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Ω2020 ¢SQÉe 18 - `g1441 ÖLQ 23 AÉ©HQC’G - ¿ƒ©HQC’Gh á°ùeÉîdG áæ°ùdG - (15335) Oó©dG

:ó¡©dG »dh ..á«≤«°ùæàdG áæé∏dG ´ÉªàLG √ƒª°S ¢SDhôJ iód

äGAGô``````````LE’G »````a ∑QÉ```°```û```ª```dG »`````YGƒ`````dG ø````WGƒ````ª````dG
É``fhQƒ``c á``¡``LGƒ``ª``d á``cô``à``°``û``ª``dG Oƒ``¡``é``∏``d º````YGO π``°``†``aCG ƒ``g
á£N QÉ`````WEG »```a Gó```jó```L GQGô`````b 11
¢```Shô```«```Ø```dG á``ë``aÉ``μ``ª``d á``μ``∏``ª``ª``dG
øY πª©dG ≥«Ñ£J ≈∏Y åëdGh
á«fÉμeE’G äôaGƒJ Ée ≈àe ó©H
á«HôàdG IQGRh ¬«LƒJh ,∂dòd
ô``«` HGó``à` dG PÉ`` î` `J’ º``«` ∏` ©` à` dGh
á«∏ª©dG ô``KCÉ``J Ωó``©` d á`` eRÓ`` dG
äÉ¡édG ™e ≥«°ùæàdÉH á«ª«∏©àdG
.á«æ©ªdG
»æWƒdG ≥``jô``Ø`dG √ƒ``f É``ª`c
¢``Shô``«` Ø` d …ó``°` ü` à` ∏` d »``Ñ` £` dG
(19-COVID) É`` fhQƒ`` c
äÉ``ª` «` ∏` ©` à` dG ´É```Ñ` `JG á``«` ª` gCÉ` H
øe IQOÉ`` °` `ü` `dG äGOÉ`` ` °` ` `TQE’Gh
¥ô``W ∫ƒ`` `M á``ë` °` ü` dG IQGRh
º¡°ùj ÉªH ¢Shô«ØdG øe ájÉbƒdG
™æeh ¬FGƒàMG »a πYÉa πμ°ûH
AÉªdÉH øjó«dG π°ù¨c √QÉ°ûàfG
…QhO πμ°ûH Gkó«L ¿ƒHÉ°üdGh
ΩGó``î`à`°`SG ≈``∏` Y ¢``Uô``ë` dG ™``e
í£°SC’G ∞«¶æJh øjó«dG º≤©e
É¡eGóîà°SG ºàj »àdG AÉ«°TC’Gh
IQƒ°üH É¡ª«≤©Jh Qôμàe πμ°ûH
óæY º`` Ø` `dG á``«` £` ¨` Jh ,á`` ` ` jQhO
¢ü∏îàdGh ,¢SÉ£©dG hCG ∫É©°ùdG
á``eó``î`à`°`ù`ª`dG π``jOÉ``æ``ª``dG ø`` e
ÖæéJ ™e áë«ë°üdG á≤jô£dÉH
¢üî°T …CG á``£` dÉ``î` eh ¢``ù`ª`d
.∫É©°ùdG hCG ≈ªëdG øe »fÉ©j
á«≤«°ùæàdG áæé∏dG äócCG óbh
ájRGôàM’G äGAGô``LE’G √òg ¿CG
ßØëd »g á«FÉbƒdG ô«HGóàdGh
ø``«`æ`WGƒ``ª`dG á``eÓ``°` Sh á``ë` °` U
ídÉ°Uh ô«N ¬«a Éªd ø«ª«≤ªdGh
≈``dEG áæé∏dG ák `gƒ``æ`e ,™``«`ª`é`dG
ÉgRhÉéJ ºàj äÉjóëàdG πc ¿CG
πªYh á©eÉédG á«æWƒdG ìhôdÉH
ßØëd ó``MGƒ``dG øjôëÑdG ≥jôa
≥«≤ëJ á∏°UGƒeh äÉÑ°ùàμªdG
.IOƒ°ûæªdG ájƒªæàdG ±GógC’G

á`` ª` `©` `WC’G º`` jó`` ≤` `J ø`` ` `cÉ`` ` `eCGh
äÉÑ∏£dG ≈``∏`Y äÉ``Hhô``°` û` ª` dGh
.π«°UƒàdGh á«LQÉîdG
πch Éªæ«°ùdG QhO ¥Ó``ZEG.É¡d á©HÉàdG ¢Vô©dG ä’É°U
á«°VÉjôdG õcGôªdG ¥ÓZEGá``«`Hô``à`dG ä’É`` °` `Uh á``°` UÉ``î` dG
áMÉÑ°ùdG ∑ôHh á°UÉîdG á«fóÑdG
á«¡«aôàdG ÜÉ``©` dC’Gh á°UÉîdG
.á°UÉîdG
á°û«°ûdG »gÉ≤e ¥Ó`` `ZEGºjó≤J ≈∏Y É¡à£°ûfCG QÉ°üàbGh
§≤a äÉ``Hhô``°` û` ª` dGh á``ª` ©` WC’G
á«LQÉîdG äÉÑ∏£dG ∫Ó``N ø``e
.π«°UƒàdGh
øe áYÉ°S ∫hCG ¢ü«°üîJ øjƒªàdGh ájòZC’G äÓëe íàa
πeGƒëdG AÉ°ùædGh ø°ùdG QÉÑμd
.á£dÉîªdG π«∏≤àd §≤a
ôãcC’ äÉ©ªéàdG ÖæéJΩGõ```à` `d’Gh É``°``kü` î` °` T 20 ø`` e
Qó``≤` H ∫õ``æ` ª` dG »`` a çƒ``μ` ª` dÉ``H
IQhô°†∏d êhôîdGh ´É£à°ùªdG
.§≤a
IQhô°†∏d ’EG ôØ°ùdG ÖæéJ .iƒ°ü≤dG
øjôaÉ°ùªdG ™«ªL ¢üëa áμ∏ªe ò``aÉ``æ` e ô``Ñ` Y ø``«` eOÉ``≤` dG
≥«Ñ£Jh áØ∏àîªdG ø``jô``ë`Ñ`dG
Ékeƒj 14 Ió``e »dõæªdG ôéëdG
.º¡«∏Y
QÉ``©` °` TEG ≈``à` M Qô`` ≤` `J É``ª` c
»``a á```°` `SGQó```dG ±É`` `≤` ` jEG ô`` ` `NBG
á°UÉîdGh á«eƒμëdG ¢SQGóªdG
»``dÉ``©`dG º``«`∏`©`à`dG äÉ``°` ù` °` SDƒ` eh
¢VÉjQh á°UÉîdGh á«eƒμëdG
πªY QGô``ª` à` °` SG ™``e ,∫É`` Ø` `WC’G
á«ª«∏©àdGh á`` `jQGOE’G QOGƒ``μ` dG

ô°ü≤H á«≤«°ùæàdG áæé∏dG ´ÉªàLG
øe OóY Qƒ°†ëH ¢ùeCG á«Ñ«°†≤dG
¢Vô©à°SGh .ø«dhDƒ°ùªdG QÉÑc
»``Ñ` £` dG »`` `æ` ` Wƒ`` `dG ≥`` `jô`` `Ø` ` dG
É``fhQƒ``c ¢``Shô``«` Ø` d …ó``°`ü`à`∏`d
á``°`SÉ``Fô``H (19-COVID)
óªëe ï``«`°`û`dG Ö«ÑW ≥``jô``Ø` dG
¢ù«FQ áØ«∏N ∫BG ¬``∏`dGó``Ñ`Y ø``H
Gkôjô≤J áë°ü∏d ≈∏YC’G ¢ù∏éªdG
á``jRGô``à`M’G äGAGô`` ` LE’G ∫ƒ``M
™``e á``«` °` TÉ``ª` à` e äAÉ`` ` `L »`` à` `dG
¢Shô«Ød á«ªdÉ©dG äGóéà°ùªdG
(19-COVID) É`` fhQƒ`` c
ô``«` HGó``J ø`` e √PÉ`` î` `JG º`` J É`` `eh
á«dhódG ô«jÉ©ªdG Ö°ùëH á«FÉbh
πª©dG äGQÉ``°` ù` e äGó``é`à`°`ù`eh
.áØ∏àîªdG
≥jôØdG ¢VôY ≈∏Y AÉ``æ`Hh
…ó``°` ü` à` ∏` d »``Ñ``£``dG »`` æ` `Wƒ`` dG
-COVID) ÉfhQƒc ¢Shô«Ød
á«æWƒdG áæé∏dG ácQÉ°ûªHh (19
Ée Qô``≤` J ,çQGƒ`` μ` `dG á``¡`LGƒ``ª`d
AÉ``©`HQC’G Ωƒ«dG øe GkAó``H »JCÉj
:ójóªà∏d πHÉb ô¡°T Ióªdh
π``ª`©`dG ô``«`°`S QGô``ª` à` °` SG áeÉ©dG äÉ°ù°SDƒªdÉH …OÉ«àY’G
≥«Ñ£J ≈∏Y åëdGh á°UÉîdGh
äôaGƒJ Ée ≈àe ó©H øY πª©dG
.∂dòd á«fÉμeE’G
∫É``ë`ª`dG í``à`a QGô``ª` à` °` SGájQÉéàdG äÉ©ªéªdGh ájQÉéàdG
IQƒ°üdÉH ájòZC’G ™«H äÓëeh
QÉÑàY’ÉH ò``NC’G ™e ájOÉ«àY’G
Éª«a áë°üdG IQGRh äGOÉ``°` TQEG
»a •Ó``à` N’G ÖæéàH ≥∏©àj
.áeÉ©dG øcÉeC’G
™«ªL á``£`°`û`fCG QÉ``°`ü`à`bGá«MÉ«°ùdG ≥aGôªdGh ºYÉ£ªdG

»μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ócCG
áØ«∏N ∫BG óªM øH ¿Éª∏°S ô«eC’G
≈∏YC’G óFÉ≤dG ÖFÉf ó¡©dG »dh
¢ù∏ée ¢ù«Fôd ∫hC’G ÖFÉædG
á«æWƒdG Oƒ``¡`é`dG ¿CG AGQRƒ`` `dG
¢Shô«a QÉ°ûàfG ™æeh AGƒàM’
(19-COVID) É`` fhQƒ`` c
øWƒdG AÉæHCG ∞JÉμàH á∏°UGƒàe
Ghó``°` ù` L ø`` jò`` dG ø``«`°`ü`∏`î`ª`dG
πeÉμàdGh »fÉØàdG Qƒ°U ≠``∏`HCG
á``«`æ`Wƒ``dG º``«` ≤` dGh »``©`ª`à`é`ª`dG
º¡ªMÓJh ºgó°VÉ©àH áî°SGôdG
Iô°†M ¬£àNG …òdG è¡ædG ≥ah
øH óªM ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U
OÓÑdG πgÉY áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y
.ióØªdG
øWGƒªdG ¿EG √ƒª°S ∫É``bh
äGAGôLE’G »a ∑QÉ°ûªdG »YGƒdG
Oƒ``¡` é` ∏` d º`` ` `YGO π`` °` `†` `aCG ƒ`` `g
¢Shô«a á``¡`LGƒ``ª`d ácôà°ûªdG
¢Shô«ØdG á¡LGƒªa ,É``fhQƒ``c
»∏ëàdG ™``«`ª`é`dG ø``e Ö``∏`£`à`J
∫hDƒ` °` ù` ª` dG »``æ` Wƒ``dG ¢``ù`ë`dÉ``H
QÉ°ûàf’ óM ™°Vh øe øμªàæd
¥ôØj ’ …ò`` dG ¢``Shô``«`Ø`dG Gò``g
ô«°ùf É``æ` ∏` ©` é` jh ,ó`` ` `MGC ø``«` H
Ée πμH á``ª`jõ``Yh Ωõ``©`H Ék©«ªL
Om ƒ¡L ø``e ø``Wƒ``dG AÉ``æ`HCG ¬dòÑj
¿ƒ`
m `«` ©` H IQsó` ` ≤` ` eh IQƒ``μ` °` û` e
áë°Uh øeCG ßØM ≈∏Y IôgÉ°S
ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒªdG áeÓ°Sh
≈``©`°`ù`j É```e ƒ`` `gh ,QGhõ`` ` ` ` `dGh
øe øjôëÑdG ≥jôa É``ªk `FGO ¬``«`dEG
ájò«ØæàdG ø«à£∏°ùdG AÉ``°`†`YCG
äÉ``°` ù` °` SDƒ` eh á``«` ©` jô``°` û` à` dGh
»``∏` gC’Gh ¢``UÉ``î` dG ø``«`YÉ``£`≤`dG
.ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒªdGh
√ƒª°S ¢SDhôJ iód ∂dP AÉL

∫RÉæªdG ø``e πª©dG CGó``ÑJ »Hô©dG è``«∏îdG á``©eÉL
á``HÉ``°` UE’G ø`` e ΩÉ`` ©` `dG ≥``∏` ≤` dG π`` X »`` a
IQGôëdG áLQO ¢SÉ«b ºàj PEG , ¢Shô«ØH
ó«cCÉàdGh á©eÉédG äÉ°Vôªe πÑb ø``e
QGôªà°SÉH øjó«dG π°ùZ IQhô°V ≈∏Y
≈dG ∫ƒ``Nó``dG óæY ô¡£ªdG ∫Éª©à°SGh
»àdG äÉYÉªàL’G ø«æ≤Jh á©eÉédG ΩôM
ø«æ≤Jh ¢UÉî°TG Iô°ûY øe ôãcCG πª°ûJ
ó«cCÉàdG ÖfÉL ≈dEG ,äÉYÉªàL’G äGôàa
GPEG á``©`eÉ``é`dG ≈`` dEG Ωhó``≤``dG Ωó`` Y ≈``∏`Y
É°UÉî°TCG á©eÉédG »Ñ°ùàæe óMCG §dÉN
Qƒ¡X hCG º``gô``é`M º``J hCG ø``«`HÉ``°`ü`e
≈∏Y ∫ƒ°üëdGh ∫É©°Sh ≈ªM ¢VGôYCG
ΩGóîà°SG ≥«∏©J ºJ Éªc ,á«Ñ£dG ájÉæ©dG
.±Gô°üf’Gh Qƒ°†ëdG »a áª°üÑdG

»dh áØ«∏N ∫BG óªM øH ¿Éª∏°S ô«eC’G
Ö``FÉ``æ`dG ≈`` ∏` `YC’G ó``FÉ``≤` dG Ö``FÉ``f ó``¡` ©` dG
≥«∏©àH AGQRƒ``dG ¢ù∏ée ¢ù«Fôd ∫hC’G
äÉ``©`eÉ``é`dGh ¢``SGQó``ª` dG »``a á``°` SGQó``dG
…RGôàMG AGôLEÉc ,á°UÉîdGh á«eƒμëdG
Aƒ°V »a ÜÓ£dG áeÓ°S ≈∏Y ¿ÉæÄªWÓd
óq ë∏d áμ∏ªªdG É¡JòîJG »àdG äÉWÉ«àM’G
.QÉ°ûàf’G øe
óYGƒ≤H ΩGõàd’G äGAGôLE’G äócCGh
á``eÉ``©` dG á``ë` °` ü` dG ô``«``HGó``Jh á``jÉ``bƒ``dG
øY IQOÉ``°`ü`dG äGOÉ``°` TQE’É``H ΩGõ``à` d’Gh
ôØ°ùdG Ωó``Yh á«ªdÉ©dG áë°üdG áª¶æe
ájÉªëd ºgQhóH ΩÉ«≤dGh ,êQÉîdG ≈dEG
Ék °Uƒ°üNh á©eÉédG Iô``°`SCGh º¡°ùØfCG

»``Hô``©`dG è``«` ∏` î` dG á``©` eÉ``L â``ª`ª`Y
≈∏Y ájRGôàM’G äGAGô`` LE’G øe GOó``Y
á«ªjOÉc’G áÄ«¡dG AÉ°†YCG øe É¡«Ñ°ùàæe
¢Shô«ØH áHÉ°UE’G øe ájÉbƒ∏d ájOGQE’Gh
≈∏Y Ék ` °` Uô``M z19 ó``«` aƒ``c{ É`` fhQƒ`` c
,ihó©dG QÉ°ûàfG øe º¡àjÉbhh º¡àeÓ°S
øe º¡dÉªYCG á``dhGõ``e ≈``dEG º``gÉ``jEG á«YGO
øe á«æãà°ùe ,óM’G øe Gk QÉÑàYG ∫RÉæªdG
ô≤e »a ΩGhódG º¡dÉªYCG á©«ÑW »Yóà°ùJ
AGóª©dG ™e ≥«°ùæàdÉH ∂dPh ,á©eÉédG
.ájQGOE’G ΩÉ°ùbC’Gh äÉ«∏μdG AÉ°SDhQh
äGAGô``LE’G √òg á©eÉédG äòîJGh
á«≤«°ùæàdG áæé∏dG äÉ¡«LƒJ ≈∏Y Ak ÉæH
»μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U É¡°SCGôj »àdG

á«FÉæãdG äÉbÓ©dG »μjôeC’G ô«Ø°ùdG ™e ¢Vô©à°ùj á«∏NGódG ôjRh
.ΩÉ©dG øeC’G
øjó∏ÑdG ø«H áªFÉ≤dG á«FÉæãdG äÉbÓ©dG ¢VGô©à°SG AÉ≤∏dG ∫Ó``N º``Jh
.∑ôà°ûªdG ΩÉªàg’G äGP äÉYƒ°VƒªdG øe OóY åëHh ,ø«≤jó°üdG

,á«∏NGódG ôjRh áØ«∏N ∫BG ¬∏dGóÑY øH ó°TGQ ï«°ûdG ∫hCG ≥jôØdG πÑ≤à°SG
á«μjôeC’G IóëàªdG äÉj’ƒdG ô«Ø°S πjô«Ñ«°S ø«à°SÉL ó«°ùdG ,¢ùeCG ìÉÑ°U
¢ù«FQ ø°ùëdG ø°ùM øH ¥QÉW ≥jôØdG Qƒ°†ëH ∂dPh ,øjôëÑdG áμ∏ªe iód

ó¡©dG »dh ƒª°Sh ∂∏ªdG ádÓL äÉ¡«LƒJ ¿ƒæªãj »dÉgC’G

بيانات الخبر

êQÉîdG »``a ø««æjôëÑdG øjôaÉ``°ùªdG »``dÉgCG ø``e GOó``Y »``≤à∏J á``jôØ©édGاليوم±É``bhC’G

¢VQCG ≈``dEG êQÉîdG »a ø«æWGƒªdG
.¬∏dG ¿PEÉH Ék Ñjôb øWƒdG

π°UGƒàdG »a IQGOE’G ó¡L ø«æªãe
IOƒY ø«ëd ™«ªédG ™e ôªà°ùªdG

õjõ©àd äÉMôà≤ªdGh äGQÉ°ùØà°S’G
,¿CÉ°ûdG Gò¡H π°UGƒàdGh ≥«°ùæàdG

.º¡JOƒY π«¡°ùàd Oƒ¡édG πc ∫òHh
øe GOóY »dÉgC’G Ωqób ,∂dP ≈dEG

,á«fGôjE’G á«eÓ°SE’G ájQƒ¡ªédG
≥ah º¡FÓLE’ ájò«ØæàdG §£îdGh
ô«HGóàdGh ájRGôàM’G äGAGô`` LE’G
.º¡àeÓ°S πLCG øe á«FÉbƒdG
¬JòîJG Ée ≈dEG ∞jô£dG QÉ°TCGh
øe á``jô``Ø` ©` é` dG ±É`` ` ` bhC’G IQGOEG
äÉ¡«LƒàdG Qhó``°`U òæe äGƒ``£`N
πLÉ©dG ´ÉªàL’G É¡æeh ,á«eÉ°ùdG
±É`` ` `bhC’G ¢``ù` ∏` é` e √ó`` ≤` `Y …ò`` ``dG
≥``jô``Ø`dG äÉ``YÉ``ª` à` LGh á``jô``Ø`©`é`dG
äÉYÉªàL’Gh á©HÉàªdÉH »æ©ªdG
äÓªëdG ÜÉ``ë`°`UCG ™``e Iôªà°ùªdG
π°UGƒàdG ∂dòch ,ôØ°ùdG …ó¡©àeh
á«ª°SôdG äÉ¡édG ™«ªL ™e ôªà°ùªdG
§îdG õcôe ìÉààaGh ábÓ©dG äGP
™e ô°TÉÑªdG π°UGƒàdGh ,øNÉ°ùdG
º¡àeÉbEG Qƒ``eCG Ö«Jôàd øjôaÉ°ùªdG

á``«`eÉ``°`ù`dG á``«` μ` ∏` ª` dG äÉ``¡` «` Lƒ``à` dG
ø``«`æ`WGƒ``ª`dG á``°` TÉ``YEG ¢``Uƒ``°`ü`î`H
∂``dPh ,êQÉ`` î` `dG »``a ø``jOƒ``Lƒ``ª` dG
™e ôªà°ùªdG π``°`UGƒ``à`dG QÉ`` WEG »``a
ºjó≤J π«¡°ùJ ¿CÉ°ûH äÉ¡édG ∞∏àîe
ø««æjôëÑdG ø``«`æ`WGƒ``ª`∏`d º``Yó``dG
ôKCG ≈∏Y ,êQÉîdG »a øjOƒLƒªdG
óéà°ùªdG ÉfhQƒc ¢Shô«a ´ƒ°Vƒe
.øWƒdG ¢VQCG ≈dEG º¡JOƒY ø«ëd
Oó°üdG Gòg »a ∞jô£dG √ƒfh
»μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U äÉ¡«LƒàH
,áØ«∏N ∫BG óªM øH ¿Éª∏°S ô«eC’G
á«YƒÑ°SC’G ájOÉ«àY’G á°ù∏édG ∫ÓN
äÉ``Ñ` «` Jô``à` dGh AGQRƒ`` ` ` dG ¢``ù`∏`é`ª`d
ò«Øæàd Iò``î` à` ª` dG äGAGô`` ` ` ` `LE’Gh
,ió``Ø`ª`dG OÓ``Ñ` dG π``gÉ``Y äÉ``¡`«`Lƒ``J
»a ø««æjôëÑdG ø«æWGƒªdG ¿CÉ°ûH

ájôØ©édG ±ÉbhC’G IQGOEG â≤àdG
التاريخ
»``dÉ``gCG ø`` e GOó`` ` Y ¢`` ù` `eCG ìÉ``Ñ` °` U

±É``bhC’G ¢ù∏ée ƒ°†Y Qƒ°†ëHh
º¡«dG π≤fh ,™«ªédÉH ∞«°üædG »fÉg
ájôØ©édG ±É``bhC’G ¢ù«FQ äÉ«ëJ
.ídÉ°üdG ídÉ°U øH ∞°Sƒj
áμ∏ªe q¿CG ∞``jô``£``dG ó`` ` `cCGh
á«eÉ°S á«μ∏e äÉ¡«LƒàHh øjôëÑdG
¢Shô«Ød …ó°üà∏d Oƒ¡édG πc ™HÉàJ
äÉ¡édG πª©Jh ,óéà°ùªdG ÉfhQƒc
´É`` LQEG ø``«`eCÉ`J ≈``∏`Y π``c á«ª°SôdG
,âbh ´ô°SCG »a ΩGôμdG ø«æWGƒªdG
ø«H ºFÉ≤dG ¿hÉ©àdG ≈``dEG øjô«°ûe
áë°üdG IQGRhh á«LQÉîdG IQGRh
Gòg »``a »æWƒdG »Ñ£dG ≥``jô``Ø`dGh
.¢Uƒ°üîdG
Oƒ¡L ≈`` dEG ∞``jô``£` dG QÉ`` °` `TCGh
≥jôØdGh ájôØ©édG ±É``bhC’G IQGOEG
á``©`HÉ``à`ª`H IQGOE’G »`` a ∞``∏` μ` ª` dG

الخبر
øY ™«ªédG ôÑY å«M ,êQÉîdG »a

øjôaÉ°ùªdG ø««æjôëÑdG ø«æWGƒªdG
ádhódG Oƒ¡éd ºgôjó≤Jh ºgôμ°T

ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†M »a á∏ãªe
جهة النشر
áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y ø``H óªM ∂∏ªdG
Ö``MÉ``°`Uh ió``Ø` ª` dG OÓ``Ñ``dG π``gÉ``Y

øH ¿Éª∏°S ô``«`eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG
الصفحة
ÖFÉf ó``¡`©`dG »``dh áØ«∏N ∫BG ó``ª`M

¢ù«Fôd ∫hC’G ÖFÉædG ≈∏YC’G óFÉ≤dG
العدد
πc á``©`HÉ``à`e »``a AGQRƒ`` ` dG ¢ù∏ée
…ó°üàdÉH á∏°üàªdG äGAGô`` ` `LE’G

.(19 ó«aƒc) ÉfhQƒc ¢Shô«Ød
الرابط اإللكتروني
ájò«ØæàdG áæé∏dG ¢ù«FQ ÖMQh

ájôØ©édG ±É`` ``bhC’G ¢ù∏ée »``a
,∞``jô``£` dG º``«``gGô``HEG π``«`∏`é`dGó``Ñ`Y
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á«eÉ°S á«μ∏e äÉ¡«LƒJ ≥ah

¢UÉîdG ´É``£≤dGh ø«æWGƒªdG º``Yód QÉ``æjO äGQÉ«∏e 4^3 á``ª«≤H á``«dÉe á``eõM
ô``¡``°``TCG 3 Ió`````e ¢```UÉ```î```dG ´É```£```≤```dÉ```H ø``«``«``æ``jô``ë``Ñ``dG ø```«```æ```WGƒ```ª```dG Ö```````JGhQ ™`````aO

∑ƒ``æ``Ñ``dG ió```d ¢```VGô```bE’G IQó````b ™````aQh ..AÉ```ª```dGh AÉ``Hô``¡``μ``dG ô``«``JGƒ``Ø``H á``eƒ``μ``ë``dG π``Ø``μ``J
á``dƒ``«``°``ù``dG ¥hó```æ```°```U º```é```M á``Ø``YÉ``°``†``e
QÉ````æ````jO ¿ƒ````«````∏````e 200 ≈````````dEG π```°```ü```«```d

ájQGôªà°SG ≈∏Y »Øë°üdG ôªJDƒªdG
ƒªædG ≈∏Y ®ÉØë∏d áeƒμëdG »YÉ°ùe
áeÓ°Sh áë°U ¿CG øjócDƒe ,ΩGóà°ùªdG
á`` jƒ`` dhCG ø``«` ª` «` ≤` ª` dGh ø``«` æ` WGƒ``ª` dG
Oƒ¡édG áaÉc É¡d ¬LƒJ »àdGh iƒ°üb
∞``JÉ``μ`Jh ¿hÉ``©` à` H ¬`` `fCGh á``«`eƒ``μ`ë`dG
á«æWƒdG ídÉ°üªdG ™``°`Vhh ™«ªédG
π«ëà°ùªdG πjƒëJ øe øμªàæ°S Ék«dÉY
ƒëf äÉjóëàdG ∫ƒëfh Ék©bGhh Éæk μªe
Ió``YGƒ``dG á«YƒædG ¢``Uô``Ø`dG ø``e óm `jõ``e
.ø«æWGƒªdGh øWƒdG ídÉ°üd
±ô°üªdG ßaÉëe ó``cCG ¬à¡L øe
´É£≤dG ¿CG ≈∏Y êGô©ªdG ó«°TQ …õcôªdG
ô≤à°ùeh øeBG øjôëÑdG »a »aô°üªdG
ô«°ùJ á«aô°üªdG äÉ«∏ª©dG ™«ªL ¿CGh
ô««¨J Ωó`` Y Gkó` `cDƒ` `e ,º``¶`à`æ`e πμ°ûH
,»æjôëÑdG QÉæjódG ±ô°U ô©°S á°SÉ«°S
ójóªJh π«LCÉJ IQOÉÑe ¿CG ≈∏Y GkOó°ûe
√òg øe øjQô°†àª∏d ºàà°S ¢Vhô≤dG
.äÉcô°Th OGôaCG øe áeRC’G

»``Ø©J zº``«àj{ á``Yƒªée
ø``e á``jQÉéàdG äÓ``ëªdG
øjô¡°T Ió``e QÉéjE’G ™aO
™°VƒdGh áægGôdG ájOÉ°üàb’G ´É°VhC’G ≈dEG Gô¶f
äÓëªdG AÉØYEG º«àj áYƒªée ø∏©J ,¥Gƒ°SCÓd …QÉéàdG
øe øjô¡°T Ió``e QÉ``é`jE’G áª«b ójó°ùJ øe ájQÉéàdG
ÉªYOh áÑ«W IQOÉÑªc ∂dPh ,∫hC’G ¢ùeCG Ωƒj ïjQÉJ
º«àj ™ªée »a ájQÉéàdG äÓëªdG …ôLCÉà°ùªd É¡æe
.º«àj ™ªée »a ∫hDƒ°ùe ∂dòH ìô°U .QÉéà∏d ÉªYOh

¿ƒ«∏e 215 ` H Qó≤J á«dÉªLEG áª«≤H
.»æjôëH QÉæjO
AÉHô¡μdG ô«JGƒØH áeƒμëdG πØμJOGô``aC’G øe ø«côà°ûªdG áaÉμd AÉªdGh
π``jô``HCG ô``¡` °` TCG ø``e π``μ` d äÉ``cô``°` û` dGh
…QÉ``é` dG ΩÉ``©` dG ø``e ƒ``«` fƒ``jh ƒ``jÉ``eh
IôàØdG ¢ùØf ô«JGƒa RhÉéàj ’ ÉªH
áª«≤H ∑ôà°ûe πμd »°VÉªdG ΩÉ©dG øe
QÉ``æ`jO ¿ƒ``«`∏`e 150`` `H Qó``≤`J á``«`dÉ``ª`LEG
IOÉYEÉH áeƒμëdG Ωƒ≤J ¿CG ≈∏Y »æjôëH
Iõ¡LCÓd á`` jQGOE’G ∞jQÉ°üªdG á∏μ«g
á«fGõ«ªdG ≈∏Y ôKDƒj ’ ÉªH á«eƒμëdG
.ádhó∏d áeÉ©dG
øe ájQÉéàdG äÉ°ù°SDƒªdG AÉØYEGπjôHCG ô¡°TCG øe πμd ájó∏ÑdG Ωƒ°SôdG
∂dPh …QÉédG ΩÉ©dG øe ƒ«fƒjh ƒjÉeh
QÉæjO ¿ƒ«∏e 25 `H Qó≤J á«dÉªLEG áª«≤H
.»æjôëH
á«YÉæ°üdG äÉ°ù°SDƒªdG AÉ``Ø` YEGá≤ëà°ùªdG Ωƒ``°`Sô``dG ø``e á``jQÉ``é`à`dGh
á«YÉæ°üdG »``°` VGQC’G QÉéÄà°SG ≈∏Y
ƒjÉeh πjôHCG ô¡°TCG øe πμd á«eƒμëdG

™aóH á``eƒ``μ`ë`dG Ωƒ``≤`à`°`Sh ,»``æ`jô``ë`H
ø``«`«`æ`jô``ë`Ñ`dG ø``«` æ` WGƒ``ª` dG Ö`` ` JGhQ
ô«JGƒØH πØμàà°Sh ¢UÉîdG ´É£≤dÉH
ø«côà°ûªdG áaÉμd AÉ``ª` dGh AÉ``Hô``¡`μ`dG
øe á``jQÉ``é`à`dG äÉ``°`ù`°`SDƒ`ª`dG AÉ``Ø``YEGh
äÉ°ù°SDƒªdG AÉ``Ø`YEGh ájó∏ÑdG Ωƒ°SôdG
Ωƒ``°`Sô``dG ø``e á``jQÉ``é`à`dGh á«YÉæ°üdG
≥aGôªdGh äBÉ°ûæªdG AÉØYEGh á≤ëà°ùªdG
3 Ióªd áMÉ«°ùdG Ωƒ°SQ øe á«MÉ«°ùdG
.πÑ≤ªdG πjôHCG øe Ak GóàHG ô¡°TCG
OÉ°üàb’Gh á«dÉªdG ôjRh ∞°ûch
∫BG áØ«∏N øH ¿Éª∏°S ï«°ûdG »æWƒdG
¥hóæ°U º``é`M áØYÉ°†e ø``Y áØ«∏N
QÉ``æ`jO ¿ƒ``«`∏`e 100 áª«≤H ádƒ«°ùdG
QÉæjO ¿ƒ«∏e 200 ≈dEG π°ü«d »æjôëH
.»æjôëH
…õcôªdG ±ô°üªdG ø∏YCG ø«M »a
∑ƒæÑdG ió``d ¢``VGô``bE’G IQó``b ™``aQ øY
»æjôëH QÉæjO äGQÉ«∏e 3^7 ∫OÉ©j ÉªH
á``eRÓ``dG á``fhô``ª` dG º``¡` FÉ``£` YE’ ∂`` `dPh
π«LCÉàd AÓª©dG äÉÑ∏W ™``e πeÉ©à∏d
.»aÉ°VE’G πjƒªà∏d hCG •É°ùbC’G
»Øë°U ô``ª`JDƒ`e ∫Ó``N ∂``dP AÉ``L
OÉ°üàb’Gh á«dÉªdG IQGRƒ``H ¢ùeCG ó≤Y
øY ¬«a ¿Ó`` YE’G º``J …ò``dGh ,»æWƒdG
ák `©`HÉ``à`e äGQOÉ`` Ñ` `ª` `dG ø`` e á``Yƒ``ª` é` e
ÖMÉ°U á°SÉFôH áeƒμëdG äGQGô``≤` d
¿Éª∏°S øH áØ«∏N ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG
ƒª°ùdG Ö``MÉ``°`U ô`` ` eGhCGh áØ«∏N ∫BG
áØ«∏N ∫BG óªM øH ¿Éª∏°S ô«eC’G »μ∏ªdG

≥dÉÿGóÑY »∏Y :á«£¨J
áæWÓ°ùdG ÒeC’GóÑY :ôjƒ°üJ
á``«`μ`∏`ª`dG äÉ``¡``«``Lƒ``à``dG ≥`` ` ah
ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†ëd á«eÉ°ùdG
áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y ø``H ó``ª`M ∂``∏`ª`dG
Oƒ¡édG ó«Mƒàd ióØªdG OÓÑdG πgÉY
äÉ``°` SÉ``μ` ©` fG á``¡` LGƒ``ª` d á``«` æ` Wƒ``dG
ÉfhQƒc ¢Shô«Ød »ªdÉ©dG QÉ°ûàf’G
iƒà°ùªdG ≈∏Y (19-COVID)
áë°U ≈``∏` Y ß``aÉ``ë` j É``ª` H »``∏` ë` ª` dG
ø«ª«≤ªdGh ø``«` æ` WGƒ``ª` dG á``eÓ``°` Sh
ádhódG èeGôH QGôªà°SG ™e …RGƒàdÉH
»YÉ°ùªd É≤«≤ëJ É¡∏ªY Iô``«`°`ù`eh
ø«æWGƒªdG ídÉ°üd áeGóà°ùªdG á«ªæàdG
á°SÉFôH áeƒμëdG äGQGô≤d ák ©HÉàeh
ô``«``eC’G »``μ` ∏` ª` dG ƒ``ª` °` ù` dG Ö``MÉ``°` U
ô``eGhCGh áØ«∏N ∫BG ¿Éª∏°S øH áØ«∏N
¿Éª∏°S ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U
ÖFÉf ó¡©dG »``dh áØ«∏N ∫BG óªM øH
¢ù«Fôd ∫hC’G ÖFÉædG ≈∏YC’G óFÉ≤dG
á«dÉe áeõM ¥ÓWEÉH AGQRƒdG ¢ù∏ée
áeRÓdG ádƒ«°ùdG ô«aƒàd ájOÉ°üàbGh
QÉ``KBG ™``e πeÉ©à∏d ¢``UÉ``î`dG ´É£≤∏d
¢Shô«Ø∏d …ó°üà∏d áægGôdG ´É°VhC’G
.ΩGóà°ùªdG ƒªædG ≈∏Y ÉXÉØM
OÉ°üàb’Gh á«dÉªdG IQGRh âæ∏YCG
ájOÉ°üàbGh á«dÉe áeõM øY »æWƒdG
QÉ``æ` jO äGQÉ``«` ∏` e 4^3 É``¡`ª`é`M ≠``∏` H

É«ØJÉg äGQÉ°ûà°S’Gh á©HÉàªdG º``jó≤J ø∏©Jh á«MÉÑ°üdG äGQÉjõdG ™æªJ á``ë°üdG
ødh ,kAÉ°ùe á©HÉ°ùdG áYÉ°ùdG ≈dEG Ak É°ùe á°ùeÉîdG áYÉ°ùdG øe IQÉjõdG äÉYÉ°ùH
∫ÉØWC’G ∫ƒNóH íª°ùj ødh ,¢†jôe …CG IQÉjõd ø«°üî°T øe ôãcC’ íª°ùj
§≤a ΩÉjCG á©HQCG ≈dEG ≈°Vôª∏d IQÉjõdG ΩÉjCG ¢ü«∏≤J ºà«°S Éªc .ø°ùdG QÉÑch
ºàj ±ƒ°Sh .AÉ©HQC’Gh ø«æK’Gh âÑ°ùdGh á©ªédG ΩÉjCG »gh ,´ƒÑ°SC’G »a
πNóe ¢ü«°üîJh »Ñ£dG á«fÉª∏°ùdG ™ªéªd á«°ù«FôdG äÉHGƒÑdG ¢†©H ¥ÓZEG
.∂dòd 11 ºbQ
»àdG á«ë°üdG äGOÉ°TQE’ÉH óq«≤àdG ≈dEG ™ªàéªdG áë°üdG IQGRh ƒYóJh
.º¡àeÓ°S øª°†Jh º¡ëdÉ°U »a Ö°üJ

ø``Y çó``ëàj ó``ªM ∂``∏ªdG ≈``Ø°ûà°ùe ó``FÉb
¿ÉcQCÓd á«μ∏ªdG á«∏μdÉH zá«ë°üdG á«é«JGôà°S’G{

äGQÉ°ùØà°SG ≈∏Y OôdÉH »©eÉédG
»a ø``«` cQÉ``°` û` ª` dG ä’DhÉ`` °` `ù` `Jh
.IQhódG

.…QÉédG ΩÉ©dG øe ƒ«fƒjh
≥``aGô``ª` dGh äBÉ` °` û` æ` ª` dG AÉ`` Ø` `YEGøe πμd áMÉ«°ùdG Ωƒ°SQ øe á«MÉ«°ùdG
ΩÉ©dG øe ƒ«fƒjh ƒjÉeh πjôHCG ô¡°TCG
.…QÉédG
ádƒ«°ùdG ¥hóæ°U ºéM áØYÉ°†e»æjôëH QÉ``æ` jO ¿ƒ``«`∏`e 100 áª«≤H
.»æjôëH QÉæjO ¿ƒ«∏e 200 ≈dEG π°ü«d
∂æH ø``e äGQGô`` ≤` `dG ø``e á``eõ``M¢VGôbE’G IQób ™aôd …õcôªdG øjôëÑdG
äGQÉ«∏e 3^7 ∫OÉ©j ÉªH ∑ƒæÑdG iód
áfhôªdG º¡FÉ£YE’ ∂dPh »æjôëH QÉæjO
AÓª©dG äÉÑ∏W ™``e πeÉ©à∏d á``eRÓ``dG
.»aÉ°VE’G πjƒªà∏d hCG •É°ùbC’G π«LCÉàd
¥hóæ°U è``eGô``H ¬«LƒJ IOÉ`` YEGøe IôKCÉàªdG äÉcô°û∏d zø«μªJ{ πª©dG
¢Shô«a á¡LGƒªd áægGôdG ´É``°`VhC’G
á∏μ«g IOÉ``YEG ™e (19 ó«aƒc) ÉfhQƒc
áª«≤H ∑ƒæÑdG ™e ¿hÉ©àdÉH ¢Vhô≤dG
QÉ``æ` jO ¿ƒ``«` ∏` e 60`` ` H Qó``≤` J á``«` dÉ``ª` LEG
.»æjôëH
∫Ó``N »``eƒ``μ`ë`dG ≥``jô``Ø` dG ó`` `cCGh

ÖFÉædG ≈∏YC’G óFÉ≤dG ÖFÉf ó¡©dG »dh
±ó¡H AGQRƒ``dG ¢ù∏ée ¢ù«Fôd ∫hC’G
É¡∏ªY Iô«°ùeh ádhódG èeGôH QGôªà°SG
áeGóà°ùªdG á«ªæàdG »YÉ°ùªd É≤k «≤ëJ
ádƒ«°ùdG ô«aƒJh ø«æWGƒªdG ídÉ°üd
πeÉ©à∏d ¢``UÉ``î` dG ´É``£`≤`∏`d á`` eRÓ`` dG
…ó°üà∏d áægGôdG ´É``°` VhC’G QÉ``KBG ™``e
k ¢Shô«Ø∏d
.ΩGóà°ùªdG ƒªædG ≈∏Y ÉXÉØM
øe πc çóëJ ,ôªJDƒªdG ∫Ó``Nh
áØ«∏N ∫BG áØ«∏N ø``H ¿Éª∏°S ï«°ûdG
»``æ`Wƒ``dG OÉ``°` ü` à` b’Gh á``«`dÉ``ª`dG ô`` jRh
ßaÉëe êGô``©`ª`dG óªëe ø``H ó``«`°`TQh
óªëe ø``H π``«`ª`Lh ,…õ``cô``ª` dG ∂``æ`Ñ`dG
á«ªæàdGh πª©dG ô``jRh ¿Gó«ªM »∏Y
»fÉjõdG ó°TGQ øH ójGRh ,á«YÉªàL’G
,áMÉ«°ùdGh IQÉéàdGh áYÉæ°üdG ôjRh
¿hDƒ°T ôjRh ∑QÉÑªdG ô°UÉf øH πFGhh
á«dÉªdG IQGRh ô≤ªH ,AÉªdGh AÉHô¡μdG
øY ¿Ó`` YEÓ` `d ,»``æ` Wƒ``dG OÉ``°` ü` à` b’Gh
äGQGô``≤` dG ô``Ñ`Y É¡∏«°UÉØJh á``eõ``ë`dG
:á«dÉàdG äGAGôLE’Gh
á``dÉ``MEÉ` H á``eƒ``μ` ë` dG Ωƒ``≤` à` °` S∫Éé©à°S’G áØ°üH ¿ƒ``fÉ``b ´hô``°`û`e
,Qƒà°SódG øe (87) º``bQ IOÉªdG ≥``ah
ø«æWGƒªdG ÖJGhQ ™aO πLCG øe ∂dPh
øe ¢``UÉ``î` dG ´É``£`≤`dÉ``H ø««æjôëÑdG
πjôHCG) ô¡°TCÓd π£©àdG ¥hóæ°U ∫ÓN
óëdG ≥ah 2020 ΩÉ©d (ƒ«fƒjh ƒjÉeh
¬«∏Y ¢Uƒ°üæªdG ÖJGhô∏d ≈°übC’G
∂dPh ,»YÉªàL’G ø«eCÉàdG ¿ƒfÉb »a

∂∏ªdG ≈Ø°ûà°ùe óFÉ≤d √ôjó≤Jh
,¬H π°†ØJ Ée ≈∏Y »©eÉédG óªM
óªM ∂∏ªdG ≈Ø°ûà°ùe óFÉb ΩÉb Éªc

ï«°ûdG Ö«ÑW AGƒ``∏`dG ≈``≤`dCG
áØ«∏N ∫BG ¬∏dG á«£Y øH ¿Éª∏°S
óªM ∂``∏` ª` dG ≈``Ø`°`û`à`°`ù`e ó`` FÉ`` b
ø«°SQGó∏d Iô°VÉëe »©eÉédG
¿ÉcQC’Gh IOÉ«≤∏d á«μ∏ªdG á«∏μdÉH
.»æWƒdG ´ÉaódGh
≈Ø°ûà°ùe ó``FÉ``b çó`` ë` `Jh
»``a »`` ©` `eÉ`` é` `dG ó`` ª` `M ∂`` ∏` `ª` `dG
á«é«JGôà°S’G{ øY Iô°VÉëªdG
,zø``jô``ë` Ñ` dG áμ∏ªªd á``«`ë`°`ü`dG
ôeBG ôÑY Iô°VÉëªdG ájÉ¡f »ah
¿É``cQC’Gh IOÉ«≤∏d á«μ∏ªdG á«∏μdG
√ôμ°T ø``Y »``æ` Wƒ``dG ´É`` aó`` dGh

IQhô°V ¿CÉ°ûH QGô≤dG PÉîJ’ »æ©ªdG º°ù≤dG πÑ pb øe É¡«a ô¶ædG ºàj ±ƒ°ùa
.¬eóY øe áæjÉ©ª∏d ≈Ø°ûà°ùªdG ≈dEG ≈°VôªdG Qƒ°†M
OóëªdG âbƒdÉH Qƒ°†ëdG »a óq«≤àdG ΩGôμdG ≈°VôªdG øe ≈Lôj ¬«∏Yh
á«LQÉîdG äGOÉ«©dG Ö«JôJ IOÉYEG ºàj ±ƒ°Sh ,ΩÉMORG …CG Öæéàd ºgóYƒªd
ø«≤aGôªdG OóY ô°üM ºà«°S Éªc ,≈°VôªdG áeÓ°S ≈∏Y É°UôM
∂dP Öæéàd
k
áeÓ°ùd Éfk Éª°Vh ΩÉMORG çhóëd ÉkÑæéJ ∂dPh ,§≤a óMGh ≥aGôªH ¢†jôª∏d
.™«ªédG
óq«≤àdGh á«MÉÑ°üdG äGQÉ``jõ``dG ™«ªL ™æe ºàj ±ƒ°S ,iô``NCG á¡L øe

™ªàéªdG áë°U ≈∏Y É°UôMh
,á«ë°üdG äGóéà°ùªdGh äGQƒ£à∏d ák ÑcGƒe
k
IQÉ°ûà°S’G ºjó≤J øY áë°üdG IQGRh ø∏©oJ ,øjôëÑdG áμ∏ªe »a ¬àjÉbhh
øY á©LGôªdG hCG á©HÉàªdG ó«YGƒe ™«ªéd »Ñ£dG á«fÉª∏°ùdG ™ªéªH á«Ñ£dG
ä’Éë∏d ó«YGƒªdG ∂dP πª°ûj ’ øμdh ,ó©H øY IQÉ°ûà°S’G hCG ∞JÉ¡dG ≥jôW
.¢üàîªdG Ö«Ñ£dG πÑ pb øe ô°TÉÑe πμ°ûH É¡°üëa »¨Ñæj »àdG IójóédG
±ƒ°ùa ó«dƒàdGh AÉ°ùædGh »°ùØædG Ö£dGh ∫ÉØWC’G ÖW äGOÉ«Y ¿CÉ°ûH ÉeCG
º°ùb ≈dEG áÑ°ùædÉHh .§≤a ∞JÉ¡dG ôÑY º¡d á«Ñ£dG äGQÉ°ûà°S’G ºjó≤J ºàj
,äÉ°ü°üîàdG øe Égô«Zh IôéæëdGh ¿PC’Gh ∞fC’Gh ,ΩÉ¶©dGh ,áMGôédG

»ªeC’G ≥°ùæªdG ¬dÉÑ≤à°SG ∫ÓN

¿hÉ``©``à``dG iƒ``à``°``ù``ª``H ó``«``°``û``j á```«```LQÉ```î```dG ô`````jRh
á```«```dhó```dG äÉ```ª```¶```æ```ª```dGh ø```jô```ë```Ñ```dG ø```«```H
بيانات الخبر

∞«£∏dGóÑY QƒàcódG πÑ≤à°SG
ô`` `jRh ,»`` `fÉ`` `jõ`` `dG ó`` `°` ``TGQ ø`` `H
¿GƒjódÉH ¬Ñàμe »``a ,á«LQÉîdG
ó«°ùdG ,¢`` ù` `eCG ,IQGRƒ`` ∏` `d ΩÉ``©` dG
º«≤ªdG ≥°ùæªdG ,…hÉbô°ûdG ø«eCG
áμ∏ªe iód IóëàªdG ºeC’G á£°ûfC’
AÉ¡àfG áÑ°SÉæªH ∂``dPh ,øjôëÑdG
Qƒ°†ëH ,áμ∏ªªdG iód ¬∏ªY Iôàa
∫BG ó``ª` MCG ø``H ¬``∏`dGó``Ñ`Y Qƒ``à` có``dG
á«LQÉîdG IQGRh π``«`ch ,áØ«∏N
.á«dhódG ¿hDƒ°û∏d
QƒàcódG OÉ°TCG ,AÉ≤∏dG ∫ÓNh
»``fÉ``jõ``dG ó``°` TGQ ø``H ∞«£∏dGóÑY
»àdG IRQÉ``Ñ` dGh áÑ«£dG Oƒ¡édÉH
∫ÓN …hÉbô°ûdG ø«eCG ó«°ùdG É¡dòH
Éªe øjôëÑdG áμ∏ªe »a ¬∏ªY Iôàa
¿hÉ©àdG äÉbÓY ôjƒ£J »a º¡°SCG
áª¶æeh áμ∏ªªdG ø«H ábGó°üdGh
≈dEG É¡H AÉ≤JQ’Gh IóëàªdG º``eC’G
ácGô°T ≈``dEG ’k ƒ``°`Uh πª°TCG ¥É``aBG
.Iõ«ªàeh á«Yƒf
¿CG á``«` LQÉ``î` dG ô`` `jRh ó`` `cCGh
áª¶æe ôWÉ°ûJ øjôëÑdG áμ∏ªe
±Gó``gC’Gh iDhô``dG IóëàªdG º``eC’G
Iô≤à°ùeh á``æ` eBG IÉ``«` M ¿É``ª`°`†`d
GkQÉ``gORG ôãcCG πÑ≤à°ùeh ájô°ûÑ∏d
IóæLC’G ±Gó``gCG ò«ØæJ ∫Ó``N øe
,2030 áeGóà°ùªdG á«ªæà∏d á«dhódG
Gòg ≈∏Y ábÓîdG äGQOÉÑªdG ºYOh
.ó«©°üdG
∞«£∏dGóÑY QƒàcódG QÉ°TCG Éªc

اليوم

Iô``°``VÉ``ë``e Ωó```≤```j õ``«``«``ª``à``dG á``ª``μ``ë``e ¢``ù``«``FQ
¿É````````cQC’Gh IOÉ```«```≤```dG á``«``∏``μ``H ø```«```°```SQGó```∏```d
»a õ««ªàdG áªμëeh ≈``∏`YC’G AÉ°†≤dG ¢ù∏ée QhO{
á«∏μdG ôeBG ôÑY Iô°VÉëªdG ájÉ¡f »ah ,zøjôëÑdG áμ∏ªe
√ôμ°T øY »æWƒdG ´ÉaódGh ¿É``cQC’Gh IOÉ«≤∏d á«μ∏ªdG
¢ù∏éªdG ¢ù«FQ ÖFÉf õ««ªàdG áªμëe ¢ù«Fôd √ôjó≤Jh
≈∏Y OôdÉH ΩÉb Éªc ,¬H π°†ØJ Ée ≈∏Y AÉ°†≤∏d ≈∏YC’G
.IQhódG »a ø«cQÉ°ûªdG ä’DhÉ°ùJh äGQÉ°ùØà°SG

ø«æ«YƒÑdG ø°ùM ø``H ¬∏dGóÑY QÉ°ûà°ùªdG ≈``≤`dCG
≈∏YC’G ¢ù∏éªdG ¢ù«FQ ÖFÉf õ««ªàdG áªμëe ¢ù«FQ
,Ω2020 ¢``SQÉ``e 17 AÉ``KÓ``ã`dG ¢``ù`eCG ìÉÑ°U AÉ°†≤∏d
¿ÉcQC’Gh IOÉ«≤∏d á«μ∏ªdG á«∏μdÉH ø«°SQGó∏d Iô°VÉëe
ÖFÉf õ««ªàdG áªμëe ¢ù«FQ çóëJh.»æWƒdG ´ÉaódGh
øY Iô°VÉëªdG »a AÉ°†≤∏d ≈∏YC’G ¢ù∏éªdG ¢ù«FQ

øY ÉkHô©e ,Ωó``≤`à`dGh ¢ûjÉ©àdGh
»a »``JCÉ` J áμ∏ªªdG ¿CÉ` `H √RGõ``à` YG
™e ÜhÉéàdG »a ºdÉ©dG ∫hO á©«∏W
Égó°UÉ≤eh IóëàªdG ºeC’G ±GógCG
.á∏«ÑædG
ó``«`°`ù`dG Üô`` ` YCG ,¬``Ñ` fÉ``L ø`` e
√ôμ°T ≠dÉH øY …hÉbô°ûdG ø«eCG
≥jôah øjôëÑdG áμ∏ªªd √ôjó≤Jh
Ée Éæk ªãe ,á«LQÉîdG IQGRh πªY
ôgÉH ¿hÉ``©` J ø``e áμ∏ªªdG ¬``Jó``HCG
IóëàªdG º``eC’G áª¶æe ™e ôªãeh
»a É¡Jõ¡LCGh É¡J’Éch ∞∏àîeh
,IOƒ°ûæªdG ±GógC’G ≥«≤ëJ π«Ñ°S
âëJ øjôëÑdG áμ∏ªe ¿CG Gó``cDƒ`e
OÓ``Ñ`dG π``gÉ``©`d áª«μëdG IOÉ``«` ≤` dG
É``«k ` dhO É`` kLPƒ``ª` f â∏μ°T ió``Ø` ª` dG
.íeÉ°ùàdGh á«ªæàdG »a ¬H iòàëoj

ºdÉ©dG ÜÉÑ°T ≈``dEG ¬ qLƒàJ É¡fƒc
.á«YGóHE’G º¡JÉbÉW QÉªãà°SG ±ó¡H
øH ∞«£∏dGóÑY QƒàcódG øªKh
ó«°ùdG ¬``H ΩÉ``b É``e »``fÉ``jõ``dG ó``°`TGQ
»a Oƒ``¡`L ø``e …hÉ``bô``°`û`dG ø``«` eCG
áª¶æe ø«H ¿hÉ©àdG õjõ©J π«Ñ°S
äÉ¡édG ∞∏àîeh IóëàªdG º``eC’G
™ªàéªdGh á°UÉîdGh á«eƒμëdG
,ø``jô``ë` Ñ` dG á``μ`∏`ª`e »`` a »``fó``ª` dG
ó``«`Wƒ``J »``a º``¡` °` SCG …ò`` `dG ô`` ` eC’G
,á«eÉæàeh á∏eÉ°T ácGô°T ¢ù°SCG
IOÉ«≤H øjôëÑdG áμ∏ªe ¿EG ÉØk «°†e
∂∏ªdG á``dÓ``é` dG Ö``MÉ``°`U Iô``°`†`M
πgÉY ,áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y øH óªM
ºjó≤J »a âëéf ,ióØªdG OÓÑdG
áÄ«ÑdG OÉéjEG »a Ihó≤dGh êPƒªædG
á«ªæà∏d Iõ``Ø` ë` ª` dGh á``Ñ`°`SÉ``æ`ª`dG

á``«`LQÉ``î`dG ô`` `jRh ±É`` °` `VGC h
â``fÉ``c á``«` °` VÉ``ª` dG äGƒ``æ` °` ù` dG ¿CG
á«é«JGôà°S’G ™jQÉ°ûªdÉH á∏aÉM
áª¶æeh ø``jô``ë` Ñ` dG á``μ`∏`ª`e ø``«` H
»a QÉªãà°S’Éc IóëàªdG º`` eC’G
äÉ©ªàéªdGh IOóéàªdG ábÉ£dG
QÉ`` ` μ` ` `à` ` `H’Gh á`` `eGó`` `à` ` °` ` ù` ` ª` ` dG
á«àëàdG á«æÑdGh É«LƒdƒæμàdGh
ø«μªJh äGQó``≤` dG AÉ``æ`H õ``jõ``©`Jh
»∏Ñ≤à°ùªdG OÉ``°`ü`à`b’Gh ICGô``ª` dG
≈dEG Oó°üdG Gòg »a É kgƒæe ,Égô«Zh
»àdG IóFGôdG á«ªdÉ©dG äGQOÉÑªdG
á«ªeC’G ±Gó`` `gC’G ≥«≤ëJ º``Yó``J
óªM ∂∏ªdG IõFÉL) É¡æe IOƒ°ûæªdG
±Gó``gCG ≥«≤ëàd ÜÉÑ°ûdG ø«μªàd
ó©oJ »àdGh ,(áeGóà°ùªdG á«ªæàdG
á«FÉæãà°S’G á«dhódG äGQOÉÑªdG øe

التاريخ

á«bÉØJG ™«bƒJ ≈dEG »fÉjõdG ó°TGQ øH
á``«`é`«`JGô``à`°`S’G á``cGô``°` û` dG QÉ`` `WEG
ádÉch 16h øjôëÑdG áμ∏ªe ø«H
2022-2018 øe ΩGƒYCÓd á«ªeCG
á«æØdG äGôÑîdG ∫OÉ``Ñ`J QÉ``WEG »``a
á«∏Ñ≤à°ùªdG ™``jQÉ``°` û` ª` dG ó`` `aQh
á«æWƒdG äÉjƒdhC’G ≈∏Y õ«côàdGh
π``ã` eC’G QÉ``ª` ã` à` °` S’G É``¡`æ`«`H ø`` eh
õ``jõ``©`Jh …ô``°`û`Ñ`dG ô``°`ü`æ`©`dG »``a
É°VQ ¿Éª°Vh á«°ù°SDƒªdG äGQó≤dG
äÉjƒà°ùe ≈∏YCG ≥ah ø«æWGƒªdG
Éæk «Ñe ,á«ªdÉ©dG IOƒédG ô«jÉ©eh
äGõéæªdG »``a á«dhódG á≤ãdG ¿CG
OóY IOÉ``jR »a âªgÉ°S á«æWƒdG
á``«` ª` eC’G Ö``JÉ``μ` ª` dGh ä’É`` `cƒ`` `dG
øe ø``jô``ë` Ñ` dG áμ∏ªªH á``ª`«`≤`ª`dG
.ä’Éch ô°ûY ≈dEG ¢ùªN

الخبر

جهة النشر
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zÉfhQƒc{ áeRCG AÉæKCG ¿ƒjódG •ƒ¨°V ∞«ØîJh øjQô°†àªdG ÜÉÑ°û∏d IQÉ°ûH

¢ùØæà∏d á∏¡e êÉàëj øe πc AÉ£YEÉH ∑ƒæÑdG Ωƒ≤à°S :óªM øH ô°UÉf
á«dÉëdG áeRC’G ø``e Qô°†J øªd •É°ùbC’G π«LCÉJ ∫Ó``N øe ∂dPh

ó¡©dG »dh ƒª°S ¬«LƒJ
z¢UÉî∏d{ áeRÓdG ádƒ«°ùdG ô«aƒàd

ÊÉjõdG ÜÉgƒdGóÑY ΩÉ°ûg

riffa3al3z@gmail.com

¬H Ωƒ≤j Ée ≈∏Y êôYCG ¿CG OhCG ,Oƒª©dG Iôμa ìôW »a CGóHCG ¿CG πÑb
áeóîd É¡©«ªL ôaÉ°†àJ á∏«ªL Oƒ¡L øe ¿ƒª«≤ªdGh øWƒdG Gòg AÉæHCG
∞dCG 17`dG áHGôb ≈dEG ø«Yƒ£àªdG OóY π°Uh ó≤a ,¬∏gCGh øWƒdG Gòg
á∏«ªédG ìhôdG ≈∏Y ô°TDƒj Ée ,ôãcCG OGOõj óbh ô«Ñc ºbQ Gògh ,´ƒ£àe
.ø«æWGƒª∏dh ,º¡æWƒd º¡àYõa »a øjôëÑdG AÉæHCG iód Ió≤àªdGh
ÖMh ,øjôëÑdG π``gCG ∞JÉμJ π``ª` LC’Gh ,á∏«ªL IQOÉ``Ñ`ª`dG √ò``g
ôjó≤J á«ëJ ,¬``∏` gCGh ø``Wƒ``dG π``LCG ø``e πª©dÉH »YÉªàL’G πaÉμàdG
.ºμæe Oôa πμd RGõàYGh
QÉÑédG πª©dG Gòg ∞∏N ¿Éc ó≤a ,IQOÉÑªdG √òg øY Gó«©H ¢ù«d
óªM øH ¿Éª∏°S ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U zøjôëÑdG áeƒμM πªY{
√ƒª°S øe óªà°ùJ ¢SÉædGh ,√É``YQh ¬∏dG ¬¶ØM ó¡©dG »dh áØ«∏N ∫BG
.äÉeRCG hCG äÉÑ≤Y …CG RhÉéàd …óëàdGh QGô°UE’Gh áªjõ©dG
áeõM ¥ÓWE’ ºFÉb πª©dG ¿CG ¬∏dG ¬¶ØM ó¡©dG »dh ƒª°S ø∏YCG ó≤a
QÉKBG ™e πeÉ©à∏d ¢UÉîdG ´É£≤∏d áeRCÓd ádƒ«°ùdG ô«aƒàd ájOÉ°üàbG
.ΩGóà°ùªdG ƒªædG ≈∏Y ÉXÉØM áægGôdG ´É°VhC’G
™e øeGõàdÉH »JCÉJ ó¡©dG »``dh ƒª°S øe áÑ«£dG IQOÉÑªdG √ò``g
øe %5 Öë°S á«MÓ°U áØ«∏N øH ¿Éª∏°S ï«°ûdG á«dÉªdG ôjRh íæe
.áeRC’G äGóéà°ùe ™e πeÉ©àdGh ÇQGƒ£∏d á«fGõ«ªdG
ádƒ«°ùdG ô«aƒàd ájOÉ°üàbG áeõM ¥ÓWE’ ó¡©dG »dh ƒª°S IQOÉÑe
´É£≤dG »``a ¿ƒ∏ª©j ™``e ¿É``c ó≤a ,¢SÉædG äó©°SCG ¢UÉîdG ´É£≤∏d
¿ƒμ«°S ÉgóæYh ,∫ƒWCG Iôàa ≈dEG áeRC’G óàªJ ¿CG øe ¿ƒ°ûîj ¢UÉîdG
.GóL ÉÑ©°U ™°VƒdG
ó¡©dG »dh ƒª°S øe IQOÉÑªdG √ò¡H z¢UÉîdG ´É£≤dG{ ô°ûÑà°SG ∂dòd
100`H ¥hóæ°U πÑb øe ≥∏WCG ó≤a §≤a √ƒª°ùd ≈``dhC’G â°ù«d »gh
.¢UÉîdG ´É£≤dG ºYód ¿ƒ«∏e
Ωƒ°SôdG ∞bh ´ƒ°Vƒe åëÑj ¿CG Ωƒ«dG º¡ªdG øe ¿CG …ôjó≤J »a
¿CG ¬fCÉ°T øe Gòg ,ô¡°TCG áKÓK Ióe ¢UÉîdG ´É£≤dG ≈∏Y á«eƒμëdG
√òg πX »a QGôªà°S’G ≈∏Y øjQOÉb º¡∏©éjh ™jQÉ°ûªdG ÜÉë°UCG ºYój
.»¡àæJ ≈àe ±ô©j óMCG ’ »àdG áeRC’G
™e …ƒ``«`Mh ôªà°ùe πYÉØJ ø``e øjôëÑdG áeƒμM ¬``H Ωƒ≤J É``e
ÖLGƒdG øe ∂dòd ,iôÑc ∫hO äÉeƒμM ¬∏©ØJ ºd á``eRC’G äGQƒ``£`J
IôbƒªdG áeƒμëdG ¬H Ωƒ≤J Ée πμH ó«°ûf ¿CG Ö©°üdG ±ô¶dG Gòg »a
»àdG óªM ø``H ¿Éª∏°S ô``«`eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U äÉ¡«LƒàHh
,ÉeÉªJ ÉØ∏àîe Ωƒ«dG Éæ©°Vh ¿Éμd ’EGh ,É¡àjGóH øe á``eRC’G âédÉY
áªFÉb âdGRÉe á∏μ°ûªdG ¿CG ºZQ ,ÉfhQƒc áeRCG ¥ƒ£f ¿CG ™£à°ùf ºdh
.Iô«Ñc GOƒ¡L Ö∏£àJh

.óªM øH ô°UÉf ï«°ûdG ƒª°S |
.»æjôëÑdG ÜÉÑ°ûdG Égôjójh ÉgOƒ≤j
≈∏Y ø«ªFÉ≤dG πμd √ôjó≤J ø``Y √ƒª°S Üô`` YCGh
…õcôªdG øjôëÑdG ±ô°üe ió``d äGQGô``≤` dG á©HÉàe
º¡JGQOÉÑeh ºgOƒ¡L ≈∏Y á«æWƒdG ∑ƒæÑdG ió``dh
πc QƒeCGh ÜÉÑ°ûdG QƒeCÉH º¡eÉªàgG ióe âàÑKCG »àdGh
.»æjôëH Oôa

.zIôàØdG √òg »a ¬∏ª©d É°SÉ°SCG
áØ«∏N ∫BG óªM ø``H ô°UÉf ï«°ûdG ƒª°S ™``HÉ``Jh
ájQGôªà°SG ºYO ±ó¡à°ùj ¢Vhô≤dG OGó°S π«LCÉJ ¿EG{
á£°SƒàªdGh Iô«¨°üdG äÉ``°`ù`°`SDƒ`ª`dG »``a ∫É``ª``YC’G
Gòg ƒªf ≥«≤ëJh »æjôëÑdG ÜÉÑ°ûdG ÉgOƒ≤j »àdG
ºYO »a º¡°ùj ÉªH ,á«dÉëdG á∏MôªdG ∫Ó``N ´É£≤dG
Qƒ£J äÉjƒà°ùe ≈∏Y á¶aÉëªdGh …OÉ°üàb’G ƒªædG
.zá£°SƒàªdGh Iô«¨°üdG äÉ°ù°SDƒªdGh OÉ°üàb’G
∑ƒæÑdG áØ«∏N ∫BG óªM øH ô°UÉf ï«°ûdG ƒª°S ÉYOh
™e »HÉéjE’G πYÉØàdG ≈``dEG á«aô°üªdG äÉ°ù°SDƒªdGh
…ò``dG ô`` eC’G …õ``cô``ª`dG øjôëÑdG ±ô°üe äÉ¡«LƒJ
ádƒ«°ùdG ô«aƒJh »æWƒdG OÉ°üàb’G ºYO »a º¡°ù«°S
»àdG á£°SƒàªdGh Iô«¨°üdG äÉ°ù°SDƒªdGh ø«æWGƒª∏d

!´õØdGh ™∏¡∏d »YGO ’ ..GhCGógG
Iô«ah á«FGò¨dG ™∏°ùdGh ..¥ƒ°ùàdG õcGôe »a á«©«ÑW ácôM ó°UôJ zè«∏îdG QÉÑNCG{

á°UÉN äGAGôLEG PÉîJ’ ájÉYôdG õcGôeh äÉfÉ°†ëdGh á«ÑjQóàdG äÉ°ù°SDƒªdG ¬LƒJ zπª©dG{
π``ª`©`dG IQGRh π``Ñ` b ø`` e á``°` ü` Nô``ª` dG
¿CÉ°ûH ∂`` dPh ,á``«`YÉ``ª`à`L’G á«ªæàdGh
áeRÓdG á«FÉbƒdG äGAGô``LE’É``H ΩGõàd’G
™«ªL º«≤©J É¡æe ,¢Shô«ØdG áëaÉμªd
Iõ¡LC’Gh á``jQGOE’G ÖJÉμªdGh ∫ƒ°üØdG
Ók °†a ,ø«ØXƒªdG πÑb øe áeóîà°ùªdG
áeóîà°ùªdG OGƒªdGh Iõ¡LC’G º«≤©J øY
º«≤©àdG OGƒ``e ô``«`aƒ``Jh ,Ö``jQó``à` dG »``a
á«ªæàdGh πª©dG ôjRh QÉ°TCGh .áeRÓdG
áÑWÉîe Ék °†jCG ºJ ¬fG ≈``dEG á«YÉªàL’G
´É``Ñ` JG ¿CÉ``°``û``H á`` «` `∏` `gC’G äÉ``ª` ¶` æ` ª` dG
™æeh AGƒàM’ ájRGôàM’G äÉª«∏©àdG
,(19 ó«aƒc) ÉfhQƒc ¢Shô«a QÉ°ûàfG
äÉ«©ªédG ó≤Y π«LCÉàd º¡¡«LƒJ ºJ óbh
,á``«` dÉ``ë` dG Iô``à` Ø` dG ∫Ó`` `N á``«` eƒ``ª` ©` dG
ΩGõàd’G IQhô°V ≈∏Y º¡ãM øY Ók °†a
¥ô£dÉH äÉª¶æªdG ∂∏J QÉ``≤`e º«≤©àH
,ôªà°ùeh …QhO πμ°ûH áë«ë°üdG
ájOÉ°Tôà°SG á`` dOCG º¡ª«∏°ùJ º``J å«M

πãªe áØ«∏N ∫BG óªM øH ô°UÉf ï«°ûdG ƒª°S ∫Éb
ÜÉÑ°ûdG ¿hDƒ` °` Th á``jô``«`î`dG ∫É``ª` YCÓ` d ∂``∏`ª`dG á``dÓ``L
AÉ``æ` eCG ¢``ù`∏`é`e ¢``ù` «` FQ »``æ` Wƒ``dG ø`` `eC’G QÉ``°`û`à`°`ù`e
øjôëÑdG áμ∏ªe äCGóH ó≤d{ :á«μ∏ªdG ájô«îdG á°ù°SDƒªdG
óªM ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†M äÉ¡«LƒJ π°†ØH
¬∏dG ¬¶ØM ióØªdG OÓÑdG πgÉY áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y øH
ójó©dG PÉîJG »a ó¡©dG »``dh ƒª°S á©HÉàeh √É``YQh
á«FÉæãà°S’G á∏MôªdG »£îàd áYQÉÑdG äGƒ£îdG øe
ÉfhQƒc ¢Shô«a ÖÑ°ùH É«dÉM áμ∏ªªdG É¡H ôªJ »àdG
øjôëÑdG ±ô°üe äÉ¡«LƒJ äGƒ£îdG ∂∏J ø«H øeh
π«LCÉàH á«aô°üªdG äÉ°ù°SDƒªdGh ∑ƒæÑ∏d …õcôªdG
ô``eC’G ô¡°TCG áà°S Ió``e ø«æWGƒª∏d ¢``Vhô``≤`dG OGó``°`S
»a øWGƒe πμd ájó≤f ádƒ«°S OÉéjEG »a º¡°ù«°S …òdG

:¿ƒæWGƒe ..zÉfhQƒc{ áëaÉμªd á«FÉæãà°S’G äGQGô≤dG äÉYÉ°S ≈dhCG »a

..zÉfhQƒc{`d …ó°üà∏d »æWƒdG ≥jôØdG Oƒ¡éd ÉªYO
á«°SÉ°SC’G äÉ¡«LƒàdG ∞∏àîe âæª°†J
∫ƒM äÉ°ù°SDƒªdGh OGô`` `aC’Gh áeÉ©∏d
óq `ë`dGh ¢``Shô``«`Ø`dG ø``e á``jÉ``bƒ``dG á«Ø«c
∂``dPh ,¬``©` e π``eÉ``©` à` dGh √QÉ``°` û` à` fG ø``e
ájõ«∏éf’Gh á«Hô©dG »g äÉ¨d ™HQCÉH
.hOQhC’Gh ájóæ¡dGh
πª©dG IQGRh ¿CG ¿Gó«ªM ó`` cCGh
»a Iôªà°ùe á``«`YÉ``ª`à`L’G á``«`ª`æ`à`dGh
øe á``dhò``Ñ`ª`dG áã«ãëdG Oƒ``¡`é`dG º``YO
¢Shô«Ød …ó°üà∏d »``æ`Wƒ``dG ≥``jô``Ø`dG
õjõ©Jh π«©ØJ ∫ÓN øe ∂dPh ,ÉfhQƒc
ô``«`HGó``à`dGh á``jRGô``à` M’G äGAGô`` ` `LE’G
á©bGƒdG äÉ¡édG ™«ªL ió``d á«FÉbƒdG
»JCÉj ∂dP ¿CG ≈dG Ék àa’ ,É¡aGô°TEG âëJ
áª«∏°ùdG πª©dG áÄ«H õjõ©J QÉ``WEG »a
ájQÉ°ùdG ¢VGôeC’G ∞∏àîe øe áæeB’Gh
äÉjóëàdG ∞∏àîe á¡LGƒeh ájó©ªdGh
áeÓ°Sh áë°U ≈∏Y ®ÉØëdGh ,á«ë°üdG
.™«ªédG

√òg »a ájOÉ°üàb’G IQhódG ¢TÉ©fEG πLCG øe áμ∏ªªdG
≈∏Y AÉÑYC’G ∞«ØîJ ≈∏Y IhÓY á«FÉæãà°S’G ±hô¶dG
.zº¡æe ÜÉÑ°ûdG á°UÉN IôàØdG √òg »a ø«æWGƒªdG
áØ«∏N ∫BG óªM øH ô°UÉf ï«°ûdG ƒª°S ±É°VCGh
äÉ°ù°SDƒªdG øe ójó©dG »æjôëÑdG ÜÉÑ°ûdG ∂∏àªj{
á«FÉæãà°S’G IôàØdG √òg »ah á£°SƒàªdGh Iô«¨°üdG
øe IófÉ°ùªdGh ºYódG ≈``dEG äÉ°ù°SDƒªdG √ò``g êÉàëJ
äÉ¡«LƒJ É¡æeh á«©«ÑW IQƒ°üH É¡∏ªY á∏°UGƒe πLCG
áà°S Ióe ¢Vhô≤dG OGó°S π«LCÉàH …õcôªdG ±ô°üªdG
»æjôëÑdG OÉ°üàb’G ¢TÉ©fEG »a Gô«ãc º¡°ù«°Sh ô¡°TCG
Iô«¨°üdG äÉYhô°ûªdG ≈∏Y Éë°VGh √OhOôe ¿ƒμ«°Sh
øe øμªà«°S …ò``dGh »æjôëÑdG ÜÉÑ°û∏d á£°SƒàªdGh
ôjƒ£àdG ™°†jh á∏°UGƒàe IQƒ°üH πª©dG á∏°UGƒe

.¿Gó«ªM π«ªL |
¿CG ¿Gó«ªM ±É°VCG ,QÉ``WE’G ¢ùØf »ah
á©HÉàªdGh π°UGƒàdÉH âeÉb IQGRƒ`` dG
á«∏gC’G õ``cGô``ª`dGh áfÉ°†ëdG QhO ™``e
,á``bÉ``YE’G …hP ¢UÉî°TCÓd á°UÉîdGh
á°UÉîdG Ö``jQó``à` dG ó``gÉ``©`eh õ``cGô``eh

á∏ªL ó``≤`©`H â``eÉ``b IQGRƒ`` ` `dG ¿CG ≈`` `dEG
äGQÉ``Ø` °` S »``∏`ã`ª`e ™`` e äGAÉ`` ≤` `∏` `dG ø`` e
π°UGƒàdG øY Ók °†a ,á«ÑæLC’G ádÉª©dG
,¢UÉîdG ´É£≤dG äBÉ°ûæe ™e á©HÉàªdGh
á«FÉbƒdG äGAGô``LE’É``H º¡ZÓHE’ ∂``dPh
áë°Uh áeÓ°S ßØëj ÉªH áHƒ∏£ªdG
äGQÉ``jõ``H É¡eÉ«b ø``Y Ók °†a ,™«ªédG
™jRƒJh ∫Éª©dG øcÉ°ùªd á«fGó«e ¢û«àØJ
á``jOÉ``°`TQE’G äÉ≤°ü∏ªdGh äGQƒ°ûæªdG
ÉfhQƒc ¢Shô«a QÉ£NCG øe á«YƒàdGh
Éªc ,á«FÉbƒdG äÉWÉ«àM’G PÉîJG á«Ø«ch
™°Vh áë°üdG IQGRh ™e ¿hÉ©àdÉH ºJ
Ió©H ,á∏°üdG äGP äÉfÓYE’Gh äÉ£aÉ«dG
IóaGƒdG ádÉª©∏d á¡LƒªdG É¡«a ÉªH äÉ¨d
≥WÉæªdGh ∫Éª©dG øcÉ°ùe øe Üô≤dÉH
™e π°UGƒàdG Ö``fÉ``L ≈``dEG ,á«YÉæ°üdG
πFÉ°SôdG ∫Ó``N ø``e á«ÑæLC’G ádÉª©dG
äGó``é`à`°`ù`ª`dG ô`` `NBG ô``°` û` fh á``«`°`ü`æ`dG
.º¡àjÉªëd á``Hƒ``∏`£`ª`dG äGAGô`` ` ` LE’Gh

á``«`ª`æ`à`dGh π``ª` ©` dG ô`` ` jRh OÉ`` °` `TCG
óªëe ø``H π«ªL ó«°ùdG á``«`YÉ``ª`à`L’G
™«ªL áHÉéà°SGh πYÉØàH ¿Gó«ªM »∏Y
IQGRƒ``dG ±Gô``°` TE’ á©°VÉîdG äÉ¡édG
äGAGô`` `LE’G PÉ``î` JG ¿CÉ`°`û`H äÉª«∏©à∏d
QÉ°ûàfG ™æeh AGƒàM’ áeRÓdG á«FÉbƒdG
É¡æe ,(19 ó``«`aƒ``c) É``fhQƒ``c ¢``Shô``«`a
äÉ°ù°SDƒeh ,¢UÉîdG ´É£≤dG äBÉ°ûæe
äÉ``fÉ``°` †` ë` dGh ,á``°` UÉ``î` dG Ö`` jQó`` à` `dG
á°UÉîdG á«YÉªàL’G ájÉYôdG õcGôeh
»WÉ©àdG Ék æªãe ,á``«`∏`gC’G äÉª¶æªdGh
É¡eGõàdGh äÉ¡édG √òg πÑb øe »HÉéjE’G
á«æWƒdG á∏ªëdG äÉª«∏©Jh äGQGô``≤` H
,(19 ó«aƒc) ÉfhQƒc ¢Shô«a áëaÉμªd
,»æWh ¢ùM øY ºæj ∂dP ¿CG ≈dEG Ék àa’
ácôà°ûªdG á«dhDƒ°ùª∏d ∑GQOEGh »``Yhh
®ÉØë∏d ™«ªédG ≥JÉY ≈∏Y ™≤J »àdG
.ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒªdG áë°U ≈∏Y
,¥É«°ùdG Gòg »a ,¿Gó«ªM QÉ°TCGh

IôàØdG √òg »a QÉ©°SC’G áÑbGôªd
¿CG É°Uƒ°üN ,á``«`FÉ``æ`ã`à`°`S’G
¿ƒ°Vô©àj ø«μ∏¡à°ùªdG ¢†©H
≈∏Y º¡YÓWG ΩóY ÖÑ°ùH ¢û¨∏d
.É≤Ñ°ùe äÉéàæªdG QÉ©°SCG
äGQGô`` `≤` ` dG √ò`` ` g π``HÉ``≤``e
øe Oó``Y ¿CÉ` ª` W ,á«FÉæãà°S’G
ƒg òîJG Ée ¿CÉ` H ø«dhDƒ°ùªdG
ÉfhQƒc ¢Shô«a QÉ°ûàfG ™æªd
,¬``Jô``°` UÉ``ë` eh ,OÓ`` `Ñ` ` dG »`` `a
,™«ªédG áë°U ≈∏Y É°UôMh
,™∏¡∏d GóHCG »YGO ’ ¬fCG øjócDƒe
øe »é«JGôà°S’G ¿hõîªdG ¿C’
øe ôãcC’ ±Éch ôaGƒàe ™∏°ùdG
õcGôªdG π``c ¿CG Éªc ,ô``¡`°`TCG 6
áMƒàØe π¶à°S ™«ÑdG äÓëeh
ø``«` æ` WGƒ``ª` dG á`` LÉ`` M á``«` Ñ` ∏` à` d
.ø«ª«≤ªdGh

É``fhQƒ``c ¢``Shô``«` a á``ë` aÉ``μ` ª` d
äÉ``Ø``¶``æ``ª``dGh äÉ``ª``≤``©``ª``dÉ``c
.äÉeÉªμdGh
¿ƒæWGƒªdG øe OóY QÉ°TCGh
¿CG ≈``dEG áØ«ë°üdG º¡H â≤àdG
»©«ÑW πμ°ûH ô«°ùJ Qƒ```eC’G
™``∏`°`ù`dGh OGƒ`` ª` `dG π`` ch ,Gó`` `L
Iôaƒàe á«°SÉ°SC’Gh á«FGò¨dG
Gƒ``YOh ,á≤HÉ°ùdG ÉgQÉ©°SCÉHh
±ƒîdG ΩóY ≈dEG ø«æWGƒªdG πc
OÉ``©` à` H’Gh ´õ```Ø` `dGh ™``∏` ¡` dGh
,¿É``μ` eE’G Qó``b äÉ©ªéàdG ø``Y
øY OÉ©àH’G IQhô``°`V Ghó`` cCGh
≈``dEG êhô`` î` `dGh äÉ```eÉ```MOR’G
IQhô°†dG ä’É``M »a ¥ƒ°ùàdG
.§≤a
äÓªëdG ∞«ãμàH ø«ÑdÉ£e
¥Gƒ`` °` `S’C G ≈``∏` Y á``«`°`û`«`à`Ø`à`dG

:»°ùæe π°VÉa Öàc
áª¡e äGQGôb øe á∏ªL ó©H
ábƒÑ°ùe ô``«` Zh á«FÉæãà°SGh
ó``¡`©`dG »```dh ƒ``ª`°`S É`` gQó`` °` `UCG
zÉ``fhQƒ``c{ ¢``Shô``«`a áëaÉμªd
è«∏îdG QÉÑNCG{ äó``L oh ,¢ùeCG
¥ƒ°ùàdG õ``cGô``e ø``e Oó``Y »``a{
ø``«` æ` WGƒ``ª` dG á`` cô`` M ó``°``Uô``d
¿CG ß``Mƒ``d PEG ,ø``«` ª` «` ≤` ª` dGh
Oƒ``Lh ™``e á``«`©`«`Ñ`W á``cô``ë` dG
OóY »a á£«°ùÑdG äÉeÉMOR’G
äÉ«ªc ôaƒJ ™e ,õcGôªdG øe
•É≤f πc »a á«FGò¨dG ™∏°ùdG øe
.™«ÑdG
ΩÉ«b áØ«ë°üdG äó°UQ Éªc
ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒªdG øe OóY
áeRÓdG á«Ñ£dG OGƒªdG AGô°ûH

∑ôà°ûªdG ¿hÉ©àdG ÉãëH

ø``jô``ë``Ñ``dG STC á``cô``°``û``d …ò``«``Ø``æ``à``dG ¢``ù``«``Fô``dG π``Ñ``≤``à``°``ù``J »```e á``î``«``°``û``dG

áYÉbh ô«°ûH QÉªY º«ª°üJ øe ≈¡≤e óLƒj å«M
äÉWÉ°ûædGh á``à`bDƒ`ª`dG ¢VQÉ©ª∏d á°ü°üîe
.á«aÉ≤ãdG

,ôq«¨àdGh ´ qƒæàdÉH IôNGR Ik É«M ¢ùμ©J »c äAÉL
¢ùcƒc ¿ƒ°ùjOÉe É¡ªª°U »àdG á≤jóëdG É``eCG
åjóëdG Aõ``é` dGh »``KGô``à`dG â«ÑdG ø«H §Hôàa

»Ñ«°ü≤dG …RÉ``Z IÉ``«`M ¢ùμ©j …ò``dG »aÉ≤ãdG
.¿BG »a »MÓ°UE’Gh ôjRƒdGh ô«Ø°ùdGh ôYÉ°ûdG
äƒ«ÑdG ó``MCG ,»Ñ«°ü≤dG áeÉæe ¿CG ô``cò``jo
áaÉ≤ã∏d º``«`gGô``HEG ï«°ûdG õ``cô``e ø``Y áYqôØàªdG
á°ù°SDƒe âªgÉ°S PEG ,áeÉæªdG áæjóe »a çƒëÑdGh
á∏FÉY ∫õæe º«eôJh ójóéJ »a áq«fÉ°ùfE’G ó«dƒdG
õcôe ¿É©à°SG Éªc ,»Ñ«°ü≤dG øªMôdGóÑY áØ«∏N
¬àª°üH ™``°`Vh »``dhO ≥jôØH º``«`gGô``HEG ï«°ûdG
.á∏q M ≈¡HCÉH »Ñ«°ü≤∏d …ôμØdG çQE’G QÉ¡XE’
πªY PEG ø«°ü°üîàe ø``e ≥jôØdG ¿ qƒ``μ`Jh
øJQÉe ±ƒà°ùjôc »ªdÉ©dG ¢Sóæ¡ªdG â«ÑdG ≈∏Y
áãjóëdGh ájó«∏≤àdG IQÉª©dG íeÓe ™ªL …òdG
á«°üî°T ≈æZ ÉgQhóH â°ùμY »àdG ¬à°Sóæg »a
áaÉ°VE’ÉH ,É¡H ≈∏q ëJ »àdG áqjOó©àdGh »Ñ«°ü≤dG
¢VhôY º«ª°üàH âeÉb »àdG zRhó``«`e{ ácô°ûd
,É¡FÉ°†a »a »Ñ«°ü≤dG äƒ°U ió°U OqOôàj áq«ªbQ
»àdG ¬JÉÑ«côJh ºdÉ°ùdG ô°UÉf …Oƒ©°ùdG ¿ÉæØdGh

áØ«∏N ∫BG óªëe âæH »e áî«°ûdG â∏Ñ≤à°SG
øH º«gGôHEG ï«°ûdG õcôe AÉæeCG ¢ù∏ée á°ù«FQ
ø«æKE’G ìÉÑ°U çƒëÑdGh áaÉ≤ã∏d áØ«∏N ∫BG óªëe
»Ñ«°ü≤dG áeÉæe »a Ω2020 ¢SQÉe 16 ≥aGƒªdG
STC ácô°T ø``e Gkó``ah õcôªdG ø``Y áYqôØàªdG
¢Sóæ¡ªdG …ò«ØæàdG ¢ù«FôdG á°SÉFôH øjôëÑdG
∫BG π°ü«a øH OÉjR ï«°ûdG Qƒ°†Mh ¬∏«ÑfÉH QGõf
∫ÉªL ó«°ùdGh á«eƒμëdG ¿hDƒ°ûdG ¢ù«FQ áØ«∏N
.áeÉ©dG äÉbÓ©dG ôjóe ó«°ùdG
¿hÉ©àdG á«fÉμeEG AÉ≤∏dG ∫ÓN ¿Éaô£dG åëH
ø«YÉ£≤dG ø``«`H É``e π``eÉ``μ`J ≥«≤ëàd ∑ôà°ûªdG
ï«°ûdG õcôe ø«H ¢üNC’ÉHh ,¢UÉîdGh »∏gC’G
Ω2002 ΩÉ``Y òæe Ωƒ≤j …ò``dG »``∏`gC’G º``«`gGô``HEG
»æ¨dG
É¡îjQÉJ É¡d øcÉeC’ IÉ«ëdG IOÉYEGh AÉ«MEÉH
q
≈∏Y πª©J »``à`dG STC ä’É``°`ü`J’G ácô°Th
»àdG ΩÉ¡ªdGh äÉ«æ≤àdG ôÑY äÉ©ªàéªdG Öjô≤J
™bƒªdG Gò``g ≈∏Y ó``aƒ``dG ±qô`©`J Éªc ,É¡H Ωƒ≤J

بيانات الخبر

á«eƒμëdG »``fÉÑªdG º«≤©Jh ô«¡£J äÉ``«∏ªY ≈∏Y »fóªdG ´É``aó∏d á«ÑjQóJ è``eGôH
øª°Vh á``ë`°`ü`dG IQGRh ™``e ¿hÉ``©` à` dÉ``H ∂``dò``d
.á«ªdÉ©dG áë°üdG áª¶æe äGOÉ°TQEG
´Éaó∏d á``eÉ``©`dG IQGOE’G ΩÉ``Y ô``jó``e ó`` `cCGh
™e ≥«°ùæàdGh ¿hÉ©àdÉH IQGOE’G ¿CG »fóªdG
áeÉ©dG áë°üdG IQGOEGh áÄ«Ñ∏d ≈∏YC’G ¢ù∏éªdG
ô°UÉæY Ö``jQó``à` H Ωƒ``≤`à`°`S ,á``ë`°`ü`dG IQGRƒ`` ` H
äÉ«∏ªY ≈∏Y á°üàîªdG äÉcô°ûdG ™«ªL ø``e
äÉ°ù°SDƒªdG »fÉÑªd º«≤©àdGh ô«¡£àdGh ∞«¶æàdG
ΩÉ«≤∏d áª«∏°ùdG äGAGôLE’Gh á°UÉîdGh á«eƒμëdG
ΩGóîà°SGh áØ∏àîªdG º«≤©àdGh ô«¡£àdG äÉ«∏ª©H
âàÑKCG »àdG , á«FÉ«ª«μdG äÉÑcôªdGh π«dÉëªdG
∂dPh ÉfhQƒμdG ¢Shô«a øe ô«¡£àdG ≈∏Y É¡JQób
Ióªà©ªdG ô«jÉ©ªdGh á«dhódG ™LGôªdG Ö°ùëH
.Ék«dhOh Ék«∏ëe á°üNôªdG äÉ¡édG øe

∫RÉæª∏d »``JGò``dG º«≤©àdGh ô«¡£àdG äÉ«∏ª©H
á©HÉàdG áeÓ°ùdG QƒeCGh áØ∏àîªdG πª©dG ™bGƒeh

á«Ø«≤ãàdG äGô°ûædG ™jRƒJ ∫ÓN øe º«≤©àdGh
∞jô©àdG ≈``dEG áaÉ°VE’ÉH ,áØ∏àîªdG á«eÓYE’Gh

´Éaó∏d á``eÉ``©`dG IQGOE’G ΩÉ``Y ô``jó``e ìô``°`U
á«∏NGódG ôjRh äÉ¡«LƒJ ≈∏Y Ak ÉæH ¬fCÉH »fóªdG
IQGOE’G âeÉb ,ΩÉ©dG øeC’G ¢ù«FQ øe á©HÉàªHh
ÖjQóàdGh πeÉ©àdÉH ¢üàîe ≥jôa ∫Ó``N ø``e
,IófÉ°ùªdGh Iô£îdG OGƒªdG ∫Éée »a ∞«≤ãàdGh
±ó¡à°ùJ »àdG ,á«ÑjQóàdG èeGôÑdG øe OóY ò«ØæàH
´É£≤dGh ádhódG äÉ°ù°SDƒeh ™ªàéªdG íFGô°T πc
á«∏NGódG IQGRh Oƒ¡L QÉWEG »a ∂dPh ,¢UÉîdG
á¡LGƒªd »``æ`Wƒ``dG ≥``jô``Ø`dG øª°V Iôªà°ùªdG
.(19 ó«aƒc) ÉfhQƒc ¢Shô«a
´Éaó∏d á``eÉ``©` dG IQGOE’G ¿CG ≈`` dEG QÉ`` °` `TCGh
á°UÉîdG É¡à£N ≥«Ñ£J ≈∏Y â∏ªY »``fó``ª`dG
äGAGôLE’G PÉîJG ∫ÓN øe ¢Shô«ØdG á¡LGƒªH
ô«¡£àdG º«gÉØe ô°ûf ≈∏Y πª©dGh ,ájRGôàM’G
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IQOÉ°üdG á«ª°SôdG äÉª«∏©àdG RhÉéàH »eÉ«b ¿EG øWGƒe …CG ∫ƒ≤j Éªæ«M
ó«aƒc{ ÉfhQƒc ¢Shô«Ød …ó°üà∏d ádhòÑªdG Oƒ¡édG πc »a ôKDƒJ ød ,ádhódG øe
∂dP ¿EÉa ,ø«ª«≤eh ø«æWGƒe øe »∏μdG ¿Éμ°ùdG OóY ´ƒªée øe óMGh ÉfCÉa ,z19
,óMGh øWGƒe ¢Vôe á«dÉªàMG ¿C’ ,∞«dÉμàdGh AÉÑYC’G øe Gójõe ádhódG πªë«°S
.¬∏ªY ™bƒeh ¬à«H »a ,¬dƒM øe ≈dEG ihó©dG π≤f »a ÖÑ°ùà«°S
,á«aÉØ°Th QòMh ábóH ,ΩÉ``bQC’G ≈∏Y õcôJ á«eƒ«dG äÉ«FÉ°üME’G ¿CG ßM’
ádhódG ≈∏Y GójóL ÉÄÑY »æ©J ,GóMGh É°üî°T ¿Éc ƒdh áHÉ°UE’G »a IOÉjR πch
.á«©ªàéªdG á«dhDƒ°ùª∏d áeRÓe ájOôØdG á«dhDƒ°ùªdG ¿EÉa ∂dòd ,»æWƒdG ≥jôØdGh
∞dÉN √ô«Zh øjQÉªJh »°VÉjQ õcôe hCG ,º©£e hCG ≈¡≤e ÖMÉ°U πc ¿CG ƒd
,Gô°S ¬«a ø«côà°ûªdGh √OGhôd »Ø∏îdG ÜÉÑdG íàah ,ÉgRhÉéàH ΩÉbh ,äGQGô≤dG
áªjôL ∂∏Jh ,ádhódG É¡H Ωƒ≤J »àdG ájÉbƒdGh IÉéædG áæ«Ø°ùd ÉbôN »æ©j ∂dP ¿EÉa
.¿ƒfÉ≤dG ¬«∏Y ÖbÉ©jh ,™ªàéªdG ≥M »a
á£dÉîªH ΩÉbh ,ádhódG äGQGôb ∞dÉNh ,¬JÉ«dhDƒ°ùe øY ≈∏îJ Oôa πc ¿CG ƒd
,¬dõæe ∑ôJh ,á«Ñ©°ûdG äÉ«fGƒjódGh ¢ùdÉéªdGh äÉ©ªéàdG »a AÉ≤∏dGh øjôNB’G
¬fEÉa ,iƒ°üb IQhô°V ¬«a ¢ù«d ÉªH êhôîdGh ,äÉbô£dGh ´QÉ°ûdG ≈dG ÖgPh
.ÉgOƒ¡Lh ádhódG ≈∏Y Ó«≤K ÓªM πμ°û«°S
Ée ,á«FÉæãà°SG äGQGô``b Ö∏£Jh ,É«FÉæãà°SG É©°Vh íÑ°UCG Ωƒ«dG ™°VƒdG
πμ°ûH á«æWƒdG á«dhDƒ°ùª∏d ÓªëJh ,Oôa πc øe É«FÉæãà°SG ÉeGõàdG ÖLƒà°ùj
hCG øWGƒe ,¢üî°T πch ,øgGôdG ™°VƒdÉH QÉà¡à°SG hCG ¿hÉ¡J ¿hO øe ,∞YÉ°†e
áë∏°üe É¡«ah ,ádhódG äGQGôbh äÉ¡«LƒJ òØæjh ™«£jh ™ª°ùj ¿CÉH ÖdÉ£e º«≤e
.¬∏ªcCÉH ™ªàéªdGh øWƒdGh OôØ∏d
»gÉ≤ªdG ≈∏Y ø«≤M’ ..´Éàªà°S’G ≈∏Y ø«≤M’ ..äÉ©∏£dG ≈∏Y ø«≤M’
,∞bƒàJ ød IÉ«ëdGh ,»¡àæJ ød É«fódG ..õ``cGô``ª`dGh äÉ©ªéªdGh ,ºYÉ£ªdGh
πμ°ûH É¡«a ¢û«©f ¿CG øμªj »àdG πFGóÑdG äGô°ûY ∑Éæ¡a ,π£©àJ ød ídÉ°üªdGh
áëfÉ°S á°Uôa ,äÉLhôîdG π«∏≤Jh ∫RÉæªdG »a çƒμªdG ¿Éc ÉªHôdh ,»©«ÑW
iƒà°ùªdG áaô©e ≈àMh ,AÉ``æ`HC’G øe ôãcCG ÜGô``à`b’Gh ,Iô``°`SC’G ™e ¢Sƒ∏é∏d
»°SGQO ∞°U …CG »a ÉgAÉæHCG ±ô©J ’ ÉªHQ Iô«Ñc áÄa ∑Éæg ¿C’ ,AÉæHCÓd »ª«∏©àdG
…CG øe ôãcCG …ô°SC’G §HGôàdG õjõ©J »a º¡°ùà°S áª«μëdG äGQGô≤dG π©dh ,GójóëJ
.¬JÉeGõàdGh ¬JÉ«M »a ∫ƒ¨°ûe ™«ªédG ¿CG áéëH ,á≤HÉ°S Iôàa
ÖFÉf ó¡©dG »dh áØ«∏N ∫BG óªM øH ¿Éª∏°S ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U
Oƒ¡édG ¿G{ :¢ùeCG ó``cCG AGQRƒ``dG ¢ù∏ée ¢ù«Fôd ∫hC’G ÖFÉædG ≈∏YC’G óFÉ≤dG
»YGƒdG øWGƒªdG ¿Gh ,ø«°ü∏îªdG øWƒdG AÉæHCG ∞JÉμàH ,á∏°UGƒàe á«æWƒdG
ìÉéædG ¿EÉa Gòd ..zácôà°ûªdG Oƒ¡é∏d ºYGO π°†aCG ƒg äGAGô``LE’G »a ∑QÉ°ûªdG
áØdÉîeh RhÉéJ …CG ¿CGh ,™«ªédG ¿hÉ©J π°†ØH AÉL øjôëÑdG ≥jôa ¬≤≤M …òdG
ÉÑ∏°S ôKDƒ«°S ¬fEÉa ,§≤a óMGh ¢üî°T øe Qó°U ¿EGh ,¿ƒfÉ≤∏d ¥ôNh äGQGô≤∏d
É°ü∏îe ÉæWGƒe ∑Éæg ¿CG Qƒ°üJCG ’h ,á«æjôëÑdG ìÉéædG á°üb ≈∏Yh ,πμdG ≈∏Y
.ádhódG Oƒ¡L π£©j ¿C’ ≈©°ùj
óæYh ,¢Vhô≤dG ÜÉë°UCG óæYh ,¢UÉîdG ´É£≤dG iód äÉjóëJ ∑Éæg ó«cCÉàdÉH
ÜÉë°UCG óæYh ,á°UÉîdG äÉLÉ«àM’G …hP »dÉgCG óæYh ,äÉØXƒªdGh äÓeÉ©dG
¿CÉH ≥ãf ¿CG Öéj øμdh ,É¡«a ø«∏eÉ©dGh õcGôªdGh ¢SQGóªdGh ∫ÉØWC’G ¢VÉjQ
Ö∏¨àdGh äÓμ°ûªdGh äÉjóëàdG πc AGƒàMG »a Égó¡L iQÉ°üb ∫òÑJ ádhódG
.É«∏©dG áë∏°üªdGh á«æWƒdG äÉ«dhCÓd É≤ah äÉédÉ©ªdG πc ô«aƒJh ,É¡«∏Y
Éj áYÉWh É©ª°S{ ¿ƒμj ¿CG Öéj øgGôdG ™°VƒdG πX »a øWGƒe πc QÉ©°T
¿EGh ,Gô°ùj ô°ù©dG ó©H ¿EÉa ..zøjôëÑdG ≥jôa Éæ∏ch ..ÉfhQƒμdG ó°V É©e ..øWh
.™«ªé∏d áeÓ°Sh áë°U ΩGõàd’Gh ájÉbƒdG ó©H

