،ومعنية من
خاللها ب�صمان اأمنه وا�صتقراره
�صتت�صدى بكل حزم ويف اإطار
القانون لكل من ين�صر اأو ي�صهم
يف تداول مثل تلك االأخبار الكاذبة
وال�صائعات املغر�صة التي من �صاأنها
اإحداث البلبلة وترويع املجتمع،
خا�صة يف تلك الظروف الراهنة
التي ت�صتدعي تكاتف اجلميع
وم�صاندة اأجهزة وموؤ�ص�صات
الدولة يف اجلهود امل�صنية التي
تبذلها يف مواجهة ذلك الوباء،
واأن يعتمد املواطنون يف احل�صول
على املعلومات على ما ي�صدر عن
اجلهات الر�صمية املخت�صة باململكة.

عرب جمل�صي ال�صورى والنواب على درجة عالية من
التفهم والتعاون الوثيق مع ال�صلطة التنفيذية االأمر الذي
اأ�صهم يف دعم وتعزيز خمتلف املعاجلات وف ًقا لتطورات
الو�صع ال�صحي واتباع معايري دولية يف مواجهة هذا
التحدي العاملي اجلديد ،االأمر الذي ا�صتحقت به اململكة
اإ�صادة منظمة ال�صحة العاملية ،وهي اأعلى جهة دولية
مراقبة لكافة اجلهود على ال�صعيد االأممي ،باعتبار مملكة
البحرين اأمنوذجً ا يحتذى يف التعامل مع الفريو�س.
واأ�صاد وزير �صوؤون االإعالم مبا مت اتخاذه من خطوات

واإجراءات احرتازية يف اإطار عمل الفريق الوطني ملكافحة
فريو�س كورونا (كوفيد  ،)19-والذي تت�صمن اجلهود
الدوؤوبة لقوة دفاع البحرين ووزارة الداخلية وك ًل من
املجل�س االأعلى لل�صحة ووزارة ال�صحة اإىل جانب كافة
اجلهات واملوؤ�ص�صات احلكومية والذي جعل من هذه
اجلهود جمتمعة مبثابة خط دفاع اأول للتعامل مع هذا
الو�صع اال�صتثنائي.
ووجه التحية للموؤ�ص�صات ال�صحفية واالإعالمية
يف ن�صر ثقافة الوعي وتعزيز اللحمة الوطنية ،وقال
�صعادته« :ن�صعر باالعتزاز والفخر مبوؤ�ص�صاتنا ال�صحفية
واالإعالمية وبدورها يف تعزيز اخلطط الرامية الحتواء
انت�صار هذا الوباء والذي كان عن�ص ًرا حيويًا يف دعم
اجلهود الوطنية املخل�صة يف رفع م�صتوى الوعي لدى
املواطنني واملقيمني» ،واأ�صاف باأنه لي�س بغريب على
اأبناء هذا الوطن من منت�صبي اجل�صد ال�صحفي واالإعالمي
اإقدامهم لدعم كافة اجلهود الوطنية التي ت�صب يف
م�صلحة كل من يعي�س على اأر�س البحرين.
واأكد الوزير يف ختام ت�صريحه على توا�صل
اجلهود امل�صوؤولة لل�صحافة واالإعالم نحو املزيد من
اإبراز املعلومات جتاه كل ما يت�صل باالإجراءات الحتواء
فريو�س كورونا امل�صتجد املاثل اليوم بكل �صفافية مبا
يدعم دور هذه اجلهود الوطنية للفريق الوطني ملكافحة
فريو�س كورونا امل�صتجد (كوفيد  ،)19وتعزيز وحدتنا
الوطنية ومتا�صكنا االجتماعي يف مواجهة هذا الوباء.

«�ل�شحة»� :إغالق وحدة عالجية يف �ل�شلمانية بعد �كت�شاف �إ�شابة بـ«كورونا»
اأو�صحت وزارة ال�صحة اأنه مت غلق اإحدى
الوحدات العالجية يف م�صت�صفى ال�صلمانية
الطبي كاإجراء احرتازي بعد اكت�صاف تواجد

حالة قائمة لفريو�س كورونا (كوفيد  )19يف
الوحدة العالجية.
واأكدت الوزارة باأنه مت تعقيم الوحدة

العالجية وتطهريها بالكامل ،واالنتهاء من
جميع الرتتيبات ال�صتئناف عمل الوحدة يوم
غد ،بفرق طبية اأخرى.

«�لعدل» تد�شن تطبيق «�شندوق �لزكاة و�ل�شدقات»
د�صنت وزارة العدل وال�صوؤون
االإ�صالمية واالأوقاف تطبيق «�صندوق
الزكاة وال�صدقات» على الهواتف
الذكية حيث يعمل على اأنظمة «اآي
اأو اإ�س» و«اأندرويد» ،والذي يوفر
اإمكانية التربع عرب بطاقة االئتمان
اأو بطاقة ال�صراف االآيل اأو عن طريق
بوابة احلكومة االإلكرتونية اأو عرب
الر�صائل الن�صية الق�صرية ،بحيث
ي�صتفيد امل�صتخدم من اخليار االأن�صب
له ،وذلك توفريًا للوقت واجلهد
على امل�صتفيدين عرب تقدمي خيارات
متعددة للدفع االإلكرتوين.
وياأتي تد�صني التطبيق ،انطال ًقا
من �صعي ال�صوؤون االإ�صالمية اإىل
تطوير خدماتها لتواكب التقدم
التكنولوجي �صواء تلك املتعلقة

بالزكاة اأو باحلج والعمرة اأو
اخلدمات القراآنية بجميع اأنواعها
واأق�صامها ،وغريها من اخلدمات التي
تقدمها الوزارة بحيث تكون �صهلة
ومي�صورة للم�صتخدمني.
وقال الدكتور حممد طاهر
القطان الوكيل امل�صاعد لل�صوؤون
االإ�صالمية« :تاأتي خدمة دفع وتوزيع
الزكاة اإلكرتونيًا ملبية الحتياجات
�صريحة كبرية من امل�صتخدمني الذين
يحر�صون على دفع زكاتهم واإخراج
�صدقاتهم خالل �صهر رم�صان املبارك
اأو بقية اأ�صهر ال�صنة ،بحيث توفر
لهم قناة �صهلة و�صريعة للدفع،
دون احلاجة لتكبد عناء البحث عن
املحتاجني ،حيث يُعد التطبيق اأحد
القنوات االآمنة واملوثوقة التي ت�صرف

عليها الوزارة ل�صمان اإي�صال االأموال
مل�صتحقيها».
واأو�صح القطان باأن هذا التطبيق
ميتاز بكونه يُتيح للمزكي اإخراج
زكاته وفق رغبته التي يدرجها
يف خانة ال�صروط ،كما ميكن من
خالل خدمة التربع بال�صدقات
عر�س جوانب التربع املختلفة
التي تخت�س بها الوزارة ،بحيث
ميكن للمت�صدق اختيار امل�صروع
الذي يرغب بالتربع له من �صمن
م�صاريع الزكاة وال�صدقات اجلارية
منها �صهم الغارمني وتفريج كربة
واأ�صهم التعفف والعديد من امل�صاريع
اخلريية التابعة ل�صندوق الزكاة
وال�صدقات ،كما ميكنه حتديد املبلغ
املرغوب الت�صدق به لكل من هذه

امل�صاريع ،الف ًتا اإىل اأن هذه اخلدمة
ال تتطلب اإدخال اأي بيانات تعريفية
بامل�صتخدم� ،صوى رقم الهاتف النقال
الذي يتم الرجوع له يف حال حاجة
الوزارة للتوا�صل مع املتربع فقط.
وقال اإن التطبيق يت�صمن ا ً
أي�صا
نبذة عن �صندوق الزكاة وال�صدقات
واأهدافه وم�صاريعه ،اإىل جانب اأحكام
الزكاة.
ودعا الوكيل امل�صاعد لل�صوؤون
االإ�صالمية اإىل االطالع على امل�صاريع
التي د�صنها ال�صندوق عرب املوقع
االإلكرتوين zakafund.//:http
 ،/bhوامل�صاركة يف اإبداء املقرتحات
واالآراء التي تخدم م�صرية ال�صندوق
يف حتقيق اأهدافه وتطوير م�صاريعه
التي ت�صب يف خدمة املجتمع.

« �لعمل» تعلن �لنتهاء من تعقيم جميع �ملباين و�ملر�فق
يتقدم
رئي�س جمل�س الإدارة ورئي�س التحرير
واأع�صاء جمل�س الإدارة وجميع منت�صبي �صحيفة

باأحر التعازي و�صادق املوا�صاة اإىل الزميل

اليوم

التاريخعجاج �أحمد عجاج
حممد
الخبر

املغفور لها باإذن اهلل تعـــاىل
جهةلوفاة
النشر

الصفحة بنت خاله
العدد

الرابط اإللكتروني

يتغمد الفقيده بوا�صع رحمته
�صائلني اهلل تعاىل اأن
ّ

وي�صكنها ف�صيح جناته ويلهم اأهلها وذويها ال�صرب وال�صلوان

يف اإطار دعم اجلهود الوطنية الحتواء
ومنع انت�صار فريو�س كورونا (كوفيد،)19-
اأعلنت وزارة العمل والتنمية االجتماعية،
اأنها اأنهت عملية تعقيم مبنى الوزارة ،وجميع
املراكز التابعة لها يف جميع حمافظات مملكة
البحرين ،وذلك �صمن جمموعة من االإجراءات
الوقائية التي اتخذتها �صعيًا للحفاظ على �صحة
و�صالمة جميع املوظفني واملراجعني وحمايتهم
من االإ�صابة بالفريو�س.
وقامت الوزارة ويف اإطار اجلانب التوعوي
وتعزيز بيئة العمل ال�صحية واالآمنة ،بتزويد
مراكز الوزارة التي تقدم خدمات �صاملة
للتوظيف والتدريب والتاأمني �صد التعطل

بيانات الخبر

والرعاية االجتماعية ملختلف فئات و�صرائح
املجتمع يف جميع املحافظات بن�صخ من اإر�صادات
التعقيم ،وتوجيههم نحو تعقيم مقارهم بالطرق
ال�صحيحة ،ف�صالً عن متابعتهم للتاأكد من
تطبيق التعليمات التوجيهية ملكافحة فريو�س
كورونا يف مكان العمل.
وتبذل وزارة العمل والتنمية االجتماعية
جهودًا حثيثة الحتواء ومنع انت�صار الفريو�س،
وذلك من خالل تو�صيع نطاق االإجراءات
االحرتازية لت�صمل جميع املوظفني واملراجعني،
مبا يف ذلك قيا�س درجة احلرارة يوميًا ،ف�صالً
عن توفري اأجهزة تعقيم يدوية وكمامات يف
جميع مرافق الوزارة واملراكز التابعة لها.

دعمً ا للجهود �لوطنية ملنع �نت�شار فريو�ض كورونا ..فزعة �شباب:

 500متطوع رهن �إ�شارة �لوطن ومقر �جلمعية متاح كحجر �شحي
عادل حم�صن:
قال رئي�س جمل�س اإدارة
جمعية فزعة �صباب جا�صم
املري�صي اإن االأع�صاء تقدموا اإىل
احلملة الوطنية للتطوع �صمن
اجلهود الوطنية االحرتازية
للت�صدي ومنع انت�صار فريو�س
كورونا ،موؤكدا ً باأن العدد يقارب
 500ع�صو م�صتعدين لتقدمي كافة
االأعمال التطوعية التي يطلبها
«فريق البحرين» الذي يعمل يف
اخلط االأول للت�صدي للفايرو�س.
واأ�صار اإىل اأن حمالت اجلمعية
يف رم�صان ي�صل عدد املتطوعني

جا�سم املري�سي

فيها اإىل � 500صخ�س ومن
املتوقع جمع اأكرب عدد من االأ�صماء
ليكونوا حتت مظلة واحدة
للجمعية للم�صاركة ب�صكل فاعل

ومنظم مع القائمني على احلملة
الوطنية للتطوع ،الفتا ً اإىل اأن
اجلمعية بداأت بعملها التطوعي
منذ بداية اإنطالق احلملة الوطنية
وذلك بتوزيع كميات كبرية من
الكمامات على املواطنني اإذ عمل
املتطوعني على تغليف الكمامات
وتوزيعها بعد �صح الكمامات
يف االأ�صواق املحلية ،كما اأن
اجلمعية على ا�صتعداد لتحويل
مقرها حلجر �صحي اأو مكاتب
الإدارة العمل يف احلملة الوطنية
للتطوع.
وقال املري�صي اإن وجود حملة
وطنية للتطوع ت�صهل من عمل

اجلمعية التي كانت ت�صعى اإىل اأن
تكون جزءا ً ال يتجزاأ من اجلهود
الوطنية ملنع انت�صار فريو�س
كورونا ،ووجود هذا التنظيم
ي�صاعد ب�صكل اأكرب على االنخراط
وال�صراكة املجتمعية االإيجابية
التي ت�صب يف م�صلحة الوطن
واملواطن ،م�صريا ً اإىل اأنه مت اإطالق
حملة توعوية من قبل اأع�صاء
اجلمعية بعمل مقاطع فيديو
وبو�صرتات توعوية يتم ن�صرها
عرب مواقع التوا�صل االجتماعي
حلث املواطنني واملقيمني على
اتخاذ اإجراءات احرتازية حتمي
من انت�صار الفريو�س.
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الزياين يوؤكد ل غلق للمحالت واملجمعات التجارية ..وزيرة ال�صحة يف موؤمتر �صحفي حول م�صتجدات فريو�س كورونا:

يج ــب اأن نك ــون م�صتعدي ــن لأي طف ــرة باأع ــداد امل�صابي ــن
احلـ ـ�ـ ـص ــن :اإنـ ـ�ـ ـصـــاء ف ــري ــق ل ـت ـت ـبــع املـ ـخ ــالـ ـط ــني ل ـل ـم ـ� ـصــابــني ومــطــلــقــي الإ�ـ ـصـــاعـــات
متام اأبو�سايف:
ك�سفت وزيرة ال�سحة فائقة ال�سالح اأنه �سيتم
قريبًا ا�ستئناف عملية اإجالء املواطنني العالقني يف
اإيران.
وقالت خالل موؤمتر �سحفي عقدته م�ساء
اأم�س بح�سور وزير التجارة وال�سناعة والتجارة
زايد بن را�سد الزياين ،رئي�س الأمن العام الفريق
طارق بن ح�سن احل�سن ،واأع�ساء الفريق الطبي
مقدم طبيب مناف القحطاين ،ا�ست�سارية الأمرا�س
املعدية جميلة ال�سلمان اإنه يف حال ت�ساعدت
اأعداد امل�سابني ف�سوف تعطي اأولوية العزل داخل
امل�ست�سفيات اإىل احلالت التي تعاين م�ساعفات
�سحية ل�سيما احلالت احلرجة.
واأ�سارت ال�سالح اإىل اأنه يتوجب اأن نكون
م�ستعدين لأي طفرة باأعداد امل�سابني ،حيث �سيتم
تفريغ كافة امل�ست�سفيات للحالت احلرجة ،لفتة
اإىل وجود تدابري اإ�سافية �سيتم اللجوء اإليها وفق
امل�ستجدات ،م�سددة على اأن اأي م�ستجدات يتم على
�سوئها اإعطاء الأولوية للحالت احلرجة التي
تتطلب رعاية �سحية لن يكون على ح�ساب اإعطاء
الرعاية ال�سحية لكافة امل�سابني الذين ل يعانون
من اأي م�ساعفات اأو اأو�ساعهم ال�سحية م�ستقرة.
ومل ت�ستبعد الوزيرة ال�ستمرار بتعليق
الدرا�سة ،واإيقاف التجمعات وفق اأي م�ستجدات
م�ستقبلية يف وقتها بهدف حماية و�سالمة املجتمع
البحريني .واأكدت ال�سالح على اأن احلالة التي
ّ
توفاها اهلل يوم اأم�س هي �سيدة بحرينية تبلغ من
العمر  65عامًا ،وكانت تعاين من اأمرا�س مزمنة
مما اأدى حلدوث م�ساعفات �سحية اأدت لوفاتها.
من جانبه ك�سف رئي�س الأمن العام الفريق
طارق بن احل�سن احل�سن عن اإن�ساء فريق لتتبع
املخالطني للم�سابني بفريو�س كورونا بهدف حماية

املجتمع ،داعيًا املجتمع للتعاون مع وزارة ال�سحة
وتقدمي اأي معلومات تتعلق باملخالطني.
وقال الفريق احل�سن اإن فرق الدفاع املدين قد
ً
كا�سفا عن التوجه
قامت بتعقيم العديد من املواقع،
نحو اإطالق برامج لتدريب بع�س املوؤ�س�سات على
القيام بالتعقيم الذاتي وفق معايري حمددة.
و�سدد الفريق احل�سن على اإدارة الأمن
اللكرتوين تقوم بتتبع كافة الإ�ساعات التي يتم
اإطالقها عرب مواقع التوا�سل الجتماعي ،واتخاذ
الإجراءات الالزمة حيالها منذ البداية ،معتربًا
اأن هذه الإ�ساعات توؤثر �سلبًا يف املجتمع ل�سيما
من خالل خلق حالة هلع مما ي�ستوجب اتخاذ
املعلومات من م�سادرها الر�سمية ال�سحيحة..
واعترب احل�سن اأن البحرين وفق جميع
تدابريها تعترب مبوقف جيد ،لكن هذا ل يقلل
من اأهمية ال�ستعداد لكافة امل�ستجدات ،م�ستبعدًا
اإمكانية اإغالق احلدود واملنفذ اجلوي ب�سكل كامل.
ولفت احل�سن اإىل اأن القرار احلكومي الذي
يق�سي مبنع التجمع لأكرث من 150
�سخ�سا
ً
يهدف اإىل حماية و�سالمة املجتمع ،داعيًا اإىل جت ّنب
التجمعات .من جانبه ،اأكد وزير التجارة وال�سناعة

وال�سياحة الزياين اأن البالد متر مبرحلة حرجة
تطلبت عقد العديد من الجتماعات القت�سادية مع
غرفة جتارة و�سناعة البحرين بهدف الطالع على
القطاعات الأكرث ت�سر ًرا متوقعًا تراجعًا بالنمو
القت�سادي خالل هذه الفرتة مقارنة مبا كانت عليه
معدلت النمو خالل الأ�سهر املا�سية.
و�سدّد الزياين على اأن الوزارة قد اجتمعت
مع جتار املواد الغذائية للتاأكد من توفر ال�سلع
الأ�سا�سية يف الأ�سواق ،م�سددًا على اأن خمزون
الأغذية يكفي ملدة �ستة اأ�سهر.
من جانبه اأكد ع�سو الفريق الوطني الطبي
القحطاين على اأن جميع احلالت القائمة والتي
يبلغ عددها نحو  158جميعها حالت قادمة من
اخلارج ،لف ًتا اإىل اأن قد مت فح�س اكرث من  11األف
�سخ�سا قد
�سخ�س .واأ�سار القحطاين اإىل اأن 77
ً
خرجوا من العزل ،فيما يوجد حاليًا نحو 214
�سخ�سا ،معتربًا القحطاين اأن �سعب البحرين
ً
قد اأثبت اأنه �سعب واقعي ويت�سرف مب�سوؤولية
ووعي اجتاه هذا الو�سع احلرج.
فيما اأكدت ال�سلمان على اأن هناك حالتني
من امل�سابني هم يف حالة حرجة يف العناية

املركزية ويخ�سعون للعالج والدعم الطبي عرب
اأجهزة التنف�س .واأكدت ال�سلمان على اأن الأمرا�س
املزمنة التي كانت تعاين منها ال�سيدة التي توفيت
�سباح اأم�س هي من اأدت حلدوث م�ساعفات بعد
اإ�سابتها بـ«كورونا» والتي مت اكت�سافها بعد
عودتها اىل البحرين من اإيران .واأكدت ال�سلمان
على اأن الأ�سخا�س الذين يتعافون يخ�سعون
ا ً
أي�سا اإىل عزل منزيل ويتم اإعادة الفح�س لهم بعد
انتهاء فرتة العزل املنزيل .م�سدده على ان جميع
ال�سخا�س الذين يخ�سعون للعزل يف املراكز ويف
املنازل تتم متابعتهم على مدار ال�ساعة .ويف رد
على �سوؤال لـ«الأيام» اأكد وزير التجارة الزياين
اأن جميع القرارات ت�سدر وفقا ً لتقييم الو�سع على
الأر�س ،نافيًا اأن يكون هناك توجه لإغالق جميع
املحال التجارية واملجمعات واقت�سار ال�سماح
بالعمل ملحالت ال�سلع ال�ستهالكية وال�سيدليات.
وقال الزياين «جميع القرارات تتخذ وفقا
لتقييم الو�سع على الأر�س ،وقد اأ�سدرنا قرا ًرا
�سخ�سا دون اأن يكونوا
باقت�سار التجمع لـ150
ً
يف مكان مكتظ ،لكننا نعي�س اأو�ساعًا تخ�سع
ملتغريات ،،و�سيتم اتخاذ اأي قرار وفق تقييم
امل�ستجدات والتحديات يف وقتها وتبعًا للحاجة
الواقعية التي تفر�سها اأي م�ستجدات م�ستقبلية،
لكن الآن مل مننع النا�س من الذهاب اىل املجمعات
التجارية .ويف رد على �سوؤال لـ«الأيام» اأكد الفريق
ً
خططا احرتازية
احل�سن اأن وزارة الداخلية و�سعت
اأبرزها توقيف زيارة مراكز التاأهيل ملدة اأ�سبوعني،
واإخ�ساع جميع النزلء للفحو�سات ،كما �سيتم
فح�س جميع النزلء الذين �سملهم العفو ،بالإ�سافة
اإىل تخ�سي�س اأماكن للعزل يف مراكز التوقيف.
وقال احل�سن« :بنا ًء على تعليمات وزير
الداخلية ال�سيخ را�سد بن عبداهلل اآل خليفة ،مت

و�سع خطط منذ البداية للتعامل مع الإجراءات
الحرتازية ،واأوقفنا زيارات مراكز التاأهيل ملدة
اأ�سبوعني بهدف �سالمة النزلء ،وقد اأخ�سع جميع
النزلء الذين �سملهم العفو ،وكذلك الذين �ستطبق
عليهم العقوبات البديلة للفح�س الطبي ،كما �سيتم
ا�ستكمال فح�س جميع النزلء يف مراكز التاأهيل،
كذلك خ�س�سنا اأماكن للعزل يف مراكز التوقيف
ومراكز الإ�سالح فيما لو مت اكت�ساف اأي حالة،
كذلك نقوم بعمليات تعقيم م�ستمرة يف جميع
مراكز الإ�سالح».
من جانبها ،اأكدت وزيرة ال�سحة اأن الفريق
الطبي ا�ستقبل طلبات تعود لأكرث من  12األف
�سخ�س� ،سيتم توزيعهم وفق التخ�س�سات
املطلوبة وتدريبهم وفق املهام التي �س ُتوكل اإليهم
يف �ستة جمالت مت حتديدها.
واأكدت الوزيرة اأنه �سيتم قريبًا اإعالن موعد
ا�ستئناف عملية اإجالء املواطنني من اإيران ،م�سرية
اإىل اأنه يتم تدار�س عملية الإجالء مع اجلهات
املعنية .ويف رد على �سوؤال ،اأكد القحطاين اأن
�سرائح الفح�س ال�سريع الذي اأعلن عنها �سوف
ت�سل اإىل البحرين و�سيتم جتربتها على �سريحة
معينة؛ للتاأكد من كفاءتها تفاديًا للخطاأ قبل اأن يتم
ا�ستخدامها على نطاق وا�سع.
ويف رد على �سوؤال ،اأكد احل�سن اأن احلالة
املتوفاة مت دفنها من قبل فريق من الدفاع املدين
ووفق احتياطات طبية ،وفق ال�سريعة الإ�سالمية
وح�سور عائلتها الذين مت تاأمني �سالمتهم طبيًا.
واأو�سح الزياين اأن الوزارة م�ستمرة بجهودها
للك�سف عن اأي تالعب بتواريخ �سالحيات املواد
الغذائية ،حيث مت حتريز م�ستودع ثانٍ يقوم
بالتالعب ب�سالحية املواد الغذائية و�سيتم الإعالن
عن التفا�سيل لح ًقا.

«الإ�صكان» ت�صتعد لإطالق من�صتها الإلكرتونية بحلة جديدة ..احلمر:

ن�صعى اإىل تقدمي خدمة مميزة جلميع املواطنني

«املرور» تدعو لال�صتفادة من
اليوم
خدمة احلجز امل�صبق بالأجهزة الذكية
التاريخ

وزرارة الداخلية:
يف اإطار اجلهود الوطنية الحرتازية للحد من انت�سار فريو�س كورونا،
تعلن الإدارة العامة للمرور ،تقلي�س احل�سور ال�سخ�سي باملبنى الرئي�سي
واقت�ساره على املعامالت التي تتطلب ذلك ،منوهة يف الوقت ذاته اإىل
اأهمية اإنهاء اخلدمات عرب تطبيق الأجهزة الذكية  etrafficوبوابة احلكومة
اللكرتونية  Bahrain.bhواملتاحة على مدار ال�ساعة ،داعية لال�ستفادة من
خدمة احلجز امل�سبق للمعامالت التي ت�ستوجب احل�سور من خالل تطبيق الأجهزة الذكية skiplino
لتفادي كثافة املراجعني يف قاعات تقدمي اخلدمة.
وتقت�سر اخلدمات التي ت�ستوجب احل�سور على حتويل اأرقام وملكية املركبات ،واإ�سدار
وا�ستبدال رخ�س التعلم ،متليك اأرقام املركبات ،اإ�سدار �سهادات اإلغاء رخ�سة قيادة اأو مركبة،
جتديد الرخ�سة ملن ي�ستوجب ح�سورهم لفح�س النظر من كبار ال�سن ،خدمة اإلغاء املركبة ،مبا�سرة
احلوادث املرورية ،ختم الرخ�سة الدولية الأجنبية ،جتديد رخ�س و�سائل النقل العام ومدربي
ال�سياقة ورخ�سة قيادة املركبات الثقيلة ،الرخ�س الع�سكرية ،اإجراءات ت�سدير املركبة ،العرتا�س
على املخالفات ،امتحان ال�سياقة واملحا�سرة النظرية ،وتغيري رقم املركبة.
وذكرت الإدارة العامة للمرور اأنها عملت على ت�سجيع ا�ستخدام املعامالت الالإلكرتونية من
خالل تخ�سي�س جائزة اأ�سبوعية بقيمة  50دينا ًرا من خالل ال�سحب على الأرقام ال�سخ�سية ملنجزي
املعامالت اإلكرتونيًا وت�ستمر حتى �سهر يونيو  ،2020ولقد زادت ن�سبة املعامالت اللكرتونية
باأكرث من  %50قيا�سً ا بالعام املا�سي.

الخبر

جهة النشر

اأكد املهند�س با�سم بن يعقوب احلمر ،وزير
الإ�سكان ،اأن الوزارة يف �سدد تد�سني موقع
اإلكرتوين بحلة جديدة ،ي�سم حزمة من اخلدمات
والت�سهيالت للمراجعني اأ�سحاب الطلبات
الإ�سكانية واأ�سحاب الطلبات اجلديدة ت�ساهم يف
�سرعة الإجناز وباجلودة املطلوبة.
واأ�سار وزير الإ�سكان اإىل اأن املوقع الإلكرتوين
ياأتي ثمرة لروؤية الوزارة يف مواكبة امل�ستجدات
التقنية والدخول يف العامل الرقمي ،ومتا�سيًا مع
توجهات احلكومة املوقرة يف هذا ال�ساأن ،وكذلك
من منطلق حر�س الوزارة على تقدمي خدمات
ذات جودة عالية للمواطنني يف اأقل فرتة زمنية
ممكنة ،حيث توفر اخلدمات �سهولة الت�سفح
وانتقال الطلب من ق�سم اإىل اآخر دون احلاجة
للمعامالت الورقية .واأ�ساف« :ن�سعى اإىل اأمتتة
الأنظمة املعمول بها بوزارة الإ�سكان وتقدمي
خدمة مميزة جلميع املواطنني ،كما �ستظل اأبواب
الوزارة مفتوحة للجميع» .كما اأو�سح الوزير اأنَّ
اخلدمات الإلكرتونية تتميز بارتباطها املبا�سر
بقاعدة البيانات الإ�سكانية التي ترتبط وتتكامل
مع قواعد البيانات التابعة للعديد من املوؤ�س�سات
واجلهات احلكومية املختلفة ،مما �سيوفر بيانات
اآنية وحمدثة ودقيقة ب�سورة م�ستمرة.
ً
م�سيفا يف الوقت ذاته باأن هذه اخلدمة
بالإ�سافة اإىل اخلدمات الإلكرتونية اجلديدة التي
اأطلقتها الوزارة موؤخ ًرا عرب املوقع الإلكرتوين،
تغني اأ�سحاب الطلبات الإ�سكانية اأو الراغبني يف
التقدم بها عن احلاجة للح�سور ال�سخ�سي ملبنى
الوزارة ،مما �سيخفف الزدحام بن�سبة تزيد عن
 ،%75كما �سيقل�س الوقت الالزم لإجناز املعامالت،
حيث ت�ستقبل الوزارة نحو  114األف طلب
ا�ستعالم �سنويًا.
ونوه احلمر اإىل اأن اأبرز اخلدمات التي
ت�سمها املن�سة الإلكرتونية اجلديدة للوزارة هي
خدمة تقدمي طلب جديد ،وخدمة حتديث الطلبات
القائمة ،وخدمة اإرفاق التقرير الئتماين (البنفت)
اإلكرتونيًا ،وخدمة طلب ال�سيانة للمنتفعني من
امل�ساريع الإ�سكانية ،وخدمة تنزيل اخلرائط

بيانات الخبر

الإ�سكانية ،وغريها ،كما اأو�سح اأن هذه املن�سة
�ستكون �ساملة جتيب على اأ�سئلة املراجعني عرب
الأبواب املتوافرة بها ،اإذ تت�سمن نبذة عن هيكل
الوزارة ومعلومات عن برنامج ال�سكن الجتماعي
(مزايا) ت�سمل املمولني واملطورين العقاريني،
كما توفر نافذة خا�سة حتتوي على جمموعة
من الأجوبة لال�ستف�سارات املتكررة ،وغريها من
الأبواب الأخرى .وقال املهند�س با�سم بن يعقوب
احلمر« :اإن املنظومة الإلكرتونية احلالية لوزارة
الإ�سكان تواكب ريادة مملكة البحرين وتقدمها على
�سعيد ا�ستثمار تكنولوجيا املعلومات والت�سالت
يف جمال التنمية امل�ستدامة ،بف�سل ال�سيا�سات التي

انتهجتها حكومة مملكة البحرين يف النفتاح على
اخلارج وتطبيق اأف�سل املمار�سات التي ت�سهم يف
حت�سني الأو�ساع املعي�سية واأ�سلوب حياة املواطنني
واملقيمني يف اململكة».
هذا ويعد حتديث املنظومة الإلكرتونية لوزارة
الإ�سكان اإحدى ثمار اخلطة الإ�سكانية التي �سرعت
الوزارة يف تنفيذها منذ مطلع عام  ،2012حيث
ا�ستطاعت الوزارة من خالل تلك اخلطة اأن ت�ستحدث
قاعدة بيانات جديدة لبيانات املواطنني وفق اأعلى
املوا�سفات الفنية ،وربطها بقواعد البيانات يف عدد
من الوزارات ذات ال�سلة ،لت�سهيل احل�سول على
املعلومات الالزمة اخلا�سة باملواطنني تلقائيًا.

«الأهلية» تبدي ا�صتعدادها للتطوع يف احلملة الوطنية ملكافحة كورونا

الصفحة
العدد

الرابط اإللكتروني

الربوفي�سور عبداهلل احلواج

اأ�ساد الرئي�س املوؤ�س�س للجامعة الأهلية الربوفي�سور
عبداهلل احلواج مببادرة الفريق الوطني للت�سدي لفريو�س
كورونا (كوفيد  )19بقيادة �ساحب ال�سمو امللكي الأمري
�سلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد الأمني نائب القائد
الأعلى النائب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء ،منوهًا يف
الوقت نف�سه باإعالن من�سة «�ستاتي�ستا» العاملية ،اأن مملكة
البحرين جاءت يف املرتبة الأوىل بني  7دول عاملية اتخذت
اإجراءات احرتازية وا�ستباقية للت�سدي لفريو�س كورونا
(كوفيد  ،)19ما جعلها ك�سبب رئي�س خلف�س اململكة
ملعدلت الإ�سابة اليومية اجلديدة.
واأعلن الربوفي�سور احلواج رئي�س جمل�س اأمناء
اجلامعة الأهلية عن تقدمه للتطوع للعمل يف احلملة
الوطنية ملكافحة فريو�س (كورورنا) ،مبديًا ثقته باأن عددًا

وا�سعًا من اأ�ساتذة وموظفي وطلبة وخريجي اجلامعة
الأهلية �سارعوا اإىل ذلك ا ً
أي�سا واأن اجلامعة ت�سجّ ع جميع
منت�سبيها على القيام بذلك بالتاأكيد ،حيث اإن النتماء
لهذا الوطن والوفاء لقيادته احلكيمة مرتكزين اأ�سا�سيني
من مرتكزات التعليم وبناء ال�سخ�سية �سواء يف اجلامعة
الأهلية اأو يف خمتلف جامعاتنا وموؤ�س�ساتنا الوطنية
الأخرى .واأ�ساف :نفخر مب�سارعة عدد وا�سع من اأ�ساتذتنا
وموظفينا وطالبنا اإىل التقدم للتطوع للعمل يف احلملة
الوطنية ملكافحة فريو�س كورونا ،فهو واجب يح ّتمه علينا
انتماوؤنا لهذا الوطن العزيز وولوؤنا لقيادته احلكيمة،
فاجلامعة الأهلية بكل اأ�ساتذتها وكوادرها وطلبتها
رهن الإ�سارة خلدمة هذا الوطن العزيز يف هذا الظرف
ال�ستثنائي الذي مير به العامل اأجمع.
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لدى ا�صتقبال ويل العهد الأع�صاء ال�صلطة الت�صريعية

اأ�صادت بجهود «فريق البحرين» ..رئي�صة جمل�س النواب:

البحرين بقيادة امللك قادرة على جتاوز الظروف والتحديات
اأكـــدت رئي�شة جمل�س الن�اب
ف�زية بنت عبداهلل زينل ،اأن الروؤية
ال�ا�شحة واال�شرتاتيجيات املدرو�شة
التي تتبعها مملكة البحرين ،انطال ًقا
من النهج احلكيم حل�شرة �شاحب
اجلاللة امللك حمد بن عي�شى اآل خليفة
عاهل البالد املفدى حفظه اهلل ورعاه،
تربهن على اجله�زية الكاملة لدى
الدولة يف م�اجهة خمتلف الظروف
والتحديات ،والقدرة على جتاوزها
وحتقيق اال�شتقرار يف جميع القطاعات
واملجاالت.
واأ�شادت مبا يحققه فريق البحرين
بقيادة �شاحب ال�شم� امللكي االأمري
�شلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد
نائب القائد االأعلى النائب االأول لرئي�س
جمل�س الـــ�زراء من تقدم كبري من
مكافحة فريو�س ك�رونا (ك�فيد)19-
ومنع تف�شيه� ،شمن منظ�مة عمل حمكمة
ومتقدمة ،وعطاءات رفيعة ،االأمر الذي
اأدى للحد من انت�شار الفريو�س ،وجتاوز
التاأثريات ال�شلبية الناجمة عنه ،وت�فري

رئي�صة جمل�س النواب
كل االإجراءات املطمئنة لتحقيق ال�شالمة
للم�اطننيواملقيمني.
وعقب ا�شتقبال �شم� ويل العهد
اأمــ�ــس (االثــنــني) الأع�شاء جمل�شي
ال�ش�رى والــنــ�اب ،ذكــرت رئي�شة
جمل�س الن�اب اأن النجاح الذي ت�شهده
مملكة البحرين الي�م اإمنا ه� ثمرة
للتعاون امل�شرتك بني كافة اجلهات
املعنية ،وت�شدي اجلميع للم�ش�ؤوليات
ال�طنية ،والعمل بــروح الفريق

ال�صالح ي�صيد بت�صافر اجلهود املبذولة ملواجهة «كورونا»
اأ�شاد علي بن �شالح ال�شالح،
رئي�س جمل�س ال�ش�رى ،بت�شافر
اجله�د التي تبذلها خمتلف
اجلهات احلك�مية والر�شمية،
مع اجلهات االأهلية ومنظمات
املجتمع املدين ،بهدف م�اجهة
فريو�س ك�رونا (ك�فيد،)19-
وجتاوز اأية تاأثريات �شلبية
ناجتة عن هذا ال�باء على خمتلف
القطاعات يف اململكة ،وعلى
راأ�شها القطاع االقت�شادي ،من�هً ا
مبا ي�ليه �شاحب ال�شم� امللكي
االأمري �شلمان بن حمد اآل خليفة
ويل العهد نائب القائد االأعلى
النائب االأول لرئي�س جمل�س
ال�زراء ،من اهتمام ومتابعة
م�شتمرة ومبا�شرة لكل اخلط�ات
واالإجراءات والتدابري ال�قائية
التي تعمل خمتلف اجلهات
ً
حفاظا
احلك�مية على اتخاذها،
على �شالمة امل�اطنني واملقيمني
و�شحتهم.

ال�احد ،الذي حقق النتائج املرج�ة
يف القطاع ال�شحي واالقت�شادي
واالأمني واالجتماعي ،والتعامل احلريف
للحاالت امل�شابة بفريو�س ك�رونا،
وت�فري البيئة الــالزمــة يف مراكز
العزل واحلجر ،وال�شفافية يف االإعالن
عن امل�شتجدات املتعلقة بالفريو�س،
والت�شدي لل�شائعات التي تثري اخل�ف
والرعب بني النا�س ،اإىل جانب اخلط�ات
املتخذة مل�شاندة ودعم االقت�شاد ال�طني
واحلفاظ على من�ه وا�شتدامته.
واأكدت اأن وعي ال�شعب البحريني
دائمًا ما يك�ن ركيزة الت�ازن يف كل
االأزمات ،والذي ات�شح يف �ش�رة مميزة
من االلتزام باالإجراءات واالإر�شادات
ال�شحية التي تتخذها الدولة ،ف�شالً عن
تفاعل االآالف من امل�اطنني ومبادرتهم
ال�طنية املخل�شة يف الت�شجيل للتط�ع
�شمن احلملة ال�طنية ملكافحة فريو�س
ك�رونا ،االأمر الذي يعك�س حتمل اأبناء
البحرين للم�ش�ؤولية ال�طنية وال�شراكة
املجتمعية.

رئي�س جمل�س ال�صورى

ولدى ا�شتقبال �شم� ويل
العهد ،اأم�س (االثنني) الأع�شاء
ال�شلطة الت�شريعية ،ثمّن رئي�س
جمل�س ال�ش�رى اخلط�ات
واالإجراءات التي مت اتخاذها،
والتي تعك�س جدية اململكة
يف ا�شتيعاب هذا ال�باء ،مبا
اأ�شاع االطمئنان لدى اجلميع،
م�ؤكدًا على العطاء ال�طني
الذي تبذله الك�ادر الطبية

مقرتح م�صتعجل على جل�صة «النواب» اليوم للنائب مع�صومة

وقف ن�صاط «عامالت املنازل بنظام ال�صاعات» ملواجهة «كورونا»
فاطمة �شلمان:
قالت النائب مع�ش�مة عبدالرحيم اإنها
�شتتقدم مبقرتح ب�شفة اال�شتعجال يف جل�شة
الي�م يق�شي ب�قف ن�شاط عامالت املنازل
بنظام ال�شاعات؛ وذلك �شمن اإجراءات مكافحة
فريو�س «ك�رونا».
واأ�شافت يف ت�شريح لـ«االأيام» :من يريد
اأن ميار�س الن�شاط فيجب اأن يك�ن لدى كل
عاملة �شهادة فح�س طبّي تثبت عدم اإ�شابتها
بـ«ك�رونا».
واأ ّكدت اأن مقرتحها ياأتي يف �شياق
االإجراءات االحرتازية التي تق�م بها مملكة
البحرين ملنع فريو�س ك�رونا ويف ظل
االحتياطات ال�اجب اتخاذها من قبل اجلميع
وم�ش�ؤوليتهم جتاه االأو�شاع ال�شحية الراهنة،

مع�صومة عبدالرحيم

م�شرية اإىل اأن عامالت املنازل بنظام ال�شاعات
يختلط�ن اختالطا مبا�ش ًرا ب�شكل ي�مي يف
العديد من املنازل مما يجعلهم عر�شة لالإ�شابة
بالفريو�س ونقله ب�شكل كبري ب�شبب كرثة
تنقلّهم.
واأو�شحت عبدالرحيم اأنه ونظ ًرا للكلفة
العالية التي �شتتحملها احلك�مة ج ّراء
الفح��شات االحرتازية فاإنه على املكاتب
الراغبة خالل الفرتة القادمة تقدمي اإثباتات
�شحية ي�مية لعمالتها وتقدميها للمكاتب
واملنازل كاإثباتات �شحية خلل�هم من هذا
الفريو�س مع حتميل املكاتب امل�ش�ؤولية الكاملة
جتاه اأي تق�شري.
ووا�شلت باأنه ويف �ش�ء النتائج املرتتبة
على ذلك فاإنه ي�ؤمل من احلك�مة اال�شتجابة

بال�شكل االأمثل للمقرتح ك�نه مي�س حياة
امل�اطنني واملقيمني ،واأن و�شع ال�ش�ابط
واال�شرتاطات ال�شحية االآمنة والكفيلة اىل حد
كبري مبنع انت�شار هذا املر�س اخلطري �شتك�ن
نتائجه اإيجابية مبنع و�ش�له وحماربته قدر
االإمكان.
واأ�شافت� :شرعة انت�شار فريو�س ك�رونا
يف العامل يتطلب م�ا�شلة تط�ير اإجراءاتنا
وخططنا االحرتازية والقيام بخط�ات فعالة
والك�شف عن دور اجلهات املعنية عرب تكامل
اجله�د وت�فري كافة امل�شتلزمات ال�شحية من
اأقنعة وقائية وغريها من االأم�ر االأخرى التي
ت�شهم بحد كبري من عدم نقل املر�س اأو ّ
تف�شيه
مما يجعل اململكة باأمان من هذا الفريو�س
اخلطري.

