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ø«YƒÑ°SCG á``«YÉæ°üdGh á``jQÉéàdG ∫É``ëªdG πªY ±É``æÄà°SG
á``©eÉédG á``«æWƒdG ìhô``dÉH äÉ``jóëàdG ≈``∏Y ô``°üàæà°S ø``jôëÑdG :ó``¡©dG »``dh

áeÉ©dG ø``cÉeC’G »``a ¬LƒdG äÉ``eÉªc AGó``JQÉH ø``«ª«≤ªdGh ø``«æWGƒªdG ΩGõ``dEG
¿É````μ````eE’G Qó`````b ∫õ```æ```ª```dG ø````e π```ª```©```dG ≥``«``Ñ``£``à``H ¢```UÉ```î```dG ´É```£```≤```dG ¬```«```Lƒ```J

Éªæ«°ùdG QhO ¥Ó``ZEGh ¢``UÉî°TCG 5 ø``e ô``ãcC’ äÉ``©ªéàdG ™``æe QGô``ªà°SG «
§``≤a á``«LQÉîdG äÉ``Ñ∏£∏d º``YÉ£ªdGh ..»``gÉ≤ªdGh á``«°VÉjôdG õ``cGôªdGh
á«ë°üdG äÉ°ù°SDƒªdÉH áFQÉ£dG ô«Z á«ë°üdG äÉeóîdGh äGAGôLE’G ¢†©H ∞bh QGôªà°SG ,,äÉfƒdÉ°üdG
AÉ°ùædGh ø°ùdG QÉÑμd øjƒªàdGh ájòZC’G äÓëe íàa øe áYÉ°S ∫hCG ¢ü«°üîJ »a QGôªà°S’Gh ,á°UÉîdG
,áeÉ©dG øcÉeC’G »a ¢UÉî°TCG 5 øe ôãcC’ äÉ©ªéàdG ™æe QGôªà°SGh ,á£dÉîªdG π«∏≤àd §≤a πeGƒëdG
.§≤a IQhô°†∏d êhôîdGh ´É£à°ùªdG Qó≤H ∫õæªdG »a AÉ≤ÑdÉH ΩGõàd’G QGôªà°SGh
.áeÉ©dG øcÉeC’G »a ¬LƒdG äÉeÉªch á©æbC’G AGóJQÉH ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒªdG πc ΩGõdEG äQôb Éªc
Iô°TÉÑe äÉeóN hCG É©∏°S Ωó≤J »àdG á«YÉæ°üdGh ájQÉéàdG ∫ÉëªdG πªY ±ÉæÄà°SÉH ìÉª°ùdG äQôb Éªc
π«∏≤Jh ,ájQÉéàdG ∫ÉëªdG √òg …OÉJôeh ø«∏eÉ©dG πÑb øe ¬LƒdG äÉeÉªch á©æbC’G AGóJQG •ô°T øFÉHõ∏d
º«≤©àdÉH ΩGõàd’Gh ,á«aÉμdG áaÉ°ùªdG ∑ôJ ™e äÓëªdG »a ®É¶àc’G ™æeh ICÉ°ûæªdÉH øjOƒLƒªdG OóY
ô«HGóJ ≥ah äÓëªdG êQÉN QÉ¶àf’G º«¶æJh ,áë°üdG IQGRh äGOÉ°TQEG ≥ah äÓëªdG √ò¡d ôªà°ùªdG
äÉ¡édG πÑb øe ¢UÉîdG ´É£≤dG ¬«LƒJ ™e ,áë°üdG IQGRh äGOÉ``°`TQEG Ö°ùëH »YÉªàL’G óYÉÑàdG
´É£à°ùªdG Qób øjOƒLƒªdG ∫Éª©dG OóY π«∏≤Jh ,´É£à°ùªdG Qób ∫õæªdG øe πª©dG ≥«Ñ£J ´ÉÑJÉH á«æ©ªdG
πFÉ°Sƒd ø«eóîà°ùªdG OóY π«∏≤Jh ,»YÉªàL’G óYÉÑàdG ô«HGóJ IÉYGôe ™e ,ÖJÉμªdGh ΩÉ°ùbC’G »a
.äÉcô°ûdG πÑb øe ∫Éª©dÉH á°UÉîdG äÓ°UGƒªdG

(4¢U π«°UÉØàdG)

ÖFÉædG ≈∏YC’G óFÉ≤dG ÖFÉf ó¡©dG »dh áØ«∏N ∫BG óªM øH ¿Éª∏°S ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ócCG
QhódG É¡d ¿Éc øjôëÑdG áμ∏ªe É¡JòîJG »àdG á«bÉÑà°S’G äGƒ£îdG ¿CG AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«Fôd ∫hC’G
√ƒª°S Gô«°ûe ,™«ªé∏d á«°û«©ªdG äGQhô°†∏d ∫õæªdG øe êhôîdGh π≤æàdG ájôM QGôªà°SG »a ô«ÑμdG
ø«æWGƒªdG áeÓ°Sh áë°U ≈∏Y ®ÉØëdG ∫hC’G ¬aóg äGAGôLEGh äGQGôb øe √PÉîJG ºàj Ée πc ¿CG ≈dEG
´É£≤dGh ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒªdG »Yh ¿CG ≈dEG √ƒª°S Ékàa’ ,áªFGO ájƒdhCG É¡fƒμd áμ∏ªªdG »a ø«ª«≤ªdGh
äGQOÉÑe øe ¬bÓWEG ºàj Éeh á«YÉªàL’G á«dhDƒ°ùªdÉH äÉ°ù°SDƒeh äÉcô°T øe ∂dòc ¢UÉîdGh »∏gC’G
ô°üàæà°S øjôëÑdG ¿CÉH ø«ªFGódG πeC’Gh á≤ãdG »£©j ÉfhQƒc ¢Shô«a áëaÉμªd á«æWƒdG Oƒ¡édG ºYód
πc ¥ƒa øWGƒªdGh øWƒdG áë∏°üe ™°†J »àdG á©eÉédG á«æWƒdG ìhôdG √òg πãªH äÉjóëàdG πc ≈∏Y
.¢ùeCG ó©oH øY á«≤«°ùæàdG áæé∏dG ´ÉªàLG √ƒª°S ¢SDhôJ iód ∂dP AÉL .QÉÑàYG
Ak É°ùe á©HÉ°ùdG áYÉ°ùdG ΩÉªJ »a 2020 πjôHCG 9 ≥aGƒªdG ¢ù«ªîdG Ωƒj øe GkAóH áæé∏dG äQôbh
¢Vô©dG ä’É°U πch Éªæ«°ùdG QhO ¥Ó``ZEG QGôªà°SG 2020 πjôHCG 23 ≥aGƒªdG ¢ù«ªîdG Ωƒj ≈àM
∑ôHh á°UÉîdG á«fóÑdG á«HôàdG ä’É°Uh á°UÉîdG á«°VÉjôdG õcGôªdG ¥Ó``ZEG QGôªà°SGh ,É¡d á©HÉàdG
≥aGôªdGh ºYÉ£ªdG ™«ªL á£°ûfCG QÉ°üàbG QGôªà°SGh ,á°UÉîdG á«¡«aôàdG ÜÉ©dC’Gh á°UÉîdG áMÉÑ°ùdG
á°û«°ûdG »gÉ≤e ¥ÓZEG QGôªà°SGh ,π«°UƒàdGh á«LQÉîdG äÉÑ∏£dG ≈∏Y áª©WC’G ºjó≤J øcÉeCGh á«MÉ«°ùdG
¥ÓZEG QGôªà°SGh ,π«°UƒàdGh á«LQÉîdG äÉÑ∏£dG ∫ÓN øe §≤a áª©WC’G ºjó≤J ≈∏Y É¡à£°ûfCG QÉ°üàbGh

»é«∏îdG ¿hÉ©àdG á«∏NGO AGQRƒd zó©oH øY{ ÇQÉW ´ÉªàLG

.ó©H øY á«≤«°ùæàdG áæé∏dG ´ÉªàLG ¢SCGôàj ó¡©dG »dh ƒª°S |

∫ƒéàdG ô¶M ≈dEG áLÉM ’h ..ÉfhQƒμH äÉHÉ°UE’G IOÉjR øe ≥∏b ’

á``Hô``é``J ¢``Vô``©``à``°``ù``j á```«```∏```NGó```dG ô``````jRh
IóaGƒdG ádÉª©dG ø«H ¢Shô«Ø∏d QÉ°ûàfG ’h ..É``«∏ëe äÉeÉªμdG áYÉæ°üd äÉ``Ñ«JôJ
zÉ`````fhQƒ`````c{ á```ë```aÉ```μ```e »````a ø```jô```ë```Ñ```dG ≈∏Y ÉXÉØM á«aÉ°VE’G ájRGôàM’G äGƒ£îdG

ìÉª°ùdG ΩóY øe ¬«∏Y ¥ÉØJ’G ≥Ñ°S
ádhO …CG ≈``dEG øWGƒe …CG êhôîH
»àdG É¡°ùØf á≤«KƒdÉH ’EG iô`` NCG
∫hO ™``e á`` dhO …CG ≈`` dEG É``¡`H π``NO
(ôØ°ùdG RGƒL GójóëJh) ¢ù∏éªdG
.äÓMôdG ±ÉæÄà°SG óæY
(6¢U π«°UÉØàdG)

¢ù∏éª∏d á``eÉ``©` dG á`` fÉ`` eC’G ≈``dƒ``J
»∏ãªªd ´É``ª`à`LG ó≤©d ≥«°ùæàdG
AÉ°†YC’G ∫hódÉH á«∏NGódG äGQGRh
á«æ≤J ôÑY- áLÉëdG â``YO Ée ≈àe
Oƒ¡édG ≥«°ùæàd -»FôªdG ∫É°üJ’G
¢Shô«a QÉ°ûàfG øe óë∏d á«æeC’G
Ée AGQRƒdG ócCGh ,óéà°ùªdG ÉfhQƒc

ï«°ûdG ∫hCG ≥jôØdG ¢Vô©à°SG
ôjRh áØ«∏N ∫BG ¬∏dGóÑY øH ó°TGQ
øjôëÑdG áμ∏ªe Oƒ``¡`L á«∏NGódG
¢Shô«a áëaÉμe ¿CÉ°ûH É¡àHôéJh
∫OÉ``Ñ` J á``«` ª` gCG Gó`` cDƒ` `e ,É`` fhQƒ`` c
∫hO ø``«` H ÜQÉ``é` à` dGh äGô``Ñ` î` dG
øe óë∏d »é«∏îdG ¿hÉ©àdG ¢ù∏ée
∫ÓN ∂dP AÉL .¢Shô«ØdG QÉ°ûàfG
AGQRh √ó≤Y …òdG ÇQÉ£dG ´ÉªàL’G
¿hÉ©àdG ¢ù∏ée ∫hó``H á«∏NGódG
¢ùeCG AÉ°ùe á«Hô©dG è«∏îdG ∫hód
.»FôªdG ∫É°üJ’G á«æ≤J ôÑY
AGQRh åëH ´ÉªàL’G ∫ÓNh
äÉYƒ°VƒªdG ø``e GOó``Y á«∏NGódG
√ò¡H á≤∏©àªdG á``ª`¡`ª`dG á``«` æ` eC’G
óëdGh É¡à¡LGƒe πÑ°Sh áëFÉédG
≈∏Y ¥ÉØJ’G ºJ PEG ,ÉgQÉ°ûàfG øe

zäÉμ∏àªe{ øe ø«æ«©ªdG IQGOE’G AÉ°†YCG AÉ`ª°SCG ø`∏`©`J zÉ`Ñ`dCG{

.¿Éª∏°S øH è«YO ï«°ûdG |
óªëe É°TQh ,…Qƒ``e º«Jh ,áØ«∏N
.QÉμÑ°S

(ájOÉ°üàb’G äÉëØ°üdG ≈∏Y π«°UÉØàdG)

.á«∏NGódG IQGRh π«ch |

á«dÉ¨dG √ƒª°S á≤K ≈∏Y AGQRƒ```dG
ÉÑdCG ôjƒ£J á∏°UGƒªd ¬d É¡ëæe »àdG
ΩGóà°ùªdG ƒªædG øe áeOÉ≤dG IôàØ∏d
ô¡°üdG §N ó©H Ée á∏Môe øª°V
øjòdG AÉ°†YC’G πª°ûjh .¢SOÉ°ùdG
IQGOEG ¢ù∏ée »a º¡æ««©J IOÉYEG ºJ
øH è«YO ï«°ûdG ø``e Ó``c ácô°ûdG
É°ù«FQ áØ«∏N ∫BG è«YO øH ¿Éª∏°S
áaÉ°VE’ÉH ácô°ûdG IQGOEG ¢ù∏éªd
≈¡°Sh »≤J ¬∏dGóÑY ∞°Sƒj ≈``dEG
∂dP ≈dEG áaÉ°VE’ÉHh ,¿hRQÉc ó«©°S
ºg ,Oó``L AÉ°†YCG áKÓK ø««©J ºJ
∫BG ódÉN øH ≈°ù«Y ï«°ûdG øe πc

øjôëÑdG Ωƒ«æªdCG ácô°T âæ∏YCG
»a Ωƒ«æªdCÓd ô¡°üe ôÑcCG ,zÉ``Ñ`dCG{
óMC’G Ωƒj ,ø«°üdG AÉæãà°SÉH ºdÉ©dG
IQGOE’G ¢ù∏ée AÉ``°` †` YCG AÉ``ª` °` SCG
ácô°T π``Ñ`b ø``e ø«æ«©ªdG áà°ùdG
.á°†HÉ≤dG øjôëÑdG äÉμ∏àªe
IQGOEG ¢ù∏ée ¢ù«FQ Üô``YCGh
øH ¿Éª∏°S øH è«YO ï«°ûdG ácô°ûdG
ôμ°ûdG ¢üdÉN øY áØ«∏N ∫BG è«YO
»μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°üd ôjó≤àdGh
áØ«∏N ∫BG óªM øH ¿Éª∏°S ô``«`eC’G
≈``∏` YC’G ó``FÉ``≤` dG Ö``FÉ``f ó``¡`©`dG »``dh
¢ù∏ée ¢``ù` «` Fô``d ∫hC’G Ö``FÉ``æ` dG

.º¡àë°U
ájQÉ°ûà°SG ¿Éª∏°ùdG á∏«ªL .O äQÉ``°`TCGh
™ªéªH á«æWÉÑdG ¢VGôeC’Gh ájó©ªdG ¢VGôeC’G
¢Shô«Ød áªFÉb ä’ÉM ∑Éæg ¿CG ≈dEG á«fÉª∏°ùdG
´ƒ``Ñ`°`SC’G Gò``g ∫Ó``N É¡∏«é°ùJ º``J É``fhQƒ``c
¿Éc øjòdG OÉHÉª∏°S á≤£æªH øjóaGƒdG ∫Éª©∏d
âbh »a …RGô``à`M’G ôéëdÉH º¡©°Vh ºJ ób
GƒfÉch º¡æ«H áªFÉb ä’ÉM OƒLh ó©H ≥HÉ°S
,º¡æμ°S ô≤ªH …RGôàM’G ôéëdG »a ∂dP πÑb
ôéëdG ô≤e GhQOÉ¨j ºd øjóaGƒdG ∫Éª©dG ¿CGh
º¡æμ°S ô≤ªH GƒfÉc ÉeóæY …RGôàM’G »ë°üdG
ôéëdG õ``cô``e »``a Gƒ``fÉ``c º¡©«ªLh ,É≤HÉ°S
óLƒj ’h ,º¡d ¢ü°üîªdG …RGôàM’G »ë°üdG
.øjóaGƒdG ∫Éª©dG ø«H ¢Shô«Ø∏d QÉ°ûàfG
»a Iô``ª` à` °` ù` e ø``jô``ë` Ñ` dG ¿CG äó`` ` `cCGh
ÜQÉéJ ≈∏Y ´ÓW’Gh ,»LÓ©dG É¡dƒcƒJhôH
º¡J’ƒcƒJhôH øe IOÉØà°SÓd iô``NC’G ∫hódG
.á«aÉ©àªdG ä’Éë∏d á«LÓ©dG
(5¢U π«°UÉØàdG)

:ó«ª◊GóÑY óªMCG Öàc

.ÉfhQƒc ¢Shô«Ød …ó°üà∏d »æWƒdG ≥jôØ∏d »Øë°üdG ôªJDƒªdG |
É¡LÉàfE’ á``jQÉ``é`Jh á«YÉæ°U äÉ°ù°SDƒe ™``e
óëdÉH ≥∏©àj Éª«a É«HÉéjEG Gô°TDƒe »£©j ∫GRÉe
OóY ´ÉØJQG ¿CGh ,ÉfhQƒc ¢Shô«a QÉ°ûàfG øe
.É«∏ëe
»a Qƒëªàj IóaGƒdG ádÉª©∏d áªFÉ≤dG ä’ÉëdG
»fÉ£ë≤dG ±É``æ`e Ö«ÑW Ωó``≤`ª`dG ó```cCGh
PEG ,∫Éª©dG A’Dƒg øμ°ùH á°UÉN IOóëe øcÉeCG
≈Ø°ûà°ùªdÉH ájó©ªdG ¢``VGô``eC’G …QÉ°ûà°SG
≥«°ùæàdÉH º¡d ájƒYƒàdG äÓªëdG ∞«ãμJ ºJ
»a á``ª`FÉ``≤`dG ä’É``ë` dG ™``°` Vh ¿CG …ô``μ`°`ù`©`dG
øe OóY PÉîJG QÉLh
,á«æ©ªdG äÉ¡édG πc ™e
ä’ÉëdG √òg ™ÑàJ èFÉàf ∫ÓN øe øjôëÑdG
m

¢Shô«Ød …ó°üà∏d »æWƒdG ≥jôØdG ó``cCG
á©bƒàe IOÉ``jR …CG ¿CG z19-ó``«`aƒ``c{ É``fhQƒ``c
øjôëÑdG »a ¢Shô«ØdÉH áHÉ°UE’G ä’É``M »a
á£N ≥Ñ£J áμ∏ªªdG ¿C’ ;≥∏≤dG »Yóà°ùJ ’
äGP ≥WÉæªdG »a ¢üëØdG ≥«Ñ£àd áë°VGh
ΩóY ≈∏Y GOó°ûe ,á«dÉ©dG á«fÉμ°ùdG áaÉãμdG
»a ∫ƒéàdG ô¶M ≥«Ñ£J ≈``dEG áμ∏ªªdG áLÉM
ƒg äÉ©ªéàdG ø``e ó``ë`dG ¿C’ á∏MôªdG √ò``g
.ºgC’G
ídÉ°üdG á≤FÉa áë°üdG Iô``jRh âØ°ûch
øe ¢üëØdG »g IójóL á«dBG çGóëà°SG øY
äGôªJDƒª∏d »dhódG øjôëÑdG õcôe »a áÑcôªdG
π«¡°ùJ IOÉ``jR ≥∏£æe øe ∂``dPh ,¢VQÉ©ªdGh
.ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒª∏d ¢üëØdG äGAGôLEG
IQÉéàdGh áYÉæ°üdG ô``jRh ó``cCG √Qhó`` H
á©æbC’Gh äÉeÉªμdG ¿CG »fÉjõdG ójGR áMÉ«°ùdGh
∫ÉëªdGh äÉ«dó«°üdG »``a IôaGƒàe ¿ƒμà°S
á«fÉμeEG ™e ∑ôà°ûªdG ≥«°ùæàdG ≥ah ájQÉéàdG
äÉÑ«JôJ OƒLh ≈dEG Gô«°ûe ,É«dõæe É¡àYÉæ°U

zÉ```fhQƒ```c{ á``¡``LGƒ``e »``a ∫hC’G ´É```aó```dG §``î``H πØàëj º``dÉ``©``dG
º``μ``dÉ``ã``eCÉ`H ô``î``Ø``J ø``jô``ë``Ñ``dG :á``«``Ñ``£``dG º``bGƒ``£``∏``d áμ«Ñ°S Iô```«```eC’G

بيانات الخبر

ºbGƒ£dG ¢SƒØf »a ∫ƒéj Ée ´Ó£à°SG ≈∏Y
√òg »a á«æjôëÑdG á«°†jôªàdGh á«Ñ£dG
GQƒ°U Ghô``¡``XCG º``¡``fCG á°UÉNh áÑ°SÉæªdG
å«M øe á«ªdÉY IOÉ°TEÉH Gƒ¶Mh áaô°ûe
á«LÓYh ájRGôàMG §£N ò«ØæJh IAÉØμdG
.á«dhO IOÉ°TEG πëe øjôëÑdG â∏©L

(7¢U π«°UÉØàdG)

¿ƒeƒ≤j ÉªH ô«ÑμdG RGõàY’Gh πjõédG ôμ°ûdG
GójóY º¡∏«é°ùàH ¢ü∏îe »fGó«e πªY øe ¬H
º¡eÉ¡e ¿ƒ∏ªëàj ºgh á«fÉ°ùfE’G ∞bGƒªdG øe
¢Shô«a á¡LGƒe »a ∫É£HC’G QGô°UEGh áªjõ©H
¬∏dG ¿PEÉH ¬«∏Y AÉ°†≤dG πLCG øe z19-ó«aƒc{
âcQƒHh º``à`cQƒ``H{ :Égƒª°S â``dÉ``bh .»dÉ©J
.zºμdÉãeCÉH ôîØJ øjôëÑdÉa ..ºμ«YÉ°ùe
zè«∏îdG QÉÑNCG{ â°UôM ,É¡ÑfÉL øe

á°UÉNh ,z19-ó``«`aƒ``c{ ÉfhQƒc AÉ``Hh »°ûØJ
ºgOƒª°Uh º¡JAÉØc ≈∏Y ∫ƒ©j ™«ªédG ¿CG
áÑMÉ°U â¡Lhh .AÉHƒdG á¡HÉée ≈∏Y º¡JQóbh
º«gGôHEG âæH áμ«Ñ°S Iô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG
á°ù«FQ ióØªdG OÓÑdG πgÉY áæjôb áØ«∏N ∫BG
≈``dEG IôÑ©e ádÉ°SQ ICGô``ª`∏`d ≈``∏` YC’G ¢ù∏éªdG
É¡dÉLôH á«ë°üdGh á«Ñ£dG á«æWƒdG ºbGƒ£dG
øY Égƒª°S âHôYCGh .áÑ°SÉæªdG √ò¡H É¡FÉ°ùfh

:»∏Y áªWÉa âÑàc
»ªdÉ©dG Ωƒ«dÉH ¢ùeCG ºdÉ©dG ∫hO â∏ØàMG
πc øe πjôHCG øe ™HÉ°ùdG ±OÉ°üj …òdG áë°ü∏d
IQƒ°üH ΩÉ©dG Gòg ∫ÉØàM’G »JCÉj øμdh ,ΩÉY
ºbGƒ£dG õcôªàJ PEG É¡JÉ≤HÉ°S ø``Y ∞∏àîJ
É¡d IófÉ°ùªdG ºbGƒ£dGh á«°†jôªàdGh á«Ñ£dG
ó°V á«ªdÉ©dG ÜôëdÉH ∫hC’G ´ÉaódG §N »a

اليوم

التاريخ
الخبر

ΩÉ``©dG ø``eC’G á``eóîd ´ƒ``£àdG ¿ƒ``fÉb Qô``ªj zÜGƒ``ædG{

zƒ`L{ »``a É``fhQƒμH á```HÉ°üe ä’É```M ’

»fóªdG ´É``aó``dG »``a ¿ƒμ«°S ´ƒ``£``à``dG Aó```H :á``«``∏``NGó``dG

É¡H ΩÉb »àdG IQÉjõdG ¢ûeÉg ≈∏Y ¿É°ùfE’G ¥ƒ≤ëd á«æWƒdG
.ƒL á≤£æe »a π«gCÉàdGh ìÓ°UE’G õcôªd á°ù°SDƒªdG ≥jôa
äGAGôLEG øe õcôªdG IQGOEG ¬H Ωƒ≤J Ée …QƒN âæqªKh
QÉ°ûàfG ™æeh AGƒàM’ á©ÑàªdG ô«jÉ©ªdG ™«ªL ≥«Ñ£àd
¢SÉ°ùªdG ≈`` dEG …ODƒ` `j ’ É``ª`H ,A’õ``æ` dG ø``«`H ¢``Shô``«`Ø`dG
á«YGO ,™«ªédG áeÓ°Sh áë°U ßØëj ÉªHh ,º¡bƒ≤ëH
QÉÑNC’Gh äÉYÉ°TE’G åH ΩóY ≈dEG ¬JGP âbƒdG »a ™«ªédG
≥«bódG »ë°üdG ±ô¶dG Gòg »a É°Uƒ°üNh ,áWƒ∏¨ªdG
»æWƒdG AÉ``ª`à`f’G Ö∏£àj …ò`` dGh OÓ``Ñ` dG ¬``H ôªJ …ò``dG
.¥OÉ°üdG
(5¢U π«°UÉØàdG)

¿ƒfÉ≤H ´hô°ûªdG ¢üfh .º¡d ájÉªëdG ô«aƒJh
,ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒª∏d ¿ƒμj ´ƒ£àdG ¿CG ≈∏Y
á«£Ñ°†dG ≥M ¬dh ,áæ°S 21 ´ƒ£àªdG ø°S ¿CGh
áeóîdG ó≤Y »a á«dÉe ICÉaÉμe ¬d Oóëjh ,á«FÉ°†≤dG
,´ƒ£àªdGh á«∏NGódG IQGRh ø«H ΩôÑªdG á«Yƒ£àdG
ø«Yƒ£àªdG ÖJGQ á«eƒμëdG äÉ¡édG πªëàJ ¿CGh
É¡jód ø«ØXƒªdG øe
(9¢U π«°UÉØàdG)

§≤a »fóªdG ´É``aó``dG IQGOE’ ájGóÑdG »a ¿ƒμ«°S
äÉaÉ©°SE’G ≈∏Y ÖjQóàdG ºàj ¬«ah ,á«dhCG áHôéàc
AÉHƒdG QÉ°ûàfG hCG ≥FGôëdG ä’É``M »a á``«`dhC’G
ÖFÉædG í``°` VhCG √Qhó```H .∂`` dP ø``e ô``ã` cCG ¢``ù`«`dh
á«LQÉîdG ¿hDƒ°ûdG áæéd ¢ù«FQ »°ù«°ùdG óªëe
»a AÉL ¿ƒfÉ≤dG Gòg ¿CG »æWƒdG øeC’Gh ´ÉaódGh
πLCG øe ,ÉfhQƒc áëFÉL πX »a Ö°SÉæªdG âbƒdG
»©jô°ûJ AÉ£Z ô«aƒJh ´ƒ£àe ∞dCG 30 ÜÉ©«à°SG

:ÜÉjO ó«dh Öàc
¢ùeCG ¬à°ù∏L ∫Ó``N ÜGƒ``æ`dG ¢ù∏ée ≥``aGh
´hô°ûe ≈∏Y πæjR ájRƒa ¢ù∏éªdG á°ù«FQ á°SÉFôH
ºJh ,ΩÉ``©`dG ø``eC’G áeóîd ´ƒ£àdG ¿CÉ°ûH ¿ƒfÉb
.iQƒ°ûdG ¢ù∏ée ≈dEG ¿ƒfÉ≤H ´hô°ûªdG ádÉMEG
∫BG øªMôdGóÑY ø``H ô``°`UÉ``f ï``«`°`û`dG ó`` `cCGh
´ƒ£àdG íàa ¿CG á«∏NGódG IQGRh π«ch áØ«∏N

جهة النشر

¿CG ¿É``°` ù` fE’G ¥ƒ``≤`ë`d á``«`æ`Wƒ``dG á°ù°SDƒªdG äó`` cCG
≈∏Y ™bGƒdG ¢VQCG ≈∏Y Öãc øe Gƒ©∏WG á°ù°SDƒªdG AÉ°†YCG
É¡©ÑàJ »àdG á«FÉbƒdG ô«HGóàdGh ájRGôàM’G äGAGô``LE’G
IOó°ûe ,øeC’G ∫ÉLQh A’õædG ™e πeÉ©àdG »a õcôªdG IQGOEG
â°UhCG »àdG á«dhódG ô«jÉ©ªdG ≥ah πeÉ©àdG ºàj ¬fCG ≈∏Y
QÉ°ûàfG ™æe πLCG øe ájÉbƒ∏d á«ªdÉ©dG áë°üdG áª¶æe É¡H
Ωƒ≤j É«ÑW ÉªbÉW ∑Éæg ¿CGh ,A’õædG ø«H ÉfhQƒc ¢Shô«a
»a IócDƒe ,áeRÓdG äÉeóîdGh á«Ñ£dG ájÉYôdG ºjó≤àH
¿CGh ,A’õædG ø«H áªFÉb ádÉM …CG OƒLh ΩóY ¬JGP âbƒdG
.áë°üdG øe ¢SÉ°SCG ¬d ¢ù«d Oó°üdG Gòg »a ´É°ûj Ée πc
á°ù°SDƒªdG ¢ù«FQ …QƒN ÉjQÉe ¢ùeCG ∂dòH âMô°U

الصفحة
العدد

الرابط اإللكتروني
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¿É``°Vô©à°ùj ¿É``ª`Y ¿É```£`∏°Sh ∂``∏`ª``dG
É``fhQƒ`μ`d …ó``°ü`à``dG Oƒ``¡``L É``«`Ø`JÉ``g
.¿ÉªY ¿É£∏°S ádÓL |

∫É``°`ü`JG ∫Ó`` N ¿É``ª` Y ¿É``£`∏`°`S á``dÓ``L
áªFÉ≤dG ¿hÉ©àdG äÉbÓY Éª¡æ«H »ØJÉg
¬àdÓL ≈æªJh ,ø«≤«≤°ûdG øjó∏ÑdG ø«H
áë°üdG Qƒaƒe ¿ÉªY ¿É£∏°S ádÓéd
øe ójõªdG »fÉª©dG Ö©°û∏dh IOÉ©°ùdGh
.QÉgOR’Gh »bôdGh Ωó≤àdG

.∂∏ªdG ádÓL |

¢``Shô``«`a á``ë`FÉ``L QÉ``°`û`à`f’ …ó``°`ü`à`dG
≈∏Y √QÉ`` `KBG ø``e ∞``«`Ø`î`à`dGh É``fhQƒ``c
»∏©dG ¬``∏` dG ¬``à`dÓ``L É``«` YGO ,á``jô``°`û`Ñ`dG
»≤jh áëFÉédG √òg ôq °T ™aôj ¿CG ôjó≤dG
.ΩÉ≤°SC’Gh áÄHhC’G ™ªLCG ºdÉ©dG
¬«NCG ™``e ¬àdÓL ¢Vô©à°SG Éªc

ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†M ¢Vô©à°SG
πgÉY áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y øH óªM ∂∏ªdG
ÖMÉ°U Iô°†M ¬«NCG ™e ióØªdG OÓÑdG
∫BG ¥QÉ``W ø``H ºã«g ¿É£∏°ùdG ádÓédG
Oƒ¡édG á≤«≤°ûdG ¿ÉªY ¿É£∏°S ó«©°S
»a ó``©`°`ü`dG ∞``∏`à`î`e ≈``∏` Y á``dhò``Ñ` ª` dG

..áë°ü∏d ≈∏YC’G ¢ù∏éªdG ¢ù«FQ √ƒª°S AÉ≤d ∫ÓN

á«Ñ£dG QOGƒμdG ICÉ``aÉμªd áÑ°SÉæªdG á«dB’G á°SGQO ≈dEG ¬``Lƒj AGQRƒdG ¢``ù«FQ
»ë``°üdG ø``eC’G ≈``∏Y ®É``Øë∏d ∫hC’G ´É``aódG §``N ¿ƒ``Yƒ£àªdGh á«``°†jôªàdGh á``«Ñ£dG QOGƒ``μdG

IóaGƒdG ádÉª©dG øμ°S á``°UÉNh øjôëÑdG ≥WÉæe ∞∏àîªd á«fGó«ªdG äGQÉ``jõdG ∞«ãμàH ôeCÉj √ƒ``ª°S
áægGôdG áeRC’G äÉÑ∏£àe ™e IAÉØμH ÜhÉéàdG ≈∏Y É¡JQóbh É¡JQGóL âàÑKCG á«ë°üdG áeƒ¶æªdG
¢Shô«a »°ûØJ ¬°Vôa …òdG …óëàdG RhÉéJ πLCG øe øWƒdG áeóN »a
äÉÑ∏£àeh Ö°SÉæàj ÉªHh á«dhDƒ°ùeh »YƒH ¬©e πeÉ©àdGh ,ÉfhQƒc
.á∏MôªdG √òg
áØ«∏N ∫BG ¬∏dGóÑY øH óªëe ï«°ûdG Ö«ÑW ≥jôØdG ÜôYCG ,¬ÑfÉL øe
∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†M IOÉ«b ≈dEG ôjó≤àdGh ôμ°ûdG ¢üdÉN øY
»μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U á°SÉFôH áeƒμëdG ≈dGh áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y øH óªM
ƒª°ùdG ÖMÉ°U ≈dGh ,AGQRƒdG ¢ù«FQ áØ«∏N ∫BG ¿Éª∏°S øH áØ«∏N ô«eC’G
≈∏YC’G óFÉ≤dG ÖFÉf ó¡©dG »dh áØ«∏N ∫BG óªM øH ¿Éª∏°S ô«eC’G »μ∏ªdG
»àdG Iójó°ùdG º¡JÉ¡«LƒJh ,AGQRƒ``dG ¢ù∏ée ¢ù«Fôd ∫hC’G ÖFÉædG
ºYóH Gó«°ûe ,ºdÉ©dG É¡H ôªj »àdG äÉjóëàdG áμ∏ªªdG RhÉéJ »a âª¡°SCG
´É£≤dÉH π°UGƒàªdG ¬eÉªàgGh ,AGQRƒdG ¢ù«FQ »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U
á«æWƒdG á∏ªëdG Oƒ¡éd áã«ãëdG á©HÉàªdG ≈∏Y √ƒª°S ¢UôMh ,»ë°üdG
á«ë°üdG ´É°VhC’G áeÓ°S ≈∏Y ¿ÉæÄªW’Gh ,ÉfhQƒc ¢Shô«a áëaÉμªd
ø«æWGƒª∏d á«ë°üdG äÉeóîdG π°†aCG ºjó≤J ¿Éª°Vh áμ∏ªªdG »``a
.ø«ª«≤ªdGh

,áægGôdG áeRC’G äÉÑ∏£àe ™e IAÉØμH ÜhÉéàdG ≈∏Y É¡JQóbh É¡JQGóL
áeƒ¶æªdG √òg É¡«∏Y â°ù°SCÉJ »àdG á°ShQóªdGh áª«∏°ùdG á«æÑ∏d êÉàæc
øe äRõ``Y πeGƒY »``gh ,áØ∏àîªdG ájƒªæàdG äÉYÉ£≤dG øe Égô«Zh
¿Éª°Vh áeGôμH IÉ«ëdG »a ¿É°ùfE’G ≥M Ωôàëj ó∏Ñc øjôëÑdG á©ª°S
.áaÉc äÉjƒà°ùªdG ≈∏Y »ë°üdG ¬æeCG
õjõ©J ≈∏Y áeƒμëdG ¢UôM ’ƒd ºà«d ¿Éc Ée ∂dP ¿EG{ :√ƒª°S ∫Ébh
≥ah √ôjƒ£Jh »ë°üdG ´É£≤dÉH AÉ≤JQ’Gh á«ë°üdG äBÉ°ûæªdG á«æH
IAÉØch IOƒL ™aQh áeÉ©dG áë°üdG õjõ©àd ≈©°ùJ áMƒªW á«é«JGôà°SG
.zá«ªdÉ©dG áª¶fC’G çóMCG ≥ah á«LÓ©dGh á«ë°üdG äÉeóîdG
Ωƒ«H ∫ÉØàM’G áÑ°SÉæªH »ë°üdG ´É£≤dG »Ñ°ùàæe πc √ƒª°S CÉægh
ôcòà°ùj áÑ°SÉæªdG √òg »a ºdÉ©dG ¿CG √ƒª°S GócDƒe ,»ªdÉ©dG áë°üdG
AÉÑWC’G É¡dòÑj »àdG Iô«ÑμdG á«fÉ°ùfE’G Oƒ¡édGh QGhOC’G ôjó≤J πμH
.™«ªédG áeÓ°Sh áë°U πLCG øe ¿ƒ°VôªªdGh
Égô¡XCG »àdG á«dÉ©dG á«æWƒdG ìhôdÉH RGõàY’G øY √ƒª°S ôÑY Éªc
´ƒ£àdG ≈dEG áYQÉ°ùªdGh Gk ó``MGh Ék Ø°U ±ƒbƒdG »a øjôëÑdG AÉæHCG πc

≈∏Y Ék °UôMh ,áμ∏ªªdG »a á«ªæàdG á«∏ªY áeóN »a º¡JÉeÉ¡°SE’ Gôjó≤J
.ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒªdG áeÓ°Sh áë°U
≥jôØdG ¢ùeCG ´ÉaôdG »a √ƒª°S ô°ü≤H √ƒª°S ∫ÉÑ≤à°SG iód ∂dP AÉL
≈∏YC’G ¢ù∏éªdG ¢ù«FQ áØ«∏N ∫BG ¬∏dGóÑY øH óªëe ï«°ûdG Ö«ÑW
™∏WG å«M ,ÉfhQƒc ¢Shô«Ød …ó°üà∏d »æWƒdG ≥jôØdG ¢ù«FQh áë°ü∏d
áëaÉμªd á«æWƒdG á∏ªëdG Oƒ¡L ¿CÉ°ûH äGóéà°ùªdG ôNBG ≈∏Y √ƒª°S
á«fGó«e äGQÉjR øe ¬H Ωƒ≤J Éeh ,(19-COVID) ÉfhQƒc ¢Shô«a
øjôëÑdG áμ∏ªe ≥WÉæe øe OóY »a ájôÑàîªdG äÉ°UƒëØdG AGô``LEGh
.™ªàéªdG áë°U ≈∏Y ®ÉØëdG ±ó¡H
äGAÉØch äGôÑN øe øjôëÑdG áμ∏ªe ¬μ∏àªJ Ée ¿EG √ƒª°S ∫É``bh
πc ≥ëà°ùJh RGõàYGh ôîa Qó°üe »g »Ñ£dG ´É£≤dG »a Iõ«ªàe á«æWh
ÉgOƒ¡L IôªK Ωƒ«dG »æéJ øjôëÑdG ¿CG √ƒª°S GócDƒe ,ôμ°ûdGh AÉæãdG
¿ƒμ«d ,Ék «ë°Uh Ék ª«∏©J ¬àjÉYQh ¬∏«gCÉJh »æjôëÑdG ¿É°ùfE’G AÉæH »a
.É¡àjÉªMh ÉgQƒ£Jh É¡eó≤J »a ÓYÉa Gk ô°üæY
Ωƒ«dG âàÑKCG áμ∏ªªdG »``a á«ë°üdG áeƒ¶æªdG ¿CG √ƒª°S ó``cCGh

¢ù«FQ áØ«∏N ∫BG ¿Éª∏°S øH áØ«∏N ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U OÉ°TCG
ø«Yƒ£àªdGh á«°†jôªàdGh á«Ñ£dG QOGƒμ∏d áaô°ûªdG áØbƒdÉH AGQRƒdG
»a Gƒfƒμ«d º¡°ùØfCG ô«î°ùJh ÖLGƒdG AGóf á«Ñ∏J »a »ë°üdG ´É£≤dÉH
.áμ∏ªªdÉH »ë°üdG øeC’G ≈∏Y ®ÉØë∏d ∫hC’G ´ÉaódG §N
Éªd ,º¡JCÉaÉμeh ºgôjó≤àd áÑ°SÉæªdG á«dB’G á°SGQO ≈dEG √ƒª°S ¬Lhh
»fÉ©ªdG ≈ª°SCG ¬«a Ghó°ùL ,»fÉØàdGh ¢UÓNE’G »a êPƒªf øe √ƒeób
.á«Ñ£dG ø¡ªdGh Ö£dG áæ¡ªd á∏«ÑædG á«fÉ°ùfE’G º«≤dGh
äÉLÉ«àM’Gh äÉÑ∏£àªdG πc á«Ñ∏Jh á©HÉàe ≈dEG √ƒª°S ¬Lh Éªc
¬LƒdG ≈∏Y º¡∏ª©H ΩÉ«≤∏d á«°†jôªàdGh á«Ñ£dG QOGƒμ∏d ájQhô°†dG
»dGƒj »àdG Oƒ¡édÉH √ƒª°S Égƒæe ,ôWÉîªdG øe º¡àjÉªMh ,πªcC’G
,áÄHhC’Gh ¢VGôeC’G øe ™ªàéªdG ájÉªM π«Ñ°S »a É¡dòH »Ñ£dG ´É£≤dG
.É¡∏MGôe ∞∏àîe »a ájƒªæàdG Iô«°ùª∏d ÉªYGO Gk ô°üæY â∏μ°T »àdGh
ÉgòØæJ »àdG á«fGó«ªdG äGQÉ``jõ``dG ∞«ãμJh á©HÉàªH √ƒª°S ô``eCG
≥WÉæªd á°UÉNh ,øjôëÑdG áμ∏ªe ≥WÉæe ∞∏àîe πª°ûàd áë°üdG IQGRh
,º¡d »ë°üdG ºYódG ¬LhCG πc ºjó≤J »a º¡°ùj ÉªH IóaGƒdG ádÉª©dG øμ°S

..∫É¨°TC’Gh º«∏©àdG …ôjRh √ƒª°S ∫ÉÑ≤à°SG ∫ÓN

ô¡°TCG áKÓK Ió``e äGQÉéjE’G π``«°üëJ ±É≤jEG ≈dEG äÉ``jó∏ÑdG ¬Lƒj AGQRƒ``dG ¢``ù«FQ
QƒeC’G AÉ``«dhCG π``gÉc øY ∞``«Øîà∏d ∫ƒ``∏M OÉéjE’ á``°UÉîdG ¢``SQGóªdG ™``e π``ª©dG ≈``dEG ¬``Lƒj √ƒª``°S

بيانات الخبر

π``Nó``dG …hò`` d áÑ°ùædÉH á``°`UÉ``Nh
IôëdG ø¡ªdG ÜÉë°UCGh OhóëªdG
™e ≥«°ùæàdÉH ∂``dPh ,øjQô°†àªdG
.á«YÉªàL’G á«ªæàdGh πª©dG IQGRh
»μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ¿É``ch
ô°ü≤H πÑ≤à°SG ób AGQRƒ``dG ¢ù«FQ
QƒàcódG ¢``ù`eCG ´É``aô``dG »``a √ƒª°S
á«HôàdG ôjRh »ª«©ædG »∏Y øH óLÉe
ΩÉ``°`ü`Y ¢``Só``æ` ¡` ª` dGh ,º``«` ∏` ©` à` dGh
∫É¨°TC’G ô``jRh ∞∏N ¬∏dGóÑY ø``H
§«£îàdGh äÉ``jó``∏` Ñ` dG ¿hDƒ` `°` `Th
√ƒª°S ¢Vô©à°SG å«M ,»fGôª©dG
äGOGó``©``à``°``S’Gh Oƒ``¡` é` dG º``¡` ©` e
π``ª`©`dG ô``«`°`S ¿É``ª` °` †` d á``dhò``Ñ` ª` dG
»a äÉ``eó``î``dG ∞``∏`à`î`e º``jó``≤` Jh
.…ó∏ÑdGh »ª«∏©àdG ø«YÉ£≤dG
Iô«°ùªdG ¿CG ≈dEG √ƒª°S QÉ°TCGh
≈¶ëJ øjôëÑdG áμ∏ªe »a á«ª«∏©àdG
øe ¬eó≤J ÉªH AÉ≤JQÓd ºYódG πμH
∫É«LC’G π«gCÉJh OGóYEG »a äÉeóN
GócDƒe ,áμ∏ªªdG AÉæHCG øe áeOÉ≤dG
ôjƒ£J ≈∏Y áeƒμëdG ¢UôM √ƒª°S
»a º¡°ùj ÉªH á«ª«∏©àdG äÉeóîdG
á«∏ª©dG äÉLôîe ø«°ùëJh ôjƒ£J

»μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ¬``Lh
áØ«∏N ∫BG ¿Éª∏°S øH áØ«∏N ô«eC’G
á«HôàdG IQGRh AGQRƒ`` ` dG ¢``ù`«`FQ
¢SQGóªdG ™e πª©dG ≈``dEG º«∏©àdGh
∫ƒ``∏`ë`dG OÉ``é``jEG ±ó``¡` H á``°`UÉ``î`dG
∞«ØîàdG »``YGô``J »``à`dG áÑ°SÉæªdG
πX »``a Qƒ```eC’G AÉ``«` dhCG π``gÉ``c ø``Y
øª°†j É``ª`Hh ,á``æ`gGô``dG ´É``°` VhC’G
á°UÉîdG ¢SQGóª∏d ¬JGP âbƒdG »a
á``eó``N »`` a É``gOƒ``¡``L ô`` KCÉ` `J Ωó`` `Y
,áμ∏ªªdG »``a á«ª«∏©àdG Iô«°ùªdG
á«dB’G OÉéjEG ≈∏Y √ƒª°S åM Éªc
OóY ´É°VhCG ¢üîj Éª«a áªFÓªdG
º¡dÉªYCG äô``KCÉ` J »``à`dG äÉÄØdG ø``e
º¡æ«H øe ,áægGôdG ±hô¶dG ÖÑ°ùH
QhOh ∫ÉØWC’G ¢VÉjQ »a ¿ƒ∏eÉ©dG
.áfÉ°†ëdG
∫É¨°TC’G IQGRh √ƒª°S ¬Lhh
»fGôª©dG §«£îàdGh äÉjó∏ÑdGh
äGQÉ``é` jE’G π«°üëJ ±É``≤` jEG ≈`` dEG
á©HÉàdG ∑ÓeCÓd øjôLCÉà°ùªdG øe
»g ô``¡` °` TCG á``KÓ``K Ió`` e äÉ``jó``∏`Ñ`∏`d
(2020 ƒ``«`fƒ``jh ƒ``jÉ``eh π``jô``HCG)
,á`` «` `dÉ`` ë` `dG ±hô```¶` `∏` `d IÉ`` ` YGô`` ` e

اليوم

التاريخ

QGôªà°SG IQhô°V ócCG √ƒª°S ¿CG ≈dEG
áeó≤ªdG ájó∏ÑdG äÉeóîdG »a πª©dG
ájƒªæàdG äÉYhô°ûªdGh ø«æWGƒª∏d
∞∏àîe »a IQGRƒ`` dG ÉgòØæJ »àdG
¿CG ≈``dEG QÉ``°` TCGh ,áμ∏ªªdG ≥WÉæe
äõ``cQ áªjôμdG √ƒª°S äÉ¡«LƒJ
ø``«`æ`WGƒ``ª`dG ≈``∏`Y π«¡°ùàdG ≈``∏`Y
±É``≤`jEG ∫Ó``N ø``e øjôªãà°ùªdGh
ájó∏ÑdG ∑Ó``eC’G äGQÉéjEG π«°üëJ
.ô¡°TCG 3 Ióe

®ÉØëdGh øWƒdG ¢VQCG ≈dEG º¡JOƒY
.º¡àeÓ°S ≈∏Y
¢Sóæ¡ªdG í``°` VhCG ,¬à¡L ø``e
ô``jRh ∞``∏` N ¬``∏` dGó``Ñ` Y ø``H ΩÉ``°` ü` Y
äÉ``jó``∏` Ñ` dG ¿hDƒ` ` °` ` Th ∫É`` ¨` `°` `TC’G
™∏WCG ¬`` fCG »``fGô``ª`©`dG §«£îàdGh
¢ù«FQ »``μ`∏`ª`dG ƒ``ª`°`ù`dG Ö``MÉ``°` U
∞∏àîe »a πª©dG ô«°S ≈∏Y AGQRƒdG
√RÉéfEG ºJ É``eh IQGRƒ`` dG äÉYÉ£b
Éàa’ ,áeƒμëdG πªY èeÉfôH ≥ah

øY Ó°†a ,Üƒ«Jƒ«dG äGƒæb ∫ÓN
±ó¡H äÉª∏©ªdGh ø«ª∏©ªdG êÉàfEG
…ò``dG »``ª` bô``dG iƒ``à`ë`ª`dG õ``jõ``©`J
.Iô«Ñc ΩÉbQCG ≈dEG π°Uh
ÖMÉ°U ™``∏` WCG ¬`` fCG í``°``VhCGh
Ée ≈``∏`Y AGQRƒ`` ` dG ¢``ù`«`FQ ƒ``ª`°`ù`dG
º«∏©àdGh á«HôàdG IQGRh ¬H Ωƒ≤J
á«LQÉîdG IQGRh ™``e ≥«°ùæàdÉH
»a ø««æjôëÑdG ÜÓ``£` dG á``eó``î`d
π«¡°ùJ ≈``∏` Y π``ª` ©` dGh êQÉ```î` `dG

,AGQRƒ`` `dG ¢ù«FQ »μ∏ªdG ƒª°ùdG
É°VôY √ƒª°ùd Ωób ¬fCG ≈dEG Gô«°ûe
Oƒ¡L øe IQGRƒdG ¬H Ωƒ≤J Ée ∫ƒM
á«ª«∏©àdG äÉ``eó``î` dG QGô``ª` à` °` S’
,á«°SGQódG πMGôªdG áaÉc »a ÜÓ£∏d
á«ª«∏©àdG áHGƒÑdG ∫ÓN øe AGƒ°S
IQGRƒ``dG É¡JóYCG »àdG á«fhôàμd’G
á«fƒjõØ∏àdG IÉ``æ`≤`dG ∫Ó``N ø``e hCG
¿hÉ©àdÉH É¡bÓWEG ºJ »àdG á«ª«∏©àdG
øe hCG ΩÓ`` YE’G ¿hDƒ`°`T IQGRh ™``e

øjôëÑdG áμ∏ªe ¿CG √ƒª°S ócCGh
RhÉéJ ≈∏Y -¬∏dG áÄ«°ûªH- IQOÉ``b
QGôªà°S’Gh ,äÉ``jó``ë`à`dG ∞∏àîe
AÉ≤JQÓd Ωó≤àdGh AÉæÑdG Iô«Jh »a
¿É``cQCG ï«°SôJh ,ø``Wƒ``dG áfÉμªH
»a É¡àHÓ°U âàÑKCG »àdG ¬à°†¡f
.±hô¶dG ∞∏àîe á¡LGƒe
óLÉe QƒàcódG ÜôYCG ¬ÑfÉL øe
á«HôàdG ô`` jRh »ª«©ædG »``∏`Y ø``H
ÖMÉ°U AÉ≤∏H ¬aô°ûJ øY º«∏©àdGh

»a áμ∏ªªdG Oƒ¡L áeóîd á«ª«∏©àdG
.ájô°ûÑdG á«ªæàdG ∫Éée
»μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ¬Lhh
á«HôàdG IQGRh AGQRƒ`` ` dG ¢``ù`«`FQ
äÓ«¡°ùàdG áaÉc ºjó≤J ≈dEG º«∏©àdGh
™e π°UGƒàdG IAÉØc øe Rõ©J »àdG
ºjó≤Jh πMGôªdG ∞∏àîªH ÜÓ£dG
á©HÉàªd ΩRÓdG »æ≤àdGh »æØdG ºYódG
º¡∏«°üëJ äÉ``Ñ` dÉ``£` dGh á``Ñ` ∏` £` dG
.ºFÓªdG πμ°ûdÉH »ª∏©dG
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Ω2020 πjôHCG 8 - `g1441 ¿ÉÑ©°T 15 AÉ©HQC’G - ¿ƒ©HQC’Gh á°ùeÉîdG áæ°ùdG - (15356) Oó©dG

:ó¡©dG »dh ..ó©oH øY á«≤«°ùæàdG áæé∏dG ´ÉªàLG ¢SCGôJ

ø``«`ª«≤`ªdGh ø``«æ`WGƒªdG á````eÓ°Sh á```ë°U ≈``∏Y ®É``Ø`ë`dG ∫hC’G É``æ`aó`g
¬``LƒdG äÉ``eÉªch á``©æbC’G AGó``JQG á``«eGõdEG É``¡æe ..É``fhQƒμd …ó``°üà∏d Ió``jóL äGQGô``b
.á°UÉîdG á«¡«aôàdG ÜÉ©dC’Gh á°UÉîdG áMÉÑ°ùdG ∑ôHh á°UÉîdG
øcÉeCGh á«MÉ«°ùdG ≥aGôªdGh ºYÉ£ªdG ™«ªL á£°ûfCG QÉ°üàbG QGôªà°SG •
.π«°UƒàdGh á«LQÉîdG äÉÑ∏£dG ≈∏Y áª©WC’G ºjó≤J
áª©WC’G ºjó≤J ≈∏Y É¡à£°ûfCG QÉ°üàbGh á°û«°ûdG »gÉ≤e ¥ÓZEG QGôªà°SG •
.π«°UƒàdGh á«LQÉîdG äÉÑ∏£dG ∫ÓN øe §≤a
.äÉfƒdÉ°üdG ¥ÓZEG QGôªà°SG •
áFQÉ£dG ô«Z á«ë°üdG äÉeóîdGh äGAGô``LE’G ¢†©H ∞bh QGôªà°SG •
.á°UÉîdG á«ë°üdG äÉ°ù°SDƒªdÉH
øjƒªàdGh ájòZC’G äÓëe íàa øe áYÉ°S ∫hCG ¢ü«°üîJ »a QGôªà°S’G •
.á£dÉîªdG π«∏≤àd §≤a πeGƒëdG AÉ°ùædGh ø°ùdG QÉÑμd
áeÉ©dG øcÉeC’G »a ¢UÉî°TCG 5 øe ôãcC’ äÉ©ªéàdG ™æe QGôªà°SG •
IQhô°†∏d êhôîdGh ´É£à°ùªdG Qó≤H ∫õæªdG »a AÉ≤ÑdÉH ΩGõàd’G QGôªà°SGh
.§≤a
»a ¬LƒdG äÉeÉªch á©æbC’G AGóJQÉH ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒªdG áaÉc ΩGõdEG •
.áeÉ©dG øcÉeC’G
É©∏°S Ωó≤J »àdG á«YÉæ°üdGh ájQÉéàdG ∫ÉëªdG πªY ±ÉæÄà°SÉH ìÉª°ùdG •
:á«dÉàdG äÉWGôà°T’G ´ÉÑJG •ô°T øFÉHõ∏d Iô°TÉÑe äÉeóN hCG
√òg …OÉ``Jô``eh ø«∏eÉ©dG πÑb øe ¬LƒdG äÉeÉªch á©æbC’G AGó``JQG •
.ájQÉéàdG ∫ÉëªdG
™e äÓëªdG »a ®É¶àc’G ™æeh ICÉ°ûæªdÉH øjOƒLƒªdG OóY π«∏≤J •
.á«aÉμdG áaÉ°ùªdG ∑ôJ
IQGRh äGOÉ``°` TQEG ≥``ah äÓëªdG √ò¡d ôªà°ùªdG º«≤©àdÉH ΩGõ``à`d’G •
.áë°üdG
»YÉªàL’G óYÉÑàdG ô«HGóJ ≥``ah äÓëªdG êQÉ``N QÉ¶àf’G º«¶æJ •
.áë°üdG IQGRh äGOÉ°TQEG Ö°ùëH
:»∏j Ée ´ÉÑJÉH á«æ©ªdG äÉ¡édG πÑb øe ¢UÉîdG ´É£≤dG ¬«LƒJ •
.´É£à°ùªdG Qób ∫õæªdG øe πª©dG ≥«Ñ£J •
ÖJÉμªdGh ΩÉ°ùbC’G »a ´É£à°ùªdG Qób øjOƒLƒªdG ∫Éª©dG OóY π«∏≤J •
.»YÉªàL’G óYÉÑàdG ô«HGóJ IÉYGôe ™e
øe ∫Éª©dÉH á°UÉîdG äÓ°UGƒªdG πFÉ°Sƒd ø«eóîà°ùªdG OóY π«∏≤J •
.äÉcô°ûdG πÑb
ô«HGóàdGh ájRGôàM’G äGAGô``LE’G √òg ¿CG á«≤«°ùæàdG áæé∏dG äó``cCG óbh
áæé∏dG ák gƒæe ,ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒªdG áeÓ°Sh áë°U ßØëd äAÉL á«FÉbƒdG
.óMGƒdG øjôëÑdG ≥jôa ìhôH ÉgRhÉéJ ºàj äÉjóëàdG ¿CÉH

ÖFÉf ó¡©dG »dh áØ«∏N ∫BG óªM øH ¿Éª∏°S ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ócCG
á«bÉÑà°S’G äGƒ£îdG ¿CG AGQRƒ``dG ¢ù∏ée ¢ù«Fôd ∫hC’G ÖFÉædG ≈∏YC’G óFÉ≤dG
π≤æàdG ájôM QGôªà°SG »a ô«ÑμdG QhódG É¡d ¿Éc øjôëÑdG áμ∏ªe É¡JòîJG »àdG
πc ¿CG ≈dEG √ƒª°S Gkô«°ûe ,™«ªé∏d á«°û«©ªdG äGQhô°†∏d ∫õæªdG øe êhôîdGh
áeÓ°Sh áë°U ≈∏Y ®ÉØëdG ∫hC’G É¡aóg äGAGôLEGh äGQGôb øe √PÉîJG ºàj Ée
Ée ¿CÉH √ƒª°S É kgƒæe ,áªFGO ájƒdhCG É¡fƒc áμ∏ªªdG »a ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒªdG
ám «æH øe áμ∏ªªdG ¬H ™àªàJ Ée π°†ØH AÉL ∫õæªdG øe πª©∏d äÉMÉéf øe ≥≤ëJ
Oƒ≤Y ôÑY É¡H äõ«ªJh øjôëÑdG É¡«a äôªãà°SG ä’É°üJÓd IQƒ£àe á«àëJ
ô«jÉ©ªdG çóMCG áÑcGƒªd QGôªà°SÉH Égôjƒ£J á∏°UGƒe ºà«°S ¬fCG ÉØk «°†e ,á∏jƒW
.á«àëàdG ≈æÑ∏d á«ªdÉ©dG
ÉfhQƒc ¢Shô«Ød …ó°üà∏d »æWƒdG ≥jôØdG πÑb øe πª©dG ¿CG √ƒª°S ócCGh
πMGôe πc »a ´Gh ™ªàée πÑb øe ΩGõàd’G QGôªà°SG ¿CGh áØYÉ°†e Oƒ¡éH ôªà°ùe
É kgƒæe ,IƒLôªdG èFÉàædG ≥«≤ëJ »a iôÑc á«ªgCG ¬d ÉfhQƒc ¢Shô«a ™e πeÉ©àdG
á«æHh ,á∏YÉa IOÉ«b OƒLh Ö∏£àj ¢Shô«ØdG á¡LGƒe »a ìÉéædG ≥«≤ëJ ¿CÉH
Ö«éà°ùeh QOÉÑe ∫É°üJGh ΩÓYEGh »°ù°SDƒe º«¶æJh ,á∏eÉμàe á«ë°U á«àëJ
…óëàdG Gòg á¡LGƒe »a øjôëÑdG áμ∏ªe É¡H õ«ªàJ ¿ÉcQC’G √òg πch ,ôKDƒeh
OÓÑdG πgÉY áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y øH óªM ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†M IOÉ«≤H
»∏gC’G ´É£≤dGh ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒªdG »YƒH ¬fCG ≈dEG √ƒª°S Éàk a’ ,ióØªdG
øe ¬bÓWEG ºàj Éeh á«YÉªàL’G á«dhDƒ°ùªdÉH äÉ°ù°SDƒeh äÉcô°T øe ¢UÉîdGh
πeC’Gh á≤ãdG »£©j ÉfhQƒc ¢Shô«a áëaÉμªd á«æWƒdG Oƒ¡édG ºYód äGQOÉÑe
á«æWƒdG ìhôdG √òg πãªH äÉjóëàdG áaÉc ≈∏Y ô°üàæà°S øjôëÑdG ¿CÉH ø«ªFGódG
.QÉÑàYG πc ¥ƒa øWGƒªdGh øWƒdG áë∏°üe ™°†J »àdG á©eÉédG
¢ùeCG ó©oH øY á«≤«°ùæàdG áæé∏dG ´ÉªàLG √ƒª°S ¢``SDhô``J ió``d ∂``dP AÉ``L
»Ñ£dG »æWƒdG ≥jôØdG ¢Vô©à°SG å«M ,ø«dhDƒ°ùªdG QÉÑc øe OóY ácQÉ°ûªH
ï«°ûdG Ö«ÑW ≥jôØdG á°SÉFôH (19-COVID) ÉfhQƒc ¢Shô«Ød …ó°üà∏d
∫ƒM Gkôjô≤J áë°ü∏d ≈``∏`YC’G ¢ù∏éªdG ¢ù«FQ áØ«∏N ∫BG ¬∏dGóÑY øH óªëe
¢Shô«Ød á«ªdÉ©dG äGóéà°ùªdG ™e á«°TÉªàe äAÉL »àdG ájRGôàM’G äGAGôLE’G
ô«jÉ©ªdG Ö°ùëH á«FÉbh ô«HGóJ øe √PÉîJG ºJ Éeh (19-COVID) ÉfhQƒc
.áØ∏àîªdG πª©dG äGQÉ°ùe äGóéà°ùeh á«dhódG
ÉfhQƒc ¢Shô«Ød …ó°üà∏d »Ñ£dG »æWƒdG ≥jôØdG ¢VôY ≈∏Y AÉ``æ`Hh
2020 πjôHCG 9 ≥aGƒªdG ¢ù«ªîdG Ωƒj øe GkAóH »∏j Ée Qô≤J ,(19-COVID)
:2020 πjôHCG 23 ≥aGƒªdG ¢ù«ªîdG Ωƒj ≈àM Ak É°ùe á©HÉ°ùdG áYÉ°ùdG ΩÉªJ »a
.É¡d á©HÉàdG ¢Vô©dG ä’É°U πch Éªæ«°ùdG QhO ¥ÓZEG QGôªà°SG •
á«fóÑdG á«HôàdG ä’É°Uh á°UÉîdG á«°VÉjôdG õcGôªdG ¥ÓZEG QGôªà°SG •

äÉ```«```bô```H ø````e Gó````jõ````e ≈``≤``∏``à``j AGQRƒ```````````dG ¢```ù```«```FQ …QÉ``°ûà°ùe ô``«Ñc ø``e ’É``°üJG ≈``≤∏àj ó``ªM ø``H ô``°UÉf
»````dhó````dG ô```«```ª```°```†```dG Ωƒ``````j á```Ñ```°```SÉ```æ```ª```H »```fÉ```¡```à```dG IóëàªdG á``μ∏ªªdG »``a §°ShC’G ¥ô``°ûdG ¿hDƒ``°ûd ´É``aódG
RGõàYGh ôîa å©Ñe ƒg »dÉY »dhO ôjó≤J øe √ƒª°S ¬H
∞∏N ¬∏dGóÑY øH ΩÉ°üY ¢Sóæ¡ªdG ∫É``b Éªc .™«ªé∏d
,»fGôª©dG §«£îàdGh äÉjó∏ÑdG ¿hDƒ°Th ∫É¨°TC’G ôjRh
á«Ñ∏J ô«ª°†∏d »dhódG Ωƒ«dÉH ∫ÉØàM’G ¿CG ¬à«bôH »a
»àdG AGQRƒ``dG ¢ù«FQ »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U IQOÉÑªd
ócDƒj ºdÉ©dG »a QGô≤à°S’Gh ΩÓ°ùdG AÉ°SQEG ±ó¡H É¡≤∏WCG
áã«ãëdG √ƒª°S Oƒ¡éd ™«aôdG »``dhó``dG ôjó≤àdG ió``e
ΩÓ°ùdG QGô`` bEGh á«fÉ°ùfE’G Iô«°ùªdG õjõ©J π``LCG ø``e
™aOh á«ªdÉ©dG √ƒª°S äGQOÉ``Ñ`e á∏°UGƒªdh ,»``dhó``dG
IQOÉÑªH ∫ÉØàM’G ¿CG Éªc ,áeGóà°ùªdG á«ªæàdG äGQÉ°ùe
øe á∏°ù∏°S »a á≤∏M ó©j »ªdÉ©dG …ƒà°ùªdG ≈∏Y √ƒª°S
.áμ∏ªªdÉH ™«ªé∏d Gõk Yh Gôîa ó©J »àdG äGRÉéfE’G
¢ù«FQ »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U QÉ°ûà°ùe ô``cPh
,∞«°S ø°ùM øH ¬∏dGóÑY ájOÉ°üàb’G ¿hDƒ°û∏d AGQRƒdG
ºdÉ©dG É¡H ôªj »àdG áÑ«°ü©dG ±hô¶dG ¿CG ,¬à«bôH »a
øeÉ°†àdG »a ô«ª°†dG áª«b á«ªgCG RôÑJ âbƒdG Gòg »a
πLh õY ≈dƒªdG É«YGO ,É¡Hƒ©°T ™e ∫hó∏d ¿hÉ©àdGh
¬æ«©jh ,á«aÉ©dGh áë°üdG Qƒaƒe √ƒª°S ≈∏Y ºjój ¿CG
ácQÉÑªdG Iô«°ùªdG á∏°UGƒeh á«ªæàdG øe ójõªdG ≥«≤ëàd
.øjôëÑdG áμ∏ªe IõYh ô«N π«Ñ°S »a

áHÉéà°S’G ¿CG ÉØk «°†e ,QGô≤à°S’Gh ΩÉ``Fƒ``dGh ΩÓ°ùdG
äGRÉ``é`fE’G øe Ióàªe Iô«°ùªd ÉkªjôμJ »JCÉJ á«dhódG
áμ∏ª∏d á«Yƒf IõØb ≥«≤ëJ »a âª¡°SCG »àdGh √ƒª°ùd
.ä’ÉéªdG πc »a
∑QÉÑªdG ô°UÉf øH πFGh ¢Sóæ¡ªdG QÉ°TCG ¬à¡L øe
OÉªàYG ¿CG ≈dEG ,¬à«bôH »a ,AÉªdGh AÉHô¡μdG ¿hDƒ°T ôjRh
Éak GôàYGh áÑbÉãdG √ƒª°S ájDhôd IôªK äAÉL IQOÉÑªdG √òg
áμ∏ªe áfÉμe õjõ©J π``LGC øe √Oƒ¡éd Gkôjó≤Jh Ék«dhO
ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†M IOÉ«≤H º``eC’G ø«H øjôëÑdG
,ióØªdG OÓÑdG πgÉY áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y øH óªM ∂∏ªdG
áμ∏ªe ™°†J Iõ«ªàªdG √ƒª°S äÉ``eÉ``¡`°`SEG ¿EG ÉØk «°†e
õjõ©J ∫ÓN øe áeó≤àªdG ádhódG ±É°üe »a øjôëÑdG
.ø««ªdÉ©dG øeC’Gh ΩÓ°ùdG º«b ºYOh áeGóà°ùªdG á«ªæàdG
ºFGódG ÜhóæªdG »©jhôdG ¢SQÉa ∫ÉªL ô«Ø°ùdG QÉ°TCGh
≈dEG ,¬à«bôH »a ,IóëàªdG º``eC’G iód øjôëÑdG áμ∏ªªd
Éak ô°ûe GRk É``é`fEG ó©j »ªeC’G çóëdG Gò¡H ∫ÉØàM’G ¿CG
ÉgDhƒÑàJ »àdG á©«aôdG áfÉμªdG ó°ùéjh øjôëÑdG áμ∏ªªd
∫BG ≈°ù«Y øH óªM ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†M IOÉ«≤H
áeóN »a ôKDƒªdG ÉgQhOh ,ióØªdG OÓÑdG πgÉY áØ«∏N
≈¶ëj Ée ¿CÉH É kgƒæe ,»ªdÉ©dG ΩÓ°ùdG ºYOh á«fÉ°ùfE’G

øH áØ«∏N ô``«` eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ≈≤∏J
äÉ«bôH øe Gójõe AGQRƒ`` dG ¢ù«FQ áØ«∏N ∫BG ¿Éª∏°S
Ωƒ«H ºdÉ©dGh IóëàªdG ºeC’G ∫ÉØàMG áÑ°SÉæªH »fÉ¡àdG
.√ƒª°S IQOÉÑªd áHÉéà°SG »JCÉj …òdGh ,»dhódG ô«ª°†dG
»°ûédG OGƒL óLÉe øe áÄæ¡J á«bôH √ƒª°S ≈≤∏Jh
ƒª°ùdG ÖMÉ°U IQOÉ``Ñ`e ¿CG ó``cCG å«M áÑ°SÉæªdG √ò¡H
≈JCÉJ »``dhó``dG ô«ª°†dG Ωƒ«d AGQRƒ`` dG ¢ù«FQ »μ∏ªdG
øª°†j ÉªH ,»dhódG ΩÓ°ù∏d É≤«≤ëJh ,¿É°ùfEÓd ÉkªjôμJ
.á«°VQC’G IôμdG OGóàeG ≈∏Y Üƒ©°ûdG AÉªfh √ÉaQ
GRô«e »∏Y øH ø«°ùëdGóÑY QƒàcódG ∫É``b √Qhó``H
ƒª°S ≈dEG ¬à«bôH »a ,áeGóà°ùªdG ábÉ£dG áÄ«g ¢ù«FQ
»``dhó``dG Ωƒ``«`dÉ``H º``dÉ``©`dG AÉ``Ø`à`MG ¿CG ,AGQRƒ`` `dG ¢ù«FQ
Gkôjó≤Jh á©«aôdG √ƒª°S IQOÉÑe á«ªgCG ócDƒj ô«ª°†∏d
»ªdÉ©dG ΩÓ°ùdG ÉjÉ°†b õjõ©J »a Iõ«ªàªdG √Oƒ¡éd
.ÜÉgQE’Gh ∞æ©dGh Ö°ü©àdG ∫Éμ°TCG πc áëaÉμeh
ájôFGõédG ájQƒ¡ªédG ô«Ø°S íjÉ°ùdG …QOÉb ócCG Éªc
¿CG ,¬à«bôH »a ,áμ∏ªªdG ió``d á«Ñ©°ûdG á«WGô≤ªjódG
óFGôdG É``gQhOh øjôëÑdG áμ∏ªe áfÉμe RôÑj ∫ÉØàM’G
á«ªdÉ©dG ácGô°ûdG õjõ©Jh á«fÉ°ùfE’G ÉjÉ°†≤dG áeóN »a
√Oƒ°ùj ºdÉY ƒëf Ék«©°S QGô≤à°S’Gh ΩÓ°ùdG π``LCG øe

.| ﺟﻮﻥ ﻟﻮﺭﻣﻴﺮ
áμ∏ªªdGh øjôëÑdG áμ∏ªe ø«H ¿hÉ©àdGh
√ƒª°S É«æªàe ,á``≤` jó``°` ü` dG Ió``ë` à` ª` dG
ΩGhO ≥jó°üdG É¡Ñ©°Th IóëàªdG áμ∏ªª∏d
.QÉgOR’Gh Ωó≤àdG

ï«°ûdG øcôdG AGƒ∏dG ƒª°S ≈≤∏J
ádÓL πãªe áØ«∏N ∫BG óªM øH ô°UÉf
¿hDƒ` °` Th á``jô``«`î`dG ∫É``ª` YCÓ` d ∂``∏``ª`dG
»æWƒdG ø```eC’G QÉ°ûà°ùe ÜÉ``Ñ`°`û`dG
¿ƒ``L ≥``jô``Ø` dG ø``e Ék `«`Ø`JÉ``g ’k É``°` ü` JG
´É``aó``dG …QÉ``°`û`à`°`ù`e ô``«`Ñ`c ô``«` eQƒ``d
áμ∏ªªdG »a §°ShC’G ¥ô°ûdG ¿hDƒ°ûd
.IóëàªdG
¢VGô©à°SG ∫É°üJ’G ∫ÓN iôLh
ø«H áªFÉ≤dG á«é«JGôà°S’G äÉbÓ©dG
IóëàªdG áμ∏ªªdGh ø``jô``ë`Ñ`dG áμ∏ªe
Ée äÉbÓ©dG √òg πÑ≤à°ùeh ,á≤jó°üdG
ó«cCÉàdGh ,¢Shô«ØdG ≈∏Y AÉ°†≤dG ó©H
á«dhódG Oƒ¡édG ºYO á∏°UGƒe á«ªgCG ≈∏Y
.19-ó«aƒc ¢Shô«a áëFÉL áëaÉμe »a
ô«eQƒd ¿ƒ``L ≥``jô``Ø`dG OÉ``°` TCG ó``bh
áëaÉμe »``a ø``jô``ë`Ñ`dG áμ∏ªe Oƒ``¡`é`H
É¡àªgÉ°ùeh ,É``fhQƒ``c ¢Shô«a áëFÉL
á«dhódG áëaÉμªdG Oƒ¡L »``a IRQÉ``Ñ` dG

.| ﻧﺎﺻﺮ ﺑﻦ ﺣﻤﺪ
.ÉfhQƒc ¢Shô«Ød IóMƒªdG
øcôdG AGƒ∏dG ƒª°S ócCG ,¬ÑfÉL øe
QÉ°ûà°ùe áØ«∏N ∫BG óªM øH ô°UÉf ï«°ûdG
ábGó°üdG äÉbÓY ≥ªY »æWƒdG ø``eC’G

:¿ƒYƒ£àe ..±hô¶dG √òg πãe »a É¡à«ªgCG GhócCG

z19 ó``«``aƒ``c{ á``ë``aÉ``μ``ª``d á``«``æ``Wƒ``dG Oƒ``¡``é``∏``d ó``fÉ``°``ù``eh »©«ÑW êÉ``à``f zø``«``Ø``JÉ``μ``à``e{ á``∏``ª``M
ÉæJÓFÉYh É``æ`°`ù`Ø`fCG »ªëæd π``ª`©`dG
ô°ûæfh ,øjôëÑdG áμ∏ªe »a Éæ∏gCGh
»fÉ°ùfEG ÖLGƒc »Yƒ£àdG πª©dG º«b
.z»æWhh
πLC’ ..ø«ØJÉμàe{ á∏ªM πª©Jh
πª©dG õjõ©J ≈∏Y zøjôëÑdG áeÓ°S
≥jôa ìhô```H ™``ª`à`é`ª`dG äÉ``Ä` a ø``«`H
äÉLÉ«àM’G ó°UQh óMGƒdG øjôëÑdG
≈∏Y πª©dGh É¡Jô°SCGh ICGôª∏d áFQÉ£dG
øe ó``jó``©`dG ™``e ¿hÉ``©`à`dÉ``H Égô«aƒJ
≥«≤ëJ ≈dEG ’k ƒ°Uh ,¢ù∏éªdG AÉcô°T
»``YÉ``ª`à`L’Gh »°ùØædG QGô``≤` à` °` S’G
áaÉ≤ãdG õjõ©Jh Iô°SC’G OGôaCG ™«ªéd
,øjôëÑdG »``a á``«`YGƒ``dG á«©ªàéªdG
™«ªéH ICGô``ª` dG á∏ªëdG ±ó¡à°ùJh
á∏eQC’Gh á≤∏£ªdG ¢üNC’ÉHh É¡JÉÄa
AÉ``Hõ``©` dG) ICGô`` `ª` ` dGh IQƒ``é` ¡` ª` dGh
É¡°ùØæd á``∏` «` ©` ª` dG (á`` Lhõ`` à` `ª` `dGh
(≈`` `dhC’G á`` LQó`` dG ø`` e) É``¡``HQÉ``bC’h
πeGƒëdG äÉØXƒªdGh ,IóYÉ≤àªdGh
¿hO º``g ø``e äÉ``¡` eCGh äÉ©°VôªdGh
¢``VGô``eCÉ` H äÉ``HÉ``°` ü` ª` dGh Iô``°` TÉ``©` dG
¢VGôeC’Gh áYÉæªdG ¢ü≤fh á«°ùØæJ
»JGƒ∏dGh ábÉYE’G …hP øeh ,áæeõªdG
AÉæHC’G øe ábÉYE’G …hP øe ø«Yôj
≈dEG áaÉ°VE’ÉH ø°ùdG QÉÑch ÜQÉbC’Gh
,Ohó``ë`ª`dG π``Nó``dG …hP ø``e ô``°` SC’G
á``jQÉ``é`à`dG ™``jQÉ``°`û`ª`dG äÉ``Ñ` MÉ``°` Uh
.Iôã©àªdG

بيانات الخبر

…ó«ªëdG π°†a óªëe ´ƒ£àªdG
âdƒëJ zø«ØJÉμàe{ á∏ªM ¿EG ∫É``b
É¡«a iô``f Iô``«`Ñ`c π``ª`Y á``°` TQh ≈`` dEG
¿ƒ∏ª©j ø«ØJÉμàe ø«Yƒ£àªdG ™«ªL
,á«dhDƒ°ùªdÉH ∫ÉY ¢ùM øe ø«≤∏£æe
»àdG áÑ«£dG á``jGó``Ñ`dG ¿CG ±É``°` VCGh
πaÉμJ Iƒ``b ó``cDƒ` J á∏ªëdG Égó¡°ûJ
≈∏Y ¬``JQó``bh »æjôëÑdG ™ªàéªdG
.äÉeRC’Gh ÜÉ©°üdG »£îJ
º°ùb ¢``ù`«`FQ ƒ``gh ,…ó``«`ª`ë`dG
πªY ¿B’G iôf{ :∫Éb á«Ø°ûμdG á«HôàdG
á«eÉeC’G •ƒ£îdG »a á«Ñ£dG ºbGƒ£dG
á``«`aÉ``Ø`°`û`dG ø`` e á``«` dÉ``Y á`` `LQO ≈``∏` Y
äGQGOE’G πªY ≈dEG áaÉ°VEG ,»fÉØàdGh
øe πª©fh ,á∏°üdG äGP á«eƒμëdG
πª©dG RGô``HEG ≈∏Y á∏ªëdG √òg ∫ÓN
»≤Jô«d øjôëÑdG áμ∏ªe »a »Yƒ£àdG
¿CG ∂°T ’h ,çó``ë` dG iƒà°ùe ≈`` dEG
¿CG ¬fCÉ°T øe Oƒ¡édG ™«ªL ∞JÉμJ
QÉKB’G ºéM øe Iô«Ñc áLQO ≈dEG π∏≤j
.z¢Shô«Ø∏d á«Ñ∏°ùdG
áªWÉa áYƒ£àªdG âdÉb ÉgQhóH
º¡°ùJ zø«ØJÉμàe{ á∏ªM ¿EG ≈°ù«Y
»æjôëÑdG ÜÉÑ°ûdG ájõgÉL ™aQ »a
™e πeÉ©àdG »a ∫É©ØdG √QhO õjõ©Jh
,á«Ñ∏°ùdG É¡JGô«KCÉJ øe óëdGh áÄHhC’G
º``¡`JGQó``b »``a QÉ``ª`ã`à`°`S’G ∫Ó``N ø``e
πμ°ûH º¡Ø«≤ãJh º¡ÑjQóJh º¡JÉbÉWh
πª©dG ∫Éée »a ∞ãμeh ¢ü°üîàe
.»fÉ°ùfE’G »fGó«ªdG

á``∏`ª`M »`` `a ¿ƒ`` Yƒ`` £` `à` `e ó`` ` `cCG
zøjôëÑdG áeÓ°S πLC’ ..ø«ØJÉμàe{
πμd ó``fÉ``°` ù` eh »``©`«`Ñ`W êÉ``à` f É``¡``fCG
≈∏Y ∫ò``Ñ`J »``à`dG á``«`æ`Wƒ``dG Oƒ``¡`é`dG
áëaÉμªd »∏gC’Gh »ª°SôdG iƒà°ùªdG
ó``ë`dGh óéà°ùªdG É``fhô``c ¢``Shô``«` a
™ªàéªdG ≈∏Y á«Ñ∏°ùdG ¬JGô«KCÉJ øe
¿ƒ``cQÉ``°`û`ª`dG Üô`` ` YCGh .»``æ`jô``ë`Ñ`dG
,É¡«a ácQÉ°ûªdÉH ºgRGõàYG øY É¡«a
πμ°ûH ±ó¡à°ùJ á∏ªëdG ¿CG á°UÉNh
Iô``°` SCG π``«`©`Jo »``à` dG ICGô`` ª` `dG ¢``UÉ``N
πÑb ø``e É¡ª«¶æJ º``à`jh ,á«æjôëH
¬«LƒàH ICGô``ª` ∏` d ≈``∏` YC’G ¢ù∏éªdG
Iô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG áÑMÉ°U øe
áæjôb áØ«∏N ∫BG º«gGôHEG âæH áμ«Ñ°S
.¢ù∏éªdG á°ù«FQ ióØªdG OÓÑdG πgÉY
™e ¿ƒ∏ª©j º``¡` fCG Gƒ``ë` °` VhCGh
ºgOóY ≠dÉÑdG ø«Yƒ£àªdG º¡FÓeR
ô°TÉÑe ±Gô°TEÉH ´ƒ£àe 500 ƒëf
áfÉeC’G »a ájò«ØæàdG IQGOE’G πÑb øe
,ICGô``ª` ∏` d ≈``∏` YC’G ¢ù∏éª∏d á``eÉ``©` dG
≈``dEG »``eƒ``j ¬Ñ°T πμ°ûH ¿ƒ≤∏£æjh
øjôëÑdG áμ∏ªe »a áØ∏àîe ≥WÉæe
øe á«æ«©dG äÉªgÉ°ùªdG ∫É``°` ü` jE’
á«ë°üdGh á«cÓ¡à°S’G äÉeõ∏à°ùªdG
É¡∏«©J »àdG ô``°`SC’G ≈``dG ájQhô°†dG
≈``dEG á``aÉ``°` VEG ,á``«`æ`jô``ë`Ñ`dG ICGô`` ª` `dG
á∏eÉ©dG á«Ñ£dG QOGƒμdG ô°SCG IófÉ°ùe
ôªJ Ée πX »a á«eÉeC’G ±ƒØ°üdG »a
.á«FÉæãà°SG ±hôX øe OÓÑdG ¬H

اليوم

التاريخ

Qƒ`` `f â`` ` dÉ`` ` b É`` `¡` ` Ñ` ` fÉ`` `L ø`` ` `e
:á«©eÉL áÑdÉW »``gh ,ø«°ùëdGóÑY
OGó`` ©` `à` `°` `S’G á`` `Ñ` ` gCG ≈`` ∏` `Y ø```ë` `f{
ºjó≤J »``a ácQÉ°ûª∏d á``jõ``gÉ``é` dGh
Ée ≈``dEG áaÉ°VEG ,á«æ«©dG äGóYÉ°ùªdG
∞«≤ãJh á«YƒJ øe πª©dG ¬Ñ∏£àj ób
Égô«Zh äÉeÉªμdG ™jRƒJh º«≤©Jh
º¡°ùJ »àdG á«Yƒ£àdG äÉeóîdG øe
¢``Shô``«`Ø`dG QÉ``°` û` à` fG ø``e ó``ë` dG »``a
.z¬∏dG ¿PEÉH ¬«∏Y AÉ°†≤dGh
áMÉJEG AGREG Égôμ°T øY âHôYCGh
á∏ªM »a ácQÉ°ûª∏d É¡eÉeCG ∫ÉéªdG
,zøjôëÑdG áeÓ°S πLC’ ..ø«ØJÉμàe{
∫Éée »a πl `c ¿B’G ´ƒ£àf{ :âdÉbh
¥ôa ™e ∑QÉ°ûàfh ,¬aQÉ©eh ¬JGôÑN

øjòdG ™ªàéªdG OGô``aCG øe πªY ¥ôa
¢ùμ©J á«FÉæãà°SG êPÉªf Gƒeób ÉªdÉW
.º¡£«ëe √ÉéJ »©ªàéªdG º¡eGõàdG
∫Ó`` N ø`` `e º``¡` °` ù` f{ :â`` `dÉ`` `bh
Éæ©ªàée IóYÉ°ùe »a á∏ªëdG √ò``g
»àdG áëFÉédG √òg QÉ°ûàfG á¡LGƒªd
∫ƒM ÉgQÉ°ûàfG áYô°S É«eƒj ™ØJôJ
äGAGô`
m ` ` LEG ≈`` dEG êÉ``à`ë`j É``e ,º``dÉ``©` dG
OGô``aCG πc øe ∫É©a QhOh ájRGôàMG
á``«` Yƒ``Jh É``¡` à` ¡` LGƒ``ª` d ™``ª` à` é` ª` dG
¬∏ãªj …ò``dG ójó¡àdG ∫ƒ``M Qƒ¡ªédG
øe ô`` eC’G ¬``«`dEG êÉ``à`ë`jh ¢``Shô``«`Ø`dG
õjõ©àd ø«Yƒ£àªdG ≥jôa OGóYCG IOÉjR
¢Uôa ø``e ó``ë`dG ó``«`cCÉ`Jh ¬à¡LGƒe
.z√QÉ°ûàfG

ø«°ùëJ ∫ÓN øe ìÉéædG Gòg º«YóJ
¬Lh »``a äÉÑãdG ≈∏Y OGô`` aC’G IQó``b
Qƒ°üdG øe ójõªdG AÉ£YEGh ,ÜÉ©°üdG
»a á«æWƒdG áªë∏dG RGôHEGh ,ábô°ûªdG
Ö©°ûdGh IOÉ«≤dG ø«H É¡«fÉ©e ≈ª°SCG
±hô`` ¶` `dGh ∫Gƒ`` ` ` `MC’G ™``«` ª` L »`` a
.z∞bGƒªdGh
¿ÉæM â``Hô``YCG ∂``dP Ö``fÉ``L ≈`` dEG
á«©ªL ø`` e á``Yƒ``£` à` e »``bhô``°` û` dG
É¡JOÉ©°S ø``Y ø``jô``ë`Ñ`dG äGó``°` Tô``e
á∏ªM QOGƒ`` ` `c QÉ`` ` `WEG »`` a π``ª` ©` dÉ``H
Oƒ``¡`é`dG IQRGDƒ` ` ` `eh ,zø``«` Ø` JÉ``μ` à` e{
Ö``fÉ``L ≈`` ` dEG ±ƒ`` `bƒ`` `dGh á``«` æ` Wƒ``dG
±ôX á¡LGƒe »a á«æ©ªdG äÉ¡édG
øª°Vh ,º``dÉ``©`dG ¬``H ôªj »FÉæãà°SG

πª©fh ,É¡Jô°SCGh á«æjôëÑdG ICGôªdG
∫Ó°ùdG õ«¡éJ ≈``∏`Y »``eƒ``j πμ°ûH
É¡∏≤fh É¡Ø«∏¨Jh É¡ª«≤©Jh áØ∏àîªdG
.zô°SC’G ≈dG É¡ª«∏°ùJh
áØ«£d IQƒ``à` có``dG â``dÉ``b É``ghó``H
á``∏`ª`ë`dG »`` a á``Yƒ``£` à` ª` dG ;Oƒ``©``≤``dG
IQGRh »a äGó°TôªdG º°ùb á°ù«FQh
øjôëÑdG áμ∏ªe âYÉ£à°SG{ ;á«HôàdG
™e ∫hDƒ`°`ù`ª`dG É¡«WÉ©J ∫Ó``N ø``eh
π«é°ùàH á``«`ë`°`ü`dG á`` ` `eRC’G √ò```g
øe ójó©dG ≈∏Y áeó≤àe äÉ°SQÉªe
¢``Shô``«`a á``ë`aÉ``μ`e »``a º``dÉ``©` dG ∫hO
ájÉbƒdGh √QÉ°ûàfG øe óëdGh ÉfhQƒc
,Iô£«°ùdG âëJ QƒeC’G AÉ≤HEGh ,¬æe
ø«Yƒ£àªc øëf Éæà«dhDƒ°ùe øe ∂dòd

á``∏`ª`M ¿CG ó``é``f :â`` `aÉ`` `°` ` VCGh
√ÉéJ’G Gò``g »``a πª©J zø«ØJÉμàe{
á``«` dhDƒ` °` ù` ª` dG ìhô`` ` `d É``gõ``jõ``©` à` H
,´ƒ``£` à` dG á``aÉ``≤``Kh ,á``«` YÉ``ª` à` L’G
»a AÉ£©dGh ô«îdG º«≤d Égô°ûæHh
.äÉeRC’G âbh
»``gh ,¿É``°` †` eQ ø«°ùM AÉ``æ`°`S
á``∏`ª`M »`` `a äÉ``Yƒ``£``à``ª``dG ió`` ` ` MEG
zøjôëÑdG áeÓ°S πLC’ ..ø«ØJÉμàe{
√òg »a ÉæàcQÉ°ûe âª¡°SCG{ :âdÉb
á`` jGQO ô``ã``cCG ¿ƒ``μ` f ¿CÉ` ` H ,á``∏` ª` ë` dG
.zICGôªdG äÉLÉ«àMÉH
á«Ñ∏àd É``æ` g ø``ë` f{ â``aÉ``°``VCGh
√òg »``a πª©fh ,»``æ`Wƒ``dG É``æ`Ñ`LGh
äÉ``LÉ``«`à`MG ≈``∏`Y ±ƒ``bƒ``∏` d á``∏`ª`ë`dG
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áeóN »a ¥ÉÑ°S
º«≤ªdGh øWGƒªdGh øWƒdG
malmahmeed7@gmail.com

ó«ªëŸG ó«ª

:ô£°ùdG ∫hCG
≈∏Y z»bôëe{ ÜÉ°ùM ÖMÉ°üd ≥ëà°ùªdG ôjó≤àdGh ÖLGƒdG ôμ°ûdG
á«æjôëÑdG äÓëªdG ºYóH GQƒμ°ûe QOÉH …òdG ,»YÉªàL’G π°UGƒàdG ™bGƒe
¿Éc GPEG ÉfÉée äÓëªdG äÉfÓYEG ô°ûf ø∏YCGh ,á«dÉëdG áeRC’G øe IQô°†àªdG
á«dhDƒ°ùªdG ócDƒJ ájQÉ°†M IQOÉÑe √òg ..øFÉHõ∏d π«°UƒàdG áeóN É¡jód
.á«fhôàμdE’G äÉHÉ°ùë∏d »HÉéjE’G QhódGh á«©ªàéªdG

ÉfhQƒc ¢Shô«a áëaÉμªd »æWƒdG ≥jôØ∏d »Øë°üdG ôªJDƒªdG »a

áeóN »a ¥ÉÑ°S
:º«≤ªdGh øWGƒªdGh øWƒdG
áμ∏ªe Égó¡°ûJ »àdG øWGƒªdGh øWƒdG áeóN πLCG øe ≥HÉ°ùàdG ádÉM
¢Shô«Ød …ó°üà∏d á«æWƒdGh á«fÉ°ùfE’G Oƒ¡édG πX »a ,Ωƒ«dG øjôëÑdG
ôe ≈∏Y »æjôëÑdG Ö©°ûdG »a á∏«°UCG ádÉM øY ô«Ñ©J »g ,óéà°ùªdG ÉfhQƒc
´hQC’Gh πªLC’Gh ..äÉbhC’Gh äÉeRC’Gh ±hô¶dG ∞∏àîe »ah ,ïjQÉàdG
,á«HÉéjE’Gh áÑ«£dG ádÉëdG √òg Oƒ≤j øe »g áª«μëdG IOÉ«≤dG ¿CG É¡«a
Qƒ©°ûdG ø``e ∞YÉ°V É``e ,»``eÉ``eC’G ∞°üdG »``a »``gh ,ó¡°ûªdG Qó°üàJh
.É©e ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒªdG iód á«æWƒdG á«dhDƒ°ùªdÉH
øWƒdG ºYO ≈dEG QGôªà°SÉH ¬Lƒj √ÉYQh ¬∏dG ¬¶ØM ióØªdG ∂∏ªdG ádÓL
øjôëÑdG »a º«≤e πc ¿CGh ,äÉYÉ£≤dG ∞∏àîe »a ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒªdGh
á©«aQ á«fÉ°ùfEG ájDhQ √ògh ,øWGƒªdG á∏eÉ©e πãe πeÉ©jh ,»æjôëH ƒg
âëÑ°UCGh ,™bGƒdG ¢VQCG ≈∏Y √ÉYQh ¬∏dG ¬¶ØM ¬àdÓL Égó°ùL ,á«eÉ°Sh
»a ÉgÉjÉYQ ≈∏Y áæÄª£e á≤jó°üdGh á≤«≤°ûdG ∫hó``dG Üƒ©°Th äÉeƒμM
.øjôëÑdG áμ∏ªe
,º«μëdG ádhódG πLQ IôÑîH ,¬∏dG ¬¶ØM ôbƒªdG AGQRƒdG ¢ù«FQ ƒª°S
≈∏Y Ö∏¨àdGh ,äÉ```eRC’G AGƒ``à` MGh ,¿É``°`ù`fE’G AÉæH »``a áÑbÉãdG ¬``à` jDhQh
¢†Ñf ¬æY çóëàj Ée πc ó°Uôjh ™HÉàj ,äÉMÉéædG ™æ°Uh ,äÉjóëàdG
á«eÓYE’G πFÉ°SƒdG »a ô°ûæj Ée ™e ÜhÉéàjh ,ΩÉ©dG …CGô``dGh ´QÉ°ûdG
º¡¡Lƒjh ,ø«dhDƒ°ùªdGh AGQRƒ``dG ™e πª©dG äÉYÉªàLG ó≤©jh ,IOó©àªdG
.º«≤ªdGh øWGƒªdGh øWƒdG áeóN ≈dEG
¢ù∏ée ¢ù«Fôd ∫hC’G ÖFÉædG ≈∏YC’G óFÉ≤dG ÖFÉf ó¡©dG »``dh ƒª°S
á«é«JGôà°S’G º°SQ ,øjôëÑdG ≥jôØd »fGó«ªdG óFÉ≤dG ,¬∏dG ¬¶ØM AGQRƒdG
,á«FÉæãà°S’G ±hô¶dG äÉ«YGóJh QÉKBG øe OÉÑ©dGh OÓÑdG ßØMh ,á«bÉÑà°S’G
™°Vh »a º«≤ªdGh øWGƒªdGh øWƒdG π©Lh ,áÑFÉ°üdG äGQGô≤dG Qó°UCGh
,É«HÉéjEG ÉLPƒªf øjôëÑdG äó``Z √ƒª°S Oƒ¡L π°†ØHh ,ô≤à°ùeh ø``eBG
πμH ™°VƒdG IQGOEGh á``eRC’G ÖæéJ á«Ø«c »a ∫’óà°S’Gh πãª∏d ÉHô°†eh
.õ«ªJh ìÉéf
,ø``jô``ë`Ñ`dG ≥``jô``ah á«æ©ªdG äÉ``¡` é` dGh ¿ƒ``dhDƒ` °` ù` ª` dG º``g ∂``dò``ch
,AÉ``aƒ``dGh A’ƒ∏d Qƒ°üdGh á∏ãeC’G ´hQCG GƒHô°V øjòdG ,¿ƒYƒ£àªdGh
AGOC’G ™e ,™bƒe …CG »a øWƒdG áeóîd ÖgCÉàdGh ,á«ë°†àdGh ¢UÓNE’Gh
…CG AGOCG ó©H IOÉ©°ùdGh á«°ùØædG á``MGô``dGh ,áã«ãëdG á©HÉàªdGh ,´QÉ``Ñ`dG
™«ªédG íÑ°UCG ,π«ªL Qƒ©°T Gògh ,øjôëÑdG áμ∏ªe áeóîd É¡fC’ ,áeóN
¬«dEG QÉ°TCG Ée ƒgh ,»eÓYE’G Qƒ¡¶dGh RhôÑdÉH ΩÉªàg’G ¿hO ,¬«a ≥HÉ°ùàj
.ó¡©dG »dh ƒª°S
á«ÑdÉ¨dG ,øjôëÑdG áμ∏ªe »a ¿ƒª«≤ªdGh »æjôëÑdG Ö©°ûdG ƒg ∂dòch
Ö©°ûdG äÉ«cƒ∏°Sh äÉ°SQÉªe ÉfQÉb ƒ``dh ,Iô°†ëàeh áeõà∏e ≈ª¶©dG
,IójóY ∫hO »a çóëj Ée ™e ,á°üàîªdG äÉ¡édG ™e º¡fhÉ©Jh ,ø«ª«≤ªdGh
OGó``YCG ójGõJ ø∏©j Éªæ«ëa ∂dòd ,™°SÉ°ûdG ¿ƒÑdGh ô«ÑμdG ¥ôØdG ÉfóLƒd
ºdC’ÉH ™«ªédG ô©°ûj ,GóMGh ÉHÉ°üe ¿Éc ƒdh ,ÉfhQƒc ¢Shô«ØH ø«HÉ°üªdG
π≤j Éªæ«M ∂dòch ,Éæ≤jôa ≈eôe »a ±óg ≥«≤ëJ ºJh IGQÉÑe »a ÉæfCÉch
ÉæfCÉch ,IOÉ©°ùdGh áMôØdG ∞YÉ°†àJ ,ø«aÉ©àªdG OóY OGOõjh ø«HÉ°üªdG OóY
.zÉfhQƒc{ ƒgh É©«ªL Éæª°üN ó°V Éaóg Éæ≤≤M
ádÉM √ògh ,º«≤ªdGh øWGƒªdGh øWƒdG áeóN »a ÉbÉÑ°S ó¡°ûf ÉæfEG
√òg ≈dEG »ªàæf ÉæfƒμH ôîàØfh õà©fh ,É¡«∏Y ≈dÉ©J ¬∏dG óªëf á«HÉéjEG
hCG É«æjôëH ¿ƒμJ ¿CG áª«¶Yh iôÑc áª©fh ..ácQÉÑªdG áÑ«£dG ¢``VQC’G
.øjôëÑdG áμ∏ªe »a ¢û«©J
:ô£°ùdG ôNBG
,AGôë°üdG »a ¢SÉædG AÉ≤dEG ≈dEG ƒYóJ IóMGh ..äÉfÉæØdG ¢†©H ∫ÉH Ée
ôÑîdÉH »æà¨∏HCG »∏dG »g áfÓa ¿EG ∫ƒ≤J ºK ..äÉYÉ°TE’G ô°ûæJ iô``NCGh
ôjƒ°üJ »a §≤a º¡eÉªàgG πch !!..ÉæàdhO ¢ù«dh iôNCG ádhO ó°ü≤J É¡æμdh
äÉëjô°üàdG ¥ÓWEG hCG ,∞JGƒ¡dG ôÑY ¢SÉædG ≈dEG ¬∏≤fh (∞j’) º¡°ùØfCG
»a º¡FÓeR ™e GƒªgÉ°ùj ¿CG øe ’óH ..á«fƒjõØ∏àdG èeGôÑdG »a áà∏ØæªdG
.á«fÉ°ùfE’Gh á«æWƒdG Oƒ¡édG ºYO

