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:≠FÉ°üdG .O ..ø«©∏£à°ùªdG øe ٪78 √ójCG Éª«a

AGô``LE’G ∫ƒ````é``à`dG ô````¶`M
OÉ`°üàb’G ≈```∏Y Iƒ``°ùb ôãcC’G
:»YÉ°ùdG óª Öàc
ø«æWGƒªdG øe %78 ¿CG zè«∏îdG QÉÑNCG{ ¬JóYCG …CGô∏d ´Ó£à°SG ô¡XCG
»FõL ∫ƒéJ ô¶M ¢Vôa ¿hójDƒj ´Ó£à°S’G º¡∏ª°T øjòdG ø«ª«≤ªdGh
πLCG øe ádhódG É¡©ÑàJ »àdG ájRGôàM’G äGAGôLE’G øe Aõéc øjôëÑdG »a
ôØ©L QƒàcódG …OÉ°üàb’G åMÉÑdG ócCG Éª«a ,ÉfhQƒc AÉHh QÉ°ûàfG á¡LGƒe
OÉ°üàb’G ≈∏Y Iƒ°ùb ôãcC’G AGôLE’G ƒg ôÑà©j ∫ƒéàdG ô¶M ¿CG ≠FÉ°üdG
∑QÉ°T …òdG ´Ó£à°S’G »a ø«cQÉ°ûªdG ¢†©H iCGQh .É¡H ≥Ñ£j ádhO …CG »a
Góæ∏jRƒ«fh ø«°üdÉc iôNC’G ∫hódG øe ô«ãc ÜQÉéJ ¿CG ÉFQÉb 1290 ¬«a
QÉ°ûàfG á¡LGƒªd ÉMÉéf ôãcC’G AGôLE’G ƒg »∏μdG ∫ƒéàdG ô¶M ¿CG âàÑKCG
.¢Shô«ØdG
ô¶M ¿CG ≠FÉ°üdG ôØ©L QƒàcódG …OÉ°üàb’G åMÉÑdG ∫Éb ¬ÑfÉL øe
≥Ñ£j ádhO …CG »a OÉ°üàb’G ≈∏Y Iƒ°ùb ôãcC’G AGôLE’G ƒg ôÑà©j ∫ƒéàdG
ôFÉ°ùN ≈dEG iOCG á«aGô¨édG ¬à©bQ â©°ùJGh ô¶ëdG Ióe äOGR Éª∏ch ,É¡H
.…OÉ°üàb’G OƒcôdG ¬Ñ°ûJ ádÉM ≈dEG ’ƒ°Uh ∑Ó¡à°S’G ∞bƒJh á«dÉe
AGôLE’G Gòg PÉîJG IQhô°†H áYÉæb ≈dEG π°üJ ÉeóæY ádhódG ¿EG ∫Ébh
™e πeÉ©àdG ≈∏Y IQOÉb ó©J ºd iôNC’G äGAGôLE’G ¿CÉH áYÉæb »æ©j ∂dP ¿EÉa
.AÉHƒdG »°ûØJ ±É≤jEG ä’hÉëe ™eh ™°VƒdG
øe ¬fCG ≈dEG ô«°ûJ øjôëÑdG »a IòîàªdG äGAGôLE’G ¿CG ≠FÉ°üdG ócCGh
QƒgóJ ±É≤jEG áeƒμëdG âYÉ£à°SG PEG ,∫ƒéJ ô¶M ¢Vôa »a ô«μØàdG ôμÑªdG
.AÉHƒdG »°ûØJ ≈∏Y Iô£«°ùdGh ó«L πμ°ûH ™°VƒdG
(ájOÉ°üàb’G äÉëØ°üdG ≈∏Y π«°UÉØàdG)

»aÉ°U øe ٪50 êGQOEÉ``H »HÉ«f ìô``à≤e
á«fGõ«ªdG »a áeƒμëdG äÉcô``°T ìÉHQCG
:ÜÉjO ó«dh Öàc
≈∏Y ¢ùeCG É¡YÉªàLG ∫ÓN ÜGƒædG ¢ù∏éªH á«dÉªdG áæé∏dG â≤aGh
á≤≤ëàªdG ìÉ``HQC’G »aÉ°U øe %50 øY π≤j ’ Ée êGQOEÉ` H ¿ƒfÉ≤H ìGôàbG
§Øæ∏d á°†HÉ≤dG ácô°ûdGh á°†HÉ≤dG øjôëÑdG äÉμ∏àªe ácô°T øe ádhó∏d
πª°ûj Éªc .»fƒfÉ≤dG »WÉ«àM’G Ö«æéJ ó©H áeÉ©dG á«fGõ«ªdG »a RÉ¨dGh
¿CÉ°ûH »dÉªdG õcôªdG äÉfÉ«H áeƒμëdG Ωó≤J ¿CG IQhô°V ¿ƒfÉ≤H ìGôàb’G
¿GƒjO πÑb øe ≥bóªdG RÉ¨dGh §Øæ∏d á°†HÉ≤dG ácô°ûdGh äÉμ∏àªe ácô°T
ô¡°TC’G ∫ÓN iQƒ°ûdGh ÜGƒædG »°ù∏ée ≈dEG á``jQGOE’Gh á«dÉªdG áHÉbôdG
»dÉªdG õcôªdG äÉfÉ«H OÉªàYG ¿ƒμjh ,á«dÉªdG áæ°ùdG AÉ¡àf’ á«dÉàdG á°ùªîdG
ô°ûæjh Éª¡JÉ¶MÓªH ÉYƒØ°ûe iQƒ°ûdGh ÜGƒædG »°ù∏ée øe Qó°üj QGô≤H
.á«ª°SôdG IójôédÉH
(3¢U π«°UÉØàdG)

π``Ñ≤à°ùª∏d OGó``©à°S’G Oƒ``¡L õ``jõ©àH ¬``Lƒj AGQRƒ``dG ¢``ù«FQ
áFQÉW á``eRCG …CG ™``e π``eÉ©à∏d äÉ``°SGQO OGó``YEG IQhô``°V
øe Óc ¢ùeCG ´ÉaôdÉH √ƒª°S ô°ü≤H AGQRƒ``dG ¢ù«FQ
¢ù«FQ ÖFÉf áØ«∏N ∫BG ∑QÉÑe øH óªëe ï«°ûdG ƒª°S
∫BG áØ«∏N ø``H »∏Y ï«°ûdG ƒª°Sh ,AGQRƒ`` dG ¢ù∏ée
ódÉN ï«°ûdGh ,AGQRƒ`` dG ¢ù∏ée ¢ù«FQ ÖFÉf áØ«∏N
,AGQRƒ``dG ¢ù∏ée ¢ù«FQ ÖFÉf áØ«∏N ∫BG ¬∏dGóÑY øH
.áØ«∏N ∫BG óªM øH º«gGôHEG ï«°ûdG ƒª°S Qƒ°†ëH
¬«fÉ¡J ¢üdÉN øY áÑ°SÉæªdG √ò¡H √ƒª°S ÜôYCG Éªc
ø«YÉ£≤dG »a ø«ØXƒªdGh øjôëÑdG Ö©°T AÉæHCG ™«ªéd
»a ø«∏eÉ©dG ôcòdÉH √ƒª°S ¢üNh ,¢UÉîdGh ΩÉ©dG
øe ÉfhQƒc ¢Shô«a á¡LGƒe »a á«eÉeC’G •ƒ£îdG
ÉªH √ƒª°S Gó«°ûe ,á«°†jôªàdGh á«Ñ£dG QOGƒ``μ` dG
»a á«ë°†àdGh »``fÉ``Ø`à`dG »``a êPƒ``ª` f ø``e ¬``fƒ``eó``≤`j
.áëFÉédG √òg á¡LGƒe
øe á«Ñ£dG QOGƒ``μ`dG ¬H Ωƒ≤J Ée ¿EG √ƒª°S ∫É``bh
áë°Uh á``eÓ``°`S ≈``∏`Y ®ÉØë∏d ¢ü∏îe »``æ`Wh ó``¡`L
ø«æWGƒªdG ™«ªL iód »YƒdG iƒà°ùe øe RõY ™«ªédG
Oƒ¡L ô«Ñc πμ°ûH ófÉ°Sh ,áμ∏ªªdG »``a ø«ª«≤ªdGh
,¢Shô«ØdG »°ûØJ á¡LGƒe »``a á«eƒμëdG Iõ``¡` LC’G
ºdÉ©dG iƒà°ùe ≈∏Y áeó≤àe áÑJôe »a øjôëÑdG ™°Vhh
.¢Shô«ØdG QÉ°ûàfG AGƒàMGh »aÉ©àdG Ö°ùf »a
(2¢U π«°UÉØàdG)

¿Éª∏°S øH áØ«∏N ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ócCG
QÉμàH’G ìhôH ∂°ùªàdG á«ªgCG AGQRƒdG ¢ù«FQ áØ«∏N ∫BG
äÉ°ù°SDƒªdGh Iõ``¡` LC’G ∞∏àîe AGOCG »``a ´Gó`` `HE’Gh
ôªà°ùe πμ°ûH ájô°ûÑdG QOGƒμdG ôjƒ£Jh á«eƒμëdG
∫É``bh ,±hô``¶` dG ∞∏àîe äÉÑ∏£àe ™``e Ö°SÉæàj ÉªH
»a ¿É``≤`JE’Gh IAÉØμdG ô«jÉ©ªH AÉ``≤`JQ’G ¿EG{ :√ƒª°S
»g √DhÉæH ºJ Ée ôjƒ£Jh ø«æWGƒª∏d äÉeóîdG ºjó≤J
π«¡°ùJ »a º¡°ùj Ée πc ô«aƒàd áeƒμëdG πªY ájÉZ
.zá«°û«©ªdG ºgQƒeCG
∫Éée »``a πw ` c- á``jQGRƒ``dG ¿Éé∏dG √ƒª°S ¬``Lhh
äGQÉ«îdG åëHh äÉ°SGQódG ™°Vh ≈dEG -¬°UÉ°üàNG
áÑcGƒe áYô°S á«eƒμëdG Iõ¡LCÓd πØμJ »àdG áæμªªdG
áé«àf á∏Ñ≤ªdG á∏MôªdG »``a á``FQÉ``W äGóéà°ùe …CG
≈∏Y ÉgQÉKBG øe ∞«ØîàdG »a º¡°ùj ÉªH ,áægGôdG áeRCÓd
.äÉYÉ£≤dG ∞∏àîe
±Gô°ûà°SG Oƒ¡L õjõ©J á«ªgCG ≈∏Y √ƒª°S Oó°Th
»a óYÉ°ùJ á«ª∏Y äÉ°SGQO ºjó≤J ∫ÓN øe πÑ≤à°ùªdG
…CG á¡LGƒeh áægGôdG äÉjóëàdG ∞∏àîe ™e πeÉ©àdG
≥∏©àj Éª«a á°UÉNh ,πÑ≤à°ùªdG »a ô¡¶J ób äÉ``eRCG
äÉeóN É¡«a ÉªH á«ë°üdGh á«Ñ£dG äÉeóîdG ôjƒ£àH
.ÇQGƒ£dGh ±É©°SE’G
»μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ∫ÉÑ≤à°SG ió``d ∂``dP AÉ``L

.AGQRƒdG ¢ù«FQ ƒª°S |

É«ªdÉY ÉfhQƒc áëaÉμe »a øjôëÑdG áHôéJ ≥``«KƒJ

6:08

áHôéàdG á°SGQóH á«ª∏©dG •É°ShC’G »°Uƒj »dhódG »fhôàμdE’G ≈≤à∏ªdG

3:41

:»∏Y áªWÉa âÑàc

٪100 äGhGô``°†îdG QÉ``©°SCG ´É``ØJQG
¿É°†eQ ô¡°T »a Ö∏£dGh ¢Vô©dG ÖÑ°ùH
:¢SÉÑY ∫Gƒf âÑàc
∫ƒNO ™e á«∏ëªdG ¥Gƒ°SC’G »a äGhGô°†îdG QÉ©°SCG ¢†©H â©ØJQG
ô©°S ™ØJQG ó≤a ;Ö∏£dGh ¢Vô©dG ÖÑ°ùH ∂dPh %100 áÑ°ùæH ¿É°†eQ ô¡°T
øjQÉæjO øe á°SƒμdG ¿ƒJQÉch ,ô«fÉfO 6 ≈dEG ô«fÉfO 3 øe ´ô≤dG ¿ƒJQÉc
≈dEG øjQÉæjO øe ºWÉª£dGh ,QÉæjódG ∞°üfh ô«fÉfO 5 ≈dEG QÉæjódG ∞°üfh
,¢ù∏a 900h QÉæjO ≈dEG QÉæjO øe OQÉÑdG πØ∏ØdGh ,QÉæjódG ∞°üfh ô«fÉfO 4
ô¡°T »a Ö∏£dG IOÉ``jR ÖÑ°ùH ∂``dPh ,ô«fÉfO 6 ≈``dEG ô«fÉfO 3 øe ´ô≤dGh
PEG óæ¡dG øe Iô«Ñc äÉæë°T ∫ƒ°Uƒd π°üÑdG ô©°S ¢†ØîfG Éªæ«H ,¿É°†eQ
´ÉØJQ’G ôªà°ùj ¿CG ™bƒàªdG øeh .ƒ∏«μ∏d É°ù∏a 250 ≈dEG á∏ªédG ô©°S π°Uh
»fÉãdG ´ƒÑ°SC’G »a QÉ©°SC’G ¢VÉØîfG QÉéàdG ™bƒJh ,óMGh ´ƒÑ°SCG Ióe
á«ÑæLC’G ádÉª©dG ≈∏Y áHÉbôdÉH QÉéàdG ÖdÉWh ,IójóL äÉæë°T ∫ƒ°Uh ™e
.º°Sƒª∏d ∫Ó¨à°SGh QÉ©°SC’G »a ÖYÓà∏d É©æe …õcôªdG ¥ƒ°ùdG »a
(ájOÉ°üàb’G äÉëØ°üdG ≈∏Y π«°UÉØàdG)
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.ÉfhQƒc ¢Shô«a áëaÉμªd zó©H øY{ »dhódG ≈≤à∏ªdG øe ÖfÉL |
…ôÑàîªdG ¢ü«î°ûàdG ¢ûbÉf ≈≤à∏ªdG ¿CG ≈``dEG Égƒæe
≈dEG áaÉ°VE’ÉH ,ôeC’ÉH á£«ëªdG äÉjóëàdGh ¢Shô«Ø∏d
Aƒ°†dG »≤∏j Éªc ,áMÉàªdG êÓ©dG äGQÉ«N äÉãjóëJ ôNBG
ä’Éë∏d IõcôªdG ájÉæ©dG äGóMƒd ≈∏ãoªdG IQGOE’G ≈∏Y
á«∏ëªdG IôÑîdG ÖfÉL ≈dEG ,¢Shô«ØdÉH áHÉ°üªdG Iójó°ûdG
¢Shô«a á¡LGƒe »``a è«∏îdG ∫hOh øjôëÑdG áμ∏ªªd
.(19-ó«aƒc) ÉfhQƒc

»Øë°U Ö``jò©àd á``«bƒ≤M äÉ``fGOEG
…ô£≤dG QƒeÉ¡dG øé°ùH äƒªdG ≈àM
ó¡a …ô£≤dG »Øë°üdGh »eÓYE’G §°TÉædG IÉah ¢ùeCG á«bƒ≤M äÉª¶æe âfGOCG
ΩÉ¶ædG »dhDƒ°ùe âÑdÉWh ,zá©ª°ùdG Å«°ùdG{ …ô£≤dG QƒeÉ¡dG øé°S »a ióægƒH
.øjôNB’G AÉæé°ùdG ´É°VhCG øY ∞°ûμdGh á«°†≤dG ¿CÉ°ûH äÉMÉ°†jEG ºjó≤àH …ô£≤dG
ÉHhQhCGh É«fÉ£jôH »a ¿É°ùfE’G ¥ƒ≤ëd á«Hô©dG áª¶æªdG øe πc âÑdÉW ¿É«H »ah
¥ƒ≤Mh çGôà∏d á«≤jôaE’G áª¶æªdGh äÉjôëdGh ¥ƒ≤ë∏d á«é«∏îdG á£HGôdGh
âbh ´ô°SCG »a zIójÉëeh á∏≤à°ùe äÉ≤«≤ëJ{ AGôLEÉH …ô£≤dG ΩÉ¶ædG ¿É°ùfE’G
.äƒªdG ≈àM …óægƒH ó¡a Öjò©J øY ∫hDƒ°ùªdG ∞°ûμd ,øμªe
Ióe É«Ø°ù©J øé o°S ΩÉ¶æ∏d ¢VQÉ©e …ô£b »Øë°U ƒg …óægƒH ó¡a π≤à©ªdGh
âëJ πàbh ,øé°ùdG πNGO ¿É°ùfE’G ¥ƒ≤M øe ≥M §°ùHCG øe ΩôMh ,äGƒæ°S çÓK
.á«bƒ≤ëdG äÉª¶æªdG ¿É«H Ö°ùëH ,Öjò©àdG
øY ¬HGô°VEG ó©H ájOGôØfG áfGõfR ≈dEG π≤fo …óægƒH ó¡a ¿CG ¿É«ÑdG í°VhCGh
QƒeÉ¡dG øé°S ≈dEG ¬∏≤f ó©Hh ,á©ª°ùdG Å«°ùdG QƒeÉ¡dG øé°S ≈dEG π≤fo ºK ,ΩÉ©£dG
,Öjò©àdG ÖÑ°ùH äÉ``e ≈àM ìhôéH Ö«°UCGh ,Üô°†∏d …óægƒH ó¡a ¢Vô©J{
»a äÉª¶æªdG â∏qªMh .záeƒ∏©e ô«Z á≤£æe »a øaóo«d ¬æaO øe ¬∏gCG ™æe ºJh
áØ«∏N øH ódÉN …ô£≤dG á«∏NGódG ôjRhh ,»fÉK ∫BG óªM øH º«ªJ ô£b ô«eCG É¡fÉ«H
Éª¡àÑ°SÉëe ÖéJ{ :âdÉbh ,…óægƒH ó¡a πà≤e á«dhDƒ°ùe ,»fÉK ∫BG õjõ©dGóÑY øH
.záªjôédG √òg ≈∏Y
øé°S ≈dEG Gƒ∏≤fo øjôNBG AÉæé°S ô«°üe ¿CÉ°ûH É¡≤∏b øY äÉª¶æªdG âHôYCGh
.QƒeÉ¡dG

IóëàªdG áμ∏ªªdGh á«μjôeC’G IóëàªdG äÉj’ƒdGh IóëàªdG
.É«dÉ£jEGh Góædƒgh
øjôëÑdG áHôéJ ¢VôY ºJ ¬fCÉH ±Éæe QƒàcódG OÉaCGh
øeGõàdÉH z19-ó«aƒc{ ÉfhQƒc ¢Shô«a …óëJ á¡LGƒe »a
™e º¡«WÉ©Jh á«Ñ£dG º¡HQÉéJ ø«cQÉ°ûªdG ¢VôY ™e
øjôëÑdG á``Hô``é`J ≥``«`Kƒ``J ¬``Fƒ``°`V ≈``∏`Y º``J ,¢``Shô``«`Ø`dG
,á«ªdÉ©dG á«Ñ£dG çƒëÑdG ∫ÓN øe á«FÉbƒdGh á«LÓ©dG

ÉfhQƒc áëaÉμªd »dhódG »fhôàμdE’G ≈≤à∏ªdG ≈°UhCG
πeÉ©àdGh »WÉ©àdG »``a á«æjôëÑdG áHôéàdG ≥«KƒàH
ºJh á«ªdÉ©dG á«ª∏©dG •É°ShC’G »a ÉfhQƒc áëFÉL ™e
,áëFÉédÉH á≤∏©àªdG á«ª∏©dG çÉ``ë`HC’G øª°V É``¡` LGQOEG
»a ø«cQÉ°ûªdG AGôÑîdG IOÉ``°`TEGh ÜÉéYEÉH â«¶M Éªc
ÉfhQƒc ¢Shô«a áëaÉμªd »dhódG »fhôàμdE’G ≈≤à∏ªdG
Ö«ÑW ≥jôØdG ájÉYôH ∫hC’G ¢ùeCG º¶f …òdG (19-ó«aƒc)
≈∏YC’G ¢ù∏éªdG ¢ù«FQ áØ«∏N ∫BG ¬∏dGóÑY øH óªëe ï«°ûdG
∑QÉ°Th ,ÉfhQƒμd …ó°üà∏d »æWƒdG ≥jôØdG ¢ù«FQ áë°ü∏d
IóY ¿ƒ∏ãªj øªe ¢UÉ°üàN’G …hP øe 600 øe ôãcCG ¬«a
¢Shô«a »HÉ°üe ™e ô°TÉÑe πμ°ûH πeÉ©àJ á«ë°U ≥aGôe
.É«dÉ£jEGh Góædƒgh É«fÉ£jôHh ÉμjôeCG »a z19-ó«aƒc{
¢Shô«Ød …ó°üà∏d »``æ`Wƒ``dG ≥``jô``Ø`dG ƒ°†Y ∫É``bh
¿EG »fÉ£ë≤dG ±Éæe Ö«ÑW Ωó≤ªdG z19-ó«aƒc{ ÉfhQƒc
âãH …òdG ÉfhQƒc ¢Shô«Ød »dhódG »fhôàμdE’G ≈≤à∏ªdG
≈∏Y Aƒ°†dG §∏°S ø«à«dÉààe ø«àYÉ°S ióe ≈∏Y ¬©FÉbh
,ájƒFôdG äÉ£∏éàdG øe z19-ó«aƒc{ ≈°Vôe ájÉªM á«Ø«c
™e πeÉ©àdG á«Ø«ch ÉfhQƒc ó©H Ée ƒjQÉæ«°S ìôW ºJ Éªc
.¬JGQƒ£J πX »a ÓÑ≤à°ùe ¢Shô«ØdG
Gƒ°ûbÉf ≈≤à∏ªdG »``a ø«cQÉ°ûªdG ¿CG ≈``dEG QÉ``°` TCGh
äÉæ«édG ≈∏Y ±ô©àdG ¥ô``Wh ¢üëØdG äGQƒ``£`J ô``NBG
äGQƒ°ûæªdG ôNBG á©LGôe âªJ Éªc ,¢üëØ∏d áaó¡à°ùªdG
»ë°üdG ™°VƒdG ¢VGô©à°SGh »FGhódG êÓ©∏d á«ª∏©dG
»a êÓ©dG ¥ô``Wh ÉfhQƒc ¢Vôe øe áLôëdG ä’Éë∏d
Gƒ°Vô©à°SG ø«cQÉ°ûªdG ¿CG Éë°Vƒe ,IõcôªdG ájÉæ©dG
áμ∏ªªdGh §°ShC’G ¥ô°ûdG »a z19-ó«aƒc{ ä’ÉM É°†jCG

¿Gô¡W øe ÉªYO Gƒ≤∏J Éª¡àe 39 º°†J á«HÉgQEG á«∏N áªcÉëe

بيانات الخبر

áμ∏ªªdÉH ájƒ«M øcÉeCG ô«éØàd º¡££N âØ°ûc äÉ≤«≤ëàdG
øe »HÉgQE’G AÉaƒdG QÉ«àd á©HÉàdG äGôæÑdGh
»a Ωóîà°ùJ »àdG äGhOC’G AGô°Th ,áà«e •É≤f
.Ö¨°ûdGh ÖjôîàdG ∫ÉªYCG
§ØædG Ö«HÉfCG §N ±Gó¡à°SG á«∏ªY âfÉch
ÉgòØf »àdG äÉ«∏ª©dG ió``MEG Iôà°S á≤£æªH
ø«ª¡àªdG ΩÉ«b ó©H ,á«HÉgQE’G áYÉªédG AÉ°†YCG
Üô≤dÉH IôéØàe IƒÑY ´QõH ™HÉ°ùdGh ¢SOÉ°ùdG
øY Égô«éØJ ’hÉ``Mh §ØædG Ö«HÉfCG §N øe
â∏°ûa á«∏ª©dG øμd ,∞``JÉ``g ≥``jô``W ø``Y ó©H
πÑb IƒÑ©dG §Ñ°V øe ø``eC’G äGƒb øμªJ ó©H
™jô°ùdG πNóàdG äGƒ``b πeÉ©J ó©H Égô«éØJ
.É¡dƒ©Øe ∞bƒd É¡©e
(çOGƒMh ÉjÉ°†b áëØ°U ≈∏Y π«°UÉØàdG)

áªμëªdG ≈`` `dEG á``«`°`†`≤`dG á`` dÉ`` MEG â``ª` Jh
äÉ°ù∏L ≈``dhCG äCGó``H »àdG iôÑμdG á«FÉæédG
.¢ùeCG É¡dhGóJ
â©∏WG »àdG á«°†≤dG äÉ≤«≤ëJ âØ°ûch
Gƒ££N ø«ª¡àªdG ¿CG zè«∏îdG QÉÑNCG{ É¡«∏Y
á≤£æªH IOƒLƒªdG §ØædG Ö«HÉfCG óMCG ô«éØàd
ó©H ô«eÉ©ªdG á≤£æe »a áWô°T ájQhOh Iôà°S
á«∏îdG AÉ°†YCG ø«H Éª«a QGhOC’G ™jRƒJ ºJ ¿CG
∞«∏μJ º``Jh ,¿Gô`` jEG »``a äGOÉ``«`≤`dG ≥jôW ø``Y
¢Vô¨H ájƒ«ëdG ø``cÉ``eC’G áÑbGôªH áYƒªée
ôjƒ°üJ ΩÉ¡ªH ø``jô``NBG ∞«∏μJh ,É¡aGó¡à°SG
≈∏Y É¡ãHh É¡d èjhôàdGh á«HÉgQE’G äÉ«∏ª©dG
∫GƒeC’G º∏°ùJ ≈dEG áaÉ°VE’ÉH âfôàfE’G ™bGƒe

:®ƒØ ΩÓ°SEG Öàc
AÉ°†YCG ™e áeÉ©dG áHÉ«ædG äÉ≤«≤ëJ âØ°ûc
º¡££N ø``Y Éª¡àe 39 º°†J á``«`HÉ``gQEG á«∏N
∫ÓN áμ∏ªªdG »a á«HÉgQEG äÉ«∏ªY IóY ò«Øæàd
§«£îàdÉH ∂``dPh ,á«æWƒdG ä’ÉØàM’G ΩÉ``jCG
.¿GôjEG »a ø«HQÉg øe ºYódG »≤∏Jh
ó«æéJ GƒYÉ£à°SG ø«ª¡àe áKÓK ¿CG ø«ÑJ PEG
ºJh ,áμ∏ªªdG π``NGO º¡d ô°UÉæ©dG ø``e Oó``Y
É¡æe ájƒ«ëdG øcÉeC’G øe OóY áÑbGôªH º¡Ø«∏μJ
…OGƒædGh ójôÑdG ÖJÉμeh ¢SQGóªdGh ∑ƒæÑdG
É¡«a äGƒ``Ñ`Y ´Qõ``d Gó«¡ªJ ∂``dPh á«°VÉjôdG
.á«æWƒdG ä’ÉØàM’G ∫ÓN Égô«éØJh

:¿Éμ°SE’G ôjRh

á`«`μ∏ªdG π≤f §HGƒ°V
Iô`°SC’G ¿É`«c ß```ØëJ
:ó«ª◊GóÑY óªMCG Öàc
ó©H ø``Y ¢``ù``eCG iQƒ``°` û` dG ¢``ù`∏`é`e Qô`` e
øWGƒªdG ø«μªJ ±ó¡H ¿Éμ°SE’G ¿ƒfÉ≤d Ójó©J
±ô°üàdG øe á«fÉμ°SE’G áeóîdG øe ó«Øà°ùªdG
¿hO øe ¬Jô°SCG äÉLÉ«àMG ™e ΩAÓàj ÉªH ¬μ∏ªH
¢üædG »a IQô≤ªdG ™Ñ°ùdG äGƒæ°ùdG IóªH ó«≤àdG
IQGRh á≤aGƒe •ô°T ≈∏Y AÉ``≤` HE’G ™``e ,òaÉædG
.¿Éμ°SE’G
ôªëdG Üƒ≤©j ø``H º°SÉH ¢Sóæ¡ªdG ó``cCGh
ßaÉëJ §HGƒ°Vh •hô°T OƒLh ¿Éμ°SE’G ôjRh
á``eó``î`dG ø``e Ió«Øà°ùªdG Iô`` °` `SC’G ¿É``«` c ≈``∏`Y
≈∏Y ∫ƒ°üëdG IQhô°V »a πãªàJ ,á«fÉμ°SE’G
±ô°üàdG πÑb ¿Éμ°SE’G IQGRh øe »HÉàc ¿PEG
Iô°SC’G á≤aGƒe ∂dòch ,á«fÉμ°SE’G IóMƒdG »a
¿CG Éªc ,IóMƒdG √òg øe Ió«Øà°ùªdG á«°SÉ°SC’G
»a ±ô°üàdG »a áÑZôdG ÖÑ°S øY åëÑJ IQGRƒdG
.ºFÓe øμ°S OƒLh øe ócCÉàdG ™e ,QÉ≤©dG
Gƒeó≤J ø``jò``dG Oó``Y ø``Y ô``jRƒ``dG ∞``°`û`ch
PEG ;á«fÉμ°SE’G äGóMƒdG »a ±ô°üà∏d äÉÑ∏£H
IQGRƒdG ≈dEG 2019 ΩÉY »a ø«eó≤àªdG OóY ≠∏H
¬îjQÉJ ≈àM 2020 ΩÉY ∫ÓNh ,øWGƒe 501
π≤f ó«b ¿CG GôÑà©e ,äÉÑ∏£dÉH ÉæWGƒe 130 Ωó≤J
…CG çhóM ™æªd ¿ÉeC’G ΩÉª°U áHÉãªH ƒg á«μ∏ªdG
.πÑ≤à°ùªdG »a äÓμ°ûe

(7¢U π«°UÉØàdG)

