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á«cÓ¡à°S’G ™∏``°ùdG ô«aƒJ IQhô``°†H ¬Lƒj AGQRƒdG ¢ù«FQ
ó¡©dG »dh Qƒ``°†ëH ó©H øY ¢ù∏éªdG á°ù∏L ¢``SCGôàj √ƒ``ª°S
.∂∏ªdG ádÓL |

ô«aƒàH ∂``∏ªdG äÉ¡«LƒàH á``«ªeCG IOÉ``°TEG
ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒª∏d á``«Ñ£dG ájÉYôdG
É«ØJÉg ’É°üJG ¢ùeCG á«LQÉîdG ôjRh »fÉjõdG ó°TGQ øH ∞«£∏dGóÑY .O iôLCG
.IóëàªdG ºeCÓd ΩÉ©dG ø«eC’G ¢ûjô«JƒL ƒ«fƒ£fCG ™e
√ôjó≤Jh ¬JÉ«ëJ π≤æH á«LQÉîdG ôjRh IóëàªdG ºeCÓd ΩÉ©dG ø«eC’G ∞∏ch
ºeC’G ™e É¡æeÉ°†Jh øjôëÑdG áμ∏ªe ΩGõàdG ≈∏Y ióØªdG ∂∏ªdG ádÓL ≈dEG ¬fÉæàeGh
ájRGôàM’G äGAGôLE’ÉH Gó«°ûe ,ÉfhQƒc áëFÉL áëaÉμªd ÉgOƒ¡L »a IóëàªdG
≈∏Y ®ÉØë∏d ihó©dG QÉ°ûàfG ™æeh ¢Shô«ØdG áëaÉμªd É¡JòîJG »àdG á«bÉÑà°S’G
äÉ¡«LƒàdG Éæªãe ,áμ∏ªªdG »a øjóaGƒdGh ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒªdG áeÓ°Sh áë°U
ô«aƒàH áë°üdG IQGRh πØμàJ ¿CÉH ióØªdG ∂∏ªdG ádÓL ¿ód øe áªjôμdG á«μ∏ªdG
ø«æWGƒªdG ™«ªéd êÓ©dGh ôéëdGh ¢üëØ∏d á«ë°üdG äÉeóîdGh á«Ñ£dG ájÉYôdG
ôYÉ°ûªdG ¥ó°U ≈∏Y ∫ó``j …ò``dG ô``eC’G ,AGƒ°S óM ≈∏Y áμ∏ªªdG »a ø«ª«≤ªdGh
ÇOÉÑªdGh º«≤dÉH ï°SGôdG ¬``fÉ``ª`jEGh ióØªdG ∂∏ªdG ádÓéd á∏«ÑædG á«fÉ°ùfE’G
.á«ªdÉ©dG á«bÓNC’G

(3¢U π«°UÉØàdG)

ájôjô°ùdG ÜQÉéàdG CGóÑJ øjôëÑdG
ø```«aÉ`©àªdG É```eRÓ``Ñ`H êÓ```©`∏`d
¢ù«FQ áØ«∏N ∫BG ¬∏dGóÑY øH óªëe ï«°ûdG Ö«ÑW ≥jôØdG ó``cCG
…ó°üà∏d »Ñ£dG »æWƒdG ≥jôØdG ¢ù«FQ áë°ü∏d ≈``∏`YC’G ¢ù∏éªdG
ôjƒ£àd É``gOƒ``¡`L π``°`UGƒ``J øjôëÑdG áμ∏ªe ¿CG É``fhQƒ``c ¢Shô«Ød
äGóéà°ùeh ¢Shô«ØdG äGQƒ£J ™e ≈°TÉªàj ÉªH »LÓ©dG É¡dƒcƒJhôH
k
ø«©e êÓY ΩGóîà°SG »a ÉXƒë∏e
É kMÉéf ≥≤ëJ »àdG ∫hódG ÜQÉéJ
øe âaÉ©J »àdG ä’ÉëdG øe ÉeRÓÑdG π≤f ¿CG ≈dEG Gkô«°ûe ,¢Shô«Ø∏d
á¡LGƒªd áYÉæªdG π≤f »a ¬à«∏YÉa âÑKCG áªFÉ≤dG ä’ÉëdG ≈dEG ¢Shô«ØdG
»a Éæk °ùëJ ∑Éæg ¿CG ∫hO IóY »a ájôjô°S èFÉàf äô¡XCG PEG ;¢Shô«ØdG
áªFÉ≤dG ä’ÉëdG »≤∏J øe áYÉ°S 24 ≈dEG 12 ó©H ájôjô°ùdG ¢VGôYC’G
®ƒë∏e πμ°ûH á«°ù«FôdG ÜÉ¡àd’G äGô°TDƒe â°†ØîfGh ,êÓ``©`dG
ΩódG »a ø«é°ùcC’G ™Ñ°ûJ πãe á«°ù«FôdG äGô°TDƒªdG ¢†©H âæ°ùëJh
.πeÉ°T πμ°ûH
á≤∏©àªdG ájôjô°ùdG çƒëÑdG ò«Øæàd ≥jôa π«μ°ûJ ºJ ¬fCG ±É°VCGh
ódÉN ï«°ûdG Qƒ°ù«ahôÑdG AGƒ∏dG á°SÉFôH óéà°ùªdG ÉfhQƒc ¢Shô«ØH
Oó°üH ≥jôØdG ¿CG Éæ«Ñe ,á«μ∏ªdG á«Ñ£dG äÉeóîdG óFÉb áØ«∏N ∫BG »∏Y øH
∫õ©dG õcGôe »a áªFÉb ádÉM 20 πª°ûàd É«dÉM ájôjô°ùdG ÜQÉéàdG ò«ØæJ
ÉeRÓH øe ¢Shô«ØdG ó°V á¡Lƒe IOÉ°†e ΩÉ°ùLCG π≤æd ∂dPh ,êÓ©dGh
AGôLEG ºà«°S Éªc ,zágÉ≤ædG ÉeRÓH{ øe IOÉØà°SÓd º¡«dEG ø«aÉ©àªdG ΩO
øμªj »àdGh ájôjô°ùdG áHôéàdG AóH ™e á«eƒj IQƒ°üH »dhCG º««≤J
´ôÑàdG ÜÉH íàa ºà«°S ¬fCG ≈dEG É kgƒæe ,èFÉàædG ≈∏Y GkOÉªàYG ÉgójóªJ
»àdG ä’Éë∏d ∂``dPh …ôμ°ù©dG ≈Ø°ûà°ùªdÉH Ωó``dG ∂æH »a ÉeRÓÑdÉH
.GkôNDƒe ÉfhQƒc ¢Shô«a øe âaÉ©J

∫É``ª``Y ¢``ü``ë``Ø``J zá```ë```°```ü```dG{
zá``«``LQÉ``î``dG äÉ``Ñ``∏``£``dG π``«``°``Uƒ``J{
¿ƒ∏ª©j øjòdG ∫Éª©dG øe Om ó©d äÉ°Uƒëa AGôLEÉH ¢ùeCG áë°üdG IQGRh âeÉb
»àdG ájQÉéàdG äÓëªdG hCG ºYÉ£ª∏d Ak Gƒ°S á«LQÉîdG äÉÑ∏£dG π«°UƒJ ∫Éée »a
Iƒ£îdG √òg ¿CG IQGRƒdG âë°VhCGh .π«°UƒàdG äÉeóN ôÑY ájQÉéJ á£°ûfCG ôaƒJ
-ó«aƒc) ÉfhQƒc ¢Shô«a QÉ°ûàfG ™æªd ádhòÑªdG Oƒ¡édG øª°V »JCÉJ ájRGôàM’G
äócCGh .IóaGƒdG ádÉª©dG πªY äÉYÉ£b ∞∏àîªd á«FGƒ°ûY äÉ°Uƒëa AGôLEGh ,(19
¢Shô«ØdÉH º¡àHÉ°UEG »a ¬Ñà°ûj øe πμd á«FÉbƒdGh ájRGôàM’G äGAGôLE’G PÉîJG
á¶MÓªdG âëJ º¡©°Vhh º¡àeÓ°S øe ócCÉà∏d ájôÑàîªdG äÉ°UƒëØdG AGô``LEGh
.á©ÑàªdG á«FÉbƒdG äGAGôLE’G Ö°ùëH ø«YƒÑ°SCG Ióe …RGôàM’G »ë°üdG ôéëdÉH

(6¢U π«°UÉØàdG)

äÉ``°``†``jƒ``©``à``dG ≠```dÉ```Ñ```e ´Gó````````jEG
Gó``Z Ωƒ```ë```∏```dG º````YO ™````aQ ø```Y
≠dÉÑe ´GójEG äGAGôLEG AÉ¡àfG á«YÉªàL’G á«ªæàdGh πª©dG IQGRh âæ∏YCG
áKÓK πc áeƒμëdG ¬aô°üJ …òdG Ωƒë∏dG øY ºYódG ™aQ øY äÉ°†jƒ©àdG
øY Éeó≤e ∂dPh ,øjó«Øà°ùªdG ø«æWGƒª∏d á«aô°üªdG äÉHÉ°ùëdG »a ô¡°TCG
.2020 »dÉëdG ΩÉ©∏d ƒ«fƒjh ƒjÉeh πjôHCG ô¡°TCG
ø«æWGƒªdG äÉHÉ°ùM »``a ≠dÉÑªdG ´Gó`` jEG ¿CG IQGRƒ`` `dG â``ë`°`VhCGh
óYƒe ó«MƒJ IQOÉÑe øª°V ∂dPh ,2020 πjôHCG 15 GóZ ºà«°S á«aô°üªdG
øe Ió«Øà°ùªdG ô°SC’G OóY »dÉªLEG ¿CG Éª∏Y ,»eƒμëdG ºYódG èeGôH ±ô°U
,á«æjôëH Iô°SCG (77)h ÉØdCG (167) ≠∏Ñj á©aódG √òg »a ¢†jƒ©àdG ≠∏Ñe
.»æjôëH QÉæjO (501)h ÉØdCG (86)h ø«jÓe (7) √Qób »dÉªLEG ≠∏ÑªH
ídÉ°üd Ωƒë∏dG ºYO ¬«LƒJ äÉ«dBG øª°V äÉ°†jƒ©àdG √òg ±ô°üJh
,2015 ƒjÉe »a AGQRƒdG ¢ù∏ée QGôb ≈∏Y Ak ÉæH ,ø««æjôëÑdG ø«æWGƒªdG
.ø«æWGƒª∏d Ωƒë∏dG ºYO á«dBG ò«ØæJ ¿CÉ°ûH

Ωƒ°SôdG ¢†ØN ≈∏Y á°UÉîdG ¢SQGóªdG øe ójó©dG
,ô``ã`cCGh %10h %5 ø«H ìhGô``à` J Ö°ùæH á``«`°`SGQó``dG
π°üØ∏d Üƒ∏£ªdG §°ù≤dG ™aO π«LCÉJ ≈``dEG áaÉ°VE’ÉH
πÑb 2021-2020 »°SGQódG ΩÉ©dG øe ΩOÉ≤dG »°SGQódG
ΩOÉ≤dG ôÑªàÑ°S ô¡°T ≈dEG ¬∏«LCÉJh ,»fÉãdG π°üØdG ájÉ¡f
»a ô¶ædG ≈dEG áaÉ°VEG ,Qƒ``eC’G AÉ«dhCG øe ÖZôj øªd
ádhóL IOÉ``YE’ Qƒ``eC’G AÉ«dhCG øe øjô°ù©àªdG ä’ÉM
á°UÉîdG ≠dÉÑªdG øe º¡FÉØYEGh º¡æe áHƒ∏£ªdG Ωƒ°SôdG
äÓ°UGƒªdÉc É¡æe IOÉØà°S’G ºàj ºd »àdG äÉeóîdÉH
º¡«dEG É¡JOÉYEGh Égô«Zh á«°SQóªdG á£°ûfC’Gh ájò¨àdGh
≈dEG πjôHCG øe IôàØ∏d ≥Ñ°ùe πμ°ûH Égƒ©aO ób GƒfÉc GPEG
»°SGQódG ΩÉ©dG Ωƒ°SQ øe É¡ª°üN hCG 2020 ƒ«fƒj
ájQGRƒdG áæé∏dG AGQRƒ``dG ¢ù∏ée ∞∏c Éª«a .πÑ≤ªdG
»dÉªdG ¿RGƒ``à` dGh á``jOÉ``°`ü`à`b’Gh á«dÉªdG ¿hDƒ`°`û`∏`d
¢VÉjQ ´É``°`VhCG ¿CÉ°ûH áÑ°SÉæªdG äGQÉ«îdG á°SGQóH
.É¡«a äÓeÉ©dGh ∫ÉØWC’G
áªFÉb å``jó``ë`J ≈``∏`Y AGQRƒ`` `dG ¢ù∏ée ≥```aGhh
á∏°U äGP äÉfÉ«ch OGô``aCG êGQOEÉ` H ÜÉgQEÓd øjôëÑdG
Iô``cò``ª`dG Aƒ``°` V »``a ∂`` dPh É``¡`«`dEG ÜÉ`` ` gQE’G πjƒªàH
.á«LQÉîdG ôjRh øe ¢Vô¨dG Gò¡d áYƒaôªdG
(2¢U π«°UÉØàdG)

.ó©H øY AGQRƒdG ¢ù∏ée á°ù∏L ¢SCGôàj AGQRƒdG ¢ù«FQ ƒª°S |
AÉ``«`dhCG ±hô``X IÉ``YGô``e ≈∏Y á°UÉîdG äÉ``©`eÉ``é`dGh
GôcÉ°T ,»FÉæãà°S’G »dÉëdG ™°VƒdG ∫Ó``N Qƒ`` eC’G
äÉ``©`eÉ``é`dGh ¢``SQGó``ª` dG ¢†©H ¬``Jó``HCG É``e ¢ù∏éªdG
É¡eƒ°SQ ¢†Øîd OGó©à°SGh áHÉéà°SG øe á°UÉîdG
â≤aGh PEG ,Qƒ``eC’G AÉ«dhCG ±hôX IÉYGôeh á«°SGQódG

ô¡°ûdG »a ¥Gƒ``°`SC’G áÑbGôªd ¢û«àØàdG ¥ôa ∞«ãμàH
√ƒª°S ∞∏ch ,QÉ©°SC’ÉH ÖYÓàdG ΩóY ¿Éª°†d π«°†ØdG
.∂dòH áMÉ«°ùdGh IQÉéàdGh áYÉæ°üdG IQGRh
á«HôàdG IQGRh ∞«∏μJ AGQRƒ`` `dG ¢ù∏ée Qô``bh
¢``SQGó``ª` dG á``«`≤`H å``M »``a QGô``ª` à` °` S’É``H º``«`∏`©`à`dGh

øH áØ«∏N ô``«`eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U OÉ``°`TCG
áª∏μdG ¿ƒª°†ªH AGQRƒ`` dG ¢ù«FQ áØ«∏N ∫BG ¿Éª∏°S
πgÉ©dG ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†M É¡¡Lh »àdG á«eÉ°ùdG
øe ¬∏μ°ûJ ÉªHh äÉÑdÉ£dGh áÑ∏£dG ¬FÉæHCG ≈dEG ióØªdG
ójõªdG ∫òÑd á``jQGOE’Gh á«ª«∏©àdG QOGƒμ∏dh º¡d õaÉM
ÉfhQƒc ¢Shô«a á¡LGƒªd áægGôdG ±hô¶dG πX »a
ádÓL áª∏c ¬«∏Y â∏ªà°TG ÉªH √ƒª°S Gó«°ûe ,óéà°ùªdG
ΩGõàdÓd á«eÉ°S äÉ¡«LƒJh ¿É©e øe ióØªdG πgÉ©dG
áë∏°üªdG ºjó≤Jh ájÉªM »a ºjƒ≤dG »æWƒdG è¡ædÉH
Qƒ°†ëH √ƒª°S ¢SDhôJ ∫ÓN ∂dP AÉL .øWƒ∏d É«∏©dG
áØ«∏N ∫BG óªM øH ¿Éª∏°S ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U
¢ù«Fôd ∫hC’G ÖFÉædG ≈∏YC’G óFÉ≤dG ÖFÉf ó¡©dG »dh
øY äó≤Y »àdG AGQRƒdG ¢ù∏ée á°ù∏L AGQRƒdG ¢ù∏ée
.¢ùeCG »FôªdG ∫É°üJ’G á«æ≤àH ó©H
á©HÉàeh Oƒ¡éH AGQRƒ`` dG ¢ù«FQ ƒª°S OÉ``°`TCGh
≈∏YC’G óFÉ≤dG ÖFÉf ó¡©dG »dh »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U
»a Iôªà°ùªdG AGQRƒ``dG ¢ù∏ée ¢ù«Fôd ∫hC’G ÖFÉædG
√QÉ°ûàfG AGƒ``à` MGh ¢Shô«ØdG Gò¡d …ó°üàdG π«Ñ°S
.ádÉq©ØdG á«bÉÑà°S’G äGAGôLE’ÉHh
Iôah øe ≥≤ëàdG ≈dEG AGQRƒdG ¢ù«FQ ƒª°S ¬Lhh
ô¡°T ∫Ó``N ø«æWGƒª∏d á«aÉμdG á«cÓ¡à°S’G ™∏°ùdG
™∏°ùdG √òg ¿ƒμàd áHÉbôdG á∏°UGƒeh ∑QÉÑªdG ¿É°†eQ
√ƒª°S ¬Lh Éªc ,ô©°ùdGh IOƒédG å«M øe áfRGƒàe

ºFÉb QÉ«N ∫GƒéàdG ô¶M ¢Vôa :ÉfhQƒc áëaÉμªd »æWƒdG ≥jôØdG
IóaGƒdG ádÉª©dG ø«H áªFÉ≤dG ä’ÉëdG IOÉjR âØ°ûc á«bÉÑà°S’G äÓªëdG

»``YÉ``ª``à``L’G ó```YÉ```Ñ```à```dGh ™``ª``é``à``dG ™``æ``e »```a »``NGô``à``∏``d ∫É```é```e ’
:»∏Y áªWÉa âÑàc

ÉeCG ,äÉ°UƒëØdG »dÉªLEG øe %2 ¬àÑ°ùf Ée É¡æe
%98 ¬àÑ°ùf Ée â¨∏H ó≤a áÑdÉ°ùdG äÉ°UƒëØdG
.äÉ°UƒëØdG »dÉªLEG øe
±Éæe Ö``«`Ñ`W Ωó``≤` ª` dG ó`` cCG ¬``Ñ`fÉ``L ø``e
ájó©ªdG ¢`` VGô`` eC’G …QÉ``°`û`à`°`SG »fÉ£ë≤dG
»æWƒdG ≥jôØdG ƒ°†Y …ôμ°ù©dG ≈Ø°ûà°ùªdÉH
IóMh ó««°ûJ ¿CG ÉfhQƒc ¢Shô«Ød …ó°üà∏d
≈Ø°ûà°ùªdÉH á``«`fGó``«`ª`dG Iõ``cô``ª` dG á``jÉ``æ`©`dG
ΩÉjCG á©Ñ°S ∫ÓN á«°SÉ«b Iôàa »a …ôμ°ù©dG
áédÉ©ªd Gôjô°S 130 ≈∏Y …ƒàëJ »àdGh ,§≤a
äGAGôLE’G øe ƒg ,¢Shô«Ø∏d áªFÉ≤dG ä’ÉëdG
,GkôNDƒe ÉgRÉéfEG ºJ »àdG IRQÉÑdG ájRGôàM’G
√õ«¡éJ º``J PEG ,™«ªé∏d ô``î`a å©Ñe ƒ``gh
,äÉjƒà°ùªdG ≈``∏`YCG ≥``ahh Iõ``¡` LC’G π°†aCÉH
á«fGó«ªdG IõcôªdG ájÉæ©dG IóMh ¿CG ≈dEG É kgƒæe
¿Éª°†d »æWƒdG ≥jôØdG äGOGó©à°SG øª°V »g
ä’ÉM …C’ …ó°üà∏d äÉeõ∏à°ùªdG πc ôaGƒJ
.É¡d áeRÓdG ájÉYôdGh êÓ©dG ô«aƒJh áªFÉb

.»Øë°üdG ôªJDƒªdG øe ÖfÉL |
.™«ªédG áeÓ°Sh áë°U
âªJ »àdG äÉ°UƒëØdG OóY ¿CG ±É°VCGh
»àdGh áμ∏ªªdG »``a á``dÉ``M ∫hCG π«é°ùJ òæe
»°VÉªdG ´ƒÑ°SC’G ∫ÓN IóaGƒdG ádÉª©dG â∏ª°T
≥jôW øY hCG ¢üëØdG õcGôe ∫ÓN øe AGƒ°S
É°üëa
k 65768 ≠∏H á∏≤æàªdG ¢üëØdG äGóMh
á«HÉéjE’G äÉ°UƒëØdG áÑ°ùf â¨∏Hh ,ÉjôÑàîe

(7¢U π«°UÉØàdG)

´É``Ø`JQ’G ÜÉÑ°SCG øª°V ø``e ¬``fEG PEG ,Ió``aGƒ``dG
∂dòdh º¡æcÉ°ùe »a º¡©ªéJ Oó©dG Gò``g »a
IQhô°Vh ™ªéàdG ΩóY á«ªgCÉH ô«còàdG ÖLh
§≤a ¢ù«d ,»YÉªàL’G óYÉÑàdG ô«jÉ©e ´ÉÑJG
É°†jCG É``ª`fEGh Ió``aGƒ``dG ádÉª©dG ≈``dEG áÑ°ùædÉH
ΩóY Öéj Éªc ,ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒªdG πμd
≈∏Y ÉXÉØM äGOÉ°TQE’G √òg ´ÉÑJG »a »NGôàdG

…òdG »Øë°üdG ôªJDƒªdG ∫ÓN ∂dP AÉL
¢Shô«a QÉ°ûàfG áëaÉμªd »æWƒdG ≥jôØdG √ó≤Y
.ÉfhQƒc
á«bÉÑà°S’G á∏ªë∏d ák é«àf ¬fCG ≈dEG âØdh
,»eƒj πμ°ûH ¢üëØdG Iô``«`Jh ™``aQ º``J ó≤a
OGó`` `YCG Oƒ`` `Lh ¢``ü` ë` Ø` dG è``FÉ``à` f äô`` `¡` ` XCGh
ádÉª©dG ø``«`H á``ª`FÉ``≤`dG ä’É``ë``dG ø``e Iô``«`Ñ`c

..∞°üfh ÉeÉY ôaGƒàe »Ñ£dG ¿hõîªdG :çQGƒμdG á¡LGƒe áæéd
ô¡``°TCG á`à``°S ±É````c AGò``¨`∏d »`é``«`JGôà``°S’G ¿hõ```î`ª`dGh

بيانات الخبر

π«ch á©ªL ∑QÉÑe óªëe QƒàcódG ¥ô£Jh
≈dEG äÉeóîdGh OQGƒª∏d º«∏©àdGh á«HôàdG IQGRh
É¡ª«∏°ùJ ºà«°S »``à`dG ¢``SQGó``ª`dG IQGRƒ```dG OGó`` YEG
,áLÉëdG óæY AGƒ``jEG õcGôªc É¡eGóîà°SG Qô≤à«d
º««≤Jh º«∏©àdG á∏°UGƒªd á£N IQGRƒdG äóYCG Éªc
≈dEG Égƒæe ,á«fhôàμdE’G πFÉ°SƒdG ôÑY ∂dPh áÑ∏£dG
áÑ∏£dÉH ≥∏©àj Éª«a á«LQÉîdG IQGRh ™e ≥«°ùæàdG
øY Ó°†a ,êQÉîdG »a ¿ƒ°SQój øjòdG ø««æjôëÑdG
.QƒeC’G AÉ«dhCGh áÑ∏£∏d á«Ø«≤ãJ OGƒe OGóYEG

(8¢U π«°UÉØàdG)

áμ∏ªªdG »a ôaGƒàe »Ñ£dG ¿hõîªdG ¿CG áë°üdG
¿hõîe ∑Éægh ,ΩÉ©dG ∞°üfh ΩÉY ≈dEG π°üJ Ióe
¢Shô«a êÓ``©`H á°UÉîdG á``jhOCÓ` d ø«àæ°S Ió``e
á```jhOC’G ø``e ó``jõ``e Ö∏£d QÉ``L π``ª`©`dGh ,É``fhô``c
.á«Ñ£dG äGó©ªdGh
áYÉæ°üdG ¿hDƒ°T π«ch ¢†jô©dG áeÉ°SCG ócCGh
¿hõîªdG ¿CG áMÉ«°ùdGh IQÉéàdGh áYÉæ°üdG IQGRƒH
âeÉb PEG ,ô¡°TCG áà°S Ióe ±Éc AGò¨∏d »é«JGôà°S’G
,á«°SÉ°SCG á«FGòZ IOÉe 14``d áªFÉb OGóYEÉH IQGRƒdG
øe øjôëÑdG ≈``dEG â∏°Uh Iô«Ñc äÉ``©`aO ∑É``æ`gh
.ø««∏ëªdG øjOQƒªdG ™e ¥ÉØJ’G ∫ÓN

¢ù«FQ ø°ùëdG ø°ùM øH ¥QÉ``W ≥jôØdG ó``cCG
á¡LGƒªd á«æWƒdG áæé∏dG ¢ù«FQ ΩÉ``©`dG ø`` eC’G
∂∏ªdG ádÓL äÉ¡«LƒJ ºK ¬∏dG π°†ØH ¬fCG çQGƒμdG
πeÉ©àdG ≈∏Y É``¡`JQó``b øjôëÑdG â``à`Ñ`KCG ió``Ø`ª`dG
á¡LGƒe âYÉ£à°SGh ôWÉîªdGh äÉHƒ©°üdG ™e
…ó°üàdG »a É¡JQGóL âàÑKCGh áægGôdG äÉjóëàdG
á«°SÉ°SCG äÉeƒ≤e øe É¡jód Ée π°†ØH ÉfhQƒc áeRC’
∫ÓN ∂``dP AÉ``L .±hô``¶`dG √ò``g πãe ™``e πeÉ©à∏d
∫É°üJ’G á«æ≤J ôÑY áæé∏d …Qhó```dG ´É``ª`à`L’G
.»FôªdG
IQGRh π«ch ™fÉªdG ó«dh QƒàcódG QÉ°TCG √QhóH

zø««æjôëÑdG ÖJGhQ{ á``eóN »a â∏é°S á°UÉN á``°ù°SDƒe ±’BG 9
ºYódG øY âdRÉæJ á``cô°T 2000 øe ôãcCG ..á«æWh IQOÉ``Ñe »a
πc πª°ûjh ƒ«fƒjh ƒjÉeh πjôHCG ô¡°T ∫ÓN ¿ƒ«∏e
.äGhÓ©dG
»a É«∏Y áæéd π«μ°ûJ ≈``dEG …ô°ShódG QÉ``°`TCGh
ø«æWGƒªdG ™«ªL º∏°ùJ á©HÉàªd π``ª`©`dG IQGRh
¢ü«°üîJ ™e ,IQô≤ªdG áKÓãdG ô¡°TC’G ∫ÓN º¡bƒ≤M
ø«ØXƒªdG ihÉμ°T πÑ≤à°ùj ä’É°üJÓd ô«Ñc õcôe
.º¡bƒ≤M º¡ª∏°ùJ ΩóY ∫ÉM »a ø««æjôëÑdG

âdRÉæJ ób ¢UÉîdG ´É£≤dG »a á°ù°SDƒe »ØdCG øe ôãcCG
»a É¡«ØXƒe Qƒ``LC’ ádhódG ºYO ≈∏Y ∫ƒ°üëdG øY
´É£≤dG »a äÉ°ù°SDƒª∏d Ö°ùëJ IóFGQ á«æWh IQOÉÑe
πgÉc ∫É≤KEG ΩóY QÉWEG »a »JCÉj º¡dRÉæJ ¿CGh ,¢UÉîdG
.π£©àdG ¥hóæ°U
»æjôëH ∞Xƒe ∞dCG 90 øe ôãcCG ¿CG ≈dEG QÉ°TCGh
200`dG RhÉéàJ áª«≤H QƒLC’G ºYO øe ¿hó«Øà°ù«°S

:»°ùæe π°VÉa Öàc
á«YÉªàL’G á«ªæàdGh πª©dG IQGRh π«ch ó``cCG
ôãcCG ¿CG …ô°ShódG ìÉÑ°U äÉæ«eCÉàdG ¢ù∏ée ƒ°†Y
»a â∏é°S ¢UÉîdG ´É£≤dG »a ácô°T ±’BG 9 øe
òæe πª©dG ÜÉë°UC’ á«fhôàμdE’G π«é°ùàdG áeóN
»dGƒM ¿CG ≈``dEG Gô«°ûe ,ø«eƒj òæe áeóîdG ¥Ó``WEG

¢Shô«a áëaÉμªd »æWƒdG ≥jôØdG Oó°T
áμ∏ªe »``a ø``gGô``dG ™°VƒdG ¿CG ≈∏Y É``fhQƒ``c
∫GƒéàdG ô¶M ¢Vôa »Yóà°ùj ’ øjôëÑdG
™°VƒdG Qƒ£J ≈àe ÉªFÉb GQÉ«N ∫Gõj ’ ¬æμdh
¿CG GócDƒe ,»æjôëÑdG ™ªàéªdG »a »FÉHƒdG
ádÉª©dG ø«H áªFÉ≤dG ä’ÉëdG OGóYCG »a IOÉjõdG
»àdG á«bÉÑà°S’G äÓªëdG ≈dEG Oƒ©J IóaGƒdG
.º¡©bGƒe »a âªJ
áë°üdG IQGRh π«ch ™fÉªdG ó«dh .O ócCGh
áë°üdG IQGRƒ``H á°üàîªdG á«Ñ£dG ¥ôØdG ¿CG
â``eÉ``b á``Wô``°`û`dG ™``e ≥``«`°`ù`æ`à`dGh ¿hÉ``©` à` dÉ``H
øμ°S ≥WÉæªd á«fGó«ªdG äGQÉ``jõ``dG øe Oó©H
,áμ∏ªªdG ≥WÉæe ∞∏àîe »a IóaGƒdG ádÉª©dG
≥jôW øY º¡d ájôÑàîªdG äÉ°UƒëØdG AGôLEGh
¿CG ≈``dEG Gô«°ûe ,á∏≤æàªdG ¢üëØdG äGó`` Mh
∫ƒ°UƒdG »a âª¡°SCG ób á«bÉÑà°S’G äÓªëdG
»a É``fhQƒ``c ¢Shô«Ød áªFÉ≤dG ä’É``ë`dG ≈``dEG
≥ah º¡©e πeÉ©àdGh ºgô°üM ºJ PEG ,º¡©bGƒe
.Ióªà©ªdG äGAGôLE’G

ô``«aƒJ π``ª©dG ÜÉë``°UCG ΩGõ``dEG
IQGôëdG ¢SÉ«b Iõ¡LCGh äÉeÉªμdG
π``ª` ©` dG ô`` ` ` jRh Qó`` ` °` ` `UCG
π«ªL á«YÉªàL’G á«ªæàdGh
¿Gó``«``ª``M »`` ∏` `Y ó``ª``ë``e ø`` `H
´É£≤dG äBÉ°ûæªd ÉjQGOEG Éª«ª©J
π``ª`Y ÜÉ`` `ë` ` °` ` UCG) ¢`` UÉ`` î` `dG
™æeh áëaÉμe ¿CÉ°ûH (∫ÉªYh
¬ÑLƒªH ΩõdCG zÉfhQƒc{ QÉ°ûàfG
äÉeÉªc ô«aƒJ πª©dG ÜÉë°UCG
™«ªL ΩGõ``dEGh á«FÉbƒdG ¬LƒdG
™bGƒe »a É¡eGóîà°SG ∫Éª©dG
á``«`dhDƒ`°`ù`ª`dG ó``«` cCÉ` Jh π``ª`©`dG
ÜÉ``ë`°`UCG ≥``JÉ``Y ≈``∏`Y IÉ``≤`∏`ª`dG
.πª©dG ôjRh |
∫ƒNóH ìÉª°ùdG ΩóY »a πª©dG
º¡eGóîà°SG øe ócCÉàdG πÑb πª©dG ™bGƒe hCG ICÉ°ûæªdG ≈``dEG OGô``aC’G
.¬LƒdG äÉeÉªc
ÜÉë°UCG ΩÉ«b ≈∏Y ¢ùeCG ò«ØæàdG õ«M πNO …òdG º«ª©àdG Oó°Th
óæY ∫Éª©dG ™«ªéd IQGôëdG áLQO ¢SÉ«≤H º¡æY Üƒæj øe hCG πª©dG
≈dEG ±Gô°üf’G ø«Mh ,πª©dG AÉæKCG º¡LhôNh ,πª©dG ™bGƒe º¡dƒNO
áLQód ´ÉØJQG …CG ó°UQ ºJ ∫ÉM »ah ,º¡d á°ü°üîªdG øμ°ùdG äGô≤e
øe hCG πª©dG ÖMÉ°U ΩÉ«b ∂dP óæY ø«©àj ∫Éª©dG øe …C’ IQGôëdG
(444) ºbôdG ≈∏Y ∫É°üJ’Gh …Qƒa πμ°ûH πeÉ©dG ∫õ©H ¬æY Üƒæj
á«Ñ£dG ájÉYôdG ≈∏Y ∫ƒ°üë∏d É¡àdÉMEGh IOƒ°UôªdG ádÉëdG øe ≥≤ëà∏d
.áeRÓdG
»a ∫Éª©dG OóY π«∏≤J ≈dEG äÉ°ù°SDƒªdGh äÉcô°ûdG º«ª©àdG ¬Lh Éªc
,∫Éª©∏d á°ü°üîªdG áMGôà°S’G ±ôZ »a ¢üNC’G ≈∏Yh πª©dG ™bGƒe
äÉÑcôªdG ≈``dEG áaÉ°VE’ÉH ,¢ùHÓªdG πjóÑJ ±ô``Zh ,QÉ¶àf’G ±ô``Zh
.πª©dG ™bGƒe ≈dEGh øeh ICÉ°ûæªdG πNGO ∫Éª©dG π≤æH á°UÉîdG
(6¢U π«°UÉØàdG)
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.ó¡©dG »dh ƒª°S |

.AGQRƒdG ¢ù«FQ ƒª°S |

ó¡©dG »dh Qƒ°†ëH

»FôªdG ∫É°üJ’G á«æ≤àH ó©oH øY AGQRƒdG ¢ù∏éªd á«YƒÑ°SC’G á°ù∏édG ¢SCGôàj AGQRƒdG ¢ù«FQ
ºgôYÉ°ûe ≈∏Y ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒªdG »«ëjh √ƒª°S êÓY Iôàa ∫GƒW Éª¡eÉªàgG ≈∏Y ó¡©dG »dhh ∂∏ªdG ôμ°ûj √ƒª°S

QÉ©°SC’G áÑbGôeh ¿É``°†eQ ∫ÓN á«aÉμdG á«cÓ¡à°S’G ™``∏°ùdG Iôah øe ≥``≤ëàdÉH ¬``«LƒàdG
QƒeC’G AÉ«dhCG ±hôX IÉYGôe ≈∏Y á°UÉîdG äÉ©eÉédGh ¢SQGóªdG åM »a QGôªà°S’ÉH á«HôàdG IQGRh ∞«∏μJ

≈∏Y ∫ƒ°üë∏d º¡∏gDƒj É``ª`Hh
IQGOE’G »a á«aGôàMG äGOÉ¡°T
á°üæªdG ∫ÓN øe ∂dPh ,á«dÉªdG
ó©H øY á«ÑjQóàdG á«fhôàμdE’G
™e ¿hÉ©àdÉH É¡bÓWEG ºJ »àdGh
,(ÉÑ«H) á``eÉ``©`dG IQGOE’G ó¡©e
∞JÉa Éæ«e á«°UƒJ »Ñ∏j ÉªHh
π``jƒ``ª` J á``ë` aÉ``μ` ª` H á``«` æ` ©` ª` dG
äÉª¶æªdG ´É£b »a ÜÉ`` gQE’G
ôjRh ¢VôY óbh ,á«ëHôdG ô«Z
á«YÉªàL’G á«ªæàdGh πª©dG
á«fhôàμdE’G á°üæªdG IQOÉ``Ñ` e
á``«` ∏` gC’G äÉ``ª`¶`æ`ª`dG Ö``jQó``à` d
äÉª¶æªdG IAÉØc ™aôd ó©H øY
øe á«dÉªdG IQGOE’G »a á«∏gC’G
≈``dEG áYƒaôªdG IôcòªdG ∫Ó``N
.¢Vô¨dG Gò¡d ¢ù∏éªdG
≈∏Y ¢ù∏éªdG ≥aGh :Ék ©°SÉJ
¢ù∏ée øe Ωó≤e áÑZôH ìGôàbG
¥ƒ°S §«£îJ IOÉ``YE’ ÜGƒædG
.√ôjƒ£Jh …õcôªdG ´ÉaôdG
¢ù∏ée ≥`` ` aGh :Gô`` °` `TÉ`` Y
áÑZôH ìGô``à` bG ≈``∏`Y AGQRƒ`` `dG
èeÉfôH »éjôN ∫ƒÑ≤H ìÉª°ù∏d
»a »``æ`¡`ª`dGh »``æ`Ø`dG º«∏©àdG
.øjôëÑdG á©eÉL
¢ù∏ée ≥``aGh :ô°ûY óMCG
≈∏Y áeƒμëdG OQ ≈∏Y AGQRƒdG
≈Ø°ûà°ùªH ≥∏©àj áÑZôH ìGôàbG
á``¶` aÉ``ë` ª` dG »```a ¢``ü` °` ü` î` à` e
.á«HƒæédG

á`` «` `fhô`` à` `μ` `dE’G π```FÉ```°` `Sƒ```dGh
»``a IQƒ`` £` `à` `ª` `dGh á``ã``jó``ë``dG
äÉeóîdGh äÓeÉ©ªdG ™«ªL
ø``«` °` VÉ``≤` à` ª` dGh ø``«` ©` LGô``ª` ∏` d
Ék eÉé°ùfG »JCÉJ »àdG ø«eÉëªdGh
ô«°ù«J »a áeƒμëdG èeÉfôH ™e
π«¡°ùJh »°VÉ≤àdG äGAGô`` `LEG
∂dPh ,á«dó©dG äÉeóîdG ºjó≤J
≈∏Y ¢ù∏éªdG ´ÓWEG ∫ÓN øe
¿CÉ`°`û`dG Gò``¡` H á``Yƒ``aô``e Iô``cò``e
¿hDƒ` °` û` dGh ∫ó``©` dG ô`` `jRh ø``e
»àdGh ±É`` `bhC’Gh á``«`eÓ``°`SE’G
ø«°TóJ πMGôe É¡dÓN øe ìô°T
Oƒ¡édGh á«fhôàμdE’G º¶ædG
á``ª` ¶` fC’G ô``jƒ``£`à`d á``dhò``Ñ` ª` dG
.á«fhôàμdE’G
¢ù∏ée ≥`` ` aGh :Ék ``©``HÉ``°``S
áªFÉb å``jó``ë`J ≈``∏`Y AGQRƒ`` ` dG
OGôaCG êGQOEÉH ÜÉgQEÓd øjôëÑdG
πjƒªàH á∏°U äGP äÉ``fÉ``«` ch
Aƒ°V »a ∂``dPh É¡«dEG ÜÉ``gQE’G
¢Vô¨dG Gò¡d áYƒaôªdG IôcòªdG
.á«LQÉîdG ôjRh øe
¢ù∏ée ¢Vô©à°SG :Ék æeÉK
á``dhò``Ñ`ª`dG Oƒ``¡` é` dG AGQRƒ`` ` `dG
á«fhôàμdE’G á«æ≤àdG ∞«Xƒàd
ø«Yƒ£àªdGh ø«∏eÉ©dG ÖjQóàd
äÉ``«` ©` ª` é` ∏` d ø``«` Ñ` °` ù` à` æ` ª` dG
ájô«îdG äÉ«©ªédGh á«∏gC’G
IQGRh ±Gô```°` `TE’ á``©` °` VÉ``î` dG
á«YÉªàL’G á«ªæàdGh πª©dG

AGQRƒ``dG ¢ù∏ée ¢ù«FQ ÖFÉf
.IQƒcòªdG áæé∏dG ¢ù«FQ
¢ù∏ée ≥`` `aGh :Ék ` °` ù` eÉ``N
…OÉf á«©ÑJ π≤f ≈∏Y AGQRƒ``dG
ø«éjôîdG …OÉ`` `fh á``Hhô``©` dG
ô``Ø` °` ù` dGh ¿Gô`` «` `£` `dG …OÉ`` ` ` fh
ÜÉ``Ñ`°`û`dG ¿hDƒ` `°` `T IQGRh ø``e
πª©dG IQGRh ≈``dEG á°VÉjôdGh
¿CGh ,á``«`YÉ``ª`à`L’G á``«`ª`æ`à`dGh
á«ªæàdGh πª©dG IQGRh ¿ƒμJ
ájQGOE’G á¡édG »g á«YÉªàL’G
»a ∂dPh ,º¡æe πμd á°üàîªdG
Gò¡d áYƒaôªdG á«°UƒàdG Aƒ°V
á``jQGRƒ``dG áæé∏dG ø``e ¢Vô¨dG
á«©jô°ûàdGh á«fƒfÉ≤dG ¿hDƒ°û∏d
¢ù«FQ Ö``FÉ``f É``¡`°`Vô``Y »``à` dGh
áæé∏dG ¢ù«FQ AGQRƒ``dG ¢ù∏ée
.IQƒcòªdG
¢``ù`∏`é`e å`` `M :Ék ` `°` `SOÉ`` °` `S
Iõ``¡`LC’Gh äGQGRƒ`` dG AGQRƒ`` dG
∫ƒëàdG áYô°S ≈∏Y á«eƒμëdG
á``ª` ¶` fC’G ≥``«` Ñ` £` Jh »``ª``bô``dG
É¡JÉeóN ºjó≤àd á«fhôàμdE’G
,É``¡` JÓ``eÉ``©` eh É`` `¡` ` JGAGô`` `LEGh
Gò``g ø``ª`°`V ¢``ù`∏`é`ª`dG ∑QÉ`` `Hh
äÉ``eó``î` dG ø``«` °` Tó``J ¥É``«` °` ù` dG
á«fhôàμd’G á«FÉ°†≤dGh á«dó©dG
¿hDƒ` `°` `û` `dGh ∫ó`` ©` `dG IQGRƒ`` ` ` H
∫ƒëàdGh ±ÉbhC’Gh á«eÓ°SE’G
ájó«∏≤àdG º¶ædG ΩGóîà°SG øe
á`` ª` `¶` `fC’G ΩGó`` î` `à` `°` `SG ≈`` ` ` dEG

,á``«` °` SÉ``eƒ``∏` Hó``dG äÉ``°``SGQó``∏``d
áæé∏dG á«°UƒJ ¢``Vô``©`à`°`SGh
á«fƒfÉ≤dG ¿hDƒ°û∏d á``jQGRƒ``dG
É¡°VôY »``à` dGh á«©jô°ûàdGh
Qô``bh ,¬``fCÉ`°`û`H áæé∏dG ¢ù«FQ
≈``dEG ¬``à` dÉ``MEG IOÉ`` `YEG ¢ù∏éªdG
øe ójõªd iô``NCG Iô``e áæé∏dG
.á°SGQódG
¢``ù`∏`é`e ≥`` ` `aGh :Ék ` ` `©` ` `HGQ
¿ƒ``fÉ``b π``jó``©`J ≈``∏`Y AGQRƒ`` ` dG
¬àdÉMEG Qôbh …QÉéàdG πé°ùdG
¢ù∏ée ≈dEG ∫Éé©à°S’G áØ°üH
äGAGô`` ` ` ` LE’G ≥`` ` ah ÜGƒ`` `æ` ` dG
.á``«` fƒ``fÉ``≤` dGh á``jQƒ``à``°``Só``dG
ô`` jRƒ`` d π`` jó`` ©` `à` `dG í``ª``°``ù``jh
áMÉ«°ùdGh IQÉéàdGh áYÉæ°üdG
…õcôªdG πé°ùdG äÉeóN π≤f
á∏Ø≤ªdG áªgÉ°ùªdG äÉcô°û∏d
IQGRƒ``H á°üàîªdG IQGOE’G øe
áMÉ«°ùdGh IQÉéàdGh áYÉæ°üdG
á°UÉ≤ª∏d øjôëÑdG ácô°T ≈``dEG
,øjôëÑdG á°UQƒÑd ácƒ∏ªªdG
IOÉ`` ` jR ≈``∏``Y Ék ` `°` `Uô`` M ∂`` ` `dPh
IQGOEG »a áfhôªdGh á«aÉØ°ûdG
á∏Ø≤ªdG áªgÉ°ùªdG äÉcô°ûdG
øe á``«`aÉ``°`VEG äÉ``eó``N º``jó``≤`Jh
á«°Uƒ°üîH ∫Ó`` ` `NE’G ¿hO
≈∏Y ∂`` ` dPh ,äÉ``cô``°``û``dG ∂``∏` J
áæé∏dG ¬H â°UhCG …òdG ƒëædG
á«fƒfÉ≤dG ¿hDƒ°û∏d á``jQGRƒ``dG
É¡°VôY »``à`dGh ,á«©jô°ûàdGh

¢``†`©`H ¬`` `Jó`` `HCG É`` e ¢``ù` ∏` é` ª` dG
á°UÉîdG äÉ©eÉédGh ¢SQGóªdG
¢†Øîd OGó©à°SGh áHÉéà°SG øe
IÉ``YGô``eh á``«`°`SGQó``dG É¡eƒ°SQ
∂``dPh ,Qƒ```eC’G AÉ``«` dhCG ±hô``X
øe ¢``ù`∏`é`ª`dG ∞```bh ¿CG ó``©` H
¬``eó``b …ò`` ``dG ¢`` Vô`` ©` `dG ∫Ó`` `N
≈∏Y º«∏©àdGh á«HôàdG ô`` jRh
IQGRh É¡H âeÉb »àdG Oƒ¡édG
™e É¡∏°UGƒJh º«∏©àdGh á«HôàdG
á°UÉîdG äÉ©eÉédGh ¢SQGóªdG
â≤aGh å«M ,ÖfÉédG Gò``g »a
á°UÉîdG ¢SQGóªdG øe ójó©dG
á«°SGQódG Ωƒ°SôdG ¢†ØN ≈∏Y
%10 - 5 ø«H ìhGô``à`J Ö°ùæH
π«LCÉJ ≈`` dEG á``aÉ``°`VE’É``H ô``ã` cCGh
π°üØ∏d Üƒ∏£ªdG §°ù≤dG ™``aO
ΩÉ``©` dG ø`` e ΩOÉ`` ≤` `dG »`` °` `SGQó`` dG
πÑb 2021 - 2020 »°SGQódG
¬∏«LCÉJh ,»fÉãdG π°üØdG ájÉ¡f
øªd ΩOÉ``≤`dG ôÑªàÑ°S ô¡°T ≈``dEG
,Qƒ`` ``eC’G AÉ`` `«` ` dhCG ø`` e Ö``Zô``j
ä’É``M »``a ô¶ædG ≈``dEG á``aÉ``°`VEG
Qƒ``eC’G AÉ«dhCG øe øjô°ù©àªdG
áHƒ∏£ªdG Ωƒ°SôdG ádhóL IOÉYE’
≠dÉÑªdG ø``e º``¡` FÉ``Ø` YEGh º``¡`æ`e
ºàj ºd »àdG äÉeóîdÉH á°UÉîdG
äÓ°UGƒªdÉc É¡æe IOÉØà°S’G
á«°SQóªdG á£°ûfC’Gh ájò¨àdGh
¿EG º``¡` «` dEG É``¡` JOÉ``YEGh É``gô``«` Zh
≥Ñ°ùe πμ°ûH Égƒ©aO ób GƒfÉc
ƒ«fƒj ≈``dEG π``jô``HCG ø``e IôàØ∏d
Ωƒ°SQ ø``e É¡ª°üN hCG 2020
Éª«a .πÑ≤ªdG »``°`SGQó``dG ΩÉ``©`dG
áæé∏dG AGQRƒ`` `dG ¢ù∏ée ∞∏c
á``«`dÉ``ª`dG ¿hDƒ` °` û` ∏` d á```jQGRƒ```dG
»dÉªdG ¿RGƒàdGh ájOÉ°üàb’Gh
áÑ°SÉæªdG äGQÉ``«`î`dG á``°`SGQó``H
∫ÉØWC’G ¢VÉjQ ´É°VhCG ¿CÉ°ûH
.É¡«a äÓeÉ©dGh
¢``ù`∏`é`e ≥`` ` ` aGh :Ék ` ` «` ` fÉ`` `K
Qƒ```LCG OGó`` °` `S ≈``∏` Y AGQRƒ`` ` ` dG
´É£≤dÉH ø««æjôëÑdG ∫Éª©dG
ÖLƒªH º¡«∏Y øeDƒªdG ¢UÉîdG
»``YÉ``ª`à`L’G ø``«` eCÉ` à` dG ¿ƒ``fÉ``b
øe Gk QÉ``Ñ` à` YG ô¡°TG á``KÓ``K Ió``e
øe ∂``dPh ,2020 π``jô``HCG ô¡°T
ó°V ø«eCÉàdG ¥hóæ°U ¢†FÉa
QGó≤e ≈``°`ü`bCG ó``ë`Hh π£©àdG
∞∏ch ,¬ÑLƒªH øeDƒªdG ôLC’G
PÉ``î`JÉ``H á``°`ü`à`î`ª`dG äÉ``¡` é` dG
»a ∂``dPh á``eRÓ``dG äGAGô`` `LE’G
Gò¡d áYƒaôªdG IôcòªdG Aƒ°V
á``«`dÉ``ª`dG ô`` ` jRh ø`` e ¢``Vô``¨` dG
.»æWƒdG OÉ°üàb’Gh
AGQRƒdG ¢ù∏ée åëH :Ék ãdÉK
IOÉe áaÉ°VEÉH Ωƒ°Sôe ´hô°ûe
(54) Ωƒ``°`Sô``ª`dG ≈`` dEG Ió``jó``L
á«ªjOÉcCG AÉ°ûfEÉH 2019 áæ°ùd
áØ«∏N ∫BG ∑QÉ``Ñ``e ø``H ó``ª`ë`e

بيانات الخبر

.ô°UÉædG ô°SÉj .O |

á``¡`LGƒ``e »``a º``dÉ``©` dGh ø``ª` «` dG
ÉfhQƒc áëFÉL QÉ°ûàfG äÉjóëJ
¢ù∏éªdG Ék ` Hô``©` e ,ó``é`à`°`ù`ª`dG
áYÉªL ÜhÉéàJ ¿CÉ` H ¬``∏`eCG ø``Y
IQOÉ``Ñ` ª` dG √ò`` `g ™`` e »``Kƒ``ë` dG
ø`` eC’G ≥``≤`ë`j É``ª`H á``«` fÉ``°` ù` fE’G
»°SÉ«°S π``M πØμjh ΩÓ``°`ù`dGh
.πeÉ°T
ÖMQ ó≤a ô`` NBG Ö``fÉ``L ø``e
≥aGƒàdG ºJ ÉªH AGQRƒdG ¢ù∏ée
…QGRƒ`` `dG ´É``ª` à` L’G »``a ¬«∏Y
»a AÉ°†YC’G ∫hó∏d »FÉæãà°S’G
áéàæªdG ∫hó``dGh ∂``HhCG áª¶æe
á``ª`¶`æ`ª`dG êQÉ`` ` N ø`` e §``Ø` æ` ∏` d
á``«` Hô``©` dG á``μ` ∏` ª` ª` dG á``°` SÉ``Fô``H
IOÉ``YEG ¬fCÉ°T øe Éªd ájOƒ©°ùdG
Éªc ,§ØædG ¥Gƒ°SCG ≈dG ¿RGƒàdG
áYƒªée ¥ÉØJÉH ¢ù∏éªdG OÉ°TCG
áμ∏ªªdG ≈dƒàJ »àdG øjô°û©dG
»a É¡à°SÉFQ ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG
¢Vƒ¡ædGh §``Ø`æ`dG ¥ƒ``°`S º``YO
á¡LGƒªd »``dhó``dG ≥«°ùæàdÉH
.ÉfhQƒc áëFÉL
»a ¢ù∏éªdG ô¶f ∂dP ó©H
∫hóL ≈∏Y áLQóªdG äGôcòªdG
ƒ``ë`æ`dG ≈``∏` Y ∂`` ` dPh ,¬`` dÉ`` ª` `YCG
:»dÉàdG
äÉ¡«Lƒàd Gk ò``«`Ø`æ`J :’k hCG
¢ù«FQ »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U
¢ù∏éªdG å``ë`H ó``≤`a AGQRƒ`` ` dG
á≤∏©àªdG äÉ«°UƒàdG øe Gk Oó``Y
»``a á```«` `°` `SGQó```dG Ωƒ`` °` `Sô`` dÉ`` H
á°UÉîdG á«ª«∏©àdG äÉ°ù°SDƒªdG
AÉ«dhCG πgÉc øY ∞«ØîàdG πÑ°Sh
±hô¶dG πX »a ∂dPh ,Qƒ``eC’G
äÉ``jó``ë``à``dGh á``«` FÉ``æ` ã` à` °` S’G
É``fhQƒ``c AÉ``Hh QÉ°ûàfG ÖÑ°ùH
¢ù∏ée Qô``b ó``bh .º``dÉ``©` dG »``a
á«HôàdG IQGRh ∞«∏μJ AGQRƒ``dG
åM »a QGôªà°S’ÉH º«∏©àdGh
äÉ``©`eÉ``é`dGh ¢``SQGó``ª` dG á``«`≤`H
±hô``X IÉ``YGô``e ≈∏Y á°UÉîdG
™°VƒdG ∫Ó``N Qƒ```eC’G AÉ``«` dhCG
Gk ô``cÉ``°`T ,»``FÉ``æ`ã`à`°`S’G »``dÉ``ë`dG

¬«∏Y â∏ªà°TG ÉªH √ƒª°S Gk ó«°ûe
ió``Ø`ª`dG π``gÉ``©` dG á``dÓ``L á``ª`∏`c
á«eÉ°S äÉ``¡`«`Lƒ``Jh ¿É``©`e ø``e
ºjƒ≤dG »æWƒdG è¡ædÉH ΩGõàdÓd
áë∏°üªdG º``jó``≤`Jh ájÉªM »``a
.øWƒ∏d É«∏©dG
™HÉJ ó``≤`a ô`` NBG Ö``fÉ``L ø``e
äGQƒ£àdG ôNBG AGQRƒdG ¢ù∏ée
Oƒ`` ¡` `é` `dGh äGó`` é` `à` `°` `ù` `ª` `dGh
…ó°üà∏d á``dhò``Ñ` ª` dG á``«`æ`Wƒ``dG
óéà°ùªdG É``fhQƒ``c ¢``Shô``«`Ø`d
ÖMÉ°U OÉ°TCG å«M ,(19 ó«aƒc)
AGQRƒ``dG ¢ù«FQ »μ∏ªdG ƒª°ùdG
ƒª°ùdG ÖMÉ°U á©HÉàeh Oƒ¡éH
óFÉ≤dG ÖFÉf ó¡©dG »dh »μ∏ªdG
¢ù«Fôd ∫hC’G Ö``FÉ``æ`dG ≈``∏` YC’G
Iôªà°ùªdG AGQRƒ`` ` `dG ¢``ù`∏`é`e
Gò``¡` d …ó`` °` `ü` `à` `dG π``«` Ñ` °` S »`` `a
√QÉ°ûàfG AGƒ``à` MGh ¢Shô«ØdG
á``«` bÉ``Ñ` à` °` S’G äGAGô`` ` `LE’É`` ` `Hh
ôμ°ûdÉH √ƒª°S Ωó≤J Éªc ,ádÉq©ØdG
á«eƒμëdG Iõ``¡` LC’Gh AGQRƒ``∏` d
á«Ñ∏J »``a ¢``UÉ``î` dG ´É``£` ≤` dGh
πX »a ø«æWGƒªdG äÉLÉ«àMG
,á``«`FÉ``æ`ã`à`°`S’G ±hô``¶``dG √ò`` g
»μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U Gk ó«°ûe
QOGƒ`` μ` `dÉ`` H AGQRƒ`` ` ` `dG ¢``ù` «` FQ
Ωƒ≤J »àdG á«°†jôªàdGh á«Ñ£dG
É¡dh á«FÉæãà°SG á«dƒ£H QGhOCÉH
¬«Yh ≈∏Y øjôëÑdG Ö©°ûdh
ôμ°ûdG πc äGAGôLE’ÉH ¬eGõàdGh
.ôjó≤àdGh
Ö``MÉ``°` U ¬`` ` Lh ∂`` ` dP ó``©``H
AGQRƒ``dG ¢ù«FQ »μ∏ªdG ƒª°ùdG
™∏°ùdG Iô``ah ø``e ≥≤ëàdG ≈``dEG
ø«æWGƒª∏d á«aÉμdG á«cÓ¡à°S’G
∑QÉ``Ñ`ª`dG ¿É``°` †` eQ ô¡°T ∫Ó`` N
¿ƒ``μ`à`d á`` HÉ`` bô`` dG á``∏``°``UGƒ``eh
å«M øe áfRGƒàe ™∏°ùdG √ò``g
¬``Lh É``ª` c ,ô``©` °` ù` dGh IOƒ`` é` `dG
¢û«àØàdG ¥ô``a ∞«ãμàH √ƒª°S
ô¡°ûdG »``a ¥Gƒ``°``SC’G á``Ñ`bGô``ª`d
ÖYÓàdG Ωó``Y ¿Éª°†d π«°†ØdG
IQGRh √ƒª°S ∞∏ch ,QÉ©°SC’ÉH
áMÉ«°ùdGh IQÉéàdGh áYÉæ°üdG
áYÉæ°üdG ôjRh Ωób Éª«a ,∂dòH
Gk ôjô≤J áMÉ«°ùdGh IQÉ``é` à` dGh
IQGRƒ`` ` ` dG äGOGó```©` `à` `°` `SG ø`` `Y
É¡fhõîe ádÉWEGh ™∏°ùdG ô«aƒàd
É`` gOƒ`` ¡` `Lh »`` é` `«` `JGô`` à` `°` `S’G
.ÉgQÉ©°SCG ≈∏Y ®ÉØë∏d á«HÉbôdG
AGQRƒdG ¢ù∏ée ôÑY Égó©H
øjôëÑdG áμ∏ªe Ö``«`Mô``J ø``Y
ácôà°ûªdG äGƒ≤dG IOÉ«b ¿ÓYEÉH
á«æª«dG á«Yô°ûdG ºYO ∞dÉëàd
πeÉ°ûdG QÉ``æ` dG ¥Ó`` `WEG ∞``bƒ``H
¢ù∏éªdG Gk ó``«`°`û`e ,ø``ª` «` dG »``a
Ió«ªëdG á«fÉ°ùfE’G »YGhódÉH
QGô``≤` dG Gò``g É¡Ø∏N ∞``≤`j »``à` dG
É¡H ôªj »àdG ±hô¶∏d IÉYGôe

»μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ¢SCGQ
áØ«∏N ∫BG ¿Éª∏°S øH áØ«∏N ô«eC’G
Qƒ``°`†`ë`Hh ,AGQRƒ`` ` ` dG ¢``ù` «` FQ
ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U
»dh áØ«∏N ∫BG óªM øH ¿Éª∏°S
ÖFÉædG ≈∏YC’G óFÉ≤dG ÖFÉf ó¡©dG
AGQRƒ``dG ¢ù∏ée ¢ù«Fôd ∫hC’G
á«YƒÑ°SC’G ájOÉ«àY’G á°ù∏édG
øY äó≤Y »àdG AGQRƒdG ¢ù∏éªd
,»FôªdG ∫É°üJ’G á«æ≤àH ó©oH
øH ô``°`SÉ``j Qƒ``à` có``dG ≈```dOCG ó``bh
ΩÉ©dG ø``«` eC’G ô°UÉædG ≈°ù«Y
á°ù∏édG Ö≤Y AGQRƒ``dG ¢ù∏éªd
:»dÉàdG íjô°üàdÉH
»μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ™aQ
ôμ°ûdG ¢üdÉN AGQRƒ``dG ¢ù«FQ
ádÓédG Ö``MÉ``°`U Iô``°`†`M ≈`` dEG
áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y øH óªM ∂∏ªdG
ôYÉ°ûe ≈∏Y ióØªdG OÓÑdG πgÉY
øe √Gó`` HCG É``eh á∏«ÑædG ¬àdÓL
√ƒª°S êÓY Iôàa ∫GƒW ΩÉªàgG
IQÉjR »a äó°ùéJ êQÉîdG »a
ºFGódG ¬dGDƒ°Sh √ƒª°ùd ¬àdÓL
¬Lh Éªc ,á``ª`jô``μ`dG ¬à©HÉàeh
¢ù«FQ »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U
ÖMÉ°U ≈`` dEG ôμ°ûdG AGQRƒ`` ` dG
¿Éª∏°S ô``«` eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG
ó¡©dG »``dh áØ«∏N ∫BG óªM ø``H
∫hC’G ÖFÉædG ≈∏YC’G óFÉ≤dG ÖFÉf
≈∏Y AGQRƒ`` `dG ¢ù∏ée ¢ù«Fôd
á©HÉàeh ΩÉªàgG ø``e √Gó`` HCG É``e
á``ª` jô``μ` dG √ƒ``ª``°``S IQÉ`` ` jõ`` ` Hh
ƒª°S á``ë`°`U ≈``∏`Y ¿É``æ`Ä`ª`WÓ``d
ÖMÉ°U É«Mh ,AGQRƒ``dG ¢ù«FQ
AGQRƒ``dG ¢ù«FQ »μ∏ªdG ƒª°ùdG
ø«ª«≤ªdGh AGõ``YC’G ø«æWGƒªdG
á°VÉ«ØdG ºgôYÉ°ûe ≈∏Y ΩGôμdG
∞∏àîªH É``¡` æ` Y Ghô`` Ñ` `Y »``à` dG
ΩÓYE’G πFÉ°Sh ôÑYh πFÉ°SƒdG
áMôa ,»YÉªàL’G π°UGƒàdGh
≈∏Y ≈dÉ©Jh ¬fÉëÑ°S ¬∏dG qøe ÉªH
»ah ,á«aÉ©dGh áë°üdÉH √ƒª°S
AGQRƒdG ¢ù∏ée ôÑY Oó°üdG Gòg
ÉªH ¬JOÉ©°Sh ¬àMôa ≠dÉH ø``Y
áª©f øe √ƒª°S ≈∏Y ¬∏dG AÉ``aCG
≈dƒªdG Ék «YGO á«aÉ©dGh áë°üdG
ÖMÉ°U ß``Ø`ë`j ¿CG π`` Lh õ``Y
AGQRƒ``dG ¢ù«FQ »μ∏ªdG ƒª°ùdG
AÉ``£` ©` dG Iô``«` °` ù` e á``∏` °` UGƒ``ª` d
.QÉgOR’Gh AÉªædGh
Ö``MÉ``°` U OÉ`` ` °` ` `TCG É`` gó`` ©` `H
AGQRƒ``dG ¢ù«FQ »μ∏ªdG ƒª°ùdG
»àdG á«eÉ°ùdG áª∏μdG ¿ƒª°†ªH
ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†M É¡¡Lh
¬``FÉ``æ` HCG ≈`` `dEG ió``Ø` ª` dG π``gÉ``©` dG
¬∏μ°ûJ ÉªHh äÉÑdÉ£dGh áÑ∏£dG
á«ª«∏©àdG QOGƒμ∏dh º¡d õaÉM øe
πX »a ójõªdG ∫òÑd á`` jQGOE’Gh
á``¡`LGƒ``ª`d á``æ` gGô``dG ±hô`` ¶` `dG
,óéà°ùªdG É``fhQƒ``c ¢``Shô``«` a
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ø``jô``ë``Ñ``dG ¢```SQÉ```a É```j
áØ«∏N ∫BG ¿Éª∏°S øH ≈°ù«Y øH óªM ∂∏ªdG ádÓL ≈dEG IGó¡e Ió«°üb
π«°UC’G øjôëÑdG Ö©°Th

?AÉ``ª` °` ù` dG »```a Qó`
m ` ` `H ¢``ù` ª` °` û` dÉ``H ≈``≤``à``dG ∞``«``c ∑ôo ` `ª` `©` `d
ô``«` æ` à` °` ù` e Qó`
m ` ` ` `H ±ƒ`` °` `û` `H QÉ`` ¡` `æ` `dÉ`` j ∂`` æ` `«` `Y ß`` ` M É`` ` j
AÉ``¡` Ñ` dG OGR ø`` e ¿É``ë` Ñ` °` S ó``ª` M ø`` H ô``°` UÉ``f É`` j Q qƒ`` °` `U
ô``jó``¨` dG ¬``«` a iô`` `L Ö`m ` ∏` `b É``Ø` °` U ø`` e ≈``Ø` °` ü` j ¬`` `Lh »`` a
AGƒ`` ` ` JQ’G ±hô`` ` `M Q qƒ```°` `U ..ô`` î` `Ø` `dG äÉ`` jÉ`` μ` `M Q qƒ```°` `U
ô``«` Ñ` c º`m ` ` `g ≈`` Ø` `N ¬m ` ` ` `Lh »`` ` a Ö`` ©` `°` `û` `dG IÓ`` ` `Z Q qƒ`` ` °` ` `U
AÉ`` Hƒ`` dG ò`` jhÉ`` ©` `J »`` `Ø` ` WGh ó`` ª` `M É`` fó`` jÉ`` b É`` `j ∂`` ë` `°` `VG
ô``«`©`°`ù`dG ¢`` SÉ`` Ø` `fCG »``Ø` £` j ΩÓ`
m ` `°` ` Sh Oô`` `H ∂``à` μ` ë` °` V »`` a
AÉ`` ` `HEGh õ`` `Y »`` `a ø`` jô`` ë` `Ñ` `dG ¢`` `SQÉ`` `a É`` `j ∂```°` `Sô```aCG Oƒ`` ` b
ô``«` °` ü` Ñ` dG Ö`` ∏` `≤` `dGh º``∏` ë` dÉ``H ø`` `Wƒ`` `dG äó`` ` b É``¡` ∏` Ñ` b ø`` `e
AÉ`` Nô`` dÉ`` H º``©``æ``J ø`` jô`` ë` `Ñ` `dG ∂`` `Øq ` ` c »`` `a »`` `∏` ` jGƒ`` `dG É`` `j
ô`` jô`` M ∂```aƒ```Ø` `c á```ª` `°` `Vh ¿É`` ` `eC’É`` ` `H É`` gô`` à` `°` `S ∂`` Ñ` `∏` `b
AGô`` `K ∂`` `î` ` jQÉ`` `Jh ,∂`` `dó`` `Y º`` ∏` `≤` `dGh ,∑ƒ`` `Ø` ` Y ∞``«``°``ù``dG
ô``jô``°` ü` dG ó``æ` Y ¬``à` ª` «` °` Th ,π``«` ∏` °` ü` dG ó``æ` Y É`` Lô`` dG â`` ` fCG
AÓ```à` `H’G Üô`` ` M ¢```VÉ```N ∂``Ñ` ©` °` T ø`` jô`` ë` `Ñ` `dG ó```jÉ```b É`` `j
ô``«` °` ù` j ∂`` `Øq ` ` c iQP »`` ` a ∂`` Ñ` `©` `°` `Th ∂```Øq ` `μ` `H á`` ` `jGô`` ` `dG
AÉ``£` ©` dG π`` `gCÉ` ` H ô`` `Nò`` `dG â``Ø` °` T ô`` ` NP Iô`` jó`` ∏` `d â``∏``b ’
ô«îH ≈``≤`Ñ`j ø``Wƒ``dG π`` `LC’ É`` ¡` `MGhQCÉ` `H â``°` ü` NQG ¢``SÉ``f
AÉ`` ` ah º`` gÉ`` jÉ`` £` `Y ô`` `¨` ` °` ` UCGh Gó`` ` `a º`` gÉ`` jÉ`` £` `Y ô`` ` Ñ` ` `cCG
ô`` «` `NCG ¬`` `H É`` `e ó`` ∏` `Ñ` `dG π`` ` `LC’ ≥`` Ñ` `°` `ù` `dGh π`` ` ` ` FGhCG º``¡` ∏` c
AGó`` æ` `dG ¿É`` `M »```d ø``jô``ë` Ñ` dG π`` `gG É```j π`` ` ` ` FGhC’G Gƒ```à` `fG
ô«éà°ùªdG Ö``∏`b äƒ``°`ü`dÉ``H ≈``î`à`fG ’ π`` ``FGhC’G Gƒ``à``fGh
AÉ``≤`∏` dG â```bh hó`` ©` `dG ∞``«`°` S ≈``ª` M »`` d π`` ` ` FGhC’G Gƒ`` à` `fGh
ô``«`°`ù`ª`dG ¬``«` a Gó`` `H É`` «` `dEG ΩÓ``°``ù``dG »`` a π`` ` ` FhC’G Gƒ`` `à` ` fGh
AÉ```LQ Iƒ`` î` `æ` `dG º``μ` «` a â``eÉ``ë` J »```d π`` ` ` ` FGhC’G Gƒ`` `à` ` fGh
ô``«`°`ü`f á`` Yõ`` Ø` `dG á`` `HÓ`q ` `W â`` ¨` `H »`` `d π`` ` ` ` `FGhC’G Gƒ`` `à` ` fGh
AGhO á``Ñ``«``£``dG É`` ¡` `H »`` ∏` `dG Üƒ`` ∏` `≤` `dÉ`` H É`` ` Ñq ` ` `WC’G Gƒ`` `à` ` fG
ô``«`£`°`û`dG ó`` M ¬``°`ü`î`Ñ`j É``¡` aô``°` T »``∏` dG Oƒ``æ` é` dG Gƒ`` à` `fGh
A’ƒ`` `dG ¢``ù``jQó``J º``«` ∏` ©` à` dG ≈`` ¨` `H’ ¢`` SQGó`` ª` `dG Gƒ`` `à` ` fGh
ô«ª°†dG äƒ``°`U äó``≤` aG Üƒ©°ûd ¿É``°` ù` fEG ¥ƒ``≤`M Gƒ``à` fGh
AÓ`` `à` ` H’G â`` ` `bh ø`` jô`` ë` `Ñ` `dGh ø`` jô`` ë` `Ñ` `dG π`` `g Gƒ`` `à` ``fG
ô``«` ¡` Xh ¿ƒ`` ` `Y ô`` £` `î` `dG §`` ` N ≈`` ∏` `Y ∞`` `bÉ`` `J É`` ¡` `dÉ`` «` `©` `H
AÉ``«``æ``ZCG Ö`` «` `£` `dGh Oƒ`` `é` ` dGh ™``æ` °` ù` dG ¿Gõ`` «` `ª` `H Gƒ```à` `fG
ô``«` ≤` a ∂`` `d ≈``≤``∏``J ô`` «` `î` `dG ∫É`` ` `e ¢`` ` ` SGQ ó`` jGƒ`` ©` `dÉ`` H É`` `e
AGó`` ` `f º```μ` `æ` `e π`` ` ©` ` `Ø` ` `dGh ¿PBÉ` ` ` ` ª` ` ` ` dG Qƒ`` ` ` `f º`` `μ` ` Hƒ`` `∏` ` b
ô`` jó`` ≤` `dG ÜÉ`` ` `H ≈`` ∏` `Y »`` ` M ..É`` ` `Hƒ`` ` `dG ô`` ¡` `b ≈`` ∏` `Y »`q ` ` `M
AÉ`` ≤` `Ñ` `dG ô`` ` ``eCG ∞`` ∏` `N É`` `e ∂`` Ñ` `ë` `j »`` `∏` ``dGh ó`` ª` `M ô`` `eÉ`` `J
ô``«` °` û` Ñ` dG Üô`` `≤` ` H ô``°` û` Ñ` à` °` ù` e ™`m ` ` jÉ`` ` W ¬`` fÉ`` μ` `e Ωõ`` `∏` ` e
AÉ``ª` °` ù` dG ÜQ É`` ¡` `d êô`` `Ø` ` j É``¡``JÉ``≤``∏``M â``ª` μ` ë` à` °` SG ’
ô`` jò`` f º```dÉ```©` `∏` `d äGQÉ`` ` `°` ` ` û` ` ` dG π`` `°` ` Sô`` `j º`m ` `«` ` μ` ` M ÜQ
m
AÉ``°` û` j É`` `e ¬```∏` `dG Qqó` ` ``b ¬`` dƒ`` ≤` `j É`` `e π`` °` `†` `aCG º``∏``°``ù``ª``dGh
ô``«`°`ù`j í``Ñ` °` ü` j ô``°` ù` ©` dGh É``æ` ª` ∏` °` S ∂`` °` `SGQ º``∏` °` S ø`` e ’

(…Qƒ°üæŸG IRƒe) ¿GóLƒdG ÉªX

Ω2020 πjôHCG 14 - `g1441 ¿ÉÑ©°T 21 AÉKÓãdG - ¿ƒ©HQC’Gh á°ùeÉîdG áæ°ùdG - (15362) Oó©dG

:AGQRƒdG ¢ù«FQ ..¬àdÓL ≈dEG ôμ°T á«bôH »a

¬àdÓL äÉ¡«LƒJ ò«ØæJ É¡é¡æH áeƒμëdG á∏°UGƒªd GõaÉMh Éjƒb ÉªYO πμ°ûJ ∂∏ªdG áª∏c

.AGQRƒdG ¢ù«FQ ƒª°S |

OÓÑdG πgÉY áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y øH óªM ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†M ≈≤∏J
¿Éª∏°S øH áØ«∏N ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U øe ôjó≤Jh ôμ°T á«bôH ióØªdG
≈dEG á¡LƒªdG ,á«eÉ°ùdG ¬àdÓL áª∏c ¬àæª°†J Ée ≈∏Y ,AGQRƒdG ¢ù«FQ áØ«∏N ∫BG
±hô¶dG πX »a áaÉc ø«æWGƒªdG ≈dEGh äÉÑdÉ£dGh áÑ∏£dG øe áμ∏ªªdG AÉæHCG
ôjó≤Jh IOÉ°TEG øe ,(19-ó«aƒc) óéà°ùªdG ÉfhQƒc ¢Shô«a áëFÉéd áægGôdG
õjõ©dG ÉææWh áeóîd äGAGôLEG øe √òîàJ Éeh Oƒ¡L øe áeƒμëdG ¬dòÑJ Éªd
.±hô¶dG √òg »a
ióØªdG ∂∏ªdG ádÓL äÉª∏c ¿CG ¬à«bôH »a AGQRƒ``dG ¢ù«FQ ƒª°S ó``cCGh
PEG ,áeƒμëdG AÉ°†YCGh ,√ƒª°S ¢ùØf »a ôKC’G ≠∏HCG É¡d âfÉc √ôjó≤Jh áÑ«£dG
¬àdÓL äÉ¡«LƒJ ò«ØæJ »a É¡é¡f áeƒμëdG á∏°UGƒªd GõaÉMh Éjƒb ÉªYO πμ°ûJ
√ó¡°ûJ Ée πX »a ΩÉªàg’Gh ájÉYôdG äÉLQO ≈°übCG º«≤ªdGh øWGƒªdG íæªH
≥ãf …òdGh ,AÉHƒdG Gòg »°ûØàd á¡LGƒe øe øgGôdG âbƒdG »a ºdÉ©dGh ÉfOÓH
π°UGƒæd ,á``eRC’G √òg øe êhôîdGh ,√RhÉéJ øe ¬∏dG π°†ØH øμªàæ°S ÉæfCÉH
.øWGƒªdGh øWƒdG ídÉ°U πLCG øe êÉàfE’Gh á«ªæàdG »a Éæ∏ªY
äGAGôLE’G PÉîJGh áã«ãëdG ÉgOƒ¡L π°UGƒà°S áeƒμëdG ¿CG √ƒª°S ócCG Éªc
≈∏YCÉH á«ë°üdG ájÉYôdG ô«aƒJh ,ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒªdG ájÉªM πØμJ »àdG
,πª©dG Iô«°ùe ¿Éª°†d Ωõ∏j Ée πc PÉîJG øY ≈fGƒàJ ød É¡fCGh ,É¡JÉjƒà°ùe
∂∏ªdG ádÓL IOÉ«b πX »a É«YÉªàLGh ÉjOÉ°üàbG á``eRC’G ∂∏J QÉ``KBG RhÉéJh
.áª«μëdG ¬JÉ¡«LƒJh ióØªdG

.∂∏ªdG ádÓL |

á«é«∏îdG äÉYƒaóªdG ácô°ûd »°SÉ°SC’G ΩÉ¶ædGh ¢ù«°SCÉàdG á«bÉØJG ≈∏Y ¥OÉ°üj ∂∏ªdG
.¿ƒfÉ≤dG Gò¡d ø«≤aGôªdGh ,2019
¢ù∏ée ¢ù«FQ ≈∏Y ¿CG ¿ƒfÉ≤dG øe á«fÉãdG IOÉªdG »a AÉ``Lh
¿ƒfÉ≤dG Gòg ΩÉμMCG ò«ØæJ -¬°üîj Éª«a πc- AGQRƒ``dGh AGQRƒ``dG
.á«ª°SôdG IójôédG »a √ô°ûf ïjQÉàd »dÉàdG Ωƒ«dG øe ¬H πª©jh

.ÜGƒædG
á«bÉØJG ≈∏Y ¥Oƒ°U ¬``fCG ¿ƒfÉ≤dG øe ≈``dhC’G IOÉªdG »a AÉL
á«é«∏îdG äÉ``Yƒ``aó``ª``dG ácô°ûd »``°``SÉ``°``SC’G ΩÉ``¶``æ``dGh ¢ù«°SCÉàdG
¢SQÉe 27 ≥aGƒªdG `g 1440/7/20 ïjQÉàH Éª¡«∏Y ™bƒªdGh

∫BG ≈°ù«Y ø``H óªM ∂∏ªdG á``dÓ``é``dG ÖMÉ°U Iô°†M ¥OÉ``°``U
2020 áæ°ùd (9) ºbQ ¿ƒfÉ≤dG Qó°UCGh ióØªdG OÓÑdG πgÉY áØ«∏N
ácô°ûd »°SÉ°SC’G ΩÉ¶ædGh ¢ù«°SCÉàdG á«bÉØJG ≈∏Y ≥jó°üàdÉH
¢ù∏éeh iQƒ°ûdG ¢ù∏ée øe √QGôbEG ó©H ,á«é«∏îdG äÉYƒaóªdG

:áë°üdG IôjRh ..»Ñ£dG øjôëÑdG ≥jôØd ±ô°T ΩÉ°Sh ∂∏ªdG IOÉ°TEG

á«ë°üdG á``eRC’G √òg RhÉ``éJ ≈∏Y IQOÉ``b ¬àdÓL IOÉ«≤H ø``jôëÑdG á``μ∏ªe

.áë°üdG IôjRh |
»àdGh øjôëÑdG ≥jôØd áª«μëdG
Oƒ¡é∏d IOÉ``jô``dGh õ«ªàdG â≤≤M
IOÉ¡°ûH áeó≤ªdG á«Ñ£dGh á«æWƒdG
.á«ªdÉ©dG á«ë°üdG äÉª¶æªdG
¿CG á``ë`°`ü`dG Iô`` `jRh äó`` `cCGh
»a ô``ª`à`°`ù`à`°`S á``ë` °` ü` dG QOGƒ`` ` `c
øe ÉgOƒ¡L ∞YÉ°†à°Sh AÉ£©dG
≈∏Y ¢``û`«`©`j ø`` eh ø``Wƒ``dG π`` `LCG
™«ªL »∏ëJ áæ«Ñe ,Ö«£dG √Gô``K
ø``«`°`Vô``ª`eh AÉ`` Ñ` `WCG ø`` e ¥ô`` Ø` `dG
∫É`` `LQh ø`` ` «` ` `jQGOEGh ø``«` ª` ∏` ©` eh
ø«°ûàØeh ø``«` «` eÓ``YE’Gh ø`` `eC’G
πª©dÉH QGôªà°SÓd á«dÉ©dG ìhôdÉH
¢ù«ØædGh »dÉ¨dG ∫òHh á«ë°†àdGh
áaô°ûªdGh á∏«ÑædG QGhOC’G ájOCÉàd
.øjôëÑdG ≥jôa á∏¶e âëJ

iƒà°ùe ≥«≤ëàd Oƒ``¡` é` dG ∫ò`` H
±hô¶dG º``ZQ º«∏©àdG øe Ωó≤àe
,™ªLCG ºdÉ©dG É¡H ôªj »àdG áÑ©°üdG
ƒëf É≤FÉY ±hô¶dG √òg ∞≤J ’CGh
º∏©àdGh º∏©dG π¡f »a QGôªà°S’G
á¡LGƒeh ,¿É`` `WhC’G »æÑj …ò``dG
IAÉ``Ø` ch QGó``à``bG π``μ`H äÉ``jó``ë` à` dG
πLCG øe OhóëeÓdG AÉ£©dG ∫òHh
õjõ©dG øWƒdG Gò``g áeóNh á©aQ
»``à`dG á``ª`«`μ`ë`dG ¬``JOÉ``«` b π``X »``a
øWGƒªdG áë°U â©°Vh ÉªdÉ£d
≈∏Y ¬àjÉªMh ¬àeÓ°S ¿É``ª`°`Vh
èeGôHh É¡££Nh É¡JÉjƒdhCG ¢SCGQ
≈°übCG ô«î°ùàH âeÉb πH ,É¡∏ªY
πÑ°ùdGh äÉ``bÉ``£` dGh äÉ``«` fÉ``μ` eE’G
á``jÉ``¨` dG √ò```g ≥``«`≤`ë`à`d á``æ`μ`ª`ª`dG
á«ë°üdG á`` `eRC’G √ò``g RhÉ``é` à` dh
’ƒ``°`Uh É``eó``b ô``«`°`ù`dGh á«ªdÉ©dG
≈∏Y áeó≤àªdG õcGôªdG ≈∏YCG ≈``dEG
ájÉYôdG ∫Éée »a »ªdÉ©dG ó«©°üdG
Oƒ``LCG ô«aƒJ ∫Ó``N ø``e á«ë°üdG
™«ªéd IAÉØμdG á«dÉ©dG äÉeóîdG
√òg ≈∏Y ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒªdG
.á«dÉ¨dG ¢VQC’G
á``ë`°`ü`dG Iô`` ` jRh â``æ` KG É``ª` c
á©HÉàªdGh áªjôμdG Oƒ¡édG ≈∏Y
»μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°üd áã«ãëdG
áØ«∏N ∫BG óªM øH ¿Éª∏°S ô«eC’G
∫hC’G ÖFÉædG ≈∏YC’G óFÉ≤dG ÖFÉf
¬``JQGOEGh AGQRƒ``dG ¢ù∏ée ¢ù«Fôd

âæH á≤FÉa IPÉ``à`°`SC’G äOÉ``°`TCG
áë°üdG Iô`` `jRh í``dÉ``°`ü`dG ó«©°S
»``eÉ``°` ù` dG ÜÉ``£``î``dG ø``«` eÉ``°` †` ª` H
¢``ù` eCG AÉ``°` ù` e ¬`` H π``°` †` Ø` J …ò`` ` dG
∂∏ªdG á``dÓ``é` dG Ö``MÉ``°`U Iô``°`†`M
πgÉY áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y ø``H óªM
øe ¬``Lh »``à` dGh ,ió``Ø`ª`dG OÓ``Ñ` dG
áÑ∏£dG ¬JÉæHh ¬FÉæHCG ≈``dEG É¡dÓN
±hô¶dG πX »a áª∏c äÉÑdÉ£dGh
ÉfhQƒc ¢Shô«a áëFÉéd áægGôdG
∂``dPh ,(19-ó`` «` `aƒ`` c) óéà°ùªdG
èeÉfôÑH »Fôe ∫É°üJG ∫Ó``N øe
ôÑY å`` Ho …ò`` dG z»`` `YGh ™``ª`à`é`e{
IOÉ°TEG áæªãe ,øjôëÑdG ¿ƒjõØ∏J
øjôëÑdG ≥``jô``a Oƒ``¡`é`H ¬``à`dÓ``L
äÉÑ∏£àe ™``e πeÉ©àdG »``a »Ñ£dG
äGƒ``£` î` dÉ``Hh ø`` gGô`` dG ±ô`` ¶` `dG
áμ∏ªe É¡àé¡àfG »àdG á«bÉÑà°S’G
™e ∫hDƒ°ùªdG É¡∏eÉ©J »a øjôëÑdG
(19-ó«aƒc) ÉfhQƒc AÉHh ôWÉîe
¬«∏Y AÉ°†≤dGh √QÉ°ûàfG øe óëdGh
.≈dÉ©J ¬∏dG ¿ƒ©H
¿CG zídÉ°üdG{ IôjRƒdG äócCGh
ΩÉ°Sh ƒg ¬àdÓL ôjó≤Jh IOÉ``°`TEG
»Ñ£dG ø``jô``ë` Ñ` dG ≥``jô``Ø` d ±ô``°` T
á«°†jôªàdGh á«Ñ£dG QOGƒμdG πμdh
,øjôëÑdG áμ∏ªe »``a á«ë°üdGh
»àdG ¬àdÓL äÉª∏c ¿CG ≈dEG Iô«°ûe
™aGO »g ¬FÉæHCG πc Üƒ∏b â°ùe’
ƒëf áÑ∏£dG ¬FÉæHC’ ÜCGh óFÉb øe

ô``μ``°``T á```«```bô```H ≈``≤``∏``à``j ∂```∏```ª```dG
º``«``∏``©``à``dGh á```«```Hô```à```dG ô``````jRh ø````e
IôaGƒàªdG á«fhôàμd’G äÉeƒ¶æªdG øe øjó«Øà°ùe
…òdG ,πÑ≤à°ùªdG ¢SQGóªd ¬àdÓL ´hô°ûe ∫ÓN øe
π°†ØH ,º«∏©àdG »a »ªbôdG ø«μªàdG πª°û«d Qƒ£J
.ácQÉÑªdG á«ª«∏©àdG Iô«°ùª∏d ¬àdÓL ºYOh ájÉYQ
,™«ªédG Qhó°U âé∏KCG ¬àdÓL áª∏c ¿EG ∫É``bh
ÉªH ,Qƒ``eCG AÉ«dhCGh áÑ∏Wh ø«ª∏©eh ø«dhDƒ°ùe øe
áμ∏ªe »a º«∏©àdÉH ºjôμdG ¬àdÓL ΩÉªàgG øe ¬à°ùμY
á«ª«∏©àdG Iô«°ùª∏d ôªà°ùªdG ôjó≤àdGh ,øjôëÑdG
øe Ωõ``©` dGh á``≤`ã`dGh á``bÉ``£`dG óªà°ùf PEG ,á``cQÉ``Ñ`ª`dG
ƒëf Éeób »°†ª∏d ,á«eÉ°ùdG á«μ∏ªdG äÉ¡«LƒàdG
ø«©°VGh ,Iõ«ªàªdG äGRÉéf’G øe ójõªdG ≥«≤ëJ
π«Ñ°S »a ,Iójó°ùdG ¬àdÓL äÉ¡«LƒJ Éææ«YCG Ö°üJ
ôjó≤dG »∏©dG ¬∏dG ÓFÉ°S ,á«ª«∏©àdG Iô«°ùªdG ôjƒ£J
.»aƒdG ¬Ñ©°ûd Góæ°Sh GôNP ¬àdÓL ßØëj ¿CG

øH óªM ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†M ≈≤∏J
ôμ°T á«bôH ióØªdG OÓÑdG πgÉY áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y
á«HôàdG ô``jRh »ª«©ædG »∏Y øH óLÉe QƒàcódG øe
¬àª∏c »``a ¬``à`dÓ``L ¬``H π°†ØJ É``e ≈``∏`Y ,º``«`∏`©`à`dGh
IôàØdG √òg »a áÑ∏£dG ¬FÉæHCG ≈dEG á«eÉ°ùdG á«μ∏ªdG
™«é°ûàdG »fÉ©e ø``e ¬àæª°†J É``eh ,á«FÉæãà°S’G
,AÉæHC’G A’Dƒ¡d ôgGõdG πÑ≤à°ùªdG »a Iô«ÑμdG á≤ãdGh
¬àdÓL IOÉ«b πX »a AÉªædGh ô«îdG Iô«°ùe Gƒ∏°UGƒ«d
.πÑ≤à°ùªdG øjôëH ≥jôa øª°V Gƒfƒμ«dh ,áª«μëdG
ÉªH ¬à«bôH »a º«∏©àdGh á«HôàdG ô``jRh OÉ°TCGh
Oƒ¡é∏d ôjó≤àdG øe á«îjQÉàdG ¬àdÓL áª∏c ¬àæª°†J
,áÑ∏£dG AÉ``æ`HC’G º«∏©J ≈∏Y ¿ƒªFÉ≤dG É¡dòÑj »àdG
É°Uƒ°üNh ,…ƒ``Hô``à` dG ¿Gó``«` ª` dG »``a ¿ƒ``∏` eÉ``©` dGh
,º«∏©àdG áeGóà°SG ¿Éª°†d ,º¡æe äÉª∏©ªdGh ø«ª∏©ªdG

ô``μ``°``T á```«```bô```H ≈``≤``∏``à``j AGQRƒ`````````dG ¢```ù```«```FQ
»``fÉ``HÉ``«``dG AGQRƒ````````dG ¢``ù``«``FQ ø```e á```«```HGƒ```L
øe á«HGƒL ôμ°T á«bôH AGQRƒ``dG ¢ù«FQ áØ«∏N ∫BG ¿Éª∏°S øH áØ«∏N ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ≈≤∏J
QƒWGôÑeE’G ádÓL OÓ«e ó«Y áÑ°SÉæªH ¬d áÄæ¡ªdG √ƒª°S á«bôH ≈∏Y GkOQ ∂dPh ,¿ÉHÉ«dG AGQRh ¢ù«FQ »HBG hõæ«°T
.¿ÉHÉ«dG QƒWGôÑeG ƒà«ghQÉf

Éª¡æ«H »ØJÉg ∫É°üJG ∫ÓN
≥```WÉ```æ```ª```dG ∫ƒ```````M í```«```°```Vƒ```J
QGƒ```M Qõ````L ¥ô```°```T IQƒ``¶``ë``ª``dG ΩÉ``©``dG ø``«``eC’G Iƒ``Yó``d ø``jô``ë``Ñ``dG º```YO ó``cDƒ``j á``«``LQÉ``î``dG ô```jRh
ôØN IOÉ``«`b ø∏©J
á≤£æe ¿CG πMGƒ°ùdG
øe ,QGƒM QõL ¥ô°T
’Éª°T Iô«éY IôjõL
ÖjòdG óM á≤£æe ≈dEG
Ö``°``ù``Mh ,É`` `Hƒ`` `æ` ` L
,á``≤`aô``ª`dG á``£` jô``î` dG
≈∏Y IQƒ¶ëe á≤£æe
,ôëÑdG …OÉJôe ™«ªL
ø``e GQÉ`` Ñ` `à` `YG ∂`` ` `dPh
ΩÉ``Y Ió``ª` dh ¬``î` jQÉ``J
.ójóéà∏d πHÉb
IOÉ``«` b í``°` Vƒ``Jh
¿CG π``MGƒ``°` ù` dG ô``Ø` N
»``JCÉ` j AGô`` ` ` LE’G Gò```g
Oƒ``¡` é` dG QÉ`` ` ` WEG »`` `a
á``jÉ``ª` ë` d á`` `aOÉ`` `¡` ``dG
™æeh ájô£ØdG IÉ«ëdG
»a ô``FÉ``é` dG ó``«` °` ü` dG
,á«ªëªdG ≥``WÉ``æ` ª` dG
ø``e ƒ`` `Lô`` `f ¬`` «` `∏` `Yh
…OÉ``Jô``eh øjOÉ«°üdG
¿hÉ`` `©` ` à` ` dG ô`` `ë` ` Ñ` ` dG
√ò¡d ∫ƒ``Nó``dG Ωó`` Yh
.á≤£æªdG

QÉ``æ``dG ¥Ó`````WE’ …Qƒ`````a »``ª``dÉ``Y ∞````bh ≈`````dEG Ió``ë``à``ª``dG º```eCÓ```d

بيانات الخبر

,QÉædG ¥ÓWEG ∞bh ≈dEG áHÉéà°SÓd ø««KƒëdG
á«°SÉ«°ùdG äÉ°VhÉØªdG ±ÉæÄà°SÉH ∫ƒÑ≤dGh
ájQƒ¡ªédG ≈dEG »ªeC’G çƒ©ÑªdG ÉgOƒ≤j »àdG
IQhô°V Gkó` cDƒ` e ,¢ùã«ØjôZ ø``JQÉ``e á«æª«dG
¥ÓWE’ ∞bh ≈dEG π°Uƒà∏d Oƒ¡édG á∏°UGƒe
.É«Ñ«dh ÉjQƒ°S øe πc »a QÉædG
º``eCÓ` d ΩÉ``©``dG ø`` «` `eC’G ∞``∏` c ¬``Ñ` fÉ``L ø``e
¬JÉ«ëJ π``≤`æ`H á``«` LQÉ``î` dG ô`` `jRh Ió``ë` à` ª` dG
ióØªdG ∂``∏`ª`dG á``dÓ``é`d ¬``fÉ``æ`à`eGh √ô``jó``≤` Jh
™e É¡æeÉ°†Jh øjôëÑdG áμ∏ªe ΩGõ``à`dG ≈∏Y
áëFÉL áëaÉμªd ÉgOƒ¡L »a IóëàªdG º``eC’G
á``jRGô``à`M’G äGAGô`` LE’É`` H Gó«°ûe ,É``fhQƒ``c
¢Shô«ØdG áëaÉμªd É¡JòîJG »àdG á«bÉÑà°S’G
áë°U ≈∏Y ®ÉØë∏d ihó``©`dG QÉ°ûàfG ™æeh
»a øjóaGƒdGh ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒªdG áeÓ°Sh
áªjôμdG á«μ∏ªdG äÉ¡«LƒàdG Éæªãe ,áμ∏ªªdG
IQGRh πØμàJ ¿CÉH ióØªdG ∂∏ªdG ádÓL ¿ód øe
äÉeóîdGh á«Ñ£dG ájÉYôdG ô«aƒàH áë°üdG
™«ªéd êÓ©dGh ôéëdGh ¢üëØ∏d á«ë°üdG
óM ≈∏Y áμ∏ªªdG »a ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒªdG
ôYÉ°ûªdG ¥ó°U ≈∏Y ∫ój …ò``dG ô``eC’G ,AGƒ°S
ióØªdG ∂``∏`ª`dG á``dÓ``é`d á∏«ÑædG á``«`fÉ``°`ù`fE’G
á«bÓNC’G ÇOÉÑªdGh º«≤dÉH ï°SGôdG ¬fÉªjEGh
.á«ªdÉ©dG

ó°TGQ ø``H ∞«£∏dGóÑY Qƒ``à`có``dG iô`` LCG
É«ØJÉg ’É°üJG ¢ùeCG á«LQÉîdG ôjRh »fÉjõdG
ºeCÓd ΩÉ©dG ø``«`eC’G ¢Tô«JƒL ƒ«fƒ£fCG ™e
´É°VhC’G äGQƒ£J åëH ¬dÓN iôL ,IóëàªdG
»àdG Oƒ¡édGh ,á«ª«∏bE’G á«æeC’Gh á«°SÉ«°ùdG
ó«©°üdG ≈∏Y IóëàªdG º``eC’G áª¶æe É¡dòÑJ
,ø««dhódG º∏°ùdGh øeC’G ≈∏Y ®ÉØë∏d »ªdÉ©dG
Oƒ¡L ºYód É¡H Ωƒ≤J »àdG áã«ãëdG »YÉ°ùªdGh
É``fhQƒ``c ¢``Shô``«` a á``ë`aÉ``μ`e »``a º``dÉ``©` dG ∫hO
.(19ó«aƒc) óéà°ùªdG
ó°TGQ øH ∞«£∏dGóÑY QƒàcódG π≤f ó``bh
äÉ«ëJ IóëàªdG ºeCÓd ΩÉ©dG ø«eC’G ≈dEG »fÉjõdG
øH óªM ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†M ôjó≤Jh
Qhó∏d ,ióØªdG OÓÑdG πgÉY áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y
IóëàªdG º``eC’G áª¶æe ¬H Ωƒ≤J …ò``dG ô«ÑμdG
Oƒ¡édGh ,»ªdÉ©dG º∏°ùdGh øeC’G ≈∏Y ®ÉØë∏d
áeGóà°ùªdG á«ªæàdG ºYO ∫Éée »a É¡dòÑJ »àdG
.á«ªdÉ©dG äÉjóëàdG á¡LGƒeh ,ºdÉ©dG ∫hO »a
øjôëÑdG áμ∏ªe ºYO á«LQÉîdG ôjRh ócCGh
ΩÉ©dG ø«eC’G É¡≤∏WCG »àdG á°ü∏îªdG IƒYó∏d
¥Ó``WE’ …Qƒ``a »ªdÉY ∞bƒd IóëàªdG ºeCÓd
AÉ°†≤∏d á``«` dhó``dG Oƒ``¡`é`dG ô«î°ùJh ,QÉ``æ` dG
πYÉØdG QhódÉH Égƒæe ,ÉfhQƒc ¢Shô«a ≈∏Y
áë°üdG áª¶æe ¬``H Ωƒ``≤` J …ò`` dG õ``«`ª`à`ª`dGh

اليوم

التاريخ
الخبر

جهة النشر
.IóëàªdG ºeCÓd ΩÉ©dG ø«eC’G |
.ÉfhQƒc ¢Shô«a á¡LGƒªd ájQhô°†dG
ø«eC’G IƒYO ¿CG á«LQÉîdG ôjRh í°VhCGh
¥Ó``WE’ »ªdÉY ∞bƒd IóëàªdG º``eCÓ`d ΩÉ``©`dG
ºYO ∞dÉëJ øe ájQƒa áHÉéà°SG â«≤d QÉædG
¥ÓWEG ∞bh øY ¬fÓYEÉH øª«dG »a á«Yô°ûdG
¿CG »a πeC’G øY ÉHô©e ,øª«dG »a πeÉ°T QÉf
≈∏Y §¨°†∏d ÉgOƒ¡L IóëàªdG ºeC’G π°UGƒJ

.á«LQÉîdG ôjRh |
áëaÉμe »a ºdÉ©dG ∫hO Oƒ¡L ºYód á«ªdÉ©dG
á£î∏d √ôjó≤J øY ÉHô©e ,É``fhQƒ``c ¢Shô«a
áédÉ©ªd ¢Tô«JƒL ƒ«fƒ£fCG É¡≤∏WCG »``à`dG
IôeóªdG á``jOÉ``°`ü`à`b’Gh á«YÉªàL’G QÉ`` `KB’G
áMƒªW á£N ÉgQÉÑàYÉH ,É``fhQƒ``c ¢Shô«Ød
»a ò``NCÉ` j π``«`Ñ`f ±ó`` gh »``fÉ``°` ù` fEG ó``©`H äGP
É¡JÉÑ∏£àeh á«eÉædG ∫hódG äÉLÉ«àMG ¿ÉÑ°ùëdG

الصفحة
العدد

الرابط اإللكتروني
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ôeC’G »dh áª∏c
ÖëªdG ÜC’Gh
ó«ªëŸG ó«ª
»a ø«∏eÉ©dG É°Uƒ°üNh ,øjôëÑdG ≥jôa AÉ°†YCG
.»ª«∏©àdG ´É£≤dGh »ë°üdG ´É£≤dG
ÖLƒà°ùJ ióØªdG ∂∏ªdG ádÓL áª∏c ø«eÉ°†e
øe ,É¡H ∂°ùªàdGh Égò«ØæàH óYƒdGh ó¡©dG É©«ªL Éæe
ΩÉªàg’Gh ,áë°üdGh áeÓ°ùdG ≈∏Y á¶aÉëªdG ∫ÓN
èFÉàædG ≥«≤ëJh ,»``°`SGQó``dGh »ª∏©dG π«°üëàdÉH
øe ’EG ≥≤ëàj ød Gògh ,¥ƒØàdGh ìÉéædGh Iõ«ªàªdG
..á©aÉædG QƒeC’G »a âbƒ∏d π°†aC’G QÉªãà°S’G ∫ÓN
»a ,√É``YQh ¬∏dG ¬¶ØM ¬àdÓL ¬«∏Y ó``cCG Ée ÖfÉéH
ºjó≤Jh ájÉªM »a ºjƒ≤dG »æWƒdG è¡ædÉH ΩGõàd’G
Ö©°T ¬«∏Y πÑL Ée ƒ``gh ,øWƒ∏d É«∏©dG áë∏°üªdG
≈dG ’ƒ°Uh ≈dÉ©J ¬∏dG ¿PEÉ` H ºà«°S É``eh ,øjôëÑdG
ìhô``dG ™e ,Égó¡Y ≥HÉ°ùc á«©«Ñ£dG IÉ«ëdG IOƒ``Y
»àdG ,•ÉÑ°†f’Gh ¢UôëdGh ,∫DhÉØàdGh á«HÉéjE’G
.√ÉYQh ¬∏dG ¬¶ØM ¬àdÓL É¡d ƒYój Ée ÉªFGO
áª∏c ≈∏Y ióØªdG ∂∏ªdG ádÓéd ..Gô«ãc Gôμ°ûa
.ÖëªdG ÜC’Gh ôeC’G »dh

malmahmeed7@gmail.com

:ô£°ùdG ∫hCG
≈àMh ,á``dhó``dG äÉ°ù°SDƒe Oƒ¡L πeÉμàJ ≈àM
ÜÉë°UCÉHh øWGƒªdÉH ô°†Jh ,Qƒ``eC’G ÜQÉ°†àJ ’
äÉ``°`ù`°`SDƒ`ª`dG á``°` UÉ``Nh ,äÉ``°` ù` °` SDƒ` ª` dGh ∫É`` ª` `YC’G
íjô°üàdG{ íæe ±É``≤` jEG ºàj ¿CG π``eCÉ` f ,Iô«¨°üdG
ádhódG ¬«a íæªJ …òdG âbƒdG »a ¬fC’ ,ÉàbDƒe z¿ôªdG
πª©dG Ωƒ``°`SQh AÉHô¡μdG ø``e AÉ``Ø` YE’G äÉ°ù°SDƒª∏d
ø«μªJ{ IQOÉÑe ™e ,äGQÉ``é` jE’Gh •É°ùbC’G ∞``bhh
πª©dG ¥ƒ°S º«¶æJ áÄ«g π°UGƒJ ,äÉ°ù°SDƒªdG ºYód
180 áª«≤H z¿ôªdG πª©dG{ ∫É≤àf’G íjQÉ°üJ íæªH
¿hó°TÉæj Iô«¨°üdG äÉ°ù°SDƒªdG ÜÉë°UCG !!...GQÉæjO
áédÉ©e »``a º``«`μ`ë`dG π``Nó``à`∏`d Ió``«` °` Tô``dG IOÉ``«` ≤` dG
.º¡à∏μ°ûe

:áÑLGh á¶MÓe
»æ©j ’ ,äÉ©ªéªdGh äÓëªdG ¢†©H íàa QGôb
ô«Z ø``eh ,QGôªà°SÉHh ÉªFGO ∫RÉæªdG øe êhôîdG
»a AÉ≤ÑdG ∫Gõ``j Óa ..á∏LÉ©dGh ájQhô°†dG Qƒ``eC’G
,äGOÉ°TQE’ÉH ΩGõàd’Gh ,»YÉªàL’G óYÉÑàdGh ,∫õæªdG
.ÉjQhô°Vh Éª¡e ,äÉª«∏©àdG ´ÉÑJGh

:§≤a º∏©∏d
á∏ªM »``a π«é°ùàdÉH â``eÉ``b á«æjôëH á``HÉ``°`T
πª©∏d É¡dƒÑb º``J ,ø``Wƒ``dG áeóN »``a ÉÑM ,´ƒ£àdG
,IQÉéàdG IQGRƒd á©HÉàdG ¢û«àØàdG ¥ôa øª°V ÉYƒ£J
πª©Jh áØXƒe »``gh ,á«MÉÑ°üdG IôàØdG »a øμdh
πª©∏d É¡ª°V ºàj ¿CG π``eCÉ` Jh ,∫õ``æ`ª`dG ø``e ó©H ø``Y
¿CG Qƒ``°`ü`JCGh ..á«FÉ°ùªdG IôàØdG ∫Ó``N »Yƒ£àdG
»a áªgÉ°ùªdGh ,¬àédÉ©e ádƒ¡°ùdG øe ô``eC’G Gò``g
äGó«≤©J ¿hO »dÉ¨dG º¡æWƒd ø«Yƒ£àªdG ™«é°ûJ
.á«WGôbhô«H

:ô£°ùdG ôNBG
á°ù°SDƒªdG É¡à≤∏WCG »``à`dG zô``«`N É``æ`«`a{ á∏ªM
´É£≤∏d ∫ÉéªdG íàØd á«fÉ°ùfE’G ∫ÉªYCÓd á«μ∏ªdG
ºjó≤àd OGô``aC’Gh äÉ°ù°SDƒªdGh äÉcô°ûdGh ¢UÉîdG
äGAGôLEG øª°V ádhódG Oƒ¡éd ÉªYO á«dÉªdG äÉYôÑàdG
á≤aƒe á∏ªM ,óéà°ùªdG ÉfhQƒc ¢Shô«Ød …ó°üàdG
≈æªàf ..á«©ªàéeh á«æWhh á«fÉ°ùfEG ,Iõ«ªàeh
»ah á«YGPEGh á«fƒjõØ∏J èeGôH ¢ü«°üîJ ºàj ¿CG
ºjó≤àd á«ª°SôdG »YÉªàL’G π°UGƒàdG äÉHÉ°ùM
Éªc ,ÖZôj øªd ø«YôÑàªdG AÉª°SCG ôcP ™e äÉYôÑàdG
ájô«îdG ≥jOÉæ°üdGh äÉ«©ªédG ¿hÉ©àJ ¿CG ≈æªàf
¿É°†eQ ô¡°T ∫Ó``N ôªà°ùJ ¿CGh ,á∏ªëdG √ò``g »a
.ºjôμdG

:ÖëªdG ÜC’Gh ôeC’G »dh áª∏c
Iô°†M É¡¡Lh »àdG á«eÉ°ùdG á«μ∏ªdG áª∏μdG
áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y ø``H óªM ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U
áÑ∏£dG ¬FÉæHC’ ,√ÉYQh ¬∏dG ¬¶ØM ióØªdG OÓÑdG πgÉY
..ÖëªdG ÜC’Gh ô``eC’G »``dh áª∏c »g ,äÉÑdÉ£dGh
AÉ``«`dhCG Oƒ``j áë«°üfh ¬«LƒJ π``c ø``Y ôÑ©J »``gh
óLGƒàdG πX »a ,º¡FÉæHC’ É¡fƒ¡Lƒj ¿CG Ωƒ«dG QƒeC’G
øe êhôî∏d AÉ``æ` HC’G áÑZQ ™``e ,ôªà°ùªdG »dõæªdG
.zá«dõæªdG á°ùÑëdG{
äRô``HCG ,ióØªdG ∂∏ªdG ádÓéd á``jƒ``HC’G áª∏μdG
¿ód øe á°VÉ«ØdG ôYÉ°ûªdGh á«fÉëdG ájƒHC’G ájÉYôdG
áë∏°üeh áÑëe øe ¬æμj Éeh ,¬JÉæHh ¬FÉæHC’ ¬àdÓL
áaÉμd ≥ëà°ùªdG IOÉ``°` TE’Gh ,É©e Ö©°ûdGh AÉæHCÓd

k
..óéà°ùªdG ÉfhQƒc ¢Shô«a QÉ°ûàfG øe óë∏d á«eƒμëdG äÉ¡«Lƒà∏d áHÉéà°SG

IóYÉ°ùªd äGAGô``LE’G øe áeõM Qô≤J á«≤«Ñ£àdG Ωƒ``∏©dG á``©eÉL
º¡à°SGQO ∫Éªμà°SGh á∏MôªdG RhÉéJ ≈∏Y Ék jOÉe øjQô°†àªdG É¡àÑ∏W
ºYO ≈∏Y á©eÉédG ¢``Uô``M OGƒ``Y ¿É°ùZ Qƒ``à`có``dG
º¡d √ô``aƒ``J É``e ∫Ó``N ø``e º``¡`aGó``gCG ≥«≤ëàd É¡àÑ∏W
,á«©eÉédG IÉ«ëdG AGô``KEG »a º¡°ùJ äÓ«¡°ùJ øe
á©eÉédG É¡JòîJG »àdG äGAGôLE’G √òg ¿CG ≈dEG Ék gƒæe
É¡H ôªJ »àdG áægGôdG ±hô¶∏d áHÉéà°SG äAÉ``L
∫Éªμà°SG ≈∏Y áÑ∏£dG IóYÉ°ùe ±ó¡H øjôëÑdG áμ∏ªe
.º¡aGógCG ≥«≤ëàd º¡ªYOh ,»ª∏©dG º¡∏«°üëJ
¿CG OGƒ`` Y ¿É°ùZ Qƒ``à`có``dG PÉ``à` °` SC’G í``°` VhCGh
á«∏ª©dG Qƒëe √QÉÑàYÉH ÖdÉ£dG ≈dEG ô¶æJ á©eÉédG
É¡àdÉ°SQ ¿ƒμJ ¿CG ≈``dEG É``ªk `FGO ≈©°ùJh ,á«ª«∏©àdG
¬©ªàée á``eó``N ≈∏Y QOÉ``b π«L èjôîàd á¡Lƒe
äGô``Ñ`Nh ±QÉ``©`e ø``e ¬Ñ°ùàμj ÉªH ¬``æ`Wh á``©`aQh
»àdG äGƒ£îdG ¿CG ≈dEG Gkô«°ûe ,¬à°SGQO Iôàa ∫GƒW
IOóéàªdGh Iôªà°ùªdG É¡££Nh á©eÉédG É¡H Ωƒ≤J
∫hO ø``e ójó©dG É¡H ôªJ »``à`dG ±hô``¶` dG √ò``g »``a
±hô¶dG ∞∏àîe ™e πeÉ©à∏d É¡àjRƒ¡L ócDƒJ ºdÉ©dG
äÉeóîdG ôjƒ£J ôÑY áeGóà°ùªdG ∫ƒ∏ëdG OÉéjEGh
»àdG É¡àjDhQ ≥«≤ëJ ≈dEG ’k ƒ°Uh É¡àÑ∏£d É¡eó≤J »àdG
º¡°ùj Éªe áÑ∏£∏d äÉeóîdG π°†aCG ô«aƒJ ≈∏Y õcôJ
á«Yƒf ø«°ùëJh á«ªjOÉcC’G É¡Jô«°ùe õjõ©J »a
.áÑ∏£∏d á«ª«∏©àdG äÉLôîªdG
¢ù«FQ ≈``dEG ôμ°ûdÉH á©eÉédG ¢ù«FQ Ωó``≤` Jh
¢ù∏ée ¢ù«FQh ¢SÉf ô«ª°S ó«°ùdG IQGOE’G ¢ù∏ée
≈∏Y á``LÉ``î` dG Ö``«` gh Qƒ``à` có``dG PÉ``à` °` SC’G AÉ`` æ` `eC’G
∫ÓN á«ª«∏©àdG á«∏ª©dG äÉjôéªd áã«ãëdG º¡à©HÉàe
áÑ∏£∏d ºYódG πc ºjó≤J ≈∏Y º¡°UôMh ,IôàØdG √òg
.á∏MôªdG √òg »£îJ ≈∏Y º¡JóYÉ°ùªd

