تقرير الرصد اليومي ألخبار القطاع الصحي في الصحافة المحلية

Daily Media Monitering Report for Helth Industry

اليوم  :األحد

التاريخ 12 :أبريل 2020

2

Ω2020 πjôHCG 12 - `g1441 ¿ÉÑ©°T 19 óMC’G - ¿ƒ©HQC’Gh á°ùeÉîdG áæ°ùdG - (15360) Oó©dG

¿É°†eQ ô¡°T áÑ°SÉæªH á«μ∏ªdG á°ù°SDƒªdG ô°SC’ ájƒæ°ùdG áeôμªdG ±ô°üH ¬Lƒj ∂∏ªdG
¬Ñ©°ûd á``ªjôμdG IÉ``«ëdG ô``«aƒàd É``¡«∏Y ∂``∏ªdG ¢Uôëj á``jƒæ°S IOÉ``Y á``eôμªdG :ó``ªM ø``H ô``°UÉf

.óªM øH ô°UÉf ï«°ûdG ƒª°S |

ΩÉ``©` dG ø`` `«` ` eC’G ó`` ``cCG ,¬`` Ñ` `fÉ`` L ø`` e
á«fÉ°ùfE’G ∫É``ª`YCÓ`d á«μ∏ªdG á°ù°SDƒª∏d
∂∏ªdG ádÓL ¿CG ó«°ùdG ≈Ø£°üe QƒàcódG
»a Ébk ÉÑ°S ¿ƒμj ¿CG ≈∏Y ¢Uôëj ióØªdG
äÉÑ°SÉæªdG ∞∏àîe á«μ∏ªdG ô°SCG ácQÉ°ûe
√òg ¿CGh ,º``jô``μ`dG ¿É°†eQ ô¡°T É¡æeh
AÉ£Y øe Ébk Ó£fG »JCÉJ ájƒæ°ùdG áeôμªdG
Gòg ô°SC’G πÑ≤à°ùJ ¿CÉH ¬eÉªàgGh ¬àdÓL
¿CGh áë°Uh ô«îH º``gh π«°†ØdG ô¡°ûdG
.º¡JÉeõ∏à°ùeh º¡JÉLÉ«àMG ™«ªL GƒÑ∏j
ôªJ »àdG á«dÉëdG ´É``°`VhC’G ≈``dEG Gkô¶fh
á«Ñ∏J øe ô°SC’G øμªàJ ≈àMh OÓÑdG É¡H
øμªàJh ±hô¶dG √òg πX »a É¡JÉLÉ«àMG
¬fEÉa ºjôμdG ¿É°†eQ ô¡°T ∫ÉÑ≤à°SG øe
IôàØH á``eô``μ`ª`dG √ò``g ±ô``°` U º``jó``≤`J º``J
πÑb É¡JÉLÉ«àMG á«Ñ∏J øe ô``°`SC’G øμªJ
øe ó«Øà°ùj å«M ,ºjôμdG ¿É°†eQ ô¡°T
π```eGQC’Gh ΩÉ``à` jC’G ™«ªL áeôμªdG √ò``g
á«μ∏ªdG á``°`ù`°`SDƒ`ª`dG ió`` d ø``«`∏`é`°`ù`ª`dG
ºgOóY ≠∏Ñj øjòdGh á«fÉ°ùfE’G ∫ÉªYCÓd
.á∏eQCGh º«àj ±’BG 10 øe ôãcCG

.∂∏ªdG ádÓL |

.É¡fƒ¡LGƒj »àdG ájOÉªdG
ï«°ûdG ƒª°S ™``aQ áÑ°SÉæªdG √ò¡Hh
ôμ°ûdG ¢üdÉN áØ«∏N ∫BG óªM øH ô°UÉf
ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†M ≈``dEG ôjó≤àdGh
πgÉY áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y ø``H óªM ∂∏ªdG
á°ù°SDƒª∏d …ôîØdG ¢ù«FôdG ióØªdG OÓÑdG
¬àjÉYQ ≈∏Y á«fÉ°ùfE’G ∫ÉªYCÓd á«μ∏ªdG
ô°SCG ácQÉ°ûªH ºFGódG ¬eÉªàgGh ájƒHC’G
≈∏Yh ,º``jô``μ` dG ¿É``°` †` eQ ô¡°T á«μ∏ªdG
ô``°`SC’G º``Yó``d á``ª`FGó``dG ¬àdÓL äÉ¡«LƒJ
IÉ``«`ë`dG ô``«` aƒ``Jh º``¡`JÉ``LÉ``«`à`MG á``«`Ñ`∏`Jh
.º¡d áªjôμdG
áeôμªdG √òg ¿CG ≈``dEG √ƒª°S QÉ°TCGh
ájƒæ°S IOÉ`` `Y »``g á``jƒ``æ`°`ù`dG á``«`μ`∏`ª`dG
IÉ«ëdG ô«aƒàd ¬``à`dÓ``L É¡«∏Y ¢``Uô``ë`j
¬àdÓL ¬Lƒj PEG ,»aƒdG ¬Ñ©°ûd áªjôμdG
ájÉYôdGh äÉeóîdG ∞∏àîe ºjó≤J ≈``dEG
π``eGQC’Gh ΩÉàjCÓd Iõ«ªàªdGh á∏°UGƒàªdG
¿ƒμ«d ,Iô≤à°ùe IÉ``«`M º¡d øª°†j ÉªH
º¡JÉ«M á∏°UGƒªd º¡d ∫hC’G óæ°ùdG ¬àdÓL
.áëdÉ°üdG á«HôàdG AÉæHC’G á«HôJh

∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†M Qó°UCG
OÓÑdG πgÉY áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y ø``H óªM
,ájƒæ°ùdG IOÉ``©` dG ≈∏Y É``jk ô``L ,ió``Ø`ª`dG
áeôμªdG ±ô°üH »eÉ°ùdG ¬àdÓL ô`` eCG
ô``°` SC’G ™``«`ª`é`d á``jƒ``æ`°`ù`dG á``«`fÉ``°`†`eô``dG
∫ÉªYCÓd á«μ∏ªdG á°ù°SDƒªdG ≈dEG áÑ°ùàæªdG
ô¡°T ∫ƒ``∏`M áÑ°SÉæªH ∂``dPh á«fÉ°ùfE’G
…OÓ``«`e 2020 ΩÉ``©`d ∑QÉ``Ñ` ª` dG ¿É``°`†`eQ
.ájôég 1441 ≥aGƒªdG
á«μ∏ªdG á°ù°SDƒªdG ¬àdÓL ¬`` Lhh
ï«°ûdG ƒª°S á°SÉFôH á«fÉ°ùfE’G ∫ÉªYCÓd
ádÓL πãªe áØ«∏N ∫BG óªM ø``H ô°UÉf
¿hDƒ``°``Th á``«` fÉ``°` ù` fE’G ∫É``ª` YCÓ` d ∂``∏` ª` dG
¢ù«FQ »æWƒdG ø``eC’G QÉ°ûà°ùe ÜÉÑ°ûdG
∫ÉªYCÓd á«μ∏ªdG á°ù°SDƒªdG AÉæeCG ¢ù∏ée
±Gô``°` TE’G áª¡e ≈dƒàJ ¿CÉ``H á«fÉ°ùfE’G
ô°SC’ áeôμªdG √òg á©HÉàeh ±ô°U ≈∏Y
∫ÉÑ≤à°S’ GkOGó``©`à`°`SG ∂``dPh ,á°ù°SDƒªdG
ô``°`SC’G øμªààd ,∑QÉ``Ñ`ª`dG ¿É``°`†`eQ ô¡°T
É``¡`JÉ``LÉ``«`à`MG ô``«` aƒ``J ø`` e á``«` æ` jô``ë` Ñ` dG
AÉ``Ñ` YC’G ø``e ∞«Øîà∏dh É¡JÉeõ∏à°ùeh

¬``jô``«``¶``f ™```e É``«``Ø``JÉ``g å``ë``Ñ``j á``«``LQÉ``î``dG ô`````jRh
É``fhQƒ``c á``¡``LGƒ``ª``d ¿hÉ``©``à``dG »``à``jƒ``μ``dGh »```JGQÉ```eE’G

.»àjƒμdG á«LQÉîdG ôjRh |
á«°SÉ«°ùdG á«∏ª©dG ±ÉæÄà°S’ ∫òÑJ
¿hÉ©àdG ≈``dEG áaÉ°VE’ÉH ,øª«dG »a
øjó∏ÑdG ø«H ∑ôà°ûªdG ≥«°ùæàdGh
¢Shô«a QÉ°ûàfG äÉ«YGóJ á¡LGƒªd
.á≤£æªdG ∫hO »a ÉfhQƒc

.»JGQÉeE’G á«LQÉîdG ôjRh |
äGQÉ`` eE’G á`` dhOh øjôëÑdG áμ∏ªe
äGQƒ`` £` `Jh ,Ió``ë` à` ª` dG á``«` Hô``©` dG
QGôb ó©H ≥«≤°ûdG øª«dG »a ™°VƒdG
∞bh øª«dG »a á«Yô°ûdG ºYO ∞dÉëJ
»àdG á«dhódG Oƒ¡édGh ,QÉædG ¥ÓWEG

.á«LQÉîdG ôjRh |
»dhódG ¿hÉ©àdGh á«LQÉîdG ôjRh
IóëàªdG á«Hô©dG äGQÉeE’G ádhO »a
.á≤«≤°ûdG
åëH ∫É``°` ü` J’G ∫Ó`` N iô`` L
ø«H Ió``«`Wƒ``dG á``jƒ``NC’G äÉ``bÓ``©`dG

øH ∞«£∏dGóÑY QƒàcódG ≈≤∏J
,á«LQÉîdG ô``jRh »``fÉ``jõ``dG ó``°` TGQ
ï«°ûdG ø``e Ék«ØJÉg ’k É°üJG ,¢``ù`eCG
ó``ª`ë`ª`dG ô``°` UÉ``f ó`` ª` `MCG Qƒ``à``có``dG
ádhO »a á«LQÉîdG ô``jRh ìÉÑ°üdG
.á≤«≤°ûdG âjƒμdG
åëH ∫É``°` ü` J’G ∫Ó`` N iô`` L
ø«H Ió``«`Wƒ``dG á``jƒ``NC’G äÉ``bÓ``©`dG
,âjƒμdG á`` dhOh øjôëÑdG áμ∏ªe
π``ª`©`dÉ``H á``≤` ∏` ©` à` ª` dG ¿hDƒ` ` °` ` û` ` dGh
≈dEG áaÉ°VE’ÉH ,∑ôà°ûªdG »é«∏îdG
øjó∏ÑdG ø«H ≥«°ùæàdGh ¿hÉ``©`à`dG
¢Shô«a QÉ°ûàfG äÉ«YGóJ á¡LGƒªd
.á≤£æªdG ∫hO »a ÉfhQƒc
∞«£∏dGóÑY QƒàcódG iôLCG Éªc
,á«LQÉîdG ôjRh »fÉjõdG ó°TGQ øH
ƒª°S ™``e É``«k `Ø`JÉ``g ’k É``°` ü` JG ,¢``ù` eCG
¿É«¡f ∫BG ó``jGR øH ¬∏dGóÑY ï«°ûdG

É``«``æ``eCG É``YÉ``ª``à``LG ¢``SCGô``à``j á``«``Hƒ``æ``é``dG ß``aÉ``ë``e
º¡æμ``°S ≥WÉæe »a ∫Éª©dG á``aÉãc ∞«ØîJ á``£N å``ëÑd
äGAGô```LEG ≈``dEG á``aÉ``°`VE’É``H ,á¶aÉëªdG ≥WÉæe
.äBÉ°ûæªdG º«≤©J »a »fóªdG ´ÉaódG
áHÉbôdG õjõ©J QhO á«ªgCG ,√ƒª°S í°VhCG
,á``¶` aÉ``ë` ª` dG ≥``WÉ``æ` e ∞``∏` à` î` e »`` a á`` «` `æ` `eC’G
á«YƒàdG äGAGô`` LEG á©HÉàe ≈``dEG √ƒª°S Ék¡Lƒe
äBÉ°ûæªdG ∞∏àîe »``a á«FÉbƒdG äGRGô``à` M’Gh
¥É``£`f ø``ª` °` V ™``≤` J »``à` dG á``eÉ``©` dG ≥`` aGô`` ª` `dGh
.á¶aÉëªdG
ø```eC’G ∫É`` `LQ QhO ≈`` `dEG √ƒ``ª` °` S QÉ```°` `TCGh
OGô``aCG ø«H ájÉbƒdGh áeÓ°ùdG πÑ°S ø«eCÉJ »a
á«FÉbƒdG äÓªëdG ∞«ãμJ ≈∏Y GkOó°ûe ,™ªàéªdG
ø«æWGƒªdG á«Yƒàd á∏LGôdGh á«æeC’G äÉjQhódGh
¿hÉ©àdGh ≥«°ùæàdG ≈dEG áaÉ°VE’ÉH ,ø«ª«≤ªdGh
πÑ°ùdG πμH áëFÉédG √òg áëaÉμe »a ôªà°ùªdG
.áeRÓdG ájRGôàM’Gh á«æeC’G

¢ùeCG IójóL áHÉ°UEG 115 π«é°ùJ ó©H

É«aÉ©àe 555 h É``fhQƒc ¢``Shô«ØH á``«∏ëªdG äÉHÉ``°UE’G »``dÉªLEG 1040

Ió``aGƒ``dG ádÉª©dG ¢üëØd áWô°ûdG
óëdGh áeÉæªdG »``a º¡æcÉ°ùe »``a
äGQójƒædGh ôμ©dGh ó``jhR ¢``SCGQh
OÉ``HÉ``ª`∏`°`Sh IQGƒ```cƒ```Hh º``«` ©` æ` dGh
äGAGô``LE’G øª°V Iôà°Sh ôμ°ùYh
áeÓ°Sh áë°U ¿Éª°†d ájRGôàM’G
.ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒªdG

äGAGô`` LE’G øª°V º¡æμ°S ø``cÉ``eC’
áeÓ°Sh áë°U ¿Éª°†d ájRGôàM’G
.ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒªdG
äò``Ø`f π``°`ü`à`e ó``«`©`°`U ≈``∏` Yh
¢``ü`ë`Ø`∏`d á``∏` ≤` æ` à` ª` dG äGó`` ` Mƒ`` ` dG
ø``«``eƒ``«``dG ∫Ó`` ` `N »`` FGƒ`` °` `û` `©` `dG
øe ºYóH á«bÉÑà°SG á∏ªM ø««°VÉªdG

øe GƒLôN øjò∏d »dÉªLE’G Oó©dG
≠∏H …RGô``à``M’G »ë°üdG ô``é`ë`dG
631
.¿B’G ≈àM É°üî°T
k
â``æ` ∏` YCG ≥``HÉ``°``S â`` ` bh »`` ` ah
IójóL áHÉ°UEG 72 ó°UQ záë°üdG{
z19 ó``«` aƒ``c{ É`` fhQƒ`` c ¢``Shô``«` Ø` H
ø``ª`°`V ø```jó```aGƒ```dG ∫É`` ª` `©` `dG ø``«` H
ádÉª©dG ¢üëØd á«bÉÑà°S’G É¡à∏ªM
¬fCG IócDƒe ,º¡æcÉ°ùe »a Ió``aGƒ``dG
á``jRGô``à`M’G äGAGô`` `LE’G PÉ``î`JG º``J
AGôLEGh º¡«£dÉîe áaÉμd á«FÉbƒdGh
øe ócCÉà∏d ájôÑàîªdG äÉ°UƒëØdG
ôéëdG âëJ º¡©°Vhh º¡àeÓ°S
.…RGôàM’G »ë°üdG
ä’ÉëdG ¿EG{ IQGRƒ`` dG â``dÉ``bh
ºJ ø``jó``aGƒ``dG ∫Éª©dG ø«H áªFÉ≤dG
á«bÉÑà°SG á``∏`ª`M ø``ª`°`V É``gó``°` UQ
»``a Ió`` `aGƒ`` `dG á``dÉ``ª``©``dG ¢``ü` ë` Ø` d
≥``WÉ``æ`e ø`` e Oó`` `Y »`` a º``¡` æ` cÉ``°` ù` e
º¡JQOÉ¨e Ωó``Y ø«ÑJh ,ø``jô``ë`Ñ`dG

:»∏Y áªWÉa âÑàc
¢ùeCG øjôëÑdG áμ∏ªe â∏é°S
¢``Shô``«`Ø`H Ió``jó``L á``HÉ``°` UEG 115
OóY »``dÉ``ª`LEG π°ü«d z19 ó``«`aƒ``c{
áHÉ°UEG ∫hCG ¿Ó``YEG òæe äÉHÉ°UE’G
1040 ≈dEG »°VÉªdG ôjGôÑa 25 »a
ÉHÉ°üe 555 É¡æe ≈aÉ©J ,á``HÉ``°`UEG
õcGôe »a áHÉ°UEG 459 ∫GõJ ’ Éª«a
™°†îJ É¡æe 3 ,êÓ``©``dGh ∫õ``©` dG
≈dEG áaÉ°VEG ,IOó°ûe á«ë°U ájÉYôd
.¢Shô«ØdÉH äÉ«ah 6 π«é°ùJ
â``æ` ∏` YCG ¬`` `JGP ¥É``«` °` ù` dG »`` `ah
ádÉM 41 êhô`` N áë°üdG IQGRh
»``ë`°`ü`dG ô``é` ë` dG ø`` e á``«``aÉ``°``VEG
Iôàa º¡dÉªμà°SG ó©H …RGô``à` M’G
áaÉc AGô``LEGh ,º¡d áeRÓdG ôéëdG
øe ócCÉà∏d ájôÑàîªdG äÉ°UƒëØdG
¢``Shô``«`a ø``e º``gƒ``∏` Nh º``¡`à`eÓ``°`S
¿G áë°Vƒe ,z19 ó«aƒc{ ÉfhQƒc

πª©dG ÜÉë°UCG π«é°ùàd óYƒe ôNBG óZ AÉ°ùe

Ö````JGhQ π``jƒ``ë``J :z»```YÉ```ª```à```L’G ø```«```eCÉ```à```dG{
…QÉ``é``dG π```jô```HCG 16 ø```e AGó```à```HG ø``«``«``æ``jô``ë``Ñ``dG
»YÉªàL’G ø«eCÉà∏d áeÉ©dG áÄ«¡dG ÖMôJh
øe äÉ``¶` MÓ``eh äGQÉ``°` ù` Ø` à` °` SG …CG »``≤`∏`à`H
∂dPh ,¿CÉ°ûdG Gòg »a ∫Éª©dGh πª©dG ÜÉë°UCG
äÉeóîdGh ä’É°üJ’G õcôe ≈∏Y ∫É°üJ’ÉH
ΩGhó``dG Iôàa ∫Ó``N ,17000707 ºbôdG ≈∏Y
2:15 ≈àM É kMÉÑ°U 7:30 áYÉ°ùdG øe »ª°SôdG
8:30 ≈àM 3:00 øe á«FÉ°ùªdG IôàØdGh ,Gôk ¡X
áYÉ°ùdG øe á«YƒÑ°SC’G á∏£©dG ∫ÓNh ,kAÉ°ùe
.kAÉ°ùe 11:00 ájÉ¨d É kMÉÑ°U 9:00
ÖMÉ°U ΩGõàdG IQhô°†H áÄ«¡dG âgƒfh
»gh É¡æY ø∏©ªdG IôàØdG πÑb π«é°ùàdÉH πª©dG
ºàJ »μd …QÉédG πjôHCG 13 ø«æK’G óZ AÉ°ùe
.áeRÓdG äGAGôLE’G áaÉc

الخبر
É``¡``JGQÉ``jR CGó``Ñ``J z¿É```°```ù```fE’G ¥ƒ``≤``ë``d á``«``æ``Wƒ``dG{
¿É``é`بيانات
`d
»``ë``°``ü``dG ô```é```ë```dGh ∫õ```©```dG õ```cGô```ª```d á``«``fGó``«``ª``dG

.á«ªdÉ©dG
äGQÉ`` jõ`` dG AGô`` LEÉ` `H á``æ`é`∏`dG ôªà°ùà°Sh
ø««æ©ªdÉH AÉ≤àd’Gh áØ∏àîe ™bGƒªd á«fGó«ªdG
Gòg »a áÑ°SÉæªdG ô«jÉ©ªdG ≥«Ñ£J øe ócCÉà∏d
á«°ùØædGh á«ë°üdG IQƒ°ûªdG ºjó≤Jh ,¿CÉ°ûdG
ƒëf ≈∏Y Ék«ë°U º¡«∏Y QƒéëªdGh ø«dhõ©ª∏d
.¿É°ùfE’G ¥ƒ≤M ™e Ö°SÉæàj

øjQƒéëªdGh ø«dhõ©ªdG ¢†©H ™e π°UGƒàdGh
¿É°ùfE’G ¥ƒ≤M ôaGƒJ ióe ≈∏Y Ék«∏ªY ´ÓWÓd
±hô``¶` dG √ò`` g π``ã` e »``a É``¡` JÉ``YGô``e Ö`` LGƒ`` dG
áaÉ¶ædGh ájò¨àdGh áeÓ°ùdG ¿Éª°V äGAGô``LEGh
,º¡d áeó≤ªdG á«ë°üdG ájÉYôdG ≈∏Y ´Ó``W’Gh
äGAGôLE’G ™e Ö°SÉæàj ÉªH IófÉ°ùªdG äÉeóîdGh
áë°üdG áª¶æe πÑb øe É¡«∏Y ±QÉ©àªdG á«FÉbƒdG

ájRGôàMG äGAGôLEG øjôëÑdG áμ∏ªe äòîJG
ÉfhQƒc ¢Shô«a QÉ°ûàfG øe óë∏d á«FÉbh ô«HGóJh
äGAGôLE’G √òg ∫ÓN øe âYGQh (19-ó«aƒc)
»a ≥ëdÉc É¡«∏Y ±QÉ©àªdG ¿É``°`ù`fE’G ¥ƒ``≤`M
≥ëdGh ,¿É°ùfEÓd Ék«°SÉ°SG É≤k M ó©oj …òdG áë°üdG
á«aÉØ°ûdG OÉªàYG øY Ó°†a ,á«°Uƒ°üîdG »a
áμ∏ªªdG ák ∏°UGƒe ,äÉeƒ∏©ªdG π≤f »a ìƒ°VƒdGh
¿É°ùf’G ¥ƒ≤M ΩGôàMG »a É¡àfÉμe õjõ©J ∂dòH
.»dhódGh »ª«∏bE’G iƒà°ùªdG ≈∏Y
¥ƒ≤ëd á«æWƒdG á°ù°SDƒªdG Qhód Ó«©ØJh
øª°Vh ,É¡FÉ°ûfEG ¿ƒfÉb »a »HÉbôdG ¿É°ùfE’G
á£ÑJôªdG ô«jÉ©ªdG ≥«Ñ£J á©HÉàªd É¡à£N
äGAGô``LEG »a ¿É°ùfE’G ¥ƒ≤M õjõ©Jh ájÉªëH
πãe »``a »ë°üdG ô``é`ë`dGh ∫õ``©` dGh ¢üëØdG
IQÉjR áæéd äCGó``H ,á«FÉæãà°S’G ±hô¶dG √òg
äGQÉjR á°ù°SDƒªdÉH ≥aGôªdGh RÉéàM’G øcÉeCG
ô``é`ë`dGh êÓ`` ©` `dGh ∫õ``©``dG õ``cGô``ª` d á``«` fGó``«` e
á«Ñ£dG ºbGƒ£dG á∏HÉ≤eh ,…RGôàM’G »ë°üdG

ó°TGQ ï«°ûdG ∫hCG ≥jôØdG äÉ¡«Lƒàd Gòk «ØæJ
™°Vh ¿CÉ°ûH á«∏NGódG ôjRh áØ«∏N ∫BG ¬∏dGóÑY øH
á«ÑæLC’G ádÉª©dG áaÉãc ∞«ØîJ øª°†J πªY á«dBG
á«æWƒdG Oƒ``¡`é`dG øª°V ,º¡æμ°S ≥WÉæe »``a
á``jRGô``à` M’G äGAGô`` ` `LE’G õ``jõ``©`J ≈`` dEG á``aOÉ``¡` dG
øe óëdG »``a º¡°ùJ »àdG á«FÉbƒdG ô«HGóàdGh
ï«°ûdG ƒª°S ¢SCGôJ ,É``fhQƒ``c ¢Shô«a QÉ°ûàfG
ßaÉëe áØ«∏N ∫BG áØ«∏N ø``H »∏Y ø``H áØ«∏N
OóY Qƒ°†ëH É«æeCG ÉYÉªàLG á«HƒæédG á¶aÉëªdG
á«æeC’G Iõ``¡`LC’G »∏ãªe øe •ÉÑ°†dG QÉÑc øe
.á¶aÉëªdG »a ø«dhDƒ°ùªdG øe OóYh
á£N ,√ƒª°S ™HÉJ ,´ÉªàL’G π¡à°ùe »ah
»a ∫Éª©dG áaÉãc ∞«ØîJ »a á«HƒæédG á¶aÉëªdG
äBÉ°ûæªdG øe IOÉØà°S’G á«fÉμeEGh º¡æμ°S ≥WÉæe
∞∏àîe »a ™≤J »àdG á«YÉªàL’Gh á«ª«∏©àdG

Ik ócDƒe ,www.sio.gov.bh »fhôàμdE’G
áYÉ°ùdG »a ¿ƒμ«°S π«é°ùà∏d óYƒe ôNBG ¿CG
≥aGƒªdG ø«æK’G óZ Ωƒj AÉ°ùe øe á°SOÉ°ùdG
.2020 πjôHCG 13
ø``«`©`à`j ¬`` ``fCG »`` WÉ`` Hô`` ª` `dG â```ë` `°` `VhCGh
ΩÉ¶ædG ≈∏Y ∫ƒ``Nó``dG πª©dG ÜÉ``ë`°`UCG ≈∏Y
»a º``Yó``dG èeÉfôÑd ¢ü°üîªdG »fhôàμdE’G
º``bQ ∫É`` `NOEGh ,áÄ«¡∏d »``fhô``à` μ` dE’G ™``bƒ``ª`dG
ºà«°S å«M ,IBAN »dhódG »μæÑdG ÜÉ°ùëdG
»fhôàμdEG ójôH ádÉ°SQh á«°üf ádÉ°SQ ∫É°SQEG
áÄ«¡dG ΩÓà°SG ≈∏Y ó«cCÉà∏d πª©dG ÖMÉ°üd
ºYódG ≠dÉÑe ´GójEG ºs K øeh ,áHƒ∏£ªdG äÉfÉ«Ñ∏d
.ICÉ°ûæªdG ÜÉ°ùM ≈∏Y

ΩÉªJE’ á«eƒμëdG äÉ¡«Lƒà∏d Gòk «ØæJ
´É£≤dG »a ø««æjôëÑdG ø«∏eÉ©dG ÖJGhQ ™aO
ó°V ø«eCÉàdG ¥hóæ°U øe ô¡°TCG 3 Ióe ¢UÉîdG
ájOÉ°üàb’Gh á«dÉªdG áeõëdG øª°V ,π£©àdG
,¢UÉîdG ´É£≤∏d á``eRÓ``dG ádƒ«°ùdG ô«aƒàd
ø«eCÉà∏d á``eÉ``©`dG áÄ«¡dG ΩGõ``à` dG QÉ`` `WEG »``ah
πjôHCG ô¡°ûd ºYódG ≠dÉÑe πjƒëàH »YÉªàL’G
16 ïjQÉJ øe AGóàHG äBÉ°ûæªdG äÉHÉ°ùM »a
≈Ø£°üe ¿É``ª` jEG â``YO ,…QÉ``é` dG ô¡°ûdG ø``e
ÜÉë°UCG áÄ«¡∏d …ò«ØæàdG ¢ù«FôdG »WÉHôªdG
º¡JÉfÉ«H π«é°ùJ ø``e AÉ``¡` à` f’G ≈`` dEG π``ª`©`dG
á«fhôàμdE’G á``eó``î`dG ∫Ó``N ø``e É``«k `fhô``à`μ`dEG
É¡©bƒe ≈∏Y áÄ«¡dG É¡àaÉ°VCG »àdG IójóédG

اليوم

التاريخ
الخبر

AÉKÓãdG øe GQÉÑàYG ó©H øY »côªédG ¢ü«∏îàdGالنشر
áeóNجهة
ø°TóJ ∑QÉªédG
äÉÑ∏£àªdGh äGAGô`` ` `LE’G ≈``∏`Y
∂dP »JCÉj å«M ,áeRÓdG á«æeC’G
á«é«JGôà°SG ò«ØæJ QÉ`` `WEG »``a
≈∏Y IõμJôªdG ∑QÉªédG ¿hDƒ°T
»a ìƒ°VƒdGh ≥«KƒàdG ÇOÉÑe
¿ƒμàd á«∏ª©dG äGAGôLE’G øjhóJ
≈``dEG ’k ƒ``°``Uh ,Gkó` ª` à` ©` e É``©k ` Lô``e
¢ü«∏îàdG ≥FÉKƒd á∏eÉμdG áàªJC’G
Ö°ùëH ™``FÉ``°`†`Ñ`∏`d »``cô``ª` é` dG
.Ióªà©ªdG á£îdG

≈∏Y ¿ƒμ«°Sh .á≤Ñ£ªdG ôWÉîªdG
¿É«ÑdÉH ®É``Ø` à` M’G OQƒ``à`°`ù`ª`dG
óæY √RGôHEGh ¬JÉ≤aôeh »côªédG
hCG ∑QÉªédG ¿hDƒ°T πÑb øe ¬Ñ∏W
.á≤M’ á©LGôe …CG óæY
∑QÉ``ª` é` dG ¿hDƒ` `°` `T äó`` ` cCGh
äÉeóîdG ºjó≤àd º``FGó``dG É¡«©°S
ÜÉ«°ùfÉH º¡°ùJ »àdG á«côªédG
òaÉæªdG ∞∏àîe ø``e ™``FÉ``°`†`Ñ`dG
á¶aÉëªdG ™``e á``dƒ``¡`°`Sh ô°ù«H

áeƒμëdG ±GógCG ™e É«°TÉªJ
الصفحة
ºjó≤J »``a »``fhô``à`μ`dE’G ∫ƒëà∏d

ΩÉ¶f ΩGóîà°SÉH ó©H øY á«dÉªdG
≈``dEG á``LÉ``ë` dG ¿hO ,zô`` «` `JGƒ`` a{
òaÉæª∏d »°üî°ûdG Qƒ``°` †` ë` dG
äGAGô`` LEG ∫Éªμà°S’ á«côªédG
º¡°ùj ÉªH »côªédG ¢ü«∏îàdG
ó``¡` é` dGh â`` `bƒ`` `dG ô``«``aƒ``J »`` `a
á``eó``≤` ª` dG äÉ`` eó`` î` `dG ô``jƒ``£` Jh
ΩÓà°SG º``à`j ¿CG ≈``∏`Y ,AÓ``ª`©`∏`d
∫ÓN øe IOQƒà°ùªdG ™FÉ°†ÑdG
ô«jÉ©e Ö°ùëH á«côªédG òaÉæªdG

¿hDƒ` `°` `T ø`` °` `Tó`` J ,äÉ`` `eó`` `î` ` dG

¢``ü`«`∏`î`à`dG á``eó``N ,∑QÉ`` ª` `é` `dG
العدد
,™FÉ°†Ñ∏d ó``©` H ø``Y »``cô``ª` é` dG

k
الرابط اإللكتروني
≥aGƒªdG ΩOÉ≤dG AÉKÓãdG Ωƒj øe
GQÉÑàYG É¡≤«Ñ£J CGóÑ«°S »àdGh

í``«` à` Jh …QÉ`` `é` ` dG π`` `jô`` `HCG 14
»côªédG ¿É«ÑdG ºjó≤J á«fÉμeEG
äÉ≤ëà°ùªdG ™``aO á«∏ªY ΩÉ``ª`JEGh
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ÉæFÉæHCG øY ´ÉaódG §N á«ª«∏©àdG ÉæªbGƒW
√ò``g ¬`` LGƒ`` j ƒ`` `gh É``æ`©`ª`à`é`e
á`` eRC’G ø``Y çóëàf ÉeóæY
øjôgÉ°ùdG Éæg »``æ`YCGh ,á`` eRC’G
AÉ``Hh É¡H ÖÑ°ùJ »àdG á«ªdÉ©dG
AÉ``æ``eC’Gh É``æ` FÉ``æ` HCG º«∏©J ≈``∏`Y
øY åjóëdG ÉæH Qóéj É``fhQƒ``c
º¡a ,»``ª`∏`©`dG º¡∏Ñ≤à°ùe ≈``∏`Y
∫hó``dG ∞∏àîe OGó©à°SG á«ªgCG
º¡MÉéf í«JÉØªd ¿ƒ``æ`eÉ``°`†`dG
ƒ¡a ,AÉ`` `Hƒ`` `dG Gò`` `g á``¡` LGƒ``ª` d
∫ƒ°Uƒ∏d º¡àæ«Ø°S hóFÉb º``gh
∫hO Ö``∏`ZCG ¬«a â∏°ûa ¿ÉëàeG
Éæg »æYCGh ,¿É``eC’G ÅWÉ°T ≈``dEG
ó≤a ;»```HQ º`` MQ É``e ’EG º``dÉ``©` dG
øjòdG ø«ª∏©ªdG áÄa ójóëàdÉH
∞©°V ió``e ø«ÑbGôª∏d í°†JG
iƒà°ùe ≈∏Y ≥Ñ°ùdG º¡d ¿É``c
º¶©ªd á«àëàdG á«æÑdG ø``ghh
πH á«é«∏îdGh á«Hô©dG ∫hó``dG
∫hó`` `dG á``°``UÉ``Nh ∫hó`` ` `dG ∂``∏` J
áÄ«¡J »``a É``°` †` jCG á```«` `HhQhC’Gh
Ió``ë`à`ª`dG äÉ``j’ƒ``dÉ``c iô``Ñ` μ` dG
∫Éãe ôÑcCGh ó©H øY º«∏©àdG ΩÉ¶f
É¡°SCGQ ≈∏Yh ÉHhQhCGh á«μjôeC’G
:º∏≤H
»a á«ª«∏©àdG ÉfQOGƒc Gòg ≈∏Y
É«fÉÑ°SEGh É``°`ù`fô``ah É«fÉ£jôH
á°UÉîdG á«æWƒdG Éæ°SQGóe ¢†©H
ôcòdÉH ¢üîfh .ïdG ..É«dÉ£jEGh
Ò°ûªL øªMôdGóÑY
ΩÉ¶ædG Gò``g π«©ØàH äCGó``H »àdG
áë°üdG ´É£≤d á«àëàdG á«æÑdG
∞bh º«ª©J øe »dÉàdG Ωƒ«dG »a
.º«∏©àdGh
¢``SQGó``ª`dG ¢†©H »``a á``°` SGQó``dG
±ƒ``°` S Ωƒ`` «` `dG É``æ` ã` jó``Mh
¢``SQGó``ª`dG ø``e É``gô``«`Z á≤HÉ°S á``°`UÉ``î`dG á``«`æ`Wƒ``dG
äõ«ªJ »àdG ÖfGƒédG ¢†©H ≈∏Y Aƒ°†dG §∏°ùj
≈∏Y ∫ó``j ÉªfEÉa A»°T ≈∏Y ∫O ¿EG Gò``gh ,iô`` NC’G
áé«àf ∫hó``dG ø``e Égô«Z ø``Y øjôëÑdG áμ∏ªe É¡H
¢SQGóªdG √ò¡d á«ª«∏©àdG á«àëàdG á«æÑdG IOƒ``L
º«∏°ùdG §«£îàdGh Ió«°TôdG É¡JOÉ«≤d Ωó≤àªdG »YƒdG
á`` jQGOE’G É¡ªbGƒWh É¡«°ù°SDƒe IAÉ``Ø`ch á«æWƒdG
.äÉeRC’G IQGOEG á«Ø«μd »YGƒdG ¬«LƒàdGh
¢SQGóªdG √òg ¿EG â∏b GPEG Gô°S ™jPCG ’h ,á«ª«∏©àdGh
¢†©H º¡©eh ÜÉàμdGh ø««Øë°üdG ôãcCG π©dh
ô«Z á°UÉîdG á«æWƒdG ¢SQGóªdG øe »g á≤jô©dG
¢†©Ñd √AÉ``æ` Kh √ô``μ`°`T ¬``Lh ó``b ÜGƒ``æ` dG IOÉ``°` ù` dG
É¡jód óLƒJ ’ »¡a øjôëÑdG áμ∏ªe »``a á«ëHôdG
≈∏Y Ö∏¨àdG Oƒ¡L äófÉ°S »àdG á«eƒμëdG äÉ¡édG
IOÉY ¢ü°üîJ É¡fEÉa ìÉHQC’G √òg äóLh ¿Gh ,ìÉHQCG
á«fhôàμdE’G áeƒμëdGh áë°üdG IQGRƒc áeRC’G √òg
ójƒéJh á«àëàdG ≈æÑdGh á«ª«∏©àdG á«∏ª©dG ôjƒ£àd
ÉæfCG ’EG ,ôãcCGh ∂dP ¿ƒ≤ëà°ùj ∂°T ÓH º¡a ..Óãe
AÉ°†YCG ¿CG ôcòdÉH ôjóédGh á«ª«∏©àdG äÉLôîªdG
πH ™«ªédG ¬æY πaÉ¨J çóM óæY ∞bƒàf ¿CG Öéj
ø«ªFÉ≤dG Oƒ¡L ¬H Ωó¡j Éæ«Ø°SEG ¢†©ÑdG ¬æe π©L
á°UÉîdG á«æWƒdG ¢``SQGó``ª`dG √ò``g ¢†©H ¢ùdÉée
á«HôàdG IQGRh »a ó©H øY º«∏©àdG ΩÉ¶f ƒgh ¬«∏Y
ø«°ü°üîàªdG ø«Yƒ£àªdG øe ºg πH É¡«μdÉe Gƒ°ù«d
.á°UÉîdG á«æWƒdG ¢SQGóªdG ¢†©Hh º«∏©àdGh
ôFÉ°S ø``Y äõ«ªJh âëéf ∂dòdh ,º¡J’Éée »``a
Qó°U á°SGQódG ∞bh º«ª©J ¿CG º∏©j ™«ªédG ¿EG
ΩGóîà°SG É¡LÉ¡àfG øY ∂«gÉf ,á«ª«∏©àdG äÉ°ù°SDƒªdG
¬ª∏©j ’ …ò``dG øμdh »°VÉªdG ôjGôÑa 25 ïjQÉàH
.á∏jƒW Iôàa òæe É¡égÉæe »a ø«à¨∏dG
á°UÉîdG á«æWƒdG ¢``SQGó``ª`dG ¢†©H ¿CG ¿hô«ãμdG
√òg ôcP óæY ¢†©ÑdG Öé©àj ób ..IOÉ°S Éj º©f
»dÉàdG Ωƒ«dG »a ó©H øY º«∏©àdG ΩÉ¶f åÑH äCGó``H
.™«ªédG øY âHÉZ »àdG á≤«≤ëdG É¡æμdh áeƒ∏©ªdG
ÉeGõàdG É¡JÉÑdÉWh É¡HÓ£d Iô°TÉÑe á°SGQódG ∞bƒd
¢SQGóªdG √ò``g ¢Vô©àJ ¿CG ¬d ∞°SDƒj Éªe ¿EG
±ƒîdG qƒL ºZQ º«∏©àdG ádÉ°SQ ájQGôªà°SÉH É¡æe
™°SGh Ωƒé¡d (Üƒ≤©j ¢ùØf »a ¢Vô¨d) á≤jô©dG
.áÑ∏£dG »dÉgCG ™e ¿hÉ©àdÉH ìƒ°VƒdG ΩóYh ôJƒàdGh
¢†©H ø`` eh »``YÉ``ª` à` L’G π``°` UGƒ``à` dG π``FÉ``°` Sh »``a
ôq éj ¿CG ’EG ¢†©ÑdG ≈HCÉj ójó°ûdG ∞°SCÓd øμdh
øjOô¨ªdGh ÜGƒ``æ`dG ¢†©Hh ø««Øë°üdGh ÜÉàμdG
¬JÉaÓNh á°UÉîdG ¬``JGó``æ`LCG áeóîd á`` eRC’G √ò``g
á∏«ÑædG á«ª∏©dG ádÉ°Sô∏d ôjó≤J ¿hO øe RôZƒ∏ÑdGh
™e hCG º«∏©àdGh á«HôàdG ôjRh ™e AGƒ°S á«°SÉ«°ùdG
ájOÉe ÖfGƒL ≈∏Y º¡ãjóM øjô°UÉb ¢SQGóªdG √ò¡d
É«a ..á«≤«≤ëdG É¡JôFGO øe É¡Lôîjh iôNCG á¡L …CG
É≤M ¬d Üô¨à°ùj Éªeh ,´ƒL øe øª°ùJ ’h »æ¨J ’
á°SQóªdG √ò¡d ∂dÉªdG ¢ù«d á«HôàdG ôjRh ¿EG ;IOÉ°S
á≤Ñ£dG øe Gƒ°ù«d ¢UÉî°TCG øY QOÉ°U ó≤ædG ¢†©H ¿CG
√òg »``a ôªãà°ùªdG ƒ``g ¢ù«dh ∂∏J hCG á°UÉîdG
ƒ¡a ÇQÉ≤dG AÉcòd º¡côJCG πH á£°SƒàªdG ’h Iô«≤ØdG
ióªd ó≤ædG ΩÉ¡°S ¬«dEG ¬LƒJ ≈àM Égô«Z hCG á©eÉédG
.!!!!Gó«L º¡aô©j
.!!!É¡eóY øe hCG Ωƒ°SôdG ¢†©H ¢†«ØîJ áeAÓe
:øjó≤àæª∏d ∫ƒbCG ÉeÉàNh
ô°üëJ ¿CG Öéj á«≤«≤ëdG ºμàcô©e ¿EG IOÉ°S Éj ’
á«æjôëÑdG á«ª«∏©àdG ºμªbGƒ£H Ghô``î` à` aG
¬JOÉ«≤H º«¶©dG ó∏ÑdG Gòg Qƒ°S ø«°üëJ á«Ø«c »a
´ÉaódG §``N º¡a ,øjó¡àéªdG ø«ª∏©ªdG Gƒ``ª` YOGh
AGƒ°S á«ª«∏©àdG á«∏ª©dG äÉLôîe ójƒéàd Ió«°TôdG
á«ë°üdG ºbGƒ£dG â∏μ°T Éª∏ãe ºμFÉæHCG øY ∫hC’G
±hô¶dG πX »a ¢UÉîdG ´É£≤dG hCG ΩÉ©dG ´É£≤dG »a
á¡LGƒe »a ∫hC’G ´ÉaódG §N ø«°Vôªeh AÉÑWCG øe
¢ù«dh ø«gôμe Éæ«∏Y â°Vôa »àdG á«FÉæãà°S’G
ôμ°ûdG äÉª∏c ´Éª°S ≈dEG êƒMCG º¡a ,ÉfhQƒc áëFÉL
º«∏©àdG ÜÉ°ùM ≈∏Y äÉjOÉªdG »a ºcô«μØJ ô°üM
¬«LƒJ Éæe ¿ƒ≤ëà°ùj ’h ≈°†e âbh …CG øe AÉæãdGh
.»æWƒdG
.º¡∏«ªL ¿Gôμfh ΩGó¡dG ó≤ædG ΩÉ¡°S
√òg »a Aƒ°†dG §∏°SCG ¿CG ÇQÉ≤dG »d íª°ù«dh
.ºgCG ÉfOÉÑcCG äGò∏Øa ..äÉjOÉªdÉH ’É¨°ûfG ≈Øc
º¡ª∏X ø``jò``dG ø«dƒ¡éªdG Oƒ``æ`é`dG ≈∏Y ádÉé©dG
...ΩÓ°ùdGh

:Ωƒ∏°ùdG ÖFÉædG

»a ó¡©dG »``dh IOÉ``«≤H Iò``îàªdG äGAGô``LE’G
zá©jô°Sh IQOÉÑeh á∏eÉμàe{ É``fhQƒc QÉKBG á¡LGƒe
¥ÓWEÉH Oƒ¡édG √ò¡d πªμe AõL
ô«aƒàd ájOÉ°üàbGh á«dÉe áeõM
¢UÉîdG ´É£≤∏d áeRÓdG ádƒ«°ùdG
áægGôdG ´É°VhC’G QÉKBG ™e πeÉ©à∏d
k
≈∏Y ÉXÉØM
¢Shô«Ø∏d …ó°üà∏d
Óªμe »``JCÉ` j ,ΩGó``à`°`ù`ª`dG ƒ``ª`æ`dG
É``ª` HQh á``≤` HÉ``°` ù` dG äGAGô`` ` LEÓ` ` `d
√ò``g QÉ`` `KBG π``c á«£¨àd á``≤` MÓ``dG
,»æWƒdG OÉ°üàb’G ≈∏Y áëFÉédG
Oƒ``¡`é`dG á``eƒ``¶`æ`ª`d ’É``ª`μ`à`°`SGh
¢UÉîdG ´É``£`≤`dG º``Yó``d á«æWƒdG
∂dPh ,áægGôdG IôàØdG äÉ©ÑJ øe
»àdG Oƒ¡édG ™e ÖæL ≈``dEG ÉkÑæL
á``«`eƒ``μ`ë`dG äÉ``¡` é` dG É``¡` H Ωƒ``≤` J
´É£≤dG ºYód áμ∏ªªdG »a iôNC’G
á«dÉªdG á``eõ``ë`dG øª°V ¢``UÉ``î`dG
É¡æY âæ∏YCG »àdG ájOÉ°üàb’Gh
.áeƒμëdG
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.Ωƒ∏°ùdG óªMCG |
¿EGh ôNCÉàJ ºd á©jô°Sh IQOÉÑeh
.ìÉéædG É¡d Öàμ«°S ¬∏dG AÉ°T
ÜÉH íàa ø«μªJ ¿ÓYEG ¿EG ∫Ébh
óMC’G Ωƒ«dG øe AGóàHG π«é°ùàdG
ƒg ¢UÉîdG ´É£≤dG äÉcô°T ºYód

ìÉÑ°U ó``ª` MCG Ö``FÉ``æ`dG OÉ°TCG
øjôëÑdG á«©ªL ¢ù«FQ Ωƒ∏°ùdG
Iô«¨°üdG äÉ``°`ù`°`SDƒ`ª`dG á«ªæàd
äGAGô``LE’G áeõëH á£°SƒàªdGh
øjôëÑdG É¡JòîJG »àdG zá∏eÉμàªdG{
QÉ°ûàfG äGô``«` KCÉ` J á``¡` LGƒ``e »``a
– óéà°ùªdG É``fhQƒ``c ¢``Shô``«`a{
øe á«eÉ°S äÉ¡«LƒàH z19 ó«aƒc
∫BG ≈°ù«Y ø``H óªM ∂∏ªdG ádÓL
,ióØªdG øjôëÑdG πgÉY áØ«∏N
ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°Uh
»dh áØ«∏N ∫BG óªM ø``H ¿Éª∏°S
≈∏YC’G óFÉ≤dG ÖFÉf ø«eC’G ó¡©dG
¢ù∏ée ¢``ù`«`Fô``d ∫hC’G Ö``FÉ``æ` dG
á«é«JGôà°S’G ¿CG GócDƒe ,AGQRƒdG
áeƒμëdG πÑb øe á©ÑàªdG á∏eÉ°ûdG
»dh ƒª°S IOÉ«≤H øjôëÑdG ≥jôah
ájOÉ°üàb’G QÉKB’G á¡LGƒªd ó¡©dG
Iõ«ªàe â``fÉ``c É``fhQƒ``c Ö``Ñ`°`ù`H

...ó©oH øY ¬JÉ°ù∏L ≈dhCG »a

á``«``°``ù``æ``é``dG ¿ƒ````fÉ````b π```jó```©```J å```ë```Ñ```j ziQƒ`````°`````û`````dG{
É``«k `fhô``à``μ``dEG É```¡```JQGOEGh ihÉ```Yó```dG ™``aô``d É``ek ƒ``°``Sô``e ¢``û``bÉ``æ``jh

áæéd ô``jô``≤`J á°ûbÉæe iQƒ``°` û` dG
¢Uƒ°üîH áÄ«ÑdGh áeÉ©dG ≥aGôªdG
º«¶æJ ¿CÉ` °` û` H ¿ƒ``fÉ``b ´hô`` ` °` û` e
»a á``«` dhó``dG IQÉ``é` à` dG á``Ñ` bGô``eh
øe ¢VGô≤f’ÉH IOó¡ªdG ´Gƒ`` fC’G
äÉ``Ñ` æ` dGh ¿Gƒ``«` ë` dG äÉ``Yƒ``ª` é` e
ºbQ Ωƒ°Sôª∏d ≥aGôªdG ,ájô£ØdG
.Ω2018 áæ°ùd (59)

πFÉ°SƒdÉH É¡«a π°üØdGh É¡JQGOEGh
IOóëe §HGƒ°†d É≤k ah á«fhôàμdE’G
á``eÉ``©` dG ó``YGƒ``≤` dÉ``H ó``«` ≤` à` dG ¿hO
»a º¡°ù«°S É``e .ihÉ``Yó``dG ™``aô``d
ádGó©dG ≥«≤ëJh π°üØdG áYô°S
IQô≤ªdG äÉfÉª°†dÉH ®ÉØàM’Gh
.Éfk ƒfÉb
¢ù∏ée π``°` UGƒ``«` °` Sh ,Gò`` `g

Qó``b AÖ``©` dG ∞«ØîJh »``°`VÉ``≤`à`dG
≥«≤ëJh ,AÉ°†≤dG ≥aôe øY ¿ÉμeE’G
»°VÉ≤àª∏d á`` LhOõ`` e á``ë`∏`°`ü`e
Ωõ``à`∏`j ¿CGh ,AÉ``°` †` ≤` dG ≥``aô``ª` dh
πc PÉîJGh áaÉμ∏d ádGó©dG ≥«≤ëàH
.¥ƒ≤ëdG ¿ƒ°üd Ωõ∏j Ée
≈dEG ¿ƒfÉ≤H Ωƒ°SôªdG ±ó¡jh
ihÉ``Yó``dG ™``aô``d ΩÉ``¶`f çGó``ë`à`°`SG

á«°ùæédG ¿ƒfÉb øe (10) IOÉªdG
¢üf Ω1963 ΩÉ``©` d á``«`æ`jô``ë`Ñ`dG
á«°ùæédG •É≤°SEG ¬«a õ«éj ójóL
QGô≤H É¡H ™àªàj øªY á«æjôëÑdG
AÉæH ,AGQRƒ`` dG ¢ù∏ée øe ÖÑ°ùe
É``eCG ,á``«`∏`NGó``dG ô``jRh ¢``Vô``Y ≈∏Y
AÉ¨dEG ≈∏Y â°üf ó≤a á«fÉãdG IOÉªdG
ºbQ ¿ƒfÉ≤dG øe GkQôμe (24) IOÉªdG
ájÉªM ¿CÉ°ûH 2006 áæ°ùd (58)
»a ,á«HÉgQE’G ∫ÉªYC’G øe ™ªàéªdG
.ájò«ØæJ áãdÉãdG IOÉªdG äAÉL ø«M
É``°``k†` jCG ¢``ù`∏`é`ª`dG ¢``û` bÉ``æ` jh
á«©jô°ûàdG ¿hDƒ°ûdG áæéd ôjô≤J
¿ƒfÉ≤H Ωƒ°SôªdG ∫ƒM á«fƒfÉ≤dGh
πjó©àH Ω2019 áæ°ùd (21) º``bQ
äÉ©aGôªdG ¿ƒ``fÉ``b ΩÉ``μ` MCG ¢†©H
QOÉ``°` ü` dG á`` jQÉ`` é` `à` `dGh á``«` fó``ª` dG
áæ°ùd (12) ºbQ ¿ƒfÉ≤H Ωƒ°SôªdÉH
çGóëà°SÉH ≥∏©àj …òdGh ,Ω1971
É`` ¡` `JQGOEGh ihÉ`` Yó`` dG ™``aô``d ΩÉ``¶` f
.á«fhôàμdE’G πFÉ°SƒdÉH
¿hDƒ``°``û``dG á``æ` é` d â`` `°` ` UhCGh
á≤aGƒªdÉH á«fƒfÉ≤dGh á«©jô°ûàdG
IócDƒe ,Qƒ``cò``ª`dG Ωƒ°SôªdG ≈∏Y
áeõë∏d Óªμoe AÉL ¬fCG Égôjô≤J »a
áμ∏ªe É¡H Ωƒ≤J »àdG á«©jô°ûàdG
á«∏ªY ô«°ù«J ±ó``¡` H ø``jô``ë` Ñ` dG

»a iQƒ``°`û`dG ¢ù∏ée åëÑj
»``à`dGh ,(ó`` ` `MC’G) Ωƒ``«` dG ¬à°ù∏L
ôÑY ó©oH øY ≈``dhC’G Iôª∏d ó≤©æJ
»a Ióªà©ªdG á«fhôàμdE’G áª¶fC’G
¿hDƒ°ûdG áæéd ôjô≤J ,¢ù∏éªdG
»æWƒdG øeC’Gh ´ÉaódGh á«LQÉîdG
ºbQ ¿ƒfÉ≤H Ωƒ°SôªdG ¢Uƒ°üîH
¢†©H πjó©àH 2019 áæ°ùd (16)
á«æjôëÑdG á«°ùæédG ¿ƒfÉb ΩÉμMCG
â``°` UhCG …ò`` ` dGh ,Ω1963 ΩÉ``©` d
Ωƒ°SôªdG ≈∏Y á≤aGƒªdÉH ¬«a áæé∏dG
™e ¬à°ûbÉfh ¬àãëH ¿CG ó©H QƒcòªdG
.á«æ©ªdG äÉ¡édG øe OóY
Égôjô≤J »a áæé∏dG âë°VhCGh
±ó``¡` j ¿ƒ`` fÉ`` ≤` `H Ωƒ``°``Sô``ª``dG ¿CG
IGOC’Gh äGAGô`` ` LE’G ó«MƒJ ≈`` dEG
ä’É``M π``μ` d á``æ`«`Ñ`ª`dG á``«` fƒ``fÉ``≤` dG
ÉªH ,á«æjôëÑdG á«°ùæédG •É≤°SEG
áªjôL »``a á```fGOE’G á``dÉ``M ∂``dP »``a
QÉ°ûªdG ºFGôédG ¢†©H øe á«HÉgQEG
áæ°ùd (58) ºbQ ¿ƒfÉ≤dG »a É¡«dEG
øe ™ªàéªdG ájÉªM ¿CÉ°ûH 2006
.á«HÉgQE’G ∫ÉªYC’G
¿CG ≈`` ` dEG á``æ` é` ∏` dG äQÉ`` `°` ` TCGh
Ók °†a - ∞dCÉàj ¿ƒfÉ≤H Ωƒ°SôªdG
AÉL ,OGƒe (3) øe - áLÉÑjódG øY
¢üæH ∫óÑà°ùoj ¿CG ≈dhC’G ¬JOÉe »a

Ωƒ«dG »FôªdG ∫É°üJ’G äÉ«æ≤J ΩGóîà°SÉH ¢ù∏éª∏d á°ù∏L ∫hCG ó≤Y πÑb

»``Ñ``jô``é``J ´É````ª````à````LG ìÉ````é````f :iQƒ````°````û````dG ΩÉ``````Y ø````«````eCG
á``eƒ``μ``ë``dG »``∏``ã``ª``eh ¢``ù``∏``é``ª``dG AÉ```°```†```YCG ø``«``H ó```©```Ho ø```Y
,Ω2020 ¢SQÉe 18 »a ∂dP ¿Éch ,ó©oH øY É¡JÉYÉªàLG
»FôªdG åÑdG ôÑY áeƒμëdG ™e ´ÉªàLG ∫hCG äó≤Y É¡fCG Éªc
á«eÓ°SE’G ¿hDƒ°ûdGh ∫ó©dG ôjRh Qƒ°†ëH ¿Éch ,ô°TÉÑªdG
.±ÉbhC’Gh
∫ÓN âYÉ£à°SG ¢ù∏éªdG ¿É``é`d ¿CG ≈`` dEG QÉ``°` TCGh
ΩGóîà°SG »a õq«ªJh ô«Ñc
m ìÉéf ≥«≤ëJ á«°VÉªdG ™«HÉ°SC’G
¿Éé∏dG äÉYÉªàLG ó≤Y »a ÉgQÉªãà°SGh ,áãjóëdG äÉ«æ≤àdG
∞∏àîe ø``e ø«dhDƒ°ùeh AGQRh ácQÉ°ûªHh ,ó``©`Ho ø``Y
IOÉ©°ùdG ÜÉ``ë`°`UCG ¢``Uô``M Éæk ªãe ,á«eƒμëdG äÉ¡édG
,á«©jô°ûàdG á£∏°ùdG πªY ô«°S ≈∏Y ¢ù∏éªdG AÉ°†YCG
ø«fGƒ≤dGh äÉ©jô°ûàdG á°ûbÉæeh åëH »a QGôªà°S’Gh
á∏é©H ™aódG »a º¡°ùJh ,øjôëÑdG áμ∏ªe áfÉμe Rõ©J »àdG
.áμ∏ªªdG »a á∏eÉ°ûdG á«ªæàdG
ôîØdG øY iQƒ°ûdG ¢ù∏éªd ΩÉ©dG ø``«`eC’G Üô``YCGh
áeÉ©dG áfÉeC’G »a á«æWƒdG äGôÑîdGh QOGƒμdÉH RGõàY’Gh
Iõ«ªàªdG É¡JQóbh á«dÉ©dG É¡JAÉØc âàÑKCG »àdGh ,¢ù∏éª∏d
¿CG GócDƒe ,ó©oH øY äÉ°ù∏édG ó≤©d Qƒ£àe ΩÉ¶f ™°Vh »a
,á«æWƒdG º¡à«dhDƒ°ùeh ºgQhO Rõ©j ∂dP
»a É°Uƒ°üN
k
ó«aƒc{ ÉfhQƒc ¢Shô«a ÖÑ°ùH á«FÉæãà°S’G ±hô¶dG πX
¿Éª°†d πFGóÑdGh ∫ƒ∏ëdG QÉμàHG »Yóà°ùJ »àdGh ,z19
≥≤ëJ Ée ≈∏Y AÉæÑdGh ,á«©jô°ûàdG á£∏°ùdG πªY QGôªà°SG
.»©jô°ûàdG iƒà°ùªdG ≈∏Y äÉMÉéfh äGõéæe øe
É¡ãH ºà«°S á°ù∏édG ¿CG QƒØ°ü©dG QÉ°ûà°ùªdG OÉ``aCGh
Üƒ«Jƒ«dG ≈∏Y iQƒ°ûdG ¢ù∏ée ÜÉ°ùM ôÑY Iô°TÉÑe
π°UGƒàdG ™bGƒeh ,(Bahrainshuracouncil)
á°ù∏L å``H ≈``dEG á``aÉ``°`VEG ,¢ù∏éª∏d á©HÉàdG »YÉªàL’G
á«YGPE’G áLƒªdG ≈∏Y øjôëÑdG áYGPEG ô«KCG ôÑY ¢ù∏éªdG
.(AM 801)

¬dÓN iôL å«M ,á«eƒμëdG äÉ¡édG øe OóY »∏ãªeh
ø«fGƒ≤dG ™jQÉ°ûe ≈∏Y âjƒ°üàdGh ΩÓμdG Ö∏W áHôéJ
á∏≤ædG √ò¡H RGõàY’Gh ôîØdG øY ÉkHô©e ,¿Éé∏dG äGQGôbh
áeÉ©dG äÉ°ù∏édG ó≤Y »a Iõ«ªàªdGh IójôØdGh á«YƒædG
.ó©oH øY á«©jô°ûàdG á£∏°ù∏d
áeÉ©dG á``fÉ``eC’G s¿CG QƒØ°ü©dG QÉ°ûà°ùªdG í``°` VhCGh
∫ÓN É``gOƒ``¡`L ∞«ãμJ ≈`` dEG äó``ª`Y iQƒ``°`û`dG ¢ù∏éªd
πeÉμàe »fhôàμdEG ΩÉ¶f õ«¡éàd ,ø««°VÉªdG ø«YƒÑ°SC’G
òNC’G ™e ,ó©oH øY ¢ù∏éª∏d áeÉ©dG á°ù∏édG IQGOEGh ó≤©d
ÉªHh ,á°ù∏édÉH á≤∏©àªdG äÉÑ∏£àªdG π``c QÉÑàY’G »``a
¢üæJ Éeh ,ájQƒà°SódG äGAGô``LE’G ≥ah Égô«°S øª°†j
.¢ù∏éª∏d á«∏NGódG áëFÓdG ¬«∏Y
iQƒ°ûdG ¢ù∏ée ¿CG QƒØ°ü©dG QÉ°ûà°ùªdG ô``cPh
,ó©oH øY äÉYÉªàL’G á«æ≤J ΩGóîà°SG »a Ébk ÉqÑ°S ¿É``c
¢ù∏éªdÉH á«fƒfÉ≤dGh á«©jô°ûàdG ¿hDƒ°ûdG áæéd ¿EG PEG
ó≤©J á«©jô°ûàdG á£∏°ùdG iƒà°ùe ≈∏Y áæéd ∫hCG ôÑà©J

ΩÉ©dG ø«eC’G ,QƒØ°ü©dG óªMCG áeÉ°SCG QÉ°ûà°ùªdG ócCG
πc äôaq h ¢ù∏éª∏d áeÉ©dG áfÉeC’G ¿CG ,iQƒ°ûdG ¢ù∏éªd
,iQƒ°ûdG ¢ù∏ée AÉ°†YC’ áãjóëdG äÉ«æ≤àdGh äÉ«fÉμeE’G
,á«©jô°ûàdG á£∏°ù∏d ó©oH øY áqeÉY á°ù∏L ∫hCG ó≤©d ∂dPh
á°SOÉ°ùdG ¬à°ù∏L ó≤©«°S ¢ù∏éªdG ¿CG ≈`` dEG Gkô`«`°`û`e
»©jô°ûàdG π°üØdG øe »fÉãdG OÉ≤©f’G QhO »a øjô°û©dGh
»FôªdG åÑdG á«æ≤J ΩGóîà°SÉH (ó``MC’G) Ωƒ«dG ¢ùeÉîdG
.á«eƒμëdG äÉ¡édG øY ø«∏ãªe ácQÉ°ûªHh ,ô°TÉÑªdG
Iƒ£îdG √ò``g ¿CG ≈``dEG QƒØ°ü©dG QÉ°ûà°ùªdG QÉ``°`TCGh
ÉkªYO »JCÉJ ,á«©jô°ûàdG á£∏°ùdG É¡JòîJG »àdG ábÉqÑ°ùdG
™e Ó``YÉ``Ø`Jh ,áª«μëdG IOÉ``«`≤`dG äÉ¡«Lƒàd Ió``fÉ``°`ù`eh
á°SÉFôH á«≤«°ùæàdG áæé∏dG ø``Y IQOÉ``°` ü` dG äÉª«∏©àdG
≈∏YC’G óFÉ≤dG ÖFÉf ó¡©dG »``dh »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U
»æWƒdG ≥jôØdGh ,AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«Fôd ∫hC’G ÖFÉædG
PÉîJG ¿CÉ°ûH ,z19 ó«aƒc{ É``fhQƒ``c ¢Shô«Ød …ó°üà∏d
,áeÉ©dG øcÉeC’G »a äÉ©ªéàdG ô¶Mh ,á«FÉbƒdG ô«HGóàdG
iQƒ°ûdG ¢ù∏ée ¢ù«FQ ídÉ°üdG ídÉ°U øH »∏Y ¿CG Éæk «Ñe
á«fÉμeEG ∫ƒM πeÉ°T Qƒ°üJ ™°Vƒd áeÉ©dG áfÉeC’G ¬Lh
≥jôØdG ø∏YCG ¿CG òæe ó©H øY ¢ù∏éªdG ¿Éédh äÉ°ù∏L ó≤Y
ájRGôàM’G äGAGôLE’G øe áeõM ÉfhQƒc ¢Shô«Ød »æWƒdG
¢ù∏ée ¢ù«FQ ¿CG ≈dEG Éàk a’ ,AÉHƒdG Gòg »°ûØJ øe óë∏d
,á«æ≤àdGh á«fƒfÉ≤dG ÖfGƒédG á°SGQO ≈dEG ¬Lh iQƒ°ûdG
äGOÉ°TQE’Gh äÉª«∏©àdG øe áYƒªée QGó°UEG ÖfÉL ≈dEG
Ö∏W øª°†àj ,äÉ°ù∏édG ó≤Y á«dBG ∫ƒM ¢ù∏éªdG AÉ°†YC’
ø«fGƒ≤dG ™jQÉ°ûeh º«°SGôªdG ≈∏Y âjƒ°üàdGh ΩÓμdG
.ø«fGƒ≤H äÉMGôàb’Gh
´ÉªàLG ìÉéf øY iQƒ°ûdG ¢ù∏ée ΩÉY ø«eCG ∞°ûch
¢ù∏éªdG AÉ°†YCG ø«H (âÑ°ùdG) ¢ùeCG ó©oH øY ó≤oY »ÑjôéJ

Ωƒ°SôdG ¢†«ØîJ »a ¢SQGóªdG ¢†©H äGQOÉÑªd ºgôjó≤J øY GƒHôYCG

الخبر
ójóëàH zIQÉ``éàdG{ Ö``dÉ£j ÜÉ``£M Ö``FÉædG ∞°üæe
π```Mبيانات
OÉ```é```jEÉ```H zá```«```Hô```à```dG{ ¿ƒ``Ñ``dÉ``£``j ÜGƒ`````f
ôÑcCG äÉ«ªμH É``¡MôWh äÉeÉªμ∏d ó``Mƒe ô©°S á``°``UÉ``î``dG ¢`````SQGó`````ª`````dGh Qƒ`````````eC’G AÉ`````«`````dhC
اليومG ø```«```H

.ÜÉ£M ¥GRôdGóÑY |
äÉeÉªμdG ô«aƒàa ,zêÓ``©`dG øe
ójGõJ øe ô«ãμH ¢üNQCG ¿ƒμ«°S
Ö©°ûdG AÉæHCG ø«H ihó©dG ä’ÉM
.º¡LÓY ≈dEG áLÉëdGh

.É¡FGóJQG
Iô«©°ùJ ójóëàH Ö``dÉ``Wh
ô``eC’G ,äÉeÉªμdG ô©°ùd IóMƒe
™°ûL ΩÉeCG ≥jô£dG ™£≤«°S …òdG
Gƒ∏¨à°SG ø``jò``dG QÉéàdG ¢†©H
±ô``¶` dGh ø``«` æ` WGƒ``ª` dG á``LÉ``M
áμ∏ªªdG ¬H ôªJ …òdG »FÉæãà°S’G
ìÉ`` ` `HQC’G ¢``†` ©` H ≥``«` ≤` ë` J »`` a
∫Ó¨à°SG ø``e ’ó``H ,á``«` aÉ``°` VE’G
»æWh ∞``bƒ``e ºjó≤àd á°UôØdG
√ò``g π``X »``a ó``fÉ``°`ù`eh ∞``jô``°`T
.áeRC’G
IQhô°V ≈∏Y ÜÉ£M Oó°Th
äÉeÉªμdG øe ôÑcCG äÉ«ªc ìôW
ô«aƒàH ∂dòc ÉÑdÉ£e ,¥ƒ°ùdG »a
,á``«` fÉ``é` e á``Ø` °` ü` H äÉ``eÉ``ª``μ``dG
ô«N ájÉbƒdG{ CGóÑe ≈∏Y GkOÉªàYG

¥GRô``dGó``Ñ` Y Ö``FÉ``æ`dG Ö``dÉ``W
IQÉ`` `é` ` à` ` dG IQGRh ÜÉ`` `£` ``M
áë°VGh á«dBG ºjó≤àH áYÉæ°üdGh
ióeh ,äÉeÉªμdG QÉ©°SCG OóëJ
πX »``a ,¥ƒ``°` ù` dG »``a É``gô``aGƒ``J
á«eGõdEÉH áeƒμëdG øe äÉÑdÉ£ªdG
á«FÉbƒdG πÑ°ùdG óMCÉc É¡FGóJQG
AÉ``Hh »°ûØJ ™``æ` eh Iô£«°ù∏d
.áμ∏ªªdG »a ÉfhQƒc
òæe Éfó°UQ{ :ÜÉ£M ∫É``bh
™«ªL AÉ¡àfG ,QGô≤dG ò«ØæJ ΩÉjCG
¥ƒ°ùdG »a á°Vhô©ªdG äÉ«ªμdG
ä’ÉM RõY Ée ,zäÉeÉªμdG{ øe
ø«æWGƒªdG ø«H ÖbôàdGh ≥∏≤dG
Ωó``Y á``bô``£`e ø``«`H Gƒ``JÉ``H ø``jò``dG
¿Góæ°Sh ,¥ƒ°ùdG »a ÉgôaGƒJ
ΩóY AGôL áØdÉîe ≈∏Y ∫ƒ°üëdG