≈``∏`Y
±Gô``°TEÓd á```æéd
اليوم
èeÉfôH ä’É°üJG QÉ``«àNG
```» التاريخa â```fCG{
z?â```«`Ñ`dG

الخبر

á``eƒ``μ` ë` dGh äÉ``eƒ``∏` ©` ª` dG á``Ä` «` g äô`` ` cP
áÄ«¡dG ø«H ácôà°ûe áæéd ∑Éæg ¿CG á«fhôàμdE’G
¿ƒ∏ãªj AGô`` Ñ` `Nh ΩÓ`` ` YE’G ¿hDƒ` `°` `T IQGRhh
±Gô°TE’G ±ó¡H ,áμ∏ªªdG »a á«æ≤àdG äÉ«©ªédG
áªFÉ≤d »FGƒ°û©dG »``dB’G QÉ«àN’G á«∏ªY ≈∏Y
ø«∏é°ùªdG ø«æWGƒªdÉH á°UÉîdG π°UGƒàdG ΩÉbQCG
ójhõJ πÑb ∂``dPh ,z»``YGh ™ªàée{ ≥«Ñ£J »a
√ò¡H (?â«ÑdG »a â``fCG) »fƒjõØ∏àdG èeÉfôÑdG
»àdG èeGôÑdG äGô≤a ∫ÓN É¡H ∫É°üJÓd ΩÉbQC’G
áæé∏dG Ωƒ``≤`J PEG ,Ωƒ``«` dG QGó`` e ≈∏Y π°UGƒàJ
É«FGƒ°ûY ΩÉbQC’G QÉ«àNG äGAGôLEG ≈∏Y ≥«bóàdÉH
øjõFÉØdG π«é°ùJh ∫É°üJ’G äGAGôLEG πc ≈∏Yh
.á«∏ª©dG »a áeóîà°ùªdG èeGôÑdGh

جهة النشر

الصفحة
العدد

ΩÉ©dG á``jÉ¡f ≈dEG É``fhQƒc Ö``Ñ°ùH ∫Éª©dG ó``«Y π``ØM π``«LCÉاإللكتروني
J « الرابط
(6¢U π«°UÉØàdG)

(5¢U π«°UÉØàdG)
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áFQÉW äGóéà°ùe …CG áÑcGƒe áYô°ùd äÉ°SGQódG ™°Vh ≈dEG ¬Lƒj AGQRƒdG ¢ù«FQ
ÇQGƒ£dGh ±É``©°SE’Gh á``«ë°üdGh á«Ñ£dG äÉ``eóîdG ô``jƒ£àd πÑ≤à°ùªdG ±Gô``°ûà°SG Oƒ``¡L õ``jõ©J

ÉfhQƒc á¡LGƒe »a á«eƒμëdG Iõ¡LC’G Oƒ¡L ófÉ°S »æWh ó¡L øe á«Ñ£dG QOGƒμdG ¬H Ωƒ≤J Ée :√ƒª°S
∫BG ¿Éª∏°S øH áØ«∏N ô``«`eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ó``cCG
´GóHE’Gh QÉμàH’G ìhôH ∂°ùªàdG á«ªgCG AGQRƒdG ¢ù«FQ áØ«∏N
ôjƒ£Jh á«eƒμëdG äÉ°ù°SDƒªdGh Iõ``¡`LC’G ∞∏àîe AGOCG »a
äÉÑ∏£àe ™e Ö°SÉæàj ÉªHh ôªà°ùe πμ°ûH ájô°ûÑdG QOGƒμdG
IAÉØμdG ô«jÉ©ªH AÉ≤JQ’G ¿EG{ :√ƒª°S ∫Ébh ,±hô¶dG ∞∏àîe
√DhÉæH ºJ Ée ôjƒ£Jh ø«æWGƒª∏d äÉeóîdG ºjó≤J »a ¿É≤J’Gh
ºgQƒeCG π«¡°ùJ »a º¡°ùj Ée πc ô«aƒàd áeƒμëdG πªY ájÉZ »g
.zá«°û«©ªdG
≈dEG ¬°UÉ°üàNG ∫Éée »a πl c ájQGRƒdG ¿Éé∏dG √ƒª°S ¬Lhh
Iõ¡LCÓd πØμJ »àdG áæμªªdG äGQÉ«îdG åëHh äÉ°SGQódG ™°Vh
á∏MôªdG »a áFQÉW äGóéà°ùe …CG áÑcGƒe áYô°S á«eƒμëdG
øe ∞«ØîàdG »a º¡°ùj ÉªHh ,áægGôdG áeRCÓd áé«àf á∏Ñ≤ªdG
.äÉYÉ£≤dG ∞∏àîe ≈∏Y ÉgQÉKBG

Iô«Ñc á«MÉ«°Sh á«KGôJ áª«bh »FGò¨dG øeC’G ≥«≤ëJ »a á«ªgCG É¡d ájô£ØdG áÄ«ÑdG ≈∏Y ®ÉØëdGh ájôëÑdG ™bGƒªdG
É¡JÉeóN ºjó≤J »``a á``Yô``°`Sh IAÉ``Ø`c ô``ã`cCG
.ø«æWGƒª∏d
ƒª°ùdG ÖMÉ°U ™∏WG ,AÉ≤∏dG ∫Ó``Nh
√ò«ØæJ ºJ Ée ≈∏Y AGQRƒ``dG ¢ù«FQ »μ∏ªdG
≈∏Y π«¡°ùà∏d √ƒ``ª`°`S äÉ``¡`«`Lƒ``J ¿CÉ`°`û`H
á``æ` gGô``dG ±hô`` ¶` `dG π``X »``a ø``«` æ` WGƒ``ª` dG
,º¡JÉLÉ«àMG ∞∏àîe á«Ñ∏J ≈∏Y πª©dGh
äÉ°ù°SDƒeh OÉ°üàb’G ºYóH ∂dòc ≥∏©àj Éeh
.¢UÉîdG ´É£≤dG
ƒª°ùdG ÖMÉ°U ó``cCG ,ô``NBG ¥É«°S »ah
≈∏Y ®ÉØëdG á«ªgCG AGQRƒdG ¢ù«FQ »μ∏ªdG
ájôëH ™bGƒe øe øjôëÑdG áμ∏ªe iód Ée
Éªd ájô£ØdG IÉ«ëdGh áÄ«ÑdG ≈∏Y ®ÉØëdGh
øeC’G ≥«≤ëJ »a á«ªgCG øe ™bGƒªdG √ò¡d
.Iô«Ñc á«MÉ«°Sh á«KGôJ áª«bh »FGò¨dG

≈∏Y ®ÉØë∏d ¢ü∏îe »æWh ó¡L øe á«Ñ£dG
iƒà°ùe øe Rõ``Y ™«ªédG áë°Uh áeÓ°S
ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒªdG ™«ªL iód »YƒdG
Oƒ¡L ô«Ñc πμ°ûH ó``fÉ``°`Sh ,áμ∏ªªdG »``a
»°ûØJ á``¡`LGƒ``e »``a á«eƒμëdG Iõ``¡` LC’G
áÑJôe »``a øjôëÑdG ™``°` Vhh ,¢``Shô``«`Ø`dG
Ö°ùf »``a º``dÉ``©` dG iƒà°ùe ≈``∏`Y áeó≤àe
.¢Shô«ØdG QÉ°ûàfG AGƒàMGh »aÉ©àdG
áægGôdG ±hô¶dG ¿CG ≈∏Y √ƒª°S Oó°Th
AGOCÉ` H AÉ``≤` JQ’G ≈∏Y É°UôM ô``ã`cCG Éæ∏©éJ
á∏°UGƒeh á«eƒμëdG Iõ``¡``LC’G ∞∏àîe
á``jô``°` û` Ñ` dG QOGƒ`` μ` `dÉ`` H AÉ`` `≤` ` JQ’G Oƒ`` ¡` `L
»a á°UÉN ,áHôéàdG √ò``g øe IOÉØà°S’ÉH
á«Ñ£dG √QOGƒ``ch »ë°üdG ´É£≤dG ôjƒ£J
¿ƒμàd ±É``©` °` SE’Gh ÇQGƒ`` £` `dG äÉ``eó``Nh

å«M ,áØ«∏N ∫BG óªM øH º«gGôHEG ï«°ûdG
∫ƒ∏M áÑ°SÉæªH »fÉ¡àdG º¡©e √ƒª°S ∫OÉÑJ
»∏©dG ¬∏dG É``«`YGO ,∑QÉ``Ñ`ª`dG ¿É°†eQ ô¡°T
áμ∏ªe ≈∏Y áÑ°SÉæªdG √òg ó«©j ¿CG ôjó≤dG
¿CGh ,ácôÑdGh ô«îdÉH É¡Ñ©°Th øjôëÑdG
.AÉHƒdG É¡æY ™aôjh ,√hôμe πc øe É¡¶Øëj
øY ,áÑ°SÉæªdG √ò¡H √ƒª°S Üô``YCG Éªc
,øjôëÑdG Ö©°T AÉæHCG ™«ªéd ¬«fÉ¡J ¢üdÉN
,¢UÉîdGh ΩÉ©dG ø«YÉ£≤dG »a ø«ØXƒªdGh
•ƒ£îdG »a ø«∏eÉ©dG ôcòdÉH √ƒª°S ¢üNh
,É``fhQƒ``c ¢``Shô``«`a á``¡`LGƒ``e »``a á``«` eÉ``eC’G
Gó«°ûe ,á«°†jôªàdGh á«Ñ£dG QOGƒμdG øe
»fÉØàdG »a êPƒªf øe ¬fƒeó≤j ÉªH √ƒª°S
.áëFÉédG √òg á¡LGƒe »a á«ë°†àdGh
QOGƒ``μ`dG ¬``H Ωƒ≤J É``e ¿EG √ƒª°S ∫É``bh

Oƒ¡L õjõ©J á«ªgCG ≈∏Y √ƒª°S Oó°Th
ºjó≤J ∫Ó``N ø``e πÑ≤à°ùªdG ±Gô``°`û`à`°`SG
™e πeÉ©àdG »``a óYÉ°ùJ á«ª∏Y äÉ``°` SGQO
…CG á¡LGƒeh áægGôdG äÉjóëàdG ∞∏àîe
Éª«a á°UÉN ,πÑ≤à°ùªdG »a ô¡¶J ób äÉeRCG
á«ë°üdGh á«Ñ£dG äÉeóîdG ôjƒ£àH ≥∏©àj
.ÇQGƒ£dGh ±É©°SE’G äÉeóN É¡«a ÉªH
ƒª°ùdG ÖMÉ°U ∫ÉÑ≤à°SG iód ∂dP AÉL
√ƒª°S ô°ü≤H AGQRƒ`` ` dG ¢``ù`«`FQ »``μ`∏`ª`dG
óªëe ï«°ûdG ƒª°S øe πc ,¢ùeCG ´ÉaôdÉH
¢ù∏ée ¢ù«FQ ÖFÉf áØ«∏N ∫BG ∑QÉÑe øH
áØ«∏N ø``H »∏Y ï«°ûdG ƒª°Sh ,AGQRƒ`` `dG
,AGQRƒ`` dG ¢ù∏ée ¢ù«FQ ÖFÉf áØ«∏N ∫BG
ÖFÉf áØ«∏N ∫BG ¬∏dGóÑY øH ódÉN ï«°ûdGh
ƒª°S Qƒ°†ëHh ,AGQRƒ`` dG ¢ù∏ée ¢ù«FQ

:ΩÓYE’G ôjRh ..ÜGƒædG øe GOóY ¬dÉÑ≤à°SG iód

ïeÉ°T »æWh AÉ``æH »a º¡°SCG ájò«ØæàdGh á``«©jô°ûàdG ø«à£∏°ùdG ø``«H ¿hÉ``©àdG
¢Vô©à°ùj á«LQÉîdG ôjRh
…Oƒ``©°ùdG √ô``«¶f ™``e
á«FÉæãdG äÉ``bÓ©dG QÉ``°ùe
,á«LQÉîdG ôjRh »fÉjõdG ó°TGQ øH ∞«£∏dGóÑY QƒàcódG ≈≤∏J
ÖMÉ°U øe Év«ØJÉg ’É°üJG ,Ω2020 πjôHCG 26 ≥aGƒªdG óMC’G ¢ùeCG
ô``jRh Oƒ©°S ∫BG ¬∏dGóÑY ø``H ¿É``Mô``a ø``H π°ü«a ô``«` eC’G ƒª°ùdG
QÉ°ùe ¢VGô©à°SG ¬dÓN iôL ,ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áμ∏ªªdG á«LQÉN
øjôëÑdG áμ∏ªe ø«H §HôJ »àdG Ió«WƒdG á«FÉæãdG ájƒNC’G äÉbÓ©dG
AÉªfh Qƒ£J øe √ó¡°ûJ Éeh á≤«≤°ûdG ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áμ∏ªªdGh
.Ió©°UC’G πc ≈∏Y øjôªà°ùe
∑ôà°ûªdG ≥«°ùæàdGh ¿hÉ©àdG ¬LhCG åëH ∫É°üJ’G ∫ÓN ºJ Éªc
ÉfhQƒc ¢Shô«a QÉ°ûàfG äÉ«YGóJ á¡LGƒªd ø«≤«≤°ûdG øjó∏ÑdG ø«H
πª©dG Iô«°ùªH á≤∏©àªdG πFÉ°ùªdGh ,á≤£æªdG ∫hO »a z19 -ó«aƒc{
äGP á«Hô©dGh á«ª«∏bE’G ÉjÉ°†≤dG ≈dEG áaÉ°VE’ÉH ,∑ôà°ûªdG »é«∏îdG
.∑ôà°ûªdG ΩÉªàg’G

بيانات الخبر

ó``ª``ë``e ø`````H »````∏````Y ó````````cCG
¿hDƒ````°````T ô```````jRh »```ë```«```eô```dG
á£∏°ùdG QhóH √RGõàYG ΩÓYE’G
»a ºFGódG É¡fhÉ©Jh á«©jô°ûàdG
á«eƒμëdG Oƒ¡édG ºYOh õjõ©J
á«FÉæãà°S’G ±hô¶dG √òg »a
øjôëÑdG áμ∏ªe É¡H ôªJ »àdG
»a á``∏``ã``ª``à``ª``dG º``dÉ``©``dG ∫hOh
QÉ°ûàfG ∞``bh …óëJ á¡LGƒe
óéà°ùªdG É```fhQƒ```c ¢``Shô``«``a
.z19-ó«aƒc{
ôîØf ¿CG É``æ``d ≥``ë``j ∫É```bh
ø«à£∏°ùdG ø«H ¿hÉ©àdG Gò¡H
…òdGh ;ájò«ØæàdGh á«©jô°ûàdG
ïeÉ°T »``æ``Wh AÉ``æ``H »``a º``¡``°``SCG
É¡¶Øëà°S IQƒ``°``Uh ,¬``H óà©j
á«æWƒdG á«æjôëÑdG Iô``cGò``dG
ó°VÉ©àdG øe áMƒd º°SôJ »àdG
»©ªàéªdGh »ª°SôdG ∞JÉμàdGh
Iójó°ùdG äÉ¡«LƒàdG π``X »``a
ÖMÉ°U Iô°†M …ó«°S ¿ód øe
≈°ù«Y øH óªM ∂∏ªdG ádÓédG
,OÓ```Ñ```dG π```gÉ```Y ,á``Ø``«``∏``N ∫BG
ÖMÉ°U ø``e áã«ãM á``©``HÉ``à``eh
áØ«∏N ô``«``eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG
¢ù«FQ ,áØ«∏N ∫BG ¿Éª∏°S ø``H
≥jôa Oƒ¡L πX »ah ,AGQRƒdG
âb’ »àdG Iõ«ªàªdG øjôëÑdG
»``à``dGh É```«```dhO Gó```©```Ho h ió``°``U

اليوم

¿hÉ©àdG ∫ÓN øe Oƒ¡édG πc
IQGRh π``°``UGƒ``à``d ≥``«``°``ù``æ``à``dGh
äÉ°ù°SDƒªdGh ΩÓ```YE’G ¿hDƒ`°``T
É¡àdÉ°SQ á```jOCÉ```J É``¡``d á``©``HÉ``à``dG
±hô```¶```dG π```X »```a á``«``æ``Wƒ``dG
.á«dÉëdG
Qhó``dG ≈``dEG ÜGƒædG QÉ``°``TCGh
IQGRh ¬``H ™∏£J …ò```dG ô«ÑμdG
»a É°Uƒ°üN ,ΩÓ``YE’G ¿hDƒ°T
ôªj »àdG áLôëdG IôàØdG √òg
º¡ªYO ø``jó``cDƒ` e ,º``dÉ``©``dG É``¡``H
,IQGRƒ````````dG Oƒ```¡```é```d ≥``∏``£``ª``dG
QOGƒμdG πμd ºgôμ°T ø«eó≤eh
Ωƒ≤J »àdG á«æWƒdG á«eÓYE’G
.¬Lh πªcCG ≈∏Y É¡ÑLGƒH

™e ≥``aGƒ``à``j ¬``fƒ``c ,»```eÓ```YE’G
ô``«``Z á````jRGô````à````MG äGAGô``````````LEG
ø``jô``ë``Ñ``dG É¡°û«©J á``bƒ``Ñ``°``ù``e
QÉ``°``û``à``fG ™````bh ≈``∏``Y º```dÉ```©```dGh
Ö∏£àJ »àdGh ,ÉfhQƒc ¢Shô«a
ô«Z IójóL QÉ``μ``aCGh äGQÉμàHG
¬eó≤j Ée ≈dEG ±É°†àd ,ábƒÑ°ùe
»æ©ªdG »Ñ£dG øjôëÑdG ≥jôa
.Oƒ¡L øe ¢Shô«ØdG áëaÉμªH
ÜGƒ``æ``dG ó```cCG ;º¡ÑfÉL ø``e
ø«à£∏°ùdG ø«H ¿hÉ©àdG á«ªgCG
ÉªH á``jò``«``Ø``æ``à``dGh á«©jô°ûàdG
í``dÉ``°``ü``ª``dGh ±Gó``````gC’G Ωó``î``j
»a ø``jô``ë``Ñ``dG áμ∏ªªd É``«``∏``©``dG
¢ùjôμJh ,»``eÓ``Y’G ÖfÉédG

-ó``«``aƒ``c{ óéà°ùªdG É```fhQƒ```c
øe ¬fƒeó≤j Ée ∫ÓN øe ,z19
iƒà°ùe ™aQ »a º¡°ùJ èeGôH
™ªàéªdG OGô````aCG ió```d »``Yƒ``dG
≈``dEG ,ø«ª«≤eh ø«æWGƒe ø``e
Ée ≈∏Y Aƒ°†dG §«∏°ùJ ÖfÉL
äGRÉéfEG øe øjôëÑdG ¬à≤≤M
Éeh ,¢Shô«ØdG Gòg á¡LGƒe »a
óë∏d øjôëÑdG ≥jôa ¬H Ωƒ≤j
.¬«∏Y AÉ°†≤dGh √QÉ°ûàfG øe
ô````jRƒ````dG ¢````Vô````©````à````°````SGh
øe GOóY AÉ≤∏dG ∫ÓN »ë«eôdG
Gò¡d IQGRƒ````dG §``£``Nh è``eGô``H
¢VôØj …ò``dGh ,ºjôμdG ô¡°ûdG
ó¡°ûªdG ≈``∏``Y ô``Ñ``cCG äÉ``jó``ë``J

,¢ùeCG ,ΩÓ```YE’G ¿hDƒ`°``T ô``jRh
¢``ù``∏``é``e AÉ```°```†```YCG ø````e Oó```©```d
≈°ù«Y Ö``FÉ``æ``dG ,º```gh ÜGƒ``æ``dG
»∏Y Ö``FÉ``æ``dGh ,»``°``VÉ``≤``dG »∏Y
Ö``FÉ``æ``dGh ,»``bÉ``ë``°``SEG ≈``°``ù``«``Y
ÖFÉædGh ,ôeÉ©dG óªëe óªMCG
óªëe ÖFÉædGh ,…ÉæÑdG QÉªY
QÉªY ÖFÉædGh ,»°SÉÑ©dG »°ù«Y
.¢SÉÑY ∫BG
»ë«eôdG ô``jRƒ``dG QÉ``°``TCGh
»``à``dG Iô``«``Ñ``μ``dG Oƒ``¡``é``dG ≈````dEG
äÉYÉ£≤dG ƒÑ°ùàæe É¡H Ωƒ≤j
,øjôëÑdG áμ∏ªe »a á«eÓYE’G
±hô``¶``dG π``X »``a É``°``Uƒ`
k `°``ü``N
¢``Shô``«``a »°ûØJ ™``e á``æ``gGô``dG

التاريخ

ÖMÉ°U QGó``à``bG π``μ``H É``gOƒ``≤``j
¿Éª∏°S ô``«``eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG
ó¡©dG »dh ,áØ«∏N ∫BG óªM øH
Ö``FÉ``æ``dG ≈```∏```YC’G ó``FÉ``≤``dG Ö``FÉ``f
.AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«Fôd ∫hC’G
ΩÓ`````YE’G ¿CG ≈`````dEG √ƒ`````fh
≈∏Y πª©j ¬JÉ°üæe ∞∏àîªH
á£∏°ùdG QhO á``«``ª``gCG RGô``````HEG
É``eh É``¡``JGõ``é``æ``eh á«©jô°ûàdG
≥«°ùæàdGh ¿hÉ``©``à``dG √ó``¡``°``û``j
ø``«``à``£``∏``°``ù``dG ø``«``H ∑ô``à``°``û``ª``dG
á``jò``«``Ø``æ``à``dGh á```«```©```jô```°```û```à```dG
äÉ©∏£J á«Ñ∏J ≈```dEG ∫ƒ°Uƒ∏d
.øWGƒªdGh øWƒdG äÉLÉ«àMGh
∫ÉÑ≤à°SG ∫Ó```N ∂```dP AÉ```L

الخبر

جهة النشر

الصفحة
العدد
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π``jô`HCG ô```¡`°T Qƒ```LCG ±ô``°U:π`ª`©`dG ô```jRh
¢UÉîdG ´É```£`≤dG »a ø``«`∏`eÉ`©dG ø``«æWGƒ`ª`∏d

.πª©dG ôjRh |
íàa ø``Y â``æ` ∏` YCG ó``b á``«` YÉ``ª` à` L’G
ø``«`æ`WGƒ``ª`dG ™``e π``°` UGƒ``J äGƒ``æ` b
π«é°ùJh ÆÓHEÓd ∂dPh ,ø««æ©ªdG
ΩÓà°SG Ωó``Y ∫É``M »``a ihÉ``μ`°`û`dG
πÑb øe …QÉédG πjôHCG ô¡°T QƒLCG
Ωó≤àdG º¡æμªj å``«`M ,º``¡`JBÉ`°`û`æ`e
Iôàa ∫ÓN iƒμ°ûH

GkócDƒe ,IOóëªdG äÉbhC’G »a º¡jód
Gƒª∏à°SG ób ø«æWGƒªdG á«ÑdÉZ ¿CG
ó°UQ º``J ó`` bh ,π``©`Ø`dÉ``H º`` gQƒ`` LCG
»àdG ihÉμ°ûdG øe á£«°ùH ä’É``M
É¡à©HÉàe ≈∏Y É«dÉM πª©dG …ôéj
.É¡∏Mh
á«ªæàdGh πª©dG IQGRh âfÉch

≈``dEG (3) ºbôH ójóL óæH áaÉ°VEÉH
øe (8) IOÉ`` ª` `dG ø``e (ê) Iô``≤` Ø` dG
áæ°ùd (87) ºbQ ¿ƒfÉ≤H Ωƒ°SôªdG
π£©àdG ó°V ø«eCÉàdG ¿CÉ°ûH 2006
Qƒ``LCG OGó``°` S{ ≈``∏`Y ¢üæj …ò```dGh
º¡«∏Y øeDƒªdG ø««æjôëÑdG ∫Éª©dG
»YÉªàL’G ø«eCÉàdG ¿ƒfÉb ÖLƒªH
º``bQ ¿ƒ``fÉ``≤`H Ωƒ``°`Sô``ª`dÉ``H QOÉ``°` ü` dG
ô¡°TCG áKÓK Ióªd 1976 áæ°ùd (24)
™e ,2020 πjôHCG ô¡°T øe GQÉÑàYG
.IOÉªdG √òg øe (`g) Iô≤ØdG IÉYGôe
√ò``¡` H ¿Gó``«``ª``M Üô`` ` `YCG ó`` `bh
√ô``μ`°`Th √ô``jó``≤` J ø``Y á``Ñ`°`SÉ``æ`ª`dG
´É``£` ≤` dG äÉ``°` ù` °` SDƒ` eh äÉ``cô``°` û` d
º¡eGõàdGh º¡fhÉ©J ≈∏Y ¢UÉîdG
ø«∏eÉ©dG ø««æjôëÑdG QƒLCG ±ô°üH

áægGôdG ´É°VhC’G QÉKBG ™e πeÉ©à∏d
á«YÉªàL’G QÉ``KB’G øe ∞«ØîàdGh
áëFÉédG äÉ``©`Ñ`à`d á``jOÉ``°` ü` à` b’Gh
É kë°Vƒe ,ÉfhQƒc ¢Shô«Ød á«ªdÉ©dG
AÉ¡àf’G ≥HÉ°S âbh »a ºJ ób ¬``fCG
â∏ØμJ »àdG ≠dÉÑªdG ™«ªL ´GójEG øe
äÉHÉ°ùM ≈``dEG É¡∏jƒëàH áeƒμëdG
á°SÓ°S πμH äÉ°ù°SDƒªdGh äÉcô°ûdG
¬μ∏àªJ É``e ≈``dEG Gkô` ¶` f á«HÉ«°ùfGh
äÉfÉ«H IóYÉb øe øjôëÑdG áμ∏ªe
πc É¡æe ó«Øà°ùj å«M ,á∏eÉμàe
áeÉ©dG áÄ«¡dG iód πé°ùe øWGƒe
¿CG ≈``dEG Éàk a’ ,»YÉªàL’G ø«eCÉà∏d
∫Ó``N ø««æjôëÑdG Qƒ`` `LCG OGó``°` S
Gòk «ØæJ »``JCÉ` j IQƒ``cò``ª` dG ô``¡` °` TC’G
2020 áæ°ùd (8) ºbQ ¿ƒfÉ≤dG ¢üæd

ájQƒØdG áédÉ©ªdÉH IQGRƒ``dG Ωƒ≤J
¿EG á``jQGOEG äÉHƒ©°U hCG ô«NCÉJ …C’
.âKóM
áÑ°SÉæªdG √ò¡H ¬d íjô°üJ »ah
Iô°†M ¢``Uô``ë` H ¿Gó``«` ª` M OÉ`` °` `TCG
øH ó``ª`M ∂``∏`ª`dG á``dÓ``é` dG Ö``MÉ``°`U
OÓ``Ñ` dG π``gÉ``Y á``Ø`«`∏`N ∫BG ≈``°`ù`«`Y
ÖMÉ°U á°SÉFôH áeƒμëdGh ,ióØªdG
øH áØ«∏N ô``«` eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG
¢ù∏ée ¢ù«FQ áØ«∏N ∫BG ¿Éª∏°S
Iôªà°ùªdG á``©`HÉ``à`ª`dGh ,AGQRƒ`` ``dG
ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U øe
ó¡©dG »dh áØ«∏N ∫BG óªM øH ¿Éª∏°S
∫hC’G ÖFÉædG ≈``∏`YC’G óFÉ≤dG ÖFÉf
ô«aƒJ ≈∏Y ,AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«Fôd
¢UÉîdG ´É£≤∏d á``eRÓ``dG ádƒ«°ùdG

á«μ∏ªdG äÉ¡«LƒàdG ≈∏Y AÉæH
á``«`dÉ``e á``eõ``M ¥Ó`` WEÉ` `H á``«` eÉ``°` ù` dG
ø``«`æ`WGƒ``ª`∏`d É`` ªk ` `YO á``jOÉ``°` ü` à` bGh
QÉKBG ™e πeÉ©à∏d ¢UÉîdG ´É£≤dGh
k `Ø`Mh á``æ`gGô``dG ´É``°``VhC’G
≈∏Y É``XÉ`
áeƒμëdG πØμJh ,ΩGóà°ùªdG ƒªædG
ø««æjôëÑdG ø«æWGƒªdG QƒLCG ™aóH
¢``UÉ``î` dG ´É``£` ≤` dG »`` a ø``«` ∏` eÉ``©` dG
áeÉ©dG áÄ«¡dG ió``d ø«∏é°ùªdGh
πjôHCG ô¡°TC’ »YÉªàL’G ø«eCÉà∏d
…òdGh ,2020 ΩÉ©∏d ƒ«fƒjh ƒjÉeh
óë∏d á«æWƒdG Oƒ¡édG øª°V »JCÉj
ÉfhQƒc ¢Shô«a QÉ°ûàfG QÉ``KBG øe
πª©dG ô``jRh ø``∏`YCG ,(19- ó«aƒc)
π«ªL ,á``«` YÉ``ª` à` L’G á``«` ª` æ` à` dGh
äÉ°ù°SDƒªdGh äÉcô°ûdG ¿CG ,¿Gó«ªM
ób ¢``UÉ``î` dG ´É``£` ≤` dG »``a á``∏`eÉ``©`dG
Qƒ`` LC’G ±ô``°`U »``a π©ØdÉH äCGó`` H
º∏à°SGh ,ø««æjôëÑdG É¡«ØXƒªd
øY ºgQƒLCG º¡æe ≈ª¶©dG á«ÑdÉ¨dG
å«M ,ádƒ¡°Sh ô°ù«H πjôHCG ô¡°T

áÄæ¡J á``«bôH å``©Ñj ∂``∏ªdG
IóëàªdG É«fGõæJ ¢``ù«FQ ≈dEG
,áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y ø``H óªM ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†M å©H
¢ù``«FQ »dƒaƒbÉe ¿ƒL ¢ù«FôdG ≈dEG áÄæ¡J á«bôH ,ióØªdG OÓÑdG ∂∏e
.√OÓÑd »æWƒdG ó«©dG áÑ°SÉæªH ∂dPh ,Ió`ëàªdG É`«fGõæJ á`jQƒ¡ªL

∫ƒ∏ëH »fÉ¡àdG ∫OÉÑàj AGQRƒdG ¢ù«FQ
»fÉª©dG AGQRƒdG ¢ù«FQ ÖFÉf ™e ¿É°†eQ
áØ«∏N ∫BG ¿Éª∏°S øH áØ«∏N ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ≈≤∏J
øH ó¡a ó«°ùdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U øe É«ØJÉg ’É°üJG ,AGQRƒ`` dG ¢ù«FQ
áæ£∏°ùH AGQRƒdG ¢ù∏ée ¿hDƒ°ûd AGQRƒdG ¢ù«FQ ÖFÉf ó«©°S ∫BG Oƒªëe
ô¡°T ∫ƒ∏ëH äÉμjôÑàdGh »fÉ¡àdG ¬dÓN Éªgƒª°S ’OÉÑJ ,á≤«≤°ûdG ¿ÉªY
≈∏Y ΩÉjC’G √òg ó«©j ¿CG ôjó≤dG »∏©dG ≈dƒªdG ø«∏FÉ°S ,∑QÉÑªdG ¿É°†eQ
ô«îdÉH á«eÓ°SE’Gh á«Hô©dG ø«àeC’Gh ø«≤«≤°ûdG ø«Ñ©°ûdGh øjó∏ÑdG
.AÉªædGh ácôÑdGh
ø«H §HôJ »àdG Iƒ``NC’Gh áÑëªdG äÉbÓY ≥ªY Éªgƒª°S ó``cCGh
èFÉ°Th øe Éª¡æ«H ™ªéj Ée πX »a ,ø«≤«≤°ûdG ø«Ñ©°ûdGh øjó∏ÑdG
»àdG Oƒ¡édG πc ≥aƒj ¿CG πLh õY ¬∏dG ø««YGO ,∑ôà°ûe ô«°üeh ≈Hôb
Ωóîj ÉªH øjó∏ÑdG ø«H ÜQÉ≤àdGh ¿hÉ©àdG §HGhôH AÉ≤JQ’G ≈dEG ±ó¡J
ø«Ñ©°ûdGh øjó∏ÑdG ≈∏Y ô«îdGh ™ØædÉH Oƒ©Jh ácôà°ûªdG ídÉ°üªdG
.ø«≤«≤°ûdG

»ª∏©dG åëÑdG IõFÉL ´hô°ûe â°ûbÉf

¢TQƒdGh äÉYÉªàL’Gh äÉ``«dÉ©ØdG πc πLDƒJ zá«FÉ«ª«μdG áë∏°SC’G ô``¶M{
ΩOÉ≤dG ´ÉªàL’G »a É¡«a ô¶ædG IOÉYEG ºàj ¿CG ≈∏Y áeOÉ≤dG IôàØdG
ºJ á°TQh GóY Ée ,á«ªdÉ©dG ±hô¶dG áeAÓe øe ócCÉàdG ó©H áæé∏d
∞«∏μJh »FôªdG »fhôàμdE’G ∫É°üJ’G ôÑY É¡àeÉbEG ≈∏Y ¥ÉØJ’G
.ÉgOGóYE’ á«æ©ªdG äÉ¡édG ™e ≥«°ùæàdÉH áæé∏d …ò«ØæàdG ÖàμªdG
™e ¿hÉ©àdG á«fÉμeEG áæé∏dG â°Vô©à°SG ,∂``dP ÖfÉL ≈``dEG
áëFÉéd …ó°üàdG π«Ñ°S »``a á``jQò``dG ábÉ£∏d á«dhódG ádÉcƒdG
»∏ª©dGh »æØdG ºYódG ºjó≤Jh ,z19 - ó«aƒc{ ÉfhQƒc ¢Shô«a
Iõ``¡`LC’G ô«aƒJ ∫Ó``N ø``e AÉ``°`†`YC’G ∫hó``∏`d á``dÉ``cƒ``dG πÑb ø``e
Gòg »a ø«∏eÉ©∏d á«ÑjQóàdG äGQhódG ºjó≤Jh áeRÓdG äGó©ªdGh
á«bÉØJG OƒæÑd ájò«ØæàdG á£îdG ¢VGô©à°SG iôL Éªc ,∫ÉéªdG
.ΩOÉ≤dG ΩÉ©dG »a É¡YÉÑJG ºà«°S »àdGh á«FÉ«ª«μdG áë∏°SC’G ô¶M

™jQÉ°ûªdG ≈dEG áÑ°ùædÉH äGóéà°ùªdG ôNBG ¢VGô©à°SGh ,∫ÉªYC’G
AGQRƒ``dG ¢ù∏ée πÑb øe É¡H á«æWƒdG áæé∏dG ∞«∏μJ ºJ »àdG
™°Vƒe øjôëÑdG áμ∏ªe É¡«∏Y âbOÉ°U »àdG äÉ«bÉØJ’G ™°Vƒd
åëH ≈dEG áaÉ°VE’ÉH ,πeÉ°ûdG QÉeódG áë∏°SCG ¢üîj Éª«a ò«ØæàdG
QÉeódG áë∏°SCG ´õ``f ∫Éée »a »ª∏©dG åëÑdG IõFÉL ´hô°ûe
ΩÉ©dG ájGóH ≈``dEG É¡∏«LCÉJ ≈∏Y á≤aGƒªdG âªJ »àdGh πeÉ°ûdG
É¡H ôªJ »àdG áFQÉ£dG ±hô``¶`dG ≈``dEG Gkô¶f ,πÑ≤ªdG »°SGQódG
ÉfhQƒc ¢Shô«a áëFÉL ÖÑ°ùH ™ªLCG ºdÉ©dGh øjôëÑdG áμ∏ªe
.z19 - ó«aƒc{
≈∏Y ¥ÉØJ’G ºJ PEG ,ájƒæ°ùdG É¡à£N áæé∏dG â°ûbÉf Éªc
∫ÓN Égó≤Y ™eõªdG ¢TQƒdGh äÉYÉªàL’Gh äÉ«dÉ©ØdG πc π«LCÉJ

∫Éª©à°SGh êÉàfEGh çGóëà°SG ô¶ëd á«æWƒdG áæé∏dG äó≤Y
á°SÉFôH ,áë∏°SC’G ∂∏J ô«eóJh á«FÉ«ª«μdG áë∏°SC’G øjõîJh
IQGRh π«ch ,áØ«∏N ∫BG è«YO øH ≈°ù«Y âæH ÉfQ áî«°ûdG .O
ôÑY ∂dPh ,ô°ûY …OÉëdG É¡YÉªàLG ,áæé∏dG á°ù«FQ á«LQÉîdG
ø«∏ãªªdG áæé∏dG AÉ°†YCG ácQÉ°ûªH ,»FôªdG »fhôàμdE’G ∫É°üJ’G
.á∏°üdG äGP á«eƒμëdG äÉ¡édGh äGQGRƒdG øY
øH ≈°ù«Y âæH ÉfQ áî«°ûdG .O âÑMQ ,´ÉªàL’G ájGóH »ah
áã«ãëdG ºgOƒ¡L ≈∏Y á«æãe ,áæé∏dG AÉ°†YCÉH áØ«∏N ∫BG è«YO
≥«aƒàdG πc º¡d á«æªàe ,áæé∏dG ±Gó``gCG ò«ØæJ ≈dEG »©°ùdG »a
.OGó°ùdGh
∫hóL ≈∏Y áLQóªdG äÉYƒ°VƒªdG åëH ´ÉªàL’G ∫ÓN ºJ

ÜGƒædG ¢ù∏éªH á«dÉªdG áæé∏dG ´ÉªàLG ∫ÓN

äÉcô``°ûdG ìÉ``HQCG êGQOEG ≈``∏Y á``≤aGƒªdG
á«fGõ«ªdG ø``ª°V ádhódG É¡«a º``¡°ùJ »àdG
Ωó≤J{ ¿CG áæé∏dG É¡JôLCG »àdG äÓjó©àdG »a AÉLh
ácô°ûdGh äÉμ∏àªe ácô°ûd á«dÉªdG äÉfÉ«ÑdG áeƒμëdG
iQƒ°ûdG »°ù∏ée πÑb øe á≤bóªdG ,RÉ¨dGh §Øæ∏d á°†HÉ≤dG
.zÉª¡JÉ¶MÓªH ÉYƒØ°ûe ,ÜGƒædGh
áeƒμëdG ΩGõ`` `dEG ≈`` dEG ¿ƒ``fÉ``≤` H ìGô`` à` `b’G ±ó``¡` jh
ádhó∏d á≤≤ëàªdG á«aÉ°üdG ìÉ``HQC’G øe áÑ°ùf πjƒëàH
á°†HÉ≤dG ácô°ûdGh á°†HÉ≤dG øjôëÑdG äÉμ∏àªe ácô°T øe
ºYód ∂dPh ádhó∏d áeÉ©dG á«fGõ«ªdG øª°V RÉ¨dGh §Øæ∏d
.ádhó∏d áeÉ©dG á«fGõ«ªdG äGOGôjEG OÉæ°SEGh

¿hDƒ°ûdG áæéd ¢ù«FQ Ωƒ∏°ùdG ó``ª`MCG ÖFÉædG ó``cCG
â°ûbÉf áæé∏dG ¿CG ÜGƒædG ¢ù∏éªH ájOÉ°üàb’Gh á«dÉªdG
GkOóY zóMC’G{ ¢ùeCG ìÉÑ°U zó©oH øY ÉYÉªàLG{ Égó≤Y ∫ÓN
.É¡«dEG ádÉëoªdG äÉYƒ°VƒªdG øe
ìGôàb’G â°ûbÉf áæé∏dG ¿CG Ωƒ∏°ùdG ÖFÉædG ô``cPh
ádhódG É¡«a º¡°ùJ »àdG äÉcô°ûdG ìÉHQCG êGQOEÉH ¿ƒfÉ≤H
á«Ñ∏ZC’ÉH á≤aGƒªdG äQô``b PEG ,áeÉ©dG á«fGõ«ªdG øª°V
™e ≥aGƒàdÉH ¬à¨«°U πjó©J ó©H ,¿ƒfÉ≤H ìGôàb’G ≈∏Y
.ÖàμªdG áÄ«g ≈dEG ¬fCÉ°ûH Égôjô≤J ™aQh ,¬«eó≤e

äÉYRÉæe ¢``†Ød ÉÑ∏W 438 õ``éæJ zπ``ª©dG{

ø««æjôëÑdG ø``«æWGƒªdG IOƒ``Y π``¡°ùJ äGQÉ``eE’G iód ø``jôëÑdG IQÉ``Ø°S »``fhôàμdE’G ΩÉ``¶ædG ô``ÑY É``jOh á``«dÉe

»àdG á``jRGô``à`M’G äGAGô`` LE’G ≈``dEG º``gOÉ``°`TQEG
,ádhódG πNGO ºgOƒLh ∫ÉM »a ÉgPÉîJG Öéj
IOQGƒdG äGQÉ°ùØà°S’G ≈∏Y OôdG ≈dEG áaÉ°VE’ÉH
,áØ∏àîªdG »YÉªàL’G π°UGƒàdG äÉμÑ°T ≈∏Y
äÓ``°`UGƒ``ª`dG ô``«`aƒ``à`H IQÉ``Ø` °` ù` dG â``eÉ``b É``ª`c
iô``NC’G äGQÉ``eE’G »a ø«æcÉ°ùdG ø«æWGƒª∏d
QÉ£eh »dhódG »ÑXƒHCG QÉ£e ≈dEG ∫ƒ°Uƒ∏d
»a ºgQƒeCG π«¡°ùJ ≈∏Y IhÓY ,»dhódG »HO
.IQOÉ¨ªdG AÉæKCG QÉ£ªdG
¿B’G ≈``à` M º`` J ¬`` ` fCG ô``cò``dÉ``H ô``jó``é``dG
øe »æjôëH ø``WGƒ``e z400{ »``dGƒ``M AÓ``LEG
á«Hô©dG äGQÉ`` ` `eE’G á`` dhO »``a ø``jOƒ``Lƒ``ª` dG
áμ∏ªe ≈`` dEG IOƒ``©` dÉ``H ø``«` Ñ` ZGô``dGh Ió``ë`à`ª`dG
ø«jôμ°ùYh äÉ``©` eÉ``L á``Ñ`∏`W ø``e ø``jô``ë`Ñ`dG
IóëàªdG á«Hô©dG äGQÉ``eE’G ádhóH ø«ª«≤eh
»a º¡JÉeÉbEG â¡àfG øªe øjóaGƒdG ¢†©Hh
äGQÉ`` `eE’G á``dhó``H Gƒ``≤`∏`Yh ø``jô``ë`Ñ`dG áμ∏ªe
ä’É``ë`dG ≈``dEG á``aÉ``°`VE’É``H ,IóëàªdG á«Hô©dG
∂dPh ø««æjôëÑdG ô«Z øe áFQÉ£dG á«fÉ°ùfE’G
.äÓMQ 3 ô««°ùJ ∫ÓN øe

äGQÉ``eE’G ádhóH á°üàîªdG äÉ¡édGh ¿ÉHÉ«dG
ÜÓ``W (6) Oó``Y AÓ``LEÉ` H Ió``ë`à`ª`dG á``«`Hô``©`dG
º¡∏≤f ºJ å«M ¿ÉHÉ«dG »a ø«≤dÉY ø««æjôëH
»dhódG »ÑXƒHCG QÉ£e ≈dEG ƒ«cƒW QÉ£e øe
øY º¡∏≤f ºK øeh OÉëJ’G ¿Gô«W ≥jôW øY
.øjôëÑdG áμ∏ªe ≈dEG AÓLE’G IôFÉW ≥jôW
¬∏dGóÑY øH ódÉN ï«°ûdG ô«Ø°ùdG ócCG Éªc
IóY äGAGô``LEÉ`H âeÉb IQÉØ°ùdG ¿CG áØ«∏N ∫BG
øjOƒLƒªdG áÑ∏£dGh ø«æWGƒªdG QƒeCG π«¡°ùàd
á``eRCG ∫Ó``N º``¡`à`jÉ``YQh äGQÉ`` ` eE’G á`` dhO »``a
Gkô`«`°`û`e ,É```fhQƒ```c ¢``Shô``«` a AÉ`` `Hh »``°`û`Ø`J
™e π°UGƒàdG ø``e âæμªJ IQÉØ°ùdG ¿CG ≈``dEG
,ádhódÉH øjOƒLƒªdG ø««æjôëÑdG ø«æWGƒªdG
π°UGƒà∏d ÇQGƒ£∏d ∞JGƒg ΩÉbQCG â°ü°üNh
ºjó≤Jh äGQÉ°ùØà°S’G »≤∏Jh ô°TÉÑe πμ°ûH
â≤∏J å«M ,äGOÉ``°` TQE’Gh IóYÉ°ùªdG πFÉ°Sh
(3500) øY ójõj Ée »ÑXƒHCG »a IQÉØ°ùdG
òæe ø««æjôëH ø«æWGƒe øe »ØJÉg ∫É°üJG
á«Ø«c ∫ƒ``M º¡JGQÉ°ùØà°SGh á`` eRC’G á``jGó``H
ºJ å«M ,øjôëÑdG áμ∏ªe ≈dEG º¡JOƒY ø«eCÉJ

ÉfhQƒc ¢Shô«a QÉ°ûàfG AGôL ºdÉ©dG Égó¡°ûj
√ôjó≤Jh √ôμ°T πjõL øY ÉkHô©e ,z19-ó«aƒc{
øjôëÑdG áμ∏ªe øe πc »a á«ª°SôdG äÉ¡é∏d
á≤«≤°ûdG IóëàªdG á«Hô©dG äGQÉ`` eE’G á``dhOh
IQÉØ°ùdG ™e ôªãªdGh OhóëeÓdG º¡fhÉ©J ≈∏Y
ø«æWGƒªdG IOƒ``Y ø«eCÉJh π«¡°ùJ π``LCG øe
,á``«`aÉ``©`dGh áë°üdG º``JCÉ` H ø``jô``ë`Ñ`dG áμ∏ªªd
≈∏Y áeÓ°ùdGh áë°üdG Qƒ``aƒ``e º¡d Ék«æªàe
.ádhòÑªdG ºgOƒ¡L
∂dòc IQÉØ°ùdG ¿CG ≈``dEG ô«Ø°ùdG QÉ``°` TCGh
ø«æWGƒªdG ø``e Iô«Ñc OGó`` YCG IOƒ``Y â∏¡°S
¥Ó``ZEG π``Ñ`b ø``jô``ë`Ñ`dG áμ∏ªe ≈`` dEG á``Ñ`∏`£`dGh
ø««°SÉeƒ∏HódG ¿CG Gó``cDƒ`e ,…ƒ``é`dG ∫ÉéªdG
ºjó≤J ≈∏Y Gƒ°UôM IQÉØ°ùdG »a ø«∏eÉ©dGh
äÉcô°T ™e ≥«°ùæàdÉH äGóYÉ°ùªdG ¬``LhCG πc
É¡JÓMQ ≈∏Y á«aÉ°VEG óYÉ≤e ô«aƒàd ¿Gô«£dG
≥«∏©J QGôb πÑb øjôëÑdG áμ∏ªe ≈dEG IQOÉ¨ªdG
IQÉØ°ùdG πØμJ ≈∏Y IhÓY ,á«dhódG äÓMôdG
âeÉb ó``bh ,ôØ°ùdG ô``cGò``J äGRƒ``é` M πª©H
iód øjôëÑdG áμ∏ªe IQÉØ°S ™``e ≥«°ùæàdÉH

IOƒY π«¡°ùJ ≈∏Y É¡°UôM øe Ébk Ó£fG
»a ø``jOƒ``Lƒ``ª`dG ø««æjôëÑdG ø``«`æ`WGƒ``ª`dG
áμ∏ªe ≈``dEG IóëàªdG á«Hô©dG äGQÉ``eE’G á``dhO
≈dEG Gkô¶f AÓ``LE’G á£îd Ók «©ØJh ,øjôëÑdG
ó«aƒc{ óéà°ùªdG É``fhQƒ``c ¢Shô«a QÉ°ûàfG
iód øjôëÑdG áμ∏ªe IQÉØ°S âeÉb ,z19 –
á≤«≤°ûdG IóëàªdG á«Hô©dG äGQÉ`` `eE’G á``dhO
á«LQÉîdG IQGRh ™e ¿hÉ©àdGh ≥«°ùæàdÉHh
ø««æjôëÑdG ø``«` æ` WGƒ``ª` dG IOƒ`` `Y π«¡°ùàH
ô««°ùJ ≥jôW øY ∂dPh ,ádhódG »a ø«≤dÉ©dG
»dhódG »ÑXƒHCG QÉ£e øe AÓLEG äÓMQ IóY
.øjôëÑdG áμ∏ªe ≈dEG »dhódG »HO QÉ£eh
¬∏dGóÑY ø``H ó``dÉ``N ï«°ûdG ô«Ø°ùdG ó``cCG
ádhO ió``d øjôëÑdG áμ∏ªe ô«Ø°S ,áØ«∏N ∫BG
IQÉØ°ùdG ¢UôM ,IóëàªdG á«Hô©dG äGQÉ``eE’G
π«¡°ùJh á``eRÓ``dG ô``«`HGó``à`dG π``c PÉ``î` JG ≈∏Y
ø«eCÉJ π``LCG øe äÉÑ≤©dG π«dòJh äGAGô``LE’G
»a øjOƒLƒªdG ø««æjôëÑdG ø«æWGƒªdG IOƒY
¢``VQCG ≈``dEG IóëàªdG á«Hô©dG äGQÉ`` eE’G á``dhO
»àdG áægGôdG á«dÉëdG ±hô¶dG πX »a øWƒdG

بيانات الخبر

á``«fhôàμdEG Ö``jQóJ á``°TQh º``¶æJ á``«∏NGódÉH zäÉ``eƒ∏©ªdG É``«LƒdƒæμJ{
»fhôàμdE’G ´GóHE’Gh äÉeƒ∏©ªdG É«LƒdƒæμJ IQGOEG âª¶f
∫É``°` ü` J’G á``«`æ`≤`J{ ô``Ñ` Y π``ª` Y á``°``TQh ,á``«` ∏` NGó``dG IQGRƒ`` ``H
¢†©H ≈∏Y ÖjQóà∏d äGQGOE’G ø``e Oó``Y »Ñ°ùàæªd z»FôªdG
π«¡°ùJ É¡fCÉ°T ø``e »``à`dG á``«`fhô``à`μ`dE’G è``eGô``Ñ` dGh á``ª`¶`fC’G
∞«°TQC’Gh äÓ°SGôªdG ΩÉ¶æc á``jQGOE’G äGAGô``LE’Gh ΩÉ¡ªdG
IQGOE’G πªY ΩÉ¡e øª°V ,á°TQƒdG √ò``g »JCÉJh.»fhôàμdE’G
øe ,ÖjQóàdG äÉLôîªH AÉ≤JQ’G »a É«LƒdƒæμàdG ∞«Xƒàd
,á«∏YÉØJh á∏eÉ°T á«fhôàμdEG á«ÑjQóJ è``eGô``H ºjó≤J ∫Ó``N
øe óë∏d á«æWƒdG Oƒ¡édGh áægGôdG ±hô``¶`dG ™e ≥aGƒàJ
IQOÉb á«cP πªY áÄ«H ≈dEG ’ƒ°Uh ,ÉfhQƒc ¢Shô«a QÉ°ûàfG
.äÉeƒ∏©ªdG á«æ≤J ∫Éée »a áªFGódG äGô«¨à∏d áHÉéà°S’G ≈∏Y

Qƒ¡ªL äÉ``©` bƒ``Jh äÉ``Ñ`∏`£`à`ª`d
πª©dG IQGRh ™``e ø``«`∏`eÉ``©`à`ª`dG
á°UÉN á``«`YÉ``ª`à`L’G á``«`ª`æ`à`dGh
á«HÉ«°ùfGh ádƒ¡°ùH ≥∏©àj Éª«a
á«fhôàμdE’G äÉ°üæªdG ΩGóîà°SG
∫ƒ°Uƒ∏d IQGRƒ``dG É¡àæ°TO »àdG
.ô°ùj πμH áHƒ∏£ªdG áeóîdG ≈dEG
π``ª` ©` dG IQGRh â```≤` `∏` `WCGh
É¡JÉeóN á«YÉªàL’G á«ªæàdGh
»dÉª©dG ø«dÉéªdG »a Év«fhôàμdEG
É``¡` ©` bƒ``e ≈`` ∏` `Y »`` YÉ`` ª` `à` `L’Gh
™«ªédG ≈∏Y Ó«¡°ùJ ,»fhôàμdE’G
áeó≤ªdG äÉeóîdG ≈∏Y ∫ƒ°üë∏d
ºJ PEG ,IOƒ`` é` `Hh á``dƒ``¡`°`ù`H º``¡` d
∫ƒ°üëdG Ö∏W äGQÉªà°SG ™°Vh
É``gDƒ` ∏` e º``à` «` d äÉ`` eó`` î` `dG ≈``∏``Y
áHƒ∏£ªdG äÉ≤aôªdG ™e É¡dÉ°SQEGh
πμd ¢UÉN »fhôàμdEG ójôH ≈∏Y
»a í°Vƒe ƒg Ée Ö°ùëH áeóN
™bGƒe ≈∏Y IQGRƒ`` `dG äÉHÉ°ùM
,á«ª°SôdG »YÉªàL’G π°UGƒàdG
(mlsdbahrain) :»`` `gh
,∑ƒ``Ñ` °` ù` «` Ø` dG äÉ``ë``Ø``°``U ≈`` ∏` `Y
øμªjh .ôàjƒJh ,ΩGô¨à°ùfE’Gh
á``jOƒ``dG ájƒ°ùàdG Ö∏W π«é°ùJ
á``«`fƒ``fÉ``≤`dG äGQÉ``°` ù` Ø` à` °` S’G hCG
™bƒe ≈`` dEG ∫ƒ``Nó``dG ≥``jô``W ø``Y
www.mlsd. IQGRƒ`` ` ` ` `dG
äÉÑ∏£dG ∫É°SQEG ôÑY hCGgov.bh
ó``jô``Ñ` dG ≈`` `dEG äGQÉ``°` ù` Ø` à` °` S’Gh
alc@mlsd. »``fhô``à` μ` dE’G
≈∏Y ∫É``°` ü` J’G hCG gov.bh
17873622 hCG 17873839
§îdG ≈∏Y hCG .17873624 hCG
.80008001 øNÉ°ùdG

.»ª°ù©dG »e |

π``ª` ©` dG IQGRh äõ`` ` é` ` `fCG
≥«Ñ£J òæe ,á«YÉªàL’G á«ªæàdGh
ô«HGóàdGh á«FÉbƒdG äGAGô`` `LE’G
QÉ°ûàfG ™æeh AGƒàM’ ájRGôàM’G
z19-ó``«` aƒ``c{É``fhQƒ``c ¢``Shô``«` a
á``∏`eÉ``©`e z438{ ¬``Yƒ``ª` é` e É`` e
,»dÉª©dG ∫ÉéªdG »a á«fhôàμdEG
äÉÑ∏W »``≤`∏`J ø``Y IQÉ``Ñ` Y »`` gh
πª©dG äÉYRÉæe ¢†a RÉ¡éd áeó≤e
ájƒ°ùàdG Ö∏W »a âÑdGh ,ájOôØdG
äÉ``YRÉ``æ` e hCG á``jOô``Ø` dG á`` jOƒ`` dG
ºjó≤J øY Ó°†a ,á«YÉªédG πª©dG
É¡YGƒfCÉH á«dÉª©dG äGQÉ°ûà°S’G
äGQÉ``°``ù``Ø``à``°``S’G ≈``∏``Y Oô`` ` ` dGh
≥«bóàdG ÖfÉL ≈``dEG ,á«fƒfÉ≤dG
,á«HÉ≤ædG äÉª¶æªdG äÉfÉ«H ≈∏Y
hCG »fhôàμdE’G ΩÉ¶ædG ôÑY ∂dPh
»a º¡°ùj ÉªHh ,»ØJÉ¡dG ∫É°üJ’G
ájƒ°ùJh πª©dG ¥ƒ°S QGô≤à°SG
πª©dGh äÉYRÉæe hCG äÉaÓN …CG
¥ƒ≤M ßØëj ÉªH É¡àjƒ°ùJ ≈∏Y
»a º¡°ùj É``ª`c ,êÉ`` à` `fE’G »``aô``W
ihÉ``μ`°`û`dGh äÉ``YRÉ``æ` ª` dG π«∏≤J
Iõ¡LC’Gh ºcÉëªdG »a IQƒ¶æªdG
.á«FÉ°†≤dG
â``dÉ``b ,¥É``«` °` ù` dG Gò```g »```ah
á«dÉª©dG äÉbÓ©dG IQGOEG Iôjóe
,»ª°ù©dG ø°ùM »``e ,IQGRƒ``dÉ``H
ájOƒdG ájƒ°ùàdG äÉÑ∏W Oó``Y ¿EG
»àdG á``jOô``Ø`dG πª©dG äÉYRÉæªd
Ée IôàØdG ∫Ó``N IQGRƒ`` dG É¡à≤∏J
…QÉédG πjôHCG 19 - ¢SQÉe 1ø«H
,iƒ``μ` °` T Ö``∏` W z438{ â``¨` ∏` H
É``jv Oh É¡àjƒ°ùJ º``J z174{ É¡æe
ÜÉë°UCG øe ábÓ©dG »aôW ø«H

اليوم

»a z132{ ∑Éægh ,∫É``ª`Yh πªY
,ájƒ°ùàdG ΩÉªJE’ á©HÉàªdG Qƒ``W
Ωó©d ÉkÑ∏W z146{ ßØM ºJ Éª«a
ø«H »``≤`aGƒ``J π``M ≈``dEG π°UƒàdG
¢Uƒ°üîH É`` eCG ,´Gõ``æ` dG »``aô``W
á«YÉªédG á``«`dÉ``ª`©`dG ihÉ``μ`°`û`dG
É¡JÉ°üæe ôÑY IQGRƒdG É¡à≤∏J »àdG
iƒμ°T (2) â¨∏H ó≤a á«fhôàμdE’G
.§≤a
IQGOEG Iô```jó```e äQÉ`` ` °` ` `TCGh
,IQGRƒdG ¿CG ≈dEG á«dÉª©dG äÉbÓ©dG
âeób ,á«fhôàμdE’G É¡JÉeóN ôÑYh
OôdGh ,á«dÉªY IQÉ°ûà°SG z157{
Ék«fƒfÉb GkQÉ°ùØà°SG z3748{ ≈∏Y
,πªY ÜÉë°UCGh ∫ÉªY øe É¡à≤∏J
≈∏Y ≥«bóàdÉH IQGRƒdG âeÉb Éª«a
»a á«HÉ≤f áª¶æe z120{ äÉfÉ«H
.øjôëÑdG áμ∏ªe
äÉ`` eó`` î` `dG √ò`` ` g â`` ≤` `≤` `Mh
áHÉéà°SG á``Yô``°`S á``«` fhô``à` μ` dE’G
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zÉ``fhQƒc{ á``ëaÉμe »``a AÉ``ÑWCÓd É``ªYO zÉ``ædÉ£HCG Gôμ``°T{ ƒ``jó«a ≥``∏£J zAÉ``ÑWC’G{
≈∏Y ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒªdG ™«é°ûJ ±ó¡H
á``jRGô``à` M’G äGAGô```LE’É```H ΩÉ``à` dG ΩGõ`` à` `d’G
É``fhQƒ``c ¢``Shô``«` a ihó`` `Y ø`` e á``«` FÉ``bƒ``dG
»a º¡°ùjh ,øjôëÑdG áμ∏ªe »a z19ó«aƒc{
»°SÉ°SCG πμ°ûH Égô°ûf ºàj »àdG á∏ªëdG √òg
á«©ªédÉH ¢UÉîdG ΩGô¨à°ùfG ÜÉ°ùM ≈∏Y
äÉLQódGh äÉ°ü°üîàdG ∞∏àîe øe AÉÑWCG
á«YƒJ äGQÉ``Ñ` Y ∫Ó``N ø``e ∂`` dPh ,á«ª∏©dG
¢Shô«ØdG Gòg øe ájÉbƒdG ¢Uƒ°üîH á«ë°U
.óéà°ùªdG
Iô«ÑμdG Oƒ¡édG QÉ``WEG »``a ∂``dP »``JCÉ`jh
á«Ñ£dG QOGƒ``μ` dG É¡dòÑJ »``à`dG á°ü∏îªdGh
π``LCG ø``e ø``jô``ë`Ñ`dG áμ∏ªe »``a á«ë°üdGh
äÉeóîdG ºjó≤Jh ÉfhQƒc ¢Shô«Ød …ó°üàdG
äGQÉ°ûà°S’G ≈dEG áaÉ°VEG ,á«LÓ©dGh á«ë°üdG
.á«FÉbƒdGh ájƒYƒàdG

äGQÉ``°`û`à`°`S’G ≈`` dEG á``aÉ``°`VE’É``H ø«ª«≤ªdGh
.á«FÉbƒdGh ájƒYƒàdG
Égôμ°T ø``Y AÉ``Ñ` WC’G á«©ªL â``Hô``YCGh
RÉéfEG »``a ø«cQÉ°ûªdG AÉ``Ñ` WC’G É¡FÉ°†YC’
á«ë°üdG QOGƒ``μ`dG ¿CG IócDƒe ,ƒjó«ØdG Gò``g
»a ≈dhC’G á«YÉaódG •ƒ£îdG πãªJ á«Ñ£dGh
¿hôWÉîj Ωƒ``j π``ch ,É``fhQƒ``c ™e πeÉ©àdG
áÑ«°üY ±hôX πX »a ¿ƒ∏JÉ≤jh º¡JÉ«ëH
»a á«ë°üdG äÉ``eRC’G ôÑcCG ó``MCG áYÉé°ûHh
»a GóL ∫É©a QhO º¡jódh ,Iô°UÉ©ªdG ÉæJÉ«M
á«ë°üdGh á«Ñ£dG äÉ°SQÉªªdG π°†aCG ≥«Ñ£J
»a áYGôÑdG ≈dEG áaÉ°VEG ,êÓ©dGh ¢üëØdG »a
.áHÉ°üªdGh É¡«a ¬Ñà°ûªdG ä’ÉëdG ™e πeÉ©àdG
á∏ªM â``≤`∏`WCG AÉ``Ñ` WC’G á«©ªL â``fÉ``ch
øe AÉ`` Ñ` `WC’G ø``e Oó`` Y á``cQÉ``°`û`ª`H á``jƒ``Yƒ``J
á«ë°üdG äBÉ°ûæªdGh äÉ«Ø°ûà°ùªdG ∞∏àîe

ƒjó«a á«æjôëÑdG AÉÑWC’G á«©ªL â≤∏WCG
zÉ``æ`dÉ``£`HC’ Gô``μ` °` T{ :QÉ``©` °` T â``ë`J GQƒ``°` ü` e
»àdG á°ü∏îªdGh Iô«ÑμdG Oƒ¡édG í°Vƒj
áμ∏ªe »a á«ë°üdGh á«Ñ£dG QOGƒμdG É¡dòÑJ
ÉfhQƒc ¢Shô«Ød …ó°üàdG πLCG øe øjôëÑdG
.z19ó«aƒc{
»ë°†j ∞``«` c ƒ``jó``«` Ø` dG ¢``Vô``©`à`°`ù`jh
º``¡` dÉ``Ø` WCGh º``gô``°` SCG ™``e º``¡`à`bƒ``H AÉ`` Ñ` `WC’G
…ó°üàdG »a Ö``LGƒ``dG AGóæd ¿ƒÑ«éà°ùjh
º¡∏ªY ∫Ó``N øe óéà°ùªdG ¢Shô«ØdG Gò¡d
äÉ«Ø°ûà°ùªdG »``ah á«eÉeC’G •ƒ£îdG »a
∂dòH øjócDƒe ,áØ∏àîªdG áë°üdG õcGôªdGh
≈°VôªdGh ™ªàéªdG √ÉéJ ÖLGƒdG ájOCÉJ ¿CG
áÑJôªdG »a »JCÉj »Ñ£dG º°ù≤dG ≈∏Y ®ÉØëdGh
ºjó≤Jh ,øªãdG ¿Éc Éª¡e Ö«ÑW πμd ≈``dhC’G
ø«æWGƒª∏d á«LÓ©dGh á«ë°üdG äÉeóîdG πc

:º°TÉg ìÓa ÖFÉæ∏d ∫GDƒ°S ≈∏Y √OQ »a IQÉéàdGh áYÉæ°üdG ôjRh

äÉ``ª``≤``©``ª``dGh äÉ``eÉ``ª``μ``dG QÉ``©``°``SCG ™```aQ É``¡``Ñ``∏``ZCG »``dÉ``ë``dG ΩÉ``©``dG ∫Ó```N á``Ø``dÉ``î``e 358
ø``«``Ø``dÉ``î``ª``dGh äÉ```Ø```dÉ```î```ª```dG ø````e ó``ë``∏``d »````fhô````à````μ````dE’Gh …Qhó````````dG ¢``û``«``à``Ø``à``∏``d á``∏``eÉ``μ``à``e è````eGô````H

Ωƒj ∫hCG »a ådÉãdG ≥«Ñ£àdG õéæJ ájOGóYEG á°SQóe 21

.…ô°ShódG Oƒéf |
óMC’G Ωƒj ¬bÓWEG ºà«°S ô«NC’Gh
≈``dEG Ω2020 ƒ``jÉ``e 3 ≥``aGƒ``ª`dG
ƒjÉe 7 ≥aGƒªdG ¢ù«ªîdG Ωƒ``j
.Ω2020

IQGOEÉ` H ¿ƒ°üàîªdG É¡dòH »àdG
∂∏J á©HÉàe »a …OGóYE’G º«∏©àdG
.áã«ãM ák ©HÉàe äGAGôLE’G
¢SQGóªdG ¿CG ôcòdÉH ôjóédG
∫ÉªcEG »a âëéf »àdG ájOGóYE’G
áÑ°ùædÉH »``g å``dÉ``ã`dG ≥«Ñ£àdG
øªMôdGóÑY :ø«æÑdG ¢SQGóe ≈dEG
,¢üØMóL ,ºjó≤dG OÓÑdG ,πNGódG
ΩÉ``eE’G ,á∏¡°ùdG ,ôμ°ùY ,∫GhCG
,…ôØ©édG »æjódG ó¡©ªdG ,»∏Y
ΩÉ``eE’G ,OÉ``jR ø``H ¥QÉ``W ,RGQó`` dG
≈`` dEG á``Ñ`°`ù`æ`dÉ``H É`` `eCG ,»`` dGõ`` ¨` `dG
´É``aô``dG :»``¡` a äÉ``æ` Ñ` dG ¢``SQGó``e
,óªM áæjóe ,iô≤dG ΩCG ,»bô°ûdG
,¢ùHÉæ°ùdG ,»``dÉ``Y ,¿Ghô``«` ≤` dG
,É``«` Hƒ``fR ,ø``«`à`«`°`ù`Ñ`dG ,á``Ñ` Wô``b
™HGôdG ≥«Ñ£àdG ¿CÉH Ékª∏Y ,óëdG

Oƒ``é` f IPÉ```à` `°` `SC’G äOÉ`` ` ` aCG
º«∏©àdG IQGOEG Iôjóe …ô°ShódG
á``«` Hô``à` dG IQGRƒ`` ` ` H …OGó`` ` ` ` YE’G
¢SQGóªdG øe GkOó``Y ¿CG º«∏©àdGh
RÉéfEG »a âëéf ób á``jOGó``YE’G
¬bÓWEG ºJ …òdG ådÉãdG ≥«Ñ£àdG
πjôHCG 26 ≥aGƒªdG ó``MC’G ¢ùeCG
á°SQóe 21 âæμªJ PEG ,Ω2020
ø«æÑ∏d á°SQóe 11 ™bGƒH ájOGóYEG
∫ÉªcEG øe äÉæÑ∏d ¢SQGóe 10h
,%100 áÑ°ùæH ≥``«`Ñ`£`à`dG Gò`` g
Oƒ¡édÉH IQGOE’G Iôjóe Ik ó«°ûe
á«°SQóªdG äGQGOE’G É¡àdòH »àdG
á«ª«∏©àdG äÉ``Ä`«`¡`dG AÉ``°` †` YCGh
É¡àÑ∏W å``ë` d ¢``SQGó``ª` dG ∂``∏`à`H
¢ùØf »``a ≥«Ñ£àdG ∫É``ª` cEG ≈∏Y
Oƒ¡édG ≈dEG áaÉ°VEG ,¬bÓWEG Ωƒj

.É¡fCÉ°ûH
äÓëªdG Ö≤©J ºJ ¬fCG øs«Hh
ø``«` ª` ¡` à` ª` dÉ``H á`` bÓ`` ©` `dG äGP
∫ÉëªdG ó``MCG ≥``∏`Zh ¿õîªdÉH
¬à«μ∏e Oƒ``©`j ´É``aô``dG á≤£æªH
´Éª°Sh ¢``UÉ``î`°`TC’G äGP ≈``dEG
™aQh πëªdG »a øjOƒLƒªdG
áeÉ©dG áHÉ«ædG ≈`` dEG ô``jQÉ``≤`à`dG
ºJ É``°`†`jCGh ,¢Uƒ°üîdG Gò``¡`H
äÓëªdG ™«ªL ø``e ≥≤ëàdG
øe É``¡` ©` e π``eÉ``©` à` dG º`` J »``à` dG
Ωó``Y ¿É``ª`°`†`d ø``«`ª`¡`à`ª`dG π``Ñ` b
»àdG äÉéàæªdG ¢ùØf ∫hGó`` J
ºJ …ôëàdG ó©Hh ,É¡£Ñ°V ºJ
´Oƒà°ùe ø``Y ∞``°`û`μ`dG É``°` †` jCG
á¶aÉëªH ø«ª¡àªdG ¢ùØæd m¿ÉK
≈∏Y ß``Ø`ë`à`dG º``Jh á``ª`°`UÉ``©`dG
É¡©aQh ÉgOôLh ¬«a äÉéàæªdG
.áeÉ©dG áHÉ«ædG ≈dEG

.º°TÉg ìÓa |
äGhGô°†îdG ´GƒfCG øe ´ƒf …CG
IQGRƒ`` ` dG Ωƒ``≤``Jh ,á``¡` cÉ``Ø` dGh
¥Gƒ°SC’G ™«ªL áÑbGôªH É«dÉM
QGô``≤` à` °` SG ¿É``ª` °` †` d á``«`∏`ë`ª`dG
.É¡Jôahh äÉéàæªdG QÉ©°SCG
¿õ``î` ª` H ≥``∏` ©` à` j É`` ª` `«` `ah
á«¡àæªdG á``«` FGò``¨` dG OGƒ`` ª` `dG
á¶aÉëªdG »a øFÉμdG á«MÓ°üdG
âeÉb IQGRƒ```dG ¿EÉ` a á«dÉª°ûdG
á«fƒfÉ≤dG äGAGô```LE’G ™«ªéH
¿hÉ©àdG ºJ PEG ,¢Uƒ°üîdG Gò¡H
IQGRhh á``ë`°`ü`dG IQGRh ™``e
≥≤ëàdGh ∞°ûμdGh á«∏NGódG
OGƒªdGh äGOƒLƒªdG ™«ªL øe
QƒcòªdG ¿õîªdG »a á«FGò¨dG
É`` gOô`` Lh É``¡` «` ∏` Y ß``Ø` ë` à` dGh
á``eÉ``©` dG á``HÉ``«` æ` dG á``Ñ` WÉ``î` eh

.áYÉæ°üdG ôjRh |
ô°VÉëe πªYh ,äGhGô°†îdGh
øeh ´ƒ°VƒªdG ¿CÉ°ûH ∫GDƒ`°`S
áHÉ«ædG ≈``dEG á«°†≤dG ádÉMEG ºs ` Kn
™e ≥``«` ≤` ë` à` dG º`` `Jh ,á`` eÉ`` ©` `dG
≈∏Y ß``Ø`ë`à`dG º`` Jh ø«ª¡àªdG
»a º¡d á©HÉàdG ™∏°ùdG ™«ªL
.¿õîªdG
áHÉ«ædG QGô``b ¿CG í``°` VhCGh
äÉéàæªdG ∂∏J ™«Hh ìô£H AÉL
»bƒ°ùdG ô©°ùdÉH ¥Gƒ°SC’G »a
™«ÑdG á∏«°üM ´Gó``jEGh Qô≤ªdG
≈∏Y áeÉ©dG áHÉ«ædG áæjõN »a
±Gô°TEG âëJ ∂dPh á«°†≤dG áeP
QÉéJ ΩGõ`` dEG º``J Éªc ,IQGRƒ`` `dG
ójhõàH á¡cÉØdGh äGhGô°†îdG
¿CG ¿hO ™∏°ùdÉH »∏ëªdG ¥ƒ°ùdG
»a í°T hCG ¢ü≤f
l áªK ¿ƒ``μ`j

óM ≈∏Y QÉéàdGh ø«μ∏¡à°ùª∏d
ÖæéJ »``a º¡°ùj É``ª`H AGƒ``°` S
¿CG ≈`` ` dEG É`` à` `a’ ,äÉ``Ø``dÉ``î``ª``dG
™«ªL ™``e ôªà°ùe ≥«°ùæàdG
≥«≤ëàd á``«`eƒ``μ`ë`dG äÉ``¡` é` dG
≈dEG ∫ƒ°Uƒ∏d πeÉμàdGh ¿hÉ©àdG
π°†aCG ≥«≤ëJh Oƒ°ûæªdG ±ó¡dG
®ÉØëdGh ájQÉéàdG äÉ°SQÉªªdG
õ``cGô``ª` dGh äÉ``Ñ`°`ù`à`μ`ª`dG ≈``∏` Y
øjôëÑdG É¡à≤≤M »àdG áeó≤àªdG
Iôªà°ùªdG äÉ¡«LƒàdG πX »a
.IOÉ«≤dG πÑb øe áã«ãëdGh
ô`` `jRh OQ »`` `a ∂`` ` dP AÉ`` ` L
áMÉ«°ùdGh IQÉéàdGh áYÉæ°üdG
∫GDƒ` `°` `S ≈``∏` Y »`` fÉ`` jõ`` dG ó`` ` jGR
º``°`TÉ``g ìÓ`` `a ó``«` °` ù` dG Ö``FÉ``æ` ∏` d
á«°û«àØàdG äGQÉjõdG OóY ¿CÉ°ûH
Iô``à` Ø` dG »`` a ¥Gƒ`` ` °` ` `SC’G ≈``∏` Y
,¿B’G ≈`` `dEG 2020 á``jGó``H ø``e
áØdÉîªdG äÉ``°`ù`°`SDƒ`ª`dG Oó`` Yh
Éeh ∂∏¡à°ùªdG ájÉªM ¿ƒfÉ≤d
√òg ∫É«M IòîàªdG äGAGô``LE’G
.äÉ°ù°SDƒªdG
¬``fCG ≈`` `dEG ô`` jRƒ`` dG QÉ`` °` `TCGh
™∏°ùdG ¢†©H QÉ©°SCG IOÉjR ¿CÉ°ûH
á``¡` cÉ``Ø` dGh äGhGô``°``†``î``dG ø`` e
¬fEÉa ,≥M ¬Lh ¿hO É¡æjõîJh
¿RÉ``î`ª`dG ø``e ≥``≤`ë`à`dG º``J ó``b
¬cGƒØdG øjõîàd á°ü°üîªdG

:ÜÉjO ó«dh Öàc
á``YÉ``æ` °` ü` dG ô`` ` `jRh ∞``°` û` c
OóY ¿CG øY áMÉ«°ùdGh IQÉéàdGh
òæe Égó°UQ ºJ »àdG äÉØdÉîªdG
áØdÉîe 358 â¨∏H 2020 ájGóH
áØdÉîe 311 ≈`` `dEG â``ª`°`ù`≤`fG
äÉª≤©ªdG ô©°ùH ó«≤àdG Ωó``Y
á``Ø`dÉ``î`e 34h ,äÉ`` eÉ`` ª` `μ` `dGh
áØdÉîe 13h ,QÉ©°SC’G ´ÉØJQG
.iôNCG
:»``fÉ``jõ``dG ô`` jRƒ`` dG ∫É`` `bh
øe óë∏d IQGRƒ`` `dG §£N ¿EG{
πãªàJ áeOÉ≤dG IôàØ∏d äÉØdÉîªdG
≈∏Y á«æ©ªdG äGQGOE’G πªY »a
±Gó`` gC’Gh è``eGô``Ñ`dGh §£îdG
á``ª``¶``à``æ``ª``dGh á`` ∏` `eÉ`` μ` `à` `ª` `dG
»``Yƒ``æ`dGh …Qhó`` `dG ¢û«àØà∏d
Ö°ùëH hCG ,»`` fhô`` à` `μ` `dE’Gh
äGó``é` à` °` ù` ª` dGh äGô``«` ¨` à` ª` dG
øe ó`` ë` `dGh á``HÉ``bô``dG õ``jõ``©` à` d
ø``«` Ø` dÉ``î` ª` dGh äÉ`` Ø` `dÉ`` î` `ª` `dG
á«fƒfÉ≤dG äGAGô``LE’G ≥«Ñ£Jh
.zº¡gÉéJ
º«¶æJ ºàj ¬``fCG ≈``dEG QÉ°TCGh
ácôà°ûªdG á«°û«àØàdG äÓªëdG
äGP á``«` ª` °` Sô``dG äÉ``¡` é` dG ™`` e
ò«ØæJ ≈`` `dEG á``aÉ``°` VEG ,á``bÓ``©` dG
ájOÉ°TQE’Gh á«YƒædG èeGôÑdG

ó``YÉ``°``ù``J äGQOÉ`````Ñ`````e ≥``∏``£``J ó```ë```dG á```jƒ```fÉ```K
äÉ≤«Ñ£àdG RÉ```é```fEGh º``∏q ` ©``à``dG ≈``∏``Y äÉ``Ñ``dÉ``£``dG

,º««≤àdG äÉ≤«Ñ£àd ø¡ª«∏°ùJh
IQƒ°üH ¢ùμ©fG …ò``dG ô``eC’G
∫ó©e ≈∏Y áë°VGh á«HÉéjEG
π«Ñ°S ≈∏Y ∂``dP øe ,RÉ``é` fE’G
øe á``°` SQó``ª` dG ø``μ`ª`J ∫É``ã` ª` dG
RÉéfEG »a %100 áÑ°ùf ≥«≤ëJ
.∫hC’G ≥«Ñ£à∏d É¡JÉÑdÉW
ô«ÑμdG º``Yó``dÉ``H äOÉ``°``TCGh
IQGOEG øe á°SQóªdG √É≤∏J …òdG
IQGRƒ`` `H …ƒ``fÉ``ã``dG º``«` ∏` ©` à` dG
º¡°SCG Éªe ,º«∏©àdGh á«HôàdG
É¡éFÉàf á°SQóªdG ≥«≤ëJ »a
Iô``à` Ø` dG √ò```g ∫Ó```N á``Ñ` «` £` dG
.á«FÉæãà°S’G

ádƒN ,…ôÑ°U ≈æe ,ø°ùëdG
É¡e ,…QGƒ`` μ` `dG IQƒ`` f ,ó``dÉ``N
.¿ÉîdG
á°SQóªdG Iôjóe äQÉ°TCGh
Iô`` «` `Ñ` `μ` `dG Oƒ`` `¡` ` é` ` dG ≈`` ` ` `dEG
»a á``dhò``Ñ` ª` dG Iô``ª` à` °` ù` ª` dGh
äÉ``Ñ` dÉ``£` dG ™`` `e π`` °` `UGƒ`` à` `dG
πÑb ø``e ,ø`` gQƒ`` eCG AÉ`` «` `dhCGh
…QGOE’G ±Gô°TE’ÉH äÉ°üàîªdG
»``YÉ``ª` à` L’Gh »`` ª` `jOÉ`` cC’Gh
º``Yó``dG º``jó``≤` à` d ,á``°` SQó``ª` dÉ``H
™«ªL π«dòJh ,IQƒ°U π°†aCÉH
¬LGƒJ ó``b »``à`dG äÉHƒ©°üdG
øgRÉéfEG á©HÉàeh ,äÉÑdÉ£dG

øe ójó©dG á°SQóªdG â≤∏WCG{
âÑLƒà°SG »``à`dG äGQOÉ``Ñ` ª` dG
QGô``ª`à`°`S’ ,Oƒ``¡` é` dG ∞``JÉ``μ`J
ø¡ªYOh ,º∏q ©àdG »a ÉæJÉÑdÉW
º``jó``≤` à` d Ö`` `«` ` dÉ`` `°` ` SC’G π`` μ` `H
PEG ,á``«`fhô``à`μ`dE’G äÉ≤«Ñ£àdG
ÖjQóàdG ø``e ójõe ô«aƒJ º``J
™e πeÉ©à∏d ,äÉª∏©ª∏d »YƒædG
,∫É©a πμ°ûH á«ªbôdG èeGôÑdG
á«ª«∏©àdG á«∏ª©dG QGôªà°S’
.zó©H øY
»g Iô``«` ã` c{ :â`` aÉ`` °` `VCGh
É¡àeóîà°SG »``à`dG π``FÉ``°`Sƒ``dG
áHGƒÑdG ÉgRôHCG øe ,á°SQóªdG
ÉgójhõJ ∫ÓN øe ,á«ª«∏©àdG
äÉ≤∏Mh ¢ShQódGh á£°ûfC’ÉH
OGó``YEG ™e ,á«∏YÉØàdG ¢TÉ≤ædG
øY äÉ°üî∏eh πªY ¥GQhCG
á«ÑjQóJ êPÉ``ª` fh ,¢`` SQO π``c
≈∏Y É¡©aQh ,á«ª∏©dG OGƒª∏d
èeGôÑdG π«©ØJ ∂dòch ,áHGƒÑdG
,z365 ¢ù«ahCG{ »a á«ª«∏©àdG
,»fhôàμdE’G ójôÑdG ΩGóîà°SGh
π°UGƒàdG èeGôH ∫ÓN øe hCG
.z∞JÉ¡dG »a
øe áYƒªée âªgÉ°S Éªc
´hô°ûe »a á°SQóªdG äÉª∏©e
IÉæb ôÑY IõØ∏àªdG ¢ü°üëdG
,á«fÉãdG á«°VÉjôdG øjôëÑdG
ºjôe ,»∏eƒ°ûdG áî«°T :øgh
AÉ«ªd ,ó``ª``MCG á```fGO ,¢``ù`ª`°`T

.OóëªdG
QÉ`` ` Ñ` ` `NCG{ â`` ≤` `à` `dG ó`` ` `bh
áª°SÉH IPÉ``à``°``SC’G zè``«` ∏` î` dG
óëdG á°SQóe Iôjóe »≤jó°üdG
§«∏°ùàd ,äÉ``æ`Ñ`∏`d á``jƒ``fÉ``ã` dG
á°SQóªdG Oƒ¡L ≈∏Y Aƒ°†dG
:âdÉb å«M ,∫ÉéªdG Gòg »a

á``eGó``à`°`S’ á``æ`μ`ª`ª`dG π``Ñ`°`ù`dG
,ó``©` H ø`` `Y ¬`` ª` `∏q ` `©` `J á``«` ∏` ª` Y
¿Éª°†d ,QGôªà°SÉH ¬à©HÉàeh
º∏q ©àdG πFÉ°Sh øe ¬JOÉØà°SG
∫ƒ°UƒdG øe ¬æμªJh ,áMÉàªdG
á°ü°üîªdG äÉ≤«Ñ£àdG ≈``dEG
âbƒdG »a ÉgRÉéfEGh ,¬ª««≤àd

≥``«`∏`©`J Iô```à` `a äô`` ` ¡` ` `XCG
äÉ°SQÉªªdG øe Gkójõe á°SGQódG
Iõ``«` ª` à` ª` dG äGQOÉ`` ``Ñ` ` `ª` ` `dGh
áμ∏ªe ¢SQGóe »a áaô°ûªdGh
»àdGh ,á«eƒμëdG øjôëÑdG
k G Ö`` dÉ`` £` `dG â``aó``¡``à``°``SG
’hC
≈à°T ô«aƒJ ∫ÓN øe ,Gôk «NCGh

øe الخبر
Gójõe بيانات
¢``SQGóàJ á«æWƒdG á``æé∏dG
á``«ÑæLC’G äÓ``gDƒªdG º``jƒ≤J äÉ``Ñ∏W
.á°SGQódG
á``©` LGô``e IQhô`` °` `V á``æ` é` ∏` dG äó`` ` `cCGh
»a á°SGQódÉH ¥Éëàd’G ô«jÉ©eh §HGƒ°V
,áμ∏ªªdG êQÉN »dÉ©dG º«∏©àdG äÉ°ù°SDƒe
≈°UƒªdG äÉ©eÉédG áeóN ôÑY IQƒ°ûæªdG
hCG á«fhôàμd’G áeƒμëdG áHGƒH ≈∏Y É¡H
á«ÑæLC’G äGOÉ¡°ûdG ádOÉ©e º°ùb ∫ÓN øe
äÉ©eÉédG »``a π«é°ùàdG πÑb ,IQGRƒ``dÉ``H
ÉkÑæéJ ,É¡eó≤J »àdG èeGôÑdGh á«LQÉîdG
êôîàdG ó©H ÖdÉ£dG ¬LGƒJ ób ä’Éμ°TEG …C’
,»ª∏©dG ¬∏gDƒe ádOÉ©e É¡dÓN øe Qò©àj
äÉÑ∏W º∏°ùJ ájQGôªà°SG ≈dEG áæé∏dG Ik ô«°ûe
»a á°SGQódÉH á«°UƒàdG äÉÑ∏Wh ádOÉ©ªdG
.êQÉîdG

π«ch QOƒ``é`dG …Rƒ``a QƒàcódG ¢``SCGô``J
º«∏©àdG ¿hDƒ°ûd º«∏©àdGh á«HôàdG IQGRh
ºjƒ≤àd á«æWƒdG áæé∏dG ´ÉªàLG ègÉæªdGh
øY ó≤Y …òdGh ,…QhódG á«ª∏©dG äÓgDƒªdG
áæé∏dG â°SQGóJ ó``bh ,á«fÉãdG Iôª∏d ó©H
äÉ°ü°üîJ »a É¡«dEG ádÉëªdG äÓgDƒªdG
á°Sóæ¡dGh Ö``£`dG â∏ª°T áØ∏àîe á«ª∏Y
Ωƒ``∏` ©` dGh ¿ƒ`` fÉ`` ≤` `dGh á``eÉ``©` dG Ωƒ``∏``©``dGh
Ωƒ``∏` ©` dGh ∫É`` ª` `YC’G IQGOEGh á``«`°`SÉ``«`°`ù`dG
≥aGƒàj ÉªH ∂``dPh ,¢†jôªàdGh á«fÉ°ùfE’G
1995 áæ°ùd 19 ºbQ ¿ƒfÉ≤H Ωƒ°SôªdG ™e
ájQGRƒdG äGQGô≤dGh äÓgDƒªdG ºjƒ≤J ¿CÉ°ûH
âÑdG â∏LCG Éª«a ,É¡∏ªY äGAGôLE’ áª¶æªdG
øe Gkójõe Ö∏£àJ »àdG äÉÑ∏£dG ¢†©H »a

É¡°ù∏ée º«≤Jo á«fhôàμdE’G áeƒμëdG
(AÉ©HQC’G) »fhôàμdE
’G »fÉ°†eôdG
اليوم

≥aGƒªdG AÉ©HQC’G Ωƒj á«fhôàμdE’G áeƒμëdGh äÉeƒ∏©ªdG áÄ«g º«≤Jo
É¡°ù∏ée Iô``e ∫hC’h »FôªdG ∫É``°`ü`J’G á«æ≤J ô``Ñ`Yh 2020π``jô``HCG 29
.zeMajlis{ »fhôàμdE’G »fÉ°†eôdG
óYÉÑàdG CGóÑªd É≤«≤ëJ ,¢ùdÉéªdG øe ´ƒædG Gò¡d áÄ«¡dG áeÉbEG »JCÉjh
ø«æWGƒªdG ø«Hh É¡æ«H π°UGƒàdG õjõ©J ≈∏Y É¡æe É°UôMh ,»YÉªàL’G
≈dEG ´Éªà°S’Gh äÉeƒ∏©ªdG á«æ≤J ∫Éée »a ø«°ü°üîàªdGh ø«ª«≤ªdGh
åëHh ,É¡eó≤J »àdG äÉeóîdG ∞∏àîe ôjƒ£àd º¡JÉMôà≤eh º¡JÉ¶MÓe
á«ëjQC’ÉH º°ùàJ AGƒ`` LCG »``a ,É``fhQƒ``c ó©H É``e á∏Môe »``a á«æ≤àdG QhO
.ìÉàØf’Gh
π°UGƒàdG á«fÉμeEG Qƒ¡ªé∏d »fhôàμdE’G »fÉ°†eôdG ¢ù∏éªdG í«à«°Sh
…ò«ØæàdG ¢ù«FôdG óFÉ≤dG »∏Y óªëe ó«°ùdG ™e IQƒ°üdGh äƒ°üdÉH ô°TÉÑªdG
IQOÉH »a ∂dPh ,¢ù«FôdG ÜGƒfh á«fhôàμdE’G áeƒμëdGh äÉeƒ∏©ªdG áÄ«¡d
´Éªà°S’Gh É¡«©LGôe ™e π°UGƒàdG äGƒæb õjõ©J ≈∏Y áÄ«¡dG ¢UôM ¢ùμ©J
¿CÉ°ûH º¡JGQÉ°ùØà°SG ≈∏Y OôdGh º¡JÉÑ∏£àeh º¡JÉMGôàbGh º¡JÉ¶MÓe ≈dEG
.É¡æe IOÉØà°S’G á«dBGh É¡eó≤J »àdG äÉeóîdG
ácQÉ°ûªdÉH ø«ÑZGôdG ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒª∏d øμªj ¬fCG áÄ«¡dG âæ«Hh
äÉHÉ°ùM á©HÉàeh (zoom) ƒjó«ØdG äGôªJDƒe á°üæe »a π«é°ùàdG
π«é°ùà∏d igabahrain@ »YÉªàL’G π°UGƒàdG ™bGƒe ≈∏Y áÄ«¡dG
.»fhôàμdE’G ¢ù∏éªdG ¥ÓWEÉH ≥∏©àj Ée πch
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الصفحة
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Ω2020 πjôHCG 27 - `g1441 ¿É°†eQ 4 ø«æKE’G - ¿ƒ©HQC’Gh á°ùeÉîdG áæ°ùdG - (15375) Oó©dG

á«æjôëH Iô°SCG 7500 øe ôãcC’ »fÉ°†eôdG ºYódG Ωó≤j »æWƒdG øjôëÑdG ∂æH
»fhôàμdEG »fÉ°†eQ ¢ù∏ée ∫hCG
ó«ªëŸG ó«ª

malmahmeed7@gmail.com

ø«à«°ùÑdG »a ,º°SÉéæÑdG ¢ù∏ée ¿EÉ`a º∏©∏dh
π°VÉØdG »HôªdGh ºjôμdG PÉà°SC’G ¬°ù°SCG ,¥ôëªdÉH
√AÉæHCG ,OGQCG óbh ,≈dÉ©J ¬∏dG ¬ªMQ ,º°SÉéæÑdG áØ«∏N
ôªà°ùj ¿CG ,(»∏Y ,óªëe ,è«YO ,ìÓ°U) :ΩGô``μ`dG
™e ¬∏°UGƒJh ,ÉMƒàØe ¬HÉH ≈≤Ñjh ,ºgódGh ¢ù∏ée
ô°SC’G øe ô«ãμdG IOÉ©c ,¬∏«MQ ó©H ≈àM É«bÉH ¢SÉædG
Ió«ªM Iõ«e ∂∏Jh ,øjôëÑdG áμ∏ªe »a äÓFÉ©dGh
.»æjôëÑdG ™ªàéªdG »a
≈``dhCG ó≤©«°S ¬`` fCG ø``∏` YCG º°SÉéæÑdG ¢ù∏ée
¬JƒYO ¢ù∏éªdG ¬Lh óbh ,ΩOÉ≤dG AÉKÓãdG ¬JÉ«dÉ©a
á«fhôàμdE’G ¬JÉ«dÉ©a Qƒ°†ëd √QGhRh √OGhQ πc ≈dEG
AÉKÓãdG Ωƒ``j øe AGóàHG ∂``dPh ,ΩhhR ≥«Ñ£J ôÑY
≈dEG AÉ°ùe 9:30 áYÉ°ùdG ø«H Ée 2020 πjôHCG 28
á∏¡°ùdG äGƒ£îdG Éë°Vƒeh ,AÉ°ùe 10:30 áYÉ°ùdG
∫É°üJ’G á«Ø«ch »fhôàμdE’G ¢ù∏éª∏d ∫ƒ°Uƒ∏d
πé°ùj ∂dòHh .√OGhQh ¬aƒ«°V ™e ácQÉ°ûªdGh ¬H
á«Ñ©°ûdG ¢ùdÉéªdG ïjQÉJ »a (º°SÉéæÑdG ¢ù∏ée)
∫hCG ¬``fCG 2020 øjôëÑdG áμ∏ªe »``a á«fÉ°†eôdG
ÜGƒK ∂dòH ôªà°ù«dh ,»fhôàμdEG »fÉ°†eQ ¢ù∏ée
..≈dÉ©J ¬∏dG ¬ªMQ º°SÉéæÑdG áØ«∏N πMGôdG PÉà°SC’G
äÉ``¡` eC’Gh AÉ```HB’G ÜGƒ`` Kh ô``cP ôªà°ùj Éªc ÉeÉªJ
∑Éægh ,º¡HQ QGƒ``L ≈``dEG Gƒ∏≤àfG øjòdG ÜÉ``Ñ`MC’Gh
.º¡HGƒK »a π°üàd Égò«ØæJ ¿ÉμeE’ÉH Iô«ãc ∫ÉªYCG
:áÑLGh á¶MÓe
∞bGƒe áÑMÉ°U ,ó«°TQ ájRƒa á∏°VÉØdG IPÉà°SC’G
™aGóJ ¿CG ≈dG áLÉëH â°ù«d ,áàHÉKh áî°SGQ ,á«æWh
»àdG π«WÉHC’Gh äÉeÉ¡J’G ∞jR ∞°ûμJh ,É¡°ùØf øY
IOÉ«≤dGh øWƒ∏d É¡F’hh É¡ÑMh ,É¡à«æWh »a ¢ùªJ
áæjóe »a ø«©HÉ≤dG ¢†©H É¡d AÉ°SCG ¿CG ó©H ..áª«μëdG
ÉjÉ£Yh âë°ùdG ∫Gƒ``eCG øe ¿ƒ∏cCÉj øªe ,ÜÉÑ°†dG
.¿GôjEG
:ô£°ùdG ôNBG
IQGRh »a ¿ƒ∏eÉ©dG ,∫É``£`HC’G øjôëÑdG ≥jôa
,êQÉîdG »a øjôëÑdG áμ∏ªe äGQÉØ°Sh ,á«LQÉîdG
,á∏°UGƒàªdG ºgOƒ¡L ≈∏Y ôjó≤àdGh ôμ°ûdG πc º¡d
IOƒ``Y á``£`N ò«ØæJ »``a ,Iô``ª`à`°`ù`ª`dG º``¡`JÉ``©`HÉ``à`eh
,á«HÉ«°ùfGh á°SÓ°S πμH ,êQÉîdG øe ø«æWGƒªdG
á«æjôëH ìÉéf á°üb ∂∏J ..π«bGôY ’h πcÉ°ûe ¿hOh
.•ÉÑ°†fGh Ahóg πμH ÉgRÉéfEG ºàj

:ô£°ùdG ∫hCG
øª°V ,Iô«¨°üdG äÉ°ù°SDƒª∏d zø«μªJ{ áÄ«g ºYO
áëFÉL äÉ«YGóJ AGREG ádhó∏d ájOÉ°üàb’G áeõëdG
≈æªàfh ..ájQÉ°†M IQOÉÑeh Qƒμ°ûe ó¡L ,ÉfhQƒc
ô``KEG ,äÉ°ù°SDƒª∏d π«é°ùàdG Iô``à`a ójóªJ ºàj ¿CG
äÉHÉ°ùM øe Oó``Y »a Égô°ûf ºJ »àdG äÉ¶MÓªdG
ΩÉ¶ædG π£©J ¿CÉ°ûH ,»YÉªàL’G π°UGƒàdG ™bGƒeh
.π«é°ùà∏d »fhôàμdE’G
:§≤a º∏©∏d
äÉ©ªéªdGh iôÑμdG äÉ°ù°SDƒªdG øe ójó©dG »a
,á°UÉN äÉcô°ûd ø«©HÉàdG ,ÖfÉLC’G øeC’G ∫ÉLQ ∞≤j
∞«c ¿ƒaô©j ’h ,¢SÉædG IQGôM ¢SÉ«≤H ¿ƒeƒ≤jh
ô«ãμdGh ,á«°Vôe ádÉM Oƒ``Lh ∫ÉM »a ¿ƒaô°üàj
óbh ,(áeÉªμdG) …óJôj ’ øe ™æªH Ωƒ≤j ’ º¡æe
’ GPÉ``ª` d ..¿É``μ` e ø``e ô``ã` cCG »``a ∞``bƒ``ª`dG Gò``g Qô``μ`J
≈∏Y ,ø``«`Yƒ``£`à`ª`dG ø``«`æ`WGƒ``ª`dÉ``H á``fÉ``©`à`°`S’G º``à`j
äÉ°ù°SDƒªdG ∂∏J É¡«a íàØJ »àdG IôàØdG »a π``bC’G
?..äÉ©ªéªdGh
:»fhôàμdEG »fÉ°†eQ ¢ù∏ée ∫hCG
É``¡` Jó``dGh ô``«` N ¿CG »`` à` `LhR OOô`` `J É`` e Gô``«` ã` c
∫Gõj ’ (»∏eƒ°ûdG õjõ©dGóÑY âæH áØ«£d) áeƒMôªdG
Iô£©dG É¡Jô«°S »a AGƒ°S ,É¡JÉah ó©H ≈àM Gôªà°ùe
∫ÓN øe hCG ,¢SÉædG Égôcòj ∫Gõj ’ »àdG Ió«ªëdG
AGô≤Ø∏d ´ôÑJ øe ¬eó≤J Éeh ,çGô«e øe É¡d ¬àcôJ Ée
É¡ªMQ É¡JódGƒd ƒYóJ É``gGQCG Ée ÉªFGóa Gòd ..ô°ùdÉH
.¿ÉæédGh ô«îdÉH ¬∏dG
Ωhó``j äÉ``¡` eC’Gh AÉ`` HB’G ô``cPh π°†a ¿EÉ` a ∂dòd
AÉæHC’G øe ó``Lh Ée GPEG á°UÉN ,Oóéàjh ôªà°ùjh
º¡JÉ¡eCGh º¡FÉHBG ôH »a ¿ƒ∏°UGƒj øªe IQôÑdG ΩGôμdG
IQÉjR hCG ,ájQÉédG ábó°üdG ∫ÓN øe º¡JÉah ó©H
πªY hCG ,Éª¡d AÉYódG hCG ,AÉ``HB’Gh äÉ¡eC’G ÜÉë°UCG
.Éª¡HGƒK »a ¬H ™Øàæj …ô«N
øe ¢ùeC’ÉH ôÑN »``a ¬``JCGô``b É``e ΩÉªàdÉH Gò``gh
QGôªà°SÉH (»fÉ°†eôdG º°SÉéÑædG ¢ù∏ée) ΩÉ«b
Gòg »a É«fhôàμdEG øμdh »fÉ°†eôdG ¢ù∏éªdG íàa
äGAGôLE’Gh äÉ¡«LƒàdGh äGOÉ°TQE’ÉH ÉeGõàdG ,ΩÉ©dG
áëFÉL π``X »``a »``YÉ``ª`à`L’G ó``YÉ``Ñ`à`dG ¢Uƒ°üîH
.ÉfhQƒc

:ø``jôëÑdG á``©eÉéH zá``°VÉjôdG{ ƒ``HQóàe
á«ÑjQóàdG Iô``àØdG ΩÉªJEÉH í``°VGh QGô``b ’
:π«YÉª°SEG ÖæjR âÑàc

,≥HÉ°ùdG π°üØdG »a ¬«∏Y ¿Éc ÉªY
…òdG Qô≤ªdG äÉYÉ°S Ö°ùëà°Sh
äÉYÉ°ùdG ´ƒªée øª°V √RÉàLG
É``gRÉ``«`à`LG º``J »``à` dG Ió``ª`à`©`ª`dG
≈``fOC’G óq ëdG ¿ƒμ«°Sh ,Év«ªcGôJ
áé«àf ≈∏Y ∫ƒ°üëdG äÉÑ∏£àªd
É``¡`JGP äÉÑ∏£àªdG »``g zí``LÉ``f{
Qô``≤`ª`dG »``a ìÉ``é` æ` dG äÉ``Ñ`∏`£`à`e
QÉ°ùªdG íª°ùjh.∫ƒ°üØdG »bÉÑH
¬ª««≤J ºàj ¿CÉ` H ÖdÉ£∏d »fÉãdG
ó°UQ ∫Ó``N ø``e π°üØdG Gò``g »``a
,∫ƒ°üØdG »bÉÑc ájƒÄªdG ¬àLQO
áé«àf ó°UôJ ádÉëdG √ò``g »Øa
áé«àæH π°üØdG á``jÉ``¡`f Ö``dÉ``£`dG
¿Éëàe’ Ωó≤àjh zπªàμe ô«Z{
∫Ó``N √ó``≤`Y º``à`j Qô≤ª∏d »``FÉ``¡`f
á``©`eÉ``é`dG ¬``æ`∏`©`J »``æ` eR ∫hó`` `L
øe ∫hC’G ´ƒ``Ñ`°`SC’G »``a ¿ƒμ«d
ΩOÉ≤dG ∫hC’G »``°`SGQó``dG π°üØdG
.2021/2020

»a ø«∏é°ùªdG áÑ∏£∏d º««≤àdG
øe á``«`∏`ª`©`dG á``«`Hô``à`dG äGQô``≤``e
ájÉ¡f ∫ÓN º¡LôîàH ™aódG πLCG
≈dEG áÑ∏£dG âØdh ,»dÉëdG π°üØdG
QÉ«àNÉH í°VGh á©eÉédG QGôb{ ¿CG
á«∏μdG ô««îJ ¢ù«dh º««≤àdG á«dBG
Ó°†a ,¬eóY øe áÑ∏£dG èjôîàH
™«ªL ΩÉ``eCG ìÉàe QÉ«îdG ¿CG øY
.zá©eÉédG »Ñ°ùàæe
Éæ∏°UGƒJ ºZQ{ áÑ∏£dG ôcPh
¿CG ’EG ,ø««æ©ªdG ™``e Qô``μ`à`ª`dG
,Iô``e π``c »``a ∞∏àîj ÜGƒ``é``dG
πªëj ’ ±É£ªdG ájÉ¡f »a OôdGh
á©eÉL âfÉch.zÉæLôîàH GOƒYh
í«àj GQGô`` b äQó``°` UCG øjôëÑdG
,øjQÉ°ùe ø``«`H QÉ``«`î`dG áÑ∏£∏d
á``LQO ¬``dÓ``N ø``e ó``°`Uô``J ∫hC’G
áé«àæH π°üØdG ájÉ¡f »a ÖdÉ£dG
¿EÉ` a É``gó``æ` Yh zÖ``°``SGQ/í``LÉ``f{
ôKCÉàj ød ÖdÉ£∏d »ªcGôàdG ∫ó©ªdG

»∏ª©dG ÖjQóàdG
áo Ñ∏W èàMG
p
á«°VÉjôdG á``«`Hô``à`dG ¢ü°üîàd
ô``NCÉ` J ≈``∏` Y ø``jô``ë` Ñ` dG á``©`eÉ``é`H