ø«jôμ°ù©dG øjóéà°ùª∏d IQhO èjôîJ ≈Yôj »æWƒdG ¢SôëdG ¿ÉcQCG ôjóe
äõμJQG »àdGh ,IQhódÉH ºgOGóYEG
º«∏©àdGh Ö``jQó``à` dG ¢``ù`°`SCG ≈``∏`Y
,»``æ` Wƒ``dG ¢``Sô``ë` dÉ``H å``jó``ë``dG
á«dÉà≤dG ájõgÉédG ìhô``d Gõk jõ©J
ƒÑ°ùàæe É¡H ™àªàj »àdG á«dÉ©dG
AGOCG ºJ Égó©H ,»æWƒdG ¢SôëdG
.»æWƒdG ¢Sôë∏d »fƒfÉ≤dG º°ù≤dG
π°†ØJ ,π``Ø` ë` dG ΩÉ``à` N »`` ah
»``æ`Wƒ``dG ¢``Sô``ë` dG ¿É`` ` cQCG ô``jó``e
õ``FGƒ``é` dGh äGOÉ``¡` °` û` dG º«∏°ùàH
,ø``«`bƒ``Ø`à`ª`dGh ø``«`é`jô``î`dG ≈``∏`Y
≈``dhC’G õ``cGô``ª`dG ÜÉ``ë`°`UGC ÉÄk æ¡e
ø«éjôîdG Oƒ¡éd √ôμ°T Ékeó≤eh
äÉÑ∏£àe ≥«≤ëJ »a ø«HQóªdGh
ÉKk ÉM ,ìÉéæH ÉgRÉ«àLGh IQhó``dG
ºgó¡L ≈``°`ü`bCG ∫ò``H ≈∏Y º``gÉ``jEG
ájGQ âëJ »dÉ¨dG ÉææWh páeóîd
∂∏ªdG á``dÓ``é`dG Ö``MÉ``°`U Iô``°`†`M
πgÉY áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y øH óªM
.≈∏YC’G óFÉ≤dG ióØªdG OÓÑdG

IÉ``°` û` ª` dG äÉ`` cô`` ë` `d äÉ``≤` «` Ñ` £` J
É¡dÓN øe Gƒ°ùμ©«d ,ájôμ°ù©dG
Gƒ∏°üM É``e ≥«Ñ£J »``a º¡JAÉØc
Iôàa ∫Ó`` N äÉ``Ñ` jQó``J ø``e ¬``«`∏`Y

ô«°S πMGôe øY IQhó``dG ∫hDƒ°ùe
ø«jôμ°ù©dG øjóéà°ùªdG IQhO
.á«ÑjQóàdG É¡∏MGôeh
¿ƒ``é` jô``î` dG Ωn óq ` ` ` bn É``gó``©` Hh

±ƒ°S »æjôëH QÉæjO äGQÉ«∏e 4^3
»a »HÉéjEG ô``KCG ∂°T Ó``H É¡d ¿ƒμj
äGô``«` KCÉ` à` dG ICÉ` ` `Wh ø``e ∞``«`Ø`î`à`dG
»àdG á«FÉæãà°S’G á``eRCÓ`d á«Ñ∏°ùdG
äÉ``°`SÉ``μ`©`fG É``¡` dh º``dÉ``©` dG É``¡`H ô``ª`j
,É``fhQƒ``c ¢``Shô``«` a áé«àf á«∏ëe
DƒWÉÑàdG ø``e ádÉëH âÑÑ°ùJ »``à`dGh
äÉ°ù°SDƒe ø``e ójó©∏d …OÉ°üàb’G
á°UÉNh ,»æjôëÑdG ¢UÉîdG ´É£≤dG
∞Øîà°Sh ,á£°SƒàªdGh Iô«¨°üdG
É¡∏ªëàj »àdG á«dÉªdG AÉ``Ñ` YC’G ø``e
IOƒ`` Y »``dÉ``à` dÉ``Hh π``ª` ©` dG Ö``MÉ``°` U
…OÉ``°` ü` à` b’Gh …QÉ``é` à` dG •É``°`û`æ`dG
Éªc ,∫ƒeCÉªdG •É°ûædG iƒà°ùe ≈dEG
±hô¶dG ô«aƒJ »a óYÉ°ùà°S É¡fCG
¢UÉîdG ´É£≤∏d íª°ùJ »àdG áªFÓªdG
IOÉ©à°SG »a ¬JÉcô°Th ¬JÉ°ù°SDƒeh
¢Vƒ¡ædGh »°ùaÉæJ πμ°ûH É¡WÉ°ûf
ájOÉjôdG É`` `gQGhOCGh É¡JÉ«dhDƒ°ùªH
∂jôëJ »a áªgÉ°ùª∏d á«°ùaÉæàdGh
.»æWƒdG OÉ°üàb’G á∏éY
»a ¢SÉf ô«ª°S ó«°ùdG Üô``YCGh
á``aô``¨`dG º`` YO ø``Y ¬``ë`jô``°`ü`J ΩÉ``à` N
Iô°†ëd áª«μëdG IOÉ«≤dG äÉ¡Lƒàd

AGƒ∏dG á©HÉàeh »æWƒdG ¢SôëdG
Oƒ©°S øH õjõ©dGóÑY ï«°ûdG øcôdG
¢SôëdG ¿É```cQCG ô``jó``e áØ«∏N ∫BG
äÉ``jƒ``à`°`ù`e ™```aQ »`` a ,»``æ``Wƒ``dG

πª©dG ¥ƒ°ùd ø«æWGƒªdG π«gCÉàd áeƒμëdG á«é«JGôà°SÉH ó«°ûJ ÖjQóà∏d øjôëÑdG á«©ªL

á«æH OÉ``é`jEG ∫Ó``N øe ±ó¡dG Gò``g
áaÉ°VEG ,Ö``jQó``à`∏`d á«dÉãe á«àëJ
É``jGõ``ª` dG ø``e ó``jó``©` dG ô``«` aƒ``J ≈`` dG
ÜÉë°UC’ á«©«é°ûàdG õ``aGƒ``ë`dGh
≥«≤ëàd πªY øY ø«ãMÉÑdGh πª©dG
.πª©dG ¥ƒ°S »a Üƒ∏£ªdG ¿GRƒàdG

≈°TÉªààdh äGóéà°ùªdG áÑcGƒªd
§£Nh áeÉ©dG á«é«JGôà°S’G ™e
øWGƒªdG π©éd ∞«XƒàdG èeGôHh
óæY π``°` †` aC’G QÉ``«`î`dG »æjôëÑdG
Gòg »a πª©dG ºàj å«M ,∞«XƒàdG
≥«≤ëàd äGQÉ°ùe IóY ≈∏Y ¿CÉ°ûdG

ô«Z ∞FÉXh ≈``dEG É¡dÉ≤àfGh ø¡ªdG
äGô«¨àeh äGóéà°ùe ™e ájó«∏≤J
»a äÉeƒ∏©ªdG º¶fh É«LƒdƒæμàdG
.OÉ°üàb’G á∏éY ô««°ùJ
áeƒμëdG ¢UôM ¿Gó«ªM ócCGh
Ö``jQó``à` dG á``eƒ``¶`æ`e õ``jõ``©` J ≈``∏` Y

¢UÉîdG ´É£≤∏d áeRÓdG ádƒ«°ùdG ô«aƒàd ó¡©dG »dh ƒª°S Oƒ¡L øªãf :¢SÉf ô«ª°S
≈°ù«Y øH óªM ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U
,ió``Ø`ª`dG OÓ``Ñ` dG π``gÉ``Y áØ«∏N ∫BG
á°SÉFôH áeƒμëdG èeGôHh äÉ°SÉ«°Sh
áØ«∏N ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U
AGQRƒdG ¢ù«FQ áØ«∏N ∫BG ¿Éª∏°S øH
äÉeƒ≤e ™«ªL ô«aƒJ ≈``dEG á«eGôdG
¢``UÉ``î` dG ´É``£` ≤` dG ƒ``ª` f ÜÉ`` Ñ` `°` `SCGh
»a √QhO CGƒÑà«d ¬àjƒ≤Jh »æjôëÑdG
Oƒ¡Lh ,åjóëàdGh á«ªæàdG á«∏ªY
»μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U äGQOÉ``Ñ` eh
»dh áØ«∏N ∫BG óªM øH ¿Éª∏°S ô«eC’G
ÖFÉædG ≈``∏` YC’G óFÉ≤dG Ö``FÉ``f ó¡©dG
»a AGQRƒ`` dG ¢ù∏ée ¢ù«Fôd ∫hC’G
áμ∏ªe »a ájQÉªãà°S’G áÄ«ÑdG á«ªæJ
AGƒ°S á«HPÉL ôãcCG É¡∏©Lh øjôëÑdG
,á«LQÉîdG hCG á«∏ëªdG äGQÉªãà°SÓd
IOÉ«≤dG ¬jóÑJ ÉªH √RGõàYG øY Ék Hô©e
»æjôëÑdG øWGƒª∏d ºYO øe áªjôμdG
∂dP ¿CG Gó``cDƒ` e ,¢``UÉ``î`dG ´É£≤∏dh
´É£≤dG Gò``g ≈∏Y Ék ªàM ¢ùμ©æ«°S
∂jôëJ »``a √QhO ò``NCÉ`«`d …ƒ``«`ë`dG
.ájOÉ°üàb’G á«ªæàdG á∏éY

»Ñ°ùàæªd π``«` gCÉ` à` dGh Ö``jQó``à` dG
çóMCÉH ºgóaQ ∫ÓN øe ,¢SôëdG
,ájôμ°ù©dG äÉ≤«Ñ£àdGh Ωƒ∏©dG
πÑb ø``e RÉ`
m `é` jEG ºjó≤J ∂``dP Ó``Jh

øcôdG AGƒ∏dG ájÉYQ âëJ º«bCG
∫BG Oƒ©°S øH õjõ©dGóÑY ï«°ûdG
¢``Sô``ë` dG ¿É`` ` ` cQCG ô``jó``e á``Ø` «` ∏` N
ió`` MEG è``jô``î` J π``Ø` M ,»``æ` Wƒ``dG
,ø«jôμ°ù©dG øjóéà°ùªdG äGQhO
17) AÉKÓãdG ¢ùeCG ìÉÑ°U ∂``dPh
Qƒ°†ëHh ,óëdG ôμ°ù©ªH (¢SQÉe
.»æWƒdG ¢SôëdG •ÉÑ°V QÉÑc
¿É`` cQCG ô``jó``e ∫ƒ``°` Uh ió`` dh
,πØëdG ™bƒe ≈dEG »æWƒdG ¢SôëdG
QÉÑc øe Oó``Y ∫ÉÑ≤à°S’G »a ¿É``c
CGóÑ«d ,»``æ`Wƒ``dG ¢SôëdG •ÉÑ°V
äÉ``jBG ø``e Iô``£` Y IhÓ``à` H π``Ø`ë`dG
á«Ñ«MôJ áª∏c ºK ,º«μëdG ôcòdG
äÉ``°`SGô``ë`dG áÑ«àc ó``FÉ``b É``gÉ``≤` dCG
πØëdG »``YGô``H É¡dÓN ø``e Ö``MQ
É¡dÓN ø``e ø``«q ` Hh ,Qƒ``°` †` ë` dGh
¿ód øe ô«ÑμdG ΩÉªàg’Gh ºYódG
ï«°ûdG ƒª°S øcôdG ∫hCG ≥jôØdG
¢ù«FQ áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y øH óªëe

.¢SÉf ô«ª°S |
,É¡¡LGƒJ »àdG äÉHƒ©°üdG RhÉéJ
øe ∞``«`Ø`î`à`dG ≈`` dG …ODƒ` à` °` S É``ª` c
≈∏Y á°VhôØªdG á«dÉªdG äÉeGõàd’G
º¡°ù«°S Ée ƒgh ,äÉ°ù°SDƒªdG √òg
¢TÉ©àf’G øe á«eÉæàe ádÉM ≥∏N »a
á«HÉéjG äGô«KCÉJ äGP …OÉ°üàb’G
πμ°ûH ¢UÉîdG ´É£≤dG ™°Vh ΩóîJ
QÉªãà°S’G á«∏ªY ø``e õØëJh ΩÉ``Y
.OƒcQ …CG »æWƒdG OÉ°üàb’G ÖæéJh
√òg ¿CG áaô¨dG ¢ù«FQ ±É°VCGh
á¨dÉÑdG ájOÉ°üàb’Gh á«dÉªdG áeõëdG

¢Shô«Ø∏d …ó°üà∏d áægGôdG ´É°VhC’G
.ΩGóà°ùªdG ƒªædG ≈∏Y Ék XÉØM
¿G ≈`` `dG ¢`` SÉ`` f ô``«` ª` °` S â`` Ø` `dh
áeƒμëdG ≈dG â©aQ ¿CG ≥Ñ°S áaô¨dG
¢``TÉ``©`fE’ á``£`N ¿CÉ` °` û` H É``¡`JGQƒ``°`ü`J
áμ∏ªe »`` a …OÉ``°` ü` à` b’G ™``°` Vƒ``dG
,á«dÉëdG ±hô¶dG πX »a øjôëÑdG
≈∏Y ®É``Ø` ë` dG ™`` `aGO ø`` e Ék ` bÓ``£` fG
OÉ°üàbÓd â≤≤ëJ »àdG äÉÑ°ùàμªdG
áªFÓªdG ±hô¶dG ô«aƒJh ,»æWƒdG
äÉcô°ûdGh äÉ°ù°SDƒª∏d íª°ùJ »àdG
ΩGó``à` °` ù` ª` dG ƒ``ª` æ` dÉ``H á``«` æ` jô``ë` Ñ` dG
´É£b á``°`UÉ``Nh ,Oƒ``cô``dG É¡ÑæéJh
,á£°SƒàªdGh Iô«¨°üdG äÉ°ù°SDƒªdG
á``«` dÉ``ª` dG á``eõ``ë``dG â``æ`ª`°`†`J ó`` `bh
áeƒμëdG É¡à≤∏WCG »àdG ájOÉ°üàb’Gh
.äGQƒ°üàdG √òg á«ÑdÉZ
áeõëdG √ò``g ¿CG ≈``dG QÉ``°``TCGh
≥∏N »a πYÉah ô«Ñc mπμ°ûH º¡°ùà°S
™«ªL •É°ShCG »a áæ«fCÉª£dG øe ádÉM
á«YÉæ°üdGh á``jQÉ``é`à`dG äÉ``YÉ``£`≤`dG
äÉ°ù°SDƒe óYÉ°ùà°Sh ,á«eóîdGh
,»``æ` jô``ë` Ñ` dG ¢`` UÉ`` î` `dG ´É`` £` `≤` `dG
≈``∏`Y É``¡` æ` e Iô``«` ¨` °` ü` dG á`` °` `UÉ`` Nh

áYÉæ°Uh IQÉéJ áaôZ â``Hô``YCG
ô«ª°S É¡°ù«FQ ¿É°ùd ≈∏Y øjôëÑdG
Égôjó≤Jh ÉgRGõàYG øY ¢SÉf ¬∏dGóÑY
Iô°†ëd á«eÉ°ùdG á«μ∏ªdG äÉ¡«Lƒà∏d
øH ó``ª` M ∂``∏` ª` dG á``dÓ``é` dG Ö``MÉ``°` U
ióØªdG OÓÑdG πgÉY áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y
á¡LGƒªd á«æWƒdG Oƒ¡édG ó«Mƒàd
»``ª` dÉ``©` dG QÉ``°` û` à` f’G äÉ``°` SÉ``μ` ©` fG
(19-COVID) ÉfhQƒc ¢Shô«Ød
ßaÉëj ÉªH »∏ëªdG iƒà°ùªdG ≈∏Y
ø``«`æ`WGƒ``ª`dG á``eÓ``°` Sh á``ë`°`U ≈``∏`Y
QGôªà°SG ™e …RGƒàdÉH ø«ª«≤ªdGh
Ék ≤«≤ëJ É¡∏ªY Iô«°ùeh ádhódG èeGôH
ídÉ°üd áeGóà°ùªdG á«ªæàdG »YÉ°ùªd
πμHh Ék «dÉY âæªK Éªc ,ø«æWGƒªdG
á°SÉFôH áeƒμëdG äGQGô`` b ¿É``aô``Y
áØ«∏N ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U
ÖMÉ°U ôeGhCGh áØ«∏N ∫BG ¿Éª∏°S øH
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
á«dÉe áeõM ¥ÓWEÉH AGQRƒdG ¢ù∏ée
áeRÓdG ádƒ«°ùdG ô«aƒàd ájOÉ°üàbGh
QÉ``KBG ™``e πeÉ©à∏d ¢UÉîdG ´É£≤∏d

ø¡ªdG ø«WƒJ ´ƒ°Vƒe á«©ªédG
,É¡à«é«JGôà°SG »a É°UÉN ÉkeÉªàgG
™é°ûJ ø«fGƒb ø°S á«ªgCG ≈dEG Éàa’
Ö``jQó``J ≈``∏` Y ¢``UÉ``î``dG ´É``£``≤``dG
Ö°UÉæªdG CGƒÑààd É¡«ØXƒe ôjƒ£Jh
.áØ∏àîªdG
á«ªæàdGh πª©dG ô``jRh √ƒ``fh
á``ª`gÉ``°`ù`eh Qhó`` ` H á``«` YÉ``ª` à` L’G
á«ªæJh ÖjQóà∏d øjôëÑdG á«©ªL
ìÉ``é` fEG »`` a á``jô``°` û` Ñ` dG OQGƒ`` `ª` ` dG
»a á``«`æ`Wƒ``dG è``eGô``Ñ` dGh §``£`î`dG
ø«ãMÉÑdG π«gCÉJh ÖjQóàdG ∫Éée
πμ°ûj ÖjQóàdG ¿CG GócDƒe ,πªY øY
™jQÉ°ûeh èeGôÑd É«°SÉ°SCG GQƒëe
,á«YÉªàL’G á«ªæàdGh πª©dG IQGRh
áeAGƒª∏d IQGRƒ`` `dG ≈©°ùJ å«M
º«∏©àdGh ÖjQóàdG äÉLôîe ø«H
øe πª©dG ÜÉ``ë`°`UCG ¬Ñ∏£àj É``eh
πX »``a á°UÉNh ,á«æ¡e äGQÉ``¡` e
á«Yƒf ≈∏Y äCGôW »àdG äGô«¨àªdG

ÖFÉf ó¡©dG »``dh áØ«∏N ∫BG óªM
¢ù«Fôd ∫hC’G ÖFÉædG ≈∏YC’G óFÉ≤dG
ÖjQóàdG ´É£≤H ,AGQRƒ``dG ¢ù∏ée
ºYódG ºjó≤Jh øjôëÑdG áμ∏ªe »a
»∏eÉμàdG √hQó``H ΩÉ«≤∏d ôªà°ùªdG
OGó``YEG ∫Ó``N ø``e πª©dG ¥ƒ°S »``a
áLQódÉH á∏gDƒªdG á«æWƒdG QOGƒμdG
¿hÉ``©`à`dG á``«`ª`gCG Gó``cDƒ` e ,≈`` `dhC’G
ábÓ©dG äGP ±GôWC’G ∞∏àîe ø«H
OQGƒªdG π«gCÉJh ÖjQóàdG ôjƒ£àd
ácôM IQGOEG ≈∏Y IQOÉ≤dG ájô°ûÑdG
,äÉ``YÉ``£`≤`dG ∞∏àîe »``a êÉ``à``fE’G
õcôªc ø``jô``ë`Ñ`dG ™``bƒ``e õ``jõ``©`Jh
»``aGô``à``M’G Ö``jQó``à` ∏` d »``ª` «` ∏` bEG
.»æ¡ªdGh
≈``dEG á«©ªédG ¢``ù`«`FQ â``Ø` dh
øª°V ÖjQóàdG á``jƒ``dhCG ™°Vh ¿G
ÉÑ°ùμe ó©j áeƒμëdG πªY èeGôH
áμ∏ªe »a ÖjQóàdG ´É£≤d É«aÉ°VEG
»a É«∏ªY ¢ùμ©fG Ée ƒgh ,øjôëÑdG
ÖjQóJh π«gCÉJ ™jQÉ°ûe ∞∏àîe
áaÉ°VEG πμ°Th ,πªY øY ø«ãMÉÑdG
™jQÉ°ûe ìÉ``é` f ¿É``ª`°`†`d á``«`Yƒ``f
…ô°ûÑdG ô°üæ©dG êÉeOEGh ∞«XƒàdG
Égƒæe ,πª©dG ¥ƒ°S »a »æWƒdG
øe π©éJ »``à`dG äGQOÉ``Ñ` ª` dG √ò``¡`H
É«°SÉ°SCG Gô°üæY »æ¡ªdG ÖjQóàdG
á£ÑJôªdG ájƒªæàdG ™jQÉ°ûªdG »a
.πª©dG ¥ƒ°ùH
ø``e ¿CG á`` «` `£` `Y ±É`` ` `°` ` ` VCGh
á«©ªédG äÉ``°`UÉ``°`ü`à`NG ≥∏£æe
á«ªæàdG ô``jƒ``£`J »``a áªgÉ°ùªdÉH
QÉ«îdG »æjôëÑdG π©Lh ájô°ûÑdG
äÉ°ù°SDƒe ™e ácGô°ûdÉH ,π°†aC’G
âdhCG ó≤a ,¢UÉîdGh ΩÉ©dG ´É£≤dG

á«ªæàdGh πª©dG ô``jRh ≈≤àdG
»∏Y óªëe øH π«ªL á«YÉªàL’G
á«©ªéd …ôîØdG ¢ù«FôdÉH ¿Gó«ªM
OQGƒªdG á«ªæJh ÖjQóà∏d øjôëÑdG
øH º``«` gGô``HEG Qƒ``à` có``dG á``jô``°`û`Ñ`dG
¢ù∏ée ¢ù«FQh ,…ô°ShódG áØ«∏N
Oƒªëe ó``ª``MCG á``«`©`ª`é`dG IQGOEG
¢ù∏ée AÉ°†YCG ø``e Oó``Yh ,á«£Y
.IQGRƒdÉH ¬Ñàμe »a ∂dPh ,IQGOE’G
¢VGô©à°SG AÉ≤∏dG ∫Ó``N º``Jh
»a áeƒμëdG É¡dòÑJ »àdG Oƒ¡édG
áaOÉ¡dG ÖjQóàdG áeƒ¶æe ôjƒ£J
á``jô``°`û`Ñ`dG OQGƒ`` `ª` ` dG á``«`ª`æ`J ≈`` `dG
≥«≤ëàd É¡H AÉ``≤` JQ’Gh á«æWƒdG
»a á∏eÉ°ûdG áeGóà°ùªdG á«ªæàdG
»æjôëÑdG øWGƒªdG QÉÑàYÉH OÓÑdG
á``«` dÉ``©` dG á``«` æ` ¡` ª` dG IAÉ`` Ø` `μ` `dG …P
á«aGôàM’G á``jQÉ``¡`ª`dG äGQó``≤``dGh
IQGOEG »a …QƒëªdG ¢SÉ°SC’G ƒg
∂dP øeh ,»æWƒdG OÉ°üàb’G á∏éY
´É£≤d ºYO øe áeƒμëdG ¬eó≤J Ée
ΩÉ«≤∏d »aGôàM’Gh »æ¡ªdG ÖjQóàdG
ÖjQóàdG äÉLôîe π©L »a √QhóH
,πª©dG ¥ƒ°S äÉLÉ«àMG ™e áeAGƒe
IOó©àªdG äÓ«¡°ùàdG ≈``dEG áaÉ°VEG
,á°UÉîdG ÖjQóàdG ógÉ©eh õcGôªd
™e ∑ôà°ûªdG ¿hÉ©àdG ÖfÉL ≈``dEG
,»``fó``ª` dG ™``ª`à`é`ª`dG äÉ``°` ù` °` SƒD ` e
á°ü°üîàªdG á«æ¡ªdG äÉ«©ªédGh
.ÖjQóàdG »a
áeƒμëdG ΩÉªàgÉH á«£Y OÉ°TCGh
»μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U á°SÉFôH
áØ«∏N ∫BG ¿Éª∏°S øH áØ«∏N ô«eC’G
ÖMÉ°Uh ,AGQRƒ``dG ¢ù∏ée ¢ù«FQ
øH ¿Éª∏°S ô``«`eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG

..äÉeƒ∏©ªdG áÄ«¡d á«FÉ°üMEG çóMCG »a

2019 »``a É``Ø``dCG 484h ¿ƒ``«``∏``e ≈```dEG ø``jô``ë``Ñ``dG ¿É``μ``°``S ™``LGô``J
§≤a ó«YGƒªdÉH ø«©LGôªdG πÑ≤à°ùJ äGRGƒédGh á«°ùæédG

ôÑY á``«` fhô``à` μ` dE’G äGô``«` °` TCÉ` à` dG
Iô``«` °` TCÉ` à` ∏` d ø``jô``ë``Ñ``dG ™`` bƒ`` e
www.evisa. á«fhôàμdE’G
.gov.bh

áHGƒH ™bƒe ôÑY áMÉàe ,ôØ°ùdG
www. á«fhôàμdE’G áeƒμëdG
¿É``μ` eE’É``Hh bahrain.bh
äÉÑ∏W øY ΩÓ©à°S’Gh ºjó≤àdG

¿hDƒ` `°` `T á``£``N QÉ`` ` ` WEG »```a
áeÉbE’Gh äGRGƒ``é`dGh á«°ùæédG
óë∏d á«æWƒdG Oƒ¡édG õjõ©J »a
É``fhQƒ``c ¢``Shô``«` a QÉ``°` û` à` fG ø``e
áeÓ°Sh áë°U ≈∏Y ®É``Ø`ë`dGh
É¡fEÉa ,ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒªdG
É¡JÉeóN øe øjó«Øà°ùªdG åëJ
ó«YGƒªdG õéëH ΩGõ``à` d’G ≈∏Y
è``eÉ``fô``H ≥`` jô`` W ø`` `Y É``≤k ` Ñ` °` ù` e
Iõ¡LCG ôÑY ìÉàªdG Skiplino
QGò``à` Y’G ™``e ,á``«`cò``dG ∞``JGƒ``¡`dG
øjòdG ø«©LGôªdG ∫ÉÑ≤à°SG øY
ºjó≤J ´ô```aCG »``a ¿hó``LGƒ``à`«`°`S
.≥Ñ°ùe óYƒe ¿hO øe äÉeóîdG
á«°ùæédG ¿hDƒ``°``T ô``cq ò``Jh
ø«æWGƒªdG ,áeÉbE’Gh äGRGƒédGh
RGƒL ójóéJ áeóN ¿CÉH ,AGõYC’G
™æe øY ΩÓ©à°S’G áeóNh ôØ°ùdG

بيانات الخبر
:π«YÉª°SEG ÖæjR âÑàc

á«fhôàμdE’G áeƒμëdGh äÉeƒ∏©ªdG áÄ«g øY IQOÉ°üdG äÉ«FÉ°üME’G çóMCG âæq«H
¿Éc ¿CG ó©H ,2019 ΩÉY ∫ÓN Oôa ∞dCG 484h ¿ƒ«∏e ≈dEG øjôëÑdG ¿Éμ°S OóY ™LGôJ
.2018 ΩÉY ∫ÓN ±’BG 503h ¿ƒ«∏e ƒëf ≈dEG π°üj ºgOóY
ƒëf ºgOóY ≠∏H PEG ,¿Éμ°ùdG OóY »dÉªLEG øe %47^3 ¬àÑ°ùf Ée ¿ƒ«æjôëÑdG πμ°Th
ø««æjôëÑdG áÑ°ùf âfÉc Éª«a ,2018 ΩÉY øY %1^7 ¬àÑ°ùf â¨∏H ´ÉØJQÉH ∞dCG 702
.2018 ΩÉY ∫ÓN ¿Éμ°ùdG OóY »dÉªLEG øe %45^9 ≈dEG π°üJ
ÉØdCG 782 ≈``dEG -2019 äÉ«FÉ°üMEG ≥``ah- øjôëÑdG »a Ö``fÉ``LC’G Oó``Y π°Uhh
813 ƒëf 2018 ΩÉY »a ºgOóY ¿Éc ¿CG ó©H ∂dPh ,%4 øe ¬àÑ°ùf âHôàbG ¢VÉØîfÉH
597 øe QƒcòdG OóY ¢ü∏≤J ≈dEG ÖfÉLC’G OóY ™LGôJ »a RôHC’G ÖÑ°ùdG ™Lôjh .Oôa ∞dCG
≈dEG äÉ«æjôëÑdG ô«Z çÉfE’G OóY ™ØJQG Éª«a ,2019 »a ÉØdCG 565 ≈dEG 2018 »a Oôa ∞dCG
≈dEG ÉØdCG 350 øe ™ØJQG ó≤a ø««æjôëÑdG QƒcòdG OGóYCG ÉeCG .≈ãfCG ∞dCG 216 øe ÉØdCG 217
,ΩÉbQC’G ∂∏J π«é°ùàHh .≈ãfCG ∞dCG 346 ≈dEG ÉØdCG 340 øe AÉ°ùædGh ,¢üî°T ∞dCG 356
.≈ãfCG ∞dCG 563 ≈dEG çÉfE’Gh ÉØdCG 921 ≈dEG øjôëÑdG »a QƒcòdG OóY »dÉªLEG π°üj
OóY »dÉªLEG øe %36^3 ≈∏Y áª°UÉ©dG á¶aÉëe äPƒëà°SG ,∂``dP ÖfÉL ≈``dEG
äAÉL Éª«a ,áØ∏àîªdG É¡≤WÉæe »a ¿ƒYRƒàj ¢üî°T ∞``dCG 539 âª°V PEG ,¿Éμ°ùdG
»dÉªLEG øe %24^9 ¬àÑ°ùf Ée É¡Ñ«°üf ¿Éch ,á«fÉãdG áÑJôªdG »a á«dÉª°ûdG á¶aÉëªdG
áãdÉK â∏ëa á«HƒæédG á¶aÉëªdG ÉeCG ,ÉØdCG 370 ≈dEG π°üj É¡«a ø«æWÉ≤dG OóYh ,¿Éμ°ùdG
»a ¢û«©j PEG ,Iô«NC’G áÑJôªdG »a ¥ôëªdG á¶aÉëeh Oôa ±’BG 306 ƒëf É¡fÉ°†àMÉH
∫ÉØWC’G OGóYCG ¿CG ΩÉbQC’G âë°VhCG ,ájôª©dG äÉÄØdG ∫ƒMh .Oôa ∞dCG 268 ƒëf É¡≤WÉæe
∞dCG 379 ≈dEG -2019 ΩÉY OGó©J ≥ah- π°üJ áæ°S 19h 0 ø«H ºgQÉªYCG ìhGôàJ øjòdG
RôHC’Gh .¿ƒ«æjôëH º¡æe ÉØdCG 61 , qø°ùe ÉØdCG 80 ø«æ°ùªdG OóY »dÉªLEG ≠∏H Éª«a ,πØW
,±’BG 3 ≈dEG π°üj ¥ƒa Éeh 85 ≈dEG ºgQÉªYCG π°üJ øjòdG ø««æjôëÑdG ø°ùdG QÉÑc OóY ¿CG
79-75) ájôª©dG áÄØdGh ,±’BG 4 ÉgOGôaCG OóY ¿Éμa (áæ°S 80-84) ájôª©dG áÄØdG ÉeCG
.¢üî°T ±’BG 6 ƒëf ÉgOGôaCG OóY (áæ°S
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..iQƒ°ûdG ≈dEG ¬∏«ëjh ¿ƒfÉ≤dG ´hô°ûe ≈∏Y ≥aGƒj ÜGƒædG ¢ù∏ée

á«HÉ«f äÉ°VGôàYG §°Sh á«FÉæédG äGAGôLE’G äÓjó©J ôjôªJ ≈dEG ™aóJ zÉfhQƒc{
´hô°ûªdG Iô«°ùªd ’Éªμà°SGh áæ°S 18 Qhôe ó©Hh »dÉëdG âbƒdG »a ¬fG ÉØ«°†e ,ÜGƒædG ¢ù∏ée »a É¡H
ôªj »àdG ´É°VhC’G πX »a ¢ûbÉæj ¿G QGób’G äAÉ°Th ´hô°ûªdG Gòg ô¶æj ∂∏ªdG ádÓéd »MÓ°UE’G
ºJ ¬fG Éªc ,áãjóëdG á«fhôàμd’G πFÉ°SƒdÉH áfÉ©à°S’G ôÑY ÉfhQƒc ¢Shô«a á¡LGƒe øe ºdÉ©dG É¡H
.ø«ª¡àªdG ø«H ídÉ°üàdG OGƒe »a ™°SƒàdG
»a äÉ©jô°ûàdG åjóëJ ócDƒj QÉÑL πªY ƒg ´hô°ûªdG Gòg ¿G ≈dG âØd »égƒμdG óªM ÖFÉædG
ôaƒjh ≥«≤ëàdG ô«°S á«∏ªY »a ¬bƒ≤M ßØMh ¿ƒé°ùªdG ™e π°UGƒàdG áYô°S ôaƒ«°Sh øjôëÑdG
≥«≤ëàdG ô«°S á©HÉàe ¬«eÉëeh ±ƒbƒªdG πgC’ ≥≤ëjh ôNBG ≈dEG ¿Éμe øe ø«aƒbƒªdG π≤f ∞«dÉμJ
.º¡d á°ü°üîªdG äÉYÉ≤dG ∫ÓN øe
¢ùªJ ájôgƒL GQƒ``eCG øª°†àJ äÓjó©àdG ¿G OGƒ°ùdG π°VÉa ÖFÉædG iCGQ ôNBG ÖfÉL ≈∏Y
Öéj ’ ¬fG ≈dG Éàa’ ,áeÉ©dG áHÉ«ædG AÉ°†YCGh AÉ°†≤dG áÄ«g ájÉªM øY §≤a º∏μàf ’h ™«ªédG
øμªj áeÉ©dG áHÉ«ædGh AÉ°†≤dG áÄ«g ¿G å«M ÉfhQƒc AÉHh ø«Hh ´hô°ûªdG Gòg ø«H §HôdG
™æªdÉH á≤∏©àe πFÉ°ùe øY åjóëdG ÉeCG ,πFÉ°SƒdG øe ójó©dÉH ¢Shô«ØdG Gòg øe º¡àjÉªM
ºZôdÉH ¬fG πæjR ∞°Sƒj ÖFÉædG ∫Éb Éª«a ,á°SGQódG øe ójõªdG Ö∏£àJ »¡a ôØ°ùdG øe
á°SGQód âbƒdG ÜGƒæ∏d íàj ºd ¬æμdh ,äGAGô``LE’G áæªbQ »a ¬LƒJ …CG ™e ¬fƒc øe
âjƒ°üàdG ™«£à°ùJ ’ É¡fG »μjÉëdG ºã∏c ÖFÉædG âdÉb Éªc ,á«aÉμdG áLQódÉH äÓjó©àdG
.¬«∏Y ™∏£J ºd A»°T ≈∏Y
¿hDƒ` °` û` dGh ∫ó``©` dG ôjRh áØ«∏N ∫BG »``∏`Y ø``H ó``dÉ``N ï``«`°`û`dG OQ ¬``Ñ`fÉ``L ø``e
»a ¢``SQOh 2019 ôjÉæj »a ¢ù∏éªdG ≈dG Ωób ¿ƒfÉ≤dG ¿CÉH ±ÉbhC’Gh á«eÓ°SE’G
á∏eÉéªdG πLG øe ÜGƒædG ¢ù∏ée ≈dG Ωó≤j ¿ƒfÉb óLƒj ’ ¬fGh ∫ƒ£e πμ°ûH áæé∏dG
äGOÉ≤àfG ¬«∏Y òNDƒj ¿G Öéj ’h áæ«©e äÉfÉª°V Ö«JôJ ¬«∏Y ÖJôàj ¿ƒfÉb ƒg πH
¿ƒfÉ≤dGh ,¢ù∏éªdG ≈dG ™LGQ ájÉ¡ædG »a ôeC’G ¿CG ÉØ«°†e ,∂dP áfÉÑà°SG ¿hO øe
ÉfƒfÉb ™°†f ’ øëfh ,IÉ°†≤dGh Oƒ¡°ûdGh ¬«∏Y »æéª∏d ájÉªëdG ádCÉ°ùe »a í°VGh
.§≤a á«FÉ°†≤dG á£∏°ùdG ájÉªëd
ΩÉ©dG ÖFÉæ∏d ≥ëj ájÉæéH ≥∏©àJ ájóL πF’O ∑Éæg âfÉc GPEG ¬fG ≈dG QÉ°TCGh
»°ù«°ùdG óªëe ÖFÉædG ±É°VCG √QhóH .ôØ°ùdG ™æªH ôe’G á«FÉæãà°SG ±hôX »a
.ô¡°T πc ôØ°ùdG øe ¬©æe ≈∏Y º∏¶àdG »a ≥ëdG º¡àª∏d É°†jCG ¬fG
¿CÉH ¿Ééd çÓK QhO ¢û«ª¡J ¬°†aQ …ÉæÑdG QÉªY ÖFÉædG ócCG √QhóH
iôf GPÉªd :ÓFÉ°ùàe ,º``gQhO øe ¢ü≤àæ«d zá¨HÉf{ √Éª°SCG Ée »JCÉj
»a ñGô°üdG º¡æe óéf ºK ,¿Éé∏dG »a ÜGƒædG ¢†©H øe äƒμ°ùdG
óLƒj ’h á°ù∏édG »a ΩÓYEGh äGô«eÉc OƒLh ÖÑ°ùdG π¡a !?á°ù∏édG
,áfÉgEG √ògh á¨HÉf ÉfCG :ÓFÉb OGƒ°ùdG ÖFÉædG ¬«∏Y OQ Éª«a !?¿Éé∏dG »a
.¢ù∏éªdG ΩôàMGh »æeôàMGh

zá«fhôàμdE’G áHGƒÑdG{ ≈∏Y â©aQ ÖàμdG ±’BG :á«HôàdG ôjRh

É«fhôàμdG AGôKEG 1088 øe ôãcCG É¡«∏Y πªMh
Öéj ÉæfG ÓFÉb ,äÉfÉëàe’G êPÉªf É°†jGh
º«∏©àdGh »fhôàμd’G º«∏©àdG ø«H õ«ªf ¿G
Rõ©j »fhôàμdE’G º«∏©àdG ¿EG å«M ,ó©H øY
øY º«∏©àdG ÉeG ,¢SQGóªdG »a º«∏©àdG êPƒªf
Ö°SÉM Iõ¡LCG É¡æª°V øe äÉÑ∏£àe ¬∏a ó©H
∞«dÉμJ πªëà«°S øe :ÉØ«°†e ,âfôàfGh »dBG
¿EG ∫É``b Qƒà°SódG ¿G á°UÉNh AÉ``«`°`TC’G ∂∏J
.»fÉéeh »eGõdEG º«∏©àdG

áªμëe πªY ¥GQhCG ∫Ó``N øe º«∏©àdG ™``bGh
≈∏Y ±ƒbƒ∏d ôªJDƒªdG »a É¡éFÉàf ¢Vô©J
.É¡d ájQòL ∫ƒ∏M ™°Vhh Éæ∏cÉ°ûe
á«HôàdG ô``jRh »ª«©ædG óLÉe QƒàcódG
πÑb øe Gôªà°ùe ÓªY ∑Éæg ¿CG ócCG º«∏©àdGh
,IôàØdG ∂∏J ∫ÓN ø«ª∏©ªdGh ¢ùjQóàdG áÄ«g
»a áÑ∏£dGh ¢``SQó``ª`dG ø«H π°UGƒàdG ºàjh
øe ±’BG ∑Éægh á«ª«∏©àdG OGƒªdG øe ójó©dG
á«fhôàμdE’G áHGƒÑdG ™bƒe ≈∏Y â©aQ ÖàμdG

IQGRh OhOQ ôÑªb QÉ``ª`Y ÖFÉædG ó≤àfG
á«∏Ñ≤à°ùªdG §£îdG ∫ƒM ¬dGDƒ°S ≈∏Y á«HôàdG
,áμ∏ªªdG »``a á«ª«∏©àdG á«∏ª©dG ô``jƒ``£`à`d
Üƒ°Sôd á«HôàdG ôjRh ô«°ùØJ ióe øY ÓFÉ°ùàe
ájõ«∏éfE’G á¨∏dG »a ÜÓ£dG øe Iô«Ñc áÑ°ùf
»àdGh á©eÉédG º¡dƒNO óæY ájƒfÉãdG ÜÓ£d
AÉ«dhCG øe ô«ãμdG ¿G ÉØ«°†e ,%80 ≈dG â∏°Uh
π``MGô``ª`dG §``HGô``J Ωó``Y ø``e ¿ƒμ°ûj Qƒ`` `eC’G
,á©eÉédGh ájƒfÉãdGh ájOGóY’Gh á«FGóàH’G
ºàj ∫ÉãªdG π«Ñ°S ≈∏Y äÉ«°VÉjôdG IOÉe ¿G Éªc
á©eÉédG »a CÉLÉØf ºK á«Hô©dG á¨∏dÉH É¡°ùjQóJ
.ájõ«∏éfE’ÉH É¡fCÉH
á«∏ª©dG º««≤J º``J π`` g{ :¬``dƒ``b ™``HÉ``Jh
Iò``JÉ``°`SCÉ`H ø«©à°ùf ’ GPÉ``ª``dh ?á«ª«∏©àdG
GôªJDƒe ºch ?ôjƒ£àdG á«∏ªY »a äÉ©eÉédG
…CG π``ª`Y º``J π`` gh ?º``«`∏`©`à`dG º««≤àd ™``°` Vh
?áæ°S 18 ∫GƒW º«∏©àdG ∫ƒM ájQGƒM äÉ°ù∏L
≈dG êÉàëj íÑ°UCG πª©dG ¥ƒ°S ¿G ≈dG Gô«°ûe
´QõJ á«dÉëdG ègÉæªdG π¡a ..ájOôa äGQÉ¡e
áHÉ£îdG ¿ƒæa πãe ájOôa äGQÉ¡e áÑ∏£dG »a
?¢ùØædÉH á≤ãdGh
¬«LƒàdG ≈dG ó¡©dG »dh ƒª°S ôÑªb ÉYOh
¿ƒ«©eÉL IòJÉ°SCG ¬«∏Y ±ô°ûj ôªJDƒe áeÉbEÉH
á°ûbÉæªd IójÉëe á¡L øe º«¶æàH ¿ƒ∏≤à°ùe

:ÜÉjO ó«dh Öàc
áæWÓ°ùdG Òe’GóÑY :ôjƒ°üJ
¿ƒfÉ≤H ´hô°ûe ≈∏Y πæjR ájRƒa ÜGƒædG ¢ù∏ée á°ù«FQ á°SÉFôH ¢ùeCG ¬à°ù∏L »a ÜGƒædG ¢ù∏ée ≥aGh
»a »ªbôdG ∫ƒëàdG ≈dG πjó©àdG ±ó¡jh ,iQƒ°ûdG ¢ù∏ée ≈dG ¬àdÉMEGh á«FÉæédG äGAGô``LE’G ¿ƒfÉb πjó©àH
.»°VÉ≤àdG á«∏ªY ´ô°ùjh π¡°ùj ÉªH ó©H øY ™aGôàdGh äGOÉa’G òNCG ôÑY »°VÉ≤àdG äGAGôLEG
Gòg πãe êGôNG ¿CG ≈dEG ±ÉbhC’Gh á«eÓ°SE’G ¿hDƒ°ûdGh ∫ó©dG ôjRh áØ«∏N ∫BG »∏Y øH ódÉN ï«°ûdG QÉ°TCGh
Ée πX »a áeÉ©dG áHÉ«ædGh IÉ°†≤dGh ø«ØXƒªdGh ø«eÉëªdGh ø«ª¡àªdG áë°U ≈∏Y ®ÉØëdG »a º¡°ù«°S ¿ƒfÉ≤dG
≈æÑªdG ¿C’ QòM πμH á«ë°üdG äGAGôLE’G ™e πeÉ©àJ ∫ó©dG IQGRh ¿G ÉØ«°†e ,ÉfhQƒc ¢Shô«a äÉjóëJ øe √ó¡°ûf
âëJ Éæ©°Vh Gògh ,Qƒ°†ëdÉH ≥∏©àj Éª«a ¿’G øe á«fhôàμd’G πFÉ°SƒdG Ωóîà°ùfh ,Qƒ°†ëdGh ø«ª¡àªdÉH ºMOõe
¬fG ≈dG Gô«°ûe ,¿ƒfÉ≤dG Gòg πμ°T Ée ƒg ¢ù«d ÖÑ°ùdG Gòg ¿G ≈dG Gô«°ûe ,¿ƒfÉ≤dG Gòg êGôNEÉH ójó°T ΩGõàdG
áÄ«H ≈≤Ñà°S ºcÉëªdGh ∫ó©dG IQGRh ¿G ≈dG Éàa’ ,áeÉY áØ°üH á«FÉæédG äGAGôLE’G »a ô«Ñc Ωó≤J çóë«°S
πch ,áØ∏àîe á≤jô£H ºàJ êhôîdGh ∫ƒNódG äGAGô``LEG É°†jCGh ÉjÉ°†≤dG ô¶f ∞Øîj AÉ°†≤dG iôfh áæeBG
.áeÉ©dG áHÉ«ædGh IÉ°†≤dGh ø«ØXƒªdGh ø«eÉëªdGh ø«ª¡àªdG
áë°U ≈∏Y ®ÉØë∏d ∂``dP
»æWƒdG ø`` e’Gh á``«`LQÉ``î`dG ¿hDƒ`°`û`dG áæéd ôjô≤J
êGQOEG QÉKCGh
∫hó``L ≈``∏`Y ¿ƒ``fÉ``≤`H ´hô``°`û`ª`dG ∫ƒ``M Égôjô≤àd
AÉ«à°S’G øe ádÉM ∑GQóà°SG áØ°üH á°ù∏édG ∫ÉªYCG
≈dG ø«àa’ ,ÜGƒædG ¢†©H πÑb øe ¢VGôàY’Gh
øe ôãcCG øª°†àj ôjô≤J êGQOEG ∫ƒ≤©ªdG ô«Z øe ¬fG
∞°üàæe »a ¢ù∏éªdG ∫ÉªYG ∫hóL ≈∏Y áëØ°U 400
∫ÉM Éªe á∏«∏b äÉYÉ°ùH á°ù∏édG OÉ≤©fG πÑb …CG (¢ùeCG) π«d
OQ ø«M »a ..á°VÉØà°SÉH ¿ƒfÉ≤H ´hô°ûªdG π«∏ëJh á°SGQO ¿hO
¿ƒfÉ≤H ´hô°ûªdG ¿CÉH ∫ÉªY’G ∫hóL ≈∏Y äÓjó©àdG êGQOE’ ¿hójDƒªdG ÜGƒædG
»gh á«HÉ«f ¿Ééd çÓK »a ¬à°ûbÉæe ºJ ¬fCGh áæ°S »dGƒM òæe ¢ù∏éªdG iód OƒLƒe
±òM ºJh ¬«∏Y äÓjó©J AGôLEG ºJ ¬fGh ,¿É°ùf’G ¥ƒ≤Mh á«LQÉîdGh á«©jô°ûàdG
.ÜGƒædG áÑZQ ≈∏Y AÉæH ¿ƒfÉ≤H ´hô°ûªdG OGƒe ióMEG
ÉfhQƒc ¢Shô«a øe -øjôëÑdG ¬æª°V øeh- ºdÉ©dG ¬d ¢Vô©àj Ée ¿G »°ù«°ùdG óªëe ÖFÉædG ∫Éb √hQóH
ÉæeGõJ ¿ƒfÉ≤dG Gòg »JCÉj PEG ∫ÉªY’G ∫hóL ≈∏Y ¬LGQOEGh áæé∏dG ôjô≤J øe AÉ¡àf’G áYô°ùd ™aGhódG óMCG ¿Éc
Éæ°†aQ ÉæfG ÓFÉb ,»°VÉ≤àdG äGAGôLEG »a »ªbôdG ∫ƒëà∏d Ék ªYOh ÉfhQƒc ¢Shô«a øe á«FÉbƒdG äGAGôL’G ™e
.»FôªdG π«é°ùàdGh ò«ØæàdG ó©H ¬«∏Y ΩƒμëªdG äÓeÉ©e ±É≤jEÉH ¿É≤∏©àJ ´hô°ûªdG »a ø«JOÉe
ôîàØf »àdG áª¡ªdGh á«°ù«FôdG äÉ©jô°ûàdG óMCG ƒg ¿ƒfÉ≤dG ´hô°ûe ¿G áªMQ ∫BG …RÉZ ÖFÉædG ∫Éb √QhóH

»ØμJ GQÉæjO 336 ¿EG πbCG ºd :πª©dG ôjRh
≈ª°ùe ≈∏Y º°SG π«ªL âfCG :…ô°ShódG ≈°ù«Y

IQGRƒ``dG ¿ƒμJ ¿CG ≈∏Y QOGƒ``c øe
∫Éb ø«M »``a ..ô`` e’G Gò¡d áÑbGôe
Ωƒ≤j Ée ¿G …ô°ShódG ≈°ù«Y ÖFÉædG
’ ô«Ñc ó¡L ƒ``g πª©dG ô`` jRh ¬``H
øe AGƒ``°`S ,√QÉ``μ` fEG ó``MCG ™«£à°ùj
πª©dG ô``«` aƒ``J ≈``∏` Y π``ª` ©` dG ∫Ó`` N
ø«æWGƒª∏d ºjôμdG ¢û«©dGh ≥FÓdG
»a ádÉ£ÑdG ∫ó©e ≈∏Y á¶aÉëªdG hCG
¬eÓc Éªààîe ,áæeB’G äÉjƒà°ùªdG
º°SG π«ªL âfG{ :ÓFÉb πª©dG ôjRƒd
.z≈ª°ùe ≈∏Y

ô«Z ájOÉ°üàb’G äGQGô``≤dG áeõM :Ωƒ∏°ùdG
بيانات الخبر
zÉfhQƒc{ äÉ``«YGóJ øe ∞``Øîà°Sh ábƒÑ°ùe
á«dÉªdG ¿hDƒ`°`û`dG áæéd ¢ù«FQ Ωƒ∏°ùdG ìÉÑ°U ó``ª`MCG ÖFÉædG OÉ°TCG
ÖMÉ°U Iô°†ëd á«eÉ°ùdG á«μ∏ªdG äÉ¡«LƒàdÉH ÜGƒædG ¢ù∏éªH ájOÉ°üàb’Gh
áeõM ¥ÓWEÉH ióØªdG OÓÑdG πgÉY áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y øH óªM ∂∏ªdG ádÓédG
QÉKBG ™e πeÉ©à∏d ¢UÉîdG ´É£≤∏d áeRÓdG ádƒ«°ùdG ô«aƒàd ájOÉ°üàbGh á«dÉe
OÉ°üàbÓd ΩGóà°ùªdG ƒªædG ≈∏Y ÉXÉØM ¢Shô«Ø∏d …ó°üà∏d áægGôdG ´É°VhC’G
ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U á°SÉFôH áeƒμëdG äGQGô≤d ák ©HÉàeh ..»æWƒdG
»μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ô``eGhCGh AGQRƒ``dG ¢ù«FQ áØ«∏N ∫BG ¿Éª∏°S øH áØ«∏N
∫hC’G ÖFÉædG ≈∏YC’G óFÉ≤dG ÖFÉf ó¡©dG »dh áØ«∏N ∫BG óªM øH ¿Éª∏°S ô«eC’G
.AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«Fôd
áeõëdG √ò``g ô«aƒàH á«eÉ°ùdG á«μ∏ªdG äÉ¡«LƒàdG ¿EG Ωƒ∏°ùdG ∫Ébh
á«FÉæãà°S’G ádÉë∏d á«Ñ∏°ùdG QÉKB’G ∞«ØîJ »a ôKC’G ≠∏HCG ¬∏dG ¿PEÉH É¡d ¿ƒμ«°S
»°üî°ûdG ¬ªYO Oó°üdG Gòg »a GócDƒe ,»æjôëÑdG OÉ°üàb’G É¡H ôªj »àdG
¬«©°Sh äGQGô≤dG √ò¡d ÜGƒædG ¢ù∏éªH á«dÉªdG ¿hDƒ°ûdG áæé∏d É°ù«FQ ¬àØ°üH
¢ù∏éªdG ¿CÉ`H ¬à≤K øY GôÑ©e ,øμªe âbh Üô``bCG »a ÉgQGôbEG ≈``dEG ÜhDhó``dG
√òg QGô`` bEG »``a ´Gô``°` SE’G É¡fCÉ°T ø``e »àdG á``eRÓ``dG äÓ«¡°ùàdG π``c Ωó≤«°S
.äGQGô≤dG

™`` `«` ` °` ` VGƒ`` `ª` ` dG
±hô``¶`dG π``X »``a á°UÉNh á«ªgCG
áHƒ©°U ø``e º``dÉ``©`dG É¡H ôªj »``à`dG
øY ÉØ°TÉc ,∞``FÉ``Xƒ``dG ô``«`aƒ``J »``a
ºà«°S áeOÉ≤dG á∏«∏≤dG ΩÉjC’G »a ¬fCG
ƒgh »fhôàμd’G ∞«XƒàdG ¥Ó``WEG
øμªjh ™«ªé∏d ºFGO ¢Vô©e áHÉãªH
∫ƒ``Nó``dG π``ª` ©` dG ø`` Y å``MÉ``H …C’
»àdG ∞FÉXƒdG QÉ«àN’ É«fhôàμdG
πªY ÖMÉ°U …C’ øμªjh ¬Ñ°SÉæJ
¬Ñ°SÉæj øe QÉ«àNGh É°†jCG ∫ƒNódG

º¡©bGh ¢ùe’ ´ƒ°VƒªdG ¿C’ ôjRƒdG
πYÉØàdG Gòg ¿G ÉØ«°†e ,»°û«©ªdG
á©LGôªH IQGRƒ``dG Ωƒ≤J ¿ÉH »Øμj
óë∏d á«©bGƒH É¡à°SGQOh É¡à°SÉ«°S
á«°SÉ°SC’G IÉ«ëdG äÉÑ∏£àªd ≈fOC’G
.ø«æWGƒª∏d
á``HÉ``LEG »``ah ô``NBG Ö``fÉ``L ≈∏Y
ÖFÉæ∏d ∫GDƒ``°``S ø``Y π``ª`©`dG ô```jRh
IOÉØà°S’G ¿CÉ°ûH …ô°ShódG ≈°ù«Y
ôjRƒdG ∫Éb ,∞«XƒàdG ¢VQÉ©e øe
ó``°`TCG ø``e ∞``«`Xƒ``à`dG ´ƒ``°` Vƒ``e ¿G

¿hDƒ` °` û` dGh π``ª`©`dG ô`` jRh ≈``Ø`f
¿ƒμj ¿G ¿Gó«ªM π«ªL á«YÉªàL’G
§îd ≈fOCG óëc 336 ≠∏Ñe ¿G ∫Éb ób
¬àHÉLEG ¿CG ≈dEG Gô«°ûe ,»Øμj ô≤ØdG
≠∏ÑªH ô≤ØdG §``N ∫ƒ``M ∫GDƒ`°`S ø``Y
í«ë°U ô«Z πμ°ûH âª¡a GQÉæjO 336
¬ëjô°üJ ™e ΩÉ©dG …GôdG πYÉØJ ¿Gh
¬fCÉH É«°üî°T ¬àHÉLEG ∞jôëJ ¬ÑÑ°S
º∏YG ’h{ :ÉØ«°†e ,»Øμj Gòg ¿G ∫Éb
Gògh »àHÉLEG »a »ØμJ áª∏c ¢SO øe
πª©J »àdG ádhódG á°SÉ«°S ™e ≈aÉæàj
∞«ch ,øWGƒªdG πNO ø«°ùëJ ≈∏Y
ô«aƒàd ø«jÓe ó°UôJ ádhódGh »Øμj
øWGƒª∏d á«°SÉ°S’G IÉ«ëdG äÉÑ∏£àe
»eó©æªd »YÉªàL’G ¿Éª°†dG ôÑY
π«∏b º``¡` ∏` NO º`` g ø`` e hG π`` Nó`` dG
GQÉæjO 336 ≈∏Y ¿ƒ∏°üëj øjòdGh
¬eó≤J Éªe %4 iƒ°S πãªj ’ Gògh
¿ƒ«∏e 435 ∑Éæ¡a ,øWGƒª∏d ádhódG
áeó≤ªdG äGhÓ``©` dG ∞∏àîªd QÉ``æ`jO
Éfƒ«∏e 19 πHÉ≤e »``a ø«æWGƒª∏d
¿Éª°†dÉH á≤∏©àªdG ∫ó``é` dG π``ë`e
.»YÉªàL’G
¬∏dGóÑY.O ÖFÉædG ∫É``b √Qhó``H
πYÉØàdG ¿G ∫GDƒ°ùdG Ωó≤e …OGhò``dG
OQ ≈∏Y ø«æWGƒªdG πÑb øe ô«ÑμdG
≈∏Y º¡æe ô°TÉÑe OQ ƒg πª©dG ôjRh

اليوم

التاريخ

ÜGƒædG ÜÉ°UCG πgالخبر
: ≥æYƒH
!ÜÉ°üædG Gƒ∏ªμj
النشرºdh
 جهةÉfhQƒc

øWGƒªdGh »FÉæãà°SG ™°Vh »a OÓÑdG Ωƒ«dG ¿Gh
äGQGôb ¬æe πeCÉàjh ô«ãμdG ¢ù∏éªdG øe ô¶àæj
ø«æWGƒªdG πLCG øe áÑZôH äÉMGôàbGh

AÉHh áeRG Iôàa »a ôªf ÉæfG ≥æYƒH ∫Ébh
øe ó``jó``©`dG ¿hô``¶`à`æ`j ø``«`æ`WGƒ``ª`dGh É``fhQƒ``c
πg ∫AÉ°ùJh ,¿CÉ°ûdG Gò¡H äÉMGôàb’Gh äGQGô≤dG
ÉfhQƒc º¡HÉ°UG ΩG øjóª©àe ø«Ñë°ùæªdG ÜGƒædG
áYÉ≤dG êQÉ``N ¿ƒØ≤jh ÜÉ°üædG Gƒ∏ªμj ’ ≈àM
.»μ«àμJ ÜÉë°ùfG πμ°ûH
º¡≤JÉY ≈∏Y òN’G ÜGƒædG øe ≥æYƒH ÖdÉWh
á°UÉN ,πeÉc πμ°ûH É¡∏ªëJh á«æWƒdG á«dhDƒ°ùªdG

الصفحة
≥æYƒH ó``dÉ``N ÜGƒ``æ` dG ¢ù∏ée ƒ°†Y ¬``Lh
العدد

ÜGƒædG ¿G ÓFÉb ÜGƒædG ¢ù∏ée AÉ°†YC’ Gk OÉ≤àfG
≈àM IÓ°üdG áMGôà°SG ó©H á°ù∏édG øe GƒÑë°ùfG
√òg ¿G ÉØ«°†e ,á°ù∏édG ™aôJh ÜÉ°üædG πªàμj ’
ƒgh ôe’G Gòg É¡«a çóëj »àdG áãdÉãdG IôªdG »g
∫hóL ≈∏Y »àdG ™«°VGƒªdG ô«NCÉJ »a ÖÑ°ùàj Ée
»a QÉà¡à°SG ≥æYƒH ÉgôÑàYG É``e »``gh ∫É``ª`Y’G
.ø«æWGƒªdG ídÉ°üeh ΩÉ©dG ídÉ°üdG

الرابط اإللكتروني
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:¿ƒ¶aÉëªdG...á«∏NGódG ôjRh ¬≤∏WCG …òdG á«©ªàéªdG ácGô°ûdG Ωƒj »a

á«©ªàéªdG á``cGô°ûdG ôgÉ¶e ´hQCG zÉ``fhQƒc{ á``¡LGƒªd ´ƒ``£àdG ≈∏Y ø``«æWGƒªdG ∫É``ÑbEG
ø`````eC’G ∫É``````LQ ™````e ø``«``ª``«``≤``ª``dGh ø```«```æ```WGƒ```ª```dG ¿hÉ````©````J á```«```ª```gCG ó``°``ù``é``j ∫É````Ø````à````M’G
` »YÉªàL’G ∫ÉéªdG »a á∏NGódG äÉ«dÉ©ØdG
ò«ØæJ áª°UÉ©dG á¶aÉëe á∏°UGƒe ≈dEG Égƒæe
≈dEG áaOÉ¡dG É¡JGQOÉÑeh É¡éeGôHh É¡©jQÉ°ûe
∞∏àîe »a á«©ªàéªdG ácGô°ûdG CGóÑe ï«°SôJ
.ä’ÉéªdG
ï«°ûdG øH »∏Y ôÑàYG π°üàe ¥É«°S »a
á¶aÉëªdG ßaÉëe QƒØ°ü©dG ø«°ùëdGóÑY
øH ó°TGQ ï«°ûdG ∫hCG ≥jôØdG π«f á«dÉª°ûdG
ô«eC’G ΩÉ°Sh ,á«∏NGódG ôjRh áØ«∏N ∫BG ¬∏dGóÑY
ô«N ,≈dhC’G áLQódG øe »Hô©dG øeCÓd ∞jÉf
»WÉ©àdG »a á«∏NGódG IQGRh è¡f ≈∏Y π«dO
á¶aÉëªdG ¿CG ÉØ«°†e ,á«©ªàéªdG ácGô°ûdG ™e
πLCG øe á°ShQóe ≈£N ≈∏Y »°†ªJ á«dÉª°ûdG
áæ«àªdGh áªFÉ≤dG ácGô°ûdG √òg ÇOÉÑe õjõ©J
øjòdG ø``eC’G ∫É``LQh »∏ëªdG ™ªàéªdG ø«H
äÉfƒμe áaÉc ™e IóMGh áaÉ°ùe ≈∏Y ¿ƒØ≤j
.»æjôëÑdG ™ªàéªdG
É kMÉéf ó¡°T 2019 ΩÉ``©`dG ¿CG í``°` VhCGh
§HGhôdG ó«WƒJ »a á¶aÉëªdG ¬à≤≤M Éàk a’
ï«°SôJh AÉªàf’G º«b õjõ©Jh ,á«YÉªàL’G
IójóY è``eGô``H ∫Ó``N ø``e áæWGƒªdG Ωƒ¡Øe
IQGRh äGQGOEG ∞∏àîe ™e ¿hÉ©àdÉH âª«bCG
äÉ«dÉ©ØdGh äÉÑ°SÉæªdG ∞∏àîe »a á«∏NGódG
»``ah á``«` YÉ``ª` à` L’Gh á``«`æ`Wƒ``dG á``£` °` û` fC’Gh
¬fCG ≈``dEG Égƒæe ,á¶aÉëªdG ≥WÉæe ∞∏àîe
π°UGƒàdG Éæ©£à°SG ,á``cGô``°`û`dGh ¿hÉ©àdÉH
íFGô°T ™e Ék«HÉéjEG πYÉØàdGh ¢Sƒª∏e πμ°ûH
ä’É``Ø`à`M’G É``æ` ª` bCGh ,á``Yƒ``æ`à`ª`dG ™ªàéªdG
á«μdÉªdGh óªM áæjóe »a áYƒæàªdG á«æWƒdG
ôHh RGQó``dG »a íÑ°UƒHCG πMÉ°Sh ™jóÑdGh
çhQƒªdG AÉ«MEÉH ÉgôgÉX »a º°ùàJ ,QÉ°S
§°SƒdG »``a AÉ``ª` à` f’G õ``jõ``©`J É¡æWÉH »``ah
¥ÉÑ°Sh çhQƒªdG …óëJ áeÉbEG πãe ,»HÉÑ°ûdG
.∞jóéàdG
√ô``jó``≤`J ø``Y á``«`dÉ``ª`°`û`dG ß``aÉ``ë`e ô``Ñ` Yh
ø``eC’G ∫É``LQ É¡dòÑj »àdG Iô«ÑμdG Oƒ¡é∏d
™e á«©ªàéªdG ácGô°ûdG ô``°`UGhCG õjõ©J »a
øWGƒªdG Ωƒ¡Øe õjõ©Jh ,™ªàéªdG äÉfƒμe
äGQó``≤` e á``jÉ``ª` M »`` a ∫hC’G ø`` ` eC’G π```LQ
ºFÉ≤dG ¿hÉ©àdG ióe Éæªãe ,øWƒdG Ö°SÉμeh
Qƒ°†ëdGh ,áWô°ûdG ájôjóeh á¶aÉëªdG ø«H
äÉÑ°SÉæªdGh äÉ«dÉ©ØdG ∞∏àîe »a ôªà°ùªdG
á¶aÉëªdG ºYO GócDƒe ,á¶aÉëªdG É¡ª¶æJ »àdG
»a á«©ªàéªdG ácGô°ûdG á«∏YÉah QGôªà°S’
»©ªàéªdG QGô≤à°S’Gh øeC’G ≥«≤ëJ π«Ñ°S
.πμc øjôëÑdGh á«dÉª°ûdG á¶aÉëªdG ¥É£f »a

.á«dÉª°ûdG ßaÉëe |

™``bGƒ``dG ¢```VQCG ≈``∏`Y Égò«ØæJ ≈``∏`Y π``ª`©`Jh
äÉ°ù°SDƒe ∞∏àîe ™e ≥«°ùæàdGh ¿hÉ©àdÉH
≥jôØdG ¥Ó``WEÉ`H Gkó«°ûe ,»fóªdG ™ªàéªdG
ôjRh áØ«∏N ∫BG ¬∏dGóÑY øH ó°TGQ ï«°ûdG ∫hCG
ácGô°ûdG Ωƒj Ω2006 ¢SQÉe 18 »a á«∏NGódG
¿hÉ©à∏d ¥É``aBG íàa ≈∏Y É°UôM
,á«©ªàéªdG
k
äÉ«dÉ©ØdGh äÉÑ°SÉæªdG ∞∏àîe »a πYÉØàdGh
AGƒ``LCG ≥∏Nh ¿hÉ©àdG π«©ØJ »a ∂dP Qhó``d
Rõ©j ¿hÉ©àeh øeBG ™ªàée πLCG øe á«HÉéjEG
áμ∏ªe É¡H õ«ªàJ »àdG IóMGƒdG Iô°SC’G ìhQ
.øjôëÑdG
ÉkeÉY π°UGƒJ áª°UÉ©dG á¶aÉëe ¿EG ∫Ébh
IôμàÑªdG äGQOÉÑªdG øe ójó©dG ºjó≤J ΩÉY ó©H
ìÉéfE’ IôKDƒªdG πFÉ°SƒdG ióMEÉc IójôØdGh
πc ™e ∫OÉÑàªdG πYÉØàdGh π°UGƒàdG á«∏ªY
äÉ¡édG »``gh á¶aÉëªdG ™ªàée ±Gô`` `WCG
™ªàéªdG äÉ°ù°SDƒeh ,á°UÉîdGh á«eƒμëdG
,OGô`` `aC’Gh ,á``«` ∏` gC’G äÉ«©ªédGh ,»``fó``ª`dG
ø«°ùëJ ¿Éª°†d ∂dPh ,á«Ñ©°ûdG ¢ùdÉéªdGh
∂dòH Rõ©àd ,º«≤ªdGh øWGƒªdG IÉ«M iƒà°ùe
∞∏àîe IófÉ°ùeh ºYód ádhòÑªdG É¡«YÉ°ùe
áaÉc »``a É``¡` é` eOh á«©ªàéªdG í``FGô``°` û` dG
.É¡JÉ°UÉ°üàNG ∞∏àîªH á£°ûfC’G
âé¡àfG áª°UÉ©dG á¶aÉëe ¿CG ≈dEG QÉ°TCGh
äÉ«dÉ©ØdG ∞∏àîe á``eÉ``bEG »``a ´ƒæàdG CGó``Ñ`e
äGQOÉ``Ñ` ª` dG ∂``∏`J á``ª`FÓ``e ±ó``¡` H è``eGô``Ñ` dGh
™ªàée OGô``aCG äÉLÉ«àMGh ∫ƒ«eh ¥GhPC’
»æÑJ ≈∏Y á¶aÉëªdG â∏ªY å«M ,áª°UÉ©dG
É¡à°SGQO ó©H áYƒæàªdG äGQOÉÑªdGh èeGôÑdG
∂∏J â°ü∏Nh ,º¡FGQBGh ô«gÉªédG äÉgÉéJ’
èeGôÑdGh äÉ«dÉ©ØdG ôãcCG ¿CG ≈``dEG á°SGQódG
»g Oó``©` dG á``«`MÉ``f ø``e ÉkÑ«°üf â``dÉ``f »``à` dG

.¥ôëªdG ßaÉëe |

.áª°UÉ©dG ßaÉëe |

»a º¡àªgÉ°ùeh ÜÉÑ°ûdG Qhó``H ÉfÉªjEG É¡æe
.º¡©ªàée »bQh º¡æWh AÉæH
ácQÉ°ûe ¿CG ≈``dEG ¥ôëªdG ßaÉëe âØdh
É¡J’ÉØàMG áeÉbG »a á¶aÉëª∏d øWƒdG AÉæHCG
»``Yh ≈``∏` Y É``«` M ’É``ã` e ô``Ñ`à`©`j É``¡`JÉ``«`dÉ``©`ah
∞∏àîe ≈∏Y ácGô°ûdÉH ¬àaÉ≤Kh ø``WGƒ``ª`dG
äÉ«dÉ©ØdG º«¶æJ »a ácQÉ°ûªdÉa ,É``¡`YGƒ``fCG
¿hÉ©àªdGh ´ƒ£àªdG iód ódƒj ,á«°VÉjôdG
,ìÉéædG »a √QhOh ¬à«ªgCGh ¬àfÉμªH GQƒ©°T
™ªàéªdG á¶aÉëªdG ∑ô°ûJ ÉeóæY ¬fCG ÉØ«°†e
¬jód ï°SôJ ,á«Ñ©°ûdGh á«KGôàdG äÉ«dÉ©ØdG »a
á«îjQÉàdG áfÉμªdGh ádÉ°UC’Gh ábGô©dG Ωƒ¡Øe
.¬æWhh ¬à¶aÉëªd
äÓªM º«¶æJ »a ∑QÉ°ûj ÉeóæYh :™HÉJh
∑Qój ,á«Ñ£dG ¢UƒëØdGh á«ë°üdG á«YƒàdG
¿CG Öéj »àdG á«fóÑdG ábÉ«∏dGh áë°üdG á«ªgCG
¬æWh áeóN »a ÓYÉa ¿ƒμ«d OôØdG É¡μ∏àªj
.¬JOÉ«bh
ácGô°ûdG ¿CG ≈∏Y ¥ôëªdG ßaÉëe Oó°Th
ÉææjO É¡«∏Y åëj IÉ«M ¢SGôÑf á«©ªàéªdG
¬æWƒH õà©j π«L ≥∏Nh ,∞«æëdG »eÓ°SE’G
ÉHQÉëe ¬JOÉ«≤d A’ƒdGh ÖëdG Qƒ©°T ÓeÉM
.É¡Ñ©°Th øjôëÑdG á©aQ πLCG øe
øH ΩÉ``°` û` g ï``«` °` û` dG ó`` ` cCG ,¬``à` ¡` L ø`` e
á¶aÉëe ß``aÉ``ë`e áØ«∏N ∫BG ø``ª`Mô``dGó``Ñ`Y
Ωƒ«H øjôëÑdG áμ∏ªe ∫ÉØàMG ¿CG áª°UÉ©dG
á«ªgC’ Gkó«°ùéJ »JCÉj á«©ªàéªdG ácGô°ûdG
äÉ°ù°SDƒeh ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒªdG ¿hÉ©J
ÉØ«°†e ,ø``eC’G ∫É``LQ ™e »fóªdG ™ªàéªdG
QÉμàH’ ôªà°ùe πμ°ûH ≈©°ùJ á¶aÉëªdG ¿CG
É¡JÉ«W »a πªëJ »àdG äGQOÉÑªdG øe ójó©dG
,áª°UÉ©dG ™ªàéªd ôjƒ£àdGh á«ªæàdG ±GógCG

.á«HƒæédG ßaÉëe |

É¡°SôZh ájQhôªdG á«YƒàdGh á«fhôàμdE’G
,ÜÉÑ°ûdGh áÄ°TÉædG äGQÉ``¡` eh äGQó`` b »``a
øe ójó©dG á«HƒæédG á¶aÉëªdG âæÑJ Éªc
»Ø«°üdG ôμ°ù©ªdG ™e á«≤«°ùæàdG èeGôÑdG
zÉk©e{ ¢Vô©eh ,áWô°û∏d á«μ∏ªdG á«ªjOÉcCÓd
á¶aÉëªdG â``eÉ``bG É``ª`c .á``«` æ` eC’G á«Yƒà∏d
ÜÉë°UCG ºYój ƒÑ°ùcEG ∫hCÉc zá«fÉHÉ«dG ájô≤dG{
á¶aÉëªdG »dÉgG øe á«æjôëÑdG ™jQÉ°ûªdG
»a ádÉ©ØdG »``dÉ``gC’G ácQÉ°ûe ≈``dEG áaÉ°VE’ÉH
ÖgGƒªdG ™«é°ûJh z´ÉaôdG ÖM »a{ ¢Vô©e
.ábÓîdG á«æjôëÑdG
¿Éª∏°S ó«°ùdG Üô``YCG ,π°üàe ¥É«°S »a
øY ¥ô``ë` ª` dG á``¶`aÉ``ë`e ß``aÉ``ë`e …ó``æ` g ø``H
,á«©ªàéªdG ácGô°ûdÉH á¶aÉëªdG RGõ``à` YG
èeGôÑdGh §£îdG á¶aÉëªdG â©°Vh å«M
√ò``g π©ØJ »``à` dG äÉ``°`SÉ``«`°`ù`dGh ±Gó`` ` gC’Gh
ï«°ûdG ∫hC’G ≥jôØdG äÉ¡«LƒJ ≥ah ,ácGô°ûdG
á«∏NGódG ô``jRh áØ«∏N ∫BG ¬∏dGóÑY øH ó°TGQ
Gòg ≥«≤ëJ π«Ñ°S »a Gó¡L ƒdCÉj ’ …ò``dGh
…òdG Qhó∏d Ó«©ØJh ø«æWGƒª∏d áeóN CGóÑªdG
.äÉ¶aÉëªdG ¬∏LCG øe âÄ°ûfCG
AõL á«∏gC’G ¢ùdÉéªdG QhO ¿CG ±É°VCGh
Éªd á«©ªàéªdG ácGô°ûdG Ωƒ¡Øe øe CGõéàj ’
»dÉgC’G äÉ¶MÓe ∫É°üjEG »a á«ªgCG øe É¡d
,á¶aÉëªdG iôbh ¿óe ∞∏àîe ¿ƒ∏ãªj øjòdG
»a ºgÉ°ùj »``∏` gC’G Qhó`` dG π«©ØJ ¿EG å«M
¬JÉÄa áaÉμH ™ªàéªdG ø«H á≤ãdG Qƒ°ùL AÉæH
.á¶aÉëªdGh
á«©ªàéªdG ácGô°ûdG QhO ¿CG ≈dEG QÉ°TCGh
á``£` °` û` fC’G ô``Ñ` Y á``ª`gÉ``°`ù`ª`dG »`` a ¢``ü`î`∏`à`j
á``¶`aÉ``ë`ª`dG ø``«` H á``cô``à`°`û`ª`dG äÉ``«` dÉ``©` Ø` dGh
∂∏Jh á«∏gC’G äÉ«©ªédG ∑Gô°TEGh ,»dÉgC’Gh
á«HÉÑ°ûdG ≈àMh ™ªàéªdG ¿hDƒ°ûH ≈æ©J »àdG

øe ó``jó``©`dG »``a á«©ªàéªdG á``cGô``°`û`dG QhO
ôªãªdG Qhó``dG Gò``g ø``e Rõ©J »àdG èeGôÑdG
.™ªàéªdG OGôaCG áaÉc ≈∏Y »HÉéjE’Gh
É¡d á«HƒæédG á¶aÉëªdG ¿CG ±É``°` VCGh
ácGô°ûdG QhO øe äRõ``Yh Ió``FGQ äÉeÉ¡°SEG
≥«°ùæàdG »``a …QÉ``°`†`Mh ∫OÉÑàe Üƒ∏°SCÉc
á¶aÉëªdG á``Wô``°`T á``jô``jó``e ™``e ¿hÉ``©` à` dGh
äÉ«dÉ©ØdG ∞∏àîe »``a ,»``°`SÉ``°`SCG ∂jô°ûc
»æeC’G óLGƒàdG QhO ócDƒJ »àdG äÉÑ°SÉæªdGh
»àdG èeGôÑdG ∞∏àîe ìÉéæd »°SÉ°SCG ô°üæ©c
ácGô°ûdG QGhOCG ≥ãÑæJ Éªc ,á¶aÉëªdG ÉgÉæÑàJ
πYÉØdG ÉgQhOh á«æeC’G áæé∏dG »a á«©ªàéªdG
»àdGh á¶aÉëªdÉH á«æeC’G äGQOÉÑªdG ìôW »a
∞∏àîªH »©ªàéªdG ø``eC’G äÉLÉ«àMG »Ñ∏J
.¬J’Éée
á«æeC’G áæé∏dG ¿CG ≈``dEG √ƒª°S QÉ``°` TCGh
∞∏àîe »``a á``aOÉ``g äGQOÉ``Ñ``e Ió``Y â``≤`∏`WCG
áWô°T á«ªgCG øe â∏©a Éªc ,á¶aÉëªdG ≥WÉæe
øeCGh áeÓ°Sh AÉ£©dGh ∫òÑdG »a ™ªàéªdG
äGAÉ≤∏dGh Qƒ°†ëdG ≈dEG áaÉ°VE’ÉH ,»dÉgC’G
QhÉ°ûà∏d »YƒÑ°SC’G ¢ù∏éªdG AÉæKCG Iô°TÉÑªdG
.á«FÉæãà°S’G á«æeC’G äGQOÉÑªdG ∫ƒM
¿CG á``«` Hƒ``æ` é` dG ß``aÉ``ë` e ƒ``ª` °` S ó`` ` `cCGh
äGQOÉ``Ñ` ª` dG ø``e ó``jó``©`dG äó``¡`°`T á¶aÉëªdG
á``cGô``°` û` dG CGó`` Ñ` `e ≥``Kƒ``J »``à``dG è`` eGô`` Ñ` `dGh
™e ¿hÉ©àdGh ≥«°ùæàdG π«©ØJh á«©ªàéªdG
∞∏àîeh ™ªàéªdG äÉÄah íFGô°T ∞∏àîe
,á°UÉîdGh á«∏gC’Gh á«eƒμëdG äÉYÉ£≤dG
á«YÉªàL’G äÉ«dÉ©ØdG ø«H Ée âYƒæJ å«M
∂∏J RôHCG øeh ,á«aÉ≤ãdGh á«ë°üdGh á«æeC’Gh
ƒª°S èeÉfôH{ 2019 ΩÉ©dG ∫ÓN äÉ«dÉ©ØdG
øe IOÉØà°SÓd z»YÉªàL’G »æeC’G ßaÉëªdG
ºFGôédG áëaÉμe ∫Éée »a á«æeC’G äGôÑîdG

¿CG ™``HQC’G äÉ¶aÉëªdG ƒ¶aÉëe ôÑàYG
øeÉãdG ≥aGƒj …òdG á«©ªàéªdG ácGô°ûdG Ωƒj
IõjõY áÑ°SÉæe ,ΩÉY πc øe ¢SQÉe øe ô°ûY
É¡î°SQ »àdG ±GógC’G ó«cCÉàd á«JGƒe á°Uôah
ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†ëd »MÓ°UE’G ´hô°ûªdG
OÓÑdG πgÉY ,áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y øH óªM ∂∏ªdG
øWh »a ¢ûjÉ©àdG ÇOÉÑe ï«°SôJ »a ,ióØªdG
øe ∞«ãμdG ∫ÉÑbE’ÉH øjó«°ûe ,™«ªédG º°†j
á∏ªëdG »a ´ƒ£àdG ≈∏Y ø«æWGƒªdG ÖfÉL
¿G òæe ÉfhQƒc ¢Shô«a áëaÉμªd á«æWƒdG
¢Shô«Ød …ó°üà∏d »``æ`Wƒ``dG ≥``jô``Ø`dG ø``∏`YCG
,´ƒ£àdG ÜÉH íàa øY (19 ó«aƒc) ÉfhQƒc
á«dhDƒ°ùªdG CGó``Ñ`e ¿CÉ`°`û`dG Gò``g »``a ø«æªãe
ø«H ¿hÉ©àdGh πaÉμàdG õjõ©Jh á«©ªàéªdG
ø«Yƒ£àªdG OóY Üôà≤j å«M ,™ªàéªdG OGôaCG
øY É kë°VGh Gkô«Ñ©J ó©j Ée ƒgh ÉØdCG 20 øe
.á«©ªàéªdG ácGô°ûdG ióe
π``«` é` °` ù` J á``°` ü` æ` e ¿CG ≈`` ` ` dEG QÉ`` °` `û` `j
á«æWƒdG á£îdG äGQOÉÑe ióMEG ø«Yƒ£àªdG
º«b ï``«`°`Sô``Jh »``æ` Wƒ``dG AÉ``ª` à` f’G õ``jõ``©`à`d
øe ø«Yƒ£àªdG π«é°ùJ øª°†àJh ,áæWGƒªdG
äÉ°ü°üîàdG ™«ªL »``ah ,QÉ``ª`YC’G ∞∏àîe
øjƒμJh ,´ƒ£àdG áaÉ≤K õjõ©J ≈dG ±ó¡Jh
õjõ©Jh ,ø«Yƒ£àª∏d á«æWh äÉfÉ«H IóYÉb
»a áYƒæàe äÉÄa ø«H äGôÑîdGh π°UGƒàdG
πª©dG º«≤H øeDƒj π«L øjƒμJh ,™ªàéªdG
ácGô°ûdGh á≤ãdG õjõ©Jh ,¬à«ªgCGh »Yƒ£àdG
.á«©ªàéªdG
π°UGƒàdG QhO ≈``dEG ¿ƒ¶aÉëªdG QÉ°TCGh
ájƒªæJ äGQOÉ``Ñ`ª`H ¢Vƒ¡ædG »``a ô°TÉÑªdG
,»eóîdGh »©ªàéªdGh »æeC’G ∫ÉéªdG »a
ó°TGQ ï«°ûdG ∫hCG ≥jôØdG äÉ¡«LƒJ ò«Øæàd
¬ªYOh ,á«∏NGódG ôjRh áØ«∏N ∫BG ¬∏dGóÑY øH
∞∏àîe ø``«`H á``cGô``°`û`dG ≥``«`Kƒ``J »``a RQÉ``Ñ` dG
á«eƒμëdG äÉYÉ£≤dGh IQGRƒ``dÉ``H äGQGOE’G
π°†ØdG Oƒ``©`j å«M ,á``°`UÉ``î`dGh á``«` ∏` gC’Gh
ácGô°ûdG Ωƒ``j ¥Ó`` WEG »``a á«∏NGódG ô``jRƒ``d
»a áàHÉK á«é«JGôà°SÉc É¡≤«Ñ£Jh á«©ªàéªdG
.IQGRƒdG äGQGOEG áaÉμH πª©dG áeƒ¶æe
áØ«∏N ï«°ûdG ƒª°S í``°`VhCG ,¬à¡L øe
ß``aÉ``ë`e á``Ø` «` ∏` N ∫BG á``Ø` «` ∏` N ø`` H »``∏` Y ø`` H
á«©ªàéªdG ácGô°ûdG ¿CG á«HƒæédG á¶aÉëªdG
á¶aÉëªdG É¡ªFÉYO ≈∏Y Ωƒ≤J ,áª«bh CGóÑe
»©ªàéªdG øeC’G õjõ©J ∫ÓN øe á«HƒæédG
äGQOÉ``Ñ`ª`H ¢Vƒ¡æ∏d ô°TÉÑªdG π``°`UGƒ``à`dGh
»©ªàéªdGh »``æ` eC’G ∫É``é`ª`dG »``a ájƒªæJ
,á«∏NGódG ôjRh äÉ¡«LƒJ ò«Øæàd ,»eóîdGh
∞∏àîe ø«H ácGô°ûdG ≥«KƒJ »a RQÉÑdG ¬ªYOh
á«eƒμëdG äÉYÉ£≤dGh IQGRƒ``dÉ``H äGQGOE’G
á¶aÉëªdG â≤Kh å«M ,á°UÉîdGh á«∏gC’Gh

äÉHƒ≤©dGh ƒØ©dÉH ø«dƒª°ûªdG ™«ªL øY êGôaE’G
™``«ªé∏d »``Ñ∏°S É``fhQƒc ¢``üëah ..á``∏jóÑdG
.É©«ªL º¡MGô°S ¥ÓWEGh áHƒ∏£ªdG á«fƒfÉ≤dG äGAGôLE’G
π«gCÉàdGh ìÓ°UEÓd áeÉ©dG IQGOE’G ¿CG ≈∏Y Oó°Th
¿ƒfÉb OGƒ``eh OƒæH ™«ªéH Ωõà∏Jh ,¿ƒfÉ≤∏d PÉØfEG á¡L
Égƒæe ,ájò«ØæàdG ¬àëF’h π«gCÉàdGh ìÓ°UE’G á°ù°SDƒe
ájÉYôdGh áeRÓdG äÉeóîdG ô«aƒJ ≈``dEG ¬``JGP âbƒdG »a
.A’õædG ™«ªéd á∏eÉμàªdG á«Ñ£dG

øª°†àj …ò``dG ,»eÉ°ùdG »μ∏ªdG Ωƒ°Sôª∏d Gòk «ØæJ
,A’õædG øe 1486 ≥ëH á∏jóÑdG äÉHƒ≤©dG ≥«Ñ£Jh ƒØ©dG
ºJ ób ¬fCG π«gCÉàdGh ìÓ°UEÓd áeÉ©dG IQGOE’G ΩÉY ôjóe ø∏YCG
≥∏©àªdG ¢üëØdG É¡æ«H øeh ,á«Ñ£dG äÉ°UƒëØdG ∫Éªμà°SG
áé«àf ¿CG Éë°Vƒe ,ø«dƒª°ûªdG ™«ªéd ,ÉfhQƒc ¢Shô«ØH
∫Éªμà°SG º``J ¬«∏Yh ,™«ªé∏d á«Ñ∏°S äAÉ``L ¢üëØdG

ø``Y á```«```fhô```à```μ```dEG ™````bGƒ````e ø````e ô```jò```ë```J
áæ°Uôb äÉ``«``∏``ª``Y Ö``μ``Jô``J É```fhQƒ```c ¢``Shô``«``a
.ø«ãMÉÑdG Iõ¡LCÉH
áëaÉμªd áeÉ©dG IQGOE’G âYOh
…OÉ`` °` `ü` `à` `b’G ø`` ` ` `eC’Gh OÉ`` °` `ù` `Ø` `dG
ºJ É`` e í``°`ù`e ≈`` `dEG »``fhô``à``μ``d’Gh
,ábƒKƒe ô«Z ™``bGƒ``e ø``e ¬∏«ªëJ
.äÉ«∏ª©dG ∂∏J πãªd ¢Vô©à∏d Ék æÑéJ

øY âfôàf’G áμÑ°T …OÉJôe åëH
,ÉfhQƒc ¢Shô«a ¿CÉ°ûH äÉeƒ∏©e
,áæ°Uôb äÉ«∏ªY ÜÉμJQÉH Ωƒ≤Jh
á«°üî°ûdG º¡JÉfÉ«H ábô°S πª°ûJ
,ájô°S ΩÉbQCGh áeóîà°ùe AÉª°SCG øe
ºμëàdGh íØ°üàªdG ≈``∏`Y á``fõ``î`e

áëaÉμªd áeÉ©dG IQGOE’G âHÉgCG
…OÉ`` °` `ü` `à` `b’G ø`` ` ` `eC’Gh OÉ`` °` `ù` `Ø` `dG
ø«æWGƒªdG ™«ªéH »``fhô``à`μ`d’Gh
ò`` NCGh á``bó``dG …ô``ë` J ø``«`ª`«`≤`ª`dGh
§HGhQh ™bGƒe øe QòëdGh á£«ëdG
π``¨`à`°`ù`J á``gƒ``Ñ` °` û` e á``«` fhô``à` μ` dG

..»∏«ªμàdG »°ùØædG Ö£dG ôjô≤àd GQÉ¶àfG

√QÉ``L π``à``b »``a ´hô``°``û``dÉ``H º¡àªdG á«°†b π``«``LCÉ` J
óª©àªdG πà≤dG áªjôL ÜÉ``μ`JQG ≈∏Y Ωõ©dG ó≤Yh á«ædG
»a ¬dÉ©aCG â∏ãªJ PEG ,¬«∏Y »æéªdG ìhQ ¥É``gREG Gó°UÉb
ÉHÉgP á©bGƒdG ó¡°T …ò``dG ´QÉ°ûdG »a »°ûªj ¿É``c ¬``fCG
¬àZÉH ≈àM √ó°UQ ¿EG Éeh ,¬«∏Y »æéªdG Gó°Uôàe ÉHÉjEGh
¢VQC’G ≈∏Y ¬«∏Y »æéªdG •ƒ≤°S ≈dEG äOCG äÉæ©W Ió©H
,ø©£dG π°UGhh º¡àªdG ∞bƒàj º``dh ø«μ°ùdG ô°ùμfGh
áªjôL ´ƒ``bh ™æe ø«μ°ùdG ø``e π°üædG QÉ°ùμfG øμdh
Ωƒj »a ¬``fCG ≈``YOGh ¬«dEG Ö°ùf Ée º¡àªdG ôμfCGh.πà≤dG
»æéªdG √ógÉ°T ¿CG OôéªHh ,AÉ°û©dG AGô°ûd êôN á©bGƒdG
≈dEG Gkô¶f É¡H √ójó¡àH Ωƒ≤j ¿Éc Éæ«μ°S ¬d êô``NCG ¬«∏Y
òNCÉH ΩÉ≤a ,äGQÉ«°ùdG ∞bGƒe ≈∏Y Éª¡æ«H á≤HÉ°S äÉaÓN
’EG ,¬°ùØf øY ´ÉaódG ∫hÉMh ¬«∏Y »æéªdG ój øe ø«μ°ùdG
Gô«Ñc ÉMôL √ój »a ¬Môéj ¿CG ´É£à°SG ¬«∏Y »æéªdG ¿CG
ΩÉbh ¢``VQC’G ≈∏Y É£≤°S ≈àM …ójC’ÉH Üô°†dG ’OÉÑJh
¬LƒJh ôNB’G ƒg QOÉ¨a ,™bƒªdG øe Üôgh ¬«∏Y »æéªdG
.êÓ©dG »≤∏àd ¬dõæe ≈dEG

π«LCÉJ ≈`` dhC’G iôÑμdG á«FÉæédG áªμëªdG äQô``b
,»dÓb á≤£æªH √QÉ``L πàb »a ´hô°ûdÉH º¡àªdG á«°†b
ádÉM øY »°ùØædG Ö«Ñ£dG ôjô≤J OhQƒ``d GQÉ¶àfG ∂``dPh
º««≤àdG IOÉ``YEÉ`H á«Ñ£dG áæé∏dG äOÉ``aCG ¿CG ó©H ,º¡àªdG
ô«Z »``dhC’G QÉÑàN’G áé«àf ¿CG ≈``dEG Gkô¶f iô``NCG Iô``e
áªμëªdG äQôb å«M ,º¡àªdG ¿hÉ©J ΩóY πX »ah áª°SÉM
.¢SQÉe 23 á°ù∏L ≈dEG π«LCÉàdG
áWô°T õcôe »≤∏J ≈``dEG á``©`bGƒ``dG π«°UÉØJ Oƒ``©`Jh
≈∏Y ≈≤∏e (áæ°S 48) ¢üî°T OƒLƒH ó«Øj ÉZÓH è«gÉª°S
ï£∏eh äÉæ©W IóY ¬H óLƒJh ,»dÓb á≤£æªH ¢``VQC’G
≈dEG ¬∏≤f ºJh áWô°T ájQhO â∏≤àfG QƒØdG ≈∏Yh ,AÉeódÉH
ƒg ÉeÉY 23`` dG ÖMÉ°U º¡àªdG ¿CG ø«ÑJh ,≈Ø°ûà°ùªdG
¬LƒàdG ºàa ,¬JRƒëH ¿Éc ô«¨°U ø«μ°ùH ¬æ©£H ΩÉb øe
QÉKBGh ó«dG »a áHÉ°UEG √ó«H âfÉch ,¬£Ñ°Vh ¬dõæe ≈dEG
≈Ø°ûà°ùªdG ≈``dEG ô``NB’G ƒg ¬∏≤f ºJh ¬°ùHÓe ≈∏Y AÉ``eO
âq«H º¡àªdG ¿CG áWô°ûdG äÉjôëJ øe ø«ÑJh.êÓ©dG »≤∏àd

eslammahfoouz@hotmail.com

®ƒØë`e ΩÓ`°SEG:Ëó≤J

QÉæjO ±’BG 10 áeGô¨dGh ..äGƒæ°S 3 ¢ùÑëdG ≈dEG π°üJ ¬àHƒ≤Y

Ωƒ«dG »ë°üdG ∫õ©dG QGô``b ò«ØæJ øY ´Éæàe’ÉH º¡àªdG áªcÉëe Aó``H
,¬«∏Y ¢``Vhô``Ø` ª` dG ∫õ``æ` ª` dG »``a
IQô≤ªdG áHƒ≤©dG π°üJ »``à`dGh
çÓ``K Ió`` e ¢``ù`Ñ`ë`dG ≈`` `dEG É``¡`æ`Y
á«dÉªdG áeGô¨dG øY Ók °†a äGƒæ°S
±’BG Iô``°` û` Y ≈`` `dEG π``°`ü`J »``à` dG
á«°†≤dG ô¶æd OóëJ óbh ,QÉæjO
iô¨°üdG áªμëªdG ΩÉ``eCG Ωƒ``«`dG
.á«FÉæédG

â©ªà°SG å«M É¡JÉ≤«≤ëJ áeÉ©dG
ô°TÉH …ò``dG Ö«Ñ£dG IOÉ¡°T ≈``dEG
≈dEG ¬dƒ°Uh óæY º¡àªdG ¢üëa
º¡àªdG âHƒéà°SG Éªc ,OÓ``Ñ` dG
áeÉbE’G ô«Hóàd ¬YÉ°†NEÉH äôeCGh
≈``dEG ¬àdÉMEÉH äô`` eCGh ,ájôÑédG
áªjôL øY á«FÉæédG áªcÉëªdG
∫õ©dG AGôLEG ò«ØæJ øY ´Éæàe’G

بيانات الخبر

äGAGôLEÓd Ék ≤ah Ék eƒj Iô°ûY á©HQCG
∫hódG øe ø«eOÉ≤dG AGREG á©ÑàªdG
ÉfhQƒc ¢Shô«a É¡«a ô¡X »àdG
¬à©HÉàe ∫Ó``N ø``eh ,óéà°ùªdG
»a ∫õ``©`dG AGô`` LEG ¬àØdÉîe ø«ÑJ
∫ƒéàdÉH ΩÉbh √QOÉZ ¿CÉH ∫õæªdG
.øjôNB’ÉH •ÓàN’Gh
á``HÉ``«`æ`dG äô``°` TÉ``H ó`` bh Gò`` g