»a %10 áÑ°ùf É¡Yƒªée RhÉéàj »àdGh
¢SQGóªdG ΩÉ«b ΩóYh á°SGQódG ∞bƒJ πX
.èeGôÑdG √ò¡H
πM Oƒ`` `Lh á``«` ª` gCG ≈`` `dEG GhQÉ`` `°` ` TCGh
IQGRh øe ójôf øëf{ :ø«∏FÉb ,∞°üæe
Qƒ`` `eC’G AÉ`` «` `dhCG ∞``°`ü`æ`j Ó``M á``«` Hô``à` dG
PÉîJG IQGRƒdG ≈∏Yh ,á°UÉîdG ¢SQGóªdGh
≈∏Y á«≤«≤M áØ°üæe á«dBG OÉéjE’ äGAGôLEG
á°UÉNh ,AÉæãà°SG ¿hóH ¢SQGóªdG ™«ªL
¢``SQGó``ª`dG √ò``¡` d á``eƒ``μ`ë`dG º``YO π``X »``a
Ióe AÉ``ª` dGh AÉHô¡μdG ô«JGƒØH É¡∏ØμàH
ø««æjôëÑdG Ö`` JGhQ ™``aOh ô¡°TCG á``KÓ``K
√òg ºK øeh ,¢UÉîdG ´É£≤dG »a º¡∏ªcCÉH
ºYO ó©H IQÉ°ùîd ¢Vô©àJ ød ¢SQGóªdG
.záeƒμëdG

QƒeC’G AÉ«dhCG ∞°üæJ ádƒ≤©e áÑ°ùf OÉéjEG
.¬°ùØf âbƒdG »a á°UÉîdG ¢SQGóªdGh
óLƒJ …òdG âbƒdG »a{ :ÜGƒædG ∫Ébh
πeÉμdÉH É``¡`dÉ``ª`YCG äô°ùN äÉ``YÉ``£`b ¬«a
≈∏Y πª©J á°UÉîdG ¢SQGóªdG ¢†©H óéf
ºYódG ≈∏Y IhÓ``Y πeÉμdÉH É¡ëHQ IOÉ``jR
.z»eƒμëdG
IQGRh ∑ôq ` `ë` `J ÜGƒ`` æ` `dG ø``ª` K É``ª`«`a
∫ÓN øe ∫ƒ∏ëdG OÉéjE’ º«∏©àdGh á«HôàdG
øY É¡©e åëÑdGh ¢SQGóªdG ™e ´ÉªàL’G
âbƒdG »a øjócDƒe ,Ωƒ°SôdG ¢†Øîd á«dBG
¢SQGóªdG ¿CÉ`H º∏Y ≈∏Y IQGRƒ``dG ¿CG ¬``JGP
≈dEG ∞jQÉ°üªdG º«°ù≤àH Ωƒ≤J á°UÉîdG
á£°ûfC’G ∞jQÉ°üe É¡æe ,ΩÉ``°` ù` bGC Iqó` `Y
É¡æe ó``jó``©` dGh äÉ``«`dÉ``©`Ø`dGh äÓ``Mô``dGh

áÑ°ùæH á``«` °` SGQó``dG Ωƒ``°` Sô``dG ¢†«ØîàH
IQGRh ¬``JGP ¥É«°ùdG »a ø«ÑdÉ£e ,%10
¢†«ØîJ áÑ°ùf AÉ£YEÉH º«∏©àdGh á«HôàdG
á``«`dÉ``ë`dG ±hô`` ¶` `dG ™``e ≈°TÉªàJ ôÑcCG
.OÓÑdG É¡H ôªJ »àdG áeRC’Gh
ƒH ó``ª`ë`e ÜGƒ``æ``dG ø``e π``c ió`` ` HCGh
¬``∏` dGó``Ñ` Yh í``dÉ``°` ü` dG ìhó`` ª` `eh Oƒ``ª``M
QÉªYh »``fGô``ë`Ñ`dG Oƒ``ª`ë`eh …ô``°` Shó``dG
»eƒ°ù©dG ∫OÉYh »μjÉëdG ºã∏ch ¢SÉÑY
º¡JQOÉÑe ∫É«M ¢SQGóªdG ¢†©Ñd ºgôjó≤J
øe %10 áÑ°ùf ¢†«ØîJ »``a á``«` JGò``dG
º¡àÑdÉ£e ≈dEG øjô«°ûe ,∞«dÉμàdG ´ƒªée
´ƒªéªH áfQÉ≤e ôÑcG áÑ°ùæH ¢†«ØîàH
,ø``gGô``dG ™``°`Vƒ``dG ™``e ≈°TÉªàJ Ωƒ``°`Sô``dG
á«ªgCG ≈∏Y â``bƒ``dG äGP »``a øjOó°ûeh

التاريخ

ƒª°S ¬«LƒJ ÜGƒ``æ` dG ø``e Oó``Y ø``ªq `K
º«∏©àdGh á«HôàdG IQGRƒd AGQRƒ``dG ¢ù«FQ
OÉéjE’ á°UÉîdG ¢SQGóªdG ™e πª©dG ≈dEG
øY ∞``«`Ø`î`à`dG »``YGô``J á``Ñ`°`SÉ``æ`e ∫ƒ``∏` M
¢SQGóª∏d øª°†j ÉªH QƒeC’G AÉ«dhCG πgÉc
øjó«°ûe ,É``gOƒ``¡`L ô``KCÉ` J Ωó``Y á°UÉîdG
Ée πμd √ qƒª°S πÑb øe áã«ãëdG á©HÉàªdÉH
øjôëÑdG áμ∏ªe »``a ø«æWGƒªdG ¢üîj
ƒª°S äGQOÉÑeh Oƒ¡éH ∂dòc øjó«°ûeh
¢ù∏ée ¢ù«Fôd ∫hC’G ÖFÉædG ó¡©dG »dh
»a ô``KC’G Ö«WCG É¡d ¿É``c »àdGh AGQRƒ`` dG
áeRCG ™e πeÉ©àdG »a øjôëÑdG áμ∏ªe õ«ªJ
.ÉfhQƒc
¢SQGóª∏d ºgôμ°T ÜGƒ``æ`dG Ωqó` b Éª«a
É¡°ùØf AÉ≤∏J ø``e äQOÉ`` H »``à`dG á°UÉîdG
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¿ƒμj ød ÉfhQƒc πÑb Ée
ÉfhQƒc ó©H Ée πãe
øjódG ∫Éªc ádÉg

halakamal99@hotmail.com

»MÉ«°ùdG ´É£≤dG Qô°†J á«MÉ«°S QOÉ°üe â©bƒJ
,ÉfhQƒc ¢Shô«a áeRCG πX »a ™°SGh ¥É£f ≈∏Y áμ∏ªªdÉH
∫ÓN ô``«`fÉ``fó``dG ø«jÓe äÉÄªH ôFÉ°ùN óÑμJ áëLôe
,á«bóæØdG äBÉ°ûæªdG øe ô«Ñc Oó``Y ¥Ó``ZEGh ,2020 ΩÉ``Y
»MÉ«°ùdG ´É£≤dG óªà©j å«M ,ø«ØXƒªdG äÉÄe íjô°ùJh
∫hO øe QGhõ``dGh ìÉ«°ùdG ≈∏Y %88 áÑ°ùæH øjôëÑdG »a
äGAGô`` `LE’G ÖÑ°ùH ¬`` fCGh ,»é«∏îdG ¿hÉ``©`à`dG ¢ù∏ée
øe áaôZ ∞``dCG øjô°ûY øe ôãcCG ∑Éæg ¿ƒμà°S IójóédG
.ìÉ«°S ¿hO
º``eC’G áª¶æe ¬àæ∏YCG É``e ™``e ≥aGƒàj ÉØdÉ°S ô``cP É``e
¿hó≤Ø«°S ¢üî°T ¿ƒ«∏e 25 ƒëf ¿CG øe GôNDƒe IóëàªdG
Iƒ≤c É¡àª¶©H ÉμjôeCG »gÉ¡a ,ÉfhQƒc ÖÑ°ùH º¡ØFÉXh
Ghó≤a »μjôeCG ¿ƒ«∏e 17 ¿CG ¢ùeCG Ωƒj ø∏©J ájOÉ°üàbG
.ä’ÉéªdG ∞∏àîe »a »°VÉªdG ¢SQÉe òæe º¡ØFÉXh
∞FÉXh ºdÉ©dG AÉ``ë`fCG »a AÉ``Hƒ``dG »°ûØJ ¢VôY ó≤d
¿Éμe πc »a áMÉ«°ùdGh ôØ°ùdG »YÉ£b »a ¿ƒ∏ª©j øjô«ãc
,áMÉ«°ùdGh ôØ°ù∏d »ªdÉ©dG ¢ù∏éªdG Ö°ùëH ∂dPh ,ô£î∏d
áØ«Xh ¿ƒ«∏e ø«°ùªN ƒëf ≈dEG π°üj Ée ¿CÉH ìô°U …òdG
±’BG AÉ``¨`dEG AGQh øe á°UÉNh ,AÉ``Hƒ``dG ÖÑ°ùH ≥∏¨J ób
äÉcô°T ¢†©H ≥«∏©Jh ,á«dhódG ájƒédG äÓ``Mô``dG øe
.OóédG AÓª©∏d ôØ°ùdG ≈∏Y ø«eCÉàdG äÉ«∏ª©d áMÉ«°ùdG
Qô°†àªdG ƒg √óMh »MÉ«°ùdG ´É£≤dG ¢ù«d ™bGƒdG »a
øe √ô``«`Z ≈∏Y ∂``dP ≥Ñ£æj π``H ,á`` `eRC’G √ò``g AGô``L ø``e
∫É≤j Éªc- ¢SÉfCG ∑Éæ¡a ,áÑ°ùædG âØ∏àNG ¿EGh äÉYÉ£≤dG
É«fódG âØbh ¿hô``NBGh ,º¡°û«Y ™£≤fG -áLQGódG á¨∏dÉH
GPÉªa ,ïdEG ïdEG ,¿ƒjódG É¡«∏Y âªcGôJ áãdÉK áÄah ,º¡©e
á«∏Ñ≤à°ùªdG §£îdG »g Éeh !?∂``dP √ÉéJ ¿ƒ∏YÉa øëf
ó«cCÉàdG ≈dEG Éæ©aój Ée Gòg !?áeRC’G √òg ™HGƒJ á¡LGƒªd
AÉ``æ`KCG §≤a ô°ùëæj ’ á```eRC’G ™``e πeÉ©àdG ø``a ¿CG Éæg
.Égó©H Ée ≈dEG ∂dP ió©àj πH ,ÉgOƒLh
áeƒμëdG É¡JòîJG »àdG äGQGô``≤` dG áeõM ¿CG ∂°T ’
øØH É¡©àªJ øe Gô«Ñc GQó``b ¢ùμ©J Gô``NDƒ`e á«æjôëÑdG
ôcòdÉH ¢üîfh ,É¡ÑbGƒY ™e º``gC’Gh á``eRC’G ™e πeÉ©àdG
´É£≤dG »a ø«∏eÉ©dG ø««æjôëÑdG Ö``JGhQ ™aO QGô``b Éæg
øeDƒJ áª«μM Iƒ£N »``gh ,ô¡°TCG áKÓK Ió``e ¢UÉîdG
ó°V º¡«≤Jh ,»Ø«XƒdG º¡∏Ñ≤à°ùe ø«ØXƒªdG øe ô«ãμ∏d
…òdGh ,¢†©ÑdG ∫ƒ£J áæ«©∏dG ¬jOÉjCG äCGóH …òdG íjô°ùàdG
ƒg »Ø«XƒdG ¿ÉeC’Éa ,AÉHƒdG Gòg äGô«KCÉJ ≈°ùbCG øe √GQCG
.»ë°üdG ¿ÉeC’G øY ¬à«ªgCG »a π≤j ’ ¿ÉeC’G øe ´ƒf
ó©H Éª«a ôμØf ¿CG ¬``à`bh ¢ù«d ¬`` fEG π``FÉ``b ∫ƒ``≤`j ó``b
,»¡àæà°S ≈àe º∏©j óMCG ’h ,áªFÉb âdGRÉe »gh ,áeRC’G
ô«μØàdG ƒg á``eRCG …CG IQGOEG øe º¡e Aõéa ,CÉ£N Gò``gh
¥ôØdG RôÑj Éægh ,Égó©H Éªd §«£îàdGh OGó©à°S’Gh
ôWÉîªdG QÉ°ùëfG ºK øeh ,GQƒ£Jh Gô°†ëJ ∫hódG ø«H
.iôNCÉH áfQÉ≤e É¡æ«©H äÉ©ªàée »a ôFÉ°ùîdGh

!!ÉfhQƒc ó©H Ée πãe ¿ƒμj ød ..ÉfhQƒc πÑb Éªa
!!É¡Hƒ©°Th äÉeƒμ◊G ¿ƒY ‘ ¬∏dG ¿Éch

óªMh ≈°ù«Y »àæjóeh »dÉYh ¢üØM óLh ™``jóÑdG »a IójóL á«YÉªàLG õcGôe
ø``«``æ``WGƒ``ª``dG äÉ``LÉ``«``à``MG á``«``Ñ``∏``J »```a á``eƒ``μ``ë``dG ±Gó`````gCG ≥``≤``ë``J õ``cGô``ª``dG :π``ª``©``dG ô````jRh
ájÉYôd ≈æÑe πª°ûJ ,á∏°üàe ¿ÉÑe
m
ájÉYôd ≈æÑeh ,(ø«æH) çGó`` MC’G
,äÉeóN »æÑeh ,(äÉæH) çGó``MC’G
QÉéJ’G ÉjÉë°V AGƒjE’ ¿ÉeC’G QGOh
¿ÉeC’G QGOh ,(∫ÉLô∏d) ¢UÉî°TC’ÉH
…ô°SC’G ∞æ©∏d äÉ°Vô©àªdG ájÉYôd
QGOh ,(AÉ°ùædG) ô°ûÑdÉH QÉéJ’Gh
øeh ,á«YÉªàL’G ájÉYô∏d áeGôμdG
ó««°ûàdG ∫ÉªYCG øe AÉ¡àf’G ™bƒàªdG
.2022 ΩÉY øe ôjÉæj »a
äÉeóîdG ™ªée ≈dEG áÑ°ùædÉHh
ó≤a ,≈°ù«Y áæjóe »a á«YÉªàL’G
AÉæH IOÉ``YEG Qô≤J ¬``fCG ¿Gó«ªM ô``cP
á``jÉ``Yô``∏`d π``eÉ``°` T ™``ª`é`e õ``«`¡`é`Jh
IóY ™ªéªdG º°†jh ,á«YÉªàL’G
É°ü«°üN âªª°U QhOh õ``cGô``e
…hP) á``bÉ``YE’G …hP ¢``UÉ``î`°`TCÓ`d
,ø``«` æ` WGƒ``ª` dG QÉ`` Ñ` `ch (á``ª` jõ``©` dG
»dGƒM ≠∏ÑJ AÉæH áMÉ°ùe »dÉªLEÉH
√ò«ØæJ º``à`j ,™``Hô``e ô``à`e ∞`` dCG 15
»é«∏îdG á«ªæàdG èeÉfôH øª°V
»``à`jƒ``μ`dG ¥hó``æ` °` ü` dG ø`` e º``Yó``H
áØ∏μH ,á«Hô©dG ájOÉ°üàb’G á«ªæà∏d
GQÉæjO 7^347^994 ≠∏ÑJ á«dÉªLEG
á©Ñ°Sh áFÉªKÓKh ø«jÓe á©Ñ°S)
á©HQCGh áFÉª©°ùJh ÉØdCG ¿ƒ``©`HQCGh
.(GQÉæjO ¿ƒ©°ùJh
¿ÉÑe
m 6 øe ´hô°ûªdG ¿ƒμàjh
âjƒμdGh øjôëÑdG ∂æH ≈æÑe πª°ûJ
ájÉYQ »æÑeh ,ábÉYE’G …hP π«gCÉàd
áæjóe õ``cô``eh ,ø``«`æ`WGƒ``ª`dG QÉ``Ñ`c
á`` °` `VhQh ,»`` YÉ`` ª` `à` `L’G ≈``°` ù` «` Y
π``«`gCÉ`à`dG õ``cô``eh ,≈``°`ù`«`Y á``æ`jó``e
,ábÉYE’G …hòd »æ¡ªdGh »ªjOÉcC’G
á«°VÉjôdG á£°ûfCÓd ÓeÉ°T ≈æÑeh
™``bƒ``à` ª` dG ø`` `eh ,á``«``YÉ``ª``à``L’Gh
ôÑªaƒf »``a AÉ``æ` Ñ` dG ø``e AÉ``¡` à` f’G
»a π«¨°ûàdG ºàj ¿CG ≈∏Y ,Ω2021
.Ω2022 ΩÉY øe »fÉãdG ∞°üædG
¬``Lh ,¬``ë`jô``°`ü`J ΩÉ``à` N »`` ah
AÉcô°ûdG π``c ≈``dEG ôμ°ûdG ¿Gó«ªM
äÉ``Yhô``°` û` ª` dG √ò``¡` d ø``«` ª` YGó``dGh
»àjƒμdG ¥hóæ°üdG É¡æe ,ájƒªæàdG
,á``«`Hô``©`dG á``jOÉ``°` ü` à` b’G á«ªæà∏d
ó««°ûJh AÉæH äÉYhô°ûe ¬∏jƒªàd
™ªéeh π``eÉ``°`û`dG á``bÉ``Y’E G ™ªée
áæjóe »``a á``«`YÉ``ª`à`L’G á``jÉ``Yô``dG
á«YÉªàL’G äÉeóîdG ™ªéeh ,óªM
ácô°T ∂``dò``ch ,≈°ù«Y áæjóe »``a
É¡YôÑàd (É``Ñ`dCG) øjôëÑdG Ωƒ«æªdCG
õcôe áØ∏c øe ôÑcC’G AõédG πjƒªàH
.πeÉ°ûdG »YÉªàL’G ™jóÑdG

»°VÉjôdG ÜÉÑ°ûdG …OÉf ™e åëÑj óªM ∂∏ªdG õcôe
zIOÉ«≤dG »a ¿ÉªjE’G{ èeÉfôH øª°V ÜÉÑ°ûdG π«gCÉJ

,áμ∏ªªdG »a á«°VÉjôdG á``jó``f’G
ióªH â``bƒ``dG ¢ùØf »``a Gkó«°ûe
¬∏°UGƒJ ï«°SôàH õcôªdG ΩÉªàgG
»``°` VÉ``jô``dG ÜÉ``Ñ` °` û` dG …OÉ`` `f ™`` e
ÜÉÑ°ûdG ìÓ``°` Uh ô``«`N ¬``«`a É``ª`d
πªLCÉH º¡æWh áeóîd »æjôëÑdG
.áæμªe IQƒ°U
…OÉ`` f ¿G Qƒ``ª``jõ``dG ø``«` Hh
√õ``cGô``eh »``°` VÉ``jô``dG ÜÉ``Ñ` °` û` dG
IOÉØà°S’ÉH ÖZôJ â°ùdG á©HÉàdG
óªM ∂``∏` ª` dG õ``cô``e è`` eGô`` H ø`` e
á°UÉN ,»ª∏°ùdG ¢ûjÉ©à∏d »ªdÉ©dG
Ö°üJ õ``cô``ª` dG äGQOÉ`` Ñ` `e ¿Gh
ô«î°ùJh ÜÉÑ°ûdG áë∏°üe »``a
º¡JÉ©ªàée á``eó``î`d º``¡`JÉ``fÉ``μ`eG
º``¡`∏`©`é`Jh º`` `gGô`` `bh á``«` ∏` ë` ª` dG
É«∏Y äGQÉ¡e ÜÉë°UCGh ø«∏gDƒe
.IOÉjôdGh IOÉ«≤dG »a

RGô``£`dG á«ªdÉY á«ª«∏©J ¢``Uô``a
áaô©ªdGh º∏©dG º¡Ñ°ùμJ ÜÉÑ°û∏d
ìhQ ∑Ó``à` eGh ¢ùØædÉH á``≤`ã`dGh
»a QÉªYE’Gh AÉæÑ∏d ≈©°ùJ ájOÉ«b
.øWƒdG ô«N ¬«a Éªd ¢VQC’G
»∏ãªe ô``«`ª`dG â``©` ∏` WCG É``ª`c
≈∏Y »``°` VÉ``jô``dG ÜÉ``Ñ`°`û`dG …OÉ`` f
∂∏ªdG õcôe ádÉ°SQh ±GógG RôHG
»ª∏°ùdG ¢ûjÉ©à∏d »ªdÉ©dG óªM
ádÓL á``jDhQ øe É¡∏L á≤ãÑæªdGh
≈∏Y Iõ``μ` Jô``ª` dG ió``Ø` ª` dG ∂``∏`ª`dG
OÉªY »æjôëÑdG ÜÉÑ°ûdG π©L
ô««¨àdG IOÉbh ôjƒ£àdGh á°†¡ædG
.π°†aCÓd
Qƒ`` ª` `jõ`` dG Ö`` ` ` qMQ √Qhó`` ` ``H
»ªdÉ©dG óªM ∂∏ªdG õcôe IQOÉÑªH
¥É``aBG íàØH »ª∏°ùdG ¢ûjÉ©à∏d
∞∏àîe ™``e ¿hÉ©àdG ø``e ™``°`ShG

õcôªd ΩÉ``©`dG ø``«` eC’G äó`` cCG
¢ûjÉ©à∏d »``ª`dÉ``©`dG ó``ª`M ∂``∏`ª`dG
OGó©à°SG ô«ªdG á«ª°S »ª∏°ùdG
iƒ``à`°`ù`ª`H AÉ`` ≤` `JQÓ`` d õ`` cô`` ª` `dG
ájófC’G ™e ≥«°ùæàdGh ¿hÉ©àdG
á«dÉª°ûdG á¶aÉëªdG »a á«°VÉjôdG
óªM ∂∏ªdG èeÉfôH ò«ØæJ QÉWEG »a
.zIOÉ«≤dG »a ¿ÉªjE’G{ ádÉeõ∏d
É``¡`FÉ``≤`d ∫Ó`` `N â`` ë` `°` `VhCGh
…OÉ`` f IQGOEG ¢``ù` ∏` é` e ƒ``°` †` ©` H
¢üØMóL »a »°VÉjôdG ÜÉÑ°ûdG
∂∏ªdG õcôe ¿G ,QƒªjõdG ¥OÉ°U
»ª∏°ùdG ¢ûjÉ©à∏d »ªdÉ©dG óªM
á∏MôªdG »a ¢UôëdG πc ¢üjôM
äÉ``bÉ``£` dG »``æ` Ñ` J ≈``∏` Y á``∏`Ñ`≤`ª`dG
iôbh ¿óe ∞∏àîe »a á«HÉÑ°ûdG
AÉ£YG ôÑY ,áμ∏ªªdG äÉ¶aÉëe
á°UôØdG óYGƒdG »æjôëÑdG A¢ûædG
IOÉ``«` ≤` dG ä’É``é``e »``a ´Gó`` HEÓ` `d
π°†aCG πÑ≤à°ùªd QGô``≤`dG ™æ°Uh
.»∏ëªdG ™ªàéª∏dh áμ∏ªª∏d
¿G ΩÉ``©``dG ø`` «` `eC’G äô`` ` cPh
á``dÉ``eõ``∏`d ó``ª` M ∂``∏` ª` dG è``eÉ``fô``H
º``ªq `°`U zIOÉ`` «` `≤` `dG »`` a ¿É`` `ª` ` jE’G{
Ö`` jQó`` Jh π``«` gCÉ` à` d É``°``kü` «` °` ü` N
IOÉjôdG ≈∏Y »æjôëÑdG ÜÉÑ°ûdG
äÉ``«``bÓ``NCG ≈```bQCÉ` `H »``∏` ë` à` dGh
,»ª∏°ùdG ¢ûjÉ©àdGh íeÉ°ùàdG
øjôëÑdG Ö©°T É¡H º°ùJG »àdGh
≈``dEG Iô«°ûe ,â∏N Oƒ≤Y ∫Gƒ``W
áÄ«¡J ±ó¡à°ùj è``eÉ``fô``Ñ` dG ¿CG

,ÖjQóàdGh º∏©à∏d QOÉ°üe õcôeh
,ábÉYE’G …hP äÉéàæªd É°Vô©eh
á£°ûfC’G á°SQÉªªd ÉjQÉ¡f ÉjOÉfh
≈æÑªdGh ,á«¡«aôàdGh á«∏«gCÉàdG
á«HÉ©«à°S’G ábÉ£dG Qó≤Jh .…QGOE’G
¢üî°T 1500 »dGƒëH ™ªéª∏d
É`` jQGOEG 160 ≈`` dEG á``aÉ``°`VEG ,É``«`eƒ``j
ø``eh ,»``°`ù`«`Fô``dG IQGOE’G ≈æÑªH
ìÉààaG óYƒe ¿ÓYEG ºàj ¿CG πeDƒªdG
±ƒ°Sh ,Gó``L ÉÑjôb õcGôªdG √ò``g
õcGôªdG √ò``g øe Oó``Y π«¨°ûJ ºàj
™``ª`à`é`ª`dG äÉ``ª` ¶` æ` e ∫Ó`` ` N ø```e
äGP á«∏gC’G äÉ«©ªédGh »fóªdG
,ábÉYE’G …hP ¿hDƒ°ûH ¢UÉ°üàN’G
á«©ªàéªdG ácGô°ûdG QÉWEG »a ∂dPh
»ª°SôdG ø«YÉ£≤dG ø«H á∏YÉØdG
.»∏gC’Gh
Gó«cCÉJh ,π°üàe ó«©°U ≈∏Yh
á«∏«gCÉJh á«FÉYQ äÉ``eó``N ºjó≤àd
ócCG ,á«©ªàéªdG äÉÄØdG øe Oó©d
á«YÉªàL’G á«ªæàdGh πª©dG ôjRh
á``jÉ``Yô``dG ™``ª`é`e ´hô``°` û` e AÉ``°` û` fEG
π«gCÉàd óªM áæjóe »a á«YÉªàL’G
,º¡d AGƒ`` ` jE’G ô``«` aƒ``Jh çGó`` ` MC’G
ô«jÉ©ªdG ™``e Ö``°`SÉ``æ`à`J á«∏μ«¡H
»``fÉ``Ñ` e ¢``ü` à` î` J PEG ,á`` `«` ` dhó`` `dG
π«gCÉJh ,πØ£dG ájÉYôH ´hô°ûªdG
ø«°Vô©àªdG AGƒ`` ` jEGh ,çGó`` ``MC’G
,ø«°ùæédG ø``e AGò`` ` jE’Gh ∞æ©∏d
,ø«dƒ°ùàªdGh øjOô°ûàªdG AGƒ``jEGh
ÉØdCG 11 ≠∏ÑJ AÉæH áMÉ°ùe »dÉªLEÉH
ò«ØæJ »``JCÉ`jh ,É©Hôe Gôàe 776h
á«ªæàdG èeÉfôH øª°V ´hô°ûªdG
¥hó``æ`°`ü`dG ø``e º``Yó``H »``é`«`∏`î`dG
á``jOÉ``°` ü` à` b’G á``«`ª`æ`à`∏`d »``à` jƒ``μ` dG
≠∏ÑJ á``«` dÉ``ª` LEG á``Ø`∏`μ`H ,á``«` Hô``©` dG
ø«jÓe á©Ñ°S) QÉ``æ`jO 7182000
∞`` dCG ¿ƒ``fÉ``ª``Kh ¿É`` æ` `KGh á`` FÉ`` eh
áà°S øe ´hô°ûªdG ¿ƒμàjh ,(QÉæjO

,º¡JGQÉ¡e á«ªæJh º¡æ«μªJ ôÑY
IÉ``«`ë`dG IOƒ`` L ≥«≤ëJ ¿É``ª`°`†`dh
DƒaÉμJ CGóÑe ≥«≤ëJ ÖfÉL ≈dEG ,º¡d
,™ªàéªdG äÉÄa ™«ªL ø«H ¢UôØdG
Iô«°ùe »``a á«dÉ©ØH á``cQÉ``°`û`ª`dGh
áeƒμëdG âfÉch .á∏eÉ°ûdG á«ªæàdG
AÉ°ûfE’ ¢``VQCG á©£b â°ü°üN ó``b
20 »dGƒM É¡àMÉ°ùe ≠∏ÑJ ™ªéªdG
AÉæÑdG ºàj ,á©Hôe QÉàeCG 106h ÉØdCG
≠∏ÑJ á``«`dÉ``ª`LEG áMÉ°ùe ≈``∏`Y É¡«a
∂dPh ,É©Hôe Gôàe 642h ÉØdCG 17
8^680^000 ≠∏ÑJ á«dÉªLEG áØ∏μH
¿ƒfÉªKh áFÉªà°Sh ø«jÓe á«fÉªK)
á«ªæàdG èeÉfôH øª°V ,(QÉæjO ∞dCG
¥hó``æ`°`ü`dG ø``e º``Yó``H »``é`«`∏`î`dG
á``jOÉ``°` ü` à` b’G á``«`ª`æ`à`∏`d »``à` jƒ``μ` dG
øe AÉ¡àf’G ™bƒàªdG øeh ,á«Hô©dG
»fÉãdG ™HôdG ∫ÓN ÉÑjôb ´hô°ûªdG
.2020 øe
πeÉ°ûdG ábÉYE’G ™ªée ¿ƒμàjh
¢ü°üîàj á∏°üØæe ¿É`
m `Ñ`e 10 ø``e
º«∏©Jh ájÉYQh êÓY »a É¡æe πc
áØ∏àîe äÉ``Ä``a π``«` gCÉ` J IOÉ`` ` ` YEGh
,á`` bÉ`` YE’G …hP ¢``UÉ``î` °` TC’G ø`` e
¿hGO á``eRÓ``à` ª` H ø``«` HÉ``°` ü` ª` dÉ``c
äÉ``HGô``£` °` VGh »``ZÉ``eó``dG ∞``∏` à` dGh
á`` bÉ`` YE’G …hPh ó``Mƒ``à``dG ∞``«` W
óbh .º``μ`Ñ`dGh º°üdG ø``e á«©ª°ùdG
π«¨°ûJh AÉ``æ` H ø``e AÉ``¡` à` f’G º``J
õcôe ƒ``gh ´hô°ûªdG »fÉÑe ó``MCG
¢ü«î°ûàd ƒfÉc »∏Y ø``H ¬∏dGóÑY
IôàØdG ∫ÓN ∂dPh ,ábÉYE’G º««≤Jh
π«¨°ûàdÉH Aó``Ñ` dG º``Jh ,á``≤`HÉ``°`ù`dG
ƒ«fƒj ô¡°T »a ´hô°ûª∏d »∏©ØdG
á©°ùàdG »fÉÑªdG ÉeCG ,2014 ΩÉY øe
õ``cGô``e á`` ©` `HQCG π``ª`°`û`à`a iô`` ``NC’G
ábÉYE’G …hP øe ¢UÉî°TC’G π«gCÉàd
á£°SƒàªdGh á£«°ùÑdG á``«`æ`gò``dG
,É«°VÉjQ É«ë°U Gõcôeh ,Iójó°ûdGh

Ωó≤j áÄ°TÉædGh ∫ÉØWC’G áÄØH É«æ©e
,ádƒØ£dG á«ªæJ ∫Éée »a ¬JÉeóN
»ªæJ èeGôHh ™jQÉ°ûe ò«ØæJ ôÑY
áÄ°TÉædGh ∫ÉØWC’G äÉYGóHEG Qƒ£Jh
É``«` YÉ``ª` à` LGh É``«` ª` «` ∏` ©` Jh É``«` aÉ``≤` K
.É«¡«aôJh
á≤£æe »dÉgCG áÑZQ ≈dEG Gô¶fh
IQhÉ``é` ª` dG iô`` ≤` `dGh ¢``ü` Ø` M ó`` L
QÉÑc áÄa Ωóîj …QÉ¡f Om É``f OƒLƒH
ó``cCG ,á``≤`£`æ`ª`dG »``dÉ``gCG ø``e ø``°`ù`dG
¢üØM ó``L …OÉ``f AÉ``°`û`fEG ¿Gó``«`ª`M
óL õ``cô``e »``a ø``jó``dGƒ``∏`d …QÉ``¡` æ` dG
≈∏Y ∂`` `dPh ,»``YÉ``ª` à` L’G ¢``ü`Ø`M
,É©Hôe Gôàe (650) ≠∏ÑJ áMÉ°ùe
øe ôãcCÉH Qó≤J á«HÉ©«à°SG ábÉ£H
âª°ùJG PEG ,áæ°ùeh ø°ùe (100)
,áKGóëdGh áWÉ°ùÑdÉH º«ª°üàdG Iôμa
∫É°üJ’G ádƒ¡°S IÉYGôe ÖfÉL ≈dEG
,õ``cô``ª` dG ≥`` aGô`` e ø``«` H á``cô``ë``dGh
∞``dCG 343 ≠∏ÑJ á``«`dÉ``ª`LEG áØ∏μHh
ºàj ¿CG ™bƒàªdG øeh ,»æjôëH QÉæjO
»fÉãdG ™HôdG ∫ÓN ´hô°ûªdG º∏°ùJ
øe AÉ¡àf’G ó©H …QÉédG ΩÉ©dG øe
.É«dÉM ájQÉédG äGAÉ°ûfE’G
»àdG äÉeóîdÉH ≥∏©àj Éª«a ÉeCG
…hP áÄØd øjôëÑdG áμ∏ªe É¡eó≤J
ôjRh ócCÉa (áªjõ©dG …hP) ábÉYE’G
¿CG á``«`YÉ``ª`à`L’G á«ªæàdGh π``ª`©`dG
»a πeÉ°ûdG ábÉYE’G ™ªée ´hô°ûe
á«dÉª°ûdG á¶aÉëªdG »a »dÉY á≤£æe
ôÑà©jh ,∫É``ª`à`c’G ≈∏Y ∂``°`ThCG ó``b
õ``cGô``ª` dGh äÉ``©`ª`é`ª`dG ô``Ñ``cCG ø``e
ábÉYE’G …hP áeóîd á°ü°üîàªdG
,§``°` ShC’G ¥ô``°` û` dG iƒ``à`°`ù`e ≈``∏`Y
ájÉYôdG ¬``LhCG ô«aƒJ ≈``dEG ±ó¡jh
ábÉYE’G …hP ¢UÉî°TCÓd π«gCÉàdGh
™«ªL ø`` e ø``jô``ë` Ñ` dG á``μ`∏`ª`e »`` a
á``MÉ``JE’ ,ø«°ùæédG Ó``μ`d QÉ``ª``YC’G
™ªàéªdG »a êÉeófÓd º¡d á°UôØdG

áHÉ≤eh QÉ``°` Sh á``jô``≤` dGh QÉ``HQÉ``Hh
™Ñ«°UƒHCGh ¿É``°`Sƒ``æ`Lh ñô``ª` dGh
á``fGô``ch IQƒ``NÉ``°` û` dGh ™``°`û`≤`ª`dGh
∞∏àîe Ωó``≤`jh ,Ωó``≤` dGh ôéëdGh
,á«YÉªàL’G äGóYÉ°ùªdG äÉ``eó``N
ΩÉμMC’G ò«ØæJh ,…ô°SC’G OÉ°TQE’Gh
ø«≤∏£ªdG AÉæHCG ∫ÉÑ≤à°S’ á«FÉ°†≤dG
™«ªL ó°UQ ÖfÉL ≈dEG ,äÉ≤∏£ªdGh
øe á«æjôëÑdG Iô``°`SC’G äÉLÉ«àMG
»fGó«ªdG »YÉªàL’G åëÑdG ∫ÓN
õcôe πÑ≤à°ùj ±ƒ°S Éªc .πeÉ°ûdG
πªY øY ø«ãMÉÑdG πeÉ°ûdG ™jóÑdG
≈dƒàj …ò``dG ∞«XƒàdG Öàμe ôÑY
»a Ö``jQó``à` dGh ∞``«`Xƒ``à`dG á«∏ªY
óªà©jh ,¢UÉîdG ´É£≤dG äBÉ°ûæe
OÉ°TQE’Gh ¬«LƒàdG ≈∏Y ¬eÉ¡e »a
IQGRƒ`` dG ø«H ≥«°ùæàdGh »æ¡ªdG
»a á``jô``°`û`Ñ`dG OQGƒ`` ª` `dG äGQGOEGh
á°UÉîdG äÉcô°ûdGh äÉ°ù°SDƒªdG
±ó¡H ,(ø«μªJ) πª©dG ¥hóæ°Uh
äGQÉ¡ªdÉH πªY øY ø«ãMÉÑdG ójhõJ
»àdG ∞``FÉ``Xƒ``dG ∞∏àîªd á``eRÓ``dG
.¢UÉîdG ´É£≤dG É¡Ñ∏£àj
»YÉªàL’G ™jóÑdG õcôe Ωó≤jh
¬``à` bÉ``W ≠``∏` Ñ` J …ò`` ` `dG ,π`` eÉ`` °` `û` `dG
,É«eƒj ÉæWGƒe 550 á«HÉ©«à°S’G
èeÉfôH øª°V ,Iô°SC’G á«ªæJ èeGôH
…òdG ,á«dõæªdG äÉYhô°ûª∏d Iƒ£N
™jQÉ°ûe á«ªæJh º``YO ≈``dEG ±ó``¡`j
Ö``jQó``à`dG ô``Ñ`Y ,á``«`dõ``æ`ª`dG ô``°``SC’G
äÉ``eó``î` dGh º``FÓ``ª` dG π``jƒ``ª` à` dGh
≥``jƒ``°` ù` à` dG π``ã``e á``°` ü` °` ü` î` à` ª` dG
äGó`` Mƒ`` dG ô``«``aƒ``Jh ,IQGOE’Gh
QÉ``μ`à`H’Gh º«ª°üàdGh á``«`LÉ``à`fE’G
øe É¡æμªàd ,äÉ``é`à`æ`ª`dG ôjƒ£àd
É¡d í``à` Ø` Jh É``¡` JGP ≈``∏` Y OÉ``ª` à` Y’G
πª©dG ¥ƒ°S »``a ∫ƒNó∏d ∫ÉéªdG
Ó°†a ,»°üî°ûdG É¡∏NO IOÉ`` jRh
è``eGô``Ñ` dGh äÉ``«`dÉ``©`Ø`dG ò«ØæJ ø``Y
á«Yƒ£àdGh á``jƒ``Yƒ``à`dGh á«aÉ≤ãdG
ácGô°ûdG ∫Ó``N ø``e á``«`YÉ``ª`à`L’Gh
™ªàéªdG äÉ°ù°SDƒe ™e á«©ªàéªdG
.¢UÉîdG ´É£≤dGh »fóªdG
πeÉ°ûdG õcôªdG Gòg øª°†àjh
QÉ``Ñ`μ`d É``jQÉ``¡` f É``«` YÉ``ª` à` LG É`` jOÉ`` f
á«FÉYôdG äÉeóîdG Ωó≤j ,ø«æWGƒªdG
á«°ùØædGh á«YÉªàL’Gh á«ë°üdGh
áÄØdG √ò¡d á«Ø«≤ãàdGh á«¡«aôàdGh
º¡FÉ≤HE’ ,á«æμ°ùdG AÉ``«`MC’G §°Sh
º``¡`à`Ä`«`Hh º``¡` «` dÉ``gCG ø`` e Üô``≤` dÉ``H
º¡æ«H π°UGƒàdG ≥«ª©àd á«YÉªàL’G
ôNBG ÉjOÉfh ,™ªàéªdG OGô``aCG ø«Hh

¢ù∏ée á``©` HÉ``à` e Aƒ`` °` `V »`` a
ïjQÉàH Ió≤©æªdG ¬à°ù∏L »a AGQRƒdG
äÉYhô°ûªdG ô«°ùd 2020 ¢SQÉe 30
á«ªæàdGh πª©dG IQGRh ÉgòØæJ »àdG
±Gó``gCG ≥«≤ëàd É«dÉM á«YÉªàL’G
∫Éée »a áeƒμëdG èeGôH QhÉëeh
»ah ,á«YÉªàL’G ájÉYôdGh á«ªæàdG
äÉYhô°ûªdG ∂∏J ò«ØæJ á©HÉàe QÉWEG
»a ™ªàéªdG äÉLÉ«àMG »Ñ∏J »àdG
ócCG ,øjôëÑdG iô``bh ¿óe ∞∏àîe
á«YÉªàL’G á«ªæàdGh πª©dG ô``jRh
¿CG ¿Gó«ªM »∏Y óªëe ø``H π«ªL
á«YÉªàL’G ≥aGôªdG AÉ°ûfEG Iô«Jh
»àdG QhÉëªdGh ±GógC’G ≥ah ô«°ùJ
áeƒμëdG πªY èeÉfôH É¡«∏Y πªà°TG
á∏ãªàªdGh ,2022-2019 äGƒæ°ù∏d
ájôjƒ£àdG äÉLÉ«àM’G á«Ñ∏J »a
.øjôëÑdG áμ∏ªe äÉ¶aÉëe »a
¥É«°ùdG Gòg »a ¿Gó«ªM ócCGh
™jQÉ°ûe 5 ò«ØæJ ≈∏Y QÉL
m πª©dG ¿CG
áYƒæàe äÉ``eó``N Ωó``≤` J á``«`FÉ``°`û`fEG
,áØ∏àîªdG ™ªàéªdG äÉ``Ä`a Ωó``î`J
∫É¨°TC’G IQGRh ™e ¿hÉ©àdÉH ∂dPh
§«£îàdGh äÉ``jó``∏` Ñ` dG ¿hDƒ` `°` `Th
»YÉªàLG õ``cô``e :»``g ,»``fGô``ª`©`dG
Om É`` fh ,™``jó``Ñ` dG á≤£æe »``a π``eÉ``°`T
óL á≤£æe »``a ø``jó``dGƒ``∏`d …QÉ``¡` f
»a πeÉ°ûdG ábÉYE’G ™ªéeh ,¢üØM
á«YÉªàL’G ájÉYôdG ™ªéeh ,»dÉY
äÉ``eó``î`dG ™``ª`é`eh ,ó``ª`M áæjóªH
»JCÉJh .≈°ù«Y áæjóªH á«YÉªàL’G
É¡bÓWEG ºJ »àdG äÉYhô°ûªdG √òg
äÉLÉ«àMG á«Ñ∏àd ≥HÉ°S â``bh »a
¿ó``ª` dG ∞``∏`à`î`e »`` a ø``«` æ` WGƒ``ª` dG
´ƒf ôjƒ£J π`` LCG ø``eh ,iô``≤` dGh
É¡eó≤J »àdG äÉ``eó``î`dG iƒà°ùeh
,ø``«`æ`WGƒ``ª`dG ∞∏àîªd á``eƒ``μ`ë`dG
…hP ¢UÉî°TC’G áÄa øe á°UÉNh
QÉ``Ñ`ch (á``ª` jõ``©` dG …hP) á`` bÉ`` YE’G
ô``«`aƒ``J ø`` Y Ó``°` †` a ,ø``«` æ` WGƒ``ª` dG
∞∏àîe ø`` e ô`` °` `SC’G äÉ``LÉ``«` à` MG
á``jÉ``Yô``dG äÉ`` eó`` Nh äGó``YÉ``°` ù` ª` dG
.»YÉªàL’G π«gCÉàdGh
»``a ¿Gó`` `«` ``ª` ``M í`` ` ``°` ` ` `VhCGh
™``jó``Ñ` dG õ`` cô`` e ¿CG QÉ`` ` ` WE’G Gò`` `g
≠∏ÑJ …ò`` dG ,π``eÉ``°`û`dG »``YÉ``ª`à`L’G
¿ƒ«∏e »``dGƒ``M á``«` dÉ``ª` LE’G ¬àØ∏c
,»æjôëH QÉ``æ` jO ∞``dCG á``FÉ``ª`©`HQCGh
ájÉªëdG äÉeóN ºjó≤J ≈``dEG ±ó¡j
á«YÉªàL’Gh ájƒªæàdG á``jÉ``Yô``dGh
»a ,á«dÉª°ûdG á¶aÉëªdG »``dÉ``gC’
IôªL »æHh RGQó``dGh ™jóÑdG iô``b

äGQOÉ````Ñ````e á```∏```°```UGƒ```e ≈``````dEG ƒ```Yó```j π```ª```©```dG ô``````jRh
á``jô``°``û``Ñ``dG OQGƒ`````ª`````dG á``«``ª``æ``Jh Ö```jQó```à```dG õ```jõ```©```J
¥GQhCG ™``HQCG øª°†àjh ,á«fhôàμdEG
,Ωƒ``j π``c »``a ø``«`à`bQh ™``bGƒ``H ,π``ª`Y
,ÉHÉH »∏Y Iô«ª°S ¢ûJƒμdG Ωó≤J PEG
èæ«°ûJƒμdG{ ¿Gƒæ©H ≈``dhC’G ábQƒdG
É¡«a ¥ô``£` à` Jh ,zAGOC’G ø«°ùëàd
äGQÉ¡e ≥«Ñ£J äÉ«é«JGôà°SG ≈``dEG
ø«°ùëJ »a äGhOC’Gh èæ«°ûJƒμdG
,º¡≤jôa AÉ°†YCGh IOÉ≤dG øe πc AGOCG
¿Gƒæ©H »JCÉJ á«fÉãdG ábQƒdG Éªæ«H
¢ûJƒμdG É¡eó≤jh ,zIOÉ«≤dG ¿Gõ``JG{
»``£` ¨` à` °` Sh ,»``é` fÉ``Ø` «` L ¢`` `VÉ`` `jQ
èæ«°ûJƒμdG äÉ«é«JGôà°SGh á«ªgCG
á°ù°SDƒªdG »``a ájƒ«ëdG QGhOC’Gh
è``FÉ``à`æ`dG ø``e Qó`` b ≈``°` ü` bCG ¿É``ª`°`†`d
∫ÉªdG ¢`` SCGQ ≈∏Y ó``FÉ``©`dGh á«dÉ©ØdG
äÉÑ∏≤àdÉH O qhõe ºdÉY »a Ωnóîà°ùªdG
.¢Vƒª¨dGh ó«≤©àdGh ø«≤«dG Ωó``Yh
´ƒ°Vƒe áãdÉãdG á``bQƒ``dG ∫hÉ``æ`à`Jh
»ØWÉ©dG AÉcòdG ìÉàØe èæ«°ûJƒμdG{
ódGô«L ó«°ùdG É¡eó≤jh zIOÉ≤∏d »dÉ©dG
á£HGôdÉH óªà©ªdG ¢ûJƒμdG ,RôLójôH
,»°ù°SDƒªdG èæ«°ûJƒμ∏d á«ªdÉ©dG
»HÉéjE’G ô«KCÉàdG ≈∏Y õcôj å«M
ôjƒ£J IGOCÉc èæ«°ûJƒμdG ΩGóîà°S’
ÉeCG ,IOÉ≤∏d »ØWÉ©dG AÉ``cò``dG á«ªæàd
QhO{ ∫ƒM ¿ƒμà°ùa Iô«NC’G ábQƒdG
É¡«∏Y ±ô°ûj »àdG zIOÉ«≤dG »a á≤ãdG
∫hÉæàjh ,≈°SƒªdG áeÉ°SCG ¢ûJƒμdG
»a ó``FÉ``≤`c á``≤`ã`dG AÉ``æ` H á``«` ª` gCG É¡«a
.áÑ©°üdG äÉbhC’G

بيانات الخبر
. πª©dG ôjRh |
Ωƒ°SQ …CG ¿hO øeh ó©H øY ≈≤à∏ªdG
Ö£≤à°SG óbh ,ø«cQÉ°ûª∏d π«é°ùJ
∞∏àîe ø``e Éck QÉ°ûe 160 ôªJDƒªdG
√ôμ°T ≠dÉH ø``Y ÉkHô©e ,ºdÉ©dG ∫hO
á«YÉªàL’G á«ªæàdGh πª©dG ôjRh ≈dEG
ôªà°ùªdG ¬ªYOh ≈≤à∏ª∏d ¬àjÉYQ ≈∏Y
Éàk a’ ,á«©ªédG á£°ûfCGh äÉ«dÉ©Ød
»a ôªà°ùJ ±ƒ°S á«©ªédG ¿CG ≈``dEG
õjõ©J ≈dEG á«eGôdG á«Yƒ£àdG ÉgOƒ¡L
º°SG ™aQh …ô°ûÑdG ô°üæ©dG ôjƒ£Jh
ÖjQóàdG ∫Éée »a øjôëÑdG áμ∏ªe
Ék«∏ëe á``jô``°`û`Ñ`dG OQGƒ``ª``dG á«ªæJh
.Ék«dhOh
ΩÉ©dG Gòg ≈≤à∏ªdG ∞«°†à°ùjh
ø««dhódG ø«KóëàªdG ø``e áYƒªée
ô``jƒ``£` à` dG ∫É`` é` `e »`` a AGô`` Ñ` `î` `dGh
á°üæe ô``Ñ` Y …OÉ`` «` `≤` `dGh …QGOE’G

áμ∏ªe ¬μ∏àªJ ºH É kgƒæe ,ôªà°ùªdG
äGAÉ``Ø`μ`dGh äGQó``≤` dG ø``e øjôëÑdG
∞«XƒJ Éææμªj É¡dÓN øe »àdG ,ô«ãμdG
±QÉ©ªdG ∫OÉÑJh π≤æd πFÉ°SƒdG áaÉc
≈dEG Ék©∏£àe ,±hô¶dG ∞∏àîe »ah
á°ûbÉæªd á°Uôa ≈≤à∏ªdG ô``aƒ``j ¿G
äÉMôà≤ªdGh äGQƒ``°`ü`à`dG ™``°` Vhh
á«æWƒdG QOGƒμdG ôjƒ£àd IófÉ°ùªdG
≈dEG áaÉ°VE’ÉH ,äÉYÉ£≤dG ∞∏àîe »a
¢Uôah ÜQÉéàdG π°†aCG ≈∏Y ´ÓW’G
.ôjƒ£àdG
¢ù∏ée ¢``ù` «` FQ ∫É```b ,√Qhó`` ` `H
ÖjQóà∏d ø``jô``ë`Ñ`dG á«©ªL IQGOEG
ó«°ùdG ,ájô°ûÑdG OQGƒ``ª` dG á«ªæJh
≈dEG Gkô¶f ¬``fEG ,á«£Y Oƒªëe óªMCG
Égó¡°ûJ »``à` dG á``æ` gGô``dG ´É`` °` `VhC’G
Gòg º«¶æJ á«©ªédG äCÉ`JQG á≤£æªdG

…ƒæ°ùdG ≈≤à∏ªdG ìÉààaG π¡à°ùe »a
…òdG èæ«°ûJƒμdGh ÖjQóà∏d ™HGôdG
ÖjQóà∏d ø``jô``ë`Ñ`dG á«©ªL ¬ª¶æJ
áÑ°SÉæªH ájô°ûÑdG OQGƒ``ª`dG á«ªæJh
âëJ ,»æjôëÑdG èæ«°ûJƒμdG Ωƒ``j
,óMC’G Ωƒ«dG ≈àM ôªà°ùjh ,¬àjÉYQ
∫hC’h ΩÉ©dG Gòg ôªJDƒªdG ó≤©j å«M
»FôªdG »fhôàμdE’G ∫É°üJ’G ôÑY Iôe
.á«HôYh á«é«∏Nh á«∏ëe ácQÉ°ûªHh
âëJ ΩÉ≤j …òdG ôªJDƒªdG ±ó¡jh
IOÉ«≤dG AÉæH ƒëf èæ«°ûJƒμdG{ QÉ©°T
á«ªgCÉH »YƒdG IOÉ``jR ≈``dEG záfõàªdG
øjôëÑdG »a äGOÉ«≤∏d èæ«°ûJƒμdG
±hô¶dGh á«dÉëdG äÉjóëàdG πX »a
äGQÉ¡e ´QR ≈dEG áaÉ°VE’ÉH ,áægGôdG
äGQó``≤``dG ø``e Aõ``é` c è``æ`«`°`û`Jƒ``μ`dG
≈∏Yh º¡°ùØfCÉH Égƒ°SQÉª«d ájOÉ«≤dG
PÉîJG äÉ«∏ªY õjõ©àd º¡«ØXƒe ™«ªL
,äÉ°ù°SDƒªdG »``a ¿RGƒ``à` dGh QGô``≤`dG
äGô«¨àªdG ≈≤à∏ªdG »``cÉ``ë`j å``«`M
É``«k ` dhOh É``«k `ª`«`∏`bEGh Ék«∏ëe á``FQÉ``£` dG
Ö«dÉ°SCG ≈∏Y ô«Ñc ô«KCÉJ øe É¡d Éeh
Ö°SÉæàj ÉªH áMÉàªdG IOÉ«≤dG äGhOCGh
•ÉªfCGh πª©dG áÄ«H äGóéà°ùe ™e
äÉ«é«JGôà°S’G ™°Vhh §«£îàdG
.á«∏Ñ≤à°ùªdG
¢UôëH ¿Gó``«` ª` M OÉ`` °` `TCG ó`` bh
á«ªæJh ÖjQóà∏d øjôëÑdG á«©ªL
ájQGôªà°SG ≈∏Y ájô°ûÑdG OQGƒ``ª` dG
º∏©àdGh ÖjQóàdG á∏°UGƒeh ôªJDƒªdG

á``«`ª`æ`à`dGh π``ª` ©` dG ô`` ` jRh ó`` ` cCG
»∏Y óªëe ø``H π«ªL á``«`YÉ``ª`à`L’G
á``«`æ`Wƒ``dG Oƒ``¡` é` dG º`` `YO ¿Gó``«` ª` M
á``«` ∏` gC’G äÉ``°` ù` °` SDƒ` ª` dG äGQOÉ```Ñ` `eh
ÖjQóàdG ä’É``é`e »``a á°ü°üîàªdG
á«ªæJ ≈``∏` Y Ió``FÉ``Ø` dÉ``H Oƒ``©``j É``ª` H
º¡°ùj É``ª`Hh äÉ°ù°SDƒªdGh OGô`` `aC’G
™``aQh AGOC’G äÉjƒà°ùe ôjƒ£J »``a
á«æjôëÑdG á``∏`eÉ``©`dG iƒ``≤` dG IAÉ``Ø` c
»àdG ÜÉ``©`°`ü`dG RhÉ``é` Jh ,É``gô``«` Zh
∞∏àîe »a QGóàbGh IAÉØμH Éæ¡LGƒJ
á«Ø«XƒdG äÉ°ü°üîàdGh äÉYÉ£≤dG
π°†aCÉH áfÉ©à°S’ÉH ∂dPh ,á«æ¡ªdGh
,±ôàëªdG ÖjQóàdG Ö«dÉ°SCGh ´GƒfCG
äÉH …ò``dG zèæ«°ûJƒμdG{ ∂``dP ø``eh
™ªàéªdG äÉ``Ä` a ™``«`ª`L ±ó``¡`à`°`ù`j
IÉ«M äGQÉ``°` ù` e ó``jó``ë`J »``a º¡°ù«d
∑QÉ°ûjh á«æ¡ªdGh á«°üî°ûdG OôØdG
äÉ«é¡æe ≥ah äÉ°ù°SDƒªdG º«¶æJ »a
áëLÉædG IOÉ«≤dG Ö«dÉ°SCGh IQGOE’G
IAÉ``Ø`μ`dG ™``aô``J ¿G É``¡`fCÉ`°`T ø``e »``à`dG
,±hô``¶`dG ∞∏àîe »``a á``«`LÉ``à`fE’Gh
ø«jOÉ«≤dGh ø«dhDƒ°ùªdG áaÉc Ék«YGO
≈dEG ¢UÉîdG ´É£≤dG äÉ°ù°SDƒe »a
øe á«æWƒdG äÉbÉ£dG »a QÉªãà°S’G
èæ«°ûJƒμdG Üƒ∏°SCG ΩGóîà°SG ∫ÓN
QÉ``μ` aC’G »``æ`Ñ`Jh º`` ` `gQGhOCG õ``jõ``©`à`d
.á«YGóHE’G
IQƒ°üe áª∏c ∫Ó``N ∂``dP AÉ``L
¢ùeCG ,ó©H øY É¡°VôY ºJ ,¿Gó«ªëd
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..ÉfhQƒc
¿É°ùfE’G ¥ƒ≤ëd á«æWƒdG á°ù°SDƒªdGh
ó«ªëŸG ó«ª

malmahmeed7@gmail.com

,º¡d á``eó``≤`ª`dG á«ë°üdG á``jÉ``Yô``dG ≈``∏`Y ´Ó`` `WE’Gh
äGAGô``LE’G ™e Ö°SÉæàj ÉªH IófÉ°ùªdG äÉeóîdGh
áë°üdG áª¶æe πÑb øe É¡«∏Y ±QÉ©àªdG á«FÉbƒdG
.zÉ«eÓYEG Qƒ°ûæªdG ôÑîdG »a AÉL Éªc{ ..á«ªdÉ©dG
áμ∏ªe »a ¿É°ùfE’G ¥ƒ≤ëd á«æWƒdG á°ù°SDƒªdG
,É¡JÉ«dhDƒ°ùeh É¡ÑLGhh ÉgQhO â°SQÉe øjôëÑdG
,ø``jô``ë`Ñ`dG ≥``jô``a »``a GRQÉ`` `H Gƒ``°` †` Y É``gQÉ``Ñ` à` YÉ``H
≈∏Y §≤a ô°üà≤j ’ á°ù°SDƒªdG óLGƒJh Qƒ°†Mh
á©HÉàeh ,äÉÑLGƒdGh ¥ƒ≤ëdGh ,á«bƒ≤ëdG áaÉ≤ãdG
»a »bƒ≤ëdG πª©dG øμdh ,á«bƒ≤ëdG ihÉμ°ûdG
É¡bÉã«e ∂``dP ≈∏Y ¢üf Éªch á«æWƒdG á°ù°SDƒªdG
¿hDƒ°T ∞∏àîe »a óLGƒàJ É¡fCG É¡àëF’h É¡FOÉÑeh
âæ°ùMCG ∂``dò``dh ,äÉ``YÉ``£`≤`dGh ä’É``é`ª`dGh IÉ«ëdG
áëFÉL ∫Ó``N É``gó``LGƒ``J »``a á°ù°SDƒªdG äOÉ`` `LCGh
á©HÉàe »a áª«μM á«bÉÑà°SG Iƒ£N äòNCGh ,ÉfhQƒc
Iõ«ªàe É¡JóLh »àdGh á``dhó``dG äGAGô`` LEG á``HÉ``bQh
á«ªdÉ©dG áë°üdG áª¶æe äGOÉ°TQE’ áÑcGƒeh á©«aQh
.á«dhódG á«bƒ≤ëdG ÇOÉÑªdGh
:áÑLGh á¶MÓe
≈``dEG ï∏°ùªdG ø``e í``FÉ``Hò``dG π«°UƒJ ´hô``°`û`e
á≤£æªdG ∫hO ¢†©H É¡H Éæà≤Ñ°S ,áÑ«W Iôμa ∫õæªdG
∫hódG ∂∏J ÜQÉéJ øe IOÉØà°S’G πeCÉf ,äGƒæ°S òæe
ájGóH »a â©bh »àdG äÉ¶MÓªdGh AÉ£NC’G ÖæéJh
å«M øe »æjôëÑdG ´hô°ûªdG CGóÑj ≈àMh ,´hô°ûªdG
.¿hôNB’G CGóH å«M øe ¢ù«dh ,¿hôNB’G ≈¡àfG
:ô£°ùdG ôNBG
äÉ«°ùæL øY ¿ÓYE’G ºàj ∫hódG øe ójó©dG »a
ø∏©J ’ ∫hódG ¢†©Hh ,ÉfhQƒc ¢Shô«ØH ø«HÉ°üªdG
ádhO πμ∏a ,∑Éæg hCG Éæg CÉ£N øe ôeC’G »a ¢ù«d ,∂dP
ócDƒj ™«ªédGh ..É``¡`à`jDhQh É¡HÉÑ°SCGh É¡JGQÉÑàYG
.»fÉ°ùfEG »ë°U ≥∏£æe øe áëFÉédG ™e πeÉ©àdG

:ô£°ùdG ∫hCG
ô«aƒàd á«©ªàéªdGh á«æWƒdG äGQOÉ``Ñ`ª`dG πc
,…õeQ ô©°ùH hCG ¿ÉéªdÉH ,¢SÉæ∏d á«Ñ£dG äÉeÉªμdG
á«Yƒ£àdG ∫ÉªYC’G πc ..ôjó≤àdGh ôμ°ûdG ≥ëà°ùJ
ôNCÉJ ó©H áeÉª≤dG ádGREGh á«æμ°ùdG ≥WÉæªdG ∞«¶æàd
..¿Éæàe’Gh ¿Éaô©dG ÖLƒà°ùJ ,∞«¶æàdG äÉcô°T
.ÉªFGO »æjôëÑdG ƒg Gògh
:§≤a º∏©∏d
á«æjôëÑdG ô``ª`MC’G ∫Ó¡dG á«©ªL øe ≈æªàf
ÉgQƒ°†Mh É``gó``LGƒ``Jh É`` gQhO ø``e ∞YÉ°†J ¿CG
á«FÉæãà°S’G äÉ`` ` `bhC’G √ò`` g π``ã`ª`a ,»``©`ª`à`é`ª`dG
ájƒYƒàdG á£°ûfC’Gh èeGôÑdG øe ójõªdG Ωõ∏à°ùJ
.É«©ªàéeh É«eÓYEG ÉgRGôHEGh ,á«Yƒ£àdGh

ô°üe IQOÉ¨e ¿ƒ°†aôj ø«æWGƒªdG øe OóY

ø``jôNBG 75 IOÉ``YE’ äGAGô``LEGh Iô``gÉ≤dG ø``e GhOÉ``Y É``«æjôëH 165
QOÉ≤dGóÑY ó«°S - IôgÉ≤dG

¥ƒ≤ëd á«æWƒdG á°ù°SDƒªdGh ..ÉfhQƒc
:¿É°ùfE’G
¿É°ùfE’G ¥ƒ≤ëd á«æWƒdG á°ù°SDƒªdG ¿ƒμJ OÉμJ
á∏«∏≤dG á«bƒ≤ëdG äÉ°ù°SDƒªdG øe øjôëÑdG áμ∏ªe »a
,»fÉ°ùfE’Gh »HÉbôdG ÉgQhóH Ωƒ≤J »àdG á≤£æªdG »a
á«FÉbƒdG ô«HGóàdGh ájRGôàM’G äGAGôLE’G á©HÉàªd
¢Shô«a QÉ°ûàfG ø``e óë∏d á``dhó``dG É¡JòîJG »``à`dG
.(19-COVID) ÉfhQƒc
»¡a ,á«æWƒdG á°ù°SDƒª∏d Ö°ùëJ Iƒ£N √òg
ìÓ°UE’G õcGôeh ¿ƒé°ùdG IQÉjõH §≤a »ØàμJ ºd
,ø«aƒbƒªdGh AÉæé°ùdG ≈∏Y ¿ÉæÄªW’Gh π«gCÉàdGh
,…ƒ``Yƒ``à` dGh »``eÓ``YE’G É`` `gQhO â``∏`°`UGh É¡æμdh
∫õ©dG õ``cGô``ª`d á«fGó«e äGQÉ``jõ``H ΩÉ``«`≤`dG ÖfÉéH
á∏HÉ≤eh ,…RGô``à` M’G »ë°üdG ôéëdGh êÓ``©`dGh
ø«dhõ©ªdG ¢†©H ™e π°UGƒàdGh á«Ñ£dG ºbGƒ£dG
¥ƒ≤M ôaGƒJ ióe ≈∏Y Ék«∏ªY ´ÓWEÓd øjQƒéëªdGh
±hô¶dG √òg πãe »a É¡JÉYGôe ÖLGƒdG ¿É°ùfE’G
áaÉ¶ædGh ájò¨àdGh áeÓ°ùdG ¿Éª°V äGAGô`` `LEGh

ø``jô``ë``Ñ``∏``d á``«``LQÉ``î``dG á``°``SÉ``«``°``ù``dG :á```«```LQÉ```î```dG ô`````jRh ó``YÉ``°``ù``e
á``«``fÉ``°``ù``fE’G á``aÉ``≤``ã``dGh á``«``æ``Wƒ``dG á``jƒ``¡``dG º``«``b ≈``∏``Y á``ª``FÉ``bh á``≤``jô``Y
¢``VGô``©`à`°`SG º``J É``ª` c .á``«` LQÉ``î` dG
á«LQÉîdG á°SÉ«°ùdG §``HGô``J ió``e
äÉ``bÓ``©` dG ô``WCÉ` H á``«` °` SÉ``eƒ``∏` Hó``dGh
.á«dhódG
ádÓL äÉ¡«LƒJ ¿CG í``°`VhCGh
áªLôàªdGh Iójó°ùdG ióØªdG ∂∏ªdG
»g á``eƒ``μ` ë` dG π``ª` Y è``eÉ``fô``H »``a
º``°` SQ »`` a õ``μ``Jô``ª``dGh ¢`` SÉ`` °` `SC’G
Éªc áμ∏ªª∏d á«LQÉîdG á°SÉ«°ùdG
á«°SÉ°SC’G âHGƒãdG õjõ©J »a äOQh
â≤≤M »``à`dGh ,™ªàéªdGh ádhó∏d
äGRÉ`` é` `fEG º`` `gCG Oƒ``≤` Y ió`` e ≈``∏` Y
≈∏Y á«æjôëÑdG á«LQÉîdG á°SÉ«°ùdG
á«dhódGh á«ª«∏bE’G äÉjƒà°ùªdG áaÉc
áeó≤àªdG ∫hódG ±É°üe »a É¡∏©Lh
ôjó≤àdGh ΩGô``à`M’É``H ≈¶ëJ »àdG
.ø««dhódG

»a á``dhó``dG ¬é¡àæJ …ò`` dG è``¡`æ`dG
á«°SÉ«°ùdG AGƒ°S áØ∏àîªdG É¡JÉbÓY
AÉ°†YCG ™e Égô«Z hCG ájOÉ°üàb’G hCG
.»dhódG ™ªàéªdG
øa »g á«°SÉeƒ∏HódG ¿CG ø«Hh
≥«≤ëJ »a äÉ°VhÉØªdGh äÉbÓ©dG
á°SÉ«°ùdG ò«ØæJh É«∏©dG ídÉ°üªdG

.(zoom) èeÉfôH ≥jôW
ô``jRh óYÉ°ùe ¢Vô©à°SG ó``bh
Ωƒ¡Øe Iô°VÉëªdG ∫ÓN á«LQÉîdG
∫Ó``N ø``e á``«` LQÉ``î` dG á``°`SÉ``«`°`ù`dG
ø«ãMÉÑdGh AÉª∏©dG øe OóY ∞jQÉ©J
ÉgôÑà©J »àdGh »°SÉ«°ùdG ¿CÉ°ûdG »a
hCG á°†jô©dG ÇOÉ``Ñ`ª`dGh •ƒ£îdG

á«LQÉîdG á°SÉ«°ùdG ¿CÉ` `H É`` kgƒ``æ`e
»°SÉeƒ∏HO è¡f ≈∏Y õμJôJ áμ∏ªª∏d
áª°SÉMh á``fô``e äÉ°SÉ«°Sh ¿õ``à`e
Ö``©` °` UCG á``é` dÉ``©` eh á``¡` LGƒ``e »`` a
ójó©dG πM »a ΩÉ¡°SE’Gh ,äÉjóëàdG
á«ª«∏bE’G ÉjÉ°†≤dGh äÉ```eRC’G ø``e
ΩGõ``à` d’G IÉ`` YGô`` e ™``e ,á``«``dhó``dGh
ø«fGƒ≤∏d âHÉãdG ΩGô``à`M’Gh ΩÉàdG
.á«dhódG ≥«KGƒªdGh ±GôYC’Gh
óYÉ°ùe ºjó≤J ∫Ó``N ∂``dP AÉ``L
Iô``°` VÉ``ë` e á```«` `LQÉ```î` `dG ô`` ` ` jRh
ó¡©e É¡ª¶f ó``©`Ho ø``Y á``«`fhô``à`μ`dEG
èeÉfôH øª°V á«°SÉ«°ùdG á«ªæàdG
AÉ``°` †` YC’ zá``«` fÉ``ª` dô``H äGQÉ`` `¡` ` e{
âHGƒK{ ¿Gƒæ©H iQƒ°ûdG ¢ù∏ée
á«LQÉîdG á°SÉ«°ùdG äÉ«é«JGôà°SGh
øY Iô°TÉÑe É¡ãH ºJh ,zá«æjôëÑdG