¬àHÉ°UEÉH GôKCÉàe »æ«©Ñ°S IÉah

º¡æ«H ÉfhQƒμH IójóL áHÉ°UEG 55 π«é°ùJ
óëdG »a ∫ÉªY øμ°ùH äó°UQ ádÉM 41
≠∏Ñj »æjôëH øWGƒªd IÉ``ah ádÉM ¢ùeCG áë°üdG IQGRh âæ∏YCG
ióMEG ¿Éch áæeÉc á«ë°U ±hôXh ¢VGôeCG ¬jód ,ÉkeÉY 70 ôª©dG øe
™°†îj ¿Éc PEG ,(19-COVID) ÉfhQƒc ¢Shô«Ød áªFÉ≤dG ä’ÉëdG
±Gô°TEG âëJ êÓ©dGh ∫õ©dÉH á°UÉîdG õcGôªdG óMCG »a ájÉYôdGh êÓ©∏d
Iô°SC’ É¡jRÉ©J ¢üdÉN ø``Y IQGRƒ`` dG ák Hô©e ,¢ü°üîàe »ÑW ºbÉW
´É°VhC’G ¿CG IQGRƒdG äOÉaCGh ,ÜÉ°üªdG Gò¡d ¬HQÉbCGh ¬∏gCG πch ó«≤ØdG
ä’ÉM 3 GóY Éª«a Ék«dÉM Iô≤à°ùe iô``NC’G áªFÉ≤dG ä’Éë∏d á«ë°üdG
ä’ƒcƒJhôÑdG Ö°ùM ájÉYôdGh êÓ©∏d ™°†îJ É¡©«ªLh ,ájÉæ©dG âëJ
áë°üdG áª¶æe äÉ«°UƒJ Ö°ùëH Ióªà©ªdG á«dhódG äGOÉ°TQE’Gh á«Ñ£dG
.á«ªdÉ©dG
41 É¡æe ,ÉfhQƒc ¢Shô«ØH IójóL äÉHÉ°UEG 55 π«é°ùJ âæ∏YCG Ée
IQGRƒdG âdÉbh ,óëdG á≤£æe »a øjóaGh ∫ÉªY øμ°S »a Égó°UQ ºJ ádÉM
áªFÉ≤dG ä’ÉëdG π≤f ºJ ájôÑàîªdG äÉ°UƒëØdG èFÉàf øe ócCÉàdG ó©H ¬fEG
äócCGh øjóaGƒdG ∫Éª©∏d êÓ©dGh ∫õ©∏d ¢ü°üîªdG ¿ÉμªdG ≈dEG GkQƒa
ä’ÉëdG √ò¡d ø«£dÉîªdG πμd á«FÉbƒdGh ájRGôàM’G äGAGôLE’G ÉgPÉîJG
âëJ º¡©°Vhh º¡àeÓ°S øe ócCÉà∏d ájôÑàîªdG äÉ°UƒëØdG AGô``LEGh
.á¶MÓªdG

ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒªdG ™«ªéd á«ë°üdG ájÉYôdG ºjó≤àH ∂∏ªdG äÉ¡«LƒJ :áë°üdG IôjRh
äGô``ª``JDƒ`ª``∏``d ø``jô``ë``Ñ``dG õ``cô``e »``a á``Ñ``cô``ª``dG ø``e ¢``ü``ë``Ø``dG á``«``dBG çGó``ë``à``°``SG

¥Gƒ°SC’G »a äÉeÉªμdG ô«aƒàd ájQÉéàdG äÓëªdGh äÉ«dó«°üdG ™e ≥«°ùæJ :áYÉæ°üdG ôjRh

≥∏≤dG ≈dEG ƒ``YóJ ’ áªFÉ≤dG ä’É``ëdG IOÉjR :»``fÉ£ë≤dG ±É``æe .O
º¡æμ°S ô≤ªH »ë°üdG ôéëdG ô≤e GhQOÉ¨j ºd ¿hóaGƒdG ∫Éª©dG :¿Éª∏°ùdG á∏«ªL .O
áªFÉ≤dG ä’ÉëdG OGóYCG »a IOÉjR ó¡°ûj ób ΩOÉ≤dG ´ƒÑ°SC’G
ó°Uôd á£N ∑Éæg ¿C’ ,Éæd áÑ°ùædÉH ∞«îe ô«Z ô``eCG ƒgh
,¢Shô«ØdG OƒLƒd á«dÉªàMG É¡«a ¿ƒμj »àdG øcÉeC’G ™«ªL
áaÉãμdG äGP ≥WÉæªdG ¿EÉa ,É«ªdÉY ¬«∏Y ±QÉ©àªdG Ö°ùëH ¬fC’
Öéj »àdG ≥WÉæªdG øe ¿ƒμJ á¶àμªdGh á«dÉ©dG á«fÉμ°ùdG
.äÉHÉ°UE’G çhóM πÑb É¡H ¢üëØ∏d ≈©°ùJ ¿CG ∫hódG ≈∏Y
áμ∏ªe É¡H âeÉb »àdG äGƒ£îdG »g √òg ¿CG ±É°VCGh
AGôLG ºJh á¶àμªdG øcÉeC’G ≈dEG ¬LƒàdG ºJ å«M ,øjôëÑdG
OGóYC’G äOGR Gòd ,áHÉ°üªdG ä’ÉëdG ÉæØ°ûàcGh É¡H ¢üëØdG
»àdG äÉ©bƒàdG ∞dÉîj ’ ôeC’G Gòg ¿CG Éë°Vƒe ,áØ°ûàμªdG
.ájGóÑdG øe ÉgÉæª°SQ
ó°UôdG á«∏ª©d á£N Oƒ``Lh ≈``dEG »fÉ£ë≤dG QÉ``°` TCGh
á«HÉ°ùM äÉ«∏ªY ≥``ah á¶àμªdG ≥WÉæªdG »a á«FGƒ°û©dG
øjOƒLƒªdG øe ¢üëØdG äÉæ«Y Öë°S ºàj å«M ,áæ«©e
IQGRh »a IQƒcòªdG ΩÉbQC’G ¿CG ≈dEG Éàa’ ,áæ«©e á≤£æe »a
.á«aÉØ°T πμHh á«≤«≤M áë°üdG
êÓ©dG »a ø«chQƒ∏c »°ùchQó«g ΩGóîà°SG ¿CÉ°ûHh
¿Éª∏°ùdG á∏«ªL .O äócCG ,¬d á«ÑfÉédG ¢VGôYC’Gh øjôëÑdÉH
áμ∏ªªdG »a »LÓ©dG ∫ƒcƒJhôÑdG Gò``g ΩGóîà°SG ºJ ¬``fCG
»a ¬à«dÉ©a âàÑKG ájôÑàîªdG äÉ°SGQódG ¿C’ ,ájGóÑdG òæe
á∏b âàÑKCG á«μ«æ«∏cE’G äÉ°SGQódGh ,¢Shô«ØdG á«ªc π«∏≤J
ºdÉ©dG iƒà°ùe ≈∏Y ¬fCG ≈dEG áàa’ ,¢VôªdG á∏bh äÉ°Shô«ØdG
êÓ©dG Gò¡H πeÉ©àdG á«ªgCG IócDƒe ,19 ó«aƒμd êÓY óLƒj ’
Qƒ£J ™æªjh ≈°VôªdG PÉ≤fEG »a º¡°ùj ÉªH ôμÑe âbh »a
.á«ë°üdG ádÉëdG
áμ∏ªªdG áLÉM Ωó``Y ≈∏Y »fÉ£ë≤dG ±Éæe .O Oó°Th
»a º¡°ùj äÉ©ªéàdG øe óëdG ¿C’ ∫ƒéàdG ô¶M ¢Vôa ≈dG
πc ¿CG GócDƒe ,¢Shô«Ø∏d …ó°üàdG »a ΩRÓdG ±ó¡dG ≥«≤ëJ
»a áeRÓdG äGAGô`` LE’G PÉîJG »a É¡JÉ«°Uƒ°üN É¡d á``dhO
.áëaÉμªdG ¿CÉ°T
»YÉæ°üdG ¢ùØæàdG Iõ¡LCG ôaGƒJ ≈dEG »fÉ£ë≤dG QÉ°TCGh
»a ¿B’G ≈àM É¡«dEG êÉ«àM’G ΩóY ó«cCÉJ ™e ,øjôëÑdG »a
.áμ∏ªªdG
≈``dEG áMÉ«°ùdGh IQÉ``é` à` dGh áYÉæ°üdG ô`` jRh QÉ``°` TCGh
ájQÉéàdG äÓëªdGh äÉ«dó«°üdG ™e ôªà°ùe ≥«°ùæJ OƒLh
»a áHƒ∏£ªdG äÉLÉ«àM’G á«£¨àd á«Ñ£dG äÉeÉªμdG ô«aƒàd
ájQÉéJh á«YÉæ°U äÉ°ù°SDƒe ™e ¥ÉØJ’G ≈dEG Éàa’ ,¥Gƒ°SC’G
IQGRh ¿CG ≈``dEG Gô«°ûe ,É«∏ëe É¡LÉàfEG IAÉØc IOÉ``jR ≈∏Y
äÉeÉªμdG áYÉæ°U á«Ø«μH á°UÉîdG äÉª«∏©àdG äô°ûf áë°üdG
.É«dõæe

¿CGh ,º¡æμ°S ô≤ªH …RGôàM’G ôéëdG »a ∂dP πÑb GƒfÉch
…RGôàM’G »ë°üdG ôéëdG ô≤e GhQOÉ¨j ºd øjóaGƒdG ∫Éª©dG
õcôe »a GƒfÉc º¡©«ªLh Ék ≤HÉ°S º¡æμ°S ô≤ªH GƒfÉc ÉeóæY
óLƒj ’h ,º¡d ¢ü°üîªdG …RGô``à` M’G »ë°üdG ôéëdG
.øjóaGƒdG ∫Éª©dG ø«H ¢Shô«Ø∏d QÉ°ûàfG
PÉîJG »a Iôªà°ùe áë°üdG IQGRh ¿CG ¿Éª∏°ùdG äócCGh
√ò¡d ø«£dÉîªdG πμd á«FÉbƒdGh á``jRGô``à`M’G äGAGô```LE’G
º¡àeÓ°S øe ócCÉà∏d ájôÑàîªdG äÉ°UƒëØdG AGôLEGh ä’ÉëdG
≈``dEG ¬``JGP â``bƒ``dG »``a Ik ô«°ûe ,á¶MÓªdG âëJ º¡©°Vhh
´ÓW’Gh ,»LÓ©dG É¡dƒcƒJhôH »a Iôªà°ùe øjôëÑdG ¿CG
º¡J’ƒcƒJhôH øe IOÉØà°SÓd iô``NC’G ∫hó``dG ÜQÉéJ ≈∏Y
.á«aÉ©àªdG ä’Éë∏d á«LÓ©dG
…ó°üàdG äÉ``«`∏`ª`Y ô``«` KCÉ` J ¿CÉ` °` û` H ∫GDƒ` °` S ≈``∏`Y GOQh
âdÉb ,iô```NC’G á«ë°üdG äÉ``eó``î`dG ºjó≤J ≈∏Y É``fhQƒ``μ`d
,á«FÉæãà°S’G ±hô¶dG øe ºZôdG ≈∏Y ¬``fEG áë°üdG Iô``jRh
õcGôªdG »a ≈°Vôª∏d áeó≤ªdG á«ë°üdG äÉeóîdG πc ¿EÉ`a
Ö°ùëH á«©«ÑW IQƒ°üH ô«°ùJ äÉ«Ø°ûà°ùªdGh á«ë°üdG
º«©£J äGAGô``LEG ¿CG IócDƒe ,É¡H ∫ƒª©ªdG ä’ƒcƒJhôÑdG
IQhô°V ≈∏Y Éfó«cCÉJ ™e ,∞bƒàJ º``dh Iôªà°ùe ∫É``Ø`WC’G
…CG ™æe ºàj ’ ≈àM ,πØW πμd äÉª«©£àdG ∫hóéH ΩGõàd’G
.¬d IOóëªdG äÉà«bƒàdG »a º«©£àdG ≈∏Y ∫ƒ°üëdG øe πØW
áæeõªdG ¢VGôeC’ÉH ≈°VôªdG IÉYGôe ºàj ¬fCG âaÉ°VCGh
Iô«°ûe ,™Ñàe ƒg Éªc º¡d áeRÓdG äÉeóîdG ºjó≤J ∫ÓN øe
É``eCG ,É¡∏«LCÉJ øμªj á∏LÉ©dG ô«Z ä’É``ë`dG ¢†©H ¿CG ≈``dEG
õcGôe Oƒ``Lh ≈``dEG áàa’ ,Iôªà°ùe »¡a áFQÉ£dG äÉeóîdG
CÉé∏j ¿CG øWGƒª∏d øμªj áYÉ°S 24 QGóe ≈∏Y πª©J á«ë°U
.É¡«dG
ájQÉéàdG äÓëª∏d ájRGôàMG §HGƒ°V Oƒ``Lh ∫ƒ``Mh
¿EG áMÉ«°ùdGh IQÉéàdGh áYÉæ°üdG ôjRh ∫Éb ,•ÓàN’G ™æªd
óYÉÑàdG ≈∏Y åë∏d áë°üdG IQGRh øe ô°ûæJ §HGƒ°V ∑Éæg
ÉgDhÉæãà°SG º``J »àdG äÓëªdG ¿CG ≈``dEG Éàa’ ,»YÉªàL’G
≥«Ñ£àH áeõ∏e âfÉc ≥HÉ°ùdG QGô``≤`dG ≥«Ñ£J Iôàa ∫Ó``N
äÉª«∏©Jh äGOÉ°TQEÉH ó«≤àdG É¡ªgCG øe á°UÉN äÉWGôà°TG
√ó¡°ûJ …ò``dG »©ªàéªdG »YƒdÉH Égƒæe ,áë°üdG IQGRh
øY GôÑ©e ,¢Shô«ØdG áëaÉμe »a óYÉ°ùjh øjôëÑdG áμ∏ªe
≈∏Y ®ÉØë∏d ájQÉéàdG äÓëªdG ÜÉë°UCG ¿hÉ©J ≈dG ¬©∏£J
ácGô°ûdG »a º¡e QhO º¡d ¿ƒμj ≈àM ,º¡æFÉHRh º¡«ØXƒe
.áëaÉμªdG »a º¡°ùJ »àdG á«©ªàéªdG
±Éæe .O í``°` VhCG ,ø«HÉ°üªdG OGó`` YCG IOÉ`` jR ¿CÉ`°`û`Hh
¿CG ≈dEG Gô«°ûe ,™bƒàe ôeCG ä’ÉëdG OóY IOÉjR ¿CG »fÉ£ë≤dG

بيانات الخبر

áeÉ©dG øcÉeC’ÉH ¬LƒdG äÉeÉªch á©æbC’G AGóJQG á«eGõdEG QGôb
óëdG øe Rõ©J á«Ñ£dG á«MÉædG øe á«HÉéjEG èFÉàf ¬d ¿ƒμà°S
∫hódG øe OóY »a ¬JÉÑKEG ºJ A»°T ƒgh ¢Shô«ØdG QÉ°ûàfG øe
.AGôLE’G Gòg â©ÑJG »àdG
øjôëÑdG áμ∏ªe »a áªFÉ≤dG ä’ÉëdG ™°Vh ¿CÉH √ƒfh
Gô°TDƒe »£©j ∫GRÉ``e ä’ÉëdG √òg ™ÑàJ èFÉàf ∫ÓN øeh
¿CGh ,ÉfhQƒc ¢Shô«a QÉ°ûàfG øe óëdÉH ≥∏©àj Éª«a É«HÉéjEG
»a Qƒëªàj IóaGƒdG ádÉª©∏d áªFÉ≤dG ä’ÉëdG OóY ´ÉØJQG
∞«ãμJ ºJ å«M ,∫Éª©dG A’Dƒg øμ°ùH á°UÉN IOóëe øcÉeCG
á«æ©ªdG äÉ¡édG πc ™e ≥«°ùæàdÉH º¡d ájƒYƒàdG äÓªëdG
á«aÉ°VE’G á``jRGô``à`M’G äGƒ£îdG øe Oó``Y PÉîJG …QÉ``Lh
.º¡àë°U ≈∏Y ÉXÉØM
»àdG áª¡ªdG äGAGô`` LE’G øe ¿CG »fÉ£ë≤dG ±É``°`VCGh
¢Shô«a QÉ°ûàfG øe óëdG »YÉ°ùe ìÉéæd iôÑc á«ªgCG πμ°ûJ
»àdGh ,ø«£dÉîªdGh ø«HÉ°üªdG ôKCG AÉØàbG á«dBG »g ÉfhQƒc
áeÓ°S ¿Éª°†d áªFÉ≤dG ä’Éë∏d ø«£dÉîªdG πc ô°üM É¡aóg
á«dB’G √òg ∫ÓN øe ºàj å«M ,ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒªdG ™«ªL
¬dGDƒ°Sh ¢üëØdG áé«àæH ¬ZÓHEGh áªFÉ≤dG ádÉëdÉH ∫É°üJ’G
ø«£dÉîªdGh √Oƒ``Lh øcÉeCÉH á≤∏©àªdG äÉeƒ∏©ªdG πc øY
π«∏ëJ ∫ÓN øe ójóëàdGh ≥≤ëàdGh ,Éeƒj 14 ôNBG »a ¬d
øeh ,ø«£dÉîªdÉH ∫É``°`ü`J’Gh áªFÉ≤dG ádÉëdG äÉeƒ∏©e
á«dBGh »dõæªdG ∫õ©∏d á©ÑàªdG äGAGô``LE’É``H ºgQÉ£NEG ºK
¬à£dÉîe øY QÉ°ùØà°S’Gh §dÉîªdG á∏HÉ≤e É¡©ÑàJ ,¢üëØdG
ôéM º``K ø``eh ,¢``VGô``YCG …CG Qƒ``¡`X ø``Yh áªFÉ≤dG ádÉë∏d
âfÉc GPEGh ,á«Ñ∏°S ¬àdÉM âfÉc GPEG Éeƒj 14 Ióªd §dÉîªdG
ø«£dÉîªdG ôKCG AÉØàbGh ¬LÓYh §dÉîªdG ∫õY ºàj á«HÉéjEG
.äGAGôLE’G ¢ùØæH ¬d
¿Éª∏°ùdG á∏«ªL IQƒàcódG â°Vô©à°SG ,ôNBG ÖfÉL øe
™ªéªH á«æWÉÑdG ¢VGôeC’Gh ájó©ªdG ¢VGôeC’G ájQÉ°ûà°SG
¢Shô«Ød áªFÉ≤dG ä’Éë∏d »ë°üdG ™°VƒdG »Ñ£dG á«fÉª∏°ùdG
Oó``Y ¿CG â``ë` °` VhCG å``«`M ,(19-COVID)ÉfhQƒc
É¡©«ªL á``ª`FÉ``b á``dÉ``M 349 ≈`` dEG π``°`Uh á``ª`FÉ``≤`dG ä’É``ë` dG
»dÉªLEG ¿CGh ,ájÉæ©dG âëJ ä’É``M 4 AÉæãà°SÉH Iô≤à°ùe
532 ≠∏H …RGô``à` M’G »ë°üdG ôéëdG øe GƒLôN øjòdG
∫õ©dG õcGôe øe É¡LhôNh ádÉM 458 »aÉ©Jh ,Ωƒ«dG ≈àM
.êÓ©dGh
¢Shô«Ød áªFÉb ä’É``M ∑Éæg ¿CÉ` H ¿Éª∏°ùdG âgƒfh
øjóaGƒdG ∫Éª©∏d ´ƒÑ°SC’G Gòg ∫ÓN É¡∏«é°ùJ ºJ ÉfhQƒc
ôéëdÉH º``¡`©`°`Vh º``J ó``b ¿É`` c ø``jò``dG OÉ``HÉ``ª`∏`°`S á≤£æªH
º¡æ«H áªFÉb ä’ÉM OƒLh ó©H ≥HÉ°S âbh »a …RGôàM’G

¿CG áë°üdG Iô``jRh ídÉ°üdG ó«©°S âæH á≤FÉa äó``cCG
≈∏Y ®ÉØë∏d É¡JÉ«fÉμeEG πc ô«î°ùJ »a Iôªà°ùe IQGRƒ``dG
¿CÉH ágƒæe ,øjôëÑdG áμ∏ªe »a º«≤ªdGh øWGƒªdG áë°U
≥jôØdG É¡H Ωƒ≤j »àdG á«æWƒdG Oƒ¡édG π°†ØH øjôëÑdG
-COVID) ÉfhQƒc ¢Shô«Ød …ó°üà∏d »æWƒdG »Ñ£dG
óYÉ°üJ »a º¡°SCG »LÓY ∫ƒcƒJhôH øe √OÉªàYG ºJ Éeh (19
458 ≈dG Ωƒ«dG ≈àM ºgOóY π°Uh å«M ø«aÉ©àªdG OGó``YCG
.ádÉM
ÖMÉ°U Iô°†M äÉ¡«LƒJ ≈``dEG ídÉ°üdG äQÉ``°` TCGh
,ióØªdG OÓÑdG πgÉY áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y øH óªM ∂∏ªdG ádÓédG
äÉeóîdGh á«Ñ£dG ájÉYôdG ºjó≤àH áë°üdG IQGRh πØμàH
ø«æWGƒªdG ™«ªéd êÓ``©`dGh ôéëdGh ¢üëØ∏d á«ë°üdG
Gó¡L ôNóJ ød IQGRƒdG ¿CG IócDƒe ,áμ∏ªªdG »a ø«ª«≤ªdGh
ä’ÉëdG ™«ªéd áeRÓdG ájÉYôdGh êÓ©dG ô«aƒJ π``LCG øe
≈©°ùJ ájÉZ º¡àeÓ°ùa ø«ª«≤ªdG hCG ø«æWGƒªdG øe AGƒ°S
.É¡≤«≤ëàd
á«HÉ©«à°S’G ábÉ£dÉH ≥∏©àj Éª«a ¬fCG IôjRƒdG âaÉ°VCGh
ábÉ£dG ¿EÉa ,êÓ©dGh ∫õ©dGh ôéëdGh ¢üëØ∏d ∫É¨°TE’Gh
∫É¨°TE’Gh 1699 ≠∏ÑJ êÓ©dGh ∫õ©dG õcGôªd á«HÉ©«à°S’G
≠∏ÑJ ¢UÉîdG ´É£≤dG õcGôe »ah ,§≤a Gkôjô°S 345 É¡æe
»a ,Iô q°SCG 4 »dÉëdG ∫É¨°TE’Gh 172 á«HÉ©«à°S’G ábÉ£dG
»ë°üdG ôéëdG õcGôªd á«HÉ©«à°S’G ábÉ£dG ≠∏ÑJ ø«M
õcGôe »``ah ,947 É¡æe ∫É¨°TE’G ≠∏Ñj 2504 …RGô``à`M’G
∫É¨°TE’Gh ,321 á«HÉ©«à°S’G ábÉ£dG ≠∏ÑJ ¢UÉîdG ´É£≤dG
¢üëa ∞dCG 50 øe ôãcCG AGôLEG ºJ Éªc ,Gôjô°S 94 ≠∏Ñj É¡æe
.¢Shô«Ø∏d …ôÑàîe
≥jôØdG √ó≤Y …òdG »Øë°üdG ôªJDƒªdG ∫ÓN ∂dP AÉL
AÉ°ùe (19-COVID) ÉfhQƒc ¢Shô«a áëaÉμªd »æWƒdG
á«æWƒdG çƒëÑdGh ÖjQóà∏d ó¡©dG »``dh õcôe »``a ¢ùeG
äGóéà°ùªdG ∞∏àîeh ¢Shô«ØdG äGQƒ``£`J ≈∏Y ±ƒbƒ∏d
.¬H á≤∏©àªdG
»``gh Ió``jó``L á``«` dBG çGó``ë` à` °` SG Iô`` jRƒ`` dG â``æ` ∏` YCGh
äGôªJDƒª∏d »dhódG øjôëÑdG õcôe »a áÑcôªdG øe ¢üëØdG
äGAGô`` LEG π«¡°ùJ IOÉ`` jR ≥∏£æe ø``e ∂``dPh ,¢``VQÉ``©`ª`dGh
.ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒª∏d ¢üëØdG
áæé∏dG ´ÉªàLG »a äGQGôb øe √PÉîJG ºJ ÉªH âgƒfh
¿Éª∏°S ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U á°SÉFôH á«≤«°ùæàdG
ÖFÉædG ≈∏YC’G óFÉ≤dG ÖFÉf ó¡©dG »dh áØ«∏N ∫BG óªM øH
äGAGô``LE’G õjõ©àd ∂``dPh ,AGQRƒ``dG ¢ù∏ée ¢ù«Fôd ∫hC’G
,ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒªdG áë°U ≈∏Y ÉXÉØM á``jRGô``à` M’G
ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒªdG πc AGó``JQG á«eGõdEG »a á∏ãªàªdGh
.áeÉ©dG øcÉeC’G »a ¬LƒdG äÉeÉªch á©æbC’G
¿ƒμà°S á©æbC’G √òg ¿CG ≈dEG ídÉ°üdG IôjRƒdG äQÉ°TCGh
≥«°ùæàdG ≥ah ájQÉéàdG ∫ÉëªdGh äÉ«dó«°üdG »a IôaGƒàe
Éªc ,á``MÉ``«`°`ù`dGh IQÉ``é` à` dGh áYÉæ°üdG IQGRh ™``e º``FÉ``≤`dG
π«ªëJ ºJ å«M ,É«dõæe á©æbC’G √ò``g ™æ°U ¿ÉμeE’ÉH ¬``fCG
áàa’ ,áë°üdG IQGRh ™bƒe »a ∂dòH á≤∏©àªdG äGOÉ``°`TQE’G
º«≤©àdÉH á«YÉæ°üdGh ájQÉéàdG ∫ÉëªdG ΩGõ``dEG IQhô°V ≈dEG
QÉ¶àf’G º«¶æJh ,áë°üdG IQGRh äGOÉ°TQEG ≥ah ôªà°ùªdG
Ö°ùëH ,»YÉªàL’G óYÉÑàdG ô«HGóJ ≥ah äÓëªdG êQÉ``N
óaôd Ék«°ù«FQ Ók eÉY ÉgQÉÑàYÉH ,áë°üdG IQGRh äGOÉ``°`TQEG
¿CG IócDƒe ,á«eÉeC’G ´ÉaódG •ƒ£îH ºg øe ™«ªL Oƒ¡L
áë°üdG õjõ©J ¬fCÉ°T øe Ée πc ò«ØæJ π°UGƒà°S IQGRƒ``dG
.™«ªédG áeÓ°Sh áë°U ¿Éª°Vh áeÉ©dG
ô``jRh »``fÉ``jõ``dG ó``°`TGQ ø``H ó``jGR ó``cCG ô``NBG Ö``fÉ``L ø``e
…ó°üà∏d á«æWƒdG Oƒ¡édG ¿CG áMÉ«°ùdGh IQÉéàdGh áYÉæ°üdG
ó¡©dG »dh »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U IOÉ«≤H ÉfhQƒc ¢Shô«Ød
,AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«Fôd ∫hC’G ÖFÉædG ≈∏YC’G óFÉ≤dG ÖFÉf
πLCG øe »g ¢Uƒ°üîdG Gòg »a òîàJ »àdG äGAGôLE’G πch
ájRGƒàe »JCÉJh ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒªdG áeÓ°Sh áë°U ßØM
k G
.áeGóà°ùªdG á«ªæàdG »YÉ°ùe ≈∏Y ®ÉØëdG á«ªgCG ™e É°†jC
≥«Ñ£J »a ∑QÉ°ûe º«≤eh øWGƒe πc ¿EG ôjRƒdG ∫Ébh
äÉª«∏©àdGh äGQGô≤dÉH ¬eGõàdGh ¬«Yh ôÑY ,äGAGôL’G √òg
.º¡àeÓ°Sh º¡àë°U ≈∏Y ®ÉØëdG »a º¡°ùj ÉªH
»fÉ£ë≤dG ±É``æ` e Ö``«`Ñ`W Ωó``≤` ª` dG ó`` `cCG ,¬``à` ¡` L ø``e
ƒ°†Y …ôμ°ù©dG ≈Ø°ûà°ùªdÉH ájó©ªdG ¢VGôeC’G …QÉ°ûà°SG
äGQGô≤dG ¿CG ÉfhQƒc ¢Shô«Ød …ó°üà∏d »æWƒdG ≥jôØdG
ájRGôàM’G äGAGô``LE’G õjõ©àd äAÉ``L Ωƒ«dG äòîJG »àdG
¿CG ≈∏Y GOó°ûe ,ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒªdG áë°U ≈∏Y ÉXÉØM

اليوم

التاريخ

الخبرá``«æWƒdG{
zƒL{ »``a π``«gCÉàdGh ìÓ``°UE’G õ``côªd á``jó≤ØJ IQÉ``jõH Ωƒ``≤J z¿É``°ùfE’G ¥ƒ``≤ëd

.…QƒN ÉjQÉe |
≈``dEG ≈bôJ É``¡`fCGh ,AGƒ``°`S ó``M ≈∏Y
Ö°SÉæàj GóL »æ¡eh ∫ÉY iƒà°ùe
á«dhódG øjôëÑdG áμ∏ªe áfÉμeh
.á«bƒ≤ëdG É¡JGRÉéfEGh

≈dEG ôYÉ°ûdG É«YGO ,™«ªédG áë°U
ÉgQOÉ°üe øe äÉeƒ∏©ªdG AÉ≤à°SG
äÉeóîdG øe IOÉØà°S’Gh ,á«ª°SôdG
≈≤∏J »a á°ù°SDƒªdG É¡eó≤J »àdG
∫ÓN øe äGóYÉ°ùªdGh ihÉμ°ûdG
.øNÉ°ùdG §îdÉH ∫É°üJ’G
¬∏dG ∫Ée QƒàcódG √ƒf ,¬à¡L øe
øcÉeCG IQÉjR áæéd ¢ù«FQ …OÉªëdG
ô«HGóàdÉH ≥``aGô``ª` dGh RÉ``é` à` M’G
≈∏Y ÉgPÉîJG ºJ »àdG ájRGôàM’G
QOÉc iƒà°ùe hCG A’õædG iƒà°ùe
øY É¡«∏Y ´ÓW’G ºJ å«M ,õcôªdG
QOÉμdGh A’õædG ™e πYÉØàdGh Üôb

ó``«` °` ù` dG ó`` ` ` cCG ,¬`` Ñ` `fÉ`` L ø`` `e
¿CG ¢ù«FôdG Ö``FÉ``f ôYÉ°ûdG ó``dÉ``N
ô«HGóàdGh ájRGôàM’G äGAGô``LE’G
IQGOEG É``¡`©`Ñ`à`J »``à``dG á``«` FÉ``bƒ``dG
≈dEG »≤JôJh ,ájÉ¨∏d á«dÉãe õcôªdG
É¡«∏Y ±QÉ©àªdG á«dhódG ô«jÉ©ªdG
á«Ñ£dG ¢UƒëØdG πªY ºàj å«M
π``NGó``dG »``a A’õ``æ` ∏` d á``Ñ`°`SÉ``æ`ª`dG
ºJh ,º¡æY êGô`` aE’G πÑb A’õ``æ`dGh
ä’É``°` ü` J’É``H A’õ`` æ` `dG ¢``†` jƒ``©` J
äGQÉ`` `jõ`` `dG ø`` `e ’ó`` ` H á`` «` `Fô`` ª` `dG
øª°V ∂dPh ,É¡≤«∏©J ó©H ájOÉ«àY’G
k
≈∏Y ÉXÉØM
ájRGôàM’G äGAGôLE’G

.áë°üdG
¬H Ωƒ``≤` J É``e …Qƒ`` N â``æ`ª`Kh
≥«Ñ£àd äGAGôLEG øe õcôªdG IQGOEG
AGƒàM’ á©ÑàªdG ô«jÉ©ªdG ™«ªL
ø«H ¢``Shô``«` Ø` dG QÉ``°` û` à` fG ™``æ` eh
¢SÉ°ùªdG ≈dEG …ODƒj ’ ÉªH ,A’õædG
áë°U ß``Ø`ë`j É``ª` Hh ,º``¡` bƒ``≤` ë` H
»a ™«ªédG á«YGO ,™«ªédG áeÓ°Sh
äÉYÉ°TE’G åH ΩóY ≈dEG ¬JGP âbƒdG
É°Uƒ°üNh ,áWƒ∏¨ªdG QÉ``Ñ`NC’Gh
≥«bódG »ë°üdG ±ô``¶`dG Gò``g »``a
Ö∏£àj …ò``dGh OÓÑdG ¬H ôªJ …òdG
.¥OÉ°üdG »æWƒdG AÉªàf’G

ô«HGóàdGh ájRGôàM’G äGAGô``LE’G
õcôªdG IQGOEG É¡©ÑàJ »àdG á«FÉbƒdG
∫É``LQh A’õ``æ` dG ™``e π``eÉ``©`à`dG »``a
πeÉ©àdG ºàj ¬fCG ó«cCÉàdG OhCG ,øeC’G
â°UhCG »àdG á«dhódG ô«jÉ©ªdG ≥ah
ájÉbƒ∏d á«ªdÉ©dG áë°üdG áª¶æe É¡H
¢``Shô``«`a QÉ``°` û` à` fG ™``æ` e π`` `LCG ø``e
∑Éæg ¿CGh ,A’õ``æ` dG ø«H É``fhQƒ``c
ájÉYôdG ºjó≤àH Ωƒ≤j É«ÑW ÉªbÉW
IócDƒe ,záeRÓdG äÉeóîdGh á«Ñ£dG
ádÉM …CG OƒLh ΩóY ¬JGP âbƒdG »a
´É°ûj Ée πc ¿CGh ,A’õædG ø«H áªFÉb
øe ¢SÉ°SCG ¬d ¢ù«d Oó°üdG Gòg »a

øμdh ,Ió``jó``L â°ù«d RÉ``é` à` M’G
´ÓWÓd IôªdG √òg IQÉjõdG »JCÉJ
¿É``°` ù` fE’G ¥ƒ``≤` M ´É```°` `VhCG ≈``∏` Y
A’õæ∏d Ωó≤J »àdG á«Ñ£dG ájÉYôdGh
á``jRGô``à` M’G äGAGô`` ` `LE’G π``X »``a
õ``cô``ª` dG IQGOEG É``¡` H Ωƒ``≤` J »``à` dG
ô«HGóàdGh á«æWƒdG Oƒ¡édG øª°V
¢Shô«a QÉ°ûàfG øe óë∏d á«FÉbƒdG
»a (19-COVID) É``fhQƒ``c
.øjôëÑdG áμ∏ªe
:á``°`ù`°`SDƒ`ª`dG ¢``ù` «` FQ â``dÉ``bh
á°ù°SDƒªdG AÉ``°` †` YCG ´Ó`` WG ó``©` H{
≈∏Y ™bGƒdG ¢``VQCG ≈∏Yh Öãc øY

¢ù«FQ …Qƒ`` N É``jQÉ``e äó`` `cCG
جهة النشر
¿É°ùfE’G ¥ƒ≤ëd á«æWƒdG á°ù°SDƒªdG

,áæ∏©ªdG ô«Zh áæ∏©ªdG á«fGó«ªdG
Ohó``M Ó``H É¡∏ªY á°SQÉªªd ∂``dPh
øjôëÑdG ¿CG ≈∏Y IOó°ûe ,Oƒ«b hCG
ô``eC’G ,äÉ°ù°SDƒªdGh ¿ƒfÉ≤dG ó∏H
…CG ≈dEG äÉØàd’G ΩóY Ö∏£àj …òdG
øe π«ædG ∫hÉëJ ágƒÑ°ûe äGƒYO
.á«æWƒdG ÉæJÉÑ°ùàμe
IQÉjõdG ¢ûeÉg ≈∏Y ∂dP AÉL
õcôªd á°ù°SDƒªdG ≥jôa É¡H ΩÉb »àdG
á≤£æe »``a π``«` gCÉ` à` dGh ìÓ`` °` `UE’G
¿CG …Qƒ`` N â``ë` °` VhCG å``«`M ,ƒ``L
á°ù°SDƒªdG É¡H Ωƒ≤J »àdG äGQÉjõdG
õcGôeh π«gCÉàdGh ìÓ°UE’G õcGôªd

áaÉc ΩGôàMGh ¿É°ùfE’G áeGôc ¿CG

ádƒØμe øjôëÑdG áμ∏ªe »a ¬bƒ≤M
الصفحة
™HÉf ô``eC’G Gò``gh ±hô¶dG πc »a

العدد
É¡eGõàd’ É°SÉμ©fG ,¿É°ùfE’G ¥ƒ≤M
á«ªgCÉH áª«μëdG IOÉ«≤dG ¿ÉªjEG øe

á≤∏©àªdG á«dhódG ∑ƒμ°üdG áaÉμH

á©ª°S â``JÉ``Hh ,¿É``°` ù` fE’G ¥ƒ≤ëH
الرابط اإللكتروني
,∫ÉéªdG Gò``g »``a IRQÉ`` H áμ∏ªªdG
√ó``cDƒ` J …ò`` `dG ¬`` `JGP ô`` ` eC’G ƒ```gh
â«£YCG »àdG á©°SGƒdG äÉ«MÓ°üdG
äGQÉ``jõ``dG É¡æª°V øe ,á°ù°SDƒª∏d
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»é«∏îdG ¿hÉ©àdG á«∏NGO AGQRƒd zó©oH øY{ ÇQÉW ´ÉªàLG

zÉ``fhQƒ``c{ QÉ``°``û``à``fG ø``e óë∏d ∂``∏``ª``dG á``dÓ``L äÉ``¡``«``Lƒ``à``H ó«°ûj á``«``∏``NGó``dG ô```jRh
äÓ```Mô```dG ±É``æ``Ä``à``°``SG ó```æ```Y π``≤``æ``à``∏``d zô```Ø```°```ù```dG RGƒ```````L{ ΩGó```î```à```°```SG ≈```∏```Y ¥É````Ø````J’G ó```jó```é```J
;óéà°ùªdG ÉfhQƒc ¢Shô«a ™e πeÉ©àdG QÉWEG »a ¢ù∏éªdG
™e ájRGƒàªdG á``jRGô``à`M’G äGAGô`` `LE’G ∫Ó``N ø``e ∂``dPh
,ájƒédGh ájôÑdG òaÉæªdG ôÑY á«ë°üdG á«FÉbƒdG äGAGôLE’G
ø«H ø«∏≤æàªdGh ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒªdG áeÓ°S ≈∏Y ÉXÉØM
.¢ù∏éªdG ∫hO
»a á«æØdGh á«Ñ£dG QOGƒμ∏d ºgôjó≤Jh ºgôμ°T GhóHCGh
Oƒ¡L øe ¬fƒdòÑj Éªd ºdÉ©dG ∫hO ™«ªLh ¢ù∏éªdG ∫hO
»©°ùdGh óéà°ùªdG ÉfhQƒc ¢Shô«a á¡LGƒe »a Iô«Ñc
.≈dÉ©J ¬∏dG ¿PEÉH ìGhQC’G PÉ≤fE’
É¡H Ωƒ``≤` j »``à` dG á``ã`«`ã`ë`dG Oƒ``¡` é` dÉ``H GhOÉ`` °` `TCG É``ª` c
¢ù∏éªdG ∫hO »a ájôμ°ù©dGh á«æeC’G äÉYÉ£≤dG ƒÑ°ùàæe
,¢Shô«ØdG QÉ°ûàfG øe óëdG »a á°Sƒª∏ªdG º¡JÉeÉ¡°SEGh
ø«ª«≤ªdGh ø``«`æ`WGƒ``ª`dG ¿hÉ``©` à` H AGQRƒ`` ` dG OÉ``°``TCG É``ª`c
QÉ°ûàfG ø``e óë∏d á«FÉbƒdG á``jRGô``à`M’G äGAGô`` `LE’G ™``e
äGAGôLE’ÉH ΩGõàd’G øe ójõe ≈dEG IƒYódG ™e ,¢Shô«ØdG
øe ó``ë`dGh á``jÉ``bƒ``dG äÉ``LQO ≈``∏`YCG ≥«≤ëàd á``jRGô``à`M’G
.¢Shô«ØdG QÉ°ûàfG
Ée ≈∏Y ¿hÉ©àdG ¢ù∏ée áfÉeC’ ºgôμ°T øY GƒHôYCGh
á«æeC’G Iõ¡LC’G ø«H ≥«°ùæàdGh ¿hÉ©àdG QÉWEG »a ¬H Ωƒ≤J
.ÉfhQƒc ¢Shô«a áëaÉμe ∫Éée »a ¢ù∏éªdG ∫hO »a

ìÉª°ùdG ΩóY øe ¬«∏Y ¥ÉØJ’G ≥Ñ°S Ée AGQRƒdG ócCGh
á≤«KƒdG ¢ùØæH ’EG iôNCG ádhO …CG ≈dEG øWGƒe …CG êhôîH
GójóëJh) ¢ù∏éªdG ∫hO ™e ádhO …CG ≈dEG É¡H πNO »àdG
.äÓMôdG ±ÉæÄà°SG óæY (ôØ°ùdG RGƒL
∫hO É¡H Ωƒ≤J »àdG Oƒ¡édG á«∏NGódG AGQRh øªKh

á«°†jôªàdGh á``«Ñ£dG QOGƒμdG :ΩÉ``©dG øeC’G ¢``ù«FQ
zÉfhQƒc áeRCG{ á¡LGƒe »a AÉ£©dG äÉ«ë°†J ´hQCG ô£°ùJ

.ΩÉ©dG øeC’G ¢ù«FQ |

¢ù«FQ ø°ùëdG ø°ùM ø``H ¥QÉ``W ≥jôØdG ¬``Lh
á«°†jôªàdGh á«Ñ£dG QOGƒμ∏d ôjó≤J á«ëJ ΩÉ©dG øeC’G
™HÉ°ùdG ≥aGƒj …òdGh »ªdÉ©dG áë°üdG Ωƒj áÑ°SÉæªH
.ΩÉY πc øe πjôHCG øe
á«ëJ{ ¬àª∏c π¡à°ùe »a ΩÉ©dG øeC’G ¢ù«FQ ∫Ébh
øjôëÑdG π``LCG ø``e πª©j ø``e πμd ôjó≤Jh ΩGô``à` MG
Ωƒj áÑ°SÉæªHh ,ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒªdG áaÉc áeÓ°Sh
Oƒ¡éH RGõàY’Gh ôîØdG øY ôÑ©f ,»ªdÉ©dG áë°üdG
»a ¿hô£°ùj øjòdGh á«°†jôªàdGh á«Ñ£dG QOGƒμdG
AÉ£©dG äÉ«ë°†J ´hQCG zÉ``fhQƒ``c á`` eRCG{ á¡LGƒe
,á∏«ÑædG á«fÉ°ùfE’G º¡àdÉ°SQ AGOCG QÉWEG »a ¢UÓNE’Gh
.z™«ªédG áeÓ°Sh áë°U IÉYGôe ≈∏Y áªFÉ≤dG
áeÓ°ùdG ájÉªM ¿CG ≈dEG ΩÉ©dG øeC’G ¢ù«FQ QÉ°TCGh
¬H ΩGõ``à`d’G ¢ùμ©j ,π«°UCG »©ªàée Ö``LGh áeÉ©dG
¢û«©f …òdG øWƒ∏d AÉªàf’Gh A’ƒdG ôYÉ°ûe ¥ó°UCG
∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†M IOÉ``«`b π``X »``a ,¬«a
.ióØªdG

»àdG á«æeC’G á``jRGô``à`M’G äGAGô```LE’G ∫ƒ``M ƒ°†Y á``dhO
¥ÉØJ’G ºJ Éªc ,¢Shô«ØdG QÉ°ûàfG øe óë∏d ÉgPÉîJG ºJ
≥«Ñ£J »a áëLÉædG á«dhódG ÜQÉéàdG øe IOÉØà°S’G ≈∏Y
Iô£«°ùdGh ºμëàdG äÉ«dBGh á«æeC’G ájRGôàM’G äGAGôLE’G
.óéà°ùªdG ÉfhQƒc ¢Shô«a QÉ°ûàfG øe óë∏d

äÉ¡«LƒàH OÉ°TCG ÉfhQƒc ¢Shô«a áëaÉμe ¿CÉ°ûH É¡àHôéJh
ÖMÉ°U á©HÉàeh ióØªdG ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†M
ƒª°ùdG ÖMÉ°U IQRGDƒeh ºYOh AGQRƒdG ¢ù«FQ »μ∏ªdG ƒª°ùdG
¢ù«Fôd ∫hC’G ÖFÉædG ≈∏YC’G óFÉ≤dG ÖFÉf ó¡©dG »dh »μ∏ªdG
ájRGôàM’G äGAGôLE’G õjõ©J »a º¡°ùj ÉªH ,AGQRƒdG ¢ù∏ée
.ÉfhQƒc ¢Shô«a QÉ°ûàfG øe óë∏d á«æWƒdG Oƒ¡édG øª°V
∫hO ø«H ÜQÉéàdGh äGôÑîdG ∫OÉÑJ á«ªgCG ôjRƒdG ócCGh
»àdG äÉMôà≤ª∏d √ôjó≤J øY ¬JGP âbƒdG »a GôÑ©e ,¢ù∏éªdG
áëaÉμe ¿CÉ°ûH á≤«≤°ûdG ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áμ∏ªªdG É¡H âeó≤J
.ÉfhQƒc ¢Shô«a
øe GOóY á«∏NGódG AGQRh åëH ÇQÉ£dG ´ÉªàL’G ∫ÓNh
πÑ°Sh áëFÉédG √ò¡H á≤∏©àªdG áª¡ªdG á«æeC’G äÉYƒ°VƒªdG
.ÉgQÉ°ûàfG øe óëdGh É¡à¡LGƒe
áfÉeC’G ≈dƒàJ ¿CG ≈∏Y AGQRƒdG ≥ØJG ¿CÉ°ûdG Gòg »ah
»∏ãªªd ´ÉªàLG ó≤©d ≥«°ùæàdG ¿hÉ©àdG ¢ù∏éªd áeÉ©dG
áLÉëdG âYO Ée ≈àe AÉ°†YC’G ∫hódÉH á«∏NGódG äGQGRh
á«æeC’G Oƒ¡édG ≥«°ùæàd -»FôªdG ∫É°üJ’G á«æ≤J ôÑY≈dƒàJ ¿CGh ,óéà°ùªdG ÉfhQƒc ¢Shô«a QÉ°ûàfG øe óë∏d
AÉ°†YC’G ∫hó``∏`d á«∏NGódG äGQGRh π``c ó``jhõ``J á``fÉ``eC’G
…CG »a á«∏NGódG IQGRh øe É¡«dEG OôJ »àdG äÉeƒ∏©ªdÉH

áØ«∏N ∫BG ¬∏dGóÑY øH ó°TGQ ï«°ûdG ∫hCG ≥jôØdG ∑QÉ°T
AGQRh √ó≤Y …ò``dG ÇQÉ``£` dG ´É``ª`à`L’G »``a á«∏NGódG ô``jRh
AÉ°ùe á«Hô©dG è«∏îdG ∫hód ¿hÉ©àdG ¢ù∏ée ∫hóH á«∏NGódG
≥jôØdG ƒª°S á°SÉFôH ,»FôªdG ∫É°üJ’G á«æ≤J ôÑY ¢ùeCG
AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«FQ ÖFÉf ¿É«¡f ∫BG ójGR øH ∞«°S ï«°ûdG
¢ù«FQ IóëàªdG á«Hô©dG äGQÉ`` eE’G á``dhó``H á«∏NGódG ô``jRh
¿hÉ©àdG ¢ù∏éªd ΩÉ©dG ø«eC’G ácQÉ°ûªHh ,á«dÉëdG IQhó``dG
ôNBG ≈∏Y ´ÓWÓd ∂dPh ,±ôéëdG ∑QÉÑe ìÓa ∞jÉf QƒàcódG
áëaÉμe ¿CÉ°ûH ¢ù∏éªdG ∫hO »a äGóéà°ùªdGh äGQƒ£àdG
äGAGôLE’G á°ûbÉæeh ,(19-ó«aƒc) óéà°ùªdG ÉfhQƒc ¢Shô«a
.√QÉ°ûàfG øe óë∏d Oƒ¡édG QÉWEG »a á©ÑàªdG á«æeC’G
√ôμ°T øY á«∏NGódG ô``jRh Üô``YCG ´ÉªàL’G ájGóH »ah
Ée ≈∏Y á≤«≤°ûdG IóëàªdG á«Hô©dG äGQÉ``eE’G ádhód √ôjó≤Jh
ó©H øY √ó≤Yh ,´ÉªàLÓd Ö«JôàdGh OGó``YE’G »a ¬H âeÉb
á∏ãªàªdG ,ºdÉ©dG É¡H ôªj »àdG á«FÉæãà°S’G ±hô¶dG πX »a
∞jÉf Qƒàcó∏d ¬«fÉ¡J øY ÉHô©e ,ÉfhQƒc ¢Shô«a QÉ°ûàfG »a
,¿hÉ©àdG ¢ù∏éªd ójóédG ΩÉ©dG ø«eC’G ±ôéëdG ∑QÉÑe ìÓa
IôàØdG ∫ÓN ¬∏ªY ΩÉ¡e AGOCG »a ìÉéædGh ≥«aƒàdG ¬d É«æªàe
.á∏Ñ≤ªdG
øjôëÑdG áμ∏ªe Oƒ¡L á«∏NGódG ôjRh ¢VGô©à°SG ∫ÓNh

..ó¡©dG »dh ƒª°S äÉ¡«Lƒàd Gò«ØæJ

..ø«£dÉîªdG ™ÑàJ ≥``jô``a Qhõ```j á``«``∏``NGó``dG ô```jRh
É``fhQƒ``c QÉ``°``û``à``fG ø``e ó``ë``dG »``a º``gOƒ``¡``é``H ó``«``°``û``jh

:»YÉæªdG ..áë°ü∏d »ªdÉ©dG Ωƒ«dG áÑ°SÉæªH

IQÉÑL á«fÉ°ùfEG GOƒ¡L ∫òÑJ á«°†jôªàdGh á«Ñ£dG QOGƒμdG
,AGQRƒ``dG ¢ù∏ée ¢ù«Fôd ∫hC’G
áë°üdG ¿CG ÉªFGO ¿hócDƒj øjòdG
πeÉ©àdG ≈∏Y QOÉbh …ƒ«M ´É£b
.äÉjóëàdG ∞∏àîe ™e
…ò«ØæàdG ¢``ù`«`Fô``dG ô```cPh
¿CG »``æ` Wƒ``dG ∫É``°` ü` J’G õ``cô``ª` d
á«°†jôªàdGh á«Ñ£dG QOGƒ``μ` dG
á``ë`FÉ``L á``dÉ``°` ù` H π``μ` H ¬`` LGƒ`` J
(19-ó``«`aƒ``c) É``fhQƒ``c ¢Shô«a
±ƒ``Ø` °` ü` dG É``¡` eó``≤` J ∫Ó`` `N ø`` e
,√QÉ``°`û`à`f’ …ó°üà∏d á``«` eÉ``eC’G
IOÉ°TEÉH ≈¶ëJ ¿C’ É¡à∏gCG »àdGh
É¡∏eÉ©J á«Ø«c »a á©°SGh á«dhO
≈``dEG Gk ô«°ûe ,áëFÉédG √ò``g ™``e
ôWÉîªdG ºéM ∑Qój ™«ªédG ¿CG
√òg É¡¡LGƒJ »àdG äÉjóëàdGh
¬«Yh â``Ñ` KCG π``μ` dGh ,ô``°`UÉ``æ`©`dG
»a QOGƒ``μ` dG IófÉ°ùe IQhô°†H
≈∏Y Ö∏¨àdG π`` LCG ø``e É``¡`Ñ`LGh
≥«≤ëJ »a Ö°üj ÉªHh ¢Shô«ØdG
øjôëÑdG ≥jôØd á«eÉ°ùdG äÉjÉ¨dG
áëaÉμªd á``«` æ` Wƒ``dG á``∏` ª` ë` dGh
.(19-ó«aƒc) ÉfhQƒc ¢Shô«a

.»YÉæªdG óªMCG |
»``YÉ``æ` ª` dG ó`` `ª` ` MCG ™`` `HÉ`` `Jh
áμ∏ªªdG »``a áë°üdG ´É``£`b ¿CG
ôªà°ùeh ô«Ñc ΩÉªàgÉH
≈¶ëj
m
ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†M πÑb øe
áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y øH óªM ∂∏ªdG
ÖMÉ°Uh ,ióØªdG OÓÑdG πgÉY
øH áØ«∏N ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG
,AGQRƒdG ¢ù«FQ áØ«∏N ∫BG ¿Éª∏°S
ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°Uh
»dh áØ«∏N ∫BG óªM øH ¿Éª∏°S
ÖFÉædG ≈∏YC’G óFÉ≤dG ÖFÉf ó¡©dG

»YÉæªdG óªëe øH óªMCG ócCG
õ``cô``ª` d …ò``«` Ø` æ` à` dG ¢``ù``«``Fô``dG
QOGƒ``μ` dG ¿CG »``æ`Wƒ``dG ∫É``°`ü`J’G
áμ∏ªªH á``«`°`†`jô``ª`às `dGh á«Ñ£dG
á«fÉ°ùfEG GOƒ¡L ∫òÑJ øjôëÑdG
≥∏£ªdG É¡«fÉØJ ∫ÓN øe IQÉÑL
á«æ¡e π``μ` H É``¡` Ñ` LGh AGOCG »``a
áë°U ßØM π``LCG ø``e QGó``à` bGh
ø«æWGƒe øe ™«ªédG áeÓ°Sh
¢`` `VQC’G √ò```g ≈``∏` Y ø``«`ª`«`≤`eh
.áÑ«£dG
»ªdÉ©dG áë°üdG Ωƒj ¿EG ∫Ébh
,πjôHCG øe ™HÉ°ùdG ±OÉ°üj …òdG
âëJ ΩÉ©dG Gòg ¬H πØàëoj …òdGh
,zádÉÑ≤dGh ¢†jôªàdG ºYO{ QÉ©°T
ôμ°T á``Ø`bh ºjó≤àd á°Uôa ó©j
…òdG ¢†«HC’G ¢û«é∏d ôjó≤Jh
Gk ó«Øà°ùe ,á∏«ÑædG ¬àª¡e …ODƒ` j
áeƒ¶æªdG á``fÉ``à`e ø``e ∂`` dP »``a
É¡à°SQCG »àdG á«eƒμëdG á«ë°üdG
∫ÓN øe øjôëÑdG áμ∏ªe áeƒμM
»àdG ≥aGôªdGh äÉeóîdG É¡æ«eCÉJ
.∫hódG π°†aCG »gÉ°†J

ø``«æWGƒªdG IOƒ``Y π``¡°ùJ Ió``L »``a ø``jôëÑdG á``«∏°üæb
áμ∏ªªdG ≈dEG ∞FÉ£dGh IóLh áæjóªdGh áμe »a øjOƒLƒªdG

áμ∏ªªdGh ø``jô``ë`Ñ`dG áμ∏ªe »``a
á≤«≤°ûdG á``jOƒ``©` °` ù` dG á``«` Hô``©` dG
¬à«≤d …ò``dG ô«ÑμdG ¿hÉ©àdG ≈∏Y
øjôëÑdG áμ∏ªªd áeÉ©dG á«∏°üæ≤dG
π«¡°ùJ »a º¡°SCG …òdGh IóL »a
áμ∏ªe ≈```dEG ø``«`æ`WGƒ``ª`dG IOƒ```Y
.ô°ùjh ¿ÉeCG πμH øjôëÑdG

á``eRÓ``dG äÓ«¡°ùàdGh ô«HGóàdG
ø``«` æ` WGƒ``ª` dG IOƒ`` ` Y π`` ` LCG ø`` e
»a ø``jó``LGƒ``à`ª`dG ø««æjôëÑdG
áμ∏ªªdG ø``e á``«`Hô``¨`dG á≤£æªdG
≈dEG á≤«≤°ûdG ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG
πjõL øY ÉkHô©e ,øjôëÑdG áμ∏ªe
á«æ©ªdG äÉ¡é∏d ôjó≤àdGh ôμ°ûdG

á``eÉ``©` dG á``«`∏`°`ü`æ`≤`dG â``eÉ``b
Ió`` L »`` `a ø`` jô`` ë` `Ñ` `dG á``μ` ∏` ª` ª` d
á«æ©ªdG äÉ``¡`é`dG ™``e ¿hÉ©àdÉH
ø``«` æ` WGƒ``ª` dG IOƒ`` ` Y π``«` ¡` °` ù` à` H
πc »a øjOƒLƒªdG ø««æjôëÑdG
IóL áæjóeh ∞FÉ£dG áæjóe øe
IQƒæªdG áæjóªdGh áeôμªdG áμeh
á``jOƒ``©`°`ù`dG á``«`Hô``©`dG áμ∏ªªdÉH
,øjôëÑdG áμ∏ªe ≈``dEG á≤«≤°ûdG
,ó``¡`a ∂``∏` ª` dG ô``°` ù` L ô``Ñ` Y ∂`` `dPh
á«ë°üdG äGAGô`` LE’G PÉîJG ó©H
º¡àeÓ°S ø``e ó``cCÉ` à` dGh á``eRÓ``dG
áμ∏ªe ≈dEG º¡JOƒY πÑb º¡àë°Uh
.øjôëÑdG
º``«` gGô``HEG ó``«`°`ù`dG √ƒ`` f ó`` bh
π``°`ü`æ`≤`dG »``fÉ``ª` ∏` °` ù` ª` dG ó``ª` ë` e
IóL »a øjôëÑdG áμ∏ªªd ΩÉ©dG
áeÉ©dG á«∏°üæ≤dG ¢``Uô``M ≈`` dEG
á``aÉ``c PÉ`` î` `JG ≈``∏` Y π``°` UGƒ``à` ª` dG

QÉ°ûàfG øe óëdG »a º¡°ùj ÉªH , É¡∏gCGh
¿ÉeC’G ôH ≈dEG ∫ƒ°UƒdGh ÉfhQƒc ¢Shô«a
IQGOE’G Oƒ¡éH Gó«°ûe ,á`` eRC’G √ò``g »a
Gòg »a á«FÉæédG ádOC’Gh åMÉÑª∏d áeÉ©dG
≥jôØdG Gò``g OGó`` YEG »``a É`` gQhOh ,¿CÉ`°`û`dG
É«æªàe ,á«æ©ªdG äÉ¡édG ™``e ¿hÉ©àdÉH
ΩÉ¡ªdG AGOCG »a ìÉéædGh ≥«aƒàdG ™«ªé∏d
.º¡«dEG á∏cƒªdG

.ÉfhQƒc áëaÉμªd á«æWƒdG á∏ªë∏d
ô``«`°`S ≈`` ∏` `Y ô`` ` jRƒ`` ` dG ™```∏` `WG ó`` ``bh
øª°V ,IòîàªdG ô«HGóàdGh äGAGô`` `LE’G
ÉHô©e ,ÉfhQƒc áëaÉμªd á«æWƒdG á∏ªëdG
™ÑàJ ≥jôa AÉ°†YC’ √ôjó≤Jh √ôμ°T øY
øe ¬``H ¿ƒ``eƒ``≤` j É``e ≈``∏``Y ø``«`£`dÉ``î`ª`dG
º¡dòHh ,áYÉ°ùdG QGóe ≈∏Y Iõ«ªàe Oƒ¡L
øjôëÑdG π``LCG øe π°UGƒàªdG º¡FÉ£Yh

≈∏Y ô``jRƒ``dG ™∏WG ,IQÉ``jõ``dG ∫Ó``Nh
É¡H Ωƒ``≤`j »``à`dG ô``«`HGó``à`dGh äGAGô`` ``LE’G
ø«æWGƒªdG áeÓ°Sh áë°U πLCG øe ≥jôØdG
ó¡©dG »dh ƒª°S ¢UôM Éæªãe ,ø«ª«≤ªdGh
¢ù«Fôd ∫hC’G ÖFÉædG ≈∏YC’G óFÉ≤dG ÖFÉf
≥«°ùæàdG ≥«≤ëJ ≈∏Y AGQRƒ`` dG ¢ù∏ée
äÉ¡édG á``aÉ``c ø«H AGOC’G »``a πeÉμàdGh
»æWƒdG ≥jôØdG πªY QÉ``WEG »a ,á«æ©ªdG

ó``°` TGQ ï``«`°`û`dG ∫hCG ≥``jô``Ø` dG OÉ``°` `TCG
á«∏NGódG ô`` jRh áØ«∏N ∫BG ¬``∏`dGó``Ñ`Y ø``H
∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†M äÉ¡«LƒàH
OÓÑdG πgÉY áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y ø``H óªM
»μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U á©HÉàeh ,ióØªdG
¢ù«FQ áØ«∏N ∫BG ¿Éª∏°S øH áØ«∏N ô«eC’G
ƒª°ùdG ÖMÉ°U IQRGDƒeh ºYOh ,AGQRƒdG
áØ«∏N ∫BG óªM øH ¿Éª∏°S ô«eC’G »μ∏ªdG
ÖFÉædG ≈``∏` YC’G óFÉ≤dG ÖFÉf ó¡©dG »``dh
º¡°ùj ÉªH ,AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«Fôd ∫hC’G
øª°V ájRGôàM’G äGAGô``LE’G õjõ©J »a
¢Shô«a QÉ°ûàfG øe óë∏d á«æWƒdG Oƒ¡édG
.ÉfhQƒc
ƒª°ùdG ÖMÉ°U äÉ¡«Lƒàd Gò«ØæJh
≈∏YC’G óFÉ≤dG ÖFÉf ó¡©dG »``dh »μ∏ªdG
,AGQRƒ``dG ¢ù∏ée ¢ù«Fôd ∫hC’G ÖFÉædG
ΩÉb ,ø«£dÉîªdG ™ÑàJ ≥jôa ôjƒ£Jh ºYóH
≥jôØdG IQÉjõH ¢ùeCG ìÉÑ°U á«∏NGódG ôjRh
…ó°üà∏d »æWƒdG ≥jôØdG äÉ«∏ªY áaô¨H
ó¡©dG »``dh õcôe »a ,É``fhQƒ``c ¢Shô«Ød
≈Ø°ûà°ùªdÉH á«Ñ£dG çƒëÑdGh ÖjQóà∏d
,ΩÉ©dG ø``eC’G ¢ù«FQ ¬≤aGôj ,…ôμ°ù©dG
á«Ñ£dG äÉeóîdG óFÉb ∫ÉÑ≤à°S’G »a ¿Éch
.á«μ∏ªdG

:ócDƒjh áeÉ©dG áë°üdG äGôÑàîe ó≤Øàj záë°ü∏d ≈∏YC’G{ ¢ù«FQ

…ó```°```ü```à```dG »`````a Ió`````````FGQ á```Hô```é```J É```¡```jó```d ø```jô```ë```Ñ```dG
á``«``æ``Wƒ``dG á```«```ë```°```ü```dG É````fQOGƒ````μ````H ô```î```à```Ø```fh É````fhQƒ````μ````d

بيانات الخبر

ï«°ûdG Ö``«`Ñ`W ≥``jô``Ø` dG ΩÉ`` b
áØ«∏N ∫BG ¬``∏` dGó``Ñ` Y ø`` H ó``ª` ë` e
áë°ü∏d ≈``∏`YC’G ¢ù∏éªdG ¢ù«FQ
…ó°üà∏d »æWƒdG ≥jôØdG ¢ù«FQ
z19-ó``«` aƒ``c{ É``fhQƒ``c ¢Shô«Ød
áeÉ©dG áë°üdG äGôÑàîe IQÉjõH
±ƒbƒ∏d ∂`` dPh áë°üdG IQGRƒ```H
¿Éª°Vh RÉ``é` fE’G iƒà°ùe ≈``∏`Y
á≤∏©àªdG äGAGô`` `LE’G π``c ≥«Ñ£J
.ô«jÉ©ªdG ≈∏YCG ≥ah äÉ°UƒëØdÉH
≈∏YC’G ¢ù∏éªdG ¢ù«FQ ócCGh
ø``jô``ë` Ñ` dG á``μ` ∏` ª` e q¿CG á``ë`°`ü`∏`d
»a Iõ``«` ª` à` e äGRÉ`` `é` ` fEG â``≤` ≤` M
∫ÓN ø``e á``eÉ``©`dG áë°üdG ∫É``é`e
äÉ``«` dB’G ø``e ó``jó``©` dG çGó``ë` à` °` SG
Gòg »a ¬«dÉ©e Gkô«°ûe ,IójóédG
øe âæμªJ áμ∏ªªdG ¿CG ≈dEG Oó°üdG
AÉ``æ`Hh ,…ƒ`` b »ë°U ΩÉ``¶`f AÉ``æ`H
õjõ©àd ¢üëØ∏d Iõ¡ée äGôÑàîe
≈©°ùJ »``à``dGh á``eÉ``©` dG á``ë`°`ü`dG
IOÉjR ≈dEG ôªà°ùe πμ°ûH áμ∏ªªdG
.á«HÉ©«à°S’G É¡àbÉW
øH óªëe ï``«`°`û`dG ±É``°``VCGh
ÉªH ôîØf ÉæfEG{ :áØ«∏N ∫BG ¬∏dGóÑY
á«FÉæãà°SG äGRÉ``é`fEG øe √Éæ≤≤M
áª«μëdG ÉæJOÉ«b äÉ¡«LƒJ π°†ØH
≈∏©a ,™«ªédG ∞JÉμJh ¿hÉ``©`Jh
Éæªb á``eÉ``©` dG á``ë`°`ü`dG iƒ``à`°`ù`e
á«HÉ©«à°S’G á``bÉ``£`dG áØYÉ°†ªH
É``gó``aQh á``«` æ` Wƒ``dG É``æ`JGô``Ñ`à`î`ª`d

اليوم

áë°U ßØM ¬«æ«Y Ö°üf Ék©°VGh
.iƒ°üb ájƒdhCÉc ™«ªédG áeÓ°Sh
¿CÉ` `ª` `WG IQÉ`` ` jõ`` ` dG ∫Ó`` ` `Nh
áë°ü∏d ≈``∏`YC’G ¢ù∏éªdG ¢ù«FQ
äÉ``eó``î`dG IOƒ`` L iƒ``à`°`ù`e ≈``∏`Y
áë°üdG äGôÑàîe É¡eó≤J »``à`dG
ájõgÉédÉH º°ùàJ »``à`dGh áeÉ©dG
,äÉeõ∏à°ùªdG πc ôaƒJh á∏eÉμdG
¢üëØdG πMGôe πc ≈∏Y ±ƒbƒdGh
É¡∏«∏ëJ hCG äÉæ«©dG òNCG øe Ak GóàHG
¿hÉ``©`à`dGh ô``jQÉ``≤`à`dG ™``aQ á``«` dBGh
áeÉ©dG áë°üdG ôÑàîe ø«H ºFÉ≤dG
øjôëÑdG õcôe »a ¢üëØdG õcôeh
,äGôªJDƒªdGh ¢VQÉ©ª∏d »dhódG
øjôëÑdG QÉ£e »a ¢üëØdG áYÉbh
.iôNC’G ¢üëØdG õcGôeh »dhódG

áμ∏ªªH á«æ©ªdG äÉ¡édG ∞∏àîe
áª¶æe äÉ«°UƒJ ≥``ah øjôëÑdG
ò«ØæJ ±ó``¡` H á``«`ª`dÉ``©`dG áë°üdG
ájRGôàM’G äGAGô`` LE’G ≥«Ñ£Jh
øe ó``ë`∏`d á``«` FÉ``bƒ``dG ô``«` HGó``à` dGh
.¢Shô«ØdG QÉ°ûàfG
IRQÉÑdG äÉeÉ¡°SE’G ¿CG ó``cCGh
á¡LGƒªd »Ñ£dG ºbÉ£dG É¡dòÑj »àdG
ó«aƒc) É``fhQƒ``c ¢Shô«a …óëJ
»a IQÉ``Ñ` é` dG º``gOƒ``¡` Lh (19πª©dG ™bGƒe »a ≈dhC’G ±ƒØ°üdG
»g ¢Shô«ØdG QÉ°ûàfG ø``e óë∏d
,ôjó≤àdGh ôμ°ûdG ≥ëà°ùJ Oƒ¡L
âÑKCG »æjôëÑdG »ë°üdG QOÉμdÉa
≈∏Y QOÉ``b ¬``fCG ±hô``¶`dG √ò``g »``a
äÉjóëàdG ∞∏àîe ™``e πeÉ©àdG

õcôe ø«°TóJh ,Ióªà©ªdG á«Ñ£dG
øY hCG 444 ó``Mƒ``ª` dG ∫É``°` ü` J’G
¢üëØdG èFÉàf ≈∏Y ´ÓW’G ≥jôW
áªFÉ≤dG ä’ÉëdG π≤fh ,É«fhôàμdEG
≈``dEG á``aÉ``°`VE’É``H ,êÓ``©` dGh ∫õ©∏d
ä’ÉëdG √ò¡d ø«£dÉîªdG ¢üëa
πc PÉ``î`JGh ,º¡àeÓ°S øe ócCÉà∏d
á``eRÓ``dG á``jRGô``à` M’G äGAGô`` `LE’G
™ªàéªdG áeÓ°S øe ócCÉà∏d ,∂dòd
.¢Shô«ØdG øe √ƒ∏Nh
ø``H ó``ª` ë` e ï``«` °` û` dG √ƒ`` ` `fh
Oƒ``¡` é` dÉ``H á``Ø` «` ∏` N ∫BG ¬``∏` dGó``Ñ` Y
øe áeó≤ªdG á°ü∏îªdG á«æWƒdG
,á«ë°üdGh á«Ñ£dG ºbGƒ£dG πÑb
≥«°ùæàdGh ¿hÉ©àdG iƒà°ùªHh
ø«H ∫hòÑªdG ó¡édGh ∑ôà°ûªdG

التاريخ

QOGƒ``μ`dGh äÉ«fÉμeE’G øe ójõªH
ójó©dG Éfó¡°Th ,á∏gDƒªdG á«æWƒdG
Gòg ≈∏Y Iõ«ªàªdG äGQOÉÑªdG øe
¢üëØdG äÓªM É¡æeh ó«©°üdG
≥WÉæªdG ø``e ójó©∏d á«FGƒ°û©dG
,™ªàéªdG áeÓ°Sh ájÉªM ±ó¡H
ä’É``ë` dG ø``Y ô``μ`Ñ`ª`dG ∞``°` û` μ` dGh
QÉ``°` û` à` fG ø`` e ó`` ë` `dGh ,á``ª` FÉ``≤` dG
á``eó``N ø`` Y Ó``°` †` a ,¢`` Shô`` «` `Ø` `dG
ôaƒJ »àdGh áÑcôªdG »a ¢üëØdG
.zá«Ñ£dG äÉeóîdG πc
Oó``°` ü` dG Gò`` ` g »`` `a QÉ`` ` °` ` `TCGh
áμ∏ªª∏d Ió`` FGô`` dG á``Hô``é`à`dG ≈`` dEG
á``eó``N ø``«` °` Tó``J »`` a á``∏` ã` ª` à` ª` dGh
á∏≤æàªdG äGó``Mƒ``dG ôÑY ¢üëØdG
ô«jÉ©ªdG ≥ah Iõ¡éªdGh ¢üëØ∏d

الخبر

جهة النشر

الصفحة
العدد

الرابط اإللكتروني
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..É¡JÉ≤HÉ°S øY ∞∏àîJ »ªdÉ©dG áë°üdG Ωƒj á«dÉØàMG

á«ÑW á``cô``©``e ¢```Sô```°```TCG ¢``Vƒ``î``J á``«``æ``jô``ë``Ñ``dG á``«``Ñ``£``dG º```bGƒ```£```dG
ø``jô``ë``Ñ``dG »``ª``ë``æ``d Gó``````MGh É``Ø``°``U ∞```≤```fh á``«``ë``°``†``à``∏``d ¿hó``©``à``°``ù``eh É``æ``à``æ``¡``ª``H ¿hQƒ````î````a :Gƒ````dÉ````b

É``¡``«``£``î``J ≈```∏```Y ¿hQOÉ`````````b ø```ë```fh á`````````eRC’G IQGOEG »````a äõ```«```ª```J á``μ``∏``ª``ª``dG
¢``Shô«Ø∏d …ó``°üà∏d ∫hC’G ´É``aódG §``N π``ãªJ »``àdG á``«æWƒdG É``fQOGƒμH õ``à©fh ô``îàØf :á``ªgÓédG

AÉ```Hƒ```dG á``¡``HÉ``é``e »````a »```æ```Wƒ```dG ó``¡``°``û``ª``dG ∞```°```Uh ø````Y õ````é````YCG :ó````ë````dG ô``é``ë``e Iô````jó````e
Ö``∏`≤`dGh º``¡`d á``«`ZÉ``°`ü`dG ¿PC’G º``¡`a
øe ∞``Ø`î`j …ò`` `dG º``¡`«`∏`Y »``fÉ``ë` dG
Éªa ,ájOÉ©dG ±hô¶dG »a º¡YÉLhCG
á«FÉæãà°S’G ±hô¶dG √òg »a ºμdÉH
≈°VôªdG ™«ªL ºYójh èdÉ©j øe º¡a
»``°` SGƒ``j ø`` ` eh õ``«` «` ª` J ¿hO ø`` `e
º¡d ìô°ûjh ≈°Vôª∏d ø«£dÉîªdG
º¡«Yh á``LQO øe ™aôjh º¡æÄª£jh
á«Ñ£dG QOGƒμ∏d á«ëJ ∞dCÉa ,»ë°üdG
á©Ñ≤dG º``¡`d ™``aô``fh á``«`°`†`jô``ª`à`dGh
§N º¡a »ë°üdG º¡eƒj »a Ék eGôàMG
º¡H »Øàëf Ωƒ``j π``ch ∫h’G ´ÉaódG
.ºjôμàdGh AÉæãdG ≥ëà°ùj øe º¡a
Ö∏b ájQÉ°ûà°SG ÉæàcQÉ°T Éªc
ø«¨dÉÑdGh ∫ÉØWC’G Iô£°ùbh ∫ÉØWC’G
øH á``Ø` «` ∏` N ø`` H ó``ª` ë` e õ`` cô`` e »`` a
Ö∏≤∏d »°ü°üîàdG áØ«∏N ∫BG ¿Éª∏°S
ÉædÉØàMG ¿G :∫ƒ≤dÉH ôeÉ©dG OÉ©°S.O
∫ÉØàMG ƒ``g »ªdÉ©dG áë°üdG Ωƒ«H
∫ÉØàMGh ..RÉ``é` f’G πÑb ¿É°ùfE’ÉH
∫É``Ø`à`MGh ..π``ª` ©` dG π``Ñ`b ∞``¨`°`û`dÉ``H
øëæa ..á«dhDƒ°ùªdG πÑb á«æWƒdÉH
»dÉ¨dG ∫òÑf GóMGh ÉØ°U ∞≤f Ωƒ«dG
ÉgAÉæHGh øjôëÑdG »ªëæd ¢ù«ØædGh
..á«ë°U á`` eRCG ô£N É¡æY ó°üfh
∂dP ≈∏Y ¿hQOÉ`` b ¬∏dG ¿PEÉ` H øëfh
.™«ªédG øe ∞JÉμàH
â``fÉ``c ø``jô``ë` Ñ` dG ¿G äó`` ` `cCGh
™«ªéd …ó°üàdG »a ábÉÑ°S âdGRÉeh
á``dhò``Ñ` ª` dG Oƒ``¡``é``dGh ..äÉ`` ` ` ` eRC’G
¿CG ≈∏Y π``«`dO ô«N ΩÉ`` jC’G √ò``g »``a
≈∏Y ¿hQOÉ``b Ék Ñ©°Th IOÉ«b áμ∏ªªdG
áª«μM IOÉ«b ..ΩOÉb óëJ …CG á¡LGƒe
IQÉÑL á«ÑW Oƒ¡Lh ´Gh ™ªàéeh
QÉ``¶` fCG §``ë`e ø``jô``ë`Ñ`dG ø``e â∏©L
±ƒØ°üdG Qƒ°U ¿ÉH áë°Vƒe ,ºdÉ©dG
¢``Vô``ª`ª`dGh Ö``«`Ñ`£`dG ó``é`f ≈`` `dhC’G
»æØdGh »dó«°üdGh »°UÉ°üàN’Gh
¢†©Ñd º¡°†©H óªj ÜQóàªdG ∂dòch
¿ƒ``μ`à`d Ió``YÉ``°``ù``ª``dGh ¿ƒ`` ©` `dG ó`` j
øeCGh ô«îH Ék ªFGO »g Éªc øjôëÑdG
.á«aÉYh
»æfCÉH IQƒîa
á«æjôëH áÑ«ÑW
¢``ù` «` Fô``dG äQÉ`` `°` ` TG É`` `ghQó`` `Hh
AÉÑWC’ á«μjôeC’G á«©ªé∏d ÖîàæªdG
ôμ°ùdG á``jQÉ``°`û`à`°`SG AÉ``ª`°`ü`dG Oó``¨` dG
¿ƒ``gó``dG ∫Ó``à` NGh AÉ``ª`°`ü`dG Oó``¨` dGh
¬``fG ≈`` dG ó``«`°`ù`dG ø``jô``°`ù`f IQƒ``à` có``dG
ô¶ë∏d ø``«` jÓ``ª` dG ™``°`†`î`j É``ª`æ`«`Hh
øe ºdÉ©dG ´É≤H øe ójó©dG »a »dõæªdG
,ÉfhQƒc ¢Shô«a »°ûØJ øe óëdG πLCG
™«ªLh ¿ƒ°VôªªdGh AÉÑWC’G ¢Vƒîj
á«ë°üdG äÉ``YÉ``£` ≤` dG »``a ø``«`∏`eÉ``©`dG
á¡LGƒªd É``Hô``M ,º``dÉ``©` dG AÉ``ë` fCG »``a
Gó¡L ¿ƒdòÑj ºgh ,πJÉ≤dG ¢Shô«ØdG
Iô«ãc ¿É``«`MCG »``a º¡eôëj ÉØYÉ°†e
á``jDhQ ø``eh á``«`aÉ``c Ωƒ``f äÉ``YÉ``°`S ø``e
º¡HÉ°UCG øªH ájÉæ©dG πLCG øe º¡JÓFÉY
,ô£î∏d º¡JÉ«M ø«°Vô©e ,¢Shô«ØdG
,º¡°ùØfCG ºg ¬«a ¿ƒ¶ëj ’ âbh »a
ájÉªëdG πFÉ°SƒH ,∫hódG øe ¢†©H »a
.º¡àª¡e AGOC’ á«aÉμdG
É``fhQƒ``c ¢``Shô``«` a ¿G â``dÉ``bh
IÉ«M ¿B’G ≈àM ó°üM z19 ó«aƒc{
AÉ`` ` LQCG »`` a AÉ`` `Ñ` ` W’G ø`` e äÉ``Ä``ª``dG
»a º¡°SG AÉHƒdG ¿G á°UÉNh ,ºdÉ©dG
∫ÉªYC’G øe ô«ãμdG π«LCÉJh π«£©J
øëæa ,Ö``£`dG áæ¡e ’EG äÉÑ«JôàdGh
´ÉaódG §N AÉÑWCG ¢üNC’ÉHh É©«ªL
øe Éæ©°SƒH É``e Ωó≤f ÉædRÉe ,∫hC’G
Éæ«∏Y ¬«∏ªj Éeh ,™«ªédG áë°U πLCG
¿G Ió``cDƒ` e ,Éæàæ¡e ±ô``°`Th ÉæÑLGh
á°UÉN á«dƒ£Hh á«îjQÉJ á¶ëd √òg
óbh ,∫hC’G ´ÉaódG §N »∏eÉYh AÉÑWC’
¬JQGóL »æjôëÑdG »Ñ£dG QOÉμdG âÑKCG
,¢VôªdG Gò¡d …ó°üàdG »a ¬JAÉØch
.ºdÉ©dG AÉ`` LQCG ø``e É¡H õà©f IOÉ¡°T
QOÉμdG âÑKG å«M ,ÉÑjôZ ¢ù«d Gògh
ø«æ°ùdG ôÑY ¬JQGóL »æjôëÑdG »Ñ£dG
¬JGRÉéfEÉH áμ∏ªªdG êQÉNh πNGO »a
.Iõ«ªàªdG
º``jó``≤`à`H É``¡` ã` jó``M â``ª` à` à` NGh
á°UÉNh ¿É``æ` à` e’Gh ôjó≤àdG π``jõ``L
,»``æ`jô``ë`Ñ`dG »``Ñ`£`dG ≥``jô``Ø` dG QOÉ``μ` d
º¡JGRÉéfEÉH ¿hQƒ``î`a ™«ªédG ¿Gh
ó¡°ûj ±ƒ°S »àdGh áª¡ªdG ºgOƒ¡Lh
øªãj ™«ªédG .øeõdG ôÑY ïjQÉàdG É¡d
.á«æWƒdG áØbƒdG √òg º¡d Qó≤jh

»∏Y áªWÉa :âÑàc

.áªgÓédG ºjôe .O |

.»©«Ñ°ùdG âª©f |

.ó«°ùdG øjô°ùf .O |

.áØ«∏N ∫OÉY .O |

.ó«©dG ôKƒc .O |
âfÉc IôàØdG √ò``g ¿G ∫OÉ``Y QƒàcódG
πμ°ûH »``Ñ`£`dG º``bÉ``£`dG ≈``∏`Y áÑ©°U
âbƒdG »a ¬fG ’EG ,¬dÉée »a πc ,ΩÉY
ó«©°üdG ≈∏Y ô«ãμdG É¡æe º∏©J ¬``JGP
áæ°S á∏KÉªe áHôéàH ôe å«M ,»æ¡ªdG
z¢SQÉ°S{ AÉ``Hh »°ûØJ AÉæKG 2003
,Gó``æ`c »``a É``«`∏`©`dG ¬``à` °` SGQO AÉ``æ``KGh
äGAGôLEÉH äÉ«Ø°ûà°ùªdG âeÉb å«M
»àdGh ¿B’G √ó¡°ûf Éªd á∏KÉªe á«FÉbh
,ô¡°TG IóY äôªà°SGh áÑ©°U âfÉc
âeÉb »àdG äÉ¡«LƒàdG ¿G Éë°Vƒe
∫BG áØ«∏N øH óªëe õcôe IQGOEG É¡H
á∏ªμe Ö∏≤∏d »°ü°üîàdG áØ«∏N
¢Shô«a áëaÉμªd á«æWƒdG Oƒ¡é∏d
Iô«Ñc äGƒ£îH âeÉb å«M ,ÉfhQƒc
¢VôªdG √òg QÉ°ûàfG øe óë∏d áª¡eh
π«Ñ°S ≈∏Y É¡æeh ,É¡à«∏YÉa âàÑKGh
ôÑY ≈°VôªdG ™e π°UGƒàdG ∫ÉãªdG
º¡dRÉæe ≈dG ájhO’G π«°UƒJh ∞JÉ¡dG
äÉ«Ø°ûà°ùe ∞∏àîe ™e ≥«°ùæàdGh
äÉ°SÉ«°ùdG ™°Vh ≥jôW øY øjôëÑdG
πjƒëàH á°UÉîdG ä’ƒ``cƒ``Jhô``Ñ`dGh
áØ«∏N øH óªëe õcôe ≈dG ≈°VôªdG
.Ö∏≤∏d »°ü°üîàdG
GóMGh ÉØ°U ∞≤f
øjôëÑdG »ªëæd
á°ù«FQ âë°VhCG É¡ÑfÉL ø``eh
ájQÉ°ûà°SG áë°üdG AÉbó°UCG á«©ªL
ô``Kƒ``c IQƒ``à` có``dG á``eÉ``©` dG á``ë`°`ü`dG
á«ªdÉ©dG áë°üdG áª¶æe ¿G ó«©dG
ádÉÑ≤dGh ¢†jôªàdG áæ¡e øe äQÉàNG
»ªdÉ©dG Ωƒ``«` dG á«dÉØàM’ Gk QÉ``©` °` T
ƒg 2020 ΩÉ``Y ,ΩÉ©dG Gò¡d áë°ü∏d
ΩÉY ƒ``gh ádÉÑ≤dGh ¢†jôªàdG ΩÉ``Y
ƒgh á«°†jôªàdGh á«Ñ£dG QOGƒ``μ`dG
,´RÉ``æ` e Ó``H ø``jô``ë` Ñ` dG ≥``jô``a ΩÉ`` Y
2020 ôjÉæj ™∏£e òæe ¬fCÉH Ió«Øe
á«æ«°üdG ¿Éghh áæjóe ¿ÓYG òæeh
É``fhQƒ``c ¢Shô«ØH IAƒ``Hƒ``e áæjóe
á«Ñ£dG QOGƒ``μ` dG ™«ªL äôØæà°SG
™«ªL »``a É``gOƒ``¡`L á«°†jôªàdGh
§N º`` g Gƒ``fƒ``μ` «` d º``dÉ``©` dG AÉ`` ë` `fG
Gòg QÉ°ûàfG á¡LGƒªd ∫h’G ´ÉaódG
á«Ñ£dG ºbGƒ£dG âfÉμa ,¢Shô«ØdG
äÓgDƒªdGh äÉ°ü°üîàdG ™«ªL øe
åëÑdGh AGƒàM’G á«∏ªY »a ∑QÉ°ûJ
∫GõJ ’h ájÉbhh êÓY OÉéjE’ »ª∏©dG
»a ô«îdÉH ô°ûÑJh Iôªà°ùe Oƒ¡édG
.á«dÉ¨dG Éæàμ∏ªe
á«Ñ£dG QOGƒμdG ¿G ó«©dG äócCGh
ô«N º¡a áªMôdG áμFÓªH âØ°Uoh
º¡°Vôeh º¡àë°U »a ≈°Vôª∏d ¿ƒY

.ôeÉ©dG OÉ©°S .O |

á``æjôb á``cQÉÑªd É``¡fÉæàeG ø``Y Üô``©J á``ë°üdG Iô``jRh
á«°†jôªàdGh á``«Ñ£dG º``bGƒ£dG Oƒ¡L ió``ØªdG ∂∏ªdG á``dÓL
πc ø``Y áHÉ«ædÉH áë°üdG Iô`` jRh â``Hô``YCGh
IQGRh »Ñ°ùàæeh á«°†jôªàdGh á«Ñ£dG ºbGƒ£dG
áÑMÉ°üd RGõ``à`Y’Gh ôîØdG ¢üdÉN øY áë°üdG
á°ù«FQ ióØªdG OÓÑdG πgÉY áæjôb »μ∏ªdG ƒª°ùdG
ôjó≤àdGh ôμ°ûdG âeób Éªc ICGôª∏d ≈∏YC’G ¢ù∏éªdG
ºjôμdG É¡©«é°ûàdh Égƒª°S ácQÉÑªd ¿Éaô©dGh
ºbGƒ£dGh ¥ô``Ø`dG π``c πÑb ø``e áeó≤ªdG Oƒ¡é∏d
á«fÉ°ùfE’G ø¡ªdG √ò¡d Gk õjõ©J á«°†jôªàdGh á«Ñ£dG
Qhó``dG áæªãe ,»æjôëÑdG ™ªàéªdÉH É¡à«ªgCGh
¢ù∏éªdG ¬H Ωƒ≤j …òdG ºYGódGh ôªãªdGh º¡ªdG
á∏FÉ°S ,¬∏dG É¡¶ØM Égƒª°S IOÉ«≤H ICGôª∏d ≈∏YC’G
ÉgÉ£N Oó°ùjh Égƒª°S ßØëj ¿CG πLh õY ≈dƒªdG
Éæàμ∏ªe QÉ`` gORGh Ωó≤Jh ô«N ¬«a Éªd áªjôμdG
Iô°†ëd ¿ƒª«ªdGh ôgGõdG ó¡©dG πX »a Iõjõ©dG
áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y øH óªM ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U
.ióØªdG OÓÑdG πgÉY

á«Ñ£dG ºbGƒ£dG Oƒ¡Lh QhO πgÉéJ
IófÉ°ùªdG º``bGƒ``£`dGh á«°†jôªàdGh
QGó``e ≈``∏` Y π``ª`©`J »``à` dG á``Ø`∏`à`î`ª`dG
.π∏e hCG π∏c ¿hO øe áYÉ°ùdG
∫Éb á«°üî°ûdG ¬àHôéJ ∫ƒ``Mh

»eÉ°ùdG º``Yó``dG ’ƒ``d ≥≤ëà«d øμj º``d á``«`dhó``dG
ÉªdÉ£d …òdG π°UGƒàªdGh Ohóëe ÓdG ΩÉªàg’Gh
∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†M IOÉ«b ¿ód øe Ωóbo
ióØªdG OÓÑdG πgÉY áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y øH óªM
øH áØ«∏N ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U á©HÉàeh
ƒª°ùdG ÖMÉ°Uh AGQRƒdG ¢ù«FQ áØ«∏N ∫BG ¿Éª∏°S
ó¡©dG »dh áØ«∏N ∫BG óªM øH ¿Éª∏°S ô«eC’G »μ∏ªdG
¢ù∏ée ¢ù«Fôd ∫hC’G ÖFÉædG ≈∏YC’G óFÉ≤dG ÖFÉf
¿CG ≈``dEG Iô«°ûe ,RQÉ``Ñ` dG ´É£≤dG Gò¡d ;AGQRƒ```dG
Gòg QÉªK ó°üëH Ωƒ≤j ¬∏ªcCÉH »æjôëÑdG ™ªàéªdG
ájÉYQh …ô°ûÑdG ô°üæ©dG »a πãeC’G QÉªãà°S’G
á«ªæàdG á∏éY ™aód á«æWƒdG Oƒ¡édGh äGAÉØμdG
AÉÑWC’G QhO õjõ©àd äGQOÉÑªdG ºYOh áeGóà°ùªdG
ídÉ°üd ∂``dPh »ë°üdG ´É£≤dG »a ø«°VôªªdGh
äÉ``eó``î`dG IOƒ``é` H AÉ`` ≤` `JQ’Gh ≈``°`Vô``ª`dG á``eó``N
.øjôëÑdG áμ∏ªªH ™«ªé∏d áeó≤ªdG á«ë°üdG

,É``gQÉ``ª`ã`H »``JCÉ` à` °` S á``ë` FÉ``é` dG √ò`` g
Ωƒ≤j »àdG Iô«ÑμdG Oƒ¡édÉH Gó«°ûe
ÉfhQƒc áëaÉμªd »æWƒdG ≥jôØdG É¡H
»a á«aÉØ°ûdÉH √õ«ªJh z19 ó«aƒc{
øμªj ’ ∂``dò``c ,á`` `eR’G ™``e ¬«WÉ©J

Iô``jRh ídÉ°üdG ó«©°S âæH á≤FÉa â``Hô``YCG
áÑMÉ°üd É¡fÉæàeGh Égôjó≤J ¢üdÉN øY áë°üdG
º``«`gGô``HEG âæH áμ«Ñ°S Iô``«` eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG
á°ù«FQ ió``Ø`ª`dG OÓ``Ñ`dG π``gÉ``Y áæjôb áØ«∏N ∫BG
ácQÉÑªd ¬``∏`dG É¡¶ØM ICGô``ª`∏`d ≈``∏` YC’G ¢ù∏éªdG
Ωƒ≤J »àdG á∏«ÑædG Oƒ¡édGh »YÉ°ùªdG Égƒª°S
∂dPh ,á«°†jôªàdGh á«Ñ£dG á«æWƒdG ºbGƒ£dG É¡H
ójó©dG º¡∏«é°ùàHh á°ü∏îªdG ºgOƒ¡éd Gk ôjó≤J
»a »fGó«ªdG º¡∏ªY ∫ÓN á«fÉ°ùfE’G ∞bGƒªdG øe
,(19 ó«aƒc) ÉfhQƒc ¢Shô«a á¡LGƒeh …ó°üàdG
áë°üdG áª¶æe ΩÉªàgG ™e øeGõàdÉH »JCÉj …òdGh
ÉeÉY{ 2020 ΩÉ©∏d É¡fÓYEGh ,¢†jôªàdÉH á«ªdÉ©dG
.zádÉÑ≤dGh ¢†jôªà∏d
¿CG Iô`` jRƒ`` dG äó`` ` cCG ,á``Ñ`°`SÉ``æ`ª`dG √ò``¡``Hh
´É``£`≤`dG ¬``H »``¶`M …ò```dG õ``«`ª`à`dGh äGõ``é` æ` ª` dG
äÉª¶æªdG äGOÉ¡°ûHh á«dÉ¨dG Éæàμ∏ªªH »ë°üdG

πªëJ »a º¡°ùJ »àdG QƒeC’G ºgG øe
á«dhDƒ°ùe ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒªdG
GócDƒe ,¢Shô«ØdG QÉ°ûàfG øe óëdG
»àdG á°ü∏îªdG Oƒ``¡`é`dG ¿É``H ¬à≤K
áëaÉμªd øjôëÑdG áeƒμM É¡H Ωƒ≤J

بيانات الخبر

ø«æWGƒªdGh øWƒdG áë∏°üe ™°Vh
∂dòc ,∫hC’G ΩÉ≤ªdG »a ø«ª«≤ªdGh
íFÉ°üædGh äÉ«°UƒàdÉH ΩÉàdG ΩGõàd’G
¿G å«M ,á``∏`Mô``e π``c »``a á«ª°SôdG
IôàØdG √òg ∫ÓN ∫õæªdG »a AÉ≤ÑdG