±hô¶dG ™e πeÉ©à∏d IòîàªdG É¡JGAGôLEG øª°V
,ºdÉ©dGh øjôëÑdG áμ∏ªe Égó¡°ûJ »àdG á«FÉæãà°S’G
á¡LGƒªd á≤«°ùæàdG áæé∏dG äÉ¡«LƒJ ≈∏Y AÉæHh
á°SÉFôH 19 ó``«`aƒ``c óéà°ùªdG É``fhQƒ``c ¢``Shô``«`a
óªM ø``H ¿Éª∏°S ô``«` eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U
ÖFÉædG ≈``∏`YC’G óFÉ≤dG ÖFÉf ó¡©dG »``dh áØ«∏N ∫BG
äGAGô``LEG π«¡°ùàH AGQRƒ``dG ¢ù∏ée ¢ù«Fôd ∫hC’G
Ωƒ∏©dG á©eÉL âæ∏YCG ,áÑ∏£dG ≈∏Y á«ª«∏©àdG á«∏ª©dG
IóYÉ°ùªd IójóédG äGAGô``LE’G øe áeõM á«≤«Ñ£àdG
.ÉjOÉ°üàbG øjQô°†àªdG áÑ∏£dG
á«dhDƒ°ùe ™``e Ék eÉé°ùfG QGô``≤` dG Gò``g »``JCÉ` jh
™bGƒ∏d Gk QÉ©°ûà°SGh ,á«æWƒdGh á«©ªàéªdG á©eÉédG
ójó©dG ≈∏Y …OÉ°üàb’G √ôKCGh ,ºdÉ©dG √ó¡°ûj …òdG
≈∏Y á©eÉédG ¢UôëJ PEG ,™ªàéªdG íFGô°T ø``e
º«∏©àdG »a ÖdÉ£dG ≥ëH É¡æe Éfk ÉªjEG ,É¡àÑ∏W IóYÉ°ùe
.äÉjóëàdGh ±hô¶dG πc øe ºZôdÉH
á©eÉédG πÑb øe IòîàªdG äGAGô``LE’G â∏ãªJh
á©aódG §«°ù≤J »a ø«ÑZGôdG áÑ∏£∏d ìÉª°ùdG »a
øe ,2020-2019 »fÉãdG »°SGQódG π°üØ∏d Iô«NC’G
äÉeóîdG ™bƒe ≥jôW øY π«LCÉàdÉH Ö∏W ºjó≤J ∫ÓN
Éªc ,á©eÉédG äÉ°SÉ«°Sh íFGƒd ™e Ék «°TÉªJ á«HÓ£dG
IOÉØà°SÓd áÑ∏£∏d ºjó≤àdG ÜÉH íàa á©eÉédG äOÉYCG
IOÉjõH âeÉb PEG ÖdÉ£dG ºYO ¥hóæ°U äÉeóN øe
IóYÉ°ùe ±ó¡H ¥hóæ°üdG ¬eó≤j …òdG ºYódG áÑ°ùf
∫ÓN §°ùb øe ôãcCG ™aO º¡«∏Y ô°ù©J øjòdG áÑ∏£dG
.áægGôdG ±hô¶dG ÖÑ°ùH »dÉëdG π°üØdG
PÉà°SC’G á©eÉédG ¢ù«FQ ó``cCG Oó°üdG Gòg »ah

:ÜGƒædGh ¿ƒjQƒ°ûdG

™«ªé∏d ¿É``eCGh á``fCÉªW á``dÉ°SQ ∂``∏ªdG ádÓL á``ª∏c
.zÉHCG{h zôeCG »dh{ ¬àØ°üH º¡ÑWÉîj
á«ªgCG ÜÉ£M ¥GRô``dGó``Ñ`Y ÖFÉædG ó``cCGh
¬àdÓL ¢UôM â°ùμY »àdG ,á«eÉ°ùdG áª∏μdG
»a á«ª«∏©àdG á«∏ª©∏d ¬fÉ°†àMGh ¢UÉîdG
,á«FÉæãà°S’G ±hô¶dG √òg πX »a øjôëÑdG
É©«é°ûJ âæª°†J ¬àdÓL áª∏c ¿CG ÉØ«°†e
≈∏Y äÉÑdÉ£dGh áÑ∏£dG øe ¬FÉæHC’ Gõ«ØëJh
,ìÉéæH á«ª«∏©àdG á«∏ª©dG ô««°ùJ á``«`ª`gCG
áª∏μdG ø«eÉ°†e ¿CG Éªc ,ó©H øY âfÉc ¿EGh
IOÉ«≤d óYGƒdG π«édG Gò¡H ¬àdÓL á≤K â°ùμY
πc øe Üƒ∏£ªdG »æWƒdG QhódG ÖfGƒL óMCG
.áμ∏ªªdG ¢VQCG ≈∏Y º«≤eh øWGƒe
…OGhò`` `dG ∞``°`Sƒ``j Ö``FÉ``æ` dG ∫É`` b √Qhó`` `H
á«μ∏e äÉ¡«LƒJ øe áª∏μdG ¬àæª°†J Ée ¿EG
áÑ∏£dG ÉfDhÉæHCG ¬H ô«æà°ùj Ék é¡f πãªJ Iójó°S
¬FÉæHC’ ¬àdÓL á©HÉàe ¿EG å«M ,äÉÑdÉ£dGh
´É``°` VhC’G √ò``g »``a »``°` SGQó``dG º¡∏«°üëJh
äÉÑdÉ£dGh áÑ∏£∏d Ék ©«é°ûJ πãªJ á«FÉæãà°S’G
π«°üëàdG ≥«≤ëJh OÉ¡àL’G ≈∏Y º¡ãëJh
.ó©H øY º∏©àdG ∫ÓN øe ≈àM ,»ª∏©dG
ø«eÉ°†ªH …ô°ShódG ≈°ù«Y ÖFÉædG OÉ°TCGh
,∂∏ªdG á``dÓ``L É¡¡Lh »``à`dG á``jƒ``HC’G áª∏μdG
¬eÉªàgGh á``jƒ``HC’G ¬àjÉYQ ?â°ùμY »``à`dGh
¢üNC’ÉHh ,»aƒdG ¬Ñ©°T OGôaCG ™«ªéH ºFGódG
¢üN Ée ¿EG ÉØ«°†e{ ,äÉÑdÉ£dGh áÑ∏£dG ¬FÉæHCG
ócDƒj º«∏©àdG ´É£≤d áª∏μdG √ò¡H ¬àdÓL ¬H
≈dhCG »a »JCÉJ á«ª«∏©àdG Iô«°ùªdG ¿G ™«ªé∏d
»àdG Iô«ÑμdG á«ªgCÓd ∂dPh ¬àdÓL äÉjƒdhCG
»àdG á∏«≤ãdG á«dhDƒ°ùª∏dh ´É£≤dG Gòg É¡∏¨°ûj
∫Éªμà°S’ äÉÑdÉ£dGh áÑ∏£dG ÉfAÉæHCG É¡∏ªëj
.zøjôëÑdG »a AÉ≤JQ’Gh ìÉéædG Iô«°ùe
ø««Øë°üdG á``«`©`ª`L á``°`ù`«`FQ äó`` ``cCGh
áª∏μdG ¿CG ó«°ùdG ó``ª`MCG ájó¡Y á«æjôëÑdG
óªM ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†ëd á«eÉ°ùdG
»àdG ióØªdG OÓÑdG ∂∏e áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y øH
ôÑY ,äÉÑdÉ£dGh áÑ∏£dG ¬JÉæHh ¬FÉæHC’ É¡¡Lh
¬àdÓL IOÉ©c äAÉL ,z»YGh ™ªàée{ èeÉfôH
¢UôM ió``e ócDƒJh ,áæÄª£e á∏eÉ°T ájƒHCG
á≤«bódG ¬à©HÉàeh ¬FÉæHCG áë∏°üe ≈∏Y ¬àdÓL
πFÉ°SQ âã©H É¡fCG Éªc ,º¡JÉ«M ¿hDƒ°T πμd
»°†ª∏d Gk ô``«`Ñ`c Ék ©«é°ûJ â``∏`ã`eh ,áæÄª£e
πc ø``e É``fhQƒ``c ¢Shô«a á¡LGƒe »``a Ék `eó``b
¥ô°ûªdG πÑ≤à°ùªdG ∫ÉØZEG ¿hO øe ,äÉYÉ£≤dG
.øjôëÑdG áμ∏ªªd ôgGõdGh
ádÓL ¢UôM ¿EG ó«°ùdG ájó¡Y â``dÉ``bh
ô¡X ø««eÓYE’G ôjó≤J ≈∏Y ióØªdG ∂∏ªdG
ôμ°ûdÉH á«eÉ°ùdG ¬àª∏c ájGóH ∫ÓN øe Ék «∏L
™ªàée{ è``eÉ``fô``H ≈∏Y ø«ªFÉ≤∏d ô``jó``≤`à`dGh
∫É°üJ’G ôÑY èeÉfôÑdG »a √Qƒ¡Xh ,z»YGh
Oƒ¡édG áaÉμd ¬à©HÉàe ócDƒj Ée ƒgh ,»FôªdG
á«FÉæãà°S’G á∏MôªdG √òg »a áª¡ªdG á«eÓYE’G
.ºdÉ©dGh OÓÑdG É¡H ôªJ »àdG
â∏ªM á«eÉ°ùdG áª∏μdG ¿CG ≈dEG äQÉ°TCGh
±ƒØ°üdG »a ø«∏eÉ©dG áaÉμd Gk ôjó≤Jh Gk ôμ°T
¿ƒdòÑj øjòdG ,¢Shô«ØdG á¡LGƒe »a á«eÉeC’G
áëFÉédG √òg á¡LGƒe »a ¢ù«ØædGh »dÉ¨dG
≈∏Y ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒªdG ájÉªMh ,á«ªdÉ©dG
ôμ°T »a ¬àdÓL ¬«∏Y ÜCGO è¡f ƒgh ,É¡°VQCG
≈∏Y ∫òÑJ »àdG á«æWƒdG Oƒ¡édG πc ôjó≤Jh
.øWƒdG ¢VQCG
,ióØªdG ∂∏ªdG ádÓL ¿CG ≈∏Y äOó``°`Th
…ò``dG ,»``Fô``ª`dG ∫É``°`ü`J’G ôÑY á``jƒ``HCG áª∏μH
äÉ©eÉédGh ¢SQGóªdG º¶©e Ék «dÉM ¬eóîà°ùJ
á«eƒμëdG äÉ¡édGh ,»fhôàμdE’G º«∏©àdG »a
π«°UÉØJ πμd ™HÉàe ¬àdÓL ¿CG ócDƒj ,É¡∏ªY »a
πX »``a ø``jô``ë` Ñ` dG »``a …ô``é` j É`` eh π``ª` ©` dG
.á«dÉëdG á«FÉæãà°S’G ±hô¶dG
ºd ¬``à` dÓ``L ¿CG ó``«`°`ù`dG á``jó``¡` Y äó`` ` cCGh
ájõ«ØëàdG ¬àª∏μHh ,πÑ≤à°ùªdG ø``Y πØ¨j
øe ƒ``g π``«`é`dG Gò``g ¿CG ó`` cCG á«©«é°ûàdGh
øª°V ,áμ∏ªªdG »``a ôjƒ£àdG á``jGQ πªë«°S
áª∏μdG ¬àdÓL ¢ü«°üîJh ,øjôëÑdG ≥jôa
.º¡d ™aGO ôÑcCG ƒg ÉªfEG ,äÉÑdÉ£dGh áÑ∏£∏d
ájƒHC’G ¬JÉª∏μH ¬àdÓL ¿CG ≈∏Y äOó°Th
Ωó≤àdGh πª©dG ≈∏Y ™«ªédG õØëj Ée ÉªFGO
±hô``¶`dG á``aÉ``c á``¡`LGƒ``eh ,πÑ≤à°ùªdG ƒëf
πØ¨j ’ ¬àdÓL ¿CGh ,á``æ`gGô``dG äÉjóëàdGh
,áμ∏ªªdG »a RÉéfEG πc ôcPh ºjôμJ øY Gk ó``HCG
Ék ª«∏°S Ék `é`¡`fh á``jƒ``HCG áàØd πμ°ûj É``e ƒ``gh
¬àdÓL ¿ƒc øY Ók °†a ,áμ∏ªªdG ¬«∏Y ô«°ùJ
,ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒªdG äÉLÉ«àMG ¢ùeÓj
º¡∏gÉc ø``Y ™``aô``j Ió``jó``°` ù` dG ¬``JÉ``¡`«`Lƒ``à`Hh
.äÉHƒ©°üdGh ∫ÉªMC’G

.ä’ÉéªdG áaÉc
ìhQ âãH »àdG ájƒHC’G áª∏μdG √òg øªKh
áÑ∏£dG ™«ªL ¢SƒØf »a IOÉ©°ùdGh ™«é°ûàdG
√ôμØH ¬àdÓL ¿CG Gk ó``cDƒ`e ,º``gQƒ``eCG AÉ``«`dhCGh
á©FGôdG ¬à«fÉ°ùfEGh IOƒ¡©ªdG ¬àªμMh ôq«ædG
≈dEG Ö∏≤dG øe áÑ∏£dG ¬FÉæHCG ≈dEG ¬àª∏c π©L
º¡æÄª£«d ô°TÉÑªdG åjóëdG Gòg π©Lh Ö∏≤dG
±hô``¶` dG π``X »``a »ª∏©dG º¡∏«°üëJ ≈``∏`Y
áμ∏ªªdG É¡H ôªJ »àdG áægGôdG á«FÉæãà°S’G
™«ªéd áª∏μdG √òg äócCG Éªc ,¬©ªLCÉH ºdÉ©dGh
IôgÉ°S Éæ«Y ∑Éæg ¿CG ºgQƒeCG AÉ«dhCGh áÑ∏£dG
.ø«æWGƒªdG ídÉ°üe ≈∏Y
ø«eÉ°†ªH √RGõàYG øY »eƒ°ù©dG ÜôYCGh
øe ¬à°ùμY Éªd ió``Ø`ª`dG ∂∏ªdG á``dÓ``L áª∏c
øWƒdG AÉ``æ`HCÉ`H ¬à≤Kh »æWƒdG ¬àdÓL è¡f
á``¡`LGƒ``eh äÉ`` `eR’G RhÉ``é` J ≈``∏`Y º``¡` JQó``bh
ìhôdÉH »∏ëàdG á∏°UGƒeh äÉjóëàdG áaÉc
Gòg á¡LGƒe π«Ñ°S »a ∞JÉμàdGh á«HÉéjE’G
.»FÉæãà°S’G ±ô¶dG
¢ù∏ée á°ù«Fôd »fÉãdG ÖFÉædG ócCG √QhóH
Iô°†ëd á«eÉ°ùdG áª∏μdG ¿CG ójGR »∏Y ÜGƒædG
∫BG ≈°ù«Y ø``H óªM ∂∏ªdG á``dÓ``é`dG ÖMÉ°U
Ó°UGƒJ πãªJ ióØªdG OÓ``Ñ`dG π``gÉ``Y áØ«∏N
º¡æe ¬Hôb øY ôÑ©Jh ø«æWGƒªdG ™e Gô°TÉÑe
¬FÉæHCG øe ¬Hôbh ,ºgôYÉ°ûeh º¡°ù«°SÉMC’h
áaÉc »æjôëÑdG ™ªàéªdGh äÉÑdÉ£dGh áÑ∏£dG
Ö∏£àJ áëFÉL øe øjôëÑdG ¬H ôªJ Éªd Gk ô¶f
.™«ªédG ∞JÉμJ
á«dÉªdG áæé∏dG ¢``ù`«`FQ ó`` cCG ¬à¡L ø``e
óªMCG ÖFÉædG ÜGƒædG ¢ù∏éªH ájOÉ°üàb’Gh
ìÉ«JQ’G âãH á«eÉ°ùdG ¬àdÓL áª∏c ¿CG Ωƒ∏°ùdG
ºgQƒeCG AÉ«dhCG iódh äÉÑdÉ£dGh áÑ∏£dG iód
…CG OƒLh ¿hO øe »°SGQódG ΩÉ©dG ∫Éªμà°SÉH
,ºdÉ©dG É¡H ôªj »àdG áëFÉédG ºZQ äÉbƒ©e
AÉ«dhCG ∑QÉ°û«d AÉL ¬àdÓL ÜÉ£N ¿G ÉØ«°†e
»``dƒ``c{ √ó``«` cCÉ` J ∫Ó``N ø``e á``Ñ`∏`£`dGh Qƒ`` `eC’G
»a ºgQGôªà°SG π``LG ø``e ,zÖ``ë`e ÜCGh ô``eCG
≈∏Y ó``«`cCÉ`à`dGh ó©H ø``Y á«ª«∏©àdG á«∏ª©dG
±hô¶dG √òg πX »a »ª∏©dG π«°üëàdG á«ªgCG
¿hDƒ` °` û` dG ¿CÉ` ` H ¬``fÉ``æ` Ä` ª` WGh ,á``«`FÉ``æ`ã`à`°`S’G
ô«°ùJ -É¡«∏Y ¬YÓWG ∫Ó``N ø``e- á«°SGQódG
.ô«N πμH
áeÉ©dG ≥``aGô``ª`dG áæéd ¢ù«FQ øªK Éªc
óªM Ö``FÉ``æ` dG ÜGƒ`` æ` `dG ¢``ù`∏`é`ª`H á``Ä` «` Ñ` dGh
πãªJ »àdG á«eÉ°ùdG á«μ∏ªdG áª∏μdG »égƒμdG
¬FÉæHC’ ô``eCG »``dhh ÜCG ¬àdÓL ¿CG ≈∏Y Ók «dO
á©HÉàe ¿CG Gk ócDƒe ,AÉæãà°SG ¿hO øe ¬JÉæHh
»a »°SGQódG º¡∏«°üëJh ¬FÉæHC’ ∂∏ªdG ádÓL
ájƒHG áàØd πãªJ á«FÉæãà°S’G ´É°VhC’G √òg
≈∏Y äÉ``Ñ`dÉ``£`dGh áÑ∏£∏d Ék ©«é°ûJh á«fÉM
≈∏Y áeR’G √òg ôKDƒJ ’CGh IôHÉãªdGh OÉ¡àL’G
ƒg º«∏©àdG ¿G QÉÑàYÉH π«°üëàdGh º∏©dG Ö∏W
.QGô≤à°SGh á«ªæJ πc ájGóH
áª∏μdÉH »μdÉªdG º°SÉH ÖFÉædG OÉ``°` TCGh
¬àdÓL ΩÉªàgGh ¢UôM ø«ÑJ »àdG á«eÉ°ùdG
™°VƒdÉH ÉgôKCÉJ ΩóYh á«ª«∏©àdG á«∏ª©dG ô«°ùH
Éàa’ ,Ék «dÉM ¬H ôªf …òdG »FÉæãà°S’Gh »dÉëdG
ø«ª∏©ªdÉH ióØªdG ∂∏ªdG ádÓL IOÉ°TEG ¿CG ≈dEG
»a á«ª«∏©àdG ácôëdG ô«°S ≈∏Y º¡°Uôëd
.¬fƒ≤ëà°ùj ºjôμJ ƒ¡d »dÉëdG ™°VƒdG
áª∏μdG ¿EG »°VÉ≤dG ≈°ù«Y ÖFÉædG ∫É``bh
RGõàY’G »fÉ©eh ájƒHCG ádÉ°SQ â∏ªM á«eÉ°ùdG
ø«jQGOEGh ø«ª∏©e øe IòJÉ°SC’G πμd ôjó≤àdGh
QGôªà°SGh ó©H øY º«∏©àdG π«©ØJ »a ºgOƒ¡éH
≥jôa Oƒ¡L π°†ØH á«ª«∏©àdG á«∏ª©dG ô«°S
»àdG ábƒÑ°ùªdG ô«Z äGQGô``≤``dGh øjôëÑdG
¿Éª∏°S ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ÉgòîJG
óFÉ≤dG ÖFÉf ó¡©dG »``dh áØ«∏N ∫BG óªM ø``H
AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«Fôd ∫hC’G ÖFÉædG ≈∏YC’G
√ócCG Ée Gò``gh ,ìÉéæH ≥jôØdG Gòg OÉb …ò``dG
.á«eÉ°ùdG ¬àª∏c ∫ÓN ¬àdÓL
áª∏μdG ¿CG ô``eÉ``©`dG ó``ª` MCG Ö``FÉ``æ`dG ó`` cCGh
¬àdÓL øe ≠dÉÑdG ΩÉªàg’G ¢ùμ©J á«eÉ°ùdG
äÉæÑdGh AÉ``æ`HCÓ`d á«ª«∏©àdG á«∏ª©dG ô«°ùH
QÉ``KBG øe óéà°ùj Ée πμd áã«ãëdG ¬à©HÉàeh
»``°` SGQó``dG ΩÉ`` ©` `dG ≈``∏` Y É`` fhQƒ`` c á``ë` FÉ``é` d
±hô`` ¶` `dG π`` X »`` a »``ª` ∏` ©` dG π``«` °` ü` ë` à` dGh
.™ªLCG ºdÉ©dG ≈∏Y ôªJ »àdG á«FÉæãà°S’G
áªMQ ∫BG …RÉ`` Z Ö``FÉ``æ`dG OÉ``°` TCG √Qhó```H
ÉgAGó°UCG ¿CG óqcCGh ,á«eÉ°ùdG áª∏μdG ø«eÉ°†ªH
ø«°SqQóªdGh áÑ∏£dG ≈∏Y Iô«Ñc á«HÉéjE’G
∂∏ªdG ádÓL ádÓWEG ¿CG GôÑà©e ,QƒeC’G AÉ«dhCGh
¿CÉH Iô«Ñc πFÉ°SQ â∏ªM áÑ∏£dG ¬FÉæHCG ≈∏Y
º¡eƒªg ¢û«©jh ÉkÑdÉbh ÉkÑ∏b áÑ∏£dG ™e ¬àdÓL
¿CG ≈∏Y ¬àdÓL ¢UôM å«M ;º¡∏Ñ≤à°ùeh
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¬FÉæHC’ ÖëªdG ÜC’Gh óFÉ≤dG ôeC’G »dh åjóM
ô«°S ≈∏Y ¿ÉæÄªW’ÉH ¬àdÓL ΩÉªàgGh ,¬JÉæHh
º∏©dG QÉÑàYÉH ,»ª∏©dG º¡∏«°üëJh º¡à°SGQO
.¥ô°ûeh øeBG πÑ≤à°ùªd ºgC’G ƒg º«∏©àdGh
¿CG ≈dEG ÜGƒædG ¢ù∏ée á°ù«FQ äQÉ°TCGh
∂∏ªdG ádÓL É¡H π°†ØJ »àdG á«FôªdG áª∏μdG
,™«ªé∏d ¿ÉeCGh ¿ÉæÄªWG ádÉ°SQ âã©H ióØªdG
ójõªdG ∫òHh ,AÉ£©dGh πª©∏d É©aGO â£YCGh
ΩÉeCG Ö©°ûdG AÉæHCG ¿ƒμ«d ,OÉ¡àL’Gh óédG øe
¥ƒØàdGh ìÉéædG ≥«≤ëJ »a á«æWh á«dhDƒ°ùe
.ÉªFGO
á``°`SÉ``Fô``H á``eƒ``μ` ë` dG Oƒ``¡` é` H äOÉ```°` `TCGh
øH áØ«∏N ô``«` eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG Ö``MÉ``°`U
á©HÉàe »a AGQRƒ``dG ¢ù«FQ áØ«∏N ∫BG ¿Éª∏°S
äÉÄa áaÉc ºYOh ,äÉYÉ£≤dGh ä’ÉéªdG áaÉc
,™«ªédG áeÓ°Sh áë°U ¿Éª°Vh ,™ªàéªdG
.êQÉîdÉH ø««æjôëÑdG IOÉYE’ á£N ™°Vhh
ôjó≤àdGh ¿Éaô©dG ≠dÉH øY â``Hô``YCG Éªc
øH ¿Éª∏°S ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ≈dEG
≈∏YC’G óFÉ≤dG ÖFÉf ó¡©dG »dh áØ«∏N ∫BG óªM
≈∏Y AGQRƒ`` dG ¢ù∏ée ¢ù«Fôd ∫hC’G ÖFÉædG
Éeh ,øjôëÑdG ≥jôa IOÉ«bh áã«ãëdG ¬à©HÉàe
PÉîJG »a á«bÉÑà°SG äGƒ£N øe ∂dP øY èàf
á«FÉbƒdGh ájRGôàM’G äGAGô``LE’Gh ô«HGóàdG
Éeh ,(19 ó«aƒc) ÉfhQƒc ¢ShôjÉØd …ó°üà∏d
AGREG á©«aQ IOÉ°TEG øe øjôëÑdG áμ∏ªe ¬à≤≤M
.á«ªdÉ©dG áë°üdG áª¶æe πÑb øe ∂dP
Oƒ¡édÉH ÜGƒædG ¢ù∏ée á°ù«FQ âgƒfh
∂∏°ùdG »``a ø«∏eÉ©dG ø«æWGƒª∏d á°ü∏îªdG
¢ü∏îe »©°S ø``e ¬fƒdòÑj É``eh ,»ª«∏©àdG
á«ª«∏©àdG á«∏ª©dG ájQGôªà°S’ ∫hDƒ°ùe QhOh
AÉ°ùfh ä’É```LQ Oƒ``¡`é`H Ió«°ûe ,ó``©` H ø``Y
øª°V á«eÉeC’G ±ƒØ°üdG »a ø«∏eÉ©dG øWƒdG
.ÉfhQƒc ¢Shô«a áëaÉμªd »æWƒdG ≥jôØdG
iQƒ``°`û`dG ¢ù∏ée ƒ°†Y OÉ``°` TCG √hQó`` H
…òdG …ƒHC’G ÜÉ£îdÉH …OGô©dG ¬∏dGóÑY »∏Y
äÉª∏μH ióØªdG ∂∏ªdG ádÓL ¬dÓN çóëJ
¢Uôëj »``à`dG áªjôμdG á``jÉ``Yô``dG ø``Y IôÑ©e
AÉæHC’ Iôªà°ùe IQƒ°üH Égô«aƒJ ≈∏Y ¬àdÓL
πc ≥«≤ëàH ô°TÉÑªdG ΩÉªàg’Gh ,ΩGôμdG ¬Ñ©°T
.º¡àeÓ°Sh ø«æWGƒªdG áë°U »a Ö°üj Ée
¬∏°UGƒJ ¿CG ∂∏ªdG ádÓL ó«cCÉJ ¿CG ôcPh
äÉÑdÉ£dGh áÑ∏£dG ™``e á``jƒ``HC’G ¬àdÉ°SQ »``a
¿hDƒ` °` û` d √ó``≤` Ø` Jh Ö``ë` e ÜCGh ô`` `eCG »``dƒ``c
¬àdÓL è¡f ≈∏Y πdój º¡ª∏©J ô«°Sh º¡à°SGQO
¢ùμ©j Éªc ,áª¡ªdG ájƒHôàdG ¬ààØdh »fÉ°ùfE’G
ájÉYôdÉH º¡d ºFGódG √ó≤ØJh ¬Ñ©°T øe ¬Hôb
ábÓ©dG »a ¬Yƒf øe ójôa ôeCG ƒgh ,ºYódGh
.¬Ñ©°Th ºcÉëdG ø«H
≥≤ëJ ¿CG »``a á``HGô``Z ’ :…OGô``©` dG ∫É``bh
äGQOÉÑªdG Ωó≤Jh ,äGRÉéfE’G √òg πc øjôëÑdG
»àdG áØ∏àîªdG ±hô¶dG ™e πeÉ©à∏d áYƒæàªdG
áª«μëdG iDhôdÉH ó°Tôà°ùJ âeGO Ée É¡H ôªJ
™ÑàJh ,∂∏ªdG ádÓéd Iójó°ùdG äÉ¡«LƒàdGh
∂∏ªdG ádÓL ¬≤∏£j Ée á«æWƒdG äGAGô```LE’G
øWƒ∏d É«∏©dG áë∏°üªdG ±ó¡à°ùJ á``jDhQ øe
.ø«æWGƒªdG áë∏°üeh
»dh ƒª°S IOÉ«≤H øjôëÑdG ≥jôa ¿CG ócCGh
∫Éée »a AGƒ°S äGRÉéfE’G π°†aCG ≥≤ëj ó¡©dG
á«æWh á«ÑW ºbGƒW Oƒ¡éH á«ë°üdG ájÉYôdG
äGOƒ¡ée ∫Ó``N ø``e hCG ,á«dÉY IAÉ``Ø`c äGP
’ ø``jò``dG »ª«∏©àdG ´É``£` ≤` dG »``a ø``«`∏`eÉ``©`dG
áæμªªdG πÑ°ùdG πc ∫Ó¨à°SG »a Gó¡L ¿ƒdCÉj
á«μ∏ªdG ájDhô∏d É≤ah º∏©àdG Iô«°ùe á∏°UGƒªd
á«æWƒdG äÉYÉ£≤dG áaÉμH Gó«°ûe ,á«eÉ°ùdG
á``eRCG RhÉéàd OÉ¡àLGh óL πμH πª©J »àdG
.ÉfhQƒc ¢Shô«a QÉ°ûàfG
ÖFÉf »eƒ°ù©dG ∫OÉ`` Y Ö``FÉ``æ`dG OÉ``°` TCGh
áª∏μdG ø«eÉ°†ªH »Hô©dG ¿ÉªdôÑdG ¢ù«FQ
ÖMÉ°U Iô°†M É¡¡Lh »àdG á«eÉ°ùdG ájƒHC’G
πgÉY áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y øH óªM ∂∏ªdG ádÓédG
≈``dEG »``Fô``ª`dG ∫É``°` ü` J’G ô``Ñ`Y ió``Ø`ª`dG OÓ``Ñ` dG
èeÉfôÑdG ∫ÓN øe äÉÑdÉ£dGh áÑ∏£dG ¬FÉæHCG
¿ƒjõØ∏J ¬ãH …òdG z»YGh ™ªàée{ »fƒjõØ∏àdG
¬àdÓL ôYÉ°ûe ≈∏Y âægôH »àdGh ,øjôëÑdG
áÑ∏£dG ™«ªéd á``jƒ``HC’G ¬``à`jÉ``YQh ábOÉ°üdG
¬àÑëe ¬àdÓL áª∏c â°ùμY Éªc ,øWƒdG AÉæHCGh
.»dÉ¨dG øWƒdG Gòg AÉæHCG Ωƒª©d É¡æμj »àdG
¿EG »Hô©dG ¿ÉªdôÑdG ¢ù«FQ ÖFÉf ∫É``bh
¬°UôM ø``Y ôÑ©àd äAÉ``L ∂∏ªdG ádÓL áª∏c
,äÉÑdÉ£dGh áÑ∏£dG ¬FÉæHCÉH ºFGódG ¬eÉªàgGh
¬``FÉ``æ`HC’ Gk õ``«` Ø` ë` Jh Ék ©«é°ûJ âæª°†J É``ª`c
π«L ¿ƒ∏ãªj º¡fCG Gk ócDƒe ,º«∏©àdG ≈∏Y áÑ∏£dG
ácQÉÑªdG ájƒªæàdG Iô«°ùªdG OÉªYh πÑ≤à°ùªdG
»a É¡JÉMÉéfh É¡JGRÉéfEG ≥«≤ëJ »dGƒJ »àdG

áª∏μdG ¿CG ÜGƒ`` æ` `dGh ¿ƒ``jQƒ``°` û` dG ó`` cCG
ôÑY ióØªdG ∂∏ªdG ádÓL Iô°†ëd á«eÉ°ùdG
»fƒjõØ∏àdG èeÉfôÑdG »a »FôªdG ∫É°üJ’G
πμd áæ«fCÉªW Qó°üe â∏μ°T (»``YGh ™ªàée)
øWƒdG ¿CÉH ,GkQÉÑch GkQÉ¨°U ,øjôëÑdG Ö©°T
.áª«μëdG ¬JOÉ«b âëJ Ö©°ûdGh »dÉ¨dG
¢ù«FQ í``dÉ``°`ü`dG í``dÉ``°`U ø``H »``∏`Y ó```cCGh
ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†M ¿CG iQƒ°ûdG ¢ù∏ée
π``gÉ``Y á``Ø`«`∏`N ∫BG ≈``°`ù`«`Y ø``H ó``ª` M ∂``∏` ª` dG
Iƒ``HC’G »fÉ©e ≈ª°SCG ï``°``q SQ ióØªdG OÓ``Ñ`dG
,øjôëÑdG Ö©°T ™«ªL √ÉéJ ô«ÑμdG ∞£©dGh
ÉkHô©e ,äÉ©eÉédGh ¢SQGóªdG áÑ∏W É°Uƒ°üNh
k
¬°UôMh ¬àdÓL è¡æH RGõ``à`Y’Gh ôîØdG øY
√ó«°ùéJh ,»aƒdG øjôëÑdG Ö©°T áeÓ°S ≈∏Y
¬àdÓL É¡∏ªëj »àdG á«dhDƒ°ùªdG ÇOÉÑeh º«≤d
.™«ªédG √ÉéJ
ø«eÉ°†ªH iQƒ°ûdG ¢ù∏ée ¢ù«FQ OÉ°TCGh
,ió``Ø`ª`dG ∂``∏`ª`dG á``dÓ``L É``¡`eóq `b »``à`dG áª∏μdG
»fƒjõØ∏àdG èeÉfôÑdG »a »Fôe ∫É°üJG ôÑY
áæ«fCÉªW Qó°üe â∏μ°T »àdGh ,(»YGh ™ªàée)
¿CÉ`H ,GkQÉ``Ñ` ch GkQÉ``¨`°`U ,øjôëÑdG Ö©°T πμd
.áª«μëdG ¬JOÉ«b âëJ Ö©°ûdGh »dÉ¨dG øWƒdG
ióØªdG ∂∏ªdG ádÓL áª∏c ¿CG ≈dEG QÉ°TCGh
ÖÑ°ùH á«FÉæãà°S’G ±hô``¶` dG √ò``g π``X »``a
ájDhQ øY ôÑ©J (19 ó«aƒc) ÉfhQƒc ¢Shô«a
ôªà°ùªdGh ≠dÉÑdG ΩÉªàg’G »dƒj ,º«μM óFÉb
IófÉ°ùªdGh ºYódG πc º¡d Ωó≤jh ,áÑ∏£dG ¬FÉæHC’
»ª∏©dG π«°üëàdG QGôªà°SG øe º¡æμªJ »àdG
¿Éª°V ™``e á«ª«∏©àdG π``MGô``ª`dG ∞∏àîe »``a
øe º¡MÉéfh º¡bƒØJh ,ÖfÉL øe º¡àeÓ°S
.ôNBG ÖfÉL
ióØªdG ∂∏ªdG ádÓL äÉ¡«LƒJ s¿EG ∫Ébh
áμ∏ªe õq«ªJ ≈∏Y â°ùμ©fG áª«μëdGh Iójó°ùdG
äGƒ£îdG É``gPÉ``î`JGh É``¡` JQGOEG »``a øjôëÑdG
¢Shô«a áëaÉμªd á``jRGô``à`M’G äGAGô`` `LE’Gh
¬«dƒJ É``ª`H Gkó`«`°`û`e ,(19 ó``«` aƒ``c) É``fhQƒ``c
ƒª°ùdG ÖMÉ°U á°SÉFôH Ió«°TôdG áeƒμëdG
áØ«∏N ∫BG ¿Éª∏°S ø``H áØ«∏N ô``«`eC’G »μ∏ªdG
ô«HGóà∏d ô«Ñc ΩÉªàgG ø``e AGQRƒ`` `dG ¢ù«FQ
äGOÉ°TQE’Gh äÉª«∏©àdG QGó°UEGh ájRGôàM’G
…CG ø``e º¡àjÉªëd ø«æWGƒªdG πμd áª¡ªdG
.á«ë°U ôWÉîe
Oƒ¡édG iQƒ°ûdG ¢ù∏ée ¢ù«FQ øqªKh
ÖMÉ°U ÉgOƒ≤j »àdG Iôªà°ùªdG á©HÉàªdGh
∫BG óªM ø``H ¿Éª∏°S ô``«` eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG
ÖFÉædG ≈∏YC’G óFÉ≤dG ÖFÉf ó¡©dG »dh áØ«∏N
¬`` `JQGOEGh ,AGQRƒ`` ` dG ¢ù∏ée ¢ù«Fôd ∫hC’G
…òdG ô``eC’G ƒgh ,øjôëÑdG ≥jôØd Iõ«ªàªdG
øe ôjó≤Jh IOÉ°TEG πëe øjôëÑdG áμ∏ªe π©L
ô«Ñc ÜÉ``é`YEGh ,äÉª¶æªdGh ∫hó``dG ∞∏àîe
™e πeÉ©àdG »``a ÉgòîàJ »àdG äGAGô``LE’É``H
.»FÉæãà°S’G »ë°üdG ±ô¶dG
ºbGƒ£∏d á``«`æ`Wƒ``dG äGAÉ``£` ©` dÉ``H √ qƒ`` `fh
õcGôªdGh äÉ«Ø°ûà°ùªdG ™«ªL »``a á«Ñ£dG
AÉªàf’Gh A’ƒdG º«≤d ºgó«°ùéJh ,á«ë°üdG
πª©dG á∏°UGƒeh ,áª«μëdG ¬JOÉ«bh øWƒ∏d
øe á∏jƒW äÉYÉ°ùd á«æWhh á«dhDƒ°ùe πμH
.ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒªdG áeÓ°S πLCG
¿ƒª∏©ªdG É¡dòÑj »``à`dG Oƒ``¡`é`dG Qqó` `bh
,º«∏©àdGh á«HôàdG IQGRh »``a ¿ƒ`` ` jQGOE’Gh
π«é°ùJ »a á°ü∏îªdG á«æWƒdG º¡«YÉ°ùeh
äÉÑdÉ£dGh áÑ∏£∏d á«ª«∏©àdG ¢ShQódG åHh
.á«ª«∏©àdG πMGôªdG ∞∏àîe »a
πμH ióØªdG ∂∏ªdG ádÓL IOÉ°TEG q¿CG ócCGh
Ék©aGOh Gõk aÉM πμ°ûJ øjôëÑdG ≥jôa ¬dòÑj Ée
»fÉØàdGh ,AÉ£©dGh ó¡édG øe ójõªdG ∫òÑd
.øjôëÑdG áμ∏ªe º°SG AÓYEG »a ¢UÓNE’Gh
s¿CG ≈``dEG iQƒ°ûdG ¢ù∏ée ¢ù«FQ âØdh
äGƒ£îd GkófÉ°ùeh ÉkªYGO ≈≤Ñ«°S ¢ù∏éªdG
áª«μëdG ¬JÉ¡«Lƒàdh ,ióØªdG ∂∏ªdG ádÓL
»a QGôªà°S’G GkócDƒe ,±hô¶dG ∞∏àîe »a
πc »a áeƒμëdG ™e ≥«°ùæàdGh ¿hÉ©àdG õjõ©J
.øWƒ∏d É«∏©dG áë∏°üªdG ≥«≤ëJ ¬fCÉ°T øe Ée
á°ù«FQ πæjR ¬∏dGóÑY âæH ájRƒa â©aQh
º«¶Yh ôμ°ûdG äÉ``jBG ≈ª°SCG ÜGƒædG ¢ù∏ée
∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†M ≈``dEG ôjó≤àdG
ióØªdG OÓÑdG πgÉY áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y øH óªM
≈∏Y ºjôμdG ¬°UôMh á«eÉ°ùdG ¬JÉ¡«LƒJ ≈∏Y
øe ¬àdÓL ¬«dƒj Éeh ,™«ªédG áeÓ°S ¿Éª°V
π°UGƒàe ΩÉªàgGh ,¬Ñ©°T AÉæHC’ …ƒHCG Qƒ©°T
.º¡d »°û«©ªdG QGô≤à°S’G ≥«≤ëàd
á«fÉ°ùfE’G á«μ∏ªdG iDhô``dÉ``H äOÉ``°``TCGh
óM ≈∏Y º«≤ªdGh øWGƒªdG ájÉYQ »a á©«aôdG
∂∏ªdG ádÓL åjóM ¿CG ≈``dEG Iô«°ûe ,AGƒ``°`S
ƒg áÑ∏£dG ¬``FÉ``æ`HCG ™``eh ¬Ñ©°T ™``e ió``Ø`ª`dG
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zÉfhQƒc{ áëaÉμe äGAGôLEÉH ΩGõàdÓd ∫Éª©dGh πª©dG ÜÉë``°UCG ≈dEG Éª«ª©J Qó``°üj πª©dG ôjRh
Ö∏b øe áª∏c
∂∏ªdG ádÓL
ÊÉjõdG ÜÉgƒdGóÑY ΩÉ°ûg

riffa3al3z@gmail.com

∫BG ≈°ù«Y øH óªM ∂∏ªdG ádÓL ÖWÉN ,á∏«ªL ájƒHCG á¨∏H
πch áÑ∏£dG √AÉæHCGh øjôëÑdG Ö©°T ,√ÉYQh ¬∏dG ¬¶ØM ,áØ«∏N
z»YGh ™ªàée{ èeÉfôH ∫ÓN øe ¢``VQC’G √òg ≈∏Y ø«ª«≤ªdG
.∫hC’G ¢ùeCG Ωƒj »FôªdG ∫É°üJ’G á«æ≤J ôÑY
»dh ƒª°S ≈``dEG ôμ°ûdG ¬``Lh ∂∏ªdG ádÓL ÜÉ£N ájGóH »a
¬dòH Ée πc ≈∏Y ,√ÉYQh ¬∏dG ¬¶ØM ,óªM øH ¿Éª∏°S ô«eC’G ó¡©dG
πc »a øjôëÑdG ≥jôa øª°V º¶æe πªYh Iô«Ñc Oƒ¡L øe √ƒª°S
.»Ñ£dG ´É£≤dG É¡°SCGQ ≈∏Yh ÉfhQƒc áeRCÉH á«æ©ªdG äÉYÉ£≤dG
øjôëÑdG É¡JòîJG »àdG á«bÉÑà°S’G äGAGôLE’ÉH ¬àdÓL OÉ°TCGh
øe á©HÉàeh ¬«LƒàH ∂dP ¿Éch ,áëFÉédG √òg QÉ°ûàfG ájGóH òæe
.¬∏dG ¬¶ØM ,ó¡©dG »dh ƒª°S
ÜÉ£îdG ∫ÓN øe ôμ°T ádÉ°SQ øe ôãcCG ¬Lh ∂∏ªdG ádÓL
áØ«∏N ∫BG ¿Éª∏°S øH áØ«∏N ô«eC’G ≈dEG ôμ°ûdG ¬Lh ó≤a »eÉ°ùdG
√ƒª°S Oƒ¡L ≈∏Y ,√É``YQh ¬∏dG ¬¶ØM ,ôbƒªdG AGQRƒ``dG ¢ù«FQ
ôªj »àdG áÑ©°üdG ±hô¶dG √òg »a IôbƒªdG áeƒμëdG Oƒ¡Lh
.√ô°SCÉH ºdÉ©dG É¡H
ÜÉ£îdG »a ô``NBG Qƒëe ≈``dEG ∂∏ªdG ádÓL π≤àfG ∂``dP ó©H
¢SQGóe »a äÉÑdÉ£dGh áÑ∏£dG ≈dEG áÑ«W ájƒHCG äÉª∏c ¬Lh å«M
Ö∏≤dG ¢ùªj ÜÉ£N ƒgh ,º¡d ÜCGh ôeCG »dƒc º¡ÑWÉNh øjôëÑdG
,áÑ∏£dG ´É°VhCG ≈∏Y øÄª£j ¿CG ∂∏ªdG ádÓL OGQCG óbh .ôYÉ°ûªdGh
.zΩGôj Ée ô«N ≈∏Y á«°SGQódG ºμfhDƒ°T ¿CG âª∏Y{ :º¡d ∫Ébh
äÉª∏©ªdGh ø«ª∏©ªdG ôμ°ûj ¿CG ∂``∏`ª`dG á``dÓ``L ¢ùæj º``d
≈æKCGh ó©H øY º«∏©àdG ∫ÓN øe ºgOƒ¡L ≈∏Y ájQGOE’G Iõ¡LC’Gh
.É©«ªL º¡«∏Y
ÜÉ£N »a Gô°VÉM ¿Éc º¡WÉÑ°†fGh øjôëÑdG Ö©°T »Yh
√òg ∫ÓN É«∏©dG øWƒdG áë∏°üe Ö«∏¨J ≈∏Y Oó°T óbh ,¬àdÓL
.áeRC’G
¬∏dG ≈``dEG Aƒé∏dGh ∫ÓédGh Iõ©dG ÜQ ≈∏Y πcƒàdG ¿CG Éªc
óMC’G óMGƒdG ≈dEG Aƒé∏dGh ¿ÉªjE’G ájƒ≤Jh ÜÉÑ°SC’G πμH òNC’Gh
ø«ª∏°ùªdG øY AÓÑdG ™aQ ≈∏Y QOÉb ¬∏dG ¿CÉH ø«≤«dGh ¿ÉªjE’Gh
.ø«ªdÉ©dGh
ÜÉ£îdG ¿ƒμj Ée ÉªFGO ,¬JÉHÉ£N ™«ªL »a ∂∏ªdG ádÓL
»àdG áÑ°SÉæªdG hCG ÜÉ£îdG ±ô¶H §«ëj Ée πc É©eÉLh ÓeÉ°T
πªëJ »àdG ¬àdÓL äÉHÉ£N CGô≤f ÉªFGO Gòμg ,ÜÉ£îdG É¡«a ≈≤∏j
øe É¡«a Ée á«æWƒdG πFÉ°SôdG øe É¡«ah á≤«ªYh á∏«°UCG ø«eÉ°†e
.π«°UC’G øjôëÑdG Ö©°T ≈dEGh ájò«ØæàdG Iõ¡LC’G ≈dEG ¬«LƒàdG
≈dEG IÉ«ëdG Oƒ©J ¿CGh ,áeC’G øY áª¨dG √òg πjõj ¿CG ¬∏dG ƒYóf
.™«ªé∏d á«aÉYh áë°üH ¿GQhó∏d OÉ°üàb’G á∏éY πª©Jh É¡à©«ÑW

áHôéàHó«°ûJzá«fÉª©dGáë°üdG{
ÉfhQƒc á``ëaÉμe »a ø``jôëÑdG
ó«MƒàH »é«∏îdG ¿hÉ©àdG ¢ù∏ée ∫hO ΩGõ``à`dG QÉ``WEG »a
äÉ«°UƒJ øª°Vh ,ÉfhQƒc ¢Shô«a áëaÉμªd ádhòÑªdG Oƒ¡édG
´ÉªàLG ¢ùeCG ó≤Y ,äGôÑîdG ∫OÉÑJ ¿CÉ°ûH è«∏îdG AGQRh äGQGôbh
¢Shô«Ød …ó°üà∏d »Ñ£dG »æWƒdG ≥jôØdG AÉ°†YCG ø«H »Fôe
áæ£∏°S øe áë°üdG IQGRh »∏ãªeh øjôëÑdG áμ∏ªªH É``fhQƒ``c
¢Shô«ØdG áëaÉμe äGóéà°ùe á°ûbÉæe ±ó¡H ,á≤«≤°ûdG ¿ÉªY
.É°Sƒª∏e ÉMÉéf â≤≤Mh É¡≤«Ñ£J ºJ »àdG áëLÉædG äÉ°SQÉªªdGh
Ö«ÑW Ωó≤ªdG øe πc áμ∏ªªdG øe ´ÉªàL’G »a ∑QÉ°T óbh
≈Ø°ûà°ùªdÉH ájó©ªdG ¢``VGô``eC’G …QÉ°ûà°SG »fÉ£ë≤dG ±Éæe
,ÉfhQƒc ¢Shô«Ød …ó°üà∏d »æWƒdG ≥jôØdG ƒ°†Yh …ôμ°ù©dG
ájó©ªdG ¢``VGô``eC’G ájQÉ°ûà°SG ¿Éª∏°ùdG á∏«ªL IQƒ``à` có``dGh
áæ£∏°S ø``eh ,»Ñ£dG á«fÉª∏°ùdG ™ªéªH á«æWÉÑdG ¢``VGô``eC’Gh
∫Éjôa IQƒàcódGh …óæμdG ¿ÉæM IQƒàcódG øe πc ,á≤«≤°ûdG ¿ÉªY
ÉfhQƒc ¢Shô«a »°ûØJ äGóéà°ùe á°ûbÉæe º``J PEG ,¢ù«ªîdG
äGAGôLE’Gh ,»é«∏îdGh »ªdÉ©dG iƒà°ùªdG ≈∏Y z19 - ó«aƒc{
.¢Shô«ØdG QÉ°ûàfG ™æªd á©ÑàªdG
øe áYƒªée ≈`` dEG ¿ƒ©ªàéªdG ¥ô``£`J ´É``ª`à`L’G ∫Ó`` Nh
äGAGô``LE’É``c zÉ``fhQƒ``c{ ¢Shô«ØH á≤∏©àªdG á«ë°üdG ÖfGƒédG
,äÉ°UƒëØdGh ,á«μ«æ«∏cE’G ¢VGôYC’Gh ,á«FÉbƒdGh ájRGôàM’G
Éªc ;¢Shô«ØdG Gòg á¡LGƒªd É¡à«dÉ©a âàÑKCG »àdG äÉLÓ©dGh
´ÉªàL’G Gò``g »a á``dhO πμd äÉ°SQÉªªdG π°†aCG ∫OÉÑàH GƒeÉb
.zÉfhQƒc{ á¡LGƒe ∫ƒM º¡ªdG »ë°üdG
í«ë°üdG è¡ædG ≈∏Y ô«°ùJ øjôëÑdG ¿CG ≈dEG IQÉ°TE’G âªJh
øe óëdG »a É¡Jô£«°Sh øgGôdG »ë°üdG ™°VƒdG ™e πeÉ©àdG »a
áμ∏ªªdG ¬H âeÉb Ée áé«àf ∂dPh ,™ªàéªdG ø«H ¢Shô«ØdG QÉ°ûàfG
∞JÉμJh ,áeRÓdG á«ë°üdG äGAGôLE’Gh äGOGó©à°S’G πc PÉîJG øe
á«æWƒdG á«é«JGôà°S’G ¿EG PEG ,¢Shô«ØdG QÉ°ûàfG ™æªd ™«ªédG
ôÑY ¢Shô«ØdG ™e πeÉ©àdÉH É¡JAÉØc âàÑKCG øjôëÑdG áμ∏ªe »a
»àdGh êÓYh ∫õYh ôéMh ¢üëa øe áØ∏àîªdG πª©dG äGQÉ°ùe
™ÑàJ ÖfÉL ≈dEG ,áªFÉ≤dG ä’ÉëdG »aÉ©àH ¬∏dG óªëH ôKC’G É¡d ¿Éc
∫ƒcƒJhôÑdG ìÉéf ≈∏Y øjôëÑdG óah ócCGh .á£dÉîªdGh ∫É°üJ’G
øe ójó©dG »aÉ©J ôÑY ¬à«∏YÉa âÑKCG …ò``dGh ™qÑàªdG »LÓ©dG
á«FÉbƒdG ô«HGóàdG øe áeõM PÉîJG ≈dEG áaÉ°VE’ÉH ,áªFÉ≤dG ä’ÉëdG
âdÉf »àdGh ,¢Shô«ØdG QÉ°ûàfG áëaÉμªd »æWƒdG iƒà°ùªdG ≈∏Y
¢Shô«a á¡LGƒe á«Ø«c »a á«dhO äGOÉ°TEG ÉgôKCG ≈∏Y áμ∏ªªdG
.zÉfhQƒc{
øjôëÑdG áHôéàH ∑QÉ``°`û`ª`dG »``fÉ``ª`©`dG ó``aƒ``dG OÉ``°` TCG ó``bh
∫Éée »a É°Uƒ°üN
É¡æe IOÉØà°S’G á«fÉμeEG á«Ø«c ¢Vô©à°SGh
k
êÓ©∏d ájôjô°ùdG ÜQÉéàdG ΩGóîà°SGh ,»LÓ©dG ∫ƒcƒJôÑdG
ä’Éë∏d á£dÉîªdG ä’Éë∏d ôKC’G »°ü≤J á«dBGh ,ø«aÉ©àªdG ÉeRÓÑH
≈∏Y ®ÉØëdG ¥ôW ¿CÉ°ûH IòîàªdG äÉWÉ«àM’G ÖfÉL ≈dEG ,áªFÉ≤dG
»àdG á«FÉbƒdG äÉeõ∏à°ùªdG ™«ªL ô«aƒàH á«ë°üdG QOGƒμdG áë°U
.áeRÓdG ájÉªëdG º¡d ôaƒJ
áæ£∏°ùdG äGƒ£îH ¬HÉéYEG »æjôëÑdG óaƒdG ióHCG ,¬ÑfÉL øe
èFÉàf ø``Y ∞°ûμ∏d …ôÑàîªdG ¢üëØdG ∫É``é`e »``a á≤«≤°ûdG
.áHôéàdG √òg øe IOÉØà°S’G IQhô°V øjócDƒe ,¢Shô«ØdG

∫É``ª``©``dG á```jÉ```ª```Mh á``ë``°``ü``dG IQGRh ø```Y IQOÉ```°```ü```dG äÉ``¡``«``Lƒ``à``dG ò``«``Ø``æ``à``H ΩGõ````à````d’G
,≈fOCG óëc πª©dG ÖMÉ°üd ø«©HÉàdG ∫Éª©dG
…RGôàM’G ôéë∏d É¡°ü«°üîJ ¢Vô¨H ∂dPh
äBÉ°ûæª∏d áeÉ©dG áë°üdG IQGOEG äGOÉ°TQEG ≥ah
.ÓeÉY 50 øe ôãcCG Ωóîà°ùJ »àdG
Oó°T ,…QGOE’G º``«`ª`©`à`dG ΩÉ``à` N »`` ah
πª©dG ÜÉë°UCG ΩÉ«b á«ªgCG ≈∏Y ¿Gó«ªM
ò«ØæàH ó«≤àdG áÑbGôªH º¡æY Üƒæj øe hCG
PÉ``î``JGh √Ó`` ` YCG IQƒ`` cò`` ª` `dG äGAGô`` ` ` ` LE’G
∂∏J ∞``dÉ``î` j ø``ª` d á`` `YOGô`` `dG äGAGô`` ` ` ` LE’G
∫Éª©dG ø``e AGƒ``°` S á``«`FÉ``bƒ``dG äÉ``WÉ``«`à`M’G
ÖMÉ°U ™``e Ió``bÉ``©`à`ª`dG äBÉ`°`û`æ`ª`dG ø``e hCG
áeÓ°ùdG ≈∏Y ®ÉØëdG πLCG øe ∂dPh ,πª©dG
πª©dG ¥ƒ°S »a AÉcô°ûdG ™«ªéd áë°üdGh
.AGƒ°S óM ≈∏Y ™ªàéªdG OGôaCG πμdh
á«YÉªàL’G á«ªæàdGh πª©dG ôjRh ócCGh
»dÉ©dG »æWƒdG ¢ùë∏d √ôjó≤J QÉWE’G Gòg »a
AÉcô°ûdGh πª©dG ÜÉë°UCG ¬H ™àªàj …ò``dG
¿hÉ©J ø``e ¬``fhó``Ñ`j É``eh πª©dG ¥ƒ``°`S »``a
á«ª°SôdG äÉ¡édGh IQGRƒ`` dG ™e ≥«°ùæJh
á¡LGƒªd á«æWƒdG Oƒ¡édG QÉWEG »a á«æ©ªdG
¿CG ≈``dEG Gk ô«°ûe ,»FÉæãà°S’G ±ô``¶`dG Gò``g
áæé∏dG äGQGô``b ≥«Ñ£àH äBÉ°ûæªdG ΩGõ``à`dG
á∏ªëdG øe IQOÉ°üdG äGQGô≤dGh á«≤«°ùæàdG
ÉfhQƒc ¢Shô«a QÉ°ûàfG áëaÉμªd á«æWƒdG
äÉ°SÉμ©fGh iôÑc á«ªgCG ¬d ,(19-ó«aƒc)
áaÉch ∫Éª©dG áë°Uh áeÓ°S ≈∏Y á©°SGh
á«ª°SôdG Oƒ¡édG Rõ©jh ,™ªàéªdG OGô``aCG
áëaÉμªd »æWƒdG iƒà°ùªdG ≈∏Y IòîàªdG
.AÉHƒdG Gòg

á¨dÉH á«ªgCG øe ∂dòd Éªd ,∫Éª©dG øcÉ°ùe »a
ø«æWÉ≤dG áeÓ°Sh áë°U ≈∏Y ô°TÉÑe ô«KCÉJh
øª°†J å«M ,ΩÉY πμ°ûH ™ªàéªdG ≈∏Yh É¡«a
OóY π«∏≤J ≈∏Y πª©dG ÜÉë°UCG åM º«ª©àdG
»a IóMGƒdG áaô¨dG »a øjOƒLƒªdG ∫Éª©dG
á°ü°üîªdG áMÉ°ùªdG IOÉjRh ,∫Éª©dG øcÉ°ùe
å«ëH ,øμªe óM ≈°übCG ≈dEG óMGƒdG πeÉ©∏d
∫Éª©dG ø«H »YÉªàL’G óYÉÑàdG ≥«≤ëJ ºàj
ÉªHh º¡æ«H áæeB’G áaÉ°ùªdG OƒLh ≥jôW øY
,ôNB’G πeÉ©dGh πeÉ©dG ø«H øjôàe øY π≤j ’
IOÉªdG øe ∫hC’G óæÑdG Ö°ùëHh ¬``fCG Ék ª∏Y
¿CÉ°ûH 2014 áæ°ùd (40) ºbQ QGô≤dG øe (3)
¬fEÉa ,πª©dG øcÉ°ùe äÉØ°UGƒeh äÉWGôà°TG
πeÉY πμd á°ü°üîªdG áMÉ°ùªdG π≤J ’CG Öéj
á«dÉîdG áMÉ°ùªdG øe á©Hôe QÉàeCG á©HQCG øY
,∫Éª©dG øcÉ°ùªd á°ü°üîªdG ±ô``¨`dG »``a
äÉ©jô°ûJ ¿CG ≈∏Y áë°VGh á``d’O ∂dP »ah
øjôëÑdG áμ∏ªªH á«æ¡ªdG áë°üdGh áeÓ°ùdG
á``eRÓ``dG ÇOÉ``Ñ` ª` dGh ¢``ù` °` SC’G ™``e ≥``aGƒ``à` J
áeRÓdG ájÉªëdG ô«aƒJh ihó©dG áëaÉμªd
.º¡d á°ü°üîªdG øcÉ°ùªdG »a ∫Éª©∏d
Ée PÉ``î` JG QOÉ``°` ü` dG º«ª©àdG ó`` cCG É``ª`c
∫OÉÑJ ô¶ëd πª©dG ÜÉë°UCG πÑb øe Ωõ∏j
ÜÉë°UC’ ø«©HÉàdG ∫Éª©dG πÑb øe äGQÉjõdG
á°ü°üîªdG øcÉ°ùªdG ≈``dG ø``jOó``ë`e πªY
,ø``jô``NBG πªY ÜÉ``ë`°`UC’ ø«©HÉàdG ∫Éª©∏d
øjòdG πª©dG ÜÉ``ë`°`UCG ¬«LƒJ ø``Y Ó°†a
ΩÉ«≤dG ≈dG º¡dÉª©d øcÉ°ùªdG ô«aƒàH ¿ƒeƒ≤j
øe %10`` d ™°ùJ á∏°üØæe m ¿ÉÑe ¢ü«°üîàH

.πª©dG ôjRh |
πNGO ∫Éª©dG π≤æH á°UÉîdG äÉÑcôªdG ≈``dEG
.πª©dG ™bGƒe ≈dEGh øeh ICÉ°ûæªdG
óYÉÑàdG äGAGô```LEG õjõ©J π«Ñ°S »``ah
™bGƒe »a •ÓàN’G øe óëdGh »YÉªàL’G
á«YÉªàL’G á«ªæàdGh πª©dG ôjRh ócCG ,πª©dG
∫õæªdG ø``e πª©dG á°SÉ«°S ≥«Ñ£J á«ªgCG
Éª∏c ,πª©dG ™bGƒe »a äÓeÉ©dGh ø«∏eÉ©∏d
¢Uƒ°üîdG ¬``Lh ≈∏Yh ,É«∏ªY ∂``dP ø``μ`eCG
´É``£`≤`dG äBÉ`°`û`æ`e »``a äÓ``eÉ``©` dG äÉ``¡` eCÓ` d
.¢UÉîdG
Ék °UÉN Gk Qƒëe …QGOE’G º«ª©àdG OôaCG óbh
É¡JÉYGôe ΩRÓdG äÉWGôà°T’Gh äÉWÉ«àM’ÉH

ôWÉîe øe áØ∏àîªdG ∫Éª©dG øcÉ°ùeh πª©dG
.óéà°ùªdG ÉfhQƒc ¢Shô«a QÉ°ûàfG
ÜÉë°UCG …QGOE’G º«ª©àdG Ωõ`` dCG ó``bh
äÉeÉªc ô«aƒàH ¢UÉîdG ´É£≤dG »a πª©dG
∫É``ª`©`dG ™``«`ª`L ΩGõ`` ``dEGh á``«` FÉ``bƒ``dG ¬``Lƒ``dG
óëdG πLCG øe πª©dG ™bGƒe »a É¡eGóîà°SÉH
áaÉ°VE’ÉH ,∫Éª©dG ø«H ihó©dG QÉ°ûàfG øe
≥JÉY ≈∏Y IÉ≤∏ªdG á«dhDƒ°ùªdG ó«cCÉJ ≈``dG
∫ƒNóH ìÉª°ùdG Ωó``Y »``a πª©dG ÜÉ``ë`°`UCG
πÑb πª©dG ™bGƒe hCG ICÉ°ûæªdG ≈``dEG OGô``aC’G
¬``Lƒ``dG äÉ``eÉ``ª` c º``¡`eGó``î`à`°`SG ø``e ó``cCÉ` à` dG
.á«FÉbƒdG
ΩÉ``«`b ≈``∏` Y …QGOE’G º``«`ª`©`à`dG Oó``°` Th
¢SÉ«≤H º¡æY Üƒæj øe hCG πª©dG ÜÉë°UCG
º¡dƒNO óæY ∫Éª©dG ™«ªéd IQGôëdG áLQO
,πª©dG AÉæKCG º¡LhôNh ,πª©dG ™bGƒe ≈dG
øμ°ùdG äGô``≤``e ≈`` dG ±Gô``°``ü``f’G ø``«` Mh
ó°UQ ºJ ∫ÉM »a ¬fCÉH Ék ª∏Y ,º¡d á°ü°üîªdG
,∫Éª©dG øe …C’ IQGôëdG áLQód ´ÉØJQG …CG
hCG πª©dG ÖMÉ°U ΩÉ«b ∂dP óæY ø«©àj ¬fEÉa
…Qƒa πμ°ûH πeÉ©dG ∫õ©H ¬æY Üƒæj øe
øe ≥≤ëà∏d (444) ºbôdG ≈∏Y ∫É°üJ’Gh
≈∏Y ∫ƒ°üë∏d É¡àdÉMEGh IOƒ°UôªdG ádÉëdG
.áeRÓdG á«Ñ£dG ájÉYôdG
äÉ`` cô`` °` `û` `dG º`` «` `ª` `©` `à` `dG ¬`` ` `Lh É`` ª` `c
™bGƒe »a ∫Éª©dG OóY π«∏≤àH äÉ°ù°SDƒªdGh
áMGôà°S’G ±ôZ »a ¢üNC’G ≈∏Yh πª©dG
,QÉ``¶` à` f’G ±ô```Zh ,∫É``ª`©`∏`d á°ü°üîªdG
áaÉ°VE’ÉH ,∫Éª©∏d ¢ùHÓªdG πjóÑJ ±ô``Zh

,á«≤«°ùæàdG áæé∏dG äGQGô``b ≈∏Y AÉæH
ô``«` eC’G »``μ`∏`ª`dG ƒ``ª`°`ù`dG Ö``MÉ``°`U á``°`SÉ``Fô``H
ÖFÉf ó¡©dG »dh áØ«∏N ∫BG óªM øH ¿Éª∏°S
¢ù∏ée ¢ù«Fôd ∫hC’G ÖFÉædG ≈∏YC’G óFÉ≤dG
(59) ºbQ á«∏NGódG ô``jRh QGô``bh ,AGQRƒ``dG
áeÉ©dG øcÉeC’G …OÉJôe ΩGõdEÉH 2020 áæ°ùd
™°VƒH á``jQÉ``é`à`dGh á«YÉæ°üdG ∫É``ë` ª` dGh
’k É``ª`μ`à`°`SGh ,á``«` FÉ``bƒ``dG ¬``Lƒ``dG äÉ``eÉ``ª` c
¢Shô«a ó°V ájRGôàM’G ájÉbƒdG äGAGôLE’
≈∏Y ®ÉØë∏d (19-ó«aƒc) óéà°ùªdG ÉfhQƒc
»a øjOƒLƒªdG ø«∏eÉ©dG áë°Uh áeÓ°S
,¢Shô«ØdG »°ûØJ øe óë∏dh πª©dG ™bGƒe
,á«YÉªàL’G á«ªæàdGh πª©dG ô``jRh Qó°UCG
Ékª«ª©J ,¿Gó«ªM »∏Y óªëe øH π«ªL ó«°ùdG
ÜÉë°UCG) ¢UÉîdG ´É£≤dG äBÉ°ûæe ≈dEG ÉkjQGOEG
QÉ°ûàfG ™æeh áëaÉμe ¿CÉ°ûH (∫ÉªYh πªY
øcÉ°ùeh πª©dG ™``bGƒ``e »``a ¢``Vô``ª`dG Gò``g
…ò``dGh ,¢UÉîdG ´É£≤dG äBÉ°ûæªH ∫Éª©dG
Gk QÉÑàYG ¬≤«Ñ£J πª©dG ÜÉë°UCG ≈∏Y ø«©àj
.ôNBG QÉ©°TEG ≈àMh 2020 πjôHCG 13 øe
¬``JQó``°` UCG …ò`` `dG º``«`ª`©`à`dG »``a AÉ`` `Lh
≈``dEG á«YÉªàL’G á«ªæàdGh πª©dG IQGRh
äÉ°ù°SDƒªdGh äÉcô°ûdGh äBÉ°ûæªdG ™«ªL
≈∏Y ó«cCÉàdG ¢UÉîdG ´É£≤dG »``a á∏eÉ©dG
IQOÉ°üdG äÉ¡«LƒàdG ò«ØæàH êÉàfE’G »aôW
¿ƒ°U ¬fCÉ°T øe ÉªH áë°üdG IQGRh πÑb øe
≈∏Y ójó°ûàdG ≈dEG áaÉ°VE’ÉH ,áeÉ©dG áë°üdG
™«ªL ájÉªM »a πª©dG ÜÉë°UCG á«dhDƒ°ùe
™bGƒe »``a ø``jOƒ``Lƒ``ª`dG OGô`` `aC’Gh ∫É``ª`©`dG

√ÉÑ≤Y óªëJ ’ Ée øjôëÑdG âÑæL »àdG á«bÉÑà°S’G ¬JGƒ£Nh ó¡©dG »dh QhóH OÉ°TCG

QÉ``æ``jO ¿ƒ``«``∏``e 1^5 ≠``∏``H á``aô``¨``dG º```YO »``dÉ``ª``LEG :¢```SÉ```f ô``«``ª``°``S
É```fhQƒ```c á```````eRCG ó```©```H É````e äÉ```«```Fô```e ™```°```Vh Oó```°```ü```H á```aô```¨```dGh
∫BG ≈°ù«Y ø``H óªM ∂∏ªdG á``dÓ``é`dG
ó«Mƒàd ióØªdG OÓÑdG πgÉY áØ«∏N
äÉ°SÉμ©fG á¡LGƒªd á«æWƒdG Oƒ¡édG
ÉfhQƒc ¢Shô«Ød »ªdÉ©dG QÉ°ûàf’G
»∏ëªdG iƒà°ùªdG ≈∏Y (19-ó«aƒc)
á``eÓ``°`Sh á``ë`°`U ≈``∏` Y ß``aÉ``ë` j É``ª` H
…RGƒ``à`dÉ``H ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒªdG
Iô«°ùeh ádhódG èeGôH QGôªà°SG ™e
á«ªæàdG »``YÉ``°`ù`ª`d É``≤k `«`≤`ë`J É¡∏ªY
Éªc ,ø«æWGƒªdG ídÉ°üd áeGóà°ùªdG
äGQGô`` b ¿É``aô``Y π``μ` Hh É``«k ` dÉ``Y ø``ª`K
ƒª°ùdG ÖMÉ°U á°SÉFôH áeƒμëdG
∫BG ¿Éª∏°S øH áØ«∏N ô«eC’G »μ∏ªdG
,¢``UÉ``î`dG ´É£≤∏d á``ª` YGó``dG áØ«∏N
»μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U äGQOÉ``Ñ` eh
áØ«∏N ∫BG óªM ø``H ¿Éª∏°S ô``«` eC’G
ÖFÉædG ≈∏YC’G óFÉ≤dG ÖFÉf ó¡©dG »dh
AGQRƒ`` ` dG ¢``ù`∏`é`e ¢``ù` «` Fô``d ∫hC’G
ájRGôàM’G á«bÉÑà°S’G ¬JGƒ£Nh
óªëJ ’ É``e ø``jô``ë`Ñ`dG âÑæL »``à`dG
.√ÉÑ≤Y

≈``∏`Y á`` jOÉ`` °` `ü` `à` `b’G É`` `gQÉ`` `KG ø`` `e
äÉ°ù°SDƒªdG ≈∏Yh »æWƒdG OÉ°üàb’G
¬Lh ≈∏Y á£°SƒàªdGh Iô«¨°üdG
áaô¨dG ¿G ≈∏Y Oó°T Éªc ,¢Uƒ°üîdG
É¡d ¿É``c πH …ó``j’G áaƒàμe ∞≤J ºd
QGô≤dG ÜÉë°UCG ™e π°UGƒJ •ƒ£N
,äÉjƒà°ùªdG ≈∏YG ≈∏Yh …OÉ°üàb’G
äÉYÉ£≤dG ™«ªL ´É``°` VhCG â©HÉJh
∫ÉãªdG π«Ñ°S ≈∏Y É¡æe ,ájOÉ°üàb’G
ácôëdG á«HÉ«°ùfG á©HÉàe ô°üëdG ’
áμ∏ªªdG òaÉæe ™«ªL »a ájQÉéàdG
â∏°UGƒJ Éªc ,G kƒ```Lh Gkô` ë` Hh Gkô` `H
á``jQÉ``é`à`dG äÉ``©` ª` é` ª` dG ™``«`ª`L ™``e
äÓ``«` ¡` °` ù` à` dG º``jó``≤` à` H É``¡` à` Ñ` dÉ``Wh
QƒW »a »``gh ,äÓëªdG ÜÉë°UC’
Ée á∏Môªd ájOÉ°üàbG äÉ«Fôe OGó``YEG
»a É¡æY ¿Ó``YE’G ºà«°Sh áeR’G ó©H
.Ö°SÉæªdG âbƒdG
øY ¢SÉf ¬∏dGóÑY ô«ª°S ÜôYCGh
äÉ¡«Lƒà∏d Égôjó≤Jh áaô¨dG RGõàYG
ÖMÉ°U Iô°†ëd á«eÉ°ùdG á«μ∏ªdG

OÉ°üàb’G Ö«æéJh ,¢UÉîdG ´É£≤dG
QÉ°ûàf’ á«Ñ∏°ùdG äÉ«YGóàdG »æWƒdG
OÉ°üàb’ÉH âØ°üY »àdGh ,¢Shô«ØdG
.»ªdÉ©dG
√ô``jó``≤`J ≠``dÉ``H ø``Y Üô`` ` YCG É``ª` c
ó¡©dG »dh ƒª°S ¬jóÑj Éªd √RGõàYGh
´É£≤dG äÉLÉ«àM’ ≥«ªY º¡ØJ øe
¢UôM øeh ,IôàØdG √òg »a ¢UÉîdG
IófÉ°ùeh ¬JÉ«Fôe ≈dEG ´Éªà°S’G ≈∏Y
¬``JÉ``¡`«`Lƒ``Jh ,…QÉ`` é` `à` `dG ´QÉ``°` û` dG
á``«`eƒ``μ`ë`dG Iõ`` `¡` ` LC’G ™``«` ª` L ≈`` ` dEG
Éªd áaô¨dG ™``e π°UGƒàdÉH á«æ©ªdG
»æWƒdG OÉ°üàb’G áeGóà°SG Ωóîj
≈∏Y á¶aÉëªdGh √ƒªf ájQGôªà°SGh
.¬d â≤≤ëJ »àdG äÉÑ°ùàμªdG
ô«ª°S ó«°ùdG áaô¨dG ¢ù«FQ âØdh
äô©°ûà°SG ób áaô¨dG ¿G ≈``dEG ¢SÉf
áëFÉéd ájOÉ°üàbG äÉ«YGóJ Oƒ``Lh
,»°VÉªdG ôjGôÑa ô¡°T òæe ÉfhQƒc
äGQƒ°üàdGh iDhôdG ìô£H äQOÉHh
∞«Øîà∏d äÉ«YGóàdG ∂∏J á¡LGƒªd

.¢SÉf ô«ª°S |
äÉ``¡`«`Lƒ``à`dG É``«k ` dÉ``Y ø``ª` K É``ª` c
á``eõ``M ¥Ó`` WEÉ` `H á``«`eÉ``°`ù`dG á``«`μ`∏`ª`dG
,ábƒÑ°ùe ô``«`Z á``jOÉ``°`ü`à`bGh á``«`dÉ``e
´É£≤∏d á``eRÓ``dG á``dƒ``«`°`ù`dG ô``«`aƒ``à`d
´É°VhC’G QÉ``KBG ™e πeÉ©à∏d ¢UÉîdG
k
¢Shô«Ø∏d …ó°üà∏d áægGôdG
ÉXÉØM
ƒª°S ¢UôMh ,ΩGóà°ùªdG ƒªædG ≈∏Y
äÉÑ°ùàμeh ídÉ°üe ≈∏Y ó¡©dG »dh

Oƒ``¡` é` H ¢```SÉ```f ¬`` ∏` `dGó`` Ñ` `Y ô``«` ª` °` S
»μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U äÉ¡«LƒàHh
»dh áØ«∏N ∫BG óªM øH ¿Éª∏°S ô«eC’G
ÖFÉædG ≈``∏` YC’G ó``FÉ``≤`dG Ö``FÉ``f ó¡©dG
AGQRƒ`` ` dG ¢``ù`∏`é`e ¢``ù` «` Fô``d ∫hC’G
ƒª°S ¿CG GócDƒe ,¢Shô«Ø∏d …ó°üà∏d
á«dÉY áªμëH ∞∏ªdG Oƒ≤j ó¡©dG »dh
á«ë°üdG AGƒ°S ÖfGƒédG ™«ªL øe
å«M ,ájOÉ°üàb’G hCG ájRGôàM’G hCG
á«æWh áæéd π«μ°ûàH ø««æ©ªdG ¬ qLh
πÑb á«FÉbhh ájRGôàMG äGAGô`` LEGh
øjôëÑdG áμ∏ªe ≈dEG ¢VôªdG ∫ƒ°Uh
óªëJ ’ Ée øjôëÑdG ÖæL Ée ƒ``gh
√ qƒª°S ¢UôM ¿CG ±É``°` VCGh ,√ÉÑ≤Y
ø``«`æ`WGƒ``ª`dG á``eÓ``°` S ≈``∏` Y ô``«` Ñ` μ` dG
á``jƒ``dhCÉ` c É``gQÉ``Ñ` à` YGh ø``«`ª`«`≤`ª`dGh
πμ°ûH É¡≤«Ñ£àd á``eƒ``μ`ë`dG ≈©°ùJ
»a øeC’Gh áæ«fCÉª£dG å©H ób ,≥«bO
¢``VQCG ≈∏Y ø«æWÉ≤dG ™«ªL ¢SƒØf
ø«æWGƒe øe AGƒ°S øjôëÑdG áμ∏ªe
.ø«ª«≤e hCG

áYÉæ°Uh IQÉ``é` J á``aô``Z äó`` `cCG
É``¡` Mô``W QGô`` `ª` ` à` ` °` ` SG ø`` jô`` ë` `Ñ` `dG
øe π«∏≤àdG ≈``dEG á«eGôdG äGQOÉÑª∏d
á``jOÉ``°` ü` à` b’G äÉ``«` YGó``à` dGh QÉ`` ` K’G
áaÉμd É``¡` ª` YOh ,É`` fhQƒ`` c á``ë`FÉ``é`d
…ó°üà∏d ácQÉÑªdG á«æWƒdG Oƒ¡édG
É¡àªgÉ°ùe ¿G â``dÉ``bh ,¢``Shô``«`Ø`∏`d
á∏ªëdG øª°V QÉæjO ∞dCG 300 ≠∏ÑªH
á«μ∏ªdG á°ù°SDƒªdG É¡à≤∏WCG »``à`dG
Éæ«a{ ¿GƒæY âëJ á«fÉ°ùfE’G ∫ÉªYCÓd
øe É¡FÉ°†YCG AÉ``Ø` YG ∂``dò``ch ,zô``«` N
ájƒæ°ùdG äÉcGôà°T’G Ωƒ°SQ OGó°S
»a »¡àæJ ,á∏eÉc áæ°S Ióªd áaô¨∏d
»dÉªLG ≠∏ÑªH ,2021 ¢``SQÉ``e 31
ƒg QÉ``æ` jO ¿ƒ``«`∏`e 1^2 ≈`` dEG π``°`ü`j
É¡à≤∏WG »àdG äGQOÉÑªdG á∏°ù∏°S øª°V
™°VƒdG º``YO »``a áªgÉ°ùª∏d áaô¨dG
»a ádhódG Oƒ¡L ºYódh …OÉ°üàb’G
,¢Shô«ØdG Gò``g äÉ``«`YGó``J á``¡`LGƒ``e
.QÉæjO ¿ƒ«∏e 1^5 ≠∏H »dÉªLCÉH ∂dPh
ó«°ùdG á``aô``¨`dG ¢``ù`«`FQ OÉ``°` TCGh

zá```«```LQÉ```î```dG äÉ```Ñ```∏```£```dG π```«```°```Uƒ```J{ ∫É````ª````Y ¢```ü```ë```Ø```J zá````ë````°````ü````dG{
.(19-ó«aƒc) ÉfhQƒc ¢Shô«a QÉ°ûàfG øe
PÉîJG ≈``dEG áë°üdG IQGRh äQÉ``°` TCGh
á``«` FÉ``bƒ``dGh á`` jRGô`` à` `M’G äGAGô`` ` ` ` LE’G
¢Shô«ØdÉH º¡àHÉ°UEÉH ¬Ñà°ûj øe áaÉμd
ócCÉà∏d ájôÑàîªdG äÉ°UƒëØdG AGô`` LEGh
á¶MÓªdG âëJ º¡©°Vhh º¡àeÓ°S øe
Ió``ª` d …RGô`` `à` ` M’G »``ë` °` ü` dG ô``é` ë` dÉ``H
á«FÉbƒdG äGAGô`` LE’G Ö°ùëH ø«YƒÑ°SCG
.á©ÑàªdG

™æªd ádhòÑªdG Oƒ¡édG øª°V ájRGôàM’G
äÉ°Uƒëa AGô`` `LEGh ¢``Shô``«`Ø`dG QÉ°ûàfG
ádÉª©dG πªY äÉYÉ£b ∞∏àîªd á«FGƒ°ûY
.IóaGƒdG
ôjó≤àdGh ôμ°ûdG áë°üdG IQGRh âeóbh
≈∏Y äÉcô°ûdG √òg »μdÉeh ÜÉë°UCG ≈dEG
√hó``HCG É``eh IQGRƒ``dG ™e ô«ÑμdG º¡fhÉ©J
™e ¿hÉ©àdG ôÑY ∫hDƒ°ùe »æWh ¢ùM øe
óë∏d IQGRƒdG É¡H Ωƒ≤J »àdG Oƒ¡édG áaÉc

IQGRh É¡H Ωƒ≤J »àdG Oƒ¡édG QÉWEG »a
ájRGôàM’G äGAGô```LE’G PÉîJÉH áë°üdG
¢Shô«a QÉ``°`û`à`fG ø``e óë∏d á``«` FÉ``bƒ``dGh
IQGRƒ`` dG â``eÉ``b ,(19-ó``«` aƒ``c) É``fhQƒ``c
∫Éª©dG øe Om ó©d äÉ°Uƒëa AGôLEÉH ¢ùeCG
äÉÑ∏£dG π«°UƒJ ∫Éée »a ¿ƒ∏ª©j øjòdG
äÓëªdG hCG ºYÉ£ª∏d AGƒ°S ,á«LQÉîdG
ôÑY ájQÉéJ á£°ûfCG ôaƒJ »àdG ájQÉéàdG
Iƒ£îdG √òg »JCÉJh .π«°UƒàdG äÉeóN

بيانات الخبر
:zÜGƒædG äÉeóN{ ¢ù«FQ
اليوم
π``Ñ≤ªdG ¢``ù«ªîdG ∫É¨``°TC’Gh π``ª©dG …ô``jRh ™``e z∫É``ª©dG øμ``°S{
å``ëH

ô«aƒàd ≈fOC’G óëdG áaô©ªd IójóL
»a á``«`°`SÉ``°`SC’G IÉ``«`ë`dG äÉÑ∏£àe
.…QhO πμ°ûHh »dÉëdG Éæàbh

áaÉ°VE’ÉH ,áë°üdG IQGRh »a áàbDƒe
áÑZôH ìGô``à``b’G ≈``∏`Y É¡à≤aGƒªd
á°SGQO πª©H áeƒμëdG ΩÉ«b ¿CÉ°ûH

¿CÉ`°`û`H á``Ñ` Zô``H ìGô`` à` `b’G ∂``dò``ch
AÉÑWCÓd áeóîdG äGƒæ°S ÜÉ°ùàMG
Oƒ≤©H ø``«`HQó``à`ª`dG ø««æjôëÑdG

ºjó≤àd áÄ«Ñ∏d ≈``∏` YC’G ¢ù∏éª∏d
äÉMÉ°†jEG Ö∏Wh ,∂dP ¿CÉ°ûH á°SGQO
IQGRh πÑb øe QƒeC’G ¢†©H ¿CÉ°ûH
§«£îàdGh äÉ``jó``∏`Ñ`dGh ∫É``¨` °` TC’G
.»fGôª©dG
â°ûbÉf ,π``°`ü`à`e Ö``fÉ``L ø``e
ºYO ¿CÉ°ûH áÑZôH ìGôàb’G áæé∏dG
á«eƒμëdG äÉ``Ä`«`¡`dGh äGQGRƒ`` ` dG
äÉ©eÉédG »a »ª∏©dG åëÑdG áÑ∏£d
äÉeƒ∏©ªdG ≈∏Y º¡dƒ°üM π«¡°ùJh
,¬«∏Y á≤aGƒªdG äQôbh ,äÉfÉ«ÑdGh
áÄ«g ≈``dEG ¬fCÉ°ûH Égôjô≤J ™``aQh
.ÖàμªdG
≈``∏`Y á``æ` é` ∏` dG â`` `≤` ` aGh É`` ª` `c
IOÉ«Y íàa ¿CÉ°ûH áÑZôH ìGô``à`b’G
á¶aÉëe π``c »``a á«eƒμM ¿É``æ`°`SCG
,É``«k ` eƒ``j á``YÉ``°` S 24 π``ª` Y ΩÉ``¶` æ` H

¢SÉÑY ìhó``ª` e Ö``FÉ``æ` dG ó`` `cCG
التاريخ
äÉ``eó``î`dG áæéd ¢``ù`«`FQ í``dÉ``°`ü`dG

π``jó``©` à` H ¿ƒ```fÉ```≤` `H ´hô`` `°` ` û` ` eh
ø«eCÉàdG ¿ƒfÉb øe (144) IOÉªdG
Ωƒ°SôªdÉH QOÉ``°` ü` dG »``YÉ``ª`à`L’G
,Ω1976 áæ°ùd (24) º``bQ ¿ƒfÉ≤H
¿ƒ``fÉ``b ´hô``°` û` e ≈`` dG á``aÉ``°` VE’É``H
¿ƒ``fÉ``b ø``e (43) IOÉ``ª` dG πjó©àH
óYÉ≤àdG äBÉaÉμeh äÉ°TÉ©e º«¶æJ
øjôëÑdG ´ÉaO Iƒb OGôaCGh •ÉÑ°†d
Ωƒ°SôªdÉH QOÉ°üdG ΩÉ©dG ø``eC’Gh
,Ω1976 áæ°ùd (11) º``bQ ¿ƒfÉ≤H
™``aQh ,º``¡`«`∏`Y á``≤`aGƒ``ª`dG äQô`` `bh
.ÖàμªdG áÄ«g ≈dEG º¡fCÉ°ûH ÉgôjQÉ≤J
áæé∏dG á°ûbÉæe ≈`` dEG QÉ``°` TCGh
¢†©H π``jó``©`à`H ¿ƒ``fÉ``b ´hô``°` û` e
áæ°ùd (8) º`` bQ ¿ƒ``fÉ``≤` dG ΩÉ``μ``MCG
ø«NóàdG á``ë`aÉ``μ`e ¿CÉ` °` û` H 2009
ÉÑ∏W â©aQ å«M ,¬YGƒfCÉH ≠ÑàdGh

äó≤Y áæé∏dG ¿CG ÜGƒædG ¢ù∏éªH
الخبر
âãëHh ,(ø«æK’G) ¢ùeCG É¡YÉªàLG
,∫Éª©dG øμ°S ¿CÉ°ûH ¿ƒfÉb ´hô°ûe

πª©dG ôjRh AÉ≤∏d ÉkÑ∏W â©aQ å«M
جهة النشر
ô`` `NBGh ,á``«` YÉ``ª` à` L’G á``«` ª` æ` à` dGh
äÉjó∏ÑdGh ∫É``¨` °` TC’G ô`` jRh AÉ≤∏d

¢ù«ªîdG Ωƒj »fGôª©dG §«£îàdGh
الصفحة
äÉMÉ°†jEG ≈∏Y ∫ƒ°üë∏d ,πÑ≤ªdG

.´hô°ûªdG ¿CÉ°ûH ôãcCG
العدد
¿CG í``dÉ``°` ü` dG Ö``FÉ``æ` dG ô`` `cPh

¿ƒfÉ≤H É``Yhô``°`û`e âãëH áæé∏dG

ø«©Ñ°ùdGh á©HÉ°ùdG IOÉªdG πjó©àH
الرابط اإللكتروني
Ω1975 áæ°ùd (13) ºbQ ¿ƒfÉ≤dG øe

äBÉaÉμeh äÉ°TÉ©e º«¶æJ ¿CÉ°ûH
,á``eƒ``μ` ë` dG »``Ø` Xƒ``ª` d ó``YÉ``≤``à``dG
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:ø∏©j z19-ó«aƒc{ ÉfhQƒc ¢Shô«Ød …ó°üà∏d »æWƒdG ≥jôØdG

¬≤«Ñ£àd â```bƒ```dG ø``ë``j º```d ø``μ``dh ..º```FÉ```b QÉ``«``N ∫ƒ``é``à``dG ô``¶``M
ø«ª«≤ªdGh ø``«``æ``WGƒ``ª``dG ø```e á``æ``μ``ª``e á``ë``jô``°``T ô```Ñ```cCG á``«``£``¨``à``d á``©``°``Sƒ``e ¢``ü``ë``a á``«``é``¡``æ``e

á``dÉM 20 ≈``∏Y ¬``≤«Ñ£Jh ø``«aÉ©àªdG É``eRÓÑH êÓ``©∏d á``jôjô°ùdG ÜQÉ``éàdG CGó``ÑJ ø``jôëÑdG
óæY Iô``«`Ñ`c á``LQó``H π``≤`J ihó``©` dG
á«dÉªàMG ™aôJh äÉeÉªμdG AGó``JQG
AGó`` `JQG Ωó`` `Y ó``æ` Y ihó`` ©` `dG π``≤` f
.äÉeÉªμdG
â``°` Vô``©` à` °` SG É``¡``à``¡``L ø`` ` e
ájQÉ°ûà°SG ¿Éª∏°ùdG á∏«ªL IQƒàcódG
¢`` VGô`` eC’Gh á``jó``©` ª` dG ¢`` VGô`` eC’G
»Ñ£dG á«fÉª∏°ùdG ™ªéªH á«æWÉÑdG
áªFÉ≤dG ä’Éë∏d »ë°üdG ™°VƒdG
,(19-ó``«` aƒ``c) É``fhQƒ``c ¢Shô«Ød
ä’É``ë`dG Oó``Y ¿CG â``ë`°`VhCG å«M
áªFÉb ádÉM 751 ≈dEG π°Uh áªFÉ≤dG
4 AÉ``æ` ã` à` °` SÉ``H Iô``≤`à`°`ù`e É``¡`©`«`ª`L
»dÉªLEG ¿CGh ,ájÉæ©dG âëJ ä’ÉM
»ë°üdG ôéëdG øe GƒLôN øjòdG
,Ωƒ«dG ≈àM 669 ≠∏H …RGô``à`M’G
øe âLôN ádÉM 591 âaÉ©J Éªc
≈∏Y IócDƒe ,êÓ©dGh ∫õ©dG õcGôe
QÉ°ûàfG øe óë∏d Oƒ¡édG á∏°UGƒe
(19 ó``«` aƒ``c) É`` fhQƒ`` c ¢``Shô``«` a
áaÉc ≥«Ñ£J ¿Éª°V »a QGôªà°S’Gh
ô«HGóàdGh ájRGôàM’G äGAGô`` LE’G
äÉjƒà°ùªdG ≈``∏`YCG ≥``ah á«FÉbƒdG
áë°U ßØM »a º¡°ùj ÉªH É¡Ø«ãμJh
.ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒªdG áeÓ°Sh
AÉ``L É`` e ¿É``ª` ∏` °` ù` dG â``æ` ª` Kh
ôjó≤J ø``e »``eÉ``°`ù`dG ÜÉ``£`î`dG »``a
óªM ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†M
OÓÑdG πgÉY áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y øH
ádhòÑªdG á«æWƒdG Oƒ¡é∏d ióØªdG
»Ñ£dG ø``jô``ë`Ñ`dG ≥``jô``a π``Ñ`b ø``e
ÉfhQƒc ¢Shô«a ™e »WÉ©àdG »a
áë°U ß``Ø`ë`j É``ª`H ¬``d …ó``°` ü` à` dGh
.™«ªédG áeÓ°Sh
IQhô°V ≈∏Y ¿Éª∏°ùdG äOó°Th
á``jƒ``Yƒ``à` dG äGOÉ`` ` `°` ` ` TQE’G ´É`` Ñ` `JG
á«æ©ªdG äÉ``¡` é` dG ø``e IQOÉ``°` ü` dG
á∏ãªàªdGh ¢Shô«ØdG QÉ°ûàfG ™æªd
´ÉÑJG IQhô``°`Vh ™ªéàdG Ωó``Y »``a
¢ù«dh »YÉªàL’G óYÉÑàdG ô«jÉ©e
ÉªfEGh IóaGƒdG ádÉª©∏d áÑ°ùædÉH §≤a
QGô``ª`à`°`S’G Ö``fÉ``L ≈`` dEG ,™«ªé∏d
AÉªdÉH ø``jó``«` dG π°ù¨H ΩGõ``à` d’É``H
,…QhO πμ°ûH Gkó` «` L ¿ƒ``HÉ``°`ü`dGh
ΩGó``î` à` °` SG ≈`` ∏` `Y ¢`` Uô`` ë` `dG ™`` `e
í£°SC’G ∞«¶æJh ,ø``jó``«`dG º≤©e
É¡eGóîà°SG ºàj »``à`dG AÉ``«` °` TC’Gh
Gkó` «` L É``¡`ª`«`≤`©`Jh Qô``μ` à` e π``μ`°`û`H
óæY ºØdG á«£¨Jh ,á``jQhO IQƒ°üH
πjOÉæªdG øe ¢ü∏îàdGh ,∫É©°ùdG
,áë«ë°üdG á≤jô£dÉH áeóîà°ùªdG
øe »fÉ©j ¢üî°T …CG ¢ùªd ÖæéJh
.∫É©°ùdG hCG ≈ªëdG
∫É°üJ’G ≈``dEG ¿Éª∏°ùdG â``YOh
á`` jCG Qƒ``¡``X ∫É`` `M »`` a 444 ≈``∏` Y
´ÉÑJGh ¢üî°T …CG ≈∏Y ¢``VGô``YCG
,¬«dEG ≈£©J ±ƒ°S »àdG äÉª«∏©àdG
äÉeÉªc AGó``JQG á«ªgCG ≈∏Y IócDƒe
ÉªH É¡æe á«æ£≤dG hCG á«Ñ£dG ¬LƒdG
.¢Shô«ØdG øe ájÉbƒdG »a º¡°ùj

áë°U ßØëj ÉªH ÉfhQƒc ¢Shô«Ød
,ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒªdG áeÓ°Sh
øe ¢üëØdG áeóN ø«°TóJ ºJ ó≤a
π«¡°ùJ ≈dEG ±ó¡J »àdGh äÉÑcôªdG
ä’Éë∏d »FÉ¡ædG ¢üëØdG äGAGôLEG
øªe »``dõ``æ`ª`dG ôéë∏d á©°VÉîdG
,º¡d IQô``≤`ª`dG ôéëdG Ió``e Gƒ``¡` fCG
ÖæéJ »``a á``eó``î` dG √ò`` g º``¡`°`ù`Jh
ô«HGóJ ≈``∏`Y ®É``Ø` ë` dGh •Ó``à` N’G
QÉ°ûàfG øe óë∏d »YÉªàL’G óYÉÑàdG
.¢Shô«ØdG
Iôe 11 ¢üëØdG áØYÉ°†e
ábÉ£dG ¿CG ≈dEG »fÉ£ë≤dG âØdh
¢üëØ∏d á``«` eƒ``«` dG á``«`HÉ``©`«`à`°`S’G
òæe ÉØk ©°V ô°ûY ió```MEG äOGORG
ájôÑàîªdG äÉ°UƒëØdG AGôLEG ájGóH
á``jGó``H ™`` e ¬`` `fCG PEG ,á``μ` ∏` ª` ª` dG »`` a
∫ó©ªdG ¿Éc ájôÑàîªdG äÉ°UƒëØdG
É°üëa
295 ÉkÑjô≤J ≠∏Ñj »eƒ«dG
k
ôªà°ùªdG πª©dG áé«àfh ,É``«k `eƒ``j
á``«`HÉ``©`«`à`°`S’G á``bÉ``£` dG ™```aQ ≈``∏` Y
OóY π°Uh πª©dG äGQÉ°ùe ™«ªéd
≈dG ¢``ù`eCG Ωƒ``j ≈àM äÉ°UƒëØdG
å«M ,óMGh Ωƒj »a É°üëa
k 3233
751 á``ª`FÉ``≤`dG ä’É``ë` dG Oó``Y ≠∏Ñj
ájCG É¡«∏Y ô¡¶J ’ É¡æe %89 ,ádÉM
.¢VGôYCG É¡jód %11h ,¢VGôYCG
OGó`` ` YCG »`` a IOÉ`` `jõ`` `dG ∫ƒ`` ` Mh
á``dÉ``ª`©`dG ø``«` H á``ª` FÉ``≤` dG ä’É`` ë` `dG
√òg ¿CG »fÉ£ë≤dG øq«H ,Ió``aGƒ``dG
á``∏`ª`ë`dG á``é`«`à`f äAÉ`` `L IOÉ`` `jõ`` `dG
äÉ°UƒëØdG Iô«Jh ™aQh á«bÉÑà°S’G
≈dEG áaÉ°VEG ,»eƒj πμ°ûH ájôÑàîªdG
,º¡æcÉ°ùe »a IóaGƒdG ádÉª©dG ™ªéJ
™``ª`é`à`dG Ωó`` `Y á``«` ª` gCÉ` H É`` kgƒ`` æ` `e
óYÉÑàdG ô«jÉ©e ´É``Ñ` JG IQhô``°` Vh
áÑ°ùædÉH §≤a ¢ù«dh »YÉªàL’G
,™«ªé∏d É``ª` fEGh Ió``aGƒ``dG ádÉª©∏d
√òg ´ÉÑJG »a »NGôàdG ΩóY Öéjh
á«ªgCG ø``e ¬∏μ°ûJ Éªd äGOÉ``°` TQE’G
.¢Shô«ØdG QÉ°ûàfG øe óë∏d
≈``∏` Y »`` fÉ`` £` `ë` `≤` `dG Oó`` ` °` ` `Th
ΩGõ``à` d’G »``a QGô``ª`à`°`S’G IQhô``°` V
¿ƒHÉ°üdGh AÉªdÉH øjó«dG π°ù¨H
¢UôëdG ™``e ,…QhO πμ°ûH Gkó`«`L
,ø``jó``«` dG º``≤` ©` e ΩGó``î` à` °` SG ≈``∏` Y
»àdG AÉ«°TC’Gh í£°SC’G ∞«¶æJh
Qô``μ`à`e π``μ`°`û`H É``¡` eGó``î` à` °` SG º``à` j
,á``jQhO IQƒ``°`ü`H Gkó`«`L É¡ª«≤©Jh
,∫É©°ùdG óæY ºØdG á«£¨J á«ªgCGh
áeóîà°ùªdG πjOÉæªdG øe ¢ü∏îàdGh
¢ùªd ÖæéJh ,áë«ë°üdG á≤jô£dÉH
hCG ≈ªëdG ø``e »fÉ©j ¢üî°T …CG
¢VGôYC’G Qƒ¡X ∫ÉM »ah ,∫É©°ùdG
∫É``°`ü`J’G ¬``«`∏`Y ¢üî°T …CG ≈``∏`Y
»àdG äÉª«∏©àdG ´ÉÑJGh 444 ≈∏Y
á«ªgCG Gkó` cDƒ` e ,¬``«`dEG ≈£©J ±ƒ°S
hCG á«Ñ£dG ¬LƒdG äÉeÉªc AGó``JQG
Ék«FÉbh AGô``LEG ó©j Ée É¡æe á«æ£≤dG
IQƒ£N ¿EG å«M ,¢``Shô``«`Ø`dG ø``e

∫hC’G ´ƒÑ°SC’G »a É°üëa 295 πHÉ≤e É«eƒj ÉjôÑàîe É°üëa 3233 AGôLEG
ΩÉ«≤dG øjôëÑdG áμ∏ªe GC óÑà°S á«Ñ£dG
πª°ûà°S å«M ájôjô°S ÜQÉ``é`à`H
∫õ©dG õ``cGô``e »``a áªFÉb á``dÉ``M 20
º¡«dEG IOÉ°†e ΩÉ°ùLCG π≤æd êÓ©dGh
ÉeRÓH øe ¢Shô«ØdG ó°V á¡Lƒe
ÉeRÓH{ øe IOÉØà°SÓd ø«aÉ©àªdG ΩO
.zágÉ≤ædG
øªãf É``æ` fEG »``fÉ``£`ë`≤`dG ∫É`` bh
ÜÉ£îdG »``a AÉ``L É``e É«dÉY Qó``≤`fh
ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†ëd »eÉ°ùdG
áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y ø``H ó``ª`M ∂``∏`ª`dG
≥jôa Oƒ¡éH IOÉ°TG øe OÓÑdG πgÉY
™e πeÉ©àdG »``a »Ñ£dG øjôëÑdG
ßØëj ÉªH ÉfhQƒc ¢Shô«a …óëJ
¿CG GócDƒe ,™«ªédG áeÓ°Sh áë°U
≥«≤ëàd É``©k `aGO »JCÉJ IOÉ``°` TE’G √ò``g
ßØëj ÉªH äÉ©∏£àdG á«Ñ∏àd ójõªdG
.™«ªédG áeÓ°Sh áë°U
¿CG ≈`` `dEG »``fÉ``£`ë`≤`dG QÉ`` °` `TCGh
Iõ``cô``ª`dG á``jÉ``æ`©`dG Ió```Mh ó««°ûJ
»a …ôμ°ù©dG ≈Ø°ûà°ùªdÉH á«fGó«ªdG
,§≤a ΩÉjCG á©Ñ°S ∫ÓN á«°SÉ«b Iôàa
Gôjô°S 130 ≈∏Y …ƒàëJ »``à`dGh
¢Shô«Ø∏d áªFÉ≤dG ä’ÉëdG áédÉ©ªd
á``jRGô``à` M’G äGAGô`` ` `LE’G ø``e »``g
GkôNDƒe ÉgRÉéfEG ºJ »àdG IRQÉ``Ñ`dG
å«M ,™«ªé∏d ô``î`a å©Ñe »``gh
≥ahh Iõ¡LC’G π°†aCÉH √õ«¡éJ ºJ
IóMh ¿CÉH É kgƒæe ,äÉjƒà°ùªdG ≈∏YCG
»g á``«`fGó``«`ª`dG Iõ``cô``ª` dG á``jÉ``æ`©`dG
»æWƒdG ≥jôØdG äGOGó©à°SG øª°V
äÉeõ∏à°ùªdG á``aÉ``c ô``aƒ``J ¿Éª°†d
ô«aƒJh áªFÉb ä’ÉM ájC’ …ó°üà∏d
,É``¡`d á`` eRÓ`` dG á`` jÉ`` Yô`` dGh êÓ`` ©` `dG
»YÉ°ùªdG QÉ``WEG »``a ¬``fCÉ`H Éë°Vƒe
ô«î°ùàH áã«ãëdG Oƒ¡édGh áHhDhódG
…ó°üà∏d á``eRÓ``dG äÉ``fÉ``μ`eE’G áaÉc

∂∏ªdG ádÓL πãªe áØ«∏N ∫BG óªM øH
ÜÉÑ°ûdG ¿hDƒ°Th á«fÉ°ùfE’G ∫ÉªYCÓd
¢ù«FQ »``æ`Wƒ``dG ø`` `eC’G QÉ°ûà°ùe
á«μ∏ªdG á°ù°SDƒªdG AÉ``æ`eCG ¢ù∏ée
Gõk jõ©J »``JCÉ`j á«fÉ°ùfE’G ∫É``ª`YCÓ`d
.áªFÉ≤dG Oƒ¡é∏d Ók eÉμJh
ÉeRÓÑH êÓ©dG ≥«Ñ£J
Ö«ÑW Ωó≤ªdG ó``cCG ¬ÑfÉL ø``e
…QÉ``°` û` à` °` SG »``fÉ``£` ë` ≤` dG ±É`` æ` `e
≈Ø°ûà°ùªdÉH á``jó``©`ª`dG ¢``VGô``eC’G
»æWƒdG ≥jôØdG ƒ°†Yh …ôμ°ù©dG
áμ∏ªe ¿CG ÉfhQƒc ¢Shô«Ød …ó°üà∏d
á«eGôdG ÉgOƒ¡L π°UGƒJ øjôëÑdG
»LÓ©dG É¡dƒcƒJhôH ôjƒ£J ≈``dEG
¢Shô«ØdG äGQƒ£J ™e ≈°TÉªàj ÉªH
¿CGh ,∫hó`` dG ÜQÉ``é`J äGóéà°ùeh
¬à«∏YÉa âÑKCG ób ÉeRÓÑdÉH êÓ©dG
≥Ñ£J »``à` dG ∫hó`` ` dG ø``e Oó`` Y »``a
¿EG å«M ,êÓ©dG øe á«YƒædG √òg
áYÉæªdG π≤f »a º¡°ùj êÓ©dG Gòg
ä’É``ë`dG ø``e ¢``Shô``«`Ø`dG á¡LGƒªd
≈``dEG ¢``Shô``«` Ø` dG ø``e â``aÉ``©`J »``à` dG
èFÉàf äô``¡`XCGh ,áªFÉ≤dG ä’É``ë`dG
∑Éæg ¿CG ∫hó``dG √ò``g »``a ájôjô°S
ájôjô°ùdG ¢``VGô``YC’G »``a Éæk °ùëJ
»≤∏J ø``e áYÉ°S 24 ≈`` dEG 12 ó©H
ÉeRÓÑdÉH êÓ©∏d áªFÉ≤dG ä’ÉëdG
ÜÉ``¡`à`d’G äGô``°` TDƒ` e â``°`†`Ø`î`fGh
,®ƒë∏e πμ°ûH É¡jód á«°ù«FôdG
≥jôØdG øe ¬«LƒàH ¬fCÉH Éë°Vƒe
¬∏dGóÑY ø``H óªëe ï«°ûdG Ö«ÑW
≈∏YC’G ¢ù∏éªdG ¢ù«FQ áØ«∏N ∫BG
»æWƒdG ≥``jô``Ø`dG ¢``ù`«`FQ áë°ü∏d
ÉfhQƒc ¢Shô«Ød …ó°üà∏d »Ñ£dG
øe ô°TÉÑe ±Gô°TEÉHh ,(19-ó«aƒc)
øH ódÉN ï«°ûdG Qƒ°ù«ahôÑdG AGƒ∏dG
á«μ∏ªdG äÉeóîdG óFÉb áØ«∏N ∫BG »∏Y

IQƒ°üH Gkó` «` L É¡ª«≤©Jh Qô``μ`à`e
,∫É©°ùdG óæY ºØdG á«£¨Jh ,á``jQhO
áeóîà°ùªdG πjOÉæªdG øe ¢ü∏îàdGh
¢ùªd ÖæéJh ,áë«ë°üdG á≤jô£dÉH
≈``ª`ë`dG ø`` e »``fÉ``©` j ¢``ü`î`°`T …CG
∫ÉM »``a ¬``fCÉ`H É kgƒæe ,∫É©°ùdG hCG
¢üî°T …CG ≈∏Y ¢``VGô``YC’G Qƒ¡X
´É``Ñ`JGh 444 ≈∏Y ∫É``°`ü`J’G ¬«∏Y
,¬«dEG ≈£©J ±ƒ°S »àdG äÉª«∏©àdG
äÉeÉªc AGóJQG á«ªgCG ≈dEG Gkô«°ûeh
PEG É¡æe á«æ£≤dG hCG á«Ñ£dG ¬LƒdG
øe ájÉbƒdG »``a º¡°ùj AGô`` LEG ó©j
.¢Shô«ØdG
áë°üdG IQGRh π``«`ch Oó``°` Th
ø``«`æ`WGƒ``ª`dG ΩGõ`` à` `dG á``«` ª` gCG ≈``∏` Y
∫É``ë`ª`dG ÜÉ``ë` °` UCGh ,ø``«`ª`«`≤`ª`dGh
äGAGô``LE’Gh äGQGô≤dÉH ,ájQÉéàdG
QGô``b Éª«°S ’ ,Gkô``NDƒ``e IQOÉ``°` ü` dG
,¬``Lƒ``dG äÉ``eÉ``ª` ch á``©`æ`bCG AGó`` `JQG
á``«`æ`©`ª`dG äÉ``¡` é` dG ¿CG É`` kë``°` Vƒ``e
Iô«Ñc äÉ«ªc ô«aƒJ ≈∏Y ¢UôëJ
,¬LƒdG äÉeÉªch á©æbC’G √òg øe
Ék«dõæe á©æ°üªdG äÉeÉªμdG ¿CG Éªc
ÉkÑ°SÉæeh Gkó«L GkQÉ«N ó©J Ék«∏ëeh
ΩGõ``à``d’G Ö``é` jh ,™``«` ª` é` dG ΩÉ`` ` eCG
.É¡eGóîà°SÉH
áë°üdG IQGRh π«ch Üô``YCGh
ø«ªYGódG áaÉμd √ôjó≤Jh √ôμ°T øY
QÉ°ûàfG øe óë∏d á«æWƒdG Oƒ¡é∏d
áë°U ßØëj ÉªH ÉfhQƒc ¢Shô«a
ÖMÉ°U IOÉ«≤H ,™«ªédG áeÓ°Sh
óªM øH ¿Éª∏°S ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG
óFÉ≤dG ÖFÉf ó¡©dG »``dh áØ«∏N ∫BG
¢ù∏ée ¢ù«Fôd ∫hC’G ÖFÉædG ≈∏YC’G
Ωƒj ¬æY ¿Ó``YE’G ºJ Éeh ,AGQRƒ``dG
(ô«N Éæ«a) á∏ªëd ø«°TóJ øe ¢ùeCG
ô°UÉf ï«°ûdG ƒª°S øe äÉ¡«LƒàH

بيانات الخبر

´ÉÑJG »a »NGôàdG Ωó``Y Öéj Éªc
áë°U ≈∏Y ÉXÉØM äGOÉ°TQE’G √òg
.™«ªédG áeÓ°Sh
Oó``Y ¿CG ™`` fÉ`` ª` `dG ±É`` ` °` ` `VCGh
π«é°ùJ òæe âªJ »àdG äÉ°UƒëØdG
â∏ª°T »àdGh áμ∏ªªdG »a ádÉM ∫hCG
´ƒ``Ñ`°`SC’G ∫Ó``N Ió``aGƒ``dG á``dÉ``ª`©`dG
õ``cGô``e ∫Ó``N ø``e AGƒ``°` S »``°`VÉ``ª`dG
äGó`` Mh ≥``jô``W ø``Y hCG ¢``ü`ë`Ø`dG
65768 ≠``∏` H á``∏`≤`æ`à`ª`dG ¢``ü`ë`Ø`dG
áÑ°ùf â``¨`∏`Hh ,É``jk ô``Ñ`à`î`e É°üëa
k
Ée É``¡`æ`e á``«` HÉ``é` jE’G äÉ``°`Uƒ``ë`Ø`dG
,äÉ°UƒëØdG »dÉªLEG øe %2 ¬àÑ°ùf
ó≤a á``Ñ` dÉ``°` ù` dG äÉ``°` Uƒ``ë` Ø` dG É`` `eCG
»dÉªLEG øe %98 ¬àÑ°ùf Ée â¨∏H
ábÉ£dG ¿É``H Éë°Vƒe ,äÉ°UƒëØdG
¢üëØ∏d ∫É``¨` °` TE’Gh á«HÉ©«à°S’G
â¨∏H êÓ``©` dGh ∫õ``©` dGh ô``é`ë`dGh
744 É¡æe ∫É¨°TE’G ≠∏Ñjh ,1699
´É£≤dG õ``cGô``e »``ah ,§≤a Gkôjô°S
á«HÉ©«à°S’G ábÉ£dG ≠∏ÑJ ¢UÉîdG
,Iô``°``q SCG 7 »dÉëdG ∫É``¨`°`TE’Gh 172
á«HÉ©«à°S’G ábÉ£dÉH ≥∏©àj Éª«a ÉeCG
…RGôàM’G »ë°üdG ôéëdG õcGôªd
∫É¨°TE’G ≠∏Ñjh ,2504 â¨∏H ó≤a
õ``cGô``e »`` ah ,Gkô` jô``°` S 824 É``¡`æ`e
á``bÉ``£` dG ≠``∏` Ñ` J ¢``UÉ``î``dG ´É``£``≤``dG
É¡æe ∫É¨°TE’Gh ,321 á«HÉ©«à°S’G
.Gkôjô°S 65 ≠∏Ñj
´ÉÑJG IQhô°V ≈∏Y ™fÉªdG ócCGh
»a IQOÉ°üdG ájƒYƒàdG äGOÉ°TQE’G
QGôªà°S’G »a á∏ãªàªdGh ¿CÉ°ûdG Gòg
AÉ``ª`dÉ``H ø``jó``«` dG π°ù¨H ΩGõ``à` d’É``H
,…QhO πμ°ûH Gkó` «` L ¿ƒ``HÉ``°`ü`dGh
º≤©e ΩGóîà°SG ≈∏Y ¢UôëdG ™``e
AÉ«°TC’Gh í£°SC’G ∞«¶æJh ,øjó«dG
π``μ`°`û`H É``¡` eGó``î` à` °` SG º``à` j »`` à` `dG