ôÑL øH π°ü«a øH ¬∏dGóÑY ócCG
,á«LQÉîdG ôjRh óYÉ°ùe ,…ô°ShódG
áμ∏ªªd á``«`LQÉ``î`dG á°SÉ«°ùdG ¿CG
ÇOÉÑe ≈∏Y áªFÉbh á≤jôY øjôëÑdG
á«æWƒdG á``jƒ``¡`dG ø``e á©HÉf º``«`bh
É¡∏°UGƒJh á``«`fÉ``°`ù`fE’G á``aÉ``≤`ã`dGh
∞∏àîªH º``dÉ``©` dG ™``e ô``°`†`ë`à`ª`dG
,á``Yƒ``æ`à`ª`dG ¬``JGQÉ``°` †` Mh ¬``JÉ``aÉ``≤`K
øe ójó°ùdG ¬«LƒàdG π°†ØH ∂``dPh
∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†M ¿ód
πgÉY ,áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y ø``H óªM
ÇOÉÑe ≈°SQCG …òdG ,ióØªdG OÓÑdG
á«æjôëÑdG á``«`LQÉ``î`dG á°SÉ«°ùdG
º°Sôàd áeó≤àªdG É¡à«°SÉeƒ∏HóH
áàHÉK á«°SÉ«°S äÉcGô°Th äÉØdÉëJ
»a ºgÉ°ùJh ,ºdÉ©dG ∫hO ∞∏àîe ™e
,»ªdÉ©dG ΩÓ°ùdGh QGô≤à°S’G õjõ©J

á«bóæØdG zπ``«``JÉ``a{ ™```e ¿hÉ```©```J á``«``bÉ``Ø``JG ™``bƒ``J zá``«``Ø``«``∏``î``dG Iô``Ñ``ª``dG{
áMÉ«°ùdGh áaÉ«°†∏d π«JÉa á«∏μd ΩÉ©dG ôjóªdG ≥∏Y ¬à¡L øe
ájDhQ ¢üæJ :ÓFÉb âjƒμ°ù«d ¿É«dƒL ó«°ùdG øjôëÑdG áμ∏ªe »a
áÑ∏£dG èjôîJ øe º∏q ©àdGh ¢ùjQóàdG ø«μªJ ≈∏Y øjôëÑdG áμ∏ªe
äÉ©ªàéªdG áeóîd áeRÓdG äGQó≤dGh äGQÉ¡ªdÉH ºgójhõJ ó©H
.á«dhódGh á«ª«∏bE’Gh á«∏ëªdG
áªFÓe á«ªjOÉcCG áÄ«H ô«aƒJ ∫ÓN øe ∂dP ≥«≤ëJ øμªjh
á«YÉªàL’G •É``°`ShC’G ∑Gô``°`TEGh ¢ùjQóàdGh º∏q ©àdG ø«H ™ªéJ
,á«dÉ©dG É¡JOƒéH õ«ªàJ á«ªjOÉcCG äÉeóN ºjó≤àd ájQÉéàdGh
á«∏μdG ø«H ≥«Kh ºgÉØJh ¿hÉ©J ¢ù«°SCÉàd π«JÉa ≈©°ùJ å«M
π«JÉa øª°†Jh ,πμc ™ªàéªdGh ÉæFÉcô°Th ájQÉéàdG •É°ShC’Gh
.¥ƒ°ùdG »a áeRÓdG äGQÉ¡ªdGh áaô©ªdÉH É¡àÑ∏W ójhõJ
≥∏WCG á«°SGQódG íæª∏d Ók eÉμàeh Ók eÉ°T É kéeÉfôH äÉjGQ óq ©oj
ióMEÉH ¥Éëàd’G á°Uôa áÑ∏£∏d ôaƒj å«M ,2011 ΩÉ``Y »``a
,ÉjGõªdG øe ójó©dG ÖfÉL ≈dEG áμ∏ªªdG »a Ióªà©ªdG äÉ©eÉédG
.¢UÉîdGh »eƒμëdG ø«YÉ£≤dG »a ák «ÑjQóJ ¢Uôa É¡æe

øY π≤j ’ »ªcGôJ ∫ó©ªH åjóM èjqôNh ,á«°ùæédG »æjôëH
Ió«L π°UGƒJh ∫É°üJG äGQÉ¡e ¬jód ¿ƒμJ ¿CG Öéj Éªc ,%85
øe ∫ƒÑ≤dG IOÉ¡°T ≈∏Y π°üM ób ¿ƒμj ¿CGh ,ájõ«∏éfE’G á¨∏dÉH
.íæª∏d ºjó≤àdG πÑb á«∏μdG
∫BG ódÉN âæH øjR áî«°ûdG ƒª°S âdÉb ,áÑ°SÉæªdG √ò¡Hh
ôμ°ûf :á«Ø«∏îdG IôÑªdG á°ù°SDƒe AÉæeC’G ¢ù∏ée ¢ù«FQ áØ«∏N
≥«≤ëJ »a Ö°üj …òdG ¿hÉ©àdG Gòg ≈∏Y á«bóæØdG π«JÉa á«∏c
πLCG øe º¡°Uôa õjõ©Jh »æjôëÑdG ÜÉÑ°ûdG ø«μªàd Éæ«YÉ°ùe
º¡JÉÑZQh º¡dƒ«e ™e ≥aGƒàj ÉªH ,á«ªjOÉcC’G º¡eÓMCG ≥«≤ëJ
∫ÓN øe áμ∏ªªdG iƒà°ùe ≈∏Y á«°SGQódG äÉ°ù°SDƒªdG π°†aCG iód
.á«°SGQódG íæª∏d äÉjGQ èeÉfôH
k
áμ∏ªe »a ÉXƒë∏e
G kƒªf ábóæØdGh áaÉ«°†dG ´É£b ó¡°ûjh
QOÉ°üe ™jƒæJ ≈dEG á«YÉ°ùdG Oƒ¡édG ™e É°Uƒ°üNh
øjôëÑdG
k
É°Uôa
k Ωó≤«°S ¢ü°üîàdG Gòg ¿CG »ÄJôf Gòd ,á«∏ëªdG πNódG
.πÑ≤à°ùªdG »a Iõ«ªàe á«Ø«Xh

¿hÉ©J á«bÉØJG É¡©«bƒJ á«Ø«∏îdG IôÑªdG á°ù°SDƒe âæ∏YCG
IQGOEG ∫Éée »``a áëæe ∫hCG ºjó≤àd á«bóæØdG π«JÉa á«∏c ™``e
QÉ``WEG »``a ,á«°SGQódG íæª∏d äÉ``jGQ É¡éeÉfôH øª°V ¥OÉæØdG
øe Rõ©J »àdG á«ª«∏©àdG ¢UôØdG ô«aƒàd π°UGƒàªdG É¡«©°S
Ö°SÉæJ »àdG ä’ÉéªdG »a »æjôëÑdG ÜÉÑ°ûdG äGQóbh äÉfÉμeEG
.áØ∏àîªdG º¡JÉMƒªW
≈∏Y ∫ƒ°üë∏d áÑ∏£dG πgDƒJo »àdG ,áëæªdG √ò``g πª°ûJh
á«©eÉédG Ωƒ°SôdG ,¥OÉæØdG IQGOEG ∫Éée »a ¢SƒjQƒdÉμÑdG áLQO
Rô``HCG ø``e »``gh ,á«bóæØdG π«JÉa á«∏c »``a äGƒæ°S ™``HQCG Ió``e
.áaÉ«°†dG IQGOEG ´É£b »a á«°ùfôØdG á«ª«∏©àdG äÉ°ù°SDƒªdG
Ék«ª«∏©J É ké¡æe ™ÑàJh ºdÉ©dG ∫ƒM á«∏c 50 π«JÉa º°†Jh
á``«`°`SGQó``dG ∫ƒ``°`ü`Ø`dG π`` NGO á``jô``¶`æ`dG Ö``fGƒ``é` dG Ωó``≤`j Gkó` jô``a
áμ∏ªe »a Ωƒéf ¢ùªîdGh ™HQC’G ¥OÉæa »a »∏ª©dG ≥«Ñ£àdGh
.øjôëÑdG
ÖdÉ£dG ¿ƒμj ¿CG áëæªdG ≈∏Y ∫ƒ°üë∏d í°TôàdG •ôà°ûojh

zäÉæÑ∏d ájOGóYE’G »Hô¨dG ´ÉaôdG{`H »ªjOÉcC’G ≈æÑªdGالخبر
øe ٪36بيانات
õéæJ ∫É¨°TC’G

áaÉ°VE’ÉH áãjóëdG á«ª«∏©àdG πFÉ°SƒdG ™«ªéH
≥aGôeh º°Sôeh ájô°SoC’G á«Hôà∏d ôÑàîe ≈dEG
.á«eóN
º«ª°üJ »``a QÉ``Ñ`à`Y’G ø«©H ò`` NC’G º``Jh
äÉ``Ø` °` UGƒ``eh äÉ``Ñ`∏`£`à`e »``aÉ``°` VE’G ≈``æ`Ñ`ª`dG
≥«Ñ£Jh AGô``°` †` î` dG »``fÉ``Ñ` ª` dGh á``eGó``à` °` S’G
≈∏Y ®ÉØë∏d ábÉ£dG ∑Ó¡à°SGh ó«°TôJ á°SÉ«°S
áaÉc ΩGóîà°SÉc á«©«Ñ£dG OQGƒ``ª` dGh áÄ«ÑdG
¿GQóédGh í£°SCÓd …QGôëdG ∫õ©dG Ö«dÉ°SCG
óYÉ°ùj Éªe IQGôë∏d ∫RÉ©dG êÉLõdGh ∞≤°SC’Gh
…òdGh AÉHô¡μdG ∑Ó¡à°SG ∞«dÉμJ ¢†ØN ≈∏Y
.É¡«a ôÑcC’G AõédG ∞««μàdG ΩÉ¶f πãªj
áaÉc ô``«`aƒ``J º«ª°üàdG »``a »```YhQ É``ª`c
äÉØXƒªdGh äÉÑdÉ£dG ácôMh π≤æàd äÓ«¡°ùàdG
,π``eGƒ``ë`dGh á°UÉîdG äÉLÉ«àM’G …hP ø``e
πNGóe áaÉc óæY äGQóëæªdG ô«aƒJ ºà«°S å«M
ó©°üe ô«aƒJ ≈dEG áaÉ°VE’ÉH »ªjOÉcC’G ≈æÑªdG
≥HGƒ£dG ôÑY º¡∏≤æJ ádƒ¡°S ¿Éª°†d »FÉHô¡c
™e Ö°SÉæàj ºéM äGP √É«e äGQhO ô«aƒJh
.º¡JÉLÉ«àMG

.º¡æμ°S ≥WÉæe øe á«ª«∏©àdG äÉeóîdG
IQGRƒdG ¿CG ø«eCG ºjôe á°Sóæ¡ªdG âaÉ°VCGh
»aÉ°VE’G »ªjOÉcC’G ≈æÑªdG º«ª°üJ »a âYGQ
IQGRƒ``d áãjóëdG äÉÑ∏£àªdG ™e Ö°SÉæàj ¿CG
»ª«∏©àdG Qƒ£àdG ÖcGƒj ÉªH º«∏©àdGh á«HôàdG
»a áëjôe áÄ«H ô«aƒJh áμ∏ªªdG »a ôªà°ùªdG
áMÉ°ùe ≈∏Y ≈æÑªdG AÉ°ûfEG ºàj å«M ,º«∏©àdG
≈æÑªdG ¿ƒμàjh ,Ék©Hôe Gkôàe 2238 ≠∏ÑJ AÉæH
GkOhõe Ék«°SGQO Ók °üa 16 Éæk ª°†àe ≥HGƒW 3 øe

¿CG ≈``dEG ø``«`eCG ºjôe á°Sóæ¡ªdG äQÉ``°` TCGh
º«eÉ°üàdG ∫ÉªYCÉH âeÉb AÉæÑdG ™jQÉ°ûe IQGOEG
º«∏©àdGh á«HôàdG IQGRh ídÉ°üd ´hô°ûª∏d
ágƒæe ,√ò«ØæJ ≈∏Y ±Gô°TE’ÉH Ék«dÉM Ωƒ≤Jh
ÖcGƒJ º«∏©àdGh á«HôàdG IQGRh á£N ¿CÉ``H
¢SQGóªdG øe ójó©dG AÉ°ûfE’ ôªà°ùªdG Ö∏£dG
∞∏àîe »a á«dÉëdG ¢SQGóªdG »a ™ t°SƒàdG ™e
±ó¡H äÉjƒdhC’G Ö°ùM øjôëÑdG áμ∏ªe ≥WÉæe
Öjô≤Jh áÑ∏£dG ™«ªéd »°SGQódG ó©≤ªdG ô«aƒJ

∫ÉªYCG ô«°ùd Iôªà°ùªdG á©HÉàªdG QÉWEG »a
IQGRh Égò«ØæJ ≈∏Y ±ô°ûJ »àdG ™jQÉ°ûªdG
§``«`£`î`à`dGh äÉ``jó``∏` Ñ` dG ¿hDƒ` `°` `Th ∫É``¨``°``TC’G
ídÉ°üd AÉæÑdG ™jQÉ°ûe ´É£b øª°V »fGôª©dG
âMô°U ,áμ∏ªªdÉH äÉÄ«¡dGh äGQGRƒdG ∞∏àîe
IQGOEG Iô``jó``e ø``«`eCG ¬∏dGóÑY ºjôe á°Sóæ¡ªdG
»a RÉéfE’G áÑ°ùf ¿CG IQGRƒdÉH AÉæÑdG ™jQÉ°ûe
»ªjOÉcCG ≈æÑe AÉ°ûfEG ´hô°ûe ∫É``ª`YCG ò«ØæJ
á``jOGó``YE’G »``Hô``¨`dG ´É``aô``dG á°SQóªH »``aÉ``°`VEG
.%36 â¨∏H äÉæÑ∏d
¬fCÉH AÉæÑdG ™jQÉ°ûe IQGOEG Iôjóe âdÉbh
πμ«¡dGh äÉ°SÉ°SC’G ∫ÉªYCG øe AÉ¡àf’G ºJ ób
ºàjh ,»``fÉ``ã`dGh ∫hC’G ø«≤HÉ£∏d »fÉ°SôîdG
»fÉãdG ≥HÉ£dG IóªYCG ò«ØæJ ≈∏Y πª©dG É«dÉM
áaÉ°VE’ÉH ,»°VQC’G ≥HÉ£∏d ¥ƒHÉ£dG Ö«côJh
,áÑMÉ°üªdG á«μ«fÉμ«ehôàμdE’G ∫É``ª`YC’G ≈``dEG
ƒëf ¥ô¨à°ùJ ´hô°ûªdG ò«ØæJ ∫ÉªYCG ¿CÉH Ékª∏Y
ô¡°T »a ò«ØæàdG »a AóÑdG ºJ å«M Gkô¡°T 18
´hô°ûªdG øe AÉ¡àf’G ºàj ¿CG ≈∏Y 2019 ƒ«dƒj
™∏£e º«∏©àdGh á«HôàdG IQGRh ≈``dEG ¬ª«∏°ùJh
.2021 πÑ≤ªdG ΩÉ©dG

.OÓÑdG
´ƒÑ°SC’G ºJ ¬fCG √ôcP ôjóédG
á«Ñ£dG äÉ°UƒëØdG AGôLEG »°VÉªdG
,ºgôØ°S πÑb øjôaÉ°ùª∏d áeRÓdG
ájÉªëdG äGhOCG º``¡`d äô`` ah É``ª`c
äÉeÉªch äÉª≤©e øe á«°üî°ûdG
.á«ÑW äGRÉØbh
áμ∏ªªdG IQÉ``Ø`°`S â∏¡°S ó``bh
á«°VÉªdG IôàØdG ∫Ó``N IôgÉ≤dÉH
ø«æWGƒªdG øe Iô«Ñc OGóYCG IOƒY
≥∏Z πÑb øjôëÑdG ≈``dEG áÑ∏£dGh
.…ô°üªdG …ƒédG ∫ÉéªdG
≈dEG ôμ°ûdÉH QOƒ``é`dG ¬LƒJh
á«Hô©dG ô°üe ájQƒ¡ªL »a AÉ≤°TC’G
´ƒ``LQ π«¡°ùJ »``a º¡fhÉ©J ≈∏Y
,áμ∏ªª∏d ø««æjôëÑdG ø«æWGƒªdG
IQÉØ°ùdÉH ø``«`∏`eÉ``©`dG á``aÉ``c ≈`` `dEGh
π«¡°ùJ »a ºgó¡L ≈∏Y á«∏°üæ≤dGh
É«æªàe ,ø«æWGƒªdG IOƒY äGAGôLEG
.™«ªé∏d áeÓ°ùdGh áë°üdG Qƒaƒe

¿CG »°VÉªdG ´ƒÑ°SC’G ∫ÓN ø∏YCG ób
ƒëf IOƒY ø«eCÉàH Ωƒ≤à°S IQÉØ°ùdG
∫ÓN øjôëÑdG ≈``dEG Éæk WGƒe 250
.á∏Ñ≤ªdG á∏«∏≤dG ΩÉjC’G
ΩÉ``°` û` g ô``«` Ø` °` ù` dG ¢`` `Uô`` `Mh
AÉæHCG ≈∏Y ¿ÉæÄªW’G ≈∏Y QOƒédG
äGAGô`` LEG ô«°S á©HÉàeh áμ∏ªªdG
»a ,¢ùeCG ìÉÑ°U øjóFÉ©dG IQOÉ¨e
äÉÑ≤©dG áaÉc π«dòJh IôgÉ≤dG QÉ£e
.º¡¡LGƒJ »àdG
QOƒédG QÉ°TCG QÉWE’G Gòg »ah
QGóe ≈∏Y πª©J IQÉØ°ùdG ¿CG ≈``dEG
´É°VhCG á©HÉàe π``LCG øe áYÉ°ùdG
»a øjOƒLƒªdG áμ∏ªªdG AÉæHCG áaÉc
,ájô°üªdG äÉ¶aÉëªdG ∞∏àîe
áμ∏ªªdG IQÉ``Ø` °` S ¿CG Gó``cDƒ``e
á∏MQ ô««°ùàH Ωƒ≤à°S IôgÉ≤dÉH
π«¡°ùàd á∏Ñ≤ªdG ΩÉjC’G ∫ÓN iôNCG
AÉ``æ`HCG ø``e ô``NBG Oó``Y ´ƒ``LQ áª¡e
≈dEG IOƒ©dG »a ø«ÑZGôdG áμ∏ªªdG

ìÉÑ°U Iô``gÉ``≤` dG QÉ``£` e QOÉ`` Z
É``Ñ` dÉ``Wh É`` æ` `WGƒ`` e 165 ¢`` `ù` ` eCG
ácô°ûd á©HÉJ IôFÉW ≈∏Y ,É«æjôëH
≈``dhCG á``©`aó``c ,zè``«`∏`î`dG ¿Gô``«` W{
QÉWEG »a ∂``dPh OÓÑdG ≈``dEG øjóFÉY
áμ∏ªe ÉgòîàJ »``à`dG äGAGô`` ` LE’G
É``¡`FÉ``æ`HCG ≈``∏`Y ®É``Ø`ë`∏`d ø``jô``ë`Ñ`dG
É``fhQƒ``c ¢``Shô``«`a áëFÉL ÖÑ°ùH
Iô°†M äÉ¡«LƒJ ≥ah ,óéà°ùªdG
øH ó``ª`M ∂``∏`ª`dG á``dÓ``é`dG Ö``MÉ``°`U
OÓ``Ñ` dG π``gÉ``Y á``Ø`«`∏`N ∫BG ≈``°`ù`«`Y
πc ºjó≤J ≈∏Y Ωƒ≤J »àdG ióØªdG
ÉjÉYQ øe ÖZôj øªd ¿ƒ©dG πÑ o°S
∂dPh ,øWƒdG ≈dEG IOƒ©dÉH áμ∏ªªdG
»a á«LQÉîdG IQGRh ™e ≥«°ùæàdÉH
.øjôëÑdG áμ∏ªe
»a zè«∏îdG QÉ``Ñ` NCG{ âª∏Yh
øjôëÑdG áμ∏ªe IQÉØ°S ¿CG IôgÉ≤dG
á``«` Hô``©` dG ô``°` ü` e á``jQƒ``¡` ª` L »`` a
75 IOÉ``YEG πLCG øe πª©dG π°UGƒJ
∫Ó``N É«æjôëH É``Ñ` dÉ``Wh É``æ` WGƒ``e
º¡∏≤f ºà«°S ,á∏Ñ≤ªdG á∏«∏≤dG ΩÉjC’G
¿Gô«£d á©HÉJ Iô``FÉ``W ≈∏Y É°†jCG
øe Oó`` `Y ió`` ` `HCG É``ª` «` a ,è``«` ∏` î` dG
ø«ª«≤ªdG ø««æjôëÑdG ø«æWGƒªdG
IQOÉ¨ªdG ΩóY »a º¡àÑZQ ô°üe »a
.»dÉëdG âbƒdG »a
QOƒédG óªëe øH ΩÉ°ûg ¿Éc
ió``d ø``jô``ë``Ñ``dG á``μ` ∏` ª` e ô``«` Ø` °` S
ÜhóæªdGh á«Hô©dG ô°üe ájQƒ¡ªL
,á«Hô©dG ∫hódG á©eÉL iód ºFGódG

zá``MÉ``°``ù``ª``dG{ äÉ```eó```N ≈``∏``Y ∫ƒ``°``ü``ë``dG
É``k«``fhô``à``μ``dEG ó```Yƒ```ª```dG õ``é``M ∫Ó````N ø```e
ø«©LGôªdG Ö«æéàd .RÉ¡édG ≈æÑe πNGO óLGƒàdG á«∏ªY
≈∏Y Ék `XÉ``Ø`M ,á``«`FGƒ``°`û`©`dG äÉ`` eÉ`` MOR’Gh äÉ©ªéàdG
äÉ¡«LƒJ ™e Ék «°TÉªJ ∂dPh ,ø«ØXƒªdG áeÓ°Sh º¡àeÓ°S
»μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U á°SÉFôH á«≤«°ùæàdG áæé∏dG
óFÉ≤dG ÖFÉf ó¡©dG »dh áØ«∏N ∫BG óªM øH ¿Éª∏°S ô«eC’G
¿CÉ°ûH ,AGQRƒ`` dG ¢ù∏ée ¢ù«Fôd ∫hC’G ÖFÉædG ≈``∏`YC’G
á«FÉbƒdG äÉWÉ«àM’Gh ájRGôàM’G äGAGô`` LE’G ´ÉÑJG
Gòg ôÑà©jh .(19 ó«aƒc) ÉfhQƒc ¢Shô«a QÉ°ûàfG ™æªd
ÉgPÉîJG ºJ ób ájRGôàMG iôNCG äGAGôLEG øª°V AGôLE’G
.AÉHƒdG Gòg áëaÉμªd

≈∏Y …QÉ``≤` ©` dG π«é°ùàdGh á``MÉ``°`ù`ª`dG RÉ``¡` L ó`` cCG
™bƒªdG ôÑY ≥Ñ°ùe óYƒe ≈∏Y ∫ƒ°üëdG ø«©LGôªdG
á∏eÉ©e AGôLEG »a ÖZôj øªd RÉ¡édÉH ¢UÉîdG »fhôàμd’G
äÉeóîdG øe áeóN …CG hCG í°ùªdG IOÉ¡°T Ö∏W hCG π«é°ùàdG
AGô``LE’ »°üî°ûdG Qƒ°†ëdG πÑb RÉ¡édG É¡eó≤j »àdG
RÉ¡édÉH ø«∏eÉ©dG ¿CG ¬``JGP âbƒdG »a Gk ócDƒe ,á∏eÉ©ªdG
∞jô©à∏d ºjôμdG Qƒ¡ªédG ™e ¿hÉ©à∏d OGó©à°S’G ºJCG ≈∏Y
.»fhôàμd’G ™bƒªdG ≥jôW øY óYƒe õéM á«Ø«μH
Ö«æéJh πª©dG º«¶æJ ≥∏£æe øe AGôLE’G Gòg »JCÉj
º«¶æJ ≈dEG áaÉ°VE’ÉH ,á∏jƒW äGôàa QÉ¶àf’G ø«©LGôªdG

¿GOƒ°ùdG øe Ωƒë∏dG OGô«à°SG ±ÉæÄà°SG

∂∏¡à°ùªdG ≈dEG ïdÉ°ùªdG ø``e zíFÉHòdG{ ∫É°üjEG ´hô``°ûe
ádhòÑªdG Oƒ¡édG πc ∞°ùf É¡fÉμeEÉH
áμ∏ªªd …ƒ«ëdG ø``eC’G ≈∏Y ®ÉØë∏d
.zøjôëÑdG
á«fGƒ«ëdG IhôãdG π«ch ±É°VCGh
¢``VGô``©`à`°`SG º``J AÉ``≤` ∏` dG ∫Ó```Nh ¬```fCG
á°üNôªdG ï``dÉ``°`ù`ª`dG äGOGó``©` à` °` SG
»àdG äÉ``fGƒ``«`ë`dG OGó```YCG ÜÉ©«à°S’
∑QÉÑªdG ¿É°†eQ ô¡°T ∫Ó``N íHòà°S
.zπÑ≤ªdG
á``cô``°` T ï``∏` °` ù` e ¿EG{ ±OQCGh
á∏ª¡dG ï∏°ùeh »°TGƒª∏d øjôëÑdG
πÑb øe ¿É°üNôªdG ¿Éî∏°ùªdG Éªg
≈∏Y Éªgh á«fGƒ«ëdG Ihô``ã`dG ádÉch
øe OóY …CG ∫ÉÑ≤à°S’ OGó©à°S’G º``JCG
âëJ ∞«¶ædG íHòdG ¿Éª°Vh íFÉHòdG
ÜÉ``ë`°`UCG ø«jô£«H AÉ``Ñ` WCG ±Gô``°` TEG
Ωƒë∏dG ≈∏Y ∞°ûμdG »a á∏jƒW IôÑN
∑Ó¡à°SÓd É``¡`à`eÓ``°`S ø``e ó``cCÉ` à` dGh
™bƒàªdG øe ¬``fCG ≈``dEG Gkô«°ûe z»``eOB’G
ô¡°ûdG ∫ÓN Ωƒë∏dG ≈∏Y Ö∏£dG IOÉjR
.zπ«°†ØdG
´hô°ûe ¿CG ódÉN QƒàcódG ó``cCGh
≈``dEG ï∏°ùªdG ø``e í``FÉ``Hò``dG π«°UƒJ
¬≤∏£à°S …òdG èeÉfôÑdG ôÑY ∂∏¡à°ùªdG
Ωƒëd ô«aƒJ ¬fCÉ°T øe ÉÑjôb IQGRƒ``dG
∑Ó¡à°SÓd áª«∏°Sh á«ë°U á``LRÉ``W
CGó``Ñ` ª` H π``ª` ©` dG ∫Ó`` `N ø`` e »``∏` ë` ª` dG
ΩÉ©dG ´É£≤dG ø«H á«©ªàéªdG ácGô°ûdG
.¢UÉîdGh
áë°U ≈∏Y ®ÉØëdG ¿EG{ :∫É``bh
ø``«`ª`«`≤`ª`dGh ø``«` æ` WGƒ``ª` dG á``eÓ``°` Sh
á``dÉ``cƒ``dG π``ª`Y äÉ`` jƒ`` dhCG ¢`` `SCGQ ≈``∏`Y
…ó``°`ü`à`dG »``a IOÉ`` `L IQGRƒ`` ` `dG ¿CGh
…ó°üàdGh »FGƒ°û©dG íHòdG äÉ«∏ª©d
IQGOEG ™e ≥«°ùæàdÉH ∂dPh ø«ØdÉîª∏d
»a áë°üdG IQGRƒ`` H áeÉ©dG áë°üdG
¢ùªj ÖYÓJ …CG ó°V ¿ƒfÉ≤dG ≥«Ñ£J
.zø«ª«≤ªdG hCG ø«æWGƒªdG áë°U

»FGƒ°û©dG íHòdG äÉ«∏ªY ∞``bh ≈``dEG
áeÓ°S ¿Éª°Vh ,áHÉbôdG øY Ió«©ÑdG
¿CG ≈`` `dEG Gô``«`°`û`e{ í``FÉ``Hò``dG á``ë`°`Uh
∞``«`Xƒ``J ≈``∏` Y ó``ª` à` ©` j{ ´hô``°` û` ª` dG
πFÉ°Sh »a »YÉæ£°U’G AÉcòdG äÉ«æ≤J
äÉÑ∏W á``«`Ñ`∏`à`d á``ã` jó``ë` dG ∫É``°` ü` J’G
øe ¥OÉæØdGh ºYÉ£ªdGh ø«æWGƒªdG
ïdÉ°ùªdG »a É«∏ëe áMƒHòªdG Ωƒë∏dG
ΩGóîà°SG ºàj ±ƒ``°`S PEG ,Ióªà©ªdG
äÉÑ∏£dG π«°UƒJ ácô°ûd ∫É°üJG á°üæe
¿ƒHõdG πÑb øe áë«HòdG ´ƒf QÉ«àN’
É¡ëHP ºà«°S »àdGh É¡©«£≤J á«Ø«ch
≈``dEG É¡∏«°UƒJh ¢üNôe ï∏°ùe »``a
IOôÑe π≤f πFÉ°Sh »a ¿ƒHõdG ∫õæe
Ωƒë∏dG IOƒ``Lh áeÓ°S ≈∏Y ßaÉëJ
zádƒ≤æªdG
IhôãdG π«ch í``°`VhCG ¬à¡L øe
∫É``¨` °` TC’G IQGRh »`` a á``«` fGƒ``«` ë` dG
§``«` £` î` à` dGh äÉ``jó``∏``Ñ``dG ¿hDƒ` ` °` ` Th
¬``fCG ó``ª`MCG ó``dÉ``N Qƒ``à`có``dG »fGôª©dG
¢ù∏ée ¢``ù` «` FQ ™`` e É``YÉ``ª` à` LG ó``≤` Y
»°TGƒª∏d ø``jô``ë` Ñ` dG á``cô``°` T IQGOEG
á∏ª¡dG ï∏°ùe ÖMÉ°Uh πæjR º«gGôHEG
¬dÓN ¢``û`bÉ``f ´ƒ``£`ª`dG ø``ª`Mô``dGó``Ñ`Y
¿Éª°†d á«fGƒ«ëdG IhôãdG ádÉch Oƒ¡L
øe ócCÉàdGh Ωƒë∏dGh »°TGƒªdG ôaƒJ
áMƒHòªdG Ωƒ``ë`∏`dG IOƒ`` Lh á``eÓ``°`S
á«fGƒ«ëdG IhôãdG πª©J å«M ,É«∏ëe
áeÉ©dG áë°üdG IQGOEG ™``e ¿hÉ©àdÉH
≈∏Y AÉ°†≤dG ≈∏Y áë°üdG IQGRƒ`` `H
.zá«FGƒ°û©dG øcÉeC’G »a íHòdG IôgÉX
¿EG ó``ª` MCG ó``dÉ``N Qƒ``à` có``dG ∫É`` bh
Ωƒ≤J »àdG »FGƒ°û©dG íHòdG äÉ«∏ªY{
Gó«©H ïdÉ°ùªdGh ôFÉ¶ëdG ¢†©H É¡H
áë°ü∏d Gó``jó``¡`J πμ°ûJ á``HÉ``bô``dG ø``Y
¿CG øμªªdG øe É¡fƒc áÄ«ÑdGh áeÉ©dG
øe »àdG ¢VGôeCÓd áæ°VÉM áÄ«H ¿ƒμJ
»àdG ¿É°ùfE’G ≈``dEG π≤àæJ ¿CG øμªªdG

¿Dhƒ``°` Th ∫É``¨` °` TC’G ô``jRh ø``∏` YCG
»``fGô``ª` ©` dG §``«` £` î` à` dGh äÉ``jó``∏` Ñ` dG
∞∏N ¬∏dGóÑY ø``H ΩÉ°üY ¢Sóæ¡ªdG
ájQƒ¡ªL øe OGô«à°S’G íàa IOÉ``YEG
á``«` ë` dG äÉ`` fGƒ`` «` `ë` `∏` `d ¿GOƒ`` `°` ` ù` ` dG
.íHò∏d á°ü°üîªdG
≈`` dEG ∞``∏` N ô```jRƒ```dG í`` `°` ` VhCGh
ájQƒ¡ªL ø``e OGô``«`à`°`S’G á«∏ªY ¿CG
ájÉ¡f »``a âØbƒJ ó``b â``fÉ``c ¿Gƒ``°`ù`dG
áé«àf »°VÉªdG ΩÉ©dG øe ôÑªàÑ°S ô¡°T
´ó°üàªdG …OGƒ``dG ≈ªM ¢Vôe Qƒ¡X
¢ù∏ée ∫hO »bÉH ™e ≥«°ùæàdÉH ∂dPh
,∫ÉéªdG Gò``g »a »é«∏îdG ¿hÉ©àdG
∂dòc ºJ ¬fCG ≈dEG ¬JGP âbƒdG »a Gkô«°ûe
øe AGô``ª`ë`dG Ωƒ``ë`∏`dG OGô«à°SG íàa
.áæ°SƒÑdG ájQƒ¡ªL
»JCÉj ∂dP ¿CG ∞∏N ôjRƒdG ø«Hh
á«fGƒ«ëdG IhôãdG ádÉch Oƒ¡L øª°V
äÉjó∏ÑdG ¿hDƒ°Th ∫É¨°TC’G IQGRh »a
™jƒæJ »``a »``fGô``ª` ©` dG §``«`£`î`à`dGh
á«ëdG äÉfGƒ«ë∏d OGô«à°S’G QOÉ°üe
AGôªëdG Ωƒë∏dGh íHò∏d á°ü°üîªdG
É``«`dÉ``M ø``μ` ª` ª` dG ø`` e PEG AÉ``°` †` «` Ñ` dGh
É«LQƒLh ¿GOƒ``°`ù`dG ø``e OGô«à°S’G
»JƒÑ«Lh ∫É``eƒ``°` ü` dGh É``«` fÉ``ehQh
∫hó``dG øe ô«ãμdGh É«≤jôaEG ÜƒæLh
.¿hÉ©àdG ¢ù∏ée ∫hO ≈dEG áaÉ°VE’ÉH
ô``jRƒ``dG ∞°ûc iô`` NCG á``¡`L ø``e
á``dÉ``ch ´hô``°` û` e ¥Ó`` ` `WEG Üô`` `b ø`` Y
∫É¨°TC’G IQGRƒ``H á«fGƒ«ëdG Ihô``ã`dG
§``«` £` î` à` dGh äÉ``jó``∏``Ñ``dG ¿hDƒ` ` °` ` Th
íFÉHòdG π«°UƒàH ¢UÉîdG »fGôª©dG
Ö∏W ÖMÉ°U ∫õæe ≈dEG zï∏°ùªdG{ øe
∞``bh ≈`` `dEG ±ó``¡` j …ò`` `dGh á``ë` «` Hò``dG
π≤ædGh ôFÉ¶ëdG »a »FGƒ°û©dG íHòdG
≈``dEG ï∏°ùªdG ø``e í``FÉ``Hò``∏`d »ë°üdG
.∫õæªdG
±ó¡j ´hô``°`û`ª`dG{ ¿CG í``°` VhCGh

اليوم

التاريخ
الخبر

جهة النشر
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:¢UÉîdG º«∏©àdG IQGOEG ..ò«ØæàdG øe ≥≤ëà∏d QGôªà°SÉH É¡à©HÉàe

áÑ∏£∏d áÑ°SÉæe ºjƒ≤J äÉ«dBG ójóëàH á°UÉîdG ¢SQGóªdG ≈∏Y º«ª©àdG

∑QÉ```°```û```J ÜGƒ``````æ``````dG ¢```ù```∏```é```e á```°```ù```«```FQ
á``«``Hƒ``æ``é``dG á``°``ù``eÉ``î``H º``«``≤``©``à``∏``d á``∏``ª``M »```a

¿ƒμj ¿C’ ºFGódG ™∏£àdGh øWƒdG
º©æ«d ô«îH ¬«a ¿ƒæWÉ≤dGh ¬∏gCG
,QGô``≤`à`°`S’Gh áeÓ°ùdÉH ™«ªédG
IÉ«ëdG Oƒ©J ¿G É¡∏eG øY áHô©e
.π°†aCGh âfÉc Éªc OÓÑdG »a

øjôëÑdG áμ∏ªe ¢VQCG ≈dEG »ªàæj
.áÑ«£dG
Ée ∑É``æ` g ¢``ù`«`d ¬`` fG äó`` ` cCGh
AÉ``æ` HCG á``JÉ``ª`à`°`SG á``dOÉ``©` e ìô``°`û`j
ÖM iƒ``°` S ´ƒ``£` à` ∏` d ø``jô``ë` Ñ` dG

¢``ù`∏`é`e á``°` ù` «` FQ â`` cQÉ`` °` `T
á∏ªM ™e ¢ùeCG πæjR ájRƒa ÜGƒædG
IôFGódÉH ≥WÉæªdG ¢†©H º«≤©àd
,á«HƒæédG á¶aÉëªdÉH á°ùeÉîdG
ø«æWGƒªdG ø``e áYƒªée øª°V
»a ø``cÉ``eC’G º«≤©àd ø«Yƒ£àªdG
.áμ∏ªªdG
¢ù∏ée á``°` ù` «` FQ â`` `Hô`` `YCGh
»°üî°ûdG É¡HÉ°ùM ôÑY ÜGƒ``æ`dG
Égôμ°T ø``Y ,zΩGô``é` à` °` ù` fG{ ≈``∏`Y
,º«≤©àdG á∏ªM »``a ø«cQÉ°ûª∏d
™aGódG ¿ƒμj ÉeóæY ¬``fG áØ«°†e
øWƒ∏d ¢ü∏îªdG ÖëdG ƒg AÉ£©∏d
áeóNh ¬àeóN »a ∞¨°ûdG ¿ƒμ«°S
øe π``c √ô©°ûà°ùj É``Ñ` LGh ¬``∏` gCG

»≤«°ùæàdG ¢ù∏éªdG ™e å`ë`Ñ`j á«dÉª°ûdG ß`aÉ`ë`e
º¡æμ°S ≥WÉæe »a á«ÑæLC’G ádÉ`ª`©dG áaÉãc ∞«ØîJ
OGô``aC’G á«dhDƒ°ùe õjõ©J ≈``dEG ±ó¡Jh ,»``YGh ™ªàée π``LCG
AGôLE’ πªY ≥jôa π«μ°ûJ ≈∏Y ¥ÉØJ’G ºJ å«M ,øWƒdG √ÉéJ
¢SQGóªdG øe áMôà≤ªdG AGƒ``jE’G õcGôªd »fGó«ªdG í°ùªdG
ájõgÉL ôãcC’Gh É¡æe Ö°ùfC’G QÉ«àNG πLCG øe ,á«eƒμëdG
≥«°ùæàdÉH ∫Éª©dG øcÉ°ùe í°ùe ≈dEG áaÉ°VE’ÉH ,AGƒjE’G á«∏ª©d
™bGƒe »a ®É¶àc’G ∞«Øîàd πª©dG ÜÉë°UCGh äÉcô°ûdG ™e
äÉeGõàdG º¡jód ¢ù«d øjòdG ∫Éª©dG AGƒjEGh π≤æd Gkó«¡ªJ øμ°ùdG
äÉLÉ«àM’Gh §HGƒ°†dG åëH ºJ Éªc ,áæ«©e ™jQÉ°ûe ò«ØæàH
,á°û«©ªdGh ,»à°ùLƒ∏dG ºYódGh ,AGƒjE’G õcGôe »a á«°SÉ°SC’G
ø«H »YÉªàL’G óYÉÑàdG ≥«≤ëJ πLCG øe ,á«ë°üdG ájÉYôdGh
QhO åëH ºJ Éªc ,¢Shô«ØdG QÉ°ûàfG øe óëdG ¿Éª°†d ,∫Éª©dG
,AGƒjE’G õcGôe »a IófÉ°ùªdGh ºYódG ºjó≤J »a ø«Yƒ£àªdG
.ô«¡£àdGh º«≤©àdG äÉ«∏ªY »a ºgOƒ¡L ≥«°ùæJh

äGAGôLE’G õjõ©J ≈dEG áaOÉ¡dG á«æWƒdG Oƒ¡édG QÉWEG »a
øe óëdG »a º¡°ùJ »àdG á«FÉbƒdG ô«HGóàdGh á``jRGô``à`M’G
∫hCG ≥jôØdG äÉ¡«Lƒàd Gòk «ØæJh ,ÉfhQƒc ¢Shô«a QÉ°ûàfG
¿CÉ°ûH á«∏NGódG ô``jRh áØ«∏N ∫BG ¬∏dGóÑY øH ó°TGQ ï«°ûdG
»a á«ÑæLC’G ádÉª©dG áaÉãc ∞«ØîJ øª°†J πªY á«dBG ™°Vh
QƒØ°ü©dG ø«°ùëdGóÑY ï«°ûdG øH »∏Y ¢SCGôJ ,º¡æμ°S ≥WÉæe
,»FôªdG ∫É°üJ’G á«æ≤J ôÑY ,á«dÉª°ûdG á¶aÉëªdG ßaÉëe
»≤«°ùæàdG ¢ù∏éªdGh á«æeC’G áæé∏dG ø«H Écôà°ûe ÉYÉªàLG
.á¶aÉëªdÉH
»YƒdG iƒà°ùªH ßaÉëªdG OÉ``°`TCG ,´É``ª`à`L’G ∫Ó``Nh
AGƒàM’ ádhòÑªdG Oƒ¡édG ™e ø«æWGƒªdG ∞JÉμJh »©ªàéªdG
Éæk ªãe ,á¶aÉëªdG ≥WÉæe ∞∏àîe »a øgGôdG »ë°üdG ™°VƒdG
øe øjôëÑdG ≥jôa ìhQ ¢ùμ©J É¡fCG GkôÑà©e ,™«ªédG Oƒ¡L

.IôaGƒàªdG
¢SQGóªdG ≈``dEG áÑ°ùædÉH É``eCG
…ó``æ` ¡` dG ø``«`eÉ``¶`æ`∏`d á``≤` Ñ` £` ª` dG
≈¡àfG »``à` dGh ,»``fÉ``à`°`ù`cÉ``Ñ`dGh
Iô``à`a ∫Ó```N »`` °` `SGQó`` dG É``¡` eÉ``Y
,(2020 ¢SQÉe) á°SGQódG ≥«∏©J
É``¡`ª`«`«`≤`J »`` `a äó`` ª` `à` `YG ó`` ≤` `a
èFÉàf ≈``∏`Y (8-1) ±ƒØ°ü∏d
π°üØdGh ∫hC’G »°SGQódG π°üØdG
≈dEG áaÉ°VE’ÉH ,»fÉãdG »°SGQódG
π°üØ∏d ájô¡°ûdG äGQÉ``Ñ` à` N’G
IQGRh á``≤``aGƒ``e ó``©` H å``dÉ``ã``dG
óªà©à°Sh ,º``«`∏`©`à`dGh á``«`Hô``à`dG
á°UÉîdG ¢``SQGó``ª`dG ø``e ójó©dG
á«dhO ô«jÉ©ªH á£ÑJôªdG ô«Z
π°üØ∏d áÑ∏£dG äÉLQO º««≤J ≈∏Y
(ådÉãdG) hCG (»fÉãdG) »°SGQódG
äÉ```LQO ø`` e á``JhÉ``Ø` à` e Ö``°`ù`æ`H
ájô¡°ûdGh á«∏°üØdG äGQÉÑàN’G
,á`` °` `SGQó`` dG ≥``«`∏`©`J QGô`` ` b π``Ñ` b
äÉªjƒ≤àdG äÉ``LQO ÜÉ°ùàMGh
äÉÑLGƒdGh á£°ûfC’Gh Iô«°ü≤dG
øY º∏©àdG Iôàa »a ™jQÉ°ûªdGh
iôNCG áYƒªée âeób Éªc ,ó©H
É¡JÉMôà≤e á°UÉîdG ¢SQGóªdG øe
º«∏©àdGh á``«`Hô``à`dG IQGRh ≈`` dEG
±ó¡H ,áÑ∏£dG º««≤J á«dBG ¿CÉ°ûH
.ÉgOÉªàYGh É¡à°SGQO

á«dhódG äÉ``fÉ``ë`à`e’G π``«` LCÉ` Jh
πÑb ø`` e á``jƒ``fÉ``ã``dG á``∏` Mô``ª` ∏` d
Ωƒ≤J å«M ,á«LQÉîdG äÉ¡édG
ójóëàH Ék ` «` dÉ``M äÉ``¡` é` dG √ò`` g
á°ù°SDƒe É¡æe ,º««≤àdG ô«jÉ©e
Ωó≤J »àdG á«dhódG ÉjQƒdÉμÑdG
É¡eÉ«b ∫Ó`` N ø``e IB IOÉ``¡` °` T
,á≤HÉ°ùdG áÑ∏£dG èFÉàf π«∏ëàH
IOÉ``e π``μ`d ¢``SQGó``ª` dG äÉ``fÉ``«` Hh
í«ë°üàdG ≈dEG áaÉ°VE’ÉH á«°SGQO
á°ù°SDƒªdG π``Ñ`b ø``e »``LQÉ``î` dG
π``ª`©`J É``ª` c ,á``Ñ` ∏` £` dG ∫É`` `ª` ` YC’
äÉfÉëàe’G ºjó≤J äÉ°ù°SDƒe
á°UÉîdG ¢SQGóªdG ™e á«fÉ£jôÑdG
»àdGh º««≤àdG ô«jÉ©e í«°Vƒàd
ádOC’G ≈∏Y Ak ÉæH ÉgOÉªàYG ºà«°S

»a á©ÑàªdG äÉ``«``dB’Gh á``ª` ¶` fC’G
á°UÉîdG ¢SQGóªdG áÑ∏W AGOCG º««≤J
É``¡` é` gÉ``æ` e ±Ó`` à` `NÉ`` H ∞``∏` à` î` J
•ÉÑJQGh ,á«∏NGódG É¡JÉ°SÉ«°Sh
Öéj á``«` dhO ô``«`jÉ``©`ª`H É¡ª¶©e
áaÉ°VE’ÉH ,QÉÑàY’G ø«©H ÉgòNCG
∫ƒ``°` ü` Ø` dG Oó`` ` Y ±Ó```à` `NG ≈`` ` `dEG
¿CG Éªc ,É¡FóH ó«YGƒeh á«°SGQódG
ájƒfÉãdG á∏MôªdG áÑ∏W AGOCG º««≤J
π``MGô``ª` dG º``«` «` ≤` J ø`` Y ∞``∏` à` î` j
.¢SQGóªdG º¶©e »a iôNC’G
´É`` `°` ``VhC’G ≈`` ` `dEG Gk ô`` `¶` ``fh
Ö``Ñ`°`ù`H á`` `æ` ` gGô`` `dG á``«` ë` °` ü` dG
¢Shô«a QÉ°ûàfG QÉ``KBG á¡LGƒe
≈∏Y (19-ó`` `«` ` aƒ`` `c) É`` `fhQƒ`` `c
AÉ``¨`dEG º``J ó≤a ,º``dÉ``©`dG iƒà°ùe

á£°ûfC’Gh ,á°SGQó∏d »YƒÑ°SC’G
™«ªéd á`` «` `FGô`` KE’Gh á«ª«∏©àdG
IóYÉ°ùªdG QOÉ°üªdGh ¢``ShQó``dG
áaÉ°VEG ,¢``ShQó``dG ∂∏J ìô°T ≈∏Y
ÉªH ,á``«`FGô``KE’G äÉgƒjó«ØdG ≈``dEG
á°SGQódG á©HÉàe øe áÑ∏£dG øqμªj
.º¡«ª∏©e ™e πYÉØàdGh ∫õæªdG »a
ø«dhDƒ°ùªdG ¿CG â``ë`°`VhCGh
¢``UÉ``î` dG º``«` ∏` ©` à` dG ´É`` £` `b ø`` `Y
äÉYÉªàLG IóY Ghó≤Y ób IQGRƒdÉH
≈dEG ,á°UÉîdG ¢SQGóªdG …ôjóe ™e
≈∏Y »ª°SQ πμ°ûH º«ª©àdG ÖfÉL
π«©ØJ IQhô°†H ¢``SQGó``ª`dG √ò``g
OGƒªdG ™«ªL »a ó©H øY º«∏©àdG
,á«æWƒdG OGƒªdG É¡æe ,á«°SGQódG
á°UÉîdG ¢SQGóªdG ¿ÉμeEÉH »àdG
IQGRh ™`` bƒ`` e ø`` e IOÉ`` Ø` `à` `°` `S’G
π«ªëJ »``a º``«`∏`©`à`dGh á``«` Hô``à` dG
á°UÉîdG á«ªbôdG á«°SGQódG ÖàμdG
¢ShQódG øe IOÉØà°S’G ∂dòch ,É¡H
IôaGƒàªdG á£°ûfC’Gh áMhô°ûªdG
á«°SGQódG OGƒªdG √ò¡H á≤∏©àªdG
äGƒæbh ¿ƒjõØ∏àdG IÉæb ∫ÓN øe
™bƒeh IQGRƒ∏d á©HÉàdG Üƒ«Jƒ«dG
.á«ª«∏©àdG áHGƒÑdG
ºjƒ≤àdG äÉ«dBG ¢Uƒ°üîH ÉeCG
√ò``g π``X »``a è``FÉ``à`æ`dG ó``jó``ë` Jh
¿CG »Ñ©μdG äó``cCG ó≤a ,±hô``¶` dG

»a ¢üëØdG õcôe º¡JQÉjR iód á°UÉîdG º¡JÉÑcôe »a
øe äGôªJDƒªdGh ¢VQÉ©ª∏d »dhódG øjôëÑdG õcôe
QOGƒμdG ô°TÉÑà°S PEG ,É¡æe êhôîdG ≈dEG áLÉëdG ¿hO
ô«jÉ©ª∏d É≤k ah áeRÓdG ájÉYôdG ºjó≤J á«æØdGh á«Ñ£dG
.Iô«°üb á«æeR Iôàa ∫ÓNh á«ªdÉ©dG
õcôªdÉH »æWƒdG ≥jôØdG ¿CÉ` H áÄ«¡dG âgƒfh
¬«LƒàH Ωƒ≤«°S 444 ºbôdÉH ∫É°üJÓd ¢ü°üîªdG
âHQÉb »àdGh õcôªdÉH ∫É°üJ’ÉH Ωƒ≤J »àdG ä’ÉëdG
øe ó«YGƒªdG õéM ≈dEG »dõæªdG ôéëdG Ióe AÉ¡fEG øe
.z»YGh ™ªàée{ ≥«Ñ£J ôÑY áMÉàªdG áeóîdG ∫ÓN
á«fhôàμdE’G áeƒμëdGh äÉeƒ∏©ªdG áÄ«g âYOh
óëdG »a á«æWƒdG Oƒ¡édG »a áªgÉ°ùªdG ≈dEG ™«ªédG
≥«≤ëJh ,(19-ó«aƒc) ÉfhQƒc ¢Shô«a QÉ°ûàfG øe
π«é°ùàdGh ¬∏«ªëJ ∫ÓN øe ∂dPh ≥«Ñ£àdG á«∏YÉa
k
áaÉch º¡JÓFÉY áeÓ°Sh º¡àeÓ°S ≈∏Y ÉXÉØM
,¬«a
Ék«dÉM ≥«Ñ£àdG ¿CÉ` H Ékª∏Y ,ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒªdG
ôÑY ¬∏«ªëJ øμªjh ójhQófC’Gh IOS ΩÉ¶æH ôaGƒàe
Bahrain.) á«fhôàμdE’G áeƒμëdG äÉ≤«Ñ£J ôéàe
.(bh/apps

á«fhôàμdE’G áeƒμëdGh äÉeƒ∏©ªdG áÄ«g âæ∏YCG
»FÉ¡ædG ¢üëØdG AGôLE’ ó«YGƒªdG õéM áeóN ô«aƒJ
äÉÑcôªdG ∫ÓN øe »dõæªdG ôéë∏d á©°VÉîdG ä’Éë∏d
¢üëØdG á«dB’ ák ÑcGƒe ,z»``YGh ™ªàée{ ≥«Ñ£J ôÑY
áeó≤ªdGh áë°üdG IQGRh É¡àæ∏YCG »``à`dG Ió``jó``é`dG
¢VQÉ©ª∏d »dhódG øjôëÑdG õcôe »a ¢üëØdG õcôªH
¢ùμ©j Ée ,ä’ÉëdG ¢üëØd ¢ü°üîªdG äGôªJDƒªdGh
äÓ«¡°ùàdG ø``e ójõe ºjó≤J ≈∏Y áeƒμëdG ¢UôM
øª°V äÉ°UƒëØdG AGôLE’ ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒªdG ≈∏Y
øe óëdG ≈dEG á«eGôdG á«FÉbƒdGh ájRGôàM’G §£îdG
.ÉfhQƒc ¢Shô«a QÉ°ûàfG
â°ü°üN IójóédG áeóîdG ¿CG áÄ«¡dG âë°VhCGh
14 ` H Qô≤ªdG »dõæªdG ôéë∏d á©°VÉîdG ä’Éë∏d
¢üëØdG AGô``LE’ Égó«YGƒe õéM É¡fÉμeEÉH PEG ,Ékeƒj
Ióe AÉ°†≤fG øe ΩÉjCG 3 πÑb ∂dPh ≥«Ñ£àdG ∫ÓN øe
ºbôdÉH ∫É°üJ’G ≈dEG áLÉëdG ¿hO øe ,»dõæªdG ôéëdG
Ée ,É≤k HÉ°S ¬H ’ƒª©e ¿Éc Éªc ó«YGƒªdG õéëd 444
≥jôØdG øμqªjh IójóédG á«dB’G øe IOÉØà°S’G º¡d í«àj
ºgóLGƒJ ∫ÓN øe º¡d äÉ°UƒëØdG AGôLEÉH ¢üàîªdG

π«îædG í«≤∏J ≈∏Y É«æjôëH 24 ÖjQóJ :áYGQõdG

í«≤∏J ∫Éée »a Ió«édG äÉ°SQÉªªdG
äÉØ°üdG ≈``∏`Y ±ô``©` à` dGh ,π``«`î`æ`dG
,(∫ƒëØdG) IôcòªdG π«îæ∏d á«LQÉîdG
áØ∏àîªdG í«≤∏àdG Ö``«`dÉ``°`SCG ≈``∏` Yh
Ék ªc êÉ``à` fE’G ø«°ùëàd ôªàdG π«îæd
á«æWh QOGƒc OGóYEG ÖfÉL ≈dEG ,Ék Yƒfh
.π«îædG ∫Éée »a πª©∏d á∏gDƒe

™∏£dG ™£b á«Ø«ch ,ó«édG ∫ÉëØdG
ïjQÉª°ûdG ∞«ØéJh è°VÉædG ôcòªdG
ìÉ≤∏dG ÜƒÑM ¢UÓîà°SGh IôcòªdG
.¬æjõîJh
äGQhó`` ` ` dG ¿CG å``«``∏``dG ø`` «` `Hh
äGQÉ¡ªdG á«ªæJ ≈∏Y äõcQ á«ÑjQóàdG
≈``∏`Y á``«` æ` Wƒ``dG QOGƒ`` μ` `∏` `d á``«` æ` Ø` dG

á«JÉÑædG IhôãdG IQGOEG ôjóe ∫Éb
ájôëÑdG Ihô``ã` dGh á``YGQõ``dG á``dÉ``cƒ``H
¿hDƒ`°`Th ∫É``¨`°`TC’G IQGRƒ`` d á©HÉàdG
»``fGô``ª` ©` dG §``«` £` î` à` dGh äÉ``jó``∏` Ñ` dG
¿EG å``«`∏`dG OGƒ`` L ø«°ùM ¢Sóæ¡ªdG
ø«à«ÑjQóJ ø«JQhO âªààNG ádÉcƒdG
IhôãdGh áYGQõdG π«ch ájÉYôH Éàª«bCG
ó``ª`ë`e π``«` Ñ` f Qƒ`` à` `có`` dG á``jô``ë` Ñ` dG
24 Ö``jQó``J ≈∏Y É``Jõ``cQh ,íàØdGƒHCG
øe ø«HQóàe 7 º¡æ«H øe ,Ék «æjôëH
¿hDƒ`°`û`H á``ª`°`UÉ``©`dG á``fÉ``eCG »``Ø`Xƒ``e
π«îf (â«ÑæJ) í«≤∏J ≈∏Y äÉjó∏ÑdG
.ôªàdG
¿É``JQhó``dG â∏ªà°TG :±É``°``VCGh
»∏ªY Ö``jQó``Jh …ô``¶` f Ö``fÉ``L ≈``∏`Y
á«ªgCG :á«dÉàdG ÖfGƒédG øª°†J ∞ãμe
∞jô©àdGh π«îædG QÉé°TCÉH ájÉæ©dG
ó«YGƒeh á∏îædG ¢SCGQ áeóN äÉ«∏ª©H
áeóN äGhOCG ≈∏Y ±ô©àdG ,É¡FGôLEG
áeÓ°ùdG äÉWÉ«àMG ºgCG ,á∏îædG ¢SCGQ
AGô``LEG óæY É¡YÉÑJG ÖLGƒdG á«æ¡ªdG
»a ô«gõàdG á©«ÑW ,áeóîdG äÉ«∏ªY
π«îædG äÉØ°UGƒeh π«îædG QÉé°TCG

GOOGLE CLASS ROOM
,ZOOM ,PLUS PORTALS ,
MODLE , OLIVE SYSTEM
ô«aƒJ ™e ,Gô«°SÓc áeƒ¶æeh ,

á``«`°`VGô``à`aG ¢``ü` °` ü` Mh ¢`` ` ShQO
áÑ∏£dGh ø«ª∏©ªdG ø«H Iô°TÉÑe
,IQƒ°üdGh äƒ°üdÉH É¡°ùjQóJ ºàj
iƒ``à` ë` ª` dÉ``H á``Ñ` ∏` £` dG ó`` `jhõ`` `Jh

πÑ≤à°ùªdG ¿óe øª°V ¿ƒμàd ™jóÑdG πgDƒJ á«©«Ñ£dGh á«fÉμ°ùdG á«°Uƒ°üîdG
ô``«bGô≤dÉH ∑Éª``°SC’G ±Éæ``°UCG ∞``∏àîe ¿ó£``°üj äÉ``«©jóÑdG :á``Ø«∏N ìƒ``f å``MÉÑdG

»dõæªdG ôéëdG AÉ°†≤fG øe ΩÉjCG 3 πÑb ¢üëØdG ó«YGƒe õéëd

¢ü`ëØ`dG õ```é``M :zá``«fhôà`μ`dE’G á``eƒ`μ`ë`dG{
z»``YGh ™``ªàée{ ≥``«Ñ£J ô``ÑY äÉ``ÑcôªdG ø``e

»Ñ©μdG π``eCG IPÉà°SC’G äó``cCG
º«∏©àdG IQGOEG ôjóe ∫ÉªYCÉH ºFÉ≤dG
º«∏©àdGh á«HôàdG IQGRƒH ¢UÉîdG
ójó©dG äò``î` JG ó``b IQGRƒ`` `dG ¿CG
QGôªà°SG ¿Éª°†d äGAGô``LE’G øe
á``eó``≤` ª` dG á``«` ª` «` ∏` ©` à` dG á``eó``î``dG
ÉgOóY ≠dÉÑdG á°UÉîdG ¢SQGóªdÉH
π«©ØJ ∫Ó`` N ø``e ,á``°` SQó``e 76
™e ,É``¡`à`Ñ`∏`£`d ó``©` H ø``Y º``«`∏`©`à`dG
á«dB’ IQGRƒdG øe Iôªà°ùe á©HÉàe
≥«∏©J Iô``à`a Aó``H òæe ,≥«Ñ£àdG
.á°SGQódG
»a ¬`` `fCG »``Ñ`©`μ`dG â``aÉ``°` VCGh
âeÉb ,IQGRƒ`` ` `dG á``©`HÉ``à`e Aƒ``°` V
ô«î°ùàH á``°` UÉ``î` dG ¢`` SQGó`` ª` `dG
»a áMÉàªdG äÉ``«` fÉ``μ` eE’G ™«ªL
äÉ``eó``î`dG π``°` †` aCG º``jó``≤`J π«Ñ°S
º∏©àdG πFÉ°Sh ™jƒæJh ,áÑ∏£∏d
π``FÉ``°` Sƒ``dG ∞``∏` à` î` e ∫Ó`` `N ø```e
É¡æe ,á``«` fhô``à` μ` dE’G è``eGô``Ñ` dGh

. áØ«∏N ìƒf .O åMÉÑdG |
πμ°ûH É¡FGô°Th ∑Éª°SC’G ≈dEG ¢SÉædG
≈∏Y ø∏Ñ≤j äÉ«©jóÑdG â∏©L ™jô°S
.áæ¡ªdG
¿EG á``Ø` «` ∏` N ìƒ`` ` f .O ∫É`` ` `bh
á``«`fÉ``μ`°`ù`dG ™``jó``Ñ` dG á``«`°`Uƒ``°`ü`N
á«îjQÉàdGh á«aGô¨édGh á«©«Ñ£dGh
≈∏Y π``Ñ`≤`ª`dG ¿É``°``ù``fE’G á``©`«`Ñ`Wh
πμ°ûH ÜQÉ≤àªdGh ø¡ªdG ∞∏àîe
´ƒæàªdG …hô``≤`dG ¬dÉée ™e ô«Ñc
áæjóeh ájPÉëªdG QõédG á∏°ù∏°Sh
øª°V ¿ƒμàd ™jóÑdG πgDƒj áeÉæªdG
»a ÓNO ôãcC’G á«∏Ñ≤à°ùªdG ¿óªdG
.øjôëÑdG

¿hòØæj º¡fCGh á≤£æªdG »dÉgCG ≈∏Y
¿ƒeƒ≤jh º¡JÉ¡eCGh º¡JGóL ôeGhCG
ø©àªàj º¡JGóL ¿CG ø«æ«Ñe ,É¡©«ÑH
ø¡fƒ©«£jh á``jƒ``b äÉ«°üî°ûH
≈∏Y ø¡æ«©j …ò``dG ∂ª°ùdG ™«H »a
.á°û«©ªdG
™``jó``Ñ` dG »`` `dÉ`` `gCG ¿CG ô`` ` `cPh
’h äÉ«©jóÑ∏d ∫ÉéªdG ¿ƒë°ùØj
ø``¡` dƒ``NO ≥``WÉ``æ` e ø`` e ¿ƒ``Hô``à` ≤` j
ø¡à«°Uƒ°üN ≈∏Y ÉXÉØM ôëÑ∏d
áæ¡e É``¡`fCG ø``«`Hh ,ø``¡` bRQ ∫É``é`eh
’EG ôKóæJ ºdh á∏jƒW Ióe äôªà°SG
áLÉM ¿CGh ó«©ÑH ¢ù«d â``bh òæe

.ôëÑdG ´É≤H É¡à«ÑãàH øªb »àdG
™jóÑdG ∫É``LQh AÉ°ùf ¿CG ôcPh
AÉ°ùædG ø``e GOó``Y ¿CG ≈``dEG GhQÉ``°` TCG
™jóÑdÉH ∑É``ª`°`SC’G ó«°üH ¿ô¡à°TG
Iô°†ëdG øe ∑Éª°SC’G ø¡Ñ∏L ó©Hh
AÉ°ùædG øgô¶àæj ô«bGô≤dG øe hCG
πWôdÉH ∂ª°ùdG AGô°ûd ø``gO’hCG hCG
øe âæμªJ ∫É``M »``a á``©`Hô``dÉ``H hCG
∑Éª°SC’G øe Iô«ah á«ªc OÉ«£°UG
.É¡æe ™«Ñ∏d »ØμJh ø¡àLÉëH »ØJ
GhócCG ™jóÑdG ∫ÉLQ ¿CÉH OÉ``aCGh
»a GQÉ``¨` °` U Gƒ`` fÉ`` c É``eó``æ` Y º`` ¡` `fCG
âjƒ°üàdÉH ¿ƒeƒ≤j Gƒ``fÉ``c ø°ùdG
¿É``Lô``Ø`dG »``a É``¡`©`«`Hh ∑É``ª` °` SC’É``H

äÉ≤à°ûe øe (π°Sh) øe É¡©«æ°üJ
»àdG ∑Éª°SC’G ´GƒfCG ôãcCGh ,π«îædG
ìóÑdGh »aÉ°üdG ÉgOÉ«£°UÉH øª≤j
ô``Mƒ``dGh ¢``Sƒ``é`æ`ª`dGh ¢``TÉ``jô``dGh
…òdG ∂ª°ùdG ´Gƒ``fCG π``ch ≥∏°üªdG
.ô«bGô≤dÉH √OÉ«£°UG øμªj
øeóîà°ùj äÉ«©jóÑdG ¿EG ∫Ébh
á°SQÉªe ≈∏Y ø¡æ«©J πFÉ°Sh IóY
ÉHQÉb ø¡eGóîà°SG É¡æe ,áæ¡ªdG
á``fGQõ``«`N ø``¡`jó``d ¿ƒ``μ` jh Gô«¨°U
´É``b ≈`` ` `dEG É``gó``ª``H ø``ª` ≤` j á``æ` «` à` e
´Éb »``a É¡«∏Y ø£¨°†j º``K ôëÑdG
ΩÉ``eC’G ≈``dEG ÜQÉ≤dG ∑ôëà«d ôëÑdG
ô«bGô≤dG QÉ°†ME’ ÜÉgò∏d Ωóîà°ùjh

áØ«∏N ìƒ`` f .O å``MÉ``Ñ` dG ∫É`` b
»a äô£°VG á«©jóÑdG ICGô``ª` dG ¿EG
ôëÑdG ∫ƒ``NO ≈``dEG ¢Uƒ¨dG º°SGƒe
¬∏«MQ ∫ÓN É¡LhR áæ¡e á°SQÉªeh
πNóJ âfÉch DƒdDƒ∏dG äÉ°UÉ¨e ≈dEG
á£°SGƒH ∑Éª°SC’G OÉ£°üJh ôëÑdG
¢û«©Jh Iô°†ëdG øe hCG ô«bGô≤dG
ó«°U áæ¡e ∫ÓN øe É¡Jô°SCGh »g
.∑Éª°SC’G
AÉ``°`ù`fh ∫É`` `LQ ¿CG ±É`` °` `VCGh
™ÑààH ¬eÉ«b AÉæKCG ¬d Gƒæ«H ™jóÑdG
øe GOó``Y ¿CG ™jóÑdG AÉ°ùf ï``jQÉ``J
ôëÑdG ø¡dƒNóH ¿ô¡à°TG AÉ°ùædG
,äƒ«H äÉHQ øgh ∑Éª°SC’G ó«°üd
≈dEG øÑgòjh á£°Sƒàe øgQÉªYCGh
øgô°SCG ≈``dEG ¥Rô`` dG Ö∏éd ôëÑdG
ø``¡`dÉ``Ø`WCG á``«`dhDƒ`°`ù`e ø∏ªëàj PEG
.ø¡FÉæHCG äÉLhRh
øª≤j äÉ``«` ©` jó``Ñ` dG ¿CG ô`` `cPh
ø«æKG πªMh ôëÑdG ¢ùHÓe ¢ùÑ∏H
≈dEG ôëÑdG ø∏Nójh ô«bGôb áKÓK hCG
ø¡aÉàcCG ≈``dEG √É«ªdG ∫ƒ``°`Uh ø«M
A»°ûH ô``«`bGô``≤`dG ∫É``≤`KEÉ`H øª≤j º``K
ºK ôëÑdG ´Éb »a É¡à«ÑãJh É¡dGõfEGh
¿OhÉ©j ºK øeh ø¡dRÉæe ≈dEG ¿ó©j
øe É¡LGôNE’ GOóée É¡«dEG ÜÉgòdG
.∂ª°ùdG ™ªLh ôëÑdG
¿CG á``Ø` «` ∏` N ìƒ`` ` f .O ô`` ` `cPh
¿CG ¬d Gƒæ«H ™jóÑdG AÉ°ùfh ∫É``LQ
ºàj ô«bGôb øeóîà°ùj äÉ«©jóÑdG