االلتزام بالعزل �صراكة جمتمعية ملواجهة «كورونا» ..قمرب:

مي�صـ ــرة
انته ــى عزل ــي املنزل ــي وكان ــت جتربة ّ
عادل حم�شن:
اأكد النائب عمار قمرب اأنه انتهى من العزل
ال�شحي ،والذي مت فر�شه ب�شكل ر�شمي بعد
ع�دته من جمه�رية م�شر قبل اأ�شب�عني.
وقال باأنّ العزل الذي فر�شه على نف�شه بعد
ع�دته من اإيطاليا كان ط�عيًا ولي�س ر�شميًا،
ً
حفاظا على �شالمته و�شالمة من ح�له ،ومت
فح�شه اأكرث من مرة ،ولفت اإىل اأن �شفره اإىل
م�شر بعد ع�دته من اإيطاليا مل يكن ك�ش ًرا للعزل

ال�شحي وكان بهدف العالج هناك ،ومت فح�شه
من جديد وفر�س العزل ال�شحي عليه ر�شميًا
للتاأكد من خل�ه من فايرو�س ك�رونا.
واأ�شار النائب قمرب يف ت�شريحات خا�شة
لـ«االأيام» اأن العزل ال�شحي اأمر مهم ل�شالمة
املعزول ومن ح�له ويعد �شراكة جمتمعية،
وجتربته كانت مي�شرة بت�اجده يف غرفته وعدم
ا�شرتاكه مب�شتلزماته مع االآخرين وحماولته
عدم مل�س االأ�شياء ،والتعقيم امل�شتمر للمنزل،

وعدم االقرتاب من االآخرين.
ولفت اإىل اأن متابعة اجلهات املعنية يك�ن
بح�شب الدولة التي ياأتي منها امل�اطن ،ويف فرتة
ت�اجده يف اإيطاليا مل يكن الفريو�س متف�شيًا ومت
ت�شجيل  80حالة فقط ،ويف م�شر مت االإعالن
عن حالة واحدة فقط يف فرتة �شفره ،وبع�س
امل�شافرين من تركيا مت ا�شتدعاوؤهم بعد اأيام
للتاأكد من خل�هم من فريو�س ك�رونا ،ومت
االطمئنان على عدم اإ�شابتهم به.

عمار قمرب

وال�شحية مبختلف امل�شت�شفيات
واملراكز ال�شحية ،اإىل جانب
اأع�شاء احلملة ال�طنية ملكافحة
فريو�س ك�رونا (ك�فيد،)19-
من�ها يف ال�قت ذاته بتعاون
وتكاتف امل�اطنني ،وا�شتجابتهم
لالإجراءات والت�جيهات ال�شادرة
عن اجلهات املعنية ،ومبادرتهم
للتط�ع من اأجل م�شاندة جه�د
الدولة ،وه� ما عك�س امل�ش�ؤولية
االجتماعية وال�طنية لدى
اجلميع.
واأ�شار ال�شالح اإىل االهتمام
امل�جه من قبل �شم� ويل العهد
للقطاع االقت�شادي ،وخا�شة
قطاع امل�ؤ�ش�شات ال�شغرية
واملت��شطة الذي �شهد العديد من
التحديات خالل هذه الفرتة ،حيث
ت�شب كل اجله�د واالإجراءات
جتاه جتاوز اأية تاأثريات قد
مت�س حياة ودخل امل�اطن ب�شكل
مبا�شر.

ال�صي�صي :البحرين ّ
ً
منوذجا باه ًرا
قدمت
يف مكافحة «كورونا» بقيادة ويل العهد
حممد
ال�صي�صي

اأ�شاد املهند�س حممد ال�شي�شي الب�عينني رئي�س جلنة
ال�ش�ؤون اخلارجية والدفاع واالأمن ال�طني مبجل�س الن�اب،
باجله�د املمنهجة واملدرو�شة من فريق البحرين يف مكافحة
فريو�س ك�رونا (ك�فيد )19-بقيادة �شاحب ال�شم� امللكي
االأمري �شلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد نائب القائد االأعلى
النائب االأول لرئي�س جمل�س ال�زراء ،معربا ً عن ثقته يف قدرة
فريق البحرين بتط�ير وتنفيذ ا�شرتاتيجية وطنية �شاملة من
اأجل م�شلحة ال�طن و�شالمة امل�اطنني واملقيمني عرب تطبيق
كافة املعايري الدولية واالإجراءات االحرتازية مل�اجهة فريو�س
ك�رونا.
واأكد ال�شي�شي الب�عينني على اأن االإجراءات االحرتازية
التي اتخذتها مملكة البحرين تاأتي وفق الربت�ك�الت العالجية
وال�قائية املعتمدة عامليا ً والتي نالت االإ�شادة الدولية يف
تعامل فريق البحرين بف�شل اجله�د املتميزة واملتابعة
املبا�شرة وامل�شتمرة ل�شاحب ال�شم� امللكي ويل العهد نائب
القائد االأعلى النائب االأول لرئي�س جمل�س ال�زراء يف اتخاذ
االإجراءات والتدابري االحرتازية ب�شفة ا�شتباقية ،م�شريا ً اإىل
اأن مملكة البحرين قدمت من�ذجا ً باهرا ً فيما يتعلق بالت�عية
والتدابري ال�قائية جلميع امل�اطنني واملقيمني مبختلف اللغات
وفقا ً للمعايري الدولية وت��شيات منظمة ال�شحة العاملية يف
مكافحتها للفريو�س.

لدى لقائها حمافظ م�صرف البحرين املركزي

«مالية ال�صورى» ت�صيد باإجراءات احلكومة لدعم االقت�صاد الوطني
اأ�ــشــادت جلنة الــ�ــش ـ�ؤون املالية
واالقــتــ�ــشــاديــة مبجل�س الــ�ــشــ�رى
باالإجراءات املتخذة من احلك�مة لدعم
االقت�شاد ال�طني يف ظــل اجله�د
التي تبذلها مل�اجهة االآثـــار املالية
واالقت�شادية مــن انت�شار فريو�س
ك�رونا ،م�ؤكدة اأن القرارات االأخرية
ال�شادرة عن م�شرف البحرين املركزي
عززت الثقة يف االلتزام بدعم االقت�شاد
ال�طني ،يف ظل املتغريات التي ي�شهدها
العامل.
جاء ذلك لدى بحث جلنة ال�ش�ؤون
املالية واالقت�شادية مبجل�س ال�ش�رى
خالل االجتماع املنعقد برئا�شة خالد

اليوم

التاريخ
الخبر

اخلدمات املالية والرقابية عليها من
اأجل حماية اأف�شل لعمالء امل�ؤ�ش�شات
املالية وجذب املزيد من اال�شتثمارات
املالية واالقت�شادية.
فيما ا�شتعر�شت اللجنة م�شروع
قان�ن بتعديل بع�س اأحكام املر�ش�م
بقان�ن ب�شاأن ال�شجل التجاري ،والذي
يهدف اإىل نقل عبء االلتزام باحل�ش�ل
على الرتاخي�س املطل�بة ليك�ن على
عاتق االإدارة املعنية بــدالً من طالب
القيد ،اإىل جانب عدد من م�اد االأخرى،
اإذ نظرت اللجنة يف املرئيات التي تقدمت
بها هيئة امل�شت�شارين ب�شاأن تعديل عدد
من م�اد م�شروع القان�ن.

بيانات الخبر

مالية ال�صورى ت�صيد باإجراءات احلكومة لدعم االقت�صاد الوطني وجهودها ملكافحة كورونا

ح�شني امل�شقطي ،م�شروع قان�ن بتعديل
بع�س اأحكام قان�ن م�شرف البحرين
املركزي وامل�ؤ�ش�شات املالية ال�شادر،
وذلــك بح�ش�ر ر�شيد حممد املعراج

حمافظ م�شرف البحرين املركزي،
والــذي يهدف اإىل م�اكبة ت�شريعات
مملكة البحرين الأف�شل املمار�شات
الدولية والت�شريعية يف جمال �شناعة

النشرال�صورى :اخلطوات اال�صتباقية اأ�صهمت يف احلد من «كورونا»
خدمات
جهة
الصفحة

اأكدت جلنة اخلدمات مبجل�س ال�ش�رى اأن اخلط�ات
اال�شتباقية التي قامت بها مملكة البحرين للتعامل مع انت�شار
فريو�س ك�رونا (ك�فيد )19-اأ�شهمت يف احلد من انت�شار
الفايرو�س ،وفق خطة وطنية متكاملة تت�افق مع اإجراءات
منظمة ال�شحة العاملية ،مثمنة اللجنة الت�جيهات ال�شديدة
حل�شرة �شاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�شى اآل خليفة عاهل
البالد املفدى حفظه اهلل ورعاه ،والتي كان لها بالغ االأثر يف
طماأنة امل�اطنني واملقيمني ،على كفاءة اخلدمات ال�شحية التي

العدد

الرابط اإللكتروني

تقدمها اململكة� ،شمن اخلطة ال�طنية ملكافحة الفايرو�س.
جاء ذلك خالل اجتماع جلنة اخلدمات مبجل�س ال�ش�رى
املنعقد �شباح اأم�س (االثنني) برئا�شة الدكت�رة جهاد عبداهلل
الفا�شل ،اإذ اأ�شادت اللجنة باملتابعة واالهتمام املبا�شر من لدن
�شاحب ال�شم� امللكي االأمري �شلمان بن حمد اآل خليفة ويل
العهد نائب القائد االأعلى النائب االأول لرئي�س جمل�س ال�زراء
حفظه اهلل ،وحر�س �شم�ه على ت�فري الرعاية ال�شحية
الالزمة للم�شابني بالفايرو�س ،معربة عن تقديرها وبالغ

اعتزازها بجه�د �شم�ه يف هذا املجال.
واأكدت اللجنة على اأهمية دعم االإجراءات احلك�مية
املتخذة للحماية من انت�شار فريو�س ك�رونا ،والتي ينبغي اأن
ت�شاهم جميع م�ؤ�ش�شات املجتمع ومك�ناته يف دعمها ،وحتمل
م�ش�ؤوليتها يف تقدمي كل ما ه� ممكن ل�شمان جناح احلملة
ال�طنية ملكافحة الفايرو�س ،من منطلق ال�اجب ال�طني الذي
تتطلبه املرحلة احلالية والتي حتتاج من اجلميع التعاون
والتعا�شد �شمن فريق البحرين.

بو حمود :ت�صديد الرقابة على
�صالونات احلالقة الرجالية والن�صائية
دعا النائب حممد ب� حم�د كالً من وزارة ال�شحة ووزارة
التجارة وال�شناعة وال�شياحة اإىل �شرورة ت�شديد الرقابة
على �شال�نات احلالقة الرجالية والن�شائية ،للتاأكد من
االلتزام بكل االإجراءات االحرتازية وال�قائية ،من ا�شتخدام
القفازات والكمامات ،وا�شتخدام املطهرات واملعقمات،
ملكافحة فريو�س ك�رونا امل�شتجد (ك�فيد.)19-
واأ�شار ب� حم�د اإىل اأن �شال�نات احلالقة قد تك�ن
م�شد ًرا النت�شار الفريو�س وتناقل العدوى ،ب�شبب عدم اتباع
معايري مكافحة العدوى ،ووج�د عاملني غري مدربني ،وه�
ما يتطلب ت�شديد الرقابة وتطبيق القان�ن على املخالفني
لعدم اتباعهم �شروط ال�شحة وال�شالمة العامة.
وثمن ب� حم�د اجله�د اال�شتثنائية التي يبذلها الفريق
ال�طني ،ووزارة ال�شحة ،ووزارة ال�شناعة والتجارة
وال�شياحة ،وجميع وزارات الدولة ووم�ؤ�ش�شاتها ،وعملهم
الدوؤوب �شمن فريق البحرين ال�احد ،بهدف تنفيذ وتطبيق
جممل االإجراءات االحرتازية والتدابري ال�قائية ل�شمان
احت�اء ومنع انت�شار فريو�س ك�رونا ،والذي يحظى
مبتابعة حثيثة من �شاحب ال�شم� امللكي االأمري �شلمان بن
حمد اآل خليفة ويل العهد نائب القائد االأعلى النائب االأول
لرئي�س جمل�س ال�زراء.
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ما الذي حمى الهند من «كورونا»؟ وماذا ينتظرها؟

ق�ضايا 13
مراجعات

sh.s.aljowder@gmail.com

�ضالح اجلودر

العفو امللكي ال�ضامي

يف فرتة الأزمات والكوارث
والأوبئة تتجلى القيم الإن�ضانية

منذ الإعالن عن تف�سيه يف ال�سني يف يناير من العام اجلاري ،ووباء
كورونا اجلديد اأو ما يعرف با�سم «كوفيد  »19يرعب العامل ،وجتتاح
املجتمعات الب�سرية ب�سببه حالة من اخلوف والقلق جعلتها تقدم على جملة
من الجراءات غري امل�سبوقة حتا�سيًا لتمدده ،مبا يف ذلك الغاء العديد من
الفعاليات والن�سطة واملوؤمترات املقررة م�سب ًقا ووقف الرحالت وحركة
التنقل اجلماعية ،الأمر الذي انعك�س �سلبًا على اقت�ساديات العديد من الدول،
ول �سيما تلك املعتمدة على ال�سياحة كم�سدر للدخل.
املفارقة هنا اأن الهند ،بتعدادها ال�سكاين ال�سخم وم�ساحتها اجلغرافية
ال�سا�سعة وحركة التنقل اليومية الهائلة بني اأقاليمها وحدودها ال�سمالية
املطلة بنحو  3اآلف كيلومرتات على ال�سني ،وهي امل�سدر الأول لفريو�س
كورونا كما هو معروف ،ظلت حم�سنة طويال �سد الوباء.
فبينما �سجلت اآلف حالت الإ�سابة ومئات حالت الوفيات يف دول بعيدة
عن ال�سني وذات اإمكانيات وقائية وعالجية ولوج�ستية اأف�سل من الهند
بع�سرات املرات ،مل ت�سجل الأخرية اأي اإ�سابة بالوباء املميت اإل يف وقت متاأخر
وذلك حينما عرث على م�ساب بالفريو�س يف ولية كريال اجلنوبية ،تبني من
�سجالت حركته اأنه كثري الرتدد على ال�سني.
هذه احلقيقة جعلت البع�س يزعم اأن الهنود لديهم مناعة طبيعية
�سد املر�س ،واأن هذه املناعة رمبا تكونت بفعل نظامهم الغذائي النباتي
وحمتوياته من البهارات املعروفة اأو ب�سبب ممار�ساتهم الجتماعية التلقائية
غري اخلا�سعة للو�ساو�س ال�سحية املبالغة ،واإل لكانت حالتهم اأ�سواأ من حالة
بقية ال�سعوب التي متدد الفريو�س نحوها .ويبدو اأن عني حا�سدة غارت من
�سمود الهند فاأ�سابتها .اإذ مل مي�س وقت طويل اإل وتزايدت حالت الإ�سابة
املكت�سفة يف الهند .فطب ًقا لآخر بيانات وزارة ال�سحة الهندية ــ حتى حلظة
كتابة هذه ال�سطور ــ و�سل عدد امل�سابني الهنود باملر�س اللعني اإىل الرقم
 .30لكن هذا الرقم يظل متوا�سعً ا ،باملقارنة مع حالت الإ�سابة حول العامل
التي و�سلت اإىل مائة األف ،وحالت الوفاة التي جتاوزت الرقم .3000
ومن نافلة القول اإن هناك ثالثة عوامل ت�ساهم يف اإنت�سار املر�س وهي:
الفريو�س وحامله والبيئة ،غري اأن اأولئك الذين تناولوا و�سع الهند جلهة
انت�سار فريو�س كورونا اجلديد مقارنة بغريها من الدول ،ومنهم الدكتور
اأغاروال رئي�س ال�سندوق الهندي لرعاية مر�سى القلب ورئي�س جمعية الأطباء
الهنود ،يرون اأن الهند يف ماأمن من تف�سي املر�س على نطاق وا�سع كما هو

كل ثالثاء
خليل يو�ضف

البع�س يزعم اأن الهنود لديهم مناعة طبيعية �ضد املر�س
احلال يف ال�سني اأو يف بلد مثل اإيران ،ويعزون ذلك اإىل الطق�س الذي يرون
فيه حائط ال�سد الأول .ودليلهم هو اأن الأوبئة امل�سابهة الأخرى مثل اإيبول
و�سار�س وانفلونزا الطيور ،وغريها من تلك التي تف�ست خالل العقد املا�سي
على نظاق عاملي مل تكن لها اآثار ملمو�سة يف الهند؛ لأن الأخرية تتميز مبناخها
احلار ورطوبتها العالية وهما عامالن ي�سيبان فريو�س املر�س يف مقتل.
وبعبارة اأخرى فاإن ما ي�ساعد الفريو�س على البقاء والإنت�سار ــ طب ًقا لبحث
ميداين اأجراه الدكتور اأغاروال ــ هو املناخ البارد ،وهذا يف�سر ،بح�سبه� ،سرعة
انت�سار الوباء يف دول ذات مناخ بارد مثل اليابان وكوريا اجلنوبية واإيطاليا.
ويتفق ال�ست�ساري الهندي املعروف �سورين باجنا ،وهو رئي�س ق�سم احلالت
الطارئة يف مركز طاغور للقلب يف كريال مع راأي الدكتور اأغاروال م�سي ًفا
اأن طق�س الهند احلار والرطب هو الرادع الأول لفريو�س كورونا اجلديد،
واأن النت�سار اجلغرايف للوباء يوؤكد اأنه مقت�سر على الدول املعروفة بربودة
طق�سها يف هذه الفرتة من العام ،م�سيفا اأن الأمر يدعو اإىل بع�س التفاوؤل مع
دخول مو�سم ال�سيف.
على اأنه مقابل هذا التفاوؤل يوجد بع�س املت�سائمني الذين لئن اأثنوا
على اخلطوات التي قامت بها حكومة رئي�س الوزراء ناريندرا مودي جلهة
الحتواء ال�سريع للوباء ،فاإنهم اأبدوا خماوفهم من احتمال اأن يعمل ارتفاع
معدلت ال�سابة املعتادة باللتهاب الرئوي يف الهند كقناع لنتقال فريو�س
كورونا اجلديد .من هوؤلء اأ�ستاذ ال�سحة العامة بجامعة هارفارد الربوف�سور
الهندي في�سوانات الذي قال اإن الهند قادرة حتى الآن على احتواء الو�سع
بجدارة ،لكنها قد تواجه و�سعً ا خطريًا اإذا انت�سر الوباء وتوحد مع الأوبئة
الأخرى املعدية املوجودة اأ�سالً يف البالد .اأما خطورة الأو�ساع املحتملة
�سخ�سا يف كل كلم مربع) ،واآليات
فمردها الكثافة ال�سكانية العالية (420
ً
الرعاية ال�سحية املتوفرة (متدنية وغري متاحة للجميع ،وتواجه حتديات
جمة خ�سو�سا مع اجلهل بعادات النظافة العامة وقواعد الوقاية ال�سحية)،
ٍ
�سخ�س يتنقلون يومًا من ولية
وحركة التنقل الداخلية الكثيفة ( 450األف
اإىل اأخرى).

القيـ ـ ــا�س والإجنـ ـ ــاز..

مطلوب املثابرة على مثل هذه الإ�سارات ،اإ�سارات ي�ستقبلها النا�س بحفاوة
واأمل ،والإ�سارات املعنيرّة هي التي مت�سي مب�سمونها وفحواها واأبعادها نحو
منحى اإيجابي ينتظره النا�س..
الإ�سارة املعنية حتديدًا هي تلك الواردة يف خرب جل�سة جمل�س الوزراء
املنعقدة بتاريخ  9مار�س اجلاري ،والتي ميكن اأن نختزلها حتت عنوان «قيا�س
الأداء» ،فحني ينبئنا اخلرب باأن جمل�س الوزراء «ناق�س برنامج عمل احلكومة
لل�سنوات  ،2022 - 2019واأنه اطلع على امل�ساريع التي تنفذ يف اإطار هذا
الربنامج على امل�ستوى الوطني ،وتلك التي تنفذ على م�ستوى كل وزارة ،ون�سب
الإجناز فيها» ،فاإن هذا خرب ي�ستحق التوقف ول يلومن رّنا اأحد حني ن�سدد على
اأهمية الدفع باجتاه تعزيز نهج قيا�س الأداء ليكون ح�سوره ويرت�سخ ويخرج
اىل �سبه العلن وعلى خمتلف ال�سعد ،حيال كل القرارات وامل�ساريع ،وحيال
اأداء كل وزير وم�سوؤول يف كل وزارة او هيئة او جهاز حكومي ،مطلوب ذلك
ومبنتهى ال�سفافية ،ويف هذا الوقت بالذات ،وبقلوب �سافية ،واأعني �سليمة،
وعقول واعية ،واإدراك بامل�سوؤولية!..
قيا�س الأداء اإذن هو النهج الذي ينبغي اأن يفعرّ ل ويرت�سخ يف كل �سوؤون
الدولة واملجتمع ،هو مطلوب دائمًا مع و�سائل التنفيذ ،والرغبة يف التنفيذ،
وال�ستقامة يف التنفيذ ،وال�سفافية يف التنفيذ ،على اأن يقرتن ذلك باإرادة تدفع
باجتاه اإزالة الع�سي من دواليب التنفيذ ،حتمًا هناك من لي�س من م�سلحتهم
اللتزام بهذا النهج ،الفا�سلون واملتقاع�سون والراغبون املوجات وامل�سوؤولون
مب�ساحلهم يريدون اأن يكون القيا�س حربًا على ورق ،او �سعا ًرا ل يغني ول
ي�سمن من جوع ل جتدي فيه التحليالت وال�ستنتاجات ،و�سيكون حاله كمن
يجعل كل اأمل �سرابًا!..
عندما نتحدث عن مقيا�س الأداء فهذا يعني اأننا نتحدث عن البو�سلة التي
تك�سف مدى جناح اأي وزارة او جهاز ،او اأي منظومة عمل ،يف تنفيذ ما هو
مطلوب منها ،او ما هو مر�سوم لها ،ومدى قدرتها يف تنفيذ الروؤية املو�سوعة
والأهداف امل�ستهدفة ،هي ً
اي�سا تعني ت�سخي�س مواطن ال�سعف وتقوية جوانب
القوة وحت�سني الكفاءة الإنتاجية ،و�سمان ح�سن م�سار العمل ،وحتريك مكامن
الإبداع ،و�سنع حياة عملية متقدة ،وباخت�سار هي جتويد للعمل وتعزيز
املكت�سبات ،ودافع للتكامل يف بناء اآليات تنفيذ الأهداف ،ودافع لاللتزام مبعايري
النزاهة والإتقان والتخل�س من البريوقراطية ،واإر�ساء ثقافة التميز والعمل
اجلاد.
ذلك غي�س من في�س ملا ميكن اأن يحققه نهج قيا�س الأداء ،مع مالحظة يف
غاية الأهمية وهي اأن هذا النهج لن ياأخذ مداه املطلوب ،او لن يكون جمديًا
اذا مل يقرتن بال�سفافية ،وامل�ساءلة يف اآنٍ واحد ،ال�سفافية يف م�سار كل عمل،
وتبيان ن�سب الإجناز واأوجه التق�سري والإخفاق عالنية ،واإظهار ما يوؤكد باأن

امللحة اإىل
ميكن اأن نربط ذلك بحاجتنا ّ
�ضخ دماء جديدة يف �ضرايني العمل احلكومي
املق�سرين او الذين مل يقوموا بواجبهم وم�سوؤولياتهم مل يعودوا ولن يكونوا
جمهولني ،ومل ولن يعودوا مبناأى عن اتخاذ لزوم ما يلزم حيالهم ،وهنا ياأتي
دور امل�ساءلة واملحا�سبة ،وهنا ن�سارع اىل التمني ،على املعنيني يف مواقع القرار،
نتمنى األ يجعلوا واقع احلال ،وكاأننا ل رحنا ول جينا ،مبعنى اأن املطلوب
التعامل مع ذلك النهج ،وكل نهج ب�سفافية فاقعة باقتناع كامل ،مبعنى اآخر،
مطلوب اأن ت�سمى الأ�سياء والأ�سباب وفاعليها ،من التزم وحقق واأبدع واأجنز،
ومن ف�سل واأخفق وعجز عن حتقيق الأهداف والنتائج املطلوبة ،لعلنا بذلك
نتجنب ما هو اأكرث وطاأة ،املهم اأن ياأخذ اجلميع علمًا بوجود من يتابع وي�ساءل
ويراقب ويحا�سب ويغري ويف�سح املجال للمزيد من الرتياح والطماأنينة على
ان هناك من يقوم بواجبه كما يجب ،وعلى خري ما يرام باأمانة وم�سوؤولية!..
نوؤكد على ذلك ،وميكن اأن نربط ذلك بحاجتنا امللحرّ ة اىل �سخ دماء جديدة
ً
عو�سا عمن اأخفقوا وف�سلوا ومل يحققوا ن�سب
يف �سرايني العمل احلكومي
الإجناز املطلوبة منهم �سواء على �سعيد برنامج عمل احلكومة ،او على �سعيد
عمل كل وزارة او هيئة حكومية ،وهذا اأمر وجدنا �سداه يدورّي منذ �سنوات ،ويف
العديد من املنا�سبات ،يكفى التمعرّ ن فى جمريات بع�س امل�ساريع املعلن عنها من
�سنوات ومل تنفذ او اأن ن�سب الإجناز فيها اأدنى من املقرر لها ،او اأنها مل حتقق
بال�سكل او امل�ستوى
املطلوب والالزم ،وهنا ميكن الرجوع اىل تقارير ديوان الرقابة ملن يريد
بع�س الأمثلة!..
جندد مرة اأخرى ،ومرات ،لن من رّل من تكرار هذه احلقيقة ،جندد على اأهمية
النهماك فى �سخ دماء جديدة فى �سرايني العمل احلكومى ،واإعطاء الفر�سة
لتمكني قيادات لل�سف الثاين ،ل جتعلوا هوؤلء وكل ا�سحاب الكفاءات واخلربات
ي�سعرون اأن الطرق م�سدودة اأمامهم ،واأن اأبواب الأمل مو�سودة ل يقدر على
فتحها اإل اأ�سحاب «املواهب» اخلا�سة ،افتحوا لأولئك الأبواب ،وتابعوا نوعية
ودقة ون�سب اجنازاتهم ،وما اذا كان املطلوب منهم �سينفذ يف موعده ام ل ،ول
تن�سوا اأن بقاء اأي م�سوؤول يف موقعه �سنوات و�سنوات طويلة يوؤدي اىل اختالل
موازين منظومة القيم ،ويخلق حالة من الرتاخي والرتهل واجلمود ،كما يتيح
الفر�سة لتداخل لغة التم�سلح او امل�سالح اخلا�سة مع لغة امل�سالح العامة
وامل�سوؤولية العامة !..وهنا ،لي�س من ال�سروري تكرار ما يعنيه ذلك ،وما يوؤدي
اليه لك ،وامل�ساألة برمتها اأولً واأخريًا مت�س م�ستقبل وطن!..
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لقد جاء العفو امللكي ال�سامي لعدد 901
�سجني ليفتح اآفاقا ً اإن�سانية جديدة ،ومرحلة
جديدة بني اأبناء املجتمع الواحد ،بال �سك
اأننا يف حاجة ما�سة لكل فرد من هذا املجتمع
لعملية البناء والإ�سالح والنماء ،لذا جاء
العفو امللكي وهو يحمل بارقة الأمل اجلديد.
فقد اأ�سدر جاللة امللك حمد بن عي�سى اآل
خليفة اأمره ال�سامي بالعفو عن جمموعة من
املحكومني ،بالإ�سافة اإىل تطبيق العقوبات
البديلة لعدد  585نزيالً من املحكوم عليهم
وممن ق�سوا ن�سف مدة العقوبة ال�سالبة
للحرية ،مبجموع  1486نزيالً ،وهذا ما
عهده اأبناء هذا الوطن من جاللة امللك املفدى،
ذي القلب الرحيم ،والنف�س املطمئنة ،وهو
القائد احلري�س على م�سلحة �سعبه ووطنه.
العفو امللكي ال�سامي طال الن�ساء وكبار
ال�سن واملر�سى و�سغار ال�سن املتواجدين يف
مراكز الإ�سالح والتاأهيل ،وقد جاء بدواعٍ
اإن�سانية ،فاجلميع يرى ما يتعر�س له العامل
اليوم من انت�سار وباء الكورونا امل�ستجد
(كوفيد  ،)19الذي بداأ بح�سد الآلف من
الب�سر ،واأ�سعافهم مر�سى وم�سابني ،عافانا
اهلل منه ،فكان العام 2020م (�سنة الرحمة)
التي كنا ن�سمع عنها ونقراأها يف كتب التاريخ،
فاأخذ النا�س بالرتاحم فيما بينهم ،ولي�س من
�ساحب قلب رحيم يف هذه الفرتة احلرجة
مثل قلب جاللة امللك املفدى ،فقد راأى من ثاقب
ب�سريته اأن من الأهمية ا�سدار اأمره ال�سامي
ليعفو فيه عمن �سدر يف حقهم اأحكام �سالبة
للحرية.
اإن الذين نالهم العفو امللكي ال�سامي كانوا
خلف الق�سبان ليكملوا �سنوات عقوبتهم،
فجاء الأمر امللكي ال�سامي ليعفو عنهم،
ولينالوا حريتهم من جديد ،ولتطمئن قلوب
اأمهاتهم وزوجاتهم واأبنائهم ،وتقر قلوبهم
ب�سالمة العائدين لهم ،فكان العفو امللكي
ال�سامي عنوان مرحلة جديدة يف جمتمع
عرف بالت�سامح والعفو والتعاي�س وال�سالم.
يف ظل الظروف التي ت�سهدها املنطقة
والعامل باأ�سره مع انت�سار وباء الكورونا
امل�ستجد تاأتي بارقة الأمل مع العفو امللكي
ال�سامي ،وهو العفو الذي اأفرح القلوب واأنار
ال�سدور ،وذلك ل ياأتي اإل من ملك عُ رف
عنه حب اخلري ،ون�سر قيم الت�سامح والعفو
وال�سفح ،فجاللة امللك املفدى مل ن َر منه اإل
كل خري ،فمنذ توليه مقاليد احلكم يف البالد
بالعام 1999م وحتى يومنا هذا وهو ير�سل
ر�سائل احلب اإىل جميع اأبناء �سعبه ،فهو
النري الذي اأخرج
�ساحب القلب الكبري ،والفكر رّ
البالد من الكثري من امل�ساكل والأزمات ،وها
هو اليوم يقود �سفينة الوطن وهي يف اأمواج
عاتية من الوباء املنت�سر بالعامل اليوم.
العفو امللكي الذي طال  901حمكوم،
ً
والأحكام البديلة التي طالت  585نزيال قد
اأعادة الأمل والفرح وال�سرور لدى اأبناء هذا
الوطن ،فاجلميع اليوم ويف ظل تف�سي وباء
الكورونا امل�ستجد هو يف حاجة لتعزيز
اللحمة الوطنية والن�سيج الجتماعي،
فاجلميع يواجه اليوم اأخطر وباء القرن
احلادي والع�سرين ،وهذا يتطلب توحيد
اجلهود ،وتعزيز اجلبهة الداخلية ،فهذا الوباء
ل يفرق بني �سنة و�سيعة ،ول بني م�سلمني
وم�سيحيني وهندو�س ،ول يفرق بني غني
وفقري ،ول اأبي�س ول اأ�سود ،فهو خطر على
اجلن�س الب�سري باأ�سره ،لذا جاءت املكرمة
امللكية والعفو ال�سامي ليعزز ما بني الب�سر
من عالقات.
من هنا فاإننا ن�سيد بالعفو امللكي ال�سامي،
واللفتة الإن�سانية الكرمية ،وهذا الأمر لي�س
بغريب على جاللة امللك املفدى ،يف ال�سابق كنا
ننتظر العفو مع املنا�سبات الدينية والوطنية
مثل �سهر رم�سان والعيدين والعيد الوطني
وعيد اجللو�س وغريها ،اأما هذه املكرمة وذلك
العفو جاء على غري العادة ،وهو اأمر حممود
من جاللة امللك املفدى.
لذا امل�سوؤولية اليوم وبعد العفو امللكي
ال�سامي هو اإدماج املعفي عنهم باملجتمع،
وحماولة م�ساعدة ليكونوا مواطنني �ساحلني
كبقية املواطنني ،وعلى اأولياء الأمور م�ساعدة
اأبنائهم والأخذ باأيديهم ،فاملجتمع باأ�سره
اليوم اأمام خطر داهم.
واإن كانت من كلمة �سكر فاإنها تقدم لوزارة
الداخلية وعلى راأ�سها معايل وزير الداخلية
ال�سيخ را�سد بن عبداهلل اآل خليفة وذلك باإعداد
ك�سوف امل�ستحقني للعفو والإفراج لأ�سباب
اإن�سانية و�سحية ،وعلى اإنفاذ التوجيهات
امللكية ال�سامية ،حفظ اهلل جاللة امللك و�سعب
البحرين من كل مكروه.
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الملك :جهود وطنية كبيرة
لقوة الدفاع في مكافحة «كورونا»
أكد حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البالد
المف��دى القائد األعلى ،ش��كره وتقديره لإلس��هامات الصحي��ة النبيلة
والجه��ود الوطنية الكبيرة التي تقوم به��ا قوة دفاع البحرين لمكافحة
فيروس كورونا (كوفيد  ،)19ضمن الحملة الوطنية لمكافحة هذا الوباء
العالمي وتوفير المنشآت الطبية المزودة بأفضل المستلزمات العالجية
والتدابير الوقائية ،لما فيه سالمة وخير المواطنين الكرام والمقيمين.
وتفض��ل عاهل البالد المف��دى القائد األعلى ،فش��مل برعايته الكريمة
أم��س التمرين التعب��وي «درع الوطن  ،»2020ال��ذي أجرته قوة دفاع
البحرين بالذخيرة الحية.
ولدى وصول جاللته كان في االستقبال ،القائد العام لقوة دفاع البحرين
المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة ،ورئيس الحرس الوطني
الفريق أول ركن س��مو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة ،واللواء الركن
س��مو الش��يخ ناصر بن حم��د آل خليفة مستش��ار األم��ن الوطني قائد
الح��رس الملكي ،ورئي��س هيئة األركان الفريق الرك��ن ذياب بن صقر
النعيمي.
وراف��ق جاللته ،وزير الديوان الملكي الش��يخ خالد ب��ن أحمد آل خليفة،
والمقدم الركن سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة قائد القوة الخاصة
بالحرس الملكي.
واس��تهل التمرين بآيات من الذكر الحكيم ،ثم قدم لجاللته شرحاً عن
مجريات التمرين ومراحل تنفيذه واألهداف المحددة له.
وما إن أذن جاللته ببدء التمرين ،حتى باشرت القوات المشتركة بتنفيذ

العاهل يشمل برعايته التمرين التعبوي «درع الوطن »2020
ما شهدنا خالل التمرين يعكس الروح
المعنوية العالية لرجال «القوة»
رجال «القوة» أثبتوا المستوى
االحترافي الرفيع في إدارة المعارك
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المهام الموكلة إليها بمهارة عالية وإصابة األهداف المحددة لها بدقة
وحسب الخطط الموضوعة.
وأعرب جاللة الملك المفدى القائد األعلى ،عن اعتزازه بما شهده خالل
هذا التمرين التعبوي الش��امل ،مضيفاً أن ذل��ك يدعو للفخر واإلعجاب
ويعكس المستوى االحترافي الراقي والروح المعنوية العالية التي يتميز
بها رجال قوة الدفاع البواسل ،وما اتسموا به من تطبيق دقيق ومتقن
وانسجام امتاز به المشاركون ،وأثبتوا خالله المستوى االحترافي الرفيع
في إدارة المعركة.
وق��در جاللته للقائمين على هذا التمري��ن التعبوي ما أبدوه من مهارة
ً
تخطيط��اً وتنفيذاً ب��كل نجاح وتفوق ،مؤكدا على أهمية اس��تمرار مثل
هذه التمارين لالرتقاء بالكفاءة والمهارات القتالية.
وأضاف جاللته ،أن قوة الدفاع ستظل بعون اهلل كما عهدناها سيفاً ودرعاً
للوطن ،وقوة للخير والس��الم وسنداً لألشقاء واألصدقاء للمساهمة في
التص��دي ألي مخاطر تهدد منطقتنا ومواطنيه��ا الكرام ،متمنياً جاللته
للجميع دوام التوفيق والسداد.
وفي ختام التمرين تش��رف قائد التمرين بالس��الم عل��ى جاللة الملك
المف��دى القائ��د األعلى ،حيث ش��كره وأثنى على الضباط المش��اركين
والقائمين عل��ى التمرين على جهودهم الممي��زة إلنجاح هذا التمرين
التعبوي الشامل.
وحض��ر التمرين وزير ش��ؤون الدفاع الفريق الركن عبداهلل بن حس��ن
النعيمي وعدد من كبار الضباط.
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مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد:
الحد من تجمع أكثر من  150فردًا لمنع «كورونا»
كلف مجلس الوزراء خالل جلس��ته أمس،
الجه��ات المعني��ة بالحد م��ن التجمعات
الت��ي تزيد ع��ن  150فرداً ،لمنع انتش��ار
فيروس كورونا (كوفيد .)19
جاء ذل��ك ،أثن��اء ترؤس صاحب الس��مو
الملكي األمير س��لمان بن حمد آل خليفة
ول��ي العهد نائ��ب القائد األعل��ى النائب
األول لرئي��س مجل��س الوزراء الجلس��ة
االعتيادي��ة األس��بوعية لمجل��س الوزراء
بقصر القضيبية أمس ،حيث أشاد مجلس
الوزراء بالمبادرة الملكية السامية بإصدار
حضرة صاح��ب الجاللة المل��ك حمد بن
عيس��ى آل خليف��ة عاهل الب��الد المفدى
لدواعي إنسانية المرسوم الملكي بالعفو
ع��ن المحك��وم عليه��م  ،ليعل��ي جاللته
بذلك مب��ادئ الحكمة وفيض التس��امح
والعفو واإلنس��انية التي اتسم بها دائماً
نهج جاللته حفظه اهلل ورعاه.
وتاب��ع مجلس ال��وزراء اإلج��راءات التي
تتخذها كاف��ة األجه��زة المعنية الحتواء
ومن��ع انتش��ار في��روس كورون��ا (كوفيد
 )19وضمان س��المة وصح��ة المواطنين
والمقيمي��ن بتطبي��ق أعل��ى المعايي��ر
الوقائية واالحترازية ،وأهاب بالمواطنين
والمقيمين الك��رام بااللتزام بالتعليمات
الوقائي��ة عل��ى المس��توى الش��خصي
والمجتمع��ي للحد من انتش��ار الفيروس
وبأهمي��ة االلت��زام بالحج��ر المنزل��ي
واالتصال على الرقم  444للفحص.
وضمن هذا السياق ،أشاد مجلس الوزراء
بحج��م اإلقبال على التطوع ودعم الحملة
الوطنية لمكافحة فيروس كورونا(كوفيد
 )19م��ا يعك��س الش��عور بالمس��ؤولية
والش��راكة المجتمعي��ة الت��ي يتحلى بها
المجتمع البحريني.
إلى ذلك ،ن��وه مجلس الوزراء بما تحقق
ف��ي مملك��ة البحري��ن في مج��ال صون
واحترام حقوق اإلنس��ان من مكتس��بات
ومنج��زات وذلك بمناس��بة اليوم العربي
لحقوق اإلنسان.
فيما أدان مجلس الوزراء بأقوى العبارات
ح��ادث اس��تهداف موكب رئي��س الوزراء
بجمهوري��ة الس��ودان الش��قيقة دول��ة
عبداهلل حم��دوك ،مؤكداً رفضه وتنديده
لمثل هذا الهج��وم اإلرهابي الجبان وأية
محاولة لتقويض أمن واستقرار السودان.
وأدل��ى األمي��ن الع��ام لمجلس ال��وزراء
د.ياس��ر الناص��ر عقب الجلس��ة بتصريح
حول ق��رارات مجلس الوزراء ج��اء فيه ما
يلي:
أو ً
ال :بالنظ��ر إلى التحديات المس��تجدة
الت��ي يواجهه��ا العالم بس��بب فيروس
كورونا (كوفيد  )19المستجد ،وفي ضوء
م��ا تقوم ب��ه مملك��ة البحري��ن الحتواء
انتش��ار هذا الفي��روس ومواجه��ة آثاره
على المج��االت االقتصادية والصحية وما
تقوم ب��ه المملكة في ه��ذا الخصوص ،
فقد قرر مجلس ال��وزراء وفقاً للمادة رقم
 11من مرس��وم بقانون رقم  39لس��نة
 2002بش��أن الميزانية العامة منح وزير
المالي��ة واالقتص��اد الوطن��ي صالحي��ة
الس��حب المباشر من الحس��اب العمومي
بم��ا ال يتجاوز  %5م��ن إجمالي اعتمادات
مصروفات ميزانية السنة المالية الجارية
لمواجه��ة المصروفات الطارئ��ة التي ال
تتوف��ر لها اعتم��ادات ف��ي الميزانية وال
يمك��ن تأجيلها إل��ى ميزانية الس��نوات
القادمة.
ثانياً :وافق مجلس الوزراء على االستمالك
ألغ��راض التخطي��ط وإع��ادة التخطيط
ف��ي ع��دد م��ن المخطط��ات المعتمدة
الواقع��ة ف��ي مناطق مختلفة م��ن البالد
طبق��اً لإلجراءات التي ن��ص عليها قانون
اس��تمالك العقارات للمنفع��ة العامة رقم
( )39لسنة .2009
وكلف المجلس اللجنة الوزارية للمشاريع
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سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة

أبرز ما جاء في الجلسة

لوزير المالية السحب  ٪5من الحساب العمومي لمواجهة المصروفات الطارئة
أشاد بالمبادرة الملكية السامية بالعفو عن المحكوم عليهم
تعزيز دور البوابة التعليمية التفاعلية اإللكترونية ودمج التقنية في التعليم
بث  8ساعات يوميًا على القناة الرياضية الثانية بالتلفزيون واليوتيوب لدروس مرئية
االلتزام بالتعليمات الوقائية شخصيًا ومجتمعيًا للحد من انتشار الفيروس
حجم اإلقبال على التطوع لمكافحة «كورونا» يعكس الشعور بالمسؤولية
االستمالك ألغراض التخطيط في المخططات المعتمدة
مجلس الوزراء يدين استهداف موكب رئيس الوزراء بالسودان
التصديق على اتفاقية التعاون الجمركي بين البحرين والسعودية
تحديد وتنظيم رسوم الطيران المدني ورسم خدمات المغادرين جوًا
التنموي��ة والبني��ة التحتي��ة بمتابع��ة
اس��تكمال عملي��ة التنفي��ذ ألغ��راض
التخطي��ط وإعادة التخطي��ط ،وذلك في
ضوء المذك��رة المرفوعة له��ذا الغرض
من معال��ي نائب رئيس مجل��س الوزراء
رئيس اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية
والبنية التحتية.
ثالثاً :اطلع المجلس على الجهود الهادفة
إلى تعويض الطلب��ة عن زمن التمدرس
الناجم عن تعليق الدراس��ة في المدارس
الحكومية والخاص��ة من خالل تعزيز دور
البوابة التعليمي��ة التفاعلية اإللكترونية
وأنظم��ة التعلي��م اإللكترون��ي ودم��ج
التقنية ف��ي التعليم وتوظي��ف المحتوى
التعليمي الرقمي وغير ذلك من الخدمات
التعليمية ،ومنها بث  8ساعات يومياً على
القناة الرياضية الثانية بتلفزيون البحرين
وعل��ى اليوتيوب ل��دروس مرئية يقدمها
نخبة من المعلمين واالختصاصيين ،من
خالل المذكرة المش��تركة المرفوعة من
وزيري التربية والتعليم وشؤون اإلعالم.
رابعاً :أحال المجلس إلى اللجنة التنسيقية
مذكرة بشأن تدريب الباحثين عن العمل
وفق نظام التلم��ذة المهنية مقدمة من
وزي��ر العم��ل والتنمي��ة االجتماعية ،في
إطار الحرص على تدريب وتأهيل العمالة
الوطنية مما يس��اهم في س��رعة دمجها

في سوق العمل.
خامساً :وافق مجلس الوزراء على مشروع
مرس��وم بالتصديق على اتفاقية التعاون
الجمركي المشترك بين شؤون الجمارك
بمملكة البحرين والهيئة العامة للجمارك
بالمملك��ة العربية الس��عودية لالعتراف
المتب��ادل ببرنامج المش��غل االقتصادي
المعتم��د ل��دى كل منهم��ا ،وذل��ك في
ضوء المذك��رة المرفوعة له��ذا الغرض
من معال��ي نائب رئيس مجل��س الوزراء
رئيس اللجنة الوزارية للشؤون القانونية
والتشريعية.
سادس��اً :واف��ق مجل��س ال��وزراء وأحال
إلى الس��لطة التشريعية مش��روع قانون
بالتصديق على النظام األساس��ي لمركز
العمل لمنظمة التعاون اإلسالمي ،وذلك
في ضوء التوصية المرفوعة لهذا الغرض
من اللجن��ة الوزارية للش��ئون القانونية
والتش��ريعية والتي عرضه��ا نائب رئيس
مجلس الوزراء رئيس اللجنة.
س��ابعاً :وافق مجلس الوزراء على مشروع
قرار بشأن تحديد وتنظيم رسوم الطيران
المدني ورس��م خدم��ات المغادرين عن
طري��ق الجو ،وذل��ك في ض��وء المذكرة
المرفوع��ة له��ذا الغ��رض م��ن وزي��ر
المواصالت واالتصاالت.
ثامناً :أح��ال المجلس إلى اللجنة الوزارية

بيانات الخبر

للش��ؤون المالي��ة واالقتصادية والتوازن
المال��ي المذك��رة المرفوع��ة م��ن وزير
شؤون الش��باب والرياضة بشأن مذكرة
التفاهم الثالثية بخصوص مالعب الفريج
بي��ن وزارة األش��غال وش��ؤون البلديات
والتخطي��ط العمران��ي ووزارة اإلس��كان
ووزارة شؤون الشباب والرياضة.
تاس��عاً :وافق مجلس ال��وزراء وأحال إلى
مجلس النواب مش��روع قان��ون بتعديل
البن��د (د) من الم��ادة ( )23م��ن قانون
الخطابات والمعامالت اإللكترونية الصادر
بالمرسوم بقانون رقم ( )54لسنة 2018
المعد في ضوء االقت��راح بقانون المقدم
من مجلس الشورى.
عاش��راً :أحال مجلس ال��وزراء إلى مجلس
النواب مشروع قانون بتعديل المادة ()1
م��ن المرس��وم بقانون رقم ( )27لس��نة
 2015بشأن الس��جل التجاري المعد في
ضوء االقتراح بقانون المقدم من مجلس
الش��ورى مشفوعاً بمذكرة برأي الحكومة
حوله.
وفي بند التقاري��ر الوزارية ،أخذ المجلس
علماً بم��ا تم تحقيقه تنفي��ذاً لتوجيهات
صاحب الس��مو الملكي األمير خليفة بن
سلمان آل خليفة رئيس الوزراء باستكمال
احتياج��ات منطق��ة القف��ول م��ن بعض
خدمات البنية التحتية.