´hô°ûªdG ájQƒà°SO ócDƒJ ziQƒ°ûdG á«©jô°ûJ{

ô``ª` JDƒ` ª` dG ∫Ó`` ` N ∂`` ` dP AÉ`` ` L
≥``jô``Ø` dG √ó``≤``Y …ò`` ` dG »``Ø` ë` °` ü` dG
ÉfhQƒc ¢Shô«Ød …ó°üà∏d »æWƒdG
õcôe »a ¢ùeCG AÉ°ùe (19-ó«aƒc)
çƒ``ë` Ñ` dGh Ö``jQó``à` ∏` d ó``¡` ©` dG »`` dh
…ôμ°ù©dG ≈Ø°ûà°ùªdÉH á``«`Ñ`£`dG
¢Shô«ØdG äGQƒ``£`J ≈∏Y ±ƒbƒ∏d
.¬H á≤∏©àªdG äGóéà°ùªdG ∞∏àîeh
áØ«∏N ó``«` dh Qƒ``à` có``dG ø``ª` Kh
á``ë`°`ü`dG IQGRh π`` «` `ch ™`` fÉ`` ª` `dG
ÖMÉ°U Iô°†M ôjó≤J ô`m `î`a πμH
∫BG ≈°ù«Y ø``H óªM ∂∏ªdG ádÓédG
ô«ÑμdG ióØªdG OÓÑdG πgÉY áØ«∏N
¬HÉ£N »a »Ñ£dG øjôëÑdG ≥jôØd
ócDƒj Ée ƒgh ,¢ùeCG Ωƒj »eÉ°ùdG
áaÉμd ¬``à`dÓ``L á``jÉ``YQh º``YO ió``e
á``¡` LGƒ``e »`` a á``«` æ` Wƒ``dG Oƒ``¡` é` dG
(19 ó``«` aƒ``c) É`` fhQƒ`` c ¢``Shô``«` a
º¡°ùj É``ª` H √QÉ``°` û` à` fG ø``e ó``ë` dGh
áeÓ°Sh áë°U ≈``∏`Y ®É``Ø`ë`dG »``a
¿CG GócDƒe ,ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒªdG
∞∏àîe ™e πeÉμàJ záë°üdG{ Oƒ¡L
ÉfhQƒc ¢Shô«Ød …ó°üà∏d äÉ¡édG
øe ÉbÓ£fG Ωõ``Y πμH (19 ó«aƒc)
á©ÑàªdG á``∏`YÉ``Ø`dG π``ª`©`dG á«é¡æe
»``à`dG á``«` dÉ``ë` dG á``«` é` «` JGô``à` °` S’Gh
,¢üëaG ,™``Ñ`JG) CGó``Ñ`e ≈∏Y õμJôJ
á«Ñ£dG ¥ôØdG âeÉb å«M ,(è``dÉ``Y
¿hÉ©àdÉH áë°üdG IQGRƒH á°üàîªdG
QÉ``WEG »``a áWô°ûdG ™``e ≥«°ùæàdGh
äGAGô``LE’G øe á∏°ù∏°S PÉîJÉH ∂dP
á«FÉbƒdG ô``«`HGó``à`dGh á``jRGô``à` M’G
ø«£dÉîªdG ™ÑàJ á``«`dBG ≈∏Y AÉ``æ`Hh
á«fGó«ªdG äGQÉjõdG øe Oó©H âeÉb
»a Ió``aGƒ``dG ádÉª©dG øμ°S ≥WÉæªd
AGô``LEGh ,áμ∏ªªdG ≥WÉæe ∞∏àîe
øY º``¡`d ájôÑàîªdG äÉ``°`Uƒ``ë`Ø`dG
.á∏≤æàªdG ¢üëØdG äGóMh ≥jôW
≈dEG áë°üdG IQGRh π«ch QÉ°TCGh
âª¡°SCG ób á«bÉÑà°S’G äÓªëdG ¿CG
áªFÉ≤dG ä’ÉëdG ≈``dEG ∫ƒ°UƒdG »a
,º¡©bGƒe »``a É``fhQƒ``c ¢``Shô``«`Ø`d
º¡©e πeÉ©àdGh ºgô°üM ºJ å«M
É``eEG Ió``ª`à`©`ª`dG äGAGô`` ` ` LE’G ≥`` ah
êÓ©dGh ∫õ©dG õcGôe ≈dG º¡∏jƒëàH
≈dG hCG ,IóaGƒdG ádÉª©∏d á°ü°üîªdG
…RGôàM’G »ë°üdG ôéëdG õcGôe
k `Ø`M
áaÉc á``eÓ``°`Sh áë°U ≈∏Y É``XÉ`
ák é«àf ¬fCG ≈dEG Éàa’ ,™ªàéªdG OGôaCG
Iô«Jh ™aQ ºJ ó≤a á«bÉÑà°S’G á∏ªë∏d
äô``¡` XCGh ,»``eƒ``j πμ°ûH ¢üëØdG
Iô«Ñc OGó``YCG OƒLh ¢üëØdG èFÉàf
ádÉª©dG ø«H áªFÉ≤dG ä’É``ë` dG ø``e
ÜÉÑ°SCG øª°V øe ¬fCG å«M ,IóaGƒdG
º¡©ªéJ Oó``©` dG Gò``g »``a ´É``Ø` JQ’G
ô«còàdG ÖLh ∂dòdh º¡æcÉ°ùe »a
´ÉÑJG IQhô°Vh ™ªéàdG ΩóY á«ªgCÉH
¢ù«dh »YÉªàL’G óYÉÑàdG ô«jÉ©e
ÉªfEGh IóaGƒdG ádÉª©∏d áÑ°ùædÉH §≤a
,ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒªdG áaÉμd É°†jCG

»∏Y áªWÉa :âÑàc
…ó°üà∏d »æWƒdG ≥jôØdG ∞°ûc
øY z19-ó«aƒc{ ÉfhQƒc ¢Shô«Ød
¢üëØ∏d á©°Sƒe á«é¡æe ≥«Ñ£J
ôÑcCG á«£¨àd áeOÉ≤dG ΩÉ``jC’G ∫Ó``N
ø``«`æ`WGƒ``ª`dG ø``e á``æ`μ`ª`e á``ë`jô``°`T
äÓ``ª``ë``dG ø``ª``°``V ø``«``ª``«``≤``ª``dGh
Iô«Jh ™aQ ¿G GócDƒe ,á«bÉÑà°S’G
âØ°ûc á«bÉÑà°S’G ¢üëØdG äÓªM
äõcôJ äÉHÉ°UE’G øe Iô«Ñc GOGóYG
º¡©ªéJ ¿Gh ,IóaGƒdG ádÉª©dG ø«H
´É``Ø`JQG ÜÉ``Ñ`°`SCG ø``e º¡æcÉ°ùe »``a
.É«eƒj IOƒ°UôªdG ΩÉbQC’G
áμ∏ªe ¿CG »æWƒdG ≥jôØdG ócCGh
ájôjô°S ÜQÉéàH CGóÑà°S øjôëÑdG
õcGôe »``a áªFÉb á``dÉ``M 20 πª°ûJ
IOÉ°†e ΩÉ°ùLCG π≤æd êÓ©dGh ∫õ©dG
øe ¢Shô«ØdG ó°V á¡Lƒe º``¡`«`dEG
IOÉØà°SÓd ø«aÉ©àªdG ΩO É``eRÓ``H
ø``ª`°`V ,zá`` gÉ`` ≤` `æ` `dG É`` `eRÓ`` `H{ ø```e
ôjƒ£J ≈dEG á«eGôdG áμ∏ªªdG Oƒ¡L
≈°TÉªàj ÉªH »LÓ©dG É¡dƒcƒJhôH
äGóéà°ùeh ¢Shô«ØdG äGQƒ£J ™e
.∫hódG ÜQÉéJ
¢Vôa QÉ«N ¿G ≥jôØdG ∫É``bh
≥WÉæe ≈∏Y »FõédG ∫GƒéàdG ô¶M
¿G ’G ÉªFÉb ∫Gõj ’ áμ∏ªªdÉH áæ«©e
,¬≤«Ñ£J »Yóà°ùj ’ øgGôdG ™°VƒdG
á«HÉ©«à°S’G á``bÉ``£`dG ¿G Éë°Vƒe
∫ó©ªH äOGR ¢üëØ∏d á``«` eƒ``«` dG
AGôLEG ájGóH òæe ÉØk ©°V ô°ûY ióMEG
,áμ∏ªªdG »a ájôÑàîªdG äÉ°UƒëØdG
äÉ``°` Uƒ``ë` Ø` dG á`` jGó`` H ™`` e ¬`` ` fCG PEG
»eƒ«dG ∫ó``©`ª`dG ¿É``c ájôÑàîªdG
,Ék«eƒj É°üëa
295 ÉkÑjô≤J ≠∏Ñj
k
™aQ ≈∏Y ôªà°ùªdG πª©dG áé«àfh
äGQÉ°ùe ™«ªéd á«HÉ©«à°S’G ábÉ£dG
≈àM äÉ°UƒëØdG OóY π°Uh πª©dG
»a É°üëa
k 3233 ≈``dG ¢``ù`eCG Ωƒ``j
ä’ÉëdG OóY ≠∏Ñj Éª«a ,óMGh Ωƒj
’ É¡æe %89 ,á``dÉ``M 751 áªFÉ≤dG
%11h ,¢``VGô``YCG á``jCG É¡«∏Y ô¡¶J
.¢VGôYCG É¡jód
ô«¡£J ¿G »æWƒdG ≥jôØdG ócCGh
ôLÉëe É¡eGóîà°SG ó©H ¢SQGóªdG
øμªeh ¿ƒª°†e Ió``aGƒ``dG ádÉª©∏d
,±ƒî∏d »YGO ’h AÉHƒdG AÉ¡àfG ™e
äÉ°UƒëØdG Oó``Y ¿CG ≈`` dEG Gkô«°ûe
»a ádÉM ∫hCG π«é°ùJ òæe âªJ »àdG
IóaGƒdG ádÉª©dG πª°T óbh ,áμ∏ªªdG
øe AGƒ°S »°VÉªdG ´ƒÑ°SC’G ∫ÓN
≥jôW øY hCG ¢üëØdG õcGôe ∫ÓN
≠∏H ,á``∏`≤`æ`à`ª`dG ¢``ü`ë`Ø`dG äGó`` `Mh
â¨∏Hh ,ÉkjôÑàîe É°üëa
65768
k
Ée É¡æe á«HÉéjE’G äÉ°UƒëØdG áÑ°ùf
,äÉ°UƒëØdG »dÉªLEG øe %2 ¬àÑ°ùf
ó≤a á``Ñ` dÉ``°` ù` dG äÉ``°` Uƒ``ë` Ø` dG É`` `eCG
»dÉªLEG øe %98 ¬àÑ°ùf Ée â¨∏H
.äÉ°UƒëØdG

اليوم

التاريخ

êÉ``à``ë``J â````bh »```a »```JCÉ```j ΩÉ```©```dG ø`````eC’G á``eó``î``d ´ƒ``£``à``dG :iQƒ```°```û```dG á``«``LQÉ``N
¢``ù``«``FQ
الخبر
``«``¬ جهة النشرa
á``«``æ``eC’G äGõ``é``æ``ª``dG ø```e ó```jõ```ª```dG ≥``«``≤``ë``à``d Oƒ```¡```é```dG ô``aÉ``°``†``J ≈`````dEG ø``jô``ë``Ñ``dG
á«©ªàéªdG ácGô°ûdG õjõ©àd ∂dPh ,ΩÉ©dG øeC’G áeóN »a πª©∏d ø«Yƒ£àªdG ∫ƒÑ≤d
ìGhQC’G ájÉªMh QGô≤à°SGh øeCG ≈∏Y á¶aÉëª∏d ácôà°ûªdG á«YÉªédG á«dhDƒ°ùªdGh
.øWƒdG äGQó≤e ≈∏Y á¶aÉëªdGh äÉμ∏àªªdGh
ø«à«MÉædG øe ¿ƒfÉ≤dG ´hô°ûe áeÓ°S ≈dEG â¡àfG áæé∏dG s¿CG ≈dEG ójGõdG äQÉ°TCGh
´ÉaódGh á«LQÉîdG ¿hDƒ°ûdG áæéd ≈dEG ¬fCÉ°ûH É¡jCGQ ™aQ äQôbh ,á«fƒfÉ≤dGh ájQƒà°SódG
.¢ù∏éªdG »a ¿ƒfÉ≤dG ´hô°ûe åëÑH á«æ©ªdG áæé∏dG É¡Ø°UƒH ,»æWƒdG øeC’Gh
Ócq º°†J iQƒ°ûdG ¢ù∏éªH á«fƒfÉ≤dGh á«©jô°ûàdG ¿hDƒ°ûdG áæéd ¿CG ≈dEG QÉ°ûj
¢ù«FQ ÖFÉf) »ë«eôdG óªM ¢ù«ªN ,(áæé∏dG ¢ù«FQ) ójGõdG º°SÉL ∫’O IPÉà°SC’G :øe
»∏Y óªëe QƒàcódG ,OGóëdG …ó¡e óªMCG ,¢†jô©dG ºdÉ°S óªMCG QƒàcódG ,(áæé∏dG
.ádÉ°†ØdG áØ«∏N áμ«Ñ°S ,IOhÉ©ªdG øªMôdGóÑY ∫OÉY ,ø«°ùM ¬∏dGóÑY OGƒL ,»YGõîdG

ájÉªMh QGô≤à°SGh øeCG ≈∏Y á¶aÉëª∏d ácôà°ûªdG á«YÉªédG á«dhDƒ°ùªdGh á«©ªàéªdG
äGõéæe ø``e ≥≤ëJ É``eh ø``Wƒ``dG äGQó``≤`e ≈∏Y á¶aÉëªdGh äÉμ∏àªªdGh ìGhQC’G
.äÉÑ°ùàμeh
,iQƒ°ûdG ¢ù∏éªH á«fƒfÉ≤dGh á«©jô°ûàdG ¿hDƒ°ûdG áæéd äó``cCG É¡ÑfÉL øe
≥aGôªdG ,ΩÉ``©`dG ø``eC’G áeóîd ´ƒ£àdG ¿CÉ°ûH ¿ƒfÉb ´hô°ûe á«fƒfÉbh ájQƒà°SO
.Ω2019 áæ°ùd (41) ºbQ Ωƒ°Sôª∏d
á«æ≤J ΩGóîà°SÉH ó©oH øY áæé∏dG ¬Jó≤Y …òdG øjô°û©dGh øeÉãdG É¡YÉªàLG ∫ÓNh
´hô°ûe »a áæé∏dG äô¶f ,áæé∏dG á°ù«FQ ójGõdG º°SÉL ∫’O á°SÉFôH ,»FôªdG ∫É°üJ’G
.¬JGQôÑeh ¬aGógCGh ¿ƒfÉ≤dG
á«fƒfÉ≤dG ô`` WC’G Oó``Mh ,IOÉ`` e 24 »``a AÉ``L ´hô``°`û`e ¿CG ó``jGõ``dG â``ë` °` VhCGh

øe ójõªdG ≥«≤ëàd ó°VÉ©àdGh ∞JÉμàdGh Oƒ¡édG ôaÉ°†J ≈``dEG øjôëÑdG áμ∏ªe ¬«a
k
»YƒdG »eÉæJ ™e É°Uƒ°üNh
,»©ªàéªdG QGô≤à°S’G õjõ©Jh ,á«æeC’G äGõéæªdG
ó«aƒc) ÉfhQƒc ¢Shô«a áëaÉμªd äÉ¡édG ∞∏àîe ™e ¿hÉ©àdG IQhô°V »a »©ªàéªdG
.(19
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¿hÉ©àdGÖgòdG
≈dEG áLÉëdG
¢ùeCG É´ÉØJQG
H ºdÉ©dG

:¢SÉÑY ∫Gƒf âÑàc

.ájQÉ°†ëdGh
π``jô``HCG 18 ≥``aGƒ``j …ò`` dGh ™``bGƒ``ª`dGh QÉ``KBÓ` d
á«Hôà∏d IóëàªdG º`` eC’G áª¶æe âæ∏YCG
Gò¡H ácQÉ°ûª∏d É¡©∏q £J ø``Y â``Hô``YCGh
.…QÉédG
á∏°ù∏°S ¥ÓWE
º∏©dGh
¿ó``G©`(ƒμ°ùfƒ«dG)
ª` dG QÉ`` ©` `°` `SGáaÉ≤ãdGh
â`` ©` `Ø` `JQG
ôÑcCG Ωƒ«dG ¬LGƒJ áaÉ≤ãdG ¿EG á∏FÉb ,´ÉªàL’G
,øjôëÑdG áμ∏ªe »``a øëf{ :â``aÉ``°`VCGh
çGôàdGh áaÉ≤ãdG
äÉYÉ£b¥Gƒ°SC
ºYód’äGQOÉÑªdG
™e á«∏ëªdG
G »a ôØ°UCøe
’G
∞q«μàdG ø«dhDƒ°ùªdG áaÉc ≈∏Yh É¡JÉjqóëJ
á`` eRC’G ™∏£e ò``æ`e IQOÉ``Ñ` ª` dG ΩÉ``eõ``H É``fò``NCG
ø«jÓe ø``Ögò∏d
e ’k É`` Ñ` `bÉ«ªdÉY
EG ó¡°ûJQÉ`»``©`à` °``dSGhC’G »`´É`
`aÉ``Ø`≤``JãQG
`dG
≈∏Y ®ÉØëdG π``LCG øe áægGôdG ±hô¶dG ™e
»àdG á«fhôàμdE’G ÉæJÉ°üæe »a Éfôªãà°SGh
»a ¿hô``j ,ÉfhQƒc
ø``jò``dGh AÉHh
,ºdÉ©dGQÉ°ûàfG
∫ƒ``MáeRC
¢UÉî°TC
’G
G ÖÑ°ùH
™e π``°` UGƒ``à` dGh »``aÉ``≤`ã`dG π``ª`©`dG á«HÉ«°ùfG
πª©∏d IOhó``ë` e ’ áMÉ°ùe Ωƒ``«` dG â``ë`°`VCG
ádÉM ΩÉ``eCG21ºgOƒª°U
õjõ©àd
á∏«°Sh
áaÉ≤ãdG
QÉ«Y ÖgòdG ΩGôL ô©°S ™aQ Ée
≈∏Y ∫É°üJ’G ´É£≤fG øe ºZôdÉH Qƒ¡ªédG
,á``jô``KC’G É``æ`©`bGƒ``ª`d ê qhô`` `f å``«`M »``aÉ``≤`ã`dG
∫hódG øe ô«ãμdG Égó¡°ûJ »àdG ΩÉàdG ¥ÓZE’G
18 ≈dE¢Shô«a
G 22 QÉ«Yh
GQÉæjO
ø«©HÉàªdG π≤æfh á«ªdÉ©dGh á«æØdG Éæ°VQÉ©e
.™bGƒdG ¢VQCG
-ó«aƒc) ÉfhQƒc
QÉ°ûàfG
áeRCG18
πX≈dE
»aG
≈dEG 24 QÉ«Yh ,¢ù∏a 600h GQÉæjO
≈``dEG á``aÉ``°` VEG Ió``jó``L á«aÉ≤K äGAÉ``°` †` a ≈`` dEG
É¡JQOÉÑe ô°üà≤J ºd ƒμ°ùfƒ«dG áª¶æe
.(19
â∏°Uhh
,É°ù∏a
493h
GQÉæjO
20
ÜGôàb’ÉH Éæd âëª°S »àdG á«∏YÉØàdG Éæà£°ûfCG
á∏ªM â≤∏WCG π``H ,»ª°SôdG iƒà°ùªdG ≈∏Y
ºYód ƒμ°ùfƒ«∏d áHÉéà°SG Rô`` HCG »``ah
1686^900
G á°üfhC
’G
øjôëÑdG áμ∏ªe »``a É``fô``«`gÉ``ª`L ø``e ô``ã` cCG
»YÉªàL’G π°UGƒàdG πFÉ°Sh ≈∏Y á«ªdÉY
ó≤Y ºà«°S,GQ’hO
,»ª°SôdG
iƒà°ùªdG≈dE≈∏Y
áaÉ≤ãdG
.zá≤£æªdGh
ΩGóîà°SG ôÑY »ªdÉ©dG çGôàdG ™bGƒe ºYód
»dhDƒ°ùehá°üfh’G
AGQRh ™ªéj
G ôÑY´ÉØJQÉH
´ÉªàLG
»a âfôàfE
Q’hO ’100
,QÉKB’Gh áaÉ≤ã∏d øjôëÑdG áÄ«g π°UGƒJh
ºYód (ShareOurHeritage#) º°Sh
πjôHCG 22 Ωƒj ºdÉ©dG ∫ƒM á«aÉ≤ãdG
äÉYÉ£≤dG
.ø«YƒÑ°SC
G ∫ÓN
πÑb ø``e »``dhó``dG ó¡édG Gò``g ™``e ¥É°ùJG »``a
»ªdÉ©dG çGô``à`dG ™bGƒe ≈``dEG ∫ƒ°UƒdG πÑ°S
ô¶ædG äÉ¡Lh
∫OÉÑJÖgòdG
πLCG øe
,Ω2020
ø«°ùM
ôLÉJ∂dPh
∫ƒ≤jh
,á«aÉ≤ãdG äÉYÉ£≤dG ºYód ƒμ°ùfƒ«dG áª¶æe
¢Vô©e ¥Ó`` `WEG ≈`` `dEG á``aÉ``°` VEG ,É``«k ` fhô``à` μ` dEG
´É£≤dG ≈∏YÖ`ÉfhQƒc
G ô«KC
`gò``dG CGó`¢Shô«a
` ``H ó`` ≤` `áeRC
d{ :»`
`HÉ``É¡J` °∫ƒM
` û` dG
í°T »HÉ¡°ûdG
øeB’G PÓªdG ƒg ÖgòdG
GhôÑàYG ™bGƒªdG∂FÉÑ°S
¬LGƒJ »àdG äÉjóëà∏d áHÉéà°S’G »a É¡∏ªY
∫ƒM á«KGôàdG
øe äGô°û©d
»°VGôàaGó`` cCGh ó©j …òdG πjôHG
´É£≤dG ô¡°T
Gòg ¢TÉ©fE
G òæe
πÑ°Sh´ÉØJQ’ÉH
»aÉ≤ãdG
ájGóH
øe øe
É``¡` e»æ≤J
É``é` MºYóH
CG ™``«ºdÉ©dG
`ª`é`H Ö`` gò`` dG.áeRC’ÉH GkôKCÉJ ájƒ«ëdG äÉYÉ£≤dG ôãcCG øe
,º¡°SC’G ¥ƒ°S øe º¡aƒîJ πX »a .πZƒZ
ô°TÉÑe πμ°ûH ô``KCÉ` J …ò``dG »aÉ≤ãdG ∑Gô``ë` dG
≈∏Y
Ö∏£dG
IOÉ`
`
j
R
ÖÑ°ùH
∂`
.áØ«∏N
∫B
G
óªëe
âæH
»e
áî«°ûdG
|
∑ÉHQE
’
G
ÖÑ°ùH
»æjôëÑdG
¥ƒ°ùdG
QÉ©°SC
G
¢VÉØîfG
≈`
`
d
G
E
áaÉ°VE
’
ÉH
q
á°ù«FQ áØ«∏N ∫BG óªëe âæH »e áî«°ûdG `dPh
≈dEG É¡cGôM π≤æd á``jDhQ òØæJ å«M ,á``eRC’É``H
âdÉb Oƒ``¡`é`dG √ò``g ≈``∏`Y É¡≤«∏©J »``ah
»a,QÉ`
øeB`K’B’GGhPÓªdG
ôÑà©j
¬fC’ ÖgòdG
∞bƒJ âæH
≈dEG Gkô»e
¶f áî«°ûdG
øë°ûdG á«∏ªY∑QÉ°ûJ
»a »àdG
áaÉ≤ã∏d
øjôëÑdG
áÄ«g
±ó¡à°ùJ äGQOÉ``Ñ` e ôÑY »fhôàμdE’G ô``«`KC’G
áÄ«g ¿E.z§ØædG
G áØ«∏N ∫BG óªëe
k G º¶æà°S áÄ«¡dG ¿CQÉ`G`ªâë°VhC
á∏bh`Ñ` ª§ØædG
G ¢VÉØîfG
πX`a
GkôªJDƒe É°†jC
` ã` à` °` S’GGh ∂`` æ` `H á`™``j` `Dhbƒ`Q ` `J¢ùμ©J
h Ék«∏ëe´ÉØJQGh
äÉcô°T ¢†©H
áª¶æe äGQOÉ`
` H äOÉ`QÉ©°SC
`°``TCG ,´É`
`ª` à` L’G »`
É¡dÓN øe Ωqó≤Jh ™ªàéªdG íFGô°T ∞∏àîe
É``gOƒ``¡`L¿Gô«£dG
ôÑY áaÉ≤ãdG
ô``NBG ø``Y ∞°ûμ∏d â``fô``à` fE’G ô`…òdG
`Ñ`Y É``«ÖgòdG
k `Ø`ë`°`U ¿ó©e Ωƒ«dG
øe ºdÉ©dG
øjôªãà°ùªdG
h IóFÉØdG
ƒμ°ùfƒ«dG
¢ùeC
¿CG Ió``c±ƒ`
Dƒ`e`N,ƒμ°ùfƒ«dG
ôaq ƒJ ’å«M
ø«©HÉàªdG äÉbhCG …ôãJ á«aô©e IOÉªc áaÉ≤ãdG
¿G »μjôeC
G ,á«ªdÉ©dG
Q’hO øe
∂FÉÑ°ù∏dáª¶æe
øë°ûdG QÉ©°SC
q G ÉH Ωƒ«dG
≈dEG Iô«°ûe ,á``jô``KC’G Ö«≤æàdG ºî°†àdG
∫É``ª`YCG èFÉàf
k
á«°VGôàaG
ä’ƒ`
`
L
»fhôàμdE
’
G
É¡©bƒe
ôÑY
»dhódG
iƒà°ùªdG
≈∏Y
¿hÉ©àdG
≈dE
G
áLÉëdG
Üò`
`
H
ò`
`
à
`
d
G
ÖÑ°ùH
º`
`
¡
`
°
`
S
’
C
G
¥ƒ`
`°` S
∫É°üJ’G AÉ≤HEG ≈∏Y πª©J á«∏YÉØJ á£°ûfCÉch
ó°V •ƒëà∏d ’Éée ôÑà©j
.äGQ’hO 4 ≈dEG ¬°üfhCÓd ∞°üfh
»dhódG Ωƒ«dG ™e øeGõàdÉH »JCÉQ’hO
j ôªJDƒ1800
ªdG ¿CGiƒà°ùe.á«îjQÉàdGh
™``bGƒ`
`ª`dG ø``e ójó©∏d
≈∏Y ™ØJQG
®É``Ø`ëPE`dG ,ôªà°ùªdG
π``LCG ø``e
.áÄ«¡dGh Qƒ¡ªédG ø«H Ée ÉkªFÉb
∫ÓN ÖgòdG
≈dEG π°ü«°Sá«KGôàdGôØ©L
…OÉ°üàb’G
∫ƒ≤j Éªæ«H á«aÉ≤ãdG ¬JÉÑ°ùàμe
IOÉjõH .%5^3 áÑ°ùæH ø«YƒÑ°SCG
OÉ°üàb’G º``Yó``d ábƒÑ°ùªdG ô«Z
1686^900 ≈```dEG π°üàd ¢``ù` eG
á∏Ñ≤ªdG Gô¡°T 12`dG ∫ÓN á°üfhCÓd
ÖgòdG QÉ©°SCG ´ÉØJQG ¿G{ :≠FÉ°üdG
áëFÉL áé«àf QƒgóàªdG »μjôe’G
∂æÑdG ¬æ∏YCG Ée áé«àf ∂dPh GQ’hO
PEG ,á°üfh’G »a ÉkÑjô≤J Q’hO 100
ÜQÉ≤j ÉªH ÖgòdG QÉ©°SCG äõØb PEG
≈∏Y Ö``∏` £` dG IOÉ`` ` jR ≈`` `dEG ™``Lô``j
.ÉfhQƒc
äGAGôLE’G øe »μjôeC’G …õcôªdG
äÓ``eÉ``©` J ∫Ó```N Q’hO 100`` ` ` dG
øjôªãà°ùªdG ¿C’h ÖgòdG AGô°T
.zGQ’hO 1580 á°üfh’G ô©°S ¿Éc

á«æjôëÑdG äGôÑîdG äGQó≤H AÉ≤JQ’G ≈∏Y ¢Uôëf :πª©dG ¥ƒ°S áÄ«g ¢ù«FQ

بيانات الخبر
»fGó«ªdG
¢û«àØàdG º``Yód ø«Yƒ£àªdG Ö£≤à°ùJ zIQÉéàdG{

πc ≈``dEG ¬«fÉ¡J øY »°ùÑ©dG Üô``YCG Éªc
≈∏Y …ÓYƒH QÉqªYh »JÉYÉ°ùdG øjô«°T øe
≈∏Y »``fÉ``ã`dGh ∫hC’G øjõcôªdG Éª¡≤«≤ëJ
IôàØdG »a ôªà°SG …òdG èeÉfôÑdG »a »dGƒàdG
Éæk ªãe .2020 ¢SQÉe ≈dEG 2019 ôÑªaƒf øe
á∏Ä°SC
G øY`ª` Ká`CG`H»`
É``L`àE’` dGGhÉ``ªá£îdG
øY äô`
`¡`Jô``HÉ`ìô°T
`ã`eh É`´ÉªàL’G
`ª`gOƒ``¡`L
.É¡H ¿ƒeƒ≤«°S
»àdG ΩÉ¡ªdGh
.Ωó≤àªdG
õcôªdGø«Yƒ£àªdG
Gòg ≥«≤ëJ
¢û«àØàdG
IQGOEG áÄ«g
¿CG ≈dEG¿C±Gô°TC
’G QÉ°TCó`G`hcCGh
¥ƒ°S º«¶æJ
G »°ùÑ©dG
»àdG
,ø«Yƒ£àªdÉH
á°UÉîdG≈∏Y
äGQÉ°ûdG
âª∏°ùJ
É¡«ØXƒe
Oƒ¡éH AÉ≤JQ’G
á°üjôM
πª©dG
áaÉ°VE
,ø«Yƒ£àªdG
πÑb Ékøe
É¡FGóJQG
ºà«°S
áªFGO’ÉHIQƒ°üH
Ék«æ¡eh
«ªjOÉcC
G ÉgQOGƒch
áØ∏àîªdG
äÉ¨∏dÉH
ájƒYƒàdG
äGô°ûædG
≈``dEG
≈∏Y º¡YÓWG á©°SƒJ º¡æμªj ÉªH Iôªà°ùeh
»àdGh ,¢Shô«ØdG
ájÉªëdG
G ¿CÉçóMC
°ûH G
.º¡∏ªYøe∫Éée
»aäGOÉ°TQE
äGôÑîdG
òaÉæe ≈∏Y É¡©jRƒàH ø«Yƒ£àªdG ≥jôa Ωƒ≤«°S
ájQÉéàdGh á«YÉæ°üdG äÉ°ù°SDƒªdGh ™«ÑdG
Éª«a ™ªàéªdG á«YƒJ »a áªgÉ°ùª∏d ,áØ∏àîªdG
Ék Ø«°†e ,Égô«Zh á«FÉbƒdG äGAGôLE’ÉH ≥∏©àj
Oƒ¡édG ôaÉ°†J ÖLƒà°ùj øgGôdG âbƒdG ¿CG
äÉ°ù°SDƒªdGh á«eƒμëdG äÉ¡édG ø«H É¡∏eÉμJh
πª©dGh ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒªdGh á°UÉîdG
áëaÉμªd zø``jô``ë` Ñ` dG ≥``jô``a{ ó```MGh ≥``jô``Ø`c
äGƒ£îdG √òg πc ¿CG ∂°T ’h ,ÉfhQƒc ¢Shô«a
áeÓ°S »a πYÉØdG ô``KC’G É¡d ¿ƒμ«°S á©ªàée
™àªàj »àdG á«æWƒdG ìhôdÉH Gk ó«°ûe ,¢SÉædG
…òdG ¢SÉªëdGh ΩÉªàg’Gh ,¿ƒYƒ£àªdG É¡H
áeóN πLCG øe -´ÉªàL’G AÉæKCG- º¡æe ¬°ùªd
.áæμªªdG πÑ°ùdG πμH øWƒdG Gòg

áÄ«¡d …ò«ØæàdG ¢``ù`«`Fô``dG Üô```YCG ó``bh
á«æWƒdG áæé∏dG ¢ù«FQ πª©dG ¥ƒ°S º«¶æJ
øH á``eÉ``°`SCG ¢UÉî°TC’ÉH QÉ``é` J’G áëaÉμªd
ádhód √ôjó≤Jh √ôμ°T øY ,»°ùÑ©dG ¬∏dGóÑY
âëàa »``à` dG Ió``ë`à`ª`dG á``«`Hô``©`dG äGQÉ`` ` eE’G
èeÉfôÑdG Gò¡H ¥ÉëàdÓd ø««é«∏î∏d ∫ÉéªdG
,á≤£æªdG iƒà°ùe ≈∏Y ¬``Yƒ``f ø``e ó``jô``Ø`dG
»a áª¡e IQOÉ`` H è``eÉ``fô``Ñ`dG Gò``g ¿CG Gó``cDƒ` e
õjõ©Jh äGQÉ¡ªdGh äGQó≤dG ôjƒ£J ∫Éée
Iƒ£Nh ,¢UÉî°TC’ÉH QÉéJ’G áëaÉμe Oƒ¡L
»a ø«æμªàe AGôÑîH á≤£æªdG óaôd á«aÉ°VEG
.∫ÉéªdG Gòg

»a äÉª∏¶àdGh ájÉªëdG Iôjóe â≤≤M
π«∏N øjô«°T π``ª`©`dG ¥ƒ``°` S º«¶æJ áÄ«g
»éjôN ≈``∏` Y ∫hC’G õ``cô``ª` dG »``JÉ``YÉ``°` ù` dG
QÉéJ’G áëaÉμe Ωƒ∏HO »a á°ùeÉîdG á©aódG
áëaÉμªd »°UÉ°üàNG èeÉfôH øª°V ô°ûÑdÉH
»HO áWô°T ¬«∏Y ±ô°ûJ ,ô°ûÑdÉH QÉ``é`J’GIQÉ``é` à` dGh á``YÉ``æ` °` ü` dG IQGRh â``æ` °` TO
¿hÉ©àdÉH IóëàªdG á«Hô©dG äGQÉ``eE’G ádhóHÉ¡éeÉfôH ¢û«àØàdG IQGOEG »a á∏ãªe áMÉ«°ùdGh
á«æWƒdG áæé∏dGh »FÉ°†≤dG »``HO ó¡©e ™eø«∏é°ùªdG OGóYCG øe IOÉØà°SÓd ∂dPh ,»∏ª©dG
ºeC’G Öàμeh ô°ûÑdÉH QÉéJ’G ºFGôL áëaÉμªd¢û«àØàdG ºYód ,´ƒ£à∏d á«æWƒdG á°üæªdG ≈∏Y
,áªjôédGh äGQóîªdÉH »æ©ªdG IóëàªdG .OÉ°TQEGh á«YƒJ øe ¬ÑMÉ°üj Éeh »fGó«ªdG
áÄ«¡dÉH IóaGƒdG ádÉª©dG »FÉ°üNCG ≥≤M Éª«aπ``«`cƒ``dG ±Gô`` °` `TC’G õ``jõ``©` dGó``Ñ` Y OÉ`` ` aCGh
OQGƒ`` ª` `dGháeÉ°SC
á``HÉ`G`b|ô``∏`d óYÉ°ùªdG
.»fÉãdG õcôªdG …ÓYƒH QÉqªYIQGRƒ```dG ¿CÉ` `H.»°ùÑ©dG
ÉYƒ£àe ø``«`©`Ñ`°`S ø``e ô``ã``cCG ™``e â``∏` °` UGƒ``J
≥``jô``a ™`` e π``ª`©`∏`d º``gOÉ``ª` à` Y’ ,á``Yƒ``£` à` eh
≈``dEG Gô``¶`f ,¢û«àØàdG IQGOEG »``a ø«°ûàØªdG
áægGôdG ±hô¶dG »a á∏°UÉëdG äGóéà°ùªdG
á«YƒàdGh ¢û«àØàdG ΩÉ¡e É¡©e äOGORG »àdGh
q Ék ªéM
øe IOÉØà°S’G »Yóà°ùj Ée ,Ék Ñ©°ûJh
á∏ªëdG »``a ácQÉ°ûª∏d ø«Yƒ£àªdG IQOÉ``Ñ` e
∂``dPh ,É``fhQƒ``c ¢``Shô``«`a áëaÉμªd á«æWƒdG
ø«Yƒ£àªdG ™``e Ék ` YÉ``ª` à` LG IQGOE’G â``ª`¶`f
∂∏J ÜÉ©«à°SG ≈∏Y ¢û«àØàdG IQGOEG IQób IOÉjõd
ìô°ûd á``«`fhô``à`μ`dE’G äÉ°üæªdG ió`` MGE ô``Ñ`Y
è«∏îdG
¢ùeCG ìÉÑ°U áë°üdG IQGRh âæ∏YC.ΩÉ¡ªdG
G
áYƒ°VƒªdG á£îdGháeOÉ≤dG
¢û«àØàdG
πªY¿Gô«W
á©«ÑWIôFÉW ∫ƒ°Uh
G âeÉb Éæg
C’G ±É°VC
»``a øjOƒLƒªdG IQGOE
ø«æWGƒª∏d
AÓ`` LøeE’G:±Gô`
á£N`°`Tøª°V
¿Gô`G` jhEG ø``e
»àdG ΩÉ``¡`ª`dG ójóëJ≥ah
å«MêQÉ`ø``î`e`dGø«Yƒ£àª∏d
øe ø«Yƒ£àªdG IQGOE’ á£N ™°VƒH ¢û«àØàdG
.áeRÓdG
á«Ñ£dG
ájRGôàM’G
äGAGôLE
’G
≥«°ùæàdGh π°UGƒàdG á``«`dBGh É¡H ¿ƒeƒ≤«°S
º¡ÑjQóàd IQGOE’G »°ûàØe ≈∏Y º¡©jRƒJ å«M
ójhõàd Ö«JôàdG É°†jCG ºJ ¬``fCG ÉØ«°†e .º¡©e
Éªc ,»fGó«ªdG πª©dG »``a º¡bÓ£f’ Gk ó«¡ªJ

اليوم

التاريخ
الخبر

جهة النشر

»``∏``é``J è```«```∏```î```dG ¿Gô````«````W
الصفحة

äÉeÉªμdÉc á«bGƒdG äÉeõ∏à°ùªdÉH ø«Yƒ£àªdG
äÉª«∏©à∏d Gk ò«ØæJ äÉª≤©ªdGh äGRÉ``Ø` ≤` dGh
.¢Shô«ØdG áëaÉμe ≈dEG á«eGôdG á«°SÉ°SC’G
óYÉ°ùªdG π``«` cƒ``dG ´É``ª` à` L’G ¢`` SCGô`` Jh
IQGOEG ô``jó``e Qƒ``°`†`ë`H OQGƒ`` ª` `dGh á``HÉ``bô``∏` d
∫ÓN iôLh ,É¡«a ΩÉ°ùbC’G AÉ°SDhQh ¢û«àØàdG

¿Gô```````jEG ø````eالعدد
ø```«```æ```WGƒ```e
الرابط اإللكتروني
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Ω2020 πjôHCG 14 - `g1441 ¿ÉÑ©°T 21 AÉKÓãdG - ¿ƒ©HQC’Gh á°ùeÉîdG áæ°ùdG - (15362) Oó©dG

228 ºbQ QGó°UE’G á«£¨J âªJ ¬fCG …õcôªdG øjôëÑdG ±ô°üe ø∏YCG
á«eƒμëdG á«eÓ°SE’G º∏°ùdG ∑ƒμ°U øe (ISIN BH0001557980)
áeƒμM øY áHÉ«f …õcôªdG øjôëÑdG ±ô°üe ÉgQó°üj »àdG πLC’G Iô«°ü≤dG
.øjôëÑdG áμ∏ªe
91 ¥É≤ëà°SG IôàØd »æjôëH QÉæjO ¿ƒ«∏e 43 QGó°UE’G áª«b ≠∏ÑJh
™bƒàªdG óFÉ©dG ≠∏Ñjh .2020 ƒ«dƒj 15 ≈dEG 2020 πjôHCG 15 »a CGóÑJ Ék eƒj
18 ïjQÉàH ≥HÉ°ùdG QGó°UEÓd %2^06 ô©°ùH áfQÉ≤e %2^30 ∑ƒμ°üdG √ò¡d
.%233 áÑ°ùæH QGó°UE’G á«£¨J âªJ ób ¬fCÉH Éª∏Y ,2020 ¢SQÉe

:QÉéJ ..Iójó°ûdG á«°ùaÉæàdG ÖÑ°ùH áÑ°SÉæe QÉ©°SCG

É``YÉ``ª``à``LG ó``≤``©``J ø``jô``ë``Ñ``dG ø````jR
á``cô``°``û``dG »``Ø``Xƒ``ª``d É``«``°``VGô``à``aG
√ò``g »``a äGóéà°ùªdG ô`` NBG ≈``∏`Y ´Ó``WÓ``d ∂`` dPh
øjóHÉ©dG øjR ó«°ùdGh OQGƒg ó«°ùdG ôμ°Th .IôàØdG
≈∏Y GhOó°T Éªc ,º¡JGAÉ£Y ≈∏Y øjôëÑdG øjR ≥jôa
IôàØdG √òg »a É°Uƒ°üNh
∫É°üJ’G äÉμÑ°T á«ªgCG
k
™ªàéªdG AÉ≤H »a ø«ØXƒª∏d º¡ªdG QhódÉH GhOÉ°TCGh
øjR ¬H ó©J Ée π°†aCG ºjó≤J ∫ÓN øe ∫É°üJG ≈∏Y
.ÉgAÓªY øjôëÑdG
πc áÄÑ©àd á£N ≈∏Y øjôëÑdG ø``jR πª©Jh
AÓª©dGh ø«ØXƒªdG ºYód É¡∏ªY ä’Éée øe ∫Éée
∫É°üJG ≈``∏`Y AÓ``ª`©`dG AÉ``≤` H »``JCÉ` jh .™``ª`à`é`ª`dGh
AÓª©dGh ø«ØXƒªdG áeÓ°Sh áë°U ≈∏Y á¶aÉëªdGh
.øjôëÑdG øjR äÉjƒdhCG áeó≤e øª°V

(19-ó«aƒc) ¢Shô«a áëFÉL ±hôX πX »a
ÉëLÉf É«°VGôàaG É kYÉªàLG ,øjôëÑdG ø``jR äó≤Y
äGóéà°ùªdG çóMCG ≈∏Y ¬dÓN äõcQh .É¡«ØXƒªd
áeÓ°S ¿Éª°†d ø``jR É``¡` Jò``NCG »``à`dG äGƒ``£` î` dGh
äÉãjóëJ ô`` NBG â``æ`«`H É``ª`c É``¡`«`Ø`Xƒ``eh É``¡`FÓ``ª`Y
.á«∏«¨°ûàdG äÉ«∏ª©dG
…ò«ØæàdG ¢ù«FôdG ø``e π``c ´É``ª`à`L’G ô°†M
ÜóàæªdG ôjóªdGh OQGƒ``g ¿ÉμfO ,øjôëÑdG øjõd
áaÉ°VE’ÉH øjóHÉ©dG ø``jR óªëe ,øjôëÑdG øjõd
´ÉªàL’G AÉL .ø«ØXƒªdG á«≤Hh IQGOE’G ≥jôa ≈dEG
ºZQ Ék©e{ IóMGƒdG á∏FÉ©dG ìhQ õjõ©àd »°VGôàa’G
ø«ØXƒªdG ø«H π°UGƒàdG Iƒb øe IOÉØà°S’Gh zó©ÑdG

»HO QÉ£ªH 3 ≈æÑªdG øe πª©dG ≈dEG á∏bÉædG äÓMQ ™«ªL IOƒY

äÓ``MQ π``¨`°û``J äGQÉ``eE’G ¿Gô``«``W
¿ó``ª``dG ø```e ó```jõ```e ≈`````dEG ÜÉ`````cQ
’k ó©e Ék éeÉfôH äGQÉ``eE’G ¿Gô«W ≥Ñ£à°S Éªc
áë°üdG óYGƒ≤H ΩGõàdÓd äÓMôdG √òg ≈∏Y áeóî∏d
.äÉYƒÑ£e …CG äGôFÉ£dG ≈∏Y ôaGƒàj ø∏a ,áeÓ°ùdGh
äÉHhô°ûªdGh á``ª`©`WC’G ºjó≤J ôªà°ù«°S Éªæ«Hh
ÖæéJ ≈∏Y äGQÉ`` eE’G ¿Gô``«`W ¢Uôëà°S ,ÜÉcô∏d
,áeóîdG AÉæKCG ÜÉcôdGh º≤WC’G OGôaCG ø«H ¢ùeÓàdG
∞«∏¨Jh áÄÑ©àd ádó©e äGAGô`` LEG ∫Ó``N øe ∂``dPh
.á«∏°UC’G É¡JGƒÑY »a äÉHhô°ûªdG ºjó≤Jh äÉÑLƒdG
,≥FÉ°S ™e IQÉ«°ùdG áeóN ∞bh Ék àbDƒe ºàj ±ƒ°Sh
.QÉ£ªdG »a á°UÉîdG ä’É°üdG ¥ÓZEG ∂dòch
ájhój á©àeCG ÜÉë£°UÉH ÜÉcô∏d íª°ùj ødh
∫ƒªëªdG ôJƒ«ÑªμdG AÉæãà°SÉH ,äGô``FÉ``£`dG ≈∏Y
äÉeõ∏à°ùe áÑ«≤Mh á«°üî°ûdG ájhó«dG áÑ«≤ëdGh
7 Ö`` ` cGQ π`` c ≈`` ` dEG ±É``°` †` j ±ƒ`` °` `Sh .∫É`` `Ø` ` WC’G
¬à©àeCG ™°Vƒd ìƒª°ùªdG ∫ó©ªdG ≈∏Y äÉeGôLƒ∏«c
.øë°ûdG ôÑæY »a ¬ÑFÉ≤M ™e ájhó«dG
º¡JGRÉØbh º¡à©æbCG ™°Vh ÜÉcôdG ≈∏Y ø«©àjh
πªY á∏Môe ø``e Ak Gó``à` HG ,á``∏`Mô``dG ∫Gƒ``W á°UÉîdG
º¡«∏Y Öéj Éªc ,äGôàfhÉμdG ≈∏Y ôØ°ùdG äGAGôLEG
çÓK πÑb äGAGôLE’G AÉ¡fE’ 3 ≈æÑªdG ≈dEG ∫ƒ°UƒdG
.º¡JÓMQ ´ÓbEG ó«YGƒe øe äÉYÉ°S
äGQÉ`` `eE’G äGô``FÉ``W ™«ªL ™°†îJ ±ƒ``°` Sh
≈dEG É¡JOƒY óæY áØãμe º«≤©Jh ∞«¶æJ äÉ«∏ª©d
.á∏MQ πc ó©H »HO

ÜÉcQ äÉeóN π«¨°ûàd äGQÉeE’G ¿Gô«W §£îJ
¢ùfƒJh ƒZÉμ«°Th ¬«ÑjÉJh ÉJôcÉL ø``e π``c ≈``dEG
»àdG äÓMôdG ≈``dEG áaÉ°VE’ÉH ,∫ƒHÉch ôFGõédGh
.äQƒØcGôah ¿óæd øe πc ≈dEG Gk ôNDƒe É¡∏«¨°ûJ äCGóH
ø«ª«≤ªdGh QGhõdG ôØ°S äÓMôdG √òg π¡°ùJ ±ƒ°Sh
.º¡fGó∏H ≈dEG IOƒ©dG »a ø«ÑZGôdG
ôÑY Ik ô°TÉÑe äÓMôdG √òg ≈∏Y õéëdG øμªjh
.ôØ°ùdG AÓch ≥jôW øY hCG emirates.com
øjòdG ∂ÄdhCGh á¡LƒdG »æWGƒªd §≤a íª°ùj ±ƒ°Sh
,IôFÉ£dG ≈dEG Oƒ©°üdÉH ∫ƒNódG •hô°T ¿ƒaƒà°ùj
∫ƒNódG •hô°Th äÉÑ∏£àe á«Ñ∏J º¡«∏Y ø«©àj å«M
.É¡«dEG ¿hôaÉ°ùj »àdG ádhódG ≈dEG
,äÉ¡LƒdG øe ójõe ≈dEG πª©dG ±ÉæÄà°SG ™eh
äÓ``MQ ™«ªL π«¨°ûJ äGQÉ`` `eE’G ¿Gô``«` W äOÉ```YCG
øq«©àjh .»dhódG »HO QÉ£ªH 3 ≈æÑªdG øe ÜÉcôdG
äGAGô`` `LEG ™«ªL ´É``Ñ` JG øjôaÉ°ùªdG ™«ªL ≈``∏`Y
»a äÉ£∏°ùdG πÑb øe Ióªà©ªdG áeÓ°ùdGh áë°üdG
á¡LƒdG á``dhOh IóëàªdG á«Hô©dG äGQÉ`` eE’G á``dhO
.IOƒ°ü≤ªdG
á«dÉëdG ±hô``¶` dG »``a AÓª©∏d ô``aGƒ``à`j ø``dh
ôØ°ùdG äGAGôLEG πªY πãe ,IOÉà©ªdG äÉeóîdG ¢†©H
IQÉ«°ùdG áeóNh ,âfôàfE’G ôÑY ó©≤ªdG QÉ«àNGh
øe …CG »``a á°UÉîdG ä’É°üdG á``eó``Nh ≥FÉ°S ™``e
.äÉ¡LƒdG

¿É``°``†``eQ ô``¡``°``û``d á``«``FGò``¨``dG OGƒ```ª```dG ™``«``ª``L Iô````ah
â``bh ¢ü«°üîJ ≈`` `dEG á``aÉ``°` VE’É``H
π«¡°ùàd ø``°`ù`dG QÉ``Ñ` ch π``eGƒ``ë`∏`d
.º¡d ¥ƒ°ùàdG á«∏ªY
ÖMÉ°U ,∫É©dGóÑY óªëe ócCGh
,á«FGò¨dG OGƒª∏d Oƒ``a ∫hCG ácô°T
äGhGô°†îdG ôaƒàd QÉéàdG ájõgÉL
øe ∂``dPh ¿É°†eQ ô¡°ûd ¬cGƒØdGh
äÉ«ªc OGô``«`à`°`SÉ``H º``¡`eÉ``«`b ∫Ó`` N
Égô«aƒàd ¿É°†eQ ô¡°ûd É¡æe Iô«Ñc
äÉ«ªc ô«aƒJ ™e ΩÉjCÉH ¿É°†eQ πÑb
QÉ©°SCÉHh ºjôμdG ô¡°ûdG ∫ÓN iôNCG
ΩÉ«≤dh á«°ùaÉæàdG ≈dEG Gkô¶f áÑ°SÉæe
¢ùØf ∫ÓN Égô«aƒàH QÉéàdG ™«ªL
.IôàØdG
100 ô«aƒàH Ωƒ≤æ°S{ :±É°VCGh
100h ,óæ¡dG øe ,π°üÑdG øe øW
øW 100h ,ô°üe øe ¢ùWÉ£H øW
≈``dEG á``aÉ``°`VE’É``H ô°üe ø``e ∫É``≤`Jô``H
øe äGhGô``°`†`î`dG ¢†©H OGô«à°SG
πãe ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áμ∏ªªdG
QÉ©°SCÉH É°SƒμdGh QõédGh QÉ«îdG
QÉ©°SCG ¢VÉØîfG ≈dEG Gkô«°ûe ,Ió«L
¢Vô©dG IOÉjõd äGhGô°†îdG ¢†©H
.z¢ùWÉ£ÑdGh π°üÑdG πãe

¢SÉÑY ∫Gƒf :âÑàc
áæWÓ°ùdG ÒeC’GóÑY :ôjƒ°üJ

∑É``æ`g ¿G ≈`` `dEG »``∏` ë` dG â``Ø` dh
¢†©H ≈``∏` Y á``«` fÉ``°` †` eQ É``°` Vhô``Y
,øFÉHõdG ÜòL πLG øe ∂dPh ,™∏°ùdG
äÉcô°ûd ™∏°ù∏d πFGóH IóY ∑Éæg ¿CGh
Ée ∂∏¡à°ùªdG QÉàîj ≈àM áØ∏àîe
.ô©°ùdGh IOƒédG å«M øe ¬Ñ°SÉæj
¿G ≈`` ` ``dEG »`` ∏` `ë` `dG QÉ`` ` `°` ` ` TCGh
ô«aƒJ É¡≤JÉY ≈∏Y äòNCG ¥Gƒ°SC’G
¢``SÉ``æ`∏`d á``«` ë` °` ü` dG äGRGô`` ` à` ` `M’G

QÉ©°SC’G ¬«°ùaÉæJ »∏ëdG ócCGh
Gkô¶f QÉéàdG ø«H QÉμàM’G ™æeh
»æjôëÑdG ¥ƒ``°` ù` dG ìÉ``à` Ø` fG ≈`` `dEG
»a QÉéàdG áÑZQh ¢Vô©dG IOÉjõdh
’ ≈àM ¿É°†eQ ô¡°T áYÉ°†H OÉØf
,¿RÉ``î`ª`dG »``a É¡à«MÓ°U »¡àæJ
¢†©Hh Oôà°SÉμdGh »∏«édG πãe
¥ÉÑWC’G ¢†©H äÉfƒμeh äÉjƒ∏ëdG
.á«fÉ°†eôdG

.zºjôμdG ô¡°ûdG ∫ÓN
ô``LÉ``J »``∏` ë` dG ô``cÉ``°` T ∫ƒ``≤``jh
ô¡°T Üô``b ™``e{ :á``«`FGò``¨`dG OGƒ``ª` dG
™``«`ª`L ô``«` aƒ``à` H É``æ` ª` b ¿É`` °` `†` `eQ
øe á``«`FGò``¨`dG OGƒ``ª` dG äÉeõ∏à°ùe
,RQC’G π``ã` e á``«` °` SÉ``°` SC’G OGƒ`` ª` `dG
≈``dEG á``aÉ``°`VE’É``H ,ôμ°ùdGh ø``gó``dGh
ø«ë£dGh ,¿É`` Ñ` `dC’Gh äÉ``jƒ``∏` ë` dG
.záÑ°SÉæe QÉ©°SCÉHh Égô«Zh

∑QÉÑªdG ¿É°†eQ ô¡°T Üôb ™e
OGƒ``ª` dG ô``«`aƒ``à`H ¥Gƒ`` °` `SC’G äCGó`` `H
äÉeõ∏à°ùeh á«°SÉ°SC’G á«FGò¨dG
ó``FGƒ``ª` ∏` d ™`` ∏` `°` `ù` `dG ø`` `e ô`` ` °` ` `SC’G
∫ƒNO »a QÉéàdG CGóHh ,á«fÉ°†eôdG
QÉ©°SCÉH ™∏°ùdG √òg ô«aƒàd ¿ƒKGQÉe
ø«H á«°ùaÉæàdG Aƒ°V »a áÑ°SÉæe
.¥Gƒ°SC’G ìÉàØfGh QÉéàdG
IQGOEG ¢ù∏ée ¢``ù`«`FQ ó`` `cCGh
,πæjR º``«`gGô``HEG ƒμaGôJ áYƒªée
OGô«à°SG πLG øe äÉ°VhÉØe OƒLh
™e ¿GOƒ°ùdG øe IOôÑªdG Ωƒë∏dG
ô«aƒàd äGOGó©à°S’G áaÉμH ΩÉ«≤dG
ô¡°ûd IóªéªdGh IOôÑªdG Ωƒë∏dG
OGô«à°SG ∫ÓN øe ∑QÉÑªdG ¿É°†eQ
IOôÑªdG Ωƒë∏dG øe Iô«Ñc äÉ«ªc
.É«æ«ch ¿Éà°ùcÉH øe
ô«aƒàH Ωƒ≤æ°S ∂dòc{ :±É°VCGh
∫Éeƒ°üdG ø``e Ió``ª`é`ª`dG Ωƒ``ë`∏`dG
ô«aƒàd ∂dPh É«dGôà°SCGh ,É``HhQhCGh
Ωƒë∏dG øe ø«μ∏¡à°ùªdG äÉLÉ«àMG

≠dÉÑª∏d ´Gó``````jEG Iõ```¡```LCG ô``aƒ``j zâ```jƒ```μ```dGh ø``jô``ë``Ñ``dG{
º¡∏ªY ô``≤``e »```a äÉ```cô```°```û```dG ø```e ¬``FÓ``ª``©``d Iô``«``Ñ``μ``dG

.»égƒμdG ºjóf |

º¡dÉªYCG ≈``∏`Y õ``«`cô``à`dG ≈`` dEG ÉæFÓªY á``LÉ``M
π«¡°ùJ »a ºgÉ°ùf ¿CG ÉfOOh ,º¡JÉ«é«JGôà°SGh
»a ¢üî∏àJ Éæàª¡ªa .á«aô°üªdG º¡JÓeÉ©e
Ébk Gô°TEG ôãcCGh ájQƒa á«aô°üe áHôéJ ºjó≤J
.zΩGôμdG ÉæFÓªY ™«ªéd
¿ÉμeEÉH ¿B’G íÑ°UCG ¬fCG ôcòdÉH ôjóédG øe
äÉcô°ûdG øe âjƒμdGh øjôëÑdG ∂æH AÓªY
∫ƒ°UƒdG Iô«¨°üdGh á£°SƒàªdG äÉ°ù°SDƒªdGh
∫ÓN øe ,Iô«ÑμdG ≠dÉÑªdG ´GójG äÓ«¡°ùJ ≈dEG
∂æÑdG Égôaƒj »àdG äÉcô°û∏d ´Gó``jE’G Iõ¡LCG
ôàæ°S »à«°S ™ªée »a »ªbôdG ∂æÑdG ´ôa »a
™ªée ÉkÑjôbh Rƒ«æaC’G ™ªée »a ,øjôëÑdG
.¥ôëªdÉH ∞«°ùdG

ºjóf ∫É``b ,Iƒ``£`î`dG √ò``g ≈∏Y É≤k «∏©Jh
äÉ``eó``î`dG º°ù≤d ΩÉ``©` dG ô``jó``ª`dG ,»``é`gƒ``μ`dG
ø``jô``ë`Ñ`dG ∂``æ` H »``a äÉ``cô``°` û` ∏` d á``«`aô``°`ü`ª`dG
∫ƒëàdG á«é«JGôà°SG ™e É«°TÉªJ{ :âjƒμdGh
ôªà°ùªdG ¬eGõàdGh ∂æÑdG É¡é¡àæj »àdG »ªbôdG
IQƒ£àªdG äÉ«æ≤àdG çó``MCG ø``e IOÉØà°S’ÉH
áHôéJ π©L »a ºgÉ°ùJ ádÉ©a ∫ƒ∏M ºjó≤àd
á``MGQ ô`` ã` `cCGh ´ô`` °` `SCG á``«`aô``°`ü`ª`dG AÓ``ª` ©` dG
™e âjƒμdGh øjôëÑdG ∂æH ¿hÉ©J ,á°SÓ°Sh
´Gó``jE’G Iõ¡LCG ô«aƒàd äÉcô°ûdG øe ¬FÓªY
º¡∏ªY ô≤e »a äÉcô°ûdÉH á°UÉîdG IójóédG
.zAÓª©∏d á≤∏£e ∫ÉH áMGQ ¿Éª°†d
º∏©f É`` æ` `fC’{ :Ók ` `FÉ`` b ¬``ã` jó``M º``à` à` NGh

∂æÑdG ,â``jƒ``μ` dGh ø``jô``ë`Ñ`dG ∂``æ`H ø``∏` YCG
á«aô°üªdG äÉeóîdG ∫Éée »a ¢ü°üîàªdG
,øjôëÑdG áμ∏ªe »a OGôaC’G äÉeóNh ájQÉéàdG
∂æÑdG AÓªY øe ójó©dG ™e GkôNDƒe ¬àcGô°T øY
ô≤e »``a ´Gó`` jEG Iõ``¡`LCG ™°Vƒd äÉcô°ûdG ø``e
´Gó``jE’G á«∏ªY π«¡°ùàd ,º¡H ¢UÉîdG πª©dG
.º¡d áeÉàdG áMGôdG ô«aƒJ ¿Éª°Vh
á``°` UÉ``î` dG ´Gó`` ` ` `jE’G Iõ`` `¡` ` LCG í``ª` °` ù` Jh
ábQh 200 ≈dEG π°üj Ée ´GójEÉH √òg äÉcô°ûdÉH
IQó≤dG ™e …Qƒa πμ°ûHh óMGh ¿BG »a ájó≤f
á``bQh 10^000`` ` H ®É``Ø`à`M’G ≈∏Y á«dÉªLE’G
´hôa øe …CG IQÉjR ≈dEG áLÉëdG ¿hOh ,ájó≤f
.âjƒμdGh øjôëÑdG ∂æH

º`````dÉ`````©`````dG ¬`````````LGƒ`````````J äÉ`````````````````````eRCG çÓ````````````K
.π«∏N ±hDhQ ≥dÉîdGóÑY |

òNCÉj ¿CGh ,áeÉ©∏d πeÉ°ûdG »ë°üdG
øe ¬©°Vh á«ë°üdG ájÉYôdG ´É£b
¬fC’ ,QÉ°ûàf’Gh πjƒªàdGh ΩÉªàg’G
»a ÉeÉªàgG ∑Éæg ¿CG ∞°SDƒªdG øe
á«LÓ©dG áë°üdÉH áeó≤àe ∫hO
¢Vô©àJ ºd É¡fC’ ,á«FÉbƒdÉH ¢ù«dh
Üô``ë` dG ó``©` H á`` Ä` `HhC’G √ò`` g π``ã`ª`d
™°Vh É``e Gò``gh ,»`` `dhC’G á«ªdÉ©dG
IOÉ`` `YEG â``ë` J á``«` FÉ``bƒ``dG á``ë` °` ü` dG
.ô«μØàdG
≥HÉ°ùdG ΩÉ©dG ø«eC’G |
ø«eCÉà∏d »Hô©dG ΩÉ©dG OÉëJÓd

≈dEG ¿hô£°†j ób iôNCG ∫GƒMCG »ah
ôFÉ°ùîdG ¢†jƒ©àd Ió«L ¥GQhCG ™«H
º``ZQh º¡JGQÉªãà°SÉH â≤ëd »``à`dG
πÑb øe ¥Gƒ``°`SC’G áFó¡J ä’hÉëe
äGOÉ°üàb’G »a ájõcôªdG ∑ƒæÑdG
IóFÉØdG ô©°S äÉ°†«ØîàH á«æ¨dG
Ö∏≤J ø«H äôªà°SG äÉ°UQƒÑdG ¿EÉa
.¢VÉØîfGh
¥Gƒ```°` `SCG ¿EG …ô`` jó`` ≤` `J »`` `ah
AGƒàMG ™e Ahó¡∏d πKÉªàà°S ∫ÉªdG
,á«fÉãdGh ≈``dhC’G ø«àeRCÓd íLÉf
¿ƒ``μ`J ¿CG Ö``é` j ¿B’G á``jƒ``dhC’É``a
,º¡àë°Uh ¢``SÉ``æ`dG IÉ``«`M ájÉªëd
Ék ` LÉ``à` fEG »``≤`«`≤`ë`dG OÉ``°` ü` à` bÓ``d º``K
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ÉæJÉéàæe áYƒªée ºjó≤J ≈∏Y äGô««¨àdG
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,ó``jDƒ`ª`dG ∞°Sƒj ¥hQÉ`` a á°SÉFôH …ƒæ°ùdG
ø«°ùëJh ájhó«dG äÉ«∏ª©dG ¢ü«∏≤Jh á«ªbôdG
≠∏ÑªH ák ` fQÉ``≤` e QÉ``æ` jO ø``«`jÓ``e 4^79 ≠``∏`Ñ`e
Qƒ°†ëHh á``cô``°`û`dG IQGOEG ¢ù∏ée ¢``ù`«`FQ
áHÉéà°S’G ≈dEG áaÉ°VE’ÉH áeóîdG äÉjƒà°ùe
ƒgh ≥HÉ°ùdG ΩÉ©dG »a QÉæjO ø«jÓe 3^28
äÉ``¡` é` dG »``∏` ã` ª` eh á``Yƒ``ª` é` ª` dG »``ª` gÉ``°` ù` e
.zAÓª©dG äÉÑ∏£àªd
»a ák °UÉN IOÉ``°`TE’É``H Gkô`jó``L GRk É``é` fEG ó©j É``e
.á«ª°SôdG á«eƒμëdG
AÉ°†YCG 10 ÜÉîàfG ´ÉªàL’G ∫ÓN ºJ Éªc
,´É£≤dG Égó¡°ûj »àdG IOÉëdG á°ùaÉæªdG πX
èFÉàædG ´ÉªàL’G ∫ÓN ¿ƒªgÉ°ùªdG ôbCGh
áeOÉ≤dG çÓ``ã` dG äGƒæ°ù∏d IQGO’G ¢ù∏éªd
¥ƒ``°`S »``a Ió``FÉ``°` ù` dG QÉ``©` °` SC’G ¢``VÉ``Ø` î` fGh
»a á«¡àæªdG á«dÉªdG áæ°ù∏d áYƒªéª∏d á«dÉªdG
:ºgh (2022 - 2020)
äÉÑcôªdG ≈∏Y Ö∏£dG ¢TÉªμfGh ,ø``«`eCÉ`à`dG
ìÉ``HQC’G »aÉ°U ≠∏H å«M 2019 ôÑª°ùjO 31
π«∏N ø«°ùëdGóÑY ,ójDƒªdG ∞°Sƒj ¥hQÉa
øY áªLÉædG ∞«dÉμàdG •ƒ¨°Vh ,Ió``jó``é`dG
»aÉ°U ≠∏H Éª«a »æjôëH QÉæjO ø«jÓe 5^03
.ójDƒªdG ¥hQÉa |
óªëe øªMôdGóÑY ,ø«eCG ∞°Sƒj OÉ¡L ,»fGhO
≈dEG áLÉëdGh áaÉ°†ªdG áª«≤dG áÑjô°V ≥«Ñ£J
4^8 ≠∏Ñe ΩC’G ácô°ûdG ≈∏Y ó``FÉ``©`dG í``Hô``dG
ø°ùM ≈∏Y ,hôîa óªëe º°SÉb ¿É°ùZ ,¬`©ªL
.zá«aÉ°VE’G íFGƒ∏dGh ø«fGƒ≤∏d ∫Éãàe’G
≈∏Y ´ÉªàL’G ≥aGh Éªc »æjôëH QÉæjO ø«jÓe
äÉHÉ°ùëdG »a Iô«Ñc Ö°SÉμªH ÉkeƒYóe ƒªædG
¢``ù`«`Fô``dG - ¿GRƒ`` ` `dG ô``«`ª`°`S ≥``∏` Y É``ª` c
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G
á«Ñ£dG
É«ªdÉY √QÉ``°`û`à`fG ¿ƒ``μ`d äÉ``eÉ``ª`μ`dG AGó``JQÉ``H
∫ÓN êÉ``à`fEÓ`d ™æ°üªdG õ«¡éJ ºà«°Sh
áª¶æªdG ¿CGh ,IOóëe ∫hO »a õcôàe ∑Gò``fBG
´hô°ûªdG ∫GRÉ``e å«M ,ø«eOÉ≤dG øjô¡°ûdG
Qƒ£J ™``e É``¡` JGOÉ``°` TQGh É¡JÉª«∏©J â``Kó``M
êÉàfEÉH CGóÑj ¿CG ≈∏Y ,äÉ≤aGƒªdG á∏Môe »a
AGóJQÉH âë°üf »dÉàdÉHh ¢Shô«ØdG QÉ°ûàfG
,≈``dhCG á∏Môªc äGRÉØ≤dGh á«Ñ£dG äÉeÉªμdG
ácôëdG ájôM ≈∏Y á¶aÉëª∏d á«Ñ£dG äÉeÉªμdG
.»ØjôdG IQÉ°S .O |
.∫É©dGóÑY óªëe |
á«Ñ£dG äÉeõ∏à°ùªdG êÉ``à` fEG ºà«°S É``gó``©`Hh
…RGô``à` MG AGô``LEÉ` c ∂``dP PÉ``î` JG ™``e π≤æàdGh
»∏ëªdG êÉ«àM’G á«£¨J ±ó¡H ∂dPh iôN’G
’ »àdG iô``NC’G á«ë°üdG äGOÉ°TQE’G ÖfÉéH
™æ°üªdG ¿G :∫É©dGóÑY óªëe ∫Éb ¬à¡L øe
’hG É¡d á©HÉàdG á``«`dhC’G OGƒ``ª`dGh äÉeÉªμdG
.¢†FÉØdG ôjó°üJh
π°ùZ ≈∏Y á¶aÉëªdG å«M øe É¡à«ªgCG π≤J
êÉàfG ºà«°Sh äÉ≤aGƒªdG QÉ¶àfG »a ∫GRÉ``e
á∏MôªdG ¬Ñ∏£àJ Éªd ,iô`` NC’G øFÉμªdG πÑb
á«ªgCG »ØjôdG IQÉ``°`S IQƒ``à`có``dG äó`` cCGh
ƒgh »YÉªàL’G óYÉÑàdGh QGôªà°SÉH øjó«dG
É¡MôWh á«dÉ©dG IOƒédG äGP á«Ñ£dG äÉeÉªμdG
™æ°üªdG ¿EG PEG ,áªFÉ≤dG äÉjóëàdGh á«dÉëdG
IOƒ``é` dG äGP á``«`Ñ`£`dG äÉ``eÉ``ª` μ` dG ™``«`æ`°`ü`J
ídÉ°üd ø`…ò«ØæàdG
`jô``ë` Ñ` dG ¢ù«FôdG
áμ∏ªe »aº°SÉb
√PÉîJG ºJ,πÑ≤ªdG
Ée ó≤©dG
∑QÉ°ûªdG
`N á£°SƒàªdG
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dÉ``ª` dG
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äÉHÉ¡àd’G á°ü°üîàªdG
QÉ°ûàfG ™æªdá``ôãcG
äÉeÉªμdG ≈∏Y Ö∏£dG OGORG :±É``°` VCGh
:∑ôà°ûªdG ´hô°ûªdG »a QÉªãà°S’G
ø«°üdG »``»æjôëÑdG
a »``∏`ë`ª`d∫ÉªYC
G ∑Ó`’`¡G` àπLQ
` °` S’G¿CG ôcòdÉH ôjóédG
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á∏jóÑdGG ≈à°ûH
äGQÉ``ªäÉ°Shô«ØdGh
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Gògh É¡eÉéMC
»a êQÉîdG øe OQƒà°ùJ âfÉc »àdGh á«Ñ£dG
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`e ÜQƒ`` μ»a
` `à` `°º¡°ù«°S
` `ù` `Ø` `fEG
PG Ió«gR É`áª«≤H
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.QÉ©°SC
’G √òg
.º°SÉb øH ΩRÉMèàæªdG
| ™æ°üªdG ™e π°UGƒàdGh
.»°VQÉ©dG
óªëe
™«æ°üJ øFÉμe ∫É``°`SQEÉ`H ´Gô``°`S’É``H Iõ¡LÓd
á«cÓ¡à°SG ¥ƒ°S ôÑcCG »a ájòZCÓd
≈∏Y ∫ƒ``°` ü` ë` ∏` d ó`¿C`jGGõ`Gkô`NDà` eƒeπ`,ÉfhQƒc
`μ`°`û`H ¢Shô«Ød …ó°üà∏d
,z¢ùàæªà°ùØfEG ≠fƒa{ »a ƒ°†©dG
äÉYÉ£≤dG ôãcCG óMCG »ah ,ºdÉ©dG »a
á«dÉYh ábƒKƒe á«FGòZ äÉéàæe
á``°`UÉ``î`dG á``jQÉ``ª` ã` à` °` S’G ´GQò`` ` `dG
ΩÉ``ª`à`g’G ≈``∏`Y á«°VÉªdG ô``¡` °` TC’G
.É«°SBG »a ájÉ¨∏d ICGõéªdG ájòZC’G
á°Uôa πãªj ,Ékjó«∏≤J áfƒª°†ªdG
øe º``Yó``dG Qó``≤`f ø``ë`fh .IOƒ``é` dG
ΩÉ``«` dhh ≠``fƒ``a Qƒ``à`μ`«`a »``à`∏`FÉ``©`d
QÉªãà°S’G ≈``dEG AÉcô°ûdG ≈©°ùjh
Gkô` ¶` f ´ƒ``æ` dG Gò`` g ø``e äÉ``°`ü`æ`ª`H
Gò¡H ø««æ©ª∏d áª«≤dG õjõ©àd áHGòL
´hô°ûªdG »``a ø««dÉëdG ÉæFÉcô°T
.≠fƒa
,áHGòédG ájQÉéàdG äÉeÓ©dG »``a
Ék fƒª°†e á``jò``ZC’G ´É£b ¿ƒ``c ≈``dEG
GkóL áª¡e áLÉM á«Ñ∏J ™e ,πª©dG
√òg ôjƒ£J π°UGƒf Éª«a ∑ôà°ûªdG
äGQÉ``ª`ã`à`°`S’G õ``cô``J ±ƒ``°` Sh
äÉ``Ñ` Lƒ``dGh ,á``Ñ`∏q `©`ª`dG á``ª` ©` WC’Gh
»dÉëdG ™°VƒdG »a á°UÉNh ,Ék fôeh
áÑ∏©e á«FGòZ äÉéàæe ºjó≤J ôÑY
.záHGòédG á°üæªdG
¢Uôa ΩÉæàZG ≈∏Y ∫hC’G ΩÉ≤ªdG »a
.á«ë°üdG áØ«ØîdG
120 ∫ƒëJ ™bƒàªdG øeh .¥ƒ°ù∏d
.zá«ë°üdG ÉjGõªdGh IOƒédÉH ™àªàJ
»a ÜQƒμà°ùØfEG äõ``cQ ó``bh
´É£b »a áMÉàªdG ¢UôØdGh ƒªædG
ø``H ΩRÉ`` ` `M ∫É`` ` b ,¬``à``¡``L ø```e
á≤Ñ£dG ≈``dEG á«æ«°U Iô``°`SCG ¿ƒ«∏e

¢†FÉØdG ôjó°üJ ™e »∏ëªdG êÉ«àM’G »£¨j

ÉÑjôb øjôëÑdG »a á«Ñ£dG äÉeÉªμdG áYÉæ°üd ™æ°üe ∫hCG ìÉààaG
á«Ñ£dG äÉeõ∏à``°ùªdG ™æ``°üj zÉfhQƒc{ ó©Hh ..øjô¡``°T ∫ÓN õ``¡éj

á```jƒ```«```°```SB’G É``¡``à``°``ü``æ``e ≥```∏```£```J ÜQƒ```μ```à```°```ù```Ø```fEG
á```````jò```````ZC’G ´É``````£``````b »```````a QÉ````ª````ã````à````°````SÓ````d

¥Gƒ°SC’G »a ∂FÉÑ°ùdG í°Th ٪ 5^3 ¬Ñ°ùæH ÖgòdG QÉ©°SCG ´ÉØJQG

:¢SÉÑY ∫Gƒf âÑàc

äÓ``````MQ Ió````````Y ô```«```°```ù```J è````«````∏````î````dG ¿Gô``````«``````W

¿ó``©` ª` dG QÉ`` ©` `°` `SG â`` ©` `Ø` `JQG
™e á«∏ëªdG ¥Gƒ°SC’G »a ôØ°UC’G
Ögò∏d É«ªdÉY QÉ``©` °` SC’G ´É``Ø` JQG
,ÉfhQƒc AÉHh QÉ°ûàfG áeRCG ÖÑ°ùH
21 QÉ«Y ÖgòdG ΩGôL ô©°S ™aQ Ée
18 ≈dEG 22 QÉ«Yh GQÉæjO 18 ≈dEG
≈dEG 24 QÉ«Yh ,¢ù∏a 600h GQÉæjO
â∏°Uhh ,É°ù∏a 493h GQÉæjO 20
,GQ’hO 1686^900 ≈dEG á°üfhC’G
á°üfh’G »a Q’hO 100 ´ÉØJQÉH
.ø«YƒÑ°SCG ∫ÓN
ø«°ùM ÖgòdG ôLÉJ ∫ƒ≤jh
Ö``gò``dG CGó`` ``H ó`` ≤` `d{ :»``HÉ``¡` °` û` dG
πjôHG ô¡°T ájGóH òæe ´ÉØJQ’ÉH
≈∏Y Ö∏£dG IOÉ`` jR ÖÑ°ùH ∂``dPh
»a øeB’G PÓªdG ôÑà©j ¬fC’ ÖgòdG
á∏bh §ØædG QÉ©°SCG ¢VÉØîfG πX
øe øjôªãà°ùªdG ±ƒ``Nh IóFÉØdG
Üò``Hò``à`dG ÖÑ°ùH º``¡` °` SC’G ¥ƒ``°` S
∫ÓN ÖgòdG ™ØJQG PEG ,ôªà°ùªdG
IOÉjõH .%5^3 áÑ°ùæH ø«YƒÑ°SCG
PEG ,á°üfh’G »a ÉkÑjô≤J Q’hO 100
.zGQ’hO 1580 á°üfh’G ô©°S ¿Éc

∫hó``````dG ∞```∏```à```î```e ø`````e ø```«```«```æ```jô```ë```Ñ```dG AÓ`````````LE’
øe Iô¨°üe áμÑ°T ≈dEG äÓMQ π«¨°ûàH É«dÉM
á«æWƒdG á∏bÉædG- è«∏îdG ¿Gô«W äó``cCG
äQƒØμfGôah ¢ùjQÉHh ¿óæd »``gh É¡JÉ¡Lh
≥«°ùæàdÉHh Iôªà°ùe É¡fCÉH -øjôëÑdG áμ∏ªªd
É¡àμÑ°T ø``e É¡jôaÉ°ùe IóYÉ°ùªd Ó``«`fÉ``eh
ô««°ùàH É¡eGõàdG »a ábÓ©dG äGP äÉ¡édG ™e
.ø«ªdÉ°S º¡æWGƒe ≈dEG ∫ƒ°Uƒ∏d á«ªdÉ©dG
ø««æjôëÑdG ø«æWGƒªdG IOƒ©d á°UÉN äÓMQ
Iôªà°ùe É¡fCG è«∏îdG ¿Gô«W âë°VhCGh
äGQÉeE’G ádhO :á«dÉàdG ∫hódG øe
øeBêQÉîdG
’G PÓªdGøeƒg ÖgòdG GhôÑàYG
á«æ©ªdG äÉ``¡`é`dG ∞∏àîe ™``e É``¡`fhÉ``©`J »``a
áμ∏ªªdGh ,¿ÉªY áæ£∏°Sh ,IóëàªdG
,º¡°SC’á«Hô©dG
G ¥ƒ°S øe º¡aƒîJ πX »a
ô«HGóàdGh ájRGôàM’G äGAGô``LE’G πc PÉîJ’
,á«côàdG ájQƒ¡ªédGh ,á«ª°TÉ¡dG
fOQC’G ≈``dEG áaÉ°VE’ÉH
QÉ©°SCá`G`«`¢VÉØîfG
»``æ`WGƒ``e á``eÓ``°` Sh ø```eCG ¿É``ª`°`†`d á``«` FÉ``bƒ``dG
ô««°ùàH Ωƒ`` «` `dG â``eÉ``b É`` ¡` `fCG ≈`` `dEG Iô``«` °` û` e
.z§ØædG
IOƒ©d AÓ``LE’G äÓ``MQ øª°V ≈`QÉ``dhC`ª’` ãG` àÉ¡à∏MQ
áeÓ°Sh øeCG ≈dEG áaÉ°VE’ÉH ,áμ∏ªªdG »ª«≤eh
` °` S’G ∂`` æ` `H ™`` `bƒ`` `Jh
.¿GôjEG øe ø««æjôëÑdG
≥«°ùæàdÉH Ωƒ≤J Éªc ,É¡ªbÉW OGôaCGh É¡jôaÉ°ùe
…òdGø«æWGƒªdG
ÖgòdG ¿ó©e ¿G »μjôeC’G
ø``«`æ`WGƒ``ª`dG ™``«`ª`é`H á``∏` bÉ``æ` dGºî°†àdG
Ö``«` ¡` Jhó°V •ƒëà∏d ’Éée
áμ∏ªªdG äGQÉ``Ø` °` Sh ,á``«`LQÉ``î`dG IQGRh ™``e
k ôÑà©j
áμ∏ªªdG ≈dEG IOƒ©dG »a ø«ÑZGôdGQ’hO
ø««æjôëÑdG
QÉ£e IQGOEGh ,áë°üdG IQGRhh ,êQÉîdG »a
1800 iƒà°ùe ≈dEG π°ü«°S
êQÉîdG
»a
øjôëÑdG
áμ∏ªe
äGQÉØ°ùH
∫É°üJ’G
ø««æjôëÑdG
IOƒ`
`
Y
π«¡°ùàd
»dhódG
øjôëÑdG
OÉ°üàb’G º``Yó``d ábƒÑ°ùªdG ô«Z
1686^900 ≈```dEG π°üàd ¢``ù` eG
á∏Ñ≤ªdG Gô¡°T 12`dG ∫ÓN á°üfhCÓd
¿Gô«W
Ωƒ≤Jh
Gòg .º¡JÉfÉ«H
.áμ∏ªªdG∂æÑdG
≈dEG ¬æ∏YCè«∏îdG
áëFÉL áé«àf QƒgóàªdG »μjôe’G
G Ée áé«àf
∂dPh
GQ’hO
ÜQÉ≤jπ«é°ùàd
ÉªH ÖgòdG QÉ©°SCG äõØb PEG
.ÉfhQƒc
äGAGôLE’G øe »μjôeC’G …õcôªdG
äÓ``eÉ``©` J ∫Ó```N Q’hO 100`` ` ` dG

∂FÉÑ°S í°T »HÉ¡°ûdG ó`` cCGh
øe É``¡` eÉ``é` MCG ™``«`ª`é`H Ö`` gò`` dG
∑ÉHQE’G ÖÑ°ùH »æjôëÑdG ¥ƒ°ùdG
∞bƒJ ≈dEG Gkô¶f øë°ûdG á«∏ªY »a
´ÉØJQGh ¿Gô«£dG äÉcô°T ¢†©H
Q’hO øe ∂FÉÑ°ù∏d øë°ûdG QÉ©°SCG
.äGQ’hO 4 ≈dEG ¬°üfhCÓd ∞°üfh
ôØ©L …OÉ°üàb’G ∫ƒ≤j Éªæ«H
ÖgòdG QÉ©°SCG ´ÉØJQG ¿G{ :≠FÉ°üdG
≈∏Y Ö``∏` £` dG IOÉ`` ` jR ≈`` `dEG ™``Lô``j
øjôªãà°ùªdG ¿C’h ÖgòdG AGô°T

QÉæjO
∞dCG بيانات
585
á``ª«≤Hº``Yód
º¡``°S ø«jÓe
3^65 ∫hGó``J
:á``°UQƒÑdG
AGOCG
الخبر
»fGó«ªdG
¢û«àØàdG
ø«Yƒ£àªdG
Ö£≤à°ùJ
zIQÉéàdG{
á∏Ä°SCG øY á``HÉ``LE’Gh á£îdG ìô°T ´ÉªàL’G
.É¡H ¿ƒeƒ≤«°S »àdG ΩÉ¡ªdGh ø«Yƒ£àªdG
¢û«àØàdG IQGOEG ¿CG ≈dEG ±Gô°TC’G QÉ°TCGh
»àdG ,ø«Yƒ£àªdÉH á°UÉîdG äGQÉ°ûdG âª∏°ùJ
áaÉ°VE’ÉH ,ø«Yƒ£àªdG πÑb øe É¡FGóJQG ºà«°S
áØ∏àîªdG äÉ¨∏dÉH ájƒYƒàdG äGô°ûædG ≈``dEG
»àdGh ,¢Shô«ØdG øe ájÉªëdG äGOÉ°TQEG ¿CÉ°ûH
òaÉæe ≈∏Y É¡©jRƒàH ø«Yƒ£àªdG ≥jôa Ωƒ≤«°S
ájQÉéàdGh á«YÉæ°üdG äÉ°ù°SDƒªdGh ™«ÑdG
Éª«a ™ªàéªdG á«YƒJ »a áªgÉ°ùª∏d ,áØ∏àîªdG
Ék Ø«°†e ,Égô«Zh á«FÉbƒdG äGAGôLE’ÉH ≥∏©àj
Oƒ¡édG ôaÉ°†J ÖLƒà°ùj øgGôdG âbƒdG ¿CG
äÉ°ù°SDƒªdGh á«eƒμëdG äÉ¡édG ø«H É¡∏eÉμJh
πª©dGh ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒªdGh á°UÉîdG
áëaÉμªd zø``jô``ë` Ñ` dG ≥``jô``a{ ó```MGh ≥``jô``Ø`c
äGƒ£îdG √òg πc ¿CG ∂°T ’h ,ÉfhQƒc ¢Shô«a
áeÓ°S »a πYÉØdG ô``KC’G É¡d ¿ƒμ«°S á©ªàée
™àªàj »àdG á«æWƒdG ìhôdÉH Gk ó«°ûe ,¢SÉædG
…òdG ¢SÉªëdGh ΩÉªàg’Gh ,¿ƒYƒ£àªdG É¡H
áeóN πLCG øe -´ÉªàL’G AÉæKCG- º¡æe ¬°ùªd
.áæμªªdG πÑ°ùdG πμH øWƒdG Gòg

∫hC’G õcôªdG »a (ƒμ∏àH) ä’É°üJÓd øjôëÑdG
∞dCG 253^99 ádhGóàªdG É¡ª¡°SCG áª«b â¨∏H PEG
áª«b »dÉªLEG øe %43^38 ¬àÑ°ùf Ée …CG QÉæjO
705^08 É``gQó``b á«ªμHh ádhGóàªdG º¡°SC’G
.á≤Ø°U 12 ∫Ó`N øe Égò«ØæJ º`J ,º¡°S ±’BG
»∏gC’G ∂æÑ∏d ¿É`μa »``fÉãdG õcôªdG É`eCG
…CG QÉæjO ∞dCG 188^07 ÉgQób áª«≤H óëàªdG
º¡°SC’G áª«b »dÉª`LEG øe %32^12 ¬àÑ°ùf Ée
,º¡°S ∞dCG 821^35 ÉgQób á«ª`μHh á`dhGóàª`dG
.á≤Ø°U 25 ∫Ó`N ø`e Égò«ØæJ º`J
á«dÉªdG ¢ûJG ±G »L áYƒªée äAÉL º`K
¬àÑ°ùf Ée …CG QÉ`æ`jO ∞dCG 95^68 É`gQób áª`«≤H
ádhGóàªdG º¡°SC’G áª«b »dÉªLEG øe %16^34
Égò«ØæJ ºJ ,º¡°S ¿ƒ«∏e 1^80 ÉgQób á«ªμHh
.äÉ≤Ø°U 7 ∫ÓN øe
ø«Yƒ£àªdG ™``e Ék ` YÉ``ª` à` LG IQGOE’G â``ª`¶`f
,äÉcô°T 9 º¡°SCG ∫hGóJ ¢ùeCG Ωƒj ºJ óbh
ìô°ûd á``«`fhô``à`μ`dE’G äÉ°üæªdG ió`` MGE ô``Ñ`Y
ø«M »``a ,ø«àcô°T º``¡`°`SCG QÉ``©` °` SCG â``©`Ø`JQG
áYƒ°VƒªdG á£îdGh ¢û«àØàdG πªY á©«ÑW
â¶`aÉMh ,äÉcô°T 3 º¡°SCG QÉ©°SCG â°†ØîfG
»àdG ΩÉ``¡`ª`dG ójóëJ å«M ø``e ø«Yƒ£àª∏d
.á≤`HÉ°ùdG É¡J’ÉØ`bEG QÉ©°SCG ≈∏Y äÉ`cô°ûdG á`«`≤H
≥«°ùæàdGh π°UGƒàdG á``«`dBGh É¡H ¿ƒeƒ≤«°S
ójhõàd Ö«JôàdG É°†jCG ºJ ¬``fCG ÉØ«°†e .º¡©e

¢``ù``eéCG` àzΩÉ`
ô``°` TDƒ` eâ`{ `π`æ` `°Ø` `TbOCG
IQÉ`
` dGh`©``dá`G`Yø`É``j`æô`` °``ëü``Ñd`GdG IQGRh
¢VÉØîfÉH¢û«àØàdG
1284^99
ø«æKE’G
É¡éeÉfôH
IQGOEiƒà°ùe
G »a á∏ãªeóæYáMÉ«°ùdGh
,óMC’G ΩƒjOGóYC
¬dÉØbEG Éøe
H áfQÉ≤e
á£≤f∂dPh
12^23
√Qób
ø«∏é°ùªdG
IOÉØà°SÓd
,»∏ª©dG
óæY z»eÓ°SE
ø`jôëÑdGá«æWƒdG
ô°TDƒe{ πØbC
G ø«M≈∏Y
»a
¢û«àØàdG
ºYód’G,´ƒ£à∏d
á°üæªdG
á£≤f
0^003
√Qó`b øe
´ÉØJQÉH
582^94
iƒà°ùe
.OÉ°TQE
Gh á«YƒJ
¬ÑMÉ°üj
Éeh »fGó«ªdG
π``«`cƒ``dG ±Gô`` °` `TC’G õ`.≥HÉ°ùdG
`jõ``©` dGó``Ñ¬`` YdÉØbEOÉ`É`H` aá`CGhfQÉ≤`e
á°UQƒ```HdG{ ¿C»aÉ` `H¿hôª`
óbh
IQGRƒ`
OQGƒ``ãªà°ùª`
` `dGhdGá``H∫hGó`
É``bô``∏`Jd óYÉ°ùªdG
áª`«≤H ,º`ø``¡`«` °`©` S`Ñ`°ø``S`«ø`` j`Ó`e `eô``ã3^65
` Ñ` d`JG
ÉYƒ£àe
``cCG ™``ezø`â`` ` j∏`ô`°` UëGƒ`
≥`
`jô``a ™`` eQÉæjO
π``ª`©`∞dC
∏`d º`G `g585^48
OÉ``ª` à` Y’ÉgQób
,á``Yƒ`á«dÉªLE
`£` à` ehG
,»æjôëH
≈`
Gô``¶`f,á≤Ø°U
,¢û«àØàdG
IQGOE`NG ø`»``e`aÉgò«ØæJ
ø«°ûàØªdG
õcQ`dEG å«M
63 ∫Ó`
º``J
áægGôdG
á∏°UÉëdG ¿hôªãà°ùªdG
äGóéà°ùªdG
´É£b º``¡±hô¶dG
`°`SCG ≈∏Y»aº¡JÓeÉ©J
á«YƒàdGh
ΩÉ¡eâ¨∏H
É¡©e …òdG
äOGORGäÉeóîdG
»àdGh
ádhGóàªdG ¢û«àØàdG
¬ª¡°SCG áª«b
øe
IOÉØà°S’G
Ée ,Ék Ñ©
Ék ªéM
%44^21
¬àÑ°ùf»Yóà°ùj
Ée …CG QÉæjO
∞`°ûJh
`dq CG 258^83
á∏ªëdG
»``aμHácQÉ°ûª∏d
ø«Yƒ£àªdG
`e
ÉgQób á«ª`
∫hGóà∏d á«dÉ`
ª`LE’G áª`IQOÉ`
«≤dG `Ñøe
∂`13`dPh∫ÓN
,É``føe
hQƒ`Égò«ØæJ
`c ¢``Shô`º``J«`a,º¡°S
áëaÉμªd
á«æWƒdG
∞dCG 732^68
∂∏J ÜÉ©«à°SG ≈∏Y ¢û«àØàdG IQGOEG IQób .á≤Ø°U
IOÉjõd
.ΩÉ¡ªdG
IQGOEG âeÉb Éæg :ô`°TD
øe :±Gô`
`°`TC’G ±É°VCGh
ƒ`ª`dG
øe
ø«Yƒ£àªdG
IQGOE
’
á£N
™°VƒH
¢û«àØàdG
ácô°T äAÉL ,äÉcô°ûdG AGOCÉH ≥∏©àj Éª«ah
º¡ÑjQóàd IQGOE’G »°ûàØe ≈∏Y º¡©jRƒJ å«M
Éªc ,»fGó«ªdG πª©dG »``a º¡bÓ£f’ Gk ó«¡ªJ

اليوم

التاريخ
الخبر

جهة النشر

äÉeÉªμdÉc á«bGƒdG äÉeõ∏à°ùªdÉH ø«Yƒ£àªdG
äÉª«∏©à∏d Gk ò«ØæJ äÉª≤©ªdGh äGRÉ``Ø` ≤` dGh
.¢Shô«ØdG áëaÉμe ≈dEG á«eGôdG á«°SÉ°SC’G
óYÉ°ùªdG π``«` cƒ``dG ´É``ª` à` L’G ¢`` SCGô`` Jh
IQGOEG ô``jó``e Qƒ``°`†`ë`H OQGƒ`` ª` `dGh á``HÉ``bô``∏` d
∫ÓN iôLh ,É¡«a ΩÉ°ùbC’G AÉ°SDhQh ¢û«àØàdG
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»ªdÉ©dG »``FGò¨dG øeC’G ≈∏Y É``¡JGô«KCÉJh ..É``fhQƒc áëFÉL

ó«°TQ ájRƒa

!á°ü«NôdG ádÉª©dG á∏μ°ûeh ÉfhQƒμdG
Oƒ¡L πc OóÑJh ™«ªédG √ƒLh »a ôéØæJ á∏Ñæb ≈dEG
OGóYCG Iôãc ™e á°UÉNh ,¢Shô«ØdG AGƒàMG »a ádhódG
,øjôëÑdG É«aGô¨L ºéM ô¨°Uh ó∏ÑdG »a ádÉª©dG √òg
»bÉÑd GOó¡e ¬«a »©«ÑW ô«Z ±ôX …CG ¿ƒμ«d πHÉ≤dG
πc º¡«YƒH ¿ƒ``dò``Ñ`j ø``jò``dG ø``«`æ`WGƒ``ª`dGh ¿Éμ°ùdG
ºJ »àdG ádhódG äGAGô``LEG ™e »HÉéjE’G πYÉØà∏d ó¡L
.ÉgPÉîJG
ádÉª©dG √òg øμ°S øcÉeCG ≈dEG á©jô°S Iô¶æH |
øcÉeCGh ÉgQƒLCG ø«H É«Wô°T ÉÑ°SÉæJ ∑Éæg ¿CG óéf
,¿óªdG »a Iô°ûàæeh Iô«ãc äÉ©ªéJ »gh !É¡æμ°S
áahô©e ø«æWGƒªdG äƒ«H ø«H É¡©ªéJ QÉKBG ôWÉîeh
ä’ó©e äRhÉéJ ÉfhQƒμdG øeR »a øμdh ,™«ªé∏d
,ô«ÑμdG ¢SóμàdG ÖÑ°ùH ,iƒ°ü≤dG ÉgOhóM ôWÉîªdG
»a É``eEGh ó``MGh â«H »a É``eEGh Ió``MGh áaôZ »a É``eEG
πc ≈``dEG ô≤àØJ »àdG ø``cÉ``eC’G »``gh ,Ió`` MGh IQÉ``ª`Y
!á«ë°üdG ÖfGƒédG hCG áaÉ¶ædÉH á≤∏©àªdG •hô°ûdG
√ò¡H á``°`UÉ``N á∏ªM ≈`` dEG á``LÉ``ë`H ø``ë`f ∂``dò``dh
á≤HÉ°ùdG äÓªëdG πc ÖfÉL ≈``dEG á°ü«NôdG ádÉª©dG
zøjôëÑdG ≥jôa Éæ∏c{ äÓªëc á«Yƒ£àdGh á«ª°SôdG
IOÉ«≤H ádhódG É¡«a âª¡°SCG »àdG z»``YGh ™ªàée{h
»a ó`` MGƒ`` dG ø``jô``ë` Ñ` dG ≥``jô``ah ó``¡` ©` dG »`` dh ƒ``ª`°`S
,ô«ãμdÉH âeÉb ádhódG !AÉHƒdG AGƒàMG á«∏ªY QÉ``WEG
É°†jCG GƒeÉb øjôëÑdG ≥jôa ÜÉÑ°T øe ¿ƒYƒ£àªdGh
ÖfÉL »≤H{h º¡Ñ©°Th ºgó∏H ájÉªëd Iô«Ñc Oƒ¡éH
zQÉéàdGh ∫ÉªdGh πª©dG AÉjôKCG ≈∏Y ºî°V á«dhDƒ°ùe
Oƒ¡édG ∫Éªμà°S’ Üƒ∏£ªdG º``gQhó``H Gƒª¡°ùj ¿CG
¿B’G QhO º¡d RôÑj ºd GPEGh ,¢SÉædGh ádhó∏d áªî°†dG
AGƒàM’ º¡àcQÉ°ûe ¬«a RôÑà°S …òdG âbƒdG ƒg ≈àªa
ÉªY áØ∏àîe É¡∏ªcCÉH IÉ«ëdG â∏©L »àdG áëFÉédG √òg
!?É¡∏Ñb ¬«∏Y âfÉc

ó¡°T Iô«Ñc á«FÉæãà°SG GOƒ¡L øjôëÑdG âdòH |
AGƒàMGh zÉfhQƒc ¢Shô«a{ AGƒàM’ ¬∏c ºdÉ©dG É¡H
,Égô«Zh á«ë°üdGh á«°û«©ªdGh ájOÉ°üàb’G √QÉ``KBG
äGAGô``LE’G πc PÉîJG »a GOƒ¡L áμ∏ªªdG âdòH πH
»a AGƒ``°` S äÉ``©`ª`é`à`dG ¢``ü`î`j É``ª`«`a á`` jRGô`` à` `M’G
»a ,á«∏FÉ©dG äGQÉjõdG ≈àM hCG ¥ƒ°ùàdG hCG ´QGƒ°ûdG
πc »a á∏FÉW ≠dÉÑe âaô°Uh AÉHƒdG ô«Ø°üàd ádhÉëe
..¢UÉîdG ´É£≤dG ÖJGhôH ≥∏©àj Éª«a ≈àM É¡JGAGôLEG
√òg »a øjôëÑdG Oƒ¡L øY åjóëdG ¿EÉa ™bGƒdG »ah
¬«a ∫ƒ£j ¿ƒé°T hP åjóM É¡JOÉ«b Oƒ¡Lh áeRC’G
á«æjôëÑdG IÉ«ëdG ÖfGƒL πc â°ùe É¡fC’ ,ó°UôdG
ìÉéf á°üb π©ØdÉH »gh ,É¡«a ø«ª«≤ªdGh É¡«æWGƒeh
!IÉ«M ∑Éæg âeGO Ée áeOÉ≤dG ∫É«LCÓd É¡≤«KƒJ Öéj
»ah ,ÉfhQƒμdG øeõH äƒ©æªdG øeõdG Gòg »a |
ƒgh ≥∏≤∏d Gô«ãe GôeCG ∑Éæg ¿EÉa áÑ©°üdG á∏MôªdG √òg
,zá≤«°†dG É¡æμ°S øcÉeCG »a á°ü«NôdG ádÉª©dG ¢SóμJ{
øμªj ’ …òdG ôeC’G Gòg ≈dEG ô¶ædÉH ádhódG äCGóH óbh
»a äGô°û©dG ¢Sóμàj ø«M á°UÉNh √ôWÉîe ∫ÉØZEG
hCG áaÉ¶ædG ≈``dEG âªj Ée πc ≈``dEG ô≤àØj ó``MGh ¿Éμe
!á∏°üH á«ë°üdG ÖfGƒédG
Éª«a É°†jCG ádhódG ™e ∫hDƒ°ùe π«Øc πc Ωƒ«dG
ádÉª©dG √ò``¡`d áªFÓªdG á«æμ°ùdG •hô``°`û`dG ¢üîj
≥Ñ£J á«fÉμeEGh áaÉ¶ædG ≈dEG ô≤àØJ ’ »àdGh á°ü«NôdG
»YƒdG ≈dEG ô≤àØJ ÉªfEGh ,§≤a ájRGôàM’G äGAGôLE’G
!AÉHƒdG øe ájÉbƒ∏d ΩRÓdG
Oƒ¡édG πc ádhódG âdòH ó``bh- ¢VôàØªdG øeh
∑ôëàj ¿CG -¬JÉ©ÑJh √ôWÉîeh ¢Shô«ØdG AGƒàM’
ó∏ÑdG Gòg »a QÉéàdGh äGhôãdGh ∫ÉªdG ÜÉë°UCG É¡©e
áæeB’G ô«Zh á«ë°üdG ô«Z äÉ©ªéàdG ô£N AGƒàM’
ájô¡≤dG º¡ahôX ∫ƒëàJ ’ ≈àM á°ü«NôdG ádÉª©∏d

øWƒdG ÖMh ô«îdG ¿GƒæY ..¿Éª∏°S øH áØ«∏N
ô«îdG áæ«Ø°S äOÉ```Y Gò``μ` g
»a äÉ«°üî°ûdG QÉ``Ñ`c É¡H OÉ``°` TCG
π«ªédG É``¡`Ä`WÉ``°`T ≈``∏`Y â``£` Mh
√ƒª°S ¿CG ≈∏Y á``d’O Gò``gh ºdÉ©dG
¢``ù` eC’G äÉ`` jô`` cP É``æ` d äOÉ`` ` ` YCGh
äBÉLÉØªdGh äÉ©∏£àdG øe ¬d ÉªFGO
º∏≤H äOÉ``Y ,á∏«ªédG ¬JÉ©jƒ°Sh
áë∏°üe »`` a Qhó`` `J É``¡` ∏` L »``à` dG
¿É°ùfEÓd ∞«c º∏≤H ,º∏Yh ÜÉàch
.øWƒdG
¬«a ºLôàj ÜÉàch ,¬æY Öàμj ¿CG
óH ’ ,Gó«©H Ögòf ’ ≈àMh
º∏Yh ,IOÉ©°ùdGh ô«îdG »fÉ©e πc
ójó©dG ¬``dÉ``b É``e ≈``dEG IQÉ``°` TE’G ø``e
í£°SCG πÑb ÉæHƒ∏b »a ±ôaôj ≈≤Ñj
äÉ«°üî°ûdGh ø``«`dhDƒ`°`ù`ª`dG ø``e
øWƒ∏d √ƒª°S á``jDhQ ¿EG ,ÉædRÉæe
É``fBG Ió``«` °` ù` dG â``dÉ``b PEG ,á``«` dhó``dG
¿CÉH ¿ÉgPC’G »a GóHCGh ÉªFGO π¶à°S
ΩÉ©dG ø``«` eC’G á``∏`«`ch) ÉcƒLÉÑ«J
ÖgGƒªdÉH áÄ«∏eh ô«îH øjôëÑdG
á``≤`HÉ``°`ù`dG á``jò``«`Ø`æ`à`dG Iô``jó``ª``dGh
:º∏≤H
±ƒ°Sh ,á«ë°U hCG âfÉc á«ª«∏©J
Ió``é` à` °` ù` ª` dG º`` ` ` `eC’G è`` eÉ`` fô`` Ñ` `d
¿ƒ©Ñàj ø``Wƒ``dG Gò``g AÉ``æ` HCG π``¶`j
ô«eC’G ¿EG (ájô°ûÑdG äÉæWƒà°ùª∏d
∫ƒ∏¡H øjódG »«
Éæd øμªj ’h ,Iójó°ùdG ¬JÉ¡«LƒJ
á«ªdÉY á«°üî°T ¿Éª∏°S øH áØ«∏N
∫hòÑªdG ó¡édG ôjó≤J É©«ªL øëf
,á«fÉ°ùfE’G ÉjÉ°†≤dÉH ΩÉªàg’G Rõ©J
É``gô``jƒ``£` à` d √ƒ``ª` °` S Ö`` fÉ`` L ø`` e
IQOÉÑe á«ªgCG Ió«°ùdG ∂∏J IócDƒe
Éë°VGh ¿É``c √ô«KCÉJ øμd ,√Éæ∏«îJ Éª¡e É¡eó≤Jh
»ªdÉ©dG øeÉ°†àdG ≥«≤ëJ »``a ô«ª°†∏d √ƒ``ª`°`S
.IOÉ©°ùdG ôYÉ°ûªH ø«æWGƒªdG √ƒLh ≈∏Y
,ºdÉ©dG Üƒ©°T ΩÉ``eCG á∏KÉªdG äÉjóëàdG á¡LGƒªd
»eƒ≤dG »YƒdG Éæd ±É°VCG ¿Éª∏°S øH áØ«∏N ¿EG
AÉ``Hh ¬«a ìÉàéj …ò`` dG â``bƒ``dG Gò``g »``a á``°`UÉ``Nh
Gòg OGô``aCG øe Oô``a πc ¢ùØf »a …ƒ≤dG Qƒ©°ûdGh
ï«°T OÉ``°`TCG ¬ÑfÉL ø``eh ,ºdÉ©dG É``fhQƒ``c ¢Shô«a
¢ü«°üîàH Ö«£dG óªMCG QƒàcódG ∞jô°ûdG ô``gRC’G
¥ô°T »``a IÉ``«` ë` dG ø``jOÉ``«` e ∞∏àîe »``a ,ø``Wƒ``dG
QGòfE’G ¢SôL áHÉãªH ¬fCG GócDƒe ,ô«ª°†∏d »dhO Ωƒj
√ƒª°S ¿Éc ,É¡HƒæLh É¡dÉª°T »a ,É¡HôZ hCG OÓÑdG
™ªàéªdGh á«fÉ°ùfE’G ÖWÉî«d ΩÉ``Y πc ¥ó``j …ò``dG
É«HOCGh Éjƒæ©e øjô«ãμdG ¢SƒØf »a GôKDƒe ÉªFGO
Üƒ©°ûdG PÉ≤fEGh É¡∏gCG ≈dEG ¥ƒ≤ëdG IOÉYEÉH »dhódG
Oôa πc Qƒ©°T ô``eC’G Gòg äÉH Ωƒ«dGh ,É«YÉªàLGh
∞jõf ∞``bhh äÉYGô°üdGh Ühô``ë`dG ø``e ∫hó`` dGh
ßëdG ¬ØdÉëj øe ¿CG ,∫RÉæªdGh iô≤dGh ¿óªdG »a
IƒNC’Gh ¿hÉ©àdGh ∞JÉμàdG »fÉ©e ï«°SôJh AÉeódG
ô°VÉM ø«H É£HQ ∑Éæg ¿CG ∑Qój √ƒª°S øe Üôà≤jh
√ƒª°S IQOÉÑe äAÉL ó≤d ,Üƒ©°ûdG ø«H á«fÉ°ùfE’G
¬≤Mh ¬æWh ƒëf ¿É°ùfE’G ÖMh ,¬∏Ñ≤à°ùeh øWƒdG
äÉ«°üî°ûdG øe ô«ãμdG âYOh ,Ö°SÉæªdG É¡àbh »a
ÉæàeƒμM É¡àæÑJ »àdG äÉ¡LƒàdG »g ∂∏J ,IÉ«ëdG »a
√ò``gh Ωƒ``«` dG Gò`` g á``«` ª` gCG »``©`J ¿CG ≈`` dEG á``«` dhó``dG
¿Éch ,¢û«©dG áMGQh Iõ©dG »a ø«æWGƒª∏d áªjôμdG
â¡Ñf ácÉàØdG áaB’G ÉfhQƒc á∏μ°ûe »g Égh ,IQOÉÑªdG
iƒà°ùe ™aQ ≈dhC’G áLQódÉH øª°†j ÉbÉÑ°S √ƒª°S
âbOh ¿ÉM ób âbƒdG ¿CÉH Üƒ©°ûdG ΩÉμM øe ô«ãμdG
¿CG ∂``dP »``a √hó``ë`j ,É``jOÉ``eh É«YÉªàLG ø``WGƒ``ª`dG
.πª©dG áYÉ°S
¬Jô°SC’ É©aÉf Éeôàëe Éªjôc É°û«Y øWGƒªdG ¢û«©j
GóædƒÑd ≥Ñ°SC’G ¢ù«FôdG (É°ùfhÉa ï«d) ÜôYCGh
πc ºjó≤J ¬àYÉ£à°SG »a íÑ°üj ºK ø``eh ,¬æWhh
IQOÉÑe É¡«æÑJ IóëàªdG º``eC’G ¿ÓYEÉH √Qhô°S øY
.√OÓH áeóîd √ó¡L
áØ«∏N ∫BG ¿Éª∏°S øe áØ«∏N ô«eC’G ƒª°ùdG ÖMÉ°U
ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ÇOÉÑe âfÉc Gòμg
Éeƒj π``jô``HCG øe ¢ùeÉîdG ¿Ó``YEÉ`H AGQRƒ`` dG ¢ù«FQ
,ôbƒªdG AGQRƒdG ¢ù«FQ áØ«∏N ∫BG ¿Éª∏°S øH áØ«∏N
¿CG IQOÉÑªdG √òg ¿CÉ°T øe ¿CG GócDƒe ,ô«ª°†∏d É«dhO
»a »Ñ£dG QOÉ``μ`dG ¬H ΩÉ``b Ée ∂``dP ≈∏Y π«dO ô«Nh
¿hÉ©àdG ôÑY (É``fhQƒ``c) ¢``Shô``«`a áëaÉμe ∫É``é`e
,(ájÉ¨∏d Iõ«ªàªdG á«ªeC’G áª¶æªdG QhO øe Rõ©J
…òdG »fÉØàdGh πeÉμàdG »a ô¡¶j …ò``dG »HÉéj’G
OÉëJG ¢ù«FQ (»°ùJ hÉJ èfƒg) QƒàcódG OÉ°TCG Éªc
øe Ió`` MGh √ò``gh ,ø``jô``ë`Ñ`dG áë∏°üe »``a Ö°üj
áãdÉãdG IQhódG ∫ÓN ¬fCÉH »ªdÉ©dG áÑëªdGh ΩÓ°ùdG
¿Éª∏°S øH áØ«∏N ï«°ûdG ƒª°S äÉ¡«LƒJ øe ô«ãμdG
25 »a IóëàªdG ºeCÓd áeÉ©dG á«©ªé∏d ø«©Ñ°ùdGh
ô«î∏d ¿GƒæY »g √ƒª°S IOƒY ¿EG .AGQRƒdG ¢ù«FQ
™aódG) QGô``b á«dhódG áª¶æªdG âæÑJ 2019 ƒ«fƒj
ÓYh π``L ¬``∏`dG ¿CG É≤M ,∫DhÉ``Ø` à` dGh π`` eC’G ≥``jô``Wh
áHÉéà°SG (ô«ª°†dGh ÖëdÉH ΩÓ°ùdG áaÉ≤K ƒëf
Gò¡d ÖëdG ø``e ô«ãμdG ¬``d »``ah πLôH Éæ«∏Y º``©`fCG
âàØd ó≤d .AGQRƒ``dG ¢ù«FQ ƒª°ùdG ÖMÉ°U ìôà≤ªd
GóHCGh ÉªFGO √ƒª°S ∫ƒ≤j Éªch ,¬«æWGƒeh øWƒdG
õFÉcôdG ø«H §HGôàdG ≈dEG QÉ¶fC’G πc √ƒª°S á``jDhQ
»a Gƒ©°V :ø«dhDƒ°ùªdG ™e ¬JGAÉ≤d hCG ¬°ù∏ée »a
ø`` eC’Gh ΩÓ``°` ù` dG) »`` gh Ió``ë`à`ª`dG º``eCÓ` d çÓ``ã` dG
ºμÑJÉμe ÜGƒHCG Gƒ∏©LGh ,’hCG øWGƒªdG ¿ÉÑ°ùëdG
.(¿É°ùfE’G ¥ƒ≤Mh áeGóà°ùªdG á«ªæàdGh
Ö∏≤dG øe Gôμ°T) ¬dƒb Öãc øe Éæ©ª°S ºch ,áMƒàØe
É``fOQCG GPEG ¬``fCG óéf IQOÉÑªdG √òg Qƒ£°S »ah
¬æWƒd πª©dG ÖM Qƒ¡X »a ó¡éH º¡°SCG øe πμd
IQOÉÑe ióg ≈∏Y ô«°ùf ¿CG Öé«a π°†aCG ºdÉY AÉæH
ºdÉ©dG â``YO øjôëÑdG ,¿Éª∏°S ø``H áØ«∏N ô``«` eC’G
πª©dG Gò``g ,ΩOÉ``≤` dGh ô°VÉëdG π«é∏dh ¬``Jô``°`SC’h
.(ÉfhQƒμdG ó°V ¥ÓîdG
äAÉL óbh ,ΩÓ°ùdG á«ªgCG ôcòà«d áØ«∏N IQOÉÑªH
»Øa ;π``«`°`UCG ¬fó©e »æjôëÑdG ø``WGƒ``ª`dG ¿EG
±Gó``gCG ≥«≤ëJh õjõ©J »a √ƒª°S IQOÉ``Ñ`e É°†jCG
á«°SÉ«°ùdGh á``«`YÉ``ª`à`L’Gh á«îjQÉàdG ±hô``¶` dG
äÉ``bhC’G √òg πãe »a á°UÉNh áeGóà°ùªdG á«ªæàdG
¿hO ø``e √QhO ¢``SQÉ``ª`j π``X ájOÉ°üàb’G ÖfÉéH
.ÉfhQƒc QÉ°ûàfG πX »a ºdÉ©dG É¡H ôªj »àdG áÑ©°üdG
ÉgQhOh áª«μëdG IOÉ«≤dG äÉ¡«LƒJ π°†ØH ,¢ùYÉ≤J
âªLôJ IQOÉÑªdG √ò``g ¿EG :Iô``«`NCG áª∏c »``ah
Gòg ¢ù«d øjôëÑdG ¿EG ,º``dÉ``©`dG ≈∏Y ìÉ``à`Ø`f’G »``a
É¡æe Iô«ãc ä’Éée »a á«fÉ°ùfE’G º«≤dG »fÉ©e πc
IQOÉÑe »g Égh ,ábÉÑ°Sh Ió``FGQ »¡a É¡«∏Y GójóL
øe á«ëJ ,»ªdÉ©dG ΩÓ°ùdG ºYOh »fÉ°ùfE’G ¢ûjÉ©àdG
ô«ª°†∏d »dhódG Ωƒ«dÉH AÉØàM’ÉH AGQRƒ``dG ¢ù«FQ
ÖMÉ°U »aƒdG πLôdG Gò¡d øWGƒe πc øeh Ö∏≤dG
øjôëÑdG ≈∏Y âdÉ¡fG ó≤a ,Gô«Ñc É«ªdÉY ÉeÉªàgG ∫ÉæJ
áë°üdG Qƒaƒe ºμd »JÉ«æªJ ,á«îjQÉàdG ∞bGƒªdG
»a á∏ãªe IQOÉÑªdG √ò¡d IófÉ°ùªdGh ó«jCÉàdG äÉ«bôH
É¡àfÉμe ¬∏dG π©Lh øjôëÑdG ¬∏dG ßØMh IOÉ©°ùdGh
óbh ,IóFGôdG ¬JQOÉÑeh ºjôμdG ô«eC’G ƒª°S ¢üî°T
.É«dhOh É«HôY ÉªFGO IóFGQ