بيانات الخبر
اليوم

التاريخ

áª°UÉ©dG ´QGƒ°Th ™eGƒédG º«≤©àH Ωƒ≤J á«°SOÉ≤dG ÜÉÑ°T õcôe ™e ¿hÉ©àdÉH
áª°UÉ©dG á«©ªL
الخبر

á«ª`` ` `°SôdG Iõ¡`` ` ` ` ` L’G ø«H á«©ªàéªdG á``cGô``°`û`dG è¡æªd Gk õ``jõ``©`J
¿hÉ©àdÉH ájô«îdG áª°UÉ©dG á«©`` ` ` ªL âª¶f »fó`` ` ` `ªdG ™ªàéªdG äÉ°ù`` `°SDƒeh
…ô°ShódG ìGô`` ` ` ` L ∞`` ` ` `°Sƒj ó«≤©dG IOÉ«≤H á«°SOÉ≤dG ÜÉÑ°T õcô``e ™`` ` ` ` e
AÉ«MC’Gh óLÉ`` °ùªdGh ™eGƒédG ô«¡£àd º«≤©J á∏`` ` ªM á©ªédG Ωƒ`` ` ` `j AÉ°ùe
ájRGôàM’G äGAGôL’G ™e É«°TÉªJ áª°UÉ©dG á¶aÉëªH π°VÉØdG èjôØH á«æμ°ùdG
.19 ÉfhQƒc ¢Shô«a QÉ°ûàfG øe óë∏d øjôëÑdG áμ∏ªe É¡H Ωƒ`` ` `≤J »àdG
ÉæÑLGh øe Ék bÓ£fG ¬fG áWGôb óªMG á«©ªédG IQGOG ¢ù∏ée ¢ù«FQ ∫Ébh
AÉ«MGh ≥WÉæªd áeOÉ≤dG ΩÉj’G »a ôªà°ùJ ±ƒ°S º«≤©àdG á∏ªM ¿EÉa »æWƒdG
É¡JòØf »àdG á«eÓY’G á∏ªë∏d QGôªà°SG »gh áª°UÉ©dG á¶aÉëe »a iô``NCG
≥jô£dG …ôHÉ©d ájƒYƒJ äGQƒ°ûæe ™jRƒàH âeÉb å«M ΩÉ`jCG πÑb á«©ªédG
á«ªgCG ≈`` ∏Y ócGh .¢VôªdG Gòg øe ájÉbƒdG ¥ô£H ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒªdG øe
É¡dòÑJ »àdG Oƒ¡édG IófÉ°ùªd »Yƒ£àdG πª©dG ∫ÓN øe GóMGh Ék Ø°U ±ƒbƒdG
.AÉHƒdG Gòg á¡LGƒªd áeƒμëdG

جهة النشر

الصفحة
العدد

الرابط اإللكتروني
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ó«°TQ ájRƒa

!ÉfhQƒμdG áfógh øª«dG
»a á∏ãªàªdG á«fGôjE’G ó«dG ™£bh ,»KƒëdG ÜÓ≤f’G
,è«∏îdGh øª«dG QGô≤à°SGh øeCÉH åÑ©dG øY ,ø««KƒëdG
,øª«dG ≈dEG É¡Ñ∏L »àdG çQGƒμdG πc ºZQ »KƒëdG ¿CG ’EG
äÉ«cƒ∏°ùdG πch ,á«æª«dG äGhôã∏d º¶æªdG Ö¡ædGh
»a É©ØJôe ∫Gõj ’ ¬Jƒ°U ¿EÉa ,É¡H ΩÉb »àdG á«HÉgQE’G
QGóL ≈dEG óæà°ùj ƒgh ,∞dÉëàdG øY ¬ÑjPÉcCG èjhôJ
»a ,ìÓ°ùdÉH √OGó``eEGh ¬ªYO »a z»fGôjE’G ÜÉ``gQE’G{
∫hó``dG ¢†©H á°UÉN »``dhó``dGh »ªeC’G »NGôàdG πX
»a ÜÓ``≤`f’Gh ÜÉ`` gQE’G Gò``g â∏©L »àdGh ,iôÑμdG
!¿B’G ≈àM óàªj øª«dG
øe CGƒ``°` SCG ¢Vôe ø``e »fÉ©J É``¡` YQPCGh ¿Gô`` jEG |
™ª£dG ¢Vôe ƒ``gh ,ºdÉ©dG ¢``VGô``eCGh äÉ°Shô«a πc
ƒëf É¡aó¡à°ùJ »àdG ∫hódG òNC’ ,ÜÉgQE’Gh ™°SƒàdGh
º«°ù≤Jh OÉ≤MC’Gh á«ØFÉ£dG É¡°VGôeCG ô°ûf øe √ójôJ Ée
¥Gô©dGh ,É¡àæª«g âëJ ™≤j øe ™jƒéJh ,Üƒ©°ûdG
!∫Éãe ô«N
,áÄHhC’G ’h äÉeRC’G ¢ShQO º¡©e ™ØæJ ’ A’Dƒg
äÉ`` eRC’G ≈àM ’h ,á``«`fÉ``°`ù`fE’G º«≤dG QÉ``cò``à`°`SG ’h
…CG ≈∏Y ≥∏©e π``eCG Ó``a ∂``dò``dh !Iô«£îdG á«ë°üdG
∂∏J ¿C’ ,»æª«dG Ö©°ûdG ídÉ°üªH ΩGõàdG hCG äÉ°VhÉØe
!º¡eGóbCÉH Égƒ°SGO »àdG ÉjÉë°†dG ∫hCG »g ídÉ°üªdG
√ƒ°ùf Ée ≈dEG ¿hOƒ©j º¡∏©éJ ød zÉfhQƒμdG áfóg{h
º¡fC’ ,»æª«dG Ö©°ûdG √ÉéJ á«fÉ°ùfEGh á«æWh º«b øe
≈∏Y ôÑcC’G óbÉëdG ój »a z≈eO{ Oôée A»°T …CG πÑb
ôjó°üJ ó©H ¿Gƒàj ºd …òdGh ,á≤£æªdG QGô≤à°SGh øeCG
z¢Shô«ØdG{ ôjó°üJ »a ,á«°SÉ«°ùdG ¬°VGôeCGh ¬HÉgQEG
!ºdÉ©dGh è«∏îdG ∫hO ≈dEG
ød ¬``fCG hó``Ñ`j ,¬``∏`c º``dÉ``©`dG ô``«q `Z …ò``dG zÉ``fhQƒ``c{
¿GôjEG »a á°†jôªdG ¢SƒØædG ô««¨J ≈∏Y GkQOÉ``b ¿ƒμj
.ôªà°ù«°S »æª«dG ™°VƒdÉa ∂dòdh ,É¡YÉÑJCGh

IQGRh π``«` ch ø``∏` YCG »``°`VÉ``ª`dG á©ªédG Ωƒ``j |
π«é°ùJ (…ó«dƒdG »∏Y .O) øª«dÉH ¿Éμ°ùdGh áë°üdG
áæjóªH É``fhQƒ``c ¢Shô«ØH Ió``cDƒ`e áHÉ°UEG ádÉM ∫hCG
¿Éc øª«dG ¿CG …CG ,äƒeô°†M á¶aÉëe »a ôë°ûdG
áHÉ°UEG …CG π«é°ùJ ºàj ºd hCG ,¢Shô«ØdG øe É«dÉN
¥Ó``WEG ∞``bh ΩÉ``jCÉ`H É¡∏Ñb z∞dÉëàdG{ ø∏YCG ø«M É¡H
äGAGôLEG π«¡°ùàd ∂dPh ,ójóéà∏d ÓHÉb ø«YƒÑ°SCG QÉædG
Iƒ£îdG »gh ,√QÉ°ûàfG ∫ÉM »a ¢Shô«ØdG áëaÉμe
ÖfÉL øe äGƒ£îdG äGô°ûY É¡à≤Ñ°S »àdG á«fÉ°ùfE’G
ºjó≤J hCG êÓ``©`dG »``a AGƒ``°`S ,∞dÉëàdGh ájOƒ©°ùdG
,ô«ãc Égô«Zh ,á«dÉªdGh á«FGò¨dGh á«Ñ£dG äGóYÉ°ùªdG
!É¡¡jƒ°ûJ hCG É¡ÑjôîJ ≈∏Y ¿ƒ«KƒëdG πª©j Éªe
øª«dG »a zÉ``fhQƒ``μ`dG áfóg{ ¿EG ∫É``b ¢†©ÑdG |
âÑMQ ¿CG ó©H ,Ió``jó``L äÉKOÉëªd á°Uôa ¿ƒμJ ó``b
§FÉëdG øμdh ,∫hódG øe ójó©dGh É¡H IóëàªdG ºeC’G
hCG äÉ°VhÉØe …CG ¬``à`¡`LGh ÉªdÉ£d …ò``dG Ohó°ùªdG
zÉfhQƒc áeRCG{ ≈àM ¿CG hóÑj ,»KƒëdG ™e äÉKOÉëe
Gòg ¿C’ !¬``«`a äGô``¨`ã`dG íàa ™«£à°ùJ ø``d á«ªdÉ©dG
Ωƒ≤j ∫Gõ``j ’ ¿É``c ,á«ªdÉ©dG á``eRC’G AÉ``æ`KCGh »KƒëdG
∞bƒeh !ájOƒ©°ùdG »°VGQC’G ≈dEG ïjQGƒ°üdG ∫É°SQEÉH
ΩGõàd’G Ωó©H (¿GôjEG »a √OÉ«°SCG øe QƒeCÉªdG) »KƒëdG
πNGO á«HÉgQE’G ¬à£°ûfCG øY ∞μdG hCG ,á≤HÉ°S áfóg …CÉH
,Qôμà«°S ¬fCG hóÑj ,ájOƒ©°ùdG »°VGQC’G √ÉéJh øª«dG
ÉgQÉÑàYÉH áMOÉa äÉ«YGóJ øe ¿Gô``jEG ¬«fÉ©J Ée ºZQ
ó°üM øe øqμªJ …òdG ¢Shô«ØdG Gò¡d zá«FÉHh IQDƒ`H{
π≤fh ,ø««fGôjE’G øe ±’B’G äGô°ûY áHÉ°UEGh ìGhQC’G
»a ô°ûdG πàb øe øμªàj ºd ¬æμd ,ÉgQGhR ≈dEG ihó©dG
!z»dÓªdG ΩÉ¶f{ ¿hOƒ≤j øe ¢SƒØf
ÉHôM øμJ ºd ∞dÉëàdG É¡æ°T »àdG ÜôëdG ¿CG ºZQ |
ó©H á«Yô°ûdG IOÉ``YEG πLCG øe ÉªfEGh ,ÜôëdG πLCG øe

á``eRCG AÉ``¡fEG »``a »``ªXÉμdG í``éæj π``g
!?¥Gô``©dG »``a Ió``jóL á``eƒμM π``«μ°ûJ
l¿ƒ``ë`°`û`e »``bGô``©``dG óo ` ¡` °` û` ª` dG
iód ≥``∏`bh Ö``bô``J Iô``à`a ó``©`Hh
Gƒ``Ä`Lƒ``ao »``bGô``©` dG Ö``©`°`û`dG AÉ``æ` HCG
É¡∏c â``fÉ``c á``≤`MÓ``à`ª`dG äÉ`
p ` `eRC’É`` `H
ÖFÉædG »aQõdG ¿ÉfóY ó«°ùdG ∞«∏μàH
á«∏ª©d ájQƒëªdG páeRC’G ∫ƒM Qo hóJ
∞``é`æ`dG ß``aÉ``ë` eh ¿É``ª` dô``Ñ` dG »`` a
∞∏îj ójóL AGQRh ¢ù«FQ QÉ«àNG
Ik õ``g ¬Ø«∏μJ πμ°T …ò``dGh ≥HÉ°ùdG
…ó``¡`ª`dGó``Ñ`Y ∫OÉ`` `Y ó``«`°`ù`dG IQGRh
…ò``dG »©«°ûdG â«ÑdG •É``°` ShCG »``a
ô``«`gÉ``ª`é`dG §`p `¨` °` †` H á``∏`«`≤`à`°`ù`ª`dG
º°SÉH É``fk É``«`H Qó``°` UCGh √ó``°`V ∑ô``ë`J
á``jGó``H ò``æ` e Iô``gÉ``¶` à` ª` dG á``«` bGô``©` dG
√ó«jCÉJ Ωó©H á«ÑgòªdG πàμdG º¶©e
ø``eh ,»``°`VÉ``ª`dG ΩÉ``©` dG ø``e ô``Hƒ``à` cCG
¿É``ª`dô``Ñ`dG »``a √ó``°` V â``jƒ``°`ü`à`dGh
¢``Shô``«`a AÉ`` `Hh QÉ``°` û` à` fG äÉ``«` YGó``J
.»``μ` jô``eC’G í``°`Tô``ª`dG ¬`` fGC ¬Ø°Uƒd
í°VGh ôl «KCÉJ ¬d ¿Éc …òdGh ÉfhQƒc
ô««¨J ≈∏Y ¬JQób Ωó``Y ≈``dEG Gkô¶fh
äÉ©ªéàdG ácôM QGôªà°SG π«£©J »a
™æàbG ¬ë«°TôJ »°VQÉ©e ∞``bGƒ``e
äÉMÉ°S »a á«Ñ©°ûdG äGôgÉ¶àdGh
πHÉ≤e ¬Ø«∏μJ Öë°ùH áë«°üædÉH
≈``£` °` Sƒ``dG äÉ``¶``aÉ``ë``ª``dGh OGó`` ¨` `H
¬dE’GóÑY .O :º∏≤H
¬d á``°`VQÉ``©`ª`dG π``à`μ`dG ∂``∏`J ø``e ó``Yh
øe ô``ã`cCG äó``à`eG »``à`dGh á«HƒæédGh
IójóédG IQGRƒdG »a …OÉ«°S Ö°üæªH | ¿hó©°ùdG Oƒ©°S øH
.á«dÉààe ô¡°TCG áà°S
l
ó«°ùdG º¡ë°Tôe É¡°SCGôà«°S »``à`dG
ô«KCÉJ ¬d ¿Éc »Ñ©°T ∑GôM
ƒgh
.»ªXÉμdG
¥Gô©dG »``a á«°SÉ«°ùdG á«∏ª©dG ≈∏Y
¬``WÉ``°` û` f π``¡``à``°``SG »`` ª` `XÉ`` μ` `dG
…CG ≈∏Y â°Vôah É¡JGQÉ°ùe »a âdó©a
áYô°ùHh ájQGRƒdG á∏«μ°ûàdG ∞«dCÉJ πLCG øe »°SÉ«°ùdG
≥«≤ëJ ≈∏Y πª©dG IÉYGôe IQhô°V ΩOÉb AGQRh ¢ù«FQ
¬aÓ°SCG ø«H É kYÉ«°V ≈°†e …ò``dG â``bƒ``dG ¢†jƒ©àd
.É¡ÑdÉ£e
ÜÉ£îH
»bGô©dG Ö©°ûdG ÖWÉNh »aQõdGh …hÓ``Y
´Gô``°`SE’G »``a á«Ñ©°ûdG ÖdÉ£ªdG √ò``g õcôàJh
m
…QGRƒ``dG ¬ néeÉfôH ¬dÓN øe ¢üîd õcôeh õLƒe
IôμÑe äÉHÉîàfG AGô``LE’ á«°SÉ«°ùdG AGƒ``LC’G áÄ«¡àH
á¡jõfh Iô``M äÉHÉîàfG AGô``LEÉ`H ø«æWGƒªdG óYƒa
¢ü∏≤j ójóL äÉHÉîàfG ¿ƒfÉb QGó``°`UEGh ΩÉ``Y ∫Ó``N
l ¥Gô©dG IOÉ«°S ¿CGh èFÉàædG ábOÉ°Uh
’h ôªMCG §N
≈∏Y á«ÑgòªdG á«°SÉ«°ùdG πàμdGh ÜGõ`` MC’G án æª«g
.É¡æY ∫RÉæàf ¿CG øμªj
äÉ«∏ª©d ó``M ™``°` Vhh QÉ``«`à`N’G á``jô``Mh ø«ÑNÉædG
πc É¡©°†j IójóY •ƒ£Nh m¿É©e óYƒdG Gò¡dh
πY áë∏°ùªdG äÉ«°û«∏ªdG §¨°†d …ó°üàdGh ôjhõàdG
ÉÑ∏£e ¿ƒμj ¿CG ≈dEG ™ØJôjh »bGô©dG ∞∏ªdG »a ºà¡e
.á«HÉîàf’G ¬JGQÉ«àNG ô«¨àd ÖNÉædG
k G âæª°†J
¢SôL GƒbO ¿CG ó©H øjóaGôdG AÉæHC’ É©°SGh Éjô«gÉªL
øjôgÉ¶àª∏d á«Ñ©°ûdG oÖdÉ£ªdG É°†jC
.ádhódG π°UÉØe »a »fGôjE’G PƒØædG π¨∏¨J øe ô£îdG
Qo ƒà°SódG É¡∏Øc »àdG áeÉ©dG ¥ƒ≤ëdG ΩGôàMG
In Qhô°V
p
áeOÉN ¿ƒμà°S ¬àeƒμM ¿CG »ªXÉμdG ø``∏` YCGh
ø«æWGƒªdG πμd á«Ø«XƒdG ¢UôØdG áÄ«¡J øe »bGô©dG
πª©«°Sh »bGôY øWGƒe …CG áfÉgEÉH íª°ùj ødh Ö©°û∏d
øe áeÉ©dG ájó∏ÑdG äÉeóîdG ô«aƒJh º¡æ«H õ««ªJ ¿hO
É¡JÉ°ù°SDƒeh á``eƒ``μ`ë`dG ó``«`H ìÓ``°`ù`dG õ``«`cô``J ≈``∏`Y
äÉeóîdG iƒà°ùe ™aQh ¿óªdG áaÉ¶fh AÉHô¡ch AÉe
äÉ«°û«∏ªdG πμd ôgÉX AÉëjEG Gògh á«æeC’Gh ájôμ°ù©dG
¢Shô«a áeRCG á¡LGƒe »a ÉgoõéY ¿ÉH »àdGh á«ë°üdG
»æÄeÉN »``fGô``jE’G ó°TôªdG Öàμªd á©HÉàdG á«F’ƒdG
á«FGhódGh á«Ñ£dG äÉeõ∏à°ùªdG õ«¡éJ Ωó©d ÉfhQƒc
.É¡d á«∏Ñ≤à°ùe QGòfEG ádÉ°SQh
.èdÉ©ªdG »Ñ£dG QOÉμdG ¿É°ü≤fh ∞©°Vh
ºà¡à°S ¬àeƒμM ¿CÉH ø«æWGƒªdG »ªXÉμdG ô°ûHh
IQGRh Io õ¡LCGh á«ë°üdG ôo FGhódG âNGôJ óbh
º«¶æJh áYÉæ°üdGh á«FÉªdG OQGƒ``ª``dGh á``YGQõ``dÉ``H
πc øe áfƒμe ácôà°ûe áeRCG á«∏N AÉ°ûfEG »a á«∏NGódG
á«côªédG áaô©àdG QGó``°` UEGh »LQÉîdG OGô«à°S’G
ôKCGh ô«£îdG AÉHƒdG Gòg áëaÉμªd á«æ©ªdG äÉ¡édG
.á«æWƒdG áYÉæ°üdGh áYGQõdG ™«é°ûàd
»a ¿GôjEG ™e äGòdÉHh ájOhóëdG òaGƒædG ¥ÓZEG ΩóY
áë∏°üe ’ ¿CGh »bGô©dG QGô≤dG á«dÓ≤à°SG ócCGh
QGôªà°SG ™e ¥Gô©dG πNGO √QÉ°ûàfGh AÉHƒdG Üô°ùJ
»bGô©dG øWƒdG áë∏°üe øe ≈∏YCG á«ÑæLCG hCG á«ª«∏bEG
.AÓHôch ∞éædGh OGó¨H ≈∏Y ø««fGôjE’G QGhõdG ≥aóJ
äÉbÓ©dG »a ájhÉ°ùàe ô``FGhO º°SQ ≈∏Y πª©«°Sh
QhóJ …ò``dG §«ëªdG á``jQGRƒ``dG á``eRC’G â∏μ°Th
»ª«∏bE’G QGƒédG ∫hO ™e äGòdÉHh á«dhódGh á«ª«∏bE’G
áeƒμM â``¡`LGh »``à`dG á≤fÉîdG äÉ```eRC’G πt ` c ¬``dƒ``M
¥Gô©dG áë∏°üe Gkô«NCGh ’hCG ΩóîJ áfRGƒàe äÉbÓ©H
∫OÉY ó«°ùdG É¡°SCGQ ≈∏Y ∫GRÉe »àdG ∫ÉªYC’G ô««°ùJ
ÜGƒ``HCG íàa ≈``dEG ¬àeƒμM ≈©°ùJ ¿CG ó``Yhh .§``≤`a
ó``jGõ``Jh ∫hô``à`Ñ`dG QÉ``©`°`SCG Qƒ``gó``J ó©H …ó¡ªdGóÑY
QGƒédG ∫hOh Üô©dG AÉ≤°TC’G ¬``Lh »a QÉªãà°S’G
øe ø«æWGƒªdG ájÉªM á¡LGƒªd á«eƒμëdG äÉ≤ØædG
äÉbÓY πμd ∑ôëªdG »g á«bGô©dG IOGQE’G ¿CGh iôNC’G
èàæªdG OƒLh ΩGó©fG ∂dòch ÉfhQƒc ¢Shô«a ihóY
ájQGRƒdG OƒYƒdG √ògh á«dhO hCG á«ª«∏bEG hCG á«FÉæK
øe á≤fÉN á°ùaÉæe ≈``dEG ¢Vô©àj óLh ¿EGh »æWƒdG
.ójóédG ¥Gô©dÉH QGƒédG ∫hód áë°VGh πFÉ°SQ πªëJ
QGƒ``é`dG ∫hO ø``e IOQƒà°ùªdG äÉéàæªdGh ™∏°ùdG
ájOôμdGh á«©«°ûdG á«°SÉ«°ùdG πàμdG ≥aGƒJ πªëj
áfhôeh IOƒédG »a á«∏°†aC’ É«côJh ¿GôjEG äGòdÉHh
Éjƒb Gô°TDƒe »ªXÉμdG ≈Ø£°üe í«°TôJ ≈∏Y á«æ°ùdGh
.¢†ØîæªdG ô©°ùdG
¿ÉªdôÑdG »a ájQGRƒdG ¬à∏«μ°ûJ ôjôªJ ºYóH Éë°VGhh
»a á``eÉ``©`dG äÉ``eó``î` dGh á``YÉ``æ`°`ü`dGh á``YGQõ``dÉ``a
»HôYh »bGôY πch ,É¡«∏Y á≤ãdÉH âjƒ°üàdG Ωƒj »a
…CÉH ≈¶ëJ ’ IQƒgóàeh IôNCÉàe ádÉM »a ¥Gô©dG
AGQRh AÉª°SCGh ájQGRƒdG á∏«μ°ûàdG ¿ÓYEG ≈dEG ™∏£àj
.»eƒμM ºYO
¿ƒμ«°S É¡∏«μ°ûJ ¿C’ »ªXÉμdG áeƒμM πªY ≥jôa
»°SÉ«°ùdG »ªXÉμdG ≈Ø£°üe ó«°ùdG ∞«∏μJ ºs Jh
»bGô©dG »°SÉ«°ùdG ó¡°ûªdG øe ¥ôW ¥ôàØe »a á≤∏M
áà°S øe ôãcC’ á«bGô©dG äGôHÉîªdG πLQh π≤à°ùªdG
ô°VÉM ≈∏Y äô``KCG áYQÉ°ùàeh ájô«°üe çGó``MCG ó©H
»bGô©dG Ö©°û∏d ¬ÑMh ¬à«æWƒH ±hô©ªdGh ΩGƒ``YCG
ó¡Y »a π``eC’G ô¶àæJh »bGô©dG øWƒdG πÑ≤à°ùeh
AÉLh ádhódG ∫ÉLQh á°SÉ°ùdG πc ΩGôàMÉH ≈¶ëj PEG
áÑ°VÉ¨dG á«Hô©dG ¥Gô©dG ô«gÉªL ¬«dEG ™∏£àJ ójóL
á«©«°ûdG á«°SÉ«°ùdG πàμdG º¶©e ¥ÉØJÉH ¬ë«°TôJ
πeC’Gh »ÑæLCÓd ádÉª©dGh IQGOE’G Aƒ°Sh OÉ°ùØdG ≈∏Y
¥ÉÑ°S ≈∏Y πjƒW ¿ƒKGQÉe ô``KCG á«æ°ùdGh ájOôμdGh
IOÉ«°ùdGh …CGôdG ∫Ó≤à°SGh øWGƒªdG ádhO ≥«≤ëJ »a
ó«°ùdÉH CGóH …òdGh »KÓãdG …QGRƒdG ∞«∏μàdG Iô«°ùe
ájOÉ°üàb’Gh á«dÉªdG OQGƒ``ª` dG áfÉ«°Uh á«bGô©dG
πàμdG Iô°UÉëªH √Qƒ©°T ø«Mh …hÓY ≥«aƒJ óªëe
.¥Gô©dG πLCG øeh ¥Gô©∏d πª©dGh
º°SÉ≤J »a á«HõëdG á°ü°UÉëªdG ¿CÉ°ûH ¬d á«ÑgòªdG
»Hô©dG ôμØdG ióàæe AÉæeCG áÄ«g ƒ°†Y |
√QGòàYG Ωóbh ¿Gó«ªdG øe êôN ájQGRƒdG ÖFÉ≤ëdG
ø«jOƒ©°ùdG ø««Øë°üdG á«©ªL ƒ°†Y áfÉeC’G Gkó«©e ájQƒ¡ªédG ¢ù«FQ ídÉ°U ºgôH ó«°ù∏d
.É¡∏gCG ≈dEG
alsadoun100@gmail.com

!É``©``«``ª``L ˆ Iõ```©```dG ..É````ª````fEG
¬∏d ∂àYÉ£H É``¡`«`dEG ≈©°ùJh ,≈ª¶©dG
,¬fÉëÑ°S ¬æjO º«dÉ©àH ∂eGõàdGh ,≈dÉ©J
äÉfƒμe ≥≤ëàH ∑ô°üæj ≈dÉ©J ¬∏dG ¿EÉa
∫ƒ≤j ,¬fÉëÑ°S ¬JGP »a É¡©«ªL Iõ©dG
É¡«a ∫OÉéj ’ á≤«≤M Qô≤j ƒgh ≈dÉ©J
ÖdÉZ Óa ¬∏dG ºcô°üæj ¿EG{ :ø«≤«dG πgCG
ºcô°üæj …òdG GP øªa ºμdòîj ¿EGh ºμd
z¿ƒæeDƒªdG πcƒà«∏a ¬∏dG ≈∏Yh √ó©H øe
.(160 :¿GôªY ∫BG)
,á«eÓ°SE’G áeC’G ïjQÉJ CGô≤j øe ¿EG
»àdG É¡HhôM »a ô°üàæJ âfÉc ∞«ch
∞``©`°`Vh É`` gOó`` Y á``∏` b º```ZQ É``¡`à`°`VÉ``N
,Öé©dG ¬«∏Y »dƒà°ùj ±ƒ°S ,É¡JóY
¬dƒb ó«©à°ùj ø«M ¬ÑéY ∫hõ«°S ¬æμd
ºμd iô°ûH ’EG ¬∏dG ¬∏©L É``eh{ :≈dÉ©J
óæY øe ’EG ô°üædG Éeh ºμHƒ∏b øÄª£àdh
.(126 :¿GôªY ∫BG) zº«μëdG õjõ©dG ¬∏dG
õjõ©dG ¬∏dG óæY ø``e ô°üædÉa ¿PEG
Iƒb âfÉc ÉjCG ô°ûÑdG øe ¢ù«dh º«μëdG
ƒd ≈``à`Mh ,º¡fÉ£∏°Sh ô°ûÑdG A’Dƒ` `g
¿EÉa ∑ô°üæj ¿CG ô°ûÑdG øe ól MGh ´É£à°SG
¬àë∏°üe ΩGhóH §ÑJôe ∂d √ô°üf ΩGhO
ô°üf ÉeCG ,∂æe ¿É°ùfE’G Gòg Égó°ûæj »àdG
™£≤æj ’ ºFGO ô°üf ƒ¡a ∂d ≈dÉ©J ¬∏dG
,äƒªj ’ …ò``dG »ëdG ø``e ¬Ñ∏£J ∂``fC’
»ëdG ≈∏Y π``cƒ``Jh{ :≈dÉ©J ¬∏dG ∫ƒ≤j
¬H ≈Øch √óªëH íÑ°Sh äƒªj ’ …òdG
.(58 :¿ÉbôØdG) zGô«ÑN √OÉÑY ÜƒfòH
øe á∏«∏édG áØ°üdG √ò``g »``Ø`μ`Jh
∂d øª°†J ≈àM ¬fÉëÑ°S ≥ëdG äÉØ°U
.ô°üf πc ≈∏Y √ƒ∏Yh ô°üædG ΩGhO

,(40 :áHƒàdG) zº«μM
,ô°ûÑdG Iõ©d ábQÉØªdG
:≈dÉ©J ¬dƒb GhôHóJh
Ωƒ``«` dG ¿ƒ``ª` ∏` °` ù` ª` dGh
,z¬``∏``dG √ô``°` ü` f ó``≤``a{
ø``e Iõ```©` `dG ¿ƒ``Ñ` ∏` £` j
π©ØdG ΩGóîà°SG ¿EÉ` a
Ö∏£J á``dhó``a ,ô``°`û`Ñ`dG
z√ô``°``ü``f{ »``°``VÉ``ª``dG
,É`` μ` `jô`` eCG ø`` e Iõ`` ©` `dG
≥Ñ°S ô°üædG ¿CG ó«Øj
Iõ©dG Ö∏£J iô```NCGh
É°†jCG ,zIôé¡dG{ π©a
á``ã`dÉ``Kh ,É``«``°``ShQ ø`` e
zób{ áª∏c A»ée ¿EÉ`a
,É``°`ù`fô``a ø`` e É``¡`Ñ`∏`£`J
z√ô``°`ü`f{ π``©`Ø`dG π``Ñ`b
∑É``æ``g ¿CG Gƒ```°` `ù` `fh
,ô°üædG ≥≤ëJ ó«Øj
…ò``dG QÉ``Ñ`é`dG õ``jõ``©`dG
ºàN ∞``«` c Gƒ`` ∏` `eCÉ` `Jh
™«ªéH Iõ`` ©` `dG ∂``∏` ª` j
:º∏≤H
≈dÉ©Jh ¬fÉëÑ°S ≥ëdG
¿ƒμj ó``≤`a ,É``¡`JÉ``fƒ``μ`e
:¬fÉëÑ°S ¬dƒ≤H á`` jB’G ìÓØæÑdG »∏Y øªMôdGóÑY ô°ûÑdG ø``e õ``jõ``Y ∑É``æ`g
,zº``«`μ`M õ``jõ``Y ¬``∏``dGh{
,¬gÉéH hCG ,¬fÉ£∏°ùH
¬``∏`dG ∫ƒ``°``SQ ΩGO É`` eh
óLƒj ’ øμdh ,¬dÉªH hCG
Iõ©dG Ö∏W ób (º∏°Sh ¬«∏Y ¬∏dG ≈∏°U)
Iõ©dG ∂∏ªj …ò``dG ,º«μëdG õjõ©dG ’EG
,É©«ªL ¬∏d Iõ``©`dGh ,¬fÉëÑ°S ¬``HQ øe
ô°ûÑdG IõYh ,É¡aGôWCG ™«ªL øe É¡©«ªL
Iôé¡dG á∏«d ºjó≤dG ô°üædG ¬d ≈∏éJ ó≤a
IõY ø``e á©HÉf É¡HÉÑ°SCG ±Ó``à`NG ≈∏Y
∫É≤a ,™bGƒdG ¢VQCG ≈∏Y ≥≤ëàj ¿CG πÑb
ø«Mh ,≈dÉ©Jh ¬fÉëÑ°S º«μëdG õjõ©dG
.zÉæ©e ¬∏dG ¿EG ¿õëJ ’{ :¬ÑMÉ°üd
GƒYÉ£à°SG ΩÓ°SE’ÉH ¿ƒª∏°ùªdG õàYG
¬∏dG ≈∏°U) ¬dƒ°Sôd ô°üædG ≈∏éJ ó≤d
äÉjQƒWGôÑeEG º¶YCG ≈∏Y Ghô°üàæj ¿CG
øe ¬fÉëÑ°S ¬∏dG √o Ééns f ø«M (º∏°Sh ¬«∏Y
,á«fÉehôdG ájQƒWGôÑeE’G Éªg ,ºgô°üY
.øjôaÉμdG ó«c
ô°üædG ¿Éch ,á«°SQÉØdG ájQƒWGôÑeE’Gh
âª¶Y Éª¡e ô°ûÑdG IõY ¿CG Ωƒ∏©eh
º¡≤Ñ°S ÉªHQ πH ,º¡HÉcQ »a ÉªFGO ô«°ùj
,Ohóëe øeõH áJƒbƒe IõY »¡a âdÉ©Jh
’EG{ :Iôé¡dG á∏«d ≈dÉ©J ¬∏dG ∫É``b Éªc
É¡ªμëJ ’h ídÉ°üªdG É¡ªμëJ É``¡` fC’
¬``Lô``NCG PEG ¬``∏`dG √ô°üf ó≤a √hô°üæJ
≥≤ë«d Ωƒ«dG ∑ô°üæj …òdGh ,ÇOÉÑªdG
QÉ¨dG »a Éªg PEG ø«æKG »fÉK GhôØc øjòdG
∂«∏Y ô°üæj ó``b áë∏°üe ∂``dÓ``N ø``e
Éæ©e ¬∏dG ¿EG ¿õëJ ’ ¬ÑMÉ°üd ∫ƒ≤j PEG
¬àë∏°üe á∏°UƒH ¿C’ ó¨dG »``a ∑hó``Y
OƒæéH √ó``jCGh ¬«∏Y ¬àæ«μ°S ¬∏dG ∫õfCÉa
Ghô``Ø`c ø``jò``dG áª∏c π``©` Lh É``ghô``J º``d
Ö∏£J ø«M ∂æμdh ,É¡gÉéJG ô«¨J ób
õjõY ¬∏dGh É«∏©dG »g ¬∏dG áª∏ch ≈∏Ø°ùdG
Iõ``©`dG Ö``MÉ``°`U ≈``dÉ``©`J ¬``∏`dG ø``e Iõ``©` dG

¿EG º¡dƒb ∂fõëj ’h{ :≈dÉ©J ∫ƒ≤j
zº«∏©dG ™«ª°ùdG ƒg É©«ªL ¬∏d Iõ©dG
:≈dÉ©Jh ¬fÉëÑ°S ∫ƒ≤jh ,(65 :¢ùfƒj)
øe AÉ``«` dhCG øjôaÉμdG ¿hòîàj ø``jò``dG{
Iõ©dG ºgóæY ¿ƒ¨àÑjCG ø«æeDƒªdG ¿hO
.(139 :AÉ°ùædG) zÉ©«ªL ¬∏d Iõ©dG ¿EÉa
¬``à`ª`¶`Yh ,¿BGô`` ` ≤` ` `dG ∫Ó`` é` `d É`` `jh
øY çóëàj ¬``fCÉ`ch ,¬``eÉ``μ`MCG á«©bGhh
Gƒμa ¿CG òæªa ,Ωƒ«dG ø«ª∏°ùªdG ∫GƒMCG
º¡à∏°U âØ©°V hCG ,¿BGô≤dÉH º¡WÉÑJQG
ÜQ Éj ∫ƒ°SôdG ∫É``bh{ :≈dÉ©J ∫É``b ,¬``H
zGQƒé¡e ¿BGô≤dG Gòg GhòîJG »eƒb ¿EG
¿Éc øe{ :≈dÉ©J ¬dƒbh ,(30 :¿ÉbôØdG)
ó©°üj ¬«dEG É©«ªL Iõ©dG ¬∏∏a Iõ©dG ójôj
¬©aôj ídÉ°üdG πª©dGh Ö«£dG º∏μdG
ÜGò``Y º¡d äÉÄ«°ùdG ¿hôμªj ø``jò``dGh
:ôWÉa) zQƒÑj ƒg ∂``Ä`dhCG ôμeh ójó°T
.(10
(∞jô©àdG ∫CG)`H Iõ©dG áª∏c ∞jô©Jh
É°†jCG ó«Øjh ,É¡eÉªJh É¡dÉªc ≈dEG ô«°ûj
É¡H πH ,Gó``MGh Éfƒμe â°ù«d Iõ©dG ¿CG
,¿É£∏°ùdG Iõ``Y ∑Éæ¡a ,äÉ``fƒ``μ`e Ió``Y
∫ÉªdG Iõ``Y ∑Éægh ,√ÉédG Iõ``Y ∑Éægh
√òg ¢†©H ô°ûÑdG ∂∏ªj ó``bh ,Iƒ``≤` dGh
-¿ƒdƒ≤j Éªc- ¿É°ùfEG ¿ƒμ«a ,äÉfƒμªdG
hCG √ÉédÉH hCG ,á£∏°ùdÉH ÖfÉédG õjõY
»a ’G É¡©«ªL ™ªàéJ ’ É¡æμdh ,∫ÉªdÉH
:¬fÉëÑ°S ¬dƒbh ,≈dÉ©Jh ¬fÉëÑ°S ≥ëdG
∞jô©àdG AÉL ó≤a zÉ©«ªL Iõ©dG ¬∏∏a{
áª∏μH Iõ``©` dG ∞``°` Uhh ,∞``jô``©`à`dG ∫CÉ``H
Iõ©dG É¡fCG ∂°T ≈fOCG ÓH ¿Gó«Øj zÉ©«ªL{

á«FÉHƒdG áKQÉμdG IQGOEG »``a áëLÉædG øjôëÑdG áHôéJ ≥«KƒJ
á«FÉHƒdG áKQÉμdGh á«æWƒdG á∏ªëdG √ÉéJ
¿ƒμà°S á°SGQódG √ò``g ¿EÉ` a ,∂``dP ≈``dEG É``eh
á«≤Hh áeOÉ≤dG ∫É«LCÓd ø«Ñàd ïjQÉà∏d Óé°S
ióeh Ö©°ûdG Gòg »bQ ióe ºdÉ©dG Üƒ©°T
äÉ¡édG ™e ¬fhÉ©J ∂dòch ,¬«Yhh √ô°†ëJ
.áKQÉμdG IQGOEÉH Ωƒ≤J »àdG
áæédG »a ¢û«©f ÉæfCG »Yóf ’ øëfh
ΩÉ``J »``Yh ≈``∏`Y ™ªàéªdG OGô`` `aCG π``c ¿CGh
Ée πμH Ωõà∏e ™«ªédG ¿CGh ,çóëj Ée πμH
– πbC’G ≈∏Y – áeÉY IQƒ°üH ÉªfEGh ,Qó°üj
¿Éc ób ™ªàéªdG OGôaCG øe ôÑcC’G AõédG ¿EÉa
á«æWƒdG á∏ªëdG øe Qó°üj Ée πc ™e ÓYÉØàe
πc ™e á«HÉéjEGh á∏eÉc IQƒ°üH ÜhÉéàjh
.äGOÉ°TQE’Gh äÉª«∏©àdG
´ƒ°VƒªdG Gò``g »``a å``jó``ë`dG É``©k `Ñ`Wh
äÉª∏c hCG ∫É≤e »a √ô°üM øμªj ’h ô«Ñc
áæé∏dG √òg πãe πμ°ûàJ ÉeóæY ÉªfEGh ,á∏«∏b
áYƒªéeh ´ÉªàLG »a Ék©e ÉgOGôaCG ¢ù∏éjh
QÉμaCG ódƒàà°S ÉkªàM ¬fEÉa äÉYÉªàL’G øe
.Iô«ãc
Gò``g ø``e ±ó``¡``dG ¿EÉ` ` a É``fô``°` TCG É``ª` ch
áëLÉædG IQGOE’G ≥``«`Kƒ``J ƒ``g ≥``«`Kƒ``à`dG
¿CG º¡ªdG øe ¬fEÉa ∂dòd ,á«FÉHƒdG áKQÉμ∏d
√òg òæe Éæjód ¿ƒμJ ≈àM á«Yƒ°Vƒe ¿ƒμJ
ÉæàeƒμM IQó≤d ≥FÉKhh äÓé°S á¶ë∏dG
,çQGƒμdG øe á«YƒædG √òg πãe IQGOEG ≈∏Y
ègÉæªdG øª°V ∂``dP ó©H º°†J ¿CG øμªjh
¿ƒ``ã`MÉ``Ñ`dG øμªàj ≈``à`M hCG ,á``«` °` SGQó``dG
á«FÉHƒdG çQGƒ``μ` dG IQGOEG »``a ¿ƒ∏eÉ©dGh
,ájOÉjôdG áHôéàdG √òg øe IOÉØà°S’G øe
äGƒ``£`î`dG ø``e IOÉ``Ø`à`°`S’G ±ó``¡`H ∂``dò``ch
á¶ëd òæe âªJ »àdG πª©dG äÉ«dBGh á«∏ª©dG
»μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U øe QGôb ∫hCG Qhó°U
ó¡©dG »dh áØ«∏N ∫BG óªM øH ¿Éª∏°S ô«eC’G
¢ù«Fôd ∫hC’G ÖFÉædG ≈∏YC’G óFÉ≤dG ÖFÉf
øe AÉ¡àf’Gh ºμëàdG ≈àM AGQRƒdG ¢ù∏ée
.áKQÉμdG √òg
πch ,IQó≤dG √òg πch ,ó¡édG Gòg πc
Ée π``ch ,IQGOE’G √ò``g π``ch ,äÉ``«` dB’G √ò``g
QhôªH »Øàîjh Ögòj ¿CG √ójôf ’ çóM
»a É¡H ôîàØf Qƒ`` eC’G √ò``g πãªa ,ø``eõ``dG
áHôéàc É¡eó≤f ¿CG øμªjh ,øjôëÑdG áμ∏ªe
.áeOÉ≤dG ∫É«LCÓdh ºdÉ©∏d IóFGQ
,QÉÑàY’G »a …CGôdG Gòg òNCÉj ¿CG ƒLQCG
áKQÉc ∫ƒM »≤FÉKh ÜÉàc Qhó°U ó¡°ûfh
,øjôëÑdG áμ∏ªe »``a (2020) É``fhQƒ``μ`dG
Ωó≤àf ¿CG ’EG ájÉ¡ædG »a Éæ©°ùj ’ Ék©ÑWh
á∏ªëdG »``a πªYh πª©j ø``e πμd ôμ°ûdÉH
πch ôLÉJ π``ch ,´ƒ£àe π``ch ,á«æWƒdG
,øWƒdG Gòg √ÉéJ ¬à«dhDƒ°ùªH ô©°T ¿É°ùfEG
ìÉéfEG »``a Iô«¨°U á«FõéH ƒ``dh ºgÉ°ùa
É¡d …ó``°`ü`à`dGh á``«`FÉ``Hƒ``dG á``KQÉ``μ` dG IQGOEG
.Égô°T ÉfOÓH ÖæéJh
ôμ°ûdÉH Ωó≤àf ¿CG Éfó©°ùjh Éæaô°ûj Éªc
ô``«`eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°üd πjõédG
ÖFÉf ó¡©dG »dh áØ«∏N ∫BG óªM øH ¿Éª∏°S
¢ù∏ée ¢ù«Fôd ∫hC’G ÖFÉædG ≈∏YC’G óFÉ≤dG
.A»°T πc ≈∏Y ,AGQRƒdG

ºJ ∞«ch âªJ äÉØdÉîe
ÉæJÉÑLGh øe ¬``fCG ó≤à©f
πch äÉØdÉîªdG ∂∏J IQGOEG
≈dG ¬Lƒàf ¿CG ø«ÑbGôªc
.´ƒ°VƒªdÉH ábÓY ¬d Ée
á«æWƒdG á∏ªëdG IQGOEG
Éª«a IQGOE’G :É``ãk `dÉ``K
É``ª`HQ – ¢``ü`°`ü`î`J ¿CG
;äÉ``°` ù` °` SDƒ` ª` dG ¢``ü` î` j
– á``¶``ë``∏``dG √ò`` ``g ø`` `e
çó``ë`à`f ’ É``æ` g ø``ë` fh
¢†©H ø``e áfƒμe áæéd
äÉ``°`ù`°`SDƒ`ª`dG ø``Y §``≤` a
≥«Kƒàd ø««°UÉ°üàN’G
hCG á`` ` `«` ` ` eƒ`` ` `μ` ` ` ë` ` ` dG
IQGOE’ ºà«°Sh ºJ Ée πc
á``°`UÉ``î`dG äÉ``°` ù` °` SDƒ` ª` dG
,á«FÉHƒdG á``KQÉ``μ`dG √ò``g
»a É``¡` Ø` bƒ``eh É`` ``gQhOh
•É≤ædG º`` gCG ø``e É``ª` HQh
É``ª` fEGh á``KQÉ``μ` dG IQGOEG
É``¡` ≤` «` Kƒ``J Ö``é``j »`` à` `dG
≈``dEG ∞«°†f ¿CG Éææμªj
∞«c á¶ë∏dG √ò``g ò``æ`e
:º∏≤H
á«∏gC’G äÉ°ù°SDƒªdG ∂``dP
á``KQÉ``μ`dG √ò``g IQGOEG â``ª`J
äÉ«©ªédG É¡H »æ©f »àdGh
ø`
`
jô``ë` Ñ` dG »`` a á``«` FÉ``Hƒ``dG
»éæN ÉjôcR .O
∞∏àîªH ájófC’Gh á«∏gC’G
¿CG øμªj áëLÉf áHôéàc
πc QhO ¢ù«≤fh ,É¡JÉ¡LƒJ
»a É``¡`æ`e IOÉ``Ø` à` °` S’G º``à`j
IQGOEG »a É¡«Yhh É¡àcQÉ°ûe ióeh A’Dƒg
.πÑ≤à°ùªdG
IQGOE’ â``eó``b GPÉ`` eh â``fÉ``c ø``jCG ,á``KQÉ``μ`dG
≈∏Y ≥«KƒàdG ºàj ¿CG øμªj ¬fCG ó≤à©fh
,É¡dÉªYCG IQGOEG á«Ø«ch ,á«FÉHƒdG áKQÉμdG
:É¡æe ,QhÉëe IóY
á«eƒμëdG äÉ°ù°SDƒªdG ø``Y ÉæKóëJ ¿EÉ` a
á``KQÉ``μ`∏`d á``«` ë` °` ü` dG IQGOE’G :’k hCG
πª©dG á≤jôW ≥Kƒf ¿CG Öé«a – Ók ãe –
á∏ªëdG ¢üîj ´ƒ°VƒªdG Gògh ;á«FÉHƒdG
òæe ,á«Ñ£dG á«ë°üdG á«MÉædG øe á«æWƒdG
ò«ØæJ øe ∞XƒªdG øμªJ ∞«ch ,ó©oH øY
ƒª°ùdG ÖMÉ°U øe QGôb ∫hCG Qhó°U á¶ëd
√òg á°SÓ°S ió``eh ,∫õæªdG øe ∫É``ª`YC’G
áØ«∏N ∫BG óªM øH ¿Éª∏°S ô``«`eC’G »μ∏ªdG
Gòg πc ôKCG ∞«ch É¡JGó«≤©J Éeh á«∏ª©dG
∫hC’G ÖFÉædG ≈∏YC’G óFÉ≤dG ÖFÉf ó¡©dG »dh
hCG á«HÉéjEG IQƒ°üH AGƒ°S ∫É``ª`YC’G ≈∏Y
≥∏Z á¶ëd ≈àM AGQRƒ``dG ¢ù∏ée ¢ù«Fôd
´É£≤dG ≈∏Y ≥Ñ£æj Ée ¿EÉa πãªdÉHh .á«Ñ∏°S
ôNBG áHÉàch á«æWƒdG á∏ªëdG »a ∞∏e ôNBG
IQGOEG »a ¢UÉîdG ´É£≤dG ≈∏Y ≥Ñ£æj ΩÉ©dG
GkQhôe »æ©j Gògh ,∞∏ªdG »a áª∏ch á∏ªL
.∂dP ≈dEG Éeh Égò«ØæJh ∫Éª©dG
É``¡`YGƒ``fCGh á«ë°üdG πª©dG ¥ô``a π«μ°ûàH
ø«ØXƒªdG ¿hÉ©J ióe ≈dEG áaÉ°VE’ÉH
»àdG á«ë°üdG äGAGô`` LE’G ,É¡∏ªY ¥ô``Wh
ió`` eh ,ó`` ©` `Ho ø`` Y ∫É`` `ª` ` YC’G ò``«` Ø` æ` J »`` a
ô``«`KCÉ`Jh π``MGô``ª` dG ∂``∏`J π``c ∫Ó``N äò``î` JG
Öéj ∂dòch ,∫É``ª`YC’G ò«Øæàd º¡àHÉéà°SG
,áKQÉμdG IQGOEGh ™ªàéªdG ≈∏Y á∏Môe πc
Égò«ØæJ øμªj »àdG ∫ÉªYC’G Ée ±ô©f ¿CG
äÉ«Ø°ûà°ùª∏d á«àëàdG á«æÑdG á°SGQO ∂dòch
Ö©°üdG øe ¿Éc »àdG ∫ÉªYC’G Éeh ,ó©oH øY
πÑ≤à°ùªdG »``a Éæc ¿EGh ó©oH ø``Y Égò«ØæJ
áeÉ©dG AGƒ°S äÉ«dó«°üdGh äGôÑàîªdGh
?ó©oH øY Égò«ØæJ ºà«d ÉgôjƒëJ øμªj
á«ë°üdG IQGOE’G »``a É`` gQhOh á°UÉîdGh
πeÉ©J á«Ø«c ≥``«`Kƒ``J Ö``é`j ∂``dò``ch
äGhOCÓ` ` d á``aÉ``°` VE’É``H ,á``«` FÉ``Hƒ``dG á``KQÉ``μ`∏`d
QGô``b ™``e ájQÉéàdG äÓ``ë`ª`dGh ¥Gƒ``°` SC’G
,äÉ``ª`≤`©`ª`dGh äÉ``eÉ``ª` μ` dGh ,áeóîà°ùªdG
ôKDƒj Gòg πc ¿EG á°UÉNh ,ô¶ëdGh ≥∏¨dG
äÉMÉ≤∏dGh äÉLÓ©dG ô«aƒJ äÉ«fÉμeEGh
IÉ``«`ë`dGh Ö``JGhô``dG ≈``∏`Y Iô``«`Ñ`c IQƒ``°`ü`H
øe …ƒ``«`ë`dG ø`` `eC’Gh »ë°üdG ô``é`ë`dGh
¢üîJ Iô«ãc QƒeCGh .á«°û«©ªdGh á«eƒ«dG
.∂dP ≈dEG Éeh á«ë°üdG á«MÉædG
.´ƒ°VƒªdG Gòg
á«°ù°SDƒªdGh á«æØdG IQGOE’G :É``«k `fÉ``K
¿CG º¡ªdG ø``e ¬``fEÉ` a ô`` NBG Ö``fÉ``L ø``eh
,áKQÉμ∏d á`` jQGOE’G ÖfGƒédG hCG ;áKQÉμ∏d
á«∏Ñ≤à°ùªdG IOÉ``Ø`à`°`S’G ±ó``¡`H – ≥``Kƒ``f
á`` jQGOE’G äGAGô`` `LE’G π``c ¢üîj É``e Gò``gh
á∏ªëdG AÉ``æ` KCG É``gPÉ``î`JG º``J »``à`dG á«æØdGh
â©bh ¿EG áeOÉ≤dG á«FÉHƒdG çQGƒμdG IQGOE’
π≤àæJ âfÉc ∞«ch ,âªJ ∞«ch ,á«æWƒdG
á``jó``fC’Gh äÉ«©ªédG QhO – ¬∏dG íª°S ’
,Égò«ØæJ ºàj ¿Éc ∞«ch ,πª©dG ¥ôa ø«H
IQGOEG »a É¡æe IOÉØà°S’G á«Ø«ch á«∏gC’G
,™ªàéªdG πÑb ø``e É¡dÉÑ≤à°SG ºàj ∞«ch
≈∏Y – »¡a ,â©bh ¿EG çQGƒμdG √òg πãe
πØ°SC’G ≈dEG ≈∏YC’G øe QGô≤dG ∑ôëJ á«dBGh
»a ∑QÉ°ûJ ¿CG øμªªdG ø``e ¿É``c – π`` bC’G
AGƒàMG á«Ø«ch ,≈∏YC’G ≈dEG πØ°SC’G øeh
â∏©a ¿EÉa ?âªgÉ°S π¡a ,á«Yƒ£àdG ∫ÉªYC’G
»a É``¡` dhGó``J º``à` j ¿É`` c »``à` dG äÉ`` YÉ`` °` `TE’G
?GPÉª∏a ∂dòc øμJ ºd ¿EGh ,ó«L ôeCG Gò¡a
¿EÉ`a ;øjôëÑdG »``a ™ªàéªdG :É``©k ` HGQ
,»YÉªàL’G π°UGƒàdG πFÉ°Sh ôÑY ™ªàéªdG
GkQhO GƒÑ©d ™ªàéªdG OGô`` `aCGh ™ªàéªdG
»ë°üdG ôéëdG Iôμa ò«ØæJ ≈dEG áaÉ°VE’ÉH
IQƒ°üH ¬FGƒàMGh AÉHƒdG IQGOEG »a Ékª¡e
ÅfGƒªdGh äGQÉ£ªdG »a …ƒ«ëdG ø``eC’Gh
Ωó≤àf ÉæfEÉa Oó°üdG Gòg »ah .iôNCÉH hCG
øe ø«æWGƒªdG AÓ`` LEG á«Ø«ch ,iô```NC’G
øjôëÑdG õcôe »a IOÉ°ù∏d πjõédG ôμ°ûdÉH
πeÉ©àdG á«Ø«ch ,IAƒHƒªdG iôNC’G ∫hódG
ábÉ£dGh á«dhódGh á«é«JGôà°S’G äÉ°SGQó∏d
´É£≤dG AGƒ°S áØ∏àîªdG πª©dG äÉYÉ£b ™e
øH ¬∏dGóÑY ï«°ûdG QƒàcódG º¡°SCGQ ≈∏Yh
πc ¿hÉ©J ió``eh ¢UÉîdG ´É£≤dGh ΩÉ©dG
AÉ``æ` eC’G ¢ù∏ée ¢ù«FQ áØ«∏N ∫BG ó``ª` MCG
πc IQGOEG »a π¡°SC’G ¥ôWh äÉYÉ£≤dG ∂∏J
™ªàéªdG á°SGQóH øjQƒμ°ûe GƒeÉb øjòdG
¥ôWh QGô≤dG Qhó°U á«Ø«ch äÉYÉ£≤dG ∂∏J
∑Éæg π``gh ,á°SÓ°Sh Ahó``g πμH √ò«ØæJ
¬dÉ©aCG OhOQh ¬eGõàdG ió``eh »æjôëÑdG
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¬∏dG øe π°†ØH øjôëÑdG áμ∏ªe âæμªJ
Ió«°TôdG IOÉ«≤dG π°†ØH ºK ≈dÉ©Jh ¬fÉëÑ°S
,ô«Ñc ìÉéæH á«FÉHƒdG áKQÉμdG IQGOEG øe
ºμëàdG øe á«æWƒdG á∏ªëdG âæμªJ ≈àM
≥«°VCG »a áëFÉédG QÉ°ûàfG ≈∏Y Iô£«°ùdGh
≥HÉ°S ΩÓμdG Gòg ¿EG ∫ƒ≤f á≤«≤ë∏dh ,¥É£f
óH Óa ó©H »¡àæJ ºd áëFÉédG ¿EÉ`a ¬``fGhC’
’EG ,áKQÉμdG QÉÑZ ™°û≤æj ≈àM QÉ¶àf’G øe
ìÉéf ≈dEG ô«°ûJ äGô°TDƒªdGh ≥FÉ≤ëdG ¿G
á«æWƒdG á∏ªëdGh áeƒμë∏d Ö°ùëj ô«Ñc
GƒØbh øjòdG »æjôëÑdG ™ªàéªdG »``Yhh
™«ªédG øμªàa AÉHƒ∏d …ó°üà∏d GkóMGh ÉØk °U
Gòg øe – Gkó`HCGh ÉkªFGO – ¬∏dG øe π°†ØHh
¬H Üô°†j …òdGh ô«¶ædG ™£≤æªdG ìÉéædG
áKQÉμdG IQGOEG »a áëLÉf áHôéàc πãªdG
.ºdÉ©dG iƒà°ùe ≈∏Y á«FÉHƒdG
∫ƒ≤f ¿CG ÉfƒYój áHôéàdG √òg ìÉéfh
IQGOEG áeƒ¶æe øª°V øe ¬``fCG º∏©f øëfh
áKQÉμdG »¡àæJ ÉeóæYh ,çQGƒμdGh äÉeRC’G
É¡æe ô°ûÑdG ¢ü∏îàjh ÉgQÉÑZ »∏éæjh
¿CG øμªj Ó``a – çóë«°S ÉkªàM Gò``gh –
¿CGh óH ’ ÉªfEGh ,óHC’G ≈dEG áKQÉμdG ôªà°ùJ
,A»°T πc ¬«a »¡àæ«°S …ò``dG Ωƒ«dG »JCÉj
á≤jô£H ¬«∏Y âfÉc Ée ≈``dEG IÉ«ëdG Oƒ©Jh
IQGOEG áeƒ¶æe øª°V ¬fEG º∏©f ,iôNCÉH hCG
áëLÉædGh á«bGôdG º``eC’G Ωƒ≤J ¿G áKQÉμdG
É¡JÉMÉéf ≥«KƒJh áKQÉμdG √òg øe º∏©àdÉH
º««≤Jh á``°` SGQO ≈`` dEG Oƒ``©` Jh ,É¡àHôéJh
á``°`SGQO ≈`` dEG ,É¡JÉ«é«JGôà°SGh É¡££N
¿ÉÑªc AGƒ``°` S á``«`à`ë`à`dG É¡à«æH º``«`«`≤`Jh
hCG äGôÑàîeh äÉ«Ø°ûà°ùe hCG á°Sóægh
≈dEG É``eh ó©oH øY πª©dG hCG º∏©àdG èeGôH
óª°üJ ¿CG á«æÑdG √ò``g âæμªJ ∞«ch ∂``dP
»àdG äÉMÉéædG á°SGQO ≈dEG ,áKQÉμdG ΩÉ``eCG
»a AGƒ``°`S âKóM »àdG äÉ``bÉ``Ø`N’Gh âªJ
øY åëÑJ º``K ò«ØæàdG »``a hCG §£îªdG
IOÉ`` YEGh ,çó`` M É``e π``c º««≤Jh ÜÉ``Ñ` °` SC’G
™°Vhh äÉ«é«JGôà°S’Gh §£îdG áHÉàc
á``«`YGó``HEG QÉ``μ``aCGh Ió``jó``L äÉ``gƒ``jQÉ``æ`«`°`S
±ó¡H πÑ≤à°ùª∏d GkOGó©à°SG ∂``dPh IójóL
øªa ,áeOÉ≤dG çQGƒμdG ôWÉîe øe π«∏≤àdG
áKQÉμdGh á``eRC’G IQGOEG »a áª¡ªdG ¢ù°SC’G
Ée πbCG ôFÉ°ùîdGh ÉjÉë°†dG OóY ¿ƒμj ¿CG
.áKQÉμdG ôjóf ÉæfEÉa ∂dòdh ,øμªj
– á°UÉN IQƒ°üH øjôëÑdG »a øëfh
áeÉY IQƒ°üH »Hô©dG è«∏îdG ∫hO ÉªHQh
á«FÉHƒdG áKQÉμdG √òg IQGOEG øe ÉæμªJ –
∫GR Ée åjóëdG ¿Éc ¿EGh ,ìÉéæH ¿B’G ≈àM
ƒg Gò``g ¬``fCG ó≤à©f Éææμdh ,¬`` fGhC’ É≤HÉ°S
√òg ≥«KƒJ øY çóëàæd Ö°SÉæªdG âbƒdG
Ögòj ¿CG πÑb É¡«a Ée πμH áëLÉædG áHôéàdG
.≥jôW »a Éæe πc
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نا�صر بن حمد :تقدمي خمتلف اخلدمات والرعاية املتميزة للأيتام والأرامل

يوجه ل�صرف املكرمة ال�صنوية لأ�صر «امللكية» مبنا�صبة رم�صان
امللك ّ
اأ�شدر ح�شرة �شاحب اجلاللة امللك حمد
بن عي�شى اآل خليفة عاهل البالد املفدى ،جريًا
على العادة ال�شنوية ،اأمر جاللته ال�شامي
ب�شرف املكرمة الرم�شانية ال�شنوية جلميع
الأ�شر املنت�شبة اإىل املوؤ�ش�شة امللكية لالأعمال
الإن�شانية ،وذلك مبنا�شبة حلول �شهر
رم�شان املبارك لعام  2020ميالدية املوافق
 1441هجرية.
ووجه جاللته املوؤ�ش�شة امللكية لالأعمال
الإن�شانية برئا�شة �شمو ال�شيخ نا�شر بن
حمد اآل خليفة ممثل جاللة امللك لالأعمال
الإن�شانية و�شوؤون ال�شباب م�شت�شار الأمن
الوطني رئي�س جمل�س اأمناء املوؤ�ش�شة امللكية
لالأعمال الإن�شانية باأن تتوىل مهمة الإ�شراف
على �شرف ومتابعة هذه املكرمة لأ�شر
املوؤ�ش�شة ،وذلك ا�شتعدادًا ل�شتقبال �شهر
رم�شان املبارك ،لتتمكن الأ�شر البحرينية من

جاللة امللك

�صمو ال�صيخ نا�صر

توفري احتياجاتها وم�شتلزماتها وللتخفيف
من الأعباء املادية التي يواجهونها.

وبهذه املنا�شبة ،رفع �شمو ال�شيخ نا�شر
بن حمد اآل خليفة خال�س ال�شكر والتقدير اإىل

أهمية احل�صول
«امل�صاحة» يوؤكد ا ّ
على موعد م�صبق لإجراء املعاملت
اأكد جهاز امل�شاحة والت�شجيل
العقاري اأن على املراجعني احل�شول
على موعد م�شبق عرب املوقع الإلكرتوين
اخلا�س باجلهاز ،ملن يرغب يف اإجراء
معاملة الت�شجيل اأو طلب �شهادة امل�شح
اأو اأي خدمة من اخلدمات التي يقدمها
اجلهاز ،وذلك قبل احل�شور ال�شخ�شي
لإجراء املعاملة ،موؤكدًا يف الوقت ذاته
اأن العاملني باجلهاز على اأمت ال�شتعداد
للتعاون مع اجلمهور الكرمي للتعريف
بكيفية حجز موعد عن طريق املوقع
الإلكرتوين.
اإذ ياأتي هذا الإجراء من منطلق
تنظيم العمل وجتنيب املراجعني النتظار

لفرتات طويلة ،بالإ�شافة اإىل تنظيم عملية
احل�شور داخل مبنى اجلهاز؛ لتجنيب
املراجعني التجمعات والزدحامات
ً
حفاظا على �شالمتهم و�شالمة
الع�شوائية،
املوظفني ،وذلك متا�شيًا مع توجيهات
اللجنة التن�شيقية برئا�شة �شاحب ال�شمو
امللكي الأمري �شلمان بن حمد اآل خليفة
ويل العهد نائب القائد الأعلى النائب
الأول لرئي�س جمل�س الوزراء ،ب�شاأن
اتباع الإجراءات الحرتازية والحتياطات
الوقائية ملنع انت�شار فريو�س كورونا
(كوفيد  .)19ويُعد هذا الإجراء �شمن
اإجراءات اأخرى احرتازية قد مت اتخاذها
ملكافحة هذا الوباء.

ح�شرة �شاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�شى
اآل خليفة عاهل البالد املفدى الرئي�س الفخري
للموؤ�ش�شة امللكية لالأعمال الإن�شانية على
رعايته الأبوية واهتمامه الدائم مب�شاركة
اأ�شر امللكية �شهر رم�شان الكرمي ،وعلى
توجيهات جاللته الدائمة لدعم الأ�شر وتلبية
احتياجاتهم وتوفري احلياة الكرمية لهم.
واأ�شار �شموه اإىل اأن هذه املكرمة امللكية
ال�شنوية هي عادة �شنوية يحر�س عليها
جاللته لتوفري احلياة الكرمية ل�شعبه الويف،
اإذ يوجه جاللته اإىل تقدمي خمتلف اخلدمات
والرعاية املتوا�شلة واملتميزة لالأيتام
والأرامل مبا ي�شمن لهم حياة م�شتقرة،
ليكون جاللته ال�شند الأول لهم ملوا�شلة
حياتهم وتربية الأبناء الرتبية ال�شاحلة.
ومن جانبه ،اأكد الأمني العام للموؤ�ش�شة
امللكية لالأعمال الإن�شانية الدكتور م�شطفى

ال�شيد اأن جاللة امللك املفدى حفظه اهلل
ورعاه يحر�س اأن يكون �شبّا ًقا يف م�شاركة
اأ�شر امللكية خمتلف املنا�شبات ومنها �شهر
رم�شان الكرمي ،واأن هذه املكرمة ال�شنوية
تاأتي انطال ًقا من عطاء جاللته واهتمامه
باأن ت�شتقبل الأ�شر هذا ال�شهر الف�شيل وهم
بخري و�شحة واأن يلبوا جميع احتياجاتهم
وم�شتلزماتهم ،ونظ ًرا لالأو�شاع احلالية التي
متر بها البالد وحتى تتمكن الأ�شر من تلبية
احتياجاتها يف ظل هذه الظروف وتتمكن من
ا�شتقبال �شهر رم�شان الكرمي ،فاإنه مت تقدمي
�شرف هذه املكرمة بفرتة متكن الأ�شر من
تلبية احتياجاتها قبل �شهر رم�شان الكرمي،
اإذ ي�شتفيد من هذه املكرمة جميع الأيتام
والأرامل امل�شجلني لدى املوؤ�ش�شة امللكية
لالأعمال الإن�شانية والذين يبلغ عددهم اأكرث
من  10اآلف يتيم واأرملة.

حمافظة اجلنوبية تبحث و�صع خطة لتخفيف كثافة العمال يف املناطق
تنفي ًذا لتوجيهات الفريق اأول معايل
ال�شيخ را�شد بن عبداهلل اآل خليفة وزير
الداخلية ب�شاأن و�شع اآلية عمل ت�شمن
تخفيف كثافة العمالة الأجنبية يف مناطق
�شكنهم� ،شمن اجلهود الوطنية الهادفة
اإىل تعزيز الإجراءات الحرتازية والتدابري
الوقائية التي ت�شهم يف احلد من انت�شار
فريو�س كورونا ،تراأ�س �شمو ال�شيخ خليفة
بن علي بن خليفة اآل خليفة حمافظ املحافظة
اجلنوبية ،اجتماعً ا اأمنيًا ،بح�شور عدد من
كبار ال�شباط من ممثلي الأجهزة الأمنية
وعدد من امل�شوؤولني يف املحافظة.
ويف م�شتهل الجتماع ،تابع �شموه ،خطة
املحافظة اجلنوبية يف تخفيف كثافة العمال
يف مناطق �شكنهم واإمكانية ال�شتفادة من
املن�شاآت التعليمية والجتماعية التي تقع
يف خمتلف مناطق املحافظة ،بالإ�شافة اإىل
اإجراءات الدفاع املدين يف تعقيم املن�شاآت.
واأو�شح �شموه ،اأهمية دور تعزيز الرقابة

الأمنية يف خمتلف مناطق املحافظة ،موجهًا
�شموه ملتابعة اإجراءات التوعية والحرتازات
الوقائية يف خمتلف املن�شاآت واملرافق العامة
التي تقع �شمن نطاق املحافظة.
واأ�شار �شموه اإىل دور رجال الأمن يف
تاأمني �شبل ال�شالمة والوقاية بني اأفراد

املجتمع ،م�شددًا على تكثيف احلمالت
الوقائية والدوريات الأمنية والراجلة
لتوعية املواطنني واملقيمني ،بالإ�شافة اإىل
التن�شيق والتعاون امل�شتمر يف مكافحة هذه
اجلائحة بكل ال�شبل الأمنية والحرتازية
الالزمة.