Ωó``b ó``b º``¡`à`ª`dG ¿CÉ` ` H â``¨` ∏` HCG ó``b
IAƒHƒe á``dhO ø``e øjôëÑdG ≈``dEG
,ó``é`à`°`ù`ª`dG É`` fhQƒ`` c ¢``Shô``«` Ø` H
’ ¬fCG QÉ£ªdÉH ¬°üëa óæY ø«ÑJh
ájôgÉX á«°Vôe ¢VGôYCG ¬H óLƒJ
óbh ,¢üëØ∏d ¬æe áæ«Y ò``NCG ºàa
ÜƒLƒH ¢üàîªdG Ö«Ñ£dG ¬¨∏HCG
Ióe ∫õæªdG »``a ∫õ©dÉH ΩGõ``à` d’G

¿ÉfóY áHÉ«ædG ¢ù«FQ ìô°U
ób áeÉ©dG áHÉ«ædG ¿CÉ` H »``YGOƒ``dG
á``©` bGh »``a É``¡`JÉ``≤`«`≤`ë`J äõ`` é` `fCG
ò«ØæJ øY ø«ª¡àªdG ó``MCG ´ÉæàeG
¢VhôØªdG ∫õæªdG »a ∫õ©dG AGôLEG
ÉfhQƒc ¢Vôe QÉ°ûàfG ™æe ¢Vô¨d
.¬«°ûØJh óéà°ùªdG
áeÉ©dG áë°üdG IQGOEG âfÉch

اليوم

التاريخ

¬FôÑJ áªμëªdGh ..É``¡«∏Y …ó©àdÉH É¡LhR ΩÉ``¡JG ≈dEG Ió«°S ™``aóJ á«∏FÉY
 الخبرäÉ``aÓN

.Ió°TGôªdG ¬∏dGóÑY |

â°üëe É¡fEG áªμëªdG âdÉbh
iôJh É¡ahô¶H âWÉMCGh iƒYódG
óM ø``Y ô``°`UÉ``b ΩÉ``¡` J’G π``«`dO ¿CG
≈dEG áªμëªdG øÄª£J ºdh ájÉØμdG
áHƒ°ùæªdG áª¡àdG º¡àªdG ÜÉμJQG
≈æÑJ ΩÉ``μ``M’C G â``fÉ``c É``ª`dh ¬``«` dEG
ø¶dG ≈∏Y ’ ø«≤«dGh ΩõédG ≈∏Y
∂μ°ûj …ò`` `dG ô`` `eC’G ø``«`ª`î`à`dGh
√ò``¡` dh á``©``bGƒ``dG »`` a á``ª`μ`ë`ª`dG
Éªe º¡àªdG IAGôÑH »°†≤J ÜÉÑ°SC’G
.¬«dEG Üƒ°ùæe ƒg

»æéªdG ¬æe âÑ∏Wh ,¬JÉLhR øe
Ék °†aQ ¬°†aQ Ée ƒgh ¥Ó£dG É¡«∏Y
Éª¡æ«H »àdG Iô°û©∏d ∂``dPh Ék `JÉ``H
’EG É¡æe ¿Éc Éªa ,¬Jô°SCG ßØëdh
¬àdhÉëe AÉ``æ` KCGh ¬«∏Y ñGô``°`ü`dG
,êhô``î` dG ø``e ¬à©æe IQOÉ``¨` ª` dG
ºjó≤àH É¡«∏Y »æéªdG âeÉb Égó©H
á«Yóe áWô°ûdG õcôe ió``d ÆÓ``H
,¬∏Ñb øe AGóàYÓd â°Vô©J É¡fCG
äócCG áWô°ûdG äÉjôëJ ¿CG ócCG Éªc
»æéªdG iód äÉHÉ°UEG OƒLh ΩóY
.É¡«∏Y

iô``¨`°`ü`dG á``ª`μ`ë`ª`dG äCGô`` ` H
جهة النشر
øe É«æjôëH á°ùeÉîdG á«FÉæédG

çó``MCGh (¬àLhR) É¡«∏Y »æéªdG
ôjô≤àdÉH áaƒ°UƒªdG äÉHÉ°UE’G É¡H
AGóàY’G ¢†Øj ºdh ≥aôªdG »Ñ£dG
ΩÉ«≤dG øY ÉgõéY hCG É¡°Vôe ≈dEG
ójõJ Ióªd á«°üî°ûdG É¡dÉªYCÉH
≈∏Y ∂```dPh Ék ` eƒ``j ø``jô``°`û`Y ≈``∏`Y
ÉØ«°†e ,¥GQhC’É``H ø«ÑªdG ƒëædG
ó«Øj π«dO …CG øe â∏N á©bGƒdG ¿CG
.É¡«∏Y »æéªdG ≈∏Y ™bGƒdG Qô°†dG
øe êhõàe ¬∏cƒe ¿CG ±É°VCGh
øe ¿ƒμe ∫õæe ¬``jó``dh ø``«`JCGô``eG
áLhõd ≥HÉW πc ¢ü°üNh ø«≤HÉW

¿CG ó©H ¬àLhR ≈∏Y AGóàY’G áª¡J

äÉaÓN ≈dG Gô¶f É¡≤«∏£J ¢†aQ
الصفحة
áªμëªdG äó`` `cCG å``«`M ,á``«`∏`FÉ``Y

á©bGƒdG áë°U »``a ∂μ°ûàJ É``¡`fCG
العدد
»æ«≤j π``«` dO …CG ø`` e É``gƒ``∏` Nh
¿CG á°UÉNh áªμëªdG ¬d øÄª£J

ºdh á∏°Sôe É¡«∏Y »æéªdG ∫Gƒ``bCG
الرابط اإللكتروني
»eÉëªdG ∫É``bh .π``«`dO ÉgófÉ°ùj

¬LGh ¬∏cƒe ¿EG Ió°TGôªdG ¬∏dGóÑY
º°ùL áeÓ°S ≈∏Y ióàYG ¬fCG ΩÉ¡JG
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¢ùeCG Ωƒ`j zΩÉ©dG ø`jôëÑdG ô°TDƒ`e{ πØbCG á°UQƒÑdG AGOCG
15^80 √Qó``b ¢VÉØîfÉH 1^379^50 iƒà°ùe óæY AÉKÓãdG
πØbCG ø«M »a ,ø«æKE’G ∫hC’G ¢ùeCG Ωƒj ¬`dÉØbEÉH á`fQÉ≤`e á£≤f
¢VÉØîfÉH 598^95 iƒà°ùe óæY z»`eÓ°SE’G ø`jôëÑdG ô°TDƒe{
.≥HÉ°ùdG ¬`dÉØbEÉH á`fQÉ≤`e á£≤f 20^64 √Qó`b

economic@aakgroup.net

..2020 ΩÉ``©d É``¡aGógCG ≥``«≤ëJ ≈``dEG ≈©``°ùJ zÉ``ÑdCG{
∞«dÉμàdG ¢†ØNh êÉàfE’Gh áeÓ°ùdG ≈∏Y …ƒ≤dG õ«côàdG

ÉfhQƒc øe áª«q b ¢ShQO
»°ûØJ áYô°ùH ºdÉ©dG ÅLƒa
ábQÉîdG ¬JGQó≤Hh ÉfhQƒc AÉHh
IQÉb ≈dEG IQÉb øe ∫É≤àf’G ≈∏Y
ó≤YCGh OhóëdG Gk RhÉéàe iô``NCG
á«ë°üdGh á«ª∏©dG ¢ùjQÉàªdG
¬eÉeCG â©°Vh »àdG ájôμ°ù©dGh
»a π°üëj É``e .√QÉ°ûàfG ™æªd
™bGƒdG »a ƒg ΩÉjC’G √òg ºdÉ©dG
áª∏μdG ¬«æ©J Ée πμH á°Sô°T ÜôM
¬ª∏Yh ¬JhôÑéH ¿É``°`ù`fE’G ø«H
¬Jƒ≤Hh ¬JÉjô¶fh ¬JGQÉμàHGh
øFÉμdG Gògh ,ájôμ°ù©dGh á«dÉªdG
iôj ’ …ò``dG ô¨°üdG »gÉæàªdG
Gòg âÑKCG ó≤d .IOôéªdG ø«©dÉH
≠FÉ°üdG ôØ©L .O :º∏≤H ≈∏Y QOÉ`` b ¬`` fCG ø``«`©`∏`dG ø``FÉ``μ`dG
áªjõ¡dG ¥ÉëdEGh ájô°ûÑdG ô«eóJ
π°Uh Éª¡e ¿É``°`ù`fE’G ¿CGh ,É¡H
á«dÉeh ájôμah á«ª∏Y äGQób øe
’h É¡d ∫ƒM ’ Iô«¨°U áeƒKôL á¡LGƒe øY õLÉY ƒ¡a ájôμ°ùYh
.Iƒb
»a ¬«°ûØJ òæe CGó¡j ºd …ò``dG óéà°ùªdG ÉfhQƒc ¢Shô«a ¿EG
±’BG Gk ó°UÉM ,á«©°SƒàdG ¬«YÉ°ùe »a ôªà°ùj ø«°üdG »a ôjÉæj
’ ¢Sô°T hó©c ∫hódG ¢†©H ¬©e â∏eÉ©J ó≤d ,ºdÉ©dG ∫ƒM ìGhQC’G
,ôNB’G É¡°†©Hh ,Iƒb øe É¡jód Ée πμH ¬«∏Y AÉ°†≤dG »¨Ñæjh ºMôj
,Qƒ£àdGh ƒªædG »a º∏©dG á«ªgCÉH øeDƒJ »àdG äÉ©ªàéªdG á°UÉNh
É°ShQO ¬æe Gƒª∏©à«d áëæªc ÉªfEGh áæëªc §≤a ¢ù«d ¬©e â∏eÉ©J
.ájô°ûÑdÉH Éμàa ôãcCG ¿ƒμJ ób »àdG ó¨dG äÉeRC’ GkOGó©à°SG GôÑYh
?ÉfhQƒc áeRCG øe É¡°UÓîà°SG øμªj »àdG ¢ShQódG »g Éªa
øëªdGh äÉeRC’Éa ;áaô©ªdGh º∏©dÉH í∏°ùàdG IQhô°V :’k hCG
»g ¿ƒjódG á``eRCG Óa ,∞bƒàJ ød Égô«Zh ájOÉ°üàb’Gh á«ë°üdG
ôNBG ¿ƒμ«°S ójóédG ÉfhQƒc ¢Shô«a ’h ájOÉ°üàb’G äÉeRC’G ôNBG
ÜhôëdG ôNBG âfÉc á«fÉãdG á«ªdÉ©dG ÜôëdG ’h á∏JÉ≤dG äÉ°Shô«ØdG
Qƒ£Jh ájô°ûÑdÉH øeõdG Ωó≤J Éª∏c IÉ«ëdG áæ°S √ò¡a .á«fƒμdG
IQƒ£N ôãcCG äÉjóëJh äÉ``eRCG äô¡X Éª∏c ,É«LƒdƒæμàdGh º∏©dG
ôãcCG ¬©e ¿ƒμf ¿CG »¨Ñæj …òdG ôeC’G .πÑb øe ájô°ûÑdG É¡¡LGƒJ ºd
í∏°ùàdG ∫ÓN øe ∂dPh áeRCG hCG óëJ …CG á¡LGƒe ≈∏Y IQóbh ájõgÉL
ºYód áfRGƒªdG øe GAõL ¢ü°üîf ¿G Ö∏£àj Gògh ,áaô©ªdGh º∏©dÉH
»àdG áÄHhC’G hCG äÉ``eRC’G á¡LGƒªH á°UÉîdG äÉ°SGQódGh çƒëÑdG
ájô°ûÑdG ôFÉ°ùîdGh äÉHÉ°U’G ¿ƒμà°S ºc iôJ Éj .ájô°ûÑdG Oó¡J
ádhO »a ÉfhQƒc ¢Shô«a ≈°ûØàd ≈dhC’G á£ëªdG âfÉc ƒd á«dÉªdGh
?ø«°üdG äÉfÉμeG ∂∏ªJ ’ Iô«≤a
Gòg »°ûØJ ¿G ;á``«`FGhó``dG äÉYÉæ°üdG »``a QÉªãà°S’G :Ék«fÉK
äÉeóîdGh á«FGhódG äÉYÉæ°üdG ¿CG »æ©j á«KQÉμdG ¬éFÉàfh AÉHƒdG
¿CGh ,ºdÉ©dG ≈a äÉYÉæ°üdGh äÉYÉ£≤dG ºgCG øe ≈≤Ñà°S á«LÓ©dG
øμªj ’ á«ë°üdG äÉeóîdGh AGhódG ≈∏Y »ªdÉ©dGh »∏ëªdG Ö∏£dG
»a äGQÉªãà°S’G ™«é°ûJ ≈∏Y πª©dG IQhô°V »æ©j Ée ,¢†Øîæj ¿CG
.»é«JGôà°S’G ´É£≤dG Gòg
∞°ûc ó≤d ;äÉeRC’G ™e ∞«μàdG áYô°Sh ôWÉîªdG IQGOEG øa :ÉãdÉK
á¡LGƒe á«∏ªY »a á∏jóÑdG äGQÉ«îdG ∂∏àªf ’ ÉæfCG ÉfhQƒc ¢Shô«a
k â©bh »àdG ∂∏J hCG á∏ªàëªdG ôWÉîªdG π«∏ëJ á«∏ª©a ;äÉeRC’G
Ó©a
ô«Zh ájOÉªdG ôFÉ°ùîdG áaô©e ≈∏Y IQOÉbh ádÉ©a ¿ƒμJ ¿CG »¨Ñæj
≈∏Y AÉ°†≤∏d áÑ°SÉæªdG äGQGô≤dGh äGAGôLE’G PÉîJ’ ∂dPh ájOÉªdG
.É¡Yƒbh øY áªLÉædG QGô°VC’G IóM øe ∞«ØîàdG hCG ôWÉîªdG ∂∏J
á«ª«∏©àdG πMGôªdG ™«ªL »a º«∏©àdG ÉæØbhCG ∫ÉãªdG π«Ñ°S ≈∏©a
πFÉ°Sh ≈dEG ô≤àØf ÉæfCG ’EG ,»°SGQódG ΩÉ©dG ájÉ¡f ≈àM ôªà°ùj óbh
»a á«fhôàμdE’G áμÑ°ûdG QÉ°ûàfG øe ºZôdÉÑa ô°TÉÑªdG º«∏©à∏d á∏jóH
á«ÑjQóàdG äGQhódG øe ójó©dG ≈dEG áaÉ°VE’ÉH áμ∏ªªdG ≥WÉæe ™«ªL
ô«Z ÉæHÓWh ÉæJÉ©eÉLh Éæ°SQGóe ¿EÉa ,ø«ª∏©ªdG π«gCÉàd äóYCG »àdG
.»fhôàμdE’G º«∏©à∏d ó©H ø«Ä«¡e
Ö©∏J »¡a ;áeÉ©dG äÉeóîdGh ≥aGôªdG ôjƒ£J á«ªgCG :É©HGQ
óæY ø«æWGƒªdG ™«ªéd CÉé∏ªdG »g PEG ,äÉeRC’G ∫ÓN Ék jQƒëe GQhO
äÉ«Ø°ûà°ùªdG äOôà°SG ∞«c ÉæjCGQ ó≤d .ôWÉîªdGh øëªdG çhóM
É¡H ôªf »àdG á«ë°üdG áKQÉμdG ∫ÓN É¡à«ªgCGh É¡àfÉμe á«eƒμëdG
.á«∏YÉØdG ΩóYh ∞©°†dÉH É¡ª¡JGh äƒªdÉH ¢†©ÑdG É¡«∏Y ºμM ¿CG ó©H

.»dÉ≤ÑdG »∏Y |
äÉéàæªdG ô«aƒJ ¬°ùØf âbƒdG »ah
.zºdÉ©dG AÉëfCG ™«ªL »a ÉæFÓª©d

äGOÉ``°` TQEG ™``e ≈°TÉªàj É``ª`H ∂`` dPh
øjôëÑdG áμ∏ªe áeƒμM äÉ¡«LƒJh
á«ªdÉ©dG áë°üdG äÉª¶æeh Ió«°TôdG
ÉæeGõàdG ó«cCÉJ Oƒ``f Éªc .IôÑà©ªdG
¿Éª°†H -áfôªdG ÉæJÉfÉμeEG ∫ÓN øeOGƒª∏d ΩGóà°ùªdGh ôªà°ùªdG OGóeE’G
,ÉæJÉ«∏ª©d ¢ù∏°ùdG π«¨°ûàdGh ΩÉîdG

,áægGôdG ±hô¶dG √òg πX »ah
áHÉéà°S’G á«é«JGôà°SG π«©ØàH Éæªb
Éæ«ØXƒe áeÓ°S øª°†j ÉªH ÉÑdG »a
.ÉæJÉ«∏ªY QGôªà°SGh
πμ°ûH ÉæMôW Oó°üdG Gòg »ah
äGQOÉ`` Ñ` `e ø`` e ó``jó``©` dG »``bÉ``Ñ` à` °` SG
,ácô°ûdG ô``FGhO ™«ªL »a áeÓ°ùdG

ìô``°` U ,á``Ñ` °` SÉ``æ` ª` dG √ò`` `¡` ` Hh
Ωƒ«æªdCG ácô°ûd …ò«ØæàdG ¢ù«FôdG
»∏Y (É`` Ñ` `dG) .Ü.Ω.¢`` ` `T ø``jô``ë` Ñ` dG
Éæ©°SƒH ¬``fCG øeDƒf{ :Ók FÉb »dÉ≤ÑdG
ô``gƒ``L »`` a π``Nó``j É``ª` «` a º``μ` ë` à` dG
êÉ``à` fE’Gh á``eÓ``°`ù`dG π``ã`e ÉæJÉ«∏ªY
.∞«dÉμàdG ¢†ØNh

1^54 ≠dÉÑdG ±ó¡à°ùªdG É¡LÉàfEG
ájÉ¡f ∫ƒ``∏` ë` H …ô``à` e ø``W ¿ƒ``«` ∏` e
ÉgQGôªà°SG ø``Y Ók °†a 2020 ΩÉ``Y
∫Ó``N ø`` e ∞``«` dÉ``μ` à` dG ¢``†` Ø` N »`` a
»àdG äÉMÉéædG ≈∏Y AÉæÑdG á∏°UGƒe
Project) øàjÉJ ´hô°ûe É¡≤≤M
.(Titan

Iô``«`Ñ`μ`dG äÉ``jó``ë` à` dG π`` X »`` a
¿óæd á°UQƒH »a QÉ©°SC’G äÉÑ∏≤Jh
»àdG áægGôdG ´É``°` VhC’Gh ¿OÉ©ª∏d
ócDƒJ ,á«ªdÉ©dG ¥Gƒ``°` SC’G Égó¡°ûJ
(É``Ñ` dG) ø``jô``ë`Ñ`dG Ωƒ``«` æ` ª` dCG á``cô``°`T
áeÓ°S ¿Éª°†H ôªà°ùªdG É¡eGõàdG
≥``«`≤`ë`Jh É``¡` «` dhÉ``≤` eh É``¡` «` Ø` Xƒ``e

z»æWƒdG QÉNOG{ èeÉfôH õFGƒéH ø«ëHGôdG AÉª°SCG ø∏©j z»æWƒdG øjôëÑdG{
≠∏Ñe ¿hô``Nó``j ø``jò``dG AÓª©∏d á``∏`gò``e á``jó``≤`f
ÜÉ°ùM »a ¬JÉØYÉ°†e hCG É«æjôëH GQÉæjO 50
,zSavewave{ ÜÉ°ùMh z™jô°ùdG ô«aƒàdG{
≈∏Y …ô¡°ûdG Öë°ùdG »a º¡∏gCÉJ πª°ûj å«M
πμd »μjôeCG Q’hO 25000 áª«≤H õFGƒL ™HQCG
á©HQC’ ájƒæ°S ∞°üf äBÉaÉμe ÖfÉL ≈dEG ,É¡æe
.Iõ``FÉ``L π``μ`d Q’hO 100000 áª«≤H ø``jõ``FÉ``a
z»æWƒdG øjôëÑdG{ AÓªY øe 100 ≈¶ë«°Sh
Gkó≤f Q’hO 10000 ≠∏ÑJ IõFÉéH RƒØdG á°UôØH
.ƒ«fƒj ô¡°T »a iôÑμdG IõFÉédG πØM ∫Ó``N
k G ºà«°Sh
»JõFÉéH ø«æKG øjõFÉa ¿Ó``YEG É°†jC
,É¡æe πμd Q’hO 50000 áª«≤H IójóédG ó«©dG
õFGƒéH ø«Xƒ¶ëe øjõFÉa 3 ≈¶ë«°S ∂dòch
Q’hO 1^750^000 É¡Yƒªée ≠∏Ñj »àdG º∏ëdG
.»μjôeCG

¢ù«FQ »£≤°ùªdG óªMCG Üô``YCG ,¬ÑfÉL øe
»æWƒdG øjôëÑdG ∂æÑH á«aô°üªdG äÉéàæe
èeÉfôÑd IQƒ£ªdG áî°ùædG ¢Vô©à°ùJ :¬dƒ≤H
≥«≤ëàd á«YÉ°ùdG É``fOƒ``¡`L z»``æ`Wƒ``dG QÉ```NOG{
º¡ëæeh ,ΩGôμdG AÓª©dG äÉMGôàbGh äÉ©∏£J
øeh .ΩÉ©dG Gòg ∞bƒJ ÓH áªq«b ájó≤f õFGƒL
ÜÉë°UCG ™«ªL Iƒ``YO Éfó©°ùj ≥∏£æªdG Gò``g
º¡JGôNóe IOÉjõH áYQÉ°ùª∏d ô«aƒàdG äÉHÉ°ùM
157 π°UCG øe IóMGƒH RƒØdÉH º¡°Uôa õjõ©Jh
»©°ùdG π°UGƒfh .èeÉfôÑdG øª°V á∏gòe IõFÉL
á«aô°üªdG äÉeóîdGh äÉéàæªdG áªFÉb á©°SƒàH
º¡JCÉaÉμeh ,¬``Lh π``ª` cCG ≈∏Y AÓ``ª`©`dG áeóîd
.GóL Iõ«ªe õFGƒéH
ôÑY »``æ`Wƒ``dG ø``jô``ë`Ñ`dG ∂``æ`H ¢ü°üîjh
õFGƒL 2020 ΩÉ©d z»æWƒdG QÉ`` NOG{ èeÉfôH

.z»YÉªàL’G π°UGƒàdG πFÉ°Sh
∞«£∏dGóÑY ìÉÑ°U ìô°U ,áÑ°SÉæªdG √ò¡Hh
á«aô°üªdG äÉeóî∏d …ò«ØæàdG ¢ù«FôdG »fÉjõdG
áHÉ«ædÉH :Ók FÉb »æWƒdG øjôëÑdG ∂æH »a OGôaCÓd
¿CG Gó``L »fô°ùj ,»``æ`Wƒ``dG øjôëÑdG ∂æH ø``Y
ø«Xƒ¶ëe øjõFÉa á©HQCG ∫hC’ áÄæ¡àdÉH Ωó≤JCG
z»æWƒdG QÉ``NOG{ èeÉfôÑd ájô¡°ûdG õFGƒédÉH
ÉkªFGO ¢Uôëf .IQƒ``£`ª`dGh IójóédG ¬àî°ùæH
º¡à≤Kh º¡F’h ≈∏Y ΩGôμdG AÓª©dG áÄaÉμe ≈∏Y
RƒØ∏d ôãcCG ájõée É°Uôa º¡ëæªH ,∂æÑdÉH Iô«ÑμdG
¥É«°ùdG Gòg »ah .º¡JGôNóe áª«b ≈∏Y GkOÉªàYG
AÓªY IÉ``«`M AGô`` KEG á∏°UGƒªH ÉæeGõàdG ó``cDƒ`f
z™jô°ùdG ô«aƒàdG{ äÉHÉ°ùM ÜÉë°UCG øe ∂æÑdG
á«î°S ájó≤f äBÉaÉμe ºjó≤àH zSavewave{h
.º¡eÓMCG ≥«≤ëJ øe ôãcCÉa ôãcCG º¡Hô≤J

(NBB) »``æ`Wƒ``dG ø``jô``ë`Ñ`dG ∂``æ`H ø``∏` YCG
èeÉfôÑd ájô¡°ûdG õFGƒédÉH øjõFÉØdG AÉª°SCG
,»μjôeCG Q’hO 25000 áª«≤H z»æWƒdG QÉNOG{
º°SÉL IQÉ``°` S ø``e π``c Ö«°üf ø``e â``fÉ``c »``à`dG
ôØ©L ¥OÉ°Uh Oƒªëe Ωƒ∏Z π«YÉª°SEGh ¬∏dGóÑY
∫ÓN ∂``dPh ,…OGO Qó«M Ωƒ∏Zh ø«°ùëdGóÑY
.∂æÑ∏d »°ù«FôdG ô≤ªdG »a º«bCG Öë°S
Ghó``HCGh Ió«©°ùdG AÉÑfC’G ¿hõFÉØdG ≈≤∏Jh
»àdG z»æWƒdG QÉ``NOG{ õFGƒéH RƒØ∏d º¡fÉæàeG
.º¡JÉ«M §ªf õjõ©J »a ≠dÉÑdG ôKC’G É¡d ¿ƒμ«°S
≠∏Ñj …ò``dGh èeÉfôÑdÉH øjõFÉØdG ó``MCG Üô``YCGh
IõFÉédÉH …Rƒ``a AÉ``L{ :¬dƒ≤H ÉkeÉY 19 √ôªY
áMôØdÉH …Qƒ©°T êõàeG ,GóL »dÉãe â«bƒJ »a
øjõFÉØdG øª°V »ª°SG äóLh ÉeóæY ∫ƒgòdGh
»a »æWƒdG øjôëÑdG ∂æH ió``d ø«Xƒ¶ëªdG

.»fÉjõdG ìÉÑ°U |

á«aô°üªdG äÓ``eÉ``©``ª``dÉ``H ΩÉ``«``≤``dG ≈``∏``Y √AÓ``ª``Y å``ë``j QÉ```ª```KE’G ∂``æ``H
É```fhQƒ```c á``ë``aÉ``μ``e AGƒ```à```MG »```a Ió``YÉ``°``ù``ª``∏``d â```fô```à```fE’G ô``Ñ``Y

.º«MôdGóÑY óªMCG |

á≤∏©àªdG iô`` ` NC’G ä’DhÉ``°` ù` à` dGh
.á«éjhôàdG äÓªëdGh ¢Vhô©dÉH
π°UGƒàdG áeóN ø«°TóJ AÉ``L ó``bh
zÜÉ°ùJGƒdG{ ≥«Ñ£J ôÑY AÓª©dG ™e
¬JQOÉÑªH ∂æÑdG ΩGõ``à` dG ø``e Aõ``é`c
áªgÉ°ùªdG ≈dEG ±ó¡J »àdGh á«ªbôdG
∫Éée »a ∂æÑdG äGRÉ``é`fEG AÉæH »a
ΩÉ``«`≤`dG ∂`` dP ø``ª`°`†`à`jh .QÉ``μ` à` H’G
±Gô°U Iõ¡LCG áμÑ°T ∫hCG ø«°TóàH
áª°üÑdÉH ΩGóîà°S’G áeóN ™e »dBG
.á≤£æªdG »a

ÜQÉ≤j Ée ¿EÉa ,∂dòd áé«àfh .∂æÑdG
øμªj QÉ``ª`KE’G ∂æH äÓeÉ©e ™«ªL
áLÉëdG ¿hO âfôàfE’G ôÑY ºàJ ¿CG
.z´ôa …CG IQÉjõd
ΩÉ``Y »``a ¬```fCG ô``cò``dÉ``H ô``jó``é` dG
øY ¿ÓYE’ÉH QÉªKE’G ∂æH ΩÉb 2019
AÓª©dG ™e π°UGƒàdG áeóN ø«°TóJ
á°üæe ,zÜÉ``°` ù` JGƒ``dG{ ≥«Ñ£J ôÑY
∫É``ª` YCÓ` d »``YÉ``ª` à` L’G π``°` UGƒ``à` dG
ø«°ùëJ ≈``∏` Y ó``YÉ``°`ù`à`°`S »`` à` `dGh
ó©Hh .á«aô°üªdG AÓª©dG áHôéJ
AÓª©dG ¿EÉ` `a á``eó``î`dG √ò``g ¥Ó`` WEG
õcôe ≈``dEG πFÉ°SQ ∫É``°` SQG º¡æμªj
º``bQ ≈``∏`Y QÉ`` ª` `KE’G ∂``æ`H ä’É``°` ü` JG
ôÑY QÉ``°` ù` Ø` à` °` SÓ``d 13303030
äÉeƒ∏©e øY zÜÉ°ùJGƒdG{ ≥«Ñ£J
,∂``æ`Ñ`dG äÉ`` eó`` Nh äÉ``é`à`æ`e ∫ƒ`` M
áeÉY ä’DhÉ°ùJ ìôW ≈dEG áaÉ°VE’ÉH
áªFÉbh QÉªK äÉHƒë°S ïjQGƒJ πãe
äGQÉ°ùØà°S’G øe Égô«Zh ø«ëHGôdG

.zá£°SƒàªdGh Iô«¨°üdG äÉcô°ûdG
áaÉ°VE’ÉH{ :º«MôdGóÑY ∫Éb Éªc
QOÉH ó≤a äÉ¡«LƒàdG ™«ªL ´ÉÑJG ≈dEG
øe á«YƒJ á∏ªëH ΩÉ«≤dÉH QÉªKE’G ∂æH
Iô«°üb á«°üf πFÉ°SQ ∫É°SQEG ∫ÓN
πFÉ°SQ ô°ûf IOÉ`` `YEGh AÓ``ª`©`dG ≈``dEG
IQGRh É``¡` JQó``°` UCG »``à` dG á``«` Yƒ``à` dG
π°UGƒàdG äÉ``HÉ``°`ù`M ≈``∏`Y áë°üdG
∂æÑdG CGó``H Éªc .∂æÑ∏d »``YÉ``ª`à`L’G
k G
AGôLEG ≈∏Y AÓª©dG ™«é°ûàH É°†jC
âfôàfE’G ôÑY á«aô°üªdG º¡JÓeÉ©e
k
πLCG øe ´hô``Ø`dG IQÉ``jR øY É°VƒY
¢``Shô``«`a AGƒ`` à` `MG »``a Ió``YÉ``°` ù` ª` dG
.z19-ó«aƒc
¿EG{ :º``«` Mô``dGó``Ñ` Y Oô``£` à` °` SGh
ô«ãμdG QÉªãà°SÉH ΩÉ``b QÉ``ª` KE’G ∂æH
≈∏Y ó``¡` é` dGh ∫É``ª``dGh â``bƒ``dG ø``e
á«àëàdG á«æÑdG ôjƒ£àd ΩGƒYCG ióe
äGQOÉ``Ñ` e ò``«`Ø`æ`Jh ∂æÑ∏d á``«`ª`bô``dG
¥É``£`f ≈``∏` Y ió``ª` dG Ió``«` ©` H á``«` ª` bQ

ÉgQó°üj »àdG áeRÓdG äÉ¡«LƒàdG
±ô°üeh á``ë`°`ü`dG IQGRh ø``e π``c
π°UGƒf ÉæfCG Éªc ,…õcôªdG øjôëÑdG
´É``Ñ` JGh ¢``Uô``ë`H ™``°` Vƒ``dG á``Ñ` bGô``e
ó``bh .á≤Ñ£ªdG äÉ``«`°`Uƒ``à`dG ™«ªL
™°Vh ∫ÉãªdG π«Ñ°S ≈∏Y ∂dP øª°†J
≠dÉÑdG ÉæYhôa ™«ªL »a ó«∏d º≤©e
πc ≈``dEG áaÉ°VE’ÉH ,É kYôa 16 ÉgOóY
Éªc .∂æÑ∏d »°ù«FôdG ô≤ªdG »a ≥HÉW
π«é°ùJ ΩÉ¶f ΩGóîà°SG ∞bƒH Éæªb
á``ª`°`ü`Ñ`dG ΩGó``î` à` °` SÉ``H Qƒ``°` †` ë` dG
ä’ƒ``cƒ``Jhô``H ´É``Ñ` JGh ø«ØXƒª∏d
IQGRh ø``e É``¡`H ≈``°`Uƒ``ª`dG º«≤©àdG
´ÉÑJG ≈∏Y ø«ØXƒªdG åMh áë°üdG
íæe º``J Éªc .á``eƒ``μ`ë`dG äÉ¡«LƒJ
hCG ádhóL IOÉYEÉc AÓª©∏d äÓ«¡°ùJ
AÓª©∏d âbDƒe πμ°ûH •É°ùbC’G π«LCÉJ
¢Shô«ØH GhôKCÉJ øjòdG OGô``aC’G øe
äÓ``«`¡`°`ù`J ô``«``aƒ``Jh 19-ó`` «` `aƒ`` c
á``°`UÉ``N ,äÉ``cô``°``û``dG ø`` e AÓ``ª` ©` ∏` d

íæªH øjôëÑdG áμ∏ªe »``a ô¨°üdG
øe øjQô°†àªdG AÓª©∏d äÓ«¡°ùJ
-ó«aƒc ¢Shô«Ød »ªdÉ©dG »°ûØàdG
.19
∂æÑd …ò«ØæàdG ¢ù«FôdG ∫É``bh
∂æÑc{ :º«MôdGóÑY ó``ª`MCG QÉ``ª` KE’G
∂æH ∑Qó`` j ,ó`` FGQ »``eÓ``°` SEG á``Fõ``é`J
Öéj …ò`` dG Qhó`` dG á``«`ª`gCG QÉ``ª` KE’G
É¡fG .™``ª`à`é`ª`dG √É``é` J ¬``jODƒ``j ¿CG
óédG πªëe ≈∏Y ÉgòNCÉf á«dhDƒ°ùe
∫É©a QhO AGOCÉ` H ÉkªFGO Ωõà∏f øëfh
.z™ªàéªdG »a »≤«≤Mh
áμ∏ªe ¿EG{ :º«MôdGóÑY ±É°VCGh
IOÉ°TEG ≈∏Y GkôNDƒe â∏°üM øjôëÑdG
á«ªdÉ©dG áë°üdG áª¶æe øe á«dhO
¢Shô«a AGƒ``à`MG »a ÉgOƒ¡L ≈∏Y
øe ¬`` fCG ô©°ûf ø``ë` fh 19-ó``«` aƒ``c
»a áªgÉ°ùªdG Éæà«dhDƒ°ùeh ÉæÑLGh
ájGóH ™``e Éæªb ó``bh .Oƒ``¡`é`dG √ò``g
™«ªL ´É``Ñ` JÉ``H ¢``Shô``«` Ø` dG »``°`û`Ø`J

áFõéàdG ∂æH ,QÉªKE’G ∂æH ìô°U
øjôëÑdG øe òîàj …ò``dG »eÓ°SE’G
ô``Ñ`cCG ø``e Ió`` `MGh ô``jó``jh ¬``d Gkô` ≤` e
»a á``«`aô``°`ü`ª`dG á``Fõ``é`à`dG äÉ``μ`Ñ`°`T
≥aGƒªdG) ∫hC’G ¢ùeCG Ωƒj ,øjôëÑdG
√AÓªY åëj ¬``fCG (2020/3/15
á«aô°üªdG º¡JÓeÉ©e RÉ``é` fEG ≈∏Y
»a IóYÉ°ùªdG πLCG øe âfôàfE’G ôÑY
-ó«aƒc) É``fhQƒ``c ¢Shô«a AGƒ``à`MG
.(19
QÉ``ª` KE’G ∂æH ∂``dò``H ìô``°`U ó``bh
IQGRh äÉ``¡` «` Lƒ``à` H Ωõ``à` ∏` j …ò`` `dG
IóYÉ°ùªdG »a √QhO AGOC’ áë°üdG
øe Aõéc ,¢Shô«ØdG AGƒ``à`MG ≈∏Y
Éªc .É¡H Ωƒ≤j »àdG á«YƒàdG á∏ªM
±ô°üe äÉ¡«LƒJ ™Ñàj ∂æÑdG ¿CG
ïjQÉàH IQOÉ°üdG …õcôªdG øjôëÑdG
å``ë`J »`` ` gh ,2020 ¢`` `SQÉ`` `e 5
á«dÉªdG äÉ``cô``°`û`dGh ∑ƒæÑdG ™«ªL
»gÉæàªdG π``jƒ``ª`à`dG äÉ``°` ù` °` SDƒ` eh

º```YódG ∞``«ãμJ ≈``dEG ƒ``YóJ zá``£°SƒàªdGh Iô``«¨°üdG{ É``¡``ª``YO ó```cDƒ```J zø``jô``ë``Ñ``dG »``JQó``«``dƒ``°``S{
É``fhQƒ``c á`````eRCG á``¡LGƒ```ªd Iô`````«¨°üdG äÉ````°ù°SDƒª∏d AÓ```ª```©```dG á```eÓ```°```S ¿É```ª```°```†```d π```eÉ```μ```dG
.…ôjódG ø°ùëdGóÑY .O |
.AGô°Th ™«Hh πªY
á∏ãªe áeƒμëdG IóYÉ°ùe -7
õcGôªdG ∞∏àîeh áë°üdG IQGRh »a
ºYÉ£ªdG º«≤©àd á«ë°üdG äGOÉ«©dGh
»``Yƒ``dG ô``°`û`fh á``eÉ``©` dG äÓ``ë` ª` dGh
™e øFÉHõdG IQÉ``jR ¿Éª°†d »ë°üdG
¿Éª°Vh á``eRÓ``dG äGRGô``à` M’G ò``NG
.á«eƒ«dG ∫ÉªYC’G ô«°S
á«eƒμëdG Ωƒ°SôdG ∞«ØîJ -8
.äÉ©«ÑªdG ¢VÉØîfG ÖÑ°ùH
IQGRhh á«dÉªdG IQGRh ΩÉ«b -9
øe π`` c ™`` e ¿hÉ``©` à` dÉ``H á``YÉ``æ` °` ü` dG
ádƒ«°ùdG ¥hóæ°Uh IQÉéàdG áaôZ
IQOÉÑªH ø«μªJ πª©dG ¥hó``æ`°`Uh
.áeRC’G √òg á¡LGƒªd áÄjôL
…õ``cô``ª` dG ∂``æ` Ñ` dG ΩÉ``«``b -10
á``jƒ``ª`æ`à`dG ∑ƒ``æ` Ñ` dG ™``e ¿hÉ``©` à` dÉ``H
∞``∏` à` î` e º`` jó`` ≤` `à` `H á`` `jQÉ`` `é` ` à` ` dGh
√òg IóYÉ°ùªd á«aô°üªdG äÓ«¡°ùàdG
É¡æe Iô«¨°üdG Éª«°S ’h äÉ°ù°SDƒªdG
™°VƒdG »£îJh QGô``ª`à`°`S’G ≈∏Y
.ôFÉ°ùîdG πbCÉH øgGôdG

á∏éY ¿GQhO QGô``ª`à`°`S’ »``ë`°`Uh
.AGô°ûdGh ™«ÑdG
á«©«é°ûJ É``jGõ``e ô``«` aƒ``J -2
´É°Vh’G πX »a ∫ÉªYC’G QGôªà°S’
.áægGôdG ájOÉ°üàb’G
∂æH É``gò``NCG »àdG Iƒ£îdG -3
ádhóL IOÉYEG »a …õcôªdG øjôëÑdG
IóYÉ°ùeh Ió«L Iƒ£N »g ¿ƒjódG
áÄ«g ≈``∏`©`a ,»``æ` Wƒ``dG OÉ``°`ü`à`bÓ``d
äÉjó∏ÑdG IQGRhh AÉªdGh AÉHô¡μdG
IOÉ``YEÉ` H IQOÉ``Ñ` ª` dG ¢ùØæH Ωƒ``≤`J ¿G
QÉéàdG IóYÉ°ùeh ô«JGƒØdG ádhóL
≠dÉÑªdG π«∏≤Jh §«°ù≤àdÉH ™aódÉH
¿G ≈dG ΩÉ``j’G √òg »a OQGƒªdG á∏≤d
.áeRC’G √òg »∏éæJ
ÜÉ``ë`°`UCGh äÉcô°ûdG ≈∏Y -4
™aód ΩRÓdG •É«àM’G PÉîJG ∫ÉªY’G
ô¡°TG áà°S É¡∏bG IôàØd ∞jQÉ°üªdG
∫hõædG »a äGOGô`` jE’G ¿C’ ¿B’G øe
¢ùØf ≈``∏`Y QGô``ª` à` °` S’G ø``μ`ª`j ’h
™LôJ ¿G ≈dG IôàØdG √òg »a ∫GƒæªdG
.≈dÉ©J ¬∏dG ¿PEÉH É¡à©«ÑW ≈dEG Qƒe’G
™``«`Ñ`dG á``eƒ``¶` æ` e ô``jƒ``£` J -5
Iô«¨°üdG äÉ°ù°SDƒª∏d ø``j’ ¿hCG
. á£°SƒàªdGh
äÉ°ù°SDƒªdG ÜÉë°UCG ∞«≤ãJ -6
á«ªbôdG äÉ°üæªdG ≈∏Y Iô«¨°üdGh
π«©ØJh ,AGô°ûdGh ™«ÑdGh ≥jƒ°ùà∏d
¢TQhh äGAÉ≤d øe »ªbôdG π°UGƒàdG

¬fCG ≈dEG Oó°üdG Gòg »a QÉ°TCGh
…õcôªdG ∂æÑdG ¿CG GôNDƒe ø∏YCG ób
äÓ«¡°ùJ áeõM ≥∏£«°S …Oƒ©°ùdG
πjƒªàd Q’hO äGQÉ``«` ∏` e 6 ƒ``ë`æ`H
á£°SƒàªdGh Iô«¨°üdG äÉ``cô``°`û`dG
¢``Vhô``≤`dG ∞«dÉμJ ø``e äGAÉ`` Ø` `YEGh
QGƒédG ∫hO Éª«a äÉcô°ûdÉH á°UÉîdG
ób ºdÉ©dG ∫hO ø``e ô«ãch iô`` NC’G
.á¡HÉ°ûe äGQOÉÑe âæ∏YCG
á«©ªL ¿EG Ó`k ` FÉ`` b ±É`` `°` ` VCGh
á£°SƒàªdGh Iô«¨°üdG äÉ°ù°SDƒªdG
á``fÉ``Ñ`à`°`SÉ``H â``eÉ``b ó`` b á``«` æ` jô``ë` Ñ` dG
á«©ªédG AÉ``°` †` YCG ø``«` H áÑ°†à≤e
º¡JÉMôà≤e ºgCG ≈∏Y ±ƒbƒ∏d ∂dPh
É¡©aQ ºà«°Sh á``eRC’G √òg á¡LGƒªd
,á«æ©ªdG äÉ``¡` é` dGh á``aô``¨` dG ≈`` `dEG
QÉéàdG QhóH ¬JGP âbƒdG »a Ég qƒæe
Iô«¨°üdG äÉ°ù°SDƒªdG ÜÉ``ë`°`UCGh
äÉ¡édG ™e ¿hÉ©àdG »a á£°SƒàªdGh
á``∏`Mô``ª`dG √ò`` `g »``£`î`à`d á``«` æ` ©` ª` dG
øe ó``ë` dGh ™«ªédG ≈``∏`Y áÑ©°üdG
øe á``ª` LÉ``æ` dG á``jOÉ``°` ü` à` b’G QÉ`` ` KB’G
.ÉfhQƒc ¢Shô«a
äÉ``Mô``à`≤`e º`` `gCG â``∏`ã`ª`J ó`` `bh
Iô«¨°üdG äÉ``°`ù`°`SDƒ`ª`dG ÜÉ``ë` °` UCG
Iô°û©dG É``gOƒ``æ`H »``a á£°SƒàªdGh
:á«JB’G
™∏°ùdG π«°UƒJ πFGóH ô«aƒJ -1
øeBG πμ°ûH øFÉHõdG ≈``dEG ™FÉ°†ÑdGh

äGAGô`` LEG ø``e áeƒμëdG ¬``H Ωƒ``≤`Jh
øe Iô°TÉÑe äÉ¡«LƒàH á``jRGô``à`MG
øH ¿Éª∏°S ô«eC’G ó¡©dG »``dh ƒª°S
¢ù«Fôd ∫hC’G ÖFÉædG áØ«∏N ∫BG óªM
áæé∏dG ¢``ù` «` FQ AGQRƒ`` ` `dG ¢``ù`∏`é`e
≈dhCG ±É°ûàcG òæe ∂dPh á«≤«°ùæàdG
»a ÉfhQƒc ¢Shô«ØH áHÉ°UE’G ä’ÉM
.øjôëÑdG
ø°ùëdGóÑY Qƒ``à` có``dG √ qƒ`` ` fh
¢†©H GôNDƒe ¬H âeÉb ÉªH …ôjódG
øe É``«`ª`dÉ``Yh É«é«∏N äÉ``eƒ``μ` ë` dG
á«∏jƒªJ äÉeóNh äÓ«¡°ùJ ºjó≤J
∫ÉªYC’G ÜÉë°UCG IóYÉ°ùªd á«FÉæãà°SG
»àdG á£°SƒàªdGh Iô«¨°üdG Éª«°S ’h
äÉ°ù°SDƒªdG øe %90 øe ôãcCG πãªJ
¢ùeCÉH »g »àdGh ¥ƒ°ùdG »a á∏eÉ©dG
»£îàd ºYódG Gòg πãe ≈dEG áLÉëdG
∫ÉªYC’G ¥Ó``ZEG ΩóYh ÜÉ©°üdG √òg
Aƒ°ûf º``K ø``eh ∫É``ª` ©` dG í``jô``°`ù`Jh
¿G åÑ∏J Ée Iô«Ñc ájOÉ°üàbG á``eRCG
»fÉ©J á«YÉªàLG á``eRCG ≈``dEG ∫ƒëàJ
¿CG GócDƒe ,ºdÉ©dG ∫ƒM ∫hó``dG É¡æe
ób øjôëÑdG »a äÉ°ù°SDƒªdG ¢†©H
π∏b ób É¡°†©H Éª«a É¡dÉªYCG â≤∏q Y
ΩÉb ób ô``NB’G ¢†©ÑdGh ¬WÉ°ûf øe
»``gh ø``«`Ø`Xƒ``ª`dG ¢†©H íjô°ùàH
ô«Z á«YÉªàLGh ájOÉ°üàbG IôgÉX
ôaÉ°†J ø``e ó``H ’ º``K ø``eh áHƒZôe
.É¡©æeh É¡FGƒàM’ Oƒ¡édG

äÉ``°` ù` °` SDƒ` ª` dG á``«`©`ª`L â``æ` ª` K
á«æjôëÑdG á£°SƒàªdGh Iô«¨°üdG
πc É``¡`H Ωƒ``≤` J »``à` dG Oƒ``¡`é`dG É``«`dÉ``Y
áaôZh øjôëÑdG áμ∏ªe áeƒμM øe
Égô«Zh øjôëÑdG áYÉæ°Uh IQÉéJ
»a π`` c á``°` ü` à` î` ª` dG äÉ``¡``é``dG ø`` e
AÉ``Hh á``¡` LGƒ``ª` d ¬°ü°üîJ ∫É``é` e
áÑJôàªdG á«Ñ∏°ùdG QÉ`` KB’Gh É``fhQƒ``c
AGõLCG ∫ƒ£à°Sh âdÉW »àdGh ¬«∏Y
á«©ªàéªdG í``FGô``°` û` dG ø``e Iô``«`Ñ`c
áªJÉb ’ÓX »≤∏j ÉªH ájOÉ°üàb’Gh
’ á``«`YÉ``ª`à`LGh á``jOÉ``°`ü`à`bG GQÉ`` ` KBGh
™e Gk Qƒ``gó``J OGOõ`` Jh ÉgÉÑ≤Y óªëJ
IQOÉ``Ñ`ª`dG ºàj º``d GPEG â``bƒ``dG Qhô``e
áeRÓdG ∫ƒ∏ëdG OÉéjEGh É¡à¡HÉéªH
≈∏Y AÉ°†≤∏d ádÉ©ØdG äGhOC’G QÉμàHGh
êhôîdG ≈dEG IQOÉÑªdGh πH É¡JÉÑÑ°ùe
∫ƒ∏M ôÑY Ö°SÉμªdG º«¶©àH É¡æe
.IôμàÑe á«YGóHEG
¢ù«FQ É``YO Oó``°`ü`dG Gò``g »``ah
äÉ°ù°SDƒªdG á«©ªL IQGOEG ¢ù∏ée
á«æjôëÑdG á£°SƒàªdGh Iô«¨°üdG
≈``dEG …ô``jó``dG ø°ùëdGóÑY Qƒ``à`có``dG
á«FÉæãà°SG äGAGôLEÉH ΩÉ«≤dG IQhô°V
á``«`FÉ``æ`ã`à`°`S’G á``∏` Mô``ª` dG √ò`` `g »`` a
¬H ôªj …ò``dG ô«£îdG ∞£©æªdGh
,§≤a øjôëÑdG ¢ù«dh ™ªLCG ºdÉ©dG
,Oƒ¡édG ∞JÉμJ IQhô°V ≈∏Y Gk Oó°ûe
âeÉb Ée ≈∏Y ¬JGP âbƒdG »a É«æãe

بيانات الخبر

™e É«°TÉªJ á``«`ª`bô``dG É``¡`JGƒ``æ`b
É``¡` eGõ``à` dG ™```e É``«` °` TÉ``ª` J
á°üæe IQÉjõc ,øgGôdG ™°VƒdG
√ÉéJ É¡à«dhDƒ°ùeh ôªà°ùªdG
Online Portal) ) ø«eCÉàdG
QÉ°ûàfG áëaÉμe »a ™ªàéªdG
ø«eCÉàdG áeóN øe IOÉØà°S’Gh
óéà°ùªdG É``fhQƒ``c ¢``Shô``«`a
Video) ƒjó«ØdG ≥jôW øY
™e É«°TÉªJh ,z19-ó``«` aƒ``c{
øe »``à` dGh (Insurance
áª«μëdG ÉæàeƒμM äÉ¡«LƒJ
~≥jôa# õ``jõ``©` J º``J É``¡` ∏` LCG
â``æ` ∏` YCG ,á``ë` °` ü` dG IQGRhh
IóYÉ°ùªd √OGó``YEGh »JQó«dƒ°S
ió``MEG ,øjôëÑdG »JQó«dƒ°S
øe ∂dPh ,GhóLh ÉªæjCG AÓª©dG
»a ø«eCÉàdG äÉcô°T äÉjôÑc
»fhôàμd’G ™bƒªdG IQÉjR ∫ÓN
ió`` `MEGh ,ø``jô``ë` Ñ` dG á``μ`∏`ª`e
,Solidairty.com.bh
áYƒªéªd á©HÉàdG äÉcô°ûdG
π°UGƒàdG É°†jCG AÓª©∏d øμªj PEG
ó«cCÉJ ,á°†HÉ≤dG »JQó«dƒ°S
õ``cô``e ∫Ó`` N ø``e á``cô``°` û` dG ™``e
áeÓ°S ¿Éª°†d πeÉμdG É¡ªYO
.»LGƒY óªëe |
áeóN ≥jôW ø``Y hCG ∫É°üJ’G
É¡«ØXƒeh É¡FÉcô°Th É¡FÓªY
.17130000 ≈∏Y ÜÉ°ùJGƒdG
.πμc ™ªàéªdGh
– ΩÉ©dG ôjóªdG óYÉ°ùe ,»LGƒY óªëe ∫Ébh
,áμ∏ªªdG »a Ió``FGQ ø«eCÉJ ácô°T É¡àØ°üHh
»JQó«dƒ°S »a{ :ácô°û∏d »°ù°SDƒªdG ºYódG IóMh
Gô``NDƒ`e â≤ÑW ó``b ø``jô``ë`Ñ`dG »``JQó``«`dƒ``°`S ¿EÉ` `a
ºjó≤J á∏°UGƒªH ÉªFGO ¿ƒeõà∏e øëf ,øjôëÑdG
™°VƒdG Gòg äÉjóëJ ™e πeÉ©à∏d IójóY äGAGôLEG
ÉæFÓª©d IOƒédG øe iƒà°ùe ≈∏YCÉH ÉæJÉeóN
É¡jód á∏eÉ©dG iƒ≤dG áë°Uh áeÓ°S øe ócCÉàdGh
áeÓ°Sh º¡àeÓ°S ≈∏Y á¶aÉëªdG ™e ÉæFÉcô°Th
äÉª«∏©Jh äÉ«°UƒJ ™«ªL ´ÉÑJG ∫ÓN øe ∂dPh
áªFGO áØ°üHh Üôb øe ™HÉàf ÉæfEG PEG ,Éæ«ØXƒe
Éªc ,á«æ©ªdG äÉ¡édG πÑb øe áeÓ°ùdGh áë°üdG
á«ª«¶æàdGh á``«`eƒ``μ`ë`dG äÉ``¡`«`Lƒ``à`dG ™``«`ª`L
,ø«ØXƒª∏d áª°üÑdG ΩÉ¶f π«£©àH ácô°ûdG âeÉb
k G ∫É``bh .z™«ªé∏d áæeBG πªY áÄ«H ¿Éª°†d
:É°†jC
,´hôØdGh ÖJÉμª∏d Iôªà°ùe º«≤©J á£N OÉªàYGh
ób »JQó«dƒ°S~≥jôa# ¿CG ºμd ócDƒf ¿CG Oƒf{
.ºFGO πμ°ûH …ójC’G º≤©e ô«aƒJh
Gòg äÉjóëJ ™e πeÉ©à∏d áeRÓdG ô«HGóàdG òîJG
øjôëÑdG »JQó«dƒ°S äRõY ,∂dP ≈∏Y IhÓY
πªcCG ≈∏Y ÉæFÉcô°ûd IóYÉ°ùªdG ºjó≤Jh ™°VƒdG
º¡JGQÉ°ùØà°SG »``a AÓ``ª`©`dG IóYÉ°ùªd É¡≤jôa
.z¬Lh
∫ÓN øe π°UGƒàdGh ø«eCÉàdG ≈∏Y º¡©«é°ûJh
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ó«°TQ ájRƒa

»HƒjC’G ¬∏dGóÑY

!»FÉªæ«°S º∏«a »a ÉæfCÉch
»a ø«dhDƒ°ùªdG óMCG ΩÉ¡JG ≥∏≤dG ô«ãj ’CG !?ºdÉ©dG »a iôNCG
èàæj ¿CÉHh ¢Shô«ØdG Qo ó°üe É¡fCG iôNCG iôÑc ádhód ø«°üdG
!?¿ƒμà°S Ée ¬∏dG ’EG º∏©j ’ á«æ«°U π©a IOQ ∂dP øY
QÉ°ûàfG øe »ªdÉ©dG o´õØdG Q sƒ£àj á«ª∏©dG ÖYôdG ΩÓaCG »a
äÓëªdG ≈∏Y ÖdÉμJh OƒªLh Om É°ùc ádÉM ≈``dEG ¢Shô«ØdG
ø«M n¿óªdG ºt ©J áeQÉY ≈°Vƒa ≈dEG ºK √ô«Zh »FGò¨dG øjõîà∏d
¿CG ≈æªàf ’Ée Gògh ¬JÉ«YGóJ ºéM ¢Shô«ØdG AÉ≤H øeR ∫ƒ£j
!ÉæªdÉY »a ¬«dEG »∏©ØdG ™bGƒdG π°üj
zôjô°T »ª∏Y ±ôW{ ÉªFGO ∑Éæg ΩÓaC’G ∂∏J äÉbÉÑ°S »a
≈àMh ¬ë°†ah ¬aÉ°ûàcG ºàjh ºdÉ©dG ô«eóJ ≈∏Y ájô°ùH πª©j
∂°ùe ó©H »ª∏©dG ô°û∏d ¢†gÉæe ±ô`
m `W øe ¬©e ø``eh ¬∏àb
øe zQGô°TC’G A’Dƒg AGQh ∞≤j øne ≈dEG π°UƒoJ »àdG{ •ƒ«îdG
êÉàfE’ ájô°ùdG πeÉ©ªdG ¿hôjój øjòdG ø«ØXƒªdGh AÉª∏©dG
¢``VQCG ≈∏Y øμdh !ºdÉ©dG »a á∏JÉ≤dG á«Lƒdƒ«ÑdG Ωƒª°ùdG
≈∏Y Qo OÉ``b ón ` MCG Óa z∂∏J ΩÓ``aC’G »a Éªc ô``eC’G ¢ù«d{ ™bGƒdG
záëFÉédG{ ¢Shô«ØdG Gòg ∫ƒM GOƒLƒe ¿Éc ¿EG π«dódG ºjó≤J
§Ñ°V ™«£à°ùj óMCG ’h !πYÉa π©ØH ΩCG É«©«ÑW AÉL ¿Éc ¿EG
¢``ShDhô``dG ≈``dEG ∫ƒ°Uƒ∏d §«îc ¬H ∂°ùªdG hCG ó``MGh ôjô°T
hCG π«∏ëàc ∂``dP çó``M ¿EG ≈àMh !¬Ø∏N ∞≤J »àdG iôÑμdG
IôeGDƒªdG ájô¶f áfÉN »a ¬©°Vh ºàj Ée ¿ÉYô°S äÉæ¡μJ
Gòμg ¢Shô«ØdG Gòg QÉ°ûàfG ô°S øY åjóëdG √ó©H iQGƒà«d
á«FÉbƒdG äGAGô`` LE’Gh äÉ«FÉ°üME’G øY åjóëdG ≈``dEG ICÉéa
á«dÉªdGh á«YÉªàL’Gh ájOÉ°üàb’G äÉ©ÑàdG πªëJh á«LÓ©dGh
¬àjÉ¡f Éæaô©d Ékª∏«a ¿Éc ƒd !Ωƒ«dG ºdÉ©dG ¿Éμ°ùH §«ëJ »àdG
…òdG »∏©ØdG ™bGƒdG ¬æμdh ÜÉ≤©dG Gƒ¡LGƒ«d QGô°TC’G øμ°ùeh
∞«c ±ô©f ’ Éª∏ãe ¿B’G ≈àM ¢Shô«ØdG ™e ¬àjÉ¡f ±ô©f ’
≈∏Y IQƒ£îdG √òg πc Ö°ùàμ«d É«æ«L Q sƒ£Jh ∫ sƒëJ GPÉªdh
ÜÉÑ°SC’ÉH òNC’Gh AÉYódG ’EG Éæjód ¢ù«dh !ºdÉ©dG Üƒ©°T πc
øe ±ô©J ¿CG ¿hO ájô°ûÑdG É¡«dEG â∏°Uh …òdG ∫ÉëdG πeCÉJh
!√AGQh

á«bGƒdG pá©æbC’G hCG äÉeÉªμdÉH IÉ£¨ªdG p√ƒLƒdG óo ¡°ûe
á«μ«à°SÓÑdG á°ùÑdC’Gh ´QGƒ°ûdG páØ°UQCG ≈∏Y ¢SÉædG §bÉ°ùJh
è«é°Vh ÉfhQƒc ¢Shô«Ød É«°TÉëJ ºdÉ©dG »a áØ∏àîe m¿óe ôÑY
á«eƒ«dG äÉ«FÉ°üME’G äGô°ûfh »ªdÉ©dG ΩÓYE’Gh äÉ«FÉ°†ØdG
OÉ°üàb’G âaÉ¡Jh Ió°UGôdG äÓ«∏ëàdGh ÉfhQƒc áëFÉL ∫ƒM
ôLÉëªdGh ºdÉ©dG »a sÜO …òdG ´õØdGh äÉ°UQƒÑdGh »ªdÉ©dG
»a ÉgÉæjCGQ »àdG ón gÉ°ûªdG ∂∏J ¬Ñ°ûj √ô«Zh ∂dP πc á«ë°üdG
πJÉb ¢Shô«a
QÉ°ûàfG ∫ƒM QhóJ »àdG{ á«ª∏©dG ÖYôdG ΩÓaC
m
p G
!zô°ûÑdG øe ø«jÓe ≈∏Y »°†≤j mAÉHh ≈dEG ∫ sƒëàjh ºdÉ©dG »a
πJÉ≤dG ¢Shô«ØdG In QDƒH ¿CG OóM ájOƒ«dƒ¡dG ΩÓaC’G óMCG ¿EG πH
!iôNCG QDm ƒH ≈dEG ô°ûàæj ºK ’hCG ø«°üdG »a ¿ƒμ«°S
o
∫n ƒM Ωn ƒ«dG ¢SÉædG
¬°ûbÉæj Ée ¢ûbÉæJ
É¡JGP Ωo Ó``aC’G ∂∏J
o
hCG √Qó°üe OóëJ »àdG äÉ``YÉ``°`TE’Gh πH »FÉHƒdG ¢Shô«ØdG
p
πNóJ ÖÑ°ùH{ á«Yƒf á«æ«L IôØ£c ádƒëàªdG IójóédG ¬à©«ÑW
∑Éæg ¿CG øY Ωƒ«dG ¢SÉædG çso óëàj Éªc âKsóëJ »g πH !z…ô°ûH
Üôëd
GOGó©à°SG zá«FÉHƒdG äÉ°Shô«ØdG êÉàfE’ ájô°S ™n fÉ°üe{
m
m `gC’ ºdÉ©dG »a Égô°ûfh á«eƒKôL á«Lƒdƒ«H
májOÉ°üàbG ±Gó`
o
åjóëdG
ƒg !ájô°ûÑdG OGóYCG π«∏≤àd á«aGô¨ªjO hCG á«°SÉ«°S hCG
∫tƒëàdG øY É``fhQƒ``c ™e Ωƒ«dG ™``bGh »``ah ΩÓ`
p ` aC’G »a ¬``JGP
ájô°S ™fÉ°üe ±ƒbhh √Qƒ£J »a IôØ£dGh ¢Shô«Ø∏d »æ«édG
á«ªdƒ©dG hCG ájOÉ°üàb’G ídÉ°üªdG øY ¬JGP åjóëdG ƒg !¬Ø∏N
∂∏J hCG ádhódG √òg âYO »àdG á«é«JGôà°Sƒ«édG hCG á«°ùaÉæàdG
!äÉ°Shô«ØdG ô°ûfh ™«æ°üàd
má≤«≤M ≈``dEG √ò``g zá«ª∏©dG Ö``Yô``dG Ωo Ó`` `aCG{ ∫ sƒ``ë`à`J º``dCG
»eÉæàªdG »dhódG ≥∏≤dG Gòg Éfô©°ûj ’CG !™bGƒdG ¢``VQCG ≈∏Y
≈dEG ∫ƒ°UƒdG Ωó``Y πX »a á«ªdÉ©dG áë°üdG áª¶æe ≥∏bh
∞≤f á«eÉf m∫hOh IQƒ£àe m∫hóc É©«ªL ÉæfCG ¢Shô«Ø∏d êÓY
á«FÉbƒdG äGAGô``LE’G ±ÓàNG ºZQ É¡JGP õé©dG á°üæe ≈∏Y
»a ÉàbDƒe ø«°üdG ìÉéf ºZQh iôNCGh mádhO ø«H á«LÓ©dGh
QDm ƒH ≈dEG √QÉ°ûàfG Ögò«d É¡∏NGO ¢Shô«ØdG QÉ°ûàfG øe óëdG

!!?§≤a zÉ``fhQƒc{ á``æ°S »a á``°û«°ûdG ™``æe πgh
øjôëÑdG »``a ΩÓ`
ó≤a .á``eÉ``Y ø``«`Nó``à`dG ™``æ`e ≈`` dEG äÉ``fÉ``«`Ñ`dG
p ` ` YE’G πo ` FÉ``°` Sh râ``∏`≤`f
ø«NóàdG áëaÉμe pá«©ªL øY ÉkHƒàμe Éfk É«H
É≤k ª©e Éfk É«H á«μjôeC’G Ö∏≤dG á«©ªL räô°ûfn
k
±É≤jEÉH á«©ªédG áÑdÉ£e ∫n ƒ``M á«æjôëÑdG
á∏ée »a á∏eÉ°T á°SGQO πμ°T ≈∏Y Ó°üØeh
¢Shô«a ¢Vôe »°ûØJ ™æªd á°û«°ûdG ºjó≤J
(CIRCULATION) ájƒeódG IQhó`` dG
øe ÉbÓ£fG ¬``fCG ¿É«ÑdG »a AÉ``Lh ,É``fhQƒ``c
,2019 ¢SQÉe øe øeÉãdG »a É¡d á©HÉàdG
ÉkªYOh áeÉ©dG áë∏°üªdG ≈∏Y ¢UôëdG
™aGO
ôWÉîeh á°û«°ûdG ø«NóJ{ :¿Gƒ``æ`Y âëJ
p
AÉ``Hh QÉ°ûàfG ø``e óë∏d á``dhò``Ñ`ª`dG Oƒ¡é∏d
¿É«ÑdG Gò``gh .zá«Ñ∏≤dG á``«` YhC’G ¢``VGô``eCG
ø«NóàdG áëaÉμe áo «©ªL Ö«¡Jo ,É``fhQƒ``c
á°û«°ûdG IôgÉ¶H ≥∏©àe ƒ``g É``e π``c πª°T
¿hDƒ``°``Th ∫É``¨``°``TC’G IQGRƒ`` ``H á``«`æ`jô``ë`Ñ`dG
á«MÉf øe AGƒ°S ,»``dhó``dG iƒà°ùªdG ≈∏Y
IQhô°†H »fGôª©dG §«£îàdGh äÉjó∏ÑdG
∫É``Ñ` bE’G ÜÉ``Ñ` °` SCG hCG ,É``¡` H ø«æeóªdG Oó``Y
»a á°û«°ûdG ºjó≤J ±É≤jE’ ô«HGóàdG PÉîJG
ÜÉÑ°ûdG äÉÄa ø«H á°UÉîHh É¡«∏Y »Ñ©°ûdG
,zÉàk bDƒe{ Éªæ«°ùdG QhOh ºYÉ£ªdGh »gÉ≤ªdG
áÄWÉîdG äÉYÉÑ£f’G º``gCGh ,ø«≤gGôªdGh
k
…RGôàMG mAGô``LEÉ`c ∂``dPh
páë°U ≈∏Y ÉXÉØM
,á°û«°ûdG »WÉ©J ∫ƒM ádÉ°†dG º«gÉØªdGh
∫É≤àfG páYô°S ø``e ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒªdG
á«Ä«ÑdGh á«ë°üdG OÉ©HC’G πc ≈``dEG áaÉ°VEG
:º∏≤H
á«FÉbƒdG
äGAGôLE
’G ™e Ék«°TÉªJ ∂dPh ,ihó©dG
.É¡æY áªLÉædG ájOÉ°üàb’Gh á«YÉªàL’Gh
:»∏j Ée ¿É«ÑdG »a äOQh »àdG •É≤ædG øeh ÊóŸG óª π«YÉª°SEG .O áo μ∏ªe É¡JòîJG »àdG ájRGôàM’G ô«HGóàdGh
¿EÉa ¬«∏Yh ,AÉHƒdG Gòg QÉ°ûàfG ™æªd øjôëÑdG
»àdG ÜÉ``Ñ`°`SC’G ø``e ô«ãμdG ∑Éæg :’k hCG
ºjó≤J ±É≤jEG ¿CG iôJ ø«NóàdG áëaÉμe á«©ªL
,ºdÉ©dG »a á°û«°ûdG QÉ°ûàfG áYô°S ≈dEG äOCG
Oƒ¡édG º``YO »``a º¡°ùo«°S zÉ``àk `bDƒ`e{ á°û«°ûdG
»a tÖ°üJ É¡∏ch ,çÉfE’Gh QƒcòdG øe ÜÉÑ°ûdG áÄa ø«H á°UÉîHh
≥ØàJ Éªc ,É``fhQƒ``c ¢Shô«a QÉ°ûàfG ø``e óëdG »``a ádhòÑªdG
ô«Z ´ÉÑ£f’G hCG ,ÜÉÑ°ûdG A’Dƒg ¬∏ªëj …òdG ÅWÉîdG Ωƒ¡ØªdG
ÜGƒædG
¢ù∏ée
AÉ°†YC
G óMCG øe Ωó≤ªdG ìôà≤ªdG ™e á«©ªédG
É¡fCÉH ¿hó≤à©j á°û«°ûdG »æNóe ¢†©Ña .á°û«°ûdG ∫ƒM º«∏°ùdG
»gÉ≤e πc »a á°û«°ûdG ΩGóîà°SG ™æªH ´Gô°SE’G ≈dEG ÉYO …òdG
ºàj äÉKƒ∏ªdG ¿C’ ôFÉé°ùdG øe á«ë°üdG á«MÉædG øe GQô°V πbCG
∫hódÉH
Iƒ°SC
G
∂`
`
d
Ph
¢SÉædGh
áeÉ©dG áë°ü∏d ák jÉªM øjôëÑdG
á°û«°ûdG ø«NóJ ¿CÉH ¿ƒæ¶j hCG ,AÉªdG »a QhôªdG óæY É¡ë«°TôJ
.záàbDƒe{ IQƒ°üH á°û«°ûdG »gÉ≤e ¥ÓZEÉH äQOÉH »àdG
’ º¡fC’ ¿É``eOE’É``H áHÉ°UE’G ôWÉîe »a ´ƒ``bƒ``dG ≈``dEG …ODƒ` j ’
øμdh
,¿É«ÑdG
Gòg
»a
OQh
Ée
πc
™e ≥ØJCG Év«°üî°T »æfEGh
,ôFÉé°ùdG ≈dEG áÑ°ùædÉH ∫ÉëdG ƒg Éªc É«eƒj áYÉ°S πc ¿ƒæNój
»a äGôe IóY räô``cPo »àdGh ,zÉàk bDƒe{ áª∏c ≈∏Y õ«côàdG ó``jQoCG
ô¨°üà°ùj øNóªdG π©éJ á∏∏°†ªdG º«gÉØªdGh äÉYÉÑ£f’G √ògh
IƒYOh
Ö∏£e
¿C
G
»a
í°VGh
É¡«∏Y õ«côàdG ºJh ,¿ÓYE’G
mπμ°ûH
,á°û«°ûdG ø«NóJ øY ºéæJ »àdG á«ë°üdG Qhô°ûdÉH ø«¡à°ùjh
ºjó≤J ™æe ≈dEG ≈©°ùJ ’ á«æjôëÑdG ø«NóàdG áëaÉμe á«©ªL
¢ü∏îàdG øe ∂dP ó©H øμªàj ’h ¿É``eOE’G ∂a »a É©jô°S ™≤«a
âbh
πc
»ah
á∏eÉ°T
ájQòL
IQƒ°üH
áeÉ©dG øcÉeC’G »a á°û«°ûdG
á°û«°ûdG ∑ÉÑ°T »a ø°ùdG QÉ¨°U ´ƒbh ÜÉÑ°SCG øe ¿CG Éªc .¬æe
,zâbDƒe{ áØ°üH ¿ƒμj ™æªdG Ö∏W AGôLEG ÉªfEGh ,áæ°ùdG ΩÉjCG øe
≈°üëJ ’h ó©Jo ’ »àdGh á°û«°ûdG »a IOƒLƒªdG äÉ¡μædG »g
Éæ«∏Y
¬∏dG
º©fC
G
GPE
G
ºK
,áeRC
’
G
√òg
QGôªà°SG
ádÉM »a §≤a ≥Ñ£ojh
Iõ«ªªdGh Iô£©dG íFGhôdG √ò¡a ,äÉÑZôdGh AGƒgC’G πc »°VôJo h
Óa º«¶©dG »°VôªdG ÜôμdG Gòg ÉæY ∫GRCGh ,áeÓ°ùdGh áë°üdÉH
πn eÉY ó©Jo ø«NóàdG AÉæKCG å©ÑæJ »àdG äÉjƒ∏ëdGh ¬cGƒØdG øe
.¿B
’
G
∫ÉëdG
¬«∏Y
ƒg
Éªc
á°û«°ûdG
ºjó≤J
IOÉYEG øe ™fÉe
íFGhôdG √òg ∑ƒYóJ πbC’G »a hCG ,ø«NóàdG ƒëf ™«é°ûJh ÜòL
m
ò``NC’Gh á``jRGô``à`M’G äGAGô`` LE’G PÉîJG ≈``dEG áÑ°ùædÉH É``eCG
.IóMGh Iôe ƒdh áHôéàdGh ±É°ûμà°S’Gh ´Ó£à°S’G ÖM ≈dEG
,ÉfOÓH
»a
ÉfhQƒc
¢Vôe
AÉHh
QÉ°ûàfG
Öæéàd
ÜÉÑ°SC’G πμH
»a á°û«°ûdG »a äGQóîªdG ™°Vh ≈dEG äOÉaCG äÉ°SGQódG ¿CG Éªc
ÉfhQƒc AÉHƒa ,¬``H ΩÉ«≤dG Öéjh ¬æe ôØe ’ »ªàM ô``eCG Gò¡a
.Égó°UQ ºJ »àdG ä’ÉëdG ¢†©H
»a ™bhh ,ô«≤ah »æZh ,ô«Ñch ô«¨°U
πc ¿B’G √ó¡°ûj »ªdÉ©dG
m
≈dEG âdƒëJ É¡fCG »a É°†jCG á°û«°ûdG IQƒ£N øªμJ :É«fÉK
âfÉcCG AGƒ°S ,ºdÉ©dG AÉëfCG ™«ªL »a ádhO πc á∏JÉ≤dG ¬cÉÑ°T
»gÉ≤ªdGh AÉ``«` MC’G »``a Iô°ûàæe á«aÉ≤Kh á«YÉªàLG Iô``gÉ``X
áeó≤àeh á«æZh áª«¶Y hCG ,¿Éμ«JÉØdG ádhóc á£«°ùHh Iô«¨°U
¿CG ø¶j øe ∑Éæ¡a ,äÉ©ªéªdGh ∫RÉæªdGh ºYÉ£ªdGh ¥OÉæØdGh
Iójó°Th Iô«≤a âfÉcCG AGƒ°Sh ,á«μjôeC’G IóëàªdG äÉj’ƒdÉc
ó«dÉ≤Jh äGOÉY »a IQòéàeh Ö©°ûdG áaÉ≤K øe AõL »g á°û«°ûdG
GkQƒ£Jh Ak GôK ºdÉ©dG ∫hO ôãcCG øe âfÉc hCG ,ôNCÉàdGh ∞∏îàdG
,É¡æY »∏îàdG øμªj ’h óL øY ÉHCG ÉgƒKQGƒJ ób º¡fCGh ,Iô°SC’G
∞«©°†dG ø«H õ«ªj ºd ójóédG »fhQƒμdG ¢Shô«ØdG Gò¡a ,Gk ƒªfh
ìGôaC’G »a áaÉ«°†dG Ωôc ´GƒfCG øe ´ƒæc
m É¡fƒeó≤oj º¡a ∂dòdh
≈àM ¬HÉ°UCGh ’EG Gkó`MCG ´ój º∏a ,π«∏©dGh º«∏°ùdG hCG ,…ƒ≤dGh
IRÉLEG »a á°UÉîHh ,Ó«d ∫ÉMôdG ó°ûj øe ∑Éæg ∂dòc .¿GõMC’Gh
ÉØdCG 155 ø``e ô``ã`cCG ä’É``ë` dG Oó``Y ≠∏Hh á``dhO 142 ≈∏Y ∫õ``f
¢û«©dGh AÉbó°UC’G AÉ≤∏d iôNC’G äGRÉLE’G »ah ´ƒÑ°SC’G ájÉ¡f
∫hO πc π©L Ée ,6000 º¡æe äÉ``e ,»ªdÉ©dG iƒà°ùªdG ≈∏Y
∫OÉÑJh ìô``ª`dGh á«∏°ùàdG ¬£«ëJ ,»YÉªL »YÉªàLG ƒ`m `L »a
…ó°üàdGh ¬à¡LGƒªd É¡jóYÉ°S øY ôª°ûJ AÉæãà°SG ¿hO ºdÉ©dG
,IÉ«ëdG Ωƒªgh πª©dG §¨°V øY Gó«©Hh ,åjóëdG ±Gô``WCG
ô«HGóJ äòîJG ∫hó``dGh ¿óªdG ¢†©H ¿EG πH ,¬«∏Y AÉ°†≤dGh ¬d
ôéØdG ÆhõH ≈àMh ø«ªãdG ¬àbh øe ∫Gƒ£dG äÉYÉ°ùdG ™u«°†o«a
Éª∏Y ,Égô«Zh É«fÉÑ°SEGh âjƒμdGh É«dÉ£jEÉc áeRÉMh áeQÉ°U
øe ¬©e ¿ƒ°ù∏éj øe º°ùL »ah ¬ª°ùL »a Ωƒª°ùdÉH »≤∏oj ƒgh
ádÉM ¢SQÉe 13 »a âæ∏YCG á«μjôeC’G IóëàªdG äÉj’ƒdG ¿CÉ`H
.ø«æNóªdG ô«Z
.á«ë°üdG ÇQGƒ£dG
áYÉ°ûe IGOCG ≈dEG âdƒëJ »YÉªàL’G ∫É°üJ’G πFÉ°Sh :ÉãdÉK
áëaÉμe á«©ªL øe ìôà≤ªdG á°û«°ûdG ºjó≤J ™æe AGôLEÉa
É¡eóîà°ù«a ,É¡«a ô°ûæj Ée ≈∏Y áÑ°SÉëe ’h É¡«∏Y áHÉbQ ’
»gÉ≤ªdG √òg »a ™ªéàdG ™æe ≈dEG ±ó¡j á«æjôëÑdG ø«NóàdG
´Gƒ``fCG ≈à°ûH á°û«°ûdG äÉ°ù∏L äÓëe øY èjhôà∏d ¢†©ÑdG
ø«°ùdÉédG ø«H ihó©dG ∫É≤àfG Öæéàd á°û«°ûdG ºjó≤J øcÉeCGh
É¡©«ªL »¡a ,IQÉ``KEGh ≥jƒ°ûJh
Ö«ZôJ
øe IôcÉªdG Ö«dÉ°SC’G
m
m
…òdG ÉfhQƒc ¢Shô«ØH º¡àHÉ°UEG ™æe »dÉàdÉHh ,≈¡≤ªdG »a
,IójóédG á∏¡°ùdG ¢ùFGôØdG ó«°üd áÑ°üN ™bGƒe ≈``dEG âdƒëJ
ºjó≤J ¿CÉch ,äƒªdG ≈dEG ¬H …ODƒj óbh ¢Vôª∏d ¿É°ùfE’G ¢Vuô©oj
.áæeóªdG á°û«°ûdG ∑ÉÑ°T »a É¡YÉ≤jEGh
’h á«ë°üdG á«MÉædG øe É¡«∏Y QÉÑZ ’ É¡JGP óM »a á°û«°ûdG
á°û«°ûdG OÉ°ùaEG ≈∏Y AÉÑWC’G πÑb øe ´ÉªLEG ∑Éæg :É©HGQ
ø«°ùdÉédG hCG ø«æNóªdG øe GƒfÉcCG AGƒ°S ,≈¡≤ªdG …OÉJôªH ô°†j
¢†©H ¿CG AÉª∏©dG ó``cCG Éªc ,»Ä«ÑdG ø`` eC’Gh ¿É``°`ù`fE’G áë°üd
!á°û«°ûdG »WÉ©J ™bGƒe »a
ôFÉé°ùdG øe ≈∏YCG á°û«°ûdG ø«NóJ øY å©ÑæJ »àdG äÉKƒ∏ªdG
™æªH ìôà≤ªdG AGôLE’G Gòg ¿CG ócDƒj á«©ªédG ¿É«H ¿CG Éªc
Iô°TÉÑªdGh IOÉëdG äGô«KCÉàdG ’hCG ∑Éæ¡a .áahô©ªdG ájó«∏≤àdG
¿CÉch ,ÉfhQƒc ¢Shô«a ¢VôªH §ÑJôeh zâbDƒe{ ƒg á°û«°ûdG
»a äGô«¨àdG É¡æeh ,á°û«°ûdG ø«NóJ ó©H GQƒ``a ô¡¶J »àdG
»a Év«∏c á°û«°ûdG ô¶M ≈dEG IƒYódG øe πéîjh »ëà°ùj ¿É«ÑdG
Ö∏≤dG äÉbO IOÉjR ≈∏Y ¢ùμ©æJ »àdG á«Ñ∏≤dG ájƒeódG á«YhC’G
óæY AGô°ùdG »a hCG áeRC’G √òg ™e AGô°†dG »a AGƒ°S ,øjôëÑdG
3 øe ΩódG §¨°V ´ÉØJQG É¡æeh ,á≤«bódG »a ábO 13 ≈dEG 6 ƒëæH
.É¡dGhR
ø«é°ùcC’G ∫ƒ°Uh »a ¢ü≤ædG É¡æeh ,≥ÑFõdG øe Gôàª«∏e 16 ≈dEG
óbh ¢VôªdG »a ¿É°ùfE’G §≤°ùoj ÉfhQƒc ¢Shô«a ¿CG Éªμa
øY ÉeCG .¥ÉæàN’Gh ºª°ùàdÉH ¢†©ÑdG áHÉ°UEGh º°ùédG ÉjÓN ≈dEG
ø«NóàdG ≈dEG áÑ°ùædÉH ∫ÉëdG ∂dòμa ,ôμÑªdG äƒªdG ≈dEG ¬H …Oƒj
ôFÉé°ùdG øY ∞∏àîJ ’ »¡a ó``eC’G á∏jƒW á«ë°üdG äGô«KCÉàdG
¬©e øeh øNóªdG ¢Vô©j ƒ¡a ,á°UÉN ám Ø°üH á°û«°ûdGh áeÉY
áHÉ°UE’Gh »°ùØæàdG RÉ¡édGh Ö∏≤dG ¢VGôeCG ≈dEG …ODƒàa ájOÉ©dG
ÉYƒf 14 É¡°SCGQ ≈∏Yh á«°ü©à°ùe ¢VGôeC’ ¬dƒM ø«°ùdÉédG øe
.ôμÑªdG äƒªdGh ¿ÉWô°ùdÉH
,IôμÑe ø°S
m »a ô«NC’G √Gƒãe ≈dEG øNóªdG π≤æjh ¿ÉWô°ùdG øe
QOÉ°üªdG ø«H õ««ªàdG Ωó``Y ≈`` dEG ™«ªédG ƒ`` YOCG ∂``dò``dh
¢Shô«a ¬ÑÑ°S ¿É``cCG AGƒ°S ,ó``MGh äƒ``ª`dGh ,ó``MGh ¢VôªdÉa
¢VôªdÉa ,äƒ``ª`dGh ¢Vôª∏d áØ∏àîªdGh IOó©àªdG ÜÉÑ°SC’Gh
.ø«NóàdG ¬ÑÑ°S hCG ÉfhQƒc
¢Shô«a øe äƒªdGh ¢VôªdG øY ∞∏àîj ’ ø«NóàdG øe äƒªdGh
»àdG äÉfÉ«ÑdG ±’BG ø«H øe §≤a GkóMGh Éfk É«H Éæg ºμd ΩóbCGh
á«ªdÉ©dG áë°üdG áª¶æe ôjQÉ≤J Ö°ùëH ø«NóàdG ¿EG πH ,ÉfhQƒc
»a á°ü°üîàªdG á«Ä«ÑdGh á«Ñ£dG á«æ¡ªdG äÉ«©ªédG øe äQó°U
º¡dÉNOEGh Iô«ãc ¢VGôeCG »a ¢SÉædG •É≤°SE’ ¢ù«FôdG ÖÑ°ùdG ó©oj
OôØdG ≈∏Yh áeÉY ™ªàéªdG ≈∏Y á°û«°ûdG QGô°VCG ∫ƒM ºdÉ©dG ∫hO
.ºgQƒÑb ≈dEG øjôμÑe
√òg ƒYóJh ,É«∏c ¿É°ùfE’G áë°U ó°ùØJ Iôeóe IGOCG É¡fCGh ,á°UÉN

ayoobi99@gmail.com

ÉàbDƒe øcÉ°ùdG OhQÉÑdG ..ÖdOEG
áeƒμëdÉa ,ÖdOEG á¶aÉëe ô«°üªH ≥∏©àj
Iô£«°ùdG IOÉ©à°SG ≈∏Y Iô°üe ájQƒ°ùdG
≈dEG ô¶æJ Iô≤fCG Éª«a ,É¡«∏Y á«eƒμëdG
áehÉ°ùe ábQh É¡fCG ≈∏Y á¶aÉëªdG √òg
º``«`∏`°`ù`à`dG É``¡` «` ∏` Y Ö``©` °` ü` dG ø`` e á``ª` ¡` e
∂°ùªàdG øªK ¿CÉH äô©°T GPEG ’EG ,É¡YÉ«°†H
É¡bGQhCG ¿CG hCG ,GóL É¶gÉH ¿ƒμ«°S É¡H
π©ØdÉH â``bô``à` MG ó``b É``¡`«`a á«°SÉ«°ùdG
»a ò``NC’G ™e ,Iô``«`NC’G äGQƒ£àdG ó©H
ájQƒ°ùdG áeƒμëdG ∞bƒe ¿CG QÉÑàY’G
¢SÉ°SCG ≈∏Y …ƒ``b »°ShQ ºYóH ≈¶ëj
»a ´hô°ûªdG É¡≤M ¢SQÉªJ ÉjQƒ°S ¿CG
™«ªL ≈``∏`Y á``dhó``dG Iô£«°S IOÉ``©`à`°`SG
á``«`Ñ`æ`LC’G ô``°`UÉ``æ`©`dG Oô`` Wh É``¡` «` °` VGQCG
ióe ≈∏Y É¡bƒa â°SóμJ »àdG á«HÉgQE’G
.äGƒæ°S ô°ûY
≥M ßØëJ á¨«°U ≈`` dEG π``°`Uƒ``à`dG
πeÉc ≈∏Y Iô£«°ùdG »a ájQƒ°ùdG ádhódG
,πjƒWh ¥É°T ≥jôW ƒg ,ádhódG »°VGQCG
á«côJ ´ÉªWCG Oƒ``Lh ΩóY øY åjóëdÉa
åjóM Oôée ƒg ájQƒ°ùdG »°VGQC’G »a
äGô°TDƒe ∑Éæ¡a ,»°SÉ«°ùdG ∑Ó¡à°SÓd
∑Éægh áã«ÑN á«côJ ÉjGƒf ≈∏Y Iô«ãc
∫Éª°ûdG øe áª¡e AGõLCÉH »côJ ¢üHôJ
∂jôààdG á«∏ªY ∂dP ócDƒj Éeh ,…Qƒ°ùdG
™eh ,≥WÉæªdG √òg øe ô«ãc »a áªFÉ≤dG
É¡©eh á``jQƒ``°`ù`dG á``eƒ``μ`ë`dG ¿EÉ` `a ,∂`` dP
PÉîJ’ Ée Éeƒj Iô£°†e ¿ƒμà°S ÉgDhÉØ∏M
,ÖdOEG ´É°VhCG »a ÉØ£©æe πuμ°ûj ób QGôb
ôWÉîe øe ¬∏ªëj ób Ée øY ô¶ædG ¢†¨H
øe ¢UÉæe ’ øμd ,É¡àeôH ´É°VhC’G ≈∏Y
™°VƒdG ¿CG ÉªdÉW QGô≤dG Gòg πãe PÉîJG
IóMƒH ô«£N ¢SÉ°ùe ¬«a É«dÉM ºFÉ≤dG
.ájQƒ°ùdG »°VGQC’G áeÓ°Sh

≥WÉæe »``a É``ª`HQh á¶aÉëªdG √ò``g »``a
,ájQƒ°ùdG »``°`VGQC’G ¥ƒa É°†jCG iô``NCG
≈`` dhC’G á``LQó``dÉ``H Ö°üj ìÉ``é` æ` dG Gò``g
PEG ø``«` jQƒ``°` ù` dG ø``«`«`fó``ª`dG í``dÉ``°` U »``a
èFÉàf ,¿B’G ≈àM ,áFó¡àdG √òg º¡àÑæL
øe Égô«¨c ¿ƒμJ ød ájôμ°ùY äÉeGó°U
á¶aÉëªdG √òg ¿C’ ,á≤HÉ°ùdG äÉ¡LGƒªdG
Iô«NC’G á¶aÉëªdG áHÉãªH ót ©J QÉ°üàNÉH
Iô£«°S øY áLQÉîdG ,á«ªgCG ô``ã`cC’Gh
™°†J ájQƒ°ùdG ádhódÉa ,ájQƒ°ùdG ádhódG
Iô£«°S ≈dEG á¶aÉëªdG √òg IOÉYEG ádCÉ°ùe
.ôãcCG ’ âbh
m Oôée ,ádhódG á£∏°Sh
πFÉ°üØdG ™«ªL ¿EÉa ∂dP ≈∏Y IhÓY
äÉ``ª`¶`æ`ª`dG É``¡` °` SCGQ ≈``∏` Yh ,á``∏` JÉ``≤` ª` dG
zIô``°` ü` æ` dG{ á``¡`Ñ`L IOÉ``«` ≤` H á`` «` `HÉ`` gQE’G
»àdG á¶aÉëªdG √ò``g »``a ¢SóμàJ É¡∏c
¥ƒa É¡d Iô``«` NC’G IóYÉ≤dG áHÉãªH ót ©J
,Ö``fÉ``L ø``e Gò``g ,á``jQƒ``°`ù`dG »``°``VGQC’G
ÖdOEG á¶aÉëe ¿EÉa ,ôNB’G ÖfÉédG øeh
»a á«≤ÑàªdG ájQƒ°ùdG ¥GQhC’G ºgCG ót ©J
ô°ùØj …òdG ôeC’G ,»côàdG ΩÉ¶ædG …ójCG
ô``«` NC’G »``cô``à`dG …ô``μ`°`ù`©`dG ó«©°üàdG
™e ájhÉ¡dG áaÉM ≈``dEG Qƒ``eC’G ∫É°üjEGh
,É°†jCG É¡FÉØ∏M ™eh ájQƒ°ùdG áeƒμëdG
»``°`Shô``dG º``gÉ``Ø`à`dG ø``e π©éj ∂``dP π``c
±hô``¶` dG »`` a á``ª` ¡` e Iƒ``£` N »``cô``à` dG
áLQódÉH ΩóîJ É``¡`fCG á°UÉNh áægGôdG
ø«jQƒ°ùdG ø««fóªdG ´É``°` VhCG ≈`` dhC’G
ôLÉàJ á«°SÉ«°S ¥GQhCG ≈dEG GƒdƒëJ …òdG
á«°SÉ«°ùdG ä’hÉ``£` dG ≈∏Y Iô``≤` fCG º¡H
.ø««Hô¨dG É¡FÉØ∏M á¡LGƒe »a á°UÉN
ÉMhô£e ≈≤Ñj …òdG º¡ªdG ∫GDƒ°ùdG
∫ƒ``M Qƒëªàj ±Gô`` ` WC’G ™«ªL ΩÉ`` `eCG
Éª«a ,á``dƒ``Ñ`≤`ª`dGh Iô¶àæªdG á¨«°üdG

ø``jó``∏`Ñ`dG É``°`ù`«`FQ ¬``«` dEG π``°` Uƒ``J É``e
øe ¿É`` LhOQCG Ö``LQh ø«JƒH ô«ªjOÓa
’ ,á¶aÉëªdG √òg ´É°VhCG »a z∫ƒ∏M{
É«FÉ¡f ÓM hCG Gô«Ñc GRk ÉéfEG √QÉÑàYG øμªj
¬Ø°Uh øμªj Ée ôãcCÉH ,´É``°`VhC’G √ò¡d
n G ¢ùªj
¢VGôYC
t ¬fC’ É¡d âbs DƒªdG Çó¡ªdÉH
≈°ùæf Óa ,É¡HÉÑ°SCG èdÉ©j ’h á∏μ°ûªdG
ájQƒ°S ¢`l ` VQCG »``g á¶aÉëªdG √ò``g ¿CG
øe ±’B’G äGô°û©d ihCÉ`e ≈dEG âdƒëJ
á≤«≤ëdG √òg øe ô«¨j ’h ,ø««HÉgQE’G
ô«ãc
m ≈∏Y ±É°UhCG øe Iô≤fCG ¬≤∏£J Ée
≈ª°ùJ »àdG á°VQÉ©ªdG iƒ≤dÉa ,º¡æe
’ á«côàdG ô¶ædG á¡Lh øe zádóà©ªdG{`H
,A’Dƒg øe GóL ô«¨°U AõL iƒ°S πμ°ûJ
ÉgDhÉØ∏Mh ájQƒ°ùdG áeƒμëdG ô°üJ Gò¡d
≈∏Y IOÉ«°ùdG IOÉYEG »a ádhódG ≥M ≈∏Y
.á¶aÉëªdG √òg
IOÉ©à°SG »a ájQƒ°ùdG ádhódG ≥M
»bÉH ≈∏Yh á¶aÉëªdG √òg ≈∏Y É¡à£∏°S
√òg øY ¿B’G ≈àM ,áLQÉîdG »°VGQC’G
™«ªL ÖLƒªH ∫ƒØμe ≥M ƒg ,Iô£«°ùdG
øe ô«¨j ’ ,á«dhódG ™FGô°ûdGh ø«fGƒ≤dG
ºFÉ≤dG »°SÉ«°ùdG ΩÉ¶ædG á©«ÑW ≥ëdG Gòg
á©«ÑW øY ∂∏J hCG ádhódG √òg É°VQ ióeh
∫GóédG øμªj ’ ≥ëdG Gòg ,ΩÉ¶ædG Gòg
¿CG Égô«Z hCG É«côJ ≥M øe ¢ù«dh ,¬dƒM
øe É¡JÉcôëJ »a ájQƒ°ùdG ádhódG ´QÉ≤J
É«côJ øμd ,¬JOÉ©à°SGh ¬æY ´ÉaódG πLCG
≈∏Y ≥ëdG Gò¡H ô≤Jh ±ôà©J ¿CG ójôJ ’
äÉëjô°üàdGh ¥QƒdG ≈∏Y ÉªfEGh ¢VQC’G
.§≤a á«cÓ¡à°S’G á«Øë°üdG
Éª¡fCG É``«`cô``Jh É``«`°`ShQ ¬``Jõ``é`fCG É``e
ájôμ°ù©dG ´É``°`VhC’G áFó¡J »a Éàëéf
ô«£îdG QÉ``«`î`dG ƒ``ë`f ¥’õ`` `f’G ™``æ`eh

Iô«NC’G ájôμ°ù©dG oäGQƒ£àdG räOÉc
πn ≤æJ ¿CG ájQƒ°ùdG Ö`` dOEG á¶aÉëe »``a
òæe Iôªà°ùªdGh pó∏ÑdG Gò``g »``a án ` `eRC’G
má∏Môe ≈dEG ,ô°û©dG äGƒæ°ùdG ÜQÉ≤j Ée
É``¡`JGOGó``JQG ió©àJ Iô«£N ásjó«©°üJ
√òg »a Iô°TÉÑªdG ±GôWC’G IQóbh On hóM
ájQƒ°ùdG á«eƒμëdG äGƒ≤dG
…CG ,áeRC’G
p
áë∏°ùªdG πFÉ°üØdG á¡LGƒe »a É¡FÉØ∏Mh
á«ª«∏bE’G iƒ≤dG øe ójó©dG É¡àÑ∏L »àdG
,ºdÉ©dG ≥WÉæe ∞∏àîe ø``e á``«`dhó``dGh
v râ©°Vh äGQƒ£àdG √ò¡a
É«°ShQ øe Óc
ájôμ°ù©dG á¡LGƒªdG páaÉM ≈∏Y É«côJh
É«côJ âLR ¿CG ó©H á°UÉNh Iô°TÉÑªdG
πFÉ°üØdG ºYód ô°TÉÑe mπμ°ûH É¡JGƒ≤H
áØæ°üªdG ∂``∏`J ∂``dP »``a É``ª`H ,á``∏`JÉ``≤`ª`dG
zIô°üædG{ á¡ÑL πãe á«HÉgQEG äÉª¶æªc
m
.πFÉ°üØdG øe Égô«Zh zΩÉ°ûdG QGôMCG{h
ÉjQƒ°S »``a ´É`
p `°` VhCÓ` d ¿ƒ``Ñ`bGô``ª`dG
É«°ShQ ø``e π`x `c ø«H äÉ``bÓ``©`dG Qƒ``£`Jh
ájQƒ°ùdG á``eRC’G ∫É«M ¢ù«d ,ÉjQƒ°Sh
,á``«` FÉ``æ` ã` dG É``ª` ¡` JÉ``bÓ``Y É```ª` `fEGh ,§``≤``a
øY ´É`` °` `VhC’G êô``î` J ¿CG Ghó``©` Ñ` à` °` SG
ô``Ku Dƒ`J É``gÉ``cô``à`j ¿CGh ø``jó``∏`Ñ`dG Iô£«°S
»àdG á«YƒædGh Iô«ãμdG äGQƒ£àdG »a
,á«FÉæãdG Éª¡JÉbÓY Iô«°ùe »a ÉgGõéfCG
ø«H Éjôμ°ùY ÉkeGó°U ¿EÉa ∂dP ≈dEG ∞°VCG
øμªj ¿Éc á«côàdGh á«°ShôdG ø«Jƒ≤dG
páaÉM ≈dEG ºdÉ©dGh πH ,án ≤£æªdG ôs éj ¿CG
»a ƒ°†Y É«côJ ¿CG ≈°ùæf ’ PEG ájhÉ¡dG
Il ƒb É«°ShQ ¿CGh ,»°ù∏WC’G ∫Éª°T ∞∏M
πeGƒ©dG √ò``g ,IQÉ``Ñ`L ájhƒf ájôμ°ùY
áMÉàªdG äGQÉ«îdG ≈∏Y mó«cCÉJ πμH äôKs CG
páédÉ©ªH ≥∏©àj É``ª`«`a ø``jó``∏`Ñ`dG ΩÉ`` `eCG
.ÖdOEG á¶aÉëe »a Iô«NC’G äGQƒ£àdG