»ªg πch ºμæe IóMGh ’EG ºμæ«H ÉfG Ée
.ô«N πμH GƒfƒμJ ¿G

äõ«ªJ øjôëÑdG
áeRC’G IQGOEG »a
Ió``Mh ¢``ù` «` FQ ∫É`` b √hQó`` ` `Hh
áØ«∏N øH óªëe õcôªH Ö∏≤dG AÉHô¡c
¢VGôeCG …QÉ°ûà°SG Ö∏≤∏d áØ«∏N ∫BG
áØ«∏N ∫OÉ``Y QƒàcódG Ö∏≤dG AÉHô¡c
Gƒ∏Ñ≤à°SG á«Ñ£dG ºbGƒ£dGh ºdÉ©dG ¿G
¿ƒμj ób ÉjóëJ ΩÉ©dG Gòg ™∏£e ™e
¿ô≤dG »a á≤∏≤ªdG äÉjóëàdG ôãcCG øe
ó«©°üdG ≈``∏`Y ø``jô``°`û`©`dGh ó``MGƒ``dG
øjôëÑdG áμ∏ªe ¿G Gó``cDƒ`e ,»``dhó``dG
â°Vô©J »àdG ∫hódG øe Égô«Z πãe
øjôëÑdG ¿G Gó``«`H ,á``ë`FÉ``é`dG √ò``¡`d
»a Iõ``«` ª` eh á``≤`FÉ``a IQó``≤` H äõ``«`ª`J
äÉª¶æe IOÉ¡°ûH á``eR’G √ò``g IQGOEG
ô«Ñc π``≤`K É``¡`d iô``Ñ` c ∫hOh á``«` dhO
IOÉ«≤H Gó«°ûe ,»ë°üdG ∫ÉéªdG »a
¿Éª∏°S ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U
áæé∏dG ¬°SDhôJh áØ«∏N ∫BG óªM øH
,ÉfhQƒc ¢Shô«a áëaÉμªd á«≤«°ùæàdG
äÉ«°UƒàH áæé∏dG √òg âLôN å«M
ô«ÑμdG ô``KC’G É¡d ¿Éc áeÉY äGQGô``bh
á¶aÉëªdGh √QÉ°ûàfG ø``e óëdG »``a
ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒªdG áeÓ°S ≈∏Y
.AGƒ°S GóM ≈∏Y
ó«aƒc{ ÉfhQƒc ¢Shô«a ¿G ócCGh
ó«©°üdG ≈∏Y Gô«Ñc É°ùLÉg ÖÑ°S z19
»YÉªàL’Gh …OÉ``°`ü`à`b’Gh »ª∏©dG
¬«∏Y ∞∏àîj ’ …ò`` dG ô`` `eC’G ƒ`` gh
≈∏Y πÑ≤e ºdÉ©dG ¿G á≤«≤Mh ¿ÉæKG
πX »``a á``aÉ``c Ió``©`°`UC’G ≈∏Y ô««¨J
ÖbÉ©J ø``e º``Zô``dG ≈∏Y á`` eR’G √ò``g
∫ÓN ºdÉ©dG ≈∏Y áÄHhC’G øe ô«ãμdG
áëFÉL ¿G ’EG á«°VÉªdG Qƒ``°`ü`©`dG
ÖÑ°ùH É¡JÉ≤HÉ°S øY ∞∏àîJ ÉfhQƒc
¿G ’EG ,á``«` FÉ``æ` ã` à` °` S’G É``¡` JQƒ``£` N
πX »a áØãμªdG á«eÓYE’G á«£¨àdG
π``°`UGƒ``à`dG äGhOCG ∞∏àîe Oƒ```Lh
¢Vƒª¨dG øe ádÉg âØ°VCG »YÉªàL’G
¢VôªdG Gòg øe ±ƒîdGh ÖbôàdGh
øe ô«ãμdG QÉ°ûàfG ∂``dP ≈``dG áaÉ°VEG
âëÑ°UCG »àdG πjƒ¡àdGh äÉYÉ°T’G
∫hGóà∏d áª°SO á«ªdÉY IOÉ``e ∞°SCÓd
.¢SÉædG ø«H
Ö∏≤dG ¢VGôeG …QÉ°ûà°SG Oó°Th
±hô¶dG √òg πX »a ∫OÉY QƒàcódG
øe QÉÑN’Gh äÉeƒ∏©ªdG AÉ≤à°SG ≈∏Y
ÖæéJh Ióªà©ªdG á«ª°SôdG ÉgQOÉ°üe
»àdG á°Vô¨ªdG äÉYÉ°TE’Gh QÉÑN’G
Öéjh ,ádƒ¡ée QOÉ°üe ø``e »``JCÉ`J

Ωƒ``«` dG á``«` dÉ``Ø` à` MG ∞``∏` à` î` J
,É¡JÉ≤HÉ°S øY ΩÉ©dG Gòg »ªdÉ©dG
á«Ñ£dG º``bGƒ``£` dG õ``cô``ª`à`J å``«`M
IófÉ°ùªdG ºbGƒ£dGh á«°†jôªàdGh
ÜôëdÉH ∫hC’G ´ÉaódG §N »a É¡d
ÉfhQƒc AÉHh »°ûØJ ó°V á«ªdÉ©dG
™«ªédG ¿G á°UÉNh ,z19 ó«aƒc{
ºgOƒª°Uh º¡JAÉØc »∏Y ∫ƒ``©`j
AÉ``Hƒ``dG á``¡`HÉ``é`e ≈``∏`Y º``¡` JQó``bh
∞dCG 76 øe ôãcG IÉ«ëH ∂àa …òdG
ƒëf ÜÉ``°` UCGh ¿B’G ≈àM á«ë°V
∫ƒ``M á``dÉ``M ∞`` dG 300h ¿ƒ``«`∏`e
.ºdÉ©dG
á``«` Ñ` £` dG º```bGƒ```£` `dG ∞`` ≤` `Jh
§N »``a √ô``«``Zh á``«`°`†`jô``ª`à`dGh
,ájô°ûÑdG ájÉªëd ∫hC’G ´É``aó``dG
πª©dG ≈∏Y ºgôÑéj …ò``dG ô``e’G
º¡jhP øY Gó«©H á∏°UGƒàe äÉYÉ°S
º¡©e ô°TÉÑªdG π°UGƒàdG …OÉØJh
øY ∂«gÉf ,É«°ùØf ÉÄÑY º¡Ø∏μjh
•ƒ¨°†dG ™``e »eƒ«dG º¡«°TÉ©J
ô°TÉÑªdG º¡dÉ°üJG AGôL á«°ùØædG
IQƒ£N ¢``ù`LÉ``gh ≈°VôªdG ™``e
.º¡«dG …hó©dG ∫É≤àfG
zè«∏îdG QÉ`` Ñ` `NCG{ â``°`Uô``M
¢ùØfCG »a ∫ƒéj Ée ´Ó£à°SG ≈∏Y
á«°†jôªàdGh á``«`Ñ`£`dG º``bGƒ``£` dG
Ωƒ``j »`` a É``gô``«``Zh á``«` æ` jô``ë` Ñ` dG
äÉ``«` YGó``Jh á``«` ª` dÉ``©` dG á``ë` °` ü` dG
¢``Shô``«`a ó``°` V á``«` eƒ``«` dG º``¡` Hô``M
Ghô¡XG º¡fG á°UÉNh ,z19 ó«aƒc{
É«ªdÉY GQƒ°†Mh áaô°ûe GQƒ°U
á«dhódG πaÉëªdG ø``e ójó©dG »``a
å«M øe á«ªdÉY IOÉ°TEÉH Gƒ¶Mh
ájRGôàMG §£N ò«ØæJh IAÉØμdG
ø``jô``ë`Ñ`dG ø``e â``∏`©`L á``«` LÓ``Yh
.á«dhO IOÉ°TEG §ëe
¢ù«FôdG »g ø«KóëàªdG ∫hG
º«¶æàd á«æWƒdG áÄ«¡∏d …ò«ØæàdG
á``«`ë`°`ü`dG äÉ```eó```î` `dGh ø``¡``ª``dG
áªgÓédG »HòY ºjôe IQƒàcódG
Ωƒ``j{ áÑ°SÉæªHh ¬``fG äó``cG »àdG
±OÉ°üj …ò``dG z»ªdÉ©dG áë°üdG
ΩÉ``Y π``c ø``e π``jô``HG ø``e ™``HÉ``°`ù`dG
¢üdÉN Oó``é`æ`d á``°`Uô``Ø`dG ºæà¨f
»Ñ°ùàæªd äÉ``μ`jô``Ñ`à`dGh »fÉ¡àdG
∫ƒM á«Ñ£dGh á«ë°üdG QOGƒ``μ`dG
º``bGƒ``£` dG É``°` Uƒ``°` ü` Nh ,º``dÉ``©``dG
øjQó≤e ,øjôëÑdG áμ∏ªªH á«Ñ£dG
á¡LGƒªd Iô«ÑμdG äÉ«ë°†àdG Ék «dÉY
,(19ó``«` aƒ``c) É``fhQƒ``c ¢``Shô``«` a
AÉ``Ø` à` M’G QÉ``«` à` NG ¿G á``ë`°`Vƒ``e
ΩÉ©dG Gò``g »ªdÉ©dG áë°üdG Ωƒ``j
πãªj ádÉÑ≤dGh ¢†jôªàdG QOGƒμH
ôîàØJ áμ∏ªªdÉa ájÉ¨∏d áª¡e á£≤f
»àdG á«æWƒdG É``gQOGƒ``μ`H õà©Jh
…ó°üà∏d ∫hC’G ´ÉaódG §N πãªJ
πª©dG π°UGƒJ »àdGh ,¢Shô«Ø∏d
™£≤æj ’ AÉ``£`Y »``a Gk QÉ``¡` fh Ók `«`d
ájÉYôdGh ¿ƒ``©`dG ºjó≤J π``LCG ø``e
≈ª°SCG »``a ™ªàéª∏d á``jÉ``ª`ë`dGh
.¢UÓNE’Gh »fÉØàdG Qƒ°U
∫É``Ø`à`M’G ¿CG ≈``dG äQÉ`` °` `TCGh
ΩÉ©dG Gò``g »ªdÉ©dG áë°üdG Ωƒ«H
äÉjóëàdG ø``e á∏ªL ™``e øeGõàj
QÉ°ûàfG É¡≤∏N »``à` dG á«°ù«FôdG
¿ƒ©H øμªàæ°S »àdGh ,¢Shô«ØdG
»a ø«ØJÉμàe É¡à¡HÉée ø``e ¬∏dG
»àdG IOhó``ë` e Ó``dG á``jÉ``Yô``dG π``X
»a »ë°üdG ´É``£`≤`dG É¡H ≈¶ëj
ÉæJOÉ«b ¿ó``d ø``e øjôëÑdG áμ∏ªe
ìhQ ø``e ø«ª¡∏à°ùe .Ió``«`°`Tô``dG
ΩÉ``¡` d’Gh Ωõ``©` dG ø``jô``ë`Ñ`dG ≥``jô``a
.RÉéfE’Gh …óëàdG ≥°ûYh
ójóéàH É¡ãjóM â``ª`à`à`NGh
áμFÓªd äÉ``μ` jô``Ñ` à` dGh »``fÉ``¡` à` dG
ø¡ªdG »Ñ°ùàæe π``μ`dh ,á``ª` Mô``dG
™``«` ª` Lh Ió``fÉ``°``ù``ª``dGh á``«` Ñ` £` dG
π``°`†`aCG º``jó``≤` J ≈``∏` Y ø``jô``gÉ``°` ù` dG
øe á«Ñ£dGh á«ë°üdG äÉ``eó``î`dG
.™«ªédG IOÉ©°S πLCG
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riffa3al3z@gmail.com

ÉfhQƒc áëFÉL ICÉ`Wh ∞«Øîàd äGAGô``LEG øe ádhódG ¬à∏©a Ée
ó≤a ,Gôμ°T IôbƒªdG áeƒμë∏d ∫ƒ≤f ¿CG Éæe ≥ëà°ùj ø«æWGƒªdG ≈∏Y
ô«JGƒa øe AÉØYEGh ,•É°ùbC’G π«LCÉJh ,Iô«ãc äGAGôLEG ∞«ØîJ ºJ
ºd ôeC’G Gògh ,É©«ªL ø«æWGƒªdG ó©°SCG ôeCG ¬∏dGh Gògh ,AÉHô¡μdG
.áeó≤àeh Iô«Ñc ∫hO ¬∏©ØJ
¬∏dG ¬¶ØM ∂∏ªdG ádÓéd AÉæãdGh ôμ°ûdG Ö``LGh Éæ«∏Y ∂dòd
.¬∏dG Éª¡¶ØM ó¡©dG »dh ƒª°ùdh AGQRƒdG ¢ù«FQ ƒª°ùdh
∫BG Iô°SCG »g Éæªμëj øe ¿CGh ,øjôëÑdG »a ÉæfCG ¬∏dG óªëf
AÉÑWC’G É¡«a ióJQG ≈ª¶Y ’hO ¿CG ∞«c ÉfógÉ°T ó≤a ,ΩGôμdG áØ«∏N
äÉeÉªμdGh á«bGƒdG ¢ùHÓªdG ôaGƒJ Ωó©d ,¬∏dG ºμ∏q LCG ,áeÉª≤dG ¢SÉ«cCG
.äGRÉØ≤dGh
»a IôbƒªdG áeƒμëdG äò``NCG πH ,Gòg çóëj ºd øjôëÑdG »a
ádhódG ¿G ∞«c ô¡¶j Gò``gh ,ø«æWGƒªdG øY äGAGô`` LE’G ∞«ØîJ
¢ù«d á«ªdÉY áeRCG øe çóM Ée äÉ©ÑJ ™«ªédG øY ∞ØîJ ¿G ójôJ
.É¡«a ój Éæd
,á°UÉîdG ¢SQGóªdG Ωƒ°SQ øY ’EG åjóM ø«æWGƒª∏d ¢ù«d Ωƒ«dG
,™«ªédG øY äGAGôL’G ∞«ØîàH ádhódG âeÉbh ,á°SGQódG âØbƒJ ó≤a
.¢UÉîdG ´É£≤∏d ÖJGhQh ,AÉeh AÉHô¡c
≥Ñ£j »àdG á«HôàdG IQGRh øe A»°T …CG ™ª°ùf ºd πHÉ≤ªdÉH
∞bƒJ ºZQ á°UÉîdG ¢SQGóªdG Ωƒ°SQ ´ƒ°Vƒe »a ô«Ñc âª°U É¡«∏Y
!..¢UÉîdG ´É£≤∏d ºYO øe ádhódG ¬àeób Ée πc ºZQh á°SGQódG
π°üa øY á«°SGQO Éeƒ°SQ Qƒ``eC’G AÉ``«`dhCG ™aój ¿CG π≤©j πg
?CGóÑj ºd hCG ,ºàj ºd »°SGQO
.GóHCG ∫ƒÑ≤e ’h ∫ƒ≤©e ô«Z Gòg
,á°UÉîdG ¢SQGóªdG Ωƒ°SQ ´ƒ°Vƒe øY âª°üdG Gòg GPÉª∏a
AÉ«dhCÉa ∫õæªdG øe á°SGQO ∑Éæg âfÉc ¿EG ≈àMh ,áØbƒàe á°SGQódGh
≈dEG êÉàëJ »àdG Iô«ãμdG QƒeC’G áØ∏ch âædG áØ∏c ¿ƒ∏ªëàj QƒeC’G
.áYÉÑW
Ωƒ°SQ ´ƒ°Vƒe »a ô¶æJ ¿CG IôbƒªdG áeƒμëdG øe ≈æªàf
É¡fCG hóÑjh ,ó©H ÉÄ«°T π©ØJ ºd á«HôàdG IQGRƒa ,á°UÉîdG ¢SQGóªdG
.π©ØJ ød
A’Dƒg ≈dEG QÉÑàY’G ø«©H ô¶ædG
»¨Ñæj ∂dòdh ,»¡àæJ ≈àe ±ô©j óMCG ’ ÉfhQƒc áeRCG ´É°VhCG
,º«∏©àdGh á«HôàdG IQGRh »a äÉØXƒªdG πc ≈dEG QÉÑàY’G ø«©H ô¶ædG
äÉLhõàªdG ô«Zh äÉLhõàªdG äÉØXƒªdG πc ,äGQGRƒ``dG á«≤H hG
ø«©H ø¡«dEG ô¶ædG ≈Lôj AÉæHCG ø¡jód ¢ù«d hCG AÉæHCG ø¡jód »JÓdG
.QÉÑàY’G
,¢SQGóªdG ióMEG »a äÉØXƒªdG ióMEG IódGh »æàKóM ¢ùeC’ÉH
’h ,¢SQÉëdGh á°SQóªdG »a É¡d á∏«eR ™e ΩhGó``J É¡àæHG ¿G ∫ƒ≤J
âHÉZ ƒd GPÉe äÉØXƒªdG ióMEG IódGh ∫ƒ≤J ,á°SQóªdG »a óMCG óLƒj
??¢SQÉëdGh »g á°SQóªdG »a ≈≤ÑJ πg ,»àæHG á∏«eR
™jô°S πμ°ûH ´ƒ°VƒªdG Gòg πM »¨Ñæj ,Gó``L ∞°SDƒe A»°T
.™«ªé∏d »fÉ°ùfEGh

¿ƒ`````ØdÉ````îj ÜGƒ````ædG
á````«ë°üdG äÉ```ª`«∏©àdG

ΩÉ©dG øeC’G áeóîd ´ƒ£àdG ¿ƒfÉb Qôªj ÜGƒædG ¢ù∏ée
á«∏NGódÉH ∞«XƒàdG ájƒdhCG ´ƒ``£àª∏dh ..áæ°S 21 ø°S óæY ´ƒ``£àdG
ÜÉjO ó«dh :Öàc
áæWÓ°ùdG ÒeC’GóÑY :ôjƒ°üJ

..»fóªdG ´ÉaódG »a ¿ƒμ«°S ´ƒ£àdG AóH :á«∏NGódG
»`æjô`ëÑ∏d ∞```«Xƒ`àdG »``a á````≤∏£ªdG á```«∏°†aC’Gh
Qƒ°üàj Éªc ΩÉ©dG ø``eC’G ≈∏Y ôKDƒj ô``eCG hCG á«æeG
.ÖfÉLC’G ´ƒ£J ∫ÓN øe ¢†©ÑdG
Éª«a ÜGƒ``æ`dG OƒªMƒH óªëe AGƒ``∏`dG ¿CÉ`ª`Wh
á«∏°†aC’G ¿CÉ`H ´ƒ£àªdG ∞«XƒJ ájƒdhCÉH ¢üîj
¿ƒμJ á«∏NGódG IQGRƒ```H ∞«XƒàdG »``a á≤∏£ªdG
±hôX »a ¿ƒμj ÖfÉLC’G ∞«XƒJ ¿Gh »æjôëÑ∏d
.ø«ªLôàªdG πãe GóL á≤«°V
ï«°ûdG á«∏NGódG IQGRh π«ch ∫É``b ¬ÑfÉL øe
¿ƒμ«°S ´ƒ£àdG íàa ¿G øªMôdGóÑY ø``H ô°UÉf
ÖjQóàdG ºàj ¬«ah á«dhCG áHôéàc »fóªdG ´Éaó∏d
hCG ≥FGôëdG ä’É``M »a á``«`dhC’G äÉaÉ©°SE’G ≈∏Y
»a ¢ù«dh ∂``dP ø``e ô``ã`cG ¢ù«dh AÉ``Hƒ``dG QÉ°ûàfG
.ôeC’G ¢ù«≤æ°S áHôéàdG ôÑYh ,iôNCG äGQGOEG

á«dBGh ´ƒ£àe ∞``dCG 30 øe ôãcCG πX »ah ™°Vƒ∏d
A’Dƒg ÖjQóJ á«∏NGódG IQGRh QhOh ,º¡∏ªY º«¶æJ
≈∏Y Éæª°ùbG ó≤a º¡à«dhDƒ°ùe πªëJh ø«Yƒ£àªdG
.∂dòd πgCG øëfh á«dhDƒ°ùªdG πªëJ
»a ø««æjôëÑdG ô«Z ∫ƒª°T ºJ ¬``fCG ±É``°`VCGh
ô``NBGh ¢üî°T ø«H ¥ôØj ’ ´ƒ£àdG ¿C’ ¿ƒfÉ≤dG
AGƒ°S äÉfƒμe Ió``Y øe ¿ƒμe §«∏N ™ªàéªdGh
¢UÉî°TCG ∑Éæg ™ªàéªdG øª°V øeh º«≤e hCG øWGƒe
äÉ¨d çóëàj øe ∑Éægh á«Hô©dG á¨∏dÉH ¿ƒKóëàj ’
Éªc ,?äÉÄØdG ∂∏J ™e π°UGƒà«°S øe »dÉàdÉHh IQOÉf
»a GOƒ``Lƒ``e ó©j º``d »``æ`eC’G ¢ùLÉ¡dG Ωƒ¡Øe ¿G
…QGOEG º«°ù≤J ∑Éægh ,Iô¶ædG ∂∏J â¡àfGh ºdÉ©dG
á«°SÉ°ùM ∑Éæg ¢ù«dh QGô°SCÓd É≤ÑW ´ƒ£àe πμd

á°ù«FQ á°SÉFôH ¢ùeCG ¬à°ù∏L ∫ÓN ÜGƒædG ¢ù∏ée ≥aGh
´ƒ£àdG ¿CÉ°ûH ¿ƒfÉb ´hô°ûe ≈∏Y πæjR ájRƒa ¢ù∏éªdG
¢ù∏ée ≈dEG ¿ƒfÉ≤H ´hô°ûªdG ádÉMEG ºJh ,ΩÉ©dG øeC’G áeóîd
.iQƒ°ûdG
¿hDƒ°ûdG áæéd ¢ù«FQ »°ù«°ùdG óªëe ÖFÉædG QÉ``°`TCGh
AÉL ¿ƒfÉ≤dG Gòg ¿G ≈dG »æWƒdG øeC’Gh ´ÉaódGh á«LQÉîdG
,øjôëÑdG ´ÉaO Iƒ≤d á«WÉ«àM’G Iƒ≤dG Ωƒ°Sôe ™e …RGƒàdÉH
Éàa’ ,ΩÉ©dG øeC’G áeóN »a ø«Yƒ£àªdG ÜÉ©«à°SG πLG øe
∂°T ’h »FÉæãà°SG ±ô¶H ôªj ™ªLG ºdÉ©dGh øjôëÑdG ¿G ≈dEG
¿EÉa ∂dòd áëFÉédG ∂∏J πX »a ºYódG Ö∏£àJ ∫hódG äGQób ¿G
âbƒdG »a ≈JCG ´hô°ûªdG Gògh ´ƒ£à∏d Ωƒ«dG áë∏e áLÉëdG
AÉ£Z ô«aƒJh ´ƒ£àe ∞dCG 30 ÜÉ©«à°SG πLG øe Ö°SÉæªdG
.ájÉªëdG º¡d ôaƒj Éªe º¡d »©jô°ûJ

.áØ«XƒdG π¨°T •hô°T
OƒªMƒH ó``°`TGQ óªëe AGƒ``∏`dG ó``cCG ¬ÑfÉL ø``e
´hô°ûªdG ¿G á«∏NGódG IQGRƒ``H óYÉ°ùªdG π«cƒdG
±ô``¶`dG Gò``g ø``μ` dh »``dÉ``ë` dG ±ô``¶` dG ó``«` dh ¢ù«d
Gògh á«∏Ñ≤à°ùªdG QƒeCÓd ôjó≤àdG ø°ùM øY ∞°ûc
çGó``MC’G ó©H 2012 ∞°üàæe òæe CGó``H ´hô°ûªdG
´ƒæH Éfôμah ,á«Ñ©°ûdG ¿Éé∏dÉH ≈ª°ùj Ée Qƒ¡Xh
iód IôμØdG √òg â°†îªJh á«≤£æªdGh ájhôdG øe
Gò¡d πeÉ°T ΩÉ¶f ™°Vh π``LG øe á«∏NGódG IQGRh
.´ƒ£àdG
á``jDhQ É``¡` fCÉ` ch É``fhQƒ``c á```eRCG ø``e çó``M É``eh
ÉfhQƒc áeRCG äAÉLh ,¿ƒfÉ≤dG Gòg øe á«∏Ñ≤à°ùe
IÉYGôe ¿ƒfÉ≤dG Gòg πãe ôjôªJ IQhô°V øe πé©àd

ÖjQóàdG ôaƒ«°S ójóédG ¿ƒfÉ≤dG ¿CG ±É°VCGh
»a ájƒdhC’ÉH º¡d íª°ù«°Sh ø«Yƒ£àª∏d π«gCÉàdGh
.ΩÉ©dG øeC’G äGƒb ±ƒØ°U »a ∞«XƒàdG
´ƒ£àdG ¿G ≈``∏`Y ¿ƒ``fÉ``≤`H ´hô``°`û`ª`dG ¢``ü` fh
´ƒ£àªdG ø°S ¿Gh ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒª∏d ¿ƒμj
¬d OóëJh ,á«FÉ°†≤dG á«£Ñ°†dG ≥M ¬dh ,áæ°S 21
ø«H ΩôÑªdG á«Yƒ£àdG áeóîdG ó≤Y »a á«dÉe ICÉaÉμe
äÉ¡édG πªëàJ ¿Gh ,´ƒ£àªdGh á«∏NGódG IQGRh
É¡jód ø«ØXƒªdG øe ø«Yƒ£àªdG ÖJGQ á«eƒμëdG
≥ëà°ùªdG ôLC’G øe %30 ∫ÉªYC’G ÜÉë°UCG πªëàjh
¿Gh ,áæ°S ≈∏Y ójõJ ’ Ióªd É¡jód πeÉ©dG ´ƒ£àª∏d
äGƒ≤H áeóîdÉH ¥Éëàd’G ájƒdhCG ´ƒ£àª∏d ¿ƒμj
≈aƒà°SG GPEG á«fóe áØ°üH ∞«XƒàdG hCG ΩÉ©dG øeC’G

»dGƒàdG ≈∏Y áãdÉãdG á°ù∏é∏d QÉéàdG QÉÑc øY ôªà°ùe åjóëdG

πÑb πæjR ájRƒa ÜGƒædG ¢ù∏ée á°ù«FQ äGó«cCÉJ øe ºZôdÉH
AÉ≤ÑdG Ωó©H á«ë°üdG äÉª«∏©àdÉH ÜGƒædG ΩGõàdG á«ªgCG ≈∏Y á°ù∏édG
ø«àYÉ°ùdG øY á°ù∏édG Ióe ójõJ ’CGh ,á∏jƒW Ióªd ≥∏¨e ¿Éμe »a
¿G ’EG ,ø«ØXƒeh ÜGƒf øe Qƒ°†ëdG ™«ªL áë°U ≈∏Y á¶aÉëª∏d
¿G ≈``dEG º¡JÓNGóe »a Ghôªà°SGh äÉ«°UƒàdG ∂∏J GƒØdÉN ÜGƒædG
¢ù«Fôd ∫hC’G ÖFÉædG ™aO Éªe ,äÉYÉ°S ¢ùªîdG á°ù∏édG Ióe â£îJ
∫hóL OƒæH »bÉH π«LCÉJ Ö∏£H ¿Éª∏°S »ÑædGóÑY ÜGƒædG ¢ù∏ée
.á«ë°üdG äGAGôLE’G ≈∏Y ÉXÉØM áeOÉ≤dG á°ù∏édG ≈dEG ∫ÉªYC’G

áeÓ°S ¿Éª°†d áeQÉ°U §HGƒ°†H ÖdÉ£j …ô``«°û©dG
»æjôëÑdG ™ªàéªdG ≈∏Y ÉXÉØM á«ÑæLC’G ádÉª©dG
¢``Vô``e á`` ` `eRCG ¿CG í`` `°` ` VhCGh
ΩÉ``°` û` g .O Ö`` FÉ`` æ` `dG ìô`` °` `U
§HGƒ°†dG ∞©°V øY âØ°ûc ÉfhQƒc
±É°ûàcG ójGõJ ™e ¬fCÉH …ô«°û©dG
ádÉª©dG ™e πeÉ©à∏d É«dÉM IOƒLƒªdG
ÉfhQƒc ¢Vôªd á«FGƒ°û©dG ä’ÉëdG
áÑFÉ°ùdG ádÉª©dG É°Uƒ°üN á«ÑæLC’G
∞∏àîe »a á«ÑæLC’G ádÉª©dG øª°V
§HGƒ°V ™``°` Vh Ö``é`j ¬`` `fCGh É¡æe
á«ªgCG Éæd í°†àj ,øjôëÑdG ≥WÉæe
™°Vh áédÉ©ªH á``eQÉ``°`U á``«` eGõ``dEG
ádÉª©dG √ò¡d ájQòL ∫ƒ∏M OÉéjEG
QGôμJ ΩóY ¿Éª°Vh É«dÉM ø«ØdÉîªdG
.É¡àØdÉîeh øμ°ùdG ¥ôW á«MÉf øe
.πÑ≤à°ùªdG »a äÉØdÉîªdG √òg πãe
»``dÉ``ë` dG ¬``Lƒ``à` dG ¿CG ó`` ` cCGh
á``dÉ``ª`©`dG äÉ``Ø` dÉ``î` e ¿CG ô`` `cPh
øe ádÉª©dG √òg ´É°VhCG í«ë°üàd
Ió«dh â°ù«d Iôªà°ùªdG á«ÑæLC’G
Öéj πª©dG ¥ƒ°S º«¶æJ áÄ«g πÑb
â`` `dGR ’h â`` fÉ`` c π`` `H ,á``¶` `ë` `∏` `dG
∫ÉéªdG íàa ≥jôW ø``Y ¿ƒμj ¿CG
äÉØdÉîe øY Ωƒj ó©H Éeƒj ∞°ûμàJ
º¡JOƒY äGAGô``LEG π«¡°ùàH º¡eÉeCG
,º¡æ«H ô°ûàæJ áÄWÉN äÉ°SQÉªeh
≈∏Y Iô£«°ùdG ¿Éª°†d ºgOÓH ≈dEG
.…ô«°û©dG ΩÉ°ûg .O |
øμ°S Iô`` gÉ`` X É``¡` æ` ª` °` V ø`` e ¿É`` `c
.AÉHƒdG Gòg QÉ°ûàfG
äGP â```dGR’h â``fÉ``c »``à`dG ÜGõ``©` dG
IQhô°V ≈∏Y …ô«°û©dG Oó°Th
’ƒ°Uh ,™ªàéªdG ±É``«`WCG áaÉc ≈∏Y »Ñ∏°S ô«KCÉJ
äÉ``¡`é`dG á``aÉ``c π``Ñ` b ø``e á``eQÉ``°` U §``HGƒ``°` V ™``°` Vh
óYÉÑàdG ΩÉ¶æd áØdÉîªdG º¡JÉ°SQÉªeh »dÉëdG Éæeƒ«d
áaÉ¶ædGh á°û«©ªdG ¥ôWh øμ°ùdG á«MÉf øe á«æ©ªdG
»æμ°ùdG ¢SóμàdG øe GAó``H ¢VhôØªdG »YÉªàL’G
¿Éª°†d áÑLGƒdG á``«`eGõ``dE’G á«Ñ£dG äÉ°UƒëØdGh
á«YƒàdG äÉ«∏ªY ºZQ Iôªà°ùªdG äÉ©ªéàdÉH AÉ¡àfGh
±É«WCG áaÉc ≈∏Y ÉXÉØM É¡àë°Uh áÄØdG √òg áeÓ°S
.äÉ¡édG áaÉc πÑb øe Iôªà°ùªdG
.»æjôëÑdG ™ªàéªdG

.ø«Yƒ£àªdG ™e ™°VƒdG ¿ƒμ«°S
ÜGƒ```æ```dG »``°``ù``∏``é``e ô`````jRh ó`````cCG ø``«``M »```a
≈∏Y áeó≤e øWƒdG áë∏°üe ¿G iQƒ°ûdGh
πª©dG ¿ƒfÉb ≈dEG Ghô¶fGh ,πª©dG áë∏°üe
´É£≤dG ™aój å«M äGQÉeE’G »a »Yƒ£àdG
’h ´ƒ£àªdG Ö``JGQ ø``e %30 ¢UÉîdG
¢UÉîdG ´É``£``≤``dG »``a Gó````MCG ¿CG ó``≤``à``YCG
.ôeC’G Gòg ¢†aô«°S
Ωƒ∏°ùdG ó``ª``MCG ÖFÉædG ó``cCG √Qhó```H
ºgÉ°ùjh ó©à°ùe ¢UÉîdG ´É£≤dG ¿G
º¡JÉªgÉ°ùe QÉ``é``à``dG ¿Gh ´ƒ``£``à``dG »``a
ôªà°ùe áeƒμëdG ™e º¡fhÉ©Jh IOƒLƒe
IQƒ°U π≤fh QÉéàdG øY åjóëdG Rƒéj ’h
.ΩÉ©dG …CGô∏d QÉéàdG øY áë«ë°U ô«Z

QÉÑc ≈∏Y ÜGƒædG ¢†©H πÑb øe Ωƒé¡dG ôªà°SG
≥∏Y ÉeóæY ,»dGƒàdG ≈∏Y áãdÉãdG á°ù∏é∏d QÉéàdG
IOÉe ≈∏Y á°ûbÉæe ∫ÓN OGƒ°ùdG π°VÉa ÖFÉædG
ÖJGQ øe %30 áÑ°ùf ¢UÉîdG ´É£≤dG πªëJ
ádÉëà°SG ¬LGƒæ°S ÉæfG ÓFÉb ,´ƒ£àªdG
™aO ôÑY ¿ƒfÉ≤dG Gòg ≥«Ñ£J »a á«Ñ°ùf
πgh ,ÖJGhôdG øe %30 ∫ÉªYC’G ÜÉë°UCG
º¡ëdÉ°üe ≈∏Y øWƒdG áë∏°üe ¿ƒÑ∏¨«°S
√òg »a øjôëÑdG QÉéJ øjCGh ?á«°üî°ûdG
á«dÉëdG áeRC’G ´QÉ°üJ áeƒμëdGh áeRC’G
.QÉéà∏d OƒLh ’h ÉgóMh
¬fG »bÉë°SG »∏Y ÖFÉædG ∫Éb √QhóH
π«ãªà∏d ø««æjôëH ø«ØXƒe Ö∏£f ÉeóæY
∞«μa ,∫É``ª``YC’G ÜÉë°UCG ¢†aôj »°VÉjôdG

بيانات الخبر

áLÉM ’..ÉfhQƒc ÖÑ°ùH :»fGôëÑdG
…OÉ``°üàb’G Oƒ```cô`dG á````æéd ≈dEG
≥«≤ëàdG áæéd πªY ójóªJ Ö∏W ≈∏Y ÜGƒ``æ`dG ¢ù∏ée ≥``aGh
QÉ°TCG Éª«a ,á«aÉ°VEG ô¡°TCG á©HQC’ …OÉ°üàb’G OƒcôdG ¿CÉ°ûH á«fÉªdôÑdG
øY ¬«a åëÑf A»°T ∑Éæg ó©j ºd ¬fG ≈dG »fGôëÑdG Oƒªëe ÖFÉædG
ÖÑ°ùH ájOÉ°üàbG ´É°VhCG øe ¬H ôªf Ée πX »a …OÉ°üàb’G OƒcôdG
Ωó≤J áeƒμëdG ¿G iôf »dÉëdG ™°VƒdG »a ¬fG ÉØ«°†e ,ÉfhQƒc áeRCG
∑ôJh áæé∏dG πªY ójóªJ øe ihóédG ΩóY iQCG ∂dòd ájOÉ°üàbG áeõM
.IôàØdG ∂∏J ∫ÓN áeƒμë∏d ôeC’G
øY çóëàJ âfÉc áæé∏dG ¿G »bÉë°SG »∏Y ÖFÉædG ∫Éb √QhóH
…OÉ°üàbG OƒcQ ≈dEG π©ØdÉH Éæ∏°Uh Ωƒ«dG øμdh …OÉ°üàbG DƒWÉÑJ
OÉ°üàb’G ºYO ¿G iôf Ωƒ«dGh ,ÉfhQƒc áeRG øe ¬H ôªf Ée ÖÑ°ùH
áàeÉ°U äÉ¡édG »bÉH ø«M »a áeƒμëdG ±ôW øe ÉjOÉMCG íÑ°UCG
êÉàëfh áeOÉ≤dG IôàØdG »a º¡e áæé∏dG πªY ¿G ÉæjCGQh ,¿’G ≈àM
ó¡H ∞∏ªdG Gòg »a ÓÑ≤à°ùe áeƒμëdG ™e ø«fhÉ©àe ¿ƒμf ¿G ≈dG
.áeRC’G øe AÉ¡àf’G
∞JÉμJ ∑Éæg ¿ƒμj ¿G óH ’ ¬fG »©«ØædG º«gGôHEG ÖFÉædG ∫Éb Éªc
ájOÉ°üàb’G á«ªæàdG ≈∏Y πª©∏d áeR’G ∂∏J AÉ°†≤fG ó©H ™«ªédG ø«H
™e π°UGƒàdG ôÑY áeƒμëdG øY AÖ©dG ∞Øî«°S áæé∏dG πªY ¿Gh
.QÉéàdG

اليوم

التاريخ
الخبر

جهة النشر

الصفحة

OGƒ°ùdGh »°ù«°ùdG ∫óL »¡æj á°ù«FôdG ΩõM
CGóH …òdG ∫GóédG âØbhCGh ΩõëH ¢ù∏éªdG á°ù«FQ
AGƒàMG »°ù«°ùdG ÖFÉædG ´É£à°SG Éªc ,ø«ÑFÉædG ø«H
¬d øμj ¬fCG OGƒ°ùdG ÖFÉæ∏d ócCGh ,á«°SÉeƒ∏HóH ôeC’G
.ôjó≤Jh ΩGôàMG πc

العدد

AÉL É``e ≈∏Y OGƒ°ùdG π°VÉa ÖFÉædG ¢VôàYG
¿EG ∫É``b ÉeóæY »°ù«°ùdG óªëe ÖFÉædG ¿É°ùd ≈∏Y
ø«H áeRCG çóëJ ¿CG äOÉch ,ájhGOƒ°S Iô¶f ¬jód
πNóJ ’ƒd ,¿ƒfÉ≤dG OGƒe á°ûbÉæe ∫ÓN ø«ÑFÉædG
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.á«∏FÉY á£≤d |

.AÉ£©dG á©àe |

.≥≤ëàj êôîàdG º∏M |

õ«ªà∏d ájôjó≤J IõFÉL ≈∏Y IõFÉM ..ÜÉ°üYC’Gh ïªdG ¢VGôeCG π«gCÉJ ∫Éée »a √GQƒàcódG IOÉ¡°T ≈∏Y á∏°UÉëdG Ió«MƒdG á«æjôëÑdG
:zè«∏îdG QÉÑNCG{`d ø°ùM óªMCG A’BG .O »©«Ñ£dG êÓ©dG á«FÉ°üNCG ..OQÉaQÉ¡d á©HÉJ á«μjôeCG á©eÉL øe »LÓ©dG
!z¬æe ô«ãμdG äCp Éj ..A»°ûdG øe π«∏≤dG §YC
p G{
¬Hh ,IÉ«ëdG »a ¿hô«ãμdG ô«°ùj ≥£æªdG Gò¡H
∂dÉH Éªa ,äÉÑ°ùàμªdGh Ö°SÉμªdG øe ójó©dG ¿ƒ≤≤ëj
?OhOôªdG ºéM ¿ƒμ«°S ∞«c ?ô«ãμdG Gƒ£YCG ƒd
¥ƒØ«d óFÉ©dG AÉéa ..º∏©dG øe ô«ãμdG â£YCG »g
á∏°UÉëdG Ió«MƒdG á«æjôëÑdG íÑ°üàd ,äÉ©bƒàdG πc
ïªdG ≈°Vôe π«gCÉJ ∫Éée »a √GQƒàcO IOÉ¡°T ≈∏Y
∫ÉéªdG Gòg »a ¢ü°üîàdG äQô``b ó≤a ,ÜÉ°üYC’Gh
øjòdGh ,É¡d øjô«ãμdG á°VQÉ©e ºZQ Ö©°üdG »Ñ£dG
,ô«Ñc ó``M ≈``dEG •É``Ñ` ME’Gh áHBÉμdÉH º°ùàj ¬fhóéj
≈àM ,√Qó≤H ¿ƒμJh …óëàdG πÑ≤J ¿CG ’EG âHCG É¡æμdh
äÉ©eÉédG ió``MEG øe »LÓ©dG õ«ªàdG IõFÉL âdÉf
.OQÉaQÉg á©eÉéd á©HÉàdG á«μjôeC’G

CÉ£îdG IÉ«ëdG §``ªf Gƒeƒd πH »©«Ñ£dG êÓ``©dG Gƒ``eƒ∏J ’
¢TÉ©J ¿CG ≥ëà``°ùJ É¡æμd áÑ©``°U áHôéJ á``°SGQó∏d á``Hô¨dG
á«YõédG ÉjÓîdG áYGQR ¢ü°üîJ »a √GQƒàcódG OGóYEG ≈dEG »æà©aO á«°Vôe ádÉM

¬gÉéJ »Ñ∏°S ∞bƒe ∑Éægh √hôμe »©«Ñ£dG êÓ©dG ∞°SCÓd
á«ªdÉY äÉØ°UGƒªH ÜÉ°üYC’Gh ïªdG ≈°Vôe π«gCÉàd õcôªH º∏MCG
.ø°ùM óªMCG A’BG .O |
.»∏Y á«fóÑdGh á«°ùØædG äÉWƒ¨°†dG
?∂Jô°SCG ÜÉ°ùM ≈∏Y AÉL ∂MÉéf πg
,É¡Jô°SCG ∂dP ó©H ºK ,É¡°ùØf ÜÉ°ùM ≈∏Y ’hCG »JCÉj IOÉY ICGôªdG ìÉéf
ºYO π°†ØH ∂dPh ,»JÉ«M »a ¿RGƒàdG çGóMEG øe âæμªJ óªëdG ¬∏dh »æμdh
»àdG äÉ«dhDƒ°ùªdG øe ô«ãμdG »æY GƒØØN øjòdGh ,»LhRh q…ódGh IófÉ°ùeh
.äGôàØdG øe Iôàa »a Ió°ûH á≤FÉa âfÉc
?áHô¨dG áHôéJ ∂àª∏Y GPÉe
ájÉ¨∏d áÑ©°U âfÉc ÉμjôeCGh É«fÉ£jôH øe πc »a á°SGQó∏d áHô¨dG áHôéJ
»æJóYÉ°S ó≤a ,¢TÉ©J ¿CG ≥ëà°ùJ Ωƒ«dG ÉgGQCGh ,Ió°ûH É¡H â©àªà°SG ∂dP ™eh
¬fCG á°UÉN ,áHÓ°üdGh Iƒ≤dG øe ô«ãμdG »æàëæeh »à«°üî°T π≤°U ≈∏Y
»a É¡«a äóLGƒJ »àdG IôàØdG ¢ùØf »a øjôëÑdG á``eRCG â©dófG ¿CG ±OÉ°üJ
äÉWƒ¨°†dG øe ô«ãμdG »d ±É°VCG …òdG ôeC’G ,√GQƒàcódG ≈∏Y ∫ƒ°üë∏d ÉμjôeCG
.äÉÑKh Iƒb πμH IôàØdG ∂∏J äõàLG Ée ¿ÉYô°S »æμdh ,á«°ùØædG
?á«æjôëÑdG ICGôªdG êÉàëJ GPÉe ≈dEG
¢ü≤æj ÉÄ«°T ∑Éæg ¿CG iQCG ’ á°UÉN áØ°üH Ö£dG ∫Éée øY ÉæKóëJ ƒd
øe ô``«`ã`μ`dG ¬``«`a â``≤`≤`M ó``≤`a ICGô`` ª` `dG
,Ohó``M Ó``H äÉMƒª£dGh äGRÉ``é` fE’G
»a »g Évª¡e ÉÄ«°T ∑Éæg ¿CG iQCG »æμdh
IQhô°†H ≥∏©àj ƒgh ¬«dEG áLÉëdG ó°TCG
,á∏eÉY ICGôeG …C’ ™°VƒdG IRÉLEG ójóªJ
≈àM ,áeó≤àªdG ∫hódG QGôZ ≈∏Y ∂dPh
,Ö`` JGQ ¿hO ø``e äGRÉ`` ` LEG â``fÉ``c ƒ``d
íæªJ ∫ÉãªdG π«Ñ°S ≈∏Y ÉμjôeCG »Øa
,ÜÉ``é` fE’G ó©H áMƒàØe IRÉ`` LEG ΩC’G
áHôéàdG √ò¡H äQô``e É«°üî°T É``fCGh
»JO’h ó©H äÉ¶ë∏d äôμah ,áÑ©°üdG
øY âdóY »æμdh É¡d ÆôØJCG ¿CG »à∏Ø£d
¿CG ø``e óªëdG ¬∏dh âæμªJh IôμØdG
.»àeƒeCGh »∏ªY ø«H ≥ahCG
?ójóédG π«édG øjôJ ∞«c
ádCÉ°ùªd A»°ûdG ¢†©H º¡Øàe ô«Zh Gó``L ÉYô°ùàe ójóédG π«édG iQCG
GQhO á«Hôà∏d ¿CG ∂°T ’h ,É©jô°S Oƒ©°üdG ójôj ƒ¡a ,∫ƒ°UƒdG »a êQóàdG
,¬«dEG êÉàëj …òdG ôjó≤àdGh ºYódGh õaÉëdG ÜÉÑ°ûdG ≈≤∏j ¿G ≈æªJCGh ,∂dP »a
ÉgGQCG »àdGh Iõ«ªàªdGh á«HÉÑ°ûdG á«Ñ£dG QOGƒμdG á°UÉNh ,ΩÉeC’G ≈dEG ¬©aójh
.∂dP ≈dEG áLÉëH
?IQÉéJ ≈dEG Ö£dG ∫ƒëJ πg
IQÉéJ ≈dEG π©ØdÉH âdƒëJ á«Ñ£dG äÉ°ü°üîàdG ¢†©H ¿EG ∫ƒ≤dG øμªj º©f
.¿É«MC’G ¢†©H »a áØjô°T ô«Z É¡«a á°ùaÉæªdG âëÑ°UCGh ,íHôà∏d á∏«°Sh ≈dEGh
?QGôb Ö©°UCG ƒg Ée
´hô°ûªd »cÓàeG »a ô«μØàdG Oôée »a √GQCGh ,ó©H √òîJCG ºd QGôb Ö©°UCG
.Iôμa ¬fƒc ¿B’G ≈àM ó©àj ºd ôeC’G Gòg øμdh ,áØ«XƒdG ∑ôJ ºK øeh ¢UÉN

êÓ©dG øe ٪80
»``©``«``Ñ``£``dG
≈∏Y ó``ª``à``©``j
¢```†```jô```ª```dG
¬````°````ù````Ø````f

ÜÉéfE’G ó©H ICGôªdG ídÉ``°üd äÉ©jô°ûJ çGóëà``°SG ≈æªJCG
íÑ°üJ ¿CG Iôμa ¢Sôμj ¿CG ócDƒªdG øe ´hô°ûe ƒgh ,èFÉàædG π°†aCG ≥«≤ëàd
á∏FÉW ≠dÉÑe ôaƒj ¿CG ¬fCÉ°T øe …òdG ôeC’G ,á«LÓ©dG áMÉ«°ù∏d Gõcôe øjôëÑdG
.êQÉîdÉH êÓ©∏d ¬LƒàdG »a Qó¡J
?á∏Môe Ö©°UCG »g Ée
•ÉÑME’G øe ô«ãμdÉH É¡«a äô©°T »àdG IôàØdG »g É¡H äQôe á∏Môe Ö©°UCG
¬fƒØ°üj å«M ,Ö©°üdG ¢ü°üîàdG Gòg á°SGQód »dƒM øe á°VQÉ©e ÖÑ°ùH
øe áëjô°T ™e πeÉ©àj ¬fC’ ,•ÉÑME’G ≈dEG ™aójh Ö«Äc ¢ü°üîJ ∫Éée ¬fCÉH
¿CG øY Ó°†a ,ô«Ñc óM ≈dEG á°UÉîdG äÉLÉ«àM’G …hP ≈dEG ÜôbCG ºg ≈°VôªdG
ºdh AGQB’G √òg ≈dEG âØàdCG ºd ∂dP ™eh ,GôÑ°Uh ÓjƒW Éàbh Ö∏£àj êÓ©dG
∂dP ±OÉ°U óbh ,¢ü°üîàdG Gòg »a √GQƒàcódG ≈∏Y ∫ƒ°üëdG QGôb øY »ææãJ
øe ∞YÉ°V …òdG ôeC’G á°SGQódG Iôàa ¢ùØf »a Ió«MƒdG »à∏Ø£H â∏ªM »æfCG

.QGôªà°S’G IQhô°Vh êÓ©dG á«dÉ©a ócDƒj
?êÓ©dG Gòg ìÉéf ÜÉÑ°SCG ºgCG »g Ée
¢†jôªdG πªëàj »©«Ñ£dG êÓ©dG øe %80 ¿EG ∫ƒ≤dG øμªj áeÉY áØ°üH
∫ƒbCG ∂dòd ,IÉ«ëdG §ªf ≈∏Y óªà©j »©«Ñ£dG êÓ©dG øe %75 ¿CGh ,¬à«dhDƒ°ùe
áÑ°ùædÉHh ,.CÉ£îdG IÉ«ëdG §ªf Gƒeƒd πH ,»©«Ñ£dG êÓ©dG Gƒeƒ∏J ’ ≈°Vôª∏d
êÓ©dG øe iƒ°ü≤dG IOÉØà°S’G ¬æμªj á°UÉN áØ°üH ÜÉ°üYC’Gh ïªdG ¢†jôªd
.äÉ°ü°üîàdG áaÉc øe πeÉμàe »ÑW ≥jôa ¬d ôaGƒJ GPEG »©«Ñ£dG
?™bGƒdG ¢VQCG ≈∏Y ∂dP ôaGƒàj πgh
¬d §£NCGh ¬«dEG ≈©°SCG Ée Gògh ™bGƒdG ¢VQCG ≈∏Y OƒLƒe ô«Z Gòg ∞°SCÓd
äÉØ°UGƒªdG Ö°ùëH ÜÉ°üYC’Gh ïªdG ä’Éëd π«gCÉJ õcôe AÉ°ûfEG ≈æªJCG å«M
ádÉëdG á©HÉàªd AÉÑWC’G øe πeÉμàªdG ≥jôØdG Gòg ô«aƒJ ¬dÓN øe ºàj ,á«ªdÉ©dG

π¡``°ùdG ∫ƒ``°UƒdG »a ÖZôjh ÉYô``°ùàe ó``jóédG π``«édG iQCG

بيانات الخبر

.A’BG .OQhÉëJ zè«∏îdG QÉÑNCG{ |

:QGƒ◊G äôLCG
øjódG ∫Éªc ádÉg

,´ÉaódG Iƒb ≈Ø°ûà°ùªH »©«Ñ£dG êÓ©dG á«FÉ°üNCG ,ø°ùM óªMCG A’BG .O
çGóMEG »a É¡JOÉ©°S óéJ ,øjôNB’G IóYÉ°ùe ≥°û©J ,π«ëà°ùªdG ±ô©J ’ ICGôeG
¿CG ¬dÓN øe ™«£à°ùJ »∏ªYh »ª∏Y ∫Éée øY âãëH ,º¡JÉ«M »a äGô««¨àdG
,IÉ«ëdG »a ádÉ°SQ É¡°ùØæd â©æ°U å«M ,äOGQCG Ée É¡d ¿Éμa ,ô«ª°†H ¬«a »£©J
.¬Lh πªcCG ≈∏Y É¡jODƒJ âMGQh
É¡∏NGóH ∫GRÉe É¡fCG ’EG ,¬à≤≤M Éªe ºZôdÉH ¬fCG ∞°ûàμJ É¡«dEG çóëàJ ø«M
≈©°ùJ »àdG ΩÓMC’Gh äÉMƒª£dG øe ô«ãμdG πªëJ »¡a ,AÉ£©∏d á∏FÉg äÉbÉW
É¡àHôéJ óæY ∞bƒàf ¿CG â≤ëà°SG ∂dòd ,™``bGƒ``dG ¢``VQCG ≈∏Y É¡≤«≤ëJ ≈``dEG
:»dÉàdG QGƒëdG »a Iõ«ªàªdG
?»©«Ñ£dG êÓ©dG GPÉªd
»a áÑZQ »∏NGóH äódƒJ á°SQóªdÉH á°SGQódG á∏Môe »a âæc ¿CG òæe
,á«Ñ£dG á°UÉNh Ωƒ∏©dG ¥É°ûY øe âæc å«M ,∫ÉéªdG Gòg »a ¢ü°üîàdG
øe ô«ãμdG »d »æ©J »àdGh ,á«YÉªàL’G áeóîdG øe ´ƒf ºjó≤àH §ÑJôJ »àdGh
IÉ«M »a ô««¨àdG øe ´ƒf çGóMEG ≥jôW øY …ƒæ©ªdG ÉgOhOôe ¢ùª∏J ∫ÓN
.äOQCG Ée »d ¿Éc π©ØdÉHh ,øjôNB’G
?áÑZôdG √òg â≤≤ëJ ∞«c
≈∏Y ∫ƒ°üë∏d É«fÉ£jôH ≈dEG â¡LƒJ áeÉ©dG ájƒfÉãdG øe »LôîJ ó©H
á°SGQód ÉμjôeCG ≈dEG âÑgP ºK ,»©«Ñ£dG êÓ©dG ¢ü°üîJ »a ¢SƒjQƒdÉμÑdG
âØ°ûàcG ¿CG ó©H ,ÜÉ°üYC’Gh ïªdG ∫Éée »a â°ü°üîJ ∑Éægh ,ô«à°ùLÉªdG
,Gô«Ñc ÉeÉªàgG ≈≤∏j ’ ¬fCGh ,¢ü°üîàdG Gò¡d »æWh »a áë∏e áLÉM OƒLh
≈dEG ∂dP êÉàëj å«M ,É¡LÓY á«fÉμeEGh ,á«°VôªdG ä’ÉëdG áHƒ©°U ≈dEG Gkô¶f
≈∏Y ¢†jôªdÉH Ió«WƒdG ábÓ©dG øe ´ƒf OÉéjEGh πjƒW ¢ùØfh âbhh ôÑ°U
.»LÓ©dG πÑb »fÉ°ùfE’G iƒà°ùªdG
?á«∏ªY á£ëe ∫hCG »g Ée
≈dEG É«fÉ£jôH øe »``JOƒ``Yh ¢SƒjQƒdÉμÑdG IOÉ¡°T ≈∏Y »dƒ°üM ó©H
äQôb ∂dP Ö≤Y ,ø«eÉY Ióe øjôëÑdG ´ÉaO Iƒb ≈Ø°ûà°ùªH â∏ªY øjôëÑdG
π°UGhCG âdRÉeh ,á£∏édG êÓY É«LƒdƒæμJ ∫ƒM ô«à°ùLÉªdG ádÉ°SQ OGó``YEG
øe ¬«a »£YCGh ,¬«a »°ùØf óLCG …òdG ¢ü°üîàdG Gòg »a á¡édG ¢ùØæH »∏ªY
.»JôÑNh »ª∏Yh …ô«ª°V
?√GQƒàcódG ádÉ°SQ øY GPÉe
ƒgh ,QOÉf ¢ü°üîJ á°SGQO äôàNG √GQƒàcódG ádÉ°SQ OGóYEG äQôb ø«M
á«æjôëH ∫hCG âæch ,…Qƒª°†dG Ö∏°üàdG ≈°Vôªd á«YõédG ÉjÓîdG á``YGQR
»fó°T …òdGh ,∫ÉéªdG Gòg »a É«∏ªY ¢ü°üîàJh ,ádÉ°SôdG √òg ≈∏Y π°üëJ
ádÉM ƒg ™HÉ°UC’G ≈∏Y ó©J ¬H áHÉ°UE’G ä’É``Mh ô°ûàæe ô«Z ¬``fCG ºZQ ¬«dEG
.GAƒ°S ¬àdÉM äOGõa ,êQÉîdÉH êÓ©dG »≤∏àd ¬LƒJ …ód ¢†jôe
?¢†jôªdG Gòg á°üb »g Éeh
äQƒgóJh ,á«ÑæLC’G ∫hódG ióMEG »a ÉjOÉe ¢†jôªdG Gòg ∫Ó¨à°SG ºJ ó≤d
ádÉM »a ¢TGôØdG íjôW ƒg ¿B’Gh ,á«YõédG ÉjÓîdG ´Qõd á«∏ªY ó©H ¬àdÉM
OGó``YEG äQô``b Éæg øeh ,É¡æe ¢SƒÄ«e
¢VôªdG Gò``g ∫ƒ``M √GQƒàcódG ádÉ°SQ
∫ÓN ø``e √DhÉ``Ø`°`T øμªªdG ø``e …ò`` dG
ádCÉ°ùªdG øμdh á«YõédG ÉjÓîdG ´QR
≈àM á``°`SGQó``dGh åëÑdG ó«b â``dGRÉ``e
.¿B’G
?∂àdÉ°SQ »a â∏°UƒJ
GPÉe ≈dEG
p
»àdG »``à`dÉ``°`SQ ∫Ó``N äó```cCG ó``≤`d
¿CG øjôëÑdÉH É¡Yƒf øe ≈dhC’G ôÑà©J
»©«Ñ£dG êÓ``©`dGh ΩÉ``Y πμ°ûH Ö£dG
á«bÓNCG ÇOÉÑeh º«b Éª¡d ¢UÉN πμ°ûH
≥∏©àj É``e É¡æeh ,É¡H ΩGõ``à` d’G Öéj
á``eÉ``à`dG á``MGô``°` ü` dG ô``aƒ``J IQhô``°` †` H
,¬∏gCGh ¢†jôªdG ø«Hh Ö«Ñ£dG ø«H
π``eCG …CG º¡ëæe ø``Y ΩÉ``à`dG OÉ``©`à`H’Gh
∂dòdh ,¬dƒM øªe Ée ÉYƒf PƒÑæe ¬fCÉHh ábÉYE’ÉH ô©°ûj Éæg ¢†jôªdÉa ,ÜPÉc
,¬©e ábÓ©dG ó«WƒJ ∫ÓN øe ,Ö«Ñ£dG πÑb øe á°UÉN á∏eÉ©e ≈dEG êÉàëj ƒg
áæ¡ªdG äÉ«bÓNCGh ÇOÉÑe âëJ ™Ñ£dÉH êQóæj ∂dPh ,ájÉ¨∏d º¡e A»°T ƒgh
ΩÉY πμ°ûH »©«Ñ£dG êÓ©dG øe ±ó¡dG ¿CG ™«ªédG º∏©j ¿CG Öéjh ,ΩÉY πμ°ûH
.¿ÉμeE’G Qób á«eƒ«dG ¬JÉWÉ°ûf á°SQÉªªd ¢†jôªdG IOÉYEG ádhÉëe ƒg
?»©«Ñ£dG êÓ©dG »a á≤ãdG ¿Gó≤a ™Lôj GPÉe ≈dEG
øe á«ÑdÉ¨dG πÑb ø``e √hô``μ`e ójó°ûdG ∞°SCÓd »©«Ñ£dG êÓ``©`dG ,º``©`f
≥∏©àJ á∏μ°ûe √ògh ,Iô«ãc ¿É«MCG »a ¬æe »FGóY ∞bƒe ∑Éæg πH ,≈°VôªdG
ô¡¶J »c âbh ≈dEG êÉàëj ¬fCG ƒgh ôNBG ÖÑ°S ÖfÉL ≈dEG Gòg ,¢†jôªdG áaÉ≤ãH
Oƒ©J Éægh ,¬æY ¿ƒØbƒàj óbh ,π∏ªdÉH ≈°VôªdG øe ô«ãc ô©°ûj ∂dòd ,¬éFÉàf
¬JGP óM »a ô°TDƒe Gògh ,¬à°SQÉªe πÑb ¬«∏Y âfÉc Ée ≈dEG á«°VôªdG º¡àdÉM

Ö``£``dG º``©``f
≈```dEG ∫ƒ```ë```J
IQÉ```````é```````J اليوم
¢``†``©``H »`````التاريخ
a
äÉ°ü°üîà````dG الخبر
جهة النشر
الصفحة
العدد
الرابط اإللكتروني
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ó«°TQ ájRƒa

»HƒjC’G ¬∏dGóÑY

Qhò```é```dGh è``æ``μ``jÉ``Ø``dG
Ö¡fh É¡«∏Y Iô£«°ùdG ¢Vô¨H{ iô``NCG ∫hó``d á«HôZ
…òdG z»Hô¨dG QÉª©à°S’G{ ≈``dEG ’ƒ°Uh ºK zÉ¡JGhôK
É«fÉÑ°SEGh É``°`ù`fô``ah É«fÉ£jôH π``ã`e ∫hO ¬``H â``eÉ``b
áæ°Uô≤dG QhòL ∫ƒëààd ,Égô«Zh Góædƒgh ∫É¨JôÑdGh
øeÉãdG ¿ô≤dG{ òæe zèæμjÉØdG{ É¡°ù°SCG »àdG áªjó≤dG
á«Hô¨dG áæ°Uô≤dGh äGhõ¨dG πμd ¢SÉ°SCG ≈dEG z…OÓ«e
≈∏Y ºFÉ≤dG ∫hó∏d »Hô¨dG QÉª©à°SÓd Qhò``é`dG »g
ô¡b âëJ ,á``æ` eBG Üƒ©°ûd π``à`≤`dGh Ö∏°ùdGh Ö¡ædG
»àdG z¢ùdófC’G •ƒ≤°S ó©H{ á°UÉN ,Iƒ≤dGh ìÓ°ùdG
äÉ££îªdG πμd »Hô¨dG ¬Lƒà∏d GkQÉãe É¡Wƒ≤°S ¿Éc
!?á«Hô©dG OÓÑdG É«aGô¨L »a á©eÉ£dG ájQÉª©à°S’G
¿ô≤dG »a âds ƒëJ »àdG »g zèæμjÉØ∏d QhòédG ∂∏J{h
»ªdÉ©dG ΩÉ¶ædG AÉ°ûfEÉH ≈ª°ùoj Ée áØ°ù∏a ≈dEG »°VÉªdG
™LGƒa πc z¿ƒ°SÉªdG{ ¢ù°SCG ¬dÓN øe …òdG ,ójóédG
ádhódG QÉ«¡fG ó©H á°UÉN á«ªdÉ©dGh á«Hô©dG á≤£æªdG
iôÑμdG á«Hô©dG IQƒãdG ≈dEG Üô©dG ôq Lh ,á«fÉªã©dG
!zÜô©dG ¢ùfQƒd{ øe ¢ùFÉ°SóH
á«Ñ£dG äGó©ªdG ≈∏Y áæ°Uô≤dG á°üb ≈dEG ó©ædh
∫hódG ∂∏J ¢üîj ôeCG øe Üô¨à°ùf ÉæfEÉa ,QÉëÑdG »a
É¡dGƒeCGh É¡JGOÉ°üàbÉH Óãe πª©J ºd »àdG ,iôÑμdG
äÉª≤©ªdGh á«Ñ£dG äGhOC’G áYÉæ°U »a ™jô°ùàdG ≈dEG
hCG ,iôNCG á«dhO ™fÉ°üe øe ÉgOGô«à°SG hCG ,áeRÓdG
áæ°Uô≤dÉH ΩÉ«≤dG øe ’óH ,á«∏NGódG É¡àYÉæ°U §«°ûæJ
≈dEG á¡LƒàªdG á«Ñ£dG äGó©ªdÉH á∏ªëªdG øØ°ùdG ≈∏Y
øe »≤H π``g :∫GDƒ` °` ù` dGh !É`` `HhQhCG »``a áHƒμæe ∫hO
,∫hó``dG ∂∏àd á«bƒ≤M äGAÉ``YOG hCG º«b hCG äÉ«bÓNCG
πc »a É¡«a Ée CGƒ°SCG zÉfhQƒc{ á``eRCG âØ°ûc ¿CG ó©H
á©æbC’G ™∏N »a ájóL ádÉM ≈dEG É¡à∏°UhCGh ,ä’ÉéªdG
!?zèæ«cÉØdG{ OGó``LC’G ±qô°üàj ¿É``c Éªc ±qô°üàdGh
Éª∏ãe á«WGô≤ªjódG ∫hó``dG âØ°ûc äÉeÉªμdG Üô``M
!Iô«ãc iôNCG QƒeCG É¡àØ°ûc

m∫hOh ÉμjôeCGh É«fÉªdCGh É«fÉÑ°SEGh É«dÉ£jEG »a
ô«ÑμdG ΩÉMOR’G
∫n GƒMCG Qo ÉÑNC’G räô¡XCG ,iôNCG á«HôZ
p
ójó°ûdG §¨°†dG
án dÉMh ,zÉfhQƒc ¢Shô«a{ »HÉ°üªd
p
øe ±É©°SE
’
øeõdG
≥HÉ°ùJ »àdG á«Ñ£dG º≤WC
p
p ’G ≈∏Y
ø«eCÉJ »a ô«ÑμdG Qƒ°ü≤dG º``gC’Gh ,º¡aÉ©°SEG óo jôJ
á«dhCG äGó©ªc
,äÉeÉªμdGh äÉª≤©ªdGh á«Ñ£dG äGó©ªdG
m
ób ºdÉ©dG ∫hO øe ôn «ãμdG ¿CG ºZQh ,AÉHƒdG á¡LGƒªd
k
Qo ÉÑNC’G ¬à∏bÉæJ Ée ¿CG ’q EG ,Oó°üdG Gò¡H ÉWƒ¨°V
¬o LGƒJ
π≤æJ »àdG ,ájôëÑdG äÓbÉædG ≈∏Y záæ°Uô≤dG{ ∫ƒM
ÖfÉL øe äÉeÉªch äÉª≤©eh áv«aÉ©°SEGh á«ÑW OGƒe
πH Égô«Zh É«fÉªdCGh É°ùfôah ÉμjôeCG πãe iôÑc ∫hO
¬LƒàJ »gh ,É¡«a Ée ≈∏Y AÓ«à°S’Gh ,É«côJ ≈àMh
,É«fÉÑ°SEGh É«dÉ£jEÉc É`` HhQhCG »``a áHƒμæe m∫hO ≈``dEG
∫hódG √òg πãe â∏°Uh π¡a !π©ØdÉH ÜGô¨à°S’G ô«ãj
ájôëÑdG áæ°Uô≤dÉH ¬«a Ωƒ≤J …òdG ≥jô£dG Gòg ≈dEG
≈∏Y AÓ«à°S’Gh zäÉeÉªμdG ÜôM{ »ª o°S ÉªH áãjóëdG
øe QÉÑNC’G ∂∏J ≥aGQ QÉμfE’G ¿CG ºZQh !?á«ÑW äGó©e
Gòg ôeC’ÉH ΩÉ«≤dG ¿CG ’EG ,ÉμjôeCG á°UÉNh É¡JGP ∫hódG
É¡°ü≤æj ’h ,á«fÉfC’G ÖfÉL ≈dEG ,É¡d Iô«Ñc IáfÉgEG ¬«a
…òdG ∫ÉëdG øe Ö qé©àdG ’EG √òg áæ°Uô≤dG Üƒ∏°SCG »a
,ºdÉ©dG äÉjOÉ°üàbG ôÑcCG øe ôÑà©J ∫hO ¬«dEG â∏°Uh
!á«WGô≤ªjOh IQƒ£àe ∫hOh
ïjQÉàdG ´ÉLôà°SG »æªgGO QÉÑNC’G ™HÉJCG É``fCGh
áæ°Uô≤dG äÉ«∏ªYh zèæμjÉØdG{ ¢ü°übh »``Hô``¨`dG
º``¡`ª`«`YRh A’Dƒ` ` `g É``¡` H Ωƒ``≤` j ¿É```c »``à` dG Ö``¡` æ` dGh
øe ø««Hô¨dG áæ°UGô≤dG ádÓ°S CÉ°ûfCG …òdGzôæLƒa{
,É¡H Ωƒ≤j ¿Éc »àdG ≈``dhC’G áæ°Uô≤dG äÓ``MQ ∫ÓN
,∂dP ó©H áæ°Uô≤dG ™°ùààdh ,èjhôædG »a AÉæ«e øe
IójóédG »``°`VGQC’G ÜÉë°UCG πàbh πH Ö∏°Sh Ö¡fh
ó©H zèæμjÉØdG{ QhòL óàªàd ,É¡aÉ°ûàcG ºàj ¿Éc »àdG
∫hO hõ``¨`H zIó``jó``L á«HôZ áØ°ù∏a{ ¢ù°SDƒJh ∂``dP

ayoobi99@gmail.com

»ªdÉ©dG ô«ª°†dG ¢†¡æà°ùJ IQOÉÑe
ø«H ¿hÉ©àdGh øeÉ°†àdG ìhQ õjõ©àd »fÉ°ùfE’G ô«ª°†dG áª«bh
É«≤«≤M ÉfÉëàeG πãªJ »àdG ,äÉjóëàdG √òg πãe á¡LGƒªd ™«ªédG
òNCG π≤æàªdGh ôFÉ£dG hó©dG Gòg ¿CG á°UÉNh ,»fÉ°ùfE’G ô«ª°†∏d
.õ««ªJ ¿hO øe ™«ªédÉH ∂àØj
øeÉ°†àdG Gòg πãe ≈dEG áLÉëdG ¢ùeC
q G »a Ωƒ«dG íÑ°UCG ºdÉ©dG
»fÉ°ùfE’G ô«ª°†dG oí°üj ºd Ée ¬≤«≤ëJ øμªj ’ …òdG ¿hÉ©àdGh
äÉYõf QÉ°ûàfG »``a âÑÑ°ùJh ,ô«ãμdG âdÉW »àdG ¬JƒØZ ø``e
¬Ñ°ûj Ée ≈dEG ºdÉ©dG âdƒMh »æjódGh »bô©dG ó≤ëdGh á«gGôμdG
Üƒ©°T ∑Éæ¡a ,AÉØ©°†dG øe √ô«Z …ƒ≤dG É¡«a ¢SôàØj ÜÉ¨dG
äÓNóàdGh ¢†jôëàdG øY áªLÉædG á«∏NGódG äÉYGô°üdG É¡æë£J
∑Éægh ,á«YÉªàL’Gh á«°SÉ«°ùdG É¡JÉ«M ¿hDƒ°T »a á«LQÉîdG
,øjôNB’G ≈∏Y PƒØædG §°ùHh áæª«¡dG ô«NC’Gh ∫hC’G É¡ªg iƒb
.º¡JGhôKh º¡JGô«N ¢UÉ°üàeGh πH
iôÑμdG ∫hó``dG É``¡` dhCGh π``H ,É¡àeó≤e »``ah ,ºdÉ©dG ∫hó``a
,ájôμ°ù©dGh á«°SÉ«°ùdGh ájOÉ°üàb’G IOGQE’Gh PƒØædG áÑMÉ°U
,äÉYGõædGh ÜhôëdG øe ∫ÉN ºdÉY ≥∏N ≈∏Y IQOÉb ∫hódG √òg
,»ëdG »fÉ°ùfE’G ô«ª°†dG ≈dEG ºμàëJ ÉeóæY ∂dP Æƒ∏H ™«£à°ùJ
¢†¨H ,ô°ûÑdG ™«ªL ≥ëH ±ôà©Jh á«fÉfC’G áYõædG øY ≈∏îàJh
,ôNBG AÉªàfG …CG hCG ,á«æjódG hCG á«bô©dG º¡JGAÉªàfG øY ô¶ædG
º«∏°ùdG QÉ«îdG ƒg Gò¡a ,¿ÉeCGh øeCGh áeGôμH ¢û«©dG »a º¡≤ëH
Oƒ¡L Ö°üæJ ¿CG Öéj …ò``dG QÉ«îdG ,á«fÉ°ùfEÓd ÖFÉ°üdGh
√òg ≈∏Y AGQRƒdG ¢ù«FQ ƒª°S Gôμ°T ..¬Zƒ∏H πLCG øe ™«ªédG
.á«eÉ°ùdG á«fÉ°ùfE’G IQOÉÑªdG

√òg ,ô«ª°†∏d »ªdÉY Ωƒj ≈dEG ∫ƒëàJ ¿CG ≈dEG ôeC’G É¡H ≈¡àfGh
∫ƒëàJ ¿CG øμªj É¡fEÉa ,∫É©aCG ≈dEG ∫hódG É¡àªLôJ Ée GPEG IQOÉÑªdG
ôªj »àdG á«ë°üdG ô«Z ´É``°`VhC’G øe ºdÉ©dG π≤æJ IôWÉb ≈``dEG
ºjó≤J ≈∏Y ó«cCÉJ πμH QOÉb »M ô«ª°V √Oƒ≤j ôNBG ºdÉY ≈dEG É¡H
ô«ª°†dÉa ,AÉ©ªL á«fÉ°ùfE’G ídÉ°U »a Ö°üJ GóL Iô«Ñc áªgÉ°ùe
äƒªdG øμj ºd ¿EG ,äÉÑ°ùdG ádÉM øe Iƒë°U ≈dEG áLÉëH »ªdÉ©dG
.É«dÉM ¬°û«©j …òdG …ôjô°ùdG
»fÉ°ùfE’G ô«ª°†dG ®É≤jEG ≈dEG áLÉëdG ¢ùeCG »a Ωƒ«dG ºdÉ©dG
»àdG á«fÉ°ùfE’G º«≤dG õjõ©J »a áªgÉ°ùªdG ≈∏Y GQOÉb ¿ƒμj »c
iƒ≤dGh ∫hódG ¢†©H äÉ°SQÉªe AGôL á≤«ªY ¢Thóîd â°Vô©J
≈∏Y É¡Ñ«∏¨Jh ±GôWC’G √ò¡d á«fÉfC’G äÉYõædG ¿É«¨Wh á«dhódG
â∏°T äÉ°SQÉªªdG √òg πãe ,¿É°ùfEÓd á«ªeC’G ídÉ°üªdG ÜÉ°ùM
≥«≤ëJ »a πYÉØdG Qhó``dG Ö©d ≈∏Y »fÉ°ùfE’G ô«ª°†dG IQó``b
≥∏Nh ,IQƒª©ªdG Üƒ©°T ™«ªéd QGô≤à°S’Gh ø``eC’Gh ΩÓ°ùdG
áeGóà°ùªdG á«ªæàdG Oƒ¡L ºYO πLCG øe »ªeC’G ¿hÉ©àdG øe ádÉM
»a É¡LR øe ’óH ºdÉ©dG Üƒ©°T ™«ªéd á«gÉaôdG ≥«≤ëJ ±ó¡H
.ájƒ«ëdG É¡ëdÉ°üeh É¡∏Ñ≤à°ùe ΩóîJ ’ ájƒeO äÉYGô°U
ô«ª°†∏d »ªdÉ©dG Ωƒ«dÉH ∫hC’G IóëàªdG ºeC’G ∫ÉØàMG »JCÉj
±hôX πX »a ∂dP »JCÉj ,AGQRƒdG ¢ù«FQ ƒª°S IQOÉÑªd áªLôJ
ô«£îdG QÉ°ûàf’G AGôL ºdÉ©dG Üƒ©°T ™«ªL É¡H ôªJ Ióéà°ùe
á«aGô¨édG Ohó``ë` dG √ô``°`ù`ch zÉ``fhQƒ``c{ ¢Shô«Ød ™``jô``°`ù`dGh
πãe »a ,IQƒª©ªdG ∫hOh Üƒ©°T ™«ªéd á«æjódGh á«bô©dGh
á«ªgCG ≈dEG áLÉëdG RôÑJ Iô«£îdGh Ióéà°ùªdG ±hô¶dG √òg

πjôHCG øe ¢ùeÉîdG Ωƒj ºdÉ©dGh IóëàªdG º``eC’G â∏ØàMG
ƒª°ùdG ÖMÉ°U IQOÉÑªd áHÉéà°SG ,»ªdÉ©dG ô«ª°†dG Ωƒ«H …QÉédG
»gh ,AGQRƒdG ¢ù«FQ áØ«∏N ∫BG ¿Éª∏°S øH áØ«∏N ô«eC’G »μ∏ªdG
äÉª¶æªdG ∞∏àîe øe IOÉ°TE’Gh ÜÉMôàdÉH â∏Hƒb »àdG IQOÉÑªdG
øe á«fÉ°ùfE’G Oƒ¡é∏d ÉªYO πμ°ûJ ÉgQÉÑàYÉH á«dhódG äÉÄ«¡dGh
≈∏Y QOÉ``bh ΩÓ°ùdGh áÑëªdG √Oƒ°ùJ ºdÉ©d óYGƒb AÉ°SQEG πLCG
á«dhódG áª¶æªdG âæÑJ ¿CG ó©Ña ,AÉ©ªL ájô°ûÑ∏d øeC’G ≥«≤ëJ
≈dEG âdƒëJh AGQRƒ``dG ¢ù«FQ ƒª°ùd á«fÉ°ùfE’G IQOÉÑªdG √òg
√òg ≈æ©e áªLôJ á«dhDƒ°ùe âdƒëJ ,¬H AÉØàMÓd »dhO Ωƒj
»ah ºdÉ©dG ∫hO ™«ªL ≥JGƒY ≈∏Y πªM ≈dEG É¡aGógCGh IQOÉÑªdG
»a ºμëàj …òdG …ƒ≤dG ¿É£∏°ùdG áÑMÉ°U iôÑμdG ∫hódG É¡àeó≤e
.á«°SÉ«°ùdGh ájOÉ°üàb’G ¬fhDƒ°Th ºdÉ©dG áæ«Ø°S
∞∏àîe ô«ª°V ¢VÉ¡æà°S’ äAÉL AGQRƒ``dG ¢ù«FQ IQOÉÑe
,É¡∏Ñ≤à°ùe ≈∏Y áæeBG ô«Z âJÉH ºdÉ©dG Üƒ©°ûa ,ºdÉ©dG ∫hO
…ôjô°ùdG äƒ``ª` dG »``a ídÉ°üªdG äÉ``YGô``°`U âÑÑ°ùJ ¿CG ó©H
IGOC’G ¬Ñ°ûj Ée ≈dEG âdƒëJ ídÉ°üªdG √ò¡a ,»ªdÉ©dG ô«ª°†∏d
π©°ûJ ,ºdÉ©dG áaO »a áªμëàªdG iƒ≤dG π©°ûJ É¡à£°SGƒH »àdG
á∏FÉW äÉYGõf »a ºdÉ©dG Üƒ©°T øe ô«ãμdG â∏NOCGh ,ÜhôëdG
øY ∂«gÉf ,…ô°ûÑdG Aƒé∏dG øe á«JÉY êGƒeCG çGóMEG »a âÑÑ°ùJ
∑ôëj øe ¿CÉ`ch ,øjOô°ûªdGh ≈∏à≤dG øe GóL Iô«ÑμdG OGó``YC’G
.É«fÉ°ùfEG Gô«ª°V ∂∏ªj ’ äGhOC’G √òg
ºYódÉH â«¶Mh √ƒª°S É¡≤∏WCG »àdG IQOÉÑªdG √òg ¿CG ∂°T ’
áØ∏àîe á«dhO äÉ°ù°SDƒeh äÉ¡L øe ™°SGƒdG Ö«MôàdGh ∫ƒÑ≤dGh

(3) º«∏©àdG ìÓ°UE’ ôNBG ≥jôWh »dhódG ∂æÑdG

..É```fhQƒ```c QÉ``°``û``à``fG ø```Y ∫hDƒ```°```ù```e ™``«``ª``é``dG
¬```à```¡```HÉ```é```ª```d ó``````Mƒ``````à``````dG º````````````````gC’Gh

∞FÉXh »a ¿ƒ∏ª©j hCG πª©dG êQÉN
»°VÉªdG ´ƒÑ°SC’G »a ÉæKóëJ
ójGõJ ÖÑ°ùH Gòg .á«LÉàfE’G á«fóàe
øY (2020 πjôHG 1 è«∏îdG QÉÑNCG)
äÉjƒà°ùªH ,áª∏©àªdG ádÉª©dG OGóYG
≥jôW ∫ƒ``M »``dhó``dG ∂æÑdG ôjô≤J
πªY ¢Uôa ≥∏N ≈∏Y IQó≤dG ¥ƒØJ
øe ¿É`` ch º«∏©àdG ìÓ``°` UE’ ô`` NBG
Óãªa .á«HÉ©«à°S’G ¥ƒ°ùdG IQóbh
á«∏ªY ìÓ°UEG ∫hC’G ,¬``LhCG áKÓK
ádÉ£ÑdG ä’ó©e ¿G ôjô≤àdG ∫ƒ≤j
ióe º∏©àdG ≥«≤ëàd É¡°ùØf º«∏©àdG
øe ô«ãc ¬«∏Y πª©J Ée Gògh ,IÉ«ëdG
»gh ,áFÉªdÉH 14 ≠∏ÑJ á≤£æªdG »a
ºjó≤J ƒg »fÉãdG ¬LƒdG .áª¶fC’G
ºdÉ©dG »a iôNCG á≤£æe …CG øe ≈∏YCG
§``HQh á∏YÉØdG äÉ¡é∏d õ``aGƒ``ë`dG
.AGôë°üdG ÜƒæL É«≤jôaEG AÉæãà°SÉH
á≤≤ëàªdG èFÉàædÉH õaGƒëdG √ò``g
∫hO πc ≈∏Y Ék«∏©a á∏μ°ûªdG ôKDƒJ
¬«∏ªJ Ée ≥``ah äÓjó©àdG AGô``LEGh
»a .è«∏îdG ∫hO É¡«a ÉªH ,á≤£æªdG
:º∏≤H
íæe ådÉãdG ¬LƒdGh .èFÉàædG √òg
∫ó©e π°üj ¿Gó∏ÑdG øe π«∏b Oó``Y
™ªàéªdGh ÜÓ£dGh Qƒ``eC’G AÉ«dhCG
»a 20 ø``e Üô``≤`j É``e ≈``dEG ádÉ£ÑdG
»àjƒμdG
≈°ù«Y
óª
.O
áZÉ«°U »``a á``ª`gÉ``°`ù`ª`∏`d á``°` Uô``Ø` dG
¿CÉH º∏©dG ™e Gòg ,≈∏YCG hCG áFÉªdG
É¡«a ô``«` KCÉ` à` dGh º«∏©àdG äÉ°SÉ«°S
ÖYƒà°ùj ΩÉ©dG ´É£≤dG »a ∞«XƒàdG
…Oôa πμ°ûH AGOC’G ≈∏Y áÑ°SÉëªdGh ádAÉ°ùªdG π«©ØJh
.á∏eÉ©dG iƒ≤dG øe %65 ¥ƒØj Ée
áeƒ¶æªd á«°SÉ«°ùdG ádAÉ°ùªdGh á°ù°SDƒªdG πNGO øe
É¡àdÉªY ∞«XƒJ ≈∏Y IQOÉ≤dG ≥WÉæªdG »a ≈àM
ìÓ°UEG ƒg º«∏©àdG ìÓ°UEG ¿CÉH ∫É≤ªdG ≈¡àfGh .º«∏©àdG
∞FÉXƒdG »a ∞XƒJ ádÉª©dG √òg øμJ ºd áª∏©àªdG
π«gCÉJ …CG .…ô°ûH ∫Ée ¢SCGQ π«gCÉJh ¢Vô©dG ÖfÉL »a
…CG .øμªj Ée π°†aCÉH á«LÉàfE’G º¡JGQób π¨à°ùJ »àdG
áeóîdh πª©dG ¥ƒ°ùd ø«ëdÉ°U Gƒfƒμ«d ø«æWGƒªdG
∞FÉXƒdG Ió«°üe »a É¡°ùØf óéJ ádÉª©dG øe áÑ°ùf ¿G
.™ªàéªdG
»a QÉªãà°S’G ≈∏Y óFÉ©dG á∏«∏bh á«LÉàfE’G á∏«∏b
»a QÉªãà°S’G ≈∏Y óFÉ©dG ™aôd »Øμj ’ Gòg ¿G ô«Z
»a Éæ©°†j Gòg .¬°ùØf OôØ∏d πNódG á∏«∏bh º«∏©àdG
≥«≤ëàd ±Éc
»fóJ ≈``dEG Oƒ≤j á«LÉàfE’G »fóJ ø``e á≤∏¨e Iô``FGO
m ô«Zh ô≤ØdG áHQÉëªd ±Éc
m ô«Zh ,º«∏©àdG
ô``NB’G ÖfÉédG »≤Jôj º``d É``e ,π``Nó``dG ™``jRƒ``J á``dGó``Y
,º«∏©àdG »a QÉªãà°S’G »fóJ ≈dEG Oƒ≤j √QhóHh óFÉ©dG
,πª©dG ¥ƒ°S »``a Ö∏£dG ÖfÉL ƒ``gh ,ádOÉ©ªdG ø``e
iƒà°ùe »``a ¢``VÉ``Ø`î`fG »``a Iô``FGó``dG √ò``g Qô``μ`à`Jh
áÑ°SÉæe πªY ¢Uôa ≥∏Nh äÉjóëàdG iƒà°ùe ≈``dEG
.º«∏©àdG
Ö∏£dG ºéM IOÉjõd áLÉM ∑Éæg ¿G …CG .ø«éjôî∏d
IOÉØà°S’G »fóJ ≈∏Y ádÉ£ÑdG ô«KCÉJ øe ójõj Ée
.º¡JÉ°ü°üîJ ∞∏àîªH ø«éjôîdG ≈∏Y
Iô«Ñc áÑ°ùf ∫É£J É¡fCG ƒg …ô°ûÑdG ∫ÉªdG ¢SCGQ øe
QÉ°ùªdG ,Ö∏£dG ÖfÉL á«dÉ©a ™aôd ¿GQÉ°ùe ∑Éæg
¿G ™eh .(á«©eÉédGh ájƒfÉãdG) áª∏©àªdG áÄØdG øe
…OÉ°üàb’G óFÉ©dG ´ÉØJQG{ ¿G á«°Vôa ≈∏Y »æÑe ∫hC’G
øe á«dÉY áÑ°ùf OƒLh »a Ió«MƒdG â°ù«d á≤£æªdG
èFÉàf ∫Ó``N ø``e Oóëàj º«∏©àdG »``a QÉªãà°S’G ø``e
,ójGõàJ á≤£æªdG »a º¡àÑ°ùf ¿G ’G ø«∏WÉY ø«ª∏©àªdG
™e ,πªY ¢Uôa ≥∏îj ’ …òdG ƒªædG ¿C’ ,πª©dG ¥ƒ°S
.QOÉ°üªdG ¢†©H Ö°ùM äÉæ«©Ñ°ùdG òæe Iôªà°ùeh
ø«ª∏©àªdG ¢†©H ∑ôàj IQhô°†dÉH ¬fEÉa ,ádÉª©dG ójGõJ
áLÉëdG ≈dEG »dÉ©dG º«∏©àdG »a ™°SƒàdG ∂dP Oƒ©jh
OhOôe OóëJ πª©dG ¥ƒ°S ¢üFÉ°üN ¿G …CG .zø«∏WÉY
ô°ùØj É``e Gò``gh ,ΩÉ``©`dG ´É£≤dG äÉLÉ«àMG á«£¨àd
™e πeÉ©àdG ’hCG ¢VôØj Gògh .º«∏©àdG »a QÉªãà°S’G
á«YÉªàLG äÉ°ü°üîàH º¡æe Iô«Ñc áÑ°ùf Oƒ``Lh
¢üFÉ°üN ô««¨àH πª©dG ¥ƒ°S »a »∏μ«¡dG ¿RGƒàdG ΩóY
á«ª∏©dG äÉ°ü°üîàdG ÜÉ°ùM ≈∏Y á«fÉ°ùfEGh á«HOCGh
»a QÉªãà°S’G óFGƒa º«¶©àd á≤£æªdG »a πª©dG ¥Gƒ°SCG
IOÉjõdG ∂dP ≈dEG ÉæØ°VCG GPEGh .á«°VÉjôdGh á«°Sóæ¡dGh
»àdG á«eƒμëdG äÉ°SÉ«°ùdG ™e πeÉ©àdG É«fÉKh .º«∏©àdG
A§ÑdGh ,πª©dG ¥ƒ°S »a çÉfE’G êÉeófGh á«fÉμ°ùdG
≥∏N á«fÉμeEG øe π∏≤J ¿G ÉeG »àdGh πª©dG ¥ƒ°S º¶æJ
¥ƒ°ùd áØ«©°†dG IQƒ°üdG í°†àJ ™«æ°üàdG »a ójó°ûdG
É¡ªgCG .ádÉª©dG á«LÉàfG ¢†ØN ≈``dEG …ODƒ`J hCG ¢Uôa
.πª©dG
,¢UÉîdG ´É£≤dGh ΩÉ©dG ´É£≤dG »a ∞«XƒàdG äÉ°SÉ«°S
ôKGh áeƒμëdG »a ∞«XƒàdG IOÉjR ≈dEG ∂dP iOCG
πeÉ©àdG äÉ°SÉ«°Sh ,¢UÉîdG ´É£≤dG ôjƒ£J äÉ°SÉ«°S
’hCG äGƒæb ™HQCG øe º«∏©àdG »a QÉªãà°S’G óFÉY ≈∏Y
πeÉ©àdG Ö∏£àj ô««¨àdG Gòg .»ª°SôdG ô«Z ´É£≤dG ™e
π∏≤jh á«LÉàfE’G »fóàe áeƒμëdG »a ∞«XƒàdG ¿G
πeÉ©àdG ,πª©dG ¥ƒ°S á«°ùaÉæJ É¡æe ô«ãc äÉjóëJ ™e
≥∏N Ö``JGhô``dG ´É``Ø` JQG É«fÉK .º«∏©àdG ≈∏Y óFÉ©dG
¬JGQób ™aôd ôªà°ùªdG ÖjQóàdG ≈dEG èjôîdG áLÉM ™e
ádÉ£ÑdG á∏μ°ûe øe âªbÉa á©ØJôe Qƒ``LC’ äÉ©∏£J
,ÜÉÑ°ûdG »a πª©dG äÉ«bÓNCG ¢ùjôμJh õjõ©J ,á«∏ª©dG
á«eƒμëdG áØ«Xƒ∏d ™∏£àdG ÉãdÉK .ø«ª∏©àªdG »``a
DƒaÉμJ CGóÑe ¢ùjôμàd πª©dG ¥ƒ°S äÉ°SÉ«°S πjó©J
Ö°SÉæàJ ’ »àdG á``«` HOC’G äÉ°ü°üîàdG áÑ°ùf ™``aQ
.QƒLC’G »a IGhÉ°ùªdGh ¢UôØdG
√òg âªgÉ°S É``©`HGQ .åjóëdG ¥ƒ°ùdG OÉ°üàbG ™``e
™«°SƒJh OÉ°üàb’G ™jƒæJ ƒg »fÉãdG QÉ°ùªdG
(óaGhh øWGƒe) πª©dG ¥ƒ°S º«°ù≤J »a äÉ°SÉ«°ùdG
´É£≤dG »``a É°Uƒ°üN π``ª`Y ¢``Uô``a ≥``∏`N ä’É``é` e
.á«LÉàfE’G π«∏≤Jh
»a Iô``«`Ñ`c IQó`` b ¬``d …ò`` dG »``μ`«`eÉ``æ`jó``dG »YÉæ°üdG
á«fGõ«ªdGh πjƒªàdGh º``Yó``dG äÉ°SÉ«°S â∏ªY
iô``NC’G äÉYÉ£≤dG ≈∏Y ô``«`KCÉ`Jh πªY ¢``Uô``a ≥∏N
ƒªædG IQób π«∏≤J ≈∏Y á©ªàée á∏ª©dG ±ô°U ô©°Sh
Éªc .º«∏©à∏d ôÑcG OhOô``e »dÉàdÉHh (spillover)
∞FÉXh ≥∏îd ≥FÉY ºgCG ¿G ô«Z ,πªY ¢Uôa ≥∏N »a
»a áØ«©°†dG äÉÄØ∏d πªY ¢Uôa ≥∏îj ™«æ°üàdG ¿G
OƒLh Ωó``Y ¢ùμ©j …ò``dGh ,¬°ùØf ƒªædG ∞©°V ƒg
óëdG ≈∏Y ô°TÉÑe »HÉéjEG ô«KCÉJ ¬d ¿ƒμj ,™ªàéªdG
≥∏N ≈``∏`Y QOÉ`` b »°ùaÉæJ »μ«eÉæjO ¢``UÉ``N ´É``£`b
¥ƒ°S äÉgƒ°ûJ ¿EÉa ,∂dP øe ¢ùμ©dG ≈∏Y .ô≤ØdG øe
π°†aCG iƒà°ùe ≥≤ëJ ¿G á≤£æªdG äOGQCG GPEÉa .∞FÉXh
OƒLh ¿EÉa ,»dÉàdÉHh á«°ùμY QÉKBG É¡d ¿ƒμ«°S πª©dG
ƒªf IOÉ``jR É¡«∏Y Qƒ``LC’G IOÉ``jRh ∞«XƒàdG ƒªf øe
…OÉ°üàbG ™jƒæJ ™e ó«L πμ°ûH πª©j πªY ¥ƒ°S
.¢UÉîdG ´É£≤dG »a É°Uƒ°üN ,á«LÉàfE’Gh êÉàfE’G
¿GôeCG Éªg √ô°UÉæY óMG »μ«eÉæjódG ™«æ°üàdG ¿ƒμj
Ée IOÉY (É«≤«≤M ¿Éc GPEG) »∏ëªdG èJÉædG »a ™°SƒàdG
.º«∏©àdG »a QÉªãà°S’G øe óFGƒ©dG º«¶©àd ¿É«°SÉ°SCG
,…OÉ°üàb’G ƒªædG IOÉjõd .πªY ¢Uôa ≥∏N ¬ÑMÉ°üj
π°UƒJ »àdG áé«àædG ¿EÉa πª©dG ¥ƒ°ùd áÑ°ùædÉH
á«°†b √ògh ,É¡°ùØf ƒªædG äÉcôëe ô««¨J øe óH ’
∫hO ™«ªL »``a πª©dG ¥ƒ°S ¿G »``g ôjô≤àdG É¡«dEG
.≥M’ ∫É≤e »a É¡°ûbÉæf iôNCG
ø«ª∏©àªdG øe Iô«Ñc áÑ°ùf OƒLh ™e ∞«©°V á≤£æªdG
mkuwaiti@batelco.com.bh

ø«eCG É``¡`«`dEG QÉ``°` TCG »``à`dG Qƒ```eC’G »``gh
z¢ûjô«JƒZ ƒ«fƒ£fCG{ IóëàªdG º``eC’G ΩÉ``Y
¿EG{ :¬dƒ≤H ,z¿ÉjOQÉ¨dG{ áØ«ë°üH ¬dÉ≤e »a
É«ªdÉY ÓeÉ©J øª°†J ¿CG ºdÉ©dG ∫hO ≈∏Y
IQób ¢ù°SDƒj ,AÉHƒdG ™e ±Éc Qó≤H É≤°ùæeh
.zπÑ≤à°ùªdG πLCG øe »aÉ©àdGh áfhôªdG ≈∏Y
k G QÉ°TCGh
Öéj ,á¶ë∏dG √òg »a{ ¬fCG ≈dEG É°†jC
IôμàÑeh á≤°ùæeh áª°SÉM äGAGô``LEG PÉîJG
-ó«aƒc{ áëFÉL ¿CG Gó``cDƒ`e ,z™«ªédG ø``e
ájÉ¡f òæe á«ªdÉY á`` eRCG CGƒ``°` SCG »``g{ z19
¬≤∏b ø``Y ÉHô©e ,á«fÉãdG á«ªdÉ©dG Üô``ë`dG
äÉYGõædG è«LCÉàH É¡JÉ«YGóJ ÖÑ°ùàJ ¿CG øe
.zºdÉ©dG »a ÜhôëdGh
,¥RCÉ` `ª`dG Gò``g ø``e êhô``î` dG π``LCG ø``eh
:≈`` ` dhC’G ;•É`` ≤` `f çÓ```K ø`` e á``£` N ìô`` à` `bG
,¢``SÉ``æ` dG ø``«` H ¢``Shô``«` Ø` dG ∫É``≤` à` fG π``«`∏`≤`J
¢SÉædG ácôM ó««≤Jh äGQÉÑàN’G ∞«ãμJh
πeÉ©àdG :á«fÉãdGh ,º¡æ«H Éª«a ä’É°üJ’Gh
IôeóªdG ájOÉ°üàb’Gh á«YÉªàL’G OÉ©HC’G ™e
≈∏Y õcôJ Iô«NC’G á£≤ædGh .É«ªdÉY áeRCÓd
á£N ™°Vh ÉMôà≤e ,áeRC’G RhÉéàd »aÉ©àdG
á«fGõ«ªdG π≤J ’ ±Gô`` WC’G IOó©àe á∏eÉ°T
»∏ëªdG èJÉædG øe %10 øY Égò«Øæàd áeRÓdG
.¢Shô«ØdG á¡LGƒªd »ªdÉ©dG »dÉªLE’G
…ô``æ` g{ ¿É`` `c ,¥É``«` °` ù` dG ¢``ù` Ø` f »`` `ah
≥Ñ°SC’G »μjôeC’G á«LQÉîdG ôjRh zôéæ°ù«c
âjôà°S ∫hh{ áØ«ë°üH ¬d ∫É≤e »a QÉ°TCG ób
™e GƒWÉ©J ºdÉ©dG IOÉ``b{ ¿CG ≈``dEG z∫É``fQƒ``L
¿CG ™``e ,â``ë`H »``æ`Wh ¢``SÉ``°`SCG ≈∏Y á```eRC’G
¬fCGh ,OhóëdÉH ±ôà©J ’ áÑJôàªdG äÉ«YGóàdG
¿hÉ©àd èeÉfôHh ájDhQ ∑Éæg ¿ƒμJ ¿CG »¨Ñæj
…óëàdG{ ¿CG GócDƒe ,záeRC’G á¡LGƒªd »dhO
âbƒdG »a ºdÉ©dG IOÉb ¬LGƒj …òdG »îjQÉàdG
»a πÑ≤à°ùªdG AÉæHh áeRC’G IQGOEG ƒg øgGôdG
ób …óëàdG Gò``g »a π°ûØdG ¿CGh ,ó``MGh ¿BG
.zºdÉ©dG ∫É©°TEG ≈dEG …ODƒj
ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ¬``Lhh
≈``dEG ádÉ°SQ záØ«∏N ∫BG ¿Éª∏°S ø``H áØ«∏N{
»ªdÉ©dG Ωƒ«dÉH ∫ÉØàM’G áÑ°SÉæªH ºdÉ©dG
,-√ƒª°S øe IQOÉÑªH AÉ``L …ò``dG- ô«ª°†∏d
¬¡LGƒJ Ée πX »a Ωƒ«dG ºdÉ©dG ¿CG É¡«a ôcP
,zÉ``fhQƒ``c{ ¢``Shô``«`a »°ûØJ ø``e ájô°ûÑdG
Rõ©J áë°VGh zácôà°ûe á``jDhQ{ ≈dEG êÉàëj
Gòg á¡LGƒªd á«fÉ°ùfE’G IóMƒdGh Oƒ¡édG
hCG ¿ƒd hCG ¢ùæL ø«H ¥ôØj ’ …òdG ô£îdG
Rõ©J IójóL äÉ«é«JGôà°SG ™°Vhh ,Ió«≤Y
.z»ªdÉ©dG »ë°üdG øeC’G{ Ωƒ¡Øe øe
á``eRCG ¬LGƒj ºdÉ©dG ¿EG ∫ƒ≤dÉH ºàîfh
IOôØæe ádhO …CG ≈∏Y Ö©°üj ,ábƒÑ°ùe ô«Z
äÉ«fÉμeEG πc iqóëJ ¢Shô«ØdÉa ,É¡à¡LGƒe
»g IóMGh á≤«≤M ΩÉeCG πμdG ™°Vhh ,ºdÉ©dG
»a ,ÉHƒ©°Th á°SÉ°S •hô°ûªdG ô«Z OÉëJ’G
,øμªe âbh ´ô°SCG »a áeRC’G RhÉéJ π«Ñ°S
¿hÉ©àdÉa ;á«∏Ñ≤à°ùªdG É¡JÉ«YGóJ á¡LGƒeh
¬``LGƒ``j hó`` Y ô``£` NCG á``HQÉ``ë`ª`d ∞``JÉ``μ` à` dGh
q¿CG QÉÑàYÉH ,πëdG øe GAõL QÉ°U á«fÉ°ùfE’G
»dhO ¿hÉ©J πX »a AÉHƒdG Gòg ≈∏Y Ö∏¨àdG
ôaÉæàdG QÉWEG »a ¬à¡LGƒe øe ´ô°SCG πeÉ°T
øe »Yóà°ùj Ée ƒgh ,´Gô°üdGh âà°ûàdGh
ÉÑfÉL äÉaÓîdG ™°Vhh øeÉ°†àdG ºdÉ©dG ∫hO
π°Uƒà∏d
á«dÉ©a ôãcCGh iƒbCG èFÉàædG ¿ƒμàd
q
.áëFÉédG »¡æj ìÉ≤dh AGhO ≈dEG