مناق�صة اآليات تخفيف كثافة العمالة الأجنبية يف مناطق �صكنهم
يف اإطار اجلهود الوطنية الهادفة اإىل تعزيز الإجراءات الحرتازية
والتدابري الوقائية التي ت�شهم يف احلد من انت�شار فريو�س كورونا،
وتنفي ًذا لتوجيهات الفريق اأول ال�شيخ را�شد بن عبداهلل اآل خليفة
وزير الداخلية ب�شاأن و�شع اآلية عمل ت�شمن تخفيف كثافة العمالة
الأجنبية يف مناطق �شكنهم ،تراأ�س علي بن ال�شيخ عبداحل�شني
الع�شفور حمافظ املحافظة ال�شمالية ،عرب تقنية الت�شال املرئي،
اجتماعً ا م�شرت ًكا بني اللجنة الأمنية واملجل�س التن�شيقي باملحافظة.
وخالل الجتماع ،اأ�شاد املحافظ مب�شتوى الوعي املجتمعي
وتكاتف املواطنني مع اجلهود املبذولة لحتواء الو�شع ال�شحي
الراهن يف خمتلف مناطق املحافظة ،مثم ًنا جهود اجلميع ،ومعتربًا
اأنها تعك�س روح فريق البحرين من اأجل جمتمع واعٍ  ،وتهدف اإىل
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تعزيز م�شوؤولية الأفراد جتاه الوطن ،اإذ مت التفاق على ت�شكيل
فريق عمل لإجراء امل�شح امليداين ملراكز الإيواء املقرتحة من املدار�س
احلكومية ،من اأجل اختيار الأن�شب منها والأكرث جاهزية لعملية
الإيواء ،بالإ�شافة اإىل م�شح م�شاكن العمال بالتن�شيق مع ال�شركات
واأ�شحاب العمل لتخفيف الكتظاظ يف مواقع ال�شكن متهيدًا لنقل
واإيواء العمال الذين لي�س لديهم التزامات بتنفيذ م�شاريع معينة.
كما مت بحث ال�شوابط والحتياجات الأ�شا�شية يف مراكز الإيواء،
والدعم اللوج�شتي ،واملعي�شة ،والرعاية ال�شحية ،من اأجل حتقيق
التباعد الجتماعي بني العمال ،ل�شمان احلد من انت�شار الفريو�س،
ومت ا ً
أي�شا بحث دور املتطوعني يف تقدمي الدعم وامل�شاندة يف مراكز
الإيواء ،وتن�شيق جهودهم يف عمليات التعقيم والتطهري.

م�صادر لـ «الأيام»:

ّ
توجه لإخلء عدد من املدار�س لتحويلها مراكز اإيواء للعمالة الأجنبية
حمرر ال�شوؤون املحلية:
قالت م�شادر لـ «الأيام» اإنه مت التوا�شل مع
عدد من اإدارات املدار�س للبدء بعملية اإخالئها
ا�شتعدادًا لتحويلها اإىل مراكز لالإيواء.
وياأتي ذلك الإجراء يف �شوء التفاق على
ت�شكيل فريق عمل لإجراء امل�شح امليداين ملراكز
الإيواء املقرتحة من املدار�س احلكومية ،من اأجل
اختيار الأن�شب منها والأكرث جاهزية لعملية
الإيواء.
وياأتي ذلك يف �شياق التوجه لو�شع اآلية
عمل ت�شمن تخفيف كثافة العمالة الأجنبية يف
مناطق �شكنهم ،اإذ من املقرر اأن يتم م�شح م�شاكن
العمال بالتن�شيق مع ال�شركات واأ�شحاب العمل
لتخفيف الكتظاظ يف مواقع ال�شكن متهيدا ً لنقل
واإيواء العمال الذين لي�س لديهم التزامات بتنفيذ
م�شاريع معينة.

الداخلية :تهيئة مدار�س للإيواء اإجراء
موؤقت لتخفيف كثافة العمالة مبناطق �صكنهم
اأو�شحت وزارة الداخلية اإنه ويف ظل ما يتم تداوله حول تهيئة املدار�س باملحافظات،
لت�شبح �شك ًنا موؤق ًتا للعمالة الوافدة ،فاإن الق�شد هو العمل على تخفيف كثافة هذه العمالة يف
مناطق �شكنهم ،وهو اإجراء احرتازي موؤقت.
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جتربة �ململكة تعطي درو�صً ا للعامل يف مكافحة �لوباء ..يف تقرير لـ«يو بي �أي» �لأمريكية:

�صرعة �إجر�ء�ت �لقيادة �صر جناح �لبحرين يف �حتو�ء «كورونا»
�ململكة متكنت من �حتو�ء �ملر�ص بعد � 5أ�صابيع من �كت�صاف �أول حالة

�لبحرين �تخذت �لتوجهات �ل�صحيحة و�تبعت �ل�صفافية و�لتحرك �ل�صريع

مع ا�شتيقاظ االأمريكيني والعامل كل �شباح على اأنباء عن �شقوط �شحايا جدد ب�شبب اإنت�شار فايرو�س كورونا القاتل وتاثريه العميق على احلياة االجتماعية وال�شحية والقطاعات
املختلفة من اقت�شاد وجتارة و�شناعة ،ظهرت يف الوقت ذاته وب�شرعة فائقة جتارب ناجحة ومناذج ميكن االقتداء بها يف مكافحة هذا الوباء ووقف انت�شارة.
ويقول تقرير مف�شل ن�شرته وكالة االأنباء االأمريكية «يو بي اأي» اإن يف مقدمة هذه النماذج التي اأثبتت فاعلية االإجراءات االحرتازية التي اتخذتها يف مواجهة الفايرو�س هي مملكة
البحرين والتي و�شفتها منظمة ال�شحة العاملية باأنها النموذج الذي ميكن للدول االأخرى اأن ت�شتفيد منها ب�شبب النتائج ال�شريعة التي حتققت والتي متثلت يف املعاجلات ال�شافية للمر�شى
ووقف انت�شار املر�س وحما�شرته يف اأ�شيق احلدود.
ويعزو التقرير �شر جناح البحرين يف هذه الظروف
ال�شتتثنائية التي مير بها العامل اىل �شرعة الإجراءات التي
اتخذتها القيادة وفريق العمل الذي مت ت�شكيله برئا�شة
�شمو ويل العهد وع�شوية وزراء الداخلية وال�شناعة
واملالية وال�شحة والرتبية والعدل والدفاع املدين ،وبف�شل
ال�شالحيات الوا�شعة ايل منحت والتوجه ال�شامل الذي
اتبعته لإدارة الأزمة.
واأ�شاف التقرير اأن الك�شف املبكر من خالل اإجراءات
الفح�س الحرتازية يف املناطق املختلفة واحلجر ال�شحي
ون�شر وحدات الفح�س ال�شامل منعت انت�شار املر�س ب�شكل
وا�شع .م�شيدا بالإجراءات التي اتخذتها احلكومة والتي
مكنتها من احتواء املر�س بعد خم�شة اأ�شابيع من اكت�شاف
اأول حالة قادمة من اخلارج.
عندما و�شل الفايرو�س اىل البحرين يف  24فرباير كانت
البالد م�شتعدة واتخذت جمموعة من الإجراءات اأهمها غلق
املدار�س واجلامعات بغية حما�شرة املر�س وعدم اإنت�شاره
ب�شكل وا�شع ،ويذكر اأن اأول حالة اأكت�شفت كانت ملواطن وهو
�شائق حافلة مدر�شية كان قادما من ايران عرب دبي.
ومن الإجراءات الأخرى التي ي�شري اليها التقرير غلق
ج�شر امللك فهد اأمام القادمني واملغادرين ومت حتديد حظر
التجمعات الكبرية وح�شرها يف خم�شة اأ�شخا�س فقط كما

�شمو ويل العهد خالل زيارته اىل غرفة عمليات الفريق الوطني «اأر�شيف»

مت اإطالق عدد كبري من ال�شجناء وتعليق الزيارات الدينية
واإن�شاء برنامج وطني اإلكرتوين لإنهاء املعامالت الر�شمية
عن بعد.

كما علقت ال�شلطات املخت�شة الرحالت اجلوية من دولة

الإمارات العربية املتحدة والعراق ولبنان وحظر ال�شفر اىل

ايران ومت تقرر فح�س جميع امل�شافرين الذين قدموا من ايران

خالل �شهر ،كما مت تعقيم جميع مرافق مطار احلرين الدويل
واجراء فحو�شات فورية للقادمني.

وي�شيف التقرير اأنه بعد م�شي  5اأ�شابيع من اكت�شاف
احلالة الأوىل متكنت البالد من احتواء الفايرو�س م�شريا اىل
اأنه يف الأول من ال�شهر احلايل �شجلت  249حالة فقط و4
وفيات فيما تعافى اأكرث من� 59شخ�شا.
كما اأ�شاد التقرير بتوجهات مملكة البحرين ومبادراتها
الدولية يف املجال ال�شحي واعتربتها من اأوائل الدول التي
وقعت على درا�شة منظمة ال�شحة العاملية للت�شامن بني
الدول وهو جزء من اجلهود الدولية املكثفة ونقطة اإنطالق
للبحث عن عقاريف اإطار التجارب املتعددة لإيجاد عالج
املر�س.
اإ�شافة اىل تلك الإجراءات ال�شحية الحرتازية اتخذت
البالد حزمة م�شاعدات اقت�شادية قدرت  11.4مليار دولر
تقريبا لتعوي�س تاأثري هذا الوباء على معي�شة املواطنني
و�شرف رواتب البحرينيني وعدم حت�شيل ر�شوم الكهرباء
على جميع املواطنني واملقيمني ملدة ثالثة اأ�شهر.
وخل�س التقرير بالقول اإن جتربة البحرين التي اتخذت
التوجهات ال�شحيحة واتبعت ال�شفافية والتحرك ال�شريع
وا�شتغالل كافة امل�شادر املمكنة تعطي درو�شا قيمة للعامل
والدول التي ت�شعى اىل مكافحة وباء كورونا امل�شتجد
وال�شريع النت�شار.

موؤك ًد� �أنها حققت �إجناز�ت على �مل�صتويات �لإقليمية و�لدولية كافة ..م�صاعد وزير �خلارجية:

�لدبلوما�صية �لبحرينية �صاهمت يف تعزيز �ل�صالم �لعاملي
اأكد عبداهلل بن في�شل بن جرب
الدو�شري ،م�شاعد وزير اخلارجية،
اأن ال�شيا�شة اخلارجية ململكة
البحرين عريقة وقائمة على مبادئ
وقيم نابعة من الهوية الوطنية
والثقافة الإن�شانية وتوا�شلها
املتح�شر مع العامل مبختلف ثقافاته
وح�شاراته املتنوعة ،وذلك بف�شل
التوجيه ال�شديد من لدن ح�شرة
�شاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�شى
اآل خليفة عاهل البالد املفدى حفظه
اهلل ورعاه ،الذي اأر�شى مبادئ
ال�شيا�شة اخلارجية البحرينية
بدبلوما�شيتها املتقدمة لرت�شم
حتالفات و�شراكات �شيا�شية ثابته
مع خمتلف دول العامل ،وت�شاهم يف
تعزيز ال�شتقرار وال�شالم العاملي،
منوهً ا باأن ال�شيا�شة اخلارجية
للمملكة ترتكز على نهج دبلوما�شي
متزن و�شيا�شات مرنة وحا�شمة
يف مواجهة ومعاجلة اأ�شعب

عبداهلل الدو�شري

التحديات ،والإ�شهام يف حل العديد
من الأزمات والق�شايا الإقليمية
والدولية ،مع مراعاة اللتزام
التام والحرتام الثابت للقوانني
والأعراف واملواثيق الدولية.
جاء ذلك خالل تقدمي م�شاعد
ملحا�شرة
اخلارجية
وزير
اإلكرتونية عن بُعد نظمها معهد
التنمية ال�شيا�شية �شمن برنامج

«مهارات برملانية» لأع�شاء
جمل�س ال�شورى بعنوان «ثوابت
وا�شرتاتيجيات ال�شيا�شة اخلارجية
البحرينية» ،ومت بثها مبا�شرة عن
طريق برنامج (.)zoom
وقد ا�شتعر�س عبداهلل بن
في�شل بن جرب الدو�شري ،خالل
املحا�شرة ،مفهوم ال�شيا�شة
اخلارجية من خالل تعاريف عدد
من العلماء والباحثني يف ال�شاأن
ال�شيا�شي والتي تعتربها اخلطوط
واملبادئ العري�شة اأو النهج الذي
تنتهجه الدولة يف عالقاتها املختلفة
�شواء ال�شيا�شية اأو القت�شادية
وغريها مع اأع�شاء املجتمع الدويل.
وبني اأن الدبلوما�شية هي فن
العالقات واملفاو�شات يف حتقيق
امل�شالح العليا وتنفيذ ال�شيا�شة
اخلارجية .كما مت ا�شتعرا�س
مدى ترابط ال�شيا�شة اخلارجية
والدبلوما�شية باأطر العالقات

الدولية.
وزير
م�شاعد
واأو�شح
اخلارجية اأن توجيهات جاللة
امللك املفدى ال�شديدة واملرتجمة
يف برنامج عمل احلكومة هي
الأ�شا�س واملرتكز يف ر�شم ال�شيا�شة
اخلارجية للمملكة كما وردت
يف تعزيز الثوابت الأ�شا�شية
للدولة واملجتمع ،والتي حققت
على مدى العقود اأهم اإجنازات
ال�شيا�شة اخلارجية البحرينية على
امل�شتويات الإقليمية والدولية كافة
وجعلها يف م�شاف الدول املتقدمة
التي حتظى بالحرتام والتقدير
الدوليني.
وختم م�شاعد وزير اخلارجية
املحا�شرة ب�شرح الإطار الد�شتوري
والقانوين للدبلوما�شية الربملانية
ً
رديفا
ودورهما الهام الذي يعد
ومكمالً جلهود ال�شلطة التنفيذية
وداعمًا لنجاحاته الوطنية.

�أ�صعارها ت�صل لـ� 12ألف دينار

بحرينيان يفتتحان متجرً� لبيع �ل�صاعات �لثمينة و�لفاخرة
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اأجرى وزير اخلارجية ،عبداللطيف
بن را�شد الزياين ،اأم�س ،ات�شالً هاتفيًا مع
�شمو ال�شيخ عبداهلل بن زايد اآل نهيان ،وزير
اخلارجية والتعاون الدويل يف دولة الإمارات
العربية املتحدة ال�شقيقة ،جرى خالل الت�شال
بحث العالقات الأخوية الوطيدة بني مملكة
البحرين ودولة الإمارات العربية املتحدة،

وتطورات الو�شع يف اليمن ال�شقيق بعد قرار
حتالف دعم ال�شرعية يف اليمن وقف اإطالق
النار ،واجلهود الدولية التي تبذل ل�شتئناف
العملية ال�شيا�شية يف اليمن ،بالإ�شافة اإىل
التعاون والتن�شيق امل�شرتك بني البلدين
ملواجهة تداعيات انت�شار فريو�س كورونا يف
دول املنطقة.

وزير �خلارجية يبحث �لتعاون
ملو�جهة «كورونا» مع نظريه �لكويتي
تلقى وزير اخلارجية عبداللطيف بن
را�شد الزياين ،اأم�س ،ات�شالً هاتفيًا من ال�شيخ
اأحمد نا�شر املحمد ال�شباح وزير اخلارجية
يف دولة الكويت ال�شقيقة.
جرى خالل الت�شال بحث العالقات
الأخوية الوطيدة بني مملكة البحرين ودولة
الكويت ،وال�شوؤون املتعلقة بالعمل اخلليجي
امل�شرتك ،بالإ�شافة اإىل التعاون والتن�شيق
بني البلدين ملواجهة تداعيات انت�شار فريو�س
كورونا يف دول املنطقة.

�جلمارك تد�صن خدمة �لتخلي�ص �جلمركي للب�صائع عن ُبعد

الخبر

رمبا جتد املواد ال�شتهالكية ترمى بعد فرتة زمنية ،اإل اأن ال�شاعات
الفاخرة امل�شتخدمة دائما ما تبحث عن حياة ثانية مبع�شم جديد ،وهو ما
دفع بال�شابني عالء ر�شي وجا�شم ال�شيبة لفتتاح م�شروعهما التجاري
لبيع و�شراء ال�شاعات الفاخرة مبجمع مدينة عي�شى.
يقول عالء ر�شي مدير م�شروع ( Caliber7لبيع ال�شاعات الفاخرة):
«اإن �شغف اقتناء ال�شاعات اليدوية من اأ�شهر العالمات التجارية ازداد
يف الآونة الأخرية ،ما دفعه لالقرتاح على �شديقه بال�شروع يف افتتاح
حمل جتاري ،بعد �شنوات من عملها ببيع و�شراء ال�شاعات على موقع
(ان�شتغرام) ،وهو ما حدث بالفعل منذ حوايل عام» ،واأ�شاف« :يعد �شوق

وزير �خلارجية يبحث تطور�ت
�لأو�صاع يف �ليمن مع نظريه �لإمار�تي

�عتبارً� من �لثالثاء �لقادم

التاريخ

حممد بحر:
الصفحة

عبداللطيف بن را�شد الزياين

ال�شيخ عبداهلل بن زايد

ال�شاعات الفاخرة من الأ�شواق الناجحة ،خ�شو�شا واأن الفرد ي�شتطيع
اقتناء �شاعة من ماركة مرموقة دون احلاجة لدفع مبالغ باهظة» ،اأما
جا�شم ال�شيبة فاأكد اأن البحرين تعد من الأ�شواق الناجحة يف جمال بيع
ال�شاعات امل�شتخدمة ،واأن الإقبال على �شرائها يزداد يوما بعد يوم ،وذكر
اأن زبائن املحل من جن�شيات متنوعة ،فمنهم الأوروبيون واخلليجيون اىل
جانب البحرينيني ،فيما تتبو أا �شاعات «رولك�س» �شدارة ال�شاعات الأكرث
طلبا ،وب�شاأن الأ�شعار ك�شف ال�شيبة ،باأن اأ�شعار ال�شاعات تبد أا من 100
دينار وت�شل اأحيانا اإىل  12األف دينار ،ح�شب «ماركة» ال�شاعة.
واأ�شاف« :منتلك يف املحل �شاعات تاريخية ،فعمر بع�شها ي�شل
اإىل اأكرث من  40عاما ،وحمبو ال�شاعات الكال�شيكية �شيجدون مبتغاهم،
و�شيح�شلون على ما يريدون ،باأ�شعار تناف�شية للغاية».

متا�شيًا مع اأهداف احلكومة للتحول
الإلكرتوين يف تقدمي اخلدمات ،تد�شن
�شوؤون اجلمارك ،خدمة التخلي�س اجلمركي
عن بُعد للب�شائع ،والتي �شيبداأ تطبيقها
اعتبا ًرا من الثالثاء  14اأبريل 2020
وتتيح اإمكانية تقدمي البيان اجلمركي
واإمتام عملية دفع امل�شتحقات املالية عن
بُعد با�شتخدام نظام «فواتري» ،دون احلاجة
اإىل احل�شور ال�شخ�شي للمنافذ اجلمركية
ل�شتكمال اإجراءات التخلي�س اجلمركي مبا
ي�شهم يف توفري الوقت واجلهد وتطوير
اخلدمات املقدمة للعمالء ،على اأن يتم
ا�شتالم الب�شائع امل�شتوردة من خالل املنافذ
اجلمركية بح�شب معايري املخاطر املطبقة.
و�شيكون على امل�شتورد ،الحتفاظ بالبيان

اجلمركي ومرفقاته واإبرازه عند طلبه من
قبل �شوؤون اجلمارك اأو عند اأي مراجعة
لحقة.
وتوؤكد �شوؤون اجلمارك� ،شعيها الدائم
لتقدمي اخلدمات اجلمركية التي ت�شهم
بان�شياب الب�شائع من خمتلف املنافذ بي�شر
و�شهولة مع املحافظة على الإجراءات
واملتطلبات الأمنية الالزمة ،اإذ ياأتي ذلك
يف اإطار تنفيذ ا�شرتاتيجية �شوؤون اجلمارك
املرتكزة على مبادئ التوثيق والو�شوح يف
تدوين الإجراءات العملية لتكون مرجعًا
معتمدًا ،و�شولً لالأمتتة الكاملة لوثائق
التخلي�س اجلمركي للب�شائع بح�شب
اخلطة املعتمدة.
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 #قوية ـ بأهلها

ُكلّي فخر كوين من هذ� �لبلد ،ويف و�سط هذ� �ملجتمع
�لو�عي ،وبكل هذ� �لوعي «بنكون كلنا يد وحدة» مع
�ملخت�سني من �أجل �سالمة �لوطن ،ونبلغ �سهر رم�سان
باأح�سن حال.

�ل�سيد حممد �ملو�سوي

مل�ضاركة ق�ض�ضكم مع فريو�س كورونا ،الرجاء التوا�ضل مع م�ضرف ال�ضفحة بالـ«وات�ضاب» على ()66338832

أرقاما ونتائج اأف�ضل
البحرين حتقق ا ً
من نظرياتها اخلليجية والعربية يف مكافحة «كورونا»

اظهرت بيانات ن�ضرها حمرك البحث العاملي «غوغل» ان مملكة البحرين مبجتمعها الواعي حققت ارقاما ونتائج اف�ضل من نظرياتها بدول جمل�س التعاون اخلليجي والدول العربية ،فيما يتعلق بالتباعد االجتماعي
ملجابهة فريو�س كورونا ،بالرغم من ا�ضتمرار حرية التنقل لل�ضرورات املعي�ضية يف مملكة البحرين ،وا�ضتمرار فر�س حظر التجول يف تلك الدول.

متطلعني اإىل ك�ضر ح�ضيلة القراءة اجلماعية خالل العام املا�ضي

«البحرينيون» يعتزمون قراءة  10اآالف كتاب يف زمن الكورونا
�سارة جنيب:
�أعلنت مبادرة �لقر�ء �لبحرينيني عن �إطالق حملة على
موقع �لتو��سل �لجتماعي «�لإن�ستغر�م» ،با�ستخد�م و�سم
�#لقر�ءة_يف_زمن_�لكورونا.
وقال �لقائمون على �ملبادرة �إن �حلملة تاأتي تز�م ًنا مع
�لأو�ساع �لر�هنة و�مل�سوؤولية �ملجتمعية للبقاء يف �ملنازل.
ودعت �ملبادرة جميع �لأع�ساء و�ملتابعني للم�ساركة
من خالل و�سع �سورة للكتاب �لورقي� ،أو �لإلكرتوين �أو
�ل�سوتي �لذي تتم قر�ءته يف ح�ساباتهم �لإن�ستغر�مية مع
��ستخد�م �لو�سم �ملخ�س�ص للحملة.
و�أ�سار �لقائمون �إىل �أن هدفهم �لعام منذ �نطالقتهم ن�سر
خ�سو�سا
ثقافة �لقر�ءة ،ون�سر جديد �لكتب و�أخبارها،
ً
�لبحرينية منها ،ون�سر مقطفات ت�سجيعية للقر�ءة و�لكتابة

و�لتاأليف ،موؤكدين �أنه يف ظل �لظروف �لر�هنة و�لإجر�ء�ت
�لتي مت �تخاذها للحد من �نت�سار فايرو�ص كورونا و�أهمية
�لبقاء يف �ملنزل ،وجد �لقائمون على �ملبادرة �أن �لت�سجيع
على �لقر�ءة هو �أف�سل ��ستثمار للوقت.
وبينو� �أن «�لقر�ءة حاجة �إن�سانية متالأ �أوقات �لفر�غ
بن�ساط مفيد ومثمر ،ولها دور كبري يف تو�سيع �ملد�رك
ف�سالً عن �أنها تعترب حاجة �إن�سانية للرتويح عن �لنف�ص،
وت�ساعد �لقارئ على �لتخل�ص من �مل�ساعر �ل�سلبية وجتنب
�ل�سعور بالكتئاب �لناجت عن �لبقاء ملدة طويلة باملنزل».
ولفتو� �إىل �أن �ملبادرة ت�سع يف كل عام هد ًفا معي ًنا
ليتم حتقيقه ،ويفخر �لأع�ساء باأنهم خالل �لعام �ملا�سي
�� 2019ستطاعو� حتقيق هدفهم و�لنتهاء من قر�ءة 10
�آلف كتاب جماعي ،ويعتزم �لأع�ساء ك�سر �لرقم خالل
�لعام �جلاري.

 #خليك ـ بالبيت

الخبر ّ
جمعةّ :
جتنبوا ّ
الناعم
بياناتمن القطن
كمامات ال�ضوف والنايلون..واأف�ضلها امل�ضنوعة
خديجة �لعر�دي:

اليوم

مع �نت�سار �سناعة �لكمّامات منزليًّا،
كذلك يف بع�ص �مل�سانع وحمال بيع �لأقم�سة
و�خلياطة ،تد�ولت و�سائل �لتو��سل �لجتماعي
تغريد�ت عدّة لل�سناعة �ملنزلية للكمّامات،
�سنع من �لورق �ملقوّى وبع�سها �لآخر
بع�سها ُ
من �أنو�ع خمتلفة من �لأقم�سة ،كما ر�سدت
«�لأيام» نقا�سات عدّة حول مو��سفات �لكمّامة
�ملنزليّة و�أ�سر�ر بع�سها.
«�لأيام» طرحت �ملو�سوعات �لتي ت�سغل
�ل�سارع حول �أف�سل �ملو�د �لتي ينبغي �أن
يُ�سنع منها �لكمّام� ،أو تلك �ملو�د �لتي ل
ينبغي ��ستخد�مها يف �سناعتها ،مع ��ست�ساري
�لأمر��ص �جللدية و�لتجميل �لدكتور ح�سني
جمعة مبركز جلوبال ديرماتولوجي� ،إذ �أكّد
لـ«�لأيام» �أن �أف�سل �أنو�ع �لكمّامات �لقما�سية
هي �لتي تكون م�سنوعة من �لقطن �لناعم.
ّ
يف�سل تبديل
وقال �لدكتور جمعة �إنه

التاريخ
الخبر

جهة النشر

الصفحة
العدد

الرابط اإللكتروني

د .ح�ضني جمعة
�لكمّام كل عدّة �ساعات �إن �أمكن ،وذلك بعد
�لنتهاء من �لعمل �أو �مل�سو�ر ،د�عيًا �ىل نزع
�لكمّامة بعد �لرجوع �إىل �ملنزل مبا�سرة،
وغ�سلها ب�سابون غ�سل �ملالب�ص مع �إ�سافة
�لكلور.
و�أفاد �أنه يتوجّ ب عند �ختيار نوعية

�لقما�ص �أن تكون من خامة �لقطن ،وجت ّنب
�لنايلون �أو �ملخمل �أو �ل�سوف لأ�سحاب
�لب�سرة �حل�سا�سة.
و�أ�ساف« :قد يُ�ساب �لبع�ص بح�سا�سية
من �لكمّام �أو �إ�سابات ب�سبب �ل�سغط من
�لكمّام ،فالأف�سل غ�سل �لكمّامة بعد كل
غ�سالة �ملالب�ص
��ستخد�م ،وميكن غ�سلها يف ّ
ب�سكل منف�سل» .وتابع «�لأف�سل �أن يكون لديك
�أكرث من كمّامة قما�سية».
وذكر �لدكتور ح�سني �أن �لكمّام قد ي�سبّب
ح�سا�سية متا�سية تظهر على �سكل �حمر�ر �أو
حكّةُ ،ت�سمّى «�سرى تالم�سي» �أو «�أرتكاريا
متا�سية» ،تظهر على �سكل �نتفاخات حمر�ء
�أو بنف�ص لون �جللد وتختفي دون �أثر ،وتكون
يف �لأغلب على �سكل حبوب �سغرية ،مثل حب
�ل�سباب ذ�ت ر�أ�ص �أحمر �أو �أبي�ص.
م�سي ًفا �أن من �أعر��سها � ً
أي�سا ظهور كدمات
�أو عالمات �سغط ب�سبب لب�سه �ساعات طويلة
�أو ربطه باإحكام.

اآخــــر اإحــ�صــــاءات «كـــــورونـــا»

احلاالت
القائمة
الـمتعــافــون
الـوفــيــــــات

البحرين
479
555
6

جمموع
الإ�صابات
الـمتعــافــون
الـوفــيــــــات

دول العامل
1,771,459
401,452
108,330

* اإح�ضاءات تن�ضرها «االأيام» يوميًا حمدّ ثة حتى ال�ضاعة  11من م�ضاء اأم�س
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املطلوب ن�سبة تخفي�ض اأكرب من  7 ..%10نواب يف بيان م�سرتك:

من واجب «الرتبية» اإيجاد اآلية خلف�ض ر�سوم املدار�ض اخلا�سة
ثمرّن عدد من الن�اب ت�جيهات رئي�س
ال�زراء امل�جهة اىل وزارة الرتبية والتعليم
من اأجل العمل مع املدار�س اخلا�شة لإيجاد
حل�ل منا�شبة تراعي التخفيف عن كاهل اأولياء
الأم�ر ،مبا ي�شمن للمدار�س اخلا�شة عدم
تاأثر جه�دها ،واأ�شادوا باملتابعة احلثيثة من
يخ�س امل�اطنني يف مملكة
قبل �شم�ه لكل ما
رّ
البحرين ،م�شيدين كذلك بجه�د ومبادرات
�شم� ويل العهد النائب الأول لرئي�س جمل�س
ال�زراء ،والتي كان لها اأطيب الأثر يف متيز
مملكة البحرين يف التعامل مع اأزمة ك�رونا.
كما قدرّم الن�اب �شكرهم للمدار�س اخلا�شة
التي بادرت من تلقاء نف�شها اإىل تخفي�س
الر�ش�م الدرا�شية بن�شبة  ،%10مطالبني يف
ال�شياق ذاته وزارة الرتبية والتعليم باإعطاء
ن�شبة تخفي�س اأكرب تتما�شى مع الظروف

احلالية والأزمة التي متر بها البالد.
واأبدى عدد من الن�اب ،وهم «حممد
خليفة ب�حم�د ،وممدوح ال�شالح ،وعبداهلل
الدو�شري ،وحمم�د البحراين ،وعمار اآل

عبا�س ،وكلثم احلايكي ،وعادل الع�ش�مي»،
تقديرهم لبع�س املدار�س حيال مبادرتها
الذاتية بتحديد ن�شبة  %10من جمم�ع
التكاليف ،م�شيين اىل مطالبتهم بتخفي�س

بن�شبة اأكرب مقارنة مبجم�ع الر�ش�م حتى
تتما�شى مع ال��شع الراهن ،م�شددين على
اأهمية اإيجاد ن�شبة معق�لة تن�شف اأولياء
الأم�ر واملدار�س اخلا�شة يف ال�قت ذاته.
وقال الن�اب« :يف ال�قت الذي ت�جد فيه
قطاعات خ�شرت اأعمالها بالكامل ،جند بع�س
املدار�س اخلا�شة تعمل على زيادة ربحها
بالكامل ،عالوة على الدعم احلك�مي».
فيما ثمرّن الن�اب حت رّرك وزارة الرتبية
والتعليم لإيجاد احلل�ل من خالل الجتماع
مع املدار�س والبحث معها عن اآلية خلف�س
الر�ش�م ،م�ؤكدين يف اأن ال�زارة على علم باأن
املدار�س اخلا�شة تق�م بتق�شيم امل�شاريف اإىل
عدرّة اأق�شام ،منها م�شاريف الأن�شطة والرحالت
والفعاليات ،والعديد منها يتجاوز جمم�عها
ن�شبة  ،%10يف ظل ت�قف الدرا�شة وعدم قيام
املدار�س بهذه الربامج.

واأ�شار الن�اب اإىل اأهمية وج�د حل
من�شف ،قائلني« :نحن نريد من وزارة الرتبية
حالً ين�شف اأولياء الأم�ر واملدار�س اخلا�شة،
وعلى ال�زارة اتخاذ اإجراءات لإيجاد اآلية
من�شفة حقيقية على جميع املدار�س دون
ا�شتثناء ،خا�شة يف ظل دعم احلك�مة امل�قرة
لهذه املدار�س بتكفلرّها لف�اتي الكهرباء واملاء
ملدة ثالثة اأ�شهر ،ودفع رواتب البحرينيني
باأكملهم يف القطاع اخلا�س ،فبالتايل هذه
املدار�س لن تتع رّر�س خل�شارة بعد دعم
احلك�مة امل�قرة».
وعربوا عن ا�شتنكارهم مر ًة اأخرى قائلني:
رّ
«هل يعقل اأن حتقق هذه املدار�س اأرباحً ا تف�ق
ال�شعف على ح�شاب الأهايل؟ هل هذا اإن�شاف
للمجتمع؟ هل يعقل هذا الأمر يف هذه الأوقات
ال�شعبة؟ نحن يف بلد ت�ش�ده العدالة ،فيجب
اأن تتحقق يف جميع الأم�ر».

الو�سع احلايل اأدّ ى ل�سقوط  12.5%من الأ�سئلة ..مقرتح برملاين جديد:

تغي الوزير
ل ي�سقط ال�سوؤال الربملاين بانتهاء دور النعقاد اأو ّ
فاطمة �شلمان:
تقدم النائب �شيد فالح ها�شم باقرتاح
بقان�ن جديد يت�شمن عدم �شق�ط ال�ش�ؤال
الربملاين يف حال انتهاء دور النعقاد ،اأو حتى
تغي ال�زير.
يف حال رّ
وقال ها�شم يف ت�شريح لالأيام باأن الالئحة
الداخلية ملجل�س الن�اب احلايل تق�شي ب�شق�ط
ال�ش�ؤال الربملاين يف حال انتهاء دور النعقاد،
الأمر الذي ت�شبب ب�شق�ط ح�ايل  %12.5من
جمم�ع الأ�شئلة الربملانية التي رّ
مت تقدميها.
واأفاد باأن املقرتح اجلديد يتناول املادة
( )143من املر�ش�م بقان�ن رقم ( )54ل�شنة
 2002ب�شاأن الالئحة الداخلية ملجل�س الن�اب.
واأو�شحت املذكرة الإي�شاحية باأن ال�ش�ؤال
الربملاين يعترب من احلق�ق الثابتة للع�ش�،
متى ما ت�افرت فيه ال�شروط واملق�مات ،وهذا
ما كفله له الد�شت�ر يف املادة ( )91التي تن�س
على «لكل ع�ش� من اأع�شاء جمل�س ال�ش�رى
اأو جمل�س الن�اب اأن ي�جه اإىل ال�زراء

�شيد فالح ها�شم

اأ�شئلة مكت�بة ل�شتي�شاح الأم�ر الداخلة يف
اخت�شا�شهم» كاأدة رقابية ي�شتخدمها الع�ش�
متى ما �شاء.
واأكد النائب اأن الالئحة الداخلية ملجل�س
الن�اب نظمت اآلية ا�شتخدام هذا احلق و�شروطه

وه� ما ت�شمنته يف الفرع الثايل بامل�اد ما بني
( 133اإىل  )143اإل اأن املادة ( )143ن�شت
على (ي�شقط ال�ش�ؤال بزوال �شفة مقدمه ،اأو
من وجه اإليه ،اأو بانتهاء دور النعقاد الذي
قدم ال�ش�ؤال خالله) ،مبي ًنا اأن هذا ما اأدى اإىل
�شق�ط عدد كبي من اأ�شئلة الن�اب يف الأدوار
والف�ش�ل الت�شريعية ال�شابقة ،مما اأدى كذلك
اإىل النتقا�س من حق النائب يف ا�شتخدام هذا
احلق .واأو�شح اأن الإح�شاءات عن الف�ش�ل
الت�شريعية الأربعة ال�شابقة اأثبتت ذلك حيث
�شقط ما يعادل  %12.5من جمم�ع الأ�شئلة
املقدمة وه� ما يعطي اإمكانية التخل�س من
عدد كبي من هذه الأ�شئلة ،اإذ عادة ل يكفي دور
النعقاد لالإجابة عن جميع الأ�شئلة ،رغم اأنها
تتعلق بال�شالح العام وهذا ل جند له اأي مربر.
واأو�شح اأن املعم�ل به يف معظم الربملانات
يف العامل ه� بقاء الأ�شئلة التي مل يجب عنها
اإىل دور النعقاد التايل ،وهذا ما ه� متبع يف
دول �شقيقة كمجل�س الأمة الك�يتي واملجل�س
ال�طني الحتادي الإماراتي.

بعد تخفي�ض الر�سوم اإىل  180دينارًا

العامر يطالب باقت�سار «املرنة» على «ال�سائبة» لت�سرر التجار
طالب النائب اأحمد العامر ب�شرورة اقت�شار
اإ�شدار ت�شريح العمل املرن على العمالة
ال�شائبة فقط وا�شتثناء العمالة النظامية،
والتجديد ملن ميلك�ن «املرنة» بعد تخفي�س
الر�ش�م اإىل  180دينارا وما قد ينتج عن ذلك
تعطيل مل�شالح اأ�شحاب امل�ؤ�ش�شات ال�شغية
واملت��شطة الذين يعتمدون على عمالتهم الفنية
وت�جد رغبة وا�شعة من العمالة الآن للتح�يل
اإىل «املرنة» مما ي�شبب خلل يف منظ�مة �ش�ق
العمل و�شع�بة جلب عمالة جديدة مع وقف
الطيان العاملي ب�شبب تف�شي فيو�س ك�رونا.
والإجراءات الحرتازية الدولية ملنع ال�شفر
حفاظا ً على ال�شحة العامة.
وذكر النائب اأحمد العامر اأن اإ�شالح
الأو�شاع يجب اأن تك�ن م�جهة ب�شكل مبا�شر
اإىل العمالة ال�شائبة والهاربة كي ت�شحح
اأو�شاعها بالطرق القان�نية التي وفرتها هيئة
تنظيم �ش�ق العمل ،وخف�س الر�ش�م جاء
ا�شتثنائيا ً للتخفيف على كاهل اجلميع لذلك
يجب ال�شتفادة ال�شحيحة من هذه القرارات

اأحمد العامر

بحيث ل تك�ن هناك اآثار �شلبية على ال�شركات
والت�شبب يف خلل يف منظ�مة اأعمال التجار
البحرينيني نتيجة رغبة العمالة املنتظمة يف
امل�ؤ�ش�شات وال�شركات التجارية لالن�شمام اإىل
«ق�افل» العمالة املرنة.

اليوم

واأ�شار اإىل اأن ت�شحيح اأو�شاع العمالة
الهاربة وال�شائبة اأمر مهم جدا ً يف ظل ت�قف
كثي من الأن�شطة التجارية وقد يك�ن�ا
م�شدر قلق يف املجتمع حلاجة العامل اإىل
املال وقد ي�شطر اإىل ا�شتمرار يف �شلك طرق
غي القان�نية للح�ش�ل على املعي�شة وال�شكن
فعدم امتالكه للمال هذا يعني عدم قدرته
دفع اإيجار �شكنه وت�في حاجته من الطعام،
وقد يت�شبب الأمر يف وج�د ن�شاط اإجرامي
كنتيجة عك�شية ملا يح�شل .وقال النائب اأحمد
العامر اإن الزيادة الكبية يف ن�شبة العمالة
بالت�شريح املرن �ش�ف ي�شعف من �شيطرة
ال�شلطات ال�شحية والأمنية على و�شع امل�شاكن
الع�ش�ائية ويفاقم امل�شكلة ب�شبب عدم وج�د
التزام بالتعقيم والتطهي والإجراءات ال�قائية
لكل فرد لتقليل الختالط وعدم الت�شبب يف
ن�شر فيو�س ك�رونا بني العمالة ال�افدة وه�
هاج�س خطي ،ويف املقابل فاأن امل�ؤ�ش�شات التي
ت�شرف على عمالتها ميكن اأن تتبع ال�شرتاطات
املطل�بة من اجلهات املخت�شة.

بيانات الخبر

اأمني عام جمل�س ال�شورى يتابع اإجراءات البث التجريبي لأول جل�شات ال�شلطة الت�شريعية عن بُعد

الع�سفور :توفي كافة الإمكانيات
التقـن ـيــة لـع ـقــد اأول جـلـ�س ــة ع ــن ُبع ــد
اأكد امل�شت�شار اأ�شامة اأحمد الع�شف�ر،
الأمني العام ملجل�س ال�ش�رى ،اأن الأمانة
العامة للمجل�س و رّفرت كافة الإمكانيات
والتقنيات احلديثة لأع�شاء جمل�س
ال�ش�رى ،وذلك لعقد اأول جل�شة عامرّة
عن بُعد لل�شلطة الت�شريعية ،م�شيًا اإىل
اأن املجل�س �شيعقد جل�شته ال�شاد�شة
والع�شرين يف دور النعقاد الثاين من
الف�شل الت�شريعي اخلام�س الي�م (الأحد)
با�شتخدام تقنية البث املرئي املبا�شر،
ومب�شاركة ممثلني عن اجلهات احلك�مية.
واأ�شار الع�شف�ر اإىل اأن هذه اخلط�ة
ال�شبرّاقة التي اتخذتها ال�شلطة الت�شريعية،
تاأتي دعمًا وم�شاندة لت�جيهات القيادة
ً
وتفاعال مع التعليمات ال�شادرة
احلكيمة،
عن اللجنة التن�شيقية برئا�شة �شاحب
ال�شم� امللكي ويل العهد نائب القائد الأعلى
النائب الأول لرئي�س جمل�س ال�زراء
حفظه اهلل ،والفريق ال�طني للت�شدي
لفيو�س ك�رونا (ك�فيد ،)19-ب�شاأن
اتخاذ التدابي ال�قائية ،وحظر التجمعات
يف الأماكن العامة ،مبي ًنا اأن علي بن
�شالح ال�شالح رئي�س جمل�س ال�ش�رى
وجه الأمانة العامة ل��شع ت�ش�ر
�شامل ح�ل اإمكانية عقد جل�شات وجلان
املجل�س عن بعد منذ اأن اأعلن الفريق
ال�طني لفايرو�س ك�رونا عن حزمة من
الإجراءات الحرتازية للحد من تف�شي هذا
ال�باء ،لف ًتا اإىل اأن معايل رئي�س جمل�س
ال�ش�رى وجه لدرا�شة اجل�انب القان�نية
والتقنية ،اإىل جانب اإ�شدار جمم�عة من
التعليمات والإر�شادات لأ�شحاب ال�شعادة

اأع�شاء املجل�س ح�ل اآلية عقد اجلل�شات،
يت�شمن طلب الكالم والت�ش�يت على
املرا�شيم وم�شاريع الق�انني والقرتاحات
بق�انني.
وك�شف اأمني عام جمل�س ال�ش�رى عن
جناح اجتماع جتريبي عُ قد عن بُعد اأم�س
(ال�شبت) بني اأع�شاء املجل�س وممثلي عدد
من اجلهات احلك�مية ،حيث جرى خالله
جتربة طلب الكالم والت�ش�يت على
م�شاريع الق�انني وقرارات اللجان ،معربًا
عن الفخر والعتزاز بهذه النقلة الن�عية
والفريدة واملتميزة يف عقد اجلل�شات
العامة لل�شلطة الت�شريعية عن بُعد.
واأو�شح امل�شت�شار الع�شف�ر اأنَّ
الأمانة العامة ملجل�س ال�ش�رى عمدت
اإىل تكثيف جه�دها خالل الأ�شب�عني
املا�شيني ،لتجهيز نظام اإلكرتوين متكامل
لعقد واإدارة اجلل�شة العامة للمجل�س عن
بُعد ،مع الأخذ يف العتبار كافة املتطلبات
املتعلقة باجلل�شة ،ومبا ي�شمن �شيها
وفق الإجراءات الد�شت�رية ،وما تن�س
عليه الالئحة الداخلية للمجل�س.
وذكر الع�شف�ر اأن جمل�س
ال�ش�رى كان �شبرّا ًقا يف ا�شتخدام تقنية
الجتماعات عن بُعد ،حيث اإنَّ جلنة
ال�ش�ؤون الت�شريعية والقان�نية باملجل�س
تعترب اأول جلنة على م�شت�ى ال�شلطة
الت�شريعية تعقد اجتماعاتها عن بُعد،
وكان ذلك يف  18مار�س 2020م ،كما
اإنها عقدت اأول اجتماع مع احلك�مة عرب
البث املرئي املبا�شر ،وكان بح�ش�ر وزير
العدل وال�ش�ؤون الإ�شالمية والأوقاف.

التاريخ
ّادة» يف العكر %90 ..من موادها الغذائية منتهية ال�سالحية منذ � 3سنوات
«بر
الخبر

قال النائب عمرّار اآل عبا�س اإ رّنه
وبالتعاون مع اأهايل قرية العكر -قامبالإبالغ عن «ب رّرادة» ترتكب خمالفات
ج�شيمة من اأبرزها بيع م�اد غذائية
منتهية ال�شالحية لفرتة ت�شل اإىل 3
�شن�ات حيث انتهت منذ العام .2017
وت�جرّ ه اآل عبرّا�س بال�شكر اإىل وزارة
الداخلية التي بادرت باإر�شال ماأم�ريها
ملعاينة املكان واإغالقه على الف�ر بعد
التاأكرّد من وج�د املخالفات اجل�شيمة،
واأ رّنه مت ت�شجيل �شك�ى لدى اإدارة
حماية امل�شتهلك ل�شتكمال الإجراءات
الالزمة.
وذكر اأن امل�اد منتهية ال�شالحية
التي مت العث�ر عليها معلبات غذائية

جهة النشر

الصفحة
العدد

الرابط اإللكتروني

كثية ومتعددة الأ�شناف ،و�شاي،
وكات�شاب وم�اد تنظيف ،و�شاب�ن،
و�شامب� ،وم�اد اأخرى مبا يتجاوز الـ
 %90من امل�اد امل�ج�دة يف املكان.
واأكرّد اآل عبرّا�س اأن ما قام به مع الأهايل
يندرج يف اإطار ال�شراكة املجتمعية مع
اجلهات الر�شمية والأجهزة الأمنية،
ملالحقة كل من يخالف القان�ن ويع رّر�س
�شالمة و�شحرّ ة النا�س للخطر.
ويف ال�قت ذاته �شدرّد على �شرورة
اأن يك�ن هناك دور اأكرب لإدارة حماية
امل�شتهلك يف ر�شد هذه املخالفات
والتجاوزات اخلطية و�شط الأحياء
ال�شكنية والتي تتطلرّب تكثيف حمالت
التفتي�س املفاجئة والدورية.
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ترحب «الأيام» بر�شائل القراء وم�شاهماتهم ،وتوجه قراءها اإىل ذكر ال�شم كامالً والعنوان م�شفوعني بعنوان الربيد الإلكرتوين اإذا وجد ورقم الت�شال .وحتتفظ «الأيام» لنف�شها بحق التعديل والخت�شار وفق مقت�شيات الن�شر.

ثقافة الرّ يا�شة الأ�شرية
ودورها يف �شلوك ّ
الطفل

م�شت�شفى ال�شلمانية ..اأهدر كرامتي
�شاء القدر اأن يكون يوم الثنني تاريخ  30مار�س
اأ�شواأ يوم يف حياتي ،فقد ق�شدت دكتورة اأمرا�س
الن�شاء والولدة يف الطب اخلا�س التابع مل�شت�شفى
ال�شلمانية الطبي حلالة طارئة اأملّت بي والتي بدورها
قامت م�شكورة بتحويلي مبا�شرة وب�شفة م�شتعجلة
لطوارئ اأمرا�س الن�شاء والولدة لتنوميي يف اجلناح
متهيدًا لإجراء عملية عاجلة نظ ًرا ل�شوء حالتي
ال�شحية ذاك اليوم الذي اأ�شفه باملنحو�س والذي
اأمتنى من ذاكرتي اأن مت�شح اأحداثها ،فذكراها ل يبعث
على النف�س �شوى الأمل والأ�شف نظ ًرا للمعاملة غري
الإن�شانية وغري الالئقة التي تلقيتها من قبل املمر�شات
هناك ،اإذ وحني دخويل اأخذت مني املمر�شة الفحو�شات
العتيادية من �شغط وقيا�س درجة احلرارة وما اأن
ات�شح لها باأين اأعاين ارتفاعً ا قليالً يف درجة احلرارة
اإل وانقلبت الدنيا يف وجهي فجاأة راأ�شً ا على عقب اإذ
اأمرتني املمر�شة و�شط نظرات ال�شك والتهام باأن اأذهب
اإىل حجرة منعزلة وهو قف�س التهام الذي اأ�شارت
اإليه يف املكان ذاته كوين مري�شة بداء الكورونا هذا
براأيها عافانا اهلل اإىل اأن تاأتيني الدكتورة التي جاءت
موجهة اإىل بع�س الأ�شئلة التي ت�شاأل عادة لأي م�شاب
بداء الكورونا واأجبتها باأين مل اأ�شافر وباأين ربة منزل
ومل اأخالط اأو اأزاور اأحدًا ،واأ�شفت باأن ارتفاع درجة
احلرارة ناجت عن احتقان يف البالعيم والذي اأخذت
عالجً ا عنه قبلها بيوم واحد فقط قبل ح�شوري
ملوعدي يف ال�شلمانية.
لكن نظرات ال�شك والريبة واخلوف والزدراء
كانت هي الناطق ال�شريح والر�شمي يل من قبل
اجلميع هناك ،وقالت اأن انتظر قليالً اإىل اأن يح�شر

فح�شا عن الكورونا
الفريق الطبي لكي يعملوا يل
ً
واأخاله من حقهم اأخذ احليطة واحلذر يف ظل هذه
الأجواء احلالية غري املطمئنة لكن النتظار اأمده طال
ل�شاعات طوال الأمل اجل�شدي وال�شراخ هما رفيقاي
الوحيدان يف خلوتي واملحزن للقلب هو تلك املعاملة
غري الالئقة والالاإن�شانية التي عوملت بها هناك من
قبل الطاقم التمري�شي اإذ كنت اأنادي ومن وراء الباب
من اأجل ر�شفة ماء لكن ل اأحد يجيب ول اأذن ت�شمع ول
قلب يخ�شع اأو يرحم ،واإذا تكرمت املمر�شة وح�شرت
علي بع�س
فذلك لي�س لطافة منها ورحمة اإمنا لتلقي ّ
الأ�شئلة وهن على بعد خو ًفا مني وتذهب.
كل ذلك كونهم اأجزموا وختموا ظلمًا باأين م�شابة
بداء الكورونا الذي ثبت بعد اأن غادرت امل�شت�شفى
متوجهة للفريق الطبي من اأجل اجراء حتليل الكورونا
باأين �شليمة معافاة وهلل احلمد وخالية من اأي مر�س
ع�شال اأو غري ع�شال ،واأنا كوين مواطنة بحرينية
اأحرتم القوانني ومن يعمل عليها لكن من حقي ا ً
أي�شا اأن
اأمتتع بحقوق املواطنة وهم مل يحرتموها اأو يحرتموا
اإن�شانيتي تلك الإن�شانية التي يفتقرون اإليها ومعايري
اأخرى كالأخالقية واملهنية ،اإذ كانوا يتعاملون معي اأو
كاأين نفاية يجب التخل�س منها �شريعً ا واإلقائها بعيدًا
عن املكان ناهيك عن نظرات القرف والزدراء �شهام
توجه لقلبي وترديه قتيالً حتى انهم منعوا زوجي
عني ومن الدخول اإيل.
اإىل اجلهات املخت�شة ومن يعنيه الأمر اإليكم
�شكواي التي اأ�شعها على طاولتكم واأمام ناظريكم
واأنا بنت البلد علّني اأ�شرتد �شي ًئا من كرامتي املهدورة
يف ذاك اليوم الذي مل اأ َر فيه اأمامي مالئكة الرحمة،

وهو و�شف اأخاله يطلق على الطاقم التمري�شي ل�شمو
دورهن ورحمتهن واإن�شانيتهن التي مل اأ َر منها �شي ًئا،
فلم اأجد اإل الإهمال والالمبالة ونظرات الزدراء
واخلوف من اأن اأكون وبا ًء واحلل الوحيد هو الهروب
منه.
ومن خالل طول اأمد النتظار والأمل اجل�شدي
الذي كنت اأعاين منه ذاك اليوم كنت ومع نف�شي
اأت�شاءل اأين مالئكة الرحمة وهو م�شمى يطلق عليهن
ب�شبب الرحمة التي يف قلوبهن والتي مل اأجدها ؟!
حتى لو ابتعدنا عن القيم الإن�شانية فهم يعملون
عمالً مهنيًا ويتقا�شون منه راتبا فاأين الإخال�س
يف العمل؟! الرحمة هي ال�شفة املقرتنة بهذه املهنة
الإن�شانية وان املعاملة الإن�شانية اللطيفة للمري�س
بالن�شبة اإليه كالبل�شم ال�شايف ابت�شامة واحدة جديرة
باأن تخفف عليه املر�س وانهم يف الأ�شا�س يعملون
لأجل م�شاعدته يف تخفيف اأمل املر�س وال�شفاء باإذن
اهلل.
لكن هناك من ل يجدن فن التعامل باإن�شانية مع
املر�شى هذا الناجت الذي خرج معي من امل�شت�شفى ذلك
اليوم كما اأنهن ل يجدن فن التخاطب ول اأخال اأي اأحد
من اأفراد هذه املهنة ميتلك تلك ال�شفات الإن�شانية اإل
من كان ميتلك قلبًا اإن�شانيًا ينب�س بالرحمة والرفق
واللني وعلى ذلك ل ميكن لنا اأن نت�شور هذه الطريقة
غري الالئقة وغري الإن�شانية مع املري�س تلك املعاملة
التي ت�شعره باأنه لي�س وحيدًا كتلك ال�شاعات التي
ق�شيتها وحيدة يف حجرة �شجنهم يل رغم براءتي.

البيانات لدى املحررة

اأهل جرداب الطيبني ..لكم كل الحرتام
يف العام 1993م ،كنت اأبحث عن اأر�س لأقيم عليها
بيتا لأ�شرتي ال�شغرية ،بعد ق�شاء ما يقارب الع�شر �شنوات
يف بيت مبدينة عي�شى بالإيجار ،ويف اأثناء البحث عن
الأر�س �شاألني اأخي املربي الفا�شل عبا�س �شلمان اجلردابي:
«هل تريد ال�شكن معنا يف قرية جرداب؟» ،اأجبته« :مبا�شرة
ي�شعدين كثريًا ،لو ح�شلت على اأر�س يف قريتكم»؛ فقرية
جرداب ،كما هو معلوم لدى املتابعني لل�شاأن الجتماعي،
اأنها تقع يف حمافظة الو�شطى (�شابقا) حمافظة العا�شمة
حاليا ،ويحيطها قرية �شند جنوبا ،وقرية جدعلي وقرية
توبلي �شمال ،ومدينة عي�شى غربا ،ومن جهة ال�شرق تطل
على بحر �شرتة والنبيه �شالح ،الذي يف�شلهما البحر،
وي�شمى ببحر جرداب ،الذي كان ي�شتهر بوفرة الأ�شماك
واأ�شجار القرم ،وقيل منذ زمن لي�س بالقريب ،اإن هناك
م�شروع ت�شييد ج�شر يربطها بقرية النبيه �شالح و�شرتة،
وكانت جرداب ت�شتهر بالنخيل البا�شقات والعيون والآبار
الرتوازية ،ومن اأ�شهر عيونها ،عني احلكيم وعني الأمت،
و�شميت بهذا ال�شم لقربها من ماأمت جرداب القدمي ،وكذلك
كانت ت�شتهر بالزراعة و�شيد الأ�شماك ،ويف القرية ماأمتان
للرجال وماأمت واحد للن�شاء ،وم�شجدان (ال�شيخ خمي�س
والكوثر) ،وفيها م�شجدان قدميني ،هما م�شجد الثمن
وم�شجد البطيخ ،واأي�شا فيها موؤ�ش�شات اجتماعية وثقافية،
مثل جمعية جرداب الجتماعية اخلريية (�شندوق �شند
وجرداب اخلريية فرع جرداب �شابقا) الذي اأ�ش�س يف العام
 1993م.

اليوم

التاريخ

يف احلقيقة معرفتي بطيبة اأهلها جعلتني ل اأتردد يف
الأخذ مبقرتح اأبوعلي اجلردابي ،وقلت له يف حينها «على
يدك» ،مل يق�شر الأخ معي يف هذا ال�شاأن ،ويف اليوم الثاين
قال يل «جهز مقدمًا لالأر�س التي وجدتها لك ،حلجزها قبل
بيع املخطط بالكامل» ،مل اأتاأخر يف تلبية طلبه ،ويف اليوم
الثالث اأتيت مببلغ وقدره األف دينار بحريني و�شلمته
اإياه ،وبعد النتهاء من جميع اإجراءات ت�شجيل الأر�س يف
اجلهات املعنية بالبالد ،مل اأ�شتطع و�شف ال�شعادة التي
غمرتني يف تلك اللحظة ،وبعدها بداأت اأعمل على حتقيق
احللم الذي كان يراودين يف النوم واليقظة ،وهو بناء بيت
وا�شع لأ�شرتي ،مل اأطل يف هذا املو�شوع ،بداأت بناء البيت
يف بداية العام  1995م ،وانتهيت من بنائه يف اليوم
 25من �شهر نوفمرب  1995م ،فكان ذلك اليوم من اأجمل
وا�شعد اأيام حياتي ،حيث حققت اأجمل حلم لأ�شرتي ،وهو
ال�شكن يف بيت فيه كل متطلبات احلياة بامل�شتوى املعقول.
ومن ذلك التاريخ بداأت حكايتي مع اأهل جرداب الكرام،
احلكاية اجلميلة التي اأ�شعدتني كثريا ومازالت ،كيف ل ؟
وهي التي �شعرت من خاللها الود واحلب ،يل ولأ�شرتي
من اأهل القرية من خمتلف فئاتهم ،مل اأ�شعر يوما اأنني
غريب يف اأو�شاطهم ،فكل كلمات املدح والإطراء والثناء
قليلة يف حقهم ،فهم طيبون بكل ما حتمله هذه الكلمة من
معانٍ اأخالفية اإن�شانية �شامية ،فهي املثال الأ�شمى يف دماثة
اخللق وح�شن املعاملة مع الآخرين ،ومل اأجد منهم اإل كل
خري ،دائما ي�شعرونني اأنني واحد منهم ول�شت غريبا

بيانات الخبر

�شلمان عبداهلل

م�شوؤوليات الأفراد واملوؤ�ش�شات يف مواجهة (كورونا)

كما تعلمون اأنّ عاملنا اليوم يعي�س يف رعب كبري وكرب �شديد،
نتيجة النت�شار املت�شارع لوباء كورونا امل�شتجد ،19- Covid
والذي ت�شبب يف اإ�شابة مئات الآلف ووفاة الآلف من الب�شر ،واأربك
م�شري َة احلياة الطبيعية بعدما قطع و�شالها يف كل اأنحاء العامل.
ويف ظل هذه الظروف القا�شية وجب علينا ُد َولً و�شعوبًا واأفرادًا
وموؤ�ش�شات وهيئات ،اأن يتحمل كل منا م�شوؤوليته يف القيام بدوره
يف مكافحة هذا الوباء ،وحماية الإن�شانية من اأخطاره.
ووجب كذلك اأن نذكر اجلهود العظيمة التي يبذلها امل�شوؤولون
ملحا�شرة الفريو�س لتبعث الأمل يف قدرتنا على دحر هذا الوباء
والتخل�س منه ،غري اأن جناحنا يف هذه املعركة يتوقف بالدرجة
الأوىل على ت�شميمنا على ال�شتمرار يف حتمل امل�شوؤولية بعزمية ل
تلني ،وبحزم ل يعرف الرتاخي.
كما اأود اأن اأ�شري بكل الفخر والعتزاز والتقدير ،الت�شحيات
الهائلة التي يبذلها الأطباء واملم ّر�شون وكل العاملني يف املجال
ال�شحي ،هوؤلء الذي يخاطرون باأرواحهم واأنف�شهم؛ من اأجل
الت�شدي لهذا املرتب�س بالإن�شانية كلها.
واإنني ومن خالل م�شوؤوليتي كاأمني عام �شابق لالحتاد العام
العربي للتاأمني ،وانطالقا من مبد أا «درء املفا�شدِ مُقدّم على جلب

الخبر

جهة النشر

الصفحة
العدد

عنهم ،ففيهم عوائل و�شخ�شيات معروفة على م�شتوى
البحرين برقيها وطيبتها وثقافتها واأخالقها ،ويف القرية
عادات وتقاليد جميلة ،منها تزاور اأهاليها لبع�شهم
البع�س طوال ال�شنة ،حيث تفتح بع�س املجال�س
الجتماعية يف كل ليلة ل�شتقبال الزوار ،من القرية ومن
خارجها ،وكذلك من تقاليد اأهلها ،الحتفال بالن�شف من
�شهر �شعبان ،والن�شف من �شهر رم�شان املبارك ،ويخرج
يف املنا�شبتني الأطفال يف الطرقات والأزقة وهم يرددون
الأهازيج اخلا�شة باملنا�شبة ،وتكون يف الليلتني بيوت
القرية مفتوحة ل�شتقبال الأطفال ،وتوزيع احللويات
عليهم ،والرجال لهم احتفالتهم اخلا�شة باملنا�شبتني،
وغريها من املنا�شبات الدينية والجتماعية ،ويف
العيدين يخرج الرجال من امل�شجد بعد اأداء �شالة العيد،
ولديهم برنامج زيارات ملجال�س القرية لتهنئتهم بالعيد
ال�شعيد ،من غري مبالغة اأقول اإن اأهل القرية يعي�شون
الب�شاطة وال�شماحة يف عالقاتهم ،ويحاولون اأن يعي�شوا
احليوية الجتماعية يف اأكرث اأيام ال�شنة ،فاحلديث عن
جرياين ل اأ�شتطيع اأن اأقول عنهم اإل اأنهم كالأهل الذين
اأودهم كثريا ،بارك اهلل يف اأهايل جرداب ،وبارك اهلل يف
جميع اأهايل مدن وقرى البحرين احلبيبة ،فهم جميعهم
يتحلون بال�شجايا الطيبة ،التي تغبطهم عليها الكثري من
املجتمعات الإن�شانية.

كثريًا ما اأكدت الدّرا�شات احلديثة على الأثر
الإيجابي للريا�شة املدر�شية على اإ�شفاء البهجة
ّ
وال�شحك لدى الأطفال وزيادتها يف ن�شب
التزامهم وحت�شني �شلوكهم وال ّتقليل من ن�شاطهم
ال�شف ،ولكن ما يجب زيادة
غري ال ّنظامي داخل ّ
الوعي حوله هو ثقافة ال ّريا�شة الأ�شرية يف
البيت ،فال ّن�شاط اجل�شدي املنتظم وال ّتمرينات
امل�شتمرة يف البيت اأو خارج اإطار املدر�شة ثقافة
مهمة من اأجل منو الأطفال من نواح عديدة ذهنية
ونف�شية واجتماعية وكذلك �شلوكية واأخالقية،
مما يوؤكد اأن الريا�شة اأداة فاعلة يف ال ّتنمية
الب�شرية وحت�شني حياة الأفراد وبالتايل حتقيق
وال�شالم العام خا�شة اإذا
ال�شالم الدّاخلي للفرد
ّ
ّ
ال�شغر يف
ما كانت ال ّريا�شة ثقافة تربوية منذ ّ
الأ�شرة.
فطاملا �شغل بال الآباء مو�شوع �شلوك اأطفالهم
ّ
والطرق التي ميكن
وبحثوا حثي ًثا عن الأ�شاليب
اأن ت�شهم اإيجابيًا على ت�شرفات و�شلوكيات
الأطفال ،وقد يغفل البع�س دور ال ّريا�شة املنزلية
املنتظمة يف حتقيق ما ياأملون من تهذيب لل�شلوك،
فال ّريا�شة:
ّ
 متد ّبالطاقة الإيجابية التي حت�شن
الطفل
ّ
وال�شيق الع�شبي
نف�شيته وتخل�شه من ال ّتوتر
وبالتايل ي�شبح اأكرث مرونة يف ال ّتعامل.
 ممار�شة الآباء ال ّريا�شة مع اأبنائهم بانتظاممتنحهم القدرة على ال ّتوا�شل وتعلم ال ّنظام
واحرتام الوقت والقوانني.
 تعزز ال ّريا�شة امل�شتمرة يف ّالطفل قيم
ال�شرب والهدوء وتنمي ال�شتقرار ال ّنف�شي الذي
ّ
ي�شاعده على مواجهة حتديات احلياة بطريقة
متوازنة.
 م�شاركة الآباء ّالطفل التمرينات ال ّريا�شية
ت�شهم يف تنمية ال ّثقة بالنف�س وك�شر اخلوف
وال ّرهاب الجتماعي ،كما تعزز يف نف�شه احرتام
ال ّذات والفخر بها مهما كان عمر ّ
الطفل لكونها
اجناز له اأهميته على م�شتويات خمتلفة.
 امل�شابقات ال ّريا�شية تبني ثقافة اأن اجلهداملبذول هو اإجناز وجناح يف حد ذاته والفوز
بال�شعادة وبالتايل
اإ�شافة جميلة ت�شفي �شعو ًرا
ّ
يتقبل اخل�شارة بروح ريا�شية وحمبّة ويعتربها
دافع لتحقيق ال ّنجاح يف املرات القادمة وامل�شتقبل.
 ال ّريا�شة تعزز يف ّالطفل تقدير اختالف
ال�شخرية
القدرات واملهارات لدى الآخرين وعدم ّ
منهم اأوال ّتنمر.
اإن ال ّريا�شة الأ�شرية ثقافة �شرورية للطفل
منذ املراحل املبكرة ول يكون ذلك باحلث القويل
وال ّت�شجيع بالكلمات دون اأن يلم�س الطفل هذه
ال ّثقافة الفعلية لدى الآباء واملربني لتكون ر�شالة
قوية حتثه على اعتبار ال ّريا�شة جزء مهم ل يتجزاأ
من روتينه وحياته اليومية .وجميل ما قالته
ال�شباحة وال ّريا�شية:
اأمرية موناكو ت�شارلني ّ
(لقد اأعطتني ال ّريا�شة القيادة والن�شباط،
كما علمتني اأن اأبقى متوا�شعة).

الرابط اإللكتروني

امل�شالح» ،اأوؤكد اأن اللتزام بالتعاليم ال�شحية والتنظيمية التي
ت�شدرها اجلهات الر�شمية املخت�شة ،والتي من بينها العتناء
بالنظافة ال�شخ�شية ،والتقيد بعادة التباعُ دِ الجتماعي ،واللتزام
بالبقاء يف البيوت ،وتعليق ال�شلوات هذا كله من �شاأنه حماية
العامل اأجمعه من هذا الفريو�س.
ور�شالتي التي اأوجهها اإىل اإخوتنا من امل�شابني بفريو�س
مينّ
«كورونا» يف كل اأنحاء العامل ،اأننا معكم بقلوبنا ودُعائنا ،اأن ُ
اهلل على اجلميع بال�شفاء العاجل ،واأن يرحَ ُم كل مَن فارقوا احلياة
ب�شبب هذا املر�س ،واأن يلهم اأهلهم وذويهم ال�شرب وال�شلوان.
ول يفوتني هنا اأن اأذكر انه لبد لقطاع التاأمني اأن يت�شامن مع
كل الدول وال�شعوب التي تكافح تف�شي هذا الوباء وانت�شاره ،لأنه
بب�شاطة تطبيق عملي يحد من هذه الأزمة التي و�شعت ال�شعوب
على حمك اختبار حقيقي ،يك�شف عن مدى �شدق والتزام قطاع
التاأمني يف مثل هذه الكوارث.
دمتم يف اأمت �شحة و اأح�شن حال..