á«∏c ø``e »``ª`°`SQ QGô`` b QGó`` °` `UEG
á``«`°`VÉ``jô``dGh á``«`ë`°`ü`dG Ωƒ``∏` ©` dG
π°üØ∏d á«ÑjQóàdG IôàØdG »¡æj
AÉ¡fEG πLCG øe »dÉëdG »°SGQódG
.π°üØdG ¢ùØf ∫ÓN º¡LôîJ
º¡fCG Ö``jQó``à`dG áo Ñ∏W ô`` cPh
»a Ö``jQó``à` dG á``∏`Mô``e GhRÉ`` à` `LG
Gƒª°†fGh ,á«FGóàH’G ¢SQGóªdG
QGô``b Qhó``°`U ø``e §≤a ΩÉ`` jCG πÑb
äÉ©eÉédG »``a á``°`SGQó``dG ≥«∏©J
É``fhQƒ``c ¢``Shô``«`a á```eRCG ÖÑ°ùH
»a Ö``jQó``à` dG ≈`` dEG -19 ó``«`aƒ``c
,ájƒfÉãdGh á``jOGó``YE’G ¢SQGóªdG
ôeC’G RhÉéJ â°†aQ á«∏μdG ¿CG ’EG
QÉÑàYG ≈∏Y ,ø«éjôN ºgQÉÑàYGh
»a ÖjQóàdG á«∏ªY Gƒ¡æj ºd º¡fCG
.Iô«NC’G ¢SQGóªdG
¿CG{ :á`` Ñ` `∏` `£` `dG ±É`` ` °` ` `VCGh
á«ÑjQóàdG á``∏`Mô``ª`dG ÜÓ`` W π``c
º¡«∏Y ≥«Ñ£J ºà«°S á©eÉédÉH
Iô``à` Ø` dG »``¡` æ` j …ò`` ` dG QÉ``°` ù` ª` dG
AÉæãà°SÉH ,ìÉ``é` æ` H á``«`Ñ`jQó``à`dG
Iô``«`NC’G ¿C’ ∂``dP ,Éæà«∏c áÑ∏W
áÑ∏£dG º««≤àd á«dBG ó©H Qó°üJ ºd
¿CG áÑ∏£dG ø``«s ` Hh ,zø``«`HQó``à`ª`dG
âëàa É```gQGô```b »`` a á``©` eÉ``é` dG
á«dBG QÉ«àNÉH äÉ«∏μ∏d ∫É``é`ª`dG

Gkô«Ñc ÉkeÉªàgG »``æ`Wƒ``dG øjôëÑdG ∂æH »``a
≈à°ûH ¬àeóNh »æjôëÑdG ™ªàéªdG ºYóH
Éæà«dhDƒ°ùe ø``e É``bk Ó``£`fG ∂`` dPh ,π``FÉ``°`Sƒ``dG
øe CGõ``é`à`j ’ GAõ`` L É``æ`fƒ``μ`dh á``«`YÉ``ª`à`L’G
,¥É«°ùdG Gò``g »``ah .§HGôàªdG è«°ùædG Gò``g
IófÉ°ùªH á«fÉ°†eôdG ÉæJQOÉÑe ôÑY Ωõà∏f
¿Éª°Vh πNódG IOhó``ë`e á«æjôëÑdG ô``°`SC’G
∫ÓN á«°SÉ°SC’G OGƒ``ª`dG ∞∏àîªH º``gOGó``eEG
õ``YCGh º`` gCG ø``e ó©j …ò`` dG ,∑QÉ``Ñ` ª` dG ô¡°ûdG
§ÑJôj .»æjôëÑdG ™ªàéªdG iód äÉÑ°SÉæªdG
òæe ∂æÑdG ájƒ¡H »YÉªàL’G øeÉ°†àdG Ωƒ¡Øe
ΩÉY »a äÉYôÑàdGh äÉÑ p¡dG èeÉfôH ¢ù«°SCÉJ
¿Éª°†d è¡ædG Gò¡H ø«eõà∏e ÉædRÉeh .1980
∫ÓN Éª«°S ’h ,™ªàéªdG OGô``aCG πc á«gÉaQ
.záÑ©°üdG IôàØdG √òg

ºFÉ°ùb ø``e ó«Øà°ùj ¿CG Qô``≤` ª` dG ø`` eh
ø``jô``ë`Ñ`dG ∂``æ` H ø``e á``eó``≤` ª` dG äÉ``jô``à` °` û` ª` dG
,á«æjôëH Iô°SCG 7^500 øY ójõj Ée »æWƒdG
ºFÉ°ù≤dG √òg ΩGóîà°SG ≈∏Y IQOÉb ¿ƒμà°S PEG
â``cQÉ``eô``Hƒ``°`ù`dG äÓ``ë` e ø``e á``Yƒ``ª`é`e »``a
Gò``g ∂``æ`Ñ`dG ¢``Uô``M ó`` bh .á``μ`∏`ª`ª`dG AÉ``ë` fCÉ` H
øe ôÑcCG Oó``Y ™e ¬fhÉ©J õjõ©J ≈∏Y ΩÉ©dG
Oó``Y IOÉ`` ` jR ™``e ,â``cQÉ``eô``Hƒ``°` ù` dG äÓ``ë` e
á«fÉ°†eôdG IQOÉÑªdÉH ádƒª°ûªdG π``FGƒ``©`dG
∞«Øîàd ∂``dPh ,á≤HÉ°ùdG ΩGƒ``YC’É``H ák `fQÉ``≤`e
ô«Z ájQÉédG ±hô¶dG ™e áæeGõàªdG AÉÑYC’G
.ábƒÑ°ùªdG
ó«°ùdG ìô°U ,IQOÉÑªdG ∫ƒM ¬ãjóM »ah
¢ù∏ée ¢ù«FQ ójDƒªdG π«∏N ∞°Sƒj ¥hQÉ``a
»dƒf{ :Ó``FÉ``b »æWƒdG øjôëÑdG ∂æH IQGOEG

.ï«Ñ«∏°U ≈æÑd .O |
AGƒ``°`S ,∫É``Ø``WC’G ¢``VÉ``jQ É¡æ«H ø``e
á«ª«∏©J äÉ°ù°SDƒªd ¢ü«NôàdG ¿Éc
äÉ°ù°SDƒª∏d ó``jó``é`à`dG hCG Ió``jó``L
≈∏Y É¡°üNQ â``HQÉ``b »``à`dG áªFÉ≤dG
.AÉ¡àf’G

»fÉÑªdG áeÓ°Sh øeCG ≈∏Y ®ÉØëdÉH
.¢VÉjôdG ∂∏J πNGóH ¢UÉî°TC’Gh
øe Gk Oó`` `Y ∑É``æ` g ¿CG â``aÉ``°` VCGh
ºd -äÉ°VhQ (5) ÉgOóY- äÉ°VhôdG
áHƒ∏£ªdG É``¡`JGAGô``LEG ó©H πªμà°ùJ
ød »``dÉ``à`dÉ``Hh ,¢``ü`«`Nô``à`dG ójóéàd
∂∏J πªμà°ùJ ≈àM É¡d ójóéàdG ºàj
AÉØ°üdG á``°`VhQ »``gh ,äGAGô`` ` LE’G
á``°`VhQh ∫É``Ø` WC’G á≤jóM á``°` VhQh
øe IOÉ``¡` °` T Ωó``≤` J º``d »``à` dG AÉ``aƒ``dG
á«MÓ°U ¿CÉ°ûH óªà©e »°Sóæg Öàμe
ºd »``à`dG É``jô``ã`dG á``°` VhQh ,É¡«fÉÑe
á«LQÉîdG äÉ¡édG äÉ≤aGƒe πªμà°ùJ
´É```aó```dGh Qhô`` `ª` ``dGh äÉ`` jó`` ∏` `Ñ` `dG)

.ójDƒªdG ¥hQÉa |

zÉfhQƒc{ ≈°Vôe êÓ©d á«æWƒdG ájôjô°ùdG ÜQÉéàdG ºYóJ á«Ñ£dG øjôëÑdG á©eÉL

.Ωƒà©dG ô«ª°S Qƒ°ù«ahôÑdG |

.øμJCG øØ«à°S Qƒ°ù«ahôÑdG |

.á«fÉ£jôÑdG
É``¡` à` ª` gÉ``°` ù` e QÉ`` ` ` ` WEG »`` ` `ah
á``jÉ``Yô``dG õ``jõ``©`J »``a á``«` HÉ``é` jE’G
øjôëÑdG á©eÉL âfhÉ©J á«ë°üdG
»a Iô«NC’G äGƒæ°ùdG »a á«Ñ£dG
â©bhh á«ãëH äÉYhô°ûe Ió``Y
iôÑc çƒëH õcGôe ™e äÉ«bÉØJG
º«∏©àdG äÉ°ù°SDƒe ø``e É``gô``«`Zh
.øjôëÑdG »a »dÉ©dG

¢UÉN πμ°ûH ¬JÉeÉªàgGh ¬JôÑN
∂dP »a ÉªH ,»dÉ≤àf’G Ö£dG ≈∏Y
.ájôÑîªdGh ájôjô°ùdG ∫É``ª` YC’G
hCG ø``μ` JCG Qƒ``°` ù` «` ahô``Ñ` dG Ö``à` ch
300 ø``e ô``ã` cCG áHÉàc »``a ∑QÉ``°` T
Qô``ë`e ƒ`` gh ,¿B’G ≈``à` M å``ë` H
áaÉ°VE’ÉH ,äÓée Ió©d »ªjOÉcCG
QÉÑàN’G{ á∏°ù∏°S QÉ°ûà°ùe ¬fCG ≈dEG
á``«` Ñ` £` dG á``∏` é` ª` ∏` d z»``≤``£``æ``ª``dG

.zº¡JÉ«M ≈∏Y ®ÉØë∏d ¿ƒëaÉμj
ájôjô°ùdG ÜQÉéàdG ±ó¡Jh
ΩGóîà°SG ¿É``c GPEG Ée áaô©e ≈``dEG
Ió°T øe óë«°S êÓ©∏d ÉeRÓÑdG
øe ≈°VôªdG ¢ü∏îjh ,¢VôªdG
Iõ``¡`LCG ΩGó``î`à`°`SG ≈`` dEG º¡àLÉM
∫ƒeCÉªdG øeh .»YÉæ°üdG ¢ùØæàdG
ÜQÉéàdG √ò``g èFÉàf óYÉ°ùJ ¿CG
º¡°ùJh ,áμ∏ªªdG »``a ≈``°`Vô``ª`dG
»a AÉHƒdG Gòg áëaÉμe »a ∂dòc
.ºdÉ©dG AÉëfCG ™«ªL
»g √òg ¿CG øe ºZôdG ≈∏Yh
É¡«a …ô``é`J »``à`dG ≈```dhC’G Iô``ª`dG
ÜQÉéJ á«Ñ£dG øjôëÑdG á©eÉL
âfÉc É¡fEÉa ,áμ∏ªªdG »a ájôjô°S
ájÉYôdG ôjƒ£J ≈∏Y õcôJ Ék ªFGO
ó©jh .çÉëHC’G ∫ÓN øe á«ë°üdG
¢ù«FQ øμJCG øØ«à°S Qƒ°ù«ahôÑdG
çÉëHC’Gh É«∏©dG äÉ°SGQódG á«∏c
óMCG á«Ñ£dG øjôëÑdG á©eÉL »a
»a ø«cQÉ°ûªdG AÉ``°` †` YC’G QÉ``Ñ` c
õcôàJh ,ájôjô°ùdG ÜQÉéàdG √òg

ºà«°Sh .¢VôªdG øe Ió°ûH ¿ƒfÉ©j
GƒÑ«°UCG ø``jò``dG ≈°VôªdG QÉ``«`à`NG
¿ƒLÉàëj ø``jò``dGh 19-ó``«` aƒ``μ` H
πμ°ûH ,ø``«`é`°`ù`cC’É``H êÓ``©` dG ≈`` dEG
™e ÉeRÓÑdÉH êÓY ≈dEG ÉeEG »FGƒ°ûY
áªYGódG ájÉYôdG hCG áªYGódG ájÉYôdG
Éà∏c êÓ``Y á£N øª°†àà°Sh ,§≤a
áeóîà°ùªdG á``jhOC’G ø«àYƒªéªdG
.¢Shô«ØdG áëaÉμªd
∫É``b ,¥É`` «` `°` `ù` `dG Gò`` ` g »`` ` ah
á«Ñ£dG øjôëÑdG á©eÉL ¢ù«FQ
:Ωƒ``à` ©` dG ô``«`ª`°`S Qƒ``°` ù` «` ahô``Ñ` dG
á«Ñ£dG øjôëÑdG á©eÉL »a øëf{
∫Éée »``a õ«ªàdG ≈``∏`Y ¢``Uô``ë`f
,á«ãëÑdG äÉ``eó``î` dGh ¿hÉ``©` à` dG
øe ¿CÉ` ` H Ék ``jƒ``b Ék ``fÉ``ª``jEG ø`` eDƒ` `fh
ÉæJGôÑNh Éæàaô©e ¢ùjôμJ ÉæÑLGh
»a á«dÉ©ØH ácQÉ°ûª∏d É``fOQGƒ``eh
Ék ªYO ,ájôjô°ùdG ÜQÉ``é`à`dG √ò``g
Gòg áëaÉμe »a áμ∏ªªdG Oƒ¡éd
≈°Vôe ™«ªL IóYÉ°ùeh ,AÉHƒdG
ø``jò``dG º``dÉ``©`dG ∫ƒ``M 19-ó``«` aƒ``c

ø«MGôé∏d á«μ∏ªdG á«∏μdG äócCG
á«Ñ£dG øjôëÑdG á©eÉL-GóædôjG »a
ÜQÉéàdG É¡ªYO (øjôëÑdG (RCSI
±ó¡J »``à` dG á``«`æ`Wƒ``dG á``jô``jô``°`ù`dG
ÉeRÓÑH 19-ó«aƒc ≈°Vôe êÓY≈dEG
≈Ø°ûà°ùe ™e ¿hÉ©àdÉH ∂dPh ,ΩódG
IQGRhh ø``jô``ë``Ñ``dG ´É`` ` `aO Iƒ`` ` b
»a º¡°ùJ »μd á«æjôëÑdG áë°üdG
≈°Vôe êÓY ä’ƒcƒJhôH õjõ©J
øjôëÑdG áμ∏ªe π``NGO 19-ó«aƒc
IQOÉ``Ñ`ª`dG √ò``g »``JCÉ` Jh .É``¡`LQÉ``Nh
ï«°ûdG Ö«ÑW ≥jôØdG øe äÉ¡«LƒàH
¢ù«FQ áØ«∏N ∫BG ¬∏dGóÑY øH óªëe
¢ù«FQ áë°ü∏d ≈``∏` YC’G ¢ù∏éªdG
¢Shô«Ød …ó°üà∏d »æWƒdG ≥jôØdG
.19-ó«aƒc ÉfhQƒc
ájôjô°ùdG ÜQÉéàdG »°†à≤Jh
õcGôe áKÓK »a ÉgDhGôLEG ºà«°S »àdG
ÉeRÓH Öë°S øjôëÑdG »a áØ∏àîe
øe IOÉ°†ªdG ΩÉ°ùLC’ÉH á«æ¨dG ΩódG
19-ó«aƒc øe ø«aÉ©àªdG ø«YôÑàªdG
øjòdG ≈°VôªdG »a É¡æ≤M ºK øeh

±Gô```°```TEÓ```d á``cô``à``°``û``e á```æ```é```d :á````«````fhô````à````μ````dE’G á```eƒ```μ```ë```dG
z»````YGh ™``ª``à``é``e{ ≥``«``Ñ``£``à``d »``FGƒ``°``û``©``dG »``````dB’G QÉ```«```à```N’G ≈``∏``Y
.»FGƒ°û©dG Öë°ùdG
áeƒμëdGh äÉeƒ∏©ªdG áÄ«g äOÉ``°` TCGh
,ø``jô``ë`Ñ`dG ¿ƒ``jõ``Ø`∏`J Oƒ``¡`é`H á``«` fhô``à` μ` dE’G
áªYGódG ,z?â«ÑdG »a nâ``fCG{ èeÉfôH IôμØHh
ô°SC’G åM ≈∏Y á©é°ûªdGh á«æWƒdG Oƒ¡é∏d
AÉ≤ÑdGh »YÉªàL’G óYÉÑàdG CGóÑªH ΩGõàd’G ≈∏Y
¢üdÉîH á``Ä`«`¡`dG â``eó``≤`J É``ª`c ,∫RÉ``æ` ª` dG »``a
ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒªdG áaÉμd ôjó≤àdGh ôμ°ûdG
™ªàée) ≥«Ñ£J π«ªëJ ≈∏Y Gƒ°UôM øjòdG
,ºgô°SC’h º¡d ájÉªM ¬«a π«é°ùàdGh (»YGh
Gƒ∏é°ùj ºd øjòdG OGôaCÓd É¡JGƒYO äOóL Éªc
≥«Ñ£àdG π``«`ª`ë`à`H IQOÉ``Ñ` ª` dÉ``H ¿B’G ≈``à` M
ΩÉ¶æH ôaGƒàj ¬``fCG áë°Vƒe ¬«a π«é°ùàdGh
ôéàe ôÑY ¬∏«ªëJ øμªjh ójhQófC’Gh IOS
Bahrain. á«fhôàμdE’G áeƒμëdG äÉ≤«Ñ£J
.bh/apps

äÉ``fÉ``«`H ™``«`ª`L ¿CG á``Ä`«`¡`dG â``ë` °` VhCGh
™ªàée) ≥«Ñ£J »a ø«∏é°ùªdG ø«eóîà°ùªdG
äÉ``eƒ``∏`©`ª`dG á``Ä`«`g ió`` d á``Xƒ``Ø`ë`e (»`` ` YGh
ºàj ’h Iô``Ø`°`û`eh á``«`fhô``à`μ`dE’G á``eƒ``μ`ë`dGh
¿CGh ,¿É``c ÖÑ°S …C’ á¡L …CG ™e É¡àcQÉ°ûe
»a â`` ` fCG{ »``fƒ``jõ``Ø` ∏` à` dG è``eÉ``fô``Ñ` dG ó`` jhõ`` J
á«FGƒ°ûY ∞JGƒg ΩÉbQCG ≈∏Y ô°üà≤j z?â«ÑdG
QÉ``WEG »``a »``JCÉ` jh è``eÉ``fô``Ñ`dG »``a ø«∏é°ùª∏d
…ó°üà∏d »æWƒdG ≥jôØdG Oƒ¡éd áÄ«¡dG ºYO
ºd ∫É``M »``ah ,(19ó``«`aƒ``c) ÉfhQƒc ¢Shô«Ød
ºbôdG ÖMÉ°U ióHCG hCG ∫É°üJ’G ≈∏Y OôdG ºàj
ô¡¶J ’ á≤HÉ°ùªdG »a ∑Gôà°T’G »a ¬àÑZQ ΩóY
Éªc ,Ébk ÓWEG ºbôdG ÖMÉ°üH á°UÉN äÉfÉ«H …CG
IójóL áeóN áaÉ°VEG ºà«°S ¬fCG áÄ«¡dG âë°VhCG
OGôaCÓd í«àJ ,(»``YGh ™ªàée) ≥«Ñ£J ≈∏Y
á«dBG øe º¡FÉª°SG ±ò``M á«fÉμeEG ø«∏é°ùªdG

óYÉÑàdG CGóÑªH ø«eõà∏ªdG ™«ªL ICÉaÉμe ±ó¡Hh
º°ùàJ á«dBG ô«aƒJ ≈∏Y â°UôM ó≤a ,»YÉªàL’G
™e ,ΩÉ``bQC’G QÉ«àNG »a ájOÉ«ëdGh á«aÉØ°ûdÉH
ºàj ¬fCG áë°Vƒe ,ájô°ùdG ô«jÉ©e ≈∏YCG ¿Éª°V
¿CÉH ák gƒæe .ΩÉ``bQC’G áªFÉ≤H èeÉfôÑdG ójhõJ
∫É°SQEÉH Ωƒ≤j èeÉfôÑdG ≈∏Y ºFÉ≤dG ≥jôØdG
ófÉ°ùe ΩÉ``¶` f ∫Ó```N ø`` e »``fhô``à` μ` dEG Ö``∏` W
Iô°ûY QÉ«àNÉH Ωƒ≤j ójÉëeh ≥bóe ≥«Ñ£à∏d
á∏é°ùªdG ΩÉ``bQC’G øe É«FGƒ°ûY ∫É°üJG ΩÉ``bQCG
ºààd ≥jôØdG øe πNóJ ¿hO øeh ≥«Ñ£àdG »a
Iô°ûY QÉ«àNÉH ΩÉ¶ædG Ωƒ≤j å«M ,º¡JCÉaÉμe
π«°UÉØàdG á«≤H ¿hO øe §≤a ∫É°üJG ΩÉ``bQCG
√òg øe ≈æãà°ùjh ,Égô«Zh ™bƒªdGh º°S’Éc
äÉ¡édG »bÉHh áÄ«¡dG »ØXƒe áaÉc áªFÉ≤dG
ôjƒ£àH Iô°TÉÑªdG ábÓ©dG äGP á«eƒμëdG
.»fƒjõØ∏àdG èeÉfôÑdG hCG ≥«Ñ£àdG IQGOEGh

á``eƒ``μ`ë`dGh äÉ``eƒ``∏` ©` ª` dG á``Ä`«`g äOÉ`` ` aCG
ø«H á``cô``à`°`û`e á``æ`é`d Oƒ``Lƒ``H á``«` fhô``à` μ` dE’G
AGô``Ñ` Nh ΩÓ`` ` YE’G ¿hDƒ``°``T IQGRhh á``Ä`«`¡`dG
±ó¡H ,áμ∏ªªdG »a á«æ≤àdG äÉ«©ªédG ¿ƒ∏ãªj
»FGƒ°û©dG »dB’G QÉ«àN’G á«∏ªY ≈∏Y ±Gô°TE’G
ø«æWGƒªdÉH á°UÉîdG π°UGƒàdG ΩÉ``bQCG áªFÉ≤d
∂dPh ,»``YGh ™ªàée ≥«Ñ£J »a ø«∏é°ùªdG
»a â``fCG{ »fƒjõØ∏àdG èeÉfôÑdG ó``jhõ``J πÑb
äGô≤a ∫ÓN É¡H ∫É°üJÓd ΩÉbQC’G √ò¡H z?â«ÑdG
å«M ,Ωƒ«dG QGóe ≈∏Y π°UGƒàJ »àdG èeGôÑdG
QÉ«àNG äGAGô``LEG ≈∏Y ≥«bóàdÉH áæé∏dG Ωƒ≤J
∫É°üJ’G äGAGôLEG áaÉc ≈∏Yh Ék«FGƒ°ûY ΩÉbQC’G
»a áeóîà°ùªdG èeGôÑdGh øjõFÉØdG π«é°ùJh
.á«∏ª©dG
IôμØd ÉªYOh áHÉéà°SG É¡fCG áÄ«¡dG äócCGh
,z?â«ÑdG »a âfCG{ èeÉfôÑdh øjôëÑdG ¿ƒjõØ∏J

k
:»dÉ©dG º«∏©àdG ..áÑ∏£dG êôîJ
ó«YGƒªd IÉYGôe
q

É«∏©dG äÉ°SGQódG πFÉ°SQ á°ûbÉæe äÉ``°ù∏L ó≤©d »FôªdG ∫É°üJ’G OÉªàYG
»fhôàμdEG ΩÉ¶f ô«aƒJ ∫ÓN øe ,Ék«fhôàμdEG
≥≤ëàdG ¿Éª°V ™e ,áeRÓdG QOGƒμdGh πYÉa
π«é°ùàH ®ÉØàM’Gh ,ø«cQÉ°ûªdG ájƒg øe
á«°Uƒ°üîdG á``jÉ``ª` Mh ,á``°`ù`∏`é`∏`d ƒ``jó``«` a
QOÉ°üdG º«ª©àdG ¿CG ≈``dEG Ik ô«°ûe ,¿É```eC’Gh
º°SG ô``«`aƒ``J IQhô``°` V ó`` cCG ó``b äÉ°ù°SDƒª∏d
áeÉ©dG áfÉeC’G »∏ãªªd Qhôe áª∏ch Ωóîà°ùe
äÉ°ûbÉæªdG Qƒ°†ëd ,»dÉ©dG º«∏©àdG ¢ù∏éªd
Qƒ°†ëH áeÉ©dG áfÉeC’G Ωƒ≤J å«M ,ó©H øY
,á°ûbÉæªdG äÉ°ù∏L ø``e á«FGƒ°ûY äÉæ«Y
äÉ°ù°SDƒªdG ΩGõàdG á©HÉàªd ,Iôªà°ùe IQƒ°üH
.¿CÉ°ûdG Gòg »a á«ªjOÉcC’G ±GôYC’Gh íFGƒ∏dÉH

بيانات الخبر
.»ZGôªdG áfGRôa .O |

É¡JGAGôLEG ∫Éªμà°S’ 5 π¡ªJh ..∫ÉØWCG á°VhQ 53 ¢ü«NôJ OóéJ á«HôàdG
á«LPƒªædG πØ£dG á°VhQh ,(»fóªdG
ô``NBG ≈æÑe ô«aƒàH Ωõà∏J º``d »``à`dG
.äÉWGôà°TÓd Ö°SÉæe
∂∏J íæe ºJ ¬fEG ï«Ñ«∏°U âdÉbh
∫Éªμà°S’ óMGh ô¡°T á∏¡e äÉ°VhôdG
¢VÉjôdG ¿CG ≈dEG Ik ô«°ûe ,äGAGô``LE’G
Ék ≤ah É¡YÉ°VhCG πjó©àH Ωõà∏J ’ »àdG
,É¡«∏Y ¢Uƒ°üæªdG äÉ``WGô``à`°`TÓ``d
ób äGAGô``LEG ¬LGƒJ ¿CG øμªj É¡fEÉa
ìƒæªªdG ¢ü«NôàdG Öë°S ≈dEG π°üJ
¢UôM ¬°ùØf âbƒdG »a Ik ócDƒe ,É¡d
QÉªãà°S’G ™«é°ûJ ≈``∏`Y IQGRƒ`` `dG
¢``ü`«`Nô``à`dG äGAGô`` ` ` `LEG ô``«` °` ù` «` Jh
,á°UÉîdG á«ª«∏©àdG äÉ°ù°SDƒª∏d

ºYO ≈``dEG á``aOÉ``¡`dG ¬«YÉ°ùªd GkQGô``ª`à`°`SG
QOÉH ,¬JÉLÉ«àMG ∞∏àîe á«Ñ∏Jh ™ªàéªdG
™jRƒàH zNBB{ »``æ`Wƒ``dG ø``jô``ë`Ñ`dG ∂``æ`H
ájô«N á«©ªL 57 ≈`` dEG äÉjôà°ûe ºFÉ°ùb
á«ªæàdGh πª©dG IQGRh ió``d á∏é°ùe á¡Lh
á«fÉ°†eôdG ¬JGQOÉÑe øª°V ∂dPh ,á«YÉªàL’G
á«æjôëÑdG ô`` °` `SC’G í``æ`ª`J »``à` dG á``jƒ``æ`°`ù`dG
ºgOGó©à°SG øª°†j Év«aÉ°VEG ÉkªYO áLÉàëªdG
.∑QÉÑªdG ô¡°û∏d ôÑcCG πμ°ûH
á«ªgCÉH á«fÉ°†eôdG IQOÉÑªdG √òg ≈¶ëJ
òæe ∂`` dPh ,»``æ`Wƒ``dG øjôëÑdG ∂æÑd iô``Ñ`c
∂æÑdG è``eÉ``fô``H øª°V 2004 ΩÉ``Y É¡bÓ£fG
IQOÉÑªdG ø«°TóJ AÉL óbh .äÉYôÑàdGh äÉÑ p¡∏d
™ªàéªdG »``a π``Nó``dG IOhó``ë` e ô``°` SC’G º``Yó``d
.»æjôëÑdG

á«ÑjQóàdGh á«ª«∏©àdG äÉ°ù°SDƒªdG
ábÉ£dÉH ΩGõàd’G É¡æ«H øe ,á°UÉîdG
πÑb øe É¡H ¢üNôªdG á«HÉ©«à°S’G
äÉWÉ«àM’G áaÉc PÉîJGh ,IQGRƒ``dG
∫ÉØWC’G áeÓ°Sh ø``eCG øª°†J »àdG
»a º``gó``LGƒ``J AÉ``æ` KCG ø``«`Ø`Xƒ``ª`dGh
Öàμe øe IOÉ¡°T ô«aƒJh ,á°VhôdG
øjôëÑdG áμ∏ªe »a óªà©e »°Sóæg
¬«a ô``aGƒ``à` J á``°` Vhô``dG ≈``æ`Ñ`e ¿CÉ` ` H
≈``dEG ,á``eÓ``°`ù`dGh ø`` eC’G äÉ``WGô``à`°`TG
øe äÉ≤aGƒe ≈∏Y ∫ƒ°üëdG ÖfÉL
º«∏©àdGh á«HôàdG IQGRh êQÉN äÉ¡L
,(»fóªdG ´ÉaódGh QhôªdGh äÉjó∏ÑdG)
Iô°TÉÑªdG ábÓ©dG äGP äÉ¡édG »gh

ï«Ñ«∏°U ≈æÑd IQƒàcódG âMqô°U
¢VÉjQ IQGOEG ôjóe ∫É``ª`YCÉ`H ºFÉ≤dG
¿CÉH º«∏©àdGh á«HôàdG IQGRƒH ∫ÉØWC’G
áeÓ°ùdGh øeC’G ádCÉ°ùe »dƒJ IQGRƒdG
á°UÉîdG á«ª«∏©àdG äÉ°ù°SDƒªdG »a
á«ªgCG -∫É``Ø`WC’G ¢VÉjQ É¡æ«H ø``e∫ÉØWC’G áeÓ°S ≈∏Y ®ÉØë∏d ,iƒ°üb
,»fÉÑªdG ∂∏J »``a º``gó``LGƒ``J ∫Ó``N
IQGOE’G âæμªJ ,≥∏£æªdG Gò``g ø``eh
á°VhQ (53) ¢ü«NôJ ójóéJ ø``e
äÉWGôà°T’G É¡dÉªμà°SG ó©H ,∫ÉØWCG
ó``jó``é`J ó``æ` Y É`` gô`` aGƒ`` J Ö`` `LGƒ`` `dG
Ωƒ°SôªdG »a IOQGƒ``dGh ,¢ü«NôàdG
¿CÉ°ûH 1998 áæ°ùd 25 ºbQ ¿ƒfÉ≤H

óYƒe ôNCÉJ »aÓàdh ,áÑ∏£dG áë∏°üe ≈∏Y
á«ª∏©dG ádÉ°SôdG á°ûbÉæe ¿ƒμd ,º¡LôîJ
»a êôq `î`à`dG äÉÑ∏£àe ô``NBG ¿ƒμJ É``e ÉkÑdÉZ
äÉ°SGQódG á∏Môe »a »``ª`jOÉ``cC’G èeÉfôÑdG
ób á``°`û`bÉ``æ`ª`dG ¿É``é` d ¿CG ák ` °` UÉ``Nh ,É``«`∏`©`dG
êQÉN øe ¢ùjQóJ äÉÄ«g AÉ°†YCG øª°†àJ
ó≤Y ¬©e Ö©°üj …òdG ôeC’G ,øjôëÑdG áμ∏ªe
≈dEG Gkô¶f ,»°üî°ûdG Qƒ°†ëdÉH äÉ°ù∏édG
âbƒdG »a ¿Gô«£dG äÓMQ øe ójó©dG ≥«∏©J
.»dÉëdG
™``°` Vh º`` J ¬`` ` fCG »`` ZGô`` ª` `dG â`` aÉ`` °` `VCGh
äÉ°ù∏édG √òg ó≤Y á°SÓ°S ¿Éª°†d §HGƒ°V

º«∏©àdG ¢ù∏éªd áeÉ©dG á``fÉ``eC’G âªªY
á«fÉμeEG »dÉ©dG º«∏©àdG äÉ°ù°SDƒe ≈∏Y »dÉ©dG
™jQÉ°ûªdGh πFÉ°SôdG á°ûbÉæe äÉ°ù∏L ó≤Y
∫ÓN ø``e É«∏©dG äÉ``°`SGQó``dG áÑ∏£d á«ª∏©dG
,ÖdÉ£dG Qƒ°†ëH ,»FôªdG ∫É°üJ’G πFÉ°Sh
ø«æëàªªdG º°†J »``à`dG á°ûbÉæªdG á``æ`é`dh
ádÉ°SôdG ≈∏Y ±ô°ûªdGh »∏NGódGh »LQÉîdG
.´hô°ûªdG hCG
IQƒàcódG âë°VhCG ,Oó°üdG Gò``g »``ah
»ª∏©dG åëÑdG IQGOEG ôjóe »ZGôªdG áfGRôa
äÉ°ûbÉæe á©HÉàe áæéd ¢ù«FQ áeÉ©dG áfÉeC’ÉH
k »JCÉj AGôLE’G Gòg ¿CG á«ª∏©dG πFÉ°SôdG
ÉXÉØM

اليوم

äÉ¡édG ¿hó``°TÉæj ¿OQC’التاريخ
É``H áÑ∏W »``dÉgCG
الخبر
áÑ∏£dG º¡FÉæHCG IOÉYEG ≈∏Y πª©dG ádhDƒ°ùªdG
¿ƒ≤∏àj AGƒ°S º¡æ«H Éª«a º¡àjDhQ ƒg º¡jhPh áÑ∏£dG
¢Uƒ°üîdG Gò¡H Égƒæe ,»dõæªdG ôéëdG hCG êÓ``©`dG
IQGRh QhOh ¿ÉªY »a øjôëÑdG áμ∏ªe IQÉØ°S QhO ≈dG
Gƒeób å«M ,øjôëÑdG »a áë°üdG IQGRhh á«LQÉîdG
.º¡dGƒMCG äGQƒ£J Gƒ©HÉJh º¡d ΩRÓdG ºYódG
áÑ∏W áªFÉb øª°V á«dÉàdG AÉ``ª`°`SC’G ¿CG í``°` VhCGh
óªëe ,¬∏dGóÑY É°VôdGóÑY óªëe :ó`` HQEG »``a øjôëÑdG
,»aÉ°üdG ôØ©L ¥OÉ°U ,óªMCG ôØ©L óªëe ,ø«°ùM óªMCG
»ÑædGóÑY ¿Éª∏°S º°SÉH ,á©ªL QÉÑédGóÑY ≈Ø£°üe
äÉ¡édG ≈dG Ió°TÉæªdG √òg π°üJ ¿G É«æªàe ,ºgô«Zh
.øjôëÑdG áμ∏ªe »a á«æ©ªdG

جهة النشر

الصفحة

ø°ùM »μe :Öàc

óHQEG á≤£æe »a ø«≤dÉ©dG áÑ∏£dG »dÉgCG øe OóY ó°TÉf
º¡FÉæHCG IOÉ``YEG ø«dhDƒ°ùªdG á«ª°TÉ¡dG á«fOQC’G áμ∏ªªdÉH
.∑Éæg ø«≤dÉ©dG
øWGƒªdG øe ¢ùeCG zè«∏îdG QÉÑNCG{`H ∫É°üJG »ah
,∑Éæg ø««æjôëÑdG áÑ∏£dG AÉHôbCG óMCG ƒgh ∞°Sƒj ôcÉ°T
Éªch ,áÑ∏£dG A’Dƒg ´É°VhCG »a ô¶ædG ø«dhDƒ°ùªdG ó°TÉf
.∫hódG øe ójó©dG »a ø«≤dÉ©dG IOƒY ≈∏Y Gƒ∏ªY
º¡«dÉgCG πÑb ø``e áÑ∏£dG ™``e π°UGƒàdG ¿G ∞°ûch
»dÉgCG Qhó°U è∏ãj Ée ¿CG ’EG ,QÉL á©jô°ùdG IOƒ©dG ±ó¡H
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zø``jô``ë``Ñ``dG ø`````jR{h á``«``Ø``«``∏``î``dG Iô``Ñ``ª``dG
zÜÉ``Ñ``°``û``dG AGô````````KEG{ ø``ª``°``V ¿É```fhÉ```©```à```J
,É¡fhÉ©àd øjôëÑdG øjR ácô°T
Iô``Ñ`ª`dG á``°` ù` °` SDƒ` e ¿hÉ``©` à` J
ábOÉ°üdG ºμàÑZQ ¿EG{ :á``∏`FÉ``b
,ø``jô``ë` Ñ` dG ø```jR ™`` e á``«`Ø`«`∏`î`dG
»a á``«`HÉ``é`jEÉ`H áªgÉ°ùªdG »``a
»a Ió`` FGô`` dG ä’É``°` ü` J’G á``cô``°`T
…ôãà°S õ«ªªdG èeÉfôÑdG Gò``g
»dGƒàdG ≈∏Y »fÉãdG ΩÉ©∏d áμ∏ªªdG
,∂°T ¿hO ø``e ÉæJÉ«fÉμeEG ø``e
ÜÉ``Ñ`°`û`dG AGô`` ` KEG è``eÉ``fô``H ø``ª`°`V
ÉæàjDhQ ≥«≤ëJ »a ÉfóYÉ°ùà°Sh
,2020 ΩÉ©d á«fÉãdG ¬àî°ùf »a
ÜÉÑ°ûdG ø«μªJ ƒëf á``«`eGô``dG
ôaƒà°S ¿hÉ©àdG Gò``g ∫Ó``N ø``eh
º``¡` JGQó``bh º``¡` JGP ô``jƒ``£`J ø``e
ø«≤ëà∏ªdG áÑ∏£∏d øjôëÑdG øjR
¿PEÉ`H πÑ≤à°ùªdG IOÉ``b Gƒfƒμ«d
á«°SGQódG íæª∏d zäÉjGQ{ èeÉfôÑH
.z¬∏dG
øe º¡LôîJ ó©H á«ÑjQóJ É°Uôa
»``a ø`` `eDƒ` ` f{ â`` `aÉ`` `°` ` VCGh
Iƒ£îdG √òg »JCÉJ å«M ,èeÉfôÑdG
¿CG á«Ø«∏îdG IôÑªdG á°ù°SDƒe
á``°`ù`°`SDƒ`ª`dG »``YÉ``°`ù`e QÉ`` ` WEG »``a
äÉª°S øe Éªg ¿É≤JE’Gh õ«ªàdG
áÑ∏£dG ºYOh ,á«©ªàéªdG ácGô°û∏d
øeDƒf Éªc ,ájOÉ«≤dG á«°üî°ûdG
Iõ«ªe äGQÉ¡eh äGôÑN º¡ëæeh
.ódÉN âæH øjR áî«°ûdG ƒª°S |
øe iƒ``bCG íÑ°üj ™ªàéªdG ¿CG
.óYGh πÑ≤à°ùªd
ø«H á«HÉéjE’G ácQÉ°ûªdG ∫ÓN
øjôëÑdG ø``jR ¿hÉ``©`à`J Éªc
ôWCG õjõ©J ≈dEG ™∏£àfh .ÜÉÑ°ûdG á°UÉNh √OGôaCG πc
~»a~∂∏N#) á≤HÉ°ùe øª°V á«Ø«∏îdG IôÑªdG ™e
ájôK áHôéJ ¿ƒμJ ¿CG πeCÉfh πª©dG ≥jôa ™e ¿hÉ©àdG
»©ªàéªdG »YƒdG õjõ©J ≈``dEG ±ó¡J »àdG (â«ÑdG
.zø«cQÉ°ûªdG ™«ªéd …óëàdGh á©àªdÉH áÄ«∏eh
IôàØdG √ò``g ∫Ó``N ∫õ``æ`ª`dG »``a AÉ``≤`Ñ`dG IQhô``°` †` H
ôjóªdG ,áØ«∏N ∫BG ódÉN ¬∏dGóÑY ∫Éb ¬ÑfÉL øe
ÜÉÑ°ûdG AGô``KEG èeÉfôÑd ºYódG ºà«°S å«M ,áægGôdG
:øjôªãà°ùªdG äÉbÓYh ∫É°üJ’G IQGOE’ …ò«ØæàdG
ácQÉ°ûªdG ô°üà≤J »àdG øjõFÉØ∏d áª«b ÉjGóg ô«aƒàH
øjR äòîJG Ió«°TôdG áeƒμëdG äGAGôLEG ™e É«°TÉªJ{
áÑ∏£dG ≈¶ë«°Sh ,§≤a èeÉfôÑdG áÑ∏W ≈∏Y É¡«a
åMh ™ªàéªdG ºYód äGƒ£îdG øe ójó©dG øjôëÑdG
êGôb πbƒb ™bƒe øe á«fhôàμdEG ÖjQóJ äGQhó``H
»a AÉ≤ÑdÉH ΩGõ``à` d’G ≈∏Y ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒªdG
≥jƒ°ùàdG »a ¢üàîªdG Google Garage
¢UÉî°TC’G ájÉªMh ¢†©ÑdG º¡°†©H ájÉªëd ∫õæªdG
ƒjó«a hCG Qƒ°U ácQÉ°ûe ∫Ó``N ø``e ,»``fhô``à`μ`dE’G
øjR â∏°UGh ,øjôëÑdG ≥jôa ìhQ ø``eh .º¡dƒM
øe É¡H ¿ƒeƒ≤j »àdG á£°ûfC’Gh äGAGô``KE’G í°VƒJ
áÑ°SÉæªdG äGhOC’G ™«ªL ô«aƒàd ÉgOƒ¡L øjôëÑdG
Ωƒ°SƒdG ΩGóîà°SÉH É¡dÉ°SQEG º¡æμªj »àdGh ∫õæªdG
º¡ªYOh »æjôëÑdG ÜÉÑ°ûdG IAÉØch äGQÉ¡e õjõ©àd
»YGh~™ªàée# â«ÑdG~»a~»FGôKEG# :»dÉàdG
»Ø«XƒdG º``gQÉ``°`ù`e AÉ``æ`Ñ`d Iô``Ñ` î` dG ÜÉ``°`ù`à`cG »``a
.øjR#
»a º¡àbh øe IOÉØà°S’G º¡æμªj å«M ,»∏Ñ≤à°ùªdG
áØ«∏N ∫BG ódÉN âæH øjR áî«°ûdG ƒª°S âæKCGh
.zIôàØdG √òg ∫ÓN ∫õæªdG
≈∏Y á«Ø«∏îdG IôÑªdG á°ù°SDƒe AÉæeC’G ¢ù∏ée ¢ù«FQ

»dÉgC’G IóYÉ°ùeh º«≤©àdGh á«YƒàdG »a ¿ƒcQÉ°ûj

zÉfhQƒc{ áëaÉμªd á«æWƒdG á∏ªëdG »a ¿ƒYƒ£àj øjôëÑdG áaÉ°ûc
øjôëÑdG áaÉ°ûc ácQÉ°ûe ≈dEG á«Ø°ûμdG á«HôàdG ¢ù«FQ QÉ°TCGh
ºYód ,zøjôëÑdG áeÓ°S π``LC’ ø«ØJÉμàe{ á«æWƒdG á∏ªëdG »a
≈∏YC’G ¢ù∏éªdG ™e ácGô°ûdÉH ,á«æjôëÑdG Iô``°` SC’Gh ICGô``ª`dG
äÉªgÉ°ùªdG ∫É°üjEG »a ô«Ñc »fGó«e QhóH áaÉ°ûμdG ΩÉb PEG ,ICGôª∏d
äÉLÉ«àM’Gh á«ë°üdGh á«cÓ¡à°S’G äÉeõ∏à°ùªdG øe á«æ«©dG
ÖfÉL ≈``dEG ,á«æjôëÑdG ICGôªdG É¡∏«©J »àdG ô°SCÓd ájQhô°†dG
,á«eÉeC’G ±ƒØ°üdG »a á∏eÉ©dG á«Ñ£dG QOGƒμdG ô°SCG IófÉ°ùe
Iõ«ªe âfÉc øjôëÑdG áaÉ°ûc ácQÉ°ûe ≈∏Y π©ØdG OhOQ ¿CG GócDƒe
.äGAÉ≤∏dG øe ójóY »a Égó°UQ ºJh ,áaô°ûeh

.»μ°SOƒHGR ∞«L.O |

:∫ƒ``≤` dÉ``H »`` μ` `°` `SOƒ`` HGR ∞``«` L
»ªdÉ©dG AÉ``Hƒ``dG QGôªà°SG ™``e{
(19-ó«aƒc) »LÉàdG ¢Shô«Ø∏d
,¬Lƒd Ék¡Lh º«∏©àdG ó««≤J »a
á«°VGôàa’G ∫ƒ``∏`ë`dG äQƒ``£` J
á«°ûY ø``«` H â`` fô`` à` `fE’G ô``Ñ` Yh
Iô``ª` à` °` ù` e »`` ` gh ,É`` gÉ`` ë` `°` `Vh
¢Uôa ô«aƒJ π``LCG ø``e ∂``dP »``a
øe πμd IOƒédG á«dÉY á«ª«∏©J
™eh .ÜÓ£dGh º«∏©àdG »°SQÉªe
πÑ°Sh π``H OGô`` `aC’G IÉ``«` M ô``KCÉ` J
ºdÉ©dG ∫ƒM ¢SÉædG ø«jÓH ¢û«Y
¥Ó``ZEG QGô``ª`à`°`SG ™``eh ,Ió``°` û` H
É¡HGƒHCG á«ª«∏©àdG äÉ°ù°SDƒªdG
áLÉëdG âJÉH - ô¡°TC’ ÉªHQh õ«¡éJ ø``e ó``cCÉ` à` dG ≈```dEG á``ë`∏`e
¿Éª°Vh ¢ùjQóàdG áÄ«g AÉ°†YCG
…CG øe á«ªgCG ôãcCG áÑ∏£dG º∏©J
É¡àØ°üHh{ :ÉØk «°†e .z≈°†e âbh
»a »≤«Ñ£àdG º«∏©àdG »a Ió``FGQ
»a Ió``FGQ ôÑà©J ∂dòch ,ádhódG
»°VGôàa’G º«∏©àdG ΩGóîà°SG
äÉ«é¡æe ø``e GkAõ`` L ó©j …ò``dG
áeRC’G πÑb ≈àM É¡«a ¢ùjQóàdG

±hô¶dG á¡HÉéªd Iƒ£N »a
øjôëÑdG á«∏c Ωõà©J ,áægGôdG
zøjôëÑdG ∂æμà«dƒH{ á«æ≤àdG
ióàæe á«fÉãdG áî°ùædG ¥Ó``WEG
»fhôàμdE’G º«∏©àdG »a õ«ªàdG{
∂``dPh ,zº«∏©àdG IOƒ``L ¿Éª°†d
PEG ,ΩOÉ≤dG ƒ«fƒj 10 ≈``dEG 9 øe
…CG ,ó``©`H ø``Y ió``à`æ`ª`dG ΩÉ≤«°S
á°UôØdGh .á«°VGôàaG áÄ«H »a
áYƒæàe ±É«WC’ áMÉàe ¿ƒμà°S
ø``«`«`ª`jOÉ``cCG ø``e ™``ª`à`é`ª`dG ø``e
QƒeCG AÉ«dhCGh ∫ÉªYCG ÜÉë°UCGh
ø«ÑZGôdG ¿ÉμeEÉH å«M ,áÑ∏Wh
ió``à`æ`ª`dG »`` a á``cQÉ``°` û` ª` dG »`` a
π``°` †` aCGh º``¡` HQÉ``é` J ∫OÉ`` `Ñ` ` Jh
º«∏©àdG π``X »``a º``¡` JÉ``°` SQÉ``ª` e
,»dÉëdG ™°VƒdG »a »°VGôàa’G
™bƒªdG ≈∏Y π«é°ùàdÉH IQOÉÑªdG
https:// :»dÉàdG »fhôàμdE’G
elearnit.polytechnic.
ø«KóëàªdG ¿É``μ`eEÉ`H Éªc ,bh
™bƒªdG ôÑY º¡JÉ°üî∏e ºjó≤J
.¬°ùØf »fhôàμdE’G
áÑ∏£dG ô``ª` JDƒ` ª` dG ™``é`°`û`j
§≤a ¢``ù`«`d º`` gQƒ`` eCG AÉ`` «` `dhCGh
É``°``k†`jCG É``ª` fEGh ,Qƒ``°` †`ë` dG ≈``∏`Y
º``¡` HQÉ``é` à` H á``cQÉ``°` û` ª` dG ≈``∏` Y
∞«μàdG ≈``∏` Y º``¡`Jó``YÉ``°`S »``à` dG
¿ÉμeEÉH PEG ,»dÉëdG ™°VƒdG ™e
»a º``¡`HQÉ``é`J á``cQÉ``°`û`e áÑ∏£dG
AÉHBÓd øμªj Éªc ,ó©H øY º∏©àdG
º«∏©àH á«æ©ªdG º¡HQÉéJ ácQÉ°ûe
É¡d ¿Éc »àdGh ∫õæªdG øe º¡dÉØWCG
º¡∏«°üëJ ≈∏Y »HÉéjE’G ™bƒdG
.»ª∏©dG
¢ù«FôdG í°VhCG ,¬à¡L øeh
QƒàcódG ∂æμà«dƒÑ∏d …ò«ØæàdG

¿É``à°ùeO ¥ƒ``°S º``«¶æJ ó``«©j á``«dÉª°ûdG …ó``∏H
:ø°ùM »μe Öàc

IQGRh ø«H É°†jG QÉ``L πª©dG
IQGOEGh äÉ``jó``∏` Ñ` dGh ∫É``¨` °` TC’G
…ó∏ÑdG ¢ù∏éªdGh »fóªdG ´ÉaódG
º««≤J ±ó``¡` H ∂```dPh »``dÉ``ª`°`û`dG
»Ñ©°ûdG ¿Éà°ùeO ¥ƒ°S ´É°VhCG
¬Ñ∏£àj É``eh iô``NCGh áæ«a ø«H
ôªà°ùe ¢û«àØJh áHÉbQ øe ∂dP
á«ª°SQ ¢``ü` «` NGô``J QGó`` `°` ` UEGh
ádÉª©∏d ìÉª°ùdG ΩóYh ¬«a πª©∏d
Gòg »a ™«ÑdGh πª©dÉH áÑFÉ°ùdG
.¥ƒ°ùdG

»ë°üdG ø`` eC’G ≈``∏`Y ¢``Uô``ë`dG
¿G QÉÑàYÉH ø«æWGƒªdG áeÓ°Sh
áÑ°üN á«°VQCG ôaƒj ¥ƒ°ùdG Gòg
á≤£æªdG iô``b ø``e ø«bƒ°ùàª∏d
IQhÉéªdG ≥WÉæªdGh á«Hô¨dG
øe Oó©d ¥RQ Qó°üe πãªjh ,É¡d
Gòg »a IócDƒe ,πFGƒ©dGh áYÉÑdG
¥ƒ°ùdG ájQGôªà°SG ¿G Oó°üdG
.GóL áª¡e ádCÉ°ùe »g
º``°`SÉ``L á`` æ` `jR â``ª` à` à` NGh
¿CÉ` H ¥É``«`°`ù`dG Gò``g »``a É¡ãjóM

ájò«ØæàdG äÉ¡édG â¡Lh
á¶aÉëªdÉH …ó∏ÑdG ¢ù∏éªdÉH
øcÉeCG Ö«JôJ IOÉYEÉH á«dÉª°ûdG
ΩGõ`` ` ` dEGh äÉ`` °` `Tô`` Ø` `dG ó`` `LGƒ`` `J
¥ƒ°ùH øeB’G óYÉÑàdG É¡HÉë°UCG
á≤£æªdÉH »``Ñ`©`°`û`dG ¿É``à` °` ù` eO
™°Vh ≈``dG á``aÉ``°`VE’É``H á«Hô¨dG
≈∏Y º¡æ«H Éª«a π°UGƒàdG ΩÉbQCG
ºjó≤J ±ó``¡` H á``°`UÉ``N äÉ``Mƒ``d
øFÉHõdG äÉÑ∏W π«°UƒJ áeóN
.º¡dRÉæe ≈dG
º``°`SÉ``L á``æ``jR ∂`` `dP äô`` ` cP
á``«``dÉ``ª``dG á`` æ` `é` `∏` `dG á`` °` `ù` `«` `FQ
…ó∏ÑdG ¢ù∏éªdÉH á«fƒfÉ≤dGh
…ôéj ¬fG âë°VhCGh ,»dÉª°ûdG
á°üàîªdG äÉ¡édG ™e ≥«°ùæàdG
»Ñ©°ûdG ¥ƒ°ùdG º«¶æJ ±ó¡H
»a ¬YÉ°VhCG §Ñ°Vh ¿Éà°ùeóH
É``fhQƒ``μ` d …ó``°` ü` à` dG á``£` N π``X
É¡à©°Vh »``à` dG (19 ó``«` aƒ``c)
.OÓÑdG »a IOÉ«≤dG
≈``≤` ∏` à` J É`` `¡` ``fCG â`` Ø` `°` `û` `ch
øY Ó``°` †` a á``«` eƒ``j ä’É``°``ü``JG
¥ƒ``°`ù`dG »``a ä’ƒ``é``H É``¡`eÉ``«`b
≥∏£æe ø``e ¬``YÉ``°` VhCG á©HÉàªd

á«HôàdG º°ùb ¢ù«FQ …ó«ªëdG π°†a óªëe PÉà°SC’G ó``cCG
IQGRƒH äGó°TôªdGh á«Ø°ûμdGh á«°VÉjôdG á«HôàdG IQGOEÉH á«Ø°ûμdG
GhQOÉ``H ób ±É°ûch óFÉb 200 øe ôãcCG ¿CG º«∏©àdGh á«HôàdG
áëaÉμªd á«æWƒdG á∏ªëdG »a ´ƒ£àdG á°üæe »a π«é°ùàdÉH
á∏ªëdG √òg »a õ«ªJh á«dÉ©ØH ¿ƒcQÉ°ûjh ,ÉfhQƒc ¢Shô«a
»a á∏ãªàªdG á«Ø°ûμdG ácôëdG ±GógC’ Gkó«°ùéJ ,É¡àbÓ£fG òæe
,±hô¶dG ™«ªL »a ¢SÉædG IóYÉ°ùeh øWƒdG áeóîd ´ƒ£àdG
¢``VGô``eC’G áëaÉμe óæH ≈∏Y …ƒàëj »Ø°ûμdG êÉ¡æªdG ¿C’h
QÉ``Ñ`NCG{``d ¢UÉN íjô°üJ »``a ,…ó«ªëdG ±É``°` VCGh .á«FÉHƒdG

z»``Hô``©``dG á``«``Hô``à``dG{h zƒ``°``ù``μ``dC’G{h zƒ``μ``°``ù``«``°``ù``jE’G{
zÉ````fhQƒ````c{ ó```©```H É````e äGOGó```©```à```°```SG ¿ƒ``°``û``bÉ``æ``j

»``°``VGô``à``a’G ió``à``æ``ª``dG º``¶``æ``J z∂``æ``μ``à``«``dƒ``Ñ``dG{
z2 »```fhô```à```μ```dE’G º``«``∏``©``à``dG »````a õ```«```ª```à```dG{
∂æμà«dƒH âHÉéà°SG ,á«dÉëdG
á«eƒμëdG äÉ¡«Lƒà∏d øjôëÑdG
≈∏Y ±hô``¶``dG √ò`` g á``¡`LGƒ``ª`d
ÖjQóàdG ∫ÓN øe ∂dPh ,QƒØdG
ø««ªjOÉcC’G É¡«ØXƒªd …QƒØdG
º«∏©àdG äÉ°üæe ΩGóîà°SG ≈∏Y
∑Gô```°` ` TEGh ó`` ©` `Ho ø`` Y º``∏` ©` à` dGh
á``«`dÉ``ë`dG ÜÓ`` £` `dG äÉ``Yƒ``ª` é` e
±ÉæÄà°SG ≈``dEG iOCG Ée ,∂``dP »a
πμH ó©oH øY á«°SGQódG ∫ƒ°üØdG
ÉæjCÉJQG ∂``dò``dh ,ô°ùjh ádƒ¡°S
∫ÉéªdG Gòg »a ÉæJôÑN ácQÉ°ûe
™e √ò```g Ió``jô``Ø` dG É``æ` à` Hô``é` Jh
ôÑY »æjôëÑdG ™ªàéªdG OGô``aCG
IóFÉØdG º©J »μd ,ióàæªdG Gòg
Éæd Ö``°`ù`ë`J É`` ª` `HQh ,™``«` ª` é` dG
±GógCG ≥«≤ëJ √ÉéJG »a Iƒ£N
áeƒμëd á«é«JGôà°S’G á£îdG
≈dEG ∫ƒëàdG »a 2030 øjôëÑdG
»LƒdƒæμàdGh »ªbôdG º«∏©àdG
k
.zÓÑ≤à°ùe
»∏c πμ°ûH
¿CG ,√ô`` ``cP ô``jó``é` dG ø`` `eh
ÉkeÉªJ ≥aGƒàJ ióàæªdG ±Gó``gCG
∂æμà«dƒH ±Gó`` `gCGh á```jDhQ ™``e
É¡«∏Y â``«` æ` H »``à``dG ø``jô``ë` Ñ` dG
»àdGh ,á«é«JGôà°S’G É¡à£N
¿Éª°V É``¡`JÉ``jƒ``dhCG Ö°üf ™°†J
äÉ°SQÉªªdG »a õ«ªàdG ôÑY º∏©àdG
ádÉ©ØdG ácQÉ°ûªdGh ,á«ªjOÉcC’G
á«æ©ªdG äÉ¡édG ™e á«HÉéjE’Gh
≥«≤ëàd Év«ªdÉYh Év«ª«∏bEGh Év«æWh
QÉgOR’Gh á«YÉªàL’G á«gÉaôdG
á``aÉ``≤`K õ``jõ``©` Jh ,…OÉ``°``ü``à``b’G
É¡¡«LƒJh á«≤«Ñ£àdG çÉ``ë`HC’G
á``«` YÉ``ª` à` L’G π``cÉ``°` û` ª` dG π``ë` d
¢``Uô``a õ``jõ``©` Jh ,á``«` YÉ``æ` °` ü` dGh
.∫ÉªYC’G IOÉjQh QÉμàH’G

áYƒæàe ∫ÉéªdG Gòg »a øjôëÑdG áaÉ°ûc Oƒ¡L ¿CG ,zè«∏îdG
∫ÓN øe ,»eÓYEGh …ƒYƒJ QhóH º¡eÉ«b É¡æª°V øeh ,IójóYh
øe ,¬æe ájÉbƒdG á«Ø«ch √QÉ°ûàfG ≥FGôWh ¢VôªdÉH ∞jô©àdG
ÉªH ,áMÉàªdG Ö«dÉ°SC’Gh ¥ô£dG ≈à°ûH ,ábƒKƒe á«ª°SQ QOÉ°üe
ôÑY ájõ«∏éfE’Gh á«Hô©dG ø«à¨∏dÉH á«Fôe äGOÉ°TQEG ô°ûf ∂dP »a
áÄa áÑWÉîe øY πØ¨J ºd »àdGh ,»YÉªàL’G π°UGƒàdG äÉ°üæe
á∏ªM âª«bCG Éªc ,IQÉ°TE’G á¨d ∞«XƒJ É¡dÓN ºJh ,ºª¡dG …hP
áYƒªée ácQÉ°ûªH ,º«∏©àdGh á«HôàdG IQGRh »ØXƒªd ájƒYƒJ
.IQGRƒdG »fÉÑe º«≤©J ≈dEG áaÉ°VEG ,ø«Yƒ£àªdG IOÉ≤dG øe

.≥dÉîdG óÑY øH »∏Y .O |
á«HôàdG Öàμeh ƒ°ùμdC’G É¡«a ÉªH
ΩÉª°†f’G ≈dEG è«∏îdG ∫hód »Hô©dG
…òdG πeÉ°ûdG »fÉ°ùfE’G ∞dÉëàdG ≈dEG
≈dEG IƒYódGh ,ƒμ°ù«°ùjE’G ¬æY âæ∏YCG
»Hô©dG »``eÓ``°`SE’G ó°UôªdG AÉ``°`û`fEG
á¡LGƒeh çQGƒμdG IQGOE’ ∑ôà°ûªdG
Éªc ,ÉgôWÉîe ø``e ó``ë`dGh äÉ`` eRC’G
èeÉfôH ™°Vh ≈∏Y äÉ«°UƒàdG â°üf
äGQó≤dG AÉæÑd πeÉ°T ∑ôà°ûe »ÑjQóJ
»a Üô©dG ø«ª∏©ª∏d äGQÉ¡ªdG á«ªæJh
.ó©H øY º«∏©àdG ∫Éée

ÖàμªdG É¡H ΩÉb »àdG äGQOÉÑªdG ºgCG
¥ÓWEG ≈dEG Gô«°ûe ,±hô¶dG √òg »a
áHGƒH ôÑY zó©H øY º«∏©àdG{ ™bƒe
á°UôØdG áMÉJEGh ,á«fhôàμdE’G ÖàμªdG
áÑ∏£dGh ø«jƒHôàdGh ø«ª∏©ª∏d Éfk Éée
á«fhôàμdE’G áHGƒÑdG ôÑY- ºgô«Zh
ÉkHÉàc ø«à°Sh áÄe íØ°üàd -Öàμª∏d
»a Ö``à` μ` ª` dG è``eGô``H äÉ``é` à` æ` e ø``e
º«¶æJh ,áØ∏àîªdG ájƒHôàdG Ωƒ∏©dG
øY äÉ«≤à∏ªdGh äÉYÉªàL’G øe OóY
øe ÖàμªdG π``ª`Y ä’É``é` e »``a ó``©`H
…ò«ØæàdG ¢ù∏éªdG ´ÉªàLG É``gRô``HCG
.Öàμª∏d
OÉ`` °` `TCG äÉ``°` û` bÉ``æ` ª` dG ∫Ó`` ` `Nh
çÓãdG äÉª¶æªdG Oƒ¡éH ¿ƒ©ªàéªdG
IQhô°V ≈``dEG Gƒ°ü∏Nh ,É¡JGQOÉÑeh
` ∫É`` `LB’G Üô`` bCG »``a ` ` äÉ``«` dBG ™``°`Vh
≈∏Y â°üf »àdG º¡JÉ«°UƒJ ò«Øæàd
,á«dhódGh á«ª«∏bE’G äÉª¶æªdG IƒYO

º∏q ©àdG ∫Éée »a ƒ`°ùμdC’G IQOÉ``Ñ`e{
,zó``©` H ø``Y »``fhô``à` μ` dE’G º``«`∏`©`à`dGh
ó©H øY á``«ÑjQóJ äGQhO{ º«``¶æJh
º«∏©àdG èeÉfôH â«ÑãJh ,zø«°SQó`ª∏d
á°üæe AÉ°ûfEGh ,(∫Ohƒe) »fhôàμdE’G
¿Éé∏d ø``«` eÉ``©` dG AÉ``æ` eCÓ` d á``«`∏`YÉ``Ø`J
¢ù∏éªdG AÉ°†YCGh á«Hô©dG á«æWƒdG
¢``TÉ``≤`æ`dG á``≤`∏`M ó``≤` Yh ,…ò``«` Ø` æ` à` dG
ø«eÉ©dG AÉæeCÓd ≈``dhC’G á«°VGôàa’G
AÉ``°`†`YCGh á«Hô©dG á«æWƒdG ¿Éé∏d
ó≤Y É``°``k†` jCGh ,…ò``«`Ø`æ`à`dG ¢ù∏éªdG
áaÉ≤ã∏d áªFGódG áæé∏d ó©H øY ´ÉªàLG
á«ÑjQóJ á``°` TQh º«¶æJh ,á``«`Hô``©`dG
áaÉ≤ãdG äÉ«FÉ°üMEG ∫ƒ``M) ó©H ø``Y
á«FÉ°üME’G Iõ¡LC’G IóFÉØd (¬«aôàdGh
.á«Hô©dG ∫hódÉH áaÉ≤ãdG äGQGRhh
ΩÉ``©` dG ô`` jó`` ª` `dG ¢``Vô``©` à` °` SGh
è«∏îdG ∫hód »Hô©dG á«HôàdG Öàμªd
»fô≤dG ≥dÉîdG óÑY øH »∏Y QƒàcódG

Æƒ∏H ≈∏Y IQó≤dG Rõ©J πªY äÉ«dBÉHh
≈≤à∏ªdG Gò``¡`d ácôà°ûªdG ±Gó`` `gC’G
ÉfhQƒc áëFÉL äÉ«YGóJ á¡LGƒªd
.áëFÉédG ó©H Éªd OGó©à°S’Gh
ΩÉ©dG ôjóªdG ¢Vô©à°SG √Qhó``H
óªëe øH ºdÉ°S QƒàcódG ƒμ°ù«°ùjEÓd
É¡JGQOÉÑeh áª¶æªdG Oƒ¡L ºgCG ∂dÉªdG
,ÉfhQƒc áëFÉL äÉ«YGóJ á¡LGƒªd
ƒμ°ù«°ùjE’G Iõ``FÉ``L{ ¥Ó``WEG É¡æeh
»àdG zÉ``fhQƒ``c ¢``Shô``«`Ø`d …ó°üà∏d
Q’hO ∞`` `dCG 200`` ` `H É``¡`à`ª`«`b Qó``≤` J
»fÉ°ùfE’G ∞dÉëàdG{ ¥ÓWEGh ,»μjôeCG
¥ÓWEG ∂dòch ;zƒμ°ù«°ùjEÓd πeÉ°ûdG
z»ªbôdG ƒμ°ù«°ùjE’G â«H{ IQOÉ``Ñ`e
ΩÓaCÓd ƒμ°ù«°ùjE’G IõFÉL{ ¿Ó``YEGh
¢Vô©à°SG ¬ÑfÉL ø``e .zIô«``°ü≤dG
óªëe QƒàcódG ƒ°ùμdCÓd ΩÉ©dG ôjóªdG
âeÉb »àdG äGQOÉÑªdG ºgCG ôªYCG ódh
¥Ó``WEG ≈`` dEG Gô``«`°`û`e ,á``ª`¶`æ`ª`dG É``¡`H

á``«` eÓ``°` SE’G á``ª` ¶` æ` ª` dG äó``≤``Y
á`` aÉ`` ≤` `ã` `dGh Ωƒ`` `∏` ` ©` ` dGh á`` «` `Hô`` à` `∏` `d
á«Hô©dG áª¶æªdGh zƒμ°ù«°ùjE’G{
zƒ°ùμdC’G{ Ωƒ∏©dGh áaÉ≤ãdGh á«Hôà∏d
è«∏îdG ∫hód »Hô©dG á«HôàdG Öàμeh
á``¡` LGƒ``ª` d »`` °` `VGô`` à` `a’G ≈``≤` à` ∏` ª` dG
É``fhQƒ``c ¢``Shô``«`a áëFÉL äÉ``«`YGó``J
Ée á∏Môªd OGó``©`à`°`S’Gh ,óéà°ùªdG
Öàμªd ΩÉ©dG ôjóªdG ácQÉ°ûªH ,Égó©H
QƒàcódG è«∏îdG ∫hód »Hô©dG á«HôàdG
ôjóªdGh ,»fô≤dG ≥dÉîdG óÑY øH »∏Y
øH ºdÉ°S QƒàcódG ƒμ°ù«°ùjEÓd ΩÉ©dG
ƒ°ùμdCÓd ΩÉ©dG ôjóªdGh ,∂dÉªdG óªëe
.ôªYCG ódh óªëe QƒàcódG
Öàμªd ΩÉ``©` dG ô``jó``ª` dG Ö`` `MQh
QƒàcódG è«∏îdG ∫hód »Hô©dG á«HôàdG
AÉ°SDhôH ,»fô≤dG ≥dÉîdG óÑY øH »∏Y
Gó``cDƒ` e ,ø``«` cQÉ``°` û` ª` dGh äÉ``ª`¶`æ`ª`dG
á«≤«≤M ácGô°ûH ¿hÉ``©`à`dG IQhô``°` V

á«∏ëªdG áaÉë°üdG »a πª©dG ôjRƒd áª∏μH AÉØàc’G

∫Éª©dG ó``«``Y π``Ø``M π``«``LCÉ` J :π``ª``©``dG π``«``ch
ΩÉ``©``dG á``jÉ``¡``f ≈`````dEG zÉ`````fhQƒ`````c{ Ö``Ñ``°``ù``H
.áeOÉ≤dG ô¡°TC’G »a π°†aC’G ƒëf
Oƒ``¡`é`H …ô`` °` `Shó`` dG OÉ`` `°` ` TCGh
¢UÉîdG ´É£≤dG »a á«æWƒdG ádÉª©dG
ájRGôàM’G äGAGôLE’ÉH º¡eGõàdGh
QÉ°ûàfG øe óë∏d á«FÉbƒdG ô«HGóàdGh
äÉ¡«LƒJ Ö°ùëH ÉfhQƒc ¢Shô«a
ÖMÉ°U á°SÉFôH á«≤«°ùæàdG áæé∏dG
øH ¿Éª∏°S ô``«`eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG
ÖFÉf ó``¡`©`dG »``dh áØ«∏N ∫BG ó``ª`M
¢ù«Fôd ∫hC’G ÖFÉædG ≈∏YC’G óFÉ≤dG
.AGQRƒdG ¢ù∏ée
ºg á«æWƒdG ádÉª©dG ¿CG ó``cCGh
ácôMh á«ªæJ »a ¢SÉ°SC’Gh Oƒª©dG
,OÓÑdG »a á∏eÉ©dG äÉYÉ£≤dG ™«ªL
Éghô£°S »àdG ºgOƒ¡L ≈∏Y É«æãe
áeóN á≤HÉ°ùdG äGƒæ°ùdG QGóe ≈∏Y
.øWƒdG á«ªæJ π«Ñ°S »a ÉMÉØch

»°ùæe π°VÉa :Öàc

.πª©dG IQGRh π«ch |
πØM ¬«a ¿ƒμj ød …òdG ∫hC’G ΩÉ©dG
,Iõ«ªàªdG á«æWƒdG ádÉª©∏d »ªjôμJ
±hô¶dGh QƒeC’G ô«°ùJ ¿CG É«æªàe

π``ª`©`dG IQGRh π``«` ch ∞°ûc
ìÉ``Ñ`°`U á``«` YÉ``ª` à` L’G á``«` ª` æ` à` dGh
ó«Y π``Ø`M π``«` LCÉ` J ø``Y …ô``°` Shó``dG
™°VƒdG ÖÑ°ùH ,ΩÉ©dG Gò``g ∫Éª©dG
,OÓÑdG ¬«°û«©J …ò``dG »FÉæãà°S’G
á∏ªc ≈∏Y ô°üà≤«°S πØëdG ¿CG GócDƒe
á«YÉªàL’G á«ªæàdGh πª©dG ôjRƒd
áaÉë°üdG ≥jôW øY ¿Gó«ªM π«ªL
.á«∏ëªdG
íjô°üJ »a …ô°ShódG í°VhCGh
øY zè``«` ∏` î` dG QÉ```Ñ` `NCG{`` `d ¢`` UÉ`` N
ájÉ¡f ≈àM πØëdG π«LCÉJ á«dÉªàMG
±hô``¶` dG Ö°ùëH »``dÉ``ë` dG ΩÉ``©` dG
»a áªFÉ≤dG äGQƒ``£`à`dGh áMÉàªdG
ƒg ΩÉ©dG Gòg ¿CG ≈dEG Gô«°ûe ,OÓÑdG

»``FGó``à``H’É``H
Ö```dÉ```W ∞`````dCG 55 ø```e ô```ã```cCG
بيانات الخبر
á«ª«∏©àdG á``HGƒ``Ñ``dG äÉ``eó``N ø``e ¿hó``«``Ø``à``°``ù``j
.Ék«fhôàμdEG ¬FGOCG Qò©J ∫ÉM »a ,á°SQóªdG ≈dEG Ék«bQh
äòîJG ób »FGóàH’G º«∏©àdG IQGOEG ¿CG âë°VhCGh
≈∏Y ∫ƒ``Nó``dG á«∏ªY π«¡°ùàd äGAGô`` ` LE’G ø``e ó``jó``©`dG
äGAGô``LE’G √òg øe ,É¡æe IOÉØà°S’G õjõ©Jh ,áHGƒÑdG
º¡FÉ£YE’ ,Qƒ`` `eC’G AÉ``«` dhCG ™``e »°üî°ûdG π``°`UGƒ``à`dG
,º¡FÉæHCG äÉHÉ°ùM π«©ØJ á«Ø«μd áë«ë°üdG äÉª«∏©àdG
äÉ°SQÉªeh Iõ«ªàe ìÉéf ¢ü°üb ó°UQ ≈``dEG Ik ô«°ûe
»a âª¡°SCG ,á«FGóàH’G á∏MôªdG ¢SQGóªH á∏YÉa ájƒHôJ
.IôàØdG √òg ∫ÓN º∏©àdGh º«∏©àdG »à«∏ªY ºYO
ƒª∏©e É¡dòÑj »``à`dG Iô«ÑμdG Oƒ¡édÉH äOÉ``°``TCGh
»ª«∏©àdG iƒàëªdG ™aQh OGóYEG »a á«FGóàH’G á∏MôªdG
41h É``Ø` dCG 24 ≈`` dEG º°ù≤fG …ò`` dGh ,´ƒ``æ`à`ª`dG »``ª`bô``dG
186h ÉØdCG 23h ,kAGô``KEG 558h ÉØdCG 45h ,Ék«ª«∏©J É k°SQO
√òg ¿CG Ik ócDƒe ,äÉÑLGh 404h ÉØdCG 89h ,¢TÉ≤f á≤∏M
QOGƒμdG iód á«dhDƒ°ùªdG ìhQ ¢ùμ©J Iõ«ªàªdG á«LÉàfE’G
á«ª«∏©àdG áeóîdG ∫É°üjEG ≈∏Y É¡°UôMh ,á«°ùjQóàdG
ôîa πëe ∂``dPh ,á``æ`gGô``dG ±hô``¶` dG π``X »``a ,É¡àÑ∏£d
.QƒeC’G AÉ«dhCGh áÑ∏£dG ™«ªLh IQGRƒdG RGõàYGh

IQGOEG ôjóe ø«æ«YƒÑdG ø«gÉ°T áªWÉa IPÉà°SC’G äócCG
ácQÉ°ûªdG º«∏©àdGh á«HôàdG IQGRƒ``H »FGóàH’G º«∏©àdG
øY º∏q ©àdG á«∏ªY »a á«FGóàH’G á∏MôªdG áÑ∏£d á©°SGƒdG
ÉªH ,IQGRƒ``dG É¡Jôah »àdG Iójó©dG §FÉ°SƒdG ôÑY ,ó©H
πÑb øe á«ª«∏©àdG áHGƒÑdG äÉeóN øe IOÉØà°S’G ∂dP »a
áÑ∏W øe %90 ¬àÑ°ùf ÉªH ,áÑdÉWh ÉÑdÉW 690h ÉØdCG 55
≈dEG ¬JGP âbƒdG »a Ik ô«°ûe ,á«fÉãdGh ≈``dhC’G ø«à≤∏ëdG
ôãcCG ¿B’G ≈àM GhõéfCG ób á«FGóàH’G á∏MôªdG »ª∏©e ¿CG
≈∏Y É¡©aQ º``Jh ,»ªbQ »ª«∏©J iƒàëe ∞``dCG 182 øe
äGAGô``KE’Gh á£°ûfC’Gh ¢ShQódG ø«H âYƒæJh ,áHGƒÑdG
.¢TÉ≤ædG äÉ≤∏Mh äÉÑLGƒdGh
≥ah áÑ∏£dG º««≤J á«∏ªY ¿CG ø«æ«YƒÑdG âaÉ°VCGh
,áÑ«W IQƒ``°`ü`H ô«°ùJ IQGRƒ`` `dG É¡à©°Vh »``à`dG á``«` dB’G
øe 452h ÉØk dCG 29 øμªJ ∂dP »a ÉªH ,Iõ«ªe ácQÉ°ûªHh
»dÉªLEG øe %92^2 ¬àÑ°ùf ÉªH ,á«fÉãdG á≤∏ëdG áÑ∏W
,∂dòd OóëªdG âbƒdG »a ∫hC’G ≥«Ñ£àdG RÉéfEG øe ,ºgOóY
É¡dÉªμà°SG ¿Éª°†d ,á«≤ÑàªdG áÑ°ùæ∏d áã«ãëdG á©HÉàªdG ™e
¬ª«∏°ùJ á«fÉμeEG ∂dP »a ÉªH ,áæμªe á≤jôW …CÉH ≥«Ñ£à∏d

OGô«à°S’G äÉÑ∏W ºjó≤J áeóN ø«``°TóJ
Ωƒ«dG É``«fhôàμdEG »``YGQõdG ô``jó°üàdGh
∫É¨°TC’G IQGRƒ``H ájôëÑdG IhôãdGh áYGQõdG π«ch ∞°ûc
óªëe π«Ñf QƒàcódG ,»fGôª©dG §«£îàdGh äÉjó∏ÑdG ¿hDƒ°Th
πjôHCG 27) ø«æKE’G Ωƒ«dG øe GQÉÑàYGh ádÉcƒdG ¿CG ,íàØdGƒHCG
ôjó°üàdGh OGô«à°S’G äÉÑ∏W ºjó≤J áeóN ≥∏£à°S (2020
.Ék «fhôàμdEG »YGQõdG
º¶f IQGOEG ôjóe ™``e ó©oH ø``Y Ék YÉªàLG íàØdGƒHCG ó≤Yh
ácQÉ°ûªHh ,¿É``°`ù`Mƒ``HCG ∫OÉ``Y óªëe IQGRƒ``dÉ``H äÉeƒ∏©ªdG
,º«gGôHEG óªëe ¿ƒY IQGRƒdÉH äÉeƒ∏©ªdG á«æ≤J »°UÉ°üàNG
.áeóîdG √òg ¥ÓWE’ OGó©à°S’G ≈∏Y ´ÓW’G ¬dÓN ºJ
™bƒªdG ôÑY áMÉàe ¿ƒμà°S áeóîdG ¿CG íàØdGƒHCG í°VhCGh
ájôëÑdG IhôãdGh áYGQõdG ádÉcƒd »fhôàμdE’G
https://www.mun.gov.bh/agri/))
Ö∏£dG ºjó≤àH Ö``ZGô``dG ∫ƒ``NO ó``æ`Yh ,indexAr.jsp
∫hC’ ∂``dPh ¬JÉfÉ«H π«é°ùJ »fhôàμdE’G ΩÉ¶ædG ¬æe Ö∏£«°S
áHƒ∏£ªdG äGóæà°ùªdGh Ö∏£dG ºjó≤J ¬æμªj Égó©H øeh ,Iôe
≈dEG áaÉ°VE’ÉH ,áHƒ∏£ªdG Ωƒ°SôdG ™aO ΩÉªJEG ∂dòch Ék «fhôàμdEG
.á«FÉ¡ædG á≤aGƒªdG Qhó°U ø«ëd Ö∏£dG ádÉM á©HÉàe
ø«©LGôªdG ≈∏Y π«¡°ùàdG É¡aóg áeóîdG √ò``g ¿CG ø«Hh
Ék «fhôàμdEG äÉÑ∏£dG ºjó≤àd º¡eÉeCG ∫ÉéªdG á``MÉ``JEG ∫Ó``N øe
≈æÑªH á©LGôe ≈dEG áLÉëdG ¿hO øe á≤aGƒªdG ≈∏Y ∫ƒ°üëdGh
πª©dG ∂dòc π¡°ù«°S »fhôàμdE’G ΩÉ¶ædG ¿CG ≈dEG âØdh ,ádÉcƒdG
ΩÉªJEGh ∫õæªdG øe πª©dG á©HÉàe º¡æμªj øjòdG ø«ØXƒªdG ΩÉeCG
.»æ©ªdG ∫hDƒ°ùªdG á≤aGƒe ≈∏Y ∫ƒ°üëdG ó©H Ö∏£dG äGAGôLEG
3 ,á«°ù«FQ äÉ``eó``N 4 É¡àëJ êQó``æ`J áeóîdG ¿CG ô``cPh
á°UÉîdG äGAGô``LE’G AÉ¡fEG ºJ óbh OGô«à°S’ÉH ≥∏©àJ äÉeóN
≈∏Y πª©dG …QÉ``Lh ôjó°üàdÉH ≥∏©àJ Ió``MGh á``eó``Nh ,É¡H
.áeóîdG √òg äÉÑ∏£àe ∫Éªμà°SG
ø«eóîà°ùªdG óYÉ°ùj Ók «dO º°†«°S ™bƒªdG ¿CG ≈dEG QÉ°TCGh
¿CG ≈``dEG √ƒ``fh ,áeóî∏d ºjó≤àdG á«Ø«c øY ìô°ûdG º¡d Ωó≤jh
øe hCG »dB’G Ö°SÉëdG Iõ¡LCG ∫ÓN øe É¡ªjó≤J øμªj áeóîdG
.ádÉ≤ædG ∞JGƒ¡dG ∫ÓN
IQGOEG ¿hÉ©àH ájôëÑdG Ihô``ã`dGh á``YGQõ``dG π«ch OÉ``°`TCGh
çGóëà°SG »a âª¡°SCG »àdG ,IQGRƒ`` dG »a äÉeƒ∏©ªdG á«æ≤J
á«°VÉe ádÉcƒdG ¿CG ócCGh ,äÉ«æ≤àdG çóMC’ Ék ≤ah áeóîdG √òg
É¡eó≤J »àdG äÉeóîdG ∞∏àîe πjƒëJ ≈dG á«eGôdG ÉgOƒ¡L »a
áeƒμëdG á«é«JGôà°SG øe Ék bÓ£fG ∂dPh ,á«fhôàμdEG äÉeóN ≈dEG
¿hDƒ°Th ∫É¨°TC’G ôjRh øe Iôªà°ùªdG äÉ¡«LƒàdGh IôbƒªdG
¬∏dGóÑY øH ΩÉ°üY ¢Sóæ¡ªdG »fGôª©dG §«£îàdGh äÉjó∏ÑdG
.∞∏N
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¢ùeCG Ωƒ`j zΩÉ©dG ø`jôëÑdG ô°TDƒ`e{ πØbCG :á°UQƒÑdG AGOCG
•É≤f 5^45 √Qób ¢VÉØîfÉH 1302^14 iƒà°ùe óæY ó``MC’G
ô°TDƒe{ πØbCG ø«M »a ,»°VÉªdG ¢ù«ªîdG Ωƒj ¬dÉØbEÉH áfQÉ≤e
√Qó`b ´ÉØJQÉH 588^75 iƒà°ùe óæY z»eÓ°SE’G øjôëÑdG
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?ÉfhQƒc áeRCG øjôëÑdG áμ∏ªe â¡LGh ∞«c
,»©ªàéªdG »``Yƒ``dG :É``ãk ` dÉ``K
AÉ``Hh ¿CG ¬``«` a ∂``°` T’ É``ª` e
π°UGƒàdG πFÉ°Sh QhO RôÑj Éægh
ºdÉ©dG å``jó``M íÑ°UCG É``fhQƒ``c
πFÉ°SôH â``eÉ``b »``à`dG »YÉªàL’G
óq ëJ ƒ¡a √É°übCG ≈dEG √É°übCG øe
âbƒdG »a ø«æWGƒªdG ø«H á«YƒJ
ádÉM ¢``Vô``a ó``b ¥ƒÑ°ùe ô``«`Z
øe ó``jó``©` dG ¬``«` a ∫Gõ`` `j ’ …ò`` `dG
¢†©H »``a iƒ``°` ü` b QÉ``Ø`æ`à`°`SG
Gƒ°ù«d Ió``Y ∫hO »``a ø«æWGƒªdG
äÉ°ù°SDƒªdG â``∏`Nó``Jh ∫hó`` dG
¢``Shô``«`Ø`dG á``«`gÉ``ª`H á`` `jGQO ≈``∏` Y
ø«æWGƒªdG ΩÉ``ZQE’ ájôμ°ù©dG
.√QÉ°ûàfG á«Ø«ch
äGAGôLE’ÉH ΩÉ«≤dG IQhô°V ≈∏Y
á``dhò``Ñ`ª`dG Oƒ``¡` é` dG :É`` ©k ` `HGQ
πãe É¡Ñ∏£àJ »``à` dG á``«` FÉ``bƒ``dG
ôªà°ùe πμ°ûH ¿Ó``YE’G ∫Ó``N øe
áμ∏ªe âeóbh ,±hô``¶` dG √ò``g
äÉ«Ø°ûà°ùªdG áaÉc OGó©à°SG øY
»a Gõk «ªàe É kLPƒªf øjôëÑdG
. É¡FGƒàMGh áeRC’G ∂∏J IQGOEG
É¡°üëah ä’É`` ë` `dG ∫É``Ñ` ≤` à` °` S’
á``eƒ``μ``ë``dG â`` `eÉ`` `b ó`` ≤` `a
∫ÓN øe É¡Ø«æ°üJh ôªà°ùe πμ°ûH
»bÉÑà°SG πμ°ûH á``«`æ`jô``ë`Ñ`dG
QGô°UEGh Ωõ``Y É¡jód á«ÑW QOGƒ``c
±hDhQ ≥dÉÿGóÑY :º∏≤H á``æ`jó``e ø`` e É``¡` HÓ``W AÓ```LEÉ` `H
á«dhDƒ°ùªdG ìhô``H πeÉ©àdG ≈∏Y
º¡à©°†NCGh á«æ«°üdG ¿É``ghh
.¢Shô«ØdG ∂dP á¡LGƒªd
âeÉb ∂dP ó©H ºK ,…RGôàMG AGôLEÉc »ë°üdG ôéë∏d
á``eRC’G ∫Ó``N Éqª¡e GQhO ΩÓ``YE’G Ö©d :É k°ùeÉN
¢üëØH øjôëÑdG QÉ£e ≈dGh øe øjôaÉ°ùªdG ´É°†NEÉH
π°UGƒàdG πFÉ°Sh ôÑY »YƒdG ô°ûf ∫ÓN øe á°UÉNh
áæé∏dG Oƒ¡L ºK ,ájQGôëdG äGôàeƒeôàdG ∫ÓN øe
ó≤a ,áØ∏àîªdG á«fhôàμdE’G ™bGƒªdGh »YÉªàL’G
»μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U á°SÉFôH É«∏©dG á«≤«°ùæàdG
¬©e πeÉ©àdG á«Ø«ch ¢Shô«ØdG ¢VGôYC’ ÉMô°T âeób
.ó¡©dG »dh áØ«∏N ∫BG óªM øH ¿Éª∏°S ô«eC’G
»a ≥Ñ°ùdG øjôëÑ∏d ¿Éc Gò¡dh ,¬æe ájÉbƒdG ¥ôWh
áμ∏ªe âdGRÉe á«bÉÑà°S’G Oƒ¡édG ∂∏J π°†ØHh
.iôNCG ∫hóH áfQÉ≤e ôeC’G Gòg
≥FÉ≤M ø``Y âØ°ûc á`` eRC’G √ò``g ¿EG ..»``jCGô``Hh
¢Shô«ØdÉH áHÉ°UE’G äÉjƒà°ùe ≈``fOCG »a øjôëÑdG
äÉeRC’G IQGOEG »a IôÑN øjôëÑ∏d ¿CG »a πãªàJ áª¡e
√ò``g π«∏ëàH É``æ`ª`b ƒ`` dh á``≤`£`æ`ª`dG ∫hó`` `H á``fQÉ``≤` e
É¡JGôÑN ∞``«`Xƒ``J â``YÉ``£`à`°`SG áμ∏ªªdÉa ,É``ek ƒ``ª` Y
:»J’G ÉfóLƒd äÉ¡«LƒàdG
äRôHCG QGóàbGh IQó≤H áeRC’G ∂∏J IQGOEG »a á«ªcGôàdG
ájOÉ°üàb’G QÉ``KB’G áédÉ©ªH äÉ¡«LƒàdG :’k hCG
ƒgh á«fhôàμdE’G áeƒμëdG ∫Éée »a É¡eó≤J ióe
øe áeƒμëdG ¬àæ∏YCG É``eh ,á``eRC’G ∂∏J øY áªLÉædG
äÉ°ù°SDƒe áaÉc πªY ΩÉ¶àfG »a º¡°SCG …ò``dG ô``eC’G
¢UÉîdG ´É£≤dG »a ø«∏eÉ©dG ø«æWGƒªdG ÖJGhQ ™aO
,iôNCG ∫hO QGôZ ≈∏Y ôcòj ô«KCÉJ ¿hO øe ádhódG
øY áªLÉædG äÉ«YGóàdG øe óëdG »a ∂dP ºgÉ°S óbh
É¡H ™àªàJ »àdG äÉfÉμeE’G ô«aƒJ ∂dP ≈∏Y óYÉ°Sh
ô«JGƒØH áeƒμëdG â∏ØμJ Éªc ,´É£≤dG ∂dP πªY ôKCÉJ
øe »àdGh á«Ñ£dG hCG ájô°ûÑdG AGƒ°S øjôëÑdG áμ∏ªe
OGô`` `aC’G ø``e ø«côà°ûªdG á``aÉ``μ`d AÉ``ª` dGh AÉ``Hô``¡`μ`dG
.¢Shô«ØdG ∂dP »°ûØJ AGƒàMG ºJ É¡dÓN
ΩÉ©dG øe ƒ«fƒjh ƒjÉeh πjôHCG ô¡°TC’ äÉcô°ûdGh
øjôëÑdG áμ∏ªe ¿ÓYEÉH ¬``fCG ≈dG ô«°TCG ¿CG OhCG
ΩÉ©dG øe IôàØdG ¢ùØf ô«JGƒa RhÉéàj ’ ÉªH …QÉédG
¿CÉ°ûH äÉ«YGóJ …CG ™e πeÉ©à∏d äGOGó©à°S’G áaÉc
150`` H Qó≤J á«dÉªLEG áª«≤H ∑ôà°ûe πμd »°VÉªdG
≈∏Y ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒª∏d áÑ°ùædÉH ÉfhQƒc ¢Shô«a
IOÉYEÉH áeƒμëdG Ωƒ≤J ¿CG ≈∏Y »æjôëH QÉæjO ¿ƒ«∏e
¿É°ùfE’G ¿CG ≈∏Y GkójóL Ók «dO Ωó≤J É¡fEÉa AGƒ°S óM
’ ÉªH á«eƒμëdG Iõ¡LCÓd ájQGOE’G ∞jQÉ°üªdG á∏μ«g
»JCÉj õjõ©dG ¬HÉàc »``a π``Lh õ``Y ¬``∏`dG ¬``eô``c …ò``dG
.ádhó∏d áeÉ©dG á«fGõ«ªdG ≈∏Y ôKDƒj
hCG ¥ô©dG hCG ¢ùæédG øY Gkó«©H A»°T …CG πÑbh ’k hCG
πª©dG ΩÉ¶æH πª©∏d ∂∏ªdG ádÓL äÉ¡«LƒJ :É«fÉK
.áØFÉ£dG
¬àdÓL äÉ¡«LƒJ ∂dòch ,∫RÉæªdG øe πª©dGh »FõédG
.∫ÉM ø°ùMCGh áë°U ºJCG »a ºàeOh
.áeRC’G øe IQô°†àªdG áLÉàëªdG ô°SC’G IóYÉ°ùªH

..É¡©∏°ùd èjhôàdG ájQÉéàdG ∫Éëª∏d í«àj

»fÉ``ée »``°VGô``àaG z∫ƒ````e{ ∫hCG ø```°TóJ ø``jô``ëÑdG

øe §≤a Ió`` MGh ió``d ¿É``c ,Tapp
IóëàªdG áμ∏ªªdG »a ¢SQGóe â°S ø«H
ΩÓà°SGh ™°Vƒd áeRÓdG É«LƒdƒæμàdG
.ò«eÓàdG øe πª©dG
âØæH) âæ∏YCG ,¬``JGP âbƒdG »``ah
á«fhôàμdE’G á«æWƒdG á¶ØëªdG ,(»``H
IOÉ``jR ,øjôëÑdG »a á«còdG ∞JGƒ¡∏d
äÓjƒëàdG Oó``Y »``a %1257 áÑ°ùæH
É¡H á``°`UÉ``î`dG (+…Qƒ`` ` a) á``eó``N ô``Ñ`Y
áª«b π°üJh ,2020 ¢SQÉe ô¡°T ∫ÓN
ø«jÓe 103 »dGƒM ≈``dEG äÓjƒëàdG
Q’hO ¿ƒ«∏e 273) »æjôëH QÉ``æ` jO
.(»μjôeCG

É¡JÉfÉ«H õcGôe ìÉààaÉH Gk ôNDƒe âeÉb
.øjôëÑdG »a §°ShC’G ¥ô°û∏d
¢ù«aô«°S Öjh ¿hRÉeCG{ ºYóJ Éªc
»a á«æjôëÑdG á``eƒ``μ`ë`dG zAWS
á``Ñ` °` Sƒ``ë` dG OÉ``ª``à``YG ƒ``ë` f É``¡` ¡` Lƒ``J
áμ∏ªªdG äó``ª` à` YG ó`` bh .á``«`HÉ``ë`°`ù`dG
á«HÉë°ùdG áÑ°SƒëdG äÉ«æ≤J ΩGóîà°SG
Éªe ,á«eƒμëdG äÉ°ù°SDƒªdG ™«ªL ôÑY
áYô°ùH ó©H øY º∏©àdG ≥«Ñ£J »a ºgÉ°S
.ádhódG iƒà°ùe ≈∏Y
á«ª«∏©àdG ´É°VhC’ÉH áfQÉ≤ª∏dh
á°SGQód É≤k ahh ,iô``NC’G ≥WÉæªdG »a
Teacher á``cô``°`T É``¡` Jô``LCG á``ã`jó``M

ácGô°T ,ájOƒ©°ùdG »``a á``«`fhô``à`μ`dE’G
zAWS ¢ù«aô«°S Öjh ¿hRÉ``eCG{ ™e
á°ü°üîe á«fhôàμdEG á``HGƒ``H AÉ``°`û`fE’
Ωóîà°ùJh .ÜÓ``£` dG ø``«`jÓ``e º«∏©àd
πjõæJh ¢ShQódG ¢Vô©d áHGƒÑdG √òg
º¡JÉÑLGh ∫É``ª` cEGh á«ª«∏©àdG OGƒ``ª`dG
πYÉØàdGh â``fô``à` fE’G ≈∏Y á«°SQóªdG
ΩGóîà°SG AÉHBÓd øμªjh .AÓ``eõ``dG ™e
,∫ƒ°üØdG »a á£°ûfC’G á©HÉàªd áHGƒÑdG
¢SQGóªdG »a ø``«`jQGOEÓ`d øμªj Éªæ«H
.ø«ª∏©ªdGh ÜÓ£dG AGOCG áÑbGôe
ácô°T áHGƒÑdG π«¨°ûàH Ωƒ≤Jh
»àdG zAWS ¢ù«aô«°S Öjh ¿hRÉeCG{

.»fÉjõdG ójGR |
.zÉk fÉée äÉcô°û∏d ¬JÉeóN Ωó≤«d
çó`` `MCG IQOÉ`` Ñ` `ª` `dG √ò`` `g ó`` ©` `Jh
ó«©°üdG ≈∏Y áμ∏ªªdG É¡eó≤J áªgÉ°ùe
á``eRC’G áëaÉμe »a IóYÉ°ùª∏d »ªbôdG
≥Ñ°ùjh ,Iôªà°ùªdG á«ªdÉ©dG á«ë°üdG
πª°ûJ Ió``jó``Y ∫ƒ``∏` M IQOÉ``Ñ` ª` dG ∂``∏`J
QhÉ°SC’G ΩGóîà°SG AóHh ó©H øY º∏©àdG
¬Ñà°ûªdG ä’ÉëdG á©HÉàªd á«fhôàμdE’G
.ádhódG iƒà°ùe ≈∏Y É¡àHÉ°UEG »a
º«∏©àdGh á«HôàdG IQGRh âæ∏YCGh
,»``°` VÉ``ª` dG ô``¡` °` û` dG »`` a ,ø``jô``ë` Ñ` dÉ``H
áeƒμëdGh äÉeƒ∏©ªdG áÄ«g É¡©eh

Ék «ª°SQ øjôëÑdG áμ∏ªe âæ°TO
www.mall.) É«°VGôàaG z’ƒ`` e{
∫Éëª∏d í«à«d ,ôéàe 100 º°†j (bh
AÉ``æ` KCG É¡©∏°ùd è``jhô``à` dG á``jQÉ``é` à` dG
É≤HÉ°S â°Vôa »àdG ¥Ó``ZE’G äGAGô``LEG
É``fhQƒ``c ¢``Shô``«` a »``°`û`Ø`J ø``e ó``ë`∏`d
.óéà°ùªdG
≈`` `dhC’G IQOÉ`` Ñ` `ª` `dG √ò```g ó``©` Jh
mall. ™``bƒ``e º``°` †` jh ,É``¡` Yƒ``f ø``e
Ωƒj Ék«ª°SQ ¬MÉààaG º``J …ò``dG ,bh
á©°SGh áYƒªée πjôHCG 23 ¢ù«ªîdG
äÉcô°ûdG ÉgôaƒJ »àdG äÉéàæªdG øe
AÉjRC’G ∂dP »a ÉªH áμ∏ªªdG »a á∏eÉ©dG
.äÉ«fhôàμdE’Gh á«dõæªdG äGhOC’Gh
ájQÉéàdG äÉeÓ©dG øe ójó©dG ∑QÉ°ûJh
å«M ,á«°VGôàa’G áeóîdG »a iôÑμdG
áeƒμëdG √ôjóJ …òdG ™bƒªdG ¢VôØj ’
§°Sh áFõéàdG QÉéJ ≈∏Y Ωƒ°SQ …CG
»°ûØàd áé«àf ájó«∏≤àdG ôLÉàªdG ¥ÓZEG
.19-ó«aƒc AÉHh
»fÉjõdG ó°TGQ øH ójGR ∫Éb ,√QhóH
»a áMÉ«°ùdGh IQÉéàdGh áYÉæ°üdG ôjRh
mall.»fhôàμdE’G ™bƒªdG{ :øjôëÑdG
ôLÉàªdG ¥ÓZEG ™e øeGõàdÉH íàØj bh
øe äÉcô°ûdG øqμª«°S Gògh .ájó«∏≤àdG
,ø«μ∏¡à°ùª∏d É¡JÉéàæe ºjó≤J á∏°UGƒe
™bƒªdG º«ª°üàH IQGRƒ`` dG âeÉb ó``bh

..zÉfhQƒc{ áëaÉμªd ¬°Vôa ¿hójDƒj zè«∏îdG QÉÑNCG{ AGôb øe ٪78

OÉ°üàb’G ≈∏Y Iƒ°ùb ô``ãcC’G AGôLE’G ..∫ƒéàdG ô``¶M
äÉÑ£ªdG »aÓàd ájQhô°V á∏°TÉØdG ÜQÉéàdG á°SGQOh ..ICÉWh πbCG »FõédG ô¶ëdG

٪100 äGhGô```°```†```î```dG QÉ``©``°``SCG ´É```Ø```JQG
¿É``°``†``eQ »```a Ö``∏``£``dGh ¢``Vô``©``dG Ö``Ñ``°``ù``H
ô«ãc QÉ©°SCG ¢†ØîæJ ¿G ™bƒàªdG øeh ,¿É°†eQ ô¡°T »a
äÉæë°T ∫ƒ°Uh ™e á°UÉNh ¬cGƒØdGh äGhGô°†îdG øe
π°üÑdG QÉ©°SCG â°†ØîfG óbh ,áeOÉ≤dG ΩÉj’G ∫ÓN Iô«ãc
,á«°VÉªdG ΩÉj’G ∫ÓN ¬æe Iô«Ñc äÉ«ªc OGô«à°SG ÖÑ°ùH
øW 100 π°üà°Sh ,π°üÑdG øe øW 100 OGô«à°SG ºJ ó≤a
¿ƒª«∏dG øe ¿ÉæWCG OGô«à°SG ºJ ∂dòc ,á∏«∏b ΩÉ``jCG ∫ÓN
.ô°üe øe ¢ùWÉ£ÑdG øe øW 100h ,É«≤jôaEG ÜƒæL øe
¬cGƒØ∏d OGô«à°SG ∑Éæg ¿ƒμ«°S ∂dòc{ :±É``°` VCGh
,zÉgô«Zh É``HhQhCG øe Iô«Ñc äÉ«ªμH IôFÉ£dÉH á«Ø«°U
QÉ©°SCG ™aQ AGQh á«fOQC’G äGQGô≤dG äÉÑ∏≤J ¿CG ≈dEG QÉ°TCGh
.¬cGƒØdGh äGhGô°†îdG ¢†©H
QÉ©°SCG ´ÉØJQG ¿CG ¢ù«ªN ô«ª°S QÉ°†îdG ócCG Éªæ«H
º°SƒªdÉH §ÑJôe ¿É°†eQ ô¡°T »a äGhGô°†îdG ¢†©H
¢†ØîæJ ¿G ™bƒàªdG ø``e ø``μ`dh ,Ö``∏`£`dGh ¢``Vô``©`dGh
¢†ØîfG Éªæ«H ,É¡àLÉM ¢SÉædG òNCÉJ ¿G ó©H QÉ©°SC’G
äÉæë°T ∫ƒ°Uh ÖÑ°ùH ƒ∏«μ∏d É°ù∏a 250 ≈dEG π°üÑdG ô©°S
¢†©H QÉ©°SCG ´É``Ø`JQG ¿CG ≈``dEG QÉ``°`TCGh ,¬æe Gó``L Gô«Ñc
πãe Qó°üªdG ó∏H »a ¬YÉØJQG ≈``dEG ™Lôj äGhGô°†îdG
¬ë°T ÖÑ°ùH íédG ô©°S ™ØJQG ∂dòc ,Égô«Zh ºWÉª£dG
¿OQC’G øe á∏«∏b äÉæë°T ∫ƒ°Uh ÖÑ°ùH ¥Gƒ``°`SC’G »a
≈dEG ƒ∏«μdG ô©°S π°Uh PEG ,√ó∏H »a √ô©°S ´ÉØJQGh ¿ÉªYh
QÉæjO ≈dEG ¿ƒª«∏dG ô©°S ´ÉØJQG ≈dEG áaÉ°VE’ÉH ,¢ù∏a 400
.¿ƒª«∏d IQó°üªdG ∫hódG á∏b ÖÑ°ùH ƒ∏«μ∏d ¢ù∏a 200h

:¢SÉÑY ∫Gƒf âÑàc
¥Gƒ°SC’G »a äGhGô°†îdG QÉ©°SCG ¢†©H â©ØJQG
∂dPh %100 áÑ°ùæH ¿É°†eQ ô¡°T ∫ƒ``NO ™e á«∏ëªdG
ôªà°ùj ¿G ™``bƒ``à`ª`dG ø``eh .Ö``∏` £` dGh ¢``Vô``©`dG ÖÑ°ùH
¢VÉØîfG QÉéàdG ™bƒJ PEG ,ó``MGh ´ƒÑ°SCG Ióe ´ÉØJQ’G
,IójóL äÉæë°T ∫ƒ°Uh ™e »fÉãdG ´ƒÑ°SC’G »a QÉ©°SC’G
.AGô°ûdG øe ¢SÉædG AÉØàcGh
áeÉæªdG ¥ƒ°S »a óédG OGƒL QÉ°†îdG ôLÉJ ∫ƒ≤j
»a äGhGô°†îdG QÉ©°SCG ´ÉØJQG »©«Ñ£dG øe{ :…õcôªdG
á«fÉ°†eôdG IóFÉªdÉH ¬WÉÑJQ’ ΩÉY πc øe ¿É°†eQ ô¡°T
¢†©H QÉ©°SCG â©ØJQG ó≤a ,ø«ªFÉ°ü∏d á«eƒ«dG áÑLƒdGh
´ô≤dG ¿ƒJQÉc ô©°S ¿É``c ,%100 áÑ°ùæH äGhGô°†îdG
øe É°SƒμdG ¿ƒ``JQÉ``ch ,ô«fÉfO 6 ≈``dEG ™ØJQÉa ô«fÉfO 3
øe ºWÉª£dGh ,∞°üfh ô«fÉfO 5 ≈dEG ∞°üfh øjQÉæjO
QÉæjO øe OQÉÑdG πØ∏ØdGh ∞°üfh ô«fÉfO 4 ≈dEG øjQÉæjO
ô¡°T »a Ö∏£dG IOÉjR ÖÑ°ùH ∂dPh ,¢ù∏a 900h QÉæjO ≈dEG
äÉæë°T ∫ƒ°Uƒd π°üÑdG ô©°S ¢†ØîfG Éªæ«H ,¿É°†eQ
ô«fÉfO 5≈``dEG á∏ªédG ô©°S π°Uh å«M óæ¡dG øe Iô«Ñc
. É°ù∏a 250`H ƒ∏«μdGh ,ƒ∏«c 22`d
»a á«ÑæLC’G ádÉª©dG ≈∏Y áHÉbôdÉH óédG ÖdÉWh
’Ó¨à°SG QÉ©°SC’G »a ÖYÓà∏d É©æe …õcôªdG ¥ƒ°ùdG
.º°Sƒª∏d
ácôM ¿G{ :∫É©dGóÑY óªëe ∫ÉªYC’G πLQ ∫ƒ≤jh
Ö∏£dGh ¢Vô©dG IOÉjR ÖÑ°ùH ¥Gƒ°SC’G »a Ió«L ™«ÑdG

º«≤dÉa .Égô«Zh É«dÉ£jEGh ÉμjôeCGh