واطل��ع المجلس على المش��اريع التي تم
تنفيذه��ا لتطوي��ر الطرق فيه��ا وتنظيم
الحركة المرورية عليها وتحقيق انسيابية
المرور بش��كل آمن ،وكذلك بالمش��اريع
قي��د التنفي��ذ بم��ا فيها إنش��اء ش��بكة
لتصري��ف مياه األمط��ار وإيص��ال جميع
المناطق بخدمات الصرف الصحي وإعادة
تأهي��ل الحديقة المائية ،وذلك من خالل
المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزير
األش��غال وش��ؤون البلديات والتخطيط
العمراني.
كما اطل��ع المجلس على نتائج اجتماعات
منظم��ة ال��دول المصدرة للنف��ط أوبك
الذي عق��د في جني��ف مؤخ��راً من خالل
تقرير وزي��ر النفط ،وكذلك نتائج اجتماع
وزراء الصحة بدول مجلس التعاون لدول
الخلي��ج العربي��ة ح��ول في��روس كورونا
(كوفي��د  )19المس��تجد ال��ذي عقد عبر
االتصال المرئي مؤخراً من خالل مذكرة
سعادة وزيرة الصحة.
فيما اطلع المجل��س على تقرير من وزير
شؤون الشباب والرياضة بالنمو اإليجابي
ال��ذي نجحت ف��ي تحقيقه وزارة ش��ؤون
الش��باب والرياض��ة بزي��ادة اإلي��رادات
والدع��م ال��ذي يقدم��ه القط��اع الخاص
لتمويل الفعالي��ات الرياضية الذي وصل
إلى حوالي  1.9مليون دينار.

ناصر بن حمد :اتخاذ اإلجراءات
الكفيلة بالحفاظ على صحة وسالمة المجتمع
أش��اد س��مو الش��يخ ناصر بن حم��د آل خليفة ممثل
جالل��ة المل��ك لألعم��ال الخيرية وش��ؤون الش��باب
مستشار األمن الوطني رئيس مجلس أمناء المؤسسة
الخيري��ة الملكي��ة بمب��ادرة ش��ركة عقارات الس��يف
بإطالق صندوق بقيمة مليون دينار لدعم مس��تأجري
مجمعاتها التجارية.

وأك��د س��موه بأن ه��ذه المب��ادرة تأتي تماش��ياً مع
توجيه��ات قي��ادة جاللة المل��ك لبذل كاف��ة الجهود
الالزم��ة ضم��ن الحمل��ة الوطنية لمكافح��ة فايروس
كورون��ا (كوفي��د  ،)19واتخ��اذ اإلج��راءات الكفيل��ة
بالحف��اظ على صحة وس��المة المجتم��ع بما في ذلك
تلك التي تمس الجانب االقتصادي.

كما ثمن س��موه الدور الوطني الذي اتخذته ش��ركة
عقارات السيف من باب المسؤولية الوطنية وتقديمها
مختلف وسائل الدعم للمس��اهمة في تعزيز المسيرة
االقتصادي��ة لمملك��ة البحرين ،مم��ا يؤكد على وعي
الش��ركة وحرصها على مؤازرة كافة الجهود الوطنية
المبذولة في الوقت الراهن.
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وزير اإلعالم :شفافية المعلومات أسهمت
إيجابًا في تعزيز ثقة المواطن بالحكومة
اتباع المواطنين والمقيمين التعليمات الصادرة جسد وعي المجتمع
وزير الخارجية يستقبل األمين
العام لـ«الخيرية الملكية»
اس��تقبل وزير الخارجي��ة د.عبداللطيف بن راش��د الزياني ،في
مكتبه بالديوان العام للوزارة ،االثنين  16مارس  ،2020األمين
العام للمؤسس��ة الخيرية الملكية د.مصطفى السيد ،بحضور
وكي��ل وزارة الخارجية د.الش��يخة رنا بنت عيس��ى بن دعيج آل
خليف��ة .وقد رحب وزي��ر الخارجي��ة بمصطفى الس��يد والوفد
المرافق له ،مشيداً بالجهود التي تقوم بها المؤسسة الخيرية
الملكية في األعمال اإلنس��انية والخيرية ،من خالل المش��اريع
الخيري��ة والمب��ادرات اإلنس��انية الرامي��ة إلغاث��ة المنكوبين
ومس��اعدة المحتاجي��ن عل��ى الصعيدين اإلقليم��ي والدولي،
وإسهاماتها المتواصلة في أعمال الخير ورعاية األيتام.
وهنأ مصطفى الس��يد ،وزير الخارجية بالثقة الملكية الس��امية
بتعيين��ه وزي��راً للخارجية ،متمنياً ل��ه دوام التوفي��ق والنجاح،
مش��يداً بالدع��م والمس��اندة الت��ي تقدمه��ا وزارة الخارجية
ألنشطة المؤسسة على المستوى اإلقليمي والدولي.
وت��م خالل اللقاء اس��تعراض أوجه التعاون والتنس��يق الثنائي
المش��ترك بين وزارة الخارجي��ة والمؤسس��ة الخيرية الملكية
في كل ما من ش��أنه تعزيز وإبراز جهود المؤسس��ة في العمل
اإلنساني.

«المرصد» تشيد بالمنجزات
الحقوقية في البحرين
تحتف��ل جامعة ال��دول العربية باليوم العربي لحقوق اإلنس��ان
والذي يوافق الس��ادس عش��ر من شهر مارس من كل عام بعد
دخ��ول الميثاق العربي لحقوق اإلنس��ان حيز النفاذ عام ،2008
ليع��زز ما جاء بالمواثيق الدولية من حقوق وواجبات لإلنس��ان،
حيث يقام االحتفال هذا العام تحت ش��عار «حق المش��اركة في
الحياة الثقافية» كجزء ال يتجزأ من حقوق اإلنسان.
وأص��درت جمعية المرصد لحقوق اإلنس��ان بيان��اً أكدت خالله
أهمية تخصيص يوم لالحتفال بهذه المناسبة ،وذلك للتعريف
ٍ
بالميث��اق العرب��ي لحقوق اإلنس��ان ومضمون��ه ومبادئه التي
جاء بها ليتمتع المواطن العرب��ي بحقوقه وواجباته ،فض ً
ال عن
اعتباره فرصة لدراسة التش��ريعات والسياسات ،وتقييم الوضع
ومراجع��ة ما تم إنج��ازه في مجال حقوق حماي��ة وتعزيز حقوق
اإلنس��ان في الوطن العربي .ودعت الجمعية إلى حماية التراث
الثقاف��ي العربي وإش��راك الش��باب في هذا المج��ال عبر تعزيز
الحوار والتعايش والتس��امح وتبادل الخب��رات والتجارب ،فض ً
ال
عن إبراز ال��دور الكبير للثقافة في تحقيق التنمية المس��تدامة
والنهوض بحياة األفراد وتقدم المجتمعات.
وبهذه المناس��بة ،أش��ادت جمعي��ة المرصد لحقوق اإلنس��ان
بالمس��يرة الحافلة بالمنج��زات التي حققتها مملك��ة البحرين
على صعي��د حماية وتعزيز حقوق اإلنس��ان في ظل المش��روع
اإلصالح��ي لحضرة صاحب الجاللة عاه��ل البالد المفدى ،حيث
واصلت المملكة تقدمها في ه��ذا المجال والتزامها بالمواثيق
واالتفاقي��ات الدولية ،فض ً
ال عن إصدار العديد من التش��ريعات
العصرية والمتطورة التي تس��تند على أس��س فلسفية حديثة
تراع��ي القيم اإلنس��انية النبيلة .كما أش��ادت الجمعية باللفتة
األبوية الحقوقية لحضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى
آل خليفة عاهل البالد المفدى بصدور المرسوم الملكي السامي
لدواع إنس��انية ،وكذلك التوسع في
بالعفو عن ( )901محكوم
ٍ
تطبيق قانون العقوبات البديلة ليش��مل عدد ( )585نزي ً
ال من
المحكوم عليهم بما يس��هم في إفساح المجال لهم للمساهمة
في التنمية وبناء الوطن.

أكد وزير شؤون اإلعالم علي الرميحي أن شفافية
المعلوم��ات الصادرة عن الجه��ات المعنية كان
لها دور كبير في إنج��اح خطط التعامل والوقاية
إلى جانب تعزيز ثقة المواطن بالحكومة.
وأض��اف ،خ��الل لقائ��ه رؤس��اء تحري��ر الصحف
المحلية ،أن ذلك انعكس بصورة جلية في اتباع
المواطني��ن والمقيمين لإلرش��ادات والتعليمات
الص��ادرة ،وجس��د وع��ي المجتم��ع البحرين��ي،
وثقت��ه بما يرد عبر اإلعالم الرس��مي على الرغم
من وجود تحدي التش��ويش الذي قد يصدر عن
بعض منصات التواصل االجتماعي بنشر وتداول
المعلومات المغلوطة واإلشاعات.
وق��ال «لكن تبق��ى الثق��ة في منص��ات اإلعالم
الرس��مي وصحافتنا البحريني��ة العتيدة كمصادر
معتم��دة ل��دى الش��ارع البحرين��ي الس��تقاء
المعلومات واألخبار الصحيحة والمؤكدة».
وأوضح الوزير أن التعامل اإلعالمي على الصعيد
المحلي مع مس��تجدات الوض��ع الصحي تم منذ
بداي��ة اإلعالن ع��ن أول حالة وحت��ى تاريخه ،إذ
أص��درت الجه��ات المعني��ة أكث��ر م��ن  50بياناً
صحفياً إل��ى جان��ب المؤتم��رات الصحفية التي
عق��دت من أجل بيان مختلف التطورات المتصلة
بمكافحة فيروس كورونا المس��تجد (كوفيد،)19
وه��و م��ا يؤك��د الت��زام البحري��ن بالمصداقية
وش��فافية وانس��ياب المعلومات المتصلة بهذا
الوباء وانتشاره.
وأش��ار الوزير إلى أن الوزارة تواص��ل دورها عبر
مختلف منصاته��ا اإلعالمية في التوعية بس��بل
الوقاي��ة ،كما يت��م العمل عل��ى البرامج الخاصة
المتصل��ة به��ذا الظ��رف الط��ارئ بص��ورة تبرز
مدى التع��اون بين الجه��ات الرس��مية المعنية
ف��ي مكافحة انتش��ار فيروس كورونا المس��تجد
(كوفيد.)19
وش��دد الوزير عل��ى أن ما لمس��ناه م��ن تفاعل
ال أساسياً
وتعاون من المجتمع البحريني كان عام ً

ف��ي دعم نج��اح الجه��ود المبذولة م��ن الفريق
الوطني للتصدي لفيروس كورونا (كوفيد.)19
وأوضح أن هذا الوضع االس��تثنائي شهد التعاون
المعه��ود والمس��تمر من الس��لطة التش��ريعية
والتي كانت عبر مجلس��ي الش��ورى والنواب على
درج��ة عالي��ة من التفه��م والتع��اون الوثيق مع
الس��لطة التنفيذي��ة األمر الذي أس��هم في دعم
وتعزيز مختل��ف المعالجات وفقاً لتطورات الوضع
الصح��ي واتب��اع معايير دولية ف��ي مواجهة هذا
التحدي العالمي الجديد ،األمر الذي استحقت به
المملكة إش��ادة منظمة الصح��ة العالمية ،وهي
أعل��ى جه��ة دولية مراقب��ة لكاف��ة الجهود على
الصعيد األممي ،باعتبار مملكة البحرين أنموذجاً
يحتذى في التعامل مع الفيروس.
وأش��اد وزير ش��ؤون اإلعالم بما ت��م اتخاذه من
خطوات وإجراءات احترازية في إطار عمل الفريق
الوطن��ي لمكافحة فيروس كورون��ا (كوفيد ،)19
والت��ي تتضم��ن الجه��ود الدؤوبة لق��وة دفاع
البحري��ن ووزارة الداخلي��ة وك ً
ال م��ن المجل��س
األعل��ى للصح��ة ووزارة الصحة إل��ى جانب كافة
الجهات والمؤسس��ات الحكومية والذي جعل من

المناعي :االلتزام بالحجر الصحي
مسؤولية وطنية وليس حرية شخصية
أشاد عضو مجلس الشورى درويش
أحم��د المناعي بتوجيه��ات حضرة
صاح��ب الجالل��ة المل��ك حمد بن
عيس��ى آل خليف��ة عاه��ل الب��الد
المفدى حفظه اهلل ورعاه ،والجهود
الكبيرة التي يقودها صاحب السمو
الملك��ي األمير س��لمان ب��ن حمد
آل خليف��ة ولي العه��د نائب القائد
األعلى النائب األول لرئيس مجلس
الوزراء ،لحماية المملكة من انتشار
في��روس كورون��ا وضمان س��المة
المواطنين والمقيمي��ن ووقايتهم
من عدوى الفيروس.
وأعرب المناعي عن تقديره للجهود
الوطني��ة لمكافحة انتش��ار فيروس
كورونا ،والتي ب��دأت مبكرة برؤية
وبتوجيه��ات م��ن صاحب الس��مو
الملك��ي ول��ي العهد نائ��ب القائد
األعلى النائب األول لرئيس مجلس

الوزراء ،حي��ث تم تش��كيل الفريق
الوطن��ي وش��كلت فرق عم��ل وتم
تحديد مسؤوليات ومسارات عملها
بما تقتضيه مصلحة الوطن وصحة
وس��المة المواطني��ن والمقيمين،
آخ��ذة ف��ي االعتب��ار كل متطلبات
المهمة ف��ي كافة مراحله��ا ،مبيناً
عظيم الفخر واالعتزاز بدور الكوادر
الطبية التي تعمل على مدار الساعة
ضمن هذه الجهود الوطنية ،والتي
تمكنت م��ن خالله��ا المملكة من
التعامل مع الموقف ،ضمن إجراءات
أش��اد به��ا الجمي��ع بما ف��ي ذلك
منظمة الصحة العالمية.
وأكد أن الوباء انتشر بسبب النظام
اإليران��ي ،ال��ذي ل��م تك��ن لدي��ه
الش��فافية والجرأة والمصداقية أن
يعل��ن بأرقام وحقائ��ق واضحة عن
تفش��ي الفيروس في مدن ومناطق

درويش المناعي

إي��ران لتحذي��ر المجتم��ع الدول��ي
وتحذير األف��راد من الس��فر إليها،
فض�� ً
ال ع��ن ع��دم توفي��ره العناية
والرعاية للمواطني��ن المتواجدين
في إي��ران ،وف��ق أدنى مس��تويات
األعراف الدولية في هذا الخصوص،
فض ً
ال عن عدم قيامها بختم جوازات

أبوالفتح :اتخاذ اإلجراءات
المختبرات الزراعية
لإلسراع في تشغيل بيانات الخبر

أكد وكيل الزراع��ة والثروة البحرية د.نبيل أبوالفتح،
اتخ��اذ اإلج��راءات المناس��بة والضروري��ة لإلس��راع
بتشغيل المختبرات الزراعية والبيطرية.
ج��اء ذلك ،خالل زيارة تفقدية إل��ى مبنى المختبرات
لالط��الع على آخ��ر مس��تجدات العمل في مش��روع
المختب��رات الزراعية ف��ي هورة عال��ي ،والذي تصل
كلفت��ه إل��ى مليون��ي دينار ،بحض��ور وكي��ل الثروة
الحيوانية د .خالد حس��ن والوكيل المساعد لشؤون
الزراعة د.عبد العزيز عبدالكريم.
وجاءت الزيارة بنا ًء على توجيهات من وزير األش��غال
وش��ؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف
لالطالع على المستجدات في موقع العمل.
واطل��ع وفد الوزارة ،عل��ى جاهزي��ة المختبرات التي
تخ��دم وكال��ة الزراعة والث��روة البحري��ة إلى جانب
وكالة الثروة الحيوانية من خالل مختبرات مش��تركة
وتخصصية.
وق��ال أبوالفت��ح إن المش��روع يع��د من المش��اريع
النوعية على مستوى القطاع الزراعي بجميع تفرعاته
بالمملكة ،وسيكون رافداً مهماً للنهوض بالقطاعات
المختلفة عبر تقديم خدمات مميزة وذات جودة إلى
الموردين للس��لع المختلفة من النباتات والحيوانات

اليوم

التاريخ
الخبر

جهة النشر

الصفحة
العدد

الرابط اإللكتروني

ه��ذه الجه��ود مجتمعة بمثابة خ��ط دفاع األول
للتعامل مع هذا الوضع االستثنائي.
ووجه التحية للمؤسسات الصحفية واإلعالمية في
نشر ثقافة الوعي وتعزيز اللحمة الوطنية ،وقال:
«نش��عر باالعتزاز والفخر بمؤسس��اتنا الصحفية
واإلعالمي��ة وبدورها في تعزي��ز الخطط الرامية
الحتواء انتش��ار ه��ذا الوباء وال��ذي كان عنصرًا
حيويً��ا في دعم الجهود الوطني��ة المخلصة في
رفع مستوى الوعي لدى المواطنين والمقيمين».
وأض��اف أنه ليس بغريب على أبن��اء هذا الوطن
م��ن منتس��بي الجس��د الصحف��ي واإلعالم��ي
إقدامهم لدعم كافة الجهود الوطنية التي تصب
في مصلحة كل م��ن يعيش على أرض البحرين.
وأك��د الرميح��ي ،تواص��ل الجه��ود المس��ؤولة
للصحاف��ة واإلع��الم نح��و المزي��د م��ن إب��راز
المعلومات تجاه كل ما يتصل باإلجراءات الحتواء
في��روس كورونا الماثل اليوم بكل ش��فافية بما
يدعم دور هذه الجهود الوطنية للفريق الوطني
لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد ،)19
وتعزيز وحدتنا الوطنية وتماسكنا االجتماعي في
مواجهة هذا الوباء.

واللحوم والجهات ذات العالقة.
وذكر أنه تزامن��اً مع التوجه��ات الحكومية واهتمام
قيادة حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيس��ى
آل خليفة عاهل البالد المف��دى ،بالنهوض بالقطاع
متس��او مع
الزراع��ي ،يأت��ي المش��روع عل��ى خ��ط
ٍ
استراتيجية وكالة الزراعة والثروة البحرية.
وأش��ار إلى أن الوكالة لن تدخر جهداً في تسخير كل
اإلمكانات لتنفيذ المبادرات والمش��اريع المس��اهمة
ف��ي تعزي��ز األم��ن الغذائ��ي والتنمية المس��تدامة
للمملكة.

م��ن جانبه ،ق��ال وكيل الث��روة الحيواني��ة إن تنفيذ
المش��روع أخذ بعي��ن االعتب��ار مطابقت��ه للقوانين
واللوائ��ح التنفيذي��ة واش��تراطات الصح��ة والصحة
النباتية الخاصة بمنظمة التجارة الدولية واالتفاقية
الدولية لوقاية النباتات واالتفاقيات الخاصة بمنظمة
الصحة الحيوانية .OIE
وأوضح أن المختبرات تس��هم في تحسين الخدمات
الت��ي تقدمه��ا وكال��ة الث��روة الحيواني��ة لمرب��ي
مختل��ف أنواع المواش��ي ،ع��الوة على أن من ش��أن
ه��ذه المختب��رات أن تكون داعمة لعم��ل المعنيين

الس��فر لدخول وخروج المواطنين،
علماً بأن الدولة لم تمنع المواطنين
من السفر إلى إيران ،وبذلك تكون
قاصدة لنش��ر الش��ر في المنطقة.
وبين المناعي أن البحرين لم َ
تتخل
ع��ن مواطنيها ف��ي الخ��ارج ،داعياً
لتعزيز الثقة في اإلجراءات المتخذة
من جانب األجهزة الرسمية لحماية
المواطني��ن ،م��ع التأكي��د على أن
تك��ون كاف��ة اإلج��راءات المتخذة
لصال��ح الصح��ة العام��ة ،منوه��اً
بض��رورة االلت��زام بفت��رة الحج��ر
الصحي المفروض عل��ى القادمين
م��ن الدول الموبوءة ،حيث إن عدم
الت��زام البعض في الحج��ر الصحي
ليس حرية ش��خصية بل مسؤولية
يترت��ب عليه��ا عقوب��ات جنائي��ة،
باعتباره��ا تقويضاً لجهود المملكة
في التصدي لتلك الحاالت.

ف��ي الوكالة ف��ي مجال س��المة األغذي��ة لتأكد من
مطابقتها للمواصفات المعتمدة خليجيا وصالحيتها
لالس��تهالك البش��ري باإلضافة إلى رص��د ومكافحة
مختل��ف األمراض الت��ي تتعرض لها مختل��ف أنواع
الحيوان��ات ،والت��ي تصب ف��ي نهاي��ة المطاف في
تحقيق حصة وس��المة غ��ذاء المواطنين والمقيمين
وسالمة وصحة الثروة الحيوانية في مملكة البحرين.
ويتضم��ن المش��روع مختب��رات تخصصي��ة نوعية
تتمث��ل ف��ي مختب��رات وقاي��ة النب��ات «الحش��رات
وأم��راض النبات��ات» ،ومختبرات الترب��ة ومختبرات
المي��اه ،والزراع��ة النس��يجية ،والمبي��دات ،ومختبر
السالمة الغذائية ،وتقنيات التحليل الجزيئي ،ومختبر
الطفيلي��ات ،ومختبر الكيمياء الحيوية ومختبر تحليل
الدم واألمصال ومختبر تشخيص األحياء الدقيقة.
وتعنى المختبرات بتوفير جميع الفحوصات والتحاليل
الالزمة للتأكد من س��المة األغذي��ة ،وإكثار النباتات
نسيجياً ،وتعريف اآلفات النباتية واألمراض الحيوانية
ورصده��ا وتش��خيصها ،باإلضاف��ة إل��ى التأكد من
مطابق��ة األمصال والمبي��دات للمواصفات ،وفحص
المنتجات الزراعية والحيوانية والتأكد من س��المتها
حسب المقاييس المحلية والعالمية لصحة المنتجات.
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محافظ الجنوبية يبحث التنسيق
والتعاون بين المبادرات البيئية والمجتمعية
ترأس محافظ المحافظة الجنوبية الشيخ خليفة
ب��ن علي بن خليفة آل خليفة ،اجتماعاً تنس��يقياً
ح��ول أه��م المب��ادرات البيئي��ة والمجتمعي��ة
ف��ي نط��اق المحافظ��ة ،بحضور عدد م��ن كبار
المس��ؤولين م��ن ممثل��ي مختل��ف الجه��ات
الحكومية .وفي بداي��ة االجتماع ،أكد المحافظ
أن المحافظ��ة ،ماضي��ة ف��ي س��عيها ال��دؤوب
لتحقي��ق المزي��د م��ن المنجزات والمكتس��بات
الوطنية في كافة القطاعات بالتنسيق والتعاون
م��ع مختل��ف األجه��زة الحكومي��ة ف��ي تنفي��ذ
المش��اريع والمب��ادرات التنموي��ة ف��ي المجال
البيئ��ي والمجتمعي في مختلف أرجاء المحافظة،
تحقيقاً لمبدأ الشراكة المجتمعية وإبراز األهداف
الحضارية الرائدة.
وأش��ار المحاف��ظ ،إلى إن دعم أه��داف التنمية
البيئي��ة والمجتمعي��ة ف��ي المب��ادرات والبرامج
القادم��ة يع��زز الحد م��ن الظواه��ر البيئية من
خالل وض��ع خطط لتنفي��ذ المب��ادرات الكفيلة
بتوفي��ر وتقدي��م خدم��ات ذات ج��ودة عالي��ة،
والتي من ش��أنها تحقيق رؤى وتطلعات األهالي
والمواطنين لمجتمع أكثر تقدماً ونماء.

وأضاف أن المحافظ��ة تحتضن كافة المقومات
الت��ي تبرز التن��وع البيولوجي ومش��اريع الرقعة
الخضراء في المرافق البيئية والمنتزهات ،والتي
تعد نم��اذج حضارية ومس��تدامة ،تعزز من دور
الوع��ي المجتمعي ف��ي إتباع األس��اليب البيئية
الخض��راء وتش��جع عل��ى اإلس��هامات اإليجابية
بأس��لوب حضاري الفت .فيما أعرب الحضور من
كب��ار المس��ؤولين وممثلي الجه��ات الحكومية

عن شكرهم لس��مو محافظ المحافظة الجنوبية
للنه��وض بمجتم��ع المحافظ��ة وتعزي��ز الوعي
البيئي والمجتمع��ي ،مؤكدين على دعمهم في
مختل��ف المب��ادرات البيئي��ة والمجتمعي��ة التي
تنهض بتق��دم وازدهار المجتم��ع ،والبحث في
س��بيل بل��ورة ع��دد م��ن البرامج المس��تقبلية
ودراسة المزيد من المش��اريع المتعلقة بتنمية
القطاع البيئي والمجتمعي المستدام.

فاطمة يتيم

أكد مجلس المحرق البلدي خالل اجتماعه ،االثنين ،وجود معارضة ش��ديدة
اللهج��ة م��ن قبل أهالي عراد ح��ول فتح حضانة أطفال عل��ى طريق 4428
بمجمع  244في منطقة عراد.
وقال رئيس المجلس غازي المرباطي« :إن المعارضة من قبل جميع الجيران
دون استثناء ،حيث إنه عند زيارتنا للموقع اتضح صعوبة الوصول إليه ،مما
أثار استغراب الجميع من طرح صاحب المشروع لهذه الفكرة ،خاصة أنه غير
مطل على شارع تجاري».
وأضاف« :كيف يتم إنشاء مشروع تعليمي لألطفال على شارع ضيق ال يتجاوز
عرضه  10,5متر بينما النشاط المطلوب يتطلب  12متراً ،وبرأيي فإن حتى
ال� 12متراً ال تكفي لمثل هذه المش��اريع ،فإننا نطالب بأن يتم رفع المعيار
إلى  15متراً ،ونرفض الطلب المقدم لالعتراض الشديد من الجيران».
وأك��د المرباطي ،أن «مش��اريع إنش��اء صالونات الحالق��ة ورياض األطفال
والنوادي الصحية وغيرها من المش��اريع ذات الطبيعة الخاصة والتي ال تقع
على ش��وارع تجارية ،يجب أن تأخذ حقها في اللجنة المختصة وال تدرج في
بند ما يس��تجد من أعمال قبل التأكد منها ،ألن فيها هضم حق للكثير من

الناس ،وتس��بب مصدر إزعاج للمنطقة ،وكذلك يج��ب دعوة عضو الدائرة
إلبداء الرأي».
وتم��ت إحالة موضوع دراس��ة عرض الش��ارع إلى اللجن��ة الفنية ،في ظل
التوجه إلى تطوير تقسيم األراضي ورفع معيار عرض الشوارع إلى  20متراً.

«بلدي المحرق»:
إدراج مرئيات «اإلسكان» في تراخيص البناء

المرباطي :ضرورة استرجاع
مبالغ األسر المحرقية بأثر رجعي
طالب رئي��س مجلس
المح��رق البلدي غازي
المرباط��ي ،ش��ؤون
البلدي��ات بض��رورة
إرج��اع المبال��غ إل��ى
جمي��ع المواطني��ن
المتضرري��ن من قرار
تخفي��ض الرس��وم
البلدي��ة ،بأث��ر رجعي
على ش��كل رصيد في
فواتيره��م الش��هرية
غازي المرباطي
حت��ى تس��ترجع قيمة
بالتم��ام
المبال��غ
والكمال ،جاء ذلك خالل اجتماع المجلس اإلثنين.
وأكد أن أكثر من  6آالف أس��رة بحرينية في المحرق تقدمت
بطلب تخفيض الرسوم ،وعلى الرغم من مرور نحو  5سنوات
على موافقة وزير األش��غال وش��ؤون البلدي��ات والتخطيط
العمراني المهندس عصام خلف ،على تطبيق التخفيض من
اليوم األول من تاريخ تقديم الطلب ،إال أن ش��ؤون البلديات
ما زالت تطبق معيارها السابق باحتساب التخفيض من أول
الشهر التالي النقضاء شهر من تاريخ تقديم الطلب.
وقال المرباطي« :في المجلس السابق من العام  2015رفعنا
مقترحاً بأن يتم احتساب تاريخ تخفيض الرسوم البلدية على
المستأجرين البحرينيين من تاريخ تقديم الطلب ،حيث جاء
رد الوزير إحالة المقترح للدراس��ة ،وبالفعل بعد شهرين من
الدراس��ة جاء الرد بأنه بعد دراس��ة المقترح تبين بأنه فعلياً
يطب��ق من اليوم األول ،بحيث ترجع للمواطنين المبالغ بأثر
رجعي ،وبعد توجيهنا استفس��اراً للجه��از التنفيذي تبين أن
هن��اك حلقة مفقودة ما بي��ن الوزارة واألجه��زة التنفيذية،
حي��ث كان ردهم بأن يتم االحتس��اب بعد مضي ش��هر من
تاريخ تقديم الطلب أي أول الش��هر التال��ي ،على الرغم من
أن التوصية الس��ابقة كانت أن يتم التنس��يق بين البلديات
الث��الث وأمانة العاصمة في س��بيل تطبي��ق التخفيض من
اليوم األول لتقديم الطلب».
وأض��اف« :الس��ؤال هن��اك من هو عل��ى ص��واب؟ الوزير أم
البلدي��ات وأمانة العاصمة؟ ،فإذا كان هناك خطأ فإن الوزارة
تتحمل مس��ؤولية هذا الخطأ وهو ع��دم التعديل على القرار
السابق بشأن تخفيض الرسوم البلدية ،وهذا يسمى إهمال
وفوضى إدارية في شؤون البلديات اعتدنا عليها».
وواف��ق المجلس باإلجماع عل��ى رفع توصي��ة بتحقيقه من
تاريخ اعتم��اد الوزير لتوصية المجلس الس��ابقة في 2015
وإرجاع ما هو في ذمة البلديات من مبالغ بأثر رجعي.

بوهزاع :وقف فواتير الكهرباء
ورسوم «سوق العمل» حتى
انتهاء «كورونا»
فاطمة يتيم

فاطمة يتيم

أكد مجلس المحرق البلدي في اجتماعه ،اإلثنين ،أهمية إدراج رأي وزارة
اإلسكان ضمن تراخيص البناء التي تصدرها بلديات المناطق.
وأوض��ح أن أخذ مرئي��ات وزارة اإلس��كان عند الترخيص ألعم��ال البناء
يساهم في إضافة التعديالت والتطوير ومراعاة االشتراطات ومطابقتها
مع اشتراطات التنظيمية التعمير في مملكة البحرين.
وق��ال رئيس المجلس غازي المرباطي« :بحس��ب القرار الصادر بش��أن
تكلي��ف بلديات المناطق بإصدار التراخيص ،فإنه أعطى وزارة البلديات
الح��ق بأخذ رأيهم في بعض الخدمات المطلوبة ،ولوحظ بأنه ال يش��ار
إل��ى أن��ه تم أخ��ذ رأي وزارة اإلس��كان ،أو يفرد بند ف��ي الترخيص بأن
اإلسكان تعلق على هذا الجانب».
وأض��اف« ،حين وجهنا س��ؤا ًال إلى الجهاز التنفي��ذي بخصوص الحاالت
التي يتطلب أخذ مرئيات وزارة اإلس��كان بش��أنها ،جاء ردهم بأن هناك
بع��ض الخدم��ات التي البد لقس��م التراخيص أن يرجع به��ا إلى وزارة

اإلسكان ألخذ رأيهم».
وتابع« ،الس��ؤال هنا ما آلية التنس��يق بين البلدي��ات وأمانة العاصمة
واإلس��كان؟ ه��ل عن طري��ق البري��د اإللكترون��ي أو تخصي��ص موقع
إلكترون��ي معين إلب��داء الرأي؟ فإننا نطالب بالمزيد من التنس��يق وأن
يكون رأي اإلسكان واضحاً وموثقاً في الترخيص».
وأك��د« ،بما أنه توجد العديد م��ن مخالفات البناء ،نطالب ممن يتحمل
ع��بء إص��دار الترخيص بأن يق��وم بمراقبة الترخيص وم��دى تطبيقه
الش��تراطات البن��اء ،حيث إن قانون البناء واض��ح وصريح ويحمل بلدية
المنطقة من خالل عملية التفتيش مسؤولية متابعة المباني المخالفة».
م��ن جهته ،تس��اءل رئي��س اللجن��ة الفني��ة بالمجلس ممث��ل الدائرة
الخامس��ة صالح بوهزاع ،حول تصنيف وزارة اإلس��كان الذي يرمز له ب�
 MOHوما االش��تراطات الموجودة حول ه��ذا التصنيف؟ قائ ً
ال :هل هي
نفس اشتراطات التصنيف  RAأو أي تصنيف آخر؟
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اعتراض من أهالي
عراد على فتح حضانة بمجمع 244

أكد مجل��س المحرق البلدي أم��س أهمية إدراج
مشروع إنش��اء جس��ر يربط بين كورنيش عراد
وكورنيش خليفة ،ضمن مش��روع تطوير تقاطع
نصب الصقر.
وأوضح عضو الدائرة الس��ابعة ممثل عراد أحمد
المقهوي ،أن تكلفة إنش��اء الجس��ر ال تتجاوز ال�
 10آالف دين��ار ،مؤك��داً أهميت��ه تس��هي ً
ال لمن
يمارس النش��اط الرياضي أن يواصل المش��ي أو
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الج��ري وصو ًال إلى قلعة ع��راد ويعود إلى الحالة،
حيث قامت الوكالة المس��اعدة للخدمات البلدية
المشتركة بإعداد التصاميم الهندسية المناسبة.
وأشار المقهوي إلى أن دوحة عراد ترتبط بأربعة
جس��ور اثنان منها لعب��ور المش��اة ،األول يصل
جنوب الدوحة بعراد ،والثاني يصل غرب الدوحة
بقرب حديقة المحرق الكبرى ،وجسر داخلي يصل
طرف��ي المضمار موازياً لجس��ر ع��راد – المحرق،

وجسر داخلي آخر بقرب فندق الموفنبيك.
وفي س��ياق آخ��ر ،اقت��رح رئيس المجل��س غازي
المرباط��ي ،تطوي��ر الرقعة الخضراء في ش��ارع
الش��يخ س��لمان تح��ت كوب��ري ش��ارع الغوص،
وذلك بزيادة أعمال التشجير وتطوير المساحات
الخض��راء والواجه��ة الجمالي��ة ،حي��ث ت��م رفع
المقترح ف��ي مذكرة داخلية إلى الجهاز التنفيذي
التخاذ ما يلزم.

واف��ق مجلس المحرق البلدي خ��الل اجتماعه ،االثنين ،على
توصية قدمها العضو صالح بوه��زاع إلى الحكومة الموقرة
بش��أن وقف فواتي��ر الكهرباء ورس��وم هيئة تنظيم س��وق
العمل في هذه الفترة العصيبة إلى حين انتهاء أزمة فيروس
كورونا.
وأك��د ،أن «الدول��ة ق��ادرة على تحم��ل هذا المقت��رح الذي
يحمي اقتصاد البلد على المدى المتوس��ط والبعيد ،فالتجار
وضعه��م متضعض��ع ،وخروجهم من الس��وق س��يقلل من
المدخول الوطني بنسبة ملحوظة».
وأضاف أن إغالق جسر الملك فهد أثر بنسبة %50على السوق
البحرين��ي ،وفي حاالت أخرى وص��ل الضرر إلى  %80كما هو
الحال في سوق التنين الواقع في منطقة ديار المحرق.