á«dGQó«ØdG áeƒμëdG â∏°ûa
óYÉ°ùJ ¿CG øμªj ,±É£ªdG
øe ójó©dG ójhõJ »a É¡JGP
ìÉ°†jEG »a ø«μH IóYÉ°ùe
äGOGóeE’ÉH äÉj’ƒdG √òg
Aó``H á«Ø«c ø``Y ≥``FÉ``≤`ë`dG
áeRÓdG á«Ñ£dG äGó©ªdGh
≈∏Yh .Iô``e ∫hC’ AÉ``Hƒ``dG
QÉ`` ` ` KB’G ø`` `e ∞``«` Ø` î` à` ∏` d
,»°SÉ«°Sƒ«édG ó«©°üdG
QÉ°ûàfG á`` `eRC’ á«ë°üdG
á°SÉ«°ùdG √òg ΩóîJ ±ƒ°S
AGô``L ∂`` `dPh ,¢``Shô``«` Ø` dG
ió`` ª` `dG ≈`` ∏` `Y ø`` «` `°` `ü` `dG
»àdG OOôàdGh ÜòHòàdG ádÉM
øe πeCÉJ »àdGh ;πjƒ£dG
IQÉàa ;zÖ``eGô``J{ â``HÉ``à`fG
¿Gó∏Ñ∏d É¡JóYÉ°ùe ∫Ó``N
äGAGô``LEG ò«ØæJ ºYój ¿Éc
ó``«`jCÉ`J ó``°`ü`M á``Hƒ``μ` æ` ª` dG
k ôãcCG á«FÉbh
IQÉJh ,ÉWÉ°ûf
¿CG ¬``fCÉ` °` T ø`` e »``°` SÉ``«` °` S
:º∏≤H
.ÉgòØæj øe ó≤àæj iô``NCG
§HGhQ áeÉbEG ≈∏Y óYÉ°ùj
â``ë` Ñ` °` UCG ∂``dò``d á``é` «` à` fh
OôéªH ≥`` `KhCG á``jOÉ``°`ü`à`bG
ø°ù◊G ôªY .O
ôãcC’G á``dhó``dG ¿B’G ÉμjôeCG
.áeRC’G ´É°û≤fG
Gòg ø``e ºdÉ©dG »``a GkQô°†J
ø``μ` ª` jo ’ ,∂`` ``dP ™`` `eh
ôãcCG OƒLh π©ØH ,¢Shô«ØdG
É``gó``Mh ø``«` °` ü` dG π``«` ª` ë` J
øe ôãcCGh IócDƒe áHÉ°UEG ádÉM 288^355 øe
≈∏©a ,¢Shô«ØdG QÉ°ûàfG ø``Y á«dhDƒ°ùªdG
5 ≈àM AÉHƒdG Qƒ¡X òæe IÉah ádÉM 8^454
øe ôãcCG √QÉ°ûàfG øY ádhDƒ°ùe É¡fCG øe ºZôdG
.2020 πjôHCG
¿B’G ¿ƒfÉ©j øjòdG ∂ÄdhCG ¿EÉa iôNCG ádhO …CG
Gòg áédÉ©ªd ô«HGóJ PÉ``î`JG ø``e ’ó``Hh
ÉμjôeCGh É``HhQhCG »a ójóëàdÉHh ,√QÉ``KBG øe
k G Öéj ,¿GôjEGh á«dÉª°ûdG
πμH ø«μH áªLÉ¡ªd zÖeGôJ{ ≈©°S ;AÉHƒdG
ºgQhO åëH É°†jC
∫ƒ≤j .á«°SÉ«°S Ö°SÉμe ≥«≤ëàd Qƒ°üdG
óbh .AÉHƒdG QÉ°ûàfG áédÉ©e »a π°ûØdG »a
ø£æ°TGh{ áØ«ë°U »``a ,zø``«` LhQ ¢``Tƒ``L{
ádÉ©ØdG ô``«`Zh áÄ«£ÑdG º¡JÉHÉéà°SG äOCG
¿CG í°†àj ±É£ªdG ájÉ¡f »a{ ¬fEG ,zâ°SƒH
øe ójó©dG äó``HCG ó``bh .AÉ``£`NC’G ºbÉØJ ≈``dEG
ø«μH ≈∏Y Ωƒ∏dG AÉ≤dEGh á«gGh QGòYCÉ`H ´QòàdG
™jô°ùdG ò«ØæàdG ¢†aQ »a AÉî°S äÉeƒμëdG
,á«μjôeC’G IQGOE’G AÉ£NCG ôjôÑàd Ék«aÉc ¢ù«d
QÉ°ûàfG ∞`` bh É``¡`fCÉ`°`T ø``e »``à` dG ô``«`HGó``à`∏`d
Oƒ≤J ¿CG IóëàªdG äÉj’ƒdG ≈∏Y Öéj ¿Éc
áë°üdG ≈``∏`Y √QÉ`` `KBG ∞«ØîJh ¢``Shô``«`Ø`dG
á≤°ùæe á``«`é`«`JGô``à`°`SG »æÑJ ƒ``ë`f º``dÉ``©` dG
É«fÉ£jôH â°Vô©J ,∫ÉãªdG π«Ñ°S ≈∏Y .áeÉ©dG
k G ¢SôéfƒμdG »ah .ÉfhQƒμ`d …ó°üà∏d
,É°†jC
»a ÉgDƒWÉÑàd ¥É``£`æ`dG á``©`°`SGh äGOÉ``≤` à` f’
ø««WGô≤ªjódGh ø«jQƒ¡ªédG øe πc êÉàëj
ÜÉ≤YCG »a …OÉ°üàbGh »YÉªàLG ô¶M ¢Vôa
πÑ°ùH á«YƒàdG »a IóYÉ°ùª∏d Ék©e πª©dG ≈dEG
´ƒÑ°SCG øe ôãcCG ó©H ∂``dPh ,AÉ``Hƒ``dG »°ûØJ
»ë°üdG ÉæeÉ¶f á``fhô``e õ``jõ``©`Jh á``jÉ``bƒ``dG
äGAGôLEG É°ùfôah É«fÉÑ°SEG øe πc PÉîJG øe
á``¡`LGƒ``ª`d ø``«` μ` H äÉ``μ` «` à` μ` J ô`` `KCG AÉ``Ø` à` b’
≈``dEG iOCG É``e ƒ``gh ,Oó°üdG Gò``g »``a á∏KÉªe
.z¢Shô«ØdG
áÄ«g ≈∏Y §¨°†dGh IÉ``aƒ``dG ä’É``M ºbÉØJ
…Qhô``°`†`dG ø``e ¬`` fCG ø``e º``Zô``dG ≈``∏` Yh
.á«fÉ£jôÑdG á«æWƒdG áë°üdG áeóN
ájGóH »a ø«μH ¬àæÑJ …òdG è¡ædG QÉμæà°SG
CGƒ°SCG IóëàªdG äÉ``j’ƒ``dG ¿ƒμJ ÉªHQh
∞bƒe ¿CG É°†jCG í°VGƒdG øe ¬fEÉa ,á``eRC’G
â∏°ûa ó≤∏a ,iôNCG á«HôZ ádhO …CG øe É¶M
º««≤àH ≥∏©àj Éª«a á«dÉëdG á«μjôeC’G IQGOE’G
ádÉ©ah á≤°ùàeh á∏eÉ°T áHÉéà°SG ºjó≤J »a
»a AÉHƒdG Gò¡d É¡jó°üJh É¡àHÉéà°SG ióe
Éμ«e{ ∫ƒ≤j .É¡jód É``fhQƒ``c á``eRCG áédÉ©ªd
,á«dhódG ¿hDƒ°û∏d »μ∏ªdG ó¡©ªdG øe ,zƒμæjR
á«MÉædG øeh .±Éc ô«Z ¿Éc øgGôdG âbƒdG
,z¿ÉjOQÉédG{ áØ«ë°U »a ,z¢ShÉg ΩÉJÉ°ûJ{
πc »fÉ©J ¿CG íLôªdG øe ,á«°SÉ«°Sƒ«édG
»a »ªcGôJ πμ°ûH â∏°ûa ÖeGôJ IQGOEG{ ¿EG
»a Éª¡∏°ûa AGô``L ø««ª¶©dG ø«àdhódG øe
≈∏Y IQôμàªdG äGôHÉîªdG äGôjòëJ ò``NCG
,É`` HhQhCG ≈``à`Mh .AÉ``Hƒ``dG Gò``g ™``e πeÉ©àdG
,ÉfhQƒc ¢Shô«a »°ûØJ ¿CÉ°ûH óédG πªëe
πªY á£N â©°Vh É¡fCG øe ºZôdG ≈∏Y »àdG
øe É``gó``Mh »``g á«dGQó«ØdG áeƒμëdG ¿CGh
´QÉ°ùàªdG ¬«°ûØJ øμd ;¬à¡LGƒªd ácôà°ûe
QGô°VC’G á¡LGƒªd äÉ£∏°ùdGh OQGƒªdG ∂∏àªJ
»a áÄ«£H äGAGô```LEG OÉ``ë`J’G ∫hO »æq ÑJh
Aƒ°ùd øμd ,¢Shô«ØdG É¡ÑÑ°ùj »àdG á©bƒàªdG
ôãcCG á«FÉªëdG ™HÉW É¡«∏Y ≈¨£j ¬àëaÉμe
GhòîJG ÖeGôJ IQGOEG »dhDƒ°ùe ¿EÉ`a ßëdG
á«∏YÉa »a ∂μ°ûàdG ≈∏Y óYÉ°S á«∏eÉμàdG øe
¢Shô«ØdG ôWÉîe π«∏≤àd ΩÉμMC’G øe á∏°ù∏°S
.OÉëJ’G
π©L Ée ;áHƒ∏£ªdG áYô°ùdÉH πª©dG Gƒ°†aQh
É¡à«∏YÉa øjÉÑJh äÉHÉéà°S’G √òg π©dh
.z´GO ¿hO øe Éfk ÉeCG πbCG ø««μjôeC’G
á«ëæJh øeÉ°†àdG IQhô°V ≈dEG ô«°ûj Ée ƒg
∂∏J ¿CG ¢``TÉ``gó``f’G ≈```dEG ƒ``Yó``j É``ª` eh
IQhô``°` Vh ,É``Ñ`fÉ``L í``dÉ``°`ü`ª`dGh äÉ``aÓ``î` dG
äÉ``j’ƒ``∏`d á``jô``ë` dG ≥``∏`£`e â``cô``J IQGOE’G
,áëFÉédG √òg á¡LGƒe »a »ªdÉ©dG ≥«°ùæàdG
á°UÉîdG É`` `gOhOQ áZÉ«°U »``a á``«`μ`jô``eC’G
ídÉ°üªdGh ™eÉ£ªdG ¬àbôa …òdG ºdÉ©dG äÉH PEG
≈dEG ô«°ûj …ò``dG ô``eC’G ƒ``gh ,Ió``M ≈∏Y πc
âbh …CG øe ôãcCG Ωƒ«dG ÉÑdÉ£e äÉaÓîdGh
∑Qƒjƒ«f πãe ,äÉj’ƒdG øe OóY A§H á∏Y
óMGh hóY á¡LGƒe »a ∞JÉμàj ¿CÉ`H ≈°†e
¢VôàØoj »àdG ,É«fQƒØ«dÉc áj’hh ø£æ°TGhh
äÓμ°ûe …CÉ` a ,iô`` NCGh á``dhO ø«H ¥ôØj ’
áHÉ°UE’ Égô«Z øe ôÑcCG IQƒ°üH IOó¡e É¡fCG
…òdG ô«ÑμdG …óëàdG ΩÉeCG ΩRÉ≤àJ äÉeRCG hCG
»a .¥Ó`` ZE’G äÉ«∏ªY ò«ØæJ »a É¡«æWGƒe
á«dÉ©a ô``ã`cCGh iƒ``bCG áHÉéà°SG ≈``dEG êÉàëj
É«æ«Lôa πãe ,ô``NB’G ¢†©ÑdG Ωó≤j ºd ø«M
»a øeÉ°†àdG ºJ GPEG ’EG ,≥≤ëàJ ¿CG øμªj ’
¢VôØH ≥∏©àj Éª«a ÉkÑjô≤J ÉÄk «°T ,ÉfÉjõjƒdh
Oôée ó©j ºd »dhódG ¿hÉ©àdÉa ,¬à¡LGƒe
Éªc .¢Shô«ØdG QÉ°ûàfG AGREG á«FÉbh ô«HGóJ
.É¡æe ôØe ’ á«ªàM πH ,QÉ«N

بيانات الخبر

QhódG âÑ©d ø«°üdG ¿CG ¬«a ∂°T ’ Éªe
hCG ,ÉfhQƒc ¢Shô«Ød ìÉª°ùdG »a »°ù«FôdG
.»ªdÉY ¥É£f ≈∏Y QÉ°ûàf’ÉH ,(19-ó«aƒc)
ó∏H ¿ƒμJ ¿CG IQhô°†dÉH ¢ù«d ,∂``dP ™``eh
±hô©e ƒg Éªc ¬«dEG »ªàæj …ò``dG CÉ°ûæªdG
äÉ°Shô«ØdG √òg πãe CÉ°ûæJ ¿CG øμªj PEG ,É«ª∏Y
»a Ωƒ∏dG É¡«∏Y ™≤j ¬``fCG ô«Z .¿Éμe …CG »a
áeóîd ¢Shô«ØdG á©«ÑW AÉØNEG É¡J’hÉëe
Oƒ¡édG ’hCG â£ÑMCG ó≤a .á°UÉîdG É¡ëdÉ°üe
¿É``ghh »``a AÉ``Ñ``WC’G É``¡`dò``H »``à` dG á``«``dhC’G
âØNCG ºK ,¢Shô«ØdG ¿CÉ°ûH á«aÉØ°ûdG õjõ©àd
iOCG óbh ,É«ªdÉYh É«∏ëe ¬æY á≤«bO äÉeƒ∏©e
ƒëf QGôa ≈dEG äÉeƒ∏©ªdG ¢ü≤fh ∑ÉÑJQ’G
ô°ûfh ¿É``ghh øe ¢üî°T ø«jÓe á°ùªN
.¢Shô«ØdG
ø«μH ¿EÉa ø«ÑbGôªdG øe ójó©∏d É≤ahh
áëFÉé∏d á«dÉëdGh IôμÑªdG πMGôªdG ∫GƒW
,¢Shô«ØdG ºéM øY á≤«bO äÉeƒ∏©e Ωó≤J ºd
π``LCG ø``e ¬æe á°VôàØªdG »aÉ©àdG áÑ°ùfh
ó©jh .êQÉîdGh πNGódG »a É¡JQƒ°U ájÉªM
OóY π«∏≤J ƒg ∂``dP »a »°SÉ°SC’G ô°üæ©dG
.äÉ«aƒdG Oó``Yh É«ª°SQ á∏é°ùªdG ä’ÉëdG
∞``bh »`` a É``MÉ``é` f ô`` ã` `cCG ø``«` °` ü` dG â`` fÉ`` ch
Ö«°UCG πKÉªe ô``NBG ó∏H …CG ø``e QÉ``°`û`à`f’G
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ÉgOƒ¡L â``fÉ``c ô``jhõ``à`dG äÉ«∏ªY ô``ã`cCG ¿CG
øe ó``ë` dG π`` LCG ø``e äÉ``«` aƒ``dG Oó`` Y π«∏≤àd
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.¢Shô«ØdG ó°V ÉgOÉ°üàbG ø«°üëJ ≈∏Y
Oƒ¡L øe ¬H âeÉb Ée ∂dP øe ∞YÉ°V óbh
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∫ÓN øe ¢Shô«ØdG øe »fÉ©J »àdG iôNC’G
¢Shô«Ø∏d …ó°üàdG »a óFÉ≤c É¡°ùØf ï«°SôJ
.Ó©ah ’ƒb
â∏°SQCG Iô«NC’G ΩÉ``jC’Gh ™«HÉ°SC’G »Øa
IóYÉ°ùªd AÉ``Ñ`WCGh á«ÑW äGóYÉ°ùe ø«°üdG
¿É``fƒ``«` dGh É``°` ù` fô``ah É``«` fÉ``Ñ` °` SEGh É``«` dÉ``£` jEG
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ádhÉëe »``a ,¢``Vô``ª`dG »°ûØJ ™``e πeÉ©àdG
,¢Shô«ØdG äó``dh »``à`dG á``dhó``dG ¿CG QÉ``¡` XEG
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™«£à°ùJ ’ Éªæ«H ,ájô°ûÑdG PÉ≤fE’ ádhÉëe
,∂dòH ΩÉ«≤dG á©ªàée »HhQhC’G OÉëJ’G ∫hO
ºdÉ©dG »``a iô`` NC’G ≈ª¶©dG Iƒ``≤`dG ¿CG Éªc
k G IõLÉY -IóëàªdG äÉj’ƒdGádƒ¨°ûeh É°†jC
.ΩÉ¡J’G ™HÉ°UCG ¬«LƒJ »a
∫hÉ``ë` J ø``«` μ` H ¿CG ¢``†` ©` Ñ` dG iô`` ``jh
≥∏©àj Éª«a ïjQÉàdG áHÉàc IOÉ``YEG ìƒ°VƒH
øqμn e …òdG »LÉàdG ¢Shô«Ø∏d É¡JQGOEG Aƒ°ùH
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ájÉ¡f »ah .á«ªdÉY áëFÉL ≈``dEG ∫ƒëàj ¿CG
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��ستمر�ر قر�ر�ت مكافحة �لت�سدي لكورونا حتى � 23أبريل ..ويل �لعهد:

�سننت�سر على كافة �لتحديات بروحنا �لوطنية
�إل � � ��ز�م �مل ��و�ط� �ن ��ني و�مل �ق �ي �م��ني ب �ل �ب ����س �ل��ك��م��ام��ات يف �لأم� ��اك� ��ن �ل �ع��ام��ة

�سلطان عمان

جاللة امللك

�ت�سال هاتفي بني �مللك و�سلطان عمان

قرارات
اللجنة
التن�سيقية
التي �ستبداأ
اخلمي�س
املقبل

��ستعر��س جهود مو�جهة «كورونا»
جرى ات�شال هاتفي بني ح�شرة
�شاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�شى اآل
خليفة عاهل البالد املفدى واأخيه ح�شرة
�شاحب اجلاللة ال�شلطان هيثم بن طارق
اآل �شعيد �شلطان عمان ال�شقيقة.
وا�شتعر�ض عاهل البالد املفدى

مع ال�شلطان هيثم بن طارق اآل �شعيد
خالل الت�شال عالقات التعاون القائمة
بني البلدين ال�شقيقني ،واجلهود املبذولة
على خمتلف ال�شعد يف الت�شدي لنت�شار
جائحة فريو�ض كورونا والتخفيف من
اآثاره على الب�شرية.
02

�لعمل مع �ملد�ر�س �خلا�سة لتخفيف �لأعباء ..رئي�س �لوزر�ء:

�إيقاف �إيجار�ت «�لبلديات» � 3أ�سهر
وجه �شاحب ال�شمو امللكي الأمري
خليفة بن �شلمان اآل خليفة رئي�ض
الوزراء ،وزارة الرتبية والتعليم اإىل
العمل مع املدار�ض اخلا�شة بهدف
اإيجاد احللول املنا�شبة التي تراعي
التخفيف عن كاهل اأولياء الأمور يف
ظل الأو�شاع الراهنة.
ووجه �شموه وزارة الأ�شغال
والبلديات والتخطيط العمراين
اإىل اإيقاف حت�شيل الإيجارات
من امل�شتاأجرين لالأمالك التابعة
للبلديات ملدة ثالثة اأ�شهر هي «اأبريل
ومايو ويونيو .»2020
02

رئي�س الوزراء

04

تن�سيق �جلهود �لأمنية للحد من �نت�سار «كورونا» ..وزر�ء د�خلية «�خلليج»:

ع ��دم تنق ��ل �ملو�طني� ��ن �إل بج � ��و�ز �ل�سف� ��ر
اتفق وزراء الداخلية بدول جمل�ض التعاون لدول
اخلليج العربية ،م�شاء اأم�ض ،عرب تقنية الت�شال
املرئي ،اأن تتوىل الأمانة العامة ملجل�ض التعاون
التن�شيق لعقد اجتماع ملمثلي وزارات الداخلية بالدول
الأع�شاء متى ما دعت احلاجة  -عرب تقنية الت�شال
املرئي  -لتن�شيق اجلهود الأمنية للحد من انت�شار
فريو�ض كورونا امل�شتجد .واأكد الوزراء يف الجتماع
الذي �شارك فيه الفريق اأول ال�شيخ را�شد بن عبداهلل
اآل خليفة وزير الداخلية على ما �شبق التفاق عليه
من عدم ال�شماح بخروج اأي مواطن اإىل اأي دولة
اأخرى اإل بنف�ض الوثيقة التي دخل بها اإىل اأي دولة من
دول املجل�ض «وحتديدًا جواز ال�شفر» عند ا�شتئناف
الرحالت.
05

بيانات الخبر
اليوم

التاريخ
الخبر

وزير الداخلية يف االجتماع الطارئ لوزراء الداخلية يف دول جمل�س التعاون

جهة النشر

ِّ
للت�سدي لفريو�س «كورونا»
الصفحة يف موؤمتر �سحايف للفريق �لوطني

العدد

ل ح��اج��ة ملنع �لتجول و�مل�ط�ل��وب منع �لتجمع

الرابط اإللكتروني

�ل��ب��ح��ري��ن �أك� �ث � � ��ر دول �ل� �ع���امل يف �ل �ت �ع��ايف
ت��وق �ع��ات ب ��زي ��ادة �لإ�� �س ��اب ��ات �لأ���س��ب��وع �مل�ق�ب��ل
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العمل مع املدار�س اخلا�ضة لإيجاد حلول تخفف الأعباء عن اأولياء الأمور

رئي�س الوزراء يوجه «البلديات» اإىل اإيقاف حت�ضيل الإيجارات مدة  3اأ�ضهر

جاللة امللك

�سلطان عمان

امللك و�ضلطان عمان ي�ضتعر�ضان
يف ات�ضال هاتفي جهود مكافحة كورونا
جرى ات�شال هاتفي بني ح�شرة �شاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�شى اآل خليفة عاهل
البالد املفدى واأخيه ح�شرة �شاحب اجلاللة ال�شلطان هيثم بن طارق اآل �شعيد �شلطان
عمان ال�شقيقة.
وا�شتعر�ض عاهل البالد املفدى مع ال�شلطان هيثم بن طارق اآل �شعيد خالل الت�شال
عالقات التعاون القائمة بني البلدين ال�شقيقني ،واجلهود املبذولة على خمتلف ال�شعد يف
الت�شدي لنت�شار جائحة فريو�ض كورونا والتخفيف من اآثاره على الب�شرية ،داعيا جاللته
اهلل العلي القدير اأن يرفع �شر هذه اجلائحة ويقي العامل اأجمع من الأوبئة والأ�شقام.
كما متنى جاللته جلاللة �شلطان عمان موفور ال�شحة وال�شعادة ولل�شعب العماين
املزيد من التقدم والرقي والزدهار.

رئي�س الوزراء يتلقى مزيداً من التهاين
مبنا�ضبة الحتفال باليوم الدويل لل�ضمري
تلقى �شاحب ال�شمو امللكي الأمري خليفة بن
�شلمان اآل خليفة رئي�ض الوزراء املوقر مزيدا ً من
برقيات التهنئة من كبار امل�شوؤولني واملواطنني
يف مملكة البحرين مبنا�شبة الحتفال باليوم
الدويل لل�شمري الذي مت اعتماده من قبل منظمة
الأمم املتحدة تفعيال ملبادرة �شموه.

وتلقى �شاحب ال�شمو امللكي الأمري خليفة
بن �شلمان اآل خليفة رئي�ض الوزراء ،برقية
تهنئة من املهند�ض ع�شام بن عبداهلل خلف
وزير الأ�شغال و�شوؤون البلديات والتخطيط
العمراين .واأكد ،اأن الحتفال باليوم الدويل
لل�شمري تلبية ملبادرة �شاحب ال�شمو
امللكي رئي�ض الوزراء التي اأطلقها بهدف
اإر�شاء ال�شالم وال�شتقرار يف العامل يوؤكد
مدى التقدير الدويل الرفيع جلهود �شموه
احلثيثة من اأجل تعزيز امل�شرية الإن�شانية
واإقرار ال�شالم الدويل ،وملوا�شلة مبادرات
�شموه العاملية ودفع م�شارات التنمية
امل�شتدامة ،كما اأن الحتفال مببادرة �شموه
على امل�شتوى العاملي يُعد حلقة يف �شل�شلة
من الإجنازات التي تعد فخ ًرا وع ًزا للجميع
باململكة .كما تلقى �شموه برقية تهنئة من
وزير �شوؤون الكهرباء واملاء وائل بن نا�شر
املبارك.ورفع الوزير يف برقيته ،اأ�شمى اآيات
التهاين والتربيكات اإىل �شاحب ال�شمو امللكي
رئي�ض الوزراء بهذه املنا�شبة ،قائال اإن اعتماد
هذه املبادرة جاءت ثمرة لروؤية �شموه الثاقبة
واعرتافا دوليا وتقديرا جلهوده من اأجل تعزيز
مكانة مملكة البحرين بني الأمم بقيادة ح�شرة
�شاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�شى اآل خليفة
عاهل البالد املفدى حفظه اهلل ورعاه ،م�شيفا باأن
اإ�شهامات �شموه املتميزة ت�شع مملكة البحرين يف
م�شاف الدولة املتقدمة من خالل تعزيز التنمية
امل�شتدامة ودعم قيم ال�شالم والأمن العامليني.
وتلقى �شموه ،برقية تهنئة من الدكتور
عبداحل�شني بن علي مريزا رئي�ض هيئة الطاقة
امل�شتدامة ،وذلك مبنا�شبة الحتفال باليوم الدويل
لل�شمري الذي مت اعتماده من قبل منظمة الأمم
املتحدة تفعيالً ملبادرة �شموه .ورفع �شعادته

يف برقيته ،اأ�شمى اآيات التهاين والتربيكات
اإىل �شاحب ال�شمو امللكي رئي�ض الوزراء بهذه
ً
م�شيفا اأن احتفاء العامل باليوم الدويل
املنا�شبة،
لل�شمري يوؤكد على اأهمية مبادرة �شموه الرفيعة
وتقديرا ً جلهوده املتميزة يف تعزيز ق�شايا
ال�شالم العاملي ومكافحة كافة اأ�شكال التع�شب
والعنف والإرهاب.

كما تلقى �شموه برقية تهنئة من قادري
ال�شايح �شفري اجلمهورية اجلزائرية
الدميقراطية ال�شعبية لدى اململكة ،اأعرب
فيها عن خال�ض التهاين والتربيكات مبنا�شبة
الحتفال باليوم الدويل لل�شمري والذي مت
اعتماده من الأمم املتحدة مببادرة من �شموه
كاأحد ال�شخ�شيات ذات الإ�شهام املتميز
يف دعم قيم ال�شالم والتعاي�ض والوئام
العاملي والعطاء يف طريق ال�شالم والتنمية
والت�شامح .واأكد ال�شفري يف برقيته ،اأن الحتفال

يربز مكانة مملكة البحرين ودورها الرائد يف
خدمة الق�شايا الن�شانية وتعزيز ال�شراكة
العاملية من اأجل ال�شالم وال�شتقرار �شعيا نحو
عامل ي�شوده ال�شالم والوئام وال�شتقرار ،م�شيفا
باأن ال�شتجابة الدولية تاأتي تكرميا مل�شرية
ممتدة من الإجنازات ل�شموه والتي اأ�شهمت يف
حتقيق قفزة نوعية للمملكة يف كل املجالت.
كما تلقى �شموه برقية تهنئة من م�شت�شار
�شاحب ال�شمو امللكي رئي�ض الوزراء لل�شوؤون
القت�شادية عبداهلل بن ح�شن �شيف.
وقال اإن الظروف الع�شيبة التي مير بها
العامل يف هذا الوقت تربز اأهمية قيمة ال�شمري
يف الت�شامن والتعاون للدول مع �شعوبها،
داعيا املوىل عز وجل اأن يدمي على �شموه موفور
ال�شحة والعافية ،ويعينه لتحقيق املزيد من
التنمية وموا�شلة امل�شرية املباركة يف �شبيل خري
وعزة مملكة البحرين.
وتلقى �شموه برقية تهنئة من ماجد جواد
اجل�شي ،واأكد اأن مبادرة �شاحب ال�شمو امللكي
رئي�ض الوزراء ،ليوم ال�شمري الدويل تاأتي تكرميًا
لالإن�شان ،وحتقي ًقا لل�شالم الدويل ،مبا ي�شمن
رفاه ومناء ال�شعوب على امتداد الكرة الأر�شية.

وجه �شاحب ال�شمو امللكي الأمري خليفة بن
�شلمان اآل خليفة رئي�ض الوزراء املوقر ،وزارة
الرتبية والتعليم اإىل العمل مع املدار�ض اخلا�شة
بهدف اإيجاد احللول املنا�شبة التي تراعي التخفيف
عن كاهل اأولياء الأمور يف ظل الأو�شاع الراهنة،
ومبا ي�شمن يف الوقت ذاته للمدار�ض اخلا�شة
عدم تاأثر جهودها يف خدمة امل�شرية التعليمية يف
اململكة ،كما حث �شموه على اإيجاد الآلية املالئمة
فيما يخ�ض اأو�شاع عدد من الفئات التي تاأثرت
اأعمالهم ب�شبب الظروف الراهنة ،ومن بينهم
العاملني يف ريا�ض الأطفال ودور احل�شانة.
ووجه �شموه وزارة الأ�شغال والبلديات
والتخطيط العمراين اإىل اإيقاف حت�شيل الإيجارات
من امل�شتاأجرين لالأمالك التابعة للبلديات ملدة
ثالثة اأ�شهر هي (اأبريل ومايو ويونيو )2020
مراعاة للظروف احلالية ،وخا�شة بالن�شبة لذوي
الدخل املحدود واأ�شحاب املهن احلرة املت�شررين،
وذلك بالتن�شيق مع وزارة العمل والتنمية
الجتماعية.
وكان �شاحب ال�شمو امللكي رئي�ض الوزراء
قد ا�شتقبل بق�شر �شموه يف الرفاع اأم�ض الدكتور
ماجد بن علي النعيمي وزير الرتبية والتعليم،
وع�شام بن عبداهلل خلف وزير الأ�شغال و�شوؤون
البلديات والتخطيط العمراين ،حيث ا�شتعر�ض
�شموه معهم اجلهود وال�شتعدادات املبذولة

م�ضي ًدا بوقفتهم امل�ضرفة وت�ضخري اأنف�ضهم حلفظ الأمن ال�ضحي باململكة

رئي�س الوزراء يوجه لدرا�ضة الآلية املنا�ضبة ملكافاأة الكوادر الطبية

اأ�شاد �شاحب ال�شمو امللكي الأمري
خليفة بن �شلمان اآل خليفة رئي�ض الوزراء،
بالوقفة امل�شرفة للكوادر الطبية والتمري�شية
واملتطوعني بالقطاع ال�شحي يف تلبية نداء
الواجب وت�شخري اأنف�شهم ليكونوا يف خط
الدفاع الأول للحفاظ على الأمن ال�شحي
باململكة.
ووجه �شموه اإىل درا�شة الآلية املنا�شبة
لتقديرهم ومكافاأتهم ،ملا قدموه من منوذج يف
الإخال�ض والتفاين ،ج�شدوا فيه اأ�شمى املعاين
والقيم الإن�شانية النبيلة ملهنة الطب واملهن
الطبية.
كما وجه �شموه اإىل متابعة وتلبية كافة
املتطلبات والحتياجات ال�شرورية للكوادر
الطبية والتمري�شية للقيام بعملهم على الوجه
الأكمل ،وحمايتهم من املخاطر ،منوها �شموه
باجلهود التي يوايل القطاع الطبي بذلها يف
�شبيل حماية املجتمع من الأمرا�ض والأوبئة،
والتي �شكلت عن�شرا ً داعما للم�شرية التنموية
يف خمتلف مراحلها.
واأمر �شموه مبتابعة وتكثيف الزيارات
امليدانية التي تنفذها وزارة ال�شحة لت�شمل
خمتلف مناطق مملكة البحرين ،وخا�شة ملناطق
�شكن العمالة الوافدة مبا ي�شهم يف تقدمي كافة
اأوجه الدعم ال�شحي لهم ،تقدي ًرا لإ�شهاماتهم يف
خدمة عملية التنمية يف اململكة ،وحر�شا ً على
�شحة و�شالمة املواطنني واملقيمني.
جاء ذلك لدى ا�شتقبال �شموه بق�شر �شموه
يف الرفاع اأم�ض الفريق طبيب ال�شيخ حممد بن
عبداهلل اآل خليفة رئي�ض املجل�ض الأعلى لل�شحة

بيانات الخبر

اليوم

التاريخ
الخبر

�سمو ال�سيخ نا�سر بن حمد

جهة النشر

الفريق جون لورمري

الصفحةيوؤكد عمق العالقات مع اململكة املتحدة
نا�ضر بن حمد

تلقى �شمو اللواء الركن ال�شيخ نا�شر بن حمد اآل خليفة ممثل جاللة امللك لالأعمال
اخلريية و�شئون ال�شباب م�شت�شار الأمن الوطني ،ات�شالً هاتفيا ً من الفريق جون لورمري
كبري م�شت�شاري الدفاع ل�شوؤون ال�شرق الو�شط يف اململكة املتحدة.
وجرى خالل الت�شال ا�شتعرا�ض العالقات ال�شرتاتيجية القائمة بني مملكة البحرين
واململكة املتحدة ال�شديقة ،وم�شتقبل هذه العالقات ما بعد الق�شاء على الفريو�ض ،والتاأكيد
على اأهمية موا�شلة دعم اجلهود الدولية يف مكافحة جائحة فريو�ض كوفيد.19-
وقد اأ�شاد الفريق جون لورمري بجهود مملكة البحرين يف مكافحة جائحة فريو�ض
كورونا ،وم�شاهمتها البارزة يف جهود املكافحة الدولية املوحدة لفريو�ض كورونا.
من جانبه ،اأكد �شمو اللواء الركن ال�شيخ نا�شر بن حمد اآل خليفة م�شت�شار الأمن
الوطني ،عمق عالقات ال�شداقة والتعاون بني مملكة البحرين واململكة املتحدة ال�شديقة،
متمنيًا �شموه للمملكة املتحدة و�شعبها ال�شديق دوام التقدم والزدهار.

العدد

الرابط اإللكتروني

ل�شمان �شري العمل وتقدمي خمتلف اخلدمات يف
القطاعني التعليمي والبلدي.
واأ�شار �شموه اإىل اأن امل�شرية التعليمية يف
مملكة البحرين حتظى بكل الدعم لالرتقاء مبا
تقدمه من خدمات يف اإعداد وتاأهيل الأجيال
القادمة من اأبناء اململكة ،موؤكدا �شموه حر�ض
احلكومة على تطوير اخلدمات التعليمية مبا
ي�شهم يف تطوير وحت�شني خمرجات العملية
التعليمية خلدمة جهود اململكة يف جمال التنمية
الب�شرية.
ووجه �شاحب ال�شمو امللكي رئي�ض الوزراء
وزارة الرتبية والتعليم اإىل تقدمي كافة الت�شهيالت
التي تعزز من كفاءة التوا�شل مع الطالب
مبختلف املراحل وتقدمي الدعم الفني والتقني
الالزم ملتابعة الطلبة والطالبات لتح�شيلهم
العلمي بال�شكل املالئم.
واأكد �شموه اأن مملكة البحرين قادرة مب�شيئة
اهلل على جتاوز خمتلف التحديات ،وال�شتمرار
يف وترية البناء والتقدم لالرتقاء مبكانه الوطن،
وتر�شيخ اأركان نه�شته التي اأثبتت �شالبتها يف
مواجهة خمتلف الظروف.
ومن جانبه ،اأعرب الدكتور ماجد بن علي
النعيمي وزير الرتبية والتعليم عن ت�شرفه بلقاء
�شاحب ال�شمو امللكي رئي�ض الوزراء ،م�شريا اإىل
ً
عر�شا حول ما تقوم به الوزارة
اأنه قدم ل�شموه

من جهود ل�شتمرار اخلدمات التعليمية للطالب
يف كافة املراحل الدرا�شية� ،شواء من خالل البوابة
التعليمية اللكرتونية التي اأعدتها الوزارة اأو
من خالل القناة التلفزيونية التعليمية التي مت
اطالقها بالتعاون مع وزارة �شوؤون العالم اأو من
خالل قنوات اليوتيوب ،ف�شالً عن انتاج املعلمني
واملعلمات بهدف تعزيز املحتوى الرقمي الذي
و�شل اإىل اأرقام كبرية.
واأو�شح اأنه اأطلع �شاحب ال�شمو رئي�ض
الوزراء على ما تقوم به وزارة الرتبية والتعليم
بالتن�شيق مع وزارة اخلارجية خلدمة الطالب
البحرينيني يف اخلارج والعمل على ت�شهيل
عودتهم اإىل اأر�ض الوطن واحلفاظ على �شالمتهم.
ومن جهته ،اأو�شح ع�شام بن عبداهلل خلف
وزير الأ�شغال و�شوؤون البلديات والتخيط
العمراين اأنه اطلع �شاحب ال�شمو امللكي رئي�ض
الوزراء على �شري العمل يف خمتلف قطاعات
الوزارة وما مت اجنازه وفق برنامج عمل احلكومة،
لفتا اإىل اأن �شموه اأكد على �شرورة ا�شتمرار
العمل يف اخلدمات البلدية املقدمة للمواطنني
وامل�شروعات التنموية التي تنفذها الوزارة يف
خمتلف مناطق اململكة ،واأ�شار اإىل اأن توجيهات
�شموه الكرمية ركزت على الت�شهيل على املواطنني
وامل�شتثمرين من خالل ايقاف حت�شيل ايجارات
الأمالك البلدية ملدة  3اأ�شهر.

ورئي�ض الفريق الوطني للت�شدي لفريو�ض
كورونا ،حيث اطلع �شموه على اآخر امل�شتجدات
ب�شاأن جهود احلملة الوطنية ملكافحة فريو�ض
كورونا ( ،)19-COVIDوما تقوم به من
زيارات ميدانية واإجراء الفحو�شات املختربية
يف عدد من مناطق مملكة البحرين بهدف
احلفاظ على �شحة املجتمع.
وقال �شموه اإن ما متتلكه مملكة البحرين
من خربات وكفاءات وطنية متميزة يف القطاع
الطبي هي م�شدر فخر واعتزاز وت�شتحق كل
الثناء وال�شكر ،موؤكدا �شموه اأن البحرين جتني
اليوم ثمرة جهودها يف بناء الإن�شان البحريني
وتاأهيله ورعايته تعليما ً و�شحياً ،ليكون
عن�شرا ً فاعال يف تقدمها وتطورها وحمايتها.
واأكد �شموه اأن املنظومة ال�شحية يف اململكة
اأثبتت اليوم جدارتها وقدرتها على التجاوب
بكفاءة مع متطلبات الأزمة الراهنة ،كنتاج
للبنية ال�شليمة واملدرو�شة التي تاأ�ش�شت عليها
هذه املنظومة وغريها من القطاعات التنموية
املختلفة ،وهي عوامل عززت من �شمعة البحرين
كبلد يحرتم حق الإن�شان يف احلياة بكرامة
و�شمان اآمنه ال�شحي على كافة امل�شتويات.
وقال �شموه «اإن ذلك ما كان ليتم لول
حر�ض احلكومة على تعزيز بنية املن�شاآت
ال�شحية والرتقاء بالقطاع ال�شحي وتطويره
وفق ا�شرتاتيجية طموحة ت�شعى لتعزيز
ال�شحة العامة ورفع جودة وكفاءة اخلدمات
ال�شحية والعالجية وفق اأحدث الأنظمة
العاملية».
وهناأ �شموه كافة منت�شبي القطاع ال�شحي

مبنا�شبة الحتفال بيوم ال�شحة العاملي ،موؤكدا
�شموه اأن العامل يف هذه املنا�شبة ي�شتذكر بكل
تقدير الأدوار واجلهود الإن�شانية الكبرية التي
يبذلها الأطباء واملمر�شون من اأجل �شحة
و�شالمة اجلميع.
عرب �شموه عن العتزاز بالروح الوطنية
كما ّ
العالية التي اأظهرها كافة اأبناء البحرين يف
الوقوف �شفا ً واحدا ً وامل�شارعة اإىل التطوع
يف خدمة الوطن من اأجل جتاوز التحدي الذي
فر�شه تف�شي فريو�ض كورونا ،والتعامل معه
بوعي وم�شئولية ومبا يتنا�شب ومتطلبات هذه
املرحلة.
ومن جانبه ،اأعرب فريق طبيب ال�شيخ
حممد بن عبداهلل اآل خليفة عن خال�ض ال�شكر
والتقدير اإىل قيادة ح�شرة �شاحب اجلاللة
امللك حمد بن عي�شى اآل خليفة واإىل احلكومة
املوقرة برئا�شة �شاحب ال�شمو امللكي الأمري
خليفة بن �شلمان اآل خليفة رئي�ض الوزراء
املوقر ،واىل �شاحب ال�شمو امللكي الأمري �شلمان
بن حمد اآل خليفة ويل العهد نائب القائد
الأعلى النائب الأول لرئي�ض جمل�ض الوزراء،
وتوجيهاتهم ال�شديدة التي اأ�شهمت يف جتاوز
اململكة التحديات التي مير بها العامل ،م�شيدا
بدعم �شاحب ال�شمو امللكي رئي�ض الوزراء
املوقر ،واهتمامه املتوا�شل بالقطاع ال�شحي،
وحر�ض �شموه على املتابعة احلثيثة جلهود
احلملة الوطنية ملكافحة فريو�ض كورونا،
والطمئنان على �شالمة الأو�شاع ال�شحية يف
اململكة و�شمان تقدمي اأف�شل اخلدمات ال�شحية
للمواطنني واملقيمني.

رئي�س الوزراء يتلقى برقية تهنئة من املندوب الدائم ململكة البحرين لدى الأمم املتحدة
تلقى �شاحب ال�شمو امللكي الأمري خليفة بن �شلمان اآل خليفة رئي�ض الوزراء
املوقر ،برقية تهنئة من ال�شفري جمال فار�ض الرويعي ،املندوب الدائم ململكة
البحرين لدى الأمم املتحدة ،وذلك مبنا�شبة الحتفال الأول بيوم ال�شمري الدويل،
الذي اعتمدته اجلمعية العامة لالأمم املتحدة بتوافق دويل ا�شتجابة ملبادرة
�شموه الهادفة لن�شر ثقافة ال�شالم والوئام.
ً
م�شرفا ململكة
واأكد يف برقيته ،اأن الحتفال بهذا احلدث الأممي يُعد اإجنا ًزا
البحرين ويج�شّ د املكانة الرفيعة التي تتبواأها بقيادة ح�شرة �شاحب اجلاللة
امللك حمد بن عي�شى اآل خليفة عاهل البالد املفدى ،ودورها املوؤثر يف خدمة

الإن�شانية ودعم ال�شالم العاملي ،منو ًها باأن ما يحظى به �شموه من تقدير دويل
عا ٍل هو مبعث فخر واعتزاز للجميع .وقال اإن هذه املنا�شبة الرفيعة بر�شالتها
ال�شامية متثل انطالقة حقيقية لتحكيم القيم واملبادئ الإن�شانية لل�شمري لدى
الأ�شرة الدولية من اأجل مواجهة التحديات الراهنة ،لف ًتا اإىل اأن العامل يف هذه
املرحلة اأحوج ما يكون اإىل ال�شرت�شاد بال�شمري يف دفع اجلهود اجلماعية
املبذولة ملكافحة انت�شار وباء فريو�ض كورونا امل�شتجد ،داعيًا املوىل عز وجل اأن
يحفظ �شاحب ال�شمو امللكي رئي�ض الوزراء ويدميه ع ًزا وفخ ًرا ملوا�شلة م�شرية
التنمية والعطاء ململكة البحرين.
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«التن�سيقية» تتخذ عدة قرارات لتعزيز االإجراءات االحرتازية ملواجهة «كورونا» ..ويل العهد:

البحرين �ستنت�سر على التحديات بالروح الوطنية اجلامعة
اأكد �شاحب ال�شمو امللكي الأمري �شلمان بن حمد اآل خليفة
ويل العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئي�س جمل�س
الوزراء باأن اخلطوات ال�شتباقية التي اتخذتها مملكة البحرين
كان لها الدور الكبري يف ا�شتمرار حرية التنقل واخلروج من
املنزل لل�شرورات املعي�شية للجميع ،م�شريًا �شموه اإىل اأن كل ما
يتم اتخاذه من قرارات واإجراءات هدفها الأول احلفاظ على �شحة
و�شالمة املواطنني واملقيمني يف اململكة كونها اأولوية دائمة.
منوها ً �شموه باأن ما حتقق من جناحات للعمل من املنزل جاء
بف�شل ما تتمتع به اململكة من بني ٍة حتتية متطورة لالت�شالت
ا�شتثمرت فيها البحرين ومتيزت بها عرب عقود طويلة ،م�شيفا ً
باأنه �شيتم موا�شلة تطويرها با�شتمرار ملواكبة اأحدث املعايري
العاملية للبنى التحتية.
واأكد �شموه باأن العمل من قبل الفريق الوطني للت�شدي
لفريو�س كورونا م�شتمر بجهود م�شاعفة واأن ا�شتمرار اللتزام
من قبل جمتمع واعي يف كل مراحل التعامل مع فريو�س كورونا
له اأهمية كربى يف حتقيق النتائج املرجوة ،منوها ً باأن حتقيق
النجاح يف مواجهة الفريو�س يتطلب وجود قيادة فاعلة ،وبنية
حتتية �شحية متكاملة ،وتنظيم موؤ�ش�شي واإعالم وات�شال مبادر
وم�شتجيب وموؤثر ،وكل هذه الأركان تتميز بها مملكة البحرين
يف مواجهة هذا التحدي بقيادة ح�شرة �شاحب اجلاللة امللك حمد
بن عي�شى اآل خليفة عاهل البالد املفدى حفظه اهلل ورعاه ،لف ًتا
�شموه اإىل اأنه بوعي املواطنني واملقيمني والقطاع الأهلي واخلا�س
كذلك من �شركات وموؤ�ش�شات بامل�شوؤولية الجتماعية وما يتم
اإطالقه من مبادرات لدعم اجلهود الوطنية ملكافحة فريو�س
كورونا يعطي الثقة والأمل الدائمني باأن البحرين �شتنت�شر على
كافة التحديات مبثل هذه الروح الوطنية اجلامعة التي ت�شع
م�شلحة الوطن واملواطن فوق كل اعتبار.
جاء ذلك لدى تروؤ�س �شموه اجتماع اللجنة التن�شيقية عن
بُعد يوم اأم�س مب�شاركة عدد من اأ�شحاب ال�شمو واملعايل كبار
امل�شوؤولني ،حيث ا�شتعر�س الفريق الوطني الطبي للت�شدي
لفريو�س كورونا ( )19-COVIDبرئا�شة معايل الفريق طبيب
ال�شيخ حممد بن عبداهلل اآل خليفة رئي�س املجل�س الأعلى لل�شحة
تقري ًرا حول الإجراءات الحرتازية التي جاءت متما�شية مع
امل�شتجدات العاملية لفريو�س كورونا ( )19-COVIDوما مت
اتخاذه من تدابري وقائية بح�شب املعايري الدولية وم�شتجدات
م�شارات العمل املختلفة.
وبنا ًء على عر�س الفريق الوطني الطبي للت�شدي لفريو�س
كورونا ( ،)19-COVIDتقرر ما يلي:

* بدءًا من يوم اخلمي�س املوافق  9اأبريل  2020يف متام
ال�شاعة ال�شابعة م�شا ًء حتى يوم اخلمي�س املوافق  23اأبريل
:2020
• ا�شتمرار اإغالق دور ال�شينما وكل �شالت العر�س التابعة

لها.
• ا�شتمرار اإغالق املراكز الريا�شية اخلا�شة و�شالت الرتبية
البدنية اخلا�شة وبرك ال�شباحة اخلا�شة والألعاب الرتفيهية
اخلا�شة.

• ا�شتمرار اقت�شار اأن�شطة جميع املطاعم واملرافق ال�شياحية
واأماكن تقدمي الأطعمة على الطلبات اخلارجية والتو�شيل.
• ا�شتمرار اإغالق مقاهي ال�شي�شة واقت�شار اأن�شطتها على
تقدمي الأطعمة فقط من خالل الطلبات اخلارجية والتو�شيل.
• ا�شتمرار اإغالق ال�شالونات.
• ا�شتمرار وقف بع�س الإجراءات واخلدمات ال�شحية غري
الطارئة باملوؤ�ش�شات ال�شحية اخلا�شة.
• ال�شتمرار يف تخ�شي�س اأول �شاعة من فتح حمالت الأغذية
والتموين لكبار ال�شن والن�شاء احلوامل فقط لتقليل املخالطة.
• ا�شتمرار منع التجمعات لأكرث من  5اأ�شخا�س يف الأماكن
العامة وا�شتمرار اللتزام بالبقاء يف املنزل بقدر امل�شتطاع
واخلروج لل�شرورة فقط.
• اإلزام كافة املواطنني واملقيمني بارتداء الأقنعة وكمامات
الوجه يف الأماكن العامة.
• ال�شماح با�شتئناف عمل املحال التجارية وال�شناعية التي
تقدم �شلع اأو خدمات مبا�شرة للزبائن �شرط اتباع ال�شرتاطات
التالية:
• ارتداء الأقنعة وكمامات الوجه من قبل العاملني ومرتادي
هذه املحال التجارية.
• تقليل عدد املوجودين باملن�شاأة ومنع الكتظاظ يف املحالت
مع ترك امل�شافة الكافية.
• اللتزام بالتعقيم امل�شتمر لهذه املحالت وفق اإر�شادات
وزارة ال�شحة.
• تنظيم النتظار خارج املحالت وفق تدابري التباعد
الجتماعي ح�شب اإر�شادات وزارة ال�شحة.
• توجيه القطاع اخلا�س من قبل اجلهات املعنية باتباع ما
يلي:
• تطبيق العمل من املنزل قدر امل�شتطاع.
• تقليل عدد العمال املتواجدين قدر امل�شتطاع يف الأق�شام
واملكاتب مع مراعاة تدابري التباعد الجتماعي.
• تقليل عدد امل�شتخدمني لو�شائل املوا�شالت اخلا�شة
بالعمال من قبل ال�شركات.
وقد اأكدت اللجنة التن�شيقية اأن هذه الإجراءات الحرتازية
والتدابري الوقائية جاءت حلفظ �شحة و�شالمة املواطنني
واملقيمني ،منوه ًة اللجنة باأن التحديات يتم جتاوزها بروح
فريق البحرين الواحد.

خالل املوؤمتر ال�سحفي للفريق الوطني ملواجهة «كورونا»:

توقعات بزيادة اأعداد امل�سابني خالل االأ�سبوع القادم وتطبيق اآلية الفح�ص من املركبات
متام اأبو�شايف:
اأعلنت وزيرة ال�شحة فائقة بنت �شعيد ال�شالح عن
بدء تطبيق اآلية الفح�س للك�شف عن فريو�س كورونا كوفيد 19
يف املركبة ر�شميًا وذلك يف املركز الطبي املقام يف موقع مركز
البحرين للموؤمترات واملعار�س.
وقالت ال�شالح يف موؤمتر �شحفي ح�شرة كل من وزير
التجارة وال�شناعة وال�شياحة زايد بن را�شد الزياين ،وع�شو
الفريق الوطني للت�شدي لـ كورونا -كوفيد ،19ا�شت�شاري
المرا�س املعدية مقدم طبيب مناف القحطاين ،وع�شو الفريق
الوطني ا�شت�شارية الأمرا�س املعدية يف وزارة ال�شحة جميلة
ال�شلمان اأن اجتماع اللجنة التن�شيقية ام�س خل�س اىل عدة
قرارات اأبرزها اإلزامية ارتداء الكمامات يف الأماكن العامة
جلميع املواطنني واملقميني ،والزامية تطبيق تعليمات التباعد
الجتماعي ،والتعقيم يف املحالت وفق تعليمات �شوف ت�شدرها
وزارة ال�شحة.
واأكدت ال�شالح على ان القنعة �شوف تتوفر بال�شيدليات
واملحال التجارية ،وكذلك �شيتم تعميم طريقة �شنعها منزليا ً
على موقع وزارة ال�شحة .لفتة اىل ان ال�شلطات ال�شحية قد
متكنت حتى الن من اإجراء اكرث من  50الف فح�س للك�شف عن
فريو�س كوفيد .19
و�شددت ال�شالح على اأن اأعداد املتعافيني من كوفيد19
بت�شاعد حيث تعافى نحو  458م�شابًا ،م�شددة على اأن الطاقة
ال�شتيعابية يف جميع مراكز العالج والعزل واحلجر ال�شحي
مطمئنة بالن�شبة للمنظومة ال�شحية .مو�شحة اأن الطاقة
ال�شتيعابية يف مراكز العزل والعالج احلكومية نحو  1699مل
ي�شغل منها حاليا ً �شوى � 340شري ًرا ،يف مقابل طاقة ا�شتيعابية
يف القطاع اخلا�س لذات اخلدمات ت�شل اىل � 172شري ًرا ،مل
ي�شغل منها حاليا �شوى اربع حالت فقط.
اأما الطاقة ال�شتيعابية للحجر ال�شحي الحرتازي ،فقد
و�شلت الطاقة ال�شتيعابية اىل  ،2504ويبلغ ال�شغال منها
حاليا ً  947حالة ،اما يف القطاع اخلا�س لذات اخلدمات ،فتبلغ
الطاقة ال�شتيعابية نحو  321وال�شغال احلايل  94فقط.
من جانبه ،اأكد وزير التجارة وال�شناعة وال�شياحة زايد بن
را�شد الزياين على احلر�س احلكومي على حتقيق توازن ما بني
احلفاظ على �شالمة املواطنني واملقيميني ،واحلفاظ على تركيبة
القت�شاد والتنمية امل�شتدامة.
وقال الزياين «اإن اجلهود الوطنية التي نقوم بها بقيادة
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جانب من امل�ؤمتر ال�صحفي
�شاحب ال�شمو امللكي ويل العهد �شاحب ال�شمو امللكي المري
�شلمان بن حمد اآل خليفة تركز على احلفاظ على �شحة و�شالمة
املواطنني واملقيميني ،ويف نف�س الوقت احلفاظ على تركيبتنا
القت�شادية والتنمية امل�شتدامة بحيث نتوازى بامل�شارين دون
ان يوؤثر ايا ً منهما على الخر».
واأكد الزياين على ان املجتمع قد اثبت جتاوب كبري خالل
ال�شبوعيني املا�شيني ،لف ًتا اإىل ان هذا التعاون هو من يعزز
اجلهود احلكومية يف �شبيل الت�شدي لنت�شار الفريو�س.
من جانبه اأكد ع�شو الفريق الوطني ،مقدم طبيب مناف
القحطاين على ان البحرين ترتبع على املراتب الوىل عامليا ً من
حيث م�شتويات الفح�س ،ون�شب التعايف ،واحلفاظ على الطاقة
ال�شتيعابية.
و�شدد القحطاين على ان القرار ال�شادر حول الزامية
الكمامات يف الماكن العامة ،جاء نتاج لعدة مناق�شات علمية
وطبية جرت موؤخرا ً يف كال من الوليات املتحدة ،وا�شيا ،ومت
الن�شح باهمية ارتداء الكمامات من قبل ال�شحاء ،ولي�س فقط
امل�شابني.
ولفت القحطاين اىل ان ارتداء الكمامات داخل املنزل ،هو
من قبل ال�شخا�س الذين يعانون من نق�س املناعة او امل�شابني
باأمرا�س مزمنة ،ال ان اللزامية بالرتداء تقت�شر فقط على
الماكن العامة .م�شددًا على اهمية ا�شتمرار احلياة العامة.
وحول اكت�شاف حالت بني العمالة الجنبية ،اكد القحطاين
ان هذه احلالت جاءت �شمن خطط الر�شد التي مت و�شعها ب�شكل
ا�شتباقي ،وتركز على الماكن املكتظة حيث مت عزل امل�شابني
وحما�شرة اعدادهم والتعامل معهم وفق خطة.
من جانبها ،اكدت ال�شلمان على ان جميع امل�شابني بني العمال
الذين كانوا يقيمون يف منطقة «�شلماباد» كانوا يخ�شعون للعزل

الحرتازي نظرا ً لوجود �شخ�س م�شاب ي�شكن يف ذات البناية،
وقد نقل جميعهم اىل مراكز العزل.
و�شددت ال�شلمان على ان جميع العمال املقيمني يف احد
ً
�شكن العمال يف منطقة احلد ،فقد جاء عزلهم نظرا لالبالغ عن
املخالطة ،حيث خ�شعوا للعزل قبل ان تخرج نتائج فحو�شاتهم.
وتقدمي العالج للم�شابني وفق ما تقت�شيه احلاجة.
اما حول الزيادة يف اعداد امل�شابني ،فقد اكد القحطاين على
ان الزيادة باعداد امل�شابني هي زيادة طبيعية ،متوقعا ً حدوث
زيادة يف اعداد امل�شابني خالل ال�شبوع القادم ،م�شددًا على ان
حمالت الفح�س الع�شوائي لي�شت ع�شوائية حرفياً ،وامنا تاأتي
�شمن خطط ا�شتباقية للك�شف عن الفريو�س يف املناطق املكتظة
�شكنياً.

بيانات الخبر

ويف رد على �شوؤال اليام حول ما اذا كان الزيادة يف اعداد
امل�شابني ل �شيما بني العمال الجانب ي�شكل حتدي للنظام
ال�شحي يتطلب فر�س حظر جتوال كامل ،اكد القحطاين على
ان البحرين ل حتتاج حلظر جتوال كامل ،بل حتتاج حلظر
جتمعات.
ويف �شوؤال حول توفر الكمامات اكد الزياين على انه
يتم العمل مع ال�شيدليات واملتاجر لتوفري كميات كافية من
الكمامات،وكذلك العمل مع موؤ�ش�شات �شناعية لنتاج الكمامات
حملياً.
ويف رد على �شوؤال اليام حول عدد اجهزة التنف�س املتوفرة،
نق�شا متوقعًا باأعدادها قال القحطاين
وما اذا كنا �شوف نواجه ً
«اإن �شاء اهلل لن نحتاج هذه ال�شئلة ،لكننا منذ اليوم الول
�شاألنا ،كم عدد الجهزة املتوفرة لدينا ،وقد مت ح�شرها وطلباها
واحلر�س على توفريها ،واقول ثقوا متاما ً ان اجلهود احلكومية
بقيادة �شمو ويل العهد قد حر�شت منذ البداية على توفري جميع
امل�شتلزمات الطبية �شواء اجهزة التنف�س ،او الدوية او الفح�س،
وجميعها واحلمدهلل متوفرة يف البحرين».
ويف �شوؤال حول ا�شتخدام عالج املالريا «الكلوركني» اأكدت
ال�شلمان على ان البحرين كانت من الدول ال�شباقة با�شتخدام
هذا الدواء القدمي لعالج بع�س حالت كوفيد� 19شمن طبيعية
احلالة ،لفتة اىل ان جميع املر�شى الذين خ�شعوا للعالج بهذا
العقار الطبي مل تتطور ا�شابتهم نحو م�شاعفات مثل التهابات
�شديدة يف الرئة.

«ال�سحة» تعلن عن خام�ص حالة وفاة مل�ساب بـ «كورونا»
اأعلنت وزارة ال�شحة اأم�س عن خام�س حالة وفاة ملواطن بحريني يبلغ من العمر  70عامًا ،لديه اأمرا�س وظروف
�شحية كامنة وكان اإحدى احلالت القائمة لفريو�س كورونا ( ،)19-COVIDحيث كان يخ�شع للعالج والرعاية يف
اإحدى املراكز اخلا�شة بالعزل والعالج حتت اإ�شراف طاقم طبي متخ�ش�س ،معرب ًة الوزارة عن خال�س تعازيها لأ�شرة
الفقيد وكافة اأهله واأقاربه لهذا امل�شاب.
واأو�شحت الوزارة باأن املتويف قد ح�شل على العالج والرعاية الالزمة على مدار ال�شاعة من قبل الفريق الطبي
املخت�س هو وجميع احلالت القائمة يف مراكز العزل والعالج ،وكذلك مت اإجراء التحاليل الالزمة للمتويف ب�شكل م�شتمر.
واأفادت الوزارة اأن الأو�شاع ال�شحية للحالت القائمة الأخرى م�شتقرة حاليًا فيما عدا  3حالت حتت العناية،
وجميعها تخ�شع للعالج والرعاية ح�شب الربوتوكولت الطبية والإر�شادات الدولية املعتمدة بح�شب تو�شيات منظمة
ال�شحة العاملية.
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عقد عرب تقنية االت�ضال املرئي برئا�ضة �ضيف بن زايد

وزير الداخلية ي�ضيد بتوجيهات امللك خالل اجتماع طارئ لوزراء داخلية جمل�س التعاون
�شارك الفريق اأول ال�شيخ
را�شد بن عبداهلل اآل خليفة
وزير الداخلية ،يف الجتماع
الطارئ الذي عقده وزراء
الداخلية بدول جمل�س التعاون
لدول اخلليج العربية ،م�شاء
اأم�س ،عرب تقنية الت�شال
املرئي ،برئا�شة �شمو الفريق
ال�شيخ �شيف بن زايد اآل
نهيان نائب رئي�س جمل�س
الوزراء ووزير الداخلية بدولة
المارات العربية املتحدة،
رئي�س الدورة احلالية،
ومب�شاركة الأمني العام
ملجل�س التعاون الدكتور نايف
فالح مبارك احلجرف ،وذلك
لالطالع على اآخر التطورات
وامل�شتجدات يف دول املجل�س
ب�شاأن مكافحة فريو�س
كورونا امل�شتجد (كوفيد)-19
ومناق�شة الإجراءات الأمنية
املتبعة يف اإطار اجلهود للحد
من انت�شاره.

ويف بداية الجتماع ،اأعرب وزير الداخلية
عن �شكره وتقديره لدولة الإمارات العربية
املتحدة ال�شقيقة ،على ما قامت به يف الإعداد
والرتتيب لالجتماع ،وعقده عن بعد يف ظل
الظروف ال�شتثنائية التي مير بها العامل،
واملتمثلة يف انت�شار فريو�س كورونا ،معربًا
عن تهانيه للدكتور نايف فالح مبارك احلجرف
الأمني العام اجلديد ملجل�س التعاون ،ومتمنيًا
له التوفيق والنجاح يف اأداء مهام عمله خالل
الفرتة املقبلة.
وخالل ا�شتعرا�س وزير الداخلية ،جهود
مملكة البحرين وجتربتها ب�شاأن مكافحة
فريو�س كورونا ،اأ�شاد بتوجيهات ح�شرة
�شاحب اجلاللة امللك املفدى ،ومتابعة �شاحب
ال�شمو امللكي رئي�س الوزراء ،ودعم وموؤازرة
�شاحب ال�شمو امللكي ويل العهد ،نائب القائد
الأعلى ،النائب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء،
مبا ي�شهم يف تعزيز الإجراءات الحرتازية،
�شمن اجلهود الوطنية للحد من انت�شار
فريو�س كورونا.
واأكد الوزير على اأهمية تبادل اخلربات
والتجارب بني دول املجل�س ،معربًا يف الوقت
ذاته عن تقديره للمقرتحات التي تقدمت بها
اململكة العربية ال�شعودية ال�شقيقة ب�شاأن
مكافحة فريو�س كورونا.
وخالل الجتماع الطارئ ،بحث اأ�شحاب
ال�شمو واملعايل وزراء الداخلية ،عددا من
املو�شوعات الأمنية املهمة املتعلقة بهذه
اجلائحة و�شبل مواجهتها واحلد من انت�شارها.
ويف هذا ال�شاأن اتفق الوزراء على اأن تتوىل
الأمانة العامة ملجل�س التعاون التن�شيق
لعقد اجتماع ملمثلي وزارات الداخلية بالدول

قائد خفر ال�ضواحل� :ضبط اأكرث من
ن�ضف طن روبيان مت �ضيده ب ـ «الكراف»
�شرح قائد خفر ال�شواحل باأن الدوريات التابعة
لقيادة خفر ال�شواحل ،متكنت من �شبط ما يزيد
عن ن�شف طن من الروبيان يف مركبة على ال�شاحل
الغربي من اململكة ،مو�شحً ا اأن الكميات امل�شبوطة،
مت �شيدها ب�شباك اجلر القاعية (الكراف) مبا يخالف
القانون.
واأو�شح اأن دوريات الإ�شناد الربي ،توجهت
للموقع اإثر بالغ بتحميل كميات من الروبيان من قوارب
�شيد على حافلة �شغرية عند �شاحل البديع ،م�شي ًفا
اأن �شائق احلافلة (بحريني  26عامًا) حاول الهروب
وعندما طلب منه التوقف ،مل ميتثل فتم التعامل مع
املوقف مبوجب ال�شوابط القانونية املقررة.
واأ�شار قائد خفر ال�شواحل اإىل اأنه مت حتريز
امل�شبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية الالزمة يف
هذا ال�شاأن.

الع�شاء متى ما دعت احلاجة  -عرب تقنية
الت�شال املرئي  -لتن�شيق اجلهود الأمنية للحد
من انت�شار فريو�س كورونا امل�شتجد ،واأن تتوىل
الأمانة تزويد كافة وزارات الداخلية للدول
الأع�شاء باملعلومات التي ترد اإليها من وزارة
الداخلية يف اأي دولة ع�شو حول الجراءات
الحرتازية الأمنية التي مت اتخاذها للحد من
انت�شار الفريو�س ،كما مت التفاق على ال�شتفادة
من التجارب الدولية الناجحة يف تطبيق
الجراءات الحرتازية المنية واآليات التحكم
وال�شيطرة للحد من انت�شار فريو�س كورونا
امل�شتجد .واأكد الوزراء على ما �شبق التفاق
عليه من عدم ال�شماح بخروج اأي مواطن اىل
اأي دولة اخرى ال بنف�س الوثيقة التي دخل بها

بينها خدمة تغيري العنوان اأو تغيري ا�ضم امل�ضتاأجر

«الكهرباء واملاء» تد�ضن  3خدمات اإلكرتونية جديدة

هاين النجار

قال مدير اإدارة نظم املعلومات الكهرباء واملاء هاين �شلمان
النجار اإن الهيئة د�شنت بالتن�شيق مع هيئة املعلومات واحلكومة
الإلكرتونية ثالث خدمات اإلكرتونية جديدة عرب بوابة احلكومة
الإلكرتونية  www.bahrain.bhبهدف ت�شهيل املعامالت على
امل�شرتكني وتوفري الوقت واجلهد على امل�شرتك.
وتاأتي هذه الإجراءات تنفيذا لتوجيهات احلكومة لتح�شني
جودة وم�شتوى اخلدمات ،وحر�شا من هيئة الكهرباء واملاء
على �شحة و�شالمة امل�شرتكني وتلبية احتياجاتهم ب�شهولة
الو�شول للخدمات الإلكرتونية ،وا�شتمرارا يف تطوير اخلدمات.
وقال النجار اإن اخلدمات الإلكرتونية التي مت تد�شينها هي
خدمة طلب اإعادة تو�شيل الكهرباء واملاء ،وخدمة ال�شتف�شار
عن حالة الطلب ،وخدمة تغيري العنوان اأو تغيري ا�شم امل�شتاأجر
حيث اأ�شبح باإمكان امل�شرتك ال�شتفادة من هذه اخلدمات
الإلكرتونية اجلديدة دون احلاجة اإىل احل�شور ال�شخ�شي يف
مراكز خدمات الزبائن.

موؤكدة اأن اخلدمات االإلكرتونية تعزز «التباعد االجتماعي»

اأكد النقيب خالد بوقي�س القائم باأعمال رئي�س �شعبة
ال�شئون القانونية بالإدارة العامة للمرور ،اأن الإدارة تعمل
على حتقيق مبداأ التباعد الجتماعي ،واأن اخلدمات الإلكرتونية
التي تقدمها ،خري مثال لتعزيز هذا املبداأ ،يف اإطار اللتزام
بتعزيز اجلهود الوطنية للحد من انت�شار فريو�س كرونا.

اليوم

التاريخ
الخبر

جهة النشر

الصفحة
العدد

الرابط اإللكتروني

ال�شئون القانونية بالإدارة العامة للمرور،
اأن لدى الإدارة ،ا�شرتاتيجية بعيدة املدى
لأمتتة خدماتها والتحول الإلكرتوين
من اأجل جودة ودقة اخلدمات و�شرعة
اجنازها ،ولذلك فاإن الإدارة ،كانت
م�شتعدة ملثل هذه الظروف ،ويتم العمل
على توفري جميع اخلدمات املرورية على
املن�شات اللكرتونية.
واأ�شار اإىل اأن هناك بع�س املعامالت
املرورية ،التي تتطلب التواجد ال�شخ�شي
يف مقر الإدارة ،ولذلك مت اتخاذ ال�شرتاطات
التي تن�شح بها منظمة ال�شحة العاملية،
وهناك تعقيم يومي ودوري جلميع
املرافق والدوريات املرورية ،والعمل على
حتقيق مبداأ التباعد الجتماعي من خالل
حتديد م�شافات حمددة بني املراجعني،
وبني املراجع واملوظف ،كما ل ميكن لأي
�شخ�س احل�شور ملباين الإدارة بدون
موعد م�شبق عرب .skiplino

واأ�شار النجار يف حديثه اإىل اأن هذه اخلدمات الإلكرتونية
اجلديدة اأ�شبحت يف م�شاف اخلدمات التي �شبق واأن قدمتها
الهيئة ،وقال باأن الهيئة ت�شعى با�شتمرار اإىل تلبية احتياجات
املواطنني وتعزيز ثقتهم باخلدمات الإلكرتونية التي تقدمها،
فقد اأ�شبح من ال�شهل على امل�شرتك دفع الفاتورة الكرتونيا،
والتحول اإىل الفاتورة الإلكرتونية.
وقال النجار اإن الهيئة وفرت الوقت على امل�شرتك من خالل
ا�شتخدامه خلدمة طلب قطع خدمة الكهرباء واملاء دون احلاجة
للح�شور اإىل مراكز خدمات امل�شرتكني ،بالإ�شافة اإىل متكنه
من التاأكد من املدفوعات ال�شابقة عن طريق عر�س املدفوعات
ال�شابقة ،كما ميكن للم�شرتك اأن يقوم بتحديث بياناته عن طريق
خدمة حتديث البيانات.
ويف ختام ت�شريحه ،اأكد هاين �شلمان النجار اأن الهيئة
حري�شة على اأن تكون خدماتها حمل ثقة امل�شرتكني ،مبواكبة ما
يتحقق من اإجنازات يف مملكة البحرين.

املناعي :الكوادر الطبية والتمري�ضية
تواج ــه جائح ــة كورونـ ــا بكـ ــل ب�ضال ــة

«املرور» جتري تعقيمً ا يوميًا للمرافق والدوريات كافة

مو�شحا اأن املعامالت الإلكرتونية،
�شهدت قفزة كبرية ،اإذ بلغت ن�شبة
ا�شتخدامها  %80من املعامالت املنجزة
يف الن�س الثاين من مار�س  ،2020وهذا
خري دليل على الوعي املجتمعي.
واأو�شح اأن اخلدمات الإلكرتونية،
روعي فيها تنوع املن�شات ،مثل التطبيق
الإلكرتوين لالإدارة العامة للمرور
 etrafficاأو من خالل موقع احلكومة
الإلكرتونية  bahrain.bhواملن�شات
الإلكرتونية املنت�شرة باملحافظات،
وباإمكان كل �شخ�س ا�شتخدام املن�شة
التي تنا�شبه ،م�شيفا اأن هذه املن�شات
تتمتع بالب�شاطة وال�شهولة ومل نر�شد اأي
�شكوى من امل�شتخدمني ،ويف حال واجه
ال�شخ�س �شعوبة ،فاإن قنوات الإدارة
العامة للمرور مفتوحة للجميع للرد على
ال�شتف�شارات.
واأ�شاف القائم باأعمال رئي�س �شعبة

اىل اأي دولة مع دول املجل�س (وحتديدًا جواز
ال�شفر) عند ا�شتئناف الرحالت.
وثمّن اأ�شحاب ال�شمو واملعايل وزراء
الداخلية ،اجلهود التي تقوم بها دول املجل�س
يف اإطار التعامل مع فريو�س كورونا امل�شتجد
وذلك من خالل الإجراءات الحرتازية املتوازية
مع الإجراءات الوقائية ال�شحية عرب املنافذ
ً
حفاظا على �شالمة املواطنني
الربية واجلوية،
واملقيمني واملتنقلني بني دول املجل�س .واأبدى
اأ�شحاب ال�شمو واملعايل الوزراء� ،شكرهم
وتقديرهم اإىل الكوادر الطبية والفنية يف
دول املجل�س وجميع دول العامل ملا يبذلونه
من جهود كبرية يف مواجهة فريو�س كورونا
امل�شتجد وال�شعي لإنقاذ الأرواح باإذن اهلل تعاىل.

واأ�شاد اأ�شحاب ال�شمو واملعايل وزراء
الداخلية باجلهود احلثيثة التي يقوم بها
منت�شبو القطاعات المنية والع�شكرية يف دول
املجل�س وم�شاهمتهم امللمو�شة يف احلد من
انت�شار الفريو�س ،كما اأ�شاد الوزراء بتعاون
املواطنني واملقيمني مع الإجراءات الحرتازية
الوقائية للحد من انت�شار الفريو�س ،مع الدعوة
ملزيد من اللتزام بالإجراءات الحرتازية
لتحقيق اأعلى درجات الوقاية واحلد من انت�شار
الفريو�س.
واأعرب الوزراء عن �شكرهم لأمانة جمل�س
التعاون على ما تقوم به يف اإطار التعاون
والتن�شيق بني الأجهزة الأمنية يف دول املجل�س
يف جمال مكافحة فريو�س كورونا.

بيانات الخبر

امل�ضلماين :ت�ضهيل عودة البحرينيني
يف مكة واملدينة املن ّورة وجدة والطائف
قامت القن�شلية العامة ململكة البحرين يف
جدة ،بالتعاون مع اجلهات املعنية ،بت�شهيل
عودة املواطنني البحرينيني املوجودين يف كل
من مدينة الطائف ومدينة جدة ومكة املكرمة
واملدينة املنورة باململكة العربية ال�شعودية
ال�شقيقة اإىل مملكة البحرين ،وذلك عرب ج�شر
امللك فهد ،بعد اتخاذ الإجراءات ال�شحية الالزمة
والتاأكد من �شالمتهم و�شحتهم قبل عودتهم اىل
مملكة البحرين .وقد نوه اإبراهيم حممد امل�شلماين
القن�شل العام ململكة البحرين يف جدة بحر�س
القن�شلية العامة املتوا�شل على اتخاذ جميع
التدابري والت�شهيالت الالزمة؛ من اأجل عودة
املواطنني البحرينيني املوجودين يف املنطقة
الغربية من اململكة العربية ال�شعودية ال�شقيقة
اإىل مملكة البحرين ،معربًا عن جزيل ال�شكر
والتقدير للجهات املعنية يف مملكة البحرين
واململكة العربية ال�شعودية ال�شقيقة؛ على
التعاون الكبري الذي لقيته القن�شلية العامة
ململكة البحرين يف جدة ،والذي اأ�شهم يف ت�شهيل
عودة املواطنني ململكة البحرين بكل اأمان وي�شر.

اأكد الرئي�س التنفيذي ملركز الت�شال
الوطني اأحمد املناعي اأن الكوادر الطبية
والتمري�شية مبملكة البحرين تبذل جهودا
اإن�شانية جبارة من خالل تفانيها املطلق
يف اأداء واجبها بكل مهنية واقتدار من اأجل
حفظ �شحة و�شالمة اجلميع من مواطنني
ومقيمني على هذه الأر�س الطيبة.
وقال اإن يوم ال�شحة العاملي الذي
ي�شادف ال�شابع من اأبريل ،والذي يحتفل
به هذا العام حتت �شعار «دعم التمري�س
والقبالة» يعد فر�شة لتقدمي وقفة �شكر
وتقدير للجي�س الأبي�س الذي يوؤدي مهمته
النبيلة ،م�شتفيدا يف ذلك من متانة املنظومة
ال�شحية احلكومية التي اأر�شتها حكومة
مملكة البحرين من خالل تاأمينها اخلدمات
واملرافق التي ت�شاهي اأف�شل الدول.
وتابع اأحمد املناعي «اإن قطاع ال�شحة
يف اململكة يحظى باهتمام كبري وم�شتمر
من قبل ح�شرة �شاحب اجلاللة امللك حمد
بن عي�شى اآل خليفة عاهل البالد املفدى،
و�شاحب ال�شمو امللكي الأمري خليفة بن
�شلمان اآل خليفة رئي�س الوزراء املوقر،
و�شاحب ال�شمو امللكي الأمري �شلمان بن
حمد اآل خليفة ويل العهد نائب القائد الأعلى
النائب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء،
والذين يوؤكدون دوما على اأن ال�شحة قطاع
حيوي وقادر على التعامل مع خمتلف
التحديات».

اأحمد املناعي

وذكر الرئي�س التنفيذي ملركز الت�شال
الوطني اأن الكوادر الطبية والتمري�شية
تواجه بكل ب�شالة جائحة فريو�س كورونا
(كوفيد  )19من خالل تقدمها ال�شفوف
الأمامية للت�شدي لنت�شاره والتي اأهلتها
اإىل اأن حتظى باإ�شادة دولية وا�شعة يف
كيفية تعاملها مع هذه اجلائحة ،م�شريا اإىل
اأن اجلميع يدرك حجم املخاطر والتحديات
التي تواجهها هذه العنا�شر ،والكل اأثبت
وعيه ب�شرورة م�شاندة الكوادر يف واجبها
من اأجل التغلب على الفريو�س ومبا ي�شب
يف حتقيق الغايات ال�شامية لفريق البحرين
واحلملة الوطنية ملكافحة فريو�س كورونا
(كوفيد .)19
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* رودي دراموند

اأنا على ثقة باإجراءات البحرين

ً
تنفيذا لتوجيهات ويل العهد

وزير الداخلية يزور فريق تتبّع املخالطني وي�شيد بجهوده املتميزة
اأ�شاد الفريق اأول ال�شيخ را�شد بن عبداهلل اآل
خليفة وزير الداخلية بتوجيهات ح�شرة �شاحب
اجلاللة امللك حمد بن عي�شى اآل خليفة عاهل البالد
املفدى ،ومتابعة �شاحب ال�شمو امللكي الأمري خليفة
بن �شلمان اآل خليفة رئي�ص الوزراء ،ودعم وموؤازرة
�شاحب ال�شمو امللكي الأمري �شلمان بن حمد اآل خليفة
ويل العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئي�ص
جمل�ص الوزراء ،مبا ي�شهم يف تعزيز الإجراءات
الحرتازية �شمن اجلهود الوطنية للحد من انت�شار
فريو�ص كورونا.
وتنفي ًذا لتوجيهات �شاحب ال�شمو امللكي ويل
العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئي�ص جمل�ص

الوزراء ،بدعم وتطوير فريق تتبع املخالطني ،قام
وزير الداخلية� ،شباح اأم�ص ،بزيارة الفريق بغرفة
عمليات الفريق الوطني للت�شدي لفريو�ص كورونا،
يف مركز ويل العهد للتدريب والبحوث الطبية
بامل�شت�شفى الع�شكري ،اإذ رافقه رئي�ص الأمن العام،
وكان يف ال�شتقبال قائد اخلدمات الطبية امللكية.
وخالل الزيارة ،اطلع الوزير على الإجراءات
والتدابري التي يقوم بها الفريق من اأجل �شحة
و�شالمة املواطنني واملقيمني ،مثم ًنا حر�ص �شمو ويل
العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئي�ص جمل�ص
الوزراء ،على حتقيق التن�شيق والتكامل يف الأداء بني
اجلهات املعنية كافة ،يف اإطار عمل الفريق الوطني

للحملة الوطنية ملكافحة كورونا.
وقد اطلع الوزير على �شري الإجراءات والتدابري
املتخذة �شمن احلملة الوطنية ملكافحة كورونا،
معربًا عن �شكره وتقديره لأع�شاء فريق تتبع
املخالطني؛ على ما يقومون به من جهود متميزة
على مدار ال�شاعة ،وبذلهم وعطائهم املتوا�شل
من اأجل البحرين واأهلها ،مبا ي�شهم يف احلد من
انت�شار فريو�ص كورونا والو�شول اإىل بر الأمان يف
هذه الأزمة ،م�شيدًا بجهود الإدارة العامة للمباحث
والأدلة اجلنائية يف هذا ال�شاأن ،ودورها يف اإعداد هذا
الفريق بالتعاون مع اجلهات املعنية ،متمنيًا للجميع
التوفيق والنجاح يف اأداء املهام املوكلة اإليهم.

وزيرة ال�شحة تعرب عن امتنانها ملباركة قرينة العاهل جلهود الطواقم الطبية:

املنجزات بالقطاع ال�شحي مل تكن تتحقق لوال الدعم الالحمدود من جاللة امللك
اأعربت فائقة بنت �شعيد ال�شالح وزيرة ال�شحة
عن خال�ص تقديرها وامتنانها ل�شاحبة ال�شمو امللكي
الأمرية �شبيكة بنت اإبراهيم اآل خليفة قرينة عاهل
البالد املفدى رئي�شة املجل�ص الأعلى للمراأة حفظها اهلل؛
ملباركة �شموها للم�شاعي واجلهود النبيلة التي تقوم
بها الطواقم الوطنية الطبية والتمري�شية؛ وذلك تقديرا ً
جلهودهم املخل�شة ،وبت�شجيلهم للعديد من املواقف
الإن�شانية خالل عملهم امليداين يف الت�شدي ومواجهة
فريو�ص كورونا (كوفيد  ،)19والذي ياأتي بالتزامن
مع اهتمام منظمة ال�شحة العاملية بالتمري�ص ،واإعالنها
للعام « 2020عاما للتمري�ص والقبالة».
وبهذه املنا�شبة ،اأكدت الوزيرة اأن املنجزات
والتميز الذي حظي به القطاع ال�شحي مبملكتنا الغالية
وب�شهادات املنظمات الدولية مل يكن ليتحقق لول الدعم
ال�شامي والهتمام الالحمدود واملتوا�شل الذي لطاملا
ُقدم من لدن قيادة ح�شرة �شاحب اجلاللة امللك حمد بن
عي�شى اآل خليفة عاهل البالد املفدى حفظه اهلل ورعاه،
ومتابعة �شاحب ال�شمو امللكي الأمري خليفة بن �شلمان
اآل خليفة رئي�ص الوزراء املوقر حفظه اهلل ،و�شاحب

وزيرة ال�ضحة

ال�شمو امللكي الأمري �شلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد
نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئي�ص جمل�ص الوزراء
حفظه اهلل ،لهذا القطاع البارز ،م�شرية اإىل اأن املجتمع
البحريني باأكمله يقوم بح�شد ثمار هذا ال�شتثمار

الأمثل يف العن�شر الب�شري ورعاية الكفاءات واجلهود
الوطنية لدفع عجلة التنمية امل�شتدامة ودعم املبادرات؛
لتعزيز دور الأطباء واملمر�شني يف القطاع ال�شحي،
وذلك ل�شالح خدمة املر�شى والرتقاء بجودة اخلدمات
ال�شحية املقدمة للجميع مبملكة البحرين.
واأعربت وزيرة ال�شحة بالنيابة عن كافة الطواقم
الطبية والتمري�شية ومنت�شبي وزارة ال�شحة ،عن
خال�ص الفخر والعتزاز ل�شاحبة ال�شمو امللكي قرينة
عاهل البالد املفدى رئي�شة املجل�ص الأعلى للمراأة،
كما قدمت ال�شكر والتقدير والعرفان ملباركة �شموها
ولت�شجيعها الكرمي للجهود املقدمة من قبل كافة الفرق
والطواقم الطبية والتمري�شية؛ تعزيزا ً لهذه املهن
الإن�شانية واأهميتها باملجتمع البحريني ،مثمنة الدور
الهام واملثمر والداعم الذي يقوم به املجل�ص الأعلى
للمراأة بقيادة �شموها حفظها اهلل� ،شائلة املوىل عز وجل
اأن يحفظ �شموها وي�شدد خطاها الكرمية ملا فيه خري
وتقدم وازدهار مملكتنا العزيزة يف ظل العهد الزاهر
وامليمون حل�شرة �شاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�شى
اآل خليفة عاهل البالد املفدى حفظه اهلل ورعاه.

اململكة متكنت من بناء نظام �شحي قوي وخمتربات جمهزة ..رئي�س «االأعلى لل�شحة»:

م�شاعفـ ــة الطاق ــة اال�شتيعابيـ ــة ملخترباتن ــا الوطنيـ ــة
قام الفريق طبيب ال�شيخ حممد
بن عبداهلل اآل خليفة رئي�ص املجل�ص
الأعلى لل�شحة رئي�ص الفريق الوطني
للت�شدي لفريو�ص كورونا (كوفيد
 )19بزيارة خمتربات ال�شحة العامة
بوزارة ال�شحة ،وذلك للوقوف
على م�شتوى الإجناز و�شمان
تطبيق جميع الإجراءات املتعلقة
بالفحو�شات وفق اأعلى املعايري.
واأكد رئي�ص املجل�ص الأعلى
لل�شحة اأن البحرين حققت اإجنازات
متميزة يف جمال ال�شحة العامة من
خالل ا�شتحداث العديد من الآليات
اجلديدة ،م�شريا يف هذا ال�شدد اإىل
اأن اململكة متكنت من بناء نظام
�شحي قوي ،وبناء خمتربات جمهزة
للفح�ص لتعزيز ال�شحة العامة
والتي ت�شعى اململكة ب�شكل م�شتمر
لزيادة طاقتها ال�شتيعابية.
واأ�شاف ال�شيخ حممد بن عبداهلل
اآل خليفة« :اإننا نفخر مبا حققناه من
اإجنازات ا�شتثنائية بف�شل توجيهات
قيادة جاللة امللك املفدى وتعاون
وتكاتف اجلميع ،فعلى م�شتوى
ال�شحة العامة قمنا مب�شاعفة الطاقة
ال�شتيعابية ملخترباتنا الوطنية،
ورفدها مبزيد من الإمكانات والكوادر
الوطنية املوؤهلة ،و�شهدنا العديد من

بيانات الخبر

اليوم

التاريخ
الخبر

جهة النشر

الصفحة
العدد

بهدف تنفيذ وتطبيق الإجراءات
الحرتازية والتدابري الوقائية للحد
من انت�شار الفريو�ص.
واأكد اأن الإ�شهامات البارزة
التي يبذلها الطاقم الطبي ملواجهة
حتدي فريو�ص كورونا (كوفيد )19
وجهودهم اجلبارة يف ال�شفوف
الأوىل يف مواقع العمل للحد من
انت�شار الفريو�ص هي جهود ت�شتحق
ال�شكر والتقدير ،فالكادر ال�شحي
البحريني اأثبت يف هذه الظروف
اأنه قادر على التعامل مع خمتلف
التحديات وا�شعا ن�شب عينيه حفظ
�شحة و�شالمة اجلميع كاأولوية
ق�شوى.
وخالل الزيارة ،اطماأن رئي�ص
املجل�ص الأعلى لل�شحة على
م�شتوى جودة اخلدمات التي تقدمها
خمتربات ال�شحة العامة والتي تت�شم
باجلاهزية الكاملة وتوفر جميع
امل�شتلزمات ،والوقوف على كل مراحل
الفح�ص ابتداء من اأخذ العينات اأو
حتليلها واآلية رفع التقارير والتعاون
القائم بني خمترب ال�شحة العامة
ومركز الفح�ص يف مركز البحرين
الدويل للمعار�ص واملوؤمترات ،وقاعة
الفح�ص يف مطار البحرين الدويل
ومراكز الفح�ص الأخرى.