π«Ñ°S ≈∏©a ,äGOQGƒ``dG √òg Qhôe ≥WÉæe hCG É¡æe OGô«à°S’G
øY ÜƒÑë∏d á«°ù«FôdG IQó°üªdG ∫hódG ¢†©H â©æàeG ,∫ÉãªdG
ájôëÑdG áMÓªdG •ƒ£N Oó¡àJ Ée Gkô«ãch ,2008 »a ójQƒàdG
çóM Éªc ,á«°SÉ«°S ÜÉÑ°SC’ ;è«∏îdG ∫hO ÅfGƒe ≈dEG á∏°UGƒdG
äGójó¡J øe Ék«dÉM çOÉM ƒg Éªch ,≈``dhC’G è«∏îdG ÜôM »a
.ÜóæªdG ÜÉHh õeôg »≤«°†e ≥∏¨H ¿GôjEG
ΩÉJÉ°ûJ{ ,á«dhódG ¿hDƒ°û∏d »μ∏ªdG ó¡©ª∏d ôjô≤J ócDƒjh
»g ,è«∏îdG ∫hO …ôà©J ∞©°V á£≤f ô``Ñ` cCG{ ¿CG ,z¢``ShÉ``g
É¡JÉYÉæ°U iƒà°ùe ƒªæH GkójóëJ ∞°Uƒj É``e ≈``dEG ÉgQÉ≤àaG
øe øμªàj ø``d á``YGQõ``dG ´É£b ¿CG í°VGƒdG ø``eh .zá``«` YGQõ``dG
AÉ≤H ™e á«Hô©dG IôjõédG ¬Ñ°T »a IóFGQ áYÉæ°üc ¬°ùØf ï«°SôJ
âbƒdG »a ôë°üà∏d á°Vô©e É¡«°VGQCG øe %95 ≈∏Y ójõj Ée
¿hõîe øe %90-80 π©ØdÉH ´É£≤dG Gòg óØæà°ùjh .øgGôdG
ácôMh IQÉéJ ¿CG øY ∂«gÉf ,É¡àeôH è«∏îdG á≤£æe »a √É«ªdG
.®ƒë∏e πμ°ûH Iô«¨°U ∫hódG √òg ø«H á«FGò¨dG OGƒªdG ∫OÉÑJ
ób âjƒμdG âfÉc ,QGô``°` VC’G øe ô«ãμdG çhó``M Öæéàdh
»FÉæãà°S’G ´ÉªàL’G ≈dEG ÉMGôàbG 2020 πjôHCG 2 »a âeób
ó«b ¿B’G ƒg »é«∏îdG ¿hÉ©àdG ¢ù∏ée ∫hO »a IQÉéàdG AGQRƒd
√òg iƒà°ùe ≈∏Y z»FGòZ øeCG áμÑ°T{ AÉ°ûfEÉH »°†≤j ,á°SGQódG
»FGò¨dG øeC’G ≥«≤ëJ ±ó¡H »FÉHô¡μdG §HôdG QGôZ ≈∏Y ∫hódG
»a á©jô°S •ƒ£N AÉ°ûfEG âMôàbG âbƒdG äGP »ah ,»é«∏îdG
á«°SÉ°SC’G äÉéàæªdG QƒÑYh á«HÉ«°ùfG ¿Éª°†d ∑QÉªédG õcGôe
.á«Ñ£dGh á«FGò¨dG OGƒªdÉc ;á°û«©ª∏d
»a ÉMÉéf »é«∏îdG ¿hÉ©àdG ¢ù∏ée ∫hO ≥≤ëJ É«dÉMh
»àdG ájRGôàM’G äGAGôLE’G ºZQ ,»FGò¨dG øeC’G …óëJ QƒÑY
√òg âfÉc ÉfhQƒc áeRCG π«Ñbh .ºdÉ©dG AÉëfCG »a ÉgPÉîJG ºJ
ô«aƒJ »a ÉgOƒ¡L ≈dG Gô¶f »ªdÉY ôjó≤àH â«¶M ób ∫hó``dG
,z»ªdÉ©dG »FGò¨dG øeC’G ô°TDƒe{ ôjô≤J í°VhCGh .»FGò¨dG øeC’G
™bGƒe äRÉM ¢ù∏éªdG ∫hO ¿CG ,2019 ôÑª°ùjO »a Qó°U …òdG
»æÑJh áªî°†dG äGQÉªãà°S’G π°†ØH ,ô°TDƒªdG ≈∏Y áeó≤àe
,ábÉ£dGh √É«ª∏d ∑Ó¡à°S’G á°†ØîæªdG áãjóëdG áYGQõdG äÉ«æ≤J
åjóëJh ,´QPC’G á©°SGh OGó``eEG π°SÓ°S ¢ù«°SCÉJ øY Ók °†a
.ø«jQÉéàdG AÉcô°ûdG OóY õjõ©Jh ,™jRƒàdGh ™«æ°üàdG äÉμÑ°T
;É¡«°VGQCG ≈∏Y OÉªàY’ÉH »FGò¨dG øeC’G ≥«≤ëJ áHƒ©°U ™eh
;»LQÉîdG »``YGQõ``dG QÉªãà°S’G ≈``dEG ¢ù∏éªdG ∫hO â¡éJG
ø«àæLQC’Gh É«≤jôaEG »a ¢VGQCG AGô°T ≈dG ájOƒ©°ùdG â¡éJÉa
27 äOó``Mh ,±Ó``YC’Gh ÜƒÑëdG êÉàfE’ IóëàªdG äÉ``j’ƒ``dGh
á«JGQÉeEG äÉcô°T â¡éJGh .»LQÉîdG »YGQõdG QÉªãà°SÓd ádhO
,ºdÉ©dG ∫ƒM ádhO 60 »a á«YGQR ™jQÉ°ûe »a QÉªãà°S’G ≈dG
hCG äÉcô°T »a ¢ü°üM ≈∏Y PGƒëà°S’G hCG äÉcô°T ¢ù«°SCÉJ ôÑY
ÜƒÑëdG äÉYGQR »a ¢ü°üîàJ Iô«Ñc äÉMÉ°ùªH »°VGQCG ∂∏ªJ
á«é«∏îdG ∫hódG âëÑ°UCGh ,äGhGô°†îdGh ¬cGƒØdGh ±ÓYC’Gh
â∏°üM å«M ,¿GOƒ°ùdG »a »YGQõdG QÉªãà°S’ÉH ÉkeÉªàgG ôãcCG
óbh ,áÑ°üîdG á«YGQõdG »°VGQC’G øe ¿Gó``a ¿ƒ«∏e 1^2 ≈∏Y
ó©jh ,¿Góa ∞dCG 700`H ôÑcC’G Ö«°üædG ≈∏Y äGQÉeE’G â∏°üM
ôÑcCG IôjõédG áj’h »a ¿Góa ∞dCG 40 ≈∏Y ô«îdG ójGR ´hô°ûe
42 ≈∏Y øjôëÑdG â∏°üMh .á«JGQÉeE’G á«YGQõdG äGQÉªãà°S’G
.∑Éæg »YGQõdG QÉªãà°SÓd ¿Góa ∞dCG
øe óë∏d §≤a â°ù«d á`` eRC’G √ò``g IQGOEG ,Ωƒ``ª`©`dG ≈∏Y
πH ,ìÉ≤∏dG hCG AGhó``dG OÉéjE’ ’h ,¬Øbhh AÉHƒdG Gòg QÉ°ûàfG
¿ƒ∏∏ëªdGh AGôÑîdG ™bƒàj »àdG á«°SÉ«°ùdG ¬JÉ«YGóàd OGó©à°S’G
äGOGó``eE’G ≈∏Y É¡JÉ«YGóJ ∂dòch ,ÉgÉÑ≤Y óªëJ ’ É¡éFÉàf ¿CG
¢``SCGQ ≈∏Y ¿ƒμJ ¿CG Öéj »àdGh ,áeÉ©dG áë°üdGh á«FGò¨dG
.äÉjƒdhC’G

.2020 ¢SQÉe »a OÉM πμ°ûH â°†ØîfG ób á«ªdÉ©dG
¿CÉ°ûH á«dhódG ¥Gƒ``°`SC’G »a ø«≤«dG Ωó``Y iOCG ,∂``dP ™``eh
øjõîàH ¿Gó∏ÑdG ΩÉ«b ≈``dEG äGOQGƒ`` `dGh äGQOÉ``°`ü`dG πÑ≤à°ùe
ó««≤J É``eEG ,IQó°üªdG ∫hó``dG π©a OQ ¿É``ch ,á«FGò¨dG OGƒ``ª`dG
É«°ShQ â°Vôah .QGô≤à°S’G ΩóY Öæéàd É¡≤«∏©J hCG äGQOÉ°üdG
áàbDƒe GkOƒ«b ¢SQÉe 20 »a -ºdÉ©dG »a »°SÉ°SC’G íª≤dG Qó°üeøe íª≤dG øe øW ¿ƒ«∏e ™«H äQôbh ,ÜƒÑëdG äGQOÉ°U ≈∏Y
øe óë∏d á«∏ëªdG ¥ƒ°ùdG »a ¢UÉîdG »WÉ«àM’G É¡fhõîe
,¢SQÉe 24 »a ,¿Éà°ùNGRÉc É¡à∏J ºK .á«∏NGódG QÉ©°SC’G ´ÉØJQG
âjRh ôμ°ùdGh ≥«bódG πãe á«°ù«FôdG OQGƒªdG äGQOÉ°U ≥«∏©àH
ôÑcCG ådÉK ,ΩÉæà«a â``Ø`bhCG ó``MGh Ωƒ``j ó©Hh .¢ùª°ûdG QGhO
,ø«Ñ∏ØdG §£îJh ,á«LQÉîdG É¡JGQOÉ°U ,ºdÉ©dG »a RQCÓd Qó°üe
∞dCG 300 »dGƒM AGô°ûd ¿B’G ,ΩÉæà«a øe »°SÉ°SC’G OQƒà°ùªdG
OQ á∏ãeC’G √òg í°VƒJh .É«°SBG ÜƒæL …OQƒe øe RQC’G øe øW
IQÉéàdG ≈∏Y áëFÉédG ¬àKóMCG …òdG ôeóªdG π°ù∏°ùàªdG π©ØdG
á∏ªàëªdG QGô°VC’G øY Ók °†a ,AGò¨dG äGOGóeEG áeRCGh ,á«ªdÉ©dG
.Öjô≤dG πÑ≤à°ùªdG »a »ªdÉ©dG AGò¨dG ¿hõîe ≈∏Y
¿EÉa ,º¡JÉ©«Ñe ¢ü∏≤àJ ób øjQsó°üo
n ªdG ¿CG øe ºZôdG ≈∏Yh
»a á«FGò¨dG OGƒªdG øe á«ªdÉ©dG äGOGó``eE’G ¿CG ócDƒJ ,(hÉØdG)
»a èJÉædG ™LGôJ ¿CG ≈dEG Iô«°ûe .¥ÓWE’G ≈∏Y É¡JÉjƒà°ùe ≈∏YCG
èJÉædG ´ÉØJQG ¬°Vƒ©«°S IóëàªdG äÉj’ƒdGh »HhQhC’G OÉëJ’G
,πjƒ£dG ióªdG ≈∏Y ÉeCG .á«HƒæédG ÉμjôeCGh óæ¡dGh É«°ShQ »a
á«dÉëdG äGôjó≤àdG øμd ,Ö∏£dG ô«¨J á«Ø«μH DƒÑæàdG Ö©°üdG øªa
πjôHCG ≈àMh ,á«FGò¨dG OGƒªdG »a ióªdG ô«°üb É°ü≤f
k ™bƒàJ ’
.IôaGƒàe RQC’Gh íª≤dG øe á«ªdÉ©dG äGOGóeE’G ∫GõJ ’ ,2020
øjõîJ ≈``dG Aƒé∏dG ∫hó``dG ¢†©H ¿ÉμeEÉH ¬``fCG ø«M »``ah
QÉKB’G QÉμfEG øμªoj ’ ¬fCG ’EG ,áeRCG çhóM Öæéàd á«FGò¨dG OGƒªdG
»a »fÉ©j ±ƒ°S …òdGh ,»YGQõdG •É°ûædG »YGóàd ájOÉ°üàb’G
áMÉàªdG ádÉª©dG ¢ü≤f AGôL ¢UÉN πμ°ûH ºdÉ©dG AÉëfCG ™«ªL
ôKDƒ«°S …òdGh ,»ë°üdG ôéëdGh ¥ÓZE’G äGôàa ∫ÓN πª©∏d
¿Éμ°ù∏d áMÉàe ¿ƒμà°S »àdG AGò¨dG á«ªch πNódG ≈∏Y ÉkÑ∏°S
ô«ãμdG ôKCÉàà°S ,ÉfhQƒc ÖÑ°ùH OhóëdG ¥ÓZEG ™eh .äGQOÉ°üdGh
∫Éª©dG πãe ,êQÉîdG øe á∏eÉ©dG ó«dG ≈∏Y óªà©J »àdG ∫hódG øe
,á«Hô¨dG É``HhQhCG ∫hO »a ¿ƒ∏ª©j øjòdG á«bô°ûdG É``HhQhCG øe
øjòdG ,»Hô©dG Üô¨ªdG ∫hO øeh ,É«fÉ£jôHh É«fÉªdCG á°UÉNh
¿ƒ∏ª©j øjòdG á«æ«JÓdG ÉμjôeCG ∫hO øeh ,É«fÉÑ°SEG »a ¿ƒ∏ª©j
á«μjôeC’G á«YGQõdG áYÉæ°üdG óªà©Jh .IóëàªdG äÉj’ƒdG »a
¿CG øμªjh .∂«°ùμªdG øe ø«eOÉb %90 ,ø««YGQR ∫ÉªY ≈∏Y
.êÉàfE’G ™LGôJ ≈dEG ô«HGóàdG √òg …ODƒJ
ó«aƒc{ ÉjÉë°Vh äÉ``HÉ``°`UEGh »°ûØJ ¿CG øe ºZôdG ≈∏Yh
¿EÉa ,Iô£«°ùdG âëJ âdGRÉe §°ShC’G ¥ô°ûdG á≤£æe »a z19
ádÉM »a »FGò¨dG É¡fhõîe ø«eCÉJ ≈dEG âYQÉ°S ób É¡JÉeƒμM
OGó©à°S’G ≈dEG áë∏ªdG áLÉëdG äô¡X ∂dP ºZQh .áeRCG çhóM
»fÉ©J ób á«FGò¨dG OGƒªdG OGô«à°SG »a á∏ªàëe á«∏Ñ≤à°ùe áeRC’
¢†©Ñd IQó°üªdG ∫hó``dG Aó``H ™e øeGõàdÉH ∂``dPh ,É¡dhO É¡æe
.á«LQÉîdG É¡JÉ©«Ñe øe óëdG »a á«FGò¨dG É¡©∏°Sh ÉgOQGƒe
’hO ÉgQÉÑàYÉH ,è«∏îdG ∫hO âYÉ£à°SG »°VÉªdG »``a
ô«HGóJ PÉîJG ,á«FGò¨dG É``gOQGƒ``e º¶©ªd πeÉμdÉH IOQƒà°ùe
»a á«FGò¨dG OGƒªdÉH á°UÉîdG É¡bGƒ°SCG »a QGô≤à°S’G ≥«≤ëàd
øe ºZôdG ≈∏Yh .2008 ΩÉY á«ªdÉ©dG ájOÉ°üàb’G áeRC’G ÜÉ≤YCG
™e π°†aCG πμ°ûH πeÉ©à∏d ÉgOGô«à°SG QOÉ°üe ™jƒæJ âdhÉM É¡fCG
äGOQGƒdG QÉ©°SCG ´ÉØJQG ô£N ∫Gõj Óa ,áægGôdG ¢Vô©dG áeRCG
.ájÉ¨∏d É këLôe äÉeRC’G äÉbhCG »a É¡d IQó°üªdG ¿Gó∏ÑdG πÑb øe
ºàj »àdG ∫hó``dG hCG ≥WÉæªdÉH á£ÑJôªdG ôWÉîªdG øY Ó°†a

á«é«JGÎ°SE’G äÉ°SGQó∏d è«∏ÿG õcôe
™e »ªdÉ©dG »FGò¨dG øeC’ÉH á≤∏©àªdG ±hÉîªdG ójGõàJ
ácôëdG ≈∏Y Oƒ«b hCG ∫õY ádÉëd ºdÉ©dG ¿Éμ°S º¶©e ´ƒ°†N
.2020 ΩÉ``Y ájGóH òæe ÉfhQƒc ¢Shô«a QÉ°ûàfG ™e π≤æàdGh
áYÉæ°U ¿CG GócDƒe äÉH ,áeRC’G øe ≈dhC’G Ωƒj áFÉªdG Qhôe ™eh
ô«Ñc πμ°ûH ôKCÉàà°S »àdG áª¡ªdG äÉYÉ£≤dG øe á«ªdÉ©dG ájòZC’G
»àdG ¿Gó∏ÑdG »a ≈àM ™bƒàªdG A»°ûdG ƒgh ,πjƒ£dG ióªdG ≈∏Y
äÉ°SÉμ©fG ¬d ¿ƒμ«°S Ée ƒgh ,Ohóëe ¢Shô«ØdG QÉ°ûàfG É¡«a
.ºdÉ©dG AÉëfCG ™«ªL »a ¢UÉî°TC’G ø«jÓe ≈∏Y Iô«Ñc
Gô«Ñc ÉjóëJ ºdÉ©dG äÉeƒμM É¡JòîJG »àdG ô«HGóàdG πãªJh
Iô°TÉÑe äGô«KCÉJ É¡d ¿Éc å«M ,á«ªdÉ©dG AGò¨dG áeRCG Öæéàd
»a ∫Éª©dG OóY ¢†ØîfG å«M ,êÉàfE’G á«∏ªY øe AõL πc ≈∏Y
¿EÉa ,»dÉàdÉHh .π«°UÉëªdG ¢VÉØîfG ÉÑÑ°ùe á«YGQõdG »°VGQC’G
äÉéàæªdG ø«eCÉJ ≈dEG ∫hódG ±ó¡Jh .πbCG âëÑ°UCG äGQOÉ°üdG
äGQOÉ°üdG π≤f ôKCÉàj Éªc .øjôNB’G ≈dEG ôjó°üàdG πÑb É¡fÉμ°ùd
ójQƒàdG π°SÓ°S »a ø«∏eÉ©dÉH ôÑdGh ƒédGh ôëÑdG ≥jôW øY
.¢Shô«ØdÉH áHÉ°UE’G ô£N Öæéàd º¡dRÉæe »a ¿ƒ≤Ñj øjòdG
OGô«à°SG ≈∏Y IQó≤dG øe ∫hódG ¿ÉeôëH Oó¡j ∂dP ¿EÉa ,»dÉàdÉHh
∫hódG äGOÉ°üàbG Oó¡j Éªc ,»©«Ñ£dG É¡dó©ªH á«FGò¨dG OGƒªdG
.™∏°ùdG ôjó°üJ ≈∏Y óªà©J »àdG
zá``YGQõ``dGh á``jò``ZC’G{ »``g ;á``«`dhO äÉª¶æe çÓ``K â``fÉ``ch
»a äQò``M ó``b ,zá«ªdÉ©dG IQÉ``é`à`dG{h ,zá«ªdÉ©dG áë°üdG{h
™e ºdÉ©dG »a á«FGòZ á``eRCG ∫ƒ°üM ôWÉîe øe ∑ôà°ûe ¿É«H
»a ¬``fCG äó``cCGh ,á«YGQõdG äÉéàæªdG ¥ƒ°S »a äÉHGô£°V’G
®ÉØàM’ÉH á«°SÉ°SC’G ÜƒÑë∏d IQó°üªdG ∫hódG ¢†©H ΩÉ«b ∫ÉM
’hO ¿EÉa ,QÉ©°SC’G ¢†ØN hCG ¢ü≤f ∫ƒ°üM á«°ûN É¡∏«°UÉëªH
√ócCG Ée ƒgh ,ô«£N ¢ü≤æd ¢Vô©àdG ôWÉîe ¬LGƒJ ób iôNCG
¿CG øμªj AGò``¨`dG ôaGƒJ ∫ƒ``M ¢Vƒª¨dG{ ¿EG :∫ƒ≤dÉH ¿É«ÑdG
ÉgQhóH ÖÑ°ùàJ ób »àdG ôjó°üàdG ≈∏Y Oƒ«b áLƒªH ÖÑ°ùàj
ä’OÉÑªdG ø«eCÉJ ºq ¡ªdG øe ∂dòdh ,á«ªdÉ©dG ¥ƒ°ùdG »a ¢ü≤æH
,á«FGò¨dG OGƒ``ª`dG »a ¢ü≤f ∫ƒ°üM …OÉØJ ±ó¡H ájQÉéàdG
≈dEG ,zRôàjhQ{ ádÉch äQÉ°TCGh .zIô«≤ØdG ∫hódG »a É°Uƒ°üNh
≥aóJ ó««≤àd äÉeƒμëdG ¢†©H ∑ôëàJ ¿CG øe É≤k ∏b ∑Éæg{ ¿CG
âbh »a º¡àjÉØc É¡Hƒ©°ûd øª°†àd á«°SÉ°SC’G á«FGò¨dG OGƒªdG
√ÉfógÉ°T Ée ƒgh .zOGó``eE’G π°SÓ°S »ªdÉ©dG AÉHƒdG ¬«a ∂HQCG
â°Vôa å«M ,2008 ΩÉY á«ªdÉ©dG ájOÉ°üàb’G á``eRC’G AÉæKCG
≈∏Y GOƒ«b ΩÉæà«ah óæ¡dG πãe RQCÓ` d áéàæªdG ∫hó``dG ¢†©H
º¡°SGh É«ªdÉY QÉ©°SC’G ´ÉØJQG ≈dEG √Qhó``H iOCG Ée ;ôjó°üàdG
.á«eÉædG ∫hódG ¢†©H »a ´ƒédG ÖÑ°ùH Ö¨°T ∫ÉªYCG IQÉKEG »a
’EG ,≈``dhC’G ÉgQƒ¡°T »a ó©J á``eRC’G ¿CG øe ºZôdG ≈∏Yh
Éª∏μa ;∂dP ó©H á∏jƒW IôàØd ÉgQÉKBG ô¡¶J ¿CG íLôªdG øe ¬fCG
á°UÉNh ,GQô°V ôãcCG âfÉc ,á«FGò¨dG äGOGóeE’G áeRCG äôªà°SG
Oƒ``Lh á«gÉaQ ≈``dEG ô≤àØJ »``à`dGh Gƒ``ª`f π`` bC’G ¿Gó``∏`Ñ`dG ≈∏Y
800 øe ôãcCG ¿EÉa ,ø«∏∏ëª∏d É≤ahh .É¡æe Iô«ÑμdG äÉfhõîªdG
¿hOó¡e ºgh ΩÉ©£dG øe »Øμj Ée º¡jód ¢ù«d ¢üî°T ¿ƒ«∏e
.ójó°ûdG ´ƒédG ô£îH ô°TÉÑe πμ°ûH
-ó«aƒc áëFÉL óYÉ°üJ øe ≈``dhC’G ™«HÉ°SC’G »a ≈àMh
äOÉaCGh .áë°VGh á«ªdÉ©dG AGò¨dG áeRCG äÉeÓY âëÑ°UCG ,19
ô°TDƒe ¿CÉH ,(hÉØdG) ,záYGQõdGh ájòZCÓd IóëàªdG ºeC’G áª¶æe{
ø«M »a ,á£≤f 172^2 ≈dEG ôjGôÑa »a ¢†ØîfG ób AGò¨dG QÉ©°SCG
AGò¨dG QÉ©°SCG ¿CGh %19^1 ≈dEG ôμ°ùdG QÉ©°SCG ô°TDƒe ¢†ØîfG

π``«``FGô``°``SEG á``jô``°``ü``æ``©``d í``«``Ñ``≤``dG ¬```Lƒ```dGh É```fhQƒ```c
áØ°†dG »a ºgQÉjO ≈dEG IOƒ©dGh π«FGô°SEG »a
ÉYÉ°VhCG π«FGô°SEG º¡«∏Y â°Vôa ó≤a .á«Hô¨dG
øY ºLÉædG »ë°üdG ôéëdG ÖÑ°ùH ájhÉ°SCÉe
º¡°ùØfCG Ghó``Lh å«M ,ÉfhQƒc áëFÉL »°ûØJ
øe ¬«dEG ¿ƒLÉàëj Éeh ºgQƒLCG øe ø«ehôëe
áØ°†dG ≈``dEG º¡JOƒY ó©H .á«ÑW ájÉYQh ΩÉ©W
»a ¢Shô«ØdÉH äÉHÉ°UE’G Oó``Y OGORG á«Hô¨dG
.á∏àëªdG »°VGQC’G
Iô«Ñc πcÉ°ûe »a äÉjóëàdG √òg âÑÑ°ùJ
É¡JÉeóN »fÉ©J »``à`dG á«æ«£°ù∏ØdG á£∏°ù∏d
ìOÉa ¢ü≤f øe á«ë°üdG É¡Jõ¡LCGh á«Ñ£dGh
π«FGô°SEG äOQƒ``à`°`SG Éeóæ©a .äÓjƒªàdG »``a
QÉÑàN’ Ió``Mh ∞``dCG áFÉe Iô``«`NC’G á``fhB’G »a
á«∏«FGô°SE’G áaÉë°üdG äOQhCG ÉfhQƒc ¢Shô«a
≈``dEG É¡æe ±’BG á©°†H iƒ``°`S π°SôJ º``d É``¡`fCG
´É£b ≈``dEG ô«ãμH π``bCG Oó``Yh ,á«Hô¨dG áØ°†dG
ô°ûàæ«°S IôFÉédG äÉ°SÉ«°ùdG √òg áé«àf !IõZ
¥É£f ≈∏Y ≈°ûØJ ¿ƒμj ób ¬``fEG πH ,¢Shô«ØdG
Oó``Y ¿CG ô``«`Z á∏àëªdG »`` °` `VGQC’G »``a ™``°` SGh
á∏b ÖÑ°ùH GOhóëe π¶j áØ°ûàμªdG äÉHÉ°UE’G
.ÉgDhGôLEG ºàj »àdG äÉ°UƒëØdG
ábÉ£dGh äGQó``≤` dG á∏μ°ûe É``°`†`jCG ìô``£`J
á«Hô¨dG áØ°†dG »a óLƒj ’ PEG ,á«HÉ©«à°S’G
OóY ¿CG Éªc ,¢ùØæà∏d RÉ¡L »àFÉe áHGôb iƒ°S
’ IõcôªdG ájÉæ©dG äGóMh »a ¢TÉ©fE’G Iô°SCG
ó«b »g É¡æe %72 ¿CÉH Éª∏Y ,ø«fÉªãdG RhÉéàj
.ΩGóîà°S’G
äOGR ÖeGôJ ó``dÉ``fhO ¢ù«FôdG IQGOEG É``eCG
ó≤a .´É``°`VhC’G ºbÉØJ »a âÑÑ°ùJh á∏H ø«£dG
¬H Ωó``≤`J …ò``dG Ö∏£dG ´ƒ``Ñ`°`SC’G Gò``g â°†aQ
äGóYÉ°ùe ∫É°SQEG πLCG øe »μjôeC’G ¢SôéfƒμdG
ô«Z ,á«æ«£°ù∏ØdG á£∏°ùdG ≈``dEG á∏LÉY á«ÑW
áeRÓdG ∫GƒeC’G ¬°ùØf âbƒdG »a äóLhCG É¡fCG
IóYh »ÑW ´Éæb ¿ƒ«∏e øY π≤j ’ Ée AGô°ûd
≈``dEG É``¡`dÉ``°`SQEGh iô`` NCG äGó``©` eh äÉeõ∏à°ùe
.»∏«FGô°SE’G ¢û«édG
ájô°üæ©dG ø«H Ée πNGóàdG Gò¡d ¿ƒμ«°S
äÉ«YGóJ ÉfhQƒc áëFÉLh π«FGô°SE’ á¡LƒªdG
…CÉH ±ôà©j ’ ¢Shô«ØdG Gòg ¿CG ∂dP ,áª«Nh
π«FGô°SEG »a »æ«ª«dG ìÉæédÉa .á«aGô¨L OhóM
äÉæ«°üëJ AÉ°ûfEGh ¿OQC’G QƒZ º°V ¿CG Qƒ°üàj
Éeh »°ûØàªdG ¢VôªdG øe π«FGô°SEG ¿É«ªë«°S
Gòg ¿CG ô«Z áeQÉY ≈°Vƒa øe ∂dP øY ºéæj ób
.√ô«°üe ≈dEG ô«°ùj »∏«FGô°SE’G ø«ª«dG
π«FGô°SEG ™aój »∏«FGô°SE’G ìÉæédG Gòg ¿EG
π°üØdG ≈∏Y É¡∏ªcCÉH áªFÉb ádhO ≈dEG ∫ƒëàdG ≈dEG
±ôà©J ’ ÉfhQƒc áëFÉL ¿CG ÉªH .…ô°üæ©dG
Üƒ©°ûdG ø«H Ée õ«ªJ ’h á«aGô¨L OhóM …CÉH
IÉ«ëH π``«`FGô``°`SEG áfÉ¡à°SG ¿EÉ` `a ¥Gô`` `YC’G hCG
»°ûØàd áÑ°üîdG áÄ«ÑdG ôaƒà°S »Hô©dG ¿É°ùfE’G
IOÉjR »a ÖÑ°ùà«°S Éªe …ó©ªdG ¢VôªdG Gòg
.AGƒ°S óM ≈∏Y Oƒ¡«dGh Üô©dG ø«H äÉHÉ°UE’G
»μjôeC’G »Hô©dG ó¡©ªdG ¢ù«FQ |

.¬°ùØf
¿Éμ°ùdÉH ádƒgCÉªdG ≥WÉæªdG
»æ«H º∏°S ,OQh òNCG ó©H
ÉeóæY .π``«`FGô``°`SEG Üô``Y ø``e
ÜõM º«Yõd √ô``eCG ¢ùàfÉL
ájÉ¡f »``a π``«`FGô``°`SEG äQô``b
ƒgÉ«æàf ø«eÉ«æH Oƒμ«∏dG
ô``¶` ë` dG ¢`` Vô`` a ±É`` £` `ª` `dG
¬©e ∫ƒ``Nó``dG ≈``∏`Y ≥`` aGhh
πª°ûJ º``d πeÉ°ûdG »ë°üdG
É¡°SCGôj á«aÓàFG áeƒμM »a
¿Éμ°ùdÉH ádƒgCÉªdG ≥WÉæªdG
π¨°û«°S …ò`` ` dG ƒ``gÉ``«` æ` à` f
º``ZQ .π``«` FGô``°` SEG Üô`` Y ø``e
AGQRƒ`` ``dG ¢``ù` «` FQ Ö``°`ü`æ`e
Üô``Y ø``e ø``«` æ` WGƒ``ª` dG ¿CG
∞°ûμdG ºàj ºd .iôNCG IôàØd
Ωƒ«dG ¿hó``Lƒ``j π``«`FGô``°`SEG
»àdG •hô°ûdG øY ¿B’G ≈àM
á`` «` `eÉ`` eC’G •ƒ`` £` `î` `dG »`` `a
√òg É¡°SÉ°SCG ≈∏Y Ωƒ≤à°S
áëFÉL ó``°`V á``cô``©`ª`dG ø``e
¿CG ô«Z á«aÓàF’G áeƒμëdG
¿EÉ` ` a ,É`` ` fhQƒ`` ` c ¢`` Shô`` «` `a
GóYh Ωób ób ¢ùàfÉL »æ«H
á`` `dƒ`` `gCÉ` ` ª` ` dG ≥`` `WÉ`` `æ` ` ª` ` dG
:º∏≤H
¬dƒÑb »a πãªàj ájGóÑdG òæe
π°üëJ ’ Üô``©`dG ¿Éμ°ùdÉH
º°†d ƒgÉ«æàf ø«eÉ«æH »©°ùH
á``«`ë`°`ü`dG äÉ`` eó`` î` `dG ≈``∏` Y
| »ÑZR ¢ùª«L .O
»a á«æ«£°ù∏ØdG »`` °` `VGQC’G
¢ùªN ¿CÉ` H Éª∏Y ,áHƒ∏£ªdG
,π«FGô°SEG ≈``dEG ¿OQC’G Qƒ``Z
™HQh ø««∏«FGô°SE’G AÉÑWC’G
á«∏«FGô°SE’G πàμdG ≈dEG áaÉ°VEG
ºg äÉ°VôªªdGh ø«°VôªªdG
»``°`VGQC’G ≈∏Y ájôÑ©dG á``dhó``dG É¡Jó«°T »àdG
.Üô©dG øe É°SÉ°SCG
.á∏àëªdG á«æ«£°ù∏ØdG
»a ø``©`£`dG ≈`` dEG AGô``Ñ`î`dÉ``H Gó`` M É``e Gò`` g
√òg º°V IÉ``YO øe ¿ƒ«∏«FGô°SE’G óæà°ùj
äÉ``HÉ``°` UE’G á``∏`b ø``Y çó``ë`à`J »``à` dG ô``jQÉ``≤` à` dG
≥∏©àj .ø«æKG øjôeCG ≈dEG á«æ«£°ù∏ØdG »°VGQC’G
¿Éμ°S øe Üô©dG ±ƒØ°U »a ÉfhQƒc ¢Shô«ØH
,ÖeGôJ ódÉfhO »μjôeC’G ¢ù«FôdÉH ∫hC’G ôeC’G
»g á«Ñ£dG äÉ°UƒëØdG ¿CG á°UÉNh ,π«FGô°SEG
ôÑªaƒf ô¡°T »``a ¬``HÉ``î`à`fG OÉ``©`j ’ ó``b …ò`` dG
ôjQÉ≤àdG äôcP ó≤a .äÉHÉ°UE’G øY ∞°ûμJ »àdG
≈∏Y ºàëj Ée ƒgh IójóL á«°SÉFQ IôàØd ΩOÉ≤dG
¢üëa ºJ ¬``fCG É¡°ùØf á«∏«FGô°SE’G á«Øë°üdG
∫ƒ°üëdG π``LCG øe áYô°ùH ∑ôëàdG π«FGô°SEG
ô¡°T ájGóH ≈àM §≤a π«FGô°SEG ÜôY øe 6500
…Oƒ¡j ∞``dCG 80 øe ôãcCG ™°†N Éª«a ,πjôHG
∞«°üdG π°üa ájÉ¡f ™e »μjôeC’G ºYódG ≈∏Y
.IôàØdG ¢ùØf »a äÉ°UƒëØ∏d
.ΩOÉ≤dG
É¡¡LGƒj »àdG ´É°VhC’G ¿CG ¬«a ∂°T ’ Éªe
»°ûØàH ≥∏©àj ƒ¡a »``fÉ``ã`dG π``eÉ``©`dG É`` eCG
ôãcCG á∏àëªdG »``°` VGQC’G »``a ¿ƒ«æ«£°ù∏ØdG
¥ô°ûdG ∫hO ô``Ñ`Y É``fhQƒ``c ¢``Shô``«`a á``ë`FÉ``L
∫Gõ``J ’ .∫Ó``à``M’G QGô``ª`à`°`SG ÖÑ°ùH GAƒ``°` S
øe óH ’ ¬``fCG π«FGô°SEG ôÑà©J ∂dòd ,§``°` ShC’G
É¡JÉªég π°UGƒJ á«∏«FGô°SE’G ∫ÓàM’G äÉ£∏°S
É¡°ùØf ájÉªM πLCG øe ¿OQC’G QƒZ á≤£æe ájƒ≤J
,á«æ«£°ù∏ØdG iô``≤`dGh ¿óªdG ó°V ájôμ°ù©dG
øeh áYô°ùH ô°ûàæj …ò``dG ¢``Vô``ª`dG Gò``g ø``e
øe ôãcCG IôaÉ°ùdG äGAGóàY’G √òg â¨∏H å«M
.∂dP øY ºéæJ ób »àdG ≈°VƒØdG
¿ƒμJ »gh √óMh »°VÉªdG ô¡°ûdG »a ø«àFÉe
ájô°üæY ≈∏Y »fÉãdG πeÉ©dG Gòg …ƒ£æj
¥ÓWEGh Üô°†dÉH áHƒë°üe ¿É«MC’G Ö∏ZCG »a
¿CG ôÑà©J π«FGô°SEG ¿CG ∂dP ,áæ£Ñeh ájôgÉX
.ø««æ«£°ù∏ØdG äGô°ûY ∫É≤àYG ≈dEG áaÉ°VEG ,QÉædG
É¡d IQhÉ``é` e äÉ``«`YGó``J …CG ø``e É¡°ùØf ájÉªM
äGAGó`` `à` ` YG É`` °` `†` `jCG ∞``«` °` †` f ¿CG Ö``é` j
»æ©j …òdG ôeC’G ,á«Hô¨dG áØ°†dG º°V Ö∏£àJ
¿Éμ°ùdG ±ó¡à°ùJ »àdGh Oƒ¡«dG ø«æWƒà°ùªdG
…ô°üæ©dG π°üØdG ≈∏Y áªFÉ≤dG É¡à£∏°S ¢Vôa
âYQÉ°ùJ óbh ,á«Hô¨dG áØ°†dG »a ø««æ«£°ù∏ØdG
øjòdGh ,ø««æ«£°ù∏ØdG Üô``©`dG ¿Éμ°ùdG ≈∏Y
á∏«∏≤dG ™«HÉ°SC’G ∫ÓN äGAGóàY’G √òg Iô«Jh
.Oƒ¡«dG øe π«FGô°SEG ¿Éμ°S OóY ºgOóY õgÉæj
øjô°ûY øY π≤j ’ Ée πé°S å«M ,á«°VÉªdG
√ójôJ »àdG πÑ≤à°ùªdG á©«ÑW º¡Øf ≈àM
ôjQÉ≤J É°†jCG ∑Éæg .»°VÉªdG ô¡°ûdG »a AGóàYG
π«FGô°SEG πÑ≤à°ùªd á«æ«ª«dG äGQÉ``«`à`dG √ò``g
π«FGô°SEG »a ¿É°ùfE’G ¥ƒ≤M äÉYÉªL øY IQOÉ°U
É¡°SQÉªJ »àdG äÉ°SÉ«°ùdG »a ø©ªàf ¿CG »Øμj
»∏«FGô°SE’G ∫ÓàM’G äGƒb øY çóëàJ »gh
∫ÉªYC’G ∞jô°üJ áeƒμM hCG áàbDƒªdG áeƒμëdG
»àdGh á`` jhOC’Gh á«Ñ£dG OGƒªdG QOÉ°üJ »àdG
áaÉ°VEG ,π``«`FGô``°`SEG Üô``Y ø``e É¡«æWGƒe √ÉéJ
»fGó«e ≈Ø°ûà°ùe á``eÉ``bE’ á°ü°üîe â``fÉ``c
á«Hô¨dG áØ°†dG »a ø««æ«£°ù∏ØdG ¿Éμ°ùdG ≈dEG
.á«Hô¨dG áØ°†dG »a ø««æ«£°ù∏Ø∏d
ø«jÓe 4^5 ºgOóY ¥ƒØj øjòdGh IõZ ´É£bh
,á«æ«£°ù∏ØdG á£∏°ùdG ¬LGƒJ ,AÉæKC’G »a
.áª°ùf
ájOÉ°üàb’G πcÉ°ûªdG ø``e Ó``°`UCG »fÉ©J »àdG
â≤∏WCG ,2020 ¢``SQÉ``e ô¡°T á``jÉ``¡`f »``a
É¡°û«©j »àdG áÑ©°üdG ´É``°` VhC’G ,áªbÉØàªdG
äÉ°Uƒëa AGô``LE’ á∏≤æàe äÉ£ëe π«FGô°SEG
øjòdGh ø««æ«£°ù∏ØdG ∫Éª©dG øe ±’B’G äGô°ûY
AÉ``LQCG ∞∏àîe »``a É``fhQƒ``c áëFÉéH á≤∏©àe
º¡∏ªY øY »∏îàdG ≈∏Y øjôÑée º¡°ùØfCG GhóLh
»a á∏≤æàe á£ëe …CG õ«côJ ºàj º``d .OÓ``Ñ` dG

بيانات الخبر

ÉgôjQÉ≤J »a õcôJ ΩÓ``YE’G πFÉ°Sh â∏X
äÉHƒ©°üdG ≈∏Y ø«£°ù∏ah π«FGô°SEÉH á≤∏©àªdG
É¡àeƒμM π«μ°ûJ »a ájôÑ©dG ádhódG ÉgóéJ »àdG
áëaÉμªd π«FGô°SEG ÉgòîàJ »àdG äGAGô``LE’Gh
á°ü≤dG ¿CG ô``«`Z ,É`` fhQƒ`` c ¢``Shô``«` a á``ë`FÉ``L
ó°V á¡LƒªdG ájô°üæ©dG QhóH ≥∏©àJ á«≤«≤ëdG
.Iô«NC’G äGQƒ£àdG √òg »a Üô©dG
ó°V á¡LƒªdG ájô°üæ©dG â∏X á≤«≤ëdG »a
,π«FGô°SEG ádhO ¢ù«°SCÉJ òæe IOƒLƒe Üô©dG
Oƒ≤©dG ió``e ≈∏Y É¡JÉ°SÉ«°S πμ°ûJ â∏X Éªc
√ò``g »``g É``g .É``gô``ª`Y ø``e á«°VÉªdG á©Ñ°ùdG
óMCG ΩÉeCG π«FGô°SEG ™°†J ájô°üæ©dG á°SÉ«°ùdG
.É¡∏Ñ≤à°ùe πμ°ûà°S »àdG äÉjóëàdG ôÑcCG
¥QRCG Üõ``M π©éJ »àdG »``g ájô°üæ©dG
πÑ≤j ,¢ùàfÉL »æ«H ¬ªYõàj …ò``dG ,¢†«HCGh
™e »eƒμM ±ÓàFG π«μ°ûàH ±É£ªdG ájÉ¡f »a
Ö°üæe ≈dƒà«°S …òdG ,ƒgÉ«æàf ø«eÉ«æH ¬ªjôZ
±ÓàF’G RÉ``a .iô`` NCG IôàØd AGQRƒ`` dG ¢ù«FQ
iƒ``≤`dG º°†j …ò`` dGh ,¢``ù`à`fÉ``L √Oƒ``≤` j …ò`` dG
óYÉ≤ªdG á«Ñ∏ZCÉH ,ƒgÉ«æàf ø«eÉ«æÑd ájOÉ©ªdG
¿CG ô«Z ,Gó©≤e 120 º°†j …òdG â°ù«æμdG »a
äRÉa »àdG ø«à°ùdGh óMGƒdG óYÉ≤ªdG øe 15
á«Hô©dG áªFÉ≤dG É¡«∏Y â∏°üM iƒ≤dG √òg É¡H
.IóMƒªdG
Aƒ°†dG ≈∏Y ¢ùàfÉL »æ«H π°üM ¿CG ó©H
á``eƒ``μ`ë`dG π``«`μ`°`û`J »`` a ´hô``°` û` ∏` d ô``°` †` NC’G
øe ƒgÉ«æàf ø«eÉ«æH ∞ãc IójóédG á«∏«FGô°SE’G
»æ«H ≈∏Y ¢†jôëàdGh Üô©∏d ájOÉ©ªdG ¬à∏ªM
Üô©dG ™e áeƒμM π«μ°ûJ ¿CG É«Yóe ,¢ùàfÉL
»àdG ±Gô``WC’G{ ™e ∞dÉëàdÉH ¿ƒμj Ée ¬Ñ°TCG
.zø««HÉgQE’G ºYóJ
Ö«Y’C’G ≈``dEG ƒgÉ«æàf ø«eÉ«æH CÉéd ó≤d
AGQRƒ`` dG ¢``ù`«`FQ É¡°SQÉªj ¿É``c »``à`dG É¡°ùØf
Iôàa »a ¿hQÉ°T π«jQBG ≥Ñ°SC’G »∏«FGô°SE’G
πX …ò``dGh »°VÉªdG ¿ô``≤`dG ø``e äÉ«æ«©°ùàdG
¢ù«FQ ó°V ¢†jôëà∏d AGƒ©°T á∏ªM ø°ûj ∑GòfBG
ôÑà©j ¿Éc ó≤a .ø«HGQ ¥Éë°SEG ∑Gò``fBG AGQRƒ``dG
áeƒμM{ ø«HGQ É¡°SCGôj ¿Éc »àdG áeƒμëdG ¿CG
ÜGƒædG ºYO ≈∏Y óªà©J É¡fC’ á«Yô°T ô«Z zá«∏bCG
¿ƒª¡àj GƒfÉc ó≤d .â°ù«æμdG AÉ°†YCG øe Üô©dG
¿hOóæj GƒfÉc º¡fCG Éªc ÜÉ``gQE’G ºYóH ø«HGQ
º«YõdG ™``e É``¡`eô``HCG »``à`dG ƒ``∏`°`ShCG äÉ«bÉØJÉH
.äÉaôY ô°SÉj πMGôdG »æ«£°ù∏ØdG
ºd ¢ùàfÉL »æ«H ¿CG É©jô°S í°†JG ó≤d
¬æμªJ »àdG ,á``eRÓ``dG äGƒ``°` UC’G ≈∏Y π°üëj
AÉ°†YC’G øe Iô°ûY ¿C’ áeƒμëdG π«μ°ûJ øe
ácQÉ°ûªdG Gƒ°†aQ ¢VôàØªdG ¬aÓàFG »a Oƒ¡«dG
Üô©dG ÜGƒ``æ`dG ó«jCÉJ ≈∏Y óªà©J áeƒμM »a
¿ƒªàæj º¡æe á©Ñ°S ¿CÉ` H Éª∏Y ,â°ù«æμdG »a
…OÉ``æ`j …ò`` dGh zÉæà«H π``«` FGô``°` SEG{ Üõ``M ≈`` dEG
≈dEG π«FGô°SEG ÜôY øe ø««æ«£°ù∏ØdG π«MôàH
áKÓãdG ¿ƒ°†aGôdG »ªàæj Éªæ«H á«Hô¨dG áØ°†dG
¢ùàfÉL √Oƒ``≤`j …ò``dG Üõ``ë`dG ≈``dEG ¿hô`` `NB’G
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¿ƒ«Øë°üdG ÉeCG ..
!!º¡d ôμ°T Óa

IôgR ó«°ùdG
.Ωƒ«dG É¡«a ø«∏eÉ©dGh øjôëÑdG
¿G òæe á«°VÉªdG IôàØdG »a ¬Jó°UQ ôeCG Gòg
»a ∞``ë`°`ü`dG ¿G ¿hô``«` ã` μ` dG º``∏`©`j ’ ó`` bh
ÉÑjôZ √óLCGh ,ÉfhQƒc ¢Shô«a ™e Éæàcô©e äCGóH
™«ªL øe IÉfÉ©ªdG ó°TG Ωƒ«dG »fÉ©J øjôëÑdG
.¥ÓWE’G ≈∏Y Ωƒ¡Øe ô«Zh É≤M
¿ƒ«Øë°üdG πª©jh ,ájOÉªdG ô«Zh ájOÉªdG ¬LhC’G
ø«dhDƒ°ùªdG ÉfóLh IôàØdG √òg ∫GƒW ,º∏©f Éªc
.áHƒ©°üdG »a ájÉZ ±hôX »a É¡«a ø«∏eÉ©dG πch
πμ°ûHh ,É°†jCG á«ª°SôdG ô«Zh á«ª°SôdG äÉ¡édGh
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,√QÉ°ùe
G GkóL ô«ÑμdG
´É£≤dG
Gòg
ø∏YCG ≈dE
,ÉfhQƒc
á``eRCG ó©H
á«Ñ£dG
IõμJôªdG
»a
§``Ø`æ`dGá«∏ª©dG
QÉ``©` °` SCG äÉLÉàæà°S’Gh
â``©` Ø` JQGh äÉ«£©ªdG
.zájOƒ©°ùdGh
É«°ShQ É°Uƒ°üN
IQƒàcódGh ∫É©dGóÑY
óªëe »æjôëÑdG
∫ÉªYC’G
.É¡JGóéà°ùeh
á«Ñ£dG
çƒëÑdG
≈∏Y
É¡fCG ’EG ,ø``«` æ` KE’G É``«`°`SBG äÓ``eÉ``©`J
πμ°ûH∫hC
§ØædG
êÉ``à` fE’ ™æ°üe
G AÉ``°QÉ©°SC
` û` fEG G»`äQô°†Jh
`Ø` jô``dG IQÉ``°` S
á«ªdÉ©dG
¿CG ±É`
,á`` jOƒ`` ©` `°` `ù` `dG IOÉ`` `«` ` ≤` ` H §``Ø``æ``∏``d
,á©ªédG ¥ÉØJG ≈dEG §Øæ∏d IQó°üªdG
¥Ó`
` ZEG ó``æáë°üdG
` Y ¢``VÉ``Øáª¶æe
` î` f’G äOhÉ`
` ` Y`°` VCGh ¿EG ¿Éª∏°S ø``H õjõ©dGóÑY ô``«` eC’G
OÉ``°` üá«Ñ£dG
` à` b’G Dƒ` WäGRÉØ≤dGh
É``Ñ` J Ö``Ñ`°`ùäÉeÉªμdG
`H ô``«` Ñ` c
äÉeõ∏à°ùªdGh
í°üæJ º``d ¢`á«°ûN
`Shô``«` §°Sh
Ø` dG á``¡¥Gƒ°SC
` LGƒ``e’á`G `jGó``H äó¡©J
»``a øjô°û©dG áYƒªée »a ’hO
É kYÉªàLG É«°ShQ IOÉ«≤H ÉgDhÉcô°Th
,∂«°ùμªdG óYÉ°ù«°S ¬fEG ÖeGôJ ∫Ébh
ø«∏eÉ©àªdG
.19-ó«aƒcáμ∏ªe
AÉ``H»a
h áé«àf
.øjôëÑdG
iôNC
’G»ªdÉ©dG
á«Ñ£dG
É«ªdÉY’G√QÉ`
`°`û`à`f¥ÉØJG
G ¿ƒ``μ¿ƒμj
`d äÉ``e’CÉ`G`ª`øe
μ`dG AGó``JQÉ`
`H 3Q7 »dGƒM ≠∏Ñj ¢†ØîH
ø«jÓe
ábOÉ°üª∏d óMC’G ƒjó«ØdG ôÑY Ék«fÉK
»a ,êÉ``à` f’G ¢†ØN â``ehÉ``b »`∫ÓN
`à`dG êÉ``àájOƒ©°ùdG
êÉàfE
¢†ØN
ø`
`
«
`
H
QÉ`
`
©
`
°
`
S
’
C
G
Üô`` Mh
`fEÓ`d ™æ°üªdG õ«¡éJ ºà«°Sh
áª¶æªdG ¿CGQÉ`h`©,IOóëe
.¥ÉØJ’G ≈∏Y
.¥ÉØJ’G QÉWEG »a É¡aGógCG ≥«≤ëJ
¢†jƒ©Jh
` °` SC’G º`∫hO
`Yó``d »a
É``«k ` aõcôàe
É``c ∑Gò`äÉ``f`BGjô``à`°`û`ª`dG ¿CGh É``«`eƒ``j π``«`eô``H
.É«°ShQh
´hô°ûªdG ∫GRÉ``e å«M ,ø«eOÉ≤dG øjô¡°ûdG
Qƒ£J ™``e É``¡` JGOÉ``°`.Ö∏£dG
TQGh É¡JÉª«∏©J
…Oƒ©°ùdG ábÉ£dG ô``jRh ∫É``bh
IQó°üªdG ∂``HhCG ∫hO äó``≤`Yh êÉàfEÉH CGóÑj∫hó`¿CG` ` `d≈∏Y
ƒ`` Jh »a
™LGôJ â``Ká`ó```«M` é` «` JGô``à` °` S’G äÉ``«` WÉ``«` à` MÓ``d
G iô`,äÉ≤aGƒªdG
` `Ñ` ` c â`` ∏` `°` `Uá∏Môe
AGóJQÉH âë°üf »dÉàdÉHh ¢Shô«ØdG QÉ°ûàfG
,≈``dhCG á∏Môªc äGRÉØ≤dGh á«Ñ£dG äÉeÉªμdG
ácôëdG ájôM ≈∏Y á¶aÉëª∏d á«Ñ£dG äÉeÉªμdG
.»ØjôdG IQÉ°S .O |
.∫É©dGóÑY óªëe |
á«Ñ£dG
äÉeõ∏à°ùªdG
êÉ`
`
à
`
f
G
E
ºà«°S
É``gó``©`Hh
…RGô``à` MG AGô``LEÉ` c ∂``dP PÉ``î` JG ™``e π≤æàdGh
»∏ëªdG êÉ«àM’G á«£¨J ±ó¡H ∂dPh iôN’G
’ »àdG iô``NC’G á«ë°üdG äGOÉ°TQE’G ÖfÉéH
™æ°üªdG ¿G :∫É©dGóÑY óªëe ∫Éb ¬à¡L øe
’hG É¡d á©HÉàdG á``«`dhC’G OGƒ``ª`dGh äÉeÉªμdG
.¢†FÉØdG
ôjó°üJh
π°ùZ ≈∏Y á¶aÉëªdG å«M øe É¡à«ªgCG π≤J
êÉàfG ºà«°Sh äÉ≤aGƒªdG QÉ¶àfG »a ∫GRÉ``e
á∏MôªdG ¬Ñ∏£àJ Éªd ,iô`` NC’G øFÉμªdG πÑb
á«ªgCG »ØjôdG IQÉ``°`S IQƒ``à`có``dG äó`` cCGh
ƒgh »YÉªàL’G óYÉÑàdGh QGôªà°SÉH øjó«dG
É¡MôWh á«dÉ©dG IOƒédG äGP á«Ñ£dG äÉeÉªμdG
™æ°üªdG ¿EG PEG ,áªFÉ≤dG äÉjóëàdGh á«dÉëdG
IOƒ``é` dG äGP á``«`Ñ`£`dG äÉ``eÉ``ª` μ` dG ™``«`æ`°`ü`J
ídÉ°üd ø``jô``ë` Ñ` dG áμ∏ªe »a √PÉîJG ºJ Ée
IQÉ``é`àGƒbôMC
`dG IQGRh
¿CG Gó`’`GcDƒGƒbô°Sh
` e ,¥Gƒ`≈Ø°ûà°ùªdG
` °` `SC’G »``a
iôNC’øe
G á«Ñ£dG
äÉeõ∏à°ùªdG
êÉàfE
ÉH∂dP
Ωƒ≤«°S
äOCGh zø«°û«cƒd âμ«∏Øfƒc óeQCG{ á«eƒμëdG
≥jôW
âfôàfE
’
G
ôÑY
,Qƒ¡°T
òæe
≈∏Y
á£ëe
G
h
ájhOC
¿ƒjOÉ¡édG
± CG) -ƒ`
`Jƒ``HÉ`á«dÉ©dG
`e
É¡JÉ≤ÑW »a ø°T
ôà∏a :(Ü
≈∏Y …ƒàëJ
»àdGh
.™«ªédG
.´hô°ûªdG
ø«μªJh
πMGôªdG
»a
,¢üî°T ∞dCG 150 øY π≤j ’ Ée ìhõf ≈dEG
.z≈£°SƒdG É«≤jôaEG áj’h{.áeOÉ≤dG
»a á£°ûædG
¬YGQP
Iõ`
`¡`LCG Gƒ`ΩÉªJE
`Ñ`¡`f’h πeÉμdG
∂æÑdG ºYódG
Gƒ``ª`LGƒeób
É``gh øjõæÑdG
∫Éª°T
≈``°`üQÉ°ûàfG
`bCG »``a ô`™æªd
`Yò``dGôãcG
¿hô`á``°`jûÉ``æb`hj ø`»£©j
`jò``dG
äÉHÉ¡àd’G
äÉeÉªμdG ≈∏Y Ö∏£dG OGORG .z»dB
:±É`’`°G` V±ô°üdG
CGh
»æjôëÑdG ∫ÉªYC’»aG πLQ
¿CG ôcòdÉH
Ö«∏«a ¢ù«FôdG øμªàj ºdh .äÉ£∏°ù∏d É≤ah
á«é«JGôà°S’G
∫ƒëàdG
∂dP ôjóédG
ócDƒjh
»a
©` °` SGh GäÉ`
`ª` é` gG á∏°ù∏°S
≥``«` Ñ` eRƒ``e
Gòghá``É¡eÉéMC
h É¡YGƒfC
≈à°ûH äÉ°Shô«ØdGh
»a`∏`YêQÉîdG
IQÉ°S IQƒàcódGh
óªëe
ájôμ°ùY äGõ``jõ``©`J ∫É``°` SQEG º``ZQ ,»°Sƒ«f
í°VhC»ØjôdG
Gh .ø«jOÉ¡é∏d
á«eÓYE’∫É©dGóÑY
Gh ájôμ°ù©dG
≈`
º``¡` ª` ∏` øe
Y Gƒ`OQƒà°ùJ
``©` `aQ º``âfÉc
`K{ ±É`»àdGh
` `°` ``VCGá«Ñ£dG
h
º¡aóg
Gkô«NCG ø«æ∏©e
,ø««°VÉªdG
øeh ,øjôëÑdG
»a É«∏ëe
¬©«æ°üàdø«YƒÑ°SC
íª£f ’ÉeG
áLÉM
ó«gR
IOÉjôd¬`øjôëÑdG
GRÉa ób
∫Ó``MEG ø``e ¿B’G ≈àM ,á≤£æªdG ≈``dEG Iô«Ñc
á©eÉL ø``e Oƒæ«L
`«`jQƒ``e IõFÉéH
∂`` jQEG ô«ÑîdG
iô`
`≤` dG»£¨j
á``ª`LÉ`¿Éc
`¡`ª`dÉªe
GhQOÉ`
` ` `Zhô©°ùHh
≈``Ø`°`û`à≥HÉ°ùdG
`°`ù`ª`dG
»ah
.á«eÓ°SE
á©jô°ûdG
¥ƒ°ùdG
á``LÉ``M’Gá«Ñ∏J
ó``©`H≥«Ñ£J
ø``e √ô`»a
`jó``°πãªàªdG
`ü`J º``K
áLÉMá«∏ëe
∑ÉægQOÉ`
íÑ°UG
øμdh
∫ÉªYC’G
.É¡æe Qóëàj »àdG ,hOÉ¨∏jO ƒHÉc »a ΩÉ¶ædG
øe ójó©dG á≤«≤M ¿B,áØ∏àîe
’G ±ô©fï°ùf
ÉæàH{»a:â°SÉØ∏H
øY
`°`ü`e¿’GäOÉ`
` `aCGh,»∏ëªdG
.zIQhÉ`¥ƒ°ùdG
`é` ª` dG
,á«Hô©dG ¢Tƒ≤ædÉH IÉ£¨e AGOƒ°S äÉjGQ
πX
.»∏ëªdG
É«∏ëe
á«Ñ£dG
äÉeõ∏à°ùªdG
√òg
™«æ°üàd
á°SÉe
πÑb
ø`
`
e
Éª¡ªjôμJ
º`
`
J
ó`
`
b
h
zAÉ°†≤dG{ »a √óYƒH AÉaƒdÉH íéæj ºd Éªc
ÉjGôH GO GƒÑª«cƒe GƒªLÉg øjòdG øjOôªàªdG
Éæμªe øμj ºdh ,¿Éμ°ùdG ø«H äÉHÉ°UEG ´ƒbh
çÓK
•É≤ædG RôHC
Iõ«Lh
IôàØd Gƒ∏àMG
»æWƒdG»a´hô°ûªdG
GògG πãe
¿G :âaÉ°VC
Gh
™æªH äGQGôb
äQó°UC
G ∫hódGøeº¶©e
¿G á°UÉNh
.z¿ƒeôée{ º¡fCÉH º¡Ø°üj øjòdG ∂ÄdhCG ≈∏Y
≈dEG ¿ƒªàæj º¡fEG ...2020.ó¡©dG
¢SQÉe»dh
23ƒª°S
»a
â°†aQh
.á∏≤à°ùe
QOÉ°üe
∂dP øe
≥≤ëàdG
ºdh
.»dÉª°ûdG
º«∏bEG»a»aº¡°ù«°S
äGó∏H
PG Ió«gR
áª«≤HhOÉ¨∏jO
ô©°ùdG ƒHÉc
QGô≤à°SG
Ö«ÑW Ωó≤ªdG
óbh
™e á«Ñ£dG,¢û«édGh
äÉeÉªμdGáWô°ûdG
ôjó°üJ
ø`` `eC’G á``cô``°` T ø`` e á``bõ``Jô``e ô``°` û` à` fGh
ôHƒàcCG »a áæjóªdG
âªLÉgí°VhC
»àdGG áYÉªédG
çóëàdG hC.É¡FÓZ
G ó«cCÉJ ,IOÉ©dÉc
á«≤«ÑeRƒªdG
øeC’G äGƒb
»a ,øμªàJ
OGô«à°S’Gh øë°û∏d
áØ∏c ,Iôe
∑Éægπc¿ƒμj
ød ¬fG
…QÉ``°`û`à`°`SG »``fÉ``£` ë` ≤` d.z2017
G ±É``æ` e
ô««¨àH
≈``dEG ∫É©dGóÑY
πÑb ,»°VÉªdG ΩÉ©dG ,ôæZÉa á«°ShôdG á°UÉîdG
AóH
òæeGƒeÉb
,≈``dhC’º¡fG
G Iôª∏dh
.äÉ«∏ª©dGâØdh
√òg øY
äÉcô°ûdG
øeG äOC
ºZôdG
≈∏Y ¬aÓN
,Oô``dG Éeh
øe
»a QÉ©°SC’ácQÉ°ûe
G IOÉjR ≈dE
G »àdGh
¢``VGGô`
•ƒ£îH √òg
™æ°üªdG
ìÉààaÉHôHƒàcC
á«°ù«FôdG
º¡££N
Gƒ°Vô©J º¡æμd ôHƒàcCG »a áeÉ©dG äÉHÉîàf’G
º¡aóg ¿B’G≈Ø°ûà°ùªdÉH
º∏©f ÉæëÑ°UCGájó©ªdG
Éªc{ :±É°VC
h `eC’G
á≤£æªdG
»a 2017
G »a º¡WÉ°ûf
.á°UÉîdG
AÉ«à°SG ≈``dEG iOG Éªe áægGôdG
±hô``¶á«æeC
`dG π`’`XG
»æWƒdG
≥`
`
j
ô`
`
Ø
`
d
G
ƒ°†Y
…ôμ°ù©dG
èàæªdG
™æ°üªdG
™e
π°UGƒàdGh
á∏eÉc
êÉàfG
,∂dP ™e .πéY ≈∏Y GƒÑë°ùfGh ™jQP π°ûØd
á«eÓ°SEG á``dhO áeÉbEG »a{ πãªàªdG z»FÉ¡ædG
áYÉªédG âë°VhCG ,áª∏°ùªdG á«ÑdÉ¨dG äGP
äÉYÉ°ùd .QÉ©°SC
,ø«ë∏°ùªdG
äGô°ûY
ô£«°Sh
’G √òg øe
»æjôëÑdG
™ªàéªdG
¿CG Gkô√òg
NDƒeøμJ
,ÉfhQƒc
¢Shô«Ød …ó°üà∏d
™«æ°üJ
∫É``°`S¿Éμ°ùdG
QEÉ`H ´Gô`É¡«∏Y
`°`S’É`≥∏£j
`H Iõ¡LÓd
ájôμ°ùY äÉcô°T ø``e º``Yó``dG ¢ù«FôdG Ö∏W
,äÉYÉªédG
ºdh .zá©jô°ûdG
É¡ªμëJ
.É¡aGógCGøFÉμe
zÜÉÑ°ûdG{
»àdG
É``jGô``H GO Gƒ``Ñ`ª`«`cƒ``e äGó``∏``H ≈``∏` Y ,á``∏`«`∏`b
ø«ÑbGôªdG ¿CG ô«Z .á≤£æªdG »a iôNCG á°UÉN
É¡JÉªég äõcQh É¡JÉ«f âØ°ûc ób ,¿B’G ≈àM
É¡ª°SÉH ø«KóëàªdG ó``MCG ƒjó«a ô¡XCGh
õ``cGô``e Ghô`` ` eOh ,»``Ñ` ehó``«` eh É``¨`fÉ``°`ù`«`ch
.ádOÉ©ªdG Ö∏b ≈∏Y É¡JQób »a ájóéH Gƒμμ°T
™£≤H â``eÉ``bh ,ø``«` «` fó``ª` dG ¿É``μ` °` ù` dG ≈``∏` Y
GO hÉÑª«cƒe ¿É``μ`°`S ΩÉ```eCG ìÓ``°`ù`dG πªëj
,á«àëàdG ≈æÑdGh áeÉ©dG »fÉÑªdGh áWô°ûdG
πμ°ûH ,ºgGôb ¥ô``Mh º¡Ø£N hCG º¡°ShDhQ
≥«Ñ£J Éæg ™«ªédG øe ójôf{ :ÓFÉb ÉjGôH
π°UGƒàdG ™bGƒe ≈∏Y Qƒ°üdG GƒãÑj ¿CG πÑb
:¿ÉeôHhCG ø«ª°SÉj á∏≤à°ùªdG á∏∏ëªdG âdÉbh
.è¡æªe
áeƒμM ójôf ’{ É©HÉàe zá«eÓ°SE’G á©jô°ûdG
áWô°T »``a ∫hDƒ` °` ù` e ∫É`` `bh .»``YÉ``ª` à` L’G
¢ü≤f ¿C’ ô«°ü≤dG ióªdG ≈∏Y ∂dP ºàj ób{
’ Ée πà≤e øY ∞æ©dG ∫ÉªYCG äôØ°SCGh
º«¶æJ ≈æÑJh .z¬∏dG áeƒμM ójôf ,QÉØμdG øe
¬àjƒg ø``Y ∞°ûμdG Ωó``Y π°†a »``Ñ`ehó``«`e
ÉgóMh …ó°üàdG øe áeƒμëdG ™æªj OQGƒªdG
GhôeO ó≤d{ ´ƒÑ°SC’G Gòg ¢SôH ¢ùfGôa ádÉcƒd
.zø««eÓ°SEÓd
ô«Z áª¶æªdG Ö°ùëH ,¢üî°T 900 øY π≤j
ÜCGO Éªc ,äÉ«∏ª©dG á∏°ù∏°S á«eÓ°SE’G ádhódG

¢†FÉØdG ôjó°üJ ™e »∏ëªdG êÉ«àM’G »£¨j

ÉÑjôb øjôëÑdG »a á«Ñ£dG äÉeÉªμdG áYÉæ°üd ™æ°üe ∫hCG ìÉààaG
á«Ñ£dG äÉeõ∏à``°ùªdG ™æ``°üj zÉfhQƒc{ ó©Hh ..øjô¡``°T ∫ÓN õ``¡éj

äÉªég á∏``°ù∏°S ó©H ºgÉjGƒf ¿ƒØ``°ûμj ≥«ÑeRƒe ∫Éª``°T »a ¿ƒjOÉ¡édG

¥Gƒ°SC’G »a ∂FÉÑ°ùdG í°Th ٪ 5^3 ¬Ñ°ùæH ÖgòdG QÉ©°SCG ´ÉØJQG

:¢SÉÑY ∫Gƒf âÑàc

Iô``£``«``°``ù``dG IOÉ```©```à```°```SG ø``∏``©``J ¥É````aƒ````dG á``eƒ``μ``M äGƒ`````b
É``«``Ñ``«``d Üô``````Z ø``«``à``«``é``«``JGô``à``°``SG ø```«```à```æ```jó```e ≈```∏```Y

¿ó``©` ª` dG QÉ`` ©` `°` `SG â`` ©` `Ø` `JQG
™e á«∏ëªdG ¥Gƒ°SC’G »a ôØ°UC’G
Ögò∏d É«ªdÉY QÉ``©` °` SC’G ´É``Ø` JQG
,ÉfhQƒc AÉHh QÉ°ûàfG áeRCG ÖÑ°ùH
21 QÉ«Y ÖgòdG ΩGôL ô©°S ™aQ Ée
18 ≈dEG 22 QÉ«Yh GQÉæjO 18 ≈dEG
≈dEG 24 QÉ«Yh ,¢ù∏a 600h GQÉæjO
â∏°Uhh
âæ∏YC
G :(Ü,É°ù∏a
± CG)493h
- ¢``ù`∏GQÉæjO
`HGô``W 20
Iô£«°ùdG ádhÉëªd Éeƒég ø°T …òdG
,GQ’hO
1686^900
≈dEG á°üfhC
»àdG
á«Ñ«∏dG
¥É``aƒ``dG áeƒμM
äGƒ`’`bG
ΩÉ``©`dG π``jô``HCG 4 »``a á``ª`°`UÉ``©`dG ≈``∏`Y
¢`á°üfh’G
`ù`eCG Ió``ë»a
`à`ª`dQ’hO
G º`` `eC’100
G É``¡`H ´ÉØJQÉH
±ô``à`©`J
.»°VÉªdG
Iô£«°ùdG äOÉ``©`à`°`S.ø«YƒÑ°SC
G É``¡`fG ,ø`G`«∫ÓN
`æ`K’G
áeƒμëd á©HÉJ äGƒ``b äô°ûfh
ÜôZ
70) áJGôÑ°U
∑ƒÑ°ù«a ≈∏Y É¡àëØ°U ≈∏Y ¥ÉaƒdG
ø«°ùMº∏cÖgòdG
ôLÉJ »àæjóe
∫ƒ≤jh ≈∏Y
äÉ°üæe ≈∏Y ÉgAÓ«à°SG ô¡¶J GQƒ°U
ÜôZ
º∏c
60)
¿Éeô°Uh
(¢ù∏HGôW
Ö``gò``dG CGó`` ``H ó`` ≤` `d{ :»``HÉ``¡` °` û` dG
∂FÉÑ°S 10h
í°T OGô`
»HÉ¡°ûdG
ó`` cCG¥Ó`
h `WEG
øeB’G PÓªdG ƒg ÖgòdG GhôÑàYG
äÉHÉHO
`Z ïjQGƒ°U
Éª¡«∏Y
âfÉc ø«à∏dG
(áª°UÉ©dG
πjôHG ô£«°ùJ
ô¡°T ájGóH
òæe ´ÉØJQ’ÉH
øe É``¡` eÉ`É¡fG
`é` MâdÉb
CG ™``«áYQóe
`ª`é`H äÉ`
Ö```Hgô`ò``Y` dhG
,º¡°SC’G ¥ƒ°S øe º¡aƒîJ πX »a
äô£«°S
.ôàØM áØ«∏N ô«°ûª∏d á«dGƒªdG äGƒ≤dG
≈∏Y `bÖ∏£dG
∑ÉHQE
’G ÖÑ°ùH
QÉ©°SCG ¢VÉØîfG ≈``dEG áaÉ°VE’ÉH
™e
áØdÉëàe
á«Ø∏°S»æjôëÑdG
äÉ«°û«∏e øe¥ƒ°ùdG
É¡«∏Y
äGƒ`
º``°` SÉ``H IOÉ`
çó```ëjR` à` ªÖÑ°ùH
` dG ∫É`` `bh∂``dPh
»a ƒ`øeB`fƒ`’`æG`bPÓªdG
∞bƒJ ≈dE»aG Gkájôμ°ùY
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امللك يتلقى برقية �شكر وتقدير من رئي�س الوزراء
تلقى ح�شرة �شاحب اجلاللة امللك حمد
بن عي�شى اآل خليفة عاهل البالد املفدى،
برقية �شكر وتقدير من �شاحب ال�شم�
امللكي االأمري خليفة بن �شلمان اآل خليفة
رئي�س ال�زراء ،على ما ت�شمنته كلمة
جاللته ال�شامية ،امل�جهة الأبناء اململكة من
الطلبة والطالبات واإىل امل�اطنني يف ظل
الظروف الراهنة جلائحة فريو�س ك�رونا
امل�شتجد ،من اإ�شادة وتقدير ملا تبذله
احلك�مة من جه�د وما تتخذه من اإجراءات
خلدمة وطننا العزيز يف هذه الظروف.
واأكد رئي�س ال�زراء يف برقيته ،اأن
كلمات جاللة امللك املفدى الطيبة وتقديره،
كانت لها اأبلغ االأثر يف نف�س �شم�ه،
واأع�شاء احلك�مة ،حيث ت�شكل دعمًا ق�يًا
وحافزًا مل�ا�شلة احلك�مة نهجها يف تنفيذ
ت�جيهات جاللته مبنح امل�اطن واملقيم
اأق�شى درجات الرعاية واالهتمام يف ظل
ما ت�شهده بالدنا والعامل يف ال�قت الراهن
من م�اجهة لتف�شي هذا ال�باء ،والذي نثق

جاللة امللك

يف اأننا �شنتمكن بف�شل اهلل من جتاوزه،
واخلروج من هذه االأزمة ،لن�ا�شل عملنا
يف التنمية واالنتاج من اأجل �شالح ال�طن
وامل�اطن.
كما اأكد �شم�ه ،اأن احلك�مة �شت�ا�شل
جه�دها احلثيثة واتخاذ االإجراءات التي

رئي�س الوزراء

تكفل حماية امل�اطنني واملقيمني ،وت�فري
الرعاية ال�شحة باأعلى م�شت�ياتها ،واأنها
لن تت�انى عن اتخاذ كل ما يلزم ل�شمان
م�شرية العمل ،وجتاوز اآثار تلك االأزمة
اقت�شادية واجتماعية يف ظل قيادة جاللة
امللك املفدى وت�جيهاته احلكيمة.

امللك ي�شادق على اتفاقية تاأ�شي�س �شركة املدفوعات اخلليجية
�شادق ح�شرة �شاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�شى اآل خليفة عاهل
البالد املفدى واأ�شدر قان�ن رقم ( )9ل�شنة  2020بالت�شديق على
اتفاقية التاأ�شي�س والنظام االأ�شا�شي ل�شركة املدف�عات اخلليجية ،بعد
اإقراره من جمل�س ال�ش�رى وجمل�س الن�اب.
وجاء يف املادة االأوىل من القان�ن اأنه �ش�دق على اتفاقية التاأ�شي�س

والنظام االأ�شا�شي ل�شركة املدف�عات اخلليجية وامل�قع عليهما بتاريخ
 1440/7/20هـ امل�افق  27مار�س  ،2019واملرافقني لهذا القان�ن.
وجاء يف املادة الثانية من القان�ن اأن على رئي�س جمل�س ال�زراء
وال�زراء -كل فيما يخ�شه -تنفيذ اأحكام هذا القان�ن ويعمل به من
الي�م التايل لتاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�شمية.

وزير العمل ي�شدر تعميمً ا اإداريًا لأ�شحاب العمل والعمال

اإلزام اأ�شحاب العمل بتوفري الكمامات للعمال وا�شرتاطات خا�شة لل�شكن
بنا ًء على قرارات اللجنة التن�شيقية،
برئا�شة �شاحب ال�شم� امللكي االأمري �شلمان
بن حمد اآل خليفة ،ويل العهد نائب القائد
االأعلى النائب االأول لرئي�س جمل�س ال�زراء
حفظه اهلل ،وقرار وزير الداخلية رقم ()59
ل�شنة  2020باإلزام مرتادي االأماكن العامة
واملحال ال�شناعية والتجارية ب��شع كمامات
ال�جه ال�قائية ،وا�شتكماالً الإجراءات ال�قاية
االحرتازية �شد فريو�س ك�رونا امل�شتجد
(ك�فيد )19-للحفاظ على �شالمة و�شحة
العاملني واملت�اجدين يف م�اقع العمل وللحد
من تف�شي الفريو�س ،اأ�شدر وزير العمل
والتنمية االجتماعية ،جميل بن حممد علي
حميدان ،تعميمًا اإداريًا ملن�شاآت القطاع اخلا�س
(اأ�شحاب عمل وعمال) ب�شاأن مكافحة ومنع
انت�شار هذا املر�س يف م�اقع العمل وم�شاكن
العمال مبن�شاآت القطاع اخلا�س والذي يتعني
على اأ�شحاب العمل تطبيقه اعتبارا ً من 13
اأبريل  2020وحتى اإ�شعار اآخر.
وجاء يف التعميم الذي اأ�شدرته وزارة
العمل والتنمية االجتماعية لكافة املن�شاآت
وال�شركات وامل�ؤ�ش�شات العاملة يف القطاع
اخلا�س التاأكيد على طريف االإنتاج بتنفيذ
الت�جيهات ال�شادرة من قبل وزارة ال�شحة
مبا من �شاأنه �ش�ن ال�شحة العامة ،باالإ�شافة
للت�شديد على م�ش�ؤولية اأ�شحاب العمل يف
حماية جميع العمال واالأفراد املت�اجدين يف
م�اقع العمل وم�شاكن العمال املختلفة من
خماطر انت�شار فريو�س ك�رونا امل�شتجد.
وقد األزم التعميم االإداري اأ�شحاب العمل
يف القطاع اخلا�س بت�فري كمامات ال�جه
ال�قائية واإلزام جميع العمال با�شتخدامها يف
م�اقع العمل من اأجل احلد من انت�شار العدوى
بني العمال ،باالإ�شافة للتاأكيد على امل�ش�ؤولية
امللقاة على عاتق اأ�شحاب العمل يف عدم
ال�شماح بدخ�ل االأفراد اىل املن�شاأة اأو م�اقع
العمل قبل التاأكد من ا�شتخدامهم كمامات
ال�جه ال�قائية .و�شدد التعميم االإداري على
قيام اأ�شحاب العمل اأو من ين�ب عنهم بقيا�س
درجة احلرارة جلميع العمال عند دخ�لهم
مل�اقع العمل ،وخروجهم اأثناء العمل ،وحني
االن�شراف ملقرات ال�شكن املخ�ش�شة لهم،
علما ً باأنه يف حال مت ر�شد اأي ارتفاع لدرجة
احلرارة الأي من العمال ،فاإنه يتعني عند ذلك
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جميل حميدان

قيام �شاحب العمل اأو من ين�ب عنه بعزل
العامل ب�شكل ف�ري واالت�شال على الرقم
( )444للتحقق من احلالة املر�ش�دة واإحالتها
للح�ش�ل على الرعاية الطبية الالزمة.
كما وجه التعميم ال�شركات وامل�ؤ�ش�شات
تقليل عدد العمال يف م�اقع العمل وعلى
االأخ�س يف غرف اال�شرتاحة املخ�ش�شة
للعمال ،وغرف االنتظار ،وغرف تبديل املالب�س
للعمال ،باالإ�شافة اإىل املركبات اخلا�شة بنقل
العمال داخل املن�شاأة ومن واإىل م�اقع العمل.
ويف �شبيل تعزيز اإجراءات التباعد
االجتماعي واحلد من االختالط يف م�اقع
العمل ،اأكد وزير العمل والتنمية االجتماعية
على اأهمية تطبيق �شيا�شة العمل من املنزل
للعاملني والعامالت يف م�اقع العمل ،كلما
اأمكن ذلك عمليا ،وعلى وجه اخل�ش��س
لالأمهات العامالت يف من�شاآت القطاع اخلا�س.
وقد اأفرد التعميم االإداري حم�را ً خا�شا ً
باالحتياطات واال�شرتاطات الالزم مراعاتها يف
م�شاكن العمال ،وذلك ملا لذلك من اأهمية بالغة
وتاأثري مبا�شر على �شحة و�شالمة القاطنني
فيها وعلى املجتمع ب�شكل عام ،حيث ت�شمن
التعميم حث اأ�شحاب العمل على تقليل عدد
العمال املت�اجدين يف الغرفة ال�احدة يف
م�شاكن العمال ،وزيادة امل�شاحة املخ�ش�شة
للعامل ال�احد اإىل اأق�شى حد ممكن ،بحيث
يتم حتقيق التباعد االجتماعي بني العمال عن
طريق وج�د امل�شافة االآمنة بينهم ومبا ال يقل
عن مرتين بني العامل والعامل االآخر ،علما ً اأنه
وبح�شب البند االأول من املادة ( )3من القرار
رقم ( )40ل�شنة  2014ب�شاأن ا�شرتاطات

وم�ا�شفات م�شاكن العمل ،فاإنه يجب اأال
تقل امل�شاحة املخ�ش�شة لكل عامل عن اأربعة
اأمتار مربعة من امل�شاحة اخلالية يف الغرف
املخ�ش�شة مل�شاكن العمال ،ويف ذلك داللة
وا�شحة على اأن ت�شريعات ال�شالمة وال�شحة
املهنية مبملكة البحرين تت�افق مع االأ�ش�س
واملبادئ الالزمة ملكافحة العدوى وت�فري
احلماية الالزمة للعمال يف امل�شاكن املخ�ش�شة
لهم.
كما اأكد التعميم ال�شادر على اتخاذ ما يلزم
من قبل اأ�شحاب العمل حلظر تبادل الزيارات
من قبل العمال التابعني الأ�شحاب عمل
حمددين اىل امل�شاكن املخ�ش�شة للعمال
التابعني الأ�شحاب عمل اآخرين ،ف�شالً عن
ت�جيه اأ�شحاب العمل الذين يق�م�ن بت�فري
امل�شاكن لعمالهم للقيام بتخ�شي�س مبان
ٍمنف�شلة ت�شع لـ  %10من العمال التابعني
ل�شاحب العمل كحد اأدنى ،وذلك بغر�س
تخ�شي�شها للحجر االحرتازي وفق اإر�شادات
اإدارة ال�شحة العامة للمن�شاآت التي ت�شتخدم
اأكرث من  50عامالً.
ويف ختام التعميم االإداري� ،شدد حميدان
على اأهمية قيام اأ�شحاب العمل اأو من ين�ب
عنهم مبراقبة التقيد بتنفيذ االإجراءات املذك�رة
اأعاله واتخاذ االإجراءات الرادعة ملن يخالف
تلك االحتياطات ال�قائية �ش�اء من العمال اأو
من املن�شاآت املتعاقدة مع �شاحب العمل ،وذلك
من اأجل احلفاظ على ال�شالمة وال�شحة جلميع
ال�شركاء يف �ش�ق العمل ولكافة اأفراد املجتمع
على حد �ش�اء.
وقد اأكد وزير العمل والتنمية االجتماعية
يف هذا االإطار على تقديره للح�س ال�طني
العايل الذي يتمتع به اأ�شحاب العمل وال�شركاء
يف �ش�ق العمل وما يبدونه من تعاون
وتن�شيق مع ال�زارة واجلهات الر�شمية املعنية
يف اإطار اجله�د ال�طنية مل�اجهة هذا الظرف
اال�شتثنائي ،م�شريًا اإىل اأن التزام املن�شاآت
بتطبيق قرارات اللجنة التن�شيقية والقرارات
ال�شادرة من احلملة ال�طنية ملكافحة انت�شار
فريو�س ك�رونا (ك�فيد ،)19-له اأهمية كربى
وانعكا�شات وا�شـــعة على �شالمــة و�شحة
العمال وكافة اأفــراد املجـــتمع ،ويــعزز
اجله�د الر�شمية املتخــذة عــلى امل�شت�ى
ال�طــني ملكافحة هذا ال�باء.

بيانات الخبر

امللك يتلقى برقية �شكر من وزير الرتبية والتعليم
تلقى ح�شرة �شاحب اجلاللة امللك حمد
بن عي�شى اآل خليفة عاهل البالد املفدى ،برقية
�شكر من ماجد بن علي النعيمي وزير الرتبية
والتعليم ،على ما تف�شل به جاللته يف كلمته
امللكية ال�شامية اإىل اأبنائه الطلبة يف هذه الفرتة
اال�شتثنائية ،وما ت�شمنته من معاين الت�شجيع
والثقة الكبرية يف امل�شتقبل الزاهر له�ؤالء
االأبناء ،لي�ا�شل�ا م�شرية اخلري والنماء يف
ظل قيادة جاللته احلكيمة ،وليك�ن�ا �شمن
فريق بحرين امل�شتقبل.
واأ�شاد وزير الرتبية والتعليم يف برقيته،
مبا ت�شمنته كلمة جاللته التاريخية من
التقدير للجه�د التي يبذلها القائم�ن على
تعليم االأبناء الطلبة ،والعامل�ن يف امليدان
وخ�ش��شا املعلمني واملعلمات
الرتب�ي،
ً
منهم ،ل�شمان ا�شتدامة التعليم ،م�شتفيدين

من املنظ�مات االلكرتونية املت�فرة من خالل
م�شروع جاللته ملدار�س امل�شتقبل ،الذي تط�ر
لي�شمل التمكني الرقمي يف التعليم ،بف�شل
رعاية ودعم جاللته للم�شرية التعليمية
املباركة.
وقال «اإن كلمة جاللته اأثلجت �شدور
اجلميع ،م�ش�ؤولني ومعلمني وطلبة واأولياء
اأم�ر ،مبا عك�شته من اهتمام جاللته الكرمي
بالتعليم يف مملكة البحرين ،والتقدير امل�شتمر
للم�شرية التعليمية املباركة ،حيث ن�شتمد
الطاقة والثقة والعزم من الت�جيهات امللكية
ال�شامية ،للم�شي قدمًا نح� حتقيق املزيد من
االإجنازات املتميزة ،وا�شعني ن�شب اأعيننا
ت�جيهات جاللته ال�شديدة ،يف �شبيل تط�ير
امل�شرية التعليمية� ،شائالً اهلل العلي القدير اأن
يحفظ جاللته ذخ ًرا و�شندًا ل�شعبه ال�يف».

رئي�س الوزراء يتلقى برقية �شكر
جوابية من رئي�س الوزراء الياباين
تلقى �شاحب ال�شم� امللكي االأمري خليفة بن �شلمان اآل خليفة رئي�س ال�زراء برقية
�شكر ج�ابية من �شينزو اآبي رئي�س وزراء اليابان ،وذلك ردًا على برقية �شم�ه املهنئة له
مبنا�شبة عيد ميالد جاللة االإمرباط�ر ناروهيت� امرباط�ر اليابان.

رئي�س «الأعلى لل�شحة» :البحرين تبد أا
التجارب ال�شريرية للعالج ببالزما املتعافني
اأكد معايل الفريق طبيب ال�شيخ حممد بن
عبداهلل اآل خليفة رئي�س املجل�س االأعلى لل�شحة
رئي�س الفريق ال�طني الطبي للت�شدي لفريو�س
ك�رونا ،اأن مملكة البحرين ت�ا�شل جه�دها
لتط�ير بروت�ك�لها العالجي مبا يتما�شى مع
تط�رات الفريو�س وم�شتجدات جتارب الدول
ً
ملح�ظا يف ا�شتخدام عالج
التي حتقق جناحً ا
معني للفريو�س ،م�شريًا اإىل اأن نقل البالزما من
احلاالت التي تعافت من الفريو�س اإىل احلاالت
القائمة اأثبت فاعليته يف نقل املناعة مل�اجهة
الفريو�س حيث اأظهرت نتائج �شريرية يف عدة
دول اأن هناك حت�ش ًنا يف االأعرا�س ال�شريرية
بعد  12اإىل � 24شاعة من تلقي احلاالت القائمة
للعالج وانخف�شت م�ؤ�شرات االلتهاب الرئي�شية
ب�شكل ملح�ظ وحت�شنت بع�س امل�ؤ�شرات
الرئي�شية مثل ت�شبع االأك�شجني يف الدم ب�شكل
�شامل.
واأ�شاف باأنه مت ت�شكيل فريق لتنفيذ
البح�ث ال�شريرية املتعلقة بفريو�س ك�رونا
امل�شتجد برئا�شة الل�اء الربوفي�ش�ر ال�شيخ
خالد بن علي اآل خليفة ،قائد اخلدمات الطبية
امللكية ،مبي ًنا اأن الفريق يف �شدد تنفيذ التجارب
ال�شريرية حاليًا لت�شمل  20حالة قائمة يف

ال�سيخ حممد بن عبداهلل
مراكز العزل والعالج ،وذلك لنقل اأج�شام
م�شادة م�جهة �شد الفريو�س من بالزما دم
املتعافني اإليهم لال�شتفادة من «بالزما النقاهة»،
كما �شيتم اإجراء تقييم اأويل ب�ش�رة ي�مية مع
بدء التجربة ال�شريرية والتي ميكن متديدها
اعتمادًا على النتائج ،من� ًها باأنه �شيتم فتح
باب التربع بالبالزما يف بنك الدم بامل�شت�شفى
الع�شكري وذلك للحاالت التي تعافت من
فريو�س ك�رونا م�ؤخ ًرا.

العب�شي« :تنظيم العمل» حري�شة
علــى الرتقـ ــاء بق ــدرات البحرينيني
حققت مديرة احلماية والتظلمات يف هيئة
تنظيم �ش�ق العمل �شريين خليل ال�شاعاتي
املركز االأول على خريجي الدفعة اخلام�شة يف
دبل�م مكافحة االجتار بالب�شر �شمن برنامج
اخت�شا�شي ملكافحة االجتار بالب�شر ،ت�شرف
عليه �شرطة دبي بدولة االإمارات العربية املتحدة
بالتعاون مع معهد دبي الق�شائي واللجنة
ال�طنية ملكافحة جرائم االجتار بالب�شر ومكتب
االأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية ،فيما
حقق اخت�شا�شي العمالة ال�افدة بالهيئة عمّار
ب�عالي املركز الثاين.
وقد اأعرب الرئي�س التنفيذي لهيئة تنظيم
�ش�ق العمل رئي�س اللجنة ال�طنية ملكافحة
االجتار باالأ�شخا�س اأ�شامة بن عبد اهلل العب�شي،
عن �شكره وتقديره اإىل دولة االإمارات العربية
املتحدة التي فتحت املجال للخليجيني لاللتحاق
بهذا الربنامج الفريد من ن�عه على م�شت�ى
املنطقة ،م�ؤكدًا اأن هذا الربنامج بادرة مهمة يف
جمال تط�ير القدرات واملهارات وتعزيز جه�د
مكافحة االجتار باالأ�شخا�س ،وخط�ة اإ�شافية
لرفد املنطقة بخرباء متمكنني يف هذا املجال.
كما اأعرب العب�شي عن تهانيه اإىل كل من
�شريين ال�شاعاتي وعمّار ب�عالي على حتقيقهما
املركزين االأول والثاين على الت�ايل يف الربنامج
الذي ا�شتمر يف الفرتة من ن�فمرب  2019اإىل
مار�س  ،2020مثم ًنا جه�دهما ومثابرتهما
التي اأثمرت عن حتقيق هذا املركز املتقدم .واأكد

اأ�سامة العب�سي
العب�شي اأن هيئة تنظيم �ش�ق العمل حري�شة
على االرتقاء بجه�د م�ظفيها وك�ادرها
اأكادمييًا ومهنيًا ب�ش�رة دائمة وم�شتمرة مبا
ميكنهم ت��شعة اطالعهم على اأحدث اخلربات
يف جمال عملهم.
و�شمت هذه الدفعة التي ي�شارك فيها
م�اطن�ن خليجي�ن للمرة االأوىل 38 ،منت�شبًا
ينتم�ن اإىل  22جهة من خمتلف اأجهزة اإنفاذ
القان�ن و�شلطات التحقيق والق�شاء ،ودوائر
حك�مية وحملية يف االإمارات العربية املتحدة،
اإىل جانب بحرينيني وثالثة �شع�ديني ،وقد
ا�شتمرت يف الفرتة من ن�فمرب  2019وحتى
مار�س .2020
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حمليات 03

حث الأجهزة احلكومية على �سرعة التحول الرقمي وتطبيق الأنظمة الإلكرتونية ..جمل�س الوزراء:

التاأكد من وفرة ال�سلع ال�ستهالكية وجودتها وتكثيف الرقابة على الأ�سواق
درا��� � �س� � ��ة اخل� � � �ي�� � ��ارات امل� �ن���ا�� �س� �ب���ة ب�� ���� �س�� �اأن اأو�� � � �س�� � ��اع ري�� ��ا��� ��س الأط� � � �ف � � ��ال وال� � �ع�� ��ام�� ��الت ف �ي �ه��ا
راأ�س �شاحب ال�شمو امللكي الأمري خليفة بن �شلمان
اآل خليفة رئي�س الوزراء وبح�شور �شاحب ال�شمو امللكي
الأمري �شلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد نائب القائد
الأعلى النائب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء اجلل�شة
العتيادية الأ�شبوعية ملجل�س الوزراء التي عقدت عن بُعد
بتقنية الت�شال املرئي.
وقد اأدىل الدكتور يا�شر بن عي�شى النا�شر الأمني العام
ملجل�س الوزراء عقب اجلل�شة بالت�شريح التايل:
رفع �شاحب ال�شمو امللكي رئي�س الوزراء خال�س
ال�شكر اإىل ح�شرة �شاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�شى
اآل خليفة عاهل البالد املفدى على م�شاعر جاللته النبيلة
وما اأبداه من اهتمام طوال فرتة عالج �شموه يف اخلارج
جت�شدت يف زيارة جاللته ل�شموه و�شوؤاله الدائم ومتابعته
الكرمية.
كما وجه �شاحب ال�شمو امللكي رئي�س الوزراء ال�شكر
اإىل �شاحب ال�شمو امللكي الأمري �شلمان بن حمد اآل خليفة
ويل العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئي�س جمل�س
الوزراء على ما اأبداه من اهتمام ومتابعة وبزيارة �شموه
الكرمية لالطمئنان على �شحة �شمو رئي�س الوزراء ،وحيا
�شاحب ال�شمو امللكي رئي�س الوزراء املواطنني الأعزاء
واملقيمني الكرام على م�شاعرهم الفيا�شة التي عربوا
عنها مبختلف الو�شائل وعرب و�شائل الإعالم والتوا�شل
الجتماعي ،فرحة مبا منّ اهلل �شبحانه وتعاىل على �شموه
بال�شحة والعافية ،ويف هذا ال�شدد عرب جمل�س الوزراء
عن بالغ فرحته و�شعادته مبا اأفاء اهلل على �شموه من نعمة
ال�شحة والعافية داعيًا املوىل عز وجل اأن يحفظ �شاحب
ال�شمو امللكي رئي�س الوزراء ملوا�شلة م�شرية العطاء
والنماء والزدهار.
بعدها اأ�شاد �شاحب ال�شمو امللكي رئي�س الوزراء
مب�شمون الكلمة ال�شامية التي وجهها ح�شرة �شاحب
اجلاللة العاهل املفدى حفظه اهلل ورعاه اإىل اأبنائه الطلبة
والطالبات ومبا ت�شكله من حافز لهم وللكوادر التعليمية
والإدارية لبذل املزيد يف ظل الظروف الراهنة ملواجهة
فريو�س كورونا امل�شتجد ،م�شيدًا �شموه مبا ا�شتملت عليه
كلمة جاللة العاهل املفدى من معان وتوجيهات �شامية
لاللتزام بالنهج الوطني القومي يف حماية وتقدمي امل�شلحة
العليا للوطن.
من جانب اآخر ،فقد تابع جمل�س الوزراء اآخر التطورات
وامل�شتجدات واجلهود الوطنية املبذولة للت�شدي لفريو�س
كورونا امل�شتجد (كوفيد  ،)19اإذ اأ�شاد �شاحب ال�شمو

امللكي رئي�س الوزراء بجهود ومتابعة �شاحب ال�شمو
امللكي ويل العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئي�س
جمل�س الوزراء امل�شتمرة يف �شبيل الت�شدي لهذا الفريو�س
واحتواء انت�شاره وبالإجراءات ال�شتباقية الفعّ الة ،كما
تقدم �شموه بال�شكر للوزراء والأجهزة احلكومية والقطاع
اخلا�س يف تلبية احتياجات املواطنني يف ظل هذه الظروف
ال�شتثنائية ،م�شيدًا �شاحب ال�شمو امللكي رئي�س الوزراء
بالكوادر الطبية والتمري�شية التي تقوم باأدوار بطولية
ا�شتثنائية ولها ول�شعب البحرين على وعيه والتزامه
بالإجراءات كل ال�شكر والتقدير.
بعد ذلك وجه �شاحب ال�شمو امللكي رئي�س الوزراء اإىل
التحقق من وفرة ال�شلع ال�شتهالكية الكافية للمواطنني
خالل �شهر رم�شان املبارك وموا�شلة الرقابة لتكون
هذه ال�شلع متوازنة من حيث اجلودة وال�شعر ،كما وجه
�شموه بتكثيف فرق التفتي�س ملراقبة الأ�شواق يف ال�شهر
الف�شيل ل�شمان عدم التالعب بالأ�شعار ،وكلف �شموه
وزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة بذلك ،فيما قدم وزير
ال�شناعة والتجارة وال�شياحة تقري ًرا عن ا�شتعدادات
الوزارة لتوفري ال�شلع واإطالة خمزونها ال�شرتاتيجي
وجهودها الرقابية للحفاظ على اأ�شعارها.
بعدها عرب جمل�س الوزراء عن ترحيب مملكة البحرين
باإعالن قيادة القوات امل�شرتكة لتحالف دعم ال�شرعية
اليمنية بوقف اإطالق النار ال�شامل يف اليمن ،م�شيدًا املجل�س
بالدواعي الإن�شانية احلميدة التي يقف خلفها هذا القرار
مراعاة للظروف التي مير بها اليمن والعامل يف مواجهة
حتديات انت�شار جائحة كورونا امل�شتجد ،معربا ً املجل�س
عن اأمله باأن تتجاوب جماعة احلوثي مع هذه املبادرة
الإن�شانية مبا يحقق الأمن وال�شالم ويكفل حل �شيا�شي
�شامل.
من جانب اآخر ،فقد رحب جمل�س الوزراء مبا مت
التوافق عليه يف الجتماع الوزاري ال�شتثنائي للدول
الأع�شاء يف منظمة اأوبك والدول املنتجة للنفط من خارج
املنظمة برئا�شة اململكة العربية ال�شعودية ملا من �شاأنه
اإعادة التوازن لأ�شواق النفط ،كما اأ�شاد املجل�س باتفاق
جمموعة الع�شرين التي تتوىل اململكة العربية ال�شعودية
رئا�شتها يف دعم �شوق النفط والنهو�س بالتن�شيق الدويل
ملواجهة جائحة الكورونا.
بعد ذلك نظر املجل�س يف املذكرات املدرجة على جدول
اأعمالها وذلك على النحو التايل:
اأولً :تنفي ًذا لتوجيهات �شاحب ال�شمو امللكي رئي�س

الوزراء فقد بحث املجل�س عددًا من التو�شيات املتعلقة
بالر�شوم الدرا�شية يف املوؤ�ش�شات التعليمية اخلا�شة و�شبل
التخفيف عن كاهل اأولياء الأمور وذلك يف ظل الظروف
ال�شتثنائية والتحديات ب�شبب انت�شار وباء الكورونا يف
العامل ،وقد قرر جمل�س الوزراء تكليف وزارة الرتبية
والتعليم بال�شتمرار يف حث بقية املدار�س واجلامعات
اخلا�شة على مراعاة ظروف اأولياء الأمور خالل الو�شع
احلايل ال�شتثنائي� ،شاك ًرا املجل�س ما اأبدته بع�س املدار�س
واجلامعات اخلا�شة من ا�شتجابة وا�شتعداد خلف�س
ر�شومها الدرا�شية ومراعاة ظروف اأولياء الأمور ،وذلك
بعد اأن وقف املجل�س من خالل العر�س الذي قدمه وزير
الرتبية والتعليم على اجلهود التي قامت بها وزارة الرتبية
والتعليم وتوا�شلها مع املدار�س واجلامعات اخلا�شة يف
هذا اجلانب حيث وافقت العديد من املدار�س اخلا�شة على
خف�س الر�شوم الدرا�شية بن�شب ترتاوح بني %10 – 5
واأكرث بالإ�شافة اإىل تاأجيل دفع الق�شط املطلوب للف�شل
الدرا�شي القادم من العام الدرا�شي  2021 – 2020قبل
نهاية الف�شل الثاين ،وتاأجيله اإىل �شهر �شبتمرب القادم
ملن يرغب من اأولياء الأمور ،اإ�شافة اإىل النظر يف حالت
املتع�شرين من اأولياء الأمور لإعادة جدولة الر�شوم
املطلوبة منهم واإعفائهم من املبالغ اخلا�شة باخلدمات التي
مل يتم ال�شتفادة منها كاملوا�شالت والتغذية والأن�شطة
املدر�شية وغريها واإعادتها اإليهم اإن كانوا قد دفعوها ب�شكل
م�شبق للفرتة من اأبريل اإىل يونيو  2020اأو خ�شمها من
ر�شوم العام الدرا�شي املقبل .فيما كلف جمل�س الوزراء
اللجنة الوزارية لل�شوؤون املالية والقت�شادية والتوازن
املايل بدرا�شة اخليارات املنا�شبة ب�شاأن اأو�شاع ريا�س
الأطفال والعامالت فيها.
ثانيًا :وافق جمل�س الوزراء على �شداد اأجور العمال
البحرينيني بالقطاع اخلا�س املوؤمن عليهم مبوجب قانون
التاأمني الجتماعي ملدة ثالثة ا�شهر اعتبا ًرا من �شهر اأبريل
 2020وذلك من فائ�س �شندوق التاأمني �شد التعطل
وبحد اأق�شى مقدار الأجر املوؤمن مبوجبه ،وكلف اجلهات
املخت�شة باتخاذ الإجراءات الالزمة وذلك يف �شوء املذكرة
املرفوعة لهذا الغر�س من وزير املالية والقت�شاد الوطني.
ثال ًثا :بحث جمل�س الوزراء م�شروع مر�شوم باإ�شافة
مادة جديدة اإىل املر�شوم ( )54ل�شنة  2019باإن�شاء
اأكادميية حممد بن مبارك اآل خليفة للدرا�شات الدبلوما�شية،
وا�شتعر�س تو�شية اللجنة الوزارية لل�شوؤون القانونية
والت�شريعية والتي عر�شها معايل رئي�س اللجنة ب�شاأنه،

غوتري�س ي�سيد باإجراءات اململكة ملكافحة «كورونا» ..وزير اخلارجية:

البحرين تدعم دعوة الأمم املتحدة لوقف عاملي فوري لإطالق النار
اأجرى وزير اخلارجية عبداللطيف بن را�شد
الزياين اأم�س ات�شالً هاتفيًا مع الأمني العام لالأمم
املتحدة اأنطونيو جوتري�س ،جرى خالله بحث
تطورات الأو�شاع ال�شيا�شية والأمنية الإقليمية،
واجلهود التي تبذلها منظمة الأمم املتحدة على
ال�شعيد العاملي للحفاظ على الأمن وال�شلم
الدوليني ،وامل�شاعي احلثيثة التي تقوم بها لدعم
جهود دول العامل يف مكافحة فريو�س كورونا
امل�شتجد (كوفيد.)19
وقد نقل الدكتور عبداللطيف بن را�شد
الزياين اإىل الأمني العام لالأمم املتحدة حتيات
وتقدير ح�شرة �شاحب اجلاللة امللك حمد بن
عي�شى اآل خليفة عاهل البالد املفدى ،على الدور
الكبري الذي تقوم به منظمة الأمم املتحدة للحفاظ
على الأمن وال�شلم العاملي ،واجلهود التي تبذلها
يف جمال دعم التنمية امل�شتدامة يف دول العامل،
ومواجهة التحديات العاملية.
واأكد وزير اخلارجية دعم مملكة البحرين
للدعوة املخل�شة التي اأطلقها الأمني العام
لالأمم املتحدة لوقف عاملي فوري لإطالق النار،
وت�شخري اجلهود الدولية ملواجهة والق�شاء على
فريو�س كورونا ،منوها بالدور الفاعل واملتميز
الذي تقوم به منظمة ال�شحة العاملية لدعم
جهود دول العامل يف مكافحة فريو�س كورونا،
معربًا عن تقديره للخطة التي اأطلقها ال�شيد
اأنطونيو جوتري�س ملعاجلة الآثار الجتماعية
والقت�شادية املدمرة لفريو�س كورونا،
باعتبارها خطة طموحة ذات بعد اإن�شاين وهدف
نبيل ياأخذ يف احل�شبان احتياجات الدول النامية
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وزير اخلارجية يحدد
اخت�سا�سات الوكالء والوكالء امل�ساعدين
حمرر ال�شوؤون املحليّة:

اليوم

الخبر

وقرر املجل�س اإعادة اإحالته اإىل اللجنة مرة اأخرى ملزيد
من الدرا�شة.
رابعًا :وافق جمل�س الوزراء على تعديل قانون ال�شجل
التجاري وقرر اإحالته ب�شفة ال�شتعجال اإىل جمل�س
النواب وفق الإجراءات الد�شتورية والقانونية ،وي�شمح
التعديل لوزير ال�شناعة والتجارة وال�شياحة نقل خدمات
ال�شجل املركزي لل�شركات امل�شاهمة املقفلة من الإدارة
املخت�شة بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة اإىل �شركة
حر�شا
البحرين للمقا�شة اململوكة لبور�شة البحرين وذلك
ً
على زيادة ال�شفافية واملرونة يف اإدارة ال�شركات امل�شاهمة
املقفلة وتقدمي خدمات اإ�شافية دون الإخالل بخ�شو�شية
تلك ال�شركات ،وذلك على النحو الذي اأو�شت به اللجنة
الوزارية لل�شوؤون القانونية والت�شريعية والتي عر�شها
معايل نائب رئي�س جمل�س الوزراء رئي�س اللجنة املذكورة.
خام�شً ا :وافق جمل�س الوزراء على نقل تبعية نادي
العروبة ونادي اخلريجني ونادي الطريان وال�شفر من
وزارة �شوؤون ال�شباب والريا�شة اإىل وزارة العمل والتنمية
الجتماعية ،واأن تكون وزارة العمل والتنمية الجتماعية
هي اجلهة الإدارية املخت�شة لكل منهم ،وذلك يف �شوء
التو�شية املرفوعة لهذا الغر�س من اللجنة الوزارية
لل�شئون القانونية والت�شريعية والتي عر�شها نائب رئي�س
جمل�س الوزراء رئي�س اللجنة املذكورة.
�شاد�شً ا :حث جمل�س الوزراء الوزارات والأجهزة
احلكومية على �شرعة التحول الرقمي وتطبيق الأنظمة
الإلكرتونية لتقدمي خدماتها واإجراءاتها ومعامالتها،
وبارك املجل�س �شمن هذا ال�شياق تد�شني اخلدمات العدلية
والق�شائية اللكرتونية بوزارة العدل وال�شئون الإ�شالمية
والأوقاف والتحول من ا�شتخدام النظم التقليدية اإىل
ا�شتخدام الأنظمة والو�شائل الإلكرتونية احلديثة واملتطورة
يف جميع املعامالت واخلدمات للمراجعني واملتقا�شني
واملحامني التي تاأتي ان�شجاما ً مع برنامج احلكومة يف
تي�شري اإجراءات التقا�شي وت�شهيل تقدمي اخلدمات العدلية،
وذلك من خالل اطالع املجل�س على مذكرة مرفوعة بهذا
ال�شاأن من وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف
والتي �شرح من خاللها مراحل تد�شني النظم الإلكرتونية
واجلهود املبذولة لتطوير الأنظمة الإلكرتونية.
�شابعً ا :وافق جمل�س الوزراء على حتديث قائمة
البحرين لالإرهاب باإدراج اأفراد وكيانات ذات �شلة بتمويل
الإرهاب اإليها وذلك يف �شوء املذكرة املرفوعة لهذا الغر�س
من وزير اخلارجية.