»``gh á`` `jƒ`` `dhC’G É``¡` d á``«` fÉ``°` ù` fE’G
ø«M »a É¡°†jƒ©J øμªj ’ ôFÉ°ùN
á«dÉªdG ôFÉ°ùîdG âfÉc Éª¡e ¬``fCG
≈àM É¡°†jƒ©J øμªj ¬fEÉa Iô«Ñc
∂dP ∫Éãeh .äÉ°ù°SDƒe â°ù∏aCG ƒd
äCÉ`é`d »``à` dG Gó``fÓ``jRƒ``«` f á``Hô``é`J
∂dòch ,ôμÑe âbh »a ô¶ëdG ≈dG
áæjóe Gó``jó``ë` Jh ø«°üdG á``Hô``é`J
ájOÉe ôFÉ°ùN äóÑμJ »àdG ¿Éghh
≈∏Y Iô£«°ùdG ó©H øμdh ,Iô«Ñc
.ôFÉ°ùîdG ∂∏J ¢†jƒ©J ºJ AÉHƒdG
πÑb …Qhô°†dG øe »dÉàdÉHh
¢SQóf ¿CG Gò¡c º°SÉM QGô``b PÉîJG
ióe ¢SQófh ,∫hó``dG ∂∏J ÜQÉéJ
á``jRGô``à` M’G äGAGô`` ` ` `LE’G ìÉ``é` f
πÑb É``gPÉ``î` JG º``à`j »``à` dG Iô``μ`Ñ`ª`dG
.ô¶ëdG ≈dG Aƒé∏dG
äGAGô`` ` ` `LE’G ,ΩÉ`` ` Y π``μ` °` û` Hh
áëLÉf øjôëÑdG »a Éæjód IòîàªdG
πμ°ûH AÉHƒd ¢ûØàj º``dh ,É``e ÉYƒf
á``eƒ``μ`ë`dG â``YÉ``£` à` °` SGh .™`` °` `SGh
.ó«L πμ°ûH ™°VƒdG QƒgóJ ±É≤jEG
≈àM iô``NC’G ÜQÉéàdG ó°UQ øμd
πLCG øe …Qhô°V ôeCG É¡æe á∏°TÉØdG
I’ÉÑªdG ΩóY πãe º¡FÉ£NCG »aÓJ
Iô«¨°U hó``Ñ` J ó``b äGAGô`` ` `LEG »``a
∂``dò``ch .á``«` KQÉ``c è``FÉ``à`f É``¡`d ø``μ`dh
á«aÉc á«àëJ á«æH OƒLh ΩóY »aÓJ
äÉeõ∏à°ùªdG Oƒ``Lh Ωó``Y »``aÓ``Jh
Iõ``¡` LCGh äÉ``eÉ``ª`μ`dG π``ã`e á``eRÓ``dG
,É``gô``«`Zh »``YÉ``æ`£`°`U’G ¢``ù`Ø`æ`à`dG
ºZQ ÉμjôeCG »a çó``M …ò``dG ô``eC’G
øe »fÉ©J Ωƒ``«`dG â``JÉ``Hh É¡àª¶Y
√òg πãe á``°`SGQó``a .Iô``«`Ñ`c á``KQÉ``c
»aÓJ π``LCG øe º¡e ô``eCG ÜQÉéàdG
.äÉÑ£ªdG √òg

»YÉ°ùdG óª :OGóYEG

∫hódG CÉé∏J ’ ∂dòd .AÉHƒdG »°ûØJ
’EG AGô`` `LE’G Gò``g ≈``dG Ö``dÉ``¨`dG »``a
¿CÉ` H Éª∏Y ..Iô``«` Ñ` c äÉ``°` SGQO ó``©`H
ÖfÉédG Gò``g »``a ∫hó``dG äÉgÉéJG
.É``¡`JÉ``°`SÉ``«`°`S ±Ó``à` NÉ``H ∞``∏`à`î`J
äGAGô``LE’G ∫hó``dG ¢†©H CGóÑJ ó≤a
Iô``°` TÉ``Ñ` e ô``¶` ë` dÉ``H á`` jRGô`` à` `M’G
ºgCG ¬fCÉH É¡YÉæàb’ ≈``dhCG Iƒ£îc
≈àM á«dÉ©a ÉgôãcCGh äGAGô`` LE’G
ôFÉ°ùîdG ÜÉ°ùM ≈∏Y ∂dP ¿Éc ƒd
.á«dÉªdG
øe ô«ãμdG CGóÑJ ,πHÉ≤ªdG »ah
äGAGôLEÉH π°ù∏°ùàe πμ°ûH ∫hó``dG
≈``dG ’ƒ``°` Uh êQó``à` J º``K á£«°ùH
≈``∏`Y IhÉ`` °` `ù` `b ô`` `ã` ` cC’G AGô`` ` ` `LE’G
ø≤«àdG ó©H ô¶ëdG ƒgh OÉ°üàb’G
iôNC’G äGAGô``LE’G ìÉéf ΩóY øe
≈∏Y ICÉ` ``Wh π`` `bCG ¿ƒ``μ` J ó``b »``à` dG
.OÉ°üàb’G
øμªj »àdG áë«°üædG »g Ée }
?ádÉëdG √òg »a É¡H òNC’G
ò``NCÉ` f ¿CG É`` `ehO É``æ`«`∏`Y ||
ø«°üdÉc iô``NC’G ∫hó``dG ÜQÉéàH

بيانات الخبر

…ƒ``æ``°``ù``dG »``fÉ``°``†``eô``dG É``¡``ª``YO Ωó``≤``J z¢``ù``μ``e …ó```jô```c{
ájƒæ°ùdG IOÉ©dG ¬«∏Y äôL Éªch π«°†ØdG ô¡°ûdG ∫ƒ∏M áÑ°SÉæªH
áμ∏ªªdG π``NGO ájô«N á«©ªL 80 ™e ¢ùμe …ójôc ácô°T âfhÉ©J
…òdGh ,áLÉàëªdG ô°SC’G ídÉ°üd …ƒæ°ùdG »fÉ°†eôdG É¡YôÑJ ºYód
ácGô°û∏d ióªdG á∏jƒ£dG ¢ùμe …ójôc á«é«JGôà°SG øe GAõL »JCÉj
ô¡°T »a Oƒ°ùJ »àdG ácQÉ°ûªdGh AÉ£©dG ìhQ »Mh øeh á«©ªàéªdG
.ºjôμdG ¿É°†eQ
óªMCG ¢ùμe …ójôc ácô°ûd …ò«ØæàdG ¢ù«FôdG ∫Éb ,áÑ°SÉæªdG √ò¡Hh
»a ÉgQhód Iô«Ñc á«ªgCG ¢ùμe …ójôc ácô°T âdhCG ÉªdÉ£d{ :…OÉ«°S
»HÉéjEG ôKCG ∑ôàd äÉ°ù°SDƒªdG √òg ºYO ≈dEG Ék ªFGO â©°S ∂dòd ,™ªàéªdG
âbƒdG »a É¡fÓYEG ºà«°S iôNG ™jQÉ°ûe É¡æª°V øeh ,™ªàéªdG »a
.zÖ°SÉæªdG

äÉ``°`ù`°`SDƒ`ª`dGh ™fÉ°üª∏d á``dhó``dG
ìô£j …ò``dG ∫GDƒ°ùdG ¿EÉ` a ,πª©dÉH
√ò``g è``à` æ` à` °` S ø``ª` d :É`` æ` `g ¬``°` ù` Ø` f
?Gô¶M ∑É``æ`g ¿CG ÉªdÉW ™fÉ°üªdG
á£≤ædG ¢ùØf ≈dG Oƒ©æ°S »dÉàdÉHh
.ájOÉ°üàb’G ácôëdG ∞bƒJ »gh
É«aGô¨L »FõédG ô¶ëdG
∫ƒéJ ô¶M ¢Vôa øY GPÉe }
¿ƒμ«°S πg ?≥WÉæª∏d É≤ah »FõL
á«Ñ∏°ùdG ájOÉ°üàb’G äÉ©ÑàdG ¬``d
?É¡JGP
≥WÉæª∏d É``≤` ah ô``¶`ë`dG ||
äÉ°ù°SDƒªdG ≈∏Y √ô«KCÉJ õcôà«°S
»àdG ≥WÉæªdG ∂∏J »``a ™≤J »``à`dG
ºéM ójóëàdh .ô``¶`ë`dG É¡∏ª°ûj
òNCÉf ¿CG Öéj ,ÉjOÉ°üàbG Qô°†dG
á©«ÑWh ¿Éμ°ùdG ºéM QÉÑàY’ÉH
á£°ûfC’Gh ∫É``ª`Y’Gh äÉ°ù°SDƒªdG
.ô¶ëdG É¡«a ≥Ñ£j »àdG á≤£æªdG »a
∫GƒéJ ô¶M øY º∏μàf ÉeóæY Óãªa
á¶àμe ≥``WÉ``æ`e hCG áª°UÉ©dG »``a
ájOÉ°üàb’G á£°ûfC’ÉHh ¿Éμ°ùdÉH
ôFÉ°ùN øY º∏μàf ÉæfEÉa á«YÉæ°üdGh
OÉ``°` ü` à` b’Gh á`` dhó`` dG ≈``∏` Y Iô``«` Ñ` c
¿QÉ≤J ’h ,áØ∏àîªdG äÉYÉ£≤dGh
É≤Ñ£e ô¶ëdG ¿Éc ƒd ÉªH ôFÉ°ùîdG
º°†J ’ hCG áªMOõe ô«Z ≥WÉæe »a
.Iô«Ñc ájOÉ°üàbG á£°ûfCG
ô¶ë∏d ≈≤Ñj ájÉ¡ædG »a øμdh
≈àM OÉ°üàb’G ≈∏Y á«Ñ∏°ùdG √QÉKBG
.É«aGô¨L hCG É«æeR É«FõL ¿Éc ƒd
øjôëÑdG »a
™°Vƒ∏d ∂``JAGô``b ∫Ó``N ø``e *
ô¶M ¿G ó``≤` à` ©` J π`` g ..»`` dÉ`` ë` `dG
á``eOÉ``b Iƒ``£` N ¿ƒ``μ` j ó``b ∫ƒ``é` à` dG
?ÉÑjôb
≈``dEG á``dhó``dG π°üJ ÉeóæY **
,AGôLE’G Gòg PÉîJG IQhô°†H áYÉæb
äGAGôLE’G ¿CÉH áYÉæb »æ©j ∂dP ¿EÉa
πeÉ©àdG ≈∏Y IQOÉb ó©J ºd iôNC’G
±É≤jEG ä’hÉëe ™eh ™°VƒdG ™e

.≠FÉ°üdG ôØ©L .O |
?ájOÉ°üàbG äÉjóëJ øe ∂dP ¬«æ©j
ô``«` Ñ` î` dG ∂`` ` dP ø`` `Y É``æ` Ñ` «` é` j
ôØ©L QƒàcódG …OÉ°üàb’G åMÉÑdGh
:≠jÉ°üdG
™°SGh ¿Gƒ``æ` Y ∫ƒ``é`à`dG ô¶M
IóªdÉH ≥∏©àJ π«°UÉØJ ≈dG êÉàëj
»àdG á«aGô¨édG áMÉ°ùªdGh á«æeõdG
äÉYÉ°ùd ¿ƒμ«°S π¡a ..É¡«a ¢VôØj
QGó``e ≈``∏`Y ΩCG Ωƒ``«` dG ø``e IOó``ë` e
™«ªéd ÓeÉ°T ¿ƒμ«°S πg ?áYÉ°ùdG
?áæ«©e ≥WÉæe »a Oóëj ΩCG ≥WÉæªdG
Ió``ª` dG äOGR É``ª` ∏` c ,’É`` `ª` ` LEG
¿ƒμ«°S ó«cCÉàdÉH ¬fEÉa ,ΩÉjC’G âdÉWh
ø«M »Øa .ôÑcCG á«Ñ∏°S äGô«KCÉJ ¬d
äÉYÉ°ùd É°VhôØe ô¶ëdG ¿É``c GPEG
¿CG ™bƒàªdG ø``e ¢ù«d ¬``fEÉ`a áæ«©e
.OÉ°üàb’G ≈∏Y ô«Ñc ô«KCÉJ ¬d ¿ƒμj
ΩÉjC’ áYÉ°S 24 ô¶ëdG ¿Éc GPEG øμdh
ôFÉ°ùN øY º∏μàf ∂dòH ÉæfEÉa IójóY
ádÉMh ∑Ó``¡`à`°`S’G ∞``bƒ``Jh á«dÉe
.…OÉ°üàb’G OƒcôdÉH á¡«Ñ°T
áWÉ°ùÑH ádOÉ©ªdG ¿EÉa ,»dÉàdÉHh
OƒcôdG ¿Éc IóªdG âdÉW Éª∏c ¬fCG »g
≈``à`Mh .™`` `°` ` ShCG Qô``°``†``dGh ô`` Ñ` `cCG
Gòg πªëJ ™«£à°ùJ ød äÉeƒμëdG
≈dEG …ODƒj …òdG AGôL’G øe ´ƒædG
äÉYÉ£≤dG øe ô«ãμdG êÉàfEG ∞bƒJ
ô«ãc ∂dòd .ájOÉ°üàb’Gh á«LÉàfE’G
¢Vôa ≈``dG ¬éàJ ÉeóæY ∫hó``dG øe
á«æeR äGô``à`Ø`H CGó``Ñ` J ∫ƒ``é`J ô¶M
™°VƒdG É``¡`dÓ``N ¢``SQó``J IOhó``ë` e
≈dG ¬éàJ ¿G πÑb ôFÉ°ùîdG ºéMh
.ô¶ëdG äGôàa ójóªJ
¢VôØj ¿G øμªªdG øe ¢ù«dCG }
™fÉ°üª∏d ìÉª°ùdG ™e ,∫GƒéJ ô¶M
É¡LÉàfEG QGôªà°SÉH Óãe äÉcô°ûdGh
øe QGô°V’G πbCÉH êhôî∏d ádhÉëªc
?ô¶ëdG Iôàa
ô¶ëdG øY çóëàf ÉeóæY ||
øY çóëàf ÉæfEÉa ,¿É``c πμ°T …CÉ` H
âëª°S ƒd ≈àMh .∑Ó¡à°S’G ∞bƒJ

¬JóYCG …CGô``∏`d ´Ó£à°SG ô``¡`XCG
øe %78 ¿G zè``«` ∏` î` dG QÉ`` `Ñ` ` NCG{
¿hó``jDƒ` j ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒªdG
GPEG øjôëÑdG »a ∫ƒéJ ô¶M ¢Vôa
ájRGôàM’G äGAGô``LE’G ¿G âÑK Ée
QÉ°ûàf’ …ó°üà∏d á«aÉc ô«Z á«dÉëdG
.(19-ó«aƒc) ÉfhQƒc AÉHh
1290 ´Ó£à°S’G »``a ∑QÉ``°`T
ójDƒJ π``g) :∫GDƒ`°`ù`dG ¿É``ch ,É``FQÉ``b
»FõL ∫ƒ``é` J ô``¶`M ¢``Vô``a Iô``μ` a
áëaÉμe Oƒ¡L øª°V øjôëÑdG »a
-ó«aƒc{ ÉfhQƒc ¢Shô«a QÉ°ûàfG
?(9z
ø``e %22 ¢`` `†` ``aQ É`` `ª` ` «` ` ah
ócCG ,É¡∏ªéªH IôμØdG ø«cQÉ°ûªdG
¿ƒμj ó``b ∫ƒ``é`à`dG ô¶M ¿CG %78
á``¡`LGƒ``ª`d í`` é` `fC’G á``∏`«`°`Sƒ``dG ƒ``g
¢†©H ó``cCG π``H .¢Shô«ØdG QÉ°ûàfG
ô¶ëdG ¿G º¡JÉ≤«∏©J »a ø«cQÉ°ûªdG
¢†©ÑdG ∫Ébh .Üƒ∏£ªdG ƒg »∏μdG
âbh »``a ó``Lƒ``j ’ ¢``Shô``«`Ø`dG{ ¿G
âbh »a ô¶M ¢VôØj ≈àM ø«©e
ób ¢Shô«ØdG ¿G Ωƒ∏©ªdÉa ,√OƒLh
,â``bh …CG »``a ¢üî°T …CG Ö«°üj
¢SÉædG ó««≤àd É«YGO ó``LCG ’ ¬«∏Yh
¢VôØ«°S ¿Éc GPEGh ?ø«©e âbh »a
ô¶ëdG ¢Vôa ÖLƒàj ¬``fCG ó≤àYCÉa
ó``jDhCG{ :ô``NBG ∑QÉ°ûe ∫É``bh .z»∏μdG
¬à∏©a Ée Gòg ¿C’ »∏μdG ô¶ëdG Iôμa
¢ü∏îàdG »``a âëéf ó``bh ø«°üdG
.zAÉHƒdG øe
øe ô``ã`cCG ≈``dG ¢†©ÑdG Ö``gPh
∫ƒéàdG ô¶M ¿G GhôÑàYG PEG ,∂``dP
,áÄ«ÑdGh AGƒ¡dG á«≤æJ »a º¡°ù«°S
ø«cQÉ°ûªdG ¢†©H ≥∏Y É``e Gò`` gh
≈``dEG êÉàëj ó``∏`Ñ`dG{ :∫ƒ``≤`dÉ``H ¬«∏Y
¿ƒHôμdG á«ªc ø``e ¬``FGƒ``g ∞«¶æJ
äÓbÉædGh äGQÉ«°ùdG Iôãc áé«àf
≈∏Y π``¨`à`°`û`J »``à` dG É``°` Uƒ``°` ü` Nh
ô£NCG äGQÉ«°ùdG ΩOGƒ`` Y ,∫õ``jó``dG
¿ƒ``cQÉ``°`û`e Ö``dÉ``Wh .zÉ`` fhô`` c ø``e
áeQÉ°U äGAGô``LEG ∑Éæg ¿ƒμJ ¿CÉ`H
¢†©H äÉ``«`cƒ``∏`°`S ¿CÉ` °` û` H á``°`UÉ``N
’ »àdG IóaGƒdG ájƒ«°S’G ádÉª©dG
.záÄ«ÑdG áaÉ¶f ΩôàëJ

اليوم

التاريخ
الخبر

جهة النشر

…الصفحةOÉ°üàb’G ÖfÉédG

á«ë°üdG OÉ`` ©` `HC’G ø``Y Gó``«`©`H

º¡ªdG ø``e .á``«`FÉ``Hƒ``dGh ..á«Ä«ÑdGh
العدد
»gÉe :GOóëe ’GDƒ°S Éæg ìô£f ¿G

ô¶M ¢``Vô``Ø`d á``jOÉ``°`ü`à`b’G QÉ`` `KB’G

øμªj πgh ?™ªàée …CG »a ∫GƒéJ
الرابط اإللكتروني
hG á≤jô£H QÉ``KB’G √ò``g πãe »aÓJ

ô¶M ≈dEG áLÉëH øëf πg ?iôNCÉH
ób É``e º`` ZQ ø``jô``ë`Ñ`dG »``a ∫Gƒ``é` J

π````FÉ``````°SQ
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¢ùØæàdG Iõ¡LCG ¢ü≤f »a á«ªdÉ©dG áeRC’Gh ..ÉfhQƒc áæëe
É``¡``LÉ``à``fE’ π``ª``©``J Ió````jó````Y ∫hOh ™``fÉ``°``ü``ª``dG ø````e á``Ø``«``ã``c äÉ```Ñ```∏```W

á``«``Ñ``£``dG äGó````©````ª````dG í```°```T ø````e »```fÉ```©```J º```dÉ```©```dG ∫hO ô````Ñ````cCG
¢``ù``Ø``æ``J Iõ````¡````LCG ™``«``æ``°``ü``à``d äGQÉ```«```°```ù```dG êÉ````à````fEG ™``fÉ``°``ü``e π```jƒ```ë```J
AGô°T ≈∏Y ¿ƒæéªdG ™aGóàdG »JCÉjh
π©à°TG âbh »a IQOÉædG á«Ñ£dG äGOGóeE’G
IóëàªdG äÉ``j’ƒ``dGh ø«°üdG ø«H ∫óédG
™e π``eÉ``©`à`dG á«Ø«c »``a ΩÓ`` jo ø``e ∫ƒ`` M
IOÉ©à°SG ≈``dEG ø«°üdG ≈©°ùJh .¢VôªdG
É¡∏eÉ©J äÉHƒ©°U ó©H »dhO …OÉ«b QhO
êQÉ``N ¢``Shô``«` Ø` dG QÉ``°` û` à` fGh Iô``μ` Ñ` ª` dG
ÉgQÉÑàYÉH É¡°ùØf ø«μH ìô£Jh .ÉgOhóM
PEG ,¢VôªdG áëaÉμe »``a É`` HhQhCG Iò≤æe
≈``dEG iô`` NC’G äGOGó`` `eE’Gh á©æbC’G Ωó≤J
.Iƒ≤H ¢Shô«ØdG É¡Hô°V »àdG ∫hódG
á«æ«°üdG äÉ``cô``°`û`dG ≈`` dEG áÑ°ùædÉH
øe äÉÑ∏£dG ≥aóJ ™e ôgOõj ô``eC’G ¿EÉ` a
á∏éY ≈∏Y É¡æe ójó©dGh ,¿Gó∏ÑdG äGô°ûY
PEG ,™°VƒdG IQƒ£N ≈dEG Gkô¶f ÉgôeCG øe
äGôFÉW Ωóîà°ùJ hCG äGô``FÉ``W ôLCÉà°ùJ
äÉcô°T ∑Éægh ,Iõ¡LC’G øë°ûd ájôμ°ùY
áYÉ°ùdG QGóe ≈∏Y ≥HÉ°ùàJ iôNCG á«æ«°U
å«M ,»YÉæ°üdG ¢ùØæàdG Iõ¡LCG êÉàfE’
ácô°T »``a ôjó°üàdG á∏°ù∏°S ô``jó``e ∫É``b
äÉ°üæªdG ió`` `MEG »`` gh ,Ωƒ`` c è``fó``æ`«`a
…OQƒe §HôJ »àdG ø«°üdG »a á«°ù«FôdG
â∏°Uh ó≤d{ :øjôà°ûªdÉH á«Ñ£dG äGó©ªdG
ø«°üdG »a ¢ùØæàdG Iõ¡LCG ™fÉ°üe ™«ªL
á«Ñ∏àd iƒ°ü≤dG á«LÉàfE’G É¡àbÉW ≈``dEG
™fÉ°üªdG ¿CG É kë°Vƒe ,zá«ÑæLC’G äÉÑ∏£dG
¿CÉH á«æ«°üdG áeƒμëdG øe ô``eGhCG É¡jód
ƒjÉe ô¡°T ≈``à`M É``¡`à`bÉ``W π``eÉ``μ`H πª©J
∫GõJ ’ ,≠fóæa ,¬àcô°T ¿EG ∫Ébh ,πÑ≤ªdG
πc GkójóL ÉkÑ∏W 70 ≈dEG 60 øe ôãcCG ≈≤∏àJ
øe ±’BG hCG äÉÄe Ö∏£j É¡æe πch ,Ωƒj
.Iõ¡LC’G √òg
»YÉæ°üdG ¢``ù`Ø`æ`à`dG RÉ``¡` L äÉ``Ñ`∏`W
¿CG áLQód ,Gkó` L Iô«Ñc ºdÉ©dG AÉëfCG øe
≈£YCG ÖeGôJ ódÉfhO »μjôeC’G ¢ù«FôdG
Aƒ``°`†`dG äGQÉ``«` °` ù` dG á``YÉ``æ` °` U äÉ``cô``°` T
êÉàfE’ º¡©fÉ°üe áÄ«¡J IOÉ``YE’ ô°†NC’G
.∂∏J ¢ùØæàdG Iõ¡LCG

åëÑdG »ØXƒe ácQÉ°ûªHh ,äÉHƒf çÓãH
êÉàfE’G §N »a ¿ƒ∏ª©j øjòdG ôjƒ£àdGh
ÓH Iôªà°ùe πª©J ácô°ûdG ä’BG â∏X
.∞bƒJ
:∫É≤a ó«ªfƒjCG ø«μH ácô°T ôjóe ÉeCG
RÉ¡L An Gô°T ójôj ’ ºdÉ©dG »a ól ∏H óLƒj ’{
äGô°ûY Éæjód ,¿B’G ,ø«°üdG øe ¢ùØæJ
á∏μ°ûªdG .Éfô¶àæJ äÉÑ∏£dG øe ±’B’G
™«æ°üJ É¡H Éææμªj »àdG áYô°ùdG ióe »g
.zäÉÑ∏£dG á«Ñ∏Jh
á«ªdÉ©dG äÉ``«`aƒ``dG Oó``Y RhÉ``é` J ™``e
,ÉØdCG 20 »LÉàdG ¢Shô«ØdG øY áªLÉædG
∑Qƒjƒ«f ≈dEG ƒfÓ«e øe AÉÑWC’G ≈©°ùj
¢ùØæàdG Iõ``¡` LCG ≈``∏`Y ∫ƒ°üë∏d Ió``°`û`H
¿EÉa Iójó°ûdG ä’É``ë`dG »``ah .»YÉæ°üdG
ádCÉ°ùe »YÉæ°üdG ¢ùØæàdG RÉ``¡`L ô``aƒ``J
ÜÉ°üªdG óYÉ°ùj ¿CG ø``μ`ª`jh ,á``ª`°`SÉ``M
ø«H á``bQÉ``a á¶ëd »``a É``fhQƒ``c ¢Shô«ØH
Óãe á``eRC’G ájGóH »ah ,äƒªdGh IÉ«ëdG
:ƒeƒc hQófCG ,∑Qƒjƒ«f áj’h ºcÉM ∫Éb
RÉ¡L 5000 iƒ°S áj’ƒdG iód ¢ù«d ¬fEG{
∞°ûc Éª«a z30^000 ≈dEG êÉàëjh ¢ùØæJ
»a É``°`UÉ``î`°`TCG á``j’ƒ``dG ió`` d{ ¿CG ƒ``eƒ``c
¢ùØæàdG Iõ¡LCG AGô°ûd ¿ƒbƒ°ùàj ø«°üdG
.zá«YÉæ°üdG
¿ƒæée ™aGóJ
á``«`μ`jô``eC’G Ió``ë`à`ª`dG äÉ``j’ƒ``dG »``a
á∏é©à°ùªdGh ÇQGƒ£dG ÖW á«©ªL Qó≤J
≈dEG ¿ƒLÉàë«°S ¢†jôe ¿ƒ«∏e ƒëf ¿CG
QÉ°ûàfG áé«àf »YÉæ°üdG ¢ùØæàdG Iõ¡LCG
OÓ``Ñ`dG »``a ó``Lƒ``j ’ ø``«`M »``a É``fhQƒ``c
É«dÉ£jEG »ah .§≤a RÉ¡L ∞dCG 200 iƒ°S
äÉ«aƒdG øe OóY ôÑcCG äó¡°T »àdG ádhódG
»a OÉëdG ¢ü≤ædG ôÑLCG ,AÉ``Hƒ``dG ÖÑ°ùH
≈∏Y äÉ«Ø°ûà°ùªdG á«Ñ£dG ¢ùØæàdG Iõ¡LCG
øe º¡æe ójó©dG ¿ÉeôMh ≈°VôªdG Rô``a
.É¡«∏Y ∫ƒ°üëdG

.ÉfhQƒc ¢Shô«a á¡LGƒªd »YÉæ£°U’G ¢ùØæàdG Iõ¡LCG ô«aƒJ πLCG øe »ªdÉY ¥ÉÑ°S |
™aO Ée ƒgh ,¢ùØæàdÉH ≥«°V »a ÖÑ°ùàj
Iõ``¡`LCG ≈∏Y »fƒæL m∫É``Ñ` bEG Oƒ``Lh ≈``dEG
,¥É«°ùdG Gò``gh »a ,á«YÉæ°üdG ¢ùØæàdG
»YÉæ°üdG ¢ùØæàdG äÉcô°T RôHCG â°Vô©J
ô«Z äÉ`
m `Ñ`∏`£`d Iõ``¡` LC’G ∂``∏`J OQƒ`` J »``à`dG
Gô«Ñc ’ÉÑbEG ∑Éæg ¿CG áë°Vƒe ,ábƒÑ°ùe
ø``gGô``dG â``bƒ``dG »``a äÉ``cô``°`û`dG ∂∏J ≈∏Y
.óéà°ùªdG ¢Shô«ØdG Gòg á¡LGƒªd
≈∏Y ¿ƒ``æ`é`e »``ª`dÉ``Y ™l ` aGó``J ∑É``æ` g
,πãªdG π«Ñ°S ≈∏Y ,¢ùØæàdG Iõ¡LCG AGô°T
áª°UÉ©dG ¥ô°T á≤«bO 40 ƒëf ó©H ≈∏Y
≈∏Y á«æ«°U ácô°T πª©J ø«μH á«æ«°üdG
,ôjÉæj 20 òæe ∞bƒJ ÓHh áYÉ°ùdG QGóe
,É``fhQƒ``c ¢Shô«a QÉ°ûàfG ÖÑ°ùH ∂``dPh
ó©Hh á«Ñ£dG Iõ¡LC’G ™fÉ°üe á«≤H πãeh
äQÉ°U ,á«∏NGódG ø«°üdG äÉLÉ«àMG á«Ñ∏J
á«Ñ∏àd •É°ûæH πª©J êÉ``à``fE’G •ƒ``£` N
¢ùØæàdG Iõ¡LCG ≈∏Y êQÉîdG øe Ö∏£dG
™æ°üªdG »a πª©dG .IÉ«ë∏d Iò≤æªdG á«Ñ£dG

ôÑcCG ¢Uôa ¬jód ô``NBG ¢üî°T ≈``dEG ¬∏≤f
ÖÑ°ùH øjô«ãc IÉah »a ÖÑ°ùà«°S ¢û«©∏d
iód âfÉc GPEGh .á«aÉμdG äÉLÓ©dG á∏b
»g Éªa ,IÉéæ∏d ájhÉ°ùàe ¢Uôa øjô«ãμdG
»a GkQhO Ö©∏à°S »àdG ádOÉ©dG á∏«°SƒdG
.?QGô≤dG PÉîJG
áeƒμëdG ¿CG ≈``dEG ôjQÉ≤J äQÉ``°` TCGh
Ωó≤àJ º``d ,¿B’G ≈àM ¬``∏` bCG ,á``«`dGQó``«`Ø`dG
iƒà°ùªdG ≈∏Y ø«æ≤à∏d á°†jôY •ƒ£îH
.É``fhQƒ``c ¢Shô«a á¡LGƒe »``a »æWƒdG
äGOÉ```ë` `J’Gh ¿ƒ``dhDƒ` °` ù` ª` dG Æƒ``°` ü` jh
,á°UÉîdG º¡££N äÉ«Ø°ûà°ùªdGh á«Ñ£dG
ô«ãJ Qƒ``eCG »``gh ,äƒªdG hCG IÉ«ëdG øY
.AÉÑWC’G •É°ShCG »a ≈àM á≤«ªY äÉaÓN
ºdÉ©dG ∫ƒM
πo ¨°ûdG »g ¢ùØæàdG
Io õ¡LCG âëÑ°UCG
p
πX »a ºdÉ©dG iƒà°ùe ≈∏Y ¿B’G πZÉ°ûdG
…òdG ,ÉfhQƒc ¢Shô«Ød ô«ÑμdG QÉ°ûàf’G
p

¿ƒ≤∏à«°S ø``jò``dG ≈``°`Vô``ª`∏`d »``FGƒ``°` û` Y
∫ƒ°üëdG hCG ¢ùØæàdG Iõ¡LCÉH äÉaÉ©°SE’G
QÉ«îdG Gògh IõcôªdG ájÉæ©dG Iô°SCG ≈∏Y
õ«ëàdG ÖæéJ πLCG øe ó«jCÉàdG ¢†©H ≈≤∏j
hCG äÉbÉYEG ¿ƒfÉ©j øjòdG ¢UÉî°TC’G ó°V
¿CG øe ø«ãMÉÑdG ¢†©H Qòs ` Mh .ø``jô``NBG
ób ,áaƒdCÉªdG ø«æ≤àdG äÉ«é«JGôà°SG ¢†©H
.ÉkeƒªY äÉ«aƒdG OGóYCG ójõJ
∑É``æ` g ,Ió`` ë` `à` `ª` `dG äÉ`` ` j’ƒ`` ` dG »```a
äÉ«Ø°ûà°ùªdG äCÉ` é` d GPEG{ :ä’DhÉ``°` ù` J
QÉ«©e ≈``dEG GkOÉ``æ`à`°`SG êÓ``©`dG ÖéM ≈``dEG
πμ°û«°S …ò```dG ø``°`ù`dG ƒ``g É``ª`a ,ô``ª` ©` dG
πbCG ájƒdhCG â£YCG GPEGh .z?ôªMC’G §îdG
,áæ«©e á«ë°U É``ak hô``X ¿ƒ``fÉ``©`j ø``jò``∏`d
ø««μjôeCÓd π`` bCG É`` kLÓ``Y Év«∏©a ôaƒà°S
GPEGh .¢†«ÑdG ø««μjôeCÓd ¬æe Oƒ°ùdG
»àdG OQGƒªdÉH ±ô°üàdG AÉ``Ñ`WC’G ∫hÉ``M
RÉ¡L
™°Vh ¿EÉa º¡jójCG ø«H
m
m ≈∏Y ¢†jôe
ºK ,ΩÉ`` jCG á©°†Ñd »YÉæ£°U’G ¢ùØæà∏d

QÉ°ûàf’G íÑμd On ƒ¡édG ¿ƒdòÑj »ë°üdG
’ å«ëH á«Ñ£dG IQó``≤` dG ø``e ¿hó``jõ``jh
ΩGóîà°SG »``a ø«æ≤àdG ≈``dEG ô``eC’G π°üj
»a øμd .»YÉæ£°U’G ¢ùØæàdG pIõ``¡` LCG
Gòg πãe PÉîJG ≈∏Y ø«ªZôe GƒfÉc ∫ÉM
!?¿ƒaô°üà«°S ∞``«`c ,Ö``«` gô``dG QGô``≤` dG
øneh !?äÉ«aƒdG OGóYCG øe ¿ƒ∏∏≤«°S ∞«ch
ΩÉeCG º¡JGQGôb ¿hQôÑ«°S ∞«ch ?Qô≤«°S
.!!?ΩÉ©dG …CGôdG
ø«dhDƒ°ùªdG ¿CG ≈dEG Qo OÉ°üe äQÉ°TCGh
¿ƒ``°`SQó``j á«Ñ£dG äÉ``eó``î` dG º``jó``≤`J ø``Y
»a π°üM Ée ≈dEG OÉæà°S’ÉH á∏Ä°SC’G Gòg
ô«ãμdG Oo É``©` HEG ô``eC’G ∫hCG º``J PEG ,ø«°üdG
Ée Gògh ,äÉ«Ø°ûà°ùªdG øY ≈°VôªdG øe
AÉÑWC’G Öéëj PEG ,É«dÉ£jEG »a ¿B’G ô¡¶j
ø«HÉ°üªdG øY ¢ùØæàdG Iõ¡LCG ¿ƒ≤gôªdG
≈°Vôªd É¡fƒeóîà°ùjh ,ø°ùdG QÉÑc øe
ÖW º°ùb ¢ù«FQ øY â∏≤fh .Éæk °S ô¨°UCG
á«dÉ£jE’G äÉ«Ø°ûà°ùªdG ó``MCG »a Ö∏≤dG
QDƒÑdG ôãcCG »a πª©j ƒgh ,Gôà«e ƒcQÉe
≈``°`Vô``ª`dG ø``«`H QÉ``«` à` N’G ¿EG ,GkQô``°` †` J
¬H ô«μØàdG ≈∏Y ÉfóàYG Ée ™e ¢VQÉ©àj{
.zÉæàæ¡e »a
áªjób §£N
¢†©H ∑Éæg IóëàªdG äÉj’ƒdG »ah
ä’ÉëdG √ò``g πãªd á°†jô©dG •ƒ£îdG
Gkô«ãc ±hô``©`e ô«Z ó¡L »Øa .áÑ©°üdG
èeGôÑdG ¿EÉ` a ,AÉ``Ñ`WC’G •É``°`ShCG »a ≈àM
≈eGób äGQGOEGh äÉ``j’ƒ``dGh ,á«dGQó«ØdG
GƒZÉ°U ób ,»ë°üdG ´É£≤dG »a ø«∏eÉ©dG
.á``Ä` HhC’G »°ûØJ ä’É``ë` d ø«æ≤J §`n `£`N
âëÑ°UCG ÉªHQ »àdG ,§£îdG √òg ¢ûÑæJh
¢Shô«a QÉ°ûàfG ™e GkOóée ,áëdÉ°U ô«Z
äôL çÉ``ë`HC’G øe π«∏≤dG øμd .É``fhQƒ``c
äÉ«é«JGôà°S’G √òg âfÉc GPEG Ée áaô©ªd
QÉªYC’ÉH ≥∏©àJ É¡fCG hCG É`` kMGhQCG ò≤æà°S
QÉ«àNÉH áfQÉ≤e É¡«∏Y ≥Ñ£J ¿CG Öéj »àdG

:¢SôH âæjQhCG øe - ÉehQ
»àdG äÉ`
p `Hƒ``©`°`ü`dG ø``e ôl `«`ã`c ∑É``æ` g
¢Shô«a pá¡LGƒe »``a Ao É``Ñ` WC’G É¡¡LGƒj
¢†©H
p »a ¬fCG ÉgRôHCG ,óéà°ùªdG ÉfhQƒc
AÉ``Ñ` WC’G ≈``∏`Y ¿É``c É``«`dÉ``£`jEG π``ã`e ∫hó```dG
äGó`` `Mh »`` a ø``«` «` Ñ` £` dG ø``jô``jó``ª` dG hCG
≈°VôªdG GhQÉàîj ¿CG IõcôªdG ájÉæ©dG
¢ùØæàdG Iõ``¡` LCÉ` H É``ªk ` YO ¿ƒ≤∏àj ø``jò``dG
øY Iõ¡LC’G ¿ƒYõæj Éª«a ,»YÉæ£°U’G
k
.ÉXƒ¶M
πbCG øjôNBG ≈°Vôe
π°üM ¿CGh ≥Ñ°S ,É«dÉ£jEG »a çóM Ée
™°Vh πé°S PEG ,IóëàªdG äÉ``j’ƒ``dG »``a
QÉ°üYE’G ¿É``c ÉeóæY 2012 ΩÉ``Y πKÉªe
»a ƒ«Ø∏«H ≈Ø°ûà°ùe Üô``°`†`j …ó``fÉ``°`S
äGó``dƒ``ª` dG â`` fÉ`` ch ∑Qƒ``jƒ``«``f á``æ` jó``e
≈∏Y ≈Ø°ûà°ùª∏d á«°ù«FôdG á«FÉHô¡μdG
Iôjóªd ≥Ñj ºd ¬æ«M »ah .∞bƒàdG ∂°Th
ábÉ£∏d QOÉ°üe áà°S ’EG IõcôªdG ájÉæ©dG
Ö∏Wh .50 º``bQ ≈°VôªdG IóMƒd á©HÉJ
¿CG ≈Ø°ûà°ùªdG »``a ¿ƒ``dhDƒ`°`ù`ª`dG É¡æe
≈∏Y ¿ƒ©°Vƒ«°S …ò``dG ≈°VôªdG QÉàîJ
.º¡FÉª°SCÉH áëF’ ójóëJh ¢ùØæàdG Iõ¡LCG
≈dEG Oƒ©j áÑ©°üdG äGQGô``≤`dG √òg PÉîJG
»a í°T øY åjóëdG ™e á¡LGƒ∏d Ωƒ«dG
»a ≈àM »YÉæ£°U’G ¢ùØæàdG Iõ``¡` LCG
.IóëàªdG äÉj’ƒdG
ô``jô``≤`à`dG äó`` `YCG z¢``Sô``H â```æ` `jQhCG{
:»dÉàdG
É kYÉØJQG äÉ°Shô«ØdG Ao Gô``Ñ`N ™bƒàj
øe á``Lô``ë` dG ä’É`` ë` `dG Oó`` Y »``a Gkô` «` Ñ` c
»a ìOÉ`
m ` `a ¢``m ü`≤`f ø``Y Ó``°`†`a ,≈``°` Vô``ª` dG
á«Ñ£dG ¥ô``Ø` dGh äGó``©`ª`dGh äGõ«¡éàdG
p
É¡«a óo jGõàj »àdG ≥WÉæªdG »a Iô``°`SC’Gh
»a ∂``dò``ch ,º``dÉ``©`dG »``a AÉ``Hƒ``dG Qo É``°`û`à`fG
∑Qƒjƒ«f É¡«a ÉªH ,IóëàªdG äÉ``j’ƒ``dG
.ø£æ°TGhh É«fQƒØ«dÉch
´É£≤dG »a ø«∏eÉ©dG ¿CG ¬«a ∂°T ’ Éªe

»``eƒ``≤``dG ø``````eC’G ≥``«``≤``ë``J äÉ````«````dBGh »````dhó````dG º``«``μ``ë``à``dG

.»∏«FGô°SE’G πàëªdG ó°V »dhódG º«μëàdG »a áëLÉf ájô°üe ácô©e ó©H ÉHÉW ¥ƒa ™ØJôj …ô°üªdG º∏©dG |
∂∏àªJ ô°üe Éªæ«H ,á≤£æªdG ∂∏J ≈dEG êÉàëJ É¡fCÉH
¢ùjƒ°ùdGh áÑ≤©dG »é«∏N ≈∏Y á∏jƒW πMGƒ°S
√òg ≈``dEG áLÉM »a â°ù«dh ,ô``ª`MC’G ôëÑdGh
∂∏àªJ »àdG -π«FGô°SEG ∫ƒb óM ≈∏Y- á≤£æªdG
≈dEG áaÉ°VE’ÉH ,áÑ≤©dG è«∏N ≈∏Y ,zäÓjEG{ AÉæ«e
.§°SƒàªdG ôëÑdG ≈∏Y Ohó°TCGh zÉØ«M{ AÉæ«e
á«MÉ«°S á``æ`jó``e ót ` ©` J É``HÉ``W ¿CG ,áØ«°†e
ÜòédG äÉeƒ≤e É¡H Oó©àJ ∫hC’G ΩÉ≤ªdG »``a
IôjõL É¡Hh ,ájô°ûÑdGh á«©«Ñ£dG »MÉ«°ùdG
,áÑ≤©dG áæjóe øY ºc 10ó©ÑJ »àdGh ¿ƒYôa
,AÉæ«°S ÅWÉ°T øe QÉàeC’G äGô°ûY ó©oH ≈∏Yh
ÉgCÉ°ûfCG ,ájOÓ«e 1171≈`` dEG É¡îjQÉJ ™Lôjh
ø««Ñ«∏°üdG äGQÉZ ó°üd ;»HƒjC’G øjódG ìÓ°U
áæjóªdG πÑ≤à°ùJh ,ájô°üªdG èëdG ¥ôW ájÉªMh
.ÅWGƒ°ûdÉH ´Éàªà°SÓd ;É¡H ìÉ«°ùdG ±’BG
É¡ªgCG ,äÉ«°UƒJ Ió©H É¡àª∏c âªààNGh
±ô©àdGh ,Ohó``ë`dG ÉjÉ°†≤H á«YƒàdG IQhô``°`V
á£jôîdG á«ªgCG áaÉ≤K ô°ûf ∫Ó``N ø``e ,É¡«∏Y
áÑ∏Wh ¢``SQGó``ª``dG ò``«` eÓ``J ió`` d á``«` aGô``¨` é` dG
∞«ãμJ IQhô``°` Vh ,ÜÉÑ°ûdG ø«Hh äÉ©eÉédG
IôjõL ¬Ñ°T ≈dEG á«©eÉédGh á«°SQóªdG äÓMôdG
º«μëàdG áHôéJ øe IOÉØà°S’G ÖfÉL ≈dEG AÉæ«°S
.É«Hƒ«KEG ™e á°†¡ædG ó°S á∏μ°ûe πM »a ÉHÉW »a

äÉμÑ°T óªH ádhódG âeÉ≤a ,ÜƒæédG hCG Üô¨dG
≥jô£H §ÑJôJ å«M ,ÉHÉW á≤£æe ≈``dEG ¥ô£dG
Ωô°ûH §ÑJôJh ,≥Øf ∫Ó``N ø``e AÉæ«°S §°Sh
,ºc 240 ¬``dƒ``W ≠∏Ñj ≥jô£H É``Hk ƒ``æ`L ï«°ûdG
,≥jô£dG ¢ùØf ≈∏Y ºc 75 ™Ñjƒf ø«Hh É¡æ«Hh
ÉHÉW õ«ªàJh ,iôH ≥jô£H ’Éª°T íaôH §ÑJôJh
ºJ á«MÉ«°ùdG äƒî«∏d …ôëH AÉæ«e Oƒ``Lƒ``H
ΩGƒYCG Iô°û©H É¡∏Ñb øeh ,2006 ΩÉY √DhÉ°ûfEG
áeÉ©dG áÄ«¡dG ,1996 ΩÉ``Y »a á``dhó``dG äCÉ°ûfCG
òØæe πjƒëJ º``Jh ,á``aÉ``é`dGh ájôÑdG ÅfGƒª∏d
äGQGRƒdG ™«ªL ¬«a πãªàJ …ôH AÉæ«e ≈dEG ÉHÉW
áaÉ°VE’ÉH Gòg ,…ôÑdG òØæªdG ø«eCÉàd ;äÉÄ«¡dGh
.É¡H …ƒL QÉ£e OƒLh ≈dEG
É¡fCG âë°VhCG á«aGô¨édG ÉHÉW á«ªgCG øYh
¬ª°SÉ≤àJ …ò``dG áÑ≤©dG è«∏N ¢`` SCGQ ≈∏Y ™≤J
ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áμ∏ªªdG :»``g ,∫hO ™``HQCG
É¡«∏J ,è«∏îdG ¢``SCGQ ≈∏Y ¿OQC’Gh ,¥ô°ûdG øe
»Hô¨dG ÖfÉédG ≈∏Y ô°üe ºK ,á∏àëªdG ø«£°ù∏a
≈∏Y á∏«Ä°V áMÉ°ùe ¿OQC’G πàëJh ,è«∏î∏d
øeh ,»``fOQC’G áÑ≤©dG AÉæ«e É¡Hh áÑ≤©dG è«∏N
á©eÉ£dG »∏«FGô°SE’G ÖfÉédG Iô¶f âfÉc Éæg
É¡∏MÉ°S øe ™°Sƒàd ;»aGô¨édG ™bƒªdG Gòg ≈dEG
πÑb øe π«FGô°SEG âMô°Uh .áÑ≤©dG è«∏N ≈∏Y

¬H óLƒJh ,ø©£∏d πHÉb ô«Zh ,QGô≤dG ™jô°Sh
¥ÉØJÉH ’EG ΩÉ``μ` MC’G ô°ûf Rƒéj ’ …CG ,ájô°S
º«μëàdG »``a ¿ƒ``μ` jh ,á``YRÉ``æ` à` ª` dG ±Gô`` ` WC’G
å«M øe á∏«∏b ¬àØ∏μJh ,±Gô``WC’G ø«H ¢VGôJ
m
.äÉahô°üªdG
Ol ƒ¡L É¡d IóëàªdG ºeC’G ¿CÉH ¬àª∏c ºààNGh
óbh ,á``dhO 150 øe ôãcC’ º«μëàdG »a Iô«ãc
¿CGh ,πμdG ≈∏Y ≥Ñ£J á«fƒfÉb ÇOÉÑe âî°SQ
,»dhódG º«μëà∏d πl «dO 1958 ∑Qƒjƒ«f á«bÉØJG
∫ó©dG áªμëe É¡æe ,∂dòH á°üàîe ºcÉëe ∑Éægh
,§≤a ∫hO É¡eÉeCG º°üàîJ ,á«ªdÉY »gh ,á«dhódG
º°UÉîàj »àdG ,á«dhódG á«FÉæédG áªμëªdG ¢ùμY
ô°ûæH ,ájÉ¡ædG »a Év«°Uƒe ,¢UÉî°TCG É¡eÉeCG
.™ªàéªdG ø«H º«μëàdG áaÉ≤K
QÉ°ûà°ùªdG çó``ë`J ,ô`` `NB’G Ö``fÉ``é`dG ≈``∏`Y
,á«fƒfÉ≤dG á«MÉædG øe ÉHÉW øY ,zOƒªëe AÓY{
,á«°SÉ«°ùdG IOGQEÓd É kLPƒªf ót ©J ÉHÉW ¿EG{ :ÓFÉb
≈∏Y ¬``JQó``bh ,…ô``°`ü`ª`dG ¢``VhÉ``Ø`ª`dG á``μ`æ`Mh
¬fCG É kë°Vƒe ,Ió``MGh á£≤f ≈∏Y ±ƒbƒdG ΩóY
sπc ô°üe äòØf ó≤a ,ΩÓ°ùdG IógÉ©e ≈dEG áÑ°ùædÉH
≥aGƒa ,ÉHÉ£H ¢UÉîdG óæÑdG GóY á«bÉØJ’G OƒæH
¢ù«FôdG ∑GP âbh ¿É``ch ,…ô°üªdG ¢VhÉØªdG
øe ≈cPCG ¿Éc …òdGh ,z∑QÉÑe »æ°ùM{ ≥Ñ°SC’G
,á«bÉØJ’G OƒæH ∫Éªμà°SG »a á«∏«FGô°SE’G IOÉ«≤dG
.ÉHÉW ¿CÉ°ûH äÉ°VhÉØe ∑Éæg ¿ƒμJ ¿CG ≈∏Y
ó©Hh ø«aô£dG ø«H ácôà°ûe áæéd ÖLƒªHh
É¡à∏àMG »àdG »°VGQC’G øe π«FGô°SEG ÜÉë°ùfG
IógÉ©e øe á©HÉ°ùdG IOÉª∏d É≤k ahh .1967 ΩÉY
,≥«aƒàdG ºK ,’hCG ¢VhÉØàdÉH á°UÉîdG ΩÓ°ùdG
π«FGô°SEG ™``e ¥É``Ø` JG ™«bƒJ º``J ,º«μëàdG º``K
IôÑîdG ÖLƒªH äÉ°VhÉØªdG AóÑd .82 áæ°S
≈∏Y AÉæÑdG ΩóY •ô°ûH ø«aô£dG ø«H ácôà°ûªdG
øμd ,É¡«∏Y äBÉ°ûæe …CG áeÉbEG hCG ,ÉHÉW ¢``VQCG
¥óæa â``eÉ``bCGh ,¥É``Ø` J’G Gò¡H â``∏`NCG π«FGô°SEG
¿CG ≈dEG Gkô«°ûe .á«MÉ«°S ájôbh zÉHÉW Éà°ùfƒ°S{
…CG äGƒæ°S ™HQCG ó©H â©bhh â≤aGh π«FGô°SEG
¿Éch ,º«μëàdG á«bÉØJG ≈∏Y 1986-9-11 »a
,áªμëªdG áÄ«g áª¡e ójóëJ É¡«a »°SÉ°SC’G óæÑdG
äÉeÓYh •É≤ædG ™bGƒe ójóëàd º«μëàdG hCG
áÄ«g øe ºμëdG Qó°Uh ,±ÓîdG πëe OhóëdG
1988/9/3 »a ∞«æL »a Ió≤©æªdG º«μëàdG
¿CG º«μëàdG âÑKCGh .ájô°üe ÉHÉW ¿CÉH ´ÉªLE’ÉH
äÉ°VhÉØªdG »a IôÑîdGh áμæëdÉH ™àªàJ ô°üe

بيانات الخبر

á∏μ°ûe …CG Oƒ≤J ¿CG ≈dEG É¡∏gDƒj Ée ,ø«°VhÉØªdGh
¿CG ó«cCÉàH ¬àª∏c º``à`NGh ájô«°üe á«∏Ñ≤à°ùe
ÖJôàJ ¢VhÉØàdGh ájOhóëdG äÉaÓîdG πFÉ°ùe
,äÉ``eƒ``μ`M QGô``≤` à` °` SGh ∫hó```dG ôFÉ°üe É¡«∏Y
.zá£«°ùH ádCÉ°ùe â°ù«dh
äõcQ ó≤a ,z»ëÑ°U ≈æe{ IQƒàcódG É``eCG
ájOÉ°üàb’Gh á«aGô¨édG á«ªgC’G ≈∏Y É¡àª∏c »a
∫ÉØàM’G ¿CG É¡ãjóM ájGóH »a äó``cCGh ,ÉHÉ£d
,»°VÉªdÉH ’ÉØàMG ¢ù«d ÉHÉW OGOôà°SG iôcòH
ƒgh ,πÑ≤à°ùªdGh ô°VÉëdÉH AÉ``Ø`à`MG ¬æμdh
á«Ñ©°ûdGh á«°SÉ«°ùdG IOGQEÓ` d ï«°SôJh º«YóJ
ádÉ°SQ ƒ``gh ,ø``Wƒ``dG ¢``VQCG ≈∏Y ®ÉØëdG »``a
ôÑ°T
m »a •ôØf ’ ÉæfCG ,ô°üe AGó``YC’ áë°VGh
ádÉ°SQ ¬JÉ«W »a πªëj Éªc ,É¡°VQCG øe óMGh
IóMGh á£≤f »a •ôØf ød ÉæfCG ,É«Hƒ«KE’ iôNCG
¬``fCGh ,»eƒb ø``eCG ádCÉ°ùe »¡a ,π«ædG √É«e øe
ájôμ°ù©dG á``«`MÉ``æ`dG ≈``∏`Y ô°üà≤j ’ Ωƒ``¡`Ø`e
≥«≤ëJ ≈∏Y á``dhó``dG IQó``≤`H ±ô``©`jo É``ª`fEG ,§≤a
á«YÉªàL’Gh ájOÉ°üàb’G á«ªæàdG ä’ó©e ≈∏YCG
á``¡`LGƒ``e ≈``∏` Y É``¡` JQó``bh á``eGó``à`°`ù`e IQƒ``°` ü` H
ÖfÉédG IQó``b í°VƒJh ,ÇQGƒ``£` dGh äÉ`` eRC’G
ΩÉªàgG ≈dEG äQÉ°TCG ºK ,¢VhÉØàdG »a …ô°üªdG
hCG ¥ô°ûdG »a AGƒ°S ,ájOhóëdG ≥WÉæªdÉH ô°üe

IôàØdG ∫ÓNh ,AÉæ«°S øe 1982 ΩÉY É¡HÉë°ùfGh
läÉ°VhÉØe âKóM .1986 ≈``dEG 1982 ΩÉ``Y øe
ÉHÉW ¿CÉH º«μëàdÉH â¡àfG ,ô°üeh π«FGô°SEG ø«H
.ÉgOGOôà°SG ºàa ájô°üe
¿EG ,z»``dƒ``î` dG ó``ª`ë`e{ ∫É``b ,¬``Ñ`fÉ``L ø``eh
¬fCÉH ¬aôYh ,º¡e l´ƒ°Vƒe º«μëàdG ´ƒ°Vƒe
,Ée ¢üî°T ¢†jƒØJ …CG ºμëdG »a ¢†jƒØJ{
óbh ,záªμëdG øe Qób
m ≈∏Y Gòg ¿ƒμj ¿CG á£jô°T
CGóÑj §∏àîe Ωl É¶f{ ¬fCÉH º«μëàdG An É°†≤dG ±ôs Y
¥ô£J ºK ,zAÉ°†≤H »¡àæj ºK äGAGôLEG ºK ¥ÉØJÉH
m
¿CG ≈dEG QÉ°TCÉa ,AÉ°†≤dGh º«μëàdG ø«H ¥ôØdG ≈dEG
o G ºn «μëàdG
πbCG ¬æμdh ,Év«îjQÉJ AÉ°†≤dG øe ≥Ñ°SC
á«fÉμeEG Ωó©d ∂dPh ;AÉ°†≤dG øe GkôÑLh ÉkeGõdEG
¿EG PEG ,Óãe ºgôÑL hCG Oƒ¡°ûdG ÖéM ºuμëoªdG
¿CG Éªc ,á«MÉædG √ò``g »a á``LQO π``bCG º«μëàdG
k ôãcCGh ,»°VôY º«μëàdG
±GôWC’G IQó≤d ;’ƒÑb
¿ƒfÉ≤dG »ah ,ø«ªμëªdG QÉ«àNG ≈∏Y áYRÉæàªdG
º«μëàdG »a IOGQE’G ¿É£∏°S ƒ∏©a ,≥Ñ£«°S …òdG
»a á«eGõdE’G ¬«a ¬``fCG Éªc ,’k ƒ``Ñ`b ôn `ã`cCG ¬∏©éj
¿ƒμj Óa ,á«°SÉ°SC’G äGógÉ©ªdG •hô°T ôaGƒJ
l ∑Éæg
≈∏Y ¥ÉØJ’G óæY ¬fCG Éªc ,√GôcEG ’h ¢ûZ
≈∏Y ,á«°SÉ°SCG •É≤f ™°Vh øe óH ’ º«μëàdG
∫ƒÑ≤dGh ,º«μëàdG »a ´GõædG ´ƒ°Vƒe É¡°SCGQ
.¬«dEG π°Uƒàj ÉªH
»dhódG º«μëàdG ∞jô©J ≈dEG É°†jCG ¥ô£Jh
ÉeCG ,á«fƒfÉ≤dG äÉYRÉæªdÉH ¢UÉN
¬fCG É kë°Vƒe
l
;º«μëà∏d ’Éée â°ù«∏a á«°SÉ«°ùdG äÉYRÉæªdG
É¡«∏Y ¥ÉØJ’G ºàj IOóëe óo YGƒb óLƒJ ’ ¬fC’
,äÉYRÉæª∏d »ª∏°ùdG ≥jƒ°ùàdG øe l´ƒ``f ¬``fCGh
,…QÉ«àNG º«μëJh »°ù°SDƒe º«μëJ ≈dEG º°ù≤æjh
∂dPh ,≥«Ñ£àdG »eGõdEG ¬fC’ ;óFÉ°ùdG ƒg ∫hC’Éa
hCG ,∫hódG É¡«∏Y á©bƒªdG äGógÉ©ªdG ≈∏Y Ak ÉæH
çhóM óæY …ôéJ »àdG äÉ«bÉØJ’G »a •ô°T
Osóëjh ,É¡æ«M º«μëàdG ≈dEG Aƒé∏dG ºàjh ´RÉæJ
QÉ«àNGh ,´Gõ``æ` dG π``ë`eh ,áæ«©e É``aGô``WCG ¬«a
É¡«∏Y ≥sÑ£oJh ,ø«ªμëªdGh º«μëàdG ±Gô``WCG
,ÉHÉW á«bÉØJG πãe ,»``dhó``dG ¿ƒ``fÉ``≤`dG ó``YGƒ``b
≈∏Y â°üf PEG ,z…É``g’{ á«bÉØJÉH Óãe Üô°Vh
ø«H äÉYRÉæe ájƒ°ùJ ƒg º«μëàdG ´ƒ°Vƒe ¿CG
¢SÉ°SCG ≈∏Y ÉgQÉ«àNG »a ,IÉ°†b á£°SGƒH ∫hódG
Gkó¡©J øª°†j ´ƒ``Lô``dG ¿CGh ,¿ƒfÉ≤dG ΩGô``à`MG
á«ªgCG Gó``cDƒ`e .á«f ø°ùëH ºμë∏d ´ƒ°†îdÉH
,äGAGô`` LE’G §«°ùH ¬``fEG PEG ,√É``jGõ``eh º«μëàdG

á«é«JGÎ°S’G äÉ°SGQó∏d è«∏ÿG õcôe
á«ªæà∏d »``é`«`JGô``à`°`S’G ió``à` æ` ª` dG{ º`` s¶``f
11Ωƒj IôgÉ≤dG »a Ik hóf ,z»YÉªàL’G ΩÓ°ùdGh
äÉ«dBGh »dhódG ºo «μëàdG{ ¿Gƒæ©H .2020 ¢SQÉe
p∫ÉØàMG páÑ°SÉæªH ∂dPh ,z»eƒ≤dG øeC’G ≥«≤ëJ
»àdGh ,ÉHÉW OGOôà°SG iôcòH ájô°üªdG ádhódG
.¢SQÉe øe ô°ûY ™°SÉàdG Ωƒj áæ°S πc »a πt ëJ
¢ù«FQ ,z¥RQ AÓ`` Y{ Qo ƒ``à` có``dG In hó``æ``dG QGOCG
,zºdÉ°S ≈Ø£°üe{ .O É¡«a çó``ë`Jh ,ióàæªdG
¢ù«FQh »``dhó``dG º«μëàdGh ¿ƒ``fÉ``≤` dG PÉ``à` °` SCG
óªëe{ QÉ°ûà°ùªdGh ,Üô©dG ø««bƒ≤ëdG OÉëJG
QÉ°ûà°ùªdGh ,á``jQGOE’G áHÉbôdG áÄ«¡H z»dƒîdG
IQƒàcódGh ,±ÉæÄà°S’G áªμëªH zOƒªëe AÓY{
á©eÉéH É«aGô¨édG IPÉ``à`°`SCG ,z»ëÑ°U ≈``æ`e{
,záª«°ûg ƒHCG íeÉ°S{ AGƒ∏dG É¡«a ∑QÉ°Th ,ôgRC’G
ô°UÉf{ á«ªjOÉcCÉH á«é«JGôà°S’G Ωƒ∏©dG PÉà°SCG
zOÉ«°üdG …óée{ »eÓYE’Gh ,zÉ«∏©dG ájôμ°ù©dG
,…ô°üªdG ¿ƒjõØ«∏àdÉH á«°SÉ«°ùdG èeGôÑdG ôjóe
É``jGƒ``æ`dG Iô``«`Ø`°`S zô``«`μ`H iƒ``∏` °` S{ IQƒ``à` có``dGh
ø««ªjOÉcC’G øe OóY ácQÉ°ûe øY Ó°†a ,áæ°ùëdG
.É¡Yƒ°VƒªH ø«ªà¡ªdGh ø««eÓYE’Gh
≈dEG ,z¥RQ AÓY{ Qo ƒàcódG QÉ°TCG ájGóÑdG »a
»a ÉHÉW OGOôà°SG ™e ÖcGƒàdÉH »JCÉJ IhóædG ¿CG
»gh .1989 ΩÉ``Y ¢``SQÉ``e »``a á«dƒ£H máªë∏e
¢ShQódG
øe Gvó` L Gkô«ãc πªëJ »àdG áo ªë∏ªdG
p
ÉgAÉ«MEG Io hóædG √òg ∫hÉëJ »àdGh ,IOÉØà°ùªdG
øeC’G ≥«≤ëJ »a ô°üe ìÉéf ióe QÉ¡XE
p G ±ó¡H
¬≤Ñ°S …òdGh ,»dhódG º«μëàdG ∫ÓN øe »eƒ≤dG
l
»a πãs ªJ ,É¡∏c á«æ©ªdG pIõ``¡` LC’G ø«H ∞JÉμJ
á«ª«∏bEGh ájô°üe mIõ¡LCG øe §¨°V
äÉ«dBG OƒLh
m
∫ƒÑ≤H -π``«`FGô``°`SEG ƒ``gh- ô``NB’G ±ô``£`dG ≈∏Y
π«Ñ°S »a áª¡e án £≤f ót ©j Gògh ,»dhódG º«μëàdG
.ÉHÉ£d ô°üe OGOôà°SG
≈Ø£°üe{ QƒàcódG í°VhCG ,QÉWE’G Gòg »ah
.1906 ΩÉY òæe Ék©ª£e âfÉc ÉHÉW ¿CG ,zºdÉ°S
»àdG ,á«côàdG ájôμ°ù©dG oäGƒ``≤`dG É¡à∏àMG PEG
p∫hO ø``e ó``jó``Y »``a äGôª©à°ùe É``¡`jó``d â``fÉ``c
OôW ÉeóæY â¡àfG áeRC’G øμdh ,É¡ªμëJ ºdÉ©dG
1967 ΩÉ``Y »``ah .ô°üe ø``e É«côJ õo `«`∏`é`fE’G
øe GAõ``L É¡JôÑàYGh ,É``HÉ``W πo «FGô°SEG â∏àMG
ΩÓ°ùdG
pá«bÉØJG ó©H ≈àM Gòμg â∏Xh ,ø«£°ù∏a
p
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ó«°TQ ájRƒa

»HƒjC’G ¬∏dGóÑY

!áÑàc ¢ù«dh ÜÉàc
πμ°ûH ø``Wƒ``dG ≈∏Y Éæfƒ«Yh QGô`` MCG ÜÉàc øëf
á«æWƒdG ídÉ°üªdG ≥``ah π``∏`ë`fh ,»``©`«`Ñ`Wh …ô``£`a
,á«LQÉîdG äGóæLC’G ÜÉë°UCG øe IÉYóªdG ’ ,á«≤«≤ëdG
Ée Gó«L ±ô©f ÉæfC’ ,¬Ñàμf ô«ª°†dG Éæ«∏Y ¬«∏ªj Éeh
»àdG É¡JGP ájGôdG âëJ º¡fÉWhCÉH ¿ÉWhC’G áfƒN ¬∏©a
ÉjQƒ°Sh ¥Gô©dGh ,(á«fGôjE’G ájGôdG) »gh É¡fƒ©aôJ
á``Hhò``cCG ≈∏Y π«dO ô«Nh ∫Éãe ô«N ¿ÉæÑdh øª«dGh
áë∏°üªdG ƒg ºμª¡j …òdG ¿CGh ,á«æWh á°VQÉ©e ºμfCG
!á«æWƒdG
≈∏Y ’ øWƒdG ≈∏Y ¬æ«Y ôëdG »æWƒdG ÖJÉμdG }
iôNCG ádhO IóæLCG ´ÉÑJG øe ¬ë∏°üªJ ≈∏Y hCG ,¬°ùØf
IAÉ°SE’G ¬æWh ≈∏Y πÑ≤j ’ ôëdG ¢VQÉ©ªdGh !√OÓH »a
™e πª©dG hCG ÉjÉ°†≤dÉH Iô``LÉ``à`ª`dG hCG ¬jƒ°ûàdG hCG
…OÉ©j ó∏H äGóæLC’ ¿É¡JQ’G hCG ágƒÑ°ûªdG äÉª¶æªdG
!¬«∏Y Iô£«°ùdG ≈∏Y πª©jh √ó∏H
ºà∏b Éª¡e ø««æWƒH ºà°ùdh ,ø«°VQÉ©ªH ºà°ùd
âØ°ûc Iô«NC’G äGƒæ°ùdG »a çGóMC’Éa ,ºà∏©a Éª¡eh
»a ¬fƒÑ©∏J Qò``b QhO …CG âØ°ûc Éª∏ãe ,º``μ` bGQhCG πc
ô«Ñ©àdG ájôMh »°SÉ«°ùdG •É°ûædG º°SÉH) øWƒdG Gòg
áYÉ°†ÑdG »``gh ,(á``«`WGô``≤`ª`jó``dGh ¿É``°`ù`fE’G ¥ƒ``≤`Mh
∫Éμ°TCG πc ôjôªàd É¡H ºJôLÉJ ÉªdÉ£d »àdG Ió°SÉØdG
≈``dEG ∫ƒ``°`Uƒ``dG º``ghh OÉ``©`e ó∏Ñd I’Gƒ``ª` dGh ádÉª©dG
!á£∏°ùdG
ºμJÓNGóeh ºμ©bGƒe ≈dEG GhOƒY !?áÑàμdG ºg øe
ÜÉàμdG ÉeCG !áÑàμdG ºg øe Gƒaô©àd ºμJÉfÉ«Hh ºμJÉHÉàch
Éª¡e ,Iô``ª`ã`ª`dGh á«dÉ©dG Iôé°ûdÉc º¡a ¿ƒ«æWƒdG
»a ºàfCGh !ôªãdG ’EG É¡æe §≤°ùj ’ QÉéMC’ÉH Égƒªàaòb
πjƒªàdG äGƒæb äÉfƒahôμ«e ∞∏Nh ºcQƒëL πNGO
,¢VôZ …C’h ,ºμ¡Lƒj …ò``dG øe Gó«L ¿ƒaô©J ºμd
áXƒØëªdG á«HÉ£îdG äÉLÉÑjódG π``ch ,á``jÉ``Z á``jC’h
ºàfCG …òdG ádÉª©dG ™bƒe ô«¨J ød ºμdƒ≤Y »a á∏é°ùªdGh
!ºcQhô°T øe É¡Ñ©°Th øjôëÑdG ¬∏dG ßØM !¬«a ¿ƒ©HÉb

á°VQÉ©ª∏d á°ü°üîªdG ¿GôjEG äGƒæb ióMEG »a }
ºgóMCG »`q `dEG QÉ°TCG »àdG zIDƒdDƒ∏dG{ IÉæb »gh ,á∏«ª©dG
øY √ÉæÑàc É``e ∫hÉæàj É¡«a èeÉfôÑd IOÉ`` YEG á©HÉàªH
™HÉJCG ’ »fCG ±ô©j ¬fC’ (ΩÉ©dG ƒØ©dG IƒYO ájRÉ¡àfG)
äGƒæ≤dG ø``e É``jCG ’h ,Ó``°`UCG É¡JÉaô£Nh IÉæ≤dG √ò``g
¢†jôëàdGh Ωƒª°ùdÉH âbƒdG ∫GƒW áÄ«∏ªdG á«fGôjE’G
.øjôëÑdG »æWh ó°V ¢ü«NôdG
¬«LƒJ ∑Éæg{ :ábõJôªdG óMCG QÉ°TCG á≤∏ëdG ∂∏J »a
á≤aGƒe ¿hò``NCÉ` j{h !z¿ƒÑàμj É``e ÜÉàμdG Öàμj »μd
GOÉ¡àLG ¢ù«dh ´ƒ°VƒªdG º¡fƒ£©j{h !zá£∏°ùdG øe
¢ù«dh á«°üî°T ídÉ°üªd ¿ƒÑàμj A’Dƒg{h !zÉ«°üî°T
!zá«æWh áë∏°üªd
IóæLC’h º¡æWh ô«¨d ø«dGƒªdG A’Dƒg ¿CG Öjô¨dG
º¡jód -¿Gô``jEG øe ádƒªe º¡JÉæbh- á«LQÉNh á«fGôjEG
GƒKóëàj ¿CG »a -í°UCG á«ª°ùàH- áMÉbƒdG hCG ICGôédG
!´ƒ°VƒªdG º¡fƒ£©jh !á≤aGƒªdG òNCGh (¬«LƒàdG) øY
»∏dG{ Ó©ah !á«æWƒdG áë∏°üªdG øY GƒKóëàj ¿CGh
!zGƒJÉe Gƒ°ûàNG
ïjQÉàdG ..¿Gô`` jEG ábõJôeh êQÉ``î`dG AÓªY Éj }
¬``FÉ``aô``°`Th ø``Wƒ``dG Gò`` g ÜÉ``à` c ø``Y çó``ë` à` jh ó¡°ûj
¿ƒbQÉZ ºàfCG …òdG QÉ©dGh …õîdG øYh ºμæY çóëàjh
¬«LƒàH Öàμf ÉæfCG ¿hó≤à©J ºàæc ¿EGh !¬©≤æà°ùe »a
ºμJÉØ∏e á©LGôe ºμ«∏©a á«°üî°T ídÉ°üe hhP ÉæfCGh
!…QƒãdG ¢SôëdGh á«fGôjE’G øFGõîdG »a áXƒØëªdG
,á«°üî°ûdG ¬ëdÉ°üªdh ¬«LƒàH πª©j …òdG øe Gƒaô©àd
»a ¬bOÉæah ¬JGôØ°S πjƒªJ ºàjh äBÉaÉμªdG ¢†Ñ≤j øeh
!¬«≤ØdG »dƒdG ôeCÉH ôªJCÉj øeh êQÉîdG
’ ¬«LƒJ …CG º∏à°ùf ºd áHÉàμdG ÉfCGóH ¿CG òæe }
’ Éeh ,á£∏°ùdG øe ’h É¡«a Öàμf »àdG áØ«ë°üdG øe
ô°ûf ™æe ºàj ÉªHQ ¢û«©ªdG ±ô¶dG ™e ÉfÉ«MCG ≥aGƒàj
Gòg »a Öàμ«d ÖJÉμdG ¬Lƒj óMCG ’ øμd ,¬fCÉ°ûH ∫É≤ªdG
!∑GP hCG ´ƒ°VƒªdG

zƒ```JÉ```æ```dG{ ∞``∏``M á``«``é``«``JGô``à``°``SG
É````fhQƒ````c á`````````eRCG á```¡```LGƒ```ª```d
∞∏ëdG äGƒ`` `b ø``e Ék ` jó``æ` L ø``jô``°`û`Y
Oƒ¡édG øY åjóëdG πX »a
,¢Shô«ØdÉH É«fGƒà«d »a IOƒLƒªdG
QÉ°ûàfG á¡LGƒªd á«YÉªédG á«dhódG
áHÉéà°S’G ≈∏Y ∞∏ëdG IQób :É¡«fÉKh
»ægP ≈`` dEG QOÉ``Ñ` J É``fhQƒ``c AÉ`` Hh
Iõ¡LCG á°UÉNh IóYÉ°ùªdG äÉÑ∏W πμd
∞∏M QhO ƒg Ée :√OÉ``Ø`e ∫DhÉ°ùJ
äGó©ªdG ¢†©Hh »YÉæ£°U’G ¢ùØæàdG
™`` bGhh ?á`` ` eRC’G ∂``∏`J »``a ƒ``JÉ``æ` dG
Ée É¡æe ¬jód óLƒj ’ ÉªHQ »àdG á«Ñ£dG
áKÓK ∫DhÉ°ùàdG ∂dP Oôe ¿CG ô``eC’G
Ö∏£J »àdG ∫hódG IóYÉ°ùe øe ¬æμªj
∫óédG πX »a ¬``fCG :É¡dhCG ÜÉÑ°SCG
IôjRh ¿Ó``YEG øe ºZôdG ≈∏©a ,ºYódG
á«YÉªL äÉ``«`dBG Oƒ``Lh Ωó``Y ∫ƒ``M
ÖeGôc â``jô``é`«`fCG á``«`fÉ``ª`dC’G ´É``aó``dG
AÉHƒdG ∂dP QÉ°ûàfG á¡LGƒªd á«dhO
ºjó≤àd É``«`fÉ``ª`dCG OGó``©`à`°`SG QhÉ``Ñ` fQÉ``c
äÉª«¶æàdG IQób ΩóY iôMC’ÉH hCG
∞∏ëdG AÉcô°ûd äGóYÉ°ùªdG øe ójõªdG
-»HhQhC’G OÉëJ’G É¡æe- á«dÉëdG
π©ØdÉH óYÉ°S ób »fÉªdC’G ¢û«édG ¿CGh
∫ÓN »YÉªL πμ°ûH πª©dG ≈∏Y
É«dÉ£jEG øe Iô£îdG ä’ÉëdG π≤f »a
∫ƒM ∫DhÉ°ùàdG ô«ãj ∂dP ¿EÉa áeRC’G
É¡fEÉa ø«dôH »a êÓ©dG »∏≤àd É°ùfôah
22 ∑Éæg ¿CG QÉÑàYÉH ƒJÉædG QhO
:º∏≤H
∞bƒàj á°SÉ«°ùdG ∂∏J QGôªà°SG ¿CG äócCG
É¡àjƒ°†Y πNGóàJ á``«` HhQhCG á``dhO
äÉÑZQh ¬JGP AÉHƒdG QÉ°ûàfG Qƒ£J ≈∏Y | ∂°ûc óª ±ô°TCG .O ,∞∏ëdGh »```HhQhC’G OÉ``ë`J’G ø«H
ÉªHQh ,áMÉàªdG OQGƒªdG ºéMh AÉcô°ûdG
¬``fCG í«ë°U ,∞∏ëdG ¿CG :É¡«fÉKh
…óëàdG ∂``dP á¡LGƒe ¿CG ∞∏ëdG iô``j
¬``fCG ’EG ¢``SÉ``°`SC’É``H á``«`YÉ``aO áª¶æe
≈``dhC’G áLQódÉH á«æWƒdG äÉeƒμëdG á«dhDƒ°ùe ƒg
záªYÉædG Iƒ≤dG{ ºjó≤J Iô«NC’G Oƒ≤©dG ∫ÓN ´É£à°SG
´É£≤dG º``YO ¬æμªj ¬``fCG ’EG Ék «YÉaO Ék ª«¶æJ √QÉÑàYÉH
ä’Éée »a äGôÑîdG ∫OÉÑJh äGQÉ°ûà°S’G ∫ÓN øe
øe πc QhO πX »Øa ,á∏∏°†ªdG ájÉYódG :É¡ãdÉKh ,»fóªdG
¿ƒ``cCG ¿CÉ` H âaô°T ó``bh äÉ`` eRC’G IQGOEG É¡æe ,Ió``jó``Y
á«HhQhC’G ∫hódG ¢†©H IóYÉ°ùe »a ø«°üdGh É«°ShQ
ióe ≈∏Y §°ShC’G ¥ô°ûdG á≤£æe øe Ék «ªjOÉcCG Ék ¡Lƒe
∂∏J ∞«XƒJ ºJ ¬``fCG ∞∏ëdG ó``Lh ó≤a ∞∏ëdG AÉ°†YCG
´ÉaódG á«∏μH äÉeRC’G IQGOEG øjôªJ øª°V äGƒæ°S ô°ûY
É¡fCG ∞∏ëdG iôj á∏∏°†e ájÉYO ∫ÓN øe äGóYÉ°ùªdG
≈∏Y äÉcGô°T ∞∏ë∏d ¿CG :É¡ãdÉK ,ÉehôH ∞∏ë∏d á©HÉàdG
ΩÉ©dG ø«eC’G ∫ƒ≤j QÉ``WE’G Gò``g »``ah ,¬``d πFÉg ójó¡J
≈©°ùj ÉªHQ á«é«JGôà°SG ídÉ°üeh ºdÉ©dG iƒà°ùe
∫hÉëJ ÉgÉfó¡°T »àdG π«∏°†àdG äÓªM ¿EG { :∞∏ë∏d
.Égójó¡J hCG ídÉ°üªdG ∂∏J øe π«æ∏d √ƒ°ùaÉæe
π©éj ¿CG øμªj …òdG ôeC’G ,ÉæeõY ¢†jƒ≤Jh Éæª«°ù≤J
¿EÉ` a á``KÓ``ã`dG äGQÉ``Ñ` à` Y’G ∂``∏`J ≈``∏`Y Ék `°`ù`«`°`SCÉ`Jh
π∏°†J ¿CG øμªj É¡fC’ ,IQƒ£N ôãcCG á«ë°üdG á``eRC’G
?áeRC’G ∂∏J ∫ÓN ∞∏ëdG á£N »g Ée :ƒg ∫DhÉ°ùàdG
∂∏J ™e πeÉ©àdG »a íéæj ’h í∏°üj Ée »a ¢SÉædG
øe ºZôdG ≈∏Yh ∫DhÉ°ùàdG ∂dP øY áHÉLE’G π«Ñb
∫hódG áaÉc OÉªàYG πX »a :É¡©HGQh ,zá«ë°üdG áeRC’G
±ó¡dG ¿CG ∞∏ë∏d ΩÉ©dG ø«eC’G êôÑæàdƒà°S ¢ùæj ó«cCÉJ
É¡FÉYóà°SGh É¡°Tƒ«L ≈∏Y ∞∏ëdG AÉ°†YCG á«HhQhC’G
áeRCG ≈``dEG á«ë°üdG á``eRC’G{ ∫ƒëàJ ’CG ƒg »°SÉ°SC’G
ádÉ°SQ »£©j ÉªHQ ∂``dP ¿EÉ` a á``eRC’G ∂∏J ™e πeÉ©à∏d
å«M »ªdÉY »dÉàb OGó©à°SG ¬jód{ ∞∏ëdG ¿CGh zá«æeCG
AÉ¨dEG ºJ ¬fCG á°UÉNh ∞∏ë∏d áFhÉæªdG iƒ≤∏d áÄWÉN
ºgOóY ≠∏Ñj øjòdG AÉ°†YC’G ∫hó``dG ¿Éμ°S ájÉªM ¿EG
´OôdG Iƒb QÉ¡XEG É¡æe »°SÉ°SC’G ±ó¡dG ¿Éc äÉÑjQóJ
¿EÉ`a zá«°ù«FôdG ¬``à`jƒ``dhCG ∫Gõ``J ’ áª°ùf QÉ«∏e ƒëf
ájOÉ°üàb’G äÉ«YGóàdG πX »a :É¡°ùeÉNh ,É«°ShQ ó°V
ÖÑ°ùH ¢ù«d ∞∏ë∏d Ók FÉg Ék jóëJ πãe ób ÉfhQƒc AÉHh
∫hódG ΩGõàdG ióe ∫ƒM Écƒμ°T ∑Éæg ¿EÉa ÉfhQƒc áeRC’
Qƒ¡X øeGõJ PEG â«bƒàdG »a πH IOó©àªdG ¬JÉ«YGóJ
èJÉædG øe %2 áÑ°ùf ¢ü«°üîàH ∞∏ëdG »a AÉ°†YC’G
øe AõL »dƒàd ó©à°ùj ∞∏ëdG ¿Éc âbh »a AÉHƒdG ∂dP
á«°†≤dG »``gh á«YÉaódG äÉ≤Øæ∏d »``dÉ``ª`LE’G »∏ëªdG
»a ¥Gô©dG »a ¢ûYGO áHQÉëªd »dhódG ∞dÉëàdG ΩÉ¡e
IóëàªdG äÉ``j’ƒ``dG ø``«`H ±Ó``î`∏`d Ók `ë`e â``fÉ``c »``à`dG
∫ƒÑbh ¿CÉ°ûdG Gò¡H ∞∏ë∏d á«μjôeC’G IƒYódG ÜÉ≤YCG
ΩÉ©dG ø«eC’G ôjòëJ :É¡°SOÉ°Sh ,∞∏ëdG AÉ°†YCG á«≤Hh
CGóÑ«°S ∞∏ëdG ¿Éc á«fÉK á«MÉf øe ,áª¡ªdG ∂∏àd ô«NC’G
äÉcô°T ≈∏Y Iô£«°ù∏d ∞∏ëdG Ωƒ°üN »©°S øe ∞∏ë∏d
¥ÉØJ’G á«Ø∏N ≈∏Y ¿Éà°ùfÉ¨aCG »a ¬JGƒb ¢†«ØîJ »a
πª©J »àdG äÉcô°ûdG øY Ók °†a ,á``«`HhQhC’G ™«æ°üàdG
ácôMh á``«`μ`jô``eC’G IóëàªdG äÉ``j’ƒ``dG ø«H Ωô``Ñ`ª`dG
á«àëàdG á«æÑdGh ä’É``°`ü`J’Gh Å``aGô``ª`dG »YÉ£b »``a
.¿ÉÑdÉW
»àdG ájOÉ°üàb’G äÉjóëàdG Ωƒ°üîdG A’Dƒg ∫Ó¨à°SGh
äÉeRCÓd ∞∏ëdG øe áHÉéà°SG ∑Éæg ¿ƒμJ Ée Ék ªFGOh
.É¡«∏Y Iô£«°ùdG ºK øeh äÉcô°ûdG √òg É¡¡LGƒJ
á«LQÉN AGQRƒ``d ´ÉªàLG ÜÉ≤YCG »Øa ,É¡¡LGƒj »àdG
Ók FÉg Ék jóëJ áeRC’G ¿ƒch ≥Ñ°S Éªe ºZôdG ≈∏Yh
ócCG ƒjó«ØdG ôÑY 2020 πjôHCG øe ∫hC’G »a ∞∏ëdG
¿EÉa ƒJÉædG ∞∏ëc á«YÉaódG äÉª«¶æàdG iƒ``bC’ ≈àM
Qƒ``eCG áKÓK ∞∏ë∏d ΩÉ``©`dG ø``«`eC’G êôÑæàdƒà°S ¢ùæj
:áª¡e ¢``ShQO áKÓK É¡H áeRCÓd ∞∏ëdG IQGOEG á≤jôW
∫ÓN ∞∏ë∏d áë∏°ùªdG äGƒ≤dG QhO ó«cCÉJ :∫hC’G áª¡e
ájôμ°ù©dGh á«fóªdG Oƒ¡édG ø«H πeÉμàdG Iôμa :∫hC’G
Oƒ¡édG ºYóJ ájôμ°ù©dG äGQó≤dG ¿EG ∫ƒ≤dÉH äÉ``eRC’G
á«Ø«c :»fÉãdGh ,ájÉ¨∏d º¡e ô``eCG ƒgh äÉ``eRC’G ∫ÓN
äGOGó`` eE’G π≤fh Ohó``ë` dG áÑbGôe ∫Ó``N ø``e á«fóªdG
®ÉØëdG ¬``JGP â``bƒ``dG »``ah á«ë°U á``eRCG ™``e πeÉ©àdG
≈∏Y ø«©àj ¬``fCG :»fÉãdGh ,º«≤©àdG äÉ«∏ªYh á«Ñ£dG
:ådÉãdGh ,ájôμ°ù©dG ájõgÉédGh á«YÉaódG äGQó≤dG ≈∏Y
∫ÓN øe IóYÉ°ùªdG Ö∏Wh º¡JÉLÉ«àMG ójóëJ AÉØ∏ëdG
™e πeÉ©à∏d IOÉØà°ùªdG ¢ShQódG ¢UÓîà°SG ádhÉëe
™HÉàdG á«fÉ°ùfE’G äÉ``eRCÓ`d áHÉéà°S’G ≥«°ùæJ õcôe
ô«KCÉàdG É¡fCÉ°T øe »àdGh áeRCÓd á∏ªàëªdG äÉ«YGóàdG
øe πμd äGóYÉ°ùe π©ØdÉH ∞∏ëdG Ωó``b ó``bh ∞∏ë∏d
.∞∏ëdG ô«KCÉJh ºéëH á«YÉaO áª¶æe πªY ≈∏Y
âeó≤J É«fÉÑ°SEG ¿CG ôcòdÉH ôjóédG .É«fÉÑ°SEGh É«dÉ£jEG
¢ùμ©j ƒëædG Gòg ≈∏Y ƒJÉædG ∞∏M AGOCG ¿CG ™eh
âæª°†J äGóYÉ°ùe ≈∏Y ∫ƒ°üë∏d ∞∏ë∏d »ª°SQ Ö∏£H
ΩÉ¶f OƒLhh ¢SÉ°SC’ÉH á«YÉaO áª¶æªc ∞∏ëdG á©«ÑW
¢ùØæJ RÉ¡L ∞dCG 150h ,á«ÑW á∏jôe ∞dCG 150 Ö∏W
äÉeRCÓd áHÉéà°S’G á«dBG »a πãªàj »YÉªL IóYÉ°ùe
,AGôªëdG âëJ á©°TC’ÉH IQGôëdG ¢SÉ«≤d RÉ¡L 1000h
∞∏ë∏d Å°ûæe ¥Éã«e Oƒ``Lh ≈``dEG áaÉ°VE’ÉH ,∞∏ëdÉH
,á«bGh á«ÑW IQÉ¶f ±’BG 10h ,»ÑW ´Éæb ±’BG 5h
AÉ°†YC’G ¬dhO √ÉéJ ¬JÉeGõàdGh ∞∏ëdG á«gÉe í°Vƒj
äGhOCG øe ∞``dCG 500h ,»``MGô``L ´Éæb ¿ƒ«∏e 1^5h
∞∏ëdG ≈∏Y áeRC’G ∂∏J »∏ªJ ±ƒ°S …Qƒ°üJ »a ¬fCG ’EG
∞∏ëdG ≈∏Y Öéj ¬``fCG :ådÉãdGh ,»Ñ£dG ¢ü«î°ûàdG
øY Ók °†a ,äÉeRCÓd »YÉªédG áHÉéà°S’G ΩÉ¶f ôjƒ£J
ió``LCG πμ°ûH ¬``JGQó``b ΩGó``î`à`°`SG á«Ø«c »``a ô«μØàdG
∫ÓN ºdÉ©dG ôÑY AÉcô°ûdG ™e π°UGƒà∏d á«dBG çGóëà°SG
.áeRC’G ∂∏J ∫ÓN ´ô°SCGh
.á∏KÉªe äÉeRCG
,äÉjóëJ áà°S ∞∏ëdG ¬LGƒj ≥Ñ°S Éªe ºZôdG ≈∏Yh
á``«`é`«`JGô``à`°`S’G äÉ``°``SGQó``dG è``eÉ``fô``H ô``jó``e |
äGƒb ±ƒØ°U ø«H AÉHƒdG ∂dP QÉ°ûàfG á«fÉμeEG :É¡dhCG
ô«KCÉJ ¬d ¿ƒμj ¿CG øμªj …òdG ôeC’G êQÉîdG »a ∞∏ëdG
á«é«JGôà°S’G äÉ°SGQó∏d øjôëÑdG õcôªH á«dhódGh
zäÉ°SGQO{ ábÉ£dGh á«dhódGh
áHÉ°UEG ≈dEG ôjQÉ≤J äQÉ°TCG PEG ,ájôμ°ù©dG ¬JÉ«∏ªY ≈∏Y
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’GõdR ¢ù«d zÉfhQƒc{
äGP ó«cCÉJ πμH ¿ƒμJ ød á«YƒædGh á≤«ª©dG äGô«¨àdG
»a Gô«KCÉJh ÉMƒ°Vh ôãcCG ¿ƒμà°S ÉªfEGh »ªdÉY ™HÉW
IOÉYEÉH ôeC’G ≥∏©J AGƒ°S ,ádhO πμd »æWƒdG πNGódG
»àdG áfÉμªdGh áªFÉ≤dG á«ë°üdG äÉeƒ¶æªdG »a ô¶ædG
hCG ,áeƒ¶æªdG √òg »a (øWGƒªdG) ¿É°ùfE’G É¡H ≈¶ëj
á©ÑàªdG ájó«∏≤àdG Ö«dÉ°SC’Gh á«dÉª©dG á°SÉ«°ùdG »a
.Égô«Zh ∫ÉªYC’G RÉéfEGh ô««°ùJ »a
≥«bO ó°UQ ºjó≤àd GóL GôμÑe ∫Gõj ’ âbƒdG ¿CG ™e
ºdÉ©dG ∫hO É¡JóÑμJ »àdG ájOÉ°üàb’G ôFÉ°ùîdG ºéëd
ôFÉ°ùîdG √ò¡d ™bƒàªdG ´ÉØJQ’G ºéMh ¿B’G ≈àM
,ájô°ûÑdGh É¡æe ájOÉ°üàb’G ,Ió©°UC’G ∞∏àîe ≈∏Y
É¡LhCG áëFÉédG √ò¡d ¿CG ,∂dP ºZQ ,iôj ¢†©ÑdG ¿EÉa
Iô«ãc á«Ñ∏°S ÖfGƒL âØ°ûc QÉ°üàNÉH É¡fC’ á«HÉéjEG
,A’Dƒg ∫ƒ≤j Éªc ,äôq Yh ,ºdÉ©dG ∫hO øe ójó©dG iód
,OGôaC’Gh ∫hó∏d ádhDƒ°ùªdG ô«Z á«Ä«ÑdG äÉ°SQÉªªdG
øY á©aGóªdG äÉª¶æªdG iód É¡LƒJ ∑Éæg ¿CG á°UÉNh
øY åëÑ∏d á«ª∏Y äÉ°SGQóH ΩÉ«≤dG »a AóÑ∏d áÄ«ÑdG
.áÄ«ÑdG »a zÉfhQƒc{ »°ûØàd »HÉéjE’G ôKC’G
øe ó``jó``©``dGh ô``«` ã` μ` dG ∑É``æ` g ¿CG ó``cDƒ``ª``dG ø`` e
,á«∏gC’Gh É¡æe á«ª°SôdG ,äÉ°ù°SDƒªdGh äÉª¶æªdG
øe »Øμj É``e ¿ƒ°ü°üîj ±ƒ``°`S ,OGô`` `aC’G ∂``dò``ch
±ƒ°S »àdG äGô«¨àªdGh äGô«¨àdG á°SGQód âbƒdG
øe ºdÉ©dG ∫hO AÉ¡àfG ó©H ,IócDƒe ¬Ñ°T »gh ,CGô£J
ô¡¶J ±ƒ°S äGô«¨J ∑Éæ¡a ,á°Sô°ûdG ácô©ªdG √òg
äGô«¨J ∑Éæg øμd ,¢Shô«ØdG ô£N ∫GhR ó©H Iô°TÉÑe
Iôàa ó©H ’EG É¡éFÉàf ô¡¶J ødh A§ÑH πYÉØàJ ≈≤Ñà°S
≈∏Y ô«¨J øe ¬©bƒJ øμªj Ée ∂``dP »a ÉªH ,á∏jƒW
ó«cCÉJ πμH πÑ≤à°ùªdG ..á«dhódG äÉbÓ©dG iƒà°ùe
.äÉæ¡μàdGh äÉ©bƒàdG πªée øY áHÉLE’ÉH π«Øc

¢Shô«a QÉ°ûàfG É¡«a ÖÑ°ùJ »àdG QGô``°` VC’G ºéM
äÉ«YGóJ ø``e ¬æY ºéf É``eh ∂``dP ô`` KCGh zÉ``fhQƒ``c{
á«ë°üdG ,á«ªdÉ©dG äÉYÉ£≤dG ∞∏àîe »a Iô«£N
äÉLQóH ¿EGh ,á«YÉªàL’G ∂dòch ,ájOÉ°üàb’Gh É¡æe
äóÑμJ ºdÉ©dG ∫hO ™«ªéa ,¿B’G ≈àM á«°SÉ«°ùdG πbCG
Gòg AGô`` L áJhÉØàe á``jOÉ``°`ü`à`bGh ájô°ûH ôFÉ°ùN
√QÉ°ûàfGh ¢Shô«ØdG Gòg QGô°VCG ¿CG Éªc ,QÉ°ûàf’G
Égô«Z ™e áæ«©e ∫hó``d á«°SÉ«°ùdG äÉbÓ©dG âdÉW
ó°V á¡Lƒe äÉeÉ¡JG øe ¿B’G çóëj Éªc ,∫hódG øe
IóëàªdG äÉj’ƒdG ÉgOƒ≤J á«Ñ©°ûdG ø«°üdG ájQƒ¡ªL
¢ù««°ùJ É¡fCG ≈∏Y ô°ùØJ É¡FÉØ∏M ¢†©Hh á«μjôeC’G
.√QÉ°ûàfGh ¢Shô«ØdG á«°†≤d
¿CÉ°ûH ∫hó``dG ¢†©H ø«H ∫ó``é`dG óYÉ°üJ ºZôa
¢ùYÉ≤J ø``e iô`` NCG ∫hO ¢VÉ©àeGh á«°†≤dG √ò``g
¿ƒ©dG ój ºjó≤J ≈dEG IQOÉÑªdG øY É¡d AÉbó°UCGh AÉØ∏M
á°Sô°ûdG áªé¡∏d É¡°Vô©J IhQP ¿ÉHEG É¡d IóYÉ°ùªdGh
∂dP ¿EG ∫ƒ≤dG ≈``dEG ¢†©ÑdG ÜÉ``gPh ,¢Shô«ØdG Gò¡d
™e ∂∏J hCG ádhódG √òg äÉbÓY ≈∏Y ¢ùμ©æj ±ƒ°S
≥HÉ°ùdG øe ¬fEÉa ∂dP πc ºZQ ,É¡FÉbó°UCGh É¡FÉØ∏M
≈∏Y CGô£j ±ƒ°S …òdG ∫ƒëàdG ióªH ø¡μàdG ¬fGhC’
á«ªdÉ©dG ácô©ªdG AÉ¡àfG ó©H ºdÉ©dG ∫hO ø«H äÉbÓ©dG
çóëJ ¿CG Gó``L ó©Ñà°ùªdG øe øμd ,zÉ``fhQƒ``c{ ó°V
É¡àKóMCG »àdG Iõ¡dG ºéëH äÉbÓ©dG √òg »a Iõg
áeƒ¶æªdG ∂μØJh á«fÉãdG á«ªdÉ©dG Üô``ë`dG èFÉàf
.á«cGôà°T’G
ÉYÉ°VhCG ¿CG ÉÑjô≤J ócDƒªdG ºμM »a ≈≤Ñj ,∂dP ™e
,zÉfhQƒc{ áªZ ∫GhR ó©H É¡dÉM ≈∏Y ≈≤ÑJ ød Iô«ãc
≈∏Y CGô£J ±ƒ°S É°†jCG á«Yƒfh Iô«ãc äGô«¨J ¿CGh
øμd ,É°†jCG äÉ©ªàéªdGh OGôaC’G ø«H äÉbÓ©dG á©«ÑW

¬«a É¨dÉÑe øμj ºd ¿EG ,áHƒ©°üdG ájÉZ »a ¿ƒμ«°S
´É°û≤fG ó©H zójóL{ ºdÉY Qƒ¡X á«ªàëH ΩõédG ,GóL
º¶©e âMÉàLG »àdG óéà°ùªdG zÉfhQƒc{ ¢Shô«a áaBG
»ªàëdG ¬Ñ°T ø¡μàdG ≈dEG ¢†©ÑdG Ögòj PEG ,ºdÉ©dG ∫hO
á«dhódG áeƒ¶æªdG »a Iõg çóëJ ±ƒ°S áaB’G √òg ¿CÉH
á«°SÉ«°ùdGh ájOÉ°üàb’G É¡JÓàμJ ø«H äÉbÓ©dGh
∂∏J á°UÉNh ,øeõdG øe Oƒ≤Y ióe ≈∏Y â∏μ°ûJ »àdG
á«fÉãdG á«ªdÉ©dG ÜôëdG èFÉàf º°ùM ó©H äô¡X »àdG
É«°SÉ«°Sh Éjôμ°ùY) ø««°ù«FôdG øjôμ°ù©ªdG RhôHh
OÉëJ’G áeÉYõH »cGôà°T’G ôμ°ù©ªdG ,(ÉjOÉ°üàbGh
IOÉ«≤H »dÉª°SCGôdG ôμ°ù©ªdGh ≥HÉ°ùdG »à«aƒ°ùdG
äGQƒ£àdG ∂∏J hCG ,á«μjôeC’G IóëàªdG äÉ``j’ƒ``dG
øe ™°SÉàdG ó≤©dG ™∏£e ™e âKóM »àdG (äGõ``¡`dG)
áeƒ¶æªdG ∂μØJ É¡æY ºéf »àdGh »°VÉªdG ¿ô≤dG
.»à«aƒ°ùdG OÉëJ’G É¡ªgCGh á«cGôà°T’G
-1939) á«fÉãdG á«ªdÉ©dG ÜôëdG èFÉàf AGƒ°S
∂μØJh »cGôà°T’G ôμ°ù©ªdG •ƒ≤°S hCG ,(1945
Éª¡Ø°Uh øμªj ø«KóëdG ¿EÉ` a ,»à«aƒ°ùdG OÉ``ë`J’G
»LƒdƒjójC’Gh …OÉ°üàb’Gh »°SÉ«°ùdG ∫GõdõdÉH
¿CG ¿hO ø``e Éªgô«KCÉJ »¡àæj ¿CG øμªj ’ å«ëH
,ºdÉ©dG iƒà°ùe ≈∏Y ójóL ™``bGh ≥∏N ≈``dEG É``jODƒ`j
èFÉàæa ,™bGƒdG Gòg »a óeC’G πjƒW GôKCG Écôàj ¿CGh
ø«°†bÉæàe øjôμ°ù©e â≤∏N á«fÉãdG á«ªdÉ©dG ÜôëdG
ôNB’G ƒg á«cGôà°T’G áeƒ¶æªdG ∂μØJh ,øjOÉ°†àeh
¬éJG PEG ,á«ªdÉ©dG á«Ñ£≤dG π«μ°ûJ IOÉ``YEG »a ºgÉ°S
äÉ``j’ƒ``dG) Ió``MGƒ``dG á«Ñ£≤dG ƒëf π«μ°ûàdG Gò``g
ºd ºdÉ©dG ¿EÉa ∂dP ôã©J ºZQh ,(á«μjôeC’G IóëàªdG
.á«Ñ£≤dG √òg â«Ñãàd ÉμjôeCG »©°S øe êôîj
øe π«∏≤àdG ∫Gƒ`` ` MC’G ø``e ∫É`` M …CÉ` `H øμªj ’

»``μ``jô``eC’G §``Ø``æ``dG QÉ```©```°```SCG QÉ``«``¡``fG äÉ```«```YGó```J
πμjÉe{ Qò``Mh .z»JCÉJ ød iôÑμdG äÉÑ∏£dÉH áahô©ªdG
zá«ªdÉ©dG ábÉ£dG á«é«JGôà°S’{ …QGOE’G ôjóªdG z¿GôJ
ôeC’G Gòg øe z¢ùàcQÉe ∫Éà«HÉc »°S »H QG{ áYƒªée »a
É¡JÉ°Vhô©e øe ójó©∏d ôjôμàdG äÉcô°T ¢†aQ ™e{ :Ók FÉb
´ÉØJQG ™``eh ,Ék«îjQÉJ ábƒÑ°ùe ô«Z IQƒ°üH á«£ØædG
≥ë∏oà°S ,áaÉëdG óM ≈dEG á«μjôeC’G øjõîàdG äÉjƒà°ùe
≈àM ôã©àdGh º``dC’G äÉ¶ëd øe ójõªdG ¥ƒ°ùdG iƒ≤H
≈∏Y AÉ°†≤dG ºàj ¿CG ≈``dEG É¡JÉjƒà°ùe ≈``fOCG ≈``dEG π°üf
.z19- ó«aƒc{ ¢Shô«a
k G ≈Øîj ’h
OÉ°üàb’G ≈∏Y ióªdG Ió«©H QÉKB’G ¿CG É°†jC
§ØædG QÉHBG øe ójó©dG ¥ÓZEG Ö∏£à«°Sh .¬JGP »μjôeC’G
É¡aõæà°ùà°S iôÑc äÉ≤Øf iô``NCG Iôe É¡∏«¨°ûJ IOÉ``YEGh
Éªc .AGƒ°S óM ≈∏Y á«dÉªdG OQGƒ``ª`dGh á∏eÉ©dG iƒ≤dG
ó«YCG »àdG §ØædG QÉ``HBG π°üJ ¿CG πªàëªdG ô«Z øe ¬``fCG
.AÉHƒdG »°ûØJ πÑb á≤HÉ°ùdG êÉàfE’G äÉjƒà°ùe ≈dEG É¡ëàa
áØ«ë°U »a z¢ShGôc OQƒØ«∏c{ ô«°ûj ,Oó°üdG Gòg »ah
»a ôªà°ùJ ób äÉcô°ûdG ¢†©H ¿CG ≈dEG ,zõªjÉJ ∑Qƒjƒ«f{
,áMOÉØdG á«dÉªdG É¡JQÉ°ùN ∫ÉM »a ≈àM ,§ØædG êÉàfEG
É¡fƒjO ≈∏Y óFGƒØdG ™``aOh ¥ƒ°ùdG »a AÉ≤ÑdG π``LCG øe
á«μjôeC’G §ØædG áYÉæ°U ∞``Xƒ``Jh .Ék«dÉM áªcGôàªdG
¢ù«FQ í°Vƒjh .É¡YÉ£b »a πeÉY ø«jÓe 10 »dGƒM
ÜôZ »a áéàæe ácô°T »gh ,zΩƒ«dhôàH ƒé«J’{ ácô°T
πeÉY ∞dCG 40≈dEG π°üj Ée ¿CG ,zROQGhOEG ∑ô«c{ ¢SÉ°ùμJ
≈∏Y º¡ØFÉXh Ghó≤Øj ¿CG øμªj ÉgóMh ¢SÉ°ùμJ ÜôZ »a
∫Éªμà°SG hCG Ö«≤æàdGh ôØë∏d ÖÑ°S óLƒj ’{ ¬fCG ¢SÉ°SCG
óLƒj ’ ¬fC’ …QÉédG ΩÉ©dG »a iôNCG QÉHBG …CÉH πª©dG
äƒμ°S{ OÉ``aCGh .z¬LÉàfEG ºàj ¿É``c Ée ∑Ó¡à°S’ á°Uôa
∫GQƒ°ûJÉf ô«fƒjÉH{ ácô°ûd …ò«ØæàdG ¢ù«FôdG zó∏«Ø«°T
¿CG øμªj{ ¬``fCÉ`H …ôî°üdG §ØædG êÉ``à`fE’ zõ°SQƒ°ùjQ
Ée …CG ,Ék«eƒj ™HôdG ≈dEG π°üj ÉªH §ØædG êÉàfEG ¢†Øîæj
.zÉk«eƒj π«eôH ø«jÓe 3 ∫OÉ©j
q
,á«ªdÉ©dG §ØædG »éàæe ôFÉ°ùN øY ô¶ædG ¢†¨Hh
iôÑc á«dÉe ôFÉ°ùN øe π©ØdÉH §ØædG ƒμ∏¡à°ùe ≈fÉY
óàjÉfƒj{ â∏é°Sh .»LÉàdG ¢Shô«ØdG áëFÉL ÖÑ°ùH
IQÉ°ùN ,á``«`μ`jô``eCG á«æWh ¿Gô``«` W ácô°T ,zõ``æ` j’ô``jG
.2020 ΩÉY øe ∫hC’G ™HôdG »a Q’hO QÉ«∏e 2^1 ÉgQób
k G zábÉ£dG äÉeóîd ¿ƒJôÑ«dÉg{ â∏é°S ,πãªdÉHh
É°†jC
∫hC’G ™HôdG »a Q’hO QÉ«∏e â¨∏H á∏FÉg á«dÉe ôFÉ°ùN
.2020 ΩÉY øe
ΩÉ``î`dG ô©°S QÉ``«` ¡` fG ¿CG ∂``dò``c π``gÉ``é`J øμªj ’h
≈∏Y áÑ°üæe â``fÉ``c »``à`dG ∫É```eB’G ó``°`ù`aCG ó``b »``μ` jô``eC’G
ΩÉî∏d áéàæªdG ∫hó``dG äÉeƒμM øe ójó©dG ä’hÉëe
QGô≤à°SG ≈∏Y á¶aÉëªdGh §ØædG á``eRCG ≈∏Y Iô£«°ùdG
Gkô¶fh .á«°VÉªdG á∏«∏≤dG ™«HÉ°SC’G »a á«ªdÉ©dG áYÉæ°üdG
¿ƒμªdG ,(+∂HhCG) ∞dÉëJ íéf ,á«μjôeC’G •ƒ¨°†dG ≈dEG
IOÉ«≤H (∂HhCG) §Øæ∏d áéàæªdG ∫hódG áª¶æe AÉ°†YCG øe
áéàæªdG á«LQÉîdG ∫hódGh ,ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áμ∏ªªdG
πjôHCG πFGhCG ¥ÉØJG ≈dEG π°UƒàdG »a ,(É«°ShQ IOÉ«≤H) ¬d
óq ©j …ò``dGh ,§ØædG øe »ªdÉ©dG êÉàfE’G ¢†Øîd 2020
ºJ å«M ,ΩÉîdG êÉàfEG ïjQÉJ »a ¬Yƒf øe ¢†ØN ôÑcCG
π«eôH ø«jÓe 9^7 QGó≤ªH êÉàfE’G ¢†ØN ≈∏Y ¥ÉØJ’G
»a ΩÉî∏d ô©°S π°†aCG Oƒ``Lh ¿Éª°V π``LCG ø``e Ék«eƒj
.É¡Ñ≤©j Éeh áeOÉ≤dG Qƒ¡°ûdG
QÉ©°SCG QÉ«¡fG ¿ƒμj ¿CG íLôªdG øe ,Ωƒª©dG ≈∏Y
øe ójó©dG ø«H øe ∫hC’G ƒg §«°SƒdG ¢SÉ°ùμJ ÜôZ ΩÉN
ô¡°TC’Gh ™«HÉ°SC’G »a É¡KhóM Qô≤ªdG QÉ«¡f’G ä’ÉM
§ØædG êÉàfEG ≈∏Y óªà©J »àdG ∫hódG ô©°ûà°Sh .á∏Ñ≤ªdG