«النوعية لحقوق اإلنسان»
تحتفل باليوم العربي
لحقوق اإلنسان
تحتف��ل اللجن��ة النوعية لحقوق اإلنس��ان بمجل��س النواب
باليوم العربي لحقوق اإلنسان في  16مارس الحالي ،والذي
يوافق دخ��ول الميثاق العربي لحقوق اإلنس��ان حيز التنفيذ
في ع��ام  2008بعد إقراره في مايو من العام  2004بالقمة
العربي��ة بتون��س .كما أكد رئي��س اللجن��ة النوعية لحقوق
اإلنسان بمجلس النواب عمار أحمد البناي ،أن هذا االحتفال
يأتي تأكي��داً على دور مملكة البحرين في ظل قيادة حضرة
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ،على أهمية
الحفاظ عل��ى كافة حقوق المواطني��ن والمقيمين وكل من
يعي��ش على أرض المملكة ،لما يمثله دور اإلنس��ان المهم
في التنمي��ة واالرتقاء والنه��وض بالمجتمع ،والذي أرس��ى
قواعده ميثاق العمل الوطني والمشروع اإلصالحي لجاللته.
وأك��د البناي عل��ى أن مملكة البحرين تمتل��ك رصيداً حاف ً
ال
ومش��رفاً باإلنجازات العظيمة والمس��تمرة في مجال حقوق
االنس��ان والتي م��ن أبرزها مب��ادرة جاللة المل��ك المفدى
بإنش��اء محكمة عربية لحقوق اإلنس��ان ،إيمان��اً من جاللته
بض��رورة االس��تجابة لتطلعات الش��عوب العربي��ة ،وتعزيز
العمل المش��ترك في مجال احترام وصون حقوق اإلنس��ان،
إضاف��ة لما تش��هده مملكة البحرين من تطور مس��تمر في
مختلف مجاالت التنمية المستدامة.
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رئيس األمن العام  :ال إغالق لمنافذ
المملكة واتخاذ إجراءات احترازية
حسن الستري

أك��دت وزيرة الصحة فائق��ة الصالح أنه في
ح��ال الطف��رة بأع��داد اإلصابات س��تكون
األولوي��ة بالعالج والعزل في المستش��فيات
للحاالت الحرجة وس��يعزل اآلخرون انفسهم
في منازلهم.
وقالت في مؤتمر صحاف��ي للفريق الوطني
للتصدي لفيروس كورونا (كوفيد  )19مساء
أمس ،إنه «مع األسف تم أمس اإلعالن عن
أول حالة وفاة بفيروس كورونا في البحرين،
وكانت مسنة وتعاني من أمراض مزمنة».
وقدمت الصالح تعازيها الحارة ألسرة وذوي
المواطن��ة البالغة من العم��ر  65عاما التي
توفي��ت الي��وم ،وكانت تعان��ي من أمراض
وظ��روف صحية كامنة أخ��رى وكانت إحدى
الحاالت القائمة لفيروس كورونا.
وأكدت الوزير أنه س��يتم الحرص على عدم
وج��ود أي وفيات أخرى ف��ي البحرين ،مبينة
أن جمي��ع المواطنين س��يحصلون على كل
الرعاية الطبي��ة دون تأثير ،داعية إلى عدم
االنج��رار وراء اإلش��اعات،كما يجب االبتعاد
عن التجمعات الكبيرة لمنع انتشار كورونا.
وذك��رت أن هناك  6مجاالت س��يعمل فيها
المتطوع��ون وكل ش��خص منه��م وضع ما
يريد العم��ل به ،مبينة أن��ه يجب أن يكون
المتطوعين أصحاء وبحالة صحية جيدة.
وأش��ارت الصال��ح ،إل��ى أن األرق��ام الحالية
للح��االت القائم��ة ومص��در إصابته��ا م��ن
الخ��ارج تطمئننا بوض��ع البحري��ن الحالي،
لكنها أكدت أهمية االس��تعداد من الناحية
الطبية الحتمالية وجود طفرة بعدد الحاالت
القائمة.
وأوضحت ،أنه عندما تتصاعد األرقام وتكون
هناك طفرة بالحاالت القائمة على المستوى
المحل��ي يج��ب أن تعطى األولوي��ة وتوفير
الع��الج والع��زل بالمستش��فيات للح��االت
الحرج��ة ،وس��يُوفر الع��الج لبقي��ة الحاالت
القائمة غير الحرجة على أن تعزل نفسها في
غرف منفصلة في س��كنها ،وبهذه الطريقة
سيتم تركيز الجهود الطبية بالمستشفيات
للحاالت الحرج��ة ،وبالتالي التقليل من عدد
الوفيات جراء هذا الفيروس ال سمح اهلل.
وذك��رت أن��ه وضم��ن اإلج��راءات أيضاً في
ح��ال وجود طفرة في ع��دد الحاالت القائمة
ه��و تفريغ وحدات العناية المركزة وأس��رّة
المستش��فيات لتوفير الطاقة االس��تيعابية
الكامل��ة للح��االت الحرج��ة الت��ي تتطل��ب
ً
مطمئن��ة الجميع
الرعاي��ة الطبي��ة الالزمة،
بأن��ه تح��ت أي ظرف س��يحصل المواطنون
على كافة مستلزمات الرعاية الطبية الالزمة
من عالج وغيرها.
وبينت الوزيرة ،أن��ه بجانب الخطط الطبية
وف��ي حال وجود طفرة ف��ي الحاالت القائمة
فإن��ه س��يتم االضطرار إل��ى وض��ع تدابير
إضافية لتجن��ب المخالطة ،وس��تكون هذه
اإلجراءات مؤقتة ولكنها س��تلعب دوراً فاع ً
ال
في الحد من انتشار الفيروس.
ولفت��ت إلى أن الوضع م��ن النواحي الطبية
لمواجهة فيروس كورونا في المملكة تحت
الس��يطرة ،ولك��ن من منطلق المس��ؤولية
الوطني��ة يج��ب أن يت��م الحدي��ث بواقعية
وش��رح الخط��ط المس��تقبلية الموضوع��ة
للس��يناريوهات المحتمل��ة لمواجه��ة
ً
معربة عن تمنياتها بعدم الحاجة
الفيروس،
لكاف��ة اإلج��راءات المحتمل��ة الت��ي قام��ت
بالحديث عنها اليوم.
وأش��ارت إلى أنه بحس��ب منظم��ة الصحة
العالمي��ة ف��إن المعرضي��ن للخطر بش��كل
أس��اس ه��م كبار الس��ن أو الذي��ن لديهم
أم��راض كامن��ة مث��ل أم��راض الضغط أو
ً
معربة ع��ن تمنياتها من
مش��اكل بالرئ��ة،
الجميع االهتمام باتباع اإلرش��ادات الطبية
واإلج��راءات االحترازية .وأك��دت الصالح أن
الس��يطرة على انتش��ار الفي��روس تتطلب
عم��ل جماعي مش��ترك من خ��الل االمتناع
عن نش��ر الشائعات واستقاء المعلومات من
مصادرها الصحيحة ،وااللتزام باإلرش��ادات
الصحية المتعلقة بالنظافة الش��خصية من
غس��ل لأليادي بالطريقة الصحيحة وتجنب
االخت��الط باآلخرين ،واالمتن��اع عن حضور
التجمعات العامة س��واء كان��ت اجتماعية أو
دينية أو غيرها.
فيما ،أكد رئي��س األمن العام رئيس اللجنة
الوطني��ة لمواجهة الك��وارث الفريق طارق
الحس��ن أن ما حصدته البحرين من إشادة
دولية من قبل مختل��ف المنظمات العالمية
جاءت نتاج الرؤية الس��ديدة لحضرة صاحب
الجالل��ة المل��ك حمد بن عيس��ى آل خليفة
عاه��ل الب��الد المف��دى ،تدعمه��ا الجهود
الوطني��ة المخلص��ة التي يقوده��ا صاحب
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الحسن :ال يمكننا عزل أنفسنا اقتصاديا عن العالم
«الصناعة» :توفير مخزون غذائي لـ  6أشهر
الدفاع المدني يطلق برامج وطنية للتعقيم الذاتي
الزياني :ال منع من التوجه للمجمعات واألسواق
القحطاني :الفحص السريع لـ«كورونا» سيكون تجريبيًا لمعرفة دقته
«الفريق الوطني لكورونا» :حجر سترة
يتسع لـ  3آالف حالة ويضم حالي َا  74شخصًا
السلمان :المتوفاة عانت من ضعف استجابة لألدوية لمشاكل بالتنفس
الس��مو الملكي األمير س��لمان بن حمد آل
خليفة ولي العهد نائب القائد األعلى النائب
األول لرئيس مجلس الوزراء.
وأشار الحس��ن إلى أن فريق البحرين أظهر
وال ًء وتفاني��اً وإخالصاً ف��ي أداء مهام عمله
تحت راية الوطن ب��كل جدارة للحفاظ على
صح��ة وس��المة الجمي��ع ،مبين��اً أن الدفاع
المدن��ي بصدد إطالق برام��ج وطنية لكافة
الشرائح على التعقيم ليكون ذاتياً.
وق��ال« :نتاب��ع الش��ائعات وما يح��دث في
وس��ائل التواصل االجتماعي ونتصدى لها..
هناك فريق لتتبع أثر المخالطين للمصابين
بكورونا..يجب اتباع الممارس��ات الصحيحة
والس��ليمة وتجن��ب التجمع��ات المزدحمة
وع��دم المخالطة غير الضروري��ة ،نحن في
موقف جيد ف��ي مكافحة كورونا (كوفيد)19
مقارنة بباقي الدول».
وأوض��ح ،أن اله��دف م��ن من��ع التجمعات
ألكثر من  150ش��خص هو الحد من انتشار
الفي��روس ،الفت��اً إلى أن��ه تم الب��دء مبكراً
بالتأكد من عدم تعريض المس��اجين لخطر
انتش��ار الوباء ،وجرى أم��س فحص كورونا
لجمي��ع م��ن ش��ملهم العف��و أو العقوبات
البديل��ة ،كم��ا ت��م تخصيص مب��ان داخل
الس��جون للع��زل أو الحجر الصحي تحس��باً
ألي حالة ،ونطمئنك��م بأن عمليات التعقيم
مستمرة في جميع مراكز التوقيف.
وأوضح الحس��ن أن مملكة البحرين تفوقت
على نظيراتها وكثير من الدول بما اتخذته
من خط��وات اس��تباقية لمكافح��ة فيروس
كورون��ا ،كما أن اإلج��راءات االحترازية التي
ت��م اتخاذها من فحص وحج��ر وعزل وعالج
أس��همت في الس��يطرة على ع��دد الحاالت
القائمة.
وقال إن تصاعد انتشار الفيروس عالمياً وما
يرافقه من تصاعد في أرقام الحاالت القائمة
وإعالن منظمة الصحة العالمية أن فيروس
كورونا (كوفيد  )19أصبح جائحة يدعونا أن
نكون على اس��تعداد وبكامل الجهوزية في
حال ازدياد الحاالت القائمة.
وأوضح ،أن��ه على الرغم م��ن تقليص عدد
الرح��الت القادمة إلى البحري��ن من العديد
م��ن الوجه��ات واتخ��اذ إج��راءات صحي��ة
احترازي��ة صارم��ة للقادمي��ن م��ن ال��دول
المتفش��ي فيه��ا الفي��روس ،إال أن الحدود
يج��ب أن تكون مفتوحة فال يمكننا أن نعزل
أنفسنا اقتصادياً واجتماعياً عن بقية العالم
ولكن يمكنن��ا اتخاذ المزيد م��ن اإلجراءات
الحتواء ومنع انتشار الفيروس.
وأكد أن��ه بأمر من صاحب الس��مو الملكي
ولي العهد نائب القائد األعلى النائب األول
لرئيس مجلس الوزراء ،فإن الجهات المعنية
في المملكة ُكلفت بضمان توفير المخزون
الغذائي اللوجس��تي للمملك��ة ،حيث تعمل
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بالتنسيق

م��ع الجهات ذات العالقة لتنفيذ ذلك ووضع
اآللي��ات المناس��بة لكاف��ة الس��يناريوهات
المحتملة.
وأش��ار الحس��ن ،إلى أنه وبتوجيه ومتابعة
م��ن وزير الداخلية الفريق أول ركن الش��يخ
راشد بن عبداهلل آل خليفة ،تم وضع اللجنة
الوطني��ة لمواجه��ة الك��وارث ف��ي انعقاد
دائم وتم تفعي��ل المركز الوطني لمواجهة
الك��وارث من��ذ مطلع ه��ذا الع��ام لمتابعة
الموق��ف محلي��اً وإقليمي��اً ودولي��اً والعمل
عل��ى التنس��يق لتحديث الخط��ط الوطنية
وتطويرها أو ًال بأول وبحسب الموقف.
وتابع الحس��ن« :كإجراءات احترازية إضافية
كلف مجلس ال��وزراء الجهات المعنية بالحد
م��ن التجمعات التي تزيد ع��ن  150فرداً»،
منوهاً بأن��ه وضم��ن اإلج��راءات والتدابير
المتبع��ة أيض��اً من��ذ بداي��ة التعام��ل م��ع
الفيروس الحتوائه ومنع انتش��اره هو تنفيذ
آلية لمعرفة تفاصيل أثر المخالطين وأماكن
تواجده��م بالتنس��يق م��ع إدارة الصح��ة
العامة ومحاولة الوص��ول إليهم في الوقت
المناس��ب ً
حفاظا على س��المتهم وس��المة
ذويهم والمجتمع.
وكشف عن أنه س��يتم اإلعالن عن تفاصيل
تواج��د كافة الح��االت المخالطة ف��ور توفر
المعلوم��ات واط��الع الجميع عل��ى مواعيد
وأماكن تواجد هذه الحاالت عبر موقع وزارة
الصحة بشكل محدث من أجل تعزيز حماية
المواطنين والمقيمين.
وأضاف الحس��ن أنه يجب على كل من يجد
معلومات بالموقع تفي��د بتواجده أو تواجد
أحد من أقربائه أو معارفه بموقع تواجد أحد
الحاالت القائم��ة أو مخالطيها االتصال فوراً
بالرقم  444واتباع التعليمات التي ستعطى
له .وأشار الحسن إلى أن هناك برامج ينفذها
جه��از الدف��اع المدني ال تتضم��ن التعقيم
فقط وإنما أيضاً هن��اك برامج لتدريب عدد
م��ن موظفي الوزارات والمؤسس��ات العامة
والخاص��ة وكذل��ك الش��ركات المتخصصة
م��ن ش��ركات التنظي��ف والحراس��ة للقيام
بعمليات التعقيم ذاتيًا ،وسيتم التوسع في
برامج التدريب لتشمل شرائح أخرى وحسب
اإلمكانية والحاجة.
ون��وه بأن إدارة األم��ن اإللكتروني تتابع ما
ينشر في وسائل التواصل االجتماعي للتأكد
من عدم إثارة الش��ائعات التي قد تؤثر على
األمن والس��كينة العامة والرد عليها واتخاذ
اإلجراءات القانوني��ة بصددها ،الفتا إلى أن
هن��اك عددا م��ن األمثلة التي ت��م التعامل
معها وفقاً للقانون مؤخراً وتم اإلعالن عنها
في وسائل اإلعالم المختلفة.
ونوه الحس��ن إلى أهمية تعزيز المسؤولية
المجتمعي��ة لألف��راد والمجتم��ع من خالل
تطبي��ق الممارس��ات الصحي��ة الس��ليمة
بالحفاظ عل��ى النظافة الش��خصية وتجنب

بيانات الخبر

االخت��الط باآلخري��ن ،وتجن��ب التجمع��ات
وااللتزام بمعايير وتدابي��ر عدم المخالطة،
مضي ًف��ا أن الوع��ي ال��ذي يتمت��ع ب��ه أبناء
البحرين يس��هم في نجاح كاف��ة اإلجراءات
االحترازية.
م��ن جهة أخرى ،أكد وزير الصناعة والتجارة
والس��ياحة زاي��د الزيان��ي ح��رص ال��وزارة
وبالتنس��يق مع الجهات المعنية على توفير
المخ��زون الكاف��ي م��ن الس��لع الغذائي��ة
االساس��ية ف��ي البحري��ن ،ووج��ود اآلليات
المناس��بة والخط��ط البديل��ة للتعام��ل مع
المس��تجدات الطارئة فيم��ا يخص تطورات
فيروس كورونا لمتابع��ة المخزون الغذائي
وتأمينه ،داعياً المواطنين إلى عدم التهافت
على المحالت للشراء والتخزين.
وقال« :لن يتم منع الجمهور أو العموم من
التوجه للمجمعات واألسواق التجارية ،وكل
مرحل��ة له��ا قراراتها ح��ول كورونا ويمكن
أن نتخذ إج��راءات أكثر صرامة حال االحتياج
لذلك» .وأضاف الزياني «نمر بمرحلة حرجة
واقتصادنا يجب أن يس��تمر ولكن لن يسير
كما كان قبل  4أش��هر ،لذلك ف��إن أكثر ما
يضرن��ا ف��ي ه��ذه المرحل��ة هو خل��ق فزع
كاذب» .وأوض��ح الزياني أن ال��وزارة تعمل
عل��ى وضع اآلليات والتدابي��ر الالزمة كي ال
يتأث��ر قطاع األعم��ال في مملك��ة البحرين
ج��راء تداعيات في��روس كورون��ا ،حيث تم
عق��د اجتماع تنس��يقي بين ال��وزارة وغرفة
تجارة وصناعة البحرين لتوحيد الجهود من
أج��ل الدفع نحو اس��تمرارية عجل��ة التنمية
االقتصادية للمملكة والعمل على احتواء أي
انعكاسات على القطاع التجاري.
وأش��اد بالمب��ادرات الت��ي يتبناه��ا أصحاب
األعمال والمؤسس��ات والبنوك من منطلق
المس��ؤولية المش��تركة في ظ��ل الظروف
الحالي��ة .ونوه الزياني بكاف��ة الجهود التي
يقوم بها فريق البحري��ن من خالل الحملة
الوطني��ة لمكافحة في��روس كورونا ،مؤكداً
ال��دور الحيوي الذي تقوم ب��ه كافة الجهات
ذات العالق��ة في إتاح��ة كاف��ة المعلومات
بص��ورة مس��تمرة عبر مصادرها الرس��مية
وفي مختلف وسائل اإلعالم.
وق��ال استش��اري األم��راض المعدي��ة
بالمستش��فى العس��كري وعض��و الفري��ق
الوطني للتصدي لفي��روس كورونا (كوفيد

 )19توفي��ر المقدم طبيب مناف القحطاني،
إن هن��اك  74ش��خصاً ف��ي مق��ر الحجر في
س��ترة ،والمكان يتس��ع ل�  3آالف ش��خص،
و س��يكون هناك فح��ص س��ريع باإلضافة
للفحص الطبيعي حول كورونا في البحرين،
وسيكون تجريبياً في البحرين لمعرفة مدى
دقته.
وتاب��ع« :ال توج��د أي أرق��ام مخفي��ة حول
إصابات كورونا في البحرين ،ولكن اإلشاعات
تأخذ جهدا كبيرا منا لمنعها وتصحيحها».
وبي��ن القحطاني ،أنه اليوجد حتى اليوم أي
إصاب��ة داخل مجتمع البحري��ن ،ألن تكاتف
ش��عب البحري��ن ووعي��ه أحد أس��باب منع
انتشار كورونا في المملكة.
وأضاف ،أن هن��اك متابعة من إدارة الصحة
العامة لمن يخ��رج من الحجر الصحي ،حيث
يوجد لدينا  214شخصاً في الحجر الصحي،
وخرج  174ش��خصاً حت��ى اآلن ،ومن يخرج
من العزل بعد ش��فائه من كورونا يبقى في
منزله  4أسابيع.
وأردف القحطاني «بالنسبة للحاالت القائمة
فإن األعداد في وضعها الطبيعي ،حيث بلغ
العدد الكلي للحاالت القائمة حتى اليوم 64
حالة للقادمين من الخارج كلها مس��تقرة ما
عدا حالتان فقط تحت العناية».
وأك��د أن الع��دد الكل��ي للح��االت القائمة
للقادمين ضمن خطة اإلجالء ،بلغ  85حالة
قائم��ة جميعها مس��تقرة ،كم��ا تم اإلعالن
أمس ع��ن حالة وفاة لمواطنة بحرينية تبلغ
من العم��ر  65عامًا ،لديها أمراض وظروف
صحية كامنة وكانت إحدى الحاالت القائمة
للفيروس».
ون��وه القحطاني ب��أن الف��رق الطبية تقوم
بالرعاية الالزمة لكافة الحاالت القائمة وفق
البروتوكوالت الطبي��ة العالمية المعتمدة،
وهو األمر الذي مك��ن المملكة عبر الرعاية
الالزم��ة من تش��افي  77حالة حت��ى اليوم
وخروجه��ا من مراك��ز العزل والع��الج ،إلى
جانب خروج  147شخصاً من الحجر الصحي
االحت��رازي بعد اس��تكمالهم فت��رة ال�� 14
يوم��اً .وأك��د أن��ه يت��م إج��راء الفحوصات
المختبرية المطلوب��ة للتأكد من خلو كافة
المتعافي��ن والخارجين م��ن الحجر الصحي
من فيروس كورونا.
إلى ذلك ،قالت استشارية األمراض المعدية
واألم��راض الباطني��ة بمجم��ع الس��لمانية
الطبي د.جميلة الس��لمان :س��تكون هناك
المزي��د من حاالت التعافي م��ن كورونا في
البحرين.
وبينت أن المتوف��اة بالفيروس من الحاالت
الت��ي وصل��ت من إي��ران آواخ��ر فبراير عبر
رح��الت غي��ر مباش��رة ،وعانت م��ن ضعف
اس��تجابة لألدوي��ة وعان��ت م��ن مش��اكل
بالتنفس.
وذك��رت أن مدة الحجر لمن يصيبه فيروس
كورونا هو  6أس��ابيع ،أسبوعين في العزل و
 4في منزله ،فيما تعمل كافة الطواقم على
مدار  24س��اعة مع جمي��ع المرضى ،ولدينا
مراكز ع��زل كافية وهناك خطط طوارئ في
حال وجود المزيد من الحاالت
وتطرق��ت إل��ى الوض��ع الصح��ي للح��االت
القائم��ة حي��ث بينت أن  62حالة مس��تقرة
من  64حالة بينما هناك حالتان فقط تحت
العناية ،في حين أن كاف��ة الحاالت القائمة
للقادمين ضمن خطة اإلجالء البالغ عددهم
 85حالة هم في حالة مستقرة.
وأش��ارت إلى أن وفاة المواطن��ة البحرينية
البالغة من العمر  65عاماً جاء لكونها كانت
تم��ر بظروف صحية كامن��ة ولديها أمراض
إلى جانب أنها كانت إحدى الحاالت القائمة
للفيروس.
ونوهت بأن كافة الح��االت في مراكز العزل
والع��الج أو مراكز الحج��ر الصحي االحترازي
يتلقون العالج وفق��اً للبروتوكوالت الطبية
المعتمدة عالميا وكل الرعاية الالزمة.
وش��ددت عل��ى ض��رورة اتب��اع الجمي��ع
لإلرشادات والتعليمات التي تصدرها الحملة
الوطني��ة لمكافحة في��روس كورونا (كوفيد
 )19س��واء كطرق الوقاية أو رفع المناعة أو
االلتزام بالحجر المنزلي.

غلق وحدة عالجية في السلمانية
بعد اكتشاف حالة قائمة بـ«كورونا»
أعلن��ت وزارة الصح��ة ،أنه تم غلق إح��دى الوحدات العالجية في مستش��فى
الس��لمانية الطبي كإجراء احترازي بعد اكتش��اف تواجد حالة قائمة لفيروس
كورونا (كوفيد  )19في الوحدة العالجية.
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الخياط :موارد «الداخلية» وقواتها
على أهبة االستعداد لمواجهة «كورونا»
 760عملية تطهير و  115حالة اشتباه نقلت باإلسعاف الوطني
مريم بوجيري

كشف مدير إدارة العمليات بإدارة
األم��ن الع��ام ف��ي وزارة الداخلية
المق��دم حم��د الخي��اط ،أنه في
إطار الجه��ود الت��ي تبذلها وزارة
الداخلي��ة ضمن الفري��ق الوطني
لمكافحة فايروس كورونا (كوفيد
 ،)19أن الدف��اع المدن��ي باش��ر
أكث��ر م��ن  760عملي��ة تطهي��ر
شملت مباني حكومية ومؤسسات
خاص��ة وخي��ام االنتظ��ار بمط��ار
البحرين الدول��ي إلى جانب مبنى
المسافرين ،مؤكداً أنه تم التعامل
م��ع عدد كبي��ر من البالغ��ات عبر
غرف��ة العمليات الرئيس��ية بوزارة
الداخلي��ة ( ،)999منها  115حالة
اش��تباه وإصابة تمت االس��تجابة
لها ونقلها باإلسعاف الوطني.
وأكد المقدم الخياط خالل برنامج
بثه تلفزي��ون البحري��ن أن إدارة
النق��ل بال��وزارة خصص��ت ع��دة

مركب��ات لنقل الحاالت المش��تبه
بها والمصابة من المنافذ ومراكز
العزل والحجر الصحي ،حيث وصل
عدد النقالت إلى  ،94حملّت فيها
أكثر من  638حالة.
وأوضح أن دوريات الشرطة رافقت
العيادات المتنقلة في  166طلعة
تم خاللها فحص أكثر من 3000
ش��خص وذلك بالتعاون مع وزارة
الصحة إلى جانب جهود الحراس��ة
عل��ى مراك��ز الع��زل واإلج��راءات
األمنية التي ت��م اتخاذها لضمان
س��المة الموقع ،مؤكداً أن موارد
الوزارة وقوّاتها جاهزة على أهبة
االس��تعداد ألي واجب يطلب منها
في أي وقت.
وق��ال« :ت��م اإلع��داد والتخطيط
المس��بق لمواجهة جميع الحاالت
الت��ي م��ن الممك��ن أن تواج��ه

ُنقل  638حاله مشتبه بها من المنافذ لـ«الحجر والعزل»
166طلعة لدوريات الشرطة لمرافقة فرق الفحص المنزلي
إجراءات وقائية بـ«اإلصالح والتأهيل» واإلدارات
الخدماتية ومراكز الشرطة

حمد الخياط

المملكة م��ن قبل اللجنة الوطنية
لمواجه��ة الك��وارث الت��ي وقفت
على كاف��ة اس��تعدادات مواجهة
في��روس كورون��ا والتأك��د م��ن
الجاهزية» ،موضح��اً أنه تم وضع
ع��دة س��يناريوهات لماهو متوقع
الح��دوث ف��ي حال��ة االش��تباه أو

التنسيق مع «سوق العمل» للتفتيش على
مساكن العمال واتخاذ إجراءات السالمة
اإلصابة وبناء عل��ى ذلك تعاونت
الجه��ات الرس��مية ف��ي الدول��ة
باتخاذ اإلجراءات االستباقية.
وأك��د المق��دم الخي��اط أن وزارة
الداخلي��ة ب��دأت حينه��ا بتدريب
ف��رق االس��تجابة وف��رق التطهير
وتجهيزهم بالمعدات الالزمة ،كما

«نيابة المحرق» :رصد تسجيل صوتي
يتضمن أخبـارًا كاذبـة عن «كورونا»

«كشافة البحرين» تشارك في
الحملة الوطنية لمكافحة «كورونا»

التعامل بحزم مع من ينشر مايثير البلبة

عبداهلل الذوادي

التحقيق تمهيداً لتقديمه لمحاكمة عاجلة.
وأك��د عل��ى أن النياب��ة العامة بصفته��ا نائبة عن
المجتم��ع بص��دد الدع��وى الجنائي��ة ،ومعنية من
خاللها بضمان أمنه واستقراره ستتصدى بكل حزم
وفي إطار القانون لكل من ينشر أو يسهم في تداول
مثل تلك األخبار الكاذبة والشائعات المغرضة التي
من ش��أنها إحداث البلبل��ة وترويع المجتمع ،خاصة
ف��ي تلك الظ��روف الراهن��ة التي تس��تدعي تكاتف
الجميع ومس��اندة أجه��زة ومؤسس��ات الدولة في
الجه��ود المضنية الت��ي تبذلها ف��ي مواجهة ذلك
الوب��اء ،وأن يعتم��د المواطنون ف��ي الحصول على
المعلوم��ات على ما يص��در عن الجهات الرس��مية
المختصة بالمملكة.

قال رئيس نياب��ة محافظة المحرق عبداهلل الذوادي
ب��أن النياب��ة العامة تلقت بالغاً م��ن إدارة مكافحة
الجرائ��م اإللكتروني��ة برصده��ا تس��جيل صوت��ي
متداول عبر أحد مواقع التواصل االجتماعي يتضمن
أخب��اراً كاذب��ة وترويج لش��ائعات تتعل��ق بإجراءات
المملكة للحد من انتش��ار وباء كورونا ،من ش��أنها
المساس بالسلم األهلي واإلضرار باألمن العام من
قبيل فرض حالة الطوارئ في المملكة كإجراء للحد
من انتش��ار وباء كورونا (كوفيد ،)19وأنه من خالل
التحريات تم التوصل لهوية المتهم.
وباش��رت النياب��ة التحقي��ق ف��ور تلقيه��ا الب��الغ
واس��تجوبت المتهم الذي اعترف بما هو منس��وب
إلي��ه ،فأم��رت النيابة بحبس��ه احتياطي��اً على ذمة

وفاة أول حالة بـ«كورونا»
لمسنة تعاني ظروفًا صحية
أعلن��ت وزارة الصحة أمس،ع��ن حالة وفاة لمواطن��ة بحرينية تبلغ من
العم��ر  65عام��اً ،لديه��ا أمراض وظ��روف صحية كامن��ة وكانت إحدى
الحاالت القائمة لفيروس كورونا (كوفيد ،)19حيث كانت تخضع للعالج
والرعاي��ة في إحدى المراك��ز الخاصة بالعزل تحت إش��راف طاقم طبي
متخصص بع��د عودتها للبحرين عبر رحلة غير مباش��رة من إيران عبر
مطار البحرين الدولي ،معربة الوزارة عن خالص تعازيها ألسرة الفقيدة
وكافة أهلها وأقاربها لهذا المصاب.

وأوضح��ت الوزارة ،أن المتوفاة حصلت على الع��الج والرعاية على مدار
الساعة من قبل الفريق المختص هي وجميع الحاالت القائمة في مراكز
العزل ،وكذلك تم إجراء التحاليل الالزمة للمتوفية بشكل مستمر.
وأفادت ال��وزارة أن األوضاع الصحية للحاالت القائمة األخرى مس��تقرة
حالي��اً ،فيما ع��دا حالة أخ��رى تحت العناي��ة ،وجميعها تخض��ع للعالج
والرعاية حس��ب البروتوكوالت الطبية واإلرش��ادات الدولية المعتمدة
بحسب توصيات منظمة الصحة العالمية.

عدد الفحوصات
12557
النتائج السليمة
12411

اليوم

التاريخ

وضع الحاالت

مستقرة
الخبر
60

جهة النشر
القادمين
من الخارج
الصفحة
36
العدد

بيانات الخبر

الحاالت القائمة للقادمين ضمن خطة اإلجالء
84

الحاالت القائمة
62

وضع الحاالت

تحت العناية
2

مستقرة
84

تحت العناية
0

المخالطين
للقادمين من الخارج
26

الحاالت المحلية
0

الرابط اإللكتروني

ت��م تجهيز منافذ المملكة بالالزم
لمراقب��ة القادمي��ن ،إل��ى جانب
إقامة إجراءات الس��المة والوقاية
ف��ي مراك��ز اإلص��الح والتأهي��ل
واإلدارات الخدماتي��ة التي يتردد
عليها المراجعون ومراكز الشرطة
بجمي��ع محافظ��ات المملك��ة
نواح منها
وشملت اإلجراءات عدة ٍ

الكش��ف على المراجعي��ن والزوار
حفاظ��اً على س��المة العاملين في
المؤسس��ات والمراجعين لضمان
اس��تمرارية العم��ل ف��ي اإلدارات
األمنية ،كما تم التنسيق مع هيئة
تنظيم سوق العمل للتفتيش على
مس��اكن العمال واتخ��اذ إجراءات
السالمة حسب الخطط الوقائية.

المتعافين
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في حال شعورك باألعراض المرتبطة بفيروس كورونا (كوفيد  ،)19يرجى االتصال على الرقم 444

تش��ارك كش��افة البحري��ن في
الحمل��ة الوطني��ة لمكافح��ة
في��روس كورون��ا (كوفيد ،)19
وذلك من منطلق المس��ؤولية
الوطني��ة تجاه مملكة البحرين،
وذلك بن��ا ًء على توجيهات وزير
التربية والتعليم رئيس جمعية
كش��افة البحري��ن د.ماج��د بن
علي النعيمي.
د.شيخة الجيب
وقالت د.ش��يخة يوسف الجيب
الوكي��ل المس��اعد للخدم��ات
التربوي��ة واألنش��طة الطالبية ب��وزارة التربي��ة والتعليم نائب
رئيس جمعية كشافة البحرين« :يعتبر هذا الحدث من األحداث
المهمة التي يش��ارك فيها الكشافة خدمة للوطن وحرصاً على
المس��اهمة في الحفاظ على س��المة المواطني��ن ،حيث فتحنا
الب��اب لمن يرغب في المش��اركة من الق��ادة والقائدات وأفراد
عشيرة شباب كش��افة البحرين والكش��افين بمرحلة المتقدم،
من خالل التسجيل في موقع المنصة اإللكترونية للتطوع».
وأضاف��ت أن ه��ذه الخطوة تأت��ي انطالقاً من االهتم��ام بأداء
ً
إضافة إل��ى االرتباط
بالواج��ب الوطن��ي ومس��اعدة اآلخري��ن،
بالمجال الصحي في منهاج الكشافة المندرج تحت بند مكافحة
األم��راض الوبائي��ة ،كم��ا تحرص كش��افة البحري��ن على عقد
الش��راكات مع مؤسسات الدولة الرسمية واألهلية في المجتمع
المدني للدف��ع بعملية التنمية ،تأكيداً عل��ى الدور واألثر الذي
تقوم به لصالح المجتمع البحريني.
وأكدت الجيب أن باب التس��جيل مفتوح للمشاركة ،حيث يعتبر
ه��ذا العمل م��ن األعمال التطوعية التي تص��ب في جوهر وعد
الكش��افة وهو القيام بالواجب نحو اهلل ثم الوطن ،ومس��اعدة
الناس في جميع الظروف.

«المرور» :إنجاز المعامالت
إلكترونيًا للحد من «كورونا»
أعلن��ت اإلدارة العامة للمرور ،عن تقليص الحضور الش��خصي
بالمبنى الرئيس واقتص��اره على المعامالت التي تتطلب ذلك،
وذلك ف��ي إطار الجه��ود الوطنية االحترازية للحد من انتش��ار
فيروس كورونا (كوفيد  ،)19منوهة في الوقت ذاته إلى أهمية
إنه��اء الخدمات عبر تطبي��ق األجهزة الذكي��ة  etrafficوبوابة
الحكومة اإللكترونية  Bahrain.bhوالمتاحة على مدار الساعة،
داعية لالس��تفادة من خدم��ة الحجز المس��بق للمعامالت التي
تس��توجب الحضور من خالل تطبيق األجهزة الذكية skiplino
لتفادي كثافة المراجعين في قاعات تقديم الخدمة.
وتقتصر الخدمات التي تس��توجب الحض��ور على تحويل أرقام
وملكي��ة المركبات ،وإصدار واس��تبدال رخ��ص التعلم ،تمليك
أرقام المركبات ،إصدار ش��هادات إلغ��اء رخصة قيادة أو مركبة،
تجدي��د الرخصة لمن يس��توجب حضورهم لفح��ص النظر من
كبار الس��ن ،خدمة إلغاء المركبة ،مباش��رة الحوادث المرورية،
خت��م الرخصة الدولي��ة األجنبية ،تجديد رخص وس��ائل النقل
الع��ام ومدربي الس��ياقة ورخص��ة قي��ادة المركب��ات الثقيلة،
الرخص العس��كرية ،إجراءات تصدي��ر المركبة ،االعتراض على
المخالف��ات ،امتح��ان الس��ياقة والمحاض��رة النظري��ة ،وتغيير
رقم المركب��ة .وذكرت اإلدارة العامة للم��رور أنها عملت على
تش��جيع اس��تخدام المعامالت اإللكترونية من خالل تخصيص
جائزة أس��بوعية بقيمة  50ديناراً من خالل السحب على األرقام
الش��خصية لمنجزي المعامالت إلكترونياً وتس��تمر حتى ش��هر
يونيو  ،2020ولقد زادت نس��بة المعام��الت اإللكترونية بأكثر
من  %50قياساً بالعام الماضي.
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زينل :البحرين بقيادة
جاللة الملك قادرة على
تجاوز الظروف والتحديات

أكدت رئيس��ة مجلس النواب فوزي��ة بنت عبداهلل زينل أن
الرؤية الواضحة ،واالس��تراتيجيات المدروسة التي تتبعها
مملكة البحرين ،انطالقاً من النهج الحكيم لحضرة صاحب
الجالل��ة الملك حم��د بن عيس��ى آل خليفة عاه��ل البالد
المفدى ،تبره��ن على الجهوزية الكامل��ة لدى الدولة في
مواجهة مختلف الظروف والتحديات ،والقدرة على تجاوزها
وتحقيق االستقرار في جميع القطاعات والمجاالت.
وأش��ادت زينل بم��ا يحققه فريق البحري��ن بقيادة صاحب
السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد
نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء من
تق��دم كبير من مكافحة فيروس كورونا (كوفيد  )19ومنع
تفشيه ،ضمن منظومة عمل محكمةٍ ومتقدمة ،وعطاءات
رفيعة ،األمر الذي أدى للحد من انتش��ار الفيروس ،وتجاوز
التأثي��رات الس��لبية الناجمة عنه ،وتوفي��ر كافة اإلجراءات
المطمئنة لتحقيق السالمة للمواطنين والمقيمين.
وعقب استقبال سمو ولي العهد ،االثنين ،ألعضاء مجلسي
الشورى والنواب ،ذكرت رئيس��ة مجلس النواب أن النجاح
الذي تشهده مملكة البحرين اليوم إنما هو ثمرة للتعاون
المش��ترك بين كافة الجه��ات المعنية ،وتص��دي الجميع
للمس��ؤوليات الوطنية ،والعمل بروح الفريق الواحد ،الذي
حق��ق النتائج المرجوة ف��ي القطاع الصح��ي واالقتصادي
واألمن��ي واالجتماعي ،والتعامل الحر في للحاالت المصابة
بفي��روس كورونا ،وتوفير البيئة الالزم��ة في مراكز العزل
والحجر ،والش��فافية في اإلعالن عن المستجدات المتعلقة
بالفيروس ،والتصدي للش��ائعات التي تثير الخوف والرعب
بين الناس ،إلى جانب الخطوات المتخذة لمس��اندة ودعم
االقتصاد الوطني والحفاظ على نموه واستدامته.
وأك��دت زينل ،أن وعي الش��عب البحرين��ي دائماً ما يكون
ركي��زة التوازن في كافة األزم��ات ،والذي اتضح في صورة
ممي��زة من االلتزام باإلجراءات واإلرش��ادات الصحية التي
تتخذها الدول��ة ،فض ً
ال عن تفاع��ل اآلالف من المواطنين
ومبادرتهم الوطنية المخلصة في التسجيل للتطوع ضمن
الحمل��ة الوطني��ة لمكافحة في��روس كورون��ا ،األمر الذي
يعكس تحمل أبناء البحرين للمسؤولية الوطنية والشراكة
المجتمعية.

رئيس مجلس الشورى يشيد
بتضافر الجهود الرسمية
واألهلية لمواجهة كورونا

أشاد رئيس مجلس الش��ورى علي بن صالح الصالح ،بتضافر
الجهود التي تبذلها مختلف الجهات الحكومية والرسمية ،مع
الجه��ات األهلية ومنظمات المجتمع المدني ،بهدف مواجهة
في��روس كورونا (كوفي��د  ،)19وتج��اوز أية تأثيرات س��لبية
ناتج��ه عن هذا الوب��اء على مختلف القطاع��ات في المملكة،
وعلى رأس��ها القطاع االقتص��ادي ،منوهاً بم��ا يوليه صاحب
الس��مو الملكي األمير س��لمان بن حمد آل خليفة ولي العهد
نائب القائد األعلى النائ��ب األول لرئيس مجلس الوزراء ،من
اهتمام ومتابعة مستمرة ومباشرة لكل الخطوات واإلجراءات
والتدابي��ر الوقائية التي تعمل مختلف الجهات الحكومية على
اتخاذها ،حفاظاً على سالمة المواطنين والمقيمين وصحتهم.
ولدى اس��تقبال صاح��ب الس��مو الملكي ول��ي العهد ،أمس
ألعضاء الس��لطة التش��ريعية ،ثمّن رئيس مجلس الش��ورى
الخط��وات واإلجراءات التي تم اتخاذه��ا ،والتي تعكس جدية
المملكة في اس��تيعاب هذا الوباء ،بما أش��اع االطمئنان لدى
الجمي��ع ،مؤكداً عل��ى العطاء الوطن��ي الذي تبذل��ه الكوادر
الطبي��ة والصحية بمختلف المستش��فيات والمراكز الصحية،
إلى جانب أعض��اء الحملة الوطنية لمكافح��ة فيروس كورونا
(كوفي��د  ،)19منوّه��اً ف��ي الوق��ت ذات��ه بتع��اون وتكاتف
المواطنين ،واس��تجابتهم لإلج��راءات والتوجيهات الصادرة
ع��ن الجهات المعنية ،ومبادرتهم للتطوع من أجل مس��اندة
جهود الدولة ،وهو ما عكس المسؤولية االجتماعية والوطنية
لدى الجميع.
وأش��ار رئي��س مجلس الش��ورى إل��ى االهتم��ام الموجه من
قبل س��مو ولي العه��د للقط��اع االقتص��ادي ،وخاصة قطاع
المؤسس��ات الصغي��رة والمتوس��طة ،وال��ذي ش��هد العديد
م��ن التحديات خ��الل هذه الفترة ،حيث تص��ب كافة الجهود
واإلج��راءات تج��اه تجاوز أي��ة تأثيرات قد تم��س حياة ودخل
المواطن بشكل مباشر.
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«اإلسكان» تستعد إلطالق
منصتها اإللكترونية بحلة جديدة
الحمر :نسعى إلى تقديم خدمة مميزة لجميع المواطنين
أكد وزير اإلس��كان المهندس باس��م بن يعقوب
الحم��ر ،أن ال��وزارة ف��ي ص��دد تدش��ين موقع
إلكتروني بحلة جديدة ،يضم حزمة من الخدمات
والتس��هيالت للمراجعي��ن أصح��اب الطلب��ات
اإلس��كانية وأصحاب الطلبات الجديدة تس��اهم
في سرعة اإلنجاز وبالجودة المطلوبة.
وأش��ار وزير اإلس��كان إلى أن الموقع اإللكتروني
يأتي ثمرة لرؤية الوزارة في مواكبة المستجدات
التقني��ة والدخول ف��ي العالم الرقمي ،وتماش��ياً
م��ع توجهات الحكومة الموقرة في هذا الش��أن،
وكذلك م��ن منطلق حرص ال��وزارة على تقديم
خدم��ات ذات ج��ودة عالية للمواطني��ن في أقل
فترة زمنية ممكنة ،حيث توفر الخدمات س��هولة
التصف��ح وانتقال الطلب من قس��م إلى آخر دون
الحاجة للمعامالت الورقية ،وأضاف« :نسعى إلى
أتمت��ة األنظمة المعم��ول بها بوزارة اإلس��كان
وتقديم خدم��ة مميزة لجمي��ع المواطنين ،كما
ستظل أبواب الوزارة مفتوحة للجميع».
وأوض��ح الوزي��ر َّ
أن الخدم��ات اإللكترونية تتميز
بارتباطها المباش��ر بقاعدة البيانات اإلس��كانية
التي ترتبط و تتكامل مع قواعد البيانات التابعة
للعدي��د م��ن المؤسس��ات والجه��ات الحكومية
المختلف��ة ،مما س��يوفر بيان��ات آني��ة ومحدثة
ودقيق��ة بص��ورة مس��تمرة ،مضيفاً ف��ي الوقت
ذات��ه أن هذه الخدم��ة باإلضافة إل��ى الخدمات
اإللكترونية الجديدة التي أطلقتها الوزارة مؤخراً
عبر الموق��ع اإللكتروني تغن��ي أصحاب الطلبات
اإلسكانية أو الراغبين في التقدم بها عن الحاجة
للحضور الش��خصي لمبنى الوزارة ،مما س��يخفف
االزدحام بنس��بة تزيد عن  ،%75كما س��يقلص
الوقت ال��الزم إلنجاز المعامالت ،حيث تس��تقبل
الوزارة نحو  114ألف طلب استعالم سنوياً».
ون��وه الوزير الحمر إل��ى أن أب��رز الخدمات التي
تضمها المنصة اإللكترونية الجديدة للوزارة هي
خدمة تقديم طلب جديد ،خدمة تحديث الطلبات
القائمة ،خدمة إرفاق التقرير االئتماني «البنفت»
إلكتروني��اً ،خدمة طل��ب الصيانة للمنتفعين من
المش��اريع اإلس��كانية ،خدم��ة تنزي��ل الخرائط
اإلس��كانية ،وغيرها ،كما أوضح أن هذه المنصة
س��تكون ش��املة تجيب على أس��ئلة المراجعين
عبر األب��واب المتوفرة بها ،إذ تتضمن نبذة عن

هيكل ال��وزارة ومعلوم��ات عن برنامج الس��كن
االجتماعي «مزايا» تشمل الممولين والمطورين
العقاريي��ن ،كما توفر ناف��ذة خاصة تحتوي على
مجموعة م��ن األجوبة لالستفس��ارات المتكررة،
وغيرها من األبواب األخرى.
وبين الحم��ر« :إن المنظومة اإللكترونية الحالية
ل��وزارة اإلس��كان تواكب ريادة مملك��ة البحرين
وتقدمه��ا عل��ى صعي��د اس��تثمار تكنولوجي��ا
المعلوم��ات واالتص��االت ف��ي مج��ال التنمي��ة
المس��تدامة ،بفضل السياس��ات التي انتهجتها
حكوم��ة مملك��ة البحري��ن ف��ي االنفت��اح عل��ى
الخارج وتطبيق أفضل الممارس��ات التي تس��هم
في تحس��ين األوضاع المعيش��ية وأسلوب حياة
المواطنين والمقيمين في المملكة».
ويع��د تحدي��ث المنظوم��ة اإللكتروني��ة لوزارة

اإلس��كان إحدى ثم��ار الخط��ة اإلس��كانية التي
ش��رعت ال��وزارة ف��ي تنفيذه��ا منذ مطل��ع عام
 ،2012حيث اس��تطاعت الوزارة م��ن خالل تلك
الخط��ة أن تس��تحدث قاع��دة بيان��ات جدي��دة
لبيانات المواطنين وفق أعلى المواصفات الفنية،
وربطه��ا بقواعد البيانات في ع��دد من الوزارات
ذات الصلة ،لتس��هيل الحصول على المعلومات
الالزمة الخاصة بالمواطنين تلقائياً.
يذكر أن الوزارة أطلقت مطلع الشهر الجاري خدمة
التحديثات اإللكتروني��ة عن طريق زيارة الموقع،
ويمك��ن لجميع المراجعين عم��ل التحديثات عبر
المس��ح على الرم��ز الش��ريطي «الباركود» من
خ��الل هواتفهم المحمول��ة ،وه��ذه التحديثات
تشمل ،التحديثات العامة ،تحديثات التخصيص،
تحديثات عالوة «السكن» ،وتحديثات أخرى.