áª°SÉM ô«Z èFÉàf ..á``ãdÉãdG á«∏«FGô°SE’G äÉ``HÉîàf’G
¥ƒ≤ëdG ±ó¡à°ùJh á«æ«£°ù∏ØdG á«°†≤dG á«Ø°üJh ¿ô≤dG
¬©°†Jh »æ«£°ù∏a »HôY ™ªàéªc á«æWƒdGh á«eƒ≤dG
.ô«Ø°ùfGôàdG ójó¡J âëJ
»μ«e{ â°ù«æμdG ƒ°†Y ±ôàYG ,Oó°üdG Gòg »ah
áªFÉ≤dG ÜGƒ`` f Oó``Y ´É``Ø` JQG ¿CG Oƒ``μ`«`∏`dG ø``e zô```ghR
.áeƒμM π«μ°ûJ øe ƒgÉ«æàf ΩôM ób øjó©≤ªH ácôà°ûªdG
Üô©dG ó°V ¢†jôëàdG øY ∞bƒàdÉH Oƒμ«∏dG ÖdÉWh
≈∏Y á¶aÉëªdGh º¡©e πeÉ©àdGh º¡æe Üô≤àdG ≈dEG É«YGO
,º¡JGƒ°UCG øe á°üM ≈∏Y Oƒμ«∏dG π°üëj »c º¡bƒ≤M
Oƒ¡«dG ¢†jôëàd ≈©°ùj …òdG ƒgÉ«æàf ≈∏Y OQ Gòg »ah
ÉeEG Égô¡°TCG ájô°üæY äGQÉ©°T ∫ÓN øe Üô©dG ≈∏Y
áªFÉ≤dG ¢SQóJ ,»dÉëdG âbƒdG »``ah .»Ñ«W hCG »Ñ«H
á«∏NGódG äGQhÉ°ûªdG ó©H Qô≤à°Sh ,É¡JGQÉ«N á«Hô©dG
.áeOÉ≤dG É¡Jƒ£N
™æ°üJ ,á≤HÉ°ùdG äÉHÉîàf’G »a ∫ÉëdG ƒg Éªch
ÜõM ¢ù«FQ ,z¿ÉeôÑ«d Rhó¨«aCG{ øe ó¡°ûªdG äGQƒ£J
∑ƒ∏ªdG ™fÉ°U QhO Ö©∏j ób Éë°Tôe ,zÉæà«H π«FGô°SEG{
óYÉ≤e 7 ≈∏Y π°üM ¬fCG ºZQh .á«aÓàFG áeƒμM …CG »a
’EG ,Iô«NC’G äÉHÉîàf’G »a óYÉ≤e 8 øY ¢VÉØîfÉH §≤a
áeƒμëdG ≈dEG ƒgÉ«æàf ™aO ≈∏Y IQó≤dÉH ßØàëj ¬HõM ¿CG
,Gó©Ñà°ùe ôeC’G Gòg hóÑj øμd ;¬«dEG ΩÉª°†f’G Qôb Ée GPEG
ÜGõ``MC’G ¿É°VQÉ©jh ¿É«fÉª∏Y ¬HõMh ¬``fCG ø∏YCG ó≤a
ójDƒ«°S ¬fCGh Oƒμ«∏dG ™e áØdÉëàªdG áaô£àªdG IOó°ûàªdG
¢üî°T ∞«∏μJ ™æªH â°ù«æμdG »a ¢†«HCG –¥QRCG Iƒ£N
á≤jô£dG √ò¡Hh ,áeƒμëdG π«μ°ûJ øe ΩÉ¡JG áëF’ ¬LGƒj
¬LƒàdG ƒg πëdG ¿ƒμj óbh ,ƒgÉ«æàf øe ¢ü∏îàdG ºàj
.ô``NBG Ékª«YR Oƒμ«∏dG QÉàîj ¿CG hCG á©HGQ äÉHÉîàf’
…CG ≈dEG º°†æf ød äÉHÉîàf’G Ö≤Y ôàjƒJ ≈∏Y Öàch
ÖdÉ£ªd º∏°ùà°ùj ød …ò``dG .ƒgÉ«æàf ÉgOƒ≤j áeƒμM
.¿ÉeôÑ«d
,z¢†«HCG– ¥QRCG{ º«YR ≈©°ùj ,»dÉëdG âbƒdG »ah
π«μ°ûàd Gkó«¡ªJ IójóL Iƒ£îd Ö«Jôà∏d ,z¢ùàfÉZ »æ«H{
,QÉ``WE’G Gò``g »``ah ,ƒgÉ«æàf áeƒμM ∫óÑà°ùj ±ÓàFG
π«FGô°SEG ÜõM ¢ù«FQ z¿ÉeôÑ«d Qhó¨«aCG{ ™e ™ªàLG
ÉYÉªàLG ó≤Yh ,É≤k M ó«édÉH ´ÉªàL’G ∞°Uhh Éæà«H
åMÉÑàdG π`` LCG ø``e ácôà°ûªdG á``«`Hô``©`dG á``ª`FÉ``≤`dG ™``e
π«μ°ûàd í°TôªdG ≈∏Y π«FGô°SEG ¢ù«FQ ΩÉeCG á«°UƒàdÉH
ΩRÉY ¬fCG º¡d ó``cCGh ,iô``NCG ™«°VGƒeh IójóL áeƒμM
¿CÉH Ékª∏Y ..ø«æWGƒªdG πc ΩóîJ áeƒμM π«μ°ûJ ≈∏Y
¿hO øe »eƒμM ±ÓàFG π«μ°ûJ ™«£à°ùj ’ z¢ùàfÉZ{
Iƒb ´É``Ø`JQG ¢ùμ©j Éªe ,ácôà°ûªdG á«Hô©dG áªFÉ≤dG
…CGôH â°ù«æμdG »a »Hô©dG »fÉªdôÑdG π«ãªàdG á«∏YÉah
.Üô©dGh ø««∏«FGô°SE’G ø«∏∏ëªdG øe ójó©dG
á∏Ñ≤ªdG ΩÉ``jC’G »a π«FGô°SEG ó¡°ûà°S ,Ωƒª©dG ≈∏Y
ΩóY ádÉM QGôªà°SG πX »a z»°SÉ«°ùdG π∏°ûdG{ óeCG ádÉWEG
âfÉc AGƒ°S ,áeƒμM π«μ°ûJ ≈∏Y ¢ùàfÉZ IQó≤H ø«≤«dG
AÉÑfC’G øe π«°S ™e ,á«æWh IóMh áeƒμM hCG á«aÓàFG
¿ƒcôàj ób øjòdG â°ù«æμdG AÉ°†YCG ájƒg øY á∏bÉæàªdG
ΩÉª°†f’G ídÉ°üd á``«`HÉ``î`à`f’G º``¡`ª`FGƒ``bh º``¡` HGõ``MCG
»æ«H{ »©°S hCG ,á``¡`L ø``e ƒgÉ«æàf IOÉ«≤H ±Ó``à`F’
øe ƒgÉ«æàf áeƒμM ∫óÑà°ùj ±ÓàFG π«μ°ûàd ,z¢ùàfÉZ
äÉHÉîàfG ≈dEG √ÉéJ’G ä’ÉªàMG ≈≤ÑJ Éª«a ,iôNCG á¡L
áeƒμëdG π«μ°ûJ ä’ÉªàMG π¶Jh Ék©bƒàe GôeCG á©HGQ
™°Vƒe ¢ùàfÉZ Üõ``Mh ƒgÉ«æàf ±Ó``à`FG ø«H ™ªéJ
.ÉfhQƒc ¢Shô«a QÉ°ûàfG πX »a iôÑc áehÉ°ùe
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¢ù«FôdG É¡eób »àdG ΩÓ°ùdG á£N ≥``ah ,äÉHÉîàf’G
.zÖeGôJ ódÉfhO »μjôeC’G
≈∏Y ƒgÉ«æàf IQób GócDƒe øμj ºd ¬fEÉa ,∂dP ºZQh
-¥QRCG{ ÜõM º«YR z¢ùàfÉZ{ ≥aGƒj ºd GPEG áeƒμM π«μ°ûJ
,É¡«dEG ΩÉª°†f’G ≈∏Y ,Gó©≤e 33 ≈∏Y π°üM …òdG z¢†«HCG
ΩôHCG ∫ÉM »a ¬à«bGó°üe ô°ùî«°S z¢ùàfÉZ{ ¿CG á°UÉNh
GOóæe á«°VÉªdG Gô¡°T 12 åμe Éeó©H ƒgÉ«æàf ™e ÉbÉØJG
,Oó°üdG Gòg »ah .√OÉ°ùØHh ¬JQƒ£îHh ¬à«Yô°T Ωó©H
ƒgÉ«æàf ≈∏Y ∫GR Ée{ :zâ°ù«eƒfƒμj ’G{ á∏ée ∫ƒ≤J
…ò``dG ,z¢``†`«`HCG -¥QRCG{ ™``e á≤Ø°U ΩGô`` HEG ≈∏Y πª©dG
√OQÉ£J AGQRh ¢ù«FQ ™e πª©dG ó©Ñà°ùj ¬ª«YR ∫GRÉe
äÉHÉîàf’G áé«àf ÉªHQ øμd ,∫É«àM’Gh OÉ°ùØdÉH º¡àdG
.z¬Øbƒe øe ∞Øîj ¬∏©éJ ób ∫ÉeBÓd áÑ«îoªdG
¢ùàfÉZ ∞«∏μàH »∏«FGô°SE’G ¢ù«FôdG ΩÉ«b º``ZQh
ó«jCÉJ ≈∏Y ¬dƒ°üM ó©H ΩÉ``jCG πÑb áeƒμëdG π«μ°ûàH
Écƒμ°T ∑Éæg ¿CG ’EG ,â°ù«æμdG »a ÉÑîàæe ÉÑFÉf 61
π«μ°ûàd IOóëªdG IôàØdG »a ∂dP OÉéjEG ≈∏Y ¬JQób »a
.áeƒμëdG
¿Éc ƒgÉ«æàf ¿EÉ` a ø«ÑbGôªdG ø``e ójó©∏d É``≤`ahh
,áeƒμM π«μ°ûJ ΩÉ``eCG π«bGô©dG ¢†©H É°†jCG ¬LGƒ«°S
áªcÉëªdÉH á£ÑJôªdG á«fƒfÉ≤dG äÉbƒ©ªdG Aƒ°V »a
äQÉ°TCGh .É¡«a •QƒàªdG OÉ°ùØdG ÉjÉ°†b ¿CÉ°ûH áμ«°TƒdG
ób ƒgÉ«æàf{ ¿CG ≈dEG ,á«fÉ£jôÑdG ,z±Gôé«∏àdG{ áØ«ë°U
Ée øμdh ,IójóL áeƒμM π«μ°ûJ ≈∏Y IQó≤dG ¬jód ¿ƒμj
¿Éch .záÑjôb áªcÉëªd ´ƒ°†îdG Oó°üH ¬fCG ¬°Vôà©«°S
AÉ°†≤dG ¿CG Gƒë°VhCG ób ø«fƒfÉ≤dG AGôÑîdG øe Oó``Y
∞∏μj ¿CG …Qƒà°SódG ô«Z øe ¬fCG ø∏©j ÉªHQ »∏«FGô°SE’G
âbƒdG »a áeƒμM π«μ°ûàH ƒgÉ«æàf »∏«FGô°SE’G ¢ù«FôdG
á¡LƒªdG º¡àdG á«Ø∏N ≈∏Y áªcÉëªdG ¬«a ô¶àæj …òdG
ïjQÉàdG »a ¥ƒÑ°ùe ô«Z GôeCG ôÑà©j ôeC’G Gògh ,¬«dEG
.»∏«FGô°SE’G »°SÉ«°ùdG
ø£æ°TGh{ ó¡©e ø``e ,z»μ°ùaƒcÉe ó«ØjO{ ∫ƒ≤j
ƒgÉ«æàf ´É``£`à`°`SG GPEG{ ,z≈`` ` fOC’G ¥ô``°`û`dG á°SÉ«°ùd
»àdG 58 ≈dEG áaÉ°VE’ÉH iôNCG óYÉ≤e 4 ≈∏Y ∫ƒ°üëdG
¬d ìÉª°ùdG ¢†«HC’G â«ÑdG øe Ö∏£«°S ,É¡«∏Y π°üM
ÉªH ÉeGõàdG ∂dPh ,á«æ«£°ù∏ØdG »°VGQC’G øe ójõªdG º°†H
ƒjQÉæ«°ùdG Gòg π©dh ,á«æ«ª«dG äGQÉ«àdG ΩÉeCG ¬H ó¡©J
¢†¡éjh á«Hô¨dG áØ°†dG »a ôJƒàdG øe ádÉM ≈dEG Oƒ≤«°S
äÉ£∏°ùdG âª°Vh ºJ Ée GPEGh .ÉkeÉªJ ø«àdhódG πM QÉ«N
Ωƒ≤J ób ÉgQhóH ¿ÉªY ¿EÉa ,¿OQC’G …OGh á«∏«FGô°SE’G
IógÉ©e »a IOQGƒ``dG á«°SÉ«°ùdG OƒæÑdG ò«ØæJ ó«ªéàH
¿hÉ©àdG ádCÉ°ùe á°UÉNh ,á«∏«FGô°SE’G– á«fOQC’G ΩÓ°ùdG
äÉ«YGóàdG ¿ƒμà°S ,¬«∏Yh .zø«àdhódG Óc ø«H »æeC’G
á≤£æªdGh π«FGô°SEG øe πc ≈dEG áÑ°ùædÉH á«KQÉc ÖbGƒ©dGh
ø««æ«£°ù∏ØdG ¥ƒ≤M ¢†jƒ≤J ≈∏Y πª©à°S É¡fƒc É¡àeôH
ƒªfh »Hô©dG ºdÉ©dG ™e á«∏«FGô°SE’G äÉbÓ©dG á∏bôYh
IÉ«ëdGh »∏«FGô°SE’G ™ªàéªdG πNGO »æjódG ±ô£àdG
.AGƒ°S óM ≈∏Y á«°SÉ«°ùdG
º°†J »àdG ácQÉ°ûªdG á«Hô©dG áªFÉ≤dG ¿CG ≈≤Ñj øμd
ób iôNCG á«HôY äÉYƒªée ≈dEG áaÉ°VEG ÜGõ``MCG á©HQCG
»°SÉ«b ºbQ ƒgh ,ÉkÑFÉf 15 Oó©H ådÉãdG õcôªdG â∏àMG
GƒfÉc º¡fCG º``ZQ â°ù«æμdG »a á∏àc ôÑcCG ådÉK É¡∏©L
Gò¡Hh ,á«∏«FGô°SE’G äÉHÉîàf’G »a IOÉY ¿ƒJƒ°üj ’
¬æμªJ á«fÉªdôH á«Ñ∏ZCG ≥«≤ëJ øe ƒgÉ«æàf âeôM Oó©dG
á≤Ø°U RÉéfE’ ≈©°ùJ áaô£àe á«æ«ªj áeƒμM π«μ°ûJ øe

á«é«JGÎ°SE’G äÉ°SGQó∏d è«∏ÿG õcôe
π``«`FGô``°`SEG â``°`VÉ``N ,É``¡`î`jQÉ``J »``a ≈`` `dhC’G Iô``ª`∏`d
¿ƒ°†Z »a áeƒμëdG ¢ù«FQ QÉ«àN’ áãdÉK äÉHÉîàfG
ójóëJ »a ø«à≤HÉ°ùdG ø«àdƒédG π°ûa ó©H ;óMGh ΩÉY
¿CG ≈dEG ô«°ûJ ,É¡éFÉàf øμd ,áë°VGh á«Ñ∏ZCG …P õFÉa
ô°üædG øe ºZôdÉH ,∫hC’G ™HôªdG ≈dEG äOÉY ´É°VhC’G
»°üî°ûdG ó«©°üdG ≈∏Y zƒgÉ«æàf ø«eÉ«æH{ ¬≤≤M …òdG
»a 33 øe ’óH 36 ≈dEG √óYÉ≤e OóY IOÉjõH »HõëdGh
¬ØdÉëJ ídÉ°üd Gó©≤e 58 »dÉªLEGh ,á≤HÉ°ùdG äÉHÉîàf’G
k G ºZôHh ,»æ«ª«dG
¬≤MÓJ »àdG OÉ°ùØdGh Iƒ°TôdG º¡J É°†jC
áªjõg á«∏«FGô°SE’G ΩÓ``YE’G πFÉ°Sh ¬JôÑàYG »àdGhádhO »a ¢û«©j ¿CG ójôj »∏«FGô°SEG πμdh ¿ƒfÉ≤dG á£∏°ùd
¬eÉeCG ≥jô£dG π¶j ájÉ¡ædG »a øμd -á«WGô≤ªjO ¿ƒfÉb
øe π©éjh ,Iô«ãc π«bGô©H Éaƒ°Uôe áeƒμM π«μ°ûàd
.ó©Ñà°ùe ô«Z GôeCG á©HGQ äÉHÉîàfG AGôLEG
áLÉëH zƒgÉ«æàf{ ¿CG ≈``dEG èFÉàædG √ò``g ô«°ûJh
≥«≤ëàd áHƒ∏£ªdG Gó©≤e 61`` dG ø«eCÉàd óYÉ≤e 3 ≈``dEG
AÉ°†YCG ´ÉæbEG ´É£à°SG ádÉM »a â°ù«æμdG »a á«Ñ∏ZC’G
øμªà«d √ôμ°ù©ªd Gƒ∏≤àæj »c OÉ°†ªdG ôμ°ù©ªdG øe
∞bƒd ¬«a πJÉ≤j …òdG âbƒdG »a ,¬àeƒμM π«μ°ûJ øe
≈∏Y »°†≤à°S »``à` dGh √ó``°` V á«FÉ°†≤dG äGAGô`` ` `LE’G
áØ«ë°U âdÉb Oó°üdG Gò``g »``ah .á«°SÉ«°ùdG ¬Jô«°ùe
zô«Ñc ô°üf{`H zƒgÉ«æàf{ AÉYOG ¿CG ,zâ°SƒH ø£æ°TGh{
¬fCG ó≤àYG å«M ,¬fGhC’ É≤HÉ°S ¿Éc áãdÉãdG äÉHÉîàf’G »a
âjƒ°üàdG ≈∏Y ø««∏«FGô°SE’G ôÑLCG É«°SÉ«°S ÉbRCÉe ô°ùc
áj’ƒH RÉah á«°VÉªdG Iô°û©dG ô¡°TC’G »a äGôe çÓK
.¬Ñ°üæe »a ÉeÉY 11 ó©H IójóL
ÉeEG Oƒμ«∏dG êôîj ¿CG Gƒ©bƒJ ób ¿hô«ãμdG ¿Éch
á≤HÉ°ùdG äÉHÉîàf’G øe π``bCG hCG óYÉ≤ªdG Oó``Y ¢ùØæH
,ájÉ¡ædG »``a øμd .2019 ôÑªàÑ°S »``a â``jô``LCG »``à`dG
ΩóY É¡ªgCG πeGƒY IóY ≈dEG Gòg ™Lôjh .ºgDƒ£N âÑK
äÉeÉ¡JÉH ø««∏«FGô°SE’G ø«ÑNÉæ∏d í°VGƒdG çGôàc’G
ºà«°S »``à`dGh ,ƒgÉ«æàæd á¡LƒªdG OÉ``°`ù`aE’Gh OÉ°ùØdG
ô«KCÉJ É¡d øμj ºd å«M ;ÉkÑjôb áªμëªdG »a É¡«a âÑdG
áØ«ë°U »a zõªdƒg ôØ«dhCG{ ∂dP ócDƒj ,ø«ÑNÉædG ≈∏Y
ºYGõe ¿ƒbó°üj ’ ÉeEG ø«ÑNÉædG{ ¿CG øe ,z¿ÉjOQÉédG{
¬HÉ°ûJ ¬LhCG ∑Éæg π©éj Ée ;É¡d ¿ƒªà¡j ’ hCG ,OÉ°ùØdG
øjòdG ,IóëàªdG äÉj’ƒdG »a ÖeGôJ …ójDƒe ¢†©H ™e
¬cƒ∏°ùd äGOÉ≤àf’G øe ¿ƒ∏∏≤j hCG OÉ≤àY’G ¿ƒ°†aôj
øe ójôj ¬©e ∞dÉëàªdG ø«ª«dG ¿CG ,∂dP Rõ©j .zÖjô¨dG
πeÉch á«Hô¨dG áØ°†dG øe äÉMÉ°ùe º°V áeƒμëdG √òg
™e ∂``dP ¢VQÉ©J º``ZQ á«bô°ûdG ¢Só≤dGh ¿OQC’G Qƒ``Z
Ió°SÉa á°SÉ«°S ò«Øæàd ¬fEG ∫É≤j ¬fCG ’EG ,»dhódG ¿ƒfÉ≤dG
.ó°SÉa AGQRh ¢ù«FQ Üƒ∏£e
ìÉéædG ≥«≤ëJ »a º°SÉM ôNBG πeÉY ∑Éæg π¶jh
á∏àμ∏d á``ª`FGó``dG Ió``Mƒ``dG ƒ``gh ,ƒgÉ«æàæd »HÉîàf’G
π∏ëe ô«°ûj .Oƒμ«∏dG Üõ``M ÉgOƒ≤j »``à`dG á«æ«ª«dG
ôjô≤J »``a z∂«æà«e Gƒ°TƒL{ á«∏«FGô°SE’G á°SÉ«°ùdG
øe øμªJ{ ƒgÉ«æàf ¿CG ≈dEG ,z»°ù«dƒH øjQƒa{ á∏éªd
¬fCG áéëH Iƒ≤H √AGQh Oƒμ«∏dG Üõ``M AÉ°†YCG AÉ``≤`HEG
√AÉØ∏M É°†jCG ™æbCG Éªc ,OÓÑdG IOÉ«b ≈∏Y QOÉ≤dG ó«MƒdG
º°†H √ó``Yh ∫Ó``N ø``e ,ø«°ü∏îe AÉ≤ÑdÉH ø««æ«ª«dG
ó©H ¢Só≤dGh ¿OQC’G QƒZh á«Hô¨dG áØ°†dG »a ¢``VGQCG

اليوم

التاريخ
الخبر

جهة النشر

الصفحة
العدد

الرابط اإللكتروني

¢ùμen …ójôc ájÉYôH

z»```eCG É```j ∂```Ñ```MCG{ QÉ``©``°``T â``ë``J êGƒ```ë```dG ´hô````a ™``«``ª``é``H ΩC’G ó``«``Y É```jGó```g

™jRƒJ »a êGƒëdG äÓëe CGóÑJh
øjôà°ûªdG ≈∏Y AGó``gE’G äÉbÉ£H
12 ¢``ù`«`ª`î`dG Ωƒ`` j ø``e á``jGó``H
¢SQÉe 21 âÑ°ùdG ≈àMh ¢SQÉe
ó©H øjõFÉØdG AÉª°SCG ø∏©J ¿CG ≈∏Y
.º««≤àdG øe º«μëàdG áæéd AÉ¡àfG

,Qƒ``£`©`dG ø``e Iô``«`Ñ`c á``Yƒ``ª`é`e
π«ªéàdG äGô°†ëà°ùe ,äÉYÉ°ùdG
´Éàªà°S’G ™e Iô°ûÑdÉH ájÉæ©dGh
äÉ``eƒ``°``ü``î``dGh ¢`` Vhô`` ©` `dÉ`` H
êGƒ``ë`dG É¡eó≤j »``à`dG √õ«ªªdG
.áÑ°SÉæªdG √ò¡H ’k ÉØàMG ¬FÓª©d

ø``e π`` c π``°` ü` ë` jh ,ziô`` Ñ` `μ` `dG
ô°TÉ©dG ≈dEG ™HGôdG øe øjõFÉØdG
äÉ``YÉ``°` Sh Qƒ``£` Y äÉ`` bÉ`` H ≈``∏` Y
.¿OQƒL õdQÉ°ûJ
ø``e AÓ`` ª` `©` `dG ø``μ` ª` à` «` °` Sh
ø«H øe ΩC’G ó«Y ÉjGóg QÉ«àNG

Q’hO 1500 ≈∏Y ∫hC’G õFÉØdG
Q’hO 1000 »``fÉ``ã` dG õ``FÉ``Ø` dGh
á``aÉ``°`VEG ,Q’hO 500 å``dÉ``ã` dGh
áYƒªée øe áeó≤e õFGƒL »``dEG
ájô°ùjƒ°S áYÉ°S »gh êGƒëdG
Qƒ£©dG Iôé°T{ ≈``dEG áaÉ°VE’ÉH

äÉ«°üî°ûdGh ™ªàéªdG Ωƒéf
âbh »a ó≤©æà°S »àdGh ,áeÉ©dG
QÉàîàd πFÉ°SôdG πc º««≤àd ,≥M’
πFÉ°SôdG π°üëà°Sh É``¡`∏`°`†`aCG
áeó≤e ájó≤f õFGƒL ≈∏Y IõFÉØdG
π°üëj å«M ,¢ùμe …ójôc øe

…ô`` °` `SC’G §``HGô``à` ∏` d É`` ª` `YO
IÉ«M »``a ΩC’G Qhó```d Gô``jó``≤` Jh
á``Yƒ``ª`é`e â``æ` ∏` YCG ¿É``°``ù``fEG π`` c
,¢ùμe …ójôc ájÉYôH êGƒ``ë`dG
ó«©H ∫É``Ø` à` M’G äÉ``«` dÉ``©` a Aó`` H
z»eCG Éj ∂ÑMCG{ QÉ©°T âëJ ΩC’G
¢``SQÉ``e 12 ¢ù«ªîdG Ωƒ`` j ø``e
ájÉYôHh êGƒëdG ´hô``a ™«ªéH
≈∏Y ¢SOÉ°ùdG ΩÉ©∏d ¢ùμe …ójôc
êGƒëdG ∑QÉ°ûj å«M ,»dGƒàdG
º``gAÓ``ª` Y ¢`` ù` `cÉ`` e …ó`` ` jô`` ` ch
ΩC’G ó«©d ºgOGó©à°SGh º¡àMôa
áYhôdG »a ájÉZ ÉjGóg 10 ºjó≤àH
øY ô«Ñ©àdÉH Ωƒ≤«°S øe π°†aC’
π°üëj å«M ,á«dÉ¨dG ¬eC’ ¬ÑM
äÓëe ø``e …CG ø``e …ôà°ûe π``c
Ωƒ≤«d AGógEG ábÉ£H ≈∏Y êGƒëdG
ôÑ©j ¿CG Oƒ``j É``e π°†aCG áHÉàμH
áæéd Ωƒ≤à°Sh ¬``eC’ ¬ÑM øY ¬H
øe Oó``Y ø``e áfƒμªdG º«μëàdG

»``ª``dÉ``Y »``≤``«``Kƒ``J ´hô```°```û```e ø``ª``°``V ¿ƒ``«``æ``jô``ë``Ñ``dG ô``«``JÉ``μ``jQÉ``μ``dG ƒ```eÉ```°```SQ
øjôëÑdG ¿CG ÉØ«°†e ,Ée ádhO »a ô«JÉμjQÉμdG º°SôH
,ø«eÉ°SôdG É¡à∏¶e âëJ ø°†àëJ á¡L É¡jód ¢ù«d
∫ÓN øe äÉeƒ∏©ªdG ∂∏J ™ªL ≈dEG ƒYój Ée ƒgh
.»°üî°T Oƒ¡ée
áaÉ≤ãH ∞``jô``©`à`dG ≈`` dEG ´hô``°`û`ª`dG ≈©°ùjh
ôÑcCG ájôM áMÉ°ùe ≥∏N πLCG øe ácôëàªdG Ωƒ°SôdG
.ø«°ü°üîàªdG ø«H Ée äGôÑîdG ∫OÉÑJh ô«Ñ©à∏d
ô«JÉμjQÉμdG º``°`SQ ∫É``é`e ¿CG ÖFÉ¨dG ô``cPh
ó©H áë«ë°U ô«Z áæμeCG ≈dEG π≤àfG øjôëÑdG »a
≈dEG ¿ƒeÉ°SôdG ¬éJG PEG ,á«∏ëªdG ∞ë°üdG ¢ü∏≤J
»YÉªàL’G π°UGƒàdG πFÉ°Sh »a º¡LÉàfG ô°ûf
¿ÉμªdG »``g ∞ë°üdG ¿CG ø«M »``a ,¢VQÉ©ªdGh
»æjôëÑdG ™ªàéªdG ¿CG øY Ó°†a ,√ô°ûæd í«ë°üdG
π©éj É``e ƒ``gh ,…ô``«`JÉ``μ`jQÉ``c ó≤f …CG πÑ≤àj ’
.¬©e πeÉ©àdG »a GQòM ΩÉ°SôdG

äCGó``H ´hô°ûªdG ábÓ£fG ¿CG ≈``dEG Éàa’ ,É°üî°T
âbh Oóëj ºd …òdG âbƒdG »a ,øjô¡°T ƒëf πÑb
.™«ªéàdG á∏ªM QÉWEG »a ¬fƒμd ∂dPh ,¬æe AÉ¡àf’G
≈``dG â``ª` °` †` fG »``à` dG ∫hó`` ` dG Oó```Y π`` °` `Uhh
øe ,ádhO 29 ÜQÉ≤j Ée ≈dG ¿B’G ≈àM ´hô°ûªdG
ÖFÉ¨dG Éë°Vƒe ,ô°üeh ¥Gô©dGh ájOƒ©°ùdG É¡æ«H
,¬d ô°üM ’ É¡àcQÉ°ûe ™bƒàªdG ∫hó``dG Oó``Y ¿CG
ô«JÉμjQÉμdG »eÉ°SQ ÜhÉéJ ≈∏Y GOÉªàYG ∂``dPh
.ºdÉ©dG ∫hO ∞∏àîe øe º¡°ùØfCG
øª°V √QÉ«àN’ ¬JOÉ©°S øY ÖFÉ¨dG ôÑYh
≈©°ùj …ò``dG »``fÉ``ehô``dG ´hô°ûªdG ≥``jô``a º``bÉ``W
Gôμ°T .ºdÉ©dG »a ô«JÉμjQÉμdG »eÉ°SQ ≥«Kƒàd
.á°UôØdG √òg »fƒëæe øjòdG AÓeõ∏d
ó∏Ñ∏d º«K QÉ«àNG •ôà°ûj ´hô°ûªdG ¿EG ∫Ébh
,¬``fGƒ``dCGh »æWƒdG º∏©dG ≈∏Y õcôàj ∑QÉ°ûªdG
§ÑJôJ »``à`dG á¡édG hCG OÉ``ë` J’G ™``e π°UGƒàjh

π«YÉª°SEG ÖæjR :âÑàc
óªM »æjôëÑdG ô«JÉμjQÉμdG ΩÉ``°` SQ ø``∏` YCG
≥«Kƒàd »``dhO ´hô°ûe øª°V √QÉ«àNG ÖFÉ¨dG
¿CG Éæ«Ñe ,º``dÉ``©` dG ∫ƒ``M ô``«`JÉ``μ`jQÉ``μ`dG »``eÉ``°` SQ
»eÉ°SQ ∫ƒM äÉeƒ∏©e ™ªL ≈∏Y Ö°üæJ ¬àª¡e
´hô°ûªdG ≈dG É¡dÉ°üjEGh øjôëÑdG »a ô«JÉμjQÉμdG
.»dhódG
≈``dEG Oƒ``©` j ´hô``°` û` ª` dG ¿CG Ö``FÉ``¨` dG ø``«q ``Hh
¿CG ≈``dEG Gô«°ûe ,ô«¡°T »fÉehQ ô«JÉμjQÉc ΩÉ°SQ
≈∏Y á°UÉN áëØ°U øª°V Égô°ûf ºà«°S äÉeƒ∏©ªdG
ÉÑgCÉJ ≈dhCG Iƒ£N »a »YÉªàL’G π°UGƒàdG ™bGƒe
√QGó°UEG ºà«°S ¢UÉN »≤«KƒJ ÜÉàc øª°V Égô°ûæd
.≈dhC’G á∏MôªdG øe AÉ¡àf’G ó©H
»a ô«JÉμjQÉμdG »eÉ°SQ Oó``Y ¿CG í``°` VhCGh
20 RhÉéàj ’ ø«aôàëeh IGƒ``g ø«H øjôëÑdG

z•hô``°``û``H{ É``Ñ``jô``b É``î``jQÉ``J ¿hOó```ë```j ¿ƒ``ã``MÉ``H ..?É```fhQƒ```c AÉ```Hh ô°ùëæj
≈``à``e
o
CGóHh ,ø°ùëàdG »a QƒeC’G äCGóH ,IOó°ûªdG äGAGô``LE’Gh
πμ°ûH ™LGôàdG »a IójóédG äÉ«aƒdGh äÉHÉ°UE’G OóY
,»æ«°üdG ¢ù«FôdG iô``LCG ∫ƒëàdG Gòg Ö≤Yh ,®ƒë∏e
;»Hƒg º«∏bEG »a ¿Éghh áæjóªd IQÉjR ,≠æ«H ø«L »°T
øe Gô«ãc â°û©fCG Iƒ£N »a ,¢Shô«ØdG QÉ°ûàfG IQDƒ` H
.á≤£æªdG »a É¡ªNR IOÉ©à°SG »a IÉ«ëdG äCGóHh ,∫ÉeB’G
á«HÉ°ùëdG áª¶fCÓd zóæ∏¨fEG ƒ«f{ ó¡©e ¢ù«FQ ∫ƒ≤jh
≈dEG OÉæà°S’ÉH äÉ©bƒàdG »æÑj ¬fEG ,ΩÉj QÉH ô«fÉj ,áÑcôªdG
.ÉfhQƒc ¢Shô«a ™e á«æ«°üdG äÉ£∏°ùdG ÜhÉéJ
óæY ¬fCG äÉ«°VÉjôdG »a ¢üàîªdG åMÉÑdG í°VhCGh
QÉ°ùëf’ áHƒ∏£ªdG IóªdG ¿EÉ` a Üƒ∏£e ƒg ÉªH ΩÉ«≤dG
ÖLƒà°ùj ôeC’G Gòg øμd ô¡°ûdG ∞°üfh ô¡°T »g AÉHƒdG
.»ª°SôdG ∑ôëàdGh »YƒdGh á¶≤«dG øe á«dÉY áLQO
≈∏Y ô«°ùJ ’ IóëàªdG äÉ``j’ƒ``dG ¿CG ô«fÉj iô``jh
,¿B’G ≈àM É©°SGh ’õY ¢VôØJ ºd É¡fC’ ,ø«°üdG ∫Gƒæe
IQhô°V ≈∏Y åMh ,ºYÉ£eh ¢SQGóeh ¿óe ¥ÓZEG ºZQ
.É«dÉ£jEG »a iôL Éªc ,»YÉªàL’G óYÉÑàdG ¢Vôa
Üƒ°U á``Lô``Mó``à`e Iô``μ` H »``dÉ``ë`dG ™``°`Vƒ``dG ¬``Ñ`°`Th
ádCÉ°ùªdG ¿C’ ,ádÉëe ’ ¬H Ωó£°üà°S É¡fCG …CG ,QGó``é`dG
,∂dòd É©ÑJh ,Ωó£°üà°S ≈àe …CG ,§≤a âbƒdÉH ≥∏©àJ
™°VƒH Qòæj ,áeQÉ°üdG äGAGôLE’G ¬«a ôNCÉàJ Ωƒj πc ¿EÉa
.Öjô≤dG πÑ≤à°ùªdG »a CGƒ°SCG

.±’BG 7 øe ójRCG IÉ«ëH iOhCG Éªæ«H ¢üî°T ∞dCG 183 øe
,»°VÉªdG ôÑª°ùjO »a ádÉM ∫hCG â∏é°S ø«°üdG »ah
OÓÑdG AÉ```LQCG Ö``∏` ZCG ™``°`Vh º``J √Ó``J …ò`` dG ôjÉæj »``ah
ó∏ÑdG πNóa ôjGôÑa »a ÉeCG ,»ë°üdG ôéëdG Oƒ«b âëJ
â≤∏ZCGh ,¢Shô«ØdG ó°V á∏eÉ°T ÉHôM ¬Ñ°ûj Ée …ƒ«°SB’G
.º¡Jƒ«H πNGO ¢SÉædG áaÉc åμeh ,äÓëªdG áaÉc
ΩQÉ°üdG ∫õ©dG øe øjô¡°T ó©H …CG ,¢SQÉe ™∏£e ™eh

≥jƒ£J πLC’ ®É¶àc’Gh •ÓàN’G …OÉØJh »YÉªàL’G
…CG ,øjô¡°T ¿ƒ°†Z »a ¢Shô«ØdG ô°ùëæj ÉªHQ ,ihó©dG
»a ÖeGôJ √OóM …òdG óYƒªdG πÑbh ,ƒjÉe ô¡°T »dGƒM
.z»∏eCG ƒg Gòg{ ¢ù£°ùZCGh ƒ«dƒj
√ò``g ™``°` Vh »``a ¿ƒ``«` μ` jô``eC’G ¿ƒ``ã`MÉ``Ñ`dG óæ°ùjh
¢VôªdG ô¡X å«M ,ø«°üdG »a ™bh Ée ≈``dEG äGôjó≤àdG
ôãcCG Ö«°ü«d iô°ûà°SG ºK »°VÉªdG ΩÉ©dG ôNGhCG Iôe ∫hC’

ø«æK’G Ωƒj ÖeGôJ ódÉfhO »μjôeC’G ¢ù«FôdG íLQ
hCG ƒ«dƒj ô¡°T »a (19 ó«aƒc) ÉfhQƒc AÉHh ô°ùëæj ¿CG
ƒëædG ≈∏Y Qƒ``eC’G äQÉ°S ∫ÉM »a ,ø«∏Ñ≤ªdG ¢ù£°ùZCG
ôjó≤àdG{ Gòg ≈∏Y GhoOQ ø«ãMÉÑdG øe GOóY øμd ,™bƒàªdG
.•hô°ûdG øe á∏ªéH §ÑJôj ø°ùëàdG ¿EG GƒdÉbh z»æeõdG
∑Qƒjƒ«f{ áØ«ë°U øY zRƒ«f …Éμ°S{ ™bƒe π≤fh
¢Shô«ØdG ó°V ìÉ≤d ôjƒ£J ¿hó©Ñà°ùj AÉª∏©dG ¿G zõªjÉJ
hCG ÉeÉY ÖLƒà°ùj ób ôeC’G ¿CG ¿ƒë°Vƒjh ,Öjôb ÉªY
»μjôeCG çƒëH õcôe AóH ºZQ ,Gô¡°T 18 ≈dEG π°üJ Ióe
.ÉfhQƒc ó°V πªàëe ìÉ≤d ∫hCG ≈∏Y ÜQÉéàdG AGôLEG »a
IóªdG √ò``g ≈``dEG êÉàë«°S ìÉ≤∏dG ôjƒ£J ¿CG ÉªHh
ºdÉ©dG ∫hóH Ébóëe Gójó¡J π¶«°S AÉHƒdG ¿EÉa ,á∏jƒ£dG
∫ÉM »``a ô°ùëæj ó``b ¢Shô«ØdG øμd 2021 áæ°S ≈àM
øe ó``ë` dG π`` LC’ á``©` LÉ``fh á``eQÉ``°` U äGAGô`` ``LEG äò``î` JG
.√QÉ°ûàfG
ájó©ªdG ¢``VGô``eC’G »``a ¢üàîªdG å``MÉ``Ñ`dG ∫É`` bh
¿EG ,¢ùjQÉμ°ùjôc ¢S’ƒμ«f ,á«μjôeC’G ∫É``j á©eÉéH
äGAGô``LE’Gh ÉæcôëJ ióe ≈∏Y óªà©j AÉHƒdG QÉ°ùëfG
¢SÉ°SC’ÉH ∞bƒàj ¢VôªdG ≥jƒ£J ¿CG …CG ,Égòîàf »àdG
»YÉªàL’G óYÉÑàdG πãe á«ë°üdG äGOÉ°TQEÓd ÉædÉãàeG ≈∏Y
.áaÉ¶ædG ≈∏Y ¢UôëdGh
¿ƒL á©eÉéH ájó©ªdG ¢VGôeC’G »a áãMÉÑdG ∫ƒ≤Jh
óYÉÑàdÉH ó«≤àdG ºJ ∫ÉM »a ¬fEG ,õJÉc ¿ÉZQƒe ,õæμHƒg

äÉμÑ°T á``bÓ``Y ø``Y çó``ë``à``J á``«``dhO á``Ä``«``g »``a »````μ````jô````eC’G ô```cGò```à```dG ∑É```Ñ```°```T
É```fhQƒ```c ¢```Shô```«```ah ¢```ù```eÉ```î```dG π```«```é```dG É``eÉ``Y 20 ò``æ``e ¬```d iƒ``à``°``ù``e ≈``````fOCG

π«dO{ áªK óéJ ºd É¡fEG ,á«fÉ£jôH
á«ë°üdG ô``WÉ``î` ª` dG ≈``∏` Y z≠`` ` eGO
äÉμÑ°ûH á``£`Ñ`Jô``ª`dGh á∏ªàëªdG
¬JôcP Ée Ö°ùëH ,¢ùeÉîdG π«édG
.á«fÉ£jôÑdG áYGPE’G áÄ«g
¢Vô©àdG{ :IQGOE’G âaÉ°VCGh
øjDƒªdG ô«Z ´É©°TE’G äÉjƒà°ùªd
πÑb øe IOóëªdG äÉjƒà°ùªdG ¿hO
´É©°TE’G øe ájÉbƒ∏d á«dhódG áÄ«¡dG
á«Ñ∏°S á«ë°U QÉ`` KBG ≈``dEG …ODƒ` `j ’
π¶à°S ¢ùeÉîdG π«édG äÉμÑ°Th
É¡æY IQOÉ°üdG ´É©°TE’G äÉjƒà°ùe
.zäÉjƒà°ùªdG ∂∏J ¿hO

100 ¥É£f »a (»°ù«WÉæ¨ehô¡μdG
.zõJôgÉé«L 300 ≈dEG õJôgƒ∏«c
∫ƒM GôNDƒe ∫óédG óYÉ°üJh
óéà°ùªdG É``fhQƒ``c ¢Shô«a ábÓY
QÉ°ûàfG ™e ¢ùeÉîdG π«édG äÉμÑ°Th
π``°` UGƒ``à` dG ™`` bGƒ`` e ≈``∏` Y äGƒ`` ` YO
¢Shô«ØdG ø«H §``Hô``J »YÉªàL’G
»àdG QƒeC’G »gh ,AÉHƒdG QÉ°ûàfGh
≈∏Y ÉgQÉ°ûàfG ºZQ É¡àbO ΩóY âÑKCG
.™°SGh ¥É£f
ô¡°ûdG ø``e ≥``HÉ``°`S â``bh »``ah
áeÉ©dG áë°üdG IQGOEG âdÉb »°VÉªdG
á«eƒμM á¡L »``gh ,Gôà∏éfEG »``a

Ió``M ¬``«`a ó``YÉ``°`ü`à`J â`` bh »``a
á``«`ë`°`ü`dG QÉ`` ` ` KB’G ∫ƒ`` `M ∫ó`` é` `dG
π«édG äÉμÑ°T QÉ°ûàfG ≈∏Y áÑJôàªdG
»a É¡ÑÑ°ùJ á``«` fÉ``μ` eEGh ¢``ù`eÉ``î`dG
á«dhódG áÄ«¡dG âLôN ,¢``VGô``eC’G
ºYGõªdG óæØàd ´É©°TE’G øe ájÉbƒ∏d
.ôeC’G Gò¡H á≤∏©àªdG
ô«Z áª¶æe »gh ,áÄ«¡dG âdÉbh
¿EG ,É¡d Gô≤e É«fÉªdCG øe òîàJ á«ëHQ
á«fÉμeEÉH á≤∏©àªdG äGAÉ``YO’G áaÉc
»a IójóédG É«LƒdƒæμàdG ÖÑ°ùJ
ô£N …C’ É¡∏«μ°ûJ hCG ¢``VGô``eC’G
ô«Z ,¿É``°`ù`fE’G áë°U ≈∏Y πªàëe
™bƒe π``≤`f É``e Ö°ùëH ,áë«ë°U
zhôàe GP{ áØ«ë°U øY zâf á«Hô©dG{
.á«fÉ£jôÑdG
¿CG º``∏` ©` f{ á``Ä`«`¡`dG â``aÉ``°``VCGh
»©ªàéªdG ∫ó``é`dG ø``e ádÉM ∑Éæg
π``«` é` dG äÉ`` μ` `Ñ` `°` `T ¿É`` ` ` ` eCG ∫ƒ`` ` `M
äÉãjóëàdG ¿CG π``eCÉ` fh ,¢``ù`eÉ``î`dG
¢TQhh çÉëHCG ó©H ÉgÉæ∏NOCG »àdG
»©ªàée ¥É``£`f ≈``∏`Y á«ª∏Y π``ª`Y
™«ªL ó°V ájÉªëdG ôaƒJ ,™``°`SGh
áàÑãªdG IQÉ``°`†`dG á«ë°üdG QÉ```KB’G
∫Ééª∏d) ¢``Vô``©`à`dG ÖÑ°ùH É«ª∏Y

بيانات الخبر

ádƒ£H øe zäƒ°TOƒ∏H{ Éªg øjójóL
(Q’hO ø``«`jÓ``e 9^2) ∫õ```jO ¿É`` a
.(ø«jÓe 9^1) z∞«∏«H π«à°S{h
á``©` HGô``dG á``Ñ` Jô``ª` dG »`` a π```Mh
ICGô``eG á°üb …hô``jh z¿É``e πHõØfEG{
≥``HÉ``°` ù` dG É``¡`Ñ`«`Ñ`M ø``μ`°`ù`j á``HÉ``°` T
5^9 ™``e ,√QÉ``ë` à` fG ó``©`H É``¡` eÓ``MCG
.Q’hO ø«jÓe
øe âfÉμa á°ùeÉîdG áÑJôªdG ÉeCG
zâfÉg …P{ ≥jƒ°ûàdG º∏«a Ö«°üf
5^3 É``gQó``b äGOGô`` ` jEG ≥``≤`M …ò`` dG
.Q’hO ø«jÓe

.Q’hO ¿ƒ«∏e
∑Qƒjƒ«f ájó∏H É°ù«FQ ô``eCGh
QhO π``c ¥Ó``ZEÉ`H ¢ù«∏éfCG ¢``Sƒ``dh
QÉ°ûàfG ºé∏d ø«àæjóªdG »a Éªæ«°ùdG
.óéà°ùªdG ÉfhQƒc ¢Shô«a
»a øjógÉ°ûªdG øe ô«ãμdG ¿Éch
äÉª«∏©àd Gƒ∏ãàeG á«dÉª°ûdG ÉμjôeCG
.º¡dRÉæe áeRÓªH äÉ£∏°ùdG
»KQÉμdG ™°VƒdG Gòg πX »ah
êÉàfEG øe zOQhƒ```fhCG{ º∏«a Qó°üJ
´ƒÑ°SCÓd ôcGòàdG ∑ÉÑ°T z»``fõ``jO{
10^6 ™``e »``dGƒ``à` dG ≈``∏` Y »``fÉ``ã` dG
ø«ª∏«a ≈∏Y Éeó≤àe Q’hO ø«jÓe

•É°ûædG »a ô«ÑμdG DƒWÉÑàdG ™e
»a Gó``æ`ch IóëàªdG äÉ``j’ƒ``dG »``a
É``fhQƒ``c ¢``Shô``«` a á``ë`aÉ``μ`e QÉ`` `WEG
Éªæ«°ùdG ä’É°U âfÉc ,óéà°ùªdG
É¡°†©H ≥``∏` ZCG π``H ’ á``«`dÉ``N ¬``Ñ`°`T
»a ôcGòàdG ∑ÉÑ°T πé°ùa ,¬``HGƒ``HCG
¬d iƒà°ùe ≈``fOCG á«dÉª°ûdG ÉμjôeCG
.ÉeÉY 20 òæe
¢``Vô``Y Aó`` ` `H AÉ`` ` ` ` `LQEG ™`` ª` `a
IQÉ°ùN Öæéàd áªî°†dG äÉLÉàf’G
hCG πeÉμdG ¥Ó`` ZE’G ™``eh äGOGô`` `jEG
â≤≤M ,É``ª`æ`«`°`ù`dG Qhó`` `d »``Fõ``é` dG
Ö«JôàdG »a ≈``dhC’G 12`` dG ΩÓ``aC’G
á∏£Y ∫ÓN Q’hO ¿ƒ«∏e 51 øe πbCG
ácô°T äOÉaCG Ée ≈∏Y ´ƒÑ°SC’G ájÉ¡f
.á°ü°üîàªdG zõæ°û«∏jQ ôà«HõcG{
ÉÑjô≤J ø«JôªH πbCG äGOGôjE’G √ògh
´ƒÑ°SC’G ájÉ¡f á∏£Y π«NGóe øY
»gh .Éfƒ«∏e 93 á¨dÉÑdG »°VÉªdG
»a á∏é°ùªdG ∂``∏`J ø``e ≈``à`M π`` bCG
â∏J »àdG ´ƒÑ°SC’G ájÉ¡f äÓ£Y
ôÑªàÑ°S øe ô°ûY …OÉëdG äÉªég
.2011
IôàØdG »ah »°VÉªdG ΩÉ©dG ÉeCG
130 »dGƒM äGóFÉ©dG âfÉμa É¡°ùØf

ÉfhQƒμdG Iô«°S øe »fƒªMQG
¢SÉÑY ôØ©L

jafabbas19@gmail.com

Üô°VCG ¿CG »a ôμaCG »æfCG áLQód ÜÉ°ùJGh ≥«Ñ£J »æ≤jÉ°†j ÉfÉ«MCG
ôª¡æªdGh π°UGƒàªdG ∞î°ùdG π≤f øY ∞μj ≈àM ,§FÉëdÉH »Ñ¨dG »ØJÉg
CÉ£îdG øe CGôÑe ÜÉ°ùJGh ôÑY º¡«dEG π°üj Ée πc ¿CG ¿hó≤à©j ¢UÉî°TCG øe
ájó∏H áª∏c É¡fCG QÉÑàYÉH zácQÉ°ûe{ ¿ƒdƒ≤j ’ !!zô«°T{ πª©H ∂fƒë°üæjh
∞°ûàμJ ºd ¢SÉædG øe áYƒªée ∑Éægh ,á«éfôaE’G ô«°T ¿ƒeóîà°ùj πH
,º¡æe Éeôc ôãcCG ¿ƒcCG IOÉYh ,ÜÉ°ùJGh Qƒ¡X ó©H ’EG zácQÉÑe á©ªL{`dG ¿CG
ºgDhÉ©HQCGh ºgóMCGh º¡àÑ°S ¿ƒμj ¿CÉ`H AÉYódÉH º¡JÉμjôÑJ ≈∏Y OQCGh
πg :∫GDƒ°Sh ;§≤a á©ªédG §N »a øjóeÉ°U ¿ƒ∏¶j º¡æμdh ,äÉcQÉÑe
∞JÉ¡dG ´GôàNG ó©H ≈àM ,á©ªL äGP ´QÉ°ûdG »a ¢üî°T ∑É≤àdG ¿G çóM
â∏M π¡a ,’ ’ ’ :»g áHÉLE’G ?¬Lƒd É¡Lh ácQÉÑe á©ªL ∂d ∫Ébh ,»còdG
,äÉÑ∏©ªdG ¿ÉeOEG ¬fEG ?ÜÉ°ùJGh Qƒ¡X ó©H §≤a á©ªédG Ωƒj »a ácôÑdG
≈dEG É¡∏jƒëàH Ωƒ≤«a ¬Ñé©J áeƒ∏©e hCG AÉYO hCG áaôW ¬∏°üJ Éæª¶©ªa
ô«ãμdG ¿CG ∞°ûàμà°ùa ∂ØJÉg »a ácQÉÑe á©ªL ∞«°TQCG â©LGQ ƒdh ,√ô«Z
óMGƒdG AÉYódG ¿G ≈æ©ªH (ôjhóJ IOÉYEG) IQôμe ¬«a IOQGƒdG á«YO’G øe
.»æØdG ÖdÉ≤dGh á¨«°üdG ¢ùØæH ¢UÉî°TCG IóY øe ∂«JCÉj
:ájò¨àdGh Ö£dG »a AGôÑN ™«ªédG QÉ°Uh ÉfhQƒμdG äAÉ``L ºK
ï«£ÑdG ô°ûb ™e πHE’G IóÑc !!¢Shô«ØdG ≈∏Y »°†≤j ΩƒK ¢üa ™e RƒªdG
∑ÉjEG øμdh ,OQÉaQÉg á©eÉL »a AÉÑWCG áeP ≈∏Y ,¢VôªdG ó°V ∂æ°üëJ
¢†©ÑdG ¿C’ ∂dP çóëjh !!ÉfhQƒμdÉH CÉÑ©e ƒ¡a ΩhôØªdG ÜÓμdG ºëdh
,øjô°û©dGh …OÉ``ë`dG ¿ô≤dG …QÉîH í«ë°U ƒg ÜÉ°ùJGh ¿G Ö°ùëj
¬«JCÉj ’ …òdG ≥ëdG √hôÑàYGh ’EG ÜÉ°ùJGh ôÑY º¡∏°üj A»°T øe Éªa
Gògh ,AÉî°ùH ¬fƒYRƒj ºK ¬î°ùf ≈dEG ¿hQOÉÑ«a ,ôHoO hCG pπão bo øe πWÉÑdG
¿CG áLQO ¢†©ÑdÉH ≠∏Ñj §£°ûdG ¿EG πH ,AÉÑ¨dG ƒæ°U AÉî°ùdG øe Üô°†dG
¢Shô«a ó°V áYÉæe ôaƒj ¢UÉî°TCG Iô°ûY ≈dG ï°ùæà°ùªdG ¬eÓc ∫É°SQG
ôeC’G πgÉéJ ƒ°SÉa Éæ«cQƒH »a É°üî°T ¿CG øe ∂fhQòëjh ,ÉfhQƒμdG
.ôaÉXC’Gh ô©°ûdG ¿ÉWô°ùH Ö«°UCÉa
äÉeƒ∏©e øe ºcóæY ÉªH Gƒ¶ØàMGh ,ºμ«©°S ¬∏dG ôμ°T »FGõYCG Éjh
òæªa ,ôjó°üà∏d ¢†FÉa ¬æe ≈≤Ñàjh »æ«Øμj É¡æe …óæY Éªa ,ÉfhQƒμdG øY
äÉ¡édG øe Qó°üj Ée â©HÉJ É«fƒc ÉeÉY Gô£N ¢Shô«ØdG Gòg QÉ°U ¿G
â©Ñ°T »æfCG Éªc ,IQƒ°üdGh äƒ°üdÉH ∑Éægh Éæg á«ª°SôdG á«ë°üdG
¬Jô°ûfh ¢Shô«ØdG âéàfG ÉμjôeCG ¿CG »æàª∏Y »àdG ÜÉ°ùJGh áaÉ≤K øe
ÜôZh É«dÉ£jEG ≈dEG √ôjó°üJh ¬Ñ«∏©àH ø«°üdG âeÉ≤a ,ø«°üdG »a Gô°S
…òdG »£æ∏WC’G ∞∏M ƒg …òdG ,Égô°üN ≈dEG ÉμjôeCG ó«c óJQÉa ÉHhQhCG
ô£NCG ÖeGôJ ¿C’ º¡«∏Y ΩGô``M) ,¢Shô«ØdG øe É¡à°üM ÉμjôeCG ≈£YCG
ÖÑ°ùj Ébƒ∏°ùe •GƒWƒdG ºëd πcCG ¿CG ±ôYCGh ,(ÉfhQƒμdG øe √OÓH ≈∏Y
õæμHƒg õfƒL á©eÉL í°üæJ »dÉàdÉHh ,Gõfƒ∏Øf’G äÉ°Shô«a ó«dƒJ
ÜÉ°ùJGh ôÑY ¿hô«ãc »æ¨∏HCG Éªc ,´hôîdG âjõH Gôªëe hCG Éjƒ°ûe ¬∏cCÉH
¿C’ ¿GOƒ°ùdG ∫ƒNO ∫hÉëj ¿CG øe π≤YCG ÉfhQƒμdG ¢Shô«a ¿CÉH øjQƒμ°ûe
Ö«°üj ’ ΩÉY ¬LƒHh ¬fCGh ,áfhôμªdG Éªc É°ûg ¬∏©éjh ¬H ∂àØ«°S ôëdG
øe º¡dƒb âbó°Uh ,ÉfhQƒμdG hõZ øe ¿ÉeCG »a ábQÉaC’G ¿CGh ,Oƒ°ùdG
’ƒÑjE’Gh ájQƒJÉàμjódG áª¶fC’ÉH É«≤jôaEG »∏àÑj ¿CG øe ΩôcCG ¬∏dG ¿G º°ûY
.âbƒdG ¢ùØf »a Gõfƒ∏ØfE’G äÉ°Shô«ah
…CG ≈``dG ÉLÉàëe ¢ù«dh ,É``jhÉ``fhQƒ``c ∞≤ãe º``cƒ``NCG QÉ°üàNÉH
π«ÑéfõdG øe äÉ«ªc øe ¢ü∏îàdÉH âªb óbh ,ájhÉfhQƒc äÉeƒ∏©e
ájÉμf …óæY ïÑ£ªdG »a áfhõîe âfÉc á£°ûdGh áaô≤dGh π°üÑdGh ΩƒãdGh
.ÉfhQƒμdG øe ájÉbƒ∏d É¡«WÉ©àH »fƒë°üf øªH
ºμ«£YCG »æfEÉa ,(»Jô°ûH ¿ƒd ¢ùμ©H) ¢†«HCG »Ñ∏b ¿C’h ,Gòg ™eh
¢Shô«ØH á``HÉ``°` UE’G …OÉ``Ø` J á≤jô£H ≥∏©àJ áª¡eh Iô«£N áeƒ∏©e
ÖjÓM á©eÉL »a ¿ƒ«Lƒdƒ«édG ¿ƒãMÉÑdG π°UGƒJ ó≤a ,ÉfhQƒμdG
»JCÉJ ÉeóæY ∂fCGh ,ÉfhQƒμdG π≤æJ ádÉ≤ædG ∞JGƒ¡dG ¿G ≈dG ,É«HƒØdG Ωƒ∏©d
ôéM õcôe Üô``bCG øe ¬WÉ≤àdÉH çƒJƒ∏ÑdG Ωƒ≤j ,¢Shô«ØdG Iô«°S ≈∏Y
Ωóîà°ùe ≈dG É¡∏≤fh ,ÉfhQƒμdÉH É¡àHÉ°UEG ócDƒªdG hCG ¬Ñà°ûªdG ä’ÉëdG
∫É≤j Ée §≤a Gƒ©HÉJh ,É«ØJÉg ÉfhQƒμdG Iô«°S ∑ƒd øY GƒØμa ,∞JÉ¡dG
.áeôàëªdG ΩÓYE’G πFÉ°Sh ôÑY É¡æY

ÜÉ``ë°UCG ™``æªJ z∑ƒ```J ∂```«`J{
Qƒ``¡¶dG ø``e á``ë«Ñ≤dG √ƒ``LƒdG
ƒjó«ØdG ™WÉ≤e áeóN ¿CÉ`H âÑ°SôàfEG ™bƒe √ô°ûf …QÉ``Ñ`NEG ôjô≤J OÉ``aCG
√ƒLƒdG{ …hP øe ¢UÉî°TC’G ™æªd É¡«aô°ûe â¡Lh (∑ƒ``J ∂«J) Iô«°ü≤dG
øμ°ùdG{ hCG zIô«≤ØdG AÉ``«`MC’G{ »a ƒjó«a ™WÉ≤e GhQƒ°U øªe hCG záë«Ñ≤dG
≈∏Y ógÉ°ûoJ »àdG For You äÉMGôàb’G º°ùb »a Qó°üàdG øe zQƒgóàªdG
.™°SGh ¥É£f
IOƒLƒe âfÉc äÉ°SÉ«°ùdG ∂∏J ¿CÉH ™bƒª∏d áeóîdG º°SÉH çóëàe ócCGh
™æªd IôμÑe á¶a ádhÉëe{ âfÉc á«¡«LƒàdG ÇOÉÑªdG ¿EG :∫Éb ¬æμd ,≥HÉ°ùdG »a
.áeóîà°ùe ó©J ºd »gh ,zôªæàdG
ób âfÉc ájõ««ªàdG á«¡«LƒàdG ÇOÉÑªdG ∂∏J øe Ak Gõ`` LCG ¿CG ≈``dEG QÉ°ûoj
PGƒ°ûdG äGQƒ°ûæe GkóªY â©æe (∑ƒ``J ∂«J) ¿CG ák Ø°TÉc ,»°VÉªdG »a âHqô o°S
.áMôà≤ªdG äGQƒ°ûæªdG º°ùb »a Qƒ¡¶dG øe äÉbÉYE’G …hP äGQƒ°ûæeh ,Ék«°ùæL
,Ó«°üØJ ôãcCG äÉeƒ∏©e ≈∏Y áHô°ùe ≥FÉKh øe π°üM âÑ°SôàfEG ™bƒe øμdh
¿ƒ£ÑdG …hP{ :πãe ,záÑjô¨dG ájó°ùédG ∫Éμ°TC’G{ …hP äGQƒ°ûæe ™æe :É¡æe
.zIô«ãμdG ó«YÉéàdG …hP{ :πãe ,záë«Ñ≤dG √ƒLƒdG …hP{ hCG ,zIô«ÑμdG
¬«∏Y hóÑj øe äGQƒ°ûæe â©æe á«¡«LƒàdG ÇOÉÑªdG ¿EÉa ,≥FÉKƒ∏d É≤k ahh
(∑ƒJ ∂«J) ºYõJh .Ékªjób hóÑj hCG á≤≤°ûàe ¬fGQóL â«H »a øμ°ùj hCG ,ô≤ØdG
¿CG í°VƒJ Oƒ«≤dG ∂∏àd á≤aGôªdG äÉ¶MÓªdG øμdh ,ôªæàdG ™æªJ ∂dòH É¡fCG
ÜòL »a ’k ÉªàMG πbCG É¡fƒc ≈dEG Gkô¶f ∂dP ™æªJ (∑ƒJ ∂«J) ¿CG ≈dEG Oƒ©j ÖÑ°ùdG
.OóL ø«eóîà°ùe
ÇOÉÑªdG ¿EG :The Verge ™bƒªd (∑ƒ``J ∂«J) º°SÉH çóëàe ∫É``bh
¢ù«dh ,á«≤WÉæe The Intercept ™bƒe É¡«∏Y π°üM »àdG á«¡«LƒàdG
.zIóëàªdG äÉj’ƒdG ¥ƒ°ùd{
™æªJ PEG ,ô°TÉÑªdG åÑdG ≈∏Y GkOƒ«b ¢VôØJ (∑ƒJ ∂«J) ¿EÉa ,ôjô≤à∏d É≤k ahh
,âÑ«àdGh ,øªfÉfÉ«J áMÉ°S äGôgÉ¶e ≈dEG IQÉ°TE’G :πãe ,z»dóédG iƒàëªdG{
.zø««æjódGh ø««°SÉ«°ùdG IOÉ≤dG{ OÉ≤àfG hCG ,áWô°ûdGh ,¿GƒjÉJh
±Gô°TE’G äÉ°SQÉªªd ójGõàe ≥«bóàd ™°†îJ (∑ƒ``J ∂«J) ¿CG ≈``dEG QÉ°ûoj
¿ƒc ≈dEG ≥«bóàdG ∂dP øe ô«ãμdG Oƒ©jh ,»°VÉªdG ΩÉ©dG òæe äÉfÉ«ÑdG ™ªLh
äó≤oàfG óbh .á«æ«°üdG ByteDance (¢ùfGO âjÉH) ácô°ûd ák cƒ∏ªe áeóîdG
≠fƒg »a á«WGô≤ªjó∏d IójDƒªdG äÉLÉéàM’G ≈∏Y áHÉbôdG É¡°Vôa ó©H áeóîdG
≈∏Y ≥«Ñ£àdG øe É¡ahÉîe ák MGô°U á«μjôeC’G IóëàªdG äÉj’ƒdG äóHCGh .≠fƒc
.≥«Ñ£àdG ™«H »a ô«μØàdG ≈dEG (¢ùfGO âjÉH) ™aO …òdG ôeC’G .»eƒ≤dG øeC’G
k G (∑ƒ``J ∂«J) âdÉbh
≈∏Y »æ«°üdG ±Gô``°` TE’G ±É``≤`jEG Ωõà©J É¡fEG :É°†jC
QÉ°TCG ,(∫É``fQƒ``L âjôà°S ∫hh) áØ«ë°üd ≥«∏©J »``ah .»ªdÉ©dG iƒàëªdG
¢†©H ¿ƒ©LGôj GƒfÉc ø«°üdG »a ø«aô°ûªdG ¿CG ≈dEG áeóîdG º°SÉH çóëàe
.¬æª°V øe »μjôeC’G iƒàëªdG ¢ù«d …òdG ,»dhódG iƒàëªdG
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ت�� � � � ��وج� � � � � �ي�� � � � ��ه ب � � � � � � � ��رام � � � � � � � ��ج «مت� � � � � � � � �ك � � � � � � � ��ني» ل� � � � � � ��دع� � � � � � ��م ال� � � � � � ��� � � � � � �س � � � � � ��رك � � � � � ��ات امل� � � � � � �ت� � � � � � �اأث � � � � � ��رة
اإع � � � � � � �ف� � � � � � ��اء اإي � � � � � � � � �ج� � � � � � � � ��ارات الأرا� � � � � � � � � �س� � � � � � � � ��ي ال� � � ��� � � �س� � � �ن � � ��اع� � � �ي � � ��ة احل � � � �ك� � � ��وم � � � �ي� � � ��ة  3اأ�� � � �س� � � �ه � � ��ر
اإع � � � � � � � � �ف� � � � � � � � ��اء امل � � � � � �ن � � � � � �� � � � � � �س � � � � � �اآت ال� � � � ��� � � � �س� � � � �ي � � � ��اح� � � � �ي � � � ��ة م � � � � � � ��ن ال� � � � � � ��ر� � � � � � � �س� � � � � � ��وم  3اأ�� � � � �س� � � � �ه � � � ��ر
م � � � �� � � � �س� � � ��اع � � � �ف� � � ��ة � � � � � � �س � � � � � �ن� � � � � ��دوق ال� � � � ��� � � � �س� � � � �ي � � � ��ول � � � ��ة ل� � � �ي� � � ��� � � �س�� � ��ل اإىل  200م� � � �ل� � � �ي � � ��ون
الإع � � � � � � � � � � � � � � �ف� � � � � � � � � � � � � � ��اء م� � � � � � � � � � ��ن ال� � � � � � � � � ��ر� � � � � � � � � � �س� � � � � � � � � ��وم ال� � � � � � � �ب� � � � � � � �ل � � � � � � ��دي � � � � � � ��ة  3اأ��� � � � � �س�� � � � � �ه� � � � � ��ر
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ويل العهد :مواجهة الفرو�ص تتطلب احل�ص الوطني امل�سوؤول

ق ��رارًا لحتواء ومنع انت�س ��ار فرو�ص «كورونا»

اليوم

التاريخ
الخبر

جهة النشر

الصفحة
العدد

ال�سعودية تقرّر اإيقاف �سالة
اجلمعة واجلماعة با�ستثناء احلرمني

الرابط اإللكتروني

ا�ستمرار �سر العمل باملوؤ�س�سات
الخبر
بيانات 2
 1واحلث على تطبيق العمل عن بُعد

ا�ستمرار فتح املحال التجارية
واملجمعات وحمالت بيع الأغذية

3

اقت�سار اأن�سطة املطاعم واملرافق
ال�سياحية على الطلبات اخلارجية

4

اإغالق دور ال�سينما وكل �سالت
العر�ص التابعة لها

5

اإغالق املراكز الريا�سية وبرك ال�سباحة
والألعاب الرفيهية

6

اإغالق مقاهي ال�سي�سة واقت�سار تقدمي
الأطعمة على الطلبات اخلارجية

7

تخ�سي�ص اأول �ساعة من فتح حمالت
الأغذية لكبار ال�سن واحلوامل

8

جتنب التجمعات لأكث�ر من � 20سخ�س ًا
واملكوث يف املنزل واخلروج لل�سرورة

9

جت ّنب ال�سفر اإل لل�سرورة الق�سوى

10

فح�ص امل�سافرين القادمني وتطبيق
احلجر املنزيل ملدة  14يومً ا عليهم

11

اإيقاف الدرا�سة يف املدار�ص وموؤ�س�سات التعليم العايل وريا�ص الأطفال ،مع ا�ستمرار
عمل الكوادر الإدارية والتعليمية.

03

ق ّررت هيئة كبار العلماء يف ال�سعودية ،اإيقاف
�سالة اجلمعة واجلماعة جلميع الفرو�ض يف
امل�ساجد ،وي�ستثنى من ذلك احلرمان ال�سريفان؛
وذلك ملنع تف�سي فريو�ض كورونا.
وذكر بيان اأن هيئة كبار العلماء اطلعت على
ما يتعلق بجائحة كورونا و�سرعة انت�سارها وكرثة
الوفيات بها ،واطلعت على التقارير الطبية املوثقة
املتعلقة بهذه اجلائحة التي اأكدت على خطورتها
املتمثلة يف �سرعة انتقال عدواها بني النا�ض مبا يهدد
اأرواحهم ،ما مل تكن هناك تدابري احرتازية �ساملة
دون ا�ستثناء فاإن اخلطورة �ستكون مت�ساعفة،
مبي ًنا اأن التجمعات تعترب ال�سبب الرئي�ض يف انتقال
العدوى.
14

الأردن يقر قانون حالة الطوارئ
ملكافحة فرو�ص كورونا
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وفق التوجيهات امللكية ال�سامية..

اإطالق حزمة مالية واقت�سادية بقيمة  4.3مليار دينار ً
دعما للمواطنني والقطاع اخلا�ص
متام �أبو�صايف:
وفق �لتوجيهات �مللكية �ل�صامية حل�صرة �صاحب �جلاللة �مللك حمد بن عي�صى �آل خليفة عاهل �لبالد لتوحيد �جلهود �لوطنية ملو�جهة
�نعكا�صات �النت�صار �لعاملي لفريو�س كورونا ( )COVID-19على �مل�صتوى �ملحلي مبا يحافظ على �صحة و�صالمة �ملو�طنني و�ملقيمني
بالتو�زي مع ��صتمر�ر بر�مج �لدولة وم�صرية عملها حتقي ًقا مل�صاعي �لتنمية �مل�صتد�مة ل�صالح �ملو�طنني ومتابع ًة لقر�ر�ت �حلكومة برئا�صة
�صاحب �ل�صمو �مللكي �الأمري خليفة بن �صلمان �آل خليفة حفظه �هلل و�أو�مر �صاحب �ل�صمو �مللكي �الأمري �صلمان بن حمد �آل خليفة ويل �لعهد
نائب �لقائد �الأعلى �لنائب �الأول لرئي�س جمل�س �لوزر�ء حفظه �هلل باإطالق حزمة مالية و�قت�صادية لتوفري �ل�صيولة �لالزمة للقطاع �خلا�س
للتعامل مع �آثار �الأو�صاع �لر�هنة للت�صدي للفريو�س حفاظا ً على �لنمو �مل�صتد�م .مت �الإعالن �أم�س عن حزمة مالية و�قت�صادية بقيمة 4.3
مليار دينار ،وذلك من خالل موؤمتر �صحفي عقدته �حلكومة بح�صور �ل�صيخ �صلمان بن خليفة �آل خليفة وزير �ملالية و�القت�صاد �لوطني
ور�صيد �ملعر�ج حمافظ �لبنك �ملركزي ،وجميل حميد�ن وزير �لعمل و�لتنمية �الجتماعية ،وز�يد �لزياين وزير �ل�صناعة و�لتجارة و�ل�صياحة،
وو�ئل �ملبارك وزير �صوؤون �لكهرباء و�ملاء مبقر وز�رة �ملالية و�القت�صاد �لوطني م�صاء �أم�س ،لالإعالن عن �حلزمة وتفا�صيلها عرب �لقر�ر�ت
و�الإجر�ء�ت �لتالية �صتقوم �حلكومة باإحالة م�صروع قانون ب�صفة �ال�صتعجال وفق �ملادة رقم ( )87من �لد�صتور ،وذلك من �أجل دفع رو�تب
�ملو�طنني �لبحرينيني بالقطاع �خلا�س من خالل �صندوق �لتعطل لالأ�صهر (�أبريل ومايو ويونيو) لعام  2020وفق �حلد �الأق�صى للرو�تب
�ملن�صو�س عليه يف قانون �لتاأمني �الجتماعي ،وذلك بقيمة �إجمالية تقدر بـ 215مليون دينار.
جاللة �مللك

 تك ّفل احلكومة بفواتري الكهرباء واملاءلكافة امل�شرتكني من الأفراد وال�شركات لكل من
اأ�شهر اأبريل ومايو ويونيو من العام اجلاري مبا
ل يتجاوز فواتري نف�س الفرتة من العام املا�شي
لكل م�شرتك بقيمة اإجمالية تقدر بـ 150مليون
دينار بحريني على اأن تقوم احلكومة باإعادة
هيكلة امل�شاريف الإدارية للأجهزة احلكومية
مبا ل يوؤثر على امليزانية العامة للدولة.
 اإعفاء املوؤ�ش�شات التجارية من الر�شومالبلدية لكل من اأ�شهر اأبريل ومايو ويونيو من
العام اجلاري ،وذلك بقيمة اإجمالية تقدر بـ25
مليون دينار بحريني.
 اإعفاء املوؤ�ش�شات ال�شناعية والتجاريةمن الر�شوم امل�شتحقة على ا�شتئجار الأرا�شي
ال�شناعية احلكومية لكل من اأ�شهر اأبريل ومايو
ويونيو من العام اجلاري.
 اإعفاء املن�شاآت واملرافق ال�شياحية منر�شوم ال�شياحة لكل من �شهر اأبريل ومايو
ويونيو من العام اجلاري.
 م�شاعفة حجم �شندوق ال�شيولة بقيمة 100مليون دينار بحريني لي�شل اإىل 200
مليون دينار بحريني.
 حزمة من القرارات من بنك البحريناملركزي لرفع قــدرة الإقرا�س لدى البنوك
مبا يعادل  3.7مليار دينار بحريني ،وذلك
لإعطائهم املرونة اللزمة للتعامل مع طلبات
العملء لتاأجيل الأق�شاط اأو للتمويل الإ�شايف.
 اإعــادة توجيه برامج �شندوق العمل«متكني» لل�شركات املتاأثرة من الأو�شاع
الراهنة ملواجهة فريو�س كورونا (كوفيد
 )19مع اإعادة هيكلة القرو�س بالتعاون مع
البنوك بقيمة اإجمالية تقدر بـ 60مليون دينار
بحريني.

اليوم

التاريخ
الخبر

وك�شف وزير املالية يف املوؤمتر ال�شحفي
عن اأن احلكومة �شوف تقوم باإحالة قانون
ب�شفة ال�شتعجال وفق املادة رقم  87بهدف
التكفل برواتب البحرينيني املوؤمن عليهم يف
القطاع اخلا�س ملدة ثلثة ا�شهر اعتبا ًرا من
�شهر ابريل.
كما ت�شتمل احلزمة على تكفل احلكومة
بدفع فواتري الكهرباء واملاء لكافة امل�شرتكني
الأفراد وال�شركات ملدة  3اأ�شهر وكذلك ر�شوم
البلدية اعتبا ًرا من ابريل القادم.
واأو�شح الوزير اأن احلزمة ت�شتمل اأي�شا
على الأعفاء من دفع اإيجار الأرا�شي ال�شناعية
احلكومية ملدة  3ا�شهر ابتداء من ابريل ،2020
واإعفاء املن�شاآت واملرافق ال�شياحية من ر�شوم
ال�شياحة ملدة ثلثة ا�شهر ابتدا ًء من ابريل
القادم.

جهة النشر

الصفحة
العدد

الرابط اإللكتروني

كما تو�شي احلــزمــة مب�شاعفة حجم
�شناديق ال�شيولة لت�شل اىل  200مليون
دينار .بالإ�شافة اىل حزمة من القرارات التي
اتخذها البنك املركزي لرفع قدرة البنوك مبا
يعادل  3،7مليار دينار من اجل تاأجيل اأق�شاط
التمويل الإ�شايف للعملء.
واإعادة توجيه جميع برامج �شندوق العمل
«متكني» وتوجيهها لدعم ال�شركات املتاأثرة
واإعادة هيكلة القرو�س املدعومة من قبلها.
من جانبه اكد وزير العمل على اأن هذه
القرارات توفر دعم مزدوج لكافة املوؤ�ش�شات
من اجل احلفاظ على وظائف البحريني يف
القطاع اخلا�س ومتكني املوؤ�ش�شات من التعامل
مع معطيات الو�شع الراهن.
اأما حمافظ البنك املركزي فقد اكد على اأن
املركزي قد بحث مع جميع البنوك لتاأجيل
اأق�شاط املواطنني املتاأثرين ملــدة  6ا�شهر
بدون فوائد اأو ر�شوم ،كما قام البنك املركزي
بتخفي�س قيمة الحتياط البنكي من  %5اىل %3
لتمكني البنوك من التعامل مع هذه املعطيات.
و�شدد حمافظ البنك املركزي على ا�شتعداد
امل�شرف املركزي لتقدمي كل الدعم للبنوك يف
ظل املعطيات احلايل.
ويف رد على �شوؤال لـ»الأيام» اأكد وزير
املالية على اأن هذا احلزم لن توؤثر على امليزانية
لأنها من �شناديق خارج اإطار امليزانية ومت
تخ�شي�شها للتعامل مع احلدث الطارئ.
فيما �شدد حمافظ البنك املركزي املعراج
على اأن الأو�شاع احلالية لن توؤثر على �شعر
�شرف الدينار ،والتي �شيبقى امل�شرف ملتزم
بها.
ويف رد على �شوؤال لـ»الأيام» اأكد وزير
العمل على اأن دعم اأجور املواطنني ي�شتهدف
اأن ت�شتطيع املوؤ�ش�شات اأن تتعامل مع الو�شع
الطارئ وت�شتمر باأعمالها ب�شكل م�شتقر.
واأكد وزير املالية على اأن  %5التي �شمح
بتوظيفها نحو التعامل مع الأو�شاع الطارئة
هي ميزانية ا�شتثنائية ومتت املوافقة عليها من
قبل جمل�س الوزراء.
و�شدد وزيــر املالية على اأن �شندوق
ال�شيولة يعطي الأولوية لل�شركات التي تواجه
ا�شطرابات يف �شيولتها.
كما ك�شف رئي�س غرفة جتارة و�شناعة
البحرين �شمري بن عبداهلل نا�س عن الجتاه
لتاأ�شي�س �شندوق لتقدمي الدعم يف الظروف
الراهنة �شيتم الإعلن عنه لح ًقا.

بيانات الخبر
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حمليات 03

اأ�صدر  11قرارًا ملواجهة «كورونا» ..ويل العهد:

املواطن امل�صارك يف الإجراءات هو اأف�صل داعم ملواجهة «كورونا»
اأب� � � � � �ن � � � � ��اء ال�� � � ��وط�� � � ��ن ج�� � � ��� � ّ� ��ص� � � ��دوا اأب� � � � �ل�� � � ��غ � � � � �ص� � � ��ور ال� � � �ت� � � �ف�� � ��اين وال� � � �ت� � � �ك � � ��ام � � ��ل امل � �ج � �ت � �م � �ع� ��ي
جت� �ن ��ب ال� �ت� �ج� �م� �ع ��ات لأك� �ث� � ���ر م� ��ن ��� 20ص��خ��� ً��ص��ا والل�� � �ت� � ��زام ب���امل� �ن���زل واخل� � � � ��روج ل� �ل� ��� �ص���رورة ف �ق��ط
اإي� �ق ��اف ال ��درا�� �ص ��ة يف امل���دار����ض احل �ك��وم �ي��ة واخل��ا���ص��ة وال �ت �ع �ل �ي��م ال� �ع ��ايل وال ��ري ��ا� ��ض ح �ت��ى ا� �ص �ع��ار اآخ ��ر
اأكد �ساحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان بن حمد اآل
خليفة ويل العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئي�س
جمل�س الوزراء ،اأن اجلهود الوطنية لحتواء ومنع
انت�سار فريو�س كورونا (كوفيد  )19متوا�سلة ،بتكاتف
اأبناء الوطن املخل�سني الذين ج�سدوا اأبلغ �سور التفاين
والتكامل املجتمعي والقيم الوطنية الرا�سخة بتعا�سدهم
وتالحمهم ،وفق النهج الذي اختطه ح�سرة �ساحب
اجلاللة امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة عاهل البالد املفدى.
وقال �سموه اإن املواطن الواعي امل�سارك يف الإجراءات
هو اأف�سل داعم للجهود امل�سرتكة ملواجهة فريو�س
كورونا ،فمواجهة الفريو�س تتطلب من اجلميع التحلي
باحل�س الوطني امل�سوؤول؛ لنتمكن من و�سع حد لنت�سار
هذا الفريو�س الذي ل يفرق بني اأحد ،ويجعلنا ن�سري
جميعً ا بعزم وعزمية بكل ما يبذله اأبناء الوطن من جهود
م�سكورة ومقدَّرة بعيون �ساهرة على حفظ اأمن و�سحة
و�سالمة املواطنني واملقيمني والزوار ،وهو ما ي�سعى
اإليه دومًا فريق البحرين من اأع�ساء ال�سلطتني التنفيذية
والت�سريعية وموؤ�س�سات القطاعني اخلا�س والأهلي
واملواطنني واملقيمني.
جاء ذلك لدى تروؤ�س �سموه اجتماع اللجنة التن�سيقية،
بق�سر الق�سيبية اأم�س ،بح�سور عدد من كبار امل�سوؤولني،
اإذ ا�ستعر�س الفريق الوطني الطبي للت�سدي لفريو�س
كورونا (كوفيد  )19برئا�سة الفريق طبيب ال�سيخ
حممد بن عبداهلل اآل خليفة رئي�س املجل�س الأعلى لل�سحة
تقري ًرا حول الإجراءات الحرتازية التي جاءت متما�سية
مع امل�ستجدات العاملية لفريو�س كورونا (كوفيد ،)19
وما مت اتخاذه من تدابري وقائية بح�سب املعايري الدولية
وم�ستجدات م�سارات العمل املختلفة.
وبنا ًء على عر�س الفريق الوطني الطبي للت�سدي
لفريو�س كورونا (كوفيد  ،)19ومب�ساركة اللجنة
الوطنية ملواجهة الكوارث ،تق ّرر ما يلي بدءًا من اليوم،
وملدة �سهر قابل للتمديد:
 ا�ستمرار �سري العمل العتيادي باملوؤ�س�سات العامةواخلا�سة ،واحلث على تطبيق العمل عن بُعد متى ما
توافرت الإمكانية لذلك.
 ا�ستمرار فتح املحال التجارية واملجمعات التجاريةوحمالت بيع الأغذية بال�سورة العتيادية ،مع الأخذ
بالعتبار اإر�سادات وزارة ال�سحة فيما يتعلق بتجنب
الختالط يف الأماكن العامة.
 اقت�سار اأن�سطة جميع املطاعم واملرافق ال�سياحيةواأماكن تقدمي الأطعمة وامل�سروبات على الطلبات
اخلارجية والتو�سيل.

لها.

 -اإغالق دور ال�سينما وكل �سالت العر�س التابعة

 اإغالق املراكز الريا�سية اخلا�سة و�سالت الرتبيةالبدنية اخلا�سة وبرك ال�سباحة اخلا�سة والألعاب
الرتفيهية اخلا�سة.
 اإغالق مقاهي ال�سي�سة ،واقت�سار اأن�سطتها علىتقدمي الأطعمة وامل�سروبات من خالل الطلبات اخلارجية
والتو�سيل فقط.
 تخ�سي�س اأول �ساعة من فتح حمالت الأغذيةوالتموين لكبار ال�سن والن�ساء احلوامل فقط؛ لتقليل
املخالطة.
�سخ�سا ،واللتزام
 جتنب التجمعات لأكرث من 20ً
باملكوث يف املنزل بقدر امل�ستطاع ،واخلروج لل�سرورة
فقط.
 جتنب ال�سفر اإل لل�سرورة الق�سوى. فح�س جميع امل�سافرين القادمني عرب منافذ مملكةالبحرين املختلفة ،وتطبيق احلجر املنزيل ملدة  14يومًا
عليهم.
كما تق ّرر حتى اإ�سعار اآخر اإيقاف الدرا�سة يف
املدار�س احلكومية واخلا�سة وموؤ�س�سات التعليم العايل
احلكومية واخلا�سة وريا�س الأطفال ،مع ا�ستمرار عمل
الكوادر الإدارية والتعليمية واحلث على تطبيق العمل
عن بُعد متى ما توافرت الإمكانية لذلك ،وتوجيه وزارة
الرتبية والتعليم لتخاذ التدابري الالزمة لعدم تاأثر
العملية التعليمية بالتن�سيق مع اجلهات املعنية.
كما نوه الفريق الوطني الطبي للت�سدي لفريو�س
كورونا (كوفيد  )19باأهمية اتباع التعليمات والر�سادات
ال�سادرة من وزارة ال�سحة حول طرق الوقاية من
الفريو�س ،مبا ي�سهم ب�سكل فاعل يف احتوائه ومنع
انت�ساره كغ�سل اليدين باملاء وال�سابون جيدًا ب�سكل
دوري ،مع احلر�س على ا�ستخدام معقم اليدين وتنظيف
الأ�سطح والأ�سياء التي يتم ا�ستخدامها ب�سكل متكرر
وتعقيمها ب�سورة دورية ،وتغطية الفم عند ال�سعال اأو
العطا�س ،والتخل�س من املناديل امل�ستخدمة بالطريقة
ال�سحيحة ،مع جتنب مل�س وخمالطة اأي �سخ�س يعاين
من احلمى اأو ال�سعال.
وقد اأكدت اللجنة التن�سيقية اأن هذه الإجراءات
الحرتازية والتدابري الوقائية هي حلفظ �سحة و�سالمة
املواطنني واملقيمني ملا فيه خري و�سالح اجلميع ،منوهة
اللجنة باأن التحديات كافة يتم جتاوزها بالروح الوطنية
اجلامعة وعمل فريق البحرين الواحد حلفظ املكت�سبات
وموا�سلة حتقيق الأهداف التنموية املن�سودة.

ا�صتقبل ال�صرقاوي مبنا�صبة انتهاء فرتة عمله باململكة ..وزير اخلارجية:

البحرين ت�صاطر الأمم املتحدة يف الروؤى والأهداف
ا�ستقبل الدكتور عبداللطيف بن
را�سد الزياين وزير اخلارجية ،يف
مكتبه بالديوان العام للوزارة اأم�س،
اأمني ال�سرقاوي املن�سق املقيم لأن�سطة
الأمم املتحدة لدى مملكة البحرين؛
وذلك مبنا�سبة انتهاء فرتة عمله لدى
اململكة ،بح�سور الدكتور عبداهلل بن
اأحمد اآل خليفة وكيل وزارة اخلارجية
لل�سوؤون الدولية.
وخالل اللقاء ،اأ�ساد الدكتور
عبداللطيف بن را�سد الزياين باجلهود
الطيبة والبارزة التي بذلها اأمني
ال�سرقاوي خالل فرتة عمله يف مملكة
البحرين ،ما اأ�سهم يف تطوير عالقات
التعاون وال�سداقة بني اململكة ومنظمة
الأمم املتحدة والرتقاء بها اإىل اآفاق
اأ�سمل و�سولً اإىل �سراكة نوعية
ومتميزة.
واأكد وزير اخلارجية اأن مملكة
البحرين ت�ساطر منظمة الأمم املتحدة
الروؤى والأهداف ل�سمان حياة اآمنة
وم�ستقرة للب�سرية وم�ستقبل اأكرث
ازدها ًرا ،من خالل تنفيذ اأهداف الأجندة
الدولية للتنمية امل�ستدامة ،2030
ودعم املبادرات اخلالقة على هذا

اليوم

التاريخ
الخبر

جهة النشر

الصفحة
العدد

ال�سعيد.
كما اأ�سار الدكتور عبداللطيف
بن را�سد الزياين اإىل توقيع اتفاقية
اإطار ال�سراكة ال�سرتاتيجية بني
مملكة البحرين و 16وكالة اأممية
لالأعوام من  ،2022-2018يف اإطار
تبادل اخلربات الفنية ورفد امل�ساريع
امل�ستقبلية والرتكيز على الأولويات
الوطنية ،ومن بينها ال�ستثمار الأمثل
يف العن�سر الب�سري وتعزيز القدرات
املوؤ�س�سية ،و�سمان ر�سا املواطنني
وفق اأعلى م�ستويات ومعايري اجلودة
العاملية ،مبي ًنا اأن الثقة الدولية يف
املنجزات الوطنية اأ�سهمت يف زيادة
عدد الوكالت واملكاتب الأممية املقيمة
مبملكة البحرين من خم�س اإىل ع�سر
وكالت.
واأ�ساف وزير اخلارجية اأن
ال�سنوات املا�سية كانت حافلة
بامل�ساريع ال�سرتاتيجية بني مملكة
البحرين ومنظمة الأمم املتحدة،
كال�ستثمار يف الطاقة املتجددة
واملجتمعات امل�ستدامة والبتكار
والتكنولوجيا والبنية التحتية،
وتعزيز بناء القدرات ومتكني املراأة

الرابط اإللكتروني

والقت�ساد امل�ستقبلي وغريها ،لف ًتا
يف هذا ال�سدد اإىل املبادرات العاملية
الرائدة التي تدعم حتقيق الأهداف
الأممية املن�سودة منها (جائزة امللك
حمد لتمكني ال�سباب لتحقيق اأهداف
التنمية امل�ستدامة) ،والتي ُتعد من
املبادرات الدولية ال�ستثنائية؛ كونها
تتوجّ ه اإىل �سباب العامل بهدف ا�ستثمار
طاقاتهم الإبداعية.
وثمّن الدكتور عبداللطيف بن را�سد
الزياين ما قام به اأمني ال�سرقاوي من
جهود يف �سبيل تعزيز التعاون بني
منظمة الأمم املتحدة وخمتلف اجلهات
احلكومية واخلا�سة واملجتمع املدين
يف مملكة البحرين ،الأمر الذي اأ�سهم يف
توطيد اأ�س�س �سراكة �ساملة ومتنامية،
م�سي ًفا اأن مملكة البحرين بقيادة
ح�سرة �ساحب اجلاللة امللك حمد بن
عي�سى اآل خليفة عاهل البالد املفدى،
جنحت يف تقدمي النموذج والقدوة يف
اإيجاد البيئة املنا�سبة واملحفزة للتنمية
والتعاي�س والتقدم ،معربًا عن اعتزازه
باأن اململكة تاأتي يف طليعة دول العامل
يف التجاوب مع اأهداف الأمم املتحدة
ومقا�سدها النبيلة.

بيانات الخبر
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بهدف اإيجاد ال�سيولة للمواطنني واإنعا�س دورة القت�ساد

نا�سر بن حمد يدعو البنوك للتفاعل مع التوجيهات بتاأجيل اأق�ساط القرو�س
قال �شمو ال�شيخ نا�شر بن حمد اآل خليفة
ممثل جاللة امللك لالأعمال اخلريية و�شئون
ال�شباب م�شت�شار الأمن الوطني رئي�س جمل�س
اأمناء املوؤ�ش�شة اخلريية امللكية «لقد بداأت مملكة
البحرين بف�شل توجيهات ح�شرة �شاحب
اجلاللة امللك حمد بن عي�شى اآل خليفة عاهل
البالد املفدى حفظه اهلل ورعاه ومتابعة �شاحب
ال�شمو امللكي الأمري �شلمان بن حمد اآل خليفة
ويل العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول
لرئي�س جمل�س الوزراء يف اتخاذ العديد من
اخلطوات البارعة لتخطي املرحلة ال�شتثنائية
التي متر بها اململكة حاليا ب�شبب فريو�س
كورونا ومن بني تلك اخلطوات توجيهات
م�شرف البحرين املركزي للبنوك واملوؤ�ش�شات
امل�شرفية بتاأجيل �شداد القرو�س للمواطنني
ملدة �شتة ا�شهر المر الذي �شي�شاهم يف اإيجاد
�شيولة نقدية لكل مواطن يف اململكة من اأجل
اإنعا�س الدورة القت�شادية يف هذه الظروف
ال�شتثنائية عالوة على تخفيف الأعباء على
املواطنني يف هذه الفرتة خا�شة ال�شباب منهم».
واأ�شاف �شمو ال�شيخ نا�شر بن حمد اآل

�صمو ال�صيخ نا�صر بن حمد

خليفة «ميتلك ال�شباب البحريني العديد من
املوؤ�ش�شات ال�شغرية واملتو�شطة ويف هذه
الفرتة ال�شتثنائية حتتاج هذه املوؤ�ش�شات
اىل الدعم وامل�شاندة من اأجل موا�شلة عملها
ب�شورة طبيعية ومنها توجيهات امل�شرف
املركزي بتاأجيل �شداد القرو�س ملدة �شتة ا�شهر
و�شي�شهم كثريا يف انعا�س القت�شاد البحريني
و�شيكون مردوده وا�شحا على امل�شروعات
ال�شغرية واملتو�شطة لل�شباب البحريني والذي

�شيتمكن من موا�شلة العمل ب�شورة متوا�شلة
وي�شع التطوير اأ�شا�شا لعمله يف هذه الفرتة».
وتابع �شمو ال�شيخ نا�شر بن حمد اآل
خليفة «اأن تاأجيل �شداد القرو�س ي�شتهدف دعم
ا�شتمرارية الأعمال يف املوؤ�ش�شات ال�شغرية
واملتو�شطة التي يقودها ال�شباب البحريني
وحتقيق منو هذا القطاع خالل املرحلة
احلالية ،مبا ي�شاهم يف دعم النمو القت�شادي
واملحافظة على م�شتويات تطور القت�شاد
واملوؤ�ش�شات ال�شغرية واملتو�شطة».
ودعا �شموه البنوك واملوؤ�ش�شات امل�شرفية
اىل التفاعل الإيجابي مع توجيهات م�شرف
البحرين املركزي المر الذي �شي�شاهم يف دعم
القت�شاد الوطني وتوفري ال�شيولة للمواطنني
واملوؤ�ش�شات ال�شغرية واملتو�شطة التي يقودها
ويديرها ال�شباب البحريني.
واأعرب �شموه عن تقديره لكل القائمني
على متابعة القرارات لدى م�شرف البحرين
املركزي و لدى البنوك الوطنية على جهودهم
ومبادراتهم و التي اثبتت مدى اهتمامهم باأمور
ال�شباب واأمور كل فرد بحريني.

الأهايل يثمنون توجيهات امللك ّ
وويل العهد

«اجلعفرية» تلتقي عددًا من اأهايل املواطنني يف اخلارج
التقت اإدارة الأوقاف اجلعفرية
�شباح ام�س (الثالثاء) عددا ً
من اأهايل املواطنني البحرينيني
امل�شافرين يف اخلارج ،حيث عرب
اجلميع عن �شكرهم وتقديرهم
جلهود الدولة ممثلة يف ح�شرة
�شاحب اجلاللة امللك حمد بن
عي�شى اآل خليفة عاهل البالد
املفدى حفظه اهلل ورعاه ،و�شاحب
ال�شمو امللكي الأمري �شلمان بن حمد
اآل خليفة ويل العهد نائب القائد
الأعلى النائب الأول لرئي�س جمل�س
الوزراء ،يف متابعة كافة الإجراءات
املت�شلة بالت�شدي لفريو�س كورونا
(كوفيد .)19
ورحب رئي�س اللجنة التنفيذية
يف جمل�س الأوقاف اجلعفرية
عبداجلليل اإبراهيم الطريف،
بح�شور ع�شو جمل�س الأوقاف
هاين الن�شيف ،باجلميع ،ونقل لهم
حتيات رئي�س الأوقاف اجلعفرية
يو�شف بن �شالح ال�شالح.
واأكد الطريف اأنّ مملكة البحرين

وبتوجيهات ملكية �شامية تتابع
كافة اجلهود للت�شدي لفريو�س
كورونا امل�شتجد ،وتعمل اجلهات
الر�شمية كافة على تاأمني اإرجاع
املواطنني الكرام يف اأ�شرع وقت،
م�شريين اإىل التعاون القائم بني
وزارة اخلارجية ووزارة ال�شحة
والفريق الطبي الوطني يف هذا
اخل�شو�س.
واأ�شار الطريف اإىل جهود اإدارة
الأوقاف اجلعفرية والفريق املكلف
يف الإدارة مبتابعة التوجيهات

امللكية ال�شامية بخ�شو�س اإعا�شة
املواطنني املتواجدين يف اخلارج،
وذلك يف اإطار التوا�شل امل�شتمر
مع خمتلف اجلهات ب�شاأن ت�شهيل
تقدمي الدعم للمواطنني البحرينيني
املتواجدين يف اخلارج ،على اإثر
مو�شوع فريو�س كورونا امل�شتجد
حلني عودتهم اإىل اأر�س الوطن.
ونوه الطريف يف هذا ال�شدد
ال�شمو
�شاحب
بتوجيهات
امللكي الأمري �شلمان بن حمد اآل
خليفة ،خالل اجلل�شة العتيادية

الوزراء
ملجل�س
الأ�شبوعية
والرتتيبات والإجراءات املتخذة
لتنفيذ توجيهات عاهل البالد املفدى
حفظه اهلل ورعاه ،ب�شاأن املواطنني
اجلمهورية
يف
البحرينيني
الإ�شالمية الإيرانية ،واخلطط
التنفيذية لإجالئهم وفق الإجراءات
الحرتازية والتدابري الوقائية من
اأجل �شالمتهم.
واأ�شار الطريف اإىل ما اتخذته
اإدارة الأوقاف اجلعفرية من خطوات
منذ �شدور التوجيهات ال�شامية،
ومنها الجتماع العاجل الذي
عقده جمل�س الأوقاف اجلعفرية
واجتماعات الفريق املعني باملتابعة
والجتماعات امل�شتمرة مع اأ�شحاب
احلمالت ومتعهدي ال�شفر ،وكذلك
التوا�شل امل�شتمر مع جميع اجلهات
الر�شمية ذات العالقة وافتتاح مركز
اخلط ال�شاخن ،والتوا�شل املبا�شر
مع امل�شافرين لرتتيب اأمور اإقامتهم
وبذل كل اجلهود لت�شهيل عودتهم.