املبادرات املتميزة على هذا ال�شعيد
ومنها حمالت الفح�ص الع�شوائية
للعديد من املناطق بهدف حماية
و�شالمة املجتمع ،والك�شف املبكر عن
احلالت القائمة ،واحلد من انت�شار
الفريو�ص ،ف�شال عن خدمة الفح�ص
يف املركبة والتي توفر اخلدمات
الطبية كافة».
واأ�شار يف هذا ال�شدد اإىل
التجربة الرائدة للمملكة واملتمثلة يف
تد�شني خدمة الفح�ص عرب الوحدات
املتنقلة للفح�ص واملجهزة وفق
املعايري الطبية املعتمدة ،وتد�شني
مركز الت�شال املوحد  444اأو عن

الرابط اإللكتروني

طريق الطالع على نتائج الفح�ص
اإلكرتونيا ،ونقل احلالت القائمة
للعزل والعالج ،بالإ�شافة اإىل فح�ص
املخالطني لهذه احلالت للتاأكد من
�شالمتهم ،واتخاذ كل الإجراءات
الحرتازية الالزمة لذلك ،للتاأكد من
�شالمة املجتمع وخلوه من الفريو�ص.
ونوه ال�شيخ حممد بن عبداهلل
باجلهود الوطنية املخل�شة املقدمة
من قبل الطواقم الطبية وال�شحية،
ومب�شتوى التعاون والتن�شيق
امل�شرتك واجلهد املبذول بني خمتلف
اجلهات املعنية مبملكة البحرين وفق
تو�شيات منظمة ال�شحة العاملية

ال يخفى عليكم اأنني اأكملت مدة الـ 14يوما ً من العزل املنزيل ،لكن نظرا ً
للإجراءات االحرتازية ملنع انت�ضار فريو�س كورونا ،فقد ان�ضممت اإىل بقية
اأفراد املجتمع هنا يف البحرين بااللتزام بالبقاء يف املنزل .اأود اأن اأ�ضري للجميع
اإىل اأن هذه االأزمة هي حت ٍّد عاملي نواجهه جميعاً ،لذا فمن املهم اأن ن�ضتمع
اإىل االإر�ضادات التي ت�ضدرها ال�ضلطات يف مملكة البحرين ب�ضكل دوري.
ممار�ضة التباعد االجتماعي واحلفاظ على النظافة ال�ضخ�ضية على �ضبيل املثال
ال احل�ضر ،من االأمور الهامة التي �ضت�ضاهم ب�ضكل اأو باآخر يف احلد من �ضرعة
انت�ضار الفريو�س وما قد يرتتب عليه من فقد الأ�ضخا�س اأعزاء على قلوبنا .اأدعو
اجلميع اإىل البقاء يف منازلهم وم�ضاركة جتربتهم يف كيفية تق�ضية الوقت،
والبحث عن طرق مبتكرة للعمل من املنزل على و�ضائل التوا�ضل االجتماعي.
اأود اأن انتهز هذه الفر�ضة الأتقدم للحكومة البحرينية بجزيل ال�ضكر على
جهودها املتميزة ملكافحة كوفيد  ،19فمملكة البحرين قدمت منوذجا ً متميزا ً
وناجحا ً للتعامل با�ضرتاتيجية و�ضرعة مع هذا الوباء ،وهو ما ترتب عليه اإثناء
منظمة ال�ضحة العاملية مبملكة البحرين على اأدائها وتعاملها مع هذه االأزمة.
اأود التنويه هنا الأحد املبادرات املتميزة ململكة البحرين يف جمال مكافحة
الكورونا وهو تطبيق (جمتمع واعي) الذي اأطلقته البحرين للم�ضاهمة يف
تعقب امل�ضابني و�ضل�ضل العدوى ،ف�ضلً عن التاأكد من التزام اخلا�ضعني
للعزل املنزيل بالبقاء يف منازلهم.
اأنا على ثقة كاملة باالإجراءات التي تتخذها احلكومة البحرينية يف هذا
ال�ضدد ،من متتع امل�ضابني باأف�ضل اخلدمات ال�ضحية املقدمة ،اإىل احلر�س
على التوا�ضل ب�ضكل م�ضتمر مع اجلميع ل�ضمان االلتزام بقواعد النظافة
العامة وممار�ضة التباعد االجتماعي ،ف�ضلً عن حر�س حكومة مملكة البحرين
على و�ضع �ضوابط تتعلق بال�ضفر ملنع تف�ضي الفريو�س .مما ال�ضك فيه باأن
هذه االإجراءات قد تتغري بني الفينة واالأخرى لتتلءم مع االأو�ضاع امل�ضتجدة،
لذا على اجلميع متابعة اآخر االآخبار واالإر�ضادات ال�ضادرة من اجلهات املعنية
مبملكة البحرين.
اأحدث تف�ضي فريو�س كورونا امل�ضتجد يف العامل هزات عنيفة ،اإال اأن
ً
حماربة هذه اجلائحة يتطلب جهودا متكاتفة للنهو�س من جديد .لقد اتخذت
احلكومات حول العامل اإجراءات ا�ضتثنائية الحتواء الفريو�س .كما التحمت
جهود املجتمع الدويل لدعم مبادرات منظمة ال�ضحة العاملية يف هذا ال�ضاأن،
والعمل من خلل جمموعة ال�ضبع وجمموعة الع�ضرين وخمتلف املنظمات لدعم
الدول النامية التي تفتقر اإىل املوارد اللزمة ملكافحة الوباء .لقد اتخذت اململكة
املتحدة تدابري احرتازية من خلل اإدارة التنمية الدولية التي خ�ض�ضت ميزانية
�ضخمة ملواجهة الفريو�س ،لت�ضاف اإىل �ضل�ضلة من التدابري املالية املت�ضافرة
التي اتخذتها اململكة املتحدة ملواجهة هذه الفرتة ال�ضعبة .ويجدر بي االإ�ضارة
هنا اإىل فريق االأطباء والعلماء الذين يعملون على مدار ال�ضاعة الإيجاد لقاح
وعلج للفريو�س امل�ضتجد ال�ضتخدامه الحقا ً داخل اململكة املتحدة وخارجها.
ورغم اأن �ضل�ضل التوريد العاملية ترزح حتت �ضغوط كبرية يف الوقت الراهن،
اإال اأن ذلك ال يعني اأن اململكة املتحدة توؤمن باأن فر�س القيود التجارية هي
احلل .نحن بحاجة االآن اأكرث من اأي وقت �ضابق اإىل احلفاظ على حركة
االإمدادات العاملية للعمل ب�ضكل مرن على تاأمني االأدوية ،واملنتجات الغذائية،
وكافة االحتياجات االأ�ضا�ضية .نحن بحاجة اإىل التجارة العاملية للخروج من
هذه االأزمة ومن حالة الركود االقت�ضادية املحتملة التي �ضترتتب على االأزمة
احلالية.
تلقينا العديد من االأ�ضئلة من اجلالية الربيطانية مبملكة البحرين عن
اإمكانية �ضفر الرعايا الراغبني يف زيارة دول اأخرى .نود التنويه هنا اإىل اأن
اأننا ندعو املواطنني الربيطانيني اإىل جتنب ال�ضفر اإال يف حاالت ال�ضرورة
الق�ضوى .كما ندعو اأولئك الذين �ضافروا خلارج اململكة املتحدة لق�ضاء عطلتهم
بالرجوع اإىل اململكة املتحدة قبل فر�س قيود اأكرث �ضرامة على حركة ال�ضفر
العاملية .اأعلم جيدًا اأن املواطنني الربيطانيني املقيمني يف مملكة البحرين يف اأيا ٍد
اآمنة و�ضعداء باقامتهم يف البحرين .نرجو من جميع الربيطانيني املتواجدين
باململكة متابعة �ضفحتنا على مواقع التوا�ضل االجتماعي ()UKinBahrain
ملتابعة اآخر امل�ضتجدات ،كما ندعوهم اإىل ت�ضجيل الدخول على �ضفحاتنا ملعرفة
الن�ضائح اخلا�ضة بال�ضفر الواردة من وزارة اخلارجية الربيطانية .لدينا فريق
رائع يعمل يف القن�ضلية بكامل طاقته وهو على اأمت اال�ضتعداد لتقدمي الدعم
وامل�ضاعدة اللزمني للرعايا الربيطانيني يف اأي وقت.
جميع املوظفني بال�ضفارة يعملون حاليا َ من املنزل مبا يتواءم مع �ضيا�ضة
واإر�ضادات مملكة البحرين يف هذا ال�ضاأن .لقد جنحنا خلل االأ�ضابيع املا�ضية
يف التكيف مع االأو�ضاع الطارئة وبداأنا يف عقد اجتماعاتنا االأ�ضبوعية
والدورية عن بعد .فعلى �ضبيل املثال ال احل�ضر عقدنا اجتماعا ً مع جلان
مبجل�ضي ال�ضورى والنواب االأ�ضبوع املن�ضرم .كما عقدنا اجتماعا ً بني اأحد
الوزراء الربيطانيني والوزراء مبملكة البحرين .العمل مل يقف ونحن حري�ضون
على عودة االأمور اإىل ن�ضابها يف اأ�ضرع وقت ممكن .كما اننا نحر�س على
رفع الروح املعنوية ملوظفينا يف اجتماع املوظفني االأ�ضبوعي ،فعلى �ضبيل
املثال اأجرينا اختبارا ً عرب تقنية االت�ضال املرئي بني موظفينا ،الختبار قدرتهم
يف التعرف على �ضور اآخرين ممن يعملون يف ال�ضفارة حينما كانوا �ضغاراً.
املده�س اأن اجلميع تعرفوا على �ضورتي حينما كان كنت اأبلغ من العمر عامني
فقط!
اأود اأن اأنتهز هذه الفر�ضة لت�ضليط ال�ضوء على اجلهود اجلبارة يف املجال
التعليمي .اأود االإ�ضادة باجلهود املتميزة التي تبذلها املدار�س الدولية مبملكة
البحرين ملواجهة الظروف اال�ضتثنائية عرب جعل التعليم عن بعد متاحا ً جلميع
الطلبة .اأنا على دراية باأن تقييم بع�س الطلبة قد يتم من خلل تقارير يقدمها
الطلبة عو�ضا ً عن االختبارات املعتاد عليها .اأود اأن اأوجه �ضكري للمجل�س
الثقايف الربيطاين على اخلدمات التعليمية املتميزة التي يقدمونها عن بعد،
وعملية الت�ضجيل لطلبة الف�ضل الدرا�ضي القادم .اأود االإ�ضادة هنا باجلامعة
الربيطانية مبملكة البحرين ،ومعهد البحرين للدرا�ضات امل�ضرفية واملالية ،على
جهودهم ل�ضمان ح�ضول الطلبة على اأف�ضل اخلدمات التعليمية ،مع احلر�س
على توفري متطلبات ت�ضيري العملية التعليمية للبدء يف �ضبتمرب املقبل.
يف اخلتام ،اأود اأن اأ�ضري اإىل اأن االأ�ضابيع القادمة �ضت�ضكل حتديا ً لنا
جميعاً ..فاأعمالنا اليومية وحياتنا االجتماعية �ضتكون مقيدة نوعا ً ما و�ضحتنا
اجل�ضمانية والنف�ضية قد تتاأثر كما ان روح الدعابة التي يتمتع بها البع�س
�ضيتم اختبارها ب�ضكل يومي مع كم االأخبار ال�ضلبية التي نقراأها اأو ن�ضمعها.
لقد �ضعدت جدا ً مب�ضاهدة خطاب امللكة اإليزابيث يوم االأحد املا�ضي الذي
�ضادف عيد ال�ضعنينة .لقد جنحت جللة امللكة يف رفع روحنا املعنوية
بخطابها االإيجابي الذي بث روح االأمل يف نفو�ضنا .لقد عا�ضرت جللتها
اأ�ضعب احلقب واالأزمات ولهذا ت�ضمن خطابها الكثري من احلكم .اأود االإ�ضارة
هنا اإىل اإحداها:
«لقد واجهنا حتديات من قبل ،لكن هذا التحدي خمتلف .هذه املرة نن�ض ّم
اإىل جميع الدول يف �ضتى اأنحاء العامل يف م�ضعى م�ضرتك ،با�ضتخدام التقدم
الكبري يف العلوم وتعاطفنا الغريزي من اأجل ال�ضفاء� .ضننجح – وهذا النجاح
�ضيعود الف�ضل فيه اإىل كل واحد منا».

* ال�شفري الربيطاين لدى البحرين
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املبادرة امللكية للأمن الغذائي نقلة نوعية هامة للبحرين ..خلف لـ«الأيام»:

 20األف طن اإنتاجنا ال�ضنوي من اخل�ضروات ّ
وخطة لزيادته اإىل  %20من املعرو�ض
حمرر ال�صوؤون املحلية
اأكد املهند�س ع�صام بن عبدهلل خلف ،وزير
االأ�صغال و�صوؤون البلديات والتخطيط العمراين،
اأن مبادرة ح�صرة �صاحب اجلللة امللك حمد
بن عي�صى ال خليفة عاهل البلد املفدى ،ب�صاأن
االأمن الغذائي املتعلقة بتنمية الزراعة املائية
واال�صتزراع ال�صمكي ،تعك�س حر�س واهتمام
جللته مبلف االمن الغذائي الذي ي�صكل مرتكزا
مهما للأجيال املعا�صرة وامل�صتقبلية يف مملكة
البحرين.
وقال يف ت�صريح �صحفي للأيام اإن البدء
يف تنفيذ توجيهات جللة امللك املفدى ب�صاأن
االأمن الغذائي �صوف ت�صهم يف تاأمني االأغذية
املنتجة حمليا ،خا�صة بعد توجيه جللته اإىل
اإ�صهار �صركتني تعنى االأوىل بالقطاع الزراعي
وتطويره ،والثانية باالإنتاج ال�صمكي وتطويره.
م�صريا يف هذا ال�صدد اإىل بدء تنفيذ التوجيه
ال�صامي من خلل تخ�صي�س اأرا�س لهذين
امل�صروعني الهامني.
واأ�صاف الوزير باأن املبادرة لن تكون
م�صروعا اإنتاجيا فقط ،بل م�صروع اإنتاجي
واجتماعي اأي�صا ،مو�صحا اأن فكرة املبادرة
تتمحور حول اأن حتتوي االأرا�صي املخ�ص�صة
للتنمية الزراعية ،على مرافق لل�صتجمام
ومرافق جتارية وخدمية اأخرى ،م�صريا اإىل بدء
الوزارة يف حتديد املواقع واإجراءات الت�صاميم،
واأن اخلطوة التالية هي ا�صتكمال املناق�صات

وزير الأ�سغال

لتنفيذ املبادرة.
وقال خلف اإن البحرين �صوف ت�صهد نقلة
نوعية بف�صل هذه املبادرة امللكية من عدة
نواح ،مثل تطوير العمل الزراعي وال�صمكي،
و�صبل توفري منتجات زراعية �صمكية اأكرث،
واجلودة عالية يف االأ�صواق املحلية ،ذلك اإىل
جانب تخ�صي�س �صتة مواقع يف املحافظات
للإنتاج الزراعي وثلثة مواقع اأخرى لل�صتزراع
ال�صمكي.
وباحلديث عن الناجت املحلي يف االأمن
الغذائي ،قال الوزير اإن اململكة تنتج حوايل 20
األف طن يف ال�صنة من اخل�صروات ،ويف الغالب
ت�صتورد  %90وت�صدّر  ،%10لذا �صت�صاهم هذه

املبادرة يف رفع االإنتاجية اإىل  %20قابلة للزيادة
يف حال ا�صرتاك القطاع اخلا�س يف العملية
االإنتاجية.
اأما بالن�صبة للرثوة ال�صمكية ،فاأو�صح خلف
اأن االإنتاج املحلي ميثل  ،%50ولكن نطمح اإىل
اأن يرتفع االنتاج اإىل  %62بعد املبادرة امللكية،
اأي بن�صبة زيادة تبلغ  ،%12وتعترب هذه الن�صبة
معقولة كون اخلطة التي و�صعتها املبادرة
طويلة االأمد ،الفتا اإىل اإمكانية ارتفاع هذه الن�صبة
مع مرور الزمن.
و�صدد على اأهمية تطوير الكوادر البحرينية
للدخول يف املجال الزراعي ،واملمار�صات
الزراعية احلديثة ،وذلك للمحافظة على مهنة
الزراعة يف اململكة ،واغتنام الفر�صة بوجود هذه
املبادرة التي �صتوفر وظائف عديدة مبختلف
التخ�ص�صات لل�صباب املقبل على العمل ،تتجاوز
 130وظيفة يف قطاع االإنتاج النباتي واأكرث من
 60وظيفة يف قطاع الرثوة ال�صمكية ،اإ�صافة
اإىل الوظائف االإدارية االأخرى ،اإىل جانب االأعمال
الت�صويقية وخ�صو�صا يف جانب «معاملت
ما بعد احل�صاد» والتي ت�صم الفرز والتعبئة
والتغليف.
واأ�صار الوزير اإىل اأن القطاع الزراعي
يحتاج للكوادر البحرينية املوؤهلة من اخلريجني
املتخ�ص�صني يف املجال الزراعي ،منوها بدور
ووزارة الرتبية والتعليم يف تخ�صي�س املنح
والبعثات الدرا�صية يف املجاالت الزراعية ،حيث
تتوافر العديد من الفر�س الواعدة يف هذا املجال.

رئي�ض الأمن العام :الكوادر الطبية
والتمري�ضية ّ
�ضطرت اأروع ت�ضحيات العطاء
وجه الفريق طارق بن ح�صن احل�صن رئي�س االأمن العام ،حتية تقدير للكوادر الطبية
والتمري�صية مبنا�صبة يوم ال�صحة العاملي والذي يوافق ال�صابع من اأبريل من كل عام.
وقال رئي�س االأمن العام يف م�صتهل كلمته« :حتية احرتام وتقدير لكل من يعمل من اأجل البحرين
و�صلمة كافة املواطنني واملقيمني ..ومبنا�صبة يوم ال�صحة العاملي ،نعرب عن الفخر واالعتزاز،
ّ
ي�صطرون يف مواجهة «اأزمة كورونا» اأروع ت�صحيات
بجهود الكوادر الطبية والتمري�صية والذين
العطاء واالإخل�س يف اإطار اأداء ر�صالتهم االإن�صانية النبيلة ،القائمة على مراعاة �صحة و�صلمة
اجلميع» .واأ�صار رئي�س االأمن العام اإىل اأن حماية ال�صلمة العامة ،واجب جمتمعي اأ�صيل ،يعك�س
االلتزام به ،اأ�صدق م�صاعر الوالء واالنتماء للوطن الذي نعي�س فيه ،يف ظل قيادة ح�صرة �صاحب
اجلللة امللك حمد بن عي�صى اآل خليفة حفظه اهلل.

رئي�س الأمن العام

تراأ�ض اجتماع اللجنة الأمنية «عن بُعد»

حمافظ اجلنوبية يتابع تنفيذ الإجراءات الأمنية بخ�ضو�ض منع التجمعات
تراأ�س �صمو ال�صيخ خليفة بن علي بن
خليفة اآل خليفة حمافظ اجلنوبية ،اجتماع
اللجنة االأمنية «عن بعد» ،بح�صور العقيد
ال�صيخ عبداهلل بن خالد اآل خليفة مدير عام
مديرية �صرطة املحافظة اجلنوبية ،وعدد من
ال�صباط االأع�صاء من ممثلي خمتلف االأجهزة
االأمنية.
ويف بداية االجتماع ،رحّ ب �صمو حمافظ
املحافظة اجلنوبية باحل�صور ،م�صيدًا
باجلهود املبذولة يف اتخاذ جميع االإجراءات
والتدابري اللزمة يف ظل الظروف الراهنة
بني جميع االإدارات التابعة لوزارة الداخلية
واملحافظة اجلنوبية ،لرت�صيخ دعائم االأمن

وال�صلمة يف خمتلف مناطق املحافظة.
كما اأ�صاد �صمو ال�صيخ خليفة بن علي بن
خليفة حمافظ اجلنوبية بالدور الذي تقوم
به مديرية �صرطة املحافظة اجلنوبية يف
تعزيز الوعي وتطبيق االإجراءات اللزمة،
م�صيدًا يف الوقت نف�صه بتعاون االأهايل
واملواطنني يف التجاوب وتطبيق االإجراءات
االأمنية .وتابع �صمو حمافظ اجلنوبية ما
تقوم به مديرية �صرطة املحافظة من حيث
اتخاذ كل االإجراءات والتدابري االأمنية
اللزمة بخ�صو�س منع التجمعات ،وتكثيف
الدوريات االأمنية وعنا�صر ال�صرطة يف
مناطق املحافظة كافة.

حمافظ اجلنوبية

موؤكدة اأن التعامل مع النزلء ورجال الأمن وفق معايري منظمة ال�ضحة

�ضحة لها
خوري� :ضائعة وجود م�ضاب بكورونا مبركز «جو»
بياناتلالخبر

اأكدت رئي�س املوؤ�ص�صة الوطنية حلقوق
االإن�صان ماريا خوري اأن مركز االإ�صلح والتاأهيل
يف منطقة جو ملتزم بالتعامل مع النزالء ورجال
االأمن وفق املعايري الدولية التي اأو�صت بها منظمة
ال�صحة العاملية للوقاية من اأجل منع انت�صار
فريو�س كورونا بني النزالء ،م�صرية اإىل وجود
طاقم طبي يقوم بتقدمي الرعاية الطبية واخلدمات
اللزمة .واأكدت خوري  -على هام�س الزيارة التي
قام بها فريق املوؤ�ص�صة ملركز االإ�صلح والتاأهيل
يف منطقة جو  -عدم وجود اأي حالة قائمة بني
النزالء ،واأن كل ما ي�صاع يف هذا ال�صدد لي�س له
اأ�صا�س من ال�صحة.
اأو�صحت خوري باأن الزيارات التي تقوم بها
املوؤ�ص�صة اإىل مراكز االإ�صلح والتاأهيل ومراكز
االحتجاز لي�صت جديدة ،ولكنها تاأتي هذه املرة
للطلع على اأو�صاع حقوق االإن�صان والرعاية
الطبية التي تقدم للنزالء يف ظل االإجراءات
االحرتازية التي تقوم بها اإدارة املركز �صمن
اجلهود الوطنية والتدابري الوقائية للحد من
انت�صار فريو�س كورونا ( )19-COVIDيف
مملكة البحرين.
وقالت رئي�س املوؤ�ص�صة« :بعد اطلع اأع�صاء

اليوم

التاريخ
الخبر

جهة النشر

الصفحة
العدد

الرابط اإللكتروني

ماريا خوري
املوؤ�ص�صة عن كثب وعلى اأر�س الواقع على
االإجراءات االحرتازية والتدابري الوقائية التي
تتبعها اإدارة املركز يف التعامل مع النزالء ورجال
االأمن ،اأود التاأكيد باأنه يتم التعامل وفق املعايري
الدولية التي اأو�صت بها منظمة ال�صحة العاملية
للوقاية من اأجل منع انت�صار فريو�س كورونا بني
النزالء ،واأن هناك طاقمًا طبيًا يقوم بتقدمي الرعاية
الطبية واخلدمات اللزمة» ،موؤكدة يف الوقت ذاته

عدم وجود اأي حالة قائمة بني النزالء ،واأن كل ما
ي�صاع يف هذا ال�صدد لي�س له اأ�صا�س من ال�صحة.
وثمنت خوري ما تقوم به اإدارة املركز من
اإجراءات لتطبيق جميع املعايري املتبعة الحتواء
ومنع انت�صار الفريو�س بني النزالء ،مبا ال يوؤدي
اإىل امل�صا�س بحقوقهم ،ومبا يحفظ �صحة و�صلمة
اجلميع ،داعية اجلميع يف الوقت ذاته اإىل عدم بث
االإ�صاعات واالأخبار املغلوطة ،وخ�صو�صا يف هذا
الظرف ال�صحي الدقيق الذي متر فيه البلد والذي
يتطلب االنتماء الوطني ال�صادق.
وقالت خوري« :اإن كرامة االإن�صان واحرتام
حقوقه يف مملكة البحرين ،مكفولة يف كل الظروف،
وهذا االأمر نابع من اإميان القيادة احلكيمة باأهمية
حقوق االإن�صان ،وانعكا�صا اللتزامها بال�صكوك
الدولية املتعلقة بحقوق االإن�صان ،وباتت �صمعة
اململكة بارزة يف هذا املجال ،وهو االأمر ذاته الذي
توؤكده ال�صلحيات الوا�صعة التي اأعطت للموؤ�ص�صة،
من �صمنها الزيارات امليدانية املعلنة وغري املعلنة،
وذلك ملمار�صة عملها بل حدود اأو قيود» ،م�صددة
على اأن البحرين بلد القانون واملوؤ�ص�صات ،االأمر
الذي يتطلب عدم االلتفات اإىل اأي دعوات م�صبوهة
حتاول النيل من مكت�صباتنا الوطنية.

حمليات 07

العويف :تعديل «الإجراءات اجلنائية»
ي�ضرع من وترية الف�ضل يف الق�ضايا
ذكر املحامي العام امل�صت�صار اأ�صامة
العويف رئي�س التفتي�س الق�صائي بالنيابة
العامة ،باأنه يف اإطار تطبيق القانون رقم
( )7ل�صنة  2020بتعديل بع�س اأحكام
قانون االإجراءات اجلنائية الذي �صدر
موؤخرا مت�صمنا تنظيم ال�صلح والت�صالح
يف الدعاوى اجلنائية ،وتخويل النيابة
العامة �صلطة اإ�صدار االأوامر اجلنائية،
وو�صع نظام للمحاكمة العاجلة ،فقد
اأ�صدر النائب العام ثلثة تعاميم يف هذا
ال�صاأن ،ا�صتملت على توجيهات الأع�صاء
النيابة العامة ب�صدد ما ا�صتحدث مبوجب
هذا القانون من تعديلت واإ�صافات على
قانون االإجراءات اجلنائية ،مع بيان
لكيفية الت�صرف يف الق�صايا يف �صوء
اأحكام هذا القانون.
فيما ذكر امل�صت�صار اأ�صامة العويف
اأن ما ا�صتحدث مبوجب القانون امل�صار
اإليه من �صاأنه تي�صري االإجراءات و�صرعة
الف�صل يف الق�صايا وحتقيق العدالة
الناجزة من خلل اإ�صدار النيابة العامة
االأوامر اجلنائية اإىل جانب قا�صي املحكمة

اأ�سامة العويف

ال�صغرى ،واإجازة اللجوء اإىل املحاكمة
العاجلة ب�صوابط و�صروط معينة ،ف�صل
عن التو�صع يف اإجازة ال�صلح والت�صالح
يف بع�س اجلرائم مبا ي�صهم يف ح�صم
الكثري من الق�صايا املتداولة اأمام النيابة
العامة ويرفع العبء عن كاهل املحاكم
بتقليل عدد الق�صايا املحالة اإليها خا�صة
يف ظل الزيادة امل�صطردة يف الدعاوى
املعرو�صة عليها.

«ال�ضحفيني البحرينية» تطلق حملة م�ضرتكة
بحرينية كويتية مب�ضاركة فنانني من البلدين
اأطلقت جمعية ال�صحفيني البحرينية
مبادرة جديدة �صمن حملتها التوعوية
ملكافحة ومنع انت�صار فريو�س كورونا
(كوفيد  )19امل�صتجد ،بالتعاون مع
فنانني من مملكة البحرين ودولة الكويت
ال�صقيقة.
وقالت رئي�س جمعية ال�صحفيني
البحرينية عهدية اأحمد ال�صيد اإن املبادرة
تاأتي �صمن م�صوؤولية اجلمعية يف التوعية
املجتمعية ،وا�صتكماالً حلملتها الرامية اإىل
االإ�صهام يف ن�صر الوعي املجتمعي حول
فريو�س كورونا امل�صتجد وطرق الوقاية
منه ،وتعزيز �صمان االلتزام بالتعليمات
الوقائية املعلنة ر�صميًا من قبل اجلهات
املعنية ،وعدم االلتفات اإىل ال�صائعات
واالأخبار املظللة ،حلني الق�صاء على
الفريو�س ب�صكل كامل.
واأكدت عهدية اأحمد اأن هذه الن�صخة
من احلملة جاءت بالتعاون مع فنانني
قديرين من مملكة البحرين ودولة الكويت
ال�صقيقة؛ تعزي ًزا للتعاون اخلليجي
االإعلمي والفني ،وللإ�صهام بن�صر جهود
التوعية حول فريو�س كورونا امل�صتجد
على اأو�صع نطاق ،من خلل ر�صالة االإعلم
والفن الهادفة.
واأعربت عن �صكرها وتقديرها للفنانني

عهدية اأحمد

الذين بادروا اإىل امل�صاركة واالإ�صهام
بالتوعية املجتمعية من خلل مقاطع
فيديو ،تت�صمّن ر�صائل تعزز الوعي لدى
املجتمع ،وهي اإحدى االأهداف النبيلة للفن،
والتي دائمًا ما تكون حا�صرة يف دول
خ�صو�صا بني مملكة البحرين
اخلليج،
ً
ودولة الكويت ،وهو ما توؤكده االأعمال
امل�صرتكة بني الفنانني من البلدين ال�صقيقني
منذ القدم .و�صددت على اأن هذه املبادرة من
اجلمعية واحلملت املتتابعة تنطلق من
امل�صوؤولية االأخلقية والدور املهم املناط
باالإعلم وال�صحافة امل�صوؤولة وامللتزمة
مهنيًا ،يف خمتلف الظروف واملحافل من
تاريخ البلد.
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 #قوية ـ بأهلها
تنتهي حريتك عندما تبداأ حرية غريك ،وا�ستجابتنا
كاأفراد لها تاأثريات هائلة على مملكتنا احلبيبة.

د .نورة ال�سمالن

مل�صاركة ق�ص�صكم مع فريو�س كورونا ،الرجاء التوا�صل مع م�صرف ال�صفحة بالوات�س اب على ()66338832

وير
�ص
ت

البـحريـنـيون

ا�ص
فلم
دن

فــي مواجـهـة كـــورونا
ق�ص�س ملهمة ّ
وهمة منقطعة النظري
اأ�ـ ـ ـصـ ـ ـح ـ ــاب م ـ ـكـ ــاتـ ــب �ــ ـصــ ـفـ ــر ..ث ـ ــاث ـ ــة اإخ ـ ـ ـ ـ ــوة يــبــيــعــون
الأ� ـ ـ ـص ـ ـ ـمـ ـ ــاك ..واأب وابـ ـ ـن ـ ــه يـ ـعـ ـمـــان �ـ ـص ــائـ ـق ــا تــو� ـص ـيــل
م�شطفى ال�شاخوري
يف ق�شة من الق�ش�س الكثية التي كان اأبطالها
بحرينيون يواجهون اأزمة «كورونا» بكل قوة
و�شالبة ،دون هوادة ،والتي ع�شفت بالعامل و�شلّت
قطاعات باأكملها حول العامل ،ا�شطر اأحد اأ�شحاب
مكاتب ال�شفر وال�شياحة واثنان من اأخوته للتوجّ ه
نحو بيع الأ�شماك ب�شبب اأزمة «كورونا» ،اإذ تو ّقف
العمل يف قطاع ال�شياحة وال�شفر بالكامل ب�شبب
اإغالق املطارات حول العامل واإيقاف كل الرحالت
املقررة �شيما تلك املرتبطة بالعمرة ،والزيارات
الدينية.
وقال يا�شر مرزوق «�شاحب مكتب لل�شفر
وال�شياحة» يف ت�شريح لـ«الأيام»« :اأعمل واأخوتي يف
جمال ترتيب الرحالت ال�شياحية وال�شياحة الدينية،
ولدينا مكتبان يعمالن بـ 6موظفني ،ومع بداية العام
اأ�شبحت مكاتبنا خالية من الزبائن ما ا�شطرنا لدفع
رواتب العمال واإيجار املحل وغيها من امل�شاريف
وتكبدنا خ�شائر ل ح�شر لها ،خ�شو�شا واأننا الآن يف
�شهري رجب و�شعبان ثم رم�شان اإذ اأن هذه الأ�شهر
هي التي نعتمد عليها ب�شكل رئي�شي يف عملنا طيلة
العام فهي «مو�شم» ال�شفر خ�شو�شا للعمرة.
ونوّه اإىل اأنه قام قبل �شهرين بافتتاح مكتب
جديد عبارة عن �شقة باأحد ال�شوارع الرئي�شية
وكلّفته اأكرث من  8اآلف دينار غي اأن اأبوابها الآن
مغلقة بالكامل ب�شبب الظروف احلالية.
واأ�شاف اأن املوظفني ال�شتة بينهم  3اخوان
اأغلبهم لي�شوا م�شجلني يف التاأمينات فبالتايل مل
ي�شملهم قرار دفع الرواتب لـ 3اأ�شهر ومل ي�شتطع اأن
ي�شتمر يف دفع املعا�شات لهم فقام باإعطائهم مبالغ

ليبداأوا عملهم احلر وبيع اخل�شروات والأ�شماك.
وطالب اجلهات املعنية ب�شرف (على الأقل)
اإيجارات املحال وجزء من الرواتب التي تكفينا
لنمار�س حياتنا الطبيعية ،موؤكدا اأن اأ�شحاب
البنايات رف�شوا تخفي�س اإيجارها اأو اإيقافها ل�شهر
اأو �شهرين ،وقد هددت من �شاحب اإحداها بالطرد ما
مل اأقوم بدفع الإيجار ،وهو الأمر الذي ي�شكل �شغطا
كبيا علينا.
ق�شة اأخرى ،بطلها الأب «جعفر» وابنه «احمد»
ّ
واللّذان ميلكان مكتب �شفريات ين�شط خالل هذه
الفرتة ،حيث ا�شطرتهما الظروف ال�شتثنائية اإىل
اإغالق املكتب ،فما كان من جعفر ا ّإل العمل �شائ ًقا
ّ
حمالت الإلكرتونيات والذي
لإي�شال مبيعات لأحد
«من�شة اإلكرتونية» ،فيما قام
حتوّل اإىل البيع عرب
ّ

البن اأحمد بالعمل مع عمّه يف �شوق اخل�شروات
والفواكه ،بالإ�شافة اإىل العمل �شائ ًقا يف اأحد املطاعم
ً
ليال يف اأوقات الذروة فقط وبنظام «القطعة».
الأخوة الثالثة «يا�شر وفوؤاد وعلي مرزوق»
�شجّ لوا بق�شتهم امللهمة هذه واحدة من الق�ش�س
التي �شتتعلمها الأجيال يف اأن البحرينيني وقفوا
بكل قوتهم ومل يوقفهم الوباء العاملي من موا�شلة
حياتهم ،رغم ك ّل ال�شعوبات.
ويواجه قطاع ال�شفر وال�شياحة حول العامل
اأزمة منقطعة النظي ،اإذ توقفت اأغلب الرحالت بني
العامل ما كبد هذا القطاع خ�شائر ل ح�شر لها قدّرت
باملليارات ،وقد اأغلقت ب�شببها �شركات طيان كربى
عريقة ،كما ا�شطرت �شركات اأخرى لت�شريح عدد
كبي من ّ
موظفيها ،بانتظار انتهاء جائحة «كورونا».

 #خليك ـ بالبيت
واع ..وللنا�س :الزموا منازلكم..
الو�صع «ممل» ..واملجتمع ٍ
بيانات الخبر
مريزا« :كورونا» رَّ
غري حياتنا ..وا�صتبدلت كرة اليد بـ«ال�صيكل»

اليوم

التاريخ
الخبر

جهة النشر

الصفحة
العدد

غي
قال لعب منتخب اليد واملحرتف بنادي ال�شارقة الماراتي علي ميزا �شلمان اإن فايرو�س «كورونا» رَّ
حياة النا�س جميعً ا ولي�س الالعبني وحدهم ،موؤكدًا اأن الريا�شيني اأ�شبحوا يف حالة من «امللل» امل�شتمر،
خ�شو�شا واأنهم اأكرث النا�س حركة ،فحياتهم واأج�شامهم اعتادت على احلركة امل�شتمرة والربامج
ً
الريا�شية املتنوعة ،فت�شببت حياتهم داخل املنزل بدخولهم يف دوامة ينتظرون انتهاءها
�شريعً ا.
وحول البدائل التي اتخذها مع اإغالق ال�شالت الريا�شية والنوادي ،اأكد ميزا
لـ«الأيام» اأنه قام ب�شراء «�شيكل» جديد واأ�شبح ميار�س الريا�شة ب�شكل يومي
لأكرث من  25كم كل يوم؛ ليحافظ على لياقته ،اإ�شافة للتمارين املنزلية التي تقع
باملتناول والتي حتافظ على امل�شتوى احلركي والع�شالت.
وحول التغيات احلياتية التي مر بها قال «كنت كثي الطلعات ،وبرناجمي
الريا�شي كان متنوعً ا بني ال�شالة الريا�شية والنادي والريا�شة اخلارجية ،اأما الآن
ف�شرنا اأقل خروجً ا من املنزل وتوا�شالً مع النا�س ،وهو اأمر �شعب ينبغي بل يجب اأن
نحافظ عليه امتثالً للتعليمات ال�شحية».
واأ�شار اإىل اأنّ حمافظة الريا�شي على لياقته يف ظل الو�شع احلايل �شعب جدًا،
فالتوقف قد يت�شبب يف نزول م�شتوى الالعبني ،اإ�شافة اإىل اأن نف�شياتهم قد تتاأثر؛ لأنهم
جمبورون على البتعاد عن هواياتهم املف�شلة التي اعتادوا ممار�شتها ل�شنوات طويلة.
كما ن�شح املجتمع باللتزام بالن�شائح الطبية والتباعد الجتماعي وعدم الختالط
بالآخرين واحلفاظ على النظافة العامة والتعقيم امل�شتمر ،موؤكدًا اأن ال�شعب البحريني واعٍ
وملتزم ،واأن طاقم البحرين يقوم بدوره على اأكمل وجه.

الرابط اإللكتروني

 #سؤال ـ وجواب

ملاذا يجب جت ّنب القرتاب كثريًا من النا�س؟
عندما ي�شعل ال�شخ�س اأو يعط�س ،تتناثر من اأنفه اأو فمه ُقطيات �شائلة
�شغية قد حتتوي على الفيو�س .فاإذا كنت �شديد القرتاب منه ميكن اأن تتن ّف�س
هذه ال ُقطيات ،مبا يف ذلك الفيو�س امل�شبب لوباء (كوفيد  )19اإذا كان ال�شخ�س
م�شابًا به فتنتقل لك العدوى.
لذلك تو�شي ّ
منظمة ال�شحة العاملية ال�شخ�س باأن يحتفظ مب�شافة ل تقل عن
مرت واحد ( 3اأقدام) بينه وبني اأي �شخ�س اآخر قد ي�شعل اأو يعط�س.

اآخــــر اإحــ�صــــاءات «كـــــورونـــا»

احلاالت
القائمة
الـمتعــافــون
الـوفــيــــــات

البحرين
341
465
5

جمموع
اال�صابات
الـمتعــافــون
الـوفــيــــــات

دول العامل
1,418,680
301,398
81,494

* اإح�صائيات تن�صرها «الأيام» يوميًا حمدّ ثة حتى ال�صاعة  11من م�صاء اأم�س
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خليل الذوادي

نحن اأحوج ما نكون اإىل االطمئنان

بداأت ثمار مملكة البحرين من اخل�شروات والفواكه جتد طريقها
للباعة ،وبداأنا نرى النخيل البا�شقات وقد تزيّنت «بالطلع» واأخذ «التنبيت»
و�شنعه الطبيعي ،والب�شرة قد تربز يف اأواخر رم�شان الكرمي ،واإن كان
الرطب امل�شتورد من نخيل �شلطنة عمان ودولة المارات العربية املتحدة
قد ي�شل اأبكر من ذلك ،فاحلياة واحلمد هلل ت�شري بطبيعتها والنامو�س الذي
قدر لها يكلوؤها برعايته.
كان الأجداد والآباء يف هذه الفرتة ي�شتعدون للمو�شم بكل الفرح
والبتهاج ،بيوتنا على �شغرها جتد النخلة و�شعها الطبيعي يف اأحد
اأركان البيت ،كما اأن الب�شاتني التي حتيط باملدن والقرى هي خمزون غذائي
للنا�س ،يجدون فيه بغيتهم �شي ًفا و�شتاءً ،مع ما للنخلة من فوائد اأخرى
متمثلة يف «الليف» و«ال�شعف» و«اخلو�س» و«الكرب» «اجلذوع» ورمبا
«اجلذب» ،فقد عرف البحرينيون كيف يتعاملون مع النخيل ،ومل تبخل
عليهم النخلة بخرياتها...
العيون الطبيعية يف مثل هذا الوقت ت�شتعد ل�شتقبال زائريها ممن
ي�شعون لتنظيف حاجياتهم ،والراغبون يف ال�شتحمام ،وال�شاعون اإىل ملء
«احلب» و«اليحلة» اأو بلهجة اأخرى «اجلحلة» ،وهي م�شوؤولية ت�شامنية
ت�شارك املراأة الرجل والأطفال على قدر طاقتهم بجلب املاء اإىل البيوت ،مع
وجود من امتهن مهنة اإرواء البيوت ويطلق عليه «ال�شقاي».
الب�شاطة كانت �شعارهم ،هم مل يتكلفوها واإمنا طبيعة احلياة يف وقتهم
تطلبت منهم اأن يكونوا كذلك...
جمتمع عا�س على احلب والتفاين وم�شاعدة الآخرين ،والإيثار
والتنا�شح يف ال�شدة والرخاء ..كان اجلريان يعرفون ظروف بع�شهم
ً
بع�شا ،وتبادل احلاجات بينهم واإن كانت ب�شيطة مل جتعلهم يرتددون
اأو ياأنفون يف طلب م�شاعدة اجلار؛ لأنهم كانوا على قناعة باأن الطلبات
�شتكون يومًا متبادلة ،فال م ّنة ول ّ
تف�شل ،بل هو �شعور اإن�شاين م�شرتك.
الرجال كانت لهم اأ�شاليبهم وطرقهم يف التعاون فيما بينهم ،واقت�شت
ظروف احلياة و�شعوبتها وما كانوا يواجهونه من حتديات اأن يوطنوا
النف�س ويبذلوا ما و�شعهم يف تذليل العقبات والتغلب على ال�شعوبات؛
لأنه كان من املثلبة واملنق�شة اأن تبات وجارك جائع اأو اأنك ل ت�شاأل عن
اأحواله و�شحته ،فامل�شجد كان يجمعهم واملقاهي كانوا يجدون فيها
�شلوتهم ،وعملهم اجلماعي يف بع�س املهن واحلرف جعلهم الأقرب اإىل
ً
بع�شا ،فعا�شوا يف قناعة ور�شا ،وامتد هذا ال�شعور للجميع ،واإذا
بع�شهم
كدر خاطرهم �شيء فقد يلجاأون اإىل من يجدون عنده احلكمة واملوعظة
ً
فيقربهم اإىل بع�شهم بع�شا...

خليل علي حيدر

اليوم

التاريخ
الخبر

الصفحة
العدد

الرابط اإللكتروني

جمتمعنا وهلل احلمد
اأثبت اأنه على قلب رجل واحد
ت�شارعت اخلطى وتغريت الظروف والأحوال وانتقلنا من حال اإىل حال،
هي ظروف ع�شناها ونعي�شها و�شيعي�شها من بعدنا ،ومن حق اأجيالنا اأن
تتعرف على بع�س حياة الأجداد والآباء ،وكيف كانوا يواجهون احلياة
وتالوينها...
اإذا تاأملنا واقعنا اليوم فال �شك اأننا مبا منلك من اإرادة وروح التعاون
والإيثار ،وال�شعور بالأ�شرة الواحدة واملجتمع املتكاتف واحلاجة عندك قد
جتدها عند اأخيك� ،شتزيل عنا الكثري من الكدر وال�شيق والتربم؛ فاحلياة
حتتاج اإىل اأن نكون جميعً ا على قلب رجل واحد واأن الفرج من اهلل �شبحانه
وتعاىل ياأتي بعد ال�شدة ...جمتمعنا وهلل احلمد اأثبت اأنه على قلب رجل
واحد ،واإذا كان التعاون والإيثار �شعا ًرا لهم فهم يف هذه الظروف لبّوا نداء
التطوع للبذل والعطاء ،واللتفاف حول القيادة احلكيمة لهذا الوطن العزيز،
والتم�شك بكل التعليمات والتوجيهات والإجراءات حماية للجميع ...وكما
فوّتنا الفر�شة على من كان يريد بهذا الوطن �ش ًرا ،فنحن قادرون على اأن
نعرب ب�شالم ونتجاوز املحن والظروف القا�شية ،واجلهد الفردي مع اجلهد
الآخر ميثل قوة و�شندًا ي�شهم يف قوة ومنعة املجتمع وحت�شينه من عوادي
الزمن وجتنب كل من ت�شوّل له نف�شه الإ�شاءة للوطن واأهله...
فالبحرينيون واحلمد هلل اأ�شحاب نخوة و�شهامة وعزة بالنف�س
وجتاوز عن ال�شغائر ،وهم يحبون وطنهم ومتم�شكون بقيادتهم الر�شيدة
التي تن�شد لهم اخلري وال�شالح وت�شهر على رعايتهم واأمنهم وا�شتقرارهم،
فنحن جميعً ا يف �شفينة الوطن ،م�شرينا واحد وتوجهنا واحد وحر�شنا
على هذا الوطن واأهله لي�س مو�شع م�شاومة اأو تردد؛ فمن ميلك هذا التاريخ
وهذه احل�شارة يدرك جيدًا من هم البحرينيون الذين عا�شوا احلياة بكل
جتاربهم وبذلهم وعطائهم وكانوا �شندًا وع ًزا وذخ ًرا لأ�شقائهم واإخوانهم
واأ�شدقائهم ،فا�شتقرت نف�شيتهم ور�شوا بالق�شاء والقدر مع الإميان باهلل
الواحد الأحد؛ فبنوا الوطن بكل ما ميلكون من اإرادة وفهم لأدوارهم الوطنية
والقومية.
نحتاج فعالً اإىل اأن نطمئن اأن مبقدورنا اأن نتجاوز ما منر به بتكاتفنا
وتعاوننا وبذلنا وعطائنا ،واهلل ل يغري علينا ويحفظنا جميعً ا ملا يحبه
وير�شاه.
وعلى اخلري واملحبة نلتقي.

بعي ًدا عن هموم ..كورونا ()4-4

يف عدد مار�س  2020من جملة العربي ثالثة مقالت عن ال�شينما،
منها مقال عن «اأبطال ال�شف الثاين» يف ال�شينما العربية ،وهو اختيار
طريف ل�شدة اهتمام الكتاب بالنجوم و«اأبطال ال�شف الأول» ومقالة بعنوان
«ال�شينما واحلياة» ،ويف العدد حتدث الباحث ال�شينمائي والقت�شادي
الأ�شتاذ «عامر التميمي» عن ال�شينما الهندية والعربية ،وقال« :ال�شينما يف
الهند قطعت �شوطا ً طويال لتبلغ الأهمية التي متثلها يف الوقت الراهن ،حيث
تعترب الأكرث اإنتاجا لالأفالم ،التي تقدر بـ 1600فيلم �شنوياً ،كما اأن مداخيل
هذه الأفالم ت�شل اإىل  2.4مليار دولر �شنوياً ،اأي املرتبة الثالثة من حيث
الدخل يف العامل .وهناك ما يقدر بـ 6اآلف دار عر�س �شينمائية يف البالد،
وقد بداأت ال�شينما يف الهند منذ العرو�س الأوىل يف عقد الت�شعينيات من
القرن التا�شع ع�شر».
(�س)142
ل�شت من متابعي ال�شينما الهندية ،ول اأعلم كيف يتعاملون مع التعدد
اللغوي والثقايف ،ولكن ما �شاعد يف ازدهارها على الأغلب ات�شاع �شوقها
و�شخامة خربتها ووجود اجلاليات الهندية يف دول كثرية ،ورمبا قلة
ال�شغوط الدينية وغريها ،و�شهرة «بوليود» ل تقل اليوم عن �شمعة
هوليود ،ومل أا َر ت�شمية رائجة لل�شينما العربية من الوزن نف�شه ،رمبا
«اأرابوود»!
يقول اأ .التميمي اإن الأفالم الهندية �شكلت منوذجا ً حمددا ً لل�شينما،
«حيث تت�شاعد خاللها النفعالت الإن�شانية وترتفع درجة املبالغة يف
القدرات ال�شخ�شية لالأبطال من حيث القدرة على هزمية الأعداء وك�شب حب
اجلميالت ،ف�شالً عن ال�شجن والتطويل والت�شويق ،لكن ذلك مل مينع اإنتاج
اأفالم متميزة ،خ�شو�شا ً يف �شنوات اخلم�شينيات وال�شتينيات من القرن
املا�شي ،ومن اأهم الأفالم التي اأنتجت وتركت ب�شمات وا�شحة»الأم«Mother
 »of indiaالذي اعتمد على حماكاة للواقع الجتماعي يف الهند.
وينتقل التميمي «اإىل ال�شينما العربية ،ويقول اإنها مقت�شرة اليوم على
الإنتاج امل�شري ،مهما كان حجم الريادة امل�شرية ،وي�شيف عن دول اأخرى
يف العامل العربي :قطعت بلدان ،مثل املغرب واجلزائر وتون�س ولبنان
وال�شعودية اأ�شواطا ً ل باأ�س بها يف عمليات الإنتاج ال�شينمائي ،وهناك
اأفالم متميزة مت اإنتاجها خالل العقود وال�شنوات القليلة املا�شية ،وقد
ر�شح بع�شها جلوائز الأفالم الأجنبية يف م�شابقة الأو�شكار الأمريكية ،كما
�شارك منتجو هذه الأفالم يف مهرجانات دولية مهمة ،مثل مهرجان برلني
ومهرجان كان ومهرجان فيني�شيا ،وعدد اآخر من املهرجانات ،لكن تظل
ال�شينما امل�شرية رائدة للعمل ال�شينمائي العربي ،حيث بداأت اأعمال ال�شينما
يف م�شر منذ عام .»1907
وعن حجم الإنتاج ال�شينمائي يف م�شر يقول«:هناك تقديرات باأن اإنتاج
ال�شينما امل�شرية قد بلغ حتى الآن ما يقارب  4اآلف فيلم ،وهو يعادل
ثالثة اأرباع الإنتاج ال�شينمائي يف العامل العربي ،ويعترب الع�شر الذهبي
لل�شينما امل�شرية يف عقود الأربعينيات واخلم�شينيات وال�شتينيات من
القرن املا�شي».
وعن تاريخ هذه ال�شينما كتب«:بعد نهاية العهد امللكي يف م�شر مت تاأميم
ال�شينما وتاأ�ش�شت املوؤ�ش�شة العامة لل�شينما ،وقامت تلك املوؤ�ش�شة باإنتاج
اأفالم روائية عديدة ،وكان من بني تلك الأفالم ما ميكن اأن يح�شب �شمن
اأف�شل الأفالم العاملية التي اأنتجت يف العقود الأخرية من القرن الع�شرين.
ومرت ال�شينما امل�شرية باأو�شاع متقلبة و�شهدت تدهورا ً خالل
حقبة «�شينما املقاولت» التي امتدت من بداية ال�شبعينيات حتى نهاية
الثمانينيات ،لكن ظهرت حماولت جادة لالرتقاء باأو�شاع ال�شينما يف
م�شر».
(�س)143
ومن امل�شتبعد ،فيما هو م�شاهد ومعروف ،اأن تلحق اأي دولة عربية
مب�شر يف معظم م�شتلزمات العمل ال�شينمائي ،ولكن تطور تقنيات الت�شوير
احلالية واقت�شادات الإنتاج ال�شينمائي يف الدول اخلليجية وبريوت ورمبا
املغرب ،وتطور اأجهزة التوا�شل والإلكرتونيات ،قد ت�شكل واقعا ً يح�شب له
ح�شاب يف هذا الفن م�شتقبالً.
ثم اإن ال�شينما امل�شرية -العربية ت�شق طريقها منذ عقود و�شط جو
معاد من الهجوم والتحرمي! وكثريا ً ما تعلن بطالت التمثيل والغناء
وامل�شرح«التوبة من العمل ال�شينمائي»و«لب�س احلجاب»اأو«اإطالق اللحى»
للرجال! ول اأدري اإن كانت ال�شينما الهندية مثال جتابة الظواهر نف�شها ،اأو
الدراما الرتكية!

جهة النشر
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بعد نهاية العهد امللكي يف م�ضر مت
تاأميم ال�ضينما وتاأ�ض�ضت املوؤ�ض�ضة العامة لل�ضينما
تناول الباحث التميمي نادي ال�شينما يف الكويت ،وقد كانت الكويت
كما هو معروف من الدول اخلليجية ال�شباقة يف جمال تقبل ال�شينما
التجارية واملنزلية والتعليمية ،وتقول مراجع التاريخ اإن اأول �شينما دخلت
الكويت كانت يف �شنة  ،1936اأح�شرها ال�شيد عزت جعفر معه لل�شيخ
ُ
وو�شعت يف ق�شر د�شمان ،ثم ت�شكلت عام  1954اأول �شركة
اأحمد اجلابر،
لل�شينما با�شم �شركة ال�شينما الوطنية الكويتية ،اأما نادي ال�شينما الذي
تاأ�ش�س يف الكويت عام  1976فكان اأبرز اأدواره ،فيما يعر�شه الباحث
التميمي ،تعريف اجلمهور بال�شينما التي كانت اآنذاك غري رائجة اأو ل
تعر�س يف الدور املعروفة.
ويقول التميمي يف مقاله اإن نادي ال�شينما متكن من عر�س ع�شرات
الأفالم املهمة على مدى اأكرث من اأربعني �شنة منذ تاأ�شي�شه يف عام ،1976
حيث عر�س اأفالما ً من دول املع�شكر ال�شرتاكي اآنذاك ،مثل رو�شيا واملجر
وبلغاريا وبولندا ،كما عر�س اأفالما م�شرية رئي�شة واأفالما فل�شطينية،
وكذلك اأفالما عراقية واأخرى �شورية وعددا من اأفالم املغرب العربي،
اجلزائر وتون�س واملغرب ،بالإ�شافة اإىل اإقامة مهرجانات لالأفالم الآ�شيوية،
الهندية وال�شينية واليابانية ،اأي اأن ذلك النادي عمق من فهم ال�شينما يف
اأو�شاط املهتمني بالكويت.
(العربي)
ل�شت من الباحثني املنتظمني يف جمال ال�شينما كالباحث الفا�شل
التميمي ،ولكن ي�شغلني �شوؤال عابر وهوَ :
مل قمنا يف الكويت بهدم كل املباين
التاريخية لدور العر�س ال�شينمائية داخل املدينة وخارجها بهذه ال�شرعة؟
ا�شتوقفني اأخريا ً يف عدد مار�س من (العربي) مقال حول املقاهي التي
تطورت عرب تاريخها من بيت القهوة اأم�س ،اإىل «كافيه �شوب» اليوم.
فنحن نعرف اجلدل الذي رافق دخول القهوة اإىل العامل العربي
كم�شروب ،وكيف اعتربت القهوة لبع�س الوقت من املحرمات ،فقد كان اأول
ظهور لـ«بيوت القهوة» ببالد اليمن ال�شعيد قبل � 500شنة اأو اأكرث ،حيث
انت�شرت يف القاهرة واإ�شطنبول ،وقد اأخذها اإىل تركيا رجل �شامي الأ�شل.
واأ�شافت كاتبة املقال لبنى �شالح �شليمان عن انت�شارها يف الدول
الأخرى :عرفت اأوروبا املقاهي بدءا من الن�شف الثاين من القرن ال�شاد�س
ع�شر وحتى اأوائل القرن ال�شابع ع�شر امليالدي ،وذلك عن طريق التجار
الأرمن واليهود القادمني اإليها من ال�شرق ،وكانت البداية يف فيني�شيا ،تلتها
اإنكلرتا وفرن�شا ،وكانت املقاهي بالن�شبة لالأوروبيني �شيئا خمتلفا عن
الفنادق واملطاعم التي كانت منت�شرة لديهم اآنذاك .وتاأتي القاهرة حا�شرة
اخلالفة الإ�شالمية يف ذلك الوقت عند بداية املقاهي ووجودها ،التي بلغت
يف مطلع القرن التا�شع ع�شر امليالدي ما يقارب من األف ومئتي مقهى ،دارت
بني جنباتها كثري من الأحداث ،وامتزجت داخلها عادات وتقاليد وثقافات
متنوعة بتنوع فئات روادها وجن�شياتهم واأ�شولهم ،وعن املقاهي يذكر
امل�شت�شرق الفرن�شي كونت دي �شابرول الذي �شاحب احلملة الفرن�شية
على م�شر اأواخر القرن الثامن ع�شر امليالدي ،اأن املقاهي بالقاهرة تختلف
اختالفا كبريا عن املقاهي يف اأوروبا ب�شفة عامة ،وفرن�شا ب�شفة خا�شة،
ووجه ال�شبه بينها يتمثل يف م�شروب القهوة ال�شهري الذي تختلف طريقة
حت�شريه واحت�شائه يف م�شر وبالد ال�شرق عن اأوروبا ،حيث يحت�شيه
ال�شرقيون من دون �شكر.
هذا عن القهوة يف املدن العربية والإ�شالمية ،ولكن هل من در�س القهوة
وثقافة تقدميها ،يف البادية العربية ،حيث تقدم يف جمال�شها بتقاليد خمتلفة
متاما ً عن مقاهي املدن؟!
ا�شتهرت جملة العربية بزاويتي طرائف عربية وطرائف غربية نختار
من عدد مار�س هذه الن�شيحة الغربية ،ونحن و�شط اأزمة كورونا واحلجر
ال�شحي ومنع الطريان وال�شفر :كان الطالب ال�شاب ي�شتعد ملغادرة فرن�شا
يف رحلة اإىل اإنكلرتا للمرة الأوىل ،ف�شاأل جده الن�شيحة ،فاأجابه جده :اأف�شل
ن�شيحة للم�شافرين لق�شاء عطالتهم :حدد كمية الثياب التي حتتاج اإليها،
وكمية النقود الالزمة للرحلة ...ثم خذ ن�شف هذه الثياب و�شعف هذه
النقود ،و�شتتمتع برحلة رائعة.

بيانات الخبر

�ضليم م�ضطفى بودبو�س

ال ــروب ــوت ف ــي
تون�س يحارب الكورونا
«احلاجة اأ ُّم الخرتاع» يف �سائر الأ ّيام ،فما بالك
يف اأ ّيام الأزمات! ويف اأزمة كورونا بال ّذات؟ فمع
اإنفاذ قانون التباعد الجتماعي الإجباري يف معظم
الدول ،مل يتخلّف العقل العربي عن ر ْك ِب الإبداع
والبتكار ،اإ ْذ ظهرت الكثري من املبادرات الرائدة
والطريفة .لكن ما فاجاأ املتابعني و�س ّد اأنظار النا�س
يف الوطن العربي ويف العامل عمو ًما هو روبوت
يتج ّول يف �سوارع العا�سمة تون�س ير�سد النّا�س
وي�ستف�سر عن �سبب خروجهم من بيوتهم.
فقد تفاجاأ التون�سيون منذ اأيام بكائن غريب
يتجول اأمام وزارة الداخلية ب�سارع احلبيب
بورقيبة بالعا�سمة تون�س ،وذلك بعد اأن ق ّررت
وزارة الداخلية هناك ال�ستعانة بالتقنيات احلديثة
يف العمل الأمني لتطبيق قرارات احلجر ال�سحي
الإجباري ومالحقة املخالفني للحظر ،فاأطلقت جهازًا
اآليًا م�سم ًما على �سكل مدرعة �سغرية على اأربع
عجالت ميكن من توثيق جميع التجاوزات القانونية
ال�سادرة من اأي مواطن مل يلتزم باحلجر ال�سحي
وبحظر التجول ،عالوة على تخاطبه باللغة العاميّة
مع اأي �سخ�س وت�سوير اأي وثيقة قانونية بحوزته
تربر خروجه يف اأثناء حظر التجول ،كما ي�سدر
تنبيهات ودعوات يطالب فيها املواطنني باللتزام
باحلجر واإظهار اأذون التجول ملن ي�ستغلون يف
القطاعات احليوية ،قبل اأن ي�سمح لهم مبوا�سلة
الطريق ،بعد التثبت من الوثائق القانونية التي
جتيز لهم التجول .ف�سالً عن ذلك فهو قادر على
نقل الأدوية واملواد الغذائية يف حال تفاقم الو�سع.
وقد انت�سرت مقاطع فيديو لهذا الروبوت على
مواقع التوا�سل الجتماعي ،ويوما بعد يوم اأ�سبح
هذا اجلهاز مو�سع حديث و�سائل الإعالم املحلية
والأجنبية ملا اأظهره من كفاءة عالية باعتباره مز ّودا
م�سريًا من غرفة
بكامريات مراقبة وباأجهزة جتعله
ّ
مكرب �سوت
عمليات وزارة الداخلية،
ويوجه عرب ّ
ّ
ل�سق نداءات واأوامر اإىل املواطنني ،بالمتثال
للقانون ومالزمة البيوت للحد من انت�سار عدوى
فريو�س كورونا امل�ستجد (كوفيد )-19واحلفاظ
على الأرواح ،وي�سدر �سوت عنا�سر ال�سرطة من
داخل «الروبوت» ليطرح عددًا من الأ�سئلة على
غرار« :من اأين اأتيت؟ وماذا تفعل» .هل حتمل
رخ�سة للعمل؟ وما اإىل ذلك من الأ�سئلة الروتينية
للتثبت من مدى اللتزام مببادئ احلجر ال�سحي.
وقد ت�ساعفت املفاجاأة ملّا �سدرت اأوىل التقارير
عن هذا الروبوت ،وعرف التون�سيون وغريهم اأنّ
هذا الروبوت �سنع تون�سي للمخرتع التون�سي اأني�س
ال�سحباين �ساحب �سركة «اينوفا روبوتيك�س» وقد
اأطلق على هذه الآلة ا�سم  ،PGuardوهو روبوت
مز ّود باأربع كامريات تعمل بالأ�سعة حتت احلمراء
بجودة  ،Full HDوكامريا حرارية للمراقبة بزاوية
 360درجة ،وجهاز  ،GPSف�سالً عن نظام لقيا�س
امل�سافات با�ستخدام الليزر .ويتميز الروبوت بهيكل
�سلب يزن  20كلغ ،قادر على التكيف مع جميع
الت�ساري�س وتخطي احلواجز التي تعرت�سه يف
الطريق ،كما اأنّه قادر على العمل ملدة � 8ساعات
متوا�سلة.
وقد كان �ساحب الخرتاع املهند�س اأني�س
ال�سحباين اأ�ستاذا بجامعة ال�سوربون ،ث ّم ا�ستقال
وبعث �سركة ت�سنع روبوتات تون�سية �سارت
مطلوبة عامليًا .وو�سلت ال�سركة اليوم اإىل اإنتاج
أنواع خمتلفة من الروبوتات التي تخد ُم
اأربعة ا ٍ
قطاعات ال�سحة والأمن وغريها ،والتي تبي ُعها
بانتظا ٍم ل�سركات كربى يف اأوروبا
وقد اأثنت جهات اأجنبيّة عديدة على جتربة وزارة
الداخلية التون�سية يف ا�ستعمال الروبوت لأ ّول م ّرة
يف ال�سوارع التون�سية ،حلث املواطنني على مالزمة
بيوتهم ،اأثناء فرتة حظر التج ّول واحلجر ال�سحي
ال�سامل .
قد ل نقول جديدًا اإذا ذ ّكرنا باأنّ الكفاءة العربيّة
ل تق ّل �ساأنا وقدرة على نظريتها الغربية ،ولكنّنا
نحتاج اإىل التذكري باأنّ هذه الكفاءات العديدة يف
حاجة اإىل الت�سجيع ،واأخذ زمام املبادرة .واإذا كان
املخرتع اأني�س ال�سحباين قد اأخذ زمام املبادرة
وا�ستقال من اأعرق اجلامعات ليفتح م�سروعه يف
بالده تون�س فاإنّ اآلف الطاقات العربية ل تزال
مهاجرة تفيد غريها وتنتظر الفر�سة لرت ّد اجلميل
اإىل اأوطانها ..األي�س ذلك بقريب؟
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رئي�س جمعية احلقوقيني البحرينية

اليوم

بعد تطوير الق�ضاء والو�ضائل البديلة
ِّ
حلل املنازعات ...تبقى التظلم يا �ضادة

تقوم الدول  -وهذه حقيقة علمية  -اأ�شا�شا على حتقيق ثالث
وظائف اأ�شا�شية ،وهي الأمن اخلارجي (جي�س) ،والأمن الداخلي
(�شرطة) ،وحتقيق العدالة (ق�شاء) ،وهي ما يطلق عليها بالوظائف
التقليدية للدولة ،ف�شمان الأمن املجتمعي وا�شتقرار احلقوق وكفالتها
ركيزة اأولية لن�شوء وا�شتقرار الدول.
منذ عدة �شنوات جرى العمل الدوؤوب على تطوير مرفق الق�شاء
ّ
ف�س املنازعات بالطرق البديلة كالتحكيم
واجلهات التي تتوىل
والو�شاطة والتوفيق ،وهي جهود نرفع القبعة فيها ملعايل نائب
رئي�س املجل�س الأعلى للق�شاء رئي�س حمكمة التمييز ،وملعايل وزير
العدل وال�شوؤون ال�شالمية والأوقاف ،ول�شعادة النائب العام ،كما
اأن وزارة الداخلية طورت من دورها وانتقلت من فكرة اأمن املجتمع
والأمن الوطني اىل فكرة الأمن الإن�شاين ،وهذا التطور م�شار اإليه
ب�شكل تف�شيلي يف اأطروحتي للماج�شتري عام  2014بعنوان (الرقابة
الربملانية على موازنة الأمن يف �شوء قواعد ال�شفافية).
ولكن حديثنا حقيقة يتمحور حول اآلية مهمة وترتبط بفكرة العدل
والعدالة يف معناها الوا�شع ،نحن يف غيبوبة منعتنا عن التمعن
فيها وتطويرها و�شمان فاعليتها ،وهنا اأدعو للرتكيز على (و�شمان
فاعليتها) ،فالإجراء قد يكون موجودا ومر�شوما ،جميال متاأنقاً ،يف
منت الن�س القانوين ،ولكنه يف احلقيقة غري فعال لأنه مثال يطبق يف
اإطار متييزي ،اي انه مرتوك لال�شتخدام ،بحيث ي�شتخدم الإجراء �شد
فالن لردعه وتاأديبه؛ كونه قليل الأدب عدمي الرتبية ،ويتم التغا�شي
عن فالن لأنه ولأنه ولأنه ،وهذا ما ن�شميه ا�شتخدام القانون ولي�س
تطبيق القانون ،وهو عيب باملعنى العامي وال�شطالحي واللغوي يف
الدولة القانونية.
مما نلحظه ان �شيا�شات ونظمًا وتطبيقات احلق يف التظلم،
وحتديدا يف كثري من اجلهات احلكومية من وزارات وموؤ�ش�شات
وهيئات عامة بل وحتى يف القطاع اخلا�س �شعيفة ،حتتاج ل�شيالن
وتغذية �شحية وبروتينات وميكن  Personal Trainerلتقوى
وتتح�شن وحتقق الهدف املن�شود .فيجب ان ل يغيب عنا ان التظلم
الداري اجراء اوّيل ومهم بعده يلجاأ للق�شاء ،وهذا امر يحتاج التدقيق
فيه ،حيث انه اإنْ جنح هذا الإجراء وحت�شل املتظلم على حقه القانوين
دون تع�شف من البداية ،نكون تلقائيا خففنا على اجلهاز الق�شائي
كمًّا كبريًا من الق�شايا التي ميكن ان حتل يف داخل اجلهة احلكومية،
والرابط مابني التظلم والطعن الق�شائي وثيق فكالهما ي�شتهدفان
حت�شيل احلقوق وحتقيق ال�شتقرار ،ويكون ذلك لول الأمثلة العامة
التالية التي �شاأ�شربها ،وفقنا اهلل واإياكم:
املثال الول :جند الرئي�س الداري الأعلى وزيرا كان اأم من الدرجات
العليا ي�شكل جلان التظلم من فريقه املقرب ،وذلك ب�شبب اعتقاد خاطئ
لديه ان من ي�شتكي من املوظفني يعني ذلك طعنا �شخ�شيا فيه ويف
اأدائه وجودة ادارته وكمال اإن�شافه وجميل عدله الب�شري ،وبالتايل
وجب ان يرد هذا املارق املتجاوز (اي املوظف) وان يعرف قدره،
وبالتايل قد ل ينظر يف تظلمه او تتم املماطلة والتاأجيل ،وقد تقرر
اللجنة يف بع�س الأحيان بعدم اأحقيته فيما تظلم ب�شاأنه ،وهو �شاحب
حق ملن نظر نظرة من�شفة ،كل ذلك حتقيقا لرغبة امل�شوؤول الرنج�شي
من جانب ول�شمان اع�شاء اللجنة احل�شول على احلظوة عنده من
جانب اآخر ،امل�شلحة متقابلة ومتبادلة �شد ال�شالح العام ،فنفعل ما
تاأمرنا ولك ال�شمع والطاعة يف احلق وال�شالل ،و�شر ونحن من خلفك.
املثال الثاين :الرغبة يف بع�س الأحيان يف تعكري �شفو حياة
املوظف لي�س اإل :وذلك باإطالة اإجراءات التظلم وت�شكيل جلنة داخل
جلنة ،ناهيك عن اقحام املوظف يف جلان حتقيق من باب التخويف
والتهديد ،وبالتفاق املبطن على الإ�شرار ،ويف الأخري يقال للموظف
املتظلم« :روح ا�شتك يف املحكمة» ،وذلك لي�س ل�شيء �شوى لتعكري
حياته بحيث يعني حماميا وي�شرف اأموال وينتظر اإجراءات التقا�شي
التي قد تطول -والعدالة البطيئة ظلم  -وهو يف اأمل النتظار للح�شول
على حقه ،ويكون ال�شبب الأ�شا�شي لكل ذلك هو ان امل�شوؤول الداري
يرى اأنه حتى ويف حال �شدور حكم من املحكمة يف �شالح املتظلم؛
فاإن الأمر بات بني اجلهة الإدارية واملوظف املتظلم وهو -اي امل�شوؤول
او ع�شو جلنة التظلمات او اللجنة كلها  -رغم تعنته وظلمه لن
مي�شه �شيء؛ كونه مار�س دوره يف ان يكون جزءا من جلنة (كابو�س)
ت�شكلت وفق الالئحة التي منحتهم �شالحيات وا�شعة ،ولكنها -اي
اللجنة  -يف الباطن ت�شتهدف تعكري �شفو حياة املوظف والت�شييق
عليه ،ومن يعلم البواطن ال رب العاملني ،والقانون يحا�شب ظاهر
الأمور ،وامل�شوؤول يحتمي حتت عباءة املن�شب الر�شمي ،واأي تعوي�س
قد يتقرر ق�شائيا هو من ميزانية الدولة ولي�س من جيب املتفقني على
الأ�شرار.
املثال الثالث :هنا اأت�شور حالة تخيلية من الأفــالم ،قد تكون
عندنا وقد ل تكون ،وهي ما ا�شميها (ع�شابات الوظيفة العامة) يف
داخل اجلهاز احلكومي ،وهي عبارة عن جتمع من موظفني بدرجات
وظيفية خمتلفة ويف عدة مراكز داخل اجلهة احلكومية الواحدة او
يف عدة جهات حكومية ،نعم قد يكونون يف عدة جهات حكومية
(متدد اأفقي وا�شع) ،يربطهم هدف م�شرتك وهو ا�شتغالل املرفق او
املرافق احلكومية لتكون طوع بنانهم ،تنظيم �شري يحكمه د�شتور
�شفوي �شمني داخل اجلهاز احلكومي ،كل منهم يف مكانه يقدم خدمات
لالآخر ،ويعرقل اعمال من ل ينتمي لهذه (الع�شابة) ،ولوؤهم الوظيفي
لتنظيمهم التعي�س ل للدولة .وهذا النوع من التن�شيق اجلهنمي قد
يكون دافعه انهم من نف�س اجلمعية ال�شيا�شية او من طائفة معينة او
من فكر اقت�شادي معني ،اي رابط والروابط ل تنتهي ،او انهم وجدوا
ان ت�شكيل هذا التنظيم الواقعي امر واجب للدفاع عن م�شاحلهم يف
احلق والباطل ،يف ال�شراء طبعا ولي�س يف ال�شراء لنهم يتفرقون
حينها لأن روابطهم م�شلحي ه�س ،ويكون �شعارهم البلي�شي ما قاله
قا�شدا فيه اخلري املهلب بن ابي �شفرة:
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الرابط اإللكتروني

كــــونــــوا جــمــيــعــا يــــا بـــنـــي اذا اعــــرتى
خــــطــــب ول تــــتــــفــــرقــــوا اآحــــــــــادا

احلق يف التظلم من حقوق الإن�ضان ،وبالتايل
وجب اأن يحظى باحلماية املوؤثرة بتطوير اإجراءاته
تــــاأبــــى الـــــرمـــــاح اذا اجـــتـــمـــعـــن تــكــ�ــشــرا
واإذا افـــــرتقـــــن تـــكـــ�ـــشـــرت اأفـــــــــرادا
�شعارهم بليغ ومقنع -بالن�شبة لهم  -ولكن نواياهم واأفعالهم
دنيئة ،كاحلرامي الذي ي�شرق مقنعا نف�شه انه روبن هود في�شرق
مليونا ويعطي فقريا مر بجانبه دينارا ،اقنع نف�شه هذا املغفل انه
ت�شدق وبالتايل هو �شاحب هدف نبيل .مثل هذه التنظيمات الواقعية
من ال�شعب ك�شفها ولكنها بال�شك تت�شبب يف دمار الوظيفة احلكومية
وخلق بيئة عمل غري �شحية ،كما انها ان تر�شخت وت�شعبت وطال
اأمدها يف داخل جهة حكومية �شتتعب كل وزير يتوىل هذه اجلهة ل
يتما�شى مع م�شالح هذه املجموعة (احلر�س القدمي ).
هذه يف احلقيقة اأمثلة نتخيلها وقد ت�شدق يف الواقع ،فاإن �شدقت
فاأنا اأبرئ ذمتي كما تفعل الأفالم وامل�شل�شالت ،واأقول« :ان هذا املقال
من ن�شج خيال الكاتب وان وجدت �شخ�شيات يف الواقع ينطبق عليها
فاأنا غري م�شوؤول ،اإمنا طرحت مثال ليت�شح املقال ،كما انها لي�شت
حالت ح�شرية؛ فهناك من املمار�شات الوظيفية ال�شاذة غريها بال
�شك ،بل وقد تكون هذه الأمثلة التي ذكرتها غري موجودة يف كل او
بع�س اجلهات احلكومية عندنا ،ولكنها من الأمثلة املوجودة يف العامل
ويجب جتنب و�شولها لبالدنا ،واهلل على ما اأقول �شهيد».
ان احلق يف التظلم من حقوق الن�شان ،وبالتايل وجب ان يحظى
باحلماية الفاعلة املوؤثرة بتطوير اإجراءاته و�شمان فاعليتها ،اأعيد
«و�شمان فاعليتها» ،خ�شو�شا انه اهم اجراء اداري يقي الدولة من
ويالت ظهور او تنامي الف�شاد الداري ،لذلك فاإنني اهيب بعدة جهات
ان تعمل ب�شكل حقيقي ناحية تطوير اآليات التظلم وفاعليته كديوان
اخلدمة املدنية باأن يفعل ب�شكل كبري دور اإدارة الرقابة الإدارية،
ومعهد الدارة العامة عليه دور تثقيفي كبري ،وكل وزير يف وزارته،
وكل م�شوؤول يف املكان الذي ويل فيه امر النا�س ،وكذلك ديوان الرقابة
املالية والإداريــة ،فلت�شاعف هذه اجلهات جهدها لتحقيق فعالية
التظلم.
ان من الأفكار الناجحة -لكي ل يقال انني اطرح امل�شكلة ول اعطي
حال  -ان يكون هنالك خط ات�شال للنزاهة ( )Integrity Lineاو
مكتب مركزي جلميع اجلهات احلكومية يتبع ديوان رئي�س الوزراء او
مكتب النائب الول لرئي�س الوزراء او اأية جهة عليا -فمكافحة الف�شاد
الداري عمل يجب ان يكون تابعا لأعلى امل�شتويات  -بحيث يكون هذا
اخلط للتوا�شل اآمنا للمبلغني ،ويف اإطار �شرية مثل تلك التي نراها يف
الأفالم من الـ(  ،)FBIيقدم عن طريقه املبلغون (املوظفون والعاملون)
�شكاوى عن حالت الف�شاد الداري وعدم النزاهة يف اجلهات احلكومية
املختلفة ويف ال�شركات احلكومية التي متلك فيها احلكومة حق الدارة
كونها متلك غالبية راأ�س مالها ،ثم يقوم هذا املكتب بدرا�شة احلالت
واتخاذ القرار املنا�شب ،وواهلل الذي ل اإله ال هو لو �شدر قرار قوي رادع
على احد الفا�شدين اداريا ليكونن رادعا للجميع ،واي�شا ً يتوىل هذا
املكتب تقدمي تقارير ل�شمو رئي�س الوزراء ول�شمو النائب الول لرئي�س
الوزراء عن مواطن اخللل يف اجلهاز احلكومي يف اخت�شا�شات حمددة
يف قرار اإن�شاء املكتب ،وهذه الخت�شا�شات تت�شمن النظر وتقييم
بيئة العمل وتركيبة الإدارات من حيث الطوائف وتكافوؤ الفر�س بني
اجلن�شني بل ابعد من ذلك الرتكيبة من حيث �شالت الن�شب والقربى
وال�شول ل�شمان عدم وقوع متييز على غري املبني على هذه الأ�شباب،
والبحرين دولة �شغرية يف امل�شاحة وعدد ال�شكان ،وميكن عمل ذلك
متى ما تلم�شنا خطورة امل�شكلة وتظافرت اجلهود ،واي�شا يت�شمن عمل
املكتب بيان مكامن الف�شاد الداري وتقييم جودة الدارة.
قد يكون قلمي �شاقني لأفكار قد يراها البع�س بعيدة او ل وجود
لها ،ولكن هذا ما راأيته عندما زرت يف عام  2016جهاز امل�شاءلة
واملحا�شبة يف وا�شنطن بالوليات املتحدة المريكية ،وجتربتهم ثرية
جدا ب�شبب الرئي�س ال�شابق «الغزال الأ�شمر» باراك اوباما الذي كان
جل عمله لتحقيق ما ا�شماه  Open Governmentبحيث يكون
اأ�شا�س عمل احلكومة -فلرنكز اأ�شا�س العمل  -هو مكافحة الف�شاد
وال�شفافية ،فكل �شيء من منو اقت�شادي وزيادة دخل قومي ومعاجلة
الت�شخم والبطالة والتمثيل النيابي ال�شحيح ،وغريها من كربيات
امل�شاكل والأمور تكون حملولة تلقائيا عندما ت�شتد وترية مكافحة
الف�شاد باأنواعه.
كذلك من املهم -وهذا خطاب لل�شلطة الت�شريعية  -ان يتم اعتبار
بع�س حالت الف�شاد الداري ،ا�شدد (الداري) ،فـ«املايل خال�شني منه
بالعامي» ،من قبيل اجلرائم اجلنائية ،بل وبع�شها وجب ان يتقرر
عقاب مايل (غرامة ثقيلة) على املوظف �شاحب ال�شالحية املتع�شف
الذي مار�س هذا الف�شاد ،يدفع من ماله ال�شخ�شي ليتاأمل  -ويخلي
عنده �شوية دم  -ويرتدع ،فاأكرث ما يوؤمل النا�س يف هذا الزمان م�شا�س
جيوبهم ،فقد يحب�س وتقيد حريته فيخرج منا�شال من حيث ل تدري
الدولة ،لذلك العقاب وجب ان يكون ماليا ي�شاف للجنائي ،وهذا
باملنا�شبة ما قرره امل�شرع اللبناين يف بع�س ما نعتربه عندنا خمالفات
ادارية باأن �شماها جرائم ادارية.
ان تفعيل اآليات امل�شاءلة واملحا�شبة والعقاب الرادع يف اجلهاز
احلكومي وجتويد �شبل التظلم وحت�شينها دوريا ب�شكل م�شتمر ل�شمان
فاعليتها ،وحتديدا يف جمال مكافحة الف�شاد الداري من اهم متطلبات
اتفاقية المم املتحدة ملكافحة الف�شاد ومن اهم مظاهر احلكم ال�شالح
الر�شيد ،بل وبب�شيط العبارة من ا�شهل الطرق لتحقيق الطماأنينة
والراحة يف اأماكن العمل ،مما ينعك�س على الراحة والطماأنينة يف
داخل الأ�شرة ثم تلقائيا يف املجتمع ،حيث قال الد�شتور وقوله حقيقة
يف املادة (« :)5الأ�شرة اأ�شا�س املجتمع» ،كما قال يف املادة (« :)1نظام
احلكم يف مملكة البحرين دميقراطي» ،وقال اي�شا يف املادة (:)4
«العدل اأ�شا�س احلكم».

بيانات الخبر

ق�ضايا 13
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عثمان املاجد

كورونا امل�ضتبد!!
رغم وطاأة الإح�سا�س الذي يجتاح الكثريين
يف �سائر بلدان املعمورة بتال�سي الأمل اأو �سعفه يف
جناح العلماء يف فك �سفرة فريو�س كورونا امل�ستجد
وفهم اآليات ن�ساأته وحتوله اجليني الذي اأ�سبح
مبقت�ساه اآفة فتّاكة ،وبتاأخر اأخبار �سارة تب�سر
بتو�سل علماء الأحياء والأمرا�س اجلرثومية يف
خمتربات العلوم ال�سحية قريبا بال�سرعة التي تكفل
احل�سول على لقاح فعال اأو دواء ناجع يوقف متدد
فريو�س كورونا امل�ستجد وامل�ستبد بانت�ساره املجنون
وال�سريع والوا�سع يف هذه املدة الزمنية الق�سرية
التي اأودى فيها بحياة اأكرث  70األ ًفا حتى كتابة هذه
ال�سطور ،فاإن احلكومات التي تقع عليها م�سوؤولية
اإدارة �سوؤون بلدانها التي تع�سف بها جائحة العدوى
تبدو يف و�سع ل حت�سد عليه فهي اأي�سا تواجه
حتديات جمة لعل من اأهمها ا�ستباق ما قد توؤول
اإليه الأو�ساع بتوفري �سروط اأف�سل ملقاومة اجلائحة
العابرة لكل احلدود حماية ل�سعوبها ،وحت�سينا
حلدودها لإبعاد �سبح املوت واحلد من النزيف احلاد
يف اأرواح الب�سر.
واحلقيقة املثبتة هي اأن فريو�س كورونا لي�س
له معيار وا�سح ميكن تعميمه للتخفيف من وطاأة
انت�ساره بني جمتمع واآخر ،اإذا ما ا�ستثنينا اللتزام
ب�سوابط احلجر ال�سحي والت�سديد على غ�سل اليدين
با�ستمرار ،اأول مبادئ ال�سحة العامة التي تعلمناها
من قبل الدخول اإىل املدر�سة ،وعدم مالم�سة الوجه،
والن�سباط يف تنفيذ خطط التباعد الجتماعي اجلربي
الذي يلهج يف كل تف�سيل من تفا�سيله بحب الآخرين
واحلياة رغم ق�سوته الظاهرة التي جتعلنا نتوا�سل
من دون اأن يوؤذي اأحدنا من يحبهم وممن يتقا�سم
معهم ترف العي�س و�سظفه .مبداأ التباعد الجتماعي
فر�سته جائحة كوفيد  ،19واقتحم علينا حياتنا،
واأربك الكثري مما األفناه من نوامي�س العي�س معا؛
ولذلك كان تطبيقه بال�سرامة التي يدعو اإليها الأطباء
خا�سعا للن�سبية ل يف جمتمعاتنا العربية فح�سب -
كما يظن بع�س النا�س -واإمنا يف املجتمعات املتقدمة
التي كنا نظن اأنها مثال يف الن�سباط الجتماعي
والتقيد ب�سروط ال�سحة العامة و�سوابطها.
واإذا ما تاأملنا الأ�سكال والر�سومات التو�سيحة
والنماذج املدرو�سة بعناية التي يعر�سها املتخ�س�سون
يف جمالهم ويتداولها النا�س على و�سائل الإعالم
املختلفة لإظهار اأهمية التباعد الجتماعي يف فرتة
عدم وجود الأم�سال والعالجات الناجعة لإبعاد خطر
هذا الفريو�س الفتاك ،لتاأكد لنا اأن الوعي باأبجديات
ال�سحة العامة قا�سر يف كل املجتمعات الإن�سانية،
واأن كل الأوبئة التي مرت بها املجتمعات عرب التاريخ
مل تخلف وعيًا متكامالً باأهمية ال�سحة العامة .ولعل
ذلك من الأ�سباب التي جعلت اإ�سابات جائحة كوفيد
 19تقرتب من املليون املليون اإ�سابة .واإذا ما ا�ستمرت
الإ�سابات على هذه الوترية املت�سارعة فاإنه من املوؤكد
اأن الب�سرية �ستقفز على هذا الرقم عاليا ،رغم اأن عدد
الوفيات اإىل حد الآن مل يبلغ ،وهلل احلمد ،الرقم املفزع
الذي بلغته الأنفلونزا الإ�سبانية مثالً الذي جتاوز
اخلم�سني مليونا.
وعلى �سخامة املنجز يف جمال ت�سنيع الأدوية
وابتكار الأدوات والو�سائل التقنية امل�ساعدة فقد َثبُتَ
اأن هذا التقدم املحرز يف ال�سحة العامة وحماربة
الأمرا�س املعدية ،ل يكفي للت�سدي لهذا الهجوم
املباغت وال�سر�س للفريو�س الذي �س ّل املجتمعات
وفكك اأو�سالها وخ�سف باقت�ساداتها وفر�س
�سروط مقاومة واجبة ومنط حياة على كل دول
العامل الأخذ بها ،ومع كل هذا اجلهد اإل اأنه يبدو
حتى الآن اأن القادم ،بح�سب ما ي�سرح به امل�سوؤولون
الأمميون ،اأق�سى ،اإذ اأن انت�سار فريو�س كورونا يف
اأنحاء املعمورة فاق كل ت�سور ،وقدرة هذا الفريو�س
على التاأقلم مع خمتلف املناخات حتري وتبدد بع�س
الأمل القائم يف اأن حلول ال�سيف �سيجعل نهاية
الفريو�س حتمية .ولذلك فال حلول متاحة اأمامنا الآن
اإل التقيد بتعليمات اجلهات املخت�سة ،واإلزام النف�س،
بل واإكراهها على اأن تتبنى عادات جديدة و�سلو ًكا
جديدًا يحفظ اأرواحنا واأرواح من نحب.
�سحيح اأن هواج�س النف�س وهي تن�ساق وراء
اأرقام امل�سابني واملوتى قد جتعلنا نعاي�س نوعا من
الكاآبة ،ولكن حبنا احلياة يطرد هذه احلالة ،ويجعلنا
نت�سبث ببوارق الأمل� .سحيح اأنني اأحتدث هنا عن
�سورة قامتة اأعلم اأننا لن نُدرك ماآل نهاياتها على
النحو الذي ياأخذنا اإليه الفريو�س ،وهي �سورة
تقت�سي منا اأفرا َد جمتمع وجماعات على نحو جاد،
اأن ناأخذ على حممل اجلد كل ما ي�سدر من اجلهات
املخولة باإ�سدار التعليمات والتوجيهات ،وا ّأل نلتفت
اإىل ما ُينتج على و�سائل التوا�سل الجتماعي؛ لأن
فيه الكثري مما ي�سر عملية مكافحة الفريو�س ،حتى
واإن كان ذلك بغري ق�سد ،من ذلك مثالً اأن اإ�ساعة خرب
كاذب عن تو�سل بع�س املحتالني اأو بع�س امل�سابني
بداء الكذب اإىل اكت�ساف عقار ناجع �سد اجلائحة ،قد
يحر�س بع�س النا�س توقا اإىل حياتنا املا�سية على
ك�سر �سوابط التباعد الجتماعي واحلجر ال�سحي
فتحدث ل قدر اهلل الكارثة .ولنتذكر م ًعا اأن وعينا
هو الفي�سل يف هذه املعركة ،واأن �سبط العواطف
وحتكيم العقل �سيقودنا معا اإىل جتاوز هذه املحنة
باأقل الأ�سرار.
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رئيس الوزراء يتلقى تهنئة
مستشار الشؤون االقتصادية
تلق��ى صاحب الس��مو الملكي األمير خليفة بن س��لمان آل
خليف��ة رئيس ال��وزراء ،برقية تهنئة من مستش��ار صاحب
الس��مو الملكي رئيس الوزراء للشؤون االقتصادية عبداهلل
سيف ،وذلك بمناسبة االحتفال باليوم الدولي للضمير الذي
تم اعتماده من قبل منظمة األمم المتحدة تفعي ً
ال لمبادرة
سموه.
وعبر سيف في برقيته ،عن أسمى آيات التهاني والتبريكات
لصاح��ب الس��مو الملك��ي رئيس ال��وزراء بهذه المناس��بة
الغالي��ة والتي جاءت في إطار دعم س��موه للجهود الدولية
الرامي��ة إلى تعزي��ز التضام��ن العالمي ف��ي كل ما يخدم
الس��الم واالس��تقرار واألمن في العالم ،واستكما ًال للجهود
المضنية من قبل سموه لمسيرة التنمية المستدامة.
وق��ال إن الظ��روف العصيبة التي يمر به��ا العالم في هذا
الوقت تب��رز أهمية قيمة الضمير ف��ي التضامن والتعاون
للدول مع ش��عوبها ،داعي�� ًا المولى عز وج��ل أن يديم على
سموه موفور الصحة والعافية ،ويعينه لتحقيق المزيد من
التنمية ومواصلة المس��يرة المباركة في س��بيل خير وعزة
المملكة.

رئيس الوزراء يتلقى تهنئة
مندوب البحرين باألمم المتحدة
تلق��ى صاحب الس��مو الملكي األمير خليفة بن س��لمان
آل خليف��ة رئي��س ال��وزراء ،برقية تهنئة م��ن المندوب
الدائم للبحرين لدى األمم المتحدة السفير جمال فارس
الرويعي ،وذلك بمناس��بة االحتف��ال األول بيوم الضمير
الدول��ي ،الذي اعتمدته الجمعية العامة لألمم المتحدة
بتوافق دولي اس��تجابة لمبادرة س��موه الهادفة لنش��ر
ثقافة السالم والوئام.
وأكد في برقيت��ه ،أن االحتفال بهذا الحدث األممي يعد
إنجازاً مش��رف ًا للبحرين ويجس��د المكان��ة الرفيعة التي
تتبوؤه��ا بقيادة حضرة صاح��ب الجاللة الملك حمد بن
عيس��ى آل خليفة عاهل البالد المف��دى ،ودورها المؤثر
في خدمة اإلنس��انية ودعم السالم العالمي ،منوه ًا بأن
عال هو مبعث فخر
ما يحظى به س��موه من تقدير دولي ٍ
واعتزاز للجميع.
وقال إن هذه المناسبة الرفيعة برسالتها السامية تمثل
انطالق��ة حقيقي��ة لتحكيم القي��م والمبادئ اإلنس��انية
للضمير لدى األسرة الدولية من أجل مواجهة التحديات
الراهن��ة ،الفت ًا إلى أن العالم ف��ى هذه المرحلة أحوج ما
يكون إلى االسترشاد بالضمير في دفع الجهود الجماعية
المبذولة لمكافحة انتش��ار وباء فيروس كورونا (كوفيد
 ،)19داعي�� ًا المول��ى ع��ز وجل أن يحفظ صاحب الس��مو
الملكي رئيس الوزراء ويديمه عزاً وفخراً لمواصلة مسيرة
التنمية والعطاء للمملكة.

رئيس الوزراء يتلقى
برقية من ماجد الجشي
تلق��ى صاحب الس��مو الملكي األمير خليفة بن س��لمان
آل خليفة رئي��س الوزراء ،برقية تهنئ��ة من ماجد جواد
الجش��ي بمناس��بة احتفال األمم المتحدة والعالم بيوم
الضمير الدولي ،والذي يأتي استجابة لمبادرة سموه.
وأك��د أن مبادرة صاحب الس��مو الملكي رئي��س الوزراء،
ليوم الضمي��ر الدولي تأتى تكريم ًا لإلنس��ان ،وتحقيق ًا
للس��الم الدولي ،بم��ا يضمن رفاه ونماء الش��عوب على
امتداد الكرة األرضية.

المسلماني :تسهيل
عودة البحرينيين في مكة
والمدينة وجدة والطائف
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في اتصال هاتفي بين الملك وسلطان
عمان ..بحث جهود التصدي لـ«كورونا»
جرى اتص��ال هاتفي بي��ن حضرة صاحب
الجالل��ة الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة
عاهل البالد المفدى وأخيه حضرة صاحب
الجاللة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد
سلطان عمان الشقيقة.
واس��تعرض عاه��ل الب��الد المف��دى مع
الس��لطان هيثم بن طارق آل سعيد خالل
االتص��ال عالق��ات التع��اون القائمة بين
البلدين الش��قيقين ،والجه��ود المبذولة
على مختلف الصعد في التصدي النتش��ار
جائحة فيروس كورونا والتخفيف من آثاره
على البش��رية ،داعي�� ًا جاللت��ه اهلل العلي
القدي��ر أن يرفع ش��ر ه��ذه الجائحة ويقي
العالم أجمع من األوبئة واألسقام.
كما تمنى جاللته لجاللة س��لطان عمان
موفور الصحة والسعادة وللشعب العماني
المزيد من التقدم والرقي واالزدهار.

سلطان عمان

جاللة الملك المفدى

رئيس الوزراء يتلقى تهنئة من وزير األشغال
تلقى صاحب الس��مو الملكي األمير خليفة بن
س��لمان آل خليفة رئيس الوزراء ،برقية تهنئة
من وزير األشغال وشؤون البلديات والتخطيط
العمراني م.عصام خلف ،رفع فيها أس��مى آيات
التهاني والتبريكات لسموه بمناسبة االحتفال
بالي��وم الدولي للضمير ال��ذي تم اعتماده من

قبل منظمة األم��م المتحدة تفعي�� ً
ال لمبادرة
س��موه .وأك��د ،أن االحتف��ال بالي��وم الدول��ي
للضمير تلبية لمبادرة صاحب الس��مو الملكي
رئيس الوزراء التي أطلقها بهدف إرساء السالم
واالس��تقرار ف��ي العال��م يؤكد م��دى التقدير
الدول��ي الرفي��ع لجه��ود س��موه الحثيث��ة من

أجل تعزيز المس��يرة اإلنس��انية وإقرار السالم
الدول��ي ،ولمواصلة مبادرات س��موه العالمية
ودف��ع مس��ارات التنمي��ة المس��تدامة ،كم��ا
أن االحتف��ال بمبادرة س��موه على المس��توى
العالم��ي يعد حلقة في سلس��لة من اإلنجازات
التي تعد فخراً وعزاً للجميع بالمملكة.

رئيس الوزراء يتلقى تهنئة من وزير الكهرباء
تلقى صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس
الوزراء ،برقية تهنئة من وزير شؤون الكهرباء والماء م .وائل المبارك،
وذلك بمناسبة االحتفال باليوم الدولي للضمير الذي تم اعتماده من
قبل منظمة األمم المتحدة تفعي ً
ال لمبادرة سموه.
ورفع المبارك في برقيته ،أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب
الس��مو الملكي رئيس الوزراء بهذه المناس��بة ،قائ ً
ال إن اعتماد هذه

المبادرة ج��اءت ثمرة لرؤية س��موه الثاقبة واعتراف ًا دولي�� ًا وتقديراً
لجه��وده من أج��ل تعزيز مكان��ة البحرين بين األم��م بقيادة حضرة
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البالد المفدى،
مضيف ًا إن إسهامات سموه المتميزة تضع البحرين في مصاف الدول
المتقدم��ة من خالل تعزيز التنمية المس��تدامة ودعم قيم الس��الم
واألمن العالميين.

رئيس الوزراء يتلقى تهنئة رئيس الطاقة المستدامة
تلق��ى صاحب الس��مو الملك��ي األمير خليفة
بن س��لمان آل خليف��ة رئيس ال��وزراء برقية
تهنئة من رئيس هيئة الطاقة المس��تدامة
الدكتور عبدالحسين بن علي ميرزا ،بمناسبة
االحتف��ال بالي��وم الدولي للضمي��ر الذي تم

اعتم��اده من قب��ل منظمة األم��م المتحدة
تفعي ً
ال لمبادرة سموه.
ورف��ع ف��ي برقيت��ه ،أس��مى آي��ات التهاني
والتبري��كات إل��ى صاح��ب الس��مو الملك��ي
رئي��س الوزراء به��ذه المناس��بة ،مضيف ًا أن

احتفاء العالم بالي��وم الدولي للضمير يؤكد
عل��ى أهمية مبادرة س��موه الرفيعة وتقديراً
لجهوده المتميزة في تعزيز قضايا الس��الم
العالم��ي ومكافح��ة كافة أش��كال التعصب
والعنف واإلرهاب.

رئيس الوزراء يتلقى تهنئة السفير الجزائري
تلقى صاحب الس��مو الملك��ي األمير خليفة
بن س��لمان آل خليفة رئيس ال��وزراء برقية
تهنئ��ة م��ن س��فير الجمهوري��ة الجزائرية
الديمقراطية الش��عبية لدى المملكة قادري
الس��ايح ،أعرب فيه��ا عن خال��ص التهاني
والتبري��كات بمناس��بة االحتف��ال بالي��وم
الدول��ي للضمي��ر وال��ذى تم اعتم��اده من

األم��م المتح��دة بمبادرة من س��موه كأحد
الشخصيات ذات اإلس��هام المتميز في دعم
قي��م الس��الم والتعايش والوئ��ام العالمي
والعط��اء ف��ي طري��ق الس��الم والتنمي��ة
والتسامح.
وأكد ف��ي برقيته ،أن االحتف��ال يبرز مكانة
البحري��ن ودورها الرائد ف��ي خدمة القضايا

االنس��انية وتعزي��ز الش��راكة العالمية من
أجل الس��الم واالس��تقرار س��عي ًا نح��و عالم
يسوده الس��الم والوئام واالستقرار ،مضيف ًا
أن االستجابة الدولية تأتي تكريم ًا لمسيرة
ممتدة من اإلنجازات لسموه والتي أسهمت
ف��ي تحقيق قف��زة نوعي��ة للمملكة في كل
المجاالت.

كبير مستشاري الدفاع لـ«الشرق األوسط»:
جهود البحرين بارزة بمكافحة «كورونا»
أك��د كبي��ر مستش��اري الدفاع
لش��ؤون الش��رق األوسط في
المملك��ة المتح��دة ،الفري��ق
ج��ون لورمي��ر ،جه��ود مملكة
البحري��ن في مكافح��ة جائحة
في��روس كورون��ا (كوفيد ،)19
ومساهمتها البارزة في جهود
المكافح��ة الدولي��ة الموحدة
للفيروس.
وكان سمو اللواء الركن الشيخ
ناص��ر ب��ن حم��د آل خليف��ة،
ممث��ل جاللة المل��ك لألعمال
الخيري��ة وش��ؤون الش��باب،
مستش��ار األم��ن الوطن��ي
تلق��ى اتص��ا ً
ال هاتفي�� ًا ،م��ن

بيانات الخبر

اليوم

التاريخ
الخبر

قامت القنصلي��ة العامة للمملكة في ج��دة وبالتعاون مع
الجهات المعنية بتس��هيل ع��ودة المواطني��ن البحرينيين
الموجودي��ن ف��ي الطائ��ف ومدينة ج��دة ومك��ة المكرمة
والمدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية ،وذلك عبر
جس��ر الملك فهد ،بعد اتخ��اذ اإلج��راءات الصحية الالزمة
والتأكد من سالمتهم وصحتهم قبل عودتهم الى المملكة.
ونوه القنص��ل العام في جدة إبراهيم محمد المس��لماني،
بح��رص القنصلي��ة العام��ة المتواص��ل على اتخ��اذ كافة
التدابي��ر والتس��هيالت الالزمة من أجل ع��ودة المواطنين
البحرينيي��ن الموجودين في المنطقة الغربية من المملكة
العربية الس��عودية إلى البحرين ،معرب ًا عن جزيل الش��كر
والتقدي��ر للجه��ات المعنية في البحرين والس��عودية على
التع��اون الكبي��ر ال��ذي لقيت��ه القنصلية العام��ة لمملكة
البحرين في جدة والذي أسهم في تسهيل عودة المواطنين
لمملكة البحرين بكل أمان ويسر.

جهة النشر

الصفحة
العدد

الرابط اإللكتروني

سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة

جون لورمير

الفري��ق ج��ون لورمي��ر ،ج��رى
خالل��ه اس��تعراض العالق��ات

االس��تراتيجية القائم��ة بي��ن
مملك��ة البحري��ن والمملك��ة

المتحدة الصديقة ،ومستقبل
هذه العالق��ات ما بعد القضاء
على الفي��روس ،والتأكيد على
أهمي��ة مواصلة دع��م الجهود
الدولية ف��ي مكافح��ة جائحة
فيروس (كوفيد.)19
م��ن جانبه ،أك��د س��مو اللواء
الركن الشيخ ناصر بن حمد آل
خليفة ،مستشار األمن الوطني
على عم��ق عالق��ات الصداقة
والتعاون بين مملكة البحرين
والمملك��ة المتحدة الصديقة،
متمني��ا س��موه للمملك��ة
المتح��دة وش��عبها الصدي��ق
دوام التقدم واالزدهار.