جمعية «شعلة المحبة» :العفو الملكي
يعزز الوحدة الوطنية ومبادئ حقوق اإلنسان
أكد رئيس جمعية ش��علة المحبة والسالم المستشار والناشط الحقوقي
عطية اهلل روحاني أن صدور المرس��وم الملكي السامي من لدن حضرة
صاح��ب الجاللة الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة عاهل البالد المفدى
والذي شمل العفو عن  901من المحكومين
لدواع إنسانية إنما يترجم
ٍ
الرؤية الثاقبة لجاللته في جعل البحرين موئ ً
ال للمحبة واإلخاء والس��الم
والتسامح والعيش المشترك.
وأوضح روحاني إن المرس��وم الملكي الس��امي يع��زّز الوحدة الوطنية
ومبادئ حقوق اإلنس��ان المتأصلة في الشعب البحريني الذي جبل على
التسامح والعفو والقيم اإلنسانية على مرّ العصور ،حيث خطت المملكة

خطوات متقدمة وجادة على مدى العقدين الماضيين منذ تولي جاللته
مقاليد الحك��م في البالد ف��ي تعهداتها والتزاماته��ا بجميع المواثيق
والصكوك الدولية المعنية بحقوق اإلنسان.
وقال إن من دون ش��ك بأن العفو الملكي الس��امي إنما يأتي في سياق
انتهاج المملكة ألفضل الممارسات على صعيد تطبيق العقوبات البديلة
التي وج��ه بها جاللة الملك المفدى؛ من خالل توفير التدابير والبرامج
التأهيلية التي تتناس��ب مع الظروف الشخصية للمحكوم عليهم الذين
يتوخ��ى إصالحهم من أجل أن يعاد إدماجهم في المجتمع ،لما في ذلك
من تحقيق للصالح العام.

«خدمات الشورى» :خطوات البحرين
االستباقية أسهمت في الحد من «كورونا»
أك��دت لجنة الخدمات بمجلس الش��ورى أن الخطوات االس��تباقية التي
قامت بها مملكة البحرين ،للتعامل مع انتش��ار فيروس كورونا (كوفيد
 )19أس��همت في الحد من انتشار الفيروس ،وفق خطة وطنية متكاملة
تتوافق مع إج��راءات منظمة الصحة العالمية ،مثمنة اللجنة التوجيهات
السديدة لحضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل
البالد ،والتي كان لها بالغ األثر في طمأنة المواطنين والمقيمين ،على
كفاءة الخدمات الصحية الت��ي تقدمها المملكة ،ضمن الخطة الوطنية
لمكافحة الفيروس.
جاء ذلك ،خالل اجتماع لجنة الخدمات بمجلس الش��ورى المنعقد صباح
اإلثنين برئاس��ة الدكتورة جهاد عبداهلل الفاضل ،حيث أش��ادت اللجنة
بالمتابع��ة واالهتمام المباش��ر من لدن صاحب الس��مو الملكي األمير
س��لمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد األعلى النائب األول
لرئي��س مجلس الوزراء ،وحرص س��موه عل��ى توفير الرعاي��ة الصحية
الالزم��ة للمصابي��ن بالفي��روس ،معربة ع��ن تقديرها وبال��غ اعتزازها
بجهود سموه في هذا المجال.
وأك��دت اللجنة على أهمية دعم اإلج��راءات الحكومية المتخذة للحماية
من انتش��ار فيروس كورونا ،والتي ينبغي أن تس��اهم جميع مؤسسات
المجتم��ع ومكوناته في دعمها ،وتحمل مس��ؤوليتها في تقديم كل ما
هو ممكن لضمان نجاح الحملة الوطنية لمكافحة الفيروس ،من منطلق
الواج��ب الوطني الذي تتطلبه المرحلة الحالية والتي تحتاج من الجميع
التعاون والتعاضد ضمن فريق البحرين.
وثمن��ت اللجنة الجهود الوطنية المخلصة التي تقوم بها وزارة الصحة،
عبر حرصها لتقديم أفضل الخدمات للمرضى أو المشتبه في تعرضهم
للعدوى ،فيما أثنت اللجنة على االستعدادات التي أعدها الفريق الوطني
لمكافحة الفيروس ،مش��يدة بمستوى الوعي االجتماعي الذي يتميز به
ش��عب البحرين الوفي ،وال��ذي تمثل بتقدم أكثر م��ن  12ألف متطوع

بيانات الخبر

للمساهمة في مكافحة الفيروس ،متمنية للجميع دوام الصحة والعافية
وتجاوز هذا التحدي الذي يواجهه العالم.
يأتي ذل��ك فيما قررت اللجنة خ��الل اجتماعها رفع ثالث��ة تقارير لهيئة
مكتب المجلس ش��ملت مش��روع قان��ون بتعديل المادة العاش��رة من
القانون رقم ( )27لس��نة  2005بشأن التعليم ،ومشروع قانون بتعديل
الم��ادة ( )22من المرس��وم بقانون رقم ( )25لس��نة 1998م ،بش��أن
المؤسس��ات التعليمي��ة والتدريبي��ة الخاصة (المعد في ض��وء االقتراح
بقان��ون «بصيغته المعدل��ة» المقدم من مجلس الن��واب) ،إلى جانب
مش��روع قانون بتعديل المادة ( )4من القانون رقم ( )19لس��نة 2006
بشأن تنظيم سوق العمل (المعد بناء على االقتراح بقانون المقدم من
مجلس النواب).
وج��اء قرار برف��ع تقاريرها المذك��ورة ،بعد أن اس��تكملت بحث موادها
في ض��وء المرئيات التي تقدم��ت بها الجهات المعني��ة ،وبعد االطالع
على مالحظات المستش��ار القانوني للجن��ة ،وتوافق أعضاء اللجنة حول
القرارات التي تم تبنيها فيما يتعلق بمشاريع القوانين.

السنة 15

نائب لم يلتزم بالحجر..
والجهات المعنية تفحص
زمالءه والموظفين
محرر الشؤون البرلمانية

أكدت مصــادر نيابية لـ«الوطن» أن نائبــاً برلمانياً خضع
للحجــر الصحــي االحترازي لعودتــه من الــدول الموبوءة
بفيروس كورونا (كوفيد )19لم يلتزم بالحجر ،وقد ســافر
خــالل مدة الحجر إلى دولة أخرى من الدول التي ظهر بها
الفيروس.
ومــن المتوقع أن يحضر النائب جلســة النواب لوجود أحد
المواضيــع المهمــة لديه بالجلســة ،وهو مــا دفع بعض
النواب والموظفين لطلب الجهــات المعنية الجراء فحص
للكشــف عن فيــروس كورونــا لجميع الحاضرين بجلســة
الثالثاء.
وتلقى النواب رســائل نصية من األمانــة العامة للمجلس
تفيد بخضوعهم جميعا للفحص قبل بدء الجلسة.

رئيسة النواب« :حقوق
اإلنسان» في البحرين
ثقافة وممارسة راسخة
أكدت رئيســة مجلس النــواب فوزية بنت عبــداهلل زينل،
أن حقوق اإلنســان في مملكة البحريــن تعد ثقافة أصيلة
وقانوناً ثابتاً وممارسة راسخة في شتى مجاالت الحياة.
وأشــادت بحرص ورعاية واهتمام حضــرة صاحب الجاللة
الملك حمد بن عيســى آل خليفة عاهل البالد المفدى ،في
دعم وتطوير مجال حقوق اإلنســان فــي مملكة البحرين،
والمبــادرات الحضاريــة الحقوقية لمملكــة البحرين على
المستوى العربي والدولي.
وأعربت زينل عن خالص الشــكر وعظيــم التقدير لصدور
المرســوم الملكي الســامي بالعفو عن بعــض المحكوم
لدواع إنســانية وفي ظل الظــروف الراهنة،
عليهم وذلك
ٍ
حيث بلغ عدد المشــمولين بالعفو السامي ( ،)901والذي
يؤكــد حــرص جاللــة الملك المفــدى على تعزيــز حقوق
اإلنســان وفق المبادئ الدولية ،والرؤية اإلنسانية ،للقائد
الحكيم ووالد الجميع.
جــاء ذلك خالل لقاء زينل ،بمكتبهــا صباح االثنين ،رئيس
وأعضــاء لجنــة حقــوق اإلنســان بمجلس النــواب ،وذلك
بمناســبة اليوم العربي لحقوق اإلنســان ،حيث تم تأكيد
الدعم النيابــي للعمل الحقوقي ،وأهميــة تكامل الجهود
الرســمية والبرلمانية والمجتمعية في تعزيز ثقافة حقوق
اإلنســان في ظل المسيرة التنموية الشاملة بقيادة جاللة
العاهل المفدى.
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«النواب» يناقش «اإلجراءات الجنائية» اليوم
السيسي :المشروع يتضمن إجراء المحاكمات عن بعد
مريم بوجيري

ودعماً للتحول الرقمي في إجراءات التقاضي.
وأوضح أن القانون يشــمل التحقيق والمرافعات
عن بعد باســتخدام الوسائل السمعية والبصرية
واإللكترونيــة بما يوســع من صالحيــات النيابة
العامــة وتوســيع نطــاق التصالــح فــي الدعوة
الجنائية من خالل سن نظام المحاكمة العاجلة.
ويأتــي ذلك بهــدف تيســير إجــراءات التحقيق
والمحاكمــة ،ودعــم حمايــة الشــهود ،وضمان
ضبــط أدلــة الدعــوة الجنائية وتنفيــذ األحكام
الصــادرة فيهــا باإلضافة إلــى تحقيــق العدالة
وتخفيف العبء عن المحاكم.

كشــف رئيس لجنة الشــؤون الخارجيــة واألمن
الوطنــي بمجلس النــواب محمد السيســي ،أن
مجلــس النــواب ســيناقش فــي جلســة الثالثاء
مشــروع قانون اإلجراءات الجنائيــة والذي يدعم
التحــول الرقمي فــي إجراءات التقاضــي عبر أخذ
اإلفــادات والترافع عن بعد بما يســهل ويســرع
عملية التقاضي.
وأكد السيســي لـ«الوطن» ،أن مشــروع القانون
سيشــمل المحاكمة عن بعد باستخدام الوسائل
اإللكترونيــة الحديثــة ،بحيــث يأتــي تزامناً مع
اإلجراءات الوقائية من فيروس كورونا (كوفيد)19

«مرافق الشورى» تدرس حماية
األصناف النباتية مع ممثلي «البلديات»
واصلت لجنة المرافــق العامة والبيئة بمجلس
الشورى دراســة مشروع قانون بشــأن حماية
األصناف النباتية الجديدة ،المرافق للمرســوم
بقانون رقم ( )36لسنة .2018
والتقت اللجنة في اجتماعها الحادي والعشرين
يــوم األحد برئاســة رئيس اللجنــة فؤاد أحمد
الحاجي ،ممثلين عن وزارة األشــغال وشــؤون
البلديــات والتخطيــط العمرانــي ،والمجلس
األعلى للبيئة ،وشؤون الزراعة والثروة البحرية،
إلى جانب جمعيــة البحرين التعاونية الزراعية،
وجمعية المهندسين الزراعيين البحرينية.
وقــال الحاجــي ،إن اللجنــة بحثت مــع ممثلي
الجهــات المذكورة عــدداً من المــواد الواردة
في مشــروع القانون ،والتي ارتأت اللجنة إجراء
عدد من التعديــالت عليها ،وبما يجعلها قابلة
للتنفيذ بعد إقرار مشروع القانون.
وأكد الحاجــي توافق الجهــات المذكورة على
أهميــة مشــروع القانــون ،ودوره فــي توفير
الحمايــة لألصنــاف النباتية الجديــدة ،ووضع
األطــر والضوابــط الالزمــة لمنــح التراخيص
لمربي النباتات.
وأشــار الحاجي إلى أن اللجنة بعد اســتكمالها
لبحث ودراســة مشــروع القانــون ،واالجتماع

بعدد من الجهات المعنية وذات الصلة بتنفيذ
القانون ،قررت إعداد مســوّدة تقريرها بشأن
المشــروع ،علــى أن يتــم عرضه علــى أعضاء
اللجنة في االجتماع المقبل.
وجاء مشــروع القانون المذكورة في  8فصول
تضمنت نحــو  46مادة ،وهو يأتي اســتكما ًال
إلجراءات انضمــام مملكة البحرين الفعلي إلى
(االتفاقيــة الدوليــة لحماية األصنــاف النباتية
الجديدة) الموقَّعة في جنيف بتاريخ ( 19مارس
 )1991والتــي تــمّ التصديــق عليها بموجب
(القانون رقم ( )12لســنة  ،)2005وبما يؤدي
إلــى إصدار قانــون وطنــي لحمايــة األصناف

النباتية الجديدة.
وأقرت لجنة المرافق العامة والبيئة مســوّدة
تقريرها بشأن مشــروع قانون تنظيم ومراقبة
التجارة الدولية في األنواع المهددة باالنقراض
مــن مجموعــات الحيــوان والنبــات الفطريــة
المرافق للمرسوم رقم ( )59لسنة .2018
ولفــت الحاجي إلى أن اللجنة حرصت على عقد
اجتماعات ولقاءات مع مســؤولي وممثلي عدد
من الجهات الرســمية واألهليــة ،قبل أن تقرر
الموافقــة علــى مشــروع القانون وذلــك وفقاً
للتعديــالت التــي أدخلتها عليــه بالتوافق مع
الجهات المعنية.

«تشريعية الشورى»
تؤكد السالمة الدستورية
لمرسوم تعديل الجنسية

«خارجية الشورى» تبحث
المعدل لتجنب االزدواج الضريبي
البروتوكول
َّ

أكدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى،
الســالمة الدستورية والقانونية للمرســوم بقانون رقم ()16
لســنة  2019بتعديل بعض أحكام قانون الجنسية البحرينية
لعــام  .1963واطلعــت اللجنة في اجتماعها العشــرين الذي
عقد برئاسة دالل جاسم الزايد ،على أهداف المرسوم بقانون
المذكــور ،والتعديالت الــواردة فيه ،قبل أن تقــرر رفع رأيها
بشأنه إلى اللجنة المختصة.
وناقشــت اللجنة خالل االجتمــاع ثالثة مشــروعات بقوانين
بشــأن إضافة فقــرة جديدة إلــى المــادة الثانيــة ،وتعديل
المادتين السادســة والثانية من المرسوم بقانون رقم ()25
لســنة 2015م بشــأن تحصيل كلفة إنشــاء وتطويــر البنية
التحتيــة في مناطق التعميــر( ،المعدة بنا ًء علــى االقتراحات
بقوانين -بصيغتها المعدلة -المقدمة من مجلس النواب).
وقــررت اللجنة بعد االطالع على أهداف المشــروعات الثالثة
والتعديــالت الواردة فيها ،إعداد مســوّدة برأيهــا القانوني
بشأنها ،ومناقشتها في االجتماعات المقبلة للجنة.

بحثت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع واألمن
الوطني بمجلس الشورى ،في اجتماعها السابع
الــذي عقد أمس ،برئاســة نائب رئيس اللجنة
فيصــل النعيمي ،مشــروع قانــون بالتصديق
علــى البروتوكــول المعدل التفاقيــة حكومة
مملكة البحرين وحكومة جمهورية باكســتان
اإلسالمية بشأن تجنب االزدواج الضريبي ومنع
التهرب المالي بالنسبة للضرائب على الدخل
المرافق للمرسوم رقم ( )66لسنة .2019
وقال النعيمــي َّ
إن اللجنة التقــت ممثلين عن
وزارَتي الخارجية والمالية واالقتصاد الوطني،
وذلــك لالســتماع إليضاحــات وتفاصيل حول
البروتوكــول المعــدل لالتفاقيــة المذكورة،
وأثــره اإليجابي على العالقــات المتميزة التي
تربط مملكــة البحرين بجمهورية باكســتان
اإلسالمية.
وأشار نائب رئيس اللجنة إلى أن أعضاء اللجنة
وجهوا عدداً من االستفســارات حول مشــروع

بوحمود يطالب بتخفيض
المدارس الخاصة ورياض
رسوم
اليوم
األطفال خالل «إجازة كورونا»

التاريخ

طالب النائب محمد بوحمود بتخفيض رســوم المـــدارس
الخاصـــة وريـــاض األطفـــال خــــالل اإلجــازة الطارئـــة
لفيـروس كــورونـا (كوفيد .)19
وقــــــال بوحمــــــود« :وصلنـــي العديـــد من شــكاوى
أولياء أمور طلبــة المدارس الخاصــــة وريــاض األطفال،
معبرين عن اســتيائهم بخصوص اضطرارهم إلى ســداد
التزاماتهــم الماليــة علــى حســاب ميزانياتهــم في ظل
توقف الدراســة ،دون فائدة تقدمها هذه المؤسسات لهم
وألبنائهم .وأضــاف« :إن التداعيات االقتصادية بعد أزمة
فيــروس كورونا (كوفيــد  )19تقع فــي النهاية على عاتق
الجميع ،حيث يجب أن يتحمل كل من ولي األمر والمدارس
الخاصة بعض الخسائر ،بد ًال من أن تلقيها على ولي األمر
وحــده ،لذلــك يبقى الحــل بحاجة إلى وضع آلية مناســبة
تضمن حق الطرفيــن ،وفق اللجان القانونية والشــرعية
لهذا األمر ،متمنياً أن تحظى مناشــداتهم باهتمام ورعاية
المسؤولين».
ودعا بوحمود ،جميع الجهات إلى التعاون وااللتزام بجميع
اإلجراءات ،في مواجهة تداعيــات ومخاطر فيروس كورونا

الخبر

جهة النشر

الصفحة
العدد

الرابط اإللكتروني

القانون المذكور ،قبل أن تقرر اللجنة الموافقة
عليــه وإعداد تقرير بشــأنه لرفعــه إلى هيئة
مكتب المجلس.
كما أوضح أن اللجنة ناقشت المرسوم بقانون
رقم ( )16لسنة 2019م بتعديل بعض أحكام
قانون الجنسية البحرينية لعام 1963م ،وذلك
بحضور ممثلين عــن وزارتي الداخلية والعدل
والشؤون اإلســالمية واألوقاف ،والذي يهدف

بيانات الخبر

إلى توحيد اإلجراءات القانونية في كافة حاالت
إســقاط الجنســية بما فيها حاالت اإلدانة في
الجرائم اإلرهابية.
وقــررت اللجنة بعد بحث ودراســة المرســوم
بقانــون ،الموافقــة عليــه ،وإعــداد تقريرها
النهائــي بشــأنه ،تمهيــداً لرفعه إلــى هيئة
مكتــب المجلــس وعرضه على جــدول أعمال
إحدى الجلسات المقبلة.

هل يرفع «كورونا» جلسة النواب القادمة؟
رفع جلستين من أصل  3جلسات بعد ظهور الفيروس
إبراهيم الرقيمي

لــم يســتطع مجلس النواب أن يكمل آخر جلســاته بعــد اإلعالن عن حاالت
اإلصابــة بفيروس كورونا (كوفيــد  )19في البحرين ،ورغــم انعقاد مجلس
النواب  3مرات بعد اإلعالن عن أول إصابة بالكاد أكمل جلسة واحدة فقط.
وبــدأت الحكاية بعــد إعالن أول إصابــة بفيروس كورونا يــوم االثنين 24
فبراير ،لتنعقد جلســة النواب األولى بـ 10مقترحات نيابية مســتعجلة حول
الفيروس.
واســتطاع المجلس بالــكاد أن ينهي جميــع المقترحات بعد تعــذر اكتمال
النصــاب في آخر الدقائق لمغادرة عدد من النواب الجلســة ،قبل أن يتراجع
عدد منهم الكتمال النصاب وإكمال المقترح األخير.
فيما تعذر مجلس النواب من إكمال الجلسة الثانية بعد تزايد حاالت اإلصابة
بفيــروس كورونــا وأدى لســقوط  10مقترحــات برغبة بصفة االســتعجال
معظمها حول الفيروس.
وفي الجلســة األخيــرة أنهى مجلس النواب جلســته مبكراً ،فبعد اســتراحة
الصالة لم يعودوا تاركين خلفهم  18مقترحاً مستعج ً
ال.
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اآلراء واألفكار الواردة في هذه المقاالت تعكس آراء أصحابها وحدهم ..وال تمثل
بالضرورة رأيًا أو موقفًا رسميًا لجريدة «الوطن» أو سياستها التحريرية

نبضات

إيران ..وتسييس «كورونا»

«كورونا» من منظور إيجابي
فاطمة عبداهلل خليل
@FatemaAbdulla

في حديث ش��يق وطويل جمعن��ي مع أحدهم قبل
أيام ،حاول أن يس��تفز أف��كاري ونظرتي اإليجابية
للحياة في خضم األزمات الكبرى التي قد يعيش��ها
المرء منا ،ووجد أنه من الجيد أن يستثمر الفرصة
ويس��تغل االنتش��ار الجنوني لفيروس كورونا في
العالم ليتخذ منه مث��ا ًال على طريقة التعاطي معه
على مس��توى األفكار ،كش��كل من أش��كال إدارة
األزم��ات بالفك��ر أو تحوي��ل مس��ارها إل��ى فرص
إيجابي��ة ،وف��ي ه��ذا الس��ياق طلب من��ي تدوين
مجموعة من النقاط المقتضبة إليجابيات فيروس
كورون��ا .قد تبدو كلمة «إيجابي��ات» -التي ألحقنا
به��ا الفيروس -بح��د ذاته��ا مس��تفزة للبعض،
ولكني كن��ت قد قررت أن أعي��د برمجة عقلي من
جديد وأن أخوض ذلك التحدي بثبات .لن أخفيكم
أن��ه لم يجل في خاط��ري طوال فت��رة كورونا غير
بعض األفكار الس��لبية لتعطي��ل اجتماعي الممتع
برفاقي والجو العام الكئيب الذي بات يسود العالم
من حول��ي ،وكثرة األخبار الت��ي تالحقني من كل
صوب مرددة «كورونا ..كورون��ا ..كورونا» وكنت
أضع ي��دي على أذن��ي أحياناً وأصي��ح بمن حولي
كفاك��م برمج��ة لدماغ��ي وأنني قد تش��بعت من
س��ماع تلك الكلمة إلى حد بت أرى أن إصالح ذلك
المس��ار الفكري ف��ي دماغ وإحالل��ه بجانب صحي
جيد كالمعافاة والس��المة سيتطلب جهداً ووقتاً ال
يستهان به.
كل عندم��ا قبلت خوض التح��دي ،حاولت أن
عل��ى ٍ
أكت��ب خالل دقيقتي��ن فقط أكبر ق��در ممكن من
اإليجابيات لظه��ور فيروس كورونا وانتش��اره في
العال��م ،وكان��ت إجاباتي كالتال��ي « .1إعالء قيمة
الصحة .2 ،التوجيه نحو التشافي الذاتي .3 ،فرصة
لمراجعة النفس من الداخل وخوض مرحلة التكفير
والتطهي��ر.4 ،اس��تثمار فرصة الرك��ود االجتماعي

fatima.a.khalil@gmail.com

المتزايد وانخفاض األنشطة في تطوير اإلمكانيات
ورفع مس��توى القدرات.5 ،الحصول على وقت أكبر
للقراءة واكتساب مزيد من العلم والمعرفة،
 .6لمّ الش��مل العائلي لتع��ذر الخروج من المنزل
بشكل متكرر .7 ،خلق أنماط وأساليب حياة جديدة
واكتس��اب عادات إيجابي��ة .8 ،القول ب��أن التغيير
ممك��ن باالختيار أو باإلكراه فم��ن الجيد لو نختاره
طوع��اً ال كره��اً .9 ،اختبار مراح��ل ودرجات الوعي
«الفردي /الجمع��ي /وعي الدول والحكومات /وعي
المؤسسات كالمؤسس��ات اإلعالمية» خالل فترات
األزم��ات أو في عموم الحياة» .كان��ت تلك النقاط
هي ما أسعفتني به مخيلتي وقتها من وضع النقاط
اإليجابية لفيروس تحول إل��ى وباء وتمخضت عنه
كوارث صحية واقتصادية واجتماعية وقيل إنه لعنة
حل��ت على العالم .لن أكثر مما قيل فيه فعس��اكم
قلتم وسمعتم أكثر مما مرّ علي وأنا أحاول جاهدة
دون ج��دوى أن أبع��د روح��ي عن ذل��ك المعترك
السلبي الذي يالحقني.

* اختالج النبض:
إن كان باإلم��كان إع��ادة برمج��ة عقولن��ا ،وجلب
المناف��ع لن��ا ولمجتمعنا من خالل تنظي��م التفكير
ومراقبته ،وتحقيق تحول كامل في مس��ار األحداث
م��ن حولنا أو على أق��ل تقدير ف��ي حياتنا الخاصة
بحجب ضرره��ا عنا ،والس��ر ببس��اطة يكمن فيما
نقدمه ألنفس��نا من توكيدات وبرمجات ،فما الذي
يحول دون أن نس��هم في رف��ع مناعتنا ،وتحصين
مجتمعاتن��ا ،ودرء الض��رر عن��ا جميع��اً م��ن خالل
ممارس��ة الوعي المسؤول ودون إحداث جلبة؟ إنما
ه��ي عملية صامت��ة أو ذات ص��وت منخفض جداً،
ولكن صوت نتائجها اإليجابية سيصدح في عموم
حياتنا وفي أرجاء المعمورة.

التعليم اإللكتروني
بوصفه متطلبًا ال خيارًا
في التعليم الجامعي

علي شاهين الجزاف
@alsha heen7661

النظ��ام اإليران��ي ارتك��ب حماق��ة أخرى جدي��دة هذه
المرة ولكنها غير مس��تغربة من��ه ،فهو نظام يعمل أي
ش��يء ليضر الدول األخرى خاص��ة دول الخليج العربي،
وه��ذا ما حدث بخصوص في��روس «كورونا» عندما لم
تُختم جوازات المواطنين الخليجيين الذين زاروا إيران
ف��ي الفترة األخيرة ،وهو ما أثار اس��تياء دولنا الخليجية
وتحدي��داً البحري��ن والس��عودية .ه��ذا التص��رف غير
المسؤول من النظام اإليراني ساهم في انتقال فيروس
«كورونا» إلى خ��ارج إيران ،ومنها لدول الخليج العربي،
م��ع علم النظام جيداً بتفش��ي هذا الم��رض في بالده،
إال أنه لم يتخذ اإلجراءات المناس��بة لمواجهته ،وليس
هذا فق��ط ،بل إن هذا النظام لم يحرص على س��المة
األش��خاص الذين يزورون بالده ،ومنه��م الخليجيون،
وف��وق كل ذلك ،لم يقم هذا النظام بأبس��ط اإلجرءات
المتعلق��ة بدخول إيران أو الخ��روج منها ،أال وهي ختم
جوازات س��فر البحرينيين والسعوديين ،وذلك ليتسنى
للمملكتين الش��قيقتين اتخاذهما اإلجراءات المناس��بة
من عزل أو حجر للمواطني��ن الخليجيين عندما يصلون
بالدهم وف��ق إج��راءات معروفة ومتبعة ل��دى منظمة
الصحة العالمية بخصوص التعامل مع هذا الفيروس.
وه��ذا يقودن��ا إل��ى أن كل ما وج��ه من ته��م للنظام
اإليران��ي صحيحة ،ومثبتة ،فهذا النظام خالف القوانين
واألنظم��ة الدولي��ة بخص��وص الس��فر والتنق��ل ومن
خ��الل عدم ختم الجوازات س��واء للداخلين إلى إيران أو
الخارجين منها ،وأيضاً تعمد النظام التكتم على انتشار
هذا الوباء في إيران ،مما سمح بانتقاله إلى دول أخرى،
ويعد ه��ذا الس��كوت المتعمد والمقصود من أش��كال
العدوان البيولوجي المح��رم دولياً ،حيث عرضت إيران
بتصرفاته��ا غي��ر الصحيحة صحة زائريها وس��المتهم
للخطر ،وهذا الخطر وصل إلى مواطني دولهم.
وألن النظ��ام اإليران��ي دائم التملص من مس��ؤولياته
ويح��اول أن يلقي بأخطائه على اآلخري��ن ،بالتأكيد لم
يعت��رف بس��لوكياته المش��ينة ومس��اوئه وتعامله الال
إنساني مع المصابين بهذا الفيروس ،وال حتى القانوني
بش��أن عدم ختم الجوازات ،فعندما واجهت الس��عودية
إي��ران بش��أن في��روس كورون��ا ،وانتق��دت تصرفاتها
وسلوكها مع مواطنيها مما سمح بانتقال الفيروس إلى
الس��عودية ودول أخرى بينها البحري��ن ،قرأنا تصريحاً

نقطة ضوء

د .حسن محسن الوادي
تب��وأ التعلي��م اإللكترون��ي في الس��نوات الخمس
ً
أولوية في أغلب التوجهات االس��تراتيجية
الماضية
والسياس��ات األكاديمي��ة لدى مؤسس��ات التعليم
العالي عل��ى اخت��الف فئاتها ومراحل اس��تهدافها
ب��دءاً م��ن المعاه��د الفني��ة «م��ا بع��د المرحل��ة
الثانوية» وانتها ًء بالمؤسس��ات األكاديمية ومراكز
البح��ث العلمي والتدري��ب االحترافي ،حيث أضحت
أغلب الجامع��ات تتنافس في اس��تقطاب وتوظيف
المنص��ات اإللكترونية المتط��ورة مثل بالك بورد،
موودل  ،مايكروسوفت ألترا ،والفصول والمختبرات
االفتراضية .وفي الس��ياق ذاته ،أخذت مؤسس��ات
التعليم العالي تول��ي أهمية فائقة لتطوير مهارات
منس��وبيها  -م��ن أعض��اء الهيئتي��ن األكاديمية
واإلداري��ة عل��ى ح��د س��واء  -ف��ي مج��ال توظيف
التقني��ات اإللكتروني��ة ف��ي العملي��ة األكاديمي��ة
وإدارته��ا .كل هذا يأتي من أجل هدف أس��اس أال
وه��و تحقيق معايي��ر الجودة الش��املة في العملية
التعليمية التعلمية في الس��ياق الجامعي من جهة
وتطوي��ر نوعي��ة العمل المؤسس��ي فيها من جهة
أخرى .من ه��ذا المنطلق ولتحقي��ق أفضل النتائج
من مب��ادرات توظيف منص��ات التعليم اإللكتروني
في التعليم الجامعي ،يوصي الباحثون في ش��ؤون
التعلي��م العال��ي بتطوي��ر اس��تراتيجيات توظي��ف
وس��ائل التعليم والتعلم اإللكترون��ي بحيث تحقق
أقصى درج��ات الدافعية لدى الطلب��ة لإلقبال على
العملي��ة األكاديمي��ة من خ��الل منص��ات التعليم
اإللكترون��ي المتاح��ة .وأولى هذه االس��تراتيجيات
هي توظيف تعابير الوجه من قبل األستاذ المحاضر
لتحس��ين نوعية العرض من جه��ة وزيادة التفاعل
الطالبي أثناء التواص��ل في الفضاء االفتراضي من
جهة أخرى .فطريقة التحدث واالستعراض الشفوي
من قب��ل المحاضر للم��ادة العلمية أثن��اء التفاعل
االفتراض��ي وطريق��ة تعابير الوج��ه للمحاضر أمام
الكاميرا التي يرى الطلبة صورته فيها تستطيع أن
تكون مؤشراً حقيقياً على مدى فاعلية التفاعل الذي
يقوم به المحاضر أثن��اء التفاعل االفتراضي ومدى
تحقيقه لنواتج التعلم المس��تهدفة .فحركات الفم
والعي��ن والوجنات كلها قد تلع��ب دوراً محورياً في
اإلش��ارة إلى مدى تفاعل الطلب��ة ومدى اندماجهم
في الدرس اإللكتروني.
وبن��ا ًء عل��ى ذل��ك ،ف��إن هناك إج��راءات أساس��ية
وجب عل��ى المحاض��ر الجامع��ي اتباعه��ا لضمان
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الرابط اإللكتروني
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غريباً من المتحدث باسم وزارة الخارجية اإليرانية وهو
ينفي ذلك ،بل ويتهم بكل جرأة الس��عودية بتس��ييس
مرض «كورونا» ،زاعماً أن إيران ال تضع عالمات وأختام
الدخول والخروج على جوازات السفر.
ولكن العكس هو الصحيح ،فإيران هي من تسيس هذه
القضية ،وتعمد إلى إلقاء أخطائها وسلوكياتها الشاذة
عل��ى اآلخرين ،فهذه ليس��ت المرة األول��ى ولن تكون
األخيرة إلي��ران التي يعش��ق نظامها ه��ذه التصرفات
الرعناء ،غير المس��ؤولة ،ووب��اء «كورونا» عمدت إيران
لتسييسه ألس��باب منها :إخفاء مسؤولي النظام وجود
الفيروس في إيران لعدة أس��ابيع لضمان المشاركة في
االنتخابات البرلمانية قبل نحو شهر ،وهذا السبب أكدت
عليه الس��يدة مريم رجوي الرئيس��ة المنتخبة للمجلس
الوطن��ي للمقاومة اإليرانية ،وأيض��اً عدم ختم جوازات
مواطن��ي البحرين والس��عودية الزائرين إلي��ران ،رغم
عل��م النظام اإليراني أن هذا الوباء معدٍ ،وأن احتمالية
إصابة هؤالء الخليجيين واردة وبنسبة كبيرة ،وبالتالي
س��محت إيران بانتقال فيروس كورونا من أراضيها إلى
الدول المجاورة.
إي��ران ونظامه��ا الب��د أن يعلم��وا أن من ح��ق الدول
الخليجية وتحديداً البحرين والس��عودية أن يعلموا أين
ذه��ب مواطنوها بعدم��ا خرجوا من دوله��م ،وبالذات
عندم��ا يتجهون إل��ى دولة مثل إيران الت��ي تعاني من
تفش��ي وباء كورونا فيها ،ووصل لوضع صعب جداً من
الس��يطرة علي��ه ،وأعلنت إي��ران حالة الط��وارئ بعدما
انتشر هذا الوباء فيها مخلفاً وفيات تجاوز  600إيراني،
وأكثر من  13ألف مصاب والعدد في ازدياد.
إن ختم جوازات السفر للمواطنين الخليجيين الداخلين
إلي��ران أو الخارجين منها يمنحها الوقت الكافي التخاذ
اإلج��راءات الصحي��ة وفق��اً للتدابي��ر المتبع��ة من قبل
منظم��ة الصح��ة العالمية ،للس��يطرة عل��ى الفيروس
واحتوائه ومنع انتش��اره ،وبالتالي تأمين السالمة لدى
كاف��ة المواطنين ،ولك��ن إيران ونظامها وسياس��اتها
المتخبطة وتصرفاتها الال مسؤولة حتى مع هذا الوباء،
س��محت وعن تعمد وإصرار بانتقال هذا الفيروس منها
إلى دول أخرى ،فهي المتسبب األول في نقله إلى الدول
الخليجية ،وال يمكن ألحد ال يزال يؤمن بهذا النظام أن
ينكر ذلك.

س��المة توظيف وس��ائل التعلي��م اإللكتروني مثل
إرس��ال التعليمات الخاص��ة بالتفاع��ل اإللكتروني
مس��بقاً للطلبة قب��ل الموعد الرس��مي للمحاضرة
االفتراضي��ة وب��دء المحاض��ر لل��درس االفتراضي
قبل موعد التواصل الرس��مي بفترة بس��يطة «10
دقائق تقريباً» ،والتأك��د من انضمام أغلب الطلبة
للمحاضرة من خ��الل البدء بمحادث��ات جانبية مع
الطلبة أثناء ولوجهم للدرس االفتراضي ،وس��المة
وج��ودة الص��ورة والص��وت لديه��م .كم��ا ينصح
التربوي��ون في ه��ذا المجال بض��رورة تجنب عقد
الدرس من قب��ل المحاضر أو الطلب��ة في األماكن
العام��ة كالمقاه��ي أو المجمع��ات التجارية ،وذلك
تفادياً للضوضاء التي قد تش��تت االنتباه والتركيز
على موضوع الدرس االفتراضي.
ً
إضاف��ة إلى ما تق��دم ،وبما أن العملي��ة التعليمية
التعلمية تهدف أساساً لتحقيق أكبر قدر ممكن من
االندماج اإليجابي للمتعلم في عملية التعلم ،وجب
عل��ى المحاضر ضمان تفعيل المش��اركة واالندماج
الطالبي أثناء التفاع��ل اإللكتروني .ويمكن تحقيق
ه��ذا م��ن خ��الل جع��ل المش��اركة الفاعلة س��واء
باألس��ئلة أو أداء المهام متطلباً أساس��ياً لتسجيل
الطلب��ة لحضورهم ف��ي ال��درس االفتراضي .كما
يمك��ن ضم��ان المش��اركة الفاعل��ة للطلب��ة أثناء
التواص��ل اإللكتروني من خالل تكليفهم المس��بق
بمهام أو تسخير الدرس االفتراضي لشرح ومناقشة
واجب أساس��ي في المقرر الدراسي .وختاماً ،يمكن
االس��تنتاج بأن التح��ول الرقمي متطلبٌ أساس��يُ
وليس خي��اراً ورفاهية في عملي��ة التعليم والتعلم
عامة وف��ي التعليم الجامعي خصوص��اً ،وهنا يجب
التنوي��ه إعجاب��اً بما قامت به جامع��ة البحرين من
مب��ادرات رائدة في مجال التعام��ل المبكر في هذا
التوجه العالمي من خالل توفير ورش التدريب على
التمكين الرقمي ألعضاء الهيئة األكاديمية وتوفير
منص��ات التعلي��م اإللكتروني الش��هيرة مثل بالك
ب��ورد ،بالك ب��ورد ألترا ،وموودل ومايكروس��وفت
 365لتحقي��ق التفاع��ل اإللكتروني بي��ن المحاضر
والطلب��ة وذلك من خالل سياس��ة واضحة تضمن
عدم انتهاك الخصوصية للطرفين ،وتضمن احترام
أخالقيات ومبادئ التعليم الجامعي الرصين.

كورونا ..كوادر وطنية
محترفة ووعي شعب
هيفاء عدوان
@H aifadwan

مع تواصل االنتشار لفيروس كورونا في معظم دول العالم،
بم��ا فيها مملك��ة البحرين ،وما أثاره م��ن هلع ورعب بين
الن��اس ،وما قد يتركه من آثار صحية ونفس��ية واقتصادية
على العال��م قاطبة ،إال أن هناك بع��ض النواحي اإليجابية
الت��ي ال يج��ب أن نتجاهلها أو نمر عليها م��رور الكرام ،بل
واالستفادة منها والبناء عليها للمستقبل.
وف��ي ظل ه��ذه األزمة العالمي��ة ،ومع ما تق��وم به الدولة
من إج��راءات احترازية وتدابير وقائي��ة بمهنية واحترافية،
يح��ق لكل بحريني ومقيم أن يفخر بم��ا تم إنجازه ،وهو ما
كان موضع إش��ادة وتقدير من مدير ع��ام منظمة الصحة
العالمية خالل اتصاله بسمو ولي العهد األسبوع الماضي.
إل��ى جانب ما حققته البحرين من نجاح في خفض معدالت
اإلصابة اليومية الجديدة ،حيث حلت بالمرتبة األولى بين
 7دول في نجاعة اإلجراءات االحترازية واالستباقية للتصدي
لفيروس كورون��ا ،بعد أن أجرت الفحوص��ات الطبية ألكثر
من  4900ش��خص ،حتى نهاية األس��بوع الماض��ي ،وفقاً
لألرقام الرسمية التي أعلنتها منصة «ستاتيستا» العالمية،
متقدمة بذلك على أغلب الدول من ناحية عدد الفحوصات
ً
مقارنة بعدد
الطبي��ة للوقاية من ع��دوى فيروس كورون��ا
السكان.
وبعيداً عن األرقام الرس��مية ،فإن أكثر ما لفت انتباهي في
«أزمة كورونا» ،إيجابية التعامل من المواطنين والمقيمين،
وال��ذي تمثل في كثير من ص��ور التكاتف المجتمعي ،ليس
أولها م��ا رأيناه من حمالت توعية مجتمعية مروراً بحمالت
أهلية لتوزي��ع المعقمات والكمام��ات واألدوات الطبية في
عدد من المناطق ،قام بها أبناء وبنات البحرين ،عاكس��ين
الص��ورة الحقيقية لمجتمع التكافل ،الذي إذا اش��تكى منه
عضو يتداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر.
وبغض النظر عن قلة من أصوات النشاز في بعض وسائل
التواص��ل االجتماع��ي وغيره��ا ،ف��إن المجتم��ع البحريني
أثبت للقاص��ي والداني أصالته ووحدت��ه ،والتزامه بالقيم
اإلنس��انية التي تمثل األساس المتين في ثقافته وتربيته،
وه��ي الص��ور الت��ي انعكس��ت في عدد م��ن المب��ادرات،
والتعاطي اإليجابي مع التعليمات الصادرة من المؤسسات

بيانات الخبر

* أستاذ مشارك – كلية البحرين
للمعلمين – جامعة البحرين

haifa.juma@gmail.com

الرس��مية بش��أن اليات التعامل مع الحالة االستثنائية التي
يمر بها الوطن والعالم.
وم��ن الص��ور اإليجابية األخ��رى ،والتي ال بد م��ن الوقوف
عندها بكل فخر ،تتمثل باآلليات الرس��مية في التعامل مع
الوضع القائم ،واستعداد كافة القطاعات ،خصوصاً القطاع
الطب��ي ،وهو ما عك��س ما تتمتع به الك��وادر الوطنية من
كف��اءة وقدرة ،ال يمكننا إال أن نرف��ع لها القبعات وأن نقف
أمامه��ا بكل فخر واعتزاز ،بل ولنا أن نس��جل كلمات الفخر
واإلعجاب بما أنجزته الف��رق الصحية البحرينية في فحص
آالف األشخاص خالل أيام قليلة ،إلى جانب ما يتم بذله من
جه��ود كبيرة في معالجة الحاالت القائمة ،وهو ما أثمر عن
شفاء العشرات من المصابين.
كل ذل��ك يدل��ل بما ال يدع مجا ًال للش��ك بق��درة الكفاءات
الوطنية عل��ى إدارة األزم��ات والتعامل المهن��ي وبحرفية
عالية م��ع حاالت الطوارئ الطبية ،وإل��ى الجاهزية الكبيرة
الت��ي يتمت��ع به��ا قطاعنا الصحي ،س��واء على المس��توى
الحكومي أو األهلي.
وال بد لنا في هذه العجالة من التأكيد على الدور الكبير الذي
لعبته جميع مؤسس��ات الدولة ،كل في مجاله ،بالتعامل مع
الوضع القائم ،وأخص هنا مؤسس��اتنا اإلعالمية الوطنية،
الرس��مية واألهلي��ة ،والت��ي لعب��ت ال��دور األكب��ر واألهم
م��ن خ��الل المتابع��ة اليومي��ة للتط��ورات ،والتواصل مع
المس��ؤولين والمعنيين باألمر ،ونقله��ا إلى الجمهور بكل
حرفية ونزاهة وش��فافية ،وهو ما ساهم في خلق حالة من
التجاوب المجتمعي مع اإلجراءات الرس��مية ،وبالتالي الحد
من انتشار المرض ومحاصرته بكل مهنية واحتراف.