وزير الداخلية ي�ستعر�س
مع ال�سفري الأمريكي العالقات الثنائية

ا�شتقبل الفريق اأول ال�شيخ را�شد بن عبداهلل اآل خليفة وزير الداخلية ،اأم�س ،جا�شتني
�شيبرييل �شفري الوليات املتحدة الأمريكية لدى مملكة البحرين ،وذلك بح�شور الفريق
طارق بن ح�شن احل�شن رئي�س الأمن العام.
ومت خالل اللقاء ا�شتعرا�س العالقات الثنائية القائمة بني البلدين ال�شديقني ،وبحث
عدد من املو�شوعات ذات الهتمام امل�شرتك.

«العمل» م�ستمرة يف دعم جهود
الفريق الوطني للت�سدي لفريو�س كورونا
اأ�شاد وزير العمل والتنمية الجتماعية
جميل بن حممد علي حميدان ،بتفاعل
وا�شتجابة جميع اجلهات اخلا�شعة حتت
اإ�شراف الوزارة للتعليمات ب�شاأن اتخاذ
الإجراءات الوقائية الالزمة لحتواء ومنع
انت�شار فريو�س كورونا (كوفيد ،)19-ومنها
من�شاآت القطاع اخلا�س ،وموؤ�ش�شات التدريب
اخلا�شة ،واحل�شانات ومراكز الرعاية
الجتماعية اخلا�شة واملنظمات الأهلية،
مثم ًنا التعاطي الإيجابي من قبل هذه اجلهات
والتزامها بقرارات وتعليمات احلملة الوطنية
ملكافحة فريو�س كورونا (كوفيد  ،)19لف ًتا
اإىل اأن ذلك ينم عن ح�س وطني ،ووعي
واإدراك للم�شوؤولية امل�شرتكة التي تقع على
عاتق اجلميع للحفاظ على �شحة املواطنني
واملقيمني.
واأ�شار حميدان ،يف هذا ال�شياق ،اإىل اأن
الوزارة قامت بعقد جملة من اللقاءات مع
ممثلي �شفارات العمالة الأجنبية ،ف�شالً
عن التوا�شل واملتابعة مع من�شاآت القطاع
اخلا�س ،وذلك لإبالغهم بالإجراءات الوقائية

املطلوبة مبا يحفظ �شالمة اجلميع ،ف�شالً عن
قيامها بزيارات تفتي�س ميدانية مل�شاكن العمال
وتوزيع املن�شورات واملل�شقات الإر�شادية
والتوعية من اأخطار فريو�س كورونا وكيفية
اتخاذ الحتياطات الوقائية ،كما مت بالتعاون
مع وزارة ال�شحة و�شع اليافطات والإعالنات
ذات ال�شلة بعدة لغات ،مبا فيها املوجهة
للعمالة الوافدة بالقرب من م�شاكن العمال
واملناطق ال�شناعية ،اإىل جانب التوا�شل مع
العمالة الأجنبية من خالل الر�شائل الن�شية
ون�شر اآخر امل�شتجدات.
واأكد حميدان اأن وزارة العمل والتنمية
الجتماعية م�شتمرة يف دعم اجلهود احلثيثة
املبذولة من الفريق الوطني للت�شدي
لفريو�س كورونا ،وذلك من خالل تفعيل
وتعزيز الإجراءات الحرتازية والتدابري
الوقائية لدى جميع اجلهات الواقعة حتت
اإ�شرافها ،لف ًتا اإىل اأن ذلك ياأتي يف اإطار تعزيز
بيئة العمل ال�شليمة والآمنة من خمتلف
الأمرا�س ال�شارية واملعدية ومواجهة خمتلف
التحديات ال�شحية.

عبدالعزيز بن �سعود :رفد منت�سبي احلر�س
الوطني باأحدث العلوم والتطبيقات الع�سكرية

منع الزيارات ال�سباحية والزيارة امل�سائية من اخلام�سة لل�سابعة فقط

«ال�سحة» :تقدمي ال�ست�سارة الطبية يف «ال�سلمانية» عرب الهاتف
مواكب ًة للتطورات وامل�شتجدات ال�شحية،
وحر�شا ً على �شحة املجتمع ووقايته يف
مملكة البحرينُ ،تعلن وزارة ال�شحة عن تقدمي
ال�شت�شارة الطبية مبجمع ال�شلمانية الطبي
جلميع مواعيد املتابعة اأو املراجعة عن طريق
الهاتف اأو ال�شت�شارة عن بعد ،ولكن ل ي�شمل ذلك
املواعيد للحالت اجلديدة التي ينبغي فح�شها
ب�شكل مبا�شر من قِ بل الطبيب املخت�س.
اأما ب�شاأن عيادات طب الأطفال والطب النف�شي
والن�شاء والتوليد ف�شوف يتم تقدمي ال�شت�شارات
الطبية لهم عرب الهاتف فقط .وبالن�شبة اإىل ق�شم

اجلراحة ،والعظام ،والأنف والأذن واحلنجرة
وغريها من التخ�ش�شات ،ف�شوف يتم النظر
فيها من قِ بل الق�شم املعني لتخاذ القرار ب�شاأن
�شرورة ح�شور املر�شى اإىل امل�شت�شفى للمعاينة
من عدمه.
وعليه يرجى من املر�شى الكرام التقيّد يف
احل�شور بالوقت املحدد ملوعدهم لتجنب اأي
ازدحام ،و�شوف يتم اإعادة ترتيب العيادات
اخلارجية لتجنب ذلك حر�شا ً على �شالمة
املر�شى ،كما �شيتم ح�شر عدد املرافقني للمري�س
مبرافق واحد فقط ،وذلك جتنبا ً حلدوث ازدحام

و�شمانا ً ل�شالمة اجلميع.
من جهة اأخرى� ،شوف يتم منع جميع
الزيارات ال�شباحية والتقيّد ب�شاعات الزيارة
من ال�شاعة اخلام�شة م�شا ًء اإىل ال�شاعة ال�شابعة
م�شاءً ،ولن ي�شمح لأكرث من �شخ�شني لزيارة
اأي مري�س ،ولن ي�شمح بدخول الأطفال وكبار
ال�شن .كما �شيتم تقلي�س اأيام الزيارة للمر�شى
اإىل اأربعة اأيام فقط يف الأ�شبوع ،وهي اأيام
اجلمعة وال�شبت والأثنني والأربعاء .و�شوف يتم
اإغالق بع�س البوابات الرئي�شية ملجمع ال�شلمانية
الطبي وتخ�شي�س مدخل رقم  11لذلك.

«اجلوازات» :ا�ستقبال املراجعني باملواعيد فقط
يف اإطار خطة �شئون اجلن�شية واجلوازات والإقامة يف تعزيز
اجلهود الوطنية للحد من انت�شار فريو�س «كورونا» واحلفاظ
على �شحة و�شالمة املواطنني واملقيمني ،فاإنها حتث امل�شتفيدين
من خدماتها على اللتزام بحجز املواعيد م�شبقا ً عن طريق برنامج
 Skiplinoاملتاح عرب اأجهزة الهواتف الذكية ،مع العتذار عن عدم
ا�شتقبال املراجعني الذين �شيتواجدون يف اأفرع تقدمي اخلدمات من
دون موعد م�شبق ،وتذكّر �شئون اجلن�شية واجلوازات والإقامة،

اليوم

التاريخ
الخبر

املواطنني الأعزاء ،اأن خدمة جتديد جواز ال�شفر وخدمة ال�شتعالم
عن منع ال�شفر ،متاحة عرب موقع بوابة احلكومة الإلكرتونية www.
 bahrain.bhوبالإمكان التقدمي وال�شتعالم عن طلبات التاأ�شريات
الإلكرتونية عرب موقع البحرين للتاأ�شرية الإلكرتونية (www.
 .)evisa.gov.bhوقدّرت التزام جميع املواطنني واملقيمني بالإجراءات
الحرتازية املتخذة والتي و�شعت لل�شالمة العامة ،متمنني ال�شحة
وال�شالمة للجميع.

بيانات الخبر

الت�سويت على القرار اليوم يف بلدي اجلنوبية

م�سدر :وقف ن�ساط فر�سات ال�سوق ال�سعبي
جهة النشر

عادل حم�شن:

الصفحة

قال م�شدر بلدي مطلع اإن جمل�س بلدي
اجلنوبية ي�شوت اليوم على قرار بوقف
ن�شاط فر�شات ال�شوق ال�شعبي �شمن اجلهود
الوطنية الحرتازية للت�شدي ومنع انت�شار
فريو�س كورونا فيما يقت�شر الن�شاط التجاري
على املحالت التجارية بال�شوق ال�شعبي دون
الفر�شات التي تقام اأ�شبوعيا ً وت�شهد اإقبالً

العدد

الرابط اإللكتروني

كبريا ً من املواطنني واملقيمني.
واأ�شار امل�شدر اأن جل�شة جمل�س بلدي
اجلنوبية اليوم الأربعاء تطرح هذا القرار
للت�شويت ويف الغالب هناك توافق على وقف
ن�شاط الفر�شات يف ظل القرارات التي تتخذها
الدولة بتقليل من التجمعات وحمدوديتها على
� 20شخ�شا ً على الأكرث وهي من اخلطوات
الحرتازية لل�شيطرة على فريو�س كورونا
و�شد الثغرات التي قد تت�شبب يف انت�شاره

بني املواطنني واملقيمني ومنها فر�شات ال�شوق
ال�شعبي.
ولفت امل�شدر اإىل اأن فرتة وقف الن�شاط
غري حمددة اإىل اإ�شعار اآخر ودعت اجلميع
للتعاون لتحقيق امل�شلحة الوطنية العليا
باحلفاظ على ال�شحة العامة واإتباع
التعليمات الواجبة على اجلميع ملنع انت�شار
الفريو�س ،وتعزيز جهود البحرين يف هذا
اجلانب والتي تلقى اإ�شادة دولية.

اأقيم حتت رعاية اللواء الركن ال�شيخ
عبدالعزيز بن �شعود اآل خليفة مدير اأركان
احلر�س الوطني ،حفل تخريج اإحدى دورات
امل�شتجدين الع�شكريني ،وذلك �شباح اأم�س
الثالثاء يف مع�شكر احلد ،وبح�شور كبار
�شباط احلر�س الوطني ،ولدى و�شول مدير
اأركان احلر�س الوطني اإىل موقع احلفل ،كان
يف ال�شتقبال عدد من كبار �شباط احلر�س
الوطني ،ليبداأ احلفل بتالوة عطرة من اآيات
الذكر احلكيم ،ثم كلمة ترحيبية األقاها قائد
كتيبة احلرا�شات رحب من خاللها براعي
ّ
وبني من خاللها الدعم
احلفل واحل�شور،
والهتمام الكبري من الفريق اأول الركن �شمو
ال�شيخ حممد بن عي�شى اآل خليفة رئي�س
احلر�س الوطني ومتابعة اللواء الركن ال�شيخ

عبدالعزيز بن �شعود اآل خليفة مدير اأركان
احلر�س الوطني ،يف رفع م�شتويات التدريب
والتاأهيل ملنت�شبي احلر�س ،من خالل رفدهم
باأحدث العلوم والتطبيقات الع�شكرية ،وتلى
ذلك تقدمي اإيجا ٍز من قبل م�شوؤول الدورة عن
مراحل �شري دورة امل�شتجدين الع�شكريني
ومراحلها التدريبية ،وبعدها قدّم اخلريجون
تطبيقات حلركات امل�شاة الع�شكرية،
ليعك�شوا من خاللها كفاءتهم يف تطبيق
ما ح�شلوا عليه من تدريبات خالل فرتة
اإعدادهم بالدورة ،والتي ارتكزت على اأ�ش�س
التدريب والتعليم احلديث باحلر�س الوطني،
تعزي ًزا لروح اجلاهزية القتالية العالية التي
يتمتع بها منت�شبو احلر�س الوطني ،بعدها مت
اأداء الق�شم القانوين للحر�س الوطني.

«جهاز امل�ساحة»:
اإج ـ ــراءات وق ــائـ ـيــة مل ــواج ـه ــة «كـ ــورونـ ــا»
قام جهاز امل�شاحة والت�شجيل العقاري
بتعقيم جميع املكاتب واملرافق وامل�شاعد
مببنى اجلهاز ،وذلك يف ظل الإجراءات
التي يتخذها للوقاية من انت�شار فريو�س
كورونا (كوفيد )19؛ ومتا�شيا ً مع
امل�شاعي احلثيثة للحفاظ على اأمن و�شحة
و�شالمة موظفيه ومراجعيه.
ومت اتخاذ اإجراءات وقائية �شريعة
ملواجهة الفريو�س لوقاية جميع موظفي
جهاز امل�شاحة والت�شجيل العقاري،
من خالل و�شع اخلطط الوقائية اأثناء

العمل وتعليق ا�شتخدام نظام الب�شمة
وا�شتبداله بالثبات ببطاقة الدخول،
بالإ�شافة اإىل توفري املعقمات والكمامات،
واإجراءات الفح�س املبدئية عند دخول
املبنى.
وتاأتي هذه الإجراءات يف اإطار اجلهود
الوطنية التي تتخذها مملكة البحرين؛
وتنفيذا ً للتوجيهات ال�شادرة من الفريق
الطبي للحملة الوطنية ملكافحة فريو�س
كورونا ،للحد من انت�شاره حفاظا ً على
الأمن ال�شحي يف اململكة.
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حمليات 05

 18مار�س يومً ا لل�صراكة املجتمعية واأطلقه وزير الداخلية ..املحافظون:

االإقبال الكثيف للتطوع يف حملة «مواجهة كورونا» اأروع مظاهر ال�صراكة املجتمعية
اعترب حمافظو املحافظات الأربع اأن يوم ال�صراكة
املجتمعية ،والذي يوافق الثامن ع�صر من مار�س من كل عام،
منا�صبة عزيزة وفر�صة مواتية لتاأكيد الأهداف التي ر�صخها
امل�صروع الإ�صالحي حل�صرة �صاحب اجلاللة امللك حمد
بن عي�صى اآل خليفة عاهل البالد املفدى ،يف تر�صيخ مبادئ
التعاي�س يف وطن ي�صم اجلميع ،م�صيدين بالإقبال الكثيف
من جانب املواطنني علي التطوع يف احلملة الوطنية ملكافحة
فريو�س كورونا منذ اأن اأعلن الفريق الوطني للت�صدي لفريو�س
كورونا (كوفيد  )19فتح باب التطوع ،مثمنني يف هذا ال�صاأن
مبداأ امل�صوؤولية املجتمعية وتعزيز التكافل والتعاون بني اأفراد
املجتمع ،اإذ يقرتب عدد املتطوعني من  20ا ً
ألفا ،وهو ما يُعد
تعبريًا وا�صحً ا عن مدى ال�صراكة املجتمعية.
واأ�صار املحافظون اإىل دور التوا�صل املبا�صر يف النهو�س
مببادرات تنموية يف املجال الأمني واملجتمعي واخلدمي،
لتنفيذ توجيهات الفريق اأول ال�صيخ را�صد بن عبداهلل اآل خليفة
وزير الداخلية ،ودعمه البارز يف توثيق ال�صراكة بني خمتلف
الإدارات بالوزارة والقطاعات احلكومية والأهلية واخلا�صة،
اإذ يعود الف�صل لوزير الداخلية يف اإطالق يوم ال�صراكة
املجتمعية وتطبيقها ا�صرتاتيجية ثابتة يف منظومة العمل
باإدارات الوزارة كافة.
واأكد املحافظون اأن احتفال مملكة البحرين بيوم ال�صراكة
املجتمعية ياأتي جت�صيدًا لأهمية تعاون املواطنني واملقيمني
وموؤ�ص�صات املجتمع املدين مع رجال الأمن لتحقيق ال�صالمة
والأمن والأمان ململكة البحرين ،لفتني اإىل دور املجال�س
الأهلية باعتبارها جزءًا ل يتجزاأ من مفهوم ال�صراكة املجتمعية
واأهميتها يف اإي�صال مالحظات الأهايل ،اإذ اإن تفعيل الدور
الأهلي ي�صهم يف بناء ج�صور من الثقة بني املجتمع بجميع
فئاته واملحافظات.
من جهته ،اأو�صح �صمو ال�صيخ خليفة بن علي بن خليفة اآل
خليفة حمافظ املحافظة اجلنوبية اأن ال�صراكة املجتمعية مبداأ
وقيمة ،تقوم على دعائمها املحافظة اجلنوبية من خالل تعزيز
الأمن املجتمعي والتوا�صل املبا�صر للنهو�س مببادرات تنموية
يف املجال الأمني واملجتمعي واخلدمي ،لتنفيذ توجيهات وزير
الداخلية ودعمه البارز يف توثيق ال�صراكة بني خمتلف الإدارات
بالوزارة والقطاعات احلكومية والأهلية واخلا�صة ،اإذ وثقت
املحافظة دور ال�صراكة املجتمعية يف العديد من الربامج التي
تعزز من هذا الدور املثمر والإيجابي على اأفراد املجتمع كافة.
واأ�صاف اأن املحافظة اجلنوبية لها اإ�صهامات رائدة وعززت
من دور ال�صراكة اأ�صلوبًا متبادلً وح�صاريًا يف التن�صيق
والتعاون مع مديرية �صرطة املحافظة �صري ًكا اأ�صا�صيًا ،يف

ال�صيخ ه�صام بن عبدالرحمن

�صمو ال�صيخ خليفة بن علي

من�صة ت�صجيل امل�ت�ط��وع��ن اإح���دى م��ب��ادرات اخل �ط��ة ال��وط�ن�ي��ة لتعزيز االن �ت �م��اء الوطني
خمتلف الفعاليات واملنا�صبات التي توؤكد دور احل�صور الأمني
بو�صفه عن�ص ًرا اأ�صا�صيًا لنجاح خمتلف الربامج التي تتبناها
املحافظة ،كما تنبثق اأدوار ال�صراكة املجتمعية يف اللجنة
الأمنية ودورها الفاعل يف طرح املبادرات الأمنية باملحافظة،
والتي تلبي احتياجات الأمن املجتمعي مبختلف جمالته.
واأ�صار �صموه اإىل اأن اللجنة الأمنية اأطلقت عدة مبادرات
هادفة يف خمتلف مناطق املحافظة ،كما فعّلت من اأهمية �صرطة
املجتمع يف البذل والعطاء و�صالمة واأمن الأهايل ،بالإ�صافة
اإىل احل�صور واللقاءات املبا�صرة يف اأثناء املجل�س الأ�صبوعي
للت�صاور حول املبادرات الأمنية ال�صتثنائية.
يف �صياق مت�صل ،اأعرب �صلمان بن هندي حمافظ حمافظة
املحرق عن اعتزاز املحافظة بال�صراكة املجتمعية ،اإذ و�صعت
املحافظة اخلطط والربامج والأهداف وال�صيا�صات التي تفعّل
هذه ال�صراكة ،وفق توجيهات الفريق الأول ال�صيخ را�صد بن
عبداهلل اآل خليفة وزير الداخلية الذي ل ياألو جهدًا يف �صبيل
حتقيق هذا املبداأ؛ خدمة للمواطنني وتفعيالً للدور الذي اأن�صئت
من اأجله املحافظات.
واأ�صاف اأن دور املجال�س الأهلية جزء ل يتجزاأ من مفهوم
ال�صراكة املجتمعية؛ ملا لها من اأهمية يف اإي�صال مالحظات
الأهايل الذين ميثلون خمتلف مدن وقرى املحافظة ،اإذ اإن
تفعيل الدور الأهلي ي�صهم يف بناء ج�صور الثقة بني املجتمع

بجميع فئاته واملحافظة.
ّ
يتلخ�س يف الإ�صهام
واأ�صار اإىل اأن دور ال�صراكة املجتمعية
عرب الأن�صطة والفعاليات امل�صرتكة بني املحافظة والأهايل،
واإ�صراك اجلمعيات الأهلية وتلك التي ُتعنى ب�صوؤون املجتمع
وحتى ال�صبابية منها؛ اإميا ًنا بدور ال�صباب واإ�صهامهم يف بناء
وطنهم ورقي جمتمعهم.
من جهته ،اأكد ال�صيخ ه�صام بن عبدالرحمن اآل خليفة
حمافظ حمافظة العا�صمة اأن احتفال مملكة البحرين بيوم
ال�صراكة املجتمعية ياأتي جت�صيدًا لأهمية تعاون املواطنني
ً
م�صيفا اأن
واملقيمني وموؤ�ص�صات املجتمع املدين مع رجال الأمن،
املحافظة ت�صعى ب�صكل م�صتمر اإىل ابتكار العديد من املبادرات
التي حتمل يف طياتها اأهداف التنمية والتطوير ملجتمع
العا�صمة.
وقال اإن حمافظة العا�صمة توا�صل عامًا بعد عام تقدمي
العديد من املبادرات املبتكرة والفريدة كاإحدى الو�صائل املوؤثرة
لإجناح عملية التوا�صل والتفاعل املتبادل مع كل اأطراف جمتمع
املحافظة ،وهي اجلهات احلكومية واخلا�صة ،وموؤ�ص�صات
املجتمع املدين ،واجلمعيات الأهلية ،والأفراد ،واملجال�س
ال�صعبية ،وذلك ل�صمان حت�صني م�صتوى حياة املواطن واملقيم،
لتعزز بذلك م�صاعيها املبذولة لدعم وم�صاندة خمتلف ال�صرائح
املجتمعية ودجمها يف جميع الأن�صطة مبختلف اخت�صا�صاتها.

اجلرائم االلكرتونية حتذر من روابط
الكرتونية عن «كورونا» ترتكب عمليات قر�صنة
اأهابت الإدارة العامة ملكافحة الف�صاد والأمن القت�صادي
واللكرتوين بجميع املواطنني واملقيمني حتري الدقة واأخذ
احليطة واحلذر من مواقع وروابط الكرتونية م�صبوهة،
ت�صتغل بحث مرتادي �صبكة النرتنت عن معلومات ب�صاأن
فريو�س كورونا ،وتقوم بارتكاب عمليات قر�صنة ،ت�صمل

�صرقة بياناتهم ال�صخ�صية من اأ�صماء م�صتخدمة واأرقام
�صرية ،خمزنة على املت�صفح والتحكم باأجهزة الباحثني.
ودعت الإدارة العامة ملكافحة الف�صاد والأمن
القت�صادي واللكرتوين ،اإىل م�صح ما مت حتميله من مواقع
غري موثوقة ،جتب ًنا للتعر�س ملثل تلك العمليات.

جامعة اخلليج العربي تدعو اأع�صاء الهيئة
االإدارية واالأكادميية اإىل مزاولة العمل من املنازل
عممت جامعة اخلليج العربي
عددا من الإجراءات الحرتازية على
منت�صبيها من اأع�صاء الهيئة الأكادميية
والإراديــــة للوقاية مــن الإ�صابة
بفريو�س كــورونــا «كــوفــيــد»19-
حر�صا على �صالمتهم ووقايتهم من
ً
انت�صار العدوى ،داعية اإياهم اإىل
مزاولة اأعمالهم من املنازل اعتبا ًرا من
الأحد ،م�صتثنية من ت�صتدعي طبيعة
اأعمالهم الــدوام يف مقر اجلامعة،
وذلك بالتن�صيق مع العمداء وروؤ�صاء
الكليات والأق�صام الإدارية.
واتخذت اجلامعة هذه الإجراءات
بنا ًء على توجيهات اللجنة التن�صيقية
التي يراأ�صها �صاحب ال�صمو امللكي
الأمري �صلمان بن حمد اآل خليفه ويل
العهد نائب القائد الأعلى النائب
الأول لرئي�س جمل�س الوزراء بتعليق
الدرا�صة يف املــدار�ــس واجلامعات

اليوم

احلكومية واخلــا�ــصــة ،كــاإجــراء
احـــرتازي لالطمئنان على �صالمة
الطالب يف �صوء الحتياطات التي
اتخذتها اململكة للحد من النت�صار.
واأكــدت الإجــراءات على اللتزام
بقواعد الوقاية وتدابري ال�صحة العامة

واللتزام بالإر�صادات ال�صادرة عن
منظمة ال�صحة العاملية وعدم ال�صفر
اإىل اخلارج ،والقيام بدورهم حلماية
اأنف�صهم واأ�صرة اجلامعة خ�صو�صا يف
ظل القلق العام من الإ�صابة بفريو�س
الكورونا ،اإذ يتم قيا�س درجة احلرارة
من قبل ممر�صات اجلامعة والتاأكيد
على �صرورة غ�صل اليدين با�صتمرار
وا�صتعمال املطهر عند الدخول اإىل
حرم اجلامعة وتقنني الجتماعات
التي ت�صمل اأكرث من ع�صرة اأ�صخا�س
وتقنني فرتات الجتماعات ،اإىل جانب
التاأكيد على عدم القدوم للجامعة اإذا
خالط اأحد منت�صبي اجلامعة اأ�صخا�صا
م�صابني اأو مت حجرهم اأو ظهور
اأعرا�س حمى و�صعال واحل�صول
على العناية الطبية ،كما مت تعليق
ا�صتخدام الب�صمة يف احل�صور
والن�صراف.

بيانات الخبر

التاريخ

«درا�صات» يوا�صل اأن�صطته
الخبر
مع اتخاذ التدابري االحرتازية كافة
جهة النشر

الصفحة

اأعلن مركز البحرين للدرا�صات ال�صرتاتيجية والدولية
والطاقة «درا�صات» ا�صتمرار اأن�صطته املدرجة على
اأجندة اأعماله خالل الفرتة املقبلة ،موؤكدًا اأنه يتخذ جميع
الإجراءات الحرتازية والتدابري الوقائية املقررة ملكافحة
حر�صا على
فريو�س «كورونا» امل�صتجد (كوفيد )19؛
ً
ال�صالمة العامة.
وقال املركز اإنه �صوف ي�صعى اإىل �صمان التوا�صل
الدائم مع ال�صركاء والباحثني واجلهات املعنية ،من خالل

العدد

الرابط اإللكتروني

�صلمان بن هندي

علي الع�صفور

من�صات التوا�صل الجتماعي ،وبالر�صائل املبا�صرة عرب
الربيد الإلكرتوين ،واإطالعكم باأي تغيري يطراأ على مواعيد
اإقامة الفعاليات البحثية والفكرية.
وذكر اأن اأبواب املركز �صتبقى مفتوحة لزوار املكتبة
من قبل الأع�صاء ،والراغبني يف احل�صول على الع�صوية،
مرحبًا بتلقي الإ�صهامات لإثراء احلوارات والنقا�صات
الدائرة حول م�صاريع املركز ال�صرتاتيجية ،وبراجمه
املختلفة.

يف �صياق مت�صل ،اعترب علي بن ال�صيخ عبداحل�صني
الع�صفور حمافظ املحافظة ال�صمالية نيل الفريق اأول ال�صيخ
را�صد بن عبداهلل اآل خليفة وزير الداخلية ،و�صام الأمري
نايف لالأمن العربي من الدرجة الأوىل ،خري دليل على نهج
ً
م�صيفا
وزارة الداخلية يف التعاطي مع ال�صراكة املجتمعية،
اأن املحافظة ال�صمالية مت�صي على خطى مدرو�صة من اأجل
تعزيز مبادئ هذه ال�صراكة القائمة واملتينة بني املجتمع املحلي
ورجال الأمن الذين يقفون على م�صافة واحدة مع جميع
مكونات املجتمع البحريني.
واأو�صح اأن العام � 2019صهد جناحً ا لف ًتا حققته املحافظة
يف توطيد الروابط الجتماعية ،وتعزيز قيم النتماء وتر�صيخ
مفهوم املواطنة من خالل برامج عديدة اأقيمت بالتعاون
مع خمتلف اإدارات وزارة الداخلية ،يف خمتلف املنا�صبات
والفعاليات والأن�صطة الوطنية والجتماعية ،ويف خمتلف
ً
م�صيفا اأنه بالتعاون وال�صراكة ا�صتطعنا
مناطق املحافظة،
التوا�صل ب�صكل ملمو�س والتفاعل اإيجابيًا مع �صرائح املجتمع
املتنوعة ،واأقمنا الحتفالت الوطنية املتنوعة يف مدينة حمد
واملالكية والبديع و�صاحل اأبو�صبح يف الدراز وبر �صار ،تت�صم
يف ظاهرها باإحياء املوروث ويف باطنها تعزيز النتماء يف
الو�صط ال�صبابي ،مثل اإقامة حتدي املوروث و�صباق التجديف.
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خالل لقاء وزير الأ�ضغال رئي�س واأع�ضاء جمل�س اأمانة العا�ضمة

ً
م�ضتعر�ضا اأدوار جمل�س الق�ضاء الأعلى وحمكمة التمييز

بحث خطة تنمية الإيرادات وال�ضتثمارات البلدية وميزانية امل�ضاريع

امل�ضت�ضار البوعينني يلقي حما�ضرة بالكلية امللكية للقيادة

اأكد ع�سام بن عبداهلل خلف
وزير الأ�سغال و�سوؤون البلديات
على
العمراين
والتخطيط
الدور الذي يلعبه جمل�ض اأمانة
العا�سمة واملجال�ض البلدية يف
م�سرية البناء والتطوير ،موؤكدا
حر�ض الوزارة على تعزيز
التن�سيق والتوا�سل امل�ستمر مع
املجال�ض مبا ي�سهم يف �سمان
�سري امل�سروعات واخلدمات وفق
اخلطط املقررة لها.
جاء ذلك خالل ا�ستقبال
وزير الأ�سغال و�سوؤون البلديات
والتخطيط العمراين يف مكتبه
ب�سئون البلديات ،رئي�ض واأع�ساء
جمل�ض اأمانة العا�سمة برئا�سة
�سالح طرادة لبحث جممل
الق�سايا التي تهم حمافظة
العا�سمة وتدخل يف اخت�سا�سات
الوزارة ،بح�سور وكيل الوزارة
ل�سوؤون البلديات ال�سيخ حممد
بن اأحمد اآل خليفة ووكيل الوزارة
ل�سوؤون الأ�سغال اأحمد اخلياط
وعدد من م�سوؤويل الوزارة.
ويف بداية اللقاء ،رحب خلف
برئي�ض واأع�ساء جمل�ض اأمانة
العا�سمة ،م�سيدًا بدور املجل�ض
يف دعم وتطوير التجربة البلدية،
ومبديًا ا�ستعداد الوزارة للتعاون
مع املجل�ض واأع�سائه يف املجالت
كافة مبا يعود باخلري على الوطن
واملواطنني واملقيمني.
وناق�ض الوزير مع اأع�ساء

جمل�ض اأمانة العا�سمة عددًا من
امل�ساريع اخلدمية يف املحافظة
وخ�سو�سا املتعلقة بتنمية
ً
الإيرادات البلدية من ال�ستثمارات
يف الأمالك وامل�ساريع البلدية اإىل
جانب بحث اخلطة الت�سغيلية
للوزارة للعامني  2021و2022
مبا فيها ميزانية م�سروع التنمية
احل�سرية وامل�ساريع املتعلقة
بال�سرف ال�سحي وم�ساريع
الطرق وال�سوارع واجل�سور
واحلدائق واملنتزهات واملما�سي
وال�ستمالك واإن�ساء املرافئ.
كما ناق�ض الجتماع اإعداد
ا�سرتاتيجية موحدة للعمل البلدي
تنطوي على توفري خدمات بلدية
متميزة مبا يحقق تنمية متوازنة
�ساملة من خالل ال�سراكة مع

القطاع اخلا�ض لتخطيط واإدارة
املرافق البلدية وف ًقا لأعلى معايري
اجلودة والأداء املهني.
كما تط رّرق الجتماع اإىل بحث
ال�ستغالل الأمثل للنفايات البلدية
مبا فيها النفايات الإلكرتونية
من خالل ال�سرتاتيجية الوطنية
لإدارة املخلفات.
وتناول الجتماع كذلك
تطوير الأ�سواق املركزية مثل
�سوق املنامة املركزي و�سوق
جدحف�ض و�سوق �سرتة وتطوير
الطرق واحلدائق وتطوير العمل
اللكرتوين يف املجال البلدي،
حيث وجه الوزير لتفعيل اآلية
التوا�سل والتعاون ،موجها
القطاعات التنفيذية يف الوزارة
لتعزيز قنوات التوا�سل مع

املجل�ض ب�سكل مبا�سر والعمل
ب�سكل م�سرتك لإجناز امل�ساريع
وت�سريع اخلدمات.
ورفع اأع�ساء املجل�ض خالل
اللقاء عددًا من الحتياجات
اخلدمية املتعلقة مبختلف الدوائر
يف حمافظة العا�سمة ،حيث
متت مناق�ستها بح�سور م�سوؤويل
الأجهزة التنفيذية املعنيني بها.
ويف ختام اللقاء ،اأ�ساد اأع�ساء
جمل�ض اأمانة العا�سمة بدور
الوزير واخلدمات املختلفة التي
تقدمها وزارة الأ�سغال و�سوؤون
البلديات والتخطيط العمراين،
موؤكدين اأهمية التوا�سل بني
الوزارة واملجل�ض البلدي مبا
يخدم اأهايل العا�سمة واملقيمني
فيها.

تفريغ الأمناء العامني قريبًا لبدء مناق�ضة عدة ملفات مهمة

ال�ضهابي ا ً
أمينا عامً ا لنقابات عمال البحرين واحللواجي نائبًا
يا�سمني �ساهني:
فاز عبدالقادر ال�سهابي برئا�سة الأمانة
العامة لحتاد نقابات عمال البحرين بالتزكية،
فيما احتل الرئي�ض ال�سابق ح�سن احللواجي
من�سب نائب الرئي�ض ،وذلك بعد اأن عقدت
الأمانة العامة املنتخبة جل�ستها الإجرائية
لتوزيع املنا�سب.
وكانت الحتاد العام لنقابات عمال
البحرين نظم موؤمتره العام الأ�سبوع املا�سي،
اإذ قام بانتخاب اأع�ساء الأمانة العامة.
وذهب من�سب الأمني امل�ساعد لل�سوؤون
الإدارية و املالية اإىل عبدالواحد النجار الذي
كان يتوىل من�سب الأمني امل�ساعد للتنظيم
النقابي يف الدورة ال�سابقة ،فيما اأ�سبح
م�سوؤول الإعالم والن�سر ال�سابق جعفر خليل
اأمي ًنا م�ساعدًا للتدريب والتثقيف حاليًا.
وتوىل حممد م�ساعد اأمانة احلماية

عبدالقادر ال�شهابي

الجتماعية بعد اأن كان اأمي ًنا ل�سوؤون ال�سحة
وال�سالمة يف الدورة ال�سابقة ،وح�سلت
مهدية بوج�سام على اأمانة العالقات العربية
والدولية ،وانتقل يو�سف ال�سمالن من �سوؤون
القطاع اخلا�ض اىل اأمانة الدرا�سات والت�سريع.
اأما بالن�سبة لالأع�ساء اجلدد الذين
�سيدخلون مكاتب الأمانة العامة لالحتاد

مـــحــاكــم

لأول مرة ،فهم علي الع�سفور الذي �سيتوىل
اأمانة �سوؤون ال�سحة وال�سالمة املهنية ،فيما
�سي�سبح وليد ن�سيف اأمي ًنا م�ساعدًا لالإعالم
والن�سر.
ومن املقرر اأن يتوىل ح�سني عبا�ض اأمانة
الأن�سطة وامل�ساريع ،وهبة عيناتي اأمانة
املراأة العاملة والطفل ،اأما من�سب الأمني العام
ل�سوؤون ال�سباب العامل ف�سيكون حتت عهدة
عقيل عبداهلل ،و�سيرتاأ�ض هود �سم�سان اأمانة
�سوؤون القطاع العام ،ويو�سف خليل اأمانة
�سوؤون القطاع اخلا�ض ،اأما علي الرقراق
ف�سي�سغل من�سب الأمني العام للتنظيم النقابي.
ومن املزمع اأن تبداأ الأمانة العامة
اجلديدة تفريغ الأمناء العامني اجلدد لتزاول
ن�ساطها كامالً ،لتبداأ طرح جدول اأعمالها
للبدء يف مناق�سة جمموعة من امللفات املهمة
على امل�ستويات النقابية والوطنية والعربية
والدولية.

يكتبها :غالب اأحمد

�ضاب ي�ضرق  200دينار من برادة بعد تهديد العامل الآ�ضيوي ب�ضكني
اأجلت املحكمة الكربى اجلنائية الأوىل ق�سية �ساب قام ب�سرقة
 200دينار من برادة بعد اأن هدد العامل الآ�سيوي ب�سالح اأبي�ض
«�سكني» اإىل جل�سة  ،2020-3-23وذلك لندب حمامي للدفاع عن
املتهم مع ا�ستمرار حب�ض املتهم.
الق�سية بداأت بعد ورود بالغ اإىل اإدارة مركز �سرطة احلورة من
املجني عليه ،اأنه واأثناء ما كان على واجب عمله يف الربادة يف �سارع
املعار�ض وبحوايل ال�ساعة الرابعة �سباحً ا من يوم الثالثاء  28يناير
 ،2020ح�سر �سخ�ض ملثم الوجه ويرتدي قفازات بيده وممتلئ
البنية ومتو�سط الطول ويرتدي معطف (اأزرق واأبي�ض) و�سروال
اأ�سود ذو ب�سرة �سمراء ،وقام باإخراج �سكني وهدده وطلب منه ت�سليم
املبلغ املايل من �سندوق املحا�سبة فقام بت�سليمه مبلغ  200دينار
جراء التهديد.

اليوم

واأرفق يف اأوراق الق�سية حم�سر باأقوال املجني عليه وفال�ض
ميموري حتتوي على الت�سوير الأمني اخلا�ض بالواقعة وحم�سر
تفريغه والثابت فيه اأنه ويف ال�ساعة � 3:42سباحً ا دخل �سخ�ض
اإىل البقالة وكان حامالً بيده ال�سالح الأبي�ض «�سكني» وكان ي�سري
بال�سكني اإىل املبلغ وقام بنا ًء على ذلك بفتح درج النقود و�سلمه املبلغ
املايل وقام املتهم باأخذ املبلغ وغادر م�سرعً ا.
واأ�سندت النيابة العامة للمتهم اأنه ويف ليلة  28يناير 2020
�سرق املبلغ النقدي املبني بالأوراق واململوك للربادات وكان ذلك
بطريق الإكراه الواقع على املجني عليه ،وذلك باأن قام املتهم بتهديد
املجني عليه بوا�سطة �سكني ومتكن بهذه الو�سيلة الق�سرية بالإكراه من
�سل مقاومته واإمتام ال�سرقة والفرار بامل�سروقات ،وذلك على النحو
املبني بالتحقيق.

الخبر

جهة النشر

الصفحة
العدد

الرابط اإللكتروني

قائد م�ضت�ضفى امللك حمد يلقي
حما�ضرة يف الكلية امللكية للقيادة

األقى اللواء طبيب ال�سيخ �سلمان بن عطية اهلل اآل خليفة قائد م�ست�سفى امللك حمد
اجلامعي حما�سرة للدار�سني بالكلية امللكية للقيادة والأركان والدفاع الوطني.
وحتدث قائد م�ست�سفى امللك حمد اجلامعي يف املحا�سرة عن «ال�سرتاتيجية ال�سحية
عرب اآمر الكلية امللكية للقيادة والأركان والدفاع
ململكة البحرين» ،ويف نهاية املحا�سرة رّ
الوطني عن �سكره وتقديره لقائد م�ست�سفى امللك حمد اجلامعي على ما رّ
تف�سل به ،كما قام
قائد م�ست�سفى امللك حمد اجلامعي بالرد على ا�ستف�سارات وت�ساوؤلت امل�ساركني يف الدورة.

«ال�ضحة» :غلق م�ضتودع يف
املنامة يحوي منتجات منتهية ال�ضالحية
ك�سفت مدير اإدارة ال�سحة العامة الدكتورة جناة اأبوالفتح اأن مفت�سي ال�سحة،
بالتعاون مع مركز �سرطة احلورة ،قاموا باإغالق م�ستودع لالأغذية يف منطقة احلورة
بالعا�سمة املنامة وذلك يوم الأحد املا�سي ،اإثر �سبط كميات من الأغذية منتهية ال�سالحية
يتم تخزينها يف هذا امل�ستودع ،وقد قام مفت�سو ق�سم مراقبة الأغذية اأم�ض الأول بعملية
جرد املخزون وحتديد الأ�سناف والكميات من هذه املنتجات؛ متهيدًا لإتالفها والتخلرّ�ض
منها حتت اإ�سراف اجلهات الر�سمية.
جاء ذلك بعد اأيام قليلة من �سبط م�ستودع اآخر يف منطقة الهملة حوى ع�سرات الآلف
من املنتجات منتهية ال�سالحية ،اإذ مت جردها من حيث الأنواع والكميات بالتعاون مع
مفت�سي وزارة ال�سناعة والتجارة وال�سياحة ،يف حني مت احتجاز العاملني بامل�ستودع
للتحقيق معهم حول حيازة وتداول مواد غذائية جتاوزت تاريخ �سالحيتها؛ وذلك لتخاذ
الإجراءات الالزمة والرادعة بحقهم اإثر ثبوت خمالفة املن�ساأة لال�سرتاطات ال�سحية ،كما
مت التفتي�ض على عدد من املحالت التي يتعامل معها القائمون على هذا امل�ستودع؛ وذلك
لر�سد اأي خمالفات وم�سادرة اأي مواد مل تعد �ساحلة لال�ستهالك الآدمي ،بهدف �سمان
�سحة و�سالمة اجلميع.

تخ�ضي�س جائزة اأ�ضبوعية يف �ضحب للمتعاملني اإلكرتونيًا

«املرور» تدعو لإجناز املعامالت عرب اخلدمات الإلكرتونية

بيانات الخبر

التاريخ �ضجن ل�ضاب اأخفى مطلوبًا لالأمن يف ق�ضايا جنائية
� 3ضنوات
ق�ست املحكمة الكربى اجلنائية الأوىل ب�سجن متهم اأخفى مطلوبًا
اأمنيًا ملدة � 3سنوات فيما عاقبت املحكمة املتهم الثاين بالعقوبة ذاتها.
ووجهت النيابة العامة للمتهم الأول اأنه ويف غ�سون 2019
اأخفى بنف�سه حمكومًا بال�سجن املوؤقت مع علمه بذلك باأن اآواه يف
م�سكنه ،فيما اأ�سندت النيابة العامة للمتهم الثاين اأنه ا�سرتك بطريق
التفاق وامل�ساعدة مع املتهم الأول يف ارتكاب جرمية اإخفاء حمكوم
عليه حيث التقت اإرادته مع املتهم الأول يف م�سكنه فوقعت اجلرمية
بنا ًء على ذلك التفاق على النحو املبني بالتحقيقات.
وتعود تفا�سيل الواقعة يف ورود بالغ من اإدارة املباحث
اجلنائية اأكدته عدة م�سادر عن قيام املتهم الأول بالت�سرت على
مطلوب اأمني وحمكوم يف ق�سايا جنائية حيث اإنه قام بالت�سرت
عليه واإخفائه عن رجال الأمن يف منزله ووفر له الطعام وال�سراب

األقى امل�ست�سار عبداهلل بن ح�سن البوعينني رئي�ض حمكمة التمييز نائب رئي�ض املجل�ض
الأعلى للق�ساء ،اأم�ض ،حما�سرة للدار�سني بالكلية امللكية للقيادة والأركان والدفاع
الوطني.
وحتدث رئي�ض حمكمة التمييز نائب رئي�ض املجل�ض الأعلى للق�ساء يف املحا�سرة عن
«دور جمل�ض الق�ساء الأعلى وحمكمة التمييز يف مملكة البحرين» ،ويف نهاية املحا�سرة
عرب اآمر الكلية امللكية للقيادة والأركان والدفاع الوطني عن �سكره وتقديره لرئي�ض
رّ
حمكمة التمييز نائب رئي�ض املجل�ض الأعلى للق�ساء على ما رّ
تف�سل به ،كما قام بالرد على
ا�ستف�سارات وت�ساوؤلت امل�ساركني يف الدورة.

و�ساعده يف حتركاته وتنقالته وقد �سدرت بحق املطلوب عدة اأحكام
منها احلب�ض � 3سنوات واحلب�ض � 10سنوات وعلى اإثر ذلك مت
اإر�سال الدوريات الأمنية بيوم الأحد  19يناير  2020بقيادة عريف
اإىل املنزل املختبئ فيه املطلوب اأمنيًا ،حيث مت �سبطه وجلبه اإىل
الإدارة الأمنية.
واعرتف املتهم الأول يف حتقيقات النيابة العامة مبا هو من�سوب
اإليه من اتهام ،اإذ قرر اأنه اأخفى املتهم الثاين يف م�سكنه مع علمه باأن
الأخري مطلوب اأمنيًا ،فيما اعرتف املتهم الثاين يف حتقيقات النيابة
العامة مبا هو من�سوب اإليه من اتهام ،اإذ قرر باأنه كان على علم باأنه
مطلوب اأمنيًا و�سادرة بحقه اأحكام جنائية ،وقد اأعلم املتهم الأول
بذلك ثم توا�سل معه وطلب منه الختباء يف م�سكنه فوافق الأخري
على ذلك وت�سرت عليه لفرتة يف م�سكنه.

اأعلنت الإدارة العامة للمرور تقلي�ض
احل�سور ال�سخ�سي باملبنى الرئي�سي
واقت�ساره على املعامالت التي تتطلب ذلك،
�سمن اجلهود الوطنية الحرتازية للحد من
انت�سار فريو�ض كورونا ،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
 skiplinoلتفادي كثافة املراجعني يف قاعات
تقدمي اخلدمة.
وتقت�سر اخلدمات التي ت�ستوجب
احل�سور على حتويل اأرقام وملكية
املركبات ،واإ�سدار وا�ستبدال رخ�ض التعلم،
متليك اأرقام املركبات ،اإ�سدار �سهادات اإلغاء

رخ�سة قيادة اأو مركبة ،جتديد الرخ�سة ملن
ي�ستوجب ح�سورهم لفح�ض النظر من كبار
ال�سن ،خدمة اإلغاء املركبة ،مبا�سرة احلوادث
املرورية ،ختم الرخ�سة الدولية الأجنبية،
جتديد رخ�ض و�سائل النقل العام ومدربي
ال�سياقة ورخ�سة قيادة املركبات الثقيلة،
الرخ�ض الع�سكرية ،اإجراءات ت�سدير املركبة،
العرتا�ض على املخالفات ،امتحان ال�سياقة
واملحا�سرة النظرية ،وتغيري رقم املركبة.
وذكرت الإدارة العامة للمرور اأنها عملت
على ت�سجيع ا�ستخدام املعامالت اللكرتونية
من خالل تخ�سي�ض جائزة اأ�سبوعية بقيمة
 50دينا ًرا من خالل ال�سحب على الأرقام
ال�سخ�سية ملنجزي املعامالت اإلكرتونيا ً
وت�ستمر حتى �سهر يونيو  ،2020ولقد
زادت ن�سبة املعامالت اللكرتونية باأكرث من
 %50قيا�سً ا بالعام املا�سي.

ملتابعة الن�صرة االقت�صادي وجه كامريتك نحو �صعار امللحق االقت�صادي
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مو�شع مع «الغرفة» و�شركات الأغذية
يف اجتماع ّ

الزياين يوجه التجار لتوفري خمزون غذائي ملدة ل تقل عن  6اأ�شهر
تنفيذا ً لتوجيهات �ساحب ال�سمو امللكي
الأمري �سلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد
نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئي�س
جمل�س الوزراء املوقر؛ عقد زايد بن را�سد
الزياين وزير ال�سناعة والتجارة وال�سياحة
اجتماعً ا مو�سعً ا مع اأع�ساء غرفة جتارة
و�سناعة البحرين ،وممثلي �سركات الأغذية
الرئي�سية يف مملكة البحرين؛ وذلك للوقوف
على م�ستجدات املخزون الغذائي ،والتاأكيد
على اأهمية توافرها ب�سكل م�ستمر وفق
معطيات الو�سع العاملي لفريو�س كورونا
(كوفيد .)19
وخالل الجتماع� ،سدد الوزير على
�سرورة التعاون والتن�سيق بني كافة الأطراف
املعنية وتوحيد اجلهود ل�سمان ا�ستمرارية
عجلة التنمية القت�سادية يف مملكة البحرين،
بالإ�سافة اإىل العمل على توفري املخزون
الغذائي ب�سك ٍل ٍ
كاف ملدة ل تقل عن �ستة اأ�سهر.
واأكد الوزير حر�س احلكومة املوقرة

ووزارة ال�سناعة والتجارة وال�سياحة على
و�سع كافة الآليات والتدابري للحيلولة دون
حدوث اأي نق�س يف ال�سوق املحلية ،والعمل
ب�سكل متكامل مع كافة الأطراف املعنية
ب�سري هذه العملية ،والعمل على احتواء اأي

انعكا�سات لهذا التحدي العاملي ب�سكل طبيعي
و�سل�س ،مثم ًنا ومقد ًرا كافة اجلهود الوطنية
املبذولة من قبل اجلهات املعنية التي تعمل من
اجل البحرين.
وقد ُفتح باب النقا�س اأمام ممثلي

ال�سركات الغذائية حيث مت طرح بع�س الآراء
واملقرتحات وقد وجّ ه الوزير الفريق املخت�س
بوزارة ال�سناعة والتجارة وال�سياحة للعمل
اإىل تعزيز التعاون مع كافة جتار الأغذية
ملوا�سلة توفري ال�سلع الأ�سا�سية لكافة

امل�ستهلكني باململكة لفرتة ل تقل عن �ستة اأ�سهر
قادمة بكل ي�سر و�سهولة ،حيث خ�س�ست
الوزارة لكافة جتار الأغذية بريدا ً اإلكرتونيًا
للتوا�سل مع الوزارة يف حال حاجتها لأي
م�ساعدة وهوstockpile@moic.gov.bh :

«البور�شة» :تداول  7.89مليون �شهم بقيمة  1.31مليون دينار
اأقفل «موؤ�سر البحرين العام»
يوم اأم�س الثالثاء عند م�ستوى
 1،379.50بانخفا�س قدره
 15.80نقطة مقارنة باإقفاله اأم�س
الأول الثنني ،يف حني اأقفل «موؤ�سر
البحرين الإ�سالمي» عند م�ستوى
 598.95بانخفا�س قدره 20.64
نقطة مقارنة باإقفاله ال�سابق.
وقد تداول امل�ستثمرون يف
«بور�سة البحرين»  7.89مليون
�سهم ،بقيمة اإجمالية قدرها 1.31
مليون دينار بحريني ،مت تنفيذها
من خالل � 157سفقة ،اإذ ركز
امل�ستثمرون تعامالتهم على اأ�سهم
قطاع البنوك التجارية الذي بلغت
قيمة اأ�سهمه املتداولة 879.17
األف دينار ،اأي ما ن�سبته %67.16
من القيمة الإجمالية للتداول،
وبكمية قدرها  4.18مليون �سهم،

مت تنفيذها من خالل � 77سفقة.
جاء البنك الأهلي املتحد يف
املركز الأول اإذ بلغت قيمة اأ�سهمه
املتداولة  787.97األف دينار ،اأي

ما ن�سبته  %60.19من اإجمايل
قيمة الأ�سهم املتداولة ،وبكمية
قدرها  2.96مليون �سهم ،مت
تنفيذها من خالل � 49سفقة.

اأما املركز الثاين فكان ملجموعة
(جي اف ات�س) املالية بقيمة قدرها
 143.53األف دينار ،اأي ما ن�سبته
 %10.96من اإجمايل قيمة الأ�سهم
املتداولة ،وبكمية قدرها 2.75
مليون �سهم ،مت تنفيذها من خالل
� 33سفقة.
ثم جاءت �سركة البحرين
لالت�سالت (بتلكو) بقيمة قدرها
 136.76األف دينار ،اأي ما ن�سبته
 %10.45من اإجمايل قيمة الأ�سهم
املتداولة ،وبكمية قدرها 369.00
األف �سهم ،مت تنفيذها من خالل 16
�سفقة.
وقد مت يوم اأم�س تداول اأ�سهم
� 13سركة ،اإذ انخف�ست اأ�سعار
اأ�سهم � 8سركات ،وحافظت بقية
ال�سركات على اأ�سعار اإقفالتها
ال�سابقة.

قريبًا اإطالق اأول من�شة عربية من البحرين يف ال�شتثمارات البديلة

حجم ال�شتثمارات البديلة الأجنبية يف البحرين  10.9مليار دينار
بيانات الخبر

�سرح حممد حمدي عمر املوؤ�س�س والرئي�س
التنفيذي ل�سركة ( )GWORLDلالإدارة،
اإن ال�ستثمارات البديلة تعترب الآن هي املالذ
الأمن للم�ستثمرين يف ظل ال�سقوط احلر
للبور�سات العاملية والعربية ،واأو�سح اأن مفهوم
ال�ستثمارات البديلة ي�سمل على «العقارات
 /ال�سناديق اخلا�سة � /سناديق ال�ستثمار
اجلريئة  -ال�سلع  -املعادن النف�سية  -التحف
الفنية  -ال�ستثمار املالئكي  -ال�ستثمار يف
البنية التحتية  -ال�ستثمار الزراعي  -ال�سناعي
 احليواين  -ال�سياحي  -الريا�سي وال�ستثماريف القطاع الدوائي والطبي وكذلك الأ�سول
الرقمية (العمالت الرقمية  -التقنية املالية)،»..
والتي ت�سم الكثري من التقنيات التي تخدم
القطاع املايل مثل الدفع اللكرتوين والتحويل
والقرو�س ،وغريها من الأمور املالية التي تتم
ب�سكل تقني دون تدخل ب�سري وبالطبع مع ظهور
تقنية البلوك ت�سني او ما يعرف ب�سل�سلة الكتل
 Blockchainوالتي تعترب واحدة من العوامل
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امل�ساعدة لنجاح التقنية املالية فامل�ستثمرين
وكذلك ال�سناديق راأ�س املال اجلريء ت�سعى
دائما ً يف ال�ستثمار يف تلك التقنية ملا ت�سهده من
تطور كبري خالل ال�سنوات القليلة املا�سية.
واأو�سح حمدي اأن اأغلب امل�ستثمرين يف�سلون
ال�ستثمارات البديلة عن ال�ستثمار التقليدية
لعدد من الأ�سباب ،ومنها ما حدث خالل الأيام
املا�سية يف البور�سة العاملية والعربية ومع
ال�سقوط احلر ملعظم املوؤ�سرات العاملية واختفاء
الدعم واملخاطر التاريخية امل�ساحبة لالنهيار
الأ�سواق املالية مع ثبات ال�ستثمارات البديلة
مثل الذهب؛ لذلك نرى اأن ال�ستثمارات البديلة
هي املالذ الآمن للم�ستثمرين يف ظل الرتباك
ال�سديد التي ت�سهده الأ�سواق املالية.
واأ�ساف اأن حجم ال�ستثمارات البديلة
الأجنبية يف البحرين يف تزايد م�ستمر ب�سبب
ال�سيا�سات الإ�سالحية التي مت اتباعها يف الفرتة
الأخرية ،ومازالت قائمة وطبقا ً لهيئة املعلومات
واحلكومة الإلكرتونية بلغ حجم ال�ستثمارات

الأجنبية املبا�سرة يف البحرين حتى نهاية الربع
الثاين اىل  10.9مليار دينار بحريني ،يف دللة
وا�سحة تعك�س اجلهود املبذولة يف ا�ستقطاب
مزيد من ال�ستثمارات الأجنبية وزيادة تدفقات
روؤو�س الأموال وترتكز معظم هذه ال�ستثمارات
يف قطاع الأن�سطة املالية والتاأمني وقطاع
املعلومات والت�سال ،وغريها من القطاعات
ال�ستثمار البديلة.
واأو�سح حمدي اأن �سركة G. WORLD
هي �سركة بحرينية �سوف تطلق قريبا ً اأول
من�سة عربية تهتم بال�ستثمارات البديلة لكي
ت�ساعد الفراد من ذوي املالءة املالية اجليدة
واملرتفعة وال�سركات اخلا�سة ومكاتب الأ�سر
احلاكمة ومديري ال�سناديق اخلا�سة الذين
يريدون احل�سول على معلومات وحتليل للبيئة
اخلارجية والداخلية لدول ال�سرق الأو�سط
بوا�سطة تقدمي املحتوى العربي والربط مع
مقدمي اخلدمات اأفراد وجهات حكومية يف الدول
امل�ستهدفة لت�سهيل اتخاذ قرارات ال�ستثمار.

«اخلليج املتحد القاب�شة» ت�شرتي
ح�شة بنك برقان الكويتي يف م�شرف بغداد
قال بنك برقان الكويتي يف اإف�ساح
له ن�سر على موقع بور�سة الكويت ،اإنه
ب�سدد حتويل ح�سته يف ملكية م�سرف
بغداد البالغة  %51.8اإىل �سركة اخلليج
املتحد القاب�سة ،وهي �سركة م�ساهمة
بحرينية.
برقان
بنك
ح�سة
وتبلغ
129،478،438.076
الكويتي
�سهم من اأ�سهم م�سرف بغداد بقيمة
 155،675،409.680دينار عراقي،

اأي ما يعادل  39.9مليون دينار كويتي
تقريبًا .وكان بنك برقان اأ�سار يف يناير
املا�سي اإىل �سدور موافقة البنك املركزي
العراقي على �سفقة بيع ح�سة ملكية
البنك يف م�سرف بغداد اإىل �سركة اخلليج
املتحد القاب�سة .ويف مطلع العام اجلاري،
اأعلن «برقان» اإبرام اتفاقية لبيع ح�سة
امللكية للبنك البالغة  51.8باملائة يف
م�سرف بغداد اإىل �سركة اخلليج املتحد
القاب�سة.

يف ال�شعودية :تعليق عموميات
ال�شركات املدرجة والكتفاء بعقدها اإلكرتونيًا
اأو�سحت هيئة ال�سوق املالية
ال�سعودية اأن جمل�س الهيئة اأ�سدر قرا ًرا
يق�سي بتعليق عقد اجلمعيات لل�سركات
املدرجة يف ال�سوق املالية ح�سوريا ً
حتى اإ�سعار اآخر ،والكتفاء بعقدها
عرب و�سائل التقنية احلديثة التي متكن
امل�ساهمني من ال�سرتاك يف مداولتها
والت�سويت على قراراتها عرب منظومة
(تداولتي) املقدمة من قبل �سركة مركز
اإيداع الأوراق املالية (اإيداع).
وياأتي هذا القرار وف ًقا لبيان للهيئة
حر�سا ً على �سالمة املتعاملني يف ال�سوق
املالية و�سمن دعم اجلهود والإجراءات
الوقائية والحرتازية من قبل اجلهات
ال�سحية املخت�سة وذات العالقة

للت�سدي لفريو�س كورونا اجلديد
( ،)19-COVIDوامتدادًا للجهود
املتوا�سلة التي تبذلها كافة اجلهات
احلكومية يف اململكة العربية ال�سعودية
يف اتخاذ التدابري الوقائية الالزمة ملنع
انت�ساره.
ُي�سار اإىل اأن خدمة الت�سويت الآيل
ُ
لل�سركات املدرجة يف ال�سوق املالية
ال�سعودية متاحة جلميع امل�ساهمني
منذ اأبريل 2017م ،عرب منظومة
(تداولتي) .ومتكن اخلدمة امل�ساهمني
من امل�ساركة يف قرارات جمعيات
امل�ساهمني لل�سركات املدرجة ،وتتيح
الفر�سة لهم ممار�سة حقوقها بي�سر
و�سهولة.
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لتعزيز ال�ضمانات القانونية املقرّ رة للمتهمني

«النواب» يجيز القيام بالإجراءات اجلنائية عن ُبعد با�ضتخدام التقنيات احلديثة
�شماء عبداجلليل:
م ّرر جمل�س النواب يف جل�شته يوم اأم�س م�شروعًا بقانون ب�شاأن الإجراءات اجلنائية ،يهدف اىل ا�شتخدام التقنيات احلديثة
يف النظام الإجرائي للمحاكمات ومراحل التحقيق مع تعزيز ال�شمانات القانونية املقررة للمتهمني ،وت�ش ّمن امل�شروع اأحكا ًما
جديدة تنظم عمل اجلهات املعنية بال�شتعانة بالو�شائل الإلكرتونية احلديثة ،كالنقل عرب الأثري للمحاكمات دون حاجة اإىل نقل
املتهمني اأو ال�شتماع اإىل ال�شهود ،كما اأن امل�شروع ت�ش ّمن العديد من التح�شينات على م�شتوى اإجراءات �شري الدعاوى اجلنائية،
ومت التو�شع يف مواد الت�شالح بني املتهمني واجلهات العامة ،والتو�شع ا ً
أي�شا يف م�شائل ال�شلح بني الأفراد يف النزاعات ذات
الطابع اجلنائي.

ال�ضي�ضي :م�ضروع القانون اأتى للت�ضهيل للموقوفني وميثل حماي ًة لل�ضهود
ال�ضواد :امل�ضروع لي�س له عالقة بالكورونا ول ميكن اأن منرره دون درا�ضة
من جانبه اعرت�س النائب فا�شل ال�شواد على ا�شتلم
م�شروع القانون قبل اجلل�شة بيوم ،وقال «اأول اأنه لي�س هناك
علقة بني الوباء وم�شروع القانون ،كما يدعي بع�س النواب
وميكن حماية رجال ال�شلطة الق�شائية باإجراءات اخرى
ولي�س بهذا امل�شروع بقانون» ،واأ�شار «ل اأحد يجعل من هذا
القانون (قانو ًنا ملئكيًا)».
وتابع «اأنا اتكلم عن النواب الذين مل يتمكنوا من قراءة
امل�شروع املكون من � 480شفحة مت ار�شاله قبل � 24شاعة فقط
من ادراجه على جدول الأعمال ،والذي تطرق اىل الأمر اجلنائي
واملنع من ال�شفر».
وت�شاءل« :هل نقبل على اأنف�شنا ك�شلطة ت�شريعية ان
يظهر منا هذا القانون املليء بالعيوب؟» ،م�شتدركا« :عيب
علينا نحن النواب ان ي�شدر منا هذا امل�شروع ،والذي يجب ان
يتم التوقف عنده؛ لأن به م�شائل جنائية كثرية يجب الوقوف

ال�شواد للبناي :اأنا نابغة اأكثـر منك

عندها».
كما ا�شتاء النائب ال�شواد من و�شف مقرر اللجنة عمار
البناي له بـ«اأنه نابغة»! وقال« :نعم انا نابغة؛ واأفتخر انني
نابغة ولكن ل ا�شمح لأحد ان يوجه يل هذه الكلمة باأ�شلوب
ا�شتهزائي واأطالب ب�شطب هذه الكلمة من م�شبطة اجلل�شة».
من جانبه ،قال رئي�س جلنة ال�شوؤون اخلارجية والدفاع
والأمن الوطني حممد ال�شي�شي يف رده على ال�شواد «القانون
به خم�س مواد فقط ،وامل�شروع اتى للت�شهيل والتي�شري
للموقوفني ،وهو ميثل حماية لل�شهود واملتهمني ،اأما ب�شاأن
الأمر اجلنائي فاإنه قد �شكل تي�شريًا».
وتابع «لي�س باملواد اي عيب ،وقد رف�شنا مادتني ب�شاأن
الت�شجيل املرئي ،ومن لديه اي ملحظات فليتقدم بها عند
مناق�شة القانون ،ومن يتكلم عن � 480شفحة فهي تت�شمن
اجتماعات اللجان ول تتكلم عن القانون فقط».

وزير العدل لل�ضواد :لي�س هناك
قانون مالئكي وقانون �ضيطاين

جانب من جل�شة جمل�س النواب

اآل رحمة :امل�ضروع جاء
يف وقته مع تف�ضي «كورونا»

الكوهجي :امل�ضروع
يحفظ حقوق املوقوف وذويه

قال وزير العدل وال�شوؤون الإ�شلمية ال�شيخ
خالد بن علي اآل خليفة ،يف رده على مداخلة النائب
فا�شل ال�شواد« :اجتمعنا مع جلنة ال�شوؤون اخلارجية
والدفاع والأمن الوطني ،ومت درا�شة م�شروع القانون ب�شكل مطوّل ،ول
يوجد قانون ملئكي ول �شيطاين ،ومل نقدم امل�شروع من اأجل املجاملة،
واإمنا يتعلق بحقوق النا�س وبه الكثري من ال�شمانات ،والدخول يف املواد
�شوف ميكننا من اأن نعدل الأخطاء املوجودة به ،فالقانون وا�شح يف
م�شاألة احلماية للمجني عليه وال�شهود واخلرباء ،ولي�س حلماية ال�شلطة
الق�شائية».

رئي�س اللجنة اخلارجية حممد ال�شي�شي

قال النائب غازي اآل رحمة اإن هذا
امل�شروع ت�شمّن العديد من امل�شائل املهمة،
اأبرزها ا�شتخدام الو�شائل الإلكرتونية احلديثة
يف النظام الإجرائي للمحاكمات ومراحل التحقيق
مع تعزيز ال�شمانات القانونية املقررة للمتهمني ،م�شي ًفا «�شاءت
الأقدار اأن ينظر هذا امل�شروع يف ظل وجود اأزمة عاملية ،متثلت يف
تف�شي فريو�س كورونا الذي و�شع الدول اأمام حتديدات عديدة،
ومنها كيفية ت�شيري املرافق العدلية يف الدول».

قال النائب حمد الكوهجي اإن امل�شروع
نهجا اأ�شا�شيًا للم�شروع
بقانون ُيعد
ً
الإ�شالحي جلاللة امللك ،وذلك با�شتخدام التقنيات احلديثة يف
التحقيق عن طريق املحاكاة بـ(الأونالين) ،وذلك امل�شروع يحفظ
حقوق املوقوف ،م�شي ًفا اأن نقل املوقوف يكلف الدولة الكثري،
وهذا القانون حقق لأهايل املوقوف ب�شكل مبا�شر مبا ميكنهم من
متابعة عملية التحقيق ،كذلك للمحامني.

الوزير :حمّ لنا  372كتابًا يف «البوابة التعليمية» ول اأ�ض ّلل ال�ضعب

قـمـبــر :الـتـعلـي ــم ل يــواك ــب الـمــرحـلــة ..وال�ضـ ـب ــورات ال ــذك ـ ـي ــة «�ض ـمـانـدي ـقـ ــه»
انتقد النائب عمّار قمرب اأداء وزارة
الرتبية والتعليم فيما يتعلق مب�شروع
«مدار�س امل�شتقبل» ،وقال يف مداخلة له
بجل�شة النواب اأم�س :مدار�س امل�شتقبل جمرد
( )scanللكتب ،اأين التفاعل الإلكرتوين،
هناك ميزانية لل�شبورات الذكية ،ولكن
�شارت «�شيمانديقة».
واعترب اأن املناهج احلالية والنظام
التعليمي غري قادر على ا�شتيعاب املرحلة
«فاملناهج كلّها ح�شو للمعلومات ل ي�شتفيد
منها الطالب ،وال�شيا�شة التعليمية احلالية
كلفت الدولة والأ�شر البحرينية الكثري ،يف
حني اأن التعليم احلقيقي يجب اأن يرفع من
الأعباء عن الدولة».

وت�شاءل «اأين ال�شتفادة من التقنيات
احلديثة يف التعليم ،ولناأخذ م�شروع
مدار�س امل�شتقبل كنموذج ،وهو امل�شروع
الذي اأطلق يف العام  ،2003ولكن اليوم
انك�شف امل�شتور عن هذا الربنامج».
واأ�شاف «كان يُفرت�س اأن نتحوّل اإىل
الكتاب الإلكرتوين التفاعلي ،ولكن هذا
مل يح�شل ،وحتى اإدارة نظم املعلومات
بالوزارة ّ
مت تهمي�شها يف هذا امل�شروع
واإ�شناده لإدارة منف�شلة» ،وتابع «اليوم ل
نريد اأن نزايد على ما نحن فيه ،ولكن ما
ً
ف�شل ذريعًا».
راأيناه هو اأن امل�شروع ف�شل
كان قمرب يعلّق على ر ّد وزير الرتبية
والتعليم على �شوؤال برملاين تقدّم به ،وقال

الدو�ضري� :ضهادة «معهد البحرين»
غي ــر معتــرف بهــا يف جملــ�س التعليم العايل
قال النائب عبداهلل الدو�شري اإنه رغم
وجود الكثري من الربامج التي تقدم للطالب
يف معهد البحرين للتدريب ،اإل اأن الكثري من
اجلهات ل تعرتف ب�شهادة معهد البحرين
للتدريب ،كذلك جمل�س التعليم العايل ل
يعرتف بتلك ال�شهادة ،كما اأن هناك العديد
من التخ�ش�شات يجب اأن ُت�شمّن يف برامج
معهد البحرين للتدريب.
ويف رد وزير الرتبية والتعليم
الدكتور ماجد النعيمي على النائب عبداهلل
الدو�شري ،قال اإن جمل�س التعليم العايل
يتعامل مع ال�شهادات الأكادميية ،و�شهادة
معهد التدريب هي دبلوم مهني يحتاجه
�شوق العمل ،ولكن رغم ذلك مت ت�شكني
 16برناجمً ا من الربامج التي يقدمها معهد
البحرين.
ووا�شل الوزير «نحن نطرح برامج
متخ�ش�شة يف العلوم ال�شطناعية والذكاء
ّ
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عبداهلل الدو�شري

الرقمي ،وا�شتحدثنا برامج تتوافق مع �شوق
العمل ،واأ�شبح معهد البحرين للتدريب
مرك ًزا معتمدًا ل�شركات عاملية» ،م�شريًا اىل
اأن الوزارة مقبلة على خطة كبرية لربط
التخ�ش�شات ال�شناعية ،وتت�شافر
جميع
ّ
اجلهود خلدمة طلبة البحرين.

ع ّمار قمرب

قمرب باأن خمرجات اللغة الإجنلينزية يف
املدار�س احلكومية �شعيفة جدًا رغم ان
الطالب يتعلمها منذ ال�شف الأول ويح�شل
على األفي �شاعة تعليم للغة الإجنليزية».

وت�شاءل «ما تف�شري ر�شوب الكثري من
خريجي الثانوية يف اللغة الإجنليزية
مبجرد و�شولهم اإىل اجلامعة؟!».
من جانبه ،بداأ وزير الرتبية والتعليم
الدكتور ماجد النعليمي مداخلته بالقول
«لي�س ماجد النعيمي الذي ي�شلل ال�شعب»،
واأ�شاف «فيما يتعلق بتدري�س اللغة
الإجنليزية فيتم من ال�شف الأول ،وب�شهادة
جمل�س جامعة البحرين وكلية البوليتيكنك
باأن هناك تقدّما يف م�شتوى اللغة
الإجنلنزية خلريجي الثانوية من املدار�س
احلكومية ،كما اأن عدد الذين ل يحتاجون
لف�شل متهيدي يف جامعة البحرين تراجع
يف ال�شنة الأخرية».

واأكّد الوزير اأن املدّر�شني يعملون ً
ليل
ونها ًرا وينالون كل التقدير والحرتام،
ولديهم توا�شل مع الطلبة ومواد اإثرائية،
واأدعو الأخ النائب لكي اأعر�س عليه ما
يجري يف البوابة التعليمية من توا�شل
وعمل ،واأ�شاف «مت حتميل  372كتابًا يف
البوابة الإلكرتونية ،بالإ�شافة اإىل 1888
اإثرا ًء اإلكرتونيًا ،وحتى مناذج المتحانات
ُو�شعت يف البوابة الإلكرتونية».
وقال« :التعليم عن بُعد له متطلبات،
منها توافر اأجهزة يف املنزل ،وهنا يجب اأن
نراعي اأولياء الأمور ،لأن ويل الأمر لديه
عدّة طلبة يف املنزل ،فكم �شيتحمل من تكلفة
لتوفري تلك الأجهزة؟!».

وزير العمل :مل اأقل اإن  336دينارًا تكفي الأ�ضرة البحرينية ومت حتريف كالمي

الخبر ّ
مق�ضرة يف حتديث بيانات الحتياجات الأ�ضا�ضية للمواطن
الوزارة
الذوادي:
بيانات

اأكد وزير العمل والتنمية الجتماعية جميل
حميدان اأنه مت حتريف اإجابته ب�شاأن حتديد
خط الفقر يف رده على �شوؤال عبداهلل الذوادي،
د�س كلمة (تكفي) يف اإجابتي
وقال« :هناك من ّ
على الدكتور عبداهلل الذوادي ب�شاأن متطلبات
احلياة الأ�شا�شية ،واأنا مل اأقلها ،فاأنا كنت اأتكلم
عن متطلبات احلياة الأ�شا�شية ،وهو م�شطلح
ي�شتخدم للح�شول على ال�شمان الجتماعي ،وهم
من لي�س لهم دخل ،وهذا كله ل ي�شاوي  %4ممّا
تقدمه الدولة للمواطن».
وتابع الوزير « 435مليون دينار ُتقدم من
الدولة لتح�شني دخل املواطن ،وهو من �شمن
حزمة امل�شاعدات الجتماعية التي حت�شّ ن الدخل،
والدولة تقوم بتح�شني دخل جميع من كان راتبهم
اأقل من األف دينار ،فنحن نقوم بدعم ثلثي الأجور».
وجاء يف رد الدكتور عبداهلل الذوادي على
الوزير اأن عدم قيام الوزارة بتحديث بياناتها
ودرا�شتها للو�شع الواقعي للمعي�شة املواطن
واحتياجاته الأ�شا�شية ،بعد ع�شر �شنوات من

حميدان للذوادي :احلكومة تقدم  435مليون دينار لتح�شني دخل املواطن
اآخر درا�شة معلنة يُعد تق�شريًا وا�شحً ا ملهام
الوزارة ،وقال« :نوؤكد اأن احت�شاب احلد الأدنى
ملتطلبات احلياة الأ�شا�شية للمواطنني ل يحتاج
اإىل خرباء اأو جهات دولية ،فهي فقط حتتاج
اإىل نزول امل�شوؤولني بالوزارة ميدانيًا للمواطنني
وللموؤ�ش�شات اخلريية والجتماعية واملتقاعدين،

ور�شد تفاعل الراأي العام ،و�شوف يتم معرفة
احلد الأدنى الفعلي والواقعي ملتطلبات احلياة
الأ�شا�شية والكرمية للمواطنني» ،واأ�شاف« :تقدمنا
ا ً
أي�شا مبقرتح بقانون بتعديل قانون ال�شمان
الجتماعي لدعم �شنوي اإ�شايف للأ�شر البحرينية
التي تقع حتت خط الفقر».
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ترحب «الأيام» بر�شائل القراء وم�شاهماتهم ،وتوجه قراءها اإىل ذكر ال�شم كامالً والعنوان م�شفوعني بعنوان الربيد الإلكرتوين اإذا وجد ورقم الت�شال .وحتتفظ «الأيام» لنف�شها بحق التعديل والخت�شار وفق مقت�شيات الن�شر.

�شك ًرا جاللة امللك ..اأدخلت الفرحة يف كل البيوت
الرحيل القا�شي
تظل احلياة كما هي،
تظل ال�شم�س يف م�شريتها،
والقمر يتنقل يف منازله
يظل الطلح ي�شق �شدور النخيل
وتظل الأ�شجار بثمارها واأوراقها ل جديد يف الأمر لديها
وكاأنها تردد الآية الكرمية
َج ُه َرب َِّك ُذو ْ َ
اجلاللِ وَالإِ ْك َر ِام)
( ُك ُّل مَنْ عَ لَ ْيهَا َفانٍ َو َي ْب َقى و ْ
[الرحمن]27-26 :
ما ي�شدمه اخلرب ال�شادم
ما يرتكه يبحث عن الدموع
لعلها ت�شاعده اأو حتى ت�شعفه
وحده الإن�شان عليه اأن يدفع ثمن م�شاعره واأح�شا�شيه...
نعم وحده الإن�شان
ما حر�شت عليه
ما حملت اعزازه بني جوانحك
طوال عمرك
هو اأمامك الآن
كري�س طائر
تتالعب به الرياح
�شيء خرج من يديك
ل ت�شتطيع اإعادته
ن�شروا ال�شراع واأبحروا
وتركوك هكذا وحيدًا
تقف على �شاطئ �شخري �شائك وحيدًا
عليك الوقوف على �شخوره
واأنت فارغ اليدين...عاري القدمني..
تت�شاءل اإىل اأين...
ويرد عليك ال�شدى اإىل اأين
ل جديد يف الأمر
اليوم يغادرنا ال�شيخ عي�شى بن را�شد ال خليفة
لن اأحتدث عن اأخالقيات الراحل الكبري
فهذه عرفها اجلميع
يف كل عمل اأ�شند اليه
كان م�شتقبل البحرين اأمامه
وكان �شدقه وتفانيه يف العمل مثار اإعجاب جميع من عملوا
معه.
وج�شده
ويف كل ما قاله
ّ
توخى ذاكرة وطن وتاريخ �شعب
يف عر�س القيظ
ويف َ ْ
يف الع�شر
ويف َ ْ
يف ال�شحى
ويف هل الفرجان
يف جميع ما ذكرت وكتبت
ٍ
ما�س جميل
اأعدت الينا ذكرى
علي
قريب من القلب وعزيز ّ
مل نعد اأيها الراحل الكرمي
نخجل من قاعة ا�شتقبال
ل تزيد على مدة او ح�شري مفرو�س على الرتاب
نتذكرها بالكثري من احلب والإعزاز
اأ�شبحت اليوم اأمنية قلب
ٍ
ما�س يعود
لو
اأعدت اإلينا ب�شاطتنا
يف كل ما نقول ونعمل
اأرجعت لنا ما�شينا اجلميل
قدمت لوطنك اأق�شى ما ا�شتطعت تقدميه
وبذلت له الكثري
من وقتك و�شحتك
تغنيت بالبحرين قلت لها:
«يا الزينة ذكريني يل غيبتني بحور
وب�شوق ناديني ميكن الدنيا اتدور
واآرد ويا ال�شيف ول ال�شتا يل رد
ول مع الأ�شواق وقت الربيع والورد»
ومل ي�شتطع الرفاع اأن ميحو املحرق من قلبك فقلت لها:
«ولهان يا حمرق»
ورجعت تعاتبها
لأن اأحدًا مل يعرفك فيها كما ذكرت
«حمد عرفني فيك»
كيف ل نعرفك واأنت ال�شديق العزيز والأخ الكرمي والبن
البار.
حملت اإرثنا الثقايف ..جعلت من ثوب الن�شل ورائحة العود
ودواعي�س املحرق واأزقتها ..جعلت منها اأ�شطورة اأيها
الراحل الكرمي .تقول يف ق�شيدة:
«عطني يدك» هذه اأيدينا جميعً ا متتد اإليك...
تزيل عن ج�شدك الطاهر اأدران هذه احلياة
تلفك يف اأكفانك الطاهرة
وحتملك على اأعناقها
حيث رحاب اهلل ووا�شع رحمته
واإىل لقاء اأيها الأخ العزيز
يف ظالل عر�س اهلل ووا�شع مغفرته
ومن الرتاب خلقنا واإىل الرتاب نعود
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نورة اأحمد ال�شرياوي

نرفع اىل �شاحب اجلاللة حمد بن عي�شى اآل خليفة ملك
مملكة البحرين ،خال�س ال�شكر والمتنان على منحه املحكومني
فر�شة اأخرى للعودة اىل احلياة املدنية الطبيعية ،وعلى زرعه
البت�شامة والفرحة يف بيوت ومنازل اأولئك املحكومني.
اإن الأمر امللكي ال�شامي يوؤكد -كما اعتدنا -حر�س واهتمام
جاللته مبنح اأبناء الوطن الفر�شة للمراجعة وت�شويب
�شلوكهم ،فهذا التوجيه امللكي الإن�شاين النبيل يج�شد الألفة
والتما�شك املتني بني جاللة امللك و�شعبه املخل�س الأمني ،لتخطو
مملكة البحرين بعزم ل يلني نحو التطوير والبناء للحفاظ على
مكت�شبات الوطن.
انطال ًقا من ثوابت الد�شتور واإعمالً لن�شو�شه وتعزي ًزا
ملفهوم دولة القانون واملوؤ�ش�شات ،وتاأكيدًا للنهج الإ�شالحي
ال�شامي وا�شتكمالً مل�شتقبل اأف�شل ينعم فيه املواطن مبجتمع
اآمن وم�شتقر ،فقد اأ�شدر ح�شرة �شاحب اجلاللة امللك حمد بن
عي�شى اآل خليفة عاهل البالد املفدى حفظه اهلل ورعاه ،الأمر

امللكي ال�شامي ،وقد جاء هذا الأمر امللكي ال�شامي جت�شيدًا لالألفة
والتما�شك املتني بني جاللة امللك و�شعبه املخل�س الأمني ،لتخطو
مملكة البحرين بعزم ل يلني نحو التطوير والبناء للحفاظ
على مكت�شبات الوطن ،ولي�شتلهم كل مواطن بحريني معاين
هذا ال�شفح امللكي ،واأن يحر�س عليه وي�شعى اإىل احلفاظ على
مكت�شباته ،واأن ي�شهم بفاعلية يف احلفاظ على ال�شتقرار وال�شلم
الأهلي والبتعاد عن كل ما من �شاأنه امل�شا�س باأمن الوطن.
ويف هذا ال�شياق ،فاإن التوجيهات امللكية ال�شامية جاءت
لرتاعي امل�شلحة الوطنية العليا والنهو�س بح�س امل�شوؤولية،
حتى ن�شمو بوطننا ونزرع يف جمتمعنا القيم النبيلة القائمة
على روح الت�شامح واملحبة واملواطنة ال�شاحلة واحرتام
القانون وتعزيز الولء والنتماء لقيادة جاللة امللك املفدى،
وكل ال�شكر والتقدير لوزير الداخلية؛ ملا يقوم به من عمل
للحفاظ على الأمن الوطني وتعزيز الولء والنتماء لهذا
الوطن العزيز.

اأحمد يو�شف علي
ع�شو املجل�س التن�شيقي
باملحافظة ال�شمالية

«اخلريية امللكية» والتوجيهات العليا
اإن ململكة البحرين دو ًرا بار ًزا
ووا�شحً ا يف اجلانب الإن�شاين واخلريي
والتطوعي ،فالعديد منا ي�شهد على ذلك
الأمر ،ولكن هل �شتتميز اململكة بهذا امللف
اإن مل يكن هناك دعم قوي؟ ل �شك اأن
الدعم بكل اأنواعه يلعب دو ًرا مهمًا لأي
اإجناز على وجه الأر�س ،اإن كان �شخ�شيًا
اأو حمليًا اأو عامليًا ..ت�شاءلت منذ حلظات
حول الدعم القوي الذي تتميز به مملكة
البحرين ،و�شاآتيكم باجلواب:
الدعم املادي واملعنوي الذي ارتقت
به مملكة البحرين هو دعم �شا ٍم وخال�س
بكل معاين امللكية ودعم مليء بال�شجاعة
والدافع ،وهذا ما راأيناه جميعً ا حول دعم
�شيدي ح�شرة �شاحب اجلاللة امللك حمد
بن عي�شى اآل خليفة عاهل البالد املفدى
حفظه اهلل ورعاه ،الذي يعترب الداعم الأول
للجانب اخلريي والإن�شاين.
اإن جلاللة امللك ح�شً ا اإن�شانيًا ينبع
يف قلبه احلنون ،وميلك اأيديًا تعوّدت على
مد اخلري وتتالمع يف كل مفردات العطاء

والتطوع ،قد قام جاللته رعاه اهلل بتحويل
تلك امل�شاعر اىل واقع نعي�شه جميعً ا،
ونتواجد بني تلك امل�شاعر ،األ وهو دعمه
يف تاأ�شي�س املو�ش�شة اخلريية امللكية
التي متيزت يف تقدمي العون وال�شند لكل

�شخ�س احتاج لتلك الوقفة.
ومع مرور الدقائق والأيام وال�شنوات
املليئة بالدعم والجتهاد والإخال�س يف
رعاية احلالت التي تهدف اإليها املوؤ�ش�شة،
مت منح املوؤ�ش�شة اخلريية امللكية جائزة

اأف�شل موؤ�ش�شة خريية عربية ُقدمت من
الحتاد الدويل للمنجزين العرب ،وذلك
يف جمهورية م�شر العربية ال�شقيقة ،وهو
اإجناز جديد مل ي�شف اإىل ملف اخلريية
امللكية فح�شب ،اإمنا اإىل تاريخ مملكة
البحرين واهتمامها بالعمل اخلريي
والإن�شاين .اأتقدم ممثالً عن اأيتام اخلريية
امللكية بخال�س التهاين والتربيكات ملقام
�شيدي ح�شرة �شاحب اجلاللة امللك حمد
بن عي�شى اآل خليفة عاهل البالد املفدى
والرئي�س الفخري للموؤ�ش�شة ،ول�شمو
ال�شيخ نا�شر بن حمد اآل خليفة رئي�س
جمل�س اأمناء املوؤ�ش�شة ،وللدكتور م�شطفى
ال�شيد الأمني العام للموؤ�ش�شة ،حفظهم
اهلل ورعاهم جميعً ا ،وذلك للتوجيهات
العليا التي قدمت جلميع فريق العمل يف
املوؤ�ش�شة ،لي�شهد العامل اليوم باأكمله اأن
املوؤ�ش�شة اخلريية امتازت بكل ب�شماتها
والطاقات من قبل موظفيها.

عبدالرحمن جليل ال�شيخ

الإ�شـ ـ ـ ــالم والأوبـ ـئـ ـ ـ ــة
خرج عمر بن اخلطاب اإىل ال�شام ،حتى اإذا قرب منها
لقيه اأمراء الأجناد ،فاأخربوه اأن الوباء قد وقع باأر�س
ال�شام ،قال ابن عبا�س :فدعا عمر ال�شحابة وا�شت�شارهم،
فاختلفوا ،فقال بع�شهم :قد خرجت لأمر ول نرى اأن
ترجع عنه ،وقال بع�شهم :معك بقية النا�س واأ�شحاب
ر�شول اهلل ول نرى اأن تقدمهم على هذا الوباء ،فنادى عمر
يف النا�س :اإين م�شبحٌ على ظهر فاأ�شبحوا عليه.
قال اأبوعبيدة بن اجلراح :اأفرا ًرا من قدر اهلل؟ فقال
عمر :لو غريك قالها يا اأبا عبيدة؟ نعم نفر من قدر اهلل
اإىل قدر اهلل ،قال :فجاء عبدالرحمن بن عوف وكان متغيبًا
يف بع�س حاجته ،فقال :اإن عندي يف هذا علمًا� ،شمعت
ر�شول اهلل يقول« :اإذا �شمعتم به -اأي الوباء -باأر�س فال
تقدموا عليه ،واإذا وقع باأر�س واأنتم بها فال تخرجوا فرا ًرا
منه» ،قال :فحمد اهلل عمر ثم ان�شرف .رواه واحلديث عند
البخاري وم�شلمٌ.
لقد و�شع عمر بن اخلطاب قاعدة وا�شحة يف التعامل
مع الأوبئة والأمرا�س املعدية ،فما هي الأوبئة؟ وكيف
نتعامل معها؟ وما هي اإر�شادات الإ�شالم جتاهها؟
اأ�شئلة نحاول الإجابة عنها خالل هذا املقال .الوباء هو
الإ�شابة املوؤقتة ببع�س الأمرا�س ،وتكون هذه الأمرا�س

وا�شعة النت�شار يف م�شاحة جغرافية حمددة ،وعاد ًة ما
تكون هذه الأمرا�س معدية ،وعدم معاجلة هذا الوباء
ب�شكل جيد قد يوؤدي اإىل تكرار الإ�شابة به اأو قد يوؤدي اإىل
حدوث وباء جديد اأكرث خطورة ،واأظهرت منظمة ال�شحة
العاملية اأن الفريو�شات امل�شببة للوباء تنتقل من خالل
عدة مراحل ميكن اأن يرتاوح الإطار الزمني لها بني عدة
اأ�شهر اإىل �شنوات.
وموقف الإ�شالم من الأمرا�س املعدية وا�شح،
فيجب على املري�س اأن ي�شعى جاهدًا للعالج ،ويكون
اآثمًا اإذا تركه متعمدًا ،وعليه كذلك اأن يبذل كل جهده
لعدم انت�شار مر�شه وتعديه اإىل غريه ،من خالل عدم
الختالط بالأ�شحاء؛ لأن اإيذاءه لالآخر حمر ٌم واإ�شراره
بالآخر ممنوعٌ �شرعًا .اأما غري املري�س فيجب عليه ا ً
أي�شا
األ يقرتب من املري�س امل�شاب مبر�س معد ،ولكن بلطف
ولباقة دون اإيذاء مل�شاعره فقد �شحّ عند م�شلم اأنه ملا وفد
وفد ثقيف كان من �شمنهم رجل جمذوم -م�شاب مبر�س
جلدي -فاأر�شل اإليه ر�شول اهلل« :اإنا قد بايعناك فارجع».
اأيها القراء الكرام:
اإن و�شول الأوبئة من الأقدار التي يقدرها اهلل على
بع�س عباده ،كما قال تعاىل( :قل لن ي�شيبنا اإل ما كتب

بيانات الخبر

اهلل لنا هو مولنا وعلى اهلل فليتوكل املوؤمنون).
ما هي اإر�شادات الإ�شالم لنا جتاه الأوبئة؟
اأولً :يجب على الإن�شان اأن يعتقد اعتقادًا جازمًا غري
قابل لل�شك اأن اأمر اهلل نافذ وقدره حمتوم ،فلن ي�شيبك
مر�س ول �شيء اإل بتقدير اهلل ولن ين�شرف عنك �شيء اإل
بتقدير اهلل ،وهذا يعني اأن ت�شكر اهلل اإذا جنوت من البالء،
واأن ت�شرب اإذا نزل بك.
ثانيًا :ير�شدنا الإ�شالم اإىل التوكل على اهلل والعتماد
عليه :قال احل�شن« :اإن من توكل العبد اأن يكون اهلل هو
ثقته» .وعن �شعيد بن جبري قال« :التوكل على اهلل جماع
الإميان» .ويجب اأن يكون التوكل حمتويًا على اأمرين؛
الأمر الأول :العتماد على اهلل يف ال�شالمة من الأمر�س،
والأمر الثاين :الأخذ باأ�شباب ال�شالمة ،فلي�س من التوكل
اأن يعر�س امل�شلم نف�شه لأ�شباب الوباء وهو يطلب من
اهلل ال�شالمة ،ول �شك اأن من الأخذ بالأ�شباب اخل�شوع
للتطعيمات واأخذ احلقن الواقية من الأمرا�س باإذن اهلل
تعاىلً .
ثالثا :ير�شدنا الإ�شالم اإىل ح�شن امل�شلم احل�شني،
وهو املحافظة على الأذكار التي ن�س النبي على وقايتها
لالإن�شان من كل �شر.

مو�شى الطارقي

ال�شحة تاج على روؤو�س ال َّ
أ�شحاء ل يراها اإل املر�شى
ال�شحة والعافية نعمة عظيمة ،اأنعمها اهلل �شبحانه وتعاىل على الإن�شان ،فلذا وجب
�شكرها واحلفاظ عليها ،ول يخفى عليكم اأن ال�شحة تاج على روؤو�س الأ�شحاء ،ل يراها
ً
مري�شا ومكتئبًا.
ال املر�شى ..فمن فقد ال�شحة ،فقد الراحة ،وعا�س
وهناك من ميلك املال الوفري ولكن يفتقد اىل ال�شحة والعافية ،فاملال دون �شحة
ل يفيد �شي ًئا ،فامل�شت�شفيات مكتظة باملر�شى ،وقد اكت�شفت من مكوثي مع الوالدة يف
امل�شت�شفى اأن مرافقة املري�س حتتاج اىل قوة التحمل وال�شرب؛ ملا يتعر�س له من
�شغوطات نف�شية وج�شمية من هول ما يرى.

وقد ل يغم�س له عني ول يرتاح له بال ،وهو بني هذا الكم من املر�شى ،ناهيك اأنه
خ�شو�شا عندما يكون املري�س يف غرفة جماعية
ل ميلك مكا ًنا مهي ًئا ليلقي بج�شده ليالً،
ً
حتتوي على اأربعة اأو �شتة مر�شى ،لذا اأحببت اأن اأقدم كل ال�شكر والتقدير والحرتام
لكل مرافق مري�س يف امل�شت�شفى ،واأ�شاأل اهلل لهم الثبات وقوة ال�شرب والتحمل ،وال�شفاء
ّ
وف�شلنا على
العاجل لكل املر�شى ،واحلمد هلل رب العاملني الذي عافانا مما ابتالهم به،
كثري ممّن خلق تف�شيالً.