عبـداخلالـق روؤوف خليـل
الأميــن العــام ال�شابق لحتاد العام العربي للتاأمني

اأ .مرمي املو�شوي
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ز�وية �لقبطان
حممود �ملحمود

�لدول �لعظمى وما فعلوه يف زمن «كورونا»

ما تزرعه يف وقت الرخاء حت�صده يف وقت الأزمات ..هذه
املقولة هي اأن�صب تو�صيف ملا نعي�صه اليوم يف البحرين ،ب�صبب
اأزمة فريو�س كورونا ،ولنا اأن نفخر مبا تفعله احلكومة املوقرة
وفريق البحرين بقيادة �صاحب ال�صمو امللكي الأمري �صلمان بن
حمد اآل خليفة حفظه اهلل ورعاه ويل العهد الأمني من عمل له
�صفتني رئي�صتني.
ال�صفة الأوىل اأنه عمل جبَّار ل يختلف عليه اثنان ،وذلك حني
نقارن اأعداد املتعافني من الفريو�س اإىل عدد امل�صابني ،وجند اأنها
ن�صبة تعترب كبرية اإذا ما قورنت بدول اأخرى ذات اإمكانيات طبية
وعلمية ومتويلية عالية ،فاأمريكا اأقوى دولة يف العامل ،لديها
حوايل  370األف اإ�صابة بكورونا حتى �صاعة كتابة هذا املقال،
تعافى منهم حوايل  20األف بن�صبة مئوية  ،%.05ويف اإيطاليا تبلغ
ن�صبة التعايف  ،17%ويف بريطانيا «العظمى» يبلغ عدد الإ�صابات
حوايل  52األف ،بينما املتعافني  135فقط اأي بن�صبة  ،%.002ويف
البحرين ال�صغرية ا�صتطعنا اأن نعود بـ  60%من حالت الإ�صابات
ملنطقة التعايف.
ال�صفة الثانية هي اأنه عمل «ر�صني» ،وهذا الو�صف ي�صرتك فيه
ك ٌل من احلكومة واملواطن ،فحني بداأنا يف التعامل مع الفريو�س،
كانت هناك ع�صرات احلالت القادمة من خارج البالد والتي ما
زالت تاأتي تبا ًعا ،ومتثل خط ًرا غري حم�صوب القدر والعاقبة ،فلم
نكن نعلم عدد امل�صابني يف العائدين من اخلارج ،ولكن ا�صتطاعت
احلكومة والفريق الوطني ملكافحة فريو�س كورونا (كوفيد ،)19
اأن تتعامل بحنكة �صديدة مع الو�صع.
واأرى يف هذا العمل موقعة حربية بكامل تفا�صيلها ،فالعدو
قادم اإليك من اخلارج ،ويت�صم باملجهولية ،ول نعرف عدد
جنوده ،وهنا كان الإبداع يف تق�صيم القادمني اإىل جمموعات ميكن
ال�صيطرة عليها ،وتطبيبها بكفاءة للو�صول اإىل مرحلة التعايف ،ومن
ثم الت�صدي ملجموعة اأخرى ،وهو ما مكن البحرين من التعامل
بانتظام مع املر�س ،اإذا ما قورنت بدول اأوروبية ات�صم التعامل
فيها بالفو�صى ،وبح�صب اعرتافات م�صوؤوليهم.
اأمور اأخرى توؤكد اأننا دولة موؤ�ص�صية يف جمابهة الأزمات
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على �لرغم من كو�رث هذ� �لفريو�س
�ل�ضغري� ،إال �أنه ف�ضح دوالً كنا نظنها متقدمة
والكوارث ،وهو التعامل ال�صمويل مع الو�صع من كافة جوانبه،
�صواء القت�صادي اأو الأمني وحتى اخلدماتي ،فما قدمته البحرين
من �صيا�صات اقت�صادية لفائدة املواطن ل يكفيه هذا املقال ،وما
ن�صعر به من اأمن اجتماعي وا�صتقرار متوازن ت�صارك فيه جميع
وزارات الدولة ،هو جهد م�صكور ،وقد ا�صتبقت البحرين الزمن
بحكومة اإلكرتونية جاء الوقت لتثبت اأهميتها يف حلظة فارقة من
التاريخ.
ولبد اأن نرفع اأيدينا بالتحية للمواطن الواعي الذي التزم
بالتعليمات ال�صادرة ملكافحة الفريو�س ،وذلك بعد اأن �صاهدنا
فو�صوية ال�صعوب «املتقدمة» ،يف الهجوم على متاجر بيع ال�صلع
الغذائية ومواد التعقيم والتنظيف ،بل والتجاهل للتعليمات يف
اخلروج والتجمع ،وكاأنهم �صعوب مل تقراأ ومل تتعلم ومل تدرك
خطورة الو�صع ،على الرغم مما ي�صفون به اأنف�صهم باأنهم من
الرقي ما مل يبلغه اأحد غريهم.
وال�صوؤال الذي يظل يرتدد خالل هذه الأزمة الكا�صفة ..هل ُيعقل
اأن تف�صل الدول املتقدمة يف و�صع ا�صرتاتيجية تعامل مع الكوارث،
وتوفري اأب�صط حقوق مواطنيها �صواء من العالج اأو امل�صتلزمات
الطبية والعالجية ،وهل ُيعقل اأن ت�صل الأمور بني الدول «العظمى»
اإىل حد �صرقة �صحنات امل�صتلزمات ال�صحية؟.
على الرغم من كوارث هذا الفريو�س ال�صغري ،اإل اأنه ف�صح دولً
كنا نظنها متقدمة ،وك�صف لنا احلقيقة املجردة ،وهي اأننا نعي�س
يف ظل اإدارة واعية ور�صينة ومرتكزة على قواعد را�صخة ميكن
اأن ت�صري بنا اإىل بر الأمان اإن �صاء اهلل ،ويو ًما ما �صنجل�س ونتذكر
تلك اللحظات ،ون�صخر من بع�س «الدول العظمى» وما فعلوه يف
زمن «كورونا».
رئي�س حترير جريدة �لديلي تربيون �الإجنليزية
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عندما ك�صفت ال�صني عن تف�صي وباء الكورونا يف مدينة
«ووهان» ،وحني تابع العامل انت�صار الوباء كي ي�صرب باأعرا�صه
اخلطرية مئات الآلف من �صكان العامل ،ووقت راقب النا�س
�صريانه من اإيران كي مير باإيطاليا قبل اأن يحط رحاله يف الوليات
املتحدة ،عادت بهم الذكرى اإىل القرن الرابع ع�صر عندما ،كما تقول
امل�صادر« ،ظهر الطاعون يف مقاطعة هوباي ال�صينية نف�صها وراح
�صحيته  5ماليني �صيني اأغلبهم من هذه املقاطعة .حدث هذا يف
الثالثينيات من ذلك القرن ولكن الأمر ا�صتغرق �صنوات حتى و�صل
املر�س اإىل اإيران ومنها انتقل بعد �صنوات عديدة اإىل اإيطاليا حيث
دخلها يف العام 1347م من ميناء جنوا ،ومن اإيطاليا انت�صر يف
اأوروبا .يف اإيران ويف اأوروبا ح�صد الوباء اأرواح ن�صف �صكان
كل منهما».
م�صهد انت�صار كورونا عامليًا كان خمتل ًفا ،بف�صل التغيريات التي
طراأت على م�صرح العامل منذ ذلك التاريخ ،مما جعل هذه املوجة
من تف�صي الوباء ،تفوق يف �صرعة انت�صارها �صابقتها «الطاعونية»،
كما جتاوزت اأرقام �صحاياها ،ويف فرتة ق�صرية ن�صبيًا التوقعات،
عندما بلغت املليون ،واأكرث .ول تزال توا�صل تو�صيع دائرة
ات�صارها ،وت�صاعف اأرقام �صحاياها.
اجلديد ا ً
أي�صا يف حالة الكورونا اليوم ،رغم ا�صرتاكها مع موجة
الطاعون ،اأنهما انطلقتا من ال�صني ،وتلك الطروحات التي رافقتها،
�صواء حتميل ال�صني م�صوؤولية «الت�صرت» على اخلرب ،الأمر الذي
كان من �صاأنه توفري بيئة انتقال «منوذجية» �صاعدت الفريو�س على
ح�صد ما ح�صد من اأرواح و�صحايا ،اأو اإلقاء اللوم على الدول،
التي ت�صنف يف خانة الدول املتقدمة ،التي ك�صف الكورونا ه�صا�صة
نظمها ال�صحية ،التي ف�صلت يف تلبية احتياجات من فتك بهم
اليوم
الفريو�س يف بلدانها .اأو �صعف بنيتها التحتية التي تهاوت اأمام
هجمات الكورونا ،منذرة باأزمة اقت�صادية دولية غري م�صبوقة يف
التاريخالب�صرية.
تاريخ
امللفت اليوم ،هو ارتفاع اأ�صوات خرباء يف العالقات الدولية،
الخبرأمثال وزير اخلارجية الأمريكية هرني ك�صنجر ،يف لقاء له
من ا
مع �صحيفة «ورلد �صرتيت جورنال» الأمريكية« ،اأن جائحة
جهة النشر
كورونا �صتغري النظام العاملي لالأبد ...واأن الأ�صرار التي اأحلقها
تف�صي فريو�س كورونا امل�صتجد بال�صحة قد تكون موؤقتة ،اإل
الصفحة
اأن ال�صطرابات ال�صيا�صية والقت�صادية التي اأطلقها قد ت�صتمر
أجيال عديدة ...اإن جهود الأزمة ،مهما كانت �صخمة و�صرورية،
ل
العدد
ينبغي األ تنال من املهمة العاجلة املتمثلة يف اإطالق م�صروع موا ٍز
بعد كورونا».
لالنتقال اإىل نظام ما
اإللكتروني
الرابط
ومل يقف الأمر عند العودة لت�صريح اأدىل به كي�صنجر ،رغم
اأهميته ،ول مقال ن�صر على اأحد مواقع الإنرتنت ،ي�صتح�صر حالة
تاريخية م�صابهة ،للتاأكيد على اأن الكورونا ،رمبا ت�صاهم يف اإر�صاء
معامل نظام دويل جديد ،حيث جند اأن جملة قريبة من دوائر �صنع
القرار يف الوليات املتحدة من م�صتوى «فورين اأفريز» (Fo r
 ،)eign Affairsحتذر يف مقال لها ن�صر يف  20مار�س من العام
 ،2020ت�صتح�صر هي الأخرى حادثة تاريخية اأدت اإىل اإحداث

�ضدمة كورونا لالقت�ضاد�ت ال تقابلها
�إال �آثاره �خل�ضنة على �ل�ضيا�ضة �لعاملية
اآثارها اجليو�صيا�صية ثانوية يف م�صائل ال�صحة وال�صالمة ،فاإن
هذه الآثار قد تثبت ،على املدى الطويل ،اأنها نتائج تبعية ،خا�صة
عندما يتعلق الأمر باملوقف العاملي للوليات املتحدة .متيل الطلبات
العاملية اإىل التغيري تدريجيًا يف البداية ثم يف كل مرة .يف العام
 ،1956ك�صف تدخل فا�صل يف ال�صوي�س عن النحطاط يف القوة
الربيطانية و�صم نهاية اململكة املتحدة كقوة عاملية .اليوم ،يجب على
�صانعي ال�صيا�صة الأمريكيني اأن يدركوا اأنه اإذا مل ترتفع الوليات
املتحدة ملواجهة هذه اللحظة ،فاإن جائحة الفريو�س التاجي ميكن اأن
ميثل (حلظة حرب �صوي�س) اأخرى».
ثم مي�صي املقال موردًا العديد من الأمثلة ال�صاهدة على تفوق
ال�صني على مناف�صتها الوليات املتحدة يف ال�صتجابة لنداءات
الدول ،مبا فيها تلك التي تنتمي لقت�صادات البلدان املتقدمة ،مثل
اإيطاليا وا�صبانيا ،كي متدها مبا حتتاجه من اأقنعة ،واأدوية ،واأجهزة
تنف�صية ...اإلخ ،يف حني ف�صلت الوليات املتحدة ،التي كانت غارقة
يف اأوحال حربها مع الكورونا الذي و�صعها يف راأ�س قائمة الدول
الأكرث ت�صر ًرا من تف�صيه� ،صواء على امل�صتوى الب�صري ،اأو على
ال�صعيد القت�صادي.
وي�صتخدم كاتبي املقال (Kurt M. Campbell and
 )Rush Doshiكل ذلك ملنا�صدة الوليات التنبه لت�صكل هذا
النظام الدويل اجلديد ،كي ل تفوت فر�صة الن�صمام اإليه ،من
خالل «التفاهم مع ال�صني» حتا�صيًا ملواجهة امل�صري ،الذي عرفته
بريطانيا يف «حرب ال�صوي�س» ،قائلني «يف نهاية املطاف ،قد يكون
فريو�س التاجي مبثابة نداء تنبيه ،مما يحفز التقدم يف التحديات
العاملية الأخرى التي تتطلب التعاون بني الوليات املتحدة وال�صني،
مثل تغري املناخ .ل ينبغي اأن ينظر اإىل مثل هذه اخلطوة rولن
يراها بقية العامل rعلى اأنها تنازل للقوة ال�صينية .وبدلً من
ذلك� ،صيقطع الأمر بع�س ال�صيء نحو ا�صتعادة الثقة مب�صتقبل
القيادة الأمريكية .يف الأزمة احلالية ،كما هو احلال يف اجلغرافيا
ال�صيا�صية اليوم ب�صكل عام ،ميكن للوليات املتحدة اأن تقوم بعمل
جيد من خالل فعل اخلري».
موقع بلومنبريغ ( )Bloombergالإلكرتوين ،هو الآخر اأدىل
بدلوه يف توقع خروج نظام دويل جديد من رحم هذه الأزمة،
حيث جنده يوؤكد على «ك�صف وباء الفريو�س التاجي ،من بني
اأمور اأخرى ،عن نقاط �صعف النظم ال�صيا�صية يف جميع اأنحاء
العامل :يف حني اأن الدميقراطيات يتم اختبارها كمواطنني يف
غمرة التهديدات املت�صورة حلرياتهم املدنية ،فاإن التدابري القا�صية
التي �صنتها الأنظمة ال�صتبدادية رمبا اأنقذت الآلف اإن مل يكن
املاليني من الأرواح .ال�صدمة التاريخية التي اأحدثها الفريو�س
التاجي لالقت�صادات والأ�صواق قد ل تقابلها اإل اآثاره اخل�صنة على
ال�صيا�صة العاملية .يف نهاية املطاف ،على الرغم من اأن العدوى ل
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كلمات لها معنى
�أحمد زمان

�آفة �ملخدر�ت
وطرق �لت�ضدي لها
مما يوؤ�صف له اأننا نقراأ يف اجلرائد املحلية كل يوم
عن انت�صار اآفة املخدرات وخا�صة بني ال�صباب بالرغم
من اجلهود املكثفة واملتوا�صلة التي تبذلها وزارة
الداخلية ملكافحة هذا الداء املدمر.
فقبل اأيام ن�صرت جريدتنا «الأيام» نباأ القب�س
على ثالثة �صبان خليجيني بعد �صبطهم اإثر تهريب
املخدرات وتغليفها بالبهارات بطريقة فنية ي�صعب
اكت�صافها وبكميات كبرية ،كما ن�صرت اجلريدة يف
اليوم نف�صه عن طالب جامعي مت �صبطه يبيع املواد
املخدرة عرب و�صائل التوا�صل الجتماعي.
واأذكر اأنه قبل �صنوات ن�صرت اإحدى ال�صحف
املحلية لقا ًء �صحفيًا مع العقيد الدكتور مبارك بن عبد
اهلل بن حويل مدير مكافحة املخدرات بوزارة الداخلية
اأكد فيها اأن املروجني ي�صتهدفون الأطفال لن�صر
املخدرات نظ ًرا اإىل �صهولة اإغوائهم بهذه املواد ،واأ�صار
متخ�ص�صا
فيه اإىل اأن وزارة الداخلية اأن�صاأت مركزًا
ً
لعالج وتاأهيل املدمنني واإعطائهم الأمل للعودة ملزاولة
حياتهم الطبيعية.
الذي نعرفه من اإح�صاءات وزارة الداخلية اأن
رواجا بني فئة
مادة احل�صي�س تعترب هي املادة الأكرث
ً
ال�صباب يف مملكة البحرين ،عل ًما باأن اإدمانها يعد
من اأخطر اأنواع الإدمان ولها اأ�صرار كبرية ،ويعود
ذلك اإىل قرب دول اإنتاجها يف الإقليم ولكونها من
اأقدم الأنواع ال�صائدة يف العامل ،وتليها يف الرتتيب
مادة الهريوين املخدرة التي تعترب اإحدى اأقدم املواد
املخدرة املكت�صفة والأكرث تاأثريًا على احلالة الذهنية
للمتعاطي ،اإل اأن خطورة اإدمانها هو ما يجعلها
متاأخرة عن خطورة اإدمان مادة احل�صي�س ،كما اأنه يف
الآونة الأخرية اأ�صبحت مادة امليثامفيتامني (ال�صبو)
مناف�صا قو ًيا ملادتي احل�صي�س والهريوين على �صدارة
ً
اأكرث املواد تعاطيًا وانت�صا ًرا ،عل ًما باأنها مادة تعترب من
املواد الأكرث خطورة والأ�صرع فت ًكا باحلياة.
ومن هنا ،فاإننا نطالب جميع الأ�صر البحرينية
والأ�صر املقيمة يف البحرين مبراقبة اأطفالها و�صبابها؛
لأن هذه الرقابة هي اأول الأ�صلحة الدفاعية للت�صدي
مل�صكلة الإدمان ،فاإذا غابت هذه الرقابة ظهرت على
ال�صطح عوامل الإدمان والتعاطي ،كما اأن على هذه
الأ�صر اأن تربي يف اأطفالها و�صبابها الوازع الديني
وحتثهم على ال�صالة التي تنهى عن الفح�صاء واملنكر
كما اأو�صح احلق �صبحانه وتعاىل يف قوله« :اإن
ال�صالة تنهى عن الفح�صاء واملنكر».
كما اأن امل�صاكل الأ�صرية بني الأزواج وبع�س
حالت الطالق غري املدرو�صة ،ثم هناك رفقاء ال�صوء
والتقليد الأعمى لل�صلوكيات ال�صيئة ،وا ً
أي�صا قد يكون
الدلل الزائد و�صيولة العن�صر املادي بيد ال�صاب،
عامالً قو ًيا لتبذير املال الع�صوائي على تعاطي
املخدرات وامل�صكرات ،وا ً
أي�صا يف بع�س الأحيان نرى
بع�س امل�صرحيات اأو الفكاهات املنت�صرة على و�صائل
الإعالم والتوا�صل الجتماعي ت�صلط ال�صوء على
مادة احل�صي�س واإن تعاطيها يخلق ج ًوا من ال�صحك
والت�صلية يف حني اأنها خطرية جدًا وتتلف خاليا املخ،
لذلك فالبيت هو النواة الأوىل قبل اأي مكان اآخر ل�صد
هجمات اآفة املخدرات واإدمانها.
ومن هنا ،فاإننا نطالب دول جمل�س التعاون
اخلليجي اأن تكثف التن�صيق فيما بينها ب�صكل اإيجابي
وم�صتمر للت�صدي لظاهرة املخدرات ،ومن اأوجه
ذلك التعاون والتوا�صل تكثيف العمليات الأمنية
امل�صرتكة بني ال�صلطات الأمنية لدول اخلليج ،وكذلك
عمليات الت�صليم للم�صتبه بهم واملتورطني يف ق�صايا
املخدرات الدولية وتبادل املعلومات وتبادل املطلوبني
وعقد اجتماعات دورية وا�صتثنائية ودورات تدريبية
واأكادميية م�صرتكة على نطاق وا�صع يف جمال مكافحة
املخدرات.
�صحيح اأن م�صكلة املخدرات م�صكلة عاملية ولي�س
من ال�صهولة الق�صاء عليها متاما ،لكننا نوؤكد اأن جهود
وزارة الداخلية بقيادة الفريق اأول الركن ال�صيخ را�صد
بن عبداهلل اآل خليفة وزير الداخلية حفظه اهلل اأدت
اإىل ال�صيطرة على حجم م�صكلة املخدرات الوطنية،
وذلك من خالل التطوير الدائم لإمكاناتنا وال�صتفادة
الدائمة من اخلربات والتجارب ال�صابقة وم�صاركتها
مع الدول الأخرى ،وكذلك مواكبة تطور اأ�صاليب
ع�صابات التهريب والرتويج.
وميكن لذوي املدمن اكت�صاف حالة اإدمانه عرب
مالحظة �صلوكياته اليومية ومدى تغريها عن املعتاد
واملاألوف للروتني اليومي اخلا�س به ،وقد يتمكن
الأهل من اكت�صاف حالة الإدمان عرب مالحظة التغري
الوا�صح للمالمح ،وكذلك العادات اليومية كقلة الأكل
ً
نقاطا
والنوم الطويل والك�صل واخلمول ،ثم اأن هناك
اأخرى ميكن لالأهل مالحظتها كال�صرف الزائد عن
احلاجة وتغري الأ�صحاب وتدين امل�صتوى العلمي يف
املدر�صة اأو اجلامعة.
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ن�شر الدوريات الأمنية وتوزيع ن�شرات توعوية بعدة لغات

التجاوب مع «اإر�شادات كورونا» يوؤكد وعي املجتمع ودعمه جهود حماية ال�شالمة العامة

�لعميد عبد�هلل �جلري�ن

كتب :عبداهلل الذيـبان
اأكد العميد عبداهلل خليفة اجلريان مدير
عام مديرية �شرطة حمافظة العا�شمة اأن منع
التجمعات وحتقيق التباعد الجتماعي وعدم
اخلروج من املنزل اإل عند ال�شرورة ،يعد من الأمور
اجلوهرية للحد من انت�شار فريو�س كورونا،
ويف هذا الطار تاأتي اجلهود التوعوية التي تتم
بتوجيهات من وزير الداخلية ومتابعة من رئي�س
الأمن العام وتت�شمن اإنفاذ القرار الوزاري مبنع
التجمعات لأكرث من  5اأ�شخا�س ،وكذلك موا�شلة
توعية املواطنني واملقيمني بالإجراءات الحرتازية
والأمور التي يجب مراعاتها.
ومن جهته ،اأكد النقيب �شعد نا�شر الهزاين
القائم باأعمال رئي�س �شعبة �شرطة خدمة
املجتمع مبديرية �شرطة حمافظة العا�شمة على
اتخاذ الإجراءات الالزمة لتنفيذ قرارات اللجنة
التن�شيقية عرب ن�شر جميع الدوريات يف حمافظة
العا�شمة لتوعية اجلمهور وتثقيفهم ،حيث مت
توزيع ن�شرات توعوية بعدة لغات وذلك يف
الأماكن العامة وال�شواحل حلثهم على اتباع
الجراءات للحد من التجمعات ،واأهمية ممار�شة
الريا�شية ب�شكل فردي اأو ثنائي مع مراعاة م�شافة
ل تقل عن مرت ،مو�شحً ا اأنه عند �شدور قرار
باإغالق املحالت التجارية ،امتثل اأ�شحاب املحالت
املعنية بالقرار ،وكان هناك جتاوب كبري من
املواطنني واملقيمني .واأ�شاف اأن الوعي واللتزام،
يعترب اأ�شا�شيًا لتخطي هذه الأزمة ،حيث اإن منع
الختالط وحتقيق التباعد الجتماعي والبقاء يف
املنزل وتنفيذ كافة الجراءات الحرتازية� ،شيكون
له القول الف�شل يف اإ�شدال ال�شتار على هذه الأزمة
وحتقيق ال�شالمة العامة.
واأ�شار النقيب �شعد نا�شر الهزاين اإىل اأن وزارة
الداخلية ،حتر�س دائمًا على تفعيل مبداأ ال�شراكة
املجتمعية وت�شعى اإىل تعزيزه با�شتمرار مع
خمتلف موؤ�ش�شات املجتمع املدين ،وهو ما جت�شد
بلقاء وزير الداخلية مع نخبة من اأبناء الوطن
يف بداية هذه الأزمة ،حيث بني اللقاء ،احلر�س
على التوا�شل مع اأفراد املجتمع وتعزيز ال�شراكة
املجتمعية للت�شدي لكل ما يهدد �شالمة املواطنني
واملقيمني ،وامل�شاهمة يف اجلهود الرامية لن�شر
التوعية والتثقيف مبتطلبات ال�شالمة العامة
والوقاية من انت�شار العدوى.
واأ�شار اإىل ا�شتمرار هذه احلمالت التوعوية مع
م�شاهمة املواطنني واملقيمني وكافة اأفراد املجتمع
املدين وموؤ�ش�شاته يف اجلهود الوطنية للحد من
انت�شار فريو�س كورونا عرب اتباعهم التعليمات
ال�شادرة واللتزام بها التزامًا تامًا ،كما اأن لالأ�شرة
دو ًرا مهمًا يف توعية اأبنائهم وثقيفهم باأمور
ال�شالمة والوقاية من الفريو�س وحثهم على اتباع
الر�شادات واتخاذ الحتياطات الالزمة وجتنب
التجمعات والختالط حتى ل يكونوا �شببًا يف نقل
العدوى.
واأ�شاف اأن احلمالت التي قامت بها مديرية
ً
�شرطة العا�شمة ،لقت جتاوبًا فعال من املواطنني
يعرب عن تقديرهم
واملقيمني وهو اأمر اإيجابي
رِّ
للجهود الوطنية التي تبذلها الدولة ملكافحة
الفريو�س ،موؤكدًا اأن هذا التجاوب ،اأثبت وعي
املجتمع البحريني وا�شطفافه حول قيادته ودعمه
جلهودها يف املحافظة على ال�شالمة العامة.
واأعرب النقيب �شعد نا�شر الهزاين عن �شكره
وتقديره لكل العاملني يف ال�شفوف الأمامية
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الرابط اإللكتروني

�لنقيب �سعد نا�سر �لهز�ين

د .وفاء جناحي

ملواجهة الأزمة وما يقومون به من جهود كبرية،
ياأتي يف اإطار حبهم لهذا الوطن وحر�شهم على
�شالمته و�شالمة اأفراده ،و�شنعمل جميعً ا �شمن
فريق البحرين ملحاربة هذا الفريو�س واحلد من
انت�شاره والق�شاء عليه ،كما اأعرب عن �شكره
وتقديره لكل املواطنني واملقيمني على جتاوبهم
مع التعليمات والإر�شادات الهادفة اإىل حفظ
�شالمتهم والآخرين .من جهتها ،اأكدت الدكتورة
وفاء جناحي اأن وزارة الداخلية ،لعبت دو ًرا هامًا
ورئي�شً ا يف م�شانده اجلهود املبذولة من اجلهات
ذات الخت�شا�س للحد من انت�شار كورونا ،وهذه
اجلهود الأمنية ات�شمت بطابع يتما�شى ويتنا�شب
مع الظروف التي ت�شهدها مملكة البحرين يف ظل
هذه الظروف ال�شتثنائية ،م�شري ًة اإىل اأن احلمالت
التوعوية ملختلف �شرائح املجتمع مبختلف
م�شامينها ،ت�شاهم وب�شكل كبري يف توعية املجتمع
و�شالمتهم ،ويف ظل هذه الظروف ال�شتثنائية،
كانت احلمالت التوعوية اخلا�شة للحد من انت�شار
كورونا متتاز باأنها تالم�س �شرائح املجتمع

�سم�سان عبد�للطيف

مبختلف فئاتها العمرية ،بالإ�شافة اإىل اأن اأفراد
املجتمع وموؤ�ش�شات الدولة يعدّون عن�ش ًرا هامًا
يف اإكمال اجلهود ،وبالتايل فاإن ال�شرورة تقت�شي
امل�شاهمة الفعالة يف دعم جهود الدولة التي دعت
وب�شكل خا�س اإىل منع التجمعات وعدم الختالط،
فعلى الأفراد اللتزام بهذا الأمر ولو تطلب ذلك
وقف الزيارات الجتماعية.
واأ�شافت اأن التالحم الأ�شري والعالقات
الجتماعية ،اأ�شا�س احلياة ال�شعيدة ،وبالرغم
من ذلك ،ي�شتوجب على كافة الأ�شر احلر�س على
مراعاة جتنب هذه التجمعات والعمل يدا ً بيد مع
الإجراءات الحرتازية التي دعت لها الدولة والتي
تهدف يف املقام الأول اإىل �شالمة الأ�شرة واأفرادها،
م�شيف ًة اأن ال�شعب البحريني متكن من اإثبات مدى
اإدراكه للم�شوؤولية جتاه الدولة ،وذلك من خالل
تنفيذه التام لالإجراءات الحرتازية التي دعت لها
الدولة ،وقد �شاهم ذلك ب�شكل كبري يف عدم تف�شي
الفريو�س.
واأو�شحت اأن هذا التجاوب� ،شاهم ا ً
أي�شا يف

بيانات الخبر

م�شوؤولية التوعية ل تقت�شر على اجلهات املعنية بل هو
واجب على كل مواطن ومقيم وعليهم تفعيل دورهم
للم�شاهمة يف اجلهود الوطنية

�أحمد ح�سام

ت�شهيل اإجراءات واآليات وطرق عمل اجلهات ذات
الخت�شا�س بالقيام مبهامها وواجباتها بامتياز،
داعي ًة اجلميع اإىل ال�شتمرار باتباع الجراءات
الوقائية واتباع الإر�شادات ال�شادرة وحتمل
اجلميع م�شوؤوليته ،بالإ�شافة اإىل دعم اجلهود
الوطنية من خالل حث الآخرين وم�شاعدة الدولة
يف تطبيق الإجراءات الرامية اإىل احلد من انت�شار
الفريو�س ،ولنكن جميعً ا فريق البحرين.
يف �شياق مت�شل ،اأ�شاد املواطن �شم�شان
عبداللطيف باجلهود التي تبذلها وزارة الداخلية
�شمن اجلهود الوطنية ملواجهة فريو�س كورونا
وعملها الدوؤوب على تنفيذ قرارات اللجنة
التن�شيقية عرب منع التجمعات لأكرث من 5
اأ�شخا�س يف الأماكن العامة ،بالإ�شافة اإىل احلمالت
التوعوية والتي نظمت بلغات خمتلفة ا�شتهدفت
خاللها املواطنني واملقيمني بهدف احلفاظ على
�شالمتهم والآخرين يف املقام الأول ،وكذلك دورها
املهم يف هذه الأزمة والذي ي�شتوجب القيام بهذه
املهام للحد من انت�شار هذا الفريو�س ،م�شريا ً اإىل
اأن م�شئولية التوعية للحد من انت�شار فريو�س
كورونا ل تقت�شر على اجلهات املعنية كوزارة
الداخلية ووزارة ال�شحة ،بل هو واجب على كل
مواطن ومقيم وعليهم تفعيل دورهم بهذه اجلهود
وتوحيدها للم�شاهمة يف اجلهود الوطنية ،حيث
اأن تباعدهم اجتماعيًا وعدم اختالطهم بالآخرين
وترك امل�شافة الآمنة وعدم التجمع من اأهم طرق
الوقاية ،بالإ�شافة اإىل التزامهم بالطرق الوقائية
الأخرى كالتعقيم وارتداء الكمامات واللتزام
بالإر�شادات ال�شحية الأخرى.
واأ�شاف اأن ما ي�شاهده املواطن من اإجراءات
متخذة ومن تعليمات ت�شدر عن وزارة الداخلية
يبعث ال�شكينة والطماأنينة لدى اجلميع ،وي�شكل
دافعً ا لأفراد املجتمع لاللتزام بالتعليمات
والر�شادات ،م�شددًا على اأهمية اللتزام بهذه
التعليمات وكذلك ا�شتقاء املعلومات من م�شادرها
الر�شمية وعدم اللتفات اإىل ال�شائعات وتداول
الأخبار غري ال�شحيحة ،واللتفاف حول جهود
الدولة ودعمها للحد من انت�شار الفريو�س.
يف ال�شياق ذاته ،دعا املقيم اأحمد ح�شام اإىل
اتباع الإر�شادات والتعليمات ال�شادرة عن وزارتي
الداخلية وال�شحة ،والبقاء يف املنازل وعدم
اخلروج اإل لل�شرورة ،مع مراعاة الحتياطات
الالزمة عند اخلروج واحلفاظ على امل�شافة الآمنة
واتخاذ كل ما يلزم من احتياطات ملنع انت�شار
هذا الفريو�س ،م�شيدًا باحلمالت التوعوية التي
تقوم بها وزارة الداخلية يف �شبيل توعية وتثقيف
املواطنني واملقيمني بالإجراءات الالزمة والتي
يجب اتباعها.
واأكد اأن قيام وزارة الداخلية بحمالت توعوية
بعدة لغات بهدف ن�شر التوعية ،هي بادرة طيبة
وجميلة ،اإذ يجهل بع�س الأ�شخا�س ما يجب
عليهم القيام به يف هذه الظروف ،وجاءت هذه
املبادرة يف وقت ح�شا�س ومهم ل�شمان و�شول
الإر�شادات للجميع وبلغات خمتلفة ،بهدف
احلفاظ على �شالمتهم و�شالمة كل اأفراد املجتمع،
م�شريًا اإىل اأهمية اأن يعمل اأفراد املجتمع على
م�شاندة هذه اجلهود املبذولة عرب اإي�شال هذه
الر�شائل التوعوية اإىل املحيطني بهم اأو من خالل
و�شائل التوا�شل الجتماعي وحثهم على اتباعها
والعمل بها ،حتى تعود احلياة الطبيعية اإىل
مملكة البحرين وت�شتمر م�شرية البناء والتقدم
التي تنتهجها اململكة.
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القحطاني :ارتداء الكمامات
إجراء احترازي للمحافظة على حرية التنقل
ق��ال استش��اري األم��راض المعدي��ة
بالمستشفى العسكري عضو الفريق الوطني
للتص��دي لفي��روس كورون��ا (كوفي��د)19
المقدم طبيب مناف القحطاني بأن مواجهة
الفيروس تم��ر بعدة مراحل تتطلب إجراءات
احترازية تتغير مع تطور الفيروس وانتشاره
بالمجتمع��ات وتحول��ه إل��ى وب��اء ومن ثم
جائحة يواجهها العالم بأكمله وتتغير معه
المعطيات واالستنتاجات العملية المرتكزة

على البحوث الطبية ومستجداتها.
وأض��اف بش��أن ما يت��م تداوله م��ن مقطع
مجتزأ من أحد المؤتمرات الصحفية السابقة
قبل عدة أسابيع عن ارتداء الكمامات الطبية
كإحدى الط��رق الوقائي��ة للحد من انتش��ار
الفيروس بأن منظمة الصح��ة العالمية في
بداي��ة مواجهة الفيروس ل��م تنصح بارتداء
الكمامات لكون انتشاره عالمي ًا آنذاك متركز
في دول محددة.

وبي��ن أن المنظم��ة حدث��ت تعليماته��ا
وإرش��اداتها م��ع تط��ور انتش��ار الفي��روس
وبالتال��ي نصحت بارت��داء الكمامات الطبية
للمحافظ��ة على حري��ة الحرك��ة والتنقل مع
اتخاذ ذلك كإجراء احترازي بجانب اإلرشادات
الصحي��ة األخ��رى التي ال تق��ل أهميتها من
حيث المحافظة على غس��ل اليدين باستمرار
والتباع��د االجتماعي وهو م��ا تم اتخاذه في
البحرين لصالح الجميع.

السلمان :البحرين تسير على النهج
الصحيح للحد من فيروس «كورونا»

سفارة البحرين
في مسقط :إجالء
المواطنين من سلطنة عمان

ش��اركت استش��ارية األم��راض المعدي��ة
واألمراض الباطنية بمجمع السلمانية الطبي
الدكت��ورة جميلة الس��لمان ،ورئيس قس��م
مكافح��ة األم��راض المعدية ب��إدارة الصحة
العام��ة الدكتور ع��ادل الصياد ف��ي اجتماع
األمانة العامة للدول العربية الذي تم عقده
مع خبراء من الصين عن بعد لمناقش��ة أزمة
تفش��ي كورون��ا (كوفيد  )19على المس��توى
العالمي واإلقليمي ،واإلجراءات المتبعة لمنع
انتشار الفيروس.
وتط��رق خب��راء الصي��ن إل��ى مجموع��ة من
الجوانب الصحية المتعلقة بفيروس كورونا
(كوفيد )19كاإلجراءات االحترازية والوقائية،
واألع��راض اإلكلينيكي��ة ،والفحوص��ات،
والعالج��ات التي أثبت��ت فعاليتها لمواجهة
ه��ذا الفي��روس .كما ق��ام الخب��راء باإلجابة
على جميع األس��ئلة التي قدمها المشاركون
من األمان��ة العامة لل��دول العربية في هذا
االجتم��اع الصح��ي المه��م ح��ول مواجه��ة
فيروس كورونا (كوفيد.)19
وأكدت الدكتورة جميلة السلمان أن البحرين
تس��ير على النه��ج الصحيح ف��ي التعامل مع
الوض��ع الصحي الراهن وس��يطرتها في الحد

أعلنت س��فارة البحرين في مسقط عن تسهيل عودة العشرات من
المواطنين البحرينيين ألرض الوطن.

من انتش��ار الفيروس بي��ن المجتمع ،وذلك
نتيجة م��ا قامت به المملكة من اتخاذ كافة
االس��تعدادات واإلجراءات الصحي��ة الالزمة،
وتكات��ف الجمي��ع لمن��ع انتش��ار الفيروس،
مش��ير ًة إل��ى أن االس��تراتيجية الوطنية في
البحري��ن أثبت��ت كفاءته��ا بالتعام��ل م��ع
الح��االت م��ن فحوص��ات وتش��خيص وعالج
وتعاف��ي للحاالت المرصودة ،إلى جانب تتبع
االتصال والمخالطة.

ونوهت السلمان بنجاح البروتوكول العالجي
المتب��ع وال��ذي أثب��ت فاعليته عب��ر تعافي
العديد م��ن الحاالت القائم��ة مقارنة بعدد
الح��االت المؤك��دة حت��ى الي��وم ،باإلضافة
إل��ى اتخاذ حزمة من التدابي��ر الوقائية على
المستوى الوطني لمكافحة انتشار الفيروس،
والت��ي نال��ت المملك��ة على إثرها إش��ادات
دولي��ة في كيفي��ة مواجهة في��روس كورونا
(كوفيد.)19

«الصحة» 380 :مصابًا
بـ«كورونا» بعد تعافي  539حالة

بيانات الخبر
اليوم

كش��فت إحصائي��ات وزارة الصح��ة
ع��ن أن «الع��دد اإلجمال��ي للحاالت
المتعافية ف��ي البحرين من فيروس
كورون��ا (كوفيد  )19بل��غ  539حالة
حت��ى اآلن ،وذل��ك بع��د اإلع��الن
ع��ن تعاف��ي  9ح��االت إضافية من
الفي��روس ،وإخراجه��م م��ن مرك��ز
الع��زل والع��الج» ،مش��يرة إل��ى أنه
«بعد التأكد م��ن نتائج الفحوصات
المختبري��ة الت��ي تت��م لم��ن ه��م
ف��ي الحج��ر الصح��ي االحت��رازي تم
نقل الح��االت القائمة ف��وراً للمكان
المخص��ص للعزل والع��الج للعمال
الوافدي��ن لتلق��ي الرعاي��ة الطبي��ة
الالزمة».
وفي وقت س��ابق ،أعلنت الوزارة عن
« 26حال��ة قائم��ة جدي��دة منها 8
حاالت قادمة م��ن الخارج ،و 18حالة
مخالطة لحاالت قائمة».

التاريخ
الخبر

جهة النشر

الصفحة
العدد

الرابط اإللكتروني

تسجيل سادس حالة وفاة لمواطن ستيني
 377إصابة مستقرة ..و 3حاالت تحت العناية
 ٪29.4نسبة زيادة أعداد المتعافين عن المصابين
إجراء  57681فحصًا طبيًا
وذكرت ال��وزارة أن « 12حالة قائمة
من الحاالت ال���  18المخالطة تعود
لعم��ال وافدي��ن كان��وا ف��ي الحجر
الصح��ي االحترازي بع��د مخالطتهم
لحالة قائمة».
وأش��ارت إل��ى أنه «بع��د التأكد من
نتائ��ج الفحوص��ات المختبرية التي

تت��م لم��ن هم ف��ي الحج��ر الصحي
االحترازي تم نقل الح��االت القائمة
ف��وراً للم��كان المخص��ص للع��زل
والع��الج للعم��ال الوافدي��ن لتلقي
الرعاية الطبية الالزمة».
وكانت الوزارة قد أعلنت صباح أمس
الجمع��ة ع��ن «حالة وف��اة لمواطن

بحرين��ي يبلغ م��ن العم��ر  63عام ًا،
ولديه أمراض وظروف صحية كامنة
وكان ضمن الحاالت القائمة القادمة
من إيران».
وأعرب��ت وزارة الصح��ة عن «خالص
تعازيها ألس��رة الفقي��د وكافة أهله
وأقاربه لهذا المصاب».

وقال��ت إن «المتوف��ى حص��ل عل��ى
الع��الج والرعاية الالزم��ة على مدار
الس��اعة م��ن قب��ل الفري��ق الطبي
المختص هو وجميع الحاالت القائمة
في مراكز العزل والعالج».
وق��د كش��فت ال��وزارة حت��ى مس��اء
أمس الجمعة ع��ن أن «عدد الحاالت
القائم��ة المصاب��ة بل��غ  380حالة،
بينها  377مس��تقرة ،فيما تخضع 3
حاالت تحت العناية».
وأش��ارت ال��وزارة عل��ى موقعه��ا
اإللكترون��ي إل��ى أن «الع��دد الكلي
للمتعافين بل��غ  539حالة ،فيما تم
تسجيل  6حاالت وفاة».
و«بلغ��ت نس��بة زي��ادة أع��داد
المتعافين عن المصابين ،»% 29.4
وفق ًا إلحصائيات الوزارة.
وأج��رت ال��وزارة حت��ى مس��اء أمس
الجمعة  57681فحص ًا طبي ًا.
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«تمكين» :تدشين برنامج «دعم استمرارية األعمال»
تخصيص منحة للمشاريع متناهية الصغر و«الصغيرة»
أعلن رئي��س مجلس إدارة صن��دوق العمل «تمكين»
الش��يخ محمد بن عيسى آل خليفة عن تدشين برنامج
«دعم اس��تمرارية األعمال» ،مؤك��داً أن هذا البرنامج
يتضم��ن منح��ة مقدمة للمش��اريع متناهي��ة الصغر
والمؤسس��ات الصغيرة التي تمتلك س��ج ً
ال تجاري ًا أو
ترخيص ًا رسمي ًا لمزاولة نشاطها التجاري ،حيث يهدف
الدعم إلى توفير السيولة لمعالجة الجوانب التشغيلية
في ظل األوضاع الراهنة للمؤسسات المتأثرة.
وقال الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة إنه سيتم فتح
باب تقديم الطلبات اعتباراً من غداً األحد ،حيث سيبدأ
اس��تقبال الطلبات لمدة أس��بوعين ،ثم س��يتم إغالق

باب الطلبات بشكل مؤقت لحين االنتهاء من التقييم
األولي.
وأش��ار إل��ى أن ه��ذا البرنامج يأت��ي أيض ًا اس��تكما ً
ال
لمنظوم��ة الجه��ود الوطني��ة لدعم القط��اع الخاص
من تبعات الفت��رة الراهنة ،وذلك جنب�� ًا إلى جنب مع
الجهود الت��ي تقوم بها الجهات الحكومية األخرى في
المملكة لدع��م القطاع الخاص ضمن الحزمة المالية
واالقتصادية التي أعلنت عنها الحكومة.
وأوض��ح أن «تمكين» س��تعمل على تكثي��ف الجهود
خ��الل الفترة الراهنة على دعم المؤسس��ات المعنية
المتأثرة ف��ي إطار هذا البرنام��ج وإعطائها األولوية،

توفير السيولة لمعالجة
الجوانب التشغيلية
فتح باب التقدم غدًا
ولمدة آسبوعين
حتى يتم تلبية حاجات القطاع الخاص الحالية بشكل
مباشر ،وتسريع فرص الدعم في هذا اإلطار على الوجه
األمثل ،داعي ًا المؤسسات المتأثرة إلى االستفادة من
دعم «تمكين» حالي ًا من خالل هذا البرنامج.

الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة

«جودة التعليم» :جامعات حكومية
وخاصة تستوفي متطلبات ضمان الجودة
مراجعة أداء  20مدرسة حكومية  4منها حصدت ممتاز و 6مرض
اس��تعرضت هيئة جودة التعليم
والتدريب ف��ي تقريرها الس��نوي
الحادي عش��ر للعام  ،2019والذي
ج��اء تح��ت ش��عار «التعلي��م في
الق��رن الواحد والعش��رين :جودة
وتمكين» ،حصيلة نتائج تقاريرها
المتعلقة بمستويات أداء مختلف
مؤسس��ات التعليم والتدريب في
المملكة.
وقال��ت مدير ع��ام اإلدارة العامة
لمراجع��ة أداء المؤسس��ات
التعليمي��ة والتدريبي��ة د .هي��ا
ً
المناعي َّ
ممثلة في إدارة
إن الهيئة
مراجعة أداء المدارس الحكومية،
أنه��ت دورة المراجع��ات الثالث��ة
ف��ي ديس��مبر  ،2018بمراجع��ة
أداء ( )207مدرسة حكومية ،حيث
حصل��ت ( )31مدرس��ة منها على
تقدي��ر« :ممتاز» ،و( )39مدرس��ة
على تقدير« :جيد» ،و( )70مدرسة
«م��رض» ،في حين
على تقدي��ر:
ٍ
حصلت ( )67مدرس��ة على تقدير:
«غير مالئم».
وتابع��ت« :كم��ا نف��ذت الهيئ��ة
عملي��ة مراجعة تقييمية ش��املة
لدلي��ل مراجع��ة أداء الم��دارس
ف��ي مملك��ة البحري��ن بالتعاون
م��ع األط��راف ذات العالق��ة
والش��ركاء اإلس��تراتيجيين ،كم��ا
عرض��ت المس��ودة النهائية على
مستش��ارين دوليي��ن خارجيي��ن
م��ن ذوي الخب��رة إلب��داء ال��رأي

وتقديم المقترح��ات؛ والذي عليه
تم إج��راء ما يلزم م��ن تعديالت،
وأص��درت الهيئ��ة اإلط��ار الرابع،
والذي يرك��ز على مه��ارات القرن
الواحد والعشرين ،ويؤكد على ما
يرتبط بأمن الطلبة وس��المتهم
في البيئة المدرس��ية بشكل أكبر
ف��ي مجال التمكي��ن ،وتلبية ذوي
االحتياجات الخاصة.
وبينت د .المناعي َّ
أن إدارة مراجعة
أداء المدارس الحكومية في فبراير
 ،2019ب��دأت المرحلة األولى من
دورة المراجع��ات الرابع��ة وف��ق
اإلط��ار المح��دث ،والت��ي قام��ت
خالله��ا بمراجع��ة ( )20مدرس��ة
حكومي��ة ،حصل��ت ( )4م��دارس
منها على تقدي��ر« :ممتاز» ،و()8
مدارس على تقدير« :جيد» ،فيما
حصل��ت ( )6مدارس عل��ى تقدير:
«مرض» ،ومدرستان على تقدير:
ٍ
«غير مالئم».
وفيما يتعلق ب��إدارة مراجعة أداء
المدارس الخاصة ورياض األطفال،
فقد ذكرت الدكتورة هيا المناعي
َّ
أن الهيئة قد أنهت الدورة الثانية
من المراجعات خالل الفصل األول
من العام الدراسي ،2019-2018
حيث تمت مراجعة ( )62مدرس��ة
خاصة ،حصلت منه��ا ( )6مدارس
على تقدير« :ممتاز» ،و( )7مدارس
على تقدير« :جيد» ،و( )29مدرسة
«م��رض» ،و()20
عل��ى تقدي��ر:
ٍ

د .هيا المناعي

مدرسة على تقدير« :غير مالئم».
وأوضح��ت َّ
أن إدارة مراجع��ة أداء
الم��دارس الخاصة قد ب��دأت في
المرحل��ة األول��ى م��ن مراجعات
الدورة الثالثة ف��ي الفصل الثاني
من العام الدراسي ،2019-2018
وعن��د مقارن��ة نتائ��ج أداء ه��ذه
الم��دارس في ال��دورة الحالية مع
نتائجها في الدورة السابقة بينت
النتائج ثبات أداء أربع مدارس على
تقديراته��ا الس��ابقة؛ حيث ثبت
أداء مدرس��ة واحدة عل��ى تقدير:
«ممت��از» ،ومدرس��ة واح��دة على
تقدي��ر« :جي��د» ،فيما ثب��ت أداء
«مرض»،
مدرس��تان على تقدير:
ٍ
بينم��ا تراجع أداء مدرس��تين من
«مرض» إلى تقدير« :غير
تقدير:
ٍ
مالئم».
ُ
يتعلق بقط��اع التدريب
أم��ا فيما

المهني ،فقد قالت :إن الهيئة قد
أنهت ف��ي ديس��مبر  ،2018دورة
المراجع��ة الثالث��ة الت��ي بدأتها
ف��ي م��ارس  ،2015حي��ث تم��ت
مراجعة أداء ( )96مؤسسة تعليم
وتدريب مهن��ي .وتش��ير النتائج
إل��ى حص��ول ( )11مؤسس��ة على
حك��م« :ممتاز» ،و( )34مؤسس��ة
على حكم« :جيد» ،و( )40مؤسسة
«م��رض» ،وحصول
عل��ى حك��م:
ٍ
( )11مؤسس��ة عل��ى تقدير« :غير
مالئم» .وأش��ارت المناعي إلى َّ
أن
الهيئة ممثلة ف��ي إدارة مراجعة
أداء مؤسس��ات التدري��ب المهني
ق��د ب��دأت ال��دورة الرابع��ة من
مراجعاتها ،وف��ق اإلطار المحدث
ال��ذي ت��م العم��ل به ف��ي فبراير
 ،2019لتق��وم الهيئ��ة بتنفي��ذ
المرحل��ة األول��ى م��ن مراجعات
الدورة الرابع��ة والتي امتدت من
فبراي��ر إل��ى يولي��و  ،2019والذي
تم خالل ه��ذه الفترة تقييم ()10
مؤسس��ات للتدريب المهني .كما
بين��ت الدكت��ورة أنه بوج��ه عام،
ج��اءت النتائ��ج إيجابي��ة إذ حصل
ع��دد ( )8مؤسس��ات عل��ى تقدير
«مرض» أو أفضل بنس��بة (،)80%
ٍ
حيث حصلت مؤسسة واحدة منها
على حكم« :ممتاز» وهي مؤسسة
ثبت حكم الممتاز لفاعليتها بوجه
عام لث��الث دورات عل��ى التوالي،
و( )6مؤسسات على حكم« :جيد»،

ومؤسس��ة واح��دة عل��ى حك��م:
«مرض» ،فيما حصلت مؤسستان
ٍ
على حكم« :غير مالئم».
وفيم��ا يتعل��ق بقط��اع التعلي��م
العال��ي ،قال��ت المدي��ر الع��ام
الدكتورة هيا المناعي :إن الهيئة
تقوم بإجراء نوعين من المراجعات
هم��ا« :المراجعة المؤسس��ية»،
و«المراجع��ة البرامجي��ة» ،مبينة
َّ
أن إدارة مراجع��ة أداء مؤسس��ات
التعلي��م العالي ب��دأت في تنفيذ
ال��دورة الثاني��ة م��ن «المراجعة
المؤسسية» في أكتوبر من العام
األكاديمي  ،2019-2018وقد تم
نش��ر نتائ��ج ( )6تقارير ع��ن أداء
( )4جامع��ات خاص��ة ،وجامعتين
حكوميتين ،وحصلت جميعها على
حكم« :تستوفي متطلبات ضمان
الج��ودة»؛ الس��تيفائها جمي��ع
متطلبات المؤشرات التي تنطبق
عليه��ا وف��ق إط��ار المراجع��ات
المؤسس��ية للدورة الثانية التابع
لهيئة جودة التعليم والتدريب.
وتابعت المناع��ي :فيما يتعلق ب�
«المراجع��ة البرامجي��ة» ،اتبعت
إدارة مراجع��ة أداء مؤسس��ات
التعلي��م العال��ي ف��ي عملي��ة
المراجع��ة إطار مراجع��ة البرامج
األكاديمية لل��دورة الثانية ،حيث
تم تطويره ،وفق سياسة وإجراءات
هيئ��ة ج��ودة التعلي��م والتدريب
الخاص��ة بتطوير أطر المراجعات،

والت��ي تتطل��ب استش��ارة خبراء
بحرينيي��ن ودوليين ذوي خبرة في
المجال؛ لالستفادة من خبراتهم،
وأخذ التغذية الراجعة من الشركاء
الرئيس��يين ع��ن اإلطار الس��ابق
واإلط��ار المقت��رح ،والمقايس��ة
المرجعي��ة م��ع األط��ر الدولي��ة؛
لضمان موازاتهما مع المستويات
العالمي��ة ،وم��ن المتوق��ع ب��دء
ال��دورة الثانية لمراجع��ة البرامج
األكاديمي��ة بمؤسس��ات التعليم
العالي في نهاية عام .2020
وأك��دت عل��ى أن هيئ��ة ج��ودة
التعلي��م والتدري��ب ،م��ن خ��الل
إدارات المراجع��ات األربع��ة
ب��اإلدارة العام��ة للمراجع��ات،
وإدارت��ي اإلدارة العام��ة لإلط��ار
الوطني للمؤه��الت واالمتحانات
الوطني��ة ،س��عت وستس��مر ف��ي
س��عيها وجهوده��ا بالعم��ل مع
المؤسسات التعليمية والتدريبية
عل��ى دف��ع عجل��ة التطوي��ر نحو
الج��ودة والتمكي��ن ،تحقي ًق��ا
لرؤيتها ورس��التها بالمس��اهمة
في «التحس��ين المستدام للجودة
والتنافس��ية ف��ي األداء لقطاع��ي
التعلي��م والتدري��ب م��ن خ��الل
تقييم مس��تقل وع��ادل وموثوق
به وبما يساهم في بناء الق��درات
تطلعا نحو تحقيق رؤية
الوطنية،
ً
مملكة البحرين الوطنية .2030

«ابتسامة» تدعم األطفال مرضى
السرطان وعائالتهم في البحرين
قدمت مب��ادرة «ابتس��امة»؛ التابع��ة لجمعية
المس��تقبل الش��بابية والمعنية دعمها النفسي
واالجتماع��ي ،بتوزيعه��ا أدوات الوقاي��ة م��ن
في��روس كورون��ا على منتس��بيها م��ن األطفال
مرض��ى الس��رطان وعائالته��م ف��ي البحري��ن،
وتضمنت األدوات حزمة متكاملة من الكمامات
والقفازات والمعقمات.
وعمل متطوعو مبادرة «ابتس��امة» على إيصال
تل��ك األدوات إل��ى بي��وت األطف��ال المرض��ى
في مناط��ق مختلفة م��ن مدن وق��رى ومناطق
البحرين ،مع تقديم شرح حول كيفية استخدامها
بالطريقة الصحيحة ،حيث بذلوا قصارى جهدهم
لضم��ان التطبي��ق الكامل لإلرش��ادات الصحية
والوقائية الخاصة به��ذا الفيروس ،عبر التجمع
في فرق صغيرة عملت على تعقيم المس��اعدات
خالل تعبئته��ا وأثناء توزيعها ،مع التأكيد على
أهالي األطفال بضرورة تطبيق تلك اإلرشادات.
رئيس جمعية المستقبل الشبابية صباح الزياني
قال في تصريح له بهذه المناس��بة« :إن تقديم
ه��ذه المس��اعدات العيني��ة لعائ��الت األطفال
مرضى الس��رطان يأتي في إط��ار حرص مبادرة
ابتس��امة على تقدي��م كل دعم ممكن لألطفال
المرضى ،وم��د يد العون ألهاليهم والش��د من
أزرهم في هذه الظروف الصعبة».
وأضاف الزياني« :نحن في مبادرة ابتس��امة جزء
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الرابط اإللكتروني

من الجه��ود الوطنية الرامية للتصدي لتفش��ي
في��روس كورونا (كوفي��د  )19وتقديم كل أوجه
ً
عرضة أو تض��ررا ،خاصة
الدعم للفئ��ات األكثر
شريحة األطفال مرضى السرطان الذين يعانون
أساس ًا من ضعف في مناعة أجسامهم ويحتاجون
رعاية خاصة ودائمة».
وكانت مبادرة «ابتس��امة» عززت من إجراءاتها
الرامي��ة إل��ى وقاية األطفال المرضى منتس��بي

المبادرة من في��روس كورونا ،إذ يقوم متطوعو
المب��ادرة حالي ًا أيض�� ًا بحملة لنش��ر الوعي بين
أهال��ي األطف��ال مرض��ى الس��رطان منتس��بي
المب��ادرة ح��ول ض��رورة اتب��اع أقص��ى حماية
ممكن��ة ألطفالهم ،واتب��اع التوجيهات الصحية
ذات الصلة بحذافيرها ،وعدم التس��اهل نهائيا
إزاء إمكاني��ة انتقال الفايروس ال س��مح للطفل
المريض عبر أي وسيلة كانت.

وق��د أوقفت المبادرة جميع الفعاليات الجماعية
خوف ًا عل��ى صحة األطفال المرض��ى ،كما انتقل
موظفوه��ا للعم��ل م��ن المنزل م��ع تخصيص
خ��ط س��اخن ألولي��اء األم��ور للتواص��ل م��ع
المبادرة والحصول على خدمات الدعم النفس��ي
واالجتماع��ي ،وذل��ك وفق�� ًا لخطة ط��وارئ جرى
تفعيلها من قبل مجلس االدارة خاصة بالمرحلة
الراهنة.
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إقبال واسع على العمل التطوعي
وشباب البحرين يسطرون قصص نجاح باهرة
المنصة الوطنية ضد فيروس «كورونا» تسجل  40ألف متطوع
سماهر سيف اليزل

يع��د العم��ل التطوع��ي رمزاً م��ن رموز
تق��دم األم��م وازدهاره��ا ،فاألم��ة كلما
ازدادت في التقدم والرقي ،ازداد انخراط
مواطنيه��ا في أعم��ال التط��وع الخيري
كما يعد االنخ��راط في العمل التطوعي
مطل��ب من متطلبات الحي��اة المعاصرة
التي أتت بالتنمية والتطور الس��ريع في
كافة المجاالت.
إن تعق��د الحي��اة االجتماعي��ة وتط��ور
الظروف المعاشية والتغيرات االجتماعية
واالقتصادي��ة واألمني��ة والتقني��ة
المتس��ارعة تملي علينا أوضاع ًا وظروف ًا
جديدة تقف الحكومات أحيان ًا عاجزة عن
مجاراته��ا مما يس��تدعي تضاف��ر كافة
جه��ود المجتم��ع الرس��مية والش��عبية
لمواجه��ة ه��ذا الواق��ع وه��ذه األوضاع
وم��ن هن��ا يأت��ي دور العم��ل التطوعي
الفاعل والمؤازر للجهود الرس��مية ،كما
إن العم��ل التطوع��ي يزي��د م��ن لحمة
التماس��ك الوطني .وه��ذا دور اجتماعي
هام يقوم به العمل التطوعي.
تق��ول د.ه��دى المحم��ود إن العم��ل
التطوعي ش��يئ مهم وضروري ،ويعكس
الطبيع��ة اإلنس��انية الخي��رة ،فالتطوع
ليس بتفض��ل على اآلخرين أو المجتمع،
بل هو مكس��ب يعزز روح االنتماء وينمي
الحس اإلنس��اني داخل الف��رد ،فالتطوع
مب��ادرة لم��د ي��د الع��ون بالمت��اح ،في
المج��ال ال��ذي اخت��ص ب��ه ،والبحري��ن
ضرب��ت أروع األمثلة ف��ي أعمال التطوع
والمب��ادرة والخدم��ة المجتمعية ،وهنا
ظه��رت مبادرة من ما يزي��د عن  40ألف
متط��وع للعمل م��ع فري��ق البحرين في
مواجهة األزمة ،رغم المخاطر.
وتضيف المحم��ود أن الجهات المختصة
تحت��اج لدع��م الش��عب« ،م��ن الن��اس

محمد السيسي

جاسم المريسي

تامر أحمد

د .هدى المحمود

للناس» ،لنش��ر التوعي��ة ،وللتطوع األثر
العظيم على المجتم��ع حيث إن األهمية
الكب��رى للعم��ل التطوع��ي تكم��ن في
أنه يعمل على مش��اركة المواطنين في
قضايا مجتمعهم ،منوه��ة بأن التطوع
يس��اهم في تنمية ق��درة المجتمع على
مس��اعدة نفس��ه ،ع��ن طري��ق الجهود
الذاتية التي يمارسها المتطوعون.
من جانبه ،يقول النائب محمد السيسي
البوعني��ن إن التطوع أم��ر إيجابي ،يخلق
وعي ًا مجتمعي ًا ،ويضي��ف للمتطوع خبرة
وقدرة ومه��ارة ،وي��زرع ل��دى المتطوع
العديد من المب��ادئ الحياتية ،والتطوع
قب��ل أن يك��ون واجب ًا وطني�� ًا فهو واجب
دين��ي ،وبه الكثير من المزايا التي تعود
على المجتمع والدولة والفرد ،والمجتمع
البحرين��ي مجتمع�� ًا ينتش��ر التطوع في
جمي��ع مناطقه وأحيائه بص��ورة عفوية،
ومن ثم ازداد النش��اط التطوعي وأصبح
أكث��ر تنظيم�� ًا وعط��ا ًء بص��دور قان��ون
الجمعيات واألندية االجتماعية والثقافية
والهيئ��ات الخاصة والعامل��ة في ميدان

الش��باب والرياضة والمؤسسات الخاصة
الع��ام  1989حيث أخذ ع��دد الجمعيات
واألندي��ة والمؤسس��ات التطوعي��ة في
ارتفاع مس��تمر وأصب��ح مجتمع البحرين
متمي��زاً بنش��اط وانج��ازات مؤسس��ات
مجتمع��ه األهل��ي وق��دوة للمجتمعات
األخ��رى في ه��ذا الحق��ل ،وتضاعف عدد
المنظم��ات األهلية غي��ر الهادفة للربح
والقائمة على العمل التطوعي.
ويضيف السيس��ي «من منظور اقتصادي
فإن التطوع يساهل في صقل المتطوع،
ويعطي ل��ه األفضلية في العمل س��واء
الكحوم��ي أو الخ��اص ،لتع��دد خبرات��ه
وتنوعه��ا من خالل العم��ل الميداني مع
جهات الدولة المختلفة».
ومن جهته ،يقول رئي��س جمعية فزعة
شباب جاسم المريسي أن أبرز التحديات
الت��ي تواجهه��ا الجمعي��ات التموي��ل
الم��ادي وظه��ور الف��رق التطوعية غير
الرس��مية وبشكل عش��وائي غير منظم،
كما إن بعض المتطوعين ينخرطون في
العمل التطوعي بهدف الكس��ب المادي

وعضوية بعض المتطوعين في أكثر من
جمعية أو فريق تطوعي ،وبروز منظمات
وليدة تحتاج إلى خبرة ومساندة ،إضافة
إلى تسارع التكنولوجيا الحديثة ووسائل
التواصل االجتماعي وكيفية االس��تفادة
م��ن دورها ف��ي دعم العم��ل التطوعي،
الفت ًا إلى تحد آخر وه��و المتغيرات التي
تطرأ على اقتصاديات العالم وأثرها على
العمل التطوعي.
ويق��ول تام��ر أحمد بحكم مس��يرتي في
األعمال التطوعية أس��تطيع أن أقول إن
عدد الشباب المتطوعين كان ضئيل جداً
في الفترات الس��ابقة ولكن بعد انتشار
الوع��ي ل��دى الش��باب وأهمي��ة األعمال
التطوعي��ة ل��دى المجتمع بدأ الش��باب
يقبل��ون بش��تى المج��االت ،وبدأنا نرى
األفكار واإلبداعات أبسط مثال على ذلك،
المنصة التطوعية ض��د فيروس كورونا
(كوفي��د )19التي حصدت م��ا يقرب عن
 ٤٠ألف متطوع وه��ذا ال يدل إال على أن
المتطوعين يحرص��ون تمام ًا أن العمل
التطوعي هو وسيلة للعطاء.

بدوره يرى أحمد الدوس��ري أن الش��باب
البحرين��ي اليوم على وعي ودراية بمعنى
العم��ل التطوعي ،وهن��اك الكثير منهم
مم��ن يتج��ه للعمل التطوع��ي فالعمل
التطوع��ي من ش��أنه أن يرف��ع صاحبه؛
لما يقدمه من خير وعطاء ومحبة للناس
والمجتم��ع ،وكذلك يطور من ش��خصية
المتط��وع ،فيصب��ح ش��خصية فعال��ة
متعاونة متقبلة لآلراء المختلفة ،وأيض ًا
ينمي لغة الحوار؛ لذلك فإني أدعو الناس
للخوض في ه��ذه التجربة واالس��تفادة
منها دون أي تردد ،نصيحتي لكل ش��اب
وش��ابة في سن الشباب وفي سن الزهور
والقوة ،أن يس��تغل موهبت��ه ،أي ًا كانت
ه��ذه الموهبة ،في فع��ل الخير والتطوع
م��ن أج��ل رس��م االبتس��امة عل��ى وجه
كل محت��اج ،واهلل ف��إن هذه االبتس��امة
ستغنيك عن كل شيء ،فبمجرد أن تعرف
أنك كنت س��بب ًا في إس��عاد هؤالء الناس
س��تكون فرح ًا وس��عيداً ط��وال حياتك،
فأتمن��ى من الجمي��ع أن يس��اهموا في
العمل التطوعي وعمل الخير.

إقبال ملحوظ على محال
األلعاب ومتاجر البيع اإللكترونية
سماهر سيف اليزل

أكد عدد من أصحاب محال األلع��اب ،ومتاجر البيع اإللكترونية،
أن أزم��ة فيروس «كورونا» أنعش��ت الطلب عل��ى األلعاب ،وزاد
اإلقبال عليها بش��كل كبير وملحوظ ،ووصلت نسب زيادة الطلب
عل��ى األلعاب إل��ى  ،% 100كم��ا أن الطلبات ما زالت مس��تمرة
عن طري��ق «األون الين» بعد قرارات اإلغ��الق ،كما أن المحالت
اتجهت لتقديم خدمات التوصيل لجميع مناطق البحرين.
ويقول صاح��ب محالت «عجيب « إن طلب��ات األلعاب ال تتوقف،
فمن��ذ اإلعالن األول عن توقيف الدراس��ة ،ونح��ن نتلقى طلبات
الشراء بشكل مستمر ،وزادت نسب اإلقبال على المحال بما يزيد
ع��ن  ،%90كما أن فيروس «كورونا « أنعش ش��ركات التوصيل،
بحيث لج��أ عدد كبير من أصحاب المحالت للتعاقد مع ش��ركات
توصي��ل خاصة ،أو زي��ادة عدد موظف��ي «الدلف��ري» التابعين
للمحل لتغطية الطلبات الخارجية.
وفيما يتعلق باأللعاب األكثر طلب ًا فأكد صاحب محالت «عجيب»
أن األلعاب التعليمية تتصدر القائمة ،بحيث حرصت العديد من
ربات البيوت على ش��راء األلعاب التعليمية ،واأللعاب المختلفة
التي تنمي مه��ارات الطالب بمختلف المراح��ل العمرية ،تليها
في القائمة األلعاب العائلية ،وألعاب المش��اركة مثل «اللودو»
و ال�«كي��رم» و«المنوبول��ي» و “ ”puzzleوغيره��ا م��ن ألع��اب
التحدي ،مؤكداً أنه لم يكن هناك أي ارتفاع في األس��عار بالرغم
من ازدياد الطلب.
ويق��ول صاحب مح��ل إلكترونيات لبي��ع األلع��اب المختلفة إن
المبيعات تضاعفت ،كما أن هناك عدداً من األلعاب بدأ بالنفاذ
بس��بب زيادة الطلب عليه ،وخصوص ًا طاوالت التنس ،والبليارد،
واأللع��اب اإللكترونية ،باإلضافة إل��ى أدوات الرياضة المنزلية،
ورغم أن فيروس كورونا قد أثر على العديد من القطاعات إال أن
قطاع بيع األلعاب لم يتأثر بل زاد نشاطه ،فالعائالت البحرينية
حريصة عل��ى إيجاد كل الط��رق التي تبقي عقولها وأجس��ادها
نشيطة.
من جانبه ،أك��د فاضل المال صاحب محل «ألعابي» أن انتش��ار
في��روس كورون��ا زاد الطلبات بنس��بة  %100وأكث��ر ،على جميع
األلعاب ،وإغالق المحالت جاء في صالحنا بحيث إن توفير طلبات
التوصيل أش��عر المس��تهلكين باألمان وزاد رغبتهم بالش��راء،
وعن األلع��اب األكثر طلب ًا فهي ألعاب ال��ذكاء ،والطين الرملي،
والهوك��ي ،وألعاب الس��يارات اإللكترونية ،وهناك عدد كبير من
موديالت األلعاب التي نفذت بسبب ازدياد الطلب عليها خصوص ًا
العائلية مثل لعبة «اللودو» والدومينوز ،والسلم والثعبان.