* إضاءة..
ال شك في أن العناية واالهتمام والمتابعة اليومية من لدن
س��مو ولي العهد كان لها األثر األكبر ف��ي تفعيل إجراءات
احت��واء الفي��روس ،وه��و ما يدلل عل��ى ما يوليه س��موه،
وبتوجيهات س��امية من جاللة الملك ،من اهتمام بسكان
البحرين ،مواطنين ومقيمين ،عناية ال يمكن إال أن نبادلها
الحب بحب واالهتمام بالمحبة والوالء..
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اتجاهات
جهود األمير سلمان..
و«فريق البحرين»..
و«وطنية» البحرينيين
فيصل الشيخ
alshaikh.faisal@gmail.com

@ f _ a l sh a i kh

قدر اهلل وما ش��اء فعل ،وهنا نترحم عل��ى المواطنة البحرينية التي توفاها
اهلل ،وأصبح��ت أول حالة تتوفى بس��بب المضاعف��ات الصحية التي جاءت
نتيج��ة إلصابتها بفي��روس «كورون��ا» ،وضعف مناعتها بس��بب ظروفها
الصحية.
رغ��م اإلجراءات الكبي��رة التي تقوم بها البحرين ،والجه��ود المبذولة ،إال
أن هذه األمور تحصل ف��ي ظل أزمة يعاني منها العالم ،حيث نرى األرقام
الكبي��رة التي ترصد حول العالم من إصابات وحاالت وفاة ،ودول متقدمة
عمليا وطبيا لم تستطع احتواء الظاهرة ووصلت التخاذ تدابير صارمة جدا.
نأمل أن يلطف اهلل بنا ،وأن يوفق الجهود المبذولة التي تقوم بها الجهات
المسؤولة بقيادة سمو ولي العهد حفظه اهلل ،بحيث يتشافى المصابون،
وننجح في احتواء الحاالت ومعالجتها.
م��ا يحصل في البحرين أمر كبير جدا ،وأعني اإلجراءات والمعالجات وطرق
التعام��ل ،وتكفي عمليات الفحص العديدة التي تق��وم بها الدولة حرصا
على سالمة البشر ،ما جعل البحرين في صدارة الدول التي تقوم بإجراءات
الفحص للتأكد من صحة وسالمة الناس.
الجه��د الذي يقوم به س��مو ولي العه��د كبير جدا ،وه��و باختصار «رجل
المرحلة» ،إن كنا نتحدث عن االس��تعدادات التي تمت لمواجهة الفيروس
واحتمالي��ة حصول إصاب��ات به ،وم��رورا بالعمليات العدي��دة التي تمت
والق��رارات التي اتخ��ذت ،وأيضا الح��رص على إطالع الناس عبر وس��ائل
اإلعالم على كل التفاصيل بشفافية ووضوح.
مثل هذه األمور الكبيرة في تأثيراتها وتداعياتها وخطورتها على المجتمع،
تس��توجب أعمال وإجراءات تواكبها في الحج��م والتأثير ،ولذلك كثير من
ال��دول التي تفاقم الوضع فيها كان الس��بب عدم اتخ��اذ اجراءات بالحجم
المطل��وب ،وكذلك ع��دم اتخاذ اجراءات معنية بس��لوكيات الناس ونمط
معيش��تهم اليومي ،ولذلك فإن عمليات التعام��ل بعدها واالحتواء تكون
صعبة جدا ،وتكلف الدولة المعنية جهودا إضافية وحتى ميزانيات أكبر.
نحمد اهلل في البحرين أن المؤش��رات إيجابي��ة ،وأن التطمينات موجودة
م��ن خالل أفعال وإجراءات الدولة ،واالهتمام موجود بش��كل واضح وكبير
من قبل أعلى مس��تويات القيادة ،فجالل��ة الملك حفظه اهلل صرح وطمأن
الناس ،وترأس جلسة مجلس الوزراء ليقف بنفسه على كافة االستعدادات
والخطط ،بينما س��مو ولي العهد لم يكتف بكونه قائداً لفريق العمليات،
بل بحس��ب ما عرفناه أن س��موه متواجد بنفسه في غرف العمليات ،يطلع
على كل التفاصيل ،وتصل له كل المعلومات أوال بأول ،األمير س��لمان هو
مع الفريق العامل ،يده بيدهم ،ومعهم بش��كل مباش��ر ،وهو أمر عهدناه
عليه.
لذلك الدعوات نكرره��ا للناس ،بأن الجدية واالهتمام وكل العمليات تتم
بحرص واهتمام ،ويقف عليها كبار المس��ؤولين بقيادة س��مو ولي العهد
نفسه .وعليه فإن دور المواطن والمقيم مهم جدا ،وال ينتفي من المعادلة،
بل هو جزء أصيل منها ،وذلك عبر االلتزام باإلرشادات واالحترازات ،ولعب
دور إيجاب��ي في مواجهة هذا الفيروس ،وما يثلج الصدر هو اإلقبال الكبير
والتمثل بدور المس��ؤولية من خالل الرقم الكبير من مواطني هذا الوطن
الذين س��جلوا للتطوع للعمل واإلس��هام في محاربة ه��ذا الفيروس ،من
خ��الل «فريق البحرين» ،في مش��هد وطني رائع ليس بغريب على ش��عب
البحرين.
حفظ اهلل البحرين قيادة وشعبا ومقيمين من كل شر وسوء.

نحمد اهلل في البحرين أن المؤشرات إيجابية وأن التطمينات
موجودة من خالل أفعال وإجراءات الدولة واالهتمام موجود
بشكل واضح وكبير من قبل أعلى مستويات القيادة

مساحات
«كورونا» جعلنا نفخر
أكثر أننا بحرينيون
منى علي المطوع

اليوم

أعجبني «برودكاس��ت» منتشر عن دولة
خليجية منحت إجازة رس��مية لمواطنيها
وطالبه��ا لمنع انتش��ار في��روس كورونا
ج��اء فيه «من فوائد األزمة الحالية ظهور
المع��دن الحقيق��ي لش��باب وبن��ات.....
واختف��اء الفاشينيس��تات والتافهين من
مشاهير السوشل ميديا».
فع�� ً
ال رب ض��ارة نافع��ة ووق��ت الش��دة
تعرف صديقك من ع��دوك واألزمات هي
من تكش��ف المعادن الوطني��ة الحقيقية
وتك��ون المح��ك والكثي��ر م��ن الن��اس
انتقدت عدداً من المش��اهير الذين كانوا
يروجون لمحالتهم التجارية وصالوناتهم
النسائية للحضور بزعم أن المكان معقم
ويمنحون أس��عاراً خاص��ة ومخفضة رغم
توجيهات دولهم بالبقاء في المنزل حيث
ظه��ر من يحب وطن��ه ويراعي المصلحة
الوطنية قبل أي ش��يء وبين من ال تهمه
إال مصالحه الخاصة وانتفاعه المادي حتى

التاريخ
الخبر

جهة النشر

الصفحة
العدد

الرابط اإللكتروني

malmotawa2008@hotmail.com

لو على حس��اب اإلضرار باآلخرين ،الناس
بات��وا مهتمين بمتابعة تصريحات الفرق
الطبي��ة والن��اس التي تخدم م��ن قلبها
ومي��زوا الفرق الكبير بي��ن من لديه حب
اإليثار ويتفان��ى في عمله بصدق وضمير
وأمان��ة ألجل خدم��ة الن��اس ومنفعتهم
فع�� ً
ال ويقدم معلوم��ات وحقائ��ق توعي
المجتمع وأخذوا يتجاهلون من ال يهمهم
س��وى اس��تغالل األزمات لصالح جيوبهم
ومصالحه��م الخاص��ة وال يقدم��ون إال
المحتويات التافهة.
وهذا م��ا حصل لدينا في مملكة البحرين
كذلك كثير من كوادرنا الطبية «فزعت»
وتواجدت وحرصت على تسخير كل وقتها
وجهودها حتى على حس��اب مسؤولياتها
الش��خصية ألجل مكافحة تفشي فيروس
كورونا داخل المجتم��ع البحريني وأخذت
تعم��ل لي��ل نه��ار ألج��ل البحري��ن أو ً
ال
وأخيراً وال ننس��ى أنه عندم��ا فتح الفريق
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اآلراء واألفكار الواردة في هذه المقاالت تعكس آراء أصحابها
وحدهم ..وال تمثل بالضرورة رأيًا أو موقفًا رسميًا لجريدة «الوطن»
أو سياستها التحريرية
اللوم والعتب يقع على
المنظمات الحقوقية
الدولية وكل مجموعة
تعتبر نفسها من
المدافعين عن حقوق
اإلنسان لو لم يصدر
عنهم ما هو إيجابي

قطرة وقت
خلفيات العفو
الملكي

فريد أحمد حسن

فريد أحمد حسن
إيران ونظامها
وسياساتها المتخبطة
وتصرفاتها الال مسؤولة
حتى مع هذا الوباء
سمحت وعن تعمد
وإصرار بانتقال هذا
الفيروس منها إلى دول
أخرى
علي شاهين الجزاف

المجتمع البحريني
أثبت للقاصي والداني
أصالته ووحدته والتزامه
بالقيم اإلنسانية التي
تمثل األساس المتين
في ثقافته وتربيته وهي
الصور التي انعكست في
عدد من المبادرات
هيفاء عدوان

ما الذي يحول دون أن
نسهم في رفع مناعتنا،
وتحصين مجتمعاتنا،
ودرء الضرر عنا جميعًا
من خالل ممارسة الوعي
المسؤول ودون إحداث
جلبة؟
فاطمة عبداهلل خليل

بما أن العملية التعليمية
تهدف أساسًا لتحقيق
أكبر قدر ممكن من
االندماج اإليجابي
للمتعلم في عملية
التعلم وجب على
المحاضر ضمان تفعيل
المشاركة واالندماج
الطالبي أثناء التفاعل
اإللكتروني
د .حسن محسن الوادي

الوطن��ي للتصدي لفي��روس كورونا باب
التطوع س��جل أكثر من  12700مواطن
ومواطن��ة للتطوع في أولى س��اعات فتح
التس��جيل وهذا رقم مش��رف يكتب بماء
الذهب ويعك��س الهمم الوطني��ة لدينا
وأن البحرينيي��ن بطبعهم يحبون العمل
التطوع��ي والتع��اون وتحقيق الش��راكة
المجتمعية وتاريخ سنستش��هد به دائماً
عندم��ا نؤك��د عل��ى حقيق��ة أن مملك��ة
البحرين والدة وأن ابناءها الكرام وشعبها
الوفي دائماً هم الصف األول في التصدي
ألي أزمة أو ظرف طارىء يمرون به.
أزم��ة كورون��ا لفت��ت أنظ��ار العال��م إلى
تجربة مملك��ة البحرين االس��تباقية في
مكافحة الفي��روس وكذلك لفتت األنظار
إلى ثرواتنا الوطنية والشبابية التي تزخر
به��ا مملكتن��ا الغالي��ة وحس��ن التعامل
وإدارة المواقف الطارئة باحترافية وحنكة
فليس كل مسؤول قيادي إنما كل قيادي
مس��ؤول وفع ً
ال وقت التحدي��ات الصعبة
والظروف العالية الموج تكش��ف المعادن
الوطنية فف��ي منعطفاتنا األمنية الصعبة
كنا نقول رجال األمن هم الخط األول في
الدفاع وفي األزمات الخارجية المحيطة بنا
كحرب الخليج على سبيل المثال كنا نقول
قواتن��ا الدفاعي��ة هم خط الدف��اع األول
والي��وم أطباؤن��ا وطواقمن��ا الطبية هم
الخط األول في حفظ البحرين وش��عبها
عالمي��اً وليس محلي��اً والبحرين بأكملها
فري��ق وطن��ي واح��د وش��عبها جميعها
جن��ود األزمات والمواق��ف ولطالما أثبتت
األزمات والمواق��ف الصعبة أن البطوالت

بيانات الخبر
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المرسوم الملكي بالعفو عن أكثر من  1400من المحكوم عليهم لدواع إنسانية
لخ��ص وزير الخارجية الدكتور عبد اللطيف بن راش��د الزيان��ي جانباً من خلفياته
بقول��ه إنه «يمثل لفتة أبوية حانية تعكس النهج اإلنس��اني الراس��خ في الرؤية
اإلصالحية الش��املة لحضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك
البالد المفدى» ،ومثله قال كل الذين عبروا عن فرحتهم به.
الجان��ب اآلخر من خلفيات المرس��وم رآه الذين ش��اهدوا أح��د الفيديوهات التي
انتش��رت وتضمنت تعبير بعض من ش��ملتهم المكرم��ة وأهاليهم عن فرحتهم
والت��ي منها على س��بيل المثال ذلك األب الذي كان ق��د فرغ للتو من حضن ابنه
المفرج عنه وتحدث إلى الكاميرا بعينيه اللتين قال بهما ما لم يتمكن لسانه من
اإلفصاح به وملخصه الشكر الجزيل لصاحب الجاللة وعضيديه سمو رئيس الوزراء
وسمو ولي العهد وأنه لن يسمح البنه أن يكرر الخطأ الذي ارتكبه أبداً ،وملخصه
كذل��ك أنه لن يس��مح لمن «زهزه» له أن يضحك علي��ه من جديد ،وملخص كل
ذل��ك هو أن العط��اء إن لم يكن للوط��ن وألهل الوطن وقيادت��ه ال قيمة له وال
يصنف في باب العطاء.
بهذه المكرمة الس��امية «يعزز صاح��ب الجاللة الملك المفدى مبادئ التس��امح
والعفو ،ويغلب النهج الخير الداعي إلى اإلصالح ومراعاة الحاالت اإلنس��انية» كما
قال الوزير الزياني ،وكما يقول كل ناظر بموضوعية إلى هذه المكرمة  -فرداً كان
أو منظمة حقوقية  -فجاللته فتح بذلك «أبواب األمل والمستقبل أمام من خالف
القانون منهم وساعدهم في العودة إلى الحياة االجتماعية الطبيعية».
لي��س من منصف وموضوع��ي وعاقل إال ويقول إن «هذه الخط��وة المباركة من
جاللة الملك المفدى تعبر عن الحكمة والرؤية الثاقبة والقيم المتأصلة في وجدان
جاللته وفكره ،ودليل ناصع على حرص جاللته الدائم بأن تكون البحرين نموذجاً
فريداً ورائداً في أدائها ومسيرتها السياسية ونهجها الديمقراطي وحماية حقوق
اإلنس��ان في إطار النهج اإلصالحي الش��امل لجاللته» ،كما ج��اء في تصريح وزير
الخارجية.
المثي��ر أن��ه مقابل التصريح��ات اإليجابي��ة الكثيرة وط��رق التعبير ع��ن الفرحة
بالمرس��وم الملكي لم يصدر من الذين كانوا قد تس��ببوا عل��ى الكثيرين ممن
ش��ملتهم المكرمة أي تعليق موجب ب��ل إنهم أوهموا أنفس��هم بأمور وتفرغوا
للتحليل الس��الب فكش��فوا من دون أن ينتبهوا جانباً من السوء والتفكير العاطل
الذي أخفوه عن الناس طوال الفترة الماضية .المثير أكثر هو أنهم يعتبرون مثل
هذه الخطوة ضربة لهم وإساءة ،وليس من تفسير لهذا سوى أنهم يدركون بأن
الخطوة تخس��رهم كل من اس��تفاد منها ممن تمكنوا من عقله فترة من الزمن
وتخس��رهم تعاطف أهاليهم ،ذلك أنه ليس من العقل أن يلدغوا من الجحر ذاته
مرتين.
في كل األح��وال ليس من اإلنصاف لوم هؤالء وعتابه��م ألنه ال قيمة لتثمينهم
لهذه الخطوة ،اللوم والعتب يقع على المنظمات الحقوقية الدولية وكل مجموعة
تعتبر نفسها من المدافعين عن حقوق اإلنسان لو لم يصدر عنهم ما هو إيجابي
ويثم��ن ما تفضل به صاحب الجاللة الملك المفدى ،فس��كوتهم أو ترددهم عن
إصدار بيان موج��ب يعني أنهم بعيدون عن الموضوعية وأنهم دون فهم معنى
حقوق اإلنسان ومعنى الحرية.
مس��ؤولية «محاكم��ة» هذه المنظم��ات والمجموع��ات تقع في الدرج��ة األولى
على عاتق المؤسس��ة الوطنية لحقوق اإلنس��ان التي عليها أن تس��تفيد من هذا
الحدث إلحراجها وكش��ف الجانب الخفي منها وم��ن تفكيرها ،فعندما تنادي هذه
المؤسس��ات بحقوق اإلنس��ان وتقول إنها تس��عى لينال من تدافع عنه وتتحدث
باس��مه الحرية ثم تتردد عن تثمين خطوة كه��ذه ال يجرؤ على خطوها كثيرون
فإنها تؤكد بأنها أقحمت نفسها في مجال ليس من اختصاصها.
حفظ اهلل صاحب الجاللة الملك المفدى وجزاه خيراً.
والتضحيات ليست حكراً على مجال معين
أو مهنة بل ك ً
ال حس��ب موقع��ه ومجاله،
الوطن ينتظر عطاءه وتضحيته وإخالصه.
هناك من ذكر لنا أن��ه يرغب في التطوع
لكن لظروف تمنعه من التواجد الميداني
أو ارتباط��ه العائلي ال يس��تطيع التواجد
للعمل مع اآلخرين «كفئات ربات المنازل
والحوامل والمرضعات وأصحاب األمراض
المزمن��ة ومن يباش��رون رعاي��ة مرضى
داخ��ل منازله��م» ما ن��ود قول��ه إن كل
مواط��ن ومقي��م بإمكانه التط��وع حتى
وهو داخل منزله وباس��تطاعته وهو أقل
القليل أن يتعاون مع الجهات بالدولة في
توعية الناس وعدم إث��ارة الخوف والهلع
بينهم من خالل رصد الشائعات واألخبار
المس��يئة وتفنيدها أقله على الوتس آب
أو مواق��ع التواص��ل االجتماع��ي وتعزيز
اإليجابي��ة والتوعوي��ة وااللت��زام بكاف��ة
التعليم��ات التي تصدره��ا الدولة وعدم
مخالفتها والثق��ة بجهاتنا المعنية وعدم
اإلس��اءة ألي طرف فإن لم تكن يداً للبناء
ال تك��ن معو ً
ال للهدم واإلس��اءة فالتحلي
بروح المس��ؤولية الوطنية واجب شرعي
في دينن��ا الحني��ف قبل أن يك��ون واجباً
وطنياً وفردياً وإعادة نش��ر الش��ائعات أو
تهويل األحداث ليس��ت م��ن التصرفات

الحضارية وضد ش��يمنا وشعبنا البحريني
راق ومتحضر ولطالما تفاخرنا أمام
شعب ٍ
دول العالم بطيبتنا وسنعنا.
علين��ا أن نفخر وق��د أثبتنا ونح��ن نتابع
خب��ر منص��ة ستاتيس��تا العالمي��ة وهي
بواب��ة إلكترونية لإلحصائي��ات العالمية
ال��ذي يذك��ر أن مملكة البحري��ن جاءت
ف��ي المرتب��ة األول��ى عالمياً بين س��بع
دول اتخذت إجراءات احترازية واس��تباقية
للتص��دي لفي��روس كورونا مم��ا جعلها
كس��بب رئيس لخف��ض الدولة لمعدالت
اإلصابة اليومية الجديدة من ناحية عدد
الفحوص��ات الت��ي أجرته��ا مقارنة بعدد
السكان فالبحرين تفوقت على أغلب دول
العالم من ناحية عدد الفحوصات الطبية
للوقاي��ة م��ن كورون��ا فنحن وبش��هادة
كبار ال��دول الديمقراطية كبريطانيا على
سبيل المثال قصة نجاح عالمية ونموذج
مش��رف يحتذى به فمدير الصحة العامة
البريطانية األس��بق امتدح تجربة مملكة
البحري��ن ودعا إل��ى االحتذاء به��ا وهذا
االعتراف يجعلنا نفخر أكثر أننا بحرينيون
وأن لدينا اس��تراتيجيات استباقية تجعلنا
ق��دوة لآلخري��ن فلنحاف��ظ عل��ى القيم
الوطني��ة لدينا فهي مح��ل إعجاب العالم
بنا.

أزمة كورونا لفتت أنظار العالم إلى تجربة مملكة البحرين
االستباقية في مكافحة الفيروس وكذلك لفتت األنظار إلى
ثرواتنا الوطنية والشبابية التي تزخر بها مملكتنا الغالية
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سوسن الشاعر

أول تجربة
على البشر للقاح
يحمي من «كورونا»

م��ن المنتظ��ر أن تب��دأ في وقت
الح��ق ،االثني��ن ،أول تجربة على
البش��ر إلنت��اج لق��اح يه��دف إلى
الحماي��ة م��ن في��روس كورون��ا،
وذلك في مدينة سياتل بالواليات
المتحدة.
وتم��ول الحكوم��ة األمريكي��ة
التجرب��ة ،التي س��تبدأ باختبارات
عل��ى  45متطوع��اً من الش��باب
األصحاء.
وس��يحصل المش��اركون ف��ي
التجربة عل��ى جرعات متنوعة من
لق��اح ال يحتوي عل��ى أي جزء من
فيروس كورونا (كوفيد .)19
ويعتم��د اللق��اح ،ال��ذي تج��ري
تجربته ،على دفع الخاليا البشرية
إلنت��اج بروتين��ات ق��د تجنّ��ب
اإلصابة بالفيروس أو تعالجه.
وفي المرحلة األولى من التجربة،
س��تختبر الجرعة الالزمة الستنفار
الجه��از المناعي لدى الش��خص.
ويعرف اللق��اح الخاض��ع للتجربة
باس�����������م «،»1273-mRNA
وأنتجته شركة «مودرنا».

@ saw sa n a lsh a e r

شرطة البحرين ..والء وتضحية
العقيد الشيخ صباح بن عطية اهلل آل خليفة

ذاكرة وطن..

سقطت أرضًا على الهواء..
إعالمية لبنانية تنتظر التحاليل
بعدما س��قطت مغمى عليها حين كانت على رأس عملها على الهواء
مباش��رة ،نق��ل الصليب األحم��ر اللبناني مراس��لة إح��دى المحطات
التلفزيونية اللبنانية إلى مستش��فى عند معب��ر المصنع الحدودي مع
سوريا.
ف��ي التفاصي��ل ،وقعت المراس��لة عل��ى األرض وأغم��ي عليها خالل
تغطيته��ا إج��راءات مكافحة كورون��ا (كوفيد )19عند معب��ر المصنع
الحدودي بين لبنان وسوريا ،ذلك المعبر الذي توقف تماما عن العمل
منذ إعالن الدولتين الجارتين إغالق الحدود.
وانتش��ر على مواقع التواصل االجتماعي مقطع فيديو للحظة سقوط
اإلعالمي��ة على األرض ،يكش��ف المقطع المذيع عل��ى الهواء موجها
سؤاال لها ،وعندما همّت باإلجابة سقطت على األرض.
بدوره��ا ،رافقت كاميرا قناة «الحدث» المراس��لة التي نقلتها س��يارة
إسعاف تابعة للصليب األحمر إلى مستشفى حدودي مع سوريا.
وأفاد مراسل «الحدث» ،أن المراسلة راشيل الحسيني العاملة في قناة
«الجدي��د» اللبنانية كانت س��قطت أرضا أثناء تأدي��ة عملها ،فقامت
مجموعة من عناصر األمن اللبناني بنقلها إلى مركز طبي تابع لوزارة
الصحة اللبنانية ،وأعطيت اإلسعافات األولية هناك.
كما تبي��ن من الفحص أن درجة حرارة اإلعالمي��ة قد وصلت إلى 38
درج��ة مئوية ،ما ألزم الس��لطات عل��ى التواصل م��ع األطقم الطبية
لنقلها إلى مستشفى رفيق الحريري في بيروت.
ب��دوره ،قام األمن الع��ام اللبناني بالحجر على العناص��ر الذين نقلوا
اإلعالمي��ة إلى المستش��فى ،طالب��ا منهم عدم مخالط��ة أحد ،وعدم
التعاطي مع الصحافيين حتى تظهر نتائج الفحوص.
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الرابط اإللكتروني

بيانات الخبر
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م��ن إيجابيات هذه األزمة -وما أكثرها -وس��تكون لنا سلس��لة
مق��االت كل يوم نتحدث فيها عن تل��ك اإليجابيات ،إنما اليوم
س��نركز عن تجربة أخرناها كثيراً وجربناها بش��كل محدود ولم
تتح لها الفرصة أن تثبت جدارتها وأقصد بذلك تجربة «العمل
عن بعد».
أي نعطي الفرصة لعديد من الدوائر أن ترسل موظفيها للبيت
وتنج��ز أعمالها عن بعد ،وأعتقد أننا ف��ي مرحلة نحتاج لتفعيل
هذه التجربة بش��كل موس��ع في معظم مؤسس��اتنا الحكومية
والخاص��ة كذلك ،بس��بب الحاجة اآلن للحد من فرص انتش��ار
الع��دوى ،ولكن إذا ثبت أننا نحص��ل على ذات القدر من اإلنجاز
وب��ذات الكفاءة ،ألي موظف وهو موجود في البيت ،فإننا بذلك
نكون قد حصلن��ا على العديد من الفوائد واس��تفدنا من هذه
التجربة على عدة أوجه أخرى ليس فقط للغرض األس��اس وهو
منع انتشار العدوى إنما تخيلوا لو أن أقساماً ودوائر في الوزارات
والمؤسس��ات الحكومية والبنوك والش��ركات ممكن أن تؤدي
عملها منزلياً ،دون الحاجة للتواجد في المكاتب ،خاصة بوجود
البرامج اإللكترونية التي تس��هل عملي��ة التواصل من إيميالت
وبرامج المحادثة ،وغيرها.
أنت في هذه الحالة على مستوى الدولة أفدت بالتالي:
قللت زحمة الشوارع
قللت استهالك بنزين السيارات
قللت الحاجة لمواقف سيارات كبيرة
قللت استهالك الكهرباء في الوزارات
قللت احتكاك الموظفين وكثرة المشاكل بينهم.
قللت مساحات العمل
قللت استهالك الكفتريات
ً
ً
ه��ذا عدا أن هناك تضخم��ا في الجهاز الحكوم��ي أصال وهناك
موظف��ون كث��ر وجوده��م ف��ي المؤسس��ات من عدم��ه واحد
فجلوس��هم ف��ي البيت دون أن يؤث��ر ذلك على كف��اءة اإلنتاج
داع.
سيقلل من زحمة المكاتب دون ٍ
وبالمقابل ه��ذه فرصة لتواجد أولياء األم��ور مع أطفالهم بد ً
ال
من تركهم مع الخدم ،أو لرعاية المحتاجين من كبار السن ومن
ذوي االحتياجات الخاصة وس��اهمت بحل العديد من المشاكل
الناجمة عن غياب الرعاية الكافية لتلك الفئات.
ف��ي النهاية م��ن يقرر كفاءة هذه التجربة ه��ي أن نفعلها على
مس��توى واسع ومن بعدها نقرر ،اآلن أمامنا فرصة لذلك نحقق
به��ا عدة فوائ��د وإحداها فقط في ه��ذه المرحلة تقليل فرص
انتشار العدوى.
عل��ى أن ال يترك القرار لمدير الدائرة فق��ط إذا كانت التجربة
ناجح��ة أم ال ،فالبد من أن تتس��ع دائرة الق��رار ،لتحديد نجاح
التجربة وتحديد الموظفين واألقس��ام التي بإمكانها أن تعمل
عن بعد حتى بعد انتهاء قصة كورونا ،ألن هناك بعض المدراء
يشعرون بالضيق إذا لم يجدوا أمامهم موظفين حتى لو جلسوا
عل��ى المكت��ب دون عم��ل ،ودون إنجاز ،المهم عن��ده البصمة
والمهم عنده س��اعات الحضور والمهم أن يجد أمامه من يتأمر
عليه.

«األرصاد» :عدم استقرار
حالة الطقس بدءًا من مساء الثالثاء
قال مصدر مسؤول بإدارة األرصاد الجوية بوزارة المواصالت
واالتص��االت ،إن تحديثات النماذج العددية تش��ير إلى تأثر
مناطق شمال ووسط ش��به الجزيرة العربية والخليج العربي
خالل األيام القادمة بمنخفض جوي قادم من البحر األبيض
المتوسط مسبباً حالة من عدم االستقرار على تلك المناطق.
وأض��اف المصدر أنه من المتوقع أن تبدأ الغيوم في التكاثف
عل��ى مملكة البحري��ن تدريجياً ف��ي وقت متأخر من مس��اء
الثالث��اء  17م��ارس  2020وتتهي��أ معها الفرصة لتس��اقط
أمط��ار متفرقة خالل يوم األربعاء وتس��تمر بصورة متقطعة
ّ
تتش��كل
حت��ى بداية يوم األحد المقبل ،كما من المتوقع أن
بع��ض الخالي��ا الرعدي��ة أحياناً الت��ي قد تتأثر به��ا مملكة
البحرين وتكون مصحوبة بهبات شديدة السرعة ينتج عنها
أمواج عالية.
وأوض��ح أنه م��ن المتوقع أن تك��ون الرياح جنوبية ش��رقية

تتراوح س��رعتها ما بين نش��طة إلى قوية الس��رعة وتستمر
بالهبوب على المملكة حتى مس��اء األحد وتتحول بعدها إلى
شمالية غربية وتتراوح سرعتها ما بين النشطة والقوية.
وقال المصدر إن المنطقة عادة ما تش��هد مع اقتراب موسم
الربيع والذي يبدأ بتاريخ  21مارس سلسلة من المنخفضات
الجوي��ة تصاحبها تقلبات جوية س��ريعة وتعرف هذه الفترة
محلياً بموس��م (الس��رايات) والذي يمتد حتى منتصف شهر
مايو ،كما يكون ملحوظاً خالل هذه الفترة ارتفاعاً في درجات
الحرارة الس��طحية لش��به الجزيرة العربية مما يس��اعد على
تشكل السحب الرعدية الماطرة والعواصف الترابية.
ودع��ت إدارة األرص��اد الجوية ،المواطني��ن وخاصة مرتادي
البح��ر إلى أخ��ذ الحيطة والحذر خالل فت��رة التقلبات الجوية
وعدم ارتياد البحر ،ومتابعة النش��رات والتحذيرات الرسمية
الصادرة من إدارة األرصاد الجوية عبر القنوات الرسمية.

ﻋﺰﻳﺰي اﻟﻤﻮاﻃﻦ واﻟﻤﻘﻴﻢ

هذه الصفحة برعاية

“الوطني” يدعم “السنابل لرعاية األيتام”
جــدد بنك البحرين الوطني
مساندته لجمعية السنابل
لرعاية األيــتــام؛ تماشيً ا مع
مــســاعــيــه الــمــســتــمــرة لــدعــم

المجتمع في البحرين .وقام
الرئيس التنفيذي للحسابات
االســتــراتــيــجــيــة ف ــي الــبــنــك

إعداد :هبة محسن

عبدالعزيز األحــمــد بتسليم

ﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﻣﺴﺘﺠﺪات وإرﺷﺎدات اﻟﺤﻤﻠﺔ
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﻓﻴﺮوس ﻛﻮروﻧﺎ
) (COVID-19ﻳﺮﺟﻰ زﻳﺎرة اﻟﺼﻔﺤﺔ
اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻤﻮﻗﻊ وزارة اﻟﺼﺤﺔ

ش ــي ــك إلــــــى نـ ــائـ ــب رئ ــي ــس

للتواصل17111509 :

الجمعية يــوســف الــعــمــاري،
الـ ـ ــذي أعـ ـ ــرب عـ ــن تــقــديــره

الثالثاء  17مارس  22 - 2020رجب  - 1441العدد 4172

ل ــل ــدع ــم ال ــم ــت ــواص ــل لــبــنــك
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البحرين الــوطــنــي .وتطرق
الــعــمــاري إلــى أه ــداف ورؤى
الجمعية وأنشطتها المتنوعة

multaqa@albiladpress.com

المقدمة إلى األيتام ،بما في
ذلك المشروعات االجتماعية
والتعليمية والــصــحــيــة في
المملكة.

“الوطني” يدعم
“السنابل لرعاية
األيتام”

“التسهيالت العقارية” تنهي بيع قسائم “سار ”4

المشروع يتميز بالشراكة الناجحة مع المطورين والمستثمرين

أعلنــت شــركة التســهيالت للخدمــات العقاريــة عــن إتمام بيع جميع قســائم مشــروع مخطط ســار  4والبالــغ عددها 60
قســيمة ســكنية متفاوتــة المســاحات ،الــذي شــهد تطويــرا عمرانيــا متســارعا عكــس القيمة النوعيــة والمتميــزة لموقع
المشروع والطلب المتنامي عليها من قبل مختلف األطراف الفاعلة في السوق العقاري وكذلك األفراد.

وأوضــح نائب الرئيس المساعد

ومدير العقارات بالشركة جعفر
الــعــريــبــي “أن مـــشـــروع ســــار 4
ت ــم ــي ــز خــــــال فــــتــــرة تــســويــقــه

بالشراكة اإلستراتيجية الناجحة
م ــع الــمــطــوريــن والــمــســتــثــمــريــن
الــعــقــاريــيــن الــبــحــريــنــيــيــن الــذيــن

ب ـ ــادروا بــاالســتــفــادة مــن المنتج
الــعــقــاري الــفــريــد مــن نــوعــه على

مستوى المملكة “البيع اآلجــل”،

وخلقت هذه الشراكة تكاما مهنيا
إلي ــص ــال وحـــــدات ســكــنــيــة ذات

جودة عالية شكلت إثراء للقطاع

وثقة للمستفيدين بالحصول على

مساكن الئقة تتناسب والحياة

الحديثة للعوائل البحرينية.

وأض ـ ــاف الــعــريــبــي “أن الــشــركــة

بصدد اإلعان عن إضافة نوعية
بهذا المنتج إيمانا منها بالتجديد

ال ــت ــاب ــع ــة ل ــش ــرك ــة الــتــســهــيــات
لــلــخــدمــات الــعــقــاريــة ومــبــاشــرة

البناء إلنشاء المشاريع السكنية

دون دفع قيمة األرض لفترة تمتد
حتى  12شهر من بداية المشروع،

واإلبـ ــداع ال ــذي يحتاجه السوق

تمكين المطورين العقاريين من

العقارية”.

استام األراضي من المخططات

التعليمية مــن الباقة الشهرية حتى تــاريــخ  29مــارس  .2020تأتي هذه

للمطورين العقاريين يبدأ العمل
في المشروع وإيجاد المستفيدين
السيولة النقدية الــازمــة خال
فــتــرة االن ــش ــاء ،مــؤكــداً مواصلة

ويــمــتــاز منتج الــبــيــع اآلجـــل من

بدائل رقمية ،و كجزء من التزام الشركة بالمسؤولية االجتماعية.

سيمنح اإلنترنت المجاني لمستخدمي باقات زين للبرودباند المنزلي وباقات

الفايبر فقط ،حيث لن يتم احتساب البيانات المستخدمة في المنصات

إذ إن هذه الفترة الزمنية تسمح

خال فترة السماح ،ما يوفر لهم

الشركة تعاونها مع المستفيدين

جعفر العريبي

الــراغــبــيــن ف ــي بــنــاء الــشــراكــات

“نسيج” تدعم نقابة التربويين البحرينية
الرائدة في مجال التطوير العقاري بالمملكة،

والتعليمي في الباد.

دعما إلى نقابة التربويين البحرينية ،وذلك

ومن جانبها ،أشــادت رئيسة نقابة التربويين
البحرينية صفية شمسان بــالــدور الوطني

انطاقا من إيمانها بالمسؤولية االجتماعية،

الذي تضطلع به شركة نسيج ،مؤكدة أن مثل

ومــســاهــمــة منها فــي دع ــم الــقــطــاع الــتــربــوي

هذه الشراكة وتحمل المسئولية المجتمعية

لشركة نسيج ،أحــمــد الــحــمــادي ،الــدعــم إلى

تنعكس بشكل مباشر على تطوير وترقية

رئيسة النقابة صفية شمسان بحضور نائب

الــتــربــويــيــن مــن معلمين ووظ ــائ ــف مساندة
أخرى في البحرين.

رئــيــس نقابة التربويين البحرينية عائشة
جناحي ،ورئيس الموارد البشرية والشؤون
اإلدارية في شركة نسيج عامر جناحي.

“التسهيالت”
تنهي بيع قسائم
“سار ”4
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وصـ ــرح الــحــمــادي أن شــركــة نــســيــج تمتلك
خــطــة متكاملة تنطلق مــن إستراتيجيتها
فــي المسؤولية االجتماعية ودعــم مختلف

وقالت إن هذه المبادرات التي تعكس الروح

أحمد الحمادي

الوطنية العالية تساعد النقابة على تحقيق

مــن الــشــركــة عــلــى أن يــكــون لــهــا دور فاعل

أهدافها ،خصوصا فيما يتعلق بخلق الفرص

وبصمات بــارزة في القطاع التعليمي ودعم
المؤسسات الثقافية والتربوية والتعليمية

برنامج وزارة التربية و التعليم  eduNET.BHكما يشمل اإلنترنت المجاني

للشركة في مخططاتها.

ال ــه ــادف ــة ،م ــا يــرتــقــي بــالــمــســتــوى الــثــقــافــي

قدمت شركة نسيج العقارية ،إحدى الشركات

المبادرة بالتماشي مع جهود زين المتواصلة في دعم المجتمع المحلي خال
األزمــات العالمية .تقدم زين البحرين إنترنت مجانيًّ ا حاليًّ ا على منصات
تعليمية مختارة بما فيها برنامج  Google Classroomو Google Hangout
و  Microsoft Teamو برنامج  Black Boardالخاص بجامعة البحرين و

المثمرة لتطوير األراضي التابعة

انــطــاقــا مـــن إيــمــانــهــا بــالــمــســؤولــيــة االجــتــمــاعــيــة

والتعليمي في البحرين .وقــدم المدير العام

www.moh.gov.bh/COVID19

“زين” :إنترنت مجاني للمنصات التعليمية
أخذت زين البحرين زمام المبادرة وقررت يوم الجمعة الماضي المصادف
 13مارس بعدم احتساب كلفة اإلنترنت للطاب عند استخدامهم المنصات
ً
حفاظا منها على استمرارية التعليم في ظل الظروف الراهنة مع
التعليمية

انتشار فايروس كورونا (كوفيد  ،)19و تضامنًا مع الجهود الوطنية لتوفير

التدريبية للتربويين مــن أجــل رفــع مستوى
أدائهم وإنجازهم ،ومساهمتهم في الحصول

موقع ./https://www.edunet.bh

“طيران الخليج” تقلص من وجهات شبكتها

عــلــقــت رحــاتــهــا مــؤقــتًــا لــعــدد مــن المحطات

علقت طيران الخليج رحالتها مؤقتًا من وإلى عدد من وجهاتها بدءا من الساعة  03:00من فجر األربعاء الموافق  18مارس
وحتــى يــوم الثالثــاء  31مــارس  .2020الرحــالت التي ستســتمر طيــران الخليج في تشــغيلها من مطار البحريــن الدولي هي
أبوظبي ،ودبي ،ومســقط ،ولندن ،وباريس ،وفرانكفورت ،وإســطنبول ،والقاهرة ،ومومباي ،ودلهي ،وكوتشــين ،وكراتشــي،
ومانيال ،فيما سيتم تعليق جميع الرحالت إلى وجهات الناقلة األخرى مؤقتا.

وسيخضع المسافرون الواصلون

الخصوص .كما ينصح المسافرين

المكالمات الواردة إلى مركز االتصال

إلــــــى مـ ــطـ ــار ال ــب ــح ــري ــن الـ ــدولـ ــي

الذين حجزوا رحاتهم من خال

لــطــيــران الخليج فــي هــذه الفترة

للفحوصات الطبية في حال كانت

مكاتب وكاء السفر االتصال بتلك

تجاوزت العدد المعتاد بسبب كثرة

البحرين وجهتهم النهائية ،حيث
يــتــوجــب عــلــى ه ــؤالء المسافرين

المكاتب مباشرة لخيارات إعــادة
حــجــز رحــاتــهــم واســـتـــرداد قيمة

االستفسارات عن التغييرات التي
طـــرأت بــعــد مــســتــجــدات االنــتــشــار

تنفيذ كافة اإلجراءات االحترازية

تذاكرهم.