مرمي عبدالرحيم عبدالرحمن
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خليل الذوادي

وداعً ا ابن البحرين الويف

تعلمنا منك الكثري ،عندما تدلهم بنا اخلطوب ،ون�شعر باأننا بحاجة
اإىل م�شورة وراأي �شديد ،كنت اأبا عبداهلل نعم �شاحب الراأي وجاعل الأمور
ت�شري على �شجيتها وتدخل الطماأنينة وال�شرور اإىل اأنف�شنا ،ونخرج من
مكتبك اأو من منزلك العامر ونحن اأكرث ثقة وقدرة على جتاوز �شلبيات
الزمان...
معايل املغفور له باإذن اهلل تعاىل ال�شيخ عي�شى بن را�شد اآل خليفة
الذي رحل عن دنيانا يوم اخلمي�س  12مار�س 2020م اأحد رجالت
مملكة البحرين الذين اأ�شهموا يف خدمة وطنهم ومواطنيهم بكل ما اأوتي
من خربة وجتربة وعلم وثقافة ودراية وقدرة على اكت�شاب حمبة قلوب
النا�س ،فكان الأب ،والأخ وال�شديق وامل�شوؤول الذي يجد عنده القا�شدون
كل ما ي�شفى غليلهم ويطيب خاطرهم؛ فهو الرمز الإن�شان يف بالدي ممن
قل اأن يجود بهم الزمان.
اأح�شب اأن كل مواطن وكل �شقيق و�شديق من بالدنا وخليجنا ووطننا
العربي له مع اأبي عبداهلل ق�شة من الوفاء واملحبة والإخال�س تروى،
ول عجب عندما قراأنا و�شمعنا الأحاديث واملقالت والق�شائد التي اأ�شادت
مبناقب �شيخنا العزيز الذي دخل يف قلوب واأفئدة النا�س بال ا�شتئذان.
مثل مملكة البحرين خري متثيل يف كل املواقع الر�شمية والأهلية التي
�شغلها على تعددها وتنوعها ،فكان دائمًا فار�س امليدان الذي ل ي�شق
له غبار ،وعندما يتحدث يف �شاأن من ال�شوؤون الريا�شية اأو الثقافية اأو
الإعالمية اأو القانونية جتد من ي�شتمع اإليه ويحرتم راأيه وياأخذ بوجهة
نظره ،ويثني على جهوده اأتذكر موق ًفا اإعالميًا اأيام اللجنة الدائمة لالإعالم
العربي حتت مظلة اجلامعة العربية يوم كان وكيالً لوزارة الإعالم،
وترك امل�شاركني يتحدثون وهو ي�شتمع اإليهم بكل جوارحه يحرتم كل
الأطروحات التي اأدلوا بها ،لكنه كان على قناعة باأن الأمر لي�س كذلك ،فما
كان منه اإل اأن اأدىل براأيه الذي احرتمه وقدره اجلميع ،فاأ�شبح القرار هو
ما قاله ال�شيخ عي�شى بن را�شد اآل خليفة ،وكان احلا�شرون يف تعقيبهم
ملاذا تركتنا يا �شيخ نتجادل وعندك الراأي ال�شديد الذي يو�شلنا اإىل بر
الأمان؟!
لكنه هو ال�شيخ عي�شى بن را�شد اآل خليفة الذي ل يحجب على اأحد
راأيه ،وي�شتمع اإليه بكل احرتام وتقدير ،وي�شعر وهو الذي ميلك نا�شية
الأخالق الفا�شلة اأن من حق �شاحب الراأي اأن يديل براأيه ،ومن حقنا اأن
نتفق اأو نختلف معه.
ال�شيخ عي�شى بن را�شد اآل خليفة الإن�شان بكل ال�شفات اجلميلة ي�شعر
بالرتياح التام عندما يزوره النا�س ،كان جمل�شه مفتوحً ا للقا�شي والداين
مهما اختلفت منا�شبهم اأو انتماءاتهم اأو م�شاربهم ،مل اأجد طوال الت�شرف
بعملي حتت اإدارته اأن باب مكتبه مغلق ول حتى باب بيته يف الرفاع
اأو يف �شقته بالقاهرة؛ فقد كان -يرحمه اهلل -ياأن�س بالنا�س وي�شعد باأن
ي�شاركونه لقمة العي�س عندما كان يزور القاهرة مرتني ،الأوىل يف ال�شيف
والأخرى يف ال�شتاء ،كان طوال اإقامته يدعونا يوميًا للغداء معه وكل من
يزور م�شر من البحرينيني واخلليجيني ،فلطيبته و�شمو اأخالقه ي�شعر
املرء بالرتياح واحلميمية اإىل اأحاديثه املمتعة واآرائه ال�شديدة وخفة دمه
التي تن�شيك الغربة وتدخل ال�شرور اإىل النف�س املتعبة.
كانت فرحته -يرحمه اهلل -بنيل مملكة البحرين وفريقها الوطني
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كل مكان كان يوجد فيه ال�ضيخ عي�ضى
يحمل اأجمل الذكريات والقيم الرفيعة
كاأ�س دورة اخلليج العربي لكرة القدم غامرة ،ورغم ظروفه ال�شحية اإل
اإنه ا�شتقبل املهنئني وكانت فرحته بهم وفرحهم بتحقيق اأمنيته ممزوجة
بال�شعادة والهناء ،و�شعر اجلميع اأن زيارته واجبة وم�شاركته فرح
الإجناز دين ووفاء لهذا الرجل املخل�س ابن البحرين البار.
ً
تاريخا
املرحوم ال�شيخ عي�شى بن را�شد اآل خليفة ع�شق البحرين
وح�شارة وثقافة واأدبًا و�شع ًرا وغناء ،كانت اأم�شياته ال�شعرية التي
يحييها ت�شتقطب الأعداد الغفرية من املعجبني ،واأحاديثه ال�شائقة يف
الإذاعة والتلفزيون جتتذب اإليه املتابعني ،كما كان �شغف ال�شيخ عي�شى
بالريا�شة يعادله حبه لالإعداد وتقدمي الربامج الثقافية والرتاثية
وت�شجيالت الإذاعة والتلفزيون زاخرة بهذا الفي�س من العطاء الأدبي
والثقايف.
كانت فنون البحرين بكل تنوعها وت�شكيلها وتق�شيماتها حا�شرة يف
ذهن اأبي عبداهلل وكان -يرحمه اهلل -احلري�س على ت�شجيلها وتدوينها
قبل اأن يجور عليها الزمان ،فقد اأوفى بوعده و�شعى لت�شجيلها لتبقى
حا�شرة يف ذاكرة الوطن بكل ال�شخو�س املبدعة .كان املطربون يفتخرون
باأن يغنوا من كلماته؛ فال�شدق يف التعبري وبث املعاين ال�شامية واملفردة
البليغة ال�شادقة ،كان ال�شيخ عي�شى ميلك هذه املوهبة ،فهو من تربى
يف مدينة املحرق وعرف اأهلها حق املعرفة وا�شتوعب كل مفردة لغوية
وما تعنيه من �شور بالغية موؤثرة وفاعلة؛ فالكلمة عنده ناب�شة ومفعمة
باحلياة اليومية ومعجونة بتجربة حياة عا�شها املواطن البحريني بكل
جوارحه واأحا�شي�شه ،فعندما ت�شتمع اإىل كلماته تعي�س احلياة اليومية يف
البحرين بكل تفاعلها وقيمها الإن�شانية الرفيعة.
اأبوعبداهلل قامة كبرية تعجز الكلمات اأن توفيها حقها يف ذكر مناقبها
وخ�شالها .يف اآخر لقاء جمعنا بالراحل العزيز مع اإخوة جاءوا من كل
مناطق مملكة البحرين ،كان يتمنى اأن ميد اهلل يف عمره فيتم ترميم املنزل
الذي ن�شاأ فيه باملحرق واأن ي�شكن هذا البيت الذي ي�شم اأجمل الذكريات
والقيم الإن�شانية ،وهو يعلم يقي ًنا اأن كل مكان يوجد فيه ال�شيخ عي�شى
هو يحمل اأجمل الذكريات والقيم الرفيعة ،فهو ابن البحرين مبدنها
وقراها وحمبته يف قلوب اجلميع ،وقد تقبل النا�س يف البحرين وخارجها
العزاء يف رحيله اإىل جنات اخللد اإن �شاء اهلل.
�شتبقى بوعبداهلل يف قلوبنا واإن غاب ج�شدك ف�شتبقى قيمك واإخال�شك
ووفاوؤك اإىل هذه الأر�س والنا�س نربا�شً ا وهاديًا لكل من اأراد لهذا الوطن
وقيادته الر�شيدة و�شعبه الويف اخلري والأمن والأمان وال�شتقرار.
فاإىل جنة اخللد يا اأبا عبداهلل ،من قرير العني هانئ البال؛ فقد بذلت
واأعطيت ووفيت واأنرت الطريق ملن ي�شري على خطاك ..اإنا هلل واإنا اإليه
راجعون.
وعلى اخلري واملحبة نلتقي

ق�ضة النادلة �ضارة در�ص يف الأخالق

تطرقت يف مقال «عجز املعاجم اأمام بع�س الكلمات» اإىل حمدودية
املعاجم يف �شرب غور بع�س اأو كثري من الكلمات ،وتلك الكلمات التي
ميتد معانيها خارج حدود الذهن ،وتخرج من �شور العقل لتطرق
اأبواب ال�شعور يف واقع احلياة من خالل العالقات املعقدة بني الإن�شان
والإن�شان .العالقات بني النا�س والتي تقت�شيها احلياة وتفر�شها على
جميع النا�س ،فردًا فردًا دون ا�شتثناء ،هي امل�شدر املعني واملرجع الواقعي
ل�شتخال�س معاين الكلمات من جميع جوانبها ،املبا�شرة وغري املبا�شرة،
العقلية والنف�شية ،وحتى تلك املبهمة التي تتاأرجح بني الذهني والنف�شي.
وهكذا معاين ل ت�شتوعبها م�شاحة القوامي�س واملعاجم ،بل هي ملك للواقع
املعا�س ول توجد اإل يف ثنايا وزوايا ق�ش�س من واقع احلياة .ق�ش�س
النا�س ،وحتى احليوان ،يف معرتك احلياة ،يف خ�شم قعقعة الأدوات
وجعجعة الو�شائل ،وت�شابق الأهداف وتناف�س الأطماع ،هي الدلو لدل
املعاين من اأعماق اآبار الكلمات ،وهي الوحي والإيحاء حلاملي القلم املبدع
يف ر�شم لوحات من األوان الكلمات يف ت�شكيالت بالغية موؤثرة للوقائع
والأحداث والعالقات من جمرى تهافت الإن�شان يف احلياة من اأجل احلياة.
ق�شة واقعية ،من َن َف ٍ
�س بني زحمة الأنفا�س ت�شع بنورها على عامل املعاين،
تعلمنا در�شً ا يف «الأخالق» ،وهذا الدر�س هو املعنى الذي ي�شع من خارج
اأ�شفار املعاجم ،وهو الدر�س الذي تتلقفه اأدوات الثقافة والفكر والأدب،
لبثه بني النا�س دعوة اإن�شانية اإىل مكارم الأخالق ،ومكارم الأخالق ف�شاء
من املعاين ي�شع ف�شاء الكون ،ومتعددة املعاين بتعدد الكائنات احلية
كلها ،وي�شتحيل على كتب الأدب وخمطوطات الأ�شفار ودعاوى الوعاظ
واأفكار الفال�شفة اأن ت�شتوعب كامل حلتها وكمال جمالها ،فهي التي ببقائها
يبقى الإن�شان ،وبهجرها وهجرتها يزول اجلن�س الب�شري .مكارم الأخالق
هي الأم احلنون الراعية يف ق�شة الوجود.
اإنها ق�شة النادلة �شارة� ،شارة اأم يف اأ�شرة متوا�شعة تالم�س قدرتها
املعي�شية حدود مملكة الفقر ،تعمل نادلة يف مطعم يوؤمه زبائن من
طبقات اجتماعية تتاأرجح بني ذوي الدخل املحدود ومن هم يف اأدنى
ال�شلم الطبقي .وباملعنى الجتماعي  -الطبقي ،زبائن من حتالف الطبقات
العاملة التي تعر�س يف �شوق العمل طاقتها العملية املنتجة لك�شب قوت
يومها ،وتنتقي بني �شنوف الطعام ،وهي اأقل من عدد اأ�شابع اليد الواحدة،
�شن ًفا مقدو ًرا عليه ،اأو بغية توفري قدر من القرو�س لغر�س ملح اأو ليوم
اأكرث �شوادًا من يومه .هذا هو التعريف الواقعي وال�شادق للمطعم الذي
تعمل فيه النادلة  -الأم �شارة .مطعم بالقيا�س الفندقي اأعلى من جنمة
واحدة واأدنى من ثالث جنوم .على هذه العتبة من ال�شلم الطبقي التي
تعمل فيه النادلة �شارة ميكننا اأن نخمن دون عناء ح�شابي ،مبا يقارب
احلقيقة ،كم ت�شتلم �شارة من راتب مقابل جهدها اخلدماتي يف هذا الكوخ
القت�شادي ،فال �شك اأن راتبها حمدود مقطوع بالكاد يفي لإطعام اأ�شرتها
واإطعام نف�شها لتجدد طاقتها للعمل ،وهذا هو واقع حالها يف معرتك
احلياة من اأجل احلياة ،احلياة يف حدها الأدنى من تلبية حاجة مع تلذذ
ناق�س غري مكتمل تفقد احلاجة لذتها .دخل اإىل املطعم رجل وزوجته،
وجل�شا يف ركن ل يلفت الأنظار ،فاجتهت اإليهما النادلة �شارة و�شعت
اأمامهما قائمة الطعام ووقفت مبت�شمة تنتظر طلبهما ،نظر الرجل اإليها
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فهي التي ببقائها يبقى الإن�ضان
وبهجرها وهجرتها يزول اجلن�ص الب�ضري
واحلرج با ٍد على وجهه ،وقال اإنهما يريدان طبقني من اأرخ�س الأطباق،
لأنهما ل ميلكان املال الكايف كونهما مل ي�شتلما الراتب منذ اأ�شهر ب�شبب
م�شكلة مالية يف ال�شركة التي يعمالن فيها .وخال�شة الق�شة اأن �شارة
ا�شتوعبت ق�شة الزوجني ووعت جيدًا حالتهما الجتماعية ،و�شعرت يف
اأعماق نف�شها اأن واجبًا ل بد اأن يتحرك من ذاتها مللء فراغ احلاجة عند
الزوجني ،ولإر�شاء �شمريها احلا�شر املتحفز دائمًا ،وال�شمري يتغذى
على ال�شتجابة للواجبات الإن�شانية واللتزام مبكارم الأخالق .انطلق
الواجب الأدبي اأولً منها ،من اأول نظرة من الزوج املحرج قبل التفوه
بكلمة .اأدركت اأن جمرد التعاطف معهما والتاأمل حلالهما ل يفي واجبها
(الإن�شاين) جتاههما ،فكان ل بد من الرتقاء من الواجب الأدبي اإىل الواجب
الأخالقي ،من املجرد اإىل الواقع ،من احل�س اإىل اللم�س .قدمت لهما �شارة
طبقني اأف�شل مما طلبا ،وعندما جاءت حلظة الدفع ،قالت �شارة اإن الثمن
مدفوع ،واإن الطبقني هدية منها لهما ...اإن كرم �شارة ،وا�شتجابتها لرجاء
ال�شمري يف اأعماقها كان اأعلى من قدرتها املالية ،فهي بذاتها لي�شت يف
حال اأف�شل من حال الزوجني ،فكلهم من طينة طبقية واحدة ويتزاحمون
يف قارب واحد ،وهي بهذا الكرم ،بتوجيب نداء ال�شمري ،قد اقتطعت
جزءًا مما وفرت ل�شراء غ�شالة ،ولكنها وبح�شاب الواجب ،الذي ل ميكن
ح�شابه ،ف�شلت تاأجيل حاجتها اإر�شا ًء ل�شمريها ،فاأعطت الأولوية حلاجة
الزوجني اأمام حاجتها امللحة .زميلتها يف العمل وبّختها ،ولكنها مل تعر
التوبيخ اأهمية ،لأنها لو مل تلبِّ حاجة الزوجني وبّخها �شمريها ،فاأين
توبيخ الإن�شان من توبيخ ال�شمري؟ ال�شمري بو�شلة الأخالق يف ذات
الإن�شان ،بينما الإن�شان الذي ياأبى �شماع ال�شمري فاإن فكره بو�شلة ت�شري
دائمًا يف اجتاه امل�شلحة الأنانية ...بعد انتهاء العمل عادت �شارة اإىل بيتها
وهي را�شية النف�س با�شمة مرتاحة البال يحف بها وحولها �شعور بالنبل
ال�شايف الطاهر؛ عاد الزوجان ،بعد اأن �شكرا �شارة -على كرمها الأ�شيل-
اإىل البيت ول�شان حالهما يغرد يف النف�س اأن العامل مازال بخري ،وعادت
زميلة �شارة اإىل بيتها وهي �شبه حانقة وحمتارة من اأمر �شارة وغا�شبة
على زميلتها الفقرية الكرمية .ال�شعادة غمرت قلب �شارة وقلب الزوجني،
ولكن التي مل يكن لها �شاأن يف الأمر ،حرمتها حريتها وغ�شبها على �شارة
وان�شغالها مبا ل يعنيها من ال�شعادة.
الق�شة ق�شرية ،اأحداثها حمدودة ،اأبطالها اأربعة ،يف حيز �شيق من
الزمان واملكان ،ولكنها در�س يف مكارم الأخالق ،وتنوير ملو�شع ال�شعادة
احلقة بني ال�شمري والأخالق ،دون حما�شرات ول ن�شو�س من خمطوطات
�شفراء اأو حمراء؛ ول اأحد يدري ما هو دين الأبطال ...انح�شرت الق�شة
يف لزوم ما يلزم من تلبية نداء ال�شمري اإحقا ًقا حلق الأخالق علينا ...اإن
كان لنف�شك عليك حق ،فاإن لالأخالق عليك حق اأعظم ...اأ�شافت الق�شة
بعدًا ح�شيًا يتخطى ويتجاوز التعريف املعجمي لكلمة «اأخالق».
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عثمان املاجد

اكت�ضفوا ،اعزلوا وعاجلوا...
ل ن�شتهني بدقة احلالة ال�شحية وب�شراوة جائحة
فريو�س كوفيد  19التي متر بها خمتلف دول العامل ،فالدول
بق�شها وق�شي�شها حت�شد اجلهود والإمكانات وت�شحذ
الهمم ملواجهته وتقليل اأكالفه ال�شحية والجتماعية
والقت�شادية ،ولئن تفاوتت طرائق تعامل الدول مع هذا
الوباء حال ظهوره وانت�شاره بني م�شتهرت متكتم وعقالين
ر�شني �شفاف ،فاإن هذا التفاوت مهم يف الدللة على منزلة
املواطن من منظومة احلكم القائمة يف كل دولة من الدول؛
فاملواطن يف الدول امل�شتهرتة املتكتمة ل قدر له ول قيمة،
ولعله جمرد رقم يُتالعب به لغايات �شلطوية خ�شي�شة،
واملواطن يف الدول الر�شينة العقالنية ال�شفافة راأ�س مال
نفي�س حتر�س الدولة على املحافظة عليه وعلى حياته
حر�شها على تعليمه وتثقيفه ورفاهه.
بهذه املوازنة فح�شبُ ،تد َر ُك منزلة املواطن خا�شة
والإن�شان عامة يف مملكة البحرين ،اإذ كانت البحرين
ٍّ
توق حازمة اإزاء هذا اجلائحة،
�شباقة يف اتخاذ اإجراءات
ويف اعتماد �شيا�شة ات�شالية ناجعة زرعت يف نفو�س
املواطنني واملقيمني الثقة باأنهم يف اأمان يف بلد الأمان اإذا
ما تقيدوا بتو�شيات وزارة ال�شحة واجلهات الر�شمية.
ولذلك ،فنحن هنا يف �شبيل حما�شرة هذا الفريو�س واحلد
من انت�شاره نحقق -كما يطلعنا الفريق الوطني الطبي من
خالل تقاريره اليومية -جناحات باهرة بف�شل �شيا�شة
الدولة يف احتواء هذا الفريو�س من جهة ،و�شهر املعنيني
على متابعة احلالت امل�شابة بهذا الفريو�س واملخالطة
لها من جهة اأخرى .وبهذا ن�شتطيع القول مطمئنني واثقني
اإن البحرين قادرة على جتاوز هذه املحنة ال�شحية ،لأن
البحرين ،كما قال �شمو الأمري رئي�س الوزراء ،حفظه اهلل
واأرجعه اإىل وطنه و�شعبه �شاملا معافى« ،قوية باأبنائها
املخل�شني الذين ي�شربون اأروع املثل يف التعاون والبذل
والعطاء يف �شبيل جمتمعهم» .ولكي من�شي قدما يف
مراكمة هذه النجاحات وتقليل الفاقد من اجلهود ينبغي
علينا ،اأفرادًا وجمموعات وموؤ�ش�شات ،اأن نعي املطلوب
ونقدر حق تقدير النعطافة ال�شحية احلرجة التي مير بها
املجتمع البحريني.
يف خ�شم ان�شغال املخت�شني ال�شحيني يف مزاولة
عملهم مبحا�شرة وباء الفريو�س ،كان مثريًا للتقزز موقف
بع�شهم من الإجراءات ال�شحية املتخذة جتاه عدد من
امل�شابني بالفريو�س اأو من كان من املحتمل اإ�شابتهم به،
وهو موقف ل مربر له اأبدا كيفما قلبنا الأمر ،فاحلجر
ال�شحي لي�س طريقة ا�شتحدثتها اجلهات ال�شحية يف
البحرين ،لأنه بب�شاطة اإجراء وقائي قدمي اأثبت فعاليته
وجدواه يف اأكرث من جائحة وبائية اأ�شابت الب�شرية،
وهو من الإجراءات التي ل ميكن جتاوزها اأبدا اإذا ما اأُريد
حما�شرة اأي نوع من اأنواع الأمرا�س املعدية مثل كوفيد
 .19وقد كان املدير العام ملنظمة ال�شحة العاملية تيدرو�س
غيربيي�شو�س وا�شحً ا يف دعوته دول العامل لتتبع فريو�س
كورونا ،حني قال« :ل ميكننا مكافحة فريو�س اإن مل نكن
نعلم مكان وجوده .اكت�شفوا ،اعزلوا ،افح�شوا ،وعاجلوا
كل حالة لك�شر �شال�شل انتقال كوفيد  .»19فعلينا تقبل
وقبول كل الإجراءات احلكومية التي هي اأول واأخريا ت�شب
يف امل�شلحة العامة.
هناك جمموعة من القيم ال�شلوكية والأخالقية
نحتاجها لإجناح اجلهد احلكومي ،وامل�شعى املجتمعي
املبذول يف مواجهة اخلطر املحقق من جراء انت�شار ،اأو
بالأحرى ا�شتفحال انت�شار هذا الفريو�س امل�شتجد .وبال
�شك فاإن التعاون يف ما بني اأفراد املجتمع البحريني هو
اأول ما نحتاجه ولي�س اآخره ،ذلك اأنه اإىل جانب التعاون
فاإننا نحتاج اأي�شا اإىل عزمية �شلبة واإرادة حديدية
و�شرب جمتمعي جميل لتوحيد اجلهود بهدف حماربة هذا
الداهم ،والوقوف �ش ًفا واحدًا للحيلولة دون ا�شتفحاله
يف جمتمعنا ،والجتهاد قدر املتاح يف ا�شتثمار الإمكانات
املتوافرة لكي نبعد اخلوف والهلع من قلوب املواطنني
واملقيمني لتم�شي احلياة الجتماعية اأ�شا�شً ا �شل�شة .ل وقت
منلكه لهدره يف مناكفات طائفية يرى بع�شهم �شرورة
ا�شتثمارها لزرع الفتنة يف جمتمعنا عرب توظيف رخي�س
لو�شائل التوا�شل الجتماعي.
لن ن�شهب ،يف هذا الإطار ،باحلديث عن اللعبة الطائفية
لدى بع�س من كان مفطو ًرا على ممار�شة هذه اللعبة بدوافع
�شتى ،وذلك لي�س لأن الطائفية غري موجودة يف جمتمعنا،
ل ،بل هي موجودة وهي �شالح يف اأيادي الكارهني لكل
ما يعمل على توحيد مكونات املجتمع البحريني ،حتى لو
تعلق الأمر ب�شحة املجتمع العامة املهددة بالوباء .ولعل ما
يُن�شر على بع�س و�شائل التوا�شل الجتماعي لدليل على
ما يقوم به الطائفيون لعرقلة اجلهود املجتمعية .لكن نحن
هنا نتحدث عن طريقة مقارعة هوؤلء الطائفيني والت�شدي
لكل ما يبثونه يف املجتمع من اأعمال �شلبية تقو�س جهود
املجتمع للخال�س من الوباء؛ اإذ ينبغي األ ندعهم ياأخذوننا
اإىل اللعب يف م�شاحتهم لإلهائنا عن موا�شلة النجاح يف
مواجهة جائحة كوفيد  .19وال�شاحة التي يُجيد هوؤلء
اللعب فيها هي و�شائل التوا�شل الجتماعي ،ملا لهذه
الو�شائل من قدرة على الو�شول واإي�شال املعلومات ب�شرف
النظر عن �شحة هذه املعلومات اأو خماتلتها ،لهذا ينبغي
علينا اليقظة ممن يرت�شد املجتمع ب�شهامه الطائفية التي
ت�شلنا على اأجهزة هواتفنا الذكية.
جهود املعنيني مبحا�شرة انت�شار جائحة كوفيد 19
مت�شي بنجاح ،ولن حتقق جناحها الكامل اإل بتعاوننا
نحن مع�شر املواطنني واملقيمني .وتعاوننا ينبغي اأن يكون
يف م�شارين ،الأول� :شحي من خالل القبول الطوعي مبا
تراه الدولة من خالل جهة الخت�شا�س احرتازا وعالجا،
واللتزام ب�شوابط و�شروط النظافة والإر�شادات بالبتعاد
عن التجمعات ،مهما كان الهدف منها ،والثاين :اجتماعي
عنوانه الأكرب اللتزام ب�شروط املواطنة واإبداء الحرتام
جتاه الغري ،والكف عن املناكفات الطائفية املقيتة التي
يُ�شهل لها البع�س على و�شائل التوا�شل الجتماعي.
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اأبعــاد

�ضعيد احلمد جماعة لندن ..اال�ضتثمار يف «كورونا» �ضيا�ض ًيا
�سحيح اأنها ت�ستثمر كل �سيء لتنال من البحرين ،لكن مل يخطر يف
بال املواطنني اأبدًا اأن ت�ستثمر جماعة لندن يف وباء كورونا لت�سوه من
�سمعة بالدنا ،دون اأدنى �سعو ٍر بامل�سوؤولية الأخالقية يف حلظة ي�ستنفر
فيها العامل جهوده ويوحد �سفوفه ملواجهة الكورونا.
وحدها جماعة لندن خرجت عن اخلط ولعبت باملر�ض وا�ستخدمت
الوباء اأ�سواأ ا�ستخدام لأ�سواأ الأهداف واتع�ض الغايات غري عابئة ول
مهتمة على الإطالق باخلطورة التي ي�سكلها هذا الوباء على مواطنني تزعم
الدفاع عنهم وتدعي اهتمامها بهم وبحقوقهم ومب�ستوى معي�ستهم ،واإذا
باأقنعة الزيف ت�سقط عن تلك الوجوه الدعية واملدعية وتظهر حقيقتها
القبيحة على املالأ اأجمعني ،وهي تردح �سد البحرين وتت�سيد وترت�سد
بدلً من اأن توؤجل خالفاتها اإىل ما بعد انتهاء اجلائحة ،وبدلً من اأن تنادي
بتوحيد ال�سفوف ور�ض اجلهود ملقاأومة ومكافحة مر�ض وفريو�ض ل
يفرق بني الولئيني واملواطنني ح�سب ايديولوجياتهم وتوجهاتهم ،وبئ�ض
الفعل ما فعلته جماعة لندن ومن َّ
لف يف ف�سائها وان�سوى حتت خيمتها
وحمل �سمن حملتها يف وقت حرج ب�سبب الكورونا.
ل فقه ال�سيا�سة ،ول فقه الواقع ،ول النتماء احلقيقي يقبل مبثل ما
فعلوا وهم يرق�سون على اإيقاع قناة (العامل) اليرانية ،ويظهرون عرب
�سا�ساتها يف و�سلة ذم وقدح وهجوم وت�سوي ٍه ترباأ منها البحرين كما
الغي
ترباأ وتترباأ من مرتكبيها وقد اأغواهم ولوؤهم فتاهت عقولهم يف
ّ
والبهتان.
لي�ست حلظة مواجه ٍة ول جمابهة ،ولي�ض الوقت وقت الطعن
باخلناجر امل�سمومة يف جهو ٍد جبارة تبذل على مدار ال�ساعة حلماية
الوطن واملواطن ،فاأي فكر �سيطاين اأحمقٍ اأهوج هو الذي دلهم وقادهم
اإىل حتويل بو�سلة مواجهة الوباء اإىل مواجهة اجلهود الوطنية لفريق
البحرين الذي يتوله اأبناء البحرين ،وقد نذروا اأنف�سهم على مدى اأيام
واأ�سابيع للت�سدي للفريو�ض ،واحل ّد من خطورته على اأهل البحرين من
كل طيف ومن كل مكوِّن بحريني ل يفرق بني هذا وذاك.
لي�ست غواية ال�سيا�سة ،ول عالقة لها بال�سيا�سة ل من قريبٍ ول
من بعيد ،ولكنه النزق الأحمق والغوغائية امل�سكونة بروح النتقام من
الوطن وال�سحية هو املواطن.
ثنائية الت�سويه والتزييف ثنائية ل عالقة لها مب�سطلح «معار�سة»
بغ�ض النظر عن نوع و�سكل وتوجه هذه املعار�سة اأو تلك ،ولكنها ثنائية
الثاأر حتى لو زهقت اأرواح اأبرياء فيها ل ذنب لهم.

حممد الرميحي

اليوم

الفرتا�ض اأنه ب�سبب ا�ستباك النظام الإيراين يف حروب �ساخنة اأو
باردة يف اجلوار وما بعده ،فقد كان ذلك على ح�ساب الو�سع القت�سادي
الإيراين الداخلي ول�سنوات طويلة ،ومنه تدهور البنية ال�سحية الإيرانية.
اخل�سارة املوؤقتة بررت على توقع اأن ثمة جائزة كربى يف نهاية
الطريق (بناء الإمرباطورية) القائمة على فكرة حكم ولية الفقيه ،ومن
ثم ال�ستفادة من كل ثروات وموارد الأر�ض اجلديدة (من الفرات اإىل البحر
الأبي�ض) و(من اخلليج اإىل البحر الأحمر) ،ذلك �سيعود بالنفع العميم على
ال�سعوب الإيرانية ثرو ًة وعز ًة! فال باأ�ض اأن حترم تلك ال�سعوب من الكثري
من مواردها ونق�ض يف خدماتها الأ�سا�سية يف �سبيل ت�سخري تلك املوارد
املتاحة اأو املتوافرة من اجلوار الذي �سقط باليد كالعراق ،وا�ستثماره يف
بناء تر�سانة ع�سكرية وتهيئة العديد من الرجال خلدمة ذلك امل�سروع
و�سرف الأموال يف متويل الأذرع الفاعلة يف ترويج تلك ال�سرتاتيجية يف
اجلوار كما يف لبنان واليمن ،وا ً
أي�سا العراق واأماكن اأخرى ،كل ذلك على
ح�ساب احلاجات الإن�سانية لل�سعوب الإيرانية ،وفل�سفت تلك املقولت
ب�سعارات تراثية اأو اجتماعية ،على راأ�سها الر�سالة الربانية اآيديولوجي ًة،
وال�سرب طري ًقا للو�سول اإليها ،كما ي�سرب نا�سج ال�سجادة الإيرانية
(التعبري الأخري حمبب لبع�ض الكتاب الغربيني!) كي ُتنال اجلائزة يف
النهاية .قد يكون «كورونا» وانت�سار وبائه الذي من املحتمل اأن يح�سد
الآلف من الإيرانيني ،مع الأ�سف ،جر�ض تنبيه لإعادة النظر يف امل�سروع
كله ،فواحد من اأهم اأ�سباب انت�سار الوباء يف اإيران وا�ستوطانه ،مع
الأ�سف� ،سعف خطري يف البنية الهيكلية للمن�ساآت ال�سحية يف اإيران
والتي مل تخ�س�ض لها املوارد الكافية ول راأ�ض املال الب�سري من اأجل
حت�سني ال�سكان يف مدن وقرى اإيران من اأي نائبة �سحية ،ول و ّفرت
الإمكانات ملواجهة الأمرا�ض اخلطرية يف ظل تردي الأو�ساع القت�سادية
وال�سح يف متويل اخلدمات العامة.
جر�ض التنبيه يقول اإنه مهما خطط لبناء الإمرباطورية على ح�ساب
املوارد وال�سكان ،فهو بالتاأكيد يف زماننا موؤ ٍد اإىل ف�سل .حتى الآن يجري
ت�سويق خطط التو�سع الإيراين يف اجلوار على جمموعة من ال�سعارات
ترتاوح بني «الدفاع عن املذهب» مثل «حرا�سة املراقد يف دم�سق» ،وكاأنها
كانت مهددة! اأو «الدفاع عن امل�ست�سعفني» اأو حتى «مقاتلة اإ�سرائيل
واأمريكا»! قد تكون هذه ال�سعارات جاذبة للب�سطاء من جهة اأو اأ�سحاب
امل�سالح املرتبطة بامل�سروع من جهة اأخرى ،لكنها تبدو �ساذجة للعقالء،
فكل تلك ال�سعارات تخفي اأو حتاول اأن تخفي اأهداف امل�سروع احلقيقي
وراء اجلهد الإيراين الذي توؤمن به النخبة احلاكمة ،وهو التو�سع يف
اجلوار وال�ستحواذ على ال�سلطة والرثوة يف املنطقة .هل يعطينا التاريخ
اأمثلة ميكن ال�ستفادة منها يف املقارنة يف بع�ض الوجوه لفهم هذا التوجه،
واإىل اأي ميناء ميكن اأن ير�سو فيه؟ قد يكون اجلواب نعم .ففي اأوروبا
اندلعت حرب �سرو�ض ت�سمى حرب الثالثني عامًا ،و�سملت �سراعات
دامية ا�ستمرت معظم �سنوات الن�سف الأول من القرن ال�سابع ع�سر،
يعرفها كثريون بتعجل ،اإنها حرب بني الكاثوليك والربوت�ستانت ،اأي
حرب طائفية بالتعبري احلديث ،وهو تو�سيف يرغب البع�ض يف اإ�سقاطه
على ال�سراع بني اإيران وجاراتها يف م�سروعها املتمدد يف ال�سنوات
الأخرية ،ذلك التو�سيف غري �سحيح ،فقد قامت قوى كاثوليكية كما حدث
لفرن�سا الكاثوليكية وحتى البابا مبنا�سرة الربوت�ستانت ،كما قامت قوى
بروت�ستانتية مبنا�سرة الكاثوليك ،كما يحدث اليوم من منا�سرة بع�ض
ال�سنة مثل تنظيم الإخوان للم�سروع الإيراين ومقاومة بع�ض ال�سيعة
لذلك امل�سروع ،هنا ي�سقط التنميط كليًا عن تو�سيف ال�سراع القائم باأنه
�سني �سيعي اأو طائفي ،هو �سيا�سي بامتياز كما كانت حرب الثالثني عامًا
يف اأوروبا �سراعً ا �سيا�سيًا من اأجل ال�سيطرة وال�ستحواذ ،وا�ستخدمت
يف جيو�ض تلك احلروب الأوروبية مرتزقة من اأماكن اأخرى من القارة،
كما يحدث اليوم ،من اأفغان وباك�ستانيني وغريهم ،وب�سبب تلك احلرب
الطويلة انخف�ض عدد �سكان بع�ض دول اأوروبا اإىل اأقل من الن�سف ،وتدنت
ن�سبة الرجال يف املجتمع اإىل درجة اأن �سمح اأمراء احلروب وقتها بتعدد
الزوجات لتعوي�ض اخل�سائر يف الرجال ،ودمرت مناطق وا�سعة ،وهاجر

جهة النشر

الصفحة
العدد

واإذا كانت جماعة لندن ومن َّ
لف لفها من جماعات فلول دوار العار ل
تريد اأن تقول كلمة خري ،فال اأقل من اأن ت�سمت وت�سكت وتلوذ بجدار الال
مبالة دون اأن تفتح �سفحاتها الإلكرتونية ومواقعها وف�سائياتها لتهاجم
وحتر�ض يف حملة تعبئة �سد احلكومة واأجهزتها وفريق البحرين ل �سد
الكورونا.
ل املعار�سة اليرانية لنظام املاليل ،ول املعار�سة العراقية للحكومة
يف العراق ،ول ال�سارع اللبناين املعار�ض للحكومة هناك ،قالوا مثل الذي
قالته جماعة لندن وهي تظهر على �سا�سة (العامل) اأو (اللوؤلوؤة) اأو (املنار)
اأو (امليادين) ،اأو اأي قناة اأخرى من القنوات التي اأدمنت الهجوم على
البحرين مبنا�سبة وبال منا�سبة ،حتى �سار يف حكم املوؤكد اإن البحرين
ت�سكل لها عُ قدة ل فكاك ول عالج لها.
لقد قلناها مرا ًرا اإنها جماعة تعمل �سد نف�سها ،ففي كل اأزمة حتى
اأزمة فريو�ض الكورونا تخ�سر هذه اجلماعة ا ً
أر�سا وتفقد م�ساحة حني
يتبارى ب�سعة اأفرادها يف ا�ستغالل وا�ستثمار كل �سيء للنيل من البحرين
حل�ساب اأجندة يعتا�سون منها.
وهل نحن بحاج ٍة لأن نذكر ونعيد ونكرر اأن من يعتا�ض من الهجوم
على وطنه والنيل من بالده فاقد لكل �سيء؟؟
ول�سنا هنا يف وارد �سراء الأوهام اأو الرهان على هكذا جماعة خرجت
عن دائرة الوطن ومنها ،ومل ت�ساأل نف�سها حتى يف اأزمة الفريو�ض الذي
اجتاح العامل اإن كان ما تقوم وما تقول به من ي�سر ومن ي�سيب �سوى
املواطن الب�سيط ،ومل تفهم اأن هكذا موقف ي�سعها اأمام م�ساءلة التاريخ
حني ي�سائل وي�ساأل ،ولكننا هنا ن�سجل ونوثق موقفها ونر�سد فعلها
ونقول الذي قلناه لها مرا ًرا ما هكذا تكون املعار�سة ول ال�سيا�سة ،ول
هكذا يدار الختالف.
ونقول اإن البحرين باأهلها ونا�سها ومواطنيها واإخال�سهم وتفانيهم
من اأجلها اأكرب من اأن تاأثر فيه هذه اجلماعة اأو اأقوالها مهما ارتفع �سراخهم
املفتعل.

هل رِّ
يغري «كورونا» من تفكري اإيران اال�ضرتاتيجي؟

التاريخ
الخبر

لي�ض الوقت وقت الطعن باخلناجر
امل�ضمومة يف جهودٍ جبارة تبذل على مدار ال�ضاعة

الرابط اإللكتروني

ب�ضبب تلك احلرب الطويلة انخف�ض عدد
�ضكان بع�ض دول اأوروبا اإىل اأقل من الن�ضف
ال�سكان اإىل الغابات واخلالء ،وانت�سرت املجاعات والأوبئة والأمرا�ض،
وهلك ماليني من الب�سر .اإذا قبلنا املقارنة يف اخلطوط العري�سة ،فاإننا
اأمام ع�سر �سنوات حربًا يف �سوريا ،وخم�ض يف اليمن ،وع�سرين عامًا يف
لبنان ومثلها يف العراق ،كلها تدار حتت �سعارات هدفها التو�سع .الآلف
من ال�سوريني ذهبوا �سحية القتل املبا�سر اأو يف اأقبية ال�سجون جراء
التعذيب وماليني انت�سروا لجئني يف الداخل واخلارج ،وا�ستبيحت اأرواح
الآلف من اليمنيني دون مربر ،وهُ دمت قرى ومدن جراء عبث احلوثيني
ودعمهم امل�ستمر القادم من طهران ،واأفل�ست لبنان الدولة حتت هيمنة
«حزب اهلل» واإرهابه ،وتوقف بناء الدولة يف العراق وتتحكم يف م�ستقبلها
جمموعة من امليلي�سيات مدعومة �سالحً ا وتدريبًا من اإيران.
هذا هو امل�سهد املاثل اأمامنا قد ي�سابه يف بع�ض مالحمه ،مع اختالف
�سرورات الزمن ،م�سهد ذلك ال�سراع الدموي يف الن�سف الأول من القرن
ال�سابع ع�سر الأوروبي ،والآثار ال�سلبية الرهيبة التي تركتها .ومع اندلع
وباء «كورونا» اجلديد يف اإيران وتلك اأخبار ل ت�س ُّر اأحدًا ،بل تقلق اجلميع،
هل تنتبه النخبة احلاكمة اإىل حقيقة خواء امل�سروع ونتائجه الكارثية على
ال�سعب الإيراين واأبناء املنطقة ،واأن احلاجة اأ�سبحت ملحة اإىل اأن تاأخذ
اإيران اجلانب ال�سحيح من التاريخ! ل يحتاج العقالء اإىل اإثبات حقيقة اأن
تكدي�ض ال�سواريخ والقوارب ال�سريعة وتفعيل الربامج النووية ،وجتنيد
املرتزقة اأو اإر�سال القوات امل�ساندة اإىل خارج احلدود ،مع اإفقار يف الداخل
واإ�سعاف يف البني اخلدمية وال�سيا�سية ل يوؤدي اإل اإىل ما اآلت اإليه املدن
املتحاربة يف الزمن الأوروبي القدمي اخلواء الكامل .رمبا ل يعني ذلك
الدر�ض ال�سيء الكثري للنخبة الإيرانية ،اأما انت�سار العدوى التي اأنكرها
النظام يف بداية الأمر ،والقول اإن الفريو�ض م�س ّنع يف معامل الوليات
املتحدة اأو اأنه عقاب من اهلل لل�سينيني ،ثم ا�سطرار النظام اإىل اإطالق
ً
حتوطا من كارثة اإن�سانية ،ب�سبب �سعف �سديد يف
�سراح  70األف �سجني
القدرة على التعامل مع الواقع املعا�ض والعرتاف مبا يتوجب العرتاف
به ،وهو اأن بناء الإمرباطوريات حتت اأي علم اأو اآيديولوجيا مل يعد ممك ًنا
يف زماننا ،هو فقط ا�ستهالك غري حميد للموارد وحروب دونك�سوتية ل
نتيجة لها اإل تخريب مدن واأوطان يف املكان واجلوار ،فبالتاأكيد يرغب
ال�سوريون يف بناء دولة حديثة لهم يت�ساوى فيها املواطنون ،وبالتاأكيد
يرغب اليمنيون يف العي�ض يف دولة لي�ست اإمامية كما خربوا �سرورها
قرو ًنا �سابقة ،كما اأن العراقيني �ساقوا ذرعً ا ببداية امل�سروع الإيراين،
كما �ساد التذمر قطاعات وا�سعة من اللبنانيني ،يف كل هذه املناطق زادت
القناعة اأن امل�سروع الإيراين ي�ستطيع اأن يُخرب ،لكن لي�ض لديه القدرة
على البناء! «كورونا» بداأ يفكك امل�سروع فتم قفل احلدود مع اإيران من
العراق وتركيا ولبنان واخلليج ،فهل يوقظ جر�ض الإنذار الذي يرتفع
�سوته الآن يف اأكرث من مكان قادة امل�سروع اإىل العرتاف بف�سله! وال�سعي
للنظر يف خيارات اأخرى للم�ستقبل؟ اأو ال�سري يف هذه الطريق حتى
الو�سول اإىل الهاوية؟

بيانات الخبر

اآخر الكالم:

من ال�صاذ وغري املقبول يف العالقات الدولية اأن ي�صمح ملواطنني
الدخول اإىل بلد دون اأن تختم جوازات �صفرهم ،ذاك ما حدث
لل�صعوديني يف اإيران ،ما ت�صبب يف وقوعهم يف م�صيدة املر�س،
فاأ�صبحوا �صحايا الت�صيي�س واجلهل م ًعا ،وع ّر�صوا مواطنيهم
للخطر!
عن «ال�سرق الأو�سط»

خليل علي حيدر

بعي ًدا عن هموم...
«الكورونـ ـ ـ ــا»! ()2-1
لفتت نظري جمموعة مقالت يف العدد الأخري من
جملة «العربي» ،مار�س  !2020مل اأكن اأت�صور اأن علم
الكمبيوتر اأو «الذكاء ال�صناعي» يزحف علينا بهذه
ال�صرعة التي يوؤكدها مدير حترير املجلة العريقة،
الأ�صتاذ اإبراهيم املليفي ،ويقول يف مقال له« ،يتوقع
املخرتع الأمريكي راميوند كرزويل اأن ي�صل الذكاء
ال�صطناعي اإىل امل�صتوى الب�صري يف العام ،2029
اأي بعد ت�صع �صنوات من الآن» ،وهذه تكاد تكون بعد
غد!
اأعجبت بكلمة «تكنوفوبيا» الواردة يف العنوان،
والتي تعني «اخلوف من م�صتقبل فيه التكنولوجيا
اإىل مرحلة ال�صتقالل الذاتي وعدم تلقي الأوامر
من �صانعها» ،وما ينجم عن هذا اخلوف من �صعور
بالعجز وخ�صية املجهول.
«التكنوفوبيا» مل تبداأ يف القرن احلايل اأو ما قبله،
يقول الكاتب ،بل بداأت منذ ظهور الثورة ال�صناعية
والآلة يف اإنكلرتا خالل القرن الثامن ع�صر ،حني
بداأت الآلت حتل حمل الب�صر ،اإذ قامت جمموعة من
الن�صاجني بتخريب الآلت التي حلت مكانهم ،ومل
يتوقف التخريب اإل بعد اأن اأ�صدر الربملان الإنكليزي
قانونا يعترب تدمري الآلت جرمية يعاقب عليها
القانون.
الذكاء ال�صطناعي لن يبلغ امل�صتوى الب�صري قريبًا
فح�صب ،ورمبا يتجاوز فطنة و«دهاء» اأذكى الأذكياء
منا ،بل ،كما يقول اأ .املليفي عن الأمريكي «كرزويل»،
اإذا توقعنا امتداد امل�صار من عام  2029اإىل عام
ً 2045
مثال« ،فرمبا نحظى باأ�صعاف اأ�صعاف قدرات
الذكاء الب�صري» ،يا للرعب! لعبت اأفالم اخليال العلمي
دو ًرا يف تقدمي هذا النوع من الذكاء اإىل اجلمهور،
ولكن هل �صيتفوق هذا العقل على عقولنا ح ًقا؟ وهل
�صتتطور لدى الإن�صان الآيل م�صاعر ال�صمري واملكيدة
والطيبة والأنانية وال�صداقة واحلب والكراهية كذلك؟
الروائي النيوزيلندي «�صامويل باتلر» كتب عام
 1863مقال �صاخ ًرا فيما يبدو ،بعنوان «داروين بني
الآلت» ت�صاءل فيه عن هوية الكائنات التي �صتكون
لها ال�صيادة على الأر�س بعد انقرا�س الب�صر! واأجاب
اأننا نحن اأنف�صنا «نخلق �صادتنا ...ومع مرور الزمن
�صنجد اأنف�صنا اجلن�س الأدنى ،امل�صاألة فقط م�صاألة
وقت حتى تهيمن الآلت على الب�صر»( .العربي،
�س)12
احلقيقة املعي�صة اليوم اأننا حتت رحمة الآلت
واحلا�صبات والثقافة الرقمية« ،واجلميع جمرب على
الرتباط بالنظام الرقمي»! الثقافة الرقمية قد تكون
مثل اأي نظام تقني اأو حتى �صيا�صي اآخر ،كلما ارتقى
وتقدم ازداد ه�صا�صة يف بع�س جوانبه ،وبات اأكرث
عر�صة للم�صاكل واأ�صد �صع ًفا اأمام «الهاكرز» وجند
التخريب ،وهو ما نتعر�س له اليوم يف اأنظمتنا املالية
والأمنية املدنية بني حني واآخر ورمبا مع تزايد
اعتمادنا على الذكاء ال�صطناعي نزداد �صع ًفا على
�صعف ووهنًا على وهن.
اأعجبت كذلك مبقال د .جابر ع�صفور ،الكاتب
الكبري والأكادميي البارز ،الذي حتدث عن «ال�صاعر
الناقد» وهي ظاهرة ثقافية متكررة يف كل الآداب،
حيث يكون اأبرز ال�صعراء والناثرين املبدعني ،مثل
ت� .س .اإليوت من كبار النقاد كذلك! وهذا كما يبدو
تناق�س وا�صح.
يقول د .ع�صفور« :قراأت لل�صاعر �صالح
عبدال�صبور ق�صائد ل تن�صى ،واأعدها من عيون �صعر
احلداثة ،كما قراأت له مقالت نقدية ل اأزال اأعدها
من عيون املقالت النقدية التي قراأتها يف حياتي .ول
اأزال اأذكر مقالته املمتعة عن الأعمال الأدبية املمتازة
التي كتبها غريه ،والتي علق عليها نقد ًيا يف جريدة
الأهرام ،منذ زمن بعيد كنت ل اأزال طالبا جامعيا ول
اأزال اأذكر اإىل اليوم مقال �صالح عن جمموعة جنيب
حمفوظ الق�ص�صية التي عنوانها (دنيا اهلل) ،ففي هذه
املجموعة ق�صة اأ�صابتني باحلرية ومل اأفهمها لأول
وهلة ،وهي (ق�صة زعبالوي) ،واحلق اأنني مل اأفهم
الطابع امليتافيزيقي لهذه الق�صة اإل بعد اأن قراأت
تف�صري عبد ال�صبور لها».
هل ميكن القول اإن الإبداع الأدبي يف جماله،
والنقد كجهد فكري حتليلي ،هما يف احلقيقة وجهان
لالبتكار واخللق؟ واإن النقاد رغم ذلك -اإن كان
اأديبًا ن�ص ًطا -ل ينتج بال�صرورة اأدبا كامال خاليا
من مطاعن النقاد وماآخذهم؟ األي�س بع�س اأ�صكال
«النق�صان» رمبا من مظاهر القوة والعمق والتلقائية
يف التعبري الأدبي والفكري ،اأو هي مما تت�صارب فيها
الآراء والجتهادات وتتفاوت الأذواق وحكم الأجيال؟
اإن بع�س اأ�صعار عبد ال�صبور ،يقول د .جابر
ع�صفور« ،ت�صكيل حداثي بال �صك يذكرنا بلوحات
(براك) و(بيكا�صو) ،ولوحات الفن التجريدي كله».
ولكنه �صعر ،ي�صيف د .ع�صفور« ،تنطوي ت�صكيالته
على حتولت هي جت�صيد حي حليوية هذا ال�صعر
واإبداعه يف اآن».
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ولي العهد :الجميع مطالب بالتحلي
بالحس الوطني المسؤول للحد من «كورونا»
أكد صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد
آل خليفة ولي العهد نائ��ب القائد األعلى النائب
األول لرئي��س مجلس ال��وزراء أن الجميع مطالب
التحل��ي بالحس الوطني المس��ؤول لنتمكن من
وضع حد النتش��ار في��روس كورون��ا (كوفيد)19
الذي ال يفرق بين أحد وآخر.
وق��ال س��موه ،إن المواطن الواع��ي أفضل داعم
للجهود المش��تركة لمواجه��ة الفيروس ،مؤكداً
س��موه أن الجه��ود الوطنية متواصل��ة بتكاتف
أبناء الوطن المخلصين الذين جس��دوا أبلغ صور
التفان��ي والتكام��ل المجتمعي والقي��م الوطنية
الراسخة بتعاضدهم وتالحمهم وفق النهج الذي
اختط��ه حضرة صاح��ب الجاللة المل��ك حمد بن
عيسى آل خليفة عاهل البالد المفدى.
وقررت اللجنة التنس��يقية برئاس��ة سموه أمس،
بناء على عرض الفري��ق الوطني الطبي للتصدي
لفي��روس كورونا (كوفيد )19وبمش��اركة اللجنة
الوطنية لمواجه��ة الكوارث إيقاف الدراس��ة في
المدارس الحكومية والخاصة ومؤسسات التعليم
العال��ي الحكومية والخاصة ورياض األطفال حتى
إش��عار آخر مع اس��تمرار عم��ل الك��وادر اإلدارية
والتعليمية.
كما قررت اللجنة اس��تمرار سير العمل االعتيادي
بالمؤسسات العامة والخاصة والحث على تطبيق
العمل عن بعد متى ما توف��رت اإلمكانية لذلك،
واس��تمرار فت��ح المح��ال التجاري��ة والمجمع��ات
التجارية ومحالت بيع األغذية بالصورة االعتيادية
مع األخذ باالعتب��ار إرش��ادات وزارة الصحة فيما
يتعل��ق بتجن��ب االختالط ف��ي األماك��ن العامة،
وكذلك اقتصار أنشطة جميع المطاعم والمرافق
الس��ياحية وأماكن تقديم األطعمة والمشروبات
عل��ى الطلب��ات الخارجي��ة والتوصي��ل ،وإغ��الق
دور الس��ينما وكل ص��االت الع��رض التابعة لها،
والمراك��ز الرياضي��ة الخاص��ة وص��االت التربية
البدنية الخاصة وبرك السباحة الخاصة واأللعاب
الترفيهية الخاصة.
كم��ا ق��ررت إغ��الق مقاه��ي الشيش��ة واقتصار
أنش��طتها على تقدي��م األطعمة والمش��روبات
فق��ط من خالل الطلب��ات الخارجي��ة والتوصيل،
وتخصيص أول س��اعة من فتح مح��الت األغذية
والتموي��ن لكبار الس��ن والنس��اء الحوامل فقط
لتقلي��ل المخالط��ة ،باإلضافة تجن��ب التجمعات
ألكث��ر م��ن  20ش��خصاً وااللت��زام بالمكوث في
المنزل بقدر المس��تطاع والخروج للضرورة فقط،
تجن��ب الس��فر إال للضرورة القص��وى ،فض ً
ال عن
فح��ص جميع المس��افرين القادمي��ن عبر منافذ
المملك��ة المختلفة وتطبيق الحجر المنزلي لمدة
 14يوم��اً عليه��م وذلك بدءاً من الي��وم األربعاء
ولمدة شهر قابل للتمديد.
وأكد سموه لدى ترؤسه اجتماع اللجنة التنسيقية
بقص��ر القضيبي��ة أم��س بحضور عدد م��ن كبار
المس��ؤولين ،أن المواطن الواعي المش��ارك في
اإلج��راءات هو أفض��ل داعم للجهود المش��تركة
لمواجهة في��روس كورونا (كوفيد ،)19فمواجهة
الفي��روس تتطلب م��ن الجميع التحل��ي بالحس
الوطن��ي المس��ؤول لنتمك��ن م��ن وض��ع ح��د
النتش��ار ه��ذا الفيروس الذي ال يف��رق بين أحد،
ويجعلن��ا نس��ير جميع��اً بع��زم وعزيمة ب��كل ما
يبذله أبناء الوطن من جهود مش��كورة ومقدرة
بعيون س��اهرة على حفظ أمن وصحة وس��المة
المواطني��ن والمقيمين والزوار ،وهو ما يس��عى
إلي��ه دوماً فريق البحرين من أعضاء الس��لطتين
التنفيذي��ة والتش��ريعية ومؤسس��ات القطاعين
الخاص واألهلي والمواطنين والمقيمين.
واس��تعرض الفري��ق الوطن��ي الطب��ي للتصدي
لفيروس كورونا ،برئاسة رئيس المجلس األعلى
للصح��ة الفريق طبيب الش��يخ محمد بن عبداهلل
آل خليفة تقريراً حول اإلج��راءات االحترازية التي
جاءت متماشية مع المستجدات العالمية لفيروس
كورون��ا (كوفي��د )19وما تم اتخاذه م��ن تدابير
وقائي��ة بحس��ب المعايي��ر الدولية ومس��تجدات
مسارات العمل المختلفة.
وبناء على عرض الفريق الوطني الطبي للتصدي
لفي��روس كورونا (كوفيد )19وبمش��اركة اللجنة
الوطنية لمواجهة الكوارث ،تقرر ما يلي بد ًءا من
اليوم األربعاء ولمدة شهر قابل للتمديد:
 اس��تمرار س��ير العمل االعتيادي بالمؤسس��اتالعام��ة والخاصة والحث عل��ى تطبيق العمل عن
بعد متى ما توفرت اإلمكانية لذلك.
 اس��تمرار فت��ح المح��ال التجاري��ة والمجمعاتالتجارية ومحالت بيع األغذية بالصورة االعتيادية
مع األخذ باالعتب��ار إرش��ادات وزارة الصحة فيما
يتعلق بتجنب االختالط في األماكن العامة.
 اقتص��ار أنش��طة جمي��ع المطاع��م والمراف��قالس��ياحية وأماكن تقديم األطعمة والمشروبات
على الطلبات الخارجية والتوصيل.
 إغالق دور السينما وكل صاالت العرض التابعةلها.
 إغ��الق المراك��ز الرياضي��ة الخاص��ة وصاالتالتربية البدنية الخاصة وبرك الس��باحة الخاصة
واأللعاب الترفيهية الخاصة.

 إغالق مقاهي الشيش��ة واقتصار أنشطتها علىتقدي��م األطعمة والمش��روبات فق��ط من خالل
الطلبات الخارجية والتوصيل.
 تخصيص أول س��اعة من فت��ح محالت األغذيةوالتموي��ن لكبار الس��ن والنس��اء الحوامل فقط
لتقليل المخالطة.
 تجنب التجمعات ألكثر من  20شخصاً وااللتزامبالمكوث ف��ي المنزل بقدر المس��تطاع والخروج
للضرورة فقط.
 تجنب السفر إال للضرورة القصوى. فحص جميع المس��افرين القادمين عبر منافذمملكة البحرين المختلفة وتطبيق الحجر المنزلي
لمدة  14يوما عليهم.
كم��ا تقرر حتى إش��عار آخ��ر ،إيقاف الدراس��ة في
المدارس الحكومية والخاصة ومؤسسات التعليم
العالي الحكومية والخاص��ة ورياض األطفال ،مع
استمرار عمل الكوادر اإلدارية والتعليمية والحث
عل��ى تطبي��ق العم��ل عن بع��د متى م��ا توفرت
اإلمكانية لذلك ،وتوجي��ه وزارة التربية والتعليم
التخ��اذ التدابي��ر الالزم��ة لع��دم تأث��ر العملية

التعليمية بالتنسيق مع الجهات المعنية.
كما نوه الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس
كورون��ا (كوفي��د )19بأهمي��ة اتب��اع التعليمات
واإلرشادات الصادرة من وزارة الصحة حول طرق
الوقاي��ة من الفيروس بما يس��هم بش��كل فاعل
في احتوائه ومنع انتش��اره كغسل اليدين بالماء
والصابون جيداً بش��كل دوري م��ع الحرص على
استخدام معقم اليدين وتنظيف األسطح واألشياء
التي يتم اس��تخدامها بش��كل متك��رر وتعقيمها
بص��ورة دوري��ة ،وتغطي��ة الفم عند الس��عال أو
العط��اس ،والتخلص من المناديل المس��تخدمة
بالطريقة الصحيحة مع تجنب لمس ومخالطة أي
شخص يعاني من الحمى أو السعال.
وأك��دت اللجن��ة التنس��يقية أن ه��ذه اإلجراءات
االحترازي��ة والتدابير الوقائية ه��ي لحفظ صحة
وس��المة المواطني��ن والمقيمي��ن لم��ا فيه خير
ً
منوهة ب��أن كافة التحديات يتم
وصالح الجميع،
تجاوزه��ا بال��روح الوطنية الجامع��ة وعمل فريق
البحري��ن الواحد لحف��ظ المكتس��بات ومواصلة
تحقيق األهداف التنموية المنشودة.

ﺗﺪﺑﻴﺮ ﻣﻮاﺟﻬﺔ
"ﻛﻮروﻧﺎ"
ﻗﺮارات اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﺴﻴﻘﻴﺔ ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ

ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴﻤﻮ اﻟﻤﻠﻜﻲ وﻟﻲ اﻟﻌﻬﺪ
ﻧﺎﺋﺐ اﻟﻘﺎﺋﺪ اﻋﻠﻰ اﻟﻨﺎﺋﺐ اول ﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء

ﺑﺪء ﻣﻦ ﻳﻮم ﻏﺪ وﻟﻤﺪة ﺷﻬﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﺘﻤﺪﻳﺪ

اﺳﺘﻤﺮار ﺳﻴﺮ اﻟﻌﻤﻞ اﻻﻋﺘﻴﺎدي
ﺑﺎﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ
واﻟﺨﺎﺻﺔ وﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻦ
ﺑﻌﺪ ﻗﺪر اﻟﻤﺴﺘﻄﺎع

اﻗﺘﺼﺎر أﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﻄﺎﻋﻢ واﻟﻤﺮاﻓﻖ
اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ وأﻣﺎﻛﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ
اﻃﻌﻤﺔ واﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت ﻋﻠﻰ
اﻟﻄﻠﺒﺎت اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ واﻟﺘﻮﺻﻴﻞ

اﺳﺘﻤﺮار ﻓﺘﺢ اﻟﻤﺤﺎل واﻟﻤﺠﻤﻌﺎت
وﻣﺤﻼت ﺑﻴﻊ اﻏﺬﻳﺔ ﺑﺎﻟﺼﻮرة
اﻻﻋﺘﻴﺎدﻳﺔ ﻣﻊ ﺗﺠﻨﺐ اﻻﺧﺘﻼط
ﻓﻲ اﻣﺎﻛﻦ اﻟﻌﺎﻣﺔ

إﻏﻼق دور اﻟﺴﻴﻨﻤﺎ

إﻏﻼق اﻟﻤﺮاﻛﺰ اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ
وﺻﺎﻻت اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﺒﺪﻧﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ
وﺑﺮك اﻟﺴﺒﺎﺣﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ واﻟﻌﺎب
اﻟﺘﺮﻓﻴﻬﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ

إﻏﻼق ﻣﻘﺎﻫﻲ اﻟﺸﻴﺸﺔ واﻗﺘﺼﺎر
أﻧﺸﻄﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻃﻌﻤﺔ
واﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت ﻓﻘﻂ ﻣﻦ ﺧﻼل
اﻟﻄﻠﺒﺎت اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ واﻟﺘﻮﺻﻴﻞ

بيانات الخبر

اليوم

التاريخ
الخبر

جهة النشر

ﺗﺨﺼﻴﺺ أول ﺳﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﻓﺘﺢ
ﻣﺤﻼت اﻏﺬﻳﺔ واﻟﺘﻤﻮﻳﻦ
ﻟﻜﺒﺎر اﻟﺴﻦ واﻟﻨﺴﺎء اﻟﺤﻮاﻣﻞ
ﻓﻘﻂ ﻟﺘﻘﻠﻴﻞ اﻟﻤﺨﺎﻟﻄﺔ

ﺗﺠﻨﺐ اﻟﺘﺠﻤﻌﺎت ﻛﺜﺮ ﻣﻦ 20
ﺷﺨﺼ ±واﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻟﻤﻜﻮث ﻓﻲ
اﻟﻤﻨﺰل ﻗﺪر اﻟﻤﺴﺘﻄﺎع واﻟﺨﺮوج
ﻟﻠﻀﺮورة ﻓﻘﻂ

ﺗﺠﻨﺐ اﻟﺴﻔﺮ إﻻ ﻟﻠﻀﺮورة
اﻟﻘﺼﻮى

الصفحة
العدد

الرابط اإللكتروني

إﻧﻔﻮﺟﺮاﻓﻴﻚ

ﻓﺤﺺ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﺴﺎﻓﺮﻳﻦ
اﻟﻘﺎدﻣﻴﻦ ﻋﺒﺮ ﻣﻨﺎﻓﺬ
اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ وﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﺤﺠﺮ
اﻟﻤﻨﺰﻟﻲ  14ﻳﻮﻣ ±ﻋﻠﻴﻬﻢ

إﻳﻘﺎف اﻟﺪراﺳﺔ ﻓﻲ
اﻟﻤﺪارس وﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
اﻟﻌﺎﻟﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ واﻟﺨﺎﺻﺔ
ورﻳﺎض اﻃﻔﺎل

ﺗﺼﻤﻴﻢ :أﺣﻤﺪ أﺑﻮاﻟﻠﻴﻞ
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وفق التوجيهات الملكية ..إطالق حزمة
مالية بـ 4.3مليار دينار دعمًا للمواطنين و«الخاص»
موزة فريد

أعلن وزي��ر المالي��ة واالقتص��اد الوطني
الش��يخ س��لمان بن خليفة آل خليفة ،عن
إط��اق حزمة مالي��ة واقتصادي��ة بقيمة
 4.3مليار دينار ،وفق التوجيهات الملكية
الس��امية لحضرة صاح��ب الجالة الملك
حم��د بن عيس��ى آل خليفة عاه��ل الباد
المفدى لتوحيد الجهود الوطنية لمواجهة
انعكاس��ات االنتش��ار العالم��ي لفيروس
كورونا (كوفيد )19على المستوى المحلي
بما يحافظ على صحة وسامة المواطنين
والمقيمين.
وأوضح الوزي��ر ،أن ذلك يأت��ي ،بالتوازي
مع اس��تمرار برامج الدولة ومسيرة عملها
تحقيق��اً لمس��اعي التنمي��ة المس��تدامة
ً
ومتابع��ة لق��رارات
لصال��ح المواطني��ن
الحكومة برئاس��ة صاحب السمو الملكي
األمير خليفة بن س��لمان آل خليفة رئيس
ال��وزراء ،وأوام��ر صاحب الس��مو الملكي
األمير س��لمان ب��ن حم��د آل خليفة ولي
العهد نائ��ب القائد األعل��ى النائب األول
لرئي��س مجل��س ال��وزراء بإط��اق حزمة
مالية واقتصادية لتوفير السيولة الازمة
للقطاع الخ��اص للتعامل مع آثار األوضاع
الراهن��ة للتصدي للفي��روس حفاظاً على
النمو المستدام.
جاء ذلك ،خ��ال مؤتمر صحاف��ي عقدته
الحكومة بحض��ور وزير المالية واالقتصاد
الوطني ،ومحافظ البنك المركزي رش��يد
المعراج ،ووزير العمل والتنمية االجتماعية
جميل حميدان ،ووزي��ر الصناعة والتجارة
والس��ياحة زاي��د الزياني ،ووزير ش��ؤون
الكهرب��اء والماء وائل المبارك بمقر وزارة
المالي��ة واالقتصاد الوطني مس��اء أمس،
لإلعان عن الحزمة وتفاصيلها.
وق��رر االجتماع أن تق��وم الحكومة بإحالة
مش��روع قان��ون بصفة االس��تعجال وفق
الم��ادة رق��م ( )87م��ن الدس��تور ،م��ن
أجل دف��ع رواتب المواطني��ن البحرينيين
بالقط��اع الخ��اص م��ن خ��ال صن��دوق
التعط��ل لألش��هر (أبريل وماي��و ويونيو)

لع��ام  2020وفق الح��د األقصى للرواتب
المنص��وص علي��ه ف��ي قان��ون التأمين
االجتماعي ،بقيم��ة إجمالية تقدر ب� 215
مليون دينار.

وس��تتكفل الحكوم��ة بفواتي��ر الكهرباء
والم��اء لكاف��ة المش��تركين م��ن األفراد
والش��ركات لكل من أش��هر أبريل ومايو
ويوني��و من الع��ام الجاري بم��ا ال يتجاوز

فواتير نف��س الفترة من الع��ام الماضي
ل��كل مش��ترك بقيم��ة إجمالية تق��در ب�
 150مليون دينار على أن تقوم الحكومة
بإعادة هيكلة المصاريف اإلدارية لألجهزة

الحكومي��ة بم��ا ال يؤث��ر عل��ى الميزانية
العامة للدولة.
وتق��رر إعف��اء المؤسس��ات التجاري��ة من
الرس��وم البلدية ل��كل من أش��هر أبريل
وماي��و ويونيو م��ن العام الج��اري بقيمة
إجمالية تقدر ب�  25مليون دينار.
وس��يتم إعف��اء المؤسس��ات الصناعي��ة
والتجاري��ة من الرس��وم المس��تحقة على
اس��تئجار األراض��ي الصناعي��ة الحكومية
لكل من أش��هر أبريل وماي��و ويونيو من
الع��ام الجاري ،إلى جانب إعفاء المنش��آت
والمرافق الس��ياحية من رس��وم السياحة
لكل من ش��هر أبريل وماي��و ويونيو من
العام الجاري.
وس��يتم مضاعفة حجم صندوق السيولة
بقيم��ة  100مليون دينار ليصل إلى 200
مليون دينار.
وس��تكون هناك حزمة م��ن القرارات من
مص��رف البحري��ن المرك��زي لرف��ع قدرة
اإلقراض لدى البنوك بما يعادل  3.7مليار
دينار إلعطائهم المرونة الازمة للتعامل
م��ع طلبات العم��اء لتأجيل األقس��اط أو
للتمويل اإلضافي.
وسيتم إعادة توجيه برامج صندوق العمل
«تمكين» للشركات المتأثرة من األوضاع
الراهنة لمواجهة فيروس كورونا (كوفيد
 )19مع إعادة هيكلة الق��روض بالتعاون
م��ع البنوك بقيم��ة إجمالية تق��در ب� 60
مليون دينار بحريني.
وأك��د الفري��ق الحكومي خ��ال المؤتمر
الصحافي ،اس��تمرارية مس��اعي الحكومة
للحفاظ على النمو المس��تدام ،مؤكدين
بأن صحة وسامة المواطنين والمقيمين
أولوي��ة قص��وى والت��ي توجه له��ا كافة
الجه��ود الحكومية وأن��ه بتعاون وتكاتف
الجمي��ع ووض��ع المصالح الوطني��ة عالياً
س��نتمكن من تحويل المس��تحيل ممكناً
وواقع��اً ونحول التحدي��ات نحو مزيدٍ من
الف��رص النوعية الواع��دة لصالح الوطن
والمواطنين.

المحافظون :تسجيل  20ألف متطوع
بحملة مواجهة «كورونا» يؤكد الشراكة المجتمعية
أكد محافظ��وا المحافظات األربع
أن اقت��راب ع��دد المتطوعين في
الحملة الوطنية لمكافحة فيروس
كورونا (كوفيد )19من حاجز ال�20
ألف متط��وع ،يعد تعبي��راً واضحاً
عن مدى الشراكة المجتمعية.
وأضاف��وا أن ي��وم الش��راكة
المجتمعي��ة وال��ذي يواف��ق 18
مارس من كل عام ،مناسبة عزيزة
وفرص��ة مواتية لتأكي��د األهداف
التي رس��خها المشروع اإلصاحي
لحض��رة صاح��ب الجال��ة الملك
حمد بن عيس��ى آل خليفة ،عاهل
الباد المفدى ،في ترس��يخ مبادئ
التعايش في وطن يضم الجميع.
وأش��ادوا باإلقب��ال الكثي��ف م��ن
جانب المواطنين على التطوع في
الحملة الوطنية لمكافحة فيروس
كورون��ا ،من��ذ أن أعل��ن الفري��ق
الوطن��ي للتص��دي للفيروس عن
فتح ب��اب التط��وع ،مثمنين مبدأ
المس��ؤولية المجتمعي��ة وتعزيز
التكاف��ل والتع��اون بي��ن أف��راد
المجتم��ع .وأك��دوا أن احتف��ال
مملك��ة البحرين بيوم الش��راكة
المجتمعية ،يأتي تجسيداً ألهمية
تع��اون المواطني��ن والمقيمي��ن
ومؤسس��ات المجتمع المدني مع
رج��ال األم��ن لتحقي��ق الس��امة
واألمن واألم��ان للبحرين ،الفتين
إل��ى دور المجال��س األهلي��ة
باعتبارها جزءا ال يتجزأ من مفهوم
الشراكة المجتمعية وأهميتها في
إيص��ال ماحظ��ات األهالي ،حيث
إن تفعيل الدور األهلي يساهم في
بناء جسور من الثقة بين المجتمع
بكافة فئاته والمحافظات.
م��ن جهت��ه ،أوض��ح محاف��ظ
المحافظة الجنوبية س��مو الشيخ
خليف��ة ب��ن علي ب��ن خليف��ة آل
خليف��ة ،أن الش��راكة المجتمعية
مبدأ وقيمة ،تق��وم على دعائمها

اليوم

التاريخ
الخبر

جهة النشر

الصفحة
العدد

الرابط اإللكتروني

محافظ الجنوبية

محافظ المحرق

محافظ العاصمة

محافظ الشمالية

المحافظ�������ة الجنوبي������ة م��ن
خ��ال تعزي��ز األم��ن المجتمعي
والتواص��ل المباش��ر للنه��وض
بمب��ادرات تنموي��ة ف��ي المجال
األمن��ي والمجتمع��ي والخدم��ي،
لتنفيذ توجيهات وزي��ر الداخلية،
ودعمه البارز في توثيق الش��راكة
بي��ن مختل��ف اإلدارات بال��وزارة
والقطاع��ات الحكومي��ة واألهلية
والخاصة ،حي��ث وثقت المحافظة
دور الش��راكة المجتمعي��ة ف��ي
العدي��د من البرامج التي تعزز من
هذا ال��دور المثمر واإليجابي على
كافة أفراد المجتمع.
وأض��اف أن للمحافظ��ة الجنوبية
إس��هامات رائ��دة وع��ززت م��ن
دور الش��راكة كأس��لوب متب��ادل
وحضاري في التنسيق والتعاون مع
مديرية شرطة المحافظة كشريك
أساس��ي ،ف��ي مختل��ف الفعاليات
والمناس��بات الت��ي تؤك��د دور
التواج��د األمني كعنصر أساس��ي
لنجاح مختلف البرامج التي تتبناها
المحافظ��ة ،كم��ا تنبث��ق أدوار
الش��راكة المجتمعية ف��ي اللجنة
األمني��ة ودورها الفاع��ل في طرح
المب��ادرات األمني��ة بالمحافظ��ة
والت��ي تلب��ي احتياج��ات األم��ن
المجتمعي بمختلف مجاالته.

وأشار سموه إلى أن اللجنة األمنية
أطلق��ت عدة مب��ادرات هادفة في
مختل��ف مناطق المحافظ��ة ،كما
فعلت من أهمية ش��رطة المجتمع
في البذل والعطاء وس��امة وأمن
األهال��ي ،باإلضافة إل��ى الحضور
واللقاءات المباشرة أثناء المجلس
األسبوعي للتشاور حول المبادرات
األمنية االستثنائية.
وأك��د س��مو محاف��ظ الجنوبي��ة
أن المحافظ��ة ،ش��هدت العدي��د
م��ن المب��ادرات والبرام��ج الت��ي
توثق مب��دأ الش��راكة المجتمعية
وتفعي��ل التنس��يق والتع��اون مع
مختل��ف ش��رائح وفئ��ات المجتمع
ومختل��ف القطاع��ات الحكومي��ة
واألهلية والخاص��ة ،حيث تنوعت
م��ا بي��ن الفعالي��ات االجتماعي��ة
واألمنية والصحية والثقافية.فيما
أع��رب محافظ محافظ��ة المحرق
س��لمان ب��ن هن��دي ع��ن اعتزاز
المحافظة بالش��راكة المجتمعية،
حيث وضع��ت المحافظة الخطط
والبرام��ج واألهداف والسياس��ات
التي تفع��ل هذه الش��راكة ،وفق
توجيه��ات وزير الداخلي��ة الفريق
األول الش��يخ راشد بن عبداهلل آل
خليفة ،وال��ذي ال يأل��و جهدا في
س��بيل تحقيق ه��ذا المبدأ خدمة

للمواطني��ن وتفعيا لل��دور الذي
أنشئت من أجله المحافظات.
وأضاف أن دور المجالس األهلية،
جزء ال يتجزأ من مفهوم الش��راكة
المجتمعية لما لها من أهمية في
إيصال ماحظ��ات األهالي اللذين
يمثل��ون مختل��ف م��دن وق��رى
المحافظة ،حي��ث إن تفعيل الدور
األهل��ي يس��اهم في بناء جس��ور
الثق��ة بين المجتم��ع بكافة فئاته
والمحافظة.
وأش��ار إل�����ى أن دور الش�����راكة
المجتمعية يتلخص في المساهمة
عب��ر األنش�������طة والفعالي��ات
المش��تركة بي�������ن المحافظ��ة
واألهال��ي ،وإش��راك الجمعي��ات
األهلية وتلك التي تعنى بش��ئون
المجتم��ع وحت��ى الش��بابية منها
إيمانا بدور الشباب ومساهمتهم
في بناء وطنهم ورقي مجتمعهم.
ولف��ت محاف��ظ المح��رق إلى أن
مش��اركة أبناء الوط��ن للمحافظة
ف��ي اقامة احتفاالته��ا وفعالياتها
يعتب��ر مث��اال حي��ا عل��ى وع��ي
المواطن وثقافته بالش��راكة على
مختل��ف أنواعها ،فالمش��اركة في
تنظي��م الفعاليات الرياضية ،يولد
لدى المتطوع والمتعاون ش��عورا
بمكانت��ه وأهميت��ه ودوره ف��ي

النجاح.وشدد محافظ المحرق على
أن الش��راكة المجتمعي��ة ،نبراس
حياة يحث عليها ديننا اإلس��امي
الحني��ف ،وخلق جي��ل يعتز بوطنه
حاما شعور الحب والوالء لقيادته
محارب��ا من أج��ل رفع��ة البحرين
وشعبها.
من جهته ،أكد محافظ العاصمة
الش��يخ هش��ام ب��ن عبدالرحمن
آل خليف��ة ،أن احتف��ال البحري��ن
بي��وم الش��راكة المجتمعية يأتي
تجسيداً ألهمية تعاون المواطنين
والمقيمين ومؤسس��ات المجتمع
المدني مع رجال األمن.
وأض��اف أن المحافظ��ة تس��عى
بش��كل مس��تمر البت��كار العديد
م��ن المب��ادرات الت��ي تحمل في
طياتها أه��داف التنمية والتطوير
لمجتم��ع العاصم��ة ،وتعم��ل
على تنفيذه��ا عل��ى أرض الواقع
بالتع��اون والتنس��يق م��ع مختلف
مؤسس��ات المجتمع المدني.وقال
إن محافظ��ة العاصم��ة ،تواص��ل
عاماً بعد ع��ام تقديم العديد من
المب��ادرات المبتك��رة والفري��دة
كإحدى الوس��ائل المؤثرة إلنجاح
عملية التواصل والتفاعل المتبادل
مع كل أطراف مجتم��ع المحافظة
وهي الجهات الحكومية والخاصة،

بيانات الخبر

ومؤسس��ات المجتم��ع المدن��ي،
والجمعي��ات األهلي��ة ،واألف��راد،
والمجال�����س الش��عبية ،لضمان
تحس��ين مس��توى حياة المواطن
والمقي��م ،لتعزز بذلك مس��اعيها
المبذولة لدعم ومس��اندة مختلف
الش��رائح المجتمعي��ة ودمجه��ا
ف��ي كاف��ة األنش��طة بمختل��ف
اختصاصاتها.
وأش��ار إلى أن محافظ��ة العاصمة
انتهج��ت مب��دأ التنوع ف��ي إقامة
مختلف الفعاليات والبرامج بهدف
مائم��ة تل��ك المب��ادرات ألذواق
ومي��ول واحتياجات أف��راد مجتمع
العاصمة ،حي��ث عملت المحافظة
عل��ى تبن��ي البرام��ج والمبادرات
المتنوعة بعد دراستها التجاهات
الجماهي��ر وآرائهم ،وخلصت تلك
الدراس��ة إلى أن أكث��ر الفعاليات
والبرام��ج الت��ي نال��ت نصيباً من
ناحية العدد هي الفعاليات الداخلة
في المجال االجتماعي.
ون��وه إل��ى مواصل��ة محافظ��ة
العاصم���������ة تنفيذ مش��اريعها
وبرامجها ومبادراتها الهادفة إلى
ترسيخ مبدأ الش��راكة المجتمعية
في مختلف المجاالت.
في س��ياق متص��ل ،اعتبر محافظ
الشمالية علي العصفور ،نيل وزير
الداخلية الفريق أول الش��يخ راشد
بن عبداهلل آل خليفة ،وسام األمير
ناي��ف لألمن العربي م��ن الدرجة
األولى ،خي��ر دليل على نهج وزارة
الداخلية في التعاطي مع الشراكة
المجتمعية.
وأض��اف أن المحافظة الش��مالية
تمض��ي على خطى مدروس��ة من
أج��ل تعزيز مبادئ هذه الش��راكة
القائم��ة والمتينة بي��ن المجتمع
المحل��ي ورج��ال األم��ن الذي��ن
يقف��ون على مس��افة واح��دة مع
كافة مكونات المجتمع البحريني.
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وزير الداخلية يبحث
مع السفير األمريكي
العالقات بين البلدين

اس��تقبل وزير الداخلية الفريق أول الش��يخ راشد بن عبداهلل
آل خليف��ة ،أمس الس��فير األمريكي لدى المملكة جاس��تين
سيبيريل ،وذلك بحضور رئيس األمن العام الفريق طارق بن
حسن الحسن.
وتم خالل اللقاء اس��تعراض العالق��ات الثنائية القائمة بين
البلدي��ن الصديقي��ن ،وبحث ع��دد من الموضوع��ات ذات
االهتمام المشترك.

حميدان :الجهات الخاضعة
إلشراف«العمل» تطبق
الوقاية من «كورونا»
أكد وزي��ر العمل والتنمية االجتماعي��ة جميل حميدان ،أن
جمي��ع الجهات الخاضعة تحت إش��راف ال��وزارة للتعليمات
أبدت تفاعلها واستجابتها بشأن اتخاذ اإلجراءات الوقائية
الالزم��ة الحت��واء ومنع انتش��ار في��روس كورون��ا (كوفيد
 ،)19ومنها منش��آت القطاع الخاص ،ومؤسسات التدريب
الخاص��ة ،والحضانات ومراكز الرعاي��ة االجتماعية الخاصة
والمنظمات األهلية.
وثمن التعاطي اإليجابي من قب��ل هذه الجهات والتزامها
بقرارات وتعليم��ات الحملة الوطني��ة لمكافحة الفيروس،
الفت��اً إلى أن ذل��ك ينم عن ح��س وطني ،ووع��ي وإدراك
للمسؤولية المشتركة التي تقع على عاتق الجميع للحفاظ
على صحة المواطنين والمقيمين.
وأشار حميدان ،إلى أن الوزارة قامت بعقد لقاءات مع ممثلي
س��فارات العمالة األجنبية ،فض ً
ال ع��ن التواصل والمتابعة
مع منش��آت القطاع الخاص ،إلبالغهم باإلجراءات الوقائية
المطلوب��ة بما يحفظ س��المة وصحة الجمي��ع ،فض ً
ال عن
قيامها بزيارات تفتيش ميدانية لمس��اكن العمال وتوزيع
المنش��ورات والملصقات اإلرش��ادية والتوعي��ة من أخطار
فيروس كورونا وكيفية اتخاذ االحتياطات الوقائية.
كما تم بالتعاون مع وزارة الصحة وضع اليافطات واإلعالنات
ذات الصلة ،بعدة لغات بما فيها الموجهة للعمالة الوافدة
بالقرب من مساكن العمال والمناطق الصناعية ،إلى جانب
التواصل م��ع العمالة األجنبية من خالل الرس��ائل النصية
ونشر آخر المستجدات واإلجراءات المطلوبة لحمايتهم.
وأضاف حمي��دان أن ال��وزارة قامت بالتواص��ل والمتابعة
م��ع دور الحضانات والمراكز األهلية والخاصة لألش��خاص
ذوي اإلعاقة ،ومراكز ومعاه��د التدريب الخاصة المرخصة
من قبل وزارة العمل والتنمية االجتماعية ،بش��أن االلتزام
باإلج��راءات الوقائي��ة الالزمة لمكافحة الفي��روس ،ومنها
تعقي��م جمي��ع الفص��ول والمكات��ب اإلداري��ة واألجه��زة
المستخدمة من قبل الموظفين ،فض ً
ال عن تعقيم األجهزة
والمواد المس��تخدمة في التدريب ،وتوفي��ر مواد التعقيم
الالزمة.
وأش��ار إلى أنه تم أيضاً مخاطبة المنظمات األهلية بشأن
اتباع التعليم��ات االحترازية الحتواء ومنع انتش��ار فيروس
كورون��ا ،حي��ث ت��م توجيهه��م لتأجي��ل عق��د الجمعيات
العمومي��ة خالل الفت��رة الحالي��ة ،فض ً
ال ع��ن حثهم على
ض��رورة االلت��زام بتعقيم مقار تل��ك المنظم��ات بالطرق
الصحيحة بش��كل دوري ومستمر ،حيث تم تسليمهم أدلة
استرش��ادية تضمنت مختلف التوجيهات األساسية للعامة
واألفراد والمؤسس��ات حول كيفية الوقاي��ة من الفيروس
والحد من انتشاره والتعامل معه ،بأربع لغات وهي العربية
واإلنجليزية والهندية واألوردو.
وأكد حميدان أن الوزارة مستمرة في دعم الجهود الحثيثة
المبذولة من الفريق الوطني للتصدي للفيروس ،من خالل
تفعيل وتعزيز اإلجراءات االحترازية والتدابير الوقائية لدى
جميع الجهات الواقعة تحت إشرافها.

«بيبا» يكثف برامجه
للتدريب والتعلم اإللكتروني
اليوم

التاريخ

أكد المدير العام لمعه�������د اإلدارة العامة «بيبا» د.رائد
محمد بن ش��مس ،أن المعهد ملتزم باس��������تراتيجيته
الحكومية الرامية إلى مواصلة مسيرة التطوير بما يؤسس
لبيئ���ة إلكترونية تعليمية مستدامة توفر لجميع موظفي
القطاع الحكومي مواد تعليمي��ة وبرامج تدريبية لالرتقاء
بأدائهم الوظيفي ورفع كف��اءة وجودة الخدمات المقدمة
للمواطنين ،مشيراً إلى أن معهد اإلدارة العامة يعمل هذه
الفت��رة على تكثي��ف برامجه الخاصة بالتعل��م اإللكتروني
ضمن مساعيه الدائمة لتزويد القيادات الوطنية الحكومية
بأهم الخب��رات والمواد التعليمي��ة والتطبيقية بما يالئم
االحتياجات المحلية ويلبي طموحات الوطن والمواطنين.
وأوضح د.بن ش��مس أن معه��د اإلدارة العامة يطبق منذ
زمن اس��تراتيجية بعيدة المدى خاصة بالتعلم اإللكتروني
ته��دف إلى نش��ر ثقاف��ة التعل��م اإللكتروني بي��ن كوادر
المؤسس��ات الحكومي��ة وضم��ان نش��ر العل��م والمعرفة
والخب��رات اإللكترونية لكافة الموظفين بما يواكب أحدث
المس��تجدات والمتغيرات ،وبشكل يساعد منظومة العمل
الحكومي على مواجهة األزمات والعقبات كافة.

الخبر

جهة النشر

الصفحة
العدد

الرابط اإللكتروني
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ناصر بن حمد :تأجيل األقساط المصرفية
 6أشهر للمتضررين من أزمة «كورونا»
تخفيف ضغوط الديون على المواطنين
قال سمو الشيخ ناصر بن حمد آل
خليفة ممثل جاللة الملك لألعمال
الخيرية وشؤون الشباب مستشار
األم��ن الوطن��ي رئي��س مجلس
أمناء المؤسسة الخيرية الملكية،
إن البنوك ستقوم بإعطاء كل من
يحت��اج مهلة للتنف��س وذلك من
خالل تأجيل األقس��اط لمن تضرر
من األزمة الحالية.
وأض��اف س��موه «ب��دأت مملكة
البحرين بفضل توجيهات حضرة
صاح��ب الجاللة المل��ك حمد بن
عيس��ى آل خليف��ة عاه��ل البالد
المف��دى ومتابع��ة س��مو ول��ي
العه��د ف��ي اتخ��اذ العدي��د من
الخطوات البارعة لتخطي المرحلة
االستثنائية التي تمر بها المملكة
حاليا بسبب فيروس كورونا ومن
بي��ن تل��ك الخط��وات توجيهات
مصرف البحرين المركزي للبنوك
والمؤسس��ات المصرفية بتأجيل
س��داد القروض للمواطنين لمدة

سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة

 6أش��هر األمر الذي سيساهم في
إيجاد س��يولة نقدية لكل مواطن
ف��ي المملك��ة م��ن أج��ل إنعاش
ال��دورة االقتصادي��ة ف��ي ه��ذه
الظروف االس��تثنائية عالوة على
تخفي��ف األعباء عل��ى المواطنين
ف��ي ه��ذه الفترة خاصة الش��باب
منهم».
وأوض��ح س��مو الش��يخ ناصر بن

حم��د آل خليفة «يمتلك الش��باب
البحريني العديد من المؤسسات
الصغيرة والمتوس��طة وفي هذه
الفت��رة االس��تثنائية تحت��اج هذه
المؤسسات إلى الدعم والمساندة
من أجل مواصل��ة عملها بصورة
طبيعية ومنها توجيهات المصرف
المركزي بتأجيل س��داد القروض
لمدة  6أش��هر وسيس��هم كثيراً
في انع��اش االقتص��اد البحريني
وس��يكون م��ردوده واضح��اً على
المشروعات الصغيرة والمتوسطة
للشباب البحريني والذي سيتمكن
م��ن مواصل��ة العم��ل بص��ورة
متواصلة ويضع التطوير أساس��ا
لعمله في هذه الفترة».
ولف��ت س��مو الش��يخ ناص��ر بن
حم��د آل خليف��ة إل��ى أن تأجي��ل
س��داد الق��روض يس��تهدف
دع��م اس��تمرارية األعم��ال ف��ي
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
الت��ي يقودها الش��باب البحريني

وتحقي��ق نمو ه��ذا القطاع خالل
المرحل��ة الحالي��ة ،بم��ا يس��اهم
ف��ي دع��م النم��و االقتص��ادي
والمحافظة على مس��تويات تطور
االقتصاد والمؤسس��ات الصغيرة
والمتوسطة.
ودعا سمو الش��يخ ناصر بن حمد
آل خليف��ة البنوك والمؤسس��ات
المصرفي��ة ،إلى التفاعل اإليجابي
م��ع توجيه��ات مص��رف البحرين
المركزي األمر الذي سيساهم في
دعم االقتص��اد الوطن��ي وتوفير
السيولة للمواطنين والمؤسسات
الصغيرة والمتوسطة التي يقودها
ويديرها الشباب البحريني.
وأعرب س��موه عن تقدي��ره لكل
القائمي��ن على متابع��ة القرارات
لدى المص��رف البحرين المركزي
ول��دى البن��وك الوطني��ة عل��ى
جهوده��م ومبادراته��م و الت��ي
أثبت��ت م��دى اهتمامه��م بأمور
الشباب وأمور كل فرد بحريني.

وزير الخارجية :الثقة الدولية
ضاعفت عدد الوكاالت األممية في البحرين
البحرين تشاطر األمم المتحدة األهداف لضمان حياة آمنة للبشرية
أكد وزي��ر الخارجية د.عبداللطي��ف الزياني أن
الثقة الدولية في المنجزات الوطنية س��اهمت
بزي��ادة ع��دد ال��وكاالت والمكات��ب األممية
المقيم��ة في مملكة البحري��ن من خمس إلى
عشر وكاالت.
ج��اء ذل��ك ،أثن��اء اس��تقباله أمس ،المنس��ق
المقيم ألنش��طة األمم المتحدة لدى المملكة
أمين الش��رقاوي ،بمناس��بة انتهاء فترة عمله
ل��دى المملكة ،بحضور وكي��ل وزارة الخارجية
للشؤون الدولية د.عبداهلل بن أحمد آل خليفة.
وأش��اد الزيان��ي بالجه��ود الطيب��ة والب��ارزة
الت��ي بذلها الش��رقاوي خالل فت��رة عمله في
البحرين مما أسهم في تطوير عالقات التعاون
والصداق��ة بي��ن المملك��ة ومنظم��ة األم��م
المتحدة واالرتقاء بها إلى آفاق أش��مل وصو ًال
إلى شراكة نوعية ومتميزة.
وأكد وزير الخارجية أن البحرين تشاطر منظمة
األمم المتحدة ال��رؤى واألهداف لضمان حياة
آمنة ومستقرة للبشرية ومستقبل أكثر ازدهاراً
م��ن خ��الل تنفي��ذ أه��داف األجن��دة الدولية
للتنمية المس��تدامة  ،2030ودعم المبادرات
الخالقة على هذا الصعيد.
وأشار الزياني إلى توقيع اتفاقية إطار الشراكة
االس��تراتيجية بين البحرين و 16وكالة أممية
لألع��وام م��ن  2022-2018في إط��ار تبادل
الخب��رات الفنية ورفد المش��اريع المس��تقبلية
والتركي��ز على األولوي��ات الوطنية ومن بينها
االس��تثمار األمثل في العنصر البشري وتعزيز
القدرات المؤسس��ية وضمان رضا المواطنين
وفق أعلى مستويات ومعايير الجودة العالمية.
وأض��اف الوزي��ر أن الس��نوات الماضية كانت

حافلة بالمشاريع االس��تراتيجية بين البحرين
ومنظمة األمم المتحدة كاالستثمار في الطاقة
المتجددة والمجتمعات المس��تدامة واالبتكار
والتكنولوجي��ا والبني��ة التحتي��ة وتعزي��ز بناء
القدرات وتمكين المرأة واالقتصاد المستقبلي
وغيرها.
ونوه بالمب��ادرات العالمية الرائدة التي تدعم
تحقيق األهداف األممية المنشودة منها جائزة
المل��ك حمد لتمكين الش��باب لتحقيق أهداف
التنمية المستدامة ،والتي تعد من المبادرات
الدولية االس��تثنائية كونها تتوجه إلى شباب
العالم بهدف استثمار طاقاتهم اإلبداعية.
وثم��ن الزيان��ي م��ا قام ب��ه الش��رقاوي من
جهود في س��بيل تعزيز التع��اون بين منظمة
األم��م المتح��دة ومختلف الجه��ات الحكومية
والخاصة والمجتمع المدني في البحرين ،األمر
الذي س��اهم في توطيد أس��س شراكة شاملة

ومتنامية .وأض��اف أن البحرين بقيادة حضرة
صاح��ب الجالل��ة المل��ك حمد بن عيس��ى آل
خليفة ،عاهل البالد المفدى ،نجحت في تقديم
النموذج والق��دوة في إيجاد البيئة المناس��بة
والمحفزة للتنمية والتعاي��ش والتقدم ،معرباً
عن اعتزازه بأن المملكة تأتي في طليعة دول
العالم في التجاوب م��ع أهداف األمم المتحدة
ومقاصدها النبيلة.
من جانبه ،أعرب الشرقاوي عن شكره وتقديره
إل��ى البحري��ن وفري��ق عم��ل وزارة الخارجية،
مثمن��اً ما أبدت��ه المملك��ة من تع��اون باهر
ومثم��ر مع منظم��ة األمم المتح��دة ومختلف
وكاالتها وأجهزتها في سبيل تحقيق األهداف
المنشودة.
وأك��د الش��رقاوي ،أن البحرين تح��ت القيادة
الحكيمة لعاهل البالد المفدى شكلت نموذجاً
دولياً يحتذى به في التنمية والتسامح.

مدير أركان الحرس الوطني
بيانات الخبر
يرعى تخريج دورة للمستجدين العسكريين

أقي��م تح��ت مدي��ر أركان الح��رس الوطن��ي
اللواء الركن الش��يخ عبدالعزيز بن س��عود آل
خليفة ،حفل تخريج إحدى دورات المستجدين
العسكريين ،صباح الثالثاء 17 ،مارس بمعسكر
الحد ،وبحضور كبار ضباط الحرس الوطني.
ول��دى وصول مدي��ر أركان الح��رس الوطني
إلى موق��ع الحف��ل ،كان في االس��تقبال عدد
م��ن كبار ضباط الحرس الوطني ،ليبدأ الحفل
بت��الوة عط��رة من آي��ات الذك��ر الحكيم ،ثم
كلمة ترحيبي��ة ألقاها قائد كتيبة الحراس��ات
رح��ب م��ن خاللها براع��ي الحف��ل والحضور،
وبين م��ن خاللها الدع��م واالهتم��ام الكبير
م��ن لدن رئيس الحرس الوطن��ي الفريق أول
الرك��ن س��مو الش��يخ محم��د بن عيس��ى آل
خليفة ،ومتابعة مدي��ر أركان الحرس الوطني
اللواء الركن الش��يخ عبدالعزيز بن س��عود آل
خليفة ،في رفع مس��تويات التدريب والتأهيل
لمنتس��بي الحرس ،من خ��الل رفدهم بأحدث
العل��وم والتطبيق��ات العس��كرية ،وتلى ذلك
إيج��از من قبل مس��ؤول ال��دورة عن
تقدي��م
ٍ
مراحل س��ير دورة المس��تجدين العسكريين

ومراحلها التدريبي��ة .وبعدها قدم الخريجون
تطبيق��ات لح��ركات المش��اة العس��كرية،
ليعكس��وا من خاللها كفاءتهم في تطبيق ما
حصلوا عليه من تدريبات خالل فترة إعدادهم
بال��دورة ،والتي ارتكزت على أس��س التدريب
والتعلي��م الحديث بالحرس الوطن��ي ،تعزيزاً
ل��روح الجاهزي��ة القتالية العالي��ة التي يتمتع
بها منتس��بو الحرس الوطني ،بعدها تم أداء
القسم القانوني للحرس الوطني.

وف��ي ختام الحفل ،تفضل مدير أركان الحرس
الوطن��ي بتس��ليم الش��هادات والجوائز على
الخريجين والمتفوقين ،مهنئاً أصحاب المراكز
األول��ى ومقدم��اً ش��كره لجه��ود الخريجي��ن
والمدربي��ن ف��ي تحقي��ق متطلب��ات ال��دورة
واجتيازه��ا بنجاح ،حاثاً إياهم على بذل أقصى
جهده��م لخدم��ة وطنن��ا الغالي تح��ت راية
حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيس��ى
آل خليفة عاهل البالد المفدى القائد األعلى.
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«الصحة» :تقديم االستشارة لمواعيد
المتابعة في «السلمانية» عبر الهاتف
منع الزيارات الصباحية والتق ّيد بساعتي «المسائية»
أعلن��ت وزارة الصح��ة ع��ن تقديم االستش��ارة
الطبية بمجمع السلمانية الطبي لجميع مواعيد
المتابع��ة أو المراجع��ة ع��ن طري��ق الهاتف أو
االستش��ارة ع��ن بع��د ،ولك��ن ال يش��مل ذلك
المواعي��د للحاالت الجديدة التي ينبغي فحصها
ً
مواكبة
بشكل مباشر من قِبل الطبيب المختص
للتطورات والمس��تجدات الصحية ،وحرصاً على
صحة المجتمع ووقايته في البحرين.
وبش��أن عيادات طب األطفال والطب النفس��ي
والنس��اء والتوليد فس��يتم تقديم االستشارات
الطبية لهم عبر الهاتف فقط.
وبالنسبه إلى قس��م الجراحه ،والعظام ،واألنف

واألذن والحنج��رة وغيره��ا م��ن التخصص��ات،
فس��يتم النظر فيها م��ن قِبل القس��م المعني
التخاذ القرار بشأن ضرورة حضور المرضى إلى
المستشفى للمعاينة من عدمه.
ودعت الوزارة المرضى إلى التقيد بالحضور في
الوق��ت المح��دد لموعدهم لتجن��ب أي ازدحام،
وس��يتم إعادة ترتيب العيادات الخارجية لتجنب
ذل��ك حرصاً على س��امة المرضى ،كما س��يتم
حصر ع��دد المرافقين للمري��ض بمرافق واحد
فق��ط ،تجنباً لح��دوث ازدحام وضماناً لس��امة
الجميع.
م��ن جه��ة أخرى ،س��يتم من��ع جمي��ع الزيارات

الصباحية والتقيّد بساعات الزيارة من الخامسة
مس��ا ًء إلى السابعة مسا ًء ،ولن يسمح ألكثر من
شخصين لزيارة أي مريض ،ولن يسمح بدخول
األطفال وكبار الس��ن .كما س��يتم تقليص أيام
الزيارة للمرضى إلى  4أيام فقط في األس��بوع،
وهي أيام الجمعة والس��بت واألثنين واألربعاء.
وس��يتم إغاق بعض البوابات الرئيسية لمجمع
الس��لمانيه الطبي وتخصيص مدخ��ل رقم 11
لذلك.
ودع��ت وزارة الصح��ة المجتم��ع إل��ى التقي��د
باإلرش��ادات الصحية التي تص��ب في صالحهم
وتضمن سامتهم.