رئيس األمن العام :الكوادر الطبية
والتمريضية يسطرون أروع تضحيات
ق��ال الفريق رئي��س األمن العام طارق الحس��ن ،في مس��تهل
كلمته بمناس��بة يوم الصحة العالمي« :تحي��ة احترام وتقدير
لكل م��ن يعمل م��ن أجل البحرين وس��المة كاف��ة المواطنين
والمقيمين .وبمناس��بة يوم الصحة العالم��ي ،نعبر عن الفخر
واالعتزاز ،بجهود الكوادر الطبية والتمريضية والذين يسطرون
في مواجهة «أزم��ة كورونا» أروع تضحي��ات العطاء واإلخالص
في إطار أداء رس��التهم اإلنس��انية النبيلة ،القائمة على مراعاة

صحة وس��المة الجمي��ع ،موجه ًا تحي��ة تقدير للك��وادر الطبية
والتمريضية بمناسبة يوم الصحة العالمي والذي يوافق السابع
من أبريل من كل عام.
وأش��ار الحس��ن في كلمته ،إل��ى أن «حماية الس��المة العامة،
واجب مجتمعي أصيل ،يعكس االلتزام به ،أصدق مشاعر الوالء
واالنتماء للوطن الذي نعيش فيه ،في ظل قيادة حضرة صاحب
الجاللة ،الملك المفدى».
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رئيس الوزراءيوجه «التربية» للتنسيق
مع «الخاصة» للتخفيف عن أولياء األمور
إيجاد آلية مالئمة ألوضاع العاملين برياض األطفال ودور الحضانة
وجه صاحب السمو الملكي األمير خليفة
ب��ن س��لمان آل خليفة رئيس ال��وزراء،
وزارة التربي��ة والتعلي��م إلى العمل مع
المدارس الخاصة به��دف إيجاد الحلول
المناس��بة الت��ي تراع��ي التخفيف عن
كاه��ل أولياء األم��ور في ظ��ل األوضاع
الراهن��ة ،وبما يضمن ف��ي الوقت ذاته
للم��دارس الخاصة ع��دم تأثر جهودها
ف��ي خدم��ة المس��يرة التعليمي��ة في
المملكة.
كم��ا ح��ث س��موه عل��ى إيج��اد اآللي��ة
المائم��ة فيما يخ��ص أوضاع عدد من
الفئ��ات الت��ي تأثرت أعمالهم بس��بب
الظروف الراهنة ،ومن بينهم العاملون
في رياض األطفال ودور الحضانة.
ووجه س��موه ،وزارة األشغال والبلديات
والتخطي��ط العمران��ي إل��ى إيق��اف
تحصي��ل اإليج��ارات من المس��تأجرين
لألماك التابعة للبلديات لمدة  3أشهر
ه��ي أبريل ومايو ويونيو  ،2020مراعاة
للظروف الحالية ،وخاصة بالنسبة لذوي
الدخل المح��دود وأصحاب المهن الحرة
المتضررين بالتنس��يق مع وزارة العمل
والتنمية االجتماعية.
وكان صاح��ب الس��مو الملك��ي رئيس
الوزراء ،استقبل بقصر سموه في الرفاع،
أمس ،وزي��ر التربي��ة والتعليم د.ماجد
النعيم��ي ،ووزي��ر األش��غال وش��ؤون
البلديات والتخطي��ط العمراني عصام
خل��ف ،حيث اس��تعرض س��موه معهما
الجه��ود واالس��تعدادات المبذول��ة
لضم��ان س��ير العمل وتقدي��م مختلف
الخدم��ات ف��ي القطاعي��ن التعليم��ي
والبلدي.
وأشار سموه إلى أن المسيرة التعليمية
في البحرين تحظى بكل الدعم لارتقاء
بم��ا تقدم��ه م��ن خدم��ات ف��ي إعداد
وتأهي��ل األجي��ال القادم��ة م��ن أبن��اء

إيقاف تحصيل اإليجارات من المستأجرين ألمالك «البلديات»  3أشهر
تطوير الخدمات التعليمية للمساهمة في التنمية البشرية
تقديم كافة التسهيالت لتعزيز كفاءة التواصل مع الطالب
البحرين قادرة على تجاوز التحديات باالستمرار في وتيرة البناء
المملكة ،مؤكداً سموه حرص الحكومة
على تطوي��ر الخدم��ات التعليمية بما
يس��هم في تطوير وتحس��ين مخرجات
العملي��ة التعليمي��ة لخدم��ة جه��ود
المملكة في مجال التنمية البشرية.
ووج��ه صاحب الس��مو الملك��ي رئيس
ال��وزراء وزارة التربي��ة والتعلي��م إل��ى
تقديم كافة التسهيات التي تعزز من
كف��اءة التواص��ل مع الط��اب بمختلف
المراح��ل وتقديم الدعم الفني والتقني
ال��ازم لمتابع��ة الطلب��ة والطالب��ات
لتحصيلهم العلمي بالشكل المائم
وأك��د س��موه أن البحري��ن ق��ادرة على

تجاوز مختلف التحديات ،واالستمرار في
وتي��رة البناء والتق��دم لارتقاء بمكانة
الوط��ن ،وترس��يخ أركان نهضته التي
أثبتت صابته��ا في مواجه��ة مختلف
الظروف.
من جانب��ه أعرب وزير التربية والتعليم
عن تشرفه بلقاء صاحب السمو الملكي
رئي��س ال��وزراء ،مش��يراً إلى أن��ه قدم
لس��موه عرض ًا حول ما تقوم به الوزارة
من جهود الستمرار الخدمات التعليمية
للطاب ف��ي كافة المراحل الدراس��ية،
س��واء م��ن خ��ال البواب��ة التعليمي��ة
اإللكتروني��ة التي أعدتها الوزارة أو من

خال القناة التلفزيونية التعليمية التي
تم إطاقها بالتعاون مع وزارة ش��ؤون
اإلع��ام أو من خال قن��وات اليوتيوب،
فض ً
ا عن إنت��اج المعلمين والمعلمات
بهدف تعزي��ز المحت��وى الرقمي الذي
وصل إلى أرقام كبيرة.
وأوضح أنه أطلع صاحب الس��مو رئيس
ال��وزراء على ما تقوم ب��ه وزارة التربية
والتعليم بالتنس��يق مع وزارة الخارجية
لخدم��ة الطاب البحرينيي��ن في الخارج
والعمل على تسهيل عودتهم إلى أرض
الوطن والحفاظ على سامتهم.
من جهته ،أوضح وزير األشغال وشؤون

البلديات والتخي��ط العمراني أنه أطلع
صاح��ب الس��مو الملكي رئي��س الوزراء
على س��ير العمل في مختل��ف قطاعات
ال��وزارة وما ت��م إنج��ازه وف��ق برنامج
عم��ل الحكوم��ة ،الفت�� ًا إلى أن س��موه
أك��د على ض��رورة اس��تمرار العمل في
الخدمات البلدي��ة المقدمة للمواطنين
والمش��روعات التنموية الت��ي تنفذها
الوزارة في مختلف مناطق المملكة.
وأش��ار إلى أن توجيهات سموه الكريمة
ركزت على التس��هيل عل��ى المواطنين
والمستثمرين من خال إيقاف تحصيل
ايجارات األماك البلدية لمدة  3أشهر.

رئيس الوزراء يوجه بدراسة
اآللية المناسبة لمكافأة الكوادر الطبية
وجه صاحب الس��مو الملك��ي األمير
خليف��ة بن س��لمان آل خليفة رئيس
ال��وزراء بدراس��ة اآللي��ة المناس��بة
لتقدي��ر ومكاف��أة الك��وادر الطبي��ة
والتمريضي��ة والمتطوعين بالقطاع
الصح��ي ،لما قدموه م��ن نموذج في
اإلخ��اص والتفان��ي ،جس��دوا في��ه
أس��مى المعان��ي والقيم اإلنس��انية
النبيلة لمهنة الطب والمهن الطبية،
مشيداً بالوقفة المشرفة للكوادر في
تلبية نداء الواجب وتس��خير أنفسهم
ليكونوا في خط الدفاع األول للحفاظ
على األمن الصحي بالمملكة.
كما وجه سموه بمتابعة وتلبية كافة
المتطلب��ات واالحتياج��ات الضرورية
للكوادر الطبي��ة والتمريضية للقيام
بعمله��م عل��ى الوج��ه األكم��ل،
وحمايته��م م��ن المخاط��ر ،منوه�� ًا
س��موه بالجهود التي يوالي القطاع
الطب��ي بذله��ا ف��ي س��بيل حماي��ة
المجتم��ع م��ن األم��راض واألوبئة،
والتي ش��كلت عنصراً داعم ًا للمسيرة
التنموية في مختلف مراحلها.
وأم��ر س��موه بمتابع��ة وتكثي��ف
الزي��ارات الميداني��ة الت��ي تنفذه��ا
وزارة الصحة لتش��مل مختلف مناطق
المملك��ة ،وخاص��ة لمناطق س��كن
العمال��ة الواف��دة بم��ا يس��هم في
تقدي��م كاف��ة أوجه الدع��م الصحي
لهم ،تقديراً إلسهاماتهم في خدمة
عملي��ة التنمية في المملكة ،وحرص ًا
عل��ى صح��ة وس��امة المواطني��ن
والمقيمين.
ج��اء ذل��ك ل��دى اس��تقبال س��موه
بقصر س��موه في الرفاع أمس رئيس
المجل��س األعل��ى للصح��ة ورئي��س
الفري��ق الوطني للتص��دي لفيروس
كورون��ا الفريق طبيب الش��يخ محمد
ب��ن عب��داهلل آل خليف��ة ،حي��ث أطلع
س��موه على آخر المس��تجدات بشأن
جه��ود الحمل��ة الوطني��ة لمكافحة
في��روس كورون��ا (كوفي��د  ،)19وما

اليوم

التاريخ
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الرابط اإللكتروني

تكثيف زيارات وزارة الصحة الميدانية لمناطق سكن العمالة الوافدة
الخبرمتميزة في القطاع الطبي
بيانات وطنية
البحرين تملك خبرات وكفاءات
المنظومة الصحية أثبتت قدرتها على التجاوب
بكفاءة مع متطلبات أزمة فيروس «كورونا»

رفع كفاءة الخدمات الصحية
والعالجية وفق أحدث األنظمة العالمية
تلبية االحتياجات الضرورية لقيام
الكوادر التمريضية بعملهم على الوجه األكمل
تقوم به من زي��ارات ميدانية وإجراء
الفحوصات المختبري��ة في عدد من
مناطق المملكة بهدف الحفاظ على
صحة المجتمع.
وقال س��موه إن ما تمتلكه البحرين
من خبرات وكف��اءات وطنية متميزة
في القط��اع الطبي ه��ي مصدر فخر
واعتزاز وتس��تحق كل الثناء والشكر،
مؤك��داً س��موه أن البحري��ن تجن��ي
اليوم ثمرة جهودها في بناء اإلنسان

البحرين��ي وتأهيله ورعايت��ه تعليم ًا
وصحي�� ًا ،ليك��ون عنص��راً فاع�� ً
ا في
تقدمها وتطورها وحمايتها.
وأكد س��موه أن المنظوم��ة الصحية
ف��ي المملكة أثبتت الي��وم جدارتها
وقدرتها عل��ى التج��اوب بكفاءة مع
متطلبات األزمة الراهنة ،كنتاج للبنية
السليمة والمدروس��ة التي تأسست
عليها ه��ذه المنظوم��ة وغيرها من
القطاعات التنموية المختلفة ،وهي

عوام��ل عززت م��ن س��معة البحرين
كبلد يحترم حق اإلنس��ان في الحياة
بكرام��ة وضمان أمن��ه الصحي على
كافة المستويات.
وقال س��موه «إن ذلك م��ا كان ليتم
لوال حرص الحكومة على تعزيز بنية
المنش��آت الصحية واالرتقاء بالقطاع
الصح��ي وتطويره وفق اس��تراتيجية
طموح��ة تس��عى لتعزي��ز الصح��ة
العامة ورفع ج��ودة وكفاءة الخدمات

الصحي��ة والعاجي��ة وف��ق أح��دث
األنظمة العالمية».
وهنأ س��موه كافة منتس��بي القطاع
الصح��ي بمناس��بة االحتف��ال بي��وم
الصح��ة العالمي ،مؤكداً س��موه أن
العالم في هذه المناس��بة يس��تذكر
بكل تقدير األدوار والجهود اإلنسانية
الكبي��رة الت��ي يبذله��ا األطب��اء
والممرضون من أجل صحة وس��امة
الجميع.
كما عبر س��موه ع��ن االعتزاز بالروح
الوطنية العالي��ة التي أظهرها كافة
أبناء البحرين في الوقوف صف ًا واحداً
والمس��ارعة إلى التط��وع في خدمة
الوطن من أجل تج��اوز التحدي الذي
فرض��ه تفش��ي في��روس كورون��ا،
والتعام��ل مع��ه بوعي ومس��ؤولية
وبم��ا يتناس��ب ومتطلب��ات ه��ذه
المرحلة.
من جانبه ،أعرب فريق طبيب الشيخ
محمد بن عبداهلل آل خليفة عن خالص
الش��كر والتقدي��ر إلى قي��ادة حضرة
صاحب الجالة الملك حمد بن عيسى
آل خليف��ة وإل��ى الحكوم��ة الموقرة
برئاسة صاحب السمو الملكي األمير
خليف��ة بن س��لمان آل خليفة رئيس
ال��وزراء الموقر ،والى صاحب الس��مو
الملك��ي األمير س��لمان ب��ن حمد آل
خليف��ة ول��ي العه��د نائ��ب القائد
األعلى النائ��ب األول لرئيس مجلس
الوزراء ،وتوجيهاتهم الس��ديدة التي
أسهمت في تجاوز المملكة التحديات
الت��ي يمر بها العالم ،مش��يداً بدعم
صاحب الس��مو الملكي رئيس الوزراء
الموق��ر ،واهتمام��ه المتواص��ل
بالقطاع الصحي ،وحرص سموه على
المتابع��ة الحثيث��ة لجه��ود الحملة
الوطني��ة لمكافحة في��روس كورونا،
واالطمئن��ان عل��ى س��امة األوضاع
الصحية في المملكة وضمان تقديم
أفضل الخدم��ات الصحية للمواطنين
والمقيمين.
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ولي العهد مترئسًا «التنسيقية» :البحرين
ستنتصر على كافة التحديات بالروح الوطنية الجامعة
أكد صاحب الس��مو الملكي األمير سلمان
بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد
األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء،
أنه بوعي المواطنين والمقيمين والقطاع
األهل��ي والخ��اص كذل��ك م��ن ش��ركات
ومؤسس��ات بالمس��ؤولية االجتماعي��ة
وم��ا يت��م إطالق��ه م��ن مب��ادرات لدع��م
الجه��ود الوطنية لمكافحة فيروس كورونا
(كوفيد )19يعطي الثقة واألمل الدائمين
بأن البحرين ستنتصر على كافة التحديات
بمثل ه��ذه الروح الوطني��ة الجامعة التي
تضع مصلحة الوط��ن والمواطن فوق كل
اعتبار.
وأضاف س��موه ،لدى ترؤس سموه اجتماع
اللجنة التنسيقية عن بعد أمس ،بمشاركة
عدد من أصحاب السمو وكبار المسؤولين،
أن الخط��وات االس��تباقية الت��ي اتخذتها
مملكة البحرين كان له��ا الدور الكبير في
اس��تمرار حرية التنقل والخروج من المنزل
للضرورات المعيشية للجميع.
وأشار سموه إلى أن كل ما يتم اتخاذه من
قرارات وإجراءات هدفها األول الحفاظ على
صحة وس��المة المواطنين والمقيمين في
المملكة كونها أولوية دائمة.
ونوه س��موه بأن م��ا تحقق م��ن نجاحات
للعمل م��ن المنزل جاء بفض��ل ما تتمتع
بني��ة تحتي��ة متطورة
ب��ه المملكة م��ن
ٍ
لالتص��االت اس��تثمرت فيه��ا البحري��ن
وتمي��زت بها عب��ر عقود طويل��ة ،مضيف ًا
بأنه س��يتم مواصلة تطويرها باس��تمرار
لمواكب��ة أحدث المعايي��ر العالمية للبنى
التحتية.
وأكد س��موه بأن العمل م��ن قبل الفريق
الوطن��ي للتص��دي لفي��روس كورون��ا
(كوفيد )19مس��تمر بجهود مضاعفة وأن
اس��تمرار االلت��زام من قب��ل مجتمع واعي
في كل مراحل التعامل مع فيروس كورونا
(كوفي��د )19ل��ه أهمية كبرى ف��ي تحقيق
النتائج المرجوة.
ون��وه س��موه ،ب��أن تحقي��ق النج��اح في
مواجه��ة الفي��روس يتطلب وج��ود قيادة
فاعل��ة ،وبني��ة تحتي��ة صحي��ة متكاملة،
وتنظيم مؤسس��ي وإعالم واتص��ال مبادر
ومس��تجيب ومؤث��ر ،وكل ه��ذه األركان
تتميز به��ا مملكة البحرين ف��ي مواجهة
هذا التحدي بقيادة حضرة صاحب الجاللة
المل��ك حمد بن عيس��ى آل خليف��ة عاهل
البالد المفدى.
واستعرض الفريق الوطني الطبي للتصدي
لفي��روس كورون��ا (كوفي��د )19برئاس��ة
رئي��س المجل��س األعلى للصح��ة الفريق
طبيب الش��يخ محمد بن عبداهلل آل خليفة
تقريراً ح��ول اإلج��راءات االحترازي��ة التي
جاءت متماش��ية مع المستجدات العالمية
لفيروس كورونا (كوفيد )19وما تم اتخاذه
من تدابير وقائية بحسب المعايير الدولية
ومستجدات مسارات العمل المختلفة.
وبناء على ع��رض الفري��ق الوطني الطبي
للتص��دي لفي��روس كورون��ا (كوفيد،)19
تقرر ما يلي بدءاً من يوم الخميس  9أبريل
الساعة السابعة مسا ًء حتى يوم الخميس
 23أبريل:

ﻗﺮارات اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﺴﻴﻘﻴﺔ ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴﻤﻮ اﻟﻤﻠﻜﻲ

وﻟﻲ اﻟﻌﻬﺪ ﻧﺎﺋﺐ اﻟﻘﺎﺋﺪ اﻷﻋﻠﻰ اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻷول ﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء

اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﺳﺘﻨﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ

اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت ﺑﺎﻟﺮوح اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ
وﻣﺸﺎرﻛﺔ ﻣﺠﺘﻤﻊ واﻋﻲ

ﻣﺴﺎء
ﺑﺪءا ﻣﻦ ﻳﻮم اﻟﺨﻤﻴﺲ اﻟﻤﻮاﻓﻖ  9أﺑﺮﻳﻞ  2020ﻓﻲ ﺗﻤﺎم اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ
ً
ً
ﺣﺘﻰ ﻳﻮم اﻟﺨﻤﻴﺲ اﻟﻤﻮاﻓﻖ  23أﺑﺮﻳﻞ  ،2020ﺗﻘﺮر ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
 1اﺳﺘﻤﺮار إﻏﻼق دور اﻟﺴﻴﻨﻤﺎ وﻛﻞ
ﺻﺎﻻت اﻟﻌﺮض اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ

 4اﺳﺘﻤﺮار إﻏﻼق ﻣﻘﺎﻫﻲ اﻟﺸﻴﺸﺔ
واﻗﺘﺼﺎر أﻧﺸﻄﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ
اﻷﻃﻌﻤﺔ ﻓﻘﻂ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻄﻠﺒﺎت
اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ واﻟﺘﻮﺻﻴﻞ
 7اﻻﺳﺘﻤﺮار ﻓﻲ ﺗﺨﺼﻴﺺ أول ﺳﺎﻋﺔ
ﻣﻦ ﻓﺘﺢ ﻣﺤﻼت اﻷﻏﺬﻳﺔ واﻟﺘﻤﻮﻳﻦ ﻟﻜﺒﺎر
اﻟﺴﻦ واﻟﻨﺴﺎء اﻟﺤﻮاﻣﻞ ﻓﻘﻂ ﻟﺘﻘﻠﻴﻞ
اﻟﻤﺨﺎﻟﻄﺔ

2

5

اﺳﺘﻤﺮار إﻏﻼق اﻟﻤﺮاﻛﺰ اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ
وﺻﺎﻻت اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﺒﺪﻧﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ وﺑﺮك اﻟﺴﺒﺎﺣﺔ
اﻟﺨﺎﺻﺔ واﻷﻟﻌﺎب اﻟﺘﺮﻓﻴﻬﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ

 3اﺳﺘﻤﺮار اﻗﺘﺼﺎر أﻧﺸﻄﺔ ﺟﻤﻴﻊ
اﻟﻤﻄﺎﻋﻢ واﻟﻤﺮاﻓﻖ اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ
وأﻣﺎﻛﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻷﻃﻌﻤﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟﻄﻠﺒﺎت اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ واﻟﺘﻮﺻﻴﻞ

اﺳﺘﻤﺮار إﻏﻼق اﻟﺼﺎﻟﻮﻧﺎت

 6اﺳﺘﻤﺮار وﻗﻒ ﺑﻌﺾ اﻹﺟﺮاءات
واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻄﺎرﺋﺔ
ﺑﺎﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ

 8اﺳﺘﻤﺮار ﻣﻨﻊ اﻟﺘﺠﻤﻌﺎت ﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ  5أﺷﺨﺎص
ﻓﻲ اﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﺳﺘﻤﺮار اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻟﺒﻘﺎء
ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺰل ﺑﻘﺪر اﻟﻤﺴﺘﻄﺎع واﻟﺨﺮوج
ﻟﻠﻀﺮورة ﻓﻘﻂ

 10اﻟﺴﻤﺎح ﺑﺎﺳﺘﺌﻨﺎف ﻋﻤﻞ اﻟﻤﺤﺎل اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪم
ﺳﻠﻊ أو ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻟﻠﺰﺑﺎﺋﻦ ﺷﺮط اﺗﺒﺎع اﻻﺷﺘﺮاﻃﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:

 9إﻟﺰام ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ واﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ
ﺑﺎرﺗﺪاء اﻷﻗﻨﻌﺔ وﻛﻤﺎﻣﺎت اﻟﻮﺟﻪ
ﻓﻲ اﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﻌﺎﻣﺔ

 11ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﺗﺒﺎع ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:

ارﺗﺪاء اﻷﻗﻨﻌﺔ وﻛﻤﺎﻣﺎت اﻟﻮﺟﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ وﻣﺮﺗﺎدي ﻫﺬه اﻟﻤﺤﺎل اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ

ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺰل ﻗﺪر اﻟﻤﺴﺘﻄﺎع

ﺗﻘﻠﻴﻞ ﻋﺪد اﻟﻤﻮﺟﻮدﻳﻦ ﺑﺎﻟﻤﻨﺸﺄة وﻣﻨﻊ اﻻﻛﺘﻈﺎظ
ﻓﻲ اﻟﻤﺤﻼت ﻣﻊ ﺗﺮك اﻟﻤﺴﺎﻓﺔ اﻟﻜﺎﻓﻴﺔ

ﺗﻘﻠﻴﻞ ﻋﺪد اﻟﻌﻤﺎل اﻟﻤﺘﻮاﺟﺪﻳﻦ ﻗﺪر اﻟﻤﺴﺘﻄﺎع ﻓﻲ
اﻷﻗﺴﺎم واﻟﻤﻜﺎﺗﺐ ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة ﺗﺪاﺑﻴﺮ اﻟﺘﺒﺎﻋﺪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻟﺘﻌﻘﻴﻢ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﻟﻬﺬه
اﻟﻤﺤﻼت وﻓﻖ إرﺷﺎدات وزارة اﻟﺼﺤﺔ

ﺗﻘﻠﻴﻞ ﻋﺪد اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻦ ﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻤﻮاﺻﻼت اﻟﺨﺎﺻﺔ
ﺑﺎﻟﻌﻤﺎل ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺸﺮﻛﺎت

ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻻﻧﺘﻈﺎر ﺧﺎرج اﻟﻤﺤﻼت وﻓﻖ ﺗﺪاﺑﻴﺮ
اﻟﺘﺒﺎﻋﺪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺣﺴﺐ إرﺷﺎدات وزارة اﻟﺼﺤﺔ

اس��تمرار إغالق دور السينما وكل صاالتالعرض التابعة لها.
استمرار إغالق المراكز الرياضية الخاصةوص��االت التربي��ة البدني��ة الخاصة وبرك
الس��باحة الخاص��ة واأللع��اب الترفيهي��ة
الخاصة.
اس��تمرار اقتص��ار أنش��طة جمي��عالمطاع��م والمراف��ق الس��ياحية وأماك��ن
تقدي��م األطعمة على الطلب��ات الخارجية
والتوصيل.
اس��تمرار إغالق مقاهي الشيشة واقتصارأنش��طتها على تقديم األطعمة فقط من
خالل الطلبات الخارجية والتوصيل.
-استمرار إغالق الصالونات.

ً

استمرار وقف بعض اإلجراءات والخدماتالصحية غير الطارئة بالمؤسسات الصحية
الخاصة.
االس��تمرار في تخصيص أول س��اعة منفتح محالت األغذية والتموين لكبار السن
والنساء الحوامل فقط لتقليل المخالطة.
اس��تمرار من��ع التجمع��ات ألكث��ر من 5أش��خاص في األماك��ن العامة واس��تمرار
االلتزام بالبقاء في المنزل بقدر المستطاع
والخروج للضرورة فقط.
إلزام كافة المواطنين والمقيمين بارتداءاألقنع��ة وكمام��ات الوج��ه ف��ي األماكن
العامة.
• السماح باستئناف عمل المحال التجارية

والصناعي��ة الت��ي تقدم س��لع ًا أو خدمات
مباشرة للزبائن ش��رط اتباع االشتراطات
التالية:
 ارت��داء األقنعة وكمامات الوجه من قبلالعاملين ومرتادي هذه المحال التجارية.
 تقليل عدد الموجودين بالمنش��أة ومنعاالكتظاظ في المحالت مع ترك المس��افة
الكافية.
االلت��زام بالتعقي��م المس��تمر له��ذهالمحالت وفق إرشادات وزارة الصحة.
تنظي��م االنتظ��ار خ��ارج المح��الت وفقتدابير التباعد االجتماعي حس��ب إرشادات
وزارة الصحة.
• توجيه القطاع الخ��اص من قبل الجهات

المعنية باتباع ما يلي:
تطبيق العمل من المنزل قدر المستطاع. تقلي��ل ع��دد العم��ال الموجودي��ن قدرالمس��تطاع ف��ي األقس��ام والمكات��ب مع
مراعاة تدابير التباعد االجتماعي.
تقلي��ل ع��دد المس��تخدمين لوس��ائلالمواص��الت الخاص��ة بالعم��ال م��ن قبل
الشركات.
وأكدت اللجنة التنسيقية ،أن هذه اإلجراءات
االحترازية والتدابير الوقائية جاءت لحفظ
صح��ة وس��المة المواطني��ن والمقيمين،
ً
منوهة بأن التحديات يت��م تجاوزها بروح
فريق البحرين الواحد.

نواب :جهود ولي العهد تقود البحرين لبر األمان
حسن الستري

أجمع نواب استطلعت «الوطن» آراءهم على اإلشادة
باإلجراءات الت��ي اتخذتها البحرين لتصدي لجائحة
كورونا (كوفيد  ،)19مؤكدي��ن أن اإلجراءات جعلت
البحرين البحري��ن من الدول القالئل التي س��جلت
تعاف تف��وق الح��االت القائم��ة ،وجعلتها
ح��االت
ٍ
من أقل الدول تس��جي ً
ال لمعدل الوفيات إن لم تكن
األقل.
وثمن��وا عالي�� ًا المب��ادرات التي قادها ول��ي العهد
نائب القائ��د األعلى النائ��ب األول لرئيس مجلس
الوزراء صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد
آل خليفة ،مؤكدين أن هذه المبادرات لم تبادر بها
أي دولة بالعالم لغاية اآلن.
وق��ال رئيس اللجنة المالي��ة واالقتصادية بمجلس
النواب أحمد الس��لوم« :إن متابعة صاحب الس��مو
الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد
نائب القائ��د األعلى النائ��ب األول لرئيس مجلس
الوزراء ،وقيادت��ه الحكيمة لهذا الملف هي من أجل
المحافظة على صحة المواطنين والمقيمين».
وأكد أن «قيادة سمو ولي العهد لفريق البحرين قبل
حدوث أزمة كورونا (كوفيد  )19استندت إلى العديد
من المهمات وأثبتت نجاحه محلي ًا وعالمي ًا ،و كانت
ش��اهدة على م��دى تطبي��ق اإلج��راءات واإلنجازات
المتحققة ،وإن اس��تكمال الجه��ود المبذولة يؤكد

اليوم

التاريخ
الخبر

جهة النشر

الصفحة
العدد

الرابط اإللكتروني

بيانات الخبر

قدرة سموه على وضع المزيد من الخطط والتدابير
التي تحافظ على الصحة العامة».
وفي السياق ذاته ،قال النائب عادل العسومي« :إن
البحرين أحس��ت بالمس��ؤولية ،فقد بادرت مباشرة
بتش��كيل فريق إلدارة األزمة بمتابعة مباشرة من
صاح��ب الس��مو الملكي األمير س��لمان بن حمد آل
خليفة ولي العهد نائب القائد األعلى النائب األول
لرئيس مجلس الوزراء ،وكان ذلك قبيل اكتشاف أي
حالة في البلد».
وأضاف« :المب��ادرات التي قدمتها البحرين لتفادي
س��لبيات األزمة على المواطنين لم تقدمها أي من
دول العالم ،فلم نس��مع عن دولة بادرت بمش��روع
لسداد رواتب المواطنين العاملين بالقطاع األهلي
خالل هذه الفت��رة ،كل ما نس��معه بالدول األخرى
هو فقدان عش��رات األلوف لوظائفهم بس��بب هذه
الجائحة».
أما النائ��ب غازي آل رحمة ،فق��ال« :اإلجراءات التي
اتخذته��ا البحرين بقيادة ول��ي العهد نائب القائد
األعلى النائب األول لرئي��س مجلس الوزراء صاحب
الس��مو الملكي األمير س��لمان بن حمد آل خليفة،
للتص��دي لجائح��ة كورونا (كوفي��د  )19كانت محل
إش��ادة من القاص��ي والداني ،وما ذل��ك اال التفاق
الجميع على أهميتها وكونها تخفف من آثار األزمة

على المواطنين».
وتابع« :حبان��ا اهلل بقيادة حكيمة ،وولي عهد أدرك
الخط��ر من��ذ البداية ،واس��تعد لألزمة حت��ى قبيل
وصوله��ا لنا ،ف��ي حي��ن أن دو ًال كبرى كن��ا نتغنى
بالتط��ور الحاصل فيها ،اس��تخفت بالوباء ،وغرقت
س��ريع ًا في وحله ،وها هم مواطنوها يدفعون ثمن
استخفاف مسؤولي تلك الدول».
من جهته،ثم��ن النائ��ب محم��ود البحراني حزمة
المبادرات االقتصادية والمالية التي أطلقها صاحب
السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي
العه��د نائب القائ��د األعلى النائ��ب األول لرئيس
مجلس ال��وزراء بهدف الحد من التأثيرات الس��لبية
النتشار أزمة كورونا (كوفيد .)19
وأردف« :كمتاب��ع إلدارة س��موه له��ذا المل��ف ،أجد
أن مل��ف الحزم��ة االقتصادية ينقس��م إل��ى جزأين
رئيس��ين ،األول يرتب��ط بضم��ان اس��تمرار األمور
المعيشية وهذا ما تجسد بتقديم الحكومة لقانون
سداد أجور البحرينيين في القطاع الخاص ولمدة 3
أشهر ،وكذلك تأجير س��داد األقساط البنكية لمدة
 6أشهر».
وثمن النائب عمار البناي توجيهات صاحب الس��مو
الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد
نائب القائ��د األعلى النائ��ب األول لرئيس مجلس

الوزراء للتص��دي لفيروس كورونا (كوفيد )19وذلك
من خالل متابعته المباشره لكل الوزارات والجهات
في المملكة بهدف منع انتشاره.
وأكد البناي أنه «وبس��بب قيادة صاحب السمو ولي
العهد وبتوجيه��ات القياده الحكيم��ة لهذا الملف
أصبحت المملكة على قائم��ة الدول المتقدمة في
مكافح��ة هذا الوباء بزيادة عدد المتش��افين ،حيث
وج��ه المعنيين بتش��كيل لجن��ة وطني��ة وإجراءات
احترازية ووقائي��ة قبل وصول المرض إلى البحرين
من خالل المسافرين ،وهو األمر الذي أسهم في عدم
انتش��ار المرض داخل المملك��ة .ووفق ًا لتوجيهاته
الس��ديدة قدم��ت كاف��ة األجه��زة الحكومية وفي
كل القطاع��ات مس��ؤولية واحترافية ف��ي التعامل
م��ع المصابي��ن العائدين حي��ث تم تقدي��م كافة
التجهيزات للحد من دخول الفيروس».
وأش��اد النائ��ب فاض��ل عب��اس الس��واد «بالجهود
الوطنية التي يبذلها صاحب الس��مو الملكي األمير
س��لمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد
األعلى النائ��ب األول لرئيس مجلس الوزراء الحتواء
ومنع انتش��ار في��روس كورونا (كوفي��د  ،)19مثمن ًا
حرص س��موه عل��ى المتابع��ة الحثيث��ة ،وحنكته
العالية في القيام بخطوات اس��تباقية لمنع تفشيه
في مملكتنا العزيزة».
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إلزامية ارتداء الكمامات في األماكن العامة
«الوطني لمكافحة كورونا» :ال حاجة إلى فرض حظر تجول
أيمن شكل

أك��د الفريق الوطن��ي للتص��دي لفيروس
كورونا (كوفيد ،)19عدم الحاجة إلى فرض
حظر تجول بعد منع التجمعات.
وأك��دت وزيرة الصح��ة فائق��ة الصالح أن
الخدم��ات الصحي��ة وتطعيم��ات األطفال
مس��تمرة ف��ي المستش��فيات والمراك��ز
الصحية ،فيما كش��فت عن بدء اس��تحداث
الفحص من الس��يارات بمرك��ز المعارض
لزيادة تسهيل إجراءات الفحص للمواطنين
والمقيمين.
وتوق��ع استش��اري األم��راض المعدي��ة
بالمستش��فى العس��كري عض��و الفري��ق
الوطن��ي للتص��دي للفي��روس المق��دم
طبيب من��اف القحطاني ،زي��ادة اإلصابات
بالفيروس األسبوع القادم.
وأش��ار خ��ال المؤتم��ر الصحاف��ي ال��ذي
عق��ده الفري��ق الوطني لمكافح��ة كورونا
(كوفيد )19مس��اء أمس بمركز ولي العهد
للتدري��ب والبحوث الوطني��ة للوقوف على
تط��ورات الفيروس ومختلف المس��تجدات
المتعلق��ة به ،إلى أن ارتف��اع عدد حاالت
العمالة الوافدة يتمحور في أماكن محددة
خاصة بس��كن هؤالء العمال ،ونفى حاجة
البحرين ألجهزة تنفس وقال إنها متوفرة
كبقية المستلزمات الطبية.
م��ن جانبه ش��دد وزير الصناع��ة والتجارة
والس��ياحة زايد الزياني عل��ى إلزام المحال
التجارية والصناعية بالتعقيم المستمر.
وق��ال إن تنس��يق ًا يج��ري م��ع الصيدليات
والمحات الكب��رى لتوفير الكمامات فض ً
ا
عن تعاون مع مؤسس��ات صناعية لزيادة
إنت��اج الكمام��ات محلي�� ًا ،كم��ا أوضح��ت
وزيرة الصحة أنه يمكن صناعة الكمامات
منزلي ًا والطريقة موجودة على موقع وزارة
الصحة.
وقالت الصالح ،إنه وفق ًا لتوجيهات حضرة
صاح��ب الجالة الملك حمد بن عيس��ى آل
خليفة عاه��ل الباد المفدى ،تتكفل وزارة
الصحة بتقديم الرعاية الطبية والخدمات
لجميع المواطنين والمقيمين في المملكة.
وأك��دت أن البروتوك��ول العاجي أس��هم
ف��ي تصاعد أع��داد المتعافين حيث وصل
عددهم حتى أمس  458حالة.
وأك��دت أن ال��وزارة ،ل��ن تدخر جه��داً من
أجل توفي��ر العاج والرعاية الازمة لجميع
الحاالت سواء من المواطنين أو المقيمين
فسامتهم غاية تسعى لتحقيقها.
وأضاف��ت الوزيرة أنه فيما يتعلق بالطاقة
االس��تيعابية واإلش��غال للفحص والحجر
والعزل والعاج فإن الطاقة االس��تيعابية
لمراكز العزل والعاج تبلغ  1699واإلشغال
منها  345سريراً فقط ،وفي مراكز القطاع
الخ��اص تبلغ الطاق��ة االس��تيعابية 172
واإلشغال الحالي  4أسرة.
في حين تبلغ الطاقة االس��تيعابية لمراكز
الحج��ر الصح��ي االحت��رازي  2504يبل��غ
اإلش��غال منه��ا  ،947وفي مراك��ز القطاع
الخاص تبل��غ الطاقة االس��تيعابية ،321
ويبل��غ اإلش��غال منها  94س��ريراً ،كما تم
إج��راء أكث��ر م��ن  50ألف فح��ص مختبري
للفيروس.
ونوه��ت بم��ا تم اتخ��اذه من ق��رارات في
اجتماع اللجنة التنس��يقية برئاسة صاحب
السمو الملكي األمير س��لمان بن حمد آل
خليف��ة ولي العه��د نائب القائ��د األعلى
النائ��ب األول لرئي��س مجل��س ال��وزراء،
لتعزيز اإلج��راءات االحترازي��ة حفاظ ًا على
صحة المواطني��ن والمقيمين ،والمتمثلة
ف��ي إلزامي��ة ارت��داء كاف��ة المواطني��ن
والمقيمين لألقنع��ة وكمامات الوجه في
األماكن العامة.
وأش��ارت الصال��ح إل��ى أن ه��ذه األقنع��ة
س��تكون متوفرة في الصيدليات والمحال
التجاري��ة وفق التنس��يق القائ��م مع وزارة
الصناع��ة والتج��ارة والس��ياحة ،كم��ا أنه
باإلم��كان صنع هذه األقنع��ة منزلي ًا ،حيث
تم تحميل اإلرش��ادات المتعلقة بذلك في
موقع وزارة الصحة.
ولفتت إلى ضرورة إل��زام المحال التجارية
والصناعي��ة بالتعقي��م المس��تمر وف��ق
إرش��ادات وزارة الصح��ة ،وتنظيم االنتظار
خ��ارج المح��ات وف��ق تدابي��ر التباع��د
االجتماعي حسب إرش��ادات وزارة الصحة،
باعتبارها عام ً
ا رئيس�� ًا لرفد جهود جميع
من هم بخطوط الدفاع األمامية.
وأك��دت الوزي��رة أن الظروف االس��تثنائية
لم تؤث��ر عل��ى الخدم��ات الصحي��ة التي
تقدم للمرضى العاديين مستمرة بحسب
البروتوكات الموجودة وكذلك تطعيمات
األطفال .من جانب آخر بين وزير الصناعة
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الرابط اإللكتروني

وزيرة الصحة :الخدمات والتطعيمات
مستمرة واستحداث الفحص من السيارة
الزياني :تعاون مع مؤسسات صناعية لزيادة إنتاج الكمامات محليًا
القحطاني :نتوقع زيادة الحاالت األسبوع القادم ونطمئن بتوفر الرعاية
ارتفاع حاالت العمالة الوافدة يتمحور في أماكن سكنهم
السلمان :الهيدروكلوركين أثبتت تقليل الفيروس وال دواء لـ«كورونا»

والتج��ارة والس��ياحة ،إن��ه تقرر اس��تمرار
إغاق دور الس��ينما وكل ص��االت العرض
التابع��ة لها ،وإغ��اق المراك��ز الرياضية
الخاصة وصاالت التربي��ة البدنية الخاصة
وبرك السباحة الخاصة واأللعاب الترفيهية
الخاصة.
ولفت الوزير إلى اس��تمرار اقتصار أنشطة
جمي��ع المطاع��م والمراف��ق الس��ياحية
وأماك��ن تقدي��م األطعمة والمش��روبات
عل��ى الطلب��ات الخارجي��ة والتوصي��ل،
وكذلك اس��تمرارية إغاق مقاهي الشيشة
واقتصار أنش��طتها على تقديم األطعمة
والمش��روبات فق��ط م��ن خ��ال الطلبات
الخارجي��ة والتوصيل ،وإغ��اق الصالونات،
ووقف بعض اإلجراءات والخدمات الصحية
غير الطارئة بالمؤسسات الصحية الخاصة.
وح��ول مح��ات األغذي��ة والتموي��ن ن��وه
الوزير باالستمرار في تخصيص أول ساعة
لكبار الس��ن والنساء الحوامل فقط لتقليل
المخالط��ة ،والس��ماح باس��تئناف عم��ل
المح��ال التجارية والصناعي��ة التي تقدم
س��لع ًا أو خدمات مباشرة للزبائن شريطة

اتب��اع التعليم��ات والمتمثلة ف��ي ارتداء
األقنعة وكمامات الوجه من قبل العاملين
ومرتادي ه��ذه المحال التجاري��ة ،وتقليل
عدد الموجودين بالمنشأة ومنع االكتظاظ
في المحات مع ترك المسافة الكافية.
وأكد ،أنه يجب االلتزام بالتعقيم المستمر
لهذه المحات وفق إرشادات وزارة الصحة،
إلى جانب تنظيم االنتظ��ار خارج المحات
وف��ق تدابي��ر التباع��د االجتماعي حس��ب
إرشادات وزارة الصحة.
وأوضح الزياني أنه يتوجب توجيه القطاع
الخ��اص من قبل الجه��ات المعنية باتباع
تطبيق العمل من المنزل قدر المستطاع،
وتقلي��ل ع��دد العم��ال الموجودي��ن قدر
المس��تطاع ف��ي األقس��ام والمكات��ب مع
مراعاة تدابير التباعد االجتماعي ،وتقليل
عدد المس��تخدمين لوس��ائل المواصات
الخاصة بالعمال من قبل الشركات.
وكش��ف الزيان��ي ع��ن وج��ود تنس��يق مع
مؤسس��ات صناعية وتجارية لزيادة إنتاج
الكمام��ات محلي�� ًا ،مبين�� ًا أن كل مواط��ن
ومقيم مشارك في تطبيق هذه اإلجراءات،

بيانات الخبر

عبر وعيه والتزام��ه بالقرارات والتعليمات
بما يس��هم ف��ي الحف��اظ عل��ى صحتهم
وسامتهم.
م��ن جهت��ه ،أك��د المق��دم طبي��ب مناف
القحطان��ي ،أن الق��رارات ج��اءت لتعزي��ز
اإلج��راءات االحترازي��ة حفاظ�� ًا على صحة
المواطنين والمقيمين.
وش��دد على أن قرار إلزامية ارتداء األقنعة
وكمامات الوجه باألماكن العامة ستكون
له نتائج إيجابية من الناحية الطبية تعزز
من الحد من انتش��ار الفيروس وهو ش��يء
ت��م إثباته في عدد من الدول التي اتبعت
هذا اإلجراء.
ونوه بأن وضع الحاالت القائمة في البحرين
ومن خال نتائج تتبع هذه الحاالت ،مازال
يعطي مؤش��راً إيجابي ًا فيم��ا يتعلق بالحد
من انتش��ار في��روس كورون��ا (كوفيد،)19
وأن ارتفاع ع��دد الحاالت القائمة للعمالة
الوافدة يتمحور ف��ي أماكن محددة خاصة
بس��كن هؤالء العم��ال ،حيث ت��م تكثيف
الحمات التوعوية لهم بالتنسيق مع كافة
الجه��ات المعني��ة وجاري اتخ��اذ عدد من

الخط��وات االحترازية اإلضافية حفاظ ًا على
صحتهم.
وأض��اف القحطان��ي أن م��ن اإلج��راءات
المهمة التي تش��كل أهمي��ة كبرى لنجاح
مس��اعي الحد من انتش��ار فيروس كورونا
(كوفي��د )19هي آلية اقتفاء أثر المصابين
والمخالطي��ن والت��ي هدفها حص��ر كافة
المخالطي��ن للح��االت القائم��ة لضم��ان
سامة جميع المواطنين والمقيمين.
وبين أنه يتم من خال هذه اآللية االتصال
بالحالة القائم��ة وإباغه بنتيجة الفحص
وس��ؤاله عن كافة المعلوم��ات المتعلقة
بأماك��ن وج��وده والمخالطين ل��ه في آخر
 14يوم�� ًا ،والتحق��ق والتحدي��د من خال
تحليل معلومات الحالة القائمة واالتصال
بالمخالطين ،ومن ثم إخطارهم باإلجراءات
المتبع��ة للع��زل المنزلي وآلي��ة الفحص،
تتبعها مقابلة المخالط واالستفس��ار عن
مخالطته للحال��ة القائمة وعن ظهور أية
أعراض ،ومن ثم حج��ر المخالط لمدة 14
يوم�� ًا إذا كان��ت حالته س��لبية وإذا كانت
إيجابية يتم عزل المخالط وعاجه واقتفاء
أثر المخالطين له بنفس اإلجراءات.
وأرج��ع القحطان��ي ،الس��بب ف��ي ارتف��اع
أع��داد المصابين إلى زي��ادة عدد العينات
العشوائية ،متوقع ًا زيادة الحاالت األسبوع
الق��ادم ،إال أن��ه أش��ار لوج��ود خطة رصد
لجميع األماكن المحتمل انتشار الفيروس
فيه��ا ،وه��ي األماك��ن ذات االكتظ��اظ
السكاني.
وق��ال «لدينا خطة منهجي��ة للرصد لكنها
ليست «عشوائية» كما يفهم من تعبيرها،
ولكنه��ا تجري وفق عمليات حس��ابية لكل
منطقة».
وطمأن بتوافر أجهزة التنفس في البحرين
بكمي��ة كافية حيث ت��م حصرها في بداية
األمر ،فيما أش��ار إلى ع��دم الحاجة لفرض
حظ��ر التج��ول ،وفس��ر الف��رق بي��ن حظر
التج��ول ومنع التجمع ،مؤك��داً أن البحرين
ليس��ت في حاجة لحظر التجول ألن انتشار
الفيروس ينتش��ر عبر التجمعات البشرية،
وقال إن أفضل الممارسات في حالة الوباء
هو منع التجمع مبكراً.
م��ن جانب آخ��ر ،اس��تعرضت استش��ارية
األم��راض المعدي��ة واألم��راض الباطنية
بمجم��ع الس��لمانية الطب��ي د.جميل��ة
الس��لمان الوضع الصحي للحاالت القائمة
لفيروس كورونا (كوفيد.)19
وأوضح��ت أن عدد الح��االت القائمة وصل
إل��ى  349حالة قائمة جميعها مس��تقرة
باس��تثناء  4ح��االت تح��ت العناي��ة ،وأن
إجمال��ي الذين خرجوا م��ن الحجر الصحي
االحترازي بل��غ  532حتى الي��وم ،وتعافي
 458حال��ة وخروجه��ا م��ن مراك��ز العزل
والعاج.
ونوهت الس��لمان بأن هناك حاالت قائمة
لفيروس كورونا (كوفيد )19تم تس��جيلها
خ��ال ه��ذا األس��بوع للعم��ال الوافدي��ن
بمنطقة سلماباد الذين كان تم وضعهم
بالحج��ر االحت��رازي ف��ي وقت س��ابق بعد
وجود حاالت قائمة بينهم وكانوا قبل ذلك
في الحجر االحترازي بمقر سكنهم.
وبين��ت ،أن العمال الوافدين ل��م يغادروا
مقر الحجر الصح��ي االحترازي عندما كانوا
بمقر سكنهم س��ابق ًا وجميعهم كانوا في
مركز الحجر الصح��ي االحترازي المخصص
له��م ،وال يوج��د انتش��ار للفي��روس بين
العمال الوافدين.
وأكدت السلمان أن وزارة الصحة مستمرة
في اتخاذ اإلج��راءات االحترازية والوقائية
لكاف��ة المخالطي��ن لهذه الح��االت وإجراء
الفحوص المختبرية للتأكد من سامتهم
ووضعهم تحت الماحظة.
وأش��ارت إل��ى أن البحري��ن مس��تمرة في
بروتوكوله��ا العاج��ي ،واالط��اع عل��ى
تج��ارب ال��دول األخ��رى لاس��تفادة م��ن
بروتوكوالتهم العاجية.
وح��ول دواء الهيدروكلوركي��ن ،قال��ت
الس��لمان إن الدراس��ات األولي��ة أثبت��ت
أن��ه يقل��ل كمي��ة الفي��روس ولوحظ عند
اس��تخدامه أن الح��االت ال تتط��ور إل��ى
التهاب��ات رئوية.لكنه��ا نفت وج��ود دواء
خاص للفيروس على مستوى العالم ،لكن
األدوية المس��تخدمة تعتمد على دراسات
علمي��ة ومن خ��ال الماحظ��ات العلمية
والمتابع��ة للح��االت تبي��ن أن في حاالت
مبك��رة للع��اج يمكن أن ينق��ذ المرضى،
فيم��ا لفت��ت إل��ى أن جمي��ع األدوي��ة لها
أعراض جانبية لكن يت��م متابعة الحاالت
التي أكدت قلة األعراض الجانبية.
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وزير الداخلية باجتماع خليجي عن بعد:
تبادل التجارب في مكافحة «كوفيد»19
توجيهات الملك عززت
اإلجراءات االحترازية للحد من الفيروس
«أمانة التعاون» تتولى عقد اجتماع
متى ما دعت الحاجة باالتصال المرئي
السماح بخروج أي مواطن
ألي دولة خليجية أخرى بجواز السفر
أكد وزير الداخلية الفريق أول الش��يخ راشد بن عبداهلل
آل خليف��ة ،أهمية تبادل الخب��رات والتجارب بين دول
مجلس التعاون لدول الخليج العربي بش��أن مكافحة
فيروس كورونا (كوفيد.)19
وشارك وزير الداخلية ،في االجتماع الطارئ الذي عقده
أصحاب الس��مو وزراء الداخلية ب��دول مجلس التعاون
الخليجي ،مس��اء أم��س ،عبر تقنية االتص��ال المرئي،
برئاس��ة نائب رئيس مجلس ال��وزراء ووزير الداخلية
بدول��ة اإلم��ارات العربي��ة المتح��دة ،رئي��س الدورة
الحالية س��مو الفريق الشيخ س��يف بن زايد آل نهيان،
وبمش��اركة األمين الع��ام لمجلس التع��اون د.نايف
الحج��رف ،لالطالع عل��ى آخر التطورات والمس��تجدات
في دول المجلس بش��أن مكافحة الفيروس ومناقشة
اإلجراءات األمني��ة المتبعة في إطار الجهود للحد من
انتشاره.
وأع��رب وزي��ر الداخلي��ة عن ش��كره وتقدي��ره لدولة
اإلم��ارات العربي��ة المتحدة الش��قيقة ،على ما قامت
به ف��ي اإلعداد والترتيب لالجتم��اع ،وعقده عن بعد
ف��ي ظل الظروف االس��تثنائية التي يم��ر بها العالم،
والمتمثلة في انتشار فيروس كورونا.

كما أعرب وزير الداخلية ،عن تهانيه إلى األمين العام
الجدي��د لمجلس التعاون ،متمنيا له التوفيق والنجاح
في أداء مهام عمله خالل الفترة المقبلة.
وخالل اس��تعراض وزي��ر الداخلي��ة ،جه��ود البحرين
وتجربتها بش��أن مكافحة الفيروس ،أشاد بتوجيهات
حض��رة صاحب الجالل��ة المل��ك المف��دى ،ومتابعة
صاحب الس��مو الملكي رئيس الوزراء ،ودعم ومؤازرة
صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد األعلى،
النائ��ب األول لرئيس مجلس الوزراء ،بما يس��هم في
تعزيز اإلج��راءات االحترازية ،ضم��ن الجهود الوطنية
للحد من انتشار فيروس كورونا.
وعبر وزي��ر الداخلية ،ع��ن تقدي��ره للمقترحات التي
تقدم��ت بها المملكة العربية الس��عودية الش��قيقة
بشأن مكافحة فيروس كورونا.
وخ��الل االجتم��اع الطارئ ،بحث أصحاب الس��مو وزراء
الداخلي��ة ،ع��دداً م��ن الموضوعات األمني��ة المهمة
المتعلقة بهذه الجائحة وس��بل مواجهتها والحد من
انتشارها.
وفي هذا الش��أن اتفق الوزراء عل��ى أن تتولى األمانة
العام��ة لمجل��س التعاون التنس��يق لعق��د اجتماع

لممثلي وزارات الداخلية بالدول األعضاء متى ما دعت
الحاجة  -عبر تقنية االتصال المرئي  -لتنسيق الجهود
األمنية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
كم��ا تم االتفاق على ،أن تتول��ى األمانة تزويد كافة
وزارات الداخلي��ة لل��دول األعض��اء بالمعلومات التي
ت��رد إليها من وزارة الداخلي��ة في أي دولة عضو حول
االج��راءات االحترازية األمنية التي ت��م اتخاذها للحد
من انتشار الفيروس.
وتم االتف��اق على االس��تفادة من التج��ارب الدولية
الناجح��ة في تطبي��ق اإلج��راءات االحترازي��ة األمنية
وآليات التحكم والس��يطرة للحد من انتش��ار فيروس
كورونا المستجد.
وأك��د ال��وزراء عل��ى ما س��بق االتفاق علي��ه من عدم
السماح بخروج أي مواطن الى أي دولة أخرى إال بنفس
الوثيق��ة التي دخل بها إلى أي دولة مع دول المجلس
(وتحديداً جواز السفر) عند استئناف الرحالت.
وثم��ن وزراء الداخلي��ة ،الجهود الت��ي تقوم بها دول
المجل��س في إط��ار التعامل مع في��روس كورونا ،من
خالل اإلج��راءات االحترازي��ة المتوازية م��ع اإلجراءات
الوقائي��ة الصحية عبر المنافذ البرية والجوية ،حفاظا

على س��المة المواطنين والمقيمين والمتنقلين بين
دول المجلس.
وأبدى وزراء الداخلية ،شكرهم وتقديرهم إلى الكوادر
الطبية والفنية ف��ي دول المجلس وجميع دول العالم
لم��ا يبذلونه م��ن جهود كبيرة ف��ي مواجهة فيروس
كورونا المس��تجد والس��عي إلنق��اذ األرواح بإذن اهلل
تعالى.
وأش��ادوا بالجهود الحثيث��ة التي يقوم بها منتس��بو
القطاع��ات األمني��ة والعس��كرية ف��ي دول المجلس
ومس��اهمتهم الملموس��ة ف��ي الح��د م��ن انتش��ار
الفيروس.
كم��ا أش��ادوا بتع��اون المواطني��ن والمقيمي��ن مع
اإلج��راءات االحترازي��ة الوقائي��ة للح��د من انتش��ار
الفي��روس ،مع الدعوة لمزيد م��ن االلتزام باإلجراءات
االحترازي��ة لتحقي��ق أعلى درجات الوقاي��ة والحد من
انتشار الفيروس.
وأع��رب أصحاب الس��مو ال��وزراء عن ش��كرهم ألمانة
مجل��س التع��اون على ما تقوم به ف��ي إطار التعاون
والتنس��يق بين األجهزة األمنية في دول المجلس في
مجال مكافحة الفيروس.

وزير الداخلية يتفقد غرفة
عمليات الفريق الوطني للتصدي لـ«كورونا»
تنفي��ذاً لتوجيه��ات صاح��ب الس��مو الملك��ي
ولي العه��د نائب القائد األعل��ى النائب األول
لرئي��س مجلس ال��وزراء بدع��م وتطوير فريق
تتب��ع المخالطي��ن ،قام وزي��ر الداخلية الفريق
أول الركن الش��يخ راش��د بن عبداهلل آل خليفة،
الثالثاء ،بزيارة غرفة عملي��ات الفريق الوطني
للتص��دي لفي��روس كورون��ا ،ف��ي مرك��ز ولي
العهد للتدريب والبحوث الطبية بالمستش��فى
العس��كري ،حي��ث رافقه ،رئيس األم��ن العام،
وكان ف��ي اس��تقباله ،قائد الخدم��ات الطبية
الملكية.
وأشاد وزير الداخلية بتوجيهات حضرة صاحب
الجاللة الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة عاهل
البالد المفدى ،ومتابعة صاحب السمو الملكي
األمي��ر خليفة ب��ن س��لمان آل خليف��ة رئيس
ال��وزراء ،ودعم ومؤازرة صاحب الس��مو الملكي
األمير س��لمان بن حمد آل خليف��ة ولي العهد
نائ��ب القائ��د األعل��ى النائ��ب األول لرئي��س
مجلس الوزراء ،بما يسهم في تعزيز اإلجراءات
االحترازي��ة ،ضمن الجهود الوطني��ة للحد من

انتشار فيروس كورونا.
وخ��الل الزي��ارة ،اطل��ع الوزير عل��ى اإلجراءات
والتدابير التي يقوم بها الفريق من أجل صحة
وس��المة المواطنين والمقيمين ،مثمن ًا حرص
سمو ولي العهد على تحقيق التنسيق والتكامل
في األداء بين كاف��ة الجهات المعنية ،في إطار
عمل الفريق الوطني للحملة الوطنية لمكافحة
فيروس كورونا.
وقد اطلع الوزير على س��ير اإلجراءات والتدابير
المتخ��ذة ،ضم��ن الحمل��ة الوطني��ة لمكافحة
في��روس كورون��ا ،معرب�� ًا عن ش��كره وتقديره
ألعضاء فريق تتبع المخالطين ،على ما يقومون
به من جهود متميزة على مدار الساعة ،وبذلهم
وعطائهم المتواصل من أجل البحرين وأهلها،
بما يس��هم في الحد من انتشار فيروس كورونا
والوصول إلى بر األمان في هذه األزمة ،مش��يداً
بجهود اإلدارة العامة للمباحث واألدلة الجنائية
في هذا الش��أن ،ودورها في إع��داد هذا الفريق
بالتعاون مع الجه��ات المعنية ،متمني ًا للجميع
التوفيق والنجاح في أداء المهام الموكلة إليهم.

«األعلى للصحة» :البحرين حققت
إنجازات متميزة في المجال الصحي
أك��د رئيس المجلس األعلى للصحة رئيس
الفريق الوطن��ي للتصدي لفيروس كورونا
(كوفيد  )19الفريق طبيب الشيخ محمد بن
عب��داهلل آل خليفة ،خ��الل زيارته مختبرات
الصحة العامة بوزارة الصحة؛ وذلك للوقوف
على مس��توى اإلنجاز وضمان تطبيق كافة
اإلج��راءات المتعلق��ة بالفحوص��ات وفق
أعلى المعاييرّ ،
أن البحرين حققت إنجازات
متميزة في مجال الصحة العامة من خالل
اس��تحداث العدي��د من اآللي��ات الجديدة،
مش��يراً إلى أن المملكة تمكن��ت من بناء
نظام صحي قوي ،وبن��اء مختبرات مجهزة
للفح��ص لتعزي��ز الصح��ة العام��ة والتي
تس��عى المملكة بش��كل مس��تمر لزيادة
طاقتها االستيعابية.
وأض��اف« :إنن��ا نفخ��ر بم��ا حققن��اه من
إنجازات استثنائية بفضل توجيهات قيادة
جالل��ة الملك المف��دى وتع��اون وتكاتف
الجمي��ع ،فعلى مس��توى الصح��ة العامة
قمن��ا بمضاعف��ة الطاق��ة االس��تيعابية
لمختبراتن��ا الوطنية ،ورفده��ا بمزيد من
اإلمكاني��ات والك��وادر الوطني��ة المؤهلة،
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وش��هدنا العديد من المبادرات المتميزة
عل��ى هذا الصعيد ومنه��ا حمالت الفحص
العش��وائية للعديد م��ن المناطق بهدف
حماية وس��المة المجتمع ،والكشف المبكر

ع��ن الح��االت القائمة ،والحد من انتش��ار
الفي��روس ،فض�� ً
ال ع��ن خدم��ة الفح��ص
في المركب��ة والتي توفر كاف��ة الخدمات
الطبية».

وأشار رئيس المجلس األعلى للصحة ،في
هذا الصدد ،إلى التجربة الرائدة للمملكة
والمتمثل��ة في تدش��ين خدم��ة الفحص
عبر الوحدات المتنقلة للفحص والمجهزة
وفق المعايير الطبية المعتمدة ،وتدشين
مركز االتصال الموح��د  444أو عن طريق
االط��الع على نتائ��ج الفح��ص إلكتروني ًا،
ونق��ل الح��االت القائمة للع��زل والعالج،
باإلضاف��ة إلى فح��ص المخالطي��ن لهذه
الح��االت للتأكد م��ن س��المتهم ،واتخاذ
كافة اإلجراءات االحترازي��ة الالزمة لذلك،
للتأك��د من س��المة المجتم��ع وخلوه من
الفيروس.
ونوه بالجهود الوطنية المخلصة المقدمة
م��ن قب��ل الطواق��م الطبي��ة والصحي��ة،
وبمس��توى التعاون والتنس��يق المشترك
والجه��د المب��ذول بي��ن مختل��ف الجهات
المعنية بالبحرين وف��ق توصيات منظمة
الصح��ة العالمية بهدف تنفي��ذ وتطبيق
اإلج��راءات االحترازية والتدابي��ر الوقائية
للحد من انتشار الفيروس.
وأك��د رئيس المجل��س األعلى للصحة ،أن

اإلس��هامات الب��ارزة التي يبذله��ا الطاقم
الطب��ي لمواجه��ة تحدي في��روس كورونا
(كوفي��د  )19وجهوده��م الجب��ارة ف��ي
الصفوف األولى في مواقع العمل للحد من
انتشار الفيروس هي جهود تستحق الشكر
والتقدير ،فال��كادر الصحي البحريني أثبت
في هذه الظ��روف أنه قادر عل��ى التعامل
مع مختلف التحدي��ات واضع ًا نصب عينيه
حف��ظ صح��ة وس��المة الجمي��ع كأولوية
قصوى.
وخ��الل الزي��ارة اطمأن رئي��س المجلس
األعلى للصحة على مستوى جودة الخدمات
الت��ي تقدمها مختب��رات الصح��ة العامة
والت��ي تتس��م بالجاهزية الكامل��ة وتوفر
كاف��ة المس��تلزمات ،والوق��وف على كافة
مراح��ل الفح��ص ابتدا ًء من أخ��ذ العينات
أو تحليله��ا وآلي��ة رفع التقاري��ر والتعاون
القائ��م بين مختبر الصح��ة العامة ومركز
الفح��ص ف��ي مرك��ز البحري��ن الدول��ي
للمع��ارض والمؤتم��رات ،وقاعة الفحص
ف��ي مطار البحرين الدولي ومراكز الفحص
األخرى.
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النائب العام يصدر ثالثة
تعاميم لنظام األوامر
الجنائية والمحاكمة العاجلة
ق��ال رئيس التفتيش القضائي بالنيابة العامة المحامي
العام المستش��ار أس��امة العوفي ،إنه في إط��ار تطبيق
القان��ون رق��م ( )7لس��نة  2020بتعديل بع��ض أحكام
قان��ون اإلج��راءات الجنائية ال��ذي صدر مؤخ��راً متضمن ًا
تنظي��م الصلح والتصالح في الدع��اوى الجنائية ،وتخويل
النياب��ة العامة س��لطة إص��دار األوام��ر الجنائية ،ووضع
نظ��ام للمحاكمة العاجلة ،فقد أصدر النائب العام ثالثة
تعاميم في هذا الش��أن ،اشتملت على توجيهات ألعضاء
النياب��ة العامة بصدد ما اس��تحدث بموجب هذا القانون
م��ن تعديالت وإضافات على قانون اإلج��راءات الجنائية،
مع بيان لكيفية التصرف في القضايا في ضوء أحكام هذا
القانون.
فيم��ا ذكر المستش��ار العوف��ي أن ما اس��تحدث بموجب
القانون المش��ار إليه من ش��أنه تيسير اإلجراءات وسرعة
الفصل ف��ي القضايا وتحقيق العدال��ة الناجزة من خالل
إص��دار النيابة العامة األوامر الجنائي��ة إلى جانب قاضي
المحكم��ة الصغرى ،وإجازة اللجوء إلى المحاكمة العاجلة
بضواب��ط وش��روط معينة ،فض ً
ال عن التوس��ع في إجازة
الصلح والتصالح في بعض الجرائم بما يس��هم في حسم
الكثير م��ن القضايا المتداولة أمام النيابة العامة ويرفع
العبء عن كاه��ل المحاكم بتقليل عدد القضايا المحالة
إليه��ا خاصة ف��ي ظل الزي��ادة المط��ردة ف��ي الدعاوى
المعروضة عليها.

«خفر السواحل» :ضبط نصف
طن روبيان تم صيده بـ«الكراف»
أكد قائد خفر السواحل ،أن الدوريات التابعة لقيادة خفر
الس��واحل ،تمكنت من ضبط م��ا يزيد عن نصف طن من
الروبي��ان في مركبة على الس��احل الغربي من المملكة،
موضح ًا أن الكميات المضبوطة ،تم صيدها بش��باك الجر
القاعية «الكراف» بما يخالف القانون.
وأوض��ح أن دوريات اإلس��ناد البري ،توجه��ت للموقع إثر
ب��الغ بتحمي��ل كميات م��ن الروبي��ان من ق��وارب صيد
على حافلة صغيرة عند س��احل البديع ،مضيفا أن س��ائق
الحافل��ة «بحريني  26عاما» ح��اول الهروب وعندما طلب
منه التوقف ،لم يمتثل فتم التعامل مع الموقف بموجب
الضوابط القانونية المقررة.
وأشار قائد خفر السواحل إلى أنه تم تحريز المضبوطات
واتخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة في هذا الشأن.

«بلدي المحرق» يطالب
بإعفاء المساجد والمآتم
من رسوم البنية التحتية
فاطمة يتيم

طالب مجلس المحرق البلدي ،بضرورة إعفاء المس��اجد
والمآتم ودور العبادة وصاالت المناس��بات العامة من
رس��وم البنية التحتية ،مش��يراً إلى ق��رار اللجنة العامة
الدائم��ة رق��م  123ف��ي اجتماعها رق��م  13المنعقد
ي��وم األح��د الموافق  5أبريل بش��أن الموض��وع ،حيث
تؤك��د اللجن��ة العام��ة الدائم��ة على ض��رورة توجيه
الجه��ات المختصة التخ��اذ ما يلزم به��ذا الخصوص.
وأك��د المجلس« :تقدمت عدة جهات إلينا بش��أن قيام
هيئة الكهرباء والماء باحتس��اب رسوم البنية التحتية
على بعض المس��اجد والمآت��م ودور العبادة وصاالت
المناس��بات العامة ،على الرغم م��ن صدور قرار بإعفاء
الجهات المذكورة من هذه الرسوم».
من جهته ،طالب عضو المجلس ممثل الدائرة الخامسة
صالح بوهزاع ،بإلغاء رس��وم البنية التحتية عن مسجد
عبدالعزي��ز عبدالملك «مس��جد حديقة قالل��ي» الواقع
على طريق  5104بمجمع  251في منطقة قاللي.
وأكد بوهزاع« :يجب مخاطبة وزي��ر المالية واالقتصاد
الوطن��ي ،وذلك لدف��ع رس��وم البنية التحتية ،بس��بب
الموافقة على المشروع من قبل وزير الكهرباء والماء».

اليوم

خلف يحيل  6توصيات من «بلدي
التاريخإلى الجهات المعنية
المحرق»

الخبر

فاطمة يتيم

أح��ال وزي��ر األش��غال وش��ؤون البلدي��ات والتخطيط
العمران��ي م.عص��ام خل��ف 6 ،توصيات م��ن المجلس
البل��دي بمحافظة المحرق إلى مختلف الجهات المعنية
بتلك التوصيات ،إلبداء مرئياتهم حولها.
وأكد ،في رده على توصية المجلس بشأن بيع األراضي
الصغي��رة غير المس��تفاد منه��ا والمملوك��ة للبلدية
بالدائرة الثانية ،أنه تم إحالتها إلى ش��ؤون البلديات
إلب��داء ال��رأي بهذا الخص��وص ،وكذل��ك توصية أخرى
أحاله��ا إلى ش��ؤون البلديات ،متعلقة بإدراج مش��روع
إع��ادة تأهي��ل حديقة إس��كان س��ماهيج بمجمع 236
ضم��ن خطة الوزارة للعام الجاري  ،2020في حين أحال
توصية بش��أن معاملة المرأة البحرينية المتزوجة من
أجنب��ي معاملة البحرينية المتزوج��ة من مواطن فيما
يخص الرس��وم البلدية ،إلى مجلس النواب وفق ًا لآللية
المعتمدة في هذا الشأن.

جهة النشر

الصفحة
العدد

الرابط اإللكتروني
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«الصحة» :مواطن سبعيني
يسجل خامس وفاة بـ«كورونا»
أعلنت وزارة الصحة عن «وفاة مواطن بحريني يبلغ من العمر  70عام ًا ،بفيروس
كورون��ا المس��تجد (كوفيد  )19حيث كان إحدى الح��االت القائمة ،وكان يخضع
للع��الج والرعاية في إحدى المراكز الخاصة بالعزل والعالج تحت إش��راف طاقم
طب��ي متخصص ،فيما كان يعاني من أمراض وظ��روف صحية كامنة» ،معربة
الوزارة عن «خالص تعازيها ألسرة الفقيد وكافة أهله وأقاربه لهذا المصاب»،
لتسجل تلك الحالة ،الوفاة الخامسة بفيروس «كورونا» في المملكة.
وأوضح��ت الوزارة أن «المتوف��ى حصل على العالج والرعاي��ة الالزمة على مدار
الس��اعة من قبل الفريق الطبي المختص هو وجميع الحاالت القائمة في مراكز
العزل والعالج ،وكذلك تم إجراء التحاليل الالزمة للمتوفي بشكل مستمر».
في س��ياق متصل ،أعلن��ت الوزارة ع��ن «تعافي  7حاالت إضافي��ة من فيروس
كورونا وإخراجهم من مركز العزل والعالج ،في حين بلغ العدد اإلجمالي للحاالت
المتعافية في البحرين  465حالة حتى اآلن».
وكش��فت إحصائي��ات وزارة الصحة على موقعه��ا اإللكتروني ع��ن أن «العدد
اإلجمالي للحاالت المصابة القائمة بلغ  341حالة ،بينها  338حالة مس��تقرة،
ف��ي حين تخضع  3ح��االت تحت العناية» ،بينما أجرت ال��وزارة « 50320فحصا
طبي ًا حتى مساء الثالثاء».
و«بلغت نس��بة زيادة أع��داد المتعافين عن المصابين نحو  ،»% 26.6بحس��ب
وزارة الصحة.

الصالح :القطاع الصحي في البحرين
يحظى بشهادات المنظمات الدولية
أكدت وزيرة الصحة فائقة بنت سعيد الصالح
أن المنجزات والتمي��ز الذي حظي به القطاع
الصح��ي في البحرين وبش��هادات المنظمات
الدولي��ة ل��م يك��ن ليتحق��ق ل��وال االهتمام
الالمحدود والمتواصل من لدن قيادة حضرة
صاح��ب الجاللة المل��ك حمد بن عيس��ى آل
خليفة عاهل البالد المفدى ومتابعة صاحب
الس��مو الملكي األمير خليفة بن س��لمان آل
خليفة رئيس الوزراء الموقر وصاحب الس��مو
الملك��ي األمير س��لمان بن حم��د آل خليفة
ول��ي العهد نائب القائد األعلى النائب األول

لرئيس مجلس الوزراء؛ لهذا القطاع البارز.
وأش��ارت إلى أن المجتم��ع البحريني بأكمله
يقوم بحصد ثمار هذا االس��تثمار األمثل في
العنصر البش��ري ورعاية الكف��اءات والجهود
الوطني��ة لدف��ع عجل��ة التنمية المس��تدامة
ودع��م المب��ادرات لتعزي��ز دور األطب��اء
والممرضين في القطاع الصحي وذلك لصالح
خدم��ة المرض��ى واالرتقاء بج��ودة الخدمات
الصحية المقدمة للجميع بالمملكة.
وأعرب��ت الصال��ح ع��ن خال��ص تقديره��ا
وامتنانها لصاحبة الس��مو الملك��ي األميرة

س��بيكة بنت إبراهي��م آل خليفة قرينة عاهل
الب��الد المف��دى رئيس��ة المجل��س األعل��ى
للمرأة لمباركة س��موها للمساعي والجهود
النبيل��ة الت��ي تقوم به��ا الطواق��م الوطنية
الطبية والتمريضية وذلك تقديراً لجهودهم
المخلصة وبتس��جيلهم للعديد من المواقف
اإلنسانية خالل عملهم الميداني في التصدي
ومواجهة فيروس كورونا ( كوفيد  ،)19والذي
يأت��ي بالتزامن مع اهتم��ام منظمة الصحة
العالمية بالتمريض ،وإعالنها للعام 2020
«عام ًا للتمريض والقبالة.

النجار :تدشين ثالث خدمات
إلكترونية جديدة بـ«الكهرباء والماء»
قال مدير ادارة نظم المعلومات
بهيئة الكهرب��اء والماء م.هاني
النج��ار ،إن الهيئ��ة وبالتنس��يق
مع هيئ��ة المعلومات والحكومة
اإللكترونية دشنت ثالث خدمات
الكتروني��ة جدي��دة عب��ر بوابة
الحكوم��ة اإللكتروني��ة www.
 bahrain.bhبه��دف تس��هيل
المعام��الت عل��ى المش��تركين
وتوفي��ر الوق��ت والجه��د عل��ى
المشترك.
وق��ال النج��ار إن الخدم��ات
اإللكترونية التي تم تدش��ينها،
ه��ي خدمة طلب اع��ادة توصيل
الكهرب��اء والم��اء ،وخدم��ة
االستفس��ار ع��ن حال��ة الطلب،

هاني النجار

وخدمة تغيي��ر العنوان أو تغيير
اس��م المس��تأجر ،حي��ث أصب��ح
بإم��كان المش��ترك االس��تفادة

من ه��ذه الخدم��ات اإللكترونية
الجديدة دون الحاجة إلى الحضور
الش��خصي إل��ى مراك��ز خدمات
الزبائن.
وأش��ار ف��ي حديثه إل��ى أن هذه
الخدم��ات اإللكتروني��ة الجديدة
أصبحت في مصاف الخدمات التي
سبق وأن قدمتها الهيئة ،مؤكداً
أن «الهيئ��ة تس��عى باس��تمرار
على تلبية احتياجات المواطنين
وتعزي��ز ثقته��م بالخدم��ات
اإللكترونية الت��ي تقدمها ،فقد
أصبح من السهل على المشترك
دفع الفاتورة إلكتروني ًا ،والتحول
إلى الفاتورة اإللكترونية».
ولف��ت النج��ار إل��ى أن الهيئ��ة

وف��رت الوق��ت عل��ى المش��ترك
م��ن خ��الل اس��تخدامه لخدم��ة
طل��ب قط��ع خدم��ة الكهرب��اء
والم��اء دون الحاج��ة للحض��ور
إلى مراكز خدمات المش��تركين،
ه��ذا باإلضافة إل��ى تمكنه من
التأكد من المدفوعات الس��ابقة
ع��ن طري��ق ع��رض المدفوعات
الس��ابقة ،كما يمكن للمشترك
أن يق��وم بتحدي��ث بياناته عن
طري��ق خدمة تحدي��ث البيانات،
مش��يراً إل��ى أن الهيئ��ة حريصة
عل��ى أن تك��ون خدماته��ا محل
ثقة المشتركين ،ومواكبة مع ما
يتحقق من إنج��ازات في مملكة
البحرين.

تخفيض وإسقاط وإعفاء
الرسوم البلدية على  278أسرة بحرينية
أصدر وزير األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني م.عصام خلف
قرارات وزارية لتخفيض وإس��قاط وإعفاء الرسوم البلدية على  278أسرة
بحرينية ال تمتلك مس��اكن خاصة بها وتس��كن في مس��اكن مستأجرة
خالل شهر مارس  2020من العام الحالي ،وذلك بناء على توجيهات سمو
رئي��س الوزراء الرامية إل��ى تخفيض األعباء المعيش��ية على المواطنين،
وفي إطار قرار مجلس الوزراء بمساواة المواطنين المستأجرين للمساكن
من الرسوم البلدية بالمواطنين المالكين لمساكنهم.
وأوض��ح خلف« :إن هذه القرارات تأتي تنفيذاً للرغبة الس��امية من قيادة
حض��رة صاح��ب الجالل��ة الملك حمد بن عيس��ى آل خليف��ة عاهل البالد
المف��دى الرامية إلى توفير حي��اة كريمة لجمي��ع المواطنين ،عن طريق

بيانات الخبر

تخفيض األعباء المعيشية عن كواهلهم ،من خالل رسوم بلدية مخفضة
ومنس��جمة مع احتياجات ه��ؤالء المواطنين ،وكذلك إعف��اء بعض ذوي
الدخل المحدود من سداد الرسوم مستقب ً
ال أو إسقاط ديونهم القديمة».
وأش��ار« :وفق ًا لقانون البلديات رقم ( )35لسنة  2001والمعدل بالقانون
رقم ( )38لس��نة  2001وعلى الالئحة التنفيذية لقانون البلديات الصادر
بقرار مجلس الوزراء رقم ( )16لسنة  2002وبخاصة الفقرة (ب) من المادة
( )48من الالئح��ة المذكورة وبناء على عرض مدراء عموم البلديات ،فقد
تم تخفيض الرس��وم البلدية عن  270أس��رة بحرينية وإس��قاط الرسوم
البلدية عن  5أس��ر بحرينية وإعفاء  3أس��ر بحرينية من الرس��وم البلدية
خالل شهر مارس .»2020

عدم االستدالل على عقار
بسماهيج يعطل إنشاء حديقة
فاطمة يتيم

أك��د وزي��ر األش��غال وش��ؤون البلدي��ات
والتخطي��ط العمراني م.عص��ام خلف ،عدم
اس��تدالل ال��وزارة على العق��ار 02030751
بمجم��ع  236ف��ي منطقة س��ماهيج ،وذلك
إلنش��اء حديق��ة بن��اء على توصي��ة مجلس
المحرق البلدي.
وأض��اف ،في رده على التوصية ،أن «الدائرة
السادسة بالمحرق تضم عدداً من الحدائق،

ج��ار على اس��تكمال
وس��ماهيج ،والعم��ل
ٍ
مش��روع حديقة إسكان سماهيج على العقار
.»02026977
وأش��ار إل��ى أن ال��وزارة متفقة م��ع توصية
المجل��س بش��أن إيج��اد متنف��س ألهال��ي
س��ماهيج ،وهو م��ا عملت علي��ه ومتحقق،
ولك��ن العق��ار المذكور لم يتم االس��تدالل
عليه إلنشاء حديقة أخرى.

أخ��رى للمجل��س البل��دي ،بش��أن اعتم��اد
تخفيض الرسوم البلدية على المستأجرين
جار
البحرينيين بأثر رجعي ،كاآلتي «العمل ٍ
حالي ًا على تعديل القرار المتضمن تخفيض
بع��ض الرس��وم البلدي��ة ،بم��ا يتوافق مع
احتساب التخفيض من تاريخ تقديم الطلب
مس��توفي ًا للمس��تندات المطلوبة» ،مؤكداً
ع��دم إمكاني��ة احتس��اب التخفي��ض بأث��ر
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اآلراء واألفكار الواردة في هذه المقاالت تعكس آراء أصحابها وحدهم ..وال تمثل
بالضرورة رأيًا أو موقفًا رسميًا لجريدة «الوطن» أو سياستها التحريرية

حركة االسترداد الصهيونية

نبضات

د .ظافر محمد العجمي

رهان سلمان

@Z4alajmi

فاطمة عبداهلل خليل
@FatemaAbdulla

يواج��ه العالم بأس��ره أزم��ة مجنون��ة أثارها
في��روس كورونا مه��دداً صحة الخل��ق ،فض ً
ال
عما انعكس على ذلك من تحديات اقتصادية
ّ
وسياس��ية واجتماعية كب��رى ،ولعل كثير من
الدول حول العالم لم تكن تتخذ االستعدادات
االحتياطية فيما ل��و حدثت أوبئة أو أي أزمات
مش��ابهة نظراً الس��تقرار األم��ن الصحي في
العالم منذ زمن بعيد في ظل تس��ارع التقدم
الطب��ي وتقنيات��ه والت��ي جعلت م��ن العالج
ألصعب األمراض أمراً في متناول اليد وسه ً
ال
ل��دى المختصي��ن ف��ي المج��ال .حت��ى ظهر
فيروس كورونا مش��ك ً
ال تحدي�� ًا ضخم ًا ،وع ّرى
البش��رية جمعاء من كل م��ا توصلت إليه من
س��بل الوقاية والعالج الممكن��ة فأثار موجة
من الرعب في أول ظهوره .ورغم أن اللقاحات
والعالج��ات المباش��رة لم��رض الفي��روس
مازالت بي��ن قوس��ين تتأرجح بي��ن التجارب
ال أن ثم��ة دو ً
واالحتم��االت ،إ ّ
ال أثبتت نجاحها
تعاف جيدة من خالل تقديم
في تحقيق نسبة
ٍ
الرعاية الطبية المتكاملة للمصابين.
صحي��ح أن مملك��ة البحرين قد كرس��ت كافة
جهودها في القطاع الطبي باعتباره الصف األول
في هذه األزم��ة ،وهلل الحمد فقد كانت جهوداً
تع��اف عالية جداً بوأت
موفقة وحققت نس��بة
ٍ
البحرين المرتبة الثاني��ة بعد الصين عالمي ًا،
إّ
ال أن ثمة جهوداً أخرى كفلت الس��يطرة على
األزمة والحد من انتش��ار الفيروس فيما عانت
دول أخرى من االنتش��ار الجنوني للمرض بين
الن��اس على أراضيها ،ومن بي��ن هذه الجهود
يبرز الصف الثاني لألزم��ة والمتمثل بالكوادر
والعناص��ر األمني��ة التي يس��رت عمليات نقل
المرضى واتخاذ اإلجراءات الالزمة في مفاصل
مختلفة للحد من انتشار الفيروس والسيطرة

fatima.a.khalil@gmail.com

عليه ،تلك الك��وادر األمنية التي أوصلت الليل
بالنهار ش��أنها ش��أن الكوادر الطبية في كثير
م��ن األحيان من أج��ل الحفاظ على س��المتنا
آمنين في بيوتنا بينم��ا ننعم بحجرنا المنزلي
«وف��ق م��ا ق��درت المؤسس��ات الت��ي ننتمي
إليها» ،في ممارسة هواياتنا وتطوير مهاراتنا
واالستغراق في نوم عميق.
ما زالت تلك الكوادر تعمل على قدم وس��اق،
وما زال��ت الجهود تبذل في كاف��ة القطاعات
بما يتناس��ب مع الظروف االستثنائية لألزمة،
ولع��ل من اإلنصاف اإلش��ارة إل��ى دور اإلعالم
والقائمين عليه ،الس��يما أولئك المشتغلون
ف��ي المي��دان حي��ث ظ��روف ال يحس��د عليها
كاف��ة المتواجدي��ن هن��اك .تش��هد البحرين
الي��وم أوركس��ترا وطني��ة عظيم��ة انض��وى
فيها العامل��ون في القط��اع الصحي واألمني
واإلعالم��ي وقطاع��ات أخ��رى مختلف��ة ،إلى
جانب الدور المتميز ال��ذي لعبه المتطوعون
في األزمة ،وال ش��ك ف��ي أن عم ً
ال بهذا الحجم
وبه��ذه المس��ؤولية الوطني��ة العظيم��ة ،ال
يقودها إ ّ
ال قائد عظيم ،ولنعم القائد «سلمان
بن حمد» ،الذي راهن على وعي الشعب ،وقوة
فري��ق البحري��ن ف��ي كل القطاعات ،وكس��ب
الرهان بش��هادة العالم أجمع ،مقدم ًا تجربة
تس��تحق التصدي��ر لبقية ال��دول لتحذو حذو
البحرين.

* اختالج النبض:
هذا هو س��لمان ال��ذي نعرف��ه ،لطالما عمل
عل��ى أن تكون البحري��ن ف��ي المقدمة ،وقد
فعل .وعندما راهن ف��ي هذه المرة على وعي
الش��عب وفري��ق البحري��ن ،اس��تجاب الجميع
سمع ًا وطاعة ،ثقة وحب ًا وكرامة.

قام��ت الكثي��ر م��ن القومي��ات والش��عوب بح��ركات
االس��ترداد ألرضها وعقيدته��ا ،ففي  718بدأت حركة
االس��ترداد المسيحية لشبه جزيرة ايبيريا ،ثم اكتملت
الحركة بس��قوط دول��ة بني األحمر في غرناطة س��نة
 ،1492ومثله��ا حرك��ة التح��رر العربي��ة واآلس��يوية
واألفريقية من االستعمار التي بدأت في الخمسينيات،
حت��ى خرج المس��تعمر من الوطن العربي ومن آس��يا
وأفريقي��ا .كما رافقتها حركة االس��ترداد األخيرة طرد
إس��رائيل من ق��ارة أفريقيا وآس��يا وأمري��كا الجنوبية
جراء قوة القومي��ة العربية في ذلك الوقت قبل ظهور
البعثيين وأنصاف العروبيين ومن على شاكلتهم من
اليساريين والتقدميين.
ويب��دو أن حرك��ة االس��ترداد مق��در له��ا أن تك��ون
عملة يت��م تداولها من جميع األط��راف ،وآخر حركات
االس��ترداد هو ما يتم حالي ًا وبنجاح منقطع النظير من
قبل الصهاينة ،وفيها يسترجعون قواعد أخرجوا منها
وبقي��ت محرمة عليه��م طوال نصف قرن ف��ي أفريقيا
وآس��يا وأمريكا الالتينية والمنظومة االشتراكية .ففي
أمري��كا الجنوبية نجحت حركة االس��ترداد الصهيونية
بجناحيه��ا األمريك��ي واإلس��رائيلي بإيص��ال الرئيس
البرازيلي الحالي بولسونارو إلى كرسي الرئاسة ،وقبل
أن يعد شعبه باإلصالحات والرفاه والحياة المستقرة،
بشر اإلس��رائيليين بنيته نقل الس��فارة البرازيلية إلى
القدس إرض��اء لماكينة ترامب الت��ي أوصلته للحكم.
وعل��ى خطاه يجري تجهيز رئي��س البرلمان الفنزويلي
غواي��دو حيث وع��د بنقل س��فارة بالده للق��دس حال
وصوله للس��لطة بدعم أمريكي .أما حركة االس��ترداد
في الكتلة االشتراكية السابقة فبدأت في التشيك التي
ال يجاري رئيسها في صهيونيته إال ونستون تشرتشل
الذي قال لمؤسس��ي الدولة اليهودي��ة اعتبروني أول
صهيوني.

حدثني عن النجاح...
أحدثك عن ولي العهد
فواز العبداهلل

حسين التتان

اليوم

التاريخ
الخبر

جهة النشر

الصفحة
العدد

الرابط اإللكتروني

* كاتب وأكاديمي كويتي

باختصار

قائد المرحلة

@HussainTattan

* بالعجمي الفصيح:
إن عملية التطبيع التي وصلت ألعتاب بيوتنا ما هي إال
جزء من عملية االس��ترداد الصهيوني الذي لن يتوقف
كاإلسباني إال بعد  700عام إن كان يحتاج هذه المدة
أص ً
ال!

آخر حركات االسترداد هو ما يتم حاليًا وبنجاح منقطع النظير من
قبل الصهاينة وفيها يسترجعون قواعد أخرجوا منها وبقيت
محرمة عليهم طوال نصف قرن في أفريقيا وآسيا وأمريكا الالتينية
والمنظومة االشتراكية

رؤى

كل ما تم استعراضه من قبل من عمل جبار
وممي��ز ،حول الجهات الرس��مية التي قاتلت
وناضل��ت ف��ي معركتها الحالية ض��د الوباء
العالمي للقضاء على فيروس كورونا (كوفيد
كل��ه إال حلقة واح��دة ممتدة
 ،)19م��ا ذلك
ُ
امتداداً طبيعي ًا من حلقات «فريق البحرين»
تح��ت قيادة صاحب الس��مو الملك��ي األمير
س��لمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب
القائ��د األعلى النائ��ب األول لرئيس مجلس
الوزراء.
نعم ،س��تظل كل المجه��ودات التي رأيناها
ونراه��ا ،ولمس��ناها ونتلمس��ها عل��ى أرض
الواق��ع لمحاربة فيروس كورونا (كوفيد ،)19
جاءت كله��ا بفضل عمل «فري��ق البحرين»
الذي يعم��ل بكل جهد وج��د برعاية كريمة
م��ن صاحب الس��مو الملك��ي ول��ي العهد،
والذي أس��س لهذا المفهوم الوطني الواعي
والملت��زم ،باعتبار أن كل عمل ناجح البد أن
يكون عب��ر العمل الجماعي ،وب��روح الفريق
الواح��د ،س��واء كان ف��رداً ف��ي مجموع��ة أو
جماعة أو جهات رسمية متعددة تعمل كلها
بروح الفريق ،وهذا ما نطلق عليه في مملكة
البحري��ن بفريق البحرين ،وه��و ما أكد عليه
س��موه حين قال« :إن المواطن هو أس��اس
عمل فريق البحرين وألجله س��يتم اس��تمرار
زي��ادة وتي��رة العمل ف��ي كاف��ة القطاعات
مزيد من الفرص
الحيوية بما يسهم في خلق
ٍ
النوعية الواعدة لكافة المواطنين».
ف��ي جائح��ة في��روس كورونا (كوفي��د ،)19
رأينا عمل فريق البحرين تحت قيادة صاحب
الس��مو الملكي ول��ي العه��د ،وبتوجيهاته
الكريمة ،وحرصه الدائم على دعمه للفريق
ف��ي كل األوقات ،وتواجد س��موه الش��خصي
ف��ي الصفوف األمامي��ة للمعرك��ة وفي كل

واآلن جاء دور أوكرانيا ،فقد احتل الروس ش��به جزيرة
القرم في هزيمة عس��كرية مهينة ،ثم استمر الروس
ف��ي امته��ان كرامة األوكرانيين بأس��ر طابور س��فن
وبحارة خفر الس��واحل األوكران��ي ،وقيادتهم للموانئ
الروسية إذالء في منظر يقطع نياط قلب كل من يعرف
قيمة الكرامة الوطنية .لقد أهدرت الحكومة األوكرانية
العاج��زة ع��ن اس��ترداد الق��رم واألس��طول كرام��ة
األوكرانيين أمام العالم ،فلم َ
يبق إال أن يسخر الشعب
من نفس��ه ،وقد قادت عملية جل��د الذات األوكرانيين
النتخاب ممثل كوميدي ضحل عديم الخبرة .وإذا عدنا
لحركة االس��ترداد الصهيونية نجد أن وصول الممثل
الكوميدي فولوديمير زيلينس��كي بعد فوز كاس��ح في
االنتخاب��ات الرئاس��ية ،لم يك��ن إال جزءاً م��ن عملية
االس��ترداد في البرازي��ل وفنزويال وأماك��ن كثيرة في
أفريقيا وآس��يا .فالممثل زيلينسكي هو تسويق أمريكا
للصهيونية ،وتقول س��يرته إن هذا المهرج لعبة في
يد الصهوني��ة /األمريكية فال تس��تغربوا إعالنه نقل
س��فارة أوكرانيا للقدس .بل أن نقل الس��فارة للقدس
مبرر ف��ي حالة أوكرانيا ففوز الممث��ل الكوميدي وهو
اليه��ودي األصل يجع��ل أوكرانيا الدول��ة الوحيدة في
العالم إلى جانب إسرائيل التي فيهما ك ً
ال من الرئيس
ورئيس الوزراء يهوديان.

@ fa a w a a z

tattan86@hotmail.com

األوقات ،األثر البالغ ف��ي أن تتجاوز البحرين
مرحل��ة الخط��ر ف��ي معركتها ض��د الوباء،
فكان إلدارة س��موه الفض��ل األول في نجاح
مملكة البحري��ن في تصدر دول العالم التي
اس��تطاعت أن تحت��وي الم��رض دون إعالن
مزيد م��ن اإلج��راءات والقواني��ن الصارمة،
كحظ��ر التج��وال وغل��ق الم��دن وغيرها من
اإلجراءات القاس��ية ،بل اس��تطاع س��موه أن
يق��ود ه��ذه المرحل��ة الصعبة ب��كل اقتدار
وتم ّي��ز وحرفي��ة ،وأن يدفع بفري��ق البحرين
والفري��ق الوطني للتص��دي لفيروس كورونا
(كوفيد  )19لألمام ،فكانت قيادته الحكيمة
للمرحلة ش��كلت انتص��اراً واضح�� ًا للبحرين
والبحرينيي��ن والمقيمين في أن يتعاملوا مع
هذه الجائحة بشكل قاطع وناجح ومتقن.
إن القي��ادة الممي��زة والمتمي��زة لصاح��ب
الس��مو الملكي ولي العهد في كل المراحل
الحساس��ة الت��ي خاضه��ا فري��ق البحري��ن،
كان له��ا ال��دور الفاعل في النج��اح وتحقيق
كل األهداف في وقت قياس��ي غير مس��بوق،
وتج��اوز كل العقب��ات الممكن��ة والمتو َق َعة
في أوقات قياس��ية جداً ،ولهذا رأينا البحرين
من الدول المتقدم��ة في محاربة الفيروس،
حي��ث كل األرقام تش��ي ب��أن هن��اك قيادة
متمرس��ة على إدارة األزمات بطريقة مثالية
وهادئة ورصينة ،حتى دون إحداث أي ضجيج
أو صوت .وه��ذا ما ينبغي علينا االعتراف به،
وه��و أن البحرين وش��عب البحري��ن وفريق
البحرين والفريق الوطني للتصدي للفيروس،
يس��يرون بخطى ثابتة نحو القضاء على هذا
الوباء ب��كل ثقة ،خصوص ًا إذا م��ا عرفنا بأن
قائد هذه المرحلة ،هو رجل المرحلة ،صاحب
السمو الملكي ولي العهد األمين ،إذاً ،فكلنا
بخير.

كن��ا قبل فترة م��ن الزمن عندما نتح��دث عن صاحب
الس��مو الملكي األمير س��لمان بن حمد آل خليفة ولي
العهد نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس
ال��وزراء وحتى قبل ش��هور مضت عندما نذكر س��موه
نذك��ر مصطلح «إش��راقة المس��تقبل» ،كن��ا نذكرها
ونحن نعلق آمالنا على المس��تقبل الجميل الذي وضع
أساس��ه جاللة الملك المفدى حفظه اهلل ورعاه ،نحلم
بزم��ن قادم نواكب م��ن خالله دول العال��م األول في
علمه وتعليم��ه وتطوره ونهضته ،كنا نقول مصطلح
إش��راقة المس��تقبل وال نعلم بالضبط ما الذي نريده
من المستقبل ،لكننا كنا نحلم.
الي��وم والعال��م بأس��ره يعيش ف��ي جو ع��ام مرتبك
وملب��د بالغيوم ،أزمة لم تمهل العالم فرصة للتفكير
والتدبير ،جائحة كش��فت هشاش��ة النظ��ام العالمي
ودوله الكبرى وس��طحية تقدمه وتحضره ،من وس��ط
ه��ذه األجواء ومن أعماق تلك المش��اكل أطل علينا ما
كنا نتحدث عنه ول��م نتوقعه ،نعم لم نكن نتوقع أن
مصطلح المس��تقبل المشرق س��يكون أقرب إلينا أكثر
مما كنا نتوقع ،وفي وضع لم يكن في الحسبان مطلق ًا،
برز لن��ا في أزم��ة غابت عنه��ا االبتس��امة والتفاؤل،
وأطل بابتس��امة عريضة في عال��م كان أقرب للكآبة
واالنده��اش والصدمة ،برز بابتس��امة الواثق مؤكداً
عل��ى أن الوطن على أهبة االس��تعداد ،وواعداً باتخاذ
كل م��ا يلزم لضم��ان حي��اة كل مواط��ن ومقيم على
أرض هذه الجزيرة الواعدة ،ومملكة الحب والتس��امح
والتعايش ،وموطن اإلخاء واألديان.
أكد أو ًال وقبل كل ش��يء بأن العدو األول لنا جميع ًا هو
هذا الفيروس وليس من أصيب به ،هذا التصريح الذي

بيانات الخبر

Fawaz_al_abdulla@hotmail.com

جاء بلغة الحب لم يكن تصريح ًا متس��رع ًا ،وال س��ابق ًا
يأت من فراغ إطالق ًا ،بل جاء ليقضي على
ألوان��ه ،ولم ِ
آفة التفرق والتمزق قبل كل شيء ،جاء ليخطو الخطوة
األولى عبر رص الصفوف ،فالوحدة أساس النجاح ،وهو
أراد النجاح وسعى له فكان له ما أراد ،بعدها شمر عن
ذراعيه ليكون جندي ًا وقائداً في الميدان ،وقال جملته
«كلن��ا جنود في س��احة المعركة» ،وكان ل��ه ما أراد،
حي��ث انتفض الجميع ،وتطوع المواطنون ،وارتدى كل
منهم لب��اس الوطن ،وحمل رايت��ه ليخوض المعركة
خلف ولي العهد.
لم ينصب تفكير القائد والملهم في س��احة المعركة
فقط ،بل كان في وسط ميدان المعركة يتخذ قرارات
أخرى تكفل حقوق من يقف خارج ساحات القتال ،فأتت
حزم��ة التعليم��ات والتوجيهات تباع�� ًا لتضمن كافة
الحقوق والمكتسبات وتعززها بمكرمات وقرارات وقف
لها أطياف الشعب جميع ًا مؤيداً ومستبشراً وشاكراً.
أكتب اليوم وأنا أرى ش��عب ًا واح��داً ال يحكمه المذهب،
وال يلقي با ًال للطائفة ،ش��عب ًا يغ��رد لبعضه البعض
بالحب واإلخاء ،يصدر كلمات أشبه وأقرب لشعر الغزل،
وكأن البحري��ن عادت لتكون بيت ًا واحداً وأس��رة واحدة
وحدها صانع المس��تقبل المشرق الذي رأينا بأعيننا ما
ّ
كنا نتمناه ألجيالنا وأحفادنا.
اليوم وعندما يحدثني أحد عن معاني القائد والملهم
فس��أحدثه عن ولي العهد ،وعندما يحدثني عن معنى
توحيد الش��عوب فس��أحدثه ع��ن ولي العه��د ،ولمن
يحدثني عن النجاح فسأحدثه عن ولي العهد.
باختصار عندما يتحدث أحدهم عن األوطان س��أحدثه
عن البحرين وعن ولي عهدها سلمان.