العالمي لفيروس كــورونــا (كوفيد

فــي المطار كــمــلء نــمــوذج اإلق ــرار

ودعــت طيران الخليج مسافريها

 )19فــي عــدد مــن دول العالم؛ لذا

الــصــحــي ،والــخــضــوع للفحوصات
الطبية ،وغيرها من اإلجراءات.

ل ــزي ــارة مــوقــعــهــا اإللــكــتــرونــي قبل
سـ ــفـ ــرهـ ــم ،أو االتـــــصـــــال بــمــركــز

قد يستغرق الرد على العماء وقتا
أطول من العادة .كما أبدت طيران

على مــخــرجــات تعليمية تتناسب وطبيعة

وســيــقــوم مــركــز االت ــص ــال للناقلة

االتــصــال لطيران الخليج؛ للمزيد

الخليج اعــتــذارهــا لمسافريها عن

واإلسكانية والرياضية في المملكة.

المبادرة إلى كل ما من شأنه تعزيز أداء تلك

التطورات التعليمية والثقافية والتكنولوجية

بــاالتــصــال بــالــمــســافــريــن الــمــتــأثــرة

ومن هذا المنطلق ،تأتي هذه المبادرة حرصا

المؤسسات وبرامجها التربوية والتعليمية

التي تتسم بها المرحلة.

م ـ ــن الـــمـــعـــلـــومـــات عـــلـــى الـــرقـــم
 ،97317373737+مــوضــحــةً بأن

أي إزعــاج قد تسبب به هــذا األمر

الــقــطــاعــات الــصــحــيــة والتعليمية والبيئية

فــي الــبــحــريــن ،إذ إن “نــســيــج” ال تــتــردد في

“الجامعة األميركية” تطبق أحدث تكنولوجيات التعليم

اســـتـــمـــرار بــرامــجــهــا الـــدراســـيـــة فـــي الــبــحــريــن
مديرة تقنية المعلومات في الجامعة

حرصت الجامعة األميركية بالبحرين

األميركية بالبحرين ،سميرة العطاوي

على استمرارية برامجها الدراسية عن

“يتمثل هــدف قسم تقنية المعلومات

طــريــق تــطــبــيــق أحـ ــدث تــكــنــولــوجــيــات

في الجامعة األميركية بالبحرين منذ

التعليم ،مستفيدة من منصات�Micro

افتتاحها في سبتمبر في توسيع نطاق

 soft O365 Teamsوأداة Workspace

البيئة التعليمية؛ للوصول إليها من أي

لحلول سطح المكتب االفتراضي من

مــكــان وفــي أي وق ــت ،وتمكين طاب

“أم ــازون ويــب سيرفيسز” ،إضافة إلى

الــجــامــعــة وأعـ ــضـ ــاء هــيــئــة الــتــدريــس

نظام بيئة التعلم اإللكتروني (،)Moodle

لتحقيق المزيد .هذه المنصات التعليمية

المعترف بها عالمياً ،إلطــاق الفصول
الــدراســيــة عبر اإلنــتــرنــت .وتــم تطبيق
هــذه التكنولوجيا حــال انتقال الحرم

الجامعي إلى التعليم اإللكتروني لمنع
انــتــشــار كــوفــيــد ،�19حــيــث إن سامة

الــطــاب والــعــامــلــيــن فــي الــجــامــعــة هما

األولـ ــويـ ــة .كــمــا أتـ ــاح اس ــت ــخ ــدام هــذه

التكنولوجيا أمام الطاب فرصة التعلم
من أي مكان وفي أي وقت ،حيث يمكن

سميرة العطاوي

لهم الوصول إلى المحتوى والواجبات
عــبــر اإلنـــتـــرنـــت ،كــمــا يــمــكــن لــلــطــاب

والــمــعــلــمــيــن الــتــفــاعــل مــعــا بــاســتــخــدام

األدوات اإللــكــتــرونــيــة ،والــتــعــاون مع

بعضهم البعض في المهمات أو الواجبات
الــجــمــاعــيــة .وف ــي ه ــذا الــســيــاق ،قالت

اإللكترونية كانت مــوجــودة لدينا منذ
سبتمبر ،وبالتالي كنا مستعدين على

الفور لنقل العملية التعليمية بالكامل
عبر اإلنترنت بــســاســة”.وأجــرت إدارة

تقنية المعلومات تدريبا مكثفا ألعضاء

الهيئة التدريسية فــي الجامعة حول

كيفية تحقيق االستفادة القصوى من
التكنولوجيا.

رحـ ــاتـ ــهـ ــم ومـــســـاعـــدتـــهـــم ب ــه ــذا

الخارج عن إرادتها.

“الرفاع فيوز” تطلق “التعليم االفتراضي” بنجاح

تنظيم البرنامج بين المعلمين والطلبة عبر اإلنترنت

أع ــل ــن ــت مــــدرســــة ال ـ ــرف ـ ــاع فــيــوز
الـــدولـــيـــة عـ ــن إط ــاق ــه ــا بــرنــامــج

التعليم االفتراضي عن بُعد ،وهو
البرنامج الذي يجعل من المدرسة

أحــد أوائــل الــمــدارس في البحرين
الـ ــتـ ــي ت ــص ــن ــف ض ــم ــن ال ــم ــدرس ــة

االفتراضية .وقــد قامت المدرسة
بتنظيم هذا البرنامج بين المعلمين

والــطــلــبــة ي ــوم الــخــمــيــس الــمــوافــق

 27فبراير الماضي عبر اإلنترنت؛

لاحتفال باليوم األول من المدرسة
االفــتــراضــيــة .وتـــم إش ـ ــراك جميع

الطلبة من صف الحضانة إلى الصف

الثاني عشر من المنزل باستخدام

ال ــع ــدي ــد مـ ــن األن ــش ــط ــة الــيــومــيــة

منصات إلكترونية متعددة تناسب

المعتادة ،بحيث يقضي الطلبة وقتًا

اإلســتــراتــيــجــي بــمــواصــلــة تــقــديــم

اجــتــمــاعــات افــتــراضــيــة ،ويتلقون

كل فئة عمرية .ويسمح هذا النهج

حقيقيا مــع الــمــدرســيــن مــن خــال

التغذية الــراجــعــة مــن أقــرانــهــم من
خال لوحات الرسائل ،ويحضرون
الـــــدروس فــي الــوقــت الــفــعــلــي مع

معلميهم
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“الدفاع” ستظل سيفا ودرعا للوطن
جاللة الملك :جهود وطنية كبيـرة للقــوة في مكافحــة “كورونــا”

تسجيل حالة وفاة
لبحرينية بفيروس كورونا
المنامة  -بنا

أعلنــت وزارة الصحــة أمــس عــن حالــة وفــاة لمواطنــة

بحرينيــة تبلــغ مــن العمر  65عامً ــا ،لديها أمــراض وظروف

صحيــة كامنــة وكانــت إحــدى الحــاالت القائمــة لفيــروس

كورونــا ( ،)COVID 19إذ كانــت تخضــع للعــاج والرعايــة

في أحد المراكز الخاصة بالعزل تحت إشراف طاقم طبي
متخصــص بعــد عودتهــا للبحريــن عبــر رحلــة غير مباشــرة

مــن إيــران عبــر مطــار البحريــن الدولــي ،معربــة الــوزارة

عــن خالــص تعازيها ألســرة الفقيــدة وأهلهــا وأقاربها لهذا

المصاب.

وأوضحـــت أن المتوفيـــة قـــد حصلت على العـــالج والرعاية
على مدار الســـاعة مـــن جانب الفريـــق المختص هي وجميع
الحاالت القائمة في مراكز العزل ،وكذلك تم إجراء التحاليل

الالزمة للمتوفاة بشكل مستمر.

وأفـــادت الـــوزارة بـــأن األوضـــاع الصحيـــة للحـــاالت القائمة

جاللة الملك يشمل برعايته التمرين التعبوي “درع الوطن ”2020

المنامة  -بنا

للوطـــن ،وقـــوة للخيـــر والســـالم وســـندا

أمس التمريـــن التعبوي (درع الوطن )2020

الوطنيـــة الكبيـــرة التي تقوم بهـــا قوة دفاع

ألي مخاطـــر تهـــدد منطقتنـــا ومواطنيهـــا

الحيـــة .وعبـــر جاللتـــه عن الشـــكر والتقدير

 ،)19ضمن الحملة الوطنية لمكافحة الوباء

أكـــد عاهـــل البـــالد صاحـــب الجاللـــة الملك

لألشقاء واألصدقاء للمساهمة في التصدي

ســـتظل بعون هللا كما عهدناها سيفا ودرعا

الكـــرام .وشـــمل جاللتـــه برعايتـــه الكريمـــة

حمـــد بن عيســـى آل خليفة أن قـــوة الدفاع

حاليا فيما عدا حالة أخـــرى تحت العناية،
األخـــرى مســـتقرة
ً

الـــذي أجرته قـــوة دفاع البحريـــن بالذخيرة
لإلســـهامات الصحيـــة النبيلـــة والجهـــود

البحرين لمكافحة فيـــروس كورونا (كوفيد
العالمي.

وجميعهـــا تخضـــع للعـــالج والرعايـــة حســـب البروتوكـــوالت
الطبيـــة واإلرشـــادات الدوليـــة المعتمـــدة بحســـب توصيات

منظمة الصحة العالمية.

()03 - 02

ال تجمعات تزيد عن  150فردا ...وسحب  % 5من الحساب العمومي لطوارئ “كورونا”
مجـلــس الــوزراء :بــث دروس مـرئيـــة لمـــدة  ٨ساعـــات يـوميـــا علـــى تلفـزيـــون الـبحـريـــن و“الـيـوتـيـــوب”

المنامة  -بنا

تــرأس ولــي العهــد نائــب القائد األعلــى النائــب األول لرئيس مجلــس الوزراء
صاحــب الســمو الملكي األمير ســلمان بــن حمد آل خليفة الجلســة االعتيادية
األســبوعية لمجلــس الــوزراء بقصــر القضيبيــة أمــس ،حيــث أشــاد مجلــس
الــوزراء بالمبــادرة الملكيــة الســامية بإصــدار عاهــل البــاد صاحــب الجالــة
الملك حمد بن عيسى آل خليفة المرسوم الملكي بالعفو عن المحكوم عليهم؛
لدواع إنســانية ،ليعلي جالته بذلك مبادئ الحكمة وفيض التســامح والعفو
واإلنسانية التي اتسم بها دائما نهج جالته.
وتابـــع المجلـــس اإلجـــراءات التـــي

العمومـــي بمـــا ال يتجـــاوز  % 5مـــن

ومنع انتشـــار فيروس كورونا (كوفيد

الســـنة الماليـــة الجاريـــة لمواجهـــة

تتخذهـــا األجهـــزة المعنيـــة الحتـــواء

 ،)19وقـــرر وفقـــا للمـــادة رقـــم  11من
مرســـوم بقانون رقم  39لســـنة 2002

بشـــأن الميزانيـــة العامـــة منـــح وزيـــر

اليوم

الماليـــة واالقتصـــاد الوطني صالحية
الســـحب المباشـــر مـــن الحســـاب

التاريخ

إجمالي اعتمادات مصروفات ميزانية
المصروفـــات الطارئـــة التـــي ال تتوافر
لهـــا اعتمـــادات فـــي الميزانيـــة ،وال

يمكـــن تأجيلها إلى ميزانية الســـنوات

التمدرس الناجم عن تعليق الدراســـة

التفاعلية اإللكترونية وأنظمة التعليم

وغيـــر ذلك مـــن الخدمـــات التعليمية،

الهادفـــة إلى تعويـــض الطلبة عن زمن

من خالل تعزيز دور البوابة التعليمية

وتوظيـــف المحتوى التعليمي الرقمي

القنـــاة الرياضيـــة الثانيـــة بتلفزيـــون

()04

المقبلـــة .واطلع المجلس على الجهود

16

جهة النشر

» تلقت نيابة محافظة المحرق بالغا
من إدارة مكافحة الجرائم اإللكترونية

الصفحة

برصدها تسجيال صوتيا عبر أحد
مواقع التواصل االجتماعي يتضمن
أخبارا كاذبة وترويج لشائعات تتعلق

العدد

بإجراءات المملكة للحد من انتشار
وباء كورونا.

الرابط اإللكتروني

سمو ولي العهد يترأس الجلسة االعتيادية األسبوعية لمجلس الوزراء

البحريـــن وعلى “اليوتيـــوب” لدروس

الخبر

مروج شائعة فرض الطوارئ
حبس ّ

بيانات الخبر
فـــي المـــدارس الحكوميـــة والخاصـــة

 13.55مليار دينار المدفوعات بـ “الوطني للتحويالت”

09

» سجلت شركة “بنفت” 15.39
مليون معاملة لتحويل األموال

أي
إلكترونيا على جميع القنواتّ ،
بزيادة قدرها  % 82عن  ،2018كما
ارتفعت القيمة اإلجمالية لتلك

المعامالت إلى  13.55مليار دينار
في .2019

اإللكتروني ودمج التقنية في التعليم

“كورونا” يودي بحياة مسؤول إيراني

12

» توفي عضو في مجلس خبراء
القيادة اإليراني عن عمر يناهز

 78عاما بسبب فيروس كورونا
المستجد ،وفق ما ذكرت وسائل
إعالم محلية أمس ،ويعد أحدث

مسؤول إيراني بارز يصاب
بالمرض.

ومنهـــا بـــث  8ســـاعات يوميـــا علـــى

“سبيستون” تحتفل بعامها الـ 20

19

» تحل هذه األيام الذكرى الـ
 20لقناة “”Spacetoon

المخصصة لألطفال ،التي
عشنا معها أجمل الذكريات
في البحرين ،خصوصا أنها قد

بدأت انطالقها منها في العام
 2000في دبي.

مرئيـــة يقدمهـــا نخبـــة مـــن المعلميـــن

واالختصاصيين.

المبيه إلى برشلونة

15

» رحل محترف فريق النادي األهلي األول
لكرة السلة البولندي المبيه مساء األحد
إلى مدينة برشلونة اإلسبانية .ويأتي
رحيل المبيه بسبب توقف التدريبات
واألنشطة الرياضية ومنها المنافسات
وأيضا لاللتقاء
ً
في الدوري المحلي
بعائلته التي تمكث هناك.
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استكمال احتياجات “القفول” من البنية التحتية تنفيذا لتوجيهات سمو رئيس الوزراء
لوزيــر الماليــة صالحيــة ســحب  % 5مــن الحســاب العمومــي لمواجهــة طــوارئ “كورونا”

سمو ولي العهد يترأس جلسة مجلس الوزراء
المنامة  -بنا

إيصال جميع المناطق
بخدمات الصرف
الصحي وإعادة تأهيل
الحديقة المائية

تدريب وتأهيل العمالة
الوطنية يساهم في
سرعة دمجها في
سوق العمل

إيرادات “الشباب
والرياضة” تقفز إلى
 1.9مليون دينار بدعم
من القطاع الخاص

العفو السامي تجسيد
لمبادئ الحكمة وفيض
التسامح واإلنسانية
لجاللة الملك

عاهل البـــالد صاحب الجاللـــة الملك حمد

بعدهـــا ،تابع مجلـــس الـــوزراء اإلجراءات

وفي هذا الصدد ،فقد كلف مجلس الوزراء

وبأهميـــة االلتـــزام بالحجـــر المنزلـــي

المجتمعيـــة التـــي يتحلـــى بهـــا المجتمـــع

الوزراء بأقوى العبارات حادث اســـتهداف

المرســـوم الملكـــي بالعفـــو عـــن المحكـــوم

الحتـــواء ومنـــع انتشـــار فيـــروس كورونا

تزيـــد عن  150فـــردا ،وأهـــاب بالمواطنين

وضمـــن هـــذا الســـياق ،فقد أشـــاد مجلس

الوزراء بما تحقق في مملكة البحرين في

الـــوزراء بجمهوريـــة الســـودان الشـــقيقة،

تـــرأس ولـــي العهـــد نائـــب القائـــد األعلـــى

النائـــب األول لرئيـــس مجلـــس الـــوزراء

صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان

بـــن حمـــد آل خليفـــة الجلســـة االعتيادية

األســـبوعية لمجلس الـــوزراء وذلك بقصر
القضيبيـــة أمـــس ،حيـــث أشـــاد مجلـــس

دعوة المواطنين إلى
االلتزام بالحجر المنزلي
واالتصال على الرقم
 444للفحص

الوزراء بالمبادرة الملكية السامية بإصدار
لـــدواع إنســـانية
بـــن عيســـى آل خليفـــة
ٍ

التـــي تتخذهـــا كافـــة األجهـــزة المعنيـــة

عليهم؛ ليعلي جاللته بذلك مبادئ الحكمة

(كوفيـــد  )19وضمـــان ســـالمة وصحـــة

وفيض التســـامح والعفو واإلنسانية التي
اتسم بها دائما نهج جاللته.

المواطنيـــن والمقيميـــن بتطبيـــق أعلـــى

المعايير الوقائية واالحترازية.

الجهات المعنية بالحد من التجمعات التي
والمقيميـــن الكـــرام بااللتـــزام بالتعليمـــات
الوقائيـــة علـــى المســـتوى الشـــخصي

والمجتمعـــي؛ للحـــد من انتشـــار الفيروس

واالتصـــال علـــى الرقـــم  444للفحـــص.

الوزراء بحجم اإلقبال على التطوع ودعم

الحملة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا

ما يعكس الشـــعور بالمســـؤولية والشراكة

البحرينـــي .إلـــى ذلـــك ،فقـــد نـــوه مجلـــس

مجال صون واحترام حقوق اإلنســـان من
مكتسبات ومنجزات وذلك بمناسبة اليوم

العربي لحقوق اإلنسان .فيما أدان مجلس

موكـــب دولـــة عبـــدهللا حمـــدوك رئيـــس

مؤكـــدا المجلس رفضه وتنديده لمثل هذا
الهجـــوم اإلرهابـــي الجبـــان وأيـــة محاولة

لتقويض أمن واستقرار السودان.

قرارات المجلس
وقـــد أدلى األمين العـــام لمجلس الوزراء

التخطيـــط فـــي عـــدد مـــن المخططـــات

الجمارك بمملكة البحريـــن والهيئة العامة

الشـــباب والرياضة بشـــأن مذكرة التفاهم

المجلس على المشـــاريع التي تم تنفيذها

األســـبوعية لمجلـــس الـــوزراء بتصريـــح

البـــالد طبقـــا لإلجراءات التـــي نص عليها

لالعتـــراف المتبـــادل ببرنامـــج المشـــغل

بيـــن وزارة األشـــغال وشـــؤون البلديـــات

المرورية عليها وتحقيق انسيابية المرور

ياســـر الناصـــر عقـــب الجلســـة االعتيادية
حـــول قـــرارات مجلس الـــوزراء جاء فيه

ما يلي:

المعتمدة الواقعة في مناطق مختلفة من
قانون اســـتمالك العقارات للمنفعة العامة

أوال :بالنظـــر إلـــى التحديـــات المســـتجدة

كورونا (كوفيد  )19المستجد ،وفي ضوء

التنفيـــذ ألغـــراض التخطيـــط وإعـــادة

مـــا تقـــوم بـــه مملكـــة البحريـــن الحتـــواء

انتشـــار هـــذا الفيـــروس ومواجهـــة آثـــاره
علـــى المجـــاالت االقتصاديـــة والصحيـــة

ومـــا تقوم به المملكة في هذا الخصوص،

فقد قرر مجلس الوزراء وفقا للمادة رقم
 ١١مـــن مرســـوم بقانـــون رقـــم  ٣٩لســـنة

 ٢٠٠٢بشـــأن الميزانية العامـــة منح وزير
الماليـــة واالقتصـــاد الوطنـــي صالحيـــة
الســـحب المباشـــر من الحســـاب العمومي

بما ال يتجاوز  % 5من إجمالي اعتمادات

مصروفات ميزانية السنة المالية الجارية
لمواجهـــة المصروفـــات الطارئـــة التـــي ال

تتوفـــر لهـــا اعتمـــادات فـــي الميزانية ،وال
يمكـــن تأجيلهـــا إلـــى ميزانيـــة الســـنوات

المقبلة.

ثانيـــا :وافـــق مجلـــس الـــوزراء علـــى

االســـتمالك ألغـــراض التخطيـــط وإعـــادة

االقتصـــادي المعتمـــد لـــدى كل منهمـــا،

رقـــم ( )39لســـنة  2009وكلـــف المجلـــس

اللجنـــة الوزاريـــة للمشـــاريع التنمويـــة

التـــي يواجههـــا العالـــم بســـبب فيـــروس

للجمـــارك بالمملكـــة العربيـــة الســـعودية؛

وذلك فـــي ضوء المذكـــرة المرفوعة لهذا

الغـــرض من نائب رئيـــس مجلس الوزراء

والبنية التحتية بمتابعة اســـتكمال عملية

رئيس اللجنة الوزارية للشؤون القانونية
والتشريعية.

التخطيـــط ،وذلـــك فـــي ضـــوء المذكـــرة

الثالثيـــة بخصـــوص مالعـــب الفريـــج

والتخطيـــط العمرانـــي ووزارة اإلســـكان

ووزارة شؤون الشباب والرياضة.

البنـــد (د) مـــن المـــادة ( )23مـــن قانـــون

الحديقة المائية ،وذلك من خالل المذكرة

مجلـــس النواب مشـــروع قانـــون بتعديل

مجلـــس الـــوزراء رئيس اللجنـــة الوزارية

ياسر الناصر

بالتصديـــق علـــى النظام األساســـي لمركز

 2018المعـــد فـــي ضوء االقتـــراح بقانون

ثالثـــا :اطلـــع المجلـــس علـــى الجهـــود

المذكـــرة المشـــتركة المرفوعة من وزيري

في ضوء التوصية المرفوعة لهذا الغرض

التمدرس الناجم عن تعليق الدراســـة في

رابعـــا :أحـــال المجلـــس إلـــى اللجنـــة

والتشـــريعية والتي عرضهـــا معالي نائب

تعزيـــز دور البوابـــة التعليميـــة التفاعليـــة

عـــن العمـــل وفـــق نظـــام التلمـــذة المهنية

ودمـــج التقنيـــة فـــي التعليـــم وتوظيـــف

االجتماعيـــة ،وذلـــك فـــي إطـــار الحـــرص

الخدمات التعليمية ،ومنها بث  8ســـاعات

مما يســـاهم في ســـرعة دمجها في سوق

بتلفزيـــون البحريـــن وعلـــى اليوتيـــوب

خامســـا :وافـــق مجلـــس الـــوزراء علـــى

واالختصاصييـــن ،وذلـــك مـــن خـــالل

التعـــاون الجمركي المشـــترك بين شـــئون

للمشاريع التنموية والبنية التحتية.

العمل لمنظمة التعاون اإلســـالمي  ،وذلك

الهادفـــة إلـــى تعويـــض الطلبـــة عـــن زمن

التربية والتعليم وشؤون اإلعالم.

المـــدارس الحكومية والخاصة من خالل

التنسيقية مذكرة بشأن تدريب الباحثين

اإللكترونيـــة وأنظمة التعليـــم اإللكتروني

مقدمـــة مـــن

وزيـــر العمـــل والتنميـــة

المحتوى التعليمي الرقمي وغير ذلك من

علـــى تدريـــب وتأهيـــل العمالـــة الوطنيـــة

يوميـــا علـــى القنـــاة الرياضيـــة الثانيـــة

العمل.

لدروس مرئية يقدمها نخبة من المعلمين

مشروع مرســـوم بالتصديق على اتفاقية

مـــن اللجنـــة الوزاريـــة للشـــئون القانونية

رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة .

الصادر بالمرســـوم بقانون رقم ( )54لسنة
المقدم من مجلس الشورى .

عاشرا :أحال مجلس الوزراء إلى مجلس
النـــواب مشـــروع قانـــون بتعديـــل المـــادة
( )1مـــن المرســـوم بقانون رقم ( )27لســـنة

 2015بشـــأن الســـجل التجـــاري المعد في

ســـابعا :وافـــق مجلـــس الـــوزراء علـــى

ضوء االقتراح بقانون المقدم من مجلس

رســـوم الطيـــران المدني ورســـم خدمات

حوله.

مشـــروع قـــرار بشـــأن تحديـــد وتنظيـــم

المغادريـــن عـــن طريـــق الجـــو  ،وذلك في

ضـــوء المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من

وزير المواصالت واالتصاالت.

ثامنا :أحال المجلس إلى اللجنة الوزارية

للشـــؤون الماليـــة واالقتصاديـــة والتوازن

المالي المذكرة المرفوعة من وزير شؤون

التنفيـــذ بما فيها إنشـــاء شـــبكة لتصريف

تاســـعا :وافق مجلس الوزراء وأحال إلى

سادســـا :وافـــق مجلـــس الـــوزراء وأحال

المرفوعـــة لهـــذا الغرض مـــن نائب رئيس

بشـــكل آمـــن ،وكذلـــك بالمشـــاريع قيـــد

ميـــاه األمطـــار وإيصـــال جميـــع المناطـــق

الخطابـــات والمعامـــالت اإللكترونيـــة

إلى الســـلطة التشـــريعية مشـــروع قانون

لتطويـــر الطـــرق فيهـــا وتنظيـــم الحركـــة

الشورى مشـــفوعا بمذكرة برأي الحكومة
وفـــي بند التقارير الوزارية ،أخذ المجلس
ً
تنفيـــذا لتوجيهات
علمـــا بمـــا تم تحقيقـــه

بخدمات الصـــرف الصحي وإعادة تأهيل

المرفوعة لهذا الغرض من وزير األشـــغال

وشؤون البلديات والتخطيط العمراني.

كمـــا اطلع المجلس على نتائج اجتماعات
منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك الذي
ً
مؤخرا مـــن خالل تقرير
عقد فـــي جنيف

وزير النفط  ،وكذلك نتائج اجتماع وزراء
الصحـــة بـــدول مجلـــس التعـــاون لـــدول

الخليـــج العربيـــة حـــول فيـــروس كورونا

المســـتجد الذي عقد عبر االتصال المرئي

مؤخرا من خالل مذكرة وزيرة الصحة.

فيمـــا اطلع المجلس علـــى تقرير من وزير

شؤون الشباب والرياضة بالنمو اإليجابي
الذي نجحـــت في تحقيقه وزارة شـــؤون

رئيـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي

الشـــباب والرياضـــة بزيـــادة اإليـــرادات

باســـتكمال احتياجات منطقة القفول من

لتمويـــل الفعاليات الرياضيـــة الذي وصل

األميـــر خليفـــة بـــن ســـلمان آل خليفـــة

بعض خدمات البنية التحتية ،حيث اطلع

والدعـــم الـــذي يقدمـــه القطـــاع الخـــاص؛

إلى نحو  1.9مليون دينار.

سمو ولي العهد :حققنا نتائج جيدة في احتواء ومنع “كورونا”

تــوفــيــر الــســيــولــة الـــالزمـــة “لــلــخــاص” لــلــتــعــامــل مــع آثــــار األوضـــــاع الــراهــنــة

بيانات الخبر

سمو ولي العهد مستقبال عددا من كبار المسؤولين والوزراء وأعضاء بمجلسي الشورى والنواب

أكـــد ولـــي العهـــد نائـــب القائـــد األعلـــى

وبفضـــل مختلـــف الجهـــود المخلصـــة
ً
ً
ونموذجا تشيد
مثاال يحتذى به
أصبحنا

بن حمـــد آل خليفـــة أن مملكـــة البحرين

مـــع هـــذا التحـــدي ،ويجـــب أن نكـــون

النائـــب األول لرئيـــس مجلـــس الـــوزراء

اليوم

صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان

التاريخ

اتخـــذت خطـــوات اســـتباقية فـــي وقت

مبكر لحفظ ســـالمة وصحـــة المواطنين

والمقيميـــن في المملكـــة تضمنت العديد

الخبر

مـــن اإلجـــراءات االحترازيـــة والتدابيـــر

الوقائية المشـــددة ،مشـــيرًا إلى أن ما تم

جهة النشر

تحقيقـــه مدعـــوم بوعـــي أبنـــاء البحرين

وتالحمهـــم القـــوي فـــي تجـــاوز مختلف

الصفحة

التحديات واصرارهم على تخطي كافة
الصعـــاب بثبـــات من أجل بناء مســـتقبل
ً
ترســـيخا للنهـــج الـــذي
أجمـــل للجميـــع

العدد

به المنظمات الدولية في كيفية التعامل
مســـتعدين ألي مســـتجدات ،حيـــث إن

نســـبة تزايد الحاالت القائمة حول العالم
فـــي ازديـــاد ممـــا قـــد يســـتوجب اتخـــاذ
ً
صرامة في حال
مزيدٍ من القرارات أكثر

حدوث طفرة في عدد الحاالت القائمة.

جاء ذلك ،لدى لقاء ســـموه في مجلســـه
بقصـــر القضيبيـــة أمـــس عـــددًا مـــن كبار

المســـؤولين والوزراء وعددًا من أعضاء
مجلســـي الشـــورى والنـــواب ،حيـــث نوه

ســـموه بالتعاون المشترك بين السلطتين

اختطـــه حضرة صاحـــب الجاللـــة الملك

التنفيذيـــة والتشـــريعية ومؤسســـات

قد حققنـــا نتائج جيدة
وقال ســـموه إننا
اإللكتروني
الرابط
فـــي احتـــواء ومنـــع انتشـــار الفيـــروس،

فـــي تعزيـــز جميع الجهـــود الوطنية نحو

حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البالد.

القطاعيـــن الخـــاص واألهلـــي بما يســـهم

تحقيق أهدافها المنشودة.

تنفيذ خطوات
استباقية لحفظ
سالمة المواطنين
والمقيمين

تالحم البحرينيين
بالتعامل مع هذا
التحدي نموذج
يحتذى به

وأشـــار سموه إلى أن العمل قائم إلطالق

بين كافة أفراد المجتمع.

حزمـــة اقتصاديـــة لتوفيـــر الســـيولة

من جانبهم أعرب الحضور عن شـــكرهم

الالزمـــة للقطـــاع الخـــاص للتعامـــل مـــع

وتقديرهـــم لصاحب الســـمو الملكي ولي

آثـــار األوضـــاع الراهنـــة للحفـــاظ علـــى

العهـــد نائـــب القائد األعلـــى النائب األول

النمـــو المســـتدام ،مؤكدًا أهميـــة تكثيف

لرئيـــس مجلس الـــوزراء على مـــا يبديه

االســـتعدادات للمرحلة المقبلة من خالل

ســـموه مـــن حـــرص ومتابعـــة حثيثـــة

زيـــادة الوعـــي المجتمعـــي بمســـتجدات

لتعزيز اإلجـــراءات االحترازية والتدابير

وتطورات فيروس كورونا ()COVID-19

الوقائيـــة لحفـــظ صحـــة المواطنيـــن

وما يترتب عليها من مسؤولية مشتركة

والمقيمين في مملكة البحرين.

االستعداد ألي
مستجدات بحال
حدوث طفرة
باإلصابات

إشادة بالتعاون
بين السلطتين
ومؤسسات
“الخاص واألهلي”

local@albiladpress.com
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وزيرة الصحة :السيطرة على انتشار “كورونا” تتطلب عمال جماعيا مشتركا
رئيس األمن العام :مستعدون لمكافحة الفيروس وفريق لتتبع المخالطين وتوفير مخزون كاف من السلع الغذائية
بدور المالكي من الرفاع

حرجتيـــن تخضعـــان حاليـــا للعناية وعلـــى أجهزة
التنفس ،مشـــيرا إلى أن الفقيدة كانت في  65من

أكدت وزيرة الصحة فائقة الصالح أن األرقام الحالية للحاالت القائمة ومصدر إصابتها من الخارج

العمـــر وكانت تعاني من أمراض مزمنة ،وأن هناك

تعطينا التطمين الالزم لوضع المملكة الحالي ،ولكنها أكدت ضرورة االســتعداد من الناحية الطبية؛

 77حالة تعافوا وسيتم متابعتهم وإعادة الفحص

الحتمال وجود طفرة بعدد الحاالت القائمة.

وأشارت إلى أنه وضمن اإلجراءات ً
أيضا في حال

سواء كانت اجتماعية أو دينية أو غيرها.

وحـــدات العنايـــة المركزة وأســـرّة المستشـــفيات؛

الفريـــق الوطنـــي لمكافحـــة فيـــروس كورونـــا

وجـــود طفرة في عدد الحـــاالت القائمة هو تفريغ
لتوفيـــر الطاقـــة االســـتيعابية الكاملـــة للحـــاالت

الحرجـــة ،التـــي تتطلـــب الرعاية الطبيـــة الالزمة،
ً
مطمئنـــة الجميـــع بأنـــه تحت أي ظرف ســـيحصل

المواطنون على جميع مستلزمات الرعاية الطبية
الالزمة من عالج وغيرها.

وأكـــد رئيـــس األمـــن العـــام أن البحرين مســـتعدة

لمواجهـــة الفيـــروس ،وتفوقـــت فـــي مســـتوى

اإلجـــراءات االحترازية من الفحـــص والعزل على

مســـتوى الدول األخرى وقامت بفحوصات تفوق

وقدمـــت وزيـــرة الصحـــة تعازيهـــا الحارة ألســـرة

توفيت أمس ،وكانت تعاني من أمراض وظروف

جعـــل البحريـــن مســـتعدة ومنـــذ البدايـــة التخـــاذ

الصحـــة العالميـــة فـــإن المعرضيـــن للخطر بشـــكل
أســـاس هـــم كبار الســـن أو الذيـــن لديهـــم أمراض

بتوجيهـــات جاللـــة الملـــك وســـمو ولي العهـــد ،ما
اإلجراءات المكثفة ،وأهّلها ألن تحظى بإشـــادات
عالميـــة ومنهـــا من قبـــل منظمة الصحـــة العالمية،
ولقـــد أكدنـــا تطورنـــا خـــالل الفتـــرة الماضيـــة في

نواحـــي الفحـــص أو الحجـــر أو العـــزل أو العـــالج،

مشـــيرا إلى أن هناك أسبابا لسرعة انتشار المرض

كامنـــة مثـــل أمـــراض الضغـــط أو مشـــاكل بالرئة،
ً
معربة عـــن تمنياتها مـــن الجميع االهتمـــام باتباع

كمـــا أعلنـــت المنظمـــة العالميـــة ،ومنهـــا التقاعس

وأكدت الصالح أن السيطرة على انتشار الفيروس

ما اتخذته البحرين في عملها لمواجهة الوباء من

االمتناع عن نشـــر الشـــائعات واستقاء المعلومات

وأكـــد الحســـن أنـــه بأمـــر من ســـمو ولـــي العهد تم

اإلرشادات الطبية واإلجراءات االحترازية.

تتطلب عمال جماعيا مشتركا من قبل الجميع عبر
مـــن مصادرها الصحيحـــة ،وااللتزام باإلرشـــادات

الصحية المتعلقة بالنظافة الشـــخصية من غســـل
األيـــادي بالطريقـــة الصحيحة وتجنـــب االختالط

باآلخرين ،واالمتناع عن حضور التجمعات العامة

التـــي تزيد على  150فردا ،مع تفاؤلنا بأن تســـتقر
األمور ،وال نريد أن نتخذ أي إجراءات اســـتباقية
المؤتمر الصحافي للفريق الوطني لمكافحة فيروس كورونا كوفيد 19 -

واألمـــراض الباطنيـــة بمجمـــع الســـلمانية الطبـــي

الـــدول الكبـــرى علـــى مســـتوى الســـكان ،مشـــيدًا

لفيروس كورونا ،مشـــيرة إلى أنه بحســـب منظمة

يتغيـــر من يـــوم إلى آخر ،مع الحـــد من التجمعات

للفيروس المقدم طبيب مناف القحطاني ،وعضو

لمواجهـــة فيـــروس كورونـــا فـــي المملكـــة تحـــت

صحية كامنة أخرى وكانت إحدى الحاالت القائمة

في إيران.
وعن إغالق المحالت ،أشار الزياني إلى أن الوضع

واستشـــاري األمـــراض المعديـــة بالمستشـــفى

جميلة السلمان.

وذوي المواطنـــة البالغـــة مـــن العمـــر  65عاما التي

الموضـــوع مع الجهـــات المعنية؛ إلرجـــاع العالقين

وزير الصناعة والتجارة والســـياحة زايد الزياني،

المخالطـــة ،وســـتكون هـــذه اإلجـــراءات مؤقتـــة
ً
فاعال في الحد من انتشـــار
ولكنهـــا ســـتلعب دورًا

لمواجهة فيروس كورونا (كوفيد .)19

المســـؤولية ،مشـــيرة إلى أننا نعمل حاليا على هذا

الفيـــروس وتطـــورات الحـــاالت القائمـــة ،بحضور

الفريـــق الوطنـــي استشـــارية األمـــراض المعديـــة

المســـتقبلية الموضوعة للســـيناريوهات المحتملة

إجالؤهـــم قريبـــا مـــع وزارة الخارجـــة والجهـــات

العســـكري؛ للوقوف على مســـتجدات التعامل مع

االضطـــرار إلـــى وضـــع تدابيـــر إضافيـــة لتجنـــب

يجـــب أن يتم الحديـــث بواقعية وشـــرح الخطط

الدفعات المتبقية من المواطنين في إيران سيتم

العهـــد للتدريـــب والبحوث الوطنية بالمستشـــفى

العســـكري عضـــو الفريـــق الوطنـــي للتصـــدي

الســـيطرة ،ولكن من منطلق المســـؤولية الوطنية

وفي ردهم على األســـئلة ،قالت وزيرة الصحة إن

“كوفيـــد  ”19مســـاء أمـــس فـــي مركـــز ســـمو ولي

وأضافـــت أنه بجانـــب الخطط الطبيـــة وفي حال

ً
مؤكـــدة أن الوضع من النواحي الطبية
الفيروس،

العالمية.

جـــاء ذلـــك فـــي المؤتمـــر الصحافـــي الـــذي عقده

ورئيـــس األمـــن العـــام الفريـــق طـــارق الحســـن،

وجـــود طفـــرة فـــي الحـــاالت القائمـــة فإنه ســـيتم

المختبـــري لمدة  6أســـابيع حســـب منظمة الصحة

والتأخر في اتخاذ اإلجراءات بشكل مسبق ،وهو
خطوات استباقية في التصدي لكورونا.

تكليف الجهات المعنية بتوفير المواد الغدائية لـ 6
شهور ،مشيرا إلى أن إدارة األمن اإللكتروني تتبع
الشـــائعات وتتخـــذ إجراءاتهـــا المناســـبة لردعهـــا،

وال داعـــي للتبـــع األخبار من مصادر غير رســـمية،

إذ يجـــب الحصـــول علـــى األخبـــار مـــن المصـــادر

الوضـــع الحالـــي ،والزالـــت االجتماعات مســـتمرة،

الرسمية ،منوها إلى أننا نتتبع المخالطات ونتخذ

منوهـــا أنه تم وضـــع خطة وطنيـــة لتعزيز الوضع

اإلجـــراءات لحمايـــة المجتمع من تفشـــي المرض،

الغذائي ،مشددا على أن الوضع مستقر.

معلنا أنه تم إنشـــاء فريق لتتبـــع المخالطين ،وأن

وبدوره أشار القحطاني إلى أنه تم كشف وإجراء

الحدود مفتوحة وفق إجراءات من أجل ســـالمة

 12ألـــف فحـــص ،وأن هناك حاليـــا  58حالة قائمة

المجتمع ،داعيا إلى عدم االختالط باآلخرين؛ ألنه

مـــن خـــارج البحريـــن ،وأن عدد اإلصابـــات  85من

أحد أســـباب انتشار المرض ،مشـــيدا بكل الكوادر

أصـــل  165حالة وخرج منهـــم  77حالة من العزل

الوطنيـــة مـــن جميع الجهـــات؛ لعملهـــم المتواصل

الصحي حســـب تعليمات منظمة الصحة العالمية،

دون انقطاع ،مؤكدا أن عددا كبيرا من المتشافين

مؤكـــدا أن شـــعب البحرين أثبت أنـــه مجتمع واع

أبـــدوا اســـتعدادهم للتطـــوع ،وأن هنـــاك خططـــا

أبهـــر دول العالـــم األخرى ،وكان هذا أحد أســـباب

للتدريب تشمل جميع الشرائح المجتمعية.

نجاح عدم انتشـــار المرض من خـــالل اإلجراءات

من جانبه ،أشاد الزياني بالجهود الوطنية الجبارة

االحترازيـــة لحكومـــة البحريـــن للتصـــدي لهـــذا

لمواجهـــة الفيـــروس ،معربـــا عن شـــكره للصحافة

الفيـــروس ،منوها إلى أنه ولحد اليوم ال توجد أي

المحليـــة لنقلهـــا الصـــورة الوطنيـــة لتطـــورات

حالة إصابة من داخل البحرين.

الفيـــروس ،منوها بالعـــدد الهائل مـــن المتطوعين

وقالـــت الســـلمان إنـــه يتـــم متابعـــة الحـــاالت

الذين تقدموا لخدمة الوطن.

الموجودة فـــي العزل والحجر على مدار الســـاعة

وأشـــار الزيانـــي إلـــى إن توجيهـــات القيـــادة

مـــن قبل الكـــوادر الطبيـــة والتمريضيـــة ،وحاالت

والحكومـــة تؤكـــد التركيـــز علـــى توفيـــر جميـــع

العـــزل مســـتقرة ،وبعـــض الحـــاالت تأخـــذ العالج

الســـلع والمواد الغذائية للموطنين والمقيمين في

لوجـــود عوامل خطورة كأمراض الســـكري والكبد

البحرين ،مشيرا إلى أن الوزارة عقدت اجتماعين

والكلـــى المزمنـــة ،ومعظم هذه الحاالت مســـتقرة

مع غرفة التجارة ،مؤكدا استمرار الوضع ،وتعزيز

وســـترجع للمجتمـــع قري ًبـــا ،مبينة وجـــود حالتين

بخصـــوص المجمعـــات واألســـواق التجاريـــة،
وســـنركز علـــى المواد التي تكون مـــدة صالحيتها
طويلـــة ولدينا حصـــص تموينية جديـــدة تعوض
االستهالك.
وفـــي رده ،أشـــار رئيـــس األمـــن العـــام إلـــى أنـــه
يتـــم فحـــص جميـــع النزالء فـــي مراكـــز التوقيف،
وبتوجيهات من وزير الداخلية تم وقف الزيارات
لمدة أســـبوعين؛ اســـتعدادا التخاذ اإلجراءات لما
قـــد يتطور عليـــه الوضع وفحص كل من شـــملهم
العفو قبل خروجهم من اإلصالح والتأهيل؛ لنتأكد
من عدم إصابتهم؛ لحماية أسرهم والمجتمع ،وتم
تخصيـــص مبـــان للحجـــز الصحي ،وهنـــاك عملية
تعقيم مســـتمرة فـــي جميع مراكـــز التوقيف ،وتم
توفيـــر أماكن للعزل فـــي مراكز التوقيف في حال
وجود إصابة بين الموقوفين.
وذكـــر أن مراســـم دفـــن الفقيـــدة تمـــت ضمـــن
إجراءات وتعاون مع عائلة الفقيدة بوجود فريق
مختـــص من الدفاع المدني قام بعمله على أفضل
وجه ،مقدما شـــكره وتعازيه الخالصة للعائلة على
تعاونهـــا التام في هـــذا الجانب ،مشـــيدا بدور كل
وحـــدات وزارة الداخلية وعملها المتواصل ومنها
شـــرطة المجتمع والدفـــاع المدنـــي وكل العاملين
في مواجهة والتصدي لوباء كورونا.