É«°ShQh Éjô«é«f πãe ,IóëàªdG äÉj’ƒdG øe ô«ãμH ôãcCG
ájOÉ°üàb’G AÉÑYC’ÉH ,∂HhCG áª¶æe »a AÉ°†YC’G ∫hódGh
á«ªdÉ©dG §ØædG ôjó°üJ ¥Gƒ°SCG ™LGôJ ¿EG å«M ,á∏eÉμdG
.∫hódG √ò¡d á«dÉªdG äÉfRGƒªdG ≈∏Y IQÉ°V GkQÉKBG ∑ôà«°S

بيانات الخبر

.zƒ«fƒj ô¡°ûd á«Ñ∏°ùdG QÉ©°SC’G ôªà°ùJ ¿CG øμªj ,Ö∏£∏d
zÖeGôJ ódÉfhO{ »μjôeC’G ¢ù«FôdG Qôc ,¬ÑfÉL øe
øjõîàd »é«JGôà°S’G §ØædG »WÉ«àM’ áeƒμëdG §£N
πjƒªJ ¢``†`aQ ó``b ¢SôéfƒμdG ¿É``ch .¢†FÉØdG §ØædG
ìôàbG ÉeóæY ΩÉîdG §ØædG øe á«dGQó«ØdG äÉjôà°ûªdG
,™«HÉ°SCG Ió``Y òæe Iô``e ∫hC’ Iô``μ`Ø`dG ¢``†`«`HC’G â«ÑdG
k G äô¶f zábÉ£dG IQGRh{ øμd
ô«LCÉJ á«fÉμeEG »a É°†jC
»Øë°U ôªJDƒe »a zÖeGôJ{ ìô°Uh .ø«éàæª∏d ábÉ£dG
,á«é«JGôà°S’G á«£ØædG ÉæJÉ«WÉ«àMG CÓªf øëf{ :ÓFÉb
»a π«eôH ¿ƒ«∏e 75 ≈``dEG π°üj Ée ™°Vh ≈``dEG ™∏£àfh
Ωƒ≤æ°S ÉeEGh ,É¡FGô°ûd ¿PE’G ÉeEG Ö∏£æ°S ..äÉ«WÉ«àM’G
.zÅ∏àªà°S ,iôNCÉH hCG á≤jô£H ,É¡æjõîàH
äôKCÉJ ,¢SÉ°ùμJ Üô``Z ΩÉ``N QÉ©°SCG ¢VÉØîfG ™``eh
ƒgh ,zâfôH{ ΩÉN ¢†ØîfG PEG ;iôNC’G ¥Gƒ°SC’G QÉ©°SCG
20 Ωƒ``j %9 áÑ°ùæH ,§ØædG QÉ©°SC’ »ªdÉ©dG ô°TDƒªdG
ábÓª©dG ájOƒ©°ùdG zƒμeGQCG{ ácô°T â°Vô©Jh .πjôHCG
ô°TDƒe ¢†ØîfGh %2 áÑ°ùæH É¡ª¡°SCG ¢VÉØîf’ §Øæ∏d
â°Vô©Jh .%2^7 áÑ°ùæH »ÑXƒHCG »a ΩÉ©dG ADX
ô©°ùH §ØædG AGô°T ±ó¡H ,ø«∏FÉØàªdG øjôªãà°ùªdG ∫ÉeBG
øe ≥M’ âbh »a Ö∏£dG ´ÉØJQG OôéªH ¬©«Hh ¢ü«NQ
,ôªãà°SG ÉeóæY ∫ÉëdG ¬«∏Y ¿Éc Éªe ôÑcCG ôFÉ°ùîd ;ΩÉ©dG
π°üJ äÉ≤aóJ IóëàªdG äÉj’ƒdG §Øf ¥hóæ°U ó¡°T Éªc
á«dÉëdG ¬JGQÉªãà°SG â©LGôJh ,Q’hO QÉ«∏e 1^5 ≈``dEG
∫ƒ≤j ,Oó°üdG Gòg »ah .√óMh πjôHCG 20»a %15 áÑ°ùæH
âëÑ°UCG{ :zõªjÉJ ∑Qƒjƒ«f{ áØ«ë°U »a zójQ »∏fÉà°S{
∫õjOh øjõæH ≈dEG §ØædG πjƒëJ »a áÑZGQ ô«Z »aÉ°üªdG
hCG ¿ƒ∏≤æàj øe OGóYCG ¢VÉØîfG AGôL ;iôNCG äÉéàæeh
IQÉéàdG DƒWÉÑJ øY Ó°†a ,äGôFÉ£dG äÓMQ ¿ƒ∏≤à°ùj
§ØædG øjõîJ π©ØdÉH iôL ≈àM ,OÉ``M πμ°ûH á«dhódG
ƒgh .z√ô«aƒJ äÉcô°û∏d øμªj ¿Éμe …CG »ah øØ°ùdG ≈∏Y
™∏°ùdG ¥hóæ°U »°ù°SDƒe ó``MCG ,z≠æ«c ÆhO{ ¬Ø°Uh Ée
.zá«ªdÉ©dG §ØædG áYÉæ°üd ôeóe Ωƒ``j{ ¬fCÉH ,ájQÉéàdG
QÉ©°SCG ¢VÉØîfG{ ¿EG á«ªdÉ©dG zêôÑeƒ∏H{ ádÉch âdÉbh
ÖÑ°ùà«°Sh É©jô°S √QÉKBG ∫hõJ ød ôØ°U øe πbCG ≈dEG §ØædG
Ó°UCG »fÉ©j …òdG »ªdÉ©dG OÉ°üàbÓd ¢TÉªμfG áLƒe »a
.zÉfhQƒc ¢Shô«a áeRCG äÉ«YGóJ øe
»fÉ©«°S »ªdÉ©dG OÉ°üàb’G ¿CG ÉeÉªJ É kë°VGh GóHh
äÉ«YGóàdG ÖÑ°ùH Ék©e πjƒ£dGh ô«°ü≤dG ø«jóªdG ≈∏Y
»a §ØædG QÉ©°SCG QÉ«¡fG áeó°U É¡Ñ∏éà°S »àdG Iô«£îdG
Ée GPEG- áeó°üdG ∂∏àd ¿ƒμ«°S ÉªHQ .á«ªdÉ©dG ¥Gƒ°SC’G
≈∏Y ô``KC’G ≠dÉH -Ók jƒW QGôªà°S’G QGó``bC’G É¡d äOGQCG
ø£æ°TGh øe πc ø«H ájƒ≤dG ájOÉ°üàb’G á°ùaÉæªdG íeÓe
,IóëàªdG äÉj’ƒ∏d áÑ°ùædÉH .äGƒæ°S òæe IôFGódGh ø«μHh
§ØædG áYÉæ°üd ÉkjOƒLh Gkójó¡J πãªJ{ áeó°üdG √òg ¿EÉa
,záeOÉ≤dG ΩÉjC’G »a áÑ«°üY ÉJk ÉbhCG ó¡°ûà°S »àdG …ôî°üdG
.zêôÑeƒ∏H{ »a zódGh ø«∏jEG{ ¬«dEG äQÉ°TCG Éªd É≤k ah ∂dPh
¿CG …ôî°üdG §ØædG QÉ©°SCG »a ¢VÉØîf’G Gòg ¿CÉ°T øªa
≈∏Y ø£æ°TGh IQób »dÉàdÉH ¢Vƒ≤jh Iôeóe QÉKBG ¬d ¿ƒμj
»àdG ábÉ£dG OQGƒe øY á«dÓ≤à°S’G øe ´ƒf …CÉH ™àªàdG
OÉ°üàb’G ¿ƒμ«°S ,Éægh ,iôNC’G ∫hódG øe ÉgOQƒà°ùJ
ájOÉ°üàb’G äÉeó°üdÉH ôKCÉà∏d á°VôY ôãcCG ¬JGP »μjôeC’G
∂∏J ¿CG øY ∂«gÉf .AGƒ°S óM ≈∏Y ¬JGOGôjEG ¢VÉØîfGh
∫DhÉØàdG ≈∏Y å©ÑJ Ak ÉÑfCG É¡JÉ«W ø«H πªëà°S áeó°üdG
PƒØf ∫AÉ°†àj ób PEG ;á«°SÉ«°Sƒ«édG á«MÉædG øe Ée É kYƒf
á«LQÉîdG á°SÉ«°ùdG äÉjôée ≈∏Y É¡àæª«gh ø£æ°TGh
.zá«dhódG ájOÉ°üàb’G ídÉ°üªdGh
∫ƒ≤j .áªJÉb IQƒ°üdG hóÑJ ,πjƒ£dG ióªdG ≈∏Yh
»a zäQƒ``Ñ` jQ ∑Qƒ``°`T{ Iô°ûf Qôëe z∑Qƒ``°`T øØ«à°S{
áYÉæ°U ¢TÉ©àfG »a ô«Ñc πeCG ∑Éæg ¢ù«d{ :É«fÉØ∏°ùæH
CGƒ°SCG íÑ°üj ób ôeC’G ¿EG .Öjô≤dG πÑ≤à°ùªdG »a §ØædG
ô``¡`°`TC’Gh ,∞«°üdG Gò``g »``a Ö∏£dG π``b ó≤a ,¿B’G ø``e

á«é«JGÎ°SE’G äÉ°SGQó∏d è«∏ÿG õcôe
QÉ©°SCG â°†ØîfG ,É¡Yƒf øe ≈dhC’G ó©J á≤HÉ°S »a
iƒà°ùe ¿hO Ée ≈dEG 2020 πjôHCG 20 Ωƒj §ØædG ∫hGóJ
…òdG ôeC’G ;IóëàªdG äÉj’ƒdG »a π«eôÑ∏d Q’hO ôØ°U
»àdG ájOÉ°üàb’G áeRCÓd ôNBG »Ñ∏°S ô«KCÉJ Qƒ¡X ≈dEG ô«°ûj
øe ø«YƒÑ°SCG ó©H ∂dPh ,ÉfhQƒc ¢Shô«a áëFÉL É¡àÑÑ°S
±ó¡H ¥ÉØJG ≈``dEG π°UƒàdG »a (+∂`` HhCG) ∞dÉëJ ìÉéf
≈dEG ¢VÉØîf’G Gòg …ODƒj óbh ,É«ªdÉY √QÉ©°SCG QGô≤à°SG
á«dÉªdG ¥Gƒ°SC’G ≈∏Y ôKDƒjh ,ájOÉ°üàbG áKQÉc çhóM
≈fOCG ≈dEG »ªdÉ©dG §ØædG êÉàfEG ∫ƒ°UƒH Oó¡jh ,á«ªdÉ©dG
.¬JÉjƒà°ùe
,Ö∏≤àdÉH §ØædG ¥ƒ°S º°ùJG ,Iô«NC’G äGƒæ°ùdG »a
¥ƒ°ùdG áeó°U ≈dEG ,2014 ΩÉY QÉ©°SC’G QÉ«¡fG øe GAóH
á``«`fGô``jE’G á«NhQÉ°üdG äÉªé¡dG áé«àf âKóM »àdG
z¢üjôNh ≥«≤H{ »a ájOƒ©°ùdG ƒ``μ`eGQCG äBÉ°ûæe ≈∏Y
§ØædG QÉ©°SCG »a QÉ«¡f’ÉH GQhô``e ,2019 ôÑªàÑ°S »a
´ÉªàLG ó©H ,2020¢``SQÉ``e 9 ø«æK’G Ωƒ``j ™``bh …ò``dG
…òdGh Éæ««a »a (∂``HhCG) §Øæ∏d IQó°üªdG ∫hódG áª¶æe
GOQ §ØædG êÉàfEG IOÉjõH GQGôb ájOƒ©°ùdG PÉîJG ¬æY èàf
ôÑcCG ≈dEG iOCG Éªe ,êÉàfE’G ¢†«ØîJ ƒμ°Sƒe ¢†aQ ≈∏Y
27^34 ≈dEG π°ü«d óMGh Ωƒj »a QÉ©°SC’G »a ¢VÉØîfG
…òdG ,ÉfhQƒc ¢Shô«a »°ûØJ ó©H ∂dPh .π«eôÑ∏d GQ’hO
AÉëfCG ™«ªL »a π≤ædG πFÉ°Sh ΩGóîà°SG ∞bƒH ÖÑ°ùJ
ôÑcCG »a ™«æ°üàdGh á«dhódG IQÉéàdG ™LGôJh ,ºdÉ©dG
.ºdÉ©dG äGOÉ°üàbG
QÉ«¡f’G Gòg πãe ógÉ°T ¿CG ºdÉ©∏d ≥Ñ°ùj ºd ,∂dP ™eh
âfÉch .2020 πjôHCG 20 Ωƒj ™bh …òdG §ØædG QÉ©°SCG »a
áÑ°ùæH â°†ØîfG ób z§«°SƒdG ¢SÉ°ùμJ ÜôZ ΩÉN{ áª«b
GQ’hO 17^31 ≈dEG π°üàd πjôHCG 17 Ωƒj %10≈dEG π°üJ
™eh ,ÉeÉY 18 òæe ¬«dEG π°üJ iƒà°ùe ≈fOCG »a ,π«eôÑ∏d
20 Ωƒ``j »Øa .¢VÉØîf’G øY QÉ©°SC’G ∞bƒàJ ºd ∂``dP
ÖdÉ°S πé°ù«d πgòe iƒà°ùe ≈dEG √QÉ©°SCG ähÉ¡J ,πjôHCG
.π«eôÑ∏d GQ’hO -37^63
§ØædG »a πFÉg ¢†FÉa Oƒ``Lh ¿CÉ` H ΩõédG øμªjh
»μ∏¡à°ùe ø``e Ö∏£dG ¢VÉØîfÉH á``fQÉ``≤`e ¢``Vhô``©`ª`dG
ΩÉN º«∏°ùJ á£≤f »a á«æjõîàdG á©°ùdG ¢ü≤fh ,§ØædG
áj’ƒH z≠æ«°Tƒc{ áæjóe »``a §«°SƒdG ¢SÉ°ùμJ Üô``Z
Ö«HÉfC’G •ƒ£N ¥ôàØe{ º°SÉH áahô©ªdGh ,ÉeƒgÓchCG
âª¡°SCG »àdG á«°ù«FôdG πeGƒ©dG »g âfÉc ,zºdÉ©dG »a
ácô°T øe zπà«g õjƒd ¿BG{ âØ°Uhh .QÉ©°SC’G QÉ«¡fG »a
ΩóY ™``e{ ¬``fCÉ`H ∞bƒªdG ájQÉ°ûà°S’G z…õæ«cÉe Ohh{
¬LÉàfEG ºJ …ò``dG ¢†FÉØdG §ØædG øjõîàd ¿Éμe Oƒ``Lh
ÜôZ §Øæd áéàæªdG äÉcô°ûdG äô£°VG ,≠æ«°Tƒc{ »a
§ØædG êGôNEG ≈dEG É¡«μ∏¡à°ùe ™aO ≈dEG §«°SƒdG ¢SÉ°ùμJ
≈dEG iOCG Ée ;∞ãμe πμ°ûH ™«ÑdG OGORGh ,º¡jójCG øY Gó«©H
.z≈dhC’G Iôª∏d π«eôÑ∏d Q’hO ôØ°U øe πbCG ≈dEG ¬dƒ°Uh
á∏μ°ûe øjõîàdG á©°S ¢ü≤f ó©j ’ ,ô``eC’G ™bGh »a
§ØædG øjõîJ ≥aGôªa ,ÉgóMh IóëàªdG äÉj’ƒdÉH á°UÉN
É¡jód ,Éjô«é«fh πjRGôÑdG πãe ,§Øæ∏d IQó°üe ∫hO »a
øjõîJ á©°S AGôÑîdG Qó≤ojh .á∏eÉc ¬Ñ°T ábÉW π©ØdÉH
,π«eôH äGQÉ«∏e 6^8`` H ºdÉ©dG AÉëfCG ™«ªL »a §ØædG
.π©ØdÉH ∫ƒ¨°ûe øjõîàdG øe %60 øe Üô≤j Ée øμdh
äOGORG á«dÉëdG QÉ``©`°`SC’G á`` eRCG QGôªà°SG ∫É``W Éª∏ch
.§ØædG äÉ«WÉ«àMG øjõîàd ≥aGôªdG øe ójõe ≈dEG áLÉëdG
»a z™∏°ùdG á«é«JGôà°SG{ ¢ù«FQ z¿ƒ°SôJÉH ¿QGh{ QòMh
Öjô≤dG πÑ≤à°ùªdG{ ¿CG øe á«dÉªdG z»L ¿G …G{ á°ù°SDƒe
¿CG íLôªdG ø``eh ,¢TÉ©àf’G »a ∫É`` eB’G ≈∏Y å©Ñj ’
≈dEG ô¶ædÉH ôÑcCG á∏μ°ûe ¿ƒμ«°S ƒjÉe ô¡°T »a øjõîàdG
¢TÉ©àfG OƒLh ΩóY ádÉM »a »dÉàdÉHh ,¢†FÉØdG IOÉjR

اليوم

التاريخ
الخبر

جهة النشر

الصفحة
العدد

الرابط اإللكتروني

á«Ñ©°ûdG ¥ÉÑWC’G »a IQƒ°üëe âfÉc

äÉãjóëJ É``¡«∏Y â∏NOCG á``«é«∏N IOÉ``Y zá«fÉ``°†eôdG á``°ü≤ædG{
»∏Y ÖæjR :âÑàc

¿Gô``«` é` dG ≈`` `dEG É``æ` bÉ``Ñ` WCG π``°` Sô``f
π°Sôf É``æ`à`H ¿B’G É`` `eCG π`` ``gC’Gh
π°UGƒàdG äÉ°üæe ôÑY ÉgQƒ°U
äÉ°T ÜÉæ°ùdG) πãe »YÉªàL’G
.(ΩGô¨à°ùfE’Gh
IójóL á∏M
»``a{ :»``fÉ``g IQÉ``°` S â``dÉ``bh
á«fÉ°†eôdG á°ü≤ædG âfÉc ≥HÉ°ùdG
≈∏Y ¥ÉÑWC’G ™jRƒJ »a IQƒ°üëe
ó≤a ¿B’G ÉeG ,AÉbó°UC’Gh ¿Gô«édG
¿CÉc áØ∏àîe ’k Éμ°TCG òNCÉJ âJÉH
á«fÉ°†eQ á∏°S πμ°T ≈∏Y Ωó``≤`J
á«FGò¨dG OGƒªdG ¢†©H É¡«a óLƒJ
,»∏édG ,á«Ñ∏¡ªdG ,πãe á«fÉ°†eôdG
ø«ë£dG ,á``fhô``μ` ª` dG ,â``Hô``°`û`dG
»àdG ÉjGó¡dG ÖfÉL ≈dEG ,Égô«Zh
á«fÉ°†eôdG AGƒ``LC’G ™e Ö°SÉæàJ
.zQƒîÑdGh ∞MÉ°üªdG ,πãe
ó``jó``©`dG ∑É``æ` g{ :â``aÉ``°``VCGh
øe äô``«`Z »``à`dG äGô««¨àdG ø``e
,á«fÉ°†eôdG á°ü≤ædG ¿ƒª°†e
∫É``ë` ª` dG ¢``†` ©` H â``æ` æ` Ø` J å``«` M
∫ÓN øe ,É¡ªjó≤J »a ájQÉéàdG
á≤jô£d IójóL GQÉμaCG ºgQÉμàHG
»°VÉªdG ø``«`H â``é`eO ,É¡ªjó≤J
.zô°VÉëdGh

IOƒ``ª`dG Ö``fÉ``L ≈`` dEG ¢``SÉ``æ`dG ø«H
π``°`UGƒ``à`dG ¥ó``°` Uh AGƒ`` à` `M’Gh
A»°ûa ÉÄ«°T ô``Kó``æ`j äÉ``H …ò`` dG
»fhôàμdEG π°UGƒJ ≈dEG ∫ƒëàjh
.z»°VGôàaG hCG
IOÉ©dG √òg âdGRÉe{ :äôcPh
å«M ,á∏«∏b áÑ°ùæH øμdh IOƒLƒe
»a º¡bÉÑWCG ¿ƒdOÉÑàj »dÉgC’G äÉH
á∏HÉb ô«Z hCG á«μ«à°SÓH ¿ƒë°U
:â∏°UGhh .zΩGóîà°S’G IOÉ``YE’
IOÉ©dG √ò``g QÉ``Kó``fG ÖÑ°S »``JCÉ`j{
¿ƒμd ôªà°ùªdG ôjôÑà∏d áé«àf
.zÉ¡bÉÑWCÉH á«Øàμe ¢SÉædG
Éæc ≥``HÉ``°` ù` dG »`` a :â`` dÉ`` bh

øY ∞∏àîeh Gk ó``L ∞∏μàe πμ°ûH
á°ü≤ædG ∞«∏¨àH É¡eÉ«≤c ,≥HÉ°ùdG
.zá°UÉN äÓëe »a
Iô«°üb á«æeR Iôàa
…ƒ``°` Sƒ``ª` dG AÉ``«` ∏` Y â`` dÉ`` bh
á``ã`jó``ë`dG ∫É`` «` `LC’G ø``e É``æ` fƒ``c{
¿CG ’EG ,IOÉ``©` dG √ò``g ≈∏Y É«Ñ°ùf
»a á≤dÉY ∫GõJ ’ äÉjôcòdG Qƒ°U
.z»ægP
ôcòà°SG â``dRÉ``e{ :â``©`HÉ``Jh
,¿Gô``«`é`dG ÜGƒ`` `HCG ≈``∏`Y É``æ`aƒ``bh
,»JódGh ¥ÉÑWCÉH ¿ƒ∏ªëe øëfh
π°UCÉàe ÖM øY ºæJ âfÉc »àdG

≈àM ¿Gô«édG äƒ«H ≈dEG ¬Lƒàfh
Éæc ,á£«°ùÑdG ¥ÉÑWC’G ∂∏J º¡jó¡f
.z¿Gô«édG ¥ÉÑWCÉH ø«∏ªëe Oƒ©f
É£«°ùH ¿Éc AÉ£©dG ¿CG ºZQ{ :∫Ébh
ÖëdÉH ø«∏ªëe Oƒ©f ÉæfEÉa ,∑GòfBG
á°ü≤ædG É¡«a ∫OÉÑàf Iôe πc »a
.zá«fÉ°†eôdG
á°ü≤ædG Ωƒ¡Øe ô«¨J{ :ø«Hh
∫ƒ∏M ájGóH ™ªa ,Gòg Éæeƒj »a
¢SÉædG Ωƒ≤J ,ºjôμdG ¿É°†eQ ô¡°T
á«fÉ°†eôdG É¡à°ü≤f ∫É``°` SQEÉ` H

AÉ£©dG áWÉ°ùH
ø«M{ :¬∏dGóÑY ƒ``HCG ∫ƒ≤jh
â``fÉ``c ,äGƒ``æ` °` S 9 …ô``ª` Y ¿É`` c
»JƒNEG á«≤Hh É``fCG »``eCG Éæ©ªéJ
…ò``dG ,ô«¨°üdG É¡îÑ£e π`` NGO
å«M ,¿ƒë°üdÉH ¬°VQCG äCÓàeG
¿ƒë°U »a ¢ùjô¡dG ™°†J âfÉc
™°VƒH Ωƒ≤J ºK ,á£«°ùH ájó«∏≤J
É¡«£©J ≈àM É¡«∏Y (ô≤ÑdG IóHR)
¢ùjô¡dG ≥Ñ£d ¿Éch ,¢ù∏eCG Óμ°T
¿ƒ``ë`°`ü`dG ò``NCÉ``f .¢``UÉ``N º``©` W

áª∏c á``«`fÉ``°`†`eô``dG á°ü≤ædG
∫hO óæY á``LQGO á«eÉ©dG á¨∏dÉH
ôÑ©J »```gh ,»``Hô``©``dG è``«` ∏` î` dG
á``ª`jó``≤`dG äGOÉ`` `©` ` dG ió`` ``MEG ø`` Y
É¡KQGƒàJ ∫É``«` LC’G ∫Gõ``J ’ »àdG
»a .π«L ó©H Ó«L É¡Kóëà°ùJh
∫OÉÑJ ø``Y IQÉ``Ñ`Y âfÉc ≥HÉ°ùdG
å«M ,¿Gô``«` é` dG ø``«`H ¥É`` Ñ` `WC’G
IOÉ``Y ø``¡`dÉ``Ø`WCG Iƒ``°`ù`æ`dG π``°`Sô``J
ø«∏eÉM ¿Gô``«` é` dG äƒ``«` H ≈`` `dEG
(äÓ`` `cCG) á«Ñ©°T É``bÉ``Ñ` WCG º¡©e
IOÉYE’ á∏HÉb ¿ƒë°U »a â©°Vh
∫ƒ∏M π``Ñ`b ∂```dPh ,ΩGó``î` à` °` S’G
¿ƒμJ É``e IOÉ`` Yh .Üô``¨`ª`dG ¿GPCG
,ÜÉÑμdG) πãe É«Ñ©°T É≤ÑW á°ü≤ædG
äÉjƒ∏ëdG ÖfÉL ≈``dEG ,¢ùjô¡dG
ƒbÉ°ùdG ,äÉª«≤∏dG πãe ájó«∏≤àdG
.(iôNC’G ¥ÉÑWC’G øe Égô«Zh
»``Ø` °` †` J á``°``ü``≤``æ``dG â`` `fÉ`` `c
á``Ø`dC’G ø``e Gó``jõ``e ™ªàéªdG ≈∏Y
AÉ£©dG áWÉ°ùÑd áé«àf ,áÑëªdGh
á``fhB’G »``a ,√ô``gƒ``L »``a øeÉμdG
IOÉ`` ©` `dG √ò`` `g â`` dÉ`` W Iô`` `«` ` NC’G
äô«Z äGô««¨J Ió``Y á£«°ùÑdG
å«M ,É``¡`dÉ``μ`°`TCGh ÉgGƒàëe ø``e
ôãcCGh áãjóM äÉ°ùª∏H Ωó≤J âJÉH
.áeÉîa

ÉfhQƒc ¢Shô«a πμ``°ûH äÉμ©c ≈``∏Y ¿ƒ∏Ñ≤j ¥Gô©dÉH ∞``éædG π``gCG
á©æbCG ΩGóîà°SG ∫ÓN øe á«FÉbƒdG ô«HGóàdG á«ªgCÉH ¢SÉædG á«YƒJ
AÉ°T ¿EG ºdÉ©dG »a ¢Shô«ØdG Gòg »¡àæj ≈àM äGô¡£ªdGh ¬LƒdG
.z¬∏dG
.iô¨°üdG É¡àæHG OÓ«e ó«©H ∫ÉØàMÓd áμ©c Iô°SCG äôà°TGh
º¡JOÉ©c ô«Ñc »∏FÉY ™ªéJ º«¶æJ øe º¡æμªJ ΩóY øe ºZôdG ≈∏Yh
áμ©μdG ∫ƒM GƒMôah º¡àæHG ≈∏Y IOÉ©°ùdG Gƒ∏NOCG º¡fEÉa ΩÉY πc
.ájOÉ©dG ô«Z
»àNCG OÓ«e ó«©H πØàëf ΩÉY πc{ :»∏Y AGôgR IÉàØdG âdÉbh
.ÉæJô°SCG OGôaCGh ÉæHQÉbCG √ô°†M ô«Ñc ∫ÉØàMÉH Ωƒ≤f Éæc .Iô«¨°üdG
.Iô«¨°U á∏ØM áeÉbEG ÉfQôb ¢Shô«ØdG áeRCG ÖÑ°ùH ΩÉ©dG Gòg øμdh
ô°UÉæYh ÉfhQƒc ¢Shô«a πμ°T ≈∏Y áμ©c Iôμa ÉæjCGQ ÉeóæYh
ÉæàÑéYCG ¢ù«ØdG ≈∏Y ¬LƒdG ´Éæb πãe ¢Shô«ØdÉH ≥∏©àJ iôNCG
Oƒf ∂dP ≈∏Y IhÓY .ô«¨°U ∫ÉØàMG AGôLEG ≈∏Y Éæà©é°Th IôμØdG
.záë°üdG IQGRh äÉª«∏©J ºYO

ô°†NC’Gh …OôeõdG ø«fƒ∏dÉH áμFÉ°T ÉfhQƒc äÉ°Shô«a øujõq J
øe ¿B’G IQƒ¡°ûe âëÑ°UCG äÉμ©c á£°û≤dGh ôμ°ùdG øe áYƒæ°üe
.∞éædG áæjóe »a äÉjƒ∏ë∏d πëe ÖMÉ°U óªëe »∏Y QÉμàHG
πFÉ°Sh ≈∏Y ô°ûf ¥Gô©dG »a ÉfhQƒc ¢Shô«a áeRCG Qƒ¡X ™ªa
GhCGóH ∞éædÉH πëe »a ¬≤jôah óªëe ¿CG »YÉªàL’G π°UGƒàdG
ô¡£e É¡æjõj É``fhQƒ``c ¢Shô«a º°SÉH IójóL äÉμ©c ¿ƒ©æ°üj
.Iô«¨°U äÉ°Shô«ah äÉeÉªch ∫ƒàjO
πjôHCG 21 òæe ¥Gô©dG »a ΩÉ©dG ∫õ©dG äGAGôLEG ∞«ØîJ ™eh
.õÑîªdG ≈∏Y áæjóªdG ¿Éμ°S πÑbCG
áμ©c ™æ°U Iôμa Éæeób{ :RôàjhQ ¿ƒjõØ∏àd óªëe »∏Y ∫Ébh
Gòd .»YÉªàL’G π°UGƒàdG ™bGƒe ≈∏Y ÉfhQƒc ¢Shô«a πμ°T ≈∏Y
≈∏Y IôμØdG â∏°üM .äGô¡£ªdGh ¬LƒdG á©æbCG ¬Ñ°ûj ∂©μdG Éæ∏©L
.zIô«Ñc ∫ÉÑbEG áÑ°ùf ôéàªdG ó¡°T ºK .¢SÉædG øe ô«ãμdG ÜÉéYEG
πLCG øe πª©dG øe ´ƒædG Gò¡H Éæªb ó≤d{ :óªëe ±É``°`VCGh

¢ü«î°ûàdGh ¢VôªdG
»FGƒ°û©dG »JGòdG
¢SÉÑY ôØ©L

jafabbas19@gmail.com

Ö«æéJ ≈∏Y ¢UôMCG »æfEÉa ,Ée óM ≈dG ƒdh πbÉY É°†jCGh ó°TGQ »æfCG ÉªH
»ªMCG ∂dòH »æfCG Ö°ùMCGh ,ÉfhQƒμdG ¢Shô«ØH áHÉ°UE’G »à∏FÉYh »°ùØf
»a ÉæJQÉjõH óMC’ íª°SCG ºdh óMCG IQÉjõH ºbCG ºd ¬«∏Yh ,»dƒM øe ™ªàéªdG
hG ™∏g π«dO ¢ù«d ∂dP ¿CG Ö°ùMCGh ,á«°VÉªdG áà°ùdG ™«HÉ°SC’G ∫GƒW â«ÑdG
øe ájÉbƒdGh áë°üdG ¿hDƒ°ûH »æe iQOCG ºg øe í°üæd ∫ÉãàeG πH ,´õ``L
.¢VGôeC’G
¢VGôeCG …óæ©a ¬∏dG ôØ¨à°SG ;¢VôªdG ô«ãc â°ùd »æfEÉa ¬∏dG óªëHh
’h É¡æY çó``ë`JCG ’ »ææμdh ,»ª°ùL »a á«eÉ¶f á``eÉ``bEG É¡jódh áæWƒà°ùe
’ iôNCG IQÉÑ©Hh ,»Lƒdƒ«°ùØdG »æjƒμJ øe GAõL ÉgôÑàYG πH ,É¡d º∏°ùà°SG
πc …OÉØJ ≈∏Y ¢UôMCG Gò¡dh ,¢VQÉªàdG ÖMCG ’h ,¢Vôª∏d ΩÓ°ùà°S’G ÖMCG
GPEGh ,z¢Sƒ°Sƒe{ »æfCG ∂dP »æ©j ¿G ¿hO øe ,á«ë°U ôWÉîªd »æ°Vô©j ób Ée
»a ôjô°ùdG »a AÉ≤ÑdG ´É£à°ùªdG Qób ∫hÉMCG »æfEÉa ôjô°ùdG Ée ¢Vôe »æeõdCG
»JOÉY øe ¢ù«∏a ,´É£à°ùªdG Qób »°ùØæH »°ùØf áeóNh πH ,z¢Sƒ∏édG{ ™°Vh
»JÉg ..∞«μªdG »ëàaG âæH Éj ..ájƒe Ö«L ódh Éj :í«°UCG ¿CG ∫GƒMC’G πc »a
»a á°VÉ°†Z iQCG ’h ,»°ùØæH »°ùØf ΩóNCG ¿CG ÖMCG ;øMÉ°ûdG ƒÑ«L ?ÜÉàμdG
»a ≈àMh ,AÉªdG ºjó≤Jh …É°ûdG ™æ°U πãe á£«°ùH ìGƒf »a …ô«Z ΩóNCG ¿CG
É°UÉN É°UôMh Éæ«©e Gó¡L Ö∏£àJ Ée áª¡e ¿CG âjCGQ GPEG »æfEÉa »ª°SôdG πª©dG
.á¶ë∏H á¶ëd É¡H ¬àØ∏c øe ™HÉJCG hCG »°ùØæH É¡H ΩƒbCG
â«°ûe ¿CÉH ábÉªM âÑμJQG :á∏«∏b ΩÉ``jCG πÑb á«°ùeC’G ∂∏J âfÉc ¿CG ≈dEG
»°SÉ°T »a Ó∏N ∑Éæg ¿CÉ`H â°ù°ùMCG ºK ,áYÉ°S ∞°üf ƒëæd »à«H AÉæa »a
¢ù«d ¬∏dG óªëHh) ,¿ƒ«©dG »a á∏∏ZRh π°UÉØªdG »a Ω’BG :»ª°ùL (πμ«g)
á«æWÉHh áMGôLh ÖW …QÉ°ûà°SG »æfCG ÉªHh (ÉfhQƒμdG ¢VGôYCG É¡æ«H øe
(IòNGDƒe ’) á«dƒH ∂dÉ°ùeh ÜÉ°üYCGh ïeh IO’hh AÉ°ùf ¢VGôeCGh ,Ö∏bh
»æ©j ..ájó∏édG ¢VGôeC’Gh IôéæëdGh ∞àμdGh ¿PC’G ádÉeR ≈∏Y π°UÉMh
≥ªY ócDƒJ á∏°üN √ò``gh ,º∏Y ¬H ¬d ¢ù«d ÉªH º∏©dG »Yój πgÉL »Hô©dÉH
áeÉY áØ°üHh ,¿ƒHÉ°U Üô©dG óæY ¬∏ch z¬∏c ´ÉàH{ »Hô©dÉa ,»Hô©dG »FÉªàfG
,ø«à≤jôW øe IóMGƒH á«ë°üdG QƒeC’G ™e πeÉ©àj ójóëàdÉH »Hô©dG πLôdÉa
√ô¡Xh ,ôcôμj √Qó°Uh ,∫ƒdƒJ ¬æ£H ..z∂ª¡j ’h{ á≤jôW »g ÉLGhQ ÉªgôãcCG
¿ƒμj A»°T πch AGó¨dG ó©H áeƒfh ,á£«°ùH ádõf É¡fCÉH ∂dP ô°ùØ«a ,≥£≤£j
á«eô«e :»JGòdG êÓ©dGh ¢ü«î°ûàdG »g á«fÉãdG á≤jô£dGh ..ΩÉªàdG ΩÉªJ
»∏dG …hÓÑdG πc π«°ûj π«ÑéfõdÉH Ö«∏Mh ô¡¶∏d QÉM ºgôeh ø£ÑdG ™Lƒd
.Qó°üdG »a
Éª∏c Ö«Ñ£dG ≈dG øYQÉ°ùjh ôÑcCG ájóéH á«ë°üdG QƒeC’G ¿òNCÉj AÉ°ùædG
Ö«Ñ£dG IQÉ``jR øe ¿òîàj AÉ°ùædG øe Gô«Ñc GOó``Y øμdh ,Ée á∏©H ø°ù°ùMCG
´Gó°üdG ¿G É¡d ∫ƒ≤j Ö«Ñ£dG .¢VôªdG óæY ø¡HÉàæj …òdG ™∏¡dG ÖÑ°ùH zájGƒg{
¬æe »fÉ©J â∏X …òdG ∑É°ùeE’G ¬ÑÑ°S ΩÉjCG áKÓK ∫GƒW ¬æe ƒμ°ûJ â∏X …òdG
¢†©Hh »ª°†¡dG RÉ¡édG πªY º¶æj AGhO É¡d ∞°üjh ,ô¡°TCG áKÓK ∫Gƒ``W
≈∏Y ô°üJh É¡°SCGQ »a á∏Y ∑Éæg ¿CG áeRÉL ó≤à©J É¡æμdh ,ájOÉ©dG äÉæμ°ùªdG
,OR á©°TCG ºK ,…Gh á©°TCG ºK ¢ùcEG á©°TCÉH ôjƒ°üàdG ∂dòH »æ©Jh ,záYÉ°TE’G{
ºd Ée øÄª£J ød É¡æμdh º«∏°S É¡°SCGQ ¿G á©°TC’G ô¡¶Jh ójôJ Ée É¡d ¿ƒμjh
É¡fC’ ∂dP πc ..á«©£≤ªdG á©°TC’Gh »°ù«WÉæ¨ªdG ø«fôdÉH ¢SCGôdG ôjƒ°üJ ºàj
¿G â©ª°S É¡fC’h ,øjô≤e/á≤«≤°T ¬fG í°†JG ôªà°ùªdG áª«∏M ´Gó°U ¿G â©ª°S
»æ©j ..ïªdÉH ΩQh øe »fÉ©J É¡fCG Gô«NCG ô¡Xh ´Gó°U øe »fÉ©J âfÉc ƒ°Sƒ°S
better be sure than sorry πFÉ≤dG …õ«∏éf’G πãªdÉH ø∏ª©j AÉ°ùædG
»∏eÉ©àa »°üî°ûdG ó«©°üdG ≈∏Yh ..áeGóædG øe ô«N A»°ûdG øe ócCÉàdG »æ©j
á«dÉY áYôL ™e πjƒ¡àdG ΩóY ƒg …òdG »dÉLôdG Üƒ∏°SC’G ≈dG π«ªj ¢VôªdG ™e
.»JGòdG ¿ƒ©dÉH êÓ©∏d ä’hÉëe É¡Ñ≤©J ..±ÉØîà°S’Gh QÉà¡à°S’G øe
.π°UGƒf ¬∏dG ∫ƒëH GóZh

ΩGó``î``à``°``SÉ``H ƒ```£```°```S ..É````«````fÉ````ª````dCG
É```fhQƒ```c ¢```Shô```«```Ø```H á```Kƒ```∏```e á``æ``≤``M

á``dhódG á``fÉgEG{`H º``¡àe ¿É``°†eQ ó``ªëe
z¢``ùfôÑdG{ »``a ó¡``°ûe ÖÑ``°ùH zájô``°üªdG
¢ùÑëH ºμëdG ≈∏Y ¢üæJ »``à`dG 184 º``bQ IOÉ``ª` dG
.záeÉ©dG ídÉ°üªdGh äÉ£∏°ùdG ø«¡j øe ºjô¨Jh
¿ƒfÉb øe z198 IOÉªdG{ ¿CG iƒμ°ûdG »a AÉLh
øe QÉ°†MEGh §Ñ°V{ ≈∏Y ¢üæJ …ô°üªdG äÉHƒ≤©dG
hCG ,áHÉàμdG ≥jôW øY AGƒ°S ºFGôédG ∂∏J ÖμJôj
¥ôW øe Égô«Zh ,RƒeôdG hCG ,Qƒ°üdG hCG ,Ωƒ°SôdG
.zπ«ãªàdG
ø«°ùM …ô°üªdG ¿ÉæØdG ¢†aQ ,π°üàe ¥É«°S »ah
øª°V √ôØ°S RGƒL ¿É°†eQ óªëe ≥jõªJ ó¡°ûe »ª¡a
¬fCG ≈dEG Gô«°ûe ,z¢ùfôÑdG{ ójóédG ¬∏°ù∏°ùe çGóMCG
¬fCG á°UÉNh ,…ô°üe π°ù∏°ùe »a ¬°VôY ≥«∏j ’
áª«b ≈∏Y ®ÉØë∏d ÜQÉ``M áæ°ùëdG ÉjGƒæ∏d ô«Ø°ùc
.z24{ ™bƒe Ö°ùëH ,…ô°üªdG ôØ°ùdG RGƒL
áHÉbôdG RÉ¡L IRÉ``LEG øe ¬°TÉgófG øY Üô``YCGh
,zõØà°ùªdG{ ó¡°ûªdG Gò``g á«æØdG äÉØæ°üªdG ≈∏Y
.¬Ø°Uh Ö°ùëH
ÜÉ°T IÉ«M z¢ùfôÑdG{ π°ù∏°ùe çGóMCG ∫hÉæàJh
óªëe ¬à«°üî°T ó°ùéj z¢ùfôÑdG ¿Gƒ°VQ{ ≈Yój
πªëàj ¬æμd √ódGh á°TQh »a …ôμª°S πª©j ,¿É°†eQ
,√ódGh IÉah ó©H áà°ùdG ¬FÉ≤°TCGh ¬Jô°SCG á«dhDƒ°ùe
ÉgQhO Ö©∏J »àdG ¬à≤«≤°T ™e äÉaÓN »a πNójh
.õjõ©dGóÑY É«fO áfÉæØdG
¿É``°`†`eQ ó``ª`ë`e á``dƒ``£`H z¢``ù` fô``Ñ` dG{ π°ù∏°ùe
óªMCGh ¿ƒ«îe õjõ©dGóÑYh ,Qƒf á«fÉæÑ∏dG áfÉæØdGh
óÑY É``«`fOh OQGhOEGh Qó``H AÓ``é`fh Éæ«LhQh ô``gGR
.»eÉ°S óªëe êGôNEGh ∞«dCÉJ ƒgh ,õjõ©dG

äÉeÉ¡JG ¿É°†eQ óªëe …ô°üªdG ¿ÉæØdG ¬LGƒj
»a ó¡°ûe ÖÑ°ùH ∂``dPh ,ájô°üªdG á``dhó``dG áfÉgEÉH
¢Vhô©ªdG ,z¢ùfôÑdG{ ¬∏°ù∏°ùe øe ≈``dhC’G á≤∏ëdG
.¿É°†eQ ô¡°T ∫ÓN
¥õªj ƒgh ¿É°†eQ óªëe ó¡°ûªdG »a ô¡¶jh
…òdG ,√ó``dGh áÑZôd AÉ°VQEG …ô°üªdG √ôØ°S RGƒ``L
AÉ≤ÑdG »gh ,¿ƒ«îe õjõ©dG óÑY ¿ÉæØdG √QhO ó°ùéj
»a πª©∏d ôØ°ùdG »a ƒg ÖZôj ¿Éc Éªæ«H ,ô°üe »a
øY z∂«HGQG ∂«æJƒÑ°S{ ™bƒe π≤f Ée Ö°ùëH ,è«∏îdG
.á«fÉæÑ∏dG zQÉ¡ædG{ áØ«ë°U
ÆÓÑH …ôÑ°U ô«ª°S …ô°üªdG »eÉëªdG Ωó≤Jh
óªëe ºjó≤àH ¬«a ÉÑdÉ£e ,óMC’G ¢ùeCG ΩÉ©dG ÖFÉæ∏d
óªëe …ôÑ°U º¡JGh .á«FÉæédG áªcÉëª∏d ¿É°†eQ
ó¡°ûªdG ÖÑ°ùH ,zájô°üªdG ádhódG áfÉgEG{``H ¿É°†eQ
.zø«¡ªdG{`H ¬Ø°Uh …òdG
≈dEG √Gƒμ°T »a …ôÑ°U ô«ª°S »eÉëªdG âØdh
ádhó∏dh á«æWƒ∏d õ``eQ{ …ô°üªdG ôØ°ùdG RGƒ``L ¿CG
∑Éægh ,Üƒ∏°SC’G Gò¡H ¬àfÉgEG Rƒéj ’h ájô°üªdG
.zøWƒdG áfÉgEG ô«Z Iô«ãc á«eGQO ∫ƒ∏M
ÆÓÑH ®ƒØëe øªjCG …ô°üªdG »eÉëªdG Ωó≤Jh
…òdG ,¿É°†eQ óªëe ó°V …ô°üªdG ΩÉ©dG ÖFÉæ∏d
ÖdÉWh ,…ô°üªdG ôØ°ùdG RGƒ``L áfÉgEÉH ¬«a ¬ª¡JG
πãªªdG áÑbÉ©eh ,z¢ùfôÑdG{ π°ù∏°ùe ¢VôY ™æªH
.…ô°üªdG äÉHƒ≤©dG ¿ƒfÉ≤d É≤ÑW ô«¡°ûdG
É≤ÑW áªjôL ¿É°†eQ ¬∏©a Ée{ ¿CG ÆÓÑdG ó``cCGh
äÉHƒ≤©dG ¿ƒfÉb øe ,¿É``K Qôμe 178 IOÉªdG ¢üæd
∂dòch ,ô°üe á©ª°S ≈dEG IAÉ°SE’ÉH á°UÉîdG ,…ô°üªdG

ójóëàdG ¬Lh ≈∏Y ±ô©j ºdh
É¡H Oó``g »àdG áæ≤ëdG âfÉc GPEG Ée
¢``Shô``«`Ø`H π``©`Ø`dÉ``H á``Kƒ``∏` e ¢``ü` ∏` dG
AÉ≤dEG ø«M ≈dEG ∂dPh ,’ ΩCG ÉfhQƒc
.¬«∏Y ¢†Ñ≤dG
1737 ó``MC’G É«fÉªdCG â∏é°Sh
ÉfhQƒc ¢Shô«ØH Ió``jó``L á``HÉ``°`UEG
154 ≈``dEG »``dÉ``ª`LE’G Oó``©`dG ™ØJô«d
âëª°S âbh »a ,áHÉ°UEG 175h ÉØdCG
Oƒ«b ¢†©H ™aôH GôNDƒe äÉ£∏°ùdG
ÖÑ°ùH á°VhôØe âfÉc »àdG ¥ÓZE’G
.AÉHƒdG »°ûØJ

É¡fCG áæjóªdG áWô°T âë°VhCGh
øe ICGôªdGh πLôdG ≈∏Y âaô©J ób
¿Éμe »a áÑbGôªdG äGô«eÉc ∫Ó``N
ø«æeóe Éª¡fCG ≈dEG Iô«°ûe ,çOÉëdG
Éª¡d ¢ù«d ¬fCG Éªc ,äGQóîªdG ≈∏Y
.Oóëe øμ°S ¿GƒæY
áÑbGôªdG äGô``«`eÉ``c äô``¡` XCGh
áæ≤M êô``î`j ƒ``gh ¢``ü`∏`dG π``Lô``dG
√ƒ``Lh »``a É``gô``¡`°`û`jh ¬``Ñ`«`L ø``e
,πëªdG πNGO øFÉHõdGh ø«ØXƒªdG
øe πc GOó¡e ,»°VÉªdG AÉ©HQC’G Ωƒj
.¬≤jôW ¢Vôà©j

بيانات الخبر

ΩÉjCG πÑb É«fÉªdCG »a ¿É°üd ºLÉg
á«FGò¨dG OGƒªdG ™«Ñd ÉjQÉéJ Óëe
¬«a ø«∏eÉ©dG GOó`` gh ,¢``ù`HÓ``ª`dGh
ô£îj ’ ób{ ójóL ìÓ°ùH øFÉHõdGh
.zøjô«ãc ∫ÉH ≈∏Y
ô¡°TCGh ,πëªdG ¿É°ü∏dG ºëàbGh
záKƒ∏e{ É¡fCG ÉªYGR áæ≤M ÉªgóMCG
øe ,óéà°ùªdG É``fhQƒ``c ¢Shô«ØH
Ö°ùëH ,¿ÉμªdG ≈∏Y ƒ£°ùdG π``LCG
.á«fÉªdCG á«∏ëe ΩÓYEG πFÉ°Sh
Rƒ``«`f …É``μ` °` S{ ™``bƒ``e π``≤``fh
á«fÉªdC’G zó∏«H{ áØ«ë°U øY zá«HôY
áKOÉëdG ¿CG »fhôàμdE’G É¡©bƒe »a
áæjóe »a »°VÉªdG πjôHCG 22 â©bh
øY â∏≤fh ,OÓ``Ñ`dG »HôZ ó∏«Øjôc
Éªg ø«°ü∏dG ¿EG ,É``¡`dƒ``b áWô°ûdG
37 ôª©dG øe ¿É¨∏Ñj ICGô``eGh πLQ
.»dGƒàdG ≈∏Y ÉeÉY 41h
á``j’h »``a á``Wô``°`û`dG ∫Gõ`` J ’h
™≤J å«M ,É«dÉØà°Sh - øjGôdG ∫Éª°T
,ø«°ü∏dG øY åëÑJ ,ó∏«Øjôc áæjóe
¢ùHÓe á``bô``°`S ø``e ÉæμªJ ø``jò``∏`dG
¿CG πÑb ,πëªdG øe á«FGòZ OGƒ``eh
.áØ«ë°üdG Ö°ùëH ,ø«HQÉg GôØj

ø```jô```KÉ```c á```∏```ã```ª```ª```dG
π```````eÉ`M ô`````é`«`fRQGƒ```°T
∫hC’G É```````````````¡```Ø```∏``£``H
pπãªªdG án æHG ,ôé«fRQGƒ°T øjôKÉc á«μjôeC’G án ÑJÉμdG ¿CG ôo jQÉ≤J äôcP
πãªªdG É¡LhR øe ∫hC’G É¡∏ØW »a πeÉM ôé«fRQGƒ°T ódƒfQG ô«¡°ûdG
Éeó©H øjôKÉc πªM CÉÑæH á«μjôeC’G z∫ƒÑ«H{ á∏ée äOÉaCGh .äGôH ¢ùjôc
É¡æ£H GóHh ôØjGô°T ÉjQÉe É¡JódGh ™e ÉgOƒLh AÉæKCG É¡d IQƒ°U äô°ûf
.ÉîØàæe
òæe ÉLhõJ {ÉeÉY 30z øjôKÉch z ÉeÉY 40z ¢ùjôc ¿CG ≈dEG QÉ°ûjh
.É«fQƒØ«dÉc »a ô¡°TCG Iô°ûY
¢ùjôc ø«M »a ,øjôKÉμd πØW ∫hCG ¿ƒμj ±ƒ°S Gòg ¿CG ≈dEG QÉ°ûjh
ÉfG á∏ãªªdG á≤HÉ°ùdG ¬àLhR øe {∞°üfh ΩGƒYCG 7z ∑ÉL ≈Yój πØW ¬jód
.2018 ∞«°U »a äCGóH ób ¢ùjôch øjôKÉc ø«H ábÓ©dG âfÉch .¢ùjQÉa
.2019 ôjÉæj »a êGhõdG øjôKÉc ≈∏Y ¢ùjôc ¢VôYh

اليوم

…ójC’G äÉª≤©e ΩGóîà``°SG »a zá¨dÉÑªdG{ ôWÉîe ∞``°ûμJ
 التاريخá``°SGQO

.ÉgôKÉμJ í«àjh É¡æ«H áehÉ≤e Éjô«àμÑdG
ΩGóîà°S’G ó©H áehÉ≤e Éjô«àμÑdG Ö°ùàμJ ¿CG É°†jCG øμªj ¬fCG ô«Z
OGƒe ∂dP »a ÉªH ,á«FÉ«ª«μdG OGƒªdG ¢†©Ñd •ôØªdG hCG Ö°SÉæªdG ô«Z
.º«≤©àdGh ô«¡£àdGh ∞«¶æàdG
πμ°ûH É¡eGóîà°SG hCG ,º«≤©àdG πeGƒY ™««ªJ ôaƒj ¿CG øμªjh
ä’Ó°ùdG ôãcC’ IÉ«ëdG ó«b ≈∏Y AÉ≤ÑdG Iõ«e ,∫É©a ô«Zh ™£≤àe
.ôÑcCG á∏eÉ°T áehÉ≤e ≈dEG ±É£ªdG ájÉ¡f »a Gòg …ODƒj óbh ,áehÉ≤e
πFÉ°Shh âfôàfE’G ôÑY ,¿ƒeó≤j AGôÑN ¿CG á∏H ø«£dG ójõj Éªeh
ø«ªYGR á«dõæe äGô¡£e ™æ°U ∫ƒM íFÉ°üf ,»YÉªàL’G π°UGƒàdG
,ádÉ©a É¡fCG ≈∏Y ádOCG óLƒj ’ ¬fCG ô«Z ,¢Shô«ØdG πà≤J ¿CG øμªj É¡fCG
.á«dõæªdG äÉéàæªdG √òg º¶©e ≈dEG áÑ°ùædÉH πbC’G ≈∏Y
º≤©eh ∞«¶æàdG äGhOCG øe ójó©dG »a á©FÉ°ûdG äÉfƒμªdG πª°ûJh
¥ƒah ∫ƒæ«ØdGh á«YÉHôdG Ωƒ«fƒeC’G äÉÑcôeh á«dƒëμdG øjó«dG
ójQƒ∏ch »ë£°ùdG ôJƒà∏d á°†aÉîdG OGƒªdGh ø«LhQó«¡dG ó«°ùcCG
.¿É°Sƒ∏μjôàdGh Ωƒ«fƒμdGõæÑdG

É¡°Vô©J ó©H ∫ƒëàJ hCG ô«¨àJ ¿CG ,Éjô«àμÑdG πãe ,á«ëdG äÉæFÉμdG
.äGOÉ°†ª∏d
áªª°üªdG á``jhOC’G πªëJ ≈∏Y IQOÉ``b É¡∏©éj ¿CG Gòg ¿CÉ°T øeh
IAÉ``°` SEGh äÉ``Hhô``μ`«`ª`dG äGOÉ``°` †` e ΩGó``î`à`°`SG QÉ``°`û`à`fG ™``ª`a ,É¡∏à≤d
ihó©dG âëÑ°UCG å«ëH ,áehÉ≤ªdG ä’Ó°ùdG OóY OGOõj ,É¡eGóîà°SG
√ôcP Éªd É≤ah ,¿B’G IÉ«ë∏d IOó¡e Iôe äGP ádƒ¡°ùH É¡LÓY ºJ »àdG
á©eÉéd á°SGQO øY Ó≤f zø°ûjRôØfƒc …P{ á«ªjOÉcC’G áØ«ë°üdG ™bƒe
áehÉ≤e ≈dEG …ODƒJ »àdG äÉ«∏ª©dG ¿EÉa ,AGôÑîdG Ö°ùëHh .¿óæd ¥ô°T
çóëj »àdG ,zäGôØ£dG{ É¡æeh ,áYƒæàeh IójóY äÉHhôμ«ªdG äGOÉ°†e
Gòg çóëj ¿CG øμªjh ,Éjô«àμÑ∏d …hƒædG ¢†ªëdG ∞∏J ó©H É¡°†©H
á«FÉ«ª«c OGƒªd ¢Vô©àdG ó©H hCG á«∏îdG QGôμJ AÉæKCG »©«ÑW πμ°ûH
.á«∏î∏d …hƒædG ¢†ªëdG ∞∏àJ »àdGh ,äÉæ«é∏d áeÉ°S
GPEG ,äÉHhôμ«ª∏d IOÉ°†e áehÉ≤e ôjƒ£àd iô``NC’G ¥ô£dG øeh
.iôNCG Éjô«àμH øe áehÉ≤e äÉæ«L Éjô«àμÑdG âÑ°ùàcG
ä’Ó°S ôãcCG AÉ≤H á°Uôa øe ¿ÉYƒædG ¿Gò``g ójõj ¿CG øμªjh

≈∏Y AÉª∏©dG ÖXGh ,ójóédG ÉfhQƒc ¢Shô«a »°ûØJ ájGóH òæe
É¡æeh ,º¡°ùØfCG ájÉªëd áaÉ¶ædG äÉ°SQÉªe π°†aCG ¿CÉ°ûH ¢SÉædG í°üf
.øjó«dG º«≤©J ≈∏Y ¢UôëdG
ΩGóîà°SGh ™«H »a Iô«Ñc IOÉ``jR »a áë«°üædG √ò``g âÑÑ°ùJh
Ée GQOÉ``f ,ß``ë`dG Aƒ°ùd øμd ,øjó«dG äÉª≤©eh ∞«¶æàdG äÉéàæe
™bƒe Ö°ùëH ,ΩGóîà°S’G IAÉ°SEG ÖbGƒY ™e äÉª«∏©àdG √òg »JCÉJ
äGOÉ°†ªdG ΩGóîà°SG Aƒ°S ™e ∫ÉëdG ƒg Éª∏ãeh .zá«HôY Rƒ«f …Éμ°S{
∞«¶æàdG äÉéàæªd •ôØªdG ΩGóîà°S’G …ODƒ` j ¿CG øμªj ,ájƒ«ëdG
,IOÉ°†e áehÉ≤e º«KGôédGh Éjô«àμÑdG Qƒ£J ¿CG ≈dEG øjó«dG º≤©eh
√òg ΩGóîà°SG »a ÅLÉØªdG •Gô`` aE’G ¿CG øe É≤∏b ô«ãj …ò``dG ô``eC’G
¿CG á«fÉμeEG »dÉàdÉHh .19-ó«aƒc AÉHh »°ûØJ Iôàa AÉæKCG äÉéàæªdG
.É¡¡LGƒf »àdG áehÉ≤ªdG ájô«àμÑdG ´GƒfC’G OóY IOÉjR ≈dEG ∂dP Oƒ≤j
äGOÉ°†ªdG É¡«a ÉªH ,áØ∏àîªdG äÉHhôμ«ªdG äGOÉ°†e ôÑà©Jh
áª¡e ,Égô«Zh äÉjô£Ø∏dh äÉ°Shô«Ø∏d IOÉ°†ªdG á``jhOC’Gh ájƒ«ëdG
¢†©Ñd øμªj ,∂dP ™eh ,ihó©dG áëaÉμe »a ÉfóYÉ°ùJ »¡a ,Éæàë°üd
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اأهمية تعزيز جهود ا�ضت�ضراف امل�ضتقبل  ..رئي�س الوزراء يوجِّ ه:

و�ضع الدرا�ضات ل�ضرعة مواكبة اأي م�ضتجدات طارئة

جون ماقوفويل

جاللة امللك

جاللة امللك يبعث برقية
تهنئة اإىل رئي�س تنزانيا املتحدة
بعث ح�ضرة �ضاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�ضى اآل خليفة ،ملك البالد املفدى
حفظه اهلل ورعاه ،برقية تهنئة اإىل فخامة الرئي�س جون ماقوفويل ،رئيـــ�س جمهوريـــة
تنزانيـــا املتحــدة ،وذلك مبنا�ضبة العيد الوطني لبالده.

رئي�س الوزراء يتبادل التهاين والتربيكات بحلول
�ضهر رم�ضان مع نائب رئي�س الوزراء العماين
تلقى �ضاحب ال�ضمو امللكي االأمري
خليفة بن �ضلمان اآل خليفة رئي�س الوزراء
املوقر ،ات�ضاال هاتفيا من �ضاحب ال�ضمو
ال�ضيد فهد بن حممود اآل �ضعيد نائب رئي�س
الوزراء ل�ضوؤون جمل�س الوزراء ب�ضلطنة
عمان ال�ضقيقة ،تبادال �ضموهما خالله
التهاين والتربيكات بحلول �ضهر رم�ضان
املبارك� ،ضائلني املوىل العلي القدير اأن
يعيد هذه االأيام على البلدين وال�ضعبني
ال�ضقيقني واالأمتني العربية واال�ضالمية

باخلري والربكة والنماء.
واأكد �ضموهما عمق عالقات املحبة
واالأخوة التي تربط بني البلدين وال�ضعبني
ال�ضقيقني ،يف ظل ما يجمع بينهما من
نّ
داعيني اهلل
و�ضائج قربي وم�ضري م�ضرتك،
عز وجل اأن يوفق كل اجلهود التي تهدف
اإىل الرتقاء بروابط التعاون والتقارب بني
البلدين مبا يخدم امل�ضالح امل�ضرتكة وتعود
بالنفع واخلري على البلدين وال�ضعبني
ال�ضقيقني.

اأكد �ضاحب ال�ضمو امللكي االأمري خليفة بن
�ضلمان اآل خليفة رئي�س الوزراء املوقر اأهمية
التم�ضك بروح االبتكار واالإبداع يف اأداء خمتلف
االأجهزة واملوؤ�ض�ضات احلكومية وتطوير
الكوادر الب�ضرية ب�ضكل م�ضتمر ومبا يتنا�ضب
مع متطلبات خمتلف الظروف ،وقال �ضموه:
«اإن االرتقاء مبعايري الكفاءة واالتقان يف تقدمي
اخلدمات للمواطنني وتطوير ما مت بناوؤه هي
غاية عمل احلكومة لتوفري كل ما ي�ضهم يف
ت�ضهيل اأمورهم املعي�ضية».
ووجه �ضموه اللجان الوزارية -ك ٌل يف
جماله -اإىل و�ضع الدرا�ضات وبحث اخليارات
املمكنة التي تكفل لالأجهزة احلكومية �ضرعة
مواكبة اأي م�ضتجدات طارئة يف املرحلة
املقبلة نتيجة لالأزمة الراهنة ،ومبا ي�ضهم يف
التخفيف من اآثارها على خمتلف القطاعات.
و�ضدد �ضموه على اأهمية تعزيز جهود
ا�ضت�ضراف امل�ضتقبل من خالل تقدمي درا�ضات
علمية ت�ضاعد يف التعامل مع خمتلف التحديات
الراهنة ومواجهة اأية اأزمات قد تظهر يف
امل�ضتقبل ،خا�ضة فيما يتعلق بتطوير اخلدمات
الطبية وال�ضحية مبا فيها خدمات االإ�ضعاف
والطوارئ.
جاء ذلك لدى ا�ضتقبال �ضاحب ال�ضمو

امللكي رئي�س الوزراء بق�ضر �ضموه بالرفاع
اأم�س ،كل من �ضمو ال�ضيخ حممد بن مبارك
اآل خليفة نائب رئي�س جمل�س الوزراء،
و�ضمو ال�ضيخ علي بن خليفة اآل خليفة نائب
رئي�س جمل�س الوزراء ،ومعايل ال�ضيخ خالد
بن عبداهلل اآل خليفة نائب رئي�س جمل�س
الوزراء ،وبح�ضور �ضمو ال�ضيخ اإبراهيم بن
حمد اآل خليفة ،اإذ تبادل �ضموه معهم التهاين
مبنا�ضبة حلول �ضهر رم�ضان املبارك ،داعيًا
اهلل العلي القدير اأن يعيد هذه املنا�ضبة على
مملكة البحرين و�ضعبها باخلري والربكة ،واأن
يحفظها من كل مكروه ،ويرفع عنها الوباء.
كما اأعرب �ضموه بهذه املنا�ضبة ،عن
خال�س تهانيه جلميع اأبناء �ضعب البحرين،
واملوظفني يف القطاعني العام واخلا�س،
وخ�س �ضموه بالذكر العاملني يف اخلطوط
االأمامية يف مواجهة فريو�س كورونا ،من
الكوادر الطبية والتمري�ضية ،م�ضيدًا �ضموه مبا
يقدمونه من منوذج يف التفاين والت�ضحية يف
مواجهة هذه اجلائحة.
وقال �ضموه اإن ما تقوم به الكوادر الطبية
من جهد وطني خمل�س للحفاظ على �ضالمة
و�ضحة اجلميع عزز من م�ضتوى الوعي لدى
جميع املواطنني واملقيمني يف اململكة ،و�ضاند

ب�ضكل كبري جهود االأجهزة احلكومية يف
مواجهة تف�ضي الفريو�س ،وو�ضع البحرين يف
مرتبة متقدمة على م�ضتوى العامل يف ن�ضب
التعايف واحتواء انت�ضار الفريو�س.
و�ضدد �ضموه على اأن الظروف الراهنة
حر�ضا على االرتقاء باأداء
جتعلنا اأكرث
ً
خمتلف االأجهزة احلكومية وموا�ضلة جهود
االرتقاء بالكوادر الب�ضرية باال�ضتفادة من هذه
التجربة ،خا�ضة يف تطوير القطاع ال�ضحي
وكوادره الطبية وخدمات الطوارئ واالإ�ضعاف
لتكون اأكرث كفاءة و�ضرعة يف تقدمي خدماتها
للمواطنني.
وخالل اللقاء ،اطلع �ضاحب ال�ضمو
امللكي رئي�س الوزراء على ما مت تنفيذه ب�ضاأن
توجيهات �ضموه للت�ضهيل على املواطنني
يف ظل الظروف الراهنة والعمل على تلبية
خمتلف احتياجاتهم ،وما يتعلق كذلك بدعم
االقت�ضاد وموؤ�ض�ضات القطاع اخلا�س.
ويف �ضياق اآخر ،اأكد �ضاحب ال�ضمو امللكي
رئي�س الوزراء اأهمية احلفاظ على ما لدى
مملكة البحرين من مواقع بحرية واحلفاظ
على البيئة واحلياة الفطرية ملا لهذه املواقع
من اأهمية يف حتقيق االأمن الغذائي وقيمة
تراثية و�ضياحية كبرية.

م�ضي ًدا بالتعاون مع ال�ضلطة الت�ضريعية واأع�ضائها ..الوزير الرميحي:

املرحلة تتطلب ابتكارات اإعالمية جديدة مل�ضاند فريق البحرين الطبي
اأكد وزير �ضوؤون االإعالم علي بن حممد
الرميحي ،اعتزازه بدور ال�ضلطة الت�ضريعية
وتعاونها الدائم يف تعزيز ودعم اجلهود
احلكومية يف هذه الظروف اال�ضتثنائية التي
متر بها مملكة البحرين ودول العامل املتمثلة يف
مواجهة حتدي وقف انت�ضار فريو�س كورونا
امل�ضتجد (كوفيد.)19-
وقال :يحق لنا اأن نفخر بهذا التعاون بني
ال�ضلطتني الت�ضريعية والتنفيذية؛ والذي �ضاهم
يف بناء وطني �ضامخ يعتد به ،و�ضورة �ضتحفظها
الذاكرة البحرينية الوطنية التي تر�ضم لوحة
من التعا�ضد والتكاتف الر�ضمي واملجتمعي يف
ظل التوجيهات ال�ضديدة من لدن �ضيدي ح�ضرة
�ضاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�ضى اآل خليفة،
عاهل البالد حفظه اهلل واأيده ،ومتابعة حثيثة
من �ضاحب ال�ضمو امللكي االأمري خليفة بن �ضلمان
اآل خليفة ،رئي�س الوزراء حفظه اهلل ،ويف ظل
جهود فريق البحرين املتميزة التي القت �ضدى
وبُعدا دوليا والتي يقودها بكل اقتدار �ضاحب
ال�ضمو امللكي االأمري �ضلمان بن حمد اآل خليفة،

وزير االعالم م�ستقبال ًعددًا من اأع�ساء جمل�س النواب

ويل العهد نائب القائد االأعلى النائب االأول
لرئي�س جمل�س الوزراء حفظه اهلل.
ونوه اإىل اأن االإعالم مبختلف من�ضاته
يعمل على اإبراز اأهمية دور ال�ضلطة الت�ضريعية
ومنجزاتها وما ي�ضهده التعاون والتن�ضيق
امل�ضرتك بني ال�ضلطتني الت�ضريعية والتنفيذية
للو�ضول اإىل تلبية تطلعات واحتياجات الوطن
واملواطن.
جاء ذلك خالل ا�ضتقبال وزير �ضوؤون
االعالم ،اأم�س ،لعدد من اأع�ضاء جمل�س النواب
وهم ،النائب عي�ضى على القا�ضي ،والنائب على
عي�ضى ا�ضحاقي ،والنائب اأحمد حممد العامر،

والنائب عمار البناي ،والنائب حممد عي�ضي
العبا�ضي ،والنائب عمار اآل عبا�س.
واأ�ضار الوزير الرميحي اإىل اجلهود الكبرية
التي يقوم بها منت�ضبو القطاعات االإعالمية يف
مملكة البحرين ،خ�ضو�ضا ً يف ظل الظروف
الراهنة مع تف�ضي فريو�س كورونا امل�ضتجد
(كوفيد ،)19-من خالل ما يقدمونه من برامج
ت�ضاهم يف رفع م�ضتوى الوعي لدى اأفراد املجتمع
من مواطنني ومقيمني ،اإىل جانب ت�ضليط ال�ضوء
على ما حققته البحرين من اإجنازات يف مواجهة
هذا الفريو�س ،وما يقوم به فريق البحرين للحد
من انت�ضاره والق�ضاء عليه.

بيانات الخبر

اليومالبحرين ت�ضتعر�س اإمكانية التعاون مع الوكالة
التاريخ
الدولية للطاقة الذرية للت�ضدي جلائحة كورونا
الخبر

عقدت اللجنة الوطنية حلظر
ا�ضتحداث واإنتاج وا�ضتعمال وتخزين
االأ�ضلحة الكيميائية وتدمري تلك
االأ�ضلحة ،برئا�ضة د .ال�ضيخة رنا
بنت عي�ضى بن دعيج اآل خليفة وكيل
وزارة اخلارجية رئي�س اللجنة،
اجتماعها احلادي ع�ضر ،وذلك عرب
االت�ضال االلكرتوين املرئي ،مب�ضاركة
اأع�ضاء اللجنة املمثلني عن الوزارات
واجلهات احلكومية ذات ال�ضلة.
يف بداية االجتماع ،رحبت د.
ال�ضيخة رنا بنت عي�ضى بن دعيج
اآل خليفة باأع�ضاء اللجنة ،مثنية
على جهودهم احلثيثة يف ال�ضعي
لتنفيذ اأهداف اللجنة ،متمنية لهم كل
التوفيق وال�ضداد.

جهة النشر

الصفحة
العدد

الرابط اإللكتروني
خطتها
اللجنة
وناق�ضت
ال�ضنوية ،اإذ مت االتفاق على تاأجيل
جميع الفعاليات واالجتماعات
والور�س املزمع عقدها خالل الفرتة

القادمة ،على اأن يُعاد النظر فيها يف
االجتماع القادم للجنة بعد التاأكد
من مالءمة الظروف العاملية ،عدا
ور�ضة مت االتفاق على اإقامتها عرب

االت�ضال االلكرتوين املرئي وتكليف
املكتب التنفيذي للجنة بالتن�ضيق مع
اجلهات املعنية الإعدادها.
اإىل جانب ذلك ،ا�ضتعر�ضت
اللجنة اإمكانية التعاون مع الوكالة
الدولية للطاقة الذرية يف �ضبيل
الت�ضدي جلائحة فريو�س كورونا
(كوفيد  ،)19وتقدمي الدعم الفني
والعملي من قبل الوكالة للدول
االأع�ضاء من خالل توفري االأجهزة
واملعدات الالزمة وتقدمي الدورات
التدريبية للعاملني يف هذا املجال ،كما
جرى ا�ضتعرا�س اخلطة التنفيذية
لبنود اتفاقية حظر االأ�ضلحة
الكيميائية والتي �ضيتم اتباعها يف
العام القادم.

وزير اخلارجية

وزير اخلارجية ال�سعودي

وزير اخلارجية ونظريه ال�ضعودي
يبحثان التعاون مبكافحة «كورونا»
تلقى الدكتور عبداللطيف بن را�ضد
الزياين وزير اخلارجية ،اأم�س ،ات�ضاالً هاتفيًا
من �ضاحب ال�ضمو االأمري في�ضل بن فرحان
بن عبداهلل اآل �ضعود وزير خارجية اململكة
العربية ال�ضعودية ،جرى خالله ا�ضتعرا�س
م�ضار العالقات االأخوية الثنائية الوطيدة
التي تربط بني مملكة البحرين واململكة
العربية ال�ضعودية ال�ضقيقة ،وما ت�ضهده من

تطور ومناء م�ضتمرين على االأ�ضعدة كافة.
كما مت خالل االت�ضال بحث اأوجه
التعاون والتن�ضيق امل�ضرتك بني البلدين
ال�ضقيقني ملواجهة تداعيات انت�ضار فريو�س
كورونا (كوفيد  )19يف دول املنطقة،
وامل�ضائل املتعلقة مب�ضرية العمل اخلليجي
امل�ضرتك ،باالإ�ضافة اإىل الق�ضايا االإقليمية
والعربية ذات االهتمام امل�ضرتك.

حمافظ ال�ضمالية يتابع عمليات امل�ضح
امليداين ب�ضاأن تخفيف كثافة العمالة الأجنبية

تنفي ًذا لتوجيهات الفريق اأول ال�ضيخ را�ضد بن عبداهلل اآل خليفة وزير الداخلية ب�ضاأن
و�ضع اآلية عمل ت�ضمن تخفيف كثافة العمالة االأجنبية يف مناطق �ضكنهم� ،ضمن اجلهود
الوطنية للحد من انت�ضار فريو�س كورونا ،قام حمافظ املحافظة ال�ضمالية علي بن ال�ضيخ
عبداحل�ضني الع�ضفور ،مع عدد من اأع�ضاء اللجنة امل�ضرتكة وممثلي �ضفارة جمهورية
بنجالدي�س ال�ضديقة ،مبتابعة عمليات امل�ضح امليداين التي تعكف املحافظة على تنفيذها،
بالتعاون مع مديرية �ضرطة املحافظة.
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حمليات 03

افتتح امللتقى الدويل ملكافحة «كورونا» مب�صاركة � 600صخ�س ..رئي�س الأعلى لل�صحة:

البحرين تدعم مبادرات تعزيز التعاون الإقليمي والدويل كافة
افتتح الفريق طبيب ال�شيخ حممد
بن عبداهلل اآل خليفة رئي�س املجل�س
الأعلى لل�شحة رئي�س الفريق الوطني
للت�شدي لفريو�س كورونا (كوفيد
 )19امللتقى الإلكرتوين الدويل ملكافحة
فريو�س كورونا مب�شاركة اأكرث من
 600من املتخ�ش�شني وال�شت�شاريني
والعاملني يف القطاع ال�شحي من
خمتلف الدول الدوليني اأم�س الأول
ال�شبت ،والذي ياأتي تنظيمه يف اإطار
مبادرات مملكة البحرين لتوثيق
التعاون الإقليمي والدويل وتعزيز
اجلهود املبذولة وامل�شتمرة للت�شدي
لهذا الفريو�س وتبادل اخلربات بني
خمتلف الدول مبا ي�شهم يف تعميم
النجاحات املتحققة واحلد من حتدي
هذه اجلائحة العاملية.

وثمّن رئي�س املجل�س الأعلى لل�شحة الدعم
املتوا�شل من لدن ح�شرة �شاحب اجلاللة
امللك حمد بن عي�شى اآل خليفة عاهل البالد
املفدى حفظه اهلل ورعاه ،كما رفع ال�شكر اإىل
�شاحب ال�شمو امللكي الأمري خليفة بن �شلمان
اآل خليفة رئي�س الوزراء املوقر حفظه اهلل،
واإىل �شاحب ال�شمو امللكي الأمري �شلمان بن
حمد اآل خليفة ويل العهد نائب القائد الأعلى
النائب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء حفظه
اهلل ،على متابعة �شموهما الدائمة جلميع
اجلهود املبذولة من فريق البحرين لتعزيز
�شحة و�شالمة اجلميع.
وقال ال�شيخ حممد بن عبداهلل خالل كلمته
الفتتاحية يف امللتقى« :ي�شعدين اأن اأ�شارك
معكم يف هذا امللتقى على �شبكة الإنرتنت
لكبار اخلرباء يف جمال مكافحة هذا الوباء
العاملي الذي نواجهه .وتعد اجلهود العاملية
ملكافحة هذا الفريو�س مهمة للغاية ،وي�شاعد
ا�شت�شافة مثل هذا احلدث على جمع جهودنا
معً ا للتعلم من بع�شنا البع�س يف هذه
املعركة».

اللجنة الوطنية تتدار�س املزيد
من طلبات تقومي املوؤهالت الأجنبية
تراأ�س الدكتور فوزي اجلودر وكيل
وزارة الرتبية والتعليم ل�شوؤون التعليم
واملناهج اجتماع اللجنة الوطنية لتقومي
املوؤهالت العلمية الدوري ،والذي عقد
عن بُعد للمرة الثانية ،اإذ تدار�شت اللجنة
املوؤهالت املحالة اإليها يف تخ�ش�شات
علمية خمتلفة �شملت الطب والهند�شة
والعلوم العامة والقانون والعلوم
ال�شيا�شية واإدارة الأعمال والعلوم
الإن�شانية والتمري�س ،وذلك مبا يتوافق
مع املر�شوم بقانون رقم  19ل�شنة
 1995ب�شاأن تقومي املوؤهالت والقرارات
الوزارية املنظمة لإجراءات عملها ،فيما
ا ّأجلت البت يف بع�س الطلبات التي
تتطلب مزيدًا من الدرا�شة.
واأكدت اللجنة �شرورة مراجعة
�شوابط ومعايري اللتحاق بالدرا�شة يف
موؤ�ش�شات التعليم العايل خارج اململكة،
املن�شورة عرب خدمة اجلامعات املو�شى
بها على بوابة احلكومة الإلكرتونية اأو
من خالل ق�شم معادلة ال�شهادات الأجنبية

فوزي اجلودر

بالوزارة ،قبل الت�شجيل يف اجلامعات
اخلارجية والربامج التي تقدمها ،جتنبًا
لأي اإ�شكالت قد تواجه الطالب بعد
التخرج يتعذر من خاللها معادلة موؤهله
العلمي ،م�شري ًة اللجنة اإىل ا�شتمرارية
ا�شتالم طلبات املعادلة وطلبات التو�شية
بالدرا�شة يف اخلارج.

«احلكومة الإلكرتونية» تطلق
اأول جمل�س رم�صاين اإلكرتوين

ال�شيخ حممد بن عبداهلل

واأو�شح اأن فرق العمل الوطنية تعمل
يف مكافحة فريو�س كورونا (كوفيد )19
بجد كبري ،حيث ت�شع �شيا�شات وتنفذ
ا�شرتاتيجيات للعزل واحلجر ال�شحي
والعالج والختبار الع�شوائي والوقاية من
العدوى ،واإننا فخورون بفريقنا وجهودنا
الوطنية ،وي�شعدين اأن اأ�شارك جتربتنا معكم،
حيث يقف فريق البحرين متحدا يف مواجهة

فريو�س كورونا.
وا�شتعر�س رئي�س املجل�س الأعلى
لل�شحة يف هذا الإطار املبادرات التي قامت
بها مملكة البحرين يف اإطار جهودها الكبرية
وال�شتباقية التي حققت م�شتوى متقدما من
النجاح يف مواجهة هذه اجلائحة ،م�شتعر�شا
جهود اململكة يف املحافظة على �شحة املجتمع
من خالل اتخاذ ال�شتعدادات والإجراءات
ال�شحية الالزمة كافة ،وتكاتف جميع
اجلهات ذات العالقة ووعي املجتمع للحد من
انت�شار الفريو�س.
من جانبه ،اأو�شح ع�شو الفريق الوطني
للت�شدي لفريو�س كورونا (كوفيد )19
املقدم طبيب مناف القحطاين ،اأن ما اتبعته
مملكة البحرين يف هذا ال�شاأن هو النهج
املتكامل من خالل اإن�شاء فريق وطني ي�شم
كل اجلهات والهيئات املعنية ،بهدف و�شع
خطط ومنهجية م�شتعينة بالأدلة اخلا�شة
بالتاأهب وتاأمني املنافذ والك�شف والتتبع
والفح�س واحلجر والعزل والعالج ،وذلك
كخطوة ا�شتباقية قبل اكت�شاف اأي حالة يف

البحرين.
وتناول امللتقى عددًا من املحاور منها تبادل
اخلربات التي مت اكت�شابها من جتربة حماربة
الوباء يف خمتلف الدول وال�شرتاتيجيات
التي اتبعت للحد منه مما ي�شهم يف ن�شر
املعرفة وبناء القدرات لدى الدول الأخرى .كما
تناول امللتقى اآخر امل�شتجدات حول الفريو�س
يف اإطار التبادل املعريف ومناق�شة التجارب
الدولية ،بالإ�شافة اإىل توفري توا�شل مبا�شر
بني اخلرباء واخت�شا�شيي الرعاية ال�شحية
للرد على ال�شتف�شارات ومناق�شة التحديثات
مبا ي�شهم يف تعزيز قدراتهم امليدانية يف
مواجهة هذا التحدي.
كما ناق�س امللتقى الت�شخي�س املختربي
للفريو�س والتحديات املحيطة بالأمر
بالإ�شافة لآخر حتديثات خيارات العالج
املتاحة ،كما يلقي ال�شوء على الإدارة املثلى
لوحدات العناية املركزة للحالت ال�شديدة
امل�شابة بالفريو�س ،اإىل جانب اخلربة املحلية
ململكة البحرين ودول اخلليج يف مواجهة
فريو�س كورونا (كوفيد .)19

«املربة اخلليفية» تتعاون مع «زين» يف برنامج اإثراء ال�صباب ..زين بنت خالد:

متكني ال�صباب من تطوير ذواتهم وقدراتهم ليكونوا قادة امل�صتقبل
تتعاون موؤ�ش�شة املربة اخلليفية مع زين
البحرين� ،شركة الت�شالت الرائدة يف اململكة،
للعام الثاين على التوايل �شمن برنامح اإثراء
ال�شباب يف ن�شخته الثانية لعام  ،2020ومن
خالل هذا التعاون �شتوفر زين البحرين للطلبة
امللتحقني بربنامج (رايات) للمنح الدرا�شية
فر�شا تدريبية بعد تخرجهم من الربنامج ،اإذ
ً
تاأتي هذه اخلطوة يف اإطار م�شاعي املوؤ�ش�شة
لل�شراكة املجتمعية ،ودعم الطلبة ومنحهم
خربات ومهارات مميزة مل�شتقبل واعد.
كما تتعاون زين البحرين مع املربة
اخلليفية �شمن م�شابقة (#خلك_يف_البيت)
التي تهدف اإىل تعزيز الوعي املجتمعي ب�شرورة
البقاء يف املنزل خالل هذه الفرتة الراهنة ،حيث
�شيتم الدعم لربنامج اإثراء ال�شباب بتوفري
هدايا قيمة للفائزين التي تقت�شر امل�شاركة فيها
على طلبة الربنامج فقط .و�شيحظى الطلبة
بدورات تدريب اإلكرتونية من موقع قوقل
قراج املخت�س يف الت�شويق الإلكرتوين ،من
خالل م�شاركة �شور اأو فيديو تو�شح الإثراءات
والأن�شطة التي يقومون بها من املنزل والتي
ميكنهم اإر�شالها با�شتخدام الو�شوم التالية:
#اإثرائي_يف_البيت #جمتمع_واعي #زين.
من جهتها اأثنت �شمو ال�شيخة زين بنت
خالد اآل خليفة رئي�س جمل�س الأمناء موؤ�ش�شة

ال�شيخة زين بنت خالد

املربة اخلليفية على �شركة زين البحرين
لتعاونها قائلة «اإن رغبتكم ال�شادقة يف
امل�شاهمة باإيجابية يف هذا الربنامج املميز
�شيرثي اإمكاناتنا من دون �شك ،و�شي�شاعدنا يف
حتقيق روؤيتنا الرامية نحو متكني ال�شباب من
تطوير ذاتهم وقدراتهم ليكونوا قادة امل�شتقبل
باإذن اهلل».
واأ�شافت« :نوؤمن يف موؤ�ش�شة املربة
اخلليفية اأن التميز والإتقان هما من �شمات
ال�شخ�شية القيادية ،كما نوؤمن اأن املجتمع
ي�شبح اأقوى من خالل امل�شاركة الإيجابية بني

كل اأفراده وخا�شة ال�شباب ،ونتطلع اإىل تعزيز
اأطر التعاون مع فريق العمل وناأمل اأن تكون
جتربة ثرية ومليئة باملتعة والتحدي جلميع
امل�شاركني».
ومن جانبه ،قال ال�شيخ عبداهلل خالد اآل
خليفة املدير التنفيذي لإدارة الت�شال وعالقات
امل�شتثمرين «متا�شيًا مع اإجراءات احلكومة
الر�شيدة ،اتخذت زين البحرين العديد من
اخلطوات لدعم املجتمع وحث املواطنني
واملقيمني على اللتزام بالبقاء يف املنزل حلماية
بع�شهم البع�س وحماية الأ�شخا�س حولهم.
ومن روح فريق البحرين ،وا�شلت زين البحرين
جهودها لتوفري جميع الأدوات املنا�شبة لتعزيز
مهارات وكفاءة ال�شباب البحريني ودعمهم
يف اكت�شاب اخلربة لبناء م�شارهم الوظيفي
امل�شتقبلي ،حيث ميكنهم ال�شتفادة من وقتهم
يف املنزل خالل هذه الفرتة».
ت�شعى موؤ�ش�شة املربة اخلليفية من
خالل هذا الربنامج اإىل خلق �شباب بحريني
مبادر وفعال قادر على اإحداث فرق اإيجابي
يف املجتمع ،لذلك يتناول الربنامج املهارات
الجتماعية واحلياتية ف�شالً عن تعريف الطلبة
باحلياة اجلامعية والتطوير الذاتي والتعرف
على املهن املتنوعة املطلوبة يف �شوق العمل.

خف�س ن�صبة القوة العاملة  %50يعزز من التباعد الجتماعي ..مدير عام املرور:

انخفا�س حركة املرور باملحافظات وال�صوارع الرئي�صية والأحياء بن�صبة %90
يف موؤ�شر يعك�س اللتزام املجتمعي
بالإجراءات الحرتازية ملكافحة فريو�س
كورونا والتي حددتها اللجنة التن�شيقية
برئا�شة �شاحب ال�شمو امللكي الأمري �شلمان
بن حمد اآل خليفة ويل العهد ،نائب القائد
الأعلى ،النائب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء،
وانعكا�شً ا لتوجيهات الفريق اأول ال�شيخ را�شد
بن عبداهلل اآل خليفة وزير الداخلية وحر�شه
على التنفيذ الدقيق لالإجراءات املعمول
بها �شمن مهام وزارة الداخلية ،اأكد العميد
ال�شيخ عبدالرحمن بن عبدالوهاب اآل خليفة
مدير عام الإدارة العامة للمرور ،انخفا�س
احلركة املرورية بجميع املحافظات وال�شوارع
الرئي�شية ومناطق الأ�شواق واملجمعات
التجارية والأحياء ال�شكنية بن�شبة  %90يف
الفرتة ال�شباحية ون�شبة  %85يف الفرتة
امل�شائية ،مقارنة باحلركة املرورية يف نف�س
الفرتة خالل الأعوام ال�شابقة.
وثمّن العميد ال�شيخ عبدالرحمن بن
عبدالوهاب اآل خليفة ،حكمة التدرج يف تنفيذ

بيانات الخبر

اليوم

التاريخ

اأعلنت هيئة املعلومات واحلكومة
الإلكرتونية اأنها �شتقيم م�شاء يوم
الأربعاء اأول جمل�س رم�شاين اإلكرتوين
عرب تقنية الت�شال املرئي (.)eMajlis
وقالت الهيئة يف بيان لها اإن اإقامتها
لهذا النوع من املجال�س ياأتي حتقي ًقا ملبداأ
وحر�شا منها على
التباعد الجتماعي،
ً

الخبر

جهة النشر

الصفحة

تعزيز التوا�شل بينها وبني املواطنني
واملقيمني واملتخ�ش�شني يف جمال تقنية
املعلومات ،وال�شتماع اإىل مالحظاتهم
ومقرتحاتهم لتطوير خمتلف اخلدمات
التي تقدمها ،وبحث دور التقنية يف
مرحلة ما بعد الكورونا ،يف اأجواء تت�شم
بالأريحية والنفتاح.

العدد

ال�صواحل»� :صبط
الرابط«خفر
اإللكتروني
بحرينيَني يبيعان الروبيان املحظور �صيده
قال قائد خفر ال�شواحل ،اإن الدوريات الربية التابعة خلفر ال�شواحل متكّنت من
�شبط بحرينيَني « 31عامًا 37 ،عامًا» كانا يقومان ببيع الروبيان املحظور �شيده يف
هذه الفرتة من العام ،مبوجب القرار الوزاري ال�شادر يف هذا ال�شاأن .واأ�شار اإىل اأنه مت
اتخاذ الإجراءات القانونية الالزمة متهيدًا لإحالة الق�شية اإىل النيابة العامة.

مدير عام املرور

القرارات ،الأمر الذي �شاهم يف بلوغ النتائج
الإيجابية على احلركة املرورية وبال�شكل
الذي مل يوؤثر على احلياة املعي�شية للمواطنني
واملقيمني.
واأ�شار يف تقرير متكامل حول احلركة
املرورية يف مملكة البحرين ،اإىل اأن غلق املدار�س

واجلامعات� ،شاهم يف خف�س م�شتوى احلركة
املرورية خالل الفرتة ال�شباحية بن�شبة %40؛
نظ ًرا لعدم خروج با�شات املدار�س والطاقم
الإدارية والتعليمي ،وانخفا�س احلركة خالل
الفرتة امل�شائية بن�شبة  %10كون هذه الفرتة
للطلبة اجلامعيني فقط.
واأو�شح اأن خف�س ن�شبة القوة العاملة
� %50شاهم بخف�س ن�شبة احلركة املرورية
على ال�شوارع الرئي�شية بن�شبة ل تقل عن %25
يف الفرتة ال�شباحية و %5يف الفرتة امل�شائية
واأ�شاف مدير عام الإدارة العامة للمرور اإىل
اأنه قبل قرار غلق املحالت التجارية واملطاعم
والنوادي الريا�شية ،كانت احلركة املرورية
منخف�شة يف الطرق الرئي�شية فقط بنا ًء على
القرارات ال�شابقة ،وكان لهذا القرار اأثر وا�شح
يف خف�س احلركة املرورية وحركة امل�شاة على
الطرق الداخلية القريبة من الأ�شواق واملحالت
التجارية وكذلك الأحياء ال�شكنية ،و �شجلت
ن�شبة النخفا�س يف احلركة املرورية  %15يف
الفرتة ال�شباحية و %35يف الفرتة امل�شائية.

«الداخلية» ِّ
تنظم دورة للتدريب على ا�صتخدام الربجميات الإدارية
ّ
نظمت اإدارة تكنولوجيا املعلومات والإبداع الإلكرتوين بوزارة
الداخلية ،ور�شة عمل عرب «تقنية الت�شال املرئي» ملنت�شبي عدد من
الإدارات للتدريب على بع�س الأنظمة والربامج الإلكرتونية التي من
�شاأنها ت�شهيل املهام والإجراءات الإدارية كنظام املرا�شالت والأر�شيف
الإلكرتوين.

وتاأتي هذه الور�شة� ،شمن مهام عمل الإدارة لتوظيف التكنولوجيا يف
الرتقاء مبخرجات التدريب ،من خالل تقدمي برامج تدريبية اإلكرتونية