«الصحة» 153 :مصابًا بـ«كورونا» بعد تعافي  88حالة
أعلن��ت وزارة الصح��ة ع��ن «تعاف��ي 7
ح��االت إضافي��ة م��ن في��روس كورونا
وإخراجه��م من مركز الع��زل والعاج»،
موضحة في موقعها الرسمي على موقع
التواصل «تويتر» ،أن «العدد اإلجمالي
للحاالت المتعافية في البحرين بلغ 88
حالة حتى اآلن».
وكش��فت إحصائيات وزارة الصحة على
موقعها اإللكتروني ،أنها «تم حتى اآلن
إجراء  13553فحصاً طبياً ،فيما بلغ عدد
الح��االت القائمة المصاب��ة بالفيروس
 153إصابة ،منها  150حالة مس��تقرة،
و 3حاالت فقط تحت العناية».
وأضاف��ت الوزارة أن «ع��دد المتعافين
بل��غ  88حالة حتى اآلن ،في حين توجد
وفاة واحدة بالفيروس».
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اإلفراج عن كافة المشمولين
بالعفو والعقوبات البديلة
وفحوصات «كورونا» سلبية
أعل��ن مدير ع��ام اإلدارة العامة لإلص��اح والتأهيل أنه تم
اس��تكمال الفحوصات الطبية ،ومن بينها الفحص المتعلق
بفي��روس كورونا (كوفي��د ،)19لكافة المش��مولين العفو
وتطبيق العقوب��ات البديلة بحق  1486من النزالء ،تنفيذاً
لألمر الملكي الس��امي ،موضح��اً أن نتيجة الفحص ،جاءت
س��لبية للجميع ،وعليه تم اس��تكمال اإلج��راءات القانونية
المطلوبة وإطاق سراحهم جميعا.
وشدد على أن اإلدارة العامة لإلصاح والتأهيل ،جهة إنفاذ
للقانون ،وتلتزم بكافة بنود ومواد قانون مؤسسة اإلصاح
والتأهي��ل والئحت��ه التنفيذية ،منوها ف��ي الوقت ذاته إلى
توفي��ر الخدمات الازمة والرعاي��ة الطبية المتكاملة لكافة
النزالء.

«الجرائم اإللكترونية»
تحذر من مواقع وروابط
عن «كورونا» ترتكب قرصنة
أهابت اإلدارة العامة لمكافحة الفس��اد واألمن االقتصادي
وااللكتروني بجمي��ع المواطنين والمقيمي��ن تحري الدقة
وأخذ الحيطة والحذر من مواقع وروابط الكترونية مشبوهة،
تس��تغل بحث مرتادي شبكة االنترنت عن معلومات بشأن
في��روس كورونا ،وتقوم بارتكاب عمليات قرصنة ،تش��مل
س��رقة بياناتهم الش��خصية من أسماء مس��تخدمة وأرقام
سرية ،مخزنة على المتصفح والتحكم بأجهزة الباحثين.
ودعت اإلدارة العامة لمكافحة الفس��اد واألمن االقتصادي
وااللكترون��ي ،إل��ى مس��ح ما ت��م تحميله م��ن مواقع غير
موثوقة ،تجبناً للتعرض لمثل تلك العمليات.

إجراء  13553فحصًا طبيًا
 150حالة مستقرة و 3مصابين تحت العناية

«الخليج العربي»
تدعو الهيئة اإلدارية
واألكاديمية للعمل من المنازل

الوداعي :إحالة متهم للمحاكمة
عن واقعة االمتناع عن تنفيذ إجراء العزل

عدنان الوداعي

قال رئيس النيابة عدنان الوداعي بأن النيابة العامة
قد أنجزت تحقيقاتها في واقعة امتناع أحد المتهمين
ع��ن تنفيذ إجراء العزل في المنزل المفروض لغرض
منع انتشار مرض كورونا (كوفيد )19وتفشيه.
وكان��ت إدارة الصحة العامة ق��د أبلغت بأن المتهم
ق��د قدم إلى البحري��ن من دولة موب��وءة بفيروس
كورونا (كوفي��د ،)19وتبين عند فحصه بالمطار أنه
ال توج��د به أعراض مرضي��ة ظاهرية فتم أخذ عينة
منه للفحص ،وق��د أبلغه الطبيب المختص بوجوب
االلت��زام بالعزل في المنزل لمدة أربعة عش��رة يوماً
وفق��اً لإلج��راءات المتبعة إزاء القادمي��ن من الدول
التي ظه��ر فيها فيروس كورون��ا (كوفيد ،)19ومن

خ��ال متابعته تبين مخالفته إجراء العزل في المنزل
بأن غادره وقام بالتجول واالختاط باآلخرين.
وباش��رت النيابة العامة تحقيقاتها حيث اس��تمعت
إل��ى ش��هادة الطبيب الذي باش��ر فح��ص المتهم
عن��د وصوله الباد .كما اس��تجوبت المتهم وأمرت
بإخضاعه لتدبي��ر اإلقامة الجبرية ،وأم��رت بإحالته
للمحاكم��ة الجنائية عن جريم��ة االمتناع عن تنفيذ
إجراء العزل في المنزل المفروض عليه ،والتي تصل
العقوبة المقررة عنها إلى الحبس لمدة ثاث سنوات
فض ً
ا عن الغرامة المالية التي تصل إلى عشرة آالف
دين��ار ،وقد تح��دد لنظر القضي��ة  18مارس 2020
أمام المحكمة الصغرى الجنائية.

«األوقاف الجعفرية» :تواصل مباشر
لمتابعةمصاريف إعاشة المواطنين بالخارج

بيانات الخبر
اليوم

التاريخ

أك��د رئي��س اللجن��ة التنفيذية ف��ي مجلس
األوق��اف الجعفري��ة عبدالجلي��ل الطري��ف،
وج��ود تواص��ل مباش��ر م��ع المواطنين في
الخارج بش��أن مصاريف اإلعاشة لترتيب أمور
إقامتهم.
والتق��ت إدارة األوق��اف الجعفرية أمس عدداً
من أهالي المواطنين البحرينيين المسافرين
ف��ي الخارج ،حي��ث عبر الجميع عن ش��كرهم
وتقديرهم لجه��ود الدولة ممثلة في حضرة
صاح��ب الجال��ة الملك حمد بن عيس��ى آل
خليفة عاهل الباد المفدى وصاحب الس��مو
الملك��ي األمير س��لمان بن حم��د آل خليفة
ولي العهد نائ��ب القائد األعلى النائب األول
لرئي��س مجلس ال��وزراء ف��ي متابع��ة كافة
اإلج��راءات المتصل��ة بالتص��دي لفي��روس
كورونا (كوفيد .)19
وأكد الطريف أن البحرين وبتوجيهات ملكية
سامية تتابع كافة الجهود للتصدي لفيروس

الخبر

جهة النشر

الصفحة
العدد

الرابط اإللكتروني

كورونا(كوفي��د ،)19وتعم��ل م��ع الجه��ات
الرس��مية كافة على تأمين إرجاع المواطنين
الكرام في أس��رع وقت ،مش��يراً إلى التعاون
القائ��م بي��ن وزارة الخارجي��ة ووزارة الصحة
والفريق الطبي الوطني في هذا الخصوص.
ولف��ت الطري��ف إل��ى جه��ود إدارة األوقاف
الجعفرية والفريق المكلف في اإلدارة بمتابعة
التوجيهات الملكية السامية بخصوص إعاشة
المواطني��ن الموجودين في الخارج ،في إطار
التواصل المس��تمر مع مختلف الجهات بشأن
تسهيل تقديم الدعم للمواطنين البحرينيين
الموجودي��ن في الخ��ارج ،على إث��ر موضوع
في��روس كورونا(كوفي��د )19لحين عودتهم
إلى أرض الوطن.
ون��وه الطري��ف بتوجيه��ات صاحب الس��مو
الملك��ي األمير س��لمان بن حم��د آل خليفة،
خال الجلس��ة االعتيادية األسبوعية لمجلس
ال��وزراء والترتيب��ات واإلج��راءات المتخ��ذة

لتنفي��ذ توجيه��ات عاه��ل الب��اد المفدى،
بشأن المواطنين البحرينيين في الجمهورية
اإلس��امية اإليراني��ة ،والخط��ط التنفيذي��ة
إلجائهم وفق اإلجراءات االحترازية والتدابير
الوقائية من أجل سامتهم.
وأش��ار الطري��ف إل��ى م��ا اتخذت��ه األوق��اف
الجعفرية من خطوات منذ صدور التوجيهات
الس��امية ،ومنها االجتماع العاجل الذي عقده
مجلس األوقاف الجعفرية واجتماعات الفريق
المعني بالمتابعة واالجتماعات المستمرة مع
أصحاب الحمات ومتعهدي الس��فر ،وكذلك
التواصل المستمر مع جميع الجهات الرسمية
ذات العاقة وافتتاح مركز الخط الساخن.
وق��دم األهال��ي ع��دداً م��ن االستفس��ارات
والمقترحات لتعزيز التنسيق والتواصل بهذا
الش��أن ،مثمنين جهد اإلدارة ف��ي التواصل
المس��تمر مع الجميع لحين عودة المواطنين
في الخارج إلى أرض الوطن قريباً.

عممت جامع��ة الخلي��ج العربي عدداً م��ن اإلجراءات
االحترازي��ة عل��ى منتس��بيها م��ن أعض��اء الهيئ��ة
األكاديمي��ة واإلدارية للوقاية م��ن اإلصابة بفيروس
كورونا (كوفيد  )19حرصاً على س��امتهم ووقايتهم
من انتشار العدوى ،داعية إياهم إلى مزاولة أعمالهم
من المنازل اعتباراً من األحد ،مس��تثنية من تستدعي
طبيع��ة أعماله��م ال��دوام في مق��ر الجامع��ة ،وذلك
بالتنس��يق مع العم��داء ورؤس��اء الكليات واألقس��ام
اإلدارية.
واتخذت الجامعة هذه اإلج��راءات بنا ًء على توجيهات
اللجنة التنسيقية التي يرأسها صاحب السمو الملكي
األمير س��لمان بن حمد آل خليفة ،ول��ي العهد نائب
القائ��د األعلى النائ��ب األول لرئيس مجل��س الوزراء
بتعليق الدراس��ة في المدارس والجامعات الحكومية
والخاص��ة ،كإجراء احت��رازي لاطمئنان على س��امة
الطاب في ض��وء االحتياطات التي اتخذتها المملكة
للحد من االنتشار.

«المهندسين البحرينية»
تتجاوب مع الخطة الوطنية
لمكافحة «كورونا»
أك��د رئيس جمعية المهندس��ين البحريني��ة د.ضياء
عبدالعزي��ز توفيق��ي عل��ى تس��خير كاف��ة إمكانيات
الجمعية للوقوف جنباً إلى جنب مع الجهات الرس��مية
المعنية للمس��اهمة في التص��دي ومكافحة فيروس
كورون��ا ،داعي��اً كاف��ة أعض��اء الجمعية ومنتس��بيها
من مهندس��ين ومهندس��ات للتطوع بهذه العملية
الوطني��ة عبر التس��جيل في قنوات التطوع الرس��مية
ليخدم كل منهم من موقعه وبحسب قدراته وخبرته.
وأوضح توفيقي ،أن تكاتف المهندس��ين مع الجهود
الرس��مية يع��د واجباً وطنياً الس��يما لنا نحن معش��ر
المهندسين وذلك لما يمتلكه المهندس من قدرات
وخبرات جمة يس��تطيع من خاله��ا مد يد العون في
مثل هذه األزمات وبمختلف الظروف.
ً
ومواصل��ة اللتزام الجمعي��ة باتخاذ كاف��ة اإلجراءات
االحترازي��ة والتدابير الوقائية من فاي��روس كورونا،
قامت الجمعية بتعقيم مبنى الجمعية ومركز التدريب
التاب��ع له��ا وذلك تماش��ياً م��ع اإلرش��ادات الصحية
الصادرة من وزارة الصحة.
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وزير التربية :البحرين مازالت األعلى عربيًا..
قمبر :جودة التعليم في تراجع

2020

Wed 18 Mar

البرلمــــــان 07

local@alwatannews.net

وزير العمل :إطالق نظام
التوظيف اإللكتروني خالل أيام

إبراهيم الرقيمي ،تصوير :محمد الشويخ

كش��ف وزير التربية والتعلي��م د .ماجد النعيمي،
ع��ن رفع أكثر م��ن  372كتاباً رقمي��اً على موقع
البواب��ة اإللكتروني��ة وأكث��ر م��ن  1088إث��را ًء
إلكتروني��اً وبه توضيحات أكثر للطالب ،الفتاً إلى
أن المعلمين في تواصل مستمر مع الطلبة ،في
ظل األزمة الحالية.
وش��دد ف��ي رده على النائ��ب عمار قمب��ر ،على
«وجوب أن نقف كلنا إج��ا ًال واحتراماً للمعلمين
عل��ى جهودهم ف��ي هذه الفت��رة» ،مؤك��داً أن
المعلمي��ن يعمل��ون حت��ى س��اعات متأخرة من
الليل إليصال المعلومات للطلبة عن بعد.
وذكر النعيمي بعض اإلنجازات حول التعليم في
البحرين ،الفتاً إلى أنه وبحس��ب تقرير بوسطن
االستشارية أشارت إلى أن البحرين األولى عربياً
والثالثة على دول ش��رق األوس��ط ف��ي التعليم،
وأن تقرير البن��ك الدولي يؤكد في أن  %68من
الطلبة يتقنون القراءة وفق المعايير ،وفي تقرير
آخر لها ص��در في أكتوبر  2019أش��ار البنك أن
البحرين األولى عربياً في مجال التعليم.
وأضاف أن تقرير اليونسكو أشار إلى أن البحرين
حققت متطلب��ات التعليم للجمي��ع  5مرات وهو
المعدل األعلى عربي��اً ،مبيناً أن البحرين مازالت

األعلى عربياً وتتفوق على العديد من دول العالم
في نسبة التمدرس وبقاء الطاب في المدارس.
وأش��ار النعيمي إلى تقرير برنامج األمم المتحدة
اإلنمائي ال��ذي وضع التعليم ف��ي البحرين على
مستوى متقدم.
فيم��ا رد النائ��ب عم��ار قمبر بقول��ه «ال تهمني

المنظم��ات العالمي��ة ولدين��ا ج��ودة التعلي��م
والتدري��ب الت��ي أك��دت أن التعليم ف��ي تراجع،
ونحن ال نتحدث عن القناعات ولكن عن الحقائق
والمعلوم��ات ،ونحن ال نقلل أو نش��كك من دور
المعلمي��ن ف��ي الم��دارس ،ونرفع له��م القبعة
احتراماً وإجا ًال لهم».
و قال النائب عمار قمبر إن ردود وزير التربية
والتعليم حول الخطط المس��تقبلية لتطوير
التعلي��م «ال تس��من وال تغني م��ن جوع»،
متس��ائ ً
ا عم��ا قدم��ه خ��ال  18س��نة منذ
تعيينه وزيراً في تحس��ين اللغ��ة اإلنجليزية
كون  %80من الطلبة لدى دخولهم الجامعة
يتعرضون للرسوب.
وأوض��ح أن الكثير م��ن أس��اتذة الجامعات
أكدوا ل��ه أن خريجي الم��دارس ال يملكون
أي مهارات أو خبرات مكتس��بة ،وأن الطالب
الخري��ج ال يمل��ك أي مه��ارات فردي��ة من
الدراسة.
وأضاف أن التعليم الحديث يجب أن يرفع عن
أعباء الدولة ،ولك��ن اآلن الطلبة ال يجيدون
اللغة العربية ،وال يس��تطيعون كتابة جملة
من  5كلمات بطريقة سليمة.

حميدان 716 :مليون دينار
إجمالي الدعم الحكومي للمواطنين
إبراهيم الرقيمي

أك��د وزير العمل والتنمية االجتماعية جميل حميدان ،أن إجمالي الدعم
الحكوم��ي المقدم للمواطنين يبلغ  716مليون دين��ار ،مبيناً أن المبلغ
المقدم عب��ر الضمان االجتماعي يبلغ  21ملي��ون دينار تمنح ل� 17ألف
أسرة وأن ذلك ال يمثل سوى  %4من إجمالي ما تقدمه الدولة للمواطن.
وأض��اف حميدان أنه تم تحريف إجابته حول س��ؤال النائب الذوادي عن
خ��ط الفقر في البحرين ،مس��تنكراً عدم قوله بكفاي��ة مبلغ  336ديناراً
للعائلة الواحدة ،وأن الحكومة تعمل لي ً
ا ونهاراً.
وأش��ار إل��ى أن متطلبات الحي��اة األساس��ية للمواطن يس��تخدم لمنح
الضمان االجتماعي ،حيث يعتبر الضمان فرعاً من فروع الدعم األساسي
للمواط��ن ،ويمنح ذل��ك لمنعدمي الدخ��ل أو في مس��توى األقل دخ ً
ا
ويحصل على مبلغ  336ديناراً كمساعدة أو كتكملة للمبلغ.

وكش��ف أن الحكومة تق��دم  128مليون دينار ل� 118ألف مس��تفيد في
عاوة الغاء وهم ممن تقل رواتبهم عن ألف دينار ،حيث تنفق الحكومة
عاوة لتحسين المعيشة للمتقاعدين بمقدار  132مليون دينار.
وأش��ار إلى وجود عدد من الع��اوات والتعويضات كاإلس��كان واللحوم
والمخصص��ة للمعوقين ،الت��ي تمنح نقداً إل��ى المواطن مجملها 435
ملي��ون دينار تذهب لتحس��ين دخل المواطن ال��ذي ال يمكن أن نقول
إنها تكفي.
وبين الوزير أن متوس��ط الرواتب في القطاع الخ��اص هو  756ديناراً،
مؤك��داً أن تمكين ووزارة العمل تدعمان كافة األجور المقدمة لصاحب
العم��ل للموظفي��ن األقل من  1000دينار ،مش��يراً إل��ى أنه يجب عدم
المزايدة على بعضنا البعض وكلنا مع دعم المواطن.

«النواب» يتمسك بمنع األجانب
من تملك األراضي السكنية
االقتصادي والعقاري.
واس��تغرب النائب عيس��ى الكوهجي م��ن ردود
الحكوم��ة وال��ذي دائم��اً م��ا ض��د السياس��ة
االس��تثمارية ،قائ ً
ا« :البي��وت مالت أول راحت»،
متسائ ً
ا عن السياس��ة االستثمارية التي تدعيها
الحكومة.
وق��ال النائب محم��د بوحم��ود إن األراضي التي
تكلمت عنها الحكومة بمسمى األراضي البيضاء
ولكنها ل��م تعد بيضاء ألنها أس��ودت في وجوه
البحرينيين لصعوبة شراءها ،مؤكداً تمسكه مع
قرار اللجنة.

المعتذرون

المتأخرون

بيانات الخبر

اليوم

التاريخ

عبدالرزاق حطاب

زينب عبداألمير

د.معصومة عبدالرحيم

عيسى الدوسري لوزير
العمل :أنت جميل واسم
على مسمى

إبراهيم الرقيمي

إبراهيم الرقيمي

تمس��ك مجلس النواب ،بق��راره بالموافقة على
مش��روع قانون تملك غي��ر البحرينيين للعقارات
المبنية واألراضي والمحال من مجلس الش��ورى
الذي رفض المشروع.
وقال النائب غازي آل رحمة ،إن المش��روع يهدف
إلى حص��ر تملك األجانب لألراض��ي في األماكن
السياحية واالس��تثمارية ما عدا الخليجيين ،وأن
القانون الحالي يس��مح بتملك األجانب لألراضي
غير االس��تثمارية ،خصوصاً مع ش��ح األراضي في
البحرين وارتفاع أس��عارها مما سبب عدم مقدرة
البحريني الستثمار أراضيه.

وأشار إلى أن العديد من الدول اتخذت المشروع
س��ابقاً ،وأن بع��ض الدول تلزم المس��تثمر على
تشغيل األرض خال فترة محددة او يتم سحبها
منه .فيما عارض النائب أحمد العامر قرار اللجنة
في حديثه ح��ول إحصائية تفيد بتملك  %95من
األراض��ي للبحرينيي��ن ،وأن التعدي��ل سيش��كل
خس��ارة كبيرة عل��ى الوض��ع االقتص��ادي كون
العقار يحكمه الوضع والطلب وأن وضع األراضي
حالي��اً في هبوط ،والعديد م��ن األراضي وضعت
في الم��زاد العلني ،والتعديل عك��س التيار الذي
أنش��أ من خاله لجنة التحقيق بخصوص الركود

إبراهيم الرقيمي

أكد وزي��ر العمل والتنمي��ة اإلجتماعية جمي��ل حميدان،
إطاق نظ��ام للتوظيف اإللكتروني خ��ال األيام القادمة
وتتيح معرف��ة جميع الوظائف المتاحة وتمكين العاطلين
من اختيار الوظائف التي تناسبهم من خال التطبيق.
وأضاف أن الوزارة ستوس��ع من صاحي��ة النظام لتمكن
صاح��ب العم��ل م��ن اإلط��اع عل��ى جمي��ع العاطلي��ن
الموجودي��ن عب��ر النظام ،وس��يكون دور ال��وزارة رقابي
بين أصح��اب العمل والعاطلين ،مش��يراً إلى أن معارض
الوظائف مستمرة حتى مع نظام التوظيف اإللكتروني.
ولفت حميدان إلى أن أكبر تحدٍّ يواجه السلطة التشريعية
والتنفيذية هو المحافظة على وظائف المواطنين.

عادل العسومي
«ظرف صحي»

الخبر

جهة النشر

الصفحة
العدد

الرابط اإللكتروني
فحص النواب للتأكد من خلوهم من «كورونا»

ق��ال النائب عيس��ى الدوس��ري لوزي��ر العم��ل والتنمية
االجتماعية في نهاية تعقيبه على جواب السؤال البرلماني
حول معارض التوظيف قائ ً
ا« :وأنت في الحقيقة يا سعادة
ٌ
جميل ،واسم على مسمى».
الوزير
وتل��ت الجملة ابتس��امات وضحكات م��ن أعضاء مجلس
النواب ورئيس��ة المجلس فوزية زينل على مغازلة النائب
الدوسري لوزير العمل بوصفه جمي ً
ا.
ورد وزير العمل والتنمي��ة االجتماعية على النائب بقوله:
«ش��كراً لألخ عيس��ى وش��كراً على لطف��ك وطيب أصلك
وذكرك لهذه الكلمات الطيبة».

عبداهلل الذوادي يقترح دراسة
جديدة لمعرفة الحد األدنى
للمتطلبات األساسية
إبراهيم الرقيمي

ش��كر النائب د.عبداهلل الذوادي وزير العمل على إقراره بأن
مبلغ  336ال يكفي ألس��رة من  6أف��راد ،مطالباً الوزير على
االس��تعجال في توجيه الدعم وتوزيع ال��� 110مايين دينار
مرصودة في الميزانية.
وذك��ر الذوادي أنه قدم مقترح نيابي للحكومة بش��أن عمل
دراس��ة جديدة لمعرفة الحد األدنى الازم لتوفير متطلبات
الحياة األساس��ية وبش��كل دوري ،وذلك بع��د اللغط الكبير
الذي أحدثه تصريح كفاية مبلغ  336ديناراً لألسرة البحرينية
لوزير العمل في رده على السؤال وتفاعل الرأي العام.
وأضاف الذوادي بأنه تقدم بمقت��رح بقانون بتعديل قانون
الضم��ان االجتماعي لدعم س��نوي إضافي لألس��ر البحرينية
التي تقع تحت خط الفقر.
وبي��ن أن ع��دم قيام ال��وزارة بتحديث بياناتها و دراس��تها
للوضع الواقعي للمعيشة المواطن واحتياجاته األساسية بعد
 10سنوات من آخر دراسة معلنه يعد تقصيراً واضحاً لمهام
ال��وزارة .وطالب بض��رورة العمل على إع��ادة توجيه الدعم
لألس��ر واألفراد ومراجعة القرارات الوزاري��ة وتعديل المبالغ
الت��ي تقدمها الحكومة لألس��ر حت��ى تتواكب مع الدراس��ة
الميدانية الحديثة للحد األدنى لمتطلبات الحياة األساسية.
ودعا ال��ذوادي وزارة العمل لرفع مس��توى كف��اءة الخدمات
وتطويرها والمرونة في تس��هيل اإلج��راءات للحصول على
المس��اعدات االجتماعية بعيداً عن البيروقراطية والتعس��ف
في رفض الطلبات.
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اتجاهات
لسالمتكم
ولسالمة البحرين
فيصل الشيخ
alshaikh.faisal@gmail.com

@f_alsh aikh

األوق��ات الصعب��ة ،تحتاج إلى ق��رارات صعبة ،وهذا ما تق��وم به البحرين
عب��ر ترجمة توجيهات جالل��ة الملك حفظه اهلل ،وبقيادة صاحب الس��مو
الملكي ولي العهد وفريق البحرين المتنوع في تش��كيالته وأفرعه س��واء
عبر المؤسس��ات الرسمية أو الفريق المشكل ،وحتى المواطنين أنفسهم،
فهم الجزء األكبر من «فريق البحرين».
ه��ذا حدث عالمي جلل ،يحتاج تكاتف الجميع بال اس��تثناء ،إذ ألجل بالدنا
وألجل مس��تقبلنا ومس��تقبل أبنائنا واألجيال القادم��ة ،ال بد من أن يركز
الجميع على محاربة هذا الفيروس الوبائي ،بالتالي أية أمور أخرى غير ذات
أهمية أمام مصلحة الوطن وسالمة أهله.
صاحب السمو الملكي ولي العهد حفظه اهلل قال في جلسة مجلس الوزراء
األخي��رة إن هناك إج��راءات أكبر وأكثر صرامة س��تطبق ألجل التعامل مع
انتش��ار هذا الفيروس ،وألجل منع أي «طف��رة» مفاجئة في األعداد ،ال بد
من أن تطبق هذه اإلجراءات وال بد من االلتزام التام بها.
وعليه ،فإن القرارات األحد عشر التي صدرت عن اللجنة التنسيقية برئاسة
س��مو ولي العهد ي��وم أمس تصب في هذا االتجاه ،وتض��ع نمطاً واضحاً
لكيفية وجوب التعامل الرس��مي والش��عبي مع الوضع ،وكلها إجراءات في
روحها وهدفها تحقيق الس��المة لهذا الوطن الغالي وشعبه العزيز ،وحتى
المقيمين فيه.
التضحيات هي أس��اس التعام��ل في أية ظروف صعب��ة ،واليوم المواطن
أمام��ه مجموعة م��ن اإلجراءات قد تكون متداخلة م��ع نمط حياته بحيث
تغيرها بش��كل كبير ،لكن الواقع يقول إن التضحي��ة بها ،والصبر عليها،
وعدم االس��تمرار في ممارسة الحياة بأسلوبها الروتيني أمر يمكن القيام
به ،طالما هناك التزام ،وطالما هناك وعي بالهدف األس��مى ،وهو ضمان
سالمتكم ،وبالتالي سالمة هذا الوطن.
الدولة تقوم بإجراءات جبارة ،وال نحتاج إلى تكرار االستش��هاد باإلشادات
العالمي��ة باألخص من منظمة الصحة العالمية ،ألن الهدف الذي تس��عى
له البحرين ليس اس��تحقاق هذه اإلش��ادات ،بقدر ما هو الهدف «األثير»
لدى كل دولة تعمل بمنظوماتها وطاقاتها ،وأعني هنا «س��المة» الوطن
وأهله ،والبحرين تمضي بنجاح  -وهلل الحمد  -في هذا الجانب.
بالتالي الش��كر موصول لألمير سلمان بن حمد على موقفه القيادي البارز
في هذه األزمة ،وعلى كونه الرجل الحريص على سالمة البحرين وأهلها،
وعلى حزمة اإلجراءات التي تؤخذ في إطار مجابهة هذا الفيروس.
التأكي��دات موج��ودة من الجه��ات المعنية بش��أن وفرة الم��واد األولية
واألدوي��ة ،وهذا إيجابي .وكذلك االس��تعدادات الطبية والتعامل الس��ريع
م��ع الحاالت ،ما يعزز ثقة الن��اس باإلجراءات االحترازي��ة والوقائية وطرق
الحماية والعالج.
البحري��ن تتحرك كلها الي��وم كمنظومة عمل واحدة ،في مش��هد وطني
جميل يذكرنا بتكاتف جميع المخلصين مع الوطن ،وهو األمر الذي يدعونا
لع��دم االلتفات إطالقاً لمن يريد التش��ويش على هذا المش��هد الوطني،
فالبل��د حريص على أبنائه ومواطنيه والمقيمين فيه ،وكل هذه الش��رائح
حريصة بإذن اهلل على البحرين ،وتتحمل مسؤوليتها إن شاء اهلل.

البحرين تتحرك كلها اليوم كمنظومة عمل واحدة
في مشهد وطني جميل يذكرنا بتكاتف جميع
المخلصين مع الوطن وهو األمر الذي يدعونا
لعدم االلتفات إطالقًا لمن يريد التشويش على
هذا المشهد الوطني
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رغم أن أرقام
المصابين والمتوفين
من كورونا ستتراجع
وسيختفي الوباء
لكن التهدئة هي
معركة إعداد لوباء
جديد فواقع الحياة
هو الصراع والرخاء ما
هو إال لحظة مؤقتة
واستثنائية

اليوم

التاريخ
الخبر

أكت��ب اليوم والعالم م��ن حولي يعج
باألخب��ار الحزين��ة المليئ��ة بالكآب��ة
والك��وارث والمح��ن ،أكت��ب وكأنني
أعي��ش في األيام التي تس��بق نهاية
العال��م ،أمم تقف وترق��ب في ذهول
ما يح��دث حوله��ا غير مصدق��ة لما
ي��دور ،بع��د أن كانت غي��ر آبهة بما
كان وما يكون ،عوائل متسمرة أمام
الشاش��ة الصغي��رة وأخرى ممس��كة
بهواتفها وغيرها ثبتت موجة الراديو
في مركباتها على ت��رددات القنوات
اإلخباري��ة وكأنه��ا أع��ادت برمج��ة
حياته��ا وعقولها وأفاق��ت بعد طول
غياب م��ن غيبوبة تواف��ه األمور إلى
صحوة الواقع المرير.
أمم تقف حائرة بعد أن كانوا يرون أن
العلم الذي أوصلهم إلى الفضاء وجعل

جهة النشر

الصفحة
العدد

الرابط اإللكتروني

التواصل بين نقطتين نقيضتين في
الزم��ان والمكان أس��هل مم��ا كانوا
يحلم��ون ويتوقعون ،هذا العلم الذي
استنس��خ الحيوان��ات والبش��ر وبات
يتح��دث عن ذكاء اصطناعي س��يقف
عاجزاً منكسراً أمام جرثومة صغيرة ال
ترى بالعين المجردة ،جرثومة أو كما
يطلق عليها العل��م الحديث فيروس
سيش��ل الحركة االقتصادية العالمية
وس��يقفل المط��ارات والموان��ئ
والحدود وس��يوقف التعلي��م ويؤدي
إلى محو دول بعينها بس��بب الش��لل
المتع��دد الذي أصابه��ا ،مرض بات
حدي��ث العالم وليس دول��ة أو إقليماً
أو ق��ارة ،ب��ل حديث الك��رة األرضية
برمتها.
كان العالم بأس��ره يج��زم بأن خرابه

اآلراء واألفكار الواردة في هذه المقاالت تعكس آراء أصحابها
وحدهم ..وال تمثل بالضرورة رأيًا أو موقفًا رسميًا لجريدة «الوطن»
أو سياستها التحريرية

قطرة وقت
التهمة التافهة
فريد أحمد حسن

د .ظافر محمد العجمي

في ساحة المعركة
الخاصة بالقضاء على
فيروس «كورونا»
في البحرين لم
يهرب أي مسؤول
من مسؤوليته في
مواجهة هذا المرض
الفتاك ،بل تقدموا
قبل غيرهم ألماكن
العزل
حسين التتان

ال تزال السلطات
الكورية تحقق في
كيفية إصابة المريض
 31بالفيروس فليس
لديه أي سجل حديث
بالسفر إلى الخارج
أو أي اتصال سابق
معروف بحاالت
إصابات مؤكدة أخرى
محمد ناصر لوري

لعل ما يلزم األرض
توبة نصوح تتمثل
في الدعوة للتكفير
باالستغفار الجمعي
وبتعمير األرض وأداء
أمانة االستخالف
فيها بالعمل باعتباره
العبادة الحقة الفاعلة
فاطمة عبداهلل خليل

بيانات الخبر
فواز العبداهلل

@faawaaz

opinion@alwatannews.net

@ fare e d bi ne sa

باختصار
إنه الوطن ...وكفى
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ودماره س��يكون بسبب حرب عالمية
أو بس��بب تس��ارع وتي��رة الصناعات
العسكرية ،لذا كانت الشعوب تعيش
س��اعاتها في لهو وسبات ،منهم من
انجرف خلف توافه األمور ومنهم من
كان هو من يمثل تلك التوافه ويدعو
لها ،لكنه لم يعلم بأن الدمار القادم
لن يك��ون من فوهة مدف��ع أو قنبلة
تسقطها طائرة مسيرة دون طيار ،أو
حتى هجوم إلكتروني يش��ل مفاصل
الدول ويدمر اقتصادها ويهدد أمنها
وبقاءه��ا ،فأتان��ا الهج��وم من حيث
ال نعل��م ول��م نتوق��ع ،جاءنا بش��كل
مرض بس��يط في ظاهرة مخيف في
واقعه وقال أروني ما لديكم من علم
وتقني��ة وتقدم ،وأس��معوني أصوات
محلليكم ومثقفيكم وعلمائكم الذين

fareedbinesa@gmail.com

عم��د البعض أخي��راً إلى الترويج لفكرة أن الذين يتخذون م��ن النظام اإليراني موقفاً
سالباً ش��امتون بس��بب انتش��ار فيروس كورونا (كوفيد  )19في مختلف المناطق في
إي��ران ووفاة ع��دد كبير من اإليرانيين وإصابة ووفاة عدد من مس��ؤولي النظام .هذا
الكالم س��عى لترويجه النظام اإليراني والمهووس��ون به و«رجاله» في الخارج ومنهم
أمي��ن عام «حزب إيران في لبنان» الذي قال ش��يئاً من ه��ذا القبيل في خطابه األخير
الذي تناول فيه موضوع انتش��ار الفيروس .ولكن ألن هذا األمر غير معقول وال يمكن
أن يصدر عن إنسان لذا ال يصدقه أحد ،فالفيروسات ال تميز وهي بعيدة عن الطائفية
والحزبية وعن السياسة وتصيب كل من تجد فرصة التغلغل إليه والمكوث في جسده.
ومثلم��ا أنه أصاب عدداً من المس��ؤولين في النظام اإليراني أصاب أيضاً مس��ؤولين
كب��ار في العديد من دول العالم ،فهذا الفيروس أينما حل ووجد الظروف المالئمة له
تمكن وانتشر وأمرض وقتل .موضوع الشماتة من النظام اإليراني غير وارد أبداً وهو
ال يتوف��ر إال في رؤوس من يقول��ون بذلك .يكفي معرفة أن الن��اس في دول مجلس
التع��اون يتقاس��مون الجغرافيا مع إيران ليتيقنوا بأن ما أص��اب الناس فيها يمكن أن
يصيبهم بس��هولة ،وليس من المبالغة القول بأن رذاذ عطسة مصاب بالفيروس في
إيران يمكن أن تصل إلى الكثيرين في الدول المجاورة لها وتودعهم الحجر الصحي.
الش��ماتة ليس��ت من أخالقنا ،وه��ي ال يمكن أن تكون في هذه األح��وال ،فالعدو هنا
مش��ترك ،وكان األول��ى واألجدى م��ن توجيه هذه التهم��ة التافهة الدع��وة للتعاون
والوق��وف صفاً واحداً في وجه هذا الفيروس واتخاذ اإلجراءات الالزمة لمنع انتقاله إلى
الدول المجاورة بدل العمل على «تصديره» إليها واعتباره «سالحاً ثورياً».
الحقيقة التي صار العالم كله يعرفها هي أن النظام اإليراني س��عى من خالل الس��ماح
للخليجيي��ن الذين كانوا موجودي��ن في إيران فترة تمكن الفيروس وانتش��اره هناك
بالعودة إلى بلدانهم ونثره فيها ،والدليل هو أنه عمد إلى عدم ختم جوازات سفرهم
ك��ي ال يقال إنهم كانوا في إي��ران ،ولم يهتم بفحصهم والتأك��د من عدم إصابتهم
بالفيروس قبل المغادرة.
هذا هو الموضوع وليس الش��ماتة التي ال يمكن أن تكون والتي من الواضح اآلن أن
النظ��ام اإليراني رك��ز عليها وعمل منها موضوعاً كي يغطي على الموضوع األس��اس
والذي يعد جريمة كاملة األركان.
النظام اإليراني عمل على تصدير الفيروس إلى الدول المجاورة واجتهد في ذلك ،وهو
فعل صنفه معالي وزير الداخلية الفريق أول ركن الش��يخ راش��د بن عبد اهلل آل خليفة
ف��ي باب الجريم��ة البيولوجية .لو أن ه��ذا النظام كان حريصاً عل��ى احتواء الفيروس
وعدم نشره خارج إيران ألخذ بالحديث المنسوب إلى نبي الرحمة سيدنا محمد ،صلى
اهلل عليه وس��لم وعلى آله وصحبه ،وملخصه أنه إذا سمعتم ببلد أصابها الطاعون فال
تدخلوه��ا وإن كنتم فيها فال تخرجوا منها ،وهو م��ا أجمع علماء الدين على أن الغاية
منه عدم الس��ماح بانتقال المرض وتمكنه من توس��يع رقعة نشاطه ،وفي هذا حفظ
ألرواح الكثيرين .الش��ماتة غير واردة على اإلطالق وليس هذا مجالها ،فال شماتة في
المرض وال ش��ماتة في الموت .ال يفعل هذا إال فاقد عقل وناقص دين .عليه فإن كل
ما قيل في هذا الخصوص كالم المراد منه التغطية على الجريمة التي ارتكبها النظام
اإليراني بالس��ماح للفيروس أو ًال بالتنقل بين المدن والقرى في إيران ما تس��بب في
إصابة اآلالف ووفاة المئات ثم بالعمل على تصديره عبر زائري إيران والس��ائحين كي
ينتش��ر في بلدانهم .الفرحة ستكون عند اإلطاحة بالنظام اإليراني وليس عند تمكن
الفيروس من منسوبيه.

كل ما قيل في هذا الخصوص كالم المراد منه
التغطية على الجريمة التي ارتكبها النظام
اإليراني بالسماح للفيروس أو ً
ال بالتنقل بين المدن
والقرى في إيران
عاث��وا في الفضائي��ات خراباً يحللون
الوه��م بهدف التكس��ب الم��ادي أو
وفق أجندات خبيثة ،أس��معوني ماذا
س��يقولون عني وكيف سيس��يطرون
عل��ي بنظرياتهم التي أزعجوا غيرهم
بها؟!
نعم يا سادة ،إننا أمام واقع مرير نقف
من خالل��ه غير مصدقي��ن لما حدث
ويحدث ،حتى بتنا ال نستطيع التكهن
بما ه��و قادم بل ال نمل��ك إال الدعاء
واألمني��ات بأن نعود كم��ا كنا وكان
حالنا ،أزمة كهذه األزمة التي تعيشها
الكرة األرضي��ة يجب أن تكون كفيلة
بأن يعود البش��ر إلى رش��دهم ،فهي
تمثل صفعة على وجه كل متهور أرعن
أو طائفي بغيض أو متدين متش��دد
مرتش أو جاهل متس��لق أو
أو موظف
ٍ
إنس��ان بغيض يعيش على زرع الفتن
ويكيد الدسائس والمؤامرات ،صفعة
تعيد جميع هؤالء إلى رشدهم وتعمل
على إعادة إحياء قلوبهم وضمائرهم
وعقوله��م ،صفعة تعيد ه��ذا العالم
إلى ج��ادة الصواب ،صفع��ة تعيد لنا

النقاء والصف��اء والهدوء والطمأنينة،
صفعة تجعلنا أكثر تفاؤ ً
ال بالمستقبل
وليس العكس.
إن ما يحدث الي��وم يجب أن ينعكس
إيجاب��اً ال س��لباً ،يحول البش��رية من
النقيض إلى النقي��ض ،تحو ً
ال إيجابياً
يعيد إلى الحياة المعنى الحقيقي لها،
يعيدن��ا نحن على األقل إل��ى فطرتنا
اإللهي��ة وه��ي التعاي��ش والت��وادد
والتراح��م ال إل��ى التقات��ل والتزاحم
والبغض والكراهية.
ما أكتب��ه اليوم ال يمت إل��ى العمود
الصحف��ي بصل��ة ،ولكنه��ا مش��اعر
ش��عرت بها لوهلة وترجمتها بعمود
داخ��ل صحيفة تحمل اس��ماً يجب أن
نتمس��ك به جميعاً ،إنه الوطن ،فمن
دونه نح��ن مرضى ،وم��ع غيره نحن
غرباء ،فه��ذا الوقت هو وقت الوطن،
فكلما تمس��كنا ببعضنا البعض كلما
تجاوزن��ا المحن��ة واألزم��ة واالبتالء،
فلنقف اليوم صفاً واحداً وفريقاً واحداً
نحمل جميعنا هدفاً واحداً ال غير وهو
الوطن ...الوطن وكفى.

إن ما يحدث اليوم يجب أن ينعكس إيجابًا ال سلبًا
يحول البشرية من النقيض إلى النقيض تحو ً
ال إيجابيًا
يعيد إلى الحياة المعنى الحقيقي لها يعيدنا نحن
على األقل إلى فطرتنا اإللهية
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بعد غلق المراقد ..رجل دين إيراني:
خسئت حكومة طهران والرئيس والوزير
عواص��م ( -العربية ن��ت ،وكاالت) :أثار قرار الس��لطات
اإليرانية إغالق مرقد ديني في مدينة مشهد غضب عدد
من رجال الدي��ن في البالد ،حيث تداولت مواقع إيرانية
فيديو لرجل دين يهتف ضد الحكومة والرئيس حس��ن
روحاني.
ومساء االثنين اشتبكت الش��رطة اإليرانية مع عدد من
المحتجي��ن الغاضبين في مش��هد ،بحس��ب م��ا أفادت
وسائل إعالم محلية.
وهتف رج��ل الدين الذي كان بين ع��دد من المحتجين
في مدينة مش��هد بعد إغالق ضريح اإلمام الرضا ،قائ ً
ال
«خسئت طهران وخسئ الوزير والرئيس».
وأعلن��ت إي��ران قبل يومين إغ��الق الم��زارات والمراقد
الدينية في مدينتي مش��هد ش��مال ش��رق البالد مركز
محافظة خراسان رضوي ثاني أكبر مدينة في إيران بعد
طهران ،وقم الواقعة في جنوب محافظة طهران.
إال أن هذا القرار ل��م يعجب عدداً من المواطنين الذين
عمدوا إلى كس��ر باب مرقد «معصومة» في مدينة قم،
تعبيراً عن اعتراضهم إلغالقه.
كذلك ،ش��هدت مدينة مش��هد التي تض��م العديد من
الم��زارات والمراقد المهمة ،اعتراض��ات مماثلة ،وذلك
بع��د انتقادات س��ابقة لرج��ال دين أخرت إغ��الق تلك

متشددون يتحدون
حظر «كورونا»..
وتحذير من موت
الماليين
إطالق سراح 85
ألف سجين بسبب
الفيروس
المراقد ،على الرغم من ارتفاع أعداد اإلصابات بفيروس
كورون��ا في البالد ،فض ً
ال عن عدد الوفيات.وتعتبر إيران
أحد أكثر البلدان تأثراً حول العالم بالفيروس المس��تجد
بع��د الصين .يذك��ر أن وزارة الصحة أعلن��ت الثالثاء أن
حاالت الوفاة بس��بب فيروس كورون��ا ارتفعت إلى 988

محمد بن زايد عن «كورونا»:
الوقت الصعب سيمضي
ونحتاج إلى الصبر
دب��ي ( -العربي��ة نت) :أك��د ولي عه��د أبوظبي ،صاحب
الس��مو الش��يخ محمد بن زاي��د آل نهي��ان ،أن الظروف
الصعبة التي يش��هدها العالم س��تمضي ،مطالبا الجميع
بالصبر والمحافظة على صحتة أهلهم وذلك بعد تفش��ي
فيروس كورونا الذي بات وباء عالمياً.
وقال ف��ي كلمة ل��ه بمجلس ف��ي قصر البح��ر بأبوظبي
بحضور عدد من الش��يوخ والوزراء والمس��ؤولين الثالثاء،
«أريدك��م أن تتذكروا كلمة وهي أن الوقت الصعب الذي
نعيشه سيمضي بإذن اهلل لكن يحتاج منا إلى صبر».

ملك األردن يقر «الطوارئ»
لمكافحة «كورونا»
دبي ( -العربية نت) :أق��ر العاهل األردني الملك عبد اهلل
الثان��ي ،الثالثاء ،قانونا يمنح الحكومة صالحيات واس��عة
لفرض حال��ة الطوارئ لمس��اعدتها في مكافحة انتش��ار
فيروس كورونا ،مش��ددا أن صح��ة األردنيين أمر مقدس
يتقدم على كل شيء وسالمتهم فوق كل اعتبار.
وأص��در العاه��ل األردن��ي مرس��وماً ملكياً يمن��ح رئيس
ال��وزراء عمر الرزاز صالحيات بموج��ب قانون الدفاع الذي
يت��م تفعيله ف��ي أوقات الح��رب والك��وارث لفرض حظر
للتجول وإغالق المؤسسات ووضع قيود على حرية التنقل
لألشخاص.
وقال ملك األردن في رس��الة للرزاز إنه وافق على القانون
للمساعدة في مكافحة الفيروس دون المساس بالحقوق
السياسية والمدنية للمواطنين ،وطالب الحكومة بتكثيف
ومواصلة الجهود لتخفيف األعباء الحياتية على المواطنين
واتخ��اذ التدابي��ر الكفيل��ة لضمان صحتهم وس��المتهم
ومتطلباتهم المعيش��ية وس��بل إدامتها بكفاءة وتنسيق
عال بين مختلف أجهزة الدولة ذات العالقة.

حال��ة بزيادة  135حالة خالل األربع والعش��رين س��اعة
الماضية .وق��ال المتحدث كيان��وش جهانبور إن «عدد
الوفيات بل��غ  ،988ومع زيادة ظهور  1178حالة إصابة
خالل األربع والعش��رين س��اعة الماضي��ة ،يصبح العدد
اإلجمالي لإلصابات في البالد  16169حالة».

 988وفاة و16169
إصابة بـ«كورونا»
في سياق ذي صلة ،أفرجت إيران عن عشرات اآلالف من
السجناء لديها بصورة مؤقتة ،في خطوة ترمي للحد من
انتشار فيروس كورونا الجديد في البالد.

السعودية تحظر الصالة
في المساجد باستثناء الحرمين
أبوظب��ي ( -س��كاي نيوز عربية) :أص��درت هيئة
كب��ار العلم��اء في المملك��ة العربية الس��عودية
قراراً بحظر الصالة في المساجد ،في إطار جهود
احت��واء وب��اء كورون��ا ،لكنها اس��تثنت الحرمين
الش��ريفين .وقال��ت وكالة األنباء الس��عودية إن
الهيئة «أصدرت قرارها رقم « »247بشأن إيقاف
ص��الة الجمع��ة والجماع��ة لجميع الف��روض في
المس��اجد واالكتف��اء برفع األذان ويس��تثنى من
ذلك الحرمان الشريفان»
وبذلك تنضم الس��عودية إلى العديد من الدول
العربية التي حظرت الصالة في المساجد تفادياً
للعدوي في ظل انتشار فيروس كورونا.
من جهة أخرى ،بحث ولي العهد السعودي ،نائب
رئيس مجلس الوزراء ،وزير الدفاع ،صاحب السمو
الملكي ،األمير محمد بن س��لمان بن عبدالعزيز
آل س��عود ،الثالث��اء ،م��ع الرئي��س الفرنس��ي
إيمانوي��ل ماكرون ورئي��س وزراء الهند ناريندرا
م��ودي تنس��يق الجه��ود المش��تركة لمواجهة
فيروس كورونا.
ج��اء ذل��ك ف��ي اتصالي��ن هاتفيي��ن منفصلين
تلقاهما األمي��ر محمد بن س��لمان من الرئيس

التنسيق مع فرنسا والهند لمواجهة «كورونا»
الفرنس��ي ورئيس وزراء الهند على التوالي ،وفقا
لوكالة األنباء السعودية.
وج��رى خالل االتصالين مناقش��ة التطورات التي
يش��هدها العالم في ضوء انتشار وباء «كورونا»
المس��تجد ،واس��تعراض أب��رز تداعيات��ه عل��ى

االقتص��اد العالم��ي وتبني السياس��ات المالئمة
لتخفيف أعبائه في إطار مجموعة العش��رين التي
تترأسها المملكة هذا العام.
وأعلنت وزارة الصحة السعودية ،الثالثاء ،تسجيل
 38حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد.

«كورونا» يشل أوروبا

ترامب :سنكسب
المعركة ضد «كورونا»
دب��ي ( -العربي��ة نت) :أعل��ن الرئيس األمريك��ي دونالد
ترامب ،الثالثاء ،توس��يع خدمات الرعاية الطبية في البالد
عن بعد لمواجهة فيروس كورونا (كوفيد.)19
وأض��اف ترامب في مؤتمر صحافي له من واش��نطن ،أنه
يجب تقليص التنقل والتجمعات وتجنب الس��فر ،الفتاً إلى
أن  13مطاراً شهدوا عمليات فحص من المرض.
في الس��ياق ،أكد ترامب أن االقتصاد س��يتعافى بس��رعة
م��ن تداعيات الوب��اء العالمي ،معلناً أن الحكومة س��توفر
الدعم االقتصادي والمالي للش��ركات الصغيرة .كما طالب
الرئيس األمريكيين بالعمل من المنازل.
وأطلق الرئي��س األمريكي تصريحاً قوي��اً ،قائ ً
ال« ،ال نريد
لشركات الطيران أن تفلس» ،في إشارة منه إلى أن قطاع
الطيران يم��ر بوقت صعب .بدوره ،أوض��ح نائب الرئيس
األمريكي ماي��ك بنس ،أنه يجب التركي��ز على االختبارات
وإج��راءات الوقاي��ة م��ن كورون��ا .وأض��اف أن االلت��زام
باإلرش��ادات سيؤدي إلى تراجع انتش��ار الفيروس ،مؤكداً
أنه على األمريكيين تجنب التجمعات كإجراء وقائي.
كذلك أعلن أن وس��ائل اإلعالم ستطلق حملة توعية حول
مواجهة المرض.
من جهة أخرى ،طالبت الخزانة األمريكية من األمريكيين
مواصلة تقديم الكش��وفات الضريبي��ة ،مؤكدة أن قطاع
الطيران في البالد يواجه إحدى أسوأ أزماته حالياً.
وأعلن وزير الخزانة األمريكي ستيفن منوتشين عن خطة
دعم ورزمة حوافز لالقتصاد لمواجهة كورونا.

بيانات الخبر

اليوم

التاريخ
الخبر

جهة النشر

الصفحة
العدد

الرابط اإللكتروني

عواصم ( -العربية نت ،أ ف ب) :مع إغالق عدد من
البلدان األوروبي��ة لحدودها ،ودخول بعضها في
حالة منع التنقل ،حث��ت منظمة الصحة العالمية
ال��دول األوروبية إلى اتخاذ قرارات أكثر ش��جاعة
للحد من انتشار كورونا (كوفيد .)19وقال هانس
كلودج ،مدير فرع المنظمة في االتحاد األوروبي،
«عل��ى كل بلد في أوروبا دون اس��تثناء أن يتخذ
قرارات ش��جاعة للحد من انتش��ار الفيروس الذي
وصفته المنظمة بأنه أس��وأ أزم��ة صحية تواجه
العالم .كما ذكر بأن أوروبا أضحت مركز انتش��ار
الوب��اء الجديد بعد الصين .يأت��ي هذا في وقت
دخل��ت إجراءات غلق الحدود كامل��ة حيز التنفيذ
في فرنس��ا الثالثاء ،ولمدة شهر .كما بدأ تطبيق
إجراءات منع التنقل داخل البالد إال للضرورة.
فم��ع دق��ات س��اعة الظهي��رة ،ب��دأت دوري��ات
الشرطة الفرنسية في توقيف أي شخص بالخارج
في محاولة الحتواء تفشي الفيروس.

وبدأت العاصمة باريس تغلق معالمها السياحية
ومطاعمها تدريجياً.
كما نش��ر العش��رات من أفراد الشرطة في شارع
الش��انزليزيه ،وأغلق��ت متاجره الفخم��ة ،وخلت
أرصفته من المتس��وقين .ولم يسمح إال لبعض
العم��ال الضروريي��ن بالحرك��ة ش��ريطة إظهار
التصريح��ات الت��ي تس��مح له��م بذل��ك .وف��ي
ألمانيا ،دع��ا المس��ؤولون األلم��ان المواطنين
إل��ى البق��اء في منازله��م فيما أعلن��ت الحكومة
مجموع��ة إجراءات غير مس��بوقة لتقيي��د الحياة
العامة من أجل إبطاء كورونا (كوفيد .)19ودعت
المستش��ارة األلماني��ة أنجي��ال مي��ركل األلمان
إل��ى إلغاء اإلج��ازات داخل الب��الد وخارجها ،فيما
طلب الرئيس األلماني فرانك-فالتر ش��تاينماير
منهم «البق��اء في المنازل» .وحظ��رت الحكومة
التجمع��ات في الكنائ��س والمس��اجد والكنس،
وأم��رت بإغالق المتاجر غير الضرورية إضافة إلى

مالعب األطفال.
وفي مؤتم��ر صحافي في برلي��ن ،أكدت ميركل
أن��ه بموج��ب اإلج��راءات الجدي��دة «يجب عدم
القيام بأي رحالت به��دف اإلجازة داخل البالد أو
خارجه��ا» .في حين نصح��ت بريطانيا مواطنيها
الثالثاء بتجنب جميع أشكال السفر غير الضروري
إلى خارج البالد خالل األيام الثالثين المقبلة في
ظل ظروف انتشار الفيروس.
أما ف��ي إس��بانيا التي أضح��ت رابع أعل��ى دولة
في نس��بة اإلصابات ،فقد تم تس��جيل نحو ألفي
إصابة جديدة .وب��ات إجمالي اإلصابات بكورونا
 11178حالة مع  491وفاة ،كما أوضح مس��ؤول
مركز الطوارئ الصحية الوطني فرناندو سيمون.
وس��جل في مدريد ،أكث��ر منطق��ة متضررة من
الفي��روس في إس��بانيا 355 ،حالة وف��اة ،أي ما
يس��اوي نس��بة  %72من إجمال��ي الوفيات ،كما
تسجل نسبة  %43من حاالت اإلصابة.

w w w . a l w a t a n n e w s . n e t

الرئيس التنفيذي

إبراهيم الحسيني

ealhussaini@alwatannews.net

رئيس التحرير

باألحمر

حزم��ة القرارات التي اتخ��ذت لمواجهة الوضع
االقتص��ادي المتأث��ر ب�«كورون��ا» دفعة قوية
تعكس بعد نظر فريق البحرين.

يوسف البنخليل
yfbink@alwatannews.net

مدير التحرير

إيهاب أحمد
emohd@alwatannews.net

مدير إدارة المبيعات والعالقات العامة

معاذ عادل بوصيبع

mbusaibea@alwatannews.net

التحرير17496666 :
الفاكس17496678 :
ص.ب38801 :
الرفـــــــــاع الشــــرقي

اإلعالنات 17496682 :
اإلشتراكات «رقم مجاني»:

السنة 15

|

العدد 5212

| األربعاء  23رجــب 1441هـ |

مواقيت الصالة

2020

الفجـــر 04:27

Wed 18 Mar

80001133

الشروق 05:43

الظهــر 11:46

علماء أستراليون يتعرفون على كيفية
تعامل جهاز المناعة مع «كورونا»
يق��ول علماء أس��تراليون إنهم توصل��وا إلى معرفة
الكيفي��ة الت��ي يق��اوم بها جه��از المناع��ة فيروس
كورونا (كوفيد .)19
وكشفت البحوث التي أجروها ،والتي نشرت نتائجها
نشرة «نيتشر ميديسين» يوم الثالثاء ،أن المصابين
بالفيروس يتماثلون للش��فاء بالطريقة نفسها التي
يتماثل بها المصابون باإلنفلونزا العادية.
ويق��ول الخبراء أيض��اً إن التعرف عل��ى نوعية خاليا
المناع��ة التي تظهر بعد اإلصاب��ة بفيروس كورونا
(كوفيد )19سيساعد في تطوير لقاح ضده.
يذكر أن السلطات حول العالم أكدت إصابة أكثر من
 160ألف ش��خص بالفيروس ،وقد توفي منهم نحو
.6500
وقالت األس��تاذة كاثرين كيدزيرسكا ،التي ساعدت
في وضع الدراسة الجديدة ،إن «هذا االكتشاف مهم

العصــر 03:12

المغرب 05:49

ج��داً ألنه يعطينا للمرة األول��ى فهما للطريقة التي
يق��اوم بها جهاز المناع��ة فيروس كورون��ا (كوفيد
.»)19

العشــاء  07:19درجات الحرارة

كلمة أخيرة

ﺻﺤﻴﻔﺔ

كورونا
اإلشاعات

ﺗﺮﺣﺐ ﺑﻤﻼﺣﻈﺎﺗﻜﻢ واﻗﺘﺮاﺣﺎﺗﻜﻢ ﻋﻠﻰ
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العظمى 28

الصغرى 21

39324949

سوسن الشاعر
@sawsanalsh aer

ذاكرة وطن..

صاحب السمو الملكي األمير محمد بن سلمان آل خليفة رئيس الشرطة واألمن العام يتفقد
كوكبة من خيالة شرطة البحرين في ستينيات القرن الماضي

هذا ما قالته أول مختبرة للقاح «كورونا»
ف��ي وقت تس��عى دول ع��دة إلى إيج��اد لقاح
لعالج في��روس كورونا (كوفيد ،)19تلقى عدد
من المتطوعين جرعات م��ن اللقاح التجريبي
لعالج الفي��روس في مركز أبحاث في س��ياتل
بوالية واش��نطن ،في خطوة غير مسبوقة من
أجل التصدي للوباء الذي اجتاح العالم وس��بب
الهلع في كل أنحائه.
وأم��س تلقت أول متطوعة أمريكية جرعة من
اللقاح الذي إذا نجح وأثبت فعاليته ،قد يسجل
اسمها ومخترعه في سجالت التاريخ الطبي.
وعن قرارها خوض تلك التجربة ،قالت جنيفير
هال��ر ،البالغ��ة م��ن العم��ر  43عام��اً لوكالة
«أسوش��يتيد ب��رس» ،االثني��ن« :أتمن��ى أن
نتوصل للقاح فعال س��ريع ،ونتمكن من إنقاذ
األرواح ،ليتس��نى للجمي��ع الع��ودة لحياته��م
الطبيعية سريعاً».
وعند س��ؤالها خالل مقابلة تلفزيونية ما هي
اإلج��راءات التي تتخذها بش��كل يومي ،أفادت
أنه��ا «تتاب��ع حرارته��ا بانتظ��ام ،أو أي آث��ار
جانبي��ة ،وتتص��ل بالمعنيين في حال ش��عرت
بأي تغيير».
كم��ا قالت إنها س��تتلقى الجرع��ة الثانية من
اللقاح بعد حوالي  4أسابيع.
أما ع��ن المضاعف��ات أو اآلث��ار الجانبية التي
يمك��ن أن يحملها أي لقاح أو حتى دواء ،أكدت

اليوم

التاريخ
الخبر

جهة النشر

الصفحة

بيانات الخبر

أنها مس��تعدة ل��كل ما قد يحصل ،وال تش��عر
بالخوف على الرغم م��ن أن اللقاح يختبر ألول
مرة على اإلنس��ان ،إال أنه��ا أضافت أن اللقاح
ال يعن��ي حقنها بالفيروس ،لذا ال خوف من أن
تصاب به.
وكان باحثون من «مرك��ز كيزر لألبحاث» في
واشنطن ،بدؤوا اإلثنين إجراء تجارب على 45
شخصاً ،بإعطائهم جرعتين لمدة شهرين.
بدوره��ا ،قالت الطبيب��ة ليزا جاكس��ون التي

تشرف على تلك التجارب« :نحن فريق فيروس
كورونا (كوفي��د )19اآلن .الكل يريد أن يفعل
ما بوسعه في هذه الحالة الطارئة».
كما أش��ار مدي��ر المعهد الوطني للحساس��ية
واألمراض المعدية الدكتور أنتوني فاوش��ي،
إلى أن هذه االختبارات« ،تعد بداية لسلس��لة
من الدراس��ات واألبحاث ،التي إن س��ارت كما
يتوق��ع الباحثون ،ف��إن اللقاح س��يكون متاحاً
خالل مدة  18-12شهراً».

العدد امرأة بعد  100عام على مقتلها
دفن
الرابط اإللكتروني

قب��ل  101ع��ام قُتل��ت ام��رأة بوحش��ية ،ولكن
جثمانها ورفاتها ظال تائهين بين منجم رصاص
مهجور وخزانة ،دون أن ي��دري أقاربها بذلك إال
مؤخراً .ففي العام  ،1919اختفت مامي ستيوارت،
وكان��ت تبلغ من العم��ر  26عام��اً ،وظل موتها
لغ��زاً حتى العام  ،1961عندما عثر على جس��دها
المم��زق ف��ي منجم رص��اص مهجور ف��ي ويلز.
وبعد العثور عليه��ا ،تم تخزين رفاتها في خزانة

عقود ،بحس��ب صحيفة الديلي ميل البريطانية.
وكانت ستيوارت ،المولودة في مدينة سندرالند
اإلنجليزي��ة ،انتقلت إل��ى ويلز بع��د زواجها من
جورج شوتون ،وهو مهندس بحري من ويلز ،في
الع��ام  .1918وبعد عام اختفت س��تيوارت ،وتم
اس��تجواب زوجها ش��وتون ،ولكن لم يكن هناك
ما يكفي من األدلة التهامه.
وظ��ل اختفاؤها لغزاً ،إلى أن تم اكتش��اف عظام

 ،1961حيث كان جسدها مقطعاً إلى  3أجزاء.
وبعد عقود ،قامت قريبتها سوزي أولدنال بتعقب
خال��ة والدته��ا ،ومحاولة معرف��ة مصيرها ،وهو
الجهد الذي تكلل بنجاح بعد قرن كامل تقريباً.
وقالت أولدن��ال إنها تعرفت على أجزاء من قصة
مقت��ل خالتها ،مش��يرة إلى أنها قتل��ت ،ثم قام
القاتل أو المجرمون بتقطيع جسدها ،وألقوا بها
ف��ي كهف مهجور ،حيث ظلت ف��ي الظالم لمدة

s.alshaeer@gmail.com

ه��ل عندكم علم أن نش��ر أخبار كاذبة تح��دث ضرراً باألم��ن الوطني أو
بالنظام العام أو بالصحة العامة عقوبتها ممكن تصل لسنتين؟
ه��ل عندكم عل��م إذا كان مَن نش��ر الخبر موظف��اً حكومياً اس��تودعوه
معلومات بحكم وظيفته ونشرها تصل عقوبته إلى خمس سنوات؟
ه��ل عندك��م عل��م أن وزارة الداخلية تعم��ل بجهد مضاعف ه��ذه األيام
لمالحق��ة مطلقي اإلش��اعات ويأخذ ذلك من وقتها وم��ن طاقتها الكثير
الكثير ،والذي كان ممكناً أن يسخر لالهتمام باحتياجات مكافحة الفيروس
ب��د ًال من ضياعه في مكافح��ة صانعي تلك اإلش��اعات ،أرأيتم كم الضرر
الذي يتسببه االستهتار في هذه المرحلة على مَن أطلق اإلشاعة أو الخبر
وعلى اآلخرين وعلى الوطن ككل؟
ليس االس��تهتار فق��ط حصراً على مَن ُطلِبَ من��ه الحجر المنزلي وخرج
بل االس��تهتار في خروج الكلمة دون حس��بان ودون تدقيق ودون شعور
بالمسؤولية.
ولي��س الضرر في التس��بب في هلع الن��اس وخوفهم ودفعه��م للتزاحم
والتجم��ع أو دفعهم إلغ��الق منازلهم خوفاً أوإصابتهم بالهلع والتس��بب
لكبار السن ولمرضى الوسواس بالتوتر المرضي فقط حين تطلق معلومة
لمجرد العبث والضحك أوتطلقها وأنت غير واثق من مصدرها إنما الضرر
يمت��د لبعثرة الجه��ود وضياعها من أج��ل مالحقة مجرم��ي الكورونا أي
مطلقي اإلشاعات من أمثالك ،وهم مجرمون بمعنى الكلمة حتى الذي لم
يصنع اإلش��اعة ،مجرد إعادة النشر جريمة أخرى ،عدم التدقيق في مصدر
الرس��ائل جريمة أيضاً ،اليوم مهمتنا نحن الذين نس��تلم مئات الرسائل
على هاتفنا أن ندقق في كل رس��الة وصلتنا ،أن نكون نحن (الفلتر) الذي
يوقف التوزيع ،أن نمارس الحجر اإللكتروني لمنع انتشار اإلشاعة.
األجهزة الحكومية ترس��ل يومياً رس��ائل التكذي��ب والنفي ،وزارة الصحة
تنفي ووزارة التجارة تنفي ومجلس الوزراء ينفي والداخلية تنفي والخارجية
تنفي وشركات الطيران تنفي ...معقولة؟ هل وصل بنا االستهتار إلى هذه
الدرجة رغم علمنا بالعقوبة التي نص عليها القانون والمش��ددة جداً في
هذا الوقت.
هذا إشغال ومضيعة للوقت كان ممكن أن يساهم أكثر في أمر له منفعة
وفائ��دة أو على األقل أن يعمل الطاقم دون ضغط نفس��ي تس��ببه تلك
اإلشاعات.
مثلما جلوس��ك في البيت خدم��ة لك ولوطنك بقاء اإلش��اعة عندك دون
إرسالها أو تعميمها خدمة لك ولوطنك.
هناك رس��ائل تصل ليس عليها ش��عار وزارة حكومي��ة وليس لها مصدر،
مجرد رس��الة بها خبر يربك ويثير الهلع ،رجا ًء دقق وابحث في أي رس��الة
تصل��ك عن مصدرها ،فإن لم تكن واضحة ول��م يكن مصدرها واضحاً ال
تعممها وال تعيد إرسالها.
س��معت معلومة لم تتأكد من صحتها أو مصدره��ا أوالتبس عليك األمر
فيها ال تسجل رسالة صوتية وترسلها على أنها معلومة أكيدة ،وال تعتمد
أن أعض��اء مجموعتك (الج��روب) أنهم لن ينش��روها واحد فقط من هذا
(الجروب) يرس��لها لوالدته اعتبر األمر منتهياً ،نصف البحرين خالل نصف
ساعه وصلتهم الرسالة.
ال تعيد إرسال الرس��ائل الصوتية التي تحمل معلومات فهي غير محددة
المصدر وليست ذات ثقة.
إن رأيت ش��يئاً مريباً صوره إنما أرس��له للجهات المعنية ال أن تنشره أنت
وتس��بب الهلع ،ثم تكتشف أنك أخطأت الحكم على ما شاهدته ،ما فائدة
التصحيح وقد فضحتم الناس.
نحن بحاجة للرسائل اإليجابية المفيدة النافعة التي تساعدنا على تخطي
المرحلة وتساعد الحكومة على إنجاز مهامها دون ضغط.
نحن ش��عب جميل تقدم منه أكثر من  15ألفاً عارضين المس��اعدة حين
ُطل��ب منه��م وس��نكتمل ونصبح أجم��ل حين نس��اعد الدول��ة في وقف
اإلش��اعات وفي عزلها والحجر عليها ،حين ندقق فيما وصلنا حين ال نعيد
نشر ما ال نتأكد ونثق به.
ساهموا في نش��ر الجماليات في إش��غال الناس وجعلهم يستفيدون من
هذه المرحلة وهذا الظرف الطارئ فليس كله س��ي ٌء ،وفي هذا فليتنافس
المتنافسون.

« »TikTokتمنع «أصحاب
الوجوه القبيحة» من الظهور
أفاد تقرير إخباري نشره موقع  The Interceptبأن خدمة
مقاط��ع الفيديو القصيرة «تيك ت��وك»  TikTokوجهت
مش��رفيها لمنع األش��خاص من ذوي «الوجوه القبيحة»
أو ممن ص��وروا مقاطع فيديو في «األحي��اء الفقيرة» أو
«الس��كن المتدهور» من التصدر في قس��م االقتراحات
 For Youالتي تشاهد على نطاق واسع.
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إيقــاف الدراسـة وإغــالق مقاهــي “الشيشــة” شهــ ًرا

اللجنــة التنســيقية تقــرر غلــق دور الســينما وقصــر أنشــطة المطاعــم علــى التوصيــل

المنامة  -بنا

فحص جميع
المسافرين عبر
منافذ البحرين
وتطبيق الحجر
المنزلي لمدة 14
يوما عليهم
ً

أكــد ولــي العهــد نائــب القائــد األعلــى النائــب األول لرئيــس مجلــس الــوزراء
صاحــب الســمو الملكي األمير ســلمان بن حمد آل خليفــة أن الجهود الوطنية

الحتواء ومنع انتشــار فيروس كورونا ( )COVID-19متواصلة بتكاتف أبناء
الوطــن المخلصيــن الذيــن جســدوا أبلــغ صــور التفانــي والتكامــل المجتمعــي

والقيــم الوطنيــة الراســخة بتعاضدهــم وتالحمهــم وفــق النهج الــذي اختطه

عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.
وقال ســـموه إن “المواطن الواعي المشارك

 -اقتصار أنشـــطة جميع المطاعم والمرافق

المشـــتركة لمواجهـــة فيـــروس كورونـــا،

والمشـــروبات علـــى الطلبـــات الخارجيـــة

فـــي اإلجـــراءات هو أفضـــل داعـــم للجهود
فمواجهـــة الفيـــروس تتطلـــب مـــن الجميـــع

التحلي بالحس الوطني المســـؤول؛ لنتمكن

من وضع حد النتشار هذا الفيروس الذي ال
يفرق بين أحد ،ويجعلنا نســـير جميعً ا بعزم

وعزيمة بكل ما يبذله أبناء الوطن من جهودٍ

الســـياحية وأماكـــن تقديـــم األطعمـــة

والتوصيل.

 إغـــالق دور الســـينما وكل صاالت العرضالتابعة لها.

 إغالق المراكز الرياضية الخاصة وصاالتالتربيـــة البدنيـــة الخاصـــة وبـــرك الســـباحة

بعيون ساهرة على حفظ
مشكورة ومقدَّرة
ٍ

الخاصة واأللعاب الترفيهية الخاصة.

والـــزوار ،وهـــو مـــا يســـعى إليه دومً ـــا فريق

على تقديم األطعمة والمشروبات فقط من

أمن وصحة وسالمة المواطنين والمقيمين
البحريـــن مـــن أعضاء الســـلطتين التنفيذية

والتشريعية ومؤسسات القطاعين الخاص

واألهلي والمواطنين والمقيمين”.

 إغالق مقاهي الشيشة واقتصار أنشطتهاخالل الطلبات الخارجية والتوصيل.

األغذيـــة والتمويـــن لكبـــار الســـن والنســـاء

جاء ذلك لدى ترؤس سموه اجتماع اللجنة

عدد من كبار المســـؤولين ،حيث اســـتعرض

وااللتـــزام بالمكـــوث فـــي المنـــزل بقـــدر

الفريـــق الوطنـــي الطبي للتصـــدي لفيروس
كورونـــا ( )COVID-19برئاســـة رئيـــس
المجلـــس األعلـــى للصحـــة الفريـــق طبيـــب

الشـــيخ محمد بن عبدهللا آل خليفة تقريرًا
حـــول اإلجـــراءات االحترازيـــة التي جاءت

متماشية مع المستجدات العالمية لفيروس
كورونـــا ( )COVID-19ومـــا تـــم اتخـــاذه من

تدابيـــر وقائيـــة بحســـب المعاييـــر الدوليـــة

ومستجدات مسارات العمل المختلفة.

شـــخصا
ً
 -تجنـــب التجمعـــات ألكثـــر من ٢٠

المستطاع والخروج للضرورة فقط.

 -تجنب السفر إال للضرورة القصوى.

 فحـــص جميـــع المســـافرين القادميـــن عبرمنافـــذ مملكـــة البحرين المختلفـــة وتطبيق

كما تقرر حتى إشـــعار آخر إيقاف الدراســـة
فـــي المـــدارس الحكوميـــة والخاصـــة

ومؤسســـات التعليـــم العالـــي الحكوميـــة

والخاصـــة وريـــاض األطفـــال ،مع اســـتمرار

وبنـــاء على عـــرض الفريق الوطنـــي الطبي

وبمشـــاركة اللجنـــة الوطنيـــة لمواجهـــة

اإلمكانيـــة لذلـــك ،وتوجيـــه وزارة التربيـــة

الكوارث ،تقرر ما يلي بدءً ا من اليوم ولمدة
شهر قابل للتمديد:

علـــى تطبيق العمل عن بُعد متى ما توفرت

والتعليـــم التخاذ التدابير الالزمة لعدم تأثر
العمليـــة التعليميـــة بالتنســـيق مـــع الجهات

 -اســـتمرار ســـير العمـــل االعتيـــادي

المعنية.

علـــى تطبيق العمل عن بُعد متى ما توفرت

لفيروس كورونا ( )COVID-19بأهمية اتباع

بالمؤسســـات العامـــة والخاصـــة ،والحـــث

اإلمكانية لذلك.

سمو ولي العهد:
أبناء الوطن
المخلصون جسدوا
أبلغ صور التفاني
بتعاضدهم
وتالحمهم

الحجر المنزلي لمدة  14يومً ا عليهم.

عمـــل الكـــوادر اإلداريـــة والتعليمية والحث

للتصـــدي لفيـــروس كورونـــا ()COVID-19

استمرار سير العمل
بالمؤسسات
العامة والخاصة
والحث على
تطبيق العمل عن
ُبعد

 -تخصيـــص أول ســـاعة مـــن فتـــح محالت

الحوامل فقط؛ لتقليل المخالطة.

التنســـيقية بقصر القضيبيـــة أمس بحضور

تجنب التجمعات
ألكثر من ٢٠
شخصا وااللتزام
ً
بالمكوث في
المنزل قدر
المستطاع

كما نـــوه الفريـــق الوطنـــي الطبـــي للتصدي

التعليمات واإلرشـــادات الصادرة من وزارة

 -اســـتمرار فتـــح المحـــال التجاريـــة

الصحـــة حول طـــرق الوقاية مـــن الفيروس

واألشـــياء التـــي يتـــم اســـتخدامها بشـــكل

يعاني الحمى أو السعال.

بالصـــورة االعتياديـــة مـــع األخـــذ باالعتبـــار

انتشـــاره كغســـل اليديـــن بالمـــاء والصابون

الفم عند السعال أو العطاس ،والتخلص من

اإلجـــراءات االحترازية والتدابيـــر الوقائية

اســـتخدام معقم اليدين وتنظيف األســـطح

مـــع تجنـــب لمـــس ومخالطـــة أي شـــخص

والمجمعات التجارية ومحالت بيع األغذية
إرشادات وزارة الصحة فيما يتعلق بتجنب
االختالط في األماكن العامة.

بما يســـهم بشـــكل فاعل فـــي احتوائه ومنع

متكـــرر وتعقيمهـــا بصورة دوريـــة ،وتغطية

جيـــدًا بشـــكل دوري مـــع الحـــرص علـــى

المناديل المســـتخدمة بالطريقة الصحيحة

ً
منوهـــة اللجنـــة بـــأن كافـــة التحديـــات يتم

وقـــد أكـــدت اللجنـــة التنســـيقية أن هـــذه

تجاوزهـــا بالـــروح الوطنيـــة الجامعة وعمل

هـــي لحفـــظ صحـــة وســـالمة المواطنيـــن

ومواصلـــة تحقيـــق األهـــداف التنمويـــة

والمقيميـــن لمـــا فيه خيـــر وصالـــح الجميع،

فريـــق البحرين الواحد؛ لحفظ المكتســـبات

المنشودة.

مواجهة الفيروس
تتطلب التحلي
بالحس الوطني
المسؤول لنتمكن
من وضع حد
النتشاره

حزمة مالية واقتصادية بـ  4.3مليار دينار
وفـق التوجيهات الملكيــة الساميــة دعمــا للمواطنيــن و“الخــاص”

المنامة  -بنا

وفق التوجيهات الملكية الســـامية لعاهل البالد
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة
لتوحيـــد الجهود الوطنية لمواجهة انعكاســـات

االنتشار العالمي لفيروس كورونا ()COVID 19
على المســـتوى المحلي بما يحافظ على صحة

وســـالمة المواطنيـــن والمقيميـــن بالتـــوازي مع
ً
تحقيقا
اســـتمرار برامج الدولة ومسيرة عملها؛

لمســـاعي التنمية المستدامة لصالح المواطنين
ً
ومتابعـــة لقـــرارات الحكومـــة برئاســـة رئيـــس

الوزراء صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن
سلمان آل خليفة وأوامر ولي العهد نائب القائد

بيانات الخبر

األعلـــى النائـــب األول لرئيـــس مجلـــس الوزراء

صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل

خليفة بإطالق حزمة مالية واقتصادية لتوفير

اليوم

التاريخ
الخبر

جهة النشر

الصفحة
العدد

الرابط اإللكتروني

الســـيولة الالزمـــة للقطـــاع الخـــاص للتعامـــل

لألشهر (أبريل ومايو ويونيو) للعام  2020وفق

ويونيو من العام الجاري.

قانون التأمين االجتماعي ،بقيمة إجمالية تقدر

مليـــون دينـــار بحريني ليصل إلـــى  200مليون

الحـــد األقصـــى للرواتـــب المنصـــوص عليه في

بـ  215مليون دينار بحريني.

 مضاعفة حجم صندوق الســـيولة بقيمة 100دينار بحريني.

 -تكفـــل الحكومـــة بفواتيـــر الكهربـــاء والمـــاء

 -حزمة من القرارات من بنك البحرين المركزي

لكل من أشـــهر أبريـــل ومايو ويونيـــو من العام

مليـــار دينار؛ إلعطائهـــا المرونة الالزمة للتعامل

لجميـــع المشـــتركين مـــن األفـــراد والشـــركات

لرفـــع قدرة اإلقراض لدى البنوك بما يعادل 3.7

مـــع آثـــار األوضاع الراهنـــة للتصـــدي للفيروس
ً
حفاظـــا على النمو المســـتدام ،تم أمس اإلعالن

الجـــاري بما ال يتجاوز فواتيـــر نفس الفترة من

دينـــار ،فـــي مؤتمر صحافـــي عقدتـــه الحكومة

بــــ  150مليـــون دينـــار بحرينـــي ،علـــى أن تقوم

الشـــيخ ســـلمان بن خليفة آل خليفة ،ومحافظ

لألجهـــزة الحكومية بما ال يؤثـــر على الميزانية

والتنميـــة االجتماعيـــة جميل حميـــدان ،ووزير

 -إعفـــاء المؤسســـات التجاريـــة مـــن الرســـوم

إجمالية تقدر بـ  60مليون دينار.

ووزيـــر شـــؤون الكهربـــاء والماء وائـــل المبارك

العام الجـــاري بقيمة إجمالية تقدر بـ  25مليون

اســـتمرار مســـاعي الحكومـــة للحفـــاظ علـــى

أمـــس؛ لإلعـــالن عـــن الحزمـــة وتفاصيلهـــا عبر

 -إعفـــاء المؤسســـات الصناعيـــة والتجارية من

المواطنين والمقيمين أولوية قصوى توجه لها

 -ستقوم الحكومة بإحالة مشروع قانون بصفة

الصناعيـــة الحكوميـــة لـــكل مـــن أشـــهر أبريـــل

عاليا سنتمكن
الجميع ووضع المصالح الوطنية
ً

من أجـــل دفع رواتـــب المواطنيـــن البحرينيين

 -إعفـــاء المنشـــآت والمرافـــق الســـياحية مـــن

عن حزمـــة مالية واقتصادية بقيمـــة  4.3مليار

العام الماضي لكل مشترك بقيمة إجمالية تقدر

بحضـــور وزيـــر الماليـــة واالقتصـــاد الوطنـــي

الحكومة بإعـــادة هيكلة المصروفـــات اإلدارية

البنـــك المركزي رشـــيد المعـــراج ،ووزيـــر العمل

العامة للدولة.

الصناعـــة والتجـــارة والســـياحة زايـــد الزياني،

البلدية لكل من أشـــهر أبريل ومايو ويونيو من

بمقـــر وزارة الماليـــة واالقتصاد الوطني مســـاء

دينار بحريني.

القرارات واإلجراءات التالية:

الرســـوم المســـتحقة علـــى اســـتئجار األراضـــي

االستعجال وفق المادة رقم ( )87من الدستور؛

ومايو ويونيو من العام الجاري.

بالقطـــاع الخـــاص من خـــالل صنـــدوق التعطل

رســـوم الســـياحة لـــكل من أشـــهر أبريـــل ومايو

مع طلبات العمالء لتأجيل األقساط أو للتمويل
اإلضافي.

 إعادة توجيـــه برامج صندوق العمل “تمكين”للشـــركات المتأثـــرة مـــن األوضـــاع الراهنـــة

لمواجهة فيروس كورونا (كوفيد  )19مع إعادة
هيكلـــة القـــروض بالتعـــاون مـــع البنـــوك بقيمـــة

وأكـــد الفريـــق الحكومـــي بالمؤتمـــر الصحافـــي

النمـــو المســـتدام ،مؤكديـــن أن صحة وســـالمة

الجهود الحكوميـــة كافة ،وأنه بتعاون وتكاتف
من تحويل المســـتحيل ممكنًـــا وواقعً ا ونحول
التحديـــات نحـــو مزيـــدٍ مـــن الفـــرص النوعيـــة

الواعدة لصالح الوطن والمواطنين.
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تأجـيــل أقـســاط الـبنــوك للمتضـرريــن  6أشـهــر

ناصـر بـن حمــد :القــرار يستهــدف دعــم استمـرار األعمــال فــي “الصغيــرة والمتوسطــة”
والمتوسطة الــتــي يــقــودهــا الشباب

المنامة  -بنا

البحريني وتحقيق نمو هذا القطاع

قــال ممثــل جاللــة الملك لألعمال الخيرية وشــؤون الشــباب مستشــار األمن

خــالل المرحلة الحالية ،بما يساهم

الوطني رئيس مجلس أمناء المؤسســة الخيرية الملكية ســمو الشــيخ ناصر

في دعم النمو االقتصادي والمحافظة

بــن حمــد آل خليفــة “لقــد بــدأت مملكــة البحريــن بفضــل توجيهــات حضــرة

عــلــى مــســتــويــات ت ــط ــور االقــتــصــاد

صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البالد المفدى حفظه

والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة”.

هللا ورعاه ،ومتابعة صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة

توجيهات مصرف البحرين المركزي،

الوطني رئيس مجلس أمناء

االقتصاد الوطني وتوفير السيولة

سمو الشيخ ناصر بن حمد آل

والمتوسطة التي يقودها ويديرها

السيف بإطالق صندوق بقيمة

والمتوسطة للشباب البحريني ،الذي

وأعــــــرب س ــم ــوه عـــن ت ــق ــدي ــره لكل

مجمعاتها التجارية.

مــتــواصــلــة ويــضــع الــتــطــويــر أســاســا

مــصــرف الــبــحــريــن ال ــم ــرك ــزي ول ــدى

تــأتــي تــمــاشـ ًـيــا مــع توجيهات

 6أشهر ،ما سيسهم كثيرا في إنعاش

وقــــــال ســـمـــوه “إن ت ــأج ــي ــل سـ ــداد

ومـ ــبـ ــادراتـ ــهـ ــم الـــتـــي أث ــب ــت ــت م ــدى

الالزمة ضمن الحملة الوطنية

واضــحــا على المشروعات الصغيرة

األعــمــال فــي الــمــؤســســات الصغيرة

بحريني.

بها المملكة حاليا بسبب فيروس كورونا.
ومــن بين تلك الخطوات توجيهات

وأضــــــاف س ــم ــوه “يــمــتــلــك الــشــبــاب

والــمــؤســســات الــمــصــرفــيــة بتأجيل

الــصــغــيــرة والــمــتــوســطــة ،وف ــي هــذه

أشهر ،األمر الذي سيساهم في إيجاد

سيولة نقدية لكل مواطن في المملكة
من أجل إنعاش الــدورة االقتصادية
في هذه الظروف االستثنائية عالوة
على تخفيف األعباء على المواطنين
فــي ه ــذه الــفــتــرة خــصــوصــا الشباب
منهم”.

أشــــــاد مــمــثــل جـــاللـــة الــمــلــك
ل ــألع ــم ــال الــخــيــريــة وشــــؤون

اتخــاذ العديــد من الخطوات البارعة لتخطي المرحلة االســتثنائية التي تمر

س ــداد الــقــروض للمواطنين لــمــدة 6

“مستأجري السيف” تعزز االقتصاد

ودعـ ــا ســمــوه الــبــنــوك والــمــؤســســات

ولــي العهــد نائــب القائــد األعلــى النائــب األول لرئيــس مجلــس الــوزراء ،في

مــصــرف الــبــحــريــن الــمــركــزي للبنوك

ناصر بن حمد :مبادرة دعم

الــبــحــريــنــي الــعــديــد مــن المؤسسات
الــفــتــرة االســتــثــنــائــيــة تــحــتــاج هــذه

المؤسسات إلــى الــدعــم والمساندة؛
م ــن أجـ ــل مــواصــلــة عــمــلــهــا بــصــورة

طبيعية ،ومنها توجيهات المصرف

سمو الشيخ ناصر بن حمد

سيتمكن من مواصلة العمل بصورة

المركزي بتأجيل سداد القروض لمدة

لعمله في هذه الفترة”.

االقتصاد البحريني وسيكون مردوده

القروض يستهدف دعــم استمرارية

المصرفية إلى التفاعل اإليجابي مع

الــــشــــبــــاب مـــســـتـــشـــار األمـــــن

األمــــــر الــــــذي س ــي ــس ــاه ــم فــــي دع ــم

الــمــؤســســة الــخــيــريــة الملكية

للمواطنين والــمــؤســســات الصغيرة

خليفة بمبادرة شركة عقارات

الشباب البحريني.

مليون دينار لدعم مستأجري

(كـــــوفـــــيـــــد  ،)19واتـ ـ ــخـ ـ ــاذ

اإلجــــراءات الكفيلة بالحفاظ
على صحة وسالمة المجتمع

بما في ذلك التي تمس الجانب
االقتصادي.

كما ثمن سموه الــدور الوطني
ال ــذي اتخذته شــركــة عــقــارات

الــســيــف مــن ب ــاب المسؤولية
الــوطــنــيــة وتــقــديــمــهــا مختلف

وسائل الــدعــم؛ للمساهمة في

القائمين على متابعة الــقــرارات لدى

وأكــد سموه بأن هذه المبادرة

تــعــزيــز الــمــســيــرة االقــتــصــاديــة

ال ــب ــن ــوك الــوطــنــيــة عــلــى جــهــودهــم

الــقــيــادة لــبــذل كــافــة الــجــهــود

وع ــي الــشــركــة وحــرصــهــا على

اهتمامهم بــأمــور الشباب وكــل فرد

لــمــكــافــحــة ف ــاي ــروس ــك ــورون ــا

لمملكة الــبــحــريــن ،مــمــا يؤكد

مــؤازرة كافة الجهود الوطنية
المبذولة في الوقت الحالي.

المتطوعون في مواجهة “كورونا” أبرز مظاهر الشراكة المجتمعية

المحافظون يؤكدون أن  18مارس مناسبة لترسيخ مبادئ التعايش في وطن يضم الجميع

المنامة  -وزارة الداخلية

ألذواق وميول واحتياجات أفراد مجتمع

اعتبر محافظو المحافظات األربع أن يوم

الــعــاصــمــة ،إذ عــمــلــت الــمــحــافــظــة على
تبني البرامج والمبادرات المتنوعة بعد

الشراكة المجتمعية ،الذي يوافق الثامن

دراســتــهــا التــجــاهــات الجماهير وآرائــهــم،

عــشــر مــن مـ ــارس مــن كــل عـ ــام ،مناسبة

عزيزة وفرصة مواتية لتأكيد األهــداف

وخــلــصــت تــلــك الـ ــدراسـ ــة إلـ ــى أن أكــثــر

التي رسخها المشروع اإلصالحي لعاهل

الفعاليات والبرامج ،التي نالت نصي ًبا من

عيسى آل خــلــيــفــة ،فــي تــرســيــخ مــبــادئ

المجال االجتماعي ،منوها إلى مواصلة

الــبــالد صــاحــب الــجــاللــة الــمــلــك حــمــد بن

ناحية العدد هي الفعاليات الداخلة في

التعايش في وطن يضم الجميع ،مشيدين

مــحــافــظــة الــعــاصــمــة تــنــفــيــذ مــشــاريــعــهــا

بــاإلقــبــال الكثيف مــن جانب المواطنين

وبرامجها ومبادراتها الهادفة إلى ترسيخ

ع ــل ــى ال ــت ــط ــوع فـ ــي الــحــمــلــة الــوطــنــيــة

لمكافحة فيروس كــورونــا ،منذ أن أعلن

مــبــدأ الــشــراكــة المجتمعية فــي مختلف

سمو الشيخ
خليفة بن علي:
تفعيل شرطة
المجتمع في
البذل والعطاء
وسالمة األهالي

بن هندي :تعزيز
الدور األهلي
يساهم في بناء
جسور الثقة بين
المجتمع بجميع
فئاته

هشام بن
عبدالرحمن :ابتكار
المبادرات الخاصة
بأهداف التنمية
والتطوير لمجتمع
العاصمة

العصفور :خطى
مدروسة لتعزيز
مبادئ الشراكة
القائمة بين
المجتمع المحلي
ورجال األمن

وتتضمن تسجيل المتطوعين من مختلف

أن الــشــراكــة المجتمعية مــبــدأ وقــيــمــة،

مختلف شرائح وفئات المجتمع ومختلف

األهلي يساهم في بناء جسور الثقة بين

ه ــش ــام ب ــن عــبــدالــرحــمــن آل خــلــيــفــة أن

إلى تعزيز ثقافة التطوع .وتكوين قاعدة

عبر تعزيز األمــن المجتمعي والتواصل

إذ تنوعت ما بين الفعاليات االجتماعية

وأش ــار إلــى أن دور الشراكة المجتمعية

المجتمعية يأتي تجسيدًا ألهمية تعاون

وتعزيز الــتــواصــل والــخــبــرات بين فئات

المجال األمــنــي والمجتمعي والخدمي؛

والــفــعــالــيــات الــمــشــتــركــة بــيــن المحافظة

المجتمع المدني مع رجال األمن ،مضيفا

بقيم العمل التطوعي وأهمیته وتعزيز

الــبــارز فــي توثيق الشراكة بين مختلف

وأشـ ــار الــمــحــافــظــون إل ــى دور الــتــواصــل

واألهلية والخاصة ،إذ وثقت المحافظة

المجال األمــنــي والمجتمعي والخدمي؛

البرامج التي تعزز من هذا الــدور المثمر

أول الشيخ راشــد بن عبدهللا آل خليفة،

وأضــــاف أن الــمــحــافــظــة الــجــنــوبــيــة ،لها

مختلف اإلدارات بــالــوزارة والقطاعات

كأسلوب متبادل وحضاري في التنسيق

الــفــضــل لـــوزيـــر ال ــداخ ــل ــي ــة فـــي إطـــالق

كشريك أس ــاس ،فــي مختلف الفعاليات

كاستراتيجية ثابتة في منظومة العمل

األمــنــي كعنصر أس ــاس لــنــجــاح مختلف

وأكـ ــد الــمــحــافــظــون أن احــتــفــال مملكة

تنبثق أدوار الــشــراكــة المجتمعية في

يأتي تجسيدًا ألهمية تعاون المواطنين

ال ــم ــب ــادرات األمــنــيــة بــالــمــحــافــظــة والــتــي

سلمان بــن هندي عــن اعــتــزاز المحافظة

مع رجال األمن؛ لتحقيق السالمة واألمن

بمختلف مجاالته .وأشــار سموه إلــى أن

الخطط والبرامج واألهداف والسياسات

دور المجالس األهلية باعتبارها جــزءا

ع ــدة ف ــي مــخــتــلــف مــنــاطــق الــمــحــافــظــة،

وأهميتها في إيصال مالحظات األهالي،

الــبــذل والــعــطــاء وســالمــة وأمــن األهــالــي،

الرابط اإللكتروني
والمحافظات.

أثناء المجلس األسبوعي للتشاور حول

الفريق الوطني للتصدي لفيروس كورونا
(كــوفــيــد  ،)19ع ــن فــتــح بـ ــاب الــتــطــوع،

مثمنين في هذا الشأن مبدأ المسؤولية

المجتمعية وتعزيز التكافل والتعاون بين
أفراد المجتمع ،إذ يقترب عدد المتطوعين
ً
واضحا عن
من  20ألفا وهو ما يعد تعبيرًا

مدى الشراكة المجتمعية.

يشار إلى أن منصة تسجيل المتطوعين
إحــدى مبادرات الخطة الوطنية لتعزيز

االنتماء الوطني وترسيخ قيم المواطنة،
األعمار ،وفي كافة التخصصات وتهدف

بيانات وطنية للمتطوعين.

متنوعة في المجتمع .وتكوين جيل يؤمن
الثقة والشراكة المجتمعية.

تقوم على دعائمها المحافظة الجنوبية،

المباشر للنهوض بــمــبــادرات تنموية في

لتنفيذ توجيهات وزير الداخلية ،ودعمه

اإلدارات بالوزارة والقطاعات الحكومية

المباشر في النهوض بمبادرات تنموية في

دور الشراكة المجتمعية في العديد من

لتنفيذ توجيهات وزيــر الداخلية الفريق

واإليجابي على أفراد المجتمع كافة.

ودعــمــه الــبــارز فــي توثيق الــشــراكــة بين

إسهامات رائدة وعززت من دور الشراكة

الحكومية واألهلية والخاصة ،إذ يعود

والتعاون مع مديرية شرطة المحافظة

يـ ــوم ال ــش ــراك ــة الــمــجــتــمــعــيــة وتطبيقها

والــمــنــاســبــات ،الــتــي تــؤكــد دور الــتــواجــد

اليوم

بكافة إدارات الوزارة.
التاريخ

الخبر

الــبــرامــج الــتــي تتبناها الــمــحــافــظــة ،كما

القطاعات الحكومية واألهلية والخاصة،

واألمنية والصحية والثقافية ،ومن أبرز
تلك الفعاليات في العام “ 2019برنامج
ســمــو الــمــحــافــظ األم ــن ــي االجــتــمــاعــي”،

لالستفادة من الخبرات األمنية في مجال

مكافحة الجرائم اإللكترونية والتوعية
المرورية وغرسها في قــدرات ومهارات
الــنــاشــئــة والــشــبــاب ،وتــبــنــت المحافظة

الجنوبية العديد من البرامج التنسيقية

البحرينية من أهالي المحافظة ،إضافة

إلى مشاركة األهالي الفعالة في معرض
“ف ــي حــب ال ــرف ــاع” وتــشــجــيــع الــمــواهــب

البحرينية الخالقة.

نبراس حياة

واألمـ ــان لمملكة الــبــحــريــن ،الفــتــيــن إلــى

اللجنة األمنية أطلقت مــبــادرات هادفة

ال يتجزأ من مفهوم الشراكة المجتمعية

وفعلت مــن أهمية شرطة المجتمع في

إذ إن تفعيل الدور األهلي يساهم في بناء

إضافة إلى الحضور واللقاءات المباشرة

مبادرات أمنية
الشيخ خليفة بن علي بن خليفة آل خليفة

الفريق األول وزير الداخلية الشيخ راشد
بن عبدهللا آل خليفة ،الذي ال يألوا جهدا
ف ــي ســبــيــل تــحــقــيــق هـــذا الــمــبــدأ خــدمــة

للمواطنين وتفعيال للدور الذي أنشئت من
أجله المحافظات.

وأضــاف أن دور المجالس األهلية ،جزء

وأك ـ ـ ــد س ــم ــو م ــح ــاف ــظ ال ــج ــن ــوب ــي ــة أن

ال يتجزأ من مفهوم الشراكة المجتمعية

وال ــب ــرام ــج ال ــت ــي ت ــوث ــق م ــب ــدأ الــشــراكــة

األه ــال ــي ،الــذيــن يــمــثــلــون مختلف مــدن

المجتمعية وتفعيل التنسيق والتعاون مع

على أرض الــواقــع بــالــتــعــاون والتنسيق

كــأول “إكسبو” يدعم أصحاب المشاريع

وأقــامــت المحافظة “الــقــريــة اليابانية”

التي تفعل هذه الشراكة ،وفق توجيهات

من جهته ،أوضح محافظ الجنوبية سمو

مجتمعهم.