وزير اخلارجية

االمني العام لالمم املتحدة

ومتطلباتها ال�شرورية ملواجهة فريو�س كورونا.
واأو�شح وزير اخلارجية اأن دعوة الأمني
العام لالأمم املتحدة لوقف عاملي لإطالق النار
لقيت ا�شتجابة فورية من حتالف دعم ال�شرعية
يف اليمن باإعالنه عن وقف اإطالق نار �شامل
يف اليمن ،معربًا عن الأمل يف اأن توا�شل
الأمم املتحدة جهودها لل�شغط على احلوثيني
لال�شتجابة اإىل وقف اإطالق النار ،والقبول
با�شتئناف املفاو�شات ال�شيا�شية التي يقودها
املبعوث الأممي اإىل اجلمهورية اليمنية مارتن
غريفيث�س ،موؤكدًا على �شرورة موا�شلة اجلهود
للتو�شل اإىل وقف لإطالق النار يف كل من �شوريا
وليبيا .من جانبه ،كلف الأمني العام لالأمم
املتحدة وزير اخلارجية بنقل حتياته وتقديره

وامتنانه جلاللة امللك املفدى على التزام مملكة
البحرين وت�شامنها مع الأمم املتحدة يف جهودها
ملكافحة جائحة كورونا ،م�شيدًا بالإجراءات
الحرتازية ال�شتباقية التي اتخذتها ملكافحة
الفريو�س ومنع انت�شار العدوى للحفاظ على
�شحة و�شالمة املواطنني واملقيمني والوافدين
يف اململكة ،مثم ًنا التوجيهات امللكية الكرمية من
لدن جاللة امللك املفدى باأن تتكفل وزارة ال�شحة
بتوفري الرعاية الطبية واخلدمات ال�شحية
للفح�س واحلجر والعالج جلميع املواطنني
واملقيمني يف اململكة على حد �شواء ،الأمر الذي
يدل على �شدق امل�شاعــر الإن�شانيـة النبيلة
جلاللة امللك املفدى واإميانــه الرا�شخ بالقيم
واملبادئ الأخالقية العاملية.

علمت «الأيام» اأن وزير اخلارجية
عبداللطيف الزياين اأ�شدر قرارات وزارية
اليوم بتحديد اخت�شا�شات ومهام جميع
الوكالء والوكالء امل�شاعدين بالوزارة مع
ت�شكيل جمل�س لوزارة اخلارجية.
ومبوجب القرار ،ف�شوف يكون م�شاعد
وزير اخلارجية عبداهلل الدو�شري معنيًا
مبو�شوع «حقوق الإن�شان» وتقدمي
ٍ
تخ�س الأمور القانونية،
مقرتحات للوزير
ّ
فيما وكيل الوزارة الدكتورة ال�شيخة رنا
بنت عي�شى بن دعيج اآل خليفة معنية
بال�شوؤون «الإدارية والقن�شلية واملرا�شم

والربوتوكول».
ومبوجب القرار ا ً
أي�شا ،ف�شيكون وكيل
الوزارة لل�شوؤون الدولية الدكتور ال�شيخ
عبداهلل بن اأحمد اآل خليفة معنيًا بالعالقات
مع دول العامل واملنظمات الإقليمية
والدولية عدا الدول العربية ،فيما �شيكون
وكيل وزارة اخلارجية لل�شوؤون الإقليمية
وجمل�س التعاون وحيد مبارك �شيّار
خمت�شا بـ«العالقات مع جمل�س التعاون
ًّ
والدول العربية» .كما �شكل الوزير مبوجب
قرار اآخر جمل�س وزارة اخلارجية برئا�شته
وي�شم الوكالء والوكالء امل�شاعدين ملناق�شة
كل ما يتعلق ب�شوؤون الوزارة ومت تعيني
طالل الن�شاري «اأمني �شر» للمجل�س.

«التظلمات» تعتمد عدة طرق
لال�ستفادة من خدماتها اإلكرتونيًا
اعتمدت الأمانة العامة للتظلمات ،عدة طرق لال�شتفادة من خدماتها ،وذلك عرب
و�شائل التوا�شل اللكرتوين والربيد اللكرتوين ،من منطلق حر�شها على �شالمة و�شحة
اأفراد اجلمهور �شمن اجلهود الوطنية الإحرتازية للحد من انت�شار فريو�س «كورونا».
واأكد عبدالرحمن علي فار�س مدير اإدارة �شئون التظلمات انه من اأجل تقليل
احل�شور ال�شخ�شي ملقر الأمانة لتقدمي الطلبات ،ميكن للجمهور ا�شتخدام التطبيق
الإلكرتوين املجاين (الأمانة العامة للتظلمات) املتاح يف �شوق « »playومتجر «اأبل»،
اأو عرب تطبيق (الوات�س اآب) على الرقم  ،13308888بالإ�شافة اإىل الو�شائل الأخرى
املخ�ش�شة لتلقي الطلبات وهي :الربيد الإلكرتوين والربيد العادي.
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�صحذت النفو�س والهمم والإ�صرار على التع ّلم مبا ت�صمنته من كلمات وم�صاعر �صادقة..نواب:

للجد والجتهاد رغم ّ
حافز ّ
كل التحد ّيات
كلمة امللك لأبنائه الطلبة اأكرب ٍ
فاطمة �شلمان:
ثمن عدد من النواب ،الكلمة ال�شامية
من لدن �شاحب اجلاللة امللك حمد بن
عي�شى اآل خليفة عاهل البالد املفدى،
التي األقاها جاللته يف ات�شال مرئي
عرب برنامج «جمتمع واعي» بتلفزيون
البحرين ،موؤكدين انها كلمة جاءت يف
وقتها لتبث مزيدًا من االمل واالرتياح
واحلما�س والت�شجيع يف نفو�س اجلميع.
واأكدوا ان الكلمة بينت مدى قرب
القائد من �شعبه واأبنائه الطالب،
وخ�شو�شا فيما متر به البالد من «جائحة
ً
كورونا» ،م�شريين اىل ان امللك �شدد على
�شرورة موا�شلة العمل والتح�شيل
العلمي من اأجل الوطن ،وبينت دور
املعلمني وف�شلهم يف موا�شلة هذه
امل�شرية يف لفتة اأبوية قدّرها اجلميع.
واأكد النائب الثاين لرئي�س جمل�س
النواب علي زايد ،اأن الكلمة ال�شامية
ً
توا�شال مبا�ش ًرا
جلاللة امللك متثل
مع املواطنني وتعرب عن قربه منهم
واإح�شا�شه مب�شاعرهم ،وهذا ين ّم عن
مدى قربه من اأبنائه الطلبة والطالبات
واملجتمع البحريني كافة؛ نظ ًرا ملا متر
به البحرين من «جائحة» تتطلب تكاتف
اجلميع.
واأ�شار اإىل اأن جاللة امللك املفدى،
ومن خالل متابعته ل�شري العملية
التعليمية يعك�س اهتمامه الكبري يف
التح�شيل العلمي للطالب ،واحلفاظ
على �شالمة الطلبة يف املقام االأول
بالتحول اإىل التعليم عن بُعد� ،شمن
اجلهود الوطنية االحرتازية للت�شدي
ومنع انت�شار فريو�س كورونا ،الف ًتا اإىل
اأن جاللته ومن خالل مهرجان البحرين
ا ً
أوال ،وبلقائه بالطالب والطالبات جند
احل�شن االأبوي الأبنائه وبناته وكلماته
الت�شجيعية التي زرعت فيهم احلب
واالأمل والطموح ،وعودهم على قربه من
اأحا�شي�شهم وم�شاعرهم.
وقال النائب عي�شى القا�شي اإن الكلمة
ال�شامية للطلبة والطالبات تعك�س مدى
االهتمام االأبوي جلاللته باأبنائه وبناته،
يف ظل الظروف الراهنة جلائحة فريو�س
كورونا ،واجلهود الوطنية للت�شدي لها،
واطمئنانه على �شري العملية التعليمية
والتح�شيل العلمي لهم ،خطوة تعك�س
اجلانب االأبوي جلاللة امللك املفدى،
والذي قال يف كلمته اإنه يتابع كونه
«ويل اأمر واأبًا حمبًّا».
واأ�شار القا�شي اإىل اأن الكلمة
ال�شامية حملت ر�شالة اأبوية ومعاين
االعتزاز والتقدير لكل االأ�شاتذة من
معلمني واإداريني بجهودهم يف تفعيل
التعليم عن بُعد ،وا�شتمرار �شري
العملية التعليمية بف�شل جهود «فريق
البحرين» ،والقرارات غري امل�شبوقة
التي اتخذها �شمو ويل العهد الذي قاد
هذا الفريق بنجاح ،وهذا ما اأكده جاللته
خالل كلمته ال�شامية التي اأوجز فيها
جهود ويل العهد ،وتاأكيده على دور
احلكومة املوقرة برئا�شة رئي�س الوزراء،
وكذلك اإ�شادته بالفريق الطبي البحريني
ونتائجه التي يحققها من خالل جهوده
ً
ليال ونها ًرا.
ويف ذات ال�شياق ،اأ�شار النائب
اأحمد العامر اإىل اأن الكلمة ال�شامية
ل�شاحب اجلاللة واملوجهة للطلبة
والطالبات ،تعك�س االهتمام البالغ من
جاللته ب�شري العملية التعليمية لالأبناء
والبنات ،ومتابعة جاللته احلثيثة لكل
ما ي�شتجد من اآثار جلائحة كورونا على
العام الدرا�شي والتح�شيل العلمي ،يف
ظل الظروف اال�شتثنائية التي متر على
العامل اأجمع.
ونوّه اإىل اإن اإ�شادة جاللته بفريق
البحرين بقيادة ويل العهد ،توؤكد مدى
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خالد كانو

جاللة امللك املفدى

اجلهود املبذولة يف �شبيل تعزيز اجلهود
الوطنية االحرتازية والوقائية للت�شدي،
ومنع انت�شار فريو�س كورونا ،وتقدمي
امل�شلحة الوطنية العليا بوعي املجتمع
البحريني امل�شوؤول لتعرب مملكة البحرين
اإىل بر االأمان ،ومعاجلة اآثار فريو�س
كورونا على كل القطاعات واملجاالت يف
البحرين.
النائب حممد العبا�شي اأ�شاد
مب�شامني الكلمة ال�شامية معتربًا اياها
«لفتة اأبوية الأبنائه الطلبة» يف املراحل
التعليمية ً
قائال« :التاريخ �شوف ي�شجل
املواقف امل�شرفة للقيادة احلكيمة يف
تعاملها مع اأزمة كورونا» ،م�شيدًا
بـ«فريق البحرين» بقيادة �شمو ويل
العهد.
واكد العبا�شي ان قوة البحرين يف
التفاف �شعبها حول قيادتها احلكيمة
التي مل تاأ ُل جهدا يف احلفاظ على �شحة
كل من يعي�س على ار�س البحرين.
من جانبه اأ�شاد النائب حممد ال�شي�شي
مب�شمون الكلمة ال�شامية جلاللة امللك
املفدى الأبنائه وبناته الطلبة والطالبات،
يف ظل الظروف الراهنة جلائحة فريو�س
كورونا امل�شتجد (كوفيد  ،)19واجلهود
الوطنية للت�شدي له ،مو�شحا ان
الفل�شفة العظيمة لهذه الكلمة متعددة
االبعاد ،حيث دجمت حر�س وطماأنة
جاللة امللك الأبنائه الطالب واأولياء
امورهم ،وا�شتخدام جاللته لتقنية
رقمية عن بُعد ،وهي ذاتها التي يدر�س
بها الطلبة؛ تعبريا عن اعتزاز جاللته
بالبنية التحتية الرقمية والتكنولوجية
ململكة البحرين.
واأ�شاف «ال�شك ان جاللته بتوجيهاته
لالهتمام باملواطن �شرب اأروع االأمثلة يف
احلفاظ على حقوق االن�شان اال�شتباقية؛
باملحافظة على وظائف البحرينيني يف
القطاع اخلا�س ،وحزمة اجراءات الدعم
للمواطنني واالقت�شاد التي اأ�شاد بها
العامل قاطبة».
وعرب النائب اأحمد الدم�شتاين عن
ّ
مدى فخره بكلمة �شاحب اجلاللة قائال:
«�شكرا مليكنا ..بحريننا بني يديك باألف
خري ...اأنت اأبٌ كرمي ،وا ٌأخ عظيم»؛ ففي
ٍ
وقت تت�شارب فيه االأقوال وتت�شع
رقعة التخمينات تاأتي كلمتك لتحمل بني
حروفها م�شاعر االأبوّة احلقيقية التي
ت�شبغ على اأرواح اأبناء هذا الوطن حالة
من الطماأنينة ومن راحة البال.
ووا�شل قائال« :هذا هو االأب الذي
يجيد احتواء اجلميع يف كنفه بك ّل حكمة
وحمبة ،وهو االأخ الذي ي�شتند اإليه كل
اأبناء ال�شعب واثقني ومدركني باأنهم يف
اأي ٍد اأمينة ،تلك اليد التي و�شعت حجر

االأ�شا�س ورفعت عليه اأعمدة العلم جلي ٍل
متم ّي ٍز واعٍ مب�شوؤوليته جتاه وطنه
وذاته وجمتمعه ،ال�شيما يف ظ ّل الظروف
التي تربز من خاللها احلاجة املا�شة
لذلك الوعي ،لنجد ال�شعب ي�شري بخطاه
الثابتة يده بيد حكومته الر�شيدة».
النائب اأحمد ال�شلوم اأكد اأن كلمة
جاللة امللك اىل اأبنائه وبناته الطلبة
والطالبات ،ب ّثت االرتياح لديهم ولدى
اأولياء اأمورهم با�شتكمال العام الدرا�شي
دون وجود اأي معوقات رغم اجلائحة
التي مير بها العامل واململكة.
وقال باأن خطاب جاللته جاء
لي�شارك اأولياء االأمور والطلبة من خالل
تاأكيده «كو ِّ
يل اأمر واأبٍ حمبٍ » ،من اجل
ا�شتمرارهم يف العملية التعليمية عن
بُعد ،والتاأكيد على اأهمية التح�شيل
العلمي يف ظل هذه الظروف اال�شتثنائية،
واطمئنانه باأن ال�شوؤون الدرا�شية من
خالل اطالع جاللته عليها باأنها ت�شري
بكل خري.
واأ�شاد النائب با�شم املالكي بالكلمة
ال�شامية التي وجهها �شاحب اجلاللة
الأبنائه الطلبة والطالبات ،والتي جاءت
ت�شجيعًا وم�شاندة من جاللته البنائه
للمزيد من االجتهاد والعمل على
التح�شيل العلمي والدرا�شي ،موؤكدًا اأن
جاللة امللك املفدى ميثل «اأبًا وو ّ
يل اأمر»
جلميع اأبنائه الطلبة والطالبات.
واأكد النائب اأن كلمة امللك يف
هذا الوقت وتخ�شي�شه هذه الكلمة
البنائه الطلبة والطالبات تبني حر�س
واهتمام جاللته باأهمية �شري العملية
التعليمية وعدم تاأثرها بالو�شع احلايل
واال�شتثنائي الذي منر فيه حاليًا؛ الف ًتا
اىل اإ�شادة جاللة امللك باملعلمني حلر�شهم
على �شري احلركة التعليمية يف الو�شع
احلايل لهو تكرمي ي�شتحقونه.
من جانبه اأ�شاد النائب عي�شى
الدو�شري مب�شامني الكلمة االأبوية والتي
عك�شت رعايته االبوية واهتمامه الدائم
وخ�شو�شا
بجميع افراد �شعبه الويف،
ً
اأبناءه الطلبة والطالبات.
واأ�شاف «اإن ما خ�س به جاللته
اأم�س بهذه الكلمة لقطاع التعليم ،يوؤكد
للجميع ان امل�شرية التعليمية تاأتي يف
اأوىل اأولويات جاللته؛ وذلك لالأهمية
الكبرية التي ي�شغلها هذا القطاع،
وللم�شوؤولية الثقيلة التي يحملها ابناوؤنا
الطلبة والطالبات ال�شتكمال م�شرية
النجاح واالرتقاء يف البحرين».
واأكد الدو�شري «ان الكلمة حملت
لفتة ابوية وا�شحة حوت يف م�شامينها
ت�شجيعا وحتفيزا من والد عظيم الأبنائه
الطلبة والطالبات ،موؤكدًا لهم من خاللها

على اأهمية التعليم و�شرورية ا�شتكماله
مهما كانت الظروف».
وثمّن النائب عمار قمرب كلمة جاللة
امللك والتي جاءت يف وقتها لتبث
مزيدا من احلما�س والتفاوؤل اىل نفو�س
الطالب واأولياء اأمورهم معًا ،وهذا ين ّم
عن لفتة اأبوية حانية جاءت لتوؤكد
للجميع وخا�شة للطالب اأن هناك «عي ًنا
ترعاهم» ،واأنهم اأ�شا�س بناء هذا املجتمع،
وتوؤكد عليهم باجلد واالجتهاد وموا�شلة
التعليم من اأجل هذا الوطن.
واأو�شح قمرب اأن تلك الكلمات التي
وجهها امللك للطالب واملعلمني؛ امنا هي
ترجمة وا�شحة ملدى حر�س جاللة امللك
على التعليم الذي يعده من االولويات
وعماد الوطن ،وحر�س جاللته على
خماطبة ال�شغري والكبري ب�شكل مبا�شر
وعلني ،يدل على متا�شك جاللته مع
ال�شعب وحبه لهم.
اما النائب عبدالرزاق حطاب فاعترب
اأن خطاب جاللة امللك مبثابة جتديد
للعهد والوالء بني القائد و�شعبه الذي
ا�شت�شعر النا�س من كالمه مدى قربه
منهم ،ومدى حر�شه على طماأنة اجلميع
وت�شجيع الطالب على موا�شلة طريق
العلم والتعليم مهما اأملّت بهذا الوطن من
اأزمات.
وثمن حطاب الكلمة قائال «برهنت
كلمة امللك على مدى االهتمام البالغ
واحلر�س على التعليم من خالل بث
روح العطاء لدى ابنائه الطالب ،وتقدير
جهود املعلمني واملعلمات؛ ليوؤكد لهم انه
معهم جنبًا اىل جنب يف هذه املعركة
حتى انت�شار الوطن على هذا الفريو�س
الذي لن يقف اأمام اآمال وطموحات
ال�شعب والقائد معًا».
وعربعن ثقته يف حتول امل�شاعب
والتحديات التي متر بها البحرين اإىل
ق�شة جناح ،عززها التقارب احلكيم
بني القيادة وال�شعب ،وحنكة القيادة
الر�شيدة يف اإدارة االأزمات امل�شتحدثة.
وثمّن النائب علي اإ�شحاقي كلمات
جاللته احلانية التي ج�شدت حر�شه
على اأبنائه وبناته الطلبة والطالبات،
وكل من يعي�س على هذه االأر�س الطيبة.
ً
وا�شفا« :اإنها لكلمات
وقال اإ�شحاقي
عظيمة من ملك عظيم عك�شت م�شامني
قيمة تدل على الت�شاقه ب�شعبه ومتابعته
وخ�شو�شا
احلثيثة جلميع احتياجاتهم،
ً
يف الو�شع الراهن الذي ي�شهد تف�شيًا
عامليًا لفريو�س كورونا (كوفيد .»)19
وقال «اإن الكلمة ال�شامية اأكدت
حر�س جاللة امللك على م�شتقبل الطلبة
ودعمه للهيئة التعليمية وم�شاندته
لهم» ،واأ�شاف �شعادته «اإن هذه املرحلة
ك�شفت عن بُعد نظر العاهل املفدى يف
تد�شني م�شروع مدار�س امل�شتقبل التي
تقوم على دمج التعليم االلكرتوين يف
العملية التعليمية ،االأمر الذي �شهل االآن
عملية التعليم عن بُعد للمعلمني يف تقدمي
املنهج الدرا�شي».
من جانبه اأكد النائب يو�شف
الذوادي اأن الكلمة ال�شامية جلاللة امللك
املفدّى الأبنائه الطلبة ،حملت بني طياتها
عدد من الدالالت املتمثلة يف اهتمام
�شموه اخلا�س بقطاع التعلم والتعليم،
وحر�شه على متابعة �شري تعليمهم يف
ظ ّل االأو�شاع والظروف اال�شتثنائية التي
مت ّر بها اململكة.
وقال اإن ما ت�شمنته الكلمة
من توجيهات ملكية �شديدة متثل
نهجا ً ي�شتنري به اأبناءنا من الطلبة
والطالبات ،حيث اأن متابعة جاللته
الأبنائه وحت�شيلهم الدرا�شي يف هذه
االأو�شاع اال�شتثنائية متثل ت�شجيعا ً
للطلبة والطالبات وحثهم على االجتهاد
وحتقيق التح�شيل العلمي ،حتى من
خالل التعلم عن بعد.

بيانات الخبر

يا فار�س البحرين
ق�صيدة مهداة اإىل جاللة امللك حمد بن
عي�صى بن �صلمان اآل خليفة عاهل البالد
لعم ُرك كيف التقى بال�شم�س بــد ٍر يف ال�شماء؟
ياحظ عينك يالنهار ب�شوف بــد ٍر م�شتنري
�شوّر يانا�شر بن حمد �شبحان من زاد البهاء
يف وجه ي�شفى من �شفا قلبٍ جرى فيه الغدير
�شوّر حكايات الفخر� ..شوّر حــروف االإرتــواء
�شوّر غالة ال�شعب يف وجـ ٍه خفى ه ٍم كبري
اإ�شحك ياقايدنا حمد واإطــفــي تعاويذ الوباء
يف �شحكتك برد و�شال ٍم يطفي اأنفا�س ال�شعري
قــود اإفر�شك يافار�س البحرين يف عز واإبــاء
من قبلها قدت الوطن باحللم والقلب الب�شري
ياالوايلي يف ك ّفك البحرين تنعم بالرخاء
قلبك �شرتها باالأمان و�شمة كفوفك حرير
ال�شيف عفوك ،والقلم عدلك ،وتاريخك ثراء
اإنت الرجا عند ال�شليل ،و�شيمته عند ال�شرير
ياقايد البحرين �شعبك خا�س حــرب االإبتالء
الــرايــه بك ّفك و�شعبك يف ذرى ك ّفك ي�شري
القلت للديره ذخــر �شفت الذخر باأهل العطاء
نا�س اإرخ�شت باأرواحها الأجل الوطن يبقى بخري
اأكــرب عطاياهم فــدا واأ�ــشــغــر عطاياهم وفــاء
كلهم اأوائــل وال�شبق الأجــل البلد مابه اأخري
اإنــتــوا االأوائـــل ياهل البحرين يل حــان النداء
واإنتوا االأوائل ال اإنتخى بال�شوت قلب امل�شتجري
واإنتوا االأوائــل يل حمى �شيف العدو وقت اللقاء
واإنتوا االأوئــل يف ال�شالم اإليا بدا فيه امل�شري
واإنــتــوا االأوائـــل يل حتامت فيكم النخوة رجاء
وانتوا االأوائــل يل بغت ّ
طالبة الفزعه ن�شري
انتوا االأط ـ ّبــا بالقلوب اللي بها الطيبه دواء
وانتوا اجلنود اللي �شرفها يبخ�شه حد ال�شطري
وانتوا املدار�س البغى التعليم تدري�س الوالء
وانتوا حقوق اإن�شان ل�شعوب افقدت �شوت ال�شمري
انــتــوا هــل البحرين والبحرين وقــت االبتالء
بعيالها تاقف على خط اخلطر عون وظهري
انتوا مبيزان ال�شنع واجلــود والطيب اأغنياء
مابالعوايد را�ــس مال اخلري تلقى لك فقري
قــلــوبــكــم نـــور املـــــاآذن والــفــعــل منكم نــداء
حي على قهر الوبا ..حي على باب القدير
ّ
تامر حمد والــلــي يحبك ماخلف اأمــر البقاء
ملزم مكانه طاي ٍع م�شتب�شر بقرب الب�شري
ال ا�شتحكمت حلقاتها يفرج لها رب ال�شماء
ربٍ حكي ٍم ير�شل الــ�ــشــارات للعامل نذير
وامل�شلم اأفــ�ــشــل مايقوله قـــدّر اهلل ماي�شاء
المن �شلم را�شك �شلمنا والع�شر ي�شبح ي�شري
ظما الوجدان (موزة املن�شوري)

«ال�صحة» تفح�س عمال
«تو�صي ــل الطلب ــات اخلارجيــة»

يف اإطار اجلهود التي تقوم بها وزارة ال�شحة باتخاذ االإجراءات
االحرتازية والوقائية للحد من انت�شار فريو�س كورونا (كوفيد -
 ،)19قامت الوزارة اليوم باإجراء فحو�شات لعد ٍد من العمال الذين
يعملون يف جمال تو�شيل الطلبات اخلارجية �شوا ًء للمطاعم اأو
املحالت التجارية التي توفر اأن�شطة جتارية عرب خدمات التو�شيل.
وتاأتي هذه اخلطوة االحرتازية �شمن اجلهود املبذولة ملنع انت�شار
الفريو�س واإجراء فحو�شات ع�شوائية ملختلف قطاعات عمل العمالة
الوافدة .وقدمت وزارة ال�شحة ال�شكر والتقدير الأ�شحاب ومالكي هذه
ح�س وطني
ال�شركات على تعاونهم الكبري مع الوزارة ،وما اأبدوه من ٍّ
م�شوؤول عرب التعاون مع كافة اجلهود التي تقوم بها الوزارة للحد من
انت�شار فريو�س كورونا (كوفيد .)19 -

خالد كانو :عناية ملكية خا�صة بجيل امل�صتقبل وعماد م�صرية الوطن
اأكد رئي�س جمل�س اإدارة النادي االأهلي خالد كانو اأهمية
الكلمة ال�شامية التي وجهها عاهل البالد �شاحب اجلاللة
امللك حمد بن عي�شى اآل خليفة عرب االت�شال املرئي اإىل
اأبنائه الطلبة والطالبات من خالل الربنامج التلفزيوين
(جمتمع واعي) الذي بثه تلفزيون البحرين م�شاء اأم�س
االأول ،م�شريًا اإىل اأن هذه الكلمة «دخلت قلوبنا جميعً ا حيث
م�شاعر جاللته ال�شادقة والرعاية االأبوية احلانية واملحبة
التي يكنها جاللته الأبنائه الطلبة والطالبات ،وعموم اأبناء
الوطن».

واأو�شح رئي�س النادي االهلي اأن كلمة العاهل املفدى
عربت عن حر�س واهتمام جاللته الدائم بقطاع التعليم
وباأبنائه الطلبة والطالبات الذين ميثلون جيل امل�شتقبل
وعماد امل�شرية التنموية املباركة التي توايل حتقيق
اجنازاتها وجناحاتها ومتيزها يف جميع املجاالت وامليادين،
وتابع خالد كانو «اإن جاللة امللك بفكره النري وحكمته
املعهودة واإن�شانيته الرائعة اآثر اأن يتحدث من القلب اإىل
اأبنائه الطلبة والطالبات حدي ًثا مبا�ش ًرا ووا�شحً ا ليطمئن
على حت�شيلهم العلمي يف ظل الظروف ال�شحية الطارئة

التي فر�شتها جائحة كورونا يف العامل اأجمع».
كما عرب رئي�س النادي االأهلي عن اعتزازه مب�شامني
ومدلوالت كلمة العاهل املفدى ،ملا عك�شته من نهج جاللته
الوطني وو�شوح الروؤية واالأهداف والتطلعات ،وثقة
جاللته الرا�شخة يف اأبناء الوطن وقدرتهم على جتاوز
االأزمات ومواجهة جميع التحديات ،وموا�شلة التكاتف
ملواجهة هذه اجلائحة وجتاوز هذه املرحلة ال�شعبة� ،شائالً
املوىل العلي القدير اأن يحفظ مملكتنا الغالية قيادة و�شعبًا
من كل مكروه واأن يدمي على البحرين نعمة االأمن واالأمان.
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املخزون الطبي متوفر لعام ون�سف ودواء كورونا ل�سنتني

ملحمـ ـ ـ ــة املجـ ــد
حمــــرو�ــــشــــ ٌة بـــعـــيـــون اهلل تــتــحــ ُد

حمـــرو�ـــشـــة بـــعـــيـــون اهلل ممــلــكــ ٌة
حــ�ــشــن الـــبـــالد وحــامــيــهــا ووالـــدهـــا

ويف اأبــــوتــــه ل يـــــرك الـــولـــ ُد

تــ�ــشــول اأ�ـــشـــبـــالـــه تـــرعـــى رعــيــتــه

وال�شبل يتبع مــا اأو�ــشــى بــه الأ�ــشـ ُد

بحرين تيهي على اجلـــوزاء وافتخري
(�ــشــلــمــان) قـــام فــال تخ�شي لــنــازلــة

تراأ�س الفريق طارق بن ح�شن احل�شن رئي�س
الأمن العام ،رئي�س اللجنة الوطنية ملواجهة
الكوارث ،الجتماع الدوري للجنة ،عر تقنية
الت�شال املرئي ،مب�شاركة اأع�شاء اللجنة من
ممثلي الوزارات واجلهات املعنية ،وذلك للوقوف
على جاهزية وا�شتعداد خمتلف اجلهات ذات
ال�شلة واتخاذ الإجراءات املطلوبة ،بالإ�شافة اإىل
تطوير اخلطة الوطنية ملواجهة الكوارث.
ويف م�شتهل الجتماع ،اأعرب رئي�س اللجنة
عن خال�س اعتزازه وتقديره مب�شامن الكلمة
ال�شامية حل�شرة �شاحب اجلاللة امللك حمد بن
عي�شى اآل خليفة ،عاهل البالد املفدى ،عر ات�شال
مرئي مع تلفزيون البحرين ،والتي عر فيها
جاللته ،عن اأ�شمى معاين الإن�شانية وامل�شاعر
الأبوية العميقة جتاه اأبنائه الطلبة ،مثمنا حر�س
جاللته على �شالمة �شعب البحرين الويف .كما
اأ�شاد رئي�س اللجنة ،مبا توليه احلكومة برئا�شة
�شاحب ال�شمو امللكي الأمري خليفة بن �شلمان اآل
خليفة رئي�س الوزراء ،من اهتمام كبري يف اتخاذ
التدابري الحرازية الهادفة اإىل احلد من انت�شار
فريو�س كورونا وتعزيز ال�شالمة العامة لدى
كافة املواطنن واملقيمن ،مثمنا ما ي�شطلع به
�شاحب ال�شمو امللكي الأمري �شلمان بن حمد اآل
خليفة ،ويل العهد ،نائب القائد الأعلى ،النائب
الأول لرئي�س جمل�س الوزراء ،ومتابعته الدقيقة
وال�شاملة لالإجراءات املعمول بها ،وهو ما كان
له الف�شل يف ال�شيطرة على الأزمة واإدارتها وفق
املعايري العلمية ال�شليمة ،حيث اإن روؤية �شمو
ويل العهد واإدارته الناجحة لـ«اأزمة كورونا»
جعلت البحرين حمل اإ�شادة وتقدير من منظمة
ال�شحة العاملية ،معربا كذلك عن �شكره وتقديره
لأع�شاء فريق البحرين الوطني برئا�شة الفريق
طبيب ال�شيخ حممد بن عبداهلل اآل خليفة رئي�س
املجل�س الأعلى لل�شحة ،وكذلك الفرق التي تعمل
بكامل طاقتها على مدار ال�شاعة ملواجهة الأزمة.
واأو�شح رئي�س اللجنة الوطنية ملواجهة
الكوارث ،اأنه بف�شل اهلل وتوجيهات جاللة امللك
املفدى ،اأثبتت البحرين قدرتها على التعامل

مع ال�شعوبات واملخاطر وا�شتطاعت مواجهة
التحديات الراهنة واأثبتت جدارتها يف الت�شدي
لهذه الأزمة بف�شل ما لديها من مقومات اأ�شا�شية
للتعامل مع مثل هذه الظروف ،لفتا يف الوقت
ذاته اإىل ا�شتعداد اللجنة الوطنية ملواجهة
الكوارث لتقدمي الدعم الالزم ،ومنوهًا اإىل اأهمية
اجلانب التوعوي للجمهور وموا�شلة عقد
دورات تثقيفية خا�شة للمقيمن وخدم املنازل
حول اإجراءات التنظيف والتطهري وتعقيم
املنازل واملواد امل�شتخدمة.
من جهته ،اأ�شار الدكتور وليد املانع وكيل
وزارة ال�شحة اإىل اأن قيادة جاللة امللك املفدى،
اأولت اهتماما كبريا بتوفري كافة متطلبات
الرعاية ال�شحية والطبية للمواطنن واملقيمن
واأن هذا الدعم� ،شاهم يف جعل امل�شتوى ال�شحي
مبملكة البحرين من اأف�شل امل�شتويات يف العامل،
م�شتعر�شا اإيجازا حول الو�شع ال�شحي باململكة،
من خالل الح�شائيات والإجراءات الطبية التي
مت اتخاذها للم�شاعدة يف منع انت�شار العدوى،
كما اأطلع اللجنة على معدلت اجلاهزية
واخلطط املنفذة ،والإجراءات الحرازية التي
اتخذتها وزارة ال�شحة وتلك التي قد يتطلبها
املوقف ،منوها بدور املجل�س الأعلى لل�شحة يف
متابعة واتخاذ كافة الجراءات الكفيلة بالت�شدي
لفريو�س كورونا وو�شع وتنفيذ اخلطط
ال�شتباقية.
واأو�شح اأن املخزون الطبي ،متوفر يف
اململكة ملدة ت�شل اإىل عام ون�شف وهناك خمزون
ملدة �شنتن لالأدوية اخلا�شة بعالج فريو�س
كرونا ،والعمل جار لطلب مزيد من الأدوية
واملعدات الطبية.
ومن جهته ،اأكد اأ�شامة العري�س وكيل �شئون
ال�شناعة بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة،
اأن املخزون ال�شراتيجي للغذاء كاف ملدة �شتة
اأ�شهر ،حيث قامت الوزارة باإعداد قائمة لــ
 14مادة غذائية اأ�شا�شية وهناك دفعات كبرية
و�شلت للبحرين من خالل التفاق مع املوردين
املحلين.

عقدت اجتماعها الثاين ع�سر عن بُعد ..جلنة زيارة اأماكن الحتجاز واملرافق:

توفر كافة اإجراءات ال�سلمة والوقاية جلميع نزلء املراكز
عقدت جلنة زيارة اأماكن
الحتجاز واملرافق اجتماعها
الثاين ع�شر عن بعد ،برئا�شة
الدكتور مال اهلل جعفر احلمادي،
ال�شاعر،
خالد
وع�شوية
واملحامية دينا اللظي ،والدكتورة
فوزية �شعيد ال�شالح.
افتتحت اللجنة اجتماعها
بالإ�شادة مبر�شوم العفو امللكي
ال�شادر من لدن ح�شرة �شاحب
اجلاللة امللك حمد بن عي�شى اآل
خليفة ملك البالد املفدى حفظه اهلل
ورعاه بالعفو عن  901حمكوم،
ً
نزيال
وا�شتبدال عقوبات 585
من املحكوم عليهم والذين ق�شوا
ن�شف مدة العقوبة ال�شالبة
للحرية املحكوم بها ،وذلك
لدواع اإن�شانية ويف ظل الظروف
الراهنة التي ت�شهدها البحرين
والعامل اأجمع ،حيث جاء العفو
ال�شامي من لدن جاللته متواف ًقا
مع اأحكام الد�شتور والقانون
ومبادئ التفاقيات وال�شكوك
الدولية حلقوق الإن�شان،
ومراعيًا ملختلف الفئات املحكومة
من نزيالت ،و�شغار ال�شن،
وكبار ال�شن واملر�شى وممن
يحتاجون رعاية خا�شة ،على
اعتبارهم فئات اأوىل بالرعاية،
وتعتر مثل هذه اخلطوات اأحد
اأهم ركائز تعزيز مبادئ حقوق
الإن�شان ،واإر�شائها يف املجتمع.
كما ثمنت اللجنة احلر�س
والهتمام الذي يوليه �شاحب
ال�شمو امللكي الأمري �شلمان بن
حمد اآل خليفة ويل العهد نائب
القائد الأعلى النائب الأول لرئي�س
جمل�س الوزراء عر متابعته
امل�شتمرة للجهود الوطنية

اليوم

التاريخ
الخبر

جهة النشر

الصفحة
العدد

والإجراءات الحرازية املتخذة
يف ظل الظروف ال�شتثنائية
الراهنة ،بهدف توفري احلماية
الالزمة لنزلء املراكز ،والتاأكد
من ا�شتمرار تقدمي اخلدمات
ال�شحية لهم ،وذلك على �شوء
ما اأثري عر و�شائل الإعالم
والتوا�شل الجتماعي خالل
الأيام املا�شية حول اإ�شابة
بع�س نزلء تلك املراكز باأعرا�س
فريو�س كورونا (كوفيد ،)19
اإذ تبن من خالل الزيارة عدم
�شحة تلك الدعاءات ومت التاأكد
من توفري كافة اإجراءات ال�شالمة
والوقاية للحفاظ على �شالمة
و�شحة جميع نزلء تلك املراكز.
وتباحثت اللجنة حول خطط
زياراتها املقررة لعام  2020اإىل
مراكز الإ�شالح والتاأهيل ودور
الرعاية ال�شحية والجتماعية،
واأكدت اللجنة على اأهمية القيام
بزيارات ميدانية اىل مراكز العزل
والعالج ومراكز احلجر ال�شحي
الحرازي خالل الفرة احلالية،
ومقابلة الطواقم الطبية وبع�س
احلالت املتواجدة هناك ،وذلك
بهدف التاأكد من اأنه تتم من خالل
الإجراءات املتخذة مراعاة احلق
يف ال�شحة والرعاية واحلقوق
ال�شخ�شية الأخرى والطالع
عن قرب على خمتلف اخلدمات
امل�شاندة املقدمة لهم ،مبا يتنا�شب
مع الجراءات الوقائية املتعارف
عليها من قبل منظمة ال�شحة
العاملية ومبا ل يتعار�س مع

بيانات الخبر
املبذولة يف اإطار احلملة الوطنية
ملكافحة فريو�س كورونا (كوفيد
 ،)19واأ�شادت اللجنة مبا توليه
مملكة البحرين من اهتمام كبري
باحلق يف ال�شحة ،وذلك عر ما
اتخذته من اإجراءات وخطوات
احرازية ووقائية يف �شبيل
ن�شر الوعي وتثقيف املجتمع
بهذا الفريو�س ،واتخاذ كل ما من
ً
حفاظا
�شاأنه احلد من انت�شاره
على �شحة و�شالمة املواطنن
واملقيمن ،ف�شالً عن تاأكيد اللجنة
على �شرورة مراعاة حقوق
الإن�شان املختلفة للحالت القائمة
يف العزل والعالج ،واحلالت
التي تخ�شع للحجر ال�شحي
الحرازي ،وللعاملن في
املراكز واأهمها احلق يف ال�شحة
واحلق يف احلرية ال�شخ�شية،

الرابط اإللكتروني

مثمنن يف ذات الوقت ما تقوم
به احلكومة من جهود كبرية،
تهدف ل�شمان توفري الغذاء واملاء
واملكان املالئم النظيف واإتاحة
التوا�شل مع الأهل واملعارف
وتوفري خمتلف اأوجه الرعاية
الطبية جلميع احلالت يف مراكز
العزل والعالج اأو مراكز احلجر
ال�شحي الحرازي.
ومن ثم ناق�شت اللجنة
جمريات الزيارة التي متت اإىل
الأماكن التي خ�ش�شتها الإدارة
العامة لالإ�شالح والتاأهيل
لفح�س النزلء اجلدد ملركز
الإ�شالح والتاأهيل يف جو
والتاأكد من نتائج فحو�شاتهم
املتعلقة بفريو�س كورونا قبل
اإيداعهم يف املراكز ،اإذ مت خالل
الزيارة التحقق من التدابري

يف كل خطب بوجه اخلطب حتت�ش ُد
الــديــن رايــتــهــا واخلــلــق والــر�ــش ـ ُد

حمـــرو�ـــشـــة بــعــد عـــن اهلل يف مــلـ ٍ
ـك

واأ�شاد الدكتور حممد مبارك جمعة وكيل
وزارة الربية والتعليم للموارد واخلدمات
بكلمة جاللة امللك التي وجهها للطلبة منوها
اإىل اأن ما تعك�شه من م�شامن ومعان م�شدر
فخر واعتزاز لكافة العاملن يف وزارة الربية
والتعليم .كما تطرق اإىل اإعداد الوزارة للمدار�س
والتي �شيتم ت�شليمها ليتقرر ا�شتخدامها كمراكز
اإيواء ،عند احلاجة ،كما اأعدت الوزارة خطة
ملوا�شلة التعليم وتقييم الطلبة وذلك عر
الو�شائل اللكرونية ،منوها اإىل التن�شيق مع
وزارة اخلارجية فيما يتعلق بالطلبة البحرينين
الذين يدر�شون يف اخلارج ،ف�شال عن اإعداد مواد
تثقيفية للطلبة واأولياء الأمور.
وقدم املقدم حمد اخلياط مدير اإدارة العمليات
برئا�شة الأمن العام ،اإيجازا حول اإجراءات
اخلطط الوطنية ملواجهة املخاطر ،م�شريا اإىل
نتائج امل�شفوفة الوطنية والتي �شارك فيها ما
يقارب � 99شخ�شا من ذوي الخت�شا�س ،حيث
مت حتديد  44خطرا ووجه رئي�س المن العام اإىل
ال�شتعداد لختبارها والتدرب عليها با�شتخدام
تقنية الت�شال املرئي.
فيما اأ�شار العميد علي احلوطي مدير عام
الإدارة العامة للدفاع املدين اإىل التن�شيق مع
� 1000شركة تنظيف وتدريبهم على عمليات
التطهري ،كما مت ا�شتعرا�س جهود الدفاع املدين
يف تدريب املتطوعن واإعدادهم لتغطية كافة
مناطق البحرين .فيما اأعرب ال�شيخ حممد بن
اأحمد اآل خليفة وكيل �شوؤون البلديات بوزارة
الأ�شغال و�شوؤون البلديات والتخطيط العمراين
عن �شكره للدفاع املدين ،على جهوده ودوره يف
التعاون مع �شئون البلديات منوها اإىل اأنه �شيتم
معاجلة النق�س بال�شتعانة بال�شركات اخلا�شة
يف الوقت احلايل.
ودعت اللجنة يف ختام اجتماعها اإىل اأهمية
موا�شلة اجلهود التوعوية التي ت�شهم يف حماية
ال�شالمة العامة للمواطنن واملقيمن  ،موؤكدة يف
الوقت ذاته على �شرورة ا�شتقاء املعلومات من
م�شادرها الر�شمية.

حمليات 05

ٌ
نـــازل راعــهــا نــادتــه يــا (حــم ـدُ)
اإن

فــــاإن فــيــك رجـــــالً عــزمــهــم �شل ُد

مــا دام ي�شعى ويف م�شعاه يجته ُد

مـــا دام يــخــطــو بــقــلــب عــزمــه وطـــنٌ

والــفــكــر منه على الأجــيــال يعتم ُد

�ــشــم اجلــمــوع فــ�ــشــاروا خــلــف غايته

كــالــروح يتبعها اإن �شمها اجل�ش ُد

ومــثــلــمــا قــالــهــا مـــن قــبــل �ــشــاعــده

�شيخ ال�شباب اأخــوه (النا�شر) العَ م ُد

غـــدًا �شنحكي اإىل الأجـــيـــال ق�شتنا

جمــــدًا يــخــلــده الــتــاريــخ والأبـــــ ُد

وقـــد بـــداأنـــا ،حـــروف املــجــد قــد كتبت

بــــاأن دولــتــنــا يف الأر�ـــــس تــنــفــر ُد

حــتــى لــبــاتــت لــكــل الــنــا�ــس بو�شلة

و�ــشــار منهجنا يف الأمــــر يعتم ُد

هــا نــحــن نــهــدي اإىل الــتــاريــخ ملحمة

ثــغــر الــزمــان عليها �ــشــادحٌ غــر ُد

واإن ا ً
أر�ـــشـــا تــبــ ّز الــ�ــشــمــ�ــس مــنــزلـ ًة

فيها (اخلليفة) عند ال�شعب م�شتن ُد

ل تــخــ�ــس نـــازلـــة دهـــيـــاء فــهــو لها

درعٌ منيع ويف وجـــه الــبــالء ي ـ ُد

�ــشــكــ ًرا بــحــجــم قــلــوب الأمـــهـــات اإىل

كــل الــذيــن بــوقــت املــحــنــة اتــقــدوا

�ــشــكـ ًرا ملــن �ــشــروا يف اهلل واحت�شبوا

�شك ًرا ملن وقفوا يف الع�شر واجتهدوا

�ــشــكــ ًرا ملــن ثــبــتــوا عــنــد الــبــالء معً ا

كـــاأنـــهـــم رايـــــة لــلــحــرب تــنــعــقـ ُد

�ــشــك ـ ًرا ملــن ُ�شجلت اأ�ــشــمــاوؤهــم �شهبًا

كــاأنــهــم مـــدد لـــو اأقــ�ــشــر الــعــد ُد

حمـــرو�ـــشـــة بـــعـــيـــون اهلل ممــلــكــتــي

فــــاهلل غــايــتــهــا والـــديـــن مــعــتــقـ ُد

ً
قــــول اأنــــت قــائــلــة
فــخــذ اأبــــا املــجــد

لأجــمــل الــعــيــ�ــس يــا اأبــنــاءنــا لغ ُد

نــبــنــيــه بــالــعــزم والأحــــــالم يف يــدنــا

ومــن ي�شري على درب الــعــال يج ُد

وهـــذه الأر�ــــس مثل النخل اإن حفظت

بــاملــكــرمــات مـــدى اأعـــوامـــهـــا تــلـ ُد

نــــــاداك �ــشــعــبــك والأيـــــــام �ــشــاهــدة

اأنـــت الــلــواء واأنـــت الـــدرع والبل ُد

اأنــــت الــــذي جــعــل الأفــــــراح مــوعــدنــا

واأنت عي ٌد يوايف عندمــــــا يعــــــ ُد

والــكــل يــدعــو رعــــاك اهلل يــا (حــمــدُ)

و�ــشــان عـــزك فينا الــواحــد الأحـــ ُد

واأنـــــــت رايــــــة جمـــــ ٍد ظــلــهــا وطــــنٌ

ٌ
ـــوف ول كــمـ ُد
وحتـــت بــنــدك ل خـ

ال�شاعر :ح�شن علي خلف
جدحف�س – مملكة البحرين

«املنامة حلقوق الإن�سان» يدعو
لإقرار قانون العدالة الإ�سلحية للأطفال
اأكد مركز املنامة حلقوق الإن�شان ،اأهمية
املوافقة على م�شروع اإ�شدر قانون العدالة
الإ�شالحية لالأطفال ،وحمايتهم من �شوء املعاملة
من قبل ال�شلطة الت�شريعية� ،شمن اللتزام
والدور الدويل والوطني ململكة البحرين ،بعد
ان�شمامها لتفاقية حقوق الطفل مبوجب املر�شوم
بقانون رقم  16ل�شنة  ،1991وباملر�شوم
بقانون رقم  8ل�شنة  ،2000حيث مت الت�شديق
على تعديل فقرة  2من املادة  42من التفاقية،
وكذلك ومبوجب القانون رقم  19ل�شنة ،2004
ان�شمت اىل الروتوكولن الختيارين امللحقن
بالتفاقية.
وعملت البحرين خاللها على تطوير
ت�شريعاتها ب�شكل دوري وم�شتمر وتقدم تقريرا ً
دوريا ً حول اجنازاتها يف جمال حقوق الطفل،
لفتا ً اإىل اأن املوافقة على القانون اجلديد �شوف
ي�شاف اإىل اإجنازات حتققها مملكة البحرين يف
تقدمي مزيد من احلقوق لفئة الطفل ،وي�شاف
ل�شجالتها يف هذا اجلانب ،ومن اأبرزها اإقرار
قانون الطفل رقم  37ل�شنة  2012وامل�شاريع
التابعة له ،واأهمها م�شروع مركز حماية الطفل
واخلط ال�شاخن ل�شتالم ال�شكاوى واملخت�س يف
التبليغات يف كل ما قد يتعر�س له الطفل من
انتهاكات ،كما �شمل القانون كل ما يخ�س الطفل
يف خمتلف املراحل وي�شهم يف تهئية الظروف
املنا�شبة لتن�شئة الطفولة ،وتوفري الرعاية
الالزمة له يف اجلانب ال�شحي والتعليمي
والرعاية الجتماعية ،وكذلك اإن�شاء اللجنة
الوطنية للطفولة ،والتي تخت�س باإقرار خطط
العمل وال�شراتيجية الوطنية للطفولة لتطوير
الرامج ال�شامنة حلقوقه ،ور�شد ودرا�شة كافة
امل�شاكل والحتياجات ،وو�شع احللول لقراح
ت�شريعات وتو�شيات للجهات الر�شمية ذات

ال�شلة.
ودعت رئي�س مركز املنامة حلقوق الإن�شان
املحامية دينا اللظي اإىل �شرورة املوافقة على
القانون ،والذي يرجم مدى اهتمام مملكة
البحرين من اإجنازات رائدة يف جمال حقوق
الطفل بدعم ورعاية من ح�شرة �شاحب اجلاللة
امللك حمد بن عي�شى اآل خليفة عاهل البالد املفدى
جلميع فئات الطفولة كالأيتام وذوي الإعاقة
والحتياجات اخلا�شة ،وتوفري الرعاية الالزمة
لهم ،من خالل توجيهاته ال�شامية مب�شاهمة
تنفيذية فاعلة من املوؤ�ش�شة امللكية لالأعمال
الإن�شانية.
واأ�شارت اإىل اأن الطفل ومن خالل اإقرار
القانون �شوف يحظي مبزيد من الهتمام
واحلقوق وبخ�شو�شية اأكر تتنا�شب مع عمره،
م�شيدة يف الوقت نف�شه ،مبا يحظى به الطفل
حاليا ً برعاية واهتمام من مراكز الإ�شالح
والتاأهيل التابعة لوزارة الداخلية؛ لإعادة بناء
الأطفال نف�شيا ً وج�شديا ً وفكرياً؛ ليخرجوا اأع�شا ًء
فاعلن يف جمتمعهم ي�شاهمون يف بناء بالدهم
ونه�شتها ،لفتة اإىل اأن الطفل يحظى برامج
نف�شية واجتماعية وتاأهيلية وريا�شية واكت�شاب
مهارات مهنية وتفعيل مواهبهم وتنمية اجلانب
القيمي لهم.
وقالت املحامية دينا اللظي اإن م�شاهمة
املراكز ال�شبابية التابعة لوزارة ال�شباب
والريا�شة لها دور كبري يف التن�شئة والتاأهيل
ملا يتميز به املجتمع البحريني من مفهوم وا�شح
حلفظ حقوق الطفل .واخريا اأ�شادت اللظي
بالدور الكبري ملنظمات املجتمع املدين املعنية
بالطفل ،ودورها يف مراقبة مدى فاعلية تطبيق
القوانن والت�شريعات ذات ال�شلة ،وهذا يعك�س
وعي املجتمع جتاه حقوق الطفل.

اإيداع مبالغ التعوي�سات
عن «دعم اللحوم»  15اأبريل احلايل
اأعلنت وزارة العمل والتنمية الجتماعية انتهاء اإجراءات اإيداع مبالغ التعوي�شات عن رفع
الدعم عن اللحوم الذي ت�شرفه احلكومة كل ثالثة �شهور يف احل�شابات امل�شرفية للمواطنن
امل�شتفيدين ،وذلك مقدما ً عن �شهور ابريل ومايو ويونيو للعام اجلاري .2020
واأو�شحت الوزارة اأن اإيداع املبالغ يف ح�شابات املواطنن امل�شرفية �شيتم يف تاريخ
 15ابريل 2020؛ وذلك �شمن مبادرة توحيد موعد �شرف برامج الدعم احلكومي ،علما ً باأن
اإجمايل عدد الأ�شر امل�شتفيدة من مبلغ التعوي�س يف هذه الدفعة يبلغ ( )167األفا ً و()77
اأ�شرة بحرينية ،مببلغ اإجمايل قدره ( )7مالين و( )86األفا ً و( )501دينار بحريني.
وت�شرف هذه التعوي�شات �شمن اآليات توجيه دعم اللحوم ل�شالح املواطنن البحرينين،
بنا ًء على قرار جمل�س الوزراء ،يف مايو �شهر  ،2015ب�شاأن تنفيذ اآلية دعم اللحوم للمواطنن.
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اإجراء اأكثـر من  65األف فح�ص منذ اكت�صاف اأول اإ�صابة بـ«كورونا» ..وكيل ال�صحة:

ال حاجة لفر�ص العزل املناطقي على التجمعات ال�صكنية للعمالة
متام اأبو�شايف:
اأعلن الفريق البحريني الطبي للت�شدي لفريو�س
كورونا -كوفيد  19عن انه �شيبداأ ا�شتخدام بالزما النقاهة
خالل االيام القليلة القادمة ،وذلك �شمن برنامج جتارب
�شريرية �شيخ�شع اليها نحو  20م�شابا �شيتم اعتماده من
قبل القيادات الطبية ،م�شددين على اأن هذا االجتاه ي�شكل
احد ابرز تطوير العالج البرتوكويل والذي يعتمد ب�شياغته
على االج�شام امل�شادة يف اج�شاد املتعافني من فريو�س
كورونا -كوفيد.19
واأكد الفريق البحريني الطبي خالل املوؤمتر ال�شحفي
الذي عقد م�شاء اأم�س بح�شور وكيل وزارة ال�شحة وليد
املانع ،ع�شو الفريق الطبي ،ا�شت�شاري االمرا�س املعدية يف
م�شت�شفى قوة دفاع البحرين مقدم طبيب مناف القحطاين،
ع�شو الفريق الطبي ،ا�شت�شارية االمرا�س املعدية يف وزارة
ال�شحة جميلة ال�شلمان على ان رفع وترية الفحو�شات
خالل االيام القليلة املا�شية اأدت اىل ازدياد اعداد احلاالت
القائمة ال�شيما بني العمالة الوافدة والتي ت�شببت جتمعاتها
ال�شكنية املكتظة بازدياد فر�س ا�شابتها.
وقال املانع اإن اتخاذ االجراءات االحرتازية والفحو�شات
يف اماكن العمال ،والتي تزامنت مع حمالت توعوية مكنت
الفرق الطبية بدورها من الو�شول اىل العمالة الوافدة من
اجل تقدمي الرعاية الطبية الالزمة لهم وفق االجراءات
الطبية املعتمدة ،والتي تطبق على جميع افراد املجتمع
�شواء مواطنني او مقيمني.
وك�شف املانع اىل اأن اعداد الفحو�شات التي اجريت
منذ اكت�شاف اول حالة ا�شابة بكوفيد 19وحتى االن قد
و�شلت اىل  65768فح�شا ،الفتا اىل ان النتائج االيجابية
يف املرحلة االوىل من اكت�شاف املر�س يف البحرين كانت ال
تتعدى �شوى  %2من جمموع امل�شابني.
واعتب املانع اأن افتتاح املدار�س امر ال ميكن تقدير
موعده حالياً ،م�شددا على ان املدار�س لن تفتح مامل يكن
الو�شع امنا ،وان كان اجلميع يتطلع اىل ا�شتنئاف الدرا�شة
يف املدار�س مع حلول العام الدرا�شي اجلديد.

جانب من امل�ؤمتر ال�صحفي

ونفى املانع اأن تكون املدار�س قد ا�شتخدمت حتى االن
كمالجئ للعمالة الوافدة ،الفتا ً اىل ان عملية تعقيم اي مكان
ي�شتبه بتواجد م�شابني حمتملني فيه ،ال يقت�شر فقط على
املدار�س.
و�شدد املانع على ان اجراء الفحو�شات الطبية للعمالة
الوافدة يتم وفق خطط ومنهجية مدرو�شة تهدف اىل
اخ�شاع اكب �شريحة ممكنة من العمالة الوافدة للفح�س،
ومن بينها عمال تو�شيل الطعام ،وعمال خدمات التنظيف
املوؤقتة.
ويف رد على �شوؤال لـ«االيام» حول ما اذا كان تركز
اال�شابة بني العمالة الوافدة -والتي ال ميكن واقعيا ً حتقيق
التباعد االجتماعي يف اماكن عملها ،وال م�شاكنها -بات
يحتم االن فر�س عزل مناطقي على جتمعاتها ال�شكنية
وب�شكل تدريجي من اجل ح�شر اعداد اال�شابات فيما بينهم،
اكد املانع ان ما نحتاجه يف املرحلة احلالية هو تقليل كثافة
التجمعات ال�شكانية بني العمالة الوافدة.
فيما اعتب القحطاين يف رده على �شوؤال لـ«االيام»
اأن فر�س عزل مناطقي على التجمعات ال�شكنية للعمالة
الوافدة لن يقلل من فر�س اال�شابة بينهم ،م�شددًا على
اأهمية الرتكيز على التباعد االجتماعي ب�شكل عام يف

املرحلة احلالية.
من جهتها ،اأكدت ال�شلمان اأن اغلب احلاالت القائمة
والتي ي�شل عددها االن  751حالة هي يف و�شع م�شتقر
با�شتثناء اربع حاالت تخ�شع للعناية الق�شوى ،فيما هناك
 89حالة من احلاالت القائمة مل تظهر عليها اي اعرا�س
للمر�س.
وقالت ال�شلمان اإن هناك نحو � 669شخ�شا خرجوا من
العزل ال�شحي بعد التاأكد من خلوهم من املر�س ،الفتة اىل
ان فر�س نقل العدوى مبخالطة املتعافني ت�شتمر حتى 6
ا�شابيع بعد التعايف ،مما ي�شتوجب متابعتهم بعد التعايف.
ويف رد على �شوؤال ،اأكدت ال�شلمان على ان الطاقة
اال�شتيعابية يف البحرين �شواء للم�شابني او الذين يتطلب
عزلهم قد جهزت ب�شكل ا�شتباقي ،وهو ما ادى اىل ان ن�شبة
ا�شغالها حتى االن ال تتعدى .%50
على �شعيد اخر ،لفت القحطاين اىل ان خدمة «افح�س
وتوكل» هي فح�س الفرد داخل املركبة وفق املعايري
الطبية ،حيث تت�شمن حاليا ً  8م�شارات ،موؤكدا على ان
الطاقة اال�شتيعابية لها ترتاوح ما بني  800-600فح�س،
وتقت�شر فقط على من يتم حتويلهم عب  444وفق
االجراءات املتبعة.

ال�صحة العمانية ت�صيد بتجربة
البحرين يف مكافحة «كورونا»
يف اإطار التزام دول جمل�س التعاون اخلليجي
بتوحيد اجلهود املبذولة ملكافحة فريو�س كورونا
( ،)19-COVIDو�شمن تو�شيات وقرارات وزراء
اخلليج ب�شاأن تبادل اخلبات ،عقد ظهر اأم�س االثنني
املوافق  13اأبريل 2020م ،اجتماع مرئي بني اأع�شاء
الفريق الوطني الطبي للت�شدي لفريو�س كورونا
مبملكة البحرين وممثلي وزارة ال�شحة من �شلطنة عمان
ال�شقيقة ،بهدف مناق�شة م�شتجدات مكافحة الفريو�س
واملمار�شات الناجحة التي مت تطبيقها وحققت جناحً ا
ملمو�شً ا.
وقد �شارك يف االجتماع من اململكة كل من املقدم طبيب
مناف القحطاين ا�شت�شاري االمرا�س املعدية بامل�شت�شفى
الع�شكري وع�شو الفريق الوطني للت�شدي لفريو�س
كورونا ،والدكتورة جميلة ال�شلمان ا�شت�شارية االأمرا�س
املعدية واالأمرا�س الباطنية مبجمع ال�شلمانية الطبي،
ومن �شلطنة عمان ال�شقيقة ،كل من الدكتورة حنان الكندي
والدكتورة فريال اخلمي�س ،حيث متت مناق�شة م�شتجدات
تف�شي فريو�س كورونا على امل�شتوى العاملي واخلليجي،
واالإجراءات املتبعة ملنع انت�شار الفريو�س.
وخالل االجتماع ،تطرق املجتمعون اإىل جمموعة
من اجلوانب ال�شحية املتعلقة بفريو�س (كورونا)
كاالإجراءات االحرتازية والوقائية ،واالأعرا�س االإكلينيكية،
والفحو�شات ،والعالجات التي اأثبتت فعاليتها ملواجهة
هذا الفريو�س؛ كما قاموا بتبادل اأف�شل املمار�شات لكل دولة
يف هذا االجتماع ال�شحي املهم حول مواجهة (كورونا).
ومتت االإ�شارة اإىل اأن البحرين ت�شري على النهج
ال�شحيح يف التعامل مع الو�شع ال�شحي الراهن
و�شيطرتها يف احلد من انت�شار الفريو�س بني املجتمع،
وذلك نتيجة ما قامت به اململكة من اتخاذ اال�شتعدادات
واالإجراءات ال�شحية الالزمة كافة ،وتكاتف اجلميع ملنع
انت�شار الفريو�س ،حيث اإن اال�شرتاتيجية الوطنية يف
مملكة البحرين اأثبتت كفاءتها بالتعامل مع الفريو�س عب
م�شارات العمل املختلفة من فح�س وحجر وعزل وعالج
والتي كان لها االأثر بحمد اهلل بتعايف للحاالت القائمة.

جل�صة خفيفة� ..صريعة« ..احرتازية» مبدر�صة غازي الق�صيبي..

اأزمة نفايات حمتملة ..و�صك ًرا لفريق البحرين املكافح �صد كورونا
م�شطفى ال�شاخوري
يف جل�شة �شريعة ،مبدر�شة
غازي الق�شيبي الثانوية مبدينة
حمد ،وو�شط اإجراءات احرتازية
تخ ّو ًفا من «كورونا» ،متثلت يف
لب�س الك ّمامات والق ّفازات وتطبيق
«التباعد االجتماعي» ،م ّرر جمل�س
بلدي ال�شمالية عددًا من التو�شيات
والقرارات دون نقا�شات مطولة ،اأبرزها
مقرتح باإن�شاء م�شت�شفى عام باملنطقة
ال�شمالية وحتديدًا يف مدينة �شلمان
با�شم االأمري الراحل املغفور له باإذن
اهلل ال�شيخ عي�شى بن �شلمان اآل خليفة،
اإ�شافة ملقرتح اآخر باإن�شاء ا�شتاد با�شم
الراحل ال�شيخ عي�شى بن را�شد ،االأب
الروحي للريا�شة البحرينية ،وعدد من
املقرتحات االأخرى.
وقال قال رئي�س جمل�س بلدي
ال�شمالية اإن اإجراءات فريق البحرين
يف الت�شدي لفايرو�س «كورونا»
ٍ
ٍ
عال،
ح�س وطني
خيال ّية وتنم عن
من ّوهً ا على عظم امل�شوؤولية التي
حتملها �شمو ويل العهد النائب االأول
لرئي�س جمل�س الوزراء والتي جاءت
بحجم الوطن ،وموجهًا �شكره ل�شم ّوه
وجلميع العاملني بالقطاع ال�شحي
وجميع العاملني �شمن الفريق الوطني.
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ّ
زينة :نحن يف ّ
تتحقق
«تق�صف» ..وم�صاريع اأكرث اأهميّة مل

الوداعي :م�صروع تطوير
حديقة باربار يراوح مكانه منذ 2007
�شب الوداعي باالإ�شراع يف تنفيذ حديقة
طالب ع�شو جمل�س بلدي ال�شمالية ال�شيد ّ
باربار والتي تداور مكانها منذ العام .2007
وتقدّم الوداعي مبقرتح يق�شي بجدولة تنفيذ م�شروع تطوير حديقة باربار والذي
قال باأن اخلطة التطويرية لها ووعود التنفيذ بداأت منذ  2007وا�شتمرت حتى قبيل
اأ�شهر حيث ناق�س مع املعنيني مطالب اإعادة تاأهيل احلديقة اإال اأنه ولالآن ال يبدو اأي
جديد حول املو�شوع .ونوّه الوداعي على اأن جمل�س الوزراء قد اأق ّر قبل فرتة قرا ًرا
بتطوير حديقة باربار واملن�شاآت االأخرى يف القرية.
ووافق املجل�س على املقرتح اآخ ًذا باالعتبار �شرورة جدولة كثري من امل�شاريع لكي
ت�شبح حركة التطوير وا�شحة ولت�شري كما يتمنى اجلميع.

بيانات الخبر

وافق جمل�س بلدي ال�شمالية خالل جل�شته
يوم اأم�س على مقرتح باإن�شاء ج�شر معلّق بني
منطقة البديع ومدينة �شلمان.
وقال مقدّم املقرتح الع�شو حممد �شعد
الدو�شري اإن اجل�شر ياأتي لريبط البديع مبدينة
�شا
�شلمان بطول  300مرت ،ويكون
خم�ش ً
ّ
للم�شاة وللدراجات الهوائية فقط ،موؤكدًا اأنه
مطلب مهم من املطالب التي يوؤكد عليها اأهايل
املنطقة.
من جانبه قال رئي�س املجل�س باأن ج�شور
امل�شاة ت�ش ّكل واجهة ح�شارية للمناطق

املختلفة ،موؤكدًا اأنها ت�شجّ ع على ممار�شة
الريا�شة وتربط بني منطقتني حيويتني وقد
تكون ممرًا ا ً
آمنا ملمار�شي ريا�شة الدراجات
الهوائية.
يف حني اختلفت الع�شو زينة جا�شم مع
املقرتح التي راأت اأنه «غري �شروري» ،الفتة اإىل
اأن هناك م�شاريع اأهم مل تتح ّقق فكيف مب�شروع
كهذا ،موؤكدة على اأننا منر مبرحلة (تق�شف)
وتقليل للم�شاريف ،داعية اإىل اإرجاء املو�شوع
ملزيد من الدرا�شة ،ومت�شائلة عن عدد الذين
يتنقلون بني البديع ومدينة �شلمان!

تنفيذ اأكرث من  11األف عملية تعقيم وتدريب  839موؤ�ص�صة ..املران:

اأي اأعمال تعقيم بدون التن�صيق مع الدفاع املدين خمالفة للقانون
خديجة العرادي:
اأفاد رئي�س مركز الدفاع املدين
ملحافظة املحرق النقيب علي املران اأن
اإجمايل عدد عمليات تطهري (تعقيم)
التي يقوم بها الدفاع املدين للمناطق
التي يوجد بها حاالت موجبة اأو
م�شكوك باإ�شابتها بفريو�س كورونا
والتي مت تنفيذها حتى  11اأبريل
اجلاري بلغت  11األفا ً و 893عملية.
وقال اإن اأي اأعمال تطهري
احرتازي للمناطق ال تتم بالتن�شيق
مع الدفاع املدين اأو عن طريق غري
املتطوعني الذين مت تدريبهم على
عمليات التطهري ،فاإنها تعتب اأعماالً
خمالفة للقانون ،وذلك لعدم معرفة
طبيعة املواد والكيفية التي يعملون
بها ،ف�شال عن تاأثري تلك االأعمال على

حركة �شري املرور ،وهو ما مت ر�شده.
وا�شار خالل لقائه اأع�شاء
جمل�س بلدي املحرق على هام�س
اجتماع املجل�س الذي جرى تاأجيله
لعدم اكتمال الن�شاب القانوين ،اأن
االإدارة دربت  893فردا ً من اجلهات
احلكومية ،و 525من املوؤ�ش�شات

اخلا�شة ،و 2200متطوع ،حيث بلغ
عدد عدد املتطوعني للدفاع املدين من
اإجمايل املتطوعني يف احلملة الوطنية
ملكافحة فريو�س كورونا بلغ  10اآالف
متطوع.
وبني اأن عدد عمليات التطهري
االحرتازي التي نفذتها االإدارة مع

املتطوعني بلغت  48عملية تطهري،
الفتا اىل ان التدريب مت يف  6مراكز
للدفاع املدين موزعة على خمتلف
مناطق اململكة.
بدورها ،افادت باأعمال فرع �شرطة
خدمة املجتمع مبديرية �شرطة املحرق
النقيب رمي وحيد فليفل اإن معدل
ا�شتجابة املحالت التجارية خالل فرتة
الغلق كانت كبرية جدا ً حيث مل تر�شد
املديرية اأي خمالفة للقرارات ال�شادرة
بهذا ال�شاأن.
ولفتت اإىل اأن املديرية وبالتن�شيق
مع حمافظة املحرق تعمل حاليا على
معاجلة م�شكلة اكتظاظ م�شاكن
العمال والتي ت�شكل مواقع خ�شبة
النت�شار الفريو�س ،ف�شالً عن خطورة
تلك امل�شاكن من الناحية االإن�شائية
واتباع اإجراءات ال�شالمة.
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 #قوية ـ بأهلها

�لبحرين تثبت �أنه لي�س كل �شيء تتغلب عليه باملال
و�ملادة .ر�أ�س �ملال �لب�شري و�لكفاء�ت �ملحلية هي
�ملقيا�س �لأول للنجاح.
مل�ساركة ق�س�سكم مع فريو�س «كورونا» ،الرجاء التوا�سل مع م�سرف ال�سفحة بالـ«وات�ساب» على ()66338832

حممد لوري

اخراج وتنفيذ � -سيد جالل

بمجرد رؤيتي في األسواق
رجعت لممارسة حياتي الطبيعية ..كثير من الناس يهربون م ّني
ّ

اأول بحريني م�ساب بـ«كورونا» ..يتقدم للتربع
دعما ملر�سى «كورونا»
بـ «بالزما دم املتعافني» ً
م�شطفى �ل�شاخوري:
جعفر مهدي ح�شن ،هو �أول حالة مكت�شفة للإ�شابة بفريو�س كورونا �مل�شتجد «كوفيد »19حمليًا ،حيث ظهرت عليه �أعر��س �ملر�س
بعد رجوعه من �إير�ن فرب�ير �ملا�شي ،حيث ذهب للم�شت�شفى لي�شجل بعدها ��شمه كاأول �مل�شابني بكورونا يف �لبحرين ،ويف رحلة علج
��شتمرت حتى بد�ية �ل�شهر �حلايل ،حيث خرج من �لعزل ومار�س حياته �لطبيعية ،لي�شجل �ليوم ��شمه كذلك بني �أول �ملتربعني بـ«بلزما
دم �ملتعافني» دع ًما ملر�شى كورونا.
جعفر «�أبو �شادق» قال يف ت�شريح لـ«�لأيام» �إنه ومنذ فرتة �لعزل د�خل �مل�شت�شفى بد�أ يقر�أ بكثافة عن �ملر�س وطرق علجه ،وقد
قر�أ مو��شيع حتدثت عن �إمكانية م�شاعدة بلزما دم �مل�شاب �ملتعايف من «كورونا» يف �شفاء  3مر�شى م�شابني باملر�س ،وهو �لأمر �لذي
جعله يطرق باب �لتربع لأكرث من مرة ،قبل �أن تت�شل به وز�رة �ل�شحة وتخربه باإمكانية قدومه لبنك �لدم وتربعه ببلزما �لدم للمر�شى.
وحول طبيعة �لتربع قال �نها ت�شبه ب�شكل كبري �لطريقة �لعادية للتربع بالدم ،وت�شتغرق �لعملية من ن�شف �شاعة �ىل  40دقيقة
فقط ،د�عيًا جميع �ملر�شى �ملتعافني للقدوم لبنك �لدم و�لتربع للمر�شى� ،ذ بالتكاتف بامكاننا �ن نحقق �لق�شاء على هذ� �ملر�س.
جعفر ذو  26عا ًما ،بدا متفائال جدا ،ون�شطا يف ار�شال ر�شائل
ايجابية للمر�شى ،كما اأنه بدا اأكرث ثقة ،ونوه اىل انه بات الآن «اكرث
مناعة» ،وبالتايل اأكرث قوة من كثريين ،وميار�ص حياته الطبيعية ،اذ
يق�شي يومه بني افراد عائلته ملتزما بالبقاء يف املنزل اكرث الوقت ،مع
ممار�شة الريا�شة ب�شكل �شبه يومي وممار�شة هواياته كالطبخ ،ا�شافة
لتلبية احتياجات العائلة عب الت�شوق و�شراء الحتياجات الرئي�شية.
وحول تاأثره النف�شي بالتجربة ،قال« :احلمد هلل امتلك �شخ�شية
قوية تتعامل مع مثل هذه املواقف بطرفة وخفة اكرث من التعامل
معها بخوف ،فاأنا لزلت �شابا وا�شتطيع ان اتعامل مع م�شاكلي بقوة
ال�شباب ،وهو المر الذي �شاعدين على الت�شايف ب�شكل اأف�شل».
اأما بخ�شو�ص رجوعه اىل املجتمع ،خ�شو�شا وانه ا�شبح م�شهورا،
قال «اإن العملية مل تكن �شهلة ،فكثري من النا�ص حني ينظرون يل وانا
ات�شوق او ام�شي بال�شارع يهرعون خوفا ،وبع�شهم يظهر خوفه من
القرتاب مني ،ال اين امازحهم �شاحكا دون ان ابدي اي نوع من الزعل
او الع�شبية ،ونف�شيا اتفهم خوف النا�ص من املر�ص ،وخ�شو�شا وهم
يرون اعداد ال�شحايا منه ترتفع كل يوم ،موؤكدا ان حالة اخلوف
العامة ولب�ص الكمامات من اجلميع كان م�شجعا له على ان يرجع
طبيعيا ،وال فلو كان هو الوحيد الذي ا�شيب باملر�ص فقد يت�شبب ذلك
يف دخوله يف دوامة من التفكري او املر�ص النف�شي».

ّ
وتوقف م�سدر دخلي
اأنا �سائق با�س
وعن تقديراته لكيفية انتقال املر�ص اإليه ،قال «اأعتقد واهلل العامل،
اأن الفريو�ص رمبا انتقل يل يف الطائرة ،حيث جل�ص اإىل جانبي �شخ�ص
اأجنبي كان يكرث ال�شعال ،ول اأخفيكم باأنني كنت متوج�شا ،حتى اأنني
مازحته اأكرث من مرة وقلت له يبدو باأنك م�شاب بالكورونا».
وحول رجوعه للعمل قال �شادق« :كل �شائقي البا�شات مت�شررون
وخ�شو�شا اأن م�شادر دخلنا
حاليًا ،نحن بحاجة لدعم من املعنيني،
ً

قد توقفت متاما ،ونعي�ص الن مبا بقي لنا من عملنا املا�شي،
ومادمنا لنعرف اىل متى �شي�شتمر هذا املر�ص فيجب ان
ينظر حلالنا بجدية ،وان يقوم املعنيون مب�شاعدتنا
قدر المكان لن�شتطيع ان منار�ص حياتنا ب�شكل
طبيعي».

�سكرًا فريق البحرين
وحول �شهرته و�شوره التي
انت�شرت بني النا�ص ب�شكل
وخ�شو�شا
كبري جــدًا،
ً
انـــه اول املــ�ــشــابــني
بكورونا ،قال �شادق:
«ل احب ال�شهرة ..ن�شاأت
يف عائلة ب�شيطة ،و اأحــب ان
ابقى كما اأنا ،وقد ذكرت هذا �شابقا
علي بعد ان
حتى ان بع�شهم تهجم
رّ
خرجت يف و�شائل التوا�شل الجتماعي
راف�شا الت�شهري بي ،وكان خروجي للنا�ص
لكي اأدافع عن نف�شي ل لكي اكون م�شهورا ،وهو
المر الذي مل ي�شتوعبه كثريون» ،وا�شاف« :لو
اأنني اردت ال�شهرة لذهبت يف طريقها فمنذ اللحظة
الوىل لالعالن عن ا�شابتي باملر�ص ات�شل بي معلنون
يريدونني ان ا�شوق ب�شائعهم مقابل مبالغ مالية ال انني
ر ف�شت » .
وخــتــم حديثه لــــ«ا لأيـــام» ب�شكر القيادة،
وخ�شو�شا قائد فريق البحرين �شمو ويل
العهد النائب الول لرئي�ص جمل�ص الوزراء،
وجميع العاملني امل�شحني يف طاقم
البحرين الطبي و«فريق البحرين».

لنتكاتف جميعً ا للخروج من هذه املرحلة ال�سعبة..
ول اأ�سعى لل�سهرة
اأ�سحاب موؤ�س�سات طلبوا مني ن�سر اإعالناتهم
واأنا على �سرير املر�س
 #مجتمع ـ واعي
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درسالخبر
بيانات
أم محمدٌ ..

آخــــر إحــصــــاءات «كـــــورونـــا»

حب تراب الوطن
في ّ
م�شطفى ال�شاخوري:

يعب عن
يتناف�ص البحرينيون يف اإظهار التفاين والعمل املخل�ص مبا رّ
معدنهم الطيرّب والأ�شيل يف مثل هذه الظروف التي مت رّر بها اململكة.
يُقال ..ما هو ال�ش رّر يف البحرين التي تتاألق وتقدرّم منوذجً ا مثاليًا
يف مواجهة املحنة التي مي رّر بها العامل اأجمع؟! وياأتي اجلواب باأب�شط
مثال ..عندما تو رّقف عمرّال النظافة عن تنظيف الطرقات لأ�شباب تتعلرّق
بالإجراءات الحرتازية ..هبرّت الأمهات لذلك.
اأم حممد ..بحرينية من قرية بني جمرة ،تداول املواطنون �شورة
لها اأم�ص وهي رّ
تنظف ال�شوارع والطرقات القريبة من منزلها ..و�شارك
عدد كبري  -عب ح�شاباتهم  -يف و�شائل التوا�شل الجتماعي بالإطراء
يعب عن حالة فردية ..ولكن حمالت
والإ�شادة بهذا ال�شلوك الذي ل
رّ
التنظيف انت�شرت اأم�ص يف عدد كبري من املناطق.
م�شت�شار جاللة امللك لل�شوؤون الدبلوما�شية ال�شيخ خالد بن اأحمد كتب
معلرّ ًقا على �شورة اأم حممد «جزاها اهلل خري».
هكذا هم البحرينيون ..يتقدرّمون يف املواقع ..ك ٌل من موقعه ..خلدمة
وطنه ..وتلبية النداء ..نداء الوطن.

الحاالت
القامئة
الـمتعــافــون
الـوفــيــــــات

البحرين
764
591
6

مجموع
اإلصابات
الـمتعــافــون
الـوفــيــــــات

دول العامل
1,917,239
441,232
119,090

* اإح�ساءات تن�سرها «الأيام» يوميًا حمدّ ثة حتى ال�ساعة  11من م�ساء اأم�س
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مقرتح م�ستعجل للنائب ال�سي�سي:

 300دينار منحة مالية لأ�سحاب املهن احلرة ملدة  3اأ�سهر
فاطمة �شلمان:

عمار قمرب

تذكرة جمانية لت�سهيل
عودة العامل «املخالف» و«املرن»
فاطمة �شلمان:
تقدم  5من اأع�شاء جمل�س النواب باقرتاح برغبة
ب�شفة اال�شتعجال ب�شاأن قيام احلكومة باإن�شاء مبادرة
لت�شهيل مغادرة العمال االأجانب املخالفني ،والعمال
املرنني .وذكر النائب عمار قمرب ،اأحد اأبرز مقدمي االقرتاح،
مبربات املقرتح الذي جاء يف ظل اجلائحة العاملية
(كورونا) وما ترتب عليها من اآثار كبرية كانقطاع ال�شفر
وغلق احلدود ،ولغر�س ت�شهيل عودة هوؤالء العمال ب�شبب
اجلائحة العاملية (كورونا) .واأو�شح النائب اأهداف هذا
املقرتح قائالً «ياأتي هذا املقرتح ب�شفة اال�شتعجال بهدف
اإتاحة الفر�شة لت�شهيل مغادرة العمال املخالفني ،وذلك عن
طريق منحهم تذكرة جمانية» .واأ�شار اإىل اأن هذا االقرتاح
يقوم كذلك على ال�شماح مبغادرة العمال املرنني ،كما وتتم
اإعادة الر�شوم التي قاموا بت�شديدها فيما يخ�س الفرتة
املتبقية لل�شنة احلالية .واجلدير بالذكر اأن مقدمي االقرتاح
اإىل جانب النائب عمار قمرب هم النائب ممدوح ال�شالح،
وحممد خليفة بوحمود ،وحممد عي�شى ،واأخريًا النائب
خالد بوعنق.

الذوادي يطالب التجارة
بطرح عدد اأكرب من الكمامات
طالب النائب يو�شف الذوادي وزارة التجارة
وال�شناعة بطرح كميات اأكرب من «الكمامات» يف ال�شوق،
مبي ًنا باأن ما مت توفريه وطرحه يف ال�شوق يعد اأقل بكثري
من حاجة ومتطلبات املواطنني واملقيمني على اأر�س اململكة.
واأكد الذوادي وجود حاالت القلق والرتقب حول نق�س
املعرو�س يف ال�شوق ،يف الوقت الذي تطالب فيه احلكومة
باإلزامية ارتدائها يف االأماكن العامة ،وقال« :الوزارة مل
تقدم اآلية وا�شحة حتدد اأ�شعار الكمامات ،ومدى توافرها
يف ال�شوق».

اأنور حبيب اهلل *
يف الوقت احلا�سر ،ي�سهد العامل تف�سيًا ملر�ض
االلتهاب الرئوي الناجم عن فريو�ض كورونا امل�ستجد
(كوفيد ،)-19وي�سع حتديات بالغة اأمام مملكة
البحرين اأي�سا ،اتخذت البحرين ،حتت قيادة قوية
وحكيمة من ح�سرة �ساحب جاللة امللك حمد بن
عي�سى اآل خليفة و�ساحب ال�سمو امللكي االأمري خليفة
بن �سلمان اآل خليفة و�ساحب ال�سمو امللكي ويل العهد
�سلمان بن حمد اآل خليفة �سل�سلة من التدابري االحرتازية
الفعالة والقوية الحتواء انت�سار الوباء اإىل اأق�سى حد،
وحققت البحرين االإجنازات املهمة وحظيت بالتقدير
االإيجابي من املجتمع الدويل ومنظمة ال�سحة العاملية.
ويعرب اجلانب ال�سيني عن التعاطف اخلال�ض والدعم
الثابت والتقدير العايل لذلك .ويعتقد اجلانب ال�سيني
باأن البحرين حكومة و�سعبًا �ستتجاوز هذه ال�سعوبة
بالتاأكيد و�ستتغلب على الوباء يف اأ�سرع وقت ممكن.
تربط بني ال�سني والبحرين �سداقة تاريخية ،اإن
البلدين �سديقان حميمان يتبادالن الثقة ،وي�ساعدان
بع�سهما البع�ض دائ ًما وقت ال�سدائد ،مما يج�سد
ب�سكل كامل ال�سداقة الودية بني البلدين والتي متثل
بع�سهما البع�ض على م�سري الت�سارك يف
يف امل�ساعدةاليوم
ال�سراء وال�سراء .بعث ح�سرة �ساحب جاللة امللك حمد
التاريخ للرئي�ض ال�سيني �سي جينبينغ
بن عي�سى اآل خليفة
برقية التعزية يف اأ�سعب وقت ملكافحة ال�سعب ال�سيني
إعراب عن الدعم والتاأييد لل�سني.
لكوفيد ،-19لال
الخبر
وتربعت كل من وزارة اخلارجية البحرينية و�سفارة
وجامعة البحرين وحتى املواطنني
البحرين لدى
ال�سنيالنشر
جهة
البحرينيني الكمامات وغريها من االإمدادات الطبية
الصفحة ال�سيني �سي جينبينغ ر�سالة
لل�سني .اأر�سل الرئي�ض
ال�سكر اإىل جاللة امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة وعرب
العددال�سني الإجراء التعاون مع البحرين
فيها عن ا�ستعداد
ملكافحة الوباء وقد �سارك اجلانب ال�سيني التجارب
اإللكتروني
الرابط
ال�سريري مع البحرين،
الوباء والعالج
املتعلقة مبكافحة
وتربعت مدينة التنني وغريها من ال�سركات ال�سينية
املقيمة يف البحرين االإمدادات الطبية للبحرين ،ويحر�ض
اجلانب ال�سيني على تعزيز التعاون يف احتواء الوباء
مع البحرين ال�سديقة.
بعد انت�سار الوباء ،اتخذت ال�سني اأكرث تدابري
الوقاية وال�سيطرة �سموالً و�سرامة ونفذت احلكومات

تقدم النائب حممد ال�شي�شي مبقرتح برغبة ب�شفة اال�شتعجال
ب�شاأن �شرف منحة مالية ملدة  3اأ�شهر للمواطنني البحرينيني
العاملني يف املهن واحلرف احلرة غري املوؤمنة كال�شيادين
واملزارعني ومربي املوا�شي و�شواق با�شات تو�شيل الطلبة
والعاملني بالعقود املوؤقتة املت�شررين من اإغالق مواقع عملهم.
واأكد النائب اأن هذا املقرتح يهدف اإىل �شرف منحة مالية ملدة
 3اأ�شهر للبحرينيني العاملني يف املهن والوظائف غري املوؤمنة
لدى هيئة التاأمني االجتماعي ،وذلك نظ ًرا للظروف اال�شتثنائية
الراهنة واالإجراءات االحرتازية التي تتخذها الدولة يف مكافحة
فريو�س كورونا (كوفيد  ،)19والتي ترتب عليها تعطل العديد

من املواطنني البحرينيني العاملني يف املهن واحلرف احلرة غري
املوؤمنة من مزاولة مهنتهم التي يك�شبون منها دخالً غري ثابت،
كال�شيادين واملزارعني ومربي املوا�شي و�شواق با�شات تو�شيل
املدار�س واجلامعات والعاملني بالعقود املوؤقتة املت�شررين من
اإغالق مواقع عملهم.
واأو�شح ال�شي�شي �شرورة اأن ت�شرف املنحة املالية
للمت�شررين من مزاولة مهنتهم بقيمة  300دينار لالأ�شهر (اأبريل
 مايو  -يونيو) لعام 2020م �شمن م�شروع دفع رواتبالبحرينيني يف القطاع اخلا�س ،ل�شمان اال�شتقرار واال�شتدامة
وعدم امل�شا�س بامل�شتوى املعي�شي للمواطنني جراء تاأثر االأعمال
واأ�شحاب تلك املهن بالو�شع االقت�شادي املحلي نتيجة انت�شار
فريو�س كورونا.

حممد ال�سي�سي

«مقرتحني ا�ستبدالها باملناطق ال�سناعية بنا ًء على رغبة الأهايل»

ال�سلوم والكوهجي يطالبان باإعادة النظر يف تخ�سي�س «املدار�س» لإيواء العمالة الآ�سيوية
ثمن النائب اأحمد �شباح ال�شلوم
رئي�س اللجنة املالية واالقت�شادية،
والنائب حمد الكوهجي رئي�س جلنة
املرافق العامة والبيئة ،املتابعة احلثيثة
ل�شاحب ال�شمو امللكي االأمري �شلمان بن
حمد اآل خليفة ويل العهد نائب القائد
االأعلى النائب االأول لرئي�س جمل�س
الوزراء حفظه اهلل ورعاه من خالل فريق
البحرين ،واخلطوات الرائدة الحتواء
فريو�س الكورونا ،وما حظيت به اململكة
من اإ�شادة دولية من العديد من اجلهات
والتي من بينها منظمة ال�شحة العاملية،
وباالإح�شاءات التي اأ�شارت اإىل حتقيق
البحرين اأرقامًا ونتائج اأف�شل من
نظرياتها اخلليجية والعربية يف مكافحة
الفريو�س.
واأكد النائبان يف بيان �شحايف لهما اأن
املتابعة امل�شتمرة للفريق الوطني ملكافحة
فريو�س كورونا باتت وا�شحة وجهودها
مقدرة من خالل م�شاعيها الكبرية بتقدمي
الرعاية ال�شحية للم�شابني ،ودورها
كذلك يف القيام بالعديد من احلمالت
املفاجئة الأخذ العينات الع�شوائية
للمواطنني والعمالة الوافدة للتاأكد من

اأحمد ال�سلوم

حمد الكوهجي

خلوها من الفريو�س ،مبا يجعل من
املنظومة ال�شحية متكاملة بف�شل اجلهود
امل�شرتكة ل�شمان عدم تف�شي املر�س.
وذكرا اأن ت�شريح وزراة الداخلية
بتهيئة عدد من املدار�س لالإيواء كاإجراء
موؤقت لتخفيف كثافة العمالة مبناطق
�شكنهم ت�شبب بتلقيهم العديد من
االت�شاالت واال�شتف�شارات بخ�شو�س
االآلية التي �شتتبع ب�شاأن ت�شكينهم يف

هذه املدار�س ،وهل �شيتم اإخ�شاعهم
للعزل ،وهل �شتكون هناك رقابة عليهم،
على اعتبار اأن معظم املدار�س تقع بني
االأحياء ال�شكنية وهو ما ت�شبب بالعديد
من املخاوف لدى االأهايل.
واأو�شحا اأنه يجب اإعادة النظر
يف ا�شتخدام املدار�س كاإجراء موؤقت
لتخفيف كثافة العمالة مبناطق �شكنهم،
والبحث عن حلول اأكرث فاعلية يف ظل

وجود العديد من املناطق ال�شناعية التي
باالإمكان تهيئتها واال�شتعانة بها مبا
يوفر لالأهايل اخل�شو�شية والطماأنينية
بعدم حدوث اأي م�شاكل تذكر.
وبني النائبان اأن اآلية نقل العمالة
االأجنية للمدار�س غري جمدية ،ويجب
التمهل يف اتخاذ هذه اخلطوة والعمل
على اتخاذ تدابري اأكرث مالءمة بتوفري
االأماكن املهياأة والتي ت�شمن توفري
اخلدمات لهم بال�شورة املطلوبة بعيدًا
عن االأحياء ال�شكنية ،خا�ش ًة اأن االعداد
التي �شوف يتم نقلها لي�شت بالقليلة مما
يتطلب ح�شرهم يف اأماكن حمددة ،مع
فر�شة ت�شديد الرقابة على العمالة غري
النظامية واتخاذ اخلطوات الالزمة حيال
املخالفني .واأ�شارا اإىل اأنه من ال�شعوبة
ال�شيطرة على العمالة الوافدة ،واأن
�شبطهم �شيكون ب�شكل اأف�شل يف املناطق
غري ال�شكنية والتي ال تكتظ باالأهايل،
واأن توفري العديد من اأماكن العزل هو
مطلب يجب اأن يتم اتخاذه ،واالبتعاد قدر
امل�شتطاع عن املدار�س لعدم منا�شبتها
لالأو�شاع وللمخاوف الكبرية التي
�شتكون موجودة لدى االأهايل.

العمل ي ًدا بيد ملكافحة الوباء وتعزيز الت�سامن لتجاوز الأزمة
املحلية على خمتلف امل�ستويات توجيهات احلكومة
املركزية ب�سكل �سارم ملنع انتقال الوباء ،وح�سدت يف
نف�ض الوقت كثريًا من االأطباء واملمر�سات واالإمدادات
الطبية مل�ساعدة بوؤرة الوباء .وكان يفهم ويدعم اأبناء
ال�سعب ال�سيني كل االإجراءات االحرتازية للحكومة
فبذل ال�سعب ال�سيني الت�سحيات الهائلة من خالل
حماربة الوباء ،االأمر الذي منعت ال�سني انت�سار الوباء
يف الوقت الق�سري .اإن ال�سعب ال�سيني ،عرب جهود
م�سنية ،جتاوز للتو املرحلة االأ�سعب يف مواجهة
الوباء ،واأنه االآن ب�سدد ت�سريع وترية ا�ستئناف اأن�سطة
االإنتاج واحلياة الطبيعية .واإن اجلهود ال�ساقة التي
بذلتها ال�سني ك�سبت وقتًا ثمينًا وقدمت جتربة مفيدة
يف احلرب العاملية �سد كوفيد.-19
ولكن الحظنا موؤخ ًرا اأن بع�ض القوى املعار�سة
لل�سني وبع�ض ال�سيا�سيني الغربيني اتهمت ال�سني عن
ق�سد باإخفاء الوباء وعدم ال�سفافية يف التعامل مع
الوباء ،فيجب عليها اأن حتمل امل�سوؤولية لهذا الوباء،
اإن هذه النظريات �سخيفة وم�سحكة جدًا .لذا ،اأود اأن
اأو�سح مبا يلي:
اأوالً ،كانت ال�سني اأول دولة تبلغ منظمة ال�سحة
العاملية بانت�سار كوفيد ،-19ولكن هذا ال يعني اأن
هذا الريو�ض ن�ساأ يف مدينة ووهان ،ميكن لالأمرا�ض
اأن تكون قد ن�ساأت يف البداية يف اأي منطقة اأو بلد
اأو مدينة حول العامل ،ولكن من اأين ن�ساأ ،هو �سوؤال
علمي مهم للغاية يجب تركه للعلماء واخلرباء الطبيني.
تبينت الدرا�سة التي اأجرتها منظمة ال�سحة العاملية
والعلماء من الواليات املتحدة واأوروبا وال�سني والدول
االأخرى اأن م�سدر الفريو�ض غري معروف حتى االآن،
ورمبا قد انتقل الفريو�ض بني الب�سر ملدة �سنوات وحتى
عقود .يجب علينا اال�ستماع اإىل الن�سيحة املهنية ملنظمة
ال�سحة العاملية ب�سكل منطقي وتبني ا�س ًما حمايدًا
لهذا الفريو�ض بدالً من ت�سويه وو�سم ال�سني .واأكد
وزير الدولة لالإعالم امل�سري اأ�سامة هيكل بو�سوح
اأن كوفيد -19كارثة اإن�سانية مت�ض العامل كله وال
ميكن اتهام دولة بعينها باأنها ت�سببت بهذه االأزمة.
و�ستعار�ض اأي دولة م�سوؤولة املمار�سة غري املنطقية
ب�سدة اإزاء و�سم دولة ما بالفريو�ض اأو ربط الفريو�ض
بدولة ما باأي �سكل من االأ�سكال.

ثانيًا ،ال يوجد اأ�سا�ض التهام ال�سني بالت�سرت.
بعد انت�سار الوباء ،كانت ال�سني تت�سابق مع الزمن
ملحاربة الفريو�ض ،واأ�س�ست ال�سني نظا ًما موحدًا يف
اأ�سرع وقت ممكن ومت ح�سد كل موارد االأمة للحد
ً
جدوال زمنيًا
من انت�سار الوباء .وقد ن�سرت ال�سني
ً
مف�سال اأعدته البالد لال�ستجابة لكوفيد ،-19ي�سرد
التفا�سيل عن االت�ساالت بني ال�سني ومنظمة ال�سحة
العاملية وجميع االأطراف .فاأبلغت ال�سني على نحو
عاجل منظمة ال�سحة العاملية باالأمر و�ساركت ت�سل�سل
اجلينوم للفريو�ض ونفذت تعاونًا دوليًا يف اأول بداية
انت�سار الوباء ،اإن اجلدول الزمني ال�ستجابة ال�سني
لكوفيد -19وا�سح جدًا ،وحاز على اإ�سادات من
جانب املجتمع الدويل .يف االأيام االأخرية ،نفى م�سوؤول
كبريمن منظمة ال�سحة العاملية جمددًا اتهامات ال مربر
لها ب�ساأن «البيانات ال�سينية غري ال�سفافة» ،ون�سرت
جملة «�ساين�ض» ورقة بحثية كتبها الباحثون من
الواليات املتحدة واململكة املتحدة ودول اأخرى قائلة
اإن االإجراءات االحرتازية التي اتخذتها ال�سني ك�سرت
�سل�سلة انتقال الفريو�ض بنجاح ووفرت وقتا ثمينا
للدول االأخرى ال�ستجابة الوباء .واأ�سار رئي�ض حترير
جملة االن�سيت اإىل اأن الر�سالة من ال�سني وا�سحة جدًا.
ينبغي اأن يهتم ويحرتم اجلميع وجهات النظر العلمية
واملوثيقة واملهنية .اإن فريو�ض كورونا فريو�ض جديد
على الب�سر ،ما يعني اأن البحث العلمي اأمر الزم للفهم
التدريجي واأعمال البحث.
ثالثا ،و�سم ال�سني باملر�ض ال يحظى ب�سعبية ،اإن
الفريو�ض ال يعرف احلدود وال يحرتم العرق .تختلف
دول العامل يف النظام والظروف الوطنية والثقافة
االجتماعية ،وكما تختلف يف اال�سرتاتيجية والتدابري
ال�ستجابة كوفيد -9ولكن ال تختلف دول العامل يف
حماية اأمن احلياة وال�سالمة ل�سعبها وال تختلف كل
الدول يف احلفاظ على التنمية االقت�سادية واالجتماعية
امل�ستقرة .وقد حققت جهود ال�سني ملكافحة الوباء،
حتت قيادة احلزب ال�سيوعي ال�سيني بالنتائج الكبرية،
حيث مت ت�سجيل عدد قليل جدا من االإ�سابات املحلية
لالأيام املتتالية يف ال�سني ،وقال مدير عام منظمة
ال�سحة العاملية الدكتور تيدرو�ض اأدهانوم اإنها اإجناز
مده�ض .باالإ�سافة اإىل حماربة الوباء يف داخل ال�سني،

بيانات الخبر

جتري ال�سني التعاون الدويل متم�سكة مبفهوم جمتمع
امل�ستقبل امل�سرتك للب�سرية الذي طرحه الرئي�ض
ال�سيني �سي جينبينغ .واأ�سدرت ال�سني �سبع الن�سخ
الإر�سادات الت�سخي�ض والعالج لكوفيد -19و�ست
الن�سخ الإر�سادات الوقاية وال�سيطرة لكوفيد،-19
ومت ترجمتها اإىل لغات متعددة مل�ساركتها مع بلدان
العامل .عالوة على ذلك ،عقدت ال�سني اأكرث من 70
اجتما ًعا مرئيًا عن بعد مع اأكرث من  150دولة ومنظمة
دولية و�ساركت جتربة ال�سني واأ�سلوب العالج بدون
حتفظ للدول التي تعاين من كوفيد .-19وقالت املجلة
الطبية العاملية املوثوقة «الن�سيت» اإن جتربة ال�سني يف
مكافحة الوباء ت�ستحق التعلم من جميع البلدان واإن
ا�ستفادة دول العامل من جهود ال�سني ملكافحة الوباء
يوؤدي اإىل اأنه ال يجب اأن تبداأ من ال�سفر .وعلى الرغم
من اأن ال�سني قد جتاوزت للتو الفرتة االأ�سعب وما
زال تواجه التحديات البالغة ،ولكنها ال تزال تبذل
اأق�سى جهودها الإر�سال طواقم طبية للدول االأخرى
التي تعاين من الوباء والتربع للكمامات ومعدات
االختبار واملالب�ض الواقية واالإمدادات الطبية وتقدمي
املواد واالأجهزة االأكرث اإحلاحا للدول االأخرى .ويف
هذه املرحلة احلا�سمة الحتواء الوباء ،حاول بع�ض
ال�سيا�سيني الغربيني وو�سائل االإعالم اأن ي�سفون
طابعا �سيا�سيا على املر�ض ويلقون بالالئمة على
ال�سني يف ن�ساأته ،اإنه النهج �سيق االأفق الذي ي�سعى
اإىل حتويل االنتباه والتن�سل من امل�سوؤولية ،و�ستقو�ض
هذه الت�سرفات التعاون الدويل ملكافحة الوباء وتف�سد
الثقة الدولية ال�ستجابة الوباء.
يف الوقت احلا�سر ،ينت�سر الوباء على ال�سعيد
العاملي ،وال ميكن الأي بلد اأن يكون �سليما مبفرده،
فيتحتم على املجتمع الدويل تعزيز الثقة ،والعمل م ًعا
يف ا�ستجابة جماعية لكوفيد� .-19ستوا�سل ال�سني
التم�سك مبفهوم جمتمع امل�ستقبل امل�سرتك للب�سرية،
وتعزيز تعاونًا دوليًا يف مكافحة الوباء مع جميع اأنحاء
العامل مبا فيها مملكة البحرين ال�سديقة .يتمنى اجلانب
ال�سيني اأن يعمل جميع االأطراف م ًعا للفوز باملعركة
�سد كوفيد.-19
* �سفري جمهورية ال�سني ال�سعبية لدى مملكة البحرين
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(قطر) كورونا اخلليج املتجدد

تقرتب الأزمة القطرية من عامها الثالث ،وت�ستمر القيادة
القطرية يف نهجها املته�ر وعبثها ال�سيا�سي الال م�س�ؤول ،يف
�سعي دوؤوب لتحقيق حلمها امل�ستحيل باأن تك�ن (مركز القرار
العربي) عرب زعزعة الأمن يف الإمارات العربية املتحدة ومملكة
البحرين ،والتاآمر على اململكة العربية ال�سع�دية وجمه�رية
م�سر العربية اللتان تعدّان قطبَي الق�ة والنف�ذ العربي ،دون
اكرتاث ملا �سي�ؤول اإليه م�ستقبل املنطقة التي تعي�ش على ف�هة
بركان ب�سبب ما مي ّر به العامل من اأزمات اقت�سادية و�سيا�سية
و�سحية واأمنية.
وها هي قطر تق�م مبحاولت يائ�سة للبحث عن خمارج
لالأزمة التي اأوقعتها يف ورطة �سديدة ،فاأر�سلت كبار م�س�ؤوليها
اإىل ع�ا�سم الدول الكربى ل�ستجداء �سبل اإنقاذها مما انتهى اإليه
اقت�سادها ج َّراء هذه الأزمة ،رغم اإميانها التا ّم باأن حل الأزمة يف
الريا�ش ،ورغم اأن خطتها ت�س َّمنت العتماد على دولة الك�يت
و�سلطنة ُعمان كخط�ط رجعة ،اإل اأنها تكابر ول تاأخذ يف العتبار
ج�س�ر الأمل ال�سعيفة لع�دة الأم�ر اإىل جماريها.
لقد ا�ستغلَّت دولة قطر هذه الأزمة وباعت يف حلظات يائ�سة
�سيادتها املزع�مة من اأجل �سراء م�اقف �سيا�سية ف�س َّهلت
دخ�ل الق�ات الرتكية والإيرانية اإىل اأرا�سيها يف انتهاك �سريح
لالتفاقيات الأمنية والدفاعية اخلليجية ،مما �س َّكل تهديدًا مبا�س ًرا
لالأمن اخلليجي ،وه� ما ا�سطر عدد من دول اخلليج لتخاذ عدد
من الإجراءات الحرتازية ال�سارمة �سد قطر ملنعها من ا�ستغالل
حرية التنقل بني دول املجل�ش لتنفيذ م�ؤامراتها.
وت�ا�سل قطر �سرب العالقات التاريخية والأخ�ية التي
جتمعها ب�سقيقاتها الدول اخلليجية والعربية با�ستخدام �ستّى
الأ�ساليب ،وع َّل اأبرزها ا�ستخدام (قناة اجلزيرة) التي هي يف
الأ�سل املتحدث الر�سمي با�سم قطر منذ تاأ�سي�سها يف (ن�فمرب
1996م) ،وهي الأداة الأ�سا�سية التي ا�ستخدمتها لإدارة معركة
اإ�سقاط اأنظمة احلكم اخلليجية والعربية ،والتي انتهى بها
اعتدادها بذاتها وه��سها ال�سديد اإىل اأن فقدت �س�ابها وخلطت
ال�اقع باخليال ،ف�سار حالها كحال الإ�سباين (دون كي�س�ت)
الذي ظ َّن بحماقته باأن ط�احني اله�اء هي �سياطني تن�سر ال�سر
يف العامل فحاربها وكانت هذه نهايته!
فهذا ه� حال احلملة الإعالمية التي تخ��سها قناة اجلزيرة
بكل حماقة ،فمنذ اإعالن نباأ اختفاء ال�سحفي ال�سع�دي جمال
خا�سقجي يف (اأكت�بر 2018م) بداأت قناة اجلزيرة وت�ابعها
الإعالمية يف الردح �سد اململكة العربية ال�سع�دية ،وتلفيق
التهم اإليها وتاأجيج الراأي العام العربي والدويل �سدها ،دون
تب�سر ودون اأدنى اكرتاث مل�س�ؤوليتها الإعالمية يف نقل احلقيقة
ّ
املج َّردة! وه� النهج الذي داأبت عليه هذه القناة ال��سيعة التي
طاملا فتحت ف�سائها لتعزيز خطابات الكراهية �سد الأنظمة
العربية واخلليجية وبثّ �سم�مها ودع�اتها التحري�سية من
خالل براجمها واأفالمها واأخبارها الكاذبة واملل َّفقة.
وو�سلت اآخر ابتكارات دولة قطر اإىل ا�ستغالل اأزمة ك�رونا
العاملية يف اأغرا�ش �سيا�سية بحتة ،فرغم خطط الإجالء امل ُ ْح َكمة
التي اأعدَّتها وبداأت بتنفيذها بحذر �سديد كل من مملكة البحرين
و�سلطنة ُعمان وفق اأعلى املعايري ال�سحية ،وبالتفاق مع عدد من
�سركات الطريان التي يت ّم تزويد طائراتها بفرق طبية متكاملة،
اإل اأن قناة اجلزيرة ل يهناأ لها بال اإل بالتحري�ش وا�ستغالل
الأزمات ،فبثَّت تقارير عدّة ح�ل عدد من م�اطني مملكة البحرين
املت�اجدين يف اإيران ،وقامت دولة قطر بتنفيذ خطة ت�سمر ن�ايا
خبيثة لنقل ه�ؤلء امل�اطنني البحرينيني من م�سهد اإىل الدوحة،
ً
و�س�ل اإىل البحرين ،دون اأدنى اعتبار
ومن ثم اإىل �سلطنة ُعمان
لالإجراءات ال ُعمانية ال�سيادية املُتخذة ب�ساأن اإغالق مطارها الدويل
مل�اجهة انت�سار هذا ال�باء ،ودون الت�ساور مع البلد امل�س�ؤول عن
م�اطنية ،ودون اهتمام مبا ميكن اأن ينتج عن هذا الت�س ّرف من
زيادة انت�سار هذا اخلطر ال�بائي على قطر نف�سها!
ت�سجل مزيدًا
اإن قطر ل يهمها -اأ ًّيا كانت الأح�ال -اإل اأن
ّ
من امل�اقف امل�سيئة للبحرين ولدول جمل�ش التعاون ،حتى واإن
كان امل��س�ع ياأتي يف اإطار امل�س�ؤولية الإن�سانية البحتة ،فقد
قامت بن�سر تقارير ت�سيء اإىل �سلطنة ُعمان كذلك ،وا�ستخدمت
فيها لغة ت�سري اإىل اأن عملية النقل متَّت بعد اأن تق ّطعت ُ�سبل
ع�دة امل�اطنني ال ُعمانيني اإىل ال�سلطنة ،واأوحت تقارير القن�ات
الر�سمية القطرية باأن قطر تقدّم جميالً لل�سلطنة وه� الأمر
رف�سته ال�سلطنة جملة وتف�سيالً ،حيث اإن �سلطنة ُعمان قامت
بنقل م�اطنيها من ا�سرتاليا وني�زيلندا وخمتلف ع�ا�سم العامل
بنا ًء على اتفاق جتاري بحت مع �سركات الطريان ودفعت مبالغ
اليوم
مالية م�ساعفة من اأجل ع�دة اأبنائها بكل �سالم.
واأمام كل تلك الت�سرفات القطرية ،ن�ستطيع ال��س�ل اإىل
التاريخ
حقائق عدّة يحاول النظام القطري طم�سها ،وهي:
احلقيقة الأوىل :مهما حاول النظام القطري ت�س�ير عالقاته
الخبر
مع البحرين وال�سع�دية� ،سيبقى ال�سعب القطري جز ًء ل يتجزاأ
ِّ
من دول جمل�ش التعاون ،فه� ُي�سكل امتدادًا حلقبة تاريخية مهمة
جهة النشر
للحكم اخلليفي لقطر التي ا�ستقلت عن البحرين عام (1867م)
ت�سهد عليها -اإىل جانب احلقائق التاريخية -قلعة الزبارة يف
الصفحة
منطقة الزبارة على الرب املقابل للبحرين والذي كان جز ًءا اأ�سيالً
العدد ل يتجزاأ من البحرين وت�ابعها يف كامل حدودها الربية والبحرية،
وما حماولة تزوير ال�ثائق التاريخية يف حمكمة العدل الدولية
اإللكتروني يف الدّعاءات القطرية بال�سيادة على جزر ح�ار
الرابط التي كانت تنظر
اإل جز ًءا من م�سل�سل املهزلة القطرية امل�ستمر خلداع العامل احلر .
احلقيقة الثانية :عدم احرتام دولة قطر ملبادئ النظام الأ�سا�سي
لدول جمل�ش التعاون الذي و َّقعته يف اأب�ظبي عام (1981م)
وميثاق جامعة الدول العربية الذي و َّقعته عند ان�سمامها
للجامعة عام (1971م) ،اللذين ي�ؤكدان على احرتام �سيادة الدول
الأع�ساء وعدم التدخل يف �س�ؤونها الداخلية ،وه� الأمر الذي

فهذا هو حال احلملة الإعالمية
التي تخو�ضها قناة اجلزيرة بكل حماقة
نق�سته دولة قطر مرتني ،الأوىل اإ َّبان اأحداث (الربيع العربي)
ودعمها لالإرهاب والتطرف والتحري�ش وتعزيز خطاب الكراهية
�سد الأنظمة العربية واخلليجية من خالل قناة اجلزيرة ودعمها
املايل للف��سى اخلالَّقة التي �سنعتها ال�ليات املتحدة لإحداث
التغيري املطل�ب يف الأنظمة ال�سرعية يف العامل العربي من حميطه
اإىل خليجه بق�ة املال ال�سيا�سي القطري ،والثانية عندما مل تلتزم
قطر بتعهداتها املفرو�سة عليها مب�جب اتفاق الريا�ش (عام
2013م) والتفاق التكميلي واآلياته التنفيذية (عام 2014م)
واللذين و َّقع عليهما ال�سيخ متيم بن حمد اآل ثاين ،وكان من اأبرز
بن�دهما وقف الدعم القطري لالإرهاب ولتنظيم الإخ�ان امل�سلمني
الذي اتخذ من الدوحة مال ًذا اآمنا لأن�سطته الإرهابية وحمالت
اجلزيرة ال�سع�اء على مملكة البحرين.
احلقيقة الثالثة :داأبت قناة اجلزيرة وبت�جيهات من القيادة
القطرية على ت�فري م�ساحات وا�سعة على �سا�ساتها (العربية
والإجنليزية) لظه�ر وج�ه املعار�سة البحرينية الإرهابية منذ
ت�سعينيات القرن املا�سي مرو ًرا باأحداث (فرباير 2011م) وحتى
الي�م ،عرب عدد من الربامج التي ُيالحظ من ت�اريخ بثّها باأنها
م َّهدت لنطالق الأحداث امل�ؤ�سفة التي �سهدتها البحرين يف
(فرباير 2011م) ،ومنها:
• حلقة بتاريخ ( 31اأغ�سط�ش 2010م) يف برنامج (ما وراء
اخلرب) بعن�ان (التط�رات ال�سيا�سية والأمنية يف البحرين -
التداعيات املحتملة لالأحداث).
• تقرير بعن�ان (تفاعالت ق�سية م�ق�يف البحرين) بتاريخ
(� 6سبتمرب 2010م) ،والذي نقل وجهة نظر جمعية ال�فاق
الإرهابية املنحلة.
• حلقة بتاريخ (� 20سبتمرب 2010م) يف برنامج (يف العمق)
بعن�ان (اآفاق امل�سروع ال�سيا�سي ال�سالحي البحريني) ،والتي
اأتاحت املجال للمدع� اإبراهيم �سريف رئي�ش جمعية وعد املنحلة
بالدّعاء باأن مملكة البحرين تق�م بت�ظيف جميع و�سائل الإعالم
والن�اب ل�ساحلها.
• تقرير بعن�ان (تراجع عدد املر�سحني بانتخابات البحرين)
بتاريخ (� 20سبتمرب 2010م) ،والذي متح�رت فكرته ح�ل
اإثبات اأن احلك�مة تق�م بال�سغط على املعار�سة للتخفيف من
الحتجاجات قبل النتخابات الربملانية والبلدية.
احلقيقة الرابعة :كانت ول زالت لدولة قطر اليد الط�ىل يف
الأحداث التي �سهدتها اململكة العربية ال�سع�دية ومملكة البحرين
ويف التخطيط لها وتغذيتها باملال ال�سيا�سي ،فقد تبنَّت قطر
مت�يل واحت�سان مراكز الدرا�سات والأبحاث واملنظمات الفكرية
امل�سب�هة التي متار�ش حرا ًكا م�سادًا لدول جمل�ش التعاون عرب
اإ�سدار التقارير والدرا�سات املغل�طة ح�ل اأو�ساع احلياة العامة
يف اخلليج وتنظيم الفعاليات وامل�ؤمترات والندوات وال�ر�ش
املناه�سة لدول املجل�ش ودعم منظمات املجتمع املدين املعار�سة
وم�ساندتها ،ومن اأبرز تلك املراكز:
• املركز العربي لالأبحاث ودرا�سة ال�سيا�سات :الذي يديره
عزمي ب�سارة.
• مركز اخلليج للتنمية :ويديره حممد �سالح الك�اري.
• اأكادميية التغيري :التي يديرها ه�سام مر�سي �سهر ي��سف
القر�ساوي زعيم الإخ�ان امل�سلمني ويتم فيها التدريب على
�سناعة ودعم الث�رات داخل دول اخلليج ،اإ�سافة اإىل تدري�ش
فل�سفة حرب الالعنف للدفاع ع َّما تزعم اأنها (ط�ائف م�سطهدة
من قبل الأنظمة احلاكمة.
• مركز بروكنجز الدوحة :الذي يراأ�ش جمل�ش اإدارته ال�سيخ
حمد بن جا�سم اآل ثاين رئي�ش جمل�ش ال�زراء وزير اخلارجية
ال�سابق.
• امل�ؤ�س�سة العربية للدميقراطية التي تراأ�سها ال�سيخة م�زة
بنت نا�سر امل�سند عقيلة اأمري دولة قطر ال�سابق ،وت�سم يف
ع�س�يتها ويف جلنتها التنفيذية -لالأ�سف� -سخ�سية بحرينية
مرم�قة لها مكانتها الجتماعية الكبرية يف البحرين.
وتبقى يف النهاية حقيقة وا�سحة تُدركها قطر جيدًا ،وهي
اأنه مهما بلغ مدى التدخالت والإ�ساءات التي عانت منها مملكة
البحرين من قِ بل النظام القطري ،فاإنها ل تُثري امل�اطن البحريني
خ�س��سا بعد اأن �سار البحريني�ن يدًا واحدة يف
الأ�سيل،
ً
م�اجهة وباء الك�رونا ،وانتمى كل البحرينيني مبختلف ط�ائفهم
واأعمارهم وت�جهاتهم واأماكن ت�اجدهم اإىل (فريق البحرين)
الذي ح َّقق اإجنازات عظيمة بقيادة �سم� ويل العهد الأمني وكانت
ّ
لل�سك يف
حمل اإ�سادة على امل�ست�ى العاملي ،والتي ما من جما ٍل
اأن مملكة البحرين �ست�ا�سل حتقيق املزيد منها بدعم القيادة
الر�سيدة ،وبالنظر يف م�ستقبل تعزيز قدرة البحرين على مقاومة
الأمرا�ش املعدية من خالل تط�ير البحث العلمي وال�سعي احلثيث
ملعاجلة الأ�سرار التي حلقت بالقت�ساد البحريني باحلزمة املالية
والتنم�ية التي اأطلقتها احلك�مة امل�قرة بقيمة ( 4.3مليار دينار
بحريني) ،وما ت�س َّمنته من قرارات واإجراءات لدعم امل�اطنني
والقطاع اخلا�ش لتحقيق الأهداف التنم�ية املن�س�دة يف ظل
الظروف ال�ستثنائية التي ي�اجهها العامل ،والتي ت�ستدعي
التعاون العاملي من اأجل حماية البيئة وطبقة الأوزون والق�ساء
على الإرهاب بكافة اأ�سكاله وم�سبباته ،والعمل على قيام
جمتمعات ت�ؤمن باحلب وال�سالم وقب�ل الآخر ،فالكرة الأر�سية
مل تعد قادرة على حت ّمل املزيد من الت�سرفات غري امل�س�ؤولة
للدول املارقة واخلارجة عن مبادئ وق�انني الأمم املتحدة والتي
تعمل على تفكيك العامل وزعزعة اأمنه وا�ستقراره.