�شاملة وتفاعلية ،تتوافق مع الظروف الراهنة واجلهود الوطنية للحد
من انت�شار فريو�س كورونا ،و�شولً اإىل بيئة عمل ذكية قادرة على
ال�شتجابة للتغريات الدائمة يف جمال تقنية املعلومات.
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داعيًا اإىل ت�سجيل ال�سكاوى يف حال عدم ت�سلم الأجر ..حميدان:

�سرف اأجور �سهر اأبريل للمواطنني العاملني يف القطاع اخلا�ص
اأعلن وزير العمل والتنمية االجتماعية
جميل بن حممد علي حميدان ،اأن ال�ضركات
وامل�ؤ�ض�ضات العاملة يف القطاع اخلا�ص قد
بداأت بالفعل يف �ضرف االأج�ر مل�ظفيها
البحرينيني ،وا�ضتلمت الغالبية العظمى منهم
اأج�رهم عن �ضهر اأبريل بي�ضر و�ضه�لة ،حيث
تق�م ال�زارة باملعاجلة الف�رية الأي تاأخري اأو
�ضع�بات اإدارية اإن حدثت.
وياأتي ذلك بناء على الت�جيهات امللكية
ال�ضامية باإطالق حزمة مالية واقت�ضادية؛
دعما ً للم�اطنني والقطاع اخلا�ص للتعامل
مع اآثار االأو�ضاع الراهنة وحفاظا ً على النم�
امل�ضتدام ،وتكفل احلك�مة امل�قرة بدفع اأج�ر
امل�اطنني البحرينيني العاملني يف القطاع
اخلا�ص وامل�ضجلني لدى الهيئة العامة للتاأمني
االجتماعي الأ�ضهر اأبريل وماي� وي�ني� للعام
 ،2020والذي ياأتي �ضمن اجله�د ال�طنية
للحد من اآثار انت�ضار فريو�ص ك�رونا (ك�فيد
.)19واأ�ضاد حميدان بحر�ص ح�ضرة �ضاحب
اجلاللة امللك حمد بن عي�ضى اآل خليفة عاهل
البالد املفدى ،واحلك�مة امل�قرة ،برئا�ضة
�ضاحب ال�ضم� امللكي االأمري خليفة بن �ضلمان
اآل خليفة رئي�ص جمل�ص ال�زراء ،واملتابعة
امل�ضتمرة من �ضاحب ال�ضم� امللكي االأمري
�ضلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد نائب
القائد االأعلى النائب االأول لرئي�ص جمل�ص

وزير �لعمل

ال�زراء ،على ت�فري ال�ضي�لة الالزمة للقطاع
اخلا�ص للتعامل مع اآثار االأو�ضاع الراهنة،
والتخفيف من االآثار االجتماعية واالقت�ضادية
لتبعات اجلائحة العاملية لفريو�ص ك�رونا.
واأو�ضح اأنه قد مت يف وقت �ضابق االنتهاء
من اإيداع جميع املبالغ التي تكفلت احلك�مة
بتح�يلها اإىل ح�ضابات ال�ضركات وامل�ؤ�ض�ضات
بكل �ضال�ضة وان�ضيابية؛ نظرا ً ملا متتلكه مملكة
البحرين من قاعدة بيانات متكاملة ،حيث
ي�ضتفيد منها كل م�اطن م�ضجل لدى الهيئة
العامة للتاأمني االجتماعي ،الفتا ً اإىل اأن �ضداد
اأج�ر البحرينيني خالل االأ�ضهر املذك�رة ياأتي
تنفي ًذا لن�ص القان�ن رقم ( )8ل�ضنة ،2020
باإ�ضافة بند جديد برقم ( )3اىل الفقرة (ج)

من املادة ( )8من املر�ض�م بقان�ن رقم ()87
ل�ضنة  2006ب�ضاأن التاأمني �ضد التعطل،
والذي ين�ص على « �ضداد اأج�ر العمال
البحرينيني امل�ؤمن عليهم مب�جب قان�ن
التاأمني االجتماعي ال�ضادر باملر�ض�م بقان�ن
رقم ( )24ل�ضنة  1976ملدة ثالثة اأ�ضهر
اعتبارا من �ضهر اأبريل  ،2020مع مراعاة
الفقرة (هـ) من هذه املادة.
وقد اأعرب حميدان بهذه املنا�ضبة عن
تقديره و�ضكره ل�ضركات وم�ؤ�ض�ضات القطاع
اخلا�ص على تعاونهم ،والتزامهم ب�ضرف
اأج�ر البحرينيني العاملني لديهم يف االأوقات
املحددة ،م�ؤكدا ً اأن غالبية امل�اطنني قد ا�ضتلم�ا
اأج�رهم بالفعل ،وقد مت ر�ضد حاالت ب�ضيطة
من ال�ضكاوى التي يجري العمل حاليا على
متابعتها وحلها.
وكانت وزارة العمل والتنمية االجتماعية
قد اأعلنت فتح قن�ات ت�ا�ضل مع امل�اطنني
املعنيني ،وذلك لالإبالغ وت�ضجيل ال�ضكاوى يف
حال عدم ا�ضتالم اأج�ر �ضهر اأبريل اجلاري من
قبل من�ضاآتهم ،حيث ميكنهم التقدم ب�ضك�ى
خالل فرتة تكفل احلك�مة ب�ضداد اأج�ر ال�ضه�ر
الثالثة املذك�رة ،عرب االت�ضال على اله�اتف
التالية-17873918 -17873919 :
 ،17873913خالل فرتة الدوام الر�ضمي،
اأو اإر�ضال البالغ عرب الربيد الكرتوين @insp
.mlsd.gov.bh

ارتياح كبري بعد امل�سادقة امللكية على م�سروع القانون ..مواطنون:

�سك ًرا جاللة امللك لتوجيهاتكم بدفع رواتب
البحرينيني ..ونعاهدكم على العطاء باإخال�ص

طالل �ملالود
من�ض�ر �ضاكر:
اأعرب م�اطن�ن عن امتنانهم الكبري
وارتياحهم و�ضكرهم مل�ضادقة �ضاحب اجلاللة
امللك حمد بن عي�ضى اآل خليفة ملك البالد املفدى،
على امل�ضروع بقان�ن ،والذي يق�ضي ب�ضداد اأج�ر
العمال البحرينيني امل�ؤمن عليهم مب�جب قان�ن
التاأمني االجتماعي ال�ضادر باملر�ض�م بقان�ن رقم
( )24ل�ضنة  1976ملدة ثالثة اأ�ضهر ،اعتبا ًرا من
�ضهر اأبريل  ،2020وبح ٍّد اأق�ضى مقداره االأجر
امل�ؤمن مب�جبه ،مع مراعاة الفقرة (هــ) من هذه
املادة.
واأكد امل�اطن�ن ان م�ضادقة العاهل املفدّى
على هذا القان�ن يدل على مدى قرب جاللته من
النا�ص وهم�مهم ،وهذا لي�ص بغريب على جاللته،
واأهل البحرين اعتادوا على هذا امل�اقف الكبرية
والتي ي�ضجلها التاريخ واأهل هذا ال�طن بحروف
من ذهب.
وقالت امل�اطنة اأمرية �ضليبيخ «لقد اكتملت
فرحة جميع امل�ظفني يف القطاعني العام واخلا�ص
بعد الت�جيهات امللكية ال�ضامية ل�ضاحب اجلاللة
عاهل البالد املفدى ،ومن ث ّم م�ضادقة جاللته على
هذا القان�ن التاريخي».
واأ�ضافت «هذا ما ع�دنا عليه جاللته ،فمنذ
ت�ليه �ضدة احلكم و ت�جيهات جاللته املعنية
بامل�اطنني ،دائما ما يك�ن فيها روحً ا اأب�ية حانية
على ال�ضعب ت�ضع م�ضلحته اأوالً ،متاما كما يفعل
كل اأب حمب الأبنائه».
وتابعت «كلي يقني باأنه طاملا كانت هذه
حكمة وت�جهات قيادتنا ،فبالتاأكيد �ضنتجاوز معا ً
هذه االأزمة وكل اأزمة باإذن اهلل ،اأدام اهلل قيادتنا».

اليوم

التاريخ
الخبر

جهة النشر

�أمرية �صليبيخ

غفر�ن �لعامر

اأما امل�اطنة دالل علي اأمني فتق�ل «جاءت
م�ضادقة (اأب البحرين) و(كافل االأيتام) ،عاهل
البالد املفدى جاللة امللك حمد بن عي�ضى اآل
خليفة ،على القان�ن؛ كر�ضالة حانية الأبناء �ضعب
وخ�ض��ضا العاملني يف القطاع
البحرين الكرام،
ً
اخلا�ص بكل جماالته وتخ�ض�ضاته ،حيث �ضمل
هذا البند دفع رواتب امل�ظفني يف القطاع اخلا�ص
ملدة � 3ضه�ر ،ابتدا ًء من �ضهر اأبريل ،وكان هذا
القان�ن مبثابة الر�ضالة املطمئنة امل�ضتعجلة من
الراعي االأول مل�ضرية وتقدم البالد جاللة امللك
املفدى الأبنائه يف القطاع اخلا�ص ،يف ظل الظرف
الطارئ النت�ضار جائحة فريو�ص ك�رونا».
واو�ضحت اأمني«:ك�ين امراأة عاملة يف
القطاع اخلا�ص ،تلقيت القرار باأمل كبري ،وثقة
باهلل باأننا �ضنتجاوز هذه املحنة بهذا الدعم الكبري
من جاللة امللك لنا ،ما اأ�ضعرنا باالأمان واال�ضتقرار
ال�ظيفي واالجتماعي ،والذي حف ّزنا بطاقة
ايجابية اأكرب لكي نعمل اأكرث ونبذل كل الغايل
والنفي�ص؛ عرفانا ً وتقديرا ً واعتزازا ً لهذه املكانة
الكبرية التي حظينا بها من لدن جاللته وردًّا
للجميل لهذه االأر�ص الطيبة».
واأ�ضافت« :كما اأ�ضيد بدور الهيئة العامة
للتاأمينات االجتماعية ودورها البارز يف تي�ضيري
تطبيق قان�ن امللك حفظه اهلل ورعاه يف احلال ،بال
اأي تاأخري مع الت�ا�ضل ال�ا�ضح واالإدارات املعنية
لدفع الرواتب ،حيث اأن احلك�مة قد تكفلت بدفع
رواتب م�ظفي القطاع اخلا�ص بن�ضبة ،%100
مع تكفلها التام باخل�ضم ال�ضهري ال�ضرتاك
امل�ظفني ،وهلل احلمد ،والف�ضل وامل ّنة لقيادتنا
الر�ضيدة التي اتخذت كافة ال�ضبل العاجلة
ل�ضمان حياة كرمية للم�اطنني ،و�ضيذكر التاريخ

دالل علي �أمني
هذه العطايا من القائد الكرمي لل�ضعب البحريني
الكرمي».
من جانبه ،اأ ّكد امل�اطن طالل املال�د «اإن
الت�جيهات امللكية ال�ضامية؛ اإمنا هي من نفحات
الروح االب�ية احلانية ل�ضاحب اجلاللة ملكنا
املفدى ،وقلبه الكبري ،الذي يهتم بكل اأبناء هذا
ال�طن الغايل دون ا�ضتثناء ،ويراعي م�ضاحلهم
يف كل وقت ،فه� القائد احلكيم ،وه� ال�ضند
واحلامي بعد اهلل �ضبحانه وتعاىل».
واأ�ضاف «كما اأن ا�ضتجابة احلك�مة برئا�ضة
�ضاحب ال�ضم� امللكي االأمري خليفة بن �ضلمان
اآل خليفة هي معرفة اخلبري املتمر�ص يف اإدارة
اأجهزة احلك�مة ،يف ال�قت الذي يدير �ضاحب
ال�ضم� امللكي االأمري �ضلمان بن حمد اآل خليفة ويل
العهد فريق البحرين ،الفريق ذا الكفاءة العالية
واجلهد املبارك خالل هذه االأيام بالذات ،وه� ما
يتطلب تظافر كل اجله�د لل��ض�ل اإىل بر االأمان
وال�ضالم».
وامل�اطنة غفران العامر تق�ل البد اأن
اأتقدم بخال�ص ال�ضكر والعرفان اإىل �ضيدي
ح�ضرة �ضاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�ضى اآل
خليفة عاهل البالد املفدى حفظه اهلل ورعاه على
ما ي�ليه جاللته من اهتمام كبري و متابعته
احلثيثة واإدارته «لفريق البحرين» يف التعامل
مع متطلبات الظرف الراهن ،وعلى ما اأبداه من
حر�ص وتعاون و�ضرعة ا�ضتجابة بدفع رواتب
القطاع اخلا�ص.
م�ؤكدة باأنها خط�ه لي�ضت بغريبه على
جاللة امللك ،وال ي�ضعني هنا ،اإال اأن ا�ضجل
التقدير اإىل حك�متنا امل�قرة ،واأن يحفظ
جاللته وي�ضدد على طريق اخلري خطاه

بيانات الخبر

الصفحة

العددتن�سر فيديو لدعم الكوادر ال�سحية يف مكافحة «كورونا»
«الأطباء»
الرابط اإللكتروني

اأطلقت جمعية االأطباء البحرينية فيدي� م�ض� ًرا حتت �ضعار «�ضك ًرا
الأبطالنا» ،ي��ضح اجله�د الكبرية واملخل�ضة التي تبذلها الك�ادر الطبية
وال�ضحية يف مملكة البحرين من اأجل الت�ضدي لفريو�ص ك�رونا «ك�فيد .»19
وي�ضتعر�ص الفيدي� كيف ي�ضحي االأطباء ب�قتهم مع اأ�ضرهم واأطفالهم
وي�ضتجيب�ن لنداء ال�اجب يف الت�ضدي لهذا الفريو�ص امل�ضتجد ،من خالل
عملهم يف اخلط�ط االأمامية ويف امل�ضت�ضفيات واملراكز ال�ضحة املختلفة،
م�ؤكدين بذلك اأن تاأدية ال�اجب جتاه املجتمع واملر�ضى واحلفاظ على الق�ضم
الطبي ياأتي يف املرتبة االأوىل لكل طبيب ،مهما كان الثمن ،وتقدمي جميع

اخلدمات ال�ضحية والعالجية للم�اطنني واملقيمني ،باالإ�ضافة اإىل اال�ضت�ضارات
الت�ع�ية وال�قائية.
واأعربت جمعية االأطباء عن �ضكرها الأع�ضائها االأطباء امل�ضاركني يف اإجناز
هذا الفيدي� ،م�ؤكدة اأن الك�ادر ال�ضحية والطبية متثل اخلط�ط الدفاعية االأوىل
يف التعامل مع ك�رونا ،وكل ي�م يخاطرون بحياتهم ويقاتل�ن يف ظل ظروف
ع�ضيبة وب�ضجاعة اأحد اأكرب االأزمات ال�ضحية يف حياتنا املعا�ضرة ،ولديهم دور
فعّال جدًا يف تطبيق اأف�ضل املمار�ضات الطبية وال�ضحية يف الفح�ص والعالج،
اإ�ضافة اإىل الرباعة يف التعامل مع احلاالت امل�ضتبه بها وامل�ضابة.

* �سمية ح�سني املري

يف رثاء قدا�سة املطران كاميلو بالني..

رمز التوا�سع وحب اخلري للب�سرية
ال �أعرف من �أين �أبد�أ يف رثاء قامة دينية و�إن�صانية لها �صوالتها وجوالتها
يف عامل �لنبل و�لتو��صع وحب �خلري جلميع بني �لب�صر .ال ميكن للوجع
�ل�صارب يف �أعماق �لنف�س �أن يخفّف لوعة فقد مطر�ن �لروم �لكاثوليك �لنائب
�لر�صويل ل�صمال �صبه �جلزيرة �لعربية قد��صة �ملطر�ن كاميلو بالني ،وال ميكن
للدمع �أن يكفكف �آالم رحيله.
غ�صة يف �حللق ،و�نطفا ًء لوم�صة نبل �إن�صاين،
فاجعة وفاة قد��صته �أثارت ّ
رحل عن دنيانا تار ًكا لنا طيب عمله وح�صن �صريته ،ونقاء �صريرته و�جتهاده
�خلري يف بناء �الأر�س و�إعمارها على �أ�ص�س حميدة من �لت�صامح و�لتاآلف
ّ
و�لتعاي�س بوئام.
معني من �حلرب �الأعظم� ،إال �أنه
رغم مكانة قد��صته �لدينية �لرفيعة جدً� كونه ّ
كان متو��ص ًعا ،دمث �خللق ،باب �لتو��صل معه مفتوح على �لدو�م �أمام �جلميع،
ميا يف عطائه� ،صاد ًقا ومو�صوعيًا يف تعامله
كان رمزً� لالإخال�س و�لوفاء ،كر ً
مع �الآخرين.
عندما كان ع�ص ًو� مبجل�س �أمناء مركز �مللك حمد �لعاملي للتعاي�س �ل�صلمي،
كان د�ئ ًما -رحمه �هلل -ما ير ّدد يل باأن مملكة �لبحرين ��صتثنائية يف ت�صاحمها
�لكبري وحرية ممار�صة �ل�صعائر �لدينية على �أر�صها �ملباركة ،و�لتي مل ي َر مثل
هذه �خل�صال �أو �ملميز�ت يف �أي مكان �آخر يف �لعامل باأ�صره.
كما كان قد��صته يوؤكد يل يف �أكرث منا�صبة �أن مملكة �لبحرين دولة م�صلمة
ولكنها منوذجية وفريدة يف �حرت�مها لالأديان و�لطو�ئف �الأخرى ،متفوقة
بذلك على غالبية �لدول حول �لعامل وحتى تلك �لتي ت�صكل فيها �مل�صيحية
ح�صة �الأ�صد .لقد وجد �لفقيد بالبحرين و�حة �صالم ،وهي �ملكان �الأن�صب لبناء
�صروح �لدين و�لعلم وتهيئة �الأر�صية �خل�صبة لرت�صيخ قيم �ملحبة و�لتعاي�س
�ل�صلمي.
كان ململكة �لبحرين يف قلب �لفقيد قد��صة �ملطر�ن مكانة خا�صة ،و�لتي
�أ�صبحت مقر �إقامته �لرئي�صي وبيته �لثاين ،الإعجابه �لبالغ بقيادتها �لفذة ممثلة
بح�صرة �صاحب �جلاللة �مللك حمد بن عي�صى �آل خليفة عاهل �لبالد �ملفدى
حفظه �هلل ورعاه -وح�صن �صيافة جمتمعها وت�صامح �صعبها.تر�أ�س قد��صته جمل�س �إد�رة كني�صة «ليدي �أوف �أريبيا» ،و�لتي يجري
ت�صييدها على قطعة �أر�س وهبها عاهل �لبالد �ملفدى تبلغ م�صاحتها  8788مرتً�
مرب ًعا ،لتكون �أكرب كاتدر�ئية على م�صتوى �ملنطقة و�صتت�صع لـ � 2300صخ�س،
�إىل جانب مكاتب وم�صكن لالأ�صقف و�صاحة تكفي لـ � 6000آالف �صخ�س من
�لزو�ر و�مل�صلني.
قد يجلب ��صتذكار حمطات �لفقيد �صيئًا من �ل�صلوى ،ولكنها لن تع ّو�س
فر�ق �صخ�صية �إن�صانية ودينية رفيعة بقيمها و�أخالقها �حلميدة و�صنعه للخري
يف حله وترحاله ،عز�وؤنا �لوحيد �أن ذكر�ه �صتظل باقية طاملا حيينا ،نور �إميان
قد��صته ونبل مق�صده �صيبقى متّقدً� الأجيال قادمة ت�صري على دربه وتنهل من
تو��صعه وحبه لفعل �خلري للجميع على �ختالف طو�ئفهم ومعتقد�تهم.
رحمك �هلل يا قد��صة �ملطر�ن ،مقدمني �أحر �لتعازي و�ملو��صاة لعائلتك والتباع
�لديانة �مل�صيحية و�لكني�صة �لكاثوليكية على م�صابنا وم�صابهم �جللل� ،صائالً
�لعلي �لقدير �أن يتغ ّمد �لفقيد بو��صع رحمته ،ويلهم ذويه �ل�صرب و�ل�صلو�ن.
�إن �لعني لتدمع ،و�إن �لقلب ليحزن ،و�إنا على فر�ق قد��صتك ملحزونون ،وال
نقول �إال ما ير�صي ربنا� ،إنا هلل و�إنا �إليه ر�جعون.
* �أمني عام مركز �مللك حمد �لعاملي للتعاي�س �ل�صلمي
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نراقب جميع االأ�صواق ل�صمان ا�صتقرار االأ�صعار ..وزير التجارة:

 311خمالفـ ــة لرف ـ ــع اأ�صع ـ ــار ّ
والكمام ـ ــات
املعقم ـ ــات
ّ
حمرر ال�ض�ؤون الربملانية:

وزير التجارة

قال وزير ال�ضناعة والتجارة وال�ضياحة زايد الزياين،
اإن ال�زارة ح ّررت  311خمالفة ب�ضاأن عدم التقيّد ب�ضعر
املع ّقمات والك ّمامات خالل الفرتة املا�ضية ،كما ح ّررت
 34خمالفة ح�ل رفع اأ�ضعار �ضلع اأخرى.
واأكّد الزياين يف ردّه على �ض�ؤال برملاين للنائب
�ضيد فالح ها�ضم ،اأن ال�زارة تق�م حاليًا مبراقبة جميع
االأ�ض�اق املحلية ل�ضمان ا�ضتقرار اأ�ضعار املنتجات
ووفرتها.
واأفاد اأن االإدارات املعنية بال�زارة تعمل كل منها على
اخلطط والربامج واالأهداف املتكاملة واملنتظمة للتفتي�س
الدوري والن�عي واالإلكرتوين اأو بح�ضب املتغريات

توجه
«التاأمني االجتماعي» ّ
مر ًة اأخرى
بعدم اخل�صم من رواتب املوظفني ّ
يا�ضمني �ضاهني:
دعت هيئة التاأمني االجتماعي
ال�ضركات واأ�ضحاب االأعمال يف القطاع
اخلا�س ب�ضرورة �ضرف رواتب امل�ظفني
والع ّمال يف االأ�ضهر الثالثة «اأبريل ،ماي�،
وي�ني�» وعدم اقتطاع اال�ضرتاك ال�ضهري
م ّر ًة اأخرى ،حيث قامت الهيئة بعملية
اخل�ضم.
وجهته
واأكّدت الهيئة يف اإخطا ٍر
ّ
لل�ضركات واأ�ضحاب االأعمال اأنها اقتطعت
ح�ضتها من اال�ضرتاك ال�ضهري لكل م�ظف
ّ
والبالغة  ،%7وذلك من املبلغ الذي ح�ّلته
احلك�مة لدعم اأج�ر البحرينيني ،واأن
املطل�ب من ال�ضركات عدم خ�ضم املبلغ
مر ًة اأخرى.
وجاء يف االإخطار الذي ح�ضلت
«االأيام» على ن�ضخ ٍة منه «نلفت عناية
ا�ضحاب االعمال امل�ضجلني اىل جتنب
خ�ضم ح�ضة العامل مرة اخرى عند
حت�يل االجر ال�ضهري له ،حيث كل
املبالغ املح�لة ال�ضحاب العمل خم�ض�م
منها ن�ضبة ا�ضرتاك العامل».

وكانت الهيئة قد اطلقت خدمة
الت�ضجيل االلكرتوين ال�ضحاب العمل
الراغبني يف حت�يل مبالغ الدعم ل�ضهر
ابريل يف ح�ضاب املن�ضاآت عرب م�قعها
االلكرتوين؛ وذلك التزامًا منها يف تنفيذ
ت�جيهات احلك�مة الرامية المتام دفع
رواتب العامليني البحرينيني يف القطاع
اخلا�س عن اال�ضهر الثالثة «ابريل وماي�
وي�ني�» من �ضندوق التامني �ضد التعطل،
�ضمن احلزمة املالية واالقت�ضادية لت�فري
ال�ضي�لة الالزمة للقطاع اخلا�س.
وقد بلغت ن�ضبة ا�ضحاب العمل
امل�ضجلني يف الدفعة االوىل  %87من
اجمايل ا�ضحاب العمل ،فيما بلغت ن�ضبة
امل�ضتفيدين من العاملني البحرينيني
يف القطاع اخلا�س  ،% 96علما باأنه
مت ايداع املبالغ لهم يف  16ابريل ،يف
حني بلغت الدفعة الثانية من ا�ضحاب
العمل امل�ضجلني  %13والذين ح�لت لهم
املبالغ يف  23ابريل ،و�ضددت الهيئة
على ا�ضحــاب االعمال بالقيام ب�ضرف
الرواتب للعملني ح�ضب م�اعيد �ضرف
االأج�ر �ضهريًا.

وامل�ضتجدات لتعزيز الرقابة ،واحل ّد من املخالفات
واملخالفني وتطبيق االإجراءات القان�نية جتاههم.
واأفاد اأن ال�زارة تعمل على تنظيم احلمالت التفتي�ضية
امل�ضرتكة مع اجلهات الر�ضمية ذات العالقة ،اإ�ضافة
اإىل تنفيذ الربامج الت�ع�ية واالإر�ضادية للم�ضتهلكني
والتجار على ح ٍّد �ض�اء مبا ي�ضهم يف جت ّنب املخالفات.
وح�ل خمزن امل�اد الغذائية املنتهية ال�ضالحية
الكائن يف املحافظة ال�ضمالية والذي ّ
مت �ضبطه قبل فرتة،
قال الزياين اإن ال�زارة قامت بجميع االإجراءات القان�نية
بهذا اخل�ض��س ،بالتعاون مع وزارة ال�ضحة ووزارة
الداخلية ،والك�ضف والتحقق من جميع امل�ج�دات وامل�اد
الغذائية يف املخزن والتحفظ عليها ،وجردها وخماطبة
النيابة ب�ضاأنها.

اأبوالفتح :طلبات اال�صترياد والت�صدير الزراعي اإلكرتونيًا من اليوم
اأعلن وكيل الزراعة والرثوة البحرية
ب�زارة االأ�ضغال و�ض�ؤون البلديات والتخطيط
العمراين الدكت�ر نبيل حممد اأب�الفتح ،اأن
ال�كالة واعتبا ًرا من الي�م االثنني ( 27اأبريل
� ،)2020ضتطلق خدمة تقدمي طلبات اال�ضترياد
والت�ضدير الزراعي اإلكرتونيًا.
وعقد اأب�الفتح اجتماعً ا عن بُعد مع مدير
اإدارة نظم املعل�مات بال�زارة حممد عادل
اأب�ح�ضان ،ومب�ضاركة اخت�ضا�ضي تقنية
املعل�مات بال�زارة ع�ن حممد اإبراهيم ،مت
خالله االطالع على اال�ضتعداد الإطالق هذه
اخلدمة.
واأو�ضح اأب�الفتح اأن اخلدمة �ضتك�ن
متاحة عرب امل�قع االإلكرتوين ل�كالة الزراعة
والرثوة البحرية www.mun.//:https
 ،indexAr.jsp/agri/gov.bhوعند دخ�ل
الراغب بتقدمي الطلب �ضيطلب منه النظام
االإلكرتوين ت�ضجيل بياناته وذلك الأول مرة ،ومن
بعدها ميكنه تقدمي الطلب وامل�ضتندات املطل�بة
اإلكرتونيًا ،وكذلك اإمتام دفع الر�ض�م املطل�بة،
باالإ�ضافة اإىل متابعة حالة الطلب حلني �ضدور
امل�افقة النهائية.
وبني اأن هذه اخلدمة هدفها الت�ضهيل على
املراجعني من خالل اإتاحة املجال اأمامهم لتقدمي
الطلبات اإلكرتونيًا واحل�ض�ل على امل�افقة من

تتع�صف
خا�صة
اأولياء اأمور :مدر�صة ّ
ّ
يف قراراتها ..و«الرتبية» غري متجاوبة
حمرر ال�ض�ؤون املحلية:
تع�ضف مدر�ضة
�ضكا اأولياء اأم�ر من
ّ
خا�ضة يف فر�س اآلية معيّنة للتعليم «عن
ّ
بُعد» لعا ٍم درا�ضي جدي ٍد بداأ مطلع ال�ضهر
اجلاري ،واأ ّنهم ت�جّ ه�ا بر�ضالة جماعية
ّ
للتدخل ومل
اإىل وزارة الرتبية والتعليم
يح�ضل�ا على اأي جتاوب.
وقال اأولياء االأم�ر يف ت�ضريحات
اخلا�ضة تتبّع نظام
لـ(االأيام) اإن املدر�ضة
ّ
الف�ض�ل الدرا�ضية الثالثة ،واإن ال�ضنة
الدرا�ضية اجلديدة بداأت للت� بتاريخ 20
اأبريل اجلاري ،وقامت املدر�ضة باإر�ضال
ّ
ت��ضح فيها اآلية الدرا�ضة «عن
ر�ضالة
بُعد» خالل العام الدرا�ضي اجلديد ،وهي
االآلية التي حت ّفظ اأولياء االأم�ر على
بع�س االأم�ر االأ�ضا�ضية فيها.
واأكّد اأولياء االأم�ر اأ ّنهم ت�جّ ه�ا اإىل
املدر�ضة ل�ضرح وجهات نظرهم ومناق�ضة
قرارات املدر�ضة ،ا ّإال اأن ردّة فعل مدير
املدر�ضة كانت �ضيئة حيث تعامل باأ�ضل�بٍ
ٍ
جاف ومتعا ٍل معهم.
وح�ل حتفظاتهم ،اأ�ضاروا اإىل اأن
ّ
ً
املدر�ضة �ضت�فر بثا مبا�ض ًرا ي�ميًا عرب
تطبيق «زووم» االإلكرتوين ،و�ضيك�ن
الطالب ملزمًا بح�ض�ر البث املبا�ضر
بدءًا من ال�ضاعة الثامنة �ضباحً ا ،وهناك

اليوم

التاريخ
الخبر

ّ
للبث
درجات �ضتحت�ضب على احل�ض�ر
املبا�ضر ب�اقع  %20من اإجمايل الدرجات.
واأفادوا اأن حتفظاتهم تتمح�ر ح�ل
بع�س النقاط من اأبرزها اإلزامية ح�ض�ر
ّ
البث املبا�ضر يف الفرتة ال�ضباحية،
خ�ض��ضا للطلبة يف املرحلة االبتدائية،
ً
مع وج�د اأولياء االأم�ر يف مقا ّر عملهم،
ويف �ض�ء عدم ت� ّفر اأجهزة اإلكرتونية لك ّل
ٍ
وقت واحد ،واأ ّنهم اقرتح�ا على
الطلبة يف
ً
ع��ضا عن ذلك ت�ضجيل الدرو�س
املدر�ضة
ليت�ض ّنى الأولياء االأم�ر ب ّثها الأبنائهم
الطلبة يف ال�قت املتاح لهم والذي لن
يتاأتى ا ّإال بعد انتهاء دواماتهم.
كما اأ�ضاروا اإىل اأن من التحفظات
احلجم الكبري جدًا من ال�اجبات واالأن�ضطة
والتي ال تت� ّقف ط�ال الي�م وت�ضتمر من
ال�ضباح حتى منت�ضف الليل ،وه� االأمر
املرهق جدًا للطلبة واأولياء االأم�ر.
كما ن�ّه�ا باأن املدر�ضة عمدت اإىل
اإلزام اأولياء االأم�ر بدفع الر�ض�م الدرا�ضية
كامل ًة االآن حتى �ضهر ي�ني� ،وا ّإال فاإن
الطالب �ضيتع ّر�س للحرمان من ح�ض�س
«التعليم عن بُعد» ،وذلك دون مراعاة
للظروف اال�ضتثنائية التي مت ّر بها اململكة،
ً
رف�ضا با ًتا طلبات
واأن املدر�ضة رف�ضت
االلتما�س التي ُرفعت لها من اأولياء االأم�ر
بتاأجيل ت�ضلّم الر�ض�م كاملةً.

النشراالأر�صاد» :البحرين تاأثرت
جهة«اإدارة
جوي رفع احلرارة اإىل  40درجة مئوية
مبنخف�ض
الصفحة
العدد

خديجة العرادي:

الرابط اإللكتروني

ك�ضف م�ضدر م�ض�ؤول باإدارة االأر�ضاد اجل�ية ،اأن مملكة البحرين تاأثرت خالل الي�مني
املا�ضيني برياح جن�بية حارة ،نتيجة متركز منخف�س ج�ي على و�ضط اململكة العربية
ال�ضع�دية اأدت اإىل ارتفاع ملح�ظ يف درجات احلرارة ،حيث بلغت درجة احلرارة العظمى
يف مطار البحرين الدويل  40درجة مئ�ية.
وقال امل�ضدر يف ت�ضريح لـ«االأيام» اإنه من املت�قع اأن يطراأ انخفا�س ملح�ظ يف
درجات احلرارة ي�م االإثنني ،وذلك نتيجة تاأثر اململكة مبرتفع ج�ي ي�ؤدي اإىل هب�ب رياح
�ضمالية معتدلة احلرارة .ومن املت�قع اأن ت�ضجل درجة احلرارة العظمى يف مطار البحرين
الدويل  31درجة مئ�ية ،وبذلك تع�د اإىل معدالتها يف مثل هذا ال�قت من العام.

واأ�ضاف ال�زير «مت تع ّقب املحالت ذات العالقة
باملهتمني باملخزن وغلق اأحد املحال مبنطقة الرفاع يع�د
ملكيته لالأ�ضخا�س ذاتهم و�ضماع املت�اجدين باملحل
ورفع التقارير للنيابة العامة بهذا اخل�ض��س ،كما
ّ
مت التحقق من جميع املحال التي مت التعامل معها من
قبل املتّهمني ل�ضمان عدم تداول املنتجات نف�ضها التي
ّ
مت �ضبطها ،وبعد التح ّري مت الك�ضف عن م�ضت�دعٍ ثانٍ
للمتهمني نف�ضهم مبحافظة العا�ضمة و ّ
مت التحفظ على
املنتجات فيه وجردها ورفعها للنيابة العامة».
وقال اإن التن�ضيق م�ضتمر مع جميع اجلهات
احلك�مية لتحقيق التعاون والتكامل لل��ض�ل للهدف
املن�ض�د ،وحتقيق اأف�ضل املمار�ضات التجارية واحلفاظ
على املكت�ضبات واملراكز املتقدمة التي حققتها البحرين.

دون احلاجة اإىل مراجعة مببنى ال�كالة ،ولفت
اإىل اأن النظام االإلكرتوين �ضي�ضهل كذلك العمل
اأمام امل�ظفني الذين ميكنهم متابعة العمل من
املنزل واإمتام اإجراءات الطلب بعد احل�ض�ل على
م�افقة امل�ض�ؤول املعني.
وذكر اأن اخلدمة تندرج حتتها  4خدمات
رئي�ضية 3 ،خدمات تتعلق باال�ضترياد وقد مت
اإنهاء االإجراءات اخلا�ضة بها ،وخدمة واحدة
تتعلق بالت�ضدير وجا ٍر العمل على ا�ضتكمال
متطلبات هذه اخلدمة .واأ�ضار اإىل اأن امل�قع
�ضي�ضم دليالً ي�ضاعد امل�ضتخدمني ويقدم لهم
ال�ضرح عن كيفية التقدمي للخدمة ،ون�ه اإىل اأن

اخلدمة ميكن تقدميها من خالل اأجهزة احلا�ضب
االيل اأو من خالل اله�اتف النقالة.
واأ�ضاد وكيل الزراعة والرثوة البحرية
بتعاون اإدارة تقنية املعل�مات يف ال�زارة ،التي
اأ�ضهمت يف ا�ضتحداث هذه اخلدمة وف ًقا الأحدث
التقنيات ،واأكد اأن ال�كالة ما�ضية يف جه�دها
الرامية لتح�يل خمتلف اخلدمات التي تقدمها
اإىل خــدمات اإلكرتونية ،وذلك انطال ًقا مـــن
ا�ضرتاتيــجية احلك�مة امل�قــرة والت�جيهات
امل�ضتمــرة مــن وزير االأ�ضغال و�ضــ�ؤون
البلديات والتخطيط العمراين املهند�س ع�ضام
بن عبداهلل خلف.

تقدمي  3748ا�صت�صارة عمالية قانونية

«العمل» تنجز  438طل ًبا ّ
لف�ض منازعات عمالية وديًّا
اأجنزت وزارة العمل والتنمية االجتماعية،
منذ تطبيق االجراءات ال�قائية والتدابري
االحرتازية الحت�اء ومنع انت�ضار فريو�س
ك�رونا (ك�فيد  ،)19ما جمم�عه ()438
معاملة اإلكرتونية يف املجال العمايل ،وهي
عبارة عن تلقي طلبات مقدمة جلهاز ف�س
منازعات العمل الفردية ،والبت يف طلب
الت�ض�ية ال�دية الفردية اأو منازعات العمل
اجلماعية ،ف�ضالً عن تقدمي اال�ضت�ضارات
العمالية باأن�اعها والرد على اال�ضتف�ضارات
القان�نية ،اإىل جانب التدقيق على بيانات
املنظمات النقابية ،وذلك عرب النظام االإلكرتوين
اأو االت�ضال الهاتفي ،مبا ي�ضهم يف ا�ضتقرار
�ض�ق العمل وت�ض�ية اأي خالفات اأو منازعات
والعمل على ت�ض�يتها مبا يحفظ حق�ق

طريف االإنتاج ،كما ي�ضهم يف تقليل املنازعات
وال�ضكاوى املنظ�رة يف املحاكم واالأجهزة
الق�ضائية.
ويف هذا ال�ضياق ،قالت مدير اإدارة العالقات
العمالية بال�زارة مي ح�ضن الع�ضمي اإن عدد
طلبات الت�ض�ية ال�دية ملنازعات العمل الفردية
التي تلقتها ال�زارة خالل الفرتة ما بني 1مار�س
و 19اأبريل اجلاري بلغت ( )438طلب �ضك�ى،
منها ( )174مت ت�ض�يتها وديًا بني طريف العالقة
من اأ�ضحاب عمل وعمال ،وهناك ( )132يف
ط�ر املتابعة الإمتام الت�ض�ية ،فيما مت حفظ
الت��ضل اإىل حل ت�افقي بني
( )146طلبًا لعدم
ّ
طريف النزاع ،اأما بخ�ض��س ال�ضكاوى العمالية
اجلماعية التي تلقتها ال�زارة عرب من�ضاتها
االإلكرتونية فقد بلغت �ضك�تني فقط.

مي الع�سمي

بيانات الخبر

الطلبة يرتقبون اآلية تقومي «التح�صني»« ..الرتبية»:

تطبيق واحد �صامل لطلبة «املنازل» واملتغيبني عن الف�صل االأول
�ضارة جنيب:
اأ�ضدرت ال�كيل امل�ضاعد للتعليم الفني
ب�زارة الرتبية والتعليم لطيفة الب�ن�ظة،
تعليمات ب�ضاأن اأ�ضاليب التق�مي يف املدار�س
احلك�مية للف�ضل الدرا�ضي الثاين للعام
.2020/2019
وبح�ضب التعليمات ،فاإنه �ضيتم ح�ضر عدد
طلبة االنت�ضاب (املنازل) جلميع امل�ضت�يات،
وتقدمي دعم للطلبة من خالل ال��ضائل املتاحة،
ويقدم الطالب تطبي ًقا واحدًا �ضامالً لكل مقرر،
وحتت�ضب الدرجة من .%100
وفيما يتعلق بالطلبة املنتظمني املتغيبني
عن امتحانات نهاية الف�ضل الدرا�ضي االأول،
يقدم الطالب تطبي ًقا واحدًا �ضامالً لكل مقرر
وحتت�ضب له الدرجة من  .100وبينت
التعليمات اأنه اإذا كانت نتيجة الطالب النهائية

(يف الف�ضلني) را�ضبًا يف مادة اأو اأكرث (الرتبية
االإ�ضالمية  -االجتماعيات  -اللغة الفرن�ضية
 امل�اطنة  -الرتبية الريا�ضية  -الرتبيةالفنية  -احلا�ضب االآيل  -الرتبية االأ�ضرية -
املجاالت) ،تعتمد له الدرجة االأعلى للمادة
يف اأحد الف�ضلني وحتت�ضب النتيجة على هذا
االأ�ضا�س .ويقدم الطالب وف ًقا للتعليمات 4
تطبيقات لكل من اللغة االإجنليزية ،واللغة
العربية ،والعل�م ،والريا�ضيات ،فيما مت
حتديد تطبيقني فقط لبقية امل�اد.
واأو�ضحت التعليمات اأنه يف حال غياب
الطالب عن اإحدى تلك امل�اد ،يتم ت�جيه
املدار�س بح�ضر الطلبة الغائبني وت�جيههم
بحل تطبيقات املادة اأو امل�اد املتغيب عنها
الطالب ور�ضد الدرجة له.
واأ�ضارت التعليمات اإىل اأنه يف حال كانت
نتيجة الطالب النهائية را�ضبًا ،فاإنه يرفع

الطالب للم�ضت�ى االأعلى مع منحه فر�ضة
يف بداية العام الدرا�ضي 2021/2020
(بعد �ضهر من بدء العام الدرا�ضي) ال�ضتكمال
الكفايات الرئي�ضية من خالل الدرو�س
العالجية .و�ضبق اأن اأعلنت وزارة الرتبية
والتعليم اأن ال�كيل امل�ضاعد للتعليم العام
والفني �ضت�ضدر التعليمات املتعلقة بتق�مي
حت�ضني املعدل ،اإال اأن التعليمات التي �ضدرت
م�ؤخ ًرا مل تت�ضمن تفا�ضيل ب�ضاأن «التح�ضني»،
وجتدر االإ�ضارة اإىل اأنه ميكن ت�ضجيل 8
�ضاعات بالتح�ضني �ضريطة اأال تتجاوز عدد
ال�ضاعات بالف�ضل عن � 36ضاعة ،وبعد اأن
ي�ضجل الطالب م�اد بالتح�ضني يقدم امتحان
املنت�ضف ويك�ن من  30درجة واالمتحان
النهائي يحت�ضب من  70درجة ،يف ال�قت
الذي ال يزال فيه الطلبة يرتقب�ن اإعالن
ال�زارة الآلية التق�مي التي �ضيتم اتباعها.
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 #قوية ـ بأهلها
االأزمات تظهر جودة املعادن ،وهذا الوطن معدنه االأ�ضيل
قادر على مواجهة كل �ضعب بالعمل اجلاد والتعاون الفاعل.

اإ�سراف :م�سطفى ال�ساخوري

مل�ساركة ق�س�سكم مع فريو�س «كورونا» ،الرجاء التوا�سل مع م�سرف ال�سفحة بـ«الوات�ساب» على ()66338832

اأحمد الدم�ضتاين

اإخراج وتنفيذ :علي حجريي

أيد
تطوير جهاز للتعقيم با ٍ
بحرينية  %100وبتكلفة
مادية ب�سيطة ج ًدا
بتكلفة ال تزيد على  %20فقط مقارنة
باالأجهزة امل�ستوردة ..ومبواد معتمدة دول ًّيا

حممد بحر:
اإبداع ال�ضباب البحريني يتوا�ضل ،يف ك ّل الظروف ،ورغم ك ّل
�ضعوبات املرحلة ..اإذ يك ّر�س اجلميع طاقاتهم وجهودهم خلدمة
مملكتهم ،وهذا ما قاد جمموعة من ال�ضباب البحريني ،بجهود
حملية  ،%100اإىل ت�ضميم جهاز للتعقيم با�ضتخدام حماليل
ب�ضرية معتمدة من قبل املنظمات الدولية.
حممد مهدي م�ضمّم اجلهاز اأ ّكد اأن الفكرة جاءت بعد اأن وجد
حاجة مرحلية ملحّ ة لت�ضميم مثل هذه االأجهزة التي من �ضاأنها
احلفاظ على �ضحّ ة اأفراد املجتمع ،ثم ب�ضبب اأ�ضعارها العالية
جدًا لو مت ا�ضتريادها من اخلارج ،فجاءت الفكرة لت�ضنيع جهاز
حملي ال يتجاوز �ضعره  400دينار ،اأي بتكلفة  %20فقط
مقارنة باجلهاز امل�ضتورد.
م�ضريًا اإىل اأن اجلهاز �ضهل اال�ضتخدام وباإمكان املحال
التجارية وال�ضناعية واملن�ضاآت العامة تثبيته على البوابات
الرئي�ضة ،كما يتيح حرية اختيار حجم اجلهاز ،فهناك عدة
اأحجام م�ضمّمة ح�ضب رغبة الزبائن من احلجم ال�ضغري اإىل

املتو�ضط والكبري ،باأ�ضعار يف متناول اجلميع تبداأ من 400
دينار بحريني فقط.
وقال اإن الفكرة تكمن يف توفري جهاز للتعقيم الب�ضري
باأ�ضعار يف متناول اجلميع ،ويعمل ب�ضكل فعّال ملنع انت�ضار
فريو�س «كورونا» امل�ضتجد ،من خالل ا�ضتخدام تقنية احل�ضّ ا�ضات
يف اأثناء مرور االأفراد يف اجلهاز ،وبلورة نظام التقطري بالرذاذ
لر�س املحاليل بكمية منا�ضبة لتغطية ال�ضطح اخلارجي للجلد.
اأما ب�ضاأن املحاليل املعقمة امل�ضتخدمة ،فاأ ّكد اأنها حماليل
معتمدة لال�ضتخدام الب�ضري وموجودة على قائمة (.)EPA List
وقد ا�ضتغرقت �ضناعة اجلهاز فرتة يف االإعداد؛ ل�ضمان
�ضالمة االأفراد حال عبورهم البوابة ،لذلك حر�ضنا اأ�ضد احلر�س
على ت�ضميمه وفق اأعلى معايري ال�ضالمة.
وختم حممد مهدي عادل ،مدير عام �ضركة منات لال�ضت�ضارات
والتجارة العامة ،باأن اجلهاز ياأتي دعمًا للجهود الوطنية بقيادة
�ضاحب ال�ضمو امللكي االأمري �ضلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد
نائب القائد االأعلى النائب االأول لرئي�س جمل�س الوزراء ،الداعمة
ملكافحة فريو�س كورونا «كوفيد .»19

قدّ مته �سركة «فابريكا» ويحوي اأق�سامً ا ريا�سية وترفيهية وفنية

ملعب على م�ساحة  400مرت هدية ملركز احلجر ّ
ال�سحي باحلد
ال�صحي
اأعلنت �صركة «فابريكا» للمقاوالت الزراعية انتهاءها قبل اأيام من ت�صميم ملعب للأطفال متعدّد اال�صتخدامات يف مركز احلجر
ّ
خا�صة
االحرتازي مبدينة احلد ،على م�صاحة تقدر بنحو  400مرت مربع ،يف بادرة مهمة للرتفيه عن االأطفال واالأ�صر البحرينية املوجودة يف املركز،
ّ
ال�صحي االحرتازي.
مع دخول �صهر رم�صان الكرمي ،وحثهم على ممار�صة اأن�صطة ريا�صية وفنية خلل فرتة احلجر
ّ
وقال رجل االأعمال حممد املو�ضوي مالك ومدير
�ضركة «فابريكا» للمقاوالت الزراعية« :املبادرة
تاأتي ا�ضتمرا ًرا مل�ضاهمة ال�ضركة يف التخفيف عن
اأهل البحرين الكرام واملقيمني ا ً
أي�ضا يف فرتة احلجر
ال�ضحّ ي االحــرتازي باحلد ،وبنا ًء على ا�ضتطالع
احتياجاتهم بالتن�ضيق مع اإدارة املركز ،وذلك �ضمن
اجلهود الوطنية ملواجهة هذا الفريو�س بقيادة �ضاحب
ال�ضمو امللكي االأمري �ضلمان بن حمد اآل خليفة ويل
العهد نائب القائد االأعلى النائب االأول لرئي�س جمل�س
الوزراء ،وتلبية حلملة (فينا خري) التي مت اإطالقها
تنفي ًذا لتوجيهات �ضمو ال�ضيخ نا�ضر بن حمد اآل
خليفة ممثل جاللة امللك لالأعمال االإن�ضانية و�ضوؤون
ال�ضباب م�ضت�ضار االأمن الوطني رئي�س جمل�س اأمناء
املوؤ�ض�ضة امللكية لالأعمال االإن�ضانية».
واأ�ضاف« :البحرين ت�ضتاهل ما هو اأكرث بكثري.
وهذه مبادرة تنطلق من اقتناع كامل باأهمية امل�ضاهمة
خا�ضة
كقطاع جتاري بحريني يف كل ما يلم بالوطن،
ّ
يف مثل هذه الظروف التي يحتاج فيها اجلميع
للتكاتف والتعاون ،ون�ضر روح املبادرة واالإيجابية.
لقد مل�ضنا ردود اأفعال اإيجابية من قبل املوجودين
والقائمني على املركز يف املبادرات ال�ضابقة ،ونتمنى اأن
ت�ضهم هذه املبادرة يف اإ�ضعارهم بال�ضعادة والتهوين
من فرتة احلجر ال�ضحّ ي االحــرتازي عليهم وعلى
اأ�ضرهم الكرمية ،واإن �ضاء اهلل �ضتكون هناك مبادرات
اأخرى بهذا ال�ضدد يف القريب».
وكانت ال�ضركة قد قامت االأ�ضبوع املا�ضي بتوزيع

اليوم

التاريخ
الخبر

جهة النشر

الصفحة
العدد

الرابط اإللكتروني

جمموعة من اأجهزة احلا�ضوب املحمول «الالبتوب»
على جميع االأطفال املوجودين يف مركز احلجر
ال�ضحّ ي االحــرتازي مبدينة احلــد؛ وذلــك للرتفيه
يف اأثناء فرتة احلجر ،باالإ�ضافة اإىل ت�ضجري املركز
واملنطقة التي حوله.
وتابع قائالً« :ت�ضهم هذه املبادرة يف دعم الو�ضع
ال�ضحّ ي البدين والنف�ضي لالأطفال ،كما ال يخفى عليكم
ال�ضعادة والفرحة الكبرية عند االأطفال وعائالتهم
خم�ض�س ملمار�ضة اأن�ضطتهم خالل هذه
بوجود موقع
ّ
الفرتة ال�ضعبة .فرحة العطاء وم�ضاهدة ال�ضعادة
على وجوه النا�س ال تقدّر بثمن ،وتعطي الدافع لكل
بحريني حري�س على خدمة وطنه بتقدمي االأف�ضل،
ونحن ن�ضلك م�ضلك جاللة امللك املفدى حفظه اهلل
ورعاه يف هذا ال�ضاأن ،وهو اأب وقدوة لكل بحريني».
وحول موا�ضفات امللعب ،قال املو�ضوي« :امللعب
خا�ضة عالية اجلودة ملمار�ضة
م�ضمّم مبوا�ضفات
ّ
االأن�ضطة اخلارجية لالأطفال وتالئم طبيعتهم ،وتقدّر
م�ضاحته بحوايل  400مرت مربع من احل�ضي�س
ال�ضناعي اخلا�س مبالعب االأطفال ،وي�ضمل اأر�ضية
خا�ضة مرنة مالئمة ل�ضغار العمر من نواحي ال�ضالمة
ّ
واالأمان»
وي�ضتمل امللعب على  3اأق�ضام رئي�ضة لالأن�ضطة:
«الق�ضم التعليمي الفني» وي�ضتمل على جمموعة
من الطاوالت والكر�ضي ملمار�ضة االأن�ضطة الفنية
والتثقيفية ،و«الق�ضم الرتفيهي» وي�ضتمل على ت�ضكيلة
متنوعة من االألعاب البال�ضتيكية الرتفيهية املالئمة

لل�ضغار من عمر  8اأ�ضهر اإىل � 6ضنوات ،و«الق�ضم
الريا�ضي» وي�ضتمل على ملعب
ملمار�ضة ريا�ضة كرة القدم
لــالأطــفــال واجلـــري
والقفز.
اجلــــديــــر
بــالــذكــر اأن
هـــــنـــــاك
بــرنــاجمً ــا
متكا مالً
لالأ طفا ل
باإ �ضر ا ف
رئــيــ�ــس
املـــركـــز
ا لد كتو ر ة
نـــعـــمـــة
ا ل�ضبيعي
وجمـــمـــوعـــة
من الكادر الطبي
املعاون واملتطوعني،
بتطبيق جـــدول يومي
املخ�ض�ضة
لـالأوقــات واالأن�ضطة
ّ
ملجموعات االأطفال لق�ضاء وقت ممتع ومميز خالل
اليوم ،باالإ�ضافة اإىل اأن اإدارة املركز تبدي الكثري من
التعاون واحلر�س على ا�ضتفادة جميع االأطفال من
هذا الربنامج.

بيانات الخبر
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ترحب «االأيام» بر�ضائل القراء وم�ضاهماتهم ،وتوجه قراءها اإىل ذكر اال�ضم كامالً والعنوان م�ضفوعني بعنوان الربيد االإلكرتوين اإذا وجد ورقم االت�ضال .وحتتفظ «االأيام» لنف�ضها بحق التعديل واالخت�ضار وفق مقت�ضيات الن�ضر.

ج�شع مالك ال�شكن املفرو�ش

طالب ..وبحاجة اإىل اأجهزة حا�شوب

اأبث لكم �ضكواي عرب منرب هذه ال�ضحيفة على اأمل
اأن ي�ضل �ضداها اإىل املعنيني ،فاأنا اأحد م�ضتاأجري ال�ضكن
املفرو�س يف اإحدى مناطق البحرين ،وكم كنت �ضعيدًا جدًا
بالتوجيه ال�ضامي باإعفاء املواطنني واملقيمني ملدة ثالثة
اأ�ضهر من �ضداد ر�ضوم الكهرباء واملاء والبلدية؛ ملا يحمله
هذا التوجيه من قيم امل�ضاركة والتخفيف عن كاهل النا�س
يف مثل هذا الظرف الذي مير به العامل اأجمع.
ولكن هذه ال�ضعادة مل تكتمل ،فمالك العقار الذي اأ�ضكن
فيه بنظام ال�ضكن مفرو�س كان لهم راأي اآخر ،اإذ عمدوا اإىل
اأال ي�ضل لنا هذا االإعفاء ال�ضامي ومل ي�ضاعدوا امل�ضتاأجرين
ولو حتى بن�ضبة ب�ضيطة ،واأ�ض ّروا على اأخذ االإيجار كامالً
(�ضامالً املاء والكهرباء والبلدية) ،واأ�ضبح امل�ضتفيد هو
املالك ولي�س امل�ضتاأجر.
هل يعقل هذا االحتيال والتجاوز؟! فقد ا�ضتفادوا من
الدعم احلكومي ل�ضاحلهم ،وو�ضل بهم الطمع واجل�ضع
ا ً
أي�ضا اإىل اأن ياأخذوا فوق كل ذلك قيمة ر�ضوم الكهرباء
واملاء والبلدية من امل�ضتاأجرين ا ً
أي�ضا.
ال ميكن اأن ن�ضمت اأمام هذا اجل�ضع الذي ي�ضل اإىل
حد �ضلب النا�س حقوقهم املمنوحة .اأرجو اأن ي�ضل �ضوتي
وندائي اإىل املعنيني؛ للعمل جديًا على اإيقاف هذه املهازل
التي ت�ضر بالبالد والعباد.

 اأنا طالبة جامعية ولديّ اأختان؛ اإحداهما يف املرحلة الثانويةما�ضة اإىل جهاز حا�ضوب
واالأخرى يف املرحلة االبتدائية ،بحاجة
ّ
اأو «البتوب» وخدمة اإنرتنت من اأجل التعلم عن بُعد واإجناز املهام
املطلوبة علينا ،اإذ اإن والدي متقاعد عن العمل .اأرجو م�ضاعدتي ولكم
جزيل ال�ضكر.
 اأكتب لكم ر�ضالتي هذه واأرجو فيها اأن متدوا يل يد العونوامل�ضاعدة ،فاأنا طالبة يف املرحلة الثانوية ولديّ اأخ يف املرحلة
االبتدائية ،ولدينا الكثري من التطبيقات واالأن�ضطة اليومية ،ولكننا
ما�ضة اإليه
ال منلك جهاز حا�ضوب اأو «البتوب» ،ونحن بحاجة
ّ
لت�ضليم املطلوب علينا يف الوقت املنا�ضب ،علمًا اأن والدي عاطل عن
العمل ويعجز عن توفريه لنا.
 والدي متقاعد واأ�ضرتي كبرية واأنا طالبة ال اأمتلك جهازما�ضة اإليهما الأداء الواجبات
حا�ضوب وخط اإنرتنت ،وبحاجة
ّ
املطلوبة وفتح البوابة التعليمية وموا�ضلة درب التعليم ،اأرجو
م�ضاعدتي ولكم كل ال�ضكر والعرفان.
 نحن ثالث فتيات جامعيات و�ضقيقنا يف املرحلة االبتدائية،ووالدنا متقاعد عن العمل وال ي�ضتطيع �ضراء جهاز حا�ضوب اأو
«البتوب» ،لنا لذلك ننا�ضدكم م�ضاعدتنا يف توفريه من اأجل موا�ضلة
درو�ضنا عن بُعد قبل اأن تفوتنا و ُتر�ضد الدرجات.
بيانات الطالب لدى املحررة

البيانات لدى املحررة

زوجي معاق ..واأطفايل جياع

متزوجة من �شوري تنا�شد املجل�ش الأعلى للمراأة
بحرينية
ّ
اأنا�ضد املجل�س االأعلى للمراأة م�ضاعدتي ومد يد العون
يل ،فاأنا مواطنة بحرينية ولديّ طفلتان؛ االأوىل بعمر
ال�ضنتني واالأخرى بعمر ال�ضهرين ،ومتزوجة من �ضوري
اجلن�ضية وهو موجود يف البحرين منذ � 6ضنوات وثالثة
اأ�ضهر بتاأ�ضرية زيارة عائلية �ضارية املفعول ،جتدّد كل
�ضهر منذ العام  2014اىل نهاية العام .2019

اإال اأنه بداية العام  2020اأبلغتنا اإدارة الهجرة
واجلوازات اأنه �ضدر قرار باإلغاء تاأ�ضرية الزيارة
العائلية عن زوجي ،و�ضرورة ت�ضفريه اىل موطنه،
واجلميع يعي ما متر به البالد والعامل من تداعيات اأزمة
مر�س الكورونا.
لذلك اأنا�ضدكم اإيجاد حل مل�ضكلتي االإن�ضانية هذه

والعمل على ت�ضحيح و�ضع اإقامة زوجي ،واعتباره
باإقامة عمل اأو وافدًا اأ�ضوة بغريه واإنهاء معاناتي ،بدالً
من القيام بت�ضفريه يف ظل هذه الظروف ال�ضعبة علينا
ما�ضة اىل
خا�ضة اأن اأطفايل �ضغار وبحاجة
جميعً ا،
ّ
ّ
وجوده بني اأ�ضرته.

البيانات لدى املحررة

تقنية الطباعة ثالثية الأبعاد ودورها يف مكافحة فريو�ش «كوفيد »19
مع تف�صي فريو�ض كورونا يف عدد من دول العامل وو�صفه بوباء عاملي من قبل منظمة ال�صحة العاملية ،بداأت بع�ض الدول
باأخذ عدد من التدابري التي ت�صاعد يف ال�صيطرة على الو�صع .خري مثال على ذلك ما قامت به مملكة البحرين من جهود جبّارة
من خالل احلملة الوطنية ملكافحة فريو�ض كورونا (كوفيد  ،)19اإذ مت اتخاذ العديد من الإجراءات من بينها فر�ض قيود لل�صفر،
واتباع تدابري التباعد الجتماعي ،وتفعيل �صيا�صة العمل من املنزل ،وتد�صني تطبيق «جمتمع واعي» ،وتثقيف املجتمع باأهمية
النظافة للت�صدي لفريو�ض كورونا.
من منطلق م�ضاعدة النا�س يف اأزمة فريو�س كورونا ،بداأ عدد من مقدمي
خدمات الطباعة ثالثية االأبعاد وامل�ضممني حول العامل يف التطوع لت�ضميم
و�ضناعة منتجات يتم طباعتها حمليًا ،وت�ضاعد يف مكافحة ومنع انت�ضار فريو�س
كورونا.
جدير بالذكر اأن الطباعة ثالثية االأبعاد لي�ضت بتقنية جديدة ،اإذ مت ت�ضويقها
الأول مرة يف الثمانينات .لكن يف االآونة االأخرية مع تطور التكنولوجيا وانخفا�س
التكلفة ،اأ�ضبحت ذات دور اأكرث اأهمية يف عملية الت�ضنيع .الطباعة ثالثية االأبعاد
هي تقنية تعتمد على اأخذ بيانات من منوذج ثالثي االأبعاد ،مت ر�ضمه باحلا�ضوب
ً
بع�ضا الإنتاج منوذج اأو منتج
ومن ثم اإ�ضافة طبقات من املواد فوق بع�ضها
ّ
معني .اأهمية الطباعة ثالثية االأبعاد تكمن يف اإمكاناتها على اإنتاج منتجات معقدة
وخم�ض�ضة مع قدرتها على طباعة كميات �ضغرية من املنتجات بتكاليف منخف�ضة
ن�ضبيًا ،والطباعة حمليًا عند الطلب ،ما يوفر تكاليف النقل واخلدمات اللوج�ضتية
وي�ضرع العملية وي�ضمح مبزيد من مراقبة جودة املنتج .علمًا باأن تطبيقات هذه
التقنية ت�ضمل �ضناعة ال�ضيارات ،الطائرات ،الرعاية ال�ضحية ،االأدوات واملعدات
الطبية ،االإلكرتونيات ،االأزياء ،الطعام ،العمارة والبناء ،وغريها.
الطباعة ثالثية االأبعاد متوافرة يف بع�س املوؤ�ض�ضات التعليمية يف مملكة
البحرين ،كبع�س املدار�س اخلا�ضة وجامعة البحرين التي توفر ور�ضة الت�ضنيع
الرقمي ( )Fabri Techوت�ضاعد الطالب يف حتويل اأفكارهم االإبداعية اإىل مناذج
واقعية من خالل توفري  11طابعة ثالثية االأبعاد وجهاز القطع بتقنية الليزر .كما
تقوم بع�س املوؤ�ض�ضات مثل  ،3D KBProto، Aimو3D Printing MANDA
يف مملكة البحرين بتقدمي خدمات الطباعة ثالثية االأبعاد حمليا ً لعامة النا�س
وال�ضركات.
يف االأ�ضهر القليلة ال�ضابقة قام عدد من املوؤ�ض�ضات وال�ضركات حول العامل
بالت�ضابق يف انتاج معدات ت�ضاعد على حماربة فريو�س كورونا ،واأهمية وجود
امل�ضانع الرقمية املجهزة بالطابعات ثالثية االأبعاد زادت خالل هذه االأزمة؛ الأنها
خ�ضو�ضا اأن �ضل�ضلة
ت�ضاعد يف ت�ضنيع املنتج حمليًا لتلبية االحتياجات الفورية،
ً
التوريد العاملية للمنتجات الطبية تعاين من م�ضاكل يف ظل انت�ضار الوباء.
فعلى �ضبيل املثال ،قام عدد من ال�ضركات واجلامعات مثل جامعة �ضتانفورد
وجامعة جنوب فلوريدا وجامعة وا�ضنطن وجي�س الواليات املتحدة االأمريكية
بالتعاون عل ًنا لن�ضر اإر�ضادات عامة الإنتاج م�ضحات اختبار فريو�س كورونا عن
طريق االأنف با�ضتخدام الطباعة ثالثية االأبعاد ،بالت�ضاور مع االإدارة االأمريكية
لالأغذية والعقاقري.
يف اإيطاليا مثالً كان هناك نق�س يف ال�ضمام امل�ضتخدم الأجهزة التنف�س
ال�ضناعي يف بع�س امل�ضت�ضفيات ،واملورد مل يكن لديه اأي �ضمامات اإ�ضافية.
حلل هذه امل�ضكلة قام فريق بت�ضميم وت�ضنيع ال�ضمام با�ضتخدام الطابعة ثالثية
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االأبعاد ،ومن ثم ا�ضتخدامه يف اأجهزة التنف�س ال�ضناعي الإنقاذ املر�ضى .من جانب
اآخر ،قام عدد من املبدعني باإيجاد طرق لزيادة القدرة اال�ضتيعابية جلهاز التنف�س
ال�ضناعي من �ضخ�س واحد اإىل اأكرث من �ضخ�س ،من خالل ا�ضتخدام �ضمام فا�ضل
مت ت�ضميمه وممكن �ضناعته من خالل الطابعة ثالثية االأبعاد.
وللحد من النق�س يف معدات احلماية ال�ضخ�ضية للكادر الطبي الذي حدث
يف بع�س دول العامل ،قام عدد من امل�ضممني بت�ضميم اأنواع خمتلفة من واقيات
الوجه التي ميكن طباعتها با�ضتخدام الطباعة ثالثية االأبعاد ،والتي حتد من مل�س
الوجه ومتنع القطرات املعدية من دخول العني ،االأنف والفم .هذه الواقيات ممكن
حتميل ملف منوذجها ثالثي االأبعاد جما ًنا من خالل عدد من املواقع االلكرتونية،
وهي عبارة عن قطعة �ضفافة يتم تثبيتها على الراأ�س ويتم ارتداوؤها باالإ�ضافة اإىل
كمامات اجلراحة.
اإن دور الطباعة ثالثية االأبعاد يف مكافحة فريو�س كورونا ال يقت�ضر على
املعدات الطبية فقط ،اإذ ميكن ا�ضتخدام التقنية الإنتاج معدات حتد من انت�ضار
فريو�س كورونا .مبا اأن الفريو�س ميكنه العي�س على االأ�ضطح ملدة طويلة،
ومقاب�س االأبواب متثل خط ًرا الأنها من اأكرث االأ�ضطح التي يتم مل�ضها باليد من
قبل العديد من االأ�ضخا�س ،قامت �ضركة بلجيكية بت�ضميم منتج ي�ضاعد على فتح
االأبواب من دون ا�ضتخدام اليدين .يتم تثبيت املنتج املطبوع على مقب�س الباب
لي�ضمح لالأ�ضخا�س با�ضتخدام ذراعهم لفتح الباب للحد من انت�ضار الفريو�س .كما
قامت ال�ضركة بتوفري ملف النموذج ثالثي االأبعاد الذي مت ر�ضمه باحلا�ضوب جما ًنا
لتتم �ضناعته من خالل الطباعة ثالثية االأبعاد من قبل عامة النا�س؛ مل�ضاعدتهم
يف هذه االأزمة.
التوجّ ه نحو ا�ضتخدام تقنية الطباعة ثالثية االأبعاد ملكافحة فريو�س كورونا
هو جزء من حركة اأكرب بني ال�ضركات الكبرية واملتو�ضطة وال�ضغرية ،الإعادة
توجيه عمليات الت�ضنيع نحو اإنتاج االإمدادات الطبية .دون اأدنى �ضك ت�ضببت
اأزمة فريو�س كورونا بالكثري من االأ�ضرار اجل�ضيمة التي لها تاأثري �ضحي
واجتماعي واقت�ضادي ،لكنها يف الوقت نف�ضه منحت عددًا من امل�ضممني ومقدمي
خدمات الطباعة ثالثية االأبعاد فر�ضة ذهبية للتطوع والتعاون ،وحتويل اأفكارهم
أم�س احلاجة اإىل م�ضاعدته يف
االإبداعية اإىل منتجات تخدم املجتمع وهو يف ا ّ
مكافحة فريو�س كورونا.

بيانات الخبر

د .نور نبيل الدوي
اأ�شتاذ م�شاعد  -ق�شم العمارة والت�شميم الداخلي
كلية الهند�شة  -جامعة البحرين
naldoy@uob.edu.bh

اأتقدم اىل منربكم هذا لبث حاجتي علِّي اأجد من ميد
يل يد العون وامل�ضاعدة وينت�ضلني مما اأنا واقعة فيه ،فاأنا
�ضيدة متزوجة ولدي  3اأطفال اأكربهم بعمر � 9ضنوات،
وزوجي معاق اإذ يعاين اإعاقة ج�ضدية يف يده االأمر الذي
جعله يرتك العمل ،كما اأنني مري�ضة واأخ�ضع لعدد من
العمليات اجلراحية يف الراأ�س واأمر بظروف مادية �ضيئة
جدًا ،واأ�ضكن وزوجي باالإيجار ،وهلل احلمد تتكفل بدفع
اإيجارنا �ضيدة من اأهل اخلري طوال تلك ال�ضنوات ،واإال كان
م�ضريي ال�ضارع.
وعلى الرغم من ذلك ،ال اأملك �ضي ًئا يف منزيل ،فال
غ�ضالة مالب�س وال غريها من االأجهزة املنزلية ،كما اأنني
ما�ضة اىل مالب�س الأطفايل وما ي�ضد جوعهم ،اأرجو
بحاجة ّ
اأن تكونوا يف عوين وتطلعوا على حايل ،ولكم كل اجلزاء
وال�ضكر.
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ّ
ولدي زوجتان
بحريني
و 6اأبناء واأطلب وحدة �شكنية
ي�ضعــدين اأن اأتقــــدم اإليكم بر�ضالتي هـــذه ،داعـــيًا
اهلل اأن اأجد حالً منا�ضبًا بني اأيديكم ،فاأنا مواطن بحريني
ولـــديّ زوجتان و�ضتة اأبنـــاء ،وال�ضقــة التي اأ�ضكنها
معهم باالإيجار �ضـــيّقة جـــدًا بحـــيث ال ت�ضعـــنا
جمــــيعً ا.
مع اأنني اأنتـــظر احل�ضـــول على وحـــدة �ضكنــــية
من وزارة االإ�ضكــــان منذ العام  ،2003ورغم تردّدي
الدائم على الوزارة من اأجل املراجعة واال�ضتف�ضار و�ضرح
و�ضعي االأ�ضري ،اإال اأنني مل ا َ
ألق اأيّ رد من قبلهم �ضوى
اأنني على قائمة االنتظار.
لـذا اأخاطب املعنيني بوزارة االإ�ضكان عرب منربكم
هذا ب�ضرعة اإيجــــاد حل مل�ضكلتي ،هذه من خالل توفري
وحـــدة �ضكــــنية؛ نظـ ًرا اإىل ظروفــي ال�ضعبـــة واملادية
التي حتول دون قدرتي على تغـــيري م�ضكـــني احلايل.
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� 6شنوات يف انتظار
رخ�شة «مدرب �شياقة»
اأنا�ضد عرب منربكم هذا وزير الداخلية النظر يف اأمري
والعمل على م�ضاعدتي ،فاأنا مواطن بحريني تقدمت
بطلب رخ�ضة مدرب �ضياقة منذ �ضت �ضنوات ما�ضية ،اأي
منذ العام  ،2014ورغم مراجعاتي امل�ضتمرة اىل االإدارة
ٍ
م�ضتوف
العامة للمرور اإال اأين ال اأح�ضل على رد �ضوى اأين
لل�ضروط ،واأن طلبي يف انتظار املوافقة النهائية من قبل
الوزير.
علمًا باأنني توجّ هت اىل عدد من النواب من اأجل
م�ضاعدتي ،وبدورهم اأ�ضهموا يف منحي رقم طلب جديدًا،
اإال اأنني ما زلت ا ً
أي�ضا على قائمة االنتظار� .ضوؤايل هو اىل
متى االنتظار وال�ضنوات متر وظرويف �ضعبة جدًا ال تتحمّل
مزيدًا من االنتظار؟ فو�ضعي املادي مرت ٍد ،ولديّ اأ�ضرة اأود
اأن اأعيلها واأوفر لها العي�س الكرمي ،كما اأطمح اأن اأكون فردًا
ي�ضهم يف خدمة هذا الوطن وتدريب اأبنائه.
اأرجو منكم االطالع على حايل والعمل على م�ضاعدتي
مبنحي هذه الرخ�ضة؛ ملزاولة عملي واإعالة اأ�ضرتي
وانت�ضايل من الظروف املادية ال�ضيئة التي اأمر بها ،ولكم
خري اجلزاء.
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الملك يهنئ الرئيس
التنزاني بعيد بالده الوطني
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رئيس الوزراء :وضع الدراسات والخيارات
الممكنة لمواكبة أي مستجدات طارئة

بع��ث حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيس��ى آل
خليفة عاه��ل البالد المفدى ،برقي��ة تهنئة إلى رئيس
جمهوري��ة تنزاني�����ا المتحدة ج��ون ماقوفولي ،وذلك
بمناسبة العيد الوطني لبالده.

رئيس الوزراء يتبادل
التهاني مع نائب رئيس
وزراء سلطنة عمان
تلقى صاحب الس��مو الملكي األمير خليفة بن س��لمان
آل خليفة رئيس الوزراء ،اتصا ًال هاتفي ًا من نائب رئيس
ال��وزراء لش��ؤون مجلس الوزراء بس��لطنة عمان صاحب
السمو فهد بن محمود آل سعيد ،تبادال سموهما خالله
التهان��ي والتبري��كات بحلول ش��هر رمض��ان المبارك،
س��ائلين المول��ى العل��ي القدي��ر أن يعيد ه��ذه األيام
على البلدين والش��عبين الش��قيقين واألمتين العربية
واإلسالمية بالخير والبركة والنماء.
وأك��د س��موهما عمق عالق��ات المحبة واألخ��وة التي
تربط بين البلدين والشعبين ،في ظل ما يجمع بينهما
من وش��ائج قربي ومصير مشترك ،داعي ّين اهلل عز وجل
أن يوف��ق كل الجهود التي تهدف إل��ى الرتقاء بروابط