اليوم

التاريخ
الخبر

جهة النشر

الصفحة
العدد

الرابط اإللكتروني

 ٪100زيادة الطلب على األلعاب بسبب «كورونا»
طلب كبير على األلعاب التعليمية وألعاب المشاركة العائلية
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رؤى

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

نبضات

«حماية المستهلك»..
ما هو ردكم؟

سعي النفس «»2-2

حسين التتان
فاطمة عبداهلل خليل
fatima.a.khalil@gmail.com

@FatemaAbdulla

وقفن��ا أمس عل��ى موض��وع تحقي��ق النوايا،
وكي��ف أن تحقيق النوايا أمر بغاية الس��هولة
إذا م��ا توصلنا لمفاتيحه وأجدنا اس��تخدامها
على النحو الصائب ،وما بين الجانب الش��رعي
والجانب العلمي ،أقمن��ا الكثير من الموازنات
والتفس��يرات الت��ي يكم��ل كل منه��ا اآلخ��ر،
لتكوين رؤية أعمق وصورة أوضح عن مفهوم
قانون الجذب.
ورغ��م أن قانون الجذب بس��يط لدرجة أن قد
يتفعل مع البعض في بعض جوانب حياتهم
من دون انتباه منهم ،يبدو في بعض األحيان
صعب ًا لبعض الناس وفي مجاالت محددة جداً
من النوايا ،وغالب ًا ما يرجع تفسير ذلك لوجود
معيقات ف��ي األنظمة الفكرية التي أس��هبنا
الحدي��ث عنها في وقت س��ابق ،تؤثر بش��كل
س��لبي على طاقتنا وبالتالي على قدرتنا على
جذب األشياء ،إلى جانب أسباب أخرى كثيرة ال
يتسع المجال لذكرها في هذا المقال.
ق��د يبدو صادم�� ًا لدى البع��ض أن األصل في
طل��ب األش��ياء وتحصيله��ا في الحي��اة يرتكز
على س��عي النفس وأن س��عي الجس��د ما هو
إّ
ال مكمل ودفعة بس��يطة نحو تحقيق الهدف،
الس��يما أن أغلب مدربي التنمية البشرية في
وقت س��ابق قد رس��خوا لدينا م��ن المفاهيم
م��ا يكفي حول أن��ه كلما عمل��ت أكثر وبذلت
جهداً أكث��ر كلما كانت النتائ��ج أوفر وأفضل،
وهو مفه��وم مغلوط حان الوق��ت لتصحيحه
والتركيز على مساعينا في الداخل لتنطلق في
الخارج متوافقة مع ذبذبات الكون.
وبينما وقفنا باألمس على أبرز مساعي النفس
لدينا في اإلسالم وهو الدعاء ،ومع التفصيل في
قليل من أساليبه وأدواته واستعراض وجهتي
نظ��ر معاصرتين بش��أنه ،نس��تعرض اليوم
نوع ًا آخر من مساعي النفس لتحقيق الغايات

يأخ��ذ طابع ًا علمي�� ًا أكثر ،ولكنه ف��ي النهاية
يصب في إطار التفس��ير الديني لتس��خير اهلل
الكون لعباده .ويتمثل هذا النوع من الس��عي
في التأمل وقد يبدو األمر غريب ًا في بادئ األمر
بالنس��بة للبعض أو مضحك ًا وغير ذي جدوى،
ولك��ن التجربة خير برهان ،ولو حظت التجربة
بقلي��ل م��ن الثقة واإليم��ان س��تجد كيف أن
النتائج التي ستحصدها مذهلة.
إن اس��تخدام عملي��ة التأم��ل للبح��ث ع��ن
المعتقدات في داخلك ،أو إلحاللها بأخرى عن
طريق التوكيدات ،تعد من الخطوات الرئيسية
والهامة في قان��ون الجذب ،إذ أنك تبحث عن
كل المعيق��ات الفكرية بداخل��ك والتي تحول
دون تحق��ق هدفك أو نيت��ك ومن ثم تتعامل
معه��ا بخل��ق مس��ارات عصبية جدي��دة أقوى
وأمتن تق��وم على النظ��رة اإليجابي��ة للحياة
وحسن الظن باهلل.
يأتي في المراحل التالية من التأمل مس��ألة
الخي��ال المصاحبة للتوكي��دات وبقدر ما كان
الخيال قوي�� ًا وواضح ًا بقدر م��ا كانت النتيجة
إيجابية ف��ي قان��ون الجذب ،أي أن��ك تتخيل
هدف��ك وأن��ت مغم��ض العيني��ن وكأنه قد
تحق��ق ف��ي الواق��ع ،ولمزي��د من الق��وة في
تطبيق قانون الجذب تحتاج لتفعيل المشاعر
والدخ��ول في مش��اعر تحقيق اله��دف عندما
تبدأ بتخيل��ه ،وتتعاطى مع��ه وكأنه حقيقة
في أرض الواقع.

* اختالج النبض:
تلك بعض األدوات البسيطة لمساعي النفس
التي يمكن أن نس��تخدمها لتحقيق كثير من
النوايا ،وكم ه��و جميل لو نحاول التطبيق في
فت��رة الركود التي نعيش��ها لنجلب ألنفس��نا
الخير الكثير في قادم األيام.

لمحات

@HussainTattan

ف��ي ظل الظ��روف الراهن��ة ،يج��ب أن تك��ون مراقبة
حرك��ة التجارة والتج��ار في البحرين ف��ي أعلى درجات
الجهوزي��ة ،وأن تفت��ح الجهات المعنية وعلى رأس��ها
إدارة حماية المس��تهلك أعينها بشكل جيد ألجل عدم
تمادي بعض التجار وبعض المؤسسات التجارية من
استغالل الوضع الراهن لتثبيت مصالحهم فقط ،حتى
ولو تضاربت مصالحهم مع مصالح المواطنين.
حين عرضت إحدى الش��ركات التجاري��ة على موقعها
اإللكترون��ي أح��د األجه��زة اإللكتروني��ة للبي��ع وفق
عروضها الخاص��ة ،وهذا الجهاز عب��ارة عن «آي باد».
قام��ت ابنتي بش��راء الجهاز من خ��الل الموقع ،وتمت
عملية الدفع إلكتروني�� ًا عبر الموقع بنجاح ،ثم جاءتها
رس��الة من الشركة بأن الجهاز المطلوب سوف يصلك
عند ب��اب المنزل بعد يومين م��ن العمل .بعد ثالثة
أيام ،وصلتها رسالة بأن الجهاز غير متوفر ،وأن المبلغ
سوف يعود في حسابكم ،لكن بعد  14يوم ًا.
إبنتي كانت في أمس الحاجة إلى الجهاز لطبيعة عمل
الجامع��ات ع��ن بعد خالل ه��ذه المرحلة الحساس��ة.
لك��ن الس��ؤال األهم هو ،كيف يتم عرض س��لعة على
الموق��ع اإللكترون��ي غير متوف��رة أص ً
ال ،مما يس��بب
إرب��اك ًا للجميع؟ وفي حال ت��م نفاد الكمية المعروضة
عبر الموقع اإللكتروني ،لماذا ال تزيل الشركة العرض
من الموقع فوراً ،لكن مع األس��ف ظل الجهاز معروض ًا
ف��ي موقعها ألي��ام طويلة؟ أليس هذا ن��وع من أنواع
الع��روض الوهمية؟ أليس األجدر بالش��ركة أن تقوم
بدل توريطها المس��تهلك -بضرورة سحبها اإلعالنف��ي نفس الوقت الذي نفدت فيه الكمية من المخازن
المخصصة للش��ركة؟ وأخي��راً ،حين يك��ون الدفع عبر
«الدبت/بنف��ت» ،أال تعتب��ر هذه العملي��ة تمت على
ش��كل دفع نق��دي»كاش»؟ وليس كدف��ع على طريقة
«دب��ت»؟ وبالتالي يجب اس��ترجاع المبلغ بعد يومين
ِ
كحد أقصى؟
بعد كل هذه المماطالت من الش��ركة ،قمت شخصياً
باالتص��ال بإدارة حماية المس��تهلك ،وطرحت عليهم
األس��ئلة ذاته��ا ،فأخبروني ب��أن كل إج��راءات التاجر

ليس المبلغ هو المشكلة وليس توفر الجهاز هو المشكلة األخرى..
بل وليس التاجر هو المشكلة الحقيقية لكن المشكلة أن تتم صياغة
القوانين وفق مصلحة التاجر وليس وفق مصلحة المستهلك

فيلم وثائقي
عن سمو ولي العهد

نقطة ارتكاز
نهج سمو ولي العهد
«لعالم أكثر أمانًا»

حذيفة إبراهيم
@hudhifa91

بع��د أن تنجلي األزم��ة العالمية الحالية بس��بب
تفش��ي جائحة فيروس كورونا المستجد ،سيخلد
التاري��خ أش��خاصأ ودول ،حقق��وا م��ا ل��م يحققه
اآلخ��رون ،وب��دؤوا بالمس��تقبل مبك��راً ،وحول��وا
المحنة إلى منحة ،واس��تطاعوا إنجاز المستحيل،
ولو قررت أن أقوم بعمل فيلم وثائقي عن نموذج
البحرين األفضل عالمي ًا في مواجهة األزمات ،بكل
تأكيد ،سيكون الفيلم كام ً
ال عن سمو ولي العهد.
فك��رت كثيراً ،من أين أبدأ ،هل أبدأ بنظرة س��مو
ول��ي العهد ورؤية البحري��ن  ،2030التي تحققت
غالبي��ة أهدافها قبل  10أعوام م��ن موعدها؟ أم
أنطلق م��ن فريق البحري��ن بقيادة ول��ي العهد،
الق��ادر على تحقيق المعجزات بش��هادات دولية؟
أم أب��دأ بإنس��انية البحري��ن واحتواءه��ا لكاف��ة
المواطني��ن والمقيمين ،وع��دم تفرقتها بينهم
على أي أساس ديني أو عرقي أو طائفي ،بل وحتى
المقيمين بشكل مخالف؟
ول��و انتقلت إل��ى مس��ار الفيل��م الوثائقي ،فهل
س��يكون عن استعداد البحرين مبكراً وقبل دخول
الفيروس بش��هر إلى أرض المملك��ة؟ أم بالبنية
التحتية الق��ادرة على مواجهة كاف��ة التحديات؟
أم باجتماعات اللجنة التنس��يقية المتتالية لكبار
المس��ؤولين بالبحرين وعلى رأس��هم س��مو ولي
العه��د ،والت��ي تتاب��ع كل صغي��رة وكبي��رة؟ أم
أتحدث عن التوجيهات والق��رارات الصارمة التي
تم اتخاذه��ا لحماية المواطنين والمقيمين ومنع
انتش��ار الفي��روس ،والتي م��ع صرامته��ا ،راعت
الحفاظ على اإلنسان والبيئة والعادات والتقاليد،
ووعي المجتمع ،واالقتصاد قدر اإلمكان؟
وأثن��اء الفيل��م الوثائق��ي أيض ًا ،هل س��أذكر أن
س��مو ولي العهد ،كان المتابع األول لكل صغيرة
وكبي��رة ،واستش��عر كل من يعم��ل بالميدان ،أو
حتى من التزم منزله ،أن سمو ولي العهد وفريق
البحري��ن إلى جانبه؟ أم س��أذكر أن المس��ؤولين
حول العالم ،أش��بعوا الصحافة ووس��ائل اإلعالم

اليوم

التاريخ
الخبر

جهة النشر

الصفحة
العدد

الرابط اإللكتروني

tattan86@hotmail.com

صحيحة ،فهو «مش غلطان» ف��ي حالتك ،فإذا نفدت
الس��لعة المعروضة عبر الموق��ع اإللكتروني واإلعالن
مازال س��اري المفعول ،فهذا الخطأ ال يتحمله التاجر.
عل��ى الرغم من أنن��ي أوضح��ت لحماية المس��تهلك
بضرورة أن يحجب اإلعالن ،ألنه لو تم وضعه مع نفاد
الكمي��ة فهذا يعتبر من الع��روض الوهمية ،وينطبق
على البنود الخاصة بجواز الش��كوى حسب البند الثاني
أما فيما
والثامن والتاسع الخاص بحماية المستهلكَّ .
يخص استرجاع المبلغ بعد أسبوعين من عملية البيع
الوهمية هذه ،فقد أخبرتني إدارة حماية المس��تهلك،
بأن للتاج��ر حق إعادة المبلغ ف��ي الوقت الذي يحدده
ويراه مناس��ب ًا .وأخيراً ،أخبرتن��ي اإلدارة بأنني ال أملك
حق الشكوى ،ألن المبلغ سيعود إليك ولو بعد حين!
لي��س المبلغ ه��و المش��كلة ،وليس توف��ر الجهاز هو
المش��كلة األخ��رى ،ب��ل ولي��س التاجر هو المش��كلة
الحقيقي��ة ،لكن المش��كلة أن تتم صياغ��ة القوانين
وفق مصلحة التاجر وليس وفق مصلحة المس��تهلك،
وأن كل التفس��يرات والتأوي��الت للقواني��ن يمكن أن
تفسرها اإلدارة حسب ما يتفق ومصلحة التاجر فقط.
أخبرن��ي أح��د األصدقاء م��ن أصحاب الخب��رة في هذا
المجال بعد أن عرضت عليه هذه المش��كلة كأنموذج
للوهم التجاري ،وأني سوف أبعث بشكوى إلدارة حماية
المس��تهلك ،ضح��ك في وجه��ي وقال :ل��ن ينفعوك
بش��يء ،ولن تس��تفيد من شكواك أي ش��يء .وهذا ما
حصل بالفعل.
ليس��ت «مش��كلتي البس��يطة» هي الفكرة األساسية
الت��ي كن��ت أود التط��رق إليها م��ن خالل ط��رح هذا
الموض��وع ،وإنم��ا الفكرة الحقيقي��ة تتجلى من خالل
هذه المرحلة الحرجة ،وهي أن تقف حماية المستهلك
مع المس��تهلك وليس مع التاجر ،أن تقف معنا وليس
ضدنا .وإذا كانت هناك قوانين مشبوهة تخص حماية
التاجر وليس المس��تهلك مع األسف الشديد ،سيكون
من واجب اإلدارة تغيير وتصحيح مسار تلكم القوانين،
خاص��ة في ظ��ل الظروف اإلس��تثنائية الت��ي تمر بها
البالد.

hfadhil@alwatannews.net

بتصريح��ات «له��ا أول ماله��ا آخ��ر» ،وش��هدت
بلدانه��م عش��رات اآلالف من الموت��ى ،في حين
انشغل سمو ولي العهد باإلنجاز ،وتقديم الغالي
والنفيس للبحرين؟
لحظة ،أساس�� ًا هل س��أتحدث عن اإلنجاز بتخطي
فيروس كورونا من بلد صغير ،ضرب أروع األمثلة
للعالم؟ أم سأسرد كيف استطاعت البحرين وسط
أزمة كورونا ،أن تخرج بلداً أقوى ،وأكثر تماس��ك ًا؟
بل��د ،قاد فيه س��مو ولي العه��د التطوير ،لتخرج
المملك��ة بع��د األزم��ة العالمية بش��كل أفضل،
وتنتقل من ك��ون  %60من الخدم��ات الحكومية
إلكترونية ،إلى أكثر من  %90منها مؤتمتة خالل
فترة وجيزة ،ونظام تعليمي إلكتروني األسرع في
المنطقة ،وغيرها وغيرها من اإلنجازات؟
ولك��ن ،ربم��ا اكتفي بعب��ارات تلخ��ص كل هذه
اإلنجازات ،بأن س��مو ولي العه��د ،هو ابن جاللة
الملك المف��دى ،الذي آمن بش��عبه وقاد التغيير
سابق ًا ،ووثق بكل منهم ،وعلى نهجه سار سموه،
ووثق بكل ش��خص في البحرين س��واء مواطن أو
مقيم ،وهم ،وثقوا به ،وعمل��وا تطوع ًا وحب ًا جنب ًا
إل��ى جانب تح��ت رايته ،والتزم��وا دون تهديد أو
وعي��د أو حظر تجول ،بكافة القوانين والتعليمات
الص��ادرة ،وكان��وا يد واح��دة ،تح��دت الفيروس،
وتحدت حاضرها ،وانطلقت إلى المستقبل.

خالد عبدالعزيز الشاعر
@alshaer_khalid

م��ا الذي يجعل وطن�� ًا بجغرافيته الصغي��رة كمملكة
البحري��ن يحظ��ى بمكانة عالي��ة وتكون ل��ه الريادة
مقارنة بدول كبرى ومتقدمة ،في مخرجاته وإجراءاته
التي يطبقها في مكافحة فيروس كورونا (كوفيد ،)19
حت��ى تخرج علينا منظمة الصحة العالمية وفي خضم
هواجس��ها وقلقه��ا مما يح��دث في العالم ،لتس��جل
موقف إشادة ولمرتين حول تعاطي البحرين الحرفي؟!
وما الذي يجعل البحرين تسجل أعلى نسبة في تشافي
ع��دد المصابين م��ن في��روس كورون��ا (كوفيد،)19
بالرغم من أن البروتوكول العالجي المعلن ،يتش��ابه
– إلى حد ما – مع البروتوكوالت العالجية المتبعة في
دول أخرى؟!
وما الذي يجعل اإلجراءات المتبعة في مملكة البحرين
أكثر سالس��ة ومرون��ة ،بحيث تس��ير الحي��اة العامة
بصورة ش��به طبيعية مع اتباع اإلرش��ادات االحترازية
والوقائي��ة ،بينما هناك دول تتش��ابه والوضع القائم
في المملكة من حيث ع��دد المصابين والحاالت التي
يت��م رصدها ،لكنها تخضع إلجراءات مش��ددة ولحظر
تجول جزئي أو كلي ،أو عزل مناطقي؟!
أسئلة كثيرة وإشارات متعددة ،وكلها تشير ببوصلتها
نح��و ناحية محددة ،وباتجاه ش��خصية واحدة ،ممثلة
في صاحب الس��مو الملكي األمير سلمان بن حمد آل
خليفة ولي العه��د ،نائب القائد األعلى ،النائب األول
لرئي��س مجلس الوزراء ،الذي بلغ أثر حكمته في إدارة

بيانات الخبر

* لمحة أخيرة:
بعد كل ما س��ردته ،وهو جزء ال يتعدى نقطة في
بحر م��ا أنجزت��ه البحرين ،بكل تأكي��د أن الفيلم
الوثائقي س��يكون عن س��مو ول��ي العهد ،ولكن
فلتعذرني ش��ركة اإلنتاج ،ربما احتاج إلى سالسل
من األف��الم الوثائقي��ة ،لعلي اس��تطيع أن أذكر
إنجازات قائد ملهم ،أحب ش��عبه فأحبوه ،وتقدم
بهم إلى المستقبل.

Khalidalshaer1972@live.com

األزم��ة الحالي��ة ،ما جعل الس��يد تي��دروس أدهانوم
غيبرس��وس رئيس منظمة الصحة العالمية يقف على
ذل��ك ،ويقول «لقد ش��كرت صاحب الس��مو ولي عهد
البحرين عل��ى قيادته والنهج ال��ذي اتبعته الحكومة
البحريني��ة بالتعامل مع الفيروس ،ونقدر الش��فافية
والتعاون ال��ذي اتبعته البحرين من أج��ل عالم أكثر
أمان ًا».
لخص الس��يد غيبرس��وس مس��ببات النج��اح للحملة
الوطني��ة لمكافحة فيروس كورون��ا (كوفيد ،)19-في
قيادة سمو ولي العهد ،والنهج الذي اتبعته الحكومة
الموق��رة بمتابع��ة س��موه ،والش��فافية التي حرص
فري��ق البحرين على اتباعها منذ أول يوم لبدء الحملة
الوطني��ة ،فالقرارات الناجحة تحتاج لقائد فذ ،يس��ير
ب��رؤى مح��ددة ،وواضحة ،وخطط مدروس��ة ودقيقة،
ويؤم��ن بفري��ق العمل ال��ذي يعمل مع��ه ،ويراهن
على وعي ش��عبه ،وذلك كل��ه وجدناه وقرأناه في فكر
وحضور سمو ولي العهد منذ بداية األزمة ،بل قبلها.
وال ش��ك وال ريب ف��ي أن للبحرينيي��ن المخلصين من
الطواقم الطبية والتمريضي��ة والعاملين في القطاع
الصح��ي ورج��ال قوة دف��اع البحري��ن ،ورج��ال األمن
وش��رطة المجتم��ع والس��اهرين في مرك��ز االتصال
الوطن��ي ،والمتطوعين من المواطني��ن ،الدور الهام
فيما نشهده من منجزات في محاربة البحرين لفيروس
كورونا (كوفيد ،)19-فكل الشكر واالمتنان لهم.

ما الذي يجعل البحرين تسجل أعلى نسبة في تشافي عدد المصابين
من فيروس كورونا (كوفيد  )19بالرغم من أن البروتوكول العالجي
المعلن يتشابه – إلى حد ما – مع البروتوكوالت العالجية المتبعة في
دول أخرى؟!
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اتجاهات
ارتفاع األسعار
و«أزمة الكمامات»..
دروس «كورونا»!
فيصل الشيخ

أثق بأن جميع المواطنين
في البحرين يريدون لجهود
الدولة أن تنجح وفي نفس
الوقت يريدون الدولة أن
تحميهم من كل أمر فيه
تضييق أو ضرر لهم وهذا
هو المطلوب من تعاضد
الشعب مع جهود بالده

alshaikh.faisal@gmail.com

@f_alshaikh

هذه الدراسة المهمة من
مركز «دراسات» أكدت
أيضًا أن أدوات وحيل هذا
الفيروس أو غيره تضعف
وتفقد قدرتها بوجود
شعب متعلم وراق
وقادر على القيام بدوره
ومسؤولياته مثل شعب
البحرين
فريد أحمد حسن
الفلسفة الوطنية التي
هندسها سمو ولي العهد
في مشاريعه الوطنية
الرائدة  -فريق البحرين
الوطني كأبرز مثال  -ننال
ثمراتها اليوم ونستشعرها
بشكل مباشر أمام محك
كورونا
منى علي المطوع
لو قررت أن أقوم بعمل
فيلم وثائقي عن نموذج
البحرين األفضل عالميًا
في مواجهة األزمات بكل
تأكيد سيكون الفيلم
كام ً
ال عن سمو ولي العهد
حذيفة إبراهيم
قد يبدو صادمًا لدى
البعض أن األصل في طلب
األشياء وتحصيلها في
الحياة يرتكز على سعي
النفس وأن سعي الجسد
ما هو إ ّ
ال مكمل ودفعة
بسيطة نحو تحقيق
الهدف
فاطمة عبداهلل خليل

من هنا مر رجل
اسمه سلمان بن حمد
منى علي المطوع

الخبر

جهة النشر

الصفحة
العدد

الرابط اإللكتروني

قطرة وقت
«دراسات»..
كورونا أكد رقي
أهل البحرين
فريد أحمد حسن

malmotawa2008@hotmail.com

بالمستشفى العس��كري .وتلك التوصيات التي دارت
بينه وبين المس��ؤولين هناك كان��ت بمثابة خارطة
الطري��ق التي تكش��ف رؤى وأولويات قي��ادة البحرين
في مواجهة تحديات كورونا ،وأن حجر األس��اس الذي
تهتم ب��ه هو المواط��ن والمقيم عل��ى أرض مملكة
البحرين ،وأن الجميع سيكون آمن ًا وبخير أمام الجهود
الساعية للحفاظ على أمن وصحة وسالمة المواطنين
والمقيمي��ن ،وف��ي إطار ما ت��م اتخاذه م��ن اجراءات
احترازية ووقائية للتصدي لفيروس كورونا وما تقوم
به من إجراءات وخطط للتعامل مع المرحلة القادمة.
أم��ام ت��أزم البع��ض وخوفه��م وقلقهم م��ن مصير
مبه��م يمر بالعال��م ،كان يؤك��د وهو يم��ر ويعاين
بنفس��ه ميداني ًا كافة الجهود والترتيبات واإلجراءات،
وبمنته��ى الثق��ة وببصيرة قائد تتض��ح من كلماته
عالمات أنه ظافر بالنتائج مقدم ًا ،ولديه إيمان عميق
بنج��اح مملك��ة البحري��ن وتفردها ف��ي مواجهة هذا
الفي��روس الذي ه��ز أركان دول عظم��ى ،وأطاح بزيف
البع��ض منهم وميز بي��ن إمكانياتهم وإمكانياتنا أن
الجاهزي��ة التي تمتع بها الك��وادر الوطنية لمواجهة
كافة التحديات المحتملة تسهم في التصدي النتشار
الفيروس ومكافحته.
يعرفه العالم جيداً ،إنه ،صاحب السمو الملكي األمير
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اس��تطالع رأي المجتمع البحريني الذي نفذه مركز البحرين للدراس��ات االس��تراتيجية
والدولي��ة والطاقة ح��ول تأثير فيروس كورونا المس��تجد (كوفي��د  )19على العادات
والسلوكيات المجتمعية أكد نجاح فريق العمل الوطني برئاسة صاحب السمو الملكي
األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس
مجلس الوزراء في مهمته وتحقيقه لكافة الخطط واألهداف التي تم وضعها.
يكفي لتبيان ذلك اعتبار الذين ش��اركوا في االستطالع وعددهم  10546مبحوث ًا من
أفراد المجتمع البحريني أنفس��هم جزءاً من فريق البحرين الوطني ،وهو مؤشر مهم،
فعندما يعتبر المبحوثون أنفس��هم ج��زءاً من الفريق المكل��ف بمواجهة الفيروس،
ف��إن هذا يعن��ي أن الفريق تمكن من الوصول إلى كل أف��راد المجتمع وحولهم خالل
وقت وجيز وبس��هولة إلى رافعة تسهم بفاعلية في نجاح الخطط التي تم اعتمادها
وتحقيق األهداف التي حددها.
غالبية عينة الدراس��ة «أكثر من  ،»%90أوضحت أن الحملة الوطنية للتصدي لفيروس
كورون��ا تمي��زت بالش��فافية والوضوح وبس��رعة االس��تجابة والتعامل م��ع األحداث
وبفاعلية األداء والنتائج ،بينما تبين للدارس��ين بأن أغلب أفراد العينة لديهم اإللمام
الكافي باألعراض وطرق انتقال الفيروس .وهذا وذاك مؤش��ران مهمان ودليالن على
الوعي غير المحدود لمختلف شرائح المجتمع البحريني.
الدراس��ة أظهرت أيض ًا أن تداعيات كورونا أس��همت في ارتفاع مس��توى العديد من
الممارس��ات والعادات المجتمعية ،من ذلك كثاف��ة متابعة المعلومات من الجهات
الرس��مية ووس��ائل التواصل االجتماعي واس��تخدام المعقمات الطبي��ة والكمامات
والمواظبة على غسل اليدين ،وممارسة الهوايات المنزلية ومشاهدة التلفاز والقراءة
وإعداد الوجب��ات الغذائية في المنزل .بينما أظهرت الدراس��ة انخفاض ًا في االختالط
باآلخري��ن ومصافحتهم ،وارتياد الس��ينما والمطاعم والمقاه��ي والحدائق واألندية
الرياضية وصالونات التجميل ،وتجمعات األفراح والمناسبات والتسوق في المجمعات
التجاري��ة ،والتعامل باألوراق النقدية ،وزيارة المستش��فيات والمراكز الصحية وطلب
الوجبات الغذائية من الخارج «االنخفاض حصل في الفترة التي س��بقت صدور قرارات
عدم ارتياد هذه المحال والمؤسس��ات ،ما يؤكد حال��ة الوعي التي يتميز بها مجتمع
البحرين».
أيضا أظهرت الدراس��ة أن فيروس كورونا لم يؤثر في بعض الممارس��ات مثل ش��راء
المنتجات الغذائية والتس��وق عبر اإلنترنت من داخل البحري��ن ،وتناول الفيتامينات
والمعادن وممارس��ة الرياضة في المنزل« ،وهذا مؤش��ر آخ��ر على رقي هذا المجتمع
وتمكنه من أدوات العصر».
غالبية العينة «أكثر من  »%95أش��ادت بفعالية التوجيهات الس��امية لحضرة صاحب
الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البالد المفدى حفظه اهلل ورعاه في بث
الطمأنينة والهدوء في المجتمع ،وهذا إجماع وطني مهم وذو داللة.
أيض ًا بينت الدراسة تأييد غالبية أفراد العينة لإلجراءات المتخذة لمكافحة الفيروس،
ومنها قرار تعليق الدراس��ة في جميع المؤسس��ات التعليمية وقرار تأجيل الس��فر إال
للضرورة القص��وى ،وقرار الحجر الصحي للقادمين من البلدان المنتش��ر فيها الوباء،
وق��رار الحجر المنزلي لمدة  14يوم��ا لجميع القادمين من الس��فر خالل هذه الفترة.
والغالبي��ة أش��ادوا بامتي��از أداء فريق البحري��ن للتصدي لفيروس كورونا المس��تجد
واعتبروا أنفسهم جزءا من الفريق ،ما يعني أنهم يقومون بدورهم الوطني ويسهمون
ف��ي إنج��اح الخطط وتنفيذ القرارات الت��ي تصدر عن الفريق بالبدء بأنفس��هم وحث
اآلخرين على القيام بدورهم وتنفيذ القرارات والتوجيهات.
هذه الدراس��ة المهمة من مركز «دراسات» أكدت أيضا أن أدوات وحيل هذا الفيروس
أو غي��ره تضعف وتفقد قدرتها بوجود ش��عب متعلم وراق وقادر عل��ى القيام بدوره
ومس��ؤولياته مثل ش��عب البحرين ،وأن تلك األدوات والحي��ل تضعف وتفقد قدرتها
أكثر بوجود فريق عمل قادر على العطاء يقوده متمكن من القيادة واإلدارة وعارف بما
يفعل هو صاحب الس��مو ولي العهد الذي أضاف دليال جديدا على أنه رجل المهمات
الصعبة والخيار الصحيح.
أهمية الدراسة تكمن كذلك في أن نتائجها موضوعات تستحق البحث والدرس أيض ًا.

س��لمان بن حمد آل خليفة ،ولي العهد ،نائب القائد
األعل��ى ،النائب األول لرئيس مجلس الوزراء ،لكنه في
مح��ك كورونا عرفه العالم بطريق��ة مختلفة نتفاخر
فيها اليوم نحن كبحرينيين .فهو قائد فريق البحرين
الوطن��ي ومهندس ه��رم جهود مملك��ة البحرين في
مكافحة فيروس كورونا .وقد ظفر بالنتائج التي راهن
عليه��ا والتي أعلن عن ثقته بها والعالم يرى كيف أن
مملكة البحرين تحصد اإلش��ادات الدولية ،وتصدرت
المشهد الدولي لتكون ثاني دولة في العالم واألولى
عربي ًا في نسب التش��افي من مرض فيروس كورونا.
وكي��ف أن منظم��ة الصح��ة العالمية ومكتب ش��رق
المتوسط أثنت على االس��تعدادات المبكرة وتطبيق
اإلجراءات الالزمة المتوائمة مع المعايير الدولية من
قبل مملكة البحرين .لقد ذاع صيته أكثر وبرز كقيادي
محنك وناجح ومتخصص ف��ي إدارة األزمات والكوارث
الدولي��ة واألنظار العالمية كله��ا موجهة نحو تجربة
مملكة البحرين وابتكاراتها وخدماتها المميزة التي
تظهر كل يوم من خ��الل التعامل مع فيروس كورونا
وإجراءات الفحص ومتابعة الحاالت المصابة.
لقد تفاعل شعب مملكة البحرين كبيرهم وصغيرهم
وعل��ى اخت��الف تنوعاته��م االجتماعي��ة والديني��ة
والسياس��ية مع مشروع فريق البحرين الوطني وأصبح
لديه��م انتماء عميق إليه والتف��اف حوله ووعي أكبر
بأهمية التعاون والتكاتف ودعم الصف األمامي منه.
وهو ما أكده قائد ه��ذا الفريق حينما أكد أن الجهود
الوطنية متواصل��ة بتكاتف أبناء الوط��ن المخلصين
الذين جسدوا أبلغ صور التفاني والتكامل المجتمعي
والقيم الوطنية الراسخة بتعاضدهم وتالحمهم .كما
شدد على أن المواطن الواعي المشارك في اإلجراءات
هو أفضل داعم للجهود المشتركة لمواجهة فيروس
كورون��ا ،فمواجه��ة الفي��روس تتطلب م��ن الجميع
التحلي بالحس الوطني المس��ؤول لنتمكن من وضع
حد النتش��ار هذا الفيروس ال��ذي ال يفرق بين أحد بل
إن��ه لم يجعله��م بمعزل باألخص تل��ك الفئات التي
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ألنه��ا أزمة فريدة من نوعها ،تم��ر بها البالد للمرة األولى ،فم��ن الطبيعي جداً
أن تك��ون هناك تباينات مختلف��ة تتعلق باإلجراءات المتبع��ة ،والفكرة هنا بأن
المفترض هو «التعلم» من كل ش��يء ،و«حس��اب» كل ش��يء بدق��ة ،حتى يكون
القادم أفضل ،وحتى تكون أساليب التعامل «محكمة» أكثر.
رغ��م أنها أزم��ة صحية مرتبط��ة بجائحة مرضي��ة خطيرة ،إال أننا تعلمنا كبش��ر
منه��ا الكثير ،يفترض ،وكش��فت لنا الكثير أيض ًا ،ومعه��ا رأينا الدولة تتحرك في
ع��دة اتجاهات ،ب��ل وتراجع وتعدل كثيراً م��ن اإلجراءات ،وتدرج��ت في كثير من
المعالجات ،بهدف تذليل األمور على الناس ،واحتواء هذا الوضع بأقل الضرر.
لذلك حينما يحصل أمر «غير عادي» يؤثر بش��كل ما على «روتين» حياة المجتمع،
فبالتأكيد سنجد أن هناك ردات فعل ،وأيض ًا آراء ورؤى ،وانتقادات تقابلها إشادات،
فالناس ما بين عملية «التأقلم» مع الوضع وما بين عملية «الضيق» من الوضع،
ستجد صعوداً وهبوط ًا في حدة ردات الفعل.
لكن مما تعلمناه ،أننا في وسط األزمات سنجد من يستغل األوضاع حتى يستفيد
ش��خصي ًا ،ولألسف هذه االس��تفادة تأتي ل�«تؤذي» جهود الدولة التي تقوم بها
في جانب ،وفي جانب آخر تتس��بب ب�«أذى» الناس في جانب آخر ،مثلما ش��هدنا
بش��أن عملية «ارتفاع األسعار» المعنية بالمواد الغذائية والخضراوات على وجه
الخصوص.
ف��ي المثال أع��اله ،توجب على الدولة أن تتحرك عبر أجهزتها الرس��مية لتضمن
عدم تضرر الناس ،ولتقوم الوضع الخاطئ ،ولتحاس��ب «مستغلي األوضاع» ،وهذا
هو واجبها الذي تقوم به ،وليتنا شهدنا عمليات فيها معالجات وتطبيق للقرارات
بشأن هذه المحالت تكشف بالصوت والصورة عمليات اإلغالق أو تطبيق اإلجراءات
لتعزز ثقة المواطن بمطبقي القانون ،وأعني نشر مقاطع عديدة تبرز الجهود.
طبع ًا البعض قد يش��ير للمقط��ع الذي تم تداوله لعملية س��حب كمامات بيعت
بأس��عار مبالغ فيها م��ن إحدى الصيدلي��ات ،وهذا مثال على ما قلن��اه أعاله ،من
ض��رورة إبراز عملية تطبيق القانون والتصدي لمن يس��تغل الناس ،مثلما حصل
أيض�� ًا مع عملية فض التجمعات في س��وق المنامة ،وإب��راز جهود القائمين على
المرافق الصحية من استعداد ورعاية للناس.
وع��ودة لموض��وع الكمام��ات والتي كانت الحدي��ث اإلبرز منذ لي��ل األربعاء حتى
اآلن ،بس��بب قلة المعروض ،وارتفاع األس��عار بعد إعالن اإلجراءات األخيرة التي
توج��ب ارت��داء الكمامات ،وفرض غرامات مالية على م��ن ال يرتديها في األماكن
العامة ،اتضح بأن عدم تثبيت تسعيرة موحدة ،وفتح الباب لتباين اإلسعار ،جعل
كثيراً من التجار يبالغون في التس��عيرة ،بش��كل أثار غضب الناس ،ودفع الجميع
للتعبير عن سخطهم واستيائهم مما يحصل ،والذي هو استغالل لألوضاع بهدف
التكس��ب ،وعليه كانت المعالجات الرس��مية على هيئ��ة «رد الفعل» ،في الوقت
الذي يجب أن تكون هي «الفعل» وأساسه.
اآلن ح��ددت األس��عار ،وهناك عمل لط��رح كميات ضخمة ،ومعه��ا يفترض خلق
الت��وازن بين المعروض بس��عر معقول ،وبين تطبيق عقوب��ة مخالفة ارتدائها،
فكثي��ر من الن��اس يقول بأن��ه يريد االلت��زام باإلج��راءات لكنه ل��م يحصل على
الكمامات.
عموم ًا هناك عمل كبير يحصل في البحرين ،وهي جهود مشكورة بالضرورة ،ألنها
حت��ى اللحظة تمضي بنجاح للحف��اظ على عملية احتواء الوض��ع ،لكننا في حاجة
ش��ديدة للتعلم مما حصل ،بحيث ال يتكرر ،في حاجة ش��ديدة لردع كل من يريد
استغالل الوضع على حساب الناس ،وفي حاجة شديدة لدراسة تداعيات كل قرار أو
تحرك وما يمكن أن ينتج عنه من سلبيات حتى لو كانت سلبية واحدة.
أثق بأن جميع المواطنين في البحرين يريدون لجهود الدولة أن تنجح ،وفي نفس
الوق��ت يريدون الدولة أن تحميهم من كل أمر فيه تضييق أو ضرر لهم ،وهذا هو
المطلوب من تعاضد الشعب مع جهود بالده.
ب��إذن اهلل س��نحقق نجاح��ات ،وس��نواجه أيض ًا صعوب��ات ،والمعالج��ة الصحيحة
المدروس��ة هي س��بيل االس��تمرارية في التفوق على ما نمر ب��ه من وضع صعب
وحرج.

ق��ال لهم« :العال��م اليوم يواجه تحدي��ات متصاعدة
لمكافحة فيروس الكورون��ا الذي ال يفرق بين عرق أو
دي��ن أو أي انتماء فكري أو اجتماعي أو طائفة وهو ما
يستوجب تضافر الجهود لمكافحته والتصدي له بما
يحفظ صحة وسالمة الجميع».
تل��ك كانت كلماته المضيئة التي تكش��ف منهجيته
الوطنية وال��رؤى والقيم التي يحمله��ا فكره القيادي
في معالجة التحديات والظ��روف الطارئة ،أمام خوف
العال��م وهلع��ه وامتالئ��ه بالكثي��ر من الش��ائعات
واألخبار الكارثية وت��أزم العالم .وهو يمر في جوالته
الميدانية ينثر الضوء والكثير من وهج األمل والتفاؤل
والطمأنينة ،وهو يؤكد عل��ى وضع مصلحة المواطن
في مملكة البحرين دوم ًا ف��ي المقام األول وتكريس
كاف��ة الجهود لالهتم��ام به والحفاظ على س��المته
استناداً لتوجيهات حضرة صاحب الجاللة عاهل البالد
المف��دى ،حفظه اهلل ورعاه ،وكان عنوان حديثه األبرز
يومه��ا «ما يم��س مواطنا واح��دا أو مقيما على هذه
األرض يمس الوطن بأكمله».
وتلك كانت توصياته الس��ديدة ،وهو يعاين بنفس��ه
م��ع رفقة م��ن كب��ار المس��ؤولين لغرف��ة العمليات
التابع��ة للفري��ق الوطني للتصدي لفي��روس كورونا
ف��ي مركز ول��ي العه��د للتدري��ب والبح��وث الطبية
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تحب أن تش��ارك في البن��اء والتعاون مع هذا الفريق،
حيث تم فتح منصة لتس��جيل المتطوعين وتدريبهم
ليكون��وا امتداداً لهذا الفريق في كافة ارجاء المجتمع
البحريني.
لق��د كان بتصريحات��ه المضيئة دائم�� ًا التي تحمل
االطمئنان للمواطني��ن والمقيمين «انتصار البحرين
ف��ي الح��رب ض��د في��روس كورون��ا يتحق��ق بوع��ي
المواطني��ن والمقيمين والقطاعي��ن األهلي والخاص
بالمسؤولية االجتماعية ،الثقة واألمل الدائمين بأن
البحرين بمثل هذه الروح الوطنية الجامعة س��تنتصر
على كافة التحديات» ،يحملهم مسؤولية الوعي وهو
واع ومتكاتف ،ولن
يدرك أن مجتم��ع البحرين مجتمع ٍ
يقتبس تجارب البعض الكارثية التي س��ببها الجهل
وعدم االلت��زام والتهاون .كما أن كلماته هذه تحمل
دع��وة مفتوح��ة أيض ًا له��م جميع�� ًا أن كل واحد منا
هو من ضم��ن فريق البحرين ،وهو جن��دي من جنود
البحرين الي��وم وان اختلف ترتي��ب المواقع وتعددت
الصفوف.
الفلس��فة الوطنية التي هندس��ها س��مو ولي العهد
حفظ��ه اهلل ف��ي مش��اريعه الوطنية الرائ��دة  -فريق
البحري��ن الوطني كأب��رز مثال  -نن��ال ثمراتها اليوم
ونستشعرها بشكل مباش��ر أمام محك كورونا والتي
كثير منها هي مس��تمدة من تاريخ وارث وقيم االسرة
الحاكمة ف��ي مملكة البحرين وس��جل تاريخ البحرين
المش��رق ي��دون الي��وم في التاري��خ الدول��ي لجائحة
كورونا العالمية .ف��ي  2011جاللة الملك حفظه اهلل
ورع��اه قاد س��فينة البحرين  -خالل أكب��ر أزمة أمنية
تم��ر ،ومؤامرة دولية تتم الختطاف ش��رعية وعروبة
البحرين  -إلى مرس��ى االس��تقرار وحقن دماء ش��عب
البحري��ن الوفي له .وفي  2020قاد س��مو ولي العهد
حفظه اهلل أزمة كورونا البحرين لحفظ س��المة شعب
البحري��ن وإبعادهم عن األوض��اع الكارثية التي مرت
بالدول إلى الصدارة عالمي ًا .مليون ش��كراً لسمو ولي
العهد وقائد فريق البحرين الوطني.

الســنة  | 15العدد 5236

| الســبت  18شــعبان 1441هـ | Sat 11 Apr 2020

األســـــــــــرة 17

family@alwatannews.net

التعليم عن ُبعد
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التعلم

معلومات
جديدة

شرح
تواصل
اتصال
مباشرة

هل ترى مشكلة في كثرة
الواجبات المطلوبة على «األون
الين» ،خاصة عند وجود أكثر
من طالب في األسرة الواحدة؟

تقنية عالية
تكنولوجيا متقدمة
عقلية متفتحة

شاركنا برأيك..

التعليم
عن بُعد
دراسة
نظام
دروس

يرتكز على:

family@alwatannews.net

يتطلب:
تقييمات مغايرة
امتحانات مختلفة
ربط المعلومات
مهارات متجددة
عروض
بصرية
اإلبداع
شروح
سهولة التوصيل
وافية
المباشرة

أساس
النجاح:

 :مشاكل تقنية
معلمات لـ
في «البوابة التعليمية» تعرقل التدريس
نحتاج خططًا عاجلة لتسليم المطلوب في الوقت المحدد
موزة فريد

أك��دت معلمات أنه عل��ى الرغم من
استعدادهن ألي ظرف طارئ والعمل
على تنفيذ كل م��ا يطلب منهن ،إال
أن هناك مش��اكل تقني��ة وخصوص ًا
في موق��ع البوابة التعليمية تعرقل
س��ير العملية التعليمي��ة وخصوص ًا
خ��ال فت��رة التعلي��م ع��ن ُبع��د،
مطالب��ات بخط��ة بديل��ة وعاجل��ة
لمواصل��ة التعلي��م ع��ن ُبعد لعدم
تأثر المسيرة التعليمية.
وقال��ت إح��دى مدرس��ات المرحل��ة
الثانوية «نعان��ي من خلل في إدارة
األزم��ات والحلول البديل��ة ،فا نرى
حلو ً
ال بديلة مطروحة وال س��رعة في
االستجابة».
وأضافت «نعان��ي ظرف ًا اس��تثنائي ًا
ف��رض علين��ا العم��ل ع��ن ُبع��د
كمدرس��ين وكان��ت بع��ض أعمالنا
ورقية حيث سبب االنتقال إلى العمل
اإللكترون��ي فجأة ربكة ف��ي العمل
عل��ى الرغم م��ن التوج��ه الحكومي
نحو الخدم��ات اإللكترونية» ،مبينة
أن الخط��ط الت��ي كن��ا نعم��ل بها
كالتعليم عن ُبعد ليس��ت بالش��كل
المطلوب.
وأوضحت ،أن «السيرفر» المستخدم
في البواب��ة اإللكتروني��ة ال يتحمل
ع��دد المش��تركين أو مس��تخدمي
البواب��ة التعليمية م��ن أولياء أمور
وطلبة ومدرس��ين ف��ي نفس الوقت
م��ا ي��ؤدي إل��ى التأخر في تس��ليم
المهام المكلف بها الطالب وكذلك
ال تصل الطالب المهام المكلفة له

بالسرعة المطلوبة.
وأك��دت أن هناك جدولة ،تم اإلعان
عنها منذ أيام قليلة تتطلب تس��ليم
أولى دفعات كش��ف درج��ات الطلبة
في  9أبريل على الرغم من اس��تمرار
مش��كلة البواب��ة اإللكترونية بعدم
قدرة المعلمات على عرض األسئلة
للطلب��ة فيما لم تس��تطع الطالبات
الوصول إلى األسئلة.
وطالبت بتشكيل فريق تقني أو فريق
م��ن أصحاب الق��رار ب��وزارة التربية

والتعليم ،يك��ون ملم ًا بأحدث أنواع
البرام��ج المس��تخدمة للتواصل مع
الطلب��ة ويت��م العم��ل عل��ى إصدار
قرارات بشكل عاجل بهذا الخصوص
تخدم العملية التعليمية.
ودعت إل��ى وضع خط��ط بديلة عن
البوابة اإللكترونية كحل سريع لعدم
تأث��ر المس��يرة التعليمي��ة في ظل
هذه الظروف االستثنائية الصحية.
وبخص��وص الطلب��ة الذين ال يمكن
التواص��ل معه��م إلكتروني�� ًا ،قالت

«يج��ب حصرهم والتواص��ل معهم
عن طريق اإلشراف اإلداري والتوصل
إل��ى حلول ل��كل من يفتق��ر لوجود
أجهزة إلكترونية لديه في المنزل».
فيما ترى معلمة مرحل��ة ابتدائية،
أن وجود المدارس ما زال أساسي ًا ألن
التربي��ة قبل التعلي��م ،لكن في ظل
الظ��رف االس��تثنائي الصحي الحالي
ت��م التوجه إل��ى التعليم ع��ن ُبعد،
مبين��ة أن��ه ال يمكن تربي��ة الطفل
س��لوكي ًا عل��ى قي��م ومب��ادئ دون

ليلى المدني
أخصائية العالج الطبيعية
أمين سر جمعية أصدقاء الصحة

أصدقاء الصحة

تواصل حسي ومباشر.
وقالت «التجربة التي نمر بها يجب
االس��تفادة منه��ا» ،مقترح��ة إلغاء
الفصل الدراس��ي لتجنب كافة هذه
المش��اكل لحين ع��ودة األم��ور إلى
طبيعته��ا من خ��ال تقليص عطلة
الصي��ف أو مجموع��ة م��ن اإلجازات
وتلخي��ص المنه��ج دون الحاج��ة
إلكم��ال الفصل بطريقة غير مجدية
أو إيجابية ،على حد قولها.
وذكرت مدرسة مرحلة ثانوية أخرى،
أن هن��اك ق��رارت متناقضة من قبل
وزارة التربي��ة والتعليم ،قائلة «إلى
اآلن يت��م تغيي��ر الم��واد المطلوبة
لكل مادة دراسة ألكثر من  4مرات».
وأك��دت معاناتها م��ع الطلبة لعدم
تفاع��ل البع��ض بش��كل ج��دي في
التعلم عن ُبع��د وعدم التجاوب في
ح��ل التطبيقات عازية ذلك إلى بطء
تحمي��ل موق��ع البواب��ة التعليمية
وع��دم تحمل��ه الضغ��ط العال��ي.
وقالت «على الرغم من وجود برنامج
«التيمز» إال أنه ف��ي بعض األحيان
يصيبه خلل مع الضغط».
واقترحت المدرس��ة مري��م عنبر ،أن
ً
تعمل كل مدرس��ة ملف��ا للطالبات
بش��كل مطبوع وجمع كاف��ة المواد
كطريقة توزيع الكتب الدراس��ية في
الي��وم األول م��ن الفصل الدراس��ي
وتكلي��ف إح��دى الجه��ات المعين��ة
الس��تام المل��ف والعم��ل على حل
جميع الم��واد فيه من قب��ل الطلبة
ويتم تسليم ورقي ًا.

للتواصل:

@health_mates_society

كيف تتعامل مع األلم المفاصلي؟
تعتب��ر آالم المفاصل هي األكثر
ش��يوع ًا ف��ي إصاب��ات الجه��از
العظم��ي العضل��ي .فقد تحدث
اآلالم نتيج��ة التهاب��ات ف��ي
المفاص��ل أو ح�����دوث إصاب��ات
كالكس��ور وتم��زق األربط��ة
والغض����اري��ف .إن الته�����ابات
المفاص����ل متع��ددة وأكثره��ا
ش��يوع ًا ه��و الته��اب الروماتزم
والته�����اب الرومات����وي��د وداء
النقرس .وهناك عوامل تزيد من
احتمالية التعرض لها كالعامل
الوراث��ي ،الس��ن ،الس��منة ،قلة
النشاط الحركي والخمول وغيرها
من العوامل.
االلته��اب العظم��ي المفصل��ي
كالته��اب الروماتي��زم ،وأكثرها
ش��يوع ًا هي التهاب��ات في الورك
والركب��ة ،ومعظ��م المرضى هم
من كبار الس��ن ،وتطور المرض
يك��ون بطيئ�� ًا ،ويمك��ن التقليل
م��ن أعراض��ه والمحافظ��ة على
ق��وة وس��امة المفاص��ل م��ن
خال العاج الطبيعي ومضادات
االلتهابات غير االستيرودية.
أما الته��اب الروماتويد فهو من
أم��راض المناع��ة الذاتية ،حيث
يهاجم الجهاز المناعي المفصل
مس��بب ًا التهابات متعددة .وأكثر
المفاص��ل تأثراً ه��ي المفاصل

اليوم

التاريخ
الخبر

جهة النشر

الصفحة
العدد

الرابط اإللكتروني

الصغي��رة ،فق��د تظه��ر التورم
ف��ي أصاب��ع اليدي��ن والقدمين،
وق��د تؤدي إلى تش��وهات فيها.
ويس��تلزم ه��ذا األم��ر التدخ��ل
الدوائ��ي لمن��ع تط��ور الم��رض
والع��اج الطبيع��ي والتماري��ن
لتخفيف التصلب وتخفيف األالم.
أما النقرس فهو مرض ينتج عن
اس��تقال البيرورين في الجسم،
وي��ؤدي ارتفاع حم��ض اليورك،
وترس��ب األم��اح ف��ي المفاصل
وي��ؤدي لح��دوث التهابات فيها.
وق��د يتطل��ب الع��اج الدوائ��ي
باإلضاف��ة إلى الحمي��ة الغذائية
والعاج الطبيعي.
ق��د ت��ؤدي التهاب��ات المفاصل
واإلصابات إلى حدوث ألم وتورم
ف��ي المفص��ل ،وتقلي��ل المدى
الحركي للمفصل وبالتالي تؤثر
ف��ي وظائف��ه .وتت��راوح ش��دة
اإلصاب��ة من األلم البس��يط إلى
العجزعن الحركة.

العالج الدوائي
اتب��ع تعليم��ات الطبي��ب وال
تفرط في اس��تخدم المس��كنات
والمهدئ��ات .قد يص��ف الطبيب
بع����ض األدوي�����ة المض���ادة
لاتهابات غير الس��تيرودية في

بيانات الخبر
د ليلى المدني

شكل حبوب أو كريم موضعي ،أو
أدوية أخ��رى خاصة ببعض أنواع
االلتهابات كالتهاب الروماتويد
وداء النقرس وغيرها.

العالج الجراحي
ف��ي المراح��ل المتقدم��ة م��ن
الم��رض ق��د يس��تلزم التدخ��ل
الجراح��ي مثل الخض��وع لعملية
تبدي��ل المفص��ل ،ولك��ن ينصح
ب��أداء التماري��ن العاجي��ة قبل
ذلك بفترة حتى يتمكن المريض
من تقوية العضات ويسرع من
ع��ودة المري��ض ألداء األعم��ال
الحياتية اليومية الحق ًا ،باإلضافة
إل��ى التماري��ن العاجي��ة بع��د

العملي��ة والتي تش��مل تمارين
التأهي��ل والمش��ي وتماري��ن
التقوية ومرونة المفصل.

العالج غير الدوائي
الع��اج غي��ر الدوائ��ي ويش��مل
الع��اج الطبيع��ي وبرن����ام��ج
التماري��ن العاجية ف��ي المنزل
وممارسة النشاط البدني.

العالج الطبيعي
تؤك��د الكثير من الدراس��ات على
أهمي��ة التماري��ن العاجي��ة في
ع��اج اآلالم الناجمة عن التهابات

المفاص��ل وتحس��ين وظائفه��ا.
وف��ي إع��ادة تأهي��ل المرض��ى
بع��د العملي��ات .قم باستش��ارة
أخصائ��ي الع��اج الطبيع��ي الذي
سيقوم بفحصك ومن ثم إعطائك
التمارين العاجي��ة المائمة .إن
أهمية التماري��ن العاجية تكمن
ف��ي تحس��ين وظائ��ف المفاصل
والعضات والوقاية من مضاعفات
المرض وتس��هم في التقليل من
التورم وتحسين التروية الدموية.
وتس��هم بدور كبير زي��ادة القدرة
على التوازن وبالتالي التقليل من
خطر الس��قوط وما يترت��ب عليه
من الكسور واإلعاقة.

وق��د يق��وم أخصائ��ي الع��اج
الطبيع��ي باس��تخدام بع��ض
الط��رق العاجي��ة المتنوع��ه
لغرض تخفي��ف أعراض التهابات
المفاص��ل كاأللم والتورم وتيبس
المفاص��ل .وتخ�����تل��ف الط��رق
العاجية ومنه��ا العاج الكهربي
والتنبية الكهربي ،العاج بالليزر،
الع��اج بالموجات المغناطس��ية،
العاج بالموج��ات فوق الصوتية.
وقد يقوم باس��تخدام اإلبر الجافة
والعاج اليدوي.
العالج في المنزل موضوع
حلقة األسبوع القادم

العاهل يوجه لصرف المكرمة
الرمضانية ألسر “الملكية”

عودة  956سعوديا عالقا
بالبحرين عبر الجسر
بدور المالكي

المنامة  -بنا

أعلـــن ســـفير خادم الحرمين الشـــريفين لـــدى البحرين ،األمير ســـلطان بن أحمد

أصـــدر عاهـــل البـــالد صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمـــد بـــن

اإلنســـانية وشؤون الشباب مستشار األمن الوطني رئيس

الســـامي بصـــرف المكرمـــة الرمضانيـــة الســـنوية لجميـــع

الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة بأن تتولى مهمة اإلشراف

عيســـى آل خليفة ،جريا على العادة الســـنوية ،أمر جاللته
األســـر المنتسبة إلى المؤسســـة الملكية لألعمال اإلنسانية
بمناســـبة حلول شهر رمضان المبارك للعام  2020ميالدية
الموافـــق  1441هجرية .ووجه جاللته المؤسســـة الملكية

لألعمـــال اإلنســـانية برئاســـة ممثـــل جاللة الملـــك لألعمال

جاللة الملك

مجلس أمناء المؤسســـة الملكية لألعمال اإلنســـانية سمو

على صرف ومتابعة المكرمة ألســـر المؤسســـة .ويستفيد
مـــن المكرمـــة جميـــع األيتـــام واألرامـــل المســـجلين لـــدى

المؤسســـة الملكية لألعمال اإلنســـانية ،الذين يبلغ عددهم

أكثر من  10آالف يتيم وأرملة.

()٠٢

بن عبدالعزيز آل ســـعود ،االنتهاء من عودة المواطنين السعوديين العالقين في
المنامة ،والبالغ عددهم  956مواطنا ،عبر جســـر الملك فهد ،بالتعاون والتنســـيق

مـــع الجهـــات المختصة فـــي البحرين .وقال الســـفير في تغريدة له عبر حســـابه
ً
“إنفاذا لتوجيهات ســـيدي خادم
الرســـمي بموقع التواصل االجتماعـــي “تويتر”:

الحرمين الشـــريفين وولي عهده األمين وبمتابعة من وزير الخارجية ،تم بحمد

هللا وتوفيقه االنتهاء من مراحل تسيير إجالء المواطنين السعوديين العالقين
بمملكة البحرين والبالغ عددهم  956مواطنا”.
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نفض الغبار عن “سكن العمال” للحد من “كورونا”

النفيعي لـ “^”“ :خدمات النواب” تبحث التشريع األسبوع الجاري
راشد الغائب

المنامة  -بنا

ً
تنفيـــذا للتوجيهـــات الحكوميـــة
البحرينييـــن فـــي القطاع الخاص

 3أشـــهر من صندوق التأمين ضد

قنبلـــة متحركة لتفشـــي فيـــروس كورونا،

التعطـــل ،ضمـــن الحزمـــة الماليـــة

ويتحـــول العامـــل المصـــاب بالفيـــروس –

واالقتصاديـــة لتوفيـــر الســـيولة

بـــدون علمـــه  -إلى مبخـــر ينقله لعشـــرات

الالزمـــة للقطـــاع الخـــاص ،وفـــي

وربمـــا مئات مـــن زمالئه بالســـكن ،وهو ما

إطار التزام الهيئة العامة للتأمين

قاد الدولـــة إلجراءات تكفل توزيع العمال

االجتماعـــي

بمســـاكن غير مكتظة ،واستثمار المدارس
واألندية والمنشآت الحكومية األخرى.

المنشـــآت ابتـــداء مـــن تاريخ 16
من الشـــهر الجاري ،دعت الرئيس

مشـــعل إعـــادة انعـــاش تشـــريع مركـــون

التنفيـــذي للهيئة أصحـــاب العمل

بأدراج لجنة الخدمات النيابية منذ أعوام،

إيمـــان المرباطي إلى االنتهاء من
ً
إلكترونيا عبر
تســـجيل بياناتهـــم

ويضع ترتيبات قانونية وادارية لموضوع
سكن العمال وتنظيم سكن العمالة العازبة

الخدمـــة اإللكترونيـــة الجديـــدة

منهـــا ،وهـــو من الموضوعات التي شـــكلت

التي أضافتها الهيئة على موقعها

هاجســـا مؤرقـــا لكثيـــر من األســـر بمناطق

اإللكترونـــي ،www.sio.gov.bh
ً
مؤكـــدة أن آخر موعد للتســـجيل

عديدة ،ولكن شـــهد التشـــريع خالفا نيابيا

حكوميا أدى لركنه.

سيكون في الساعة السادسة من

وقـــال النفيعـــي إنـــه تواصـــل مـــع رئيـــس

مساء يوم غد (االثنين).

لجنـــة الخدمـــات ممـــدوح الصالـــح بشـــأن

وأوضحـــت المرباطـــي أنه يتعين

هذا الموضـــوع ،وأيد األخير موقف إعادة

على أصحاب العمل الدخول على

إنعـــاش التشـــريع ،ومشـــيرا إلـــى أنـــه قـــرر

النظـــام اإللكترونـــي المخصـــص

إدراجـــه للنقـــاش باجتمـــاع اللجنـــة المقرر

لبرنامـــج الدعـــم فـــي الموقـــع

انعقاده هذا األسبوع.

اإللكتروني للهيئـــة ،وإدخال رقم

وتوقـــع أن يخضـــع التشـــريع لتعديـــالت

الحســـاب البنكي الدولي ،IBAN

تتناســـب مـــع األوضـــاع الراهنـــة خصوصا

حيث ســـيتم إرسال رسالة نصية

بعـــد مضي ســـنوات علـــى صياغتـــه ،ومن

ورســـالة بريد إلكتروني لصاحب

بيـــن ذلـــك تعديـــل اســـم القانـــون ليكـــون
()٠٥

استئناف استيراد اللحوم من السودان
المنامة  -وزارة األشغال

أعلن وزير األشـــغال وشوون البلديات والتخطيط العمراني عصام
خلف عن إعادة فتح االســـتيراد من جمهورية السودان للحيوانات
الحيـــة المخصصة للذبـــح .وأوضح خلف أن عملية االســـتيراد من

الســـودان كانـــت قد توقفت في نهاية ســـبتمبر من العـــام الماضي؛
نتيجـــة ظهـــور مرض حمـــى الوادي المتصـــدع بالتنســـيق مع باقي

دول مجلس التعاون الخليجي.

وأشـــار إلـــى أنـــه تـــم كذلـــك فتـــح اســـتيراد اللحـــوم الحمـــراء مـــن

البوســـنة .وبيـــن أن مـــن الممكـــن حاليـــا االســـتيراد مـــن الســـودان

إطالق المنصة
العقارية البحرينية
“”Eglooz
المنامة  -ريل كرفت سوليوشنس

وقعـــت كل من شـــركة “ريـــل كرفت
سوليوشـــنس”

البحريـــن،

مـــن

وشـــركة “شـــبكة المدينـــة العالميـــة

للتكنولوجيا” من سلطنة عمان على
مذكـــرة تفاهم لتنفيـــذ المنصة “Eg-

 ”loozللتطوير العقاري.

وجورجيا ورومانيا والصومال وجيبوتي وجنوب إفريقيا والكثير

من الدول ،إضافة إلى دول مجلس التعاون.

()٠٤

قريبا ..أول مصنع للكمامات بالبحرين
محرر الشؤون المحلية

اليوم

إنشاء أول مصنع إلنتاج الكمامات والقفازات الطبية والمستلزمات الطبية

التاريخ

األخرى في مملكة البحرين.

يأتـــي ذلك فـــي ظل الظروف التي تمر بها مملكة البحرين وبســـبب ازدياد

()17

الطلب على الكمامات الطبية بعد أزمة “كورونا”.

الخبر

الصفحة
العدد

» أكد وزراء الطاقة في دول مجموعة
العشرين ،في بيان أمس بعد مفاوضات
طويلة ،التزامهم بالتعاون لمكافحة
فيروس كورونا و “اتخاذ كل اإلجراءات
الضرورية والفورية”؛ لضمان استقرار

الرابط اإللكتروني

أسواق النفط ،لكنهم لم يشيروا إلى أي
اتفاق على خفض إلنتاج الخام.

بغرفـــة تجـــارة وصناعـــة البحريـــن

برئاســـة جهـــاد أميـــن اجتماعً ـــا مـــع
مجموعـــة مـــن ممثلـــي فنـــادق األربع

نجوم؛ لمناقشة عدد من الموضوعات
المتعلقة بتحديات قطاع الفنادق في

المالود يحارب “كورونا” مع نجوم آسيا

15

بيانات الخبر

عقـــدت لجنـــة الضيافـــة والســـياحة

المملكة.

جهة النشر
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“الغرفة” تبحث
تحديات قطاع
الفنادق
السنابس  -الغرفة

أعلـــن كل من رجل األعمال البحريني محمد عبدالعال وســـارة الريفي عن

ال اتفاق على خفض إنتاج النفط

بتحويـــل

مبالـــغ

الدعم لشـــهر أبريل في حســـابات

وبرلمانيـــا ،حمـــل النائب إبراهيـــم النفيعي

09

للرواتب الثالثة بدءا من  16أبريل
إلتمـــام دفـــع رواتـــب العامليـــن

بـــات واضحـــا أن العمالـــة األجنبيـــة تمثـــل

“سكن العمال المشترك”.

تحويل مبالغ الدعم الحكومي

» شارك نجم منتخبنا
الوطني األول لكرة القدم
الالعب عبدالوهاب
المالود في حملة االتحاد
اآلسيوي لكرة القدم
لمحاربة وباء “كورونا”
المستجد.

()08

آخر موعد
للتسجيل مساء
غد عبر الخدمة
اإللكترونية
العمل للتأكيد على استالم الهيئة
َّ
ثـــم
للبيانـــات المطلوبـــة ،ومـــن

إيـــداع مبالغ الدعم على حســـاب

المنشأة.

ورحبـــت الهيئـــة العامـــة للتأمين

االجتماعـــي

بتلقـــي

أيـــة

استفســـارات ومالحظـــات مـــن
أصحـــاب العمـــل والعمـــال فـــي
هـــذا الشـــأن ،باالتصـــال علـــى

مركـــز االتصـــاالت والخدمـــات
علـــى الرقـــم  ،17000707بفتـــرة

الدوام الرسمي من الساعة 7:30
ً
صباحا حتى  2:15ظهرًا ،والفترة

المســـائية مـــن  3:00حتـــى 8:30
مســـاء ،وفي العطلة األســـبوعية
ً

ً
صباحـــا لغاية
مـــن الســـاعة 9:00

مساء.
ً
11:00

ونوهـــت الهيئـــة بضـــرورة التزام

صاحـــب العمـــل بالتســـجيل قبـــل
الفتـــرة المعلـــن عنها وهي مســـاء

يوم غد لكـــي تتم كل اإلجراءات

الالزمة.

العاهل يوجه لصرف المكرمة الرمضانية ألسر “الملكية”

ناصــر بن حمــد :جاللته حريص علــى توفير الحياة الكريمة لشــعبه
جاللتـــه الســـند األول لهـــم لمواصلـــة

المنامة  -بنا

حياتهـــم وتربيـــة األبنـــاء التربيـــة

أصـــدر عاهـــل البـــالد صاحـــب الجاللـــة

الصالحة.

الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة،

من جانبه ،أكد األمين العام للمؤسســـة

جريا على العادة الســـنوية ،أمر جاللته

الملكيـــة لألعمـــال اإلنســـانية مصطفى

الســـامي بصـــرف المكرمـــة الرمضانيـــة

السيد أن جاللة الملك يحرص أن يكون

الســـنوية لجميـــع األســـر المنتســـبة إلى

سباقا في مشاركة أسر الملكية مختلف

المؤسســـة الملكيـــة لألعمال اإلنســـانية

المناســـبات ،ومنها شـــهر رمضـــان ،وأن

وذلـــك بمناســـبة حلـــول شـــهر رمضـــان

هذه المكرمة السنوية تأتي انطالقا من

المبـــارك للعام  2020ميالديـــة الموافق

األحد  12أبريل  19 - 2020شعبان  - 1441العدد 4198

عطاء جاللتـــه واهتمامه بأن تســـتقبل

 1441هجرية.

ووجـــه جاللتـــه المؤسســـة الملكيـــة

سمو الشيخ ناصر بن حمد

جاللة الملك

لألعمال اإلنسانية برئاسة ممثل جاللة
الملـــك لألعمـــال اإلنســـانية وشـــؤون

تلبية احتياجات  10آالف يتيم وأرملة في رمضان

الشـــباب مستشار األمن الوطني رئيس

ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفة بـــأن تتولى

مهمة اإلشـــراف علـــى صـــرف ومتابعة
هـــذه المكرمـــة ألســـر المؤسســـة ،وذلك
اســـتعدادا الســـتقبال شـــهر رمضـــان؛

لتتمكـــن األســـر البحرينيـــة مـــن توفير

احتياجاتهـــا ومســـتلزماتها وللتخفيف

من األعباء المادية التي يواجهونها.

وبهـــذه المناســـبة رفـــع ســـمو الشـــيخ

مبادرات الرئيس
فــي الصميــم مــن مواقــف ،والتاريخي من مبــادرات ،توقفــت الخميــس الماضي على
ثالثة أخبار اعتلت صدر الصحف اليومية في المملكة ،جميعها للتحوط ،أو لالحتراز،
أو لرأب أصداع كورونا ،وجميعها تستهدف حماية المواطن ،وصون كرامته ،وترتيب

ناصر بن حمد آل خليفة خالص الشـــكر

لهم.