بيانات الخبر

املحلل ال�ضيا�ضي لل�ضوؤون الإقليمية وجمل�س التعاون

مراجعات
sh.s.aljowder@gmail.com

�ضالح اجلودر

الكورونا وال�ضتغالل ال�ضيا�ضي
اإطالق ال�ضراح ..كلمة اأريد بها باطل
مع اأن جائحة الك�رونا امل�ستجد واملعروف
(ك�فيد )-19ه� وباء و�سر على الب�سرية
باأ�سرها� ،س�اء على �سحة الإن�سان اأو القت�ساد
العاملي ،اإل اأن كذلك لها ف�ائد حتدث عنها
الكثري من املحللني واملتابعني ،خا�سة يف حتقيق
التالحم الأ�سري والحتاد املجتمعي ،اإل اأن هناك
خي ًطا رفي ًعا بني ال�سر واخلري ي�ستغلها البع�ش
لتحقيق ماآربه ال�سيا�سية ،ومنها ن�سر الإ�ساعات
والأراجيف لتخ�يف النا�ش وترويعهم ،فهي
فر�سة للبع�ش ل�ستغالل هذه اجلائحة ورفع
�سقف املنا�سدات ال�سيا�سية عرب مراكز الت�ا�سل
الجتماعي ،واأبرزها الت�يرت الذي يرق�ش على
ال�حدة والن�ش!!
واملتابع لبع�ش مراكز الت�ا�سل الجتماعي
يرى بع�ش الأدخنة القادمة من ال�سرق والتي
تنادي باإطالق �سراح البع�ش ،خ� ًفا عليهم من
فريو�ش الك�رونا ،وهي منا�سدة تنطلي على
ميا :كلمة
الب�سطاء من النا�ش ،وكما قيل قد ً
حق اأريد بها باطل!! ،لذا من الأهمية تفنيد تلك
الدعاءات ،ومن ثم ترك املجال للعقالء من النا�ش
لتحديد م�قفهم.
من منا ل يريد تبيي�ش ال�سج�ن واإطالق �سراح
املحك�مني يف ق�سايا جنائية ،ولكن العقل واملنطق
كذلك يتحدث عن اأمن وا�ستقرار املجتمع ،فلي�ش
من العقل اإطالق �سراح املحك�مني يف ق�سايا
املخدرات ،والق�سايا الأخالقية ،ولي�ش من املنطق
اإطالق �سراح احلرامية والل�س��ش قبل اأن تنتهي
فرتة اأحكامهم ،واإل ما فائدة املحاكم والق�ساة
والنيابة العامة وعمل رجال حفظ الأمن؟!.
ومع ذلك جند اأن املبادرات التي يطلقها جاللة
امللك املفدى ت�سري يف ذات الجتاه مع مراعاة
م�سلحة املجتمع يف املقام الأول ،ولعلنا ل نن�سى
املبادرة امللكية الأخرية التي اأطلق فيها ما يقارب
 ،1500وكثريًا ما ت�سدر مكرمات ملكية هي
يف حقيقتها مبادرات اإن�سانية ،ولرمبا املكرمة
الأخرية كانت خري �ساهد على ذلك ،فقد جاءت يف
وقت مل يعتد فيه النا�ش اأن تاأتي يف هذا ال�قت،
فقد كانت تاأتي مع املنا�سبات ال�طنية والأعياد
الدينية ،ولكن هذه املرة جاءت مع جائحة ك�رونا
ووفق بع�ش املعايري املتبعة.
الأمر الآخر ،من قال باأن ال�سج�ن يف البحرين
هي �سبيهة ب�سج�ن العامل الثالث الذي ل يجد فيها
امل�سج�ن املاء ون�سمة اله�اء!! ،اجلميع يعلم باأن
ال�سج�ن يف البحرين تختلف وب�سكل كبري ،فهي
تتمتع بالرعاية ال�سحية الكبرية من فح��سات
واأطباء وممر�سني واأدوية وغريها مما يحتاجها
املري�ش ،وكذلك تعاون رجال الأمن يف ال�سج�ن
كما جاء يف �سهادة املطلق �سراحهم م�ؤخ ًرا.
من غري العقل واملنطق اأن يطالب اأحد باإطالق
�سراح اأولئك املجرمني الذين ي�سكل�ن خط ًرا على
املجتمع ،فهذه هي دولة القان�ن التي يطالب بها
اجلميع ،فما و�سعت الأحكام واأجهزة التنفيذ اإل
من اأجل حماية املجتمع ،لذا يجب النتباه اإىل هذه
امل�ساألة التي مت�ش الأمن وال�ستقرار ،لي�ش من
البط�لة ول من ال�سجاعة املطالبة باإطالق �سراح
من يهدد اأمن وا�ستقرار املجتمع ،ومن ثم البكاء
على اللنب امل�سك�ب ،وحينها ل ينفع الندم!.
اإن البناء والت�سييد يحتاج اإىل ال�قت الط�يل
من عمر املجتمعات ،ولكن من ال�سه�لة الهدم
والتدمري ،فما ذنب النا�ش الآمنني يف بي�تهم
وامل�ستقرين يف وظائفهم ،لي�ش من احلكمة
ا�ستغالل جائحة الك�رونا امل�ستجد لل�سرب
على وتر تبي�ش ال�سج�ن ،نعم جمي ًعا يتمنى اأن
نرى ال�سج�ن خالية ،ولكن ماذا نفعل مع اأنا�ش
خرج�ا على القان�ن باأفعالهم الإجرامية ومل
يتنفذوا عق�باتهم؟ لذا لي�ش من العقل واملنطق
املناداة باإطالق �سراح اأولئك امل�سج�نني بدع�ى
اخل�ف عليهم.
من هنا فاإن امل�س�ؤولية حتتم علينا حفظ الأمن
وال�ستقرار باملجتمع ،ولعل من يف ال�سج�ن
الي�م هم يف اأمان ،ولي�ش من خ�ف عليهم.
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الملك يتلقى برقية شكر
من وزير التربية والتعليم
تلق��ى حض��رة صاح��ب الجالل��ة المل��ك حمد بن عيس��ى
آل خليف��ة عاه��ل الب��الد المفدى ،برقية ش��كر م��ن وزير
التربي��ة والتعلي��م د .ماج��د بن عل��ي النعيم��ي ،على ما
تفضل به جاللته في كلمته الملكية الس��امية إلى أبنائه
الطلب��ة في هذه الفترة االس��تثنائية ،وم��ا تضمنته من
معان��ي التش��جيع والثقة الكبي��رة في المس��تقبل الزاهر
لهؤالء األبناء ،ليواصلوا مسيرة الخير والنماء في ظل قيادة
جاللته الحكيمة ،وليكونوا ضمن فريق بحرين المستقبل.
وأش��اد وزير التربية والتعليم ف��ي برقيته ،بما تضمنته
كلمة جاللته التاريخية م��ن التقدير للجهود التي يبذلها
القائم��ون عل��ى تعلي��م األبن��اء الطلب��ة ،والعاملون في
الميدان التربوي ،وخصوصا المعلمين والمعلمات منهم،
لضمان اس��تدامة التعليم ،مس��تفيدين من المنظومات
اإللكتروني��ة المتوفرة من خالل مش��روع جاللته لمدارس
المس��تقبل ،ال��ذي تط��ور ليش��مل التمكي��ن الرقمي في
التعليم ،بفضل رعاية ودعم جاللته للمس��يرة التعليمية
المباركة.
وقال إن كلم��ة جاللته أثلجت صدور الجميع ،مس��ؤولين
ومعلمي��ن وطلب��ة وأولياء أمور ،بما عكس��ته من اهتمام
جاللته الكريم بالتعليم في المملكة ،والتقدير المس��تمر
للمسيرة التعليمية المباركة ،حيث نستمد الطاقة والثقة
والعزم م��ن التوجيهات الملكية الس��امية ،للمضي قدما
نح��و تحقيق المزي��د من االنج��ازات المتمي��زة ،واضعين
تصب أعيننا توجيهات جاللته السديدة ،في سبيل تطوير
المس��يرة التعليمية ،س��ائال اهلل العل��ي القدير أن يحفظ
جاللته ذخرا وسنداً لشعبه الوفي.

رئيس الوزراء يتلقى
برقية شكر جوابية
من رئيس الوزراء الياباني
تلق��ى صاحب الس��مو الملكي األمير خليفة بن س��لمان
آل خليف��ة رئيس الوزراء ،برقية ش��كر جوابية من رئيس
وزراء الياب��ان ش��ينزو آبي رئي��س ،وذل��ك رداً على برقية
س��موه المهنئة له بمناسبة عيد ميالد جاللة اإلمبراطور
ناروهيتو إمبراطور اليابان.

«العمل» :إيداع مبالغ
تعويضات دعم اللحوم غدًا
أعلنت وزارة العم��ل والتنمية االجتماعية انتهاء إجراءات
إي��داع مبال��غ التعويض��ات عن رف��ع الدعم ع��ن اللحوم
ال��ذي تصرفه الحكومة كل ثالثة ش��هور في الحس��ابات
المصرفي��ة للمواطنين المس��تفيدين ،وذلك مقدم ًا عن
شهور أبريل ومايو ويونيو للعام الجاري.
وأوضحت الوزارة أن إيداع المبالغ في حسابات المواطنين
المصرفية س��يتم يوم غد األربعاء ،وذل��ك ضمن مبادرة
توحي��د موع��د صرف برام��ج الدعم الحكوم��ي ،مبينة أن
إجمالي عدد األس��ر المس��تفيدة من مبلغ التعويض في
هذه الدفعة يبلغ ( )167ألف ًا و( )77أسرة بحرينية ،بمبلغ
إجمالي قدره ( )7ماليين و( )86ألف ًا و( )501دينار.
وتص��رف ه��ذه التعويض��ات ضم��ن آلي��ات توجيه دعم
اللح��وم لصال��ح المواطني��ن البحرينيين ،بن��ا ًء على قرار
مجلس الوزراء ،في مايو ش��هر  ،2015بش��أن تنفيذ آلية
دعم اللحوم للمواطنين.

«البحرين للتدريب»:
اعتماد تقدير «ناجح راسب»
بد ً
ال عن نظام الدرجات
قالت مدير عام معهد البحرين للتدريب الدكتورة سماح
العج��اوي ،ب��أن إدارة المعه��د اعتم��دت آلي��ة مختلفة
للتقييم ه��ذا العام ،بس��بب الظروف االس��تثنائية التي
تم�� ّر بها الب��الد .وتعتمد آلي��ة التقييم على األنش��طة
والتكليفات التي ينجزها المتدرب خالل الفصل التدريبي
الثاني ،كأس��اس لتقييم المتدربين في هذا الفصل بد ًال
عن االمتحانات النهائية.
وأضاف��ت العج��اوي بأنه س��يتم اعتم��اد نظ��ام تقدير
ً
(ناجح /راس��ب) ف��ي التقييمات النهائية ب��دال عن نظام
الدرجات ،مؤكد ًة بأن المع��دل التراكمي للمتدربين لن
يتأثر بذلك ،وبأنه س��يتم احتساب س��اعات المقرر الذي
ت��م اجتيازه ضمن مجموع الس��اعات المعتمدة التي تم
اجتيازها تراكمي ًا.
ً
واس��تجابة لسياقات التدريس
وقالت المدير العام بأنه
والتعلم الحالية ،ونظراً لتح ّول نظام التدريب في المعهد
إلى التدريب والتعلم اإللكتروني وذلك باستخدام منصة
التعلم االفتراضي م��ودل  Moodleباإلضافة إلى برنامج
مايكروس��وفت تيمز  ،365تأتي الحاجة إلى تطوير آليات
تقيي��م بديلة وأكث��ر مالءمة لنظ��ام التعل��م والتدريب
المطبق حالي ًا.
وأوضح��ت الدكت��ورة س��ماح العج��اوي ب��أن سياس��ات
التقييم المس��تحدثة منس��جمة م��ع ما قامت ب��ه وزارة
التربية والتعليم ومؤسس��ات التعليم العالي الحكومية
في المملكة ،وهي تراعي أيض ًا اش��تراطات المؤسس��ات
المانح��ة التي يقدم المعه��د برامجه بالش��راكة معها
وتراع��ي آلية التقييم طبيعة البرامج التدريبية المختلفة
التي يقدمها المعهد وخصوصية كل برنامج.
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الملك يصادق على اتفاقية
التأسيس والنظام األساسي
لـ«المدفوعات الخليجية»
ص��ادق حضرة صاحب الجالل��ة الملك حمد بن عيس��ى آل خليف��ة عاهل البالد
المفدى وأصدر قانون رقم ( )9لس��نة  2020بالتصديق على اتفاقية التأسيس
والنظام األساس��ي لشركة المدفوعات الخليجية ،بعد إقراره من مجلس الشورى
ومجلس النواب.
وجاء في المادة األولى من القانون أنه صودق على اتفاقية التأس��يس والنظام
األساس��ي لشركة المدفوعات الخليجية والموقع عليهما بتاريخ  1440/7/20ه�
الموافق  27مارس  ،2019والمرافقين لهذا القانون.
وج��اء في المادة الثانية من القانون أن على رئيس مجلس الوزراء والوزراء  -كل
فيم��ا يخص��ه  -تنفيذ أحكام هذا القان��ون ويعمل به من الي��وم التالي لتاريخ
نشره في الجريدة الرسمية.

جاللة الملك المفدى

األمم المتحدة :اإلجراءات االحترازية
االستباقية للبحرين منعت انتشار «كورونا»
وزير الخارجية :مواصلة الجهود لوقف إطالق النار في سوريا وليبيا
أكد األمي��ن العام لألمم المتحدة
أنطوني�����و جوتي�����رش ،عل����ى
اإلجراءات االحترازية االس��تباقية
التي اتخذته��ا البحرين لمكافحة
فيروس كورون��ا (كوفيد )19ومنع
انتشار العدوى للحفاظ على صحة
وس��المة المواطني��ن والمقيمين
والوافدين.
ج��اء ذلك ،خ��الل اتص��ال هاتفي
أج��راه وزي��ر الخارجي��ة أم��س
د.عبداللطي��ف الزياني مع األمين
العام لألمم المتحدة ،جرى خالله
بحث تطورات األوضاع السياس��ية
واألمنية اإلقليمية ،والجهود التي
تبذله��ا منظمة األم��م المتحدة
على الصعي��د العالم��ي للحفاظ
عل��ى األم��ن والس��لم الدوليين،
والمس��اعي الحثيثة الت��ي تقوم
به��ا لدع��م جه��ود دول العال��م
ف��ي مكافح��ة في��روس كورون��ا
(كوفيد.)19
وثم��ن التوجيه��ات الملكي��ة
الكريمة م��ن لدن جالل��ة الملك
المفدى بأن تتكفل وزارة الصحة
بتوفير الرعاية الطبية والخدمات
الصحي��ة للفحص والحجر والعالج
لجمي��ع المواطني��ن والمقيمي��ن
في المملكة على حد س��واء ،األمر
ال��ذي يدل عل��ى صدق المش��اعر

وزير الخارجية

أنطونيـــو جوتيـــرش

اإلنس��انية النبيل��ة لجاللة الملك
المف��دى وإيمانه الراس��خ بالقيم
والمبادئ األخالقية العالمية.
وكل��ف األمي��ن الع��ام لألم��م
المتح��دة ،وزي��ر الخارجي��ة بنقل
تحياته وتقديره وامتنانه لجاللة
الملك المفدى على التزام مملكة
البحري��ن وتضامنه��ا م��ع األمم
المتح��دة في جهوده��ا لمكافحة
جائحة كورونا (كوفيد.)19
فيم��ا نق��ل الزيان��ي إل��ى األمين
الع��ام لألم��م المتح��دة تحي��ات
وتقدي��ر حض��رة صاح��ب الجاللة
الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة
عاهل البالد المف��دى ،على الدور

الكبي��ر ال��ذي تقوم ب��ه منظمة
األمم المتحدة للحفاظ على األمن
والس��لم العالمي ،والجهود التي
تبذلها ف��ي مجال دع��م التنمية
المس��تدامة ف��ي دول العال��م،
ومواجهة التحديات العالمية.
وأك��د الوزي��ر دع��م البحري��ن
للدع��وة المخلصة الت��ي أطلقها
األمي��ن الع��ام لألم��م المتح��دة
لوق��ف عالم��ي ف��وري إلط��الق
الن��ار ،وتس��خير الجه��ود الدولية
لمواجه��ة والقض��اء على فيروس
كورونا (كوفيد.)19
ون��وه بال��دور الفاع��ل والمتميز
ال��ذي تق��وم به منظم��ة الصحة

العالمي��ة لدع��م جه��ود دول
العال��م ف��ي مكافح��ة في��روس
كورون��ا (كوفي��د ،)19معرب ًا عن
تقدي��ره للخط��ة الت��ي أطلقه��ا
أنطونيو جوتيرش لمعالجة اآلثار
االجتماعية واالقتصادية المدمرة
لفي��روس كورون��ا (كوفي��د،)19
باعتبارها خطة طموحة ذات بعد
إنس��اني وه��دف نبي��ل يأخذ في
الحسبان احتياجات الدول النامية
ومتطلباته��ا الضرورية لمواجهة
فيروس كورونا (كوفيد.)19
وأوضح وزي��ر الخارجي��ة أن دعوة
األمي��ن الع��ام لألم��م المتح��دة
لوق��ف عالمي إلط��الق النار لقيت
اس��تجابة فورية من تحالف دعم
الش��رعية في اليمن بإعالنه عن
وقف إطالق نار شامل في اليمن.
وأع��رب عن األمل ف��ي أن تواصل
األمم المتحدة جهودها للضغط
عل��ى الحوثيي��ن لالس��تجابة
إل��ى وقف إط��الق الن��ار ،والقبول
باستئناف المفاوضات السياسية
الت��ي يقودها المبع��وث األممي
إل��ى الجمهورية اليمني��ة مارتن
غريفيث��س ،مؤكدا عل��ى ضرورة
مواصل��ة الجه��ود للتوص��ل إلى
وق��ف إلط��الق الن��ار ف��ي كل من
سوريا وليبيا.

ناس 1.5 :مليون دينار إجمالي دعم
«الغرفة» لمواجهة تداعيات «كورونا»
أك��دت غرف��ة تج��ارة وصناع��ة
البحري��ن ،اس��تمرارها ف��ي طرح
المب��ادرات الرامي��ة لتقليل اآلثار
والتداعي��ات االقتصادية لجائحة
كورون��ا (كوفي��د ،)19ودعمه��ا
لكافة الجه��ود الوطنية المباركة
للتص��دي للفي��روس ،مبين��ة أن
مس��اهمتها بمبلغ  300ألف دينار
ضم��ن الحمل��ة الت��ي أطلقته��ا
المؤسس��ة الملكي��ة لألعم��ال
اإلنسانية تحت عنوان «فينا خير»،
وإعفاء أعضائها من رس��وم سداد
االش��تراكات الس��نوية للغرف��ة
لمدة س��نة كاملة ،تنتهي في 31
مارس  ،2021بمبلغ إجمالي يصل
إل��ى  1.2مليون دين��ار هو ضمن
سلس��لة المبادرات التي أطلقتها
الغرف��ة للمس��اهمة ف��ي دع��م
الوضع االقتص��ادي ولدعم جهود
الدولة ف��ي مواجهة تداعيات هذا
الفي��روس ،بإجمال��ي بل��غ 1.5
مليون دينار.
وأش��اد رئيس الغرفة سمير ناس
بجه��ود وبتوجيه��ات صاح��ب
الس��مو الملكي األمير سلمان بن
حمد آل خليفة ول��ي العهد نائب
القائد األعلى النائب األول لرئيس
مجلس الوزراء للتصدي للفيروس.
وأكد أن س��مو ول��ي العهد يقود
المل��ف بحكم��ة عالية م��ن جميع
الجوانب سواء الصحية واالحترازية
واالقتصادية ،حيث وجه المعنيين
بتش��كيل لجنة وطني��ة وإجراءات
احترازي��ة ووقائي��ة قب��ل وصول
المرض إلى البحرين وهو ما جنب
البحرين ما ال تحمد عقباه.
وأض�����اف أن ح�����رص س�����موه

خطوات ولي العهد االستباقية
جنبت البحرين ما ال تحمد عقباه
بيت التجار بصدد وضع
مرئيات ما بعد األزمة

بيانات الخبر

سمير ناس

الكبي��ر عل��ى س��المة المواطنين
والمقيمي��ن واعتباره��ا كأولوية
تسعى الحكومة لتطبيقها بشكل
دقيق ،قد بعث الطمأنينة واألمن
ف��ي نفوس جمي��ع القاطنين على
أرض مملك��ة البحرين س��واء من
مواطنين أو مقيمين.
كم��ا ثم��ن عالي�� ًا التوجيه��ات
الملكية الس��امية بإط��الق حزمة
مالية واقتصادية غير مس��بوقة،
لتوفي��ر الس��يولة الالزمة للقطاع
الخ��اص للتعامل مع آثار األوضاع
الراهن��ة للتص��دي للفي��روس
حفاظ�� ًا عل��ى النم��و المس��تدام،
وحرص س��مو ول��ي العه��د على
مصال��ح ومكتس��بات القط��اع
الخ��اص ،وتجني��ب االقتص��اد
الوطن��ي التداعي��ات الس��لبية
النتش��ار الفيروس ،والتي عصفت
باالقتصاد العالمي.
وأع��رب عن تقدي��ره واعتزازه لما
يبديه سمو ولي العهد من تفهم
عمي��ق الحتياجات القطاع الخاص
ف��ي هذه الفترة ،ومن حرص على

االس��تماع إلى مرئياته ومساندة
الش��ارع التجاري ،وتوجيهاته إلى
جميع األجهزة الحكومية المعنية
بالتواص��ل مع الغرف��ة لما يخدم
اس��تدامة االقتص��اد الوطن��ي
واس��تمرارية نم��وه والمحافظ��ة
على المكتسبات التي تحققت له.
ولف��ت رئي��س الغرف��ة إل��ى أن
الغرفة استشعرت وجود تداعيات
اقتصادي��ة لجائح��ة كورون��ا
(كوفيد )19من��ذ فبراير الماضي،
وبادرت بطرح ال��رؤى والتصورات
لمواجه��ة تل��ك التداعي��ات
للتخفيف من آثاره��ا االقتصادية
عل��ى االقتص��اد الوطن��ي وعل��ى
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
على وجه الخصوص .وش��دد على
أن الغرفة لم تقف مكتوفة األيدي
ب��ل كان لها خط��وط تواصل مع
أصح��اب القرار االقتص��ادي وعلى
أعلى المستويات ،وتابعت أوضاع
جمي��ع القطاع��ات االقتصادي��ة،
منها على س��بيل المثال ال الحصر
متابعة انسيابية الحركة التجارية
في جميع منافذ المملكة براً وبحراً
وجواً.
كما تواصلت مع جميع المجمعات
التجاري��ة وطالبته��ا بتقدي��م
التس��هيالت ألصح��اب المحالت،

وه��ي ف��ي ط��ور اع��داد مرئيات
اقتصادي��ة لمرحلة ما بعد االزمة
وس��يتم اإلعالن عنها ف��ي الوقت
المناسب.
وأعرب ن��اس عن اعت��زاز الغرفة
وتقديره��ا للتوجيه��ات الملكية
الس��امية لحضرة صاحب الجاللة
الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة
عاه��ل الب��الد المف��دى لتوحي��د
الجه��ود الوطني��ة لمواجه��ة
انعكاس��ات االنتش��ار العالم��ي
لفي��روس كورونا (كوفيد )19على
المس��توى المحل��ي بم��ا يحافظ
على صح��ة وس��المة المواطنين
والمقيمين بالتوازي مع اس��تمرار
برام��ج الدول��ة ومس��يرة عمله��ا
تحقيق�� ًا لمس��اعي التنمي��ة
المستدامة لصالح المواطنين.
وثمن عالي ًا وب��كل عرفان قرارات
الحكومة برئاس��ة صاحب السمو
الملكي األمير خليفة بن س��لمان
آل خليفة رئيس ال��وزراء الداعمة
للقطاع الخاص ،ومبادرات صاحب
الس��مو الملك��ي األمي��ر س��لمان
ب��ن حم��د آل خليفة ول��ي العهد
نائب القائ��د األعلى النائب األول
لرئيس مجلس ال��وزراء وخطواته
االستباقية االحترازية التي جنبت
البحرين ما ال تحمد عقباه.
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مجلس الوزراء :حث المدارس
والجامعات الخاصة على خفض الرسوم
التحقق من وفرة السلع االستهالكية خالل رمضان

كل��ف مجل��س ال��وزراء ،وزارة التربي��ة
والتعلي��م ،باالس��تمرار ف��ي ح��ث بقي��ة
المدارس والجامعات الخاصة على مراعاة
ظروف أولي��اء األمور خالل الوض��ع الحالي
االس��تثنائي ،ش��اكراً م��ا أبدت��ه بع��ض
المدارس والجامعات الخاصة من استجابة
واس��تعداد لخف��ض رس��ومها الدراس��ية
ومراعاة ظروف أولياء األمور.
ج��اء ذل��ك ،أثناء ت��رؤس صاحب الس��مو
الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة
رئي��س ال��وزراء وبحض��ور صاحب الس��مو
الملكي األمير س��لمان بن حمد آل خليفة
ول��ي العهد نائ��ب القائد األعل��ى النائب
األول لرئي��س مجل��س ال��وزراء الجلس��ة
االعتيادية األسبوعية لمجلس الوزراء التي
عقدت عن بعد بتقنية االتصال المرئي.
وأدل��ى األمين الع��ام لمجلس ال��وزراء د.
ياس��ر الناص��ر عق��ب الجلس��ة بالتصريح
التالي:
رفع صاحب الس��مو الملك��ي رئيس الوزراء
خالص الش��كر إلى حضرة صاحب الجاللة
المل��ك حمد ب��ن عيس��ى آل خليفة عاهل
البالد المفدى على مش��اعر جاللته النبيلة
وم��ا أبداه م��ن اهتمام ط��وال فترة عالج
س��موه ف��ي الخ��ارج تجس��دت ف��ي زيارة
جاللته لس��موه وسؤاله الدائم ومتابعته
الكريمة.
ووج��ه صاح��ب الس��مو الملك��ي رئي��س
الوزراء ،الش��كر إلى صاحب السمو الملكي
األمي��ر س��لمان بن حم��د آل خليف��ة ولي
العه��د نائب القائد األعل��ى النائب األول
لرئي��س مجلس الوزراء على م��ا أبداه من
اهتمام ومتابعة وبزيارة س��موه الكريمة
لالطمئنان على صحة سمو رئيس الوزراء.
وحيا صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء،
المواطني��ن األع��زاء والمقيمي��ن الك��رام
على مش��اعرهم الفياضة التي عبروا عنها
بمختل��ف الوس��ائل وعبر وس��ائل اإلعالم
والتواصل االجتماع��ي ،فرحة بما ّ
من اهلل
س��بحانه وتعال��ى عل��ى س��موه بالصحة
والعافية.
وفي ه��ذا الصدد عبر مجل��س الوزراء عن
بالغ فرحته وس��عادته بما أف��اء اهلل على
س��موه من نعمة الصح��ة والعافية داعي ًا
المولى عز وجل أن يحفظ صاحب الس��مو
الملك��ي رئيس ال��وزراء لمواصلة مس��يرة
العطاء والنماء واالزدهار.
وأشاد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء
بمضم��ون الكلمة الس��امية التي وجهها
حضرة صاحب الجاللة العاهل المفدى إلى
أبنائه الطلبة والطالبات وبما تشكله من
حافز له��م وللكوادر التعليمي��ة واإلدارية
لب��ذل المزي��د في ظ��ل الظ��روف الراهنة
لمواجه��ة في��روس كورون��ا (كوفي��د)19
المس��تجد ،مش��يداً س��موه بما اشتملت
علي��ه كلمة جالل��ة العاه��ل المفدى من
معان وتوجيهات س��امية لاللتزام بالنهج
الوطن��ي القوي��م ف��ي حماي��ة وتقدي��م
المصلحة العليا للوطن.
م��ن جانب آخر ،تاب��ع مجلس ال��وزراء آخر
التطورات والمستجدات والجهود الوطنية
المبذول��ة للتص��دي لفي��روس كورون��ا
(كوفيد )19المس��تجد ،حيث أشاد صاحب
الس��مو الملك��ي رئي��س ال��وزراء بجهود
ومتابع��ة صاح��ب الس��مو الملك��ي ولي
العه��د نائب القائد األعل��ى النائب األول
لرئي��س مجل��س ال��وزراء المس��تمرة في
س��بيل التصدي له��ذا الفي��روس واحتواء
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انتشاره وباإلجراءات االستباقية الفعالة.
كما تقدم سموه بالشكر للوزراء واألجهزة
الحكومي��ة والقط��اع الخ��اص ف��ي تلبية
احتياجات المواطنين في ظل هذه الظروف
االس��تثنائية ،مش��يداً س��موه بالك��وادر
الطبي��ة والتمريضي��ة التي تق��وم بأدوار
بطولية استثنائية ولها ولشعب البحرين
على وعيه والتزامه باإلجراءات كل الش��كر
والتقدير.
ووجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء
إلى التحقق من وفرة الس��لع االستهالكية
الكافي��ة للمواطني��ن خالل ش��هر رمضان
المب��ارك ومواصل��ة الرقاب��ة لتكون هذه
السلع متوازنة من حيث الجودة والسعر.
كما وجه س��موه بتكثيف ف��رق التفتيش
لمراقب��ة األس��واق ف��ي الش��هر الفضيل
لضم��ان ع��دم التالعب باألس��عار ،وكلف
س��موه وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
بذل��ك ،فيما قدم وزي��ر الصناعة والتجارة
والس��ياحة تقري��راً ع��ن اس��تعدادات
ال��وزارة لتوفير الس��لع وإطال��ة مخزونها
االس��تراتيجي وجهودها الرقابية للحفاظ
على أسعارها.
وعبر مجلس ال��وزراء ع��ن ترحيب مملكة
البحرين بإعالن قيادة القوات المش��تركة
لتحالف دعم الشرعية اليمنية بوقف إطالق
النار الش��امل في اليمن ،مشيداً بالدواعي
اإلنس��انية الحميدة التي يقف خلفها هذا
القرار مراعاة للظروف التي يمر بها اليمن
والعال��م ف��ي مواجه��ة تحديات انتش��ار
جائحة كورونا (كوفيد )19المستجد.
وأع��رب المجلس ع��ن أمله ب��أن تتجاوب
جماعة الحوثي مع هذه المبادرة اإلنسانية
بم��ا يحق��ق األمن والس��الم ويكف��ل ح ً
ال
سياسي ًا شام ً
ال.
م��ن جانب آخ��ر ،رحب مجلس ال��وزراء بما
ت��م التوافق عليه ف��ي االجتم��اع الوزاري
االس��تثنائي لل��دول األعضاء ف��ي منظمة
أوب��ك وال��دول المنتجة للنف��ط من خارج
المنظم��ة برئاس��ة المملك��ة العربي��ة
الس��عودية لما من ش��أنه إعادة التوازن
ألسواق النفط.
وأشاد المجلس باتفاق مجموعة العشرين
التي تتولى المملكة العربية الس��عودية
رئاس��تها في دعم سوق النفط والنهوض
بالتنسيق الدولي لمواجهة جائحة كورونا
(كوفيد.)19
ونظ��ر المجلس ف��ي المذك��رات المدرجة
عل��ى ج��دول أعماله��ا وذلك عل��ى النحو
التالي:
أو ًال :تنفي��ذاً لتوجيه��ات صاحب الس��مو
الملك��ي رئي��س ال��وزراء ،بح��ث المجلس
عدداً م��ن التوصيات المتعلقة بالرس��وم
الدراس��ية ف��ي المؤسس��ات التعليمي��ة
الخاصة وس��بل التخفيف عن كاهل أولياء
األم��ور ف��ي ظ��ل الظ��روف االس��تثنائية
والتحدي��ات بس��بب انتش��ار وب��اء كورونا
(كوفيد )19في العالم.
وق��رر مجلس الوزراء تكلي��ف وزارة التربية
والتعلي��م باالس��تمرار ف��ي ح��ث بقي��ة
المدارس والجامعات الخاصة على مراعاة
ظروف أولي��اء األمور خالل الوض��ع الحالي
االس��تثنائي ،ش��اكراً م��ا أبدت��ه بع��ض
المدارس والجامعات الخاصة من استجابة
واس��تعداد لخف��ض رس��ومها الدراس��ية
ومراع��اة ظروف أولياء األمور ،بعد أن وقف
المجل��س من خ��الل العرض ال��ذي قدمه
وزي��ر التربية والتعليم عل��ى الجهود التي

أبرز ما جاء في الجلسة

الكلمة الملكية للطلبة تشكل
حافزًا للكوادر التعليمية واإلدارية
د.ياسر الناصر

قامت به��ا الوزارة وتواصلها مع المدارس
والجامعات الخاصة في هذا الجانب.
ووافقت العديد من المدارس الخاصة على
خفض الرس��وم الدراسية بنس��ب تتراوح
بين  %10 – 5وأكث��ر باإلضافة إلى تأجيل
دفع القس��ط المطلوب للفصل الدراس��ي
القادم من العام الدراس��ي 2021-2020
قبل نهاي��ة الفصل الثان��ي ،وتأجيله إلى
ش��هر س��بتمبر الق��ادم لم��ن يرغب من
أولياء األمور ،إضاف��ة إلى النظر في حاالت
المتعس��رين م��ن أولي��اء األم��ور إلعادة
جدولة الرسوم المطلوبة منهم وإعفائهم
من المبالغ الخاصة بالخدمات التي لم يتم
االس��تفادة منها كالمواص��الت والتغذية
واألنش��طة المدرس��ية وغيره��ا وإعادتها
إليهم إن كانوا قد دفعوها بش��كل مسبق
للفت��رة م��ن أبريل إل��ى يوني��و  2020أو
خصمها من رسوم العام الدراسي المقبل.
فيما كل��ف مجلس ال��وزراء اللجنة الوزارية
للش��ؤون المالية واالقتصادي��ة والتوازن
المالي بدراس��ة الخيارات المناسبة بشأن
أوضاع رياض األطفال والعامالت فيها.
ثاني�� ًا :واف��ق مجلس ال��وزراء على س��داد
أجور العم��ال البحرينيين بالقطاع الخاص
المؤم��ن عليهم بموجب قان��ون التأمين
االجتماعي لمدة  3أشهر اعتباراً من شهر
أبريل  2020م��ن فائض صندوق التأمين
ضد التعط��ل وبح��د أقصى مق��دار األجر
المؤمن بموجبه ،وكلف الجهات المختصة
باتخ��اذ اإلجراءات الالزم��ة وذلك في ضوء
المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزير
المالية واالقتصاد الوطني.
ثالث ًا :بحث مجلس الوزراء مشروع مرسوم
بإضاف��ة مادة جديدة إلى المرس��وم ()54
لس��نة  2019بإنش��اء أكاديمية محمد بن
مبارك آل خليفة للدراس��ات الدبلوماسية،
واس��تعرض توصي��ة اللجن��ة الوزاري��ة
للش��ؤون القانوني��ة والتش��ريعية والتي
عرضه��ا رئي��س اللجن��ة بش��أنه ،وق��رر
المجل��س إعادة إحالت��ه إل��ى اللجنة مرة
أخرى لمزيد من الدراسة.
رابع�� ًا :واف��ق مجلس ال��وزراء على تعديل
قانون السجل التجاري وقرر إحالته بصفة
االس��تعجال إل��ى مجل��س الن��واب وف��ق
اإلجراءات الدستورية والقانونية.
ويس��مح التعديل لوزير الصناعة والتجارة
والس��ياحة نقل خدمات الس��جل المركزي
للشركات المس��اهمة المقفلة من اإلدارة
المختص��ة ب��وزارة الصناع��ة والتج��ارة
والس��ياحة إلى ش��ركة البحرين للمقاصة
المملوك��ة لبورص��ة البحري��ن حرص ًا على
زي��ادة الش��فافية والمرون��ة ف��ي إدارة
الش��ركات المس��اهمة المقفل��ة وتقديم
خدمات إضافي��ة دون اإلخالل بخصوصية
تلك الش��ركات ،عل��ى النحو ال��ذي أوصت

بيانات الخبر

تحديث قائمة البحرين لإلرهاب
بإدراج أفراد وكيانات جديدة
ترحيب بإعالن «دعم الشرعية»
ووقف إطالق النار الشامل في اليمن
السماح بقبول خريجي
برنامج التعليم الفني
والمهني بجامعة البحرين
مستشفى متخصص
بالجنوبية وإعادة تخطيط
سوق الرفاع المركزي
تعديل «السجل التجاري» وإحالته
بصفة االستعجال لـ «النواب»
ب��ه اللجن��ة الوزاري��ة للش��ؤون القانونية
والتش��ريعية والتي عرضه��ا نائب رئيس
مجلس الوزراء رئيس اللجنة المذكورة.
خامس�� ًا :واف��ق مجل��س ال��وزراء على نقل
تبعي��ة ن��ادي العروبة ون��ادي الخريجين
ونادي الطيران والس��فر من وزارة ش��ؤون
الش��باب والرياض��ة إل��ى وزارة العم��ل
والتنمي��ة االجتماعي��ة ،وأن تك��ون وزارة
العم��ل والتنمية االجتماعي��ة هي الجهة
اإلداري��ة المختص��ة لكل منه��ا ،في ضوء
التوصي��ة المرفوع��ة له��ذا الغ��رض من
اللجن��ة الوزاري��ة للش��ؤون القانوني��ة
والتش��ريعية والتي عرضه��ا نائب رئيس
مجلس الوزراء رئيس اللجنة المذكورة.
سادس�� ًا :ح��ث مجل��س ال��وزراء ال��وزارات
واألجه��زة الحكومية على س��رعة التحول
الرقم��ي وتطبي��ق األنظم��ة اإللكترونية
لتقديم خدماتها وإجراءاتها ومعامالتها.
وبارك المجلس ضمن هذا السياق تدشين
الخدمات العدلية والقضائية اإللكترونية
بوزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف
والتحول من استخدام النظم التقليدية إلى
اس��تخدام األنظمة والوسائل اإللكترونية
الحديثة والمتطورة في جميع المعامالت
والخدم��ات للمراجعي��ن والمتقاضي��ن
والمحامين التي تأتي انسجام ًا مع برنامج
الحكوم��ة في تيس��ير إج��راءات التقاضي
وتس��هيل تقديم الخدم��ات العدلية ،من
خالل اطالع المجلس على مذكرة مرفوعة
بهذا الش��أن م��ن وزير العدل والش��ؤون
اإلسالمية واألوقاف والتي شرح من خاللها
مراحل تدشين النظم اإللكترونية والجهود
المبذولة لتطوير األنظمة اإللكترونية.

س��ابع ًا :وافق مجلس الوزراء على تحديث
قائم��ة البحري��ن لإلره��اب ب��إدراج أفراد
وكيانات ذات صلة بتمويل اإلرهاب إليها،
في ضوء المذكرة المرفوعة لهذا الغرض
من وزير الخارجية.
ثامن ًا :اس��تعرض مجلس ال��وزراء الجهود
المبذول��ة لتوظي��ف التقني��ة اإللكترونية
لتدريب العاملين والمتطوعين المنتسبين
للجمعي��ات األهلية والجمعي��ات الخيرية
الخاضع��ة إلش��راف وزارة العمل والتنمية
االجتماعية وبما يؤهله��م للحصول على
ش��هادات احترافي��ة ف��ي اإلدارة المالية،
من خالل المنص��ة اإللكترونية التدريبية
عن بعد والتي ت��م اطالقها بالتعاون مع
معه��د اإلدارة العامة «بيب��ا» ،وبما يلبي
توصي��ة مين��ا فات��ف المعني��ة بمكافحة
تمويل اإلرهاب ف��ي قطاع المنظمات غير
الربحي��ة .وع��رض وزير العم��ل والتنمية
االجتماعي��ة مبادرة المنص��ة اإللكترونية
لتدريب المنظم��ات األهلية عن بعد لرفع
كف��اءة المنظم��ات األهلي��ة ف��ي اإلدارة
المالية من خ��الل المذكرة المرفوعة إلى
المجلس لهذا الغرض.
تاس��ع ًا :وافق المجلس على اقتراح برغبة
مقدم من مجل��س النواب إلعادة تخطيط
سوق الرفاع المركزي وتطويره.
عاش��راً :وافق مجلس ال��وزراء على اقتراح
برغب��ة للس��ماح بقب��ول خريج��ي برنامج
التعلي��م الفن��ي والمهن��ي ف��ي جامع��ة
البحرين .حادي عش��ر :وافق مجلس الوزراء
على رد الحكومة على اقتراح برغبة يتعلق
بمستش��فى متخص��ص ف��ي المحافظ��ة
الجنوبية.
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«األعلى للصحة» :البحرين تبدأ
التجارب السريرية للعالج ببالزما المتعافين
أكد رئي��س المجلس األعلى للصح��ة رئيس الفريق
الوطن��ي الطبي للتص��دي لفيروس كورون��ا الفريق
طبيب الشيخ محمد بن عبداهلل آل خليفة ،أن البحرين
تواصل جهودها لتطوي��ر بروتوكولها العالجي بما
يتماش��ى مع تطورات الفيروس ومستجدات تجارب
الدول التي تحقق نجاح ًا ملحوظ ًا في اس��تخدام عالج
معين للفيروس.
وأش��ار إلى أن نقل البالزما من الحاالت التي تعافت
من الفيروس إلى الحاالت القائمة أثبت فاعليته في
نقل المناعة لمواجهة الفيروس حيث أظهرت نتائج
س��ريرية في عدة دول أن هناك تحسن ًا في األعراض
السريرية بعد  12إلى  24س��اعة من تلقي الحاالت

فتح باب التبرع بالبالزما
في بنك الدم بالمستشفى العسكري
القائم��ة للع��الج وانخفض��ت مؤش��رات االلته��اب
الرئيسة بشكل ملحوظ وتحسنت بعض المؤشرات
الرئيس��ية مثل تش��بع األكس��جين في الدم بش��كل
شامل.
وأض��اف بأن��ه تم تش��كيل فري��ق لتنفي��ذ البحوث
الس��ريرية المتعلق��ة بفي��روس كورونا المس��تجد
برئاس��ة قائ��د الخدم��ات الطبي��ة الملكي��ة اللواء
البروفيس��ور الش��يخ خالد بن علي آل خليف��ة ،مبين ًا
بأن الفريق في صدد تنفيذ التجارب السريرية حالي ًا

لتش��مل  20حالة قائمة في مراك��ز العزل والعالج،
وذلك لنقل أجس��ام مضادة موجه��ة ضد الفيروس
م��ن بالزم��ا دم المتعافي��ن إليهم لالس��تفادة من
«بالزما النقاهة».
وأضاف أنه سيتم إجراء تقييم أولي بصورة يومية مع
بدء التجربة السريرية والتي يمكن تمديدها اعتماداً
عل��ى النتائ��ج ،منوه ًا بأنه س��يتم فتح ب��اب التبرع
بالبالزما في بنك الدم بالمستشفى العسكري وذلك
للحاالت التي تعافت من فيروس كورونا مؤخراً.

رئيس المجلس األعلى للصحة

وزيرة الصحة :إشادة وتقدير الملك وسام
شرف لفريق البحرين الطبي ودافع لتقديم األفضل
قال��ت وزي��رة الصح��ة فائق��ة
الصال��ح إن «إش��ادة وتقدي��ر
جاللته هو وس��ام ش��رف لفريق
البحرين الطب��ي ولكافة الكوادر
الطبي��ة والتمريضية والصحية
في مملك��ة البحرين» ،مش��يرة
إل��ى أن «كلم��ات جاللت��ه التي
المس��ت قل��وب كاف��ة أبنائ��ه،
هي دافع م��ن قائد وأب ألبنائه
الطلبة نحو بذل الجهود لتحقيق
مس��توى متق��دم م��ن التعليم
رغم الظ��روف الصعبة التي يمر
بها العالم أجمع ،وأال تقف هذه
الظ��روف عائق ًا نحو االس��تمرار
في نه��ل العلم والتعل��م الذي
يبن��ي األوط��ان ،ومواجه��ة
التحدي��ات بكل اقت��دار وكفاءة

البحرين بقيادة الملك قادرة
على تجاوز األزمة الصحية العالمية

وزيرة الصحة

وبذل العطاء الالمحدود من أجل
رفعة وخدمة هذا الوطن العزيز
في ظ��ل قيادت��ه الحكيمة التي
لطالما وضع��ت صحة المواطن

 225إصابة بـ«كورونا»
في يوم و 33حالة تعافي
أعلن��ت وزارة الصح��ة ع��ن تس��جيل  13حال��ة جدي��دة
بفيروس كورونا (كوفيد  )19في البحرين ،ليصل إجمالي
عدد الح��االت القائمة  764حالة .ولم يتم تس��جيل إي
حالة تعافي جديدة ،فيما ال تزال  4حاالت تحت العناية
المركزة ،في حين توجد  760حالة مستقرة.
وبهذا ،يص��ل إجمالي ما تم تس��جيله أمس من حاالت
 225بعد تسجيل  212إصابة سابق ًا ،منها  206لعمال
فحصا
وافدين تم اكتشاف تم رصدها بعد اجراء ً 3321
مختبر ًي��ا خالل األربع والعش��رين س��اعة األخيرة ضمن
الحم��الت االس��تباقية لفح��ص العمال��ة الواف��دة في
مساكنهم بعدد من المناطق .كما تصل إجمالي حاالت
التعافي  591إلى بعد تسجيل  33حالة تعافي في وقت
سابق.
وأظهرت اإلحصائيات أن ع��دد الفحوصات التي أجرتها
الوزارة حتى اآلن بلغت  67327فحص ًا طبي ًا.

وضمان س��المته وحمايته على
رأس أولوياتها وخططها وبرامج
عمله��ا ،ال ب��ل قامت بتس��خير
أقص��ى اإلمكاني��ات والطاق��ات
والس��بل الممكنة لتحقيق هذه
الغاي��ة ولتج��اوز ه��ذه األزم��ة
الصحية العالمية والس��ير قدم ًا
وصو ً
ال ألعلى المراكز المتقدمة
على الصعيد العالمي في مجال
الرعاية الصحية من خالل توفير
أج��ود الخدمات عالي��ة الكفاءة
لجمي��ع المواطني��ن والمقيمين
على هذه االرض الغالية».

وأش��ادت الصال��ح بمضامي��ن
الخطاب الس��امي ال��ذي تفضل
به حضرة صاحب الجاللة الملك
حمد بن عيسى آل خليفة عاهل
الب��الد المف��دى ،وال��ذي وج��ه
م��ن خالله إل��ى أبنائ��ه وبناته
الطلبة والطالبات كلمة في ظل
الظروف الراهنة لجائحة فيروس
كورونا (كوفي��د  ،)19وذلك من
خ��الل اتص��ال مرئ��ي ببرنامج
«مجتم��ع واعي» ال��ذي ُبث عبر
تلفزي��ون البحري��ن ،مثمن��ة
إش��ادة جاللت��ه بجه��ود فريق

«الصحة العمانية» :البحرين تسير
على النهج الصحيح في التعامل مع «كورونا»
أكدت وزارة الصحة في سلطنة عمان الشقيقة ،أن البحرين تسير على
النهج الصحيح في التعامل مع الوضع الصحي الراهن وس��يطرتها في
الحد من انتش��ار فيروس كورونا (كوفيد )19بين المجتمع ،نتيجة ما
قامت به من اتخاذ كافة االس��تعدادات واإلج��راءات الصحية الالزمة،
وتكاتف الجميع لمنع انتشار الفيروس.
وف��ي إطار الت��زام دول مجل��س التع��اون الخليجي بتوحي��د الجهود
المبذولة لمكافحة الفيروس ،وضم��ن توصيات وقرارات وزراء الخليج
بش��أن تبادل الخبرات ،عقد أمس ،اجتم��اع مرئي بين أعضاء الفريق
الوطن��ي الطب��ي للتصدي لفي��روس كورونا(كوفيد )19ف��ي البحرين
وممثلي وزارة الصحة من س��لطنة عمان الش��قيقة ،بهدف مناقش��ة
مستجدات مكافحة الفيروس والممارسات الناجحة التي تم تطبيقها
وحققت نجاح ًا ملموس ًا.
وشارك في االجتماع من المملكة كل من استشاري األمراض المعدية
بالمستش��فى العس��كري وعضو الفريق الوطني للتص��دي لفيروس
كورونا(كوفي��د )19المق��دم طبي��ب من��اف القحطاني ،واستش��ارية
األم��راض المعدي��ة واألمراض الباطني��ة بمجمع الس��لمانية الطبي
د.جميلة الس��لمان ،ومن س��لطنة عمان الش��قيقة ،كل من د .حنان
الكندي ود .فريال الخميس ،حيث تمت مناقش��ة مس��تجدات تفش��ي
في��روس كورونا (كوفي��د )19على المس��تويين العالم��ي والخليجي،
واإلج��راءات المتبع��ة لمنع انتش��ار الفيروس .وتط��رق المجتمعون
إلى مجموعة من الجوانب الصحي��ة المتعلقة بالفيروس كاإلجراءات
االحترازية والوقائية ،واألع��راض اإلكلينيكية ،والفحوص ،والعالجات
الت��ي أثبتت فعاليته��ا لمواجهة الفي��روس؛ وقاموا بتب��ادل أفضل
الممارس��ات لكل دولة في هذا االجتماع الصحي المهم حول مواجهة
«كورون��ا» .وأكد المجتمعون أن االس��تراتيجية الوطنية في البحرين
أثبتت كفاءتها بالتعامل مع الفيروس عبر مسارات العمل المختلفة
بتعاف للحاالت
من فح��ص وحجر وعزل وع��الج والتي كان لها األث��ر
ٍ
القائمة ،إلى جانب تتبع االتصال والمخالطة.
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البحري��ن الطبي ف��ي التعامل
م��ع متطلبات الظ��رف الراهن
وبالخطوات االس��تباقية التي
ق��د انتهجته��ا البحري��ن في
تعاملها المسؤول مع مخاطر
وباء كورونا (كوفيد  )19والحد
من انتشاره والقضاء.
وأثن��ت الصالح عل��ى الجهود
الكريم��ة والمتابع��ة الحثيثة
لصاحب السمو الملكي االمير
سلمان بن حمد آل خليفة نائب
القائ��د األعل��ى النائ��ب االول
لرئيس مجلس الوزراء وإدارته

الحكيم��ة لفري��ق البحري��ن
والتي حقق��ت التميز والريادة
للجه��ود الوطني��ة والطبي��ة
المقدمة بش��هادة المنظمات
الصحي��ة العالمية ،مؤكدة أن
ك��وادر الصحة ستس��تمر في
العطاء وس��تضاعف جهودها
من أجل الوط��ن ومن يعيش
عل��ى ث��راه الطي��ب ،مبينة أن
تحلي جميع الف��رق من أطباء
وممرضين ومعلمين وإداريين
ورج��ال األم��ن واإلعالميي��ن
ومفتش��ين بال��روح العالي��ة
لالستمرار بالعمل والتضحية
وبذل الغالي والنفيس لتأدية
األدوار النبيلة والمشرفة تحت
مظلة فريق البحرين.

وأكد وفد البحرين على نجاح البروتوكول العالجي المتبع والذي أثبت
فاعليته عبر تعافي العديد من الحاالت القائمة ،باإلضافة إلى اتخاذ
حزمة من التدابير الوقائية على المس��توى الوطني لمكافحة انتشار
الفيروس ،والتي نالت المملكة على إثرها إش��ادات دولية في كيفية
مواجهته.
وأش��اد الوفد العمان��ي بتجربة البحرين واس��تعرض كيفية إمكانية
االس��تفادة منها خصوص ًا في مجال البروتكول العالجي ،واس��تخدام
التج��ارب الس��ريرية للعالج ببالزم��ا المتعافين ،وآلي��ة تقصي األثر
للحاالت المخالطة للح��االت القائمة ،إلى جانب االحتياطات المتخذة
بش��أن ط��رق الحف��اظ عل��ى صحة الك��وادر الصحي��ة بتوفي��ر جميع
المستلزمات الوقائية التي توفر لهم الحماية الالزمة.
من جانبه ،أبدى الوفد البحريني إعجابه بخطوات الس��لطنة الشقيقة
في مجال الفحص المختبري للكش��ف ع��ن نتائج الفيروس ،مؤكدين
على ضرورة االستفادة من هذه التجربة.

«الصحة» تفحص عمال توصيل الطلبات الخارجية
لع��دد من العمال ف��ي مجال توصيل
أج��رت وزارة الصح��ة فحوص ًا
ٍ
الطلبات الخارجية س��واء للمطاعم أو المح��الت التجارية التي توفر
أنشطة تجارية عبر خدمات التوصيل ،وتأتي هذه الخطوة االحترازية
ضم��ن الجهود المبذولة لمنع انتش��ار في��روس كورونا (كوفيد)19
وإجراء فحوص عشوائية لمختلف قطاعات عمل العمالة الوافدة.
وقدمت الوزارة الشكر والتقدير ألصحاب ومالكي هذه الشركات على
تعاونه��م الكبير مع الوزارة وما أبدوه من حس وطني مس��ؤول عبر
التعاون م��ع كافة الجهود التي تقوم بها الوزارة للحد من انتش��ار
فيروس كورونا (كوفيد.)19
وأش��ارت الوزارة إلى اتخاذ اإلجراءات االحترازية والوقائية لكافة من
يش��تبه بإصابتهم بالفيروس وإجراء الفح��وص المختبرية للتأكد
من سالمتهم ووضعهم تحت المالحظة ،بالحجر الصحي االحترازي
لمدة أسبوعين حسب اإلجراءات الوقائية المتبعة.
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«فريق كورونا» :الطاقة االستيعابية
للحاالت لم تصل إلى  ٪50من اإلشغال
البدء بنقل أجسام مضادة لـ  20حالة من بالزما دم المتعافين
أيمن شكل

كش��ف الفري��ق الوطني للتصدي لفي��روس كورونا
(كوفي��د ،)19أن الطاق��ة االس��تيعابية اليومي��ة
للفح��ص ازدادت  11ضعف�� ًا من��ذ بداي��ة إج��راء
الفحوص��ات المختبري��ة ،ول��م يصل اإلش��غال إلى
 %50حتى اآلن ،فيما تتم حمالت تعقيم لألس��طح
في س��كن العمال ،موضحين أن حظر التجول يعد
أح��د الخيارات المطروحة ولكن ال حاجة له في هذه
الفترة.
وأوضحوا ،أن البحرين ستبدأ بإجراء تجارب سريرية
ل��� 20حالة قائم��ة في مراكز الع��زل والعالج لنقل
أجس��ام مضادة إليهم موجهة ض��د الفيروس من
بالزم��ا دم المتعافي��ن لالس��تفادة م��ن «بالزم��ا
النقاه��ة» ،وذل��ك بع��د أن أثبت الع��الج بالبالزما
فاعليت��ه ف��ي عدد م��ن ال��دول التي تطب��ق هذه
النوعية من العالج.
وأكد الفريق خالل مؤتمر صحفي عقده مساء أمس
في مرك��ز ولي العه��د للتدريب والبح��وث الطبية
بالمستش��فى العس��كري للوق��وف عل��ى تطورات
الفيروس ومختلف المستجدات المتعلقة به ،على
وثمن وكيل وزارة الصحة د .وليد خليفة المانع بكل
فخر تقدير حضرة صاح��ب الجاللة الملك حمد بن
ٍ
عيسى آل خليفة عاهل البالد المفدى الكبير لفريق
البحرين الطبي في خطابه الس��امي ،وهو ما يؤكد
مدى دع��م ورعاية جاللته لكاف��ة الجهود الوطنية
في مواجه��ة فيروس كورونا (كوفيد )19والحد من
انتشاره بما يسهم في الحفاظ على صحة وسالمة
المواطنين والمقيمين.
وأك��د المان��ع أن جه��ود وزارة الصح��ة تتكام��ل
م��ع مختل��ف الجه��ات للتص��دي لفي��روس كورونا
(كوفيد )19بكل عزم انطالق�� ًا من منهجية العمل
الفاعل��ة المتبع��ة واالس��تراتيجية الحالي��ة التي
ترتك��ز على مبدأ «اتبع ،افحص ،عالج» ،حيث قامت
الف��رق الطبية المختصة ب��وزارة الصحة بالتعاون
والتنسيق مع الشرطة في إطار ذلك باتخاذ سلسلة
من اإلجراءات االحترازية والتدابي��ر الوقائية وبناء
على آلية تتبع المخالطين قامت بعدد من الزيارات
الميدانية لمناطق سكن العمالة الوافدة في مختلف
مناطق المملكة ،وإجراء الفحوصات المختبرية لهم
عن طريق وحدات الفحص المتنقلة.
وأشار وكيل وزارة الصحة إلى أن الحمالت االستباقية
أسهمت في الوصول إلى الحاالت القائمة لفيروس
كورونا (كوفيد )19في مواقعهم ،حيث تم حصرهم
والتعام��ل معهم وف��ق اإلج��راءات المعتمدة إما
بتحويله��م لمراك��ز الع��زل والع��الج المخصص��ة
للعمالة الوافدة ،أو لمراكز الحجر الصحي االحترازي
حفاظ ًا على صحة وسالمة كافة أفراد المجتمع.
ولفت المانع إلى أنه نتيجة للحملة االستباقية ،تم
رفع وتيرة الفحص بش��كل يوم��ي ،وأظهرت نتائج
الفحص وجود أع��داد كبيرة من الح��االت القائمة
بي��ن العمالة الوافدة ،حيث إنه من ضمن أس��باب
االرتف��اع في ه��ذا العدد تجمعهم في مس��اكنهم
ولذل��ك وج��ب التذكي��ر بأهمي��ة ع��دم التجم��ع
وضرورة اتب��اع معايير التباع��د االجتماعي وليس
فقط بالنس��بة للعمالة الوافدة وإنما أيض ًا لكافة
المواطنين والمقيمين ،كما يجب عدم التراخي في
اتب��اع هذه اإلرش��ادات حفاظ ًاًعلى صحة وس��المة
الجميع.
وأك��د عل��ى ض��رورة اتب��اع اإلرش��ادات التوعوية
الصادرة في هذا الش��أن والمتمثلة في االس��تمرار
بااللتزام بغس��ل اليدي��ن بالماء والصاب��ون جيداً
بش��كل دوري ،م��ع الح��رص على اس��تخدام معقم
اليدي��ن ،وتنظي��ف األس��طح واألش��ياء الت��ي يتم
استخدامها بش��كل متكرر وتعقيمها جيداً بصورة
دورية ،وتغطية الفم عند الس��عال ،والتخلص من
المناديل المستخدمة بالطريقة الصحيحة ،وتجنب
لمس أي شخص يعاني من الحمى أو السعال.
ونوه بأنه في حال ظهور ألعراض على أي ش��خص
علي��ه االتصال عل��ى  444واتب��اع التعليمات التي
س��تعطى إليه ،مش��يراً إلى أهمية ارتداء كمامات
الوجه الطبية أو القطنية منها إذ يعد إجرا ًء يسهم
في الوقاية من الفيروس.
وأض��اف المانع إلى أن ع��دد الفحوصات التي تمت
منذ تس��جيل أول حالة في المملكة والتي ش��ملت
العمالة الوافدة خالل األس��بوع الماضي س��واء من
خالل مراكز الفح��ص أو عن طريق وحدات الفحص
المتنقل��ة بل��غ  65768فحص�� ًا مختبري�� ًا ،وبلغت
نسبة الفحوصات اإليجابية منها ما نسبته  %2من
إجمال��ي الفحوصات ،أما الفحوصات الس��البة فقد
بلغت ما نسبته  %98من إجمالي الفحوصات.
أما بالنسبة للطاقة االستيعابية واإلشغال للفحص
والحج��ر والعزل والع��الج أوضح المان��ع أن الطاقة
االس��تيعابية لمراكز العزل والع��الج بلغت ،1699
ويبلغ اإلش��غال منها  744سريراً فقط ،وفي مراكز
القط��اع الخ��اص تبل��غ الطاقة االس��تيعابية 172
واإلشغال الحالي  7أسرة.
أما فيما يتعلق بالطاقة االستيعابية لمراكز الحجر
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حظر التجول خيار مطروح ال حاجة له اآلن
العناية المركزة الميدانية
توفر المستلزمات للتصدي ألي حاالت
بدء حمالت تعقيم األسطح في سكن العمال
الطاقة االستيعابية للفحص اليومي
ازدادت  11ضعفًا وصو ً
ال إلى 3233
 600فحص يوميًا عبر السيارات
والطاقة االستعابية  800مركبة
الصحي االحت��رازي بلغ��ت  ،2504ويبلغ اإلش��غال
منها  824س��ريراً ،وفي مراكز القطاع الخاص تبلغ
الطاقة االس��تيعابية  ،321واإلشغال منها يبلغ 65
سريراً.
وش��دد وكي��ل وزارة الصح��ة عل��ى أهمي��ة التزام
المواطنين والمقيمي��ن ،وأصحاب المحال التجارية
بالقرارات واإلجراءات الصادرة مؤخراً ،ال س��يما قرار
ارت��داء أقنعة وكمامات الوج��ه .وأوضح أن الجهات
المعني��ة تح��رص على توفي��ر كمي��ات كبيرة من
هذه األقنع��ة وكمامات الوجه ،كم��ا أن الكمامات
المصنع��ة منزلي ًا ومحلي ًا تعد خياراً جيداً ومناس��ب ًا
أمام الجميع ،ويجب االلتزام باستخدامها.
م��ن جانب��ه أك��د استش��اري األم��راض المعدي��ة
بالمستش��فى العس��كري وعضو الفري��ق الوطني
للتص��دي لفي��روس كورون��ا (كوفيد)19المق��دم
طبيب مناف القحطاني ،أن جه��ود الفريق الوطني
وكافة الجهات ذات العالقة مس��تمرة لتنفيذ كافة
اإلج��راءات االحترازية والتدابي��ر الوقائية وضمان
تطبيقه��ا وف��ق أعلى المعايي��ر للحد من انتش��ار
الفيروس.
وق��ال القحطاني إننا نثمن ونق��در عالي ًا ما جاء في
الخطاب الس��امي لحض��رة صاحب الجالل��ة الملك
حمد بن عيس��ى آل خليفة عاهل البالد المفدى من
إش��ادات لجهود فريق البحرين الطبي في التعامل
مع تح��دي فيروس كورونا (كوفي��د )19بما يحفظ
صحة وس��المة الجمي��ع ،مؤكداً أن هذه اإلش��ادات
تأتي دافع ًا لتحقيق المزي��د لتلبية التطلعات بما
يحفظ صحة وسالمة الجميع.
وأش��ار إل��ى أن تش��ييد وح��دة العناي��ة المرك��زة
الميدانية بالمستشفى العسكري في فترة قياسية
خالل  7أيام فقط ،والتي تحتوي على  130س��ريراً
لمعالج��ة الح��االت القائم��ة للفي��روس ه��ي من
اإلجراءات االحترازية البارزة التي تم إنجازها مؤخراً
وه��ي مبعث فخر للجميع ،حيث تم تجهيزه بأفضل
األجهزة ووفق أعلى المستويات.؟
ونوه ب��أن وحدة العناي��ة المرك��زة الميدانية هي
ضمن اس��تعدادات الفريق الوطن��ي لضمان توفر
كاف��ة المس��تلزمات للتص��دي ألية ح��االت قائمة
وتوفير العالج والرعاية الالزمة لها.
وأضاف القحطاني أنه في إطار المس��اعي الدؤوبة
والجهود الحثيثة بتس��خير كافة اإلمكانات الالزمة
للتص��دي لفيروس كورونا (كوفي��د )19بما يحفظ
صحة وس��المة المواطنين والمقيمين ،تم تدشين
خدم��ة الفحص م��ن المركبات والت��ي تهدف إلى
تسهيل إجراءات الفحص النهائي للحاالت الخاضعة
للحج��ر المنزل��ي ممن أنه��وا مدة الحج��ر المقررة
لهم ،كما تس��هم هذه الخدمة في تجنب االختالط
والحفاظ على تدابي��ر التباعد االجتماعي للحد من
انتشار الفيروس.الفت ًا إلى إجراء  600فحص يومي ًا

وح��ول الزي��ادة ف��ي أع��داد الح��االت القائمة بين
العمال��ة الوافدة ،بين القحطان��ي أن هذه الزيادة
ج��اءت نتيج��ة الحمل��ة االس��تباقية ورف��ع وتي��رة
الفحوص��ات المختبرية بش��كل يوم��ي ،إضافة إلى
تجمع العمالة الوافدة في مساكنهم.
ون��وه بأهمية عدم التجمع وض��رورة اتباع معايير
التباعد االجتماعي وليس فقط بالنس��بة للعمالة
الوافدة وإنما للجميع ،ويجب عدم التراخي في اتباع
هذه اإلرش��ادات لما تش��كله من أهمي��ة للحد من
انتشار الفيروس.
وشدد القحطاني على ضرورة االستمرار في االلتزام
بغسل اليدين بالماء والصابون جيداً بشكل دوري،
مع الحرص على اس��تخدام معقم اليدين ،وتنظيف
األس��طح واألش��ياء التي يتم اس��تخدامها بش��كل
متك��رر وتعقيمه��ا جي��داً بصورة دوري��ة ،وأهمية
تغطية الفم عند الس��عال ،والتخلص من المناديل
المس��تخدمة بالطريقة الصحيح��ة ،وتجنب لمس
أي ش��خص يعاني من الحمى أو السعال ،وفي حال
ظهور األعراض على أي ش��خص عليه االتصال على
 444واتباع التعليمات التي سوف تعطى إليه.
وأكد أهمية ارتداء كمامات الوجه الطبية أو القطنية
منها ما يع��د إجرا ًء وقائي ًا م��ن الفيروس ،حيث إن
خط��ورة الع��دوى تق��ل بدرجة كبي��رة عن��د ارتداء
الكمام��ات وترفع احتمالية نق��ل العدوى عند عدم
ارت��داء الكمامات .ولفت القحطان��ي إلى أن الطاقة
االستيعابية اليومية للفحص ازدادت  11ضعف ًا منذ
بداية إج��راء الفحوصات المختبرية في المملكة ،إذ
إنه م��ع بداية الفحوص��ات المختبرية كان المعدل
ً
ونتيجة
اليوم��ي يبل��غ تقريب ًا  295فحص�� ًا يومي�� ًا،
للعم��ل المس��تمر على رف��ع الطاقة االس��تيعابية
لجميع مس��ارات العمل وصل عدد الفحوصات حتى
أم��س  3233فحص�� ًا في يوم واحد ،حي��ث يبلغ عدد
الح��االت القائم��ة  751حالة %89 ،منه��ا ال تظهر
عليها أية أعراض ،و %11لديها أعراض.

بيانات الخبر

ال يجب ربط الفيروس
بجنسية أو فئة معينة
وح��ول فرضي��ة حظ��ر التج��ول ف��ي البحري��ن أكد
القحطان��ي ،أن��ه أح��د الخي��ارات المطروحة ولكن
ال حاجة ل��ه في هذه الفترة ،مش��يراً إلى أن العزل
المناطقي س��يؤدي إلى تكدس للعمالة ،واألسلوب
األمثل هو منع االكتظاظ والتجمعات ،بالمحافظة
على التباعد االجتماعي.
وقال« :إذا تم فحص عامل في مكان ما فس��يعامل
كأي حالة قائمة ،بعزله وبحسب معطيات المرض
نفس��ه س��يتم عالج��ه ،وال يج��ب رب��ط الفيروس
بجنسية أو فئة معينة ،ولكن اإلجراءات تطبق على
الجميع ومنهم العمالة».

وأضاف «تحتم علينا اإلنس��انية مس��اعدة العمالة
الواف��دة وتوجيهه��م والمحافظ��ة عليهم ألنهم
متواج��دون لبناء المجتمع ،وج��اء الدور لحمايتهم
وتوعيتهم وتوفير سكن لهم».
وأوضح االش��تراطات الطبية الستعمال الكمامات
وقب��ل ارتدائه��ا ونزعه��ا بضرورة غس��ل اليدين،
مش��يراً إل��ى أن أي نوعية م��ن الكمام��ات تؤدي
الغرض منها وهو تغطية الفم واألنف لمنع انتشار
الرذاذ.
وأوضح أن الفحص يتم بثالثة أنواع وهي من خالل
مركز المعارض وفحص األشخاص في مركباتهم،
والمركب��ات المتنقل��ة الت��ي تتنق��ل ف��ي مناطق
البحري��ن ول��كل نوعية فحص آلي��ة معينة ويجري
التوسع في الفحص.
وأكد القحطاني أن البحرين تواصل جهودها الرامية
إلى تطوير بروتوكولها العالجي بما يتماش��ى مع
تطورات الفيروس ومس��تجدات تجارب الدول ،وأن
العالج بالبالزم��ا أثبت فاعليته في عدد من الدول
الت��ي تطبق هذه النوعية من العالج ،حيث إن هذا
العالج يسهم في نقل المناعة لمواجهة الفيروس
من الحاالت التي تعافت من الفيروس إلى الحاالت
القائم��ة .وأظهرت نتائج س��ريرية في هذه الدول
أن هناك تحس�� ًنا في األعراض الس��ريرية بعد 12
إلى  24س��اعة من تلقي الح��االت القائمة للعالج
بالبالزما وانخفضت مؤش��رات االلتهاب الرئيس��ة
لديها بشكل ملحوظ.
وأوضح القحطاني أنه بتوجيه من رئيس المجلس
األعل��ى للصح��ة رئي��س الفري��ق الوطن��ي الطبي
للتص��دي لفي��روس كورون��ا (كوفي��د )19الفريق
طبيب الشيخ محمد بن عبداهلل آل خليفة ،وبإشراف
مباش��ر من قائد الخدمات الملكي��ة الطبية اللواء
البروفيس��ور الش��يخ خالد بن علي آل خليفة ستبدأ
البحرين القيام بتجارب سريرية حيث ستشمل 20
حالة قائمة في مراكز العزل والعالج لنقل أجس��ام
مضادة إليهم موجهة ضد الفيروس من بالزما دم
المتعافين لالستفادة من «بالزما النقاهة».
فيما أكدت استشارية األمراض المعدية واألمراض
الباطني��ة بمجم��ع الس��لمانية الطب��ي د.جميل��ة
الس��لمان عل��ى مواصلة الجهود للحد من انتش��ار
فيروس كورونا (كوفيد )19واالستمرار في ضمان
تطبيق كافة اإلجراءات االحترازية.

السلمان :لم نصل لنصف
الطاقة االستيعابية
وثمنت الس��لمان ما جاء في الخطاب الس��امي من
تقدير حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى
آل خليف��ة عاهل الب��الد المفدى للجه��ود الوطنية
المبذول��ة م��ن قب��ل فري��ق البحري��ن الطب��ي في
التعاطي م��ع فيروس كورونا (كوفيد )19والتصدي
له بما يحفظ صحة وسالمة الجميع.
وش��ددت في إجابتها على س��ؤال «الوطن» بشأن
معامل األمان على صحة الن��اس من العاملين في
المحالت ومحط��ات البترول والمطاع��م والبرادات،
بأن اإلنسان يمكن أن يلتقي بمصاب في أي لحظة،
ولكن المهم ه��و التباعد االجتماع��ي في األماكن
العامة ،واستخدام الكمامات وغسل اليدين وتعقيم
أي شيء يستلمه أو يشتريه من أي مكان.
وكشفت الس��لمان أن الطاقة االستيعابية للحاالت
الموجب��ة أو الح��االت التي تحتاج لحج��ر صحي لم
تصل حتى اليوم إلى  %50من نسبة اإلشغال.
واس��تعرضت الوض��ع الصح��ي للح��االت القائم��ة
لفي��روس كورون��ا (كوفي��د ،)19حي��ث أوضحت أن
عدد الح��االت القائمة وصل إل��ى 751حالة قائمة
جميعها مستقرة باستثناء  4حاالت تحت العناية،
وأن إجمال��ي الذي��ن خرج��وا م��ن الحج��ر الصحي
االحت��رازي بلغ  669حتى الي��وم ،كما تعافت 591
حالة خرجت من مراكز العزل والعالج.
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عندما تكون سالمة
البحرين على المحك . .
هذا ما بادر به المجلس األعلى للمرأة
هالة األنصاري
لق��د فرض��ت الرؤية االس��تباقية لس��مو ول��ي العهد
النائ��ب األول لرئي��س مجل��س ال��وزراء ،حفظ��ه اهلل،
واستش��رافه المبكر لطبيعة الخط��ر القادم ،الذي تم
االس��تنفار لمواجهته بديناميكية عالية وبرتم سريع،
يخطط وينف��ذ في آن واحد ،وذل��ك لحماية وإنقاذ ما
يمكن إنقاذه من هجوم «غير منظور» لعدو يستشري
ف��ي العافية . .كالنار في الهش��يم ،أق��ول فرضت تلك
الرؤي��ة ،نموذج ًا قيادي ًا وأس��لوب ًا تنظيمي ًا جديداً يرفع
من لياقة العمل الوطن��ي الجمعي ،بل يقود عملياته
بش��كل لم نعتاده من قبل! وتش��ير الدالئ��ل األولية
لتجرب��ة البحري��ن ف��ي تعامله��ا المنظم م��ع الحدث
بإجراءاته��ا المتنوع��ة والمؤثرة ،بأن هن��اك نموذج ًا
يرتقي لمستوى «قصة نجاح عالمية» يحاك في األفق،
ولك��ن تحت ش��رط واحد  . .هو المحافظ��ة على لياقة
العم��ل الجماعي المنس��جم والمتكامل ال��ذي يجعل
م��ن المصلحة الوطني��ة العليا وجهة ل��ه ،وأن تعكف
األطراف المختصة ،من مؤسس��ات عمل ونظم تعليم
وصحة ومجتمع وإعالم حر ،برصد دروسها المستفادة
خ��الل إدارة هذه األزمة الطارئ��ة والبناء عليها متى ما
سنحت الظروف .وبحسب ما يشير إليه المراقبين ،فإن
هذه المحنة س��تأتي بعالم جديد لم نعرفه من قبل،
عالم ينف��ض غبار الروتين والبيروقراطية والتس��ويف
والتعقي��د الذي تفرض��ه  . .إما ثقاف��ات أو تنظيمات
عفا عليه��ا الزمن وآن أوان إعادة برمجتها ،كأمر واقع
ستتعامل معه شعوب العالم أجمع.
ومع هذا الرتم المتس��ارع لرف��ع لياقة العمل الوطني،
ج��اءت فك��رة حمل��ة «متكاتفي��ن  . .ألج��ل س��المة
البحرين» التي تعد امتداداً للحملة الوطنية األم التي
يق��ود عملياته��ا الفري��ق الوطني لمواجه��ة فيروس
(كوفي��د )19-والت��ي اس��تقطبت إلى اليوم ،عش��رات
اآلالف م��ن المواطني��ن والمواطن��ات مم��ن لديه��م
االس��تعداد الفوري للمشاركة الميدانية على الصفوف
األمامي��ة ،وتس��اند العملي��ات التي يتواله��ا الفريق
الوطني المكلف بمكافحة الفيروس.
ووجهت صاحبة السمو الملكي رئيسة المجلس األعلى
للمرأة حفظها اهلل منذ أن استشعرت الحاجة لمساندة
ودعم جهود الفريق الوطني ،بوضع «برنامج استباقي»
يأخ��ذ ف��ي الحس��بان االحتياج��ات الملح��ة والطارئة
للمرأة البحرينية المعيلة والعاملة ،ويراعي اس��تمرار
«كفاءة» منظومة الحماي��ة االجتماعية واالقتصادية
والخدمات القضائية واالستش��ارات األسرية ،كل ذلك
في إطار الحزم��ة المالية المحف��زة لالقتصاد الوطني
وم��ا يصدر من ق��رارات حكومية مدروس��ة ومتواصلة
تلت��زم بالتوجهات الملكية الس��امية ،بما تحمله من
رؤى رحبة تعمل على رس��م مس��ارات العمل الوطني،
وتحيطه بالتوجيه والدعم والتشجيع  . .سواء في سراء
البحرين أو في ضرائها.
ومن تلك المنطلقات ،قام المجلس بمباش��رة العمل
لتنفي��ذ محاور الحملة النابعة م��ن صلب اختصاصات
المجل��س األعل��ى للم��رأة ،الت��ي ن��ود التذكي��ر بها

ألهميته��ا ،كمس��ؤول ع��ن متابعة تنفيذ السياس��ة
العام��ة ف��ي مج��ال الم��رأة وتقدي��م المقترح��ات
والمالحظات للجهات المختصة في هذا الش��أن ،وحل
المشكالت التي تواجه المرأة في كافة المجاالت .كما
تأت��ي برامج حمل��ة «متكاتفين» في س��ياق ما تنص
عليه اس��تراتيجية عمل المجل��س القائمة على حفظ
االستقرار والترابط األسري ،وتجسير أية فجوات تتعلق
بحص��ول المرأة على الخيارات والفرص المناس��بة في
مجاالت الحياة المختلفة ،وضمان استثمارها استثماراً
صحيح�� ًا لالرتقاء بمس��اهماتها وبم��ا ينعكس إيجاب ًا
على جودة حياة األسرة والمجتمع.
وق��د ق��ام المجلس بن��ا ًء عل��ى التوجيه��ات الكريمة
لرئيس��ته ،حفظه��ا اهلل ،بمباش��رة التنفي��ذ والعمل
مع مختل��ف القطاعات في إطار خطة س��ريعة للتحول
اإللكترون��ي الش��امل ،وم��ا تطلب��ه ذل��ك م��ن إعادة
لهندسة العمليات وإجراءات العمل لتطويع التحديات،
وم��ن بي��ن أصعبه��ا ،الغم��وض المحي��ط بالجائحة
بتداعياتها الخطيرة عل��ى العالم ،آخذين في االعتبار
جميع االحتياطات والخطوات االحترازية في كل مرحلة
من مراحل التنفيذ.
وتتجه برامج الحمل��ة إلى وضع تدابير عملية للتأهب
والوقاي��ة لرفع جاهزية األس��رة للتأقل��م والتكيف مع
تداعي��ات األزم��ة الصحية ،مع ضمان تس��هيل وصول
األس��ر لخدمات أنظمة الرعاي��ة والحماية االجتماعية
والحل��ول المالي��ة واالقتصادي��ة بأيس��ر الوس��ائل
وأسرعها.
كما تراعي برامج الحملة التحوالت الرقمية المتسارعة
للعديد من الخدمات ،وتأخذ في االعتبار المس��تويات
المتفاوت��ة لمتلقي الخدمات وما يس��تدعيه ذلك من
عمل م��وازي لرفع القدرة الذاتية على االس��تفادة من
الخدمات من جهة ،والتأكد من إتاحتها واس��تمرارها
بكل وس��يلة ممكنة ،من جهة أخ��رى ،لتفادي واحتواء
أي أض��رار ،لن تحم��د عقباه��ا ،من ج��راء إيقاف تلك
الخدمات لسبب أو آلخر.
وبإيجاز ش��ديد أعرج على أهم ما قامت به الحملة منذ
انطالقتها في  22مارس المنصرم وحتى تاريخ كتابة
هذا المقال:
• متابعة س��المة إنفاذ السياس��ات والنظ��م اإلدارية
المرن��ة الت��ي قررته��ا الدول��ة ،بن��اء عل��ى توصيات
المجلس األعلى للمرأة ،لمس��اندة األس��رة البحرينية
العاملة للتوفيق بين مسؤولياتهم األسرية والوطنية
مع مراع��اة الوضع الصحي للم��رأة الحامل والمرضعة
والمصابين بأمراض مختلف��ة« ،وقد تم تطبيق تلك
األنظم��ة المرنة في كافة مؤسس��ات القط��اع العام
ويس��تهدى بمثله��ا ف��ي بع��ض مؤسس��ات القطاع
الخاص».
• متابع��ة ص��دور وتنفي��ذ ق��رارات داعم��ة لرائدات
األعم��ال اللواتي تأثرت مش��اريعهن بس��بب توقفها
ع��ن العمل وضمان االس��تفادة م��ن التدابير المالية
المتع��ددة التي تقدمه��ا الدولة والبح��ث عن بدائل
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مبتكرة لتوفير مصادر دخل إضافية للمش��اريع لتقليل
األعباء وااللتزامات المالية بما يمهد للتعافي السريع
بعد انجالء األزمة« ،حيث تم استالم  140طلب ًا ويباشر
عدد من المتطوعين من أصحاب االختصاص بتقديم
النصح واإلرشاد الالزم».
• التعام��ل الميداني مع الح��االت المدرجة على قوائم
مركز دعم المرأة البحرينية بالمجلس لألس��ر المعوزة
التي تعيلها الم��رأة ،على وجه التحدي��د ،لالطمئنان
على س��المتهم والوقوف على احتياجاتهم ،ومساندة
أسر الكوادر الطبية والتمريضية العاملة في الصفوف
األمامية« ،وقامت الفرق التطوعية مش��كورة بخدمة
ما يق��ارب  1100أس��رة على مدى أس��بوعين وبتلبية
مختلف أنواع االحتياجات ومن مس��اهمات للعديد من
أيادي الخير التي تحظى وتفخر بها البحرين».
ويتضم��ن ه��ذا المح��ور م��ن عم��ل الحمل��ة جان��ب
مه��م للغاي��ة ،وه��و تنوي��ع مج��االت وأوج��ه الدعم
بحس��ب الحاجة والمتمثل��ة في توفير المس��تلزمات
االس��تهالكية ،واألجهزة الصحية والتقنية ،وصو ًال إلى
متابع��ة احتياجاتهم للخدم��ات الحكومية المختلفة،
كالس��كن ،والمس��اعدات االجتماعي��ة ،والع��الوات
المعيش��ية ،والمخصصات للفئات م��ن ذوي اإلعاقة،
والنفقة الزوجية والحضانة ورؤية األبناء.
• تأطير كل ما تقدم تحت مظلة برنامج «مستش��ارك
ع��ن بع��د» الذي يعم��ل عل��ى تقديم كاف��ة خدمات
المجل��س األعلى للمرأة بش��كل افتراض��ي ،كخدمات
الدع��م واإلرش��اد األس��ري والنفس��ي والقانون��ي
واالقتص��ادي ،الت��ي تقدم على ي��د فريق مختص من
االستش��اريين المتطوعي��ن من خالل جلس��ات مرئية
واستش��ارات هاتفية ومحادث��ات فورية عب��ر الموقع
االلكترون��ي للمجل��س« ،وتلق��ى النظام حت��ى اليوم
حوالي  2600طلب باحتياجات متفاوتة».
ومن المؤمل هنا ،وبالتعاون مع وزارة العدل والشئون
اإلس��المية واألوق��اف ،أن يتم تحوي��ل خدمات مكتب
التوفيق األس��ري لتقدم عن بعد ،لتمكين األس��ر من
الوصول للخدمة في إطار يراعي الخصوصية والسرية.
• وتراع��ي الحمل��ة كذلك ،ض��رورة رص��د االحتياجات
التعليمية لألس��ر ،وعلى وج��ه التحديد أس��ر الكوادر
الطبي��ة العاملة في الصفوف األمامي��ة لتوفير الدعم
المطل��وب الذي يس��اند أولياء األمور ويس��هل عليهم
عملي��ة متابعة التحصيل الدراس��ي ألبنائهم في ظل
انش��غالهم المتواص��ل« ،وتقدم��ت عدد من األس��ر
الطبي��ة والصحي��ة البال��غ عدده��ا  30للحص��ول على
ه��ذه الخدمة ،وتعمل نقاب��ة المعلمين بالتعاون مع
المجلس بمباشرة احتياجات أبنائهن التعليمية».
• ول��م تغفل الحملة عن إحياء جانب البحث والتقصي،
وس��يتم في هذا الس��ياق ،تنفيذ دراس��ة علمية توثق
تجرب��ة مملك��ة البحري��ن ف��ي التعامل م��ع تأثيرات
وتبعات فاي��روس (كوفيد )19على األس��رة البحرينية
بهدف تس��ليط الضوء على اإلج��راءات والتدابير التي
تميزت بها البالد في االستجابة أمام متغيرات الحدث
الصح��ي ،ولتوثي��ق أفضل الممارس��ات فيم��ا يتعلق
بإدارة األزمات واالس��تجابة لها م��ع مراعاة احتياجات
األسرة والمرأة.
وستس��اهم الدراسة بوضع تصورات مستقبلية تسمح
ألصحاب الق��رار بوض��ع المفيد من البرام��ج واألليات
التي تدعم نظم الحماية االجتماعية واستدامة تقدم
الم��رأة« ،وس��تنفذ الدراس��ة بالتعاون م��ع الجامعة
الملكية للبنات التي بادرت مش��كورة بتمويل تكاليف
الدراسة».

وضع تدابير عملية
للتأهب والوقاية
لرفع جاهزية األسرة
للتأقلم والتكيف
مع تداعيات األزمة
الصحية
«متكاتفين» بمثابة
«القلب النابض»
الحتياجات المرأة
البحرينية في ظل
هذه الظروف الحرجة
التي تستدعي
كل أنواع الدعم
والمساندة الميدانية
تجربة البحرين في
تعاملها المنظم
مع الحدث بإجراءاتها
المتنوعة والمؤثرة
نموذج يرتقي
لمستوى «قصة نجاح
عالمية» يحاك في
األفق
• وإللق��اء الضوء عل��ى الجهود الوطني��ة الكبيرة التي
يبذلها الفريق الوطني المسؤول عن مكافحة المرض
ومن أجل اإلسهام في تنمية الوعي المجتمعي بكافة
احتياجات��ه ،يس��اند الحملة مس��ار إعالم��ي بمحتوى
متن��وع وبأس��اليب مبتك��رة لضم��ان أكبر اس��تفادة
ممكنة لكافة أفراد األسرة البحرينية.
وال يبقى أمامنا في س��ياق ما تق��دم ،إال أن نؤكد بأن
المجل��س األعل��ى للمرأة سيس��تمر بمتابع��ة تنفيذ
التوجيهات الكريمة لرئيسته الموقرة ،صاحبة السمو
الملكي األميرة س��بيكة بنت إبراهيم آل خليفة ،قرينة
عاه��ل البالد المف��دى ،الت��ي تنطل��ق أو ًال وأخيراً من
اختصاص��ات عمله .وس��تكون ه��ذه الحمل��ة بمثابة
«القل��ب النابض» الحتياجات المرأة البحرينية في ظل
هذه الظروف الحرجة التي تس��تدعي كل أنواع الدعم
والمس��اندة الميدانية ،م��ع مراعاة مرون��ة التعاطي
ف��ي اتخاذ ما يلزم م��ن تدابير ق��د تفرضها تداعيات
مواجهة الوباء للتخلص منه ،الذي ندعو اهلل أن تنجلي
غمته عن البحرين و«تعود الحياة لسابق عهدها».
*األمين العام للمجلس األعلى للمرأة

استنكار نيابي للدعوات
الخارجة عن القانون بإطالق سراح النزالء
مريم بوجيري وإبراهيم الرقيمي

اس��تنكر أعض��اء بمجلس الن��واب مطالب
بع��ض الخارجين عن القانون والمتاجرين
بحق��وق اإلنس��ان بإط��الق س��راح ن��زالء
مراك��ز اإلص��الح والتأهي��ل ،معتبرين أن
تل��ك المطالبات تعد خيان��ة أخرى للوطن
ومحاولة لتش��ويه الصورة المش��رفة التي
حصدتها المملكة في ملف حقوق اإلنسان
أمام المنظمات العالمية ،رافضين أن يتم
اس��تغالل الظروف االستثنائية الحالية في
المتاجرة والمزايدة عل��ى جهود المملكة
في حفظ األمن واألم��ان خصوص ًا مع خلو
مراك��ز االص��الح والتأهي��ل م��ن أي حالة
بفايروس كورونا.
من جانبه ،اس��تنكر رئيس اللجنة النوعية
لحق��وق اإلنس��ان النائ��ب عم��ار البن��اي
جميع األصوات الناش��زة والدعوات لبعض
الخارجين عن القان��ون والمتاجرين بملف
حق��وق اإلنس��ان المطالبة بإطالق س��راح
النزالء؛ نظ��راً لظروف وباء فيروس كورونا،
مؤكداً أن المتاجرة بملف حقوق اإلنس��ان
بهذه األوقات ماهو إال خيانة أخرى تضاف
لتاري��خ ه��والء الخارجي��ن ع��ن القان��ون،
مش��يراً إلى أن اس��تغالل مل��ف النزالء في
هذة الظروف يمثل أحد اشكال نشر الفتن
والتحري��ض وتش��وية ص��ورة المملك��ة
لتحقيق مكاسب سياسية بحته.
وش��جب البن��اي مطالب��ة ه��والء الخون��ه
بصدور عفو ملكي عن الن��زالء ،لما يمثله
هذا المطلب من تجاهل واضح للتوجيهات

اليوم

التاريخ
الخبر

جهة النشر

الصفحة
العدد

الرابط اإللكتروني

الملكية الس��امية الت��ي حرصت دوما على
من��ح النزالء فرص��ة جدي��دة لالنخراط في
المجتمع ،والتي تعزز مبادئ احترام حقوق
االنس��ان ،مؤكداً أن جاللة الملك المفدى
لم يت��وان لحظة واحدة ع��ن إصدار العفو
الس��امي عن النزالء ،إذ أص��در موخراً عفواً
ش��مل ما يق��ارب أل��ف نزيل ،إضاف��ة إلى
عف��وه الدائ��م ف��ي المناس��ابات الوطنية
والرسمية واألعياد وشهر رمضان المبارك،
وكذل��ك تفعيل قانون العقوب��ات البدلية
وال��ذي منح النزالء فرصة أكبر النخراط في
المجتمع والبدء بحياة جديدة.
ف��ي حين اس��تنكر رئي��س لجنة الش��ؤون
الخارجي��ة والدفاع واألم��ن الوطني النائب
محمد السيس��ي تلك الدعوات الفضفاضة
الت��ي ال أس��اس له��ا س��وى التأجي��ج
والتس��ييس ،معتبراً أن جالل��ة الملك هو
ملك العفو والصفح واإلنس��انية ،وهو من
أعطى درس�� ًا في حق��وق اإلنس��ان لجميع
الدول لي��س بالعفو فق��ط ،ولكن بتكفل
الدول��ة بتحم��ل روات��ب أبنائه��ا لمدة 3
أشهر خوف ًا على مس��تقبلهم ومصالحهم،
باإلضافة إل��ى أن جاللته ملك االنس��انية
حيث ش��مل بعفوه في العديد من المرات
آالف من آبناء الش��عب وآخره��ا العفو عن
أكث��ر م��ن  1400محك��وم ،باإلضافة ألمر
جاللته بالتوس��ع في العقوب��ات البلديلة
لتشمل العديد من المحكومين.
واعتبر أن التطبيق الحقيقي لحقوق اإلنسان

ف��ي البحرين فاق كل التوقعات لجميع من
كان على هذه األرض أو خارجها س��واء من
دعم المواطنين خالل الظروف االستثنائية
بعد اإلع��الن مؤخراً عن حزمة المش��اريع
منها الحزمة المالية واالقتصادية المقدرة
ب�  4.3مليار دينار .وما اهتمام قياده جاللة
الملك المفدى من خالل الخطة المدروسة
لمكافح��ة في��روس كورون��ا إال إثبات على
اهتمام المملكة بحقوق اإلنسان.
وقال« :المراكز اإلصالحية تحظى باهتمام
ورعاية مباش��رة من وزي��ر الداخلية ،حيث
أثبت��ت تلك الرعاية خل��و جميع النزالء من
أي ع��دوى بفايروس كورونا .كما أش��ادت
االس��تقاصاءات الدولية أن المراكز تحظى
بالنظام والتنس��يق وتتمت��ع بدرجة عالية
من االهتمام وال يوجد أي انتشار لألمراض
المعدي��ة أو وج��ود أي حال��ة ف��ي ه��ذه
المراكز».
وشجب السيسي تلك الدعوات معتبراً أنها
التستقيم مع المنطق والواقع وال يستقيم
الحال بخروج من حكم في قضايا جنائية أو
إرهابية واختالطهم بالمجتمع ،مؤكداً أن
العفو هو حق دستوري أصيل لجاللة الملك
المفدى منفرداً وله الحق ممارس��ته متى
ما ارتأى ذلك وفق ًا للمستجدات الموجودة،
وم��ن يثبت أنه أه��ل لتطبي��ق العقوبات
البديل��ة أو لتخفي��ض العقوب��ة ،فيمكنه
التقدم بذلك عبر القنوات الصحيحة وليس
عبر الدعوات الخارجية وغير القانونية.

بيانات الخبر

م��ن جانبه ،أب��دى عض��و لجنة الش��ؤون
الخارجي��ة والدفاع واألم��ن الوطني النائب
عيس��ى الدوسري رفضه واس��تنكاره لهذه
الدع��وات المش��بوهة والت��ي تتب ّناه��ا
منظمات وأش��خاص في الخ��ارج ويهدفون
إل��ى ممارس��ة الضغ��ط عل��ى الدول��ة
والمزايدة عليها الغراض سياسية.
ّ
وأكد الدوسري أن المملكة ملتزمة بكافة
المعايير والش��روط الواج��ب توافرها في
مراك��ز اإلص��الح والتأهي��ل عل��ى صعي��د
«حقوق اإلنس��ان» كا ّفة بما فيها ّ
الحق في
الحصول على الرعاية الط ّبية الالزمة.
في حين عبر عضو لجنة الشؤون الخارجية
والدف��اع واألم��ن الوطن��ي النائ��ب ب��در
الدوس��ري عن رفضه التام الستغالل أزمة
كورونا م��ن أجل اإلفراج عن المس��جونين
المرتبط��ة قضاياه��م بجرائ��م جنائي��ة
س��واء في الح��ق الع��ام أو الخ��اص ،حيث
أصدر القضاء أحكامه على الس��جناء ويجب
االلتزام بتنفيذ العقوبات كامله عليهم.
وقال« :نحن في بلد القانون والمؤسسات
ويج��ب احت��رام القوانين الت��ي تصدر من
القض��اء والمحاكم ّ
وأال نتأث��ر بتصريحات
المنظمات الخارجي��ة والتي تحمل أجندات
مش��بوهة ،وتح��اول الضغط واس��تغالل
ازمة جائح��ة كورونا من أج��ل اإلفراج عن
ن��زالء الس��جون ،علم�� ًا أن المس��جونين
لديه��م جمي��ع الحقوق الت��ي نصت عليها
قوانين حقوق اإلنسان ،ويتمتعون بجميع

اإلجراءات الوقائية والصحية».
وأك��د أن جاللة الملك المفدى أفرج مؤخراً
عن أكثر من  1400س��جين ممن حس��نت
سيرتهم واستقام سلوكهم باالضافة الى
تنفيذ العقوبات البديل��ه على المواطنين
الذي��ن تنطب��ق عليه��م الش��روط وهناك
الكثي��ر منه��م يطبق��ون ه��ذه العقوبات
ف��ي أعمال ومب��ادرات تطوعية في ش��تى
الميادين ويجب على الدوله عدم االلتفات
له��ذه األبواق التي تنعق لي�� ً
ال و نهاراً من
الخارج؛ ألنه��ا تنظر بعين قاص��ره تتبنى
وجهات مشبوهه ال تريد الخير لهذا الوطن.
م��ن جهته��ا قال��ت النائ��ب د.معصومة
عبدالرحي��م أن القض��اء أول��ى العديد من
الرعاية لكافة النزالء ،وقد حظي المش��رع
البحريني بإشادة دولية وحقوقية ،مؤكدة
أن توجيهات جاللة الملك المفدى بالعفو
الملك��ي عن أكثر م��ن  1000نزيل مراعاة
لظروفه��م وإعطائهم الفرص��ة لتصحيح
مس��ارهم واندماجه��م ف��ي المجتمع من
جديد س��اهم في حفظ اس��تقرار األس��رة
البحرينية.وأوضح��ت أن قان��ون العقوبات
البديل��ة ه��و اضاف��ة نوعية وس��اهم في
تقلي��ص الم��دة الزمني��ة واألح��كام على
النزيل وف��ق ضوابط محددة تس��اهم في
جعل األمر ممك ًنا من خالل عمل المستفيد
في العديد من األعمال التي تكون لصالح
المنفعة العامة ،وتؤكد على حسن نواياه
بعدم العودة لألخطاء مجددًا.
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الحسن :اختبار  44خطرًا
والتدرب عليها باستخدام «االتصال المرئي»
وجه رئي��س األمن العام رئي��س اللجنة
الوطنية لمواجهة الكوارث الفريق طارق
الحس��ن ،إل��ى االس��تعداد الختب��ار 44
خط��راً والتدرب عليها باس��تخدام تقنية
االتصال المرئي ،بعد أن قدم مدير إدارة
العمليات برئاس��ة األم��ن العام المقدم
حمد الخياط ،إيجازاً حول إجراءات الخطط
الوطنية لمواجهة المخاطر ،مش��يراً إلى
«نتائج المصفوفة الوطنية والتي شارك
فيه��ا م��ا يق��ارب  99ش��خص ًا م��ن ذوي
االختصاص».
ج��اء ذلك ،ل��دى ت��رؤس الفري��ق طارق
الحس��ن ،االجتماع ال��دوري للجن��ة ،عبر
تقني��ة االتص��ال المرئ��ي ،بمش��اركة
أعض��اء اللجن��ة م��ن ممثل��ي ال��وزارات
والجه��ات المعنية ،للوقوف على جاهزية
واس��تعداد مختلف الجه��ات ذات الصلة
واتخ��اذ اإلجراءات المطلوب��ة ،باإلضافة
إل��ى تطوير الخط��ة الوطني��ة لمواجهة
الكوارث.
وأعرب رئي��س اللجنة عن خالص اعتزازه
وتقدي��ره بمضامي��ن الكلمة الس��امية
لحض��رة صاحب الجالل��ة الملك حمد بن
عيس��ى آل خليفة ،عاهل الب��الد المفدى
،عبر اتصال مرئي مع تلفزيون البحرين،
والتي عبر فيها جاللته ،عن أسمى معاني
اإلنس��انية والمش��اعر األبوي��ة العميقة
تجاه أبنائه الطلبة ،مثمن ًا حرص جاللته
على سالمة شعب البحرين الوفي.
كم��ا أش��اد رئي��س اللجن��ة ،بم��ا توليه
الحكومة برئاس��ة صاحب السمو الملكي
األمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس
ال��وزراء ،م��ن اهتم��ام كبي��ر ف��ي اتخاذ
التدابي��ر االحترازي��ة الهادف��ة إلى الحد
من انتش��ار فيروس كورون��ا (كوفيد)19
وتعزي��ز الس��المة العام��ة ل��دى كاف��ة
المواطنين والمقيمين.
وثم��ن م��ا يضطلع ب��ه صاحب الس��مو
الملك��ي األمي��ر س��لمان ب��ن حم��د آل
خليفة ،ولي العهد ،نائب القائد األعلى،
النائ��ب األول لرئي��س مجل��س ال��وزراء،
ومتابعته الدقيقة والش��املة لإلجراءات
المعم��ول بها ،وهو م��ا كان له الفضل
في الس��يطرة على األزم��ة وإدارتها وفق
المعايير العلمية السليمة ،حيث إن رؤية
س��مو ولي العهد وإدارته الناجحة ألزمة
«كورون��ا» جعل��ت البحرين محل إش��ادة
وتقدير من منظمة الصحة العالمية.
وأعرب عن شكره وتقديره ألعضاء فريق
البحرين الوطني برئاسة رئيس المجلس
األعل��ى للصح��ة الفري��ق طبيب الش��يخ
محمد ب��ن عب��داهلل آل خليف��ة ،وكذلك
الف��رق التي تعمل بكام��ل طاقتها على
مدار الساعة لمواجهة األزمة.
وأوضح رئيس اللجن��ة الوطنية لمواجهة
الك��وارث ،أن��ه بفض��ل اهلل وتوجيه��ات

الفريق طارق الحسن

جاللة المل��ك المفدى ،أثبت��ت البحرين
قدرته��ا عل��ى التعامل م��ع الصعوبات
والمخاطر واستطاعت مواجهة التحديات
الراهن��ة وأثبت��ت جدارتها ف��ي التصدي
له��ذه األزم��ة بفض��ل م��ا لديه��ا م��ن
مقومات أساس��ية للتعامل مع مثل هذه
الظ��روف .ولف��ت إل��ى اس��تعداد اللجنة
الوطني��ة لمواجه��ة الك��وارث لتقدي��م
الدعم الالزم ،منوه�� ًا إلى أهمية الجانب
التوع��وي للجمهور ومواصلة عقد دورات
تثقيفية خاصة للمقيمين وخدم المنازل
حول إجراءات التنظيف والتطهير وتعقيم
المنازل والمواد المستخدمة.
م��ن جهت��ه ،أش��ار وكي��ل وزارة الصحة
د.ولي��د المانع إلى أن قيادة جاللة الملك
المف��دى ،أول��ت اهتمام ًا كبي��راً بتوفير
كافة متطلبات الرعاية الصحية والطبية
للمواطنين والمقيمي��ن وأن هذا الدعم،
س��اهم ف��ي جع��ل المس��توى الصح��ي
بمملكة البحرين من أفضل المستويات
في العالم.
واس��تعرض إيجازاً ح��ول الوضع الصحي
بالمملك��ة ،م��ن خ��الل االحصائي��ات
واإلج��راءات الطبي��ة الت��ي ت��م اتخاذها
للمس��اعدة في منع انتشار العدوى ،كما
أطل��ع اللجن��ة عل��ى مع��دالت الجاهزية
والخط��ط المنفذة واإلجراءات االحترازية
الت��ي اتخذتها وزارة الصح��ة وتلك التي
قد يتطلبها الموقف.
ونوه إلى دور المجلس األعلى للصحة في
متابعة واتخاذ كاف��ة اإلجراءات الكفيلة
بالتص��دي لفيروس كورون��ا (كوفيد)19
ووضع وتنفيذ الخطط االستباقية.
وأوض��ح أن المخ��زون الطب��ي متوف��ر
ف��ي المملك��ة لم��دة تص��ل إل��ى ع��ام
ونص��ف وهن��اك مخ��زون لمدة س��نتين
لألدوي��ة الخاصة بعالج في��روس كورونا
(كوفيد ،)19والعمل جار لطلب مزيد من
األدوية والمعدات الطبية.
من جهت��ه ،أكد وكيل ش��ؤون الصناعة
ب��وزارة الصناع��ة والتج��ارة والس��ياحة
أس��امة العري��ض ،أن المخ��زون
كاف لمدة  6أشهر،
االس��تراتيجي للغذاء ٍ

البحرين أثبتت قدرتها على التعامل مع الصعوبات والمخاطر
المانع :المخزون الطبي متوفر لعام ونصف وأدوية «كورونا» عامين
«الصناعة» :المخزون االستراتيجي للغذاء كاف بـ 6أشهر
بن دينة :التعاقد مع شركة للتعامل مع أي انسكابات نفطية
السويدي :توفير المخزون االستراتيجي للنفط
الحوطي :التنسيق مع  1000شركة
تنظيف وتدريبها على التطهير
«البلديات» :معالجة النقص باالستعانة بالشركات الخاصة
حيث قامت ال��وزارة بإعداد قائمة ل�� 14
م��ادة غذائية أساس��ية وهن��اك دفعات
كبي��رة وصلت للبحرين من خالل االتفاق
مع الموردين المحليين.
م��ن جهت��ه ،أع��رب الرئي��س التنفيذي
للمجل��س األعل��ى للبيئ��ة د.محم��د
مب��ارك ب��ن دينة ،ع��ن ش��كره وتقديره
ل��وزارات الداخلي��ة والنفط والمواصالت
واالتصاالت في المس��اهمة في تحديث
خطط الطوارئ الوطنية لمكافحة التلوث
بالزيت ،خاصة بعد قيام المجلس األعلى
للبيئ��ة بالتعاق��د م��ع إحدى الش��ركات
للتعامل مع أي انسكابات نفطية ،وقدم
حس��ن الم��رزوق م��ن المجل��س األعلى
للبيئ��ة ،إيج��ازاً ح��ول خط��ط الط��وارئ
الوطنية لمكافحة التلوث بالزيت والمواد
الخط��رة ،ونظ��ام العم��ل ومس��تويات
القي��ادة والمس��تويات الخط��رة ونتائج
تمري��ن س��واعد المملك��ة ،مش��يراً إلى
اس��تمرار عق��د ورش العم��ل والتدريب
والتطوير.
وقدم الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية

للنف��ط والغاز ناص��ر الس��ويدي ،إيجازاً
ح��ول اس��تراتيجية الهيئ��ة ف��ي توفير
المخ��زون االس��تراتيجي للنف��ط ،فيم��ا
أوض��ح نائب الرئيس التنفي��ذي للتوزيع
وخدمات المش��تركين بهيئ��ة الكهرباء
والماء عدن��ان محمد فخ��رو أن عمليات
إنتاج الكهرباء والماء والصيانة مستمرة
بمعدلها االعتيادي.
وأش��اد وكي��ل وزارة التربي��ة والتعلي��م
للم��وارد والخدم��ات د.محم��د جمع��ة،
بكلمة جاللة الملك التي وجهها للطلبة،
منوه�� ًا إلى أن ما تعكس��ه من مضامين
ومعان��ي مص��در فخ��ر واعت��زاز لكاف��ة
العاملين في وزارة التربية والتعليم.
وتط��رق إل��ى إع��داد ال��وزارة للمدارس
والتي سيتم تسليمها ليتقرر استخدامها
كمراك��ز إي��واء ،عند الحاج��ة ،كما أعدت
ال��وزارة خطة لمواصل��ة التعليم وتقييم
الطلب��ة عب��ر الوس��ائل اإللكتروني��ة،
منوه ًا إلى التنس��يق م��ع وزارة الخارجية
فيما يتعلق بالطلب��ة البحرينيين الذين
يدرس��ون في الخ��ارج ،فضال ع��ن إعداد

مواد تثقيفية للطلبة وأولياء األمور.
فيم��ا أش��ار مدي��ر ع��ام اإلدارة العام��ة
للدف��اع المدن��ي العميد عل��ي الحوطي
إل��ى التنس��يق مع  1000ش��ركة تنظيف
وتدريبه��م على عملي��ات التطهير ،كما
تم اس��تعراض جهود الدفاع المدني في
تدريب المتطوعي��ن وإعدادهم لتغطية
كافة مناطق البحرين.
بدوره ،أعرب وكيل شؤون البلديات بوزارة
األش��غال وش��ؤون البلديات والتخطيط
العمران��ي الش��يخ محم��د ب��ن أحمد آل
خليفة ،عن ش��كره للدفاع المدني ،على
جه��وده ودوره ف��ي التعاون مع ش��ئون
البلدي��ات منوها إلى أنه س��يتم معالجة
النقص باالس��تعانة بالشركات الخاصة
في الوقت الحالي.
ودع��ت اللجنة ف��ي خت��ام اجتماعها إلى
أهمي��ة مواصلة الجه��ود التوعوية التي
تس��هم ف��ي حماي��ة الس��المة العام��ة
للمواطني��ن والمقيمي��ن ،مؤك��دة ف��ي
الوق��ت ذات��ه عل��ى ض��رورة اس��تقاء
المعلومات من مصادرها.