أبـــنـــاء الـــوطـــن لــلــمــحــافــظــة فـــي إقــامــة

بيانات الخبر

بالشراكة المجتمعية ،إذ وضعت المحافظة

المحافظة ،شهدت العديد من المبادرات

ومــســاهــمــتــهــم ف ــي بــنــاء وطــنــهــم ورق ــي

لمجتمع العاصمة ،وتعمل على تنفيذها

للشرطة ،ومعرض “ معً ا “ للتوعية األمنية.

والمقيمين ومؤسسات المجتمع المدني

المبادرات األمنية االستثنائية.

وحتى الشبابية منها إيمانا بدور الشباب

فــي طياتها أهـ ــداف التنمية والتطوير

احتفاالتها وفعالياتها يعتبر مــثــاال حيا

الــبــحــريــن بــيــوم ال ــش ــراك ــة المجتمعية،

العدد

وت ــل ــك ال ــت ــي تــعــنــى ب ــش ــؤون الــمــجــتــمــع

البتكار العديد من المبادرات التي تحمل

الشيخ راشد بن عبدهللا آل خليفة في 18

مع المعسكر الصيفي لألكاديمية الملكية

تــلــبــي اح ــت ــي ــاج ــات األمـ ـ ــن الــمــجــتــمــعــي

جسور من الثقة بين المجتمع بكافة فئاته

واأله ــال ــي ،وإشــــراك الجمعيات األهلية

أن الــمــحــافــظــة تــســعــى بــشــكــل مستمر

ولفت محافظ المحرق ،إلى أن مشاركة

اللجنة األمنية ودورهــا الفاعل في طرح

الصفحة

يتلخص فــي الــمــســاهــمــة عــبــر األنــشــطــة

الــمــواطــنــيــن والــمــقــيــمــيــن ومــؤســســات

مع مختلف مؤسسات المجتمع المدني،

في سياق متصل ،أعرب محافظ المحرق

جهة النشر

المجتمع بفئاته والمحافظة كافة.

احتفال مملكة البحرين بــيــوم الشراكة

لما لها من أهمية في إيصال مالحظات
وق ــرى الــمــحــافــظــة ،إذ إن تفعيل ال ــدور

على وعــي الــمــواطــن وثقافته بالشراكة

مشيدًا بإطالق وزير الداخلية الفريق أول
مــارس  2006يــوم الشراكة المجتمعية،

المجاالت.

نجاح الفت
في سياق متصل ،اعتبر محافظ الشمالية
عــلــي الــعــصــفــور ،نــيــل وزيــــر الــداخــلــيــة،
وسـ ــام األمــيــر نــايــف لــألمــن الــعــربــي من
ال ــدرج ــة األولـــــى ،خــيــر دلــيــل عــلــى نهج
وزارة الداخلية في التعاطي مع الشراكة
الــمــجــتــمــعــيــة ،مــضــيــفــا أن الــمــحــافــظــة
الشمالية تمضي على خطى مدروسة من
أجــل تعزيز مبادئ هــذه الشراكة القائمة
والمتينة بين المجتمع المحلي ورجــال
األمــن ،الذين يقفون على مسافة واحدة
مع كافة مكونات المجتمع البحريني.
وأوضــــح أن الــعــام  2019شــهــد نــجـ ً
ـاحــا
الفـ ـ ًت ــا حــقــقــتــه الــمــحــافــظــة ف ــي تــوطــيــد

الروابط االجتماعية ،وتعزيز قيم االنتماء
وترسيخ مفهوم المواطنة ،عبر برامج
ع ــدي ــدة أقــيــمــت بــالــتــعــاون م ــع مختلف
إدارات وزارة الــداخــلــيــة ف ــي مختلف
المناسبات والفعاليات واألنشطة الوطنية
واالج ــت ــم ــاع ــي ــة وفـ ــي مــخــتــلــف مــنــاطــق
الــمــحــافــظــة ،مــنــوهــا إلـ ــى أنـ ــه بــالــتــعــاون
وال ــش ــراك ــة ،اســتــطــعــنــا الــتــواصــل بشكل

عــلــى مختلف أنــواعــهــا ،فــالــمــشــاركــة في

حرصا على فتح آفاق للتعاون والتفاعل
ً

مــلــمــوس والــتــفــاعــل إيــجــابـ ًـيــا مــع شــرائــح

الــمــتــطــوع والــمــتــعــاون ش ــع ــورا بمكانته

ذلــك فــي تفعيل الــتــعــاون وخــلــق أجــواء

الــوطــنــيــة الــمــتــنــوعــة ف ــي مــديــنــة حمد

عندما تــشــرك المحافظة ،المجتمع في

يعزز روح األسرة الواحدة التي تتميز بها

لديه مفهوم العراقة واألصــالــة والمكانة

وقال إن محافظة العاصمة تواصل عامً ا

وتابع ،وعندما يشارك في تنظيم حمالت

الــمــبــتــكــرة وال ــف ــري ــدة ك ــإح ــدى الــوســائــل

يدرك أهمية الصحة واللياقة البدنية التي

والتفاعل المتبادل مع كل أطراف مجتمع

تنظيم الفعاليات الــريــاضــيــة ،يــولــد لدى

في مختلف المناسبات والفعاليات لدور

وأهميته ودوره في النجاح ،مضيفا أنه

إيجابية من أجل مجتمع آمن ومتعاون

الــفــعــالــيــات الــتــراثــيــة والــشــعــبــيــة ،ترسخ

مملكة البحرين.

التاريخية لمحافظته ووطنه.

بــعــد ع ــام تــقــديــم الــعــديــد مــن الــمــبــادرات

الــتــوعــيــة الــصــحــيــة والــفــحــوص الطبية،

الـ ــمـ ــؤثـ ــرة إلنـ ــجـ ــاح عــمــلــيــة ال ــت ــواص ــل

يجب أن يمتلكها الفرد ليكون فاعال في

الــمــحــافــظــة ،هـ ــي :الــجــهــات الــحــكــومــيــة

وشدد محافظ المحرق على أن الشراكة

والجمعيات األهلية ،واألفراد ،والمجالس

ديــنــنــا اإلس ــالم ــي الــحــنــيــف ،وخــلــق جيل

حياة المواطن والمقيم ،لتعزز مساعيها

لقيادته محاربا من أجــل رفعة البحرين

المجتمعية ودمجها فــي كافة األنشطة

خدمة وطنه وقيادته.

والخاصة ،ومؤسسات المجتمع المدني،

المجتمعية ،نــبــراس حــيــاة يــحــث عليها

الــشــعــبــيــة؛ ل ــض ــم ــان تــحــســيــن مــســتــوى

يعتز بوطنه حامال شعور الحب والــوالء

المبذولة لدعم ومساندة مختلف الشرائح

وشعبها.

بمختلف اختصاصاتها.

تفاعل متبادل

مبدأ التنوع في إقامة مختلف الفعاليات

من جهته ،أكــد محافظ العاصمة الشيخ

وأشار إلى أن محافظة العاصمة انتهجت
والبرامج؛ بهدف مالئمة تلك المبادرات

المجتمع المتنوعة ،وأقمنا االحتفاالت
والمالكية والبديع وساحل أبوصبح في
الدراز وبر سار ،تتسم في ظاهرها بإحياء
ال ــم ــوروث وف ــي باطنها تــعــزيــز االنــتــمــاء
في الوسط الشبابي ،مثل إقامة تحدي
الموروث وسباق التجديف.
وع ــب ــر مــحــافــظ الــشــمــالــيــة ع ــن تــقــديــره
للجهود الكبيرة التي يبذلها رجال األمن
في تعزيز أواصر الشراكة المجتمعية مع
مكونات المجتمع ،وتعزيز مفهوم المواطن
رج ــل األم ــن األول فــي حــمــايــة مــقــدرات
ومــكــاســب الــوطــن ،مثمنا مــدى التعاون
القائم بين المحافظة ومديرية الشرطة،
والحضور المستمر في مختلف الفعاليات
والــمــنــاســبــات الــتــي تنظمها المحافظة،
مؤكدا دعم المحافظة الستمرار وفاعلية
الــشــراكــة المجتمعية فــي سبيل تحقيق
األمــن واالســتــقــرار المجتمعي فــي نطاق
المحافظة الشمالية والبحرين ككل.
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مواقــــع إلكترونيـــة مشبوهـــــة

البحرين أنموذج يحتذى به في احتواء “كوفيد ”19

احـــتـــلـــت الـــمـــرتـــبـــة األولـــــــــى بـــيـــن  7دول عــالــمــيــة

تستغــل “كورونــــا” للقرصنـــة

بدور المالكي

أشـــاد تقريـــر منظمـــة الصحـــة العالميـــة

المنامة  -وزارة الداخلية

أهابـــت اإلدارة العامـــة لمكافحة

بياناتهم الشـــخصية من أســـماء

واإللكتروني بجميـــع المواطنين

مخزنـــة على المتصفح والتحكم

الفســـاد

واألمـــن

االقتصـــادي

والمقيميـــن تحـــري الدقـــة وأخذ

الحيطـــة والحـــذر مـــن مواقـــع
وروابـــط إلكترونيـــة مشـــبوهة،
تســـتغل بحـــث مرتـــادي شـــبكة

اإلنترنـــت عـــن معلومـــات بشـــأن

فيروس كورونا ،وتقوم بارتكاب
عمليـــات قرصنة ،تشـــمل ســـرقة

مســـتخدمة

وأرقـــام

ســـرية،

بأجهزة الباحثين.

ودعـــت اإلدارة العامـــة لمكافحة
الفســـاد

واألمـــن

االقتصـــادي

وااللكترونـــي إلـــى مســـح مـــا تم

تحميله من مواقع غير موثوقة؛
تجبنـــا للتعـــرض لمثـــل تلـــك

العمليات.

فتم أخذ عينـــة منه للفحص،

وقد أبلغـــه الطبيب المختص
بوجـــوب

االلتـــزام

بالعـــزل

فـــي المنـــزل لمـــدة  14يومـــا

وفقـــا لإلجـــراءات المتبعـــة
إزاء القادميـــن مـــن الـــدول

التـــي ظهـــر فيهـــا فايـــروس

كورونا المستجد ،ومن خالل

الوقائيـــة ،مســـتعرضا االســـتعدادات
المبكـــرة واإلجـــراءات الالزمـــة المتوائمة

مـــع المعاييـــر الدولية وتوصيـــات منظمة

الصحة العالمية في مكافحتها للفيروس،

للفيـــروس الفريـــق طبيب الشـــيخ محمد

ومنعها للقادمين من الدول الموبوءة من

مـــن منظمـــة الصحـــة العالميـــة ،جـــاءت

الجوية من دول المنطقة ،مثمنا ،تواصل

البـــالد صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمـــد بن

إلـــى حصـــر أماكـــن تواجـــد المصابيـــن

صحـــة وســـالمة المواطنيـــن والمقيمين،

لمكافحة العدوى.

نائـــب القائد األعلـــى النائب األول لرئيس

توزيعه على كافة دول العالم أن البحرين

األمير ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفة لكافة

والتدابيـــر الوقائيـــة لجميـــع المواطنيـــن

الوطني للتصدي للفيروس ،والذي أسهم

موقـــع وزارة الصحـــة ومختلـــف وســـائل

المملكـــة ،مشـــددا علـــى مواصلـــة العمـــل؛

التـــي تقدمهـــا مراكـــز الحجـــر الصحـــي

الحبـــس لمدة ثالث ســـنوات،

المواطنيـــن والمقيمين عبـــر تطبيق كافة

وإجـــراءات منـــع انتقـــال الفيـــروس مـــن

تصل إلى عشـــرة آالف دينار،

لمواجهة الفيروس .وفي االتجاه نفســـه،

القيام بأي تجمعات عامة وتقديم نصائح

مـــارس  2020أمـــام المحكمة

المتوســـط لمنظمـــة الصحـــة العالميـــة

الموبـــوءة ،ومنـــع دخـــول القادميـــن منها

المتوائمة مع المعايير الدولية وتوصيات

أنموذجا يحتـــذى به في طريقة التعامل؛

للفيـــروس ،وهـــو مـــا بـــوأ البحريـــن بـــأن

علـــى صحـــة وســـالمة جميـــع المواطنين

التعامل الحتواء الفيروس.

التي اتخذتها البحرين في تأمين المنافذ

فـــي التعامل مـــع الوضع ،مؤكـــدا أن عمل

مـــن خفـــض معـــدالت اإلصابـــة اليوميـــة

فريـــق البحريـــن بقيـــادة ولي العهـــد كان

الجديدة بالفيروس.

عمـــال فـــي غايـــة المهنيـــة والمســـؤولية

كل التقاريـــر ســـترفع مـــن مســـتوى

المجتمعيـــة ،منوهـــا بقيـــام البحريـــن

بالسياســـات الصحية واحتـــواء األزمات

الوضـــع ،والقيـــام باالختبـــارات المكثفـــة

في احتـــواء ومنع انتشـــار الفيروس في

العقوبـــة المقـــررة عنهـــا إلـــى

مـــن أجـــل مصلحـــة الوطـــن وســـالمة

االحتـــرازي لكافـــة الحاالت المشـــتبه بها،

فضال عن الغرامة المالية التي

المعايير الدولية واإلجراءات االحترازية

شـــخص إلـــى آخر عبـــر الحث علـــى عدم

وقـــد تحدد لنظـــر القضية 18

أشـــاد تقرير من المكتب اإلقليمي لشـــرق

المواطنين والمقيمين بعدم السفر للدول

تأجيل الجمعيات العمومية وتعقيم المنظمات األهلية

في العاصمـــة لندن بما قامت به البحرين

للفيروس وكانت ســـببا رئيسا في تمكنها

اإلعـــالم ،والخدمـــات الصحيـــة المتميزة

الصغرى الجنائية.

للصحـــة العامة فـــي بريطانيا فـــي مقرها

إجراءات احترازية واســـتباقية للتصدي

والمقيميـــن بلغـــات مختلفـــة مـــن خـــالل

المفـــروض عليه ،والتي تصل

وأشـــاد آشـــتون ،الذي عمل ســـابقا مديرا

األولـــى بيـــن  7دول عالميـــة اتخـــذت

الجهـــود الوطنيـــة التي يقوم بهـــا الفريق

إجـــراء العـــزل فـــي المنـــزل

مقارنة بالدول األخرى.

مملكـــة البحريـــن جـــاءت فـــي المرتبـــة

مجلـــس الـــوزراء صاحب الســـمو الملكي

جريمـــة االمتنـــاع عـــن تنفيذ

باإلجـــراءات التـــي اتخذتهـــا المملكـــة

إعـــالن منصـــة “ستاتيســـتا” العالميـــة أن

قدمـــت نموذجـــا متميـــزا بشـــأن التوعية

للمحاكمـــة

المطلوبـــة ،مبديـــا إعجابـــه الشـــديد

الوطنيـــة فـــي احتـــواء الفيـــروس ،ومنها

عبدهللا آل حليفة ،وجهود وزارة الصحة

الجنائيـــة

وتوصيـــات منظمـــة الصحـــة العالميـــة

مســـتوى العالـــم فـــي جهودهـــا وخطتهـــا

وبالمتابعـــة الحثيثـــة مـــن ولـــي العهـــد

عـــن

الالزمـــة والمتوائمة مـــع المعايير الدولية

مـــن منظمـــات وخبـــراء ومختصين على

وأكـــد تقريـــر المنظمـــة ،والـــذي ســـيتم

الجبريـــة ،وأمـــرت بإحالتـــه

باالســـتعداد مبكـــرا وطبقـــت اإلجـــراءات

البحريـــن الكثير مـــن اإلشـــادات العالمية

رئيـــس الفريق الوطنـــي ،رئيس المجلس

كما استجوبت المتهم وأمرت

الحصـــري أن مملكـــة البحريـــن ،قامـــت

الـــى هـــذا المســـتوى المتميـــز ،تلقـــت

عيســـى آل خليفـــة التـــي تحـــرص علـــى

باشـــر فحـــص المتهـــم عنـــد

الوبـــاء .وأكـــد الخبير آشـــتون فـــي اللقاء

قامـــت بهـــا مملكـــة البحريـــن للوصـــول

والمخالطيـــن ووضـــع تدابيـــر احترازيـــة

إلـــى شـــهادة الطبيـــب الـــذي

والتدابيـــر الوقائيـــة الالزمة الحتواء هذا

يوضـــح لنـــا مـــدى الجهـــود الكبيـــرة التي

التحقيقـــات الوبائيـــة الموســـعة ،إضافـــة

تحقيقاتهـــا ،حيـــث اســـتمعت

مـــن خـــالل اتخاذهـــا لكافـــة اإلجـــراءات

مواطنيهـــا والمقيمين على أرضها ،والذي

بفضـــل التوجيهـــات الســـامية لعاهـــل

وقـــد باشـــرت النيابـــة العامـــة

والعمـــل علـــى احتوائـــه ومنـــع انتشـــاره

وحرص الحكومـــات والدول على حماية

بن عبدهللا آل خليفة أن اإلشـــادة الدولية

باآلخرين.

البحريـــن فـــي التعامـــل مـــع الفيـــروس،

والـــذي يعكـــس مســـؤولية واهتمـــام

الدخـــول إليها وتعليـــق وتقليل الرحالت

العـــزل في المنزل بـــأن غادره

حصرية علـــى “ ”BBCبجهود وإجراءات

التصنيفات الدولية في المرحلة الحالية،

للصحة ،رئيس الفريـــق الوطني للتصدي

قـــدم إلـــى البحرين مـــن دولة

أعـــراض مرضيـــة ظاهريـــة،

لكافة اإلجـــراءات االحترازيـــة والتدابير

بـــدوره أكـــد ،رئيـــس المجلـــس األعلـــى

بإخضاعـــه لتدبيـــر اإلقامـــة

بالمطـــار أنـــه ال توجـــد بـــه

واالحترازية والتدابير الوقائية المطلوبة،

والرصـــد والمراقبـــة ،واتخـــاذ البحريـــن

هـــذا التقرير اآلممـــي والعالمي المهم في

الدولـــي وجســـر الملـــك فهـــد والموانـــئ،

وكانـــت إدارة الصحـــة العامة

المستجد ،وتبين عند فحصه

واتخاذهـــا كافـــة اإلجراءات االســـتباقية

وضع الخطـــط لتعزيز آليات التشـــخيص

من خـــالل آليـــة خاصـــة بمطـــار البحرين

وصوله البالد.

موبـــوءة بفايـــروس كورونـــا

الملكي األمير ســـلمان بن حمد آل خليفة،

قبـــل تفشـــيه فـــي الصيـــن ،إلـــى جانـــب

تصبـــح أنموذجـــا يحتذى به فـــي طريقة

قـــد أنجـــزت تحقيقاتهـــا فـــي

قـــد أبلغـــت بـــأن المتهـــم قـــد

لرئيـــس مجلس الـــوزراء صاحب الســـمو

من خـــالل تطبيق اإلجراءات االحترازية

والمقيميـــن ،مبينا اإلجراءات االحترازية

وقـــام بالتجـــول واالختـــالط

المستجد وتفشيه.

العهـــد نائب القائـــد األعلـــى النائب األول

واالســـتعداد المبكـــر للتصـــدي للفيـــروس

منظمـــة الصحـــة العالمية فـــي مكافحتها

المنامة  -النيابة العامة

منـــع انتشـــار مـــرض كورونـــا

ومنـــع انتشـــار الفيـــروس ،بقيـــادة ولـــي

شـــاملة الحتـــواء ومنع انتشـــار الفيروس

الحتـــواء الفيـــروس وضمـــان الحفـــاظ

صـــرح رئيـــس النيابـــة عدنان

المنـــزل المفـــروض لغـــرض

إســـتراتيجية وطنيـــة شـــاملة الحتـــواء

أسس لوضع وتطوير إستراتيجية وطنية

المبكـــرة وتطبيقهـــا لإلجـــراءات الالزمـــة

متابعته تبين مخالفته إجراء

عـــن تنفيـــذ إجـــراء العزل في

مـــع الفيروس مـــن خالل تطويـــر وتنفيذ

الفيروس ،وسرعة تشـــكيل فريق وطني

وهـــو مـــا بـــوأ مملكـــة البحريـــن لتصبـــح

وإحالتــــه للمحاكمــــة

واقعة امتناع أحـــد المتهمين

فيـــروس كورونـــا “كوفيـــد  ”19وتعاملهـــا

وتطرق التقرير إلى اســـتعدادات المملكة

إقامــة جبريــة للممتنع عن العــزل

الوداعـــي بـــأن النيابـــة العامة

بإجـــراءات مملكـــة البحريـــن لمكافحـــة

بإجـــراءات وتعامـــل البحريـــن بمكافحـــة

إلـــى مملكـــة البحريـــن .وباإلضافـــة إلـــى

ســـي البريطانية” تم بثه من خالل مقابلة

البحريـــن فـــي التقارير العالميـــة المتعلقة

بتأســـيس غرف العزل قبل  5أســـابيع من

الصحية واألوبئة من خالل عمل وجهود

فـــي كل المنافـــذ الجويـــة والبحريـــة

الفريـــق الوطنـــي للتصـــدي للفيـــروس،

والبريـــة ،مشـــددا ،وال ننســـى هنا ســـرعة

يشـــاركه التوجيه ولي العهـــد نائب القائد

االســـتجابة من فريق البحرين في تأمين

األعلـــى النائـــب األول لرئيـــس مجلـــس

وإنشـــاء أماكن للعـــزل والحجـــر ،كما في

الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر

إنشـــاء مستشـــفى ميداني لعزل الحاالت

ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة ،ويدعمـــه

الجديـــدة وبطاقة اســـتيعابية تزيد عن 3
آالف شـــخص للمواطنيـــن مـــن العائديـــن

األعلـــى للصحة الفريـــق طبيب محمد بن

للبحريـــن ،حيـــث تبيـــن أن نحـــو % 50
منهـــم قـــد تكـــون فحوصاتهـــم إيجابيـــة،

متمثلـــة بوزيـــرة الصحـــة فائقـــة الصالح،

مســـتعرضا التدابيـــر االحترازيـــة التـــي

وكافـــة الكـــوادر الطبيـــة والصحيـــة التي

اتخذتهـــا البحريـــن فـــي المنافـــذ وأماكن

تعمـــل ليـــل نهار وفي تواصـــل ال يهدأ وال

الفحص والحجر والعزل والعالج.

يعـــرف الراحة ،وكل فرد مـــن هذا الفريق

ودعـــا إلـــى االســـتفادة مـــن التجربـــة

يعمـــل مـــن موقعـــه ضمـــن هـــذه الجهـــود

البحرينيـــة المتقدمـــة فـــي احتـــواء

بمهنيـــة وحرفيـــة عاليـــة ،مســـتمرة منـــذ

الفيروس ،متســـائال خالل اللقاء الخاص

بـــدء أزمـــة التصـــدي لفيـــروس .وتأتـــي

عبـــر الــــ “بي بي ســـي” لماذا لـــم نجرب ما

اإلشادة العالمية أيضا من الخبير العالمي

قامـــت بـــه البحرين مـــن إعـــداد جيد في

واستشـــاري الصحـــة العامة فـــي المملكة

آليات الفحـــص المبكر في كل المنافذ مع

المتحـــدة جـــون آشـــتون خـــالل لقـــاء مع

من دخـــل بريطانيا من زوار خالل الفترة

هيئـــة االذاعـــة البريطانية “لهيئـــة بي بي

نفسها وخصوصا من إيطاليا.

“دراسات” :فعالياتنا قائمة ونتخذ إجراءات احترازية
والراغبيـــن فـــي الحصـــول علـــى

المنامة  -دراسات

حــمــيــدان :مــســتــمــرون فـــي دعـــم جــهــود الــتــصــدي لــــ “كـــورونـــا”

اإلســـتراتيجية والدوليـــة والطاقـــة

قامـــت بعقد جملة من اللقاءات مع ممثلي
ســـفارات العمالـــة األجنبيـــة ،فضـــالً عـــن

الفصـــول والمكاتـــب اإلداريـــة واألجهـــزة
المستخدمة من قبل الموظفين ،فضالً عن

المدرجـــة علـــى أجنـــدة أعمالـــه في

الخـــاص ،وذلـــك إلبالغهـــم باإلجـــراءات

التدريب ،وتوفير مواد التعقيم الالزمة.

مدينة عيسى  -وزارة العمل والتنمية االجتماعية

أشـــاد وزيـــر العمـــل والتنميـــة االجتماعية
جميـــل حميـــدان ،بتفاعـــل واســـتجابة
جميـــع الجهـــات الخاضعـــة تحت إشـــراف

الوزارة للتعليمات بشأن اتخاذ اإلجراءات
الوقائيـــة الالزمـــة الحتـــواء ومنع انتشـــار
فيـــروس كورونـــا (كوفيـــد  ،)19ومنهـــا
منشـــآت القطـــاع الخـــاص ،ومؤسســـات

التدريـــب الخاصـــة ،والحضانـــات ومراكز

الرعايـــة االجتماعية الخاصـــة والمنظمات
األهليـــة ،مثمنًـــا التعاطـــي اإليجابـــي مـــن
قبـــل هـــذه الجهـــات والتزامهـــا بقـــرارات

وتعليمـــات الحملـــة الوطنيـــة لمكافحـــة
فيـــروس كورونـــا (كوفيـــد  )19الفتًـــا أن

ذلك ينم عن حـــس وطني ،ووعي وإدراك

للمسؤولية المشتركة التي تقع على عاتق
الجميـــع للحفـــاظ علـــى صحـــة المواطنين

والمقيمين.وأشار حميدان إلى أن الوزارة

التواصـــل والمتابعـــة مـــع منشـــآت القطاع

تعقيـــم األجهزة والمواد المســـتخدمة في
وأشار إلى أنه تم ً
أيضا مخاطبة المنظمات

الوقائيـــة المطلوبـــة بمـــا يحفـــظ ســـالمة
وصحة الجميع ،فضالً عن قيامها بزيارات

األهلية بشأن اتباع التعليمات االحترازية

اإلرشـــادية

(كوفيـــد  ،)19وقـــد تـــم توجيههـــم لتأجيل

تفتيـــش ميدانية لمســـاكن العمال وتوزيع
المنشـــورات

والملصقـــات

الحتـــواء ومنـــع انتشـــار فيـــروس كورونا

والتوعيـــة مـــن أخطـــار فيـــروس كورونـــا
جميل حميدان

عقـــد الجمعيـــات العموميـــة فـــي الفتـــرة
الحاليـــة ،فضـــالً عـــن حثهم علـــى ضرورة

قامـــت بالتواصـــل والمتابعـــة مـــع دور

بالطرق الصحيحة بشـــكل دوري ومستمر،

لألشـــخاص ذوي اإلعاقة ،ومراكز ومعاهد

تضمنـــت مختلـــف التوجيهات األساســـية

العمـــل والتنمية االجتماعية ،وذلك بشـــأن

الوقاية من الفيروس والحد من انتشـــاره

لمكافحـــة الفيـــروس ،ومنهـــا تعقيم جميع

واالنجليزية والهندية واألوردو.

وكيفيـــة اتخـــاذ االحتياطـــات الوقائيـــة،
كمـــا تـــم بالتعاون مـــع وزارة الصحة وضع
اليافطـــات واإلعالنـــات ذات الصلـــة ،بعدة

لغـــات بمـــا فيهـــا الموجهة للعمالـــة الوافدة
بالقـــرب مـــن مســـاكن العمـــال والمناطـــق

الصناعية ،إلى جانب التواصل مع العمالة
األجنبية من خالل الرســـائل النصية ونشر
آخر المســـتجدات واإلجـــراءات المطلوبة

لحمايتهـــم .وأضـــاف حميـــدان أن الوزارة

االلتـــزام بتعقيـــم مقـــار تلـــك المنظمـــات

الحضانـــات والمراكـــز األهليـــة والخاصـــة

حيـــث تـــم تســـليمهم أدلـــة استرشـــادية

التدريب الخاصة المرخصة من قبل وزارة

للعامة واألفراد والمؤسســـات حول كيفية

االلتـــزام باإلجـــراءات الوقائيـــة الالزمـــة

والتعامـــل معـــه ،بأربع لغات وهـــي العربية

أعلـــن مركـــز البحريـــن للدراســـات

(دراســـات) عـــن اســـتمرار أنشـــطته
الفتـــرة المقبلـــة ،مـــع اتخـــاذ كافـــة

اإلجـــراءات االحترازيـــة والتدابيـــر

الوقائية المقررة؛ لمكافحة فيروس
“كورونـــا” المســـتجد (كوفيـــد)-19

حرصا على السالمة العامة.
ً

وســـوف يســـعى “دراســـات” إلـــى

ضمان التواصل الدائم مع الشركاء
والباحثيـــن والجهـــات المعنيـــة
مـــن خـــالل منصـــات التواصـــل

االجتماعـــي ،وبالرســـائل المباشـــرة

عبر البريـــد اإللكتروني ،وإطالعكم

بأي تغيير يطرأ على مواعيد إقامة

الفعاليات البحثيـــة والفكرية .علما
بأن أبواب المركز ســـتبقى مفتوحة
لـــزوار المكتبـــة مـــن قبـــل األعضاء،

العضوية.

كمـــا رحـــب “دراســـات” بتلقـــي

إســـهامات

المهتميـــن؛

إلثـــراء

الحوارات والنقاشات الدائرة حول
مشـــاريع المركـــز اإلســـتراتيجية،
وبرامجـــه

المختلفـــة.

وينتهـــز

فريـــق عمـــل المركز هذه المناســـبة؛

لإلعـــراب عن بالغ التقدير والعرفان
للتوجيهـــات الســـامية والحكيمـــة

لعاهل البالد صاحب الجاللة الملك
حمد بن عيسى آل خليفة؛ لمكافحة

فيروس “كورونـــا” وحماية الوطن،
منوهيـــن

بالمســـاعي

الحثيثـــة

والفعالة والجهود اإلنسانية النبيلة
التـــي يقودهـــا ولـــي العهـــد نائـــب

القائد األعلـــى النائب األول لرئيس
مجلـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو

الملكـــي األمير ســـلمان بـــن حمد آل

خليفة في هذا الشأن.

بيانات الخبر
بالخارج :سيعودون بأسرع وقت
“الجعفرية” ألهالي البحرينيين
اليوم

المنامة  -األوقاف الجعفرية

التاريخ

التقــت إدارة األوقــاف الجعفريــة أمــس عــددا مــن أهالــي المواطنيــن

البحرينييــن المســافرين فــي الخــارج ،حيــث عبــر الجميــع عــن شــكرهم

الخبر

وتقديرهم لجهود الدولة ممثلة في عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد

بــن عيســى آل خليفة ،وولي العهد نائــب القائد األعلى النائب األول لرئيس

جهة النشر

مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة في

الطريف :نتابع ترتيب
أمور إقامتهم
ونبذل كل الجهود
لتسهيل إجالئهم

متابعة كافة اإلجراءات المتصلة بالتصدي لفيروس كورونا (كوفيد .)19

الصفحة

ورحـــب رئيـــس اللجنـــة التنفيذيـــة فـــي

علـــى تأميـــن إرجـــاع المواطنيـــن الكرام

التواصل المســـتمر مع مختلـــف الجهات

الطريـــف وبحضـــور عضـــو مجلـــس

القائـــم بيـــن وزارة الخارجيـــة ووزارة

البحرينييـــن المتواجديـــن فـــي الخـــارج،

الخصوص.

المســـتجد لحيـــن عودتهـــم إلـــى أرض

مجلـــس األوقاف الجعفريـــة عبدالجليل

في أســـرع وقت ،مشـــيرين إلى التعاون

بشـــأن تســـهيل تقديم الدعم للمواطنين

الصحة والفريق الطبي الوطني في هذا

علـــى إثـــر موضـــوع فيـــروس كورونـــا

أن مملكـــة البحريـــن
وأكـــد الطريـــف ّ
وبتوجيهـــات ملكيـــة ســـامية تتابع كافة

وأشـــار الطريـــف إلـــى جهـــود إدارة

الوطن.

في اإلدارة بمتابعـــة التوجيهات الملكية

صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان

المستجد ،وتعمل الجهات الرسمية كافة

المتواجدين في الخارج ،وذلك في إطار

االعتياديـــة األســـبوعية لمجلس الوزراء

العدد

األوقـــاف هاني النصيـــف بالجميع ،ونقل

الرابط اإللكتروني
يوسف الصالح.
لهـــم تحيات رئيـــس األوقـــاف الجعفرية

الجهـــود للتصـــدي لفيـــروس كورونـــا

األوقـــاف الجعفريـــة والفريـــق المكلـــف

ونوه الطريف في هذا الصدد بتوجيهات

الســـامية بخصـــوص إعاشـــة المواطنين

بـــن حمـــد آل خليفـــة ،خـــالل الجلســـة

إدارة األوقاف الجعفرية تلتقي عددا من أهالي المواطنين البحرينيين المسافرين في الخارج

والترتيبات واإلجراءات المتخذة لتنفيذ

صـــدور التوجيهـــات الســـامية ،ومنهـــا

مـــع المســـافرين لترتيـــب أمـــور إقامتهم

توجيهات عاهل البالد بشـــأن المواطنين

االجتمـــاع العاجـــل الـــذي عقـــده مجلس

وبذل كل الجهود لتسهيل عودتهم.

البحرينيين فـــي الجمهورية اإلســـالمية

األوقـــاف الجعفريـــة واجتماعات الفريق

إلـــى ذلـــك ،قـــدّم األهالـــي عـــددا مـــن

اإليرانية ،والخطـــط التنفيذية إلجالئهم

المعني بالمتابعة واالجتماعات المستمرة

االستفســـارات والمقترحـــات لتعزيـــز

وفـــق اإلجـــراءات االحترازيـــة والتدابير

مـــع أصحاب الحمالت ومتعهدي الســـفر،

التنسيق والتواصل بهذا الشأن ،مثمنين

الوقائية؛ من أجل سالمتهم.

وكذلـــك التواصـــل المســـتمر مـــع جميـــع

جهـــد اإلدارة فـــي التواصل المســـتمر مع

وأشـــار الطريـــف إلـــى مـــا اتخذتـــه إدارة

الجهـــات الرســـمية ذات العالقة وافتتاح

الجميـــع لحيـــن عـــودة المواطنيـــن فـــي

األوقـــاف الجعفريـــة مـــن خطـــوات منـــذ

مركز الخط الساخن ،والتواصل المباشر

الخارج إلى أرض الوطن قريبا بإذن هللا.
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وزيـــر الخارجيـــة :البحريـــن تشـــاطر األمـــم المتحـــدة الـــرؤى واألهـــداف

المنامة  -وزارة الخارجية

مســـتويات ومعاييـــر الجـــودة العالمية،

اســـتقبل وزيـــر الخارجيـــة عبداللطيـــف

مبينًـــا أن الثقـــة الدولية فـــي المنجزات

الزيانـــي فـــي مكتبـــه بالديـــوان العـــام

الوطنيـــة ســـاهمت فـــي زيـــادة عـــدد

للـــوزارة المنســـق المقيم ألنشـــطة األمم

الـــوكاالت والمكاتـــب األمميـــة المقيمـــة

المتحـــدة لـــدى مملكـــة البحريـــن أميـــن

الشـــرقاوي؛ بمناســـبة انتهاء فترة عمله
لـــدى المملكـــة ،بحضـــور وكيـــل وزارة

الخارجيـــة للشـــؤون الدوليـــة الشـــيخ

عبدهللا بن أحمد آل خليفة.

وأشاد الزياني بالجهود الطيبة والبارزة
التي بذلها الشرقاوي في فترة عمله في
مملكـــة البحرين مما أســـهم فـــي تطوير

عالقات التعاون والصداقة بين المملكة
ومنظمـــة األمم المتحـــدة ،واالرتقاء بها
ً
وصـــوال إلـــى شـــراكة
إلـــى آفـــاق أشـــمل

نوعية ومتميزة.

بمملكة البحرين من  5إلى  10وكاالت.
مـــن جانبـــه ،أعرب أمين الشـــرقاوي عن

وزير الخارجية مستقبال المنسق المقيم ألنشطة األمم المتحدة لدى البحرين

بالغ شكره وتقديره إلى مملكة البحرين

وأكد وزير الخارجية أن مملكة البحرين

إطار الشراكة اإلستراتيجية بين مملكة

تشـــاطر منظمة األمـــم المتحـــدة الرؤى

البحرين و 16وكالـــة أممية لألعوام من

واألهداف؛ لضمان حياة آمنة ومستقرة

 2022 - 2018فـــي إطار تبادل الخبرات

للبشـــرية ومســـتقبل أكثـــر ازدهـــارًا مـــن

الفنيـــة ورفـــد المشـــاريع المســـتقبلية

خـــالل تنفيذ أهـــداف األجنـــدة الدولية

والتركيز علـــى األولويات الوطنية ومن

للتنميـــة المســـتدامة  ،2030ودعـــم

بينهـــا االســـتثمار األمثـــل فـــي العنصـــر

المبادرات الخالقة على هذا الصعيد.

البشـــري ،وتعزيـــز القـــدرات المؤسســـية

كمـــا أشـــار الزياني إلـــى توقيـــع اتفاقية

وضمـــان رضـــا المواطنيـــن وفـــق أعلـــى

وفريق عمـــل وزارة الخارجية ،مثمنًا ما
أبدتـــه المملكـــة مـــن تعاون باهـــر ومثمر
مـــع منظمـــة األمـــم المتحـــدة ومختلف
وكاالتهـــا وأجهزتهـــا في ســـبيل تحقيق
األهـــداف المنشـــودة ،مؤكـــدًا أن مملكة

استعراض العالقات مع السفير األميركي
المنامة  -وزارة الداخلية

اســـتقبل وزيـــر الداخليـــة الفريـــق أول
الشـــيخ راشـــد بـــن عبـــدهللا آل خليفـــة،

أمـــس ،ســـفير الواليـــات المتحـــدة

األميركية لدى مملكة البحرين جاستين

الصخير  -الحرس الوطني

أقيـــم تحت رعاية مديـــر أركان الحرس

الوطني اللواء الركن الشـــيخ عبدالعزيز

متوازنـــة شـــاملة مـــن خـــالل الشـــراكة مع

القطاع الخـــاص لتخطيط وإدارة المرافق
البلديـــة وفقـــا ألعلـــى معاييـــر الجـــودة

واألداء المهني.

كما تطرق االجتماع إلى بحث االســـتغالل

العاصمـــة والمجالـــس البلديـــة فـــي

األمثل للنفايـــات البلدية بما فيها النفايات

مســـيرة البنـــاء والتطويـــر ،مؤكـــدا

اإللكترونيـــة مـــن خـــالل اإلســـتراتيجية

حـــرص الـــوزارة على تعزيز التنســـيق

والتواصل المســـتمر مـــع المجالس بما
يســـهم في ضمان ســـير المشـــروعات

والخدمات وفـــق الخطط المقررة لها.

جـــاء ذلـــك لـــدى اســـتقبال وزير األشـــغال

وشـــؤون البلديـــات والتخطيـــط العمراني
فـــي مكتبـــه بشـــؤون البلديـــات رئيـــس

وأعضـــاء مجلـــس أمانة العاصمة برئاســـة
صالـــح طـــرادة؛ لبحـــث مجمـــل القضايـــا

التـــي تهـــم محافظـــة العاصمـــة وتدخـــل

فـــي اختصاصـــات الوزارة بحضـــور وكيل
الـــوزارة لشـــؤون البلديـــات الشـــيخ محمد

الوطنية إلدارة المخلفات.

وزير األشغال مستقبال رئيس وأعضاء مجلس أمانة العاصمة

بـــن أحمـــد آل خليفـــة ،ووكيـــل الـــوزارة

للعاميـــن  2021و 2022بمـــا فيهـــا ميزانية

وناقـــش الوزيـــر مع أعضاء مجلـــس أمانة

الطـــرق والشـــوارع والجســـور والحدائـــق

اإللكتروني في المجال البلدي ،حيث وجه

في المحافظة وخصوصا المتعلقة بتنمية

وإنشاء المرافئ.

موجهـــا القطاعات التنفيذيـــة في الوزارة؛

مسؤولي الوزارة.

العاصمـــة عددا من المشـــروعات الخدمية
اإليـــرادات البلديـــة مـــن االســـتثمارات
فـــي األمـــالك والمشـــروعات البلديـــة إلـــى

جانـــب بحـــث الخطـــة التشـــغيلية للوزارة

المتعلقـــة بالصـــرف الصحي ومشـــروعات

الطـــرق والحدائـــق وتطويـــر العمـــل

والمتنزهـــات والمماشـــي واالســـتمالك

الوزيـــر لتفعيـــل آليـــة التواصـــل والتعاون

كمـــا ناقـــش االجتماع أعداد إســـتراتيجية

لتعزيـــز قنـــوات التواصـــل مـــع المجلـــس

خدمـــات بلديـــة متميزة بما يحقـــق تنمية

إلنجاز المشروعات وتسريع الخدمات.

موحـــدة للعمل البلـــدي تنطوي على توفير

“الصحة” :االستشارة الطبية لمواعيد المتابعة بالهاتف أو عن بعد

الجفير  -وزارة الصحة

الســلمانية الطبــي لجميع مواعيد المتابعــة أو المراجعة عن طريق
الهاتــف أو االستشــارة عــن بعــد ،ولكــن ال يشــمل ذلــك المواعيــد
للحــاالت الجديــدة التــي ينبغــي فحصهــا بشــكل مباشــر مــن قِ بــل

ضبـــاط الحرس الوطنـــي .ولدى وصول

مديـــر أركان الحرس الوطني إلى موقع

الحفل ،كان في االستقبال عدد من كبار
ضبـــاط الحـــرس الوطني ،ليبـــدأ الحفل

بتالوة عطـــرة من آيات الذكـــر الحكيم،
ثـــم كلمـــة ترحيبيـــة ألقاهـــا قائـــد كتيبة

الحراســـات رحـــب مـــن خاللهـــا براعـــي

وبيـــن مـــن خاللهـــا
الحفـــل والحضـــورّ ،
الدعـــم واالهتمـــام الكبيـــر مـــن رئيـــس

الحـــرس الوطنـــي الفريـــق أول الركـــن

سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة
ومتابعة مديـــر أركان الحـــرس الوطني

اللواء الركن الشيخ عبدالعزيز بن سعود
آل خليفة ،في رفع مســـتويات التدريب
والتأهيل لمنتســـبي الحـــرس ،من خالل
رفدهـــم بأحـــدث العلـــوم والتطبيقـــات

إيجاز من
العســـكرية ،وتلى ذلك تقديم
ٍ

دورة المستجدين العسكريين ومراحلها
التدريبيةَ .
وقـــدّمَ الخريجون تطبيقات

لحركات المشاة العسكرية ،ليعكسوا من
خاللهـــا كفاءتهم فـــي تطبيق ما حصلوا
عليه من تدريبات خالل فترة إعدادهم
بالـــدورة ،والتـــي ارتكـــزت علـــى أســـس

التدريـــب والتعليـــم الحديـــث بالحرس
ً
تعزيزا لروح الجاهزية القتالية
الوطني،

العالية التي يتمتع بها منتســـبو الحرس
الوطني ،بعدها تم أداء القسم القانوني
للحرس الوطني.

وفي ختـــام الحفل ،تفضـــل مدير أركان
الحـــرس الوطنـــي بتســـليم الشـــهادات

والجوائز علـــى الخريجين والمتفوقين،
ً
ً
ومقدما
مهنئا أصحـــاب المراكز األولـــى

شكره لجهود الخريجين والمدربين في
تحقيـــق متطلبـــات الـــدورة واجتيازهـــا
بنجـــاحًّ ،
حاثـــا إياهـــم على بـــذل أقصى
جهدهـــم لخدمـــةِ وطننـــا الغالـــي تحـــت

راية عاهل البالد المفـــدى القائد األعلى
صاحـــب الجاللة الملك حمد بن عيســـى
آل خليفة.

الدفاع المدني :برامج تدريبية على عمليات التطهير وتعقيم المباني

بناء على توجيهات وزير الداخلية وبمتابعة من رئيس األمن العام
ً

الطبيب المختص.

منـــع جميـــع الزيـــارات الصباحية

صرح المدير العـــام لإلدارة العامة للدفاع

مســـاء إلـــى الســـاعة
ً
الســـاعة 5

الداخلية وبمتابعة من رئيس األمن العام،

والتقيـــد بســـاعات الزيـــارة مـــن
ّ
مســـاء ،ولـــن يســـمح ألكثر من
ً
7
شـــخصين بزيـــارة أي مريـــض،
ولـــن يســـمح بدخـــول األطفـــال

أما بشـــأن عيادات طب األطفال

للمعاينة من عدمه.

والتوليـــد فســـوف يتـــم تقديـــم

التقيـــد فـــي الحضـــور بالوقـــت
ّ

أيـــام فقـــط فـــي األســـبوع ،وهي

ازدحـــام ،وســـوف يتـــم إعـــادة

واألربعـــاء .وســـوف يتـــم إغالق

حرصا على سالمة
ً
لتجنب ذلك؛

الســـلمانية الطبـــي وتخصيـــص

وكبار الســـن .كما ســـيتم تقليص

وعليه يرجى من المرضى الكرام

أيـــام الزيـــارة للمرضـــى إلـــى 4

المحـــدد لموعدهـــم لتجنـــب أي

أيـــام الجمعة والســـبت واالثنين

وبالنســـبة إلـــى قســـم الجراحـــة،

ترتيـــب العيـــادات الخارجيـــة

بعـــض البوابات الرئيســـة لمجمع

مـــن

المرضـــى ،كما ســـيتم حصر عدد

مدخل رقم  11لذلك.
ودعـــت وزارة الصحـــة المجتمع
التقيد باإلرشـــادات الصحية
إلى
ّ
التي تصب في صالحهم وتضمن
سالمتهم.

النفســـي

والنســـاء

االستشـــارات الطبيـــة لهـــم عبـــر

الهاتف فقط.
والعظـــام،

بشـــكل مباشـــر والعمـــل بشـــكل مشـــترك

إحدى دورات المستجدين العسكريين،

قبل مســـؤول الـــدورة عن مراحل ســـير

المنامة  -وزارة الداخلية

أعلنــت وزارة الصحــة عــن تقديــم االستشــارة الطبيــة بمجمــع

والحنجـــرة

المركزيـــة مثـــل ســـوق المنامـــة المركزيـــة

مشـــروع التنمية الحضرية والمشـــروعات

منع الزيارات الصباحية والتقيّد بساعتي زيارة مسائية في “السلمانية”

والطـــب

وتنـــاول االجتماع كذلك تطوير األســـواق
وســـوق جدحفص وسوق ســـترة وتطوير

لشؤون األشـــغال أحمد الخياط وعدد من

الموضوعات ذات االهتمام المشترك.

في التنمية والتسامح.

أبرزهـــا المتعلقـــة بالطـــرق والشـــوارع والجســـور والحدائـــق والمتنزهـــات

الـــدور الـــذي يلعبـــه مجلـــس أمانـــة

القائمـــة بيـــن البلديـــن ،وبحـــث عدد من

ً
دوليا يُ حتذى به
نموذجـــا
البالد شـــكلت
ً

أمـــس بمعســـكر الحـــد ،وبحضـــور كبـــار

والتخطيـــط العمرانـــي عصـــام خلـــف

وتـــم اســـتعراض العالقـــات الثنائيـــة

رفع مستويات التأهيل لمنتسبي الحرس الوطني

بـــن ســـعود آل خليفـــة ،حفـــل تخريـــج

المنامة  -وزارة األشغال وشؤون البلديات

العام الفريق طارق الحسن.

البحرين تحت القيـــادة الحكيمة لعاهل

بحث تنمية اإليرادات البلدية وميزانية المشروعات
أكد وزير األشـــغال وشـــؤون البلديات

ســـيبيريل ،وذلك بحضـــور رئيس األمن

واألنـــف

وغيرهـــا

واألذن

التخصصات ،فســـوف يتم النظر
فيهـــا مـــن قِ بـــل القســـم المعنـــي؛

التخـــاذ القـــرار بشـــأن ضـــرورة

حضور المرضى إلى المستشفى

المرافقيـــن للمريـــض بمرافـــق
تجنبـــا لحـــدوث
واحـــد فقـــط؛
ً
ازدحام وضما ًنا لسالمة الجميع.

مـــن جهـــة أخـــرى ،ســـوف يتـــم

المدنـــي بأنـــه بناءً علـــى توجيهـــات وزير

قامـــت اإلدارة مـــن خالل فريـــق مختص

بالتعامل والتدريب والتثقيف في مجال
المـــواد الخطـــرة والمســـاندة ،بتنفيذ عدد
مـــن البرامـــج التدريبيـــة ،التي تســـتهدف

جميع شرائح المجتمع ومؤسسات الدولة
والقطـــاع الخاص ،فـــي إطار جهود وزارة

الداخلية المستمرة ضمن الفريق الوطني

لمواجهة فيروس كورونا (کوفيد .)19

وأشـــار إلـــى أن اإلدارة العامـــة للدفـــاع
المدنـــي عملـــت علـــى تطبيـــق خطتهـــا

الخاصـــة بمواجهـــة الفيـــروس مـــن خالل

اتخـــاذ اإلجـــراءات االحترازيـــة ،والعمـــل
علـــى نشـــر مفاهيـــم التطهيـــر والتعقيـــم

مـــن خـــالل توزيـــع النشـــرات التثقيفيـــة

واإلعالميـــة المختلفـــة ،إضافـــة إلـــى

بيانات الخبر

التاريخ

وأكـــد أن اإلدارة بالتعـــاون والتنســـيق مع
المجلـــس األعلـــى للبيئـــة وإدارة الصحـــة

التطهيـــر من الفيروس ،بحســـب المراجع

العامـــة بـــوزارة الصحة ،ســـتقوم بتدريب

الدوليـــة والمعاييـــر المعتمدة من الجهات

عناصـــر مـــن جميـــع الشـــركات المختصة

ودوليا.
محليا
المرخصة
ً
ً

المحاليـــل

الجهـــود الوطنيـــة؛ للحـــد مـــن

الصفحة

انتشـــار فيـــروس كورونـــا والحفاظ

تعقيم مبنى “المساحة والتسجيل العقاري”

علـــى صحـــة وســـالمة المواطنيـــن

والمقيمين ،فإنها تحث المستفيدين

للقيادة واألركان والدفاع الوطني

مـــن خدماتهـــا علـــى االلتـــزام بحجز

الرفاع  -قوة الدفاع

 Skiplinoالمتاح عبر أجهزة الهواتف

اإللكترونيـــة

المراجعين الذين ســـيتواجدون في

طلبات التأشـــيرات اإللكترونية عبر

العدد

ألقـــى قائـــد مستشـــفى الملـــك حمـــد

البحريـــن” ،وفـــي نهايـــة المحاضـــرة

ســـلمان بـــن عطيـــة هللا آل خليفـــة

واألركان والدفاع الوطني عن شكره

عبـــر آمـــر الكليـــة الملكيـــة للقيـــادة

وتقديره لقائد مستشفى الملك حمد
الجامعـــي على ما تفضل به ،كما قام

وتحـــدث قائـــد مستشـــفى الملـــك

قائد مستشفى الملك حمد الجامعي

“اإلســـتراتيجية الصحيـــة لمملكـــة

المشاركين في الدورة.

حمـــد الجامعـــي فـــي المحاضرة عن

الصحة العالمية.

واســـتخدام

الكيميائيـــة ،التـــي أثبتـــت قدرتهـــا علـــى

والمركبـــات

والجـــوازات واإلقامـــة فـــي تعزيـــز

جهة النشر

للقيادة واألركان والدفاع الوطني.

وزارة الصحـــة وضمـــن إرشـــادات منظمة

بعمليـــات التطهيـــر والتعقيـــم المختلفـــة

فـــي إطـــار خطـــة شـــؤون الجنســـية

محاضرة صحية بالكلية الملكية

محاضرة للدارســـين بالكلية الملكية

وأمور السالمة التابعة لذلك بالتعاون مع

والخاصـــة واإلجـــراءات الســـليمة للقيـــام

المنامة  -وزارة الداخلية

الخبر

الرابط اإللكتروني

الذاتـــي للمنازل ومواقع العمـــل المختلفة

والتعقيـــم لمباني المؤسســـات الحكومية

“الجوازات” :استقبال
المراجعين بالمواعيد فقط

اليوم

الجامعـــي اللـــواء طبيـــب الشـــيخ

التعريـــف بعمليـــات التطهيـــر والتعقيـــم

علـــى عمليـــات التنظيـــف والتطهيـــر

بالرد على استفســـارات وتســـاؤالت

المنامة  -جهاز المساحة والتسجيل العقاري

المواعيد مســـبقا عـــن طريق برنامج

متاحـــة عبر موقـــع بوابـــة الحكومة

الذكيـــة ،مع االعتـــذار عن اســـتقبال

وباإلمكان التقديم واالســـتعالم عن

أفـــرع تقديـــم الخدمـــات مـــن دون

موعد مسبق.

www.bahrain.bh

موقع البحرين للتأشيرة اإللكترونية
،www.evisa.gov.bh

مقدريـــن

وتذكر شـــؤون الجنسية والجوازات

التزام جميـــع المواطنين والمقيمين

تجديـــد جـــواز الســـفر وخدمـــة

والتـــي وضعـــت للســـالمة العامـــة،

واإلقامـــة المواطنيـــن بـــأن خدمـــة
االســـتعالم

عـــن

منـــع

الســـفر،

باإلجـــراءات االحترازيـــة المتخـــذة،

متمنين الصحة والسالمة للجميع.

قام جهاز المســـاحة والتسجيل العقاري
بتعقيـــم جميـــع المكاتـــب والمرافـــق
والمصاعـــد بمبنـــى الجهـــاز ،وذلـــك فـــي

ظل اإلجـــراءات التي يتخذهـــا للوقاية

من انتشار فيروس كورونا (كوفيد )19
وتماشيا مع المساعي الحثيثة؛ للحفاظ
علـــى أمـــن وصحـــة وســـالمة موظفيـــه

ومراجعيه.

وتـــم اتخـــاذ إجـــراءات وقائية ســـريعة

لمواجهـــة الفيـــروس؛ لوقايـــة جميـــع

موظفـــي جهـــاز المســـاحة والتســـجيل
العقـــاري ،مـــن خـــالل وضـــع الخطـــط

الوقائية أثناء العمل وتعليق استخدام
نظـــام البصمـــة واســـتبداله باالثبـــات

ببطاقـــة الدخـــول ،إضافـــة إلـــى توفيـــر

المعقمـــات والكمامـــات ،وإجـــراءات

الفحص المبدئية عند دخول المبنى.

وتأتـــي هـــذه اإلجـــراءات فـــي إطـــار

الجهود الوطنية التي تتخذها البحرين

للحد من انتشار فيروس كورونا.
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غلق مستودع لألغذية في المنامة يبيع مواد منتهية
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إبراهيم النهام

بعد أيـــام قليلة مــن ضبط مــســتــودع آخــر فــي منطقة الهملة

ebrahim.alnahham@albiladpress.com

المنامة  -وزارة الصحة

كشـــفت مديـــر إدارة الصحـــة

وقـــد قام مفتشـــو قســـم مراقبة

اآلالف مـــن المنتجـــات منتهيـــة

والرادعـــة بحقهـــم إثـــر ثبـــوت

أن مفتشـــي الصحـــة وبالتعـــاون

بعملية جرد المخـــزون وتحديد

حيـــث األنواع والكميـــات وذلك

الصحيـــة ،كمـــا تـــم التفتيـــش

في األزمات تعرف معادن الرجال

العامة الدكتورة نجاة أبو الفتح

جالســا فــي مقهــى بأحــد المجمعــات التجاريــة،
ً
 Ûقبــل يوميــن ،وبينمــا كنــت

مع مركز شـــرطة الحـــورة قاموا
بإغـــاق

وأنــا أكتــب مــادة صحافيــة علــى “الاب تــوب” ،جلس بجــواري مجموعة من

مســـتودع

لألغذيـــة

فـــي منطقـــة الحـــورة بالعاصمة

المراهقين ،وهم يحملون كتبًا وكراسات ودفاتر وأوراق كثيرة.

المنامـــة وذلـــك يـــوم األحـــد

 Ûلحظــات قبــل أن يقتــرب منهم كهل بحريني في الســتين من عمره ،شــاركهم

الماضـــي ،إثر ضبـــط كميات من

الطاولــة ،ثــم بدأ يذاكــر لهم دروس مادة الرياضيات المعقــدة باهتمام وصبر،

األغذية منتهيـــة الصاحية يتم

دروســا
ً
بعــد لحظــات عرفــت من حديثهم المرتفع بأنهم أيتام ،وأنه يدرســهم

تخزينهـــا فـــي هـــذا المســـتودع،

خصوصية بالمجان ،منذ العام الماضي.

األغذية صبـــاح االثنين الماضي
األصنـــاف والكميـــات مـــن هـــذه
المنتجـــات

تمهيـــدًا

إلتافهـــا

والتخلـــص منهـــا تحت إشـــراف

الجهات الرسمية.

الصاحيـــة والتي تم جردها من
بالتعـــاون مـــع مفتشـــي وزارة

الصناعـــة والتجارة والســـياحة،
فـــي حين تـــم احتجـــاز العاملين

بالمستودع للتحقيق معهم حول

جـــاء ذلـــك ،بعـــد أيـــام قليلـــة

حيـــازة وتـــداول مـــواد غذائيـــة

منطقـــة الهملـــة حـــوى عشـــرات

وذلك التخاذ اإلجراءات الازمة

مـــن ضبـــط مســـتودع آخـــر فـــي

تجـــاوزت تاريـــخ صاحيتهـــا،

مخالفـــة المنشـــأة لاشـــتراطات
علـــى عـــدد مـــن المحـــات التي

يتعامـــل معهـــا القائمـــون علـــى

هـــذا المســـتودع وذلك لرصد أي
مخالفـــات ومصادرة أي مواد لم

تعد صالحة لاســـتهاك اآلدمي،
بهـــدف ضمـــان صحـــة وســـامة

الجميع.

 Ûبعد انصرافي عنهم ،وبينما كنت أقود سيارتي ،بدأت أفكر مليً ا بالذي يحدث
فــي البلــد مــن متغيــرات ســريعة في نمــط الحياة؛ بســبب فيــروس “كورونا”،
وبســبب الظــروف االقتصاديــة المُ ثقلــة علــى حيــاة النــاس وعلــى يومياتهــم
المتعثرة.

أيضــا بجهــود الحكومــة الرشــيدة ،تجــاه أبناء شــعبها مع مســتجدات
 Ûفكــرت ً
الحــدث ،وكيــف أنهــا ال تتــرد للحظــة فــي أخــذ أي قــرار أو قانــون يصــب في
صالــح النــاس ،وفــي صالــح صحتهــم وصحــة أبنائهــم ،وهــو موقــف متكــرر
ومشهود في األزمات ،ولكن ماذا عن اآلخرين؟

مقتــرح مســتعجل بتقليــص دوام الــوزارات
مــــــن الـــــســـــاعـــــة  8صــــبــــاحــــا وحـــــتـــــى  12ظـــهـــرا

 Ûالشــركات والمؤسســات وأصحــاب المصالــح التجاريــة العماقــة ،ومنهــم
المــدارس الخاصــة والجامعــات ،الذيــن يتنعمــون كلهــم بخيــرات البلــد،

وتســهيات الدولــة غيــر المتناهيــة منذ ســنين طويلــة ،كيف ســيتعاملون مع
المستجدات الراهنة ،هل من منظار ربحي أم وطني؟ هذا هو السؤال.

 Ûإن الدولــة لمدعــوة بــأن تنظــر لهــذا الجانــب بعين االعتبــار جيــدً ا ،وأن يكون
لديهــا فصــل لمــن يقــف ويســجل حضــوره الوطني ،ولمــن يبرع في التشــدق

بالعبارات الفضفاضة ،بنتيجة تكون محصلتها النهائية صفرا ،يجب أن يكون
هنالك تقييم حقيقي للمعادن ،ولجدواها في خدمة الوطن أثناء األزمات.

اإلفراج عن جميع المشمولين بالعفو والعقوبات البديلة

خالد بوعنق

المنامة  -وزارة الداخلية

ً
تنفيـــذا للمرســـوم الملكي الســـامي،

العقوبـــات البديلـــة بحـــق  1486من

وشـــدد علـــى أن اإلدارة العامـــة

النـــزالء ،أعلـــن المدير العـــام لإلدارة

العامـــة لإلصـــاح والتأهيـــل أنه تم
اســـتكمال الفحوصات الطبية ،ومن
بينهـــا الفحـــص المتعلـــق بفيـــروس

كورونا ،لجميع المشمولين ،موضحا
أن نتيجـــة الفحـــص جاءت ســـلبية
للجميـــع ،وعليـــه تـــم اســـتكمال

إبراهيم النفيعي

محمد بوحمود

إبراهيم النهام

اإلجـــراءات القانونيـــة المطلوبـــة

الـــذي يتضمـــن العفـــو وتطبيـــق

بدر الدوسري

عمار قمبر

وإطاق سراحهم جميعا.

لإلصـــاح والتأهيـــل جهـــة إنفـــاذ
للقانـــون ،وتلتزم بجميع بنود ومواد

قانون مؤسســـة اإلصاح والتأهيل
والئحتـــه التنفيذيـــة ،منوهـــا فـــي

الوقـــت ذاته إلـــى توفيـــر الخدمات

الازمة والرعايـــة الطبية المتكاملة
لجميع النزالء.

تقـــدم النـــواب خالـــد بـــو عنـــق
وإبراهيم النفيعي وبدر الدوسري
ومحمـــد بـــو حمـــود وعمـــار قمبـــر
باقتراح برغبة بصفة االســـتعجال
إلى رئيســـة مجلس النواب فوزية
زينـــل ،بشـــأن تقليص فتـــرة دوام
الـــوزارات والهيئـــات الحكومـــة
المنضويـــة تحـــت مظلـــة ديـــوان
الخدمـــة المدنيـــة مـــن الســـاعة
الثامنـــة صباحـــا وحتـــى الثانيـــة

عشـــرة ظهـــرا؛ بســـبب جائحـــة

المذكرة بأنه :يبلغ عدد الموظفين

لتقليـــل نســـبة وفتـــرة المخالطـــة

(كورونا).

الخاضعيـــن

الخدمـــة

بيـــن الموظفين ،ومـــن جانب آخر،

وأشـــارت المذكـــرة اإليضاحيـــة

المدنيـــة فـــي الـــوزارات والهيئات

فإن أغلب الدول المجاورة والتي

بصفـــة

الحكوميـــة نحـــو  40ألف موظف،

تعانـــي فايـــروس (كورونـــا) قـــد

االســـتعجال لمـــا يشـــهده العالـــم

وتواجـــد هـــؤالء الموظفيـــن فـــي

اتخذت إجـــراءات مماثلة بجانب

حاليا من انتشـــار كبيرة لفايروس

أماكـــن عملهم وبفترات طويلة قد

إيقـــاف الـــدوام الرســـمي ،مطالبـــة

(كورونـــا) ومن ازديـــاد في حاالت

يعرضهم اللتقاط عدوى فايروس

المواطنيـــن

الخـــروج

كورونا.

والتجمعات؛ لضمان تحقيق األمن

والمخالطة لحاملي الفايروس.

وقالـــوا “إنـــه مـــن األفضـــل أن يتم

الصحـــي وحمايـــة المجتمـــع مـــن

وعـــن مبررات المقتـــرح ،أوضحت

تقليـــص فتـــرة الـــدوام الرســـمي؛

انتشار المرض”.

للمقتـــرح

اإلصابـــة

بأنـــه

يأتـــي

نتيجـــة

التجمعـــات

لديـــوان

بتجنـــب

بوحسين
المحامي والمحكم الدولي محمد رضا
ّ

معالجة اآلثار القانونية لكورونا على العقود الدولية والمحلية
 Ûبعــد إعــان معظــم الــدول حالة الطــوارئ بما في ذلــك األمم
المتحــدة ،وتصريحهــا مؤخــرا اعتبــار “كورونــا” وبــاء عالميــا

بعد أن اجتاح أميركا وأوروبا وأفريقيا ودول العالم بما فيها

تجاريــة مســتقبلية طويلة األمد ،بعد أن تعــززت الثقة وقت
األزمات والمحن.

 Ûإعــان منظمــة الصحة العالمية ( )WHOفي  11مارس 2020

أو تايوان.

 Ûيجــب علــى الشــركات المتأثــرة أو التــي مــن المحتمــل أن
تتأثــر ،اتخــاذ خطــوات اســتباقية للتخفيــف مــن مخاطرهــا

 Ûعلى الرغم من اختاف وتباين كل موقف ،إال أن هناك عددً ا
مــن أفضل الممارســات التي يمكــن لمعظم الشــركات اتباعها
عندمــا تتــذرع بأحــكام “القــوة القاهــرة” فــي العقــد أو عندما

دولنا الخليجية ،أصبحنا أمام حالة خطر صحي عالمي يثير

أن فيــروس “كورونــا” المســتجد “وبــاء عالميــا” ترتــب عليــه

العديد من اإلشــكاالت االجتماعيــة واالقتصادية والقانونية،

قيــام العديــد من الــدول باتخاذ إجــراءات وقائيــة قوية ،بما

عملياتهــا أو عمليات المــورد .أهم الخطوات التي يجب على

وإذا تدخلــت الــدول لمعالجــة آثــار هــذا الوبــاء االجتماعيــة

فــي ذلــك إغــاق الحــدود ،وتنفيــذ مجموعــة مــن إجــراءات

الشــركات اتخاذهــا هــي مراجعــة عقودهــا لتحديــد حقــوق

واالقتصاديــة ،فــإن القطــاع الخــاص ونظام التجــارة الدولي

حظر السفر وعدد ال يحصى من إجراءات الصحة الداخلية،

ومتطلبات الظروف االستثنائية الطارئة (exceptional and

عليــه أن يتصــدى آلثــار تفشــي هــذا الوبــاء وتأثيــره علــى

والتدابير الوقائية على التجارة المحلية والدولية ،وتدفقات

 )unpredictable eventsاوحالــة االخفــاق ومعوقات تنفيذ

الحــظ أن بعــض أحــكام “القوة القاهرة” لهــا قيود زمنية على

االلتزامــات التعاقديــة فــي جميــع القطاعــات الصناعيــة

رؤوس األمــوال ،والســياحة ،والصناعــة والهجــرة .نتيجــة

العقــد ( )frustrationاو “ ))force majeureالقــوة القاهــرة”

اإلباغ عن حالة القوة القاهرة بعد حدوثها ،لذا يجب إكمال

والماليــة والتجاريــة والخدميــة بما في ذلك عقــود مقاوالت

لذلــك ،تتلقــى شــركتنا أســئلة حــول اإلشــكاالت القانونيــة

التــي قــد تنطبــق من أجــل وقف تنفيــذ التزاماتهــا التعاقدية

هذه الخطوة في أقرب وقت ممكن.

البنيــة التحتيــة ســواء الدوليــة منهــا أو المحليــة مــن خــال

والحقــوق التعاقدية والقانونية المتاحة للتعامل مع عواقب

مؤقتــا واعــادة ترتيــب التزاماتهــا وفقا للظروف المســتجده

ايجــاد األطــر والحلــول القانونية التي تضمن إعــادة التوازن

التدابير الوقائية المتعلقة بوباء “كورونا”.

دون فــرض غرامــات التأخيــر أو التعويــض عــن التأخيــر في

حــول المطالبــة بالقــوة القاهــرة المحــددة ،بمــا فــي ذلــك

تنفيــذ هــذه العقــود .تشــير هذه القواعــد إلى مبــادئ قانونية

التوقيــت ،وعــدد األجزاء/المرافــق المتأثــرة ،ومتــى يتوقــع

يمكن بموجبها إعفاء الطرف من المســؤولية عن عدم األداء

اختتام حدث القوة القاهرة .في حالة عدم توفر المعلومات

عموميــة تثيــر قلقــ ًا دوليــاً ،ومــع ذلــك  ،ثــم قامــت فــي 11

إذا كانــت الظــروف الخارجــة عن ســيطرة الطــرف تمنعه من

الكاملــة ،ينبغــي للطــرف المعلــن أن يكمل إخطــاره عند توفر

والتجاريــة والخدميــة والمســائل الضريبيــة ،حيــث دفعــت

مــارس  2020باإلعان أن فيروس “كورونا” المســتجد “وباء

الوفاء بالتزاماته بموجب العقد.

العديــد مــن الشــركات العالميــة المتخصصــة فــي مجــاالت

عالميــا”  ،وترتيبــا على ذلــك قامت العديد من الــدول باتخاذ

العقدي وتحقيق بيئة قانونية آمنة في جميع القطاعات.

 Ûأحــد آثــار فيــروس ( )COVID-19على المســتوى الدولي ،هو
إثارته للعديد من اإلشــكاالت القانونية في العقود الصناعية

 Ûألول مــرة منظمــة الصحــة العالميــة ( )WHOفــي ديســمبر
 2019أعلنــت عــن “”COVID- 19وأنها حالــة طوارئ صحية

واالســتعداد للطريقــة التــي ســتعالج بهــا أي انقطــاع فــي

تتلقى إشعارً ا بالقوة القاهرة من المورد:

 .1 Ûمراجعــة أحــكام القــوة القاهــرة المعمــول بهــا لتحديــد مــا
يسمح به الحكم وما إذا كان الوضع الحالي قد تم تغطيته.

 .2 Ûالتأكــد مــن اســتيفاء متطلبــات اإلشــعار بموجــب العقــد.

 .3 Ûتوفيــر أو الحصــول علــى أكبر قــدر ممكن مــن المعلومات

معلومات إضافية.

مختلفــة مثــل الطاقــة والغــاز والنقــل الجــوي والشــحن

إجــراءات وقائية قويــة ،بما في ذلك إغاق الحدود ،وتنفيذ

 Ûيمكــن أن تختلــف أحــكام “القــوة القاهــرة” اختافً ــا كبيــرً ا
اعتمــادً ا علــى كيفيــة صياغــة األطــراف لهــا ،ولكنهــا غالبًــا ما

 .4 Ûيجــب أن يعمــل الطرفــان معً ا لتقييم المخــزون الموجود،

وصناعــات الســيارات وقطــع الغيــار والمــواد البتروليــة

مجموعة من اجراءات حظر الســفر وإشــراك عدد ال يحصى

تغطــي العديــد مــن فئات األحــداث التي يمكــن أن تؤثر على

كانت هناك خطوط تصنيع أخرى متاحة في مواقع مختلفة،

والتكنلوجيــا ،بوجــود حالــة القوة القاهــرة ()force majeure

مــن إجــراءات الصحــة الداخليــة والرفاهيــة الداخليــة .نحن

المورديــن والعمــاء عبــر سلســلة التوريــد .تتضمــن “القــوة

وخطة تخصيص المورد المتأثر.

أوالظروف االســتثنائية الطارئة (exceptional and unpre-

نشــهد بالفعــل تأثيــرات ( )COVID-19والتدابيــر الوقائيــة

القاهرة” العديد من هذه األحكام وقائمة باألحداث المحددة

 )dictable eventsأوحالــة اإلخفــاق ومعوقــات تنفيــذ العقد

علــى التجــارة المحلية والدولية ،وتدفقــات روؤس األموال،

التــي يمكــن اعتبارها حدث “قوة قاهــرة” بموجب العقد .في

( )frustrationمــن أجــل وقــف تنفيــذ التزاماتهــا التعاقديــة

والسياحة ،والصناعة والهجرة .نتيجة لذلك ،تتلقى شركتنا

حيــن أنــه مــن غير المرجح أن تســرد معظم أحــكام الظروف

مؤقتــا وإعــادة ترتيــب التزاماتهــا وفقا للظروف المســتجدة

أســئلة حــول اإلشــكاالت القانونيــة والحقــوق التعاقديــة

القاهــرة ،المــرض أو األوبئــة أو الحجــر الصحــي علــى وجــه

بالقوة القاهرة ،والتي قد تشــمل الحق في اإلنهاء والمصادر

دون فــرض غرامــات التأخيــر أو التعويــض عــن التأخيــر في

والقانونيــة المتاحــة للتعامــل مــع عواقــب التدابيــر الوقائيــة

التحديــد ،فــإن العديــد منهــا يتضمــن أحكامً ــا عامــة تغطــي

من مورد بديل أو اإلنهاء بعد فترة زمنية معينة.

المتعلقــة بوبــاء “كورونــا” ونتوقــع المزيــد مــن هــذه القضايــا

أشــياء مثــل الكــوارث الطبيعيــة أو “”Act of Godأو أعمــال

والخافات بالمستقبل.

الحكومة أو “ظروف أخرى خارجة عن سيطرة األطراف”.

اليوم

التاريخ
تنفيذ هذه العقود.

 Ûأكــدت هيئــة تنميــة التجــارة الدوليــة الصينيــة بأنها ســتقوم

الخبر

بيانات الخبر

عملياتهــا وتنفيــذ عقودها بعدوى فيــروس “كورونا” ،وقامت

 Ûمــع انتشــار فيــروس ( )COVID-19فــي مراكــز التصنيــع
الرئيســية فــي الصين ،فرضت الحكومة اإلغــاق في العديد

 Ûيمثل تفشي الفيروس “كورونا” وضعً ا فريدً ا إلى حد ما ،من

عــدد من الــدول بتبني ذات الموقف ودعمه ،ومنها ما أعلنته

مــن المــدن .أدى اإلخــاء واإلغــاق اإللزامــي للعديــد مــن

العمــل الحكومــي (بما فــي ذلك الحجر الصحــي واإلجراءات

فرنســا فــى  28فبرايــر  2020بعد اجتماع مع الشــركات التي

الشركات والمدارس في المنطقة إلى إغاق عدد من مرافق

الوقائية األخرى التي تم وضعها لمنع تفشي الوباء).

تنفــذ مشــاريع للحكومة الفرنســية أن فيــروس “كورونا” يعد

التصنيــع والموزعيــن الموجودين في الصيــن .باإلضافة إلى

بمنح شــهادات (القوة القاهرة) للشــركات الدولية التي تأثرت

جهة النشر

الصفحة

حيث أنه يتضمن مكونًا طبيعيً ا (الفيروس نفسه) ومكونًا من

ســواء كان هنــاك بنــك لألجزاء يمكــن الوصول إليــه ،وما إذا

 .5 Ûضع في اعتبارك ما إذا كان من الممكن تكليف مورد بديل
ومتى.

 .6 Ûكــن علــى دراية بحقوق الطرف اآلخر في حالة االحتجاج

 .7 Ûانظر عبر سلســلة التوريد في الشــركة ،لتحديد ما إذا كان
لــدى مورديهــا مرافق قــد تتأثر بالفيروس التاجــي وابدأ في
التفكير في خطط الطوارئ.

 .8 Ûإذا تلقت الشركة إشعارً ا بالقوة القاهرة من أحد مورديها،
فقــم بتقييــم ما إذا كان هذا اإلشــعار يؤدي إلى حدوث حالة

قاهرة للشركة ،مما يتطلب تقديم هذا اإلشعار لعمائها.

“قوة قاهرة” بالنســبة للعقود القائمة بين الحكومة وشــركات

ذلــك ،قامــت العديد مــن الشــركات الدولية بتعليــق أو تقييد

 Ûيجــب علــى األطــراف مراجعــة أحــكام القــوة القاهــرة فــي
عقودهــا بعنايــة لتحديــد مــدى انطباقها من عدمــه ،إذ يجب

 Ûإذا كان أيــا مــن مشــاريعك عرضة لخطر اإلصابــة بالفيروس

القطــاع الخــاص ،مؤكــده أنهــا لــن تطبــق غرامــات التأخيــر

عملياتها في الصين.

علــى أي طرف يســعى إلــى االحتجاج بأحكام القــوة القاهرة

جميــع الحقوق التعاقدية والحلول يتــم االحتجاج بأنها تتم

فــي عقــده أن يظهــر عــادةً أنه ال توجد وســائل بديلــة لألداء

بشكل صحيح وفي الوقت المناسب وأن لديك رؤية دقيقة

بموجــب العقــد .زيــادة التكاليــف وحدهــا لــن تكــون كافيــة

اللتزاماتــك التعاقديــة واقتراحاتــك .يجــب أن يمتد التقييم
ليشــمل جميع العقود المعنية ،أي العقد الرئيســي مع عميلك
وعقودك من الباطن .إذا لم يتم التعامل معها بشكل صحيح

العدد

فــي التنفيــذ علــى الشــركات المرتبطــة بعقــود مــع الدولــة،

الرابط اإللكتروني

 Ûيؤثــر التفشــي والتدابيــر الناتجــة التــي تفرضهــا الحكومــات

التاجــي  ،فمــن المهم تحليل العقود ذات الصلة للتأكد من أن

وطــرح إعــادة هيكلــة تنفيــذ االلتزامــات مــن خــال التنفيــذ

علــى الشــركات التــي لديها منشــآت صناعيــة أو موردين في

الجزئي وإعطاء فترات ســماح لألداء الضريبي بالنســبة إلى

الصين .مع عدم وجود نهاية للوباء في األفق ،فمن المرجح

للتغلب على المطالبة بالقوة القاهرة .على سبيل المثال  ،إذا

المقــاوالت التــي يثبــت تضررهــا مــن آثــار وباء”كورونــا” .إن

أن يــزداد التأثيــر علــى سلســلة التوريــد على المــدى القصير.

كانت الشركة قادرة على شحن قطع غيار من منشأة تصنيع

تبنــي األطر القانونية الســلمية خارج أروقة القضاء لمعالجة

يجــب علــى الشــركات مراجعــة سلســلة التوريــد والبصمــة

مختلفــة ،حتــى إذا كان ذلك يتطلب تشــغيل نوبات إضافية،

 ،فقــد ينتهــي بــك األمــر بحمــل عواقب التفشــي التــي يعاني

آثــار “الوبــاء” علــى تنفيــذ العقــود هــو نهــج مطلــوب لضمــان

التصنيعية لتقييم ما إذا كانت معرضة لخطر تعطل عملياتها

أو دفــع أجــور الموظفيــن لوقــت إضافي أو الشــحن المعجل،

منها مقاولو الباطن تجاه عميلك.

االســتقرار االجتماعــي واالقتصادي ويعزيــز الثقة بالعاقات

كمــا يجب عليها مراعاة المخاطر المحتملة إذا انتشــر الوباء

فسيكون من الصعب جدً ا إثبات عدم قدرتها على األداء في

التجارية واالقتصادية وقت األزمات ويخلق قاعدة عاقات

إلى محاور التصنيع الرئيسية األخرى في آسيا ،مثل اليابان

ظل أحكام العقد.

 Ûبقية المقال على الموقع اإللكتروني

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

استغل بقاءك في المنزل بالقراءة
إذا كان العلـــم حقائق وقوانين ومعلومـــات ،ومقاييس وأرقاما ،فإن الثقافة
هـــي مفاهيـــم وقيم وتصورات وعـــادات وقدرة على التـــذوق ،وبهذا تصبح

الثقافـــة أساســـية مـــن صفـــات اإلنســـان ،فالثقافـــة رؤيـــة عامة إلـــى الحياة
والمجتمع ،تتجســـد في الســـلوك الفكـــري والوجدانـــي واألخالقي والذوقي

لإلنســـان ،كمـــا أن الثقافـــة أداة أساســـية لتأصيل الشـــباب وترســـيخ هويته

الوطنية وحمايته من عوامل الضياع والتشتت.

أردت مـــن تلـــك المقدمـــة التحدث عن أهميـــة المكتبة المنزليـــة ودورها في
تهيئة عقول األبناء ونفوســـهم لخوض غمار المســـتقبل بـــكل ثقة وحماس،

فكلنـــا نعلـــم أن الظروف التي نمر بهـــا حاليا جعلتنا نقلـــل “الطلعات” تجاوبا

مع اإلجراءات االحترازية والتدابير الوقائية الحتواء ومنع انتشار “كرونا”،
ورب ضارة نافعة كما يقولون ،فالبعض استغل بقاءه في المنزل في القراءة
واالطـــالع علـــى الكتب والمجـــالت التـــي تحتويهـــا مكتبته المنزليـــة ،وكما

أفضل من غيرهم “أشواطا وأشواطا”.
علـــى الجانب اآلخر هناك أولياء أمور ال يفرقون بين النور والظلمة ،وتركوا
أبناءهـــم في طاحونة الفـــراغ والثرثرة ودون اســـتراتيجية مضبوطة ،فهم
بعيـــدون عـــن اإلنتـــاج واإلبـــداع ،وقريبـــون مـــن آفـــات االنحـــالل والتدهور
والفوضـــى ،وكأنـــي بهم ســـعداء جدا بتعطيـــل المدارس وتوقف الدراســـة،
وصدق من قال إن األمية في الحقيقة ليست مجرد جهل بحروف الهجاء،

للتواصل17111483 :

إنمـــا هـــي تخلـــف حضـــاري وثقافـــي يترك اإلنســـان تحـــت رحمـــة التيارات
الدعائيـــة الوافـــدة ويحجـــب عنـــه كل جـــدارات المســـؤولية ،وكل إمكانيـــة
المشاركة.
» بودنا أن يتسابق أبناؤنا على القراءة والحرص على تكوين مكتبة منزلية،

أكثر من اهتمامهم بقتل وقت الفراغ في مشاهدة األفالم والسهر حتى
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ساعات الصباح في أمور غير نافعة ،وهنا تقع المسؤولية على أولياء األمور

ذكـــرت ،للمكتبة المنزليـــة أبعاد ودالالت على خريطة حياتنـــا وحياة أبنائنا،

الذين يملكون قوة التأثير في مجرى حياة األبناء ،فالبد من االعتراف بأن

بيـــت تقدس القراءة وتهتم بالكتاب وتولـــي عناية خاصة بالثقافة يكونون

األبناء أن يكونوا أفسح معرفة ،وأرحب حرية وإبداعا وتجددا.

وقد دلت الكشـــوف والدراســـات المعمقة على أن األوالد الذين ينشأون في

اآلراء الواردة في
«منطلقات» تعبر
عن أصحابها وال
»
تلزم «
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هناك أولياء أمور ال يفهمون معين الثقافة ،وهناك آخرون يريدون من

عباس ناصر

مشاهد فخر واعتزاز
ُ
ينطلـــق عنان القلـــم نحو مشـــاعر الفخر واالعتـــزاز الكبيرين بما
المشـــهد األول:
تحققـــهُ مملكتنـــا الغاليـــة مـــن إنجـــازات وانتصارات عظيمـــة فيمـــا يتعلق بملف

فيروس كورونا ،فقد تمكن الفريق الوطني بقيادة ورؤية صاحب السمو الملكي
ولي العهد األمين حفظه هللا ورعاه ،من وضع خطط مجابهة وإدارة هذا الوباء
العالمـــي ببصيـــرة واحترافيـــة الفتـــة جعلتنـــا محط إعجـــاب من قِ بـــل منظمات
صحيـــة عالمية أقرت بســـالمة ومتانة اإلجراءات التـــي نتبعها ،فالمملكة اتبعت
نظـــام الشـــفافية والوضوح منـــذ اليوم األول من اكتشـــاف أول حالة ،لم تحاول
التســـتر كما فعلت بعض الدول التي تكتمت على األمر فضرت نفســـها وأضرت
بجيرانها لألسف الشديد.
التعليمات كانت واضحة لفريقنا الوطني بقيادة سمو ولي العهد األمين وهي أن
تتم إدارة الملف باحترافية عالية واإلعالن عن جميع الحاالت المؤكدة والمشتبه
بها وحاالت التشـــافي ،وإجراءات العالج وتحديث اإلحصائيات بشكل مستمر،
وإقامـــة مؤتمـــرات صحافية ودعـــوة جميع الصحف لإلجابة على أســـئلتها التي
يتداولهـــا الناس بكل وضوح ،شـــكرا لســـمو ولي العهد األميـــن وللفريق الوطني
الذي يثبت مرة تلو األخرى أننا شعب عظيم بقيادته وطاقاته.
المشـــهد الثاني :األعداد الكبيرة من المواطنين الذين هبوا بروح وطنية فريدة
بالتســـجيل فـــي الحملـــة الوطنية للتطوع فـــي فريق مكافحة فيـــروس كورونا،
والتـــي تجاوزت حاجز الـ  13ألف متطوع ،تســـتوجب منا الشـــكر والتقدير على
مبادرتهـــم التـــي تعكس روح كل بحريني أصيل يهـــب لتلبية نداء الواجب متى
ما أحس بذلك ،وهي بمثابة رسالة للعالم أجمع بأننا نحمي تراب وطننا بأرواحنا
ahmedjuma44
@yahoo.com

أحمد جمعة

العالم ألول مرة بعد القرنين التاســـع عشـــر والعشرين ،يواجه تحديا على الصعيدين
في هزة بين أوبيك وروسيا وأميركا والسعودية وثمة عالمات استفهام تحيط بهذا

ما يوازي وبحســـب الصورة العامة  1،1تريليون دوالر حتى اآلن ،خســـائر الســـياحة

ذلـــك تصاعـــد أرقام اإلصابـــات والوفيات بمرض كورونـــا في العالم ،مـــا يفتح الباب
للتحـــول إلـــى وباء يشـــبه األوبئة التي ســـادت في القـــرون الماضية ،لكـــن الفرق أنه

فـــي ذلـــك الوقت لـــم يكن العالـــم متقدما ومتطـــورا ،فحصدت األوبئـــة الماليين ،أما

اليوم بوجود ثورة العلم والطب فالتحدي يبدو قويًا والعالم بانتظار اللقاح المأمول

الذي بالطبع لن يخرج إال من دولة عالمية تتحكم بالعلوم والتكنولوجيا وســـتتحكم

كذلك بتصنيعه وتوريده ويا ويل الدول الفقيرة التي ال تملك ثمن المصل القادم من
المختبرات الغربية.

تنزف والعمالت تخسر والنفط يهتز والمطاعم ودور السينما وشركات الفاست فود
تغلـــق أو تواجـــه تحديا ،وإذا ما اســـتمر الوضع فإن العالم برمته ســـيهتز وهنا يرتفع
الخطر وينفجر بوجه الدول والشـــعوب في كيفية مواجهة تحد أممي لم يســـبق أن

مـــر به العالم منذ الحربيـــن العالميتين؟ فهل هي مقدمة الحرب العالمية الثالثة على

الدول والشعوب كلها ،ومن يصمد هو من يملك الرؤية والتكنولوجيا والفلسفة.

ضمـــن ســـياق كل هـــذه التحديات وفـــي ضوء هيـــاج عالمي من أجـــل التصدي لهذه

لبنان والعراق واليمن ،فإذا ما استمر تدهور الوضع المالي والركود العالمي ،وخسارة

وإغـــالق الحدائـــق الكبـــرى مثـــل ديزنـــي ومثيالتهـــا والســـياحة وشـــركات الطيـــران

نزار جاف

الصعيدين الصحي واالقتصادي؟ وهي هذه المرة ليست بين دول ولكنها حرب ضد

من الجهلة يكتفون بتســـويق وترويج الشـــعوذات خصوصا فـــي العالم العربي وفي

ستخســـر وتصاب بأخطر ركود هدد العالم منذ القرن الماضي .فالمجمعات التجارية

اللهم آمين.

وحدها فقط  112مليار دوالر ،بحسب الخبير االقتصادي وائل النحاس ،فالبورصات

التحدي المالي هو ما تواجهه كثير من دول العالم وخصوصا الشـــرق أوســـطية من

العالم للمليارات بســـبب انتشـــار كورونـــا فإن الدول الفقيرة ســـتفلس والدول الغنية

يتـــردد فـــي هذا الواجب الوطني في هذا الوقت العصيب فعليه مراجعة نفســـه

والسياحية مثل المطاعم والسينما في كل الدول ،بدأت نتائجه تظهر بخسارة العالم

الحرب الكونية على الشـــعوب بالعالم والتي يقودها زعماء وعلماء ومعاهد ومراكز

فقر وعوز وانعدام الســـيولة ،ما يهدد بإفالس الدول وليس أدل على ذلك من وضع

ضمـــن فريقنـــا الوطني يثبت لنفســـه وللعالم أنه وفي لهـــذه األرض الطيبة ومن

لشكرهم ووقفتهم ،حمى هللا البحرين وقيادتها وشعبها وجميع بالد المسلمين،

والفنـــادق وحركـــة التبـــادل التجـــاري ،باإلضافة لتراجـــع كل النشـــاطات االقتصادية

الموضـــوع ،ففي ذات األســـبوع هبطت األســـعار وارتفعت بشـــكل دراماتيكي ،يقابل

هـــذه األزمـــة بنجـــاح ،لكننـــا اليوم أمـــام مفترق طريـــق واضح ،فمـــن يعمل معنا

جيدا ،أين مبادرات التجار في المملكة؟ أتأمل ..وحينها سنفرد لهم مساحة هنا

الحرب العالمية ضد كورونا
االقتصـــادي والصحـــي بهذه الخطورة ،فحرب أســـعار النفط أضحـــت دولية وتصب

ونرويه بدمائنا وقت الشدائد“ ،كفو عليكم عيال بالدي الشرفاء”.
المشـــهد الثالث :الدولة بعون ومدد من هللا ســـبحانه وتعالى قادرة على تجاوز

بحـــوث ،قادة سياســـة وفكر وعلوم وتكنولوجيا وخبراء مـــال واقتصاد ،نرى طائفة

األوساط األمية وشبه األمية .أصبح التحدي اليوم للوعي والمعرفة والرؤية الثاقبة
والحنكة .هل نملكها؟.

»

قد تكون الجولة األخيرة ()1
علـــى مر األعوام الـ  40لحكم النظـــام الديني المتزمت في طهران ،واجه العديد
مـــن األزمات والمشـــاكل واألوضـــاع الصعبة وبشـــكل خاص االنتفاضـــات األربع
العارمـــة التـــي قام بها الشـــعب وطالب الشـــعب اإليراني خاللها بإســـقاط النظام

تنويرة :من عالمات الجهل االدعاء بعدمه.

وردد شـــعار “الموت للمرشـــد األعلى” ،إلى جانب عدد ال يستهان به من الكوارث
الطبيعيـــة التـــي أصابـــت إيران مـــن زالزل وســـيول وجفاف ،لكن لـــم تظهر على
النظـــام حالـــة من التخبط وعدم التوازن كما حصل مع انتشـــار فايروس كورونا
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د .زهرة حرم

التحول؟!
تكون الكورونا نقطة
هل
ُ
ّ

في شهرين أو يزيد قليال؛ دخل العالم كله تحت موجة الكورونا ،كقدر نزل بال مقدمات،

الخبر

أو اســـتئذان! كورونا اإلعصار ،تجتاح في ســـرعة (مكوكية) مســـاحات واسعة من الكرة
وسياســـيا! فأخذت ترمي
األرضيـــة ،لدول عظمى معروفـــة بالهيمنة الدولية؛ اقتصاديًا
ً

جهة النشر

بشـــررها ،ونارها ،وســـعارها على الـــدول والمجتمعات الصغيرة؛ حتـــى وصلت إلينا في

أن أصبح ُ
فإ ْن لم َتطله
عقـــر دُورنـــا! فكان ْ
كل واحـــد منا مصابًا بهذه الكورونـــا الوبائية؛ ِ
بشـــكلها المرضي المباشـــر؛ فإنها نجحت – والشـــك  -في إحداث آثار كبيرة في نفســـه،

الصفحة

وعقله ،وشعوره ،وفي عالقاته؛ األسرية ،والعملية ،والمجتمعية.

الجميـــع منـــا؛ كبيرنـــا وصغيرنا مشـــغول بالكورونا! بعضنـــا يتابع  -في ذعـــر وهلع  -آخر

العدد

مستجداتها ،وحالة من الرعب تسيطر عليه ،والسيما في ظل انتشار ظاهرة التخويف
والمخوّ فين! وبعضنا اآلخر – لن تصدقوا  -يعيش عب ًثا ،ودراما حقيقية ،وحالة فيلمية

الرابط اإللكتروني

مفتوحـــة أقـــرب إلى الخيال العلمي! يتخيل نفســـه إحدى شـــخصيات الفيلم؛ فيُ ســـرّب

اســـتمتاع غريب  -األحداث ،وتطورها ،وتعقدها ،يتناقل أخبار اشـــتداد
أو ينشـــر  -في
ٍ

صراعاتها وارتفاع أرقامها ،و(األكشـــنات) أو القرارات والتحركات الدولية! بعضنا دخل
إلـــى عالـــم المحلليـــن بأنواعه ،يعلق علـــى (الطالعـــة والنازلة)؛ كخبير (فلتـــة) متخصص!
ِّ
بالمنكتين
فاختلـــط علينا الحابـــل بالنابل :كالم األطبـــاء ،باالقتصاديين ،بالسياســـيين،

ِّ
بالمنظرين (أصحاب النظريات)! حتى ضاع الســـمين من األخبار في
(أصحـــاب النكـــت)،
َح َشـــفهِ البالي؛ مما ال قيمة فيه! وعلى الرغم من ذلك؛ فالجميع ال شـــغل له ســـوى (قِص

واِلصق) أو (كوبي بيست) ،وإرسال!

ً
تشويشـــا لم نجربه من قبـــل! خبرة من نوع
ال ريـــب أن العالـــم كلـــه ونحن منهم ،نعيش
ُ
ً
خططـــا وبرامـــج تعطلت ،أو أوقفـــت نهائيا! تقيدت تحركاتنا – بشـــكل أو بآخر
مزعـــج!

– َفتحوّ لنـــا إلـــى متفرجيـــن ،أو مراقبين ،ننتظـــر أن يُ غير القدر خططـــه لصالحنا ،وتهدأ
وت ِّ
الكورونـــا ،أو تفتـــرُ ،
ولـــي بعيدا عنا! دخلنا في دائرة (المُ ســـوّ فين) ،ومشـــينا في أوعر

وأقســـى صور البطالة؛ الفكرية ،والروحية! انغمســـنا في كورونا (المحنة) ،ولم نفكر ولو

للحظة أنها فرصة نحو (منحة) ،بل منح؛ لو قلبنا طاولتها للحظة؛ من شـــر إلى خير ،لو
حبســـا أو ْ
حجرا
فكرنا بطريقة إيجابية! لو خرجنا قليال من دائرتها المغلقة ،التي نراها
ً

لتحركاتنـــا؛ إلـــى التفكير باســـتثمار إمكاناتهـــا الزمنية والمكانية ،بشـــكل مختلف ،مميز،

والســـيما بعد أن باتت أصابع االتهام تشير إلى النظام وتتهمه بالتستر والتعتيم
المتعمـــد علـــى هـــذه الكارثـــة وعـــدم اتخـــاذ اإلجـــراءات واالحتياطـــات الالزمة
والمناســـبة وبشـــكل خـــاص إهمال عـــزل مدينة قم التـــي كانت المدينـــة األولى
الموبـــوءة ،وكان باإلمـــكان مـــن خـــالل عزلها تحديـــد وتحجيم دائرة انتشـــارها
واألنكى واألهم من ذلك أن أصابع االتهام ال يوجهها الشعب أو منظمة مجاهدي
خلق بل إن مسؤولين في النظام صاروا يتهمون حكومة روحاني ذاتها!
النظام اإليراني الذي خرج من الكثير من الجوالت الحاسمة التي واجهته نافذا
بجلـــده ،يواجـــه أزمـــة كورونا وهو في حالـــة يرثى لها وهو يشـــبه المالكم الذي
خـــاض  14جولة أمـــام خصم قوي وعنيد تلقى منه الكثير مـــن اللكمات العنيفة
التي غطت وجهه بالكدمات والشقوق والجروح الدامية ،ويبدو في حالة ترنح
وهو يخوض الجولة الـ  15بحيث ال يمكن أن تجد من يراهن عليه وهو في هذه
الحالـــة ،خصوصا أن خصمـــه يبدو في حالة هجوم وإمطاره بوابل من اللكمات،
إذ إننـــا لـــو قمنا بمقارنة أوضاع النظام من مختلـــف النواحي أثناء انتفاضة عام
 ،2009وعلى الرغم من الخطورة التي شكلتها االنتفاضة لكن النظام لم يكن في
حالـــة تخبـــط وتوتر وترنح وعـــدم توازن كما هو حالـــه اآلن في جولة فايروس
كورونـــا الـــذي يبدو أن رجال الديـــن أرادوه كما أرادوا من حادثة اغتيال قاســـم
سليماني عونا لكنه أصبح فرعونا عليهم.
» المشكلة التي يمكن اعتبارها أم مشاكل ماللي إيران هي عداؤهم

ســـدى! لـــو فعلنا ذلك؛ ألدركنا الكثير مـــن الحِ كم اإللهية،
وممتـــع ،ونافع ،بدال من هدرها
ً
ّ
و(تبطل) كورونا!
ولكننا  -لألسف – غارقون في االنتظار العقيم،

خلق التي تتسلط على رؤوسهم كسيف ديموقليس ،فهذه المنظمة تقف

» األزمات تخلق المعجزات؛ لمن يثقون بالله وقدراتهم ،أما المتفرجون؛ فال
تزيدهم إال عجزًا! كل الرجاء أن تكون هذه الكورونا؛ نقطة تحول في حياتنا؛

يعترف به القادة اإليرانيون أنفسهم في داخل وخارج إيران“ .إيالف”.

شعوبًا ،ومجتمعات.

وصراعهم المزمن والذي لم يتمكنوا من حسمه مع منظمة مجاهدي

في كل مشكلة وكل أزمة أو وضع استثنائي بوجههم وتلعب دورا مؤثرا
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