التع��اون والتق��ارب بي��ن البلدين بما يخ��دم المصالح
المشتركة وتعود بالنفع والخير على البلدين والشعبين.

وزير الخارجية يبحث
هاتفيًا مع نظيره السعودي
التعاون لمواجهة «كورونا»
تلق��ى وزي��ر الخارجي��ة الدكت��ور عبداللطيف بن راش��د
الزيان��ي ،اتص��ا ًال هاتفي ًا من نظيره الس��عودي صاحب
الس��مو األمير فيصل بن فرحان بن عبداهلل آل س��عود،
جرى خالله اس��تعراض مسار العالقات األخوية الثنائية
الوطي��دة الت��ي تربط بي��ن البحرين والس��عودية وما
تشهده من تطور ونماء مستمرين على كافة األصعدة.
كم��ا تم خالل االتص��ال بحث أوجه التعاون والتنس��يق
المش��ترك بي��ن البلدي��ن لمواجه��ة تداعيات انتش��ار
في��روس كورون��ا ( كوفي��د )١٩ -ف��ي دول المنطق��ة،
والمسائل المتعلقة بمسيرة العمل الخليجي المشترك،
باإلضافة إلى القضايا اإلقليمية والعربية ذات االهتمام
المشترك.

«الحكومة اإللكترونية» :لجنة
مشتركة الختيار المشاركين
بـ«أنت في البيت؟»
كش��فت هيئ��ة المعلوم��ات والحكوم��ة اإللكترونية ،عن
وجود لجنة مش��تركة بي��ن الهيئة ووزارة ش��ؤون اإلعالم
وخبراء يمثلون الجمعيات التقنية في المملكة ،لإلش��راف
على عملية االختيار اآللي العشوائي لقائمة أرقام التواصل
الخاصة بالمواطنين المس��جلين في تطبيق مجتمع واعي،
قبل تزويد البرنامج التلفزيون��ي «أنت في البيت؟» ،بهذه
األرق��ام لالتصال به��ا خالل فقرات البرام��ج التي تتواصل
على م��دار اليوم .وتق��وم اللجنة ،بالتدقي��ق على إجراءات
اختي��ار األرق��ام عش��وائ ًيا وعلى كاف��ة إج��راءات االتصال
وتسجيل الفائزين والبرامج المستخدمة في العملية.
وأك��دت الهيئ��ة أنها اس��تجابة ودعم�� ًا لفك��رة تلفزيون
البحري��ن ولبرنام��ج «أنت ف��ي البيت؟» ،وبه��دف مكافأة
جمي��ع الملتزمين بمبدأ التباع��د االجتماعي ،حرصت على
توفير آلية تتس��م بالشفافية والحيادية في اختيار األرقام،
مع ضمان أعلى معايير الس��رية ،موضح��ة أنه يتم تزويد
ً
ومنوهة بأن الفريق القائم على
البرنام��ج بقائمة األرقام،
البرنام��ج يقوم بإرس��ال طل��ب إلكتروني م��ن خالل نظام
مس��اند للتطبيق مدق��ق ومحايد يقوم باختي��ار  10أرقام
اتصال عش��وائي ًا من األرقام المس��جلة في التطبيق ودون
تدخل من الفريق لتتم مكافأتهم.
ويق��وم النظام باختي��ار  10أرقام اتص��ال فقط دون بقية
التفاصي��ل كاالس��م والموقع وغيرها ،ويس��تثنى من هذه
القائمة كاف��ة موظفي الهيئة وباق��ي الجهات الحكومية
ذوي العالقة المباشرة بتطوير وإدارة التطبيق أو البرنامج
التلفزيوني.
وأوضحت الهيئة أن جميع بيانات المستخدمين المسجلين
في تطبيق «مجتمع واعي» محفوظة لدى هيئة المعلومات
والحكومة اإللكترونية ومش��فرة وال يتم مشاركتها مع أي
جهة ألي س��بب كان ،وأن تزويد برنامج «أنت في البيت؟»
يقتصر على أرقام هواتف عشوائية للمسجلين في البرنامج
ويأتي في إطار دعم الهيئة لجهود الفريق الوطني للتصدي
لفيروس كورون��ا (كوفيد ،)19وفي حال ل��م يتم الرد على
االتصال أو أبدى صاحب الرقم عدم رغبته في االشتراك في
المسابقة ال تظهر أي بيانات خاصة بصاحب الرقم إطال ًقا.
وأوضح��ت الهيئة بأنه س��يتم إضافة خدم��ة جديدة على
تطبي��ق مجتمع واعي ،تتي��ح لألفراد المس��جلين إمكانية
حذف أسمائهم من آلية السحب العشوائي.
وأش��ادت الهيئ��ة بجه��ود تلفزي��ون البحري��ن ،وبفك��رة
البرنام��ج ،الداعم��ة للجه��ود الوطني��ة والمش��جعة على
حث األس��ر بااللتزام بمبدأ التباع��د االجتماعي والبقاء في
المنازل.

اليوم

التاريخ
الخبر

جهة النشر

الصفحة
العدد

الرابط اإللكتروني

أك��د صاح��ب الس��مو الملكي األمي��ر خليفة
بن س��لمان آل خليفة رئيس ال��وزراء أهمية
التمس��ك ب��روح االبت��كار واإلبداع ف��ي أداء
مختل��ف األجه��زة والمؤسس��ات الحكومي��ة
وتطوير الكوادر البشرية بشكل مستمر وبما
يتناس��ب مع متطلبات مختلف الظروف ،وقال
سموه« :إن االرتقاء بمعايير الكفاءة واإلتقان
في تقديم الخدم��ات للمواطنين وتطوير ما
تم بناؤه هي غاية عمل الحكومة لتوفير كل
ما يسهم في تسهيل أمورهم المعيشية».
ووجه س��موه اللجان الوزاري��ة ٌ
كل في مجال
اختصاصه إلى وضع الدراسات وبحث الخيارات
الممكن��ة الت��ي تكف��ل لألجه��زة الحكومية
س��رعة مواكب��ة أي مس��تجدات طارئ��ة في
المرحلة المقبلة نتيجة لألزمة الراهنة ،وبما
يس��هم في التخفيف م��ن آثارها على مختلف
القطاعات.
وش��دد س��موه عل��ى أهمي��ة تعزي��ز جهود
استش��راف المس��تقبل م��ن خ��الل تقدي��م
دراس��ات علمي��ة تس��اعد ف��ي التعام��ل مع
مختل��ف التحدي��ات الراهن��ة ومواجه��ة أية
أزمات قد تظهر في المس��تقبل ،خاصة فيما
يتعل��ق بتطوير الخدمات الطبي��ة والصحية
بما فيها خدمات اإلسعاف والطوارئ.
جاء ذلك لدى استقبال صاحب السمو الملكي
رئيس الوزراء بقصر سموه بالرفاع امس ،كل

االرتقاء بمعايير الكفاءة وتسهيل
معيشة المواطن غاية عمل الحكومة
من نائب رئيس مجلس الوزراء س��مو الشيخ
محم��د بن مب��ارك آل خليف��ة ،ونائب رئيس
مجلس الوزراء سمو الشيخ علي بن خليفة آل
خليف��ة ،ونائب رئيس مجلس الوزراء الش��يخ
خالد بن عب��داهلل آل خليفة ،وبحضور س��مو
الشيخ إبراهيم بن حمد آل خليفة ،حيث تبادل
س��موه معهم التهاني بمناسبة حلول شهر
رمضان المبارك ،داعي�� ًا اهلل العلي القدير أن
يعيد هذه المناس��بة على المملكة وشعبها
بالخير والبركة ،وأن يحفظها من كل مكروه،
ويرف��ع عنها الوب��اء .كما أعرب س��موه ،عن
خال��ص تهانيه لجميع أبناء ش��عب البحرين،
والموظفي��ن في القطاعي��ن العام والخاص،
وخص س��موه بالذكر العاملين في الخطوط
األمامية ف��ي مواجهة في��روس كورونا ،من
الكوادر الطبية والتمريضية ،مش��يداً سموه
بم��ا يقدمون��ه م��ن نم��وذج ف��ي التفان��ي
والتضحية في مواجهة هذه الجائحة.
وقال س��موه إن ما تقوم ب��ه الكوادر الطبية
من جهد وطني مخلص للحفاظ على س��المة
وصح��ة الجميع عزز من مس��توى الوعي لدى
جمي��ع المواطنين والمقيمي��ن في المملكة،
وساند بشكل كبير جهود األجهزة الحكومية

في مواجهة تفشي الفيروس ،ووضع البحرين
في مرتبة متقدمة على مس��توى العالم في
نسب التعافي واحتواء انتشار الفيروس.
وشدد سموه على أن الظروف الراهنة تجعلنا
أكثر حرص ًا على االرتقاء بأداء مختلف األجهزة
الحكومية ومواصل��ة جهود االرتقاء بالكوادر
البش��رية باالس��تفادة م��ن ه��ذه التجربة،
خاصة ف��ي تطوير القطاع الصح��ي وكوادره
الطبية وخدمات الطوارئ واإلس��عاف لتكون
أكث��ر كفاءة وس��رعة ف��ي تقدي��م خدماتها
للمواطنين.
وخ��الل اللق��اء ،اطلع صاحب الس��مو الملكي
رئي��س ال��وزراء عل��ى ما ت��م تنفيذه بش��أن
توجيهات سموه للتس��هيل على المواطنين
في ظل الظروف الراهن��ة والعمل على تلبية
مختلف احتياجاتهم ،وما يتعلق كذلك بدعم
االقتصاد ومؤسسات القطاع الخاص.
وفي س��ياق آخر ،أكد صاحب الس��مو الملكي
رئي��س ال��وزراء أهمية الحفاظ عل��ى ما لدى
المملك��ة من مواق��ع بحري��ة والحفاظ على
البيئة والحي��اة الفطرية لما له��ذه المواقع
من أهمية في تحقيق األمن الغذائي وقيمة
تراثية وسياحية كبيرة.

رنا بنت عيسى :تأجيل كافة الفعاليات
واالجتماعات خالل الفترة المقبلة
عق��دت اللجنة الوطنية لحظر اس��تحداث وإنتاج واس��تعمال وتخزين
األس��لحة الكيميائي��ة وتدمير تلك األس��لحة ،برئاس��ة وكيل��ة وزارة
الخارجي��ة د .الش��يخة رنا بنت عيس��ى بن دعي��ج آل خليفة اجتماعها
الحادي عش��ر ،وذلك عب��ر االتص��ال اإللكتروني المرئي ،بمش��اركة
أعض��اء اللجنة الممثلين عن الوزارات والجهات الحكومية ذات الصلة.
وتم خالل االجتماع بحث الموضوع��ات المدرجة على جدول األعمال،
واستعراض آخر المستجدات بالنسبة للمشاريع التي تم تكليف اللجنة
الوطني��ة بها من قبل مجلس ال��وزراء لوضع االتفاقيات التي صادقت
عليه��ا المملكة موضع التنفيذ فيما يخص أس��لحة الدمار الش��امل،
باإلضافة إلى بحث مشروع جائزة البحث العلمي في مجال نزع أسلحة
الدمار الش��امل والتي تمت الموافقة على تأجيله��ا إلى بداية العام
الدراس��ي المقب��ل ،نظ��راً للظروف الطارئ��ة التي تمر به��ا المملكة
والعالم أجمع بسبب جائحة فيروس «كورونا» (كوفيد .)19 -
كما ناقشت اللجنة خطتها السنوية ،حيث تم االتفاق على تأجيل كافة
الفعاليات واالجتماعات والورش المزمع عقدها خالل الفترة القادمة
عل��ى أن يتم إعادة النظر فيها في االجتماع القادم للجنة بعد التأكد
من مالءمة الظروف العالمية ،ما عدا ورش��ة تم االتفاق على إقامتها
عب��ر االتصال اإللكترون��ي المرئي وتكليف المكت��ب التنفيذي للجنة
بالتنسيق مع الجهات المعنية إلعدادها .واستعرضت اللجنة إمكانية

التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في سبيل التصدي لجائحة
فيروس كورونا (كوفيد  ،)19 -وتقديم الدعم الفني والعملي من قبل
الوكالة لل��دول األعضاء من خالل توفير األجه��زة والمعدات الالزمة
وتقدي��م ال��دورات التدريبية للعاملي��ن في هذا المج��ال ،كما جرى
اس��تعراض الخطة التنفيذية لبنود اتفاقية حظر األسلحة الكيميائية
والتي سيتم اتباعها في العام القادم.

إجالء  400بحريني من اإلمارات
بيانات الخبر

قامت سفارة المملكة لدى اإلمارات وبالتنسيق
مع وزارة الخارجية بتس��هيل ع��ودة المواطنين
البحرينيي��ن العالقي��ن ف��ي الدول��ة عن طريق
تس��يير ع��دة رحالت إج��الء من مط��ار أبوظبي
الدولي ومطار دبي الدول��ي إلى البحرين .وأكد
السفير الشيخ خالد بن عبداهلل آل خليفة سهلت
عودة أع��داد كبيرة من المواطنين والطلبة إلى
المملك��ة قبل إغالق المجال الجوي ،مؤكداً بأن
الدبلوماس��يين والعاملين في السفارة حرصوا
على تقديم كافة أوجه المس��اعدات بالتنسيق
مع ش��ركات الطي��ران لتوفير مقاع��د إضافية
على رحالته��ا المغادرة إل��ى البحرين قبل قرار
تعليق الرحالت الدولية ،وتكفل السفارة بعمل
حجوزات تذاكر السفر ،وقد قامت بالتنسيق مع
سفارة المملكة لدى اليابان والجهات المختصة
بدول��ة اإلمارات العربية المتحدة بإجالء عدد 6
طالب بحرينيي��ن عالقين ف��ي اليابان حيث تم
نقله��م م��ن مطار طوكي��و إلى مط��ار أبوظبي
الدول��ي عن طري��ق طي��ران االتح��اد ومن ثم
نقلهم عن طريق طائرة اإلجالء إلى المملكة.
وقال إن السفارة قامت بإجراءات عدة لتسهيل
أم��ور المواطني��ن والطلب��ة الموجودي��ن ف��ي
اإلم��ارات ورعايته��م خ��الل أزمة تفش��ي وباء
في��روس كورون��ا (كوفي��د  ،)19مش��ي ًرا إلى أن

الس��فارة تمكنت من التواصل م��ع البحرينيين
الموجودي��ن بالدولة ،وخصص��ت أرقام هواتف
للط��وارئ للتواص��ل بش��كل مباش��ر وتلق��ي
االستفس��ارات وتقدي��م وس��ائل المس��اعدة
واإلرش��ادات ،حيث تلقت الس��فارة في أبوظبي
ما يزيد عن  3500اتصال هاتفي من مواطنين
بحرينيي��ن منذ بداي��ة األزمة واستفس��اراتهم
حول كيفية تأمين عودتهم إلى البحرين ،حيث
تم إرش��ادهم إل��ى اإلج��راءات االحترازية التي
يجب اتخاذها في ح��ال وجودهم داخل الدولة،
باإلضاف��ة إلى الرد على االستفس��ارات الواردة
على ش��بكات التواصل االجتماع��ي المختلفة،
كم��ا قام��ت الس��فارة بتوفي��ر المواص��الت

للمواطني��ن الس��اكنين ف��ي اإلم��ارات األخرى
للوصول إل��ى مطار أبوظبي الدولي ومطار دبي
الدولي ،عالوة على تسهيل أمورهم في المطار
أثناء المغادرة.
يذك��ر أنه ت��م حت��ى اآلن إجالء حوال��ي ()400
بحريني من الموجودين في اإلمارات والراغبين
بالع��ودة إل��ى المملك��ة م��ن طلب��ة جامعات
وعس��كريين ومقيمين بدولة اإلمارات العربية
المتح��دة وبع��ض الوافدي��ن مم��ن انته��ت
إقاماته��م في مملكة البحري��ن وعلقوا بدولة
اإلم��ارات العربي��ة المتح��دة ،باإلضاف��ة إل��ى
الحاالت اإلنس��انية الطارئة من غير البحرينيين
وذلك من خالل تسيير  3رحالت.
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الرميحي :جهود اإلعالم أسهمت برفع
مستوى الوعي في التعامل مع «كورونا»

أكد وزير ش��ؤون اإلعالم علي الرميحي ،الجهود
الكبي��رة الت��ي يقوم به��ا منتس��بو القطاعات
اإلعالمية في البحرين ،خصوص ًا في ظل الظروف
الراهنة مع تفش��ي فيروس كورونا (كوفيد،)19
من خالل م��ا يقدمونه من برامج تس��اهم في
رفع مس��توى الوعي ل��دى أف��راد المجتمع من
مواطنين ومقيمين.
وأكد على جهود اإلعالم في تسليط الضوء على
م��ا حققت��ه البحرين من إنج��ازات في مواجهة
هذا الفيروس ،وما يقوم به فريق البحرين للحد
من انتشاره والقضاء عليه.
ج��اء ذل��ك خ��الل اس��تقباله ،أمس ،ع��دداً من
أعض��اء مجلس الن��واب وهم عيس��ى القاضي،
وعلى إس��حاقي ،وأحمد العامر ،وعم��ار البناي،
ومحمد العباسي ،وعمار آل عباس.
وأكد اعتزازه بدور السلطة التشريعية وتعاونها
الدائم في تعزيز ودع��م الجهود الحكومية في
هذه الظروف االستثنائية التي تمر بها مملكة
البحري��ن ودول العالم المتمثل��ة في مواجهة
تحدي وقف انتشار الفيروس.
وق��ال «يح��ق لنا أن نفخ��ر بهذا التع��اون بين
الس��لطتين التش��ريعية والتنفيذي��ة؛ وال��ذي
س��اهم في بناء وطني ش��امخ يعتد به ،وصورة
س��تحفظها الذاك��رة البحريني��ة الوطنية التي

ترس��م لوحة من التعاضد والتكاتف الرس��مي
والمجتمعي في ظل التوجيهات الس��ديدة من
لدن س��يدي حضرة صاحب الجاللة الملك حمد
ب��ن عيس��ى آل خليف��ة ،عاهل الب��الد المفدى،
ومتابع��ة حثيثة م��ن صاحب الس��مو الملكي
األمي��ر خليف��ة بن س��لمان آل خليف��ة ،رئيس
الوزراء ،وفي ظل جهود فريق البحرين المتميزة
الت��ي القت صدى و ُبعداً دوليين ،والتي يقودها
بكل اقتدار صاحب السمو الملكي األمير سلمان
ب��ن حمد آل خليف��ة ،ولي العهد نائ��ب القائد
األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء».
ولف��ت إلى أن اإلعالم بمختل��ف منصاته يعمل
عل��ى إب��راز أهمي��ة دور الس��لطة التش��ريعية
ومنجزاته��ا وم��ا يش��هده التعاون والتنس��يق
المش��ترك بي��ن الس��لطتين التش��ريعية
والتنفيذي��ة للوص��ول إل��ى تلبي��ة تطلع��ات
واحتياجات الوطن والمواطن.
وأش��ار الرميحي إلى الجهود الكبيرة التي يقوم
بها منتس��بو القطاعات اإلعالمية في البحرين،
خصوص�� ًا في ظ��ل الظروف الراهنة مع تفش��ي
في��روس كورون��ا ،من خ��الل م��ا يقدمونه من
برامج تساهم في رفع مستوى الوعي لدى أفراد
المجتمع م��ن مواطنين ومقيمي��ن ،إلى جانب
تس��ليط الضوء على م��ا حققت��ه البحرين من

«العمل» :تقديم  3748استشارة
قانونية وإنجاز  438منازعة عمالية
تقليل الشكاوى أمام المحاكم وحفظ حقوق طرفي اإلنتاج
أعلن��ت وزارة العم��ل والتنمي��ة
االجتماعي��ة ع��ن إنج��از 438
معامل��ة إلكترونية ف��ي المجال
العمالي ،من��ذ تطبيق اإلجراءات
الوقائي��ة والتدابي��ر االحترازي��ة
الحت���واء انتش������ار في������روس
كورونا(كوفيد )19-ومنعه.
وأضاف��ت الوزارة أن��ه تم تقديم
 157استش��ارة عمالي��ة ،وال��رد
عل��ى  3748استفس��اراً قانوني�� ًا
تلقتها من عمال وأصحاب عمل،
فيما قامت الوزارة بالتدقيق على
بيانات  120منظم��ة نقابية في
المملكة.
وبين��ت ال��وزارة أن المعام��الت
عبارة تلقي طلبات مقدمة لجهاز
ف��ض منازعات العم��ل الفردية،
والبت في طلب التس��وية الودية
الفردي��ة أو منازع��ات العم��ل
الجماعي��ة ،فض�� ً
ال ع��ن تقدي��م
االستش��ارات العمالية بأنواعها
وال����رد عل����ى االستفس�����ارات

مي العسمي

القانوني��ة ،إلى جان��ب التدقيق
على بيانات المنظمات النقابية،
وذلك عبر النظ��ام اإللكتروني أو
االتصال الهاتفي ،وبما يس��هم
في استقرار سوق العمل وتسوية
أية خالف��ات أو منازعات والعمل
على تس��ويتها بما يحفظ حقوق
طرفي اإلنتاج ،ويسهم في تقليل
المنازعات والش��كاوى المنظورة
في المحاكم واألجهزة القضائية.

والتنمي��ة االجتماعي��ة خاص��ة
فيما يتعلق بس��هولة وانسيابية
اس��تخدام المنصات اإللكترونية
التي دشنتها الوزارة للوصول إلى
الخدمة المطلوبة بكل يسر.
وأطلق��ت وزارة العم��ل والتنمية
االجتماعية خدماته��ا إلكتروني ًا
ف������ي المجالي������ن العمال����ي
واالجتماع��ي ،عل��ى موقعه��ا
اإللكترون�����ي ،تس��هي ً
ال عل�����ى
الجمي��ع للحصول عل��ى الخدمات
المقدمة لهم بسهولة وبجودة،
حيث ت��م وضع اس��تمارات طلب
الحص��ول عل��ى الخدم��ات ليتم
ملؤها وإرس��الها م��ع المرفقات
المطلوب��ة على بري��د إلكتروني
خ��اص ل��كل خدم��ة بحس��ب ما
هو موض��ح في حس��ابات الوزارة
على مواق��ع التواصل االجتماعي
الرسمية ،وهي)mlsdbahrain( :
عل��ى صفح�����ات الفيس��ب���وك،
واإلنستغرام ،وتويتر.

التجارب
«البحرين الطبية» تدعم
بيانات الخبر
السريرية لعالج «كورونا» في  3مراكز
اليوم
التاريخ

كشفت الكلية الملكية للجراحين
ف��ي أيرلن��دا  -جامع��ة البحرين
الطبي��ة ( )RCSIالبحري��ن ،عن
دعمه��ا للتج��ارب الس��ريرية
الوطني��ة لعالج مرض��ى فيروس
كورون��ا (كوفيد )19ببالزما الدم،
والتي سيتم إجراؤها في  3مراكز
مختلف��ة ح��ول البحرين ،س��حب
بالزم��ا ال��دم الغنية باألجس��ام
المض��ادة م��ن المتبرعي��ن
المتعافي��ن من في��روس كورونا
وم��ن ث��م حقنه��ا ف��ي المرضى
الذي��ن يعان��ون بش��دة م��ن
المرض.
وس��يتم دع��م تل��ك التج��ارب،
بالتعاون مع مستشفى قوة دفاع
البحرين ووزارة الصحة البحرينية
لتس��اهم في تعزيز بروتوكوالت
عالج مرضى فيروس كورونا داخل

الخبر

جهة النشر

الصفحة
العدد

الرابط اإللكتروني

البحرين وخارجها ،بتوجيهات من
رئي��س المجلس األعل��ى للصحة
رئيس الفري��ق الوطني للتصدي
لفيروس كورون��ا ،الفريق طبيب
الش��يخ محم��د ب��ن عب��داهلل
آل خليفة.
وس��يت�م اختي������ار المرض������ى
الذي���ن أصيب�����وا بالفي���روس
والذي��ن يحتاج��ون إل��ى العالج
باألكس��جين ،بشكل عشوائي إما
إلى ع��الج بالبالزما م��ع الرعاية
الداعم��ة أو الرعاي��ة الداعم��ة
فقط ،وس��تتضمن خط��ة عالج
كلت��ا المجموعتي��ن األدوي��ة
المستخدمة لمكافحة الفيروس.
وق��ال رئي��س جامع��ة البحرين
الطبي��ة البروفيس��ور س��مير
العت��وم« :نح��رص عل��ى التميز
ف��ي مج��ال التع��اون والخدمات

local@alwatannews.net

«المبرة الخليفية»
تتعاون مع «زين» للمرة
الثانية ضمن «إثراء الشباب»

إنجازات في مواجهة ه��ذا الفيروس ،وما يقوم
به فري��ق البحرين للحد من انتش��اره والقضاء
عليه .واس��تعرض الوزير الرميح��ي خالل اللقاء
ع��دداً من برامج وخط��ط الوزارة لهذا الش��هر
الكري��م ،وال��ذي يف��رض تحدي��ات أكب��ر على
المش��هد اإلعالمي ،كونه يتواف��ق مع إجراءات
احترازية غير مسبوقة تعيشها البحرين والعالم
على وقع انتشار فايروس كورونا ،والتي تتطلب
ابتكارات وأفكار جديدة غير مس��بوقة ،لتضاف
إل��ى ما يقدم��ه فريق البحري��ن الطبي المعني
بمكافحة الفيروس من جهود.
من جانبه��م؛ أكد النواب أهمي��ة التعاون بين
الس��لطتين التش��ريعية والتنفيذية بما يخدم
األهداف والمصالح العلي��ا للبحرين في الجانب
اإلعالم��ي ،وتكري��س كافة الجه��ود من خالل
التعاون والتنسيق لتواصل وزارة شؤون اإلعالم
والمؤسس��ات التابع��ة له��ا تأدي��ة رس��التها
الوطنية في ظل الظروف الحالية.
وأش��اروا إلى الدور الكبير ال��ذي تطلع به وزارة
ش��ؤون اإلع��الم ،خصوص�� ًا ف��ي ه��ذه الفترة
الحرجة التي يمر بها العالم ،مؤكدين دعمهم
المطل��ق لجهود ال��وزارة ،ومقدمين ش��كرهم
لكاف��ة الك��وادر اإلعالمية الوطني��ة التي تقوم
بواجبها على أكمل وجه.

وقال��ت مدي��رة إدارة العالق��ات
العمالي��ة بال��وزارة ،مي حس��ن
العس��مي ،إن ع��دد طلب��ات
التسوية الودية لمنازعات العمل
الفردي��ة الت��ي تلقتها ال��وزارة
خالل الفترة ما بين 1مارس19 -
أبري��ل الجاري ،بلغ��ت  438طلب
ش��كوى ،منها  174تم تسويتها
ودي�� ًا بي��ن طرف��ي العالقة من
أصح��اب عم��ل وعم��ال ،وهناك
 132ف��ي ط��ور المتابعة إلتمام
التس��وية ،فيما ت��م حفظ 146
طلب�� ًا لع��دم التوص��ل إل��ى حل
توافقي بي��ن طرفي الن��زاع ،أما
بخص��وص الش��كاوى العمالي��ة
الجماعي��ة التي تلقته��ا الوزارة
عب��ر منصاته��ا اإللكترونية فقد
بلغت اثنتين فقط.
وحقق����ت ه������ذه الخدم�����ات
اإللكتروني��ة س��رعة اس��تجابة
لمتطلب��ات وتوقع��ات جمه��ور
المتعاملي��ن م��ع وزارة العم��ل
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سمير العتوم

ستيفن أتكن

البحثية ،ونؤم��ن إيمان ًا قوي ًا أن
م��ن واجبن��ا تكري��س معرفتنا
وخبراتن��ا ومواردن��ا للمش��اركة
بفعالي��ة ف��ي ه��ذه التج��ارب
الس��ريرية ،دعم�� ًا لجه��ود
المملكة في مكافحة هذا الوباء،

ومس��اعدة جميع مرضى فيروس
كورونا (كوفي��د  )19حول العالم
الذي��ن يكافحون للحف��اظ على
حياتهم».
وته��دف التج��ارب الس��ريرية
إل��ى معرف��ة إذا كان اس��تخدام

تتعاون مؤسسة المبرة
الخليفي��ة م��ع «زي��ن
البحري��ن» ،للعام الثاني
عل��ى التوال��ي ضم��ن
برنام��ح إث��راء الش��باب
ف��ي نس��خته الثاني��ة
لع��ام  ،2020إذ س��توفر
«زين البحري��ن» للطلبة
الملتحقي�����ن ببرنام���ج
«رايات» للمنح الدراس��ية
ف��رص تدريبي��ة بع��د سمو الشيخة زين بنت خالد آل خليفة
تخرجهم من البرنامج.
وتأتي هذه الخطوة في إطار مس��اعي المؤسس��ة للشراكة
المجتمعية ،ودع��م الطلبة ومنحهم خبرات ومهارات مميزة
لمستقبل واعد.
كما تتع��اون «زين البحري��ن» مع المب��رة الخليفية ضمن
مسابقة «#خلك_في_البيت» التي تهدف إلى تعزيز الوعي
المجتمع��ي بض��رورة البقاء في المنزل خ��الل هذه الفترة
الراهنة ،حيث س��يتم الدع��م لبرنامج إثراء الش��باب بتوفير
هداي��ا قيم��ة للفائزين الت��ي تقتصر المش��اركة فيها على
طلبة البرنامج فقط.
وسيحظى الطلبة بدورات تدريب إلكترونية من موقع «غوغل
قراج» المختص في التسويق اإللكتروني ،من خالل مشاركة
ص��ور أو فيدي��و توضح اإلثراءات واألنش��طة الت��ي يقومون
بها من المنزل والتي يمكنهم إرس��الها باس��تخدام الوسوم
التالية# :إثرائي_في_البيت #مجتمع_واعي #زين.
وأثنت رئيس مجلس األمناء المؤسس��ة س��مو الشيخة زين
بنت خال��د آل خليفة على ش��ركة زي��ن البحري��ن لتعاونها
قائل��ة« :إن رغبتكم الصادقة في المس��اهمة بإيجابية في
هذا البرنامج المميز س��يثري من إمكانياتنا من دون ش��ك،
وسيس��اعدنا في تحقيق رؤيتنا الرامية نحو تمكين الشباب
من تطوير ذاتهم وقدراتهم ليكونوا قادة المستقبل».
وأضاف��ت« :نؤم��ن أن التمي��ز واإلتق��ان هم��ا من س��مات
الشخصية القيادية ،كما نؤمن أن المجتمع يصبح أقوى من
خالل المش��اركة اإليجابية بين كافة أفراده وخاصة الشباب،
ونتطل��ع إلى تعزي��ز أطر التع��اون مع فري��ق العمل ونأمل
أن تك��ون تجرب��ة ثرية ومليئ��ة بالمتعة والتح��دي لجميع
المشاركين».

اللجنة الوطنية تتدارس
المزيد من طلبات تقويم
المؤهالت األجنبية
تدارست اللجنة اللجنة الوطنية لتقويم المؤهالت العلمية،
خ��الل اجتماعها ال��دوري للمرة الثانية ال��ذي عقد عن بعد
برئاس��ة وكي��ل وزارة التربي��ة والتعلي��م لش��ؤون التعليم
والمناه��ج د.فوزي الج��ودر ،المؤه��الت المحال��ة إليها في
تخصصات علمية مختلفة شملت الطب والهندسة والعلوم
العامة والقانون والعلوم السياسية وإدارة األعمال والعلوم
اإلنس��انية والتمري��ض ،وذل��ك بم��ا يتوافق مع المرس��وم
بقان��ون رق��م  19لس��نة  1995بش��أن تقوي��م المؤهالت
والق��رارات الوزاري��ة المنظمة إلجراءات عمله��ا ،فيما أجلت
البت في بعض الطلبات التي تتطلب مزيداً من الدراسة.
وأك��دت اللجن��ة على ض��رورة مراجع��ة ضواب��ط ومعايير
االلتح��اق بالدراس��ة ف��ي مؤسس��ات التعلي��م العالي خارج
المملك��ة ،المنش��ورة عبر خدم��ة الجامع��ات الموصى بها
عل��ى بوابة الحكومة اإللكترونية أو من خالل قس��م معادلة
الش��هادات األجنبي��ة بالوزارة ،قبل التس��جيل في الجامعات
الخارجي��ة والبرام��ج التي تقدمه��ا ،تجنب ًا ألي إش��كاالت قد
تواج��ه الطال��ب بعد التخ��رج يتع��ذر من خالله��ا معادلة
مؤهله العلمي ،مشير ًة اللجنة إلى استمرارية استالم طلبات
المعادلة وطلبات التوصية بالدراسة في الخارج.

البالزما للعالج س��يحد من شدة
المرض ،ويخل��ص المرضى من
حاجتهم إل��ى اس��تخدام أجهزة
التنفس الصناعي .ومن المأمول
أن تس��اعد نتائج ه��ذه التجارب
المرضى في المملكة ،وتس��هم
كذلك في مكافحة هذا الوباء في
جميع أنحاء العالم.
وعل��ى الرغ��م من أن ه��ذه هي
الم��رة األولى التي تج��ري فيها
جامعة البحري��ن الطبية تجارب
س��ريرية في المملك��ة ،إال أنها
كان��ت دائم ًا تركز عل��ى تطوير
الرعاي��ة الصحي��ة م��ن خ��الل
األبحاث.
ويع��د رئيس كلي��ة الدراس��ات
العلي��ا واألبح��اث ف��ي الجامعة
البروفيسور س��تيفن أتكن ،أحد
كب��ار األعض��اء المش��اركين في

التج��ارب الس��ريرية ،وتترك��ز
خبرت��ه واهتمامات��ه بش��كل
خ��اص عل��ى الط��ب االنتقالي،
بما في ذلك األعمال الس��ريرية
والمخبرية.
وكتب أتكن أو ش��ارك في كتابة
أكثر م��ن  300بح��ث حتى اآلن،
وهو محرر أكاديمي لعدة مجالت،
باإلضاف��ة إل��ى أن��ه مستش��ار
سلس��لة «االختب��ار المنطق��ي»
للمجلة الطبية البريطانية.
وفي إطار مس��اهمتها اإليجابية
ف��ي تعزي��ز الرعاي��ة الصحي��ة،
تعاون��ت جامع��ة البحري��ن
الطبية في الس��نوات األخيرة في
عدة مش��روعات بحثي��ة ووقعت
اتفاقي��ات مع مراكز بحوث كبرى
وغيرها من مؤسس��ات التعليم
العالي في البحرين.
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أبوالفتح :تدشين خدمة
تقديم طلبات االستيراد
والتصدير الزراعي إلكترونيًا
كش��ف وكيل الزراعة والث��روة البحرية بوزارة األش��غال
وش��ؤون البلدي��ات والتخطي��ط العمران��ي ،د .نبي��ل
أبوالفتح ،عن أن الوكالة س��تطلق خدمة تقديم طلبات
االستيراد والتصدير الزراعي إلكتروني ًا اعتبارا من اليوم.
وعق��د أبوالفتح اجتماع ًا عن ُبعد ،م��ع مدير إدارة نظم
المعلوم��ات بال��وزارة محم��د أبوحس��ان وبمش��اركة
أخصائ��ي تقنية المعلومات بال��وزارة عون إبراهيم ،تم
خالله االطالع على االستعداد إلطالق هذه الخدمة.
وأوضح أبوالفتح أن الخدمة س��تكون متاحة عبر الموقع
اإللكترون������ي للوكال�����ة «https://www.mun.gov.
 ،bh/agri/indexAr.jspوعن��د دخ��ول الراغ��ب بتقديم
الطلب سيطلب منه النظام اإللكتروني تسجيل بياناته
وذل��ك ألول م��رة ،ومن بعده��ا يمكنه تقدي��م الطلب
والمس��تندات المطلوبة إلكتروني ًا وكذل��ك إتمام دفع
الرس��وم المطلوبة ،باإلضافة إلى متابعة حالة الطلب
لحين صدور الموافقة النهائية.
وبين أن هذه الخدمة هدفها التسهيل على المراجعين
من خ��الل إتاح��ة المج��ال أمامه��م لتقدي��م الطلبات
إلكتروني�� ًا والحصول على الموافقة من دون الحاجة إلى
مراجعة بمبنى الوكالة.
ولفت إلى أن النظام اإللكتروني سيس��هل كذلك العمل
أم��ام الموظفي��ن الذي��ن يمكنهم متابع��ة العمل من
المن��زل وإتم��ام إج��راءات الطل��ب بعد الحص��ول على
موافقة المسئول المعني.
وذك��ر أن الخدم��ة تندرج تحته��ا  4خدمات رئيس��ة3 ،
خدمات تتعلق باالس��تيراد وتم إنهاء اإلجراءات الخاصة
بها ،وخدمة واحدة تتعلق بالتصدير وجاري العمل على
استكمال متطلبات هذه الخدمة.
وأشار إلى أن الموقع سيضم دلي ً
ال يساعد المستخدمين
ويقدم لهم الش��رح عن كيفية التقدي��م للخدمة ،الفتا
إلى أن الخدمة يمكن تقديمها من خالل أجهزة الحاسب
االلي أو من خالل الهواتف النقالة.
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وزير العمل :حاالت معدودة لم تتسلم أجور أبريل
أعل��ن وزي��ر العم��ل والتنمي��ة
االجتماعي��ة ،جميل حمي��دان ،أن
الش��ركات والمؤسس��ات العاملة
في القط��اع الخاص بدأت بالفعل
ف��ي ص��رف األج��ور لموظفيه��ا
البحرينيي��ن ،واس��تلم الغالبي��ة
العظم��ى منه��م أجوره��م ع��ن
شهر أبريل بيس��ر وسهولة ،حيث
تقوم ال��وزارة بالمعالجة الفورية
ألي تأخي��ر أو صعوب��ات إدارية إن
حدثت ،مبين ًا أن��ه تم رصد حاالت
بسيطة من الش��كاوى التي يجري
العم��ل حالي�� ًا عل��ى متابعته��ا
وحلها.
يأت��ي ذلك ،بناء عل��ى التوجيهات
الملكية الس��امية بإط��الق حزمة
مالية واقتصادية دعم ًا للمواطنين
والقط��اع الخاص للتعامل مع آثار
األوض��اع الراهن��ة وحفاظ�� ًا على
النمو المستدام ،وتكفل الحكومة
بدفع أج��ور المواطنين البحرينيين

وزير العمل

العاملي��ن ف��ي القط��اع الخ��اص
والمس��جلين ل��دى الهيئة العامة
للتأمين االجتماعي ألش��هر أبريل
ومايو ويونيو للعام  ،2020والذي
يأتي ضمن الجهود الوطنية للحد
من آثار انتش��ار في��روس كورونا
(كوفيد .)19
وأش��اد حمي��دان بح��رص حضرة

صاح��ب الجاللة المل��ك حمد بن
عيس��ى آل خليف��ة ،عاه��ل البالد
المف��دى ،والحكوم��ة ،برئاس��ة
صاح��ب الس��مو الملك��ي األمي��ر
خليف��ة ب��ن س��لمان آل خليف��ة،
رئيس مجلس الوزراء  ،والمتابعة
المس��تمرة م��ن صاحب الس��مو
الملك��ي األمي��ر س��لمان بن حمد
آل خليف��ة ،ول��ي العه��د نائ��ب
القائ��د األعل��ى النائ��ب األول
لرئيس مجلس الوزراء ،على توفير
الس��يولة الالزمة للقطاع الخاص
للتعامل م��ع آثار األوضاع الراهنة
والتخفي��ف من اآلث��ار االجتماعية
واالقتصادي��ة لتبع��ات الجائح��ة
العالمية لفيروس كورونا (كوفيد
.)19
وأوض��ح ،أن��ه ت��م ف��ي وق��ت
س��ابق االنته��اء من إي��داع جميع
المبال��غ الت��ي تكفل��ت الحكومة
بتحويلها إلى حس��ابات الشركات

والمؤسس����ات بك����ل سالس����ة
وانس��يابية نظ��راً لم��ا تمتلك��ه
البحري��ن م��ن قاع��دة بيان��ات
متكاملة ،حيث يس��تفيد منها كل
مواطن مسجل لدى الهيئة العامة
للتأمين االجتماعي.
ولف��ت الوزي��ر إلى أن س��داد أجور
البحرينيين خالل األشهر المذكورة
ً
تنفيذا لن��ص القانون رقم
يأت��ي
( )8لسنة  2020بإضافة بند جديد
برقم ( )3الى الفقرة (ج) من المادة
( )8من المرسوم بقانون رقم ()87
لس��نة  2006بش��أن التأمين ضد
التعطل والذي ينص على «س��داد
أجور العم��ال البحرينيين المؤمن
عليه��م بموجب قان��ون التأمين
االجتماع��ي الص��ادر بالمرس��وم
بقان��ون رق��م ( )24لس��نة 1976
لم��دة  3أش��هر اعتباراً من ش��هر
أبري��ل  ،2020مع مراع��اة الفقرة
(ه�) من هذه المادة.

 :ال احتفال بعيد
وكيل العمل لـ
العمال هذا العام بسبب «كورونا»
أيمن شكل

كشف وكيل وزارة العمل والتنمية
االجتماعي��ة صباح الدوس��ري ،أن
حفل عي��د العمال ،ل��ن يقام هذا
الع��ام وكما هو معت��اد في األول
م��ن ماي��و ،مش��يراً إل��ى أن وزير
العمل والتنمية االجتماعية جميل
حميدان ،ستكون له كلمة مكتوبة
وموجهة للعمال بهذه المناسبة،
ستنشر عبر وسائل اإلعالم.
وأك��د الدوس��ري ف��ي تصري��ح
ل�«الوطن» أن الوضع االستثنائي
ال��ذي يعيش��ه العال��م ،ق��د حال
بي��ن االحتف��ال بهذه المناس��بة
وألول م��رة حي��ث اعت��اد العمال
على أن يت��م تكري��م المتميزين
ف��ي مواقعه��م ،إال أن��ه ثم��ن
تع��اون أبناء الوطن ف��ي االلتزام
باإلج��راءات االحترازي��ة والتدابير

صباح الدوسري

الوقائية للحد من انتشار فيروس
كورونا بحس��ب توجيه��ات اللجنة
التنسيقية برئاسة صاحب السمو
الملكي األمير سلمان بن حمد آل
خليفة ول��ي العهد نائ��ب القائد

األعل���ى النائ���ب األول لرئي����س
مجلس الوزراء.
وأش��ار وكيل وزارة العم��ل إلى أن
بعض الشركات قدمت لالتحادين
العماليي��ن أس��ماء العم��ال
المتميزين بهذه المناس��بة ،لكن
ل��م يتقرر آلية االحتفاء بهم ،حتى
اللحظة والتي ربما س��تؤجل حتى
إشعار آخر.
وق��ال الدوس��ري :أنته��ز الفرصة
ألتقدم بالتهنئة إلى عمال الوطن
ال��ذي يضرب��ون أروع األمثلة في
التضحية من أجل وطنهم الحبيب،
وإن ش��اء اهلل س��يكون المستقبل
أفض��ل ب��أن نحاف��ظ عل��ى صحة
مواطنين��ا ،ونحتف��ي به��م ف��ي
مناسبة أخرى ،ولعلها تكون قريبا
بعد زوال الوباء.

وأك��د وكي��ل العم��ل أن عم��ال
البحري��ن ه��م العم��ود الفق��ري
لالقتص��اد والحرك��ة االنتاجي��ة،
وق��ال إن القي��ادة تك��ن لهم كل
تقدي��ر واحترام وتش��يد بهم في
كل مناس��بة ،ولك��ن م��ا تم��ر به
البحري��ن والعال��م أجم��ع لي��س
باألمر الهين ويس��توجب االلتزام
بالتدابي��ر الوقائي��ة ،داعيا اهلل أن
تتكلل الجهود المجتمعية وبوعي
المواطن في العبور إلى بر األمان.
ونف��ى الدوس��ري ورود ش��كاوى
عمالي��ة إل��ى ال��وزارة بخص��وص
األزمة الحالية ،مش��يرا إلى بعض
الح��االت الفردية الت��ي تعد على
أصاب��ع الي��د الواح��دة ،وال تعتبر
ظاه��رة ،مؤك��دا عل��ى تع��اون
أصحاب العمل.

«التربية» تجديد ترخيص
 53روضة استكملت الشروط
أعلنت وزارة الصحة عن رص��د  14إصابة جديدة بفيروس
كورونا «كوفيد  ،»19ليصبح إجمالي عدد الحاالت القائمة
 1450حالة .وأعلنت الوزارة عن وجود  3حاالت حالة تعافي
جديدة من الفيروس ليصبح إجمالي المتعافين .1189
وكانت الوزارة أعلنت س��ابق ًا ع��ن تعافي  26حالة إضافية
وتس��جيل  44حالة قائمة جديدة ،منها  32لعمالة وافدة،
و 10ح��االت لمخالطي��ن ،وحالت��ان قادمتان م��ن الخارج.
وبه��ذا ،يصب��ح مجم��وع ما تم تس��جيله أم��س  58حالة
جديدة ،و 29حالة تعافي.
وأج��رت ال��وزارة حت��ى اآلن 114110 ،فحص�� ًا طبي�� ًا حول
كورونا.

في رصد

منح مهلة شهر لـ  5رياض إلنهاء إجراءات الترخيص

قال��ت القائ��م بأعم��ال مدي��ر إدارة ري��اض
األطفال ب��وزارة التربي��ة والتعليم الدكتورة
لبنى صليبيخ ،بأن اإلدارة تمكنت من تجديد
ترخيص  53روضة أطفال ،بعد اس��تكمالها
لالش��تراطات الواج��ب توفرها عن��د تجديد
الترخيص.
ومن بين شروط الترخيص االلتزام بالطاقة
االس��تيعابية المرخص بها من قبل الوزارة،
واتخ��اذ كاف��ة االحتياط��ات الت��ي تضم��ن
أم��ن وس��المة األطف��ال والموظفي��ن أثناء
تواجده��م في الروضة ،وتوفير ش��هادة من
مكتب هندس��ي معتم��د ف��ي المملكة بأن

مبن��ى الروضة تتوافر فيه اش��تراطات األمن
والس��المة ،إلى جانب الحصول على موافقات
م��ن جه��ات خ��ارج وزارة التربي��ة والتعليم
«البلدي��ات والمرور والدف��اع المدني» ،وهي
الجهات ذات العالقة المباشرة بالحفاظ على
أمن وسالمة المباني واألشخاص بداخل تلك
الرياض.
وأضاف��ت ب��أن  5روضات لم تس��تكمل بعد
إجراءاته��ا المطلوب��ة لتجدي��د الترخي��ص،
وبالتالي لن يتم التجديد لها حتى تستكمل
تل��ك اإلجراءات ،وهي روض��ة الصفاء وروضة
حديق��ة األطف��ال وروض��ة الوف��اء الت��ي لم

تقدم ش��هادة م��ن مكتب هندس��ي معتمد
بش��أن صالحية مبانيها ،وروضة الثريا التي
ل��م تس��تكمل موافق��ات الجه��ات الخارجية
«البلديات والمرور والدفاع المدني» ،وروضة
الطف��ل النموذجي��ة التي لم تلت��زم بتوفير
مبنى آخر مناسب لالشتراطات.
وقال��ت صليبيخ إن��ه تم منح تل��ك الروضات
مهل��ة ش��هر واح��د الس��تكمال اإلج��راءات،
مشير ًة إلى أن الرياض التي ال تلتزم بتعديل
أوضاعه��ا وفق�� ًا لالش��تراطات المنص��وص
عليه��ا ،فإنه��ا يمكن أن تواج��ه إجراءات قد
تصل إلى سحب الترخيص الممنوح لها.

مصابة بـ«كورونا»
 320 ..امرأة
بيانات الخبر

إيهاب أحمد

اليوم

أظهرت بيانات رسمية إصابة  320امرأة
بفي��روس كورون��ا مقابل تس��جيل 696
إصابة للرجال .وبذلك تكون نسبة النساء
المصابات  %31.4من إجمالي اإلصابات
وتماثل��ت  139حال��ة م��ن المصاب��ات
للتعاف��ي فيم��ا بقي��ت 180حال��ة تحت
العالج بع��د وفاة حالة واح��دة تبلغ من
العمر  52عام ًا.
وبحس��ب البيان��ات المنش��ورة عل��ى
موق��ع وزارة الصحة ل���  1016حالة من
المخالطي��ن فإن هن��اك  20إصابة لغير
بحريني��ات بواق��ع  6حاالت لس��عوديات
و 4ح��االت لهندي��ات ،وحالة للجنس��يات
الكويتي��ة األردنية والمصرية والعراقية
والنيابيل��ة والتايلندي��ة والس��لوفاكية
والبلغارية والفرنسية والبريطانية.
وتوزع��ت أعمار المصابات بحس��ب رصد
«الوطن» بين  4أشهر و 81عام ًا.
وس��جلت إصابة لرضيعة واح��دة تبلغ 4
أش��هر ،وإصابة لطفلة  3س��نوات وأخرى

التاريخ
الخبر

جهة النشر

الصفحة
العدد

الرابط اإللكتروني

 20أجنبية مصابة بالفيروس
تعافي  139حالة ووفاة خمسينية
أصغر مصابة  4أشهر وأكبرهن  81عامًا
تبل��غ  4س��نوات ،فيما رص��دت  3حاالت
ألطفال أعمارهن  8سنوات.
وأظه��رت األرق��ام الرس��مية إصاب��ة
طفلتين تبلغان  9س��نوات ،فيما أصيبت
طفلتان لم تجاوز أعمارهما  10س��نوات
وس��جلت إصابتان لطفلتين تبلغان 11
عام�� ًا ،فيما أصيبت طفل��ة ذات  14عام ًا
و 3فتيات يبلغن  15عام ًا .
كم��ا بين��ت األرق��ام المعلن��ة إصابة 3
فتي��ات يبلغن  16عام�� ًا وحالة لفتاة 17
عام ًا .وأصيبت  8ش��ابات يبلغن  18عام ًا
بالفي��روس ،كما أصيب  3أخريات يبلغن

 19عام�� ًا ،وس��جلت  4إصابات لش��ابات
يبلغن  20عام ًا ،و 4إصابات لش��ابات 21
عام ًا.
كما رصدت  5إصابات لش��ابات  22عام ًا
و 4إصاب��ات لش��ابات  23عام�� ًا ،وذات
الع��دد لش��ابات يبغلن  24عام�� ًا  ،فيما
أصيب��ت  9ش��ابات يبلغ��ن  25عام ًا ،و4
أعماره��م  26عام ًا  ،وحالت��ان  27عام ًا،
و 8حاالت لشابات أعمارهم  28عام ًا ،و4
حاالت لشابات  29عام ًا.
ورص��دت  6إصاب��ات لش��ابات  30عام ًا
و 4ألخري��ات أعماره��ن  31عام�� ًا ،كم��ا

س��جل ذات العدد ألخريات أعمارهن 32
عام ًا ،كما كان هناك  6إصابات لش��ابات
أعماره��ن  33عام�� ًا ،و 3حاالت لش��ابات
أعمارهن  34سنة.
وبين��ت اإلحصائي��ات وج��ود إصابتي��ن
ً
لش��ابتين  35عاما و 5إصابات لش��ابات
يبلغن  36عام ًا ،وإصابة لشابة  37عام ًا،
و 3إصابات لشابات  38عام ًا.
وس��جلت الصحة إصابتين لسيدتين 39
عام ًا و 3إصابات لسيدات يبلغن  40عام ًا
 ،وإصاب��ة واحدة لس��يدة  41عام�� ًا  ،و4
إصابات لس��يدات  41عام�� ًا وذات العدد
لس��يدات يبلغن  42عام ًا  ،كماس��جلت 3
إصابات لس��يدات  43عام ًا ،وذات العدد
لس��يدات يبلغن  44عام ًا  ،فيما س��جلت
 6إصابات لس��يدات يبلغ��ن  45عام ًا و4
إصاب��ات لس��يدات  46عام�� ًا و 6إصابات
لس��يدات  47عام ًا ،فيما رصدت  9حاالت
لس��يدات  48عام ًا و 4إصابات لس��يدات
 49عام ًا ،و 10إصابات لسيدات  50عام ًا،

و 5إصابات لسيدات  51عام ًا و 7إصابات
لس��يدات  52عام ًا وذات العدد لس��يدات
 53عام ًا .
كما سجلت  4إصابات بكورورنا لسيدات
 54عام�� ًا ،وس��جلت  9ح��االت لس��يدات
 55عام ًا ،كما س��جلت  5حاالت لس��يدات
 56عام�� ًا ،و 5حاالت لس��يدات  57عام ًا،
و 5حاالت لس��يدات  58عام�� ًا ،و 4حاالت
لس��يدات  59عام�� ًا ،و 4حاالت لس��يدات
 60عام�� ًا ،وحالت��ان لس��يدات  61عام ًا،
و 6حاالت لس��يدات  62عام�� ًا ،و 3حاالت
لسيدات  63عام ًا.
وس��جلت الصحة  3إصابات لس��يدات 64
عام�� ًا ،و3إصاب��ات لس��يدات  65عام�� ًا،
وإصابتان لس��يدتين  66عام ًا ،و 4حاالت
لس��يدات  67عام ًا ،وحالتان لس��يدتين
70عام�� ًا ،وحالت��ان لس��يدتين  71عام ًا،
وحالة لس��يدات في أعم��ار  76و 76و78
و 81عام�� ًا ،فيم��ا س��جلت حالة لس��يدة
عراقية لم يحدد عمرها.
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وزير الصناعة 358 :مخالفة تجارية منها  34رفع أسعار
 311مخالفة لرفع أسعار المعقمات والكمامات
إبراهيم الرقيمي

كش��ف وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد
الزياني ،عن رصد  358مخالفة تجارية ،منها
 311مخالف��ة عدم التقيد بس��عر المعقمات
والكمام��ات ،و 34مخالفة رفع األس��عار و13
مخالفة أخرى.
وأكد الزياني في رده على الس��ؤال البرلماني
للنائب س��يد فاح هاش��م ،أنه تم إلزام تجار
الخضروات والفاكهة بتزويد الس��وق المحلي
بالس��لع دون أن يكون ثمة نقص أو ش��ح في
أية نوع من أن��واع الخضروات والفاكهة ،وأن
الوزارة تقوم بمراقبة جميع األسواق المحلية
لضمان استقرار أسعار المنتجات ووفرتها.
وأشار وزير الصناعة والتجارة انه فيما يتعلق
بمخزن المواد الغذائية المنتهية الصاحية،
في المحافظة الشمالية قامت الوزارة بجميع
اإلجراءات القانونية بالتعاون مع وزارة الصحة
ووزارة الداخلية ،مبين ًا أنه تم الكشف والتحقق
م��ن جميع الموجودات والم��واد الغذائية في
المخ��زن المذك��ور والتحفظ عليه��ا وجردها
ومخاطبة النيابة العامة بشأنها.
ولف��ت الزيان��ي إل��ى انه ت��م تعق��ب جميع
المح��ات ذات العاقة بالمتهمين بالمخزن،
وغلق أح��د المح��ال بمنطق��ة الرف��اع يعود
ملكيته لذات األش��خاص وسماع المتواجدين
بالمحل ورفع التقارير للنيابة العامة.
وأض��اف انه ت��م التحقق من جمي��ع المحات
التي تم التعام��ل معها من قبل المتهمين،
لضمان عدم تداول نفس المنتجات التي تم
ضبطه��ا ،وأنه بع��د التحري تم الكش��ف عن

أراض
بلدي الجنوبية:
ٍ
إلنشاء صاالت مناسبات في
الحجيات والزالق ودار كليب
فاطمة يتيم

وزير الصناعة

سيد فالح هاشم

ثان لنفس المتهمي��ن بمحافظة
مس��تودع ٍ
العاصم��ة والتحفظ عل��ى المنتجات وجردها
للنيابة العامة.
وذكر أن��ه فيما يتعلق بزيادة أس��عار بعض
الس��لع من الخضروات والفاكه��ة ،وتخزينها
دون وج��ه حق فقد تم التحق��ق من المخازن
المخصص��ة لتخزي��ن الفواك��ه والخضروات،
وعم��ل محاضر س��ؤال بش��أن الموضوع ثم
إحال��ة القضية إلى النياب��ة العامة ،مبين ًا أنه
ت��م التحقي��ق م��ع المتهمين وت��م التحفظ
على جميع الس��لع التابعة له��م في المخزن،
وج��اء قرار النيابة بطرح وبي��ع تلك المنتجات
في األس��واق بالسعر الس��وقي المقرر وإيداع
حصيل��ة البيع في خزينة النياب��ة العامة على

ذمة القضية وتحت إش��راف ال��وزارة .وقال إن
ال��وزارة تعمل عل��ى وضع الخط��ط والبرامج
واأله��داف المتكامل��ة للتفتي��ش ال��دوري
والنوع��ي واإللكترون��ي بحس��ب المتغي��رات
والمس��تجدات لتعزي��ز الرقاب��ة والح��د من
المخالف��ات والمخالفين وتطبي��ق اإلجراءات
القانونية تجاههم.
وأكد أن التنس��يق مستمر بين جميع الجهات
الحكومية لتحقيق التعاون والتكامل للوصول
للهدف المنشود ،وتحقيق أفضل الممارسات
التجارية والحفاظ على المكتس��بات والمراكز
المتقدم��ة الت��ي حققتها البحري��ن في ظل
التوجيه��ات المس��تمرة والحثيث��ة من قبل
قيادة جالة الملك المفدى.

عبدالرحمن بن عبدالوهاب« :كورونا» خفض
مساء
الحركة المرورية  ٪90صباحًا و٪85
ً
مؤشر يعكس االلتزام بإجراءات مكافحة «كورونا»
أك��د مدي��ر ع��ام اإلدارة العامة
للمرور العميد الشيخ عبدالرحمن
ب��ن عبدالوه��اب آل خليف��ة،
انخفاض الحركة المرورية بجميع
المحافظات والش��وارع الرئيسة
ومناط��ق األس��واق والمجمعات
التجارية واألحياء السكنية بنسبة
 %90في الفترة الصباحية و %85
في الفت��رة المس��ائية ،مقارنة
بالحرك��ة المروري��ة ف��ي نفس
الفترة خال األعوام السابقة.
وأوض��ح أن ذلك مؤش��ر يعكس
االلتزام المجتمع��ي باإلجراءات
االحترازي��ة لمكافح��ة في��روس
كورون��ا والتي حددته��ا اللجنة
التنس��يقية برئاس��ة صاح��ب
الس��مو الملك��ي األمير س��لمان
بن حمد آل خليف��ة ولي العهد،
نائ��ب القائ��د األعل��ى ،النائب
األول لرئي��س مجل��س ال��وزراء،

مدير المرور

وانعكاس��ا لتوجيه��ات وزي��ر
الداخلية الفريق أول الشيخ راشد
بن عب��داهلل آل خليف��ة وحرصه
على التنفيذ الدقي��ق لإلجراءات
المعمول بها ضمن مهام وزارة
الداخلية.
وثم��ن العمي��د الش��يخ عب��د
الرحم��ن ب��ن عب��د الوه��اب آل

خليف��ة ،حكمة التدرج في تنفيذ
القرارات ،األمر الذي س��اهم في
بل��وغ النتائ��ج اإليجابي��ة عل��ى
الحركة المرورية وبالشكل الذي
لم يؤثر على الحياة المعيش��ية
للمواطنين والمقيمين.
وأش��ار ف��ي تقري��ر متكام��ل
ح��ول الحرك��ة المروري��ة ف��ي
البحرين ،إل��ى أن غلق المدارس
والجامع��ات ،س��اهم في خفض
مس��توى الحرك��ة المروري��ة
خ��ال الفترة الصباحية بنس��بة
 %40نظ��راً لعدم خ��روج باصات
الم��دارس والطاق��م اإلداري
والتعليمي ،وانخف��اض الحركة
خال الفترة المس��ائية بنس��بة
 %10كون ه��ذه الفترة للطلبة
الجامعيين فقط.
وأوض��ح أن خفض نس��بة القوة
العامل��ة  %50س��اهم بخف��ض

نس��بة الحرك��ة المروري��ة على
الش��وارع الرئيسة بنسبة ال تقل
ع��ن  %25في الفت��رة الصباحية
و %5في الفترة المسائية.
وأضاف مدير عام اإلدارة العامة
للم��رور ،إلى أنه قبل ق��رار غلق
المح��ات التجاري��ة والمطاع��م
والن��وادي الرياضي��ة ،كان��ت
الحرك��ة المروري��ة منخفض��ة
ف��ي الط��رق الرئيس��ة فق��ط
بن��ا ًء عل��ى الق��رارات الس��ابقة،
وكان لهذا الق��رار أثر واضح في
خفض الحركة المرورية وحركة
المش��اة عل��ى الط��رق الداخلية
القريبة من األس��واق والمحات
التجارية وكذلك األحياء السكنية
 ،وس��جلت نس��بة االنخف��اض
ف��ي الحركة المروري��ة  %15في
الفت��رة الصباحي��ة و %35ف��ي
الفترة المسائية.

أوصت لجنة الخدمات والمرافق العامة بالمجلس البلدي
للمنطقة الجنوبي��ة ،بالموافقة باإلجماع ،على تخصيص
عقارات ف��ي مناطق الحجيات والزالق ودار كليب ،إلنش��اء
صاالت متعددة األغراض تخدم األهالي.
ووافق��ت اللجن��ة عل��ى مخاطب��ة إدارة األوق��اف الس��نية
إلمكاني��ة تخصي��ص العق��ار  09061740بمجم��ع 935
في منطقة الحجيات ،إلنش��اء صالة مناس��بات خلف جامع
درويش.
وأك��د مق��دم المقت��رح عض��و الدائ��رة الثالث��ة عبداهلل
عبداللطيف ،أن ملكية ه��ذه األرض تابعة إلدارة األوقاف
الس��نية ،كما توجد موافقة مبدئية من قبل األوقاف على
إقامة صالة للمناس��بات على العقار المش��ار إليه س��لف ًا،
مش��يراً إلى أن إدارة مسجد درويش ليس لديها مانع من
إقامة الصالة وقد رحبت بالفكرة.
وأضاف أن هذه األرض تصلح ألن تكون صالة للمناسبات،
حيث تقدر مساحتها اإلجمالية بحوالي  276متراً مكعب ًا،
كما تتوافر فيها مواقف للسيارات لخدمة مرتادي المسجد
والصال��ة ،علم�� ًا بأنه يوجد متب��رع من أه��ل الخير على
استعداد تام لتحمل التكلفة المادية إلنشاء الصالة».
وأك��د عبداللطي��ف ،الحاج��ة الملحة إلنش��اء صالة تخدم
أهال��ي مجم��ع  935ف��ي الحجي��ات والمناط��ق المحيطة
بالمجم��ع ،ك��ون المنطقة تحوي بيوت وش��قق إس��كان
جديدة ،ساهمت في التوسع والكثافة السكانية.
وأش��ار إلى أنه« ،يتم إنشاء الصالة بحيث تكون متعددة
األغ��راض ،خدم��ة ألهال��ي المنطق��ة ف��ي الكثي��ر م��ن
المناس��بات ،كاألف��راح وتقديم التع��ازي وإقامة الندوات
والمحاضرات واللقاءات الثقافية واالجتماعية وغيرها».
م��ن جهته ،ق��دم عضو الدائرة التاس��عة ط��ال عتيق،
مقترح�� ًا بش��أن تخصيص قطع��ة أرض إلنش��اء مجلس
ألهال��ي ال��زالق «صالة مناس��بات» وذلك خدم��ة ألهالي
المنطقة.
وأك��د ،خلو منطقة ال��زالق من وجود مجل��س لألهالي أو
صالة مناس��بات ،حي��ث يقتصر األمر عل��ى وجود صاالت
خاصة برسوم قد ال يستطيع البعض استئجارها.
وقال عتيق« :توجد حالة ملحة إلنش��اء الصالة ،حيث أنه
يوجد مس��تثمر على أتم االس��تعداد لتحمل تكاليف بناء
الصالة بجميع مرافقها ،في حال إيجاد األرض المناسبة».

ضبط بحرينيَّيْ ن يزاوالن
بيع الروبيان واتخاذ
اإلجراءات القانونية ضدهما
قال قائ��د خفر الس��واحل إن الدوريات البري��ة التابعة
لخفر الس��واحل تمكنت من ضبط بحرينيين « 31عام ًا،
 37عام ًا» كانا يقومان ببيع الروبيان المحظور صيده في
هذه الفترة من العام ،بموجب القرار الوزاري الصادر في
هذا الشأن ،مشيراً إلى أنه تم اتخاذ اإلجراءات القانونية
الازمة ،تمهيداً إلحالة القضية إلى النيابة العامة.

مدير الثقافة األمنية 3 :سنوات
المتحصلة من الجريمة
عقوبة إخفاء األشياء بيانات الخبر
أش��ار مدير إدارة الثقافة األمنية
باإلدارة العامة لإلعام والثقافة
األمني��ة ب��وزارة الداخلية العقيد
أنس الش��ايجي ،إل��ى أن عقوبة
جريم��ة إخف��اء أش��ياء متحصلة
إذا كان الش��خص م��درك ب��أن
ه��ذه األش��ياء المخف��اه الفعلية
نات��ج ع��ن جريم��ة ،ف��إذا كانت
عقوبة الس��ارق الحبس  3سنوات
فستكون عقوبة المحتفظ بهذه
األشياء  3سنوات مثله.
وأوضح ،خال الفقرة األس��بوعية
ف��ي برنام��ج صب��اح الخي��ر ي��ا
بحري��ن «ثقافة أمنية وقانونية»
ال��ذي تنظم��ه إذاع��ة البحري��ن
بالتع��اون م��ع اإلدارة العام��ة
لإلع��ام والثقاف��ة األمني��ة ،أن
جرائ��م القتل أو الس��رقة تعتبر
من الجرائ��م التقليدية من حيث
المعرف��ة ،وأن كل القواني��ن
وجمي��ع التش��ريعات تج��رم هذا
النوع م��ن الجرائم ،وأنه ال يوجد
خاف أو جدال في ذلك.

اليوم

التاريخ
الخبر

جهة النشر

الصفحة
العدد

الرابط اإللكتروني

وق��ال العقي��د الش��ايجي« :لن
نتط��رق إل��ى ه��ذا الن��وع من
الجرائم ألنه مع��روف ومعلوم
ل��دى الجميع ،إال إننا س��نتحدث
ع��ن جريم��ة أخ��رى ع��ادة ما
تك��ون مرتبط��ة وتأت��ي ف��ي
مرحل��ة الحق��ة بع��د جريم��ة
القتل أو الس��رقة مثا أال وهي
جريم��ة إخفاء أش��ياء متحصلة
م��ن جريم��ة ،وافت��رض على
غرار الواقع بأن ش��خصا اقتحم

منزال وقام بكس��ر الباب وسرق
بع��ض المحتويات م��ن أموال
ومنقوالت وخاف أن يفضح أمره،
فقرر إخفاء هذه األشياء ألجل أن
يبعد عنه الشبهات عند شخص
آخ��ر غير معروف ف��ي المجتمع
اإلجرامي ،بمعنى أن الش��خص
الذي أخفيت لديه هذه األش��ياء
لم يشارك في ارتكاب أي مرحلة
من مراحل الجريمة وفي نفس
الوقت لم يكن لديه علما أصا

بان السارق ارتكب جريمته من
األساس.
واس��تطرد مدير إدارة الثقافة
األمني��ة« :الس��ؤال المه��م
والرئي��س ف��ي فقرتن��ا ه��ل
هن��اك أي مس��ؤولية جنائي��ة
على الش��خص ال��ذي أخفيت أو
وضع��ت أو خزنت لدي��ه أدوات
ارتكاب الجريمة أو متحصاتها
عل��ى الرغم من أن��ه لم يتدخل
ف��ي الجريم��ة ب��أي طريق��ة أو
شكل من األشكال؟».
وق��ال «هنا يج��ب التفريق بين
 3وضعي��ات ،الوضعية األولى،
أن يك��ون م��درك ب��أن ه��ذه
األش��ياء المخفاه أو الموضوعة
أو المخزن��ة عنده ف��ي بيته أو
محله أو مزرعته أو في أي مكان
يخضع لسيطرته الفعلية ناتج
عن جريمة ،وبالتالي سيستحق
في ه��ذه الحالة نفس العقوبة
الت��ي س��ينالها الفاعل األصلي
ف��إذا كان��ت عقوب��ة الس��ارق

الحب��س  3س��نوات فس��تكون
عقوبة المحتفظ بهذه األشياء