والتقديـــر إلى صاحـــب الجاللـــة الملك

وأشـــار ســـموه إلى أن المكرمة الملكية

الرئيـــس الفخـــري للمؤسســـة الملكيـــة

الســـنوية هـــي عـــادة ســـنوية يحـــرص

هـــذه المكرمـــة بفتـــرة تمكن األســـر من

لألعمال اإلنسانية على رعايته األبوية

عليهـــا جاللتـــه لتوفير الحيـــاة الكريمة

تلبيـــة احتياجاتهـــا قبل شـــهر رمضان،

واهتمامه الدائم بمشـــاركة أسر الملكية

لشـــعبه الوفـــي ،إذ يوجـــه جاللتـــه إلـــى

حيث يســـتفيد من هذه المكرمة جميع

شـــهر رمضان الكريم ،وعلى توجيهات

تقديـــم مختلـــف الخدمـــات والرعايـــة

األيتـــام واألرامـــل المســـجلين لـــدى

جاللتـــه الدائمـــة لدعـــم األســـر وتلبيـــة

المتواصلة والمتميزة لأليتام واألرامل

المؤسســـة الملكية لألعمال اإلنســـانية،

احتياجاتهـــم وتوفيـــر الحيـــاة الكريمة

بمـــا يضمن لهـــم حياة مســـتقرة ،ليكون

والذين يبلـــغ عددهم أكثر من  10آالف

يتيم وأرملة.

رمضـــان الكريم ،فإنـــه تم تقديم صرف

والصناعـــة والخدمات ،وهو ما يمثل

قال ســفير الواليات المتحدة الســابق

الجـــواب يكمـــن فـــي القيـــادة ونهـــج

الصحــة العالميــة البحريــن كمثــال

والخطـــوة المهمـــة األخـــرى من قصة

لــدى البحريــن آدم إيريلــي إن منظمــة

الحكومـــة بالكامـــل إلدارة األزمـــات.

تحتــذي بــه البلــدان األخــرى فــي

البحرين هي أن الطبيعة المتماســـكة

أوليات حياته ،الضمان االجتماعي ،ومضاعفة مخصصاته في ناحية ،وبدء إجراءات
تســليم منح ســمو رئيس الوزراء الرمضانية إلى األســر المتعففة في ناحية أخرى ،ثم

وأضـــاف الســـفير األميركـــي ،في

ثالثة أخبار تؤكد الطبيعة اإلنســانية الخالصة لرئيس الوزراء صاحب الســمو الملكي

ســـجلت دولـــة البحريـــن الجزيرة

قد تصيب اإلنسان من جراء جائحة كورونا ،واإلجراءات الواجب اتخاذها لدعم هذا

كان اختبـــار ســـائق الحافلـــة

في أواخر يناير ،قبل وقت طويل من

جميــع المحظــورات ،مــا كان قبــل كورونــا ،ال يجــب أن يتواصــل ونحــن نعيــش عصــر

مؤخـــرًا مـــن البحريـــن إلـــى إيران

البحريـــن ،أنشـــأ ولـــي العهـــد األميـــر

فحوصاتـــه إيجابيـــة .لتطلـــق

المدرســـة األميركيـــة فـــي البحريـــن

القائد حول يوم الضمير العالمي.

ســـواء كانت تأتي من فيروســـات أو

األمير خليفة بن سلمان حفظه هللا ورعاه ،تصب في المقام األول باتجاه الهموم التي
المواطــن فــي هــذه المحنــة ،للترويح عنــه ،لتوفير الحاجــات والضــرورات التي تبيح

المدرســـية الـــذي كان قـــد ســـافر

وصـــول “ ”COVID 19إلـــى شـــواطئ

كورونــا ،مــا كان يُ رتكــب مــن تضــارب أو تباطــؤ أو تغاضــي قبــل كورونــا ،ال يمكــن أن

عـــن طريق دبـــي وظهـــرت نتائج

ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة (خريج

من هنا كان البد من أن يقف األب الرئيس في وجه الكارثة األممية المرعبة ،أن يضع

أجـــراس اإلنـــذار علـــى الفـــور في

والجامعـــة األميركية) تحت ســـلطته

ألمــن واســتقرار المواطــن ،لتوفيــر الســالمة الحياتيــة ،والنجاعــة اإلنســانية لــكل من

نســـمة في منطقة بحجـــم مدينة

فيـــروس كورونا .تتألـــف من وزارات

وروحــا
ً
والــكل متســاوون فــي الحقــوق والواجبــات واألدوار كتفً ــا بكتــف ،ويــدً ا بيــد،

وتابـــع بـــأن البحريـــن هي ثالـــث أكثر

العـــدل ،التعليـــم ،الدفـــاع المدنـــي،

(بعـــد موناكـــو وســـنغافورة) .تســـافر

اختصاص فرقة العمـــل اتخاذ جميع

إلى إيـــران والعراق ،اللتيـــن تعتبران

عندما ضـــرب الفيروس البحرين في

المزيج القابل لالشتعال من التعرض

اليوميـــن التالييـــن ،علقـــت الحكومة

مســموحا بالســحب منهــا رغم أنها
ً
أصابــت اإلعانــات االجتماعيــة فــي مقتل ،فلم يعد

البحريـــن ،لكـــن بعـــد  5أســـابيع فقط،

المتحـــدة والعـــراق ولبنـــان .قامـــت

أو مداخيل تراتبية نظير وظيفة أو عمل تجاري أو أرباح وســاطة من صفقات مالية

احتـــواء الفيروس .حتى  1أبريل ،لم

الســـفر إلى إيـــران وفرضـــت اختبارًا

الضميــر العالمــي ،مبــادرة األب الرئيــس تصــب في مدخــل جديد لمشــروعات قوانين

نشـــطة مؤكدة مـــن “ ”COVID 19و4

في الشهر الماضي.

الطبيعيــة ،واألوبئــة اإلنســانية الشــاملة الجامعــة ،أكثر مــن كونها طــارئ ،أو زلزال ،أو

وقد اختارت منظمة الصحة العالمية

العربية السعودية ،وهو رابط حيوي

كورونــا معنــا على المحك ،واألب الرئيس يــدرك تمامً ا أن القوانين واللوائح واألنظمة

األخرى.فـــي المقابـــل الغبـــاء وعـــدم

البـــالد .كمـــا وعلقـــت الدراســـة جميع

خطـــورة اإلصابـــة بفيـــروس كورونـــا

التجمعـــات

الحصــان أمــام العربــة ويقود بنفســه حزمة إجراءات اســتباقية لحفــظ الحد المقبول

بلـــد يبلغ عدد ســـكانها  1.5مليون

فرقـــة العمـــل الوطنيـــة لمكافحـــة

يعيش فوق هذه األرض الطيبة ،الكل سواسية في ضمير وقلب وعقل سمو الرئيس،

نيويـــورك ( 300ميـــل مربـــع).

الصحة ،الداخليـــة ،الصناعة ،المالية،

بــروح ،ال شــيء فــوق الجائحة المرعبــة ،وال صوت يعلو فوق صــوت المواطن ،عنايةً

البلـــدان كثافـــة ســـكانية فـــي العالـــم

الخدمـــة المدنية وغيرهـــا ،وكان من

الضمــان االجتماعــي مهــم ،مضاعفــة مخصصاتــه أهم ،اإلعانــات االجتماعيــة األخرى

أعـــداد كبيرة من مواطنيهـــا بانتظام

التدابير الالزمة لوقف انتشار الوباء.

علــى معــاش تقاعــدي ،وللمواطنيــن الذين لم يحصلــوا على الراتــب أو التقاعد الالزم

مركزيـــن إقليميين للوبـــاء .كان لهذا

 24فبراير كانت البالد جاهزة ،خالل

أمــوال المعســرين المحجــوز عليهم بأحــكام قضائية بفعل التعثر المالــي ،أو تلك التي

واالزدحام القدرة على تدمير ســـكان

رحالتهـــا مـــن اإلمـــارات العربيـــة

ليست جزءً ا من راتب منتظم ،وال من عائد تجاري أو عقاري متصل ،وال من عموالت

نجحـــت الســـلطات البحرينيـــة فـــي

بتطهيـــر المطـــار الدولـــي ،وحظـــرت

يكن لـــدى البحرين ســـوى  249حالة

فوريًا ألي شـــخص ســـافر إلـــى هناك

أيضــا مهمــة ،إعانــة غالء المعيشــة لمحدودي الدخــل ،للمتقاعدين الذيــن ال يحصلون
ً
أيضا مهم.
لسد الرمق ،كل ذلك ً

أو مصرفية أو غيرها.
ترتبط بالجائحة وال ترتبط بالالئحة ،تخرج من عباءة ما يمكن أن نســميه بالكوارث
بركان ،أو حربًا سوف تضع أوزارها شئنا أم أبينا.
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البحريـــن كمثـــال تحتذي بـــه البلدان

وأغلقت الجســـر المؤدي إلى المملكة
لقطاعـــات التجـــارة والســـياحة فـــي

المرعيــة فــي أوقــات الســلم أو حتى الحرب ســوف لن تكون مثلما هــي ونحن نعيش

الكفـــاءة المرتبطـــة بإيـــران تزيـــد

المـــدارس والجامعـــات الخاصـــة

ضمير الرئيس ،هو ضمير العالم بأسره ،الكون بمفارقاته و “جوائحه” يطلق المبادرات؛

فـــي إيـــران .ســـر نجـــاح البحريـــن؟

العامـــة بمـــا ال يزيـــد عن  5أشـــخاص

عصر الكابوس “شبه” المستدام.
ليحمي اإلنسانية جمعاء ،ويصون حضارة بني البشر من دون تفرقة أو استثناء.

السيولة في البحرين ،وخفض أسعار
الفائـــدة ،وإعـــادة هيكلـــة القـــروض

ودعم الرواتب ،وتخفيضات اإليجار،
وتخفيـــف األعباء ومنـــح اإلعفاءات

مواجهـــة التهديـــدات الخارجيـــة،

أول حالـــة “ ،”COVID 19عندمـــا

بصحته ،وتأكيدً ا على سالمته ،ووفاءً بالتزامات الدولة تجاهه.

حتى  6أشهر ،تمديد مبادرة صندوق

أو تقليديـــة ،قادرة بشـــكل فريد على

قوى أجنبية معادية.

يستمر ونحن نعيش “الجائحة” من قمم رؤوسنا حتى أخماص أقدامنا.

للبالد.

كما تشمل اإلجراءات التي ستستمر

تفســـيرها البعـــض علـــى أنهـــا رجعية

تلــك المباحثــات األممية التي تمت بـ “االتصال المرئي” لعرض دالالت مبادرة الرئيس

الدوليـــة ،أن فـــي  24فبرايـــر،

 % 28مـــن الناتج المحلـــي اإلجمالي

للملكيـــات الخليجيـــة ،التـــي يســـيء

مقـــال نشـــرته وكالـــة “يو بـــي آي”

والعامـــة،

وحـــددت

سمو محافظ الجنوبية :مباحثات لتخفيف اكتظاظ مساكن العمال
الخبر
بيانات
المنشـــآت
بتعقيـــم
ســـموه اطلـــع علـــى إجـــراءات الدفـــاع المدنـــي
عوالي  -المحافظة الجنوبية

اليوم

مـــن فواتيـــر الكهرباء والمـــاء .عالوة

سمو ولي العهد

على ذلك فإن رواتب جميع موظفي

وأطلقـــت ســـراح آالف الســـجناء

لألفـــراد والشـــركات ســـتدفع لمـــدة

إضافـــة لتعليـــق الحـــج إلـــى المملكة

الكشـــف المبكـــر مـــن خـــالل االختبار

الســـياحية عـــن نفس الفتـــرة إضافة

واســـعة النطاق نتيجة لحجر صحي

المركزي إلى  9.8مليار دوالر للسماح

وطنـــي للعمـــل عـــن بعد .وقد ســـاهم

األراضـــي الصناعيـــة والضرائـــب

الشـــامل فـــي منـــع معـــدالت انتشـــار

لزيـــادة تســـهيالت قـــروض البنـــك

شامل ونشـــر وحدات اختبار متنقلة

بتأجيـــل أقســـاط الديـــون وتمديـــد
ً
ّ
دوال
المســـلم بـــه أن
االئتمـــان .مـــن

علـــى الصعيـــد الوطنـــي ،تـــم اختبـــار

 % 3مـــن ســـكان البحريـــن بحلـــول

التاريخ

ضمـــن الجهـــود الوطنية الهادفة إلـــى تعزيز اإلجراءات

والتي ليســـت بنفـــس المركزية ،ومع

تكن وحدها وتســـعى إلى االستفادة

قيمـــة ألولئـــك الذين يســـعون إلدارة
ّ

ً
وإدراكا منهـــا بأنها لم
مليـــون نســـمة.

المســـؤولة مهمـــة والعمـــل الســـريع

تضامـــن منظمـــة الصحـــة العالميـــة،

العليـــا يحدد الجديـــة للمجتمع ككل.

أوائل الدول التي وقعت على دراسة
وهـــي جـــزء مـــن جهـــد قـــوي لبـــدء

البحـــث العالمـــي عن األدويـــة لعالج

الخبر

جهة النشر

أعلنـــت الحكومـــة عن حزمـــة تحفيز

لتعويـــض تكاليـــف األزمـــة العتمـــاد

الصحيح ،يمكننا التغلب على جائحة

مواطنـــي البـــالد والقطـــاع الخـــاص؛

مثـــال البحريـــن أنه من خـــالل النهج

االقتصـــاد إلى حد كبير على التجارة

الكورونا.

وزير الخارجية يجري اتصا ًال مع نظيريه اإلماراتي والكويتي

سمو الشيخ عبدالله بن زايد

األمنية وعدد من المسؤولين في المحافظة.

وفـــي مســـتهل االجتماع ،تابع ســـموه خطـــة المحافظة
الجنوبية في تخفيف كثافة العمال في مناطق سكنهم
وإمكان االستفادة من المنشآت التعليمية واالجتماعية

إجـــراءات التوعية واالحتـــرازات الوقائية في مختلف

األمنية والراجلة لتوعية المواطنين والمقيمين ،إضافة

التـــي تقع في مختلـــف مناطق المحافظـــة ،إضافة إلى

المنشـــآت والمرافـــق العامـــة التـــي تقـــع ضمـــن نطـــاق

إلـــى التنســـيق والتعـــاون المســـتمر فـــي مكافحـــة هذه

إجراءات الدفاع المدني في تعقيم المنشآت.

المحافظـــة .وأشـــار ســـموه إلـــى دور رجـــال األمـــن في

الجائحة بجميع السبل األمنية واالحترازية الالزمة.

المفتوح للحقائق أنها استباقية.

بقيمـــة  11.4مليـــار دوالر لدعـــم

ودولـــة اإلمـــارات العربيـــة المتحـــدة،

مختلـــف مناطـــق المحافظـــة ،موجهً ـــا ســـموه لمتابعـــة

للتدابيـــر علـــى الصعيـــد الوطنـــي.

فـــي كل هـــذه النواحـــي ،يوضـــح

الشـــيخ خليفة بن علـــي بن خليفة آل خليفـــة ،اجتماعا

وأوضـــح ســـموه أهميـــة دور تعزيز الرقابـــة األمنية في

بشـــكل جيد أمـــر بالغ األهمية للنشـــر

المحتملة للفيروس التاجي.

ســـريرية متعددة البلـــدان للعالجات

األخويـــة الوطيدة بيـــن مملكة البحرين

مشـــددًا علـــى تكثيـــف الحمـــالت الوقائيـــة والدوريات

كمـــا أن التعبئـــة الحكومية المنســـقة

وبالمثل ،أثبتت الشفافية والتواصل

جـــرى خـــالل االتصـــال بحـــث العالقات

تأميـــن ســـبل الســـالمة والوقايـــة بيـــن أفـــراد المجتمع،

والقـــوي والمســـتدام مـــن الســـلطات

“ ”COVID 19عـــن طريـــق تجربـــة

اإلمارات العربية المتحدة الشقيقة.

أمنيا بحضور عدد من كبار الضباط من ممثلي األجهزة
ً

هـــذه األزمة .األهم مـــن ذلك ،القيادة

الفعـــال للمـــوارد والتنفيـــذ الكامـــل

الخارجيـــة والتعـــاون الدولـــي في دولة

انتشـــار فيروس كورونا ،ترأس محافظ الجنوبية سمو

دروســـا
ذلـــك ،فـــإن تجربتهـــم تحمل
ً

من قـــوة التعاون المتعـــدد األطراف،
كانـــت البحريـــن ً
أيضـــا واحـــدة مـــن

الشـــيخ عبدهللا بن زايد آل نهيان ،وزير

االحترازية والتدابير الوقائية التي تسهم في الحد من

مثـــل البحرين وســـنغافورة ال تواجه
التحديـــات التـــي تواجـــه ً
دوال أكبـــر

 28مـــارس ،ما يجعلها مـــن بين قادة
ً
وفقـــا لقياس االختبارات لكل
العالم،

أجـــرى وزيـــر الخارجيـــة عبداللطيـــف
الزيانـــي ،أمس ،اتصاالً
هاتفيا مع ســـمو
ً

تخفيـــف كثافـــة العمالـــة األجنبية في مناطق ســـكنهم،

 3أشـــهر ،ابتـــداء مـــن أبريـــل .وتـــم

العربيـــة الســـعودية وتنفيـــذ مخطط

المنامة  -وزارة الخارجية

عبـــدهللا آل خليفـــة بشـــأن وضـــع آليـــة عمـــل تضمـــن

القطـــاع الخـــاص وفواتيـــر الخدمات

تعليق رســـوم البلدية ورسوم تأجير

عبداللطيف الزياني

ً
تنفيـــذا لتوجيهـــات وزيـــر الداخليـــة الشـــيخ راشـــد بن

الرابط اإللكتروني

التي تمر بها البالد وحتى تتمكن األسر
الظـــروف وتتمكـــن من اســـتقبال شـــهر

يو بي آي  -واشنطن | ترجمة سيد محمد المحافظة

مواجهة فيروس كورونا المستجد

العدد

ومستلزماتهم ،ونظرا لألوضاع الحالية

البحرين تسطر قصة نجاح في مواجهة “كورونا”

بقلم :الدكتور عبداهلل الحواج

الصفحة

وصحـــة وأن يلبوا جميـــع احتياجاتهم

مـــن تلبيـــة احتياجاتهـــا فـــي ظـــل هذه

مجلـــس أمنـــاء المؤسســـة الملكيـــة

لألعمـــال اإلنســـانية ســـمو الشـــيخ

األســـر هذا الشـــهر الفضيل ،وهم بخير

وتطـــورات الوضـــع فـــي اليمن الشـــقيق
بعـــد قـــرار تحالـــف دعـــم الشـــرعية في

اليمـــن وقـــف إطـــالق النـــار ،والجهـــود

الدوليـــة التـــي تبذل الســـتئناف العملية

السياســـية فـــي اليمـــن ،باإلضافـــة إلـــى

الشيخ أحمد ناصر المحمد

التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين
لمواجهـــة تداعيـــات انتشـــار فيـــروس

كورونا في دول المنطقة.
كما تلقى وزير الخارجية ،أمس ،اتصاالً
هاتفيـــا مـــن وزيـــر الخارجية فـــي دولة
ً

الكويـــت الشـــقيقة الشـــيخ أحمـــد ناصر

المحمد الصباح.

جـــرى فـــي االتصـــال بحـــث العالقـــات

األخويـــة الوطيدة بيـــن مملكة البحرين
ودولـــة الكويـــت ،والشـــؤون المتعلقـــة
بالعمـــل الخليجـــي المشـــترك ،باإلضافة
إلـــى التعـــاون والتنســـيق بيـــن البلديـــن

لمواجهـــة تداعيـــات انتشـــار فيـــروس

كورونا في دول المنطقة.
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إبراهيم النهام
تنظــر لجنــة الشــؤون الماليــة واالقتصاديــة بمجلس النــواب في االقتــراح بقانون بتعديــل المادة
( )4مــن قانــون ديــوان الرقابة المالية واإلدارية ،الصادر بمرســوم بقانون رقم ( )16لســنة 2002م،

جلسة البرلمان عن ُبعد والمادة 77

والمقدم من النواب (السيد فالح هاشم ،عبدالنبي سلمان ،ممدوح الصالح ،يوسف زينل ،محمود
البحراني).

وأشـــارت المذكرة اإليضاحية للمقترح بأنه

كمـــا يهـــدف هـــذا المقتـــرح إلى تعزيـــز دور

اســـتخدام أمـــوال هـــذه المنظمـــات والتأكد

مـــن خـــال تقويـــم عملهـــا علـــى المســـتوى

يهدف الى التحقق من ســـامة ومشروعية
من حســـن إدارتهـــا وإلـــى مكافحة الفســـاد
وتفعيـــل مبـــدأ الشـــفافية فـــي عملهـــا ،ممـــا

يعزز من دورها ومصداقيتها لدى األعضاء

والمؤسسات المنتمية إليها ،وذلك من خال
مراقبة ديوان الرقابة المالية عليها ،وهو ما

تهدف اليه المادة التاسعة من الدستور.

 Ûجهــود مضنيــة تبذل بمجلســي الشــورى والنواب لعقد جلســات عامة
عن بُعد .وما شجع قيادتي المجلسين على ذلك نجاح عقد اجتماعات

اللجان البرلمانية عبر نظام التواصل المرئي فجاءت الخطوة التالية.

ونشـــاط هـــذه المنظمـــات فـــي المجتمـــع،

 Ûال أعتقد أن جلسة المجلسين ستكون صعبة ،ألن الحكومة سبقتهما،
وعقــدت اجتماعاتهــا األخيــرة عــن بُعد ،وهــي بذلك خاضــت التجربة

اإلداري والمالـــي ،وبـــث الثقـــة واالطمئنان

ونجحت.

لـــدى المجتمـــع ،مما يعـــزز مـــن مكانتها بين

 Ûإصــرار المجلســين علــى اســتمرار انعقــاد الجلســات يعكــس رســالة

أفـــراده وذلـــك لألســـباب التاليـــة ،وتحتكم

ايجابيــة باســتمرار مؤسســات الدولــة في العمل بالرغم مــن القرارات

هـــذه المنظمـــات علـــى أمـــوال تتمثـــل فـــي

الصعبــة بالفتــرة األخيــرة لمحاصــرة فيــروس كورونا ،وبهــذا تصطف

مخصصـــات الدولـــة عبـــر دعـــم يقـــدم مـــن

الميزانية العامة للدولة.

البحريــن مــع برلمانــات بدول أخرى شــرعت في عقــد اجتماعاتها عن

عبدالنبي سلمان

بُعد أو تدرس ذلك ،ومن أبرزها السعودية (حضر الجلسة االفتراضية
 140عضوا) وتونس والعراق ومصر وغيرهم.

 Ûوألن البرلمــان هــو بيــت الدســتور والقانــون فــإن ممارســته الجديــدة

الستمالك المستشفى الدولي وتحويله لحكومي

بعقــد جلســة افتراضية تتطلب أخــذ زمام المبــادرة بتوقيع تعديات

تشــريعية بائحتــه لتنص صراحــة على اســتخدام التقنيات الحديثة
لعقد الجلســات بالوســائل االلكترونية الحديثة ،أســوة بالتوجه الذي
ســارت عليــه مختلــف الجهــات بالفتــرة األخيــرة ،ومن بينهــا التعديل

يعتب ــر أول مرك ــز طب ــي خ ــاص ..وس ــيخفف الضغ ــط ..ويخ ــدم العاصم ــة والش ــمالية

األخيــر بقانــون االجــراءات الجنائية الــذي أتاح اجــراء المحاكمة عن
بُعد.

 Ûالمادة  77من الدســتور جاءت في زمن لم يكن متخيا الحديث عن

إبراهيم النهام

تنظر لجنة الخدمات في مجلس النواب باقتراح الستمالك مستشفى

البحرين الدولي وتحويله لمستشــفى حكومي ،يخدم أبناء العاصمة
والشــمالية ،مقــدم مــن قبــل النــواب (ممــدوح الصالح ،فوزيــة زينل،

محمد العباسي ،علي إسحاقي ،عبدالنبي سلمان).

الداخلية المطلوبة ،منها الطوارئ

وقسم الوالدة والعمليات واقسام
األشـــعة والمختبـــر والصيدلـــة

واألشـــعة والعيـــادات الخارجيـــة،
باإلضافـــة

لتوفـــر

األجنحـــة

وأشـــارت المذكـــرة اإليضاحيـــة

بمملكة البحريـــن ،ولضمان توافر

المختلفة للتنويم ،حســـب مجال

هـــذا االقتـــراح بالرغبـــة بإعـــادة

وملبية لحاجات المجتمع والفرد.

التي من شـــأنها تقديم العديد من

للمقتـــرح بأنه :يتلخـــص مضمون
فتـــح مستشـــفى البحرين الدولي
كمستشـــفى حكومـــي لتقديـــم

خدمات الرعاية الصحية للمنطقة

ليخدم أبناء العاصمة والشمالية،
لحين التأكد من إجراءات عمليات

الصيانة المطلوبة والمتوافقة مع
االشـــتراطات والمعاييـــر الواجب

توافرها من المؤسسات الصحية؛
من أجل تحســـين صحة الســـكان

خدمـــات صحيـــة عاليـــة الجودة،

التخصـــص ،وغيرها من األقســـام

وأضافت بأن فتح هذا المستشفى

الخدمات العاجية والوقائية.

الصحية بشـــكل خـــاص للمنطقة،

إعـــادة فتـــح مستشـــفى البحرين

بشـــكل عام ،الـــذي ســـببه الكثافة

اجراء عمليات الصيانة المطلوبة

زيادة الحاجة للخدمات الصحية،

الضغط على المراكز الصحية في

متكامـــا ،يحـــوي كافـــة األقســـام

الطبي.

ســـيقلل من الضغط علـــى المراكز

ومن اعتبـــارات المصلحة العامة،

ومستشـــفى الســـلمانية الطبـــي

الدولي كمستشـــفى حكومي ،بعد

السكانية المتزايدة ،والتي يتبعها

ســـوف يســـاهم فـــي التقليـــل من

حيـــث إنـــه يمثـــل مركـــزا طبيـــا

المنطقة ،ومستشـــفى الســـلمانية

أي قرار يصــدر عــن كل اجتماع
عقــد جلســة عبــر األثيــر ،ألنهــا تبطــل ّ

مستشـــفى البحريـــن الدولـــي هو

يعقده مجلســي الشــورى والنــواب في غير الزمان والمــكان المقررين

أحـــد أكبـــر المستشـــفيات فـــي

لاجتماع ،وبخاصة أن اجتماع المجلس سيعقد في  40مكانا ،وبعدد

مملكـــة البحريـــن ،وأول مركـــز

األعضاء ،وليس في مكان واحد.

 Ûلقــد صبّــت الفتــاوى الدســتورية واآلراء القانونيــة مــع صحــة انعقــاد

طبي خاص في المملكة ،وموقعه

الجلســة عــن بُعــد ،خصوصــا في ظــل الظــروف االســتثنائية الحالية،

المميـــز فـــي قريـــة الديـــه شـــمال

والتــي تتطلــب اتخــاذ قــرارات خاصــة .وكنــت أتمنــى لو نشــرت هذه

البحرين ،سيقلل من الضغط على

اآلراء بالصحافة من أجل اثراء النقاش واشاعة الوعي.

المراكـــز الصحيـــة فـــي المنطقـــة،

 Ûربمــا علنيــة الجلســات قــد تقلــق فريــق المجلســين ،ومــا قــد يحيــط

حيث الكثافة السكانية في نفس
ً
جدا.
المنطقة مرتفعة

بهــا مــن إربــاكات تقنيــة .وأقــول لهــم بأن مــن يعمل يخطــئ ،وأي زلة

تقنيــة بحدودهــا اآلمنة ســتكون مقبولــة ،خصوصا لحداثــة التجربة،

كمـــا أن اســـتغال المبنـــى لتقديم

ومحدودية خبرة بعض البرلمانيين مع التكنولوجيا الحديثة.

الرعايـــة الصحيـــة مثـــل الطوارئ
والعيـــادات الخارجية والخدمات

تيار

األخـــرى كالصيدلـــة والمختبـــر

“ Ûيســألونك أيــن تجــد الجمــال؟ ..قال لهــم :في الوجوه التي تســتحي

واألشـــعة وغيرهـــا ،يعـــزز تقديـــم

من هللا”.

الرعايـــة الصحيـــة للمواطنيـــن

موالنا جالل الدين الرومي

البحرينيين.

نفض الغبار عن قانون سكن العمال للحد من انتشار كورونا

النفيعـــي لـــ “^” :لجنـــة الخدمـــات النيابيـــة تبحـــث التشـــريع األســـبوع الجـــاري
ﺗﺄﺟﻴﺮ ﺍﻟﻤﺒﻨﻲ ﺳﻜﻨﺎ
ﻟﻠﻌﻤﺎﻝ ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ ﺑﻌﻴﺪﺓ
ﻋﻦ ﻣﺴﺎﻛﻦ ﺍﻷﺳﺮ.
ﻳﺤﺪﺩ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺒﻠﺪﻱ
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﻜﻦ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ
ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎﺕ.

اجتماع لجنة الخدمات (صورة أرشيفية)

راشد الغائب

ﺍﻟﻤﺆﺟﺮ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ
ﻳﻠﺘﺰﻡ
ِّ
ﺃﺳﻤﺎء ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﺑﺎﻟﺴﻜﻦ.

بــات واضحــا أن العمالــة األجنبيــة تمثــل قنبلــة متحركــة لتفشــي فيــروس كورونا،

ﻳﺠﺐ ﺃﻻ ﺗﻘﻞ ﺍﻟﻤﺴﺎﺣﺔ
ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻜﻞ ﻋﺎﻣﻞ
ﻋﻦ  20ﻗﺪﻣﺎ ﻣﺮﺑﻌﺎ ﻭﺃﻻ
ﻳﻘﻞ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻟﻐﺮﻓﺔ ﻋﻦ
 10ﺃﻗﺪﺍﻡ.

وربما مئات من زمالئه بالســكن ،وهو ما قاد الدولة إلجراءات تكفل توزيع العمال
بمساكن غير مكتظة ،واستثمار المدارس واألندية والمنشآت الحكومية األخرى.
النفيعـــي مشـــعل إعـــادة انعـــاش تشـــريع

مركون بـــأدراج لجنة الخدمـــات النيابية
منـــذ أعـــوام ،ويضـــع ترتيبـــات قانونيـــة

التشـــريعية اقتـــراح بقانـــون ،وأقـــره
المجلـــس التشـــريعي المنتخب في 22
مشـــروع القانـــون للبرلمـــان فـــي يوليو

وادارية لموضوع ســـكن العمال وتنظيم
الموضوعات التي شـــكلت هاجسا مؤرقا

األجنبيـــة العازبـــة خـــارج المناطـــق

ســـكن العمالـــة العازبـــة منهـــا ،وهـــو مـــن

اليوم

لكثيـــر من األســـر بمناطق عديـــدة ،ولكن

التاريخ

شهد التشـــريع خافا نيابيا حكوميا أدى
لركنـــه .وقـــال النفيعـــي إنـــه تواصـــل مع

الخبر

رئيس لجنـــة الخدمات ممـــدوح الصالح

بشأن هذا الموضوع ،وأيد األخير موقف

جهة النشر

إعادة إنعاش التشـــريع ،ومشـــيرا إلى أنه

ويهدف التشريع لتنظيم سكن العمالة

هؤالء العمـــال لتزايد شـــكاوى األهالي
العادات والتقاليد والذوق العام.

يخضع التشـــريع لتعديات تتناســـب مع

العدد

ســـنوات علـــى صياغتـــه ،ومن بيـــن ذلك

تعديل اسم القانون ليكون “سكن العمال

مشـــروع القانـــون ،ومـــن بيـــن أبـــرز
تحفظاتها:
 -تحديـــد مناطـــق معينة إلقامـــة العمالة

الرابط الجهات المختصة
المشترك” ،وأن تصدر
اإللكتروني

بالمناطق السكنية لها ينطوي على شبهة

األجنبي العازب بالمناطق السكنية.

دستورية.

قـــرارات تنفيذيـــة بمنـــع ســـكن العامـــل

األجنبيـــة العازبـــة وحظر تأجيـــر المباني

 -الحـــق فـــي اإلقامة وحرية المســـكن ال

بروفايل القانون

يجـــوز تنظيمـــه تشـــريعيا ممـــا ينـــال من

مشروع قانون سكن العمال بدأ دورته

جوهره وإال أصبح عسفا.

ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮﻥ

ﺻﻴﺎﻧﺔ ﺳﻜﻦ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ
ﻛﻞ  3ﺃﺷﻬﺮ.

وسخطهم من ممارساتهم التي تخالف

وتحفظـــت الحكومـــة علـــى مضمـــون

الصفحة

ﻐﺮﻡ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻝ ﻋﻨﻪ ﺑﻤﺒﻠﻎ
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻭﻓﺎﺓ ﻋﺎﻣﻞ ُﻳ ّ
ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ  10ﺁﻻﻑ ﺩﻳﻨﺎﺭ ﻭﻻ ﻳﺠﺎﻭﺯ  30ﺃﻟﻒ ﺩﻳﻨﺎﺭ.

عـــن ســـكن األســـر ،وتحســـين ظـــروف

قـــرر إدراجـــه للنقـــاش باجتمـــاع اللجنـــة

األوضـــاع الراهنـــة خصوصـــا بعـــد مضي

ﻏﺮﺍﻣﺔ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ  5ﺩﻧﺎﻧﻴﺮ ﻭﻻ ﺗﺠﺎﻭﺯ  1000ﺩﻳﻨﺎﺭ
ﻟﻤﻦ ﻳﺨﺎﻟﻒ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻣﻊ ﺇﻏﻼﻕ ﺍﻟﻤﺒﻨﻰ.

ﺍﻟﺤﺒﺲ ﻣﺪﺓ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ  3ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻭﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻦ 7
ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺳﺒﺒﺎ ﻓﻲ ﻭﻓﺎﺓ ﻋﺎﻣﻞ.

ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ
ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻟﻜﻞ  5ﻋﻤﺎﻝ
ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﻔﺼﻞ.

الســـكنية ،وبحيث يكون سكنهم بعيدا

تحفظ الحكومة

المقـــرر انعقاده هذا األســـبوع .وتوقع أن

ﺃﻻ ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﺍﻟﻐﺮﻓﺔ
ﺍﻟﻮﺍﺣﺪﺓ ﻹﻗﺎﻣﺔ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ
 8ﺃﺷﺨﺎﺹ.

لقاء الوزير
وكان وزيـــر الداخليـــة الفريـــق الركـــن
الشـــيخ راشـــد بن عبـــدهللا آل خليفة قد
اجتمع قبل أيام مع المحافظين.
وأكـــد الوزيـــر دور المحافظات في وضع
آليـــة عمل تضمن تخفيـــف كثافة العمالة
األجنبية في مناطق سكنهم ،خاصة تلك

إحالة الحكومة القانون للبرلمان في يوليو 2010

ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ

بيانات الخبر

ديســـمبر  .2009وأحالـــت الحكومـــة
أي قبل  9سنوات.
ّ ،2010

ﺇﻧﻔﻮﺟﺮﺍﻓﻴﻚ:

ﻣﺤﻤﺪ ﺧﻠﻴﻞ

ويتحــول العامــل المصــاب بالفيــروس – بــدون علمــه  -إلــى مبخــر ينقلــه لعشــرات

وبرلمانيـــا ،حمـــل النائـــب إبراهيـــم

ﺇﻋــــﺪﺍﺩ:

ﺭﺍﺷﺪ ﺍﻟﻐﺎﺋﺐ

إحالة القانون في ديسمبر 2010

المـــدارس واألنديـــة الرياضيـــة والمراكز

ســـكنية للعمال في المناطق السكنية من

الشـــبابية وأي منشـــأة حكوميـــة أخـــرى

قبـــل مالك المشـــروع الصناعي إلســـكان

حسب تقدير المحافظين.

عمالـــه في األرض المخصصة للمشـــروع
وكذلـــك للمســـتثمرين الذيـــن يرغبـــون

المدن الصناعية

في إنشـــاء هـــذه المباني ألغراض ســـكن

ويشار إلى أن مجلسي الشورى والنواب

العمال بعد الحصول على ترخيص بذلك

أقـــرا تعديـــا تشـــريعيا بقانـــون إنشـــاء
وتنظيم المناطق الصناعية ،وصدق عليه

العشـــوائية وغيـــر النظاميـــة ،وتوزيعهـــا

وأصدره جالة الملـــك في يونيو .2018

علـــى بعـــض المنشـــآت الحكوميـــة ،مثل

ويجيـــز التعديل التشـــريعي إقامة مبان

مـــن لجنـــة شـــؤون المناطـــق الصناعيـــة
وبمراعـــاة الشـــروط المتعلقـــة بأمـــن
وســـامة العاملين وصحتهم وذلك وفقا
لما تقرره الائحة التنفيذية.
إحالة القانون في يناير 2015
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جمعة :رطبوا أيديكم بعد غسلها تجنبا لـ “األكزيما”
مروة خميس
أشــار استشــاري الجلديــة والتجميــل حســين جمعــة لـــ “البــاد” إلــى غســل اليديــن المتكــرر بالصابــون والتعقيــم يُ عرّ ضهما للتحســس
والجفاف ،ويتسبب بالحكة وظهور بقع حمراء وتشقق وتهيج في اليدين.

ودعا جمعة بعد وصول استشارات

خاص باليدين بعد غسلهما ،ويجب

الـــى معالجـــة ذلك باســـتعمال كريم

وخاص للبشرة الحساسة.

لحـــاالت عديدة من جفـــاف اليدين

مرطب خاص لليدين.

ولفـــت إلـــى أن إهمـــال اليدين دون

عالج يســـبب ظهـــور األكزيمـــا على

اليدين.

أن يكـــون هـــذا الكريـــم غيـــر معطر

وقـــال“ :يجب أن يتم إبعـــاد المعقم
عـــن متنـــاول األطفـــال؛ لتجنـــب أن

يقوموا ببلعه او إساءة استخدامه”.
وتابـــع :عنـــد اختيـــار المعقـــم يجب

ونـــوه بمواصلـــة التعقيـــم وغســـل

أن يكـــون نوعـــا معروفـــا ويحتـــوي

حتـــى وإن كان يســـبب جفافـــا إلـــى

الكحـــول ،ويفضـــل اختيار نـــوع به

اليديـــن للحمايـــة مـــن “الكورونـــا”
جانـــب اســـتعمال كريـــم ترطيـــب

معقم اليدين قابل
لالشتعال وأبعدوه
عن األطفال

علـــى نســـبة ال تقـــل عـــن  % 60من

مرطب للبشـــرة الحساســـة؛ حتى ال

يعاني من الجفاف.

وأردف :فـــي حـــال زاد الجفـــاف،

فيجب اســـتخدام كريـــم كورتيزون
مثـــل

هيدروكورتيـــزون

تحـــت

إشـــراف طبـــي ،ومراجعـــة طبيـــب

يجـــف المعقم؛ ألنه قابل لالشـــتعال

والتجميـــل بالقـــول :إنـــه مـــن المهم

جلديـــة .ودعـــا استشـــاري األمراض

لهبا
في حـــال تعرضه للنـــار ،وينتج ً

تخزيـــن عبـــوات معقمـــات اليديـــن

الجلدية لتجنب أي شـــيء مشـــتعل

الكحولية بعيدًا عن مصادر الحرارة

أزرق أو شفافا.
وختـــم

أو العمـــل فـــي المطبـــخ ،إال بعـــد أن

استشـــاري

أو النار.

الجلديـــة

النفيعي :إعفاء من رسوم المواصالت وتخفيض رسوم المدارس الخاصة

دعـــــا لــتــقــيــيــم الــطــلــبــة عـــلـــى غــــــرار الـــــمـــــدارس الــحــكــومــيــة وجـــامـــعـــة الــبــحــريــن
ليلى مال اهلل

قال النائب إبراهيم النفيعي إن وزارة التربية والتعليم أعلنت عن توافقها
مــع قطــاع التعليــم الخــاص لإلعفــاء مــن رســوم المواصــات وغيرهــا من

الخدمات وتخفيض الرســوم الدراســية جاء ذلك في اجتماع ان اجتماع

لجنة الخدمات النيابية مع وزارة التربية والتعليم أمس الخميس.
وطالـــب النفيعـــي بضـــرورة تنظيـــم

التعليـــم عـــن بعـــد فـــي مؤسســـات

تنـــص علـــى ان “الوزارة هـــي الجهة

الجامعـــات والمـــدارس الخاصـــة ،و

وهيئـــات التعليـــم الخـــاص وتصـــدر

المسؤولة عن توجيه النظام التعليم

بحقهـــا قـــرارات وتعميمـــات تلـــزم

فـــي البـــالد ورســـم سياســـته داخـــل

المدارس والجامعات الخاصة بعدم

اإلطار الذي تحدده المملكة وتشرف

تجاوزها.

علـــى ســـيره وتحدد معاييـــر جودته

وأكـــد النفيعـــي ان المـــادة  4مـــن

وتتعـــاون مع الهيئات والمؤسســـات

 2005بشـــأن التعليـــم تعـــزز موقـــف

وتطويـــره وربطـــة بحاجـــة الفـــرد

مرســـوم بقانـــون رقـــم  27لســـنة

العامـــة والخاصـــة مـــن اجـــل تنميته

وزارة التربيـــة فـــي اصراراهـــا علـــى

االجتماعـــات مع إدارات مؤسســـات

الخاصـــة

والتعليـــم ماجـــد النعيمـــي ان نتائج
التعليـــم الخـــاص اثمرت عـــن نتائج

إيجابيا سيعلن عنها قريبا.

اعفاء أولياء األمور من دفع رســـوم

وزارة التربية والتعليم تنظم علمية

ونقـــل النفيعـــي عـــن وزيـــر التربيـــة

وطالـــب النفيعـــي خـــالل االجتماع

والمجتمع”.

يـــوم بتوحيـــد تقييـــم الطلبـــة فـــي

المـــدارس

والجامعـــات

علـــى غـــرار تقييمهـــم فـــي المدارس

الحكومية وجامعـــة البحرين ،وذكر

وطالـــب النفعـــي وزيـــر التربيـــة

ان التعليـــم عـــن بعـــد يفـــرض علـــى

مـــن رســـوم المواصـــالت وتخفيض

للتواصـــل مـــع المعلميـــن االمـــر الذي

والتعليم بإصدار قرار بشأن االعفاء
رســـوم الدراســـة فـــي المـــدارس

والجامعـــات الخاصـــة إللـــزام جميع
مؤسســـات التعليـــم الخـــاص بهـــذا

القرار.

الطلبة البقاء لساعات امام اجهزتهم
يكون صعـــب التحقق خاصة لصغار
الطـــالب ومشـــددا علـــى ان يكـــون

التعليم أكثـــر مرونة في هذه الفترة

وفي هذه الفترة االستثنائية .

شدد النفيعي على تنفيذ توجيهات

ونقل ان الوزارة تســـتقبل الشـــكاوى

األعباء علـــى أولياء األمور في هذه

والجامعـــات الخاصة وتحرص على

ســـمو رئيـــس الـــوزراء بتخفيـــف

ظل األوضاع الراهنة.

مـــن طلبـــة واوليـــاء أمـــور المدارس

حلها ومتابعتها.

مجمعات تعج بتجمعات لآلسيويين ومحافظة العاصمة تفرقهم

النائب إبراهيم النفيعي

 3متهمين بمخزن األغذية الفاسدة والصور مقززة

مواطنـــون يتريضـــون لـــ “^” :ال خطـــر مـــن األماكـــن المفتوحـــة
سعيد محمد

في رسالة صوتية تسلمتها “الباد” من أحد المواطنين“ :لدي رسالة بخصوص
مضامير المشي ،فقد الحظت خال األيام الماضية ،وأشعر أنه من الضرورة

أن نلفت نظر الجهات الرسمية إليها ،أن أعدادًا كبيرة من الناس تذهب إليها

في هذه الظروف ،ولك أن تنظر إلى ألعاب األطفال وكذلك األلعاب الرياضية

محرر الشؤون المحلية

المتوفــرة فــي تلــك المضاميــر ..مــن يد إلى يد ..ومن شــخص إلــى آخر ،وهذه

قالـــت مديـــرة إدارة التفتيـــش بـــوزارة الصناعـــة والتجارة والســـياحة منى

على ما يبدو نقطة مهمة وبؤرة لنشر الفيروس بسبب كثرة االستخدام دون
تعقيم ووقاية”.

أعداد كبيرة من العمالة اآلسيوية في مجمعات 302-304-307

مظاهر ال تتوافق مع “االحترازات”

مـــن معجون الطماطم الفاســـد ،وآالف من المخلالت ومســـحوق جوز الهند

والـــذرة والرز والبهـــارات والمايونيز” .وتابعـــت“ :كان المخزن وكرا للفئران،
والكل مصدوم بتقرير المنتجات الفاسدة ،وصور األغذية الفاسدة مقززة”.

مجلـــس إدارة جمعيـــة مدينـــة عيســـى

جـــاء ذلك للعلوي ببرنامج بثـــه تلفزيون البحرين قبل فترة .وكانت الوزارة

الخيريـــة إيـــاد المقهـــوي ،لكـــن حســـب

أعلنت قبل فترة أنها بناء على قرار النيابة العامة بتكليف مأموري الضبط

المعلومـــات المتوافـــرة ،فـــإن عـــددًا مـــن

فـــي وزارة الصناعـــة بجرد مخزن لمنتجات غذائيـــة تم ضبطها في القضية

المواطنيـــن في مختلف المناطق تقدموا
ببالغـــات إلـــى ممثليهـــم البرلمانييـــن
والبلدييـــن ،وكذلـــك إلـــى المحافظـــات

التجمع في الطرقات بؤرة خطرة للغاية

ومراكز الشـــرطة وأرقام اللجنة الوطنية

لمكافحة فيروس كورونا للتبليغ عن عدة

بيانات الخبر

اليوم

وعلـــى أيـــة حـــال ،فـــإن هنـــاك تهاو ًنا من

اتخذتها الدولـــة ،ومنها الدعوة إلى عدم

جانـــب الكثير من المواطنين والمقيمين،

التجمهر ،وذلك بسبب استمرار ممارسات

التاريخ

حتى أن بعض اآلراء ووســـائل التواصل

يرونهـــا مـــن دواعي نشـــر الفيـــروس ،فال

االجتماعـــي تطرقـــت إلى اقتـــراح فرض

تـــزال بعـــض المجمعـــات تعـــج بأعـــداد

الخبر

الســـيما وأن المخـــاوف كبيـــرة ،واألرقام

يـــزال الكثير مـــن المواطنيـــن والمقيمين

حـــول اإلصابـــات والوفيـــات التـــي تمـــأل

جهة النشر

يقصـــدون الســـواحل ومضامير المشـــي،

أيدي الناس قبل أسماعهم وأعينهم تنبئ

ممـــا اضطر رجـــال الشـــرطة للتدخل في

بالكثير من القلق ،ولهذا ،فإن اإلجراءات

بعض األماكن كما حدث بالنسبة لساحل

الصفحة
كرباباد األسبوع الماضي.

رياضة مع الخيل

المواطنين ،فمنهم من يعمل في توصيل

اإللكتروني
الرابط
يتراوح بيـــن 300
تتخيـــل تجمهـــر عـــدد
إلـــى  500مـــن العمالـــة في مـــكان صغير
بأحـــد مجمعـــات المنامـــة ،وهـــو األمـــر

الذي أثـــار مخاوف أهالـــي المنامة الذين

أوصلوا شكواهم إلى محافظة العاصمة؛
مـــن أجـــل القيـــام ببعـــض اإلجـــراءات،
ومنهـــا إرســـال فـــرق تفتيـــش لمنـــع هذه

التجمعـــات ..أعـــداد كبيـــرة جـــدًا ومنهم

من يعمل في أشغال قد تصل إلى بيوت

المعنية بحيازة مواد غذائية منتهية الصالحية بقصد التداول ،قامت إدارة
التفتيش بالوزارة بعملية الجرد في المخزن الواقع في منطقة الهملة.

وتقـــدر مســـاحة المخزن نحو  750مترا مربعـــا يحوي على أكثر من  80ألف

منتج غذائي منتهي الصالحية لعدد  80عالمة تجارية مختلفة المنشأ.

والمخـــزن معبأ بأكمله بســـلع ومنتجات غذائية جميعهـــا منتهية الصالحية،
ومنهـــا علـــى ســـبيل المثـــال ال الحصـــر :حبـــوب غدائيـــة مختلفة مثـــل الرز

والعدس والحمص ،والتوابل المطحونة كالفلفل األســـود والكركم وغيرها،
والمخلالت ،ومعجون الطماطم وورق العنب ،والذرة ومسحوق جوز الهند،
ومنتجات متعددة كثيرة.

حظـــر تجـــول إلـــى أن تســـتقر األمـــور،

كبيـــرة مـــن الوافدين اآلســـيويين ،كما ال

العدد

بيع وشراء

ال لالستهتار والتهاون

مظاهـــر ال تتوافـــق مع اإلجـــراءات التي

المئات ..خطرهم كبير

أشخاص وفقا لألوراق المستلمة من النيابة العامة.

وأضافت“ :جرد أكثر من  87ألف منتج غذائي متعدد ( )...مثال  28ألف حبة

تلـــك الرســـالة وردت مـــن نائـــب رئيـــس

يبـــدو الوضع في غايـــة الخطورة! لك أن

العلـــوي إن عـــدد المتهميـــن بمخزن األغذية الفاســـدة بمنطقـــة الهملة ثالثة

الطلبـــات ،ومنهم من يعمل فـــي الصيانة
ومنهـــم مـــن يعمـــل فـــي محـــال البقالة..

ولك أن تتخيل حجم الخطر الذي يمثله

هؤالء.

“الوضع ما يطمن”
ببســـاطة ،يشـــير بعض المواطنين الذين
ســـألناهم عن ســـبب تواجدهم لممارســـة

الرياضة أو التنزه في الحدائق ومضامير

المشـــي فـــي هذه الظـــروف ،ومـــن بينهم
أطفال ً
أيضا ،إلى أن األماكن المفتوحة ال

تمثـــل خطرًا لنقل العدوى من فيروس ال
ينتشـــر في الهواء ،ومع سؤال آخر حول
ضـــرورة االلتـــزام بالتوجيهات الرســـمية
بالبقـــاء فـــي البيـــوت وعدم الخـــروج إال

لألمـــور الضرورية ،فـــإن اإلجابـــة تتنوع

بيـــن “ضيقـــة خلـــق” ،أو “شـــوية وقت ما
يضـــر” ،فيمـــا البعـــض يجيـــب بال تـــردد:

“كالمـــك صحيح ..أول مـــرة وآخر مرة..

الوضع ما يطمن”.

التـــي أدرجتهـــا وزارة الصحـــة والفريـــق
الوطنـــي لمكافحـــة الفيـــروس والفـــرق
العاملـــة مـــن أطبـــاء وعامليـــن صحيين،
إضافـــة إلى المتطوعين ،تركز على نشـــر
التوعية بشـــكل مكثف من جهة ،ودعوة
المواطنيـــن والمقيميـــن إلـــى التعـــاون

أكاديميون بجامعة البحرين :مستحقات
“األوفر تايم” لم تصرف حتى اآلن
محرر الشؤون المحلية

وردت رســـالة من عدد من األكاديميين بجامعة البحرين الذين درســـوا
ســـاعات إضافية بالفصل الدراســـي األول ،ولكن حتى اآلن لم يتقاضوا
مكافآتهـــم وفـــق ما تنـــص عليه لوائـــح الجامعـــة .وناشـــد األكاديميون

المتضررون رئيس الجامعة رياض حمزة ورئيس ديوان الخدمة المدنية
باصدار توجيهاته لإلدارات المعنية بالجامعة؛ لتسريع إجراءات صرف

بالتبليغ عن الحاالت والبقاء في المنازل،

مســـتحقات األكاديميين .وقالوا :انتهى منتصف شـــهر يناير وإلى اآلن

بالمصابيـــن أو المصابيـــن المحتملين من

عندما نقصد قســـم الرواتب بالجامعة ،فإنهم يبلغوننا بأنهم بعثوا ملف

فيمـــا يبلـــغ العمـــل ذروتـــه فـــي العنايـــة
خالل الحجر واإلخضاع للرعاية الطبية،
وكل هذه الجهود تتطلب تكاتف الجميع
بـــروح وطنيـــة مخلصـــة إلـــى أن نتجاوز
بعون هللا هذه المرحلة بسالمة الجميع.

لم نســـتلم مســـتحقاتنا عن الســـاعات اإلضافية ( .)overtimeوأضافوا:

الســـاعات اإلضافية لديوان الخدمـــة المدنية ،وأن التأخير من الديوان،
وليس من الجامعة .وطالبوا المســـؤولين المعنيين للتســـريع في صرف
المستحقات المتأخرة.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

إن أردنا التعمير الحضاري علينا دعم الكتاب
قبـــل أزمـــة “كورونـــا” كان الكتـــاب العربـــي يعيـــش مرحلـــة انحـــدار

هنـــاك حقيقـــة قديمـــة حديثـــة نعتقـــد أنهـــا أصبحت فوق مســـتوى

يعيش على نبضات قليلة مضطربة على أمل إنعاشـــه ،ومؤخرا وجه

ال حيـــاة لألمـــة بـــدون كتـــاب ،وال حضـــور فـــي العصـــر كقـــوة فاعلة

وانتكاس شـــديد ،واليوم أصبح الوضع أكثـــر تعقيدا وكأني بالكتاب
اتحاد الناشـــرين العرب رســـالة مفتوحة إلى ملوك وأمراء ورؤســـاء

الدول العربية جاء فيها“ :نناشد الحكومات العربية جميعها تضمين
قطاع صناعة النشـــر ضمـــن حزم الدعم المختلفـــة والتي تم رصدها

فـــي دعم اقتصاديات الدول ...وأوضحت الرســـالة أن هناك شـــرائح
كثيـــرة مجتمعيـــة واقتصاديـــة تتأثـــر تأثـــرا مباشـــرا بقطـــاع صناعة

النشـــر كالمؤلفين والمترجمين والباحثين وكذلك المصممين الفنيين
والرسامين وقطاع المطابع بكل أنواعها”.

وبحســـب تقديـــر محمد رشـــاد رئيـــس اتحاد الناشـــرين العـــرب ،فإن

خســـائر قطاع النشـــر في الدول العربية بلغت نحو  20مليون دوالر،
كمـــا تم تأجيل  10معارض كتب بســـبب جائحة كورونا منها معرض
البحريـــن للكتـــاب ومعرض بغـــداد للكتاب ومعرض الريـــاض للكتاب

ومعرض أبوظبي للكتاب ومعرض تونس للكتاب.

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

النقـــاش ،وغـــدت حقيقة مؤكدة في تاريخ الحضـــارة ،حقيقة تقول
بـــدون كتـــاب ،وأهـــم ما قـــدم العرب فـــي مجـــال العلم هـــو الكتاب،

فقـــد دونت مؤلفـــات ال تحصى في كل موضـــوع ويكفي أن القرون

التـــي ازدهـــرت فيها الحضـــارة العربية تعد بين أكثـــر العصور روعة

للتواصل17111483 :

فـــي تاريـــخ الفكر اإلنســـاني ،لهذا يجـــب أن ال يواجه ســـوق الكتاب

مشـــاكل جســـيمة وعلى الحكومات مواصلة الجهود في دعم النتاج
الثقافـــي وتطويره ،وإعطـــاء الكتاب مزيدا من العنايـــة والنظر إليه
بعين مفتوحة.

» من المؤكد أن هناك مقترحات للعمل غير التي ذكرها اتحاد الناشرين
العرب ،ألن األهم تحقيق نشاطات أرقى وإسناد الكتاب العربي في ضوء
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الظروف الراهنة ،فالكتاب ال يقل شأنا عن أي ميدان آخر ،وحركة النشر
والتأليف تعزز مكانة الدول بحيث تصبح الثقافة حياة لكل الناس
وليس امتيازا ولقبا ،فإن أردنا التعمير الحضاري علينا دعم الكتاب.

د .طارق آل شيخان
tariq@cogir.org

إنسانية العرب والمسلمين في أزمة كورونا
ضربت جائحة كورونا العالم بأكمله ،ولم تفرق بين دولة متقدمة
و”متخلفـــة” ،ولم تفـــرق بين غني وفقير ،ولم تفرق بين منظرين

للقومية الشعوبية وبين سذج وجهلة ،فقد ساوت هذه الجائحة
فـــي إصابتها واســـتهدافها بيـــن مختلف أصناف الدول والبشـــر،

بالمقابـــل ،فإن الدول ،وأقصد الخليجية والعربية ،وفي تصديها
لهـــذا الوبـــاء العالمي لـــم تفرق بيـــن مريض وآخـــر ،فاإلجراءات

التـــي تقوم بها هذه الـــدول بخصوص التصدي لفيروس كورونا،

كانـــت مـــن دون تفريق بين كل من يعيش علـــى األرض العربية،

هذا باإلضافة إلى التعاطف المجتمعي العربي مع بقية الشعوب
األخـــرى بخصوص فيروس كورونا ،والـــذي أعطى صورة رائعة
لمـــدى إنســـانية العـــرب بالتفاعـــل مـــع المآســـي والكـــوارث التي

تضرب شعوب ودول العالم.

إن اإلجـــراءات الصحيـــة التـــي قامـــت بهـــا هـــذه الـــدول العربية

لمواجهـــة فيـــروس كورونـــا والتصدي له ،ســـواء مـــن خالل منع

التجول أو العزل الصحي أو تلقي العالج ،كانت من دون تفريق
بين مواطن أو مقيم أو زائر ،وهو تصرف حضاري وإنساني يعبر

بكل صدق عن سياسة السالم وسيادة ثقافة األخوة واإلنسانية
التـــي ينتهجها العرب المســـلمون وقت األزمـــات والكوارث التي

تتعرض لها مختلف شـــعوب األرض ،ما يؤكد أن المحافظة على

الروح والنفس البشرية من دون النظر لدينها وعرقها ولونها من
صميم مبادئ المجتمع العربي المســـلم ،وتعمل على تطبيق هذا

األمر الحكومات العربية على كل مقيم على ترابها.
ahmedjuma44
@yahoo.com

أحمد جمعة

لننشر ما بأعماقنا ونرتاح!
الحيـــاة تضـــع في طريقنا الكثير مـــن الوقائع والتحديات ،بعضنـــا يعتقد أنها عقبات،

الضوضاء والزحمة والصخب إلى محيط أشـــبه بالعزلة االختيارية مع كل ما توفره

الحساس ،هناك من يعيش الرعب كل دقيقة ،هواجس ،مخاوف ،وساوس ...وهناك

اإلنجازات التي لم يترك عالم الضوضاء فرصة لنا للوقوف والتفكير والتأمل والعمل

والبعـــض اآلخـــر يظن أنهـــا اختبار لقدراتـــه الذهنيـــة والفكرية ،بهذا الوقـــت الدقيق

علـــى النقيض بالضفة األخرى من يأخذ الوضع الراهن بسالســـة وراحة بال وهدوء،
تـــراه يعيـــش ويتحـــرك ويحتفـــل مـــع أفـــراد أســـرته ،شـــواء واجتماعـــات وأحاديث

وديـــة بيـــن األجداد واآلبـــاء واألبناء واألحفـــاد ،حياة تخلو من الرعب الذي تعيشـــه

المجموعـــة األولـــى حيث تأكلهـــا الهواجس والظنـــون ،هذه طبيعة البشـــر ،خصوصا

بالظروف االستثنائية كالتي نمر فيها اليوم.

» الحقيقة التي يجب أن يدركها الجميع هي أن هذه المأساة والكارثة
التي ضربت كل شعوب األرض ،وجدت لها تعاطفا كبيرا من قبل
المجتمع العربي ،والذي أظهر كل مشاعر اإلنسانية تجاه كل
المصابين بالعالم ،حتى الدول التي كانت لها مواقف معادية
للدول العربية وشعبها ،وهو ما يتميز به المجتمع العربي المسلم
دوما.

الحياة ذاتها من إمكانيات ملهمة تجعلنا نستغل هذا الوقت بالذات لتحقيق كثير من
بأسلوب مختلف ورؤية مغايرة.

سمر األبيوكي

البعـــض ممن يتبرم ويتوتر ويغضب ألدنى ســـبب لم ير مـــن الحياة جوانبها األخرى

التي تكفل خيارات ربما أكثر فاعلية من الفترة الماضية التي شهدت ركضا وهرولة
وصراعات وحروبا فيما بيننا وبين أنفسنا واآلخرين ،هذا الوقت هو المناسب للعودة
لطبيعـــة الحيـــاة الهادئة المســـالمة والتفكير المركـــز البعيد عن االنفعـــاالت العاطفية

ميزان القوى الجديد

التأمـــل وإشـــغال الوقت بمختلف الخيـــارات المتاحة لنا كالعمـــل والقراءة والرياضة

الســـريعة ،لـــو تبصرتم بهذه الرؤية صدقوني ســـترون في هـــذه المحنة رغم ما فيها
ً
تماما عن كل األوقات السابقة التي
من فقدان وخسائر وحزن ،إال أنها وقت مختلف

الخاطئـــة التي كنـــا عليها طوال العقود الماضية ...لماذا نســـتعجل العودة للضوضاء

هـــذا التوالـــي الغريـــب لألحـــداث ،كـــم هـــو رهيب ومـــروع أمر

ســـوءا وشـــرا وكذبا وتلفيقا ونفاقا وكأنهم كانوا ينتظرون هذه المحنة إلخراج بقية

فأنـــا أؤمن أن اإلنســـان خلق من مجموعة مـــن التناقضات بين

الشر بداخلنا؟ ونخرج للحياة أجمل ما فينا.

الحين واآلخر وألننا أصبحنا منفتحين على العالم الذي نراقبه

واالندماج في شؤون الحياة بكل ما تمنحه من خيارات هو السبيل السديد للخروج

من نســـيج هذه المحنة العالمية التي تركت آثارها على سكان الكرة األرضية جميعا
ألول مرة بالتاريخ الحديث ،ولو تأملنا شـــعوب العالم وقارنا حالنا بالجميع ســـندرك
أننـــا ربمـــا أفضل حاالً مـــن كثير من الشـــعوب الفقيرة والـــدول التي ال تملـــك موارد،

مررنـــا بها ويمكن اســـتغالل هذا الوقت فـــي تغيير العادات والمفاهيم والســـلوكيات

إنـــه عالـــم مجنون حقا ،وال يســـعني أن أقول غير ذلك في ظل

والصراعـــات؟ المشـــكلة فقط في البعض ممن لم تغيرهـــم األزمة الراهنة ،بل زادتهم

التناقضات التي نعيشـــها حاليا والتي تسطر لنا قصة اإلنسان،

لنا هذه الفرصة كي نعيش بهدوء وسالم وخيارات عدة ال تتاح لغيرنا ،وهذا وحده

الشـــرور الكامنة فيهم .مع أن المفروض هو أن تعلمنا هذه المحنة كيف نتخلص من

عدد من النزاعـــات الداخلية ومفاهيم متغيرة ومتأرجحة بين

» تنويرة :كثرة العثرات تفرض عليك أن تغير طريقك.

ليال ونهارا من خالل شاشـــات هواتفنا وأصبحنا نجيد التقييم

وبالتالي لم تتمكن من معالجة األزمة كما نحن ،والبد أن نشـــكر الحياة التي أتاحت
يكفـــي لنجعل من محيط الحياة مجاال للتنفس واالســـترخاء والتفكير بهدوء بعيدًا

عـــن التوتر والقلق ،فألول مرة تتاح لنا فرصة االختالء بأنفســـنا واإلفالت من دائرة

بيانات الخبر
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عطا الشعراوي

مع االنهيار الدامي للنظام الصحي في القارة األوروبية العجوز

لقد كدنا ننسى اسم منظمة الصحة العالمية في غمرة القضايا واألحداث
االهتمـــام بهـــذه المنظمـــة وغيرها مـــن المنظمـــات التي تدافع عـــن قضايا

وغيرها من المبادئ واألهداف التي تسعى إليها األمم المتحدة.

جهة النشر

الصفحة

اآلن والتهديـــد األعظـــم على حياة األســـرة الدوليـــة والمتمثل في جائحة
كورونا كوفيد ـ  ،19فإذا بمنظمة الصحة العالمية تبرز وتعيد طرح نفسها

العدد

بقوة على الســـاحة كمؤسســـة تحمل بصدق هم صحة اإلنسان أينما وجد

دون النظـــر للدولة التي ينتمي إليها أو ديانة وعرق هذا اإلنســـان ،وتكون

الرابط اإللكتروني

هذه المنظمة المرشـــد الواعي والمرجع األساســـي والمعتمـــد فيما تتخذه

الدول من إجراءات لمكافحة هذا الوباء ومحاولة السيطرة على فيروس
كورونـــا وعدم انتشـــاره ،وذلك على خالف ما بات يحـــدث في كل قضية
دوليـــة تتصـــدى لها األمـــم المتحدة منذ ســـنوات طويلـــة ،إذ تتحكم دول

بعينها ـ ســـواء بحكم هيمنتها وقوتهـــا أو عضويتها الدائمة بمجلس األمن

أو مساهمتها المالية ـ على مجريات وسير هذه القضية أو تلك وتوجيهها

تتفـــوق الصيـــن في حـــرب أميل أن أرجـــح أنها مـــن ابتدعتها،

Ata2928
@gmail.com

بمـــا يخـــدم مصالحهـــا حتى لـــو كانت تحمل ضـــررا بالغا علـــى دول أخرى

معينـــة رغـــم أنهـــا تتعلق بحياة البشـــر ،حتـــى جاء التحـــدي األخطر حتى

والريبة والشكوك حتما.

ففي خضم إيماننا التام بسيطرة الرأسمالية على العالم بأسره،
حـــرب بال أســـلحة ،فيـــروس يهز كيـــان العالم ويرجـــح كفة أن

كورونا بين منظمة الصحة واألمم المتحدة

الســـاخنة التـــي مر بها العالـــم خالل الســـنوات الماضية وقللـــت كثيرا من

أو هكـــذا خولنـــا أنفســـنا ،فـــإن كل مـــا يحـــدث يثيـــر الســـخرية

تقود الصين االشـــتراكية بالتعاون مع روسيا العالم من جديد،
وفي أميركا ،وألول مرة يبدو الكيان الصهيوني ال حول له وال
قوة فيما يحدث من حولنا من أحداث تراجيدية.

صراع القوى هذه المرة شـــرس ومغاير عن كل مرة ،ويبدو أن
مـــا بعـــد كورونا مختلـــف تماما عن ما قبله ،فوســـط االنشـــغال

باالقتصـــاد والمال والسياســـة ،واعتقاد الكثيريـــن أنها المحرك

كثيـــرة ،أو معرقلـــة للعدالـــة واإلنصـــاف أو مثلـــت تهديدًا لألمن والســـالم

األساســـي للعالـــم ،كانـــت كـــوادر علمية فـــي مختبـــرات مغلقة

ً
اختالفا
وإذا كان الحديـــث اآلن عـــن أن عالـــم مـــا بعـــد كورونا ســـيختلف

المواجهة أوقف موازين العالم بأسره.

جذريًا عما كان قبله ،فإن من أهم األمور التي يجب العمل عليها وتعديلها

لتكـــون قادرة على التعامل والتكيف مع العالم الجديد هو األمم المتحدة
التـــي تظل إطـــارً ا جامعا لدول العالم ومؤسســـة تقوم علـــى مبادئ متفق

عليهـــا وأهداف يحتاج إليها المجتمع الدولي ،إال أن طريقة العمل واألداء

بحاجة ماسة للتطوير والتعديل لتكون ناطقة بحق عن الجميع ،وساعية
بجد لنشـــر األمن والســـلم ومعبرة بصدق عن الحق والعدل لتضمن حشـــد
جهـــود كل الـــدول األعضـــاء ،وتتمكـــن مـــن التصـــدي لمختلف المشـــكالت

واألزمـــات ،وتغنينـــا عـــن العديد مـــن المؤسســـات والمنظمـــات اإلقليمية،

فتوفـــر بذلـــك الكثير من المـــوارد والجهـــود واألموال فيما يفيد البشـــرية
جمعاء.

تعمـــل ليال ونهـــارا على فيروس جديـــد مختلف وكذلك صعب

» ومضة :استمعت بعمق لعدد من الرسائل التي ألقاها قادة
الدول العظمى على شعوبهم ،ووقفت مليا أمام عدد من
الكلمات التي شدتني ،ويبدو أن فايروس كورونا سينتهي

فجأة بعد ما تعلن الواليات المتحدة األميركية فشلها التام
في مواجهة الجائحة وسقوط عدد ضخم من الضحايا ،األيام
القادمة كفيلة بأن توضح الصورة أكثر ،ومازلت واثقة بأن الجميع

سيعمل في األيام القادمة على ترتيب األولويات واألجندات
الخاصة بتقسيم العالم بأسره ومن جديد إلى قوى مختلفة عن
ذي قبل“ ..ونعيش ونشوف”!.
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