«الدفاع المدني» 11.893 :عملية تطهير حتى اآلن
تأجيل جلسة «بلدي المحرق» لعدم اكتمال النصاب
فاطمة يتيم

ق��رر مجلس المح��رق البل��دي تأجيل الجلس��ة
المق��رر عقدها صب��اح االثنين ،لع��دم اكتمال
النصاب ،بحض��ور  3أعضاء فق��ط من أصل ،8
وه��م رئيس المجل��س غ��ازي المرباطي ،نائب
الرئي��س ممث��ل الدائرة الثانية حس��ن الدوي،
والعض��و وحيد المناعي ممث��ل الدائرة األولى،
ف��ي ظل غي��اب  5أعض��اء ،وهم العضو باس��م
المجدمي ممثل الدائرة الثالثة ،والعضو صالح
بوهزاع ممثل الدائرة الخامسة ،والعضو فاضل
العود ممثل الدائرة السادس��ة ،والعضو أحمد
المقه��وي ممث��ل الدائ��رة الس��ابعة ،وممثل
الدائرة الثامنة العضو عبدالعزيز الكعبي.
وتم عقد اجتماع آخر منفصل مع مديرية شرطة
محافظ��ة المح��رق التابع��ة ل��وزارة الداخلية،
بحض��ور القائ��م بأعم��ال ف��رع ش��رطة خدمة
المجتم��ع النقيب ري��م فليفل ،وكذل��ك اإلدارة
العام��ة للدفاع المدني ،ممثل��ة برئيس مركز
الدفاع المدني لمحافظ��ة المحرق النقيب علي
المران ،لتوضيح جهودهما في مكافحة فيروس
كورونا .إلى ذلك ،قالت النقيب ريم فليفل« :إن
مديرية شرطة المحرق قامت بجهود بارزة من
خالل اإلج��راءات االحترازية والحمالت التوعوية
للحد من انتش��ار في��روس كورون��ا ،حتى على
المستوى اإلداري لمبنى المديرية حيث نستقبل
المراجعي��ن والمرتادين من مختل��ف البلدان،

اليوم

التاريخ
الخبر

جهة النشر

الصفحة
العدد

الرابط اإللكتروني

م��ع التأكيد عل��ى أن هذه الخدمات مس��تمرة،
لذل��ك أصدرنا تعليمات إدارية للموظفين ألخذ
الحيط��ة والح��ذر في ظل الوض��ع الراهن ،منها
تجنب الس��فر ،وعدم التنقل بين المكاتب دون
حاجة بل االكتفاء بالتواصل عبر الهاتف فقط،
حفاظا على سالمة الموظفين والمراجعين».
وأضاف��ت« :كما أننا نحرص عل��ى قياس درجة
ح��رارة الموظفي��ن قبل دخ��ول المراكز األمنية
التابعة للمديري��ة ،وأجرينا الفحوصات الطبية
الالزم��ة للموظفين العائدين من الس��فر وتم
حصره��م ،م��ع التأكيد عل��ى ض��رورة االلتزام
بإرش��ادات وزارة الصحة بالحج��ر المنزلي لمدة
 14يوم��ا واتباع لجنة مكافح��ة فيروس كورونا
عب��ر االتصال بالخط الس��اخن ،وكذل��ك وفرنا
المواد والمعقمات في مراكز الشرطة والشعب
التابعة للمديرية بالتنس��يق مع إدارة الشؤون
الصحية واالجتماعية في الوزارة ،باإلضافة إلى
تقليص العمل في المديرية والش��عب التابعة
لها  %50والعمل ع��ن بعد» .وأكدت تواجدهم
أمني�� ًا ف��ي الحجر الصح��ي بمنطقت��ي الحوض
الجاف والبس��يتين عل��ى مدار الس��اعة ،بهدف
تأمين تلك المناطق في حال حدوث أي مشكلة
وطمأنة الممرضين والمرضى.
م��ن جهته ،ق��ال النقي��ب علي الم��ران« :قمنا
بعدد من عمليات التطهي��ر لمكافحة فيروس

كورون��ا ومنه��ا التطهير االحت��رازي ،فعمليات
التطهي��ر تتمث��ل بذهابنا إل��ى المناطق التي
تكون فيه��ا حاالت موجبة أو الت��ي يوجد فيها
شك بوجود حاالت ،بينما التطهير االحترازي هو
مجرد إجراء وقائي نقوم به».
وأض��اف« :قمن��ا بتدري��ب ع��دد من ال��وزارات
والش��ركات الخاص��ة والمتطوعي��ن ،ولدين��ا
ف��رق خاصة ثابتة ف��ي مطار البحري��ن الدولي
على مدار الس��اعة ،حيث تق��وم الفرق بتطهير
الطائ��رات القادمة والباص��ات وجميع المرافق
التابع��ة للمط��ار ،وكذل��ك نخرج ف��ي حمالت
عشوائية مع وزارة الصحة حيث نقوم بالتطهير
في وقت قيامهم بالفحص العشوائي».
وأشار المران إلى القيام ب� 11ألف ًا و 893عملية
تطهي��ر حتى  11أبري��ل الجاري ،الفت��ا إلى أن
الع��دد الكلي من المتدربين م��ن أفراد الوزارة
والجه��ات الحكومية بلغ  893ف��رداً ،أما العدد
الكلي للمتدربين من المؤسس��ات والش��ركات
الخاصة بلغ  528ش��خصا من خ��الل  133دورة
تدريببة خاصة بعملية التطهير.
وأك��د أن «الع��دد الكلي م��ن المتطوعين في
الدف��اع المدني بل��غ  10آالف متطوع من أصل
 30ألف متطوع ،وحتى اليوم دربنا منهم 2200
متطوع على عمليات التطهير االحترازي ،ونزلنا
معهم في  48عملية تطهير».

بيانات الخبر

«الرقابة البحرية» :ضبط
ومصادرة عدد من «كوف»
صيد الروبيان بساحل المالكية
ضبط مفتش��و إدارة الرقابة البحرية بوكالة الزراعة
والثروة البحرية ،خالل جولة تفتيش��ية على س��احل
المالكية ،عدداً من ش��باك صيد الروبيان الممنوعة
(الك��وف) ،وذلك ف��ي إطار الحمل��ة المنظمة لتنفيذ
الق��رار ال��وزاري رقم ( )205لس��نة  2018بمنع صيد
الروبيان بهذه الطريقة.
وأش��ارت إدارة الرقابة البحري��ة ،بأنه تمت مصادرة
تلك المع��دات ،واتخاذ اإلجراءات القانونية إزاء هذه
المخالفة ،مجددة دعوتها لجميع الصيادين والهواة
بضرورة االلتزام بالقرار الوزاري المعني بمنع الصيد
بطريقة «الكراف» ،والذي جاء في األس��اس بغرض
حماية الثروة البحرية في المملكة وضمان استدامة
هذا المورد المهم على صعيد تحقيق األمن الغذائي
في البحرين.
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إلزام أصحاب العمل
في «الخاص» بتوفير كمامات الوجه الوقائية
ألزم��ت وزارة العم��ل ،أصح��اب
العم��ل ف��ي القط��اع الخ��اص
بتوفير كمامات الوجه الوقائية
وإلزام العمال باس��تخدامها في
مواق��ع العم��ل م��ن أج��ل الحد
من انتش��ار الع��دوى بفيروس
كورون��ا (كوفي��د )19بي��ن
العمال ،إلى جانب عدم السماح
بدخ��ول األفراد إلى المنش��أة أو
مواق��ع العمل قب��ل التأكد من
اس��تخدامهم كمام��ات الوج��ه
الوقائية حتى إشعار آخر.
ج��اء ذل��ك ،ف��ي تعمي��م إداري
أص��دره وزي��ر العم��ل والتنمية
االجتماعي��ة جمي��ل حمي��دان،
ألصح��اب العم��ل والعم��ال
لاللت��زام بتطبي��ق إج��راءات
مكافحة انتش��ار فيروس كورونا
(كوفي��د )19بمواق��ع العم��ل
ومساكن العمال.
يأت��ي التعمي��م ،بن��اء عل��ى
ق��رارات اللجن��ة التنس��يقية،
برئاس��ة صاحب السمو الملكي
األمي��ر س��لمان ب��ن حم��د آل
خليف��ة ،ول��ي العه��د نائ��ب
القائ��د األعل��ى النائ��ب األول
لرئيس مجل��س ال��وزراء ،وقرار
وزي��ر الداخلية رقم ( )59لس��نة
 2020بإلزام مرت��ادي األماكن
العام��ة والمح��ال الصناعي��ة
والتجارية بوضع كمامات الوجه
الوقائية ،واس��تكما ً
ال إلجراءات
الوقاي��ة االحترازية ضد فيروس
كوروناللحف��اظ عل��ى س��المة
وصحة العاملي��ن والمتواجدين
ف��ي مواق��ع العم��ل وللحد من
تفشي الفيروس،
وجاء في التعميم ،التأكيد على
طرفي اإلنتاج بتنفيذ التوجيهات
الصادرة من قب��ل وزارة الصحة
بما م��ن ش��أنه ص��ون الصحة
العامة ،باإلضافة للتشديد على
مس��ؤولية أصح��اب العمل في
حماي��ة جميع العم��ال واألفراد
المتواجدين ف��ي مواقع العمل
ومساكن العمال المختلفة من

مخاطر انتشار فيروس كورونا.
وش��دد التعمي��م اإلداري عل��ى
قيام أصحاب العمل أو من ينوب
عنه��م بقي��اس درج��ة الحرارة
لجمي��ع العم��ال عن��د دخولهم
لمواقع العم��ل ،وخروجهم أثناء
العمل ،وحين االنصراف لمقرات
الس��كن المخصصة لهم ،علم ًا
بأنه في حال تم رصد أي ارتفاع
لدرجة الح��رارة ألي من العمال،
فإن��ه يتعي��ن عن��د ذل��ك قيام
صاح��ب العم��ل أو م��ن ين��وب
عنه بعزل العامل بش��كل فوري
واالتص��ال عل��ى الرق��م ()444
للتحقق من الحال��ة المرصودة
وإحالته��ا للحصول على الرعاية
الطبية الالزمة.
كم��ا وج��ه التعميم الش��ركات
والمؤسسات تقليل عدد العمال
في مواق��ع العمل وعلى األخص
في غرف االس��تراحة المخصصة
للعمال ،وغ��رف االنتظار ،وغرف
تبدي��ل المالب��س للعم��ال،
باإلضافة إلى المركبات الخاصة
بنق��ل العم��ال داخل المنش��أة
ومن وإلى مواقع العمل.
وف��ي س��بيل تعزي��ز إج��راءات
التباع��د االجتماع��ي والحد من
االخت��الط ف��ي مواق��ع العمل،
أك��د وزي��ر العم��ل والتنمي��ة
االجتماعي��ة على أهمية تطبيق
سياس��ة العم��ل م��ن المن��زل
للعاملي��ن والعامالت في مواقع
العم��ل ،كلما أمكن ذلك عمليا،
وعلى وج��ه الخصوص لألمهات
العام��الت في منش��آت القطاع
الخاص.
وأف��رد التعمي��م اإلداري
مح��وراً خاص�� ًا باالحتياط��ات
واالش��تراطات ال��الزم مراعاتها
في مس��اكن العمال ،لما لذلك
من أهمية بالغة وتأثير مباشر
على صح��ة وس��المة القاطنين
فيها وعلى المجتمع بشكل عام.
وتضم��ن التعميم ،حث أصحاب
العمل عل��ى تقليل عدد العمال

وزير العمل

المتواجدين في الغرفة الواحدة
ف��ي مس��اكن العم��ال ،وزيادة
المس��احة المخصص��ة للعامل
الواح��د إلى أقصى ح��د ممكن،
بحي��ث يت��م تحقي��ق التباع��د
االجتماع��ي بي��ن العم��ال عن
طري��ق وج��ود المس��افة اآلمنة
بينهم وبما ال يق��ل عن مترين
بين العامل والعامل اآلخر.
علم ًا أنه وبحسب البند األول من
المادة ( )3م��ن القرار رقم ()40
لس��نة  2014بش��أن اشتراطات
ومواصف��ات مس��اكن العم��ل،
فإن��ه يج��ب أال تقل المس��احة
المخصص��ة ل��كل عام��ل عن 4
أمت��ار مربع��ة م��ن المس��احة
الخالي��ة في الغ��رف المخصصة
لمس��اكن العم��ال ،وف��ي ذلك
داللة واضحة على أن تشريعات
الس��المة والصحة المهنية في
البحري��ن تتواف��ق مع األس��س
والمب��ادئ الالزم��ة لمكافح��ة
الع��دوى وتوفي��ر الحماي��ة
الالزم��ة للعمال في المس��اكن
المخصصة لهم.
وأك��د التعميم ،عل��ى اتخاذ ما
يل��زم م��ن قبل أصح��اب العمل
لحظ��ر تبادل الزي��ارات من قبل
العم��ال التابعي��ن ألصح��اب
عمل محددي��ن الى المس��اكن
المخصص��ة للعم��ال التابعين
ألصحاب عمل آخرين ،فضال عن
توجيه أصح��اب العم��ل الذين
يقوم��ون بتوفي��ر المس��اكن

لعماله��م للقي��ام بتخصي��ص
مبانٍمنفصلة تس��ع ل�  %10من
العمال التابعين لصاحب العمل
كحد أدنى ،بغ��رض تخصيصها
للحجر االحترازي وفق إرش��ادات
إدارة الصحة العامة للمنش��آت
الت��ي تس��تخدم أكث��ر م��ن 50
عامل.
وشدد حميدان على أهمية قيام
أصح��اب العم��ل أو م��ن ينوب
عنه��م بمراقبة التقي��د بتنفيذ
اإلج��راءات المذك��ورة واتخ��اذ
اإلج��راءات الرادع��ة لمن يخالف

تلك االحتياطات الوقائية سواء
م��ن العم��ال أو من المنش��آت
المتعاق��دة مع صاح��ب العمل،
من أجل الحفاظ على الس��المة
والصح��ة لجمي��ع الش��ركاء في
س��وق العم��ل ولكاف��ة أف��راد
المجتمع على حد سواء.
وأك��د الوزي��ر ،تقدي��ره للحس
الوطن��ي العال��ي ال��ذي يتمتع
ب��ه أصح��اب العمل والش��ركاء
ف��ي س��وق العمل وم��ا يبدونه
من تعاون وتنس��يق مع الوزارة
والجهات الرس��مية المعنية في

إطار الجه��ود الوطنية لمواجهة
هذا الظرف االستثنائي.
وأش��ار إلى أن التزام المنش��آت
بتطبي��ق ق��رارات اللجن��ة
التنس��يقية والق��رارات الصادرة
م��ن الحملة الوطني��ة لمكافحة
انتش��ار في��روس كورون��ا ،ل��ه
أهمية كبرى وانعكاسات واسعة
عل��ى س��المة وصح��ة العم��ال
وكافة أف��راد المجتم��ع ،ويعزز
الجهود الرس��مية المتخذة على
المستوى الوطني لمكافحة هذا
الوباء.

تربويون وطلبة وأولياء أمور:
كلمة الملك تحفيز لمنتسبي الميدان التربوي
أكد تربويون وطلبة وأولياء أمور أن الكلمة السامية
لحض��رة صاح��ب الجالل��ة الملك حمد بن عيس��ى
آل خليف��ة عاهل الب��الد المفدى ،ج��اءت في إطار
اهتمام كبير ودعم متواصل من جاللته للمس��يرة
التعليمي��ة ،منوهين بما حملت��ه هذه الكلمة من
رسائل التحفيز لجميع منتسبي الميدان التربوي.
وأضاف��وا ل�«الوط��ن» ،أن اهتم��ام جاللته الدائم
بالمي��دان التعليمي والقائمين علي��ه ومتابعته
المستمرة لمس��يرة التعليم ،انعكست إيجاب ًا على
مخرجات التعليم محلي ًا وإقليمي ًا ودولي ًا.
وقالت الوكيل المس��اعد للموارد البش��رية بوزارة
التربية والتعلي��م د.كوثر المع��اودة «إن الكلمة
السامية للملك المفدى تعد تعبيراً جلي ًا عن مدى
وانعكاس��ا
اهتمام��ه بأبنائ��ه الطلبة والطالبات،
ً
لمش��اعر جاللت��ه الصادق��ة والنابعة م��ن القلب
تجاهه��م ،ورعايت��ه األبوية المعه��ودة لكل من
يعي��ش عل��ى أرض ه��ذه المملك��ة ،كم��ا جاءت

اليوم

ه��ذه الكلمة في توقيتها الرائ��ع لتبث روح األمن
واالطمئنان وااليجابية لدى الجميع».
وأضاف��ت «أن اهتم��ام جاللته الدائ��م بالميدان
التعليمي والقائمين عليه ومتابعته المس��تمرة
لمس��يرة التعليم ،انعكس��ت إيجاب ًا على مخرجات
التعلي��م محلي�� ًا واقليمي ًا ودولي ّا ،كم��ا أكد جاللته
على دع��م جهود وزارة التربية والتعليم في توفير
جميع الوسائل المتاحة الستمرارية عملية التعليم
والتعلم في ظل الظروف الراهنة».
أما القائ��م بأعمال مدير إدارة التعليم المس��تمر
عبدالكريم بوصبيعة ق��ال «إن كلمة عاهل البالد
المف��دى ألبنائه الطلب��ة هي نب��راس نهتدي به
في مج��ال عملنا التربوي ،وقد تضمنت تش��جيع ًا
وتحفيزاً للطلبة لمواصل��ة التحصيل العلمي على
أكم��ل وجه ،وهي لفتة أبوية من جاللته بثت فين ًا
روح العزيمة واإلصرار ،من أجل المزيد من التقدم
العلمي ،في جو ملؤه المحب��ة واالطمئنان ،ونحن

ف��ي ظل قيادة الملك المف��دى واثقين من قدرتنا
على اجتياز هذه الظروف االستثنائية».
وقالت مديرة مدرس��ة حطي��ن االبتدائية للبنين
أم��ل القصاب «إن كلم��ات جاللة المل��ك المفدى
لها بالغ األثر في نفوس��نا ،مم��ا يبعث الطمأنينة
قدما
والس��عادة» ،معاهدة جاللته عل��ى المضي ً
بج��د وإخ��الص لرفعة الوط��ن من خ��الل االرتقاء
بالعملية التعليمية.
الطالب جاسم محمد من مدرسة التعاون الثانوية
ً
قائ��ال «إن من أعظم ما
للبني��ن عبر عن مش��اعره
يمتلك��ه أبناء مملكة البحري��ن هو اهتمام حضرة
صاحب الجالل��ة الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة
عاهل البالد المفدى ،فهذا ما نستشعره من سؤال
جاللته الدائم وحرصه على التواصل المستمر مع
كأب ُمحب ،فاهتم��ام جاللته يعني الكثير
أبنائ��ه ٍ
ألبناء هذا الوطن ويحفزه��م على بذل المزيد من
أجل رفعته».

بيانات الخبر

وقال��ت الطالبة مريم صليبيخ من مدرس��ة الرفاع
الغرب��ي الثانوي��ة للبن��ات «بالنياب��ة ع��ن طلبة
وطالب��ات البحرين اتقدم بالش��كر لحضرة صاحبة
الجالل��ة المل��ك المفدى «ول��ي أم��ر وأب ُمحب»،
لكلمت��ه لنا كطلب��ة ،معاهدة جاللته ب��أن نبقى
رافعين اسم البحرين ونواصل التعليم بكل عزيمة
وإصرار.
من جانبها قدمت ولية األمر سلوى الذوادي شكرها
إل��ى جاللة المل��ك المفدى على الكلمة الس��امية
التي تضمنت تش��جيع ًا وتحفي��زاً ألبنائه الطالبة
والطالبات ،والتي حملت المعاني السامية األبوية
النابع��ة م��ن قل��ب قائ��د وأب حنون عل��ى أبنائه
الطلبة ،معاه��دة جاللته عل��ى تحويل المصاعب
الي قصص نجاح.
كم��ا قدم��ت الذوادي ش��كرها إل��ى وزي��ر التربية
والتعلي��م عل��ى اهتمام��ه بالتعلي��م ع��ن بع��د،
خصوص ًا في هذه الظروف االستثنائية.

التاريخ
رئيسة جمعية الصحفيين :كلمة الملك أبوية جامعة
الخبر
جهة النشر

الصفحة
العدد

الرابط اإللكتروني
عهدية السيد

أكدت رئيس��ة جمعية الصحفيين البحرينية
عهدية الس��يد ،أن الكلمة الس��امية لحضرة
صاح��ب الجالل��ة الملك حمد بن عيس��ى آل
خليف��ة مل��ك البالد المف��دى الت��ي وجهها
ألبنائه وبناته الطلبة والطالبات ،عبر برنامج
مجتم��ع واعي ،ج��اءت كعادة جاللت��ه أبوية
شاملة مطمئنة ،وتؤكد مدى حرص جاللته
على مصلحة أبن��اءه ومتابعته الدقيقة لكل
ش��ؤون حياتهم .وأضافت أن كلمة جاللته،
بعث��ت رس��ائل مطمئن��ة ،وتش��جيع ًا كبيراً
للمضي قدم�� ًا في مواجهة في��روس كورونا
(كوفيد )19لكل القطاعات ،دون اإلغفال عن
المستقبل المشرق والزاهر للبحرين.

وقالت السيد إن حرص جاللة الملك المفدى،
عل��ى تقدير اإلعالميين ظه��ر جلي ًا من خالل
ب��دءه كلمت��ه الس��امية بالش��كر والتقدير
للقائمين على برنامج مجتمع واعي ،وظهوره
ف��ي البرنامج عبر االتص��ال المرئي ،وهو ما
يؤك��د متابعت��ه لكاف��ة الجه��ود اإلعالمية
الهام��ة في هذه المرحلة االس��تثنائية التي
تمر بها البالد والعالم.
وأش��ارت إل��ى أن الكلم��ة الس��امية ،حملت
ش��كراً وتقديراً لكافة العاملين في الصفوف
األمامي��ة ف��ي مواجه��ة الفي��روس ،والذين
يبذل��ون الغالي والنفيس ف��ي مواجهة هذه
الجائح��ة العالمي��ة ،وحماي��ة المواطني��ن

والمقيمي��ن على أرضها ،وهو نهج دأب عليه
جاللته في شكر وتقدير كل الجهود الوطنية
التي تبذل على أرض الوطن.
وش��ددت عل��ى أن جالل��ة المل��ك المف��دى،
وبكلمة أبوي��ة عبر االتص��ال المرئي ،الذي
تستخدمه حالي ًا معظم المدارس والجامعات
في التعليم اإللكتروني ،والجهات الحكومية
ف��ي عمله��ا ،يؤك��د أن جاللته متاب��ع لكل
تفاصي��ل العمل وما يجري ف��ي البحرين في
ظل الظروف االستنثائية الحالية.
وأكدت أن جاللته لم يغفل عن المس��تقبل،
وبكلمت��ه التحفيزي��ة والتش��جيعية ،أكد أن
هذا الجيل هو من س��يحمل راية التطوير في

المملكة ،ضمن فري��ق البحرين ،وتخصيص
جاللته الكلمة للطلب��ة والطالبات ،إنما هو
أكبر دافع لهم.
وش��ددت على أن جاللته وبكلماته األبوية،
دائما ما يحفز الجميع عل��ى العمل والتقدم
نح��و المس��تقبل ،ومواجهة كاف��ة الظروف
والتحدي��ات الراهن��ة ،وأن جاللت��ه ال يغفل
أب��داً عن تكريم وذكر كل إنجاز في المملكة،
وه��و ما يش��كل لفت��ة أبوية ونهج ًا س��ليم ًا
تس��ير عليه المملكة ،فض ً
ال عن كون جاللته
يالم��س احتياجات المواطني��ن والمقيمين،
وبتوجيهات��ه الس��ديدة يرفع ع��ن كاهلهم
األحمال والصعوبات.
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النعيمي« :حمد الجامعي» مستعد لتنفيذ
الضمان الصحي خالل شهرين من التطبيق الرسمي
حسن الستري

أكد وزير شؤون الدفاع الفريق الركن عبداهلل
النعيمي أن مستش��فى الملك حمد الجامعي
يعتبر جاهزاً من أجل التش��غيل الذاتي فيما
يخ��ص النظامي��ن المال��ي واإلداري ،حي��ث
يمكن��ه الب��دء ف��ي تطبي��ق نظ��ام الضمان
الصحي وبما ال يتعارض مع قوانين وأنظمة
قوة دفاع البحرين ،إلى جانب أن المستشفى
مس��تعد لتطبي��ق برنامج الضم��ان الصحي
خالل شهرين من تاريخ البدء فيه.

وبي��ن الوزي��ر ،ف��ي رده عل��ى س��ؤال عضو
مجلس الش��ورى أحمد العريض ،أن انضمام
مستش��فى الملك حم��د الجامع��ي لبرنامج
الضم��ان الصح��ي ل��ن يؤث��ر ف��ي التزامات
المستشفى تجاه المرضى على أن تراعى في
ذلك الطاقة االستيعابية عند قبول المرضى
للعالج من خالل الضمان الصحي.
وج��اء في رد الوزير« :منذ اإلعالن عن برنامج
الضم��ان الصحي لم يتم ادخ��ار أي جهد من

عيسى :التصويت
العلني عقبة أمام انعقاد
جلسة «النواب» عن بعد
حسن الستري

أك��د رئيس اللجنة التش��ريعية والقانونية بمجلس النواب
محمد عيس��ى أن المجلس عقد جلس��تين تجريبيتين عن
بعد اس��تعداداً لجلس��ة اليوم الثالثاء ،مش��يراً إلى أنه تم
دراس��ة جميع المش��اكل والتغل��ب عليه��ا ،وأهمها علنية
التصويت.
وقال عيس��ى ل� «الوطن» :طرح موض��وع تقديم مقترحات
بصفة مس��تعجلة تحت بند ما يس��تجد م��ن أعمال ،وتم
اقت��راح تقديمها عن طري��ق اإليميل ،كما ط��رح موضوع
نقاط النظام ،وس��تكون عبر طلبها كتابي�� ًا ،ألن البرنامج
يتيح إرسال الكلمات مكتوبة ،وسيظهر للرئيس األشخاص
الذي��ن يري��دون نقطة نظ��ام ،كما يظهر لها األش��خاص
الذي��ن يري��دون التحدث .وتاب��ع« :المش��كلة األكبر التي
واجهناها ه��ي أن التصويت يجب أن يكون علني ًا ،خصوص ًا
أن��ه قد يوجد بعض البنود التي يهم المواطن معرفة رأي
نائ��ب دائرته فيها ،وتحرص الصحافة على كتابة أس��ماء
الموافقين والرافضين ،فتم الرد علينا بأنه سيوضع أسماء
النواب الموافقين والرافضين في المضبطة ،بكل بند على
حدة» .وتوقع أن الجلس��ة س��تمر بسالس��ة ،ألننا استفدنا
من تجربة مجلس الش��ورى الس��عودي ومجلس الش��ورى
البحريني ،وفريق األمانة العامة انكب على دراسة إمكانية
عقد جلسة عن بعد منذ أكثر من شهر.

«مرافق الشورى» تبحث
تحصيل كلفة إنشاء البنية
التحتية في مناطق التعمير
واصلت لجن��ة المراف��ق العامة والبيئة بمجلس الش��ورى
خالل اجتماعها المنعقد برئاسة رئيس اللجنة فؤاد أحمد
الحاجي ،بح��ث قرار مجلس النواب بخص��وص قرار مجلس
الش��ورى حول مش��روع قانون باس��تبدال الم��ادة ( )7من
المرسوم بقانون رقم ( )20لسنة  2002بشأن تنظيم صيد
واستغالل وحماية الثروة البحرية (المعد في ضوء االقتراح
بقانون «بصيغت��ه المعدلة» المقدم من مجلس النواب)،
مس��ودة تقريرها بش��أن القرار ،وذلك
حي��ث أعدت اللجنة
َّ
في ضوء المالحظات التي س��بق وأن أدلى بها النواب خالل
مناقشة القرار في الجلسة العامة.
وقررت اللجنة مواصلة بحث المش��روع خ��الل االجتماعات
القادم��ة ،ودعوة الجه��ات المعنية الس��تيضاح مرئياتها
بشأن مشروع القانون.
وناقش��ت اللجنة مشروع قانون بشأن تحصيل كلفة إنشاء
وتطوي��ر البنية التحتي��ة في مناطق التعمي��ر (المعد في
ضوء االقتراح��ات بقانون – بصيغتها المعدلة – المقدمة
م��ن مجلس الن��واب) ،حيث ق��ررت اللجنة بعد اس��تكمال
مداوالتها واالستماع لمرئيات المستشار القانوني للجنة،
دعوة الجهات المعنية لتقديم مرئياتها بشأنه ،ومواصلة
بحثه خالل االجتماعات القادمة.

«خدمات الشورى» ترفع
تقارير حول تعديل قانون
اليوم
معاشات ومكافآت التقاعد

التاريخ

قررت لجنة الخدمات بمجلس الش��ورى خالل اجتماعها
برئاس��ة جهاد عبداهلل الفاضل أم��س رفع ثالثة تقارير
لهيئة مكتب المجلس ش��ملت تقرير اللجنة بشأن قرار
مجلس النواب بش��أن ق��رار مجلس الش��ورى بخصوص
مش��روع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ()13
لس��نة  ،1975حول تنظيم معاش��ات ومكافآت التقاعد
لموظف��ي الحكومة ،وتقرير اللجنة بش��أن قرار مجلس
النواب بش��أن قرار مجلس الش��ورى بخصوص مش��روع
قانون بتعدي��ل بعض أحكام قانون تنظيم معاش��ات
ومكاف��آت التقاعد لضب��اط وأفراد قوة دف��اع البحرين
واألمن العام الصادر بالمرس��وم بقانون رقم  11لسنة
 ،1976إل��ى جان��ب تقرير اللجنة بش��أن ق��رار مجلس
النواب بش��أن قرار مجلس الش��ورى بخصوص مش��روع
قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمين االجتماعي
الصادر بالمرسوم بقانون رقم  24لسنة .1976

الخبر

جهة النشر

الصفحة
العدد

الرابط اإللكتروني

قبل مستش��فى المل��ك حم��د الجامعي من
أج��ل إنجاح مش��روع الضم��ان الصحي ،حيث
كان للمستش��فى دور فع��ال من��ذ البداي��ة
بالحضور الدائم في االجتماعات التنس��يقية
للجن��ة المعني��ة والمس��اهمة باالقتراحات
م��ن المختصي��ن ف��ي المستش��فى وكذلك
تس��خير فروع متخصصة للعم��ل على وضع
آلية تنس��جم مع برنامج الضمان الصحي في
البحرين».

وزير شؤون الدفاع

أحمد العريض

«خدمات النواب» تبحث «سكن العمال»
مع وزيري العمل واألشغال الخميس
وافقت لجن��ة الخدم��ات بمجلس الن��واب على
االقتراح برغبة بشأن فتح عيادة أسنان حكومية
في كل محافظة بنظام عمل  24س��اعة يومي ًا،
وكذلك االقتراح برغبة بش��أن احتساب سنوات
الخدمة لألطب��اء البحرينيين المتدربين بعقود
مؤقتة ف��ي وزارة الصحة ،باإلضافة لموافقتها
على االقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة بعمل
دراس��ة جدي��دة لمعرف��ة الحد األدن��ى لتوفير
متطلب��ات الحياة األساس��ية في وقتن��ا الحالي
وبشكل دوري.
وأك��د النائب ممدوح عب��اس الصالح أن اللجنة
عقدت اجتماعها امس وبحثت مش��روع قانون
بش��أن س��كن العمال ،حيث رفعت طلب�� ًا للقاء
وزير العم��ل والتنمية االجتماعي��ة ،وآخر للقاء
وزير األش��غال والبلديات والتخطيط العمراني
يوم الخمي��س المقبل ،للحصول على إيضاحات
أكثر بشأن المشروع.
وذك��ر النائب الصالح أن اللجنة بحثت مش��روع
بقان��ون بتعديل المادة الس��ابعة والس��بعين
م��ن القان��ون رق��م ( )13لس��نة  1975بش��أن
تنظيم معاش��ات ومكاف��آت التقاعد لموظفي
الحكوم��ة ،ومش��روع بقانون بتعدي��ل المادة

( )144م��ن قانون التأمي��ن االجتماعي الصادر
بالمرس��وم بقان��ون رق��م ( )24لس��نة ،1976
باإلضافة مش��روع قانون بتعديل المادة ()43
من قانون تنظيم معاش��ات ومكافآت التقاعد
لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين واألمن العام
الص��ادر بالمرس��وم بقان��ون رقم ( )11لس��نة
 ،1976وقررت الموافقة عليهم ،ورفع تقاريرها
بشأنهم إلى هيئة المكتب .وأشار إلى مناقشة
اللجن��ة مش��روع قانون بتعدي��ل بعض أحكام
القانون رقم ( )8لس��نة  2009بش��أن مكافحة

التدخي��ن والتب��غ بأنواع��ه ،حيث رفع��ت طلبا
للمجلس األعلى للبيئة لتقديم دراس��ة بش��أن
ذل��ك ،وطل��ب إيضاحات بش��أن بع��ض األمور
من قب��ل وزارة األش��غال والبلديات والتخطيط
العمراني .م��ن جانب متصل ،ناقش��ت اللجنة
االقت��راح برغب��ة االقت��راح برغبة بش��أن دعم
ال��وزارات والهيئ��ات الحكومي��ة لطلب��ة البحث
العلمي في الجامعات وتس��هيل حصولهم على
المعلومات والبيانات ،وق��ررت الموافقة عليه،
ورفع تقريرها بشأنه إلى هيئة المكتب.

السيسي :اقتراح نيابي مستعجل الستثناء
تجديد تصاريح العمال الموجودين بالخارج
مريم بوجيري

يس��تعرض مجلس النواب في جلس��ته الي��وم اقتراح�� ًا برغبة لقيام
الحكوم��ة متمثلة في هيئة تنظيم س��وق العمل والجهات المختصة
باستثناء طلبات أصحاب األعمال بتجديد تصاريح العمال الموجودين
خارج البحرين والذي تقدم به النائب محمد السيسي لرئاسة المجلس
لعرضه خالل الجلسة بصفة االستعجال.
وأكد السيس��ي أن االقت��راح ،يأتي نظ��راً إلى تعطل حرك��ة الطيران
في مختل��ف أرجاء العالم نتيجة انتش��ار فيروس كورون��ا (كوفيد)19
واإلج��راءات االحترازي��ة الت��ي اتخذته��ا معظ��م ال��دول ف��ي إغالق
المط��ارات وإيقاف الرح��الت الجوية ،حيث يواجه أصح��اب العمل في
مملكة البحرين صعوبات في تجديد تصاريح العمل السارية للعمالة
الواف��دة الذي يتع��ذر قدومهم إلى البحري��ن ،وتلزمهم هيئة تنظيم
سوق العمل والجهات المختصة األخرى بالوجود داخل المملكة حتى
يتمكن صاحب العمل من استكمال إجراءات التجديد.
واعتب��ر أن عدم تجديد تصريح العمل س��يترتب عليه خس��ائر كبيرة
عل��ى صاح��ب العمل في حال��ة فقدان العام��ل الماهر بع��د تدريبه
وتمكينه ف��ي المهن الحرفية ،مثل الصيد البح��ري والزراعة والمهن
األخرى عن��د انتهاء تصريح العمل دون تجدي��د وانتقاله إلى صاحب

عم��ل آخر ،كما س��يؤدي ذلك إل��ى توقف مصدر دخ��ل صاحب العمل
في حال عدم توافر عام��ل ماهر لمزاولة العمل في تلك المهن التي
تتطلب الحرفة والخبرة.

«مرافق النواب» توافق
بيانات الخبر
سوق شعبي في العكر
على إنشاء
أكد نائب رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة
بمجلس النواب النائب أحمد يوسف الدمستاني
أن اللجنة ناقش��ت خ��الل اجتماعها امس عدداً
من الموضوعات المحالة إليها.
وأشار إلى أن اللجنة ناقشت قرار مجلس الشورى
بخصوص مش��روع قانون بتعدي��ل المادة ()3
م��ن المرس��وم بقان��ون رقم ( )2لس��نة 1994
بش��أن التخطيط العمراني ،وق��ررت الموافقة
على قرار مجلس الشورى.
ويه��دف المش��روع لتعدي��ل الم��ادة ( )3م��ن
المرسوم بقانون بش��أن التخطيط العمراني،
بحي��ث يحدد التخطي��ط العام للم��دن والقرى
االس��تعماالت المختلفة لألرض التي تتفق مع
طبيعة المدينة أو القرية واحتياجات المواطنين
به��ا ،م��ع تحدي��د مواق��ع الخدم��ات العام��ة
والممرات المائية والمناطق األثرية إن وجدت،
وتحديد حيز للتوس��ع العمراني في المستقبل،
ومجال للممرات المائية في األراضي المغمورة
في المياه .كما بحثت اللجن��ة االقتراح بقانون

بش��أن تعديل بعض مواد القان��ون رقم ()27
لس��نة  2014بإص��دار قانون إيج��ار العقارات،
وكذل��ك االقتراح بقان��ون بش��أن إضافة مادة
برق��م ( )23مك��رراً إلى المرس��وم بقانون رقم
( )13لس��نة  1977بإص��دار قان��ون تنظي��م
المبان��ي ،وق��ررت تأجي��ل البت فيهم��ا لمزيد
من البحث والدراس��ة .وأكد النائب الدمستاني

أن اللجن��ة وافق��ت على االقتراح برغبة بش��أن
إنش��اء سوق ش��عبي في منطقة العكر ،ورفعت
تقريرها بش��أنه إلى هيئة المكتب ،مشيرا إلى
أن اللجن��ة ق��ررت رفض االقتراح برغبة بش��أن
تس��مية تقاطع دوار ألبا (تقاطع مصنع التكرير
سابقا) باسم (تقاطع الملك حمد) ،وذلك لكونه
متحققا على أرض الواقع.

االقتص��ادي
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«البحرين الوطنية القابضة» توزع  ٪22أرباحًا على المساهمين
فاروق المؤيد رئيسًا لمجلس اإلدارة ودواني نائبًا
وافقت الجمعية العامة العادية
لش��ركة البحري��ن الوطني��ة
لكل
القابض��ة  -الش��ركة األم ٍ
م��ن ش��ركة البحري��ن الوطنية
للتأمي��ن وش��ركة البحري��ن
الوطني��ة للتأمين عل��ى الحياة
 عل��ى توصية مجل��س اإلدارةبتوزي��ع أرب��اح نقدي��ه بنس��بة
 %22من رأس الم��ال المدفوع
لعام  2019مقارنة مع  %15في
العام السابق.
فاروق المؤيد
ج��اء ذلك خ��ال اجتم��اع عقد
أم��س ،برئاس��ة رئيس مجلس المالي��ة للمجموع��ة للس��نة
إدارة الش��ركة ف��اروق المؤي��د المالي��ه المنتهي��ة ف��ي 31
وبحضور مس��اهمي المجموعة ديسمبر  2019حيث بلغ صافي
وممثل��ي الجه��ات الحكومي��ة األرب��اح  5.03مليون دينار فيما
بلغ صاف��ي الرب��ح العائد على
الرسمية.
وأق��ر المس��اهمون النتائ��ج الش��ركه األم مبل��غ  4,8مليون

ّ
«ش��كل
دين��ار .وق��ال المؤيد:
 2019عام ًا ممي��زاً للمجموعة،
إذ احتفل��ت مؤخ��راً بم��رور 50
عام ًا على تأسيسها .كما نجحت
المجموعة بتحقيق أعلى معدل
أرباح على مدار العقد الماضي،
إذ س��جلت صافي ربح بلغ 5.03
مليون دينار مقابل  3.49مليون
دينار في العام .2018
في حين بلغ صافي الربح العائد
على المس��اهمين  4.79مليون
ً
مقارن��ة ب��� 3.28مليون
دين��ار
دينار في العام السابق ما يعد
ً
خاصة
إنج��ازاً جديراً باإلش��ادة
في ظل المنافس��ة الحادة التي
يش��هدها القط��اع ،وانخفاض
األس��عار الس��ائدة ف��ي س��وق
التأمين ،وانكماش الطلب على

المركب��ات الجدي��دة ،وضغوط
التكالي��ف الناجم��ة عن تطبيق
ضريب��ة القيم��ة المضاف��ة
والحاجة إلى االمتثال للقوانين
واللوائح اإلضافية.
فيم��ا ق��ال الرئي��س التنفيذي
ل�«البحري��ن الوطنية القابضة»
سمير الوزان« :استندنا في عام
 2019عل��ى الزخم الذي حققناه
في  ،2018وسجلنا أدا ًء تشغيلي ًا
قوي�� ًا ف��ي ش��ركات التأمي��ن
التابعة لنا».
وأض��اف كان تأمي��ن المركبات
المساهم األكبر في األداء الذي
حققه االكتتاب.
وعلى صعي��د التأمين الصحي،
كان النم��و مدعوم ًا بمكاس��ب
كبيرة في الحس��ابات الجديدة،

مراد واألحمدي عضوان
جديدان بمجلس إدارة «جي إف إتش»
أعلن��ت مجموعة جي إف إتش المالية («جي إف إت��ش» أو «المجموعة»)
أم��س ،عن تعيين علي مراد وأحمد األحمدي كعضوين جديدين بمجلس
إدارة المجموع��ة ،اعتباراً م��ن  1أبريل  ،2020واللذي��ن يتمتعان بخبرة
واسعة ،مع س��جل حافل في مجالي االستثمار والتمويل على المستويين
اإلقليمي والدولي.
يذكر أن مراد هو العضو المنتدب والش��ريك المؤس��س لش��ركة بينكل،
البحرين ،ويتولى مناصب في مجالس اإلدارة لعدد من الشركات ،بما في
ذلك  ،Accelerate، EAT APP C5و.Wavepoint Publishimg
وبدأ تاريخه المهني لدى المؤسس��ة العربي��ة المصرفية حيث عمل بها
لمدة  5س��نوات تولى خالها مناصب مختلفة م��ن بينها محلل ائتماني
لدى بنك إيه بي س��ي اإلسامي ،متعامل س��وق المال ونائب مدير إدارة
الخزينة واألوراق المالية القابلة للتسويق.
وبعد ذلك التحق مراد بالعمل لدى بنك يونيكورن لاس��تثمار (بنك الخير
حالي ًا) في إدارة تطوير االس��تثمار والتوزيع ،ومؤخ��راً في مصرف الطاقة
األول كمدير توظيف االستثمار.
وف��ي ع��ام  ،2010ق��ام م��راد بتأس��يس بينكل ،وه��ي ش��ركة قابضة

«طيران الخليج» :تسيير رحالت
إلجالء البحرينيين في الخارج

تق��وم باس��تحواذ وتملك الحصص ف��ي مختلف القطاع��ات بما في ذلك
التكنولوجيا ،النشر الموسيقى والقطاع العقاري ،وقطاعات أخرى.
كما إن مراد حاصل على ش��هادة البكالوريوس في العلوم وإدارة األعمال
في التسويق من جامعة سافولك ،بوسطن ،ماساتشوسيتس.
يشار إلى أن األحمدي هو شريك بشركة مبادلة لاستثمار ،ويعمل بقسم
الدمج واالس��تحواذ حيث يقوم بمس��اعدة فرق العمل عبر مختلف أقسام
الشركة في جلب وتنفيذ المعامات.
وكان األحمدي عمل في السابق لمدة ثاث سنوات لدى شركة «روتشيلد
آن��د كو» ،حيث كان يخت��ص بالمعامات في قطاع��ي الطاقة والكهرباء
على المستوى العالمي.
ويتولى حالي ًا منصب ًا في مجلس إدارة ش��ركة ش��عاع كابيتال ،كما شغل
في الس��ابق منصب عضو مجلس إدارة بش��ركة المتكاملة كابيتال خال
الفت��رة م��ن  2017و .2019كما إن األحمدي حاصل على ش��هادة محلل
مالي معتمد ،ش��هادة البكالوريوس في الهندس��ة الكيميائية من كلية
لن��دن الجامعية ،وحاصل أيض ًا على درجة الماجس��تير في إدارة المخاطر
والهندسة المالية من «إمبربال كوليج» في لندن.

االستثمار في الكادر الطبي البحريني
بتول شبر  -سيدة أعمال
B atyshubbar@gmail.com

بع��د أن أثب��ت ال��كادر الطب��ي والتمريض��ي
البحرين��ي كفاءته في التعامل مع أزمة فيروس
كورونا (كوفيد ،)19بات ال��كل يوجه إليه تحية
تقدي��ر لخدمات��ه الجليلة به��دف الحفاظ على
صحة وس��امة المواطني��ن والمقيمين ،وعلى
إثر ذلك انتش��رت مؤخراً عبر وس��ائل التواصل
االجتماعي رس��ائل تدعو الجميع إلى المشاركة
ف��ي حملة تصفي��ق لتوجي��ه تح ّية إل��ى جميع
الك��وادر الطب ّية العاملة ف��ي الصفوف األمامية
وهي تستحق أكثر من ذلك.
وألول م��رة ال أس��تعين في افتتاحي��ة مقالتي
األسبوعية بالتصريحات الرسمية ،لربما بسبب
أن الجمه��ور والش��ارع المحلي دائم�� ًا يعبر عن
ردود أفعال ،لكن اليوم توحدت رؤى الرأي العام
والرس��مي الحكومي والخاص بضرورة االعتراف
بمجهودات الكادر الطبي.
قد يستغرب البعض مناقشة ملف الكادر الطبي
ف��ي الصفحة االقتصادية بالذات ،لكني ككاتبة
اقتصادي��ة ذا فكر متجدد أعل��ن أن ملف الكادر
الطبي واالستثمار فيه قد يصبح من أهم ملفات
الدولة مس��تقبا وق��د تعيد عل��ى إثره بعض
الحسابات فيه أيضا لربما.
النج��اح الباهر للملف الصح��ي عن طريق إحتواء
فريق البحرين وال��كادر الطبي معا لملف جاحة
كوفيد ،19وفر على الدولة الكثير من الخس��ائر
ف��ي األرواح عل��ى اعتب��ار أن المواط��ن والفرد
والمقيم أهم عنصر استثماري والدينمو الفعلي
لمفاص��ل الدول��ة التنموي��ة ،والت��ي با ش��ك
ق��د يكون أول م��ن عرفنا إياها صاحب الس��مو
الملكي األمير س��لمان بن حم��د آل خليفة ولي
العه��د نائ��ب القائ��د األعلى ،النائ��ب لرئيس
مجلس الوزراء القائ��د الروحي ومهندس حركة
فريق البحرين عند بدء تس��لمه مجلس التنمية
االقتصادي��ة ع��ن طري��ق التعري��ف بطريق��ة
االستثمار في ركائز الصحة والتعليم والسكن.
ق��د يتوه الكثير م��ن االقتصاديي��ن في ملفات
الصحة والتعليم واإلس��كان على أن اإلس��هاب
ف��ي تطويرها أو االس��تثمار فيها قد تبعثر من

اليوم

التاريخ
الخبر

جهة النشر

الصفحة
العدد

الرابط اإللكتروني

ميزاني��ة الدول��ة خصوص�� ًا أن منطق��ة الخليج
العربي وهلل الحمد لم تش��هد تاريخي ًا حالة وباء
كما نشهدها اليوم ،خصوصا مع حالة العولمة
الت��ي وصلن��ا إليها وانهيار دول عظمى بس��بب
سوء إدارة الملف الصحي ،حيث ذهبت التحليات
السياس��ية إلى أن عدم القدرة على إدارة الملف
قد يكلف ترامب نفس��ه كرس��يه ف��ي انتخابات
 2020لوالي��ة عهد جديد في الواليات المتحدة
األمريكي��ة ناهي��ك ع��ن اآلث��ار االقتصادي��ة
واالجتماعي��ة المترتب��ة الت��ي وصفها البعض
بأنها أس��وأ من نتائ��ج حرب عالمي��ة ثالثة أو
رابعة أو حتى نووية.
وبالرج��وع لفري��ق البحرين في نجاح��ه عالمي ًا
بإدارة ملف إحتواء تفش��ي كوفيد 19يؤرخ مدى
قدرة استثمار الدولة في الكادر الطبي طيلة 30
عاما حتى رغم تراجع مستوى البعثات الرسمية
التخصصية الألطباء وابتعاثهم بعد حصولهم
على الزمالة الدولية في آخر عشر سنوات بسبب
سياس��ات التخلص م��ن الدين الع��ام والتركيز
على اإلستثمار وتقليل المصروفات.
ولربم��ا انتهز الفرصة باإلش��ارة إل��ى نقاط لم
أر مح��اور لها في الروايات الرس��مية أو الجرائد
المحلية بعد دراس��ة معمقة اس��تمرت أسابيع
م��ع بع��ض األفراد والذي��ن لهم صل��ة بالواقع
الطب��ي ع��ن قري��ب ،حيث اكتش��فت أن��ه رغم
وصول الطبي��ب البحريني لمرحلة متقدمة بين
أقرانه من األطباء ،إال أن هناك ش��ح في األطباء
وخصوص ًا تخصص األمراض المعدية ،بس��بب
لربم��ا يعود لع��زوف معظمهم ع��ن امتهانها
ألسباب قد تكون خاصة أو تجارية أو لقلة الدعم
أيضا ،وخصوص ًا ابتعاث هذه التخصصات ،حيث
نأمل إع��ادة النظر ف��ي ابتعاثهم بع��د إنجاء
األزمة كماكافأة لهم.
فقائم��ة األطب��اء االستش��اريين ف��ي األمراض
المعدية تشمل شخصين ضمن الفريق الوطني
للتص��دي لفيروس كورونا هم��ا المقدم طبيب
الدكت��ور من��اف القحطاني استش��اري األمراض
المعدي��ة بالمستش��فى العس��كري والدكتورة

و االحتفاظ بالمحفظة الحالية.
وكانت أسواق االستثمار داعمة
للغاي��ة في ع��ام  2019بفضل
األنخفاض في أس��عار الفائدة
والتط��ورات اإليجابي��ة عل��ى
صعيد الحرب التجارية.
وأردف ال��وزان «تس��ير عملي��ة
تطوير نظام تقنية المعلومات
األساس��ي للمجموع��ة بش��كل
جي��د..كان هن��اك بع��ض
التأخي��رات الطفيف����ة عل����ى
الم����دى القصي������ر نتيج����ة
االختب��ارات العدي��دة للنظ��ام
م��ن قبل ف��رق المس��تخدمين
لتحس��ين العمليات الرئيسية.
وستس��اعدنا ه��ذه التغيي��رات
على تقدي��م مجموعة منتجاتنا
الرقمي��ة وتقلي��ص العمليات

اليدوية وتحس��ين مس��تويات
الخدمة باإلضافة إلى االستجابة
لمتطلبات العماء».
وت��م خ��ال االجتم��اع انتخاب
 10أعض��اء لمجل��س اإلدارة
للس��نوات الث��اث القادم��ة
( ،)2022 - 2020وه��م ف��اروق
المؤي��د ،عبدالحس���ين دواني،
جه���اد أمي���ن ،عبدالرحم���ن
جمع�ه ،غس����ان فخ����رو ،على
محم��ود ،أي��اد القصيبي ،طال
كانو ،س��امي زين��ل ورضا فرج.
وبعد اجتم��اع الجمعية العامة
العادي��ة عق��د مجل��س اإلدارة
الجدي��د اجتماع��ه األول ،حيث
تم انتخاب فاروق المؤيد رئيس ًا
وعبدالحس��ين دوان��ي نائب�� ًا
للرئيس.

جميلة السلمان استش��ارية األمراض المعدية
واألم��راض الباطنية بمجمع الس��لمانية الطبي
وطبيبي��ن آخري��ن ل��م أس��تطع التوص��ل إل��ى
أس��ماءهما وقد يكونان من ضمن الطاقم ولم
يتم تسليط الضوء عليهما كشخصيات عامة.
النقطة الثانية والت��ي وجب التطرق إليها ،هي
حالة اإلب��داع الحقيقية والتي توصل لها الكادر
الطبي بجهود جماعية أو حتى فردية مع توفير
مس��احة إلخراج مقومات اإلبداع بس��بب توافر
الظروف والتي في اعتقادي ،عرقلتها كثيرا من
القرارات التقشفية نتيجة كثرة الصدامات بين
البرلمان والجهات الحكومية التنفيذية خش��ية
أخذ قرارات جذرية تطويرية.
حال��ة اإلب��داع ش��هدناها ف��ي توفي��ر حمات
الفحص المبكر بالس��يارات في مركز المعارض
بهدف عمل مس��ح عش��وائي ضب��ط كثيرا من
حاالت تفش��ي الفيروس وإحت��واءه فورا ،فمركز
الفحص بالس��يارة يعبر عن حالة من الرفاهية
بتقديم الخدمات الصحي��ة لم تصل إليها حتى
دول أوروب��ا عميدة الدول المتقدمة في المجال
الطبي.
س��أتطرق إل��ى برنامج التطبيب ع��ن بعد وهو
مقدم كدراسة إلى وزارة الصحة من قبل وشاءت
الظروف ب��أن يرى النور في ه��ذه الظروف ،فإذا
ما نجح س��يعالج مش��كلة حقيقية في اكتظاظ
المراكز الصحية .كما ال ننسى أيض ًا دور األطباء
المتقاعدي��ن م��ن ذوي التخصص��ات النادين��ر
الذين يعملون من خلف الكواليس والذين لهم
دور وطني كبير كذلك.
ماقدمه صاحب الس��مو الملكي األمير س��لمان
ب��ن حم��د آل خليفة ول��ي العهد نائ��ب القائد
األعل��ى ،النائ��ب لرئي��س مجلس ال��وزراء قائد
فريق البحرين من جهود وطنية ومس��اعيه ليل
نهار بإدارة هذا الملف بمهنية ووطنية عاليتين
تستحق الثناء والتقدير.

بيانات الخبر

سيدة أعمال ومحللة اقتصادية

أك��دت طي��ران الخلي��ج بأنه��ا مس��تمرة وبالتنس��يق م��ع
الجه��ات ذات العاقة ف��ي التزامها بتس��يير رحات خاصة
لع��ودة المواطني��ن البحرينيين م��ن الخارج م��ن اإلمارات
وس��لطنة عم��ان واألردن وتركيا ،مش��يرة إل��ى أنها قامت
االثنين بتس��يير رحلتها األولى ضمن رحات اإلجاء لعودة
المواطنين البحرينيين من إيران.
وأهاب��ت الناقلة بجميع المواطنين البحرينيين الراغبين في
العودة إلى المملكة باالتصال بسفارات البحرين في الخارج
لتسجيل بياناتهم ،هذا وتقوم طيران الخليج حالي ًا بتشغيل
رحات إلى شبكة مصغرة من وجهاتها وهي لندن وباريس
وفرانكفورت ومانيا لمس��اعدة مس��افريها من ش��بكتها
العالمية للوصول إلى مواطنهم سالمين.
وأوضح��ت طي��ران الخليج أنها مس��تمرة ف��ي تعاونها مع
مختلف الجهات المعني��ة التخاذ كافة اإلجراءات االحترازية
والتدابير الوقائية لضمان أمن وس��امة مواطني ومقيمي
المملك��ة ،باإلضافة إلى أمن وس��امة مس��افريها وأفراد
طاقمها ،كما وتقوم بالتنسيق مع وزارة الخارجية ،وسفارات
المملك��ة في الخارج ،ووزارة الصح��ة ،وإدارة مطار البحرين
الدولي لتسهيل عودة البحرينيين إلى المملكة.

تغطية صكوك
حكومية بـ 43مليون دينار
أعلن مصرف البحرين المركزي عن تغطية إصدار من صكوك
الس��لم اإلس��امية الحكومية قصيرة األج��ل التي يصدرها
مص��رف البحرين المركزي نيابة عن حكومة البحرين.وتبلغ
قيم��ة اإلصدار  43ملي��ون دينار لفترة اس��تحقاق  91يوم ًا
تبدأ في  15أبريل  2020إلى  15يوليو .2020
ويبلغ العائد المتوقع لهذه الصكوك  %2.30مقارنة بسعر
 2.06%لإلصدار السابق بتاريخ  18مارس  ،2020علما بأنه
قد تمت تغطية اإلصدار بنسبة .%233

أسعار النفط ترتفع في آسيا
ارتفعت أس��عار النفط ،اإلثنين ،في األس��واق اآلسيوية
عق��ب اتف��اق «أوبك» وش��ركائها على خف��ض تاريخي
لإلنتاج ،وسط أزمة تفشي فيروس كورونا (كوفيد .)19
وارتفع س��عر خام غرب تكساس الوسيط بنسبة %7.03
إلى  24.36دوالر ،وبرنت بحر الشمال بنسبة .%4.6
وحافظت األسعار على ارتفاعها بعد الظهر في األسواق
اآلس��يوية ،حيث بلغ س��عر خام غرب تكس��اس الوسيط
 23.94دوالر (أي بارتف��اع  ،)%5أم��ا س��عر خ��ام برن��ت
فواص��ل ارتفاعه بنس��بة  %4.2بتعام��ات بعد الظهر،
بانخف��اض طفيف عن التعامات الصباحية ،وبلغ س��عر
البرميل  32.83دوالر.
واتفقت أوبك وش��ركاؤها (مجموعة أوب��ك بلس) األحد
خال اجتماع عب��ر الفيديو على «أكبر خفض لإلنتاج في
التاريخ» ،على أمل أن يس��هم ذلك في رفع س��عر النفط
وسط تفشي وباء كورونا.
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اآلراء واألفكار الواردة في هذه المقاالت تعكس آراء أصحابها وحدهم..
وال تمثل بالضرورة رأيًا أو موقفًا رسميًا لجريدة «الوطن» أو سياستها التحريرية

ماذا يحدث في الدوحة؟ «»1

العمل يدًا بيد لمكافحة
الوباء وتعزيز التضامن
لتجاوز األزمة

malmotawa2008@hotmail.com

أنور حبيب اهلل
في الوقت الحاضر ،يش��هد العالم تفش��ي ًا لمرض االلتهاب الرئوي الناجم عن فيروس كورونا (كوفيد
 ،)19ويضع تحديات بالغة أمام مملكة البحرين أيض ًا ،اتخذت البحرين ،تحت قيادة قوية وحكيمة من
حضرة صاحب جاللة الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة ،ملك مملكة البحرين ،وصاحب الس��مو الملكي
األمي��ر خليفة بن س��لمان آل خليفة ،رئيس الوزراء ،وصاحب الس��مو الملكي األمير س��لمان بن حمد
آل خليف��ة ولي العهد نائب القائ��د األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء ،سلس��لة من التدابير
االحترازية الفعالة والقوية الحتواء انتش��ار الوباء إل��ى أقصى حد ،وحققت البحرين اإلنجازات المهمة
وحظيت بالتقدي��ر اإليجابي من المجتمع الدولي ومنظمة الصح��ة العالمية .ويعرب الجانب الصيني
ع��ن التعاطف الخال��ص والدعم الثابت والتقدير العالي لذلك .ويعتق��د الجانب الصيني بأن البحرين
حكومة وشعب ًا ستتجاوز هذه الصعوبة بالتأكيد وستتغلب على الوباء في أسرع وقت ممكن.
تربط بين الصين والبحرين صداقة تاريخية ،إن البلدين صديقان حميمان يتبادالن الثقة ،ويساعدان
بعضهما البعض دائم ًا وقت الش��دائد ،مما يجسد بش��كل كامل الصداقة الودية بين البلدين والتي
تمثل في المس��اعدة بعضهما البعض على مسير التش��ارك في السراء والضراء .بعث حضرة صاحب
جالل��ة المل��ك حمد بن عيس��ى آل خليفة ،للرئيس الصيني ش��ي جينبينغ ،برقي��ة التعزية في أصعب
وقت لمكافحة الش��عب الصيني ل� (كوفيد  ،)19لإلع��راب عن الدعم والتأييد للصين .وتبرعت كل من
وزارة الخارجية البحرينية وس��فارة البحرين لدى الصين وجامعة البحرين وحتى المواطنين البحرينيين
بالكمامات وغيرها من اإلمدادات الطبية للصين .أرس��ل الرئيس الصيني شي جينبينغ رسالة شكر إلى
جاللة الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة وعبر فيها عن اس��تعداد الصين إلج��راء التعاون مع البحرين
لمكافحة الوباء وقد ش��ارك الجانب الصيني التجارب المتعلقة بمكافحة الوباء والعالج الس��ريري مع
البحري��ن ،وتبرع��ت مدينة التني��ن وغيرها من الش��ركات الصينية المقيمة ف��ي البحرين باإلمدادات
الطبية للبحرين ،ويحرص الجانب الصيني على تعزيز التعاون في احتواء الوباء مع البحرين الصديقة.
بعد انتش��ار الوباء ،اتخذت الصين أكثر تدابير الوقاية والس��يطرة شمو ًال وصرامة ونفذت الحكومات
المحلي��ة على مختلف المس��تويات توجيه��ات الحكومة المركزية بش��كل صارم لمن��ع انتقال الوباء،
وحش��دت في نفس الوقت كثيراً م��ن األطباء والممرضات واإلمدادات الطبية لمس��اعدة بؤرة الوباء.
وكان يفه��م ويدعم أبناء الش��عب الصين��ي كل اإلجراءات االحترازية للحكومة فبذل الش��عب الصيني
التضحيات الهائلة من خالل محاربة الوباء ،األمر الذي منعت الصين انتشار الوباء في الوقت القصير.
إن الش��عب الصيني ،عبر جهود مضني��ة ،تجاوز للتو المرحلة األصعب في مواجه��ة الوباء ،وأنه اآلن
بصدد تس��ريع وتيرة اس��تئناف أنش��طة اإلنتاج والحياة الطبيعية .وإن الجهود الش��اقة التي بذلتها
الصين كسبت وقت ًا ثمين ًا وقدمت تجربة مفيدة في الحرب العالمية ضد (كوفيد .)19
ولكن الحظنا مؤخراً أن بعض القوى المعارضة للصين وبعض السياس��يين الغربيين اتهموا الصين
عن قصد بإخفاء الوباء وعدم الشفافية في التعامل مع الوباء ،فيجب عليها أن تحمل المسؤولية لهذا
الوباء ،إن هذه النظريات سخيفة ومضحكة جداً .لذا ،أود أن أوضح بما يلي:
أو ًال ،كان��ت الصي��ن أول دولة تبلغ منظمة الصحة العالمية بانتش��ار (كوفيد  ،)19ولكن هذا ال يعني
أن ه��ذا الفيروس نش��أ في مدينة ووه��ان ،يمكن لألمراض أن تكون قد نش��أت ف��ي البداية في أي
منطق��ة أو بلد أو مدينة حول العالم ،ولكن من أين نش��أ ،هو س��ؤال علمي مه��م للغاية يجب تركه
للعلماء والخبراء الطبيين .تبينت الدراسة التي أجرتها منظمة الصحة العالمية والعلماء من الواليات
المتح��دة وأوروبا والصين والدول األخرى أن مصدر الفيروس غي��ر معروف حتى اآلن ،وربما قد انتقل
الفيروس بين البش��ر لمدة س��نوات وحتى عقود .يجب علينا االستماع إلى النصيحة المهنية لمنظمة
الصحة العالمية بش��كل منطقي وتبني اس��م ًا محايداً لهذا الفيروس بد ًال من تشويه ووصم الصين.
وأكد وزير الدولة لإلعالم المصري أس��امة هيكل بوضوح أن (كوفيد  )19كارثة إنسانية تمس العالم
كله وال يمكن اتهام دولة بعينها بأنها تسببت بهذه األزمة .وستعارض أي دولة مسؤولة الممارسة
غير المنطقية بشدة إزاء وصم دولة ما بالفيروس أو ربط الفيروس بدولة ما بأي شكل من األشكال.
ثاني ًا ،ال يوجد أس��اس التهام الصين بالتس��تر .بعد انتش��ار الوباء ،كانت الصين تتس��ابق مع الزمن
لمحاربة الفيروس ،وأسس��ت الصين نظام ًا موحداً في أس��رع وقت ممكن وتم حش��د كل موارد األمة
للحد من انتش��ار الوباء .وقد نش��رت الصين ج��دو ًال زمني ًا مفص ً
ال أعدته البالد لالس��تجابة ل� (كوفيد
 ،)19يس��رد التفاصيل عن االتصاالت بين الصين ومنظمة الصحة العالمية وجميع األطراف .فأبلغت
الصين على نحو عاجل منظمة الصحة العالمية باألمر وش��اركت تسلس��ل الجينوم للفيروس ونفذت
تعاون�� ًا دولي ًا في أول بداية انتش��ار الوباء ،إن الجدول الزمني الس��تجابة الصين ل� (كوفيد  )19واضح
جداً ،وحاز على إش��ادات من جانب المجتمع الدولي .في األيام األخيرة ،نفى مس��ؤول كبير من منظمة
الصحة العالمية مجدداً اتهامات ال مبرر لها بش��أن «البيانات الصينية غير الش��فافة» ،ونشرت مجلة
«ساينس» ورقة بحثية كتبها الباحثون من الواليات المتحدة والمملكة المتحدة ودول أخرى قائلة إن
اإلجراءات االحترازية التي اتخذتها الصين كس��رت سلس��لة انتقال الفيروس بنجاح ووفرت وقت ًا ثمين ًا
للدول األخرى الس��تجابة الوباء .وأش��ار رئيس تحرير مجلة «ذا النس��يت» إلى أن الرس��الة من الصين
واضح��ة جداً .ينبغي أن يهتم ويحترم الجميع وجهات النظر العلمية والموثيقة والمهنية .إن فيروس
كورون��ا (كوفيد )19فيروس جديد على البش��ر ،ما يعني أن البحث العلمي أم��ر الزم للفهم التدريجي
وأعمال البحث.
ثالث�� ًا ،وص��م الصي��ن بالمرض ال يحظى بش��عبية ،إن الفي��روس ال يعرف الح��دود وال يحترم العرق.
تختلف دول العالم في النظام والظروف الوطنية والثقافة االجتماعية ،وكما تختلف في االستراتيجية
والتدابير الس��تجابة (كوفيد  )19ولكن ال تختلف دول العالم في حماية أمن الحياة والسالمة لشعبها
وال تختلف كل الدول في الحفاظ على التنمية االقتصادية واالجتماعية المس��تقرة .وقد حققت جهود
الصين لمكافحة الوباء ،تحت قيادة الحزب الش��يوعي الصيني النتائج الكبيرة ،حيث تم تس��جيل عدد
قليل جداً من اإلصابات المحلية لأليام المتتالية في الصين ،وقال مدير عام منظمة الصحة العالمية
الدكت��ور تيدروس أدهانوم إنه إنجاز مده��ش .باإلضافة إلى محاربة الوباء ف��ي داخل الصين ،تجري
الصين تعاون ًا دولي ًا متمس��كة بمفهوم مجتمع المس��تقبل المشترك للبش��رية الذي طرحه الرئيس
الصيني ش��ي جينبينغ .وأصدرت الصين س��بع نسخ إلرشادات التش��خيص والعالج ل� (كوفيد  )19وست
نس��خ إلرشادات الوقاية والسيطرة على (كوفيد  ،)19وتم ترجمتها إلى لغات متعددة لمشاركتها مع
بل��دان العالم .عالوة على ذلك ،عقدت الصين أكثر م��ن  70اجتماع ًا مرئي ًا عن بعد مع أكثر من 150
دول��ة ومنظمة دولية وش��اركت تجربة الصين وأس��لوب العالج بدون تحفظ لل��دول التي تعاني من
(كوفي��د  .)19وقال��ت المجلة الطبية العالمية الموثوقة «ذا النس��يت» إن تجربة الصين في مكافحة
الوباء تس��تحق التعلم من جميع البلدان وإن اس��تفادة دول العالم من جهود الصين لمكافحة الوباء
تؤدي إلى أنه ال يجب أن تبدأ من الصفر .وعلى الرغم من أن الصين قد تجاوزت للتو الفترة األصعب
وم��ا زالت تواجه التحديات البالغة ،ولكنها ال تزال تبذل أقصى جهودها إلرس��ال طواقم طبية للدول
األخ��رى التي تعاني من الوب��اء والتبرع للكمامات ومع��دات االختبار والمالب��س الواقية واإلمدادات
الطبي��ة وتقديم الم��واد واألجهزة األكثر إلحاح ًا لل��دول األخرى .وفي هذه المرحلة الحاس��مة الحتواء
الوباء ،حاول بعض السياس��يين الغربيين ووس��ائل اإلع��الم أن يضفوا طابع ًا سياس��ي ًا على المرض
ويلق��ون بالالئم��ة على الصين في نش��أته ،إنه النهج ضيق األفق الذي يس��عى إل��ى تحويل االنتباه
والتنصل من المس��ؤولية ،وس��تقوض هذه التصرفات التعاون الدولي لمكافحة الوباء وتفسد الثقة
الدولية الستجابة الوباء.
في الوقت الحاضر ،ينتش��ر الوباء على الصعيد العالمي ،وال يمكن ألي بلد أن يكون س��ليم ًا بمفرده،
فيتحتم على المجتمع الدولي تعزيز الثقة ،والعمل مع ًا في استجابة جماعية ل� (كوفيد  .)19ستواصل
الصين التمس��ك بمفهوم مجتمع المس��تقبل المشترك للبش��رية ،وتعزيز تعاون دولي في مكافحة
الوب��اء م��ع جميع أنحاء العالم بما فيه��ا مملكة البحرين الصديقة .يتمن��ى الجانب الصيني أن يعمل
جميع األطراف مع ًا للفوز بالمعركة ضد (كوفيد .)19

على أحد حس��ابات مواقع التواصل االجتماعي القطرية
باالنس��تغرام «قطر نيوز» وخالل اس��تعراض خبر رصد
 250حال��ة إصاب��ة جدي��دة بفي��روس كورون��ا في يوم
واحد وتماثل  16حالة للش��فاء بقط��ر كانت تحت ذلك
«البوست» مؤشر يكشف اتجاهات الرأي العام القطرية
حت��ى وإن كان اإلعالم القطري وطبيعة الدولة القطرية
«الكتمان» دائم ًا وتضيي��ق الخناق على أي حرية تعبير
للرأي للمواطن القطري وعدم استعراضها في أي وسيلة
من وسائل اإلعالم الرسمية في قطر.
لقد أبدى القطريون اس��تياءهم التام والشديد من عدم
مراعاة نظام الدوحة «إخوان ش��ريفة» لمخاطر انتش��ار
في��روس كورون��ا أمام قيامه بش��كل مس��تمر بتييس��ر
الرحالت المنتظم��ة من إيران ولبن��ان ونقل اإليرانيين
وقد علق مواطن قطري «انتو تقولون حظر تجول ونزلو
الجيش وناس��ين أكبر مصيبة الخطوط القطرية اللي ما
ه��ي راضية توقف وهذي أهم خط��وة ،الدول المتقدمة
وغي��ر المتقدم��ة توقف��ت ع��ن الطي��ران بش��كل عام
والقطرية تتفاخر أنها الخط��وط الوحيدة التي ما زالت
تمارس نش��اطها عيب واهلل الحقين على الفلوس هذي
تجارة بحياة الش��عب» .نعم عيب جداً لكن لألس��ف هذا
غير مس��تغرب من نظام ال يأبه بشعبه ويتاجر باسمه
في المحافل الدولية تحت عناوين اإلرهاب وتجييش��هم
ضم��ن الخالي��ا اإلرهابية وآخ��ر همه باألص��ل مصلحة
المواطن القطري ،مواطن قطري كتب أيض ًا «نبي حملة
على من��ع الخطوط القطرية والزم توق��ف!» ،وآخر كتب
«الدنيا س��ايبه إحنا كمواطنين عيزن��ا واحنا نقول حظر
التجول ووقف حركة الطيران لكن محد يسمع» ،كما علق
أحدهم حول تفش��ي فيروس كورونا في قطر «الس��بب
مطار حمد!».
وكان��ت وزارة الصح��ة القطرية قد أعلن��ت عبر موقعها
الرس��مي رصد  279حال��ة جديدة ويع��رض الموقع أن
العدد الرسمي لإلصابات في قطر بلغ  ،1604وبعد عدة
أيام من هذا أعلن��ت إدارة الجرائم اإللكترونية في قطر
القبض على خمسة أش��خاص من المواطنين إثر ما تم
وصف��ه «تداول محتوى إلكتروني يدع��و إلثارة النعرات
القبلية على وس��ائل التواصل االجتماعي!! وال نعلم إن
كان ه��ؤالء القطريون قد تم القب��ض عليهم لقيامهم
بانتقاد استمرار رحالت الخطوط القطرية «أي نفس هذا
الموضوع» أو لموضوع آخر «فالحقيقة محال أن تذكر مع
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* سفير جمهورية الصين الشعبية لدى مملكة البحرين

نظام كاذب يمارس االضطهاد لشعبه وطمس الحقائق
وتزويرها» ،ويتناقل الرأي العام القطري أن هناك حملة
ممنهجة من إدارة الجرائم اإللكترونية القطرية لضبط
المواطنين القطريين الذين يعبرون عن مواقفهم على
مواق��ع التواصل االجتماعي حيث طال��ب البعض منهم
بإيضاح ما يجب نش��ره وانتقاده وم��ا ال يجب!!» ،حرية
التعبي��ر صفر في قطر «قلناها م��راراً كان اهلل في عون
الشعب القطري أمام نظام ديكتاتوري ال يراعي حقوقه
وال يأبه بوضعه ومس��تقبله والمهم لديه هو مصالحه
السياس��ية مع أخوان ش��ريفة «إيران» وحريم السلطان
«تركيا».
لم��اذا ننقل مواق��ف الرأي العام القط��ري وأرقام حاالت
اإلصابة في قطر؟ ألنه من الواضح جداً أن قطر «الحنونة
جداً على الش��عب البحريني باألخ��ص البحرينيين الذين
كان��وا متواجدي��ن ف��ي إي��ران»! س��خرت كام��ل قواها
وطاقتها ألجل إعادة البحرينيين من إيران حتى وإن كان
ذلك عبر طائرة تجارية ودون إجراءات وقائية واحترازية
لمنع انتش��ار فيروس كورون��ا وانتقاله وقامت بالتدخل
في الشأن الداخلي البحريني ألجل تخريب خطط اإلجالء
لكنه��ا تتجاهل تجاه�� ً
ال تام ًا مصلحة ش��عبها وال تركز
عل��ى ش��ؤونها الداخلي��ة وال تهتم بمكافح��ة فيروس
كورون��ا في داخل المجتمع القطري كما تفعل مع الدول
التي باألصل قاطعتها دبلوماس��ي ًا!» ،أمام اس��تياء أهل
قطر من نقل اإليرانيين من إيران ولبنان وإدخالهم إلى
أرض قطر هل اس��توعب األشقاء في قطر أبعاد األسباب
الحقيقية التي أدت لمقاطعتنا لنظام قطر المؤذي الذي
يقوم بنقل اإليرانيين وعناصر الخاليا اإلرهابية وتصدير
كل م��ا ينش��ر الش��ر والخراب إل��ى دولنا فحتى انتش��ار
فيروس كورونا لم يوقفهم عن هذه المنهجية ؟».
أخوانن��ا العمانيون قبل بضعة أيام قاموا بش��ن حملة
ش��ديدة اللهجة على نظام الدوحة ال��كاذب وقناة قطر
اإلخباري��ة عل��ى موق��ع التواص��ل االجتماع��ي «تويتر»
بهاشتاق عنوانه «#نطالب_باالعتذار_من_قناة_قطر_
اإلخباري��ة» التي قامت باس��تعراض تقري��ر تلفزيوني
ح��ول الرحالت التي نظمتها الخط��وط الجوية القطرية
إلع��ادة الطلب��ة العمانيي��ن لبالدهم مش��ددة على أن
الخطوط القطرية تمثل شريان حياة لهؤالء المواطنين
العمانيين الذين تقطعت بهم السبل في الخارج!
وللحديث بقية.

صهيل
استغالل الحوثي لألفارقة
علي شاهين الجزاف
@alshaheen7661

س��بق وأن تطرقنا إلى المخططات اإلرهابية اإليرانية في
المنطق��ة التي يش��ترك في تنفيذه��ا النظامان القطري
والتركي عبر أذرعهم ،واس��تغالل ه��ذا الوقت بالذات مع
انش��غال العالم بجائحة فيروس «كورونا» ،واستحواذها
عل��ى كل االهتم��ام اإلعالم��ي العالم��ي ،وه��ذا بديهي
فالحدث يفرض نفسه على الساحة اإلعالمية العالمية.
ولكن في ظل هذا االنش��غال ب�فيروس «كورونا» ،ال تزال
المخطط��ات اإلرهابي��ة لألنظم��ة الثالثة مس��تمرة في
المنطق��ة ومنها اليمن ،فميليش��يات الحوث��ي اإلرهابية
ال تزال محاوالتها مس��تمرة لزعزة األمن واالس��تقرار في
المملكة العربية السعودية ،عبر استخدامهم لمهاجرين
غير ش��رعيين من أفريقيا ،وتحدي��داً من الصومال وكينيا
وأثيوبيا ،وإرسالهم إلى السعودية عبر اقتحامهم الحدود
اليمني��ة الس��عودية ،كما أش��ار إلى ذل��ك العقيد الركن
تركي المالكي المتحدث باس��م تحالف دعم الشرعية في
اليمن ،قبل نحو أسبوع الفت ًا إلى أن ميليشيا الحوثي تجبر
المهاجرين غير الشرعيين على النزوح باتجاه السعودية.
ولكن لم��اذا األفارقة؟ وم��ا هو الهدف؟ وكي��ف تتم آلية
تهريب هؤالء األفارقة إلى اليمن ومنها إلى السعودية؟،
وللتاريخ هن��ا حديث ،حيث إن ه��ذا المخطط بدأ بتدبير
قطري  -ليبي ،وتحديداً قبل عش��ر سنوات من قبل رئيس
الوزراء القطري األس��بق حمد بن جاس��م بن جبر آل ثاني
والرئي��س الليب��ي الراحل معم��ر القذافي ،ولقد س��ربت
مكالمة بينهما وهما يتآمران على السعودية ،من خالل
إرس��ال مهاجرين أفارقة بش��كل غير ش��رعي إلى اليمن،
ومنها إلى السعودية لزعزعة استقرارها وأمنها.
هذا المخطط الش��يطاني تش��ترك في تنفي��ذه اآلن كل
م��ن قطر وإي��ران تركيا ،وجميعها أنظم��ة حريصة بكل
تأكيد على عدم استقرار السعودية ،ولو رجعنا إلحصائية
منظم��ة الهجرة الدولية التابعة لألم��م المتحدة ،فإنها
تؤك��د أن��ه في الع��ام  2018وص��ل أكثر م��ن  150ألف
مهاجر أفريقي إلى اليمن عبر تهريبهم من البحر ،بزيادة
 %50عن  ،2017في حين وصل  107آالف مهاجر أفريقي
إل��ى اليمن ف��ي  ،2019وقرابة  10آالف في ش��هر فبراير
الماضي فقط ،وأكدت المنظمة في سياق هذا التقرير أن
هذا العدد يفوق الذين عبروا البحر المتوسط إلى أوروبا،
مش��يرة إلى أن الميليش��يات الحوثية تحاول إرباك قوات
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أمن الحدود السعودية عبر محاوالت الزج بهؤالء األفارقة
إلى المملكة.
إن الميليش��يات الحوثية تحاول عبر ه��ؤالء األفارقة من
خالل تنظيم قطري  -إيراني تنفيذ عمليات إرهابية داخل
األراضي الس��عودية ،خصوص ًا اس��تهداف منشآت حيوية
في المملكة ،وقبل سنوات قليلة كشفت الحكومة اليمنية
عن خلية مكونة من  23إرهابي ًا من هؤالء األفارقة يحمل
أغلبهم الجنس��يتين الصومالية والكيني��ة ،كانت تعتزم
تنفي��ذ عمليات إرهابية في الس��عودية التي قامت ببناء
س��ور على امتداد  1800كليومتر على الشريط الحدودي
م��ع اليمن م��ن أجل منع ميليش��يات الحوثي م��ن تنفيذ
إجرامهم ضد السعودية باستغالل هؤالء األفارقة ،الذين
يالقون أقس��ى أنواع التعامل الالإنس��اني من المليشات
الحوثي��ة ،فقط ألج��ل إجباره��م على تنفي��ذ مخططات
لزعزعة األمن واالستقرار في الس��عودية بإشراف إيراني
وقطري وتركي.
وحت��ى تصدق الرواية الحوثية أمام الرأي العام العالمي،
فإن التدبير هنا من خ��الل التدليس وقلب الحقائق ،عبر
اتهام الس��عودية  -زوراً وبهتان ًا وكذب ًا  -بقصف قواتها
لهؤالء األفارقة ،كما نش��رت ذلك إحدى وس��ائل الحوثي
اإلعالمي��ة قب��ل أيام ،والحقيق��ة أن ه��ؤالء األفارقة يتم
استخدامهم كدروع بشرية من قبل الميليشيات الحوثية،
ووضعهم في الصفوف األمامي��ة لجبهات القتال ،أو يتم
إجباره��م على التوجه نحو الحدود الس��عودية عن طريق
تهديده��م باألس��لحة ،وهذا م��ا يجب االنتب��اه إليه من
قبل المنظمات التي قد تنطل��ي عليها الروايات الحوثية
الكاذبة .صحيح أن العالم واإلعالم مش��غول اآلن بجائحة
في��روس «كورون��ا» ،إال أن ذل��ك ال يعني ع��دم االلتفات
إل��ى اإلرهاب اإليران��ي والقطري والتركي ف��ي المنطقة،
الذي يتم تنفيذه عبر أذرعهم فيها ،مس��تغلين انش��غال
العال��م به��ذا الفيروس ،ومن وس��ائل ه��ؤالء اإلرهابية
اللع��ب بورق��ة المهاجرين غير الش��رعيين إل��ى اليمن،
واس��تخدامهم كقنابل موقوتة تهدد األمن واالس��تقرار
في السعودية والمنطقة ،وهو ذات األسلوب الذي تتبعه
تركي��ا مع أوروبا الت��ي تهددها بين حي��ن وآخر ب�«غزو»
الالجئين الس��وريين للقارة العجوز إذا ل��م َ
تحظ بالدعم
األوروبي ألفعال األتراك في المنطقة.
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اآلراء واألفكار الواردة في هذه المقاالت تعكس آراء أصحابها
وحدهم ..وال تمثل بالضرورة رأيًا أو موقفًا رسميًا لجريدة «الوطن»
أو سياستها التحريرية

قطرة وقت

«كورونا» ..وحاالت
اإلصابة للعمالة
الوافدة
فيصل الشيخ
alshaikh.faisal@gmail.com
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حتى لو التزمنا جميع ًا كمواطنين باإلرش��ادات واإلجراءات الوقائية التي
تدعو لها الدولة في س��بيل الوقاية من تفش��ي في��روس «كورونا» ،فإن
عنص��ر المعادل��ة اآلخ��ر الذي قد يخل ب��كل هذه الجه��ود يتمثل بوضع
العمالة الوافدة ،ومدى التزامها هي بهذه اإلرشادات واإلجراءات!
قلن��ا في البداية إن حمالت التوعية لن تجد صعوبة في نش��ر رس��ائلها
وهدفه��ا في صف��وف المواطني��ن ،ألن النس��بة الغالبة بين��ت تفاعلها
اإليجابي على الفور ،والتزمت باإلرش��ادات ،ويفت��رض أن يكون الوصول
إليه��ا س��ه ً
ال ،وعلي��ه فإن األكث��ر أهمي��ة كان ضرورة تكثي��ف الحمالت
التوعوي��ة الموجهة للعمالة األجنبية ،وهذا ما تم أيض ًا بش��كل إعالمي
وميداني .وبلغات هذه الفئات.
لكن الفارق يتمثل في عوامل أخرى محددة ،هي التي تفصل بين وضعية
المواطني��ن والعمالة ،وتجعل التعامل واالحتواء بالنس��بة للنوع الثاني
أصعب جداً.
على س��بيل المثال ،حينما يت��م توجيه الناس إلى الجل��وس في بيوتهم
وعدم الخروج لتجنب التجمعات والمخالطة ،فإن هذا األمر سيكون ممكن ًا
لكثير من العائالت التي تعيش في بيوتها وأماكنها الخاصة ،باس��تثناء
العوائ��ل كبيرة العدد التي تعيش في مس��كن واحد ،وهي التي يتوجب
عليه��ا مزيد من الحرص ،لكن في المقابل حين توجه نفس اإلرش��ادات
للعمالة األجنبية ،فالسؤال كيف سيلزمون أماكن سكنهم بحيث يتجنبون
التجمع��ات والمخالط��ة ،في حين أن أماكن س��كنهم هي نفس��ها بؤرة
لالخت��الط والتجمع؟! والجميع يعرف في البحرين حالة الس��كن الجماعي
للعمالة ،وكيف أن الشقة الواحدة قد يسكنها عشرة أو أكثر.
لذل��ك فإن س��كن العمال مش��كلة أساس��ية ،وعملي��ة تخصيص بعض
المدارس لوضع العمال فيها قد تكون ح ً
ال ،لكن الشرح المفصل بشأنها
واج��ب أيض ًا ،فكيف س��تكون الطريقة؟ وكيف س��تكون اإلج��راءات؟ وهل
س��يوضع فيه��ا المصابون حت��ى يتم ضم��ان عزلهم ،أم س��توزع عليها
أع��داد العمال��ة به��دف الس��يطرة على االكتظ��اظ في أماكن س��كنهم
الفعلية؟! وم��اذا عن العمال المس��تمرين في أعمالهم ،كيف س��تعالج
مس��ألة تنقالتهم؟! وهل سيس��تمر عملهم خاصة من ه��م في النظافة
والخدمات المكتبية والحراس��ات بشكل عادي؟! وهنا نتحدث عن العمالة
في القطاعات الحكومية ،فوجودهم بات مصدر قلق للموظفين.
م��ا نتمناه بقوة أن تنجح الدولة في جهوده��ا للتعامل مع ملف العمالة
ه��ذا ،خاصة مع تزايد تس��جيل ح��االت اإلصابات في صفوفه��م ،والتي
حصلت بالضرورة بس��بب المخالطة .ونرجو أن نس��يطر على الوضع قبل
أن يتفاقم.
م��ا أريد قوله إن التوعية وتطبيق اإلجراءات واألخذ باالحترازات لن تمثل
مش��كلة بالنس��بة إلى المواطنين ،لك��ن العمالة الواف��دة لديها أوضاع
مقلق��ة وغير صحية منذ زمن طويل جداً ،وليس��ت أوضاع ًا طارئة بس��بب
«كورون��ا» ،وما نقوله هنا ليس س��وى توجس من ع��دم معادلة طرفي
المعادلة بين المواطنين والوافدين ،إذ وكأن الجهود س��تضيع لو التزم
المواطنون وأخذوا احتياطاتهم واحترازاتهم ،بينما في جانب آخر العمالة
الوافدة يأتي من صوبها الخطر بس��بب أوضاعها أو ممارس��اتها أو طرق
معيشتها.
نأم��ل من القائمين على الجهود الوطنية لمكافحة تفش��ي الفيروس أن
ينجح��وا في ملف العمالة الوافدة ،ألنه مل��ف يمثل بالفعل نقطة تحول
حرجة ،ندعو أن تكون لألفضل.
* مالحظة :حتى كتابة هذه السطور الرقم المتداول لحاالت اإلصابة بين
العمالة الوافدة  629حالة ،والرقم بحد ذاته ينذر ،ويدفع للتوجس.
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ما أريد قوله إن التوعية وتطبيق اإلجراءات
واألخذ باالحترازات لن تمثل مشكلة بالنسبة إلى
المواطنين ،لكن العمالة الوافدة لديها أوضاع
مقلقة وغير صحية منذ زمن طويل جدًا وليست
أوضاعًا طارئة بسبب «كورونا»

التاريخ

تجار األزمات ..بالدنا جميلة
ال تشوهوا صورتها بجشعكم

الخبر

هيفاء عدوان

مع إعالن أول وفاة بس��بب فيروس كورونا المس��تجد
ف��ي الوالي��ات المتحدة ،س��ارع األخوان «م��ات ونوح
كولفي��ن» لجم��ع قراب��ة  18ألف عبوة معق��م يدين،
إضافة إلى عبوات مناديل معقمة وكمامات وغيرها.
وبعد أيام شرع «مات» في بيع عبوات المعقمات عبر
متجر «أمازون» ،حيث باع أكثر من  300عبوة بأسعار
تراوحت بين  8دوالرات و 70دوالراً.
ولكن بعد فترة بس��يطة ،علق موقع أمازون الحساب،
وحذرهما من رفع األس��عار بشكل مفرط ،وهي خطوة
تبعه فيها أيض ًا موقع «إي باي» ،فوجد «مات» نفسه
عالق ًا مع  17700عبوة معقم ال يستطيع بيعها ،وهو
ما وضع��ه وعائلته في مأزق مال��ي ،خاصة وأنه دفع
آالف الدوالرات ثمن ًا لها.
ه��ذه باختص��ار إحدى ص��ور االحت��كار واالس��تغالل
للظ��روف القائم��ة ،حس��ب تقري��ر نش��رته صحيفة
«نيوي��ورك تايمز» األمريكية ،والتي بال ش��ك تكررت

جهة النشر

الصفحة
العدد

الرابط اإللكتروني

@ f a re e d b i n e sa

fareedbinesa@gmail.com

قيام النظام اإليراني بإطالق سراح  95ألف سجين من األقبية التي تمتلئ بها
إيران بعد تفش��ي الوب��اء ال يمكن أن يكون من دون مكاس��ب يحققها ،فهذا
النظ��ام ال يقدم على مثل هذه الخطوة من أجل عيون الس��جناء أو أهاليهم أو
ألس��باب إنس��انية .ما حصل هو أن أرب��اب هذا النظام وجدوا أن إطالق س��راح
ه��ذا العدد  -ال��ذي يوجد مثله أضعاف في س��جون إيران  -في فترة انتش��ار
فيروس كورونا المس��تجد (كوفيد  )19س��يعود عليهم بالنفع فاتخذوا القرار،
وليس بعيداً أن يكون نصف هذا العدد قد قضى نحبه قبل صدور القرار بسبب
الفيروس أو التعذيب أو غير ذلك ولم يجد النظام مخرج ًا من هكذا مأزق سوى
اإلعالن عن إطالق سراح هذا العدد من السجناء بهذه الذريعة.
النظام اإليراني يعاني ويتكلف مالي ًا بسبب كثرة السجناء ،وهو يعرف أن أغلب
م��ن أودعهم الس��جون أبرياء أو تم إيداعهم فيها ألس��باب تافهة ،ففي إيران
يت��م إيداع كل من يش��ك في أنه يفكر أو قد يفكر ف��ي قول كلمة غير موزونة
عن المرش��د أو المقربين منه أو أي ممارسة للنظام السجن قبل أن تخرج من
فمه .لهذا فإن القول بأن اتخاذ قرار بإطالق س��راح ذلك العدد من المساجين
فيه مكاس��ب جمة للنظام ليس فيه مبالغ��ة ،فهذه هي الحقيقة .وبالطبع لم
يغفل النظام عن مس��ألة أنه بهذه الخطوة يستطيع أن يهاجم دول المنطقة
وعلى الخصوص دول التعاون وتحديداً الس��عودية والبحرين ويضغط إلخراج
المحسوبين عليه من الذين ينفذون األحكام القضائية الصادرة بحقهم.
يؤكد هذا التحرك المبالغ فيه هذه األيام للمطالبة بإطالق سراح من لم يودع
مؤسس��ات اإلصالح والتأهيل في البحرين من دون سبب ولم يدخلها إال بحكم
قضائي نزي��ه .والحجة هي أن وجودهم في ذلك الم��كان يمكن أن يعرضهم
إلى اإلصابة بفيروس كورونا.
الحقيق��ة التي ينبغ��ي أال يغفل عنها أولئك وكل م��ن يتعاطف معهم هي أن
البحرين سارعت قبل العديد من الدول إلى تقييم الوضع في تلك المؤسسات
وبادرت بإطالق س��راح أكثر من  900نزيل بينما اس��تفاد نحو  600آخرين من
نظام العقوبات البديلة.
الحقيقة األخرى التي ينبغي أال يغفل عنها الجميع هي أن التوس��ع في تطبيق
نظام العقوب��ات البديلة هو تنفيذاً لتوجيهات حض��رة صاحب الجاللة الملك
حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البالد المفدى ،فجاللته ال يترك فرصة إلعادة
الحرية لمن خس��روها بس��بب س��وء أفعالهم إال ويطبقها ،فالعفو والتسامح
من س��مات جاللته .يتأكد هذا في حرصه على أن يش��مل عفوه الكثيرين في
المناس��بات مثل حلول ش��هر رمضان المبارك وعيدي الفطر واألضحى والعيد
الوطني.
م��ن هنا نقول ويق��ول كل منصف بأنه ال يمكن المزاي��دة على حضرة صاحب
الجاللة الملك المفدى في هذا األمر ،فجاللته يعز عليه س��لب اإلنسان حريته
وق��د وفر الكثير من األمثلة عل��ى ما يمتاز به من ش��يم ،ويكفي هنا التذكير
بالعفو الش��امل الذي صدر عن جاللته يوم أن تس��لم مقاليد الحكم في البالد
وأمر بتبييض السجون وسمح لمن اختاروا الخارج بالعودة وبدء صفحة جديدة.
ال يمك��ن ألحد أو ألي منظمة حقوقي��ة في العالم أن تزايد على حضرة صاحب
الجاللة الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة في هذا الموضوع ،واألكيد أن جاللته
ال يحتاج إلى دعوة أو مناشدة التخاذ مثل هذا القرار.
من األم��ور التي ينبغي عدم التغافل عنها أيض ًا هي أن المعادلة ملخصها أن
هناك أفراداً قاموا بأفعال تس��توجب العقوبة فص��درت بحقهم أحكام قضت
بس��لب حرياته��م لبعض الوق��ت ،هؤالء يس��تعيدون حرياته��م بالقانون...
وبالعف��و الملك��ي كلما توفرت الظ��روف التي يحرص حض��رة صاحب الجاللة
الملك المفدى على استغاللها لتأكيد نهج التسامح.

أماكن العمل واألماكن العامة ،ظهرت معضلة تجار
األزمات والذين لم يتوانوا عن استغالل حاجات الناس
األساسية والضرورية من أجل اإلثراء أو تحقيق مصالح
ش��خصية ،وهو ما يتنافى مع أبسط قواعد اإلنسانية
التي فطر اهلل خلقه عليها.
نهاي��ة األس��بوع الماضي وبع��د صدور الق��رار عاش
معظ��م من أعرفهم ،مواطنين ومقيمين ،رحلة طواف
مكوكية على العديد من الصيدليات ومراكز التس��وق
أم�� ً
ال في الحصول عل��ى احتياجاتهم م��ن الكمامات،
والت��ي أصبحت أحد المس��تحيالت بع��د قيام البعض
باس��تغالل األمر وتخزين كميات منها س��عي ًا لإلثراء
السريع وتحقيق أرباح فاحشة.
قلنا س��ابق ًا ،ونكرر مراراً وتكراراً ،إن األزمات دائم ًا ما
تظهر المعادن الحقيقية للبشر ،سواء على المستوى
الفردي أو على المس��توى الجمعي ،وهو ما بدأ يتضح
لنا بش��كل جلي منذ البدايات األولى النتش��ار فيروس
كورون��ا ،وما تبع��ه من إج��راءات قد تكون قاس��ية،
ولكنه��ا مهمة وض��رورة للحفاظ على أه��م حق من
حقوق البشر ،وهو الحق في الحياة.
ممارسات ال تستقيم مع اإلنسانية والوطنية واالنتماء

بيانات الخبر

@H a if a dw a n

فريد أحمد حسن

الحقيقة األخرى التي ينبغي أال يغفل عنها
الجميع هي أن التوسع في تطبيق نظام
العقوبات البديلة هو تنفيذًا لتوجيهات حضرة
صاحب الجاللة الملك المفدى

نقطة ضوء
اليوم

العفو الملكي

ha if a . ju ma @gma il. co m

كثيراً مع تفشي فيروس كورونا في العديد من الدول
باختالف ثقافاتها وقوانينها.
ف��إذا كان قدرن��ا مجتمعي��ن حكوم��ة ومواطني��ن
ومقيمي��ن ،مثل بقية دول العال��م ،أن نواجه فيروس
كورون��ا وما له من تداعيات صحية واقتصادية وحتى
اجتماعية ،فإن هذه مش��يئة اهلل التي ال راد لها ،لكن
أن تتراف��ق ه��ذه األزمة مع ظهور بع��ض الطفيليات
الجش��عة الت��ي تح��اول اس��تغالل حاج��ات الن��اس
األساسية والضرورية واالس��تفادة منها واإلثراء على
حس��ابها ،فأعتقد أن تلك األزم��ة األكبر والحرب التي
يجب أن نخوضها جميع ًا متحدين ،حرص ًا على عالقتنا
اإلنسانية وأمننا الوطني واالجتماعي ،وتقديراً للجهود
الكبيرة التي يق��وم بها فريق البحرين والعاملون في
الصفوف األولى لمواجهة هذه األزمة.
وأمام ح��رص الجميع للحفاظ عل��ى صحتهم والتزام ًا
بالقرار الصادر بض��رورة االلتزام بوضع الكمامات في

الذي نفخر به أمام العالم ،ويس��اهمون في تش��ويه
الصورة الجميلة ألبناء الوطن التي تقوم على التراحم
بين مكوناته ،بل هي ممارس��ات ش��اذة من البعض
في محاولة -بقص��د أو بدون قصد -لتحطيم الجهود
الت��ي تقوم بها الدولة على أكثر من صعيد لمجابهة
األزمة.
وأخي��راً ..فإن ما تقوم به مؤسس��ات الدولة المعنية
بمتابعة ومراقبة األسواق واتخاذ اإلجراءات الصارمة
ضد المس��تغلين والجشعين تؤكد أن البحرين ليست
فاق��دة للمناع��ة ومؤسس��اتها لن تدخ��ل الحجر عن
العمل..

* إضاءة..
أال يتس��اءل ه��ؤالء المس��تغلون والمجرم��ون بح��ق
أنفس��هم ووطنهم ،كم من إنسان سيعجز عن تأمين
معيشة أسرته واحتياجاته األساسية؟
أال يع��رف ه��ؤالء أن م��ا يجنونه من هذا االس��تغالل
والطم��ع م��ال حرام يؤخ��ذ بغير حق ،مصداق�� ًا لقول
رس��ولنا العظيم «ال يربو لحم من ُسحت إال كانت النار
أولى به».

ما تقوم به مؤسسات الدولة المعنية بمتابعة ومراقبة األسواق واتخاذ
اإلجراءات الصارمة ضد المستغلين والجشعين تؤكد أن البحرين ليست
فاقدة للمناعة ومؤسساتها لن تدخل الحجر عن العمل

البحرين تطبق العالج ببالزما المتعافين على  20حالة
المنامة  -بنا

أكـــد رئيـــس المجلـــس األعلـــى للصحـــة رئيـــس

القائمـــة أثبـــت فاعليته في نقـــل المناعة لمواجهة

الفريـــق طبيـــب الشـــيخ محمـــد بـــن عبـــدهللا آل

دول أن هناك تحســـنًا في األعراض السريرية بعد

معالي اللواء البروفيسور الشيخ خالد بن علي آل
ً
مبينا أن
خليفـــة ،قائـــد الخدمات الطبية الملكيـــة،

 12إلى  24ساعة من تلقي الحاالت القائمة للعالج

لتشـــمل  20حالة قائمة فـــي مراكز العزل والعالج،

الفريـــق الوطني الطبي للتصـــدي لفيروس كورونا
خليفـــة ،أن مملكـــة البحريـــن تواصـــل جهودهـــا

لتطويـــر بروتوكولهـــا العالجـــي بمـــا يتماشـــى مـــع

الفيـــروس حيث أظهرت نتائج ســـريرية في عدة

وانخفضت مؤشـــرات االلتهاب الرئيســـية بشـــكل

تطـــورات الفيروس ومســـتجدات تجـــارب الدول
ً
ً
ملحوظا في اســـتخدام عالج
نجاحا
التـــي تحقق

تشـــبع األكسجين في الدم بشـــكل شامل.وأضاف

الحـــاالت التي تعافت من الفيـــروس إلى الحاالت

المتعلقـــة بفيـــروس كورونـــا المســـتجد برئاســـة

معيـــن للفيروس ،مشـــيرًا إلى أن نقـــل البالزما من

ملحوظ وتحسنت بعض المؤشرات الرئيسية مثل
أنـــه تم تشـــكيل فريـــق لتنفيذ البحوث الســـريرية

حاليا
الفريق في صدد تنفيذ التجارب الســـريرية
ً
وذلك لنقل أجســـام مضادة موجهة ضد الفيروس
مـــن بالزمـــا دم المتعافيـــن إليهـــم لالســـتفادة من

“بالزمـــا النقاهـــة” ،كما ســـيتم إجـــراء تقييم أولي

بصـــورة يومية مع بدء التجربة الســـريرية والتي

يمكن تمديدها اعتمادًا على النتائج.

“الوطنية القابضة” توزع

أرباحا نقدية بـ % 22
ً
المنامة  -البحرين الوطنية القابضة

وافـــق اجتمـــاع الجمعيـــة العامـــة

العادية الســـنوي لشـــركة البحرين
الوطنيـــة القابضـــة ،علـــى توصيـــة
مجلـــس اإلدارة بتوزيـــع أربـــاح
نقديـــه بنســـبة  % 22مـــن رأس

المال المدفوع لسنة  2019مقارنة
بـ  % 15في العام السابق.
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سمو رئيس الوزراء :الكوادر الطبية تقوم بأدوار بطولية استثنائية في التصدي لـ”كورونا”

المنامة  -بنا

رأس رئيــس الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي األمير خليفة بن ســلمان آل
خليفــة ،وبحضــور ولــي العهــد نائــب القائــد األعلــى النائــب األول لرئيــس
مجلــس الــوزراء صاحب الســمو الملكي األمير ســلمان بن حمــد آل خليفة
الجلســة االعتياديــة األســبوعية لمجلــس الــوزراء ،التــي عقــدت عــن بعــد
بتقنية االتصال المرئي أمس.
وكان المجلس قد تابع آخر التطورات

ولشعب البحرين على وعيه والتزامه

والمســـتجدات والجهـــود الوطنيـــة

باإلجراءات كل الشكر والتقدير.

المبذولـــة للتصـــدي لفيـــروس كورونا

بعد ذلك وجه صاحب الســـمو الملكي

المســـتجد (كوفيـــد  ،)19إذ أشـــاد

رئيس الوزراء إلـــى التحقق من وفرة

صاحب الســـمو الملكي رئيس الوزراء

السلع االستهالكية الكافية للمواطنين

بجهود ومتابعة صاحب السمو الملكي

في شـــهر رمضـــان المبـــارك ومواصلة

ولي العهد نائـــب القائد األعلى النائب

الرقابـــة لتكـــون هـــذه الســـلع متوازنة

األول لرئيس مجلس الوزراء ،مشيدًا

مـــن حيـــث الجـــودة والســـعر ،ووجـــه

صاحب الســـمو الملكي رئيس الوزراء

سموه بتكثيف فرق التفتيش لمراقبة

بالكـــوادر الطبيـــة والتمريضيـــة التـــي

األســـواق في الشـــهر الفضيـــل لضمان

تقوم بـــأدوار بطولية اســـتثنائية ولها
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عدم التالعب باألسعار.

شهران لبدء تطبيق الضمان
الصحي في “حمد الجامعي”

ناس:اجمالي دعم
الغرفة بلغ 1.5
مليون دينار
السنابس-غرفة تجارة وصناعة البحرين

مروة خميس

أكدت غرفة تجارة وصناعة البحرين

اســـتمرار طرحهـــا للمبـــادرات الرامية

أكـــد وزيـــر شـــؤون الدفـــاع الفريـــق

للتقليـــل مـــن االثـــار والتداعيـــات

الركن عبدهللا النعيمي أن مستشفى

االقتصاديـــة لجائحة كورونا ،ودعمها

الملك حمـــد الجامعـــي يعتبر جاهزا

لكافـــة الجهـــود الوطنيـــة المباركـــة

مـــن أجـــل التشـــغيل الذاتـــي فيمـــا

للتصـــدي للفيـــروس ،وقالـــت ان

يخـــص النظاميـــن المالـــي واإلداري،

مســـاهمتها بمبلـــغ  300ألـــف دينـــار

إذ يمكنـــه البـــدء فـــي تطبيـــق نظام

الضمـــان الصحي خالل شـــهرين من
تاريـــخ البـــدء فيه وبمـــا ال يتعارض

سمو رئيس الوزراء مترئسا جلسة مجلس الوزراء التي عقدت عن بعد أمس

ضمن الحملة التي أطلقتها المؤسسة

وزير شؤون الدفاع

الملكيـــة لألعمـــال اإلنســـانية تحـــت

بيانات الخبر

بشـــأن االنضمـــام لبرنامـــج الضمـــان

عنـــوان “فينـــا خيـــر” ،وكذلـــك اعفـــاء

وجـــاء ذلـــك فـــي رده على الســـؤال

المجلـــس األعلـــى للصحـــة ومـــدى

الســـنوية للغرفـــة لمـــدة ســـنة كاملـــة،

الملك حمد الجامعي بشـــأن برنامج

تجـــاه المرضى.وبيـــن وزيـــر الدفاع

اجمالـــي يصـــل الى  1.2مليـــون دينار

الصحـــي لم يتم ادخـــار أي جهد من

اطلقتهـــا الغرفـــة للمســـاهمة في دعم

مـــن أجـــل إنجـــاح مشـــروع الضمان

الدولـــة فـــي مواجهـــة تداعيـــات هذا

مـــع قوانيـــن وأنظمـــة قـــوة دفـــاع

البحرين.

الخـــاص بإجـــراءات مستشـــفى

اليوم

الضمـــان الصحـــي المقـــدم مـــن قبل

التاريخ

عضـــو مجلـــس الشـــورى أحمـــد

العريـــض ،والمتضمـــن االستفســـار
عـــن اإلجـــراءات المتخذة مـــن قبل

الخبر

مستشـــفى الملـــك حمـــد الجامعـــي

الصحي الوطني الذي يشـــرف عليه
تأثير ذلك على التزامات المستشفى

تنتهـــي فـــي  31مـــارس  ،2021بمبلـــغ

أنه منذ اإلعالن عن برنامج الضمان

هـــو ضمـــن سلســـلة المبـــادرات التـــي

قبل مستشفى الملك حمد الجامعي

الوضـــع االقتصـــادي ولدعـــم جهـــود
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الفيـــروس ،وذلـــك بأجمالـــي بلـــغ 1.5

الصحي.

جهة النشر

الصفحة
العدد

قانون سكن العمال

05

أعضائها من رسوم سداد االشتراكات

» أكد رئيس لجنة الخدمات
بمجلس النواب النائب ممدوح
الصالح أن اللجنة خالل
اجتماعها بحثت مشروع قانون
بشأن سكن العمال ،حيث
رفعت طلبا للقاء وزير العمل
والتنمية االجتماعية .

الرابط اإللكتروني

خسارة لكرة النجمة

14

» أكد رئيس جهاز كرة القدم
بنادي النجمة رائد بابا أن
ابتعاد نائب رئيس الجهاز
حمد سلمان عن النادي
خالل هذه الفترة ،يعد خسارة
للعبة كرة القدم في النادي
العاصمي.

مليون دينار.

()09
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التحقق من وفرة السلع االستهالكية ومواصلة الرقابة على األسعار
سمو رئيس الوزراء يشكر جاللة الملك وسمو ولي العهد لما أبدياه من اهتمام أثناء فترة عالج سموه

سمو رئيس الوزراء يترأس ،بحضور سمو ولي العهد ،جلسة مجلس الوزراء ،التي عقدت عن بعد بتقنية االتصال المرئي

المنامة  -بنا

رأس رئيـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو

تكليف “التربية” في حث بقية المدارس والجامعات الخاصة على مراعاة ظروف أولياء األمور

الملكي األمير خليفة بن ســـلمان آل خليفة،
وبحضـــور ولـــي العهـــد نائب القائـــد األعلى

الشـــكر إلى ولـــي العهد نائـــب القائد األعلى

العطـــاء والنمـــاء واالزدهـــار .بعدهـــا أشـــاد

رئيـــس الـــوزراء بجهـــود ومتابعـــة صاحـــب

االســـتهاكية الكافيـــة للمواطنيـــن خـــال

صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان

مـــا أبـــداه مـــن اهتمـــام ومتابعـــة وبزيـــارة

بمضمـــون الكلمـــة الســـامية التـــي وجههـــا

األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء

لتكـــون هـــذه الســـلع متوازنـــة مـــن حيـــث

األســـبوعية لمجلـــس الـــوزراء ،التي عقدت

ســـمو رئيس الوزراء ،وحيا صاحب الســـمو

وأدلـــى األمين العام لمجلس الوزراء ياســـر

والمقيمين الكرام على مشـــاعرهم الفياضة

رفع صاحب الســـمو الملكـــي رئيس الوزراء

وســـائل اإلعـــام والتواصـــل االجتماعـــي،

النائـــب األول لرئيـــس مجلـــس الـــوزراء

النائـــب األول لرئيس مجلـــس الوزراء على

بـــن حمـــد آل خليفـــة الجلســـة االعتياديـــة

ســـموه الكريمـــة لاطمئنـــان علـــى صحـــة

عن بعد بتقنية االتصال المرئي.
الناصر عقب الجلسة بالتصريح التالي:

الملكـــي رئيس الـــوزراء المواطنين األعزاء
التـــي عبروا عنهـــا بمختلف الوســـائل وعبر

صاحـــب الســـمو الملكـــي رئيـــس الـــوزراء
صاحـــب الجالـــة العاهل إلـــى أبنائه الطلبة
والطالبـــات وبمـــا تشـــكله مـــن حافـــز لهـــم

وللكـــوادر التعليميـــة واإلدارية لبذل المزيد
في ظل الظروف الراهنة لمواجهة فيروس
كورونـــا المســـتجد ،مشـــيدًا ســـموه بمـــا

اشتملت عليه كلمة جالة العاهل من معان

خالـــص الشـــكر إلـــى عاهـــل البـــاد صاحب

مـــن هللا ســـبحانه وتعالـــى على
فرحـــة بما
ّ

علـــى مشـــاعر جالتـــه النبيلـــة ومـــا أبـــداه

وفـــي هذا الصدد ،عبـــر مجلس الوزراء عن

للوطن.