اليوم وعندما يحدثني أحد عن معاني القائد والملهم فسأحدثه عن
ولي العهد وعندما يحدثني عن معنى توحيد الشعوب فسأحدثه عن
ولي العهد ولمن يحدثني عن النجاح فسأحدثه عن ولي العهد
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اآلراء واألفكار الواردة في هذه المقاالت تعكس آراء أصحابها
وحدهم ..وال تمثل بالضرورة رأيًا أو موقفًا رسميًا لجريدة «الوطن»
أو سياستها التحريرية

قطرة وقت

الحكومة ومزيد
من القرارات
لمكافحة «كورونا»

عملية طرد إيران
من العراق

فيصل الشيخ
@f_alshaikh

alshaikh.faisal@gmail.com

باألم��س كتبت هن��ا بأننا يجب أن نحم��د اهلل على «نعم��ة البحرين»،
وأوضحت أن ما ين��درج تفصي ً
ال تحت هذه الدعوة وعنوانها أمور عديدة
ج��داً ،أهمها ما تبذله الدولة والحكومة من جهود لديمومة نعم األمن
واألمان والصحة ،خاصة في ظل التفشي السريع لهذا الوباء.
واليوم نؤكد على «نعمة» هذا الوطن من خالل جهود وتحركات رموزه،
وحرصهم علينا كمواطنين وأيض�� ًا كمقيمين ،إذ أمامنا فيروس متطور
وإن ل��م يتم التعامل معه بصرام��ة وحزم من خالل تطبيق االحترازات،
فإن نس��بة التخوف من انتش��اره بش��كل تصعب مع��ه عملية االحتواء
ستزيد.
ولذل��ك فإننا ش��هدنا يوم أمس تحديداً تحركات ف��ي اتجاهات عديدة،
كله��ا تص��ب جهودها في اتج��اه التعامل مع ه��ذه الظاهرة ،وتحرص
في نف��س الوقت على حماية الناس ،وتأمينهم ،والس��هر على راحتهم
وسالمتهم.
صاحب الس��مو الملكي األمير خليفة بن سلمان رئيس الحكومة حفظه
اهلل أص��در عدة توجيهات هام��ة يوم أمس ،على رأس��ها ما حرص فيه
س��موه لرفع معنويات كوادرنا الطبية العاملة ،وتقديم التحية والشكر
والتقدير لوقفتهم المش��رفة ،موجه ًا لدراس��ة آلية مناسبة لتقديرهم
ومكافأته��م ،وهو توجه رائع نش��د علي��ه وندعمه بكل ق��وة ،فهؤالء
األبطال يقدمون تضحية كبيرة ألجل حماية الوطن والناس فيه.
كم��ا وجه األمير خليفة بن س��لمان وزارة التربي��ة والتعليم للعمل مع
الم��دارس الخاص��ة إليج��اد حلول مناس��بة تراعي التخفي��ف عن كاهل
أولي��اء األمور بما يضمن للمدارس الخاصة عدم تأثر جهودها ،وإضافة
لذل��ك إيج��اد اآللية المالئمة لع��دد من الفئات الت��ي تأثرت أعمالهم
بس��بب الظروف الراهنة ،ومن بينهم العاملون في رياض األطفال ودور
الحضانة.
وحت��ى في جانب اإليجارات وجه س��موه وزارة األش��غال إليقاف تحصيل
اإليج��ارات من المس��تأجرين لألم��الك التابعة للبلدي��ات لمدة ثالثة
أش��هر وخاصة بالنس��بة لذوي الدخل المحدود وأصح��اب المهن الحرة
المتضررين.
وفي اتجاه متواز يواصل صاحب الس��مو الملكي األمير سلمان بن حمد
آل خليفة ،ولي العهد ،نائب القائد األعلى ،النائب األول لرئيس مجلس
الوزراء ،حفظ��ه اهلل ،جهوده الكبيرة في قيادة فري��ق البحرين لمحاربة
هذا الوب��اء ،وأصدر قرارات من خالل رئاس��ته للجنة التنس��يقية ،تعزز
القرارات االحترازية والوقائية الس��ابقة لحماية الناس ،منها اس��تمرار
غلق الس��ينمات والمراكز الرياضية واأللعاب الترفيهية وبرك السباحة،
والمقاه��ي والصالون��ات واقتص��ار المطاعم والمرافق الس��ياحية على
الطلبات الخارجية ،إضافة لمنع التجمعات التي تزيد عن  5أشخاص في
األماكن العامة ،وااللتزام بالبقاء في المنزل ،وارتداء الكمامات ،وغيرها
من إجراءات وقائية شملت القطاع الخاص أيض ًا.
كل هذه الجهود ،وهذه التحركات ،والتي تتم في عديد من االتجاهات،
ما هو هدفها؟! هدفها هو أمن الوطن ،والحفاظ على سالمة أهله ومن
يقيم على أرضه ،هدفها توحيدنا جميع ًا ضمن فريق واحد ،فريق وطني
يعمل كل فرد فيه بإخالص من موقعه ،وهنا ال أحد يجب عليه التقليل
م��ن الدور الذي يق��وم به ،فأنت محس��وب على منظومة ه��ذا الوطن،
والتي تدار العمليات فيه بحرص رفيع المستوى يمتد من جاللة الملك
حفظه اهلل ،مروراً بصاحبي الس��مو الملكي األمير خليفة واألمير سلمان
حفظهم��ا اهلل ،والحكومة وف��رق العمل تحتهما ،وص��و ً
ال آلخر فرد في
المجتم��ع ،إذ كلنا مؤثرون ف��ي منظومة هذا الوطن ،كلنا نعمل ألجله،
ونسمو بسموه ،ونأمن بأمنه.
حفظ اهلل البحرين من كل مكروه.

فريد أحمد حسن

القيادة المميزة
والمتميزة لصاحب
السمو الملكي
ولي العهد في كل
المراحل الحساسة
التي خاضها فريق
البحرين كان لها الدور
الفاعل في النجاح
وتحقيق كل األهداف
في وقت قياسي غير
مسبوق
حسين التتان

هذا هو سلمان الذي
نعرفه لطالما عمل
على أن تكون البحرين
في المقدمة وقد
فعل وعندما راهن
في هذه المرة على
وعي الشعب وفريق
البحرين استجاب
الجميع سمعًا
وطاعة ..ثقة وحبًا
وكرامة
فاطمة عبداهلل خليل

يثبت لنا أصحاب
خط الدفاع األول في
مواجهة فيروس
كورونا وهم
الطاقم الطبي من
أطباء وممرضين أن
الكادر الطبي يعمل
باحترافية كبيرة
ويرجع سبب ذلك إلى
الكفاءة العالية التي
يمتاز بها أبناء البحرين
محمد ناصر لوري

كل هذه الجهود وهذه التحركات والتي تتم في
عديد من االتجاهات ما هو هدفها؟! هدفها هو
أمن الوطن والحفاظ على سالمة أهله ومن يقيم
على أرضه ،هدفها توحيدنا جميعًا ضمن فريق
واحد

حبر جاف
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جودة الطبيب البحريني

جهة النشر

الصفحة
العدد

بيانات الخبر

@mohammed_lori

تثب��ت البحري��ن يوم ًا بع��د ي��وم أن رأس المال
البشري والكفاءات البحرينية هي المقياس األول
من مقاييس النجاح وليست المادة هي كل شيء،
وهذا ما اتضح لنا خالل هذه األزمة األخيرة التي
نعيشها ،والتي ش��هدنا فيها مبادرات شخصية
ف��ي مجاالت مختلف��ة وقطاع��ات متنوعة كانت
كفيلة بإيجاد حلول عملية تس��هم في اس��تمرار
عجلة التنمية والتعليم دون االستعانة بشركات
استش��ارية خارجية تنخر ميزانية الدولة وتقدم
حلو ً
ال وهمية يكون مصيرها األدراج كما عهدنا.

الرابط اإللكتروني

محمد ناصر لوري
Mohammed.lori@gmail.com

تمي��زت البحرين بقوة الص��ف األول في مواجهة
فيروس كورونا ،وهو الطاق��م الطبي الذي يبذل
الغال��ي والنفي��س ف��ي مواجهة ه��ذا الفيروس
والمساهمة في الحد من انتشاره حسب إجراءات
وتوصي��ات منظم��ة الصحة الدولي��ة ،حتى بات
جنود البحرين هم النموذج الذي يشيد به رئيس
المنظم��ة ويدع��و بقية الدول لالحتذاء بش��عب
مملكة البحرين وقيادت��ه الحكيمة في التعامل
مع الفيروس.
يثبت لنا أصحاب خ��ط الدفاع األول في مواجهة

@fa reedbinesa

fareedbinesa@gmail.com

ال��ذي يحدث في العراق حالي�� ًا باختصار هو محاول��ة إيرانية مفضوحة لمنع
رئي��س الوزراء المكل��ف عدنان الزرفي م��ن الظفر بهذا المنصب ،والس��بب
ببساطة هو أن نجاحه في هذه الخطوة يعني تقليص دور النظام اإليراني في
العراق والتسبب في خسارة كبيرة قد تنتهي بطرده من هذا البلد العربي.
الواض��ح ه��و أن النظام اإليراني ال يريد الزرفي ،ه��و يريد اإلبقاء على رئيس
الوزراء المس��تقيل عادل عبد المهدي أو من يسهل أن يكون تحت أمره .لهذ
أرس��ل خليفة قاسم سليماني ،قائد فيلق القدس في الحرس الثوري اإليراني
إس��ماعيل قاآني إلى الع��راق لعله يتمكن من فعل ش��يء .وواضح أيض ًا أن
قاآني لم يتمكن من فعل ش��يء ،لهذا أوعز النظام اإليراني لميليشياته في
العراق إلصدار بيان يتضمن تهدي��دات صريحة بالتزامن مع تقديم الزرفي
برنامج��ه الحكومي للبرلم��ان ،حيث «أصدرت ثماني��ة فصائل مدعومة من
طه��ران بيان ًا مش��ترك ًا اتهمت فيه الزرفي بالعمالة وه��ددت النواب الذين
يدعمون ترش��يحه وتوع��دت بتصعيد عملياتها ضد الق��وات األمريكية في
العراق».
ه��ذا باختصار هو ما حدث ويحدث في العراق حالي ًا ،وهذا يعني أن الس��احة
العراقي��ة لن تش��هد ه��دوءاً في هذه الفت��رة أي ًا كان فعل في��روس كورونا
المس��تجد (كوفيد  )19في إيران ،ويعني أيض ًا أن النظام اإليراني ربما يعجل
باستخدام «ورقة كورونا» فيعمد إلى نشره في العراق إللهاء أهله وتعطيل
كل مش��روع وطني يمك��ن أن ينتج فع ً
ال يبعد النظ��ام اإليراني عن العراق..
فيتحرر من ربقته.
النظ��ام اإليران��ي  -بهذه الممارس��ات  -يريد االس��تمرار ف��ي الهيمنة على
العراق ،واألكيد أنه سيس��تمر في فعل كل ما يس��تطيع كي ال تنتهي األمور
على الش��كل الذي ال يرضيه ويظهره في مظهر الخاس��ر ،لهذا يسهل القول
ب��أن كل ش��يء وارد في هذه المرحلة بما في ذلك محاول��ة اغتيال الزرفي أو
فرض عبد المهدي أو مثيل له بالقوة.
س��يطرة النظام اإليراني على العراق في المرحلة المقبلة مس��ألة ال يمكنه
التفريط فيها ،فما أحدثه فيروس كورونا في إيران كثير وما سيحدثه أكثر،
ولي��س تعطل ماليي��ن اإليرانيين عن العمل بس��ببه وفقدانهم لوظائفهم
إال ش��يء من أش��ياء نتاجها أن ه��ذا النظام لن يتمكن بم��ا هو متبقى من
ثروة الشعب اإليراني من السيطرة على األوضاع في الداخل اإليراني ،بمعنى
أن خس��ارة النظام اإليران��ي للعراق يعني نهايته ،فهن��اك من يعمل بهمة
كي يس��تفيد من هكذا ظرف ليخلص إيران من هذا النظام ويعيد للش��عب
اإليراني حريته التي فقدها قبل أربعة عقود.
فق��دان النظام اإليران��ي لبعض امتيازاته ف��ي العراق ه��و البداية الفعلية
لنهايته ،لهذا فإنه سيفعل كل ما يخطر وما ال يخطر على البال كي ال تفلت
األم��ور من يده ،ولن يهمه من يعيش ومن يموت من هذا الش��عب العربي
بس��ببه ،واألمر نفسه سيفعله في إيران ،فالمهم واألهم عنده هو استمراره
وتمكنه من إيران والعراق ومن ثم من المنطقة.
هن��ا يأتي الس��ؤال الكبير ،هل س��تترك الواليات المتحدة النظ��ام اإليراني
يفعل ما يش��اء في العراق وفي المنطقة؟ وهل ستتركه دول الخليج العربي
يفعل ما يشاء؟
العقل يدفع في اتجاه أن تعمد هذه الدول إلى االستفادة من الظرف الراهن
ومن التط��ورات الناتجة عن تمكن فيروس كورونا م��ن إيران لوضع النظام
اإليراني في زاوية صعبة تبدأ بتفش��يل تحركه في العراق وجعل العراقيين
يخت��ارون من يدي��ر حكومتهم بقرارهم وحدهم وط��رد الماللي من بالدهم
وإعادة الش��عب العراقي إل��ى حيث ينبغي أن يعود ،ليعي��ش كما ينبغي له
أن يعيش ،وليسهم في الحضارة اإلنسانية كما كان يسهم ،ويعود معطاء.

فقدان النظام اإليراني لبعض امتيازاته في العراق
هو البداية الفعلية لنهايته لهذا فإنه سيفعل
كل ما يخطر وما ال يخطر على البال كي ال تفلت
األمور من يده ولن يهمه من يعيش ومن يموت
من هذا الشعب العربي بسببه

فيروس كورون��ا وهم الطاقم الطب��ي من أطباء
وممرضي��ن أن ال��كادر الطبي يعم��ل باحترافية
كبي��رة ،ويرجع س��بب ذلك إلى الكف��اءة العالية
الت��ي يمتاز بها أبناء البحري��ن ،مما يثبت لنا أن
األطب��اء المحليين ليس��وا بأقل م��ن األطباء في
الخ��ارج ،بل ه��م نماذج نفخ��ر بها أم��ا العالم،
مثبتي��ن لهم أن األطب��اء البحرينيين رقم صعب
يعمل تحت مختلف الظروف دون أي تذمر يذكر.
يجرني هذا الحديث إل��ى تلك العناوين التي كنا
نقرأها ف��ي الصحف ع��ن األخط��اء الطبية وعن
عدم كفاءة األطباء البحرينيين في القطاع العام،
ولجوء الناس إل��ى المستش��فيات الخاصة خوف ًا
من عدم أهلية الطبيب البحريني في التشخيص
والع��الج ،لنس��أل أنفس��نا هل ه��ذا الطبيب هو
نفسه الذي كنت تنتقده فيما سبق؟
إن أزمة فيروس كورونا كش��فت لنا مدى النقص
الشديد الذي نعانيه من أطباء وممرضين وفنيين
وغيرهم ،حيث إن العدد الموجود لم يكن يغطي
الحاجة ،فتم اس��تدعاء المتقاعدي��ن الذين لبوا
النداء بكل حب لهذا األرض ،كما تم إبرام العقود
م��ع الخريجين وكل ذلك لس��د النقص الذي كان
يتحمله األطباء فيما سبق فترة فيروس كورونا،
فالطبي��ب الذي يجب أن يفح��ص  20مريض ًا في

«ورديت��ه» يضط��ر ألن يفح��ص ضع��ف العدد
بسبب العدد المهول من المراجعين ،خاصة في
مستشفى الس��لمانية الذي يخدم البحرين كلها
باستثناء جزيرة المحرق التي يخدمها مستشفى
الملك حم��د الجامع��ي ،أما عن أطب��اء الطوارئ
فحدث وال حرج فهم ال يملك��ون الوقت اللتقاط
أنفاس��هم ،أضف إلى ذلك شح األسرة التي تبقي
طوابير االنتظار ساعات طويلة.
بالرغم من تطوير المراكز الصحية إال أننا ما زلنا
نحتاج لمستش��فى مركز آخر ،فمجمع السلمانية
الطب��ي ق��د وص��ل لمرحل��ة االنفجار من ش��دة
الزح��ام ،وهذا م��ا يلقي بظالله عل��ى أداء الكادر
الطب��ي الذي هو في أعلى مس��تويات االحترافية
ولكن��ه أصبح كه�� ً
ال من ثقل الحم��ل الذي أصبح
على عاتقه.
م��ن نصفق لهم اليوم في الصف األول لمواجهة
في��روس كورون��ا هم أنفس��هم م��ن يعالجوننا
طوال الس��نين الت��ي مضت ،فالثن��اء لهم اليوم
وله��م الثناء عل��ى ما قدموه عل��ى أمل أن يكون
هناك دعم ومساندة وتقدير لهم على مهمتهم
اإلنس��انية وعلى ما يقدمونه عل��ى أرض الواقع
بين الممرات الطبية وغرف العمليات وليس على
ما يبرزه اإلعالم لنا اليوم فقط.

السنة  | 15العدد 5233

| األربعاء  15شعبان 1441هـ | Wed 8 Apr 2020

روبـــــرتــــاج 19

الممرضون في العالم
خط الدفاع األول لمواجهة جائحة «كورونا»
 ٪50من الكادر الصحي في البحرين بقطاع التمريض

سماح عالم

س��لطت جائحة كورونا (كوفيد  )19الت��ي تواجه العالم الضوء على
م��دى أهمية القوى العاملة ف��ي المجال الصح��ي ،إذ يلقي التقرير
الجديد «حال��ة التمريض في العال��م –  »2020نظرة معمقة على
وض��ع أكبر مك ّون في الق��وى العاملة الصحية ح��ول العالم أال وهو
التمري��ض ،والذي يخلص إلى اس��تنتاجات تكش��ف وج��ود ثغرات
هامة على مس��توى كادر التمريض وتحدد المجاالت االس��تثمارية
ذات األولي��ة على صعيد التعليم والوظائف والمهارات القيادية من
أج��ل تعزيز مهنة التمريض حول العال��م والنهوض بهدف الصحة
للجميع.
ويشكل العاملون البحرينيون في التمريض  %53من النسبة العامة
للعاملين في هذا المجال ،إذ بلغ عدد المش��اركين في التدريب من
دورات ومؤتم��رات داخلي��ة وخارجية ألف و ،589وقد ش��ملت خطة
التوظيف للس��نة المالي��ة  2018-2017توظي��ف ( )220في مهنة
التمريض ،ليبلغ عدد الممرضين البحرينيين  1737ممرض ًا بحريني ًا
و 1510ممرضي��ن غي��ر بحريني بمجموع  ،3247م��ن أصل إجمالي
العاملين في وزارة الصحة عام  2017الذي بلغ حوالي .9279
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الرابط اإللكتروني

بيانات الخبر

local@alwatannews.net
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الرئيس التنفيذي

إبراهيم الحسيني

ealhussaini@alwatannews.net

رئيس التحرير

باألحمر

تس��تدعي الفترة الحالية لمواجهة «كورونا»
تش��ديد الرقاب��ة وإج��راء فحوص��ات مكثفة
للعمال في مساكنهم.

يوسف البنخليل

الطقس المتوقع لمملكة البحرين
اصرصتفاع الموج من قدم إلى قدمين قرب السواحل
ومن  3إلى  5أقدام في عرض
البحر.

yfbink@alwatannews.net

مدير التحرير

إيهاب أحمد

المنامة

emohd@alwatannews.net
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33º 24º

مسقط
35º 22º

القاهرة

الرياض

الدوحة

39º 23º

40º 25º

صنعاء
31º 13º

شروق الشمس

ص05:21

غروب الشمس

م05:58

بزوغ القمر

م06:27

أفول القمر

ص06:22

≈⇑

أعلى مد

م05:45

≈⇓

أدنى جزصر

ص11:41

 جميع الحقوق محفوظة لداصرة إلصرصاد الجويةوزاصرة المواصل ت و الصتصال ت © 2011

الطقس المتوقع للثلةثة أيام القادمة

الخميس

الجمعة

السبت

38º 24º
38º 24º
38º 24º
جنوبية شرقية من  12إلى  17عقدة جنوبية شرقية من  12إلى  17عقدة جنوبية بوجه عام من  12إلى 17
وتصل من  20إلى  25عقدة أحياناا .وتصل من  20إلى  25عقدة أحياناا .عقدة وتصل من  20إلى  25عقدة
أحياناا.

)MET-OF-18-OPS(REV.3-23-11-17

العصــر 03:10

المغرب

5:58

العشــاء  7:28درجات الحرارة

العظمى 38

الصغرى 24

كلمة أخيرة

ﺻﺤﻴﻔﺔ
ﺗﺮﺣﺐ ﺑﻤﻼﺣﻈﺎﺗﻜﻢ واﻗﺘﺮاﺣﺎﺗﻜﻢ ﻋﻠﻰ
r@alwatannews.net

20º 13º

12 KT

اإلشتراكات «رقم مجاني»:

| األربعاء  15شعبان 1441هـ | Wed 8 Apr 2020

38º 24º

27º 18º

صتحذير
ل يوجد.

اإلعالنات 17496682 :

80001133

08/04/2020

بغداد

الرياح
جنوبية شرقية بوجه عام من  10إلى 15
عقدة وتصل من  17إلى  22عقدة أحياناا.

معاذ عادل بوصيبع
mbusaibea@alwatannews.net

الطقس لهذا اليوم

بيرو ت

الطقس
غائم جزئيا أحيانا وحار نسبيا خل ل النهار
مع تصاعد التربة في بعض المناطق.

18 KT

مدير المبيعات والعالقات العامة

درجات الحرارة "الشرق الوسط"

الصربعاء

22 KT

التحرير17496666 :
الفاكس17496678 :

إداصرة الصرصاد الجوية
www.bahrainweather.gov.bh
Tel: 17321174 - 17321175

األجانب في زمن
«كورونا» في البحرين

39324949

سوسن الشاعر
@ saw sanalshae r

لقطة بحرينية

ملكة جمال إنجلترا
تعود كطبيبة
في مواجهة «كورونا»

الطواقم الطبة في البحرين تعمل ليل نهار لمواجهة «كورونا»

مجموعات «واتساب»
للتعازي احترازًا من «كورونا»
حسن الستري

ل��م يج��د ذوو المتوفي��ن ف��ي زم��ن
جائح��ة كورون��ا (كوفي��د  ،)19وس��يلة
لتقب��ل التع��ازي م��ن قب��ل معارفهم إال
بإنش��اء مجموعات على موق��ع التواصل
االجتماعي الش��هير «واتس��اب» ،وإرسال
رابط دخول للمجموعة للتعزية .وبمجرد
ما أن يتوفى ش��خص ويتم تشييعه ،يتم
إنش��اء مجموعتي «واتس��اب» للتعزية،

ع��ادت ملكة جم��ال إنجلت��را المتوج��ة في عام
 ،2019إلى المملكة المتحدة ،بعد إنهاء رحلتها
الخيري��ة الخارجية ،لممارس��ة حياته��ا المهنية
كطبيب��ة ف��ي بريطانيا ،للمش��اركة ف��ي جهود
مواجهة انتشار فيروس كورونا (كوفيد .)19
وكانت باش��ا موخيرجي ،بدأت اس��تراحة مهنية
كطبيب��ة مبتدئ��ة بع��د التنافس في مس��ابقة
ملكة جمال العالم في ديسمبر  ،2019وذلك في
أعقاب تتويجها بلقب ملكة جمال إنجلترا.
ودعي��ت موخيرجي للعمل كس��فيرة للعديد من
ُ
المؤسس��ات الخيرية ،في الوق��ت الذي خططت
في��ه للع��ودة لممارس��ة مهنة الط��ب والتركيز
في العمل اإلنس��اني ،حتى أغس��طس من العام
الجاري ،بعد تفشي فيروس كورونا.
وقالت ملكة جمال إنجلت��را ل� CNNإنها «دعيت
إل��ى أفريقي��ا وتركيا ث��م إلى الهند وباكس��تان
والعديد م��ن الدول اآلس��يوية األخ��رى ،لتكون
سفيرة لمختلف األعمال الخيرية».
وف��ي بداية ش��هر م��ارس آذار الماض��ي ،كانت
الفتاة البالغة من العمر  24عام ًا في الهند لمدة
أربعة أس��ابيع نيابة عن نادي كوفنتري ميرس��يا
ليون��ز ،وهي جمعية خيري��ة للتنمية والمجتمع،
وزارت المدارس لتقديم تبرعات ،لكن مع تفاقم
أزمة انتش��ار فيروس كورونا في بريطانيا ،عادت
موخيرج��ي إلى ممارس��ة الطب في مستش��فى
بيلجريم في بوسطن شرقي إنجلترا.

اليوم

التاريخ
الخبر

جهة النشر

الصفحة
العدد

الرابط اإللكتروني

واح��دة للرج��ال وأخرى للنس��اء ،ويتداول
راب��ط الدخول للمجموع��ة أهالي الفقيد
والمنطق��ة ،يدع��و الراغبي��ن بالتع��ازي
لدخ��ول المجموع��ة وذك��ر أس��مائهم،
م��ع التأكي��د عل��ى ض��رورة الخ��روج من
المجموعة بع��د إداء واجب العزاء لكي ال
تمتلئ المجموعة ،وذلك ألن الحد األعلى
للمجموعات هو  256فرداً.

وض��ع العمالة غير البحرينية عربية وأجنبية في القطاع الخاص اآلن
تح��ت المحك في األي��ام القادمة والتي ال ندري إلى متى س��تطول،
وينبهنا إلى ضرورة وضع غرفة عمليات خاصة بهذه الش��ريحة التي
يف��وق عددها عدد البحرينيين فنس��بة األجان��ب تزيد عن  %66من
تعدادنا ،ولدينا جنسيات وأعراق متعددة.
وتلك فئة غير مشمولة بالحزمة االقتصادية الحكومية ،وغير قادرة
على المغادرة ولديها احتياجات معيش��ية ،وليس الجميع منهم من
يملك رصيداً بنكي ًا يقيه ش��ر الحاجة والعوز ويبقيه على وضعه عدة
أشهر أخرى ،ونظراً لظروفهم المعيشية فإن انتقال العدوى بينهم
أكثر بكثير من البحرينيين.
أض��ف لذل��ك التوج��ه لمخاطب��ة األجانب منه��م خاص��ة العمالة
اآلس��يوية جاء متأخراً رغم إلحاحنا منذ بداية األزمة والتنبيه إلى أنه
ليس هناك من يخاطبهم ،ووضع هؤالء المعيشي خطر على الصحة
وخطر على األمن فما الذي أعددناه لهم إن طال الوقت وامتد؟
ث��م ما هي التزامات كفالئهم؟ فهؤالء س��يبقون ف��ي ذمتنا طالما
هم على أرضنا وبينن��ا ،ورغم أي تحفظ على وجودهم غير النظامي،
إنما هذا ليس وقته وس��يحين وقت الحس��اب بعد زوال الغمة بإذن
اهلل ،إنم��ا اآلن البد أن يكون لنا تصور حول التعاطي معهم حتى ال
يكونون خطراً على المجتمع وعلى أنفسهم كذلك.
هناك العشرات الذين يتكدس��ون في الغرفة الواحدة ،يستخدمون
دورة مياه واحدة وأغراضهم مشتركة وقد تكون اكتشافات اإلصابة
األخي��رة بينهم جرس�� ًا لإلن��ذار حت��ى ال يكونون قمة لجب��ل الجليد
المخفي بسبب ظروفهم المعيشية.
وسواء المصاب منهم أوالمخالط أوحتى السليم يكلف الدولة الكثير
والبحرين ملتزمة إنس��اني ًا بهم ،ولكن البد أن تكون الحكومة على
علم بالسيناريوهات المستقبلية.
ه��ل س��تدفع الش��ركات رواتبهم؟ وإلى مت��ى؟ الب��د أن يكون لدى
الدولة تصور؟ هل سيبقون أم سيعودون؟ فإن بقوا كيف؟ وإن أرادوا
المغادرة كيف؟
هناك احتياجات معيش��ية ملحة ستظهر للعلن قريب ًا وعدم تلبيتها
ستترتب عليها أوضاع أمنية صعبة خاصة إذا اضطررنا لعمل حظر
تج��ول ،البد أن تس��تعد هذه المجاميع له��ذه المرحلة ،ال أن نعلن
الحظر ونتركهم بال استعداد.
الضغط على الخدمات حتى األمنية منها س��يكون مختلف ًا ،فضبط
المجامي��ع بلغ��ات مختلفة وع��ادات معيش��ية مختلف��ة أمر ليس
بالهين ،ناهيك عن رمضان القادم على األبواب.
لدينا مظالت رس��مية ،وأخرى أهلية تعنى بش��ؤون ه��ذه الجاليات
نحتاج أن نش��كل فرق عم��ل من هذه المجاميع لمس��اعداتنا فأنت
كعدد أمام ش��عب آخر غير البحرينيين موجود على أرضنا ،فال نتأخر
في االعتراف والتعاطي مع هذا الواقع.

حياة الفهد يهودية في رمضان

بيانات الخبر

ُط��رح االثني��ن ،اإلع��الن التش��ويقي الخ��اص
بمسلس��ل «أم ه��ارون» م��ن بطول��ة الفنانة
الكويتية حياة الفهد ،والذي كش��ف بدوره عن
طبيعة الش��خصية التي س��تؤديها الفهد في
العمل ،والتي ستنفذها للمرة األولى.
وكش��ف اإلع��الن الترويج��ي أن حي��اة الفه��د
س��تؤدي ش��خصية ام��رأة تنتم��ي للديان��ة
اليهودية.
وتفاع��ل الجمه��ور بش��كل كبير م��ع اإلعالن
باإلضاف��ة لطبيع��ة دور الفنانة الس�� ّيما بعد
تصريحاته��ا األخي��رة ع��ن الوافدي��ن ،والتي
عرضته��ا لهج��وم واس��ع ،حيث ت��م اتهامها
بالعنصرية وعدم اإلنسانية.
وج��اءت أغل��ب تعليقات الجمه��ور رابطة بين
الدور وبين تصريحات الفهد األخيرة ،مؤكدين
ً
شخصية يهودية تليق بها في هذه المرحلة
أن
بالذات .وش��هد المسلس��ل بع��ض التغييرات
خاصة بم��ا يتعلق باس��مه؛ إذ أطلق عليه في
البداية «أم ش��اؤول» ،لكن الفنانة لم يعجبها
االس��م ،فحثت المخ��رج والمؤلف عل��ى تغيير
الحقبة الزمنية واس��م الش��خصية الرئيس��ة،
فتم التجاوب مع مطالبها وتغير اس��م العمل
ليصبح «أم هارون».

s.alshaeer@gmail.com

وتدور أحداث المسلس��ل حول ام��رأة يهودية
عاش��ت في إحدى دول الخليج خالل فترة زمنية
محددة ،ويتجه العمل إلى الفانتازيا في قالب
يس��توعب األح��داث دون التقي��د بالزم��ان أو
الم��كان .ويضم العمل ف��ي بطولته عدداً من
النجوم أبرزهم محمد جابر ،وأحمد الجس��مي،
وفخرية خميس ،وس��عاد علي ،وعبدالمحس��ن
النم��ر ،وفاطم��ة الصف��ي ،ومحم��د العل��وي،
وفؤاد علي ،وروان الصايغ ،وفرح الصراف ،وآالء
الهندي.

وفاة رجل أعمال مصري
«شهير» جراء «كورونا»
توف��ي رجل األعمال المصري «الش��هير» ،منصور
الجمال ،االثنين ،متأثراً بإصابته بفيروس كورونا
(كوفي��د  ،)19فيم��ا س��جلت مص��ر  149إصاب��ة
جديدة و 7ح��االت وفاة .ونقلت صحيفة «الوطن»
المصري��ة ،نق�� ً
ال ع��ن مص��ادر مقربة من أس��رة
الجمال ،أن «رجل األعمال شعر منذ حوالي أسبوع
بأعراض تتش��ابه مع أع��راض في��روس كورونا،
فض ً
ال عن كونه يعاني من مشاكل صحية بالرئة
وإصابت��ه بمرض الس��كري ،فأخب��ر مجموعة من
كبار األطباء من أصدقائه ،وسرد لهم األعراض».
وأكدت المصادر ،أنه «جرى نقله فوراً لمستشفى
حمي��ات  15مايو ،وتم أخذ مس��حة طبية له حيث
ظهرت نتيجته��ا باإليجاب للفيروس ،وتم وضعه
في الغرف المخصصة للعزل بالمستشفى».
وأوضح��ت ،أن «حالته الصحي��ة بدأت تتدهور في
اليوم الثاني من دخوله المستش��فى فتم وضعه
في غرفة العناية المركزة التي استمر فيها لمدة
ي��وم ،وفي اليوم الثاني وضع على أجهزة التنفس
الصناعي لس��وء حالته الصحي��ة .يذكر أن الجمال
كان متزوج ًا من الفنانة المصرية ليلى علوي».
وف��ي الس��ياق ،أعلن��ت وزارة الصح��ة المصري��ة،
االثنين ،ش��فاء  12ش��خص ًا م��ن مصابي فيروس
كورون��ا (كوفيد  ،)19ليرتف��ع إجمالي المتعافين
إلى  259حالة ،فيما تم تسجيل  149حالة جديدة،
باإلضافة إلى  7وفيات.

العاهل يبحث تطورات التصدي لـ “كورونا” مع سلطان ُعمان

“الصحة”  :وفاة بحريني مصاب بـ “كورونا”
المنامة  -بنا

المنامة  -بنا

جرى اتصال هاتفي بين عاهل الباد صاحب الجالة الملك حمد بن عيســـى

آل خليفة ،وأخيه ســـلطان عمان الشقيقة صاحب الجالة السلطان هيثم بن

طارق آل سعيد.

واستعرض عاهل الباد مع السلطان هيثم بن طارق آل سعيد خال االتصال
عاقـــات التعـــاون القائمـــة بين البلديـــن الشـــقيقين ،والجهـــود المبذولة على

مختلف الصعد في التصدي النتشـــار جائحة فيروس كورونا والتخفيف من
آثاره على البشرية ،داعيا جالته هللا العلي القدير أن يرفع شر هذه الجائحة

ويقي العالم أجمع من األوبئة واألسقام.
هيثم بن طارق

جللة الملك

كمـــا تمنى جالته لجالة ســـلطان عمان موفور الصحة والســـعادة وللشـــعب

العماني مزيدا من التقدم والرقي واالزدهار.

وأهله وأقاربه كافة للمصاب .وأوضحت
ال ــوزارة أن المتوف ــى حصل على العاج

أعلن ــت وزارة الصح ــة أم ــس ع ــن حالة

والرعاي ــة الازم ــة عل ــى م ــدار الس ــاعة

 70عامً ــا ،لديه أمراض وظروف صحية

وجميع الحاالت القائمة في مراكز العزل

وف ــاة لمواط ــن بحرين ــي يبلغ م ــن العمر

م ــن قب ــل الفري ــق الطب ــي المخت ــص هو

كامن ــة وكان إح ــدى الح ــاالت القائم ــة

والع ــاج ،وكذل ــك ت ــم إج ــراء التحاليل

يخض ــع للع ــاج والرعاي ــة ف ــي إح ــدى

ال ــوزارة بأن األوض ــاع الصحية للحاالت

لفي ــروس كورون ــا ( ،)COVID 19إذ كان

الازمة للمتوفى بشكل مستمر .وأفادت

المراك ــز الخاصة بالع ــزل والعاج تحت
ً
معربة
إش ــراف طاقم طبي متخص ــص،

حاليا فيما عدا
القائمة األخرى مس ــتقرة
ً

الوزارة عن خالص تعازيها ألسرة الفقيد

للعاج والرعاية.

 3حاالت تحت العناية ،وجميعها تخضع

السنة Year: 12
العدد No:4194

األربعاء WED

 8أبريل 8 April 2020
 15شعبان 15 Shaban 1441

 24صفحة  210 -فلوس

رقم التسجيل ISSN 1985-8566

e-mail: local@albiladpress.com

www.albiladpress.com

سمو رئيس الوزراء يوجه إليقاف اإليجارات البلدية  3أشهـر
التخفيف عن كاهل أولياء األمـور في المـدارس الخاصـة وآليـة لمكافـأة األطبـاء والمتطوعيـن

المنامة  -بنا

وجـــه رئيـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي

األميـــر خليفـــة بن ســـلمان آل خليفة إلى دراســـة
اآللية المناســـبة لتقدير ومكافـــأة الكوادر الطبية

والتمريضية والمتطوعين بالقطاع الصحي .جاء

ذلك لدى استقبال سموه بقصر سموه في الرفاع أمس
رئيـــس المجلس األعلى للصحة رئيس الفريق الوطني

للتصدي لفيروس كورونا الفريق طبيب الشيخ محمد
بن عبدهللا آل خليفة.

كما اســـتقبل ســـموه أمس وزير التربية والتعليم ماجد
النعيمي ،ووزير األشغال وشؤون البلديات والتخطيط
العمراني عصام خلف.

ّ
ووجـــه ســـموه وزارة التربيـــة والتعليـــم إلـــى العمـــل مـــع
المـــدارس الخاصـــة؛ بهـــدف إيجـــاد الحلـــول المناســـبة
التـــي تراعـــي التخفيـــف عـــن كاهـــل أوليـــاء األمـــور فـــي

ظـــل األوضـــاع الراهنة .كما ّ
وجه ســـموه وزارة األشـــغال

والبلديـــات والتخطيـــط العمرانـــي إلـــى إيقـــاف تحصيل

اإليجـــارات مـــن المســـتأجرين لألمـــاك التابعـــة للبلديات

لمدة  3أشهر هي أبريل ومايو ويونيو )٠٤-٠٢( .2020

سمو رئيس الوزراء مستقبل رئيس المجلس األعلى للصحة

إلزام المواطنين والمقيمين بارتداء

ﻗﺮارات اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﺴﻴﻘﻴﺔ ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴﻤﻮ اﻟﻤﻠﻜﻲ

وﻟﻲ اﻟﻌﻬﺪ ﻧﺎﺋﺐ اﻟﻘﺎﺋﺪ اﻷﻋﻠﻰ اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻷول ﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء

الكمامات باألماكـن العامـة

المنامة  -بنا

لرئيس مجلس الوزراء صاحب الســـمو الملكي
األمير ســـلمان بن حمد آل خليفـــة أن البحرين

ستنتصر على التحديات كافة بالروح الوطنية

الجامعـــة التي تضع مصلحة الوطن والمواطن

وﻣﺸﺎرﻛﺔ ﻣﺠﺘﻤﻊ واﻋﻲ

األطعمة والمشروبات فقط من خال الطلبات

سمو ولي العهد:
البحرين ستنتصر على
كل التحديات بالروح
الوطنية الجامعة

أكد ولي العهد نائب القائد األعلى النائب األول

الصالونات ،واســـتمرار وقف بعض اإلجراءات
والخدمات الصحية غير الطارئة بالمؤسســـات

أول ساعة من فتح محات األغذية والتموين
المخالطة ،واستمرار منع التجمعات ألكثر من 5

اجتمـــاع اللجنـــة التنســـيقية عـــن بُعـــد أمـــس
وبنـــاء علـــى عـــرض الفريـــق الوطنـــي الطبـــي

الخاصـــة وبـــرك الســـباحة الخاصـــة واأللعـــاب

للضـــرورة فقـــط ،وإلـــزام جميـــع المواطنيـــن

صـــدرت قـــرارات عدة منهـــا أنه بـــدءً ا من يوم

جميـــع المطاعـــم والمرافق الســـياحية وأماكن

في األماكن العامة ،والســـماح باســـتئناف عمل

حتى يوم الخميـــس الموافق  23أبريل ،2020

الخارجية والتوصيل ،اســـتمرار إغاق مقاهي

أو خدمـــات مباشـــرة للزبائن شـــرط اتباع عدد

الرياضيـــة الخاصـــة وصـــاالت التربيـــة البدنية
الترفيهيـــة الخاصة ،اســـتمرار اقتصار أنشـــطة

اســـتمرار إغـــاق دور الســـينما وكل صـــاالت

7

بالبقـــاء في المنـــزل قدر المســـتطاع والخروج

بيانات الخبر

تقديـــم األطعمـــة والمشـــروبات علـــى الطلبات
الشيشـــة واقتصـــار أنشـــطتها علـــى تقديـــم

()06

من االشتراطات.

5

اﻻﺳﺘﻤﺮار ﻓﻲ ﺗﺨﺼﻴﺺ أول ﺳﺎﻋﺔ
ﻣﻦ ﻓﺘﺢ ﻣﺤﻼت اﻷﻏﺬﻳﺔ واﻟﺘﻤﻮﻳﻦ ﻟﻜﺒﺎر
اﻟﺴﻦ واﻟﻨﺴﺎء اﻟﺤﻮاﻣﻞ ﻓﻘﻂ ﻟﺘﻘﻠﻴﻞ
اﻟﻤﺨﺎﻟﻄﺔ

8

اﺳﺘﻤﺮار إﻏﻼق اﻟﻤﺮاﻛﺰ اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ
وﺻﺎﻻت اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﺒﺪﻧﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ وﺑﺮك اﻟﺴﺒﺎﺣﺔ
اﻟﺨﺎﺻﺔ واﻷﻟﻌﺎب اﻟﺘﺮﻓﻴﻬﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ

 3اﺳﺘﻤﺮار اﻗﺘﺼﺎر أﻧﺸﻄﺔ ﺟﻤﻴﻊ
اﻟﻤﻄﺎﻋﻢ واﻟﻤﺮاﻓﻖ اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ
وأﻣﺎﻛﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻷﻃﻌﻤﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟﻄﻠﺒﺎت اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ واﻟﺘﻮﺻﻴﻞ

اﺳﺘﻤﺮار إﻏﻼق اﻟﺼﺎﻟﻮﻧﺎت

 6اﺳﺘﻤﺮار وﻗﻒ ﺑﻌﺾ اﻹﺟﺮاءات
واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻄﺎرﺋﺔ
ﺑﺎﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ

اﺳﺘﻤﺮار ﻣﻨﻊ اﻟﺘﺠﻤﻌﺎت ﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ  5أﺷﺨﺎص
ﻓﻲ اﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﺳﺘﻤﺮار اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻟﺒﻘﺎء
ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺰل ﺑﻘﺪر اﻟﻤﺴﺘﻄﺎع واﻟﺨﺮوج
ﻟﻠﻀﺮورة ﻓﻘﻂ

 9إﻟﺰام ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ واﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ
ﺑﺎرﺗﺪاء اﻷﻗﻨﻌﺔ وﻛﻤﺎﻣﺎت اﻟﻮﺟﻪ
ﻓﻲ اﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﻌﺎﻣﺔ

 10اﻟﺴﻤﺎح ﺑﺎﺳﺘﺌﻨﺎف ﻋﻤﻞ اﻟﻤﺤﺎل اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪم
ﺳﻠﻊ أو ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻟﻠﺰﺑﺎﺋﻦ ﺷﺮط اﺗﺒﺎع اﻻﺷﺘﺮاﻃﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:

والمقيميـــن بارتـــداء األقنعة وكمامـــات الوجه
المحـــال التجارية والصناعية التي تقدم ســـلعا

2

 4اﺳﺘﻤﺮار إﻏﻼق ﻣﻘﺎﻫﻲ اﻟﺸﻴﺸﺔ
واﻗﺘﺼﺎر أﻧﺸﻄﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ
اﻷﻃﻌﻤﺔ ﻓﻘﻂ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻄﻠﺒﺎت
اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ واﻟﺘﻮﺻﻴﻞ

لكبـــار الســـن والنســـاء الحوامـــل فقـــط لتقليل

فـــوق كل اعتبار .جاء ذلك لدى ترؤس ســـموه

غـــد (الخميـــس) فـــي تمـــام الســـاعة  7مســـاءً

 1اﺳﺘﻤﺮار إﻏﻼق دور اﻟﺴﻴﻨﻤﺎ وﻛﻞ
ﺻﺎﻻت اﻟﻌﺮض اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ

الصحيـــة الخاصة ،واالســـتمرار في تخصيص

أشخاص في األماكن العامة واستمرار االلتزام

بمشاركة عدد من كبار المسؤولين.

ﺑﺪءً ا ﻣﻦ ﻳﻮم اﻟﺨﻤﻴﺲ اﻟﻤﻮاﻓﻖ  9أﺑﺮﻳﻞ  2020ﻓﻲ ﺗﻤﺎم اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﻣﺴﺎءً
ﺣﺘﻰ ﻳﻮم اﻟﺨﻤﻴﺲ اﻟﻤﻮاﻓﻖ  23أﺑﺮﻳﻞ  ،2020ﺗﻘﺮر ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:

الخارجيـــة والتوصيـــل ،واســـتمرار إغـــاق

العـــرض التابعـــة لهـــا ،اســـتمرار إغـــاق المراكز

للتصـــدي لفيـــروس كورونـــا (،)COVID 19

اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﺳﺘﻨﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ

اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت ﺑﺎﻟﺮوح اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ

 11ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﺗﺒﺎع ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:

ارﺗﺪاء اﻷﻗﻨﻌﺔ وﻛﻤﺎﻣﺎت اﻟﻮﺟﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ وﻣﺮﺗﺎدي ﻫﺬه اﻟﻤﺤﺎل اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ

ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺰل ﻗﺪر اﻟﻤﺴﺘﻄﺎع

ﺗﻘﻠﻴﻞ ﻋﺪد اﻟﻤﻮﺟﻮدﻳﻦ ﺑﺎﻟﻤﻨﺸﺄة وﻣﻨﻊ اﻻﻛﺘﻈﺎظ
ﻓﻲ اﻟﻤﺤﻼت ﻣﻊ ﺗﺮك اﻟﻤﺴﺎﻓﺔ اﻟﻜﺎﻓﻴﺔ

ﺗﻘﻠﻴﻞ ﻋﺪد اﻟﻌﻤﺎل اﻟﻤﺘﻮاﺟﺪﻳﻦ ﻗﺪر اﻟﻤﺴﺘﻄﺎع ﻓﻲ
اﻷﻗﺴﺎم واﻟﻤﻜﺎﺗﺐ ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة ﺗﺪاﺑﻴﺮ اﻟﺘﺒﺎﻋﺪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻟﺘﻌﻘﻴﻢ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﻟﻬﺬه
اﻟﻤﺤﻼت وﻓﻖ إرﺷﺎدات وزارة اﻟﺼﺤﺔ

ﺗﻘﻠﻴﻞ ﻋﺪد اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻦ ﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻤﻮاﺻﻼت اﻟﺨﺎﺻﺔ
ﺑﺎﻟﻌﻤﺎل ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺸﺮﻛﺎت

ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻻﻧﺘﻈﺎر ﺧﺎرج اﻟﻤﺤﻼت وﻓﻖ ﺗﺪاﺑﻴﺮ
اﻟﺘﺒﺎﻋﺪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺣﺴﺐ إرﺷﺎدات وزارة اﻟﺼﺤﺔ
ً

اليوم

التاريخ

“النواب” يجيز التطوع باألمن العام

الخبر
11

» مرر مجلس النواب أمس
مشروعً ا بقانون ينظم عملية
التطوع في خدمة األمن
العام؛ بهدف تفعيل الشراكة
المجتمعية بإتاحة الفرصة
لمشاركة الجهود األهلية في
خدمة األمن العام.

جهة النشر

الصفحة
العدد

الرابط اإللكتروني

 208مليار دوالر ميزانية “المصرفي”

12

» ارتفعت الميزانية الموحدة
للجهاز المصرفي من 198.4
مليار دوالر في نهاية فبراير 2019
إلى  208.2مليار دوالر في نهاية
مسجل
ً
فبراير من العام الجاري،
زيادة ملحوظة بمقدار  9.8مليار
دينار ،أو ما يعادل .% 4.9

“الصحة العالمية” :ال ترفعوا اإلجراءات

16

» أكد متحدث باسم منظمة الصحة
العالمية أمس أن المنظمة ليس
لديها توصيات شاملة للدول
والمناطق فيما يتعلق بتخفيف
اإلجراءات الرامية إلى إبطاء انتشار
وباء كورونا ،لكنها تحث على عدم رفع
اإلجراءات قبل األوان.

بصمة بحرينية بالدراما الرمضانية

بمونديالي روسيا وقطر
اتهامات فساد جديدة مرتبطة
ّ

23

19

» حضور الفت للفنانة البحرينية
في الدراما الخليجية في
رمضان المقبل .فمثل كل
عام ،نرى أن الفنانة البحرينية
تتقدم الصفوف في الكثير
من األعمال الخليجية وتبدع
كعادتها.

» وجّ ه االدعاء العام الفيدرالي في الواليات
المتحدة اتهامات بالفساد واالحتيال وغسل
األموال إلى مديرين تنفيذيين سابقين في
شبكة “فوكس” اإلعلمية األميركية ،ضمن
إجراءات جديدة ألقت الضوء مجددا على فساد
مرتبط بالتصويت لبطولتي كأس العالم لكرة
القدم في روسيا العام  2018وقطر العام .2022
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المنامة  -بنا

أشــاد رئيــس الــوزراء صاحب الســمو الملكــي األمير خليفــة بن ســلمان آل خليفة

بالوقفة المشرفة للكوادر الطبية والتمريضية والمتطوعين بالقطاع الصحي في
تلبيــة نــداء الواجــب وتســخير أنفســهم؛ ليكونوا في خــط الدفــاع األول للحفاظ

على األمن الصحي بالمملكة.

ّ
ووجــه ســموه إلى دراســة اآللية المناســبة لتقديرهــم ومكافأتهم؛ لمــا قدموه من

نمــوذج فــي اإلخــاص والتفاني ،جســدوا فيه أســمى المعانــي والقيم اإلنســانية

النبيلة لمهنة الطب والمهن الطبية.

كمــا ّ
وجــه ســموه إلــى متابعة وتلبيــة جميع المتطلبــات واالحتياجــات الضرورية

للكــوادر الطبيــة والتمريضيــة للقيــام بعملهــم على الوجــه األكمــل ،وحمايتهم من

المخاطر ،منوها سموه بالجهود التي يوالي القطاع الطبي بذلها في سبيل حماية
المجتمــع مــن األمــراض واألوبئة ،والتي شــكلت عنصــرًا داعما للمســيرة التنموية

في مختلف مراحلها.

دراسة اآللية المناسبة لمكافأة الكوادر الطبية والتمريضية والمتطوعين

سمو رئيس الوزراء يوجه لمتابعة جميع المتطلبات الضرورية للقيام بعملهم على الوجه األكمل

وأمـــر ســـموه بمتابعـــة وتكثيـــف الزيارات
الميدانيـــة التـــي تنفذهـــا وزارة الصحـــة

لتشـــمل مختلف مناطق مملكـــة البحرين،
خصوصـــا مناطـــق ســـكن العمالـــة الوافدة
بمـــا يســـهم فـــي تقديـــم مختلـــف أوجـــه

الدعـــم الصحي لهـــم؛ تقديرا إلســـهاماتهم
فـــي خدمـــة عمليـــة التنميـــة فـــي المملكة،

وحرصـــا علـــى صحة وســـامة المواطنين
ً
والمقيمين.

جاء ذلك لدى استقبال سموه بقصر سموه
في الرفـــاع أمس رئيـــس المجلس األعلى
للصحـــة رئيـــس الفريق الوطنـــي للتصدي

لفيـــروس كورونـــا الفريـــق طبيب الشـــيخ
محمـــد بـــن عبـــدهللا آل خليفـــة ،إذ أطلـــع

ســـموه على آخر المستجدات بشأن جهود

الحملة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا
( ،)COVID 19ومـــا تقـــوم بـــه مـــن زيارات

ميدانيـــة وإجراء الفحوصـــات المختبرية
فـــي عـــدد مـــن مناطـــق مملكـــة البحريـــن

بهدف الحفاظ على صحة المجتمع.

وقال ســـموه إن ما تمتلكه مملكة البحرين
من خبرات وكفـــاءات وطنية متميزة في
القطـــاع الطبي هـــي مصدر فخـــر واعتزاز

وتستحق كل الثناء والشكر ،مؤكدا سموه
أن البحرين تجني اليوم ثمرة جهودها في
بناء اإلنســـان البحريني وتأهيله ورعايته

وصحيا ،ليكون عنصـــرًا فاعا في
تعليمً ـــا
ً

تقدمها وتطورها وحمايتها.

وأكـــد ســـموه أن المنظومـــة الصحيـــة في

المملكـــة أثبتـــت اليـــوم جدارتهـــا وقدرتها
علـــى التجـــاوب بكفـــاءة مـــع متطلبـــات

األزمـــة الراهنـــة ،كنتـــاج للبنيـــة الســـليمة

والمدروســـة التـــي تأسســـت عليهـــا هـــذه

المنظومة وغيرها من القطاعات التنموية

المختلفة ،وهي عوامل عززت من ســـمعة
البحريـــن كبلـــد يحتـــرم حق اإلنســـان في

الحيـــاة بكرامة وضمان أمنه الصحي على

المستويات كافة.

وقـــال ســـموه “إن ذلـــك مـــا كان ليتـــم لوال

حرص الحكومة على تعزيز بنية المنشآت

اليوم

الصحيـــة واالرتقـــاء بالقطـــاع الصحـــي

المناســـبة يســـتذكر بـــكل تقديـــر األدوار

الوطـــن؛ مـــن أجـــل تجـــاوز التحـــدي الذي

والـــى الحكومـــة برئاســـة رئيـــس الـــوزراء

بدعـــم صاحـــب الســـمو الملكـــي رئيـــس

وتطويـــره وفـــق اســـتراتيجية طموحـــة

والجهـــود اإلنســـانية الكبيرة التـــي يبذلها

فرضه تفشـــي فيروس كورونـــا ،والتعامل

صاحـــب الســـمو الملكي األميـــر خليفة بن

الـــوزراء ،واهتمامـــه المتواصـــل بالقطـــاع

تســـعى لتعزيز الصحة العامة ورفع جودة

األطبـــاء والممرضيـــن مـــن أجـــل صحـــة

معـــه بوعـــي ومســـؤولية وبمـــا يتناســـب

ســـلمان آل خليفـــة ،وإلى ولـــي العهد نائب

الصحـــي ،وحـــرص ســـموه علـــى المتابعـــة

وكفـــاءة الخدمـــات الصحيـــة والعاجيـــة

وسامة الجميع.

ومتطلبات هذه المرحلة.

القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس

الحثيثة لجهود الحملة الوطنية لمكافحة

وفق أحدث األنظمة العالمية”.

كمـــا عبـــر ســـموه عـــن االعتـــزاز بالـــروح

مـــن جانبـــه ،أعـــرب فريـــق طبيب الشـــيخ

الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر

فيـــروس كورونـــا ،واالطمئنـــان علـــى

وهنـــأ ســـموه جميـــع منتســـبي القطـــاع

الوطنيـــة العاليـــة التـــي أظهرهـــا أبنـــاء
ً
صفـــا واحـــدًا
البحريـــن فـــي الوقـــوف

محمـــد بن عبـــدهللا آل خليفـــة عن خالص

ســـلمان بن حمـــد آل خليفـــة ،وتوجيهاتهم

ســـامة األوضـــاع الصحيـــة فـــي المملكـــة

الشـــكر والتقدير إلـــى عاهل الباد صاحب

السديدة التي أسهمت في تجاوز المملكة

وضمان تقديم أفضـــل الخدمات الصحية

العالمـــي ،مؤكدا ســـموه أن العالم في هذه

والمســـارعة إلـــى التطـــوع فـــي خدمـــة

الجالـــة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة

التحديـــات التـــي يمـــر بهـــا العالم ،مشـــيدا

للمواطنين والمقيمين.

الصحي؛ بمناســـبة االحتفال بيوم الصحة

التاريخ
الخبر

جهة النشر

الصفحة
العدد

تكثيف الزيارات
الميدانية لتشمل
مختلف المناطق
خصوصا سكن
العمالة الوافدة

ما تمتلكه
المملكة من
خبرات وكفاءات
وطنية متميزة
مصدر فخر واعتزاز

البحرين تجني
ثمرة جهودها
في بناء اإلنسان
وتأهيله ورعايته
تعليميا وصحيا

نحترم حق اإلنسان
في الحياة بكرامة
وضمان أمنه
الصحي على
المستويات كافة

منظومتنا الصحية
أثبتت جدارتها في
التجاوب بكفاءة مع
متطلبات األزمة
الراهنة

الرابط اإللكتروني

بيانات الخبر
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إلزام المواطنين والمقيمين بارتداء الكمامات في األماكن العامة
سمـو ولـي العهـد :البحريـن ستنتصــر علــى التحديــات كافــة بالــروح الوطنيــة الجامعــة

المنامة  -بنا

أكــد ولــي العهــد نائــب القائــد األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير ســلمان بن حمد آل خليفة أن

ﻗﺮارات اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﺴﻴﻘﻴﺔ ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴﻤﻮ اﻟﻤﻠﻜﻲ

الخطوات االســتباقية التي اتخذتها مملكة البحرين كان لها الدور الكبير في اســتمرار حرية التنقل والخروج من المنزل للضرورات

وﻟﻲ اﻟﻌﻬﺪ ﻧﺎﺋﺐ اﻟﻘﺎﺋﺪ اﻷﻋﻠﻰ اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻷول ﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء

المعيشــية للجميــع ،مشــيرا ســموه إلــى أن كل مــا يتــم اتخــاذه مــن قــرارات وإجــراءات هدفهــا األول الحفــاظ علــى صحــة وســامة
المواطنين والمقيمين في المملكة؛ كونها أولوية دائمة.

ونـــوه ســـموه بأن مـــا تحقق مـــن نجاحات

استئناف عمل
المحال التجارية
والصناعية ذات
الخدمات المباشرة
مع الزبائن غدا

للعمـــل مـــن المنـــزل جـــاء بفضل مـــا تتمتع
بـــه المملكـــة مـــن بنيـــةٍ تحتيـــة متطـــورة

لالتصـــاالت اســـتثمرت فيهـــا البحريـــن

وتميزت بها عبر عقود طويلة ،مضيفا بأنه

سيتم مواصلة تطويرها باستمرار لمواكبة
أحدث المعايير العالمية للبنى التحتية.

وأكـــد ســـموه بـــأن العمل مـــن قبـــل الفريق

استمرار إغالق
السينما والصاالت
الرياضية وبرك
السباحة ومقاهي
الشيشة والصالونات

الوطني للتصدي لفيروس كورونا مســـتمر

بجهود مضاعفة ،وأن استمرار االلتزام من
واع فـــي كل مراحل التعامل
قبـــل مجتمع
ٍ

مـــع فيـــروس كورونا لـــه أهمية كبـــرى في
تحقيـــق النتائـــج المرجـــوة ،منوهـــا بـــأن

تحقيـــق النجـــاح فـــي مواجهـــة الفيـــروس

يتطلب وجود قيـــادة فاعلة ،وبنية تحتية

اقتصار أنشطة جميع
المطاعم والمرافق
السياحية على
الطلبات الخارجية
والتوصيل

صحية متكاملة ،وتنظيم مؤسسي وإعالم
واتصـــال مبـــادر ومســـتجيب ومؤثر ،وكل

هـــذه األركان تتميز بها مملكة البحرين في
مواجهـــة هذا التحدي بقيـــادة عاهل البالد
صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمـــد بن عيســـى

آل خليفـــة ،الفتًـــا ســـموه إلـــى أنـــه بوعـــي
والخـــاص كذلك من شـــركات ومؤسســـات

بالمســـؤولية االجتماعية ومـــا يتم إطالقه

اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت ﺑﺎﻟﺮوح اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ

السابعة مساءً حتى يوم الخميس الموافق

وﻣﺸﺎرﻛﺔ ﻣﺠﺘﻤﻊ واﻋﻲ

 23أبريل :2020

 استمرار إغالق دور السينما وكل صاالتالعرض التابعة لها.

 -اســـتمرار إغـــالق المراكـــز الرياضيـــة

ﺑﺪءً ا ﻣﻦ ﻳﻮم اﻟﺨﻤﻴﺲ اﻟﻤﻮاﻓﻖ  9أﺑﺮﻳﻞ  2020ﻓﻲ ﺗﻤﺎم اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﻣﺴﺎءً
ﺣﺘﻰ ﻳﻮم اﻟﺨﻤﻴﺲ اﻟﻤﻮاﻓﻖ  23أﺑﺮﻳﻞ  ،2020ﺗﻘﺮر ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:

الخاصة وصـــاالت التربية البدنية الخاصة

وبرك السباحة الخاصة واأللعاب الترفيهية
الخاصة.
-

 1اﺳﺘﻤﺮار إﻏﻼق دور اﻟﺴﻴﻨﻤﺎ وﻛﻞ
ﺻﺎﻻت اﻟﻌﺮض اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ

اســـتمرار اقتصـــار أنشـــطة جميـــع

المطاعـــم والمرافـــق الســـياحية وأماكـــن
والتوصيل.

 -استمرار إغالق مقاهي الشيشة واقتصار
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أنشـــطتها علـــى تقديـــم األطعمـــة فقط من

خالل الطلبات الخارجية والتوصيل.
 استمرار إغالق الصالونات.-

والخدمـــات الصحيـــة غيـــر الطارئـــة

بالمؤسسات الصحية الخاصة.

لمكافحـــة فيـــروس كورونـــا يعطـــي الثقـــة

الشـــيخ محمـــد بـــن عبـــدهللا آل خليفـــة

تقريـــرًا حول اإلجـــراءات االحترازية التي

واألمـــل الدائميـــن بـــأن البحرين ســـتنتصر

جاءت متماشـــية مع المستجدات العالمية

علـــى كافـــة التحديـــات بمثـــل هـــذه الروح

لفيـــروس كورونـــا ( ،)COVID-19ومـــا تـــم

الوطنيـــة الجامعـــة التـــي تضـــع مصلحـــة

اتخاذه من تدابير وقائية بحسب المعايير

الوطن والمواطن فوق كل اعتبار.

الدوليـــة ومســـتجدات مســـارات العمـــل

جـــاء ذلـــك لـــدى تـــرؤس ســـموه اجتمـــاع

المختلفة.

عدد من كبار المســـؤولين ،حيث استعرض

للتصدي لفيـــروس كورونـــا (،)COVID-19

اللجنة التنســـيقية عن بُعد أمس بمشـــاركة
الفريـــق الوطني الطبـــي للتصدي لفيروس

فتح محالت األغذية والتموين لكبار السن

أشـــخاص فـــي األماكـــن العامة واســـتمرار

اﻻﺳﺘﻤﺮار ﻓﻲ ﺗﺨﺼﻴﺺ أول ﺳﺎﻋﺔ
ﻣﻦ ﻓﺘﺢ ﻣﺤﻼت اﻷﻏﺬﻳﺔ واﻟﺘﻤﻮﻳﻦ ﻟﻜﺒﺎر
اﻟﺴﻦ واﻟﻨﺴﺎء اﻟﺤﻮاﻣﻞ ﻓﻘﻂ ﻟﺘﻘﻠﻴﻞ
اﻟﻤﺨﺎﻟﻄﺔ
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اﺳﺘﻤﺮار إﻏﻼق اﻟﺼﺎﻟﻮﻧﺎت

 6اﺳﺘﻤﺮار وﻗﻒ ﺑﻌﺾ اﻹﺟﺮاءات
واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻄﺎرﺋﺔ
ﺑﺎﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ

اﺳﺘﻤﺮار ﻣﻨﻊ اﻟﺘﺠﻤﻌﺎت ﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ  5أﺷﺨﺎص
ﻓﻲ اﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﺳﺘﻤﺮار اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻟﺒﻘﺎء
ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺰل ﺑﻘﺪر اﻟﻤﺴﺘﻄﺎع واﻟﺨﺮوج
ﻟﻠﻀﺮورة ﻓﻘﻂ

 9إﻟﺰام ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ واﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ
ﺑﺎرﺗﺪاء اﻷﻗﻨﻌﺔ وﻛﻤﺎﻣﺎت اﻟﻮﺟﻪ
ﻓﻲ اﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﻌﺎﻣﺔ

 11ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﺗﺒﺎع ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:

ارﺗﺪاء اﻷﻗﻨﻌﺔ وﻛﻤﺎﻣﺎت اﻟﻮﺟﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ وﻣﺮﺗﺎدي ﻫﺬه اﻟﻤﺤﺎل اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ

ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺰل ﻗﺪر اﻟﻤﺴﺘﻄﺎع

ﺗﻘﻠﻴﻞ ﻋﺪد اﻟﻤﻮﺟﻮدﻳﻦ ﺑﺎﻟﻤﻨﺸﺄة وﻣﻨﻊ اﻻﻛﺘﻈﺎظ
ﻓﻲ اﻟﻤﺤﻼت ﻣﻊ ﺗﺮك اﻟﻤﺴﺎﻓﺔ اﻟﻜﺎﻓﻴﺔ

ﺗﻘﻠﻴﻞ ﻋﺪد اﻟﻌﻤﺎل اﻟﻤﺘﻮاﺟﺪﻳﻦ ﻗﺪر اﻟﻤﺴﺘﻄﺎع ﻓﻲ
اﻷﻗﺴﺎم واﻟﻤﻜﺎﺗﺐ ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة ﺗﺪاﺑﻴﺮ اﻟﺘﺒﺎﻋﺪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻟﺘﻌﻘﻴﻢ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﻟﻬﺬه
اﻟﻤﺤﻼت وﻓﻖ إرﺷﺎدات وزارة اﻟﺼﺤﺔ

ﺗﻘﻠﻴﻞ ﻋﺪد اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻦ ﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻤﻮاﺻﻼت اﻟﺨﺎﺻﺔ
ﺑﺎﻟﻌﻤﺎل ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺸﺮﻛﺎت

ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻻﻧﺘﻈﺎر ﺧﺎرج اﻟﻤﺤﻼت وﻓﻖ ﺗﺪاﺑﻴﺮ
اﻟﺘﺒﺎﻋﺪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺣﺴﺐ إرﺷﺎدات وزارة اﻟﺼﺤﺔ

 -اســـتمرار منـــع التجمعـــات ألكثـــر مـــن 5

ً

قرارات اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء

االلتزام بالبقاء في المنزل قدر المســـتطاع

والخروج للضرورة فقط.

5

اﺳﺘﻤﺮار إﻏﻼق اﻟﻤﺮاﻛﺰ اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ
وﺻﺎﻻت اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﺒﺪﻧﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ وﺑﺮك اﻟﺴﺒﺎﺣﺔ
اﻟﺨﺎﺻﺔ واﻷﻟﻌﺎب اﻟﺘﺮﻓﻴﻬﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ

 3اﺳﺘﻤﺮار اﻗﺘﺼﺎر أﻧﺸﻄﺔ ﺟﻤﻴﻊ
اﻟﻤﻄﺎﻋﻢ واﻟﻤﺮاﻓﻖ اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ
وأﻣﺎﻛﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻷﻃﻌﻤﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟﻄﻠﺒﺎت اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ واﻟﺘﻮﺻﻴﻞ

 10اﻟﺴﻤﺎح ﺑﺎﺳﺘﺌﻨﺎف ﻋﻤﻞ اﻟﻤﺤﺎل اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪم
ﺳﻠﻊ أو ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻟﻠﺰﺑﺎﺋﻦ ﺷﺮط اﺗﺒﺎع اﻻﺷﺘﺮاﻃﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:

اســـتمرار وقـــف بعـــض اإلجـــراءات

كورونـــا ( )COVID-19برئاســـة رئيـــس

2

 4اﺳﺘﻤﺮار إﻏﻼق ﻣﻘﺎﻫﻲ اﻟﺸﻴﺸﺔ
واﻗﺘﺼﺎر أﻧﺸﻄﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ
اﻷﻃﻌﻤﺔ ﻓﻘﻂ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻄﻠﺒﺎت
اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ واﻟﺘﻮﺻﻴﻞ

تقديـــم األطعمة علـــى الطلبـــات الخارجية

والنساء الحوامل فقط لتقليل المخالطة.

المجلـــس األعلـــى للصحـــة الفريـــق طبيب

مـــن مبـــادرات لدعـــم الجهـــود الوطنيـــة

 -ارتـــداء األقنعة وكمامات الوجه من قبل

تدابير التباعد االجتماعي حسب إرشادات

 -تقليـــل عـــدد المســـتخدمين لوســـائل

بارتـــداء األقنعـــة وكمامـــات الوجـــه فـــي

 -تقليـــل عدد الموجودين بالمنشـــأة ومنع

 -توجيـــه القطاع الخاص من قبل الجهات

الشركات.

 -السماح باستئناف عمل المحال التجارية

الكافية.

 -تطبيق العمل من المنزل قدر المستطاع.

اإلجراءات االحترازيـــة والتدابير الوقائية

مباشـــرة للزبائن شـــرط اتباع االشتراطات

وفق إرشادات وزارة الصحة.

 -إلـــزام كافـــة المواطنيـــن والمقيميـــن

العاملين ومرتادي هذه المحال التجارية.

األماكن العامة.

االكتظاظ فـــي المحالت مع ترك المســـافة

وزارة الصحة.

المعنية باتباع ما يلي:

وبناء علـــى عرض الفريـــق الوطني الطبي

والصناعيـــة التـــي تقـــدم ســـلع أو خدمـــات

 -االلتزام بالتعقيم المستمر لهذه المحالت

 -تقليـــل عـــدد العمـــال المتواجديـــن قـــدر

تقـــرر مـــا يلي بـــدءً ا من يوم غـــد الخميس

التالية:

 -تنظيـــم االنتظـــار خـــارج المحـــالت وفق

مراعاة تدابير التباعد االجتماعي.

بحث مستقبل العالقات مع

بريطانيا بعد التصدي للفيروس
المنامة  -بنا

تلقى ممثـــل جاللة الملـــك لألعمال

المســـتطاع فـــي األقســـام والمكاتـــب مـــع

المواصـــالت الخاصـــة بالعمـــال مـــن قبـــل
وقـــد أكـــدت اللجنـــة التنســـيقية أن هـــذه

جاءت لحفـــظ صحة وســـالمة المواطنين
ً
منوهة اللجنـــة بأن التحديات
والمقيميـــن،

يتم تجاوزها بروح فريق البحرين الواحد.

تكثيف الدوريات األمنية والشرطة في “الجنوبية”

س ــمو الش ــيخ خليف ــة ب ــن عل ــي يتاب ــع اإلج ــراءات األمني ــة لمن ــع التجمع ــات

عوالي  -المحافظة الجنوبية

الخيرية وشـــؤون الشباب مستشار

تــرأس محافــظ الجنوبيــة ســمو الشــيخ خليفة بن علــي بن خليفــة آل خليفة

األمـــن الوطني ســـمو اللـــواء الركن

اجتمــاع اللجنــة األمنيــة “عــن بعــد” ،بحضــور مديــر عــام مديريــة شــرطة

الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفة

المحافظــة الجنوبيــة العقيــد الشــيخ عبــدهللا بــن خالــد آل خليفــة وعــدد من

اتصـــاال هاتفيا من كبير مستشـــاري

الضباط األعضاء من ممثلي مختلف األجهزة األمنية.

الدفـــاع لشـــؤون الشـــرق االوســـط

في المملكـــة المتحدة الفريق جون

سمو الشيخ ناصر بن حمد

لورميـــر .وجـــرى خـــالل االتصـــال

استعراض العالقات اإلستراتيجية

“كورونا” ،ومســـاهمتها البـــارزة في

المتحدة ،ومســـتقبل هذه العالقات

للفيروس.

والتأكيـــد علـــى أهميـــة مواصلـــة

آل خليفـــة عمق عالقـــات الصداقة

القائمـــة بيـــن البحريـــن والمملكـــة

جهود المكافحـــة الدولية الموحدة

بعـــد القضـــاء علـــى الفيـــروس،

وأكد ســـمو الشـــيخ ناصر بـــن حمد

دعـــم الجهود الدوليـــة في مكافحة

والتعـــاون بيـــن البحريـــن والمملكة

وأشـــاد الفريـــق جـــون لورميـــر

المتحـــدة وشـــعبها الصديـــق دوام

بجهـــود البحريـــن فـــي مكافحـــة

الموافـــق  9أبريـــل  2020في تمام الســـاعة

 -االســـتمرار في تخصيص أول ساعة من

المواطنيـــن والمقيميـــن والقطـــاع األهلـــي

جائحة فيروس كوفيد .19

اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﺳﺘﻨﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ

المتحـــدة ،متمنيـــا ســـموه للمملكـــة

التقدم واالزدهار.

وف ــي بداية االجتماع ،رحب س ــمو المحافظ

في التجاوب وتطبيق اإلجراءات األمنية.

اتخ ــاذ جميع اإلج ــراءات والتدابي ــر الالزمة

تقوم به مديرية شرطة المحافظة الجنوبية

بالحض ــور ،مش ــيدا بالجه ــود المبذول ــة ف ــي
ف ــي ظ ــل الظ ــروف الراهن ــة ،بي ــن جمي ــع

اإلدارات التابعة لوزارة الداخلية والمحافظة
الجنوبي ــة لترس ــيخ دعائم األمن والس ــالمة

في مختلف مناطق المحافظة.

كم ــا أش ــاد س ــمو الش ــيخ خليفة ب ــن علي بن

خليف ــة بالدور الذي تقوم به مديرية ش ــرطة
المحافظ ــة الجنوبي ــة ف ــي تعزي ــز الوع ــي
وتطبي ــق اإلج ــراءات الالزم ــة ،مش ـ ً
ـيدا ف ــي

الوقت نفس ــه بتع ــاون األهال ــي والمواطنين

وتابع س ــمو محافظ المحافظ ــة الجنوبية ما

م ــن حي ــث اتخ ــاذ كل اإلج ــراءات والتدابير
األمني ــة الالزم ــة بخص ــوص من ــع التجمعات

وتكثيف الدوريات األمنية وعناصر الشرطة
في كافة مناطق المحافظة.

وبحث ــت المحافظ ــة الجنوبي ــة م ــع ممثل ــي

األجه ــزة األمني ــة عن إط ــالق مب ــادرة أمنية
اس ــتثنائية تزامن ـ ًـا مع اقتراب ش ــهر رمضان

م ــن جهته ــم ،أع ــرب الحض ــور عن ش ــكرهم

األهالي والمواطنين ،مؤكدين على المشاركة

توعوي ــة تب ــث ف ــي قن ــوات المحافظ ــة

خليف ــة عل ــى الش ــراكة المس ــتمرة والتعاون

والبرامج الهادفة التي تتبناها المحافظة.

المب ــارك ،لتعزي ــز الوع ــي األمني عبر رس ــائل

اإللكترونية.

وتقديرهم لس ــمو الش ــيخ خليفة بن علي آل

المش ــترك وبذل الجهود لضمان أمن وسالمة

األمنية ف ــي مختلف المبادرات االس ــتثنائية

كوادرنا الطبية البحرينية أثبتت قدرتها على التعامل مع التحديات
بيانات الخبر
المنامة  -المجلس األعلى للصحة

زار رئيس المجلس األعلى للصحة رئيس الفريق الوطني للتصدي لفيروس
كورونــا (كوفيــد  )١٩الفريــق طبيــب الشــيخ محمــد بــن عبــدهللا آل خليفــة

اليوم

مختبــرات الصحــة العامــة بــوزارة الصحــة وذلــك للوقــوف علــى مســتوى

اإلنجــاز وضمــان تطبيق كافة اإلجراءات المتعلقة بالفحوصات وفق أعلى

المعايير.
التاريخ

وأكـــد معالي رئيـــس المجلس األعلى

وأضـــاف الشـــيخ محمـــد بـــن عبدهللا

إنجـــازات متميزة فـــي مجال الصحة

إنجازات استثنائية بفضل توجيهات

الخبر

محمد بن عبدهللا:

البحرين تمكنت

البحريـــن وفـــق توصيـــات منظمـــة

من بناء نظام

وتطبيـــق اإلجـــراءات االحترازيـــة

العامة مـــن خالل اســـتحداث العديد
ً
مشـــيرا فـــي
مـــن اآلليـــات الجديـــدة،

قيادتنـــا الرشـــيدة وتعـــاون وتكاتـــف

الجميع ،فعلى مستوى الصحة العامة

عـــن الحـــاالت القائمـــة ،والحـــد مـــن
انتشـــار الفيـــروس ،فضالً عـــن خدمة

مـــن بناء نظـــام صحـــي قـــوي ،وبناء

لمختبراتنـــا الوطنيـــة ورفدهـــا بمزيد

كافة الخدمات الطبية”.

المؤهلـــة ،وشـــهدنا العديـــد مـــن

الرائـــدة للمملكـــة والمتمثلـــة فـــي

ومنهـــا حمـــالت الفحـــص العشـــوائية

المتنقلـــة للفحـــص والمجهـــزة وفـــق

جهة النشر

الصفحة

مختبـــرات مجهـــزة للفحـــص لتعزيـــز

العدد

الصحة العامة والتي تســـعى المملكة
بشـــكل مســـتمر لزيـــادة طاقتهـــا

االستيعابية .اإللكتروني
الرابط

والتدابيـــر الوقائية للحد من انتشـــار

صحي قوي

آل خليفـــة “إننا نفخـــر بما حققناه من

هـــذا الصدد إلـــى أن المملكـــة تمكنت

الصحـــة العالميـــة بهـــدف تنفيـــذ

الفيـــروس .وأكـــد أن اإلســـهامات
البـــارزة التـــي يبذلهـــا الطاقـــم الطبي

للعديـــد مـــن المناطـــق بهـــدف حماية

أن مملكـــة البحريـــن حققت
للصحـــة ّ

بين مختلـــف الجهات المعنية بمملكة

لمواجهـــة تحـــدي فيـــروس كورونـــا
(كوفيـــد  )19وجهودهـــم الجبارة في

وســـالمة المجتمـــع ،والكشـــف المبكر

قمنـــا بمضاعفـــة الطاقة االســـتيعابية

الفحـــص فـــي المركبـــة والتـــي توفـــر

مـــن اإلمكانيـــات والكـــوادر الوطنيـــة

وأشـــار في هـــذا الصدد إلـــى التجربة

المبادرات المتميزة على هذا الصعيد

تدشين خدمة الفحص عبر الوحدات

الصفـــوف األولـــى فـــي مواقـــع العمل

المعاييـــر الطبية المعتمدة ،وتدشـــين

االحترازيـــة الالزمـــة لذلـــك ،للتأكـــد

مركـــز االتصـــال الموحـــد  444أو عن

مـــن ســـالمة المجتمـــع وخلـــوه مـــن

طريـــق االطالع على نتائـــج الفحص

الفيروس.

تســـتحق الشـــكر والتقديـــر ،فالـــكادر

إلكترونيـــا ،ونقـــل الحـــاالت القائمـــة

ونـــوه بالجهـــود الوطنيـــة المخلصـــة

للعـــزل والعالج ،باإلضافة إلى فحص

المقدمـــة مـــن قبـــل الطواقـــم الطبية

الظـــروف أنه قـــادر علـــى التعامل مع

المخالطيـــن لهذه الحـــاالت للتأكد من

والصحيـــة،

التعـــاون

مختلـــف التحديـــات واضعً ـــا نصـــب

ســـالمتهم ،واتخاذ كافـــة اإلجراءات

والتنســـيق المشترك والجهد المبذول

عينيـــه حفظ صحة وســـالمة الجميع

كأولوية قصوى.

وبمســـتوى

للحد من انتشار الفيروس هي جهود
الصحـــي البحرينـــي أثبـــت فـــي هذه
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تبادل الخبرات بين دول الخليج للحد من انتشار “كورونا”

األربعاء  8أبريل  15 - 2020شعبان  - 1441العدد 4194

وزير الداخلية يشيد بتوجيهات جاللة الملك في اجتماع طارئ مع نظرائه بدول التعاون

المنامة  -وزارة الداخلية

شـــارك وزيـــر الداخليـــة الفريـــق

أول الشـــيخ راشـــد بن عبدهللا آل
خليفـــة ،فـــي االجتمـــاع الطـــارئ

الذي عقده وزراء الداخلية بدول
مجلـــس التعـــاون لـــدول الخليـــج

العربية ،مســـاء أمـــس ،عبر تقنية
االتصـــال المرئـــي ،برئاســـة نائـــب

رئيـــس مجلـــس الـــوزراء ووزيـــر

الداخليـــة بدولة اإلمارات العربية

وزير الداخلية يطلع عن كثب على عمل فريق تتبع المخالطين

المتحـــدة رئيـــس الـــدورة الحالية
ســـمو الفريـــق الشـــيخ ســـيف بـــن

زايد آل نهيان ،وبمشـــاركة األمين

المنامة  -وزارة الداخلية

العام لمجلس التعاون نايف فاح

أشـــاد وزيـــر الداخليـــة الشـــيخ

وزير الداخلية يشارك في االجتماع الطارئ مساء أمس عبر تقنية االتصال المرئي

مبـــارك الحجـــرف؛ لاطـــاع على

آخـــر التطـــورات والمســـتجدات

النائـــب األول لرئيـــس مجلـــس

وزارة الداخليـــة فـــي أي دولـــة

فيروس كورونا المستجد (كوفيد

اإلجـــراءات االحترازيـــة ،ضمـــن

األمنية التي تم اتخاذها للحد من

المتبعـــة في إطـــار الجهـــود للحد

فيروس كورونا.

وفي بداية االجتماع ،أعرب وزير

والتجـــارب بيـــن دول المجلـــس،

لدولة اإلمـــارات العربية المتحدة

التي تقدمت بهـــا المملكة العربية

اإلعـــداد والترتيـــب لاجتمـــاع،

مكافحة فيروس كورونا.

االســـتثنائية التي يمـــر بها العالم،

بحـــث وزراء الداخليـــة عددا من

كورونا ،معربا عـــن تهانيه األمين

المتعلقـــة بهـــذه الجائحـــة وســـبل

نايـــف الحجـــرف ،ومتمنيـــا لـــه

وفي هذا الشأن اتفق الوزراء على

استئناف الرحات.

التعـــاون التنســـيق لعقـــد اجتماع

التـــي تقـــوم بهـــا دول المجلـــس

في دول المجلس بشأن مكافحة

الـــوزراء ،بمـــا يســـهم فـــي تعزيـــز

 )19ومناقشة اإلجراءات األمنية

الجهود الوطنية للحد من انتشار

من انتشاره.

عضو عـــن اإلجراءات االحترازية

انتشـــار الفيروس ،كما تم االتفاق
علـــى االســـتفادة مـــن التجـــارب

وأكد الوزير أهمية تبادل الخبرات

الدوليـــة الناجحـــة فـــي تطبيـــق

الداخليـــة عـــن شـــكره وتقديـــره

معبـــرا عـــن تقديـــره للمقترحـــات

وآليات التحكم والســـيطرة للحد

الشـــقيقة ،علـــى ما قامـــت به في

الســـعودية

بشـــأن

الشـــقيقة

اإلجـــراءات االحترازيـــة األمنيـــة
مـــن انتشـــار فيـــروس كورونـــا

المستجد.

وأكـــد الـــوزراء مـــا ســـبق االتفاق

وعقـــده عن بعد في ظل الظروف

وخـــال

الطـــارئ،

عليـــه مـــن عـــدم الســـماح بخروج

والمتمثلـــة فـــي انتشـــار فيـــروس

الموضوعـــات األمنيـــة المهمـــة

إال بنفـــس الوثيقـــة التي دخل بها

العـــام الجديـــد لمجلـــس التعـــاون

مواجهتها والحد من انتشارها.

التوفيق والنجـــاح في أداء مهام

أن تتولـــى األمانة العامة لمجلس

وخال استعراض وزير الداخلية

لممثلـــي وزارات الداخلية بالدول

بشـــأن مكافحة فيـــروس كورونا،

 -عبـــر تقنيـــة االتصـــال المرئـــي -

الملـــك ،ومتابعـــة صاحب الســـمو

انتشار فيروس كورونا المستجد،

عمله خال الفترة المقبلة.

االجتمـــاع

جهود مملكـــة البحرين وتجربتها

األعضـــاء متـــى ما دعـــت الحاجة

أشاد ،بتوجيهات صاحب الجالة

لتنسيق الجهود األمنية للحد من

الملكـــي رئيـــس الـــوزراء ،ودعـــم

وأن تتولـــى األمانـــة تزويد جميع

ومـــؤازرة صاحب الســـمو الملكي

وزارات الداخلية للدول األعضاء

ولـــي العهد ،نائـــب القائـــد األعلى

بالمعلومـــات التـــي تـــرد إليهـــا من

أي مواطـــن إلـــى أي دولـــة أخـــرى
إلـــى أي دولـــة مـــع دول المجلـــس

(وتحديـــدًا جـــواز الســـفر) عنـــد

وأشـــاد وزراء الداخليـــة بالجهود
فـــي إطـــار التعامـــل مـــع فيروس

كورونا المستجد ،عبر اإلجراءات
المتوازيـــة

االحترازيـــة

مـــع

اإلجـــراءات الوقائيـــة الصحيـــة
عبـــر المنافـــذ البريـــة والجويـــة؛

حفاظـــا علـــى ســـامة المواطنين

والمقيميـــن والمتنقليـــن بين دول
المجلس.

وأبـــدى

الـــوزراء

شـــكرهم

راشـــد بـــن عبـــدهللا آل خليفة،

بتوجيهـــات

البـــاد

عاهـــل

وتقديرهـــم إلـــى الكـــوادر الطبية

صاحـــب الجالـــة الملـــك حمـــد

دول العالم لما يبذلونه من جهود

رئيس الوزراء صاحب الســـمو

كورونا المســـتجد والسعي إلنقاذ

آل خليفـــة ،ودعـــم ومـــؤازرة

وأشـــاد وزراء الداخليـــة بالجهود

النائـــب األول لرئيـــس مجلـــس

والفنية في دول المجلس وجميع

بن عيســـى آل خليفة ،ومتابعة

كبيـــرة فـــي مواجهـــة فيـــروس

الملكي األمير خليفة بن سلمان

األرواح بإذن هللا تعالى.

ولي العهد نائـــب القائد األعلى

الحثيثـــة التي يقوم بها منســـوبو
القطاعـــات األمنيـــة والعســـكرية
فـــي دول المجلـــس ومســـاهمتهم
الملموســـة فـــي الحد من انتشـــار
الفيـــروس ،كمـــا أشـــاد الـــوزراء
بتعاون المواطنين والمقيمين مع
اإلجـــراءات االحترازيـــة الوقائية
للحـــد مـــن انتشـــار الفيـــروس،
مـــع الدعـــوة لمزيـــد مـــن االلتـــزام
باإلجـــراءات االحترازية لتحقيق
أعلى درجـــات الوقاية والحد من
انتشار الفيروس.
وأعـــرب الـــوزراء عـــن شـــكرهم

الوزراء صاحب الســـمو الملكي
األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد آل

خليفـــة ،بما يســـهم فـــي تعزيز

اإلجـــراءات االحترازية ،ضمن
الجهـــود الوطنيـــة للحـــد مـــن

انتشار فيروس كورونا.

وتنفيـــذا لتوجيهـــات صاحـــب
الســـمو الملكـــي ولـــي العهـــد،
نائـــب القائـــد األعلـــى ،النائـــب

األول

لرئيـــس

مجلـــس

الـــوزراء ،بدعـــم وتطوير فريق
تتبـــع المخالطيـــن ،قـــام وزيـــر

الداخلية ،صبـــاح امس ،بزيارة

الفريق بغرفـــة عمليات الفريق

ألمانـــة مجلـــس التعـــاون علـــى

الوطنـــي للتصـــدي لفيـــروس

والتنســـيق بيـــن األجهـــزة األمنية

للتدريـــب والبحـــوث الطبيـــة

مكافحة فيروس كورونا.

رافقه رئيس األمن العام ،وكان

مـــا تقـــوم بـــه فـــي إطـــار التعاون

كورونـــا ،فـــي مركز ولـــي العهد

فـــي دول المجلـــس فـــي مجـــال

إذ

بالمستشـــفى

العســـكري،

في االســـتقبال ،قائد الخدمات

الطبية الملكية.

حملة بحرينية كويتية مشتركة لمحاربة “كورونا”

“الصحفييـــن” تطلـــق مبـــادرة جديـــدة بمشـــاركة فنانيـــن قديريـــن
تاريخ الباد .وقالت“ :تحية شكر وإجال

الجفير -جمعية الصحفيين البحرينية

للعاملين فـــي الخطوط األمامية لمكافحة

أطلقــت جمعيــة الصحفييــن مبــادرة جديــدة ضمــن حملتهــا التوعوية لمكافحــة ومنع

فيـــروس كورونا من طواقم وكوادر طبية

انتشــار فيــروس كورونــا (كوفيــد  )19 -المســتجد بالتعــاون مــع فنانيــن مــن مملكــة

وتمريضية ،ومهـــن معاونة ،إضافة لرجال

البحرين ودولة الكويت.

وقالت رئيســـة الجمعية عهديـــة أحمد إن

األمـــن ،وكل من يتقـــدم الصفوف للحفاظ

المبـــادرة تأتـــي ضمن مســـؤولية الجمعية
ً
واســـتكماال
فـــي التوعيـــة المجتمعيـــة،

الخليجـــي اإلعامي والفني ،والمســـاهمة

خال من الفيروس ،واحتواء
على مجتمع
ٍ

المســـتجد علـــى أوســـع نطـــاق ،مـــن خال

وتابعـــت “ :بـــأن الجهـــات المعنيـــة فـــي

الوعـــي المجتمعي حول فيـــروس كورونا

وأعربـــت عن شـــكرها وتقديرهـــا للفنانين

إجـــراءات مهمـــة ومدروســـة منـــذ بدايـــة

لحملتهـــا الرامية إلى المســـاهمة في نشـــر
المســـتجد وطـــرق الوقايـــة منـــه ،وتعزيـــز

ضمان االلتزام بالتعليمات الوقائية المعلنة
رســـميا من جانب الجهات المعنية ،وعدم

االلتفات إلى الشـــائعات واألخبار المظللة،

لحين القضاء على الفيروس بشكل كامل.
وأكدت أن هذه النسخة من الحملة جاءت
بالتعـــاون مع فنانيـــن قديرين مـــن مملكة

البحرين ،ودولة الكويـــت؛ تعزيزا للتعاون

بنشر جهود التوعية حول فيروس كورونا
رسالة اإلعام والفن الهادفة.

فيديـــو ،تتضمن رســـائل تعـــزز الوعي لدى

الشقيقين منذ القدم.

والتـــي دائمـــا ما تكـــون حاضـــرة في دول

الجمعيـــة ،والحمـــات المتتابعـــة ،تنطلـــق

ودولـــة الكويـــت ،وهـــو ما تؤكـــده األعمال

المهـــم والصحافـــة المســـؤولة والملتزمـــة

الخليـــج ،خصوصـــا بيـــن مملكـــة البحرين

مـــن المســـؤولية األخاقيـــة ودور اإلعام

الشـــفاء والتعافي منه ،مقارنة بما تشهده

المشـــتركة بيـــن الفنانيـــن مـــن البلديـــن

مهنيا في مختلف الظروف والمحافل من

للمـــرور النقيـــب خالـــد بوقيـــس أن

بالمحافظات ،وبإمكان كل شخص

جهة النشر

اإللكترونيـــة التـــي تقدمهـــا ،خيـــر

الصفحة

مثـــال لتعزيز هذا المبـــدأ ،في إطار
االلتـــزام بتعزيـــز الجهـــود الوطنية
للحد من انتشـــار فيـــروس كورونا،

العدد

موضحا أن المعامات االلكترونية،
شـــهدت قفـــزة كبيرة ،حيـــث بلغت

والمنصـــات اإللكترونية المنتشـــرة

استخدام المنصة التي تناسبه.
وأضـــاف

أن

لـــدى

الثاني من مارس  ،2020وهذا خير

دليل على الوعي المجتمعي.

صـــرح قائـــد خفـــر الســـواحل بأن

الدوريـــات التابعـــة لقيـــادة خفـــر

خدماتهـــا والتحـــول اإللكترونـــي
مـــن أجـــل جـــودة ودقـــة الخدمات

وسرعة إنجازها.

يزيد عـــن نصف طن من الروبيان
مـــن المملكة ،موضحا أن الكميات

المضبوطـــة ،تـــم صيدهـــا بشـــباك

وأشـــار إلـــى أن هنـــاك بعـــض

الجر القاعية (الكراف) بما يخالف

الحضور الشخصي في مقر اإلدارة،

وأوضـــح أن دوريـــات اإلســـناد البري،

المعامـــات المرورية ،التي تتطلب

ولذلك تم اتخاذ االشتراطات التي
تنصح بها منظمة الصحة العالمية،
وهنـــاك تعقيـــم يومـــي ودوري لكل

وأوضح أن الخدمات اإللكترونية،
التطبيق اإللكتروني لإلدارة العامة

اإلدارة دون موعـــد مســـبق عبـــر

للمرور  etrafficأو من خال موقع

المنامة  -وزارة الداخلية

في مركبـــة على الســـاحل الغربي

المرافق والدوريـــات المرورية ،وال

روعي فيهـــا تنوع المنصـــات ،مثل

طن روبيان تم
صيده بـ “الكراف”

اإلدارة،

اســـتراتيجية بعيدة المـــدى ألتمتة

يمكن ألي شـــخص الحضور لمباني
(.)skiplino

الفيروس وضعف انتشاره ،وارتفاع نسب
دول أخـــرى متطورة مـــن أعداد كبيرة من

الضحايا جراء انتشار الفيروس”.

التي يقوم بها الفريق من أجل
صحـــة وســـامة المواطنيـــن
والمقيمين ،مثمنا حرص ســـمو
ولي العهد ،نائب القائد األعلى،
النائـــب األول لرئيـــس مجلـــس
الوزراء ،على تحقيق التنسيق
والتكامل فـــي األداء بين كافة
الجهـــات المعنيـــة ،فـــي إطـــار
عمـــل الفريـــق الوطنـــي للحملة
الوطنية لمكافحة كورونا.
واطلـــع الوزيـــر علـــى ســـير
اإلجراءات والتدابير المتخذة،
ضمـــن

الحملـــة

الوطنيـــة

لمكافحـــة كورونـــا ،معربـــا عـــن
شـــكره

وتقديـــره

ألعضـــاء

فريـــق تتبـــع المخالطيـــن ،على
مـــا يقومـــون بـــه مـــن جهـــود
متميـــزة علـــى مـــدار الســـاعة،
وبذلهـــم وعطائهـــم المتواصـــل
من أجـــل البحريـــن وأهلها ،بما
يســـهم فـــي الحـــد من انتشـــار
فيـــروس كورونـــا والوصـــول
إلى بر األمـــان في هذه األزمة،
مشـــيدا بجهـــود اإلدارة العامة
للمباحـــث واألدلـــة الجنائيـــة
فـــي هـــذا الشـــأن ،ودورهـــا في
إعـــداد هـــذا الفريـــق بالتعـــاون
مـــع الجهـــات المعنيـــة ،متمنيـــا
للجميع التوفيـــق والنجاح في
أداء المهام الموكلة إليهم.