“اإلسكان” تتأهب إلطالق منصتها اإللكترونية بحلة جديدة
المنامة  -وزارة اإلسكان

أكـــد وزيـــر اإلســـكان باســـم الحمـــر أن

المعمـــول بهـــا بـــوزارة اإلســـكان وتقديـــم

 114ألف طلب استعالم سنويا”.

بحلـــة جديدة ،يضـــم حزمة مـــن الخدمات

ستظل أبواب الوزارة مفتوحة للجميع”.

تضمهـــا المنصـــة اإللكترونيـــة الجديـــدة

الـــوزارة في صدد تدشـــين موقع إلكتروني
والتســـهيالت للمراجعين أصحاب الطلبات
اإلســـكانية وأصحـــاب الطلبـــات الجديـــدة
تســـاهم فـــي ســـرعة اإلنجـــاز وبالجـــودة

المطلوبة.

خدمـــة مميـــزة لجميـــع المواطنيـــن ،كمـــا

ونـــوه “الحمـــر” إلى أن أبـــرز الخدمات التي

شـــرعت الـــوزارة فـــي تنفيذهـــا منـــذ مطلع

أن الخدمات اإللكترونية
كما أوضح الوزير َّ

للـــوزارة هـــي خدمـــة تقديـــم طلـــب جديد،

خـــالل تلـــك الخطـــة أن تســـتحدث قاعـــدة

اإلسكانية التي ترتبط و تتكامل مع قواعد

إرفاق التقرير االئتماني “البنفت” إلكترونيا،

تتميز بارتباطها المباشـــر بقاعـــدة البيانات
البيانـــات التابعـــة للعديـــد من المؤسســـات

وأشـــار وزيـــر اإلســـكان إلـــى أن الموقـــع

والجهات الحكومية المختلفة ،مما سيوفر

مواكبـــة المســـتجدات التقنيـــة والدخـــول

مســـتمرة ،مضيفا في الوقـــت ذاته أن هذه

اإللكترونـــي يأتـــي ثمرة لرؤية الـــوزارة في
فـــي العالم الرقمي ،وتماشـــيا مـــع توجهات
الحكومـــة فـــي هـــذا الشـــأن ،وكذلـــك مـــن

منطلق حرص الوزارة على تقديم خدمات

ذات جودة عالية للمواطنين في أقل فترة
زمنية ممكنة ،حيث توفر الخدمات سهولة
التصفح وانتقال الطلب من قســـم إلى آخر

دون الحاجة للمعامالت الورقية.

بيانـــات آنيـــة ومحدثـــة ودقيقـــة بصـــورة

الخدمـــة ،إضافة إلى الخدمات اإللكترونية

الجديدة التـــي اطلقتها الوزارة مؤخرا عبر
الموقـــع اإللكتروني تغني أصحاب الطلبات

اإلســـكانية أو الراغبين فـــي التقدم بها عن
الحاجة للحضور الشـــخصي لمبنى الوزارة،

مما ســـيخفف االزدحام بنسبة تزيد عن 75
بالمئـــة ،كما ســـيقلص الوقت الـــالزم إلنجاز

بيانات الخبر

وأضـــاف“ :نســـعى إلـــى أتمتـــة األنظمـــة

المعامـــالت ،حيـــث تســـتقبل الـــوزارة نحو

اليوم

“المرور” تدعو إلنجاز المعامالت إلكترونيا
التاريخ
الخبر
االســـتفادة مـــن خدمـــة الحجـــز المســـبق عبـــر تطبيـــق “”skiplino
جهة النشر

المنامة  -وزارة الداخلية

فــي إطــار الجهــود الوطنيــة االحترازية للحد من انتشــار فيروس كورونــا ،أعلنت اإلدارة العامة للمرور ،تقليص الحضور الشــخصي

وذكـــرت اإلدارة العامـــة للمرور أنها

بالمبنى الرئيس واقتصاره على المعامالت التي تتطلب ذلك ،منوهة في الوقت ذاته إلى أهمية إنهاء الخدمات عبر تطبيق األجهزة

عملـــت علـــى تشـــجيع اســـتخدام

الذكية  etrafficوبوابة الحكومة االلكترونية  Bahrain.bhوالمتاحة على مدار الساعة ،داعية لالستفادة من خدمة الحجز المسبق

المعامـــالت االلكترونيـــة مـــن خالل

الصفحة
العدد

للمعامالت التي تستوجب الحضور من خالل تطبيق األجهزة الذكية skiplino؛ لتفادي كثافة المراجعين في قاعات تقديم الخدمة.

تخصيـــص جائزة أســـبوعية بقيمة

الرخصة لمن يســـتوجب حضورهم

ورخصة قيـــادة المركبـــات الثقيلة،

 50دينـــار مـــن خـــالل الســـحب

لفحص النظر من كبار السن ،خدمة

الرخـــص العســـكرية ،إجـــراءات

إلغـــاء المركبـــة ،مباشـــرة الحوادث

تصديـــر المركبـــة ،االعتـــراض علـــى

رخـــص التعلـــم ،تمليـــك أرقـــام

المروريـــة ،ختـــم الرخصـــة الدولية

المخالفـــات،

الســـياقة

شهر يونيو  ،2020ولقد زادت نسبة

المركبـــات ،إصـــدار شـــهادات إلغـــاء

األجنبيـــة ،تجديـــد رخـــص وســـائل

والمحاضـــرة النظريـــة ،وتغيير رقم

رخصـــة قيـــادة أو مركبـــة ،تجديـــد

النقـــل العـــام ومدربـــي الســـياقة

المركبة.

المعامـــالت االلكترونيـــة بأكثـــر من
ً
قياسا بالعام الماضي.
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وتقتصر الخدمات التي تســـتوجب

اإللكتروني
الرابط
تحويل أرقام وملكية
الحضور على
المركبـــات ،وإصـــدار واســـتبدال

امتحـــان

اإلسكان إحدى ثمار الخطة اإلسكانية التي

علـــى األرقـــام الشـــخصية لمنجـــزي
المعامالت إلكترونيا وتستمر حتى

خدمـــة تحديـــث الطلبـــات القائمـــة ،خدمة

خدمـــة طلـــب الصيانـــة للمنتفعيـــن مـــن

المشاريع اإلسكانية ،خدمة تنزيل الخرائط
اإلســـكانية ،وغيرهـــا ،كمـــا أوضـــح أن هذه

المنصة ســـتكون شـــاملة تجيب عن أسئلة
المراجعيـــن عبر األبـــواب المتوفـــرة بها ،إذ

تتضمن نبذة عن هيكل الوزارة ومعلومات
عـــن برنامـــج الســـكن االجتماعـــي “مزايـــا”

تشمل الممولين والمطورين العقاريين ،كما
توفـــر نافذة خاصة تحتـــوي على مجموعة
مـــن األجوبـــة لالستفســـارات المتكـــررة،

وغيرها من األبواب األخرى.

ويعد تحديث المنظومة اإللكترونية لوزارة

العـــام  ،2012حيث اســـتطاعت الوزارة من
بيانـــات جديـــدة لبيانـــات المواطنيـــن وفق

أعلى المواصفـــات الفنيـــة ،وربطها بقواعد

البيانات في عدد من الوزارات ذات الصلة،
لتســـهيل الحصول على المعلومات الالزمة

الخاصة بالمواطنين تلقائيا.

يذكـــر أن الـــوزارة أطلقـــت مطلـــع الشـــهر

الجـــاري خدمـــة التحديثـــات اإللكترونيـــة

عـــن طريق زيـــارة الموقـــع ،ويمكـــن لجميع

المراجعيـــن عمـــل التحديثات عبر المســـح
علـــى الرمز الشـــريطي “الباركود” من خالل
هواتفهـــم المحمولـــة ،وهـــذه التحديثـــات

تشـــمل ،التحديثـــات العامـــة ،تحديثـــات

التخصيـــص ،تحديثـــات عـــالوة “الســـكن”،

وتحديثات أخرى.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

االلتزام والمسؤولية الوطنية تجاه “فيروس كورونا”
االلتـــزام ال يمكـــن حصره في أبعـــاد محدودة ،وعلـــى المواطن أن يكون
ملتزمـــا بمجتمعه بمختلف األوجه ،وااللتزام يســـتند إلى القناعة ،أي أن

االلتـــزام ال يأتي بصورة تلقائية أو عفوية ،إنما يصدر عن قناعة وثقافة

ومســـؤولية وطنيـــة خصوصـــا عندمـــا يتجلـــى ذلك في خدمة اإلنســـان
لوطنه والدفاع عنه.

يـــوم أمـــس األول طالعتنا الصحف المحلية بخبر يقول (باشـــرت النيابة
العامـــة التحقيـــق فـــي بالغ تلقته مـــن إدارة الصحـــة العامـــة بقيام أحد

األشخاص الذين تقرر عزلهم بمخالفة إجراءات العزل المنزلي بمغادرته
المنـــزل ومخالطتـــه الغيـــر ،حيث بـــادرت النيابـــة باســـتجوابه ،وفرضت
تدابيـــر اإلقامة الجبرية عليه في الحجـــر الصحي التابع لوزارة الصحة،

وتؤكد أنها ســـتتصدى بكل حســـم في إطار القانون لكل من يتهاون في

اتباع اإلجراءات المفروضة من الجهات المختصة أو يعوقها بأية كيفية
كانت).

لنعـــرف أن معنى الحرية في القديـــم والحديث كان مقيدا بحدود الفرد

االجتماعـــي ،فاإلنســـان حر فـــي تصرفـــه إال إذا أدى تصرفـــه إلى إلحاق

اآلراء الواردة في
«منطلقات» تعبر
عن أصحابها وال
»
تلزم «

األذى بغيـــره ،ويقـــول “جون ســـتيوارت” إن الحرية التـــي نعدها جديرة
بهـــذا االســـم هي العمـــل على بلوغ منفعتنا بأســـلوبنا الخـــاص ما دمنا ال
نحرم أحدا من منفعته هو أو نعوقه عن بلوغ هدفه ،وعقب الفيلسوف
األلمانـــي هيجـــل فقـــال “إن الفكرة التـــي يحملها الناس فـــي الغالب عن
الحريـــة اعتباطيـــة أو تعســـفية ،فإذا ســـمعنا مـــن يقـــول إن الحرية هي
القدرة على أن نفعل ما نريد ،فإن مثل هذا القول ال يعني سوى فجاجة

للتواصل17111483 :

العقل”.
» ما سبق ذكره يؤكد أن االلتزام بالقواعد واإلجراءات التي تقرها الدولة الروح
السامية والغاية العليا ،فحين تصدر األوامر لك بالعزل المنزلي وعدم

الخروج ،فهذا يعني أن الدولة رسمت لك حدودا ال يمكنك تخطيها ،أما

االستهتار بالتعليمات والخروج من المنزل ومخالطة الغير ،وفي الوقت
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فهذا خطأ ال يغتفر وتهديد لحياة الناس ،فالمسألة ليست أن تتصرف كما
تشاء .كما تلتزم في عملك وفي رعاية أسرتك وحتى في دينك ،التزم أيضا

بتعليمات الدولة.

عطا الشعراوي

Ata2928@gmail.com

المسؤول عن وباء كورونا
اتخـــذت منظمـــة الصحـــة العالميـــة خطـــوة مهمـــة ومتقدمـــة
عالميـــا “جائحة” ،بعد
وباء
ً
بتصنيفهـــا فيـــروس كورونا بوصفه
ً

تـــردد وترقـــب من قبـــل المنظمة لتطور الفيـــروس منذ ظهوره
وبعـــد أن تأكدت من ســـرعة تفشـــي العـــدوى واتســـاع نطاقها،
ولترســـل رسالة حاســـمة لدول عديدة بأنه ال وقت للتهاون وال
مجـــال للتقصيـــر ،بل البد مـــن توفر اإلرادة السياســـية الكافية
للسيطرة على هذا التفشي للفيروس.
منظمـــة الصحـــة العالميـــة تيقنـــت مـــن انطبـــاق جميـــع صفات
الوباء على فيروس كورونا وخصوصا من حيث كونه فيروسا
جديدا لم تســـبق اإلصابة به ،والتفشـــي الواســـع لـــه ،واالنتقال
الســـريع من شـــخص آلخـــر في عدد كبيـــر مـــن دول العالم في
الوقت نفسه.
فالصورة المأساوية التي دفعت منظمة الصحة العالمية التخاذ
هـــذه الخطـــوة تتمثل فـــي الزيـــادة الرهيبة في عـــدد الحاالت
خـــارج الصين التي تبلغ بهـــا المنظمة وزيادة عدد البلدان التي
ُ
ظهرت فيها حاالت إصابة بالفيروس ،إذ أبلغت المنظمة بـ 125
ألف حالة في  118بلدا.
لكـــن المحبـــط في األمر ،أنه في الوقت الذي تتجه فيه منظمة
الصحة العالمية للتشـــديد والتحذير مـــن المخاطر المتصاعدة
لفيـــروس كورونا ،نجد انشـــغاال من قبل البعـــض بأمور جانبية
وغير مؤثرة على صعيد المواجهة ،بل قد تتسبب في تشتيت
الجهـــود وضعف الســـيطرة على الفيروس ،وإحـــداث حالة من
الفوضـــى أو الهـــرج والمـــرج في قضيـــة ال تحتمـــل إال الجدية

صالح القالب

» فانشغل البعض بنسج قصص غير محبوكة حول ظهور

الرد على استجداء إيران
بـــدال مـــن االهتمام بشـــؤونها الداخلية في ظل تفشـــي وباء الــــ “كورونا” في

إيـــران كلهـــا ،فـــإن القيـــادة اإليرانيـــة  -المرشـــد علـــي خامنئي وكبـــار ضباط

الحرس الثوري  -مصرة على مواصلة التدخل في الشؤون الداخلية للعديد
مـــن دول المنطقـــة ،ولعل ما يشـــير إلى هـــذا ويؤكـــده أن األوامر جاءت من

طهران بضرورة اســـتهداف األميركيين بتلـــك العملية التي ردوا عليها بأكثر
ً
ً
وتدميرا بألف مرة.
عنفا
منها

وكان وزير الخارجية اإليراني جواد ظريف ،الذي يبدو أنه أكثر “واقعية” من

كل رموز هذه القيادة اإليرانية ،قد طلب بأســـلوب اســـتجدائي من الواليات
المتحـــدة رفع العقوبات عن بالده لتســـتطيع مواجهـــة “فايروس كورونا” ثم

وإلى جانب هذا فإنه طلب أن يلتزم صندوق النقد الدولي بمســـؤوليته وأن

يعمل بروح المسؤولية (في هذا المجال).

وهنـــا ،من المفترض أن يطالب ظريف مرشـــد “الثـــورة اإليرانية” وجنراالت

الحـــرس الثـــوري اإليراني المتنفذيـــن بأن يكفوا عن كل هـــذا التصعيد الذي
ًّ
حدا لكل تمددهم االحتاللي
يستهدف العديد من دول المنطقة وأن يضعوا
فـــي العديد من الدول العربية “ســـوريا والعـــراق ولبنان واليمن” ،وأن يطووا

صفحـــة كان قـــد “فتحهـــا” الخميني بمجـــرد انتصـــار ثورته فـــي فبراير عام

والمسؤولية.

الفيروس ،ومن بين هؤالء الرئيس اإليراني السابق أحمدي نجاد
الذي اتهم مخابرات قوى عالمية بإنتاج ونشر فيروس كورونا

.1979
ً
ً
واحدا من معظم الدول
فلسا
وبالطبع فإنه من غير الممكن أن تتلقى إيران

العربيـــة التـــي قصدها ظريف بـ “اســـتجدائه” هذا المشـــار إليه وباســـتجداء
ً
“ركوعا” ،طالما أن جنراالت حراس الثورة اإليرانية بمباركة
سابق ،أكثر منه

ًّ
مبكرا
وتأييـــدٍ مـــن المرشـــد علي خامنئـــي مصرون على مـــا كانوا قد بـــدأوه

المستجد ،قائال في تغريدة له على صفحته على “تويتر”“ ،إنه من
الواضح أن الفيروس التاجي المتحور تم إنتاجه في المختبر ،وتم

تصنيعه من قِ بل مختبرات الحرب الخاصة بالحرب البيولوجية

التابعة للقوى العالمية وأنه يشكل تهديدا للبشرية وأكثر تدميرا
من األسلحة األخرى التي تستهدف البشرية”!!.

وطالمـــا أنهـــم ال يفكرون حتى مجرد تفكير باالنكفـــاء على الذات والخروج
مـــن الـــدول التي يتواجدون فيهـــا بصيغ احتاللية أخطر مـــا فيها أنها تتخذ
ً
ً
ً
ً
ً
وبغيضا.
سيئا
ومذهبيا
طائفيا
طابعا

» ولعل ما يدل على أن “استجداء” ظريف هذا اآلنف الذكر لن يجد آذان ًا صاغية
طالما أن قرار إيران ليس في يده ،إنما في يد المرشد علي خامنئي ومعه
جنراالت الحرس الثوري الذين كانوا أتباع ًا لـ “قاسم سليماني” وطالما أن قوى
المعارضة اإليرانية قد أكدت ،بلسان مريم رجوي ،أن يذهب أي دعم مالي سواء
من صندوق النقد الدولي أو من غيره إلى المستشفيات اإليرانية وإلى الهيئات
الشعبية اإليرانية مباشرة وأن مثل هذا الدعم إن هو أخذ طريقه إلى هؤالء
الذين ينفردون بالحكم في إيران فإنه سيستخدم في مزيد من القمع ومزيد من
التدخل في شؤون العديد من دول هذه المنطقة القريبة والبعيدة والعربية
وغير العربية“ .إيالف”.

فاتن حمزة

fatin.hamza@gmail.com

وترجل فارس الكرة والكلمة
غيـــب الموت الرجـــل المحبوب اإلنســـان العفوي الطيـــب الحنون
ّ

بيانات الخبر

Raja.marhoon
@gmail.com

اليوم

التاريخ

رجاء مرهون

رسائل في زمن الكورونا

بعـــد مرور أســـابيع على اشـــتداد “أزمـــة كورونا” عالميـــا ومحليا ،ومع

الخبر

تصاعـــد رقـــع انتشـــار الفيـــروس ،أضـــع أمام قراء “أنســـنة”  ٣رســـائل
متصلة بالشأن المحلي:

جهة النشر

أوال :خســـر ســـواق الباصات الصغيرة الخاصة الذيـــن يوصلون طلبة
الروضـــات والمدارس والجامعات ،وكذلـــك معلمات الروضات الدخل
الشـــهري البســـيط الـــذي يحصلـــون عليـــه ،وكل ما أتمناه مـــن اإلخوة

الصفحة

أو تباطـــؤه ،لذا فإن التهافت على شـــراء الســـلع ســـيؤدي إلى ارتفاع

أســـعارها وتكدســـها وانتهاء صالحياتها وأيضا تراكم أرباح أصحاب

المحـــالت التجاريـــة الكبـــرى .فـــي المقابل ،فـــإن العـــزوف الكامل عن

التعامل مع المطاعم ،ســـيعرضها لخسائر فادحة وقد يخسر إخوة لنا
وظائفهـــم نتيجة ذلك ،وخيار الطلبات المنزلية للوجبات حل معقول

الستمرار هذا القطاع دون انتكاسة.

أولياء األمور المبادرة بسداد رسوم المواصالت والتعليم كما العادة،
وندرك جميعا أن المبدأ األساس هو أن الرسوم تمنح مقابل الخدمات

العدد

وأن ســـداد الرســـوم ليس واجبا شـــرعا ،لكن خروجنا من هذه األزمة
بأقـــل الخســـائر مرتبط بتعاضدنـــا وتراحمنا بالدرجـــة األولى ،واليوم

الرابط اإللكتروني

نحن مئات األسر التي ستعيش في ضيق شديد إذا ما توقفت عملية
سداد الرسوم ،وأعول هنا على طيبة البحرينيين وكرم أخالقهم.
ثانيا :تشكل أنماط االستهالك عامال مؤثرا ومهما في اقتصادنا ونموه

» ثالثا :البنوك والشركات الكبرى عالية الربحية مطالبة اليوم بوقفة

مع الوطن في هذه األزمة ،والمهم اإلشادة بمبادرة مصرف التمويل

الخليجي التجاري الذي قلل ساعات العمل لموظفاته بواقع ساعتين،
ليعدن مبكرا إلى أطفالهن في المنزل ،ومبادرة بنك البحرين الوطني

بتأجيل أقساط المتضررين من األزمة ،والمطلوب اآلن المزيد والمزيد
من المبادرات من هذه المؤسسات الضخمة التي راكمت أرباحا على

امتداد سنوات دون أن تدفع أية ضرائب.

الشاعر المتواضع الشيخ عيسى بن راشد رحمه هللا ،لقد خسرت
البحريـــن أحـــد أعظـــم ملـــوك الكلمـــة بمفرداتهـــا البحرينيـــة التي
رســـخت خاللها تـــراث وعادات الزمـــن الجميل ،وســـتبقى كلماته
ً
ً
ً
ً
بحرينيا ،كلمات
ورمزا
وطنيا
إحساسا
الصادقة خالدة ،لقد كانت
سيتداولها كل بحريني وخليجي.
كم سنشـــتاق لخفة دمه وصدق إحساســـه ،وحديثه الشـــيق الذي
ً
ً
غريبا استطاع أن يخترق القلوب دون استئذان.
ســـرا
لمسنا فيه
كلماته اســـتطاع أن يســـتثمر بها اللغة البحرينية وصياغتها ضمن
قالـــب شـــعبي محبـــب ،أســـلوب أفـــرد خاللـــه مســـاحات خاطبت
الشريحة األوسع بجميع فئاتها العمرية.
لقـــد رحـــل عنا وقد اكتحلت عيناه برؤيـــة كأس الخليج وقد حط
رحالـــه فـــي نهايـــة المطاف فـــي أرض البحرين ،ذاك الـــكأس الذي
لطالمـــا حلـــم به ،وبـــإذن هللا ســـتبقى البحريـــن كما تحـــب بطيبة
شعبها ونجاحاتها وتجميع كؤوس إنجازاتها.
» من الصعب أن نرثي شاعراً بحجمه ،شعور الحزن أكبر من أن ينثر في
عبارات وأسطر ال توفيه حقه لذا يبقى “الصمت أكثر بالغة” .هكذا هي

الحياة تخطف منا بسرعة البرق من نحب .رحمك الله وأسكنك فسيح

جناته ،اللهم أنزل عليه شآبيب رحمتك وعزائم مغفرتك ..تعازينا الحارة لكل

محبيه في كل بقاع العالم .وإنا لله وإنا إليه راجعون.

قمة المحرق والرفاع بال جماهير

اليوم في لقاء مؤجل من الجولة األولى لدوري ناصر بن حمد الممتاز
أحمد مهدي

يلتقي المحرق مــع الــرفــاع عند

 6.30من مساء اليوم الثالثاء،
ع ــل ــى اســــتــــاد م ــدي ــن ــة خــلــيــفــة

الرياضية ،ضمن لقاء مؤجل من
الجولة األولــى لــدوري ناصر بن
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حمد الممتاز لكرة القدم.

ويأتي لقاء اليوم بين الغريمين
ال ــت ــق ــل ــي ــدي ــي ــن بــــــــدون ح ــض ــور

جماهيري على غير المعتاد ،وما

فريق الرفاع

تميزت به المواجهات التاريخية

فريق المحرق

بـ ــيـ ــن الـ ــطـ ــرفـ ــيـ ــن مـــــن ح ــض ــور

أحمد كريم

ahmed.kareem@albiladpress.com

جــمــاهــيــري كبير وتــنــافــس فني

“الذيب” يسعى للصدارة..
و“السماوي” للصعود
إلى المركز الثالث

داخل المستطيل األخضر ويمتد
للمدرجات ،خصوصا مع الندية

واإلثــارة الكبيرتين اللتين تتميز
بهما مــبــاريــات الــطــرفــيــن .وكــان
االتــحــاد البحريني لــكــرة الــقــدم

“كابوس” كورونا!

عــلــق الــحــضــور الــجــمــاهــيــري في

عرفــت البشــرية أيامــا صعبــة بســبب فيروس ال يــرى بالعين المجردة ،انتقل بســرعة

ـدءا مــن األســبــوع الماضي من
بـ ً

ورغــم اتســاع الجغرافيــا ،وتطــور العلــم ،تغلغل الفيــروس واخترق خطــوط الحماية

فيروس كورونا ،فيما تم تعليق

خاطفة بين الدول وفرض إيقاعا مرعبا على نمط الحياة في العالم برمته.
والدفــاع واحــدا تلــو اآلخــر ،حتــى شــعر النــاس أن “الكورونــا” يتربــص بهــم فــي كل
األمكنة وينتظر الفرصة لخطف أرواحهم.
كان الناس في ذلك الزمان ال يتصافحون ،ويمعنون النظر إلى األشــياء ،متوجســين
من زر المصعد ،وقبضة الباب ،وصار بقاؤهم في المنزل مع هجر المطاعم والمقاهي
والمجمعات هو الطريقة األكثر سالمة على حياتهم المهددة.
أُودع المصابــون فــي حجــر صحــي ،وشــدد الخنــاق لمكافحــة الوبــاء بالتوعيــة
والمعقمــات ،وتكبــد االقتصــاد خســارة فادحة ،بينما طمــع بعض التجــار والمتاجرين
برفع األسعار واستغالل حاجة الناس.
أوقفــت الحكومــات الطيــران والتنقــالت الدوليــة ،ولــم تعــد المدرجــات صاخبــة

المباريات ،إذ أقيمت المباريات

كافة المسابقات داخل الصاالت

المغلقة ولكل األلعاب الرياضية.

ومـــبـــاراة الــمــحــرق بــالــرفــاع تم

تأجيلها آنــذاك؛ نظرا الرتباطهما
بالبطولة العربية.

وخـــــاض الــفــريــقــان حــتــى اآلن

 10م ــب ــاري ــات ف ــي الـــــــدوري ،إذ
يحتل الــمــحــرق مــركــز الوصافة
برصيد  25نقطة جمعها مــن 8

ح ــاالت ف ــوز وتــعــادل وخــســارة،

بالجماهيــر ،وعطلــت الرياضة والدراســة والكثير من األعمــال ،حتى أن الحرم المكي
وفي وضع مرتبك ،ومســتقبل غامض ،ســيطر اليأس على الكثير من البشــر ،فلم يكن

ح ــاالت ف ــوز ،وتــعــرض للخسارة

ولــديــه  15نقطة حصدها مــن 6

الوضــع قبــل كورونــا ،أفضــل بكثير مــن بعده ،وهو مــا دفع المعنويــات المنهكة لتوقع

في  4مناسبات ،كما يعد الفريق

تناسى الكثير من الناس وجود شعاع األمل في األفق الشاسع ،وأن الليل مهما طال،

اآلن .ويــتــصــدر الـــــدوري فــريــق

نام مطمئنا وما عرف شيئا عن كابوس كورونا.

المحرق بقيادة المدرب البرازيلي

األسوأ ،ثم األسوأ!
فــإن الصبــاح سيشــرق بنوره الربانــي ،ليضيء العتمة من جديــد ،وكان قلة منهم من

وأحمد جمعة وإيفرتون وتياغو
وتياغو ريال.

دون حــضــور جماهيري؛ بسبب

فيما يحتل الرفاع المركز الرابع

أفرغ يوما كما احتجب المصلون عن الكنائس والتجمعات الدينية واالجتماعية.

عــبــدالــلــطــيــف ،مــحــمــد ال ــح ــردان

الــوحــيــد ال ــذي لــم يــتــعــادل حتى

الحد برصيد  28نقطة.

والرفاع بــدوره يمتلك مجموعة

اللقاء سيقام بدون الحضور الجماهيري

مــاركــوس باكيتا بدأ

ال ــم ــاض ــي (كـــــأس الــمــلــك

بــتــقــديــم مــســتــويــات

ودوري ناصر بن حمد

إي ــج ــاب ــي ــة مــتــتــالــيــة،

ال ــم ــم ــت ــاز) ،وال ــف ــري ــق

ف ــال ــف ــري ــق وص ـ ــل إل ــى

حــقــق فـــوزا مهما في

نهائي كأس جاللة الملك

الــجــولــة الماضية على

ونهائي كأس االتحاد ،كما

الحالة بنتيجة ( )3-2كان

أن مـــســـاره في

اثنان منها لالعب

الـــــــدوري مــمــتــاز

ســــــيــــــد هـــــاشـــــم

اآلن،

عــــيــــســــى الـــــــذي

حــــــتــــــى

م ــم ــي ــزة مـ ــن ال ــالع ــب ــي ــن أم ــث ــال
الـــــحـــــارس س ــي ــد ش ــب ــر ع ــل ــوي،
والالعبين :حمد شمسان ،سيد
مــهــدي بــاقــر ،سيد رضــا عيسى،
علي حرم ،محمد مرهون ،عدنان
فــواز ،هزاع علي ،حبيب هارون
ومحمد صولة.
وال ــم ــح ــرق ي ــأم ــل فـــي تحقيق
فــــوز يــمــكــنــه مـــن ال ــت ــش ــارك مع
الــحــد ف ــي ص ـ ــدارة الــــــدوري ،إذ

وهــو قــادم مــن فــوز فــي الجولة

سيغيب اليوم؛ بسبب طرده في

سيتساوى معه في النقاط ،قبل

الــمــاضــيــة عــلــى حــســاب الشباب

لقاء الــحــالــة ،إضــافــة إلــى هدف

أن يلتقيا ي ــوم الــســبــت المقبل

ب ــه ــدف دون رد حــمــل إمــضــاء

سجله الالعب علي حرم.

ضمن الجولة  ،12أما الرفاع فإنه

الالعب إيفرتون.

الــمــحــرق يــعــول عــلــى مجموعة

يــأمــل بتحقيق فــوز يبقي على

والرفاع يقوده المدرب الوطني

م ــم ــي ــزة مـ ــن ال ــالع ــب ــي ــن أم ــث ــال

آماله في المنافسة على مراكز

عــلــي ع ــاش ــور لــلــمــوســم الــثــانــي

الـــحـــارس ســيــد مــحــمــد جــعــفــر،

المقدمة ،خصوصا أن خسارته

على الــتــوالــي ،الــذي قــاد الفريق

والالعبين :وليد الحيام ،محمد

الــيــوم ستبعده بــفــارق  10نقاط

للتتويج بالثنائية فــي الموسم

الــبــنــاء ،جــمــال راش ــد ،إسماعيل

عن الحد والمحرق.

اتحاد الكرة يعتمد الئحة إجراءات وشروط طلب األندية للحصول على العضوية
عــلــي بــن خــلــيــفــة :تــوافــقــا مــع الــــرؤى الــتــطــويــريــة لــنــاصــر بــن حمد

اتحاد الكرة  -المركز اإلعالمي:

تــرأس رئيس مجلس إدارة االتـحــاد البحريني
لكرة القدم الشيخ علي بن خليفة بن أحمد آل
خليفة ،اجتماعًا دور ًيــا لمجلس إدارة االتحاد،
وذلك في مقر بيت الكرة البحرينية.
وخالل االجتماع ،أصدر مجلس إدارة االتحاد
البحريني لكرة القدم قرار رقم ( )2لعام ،2020
والمتضمن اعـتـمــاد الئـحــة إجـ ــراءات وشــروط
طلب األندية للحصول على العضوية باالتحاد.
وفي هذا اإلطار ،أكد رئيس مجلس إدارة االتحاد
البحريني لـكــرة الـقــدم الشيخ علي بــن خليفة
بــن أحـمــد آل خليفة ،أن اعـتـمــاد الــالئـحــة جاء
تماشيا مع الرؤى التطويرية التي يقودها ممثل
ً

جاللة الملك لألعمال الخيرية وشــؤون الشباب
مستشار األمن الوطني رئيس المجلس األعلى

للشباب والرياضة ،لقيادة الحركة الرياضية في
مملكة البحرين إلى مزيد من اإلنجازات الكبيرة،
عبر اعتماد جملة من التعديالت على القوانين
واألنظمة التي تنظم عمل المؤسسات والهيئات
الرياضية ،لتكون متوافقة مع التطوير الرياضي
في البحرين ،والذي يواكب التطوير العالمي ،بما
يتماشى مع التوجيهات الملكية السامية لجعل
الرياضة البحرينية تسير في الطريق الصحيح
نحو تحقيق االحتراف وصناعة التميز.
وقال سعادته إن مجلس إدارة االتحاد البحريني
لكرة القدم اعتمد الالئحة بعد مراجعات تفصيلية
لكل موادها ،لتكون متواكبة مع العمل التطويري
المنشود ،وال ــذي يضمن االرت ـقــاء بمسيرة كرة
القدم البحرينية ،وقيادتها إلــى تحقيق المزيد
من المكتسبات توافقا مع رؤى سمو الشيخ ناصر
بن حمد آل خليفة.

وأش ـ ــار إل ــى ح ــرص االتـ ـح ــاد الـبـحــريـنــي لـكــرة
القدم على تنفيذ الــرؤى واأله ــداف التطويرية
لسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ،عبر دعم
استراتيجيات سموه التي ستسهم في االرتقاء
بالكرة البحرينية بما يخدم التطلعات ،مشيدا
بـمــا يـبــذلــه س ـمــوه مــن ج ـهــود حثيثة فــي إطــار
الـخـطــوات التطويرية لـكــرة الـقــدم البحرينية،
األمــر الــذي يرسخ مكانة المملكة رياضيا على
جميع األصعدة.
وأعـ ــرب الـشـيــخ عـلــي بــن خليفة بــن أحـمــد آل
خليفة عن خالص االعتزاز والتقدير بدعم سمو
الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ،مؤكدا أن دعم
سموه هو العامل الملهم والمحفز لعمل االتحاد
البحريني لكرة القدم في الجانب التطويري الذي
يكفل االرتـقــاء المستمر لكرة القدم البحرينية
على جميع المستويات.

وأوضح أن مواد الالئحة الجديدة التي ستكون

البحريني لكرة القدم الشيخ علي بن خليفة بن

مكملة للنظام األساسي لالتحاد تتضمن طرق

رئيسا للجنة المنظمة العليا،
أحمد آل خليفة
ً

التي تنقسم إلى شروط متعلقة بمنشأة النادي

لكرة القدم للشؤون اإلداري ــة والمالية علي بن

تقديم طلب العضوية ،شــروط طلب العضوية

فيما سيكون نــائــب رئـيــس االت ـحــاد البحريني

وأخـ ــرى بـفــرق ال ـنــادي بــاإلضــافــة إل ــى الـشــروط

أحمد البوعينين نائ ًبا لرئيس اللجنة المنظمة

الطلب.

لالتحاد البحريني لكرة القدم إبراهيم البوعينين،

المالية ،عــالوة على سبل إج ــراءات النظر في

العليا ،وتضم اللجنة في عضويتها :األمين العام

وقال“ :كما تتضمن الالئحة مواد تفصيلية حول

عضو مجلس إدارة االتحاد البحريني لكرة القدم

القدم ،باإلضافة إلــى مــواد تتطرق إلــى تجديد

رئيسا للجنة التسويق ،هشام
عــارف المناعي
ً
البلوشي ممثالً عن اللجنة األولمبية البحرينية،

منح العضوية الدائمة لالتحاد البحريني لكرة
عضوية االنتساب”.
إلى ذلك ،ناقش المجلس عددًا من الموضوعات،
إذ أقر تشكيل اللجنة المنظمة العليا لبطولة آسيا
تحت  16عاما  ،2020والتي ستستضيفها مملكة
البحرين خالل الفترة  16سبتمبر وحتى  3أكتوبر
المقبلين ،إذ سيكون رئيس مجلس إدارة االتحاد

صــالــح الـعـثـمــان مـمـثــالً لـ ــوزارة ش ــؤون الشباب
والرياضة ،مريم بوكمال ممثالً عن وزارة شؤون

علي بن خليفة

وال ـتــي سيترأسها عـلــي بــن أح ـمــد البوعينين،
وسيكون إبراهيم البوعينين نائ ًبا لرئيس اللجنة

التنفيذية ،وتضم في عضويتها :المنسق العام
المحلي للبطولة حسن إسماعيل ،رئيس اللجنة

اإلعالم ،خالد الخياط ممثالً عن وزارة الداخلية،
وحامد المرواني ممثالً عن وزارة الصحة.

األمنية عبدهللا الزعابي ،رئيس اللجنة الطبية

كما اعتمد مجلس إدارة االتحاد البحريني لكرة

ياسر علي ،رئيس اللجنة اإلعالمية أحمد مهدي،

القدم تشكيل اللجنة التنفيذية المحلية للبطولة،

منسق الـمــالعــب أح ـمــد ال ـعــالــي ،ورئ ـيــس لجنة

الفعاليات عادل عباس.

بيانات الخبر
الطائرة
االجتماع الـ  19التحاد الكرة
اليوم

العرض الذي قدمه رئيس مركز البحرين

الرفاع  -االتحاد البحريني للكرة الطائرة

الــدولــي لتطوير الــكــرة الــطــائــرة ،رئيس

تــرأس الشــيخ علــي بن محمــد آل خليفة االجتمــاع الـ  19لمجلــس اإلدارة،

التاريخ

لجنة التدريب والتطوير ،تم اعتماد اربع

الذي عقد يوم السبت  7مارس ،بحضور أعضاء مجلس اإلدارة كافة.

دورات للعام الجاري  2020وهي دورة

وات ــخ ــذ مــجــلــس اإلدارة ســلــســلــة من

اللجان العاملة ،إذ قرر االتحاد بناء على

دورة المدربين (المستوى الثاني) بشهر

الخبر

المدربين (المستوى األول بشهر يونيو،

القرارات أهمها اعتماد قائمة المرشحين

تــقــريــر رئــيــس لجنة المنتخبات جهاد

لــعــضــويــة الــلــجــنــة الــتــنــفــيــذيــة لــإتــحــاد

خلفان ،بدء إعــداد منتخب الرجال 15

اآلسيوي واللجان العاملة في االتحاد،

يونيو  2020اســتــعــدادا للمشاركة في

سبتمبر ،دورة تدريب المدربين بشهر

إذ تم ترشيخ الشيخ علي بن محمد آل

البطولة الـ  22لمنتخبات الرجال بتونس،

أكــتــوبــر ،دورة محلية لــإعــداد البدني

خليفة لعضوية اللجنة التنفيذية ،ونائب

ودورة األلعاب الخليجية الثالثة التي

سيتم تحديد موعدها الحقا.

الــرئــيــس جــهــاد خــلــفــان كــمــدقــق مــالــي

ســتــقــام بــالــكــويــت فــي ديــســمــبــر ،وتمت

وفــيــمــا يــخــص لــجــنــة الــمــســابــقــات كلف

لمجلس إدارة االتحاد اآلسيوي ،فيما تم

الموافقة على إقــامــة معسكر إع ــدادي

ترشيح كال من محمد الذوادي لعضوية

لمنتخبي الناشئين والشباب في فترة

جهة النشر

الصفحة
العدد

جانب من االجتماع

مجلس اإلدارة رئــيــس اللجنة حسين
حــمــاد ب ــإع ــداد ج ـ ــداول لــمــا تــبــقــى من

التي ستحتضنها مملكة البحرين من 5

الــمــنــصــالــي مــدربــا لــلــيــاقــة الــبــدنــيــة بعد

لغاية  15يوليو  ،2020وتولي المدرب

االت ــف ــاق م ــع ال ــن ــادي األه ــل ــي ،واعــتــمــد

الــبــرازيــلــي “رام ــي ــري ــز” قــيــادة منتخب

الــمــجــلــس رؤسـ ــاء ال ــوف ــود للمنتخبات

ما ستسفر عنه األوض ــاع الصحية في

واعــتــمــد مــجــلــس اإلدارة عــلــى تــولــي

الشباب فــي البطولة الخليجية ،التي

الوطنية في البطوالت والمعسكرات في

المملكة وإعـــداد اســتــمــارات التسجيل

وجعفر ابراهيم لعضوية لجنة الحكام.

ال ــم ــدرب ال ــب ــرازي ــل ــي ســيــرجــيــو قــيــادة

ستقام من  22لغاية  31يوليو ،وتمت

العام الجاري .2020

والجدول الزمني للموسم القادم / 2020

واستعرض المجتمعون فيما بعد تقارير

منتخب الناشئين في البطولة اآلسيوية،

الــمــوافــقــة عــلــى تعيين ال ــم ــدرب أيمن

وفــيــمــا يــخــص لــجــنــة الــمــدربــيــن ،وبعد

 ،2021وتكليفه بتنقيح الئحة المسابقات

والئحة الالعبين واألخذ باالعتبار بعض

اإللكتروني
الرابط
لــجــنــة األح ـ ـ ــداث ال ــري ــاض ــي ــة ،ومــحــمــد

لجنة الــتــدريــب ،وعلي السيد لعضوية
الـ ــفـ ــردان لــعــضــويــة لــجــنــة ال ــش ــواط ــئ،

واحدة وبنفس البلد في النصف الثاني
من شهر يونيو .2020

مــســابــقــات مــع األخ ــذ بــاالعــتــبــار معرفة

المالحظات التي وردت وتقديمها في
االجتماع القادم العتمادها.
وبحث المجلس برنامج الكرة الشاطئية
ل ــه ــذا ال ــم ــوس ــم ،وتـ ــم تــكــلــيــف مجلس
ال ــش ــواط ــئ ب ــرئ ــاس ــة مــحــمــد الـــفـــردان
بالتعاقد مــع مدربين اثنين ،كما تمت
الموافقة على إنارة المالعب.
واعتمد مجلس اإلدارة ميزانية االتحاد
لعام  ،2020وتم استعراض العديد من
الخطابات الواردة ،ليختتم الشيخ علي
بــن محمد آل خليفة االجــتــمــاع بشكر
جميع أعضاء مجلس اإلدارة واألمانة
الــعــامــة عــلــى ج ــه ــوده ــم ،ال ــت ــي ق ــادت
االتــحــاد للحصول عــلــى افــضــل اتــحــاد
عربي في العام .2019
ص ــرح بــذلــك أمــيــن ســر االتــحــاد فــراس
جواد الحلواجي.
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