الخارج تجســـدت في زيارة جالته لسموه

داعيا
ســـموه مـــن نعمـــة الصحـــة والعافيـــة
ً

التطورات والمستجدات والجهود الوطنية

وجه صاحب الســـمو الملكي رئيس الوزراء

الملكـــي رئيـــس الـــوزراء لمواصلة مســـيرة

الجالـــة الملك حمـــد بن عيســـى آل خليفة

سموه بالصحة والعافية.

مـــن اهتمـــام طـــوال فترة عاج ســـموه في

بالـــغ فرحتـــه وســـعادته بمـــا أفـــاء هللا على

وســـؤاله الدائـــم ومتابعتـــه الكريمـــة ،كمـــا

المولـــى عز وجل أن يحفظ صاحب الســـمو

وتوجيهات سامية لالتزام بالنهج الوطني

القويم فـــي حماية وتقديم المصلحة العليا

الســـمو الملكـــي ولـــي العهـــد نائـــب القائـــد

المستمرة في سبيل التصدي لهذا الفيروس
واحتواء انتشاره وباإلجراءات االستباقية
الفعّ الـــة ،كمـــا تقدم ســـموه بالشـــكر للوزراء
واألجهـــزة الحكوميـــة والقطـــاع الخـــاص

فـــي تلبية احتياجـــات المواطنيـــن في ظل

هذه الظروف االســـتثنائية ،مشيدًا صاحب
الســـمو الملكـــي رئيـــس الـــوزراء بالكـــوادر
الطبيـــة والتمريضيـــة التـــي تقـــوم بـــأدوار

بطوليـــة اســـتثنائية ولها ولشـــعب البحرين

ومـــن جانب آخر ،تابع مجلـــس الوزراء آخر

على وعيه والتزامه باإلجراءات كل الشـــكر

المبذولة للتصدي لفيروس كورونا المستجد

بعـــد ذلـــك وجـــه صاحـــب الســـمو الملكـــي

(كوفيد  ،)19إذ أشـــاد صاحب السمو الملكي

والتقدير.

رئيس الوزراء إلى التحقق من وفرة السلع

شـــهر رمضـــان المبـــارك ومواصلـــة الرقابـــة

الجـــودة والســـعر ،ووجـــه ســـموه بتكثيـــف

فرق التفتيش لمراقبة األســـواق في الشهر
الفضيـــل لضمـــان عـــدم التاعب باألســـعار،
وكلـــف ســـموه وزارة الصناعـــة والتجـــارة

والســـياحة بذلك ،فيما قـــدم وزير الصناعة

والتجارة والسياحة تقريرًا عن استعدادات
الـــوزارة لتوفيـــر الســـلع وإطالـــة مخزونهـــا

االســـتراتيجي وجهودهـــا الرقابية للحفاظ
على أسعارها.

بعدهـــا عبـــر مجلـــس الـــوزراء عـــن ترحيب

مملكـــة البحريـــن بإعـــان قيـــادة القـــوات

المشـــتركة لتحالـــف دعم الشـــرعية اليمنية
بوقـــف إطـــاق النـــار الشـــامل فـــي اليمـــن،

مشـــيدًا المجلـــس بالدواعـــي اإلنســـانية
الحميـــدة التـــي يقـــف خلفهـــا هـــذا القـــرار
مراعـــاة للظـــروف التـــي يمـــر بهـــا اليمـــن
والعالـــم فـــي مواجهـــة تحديـــات انتشـــار
جائحـــة كورونـــا المســـتجد ،معربًا المجلس
عـــن أملـــه أن تتجاوب جماعـــة الحوثي مع
هـــذه المبادرة اإلنســـانية ،بمـــا يحقق األمن
والسام ويكفل حل سياسي شامل.
من جانـــب آخر ،رحب مجلـــس الوزراء بما
تـــم التوافـــق عليه فـــي االجتمـــاع الوزاري
االســـتثنائي للـــدول األعضـــاء فـــي منظمة
أوبـــك والـــدول المنتجـــة للنفط مـــن خارج
المنظمة برئاسة المملكة العربية السعودية،
لما من شـــأنه إعادة التوازن ألسواق النفط،
وأشـــاد المجلس باتفاق مجموعة العشرين
التـــي تتولـــى المملكـــة العربيـــة الســـعودية
رئاســـتها في دعم ســـوق النفـــط والنهوض
بالتنســـيق الدولـــي لمواجهـــة جائحـــة
الكورونا.

قرارت المجلس
بعد ذلك نظر المجلس في المذكرات المدرجة
على جدول أعمالها وذلك على النحو التالي:
ً
ً
تنفيـــذا لتوجيهـــات صاحـــب الســـمو
أوال:

الملكـــي رئيس الوزراء ،بحـــث المجلس عددًا

مـــن التوصيات المتعلقة بالرســـوم الدراســـية
فـــي المؤسســـات التعليميـــة الخاصـــة وســـبل
التخفيـــف عـــن كاهـــل أوليـــاء األمـــور وذلـــك

فـــي ظـــل الظـــروف االســـتثنائية والتحديات
بســـبب انتشـــار وبـــاء الكورونـــا فـــي العالـــم،

وقـــرر مجلس الـــوزراء تكليـــف وزارة التربية

والتعليم باالســـتمرار في حث بقية المدارس
والجامعـــات الخاصـــة علـــى مراعـــاة ظـــروف

أولياء األمور في الوضع الحالي االســـتثنائي،
شـــاكرًا المجلـــس مـــا أبدتـــه بعـــض المـــدارس

والجامعات الخاصة من اســـتجابة واستعداد
لخفـــض رســـومها الدراســـية ومراعاة ظروف

أوليـــاء األمـــور ،وذلك بعد أن وقـــف المجلس

اليوم

مـــن خـــال العرض الـــذي قدمه وزيـــر التربية

والتعليـــم على الجهود التـــي قامت بها وزارة

التاريخ

التربيـــة والتعليـــم وتواصلهـــا مـــع المـــدارس
والجامعـــات الخاصـــة فـــي هـــذا الجانـــب ،إذ

وافقـــت العديـــد مـــن المـــدارس الخاصة على

الخبر

خفض الرسوم الدراســـية بنسب تتراوح بين
 10% - 5وأكثـــر ،إضافـــة إلـــى تأجيـــل دفـــع

جهة النشر

القســـط المطلـــوب للفصـــل الدراســـي المقبـــل

خاصة وافقت
مدارس
الصفحة
على خفض الرسوم
العدد
الدراسية بنسب تتراوح
الرابط % 10وأكثر
بين - 5
اإللكتروني

مـــن العام الدراســـي  2021 - 2020قبل نهاية
الفصـــل الثانـــي ،وتأجيلـــه إلى شـــهر ســـبتمبر

المقبـــل لمن يرغب من أوليـــاء األمور ،إضافة
إلـــى النظر في حاالت المتعســـرين من أولياء
األمور إلعادة جدولة الرســـوم المطلوبة منهم
وإعفائهم من المبالغ الخاصة بالخدمات التي

لم يتم االستفادة منها كالمواصات والتغذية
واألنشطة المدرســـية وغيرها وإعادتها إليهم
إن كانـــوا قـــد دفعوهـــا بشـــكل مســـبق للفترة
مـــن أبريـــل إلـــى يونيـــو  2020أو خصمها من
رســـوم العـــام الدراســـي المقبـــل .فيمـــا كلـــف

مجلـــس الـــوزراء اللجنـــة الوزاريـــة للشـــؤون

المالية واالقتصادية والتوازن المالي بدراسة
الخيـــارات المناســـبة بشـــأن أوضـــاع ريـــاض

األطفال والعامات فيها.

ثانيا :وافق مجلس الوزراء على ســـداد أجور
ً

العمـــال البحرينيين بالقطـــاع الخاص المؤمن
عليهـــم بموجـــب قانـــون التأميـــن االجتماعي

لمدة  3أشـــهر اعتبـــارًا من شـــهر أبريل ،2020
مـــن فائـــض صنـــدوق التأميـــن ضـــد التعطـــل

وبحـــد أقصى مقـــدار األجر المؤمـــن بموجبه،

وكلـــف الجهات المختصـــة باتخاذ اإلجراءات
الازمـــة وذلك في ضـــوء المذكـــرة المرفوعة
لهـــذا الغـــرض مـــن وزيـــر الماليـــة واالقتصـــاد

الوطني.

تحديث قائمة البحرين
لإلرهاب بإدراج أفراد
وكيانات ذات صلة
بتمويل اإلرهاب

ثال ًثا :بحث مجلس الوزراء مشـــروع مرسوم

واألجهـــزة الحكوميـــة علـــى ســـرعة التحـــول

الرقمـــي وتطبيق األنظمة اإللكترونية لتقديم

بإضافة مادة جديدة إلى المرسوم ( )54لسنة

خدماتهـــا وإجراءاتهـــا ومعاماتهـــا ،وبـــارك

 2019بإنشـــاء أكاديميـــة محمد بـــن مبارك آل

المجلس ضمن هذا السياق تدشين الخدمات

خليفة للدراســـات الدبلوماســـية ،واســـتعرض

العدليـــة والقضائية اإللكترونية بوزارة العدل

توصيـــة اللجنة الوزاريـــة للشـــؤون القانونية

والشـــؤون اإلسامية واألوقاف والتحول من

والتشـــريعية ،التـــي عرضهـــا رئيـــس اللجنـــة

اســـتخدام النظـــم التقليديـــة إلـــى اســـتخدام

بشـــأنه ،وقـــرر المجلـــس إعـــادة إحالتـــه إلـــى

األنظمـــة والوســـائل اإللكترونيـــة الحديثـــة

اللجنة مرة أخرى لمزيد من الدراسة.

رابعً ـــا :وافـــق مجلـــس الـــوزراء علـــى تعديـــل

والمتطورة في جميـــع المعامات والخدمات
للمراجعيـــن والمتقاضيـــن والمحاميـــن التـــي

قانـــون الســـجل التجاري وقـــرر إحالته بصفة
االســـتعجال إلـــى مجلـــس النـــواب وفـــق

ياسر الناصر

اإلجراءات الدســـتورية والقانونية ،ويســـمح

التعديل لوزير الصناعة والتجارة والســـياحة

بيانات الخبر

نقـــل خدمـــات الســـجل المركـــزي للشـــركات

المســـاهمة المقفلـــة مـــن اإلدارة المختصـــة
بـــوزارة الصناعـــة والتجـــارة والســـياحة إلـــى

شـــركة البحريـــن للمقاصة المملوكـــة لبورصة
حرصـــا علـــى زيـــادة الشـــفافية
ً
البحريـــن،

والمرونـــة فـــي إدارة الشـــركات المســـاهمة
المقفلـــة وتقديـــم خدمـــات إضافيـــة دون
اإلخـــال بخصوصيـــة تلـــك الشـــركات ،وذلك

علـــى النحـــو الذي أوصت به اللجنـــة الوزارية

للشـــؤون القانونية والتشريعية ،التي عرضها
نائـــب رئيـــس مجلس الـــوزراء رئيـــس اللجنة

المذكورة.

خضوع أكاديمية محمد
بن مبارك آل خليفة
للدراسات الدبلوماسية
لمزيد من الدراسة

خامســـا :وافـــق مجلـــس الـــوزراء علـــى نقـــل
ً
تبعيـــة نـــادي العروبـــة ونـــادي الخريجيـــن

ونـــادي الطيـــران والســـفر مـــن وزارة شـــؤون

الشـــباب والرياضة إلى وزارة العمل والتنمية

االجتماعية ،وأن تكون وزارة العمل والتنمية
االجتماعيـــة هـــي الجهـــة اإلداريـــة المختصة

تأتـــي انســـجامً ا مـــع برنامـــج الحكومـــة فـــي

تيســـير إجـــراءات التقاضي وتســـهيل تقديم
الخدمـــات العدليـــة ،وذلـــك من خـــال اطاع

المجلس على مذكرة مرفوعة بهذا الشأن من

وزير العدل والشـــؤون اإلســـامية واألوقاف،
التي شـــرح من خالها مراحل تدشـــين النظم
اإللكترونيـــة والجهـــود المبذولـــة لتطويـــر

األنظمة اإللكترونية.

ســـابعً ا :وافق مجلـــس الوزراء علـــى تحديث

لـــكل منهـــم ،وذلـــك فـــي ضـــوء التوصيـــة

قائمـــة البحريـــن لإلرهـــاب بـــإدراج أفـــراد

للشؤون القانونية والتشريعية والتي عرضها

وذلـــك فـــي ضـــوء المذكـــرة المرفوعـــة لهـــذا

المرفوعـــة لهذا الغـــرض من اللجنـــة الوزارية

وكيانـــات ذات صلـــة بتمويـــل اإلرهـــاب إليهـــا

نائـــب رئيـــس مجلس الـــوزراء رئيـــس اللجنة

الغرض من سعادة وزير الخارجية.

سادســـا :حـــث مجلـــس الـــوزراء الـــوزارات
ً

المبذولـــة لتوظيـــف التقنيـــة اإللكترونيـــة

المذكورة.

تطوير سوق الرفاع
المركزي وقبول
خريجي برنامج التعليم
الفني بجامعة البحرين

ثامنًـــا :اســـتعرض مجلـــس الـــوزراء الجهـــود

شكر للمواطنين
والمقيمين على
مشاعرهم الفياضة فرحة
بسالمة سمو األمير خليفة

لتدريـــب العامليـــن والمتطوعين المنتســـبين
للجمعيـــات األهليـــة والجمعيـــات الخيريـــة

الخاضعـــة إلشـــراف وزارة العمـــل والتنميـــة
االجتماعيـــة وبمـــا يؤهلهـــم للحصـــول علـــى

شـــهادات احترافية فـــي اإلدارة المالية وذلك
من خال المنصـــة اإللكترونية التدريبية عن
بعـــد ،التـــي تـــم إطاقهـــا بالتعـــاون مـــع معهد

اإلدارة العامة (بيبـــا) ،وبما يلبي توصية “مينا
فاتف” المعنيـــة بمكافحة تمويل اإلرهاب في
قطـــاع المنظمـــات غيـــر الربحيـــة ،وقد عرض

وزيـــر العمـــل والتنميـــة االجتماعيـــة مبـــادرة
المنصـــة اإللكترونيـــة لتدريـــب المنظمـــات
األهليـــة عـــن بعـــد لرفـــع كفـــاءة المنظمـــات

األهليـــة في اإلدارة المالية من خال المذكرة
المرفوعة إلى المجلس لهذا الغرض.

تاســـعً ا :وافـــق المجلس علـــى اقتـــراح برغبة
مقـــدم مـــن مجلـــس النـــواب إلعـــادة تخطيط

سوق الرفاع المركزي وتطويره.

عاشـــرًا :وافـــق مجلـــس الوزراء علـــى اقتراح

برغبة للسماح بقبول خريجي برنامج التعليم

الفني والمهني في جامعة البحرين.

أحـــد عشـــر :وافـــق مجلـــس الـــوزراء علـــى

رد الحكومـــة علـــى اقتـــراح برغبـــة يتعلـــق
بمستشـــفى متخصـــص فـــي المحافظـــة

الجنوبية.

الكلمة السامية تشكل
حافزً ا للطلبة وللكوادر
التعليمية لبذل المزيد
في الظروف الراهنة
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فريق البحرين لمحاربة “كورونا” :يجب منع التجمع ً
حفاظا على صحة الجميع

تســـجيل أعـــداد كبيـــرة مـــن الحـــاالت القائمـــة للعمـــال جـــراء االكتظـــاظ

د .حورية الديري

المنامة  -بنا

فخر،
ثمـــن وكيـــل وزارة الصحـــة وليـــد المانـــع بـــكل
ٍ
التقديـــر الكبيـــر مـــن عاهـــل البـــالد صاحـــب الجاللة
الملـــك حمـــد بن عيســـى آل خليفة ،لفريـــق البحرين

اليوم فلنصفق لإلعالم

الطبي في خطابه الســـامي ،وهو ما يؤكد مدى دعم

نعـــم ،جميعنا اليـــوم يتوجـــب علينا التصفيـــق لفريق

فيروس كورونا (كوفيد  )19والحد من انتشـــاره بما

ورعايـــة جاللته لـــكل الجهود الوطنيـــة في مواجهة

اإلعالم البحريني ،كما قمنا منذ أيام بالتصفيق لفريق
الـــكادر الطبـــي المتميـــز؛ باعتبارهمـــا ضمـــن خطـــوط

الدفاع الرئيســـة لمواجهـــة فيروس كورونـــا ،ففي أي
إســـتراتيجية ترتبـــط بالوعـــي والتثفيـــف واالتصال،
مجموعـــة آليـــات ووســـائل تســـير عبرها عـــدة برامج

تســـاهم في إيصال الرســـالة المطلوبة بأفضل وأسرع

الطـــرق إلحداث التغييـــر والتأثير المطلـــوب في زمن
معين ولفئة محددة..

وبالنظـــر الثاقـــب فيمـــا يقـــوم بـــه جنودنـــا فـــي وزارة
شـــؤون اإلعـــالم والصحـــف المحلية منـــذ بداية أزمة
ً
تصفيقـــا منقطع النظير ،حيث
كورونـــا ،يتوجب علينا

عملـــت الوزارة على إعـــداد  ٥٠٠تقرير إخباري ،و٢٤٠
حصـــة تعليميـــة ،و ٦٠فاصـــالً توعويً ـــا حـــول كورونا
خـــالل  ٣٠يومً ـــا ،والتي تهدف إلى نشـــر الوعي حول

التعامـــل مـــع فيـــروس كورونـــا ،عبـــر جميـــع منصاتها
المرئية والمسموعة واإللكترونية.

كما سخر الصحفيون والكتاب أقالمهم للوقوف على
مجريات األزمة منذ بدايتها وجعلوا رســـالتهم تعبيرً ا

عن حرصهم التام على سالمة الوطن والمواطن.

يســـهم في الحفاظ على صحة وســـالمة المواطنين

والمقيميـــن .وأكـــد المانـــع أن جهـــود وزارة الصحـــة
تتكامـــل مـــع مختلـــف الجهـــات للتصـــدي لفيـــروس

كورونـــا (كوفيـــد  )19بكل عزم انطالقـــا من منهجية

العمل الفاعلة المتبعة واالســـتراتيجية الحالية التي
ترتكز على مبـــدأ (ات ّبع ،افحص ،عالج) ،حيث قامت

الفـــرق الطبيـــة المختصة بـــوزارة الصحـــة بالتعاون

والتنســـيق مع الشرطة في إطار ذلك باتخاذ سلسلة
من اإلجراءات االحترازية والتدابير الوقائية وبناء
على آليـــة تتبع المخالطين قامت بعدد من الزيارات

الميدانية لمناطق سكن العمالة الوافدة في مختلف
مناطق المملكة ،وإجراء الفحوصات المختبرية لهم
عن طريق وحدات الفحص المتنقلة.

وأشـــار وكيـــل وزارة الصحـــة إلـــى أن الحمـــالت

االســـتباقية قد أســـهمت في الوصول إلـــى الحاالت

القائمـــة لفيـــروس كورونـــا فـــي مواقعهـــم ،حيث تم
حصرهـــم والتعامل معهم وفق اإلجراءات المعتمدة
إمـــا بتحويلهـــم لمراكـــز العـــزل والعـــالج المخصصة

للعمالة الوافدة ،أو لمراكز الحجر الصحي االحترازي
ً
حفاظا على صحة وسالمة كافة أفراد المجتمع.
جـــاء ذلـــك خـــالل المؤتمـــر الصحافـــي الـــذي عقده

الفريـــق الوطنـــي للتصـــدي لفيـــروس كورونـــا (�CO
 )VID�19مســـاء امس في مركز ولي العهد للتدريب

نعـــم ،ألف تحية وتقديـــر لتلك الكوادر البشـــرية التي

والبحـــوث الطبيـــة بالمستشـــفى العســـكري للوقوف

والعمـــل علـــى تعزيـــز الوعـــي المجتمعـــي ،فمـــا نـــراه

المتعلقة به.

تعمـــل بـــكل حب وإخـــالص لتأديـــة واجبهـــا الوطني،

علـــى تطـــورات الفيـــروس ومختلـــف المســـتجدات

ونســـمعه ونقرأه اليـــوم عبر منصاتنـــا اإلعالمية دليال

ً
نتيجة للحملة االســـتباقية فقد
ولفت المانع إلى أنه

قاطعا علـــى روح الوحدة الوطنية والشـــراكة الفاعلة
للحفاظ على صحة وسالمة المواطنين في البحرين.
وفي ســـياق تلـــك الجهود المتميزة ،اســـتطاع إعالمنا

اليوم الوصول بسالسة تامة إلى جميع فئات المجتمع،
والشـــاهد علـــى ذلك ما نلمســـه مـــن التزام تـــام بكافة

اإلجـــراءات واإلرشـــادات؛ للحـــد من انتشـــارفيروس

كورونا ،مما يؤكد المصداقية التامة وشفافية الرسالة
اإلعالمية التي المســـت كل بيت بحريني ،وســـاهمت

فـــي زيادة حرص المواطنين علـــى الوقاية التامة من
الفيروس ،والتفاعل اإليجابي لكافة التدابير الوقائية
واالحترازية.

تم رفع وتيرة الفحص بشكل يومي ،وأظهرت نتائج

الفحص وجود أعداد كبيرة من الحاالت القائمة بين

العمالة الوافدة ،حيث إنه من ضمن أسباب االرتفاع
فـــي هذا العدد تجمعهم في مســـاكنهم ولذلك وجب

التذكيـــر بأهمية عدم التجمع وضرورة اتباع معايير
التباعـــد االجتماعـــي وليـــس فقـــط بالنســـبة للعمالة

الوافـــدة وإنمـــا أيضا لكافـــة المواطنيـــن والمقيمين،
كمـــا يجب عدم التراخي في اتباع هذه اإلرشـــادات

حفاظا على صحة وسالمة الجميع.

وأكـــد المانـــع ضـــرورة اتبـــاع اإلرشـــادات التوعوية

الصـــادرة في هـــذا الشـــأن والمتمثلة في االســـتمرار
ً
جيـــدا
بااللتـــزام بغســـل اليديـــن بالمـــاء والصابـــون
بشـــكل دوري ،مـــع الحـــرص علـــى اســـتخدام معقـــم

ومازلنـــا نصفـــق ،لتلـــك الجهـــود وصانعيهـــا فـــي هذه

اليديـــن ،وتنظيـــف األســـطح واألشـــياء التـــي يتـــم
ً
جيـــدا بصورة
اســـتخدامها بشـــكل متكرر وتعقيمها

مـــع وزارة التربيـــة والتعليـــم إلعـــداد وتصويـــر

المناديل المســـتخدمة بالطريقة الصحيحة ،وتجنب

التلفزيونيـــة واإلذاعيـــة التوعويـــة بمـــا تتضمـــن مـــن

بأنـــه في حال ظهور ألعراض على أي شـــخص عليه

الظـــروف ،حيـــث نفخر بمـــا حققـــه اإلعـــالم بالتعاون

دوريـــة ،وتغطيـــة الفم عنـــد الســـعال ،والتخلص من

الحصـــص التعليمية المتلفـــزة ،ونفخر كذلك بالبرامج

لمس أي شخص يعاني من الحمى أو السعال ،منوهًا

فقرات تشمل جميع محاور الحملة الوطنية لمكافحة

االتصـــال علـــى  444واتبـــاع التعليمات التي ســـوف

فيـــروس كورونـــا منها التوعيـــة بأمورالحجر المنزلي،

التوعية بإجـــراءات الوقاية في العمل ،التوعية بردع
الشائعات ،التوعية بتجنب المصافحة...

كمـــا تبادلـــت األقـــالم بمختلف أنـــواع االســـتطالعات

والتقاريرالصحفيـــة ذات األثـــر الملمـــوس فـــي نشـــر
الوعي المجتمعي.

تعطـــى إليـــه ،ومشـــيرًا إلى أهميـــة ارتـــداء كمامات

الوجـــه الطبية أو القطنية منها إذ يعد إجراءً يســـهم
في الوقاية من الفيروس.

وأضـــاف المانع إلى أن عـــدد الفحوصات التي تمت

منـــذ تســـجيل أول حالة فـــي المملكة والتي شـــملت
العمالـــة الوافدة خالل األســـبوع الماضي ســـواء من
خالل مراكز الفحص أو عن طريق وحدات الفحص
فحصا مختبريًا ،وبلغت نســـبة
ً
المتنقلـــة بلغ 65768

هذا باإلضافة إلى الجهود المتميزة في إطالق الحملة

الفحوصـــات اإليجابيـــة منهـــا مـــا نســـبته  % 2مـــن

لمواجهة فيروس كورونـــا ،والتي تضمنت العديد من

بلغت ما نسبته  % 98من إجمالي الفحوصات.

اإلعالمية التلفزيونية واإلذاعية بســـبع لغات مختلفة
الفواصـــل التوعويـــة وذلـــك مـــن منطلـــق المســـؤولية
المجتمعية.

إجمالـــي الفحوصات ،أمـــا الفحوصات الســـالبة فقد
أما بالنســـبة للطاقة االستيعابية واإلشغال للفحص

والحجـــر والعـــزل والعـــالج فقـــد أوضـــح المانـــع أن
الطاقـــة االســـتيعابية لمراكـــز العـــزل والعـــالج بلغت

فعال وراء كل مجتمع واع إعالم متحضر ،وهنا يظهر

 ،1699ويبلغ اإلشـــغال منها  744ســـريرًا فقط ،وفي

لتقصـــي المعلومـــات الحقيقية ،والبعـــد كل البعد عما

أســـرة ،أما فيما يتعلق بالطاقة
واإلشـــغال الحالي ّ 7

دور الجمهورفـــي االعتمـــاد علـــى المصـــادر الرســـمية

يســـاهم فـــي اربـــاك الوعـــي المجتمعـــي ،فكما يســـعى
اإلعـــالم وجميـــع أعضـــاء الفريـــق الوطنـــي لحمايتنـــا
جميعً ـــا ..نقـــول إننا جميعنا مســـؤولون بالحفاظ على

اتزاننا الشخصي والقيام بكافة أدوارنا المطلوبة بكل
ً
وفقـــا لتوجيهات الفريق الوطنـــي ،ولهذا العمل
اتزان
الجبار فلنصفق جميعً ا لإلعالم.

جانب من المؤتمر الصحافي

مراكز القطاع الخاص تبلغ الطاقة االستيعابية 172
االســـتيعابية لمراكز الحجر الصحي االحترازي فقد
بلغت  ،2504ويبلغ اإلشـــغال منها  824ســـريرًا ،وفي

مراكز القطاع الخاص تبلغ الطاقة االستيعابية ،321
واإلشغال منها يبلغ  65سريرًا.

وشـــدد وكيـــل وزارة الصحـــة علـــى أهميـــة التـــزام

المواطنين والمقيميـــن ،وأصحاب المحال التجارية
ً
مؤخـــرا ،ال ســـيما
بالقـــرارات واإلجـــراءات الصـــادرة
ً
موضحا أن
قـــرار ارتـــداء أقنعـــة وكمامـــات الوجـــه،

الجهـــات المعنية تحرص على توفيـــر كميات كبيرة

مـــن هذه األقنعة وكمامـــات الوجه ،كما أن الكمامات
ً
ً
ً
ً
ً
ومناســـبا
جيدا
خيارا
ومحليـــا تعد
منزليا
المصنعـــة

أمام الجميع ،ويجب االلتزام باستخدامها.

وأعـــرب وكيـــل وزارة الصحـــة عن شـــكره وتقديره

لكافـــة الداعميـــن للجهود الوطنية للحد من انتشـــار
فيـــروس كورونا بما يحفظ صحة وســـالمة الجميع
بقيـــادة ولي العهد نائب القائـــد األعلى النائب األول

لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير
ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة  ،وما تم اإلعـــالن عنه

يوم أمس من تدشـــين لحملة (فينا خير) بتوجيهات
مـــن ســـمو الشـــيخ ناصـــر بن حمـــد آل خليفـــة ممثل
جاللـــة الملك لألعمال اإلنســـانية وشـــؤون الشـــباب

حيـــث أن خطـــورة العـــدوى تقل بدرجـــة كبيرة عند

ارتـــداء الكمامات وترفـــع احتمالية نقل العدوى عند
عدم ارتداء الكمامات.

ولفـــت القحطانـــي إلـــى أن الطاقـــة االســـتيعابية
ً
ضعفا منذ
اليوميـــة للفحـــص ازدادت إحدى عشـــرة

بداية إجـــراء الفحوصـــات المختبرية فـــي المملكة،

إذ أنه مـــع بداية الفحوصات المختبرية كان المعدل
ً
ونتيجة
يوميـــا،
فحصـــا
ً
اليومـــي يبلـــغ تقري ًبـــا 295
ً
للعمل المســـتمر على رفع الطاقة االستيعابية لجميع
مســـارات العمل وصـــل عدد الفحوصـــات حتى يوم
فحصا في يـــوم واحد ،حيث يبلغ عدد
ً
أمـــس 3233
الحـــاالت القائمـــة  751حالـــة % 89 ،منهـــا ال تظهـــر

عليها أية أعراض ،و % 11لديها أعراض.

مستشـــار األمـــن الوطنـــي رئيـــس مجلـــس أمنـــاء
ً
تعزيزا
المؤسســـة الملكية لألعمال اإلنســـانية يأتـــي

وأكد القحطاني أن مملكة البحرين تواصل جهودها

األمـــراض المعديـــة بالمستشـــفى العســـكري وعضـــو

مع تطورات الفيروس ومســـتجدات تجارب الدول،

وتكامـــالً للجهـــود القائمة .من جانبه أكد استشـــاري

الفريـــق الوطنـــي للتصـــدي لفيروس كورونـــا المقدم
طبيـــب مناف القحطاني أن جهـــود الفريق الوطني

وكافـــة الجهـــات ذات العالقة مســـتمرة لتنفيذ كافة

اإلجـــراءات االحترازية والتدابيـــر الوقائية وضمان
تطبيقهـــا وفـــق أعلـــى المعاييـــر للحـــد مـــن انتشـــار

فيروس كورونا (كوفيد .)19

وقـــال القحطاني إننـــا نثمن ونقدر عاليا ما جاء في

الخطـــاب الســـامي لعاهـــل البـــالد صاحـــب الجاللـــة

الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة مـــن إشـــادات

لجهود فريق البحرين الطبي في التعامل مع تحدي
فيـــروس كورونا بما يحفظ صحة وســـالمة الجميع،
مؤكدًا أن هذه اإلشادات تأتي دافعً ا لتحقيق المزيد

لتلبية التطلعات بما يحفظ صحة وسالمة الجميع.

وأشـــار القحطانـــي إلـــى أن تشـــييد وحـــدة العنايـــة

المركزة الميدانية بالمستشـــفى العســـكري في فترة

قياســـية خالل سبعة أيام فقط ،والتي تحتوي على

 130ســـريرا لمعالجة الحاالت القائمة للفيروس هي
من اإلجـــراءات االحترازية البارزة التي تم إنجازها
مؤخرًا وهـــي مبعث فخر للجميع ،حيث تم تجهيزه
بأفضـــل األجهـــزة ووفق أعلـــى المســـتويات ،منوهًا

بـــأن وحـــدة العنايـــة المركـــزة الميدانيـــة هـــي ضمن

اســـتعدادات الفريـــق الوطنـــي لضمـــان توفـــر كافـــة

المســـتلزمات للتصـــدي أليـــة حـــاالت قائمـــة وتوفير

العالج والرعاية الالزمة لها.

وأضاف القحطاني أنه في إطار المســـاعي الدؤوبة

والجهود الحثيثة بتســـخير كافة اإلمكانات الالزمة
للتصدي لفيروس كورونا بما يحفظ صحة وســـالمة

المواطنيـــن والمقيميـــن ،فقـــد تـــم تدشـــين خدمـــة
الفحـــص مـــن المركبـــات والتـــي تهدف إلى تســـهيل

إجراءات الفحص النهائي للحاالت الخاضعة للحجر

المنزلـــي ممـــن أنهوا مـــدة الحجـــر المقررة لهـــم ،كما

وتسهم هذه الخدمة في تجنب االختالط والحفاظ
علـــى تدابيـــر التباعـــد االجتماعـــي للحد من انتشـــار

الفيروس.

وحول الزيادة في أعداد الحاالت القائمة بين العمالة

بيـــن القحطانـــي أن هـــذه الزيـــادة جـــاءت
الوافـــدةّ ،

نتيجة الحملة االســـتباقية ورفع وتيرة الفحوصات

المختبرية بشـــكل يومي ،إضافة إلـــى تجمع العمالة
الوافـــدة في مســـاكنهم ،منوهًا بأهميـــة عدم التجمع

وضـــرورة اتباع معاييـــر التباعـــد االجتماعي وليس

فقط بالنســـبة للعمالة الوافدة وإنما للجميع ،ويجب
عدم التراخي في اتباع هذه اإلرشـــادات لما تشـــكله

من أهمية للحد من انتشار الفيروس.

وشـــدد القحطانـــي علـــى ضـــرورة االســـتمرار فـــي
ً
جيدا بشكل
االلتزام بغسل اليدين بالماء والصابون
دوري ،مـــع الحـــرص على اســـتخدام معقـــم اليدين،
وتنظيف األســـطح واألشـــياء التي يتم استخدامها
ً
جيـــدا بصـــورة دوريـــة،
بشـــكل متكـــرر وتعقيمهـــا

وأهميـــة تغطيـــة الفـــم عنـــد الســـعال ،والتخلص من
المناديل المســـتخدمة بالطريقة الصحيحة ،وتجنب

لمس أي شـــخص يعاني من الحمى أو السعال ،وفي
حال ظهور األعراض على أي شخص عليه االتصال
على  444واتباع التعليمات التي سوف تعطى إليه،
مؤكـــدًا على أهمية ارتداء كمامات الوجه الطبية أو

وقائيا مـــن الفيروس،
القطنيـــة منهـــا ما يعد إجـــراءً
ً

بيانات الخبر

الرامية إلى تطوير بروتوكولها العالجي بما يتماشى
وأن العـــالج بالبالزما قد أثبت فاعليته في عدد من

الـــدول التي تطبق هـــذه النوعية مـــن العالج ،حيث
إن هـــذا العـــالج يســـهم فـــي نقـــل المناعـــة لمواجهة

الفيـــروس من الحـــاالت التي تعافت مـــن الفيروس
إلـــى الحاالت القائمـــة ،وأظهرت نتائج ســـريرية في

أعداد كورونا 751 :حالة 89
 %منها ال تظهر عليها أي
أعراض و % 11لديها أعراض
 4حاالت تحت العناية
وخروج  669من الحجر
الصحي االحترازي
البحرين ستبدأ
باستخدام البالزما
لعالج  20مريضا

هذه الدول أن هناك تحســـنًا في األعراض السريرية

بعـــد  12إلـــى  24ســـاعة من تلقـــي الحـــاالت القائمة

للعـــالج بالبالزمـــا وانخفضـــت مؤشـــرات االلتهـــاب

الرئيسية لديها بشكل ملحوظ.

وأوضـــح القحطانـــي أنـــه بتوجيـــه مـــن رئيـــس

المجلـــس األعلـــى للصحـــة رئيـــس الفريـــق الوطنـــي

الطبـــي للتصـــدي لفيـــروس كورونـــا ()COVID�19

إجراء  65768فحصا
للعمال  % 2من التحاليل
إيجابية و % 98سالبة

الفريق طبيب الشـــيخ محمـــد بن عبدهللا آل خليفة،
وبإشراف مباشـــر من قائد الخدمات الملكية الطبية

اللواء البروفيســـور الشـــيخ خالد بن علي آل خليفة

ستبدأ مملكة البحرين القيام بتجارب سريرية حيث
ستشـــمل  20حالة قائمـــة في مراكز العـــزل والعالج

لنقـــل أجســـام مضـــادة إليهم موجهة ضـــد الفيروس

مـــن بالزمـــا دم المتعافيـــن لالســـتفادة مـــن “بالزمـــا

تجنب لمس أي
شخص يعاني من
الحمى أو السعال

النقاهـــة” .مـــن جهتهـــا ،أكدت استشـــارية األمراض

المعدية واألمراض الباطنية جميلة السلمان بمجمع
الســـلمانية الطبـــي على مواصلـــة الجهـــود للحد من
انتشـــار فيـــروس كورونـــا (كوفيـــد  )19واالســـتمرار

في ضمـــان تطبيق اإلجراءات االحترازية والتدابير

الوقائية وفق أعلى المستويات وتكثيفها بما يسهم

في حفظ صحة وسالمة المواطنين والمقيمين.

ارتداء األقنعة وكمامات
الوجه يسهم في
الوقاية من الفيروس

وثمنت الســـلمان ما جاء في الخطاب الســـامي من

تقديـــر صاحـــب الجاللـــة الملـــك للجهـــود الوطنيـــة

المبذولة من قبل فريق البحرين الطبي في التعاطي
مـــع فيـــروس كورونا والتصدي له بمـــا يحفظ صحة
وسالمة الجميع.

واســـتعرضت الســـلمان الوضـــع الصحـــي للحـــاالت

القائمـــة لفيـــروس كورونـــا ( ،)COVID�19حيـــث

سريرا
إشغال 744
ً
فقط من أصل 1699
و 7بالخاص من 172

أوضحـــت أن عـــدد الحـــاالت القائمـــة وصـــل إلـــى

751حالة قائمة جميعها مستقرة باستثناء  4حاالت
تحت العناية ،وأن إجمالي الذين خرجوا من الحجر
الصحي االحترازي بلغ  669حتى اليوم ،كما تعافت

 591حالة خرجت من مراكز العزل والعالج.

وشـــددت الســـلمان على ضـــرورة اتباع اإلرشـــادات

التوعوية الصادرة من الجهات المعنية لمنع انتشـــار
الفيـــروس والمتمثلـــة فـــي عـــدم التجمـــع وضـــرورة
اتبـــاع معاييـــر التباعـــد االجتماعـــي وليـــس فقـــط

بالنســـبة للعمالـــة الوافـــدة وإنما للجميـــع ،إلى جانب

االســـتمرار بااللتزام بغســـل اليدين بالماء والصابون
جيـــدا بشـــكل دوري ،مـــع الحـــرص علـــى اســـتخدام

معقم اليدين ،وتنظيف األسطح واألشياء التي يتم
ً
جيـــدا بصورة
اســـتخدامها بشـــكل متكرر وتعقيمها
دوريـــة ،وتغطيـــة الفم عنـــد الســـعال ،والتخلص من

سريرا
شغل 824
ً
في الحجر من
إجمالي  2504أسرة
عدم التراخي باتباع اإلرشادات
لما تشكله من أهمية للحد
من انتشار الفيروس

المناديل المســـتخدمة بالطريقة الصحيحة ،وتجنب

لمس أي شخص يعاني من الحمى أو السعال.

ودعـــت الســـلمان إلـــى االتصال علـــى  444في حال

ظهور أية أعراض على أي شخص واتباع التعليمات

التي ســـوف تعطى إليه ،مؤكـــدة على أهمية ارتداء
كمامات الوجه الطبية أو القطنية منها بما يسهم في
الوقاية من الفيروس.

زيادة الطاقة االستيعابية
اليومية للفحص ازدادت
 11ضعفا

اليوم
كلمات جاللة الملك األبوية خلقت في طلبتنا إلهاما وإرادة وطمأنينة
التاريخ

المنامة-الجامعة األهلية

الخبر

أكد الرئيس المؤسس للجامعة األهلية عبدهللا الحواج أن الكلمة السامية التي وجهها عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد

البحريـــن بـــكل جـــدارة واقتـــدار بقيادة

سمو ولي العهد من أجل كل هذا الوطن،

بــن عيســى آل خليفــة إلــى أبنائه وبناتــه الطلبة والطالبات في ظل الظروف الراهنة لجائحة فيروس كورونا المســتجد (كوفيد

جهة النشر

ومـــن أجـــل جميـــع أبنائـــه الطلبـــة ،ومن

 )19خلقت في نفوس الطلبة كل معاني اإللهام واإلرادة والطمأنينة ،فكانت البلســم الذي يعالج جميع التحديات ويمد الوطن

أجـــل المحافظـــة علـــى ســـالمتهم وفـــي

بإرادة النصر واالنجاز.

الصفحة

وقـــال رئيـــس مجلـــس أمنـــاء الجامعـــة
األهليـــة إن طلبـــة الجامعـــة األهليـــة

العدد

ومنتســـبيها اســـتقبلوا الكلمـــة الســـامية
لجاللـــة الملـــك مـــن خالل اتصـــال مرئي

واعي” الذي يبث عبر
ببرنامج “مجتمـــع
اإللكتروني
الرابط

تلفزيـــون البحريـــن بســـعادة غامـــرة لما
تضمنته من روح أبوية مليئة بالمشـــاعر
الدافئـــة فضـــال عـــن دروســـه الملهمـــة
فيما تضمنته الكلمة الســـامية من شـــكر
وامتنان لســـمو ولي العهد على متابعته
الحثيثـــة وإدارتـــه الملهمـــة “لفريـــق
البحريـــن” فـــي التعامـــل مـــع متطلبـــات

الحواج :كلمة
سامية غمرتنا
بالسعادة
والمشاعر الدافئة
الظـــرف الراهن ،مؤكدا أن شـــكر جاللته
وتقديـــره لألســـتذة والمعلميـــن أثلـــج
الصـــدور وأحيـــا فـــي أنفســـهم مشـــاعر
الفحر واالعتزاز.

الوقت نفســـه استكمال عامهم الدراسي

ونـــوه الحـــواج باالهتمـــام الشـــخصي

بسالسة وأمان ونجاح.

لعاهل البـــالد بتحصيل أبنائـــه التعليمي
في مختلف المراحل الدراســـية بوصفه

االصالحـــي واهتمامـــه الكبيـــر باالجيال

الدراسي ،األمر الذي انعكس ايجابا على

وبناته الطلبـــة والطالبات ،التي تضمنت

وأضـــاف :لقـــد جـــاءت الكلمـــة الســـامية
لجاللـــة الملـــك إلـــى أبنائـــه الطلبـــة
والطالبـــات فـــي وقتها الصحيـــح لتقدم
لهم كل الدعم والمساندة في تحصيلهم

المؤسســـات التعليميـــة فـــي القطاعيـــن
العـــام والخـــاص ،ولتـــزرع فـــي نفـــوس
الطلبة كل المعاني الجميلة التي أرســـى
جاللتـــه قواعدهـــا ،حيـــث يعمـــل فريـــق

المحافظة على ســـير العمليـــة التعليمية
على أكمل وجه.

وجههـــا حضرة صاحـــب الجاللـــة الملك

جميع أبناء شعبه الوفي وما يعكسه من

باعتبارهم صناع المستقبل.

والعزيمـــة مـــن أجـــل االجتهـــاد فـــي

الجامعـــة وجميـــع كليـــات الجامعـــة

عبدالله الحواج

كل أنشطة التعليم عن بعد التي تقدمها

كلمـــات جاللتـــه الســـامية كل اإلرادة

ومـــن جهتـــه أشـــاد رئيـــس الجامعـــة

حمد بن عيســـى آل خليفـــة عاهل البالد

جعل جاللته التعليم في قلب مشـــروعه

الجامعـــات والمـــدراس يســـتلهمون مـــن

وأكـــد العالي أن مجلس أمنـــاء الجامعة

منصـــور العالـــي بالكلمـــة الســـامية التي

ولي األمر واألب المحب والعطوف على

فـــي الجامعـــة األهليـــة وغيرهـــا مـــن

المفـــدى حفظـــه هللا ورعـــاه إلـــى أبنائـــه

شـــكرا وتقديرا للمعلمين واإلداريين في
مختلـــف المؤسســـات التعليميـــة علـــى

ســـعيهم المخلـــص الســـتمرار العمليـــة

التعليميـــة عـــن بعد ،وعلـــى أفضل وجه

ممكن ،مؤكـــدا أن األســـاتذة واإلداريين

األهليـــة ومجلـــس اإلدارة ومجلـــس
وهيئاتهـــا ملتزمـــون بالنهـــج الوطنـــي

القويم الذي أرســـى جاللة الملك المفدى
قواعـــده وتقديـــم المصلحـــة الوطنيـــة

العليـــا علـــى جميع األمـــور األخرى وفاء
لقيادتنـــا الحكيمـــة وشـــعبها المخلـــص،

حيـــث الثقـــة تامة بـــأن مملكـــة البحرين

ســـتصل بـــإذن هللا تعالى إلـــى بر األمان،

كما بشر جاللة الملك تمامً ا.

local@albiladpress.com
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شهران لبدء تطبيق الضمان الصحي في “حمد الجامعي”
وزيــــر الـــدفـــاع :شــريــطــة عـــدم تــأثــر الــمــســتــشــفــى بــالــتــزامــاتــه تــجــاه الــمــرضــى
مروة خميس

أكــد وزيــر شــؤون الدفــاع الفريــق الركــن عبــدهللا النعيمــي أن مستشــفى الملــك حمــد الجامعي يعتبــر جاهزا
مــن أجــل التشــغيل الذاتي فيما يخــص النظامين المالي واإلداري ،إذ يمكنه البــدء في تطبيق نظام الضمان

الصحي خالل شهرين من تاريخ البدء فيه وبما ال يتعارض مع قوانين وأنظمة قوة دفاع البحرين.
وجـــاء ذلـــك فـــي رده علـــى الســـؤال

العريـــض ،والمتضمـــن االستفســـار

المجلس األعلى للصحة ومدى تأثير

الملـــك حمد الجامعي بشـــأن برنامج

مستشـــفى الملـــك حمـــد الجامعـــي

المرضى.

الخـــاص

بإجـــراءات

مستشـــفى

الضمـــان الصحـــي المقـــدم مـــن قبـــل
عضـــو مجلـــس الشـــورى أحمـــد

عـــن اإلجـــراءات المتخـــذة مـــن قبل
بشـــأن االنضمـــام لبرنامـــج الضمـــان

الصحـــي الوطني الذي يشـــرف عليه

ذلك على التزامات المستشفى تجاه
وبين وزيـــر الدفاع أنـــه منذ اإلعالن

عن برنامـــج الضمان الصحي لم يتم

ادخـــار أي جهـــد من قبل مستشـــفى

تنســـجم مع برنامج الضمان الصحي

الملك حمد الجامعي من أجل إنجاح

فـــي مملكـــة البحريـــن .وأردف أن

مشـــروع الضمـــان الصحـــي ،إذ كان

االنضمـــام لبرنامج الضمـــان الصحي

للمستشـــفى دور فعـــال منـــذ البداية

مـــن قبـــل مستشـــفى الملـــك حمـــد

بالحضـــور الدائـــم فـــي االجتماعـــات

الجامعـــي لـــن يؤثـــر علـــى التزامـــات

التنسيقية للجنة المعنية والمساهمة

المستشـــفى تجاه المرضـــى على أن

باالقتراحـــات مـــن المختصيـــن فـــي

تراعى في ذلك الطاقة االســـتيعابية

المستشـــفى وكذلـــك تســـخير فروع

للمستشـــفى عنـــد قبـــول المرضـــى

متخصصـــة للعمـــل علـــى وضـــع آلية

للعالج عبر تطبيق البرنامج.

عبدالله النعيمي

أحمد العريض

اتحاد العمال عن قانون تدقيق “الرقابة” لماليته :اقتراح للخلف
هاش ــم لـــ “^” :مطب ــق ب ــاألردن ودول أوروبي ــة

يحصـــل علـــى  100ألـــف دينـــار ســـنويا،

وتعتبر اشـــتراكات األعضاء بالنقابات في
حكـــم المال العام ،والتـــي يتوجب مراقبة

أوجه صرف نفقاتها من قبل جهة محايدة

راشد الغائب

لتعزيز الشفافية.

تحفــظ االتحــاد العــام لنقابات عمال البحرين على اقتراح قانون نيابــي يمد صالحية ديوان الرقابة المالية واإلدارية

ونبـــه الـــى أن فكرة االقتـــراح بقانون غير

للتدقيق بمالية االتحادات العمالية.

وقـــدّم االقتـــراح  5نـــواب يتقدمهم ســـيد
فـــالح هاشـــم وهـــو عضـــو ســـابق باألمانة

العامة لالتحاد العام لنقابات العمال.

ومـــا يبتغيه اقتـــراح القانون هـــو “تحصيل

للتقرير األدبي والمالي لالتحاد.

على أوجه النفقات بشكل دقيق وصارم.

النقابيـــة التـــي تـــؤدي دورهـــا بـــكل مهنيـــة

حاصل” ،ألن هيـــاكل االتحاد تجري تدقيقا

مرتبطـــة بنتائـــج المؤتمر األخيـــر لالتحاد
العـــام لنقابات عمـــال البحرين ،وأنه أجرى

ودعـــا الشـــهابي لئـــال يُ بخـــس حـــق الهياكل

سيد فالح هاشم

عبدالقادر الشهابي

تعليق النائب

وحصلـــت “البـــالد” على تعليق بشـــأن هذا

وأوضح أن عمليـــة االنتخاب الديمقراطية

واقتـــدار من أجل إعـــداد التقاريـــر المهنية

فـــالح .ولـــم يـــرد االتحـــاد الحـــر لنقابـــات

التدقيـــق المالـــي ،وتخضع الماليـــة لتدقيق

وأشـــار إلـــى أن فكـــرة االقتـــراح بقانـــون

فـــالح هاشـــم أن دور ديـــوان الرقابـــة ال

األخـــرى ومـــن خـــالل التجـــارب االقليميـــة

يشـــمل التدقيـــق االداري ،والديـــوان جهة

المنظمـــات الدوليـــة بموضوعـــات قـــد تؤثر

جهة حكومية أو يتبع جهة حكومية.

وقال“ :هذا االقتراح خطوة للخلف ،وليس

باألمانة العامة لجمعية المنبر الديمقراطي

االقتراح مـــن االتحاد العام والنائب ســـيد
عمـــال البحرين على طلـــب الحصول على

موقفهم برغم من تذكير قيادته.

موقف االتحاد العام
تحـــدث أمين عام االتحاد العـــام عبدالقادر
الشـــهابي لــــ “البـــالد” بـــأن العمـــل النقابـــي
مبنـــي علـــى الديمقراطيـــة واالنتخابـــات،

باالتحـــاد هـــي الموضـــوع األعمـــق مـــن

شـــامل ،ســـواء مـــن الجمعيـــات العموميـــة
للنقابـــات ،أو مـــن خالل المجلـــس المركزي
لالتحـــاد الـــذي يضـــم مندوبا عـــن كل نقابة

باالتحـــاد ،باإلضافـــة لوجـــود مدقق داخلي
باالتحـــاد ووجـــود لجنـــة للرقابـــة الماليـــة

باألمانـــة العامة ومكتب التدقيق الخارجي

لمالية االتحاد فضال عن نظر المؤتمر العام

عن مالية النقابات أو االتحاد.

يعقوب يوسف

تقارير ديوان الرقابة على الجمعية.

مـــن جهتـــه ،أوضح مقـــدم االقتراح ســـيد

غير موجـــودة علـــى أرض الواقـــع بالبلدان

يقتصر علـــى التدقيق المالـــي فقط ،وإنما

والعربيـــة ،ويتعيـــن عـــدم االصطـــدام مـــع

مســـتقلة تتبـــع الديوان الملكـــي ،وال يعتبر

على اســـتقاللية االتحاد والحركة النقابية.

ولفـــت إلى أنه من خـــالل تجربة عضويته

خطوة لألمام”.

التقدمي فقد الحظ االستفادة الكبيرة من

وبيـــن أن مثـــل هـــذا االقتـــراح معمـــول به

مشـــاوراته بشـــأن االقتـــراح مـــع زمالئـــه

النواب منذ شهر ديسمبر .2019

وبيـــن أنـــه وبعـــد نشـــر صحيفـــة البـــالد

محتـــوى االقتـــراح بقانـــون فقـــد تواصـــل

في منظمـــات نقابيـــة ،ومن بينهـــا األردن،

معـــه نقابيـــون ،وبعضهـــم مؤيـــد لالقتراح

االتحـــاد العمالـــي بـــاألردن ،وكذلـــك يوجد

وجهـــة نظري للجميع بـــأن هذا االقتراح ال

أوروبية.

يشـــار الـــى أن التعديـــل التشـــريعي موقع

ومثل هذا التدقيق لم يحد من استقاللية

والبعـــض اآلخر متحفظ ،ولكنني شـــرحت

تطبيـــق مماثـــل للتشـــريع المقتـــرح بـــدول

يخل باستقاللية االتحادات.

وقـــال إن االتحـــاد العـــام لنقابـــات العمـــال

مـــن  5نـــواب وهـــم :ســـيد فـــالح هاشـــم،

الدولـــة ،وكذلـــك االتحـــاد الحـــر للنقابـــات

ويوسف زينل ،ومحمود البحراني.

يحصـــل علـــى  100ألـــف دينار ســـنويا من

وعبدالنبـــي ســـلمان ،وممـــدوح الصالـــح،

تعقيم المناطق دون التنسيق مع “المدني” مخالـف للقانـون

دراســــــــة تــخــصــيــص ســـكـــن لـــعـــمـــال الـــمـــحـــرق فــــي “الـــبـــحـــريـــن االســـتـــثـــمـــاريـــة”
المحـــرق ،فإنـــه ســـيتم تفريـــغ  5مـــدارس،

سيدعلي المحافظة

كمـــا أنـــه يتـــم حاليا دراســـة إيجـــاد موقع

أكـــد رئيس مركز الدفاع المدني لمحافظة

مناسب لسكن العمال في منطقة البحرين

المحرق النقيـــب علي المران أن أي أعمال

االستثمارية.

تطهير احترازي للمناطق ال تتم بالتنسيق

وتطرقت إلى جهود المديرية في مكافحة

المتطوعيـــن الذيـــن تـــم تدريبهـــم علـــى

إصدار بعـــض التعليمات اإلدارية؛ للحفاظ

مـــع الدفـــاع المدنـــي أو عـــن طريـــق غيـــر

فيـــروس كورونـــا (كوفيـــد  )19مـــن خالل

عمليـــات التطهيـــر ،فإنهـــا تعتبـــر أعمـــاال

على ســـالمة العاملين والمراجعين ،حيث

مخالفـــة للقانـــون ،وذلـــك لعـــدم معرفـــة

طبيعة المـــواد والكيفية التي يعملون بها،
فضال عـــن تأثير تلك األعمـــال على حركة

سير المرور ،وهو ما تم رصده .وأشار إلى
أن إجمالـــي عـــدد عمليات تطهيـــر (تعقيم)

المناطـــق التي تم تنفيذها حتى  11أبريل

الجاري بلغت  11ألفا و 893عملية.

وذكـــر خـــالل لقائـــه أعضاء مجلـــس بلدي

المحـــرق علـــى هامـــش اجتمـــاع المجلس

الذي جرى تأجيله لعدم استكمال النصاب
القانونـــي ،أن اإلدارة دربـــت  893فردا من

الجهات الحكومية ،و 525من المؤسسات
الخاصـــة ،و 2200متطـــوع ،حيـــث بلـــغ
عـــدد عـــدد المتطوعيـــن للدفـــاع المدنـــي

اليوم

مـــن إجمالـــي المتطوعيـــن فـــي الحملـــة

مصعب الشيخ في تغطية مصورة للقاء

ريم فليفل

علي المران

وحيد المناعي

العشـــوائي وذلـــك من أجل القيـــام بأعمال

الوطنيـــة لمكافحـــة فيـــروس كورونـــا بلغ

المشـــكوك باشـــتمالها على حـــاالت إصابة

 10آالف متطـــوع .وبيـــن أن عدد عمليات

أو تأكـــدت بهـــا حـــاالت إصابـــة تتـــم عـــن

التطهير االحترازي التي نفذتها اإلدارة مع

طريـــق رجـــال الدفـــاع المدني ،فـــي حين

المتطوعين بلغت  48عملية تطهير.

يتـــاح للمتطوعين المســـاهمة في عمليات

وأشـــار إلـــى أن التدريـــب تم فـــي  6مراكز

التطهير االحترازي فقط.

للدفاع المدني موعة على مختلف مناطق

وأشـــار إلى أن الدفاع المدني قام بتدريب

المملكـــة .وقال إن عمليـــات التطهير التي

عـــدد مـــن الـــوزارات والشـــركات الخاصـــة

شـــرطة خدمـــة المجتمع بمديرية شـــرطة

يقوم بها الدفاع الدني تنقســـم إلى أعمال

والمتطوعيـــن ،إلـــى جانـــب تشـــكيل فرق

التطهيـــر المخصصة للمناطـــق التي يوجد

خاصـــة ثابتة فـــي مطار البحريـــن الدولي

معدل اســـتجابة المحالت التجارية خالل

بها حـــاالت موجبـــة أو مشـــكوك بإصابتها

تعمـــل علـــى مـــدار الســـاعة علـــى تطهيـــر

فتـــرة الغلـــق كانت كبيـــرة جـــدا ،حيث لم

بفيـــروس كورونـــا ،إلـــى جانـــب التطهيـــر

مرافق المطار والحافالت والطائرات.

ترصـــد المديريـــة أي مخالفـــة للقـــرارات

االحترازي ،وهو إجراء وقائي.

ولفـــت إلى مرافقـــة رجال الدفـــاع المدني

الصادرة بهذا الشأن.

ولفتـــت إلـــى أن المديريـــة وبالتنســـيق

ولفـــت إلـــى أن أعمـــال التطهيـــر للمناطـــق

لطاقـــم وزارة الصحة في حمالت الفحص

التطهير لتلك المناطق.

وبينت أن مشـــكالت ســـكن العمال ليست

ولفتـــت إلـــى تنظيـــم المديريـــة لعـــدد من

الظـــروف الراهنـــة ،أخذ يلتفـــت أكثر لهذه

والســـواحل والمتنزهـــات والمجمعـــات،

مؤقتـــة تتمثـــل في تفريغ عدد من لســـكن

المرافـــق بضـــرورة االلتـــزام باإلجـــراءات

مساكنهم.

اســـتجابة مباشرة من قبلهم ألي إرشادات

المحـــرق النقيـــب ريـــم وحيـــد فليفـــل إن

مـــع محافظـــة المحـــرق تعمل حاليـــا على

جهة النشر

القضيبية  -مجلس النواب

الصالح أن اللجنة خالل اجتماعها

األمـــور من جانب وزارة األشـــغال

وطلـــب إيضاحـــات بشـــأن بعـــض

والبلديات والتخطيط العمراني.

من جانب متصل ،ناقشـــت اللجنة

االقتـــراح برغبـــة االقتـــراح برغبة

االجتماعيـــة ،وآخـــر للقـــاء وزيـــر

بشـــأن دعـــم الـــوزارات والهيئـــات

األشـــغال والبلديـــات والتخطيـــط

العمرانـــي يـــوم الخميـــس المقبل؛
للحصـــول علـــى إيضاحـــات أكثـــر

بشأن المشروع.

وأشار إلى مناقشة اللجنة مشروع

الحكوميـــة لطلبـــة البحـــث العلمي

اجتماع لجنة الخدمات

قانـــون بتعديـــل بعـــض أحـــكام
القانون رقم ( )8لسنة  2009بشأن

مكافحة التدخين والتبغ بأنواعه،

حيث رفعت طلبا للمجلس األعلى

والموظفين الشعور بالطمأنينة والراحة.

مـــن جانبهـــا ،قالـــت القائـــم بأعمـــال فـــرع

أكـــد رئيـــس لجنـــة الخدمـــات

اإللكتروني
الرابط العمـــل والتنمية
طلبـــا للقاء وزيـــر

الفيـــروس ،فضـــال عـــن خطـــورة تلـــك

الجـــاف علـــى مدار الســـاعة بهـــدف تأمين

إجراءات السالمة.

للبيئة لتقديم دراســـة بشـــأن ذلك،

العدد

الحجـــر الصحي في البســـيتين والحوض

المســـاكن مـــن الناحيـــة اإلنشـــائية واتباع

الخبر
مرتقب مع حميدان وخلف لبحث قانون “سكن العمال”
لقاء

ســـكن العمـــال ،حيـــث رفعـــت

والتـــي تشـــكل مواقـــع خصبـــة النتشـــار

وتحدثـــت عن تواجـــد المديرية في أمنية

المنطقة ،ومنـــح المتواجدين من المرضى

التاريخ

بحثـــت مشـــروع قانـــون بشـــأن

معالجـــة مشـــكلة اكتظاظ مســـاكن العمال

تم الحد من حركة التنقل بين المكاتب.

سكن العمال

بيانات الخبر

الصفحة
بمجلـــس النـــواب النائـــب ممدوح

غازي المرباطي

تـــم خفض نســـبة العاملين إلـــى  % 50كما

في الجامعات ،وتسهيل حصولهم
علـــى

المعلومـــات

والبيانـــات،

وقـــررت الموافقـــة عليـــه ،ورفـــع

تقريرها بشأنه إلى هيئة المكتب.

وليـــدة اليـــوم ،إال أن المجتمـــع فـــي ظـــل

الجـــوالت الميدانيـــة لألماكـــن العامـــة

المشكلة ،وهو ما دعا إلى اتخاذ إجراءات

حيـــث تـــم توعيـــة القائميـــن علـــى تلـــك

العمـــال؛ بهـــدف التخفيـــف مـــن اكتظـــاظ

االحترازيـــة ،حيـــث لوحـــظ أن هنـــاك

وأشـــارت إلـــى أنـــه بالنســـبة لمحافظـــة

رسمية بهذا الخصوص.

 50خــريـجــا مــن الصـين كتــفــا

إلى كــتــف مــع أطــباء حجــر الحــد
محرر الشؤون المحلية

تطوع أطبـــاء بحرينيـــون خريجون من

بالحجر الصحي بالحد منذ األيام األولى

الصحـــي؛ للمشـــاركة بجهـــود الحملـــة

والفحـــص بمركز المعارض الدولي بأكثر

جامعـــات صينيـــة ضمن فريـــق البحرين
الوطنيـــة للتصـــدي النتشـــار فيـــروس

كورونـــا .وقـــال مجموعـــة مـــن األطباء:
“لبـــى األطبـــاء الخريجـــون مـــن جامعـــة

ســـاوث إيســـت وشـــنغهاي جيـــاو تونـــغ
وغيرهـــا نـــداء فريـــق البحريـــن بـــوزارة

الصحـــة وتطوعـــوا لمســـاندة الكـــوادر
الطبيـــة كتفـــا إلـــى كتـــف مـــع األطبـــاء

للجائحـــة كمـــا ورفـــدوا مراكـــز المعاينـــة
مـــن  50طبيبـــا” .وأضافـــوا“ :األطبـــاء

البحرينيـــون اليـــوم مـــع الكـــوادر الطبية
فـــي الصفـــوف األماميـــة ويتطوعـــون

وعلم
نفس
ٍ
مضحين بكل ما يملكون من ٍ
ُ
وجهدٍ لخدمة الوطـــن وأهله ،ويؤكدون
وقوفهـــم مـــع فريـــق البحريـــن لمواجهة

األزمة الصحية التي تعصف بالعالم”.

 13عاما و“بابار الساحلية” حبر على ورق

ال غـــائـــب

الـــوداعـــي :لــتــحــديــد ســقــف زمــنــي لتنفيذ الــمــشــروع

بــحــضــور جــمــيــع أعــضــائــه ،عقد

مجلس بلدي المنطقة الشمالية

اجتماعه الـ  23من الدور الثاني
للفصل التشريعي الخامس.

ناقش مجلس بلدي المنطقة الشمالية مقترح تحديد سقف زمني للبدء
بتنفيــذ خطــة مشــروع حديقــة باربار الســاحلية ،ووافــق المجلس على
ورفع توصية لوزارة األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني.
مـــن جهتـــه ،ذكـــر البلـــدي شـــبر

مـــن العـــام  ،2007مطالبـــا بتأكيـــد

الوداعي ممثـــل األولى بالمحافظة

ضمانة تحديد ســـقف زمني لخطة

الشمالية أن هناك ضغطا اجتماعيا

تنفيذ مشروع إنشاء حديقة باربار

متواصـــا باإلفصـــاح عـــن أســـباب

الســـاحلية؛ لتعزيـــز ثقـــة المجتمـــع

لتنفيـــذ

بقـــرب الشـــروع فـــي تنفيـــذ خطة

المتواصـــل

التأجيـــل

المشـــروع خصوصـــا مـــع البـــطء

مشروع حديقة باربار الساحلية.

في اإلعان الرســـمي بشـــأن الفترة

 .االســـتعجال فـــي تلبيـــة المطالب

تغطية :ليلى مال اهلل

الثالثاء  14أبريل  21 - 2020شعبان  - 1441العدد 4200
البلدي شبر الوداعي

بحاجـــة إلـــى حديقة تحتـــوي على

مســـجل باســـم مملكـــة البحريـــن

مساحات خضراء وأشجار وألعاب

لصالـــح وزارة شـــؤون البلديـــات

االجتماعيـــة مـــن اســـتمرار ضيـــاع

وبـــرر تقديـــم االقتـــراح بالكثافـــة

أطفـــال لتكـــون متنفـــس ألهالـــي

والتخطيـــط العمرانـــي ومخصص

فرصـــة تنفيـــذ المشـــروع الممتـــدة

الســـكانية بالمنطقـــة التـــي هـــي

المنطقـــة .فضـــا عـــن أن العقـــار

كحديقة.

الزمنية لتنفيذ المشروع.
ونقـــل

الوداعـــي

المخـــاوف

االجتماعيـــة فـــي توفيـــر موقـــع
لقضاء وقت للراحة والمتعة.
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عرض قوائم الضبط القضائي على المجلس البلدي

مـــن حقهـــم طلـــب المعلومـــات واالطـــاع علـــى الوثائـــق والرخـــص

أوصـــى مجلـــس بلـــدي المنطقـــة

الشـــمالية بإصدار قـــرار بإلزام الجهاز
التنفيـــذي بعـــرض قوائـــم مأمـــوري
الضبـــط القضائـــي ببلديـــة المنطقـــة

الشـــمالية ليتـــم رفعهـــا للوزيـــر عـــن

طريق المجلس.

وقـــال االقتـــراح البلـــدي عبـــدهللا

القبيســـي إنـــه انطاقـــا مـــن صميـــم

العمـــل الرقابـــي الـــذي منحـــه قانون
البلديـــات للمجالـــس البلديـــة وعلـــى

األخـــص المـــادة رقـــم (  )38التـــي
تنـــص علـــى أن “ينتـــدب رئيـــس

زينة والقبيسي والظاعن

المجلس البلـــدي الموظفين الازمين
للتحقـــق مـــن مـــدى تطبيـــق أحـــكام

ويكون لهـــؤالء الموظفين حق طلب

لـــه وتحريـــر المحاضـــر وســـؤال

كانت القوائـــم تعرض على المجالس

والقـــرارات الصـــادرة تنفيـــذا لـــه،

علـــى الوثائـــق والرخـــص المتعلقـــة

إليهـــا ،وإحالـــة المخالفـــة إلـــى الجهة

لوزيـــر والـــذي بـــدوره يرفعهـــا لوزير

ألحكامـــه وأحـــكام هـــذه القـــرارات.

هـــذا القانـــون والقـــرارات المنفـــذة

هـــذا القانـــون والئحتـــه التنفيذيـــة

المعلومـــات والبيانـــات واالطـــاع

ولضبط وإثبات ما يقع من مخالفات

باألماكن واألعمال الخاضعة ألحكام

المختصيـــن فـــي األماكـــن المشـــار

المختصة”.

ونوه أنه بالرجوع للقرارات السابقة

البلديـــة ويصـــدر بشـــأنها قـــرار يرفع
العـــدل والشـــؤون اإلســـامية ليتـــم

البلدي حسين العالي متحدثا باالجتماع

نشرها بالجريدة الرسمية.

مباني رياض أطفال وحضانات بالمدارس الحكومية

الظاعـــن :االســـتفادة مـــن مدخولهـــا لتطويـــر البرامـــج الدراســـية والبحـــوث
وافـــق مجلـــس بلـــدي المنطقـــة الشـــمالية علـــى رفـــع مقتـــرح تطوير واســـتثمار

أرض المـــدارس الحكوميـــة للبنـــات بقطع جـــزء منها لعمل مبانـــي رياض أطفال

العضو البلدي زينة جاسم

مـــن جهتـــه ،قال مقدم االقتـــراح البلدي محمد الظاعن إنه يمكن لاســـتفادة من

جسر معلق بين البديع ومدينة سلمان

والروضـــات ،مؤكدا أن المنطقـــة بحاجة إلى رياض أطفال وحضانات قرب هذه

وافـــق مجلـــس بلـــدي المنطقة الشـــمالية على رفـــع توصية لوزارة األشـــغال

وذكـــر أن قـــرار وزارة األشـــغال وشـــؤون البلديـــات والتخطيـــط العمراني بعدم

بمدينة سلمان ،حيث يحتوي على طريق للمشاة وطريق للدراجات؛ لتسهيل

وحضانات لوزارة البلديات والتخطيط العمراني.

أراضـــي المدارس الكبيرة ولتطوير واســـتثمار األراضي إلنشـــاء رياض األطفال
األراضي من المناطق السكنية.

الســـماح باألنشـــطة ذات الطبيعـــة الخاصـــة ومنهـــا الروضـــات والحضانـــات في

المناطق السكنية واإلسكانية تستوجب تقديم مثل هذا االقتراح.

وبين مقدم المقترح البلدي محمد الدوسري أن االقتراح يهدف إلى تخفيف

الحركة بين المديتين وتشجيع رياضة المشي ورياضة ركوب الدراجات.

» وتابع من شأن استغالل مساحات المدارس تطوير األراضي الحكومية واستثمارها
واالستفادة منها عن طريق االستثمار وتوفير الخدمات الضرورية التعليمية ألهالي
المنطقة واالستفادة من مدخول االستثمار في تطوير البرامج الدراسية والبحوث

العبء عن األهالي المتوجهين لمدينة ســـلمان ،وتســـهيل المرور بين منطقة
البديع ومدينة ســـلمان ،فضا عن تمكن أهالي منطقة البديع من االســـتفادة

بيانات الخبر

العملية في مجال التعليم.

اليوم

وشـــؤون البلديات والتخطيط العمراني إنشـــاء جســـر للمشـــاة يربط البديع

من الخدمات المســـتقبلية لمدينة سلمان واستفادة أهالي مدينة سلمان من

خدمات البديع حاليا.

التاريخالمنازل المدرجة ضمن “اآليلة للسقوط” بخامسة العاصمة
استعراض
الخبر

إطــــــاق مــــبــــادرة لـــتـــوزيـــع الـــكـــمـــامـــات عـــلـــى أهــــالــــي الــــدائــــرة

جهة النشر

مكتب النائب أحمد السلوم

مـــن قبل منظمـــة الصحـــة العالميـــة اال تأكيد

االحترازيـــة لمواجهـــة فيـــروس الكورونـــا،

خامســـة العاصمـــة ،والمدرجـــة علـــى قوائـــم

اجراءاتها في المحافظة على الصحة العامة.

الكمامـــات بنـــاء علـــى التوصيـــات بضـــرورة

تتم مباشرة عملية الهدم وإعادة البناء.

عقـــد المجلس التشـــاوري لخامســـة العاصمة

علـــى الـــدور الـــذي لعبتـــه البحرين وبســـامة

بمجلس النواب النائب أحمد السلوم اجتماعً ا

واستعرض المجلس التشاوري لجانه الدائمة

وأشـــاد المجلـــس التشـــاوري بالجهـــود التـــي

اللجـــان التـــي ســـتقوم بعقـــد اجتماعاتهـــا

الصفحة

برئاســـة رئيـــس اللجنة الماليـــة واالقتصادية

عن بعد االحد المنصرم.
العدد

مـــن خـــال توزيـــع االعضـــاء علـــى مختلـــف

اإللكتروني
الرابط
األول لرئيس مجلس الوزراء صاحب الســـمو
يبذلهـــا ولي العهد نائب القائـــد األعلى النائب

الدوريـــة والتواصـــل مع األهالـــي لبحث كافة

الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة

أو عـــن طريـــق االســـتفادة مـــن أي مقترحات

 ،”19والتـــي كان لهـــا بالغ األثر في الســـيطرة

لمجلس النواب.

احتياجاتهـــم ورفعهـــا إلـــى الجهـــات المعنيـــة

فـــي مكافحـــة فيـــروس الكورونـــا “كوفيـــد-

وشـــكاوى وتقديمهـــا عبـــر األدوات القانونية

عليه وعدم انتشـــاره ،وما اإلشـــادات الدولية

وأكد النائب السلوم أنه وفي ظل االجراءات

وفـــي ظـــل الحاجـــة الملحة لألهالـــي الرتداء

ارتدائهـــا في المحـــال التجاريـــة والمجمعات

والـــوزارات والهيئات الحكوميـــة وفي ضوء
الشـــكاوى من نقص توافرها وعـــدم توافرها
بالكميـــات المطلوبـــة ،فإنـــه ســـيتم إطـــاق
مبـــادرة لتوزيـــع الكمامـــات ألهالـــي الدائـــرة

قري ًبا بعد اســـتام الكميـــات المتفق عليها مع

المشاغل.

وذكـــر أنـــه تـــم بالتعـــاون مـــع أمانـــة العاصمة
اســـتعراض المنـــازل اآليلـــة للســـقوط فـــي

االنتظار والتي أضيفت ضمن المشـــروع ولم
وقـــال إن العمل جار علـــى زيارة هذه المنازل

من قبـــل مقاولين وممثلـــي المكتب لاطاع
على مدى خطورتهـــا وأولوية البدء بالمنازل
بحســـب اإلمكانيـــات المتاحـــة ،مبينًـــا انـــه

“معً ا” الذي قام بإنشـــائه على الهواتف الذكية

اإللكترونية واستغال عاملي الوقت والجهد

إلعـــادة بنائهـــا ،األمر الذي سيســـاهم اإلرتقاء

لـــكل األمـــور التـــي لهـــا عاقـــة بالطلبـــات من

االجـــراءات االحترازيـــة لمواجهـــة فيـــروس

السكن المائم لهم.

أن ربط التقنية أصبح أمرًا ضروريًا للتسهيل

ســـيتم العمـــل علـــى امكانيـــة إيجـــاد الحلول

متـــاح لخدمة أهالـــي دائرتـــه ،وهو مخصص

بالمحافظـــة علـــى صحة المواطنيـــن وتوفير

أجـــل متابعتها مـــع الجهات المختصـــة ،مبينًا

وجدد النائب الســـلوم تأكيـــده الى أن تطبيق

علـــى المواطنيـــن والتحـــول الـــى الخدمـــات

فـــي الوصـــول إلـــى المكتـــب ،وأنـــه وفي ظل

الكورونـــا أصبـــح األمر أكثر ســـهولة بالنســـبة

إلى قنوات التواصل المتاحة والمتعددة أمام
أهالي خامسة العاصمة.
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البحرين أثبتت قدرتها على التعامل مع الصعوبات والمخاطر

الــحــســن”:الــوطــنــيــة لــلــكــوارث”مــســتــعــدة لتقديم الــدعــم فــي مــواجــهــة “الــكــورونــا”

المنامة-وزارة الداخلية

والصيانة مستمرة بمعدلها االعتيادي.

تــرأس رئيــس األمــن العــام رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة الكوارث الفريق طارق بن حســن الحســن ،

وأشـــاد وكيـــل وزارة التربيـــة والتعليـــم للمـــوارد
والخدمـــات محمـــد مبـــارك جمعـــة بكلمـــة جاللـــة

االجتمــاع الــدوري للجنــة  ،عبــر تقنيــة االتصــال المرئي  ،بمشــاركة أعضــاء اللجنة من ممثلــي الوزارات

الملـــك التي وجهها للطلبة منوها إلى أن ما تعكســـه

والجهــات المعنيــة  ،وذلــك للوقــوف علــى جاهزيــة واســتعداد مختلــف الجهــات ذات الصلــة واتخــاذ

مـــن مضامين ومعاني مصـــدر فخر واعتـــزاز لكافة

اإلجراءات المطلوبة  ،باإلضافة إلى تطوير الخطة الوطنية لمواجهة الكوارث .
وفـــي مســـتهل االجتماع  ،أعرب رئيـــس اللجنة عن

وكذلـــك الفرق التي تعمـــل بكامل طاقتها على مدار

لعاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســـى

وأوضـــح رئيس اللجنة الوطنيـــة لمواجهة الكوارث

خالص اعتزازه وتقديره بمضامين الكلمة الســـامية
آل خليفـــة ،عبر اتصال مرئي مـــع تلفزيون البحرين
 ،والتـــي عبـــر فيهـــا جاللتـــه  ،عـــن أســـمى معانـــي

اإلنســـانية والمشـــاعر األبويـــة العميقة تجـــاه أبنائه
الطلبـــة  ،مثمنـــا حرص جاللته على ســـالمة شـــعب

البحرين الوفي  .كما أشاد رئيس اللجنة  ،بما توليه
الحكومـــة الموقرة برئاســـة رئيس الـــوزراء صاحب

الســـمو الملكي األميـــر خليفة بن ســـلمان آل خليفة

رئيس الوزراء  ،من اهتمام كبير في اتخاذ التدابير
االحترازيـــة الهادفـــة إلى الحد من انتشـــار فيروس

كورونا وتعزيز السالمة العامة لدى كافة المواطنين
والمقيميـــن  ،مثمنـــا مـــا يضطلع به ولـــي العهد نائب
القائد األعلى النائـــب األول لرئيس مجلس الوزراء
صاحـــب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بـــن حمد آل
خليفـــة ومتابعتـــه الدقيقـــة والشـــاملة لإلجراءات

المعمـــول بها  ،وهو ما كان له الفضل في الســـيطرة

على األزمة وإدارتها وفق المعايير العلمية السليمة
 ،حيث أن رؤية ســـمو ولي العهـــد وإدارته الناجحة
لـــــــ” أزمـــة كورونـــا “ جعلـــت البحريـــن محل إشـــادة

وتقديـــر مـــن منظمة الصحة العالميـــة  ،معربا كذلك

عن شكره وتقديره ألعضاء فريق البحرين الوطني
برئاســـة رئيـــس المجلـــس األعلـــى للصحـــة الفريـــق

طبيـــب الشـــيخ محمـــد بـــن عبـــدهللا آل خليفـــة ،

العامليـــن فـــي وزارة التربيـــة والتعليـــم  .كما تطرق
إلى إعداد الوزارة للمدارس والتي ســـيتم تســـليمها

الساعة لمواجهة األزمة .

ليتقـــرر اســـتخدامها كمراكـــز إيـــواء  ،عنـــد الحاجة،
كما أعـــدت الوزارة خطة لمواصلـــة التعليم وتقييم

 ،أنـــه بفضـــل هللا وتوجيهات جاللـــة الملك  ،أثبتت

الطلبة وذلك عبر الوســـائل االلكترونية  ،منوها إلى

البحريـــن قدرتهـــا علـــى التعامـــل مـــع الصعوبـــات

التنســـيق مـــع وزارة الخارجية فيمـــا يتعلق بالطلبة

والمخاطر واســـتطاعت مواجهة التحديات الراهنة
وأثبتـــت جدارتها فـــي التصدي لهـــذه األزمة بفضل

البحرينيين الذين يدرســـون في الخارج  ،فضال عن

جانب من االجتماع

مـــا لديها مـــن مقومـــات أساســـية للتعامـــل مع مثل

إعداد مواد تثقيفية للطلبة وأولياء األمور.

هـــذه الظروف  ،الفتا في الوقت ذاته إلى اســـتعداد

وزارة الصحـــة وتلـــك التـــي قـــد يتطلبهـــا الموقف ،

الـــالزم  ،ومنوهًـــا إلـــى أهميـــة الجانـــب التوعـــوي

واتخاذ كافة االجراءات الكفيلة بالتصدي لفيروس

للمقيميـــن وخدم المنازل حـــول إجراءات التنظيف

وأوضـــح أن المخـــزون الطبي  ،متوفـــر في المملكة

الشـــركات للتعامل مع أي انســـكابات نفطية ،و قدم

مـــن جهته  ،أشـــار الدكتور وليد المانـــع وكيل وزارة

ســـنتين لألدويـــة الخاصـــة بعـــالج فيـــروس كرونا ،

 ،ايجـــازا حول خطـــط الطوارئ الوطنيـــة لمكافحة

اهتمامـــا كبيـــرا بتوفيـــر كافـــة متطلبـــات الرعايـــة

الطبية.

هـــذا الدعـــم  ،ســـاهم في جعـــل المســـتوى الصحي

الصناعـــة والتجـــارة والســـياحة أســـامة العريـــض ،

 ،مســـتعرضا إيجازا حول الوضـــع الصحي بالمملكة

أشـــهر  ،حيـــث قامـــت الـــوزارة بإعـــداد قائمـــة لــ 14

تـــم اتخاذهـــا للمســـاعدة في منـــع انتشـــار العدوى ،

للبحرين من خالل االتفاق مع الموردين المحليين.

المنفـــذة  ،واإلجـــراءات االحترازيـــة التـــي اتخذتها

األعلـــى للبيئـــة محمـــد مبـــارك بـــن دينة عن شـــكره

اللجنـــة الوطنيـــة لمواجهة الكـــوارث لتقديم الدعم

منوهـــا إلى دور المجلس األعلى للصحة في متابعة

للجمهـــور ومواصلـــة عقـــد دورات تثقيفيـــة خاصة

كورونا ووضع وتنفيذ الخطط االستباقية.

والتطهير وتعقيم المنازل والمواد المستخدمة.

لمـــدة تصـــل إلى عام ونصـــف وهناك مخـــزون لمدة

وتقديـــره لـــوزارات الداخلية والنفـــط والمواصالت
واالتصـــاالت فـــي المســـاهمة فـــي تحديـــث خطـــط

الطوارئ الوطنية لمكافحة التلوث بالزيت  ،خاصة
بعـــد قيام المجلس األعلى للبيئة بالتعاقد مع إحدى
الســـيد حســـن المرزوق من المجلس األعلـــى للبيئة

الصحـــة إلـــى أن قيادة جاللة الملـــك المفدى  ،أولت

والعمـــل جـــار لطلـــب مزيد مـــن األدويـــة والمعدات

الصحيـــة والطبيـــة للمواطنيـــن والمقيميـــن وأن

ومـــن جهتـــه  ،أكـــد وكيـــل شـــئون الصناعة بـــوزارة

تمرين ســـواعد المملكة  ،مشـــيرا إلى اســـتمرار عقد

بمملكـــة البحرين من أفضل المســـتويات في العالم

أن المخزون االســـتراتيجي للغذاء كاف لمدة ســـتة

التنفيذي للهيئة الوطنية للنفط والغاز ناصر سلطان

 ،مـــن خالل االحصائيات واإلجـــراءات الطبية التي

مادة غذائية أساســـية وهناك دفعات كبيرة وصلت

كمـــا أطلع اللجنة على معـــدالت الجاهزية والخطط

مـــن جهتـــه ،أعـــرب الرئيـــس التنفيـــذي للمجلـــس

التلـــوث بالزيـــت والمـــواد الخطـــرة  ،ونظـــام العمـــل

ومســـتويات القيادة والمســـتويات الخطرة ونتائج
ورش العمـــل والتدريـــب والتطويـــر ،وقدم الرئيس
الســـويدي  ،ايجـــازا حـــول اســـتراتيجية الهيئة في

توفير المخزون االســـتراتيجي للنفط  ،فيما أوضح
المهنـــدس عدنـــان محمـــد فخـــرو نائـــب الرئيـــس

التنفيـــذي للتوزيـــع وخدمـــات المشـــتركين بهيئـــة

الكهربـــاء والماء أن عمليات إنتـــاج الكهرباء والماء

فيما أشـــار العميد علي الحوطـــي مدير عام اإلدارة
العامة للدفاع المدني إلى التنسيق مع  1000شركة
تنظيـــف وتدريبهـــم علـــى عمليـــات التطهيـــر  ،كمـــا
تـــم اســـتعراض جهـــود الدفـــاع المدني فـــي تدريب
المتطوعيـــن وإعدادهـــم لتغطيـــة كافـــة مناطـــق
البحريـــن .فيمـــا أعـــرب وكيـــل شـــؤون البلديـــات
بـــوزارة األشـــغال وشـــؤون البلديـــات والتخطيـــط
العمرانـــي الشـــيخ محمـــد بـــن أحمـــد آل خليفة عن
شـــكره للدفـــاع المدنـــي  ،علـــى جهـــوده ودوره فـــي
التعـــاون مع شـــؤون البلديات منوها إلى أنه ســـيتم
معالجة النقص باالســـتعانة بالشـــركات الخاصة في
الوقت الحالي.
ودعـــت اللجنـــة فـــي ختـــام اجتماعهـــا إلـــى أهميـــة
مواصلـــة الجهود التوعوية التي تســـهم في حماية
الســـالمة العامة للمواطنين والمقيمين  ،مؤكدة في
الوقـــت ذاتـــه على ضـــرورة اســـتقاء المعلومات من
مصادرها الرسمية.

تربويون وطلبة :الكلمة السامية تحفزنا على بذل أقصى جهد بالتعليم
محرر الشؤون المحلية

منها المنهج الذي ستكون عليه البحرين عما قريب.

الطالبـــة فاطمة فالح من مدرســـة جدحفص الثانوية
ً
قائلـــة“ :ما أجمله من شـــعور،
للبنـــات عبرت شـــعورها

أكد تربويون وطلبة وأولياء أمور أن الكلمة الســـامية
لعاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل

وأنا أستمع للصوت األبوي الحاني الذي يأخذ بأيدينا

خليفة عبر تلفزيون مملكة البحرين ،تعكس االهتمام

للنجـــاح ،ويبعـــث فـــي نفوســـنا الطمأنينـــة فـــي هـــذه

الكبيـــر الـــذي يوليـــه جاللتـــه للمســـيرة التعليميـــة،

الظروف االستثنائية التي نمر بها ،ويحثنا على األخذ

وحرصه على ســـيرها بالصورة المطلوبة في مختلف

بأســـباب التميز والعلم والمعرفة ،لقد وصلت رسالتك

الظروف ،وتقدير جاللته لجميع منتسبيها.
وأشاروا إلى أن هذه الكلمة السامية قد جاءت لتمثل
حافـــ ًزا كبيـــرًا للجميـــع على بـــذل المزيد مـــن الجهود
لتحقيق أفضل النتائج.
وقـــال الوكيـــل المســـاعد للتعليـــم الخاص والمســـتمر
بـــوزارة التربيـــة والتعليم جعفر الشـــيخ“ :لقد ســـعدنا

يـــا مليكنا وتقبلناها بقلوبنا قبل عقولنا ،فهي تقع في

يوسف القوز

نادية المريسي

جعفر الشيخ

فاطمة فالح

خارجـــة عـــن إرادتنا ،لذلك كنا ســـعداء جـــدًا بإطاللة

مـــن جهتـــه ،أكـــد مديـــر مدرســـة الحـــد االبتدائيـــة

جاللـــة الملـــك بكلمتـــه الداعمـــة ،والتي جـــاءت بقلب

اإلعدادية للبنين يوســـف القـــوز أن كلمة جاللة الملك

أحمد الحداد

الصديـــق ،أحمـــد الحـــداد إن الكلمـــة الســـامية تعكس
ً
ً
ً
ً
شـــفافة أكدت فـــي المقام األول
صادقة
أبوية
روحـــا

ً
حفاظا على سالمة
أن اإلجازة االحترازية قد جاءت

نبـــض الروح ،ونصب األعين ،وســـوف أبـــذل قصارى

جهدي ألكون نعـــم الطالبة المتفوقة؛ من أجل وطني
الحبيـــب ،ولن أقصر في أخذ هذه التوجيهات القيمة
نبراســـا يضيء دربي أهتدي
مأخذ الجد ،وســـأجعلها
ً

به في مسيرتي التعليمية”.

حنـــون ونظرة أبويـــة ،لتبعث في نفوســـنا االطمئنان،

تمثـــل خريطة طريـــق لتحقيـــق تطلعـــات المواطنين

ومـــا التعلـــم عـــن بُعـــد إال امتـــداد لمشـــروع جاللتكم

ونبراســـا يضـــيء لنـــا الطريـــق فـــي هـــذه الظـــروف
ً

النـــشء في هـــذا الظرف االســـتثنائي ،ثم ســـعت في

لمـــدارس المســـتقبل ،وتبنيكـــم للتقنيـــات التعليميـــة

االســـتثنائية ،فقد جاءت شـــاملة وواضحة ،متضمنة

المقـــام الثانـــي إلى االطمئنـــان على ســـيرورة العملية

الحديثة ودعمها ،وها هي قد أثمرت وأينعت في ظل

الرعايـــة األبوية التي عهدناها فـــي آل خليفة الكرام،

التعليمية التعلمية عن بُعد ،مشيرًا إلى أن شكر جاللته

هذه الظـــروف ،لتثبت أن أبنـــاء البحرين ال يتوقفون

وحـــرص جاللته على إنهاء العام الدراســـي بسالســـة

المعلميـــن والمعلمات العاملين يرمز إلى تقديره الجم

عـــن تلقي العلم بشـــتى الطرق المتاحة ،وفي مختلف
ً
مســـبقا أن نكون
الظـــروف ،ونعد جاللتكم كما تعهدنا

وأمان ،كما أن إشـــادة جاللته بالمعلمين ودورهم هي

لهـــذا القطاع الحيـــوي ،الذي نجح تحـــت قيادة وزير

أكبـــر حافز يتطلعون إليـــه ،لمواصلة درب العطاء في

بدروهـــا ،قالـــت نادية المريســـي القائـــم بأعمال مدير

مثابرين محبين للعمل ،وأن نرفع علم مملكة البحرين

“فريق البحرين”.

التربيـــة والتعليم في إدارة التعليـــم عن بُعد بحرفية
ً
إضاءة
ومصداقيـــة وسالســـة ،لتصبح هـــذه التجربة

عاليا ،مع خالص شكرنا إلى
لرفع اسم مملكة البحرين ً

إدارة نظم المعلومات بالوزارة “نمر بمرحلة استثنائية

في كل المجاالت وبكل فخر”.

وقـــال المعلـــم األول للغـــة العربيـــة بمدرســـة أبوبكـــر

للعاملين في القطاع التعليمي للمستقبل يسترشدون

ماجد النعيمي.

بكلمـــة صاحـــب الجاللة الملـــك ،والتي تؤكـــد اهتمام
جاللتـــه بمســـتقبل أبنائـــه الطلبـــة ،والتـــي تحفزهـــم
ومعلميهـــم وكافـــة منتســـبي الميـــدان التربـــوي على
المزيد في العطاء ،فشـــكرًا ســـيدي جاللة الملك على
رعايتكم وعطفكم ،وســـوف نكون عند حســـن ظنكم،
وبدعمكـــم ســـوف نجتـــاز هـــذه الظروف بـــكل عزيمة
وصبر واجتهاد وإتقان”.
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أمـــا ولية األمر نوال مبارك عيســـى ،فقد وجهت كلمة
شكر وفخر إلى جاللة الملك على وقفته العظيمة مع
أبنائـــه الطلبة ،فـــي ظل الظروف الراهنـــة ،وأكدت أن

أولياء األمور لن يدخروا جهدًا في دعم جهود وزارة
التربيـــة والتعليـــم فـــي توفير الخدمـــة التعليمية عبر

الوسائل الممكنة ،ليحقق أبناؤنا الطلبة أعلى النتائج،
جميع الجهود المبذولة من قبل الوزارة بقيادة الوزير

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

“الرد” على هياكل حقوق اإلنسان المدهونة بالكذب
خرجت المنشورات الصفراء وهياكل حقوق اإلنسان المدهونة بالكذب،

يقوم بتقديم الرعاية الطبية والخدمات الازمة ،ونؤكد عدم وجود أية

ويتبخـــر من محات مالي قـــم وطهران وخاياها الســـرطانية ،تطالب

أساس من الصحة”.

ومعها الخارجون عن القانون ومن يشـــرب من جداول الخيانة اآلســـنة
بعقليـــة االنحـــال “إطاق ســـراح النزالء نظـــرا لوجود فيـــروس كورونا

وذلك بصدور عفو ملكي للنزالء”.

حالـــة قائمـــة بيـــن النزالء ،وأن كل ما يشـــاع في هذا الصـــدد ليس له أي

ال أحـــد يمكنـــه االقتـــراب من المضامين اإلنســـانية وأبعادهـــا في مملكة
البحرين ،والدور الطليعي الرائد الذي ينتهجه ســـيدي جالة الملك حمد

الخســـة والنذالـــة متأصلـــة فـــي نفـــوس هـــؤالء ،والكـــذب مـــن تقاليـــد

بـــن عيســـى آل خليفـــة حفظـــه هللا ورعـــاه ،فأبوتـــه وعطفه علـــى أبنائه

معديـــة وهنـــاك إجراءات طبيـــة دورية لفحص النزالء ،ولم تســـجل أية

عليهم لدواع إنسانية في ظل الظروف الراهنة ،إضافة إلى عفو جالته

تحضرهـــم ،فمراكـــز اإلصـــاح والتأهيـــل خاليـــة تمامـــا من أيـــة أمراض

حالـــة كورونـــا ،وقبل أيـــام قالت اآلنســـة ماريا خوري رئيس المؤسســـة

الوطنيـــة لحقـــوق اإلنســـان بعد زيـــارة فريق المؤسســـة مركـــز اإلصاح

والتأهيـــل “بعـــد اطاع أعضاء المؤسســـة عن كثب وعلـــى أرض الواقع
على اإلجراءات االحترازية والتدابير الوقائية التي تتبعها إدارة المركز
فـــي التعامل مع النـــزالء ورجال األمن ،أود التأكيد على أنه يتم التعامل

وفـــق المعايير الدولية التي أوصت بهـــا منظمة الصحة العالمية للوقاية

من أجل منع انتشار فيروس كورونا بين النزالء ،وأن هناك طاقما طبيا

اآلراء الواردة في
«منطلقات» تعبر
عن أصحابها وال
»
تلزم «
للتواصل17111483 :

ليـــس لهـــا مثيل ،فقد أصدر جالته مؤخرا العفو عن ( )901من المحكوم
أيده هللا عن النزالء بمناســـبة حلول شـــهر رمضان ،وكذلك عيدي الفطر

واألضحـــى ،واألعيـــاد الوطنية كعيـــدي جلوس جالتـــه والعيد الوطني
ناهيك عن توجيهات جالته بتنفيذ العقوبات البديلة التي استفاد منها
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» للبحرين أيها األغبياء والحاقدون أصالتها وشخصيتها وإضاءات العصور
تشهد على ريادتها في مجال حقوق اإلنسان وكرامته ،وأرضها الطاهرة

خصبة للدروس والمآثر.

عبدعلي الغسرة

شك ًرا سمو رئيس الوزراء
تفضل صاحب الســـمو الملكي األمير خليفة بن ســـلمان آل خليفة رئيس الوزراء
المُ وقر وبمناســـبة قرب حلول شـــهر رمضان المبارك بتوجيه أمره الكريم لوزارة

العمـــل والتنميـــة االجتماعيـــة بمضاعفة قيمـــة مخصصات الضمـــان االجتماعي
لألســـر المســـتفيدة من مســـتحقات الضمـــان االجتماعـــي ولمختلـــف فئات ذوي

اإلعاقـــة ،والتي ســـيتم صرفهـــا في منتصف شـــهر أبريـــل 2020م ،وتهدف هذه
المبـــادرة الكريمـــة واإلنســـانية مـــن لدن ســـموه لمســـاعدة هـــذه الفئات لتيســـير

حياتهم المعيشية وتوفير ما يحتاجون إليه من مستلزمات شهر رمضان الكريم

وعيد الفطر السعيد ،لينعموا باألمن والراحة والطمأنينة واالستقرار.

لقـــد حظـــي الشـــعب البحريني بالكثيـــر من االهتمـــام والرعاية من ســـمو رئيس

الوزراء ،ومبادرات ســـموه الكريمة والمُ تعـــددة ديدن أصيل في حياته ،وعامة
ً
احتياجا
مضيئة في مســـيرة عمله الوطني واإلنســـاني ،خصوصا للفئـــات األكثر
فـــي البحريـــن .وهـــي نتاج متابعة ســـموه المباشـــرة والمســـتمرة ألحـــوال أبنائه
المواطنيـــن ،وحرصـــه الدائـــم علـــى تحقيـــق تطلعاتهـــم والتخفيف مـــن األعباء

المادية التي تثقل كاهلهم بما يضمن لهم حياة آمنة ومســـتقرة ،وتعكس رؤيته
الثاقبـــة لمواجهة متطلبات هذه األســـر واحتياجاتها ،وهي رؤية رافقته منذ أن
بـــدأ عملـــه اإلداري وتحمل مســـؤوليته الوطنية في عهد والـــده وفي عهد أخيه

طيب هللا ثراهما وصوال إلى حاضرنا الزاهر.

هذه المبادرة تأتي اســـتكماال لما قامت به الحكومة ُ
منذ بروز “كوفيد  ”19بوضع

حزمـــة ماليـــة واقتصاديـــة للتخفيـــف من تداعيـــات الوبـــاء على أفـــراد المجتمع
والقطـــاع التجـــاري لضمـــان عـــدم حـــدوث أية آثـــار علـــى المواطنيـــن واالقتصاد

والمجتمع وبالذات أصحاب الدخل المحدود والمهن ُ
الحرة ،وهي وقفة حكومية
جريئة وشجاعة في وقت بالغ األهمية ،ما يُ ؤكد أن الحكومة لديها من المقومات

التي تجعلها قادرة على مواجهة التحديات والمواقف الطارئة في أي وقت.

كاظم السعيد

» إن هذه المبادرة أثلجت قلوب أهل البحرين جميعً ا في ظل هذه الظروف الصحية
الصعبة التي يعيشها العالم أجمع ،وهي الظروف التي جعلت الشعب مع قيادته
السياسية وحكومته الرشيدة في ملحمة الدفاع للقضاء على “كوفيد  .”19ففرحة
أهل البحرين جميعً ا بهذه المكرمة تمثل وحدة القلب في الجسد الواحد ،فشكرًا
لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموُ قر.

سمو األمير سلمان ...والجيش األبيض ()1
“المملكة ســـتنتصر على كل التحديات بالروح الوطنية ومشاركة مجتمع واع” ،بهذه
الكلمـــات عبـــر صاحـــب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمـــد آل خليفـــة ولي العهد
األمين النائب األول لرئيس مجلس الوزراء عن إصراره الحثيث على قيادة الجيش
األبيض لمواجهة وباء فيروس كورونا ( ،)COVID-19حيث بادر ســـموه بالتصدي له
مبكـــرا ،حيث الحكمـــة وجهوزية القـــرار بأهمية الخطوات االســـتباقية التي اتخذها
ســـموه ،والتـــي كان لها الدور الكبير في اســـتمرار حرية التنقـــل والخروج من المنزل
للضرورات المعيشـــية للجميع ،في إشـــارة إلى ما تم اتخـــاذه من قرارات وإجراءات
هدفها األول الحفاظ على صحة وســـامة المواطنيـــن والمقيمين في المملكة كونها
أولوية دائمة.

مجريـــات وأحـــداث هذه األزمـــة ،وللفريق الوطنـــي الذي ضم خبـــرات وكفاءات من

كل التخصصـــات التي تفرضها ظروفنا الراهنة بكل جهد وإخاص ،بوجه عام إدارة

األزمـــة الراهنـــة بقيادة ســـموه جديرة بكل الثناء والتقدير ،لما اتســـمت به من حنكة

وحكمة وكفاءة ومهنية عالية ،وهذا أمر واضح وجلي.

» وفي سياق الحديث عن هذا النجاح الباهر الذي حققته مملكة البحرين في
هذه المواجهة والذي أشاد به مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس

أهانوم في أول حديث له عن الموقف الصحي في البحرين من خالل إشادته

باإلجراءات االحترازية والتدابير الوقائية التي قامت بها المملكة الحتواء الوباء

والسيطرة عليه ،حيث اشتمل تقرير المنظمة على ما قامت به المملكة من

إجراءات حصدت بتنفيذها اإلشادة الدولية في تشكيل الفريق الوطني لوضع

لقـــد كانـــت توجيهـــات وإدارة ســـموه ملف جائحـــة كورونـــا والفريق الوطنـــي ،مثاال

االستراتيجية الحتواء ومنع انتشار المرض وذلك من خالل تأمين المنافذ

البحرينييـــن والمقيميـــن ،وجعـــل البحرين مميزة فـــي تعاملها وجاهزيتهـــا لمواجهة

إلى مراكز إيواء للعزل والعالج ،كل ذلك اعتمادا على الكادر الطبي والتمريضي

يحتـــذى بـــه فـــي التعامل مـــع األزمات ،وهـــو األمر الذي بعـــث الطمأنينـــة في نفوس
هذا التحدي غير المسبوق ،والذي يواجه شتى دول العالم ،وكانت شهادات التقدير
واإلشـــادة علـــى هذا التميـــز الذي حظيت به البحرين على كل المســـتويات كشـــهادة
منظمة الصحة العالمية ،كلها كانت في مكانها ومســـتحقة لســـموه على حسن إدارته

حسين المهدي

أرقام تصنع البحرين ...كورونا وإدارة التحديات
وأنا أكتب هذا المقال ،ســـمعت خبر وفاة أخي األســـتاذ الدكتور محمود جبريل ،رئيس

باإلجراءات االحترازية لفحص القادمين للبحرين من الدول الموبوءة وتحويلهم

الـــوزراء األســـبق فـــي ليبيا الشـــقيقة ،حيث التقيته فـــي البحرين في أواخر تســـعينات

ورجال األمن والجيش ،حيث كان هذا الجيش األبيض في الصف األول مضحيا

في العالم العربي ،ووفاته المترتبة على إصابته بفيروس كورونا الذي بات يهدد سكان

بنفسه وروحه من أجل البحرين وأهلها ومقيميها ،كما ال ننسى منهجية هذه
االستراتيجية التي اتبعتها هذه الفرق بدءا من استقبال القادمين بالفحص

والحجر والعزل والقرارات السريعة والعاجلة في مواجهة الوباء.

القـــرن الماضي ،ضمن مؤتمر عن الجمعيات األهلية والتدريب وتنمية الموارد البشـــرية
العالم ودوله المختلفة ،ولم يفرق بين رجاالت العالم من قادة أمثال األمير شـــارلز ولي
عهد المملكة المتحدة ،وبولس جونســـون رئيس وزرائها والقائمة تطول ،بل طال حتى
كتابـــة المقـــال زهاء مليون وثاثمئة ألف إنســـان حول العالم ،فـــي قرابة  200دولة ،مع
وفاة نحو  73ألف نسمة في العالم ،بما نسبته  ،% 5علما أن عدد المتعافين بلغ  277ألفا

من جملة المصابين ،وفقا لمنظمة الصحة العالمية.

إضافـــة إلـــى ذلـــك ،أظهـــر الوبـــاء مدى قـــدرة الدول علـــى إدارة هـــذه األزمـــة اقتصاديا

بيانات الخبر

د .ندى أحمد الحساوي

اليوم

معادلة فيروس كورونا بالمناعة الذاتية

أن ما تقاوم
هل هي مس ــألة مقاومة أم معادلة؟ س ــؤال علمي مفهومه عميق ،فالمتعارف عليه ّ

التاريخ

وج ــوده يبق ــى ،فالموجود في الوقت الراهن هو “كوفيد  ”19المس ــبب لألنفلونزا ،وليس جديدا
عل ــى العالم أن يس ــبب فيروس ــا من مجموعة الكورون ــا األنفلونزا ،لكن “كوفي ــد  ”19هو الجديد

الخبر

ألن ــه نات ــج عن تحوّ ر في الغاف الخارجي لفيروس كورونا مس ــبب للس ــارس ،وبتعريف مرض
األنفلون ــزا نج ــد أنه مرض معد يصيب الجهاز التنفس ــي ،تكون أعراضه الح ــرارة المرتفعة وألم

جهة النشر

ف ــي الحلق وس ــيان ف ــي األنف ،صداع ،ألم ف ــي المفاص ــل والعضات ،وش ــعور بالتعب ،وتزيد
نس ــبة اإلصاب ــة ف ــي األنفلونزا ف ــي الجو الب ــارد ،حيث إن الفيروس ــات بطبيعتها ليس ــت كائنات
حي ــة ولكنها أجس ــام أو كبس ــوالت حاملة لبرنام ــج الحياة ،ما إن تدخل خلية حية فإنها تش ـ ّـغل

الصفحة

ذلك البرنامج بالسيطرة على العمليات الحيوية ،والتحكم في الجينات ،لتوجيه وتجنيد آليات
الخلي ــة لنس ــخ وإنتاج المزيد من الفيروس ــات ،وذلك م ــا يحدث عندما يدخ ــل الفيروس خايا

العدد

مجاري التنفس والرئتين حيث تتناس ــخ األجس ــام الفيروس ــية في درجة حرارة أقل من درجة
حرارة الجس ــم ،والتي تكون موائمة في الجهاز التنفس ــي لحركة الهواء المس ــتمرّة في الشهيق
والزفير في الجو البارد.
الرابط اإللكتروني

علين ــا أن ننظ ــر لجائحة كورونا بوعي أعمق ،فأنفلونزا الكورونا تحمل رس ــالة اليقظة للبش ــرية

جمعاء ،حيث إن جس ــم اإلنس ــان معني بالصحة والس ــامة ،ألنه خلق للعمل واإلبداع واالبتكار،

الجس ــد متوازن ــا ومحقق ــا للمقاييس الفس ــيولوجية التي عنده ــا تتم العمليات الحيوية بش ــكل
صحيح.

ففاعلية المناعة تكون في جس ــد اإلنس ــان المتوازن ذاتيا ،وإن كان هناك جس ــم غريب وجديد

سلبية “الكوفيد  ،”19فإن الخايا
داخل جسد ذلك اإلنسان وليست هناك ذاكرة مناعية لمعادلة
ّ
المناعي ــة التائي ــة الموج ــودة في األوعي ــة الدموية لألغش ــية المخاطي ــة المبطن ــة لألنف والفم
ّ
التنفس ،والتي هي من خايا الدم البيضاء المشكلة للجزء الرئيسي من جهاز المناعة،
ومجاري

ـإن تل ــك الخاي ــا المتجولة تقوم بالكش ــف ع ــن “الكوفيد  ،”19ث ــم مهاجمته وإصدار إش ــارات
فـ ّ

اس ــتنفار للخايا المحيطة للتصدي للجس ــم الغازي ،وكذلك إفراز م ــواد كيميائية كاإلنترفيرون
ّ
وتفش ــي الفي ــروس ،وبنفس الوقت تك ــوّ ن الخايا المناعية ذاك ــرة للتصدي لـ
للح ــد من تناس ــخ
“الكوفي ــد  ”19عن ــد غزوه للجس ــم مرة أخرى ،بعد ذل ــك يقوم بروتين مناع ــي موجود أيضا في

أوعية األغش ــية المخاطية بغلق المس ــتقبات الموجودة على الغاف الخارجي لـ “الكوفيد ”19
حتى ال يقوم بدوره بالهجوم على خايا الدم المناعية.

» ذلك ما يحدث في الجسد المتوازن ألنه يخدم رسالته في الحياة التي أوجده الخالق عز
وجل ألجلها ،أما الذين عاشوا في برمجة التنشئة والمجتمع بممارسة ما ال يعشقون

من أجل الكسب المادي ،فهم يعيشون في ألم ومعاناة العقل الالواعي ،الذي يستجيب

له الجسد باإلفراز المزمن لهرمون اإلبينفرين مثال مما يقلل من فعالية خاليا وبروتينات

خلق ليخدم رس ــالة اإلنس ــان الضمنية التي هي قيمته العليا الذاتية ،بها يفعّ ل اإلنس ــان التفكير

الدم المناعية ،فيصبح غزو أجسادهم بـ “الكوفيد  ”19يسيرا .فما يلزم “الكوفيد ”19هو

حول ــه بما في ذلك الس ــلب واإليجاب عن طري ــق إدارة عقله الذي هو مخزون األفكار ،ما يجعل

مفعّ ل بالرسالة الكونية المعنيّة بالخلق.

الحقيق ــي برؤيت ــه لذاته من منطلق تلك القيمة العليا ،عندها يرتفع وعي اإلنس ــان بما يدور من

معادلة تتحقق بواسطة المناعة الذاتية في أول دخوله إلى الجسد المفعّ ل بالروح ،أي

واجتماعيـــا ،بـــل من جميع النواحي ،ولـــو أخذنا دول العالم األول ،مجـــازا ،وهي أميركا

واالتحاد األوروبي وبريطانيا ،التي تســـيطر على اقتصاد العالم ،قياســـا بالناتج القومي
اإلجمالـــي والذي قارب أكثر من  80تريليون دوالر ،اســـتحوذت الـــدول المذكورة أعاه

علـــى حوالـــي الثلث ،والتي كان من المتوقـــع أن يكون أداؤها أفضل بكثير مما هو عليه
اآلن ،لكـــن هل اســـتطاعت هذه الـــدول أن تنجح في امتحان إدارة هذه األزمة ،بشـــكل

يتماشـــى اقتصاديـــا واجتماعيا وفـــي غيرها من النواحـــي التي تزخر بهـــا هذه الدول؟
وهذا أمر البد أن ننتظر نتائجه متى اكتملت.

ويأتـــي الســـؤال ،كيـــف كان أداء مملكة البحريـــن؟ وكيف عالجت كوفيـــد 19؟ الجواب

بلغة األرقام ،حيث األرقام صنعت موقفا ،ملخصه أن مملكة البحرين استطاعت بفضل

قيادتها الرشيدة وإدارتها الحثيثة المتميزة ،نجحت في تبني جميع الحلول في مكانها
ووقتهـــا المناســـبين ،خصوصـــا تلـــك التي ركـــزت على الدعـــم االقتصادي ،ســـواء كانت

الحزمـــة المالية واالقتصادية التي بلغت  4.3مليـــارات دينار بحريني ،والتي صبت في

صالـــح المواطنين والقطاع الخاص ،ولعل أهمها مشـــروع دعـــم رواتب وأجور العاملين
في القطاع الخاص لألشهر الثاثة من أبريل إلى يونيو ،بمبلغ قدر بـ  215مليون دينار،

إضافة إلى اضطاعها بتسديد فواتير الكهرباء والماء وغيرها من أدوات الدعم المالي
الذي أدى إلى تنفس المواطنين الصعداء ،على المســـتوى المعيشـــي ،وال يســـعنا المقال
إلى ذكرها جميعا ،ناهيك عن اإلجراءات على المســـتوى الصحي من الجانبين الوقائي

والعاجـــي ،والتي ضيقت الفجوة بين أعداد المصابين وأعداد المتعافين ،حيث تشـــير
األرقام الرسمية إلى أنه حتى مساء االثنين الموافق  6أبريل  ،2020استطاعت المملكة

أن ترفـــع حـــاالت المتعافين لتبلـــغ  458حالة ،مقارنة بالحـــاالت القائمة وهي  294حالة،

أغلبها حاالت مستقرة ،علما أن عدد الفحوصات صارت .47684

» إضافة إلى اإلجراءات أعاله ،كان هناك مثلها في القطاعات التعليمية ،واإلعالمية

التوعوية منها والعلمية ،وتوفير المواد الغذائية ألشهر طويلة قادمة ،والقائمة تطول

وتطول من هذه اإلجراءات ،ما نتج عنه ارتياح واطمئنان الجميع.
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