رئيس األمن العام يوجه تحية إلى األطباء
المنامة  -وزارة الداخلية

وجه رئيـــس األمن العام الفريق
طـــارق الحســـن تحيـــة تقديـــر

للكـــوادر الطبيـــة والتمريضيـــة
بمناســـبة يـــوم الصحـــة العالمـــي

والـــذي يوافق الســـابع من أبريل
من كل عام.

وقـــال رئيـــس األمـــن العـــام فـــي

مســـتهل كلمتـــه “تحيـــة احتـــرام

وتقديـــر لـــكل مـــن يعمـــل مـــن
أجـــل البحريـــن وســـامة كافـــة

المواطنيـــن

والمقيميـــن

..

وبمناســـبة يوم الصحة العالمي ،

نعبر عن الفخر واالعتزاز بجهود

الكـــوادر الطبيـــة والتمريضيـــة

والذين يســـطرون فـــي مواجهة
“أزمـــة كورونـــا” أروع تضحيات
العطـــاء واإلخـــاص فـــي إطـــار

أداء رســـالتهم اإلنســـانية النبيلة

القائمـــة علـــى مراعـــاة صحـــة

رئيس األمن العام

وسامة الجميع.

وأشـــار رئيـــس األمـــن العـــام إلى

أن حمايـــة الســـامة العامـــة

واجـــب مجتمعـــي أصيل يعكس
االلتزام به أصدق مشاعر الوالء

واالنتمـــاء للوطـــن الـــذي نعيش
فيه في ظل قيـــادة عاهل الباد
صاحـــب الجالة الملـــك حمد بن
عيسى آل خليفة.

بيانات الخبر
ضبط أكثر من نصف

الســـواحل ،تمكنـــت مـــن ضبط ما

الرابط  % 80مـــن
نســـبة اســـتخدامها
اإللكتروني
المعامـــات المنجـــزة فـــي النـــص

القطاعـــات ،والوعـــي المجتمعـــي العالـــي

وشـــددت علـــى أن هـــذه المبـــادرة مـــن

أكـــد القائـــم بأعمـــال رئيس شـــعبة

التباعد االجتماعي ،وأن الخدمات

إضافـــة للجهـــود المبذولـــة مـــن كافـــة

لدى الشـــعوب الخليجية ،أدى إلى احتواء

الحكومة اإللكترونية bahrain.bh

الخبر

تفشـــي فيروس كورونا المســـتجد عالميا،

المجتمع ،وهي أحد األهداف النبيلة للفن،

اليوم

اإلدارة ،تعمـــل علـــى تحقيـــق مبدأ

عهدية أحمد

بالتوعيـــة المجتمعيـــة مـــن خـــال مقاطع

المنامة  -وزارة الداخلية

التاريخ

البلديـــن الشـــقيقين ،ومـــا اتخذتـــه مـــن

الذيـــن بـــادروا بالمشـــاركة ،والمســـاهمة

“المرور” % 80 :من معامالت “أونالين”
الشـــئون القانونية بـــاإلدارة العامة

ومنع انتشاره”.

وأثنـــاء الزيـــارة ،اطلـــع الوزيـــر

علـــى اإلجـــراءات والتدابيـــر

القانون.

توجهـــت للموقـــع إثـــر بـــاغ بتحميل
كميـــات مـــن الروبيـــان مـــن قـــوارب

صيد على حافلة صغيرة عند ســـاحل
البديـــع ،مضيفـــا أن الســـائق (بحريني

 26عاما) حاول الهروب وعندما طلب

منـــه التوقف ،لم يمتثـــل فتم التعامل
مـــع الموقـــف بموجـــب الضوابـــط

القانونية المقررة.

“الكهرباء” :تدشين  3خدمات إلكترونية جديدة

تشــمل إعادة توصيل الخدمة واالستفسار عن حالة الطلب وتغيير العنوان

المنامة  -هيئة الكهرباء والماء

صــرح مديــر إدارة نظــم المعلومــات هانــي النجــار أن هيئــة الكهربــاء والمــاء
وبالتنســيق مــع هيئــة المعلومــات والحكومــة اإللكترونيــة دشــنت  3خدمــات
إلكترونيــة جديــدة عبــر بوابــة الحكومــة اإللكترونيــة ()www.bahrain.bh؛

بهــدف تســهيل المعامــات علــى المشــتركين وتوفيــر الوقــت والجهــد علــى
المشترك.

وقـــال النجـــار :إن الخدمـــات اإللكترونيـــة

وقـــال إن الهيئـــة تســـعى باســـتمرار علـــى

إعـــادة توصيـــل الكهرباء والمـــاء ،وخدمة

بالخدمات اإللكترونيـــة التي تقدمها ،فقد

التـــي تـــم تدشـــينها هـــي خدمـــة طلـــب

االستفســـار عـــن حالـــة الطلـــب ،وخدمـــة

تغييـــر العنوان أو تغيير اســـم المســـتأجر،
إذ أصبح بإمكان المشـــترك االســـتفادة من
هذه الخدمـــات اإللكترونية الجديدة دون

الحاجة إلى الحضور الشخصي إلى مراكز
خدمات الزبائن.

وأشار النجار في حديثه إلى أن الخدمات

اإللكترونية الجديدة أصبحت في مصاف
الخدمـــات التـــي ســـبق أن قدمتهـــا الهيئة،

تلبية احتياجات المواطنين وتعزيز ثقتهم
أصبـــح مـــن الســـهل علـــى المشـــترك دفـــع
ً
إلكترونيا ،والتحول إلى الفاتورة
الفاتورة
اإللكترونية.

هاني النجار

المدفوعات الســـابقة ،كما يمكن للمشـــترك

وقال النجار :إن الهيئة وفرت الوقت على

أن يقـــوم بتحديـــث بياناتـــه عـــن طريـــق

طلب قطـــع خدمـــة الكهرباء والمـــاء دون

وأكـــد النجـــار أن الهيئـــة حريصـــة على أن

المشـــتركين ،إضافة إلـــى تمكنه من التأكد

ومواكبـــة مع ما يتحقق مـــن إنجازات في

المشـــترك مـــن خـــال اســـتخدامه لخدمة

خدمة تحديث البيانات.

الحاجـــة للحضـــور إلـــى مراكـــز خدمـــات

تكـــون خدماتهـــا محـــل ثقـــة المشـــتركين،

من المدفوعات الســـابقة عن طريق عرض

مملكة البحرين.
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توفير الكمامات بالصيدليات وباإلمكان صنع األقنعة منزليا

الصالـــح لـــ “^” :الخدمـــات الصحيـــة تســـير بشـــكل طبيعـــي و 4مراكـــز تعمـــل يوميـــا
بدور المالكي

أكـــدت وزيـــرة الصحـــة فائقـــة الصالـــح أن

البحريـــن وبفضـــل الجهـــود الوطنيـــة التي
يقـــوم بهـــا الفريق الطبـــي الوطني للتصدي
لفيـــروس كورونـــا ( )COVID 19ومـــا تـــم

اعتمـــاده مـــن بروتوكـــول عالجـــي حققـــت

تصاعـــدا فـــي أعـــداد المتعافيـــن ،إذ وصـــل

عددهم حتى أمس إلى  458حالة.

وأشارت إلى أن الطاقة االستيعابية لمراكز
العزل والعـــالج تبلغ  1699واإلشـــغال منها
 345ســـريرًا فقـــط ،وفـــي مراكـــز القطـــاع

الخـــاص تبلـــغ الطاقـــة االســـتيعابية 172

واإلشـــغال الحالي  4أســـرّة ،فـــي حين تبلغ

الطاقة االســـتيعابية لمراكز الحجر الصحي
االحتـــرازي  2504يبلغ اإلشـــغال منها ،947
وفـــي مراكـــز القطـــاع الخاص تبلـــغ الطاقة

االســـتيعابية  ،321واإلشـــغال منها يبلغ 94
ســـريرا ،كمـــا تـــم إجـــراء أكثـــر مـــن  50ألف

فحص مختبري للفيروس.

وفـــي ردهـــا علـــى ســـؤال لــــ “البـــالد” عـــن

استمرار الخدمات الصحية األخرى ،أكدت
وزيـــرة الصحـــة أن كل الخدمـــات الصحية

التـــي تقـــدم للمرضـــى العادييـــن تســـير

بشـــكل طبيعي ،مع توفيـــر جميع الخدمات

الطبيـــة والعالجيـــة للمرضى كافة من ذوي
األمـــراض المزمنة ،وبشـــكل طبيعي ،مبينة
أن  4مراكـــز صحيـــة تعمـــل بصـــورة يومية
متواصلـــة ولمـــدة  24ســـاعة ،وبإمـــكان أي

مواطن تلقي العالج في أي وقت.

وأوضحـــت أن أكثـــر مـــن  50ألـــف فحـــص
مختبـــري للفيـــروس تـــم إجراؤهـــا منـــذ

بدايـــة األســـبوع األول للفحـــص ولغايـــة

األمس ،معلنـــة انطالق مرحلة الفحص من
داخـــل المركبـــة في مركز البحريـــن الدولي

للمعارض .جاء ذلك في المؤتمر الصحافي
الذي عقده الفريق الطبي للتصدي لفيروس
كورونا “كوفيد  ”19يوم أمس الثالثاء وتم

عرضه مباشـــرة على قنـــاة يوتيوب التابعة

لـــوزارة الصحـــة في قنـــاة تلفزيـــون مملكة

وزير التجارة :البد
من منع االكتظاظ
في المحالت وترك
المسافة الكافية

البحرين.

ونوهـــت الوزيرة بما تم اتخاذه من قرارات
في اجتماع اللجنة التنســـيقية برئاسة ولي
العهـــد نائـــب القائـــد األعلـــى النائـــب األول

لرئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو

الملكـــي األمير ســـلمان بن حمـــد آل خليفة؛

لتعزيز اإلجراءات االحترازية؛ حفاظا على

المؤتمر الصحافي للفريق الوطني لمكافحة فيروس كورونا ()COVID 19

صحـــة المواطنيـــن والمقيميـــن ،والمتمثلـــة

القحطاني :ارتداء
األقنعة باألماكن
العامة ستكون له
نتائج إيجابية

فـــي إلـــزام ارتـــداء جميـــع المواطنيـــن

والمقيميـــن األقنعـــة وكمامـــات الوجـــه في

األماكـــن العامة .وأشـــارت الوزيـــرة إلى أن
األقنعة ســـتكون متوافرة فـــي الصيدليات

والمحال التجارية وفق التنسيق القائم مع

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ،كما أن
باإلمكان صنع األقنعة منزليا ،إذ تم تحميل

زيادة الحاالت أمر
طبيعي وتم وضع
خطط استباقية
للتعامل معها

اإلرشـــادات المتعلقة بذلك في موقع وزارة
الصحـــة ،الفتة إلى ضـــرورة إلـــزام المحال

التجاريـــة والصناعيـــة بالتعقيـــم المســـتمر
وفـــق إرشـــادات وزارة الصحـــة ،وتنظيـــم
االنتظـــار خـــارج المحـــالت وفـــق تدابيـــر

التباعد االجتماعي حســـب إرشادات وزارة
الصحة؛ باعتبارها عامالً رئيسا لرفد جهود
جميع مـــن هم بخطـــوط الدفـــاع األمامية،

مؤكـــدة أن الوزارة ســـتواصل تنفيذ كل ما
مـــن شـــأنه تعزيـــز الصحـــة العامـــة وضمان

صحة وسالمة الجميع.

مـــن جانبه ،أعلـــن وزير التجـــارة والصناعة

والسياحة زايد الزياني ،السماح باستئناف
عمـــل المحـــال التجاريـــة والصناعيـــة التي
تقـــدم ســـلعا أو خدمـــات مباشـــرة للزبائـــن،

مشـــترطا ذلـــك بارتـــداء األقنعـــة وكمامات
الوجـــه مـــن قبـــل العامليـــن ومرتـــادي هذه

المحال التجارية ،وتقليل عدد الموجودين
بالمنشـــأة ومنـــع االكتظـــاظ فـــي المحـــالت

وترك المسافة الكافية.

وأشـــاد الزياني بالجهـــود الوطنية للتصدي
لفيـــروس كورونـــا وجميـــع اإلجـــراءات

السلمان:
الخارجون من الحجر
الصحي االحترازي
شخصا
532
ً

التـــي تتخـــذ فـــي هـــذا الخصـــوص هي من

خـــالل الطلبـــات الخارجيـــة والتوصيـــل،

طبيب مناف القحطانـــي أن القرارات التي

أجـــل حفـــظ صحـــة وســـالمة المواطنيـــن
ً
أيضـــا مـــع
والمقيميـــن ،وتأتـــي متوازيـــة

واســـتمرار إغـــالق الصالونـــات و اســـتمرار

اتخـــذت أمـــس جـــاءت لتعزيـــز اإلجراءات

وقـــف بعـــض اإلجـــراءات والخدمـــات

االحترازيـــة حفاظا على صحـــة المواطنين

أهميـــة الحفـــاظ علـــى مســـاعي التنميـــة

الصحية غير الطارئة بالمؤسسات الصحية

والمقيميـــن ،مشـــددا علـــى أن قـــرار إلـــزام

المســـتدامة ،مشـــيرا إلـــى اســـتمرار إغـــالق

الخاصـــة .ونوه باالســـتمرار فـــي تخصيص

ارتـــداء األقنعـــة وكمامات الوجـــه باألماكن

دور الســـينما وكل صـــاالت العـــرض التابعة

أول ســـاعة مـــن فتـــح محـــالت األغذيـــة

العامـــة ســـتكون لـــه نتائـــج إيجابيـــة مـــن

لهـــا ،واســـتمرار إغـــالق المراكـــز الرياضيـــة

والتمويـــن لكبـــار الســـن والنســـاء الحوامل

الناحيـــة الطبية تعزز من الحد من انتشـــار

الخاصة وصاالت التربيـــة البدنية الخاصة

فقط لتقليل المخالطـــة ،وااللتزام بالتعقيم

الفيـــروس وهـــو شـــيء تم إثباتـــه في عدد

وبرك السباحة الخاصة واأللعاب الترفيهية

المســـتمر لهـــذه المحـــالت وفـــق إرشـــادات

من الدول التـــي اتبعت هذا اإلجراء .وقال

بالتنســـيق مع جميع الجهات المعنية ،وجار

الخاصة ،واســـتمرار اقتصار أنشـــطة جميع

وزارة الصحـــة ،وتنظيـــم االنتظـــار خـــارج

إن زيادة الحاالت أمر طبيعي ،ولكن جميع

اتخـــاذ عـــدد مـــن الخطـــوات االحترازيـــة

المطاعـــم والمرافـــق الســـياحية وأماكـــن

المحـــالت وفق تدابير التباعـــد االجتماعي

الحاالت تم وضع خطط استباقية للتعامل

اإلضافية؛ حفاظا على صحتهم ،مشيرا إلى

تقديم األطعمة والمشروبات على الطلبات

حسب إرشادات وزارة الصحة.

معهـــا .وقـــال القحطانـــي إن ارتفـــاع عـــدد

أن اهـــم اإلجـــراءات تتمثل في آلية اقتفاء

الخارجيـــة والتوصيل ،مع اســـتمرار إغالق

وبدوره ،أكد استشـــاري األمـــراض المعدية

الحـــاالت القائمـــة للعمالة الوافـــدة يتمحور

أثـــر المصابيـــن والمخالطيـــن .واســـتعرض

مقاهـــي الشيشـــة واقتصـــار أنشـــطتها على

بالمستشـــفى العســـكري عضـــو الفريـــق

فـــي أماكـــن محـــددة خاصة بســـكن هؤالء

القحطانـــي اآلليـــة المتبعـــة القتفـــاء أثـــر

تقديـــم األطعمـــة والمشـــروبات فقـــط مـــن

الوطنـــي للتصدي لفيـــروس كورونا المقدم

العمـــال ،وتـــم تكثيف حمـــالت التوعية لهم

المصابيـــن والمخالطيـــن والمتمثلـــة فـــي
المقابلـــة والتحقـــق والتحديـــد واإلخطـــار
والفحـــص والتعامـــل ،منوهـــا بـــأن هنـــاك

خطـــة محكمـــة للمخالطين ،ومشـــددا على

أن المجتمـــع البحريني يمتلك وعيا ســـاهم

في مكافحة الفيروس .وأكدت استشـــارية
األمـــراض المعديـــة واألمـــراض الباطنيـــة
بمجمـــع الســـلمانية الطبي جميلة الســـلمان
وجـــود نســـبة شـــفاء عاليـــة فـــي البحرين،

مؤكدة استمرار جهود البحرين في تكثيف
إجراءاتهـــا االحترازيـــة وجهودهـــا الرامية
للحـــد من انتشـــار الفيـــروس ،مبينة وجود

 349حالة قائمة جميعها مستقرة باستثناء
 4حـــاالت تحت العناية ،وأن إجمالي الذين
خرجوا من الحجر الصحي االحترازي 532
شـــخصا لغايـــة أمـــس ،وتعافـــي  458حالـــة
ً

وخروجها من مراكز العزل والعالج.

“متكاتفين” حراك داعم للفريق الوطني لمكافحة “كوفيد ”19

مــتــطــوعــون :مــجــتــمــع الــبــحــريــن مــتــكــافــل وقـــــادر عــلــى تــخــطــي الــتــحــديــات
نور عبدالحسين :على أهبة االستعداد والجهوزية

الرفاع  -المجلس األعلى للمرأة

أكـــد متطوعـــون فـــي حملـــة “متكاتفيـــن ..ألجـــل

مـــن جانبهـــا قالت نـــور عبدالحســـين ،وهـــي طالبة

الجهود الوطنية التي تبذل على المستوى الرسمي

للمشـــاركة في تقديم المســـاعدات العينية ،إضافة

ســـالمة البحرين” أنها نتاج طبيعي ومساند لجميع

جامعيـــة “نحـــن على أهبـــة االســـتعداد والجهوزية

واألهلي لمكافحة فيروس كرونا المســـتجد والحد

إلـــى مـــا قـــد يتطلبـــه العمـــل مـــن توعيـــة وتثقيف

وأعرب المشـــاركون فيها عن اعتزازهم بالمشاركة

التطوعيـــة التـــي تســـهم فـــي الحـــد مـــن انتشـــار

من تأثيراته السلبية على المجتمع البحريني.

فيهـــا ،خصوصـــا أن الحملـــة تســـتهدف خصوصـــا
المـــرأة التي ُتعيل أســـرة بحرينية ،ويتـــم تنظيمها

وتعقيـــم وتوزيـــع الكمامات وغيرها مـــن الخدمات
لطيفة القعود

سناء الرمضان

مـــن قبل المجلس األعلى للمرأة بتوجيه من قرينة

الحميدي ،وهو رئيس قســـم التربية الكشـــفية قال

الســـمو الملكـــي األميـــرة ســـبيكة بنـــت إبراهيم آل

األمامية على درجة عالية من الشـــفافية والتفاني،

وأوضحـــوا أنهـــم يعملون مع زمالئهـــم المتطوعين

ونعمـــل مـــن خالل هـــذه الحملـــة على إبـــراز العمل

قبل اإلدارة التنفيذية فـــي األمانة العامة للمجلس

الحدث ،وال شك أن تكاتف جميع الجهود من شأنه

العاهـــل رئيســـة المجلـــس األعلـــى للمـــرأة صاحبـــة

خليفة.

“نـــرى اآلن عمـــل الطواقـــم الطبيـــة فـــي الخطـــوط

إضافة إلـــى عمل اإلدارات الحكوميـــة ذات الصلة،

البالغ عددهم نحو  500متطوع بإشراف مباشر من

التطوعي في مملكة البحرين ليرتقي إلى مســـتوى

األعلـــى للمرأة ،وينطلقون بشـــكل شـــبه يومي إلى

أن يقلل إلى درجة كبيرة من حجم اآلثار الســـلبية

اليوم

التاريخ

محمد حميدي

حنان يوسف الشروق

سناء رمضان :تلبية الواجب الوطني

بيانات الخبر

سناء حسين رمضان ،وهي إحدى المتطوعات في

حملـــة “متكاتفيـــن ..ألجل ســـالمة البحرين” قالت:

“أسهمت مشاركتنا في هذه الحملة ،بأن نكون أكثر
دراية باحتياجات المرأة”.

وأضافت “نحن هنـــا لتلبية واجبنا الوطني ،ونعمل
في هـــذه الحملة للوقـــوف على احتياجـــات المرأة
البحرينيـــة وأســـرتها ،ونعمـــل بشـــكل يومـــي علـــى

فاطمة المنصوري

الثبـــات فـــي وجـــه الصعـــاب ،وإعطـــاء مزيـــد مـــن

الصور المشرقة ،وإبراز اللحمة الوطنية في أسمى
معانيهـــا بين القيادة والشـــعب فـــي جميع األحوال

حنان الشروقي :دور فعال ألفراد المجتمع

وتعمـــل حملة “متكاتفين ..ألجل ســـالمة البحرين”

إلى ذلـــك ،أعربت حنان الشـــروقي ،وهي متطوعة

من جمعية مرشدات البحرين ،عن سعادتها بالعمل

مناطـــق مختلفـــة فـــي مملكـــة البحريـــن إليصـــال

للفيروس “.

والصحيـــة الضروريـــة لألســـر التـــي تعيلهـــا المـــرأة

البحرينية ،إضافة إلى مساندة أسر الكوادر الطبية

بدورهـــا ،قالت المتطوعة فاطمة عيســـى إن حملة

لطيفة القعود :الثبات في وجه الصعاب

فـــرق عمل من أفـــراد المجتمع الذيـــن طالما قدموا

البالد من ظروف استثنائية.

البحرينـــي وتعزيـــز دوره الفعـــال فـــي التعامـــل مع

بدوهـــا قالت لطيفة القعـــود ،المتطوعة في الحملة

محيطهم.

الحميدي :متكاتفين ..ورشة عمل كبيرة

االســـتثمار فـــي قدراتهـــم وطاقاتهـــم وتدريبهـــم

“اســـتطاعت مملكـــة البحرين ومن خـــالل تعاطيها

مجتمعنـــا لمواجهـــة انتشـــار هـــذه الجائحـــة التـــي

ممارســـات متقدمـــة علـــى العديـــد مـــن دول العالم

إجراءات احترازيـــة ودور فعال من جميع
يحتـــاج
ٍ

والوقايـــة منـــه ،وإبقـــاء األمـــور تحـــت الســـيطرة،

التهديـــد الـــذي يمثله الفيروس ومـــا يحتاجه األمر

هذا النجاح من خالل تحســـين قـــدرة األفراد على

وتأكيد الحد من فرص انتشاره”.

الخبر

العاملـــة فـــي الصفوف األمامية في ظـــل ما تمر به

جهة النشر

الصفحة

“متكاتفيـــن” تســـهم فـــي رفـــع جهوزيـــة الشـــباب

األوبئـــة والحـــد مـــن تأثيراتهـــا الســـلبية ،من خالل

المتطوع محمد الحميدي قال إن حملة “متكاتفين”

وتثقيفهـــم بشـــكل متخصـــص ومكثف فـــي مجال

المتطوعيـــن متكاتفيـــن يعملـــون منطلقيـــن مـــن

وأضافت :نجد أن حملة “متكاتفين” تعمل في هذا

العدد

تحولـــت إلـــى ورشـــة عمل كبيـــرة نرى فيهـــا جميع

حس عال بالمســـؤولية ،وأضاف أن البداية الطيبة

الرابط اإللكتروني

التـــي تشـــهدها الحملـــة تؤكد قوة تكافـــل المجتمع
البحريني وقدرته على تخطي الصعاب واألزمات.

العمل الميداني اإلنساني.

االتجـــاه بتعزيزهـــا لـــروح المســـؤولية االجتماعية،
وثقافة التطوع ،وبنشرها لقيم الخير والعطاء في
وقت األزمات.

خبراته ومعارفه ،ونتشـــارك مع فرق العمل لنحمي

والظروف والمواقف”.

فاطمة عيسى :رفع جهوزية الشباب

المساهمات العينية من المســـتلزمات االستهالكية

للمشـــاركة فـــي حملـــة “متكاتفيـــن ..ألجل ســـالمة
البحريـــن” ،وقالـــت “نتطـــوع اآلن ٌ
كل فـــي مجـــال

أنفسنا وعائالتنا وأهلنا في مملكة البحرين ،وننشر

وتسليمها لألسر.

تجهيز السالل المختلفة وتعقيمها وتغليفها ونقلها

الفيروس والقضاء عليه بإذن هللا”.

وأعربـــت عـــن شـــكرها إزاء إتاحـــة المجـــال أمامها

في إطار كوادر حملة “متكاتفين” ،ومؤازرة الجهود
الوطنيـــة والوقوف إلى جانب الجهات المعنية في
مواجهـــة ظرف اســـتثنائي يمـــر به العالـــم ،وضمن

نماذج استثنائية تعكس التزامهم المجتمعي تجاه

ورئيســـة قســـم المرشـــدات فـــي وزارة التربيـــة،

وقالت “نساهم من خالل هذه الحملة في مساعدة

المســـؤول مـــع هـــذه األزمـــة الصحيـــة بتســـجيل

ترتفـــع يوميـــا ســـرعة انتشـــارها حـــول العالـــم ،مـــا

فـــي مكافحة فيـــروس كورونا والحد من انتشـــاره

أفـــراد المجتمع لمواجهتها وتوعية الجمهور بشـــأن

لذلـــك مـــن مســـؤوليتنا نحـــن كمتطوعيـــن تدعيـــم

من زيادة أعداد فريق المتطوعين لتعزيز مواجهته

قيم العمل التطوعي كواجب إنساني ووطني”.

علـــى تعزيز العمل بين فئـــات المجتمع بروح فريق
البحريـــن الواحـــد ورصـــد االحتياجـــات الطارئـــة

للمرأة وأســـرتها والعمل على توفيرها بالتعاون مع
العديـــد من شـــركاء المجلس ،وصـــوالً إلى تحقيق

االســـتقرار النفســـي واالجتماعـــي لجميـــع أفـــراد

األســـرة وتعزيـــز الثقافـــة المجتمعيـــة الواعيـــة في

البحرين ،وتســـتهدف الحملة المـــرأة بجميع فئاتها
خصوصـــا المطلقـــة واألرملـــة والمهجـــورة والمرأة

(العزباء والمتزوجة) المعيلة لنفســـها وألقاربها (من

الدرجة األولى) والمتقاعدة ،والموظفات الحوامل
والمرضعـــات وأمهـــات مـــن هـــم دون العاشـــرة
والمصابـــات بأمـــراض تنفســـية ونقـــص المناعـــة

واألمـــراض المزمنة ،ومـــن ذوي اإلعاقـــة واللواتي

يرعين من ذوي اإلعاقة من األبناء واألقارب وكبار

الســـن إضافة إلى األسر من ذوي الدخل المحدود،

وصاحبات المشروعات التجارية المتعثرة.

09

local@albiladpress.com

الصالح تشيد بتشجيع قرينة جاللة الملك لألطباء
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المنامة  -بنا

أعربت وزيرة الصحة فائقة الصالح عن خالص تقديرها وامتنانها لقرينة عاهل البالد رئيسة المجلس األعلى للمرأة صاحبة
الســمو الملكــي األميــرة ســبيكة بنــت إبراهيــم آل خليفــة لمباركة ســموها للمســاعي والجهــود النبيلــة التي تقوم بهــا الطواقم
الوطنية الطبية والتمريضية؛ تقديرا لجهودهم المخلصة وبتســجيلهم العديد من المواقف اإلنســانية خالل عملهم الميداني
فــي التصــدي ومواجهــة فيــروس كورونــا (كوفيــد  ،)19والذي يأتــي بالتزامن مع اهتمام منظمــة الصحة العالميــة بالتمريض،
وإعالنها للعام “ 2020عاما للتمريض والقبالة.

وبهـــذه المناســـبة ،أكـــدت الوزيـــرة أن

الـــوزراء صاحب الســـمو الملكـــي األمير

وأعربت وزيرة الصحة بالنيابة عن كافة

القطـــاع الصحـــي بمملكتنـــا الغاليـــة

البارز ،مشيرة إلى أن المجتمع البحريني

وزارة الصحـــة عـــن خالـــص الفخـــر

المنجـــزات والتميـــز الـــذي حظـــي بـــه

ســـلمان بن حمد آل خليفة؛ لهذا القطاع

وبشـــهادات المنظمـــات الدوليـــة لم يكن

بأكمله يقوم بحصد ثمار هذا االســـتثمار

ليتحقـــق لوال الدعم الســـامي واالهتمام

األمثـــل فـــي العنصـــر البشـــري ورعايـــة

الالمحـــدود والمتواصـــل الـــذي لطالمـــا
ُقدم من لدن قيادة عاهل البالد صاحب

التنميـــة المســـتدامة ودعـــم المبـــادرات

خليفة ،ومتابعة رئيس الوزراء صاحب

القطـــاع الصحـــي وذلـــك لصالـــح خدمة

الكفاءات والجهود الوطنية لدفع عجلة

الجاللـــة الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل

لتعزيـــز دور األطبـــاء والممرضيـــن فـــي

الســـمو الملكي األمير خليفة بن ســـلمان

المرضـــى واالرتقـــاء بجـــودة الخدمـــات

آل خليفـــة ،وولـــي العهـــد نائـــب القائـــد

الصحيـــة المقدمـــة للجميـــع بمملكـــة

األعلـــى النائـــب األول لرئيـــس مجلـــس

البحرين.

الطواقم الطبية والتمريضية ومنتسبي

 1526عدد مرات التواصل الستكمال تعليم ذوي االحتياجات

واالعتزاز لصاحبة الســـمو الملكي قرينة

عاهل البالد ،كما قدمت الشكر والتقدير

مدينة عيسى  -وزارة التربية والتعليم

وزيرة الصحة

والعرفان لمباركة ســـموها ولتشـــجيعها

بحـــث وزير التربيـــة والتعليم ماجد

عبـــر تطبيق “كالس دوجو” الرقمي،

الفـــرق والطواقم الطبيـــة والتمريضية؛

ويســـدد خطاهـــا الكريمـــة لما فيـــه خير

الخاصـــة بشـــأن مســـتوى التواصـــل

أشاد الوزير بهذا التعاون المثمر.

بالمجتمع البحريني ،مثمنة الدور المهم

ظل العهد الزاهر والميمون لعاهل البالد

الطلبـــة ذوي االحتياجـــات الخاصة،

األعلـــى للمـــرأة بقيـــادة ســـموها ،ســـائلة

آل خليفة.

الكريم للجهود المقدمة من جانب كافة

المولـــى عـــز وجـــل أن يحفـــظ ســـموها

تعزيـــزا لهذه المهن اإلنســـانية وأهميتها

وتقـــدم وازدهـــار مملكتنـــا العزيـــزة في

التربـــوي عـــن بعد مـــع أوليـــاء أمور

والمثمر والداعم الذي يقوم به المجلس

صاحـــب الجاللة الملك حمد بن عيســـى

فـــي فتـــرة تعليـــق الدراســـة ،الـــذي
ً
إقبـــاال متزايـــدًا ،وإشـــادات
يشـــهد

النعيمـــي تقريـــرا مـــن إدارة التربية

متواصلة ،بمـــا في ذلك ارتفاع عدد
مـــرات التواصـــل مـــع أوليـــاء أمـــور

الكوادر الطبية تواجه بكل بسالة جائحة كورونا

الــمــنــاعــي :الــقــطــاع الــصــحــي يــحــظــى بــاهــتــمــام حــكــومــي كبير

المنامة  -مركز االتصال الوطني

وذكـــر الرئيـــس التنفيـــذي لمركـــز

أكــد الرئيــس التنفيــذي لمركــز االتصــال الوطنــي أحمــد المناعــي أن

االتصـــال الوطنـــي أن الكـــوادر

َّ
والتمريضيــة بمملكــة البحرين تبذل جهودًا إنســانية
الكــوادر الطبيــة

والـــذي يُ حتفل به هذا العام تحت

الـــذي يصادف الســـابع مـــن أبريل،

الصفـــوف

شـــعار “دعـــم التمريـــض والقبالـــة”
يعـــد فرصـــة لتقديـــم وقفـــة شـــكر
وتقديـــر للجيـــش األبيـــض الـــذي

يؤدي مهمته النبيلة ،مستفيدًا في
ذلك من متانة المنظومة الصحية
الحكوميـــة التـــي أرســـتها حكومة

مملكـــة البحرين من خالل تأمينها
الخدمـــات والمرافق التي تضاهي

عاهـــل البـــالد صاحـــب الجاللـــة

ورئيـــس الـــوزراء صاحب الســـمو

القائد األعلى النائب األول لرئيس
مجلـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو

األماميـــة

كيفيـــة تعاملها مع هـــذه الجائحة،
ً
مشـــيرا إلـــى أن الجميـــع يـــدرك
أحمد المناعي

آل خليفـــة ،وولـــي العهـــد نائـــب

حجم المخاطـــر والتحديات التي

فـــي وزارة األشـــغال وشـــؤون

البلديـــات والتخطيـــط العمرانـــي

المناطق المختلفة وجودة مســـتوى

الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد
ً
دوما
آل خليفة ،والذيـــن يؤكدون

أثبـــت وعيـــه بضـــرورة مســـاندة
الكـــوادر فـــي واجبهـــا مـــن أجـــل

أن االرتقـــاء بالتنميـــة الحضرية في

علـــى أن الصحـــة قطـــاع حيـــوي

التغلب على الفيروس وبما يصب

وقـــادر علـــى التعامل مـــع مختلف

فـــي تحقيـــق الغايـــات الســـامية

الخدمة هي أساس تطوير منظومة

التحديات.

لفريق البحرين والحملة الوطنية

القضيبية  -مجلس الشورى

العمـــل البلدي.جـــاء ذلـــك لدى تســـليم
أحـــد البيـــوت التـــي تـــم بناؤهـــا ضمـــن

مشـــروع البيوت اآليلة للســـقوط حيث
تـــم هدمهـــا وإعـــادة تأهيلها فـــي مدينة

إبراهيـــم الجـــودر .وأشـــار الوكيـــل إلـــى
أنـــه يتـــم التعـــاون والتنســـيق مـــع هيئة

البحريـــن للثقافة واآلثـــار إلعادة تأهيل
بيـــوت المحرق والتي تقـــع ضمن نطاق

اهتمـــام الثقافة لمـــا تحتويه من مالمح

معمارية تراثية ،وذلك بهدف المحافظة
على اإلرث المعماري للبيوت في عملية
الهـــدم وإعـــادة تأهيلهـــا ،حيـــث تتطلب

عملية إعادة التأهيـــل خبرة متخصصة

في تأهيل المباني التراثية.

منتســـبيها ،عرّ فتهـــم مـــن خاللها على

والتعليـــم لطيفـــة البونوظـــة بـــأن

محاضـــرة إلكترونية عن بُعد لعدد من

التطبيـــق التجريبـــي األول فـــي

المهارات القيادية واألسس الصحيحة

المواد األساســـية لمختلف المراحل

للعمل من المنزل ،والقواعد الســـليمة؛

التعليميـــة ،إضافـــة إلـــى المـــواد

لضمـــان اســـتمرارية إنجـــاز المهـــام

التخصصيـــة

الوظيفيـــة ،وتعزيـــز اإلنتاجيـــة فـــي

للصفيـــن

الثانـــي

والثالـــث الثانـــوي مـــن المرحلـــة

العمل وفق معاييـــر الجودة المعتمدة

الثانوية ،والتعليـــم الفني والمهني،

لدى األمانة العامة للمجلس.

اعتبارا من يـــوم الخميس الموافق

وقدَّمـــت المحاضرة اإللكترونية نائب

 9أبريـــل  2020إلـــى يـــوم الخميس

رئيـــس جمعيـــة البحريـــن للتدريـــب

القيـــادة والتوجيه للعمل مـــن المنزل؛

الحـــد ،بحضور مدير عام بلدية المحرق

صرّحـــت الوكيل المســـاعد للتعليم

المـــدارس ســـتبدأ فـــي اســـتالم

للمجلـــس علـــى فـــرص تطويـــر مهـــام

للطلبة الصم ،و 7دروس لذوي صعوبات
ّ
التعلم.

مدينة عيسى  -وزارة التربية والتعليم

نظمت األمانة العامة لمجلس الشورى

وتوجيه العمل من المنزل”.

درســـا مترجمً ا بلغة اإلشـــارة
عددها 18
ً

أول تطبيق تجريبي في المواد األساسية والتخصصية
العـــام والفنـــي بـــوزارة التربيـــة

وتعـــرّ ف منتســـبو األمانـــة العامـــة

ً
إضافـــة إلـــى إعـــداد دروس متلفـــزة بلغ

المنامة  -وزارة األشغال

أكد وكيل الوزارة لشـــؤون البلديات

الشـــيخ محمـــد بن أحمـــد آل خليفة

منتسبو األمانة العامة يتعرفون على فرص تعزيز مهمات القيادة والتوجيه

الديلمـــي ،وذلك تحت عنـــوان “قيادة

واإلعاقـــة الذهنيـــة ومتالزمـــة داون،
ّ
التعلم ،والتفـــوق والموهبة،
وصعوبـــات

تأهيل المباني التراثية بحاجة لخبرة متخصصة

تواجههـــا هـــذه العناصـــر ،والـــكل

تطوير مهارات موظفي “الشورى” عبر “العمل من المنزل”

وتنمية الموارد البشرية بهيجة محمد

وإثراءً  ،تشمل فئات :اضطراب التوحد،

للتصـــدي

تحظى بإشـــادة دولية واسعة في

باهتمـــام كبيـــر ومســـتمر مـــن قبل
ٍ

الملكـــي األميـــر خليفة بن ســـلمان

الذهنيـــة ومتالزمـــة داون ،وذلـــك

درســـا
ارتفـــع عددها مؤخـــرًا إلى ً 1436

النتشـــاره والتـــي أهلتهـــا بـــأن

وتابـــع أحمـــد المناعـــي أن قطـــاع

الملك حمد بن عيســـى آل خليفة،

التوحـــد ،و 688مـــرة لفئـــة اإلعاقـــة

لفئـــات التربية الخاصـــة المختلفة ،التي

(كوفيـــد  )-19مـــن خـــالل تقدمهـــا

األرض الطيبة.

الصحـــة فـــي المملكـــة يحظـــى

إلى  1526مرة ،بواقع  838مرة لفئة

في إنتاج الدروس واإلثراءات الرقمية

بســـالة جائحـــة فيـــروس كورونـــا

أجــل حفــظ صحة وســالمة الجميع من مواطنيــن ومقيمين على هذه
وقـــال إن يـــوم الصحـــة العالمـــي

واإلعاقـــة الذهنيـــة ومتالزمة داون

ّ
واطلـــع الوزير علـــى مســـتجدات العمل

الطبيـــة والتمريضيـــة تواجه بكل

جبارة من خالل تفانيها المطلق بأداء واجبها بكل مهنية واقتدار من

أفضل الدول.

الطلبـــة من فئتي اضطراب التوحد،

والواتســـاب ،واالتصـــال الهاتفي ،إذ

الموافـــق  16أبريـــل  ،2020ودعـــت

لتكـــون مالئمـــة لـــأداء عن بُعـــد ،إلى

أولياء أمور الطلبة إلى حث األبناء

جانـــب إيجابيـــات وتحديـــات القيادة

أمانة الشورى تقيم محاضرة عن بُعد بشأن قيادة العمل من المنزل

عن بُعد ،وآليـــات إدارة العمل وقياس

مؤشرات اإلنتاجية.

كما اطلع منتســـبو األمانة العامة على

تطبيقات في نظرية القيادة الموقفية

ومـــدى مالءمتهـــا للقيـــادة والتوجيه

عـــن بُعـــد ،إضافـــة إلـــى إجـــراء تقييم

لأداء في إطار العمل عن بُعد.

بيانات الخبر

علـــى اســـتكمال متطلبـــات اإلنجاز

مـــن خـــالل التواصـــل مـــع معلـــم

المـــادة بمختلف الوســـائل المتاحة

لطيفة البونوظة

(البوابـــة التعليمية ،Teams ،البريد

اإللكتروني ،الواتســـاب ،والوصالت
اإللكترونيـــة) ،وحتـــى التواصـــل
المباشـــر مـــع المدرســـة ،وفـــي حال

تعـــذر إنجـــاز وتســـليم المتطلـــب،
فعلـــى الطالـــب أو ولـــي األمـــر

التواصـــل مـــع اإلدارة المدرســـية
الســـتيفائه وتذليـــل أيـــة صعوبات
بهذا الخصوص.

اليوم
جامعـة خاصـة ترهــق طلبتهـا باالمتحانات والمشروعات
التاريخ

ليلى مال اهلل

الخبر

شــكا طلبة جامعة خاصة من الضغوطات التي تمارســها الجامعة في

فتــرة اإلجــازة االســتثنائية وعــدم مراعاتها لهــم والتزاماتها بقرارات

جهة النشر

األمانــة العامــة لمجلــس للتعليــم العالــي وقــرارات مجلــس الــوزراء

بمراعــاة الطلبــة فــي الظــروف االســتثنائية؛ بســبب تداعيــات أزمــة

الصفحة

انتشار فيروس كورونا (كوفيد  )19العالمية.

العدد

وقال الطلبة لـ “البالد” إن الهيئة

مراعـــاة للظـــروف االســـتثنائية

تمـــارس ضغوطات كبيـــرة على

العزل المنزلي.

اإلدارية والتعليمية في الجامعة

التـــي يمـــرون فيها خـــالل فترة

اإللكتروني
الرابط
سلســـلة متكـــررة
الطلبـــة ،منهـــا

وبيـــن الطلبـــة أنهـــم يعانـــون

مـــن التقارير واالختبـــارات لكل

ضغوطـــات كبيـــرة فـــي الفتـــرة

مـــن متطلبات اجتياز المقررات،

وعـــدم تمكنهـــم مـــن التماشـــي

المقـــررات ،حيث لـــم تخفف أي
وألزمـــت الطلبـــة باختبـــارات

المنتصـــف والتقاريـــر والبحوث
ومشـــروعات التخـــرج ،فضـــال
عـــن االمتحانـــات النهائيـــة دون

ال تقيم وزنا
للتوجيهات الخاصة
بمراعاة الطلبة
وخضوعهم للعزل
المنزلي

الحالية؛ بسبب األوضاع الراهنة
مـــع قـــرارات الجامعـــة التـــي

تخالـــف توصيات األمانة العامة

لمجلس التعليم العالي وقرارات
مجلس الـــوزراء بمراعاة الطلبة

فـــي الفتـــرة الحاليـــة والظروف
االســـتثنائية للتعليـــم عـــن بُعـــد،

نهائيـــة مـــع إجبارهـــم على فتح
الكاميرات خالل تقديم الطالب
االمتحان عن بُعـــد دون مراعاة
خصوصيـــة الطلبـــة ،كما أجبرت
القـــرارات األخيـــرة للجامعـــة
الطلبـــة علـــى تحمـــل تكاليـــف
الحواســـيب المحمولة بتقنيات
متطورة لتتماشى مع متطلبات
التعليـــم عـــن بُعـــد فـــي الجامعة
وتمكنهم من تقديم االمتحانات

ونقلـــوا تخوفهـــم من القـــرارات

عن بُعد.

التـــي ال تصـــب فـــي مصلحـــة

وناشـــد الطلبـــة األمانـــة العامـــة

الطالـــب فـــي هـــذه الفتـــرة ،وقد

لمجلس التعليم العالي التدخل؛

تتسبب في تأخر تخرجهم.

للحـــد مـــن ضغوطـــات الجامعة

وذكر الطلبة أن اإلدارة فرضت

وتماديهـــا في القـــرارات التي ال

عليهـــم

تقديـــم

امتحانـــات

تتناسب والوضع الحالي.
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المبنى الجديد للسجن يحتوي على مسجد ومكتبة وحالق ومطعم
الفيـــروس ،ويجـــري عزلهـــم بمبنـــى

راشد الغائب

قــال عضــو بالمؤسســة الوطنيــة لحقوق اإلنســان لـ “البــاد” إنهم بعــد زيارة فريق

من المؤسســة لمركز اإلصاح والتأهيل في منطقة جو (ســجن جو) فإنهم بصدد

زيارة أماكن أخرى؛ لاطاع على أوضاع حقوق اإلنسان والرعاية الطبية للنزالء
في ظل اإلجراءات االحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.
وذكـــر عضـــو مجلـــس المفوضين رئيس

الدفاع المدني لمرافـــق المركز ،وتمكين

مـــال هللا الحمـــادي أن الفريـــق اطمـــأن

خدمـــة االتصـــال المرئـــي بعـــد تعليـــق

لجنة زيـــارة أماكن االحتجـــاز والمرافق

النـــزالء مـــن التواصـــل مـــع ذويهـــم عبر

لإلجـــراءات التـــي تســـهر إدارة مركـــز

الزيـــارات ،والتـــزام النـــزالء واألفـــراد

اإلصـــاح والتأهيـــل علـــى تنفيذهـــا من

باإلجـــراءات الوقائيـــة مثـــل ارتـــداء

أجل صحة وسامة النزالء.

الكمامات والقفازات.

وبين أنهـــم تابعوا بشـــكل ميداني عددا

وأشـــار إلى أنهم أبلغـــوا من إدارة المركز
بأنهـــا ُتخضـــع النـــزالء الجـــدد للفحـــص

مـــن اإلجـــراءات التـــي يجـــري تنفيذها،

ومـــن بينهـــا التعقيـــم الدوري مـــن إدارة

والتأكـــد مـــن خلوهـــم مـــن اإلصابـــة من

وقف الزيارات للنزالء وتعقيم مباني “اإلصالح” يوميا
محرر الشؤون المحلية

تحـــدث رئيـــس مركـــز إصـــاح
وتأهيـــل النـــزالء الرائـــد هشـــام
ابراهيـــم جاســـم بأنـــه وتنفيـــذا
لتوجيهـــات وزيـــر الداخليـــة
الفريق الركن الشـــيخ راشـــد بن
عبـــدهللا آل خليفـــة فقـــد جـــرى
اتخـــاذ إجـــراءات والتدابيـــر
االحترازيـــة والوقائيـــة حيـــال

ومرافـــق المركـــز بشـــكل يومي،

مخصـــص لذلك لمـــدة  14يوما ،حتى لو

أي أنهم
كانـــت نتيجة الفحـــص ســـالبةّ ،
غير مصابين ،وبعـــد مضي فترة الحجر

تعـــود اإلدارة لفحصهـــم مجددا ومن ثم
يجري إيداعهم مع بقية النزالء بالمباني
المختلطة.

وأكـــد أن وفد المؤسســـة تفقـــد ميدانيا

المبنـــى الجديد بمركز اإلصـــاح ،والذي

المركز ،وتوفيـــر أجهزة القياس

بجميع بوابات المركز”.

وأكـــد أنـــه فـــي حال دخـــول أي
شـــخص مـــن الخـــارج للمركـــز

يجـــري قيـــاس درجـــة حرارتـــه

وصالون الحاقة ومطعم.

وقـــال الحمادي إن الوفد التقى مع عدد
من النزالء في عنابرهم.

علـــى صحـــة جميـــع النـــزالء والعامليـــن

ورأى أن األمـــر الســـامي لجالـــة الملـــك

بالمركز.

 585آخريـــن ســـاهم فـــي خفـــض عـــدد

الوطنية نفذ زيارة لســـجن جو ،وخلص

بالعفو عن  901نزيل واســـتبدال عقوبة

يشـــار إلـــى أن وفـــدا مـــن المؤسســـة

والتدابيـــر الوقائيـــة التـــي تتبعهـــا إدارة

مركز اإلصـــاح في التعامل مـــع النزالء

ورجال األمن تتم وفق المعايير الدولية

التي أوصت بها منظمة الصحة العالمية
للوقاية؛ مـــن أجل منع انتشـــار فيروس
كورونا بين النزالء.

وف ــد “الوطني ــة لحق ــوق اإلنس ــان” ي ــزور المرك ــز :تجاهل ــوا األخب ــار المغلوط ــة

ضاحية السيف  -المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان

أكــدت رئيــس المؤسســة الوطنيــة لحقــوق اإلنســان ماريــا خــوري أن كرامــة اإلنســان

الوقائيـــة التـــي تتبعهـــا إدارة المركـــز

مثاليـــة للغايـــة ،وترتقـــي إلـــى المعاييـــر

واحتــرام كافــة حقوقــه فــي مملكة البحريــن ،مكفولة فــي كل الظروف ،وهــذا األمر نابع

الدوليـــة المتعـــارف عليها ،حيـــث يتم عمل

مــن إيمــان القيادة الحكيمة بأهمية حقوق اإلنســان ،وانعكاســا اللتزامها بكافة الصكوك

الفحوصـــات الطبيـــة المناســـبة للنـــزالء في

الدولية المتعلقة بحقوق اإلنسان ،وباتت سمعة المملكة بارزة في هذا المجال ،وهو ذات

الداخـــل والنزالء قبـــل اإلفـــراج عنهم ،وتم

األمــر الــذي تؤكــده الصاحيات الواســعة التي أعطت للمؤسســة ،ومن ضمنهــا الزيارات

تعويـــض النـــزالء باالتصـــاالت المرئيـــة بدال

الميدانيــة المعلنــة وغيــر المعلنة ،وذلك لممارســة عملها با حدود أو قيود ،مشــددة على

وواصل في تصريـــح لتلفزيون

وكمامات.

تـــم إيقـــاف الزيـــارات للنـــزالء

الجـــدد للفحـــص ،ويعزلـــون

فريق المؤسســـة لمركز اإلصـــاح والتأهيل

سامتهم ،وإعطاء المحاضرات

مخصـــص لذلـــك ،وبعدهـــا يتنم

بـــأن الزيارات التي تقوم بها المؤسســـة إلى

واألفـــراد حيـــال الفيـــروس،

سامتهم الصحية قبل دخولهم

ليســـت جديـــدة ،ولكـــن تأتـــي الزيـــارة هذه

النزالء في جو.

والتدابيـــر االحترازيـــة كفيـــل بالحفـــاظ

فريـــق الزيـــارة إلـــى أن اإلجـــراءات

ال حاالت إصابة بـ “كورونا” بين نزالء “جو”

فيـــروس كورونـــا بمركـــز تأهيل

مـــن قفـــازات وأدوات معقمـــة

مال الله الحمادي

مـــن المرافـــق مثـــل المســـجد والمكتبـــة

واعطائـــه

األدوات

الازمـــة

المركـــز بشـــأن اتخاذهـــا االحتياطـــات

ويتميز هذا المبنـــى باحتوائه على عدد

الطبيـــة وأدوات النظافة يوميا
ســـامتهم الصحيـــة بداخـــل

النـــزالء ،وأن الحـــرص الشـــديد إلدارة

بنـــي بأعلـــى المواصفـــات والمعاييـــر،

وتوفيـــر جميـــع المســـتلزمات
للنـــزالء واإلفـــراد للحفـــاظ على

عضو بـ “مؤسسة
الحقوق” لـ “البالد”:
اتصاالت مرئية للنزالء
بعد تعليق الزيارات

زيارة أماكن أخرى
بعد سجن جو
لالطالع على الرعاية
الطبية للنزالء

من الزيـــارات االعتيادية بعد تعليقها وذلك

أن البحريــن بلــد القانون والمؤسســات ،األمر الذي يتطلب عــدم االلتفات إلى أي دعوات

ضمـــن اإلجـــراءات االحترازيـــة؛ حفاظـــا

مشبوهة تحاول النيل من مكتسباتنا الوطنية.

علـــى صحـــة الجميـــع ،داعيـــا الشـــاعر إلـــى

البحريـــن“ :علـــى ســـبيل المثال

وبيـــن أن يجري إخضاع النزالء

جـــاء ذلك على هامـــش الزيارة التي قام بها

المؤسسة عن كثب وعلى أرض الواقع على

ماريا خوري

اســـتقاء المعلومات من مصادرها الرسمية،

علـــى

لمـــدة  14يومـــا فـــي مبنـــى

فـــي منطقـــة جـــو ،حيـــث أوضحـــت خوري

التـــي تتبعهـــا إدارة المركـــز فـــي التعامل مع

إجـــراءات لتطبيـــق جميع المعاييـــر المتبعة

المؤسســـة في تلقى الشكاوى والمساعدات

التوعويـــة واإلرشـــادية للنـــزالء

فحصهـــم لمرة ثانيـــة للتأكد من

مراكـــز اإلصاح والتأهيل ومراكز االحتجاز

النزالء ،بما ال يؤدي إلى المساس بحقوقهم،

مـــن جهته ،نـــوه رئيـــس لجنة زيـــارة أماكن

والعمل على تعقيم جميع مباني

واختاطهم ببقية النزالء.

المرة؛ لاطاع على أوضاع حقوق اإلنسان

الجميـــع فـــي الوقـــت ذاتـــه إلـــى عـــدم بـــث

بالتدابيـــر االحترازية التي تم اتخاذها على

في هـــذا الظرف الصحـــي الدقيق الذي تمر

حيـــث تم االطاع عليها عن قرب والتفاعل

الصادق.

عـــال ومهنـــي جـــدا
ترقـــى إلـــى مســـتوى
ٍ
يتناســـب ومكانـــة مملكة البحريـــن الدولية

وأهاليهـــم

للحفـــاظ

والرعاية الطبية التي تقدم للنزالء في ظل

اإلجـــراءات االحترازية التي تقوم بها إدارة

“الداخلية” :عزل النزيل الجديد
لمدة  14يوما بمبنى خاص

المركـــز ضمـــن الجهـــود الوطنيـــة والتدابير

الوقائيـــة؛ للحد من انتشـــار فيروس كورونا
( )COVID-19في مملكة البحرين.

وقالت رئيس المؤسسة“ :بعد إطاع أعضاء

اإلجـــراءات االحترازية والتدابيـــر الوقائية
النـــزالء ورجال األمـــن ،أود التأكيد بأنه يتم

التعامـــل وفق المعايير الدولية التي أوصت
بها منظمة الصحة العالمية للوقاية من أجل
منـــع انتشـــار فيـــروس كورونا بيـــن النزالء،

وأن هناك طاقما طبيا يقوم بتقديم الرعاية
الطبيـــة والخدمـــات الازمـــة” ،مؤكـــدة فـــي

ذات الوقـــت عدم وجود أي حالة قائمة بين
النـــزالء ،وأن كل ما يشـــاع في هـــذا الصدد

ليس له أساس من الصحة.

وثمنت خوري مـــا تقوم به إدارة المركز من

واالســـتفادة مـــن الخدمـــات التـــي تقدمهـــا

الحتـــواء ومنـــع انتشـــار الفيـــروس بيـــن

من خال االتصال بالخط الساخن.

وبما يحفظ صحة وســـامة الجميع ،داعية

االحتجـــاز والمرافـــق ،مـــال هللا الحمـــادي

اإلشـــاعات واألخبار المغلوطـــة ،وخصوصا

مســـتوى النـــزالء أو مســـتوى كادر المركـــز،

فيه البـــاد ،والذي يتطلب االنتماء الوطني

مـــع النـــزالء والـــكادر على حد ســـواء ،وأنها

مـــن جانبه ،أكد نائب الرئيس خالد الشـــاعر
بـــأن اإلجـــراءات االحترازيـــة والتدابيـــر

وإنجازاتها الحقوقية.

 5سنوات لشاب وعمه سرقا  70دينا ًرا من “بائع سمك”

اســـــــــتـــــــــوقـــــــــفـــــــــاه بــــــــــزعــــــــــم أنــــــــهــــــــمــــــــا مــــــــــــن الـــــــشـــــــرطـــــــة
عباس إبراهيم

رفضــت محكمــة االســتئناف العليــا الجنائيــة األولــى اســتئناف متهــم وابــن شــقيقه ،والمدانيــن بســرقة  70دينــارا باإلكراه مــن وافد يبيع
األســماك فــي منطقــة الكراجــات بســلماباد ،مدعييــن للضحيــة أنهما من الشــرطة ،وبعــد القبض عليهما رمــى كل منهما االتهــام على اآلخر
بالتصريــح بعكــس روايــة كل منهمــا وادعيــا براءتهمــا؛ وأيــدت المحكمــة معاقبة كل منهما بالســجن لمدة  5ســنوات ،خصوصــا وأن تقرير
الطبيب النفسي أثبت سامة قواهما العقلية ومسؤوليتهما عن أفعالهما.

بأن عمه حضر إليه وطلب منه الخروج

بجـــوار وكالـــة ســـيارات وســـرق عمـــه

كان يتحـــدث فـــي الهاتـــف حينهـــا ولـــم

اآلســـيويين ،فاعتـــرض علـــى ذلـــك لكن

أخـــرج عمـــه  50دينـــارا مـــن المحفظـــة

وثبـــت للمحكمـــة أن المســـتأنفين

معـــه ،وأبلغه حينها أنه متوجه لســـرقة
عمـــه طلب منـــه الوقوف بجـــواره فقط

وسيقوم هو بكل شيء.

مشـــيرا إلى أنهـــا كانت تحـــوي مبلغ 70

عن هوية المتهم وابن شقيقه.

باإلمســـاك بالوافد قائا له إن هذه الفئة

 6:40مســـاء وخـــال تواجـــده فـــي

أن أحدهمـــا عمـــد إلـــى صفعه بواســـطة

دينارا فقط ،فأسفرت تحريات الشرطة

يرتـــدي ســـماعات األذن ،وقد أمره عمه

وبعد القبض على المستأنف الثاني قرر

تقـــوم بأعمـــال عنـــف ،وأخـــذاه لبراحـــة

منطقة الكراجات بســـلماباد ،اســـتوقفه
شـــخصين ،وأمســـكاه مـــن مابســـه،

تفاصيلهـــا بالكامـــل ،وقـــال إنـــه توجـــه

والنـــوع بالمحضـــر والمملـــوك للمجنـــي

تبيع السمك بهذه المنطقة ،فيما كان هو

وجاء فـــي التفاصيـــل أن المجني عليه

إن شـــاهداها حتـــى اختلســـاها من يده

وبســـؤال

المســـتأنف

األول

لكـــراج فـــي ســـلماباد مـــع ابـــن شـــقيقه

وادعيـــا لـــه أنهمـــا مـــن رجـــال الشـــرطة

يـــده مما اضطره إلخراج محفظته ،وما

-عـــم

وأضـــاف أن عمـــه بالفعـــل اســـتوقف

والذا بالفـــرار إلـــى جهـــة غيـــر معلومـــة،

كان قـــد أبلـــغ الشـــرطة أنه في الســـاعة

المسروقة وأعطاه منها  5دنانير.

بتاريـــخ  16يوليـــو  ،2019وحـــال كـــون

المســـتأنف األول عائـــدا ،ســـرقا المبلـــغ

المســـتأنف الثاني -أنكر االتهام وعكس

آســـيويا كان يبيع الســـمك وســـأله لماذا

وطالبـــاه بإبراز هويتـــه لهما ،فرفض ،إال

محفظتـــه وهربـــا ،وبوصولهما لمســـكنه

يسرق أي شيء.

للتأكـــد عمـــا إذا جهـــزت ســـيارته مـــن
عدمه ،وأبلغه ابن شـــقيقه أنه سيســـرق

الوافـــد ويطلـــب مســـاعدته ،مدعيا أنه

النقـــدي والمنقـــول المبيـــن الوصـــف
عليـــه بطريـــق اإلكـــراه الواقـــع علـــى

المجني عليه بأن اعتديا عليه بالضرب

فتمكنا بتلك الوســـيلة القسرية من شل
مقاومته والفرار بالمسروقات.

تأييد سجن موظفين زوّ را مستندات رسمية

متلبسا بالمخدرات
ً
حالة إغماء لستيني قُ بض عليه

تسجيل المنزل باسم والدته ،إال أنه لم يقم بتحويل خدمة

المخدرة .وعثرت الشـــرطة بحوزته على ميزان حســـاس وأوراق

بيانات الخبر
مدعيا أنهــا إعانة مالية
ضبطــت بحوزته  10آالف دينــار
اســتخرجا هويــة باســم ســتينية تقيــم معظــم األوقــات خــارج البــاد
ً
اليوم

محرر الشؤون المحلية

أيـــدت محكمة االســـتئناف العليـــا الجنائية األولـــى معاقبة

التاريخ

موظفيـــن مدانيـــن بقضيـــة تزويـــر ،وقضـــت بمعاقبة األول
بالســـجن لمدة  3سنوات وبحبس الثانية لمدة سنة واحدة

الخبر

وأمرت بوقف تنفيذ عقوبتها لمدة  3سنوات تبدأ من تاريخ
الحكـــم ،وكذلك بمصادرة المحررات المزورة والمتمثلة في

جهة النشر

مســـتندات رســـمية بعدمـــا اســـتخرجا بطاقـــة هوية باســـم
ســـيدة يعلم األول أن أغلب أوقـــات إقامتها خارج المملكة،

الصفحة

الكهربـــاء والماء من حســـاب المالك المتوفى إلى اســـمه أو

اسم والدته؛ وذلك لكي ال يخسر طلبه اإلسكاني وال يتغير
عن عنوانه الســـابق المســـجل بمنطقة عـــراد ،وقام بتحويل

اسم صاحب الحساب باسم الوريثة -المجني عليها -ودون
علمهـــا ،لكونـــه على معرفة بـــأن أكثر أوقـــات إقامتها تكون

بالمملكة العربية السعودية.

وألنـــه يعلـــم بأن مـــن بيـــن المســـتندات المطلوبـــة لتحويل
فاتـــورة الكهربـــاء بطاقـــة الشـــخص مقـــدم الطلـــب ،فقـــام

إذ اســـتغا وظيفتهمـــا ليتمكـــن األول مـــن التحايـــل علـــى

باســـتغال وظيفته والدخول للنظام اإللكتروني للبطاقات

الســـتينية المجني عليها ،والذي اشـــتراه مؤخـــرا من عائلة

اإللكترونيـــة ،وتغيير حالة تواجـــد المجني عليها من خارج

القانـــون واســـتخراج فاتورة كهرباء لمنزله باســـم الســـيدة

الذكية كونه أحد الموظفين في هيئة المعلومات والحكومة

المجني عليها وســـجله باســـم والدته حتى ال يخســـر طلبه

البحريـــن إلـــى داخلهـــا ،ثـــم اســـتخرج لهـــا بطاقـــة هويـــة،

وتتمثـــل وقائع القضية في أنـــه تم التوصل إليها من خال

الثانيـــة -والتـــي أصدرت لـــه الفاتورة باســـم المجني عليها،

الفســـاد ،تضمنت قيام موظف في السجل السكاني بشراء

مدعيـــة أن المتهـــم تقـــدم إليهـــم بطلـــب لتحويـــل الفاتورة

شـــرعية ووكالـــة خاصة لبيع المنزل مـــن جميع الورثة ،وتم

المتبعة في الهيئة.

العدد

اإلسكاني.

الرابط اإللكتروني

واســـتعان بالموظفة في هيئة الكهرباء والماء -المســـتأنفة

معلومـــات ســـرية كانـــت وردت إلـــى إدارة مكافحـــة جرائم

فـــي حين نفـــت المذكـــورة االتهام الموجـــه إليهـــا ،وأنكرته

منـــزل في منطقة مدينة عيســـى من ورثة بموجب فريضة

إلى اســـم شـــخص آخر ،وأنها أتمت المعاملة وفق الشروط

محرر الشؤون المحلية

عاقبـــت محكمـــة االســـتئناف العليـــا الجنائيـــة األولـــى متهما في
الســـتينات مـــن عمـــره بالســـجن لمدة  10ســـنوات ،وأيـــدت كذلك
تغريمه مبلغ  3000دينار وبمصادرة المضبوطات؛ لضبطه متلبسا
بحوزتـــه كمية من “الشـــبو” ال تقـــل عن كيلوجـــرام واحد ،إضافة
إلـــى كمية من مادة الحشـــيش المخدرة ويخبئ فـــي خزانة مبلغ
مالـــي يصل إلـــى  10آالف دينار ،وأثناء عمليـــة القبض عليه فقد
وعيـــه بمنزلـــه فتمت إحالته مباشـــرة للمستشـــفى ليتلقى العاج

اللـــف “كاغـــد” ،وكذلك خزنـــة حديدية ،التي أنكـــر معرفته لرقمها

الســـري ،فتمـــت االســـتعانة بأفـــراد إدارة الدفاع المدنـــي لفتحها،

واتضح أن بداخلها قرابة  10آالف دينار.

وبمـــا أن األدلـــة جميعهـــا كانـــت ضـــده فقد تعـــرض أثنـــاء عملية

التفتيش لحالة إغماء ،ما استدعى الشرطة لطلب اإلسعاف فورا
إليه ونقله للمستشفى ليتلقى العاج الازم.

ومـــا إن اســـتعاد وعيـــه وأصبح قـــادرا على االســـتجابة للتحقيق

تـــم التحقيق معه بمعرفـــة النيابة العامة ،فأنكـــر أنه يحوز المواد

الـــازم ،وبعـــد التأكد من صحته تـــم التحقيق معه فحـــاول إنكار

المخـــدرة بدايـــة ،مدعيـــا أنـــه لـــم يكـــن فـــي المنـــزل عنـــد ضبـــط

يشـــتري تلـــك المواد من شـــخص يقابله في ســـوق الطيـــور وأنها

الشـــرطة حينهـــا عثرت علـــى المبلغ المالـــي المذكـــور فادعى أنها

فـــي أن المتهم تم القبض عليه أثناء وجوده في منزله بعد ورود

كانت بحوزته يستخدمها أثناء السفر.

الوقائـــع بشـــدة دون جـــدوى ألن األدلـــة كانت ضـــده ،وادعى أنه
الســـتخدامه الشـــخصي .وذكـــرت المحكمـــة أن الواقعة تتحصل

المخـــدرات فيـــه ،وأن كل مـــا يتذكـــره هـــو تفتيـــش غرفتـــه ،وأن

حصيلة اإلعانة المالية المصرفة إليه ،وأن العمات األجنبية التي

معلومات ســـرية بشـــأنه حول اتجاره وتعاطيه للمـــواد المخدرة،

فتمـــت مواجهتـــه باألدلة التي تثبت حيازتـــه للمواد المخدرة في

كمية تقدر بكيلوجرام واحد من المؤثر العقلي “الشبو” مخبأة في

فقط ،إذ انه يتعاطاها ليا بمسكنه ،وأن مصدر حصوله على تلك

وأثنـــاء التفتيـــش تمكن رجال الشـــرطة من العثـــور بحوزته على
عدد  6زجاجات ،وعدد من القطع لمادة الحشيش المخدرة ومبلغ
مالي مقداره  10آالف دينار ،يشتبه أنه حصيلة بيعه لتلك المواد

منزلـــه ،وتراجع عن إنـــكاره بالقول إنه يحوز تلك المواد للتعاطي
المـــواد هـــو شـــخص يقابله في ســـوق الطيور ويشـــتري منه تلك

المواد ،ولم يعترف بأنه يتاجر فيها.

 5معتذرين

“النواب” يجيز التطوع في خدمة األمن العام

ســـجلت جلســـة مجلـــس النـــواب

السادســـة والعشـــرين مـــن الدول
الثانـــي للفصـــل التشـــريعي الرابع

معصومة :يضمن عدم انســياق الشباب وراء األعمال المخالفة للقانون

غيـــاب كل مـــن النائـــب عـــادل

العســـومي ،والنائب عمـــار البناي،
والنائـــب عمـــار عبـــاس والنائـــب

مــرر مجلــس النــواب مشــروعً ا بقانون ينظــم عملية التطــوع في خدمة

ممـــدوح الصالح ،والنائب هشـــام

ولفتـــت النائـــب معصومـــة عبدالرحيم
إلـــى أن هـــذا التشـــريع يأتي كمشـــروع
داعم ومكمل ألهداف مناهج المواطنة
التـــي تدرس في المـــدارس ،بما يضمن
عـــدم انســـياق الشـــباب البحريني بعد
التخرج لألعمال المخالفة للقانون.
وذهـــب النائـــب عبـــدهللا الدوســـري
إلـــى أن التطـــوع فـــي مملكـــة البحرين
يعـــد ســـمة اجتماعيـــة تميـــز شـــعب
البحريـــن ،وســـاهم في إنجـــاح العديد
من الفعاليات التي اســـتضافتها مملكة
البحرين.

تغطية الجلسة :سيدعلي المحافظة

األمن العام؛ بهدف تفعيل الشراكة المجتمعية بإتاحة الفرصة لمشاركة

العشيري.

الجهود األهلية في خدمة األمن العام.
وقبـــل التصويت ،رأت النائب سوســـن
كمـــال أن المواطـــن البحرينـــي محـــب
للتطـــوع بطبعه وتجـــري المواطنة في
دمـــه ،وليـــس أدل على ذلـــك من حجم
التطوع الهائل للمشـــاركة في مكافحة
فيروس كورونا في األزمة القائمة.
وأشـــار النائـــب باســـم المالكـــي إلى أن
المشروع يأتي كبداية لمرحلة جديدة
مـــن األمن في البحريـــن ،بعد االحتفال
بمئوية األمـــن العام في العام الماضي،
مـــا يؤســـس لشـــراكة اجتماعيـــة فـــي
بداية منظومة أمنية متكاملة.

تصوير :خليل إبراهيم
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معصومة عبدالرحيم

المتطوعون مستقبل الوطن وسد منيع بوجه الكوارث

النعيمي :الــتــطــوع عــمــل إنــســانــي ال يــخــتــزل فــي جنسية أو عــرق

رأى النائــب عيســى القاضــي أن الشــعب البحرينــي لــه تاريــخ مشــرف فــي
ًّ
صفا
التطــوع ،وأن العالــم يمر بأزمــات وتحديات تتطلب من الجميع أن يقف
واحدًا في مواجهتها.
ولفـــت النائـــب يوســـف زينـــل إلى أن
هذا التشريع يأتي استكماالً لمنظومة

حمايـــة األمـــن واالســـتقرار فـــي ظـــل
التطـــورات التـــي تشـــهدها المنطقـــة،

تشريعات األمن الوطني.

والتي تتطلب تكثيف الجهود لحماية

وقـــال النائـــب غـــازي آل رحمـــة إن

أمن الوطن والحفاظ على منجزاته.

المشـــروع جـــاء فـــي وقتـــه ،حيـــث

وبيـــن النائـــب إبراهيـــم النفيعـــي أن

ســـجلت الحملة الوطنية للتطوع في
ً
مواجهة فيروس كورونا إقباالً
واسعا

البحريـــن رائـــدة فـــي مجـــال العمـــل

من المواطنين.

التطوعـــي ،ومنـــذ اإلعـــان عـــن
المشروع تلقى العديد من االتصاالت

وأكـــد النائب عبدالنبي ســـلمان أهمية

للمواطنيـــن

اســـتيعاب العاطليـــن ضمـــن مشـــروع

جهوزيتهم للتطوع.

التطـــوع ،األمـــر الـــذي مـــن شـــأنه أن

وذهـــب النائب أحمد الدمســـتاني إلى

الذيـــن

عبـــروا

مـــن المتطوعين ،وكثيرا من الكوارث

والممتلكات والمكتسبات.

عـــن

لـــم يمكـــن لهـــا أن تحـــدث لـــو تدخـــل

ورأت النائـــب زينـــب عبداألميـــر أن

فـــي جنســـية معينـــة أو عـــرق معين،

رجـــل أمن يســـاهم فـــي بســـط األمن

والزالت تؤمـــن باإلنســـانية والتطوع
ً
وطنا للجميع.
وستبقى

المتطوعون في بدايتها.

يساهم في معالجة مشكلة البطالة.

أن المتطوعيـــن هـــم مســـتقبل الوطن

وذكـــر النائـــب بـــدر الدوســـري أن

وبهـــم تتطـــور االنجـــازات ،وأن كثيرا

القانـــون ســـيجعل مـــن كل مواطـــن

المشـــروع يعزز الـــدور المجتمعي في

مـــن الحـــوادث يمكن تخفيـــف آثارها

واالســـتقرار والحفـــاظ علـــى األرواح

حمل التطوع منذ  2012ووالدته استعجلته “كورونا”

األســرار األمنيــة مصانــة واألولويــة للبحرينييــن

ولفـــت النائـــب علـــي النعيمـــي إلى أن

التطوع هو عمل إنســـاني وال يختزل
ومملكـــة البحرين عبـــر تاريخها كانت

الدفاع المدني بوابة التطوع األولى

وكيــل الداخلية :الوزارة ســتتكفل بتدريــب المتطوعين

قال الوكيل المســـاعد للشـــؤون القانونية

وأشـــار إلـــى أن التطـــوع ال يفـــرق بيـــن

قـــال الشـــيخ وكيـــل وزارة الداخليـــة

إن مشـــروع التطـــوع فـــي خدمـــة األمـــن

وأن األســـرار لهـــا مســـتويات ،إذ لـــن يؤثر

إن المحطة األولى لهذا المشـــروع هو

بـــوزارة الداخلية اللواء محمـــد بوحمود،

فئـــة وأخـــرى ســـواء مواطـــن أو مقيـــم،

العام ليـــس وليد اليوم ،وإنمـــا العمل فيه
بـــدأ منذ العـــام  2012بعد األحـــداث التي

مرت بها المملكة في .2011

وبيـــن أن هـــذا المشـــروع تـــم إخضاعـــه

لدراســـة متأنيـــة طـــوال تلك الفتـــرة؛ من
أجـــل الخـــروج بقانـــون محكـــم ،ينظـــم

التطـــوع في خدمة األمن العـــام ،انطاقا
مـــن كـــون البحريـــن دولـــة مؤسســـات

وقانون.

ولفـــت إلى أن الظـــروف الصحية الراهنة

اليوم

هي ما اســـتدعت اســـتعجال إصـــدار هذا
ً
مســـتعجا قبل
القانـــون ،الـــذي لـــم يكـــن

التاريخ

اللواء محمد بوحمود

إطاق الحملة الوطنية للتطوع.

زينل وآل رحمة في استراحة محارب

الشيخ ناصر بن عبدالرحمن آل خليفة

تطوع المقيمين ســـلبا على كشف األسرار

الدفاع المدني فقط وليس ألي إدارة

هـــم :رب العمـــل والمتطـــوع والحكومـــة،

يقاس عليها العمل.

قبول المتطوعين للبحرينيين.

أعمال اإلســـعافات األوليـــة والتعامل

األمنيـــة .وبيـــن أن العقد يضـــم  3جهات،

أخـــرى ،وهـــي المحطة التي يـــراد أن

ولـــكل منهـــم شـــروطه ،وأن األولوية في

ولفت إلى أن هذه المرحلة تستهدف

ولفـــت إلـــى أن جهـــة العمـــل ستســـتفيد

مـــع الحرائـــق ومكافحـــة األوبئـــة كما

ظـــل األوضـــاع الحاليـــة ،التي سيســـاهم

المناطـــق ،وعليـــه فـــإن األمـــر ليـــس

بيانات الخبر

خصوصـــا في
ً
كذلـــك مـــن هـــذا القانـــون،

وأوضح أن تحديد ســـن  21سنة للتطوع

فيهـــا تطـــوع موظفيهـــا فـــي التخفيـــف

الـــذي تكتمـــل لـــدى الفـــرد فيـــه اإلرادة

صاحـــب العمل بدفع  % 30فقط من أجر

تـــم عن قصد ،إذ إن هذا الســـن هو الســـن

مصاريفـــه علـــى جهـــة العمل ،إذ ســـيلتزم

والوعي الكامل في التطوع.

المتطوع.

هـــو اآلن فـــي المســـاهمة فـــي تعقيم
لـــه عاقـــة بـــأي أعمـــال عســـكرية وال

أسلحة وال أي شيء من هذا القبيل.

وبين أن الوزارة ستدرب المتطوعين

ناصر بن عبدالرحمن

علـــى اإلســـعافات األوليـــة والمهـــام

المعنييـــن بها ،إذ إن الباب األول الذي

سيشـــمله مشـــروع التطوع هـــو باب
الدفاع المدني.

الخبر
البحرين حققت تقدما صحيا الفتا في عهد جاللة الملك

جهة النشر
“النواب” يهنئ عاهل البالد وسمو رئيس الــوزراء وسمو ولي العهد بيوم الصحة العالمي
الصفحة
وأكـــد المجلـــس حرصـــه علـــى تكريـــس
وحيـــا المجلـــس بهـــذه المناســـبة جميـــع
نائـــب القائد األعلى النائـــب األول لرئيس
وأشـــاد المجلـــس بما تقـــوم بـــه الحكومة
رفـــع مجلس النواب أســـمى آيات التقدير
العامليـــن فـــي القطـــاع الصحـــي بمملكـــة
مجلـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكي
برئاســـة رئيـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو
واالمتنان إلى مقـــام عاهل الباد صاحب
الجهـــود ومواصلـــة العمـــل التشـــريعي
العدد
البحريـــن ،والكـــوادر الطبيـــة واإلداريـــة
األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة،
الملكـــي األميـــر خليفـــة بـــن ســـلمان آل
الجالة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة؛
لتطويـــر النظـــم القانونيـــة بهـــدف تعزيـــز
الماثلـــة فـــي الصفوف األماميـــة لمكافحة
وبقيادته المتميـــزة لفريق البحرين ضمن
خليفـــة ،مـــن اســـتعدادٍ وجهوزيـــة عالية،
بمناســـبة اليوم العالمي للصحة‘ ،ذ شهدت
الرعايـــة الصحيـــة التـــي توليهـــا الدولـــة
اإللكتروني
الرابط
فيـــروس كورونـــا المســـتجد (كوفيد ،)19
الحملة الوطنية للتصدي لفيروس كورونا
لمواجهـــة مختلف الظـــروف والتحديات،
مملكـــة البحريـــن فـــي ظـــل عهـــد جالتـــه
الزاهر تقدمً ا الفتًا ،وبلغت مكانة متقدمة

وضمان رعاية صحة وسامة المواطنين

المســـتجد (كوفيد  ،)19بخطط مدروسة،

وما يقدمونه من كفاءة عالية ،ومسؤولية

فـــي المجـــال الصحـــي والطبـــي ،وإيجـــاد

والمقيمين.

جعلـــت مـــن مملكة البحرين محل إشـــادة

وطنيـــة مشـــهودة ،فـــي تقديـــم الخدمات

منظومة صحية رائدة ،باتت محل إشادة

وتوجـــه المجلـــس ببالـــغ الثنـــاء للجهـــود

منظمة الصحة العالمية ،ونموذجا يحتذى

العاجية والوقائية ،والحمات التوعوية

دول ومنظمات العالم.

العاليـــة والمتابعـــة الدؤوبـــة لولـــي العهـــد

به في اإلجراءات الصحية.

واإلرشادية.

للمواطنيـــن ،بمـــا يتـــواءم مـــع أهـــداف

التنميـــة المســـتدامة القائمـــة علـــى توفير
التغطيـــة الصحيـــة الشـــاملة ،ومواكبـــة
لمسيرة التنمية الوطنية.

فوزية زينل

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

“االلتزام” سالح فتاك في حربنا ضد كورونا
طبيعـــة الحيـــاة أنهـــا تندفع باســـتمرار إلى األمـــام واألعلى ،والجســـم

لقاء كنت قد أجريته معه ونشـــر في “الباد” مطلع األسبوع الجاري...

الدماغ الذي هو جزء من الجسم ،فنشاطه وإنتاجه يطردان مع عمله

الحكومات ،أم مؤسسات المجتمع المدني أم األفراد؟

البشـــري ال ينشـــط إال بالعمـــل ،والتراخـــي يهدمـــه ،ويصـــح ذلـــك على

ويخبوان مع إهماله ،فالمفكرون منذ القدم “منذ الفيلســـوف اليوناني
إبيكتيتـــوس” تحدثـــوا عـــن القضيـــة الكبـــرى وهـــي “االلتـــزام” ،التزام

اإلنســـان في تصرفاتـــه ،في وســـطه ومجتمعه ،ألن بااللتـــزام تنصلح

أحوال المجتمع ،واإلنســـان الحقيقي هو الذي يكتشف قواعد االلتزام
ليسير عليها.

أهـــم كلمـــة يتـــم تردديهـــا فـــي كل المجتمعـــات اليـــوم هـــي “االلتزام”
لمحاربـــة فايـــروس كورونـــا ،والخـــروج بأقـــل الخســـائر ،وهـــذا يعنـــي

أن الفـــرد هـــو المســـؤول األول واألخيـــر عـــن صحـــة المجتمـــع بأكمله

وباجتهاده ســـتتحقق المعادلة .إذا التزامنا ساح فتاك في حربنا ضد
وباء كورونا ،وحين ســـألت الدكتور البحريني عمار الخزنة استشاري
األمـــراض الباطنية واألمراض التنفســـية والعنايـــة القصوى وأمراض

النـــوم ،والمقيم في والية كانســـاس بالواليات المتحدة األميركية في

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

مـــن يلعـــب الـــدور األهـــم فـــي هـــذه المرحلـــة ،المنظمـــات العالميـــة أم

فأجـــاب”:كل المنظمـــات الدولية واألهلية لها دور مهم جدا ،لكن الدور
األكبـــر واألهـــم هـــو دور األفـــراد ،ونجـــاح أية خطـــة لمكافحـــة الوباء

يعود في النهاية لمدى التزام األفراد بأدوارهم ،مثل ممارســـة التباعد

للتواصل17111483 :

االجتماعي والمداومة على غســـل اليدين وتجنب مخالطة المصابين،
ولـــن تنجـــح أية دولـــة مهما كانـــت إمكانياتهـــا فـــي أداء المهمة بدون
تعـــاون مـــن األفراد ،ولعل خيـــر مثال يبعث األمل هو قضاء البشـــرية
علـــى وباء الجـــدري تماما ،على الرغم من تســـبب بوفـــاة حوالي 300
ً
تقريبا ،ففي سنة  1967عملت الدول مع األمم متحدة
مليون شخص
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ْ
ُ
ـــدت رؤوس األمـــوال والخبـــرات ليُ قضـــى علـــى الجـــدري عالميـــا
وج ِّن

17

إنجاز تاريخي غير مسبوق ،ليؤكد حقيقة أن
رســـميا ســـنة  1980في
ٍ
البشـــرية قـــادرة علـــى قهر الوباء بشـــرط أن تتوافر اإلرادة اإلنســـانية

والسياسية لذلك”.

محمد المحفوظ

sm.adnan56@hotmail.com

شكرا لتضحياتكم وسهركم
إزاء الجهود الكبيرة واالســـتثنائية لفريق البحريـــن من كوادر طبية وتمريضية
للحفـــاظ علـــى صحة وســـامة جميع الذين يعيشـــون على هـــذه األرض الطيبة،

فإننا ال نملك إال التقدم لهم بوافر الشـــكر مدركين أن كل كلمات الشـــكر ال تفيهم

أن الجميع يدرك حجم المسؤوليات التي ينهضون بها طوال الوقت
حقهم ،ذلك ّ
أن كل فـــرد يحمل لهم
ولعـــل أخطرهـــا ما قد يعرضهـــم للعدوى .والـــذي نعتقده ّ

الشـــعور بالفخر واالمتنان نظير تضحياتهم ،بل مـــا يضاعف من اعتزازنا بفريق
البحريـــن ممثا فـــي وزارة الصحة والداخلية والدفاع هـــو تقبلهم برحابة صدر

كل إشـــارة وماحظـــة من هذا الطـــرف أو ذاك ،فكان جديرا بنـــا تقدير جهودهم

والوطنية الكبيرة.
واالعتراف بمنجزاتهم اإلنسانية
ّ
ال خيـــار إزاء هـــذا القاتـــل المهـــووس بوحشـــيته فـــي الفتـــك بالبشـــر إال بالتقيد
بالنصائح واإلرشـــادات الطبيـــة والمجتمعية بالبقاء في المـــاذ اآلمن والمتمثل

في المنزل للوقاية من الوباء ،وبعبارة أخرى اختيار العزلة بوصفها طوق النجاة
بأن الوباء أدخلنا كهوفا عميقة
إن البعض ال يكف عن التذمر ّ
من عدو ال يرحمّ .

معتمة وال ندري متى نخرج من عزلتنا وكيف ســـنتعود على المشـــي من جديد
علـــى أقدامنـــا! مثـــل هذه النظرة المفرطة في التشـــاؤم ال تعبـــر إال عن حالة من

اليأس التي تناقض الفطرة والمنطق السليم.

إن نظرة فاحصة للوضع الصحي بمملكتنا الحبيبة تجعلنا أكثر طمأنينة وتفاؤال،
ّ

فمعدالت المتعافين أكبر بكثير من معدالت الوفيات ،وأشارت إحصائية صدرت
أخيـــرا إلـــى أن البحريـــن تعد الثانية عالميا في نســـبة المتعافيـــن واألولى عربيا
وبـــإذن هللا وبفضـــل الجهـــود الجبـــارة للمخلصيـــن مـــن أبنـــاء البحريـــن وجهود

المتطوعين من شـــباب المملكة ســـتتم الســـيطرة بالكامل وفي القريب العاجل.

المســـألة حســـب ما نتصور تعود إلى الوعي وااللتزام ،والذي تأكد لنا على مدى
أن الجمهور البحريني يتمتع بدرجة عالية من الوعي والمسوؤلية
األيام السالفة ّ

ahmedjuma44
@yahoo.com

أحمد جمعة

وال أدل على هذا من حرصهم على البقاء في منازلهم.

» وإذا كانت هناك فئة من الناس تفترسها الوساوس ويستبد بها هاجس
فإن مثل هذه السلوكيات  -طبقا لعلم النفس  -غريزية ودفاعية
ّ
الموت،
لكن الخشية اإلفراط فيها ،وبالتالي يصبحون أسرى ألمراض نفسية أشد
خطراً.

رمزية القيادة الملهمة
منذ عودة صاحب الس ــمو الملكي األمير خليفة بن س ــلمان رئيس الوزراء الموقر حفظه هللا

مكانة خليفة بن سلمان ليس فقط على الصعيد المحلي ،إنما تضعه في خانة الزعماء الذين
ً
فرقا في األداء العالمي ،فمن خال اعتماد يوم الضمير العالمي وهي المبادرة التي
أحدثوا

المس ــتوى المحل ــي ،بل تع ــداه إلى المس ــتوى الدولي ،وليس م ــن اليوم فق ــط ولكن منذ أن
ً
ً
بارزا على الصعيد العالمي بمبادراته اإلنس ــانية والتنموية وعمله الدؤوب
دورا
لعب س ــموه

العالم يعتمدها كل عام ويحتفي بها مشيدًا بصاحب هذه المبادرة اإلنسانية والحضارية...
ً
رمزا عالمي ـ ًـا وهذا هو المغزى الذي أصبحت علي ــه اليوم البحرين
أصب ــح خليفة بن س ــلمان

ورعاه من كل ش ــر ...والحراك المحلي والدولي يش ــهدان حيوية ونش ــاطا رمزيين يؤكدان
رمزي ــة قائد ملهم أرس ــى بكل فخ ــر واعتزاز قواعد العدل واألمن والس ــام ليس فقط على

عل ــى كل المس ــتويات التي جعل من خاله ــا موقع مملكتنا الفتية دولي ــا وله حضور عالمي

وحيوي ــة كونية تؤكدها كل الش ــواهد والتقديرات واإلش ــادات الت ــي تتوالى من كل جهات
األرض تش ــيد بكل ما يقدمه س ــموه من أفكار ورؤى يستلهم منها العالم الكثير في مجاالت

التنمية واالس ــتدامة والتعايش والتضامن على المس ــتوى العالمي ،فقد ش ــهد هذا األسبوع

وحده إشادة من كل المحافل الدولية ،سواء حقوقية أو أممية وتنموية من جهات متعددة
ً
ً
وعالميا.
محليا
صحية وتنموية كلها تشيد بالدور الذي لعبه سموه
ً
دائما أكتب وأقول وأردد بكل المواقف والمناس ــبات الوطنية أن س ــمو رئيس الوزراء
كنت

رمز وطني وضع أسس االستقرار في هذا البلد الصغير في حجمه الكبير في دوره األممي،
وكن ــت دائم ـ ًـا أنظر لس ــموه حفظه هللا عل ــى أنه رمز ه ــذا الوطن الذي رس ــخ قواعد نهضته
الحديث ــة ،وتأتي في هذا الوقت نفس ــه المواقف والش ــهادات واإلش ــادات الدولية لتجس ــد

أطلقها س ــموه واعتمدها العالم مناسبة للتس ــامح والتعايش بين األمم والشعوب ،وأضحى

فرات البسام

Furat34pr@hotmail.com

بي ــن ال ــدول بفضل هذا القائد الملهم الذي جعلنا نعت ــز ونفتخر كوننا بحرينيين ونعيش في

مملكة يعمها األمن واالس ــتقرار بفضل جهود س ــنوات طويلة رسخ خالها هذا القائد قواعد
ً
ً
عالميا في دعم التعايش العالمي.
دروا
هذا االستقرار ليلعب بعدها
كمواط ــن بحرين ــي أفتخر الي ــوم بأنني أنتمي لدول ــة عصرية متقدمة حداثي ــة يعمها األمن

واالس ــتقرار ويتعايش فيها الجميع بعدالة وس ــام ودون تمييز بفضل قائد ملهم هو خليفة
بن سلمان الذي ال ّ
يكل وال يهدأ له بال إال عندما يرى بلده معززة مكرمة بين الدول وشعبه
ً
دائما ب ــكل كتاباتي أؤكد بأن
أمن وأم ــان والعالم يتعايش بس ــام ...لهذا تجدني
يحي ــا ف ــي ٍ
ّ
سيظل عامة
الرجل الذي يقف وراء هذه النهضة من رخاء واستقرار هو القائد الرمز الذي
مضيئة لمكانة البحرين في العالم.

»

العرب واألمن القومي بعد كورونا ()2
أعتقـــد أننا بعـــد كورونا وصلنا لقناعة بأنه يجب إعـــادة النظر في العالم
العربـــي مـــن ناحية األمن القومـــي العربي االقتصـــادي والثقافي ،ولدينا
دروس ســـابقة ،فبعد أحداث الحادي عشـــر من سبتمبر  2001نظر بعض
العالم إلى أنه تحول تاريخي ولكنه ليس كذلك ،فالمستفيد الوحيد من
هـــذا الحدث الواليات المتحدة األميركية ،فهـــي أرادت أن تطبق عملية
(حريـــق الرايخســـتاغ) الذي منح الفرصـــة لهتلر إلصـــدار قوانين تصفي

تنويرة :استمع لآلخرين شرط أال تقلدهم.

المعارضين له داخليا ،ونجح هتلر بهذا المشروع.
مـــن جهة أخـــرى إن أحـــداث  11ســـبتمبر منحـــت أميركا فرصـــة ذهبية
لتنفيـــذ سياســـتها فـــي العالم واســـتخدمت نظريـــة من ليـــس معي فهو

بيانات الخبر

د .زهرة حرم

اليوم

التاريخ

البحرين تقود المرحلة بجدارة من لغة التطمين ...إلى الفعل

األحداث الســـريعة المتوالية ،منذ أن ســـمعنا عن أول حالة لإلصابة بفيروس كورونا
فـــي البحريـــن فـــي  21فبراير الماضي؛ تشـــعرنا بـــأن وقتا طويا مرّ ،علـــى الرغم من

الخبر

أنه ال يزيد على الشـــهرين! والحق أننا فـــي مملكة البحرين كمواطنين أو مقيمين لم
ُنصـــب بـ “هســـتيريات” الفـــزع التي صبغت العديد من المشـــاهد في الـــدول األخرى،

جهة النشر

والســـيما العظمـــى ،ال يرجع هـــذا فقط إلى قلة أعداد الحـــاالت المصابة ،حتى اليوم،

لكن ،إلى التعاطي الرسمي مع األزمة ،وهو – ألي متابع منصف ونزيه – محل تقدير،
ونظر ،وإلهام.
الصفحة

وخصوصـــا الصين – منذ عدة
ً
مـــاذا احتـــاج كل فرد منا ،متابع لمـــا يجري في العالم،
أشـــهر مضـــت – وعلـــم يقينـــا أن كورونـــا أصبـــح على أرضـــه ،قري ًبـــا منه؛ ســـوى لغة

العدد

حاما رسالة مهمة ،مفادها :أننا أمام وباء حقيقي ،قد احترزت منه البحرين بخطة
استباقية قبل وصوله ،ووضعت له استراتيجية عاجية ،استرشدت فيها بتعليمات
منظمة الصحة العالمية ،فماذا يعني هذا؟
تعاطيا ســـريعً ا ،واســـتجابة فوريـــة؛ إذ لم تترك لنا القيادة مســـاحة
الشـــك أنـــه يعني
ً

للتكهنـــات ،أو الغمـــوض ،بـــل وضعتنـــا – وال تـــزال  -أمـــام طبيعة المرحلة ،بشـــفافية
وصدق ،وقدمت لنا األرقام ،والحقائق على األرض ،وأشركتنا في المواجهة؛ فأصبح
وطنيا ،والمســـؤولية جماعيـــة .وكان لقرار القيام بحمـــات التطوع صداه،
التحـــدي
ً
ليـــس فـــي بلوغ أرقام ُتعـــد باآلالف فقط ،وال في زيادة الشـــعور بخطورة األزمة؛ بل

ضـــدي ،وقســـم الغـــرب العالـــم إلـــى نصفيـــن ،األول الـــدول المســـتفقرة
وليـــس الفقيرة ،وهـــي دول العالم الثالث التي تملـــك المواد األولية في
الصناعـــة العالميـــة كالخام وتأخذه بأســـعار قليلة جـــدا ،ورغم أن الغرب
يدعـــو إلـــى الديمقراطيـــة والعلمانيـــة ،لكنه ينتهـــك كل تلك المســـميات
من خال اصطناع الحروب في الشـــرق األوســـط تحديدا ،علما أن تلك
الـــدول الغربيـــة وأميركا ،لو رجعنا للواقـــع لوجدناها تعيش طفيليا على
نظام تســـميه هي “الشـــراكة االســـتراتيجية” ،ومن خال هذا االستغال
أصبحوا يمتلكون كل ســـبل التطور العلمي والتكنولوجي الكبير ،وأيضا
هـــم يصنعون المشـــكلة وهم القـــادرون علـــى حلها ،وفي كتـــاب عناقيد
الغضـــب للكاتـــب جون شـــتاينبك حيث يقول إن اإلنتـــاج الفائض يرمى
في البحر ،للحفاظ على القوة في السوق ،ومن هنا يجب على الفقير أن
يناضل مرغما إلرضاء قانون الرأسمالية.
» إذا كورونا أظهر الحقائق لجميع األمم بأن أوروبا وأميركا ال تملك العصى
السحرية وأنها عانت أكثر من الشرق بكثير ،وهنا اتضح أن الداعين

للعلمانية والليبرالية الرأسمالية والعولمة األوروبية انتهى اتحادهم دون

ألن القيادة الحقيقية تعي جيدا أن النجاح يصنعه الجميع ،وهذا ما توشك البحرين

رصاصة بل بفيروس جبان يعيش في مكان مظلم بجسم اإلنسان فتك

أو (تتفـــرج) أمـــام حدث جلل؛ كالكورونا ،وهكذا أيقنّا أننا أمام قيادة؛ ســـتعبر بنا إلى

» هذه األزمة ستمضي ،لكنها لن تمضي على البحرين حكومة وشعبًا دون كثير

الصحي واالقتصادي على العرب أن يبدأوا بإنشاء نظام لألمن القومي

لم نكن نحتاج – أول األمر – إلى أكثر من ضبط النفس ،والهدوء؛ لنستطيع مواجهة

على ثقة بأنها علمت كل واحد فينا ،أهمية أن يكون له وطن ،يحتضنه ،ويلجأ

أول إصابـــة ،فـــي  25فبرايـــر؛ عقد أول مؤتمـــر للحملة الوطنية لمواجهـــة الفيروس،

الوطنية ،وبامتياز.

تطمينيـــة ،تقـــول له :ســـنتولى المســـؤولية ،وهذا ما حصـــل .خرجت إلينـــا الحكومة
البحرينية ،حاملة عبء المرحلة؛ فعلِمنا أن البحرين ال ُتوارب ،أو ُتداهن ،أو تتستر،

الرابط اإللكتروني
المحطة اآلمنة.

هذه األزمة بوعي ،وهذا ما راهنت عليه حكومة البحرين؛ فبعد ثاثة أيام فقط من

على توثيقه حول تعاطيها التاريخي مع جائحة كورونا.
من الوقفات ،ودروس المراجعة ،والمتابعة ،والتقييم ،ستمضي األزمة ونحن
إليه ،وفي المقابل ،يذود عنه ،وعن حماه .إن أبلغ درس علمنا إياه كورونا هو

بالرأسمالية واالتحادات والدول العظمى ،لذلك بعد هذا االنهيار العالمي

العربي يحمي اقتصادهم وأمنهم ،وتجربة ما قبل كورونا لبعض المنظرين

وبعض الخبراء وبعض المستشارين فشلت بامتياز حيث لم يقاوموا أكثر

من شهر أمام انهيار هز أركان العالم.
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