 3سنوات مثله.
أم��ا الوضعية الثانية ،أن يكون
الش��خص المودع��ة عنده هذه
األش��ياء ال ي��درك صراح��ة بأن
هذه األشياء ناتجة عن جريمة،
ولكن الظ��روف المحيطة بهذه
األشياء تجبره على الشك والريبة
وعلى س��بيل المث��ال أن يكون
الش��خص ال��ذي أودع��ت لديه
ه��ذه المحتويات م��ن أصحاب
الس��وابق أو الس��يرة السيئة أو
غي��ر ميس��ور الح��ال وأحضر له
مبال��غ أو حاج��ات ثمين��ة لكي
يحفظه��ا عن��ده ،فواق��ع الحال
والمنط��ق س��ويدفع دون أدنى
ش��ك المحتفظ إل��ى االعتق��اد
والظن بعدم مش��روعية مصدر
ه��ذه األش��ياء ،وهنا س��تكون
العقوبة الحبس الذي يزيد عن
 6أشهر والغرامة التي ال تجاوز
 50دينار.

أما الوضعي��ة الثالثة واألخيرة
فإنن��ا نفت��رض أن الش��خص
قبل أخ��ذ األش��ياء وه��و عالم
كل العل��م بأنه��ا متحصل��ة
م��ن الجريمة ،ولكن م��ا يميز
هذا الصنف م��ن الجرائم بأنه
من الممكن ت��دارك وتصحيح
الموقف فيه حيث يستطيع من
ورط نفس��ه بتخزي��ن أو حفظ
المسروقات مثا بإعفاء نفسه
من المسؤولية الجنائية وذلك
ع��ن طريق المبادرة واإلس��راع
بإباغ الش��رطة ع��ن مقترفي
الجريمة.
وف��ي ه��ذه الحال��ة ق��د يكون
النج��اة م��ن العقوب��ة حليفه.
وتصحح موقفك في��ه وتعفي
باختيارك وقرارك بنفس��ك من
المس��ؤولية الجنائي��ة بأن��ك
تذهب وتبادر وتس��رع بإباغ
الشرطة عن مرتكبي الجريمة،
وفي هذه الحالة يمكن إعفاءك
من العقوبة فكن ذكيا وحذرا.
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وزير اإلسكان130 :طلبًا لنقل الملكية منذ بداية 2020
حسن الستري

أك��د وزي��ر اإلس��كان باس��م الحمر أن
مشروع القانون باشتراط موافقة وزارة
اإلس��كان على التصرف الناقل للملكية
بالوحدات الس��كنية أتى من الحكومة
ألج��ل أن تض��ع كثي��راً م��ن األمور في
صال��ح المواطن مع األخ��ذ في االعتبار
الشروط التي تحافظ على األسرة.
وذك��ر الحمر أنه «في عام  2019تقدم
للوزارة  501للحصول على حق التصرف
في الملكية ،وف��ي  2020تقدم لغاية
الي��وم  130مواطن�� ًا ،مش��يراً إل��ى أن
القيد يكفل أن المدن اإلس��كانية ذات
الطبيع��ة الخاص��ة خصوص�� ًا الم��دن
الجدي��دة ،صمم��ت وبني��ت للمواطن
البحريني لكي تالئ��م طبيعة المجتمع
البحرين��ي والقيد كفيل بمن��ع التداول
وقيد نقل الملكية سببه األهم الحفاظ
على كيان األسرة».

ورد الوزي��ر على س��ؤال النائ��ب األول
لرئيس مجلس الش��ورى جم��ال فخرو:
«في الس��ابق كان ش��رط نقل الملكية

الحاجي :الخدمة اإلسكانية
ليست فردية وإنما لألسرة

متعلق�� ًا بالبي��ع واآلن التعديل تناول
مطلق التص��رف ،اآلن التعديل الحالي
يضم��ن ح��ق األس��رة بالمق��ام األول،

ال��وزارة ليس لها ي��د إال على التصرف
األول ،وتبقى االش��تراطات التعميرية
تلع��ب دوراً كبيراً في نق��ل الملكية»،
مؤك��داً أن «األس��رة هي المس��تفيدة
م��ن الوحدة اإلس��كانية لذل��ك روعيت
في النقل األول ،وهناك قوانين تتحدث
عن تمل��ك األجانب وليس من ضمنها
المدن اإلسكانية».
وقال خ��الل مجل��س الش��ورى« :راعت
الحكوم��ة  3مواد رئيس��ة في دس��تور
المملكة ،نظرنا إل��ى التعديل بمثابة
تطوير المادة في كل األبعاد ،الحكومة
لن تتوان��ى في تقديم ما يكفل حقوق
المواط��ن بالكامل ،وإضف��اء الخدمات
بالعدي��د م��ن التس��هيالت والمرونة،
لقد وضعنا ش��رط الحصول على اإلذن
الكتاب��ي من وزارة اإلس��كان ،ويتطلب
للحصول عليه موافقة األسرة األساسية

من زوجات وأم وأب ،ونتأكد من س��بب
الرغبة في التصرف في العقار ،ونتأكد
م��ن وج��ود س��كن ،ونطل��ب موافقة
الورثة في حالة وفاة المنتفع».
وفيما تس��اءل العضو منصور س��رحان
ع��ن وج��ود إحصائي��ة تبي��ن نس��بة
األش��خاص الذي��ن يبيع��ون منازلهم
ويضيعون أسرهم ،قالت رئيس اللجنة
التشريعية والقانونية دالل الزايد« :من
يعط��ى حق الملكية حظي به ألنه كان
في محيط أسرة ،ولكن ما هي الشروط
والضواب��ط الت��ي س��توضع بالتزامن
من القانون خاص��ة التصرفات الناقلة
للملكية ليس��ت مقتصرة عل��ى البيع،
فقد تكون هبة وقد تكون وصية ،نريد
حماي��ة أال تك��ون هناك ح��االت تضرر
منها األس��ر ،ننتظر أن تكون الشروط
والضوابط تتسق مع هذا المشروع».

«الشورى» :إلغاء قيد الـ 7سنوات لنقل
ملكية الوحدات شريطة موافقة «اإلسكان»
الحداد :القانون يحمي األسرة من تعسف مالك البيت

حسن الستري

أكد رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة الش��ورية فؤاد
الحاجي أن حماية كيان األسرة مبدأ دستوري ،والخدمة
اإلسكانية أعطيت لألسرة ككل ،وليس لفرد معين لكي
يتصرف به��ا ،وإن كان رب األس��رة ،لهذا جاء مش��روع
قانون منع��ه من البيع إال بموافقة وزارة اإلس��كان جاء
متكام ً
ال ،وليس مجرد فرض القيود.
وذكر خالل جلس��ة مجلس الش��ورى األح��د ،أن القانون
س��ابق ًا تناول ح��ق البيع ،ولكن��ه اليوم وس��ع الحق في
التصرف في الملكية كالهبة مث ً
ال.
من جانبه ،قال مقرر اللجنة د.محمد حسن إن المشروع
أزال ش��رط  7سنوات ولكنه أضاف ش��رط موافقة وزارة
اإلس��كان ،هذا ش��رط مت��وازن يحم��ي الملكي��ة وحق
التصرف فيها ،وفي ذات الوقت يحمي كيان األس��رة من
التعسف في استخدام هذا الحق.
وقال��ت العضو من��ى المؤيد« :موافقة وزارة اإلس��كان
بع��د التأكد من موافقة جمي��ع العائلة تحمي العائلة
من س��وء تصرف ال��زوج ،خصوص�� ًا أن الزوجة في أغلب
األحيان تس��اهم في البيت ما يعني حقه��ا في التملك
في البيت».

الكعبي :حاالت رصدت لبيع
المنزل دون مراعاة األسرة

حسن الستري

أقر مجلس الش��ورى مش��روع قانون بتعديل المادة ( )3من المرسوم
بقانون رقم ( )10لس��نة  1976في شأن اإلسكان ،المرافق للمرسوم
رقم ( )3لسنة .2020
من جهته ،أكد عضو مجلس الشورى أحمد الحداد أن تعديل القانون
مبادرة طيبة من الحكومة ،مفيداً أنه «س��يضمن حقوق األس��رة من
أن يتعرض مسكنها إلى سوء استخدام ملكية من قبل الزوج ،وحصل
مراراً أن تفاجأ العائلة بمجيء شخص إلى المنزل ويطلب منهم إخالء
البيت ويأتي بوثائق يثبت أن مالك البيت باعه لشخص آخر.
وق��ال« :وهنا تأتي مش��كلة األس��رة في البحث عن بدي��ل ،صحيح أن
هن��اك أزواج ًا ملتزم��ون بالحفاظ على البيت ،ولك��ن ال بد من حماية
األسرة ،أعتقد أن وضع شرط يمنع صاحب البيت من البيع إال بموافقة
وزارة اإلس��كان يعتبر صمام أمان لألس��رة من اتخ��اذ بعض األزواج
قرارات قد ال تكون في صالح األسرة».

بيانات الخبر

اليوم

التاريخ

حسن الستري

أكد عض��و مجلس النواب جمع��ة الكعبي أن هناك من
يبيع منزله ويغادر البحرين من دون مراعاة لألسرة.
وأشار النائب درويش المناعي إلى إمكانية عرض مالك
العقار على جيرانه بموجب حق الشفعة.
ب��دوره قال النائب جواد عبداهلل حس��ين :لكل فرد الحق
ف��ي الملكية وال يجوز منع أحد من التصرف في ملكه إال
ف��ي حدود القانون ،الملكي��ة الفردية مصونة وللمالك
الح��ق في التص��رف فيه حيثما ش��اء ،والمنتفع ال يملك
العقار ملكية فعلي��ة حقيقية ،فالمالك هو الوزارة ،وإذا
اس��توفت الوزارة قيم��ة العقار بالكام��ل ،حينها يكون
مالك للعقار ،لذا فإن حق الملكية منظم بهذا المشروع
ومتف��ق علي��ه ،واله��دف منه ضب��ط عملي��ة التداول
والحف��اظ على األس��رة م��ن الضياع والتش��تت ،هناك
حوادث حدث��ت ابرزها بيع العقار دون موافقة األس��رة
م��ا أدى إلى ضياع األس��رة ولجوئهم م��رة أخرى للوزارة
للمطالبة بوحدة سكنية.

الخبر

جهة النشر

الصفحة
العدد

الرابط اإللكتروني

ويهدف مش��روع القانون إلى تمكين المواطن المستفيد من الخدمة
اإلس��كانية من التصرف بملكه بما يتالءم مع احتياجات أس��رته دون
التقيد بمدة السبع س��نوات المقررة في النص النافذ ،مع اإلبقاء على
شرط موافقة وزارة اإلسكان ،وذلك بغية ضبط عملية تداول العقار،
والحفاظ على كيان األسرة التي هي أساس تقديم الخدمة اإلسكانية،
وتالف��ي التمييز غير المب��رر بي��ن المواطنين المنتفعي��ن بالخدمة
اإلس��كانية ،سوا ًء عن طريق التمويل أو التمليك ،إذ يتمتع من يتلقى
هذه الخدمة عن طريق التمويل بكافة أنواع التصرف في العقار بعد
س��داد قيمة القرض دون قيد الس��بع س��نوات المش��ار إليه ،وحماية
األس��رة باعتبارها أس��اس المجتمع وحفظ كيانها الشرعي ،وتقوية
أواصره��ا وقيمها ،ومراعاة اعتبارات المصلح��ة العامة المتمثلة في
إيجاد الحماية الدس��تورية والقانونية للملكية الخاصة تحقيق ًا لمبدأ
المساواة.

حطاب يدعو تنظيم سوق العمل
للتماشي مع مبادرات «فريق البحرين»
دع��ا النائ��ب عبدال��رزاق حطاب
هيئ��ة تنظي��م س��وق العم��ل
إل��ى التماش��ي م��ع المب��ادرات
الس��باقة ،واإلجراءات االحترازية
الذي قام به��ا «فريق البحرين»،
والتي حقق��ت مس��توى متقدم
م��ن النجاح ف��ي مواجهة جائحة
كورونا (كوفيد )19العالمية ،من
خ��الل النظر بص��ورة أكثر جدية
لملف العمالة الوافدة الذي بات
ي��ؤرق البحرينيين ،والمس��ارعة
في إعادة صياغة ق��رارات تهتم
بتقلي��ص أعداده��م ،وتقني��ن
وجودهم.
وأوض��ح حط��اب أن العمال��ة
الواف��دة كلفت القط��اع الصحي
والدول��ة الماليي��ن حت��ى اآلن،

عبدالرزاق حطاب

فهي النس��بة الغالب��ة من عدد
االصاب��ات ،وه��ي أرق��ام ال نرى
أنها ترقى إلى انخفاض وتراجع،
مبين�� ًا أن وزارة الصحة قالت في

وق��ت س��ابق أن كلف��ة الفحص
تبل��غ  148دين��اراً للفرد ،وتصل
إل��ى مئ��ات الدناني��ر م��ع كلفة
الحجر صحي والسرير طبي وحتى
العناية القصوى.
وأك��د حط��اب أن مل��ف العمالة
الواف��دة يعد قنبلة موقوتة على
وش��ك االنفج��ار إذا م��ا اس��تمر
الح��ال عل��ى ما ه��و علي��ه دون
إح��داث تغييرات جذري��ة ،وقال:
«ح��ان الوق��ت للنظ��ر ف��ي ملف
العمال��ة بجدي��ة أكب��ر ،واتخاذ
تدابير احترازية تتمثل في فصل
العمال��ة ع��ن األحياء الس��كنية
للعوائل ،وتشكيل لجنة مختصة
م��ن الجه��ات الرس��مية لحصر
العمالة الس��ائبة والف��ري فيزا،

ترحيل غير المس��توفين لشروط
اإلقام��ة م��ن غي��ر المصابي��ن،
وإعادة تش��كيل شروط استقدام
العمالة».
وأض��اف «تظه��ر كثي��ر م��ن
اللقط��ات المتداول��ة عبر مواقع
التواص��ل االجتماع��ي ع��دم
الت��زام الفئة المذكورة بالتباعد
االجتماع��ي وتطبي��ق اإلجراءات
االحترازي��ة لتفش��ي في��روس
كورونا (كوفيد ،)19فيما يعيش
الع��دد األكب��ر م��ن العمال��ة
الواف��دة ضمن نطاق��ات ضيقة
وغرف مكتظة ،مما يجعل فرص
إصابته��م بالع��دوى أكثر بكثير
من نظرائه��م من القاطنين في
المملكة».
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خارج السرب

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

نبضات
الحضانة المشتركة ..ضرورة
رمضان افتراضي
محمد درويش
@yalail

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

@FatemaAbdulla

نش��رت الس��بت الماضي مقال «أعمق وأصدق
رمضان» تناولت في��ه خصوصية رمضان هذا
العام في نوعية التواصل وبرهنة جدية الناس
ووديتهم عبر التواص��ل المخصوص المتجاوز
لمس��جات البودكاس��ت بم��ا يرت��ب مكان��ة
اآلخرين في قلبك ويحدد مستوى قربهم منك،
وكيف أن الظروف الراهنة جراء انتشار فيروس
كورون��ا في بالدنا فرضت علين��ا التواصل عبر
قن��وات التواص��ل االجتماعي وبقي��ة القنوات
اإللكتروني��ة المختلف��ة .عندم��ا كتب��ت هذا
المقال ووجهته لزميلي العزيز المش��رف على
صفح��ة الرأي بالجريدة ل��م أكن أعلم أنني في
نه��ار الي��وم التالي س��أقرأ تغري��دة لمعلمي
وصديقي األع��ز د .ظافر العجمي يتحدث فيها
عن الخصوصية النوعية لرمضان هذا العام!!..
يقال إن القلوب المتصلة توصل ما يكفي من
الطاق��ات لتعبر األفكار بين األذهان دون جواز
سفر أو كلمة مرور ،وأن تبادل األفكار على نحو
تلقائي وغير مقصود وارد بين من يش��تركون
في حقل فكري أو مش��اعري أو مهني واحد وإن
بعدت المس��افات .لعل هذا ما حدث وأرجو أ ّ
ال
أكون قد بالغت في تقديري.
نع��ود للتغري��دة ،فق��د كت��ب العجم��ي في
حس��ابه على تويت��ر «Ramadan_Online#
كي��ف نعي��ش #رمضان_افتراض��ي /تهان��ي
وتبريكات واتس��ب .مناقشات تويتر .مشاهدة
ش��عائر بالتلفزيون .أحسس��ت بثق��ل األزمة،
من تهنئ��ة وصلتني من أخي د.أن��ور الرواس
@« anwarrawasرمض��ان ف��ي البي��ت» ال
تراويح وال صالة قي��ام وال زيارات وال قرقيعان
وال تب��ادل لقيم��ات وال زحم��ة مش��تروات/ .
فرج��ك ي��ارب» .ال ش��ك أنها تغري��دة مؤلمة

في ظاهرها ،ولكن اس��توقفتني كثيراً تسمية
رمضان ه��ذا العام ب��� «رمض��ان افتراضي»،
وجعلتني أتس��اءل إذا م��ا كان يمكن القول إن
رمضانن��ا قد أصبح افتراضي�� ًا بالفعل ،بقياس
أن أكث��ر ما يمي��ز األجواء الرمضاني��ة إنما هو
البعد االجتماعي العميق الذي كان يربط بين
الناس ويوحد قلوبهم كما يوحد تواجدهم في
بعض األمكنة .ولكنني سرعان ما عدت أدراجي
للتفكر ف��ي أصل الموس��م الرمضاني كقيمة
دينية قبل بقية القيم االجتماعية األخرى.
على مس��توى اجتماعي ال ش��ك أننا اليوم أمام
نقل��ة نوعية ضخم��ة أجبرتنا على أن نش��هد
رمضان�� ًا افتراضي ًا بامتياز وه��و ما كتبته يوم
الس��بت وع��دت للتأكي��د عليه ف��ي مقدمتي
اليوم ،ولكن لو وقفنا على المس��توى الديني،
لوجدن��ا أن في��روس كورون��ا جاءن��ا ليحم��ل
رس��الة أخرى عظيمة مفاده��ا أن كل األبواب
س��دت وكل األحبة تخل��ت ،لم يعد لن��ا أبواب
مفتوحة نلج عبرها إل��ى منازل األهل واألحبة،
ول��م يعودوا أصح��اب المنازل ب��ذاك الترحاب
القدي��م حيث إن من الحكم��ة أ ّ
ال تتم اللقاءات
للحفاظ على س��المة الجميع .فلنتأملها جيداً،
م��ن ه��و الباقي ال��ذي يفت��ح لن��ا أبوابه على
ال��دوام ،بل ويحف��ل بمجيئنا رغ��م أنف ظروف
فيروس كورونا وغيرها ،ويدعوننا إليه في هذا
الظرف االس��تثنائي المتزامن مع رمضان أكثر
م��ن أي وقت مضى؟ هو الذي ال نحتاج التصال
افتراضي لنكون في حضرته أو لنتحدث إليه.

* اختالج النبض:
م��ن في��روس كورون��ا وف��رض «رمض��ان
افتراضي» ..هل وصلت الرسالة؟!!

تابعت لق��اء حول موضوع أح��كام الرؤية ونزاعات
الحضانة ش��اركت فيه محاميت��ان قديرتان األولى
م��ن البحري��ن والثاني��ة م��ن الكويت .وناقش��ت
المتحدثتان س��لبيات حرمان الحاضن س��واء امرأة
أو رج�� ً
ال للط��رف اآلخ��ر م��ن رؤي��ة وزي��ارة األبناء
وانعكاس��ات ذلك على الطفل الواقع ضحية لخالف
األبوين.
وذكر ف��ي اللق��اء ،أن خل ً
ال نفس��ي ًا خطي��راً يصيب
الطف��ل إذا ابتعد عن رؤية أحد األبوين قد يدفعه
إل��ى اإلج��رام أو حت��ى اإلدم��ان ف��ي عم��ر صغير.
واس��تدركت إحدى المحاميات ووضح��ت أن الواقع
يثب��ت أن األمه��ات هن أكثر م��ن يمنعن األطفال
من حقهم ف��ي رؤية آبائهم خاص��ة وإن المحاكم
تعطيه��ن الحضانة في كل حاالت الن��زاع تقريب ًا.
وح��ذرت المحاميت��ان األمه��ات م��ن الفج��ور في
الخصومة والتعنت في الس��ماح لألطفال من رؤية
آبائهم باستمرار ودون انقطاع أو تحريض األطفال
على كره اآلباء لما في ذلك من انعكاس��ات سلبية
خطيرة على األطفال .كما أكدتا أن هذا الفعل في
كثي��ر من األحيان قد ينقلب عل��ى الفاعل ،فيتمرد
األطفال على الحاضنة ويلومونها على منعها لهم
من رؤية أبيهم.
كما ذك��رت المحاميتان أن األوان ق��د آن لتطبيق
مفه��وم الحضان��ة المش��تركة بي��ن األبوي��ن
المنفصلين في الخليج أسوة بالعديد من الدول كي
ال يتض��رر األطفال من تعن��ت الحاضن وكي تهدأ
الخالفات بعد االنفصال خاصة وأن أغلبها يتمحور
ح��ول الحضان��ة والرؤي��ة .واس��تغربت المحامية
الكويتية م��ن تجاهل المش��رع الخليجي للحضانة
المش��تركة على الرغم من وروده��ا في معاهدات
دولية اطلعت عليها دول الخليج ووقعتها.
والحضانة المش��تركة حسب ما تم ذكره في اللقاء
لها ميزاتها الكثيرة فهي ال تتعارض مع الشريعة

ال شك أنها تغريدة مؤلمة في ظاهرها ولكن استوقفتني
كثيرًا تسمية رمضان هذا العام بـ«رمضان افتراضي» وجعلتني
أتساءل إذا ما كان يمكن القول إن رمضاننا قد أصبح افتراضيًا
بالفعل

mohammed@darwishtv.com

اإلس��المية وتحمي الطفل من األلم النفسي الذي
يسببه غياب األب عن حياته اليومية ويفرض على
الطرفين االس��تمرار في تحمل مس��ؤولية الطفل
حت��ى بعد االنفصال ،خاص��ة وأن الكثير من اآلباء
وبس��بب الي��أس ال��ذي يعتريهم من ع��دم رؤية
أطفالهم باستمرار ،يبتعدون ويغيبون.
أيض ًا ،ذكرت المحامية البحرينية ،أن الحصول على
حق الرؤية/الزيارة ف��ي البحرين يتم من خالل رفع
قضية موضوعية -وليست مستعجلة -وهي قضية
قد يس��تغرق الب��ت فيها وقت�� ًا طوي ً
ال مم��ا يحرم
اآلب��اء من رؤي��ة أطفالهم بعد االنفص��ال انتظاراً
لحكم المحكم��ة .وتمنت المحامي��ة البحرينية أن
يتم تعجي��ل البت في قضايا الرؤي��ة وقبول النظر
فيها في المحاكم المس��تعجلة ك��ي ال يتأثر اآلباء
واألطف��ال من غيابه��م عن بعض .أم��ا المحامية
الكويتية ،فبين��ت أن محاكم الكوي��ت تقبل النظر
بصفة االس��تعجال في قضايا الرؤية وتحكم فيها
في م��دة ال تتج��اوز األي��ام حرص ًا عل��ى أن ال يتم
تفريق اآلباء عن األبناء فترة طويلة.
وأعتق��د أن جميعن��ا تابع ح��االت انفصال وطالق،
والواضح لنا أن المتضرر األول هم األبناء بال ش��ك
ويأت��ي بع��د ذلك األب خالف�� ًا لما هو س��ائد أو ما
تنقله لنا أحيان ًا وس��ائل اإلع��الم .حيث يقتصر دور
األب بعد االنفصال -في ظ��ل الحضانة األحادية-
إل��ى «صراف آل��ي» ومتابع لش��ؤون األطفال -عن
ُبعد -دون أن يسمح له بلعب دور أكبر في حياتهم
اليومي��ة وهذا أم��ر خطير يفت��رض أن يعاد النظر
في��ه ف��وراً وبدون تأجي��ل خاصة في ظل الس��عي
المجتمع��ي والرس��مي إلى المحافظ��ة على كيان
األس��رة وتعزيز روابطها حتى وإن أصابها شرخ أو
عطب .ولعل الحضانة المش��تركة هي طوق النجاة
لألطفال واآلباء في هذا الزمان وهي الماء التي قد
تطفىء نار الخالفات التي تستمر بعد االنفصال.

حبر أبيض
يا للعار..
ابني ناصر سيصبح «يوتيوبر»!

رؤى

عبدالمنعم إبراهيم

ص َّدر
يجب أن ُت َ
«التجربة البحرينية»

@bunsr7

حسين التتان
@HussainTattan

نس��تطيع الجزم ،بأن ما يمكن أن نطلق عليه
الي��وم «بالتجرب��ة البحريني��ة» ف��ي محارب��ة
في��روس كورونا (كوفي��د  ،)19تعتبر من أنجح
التج��ارب عل��ى مس��توى دول العال��م ،إذا م��ا
قيس��ت بمس��توى اإلمكاني��ات والظ��روف .إذ
حققت البحرين إنجازات غير مس��بوقة في هذا
المضمار القاسي لوقف تمدد الفيروس .وهذا
ل��م يتحقق ل��وال الجه��ود المضني��ة والكبيرة
لصاح��ب الس��مو الملك��ي األمير س��لمان بن
حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد األعلى
النائب األول لرئي��س مجلس الوزراء في قيادة
فريق البحرين وبقية اللجان والجهات المعنية
بمحاربة الفيروس ،بكل جدارة وتميز.
لقد نجحت مملكة البحرين في أن تحافظ على
توازنها الكبير والالفت في مواجهة الفيروس،
فهي وبس��بب اإلجراءات التي اتخذتها الدولة،
اس��تطاعت أن تتجاوز أصع��ب فترات الجائحة
بقوة وعزيمة واقتدار وثبات ،وبأقل الخس��ائر
الممكنة ،مقارنة ببقية دول العالم ،حتى دون
الحاج��ة للتضييق على الن��اس .فالدولة عندنا
ل��م تفرض حظر التج��وال ،ولم تغل��ق مدينة
أو قري��ة ،ب��ل إنها ل��م تغلق األس��واق إال في
ح��دود وأوقات معينة .فالبحري��ن تعاملت مع
الجائحة بكل اقتدر وصبر وتأن ،حتى من دون
أن تفتع��ل الضجيج ،وهذا ما ح��دا بالكثيرين
من السياس��يين واإلقتصاديي��ن واإلعالميين
خ��ارج البحرين بالتباه��ي والتفاخر «بالتجربة

اليوم

التاريخ
الخبر

جهة النشر

الصفحة
العدد

الرابط اإللكتروني

tattan86@hotmail.com

البحرينية» أم��ام العال��م ،باعتبارها من أروع
التج��ارب الناجح��ة والناضجة في ه��ذا الحقل،
عل��ى الرغم أنه��ا التجرب��ة األولى ف��ي مجال
الكوارث العالمية التي تتعرض لها البالد.
هذا هو ما أش��ار إليه س��مو ول��ي العهد حين
أكد «بأن الخطوات االس��تباقية التي اتخذتها
مملك��ة البحري��ن كان له��ا ال��دور الكبير في
اس��تمرار حري��ة التنق��ل والخروج م��ن المنزل
للض��رورات المعيش��ية للجمي��ع .وأن كل م��ا
يت��م اتخ��اذه م��ن ق��رارات وإج��راءات هدفها
األول الحف��اظ على صحة وس��المة المواطنين
والمقيمين في المملكة كونها أولوية دائمة.
وأن ما تحقق من نجاح��ات للعمل من المنزل
ج��اء بفضل ما تتمت��ع به المملك��ة من بنية
تحتية متط��ورة لالتصاالت ،اس��تثمرت فيها
وتميزت بها عب��ر عقود طويلة .وأنه
البحرين
َّ
س��يتم مواصلة تطويرها باس��تمرار لمواكبة
أحدث المعايير العالمية للبنى التحتية».
إننا نرتئي ب��أن تعمم «التجرب��ة البحرينية»
في مجال مكافحة الجائح��ة -بوصفها تجربة
ناجح��ة ج��داً -لل��دول العربية وغي��ر العربية
التي تعاني بع��ض الصعوبات ف��ي التعامل
مع ه��ذه األزمة .ومن هنا يقت��رح البعض ،أن
تقوم البحري��ن بتصدير تجربتها لبقية الدول
المتورط��ة أو العاجزة ع��ن مواجهة مثل هذا
األم��ر ،ول��و من ب��اب المس��اعدة اإلنس��انية
والدولية .هذا ما يذهب إليه الكثيرون.

قب��ل أيام كنت أتناق��ش مع أبنائي ح��ول أحالمهم
ورغباته��م ،التي ترتكز هذه الفت��رة بأن يكون لنا
بي��ت فيه «بركة س��باحة» ،أماني األطف��ال جميلة
وأحالمهم قد تبقى أحالم.
وله��ذا قلت ألبنائ��ي بأن حلمهم ليس بمس��تحيل
إال أنه يحتاج إلى كثير من العمل والجهد «مس��وي
نفسي أب حكيم» ،وأن عليهم االجتهاد في التعليم
والتمي��ز ف��ي المس��تقبل حت��ى يحقق��وا غايتهم.
وببساطة يسأل ابني« ،هل ننتظر كل هذه السنوات
من أجل أن يصبح عندنا بيت فيه بركة س��باحة ؟».
وهنا أقرر أن أنهي دور األب الحكيم وأعود لحقيقتي
«األب الصري��ح» وأقولها له��م بصراحة« ،بيت فيه
بركة يعني بيت فيه حوش ،يعني مبلغ كبير».
لحظة فيها صمت جماعي ويعود ابني بس��ؤال آخر،
«يعني أنت ما عندك بي��زات!!» .ألضطر أن أقول له
عندي ولكن المبلغ الذي معي ال يكفي لش��راء منزل
فيه بركة سباحة« ،وال حتى بركة بدون منزل».
هن��ا يق��رر ابني ناصر م��د يد العون ألبي��ه ،ويقول
«خ��الص بابا ،أن��ا بفتح قناة ف��ي اليوتيوب وبصير
يوتيوب��ر ،وبتصي��ر عن��دي فل��وس واي��د وبعطيك
علشان تش��تري بيت» .وبكل حزم أقول البني «هذا
لي��س بعمل وال هو مس��تقبل ،هل تري��د أن تجلب
ل��ي العار! ب��أن تصب��ح يوتيوبر! ،علي��ك أن تدرس
ث��م يكون لديك عم��ل تحقق منه مدخ��و ً
ال ،وفكرة
اليوتيوبر ليست بعمل وال هي مستقبل حتى».
اليوتيوب��ر ليس بعم��ل! لم أكن مقتنع�� ًا بإجابتي
البن��ي ،وأنا أش��هد في الس��نوات األخي��رة أن مجال
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اإلب��داع هو أكث��ر ربحي��ة وأكث��ر حض��وراً .صناعة
المحتوى وبخاصة صناعة الترفيه س��وق ال يكس��د،
وهو نهج اتخذت��ه كبرى الش��ركات العالمية ،مثل
نتفلك��س والت��ي تعتبر م��ن أكبر صن��اع الترفيه
في العالم ،والتي س��حبت البس��اط م��ن تحت كثير
م��ن المنتجي��ن التلفزيونيي��ن ،س��واء لألف��الم أو
المسلسالت ،كما أن خصوبة هذا السوق دفع شركة
مث��ل أم��ازون المتخصصة في التس��وق إل��ى إيجاد
فرع ترفيهي ،وال��ذي حقق نجاح ًا كبيراً في الواليات
المتحدة.
فلم��اذا قناعتي كأب أن المس��تقبل ه��و بالتعليم
التقلي��دي وإيجاد وظيفة يتدرج فيها ابني س��نوات
طويل��ة حتى يصل لمرحلة يك��ون بينها مخيراً بين
«قرض» للسيارة أو للزواج؟!
لماذا ال أفكر بأن أجعل من هواية ابني وإبداعه خط ًا
موازي ًا للتعليم وداعم ًا له ،التعليم إذا كان ال يتجاوز
فكرة وهدف ًا وضعها ش��خص ما ف��ي قبل عقود وال
يزال محبوس ًا بين أخي عامر وأختي أمل ،لن يكتشف
بأن ناصر يستخدم جهاز حاسوب ويخاطب إيزابيال.
ليس ألن��ه اعتمد فق��ط على التعليم بل اس��تغل
إبداعه.
حقيقة نتغافل عنها تمام�� ًا نحن العرب أن اإلبداع
واالحت��راف أكثر أهمية م��ن التقليدي��ة ،قد تكون
الوظيف��ة أكثر أمان ًا ورغبة ل��دى الناس ،إال أنها في
النهاي��ة تقف عند نقطة وح��دود ،تجبرك أنت أيها
الموظ��ف بأن ال تتجاوز فيه��ا حتى طموح أن يكون
لديك منزل فيه بركة سباحة!

حقيقة نتغافل عنها تمامًا نحن العرب أن اإلبداع واالحتراف أكثر أهمية
من التقليدية قد تكون الوظيفة أكثر أمانًا ورغبة لدى الناس إال أنها في
النهاية تقف عند نقطة وحدود
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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
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نأم��ل وندعو اهلل أن تكون هذه األيام العصيبة التي يمر بها العالم
بسبب فيروس كورونا المستجد ،هي آخر أيام معنية بكارثة تصيب
البشرية بالشلل وتهدد حياة الماليين.
الكوارث عديدة ،بعضها من صنع البشر ،لكن التاريخ يثبت بأن أخطر
الك��وارث هي تلك التي تكون صنيعة الطبيعة ،إذ عملية الس��يطرة
عليها تكون شبيهة بصراع مرير ،فيه تبذل كثير من األمور ،وتكون
الخسائر كبيرة.
لكن مع ذلك يسعى البشر دائم ًا لوضع خطط للتعامل مع الكوارث،
وحت��ى عندما يصابون بكارثة ،فإن عملي��ات التعامل معها تتحول
بش��كل تلقائي إلى خطط واس��تراتيجيات معتمدة ،تكون بالتالي
الطريقة المعتمدة لمواجهة هذه الكارثة والتعامل معها.
الياب��ان وهي من أكثر ال��دول عرضة لل��زالزل ،لديها خطط تعامل
واحت��واء ألي كارث��ة تحصل نتيجة ه��زة أرضية ،هن��اك خطط على
مستويات مختلفة ،وهناك طرائق تعامل معتمدة ،تغطي جوانبها
كل أم��ر يخطر عل��ى بالك ،لكن الفكرة بأن ه��ذه الخطط لم توضع
مس��بق ًا ،إذ كان��ت كل واحدة منها نتيجة تعام��ل مع كارثة متمثلة
به��زة أرضي��ة لها قوته��ا ،وله��ا تأثيراتها بحس��ب المنطقة التي
تضربها.
من يعملون ف��ي الجيوش يعرفون تمام ًا معن��ى «دليل التعامل»،
إذ ل��كل وضع معي��ن هناك خطة معينة هي بمثاب��ة «دليل» يعرف
الش��خص باإلجراءات والخطوات التي يج��ب أن يتبعها للتعامل مع
الموقف.
وألبس��ط المفهوم أكثر ،لو بحثنا في كبين��ة التخزين الصغيرة في
أي س��يارة جديدة تشتريها ،ستجد أن فيها «دليل لالستخدام» وهو
كتيب فيه صفحات عديدة ،بعضها يعرفك بكل خصائص الس��يارة،
لكن الجزء األهم هو ذاك الذي يش��رح ل��ك «كيفية التعامل» مع أي
مشكلة تطرأ ،س��واء إلكترونية أو تقنية ،وبعضها يغطي المشاكل
الميكانيكية أيض ًا.
ه��دف ما نقول هو بي��ان أهمية المرحلة التي نم��ر فيها من ناحية
ضرورة توثيق اإلجرءات والخطط التي استخدمت واتبعت لمواجهة
تفش��ي فيروس كورونا ،إذ لو تمعنا في المش��هد س��نجد أن هناك
عمليات عديدة تمت وبش��كل متشعب تش��مل كثيراً من الجوانب،
وكذل��ك هناك إج��راءات طبقت وتعليم��ات ألزم بها الن��اس ،وهذه
األمور تدخل في إطار أساليب التعامل.
كل ه��ذا يمكن أن يوضع في «دلي��ل» معني بكيفية مواجهة كارثة
صحي��ة من نفس هذا النوع ،بحيث نع��رف تمام ًا ماذا ينبغي القيام
به منذ البداية ،واإلجراءات التي يجب أن تتخذ لو تعقدت المشكلة،
وهكذا.
لدين��ا الي��وم «دليل للتعامل م��ع فيروس كورونا» ل��و وضعنا كافة
اإلجراءات في سياق واحد ،وتم تنقيحه ،ألنه بالضرورة في أية كارثة
بعض اإلجراءات األولية س��تتطلب تغييراً أو إلغاء أو إبدال بإجراءات
أفضل وأنجع.
كل ش��يء في حياتنا يمك��ن وضع «دليل تعام��ل» معني به ،بحيث
تك��ون لديك خطة التحرك جاهزة ،واإلج��راءات معروفة ،وال تضطر
البتكار تحركات س��ريعة قد ال تكون حاس��مة بالنسبة للمشكلة أو
الكارثة ،بسببها قد يضيع الجهد والوقت وحتى المال.
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حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيس��ى آل
خليفة عاهل البالد المفدى حفظكم اهلل ورعاكم،
لقد سطرتم التاريخ بعبق مليء بالحب وااللتزام
والمس��ؤولية تجاه الوطن ،فدروبكم التي مررتم
بها ق��د أزهرت وأنبتت الخي��رات في هذه األرض
الطيبة.
كم��ا عاهدن��ا ونعاهد جاللتكم ب��أن أقالمنا وما
ملكت عقولنا س��وف نس��تخدمها ف��ي توظيفها
من أجل ه��ذا الوطن ،فجاللتكم قائد وربان هذه
المس��يرة التي تواصل بنا نحو القمة والعالمية،
فبكل خطوة وبكل جرأة نرس��و للعال فوق هامات
الجبال والس��حب حت��ى أصبحنا ف��ي قمة صعب
الوصول إليها من دون عقول تتدبر أو تتفكر.
س��يدي جاللة الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة،
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عاهل البالد المفدى ،رسمتم للوطن استراتيجية
واضحة عنوانها التآخي والتعايش ووحدة الصف
والمصير مع األشقاء ،فالعالم ينظر اليوم للبحرين
عل��ى أنه��ا النموذج ال��ذي يجب أن تك��ون عليه
الدول لتحيا بأمن واستقرار بعيداً عن الصراعات
الداخلي��ة أو الخارجية ،ف��كل أزمة تمر على البالد
ال نجد إال وأنكم تس��طرون معان��ي القيادة التي
يحلم بها أي ش��عب بالعالم ،فأنتم القريب لكل
منزل ولكل مواطن ولكل مقيم كذلك.
فف��ي عهدك��م أصبحن��ا نفخ��ر ونعت��ز بوصولنا
للعالمية وها هي أزمتنا التي يمر بها الجميع في
مكافح��ة فيروس كورونا ،نجد اس��م البحرين في
مصاف ال��دول العظمى ويتج��اوزه بمراحل ،فأي
دولة صغيرة بحجمها تتج��اوز مراكز متخصصة
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أولئك الذين اختاروا الخارج موئ ً
ال يعانون من فراغ رهيب ال يعرفون كيف
يمألونه .عليه فال غرابة إن نشروا مقاالت مناقضة ل� «اإلنسانية» و «حقوق
اإلنس��ان» و«حقوق العمال» التي يرفعون ش��عاراتها .مث��ال ذلك مقال
عمد كاتبوه إلى اعتبار ما تصرفه الحكومة على إجراء الفحوصات الخاصة
بفيروس كورونا المستجد (كوفيد  )19للعمال األجانب تبذيراً ،واستعانوا
ف��ي تحليلهم بتصريحات لوكيل وزارة الصحة الدكتور وليد المانع كان قد
تناول فيها كلفة فحص الفرد الواحد .تركوا الش��عارات جانب ًا وركزوا على
تكلفة الفحص ولم يهتموا بعواقب عدم إجراء الفحوصات ألولئك العمال
الذين ال يمكن «إنساني ًا وحقوقي ًا» طردهم أو عدم فحصهم.
أولئ��ك لم يهتموا بمس��ألة أن��ه في هكذا ظ��روف ال تفك��ر البحرين في
الم��ال وإنما في حماية المواطني��ن والمقيمين من الوباء الذي إن تمكن
أكل األخض��ر والياب��س .لهذا ف��إن كل من قرأ ذلك المق��ال وأمثاله نظر
إل��ى كاتبيه والمنتمين إل��ى أولئك الذين يعتبرون أنفس��هم «معارضة
وإنسانيين وحقوقيين» نظرة سالبة ،فأي قيمة للمال إن لم يتم توظيفه
للخ��الص من هكذا وب��اء؟ وأي قيمة للش��عارات إن لم تطب��ق على أرض
الواقع؟
ف��ي تعاملها مع العمال األجانب عملت مملكة البحرين كما تعمل دائم ًا
بأصله��ا ،ومن يعمل بأصل��ه ال يفكر في تكلفة ما يق��وم به وإنما يركز
عل��ى الغاية ،وحيث إن الغاية هنا هي منع انتش��ار الفيروس لذا ال يمكن
اس��تثناء العم��ال األجانب من عملي��ة الفحص وتحم��ل تكلفته وتكلفة
عالج المصابين بالفيروس منهم ،فالمصلحة العامة تحتم القيام بذلك،
واإلنس��انية تحتم عدم االتجاه نحو الحلول الس��هلة فيما يخص التعامل
مع أولئك العمال.
ف��ي مثل ه��ذه الظروف ال تنظر ال��دول التي تحترم نفس��ها إلى التكلفة
ولك��ن إلى تحق��ق الغاية التي تس��عى إليه��ا ،وألن الغاية هن��ا هي منع
انتش��ار الفيروس وتخلي��ص البالد والعباد منه لذا ف��إن من الطبيعي أن
تق��وم بفحص العم��ال األجانب وتوفير العالج ال��الزم لهم ،خصوص ًا وأن
هذا الفيروس ال يفرق بين المواطن وغير المواطن ويصيب كل من تتوفر
فيه البيئة المناسبة له.
لم يكن مناسب ًا أبداً أن يقدم من يعتبرون أنفسهم «معارضة» على إثارة
م��ا أثاروه ،ف��ال قيمة للم��ال إزاء الصحة ،وال قيمة للش��عارات إن لم تجد
لها ترجم��ة عملية على أرض الواقع .أما القول بأن التجار اس��تفادوا من
تل��ك الخدمات الت��ي تقدمها الحكومة في مثل هذا الظرف فقول يس��يء
إلى أصحابه ،حيث التجار في البحرين جزء أس��اس وال يتأخرون عن القيام
بدورهم ،وليست مساهماتهم السخية في حملة «فينا خير» إال دلي ً
ال على
أنهم ش��ريك أساس ومهم وأنهم ال يتهربون من القيام بدورهم الوطني
ومسؤولياتهم.
ف��ي هذا الظ��رف القاهر ل��م تتأخر الجه��ات الحكومية كافة ع��ن القيام
بمسؤولياتها ووفرت المثال تلو المثال على قدراتها وعلى أنها متعاونة
مع بعضها البعض ومع كل الجهات ذات العالقة ،وليس ما قامت وتقوم
ال ،ويكفي مثا ً
ب��ه وزارة الداخلية إال مثا ً
ال على تميزها تعاملها اإلنس��اني
مع العمال بتقديرها لظروفهم وإمكاناتهم وس��عيها إلى جعلهم شركاء
في حماية المجتمع .هذه الوزارة لم تلجأ إلى العنف وفرض ما هو س��هل
فرضه على العمال كما يحصل في دول عديدة ولكنها آثرت أن تس��تفيد
م��ن تعاونهم وتفهمهم وتقنعه��م بأن التزامهم يع��ود بالنفع عليهم
وعلى المجتمع الذي يعيشون فيه.
مملكة البحري��ن ال تنظر إلى تكلفة صراعها مع في��روس «كورونا» حيث
المهم عندها واألهم هو انتصارها عليه ومنعه من التمكن واالنتشار .ما
قامت وتقوم به حكومة البحرين يس��تحق تدبيج مقاالت الشكر والتقدير
وليس ما يقوم به أولئك الذين يؤكدون بما يكتبون ويزعمون معاناتهم
من الفراغ الذي وضعوا أنفسهم فيه.

طبية تصرف عليها المليارات ولكن ال تحقق هذه
المراكز المتقدمة .على ماذا يدل ذلك؟ يدل على
أنن��ا نعيش ف��ي دولة قد اهتم��ت بالعقول قبل
المباني الشاهقة ،أهتمت بالتنمية البشرية قبل
االهتمام بأي ش��ي آخر ،أولويات قد أسس��تموها
ي��ا جاللة المل��ك المفدى منذ تس��لمكم مقاليد
الحك��م ،وكانت رؤيتك��م واضح��ة ،المواطن أو ً
ال
وأخيراً.
فالبحريني��ون ه��م م��ن العم��الت الن��ادرة التي
صنعتم بهم أمجاداً صعبت على الكثير من األمم،
فه��ا هي دولتكم ال تتجاوز مس��احتها  765كيلو
مت��راً مربع ًا تفوقت على دول كب��رى في العديد
من المجاالت ،حتى أصبحنا نواجه أعداء وحس��اداً
وحاقدين يتآمرون الس��تهداف هذه المكتسبات
التي أسس��تم له��ا حتى بتنا نجم��ة مضيئة في
هذه األرض.
إنج��ازات مملكة البحرين لم ول��ن تتوقف في كل
مراحل التاريخ منذ تسلمكم مقاليد الحكم ،ونحن
في أزمة عالمية نحقق إنجازات ونحظى بإش��ادات
دولي��ة على كاف��ة األصعدة ،حت��ى أن المنظمات
الدولي��ة وغي��ر الحكومي��ة التي عمل��ت على مدار

بيانات الخبر

سعد راشد

وجوب
شكر الحكومة

سنوات وتفبرك تقاريرها نجدها اليوم راكعة أمام
جهود البحرين في المجاالت اإلنسانية والحقوقية.
خط��وات جاللتك��م الحقوقية قد أبه��رت العالم،
فالم��رأة والطف��ل مح��ور اهتمامك��م األول ،فمع
بداي��ة األزم��ة وضعت��م أولوي��ات األم البحرينية
والطالب والمرضى للحفاظ عليهم من أي مخاطر،
ولم تكتفوا بذلك ،فقد أصدرتم المرسوم الملكي
الس��امي بالعف��و ع��ن « ،»1486م��ن المحك��وم
لدواع إنس��انية ،في ظل الظروف الراهنة،
عليهم،
ٍ
وهو األم��ر الذي أف��رح  1486أس��رة باإلفراج عن
ذويهم.
س��يدي جالل��ة المل��ك حفظك��م اهلل ورعاكم منذ
تأسيس��كم للمش��روع اإلصالحي وال��ذي تضمن
ميث��اق العمل الوطني والذي القى موافقة %98.4
من الشعب ،وقد عشنا ونعيش أجمل األيام ،مررنا
بأزمات عديدة ولكن تخطيناها بفضل من اهلل ثم
بحكمة وصبر بالغين ،حتى أصبحتم لنا األب واألخ
والعضي��د للجميع ،ففي النهاية ال نجد س��وى أن
نتضرع هلل س��بحانه بأن يحفظك��م للبحرين وأن
يمدكم بطول العمر فأنت بأعيننا القائد الذي من
الصعب أن يتكرر.

العالم ينظر اليوم للبحرين على أنها النموذج الذي يجب أن تكون
عليه الدول لتحيا بأمن واستقرار بعيدًا عن الصراعات الداخلية أو
الخارجية

جاللة الملك
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رئيس جمهورية تنزانيا المتحدة

جاللة الملك يهنئ تنزانيا بالعيد الوطني
المنامة  -بنا

بعـــث عاهـــل البـــاد صاحـــب الجالة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة ،برقيـــة تهنئة إلى رئيـــس جمهورية تنزانيـــا المتحدة جون

ماقوفولي؛ بمناسبة العيد الوطني لباده.

ما تقوم به الكوادر الطبية وضع البحرين بمرتبة متقدمة في نسب التعافي عالم ًيا

ســمو رئيــس الــوزراء يدعــو المؤسســات الحكوميــة للتمســك بــروح االبتــكار واإلبــداع

سمو رئيس الوزراء يستقبل نواب رئيس مجلس الوزراء
المنامة  -بنا

تعزيز جهود استشراف المستقبل وتقديم بحوث تساعد في التعامل مع التحديات

أكـــد رئيـــس الـــوزراء صاحـــب
الســـمو الملكـــي األميـــر خليفـــة

نموذج في التفاني والتضحية

فـــي أداء مختلـــف األجهـــزة
وتطويـــر

مواجهـــة فيـــروس كورونا ،من
مشيدا ســـموه بما يقدمونه من

التمسك بروح االبتكار واإلبداع
والمؤسســـات

فـــي الخطـــوط األماميـــة فـــي
الكـــوادر الطبيـــة والتمريضية،

بـــن ســـلمان آل خليفـــة أهميـــة

في مواجهة هذه الجائحة.

الحكوميـــة

الكـــوادر

وخص ســـموه بالذكـــر العاملين

وقـــال ســـموه إن مـــا تقـــوم

البشـــرية

بـــه الكـــوادر الطبيـــة مـــن جهـــد

بشـــكل مســـتمر وبما يتناســـب

وطنـــي مخلـــص للحفـــاظ على

مع متطلبات مختلف الظروف،

ســـامة وصحـــة الجميـــع عـــزز

وقـــال ســـموه“ :إن االرتقـــاء

من مســـتوى الوعي لدى جميع

بمعاييـــر الكفـــاءة واإلتقان في

المواطنيـــن والمقيميـــن فـــي

تقديـــم الخدمـــات للمواطنيـــن

المملكـــة ،وســـاند بشـــكل كبيـــر

وتطوير ما تـــم بناؤه هي غاية
عمـــل الحكومـــة لتوفيـــر كل ما

جهـــود األجهـــزة الحكومية في

يســـهم فـــي تســـهيل أمورهـــم

مواجهـــة تفشـــي الفيـــروس،

المعيشية”.

ووضـــع البحريـــن فـــي مرتبـــة

ووجه ســـموه اللجان الوزارية
ٌ
كل فـــي مجـــال اختصاصـــه

متقدمـــة علـــى مســـتوى العالم
فـــي نســـب التعافـــي واحتواء

إلـــى وضـــع الدراســـات وبحـــث

انتشار الفيروس.

الخيـــارات الممكنـــة التي تكفل

وشدد سموه على أن الظروف

لألجهـــزة الحكوميـــة ســـرعة

الراهنة تجعلنا أكثر حرصا على

مواكبـــة أي مســـتجدات طارئة

االرتقاء بأداء مختلف األجهزة

فـــي المرحلـــة المقبلـــة نتيجـــة

الحكوميـــة ومواصلـــة جهـــود

لألزمـــة الراهنـــة ،وبمـــا يســـهم
فـــي التخفيف مـــن آثارها على
مختلف القطاعات.
وشدد سموه على أهمية تعزيز

الحكومة تعمل على
توفير كل ما يسهم
في تسهيل أمور
المواطنين المعيشية

اليوم

جهود استشراف المستقبل من
خـــال تقديـــم دراســـات علمية

التاريخ

تساعد في التعامل مع مختلف
التحديـــات الراهنـــة ومواجهـــة

الخبر

أيـــة أزمـــات قـــد تظهـــر فـــي

بيانات الخبر

تطوير القطاع الصحي
وكوادره الطبية وخدمات
الطوارئ واإلسعاف
لتكون أكثر كفاءة

الظروف الراهنة
حرصا على
تجعلنا أكثر ً
االرتقاء بأداء مختلف
األجهزة الحكومية

االرتقـــاء بالكـــوادر البشـــرية
باالســـتفادة من هـــذه التجربة،
خاصـــة فـــي تطويـــر القطـــاع

الحفاظ على المواقع
البحرية والحياة الفطرية
ألهميتها في تحقيق
األمن الغذائي

بتطويـــر الخدمـــات
النشر
جهة

والصحيـــة بمـــا فيهـــا خدمـــات

اإلسعاف والطوارئ.
الصفحة

جـــاء ذلـــك لـــدى اســـتقبال

العدد

وخدمات الطوارئ واإلســـعاف
لتكون أكثر كفاءة وسرعة في
تقديم خدماتها للمواطنين.
وخـــال اللقـــاء ،اطلـــع صاحب
الســـمو الملكي رئيـــس الوزراء
علـــى مـــا تـــم تنفيـــذه بشـــأن

المســـتقبل ،خاصة فيما يتعلق
الطبيـــة

الصحـــي

وكـــوادره

الطبيـــة

ال خليفة ،حيث تبادل ســـموه

هللا العلـــي القدير أن يعيد هذه

يحفظها من كل مكروه ،ويرفع

عـــن خالص تهانيه لجميع أبناء

معهـــم التهاني بمناســـبة حلول

المناســـبة على مملكة البحرين

عنها الوباء.

شـــعب البحريـــن ،والموظفيـــن

شـــهر رمضـــان المبـــارك ،داعيـــا

وشـــعبها بالخيـــر والبركـــة ،وأن

كما أعرب سموه بهذه المناسبة،

في القطاعيـــن العام والخاص،

توجيهات سموه للتسهيل على
المواطنيـــن فـــي ظـــل الظروف
الراهنـــة والعمـــل علـــى تلبيـــة
مختلـــف احتياجاتهـــم ،ومـــا

صاحب الســـمو الملكـــي رئيس

يتعلـــق كذلـــك بدعـــم االقتصاد

الـــوزراء بقصـــر ســـموه بالرفاع

ومؤسسات القطاع الخاص.

اإللكتروني
الرابط
مجلـــس الوزراء ســـمو الشـــيخ

الســـمو الملكي رئيـــس الوزراء

محمـــد بـــن مبـــارك آل خليفـــة،

أهميـــة الحفـــاظ علـــى مـــا لدى

ونائـــب رئيس مجلـــس الوزراء

مملكـــة البحريـــن مـــن مواقـــع

سمو الشيخ علي بن خليفة آل

بحريـــة والحفـــاظ علـــى البيئة

خليفـــة ،ونائـــب رئيس مجلس

والحيـــاة الفطريـــة لمـــا لهـــذه

الـــوزراء الشـــيخ خالـــد بـــن

المواقع مـــن أهمية في تحقيق

عبـــدهللا آل خليفـــة ،وبحضـــور

األمـــن الغذائـــي وقيمـــة تراثية

ســـمو الشـــيخ ابراهيم بن حمد

وسياحية كبيرة.

امـــس ،كل مـــن نائـــب رئيـــس

وفي ســـياق أخـــر ،أكد صاحب
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إجــالء  400بحــرينــي مـــن اإلمـــارات

خال ــد ب ــن عب ــداهلل 3500 :اتص ــال م ــن مواطني ــن من ــذ بداي ــة األزم ــة

المنامة  -وزارة الخارجية

وزير الخارجية السعودي

وزير الخارجية

عـــن أن الوكالـــة واعتبـــارا مـــن اليـــوم
اإلثنيـــن ســـتطلق خدمة تقديـــم طلبات

إلكترونيا.
االستيراد والتصدير الزراعي
ً
وعقـــد أبوالفتـــح اجتماعً ـــا عـــن بُعـــد
مـــع مديـــر إدارة نظـــم المعلومـــات

بالـــوزارة محمد أبوحســـان ،وبمشـــاركة

اختصاصـــي تقنية المعلومـــات بالوزارة
عـــون إبراهيم ،تم خاللـــه االطالع على

أبوظبي الدولي ومطار دبي الدولي

كيفيـــة تأميـــن عودتهم إلـــى مملكة

وأكـــد ســـفير مملكـــة البحريـــن لدى

اإلجـــراءات االحترازيـــة التي يجب

الشـــيخ خالـــد بـــن عبـــدهللا آل

الدولـــة ،باإلضافـــة إلـــى الـــرد علـــى

كافـــة التدابيـــر الالزمـــة وتســـهيل

التواصل االجتماعي المختلفة ،كما

أجـــل تأميـــن عـــودة المواطنيـــن

للمواطنيـــن الســـاكنين في اإلمارات

اإلمـــارات العربيـــة المتحـــدة إلـــى

الدولي ومطار دبـــي الدولي ،عالوة

الحاليـــة الراهنـــة التـــي يشـــهدها

أثناء المغادرة.

المشترك بين البلدين الشقيقين لمواجهة

عـــدة رحـــالت إجـــالء مـــن مطـــار

بدايـــة األزمة واستفســـاراتهم حول

إلى مملكة البحرين.

البحريـــن ،حيث تـــم إرشـــادهم إلى

  )19فـــي دول المنطقـــة ،والمســـائلالمتعلقـــة بمســـيرة العمـــل الخليجـــي

المشـــترك ،إضافة إلـــى القضايا اإلقليمية

والعربية ذات االهتمام المشترك.

المنامة  -وزارة األشغال وشؤون البلديات

والتخطيـــط العمرانـــي نبيـــل أبوالفتح،

في الدولة ،وذلك عن طريق تسيير

مـــن مواطنيـــن بحرينييـــن منـــذ

المواطنيـــن البحرينييـــن العالقيـــن

مـــا يزيد عـــن ( )3500اتصال هاتفي

تقديم طلبات االستيراد والتصدير الزراعي إلكترونيا
بـــوزارة األشـــغال وشـــؤون البلديـــات

وزارة الخارجيـــة بتســـهيل عـــودة

حيـــث تلقت الســـفارة فـــي أبوظبي

مستمرين على األصعدة كافة .وتم أثناء

الشـــقيقة وبالتنســـيق والتعـــاون مع

فيصل بن فرحان بن عبدهللا آل ســـعود،

كشـــف وكيل الزراعة والثـــروة البحرية

دولـــة اإلمـــارات العربيـــة المتحـــدة

وتلقـــي االستفســـارات وتقديـــم

وســـائل المســـاعدة واالرشـــادات،

تداعيات انتشار فيروس كورونا (كوفيد

الســـعودية وما تشـــهده من تطور ونماء

المســـتجد ( كوفيـــد  ،)19 -قامـــت

بالدولـــة ،وخصصت أرقـــام هواتف

ســـفارة مملكـــة البحريـــن لـــدى

االتصال ،بحث أوجه التعاون والتنسيق

بيـــن مملكـــة البحريـــن والمملكـــة العربية

العربيـــة المتحـــدة إلـــى مملكـــة
ً
وتفعيـــال لخطـــة اإلجالء
البحريـــن،

الســـفارة تمكنـــت مـــن التواصـــل مع

للطـــوارئ للتواصـــل بشـــكل مباشـــر

المنامة  -بنا

األخويـــة الثنائيـــة الوطيـــدة التـــي تربط

عـــودة المواطنيـــن البحرينييـــن

فيـــروس كورونـــا ،مشـــيرًا إلـــى أن

نظـــرًا النتشـــار فيـــروس كورونـــا

تلقـــى وزيـــر الخارجيـــة عبداللطيـــف
ً
هاتفيا من وزير خارجية
اتصاال
الزياني،
ً

جـــرى فيـــه اســـتعراض مســـار العالقـــات

المتواجديـــن فـــي دولـــة اإلمـــارات

ورعايتهـــم خالل أزمة تفشـــي وباء

المتواجديـــن فـــي دولـــة االمـــارات

المواطنين البحرينيين المتواجدين

التعاون مع السعودية لمواجهة تداعيات “كورونا”

المملكـــة العربية الســـعودية ســـمو األمير

ً
انطالقـــا مـــن حرصهـــا على تســـهيل

لتســـهيل أمـــور المواطنيـــن والطلبة

االستعداد إلطالق هذه الخدمة.
وأوضـــح
ســـتكون

أبوالفتـــح
متاحـــة

أن

عبـــر

الخدمـــة
الموقـــع

اإللكترونـــي لوكالـــة الزراعـــة والثـــروة
البحريـــة

(www.mun.gov.//:https

 ،)indexAr.jsp/agri/bhوعنـــد دخـــول
الراغـــب بتقديـــم الطلـــب ســـيطلب منه

النظـــام اإللكترونـــي تســـجيل بياناتـــه
ألول مـــرة ،ومـــن بعدهـــا يمكنـــه تقديم

إلكترونيا
الطلب والمستندات المطلوبة
ً

وكذلك إتمام دفع الرسوم المطلوبة.

دولـــة االمـــارات العربيـــة المتحـــدة

اتخاذها في حـــال تواجدهم داخل

خليفة ،حرص الســـفارة على اتخاذ

االستفســـارات الواردة على شبكات

اإلجـــراءات وتذليـــل العقبـــات مـــن

قامت الســـفارة بتوفير المواصالت

البحرينييـــن المتواجديـــن في دولة

األخرى للوصول الى مطار أبوظبي

أرض الوطـــن فـــي ظـــل الظـــروف

علـــى تســـهيل أمورهـــم فـــي المطار

العالم جراء انتشار فيروس كورونا

الجديـــر بالذكـــر أنـــه تـــم حتـــى اآلن

وتقديـــره للجهات الرســـمية في كل

بحرينـــي مـــن المتواجديـــن فـــي

(كوفيد ،)-19معربًا عن جزيل شكره

إجـــالء حوالـــي ( )400مواطـــن

من مملكة البحرين ودولة اإلمارات

إغـــالق المجـــال الجـــوي ،مؤكـــدًا

تعاونهـــم الالمحـــدود والمثمـــر مـــع

الســـفارة حرصوا علـــى تقديم كافة

عـــودة المواطنين لمملكـــة البحرين

شـــركات الطيـــران لتوفيـــر مقاعـــد

موفـــور الصحـــة والســـالمة علـــى

مملكـــة البحريـــن قبـــل قـــرار تعليق

والجهات المختصة بدولة االمارات

العربيـــة المتحـــدة الشـــقيقة علـــى

بـــأن الدبلوماســـيين والعامليـــن في

العربيـــة المتحـــدة بإجـــالء عـــدد

الســـفارة مـــن أجل تســـهيل وتأمين

أوجـــه المســـاعدات بالتنســـيق مـــع

اليابـــان حيـــث تـــم نقلهم مـــن مطار

متمنيا لهم
بأتم الصحـــة والعافيـــة،
ً

إضافية علـــى رحالتها المغادرة إلى

جهودهم المبذولة.

الرحالت الدولية ،عالوة على تكفل

وأشار الى أن السفارة كذلك سهلت

الســـفارة بعمـــل حجـــوزات تذاكـــر

والطلبـــة إلـــى مملكـــة البحرين قبل

ســـفارة مملكة البحرين لدى اليابان

عودة أعـــداد كبيرة مـــن المواطنين

اعتماد مناقشة رسائل الدراسات العليا بالفيديو

التخرج
“التعليــم العالــي” يعمم علــى الجامعــات مراعا ًة لمواعيــد
ّ

الســـفر ،وقـــد قامـــت بالتنســـيق مـــع

( )6طـــالب بحرينييـــن عالقيـــن فـــي

طوكيـــو إلى مطـــار أبوظبي الدولي
عن طريق طيـــران االتحاد ومن ثم
نقلهم عن طريق طائرة اإلجالء إلى

مملكة البحرين.

دولـــة اإلمـــارات العربيـــة المتحـــدة

والراغبيـــن بالعـــودة إلـــى مملكـــة
البحريـــن مـــن طلبـــة جامعـــات

وعســـكريين

ومقيميـــن

بدولـــة

اإلمـــارات العربية المتحـــدة وبعض

الوافديـــن ممـــن انتهـــت إقاماتهـــم
فـــي مملكـــة البحريـــن وعلقـــوا

بدولـــة اإلمـــارات العربيـــة المتحدة،

كمـــا أكـــد الســـفير الشـــيخ خالـــد

باإلضافـــة إلـــى الحـــاالت اإلنســـانية

الســـفارة قامـــت بإجـــراءات عـــدة

من خالل تسيير  3رحالت.

بـــن عبـــدهللا آل خليفـــة علـــى أن

الطارئة من غيـــر البحرينيين وذلك

“التربية” تجدد ترخيص  53روضة أطفال

منح مهلة شــهر لـ 5أخرى الستكمال إجراءاتها أو سحب ترخيصها

مدينة عيسى -وزارة التربية والتعليم

مدينة عيسى  -وزارة التربية والتعليم

عممــت األمانــة العامة لمجلــس التعليم العالي على مؤسســات التعليم العالي

صرّحت القائم بأعمال مدير إدارة رياض

ً
عـــددا مـــن الروضات
وأضافـــت أن هنـــاك

صليبيخ ،بأن الوزارة تولي مســـألة األمن

المطلوبـــة لتجديـــد الترخيـــص ،وبالتالي

األطفـــال بـــوزارة التربيـــة والتعليـــم لبنى

بإمكانية عقد جلســات مناقشة الرســائل والمشاريع العلمية لطلبة الدراسات
العليــا مــن خالل وســائل االتصــال المرئي ،بحضور الطالب ،ولجنة المناقشــة

والســـالمة فـــي المؤسســـات التعليميـــة

التــي تضــم الممتحنيــن الخارجــي والداخلــي والمشــرف علــى الرســالة أو

العلمـــي باألمانـــة العامـــة رئيس لجنة

لتعليـــق العديد من رحـــالت الطيران

فرزانـــة المراغـــي مديـــر إدارة البحث

الجلســـات بالحضور الشخصي ،نظرًا

فرزانة المراغي

تجديـــد ترخيص  53روضـــة أطفال ،بعد

متابعـــة مناقشـــات الرســـائل العلمية،
ً
حفاظـــا على
أن هـــذا اإلجـــراء يأتـــي
تخرجهـــم ،كـــون مناقشـــة الرســـالة

إلكترونيا ،من خالل توفير
الجلسات
ً

التعليـــم العالـــي ،لحضور المناقشـــات

بشـــأن المؤسســـات التعليمية والتدريبية

الالزمـــة ،مع ضمان التحقق من هوية

بحضور عينات عشوائية من جلسات

االســـتيعابية المرخـــص بهـــا مـــن قبـــل

فيديو للجلسة ،وحماية الخصوصية
ً
مشـــيرة إلـــى أن التعميـــم
واألمـــان،

التزام المؤسسات باللوائح واألعراف

تضمن أمن وسالمة األطفال والموظفين

لجـــان المناقشـــة قد تتضمـــن أعضاء
هيئـــات تدريـــس مـــن خـــارج مملكـــة

الصـــادر للمؤسســـات قد أكـــد ضرورة

استكمالها لالشـــتراطات الواجب توفرها

ضوابـــط لضمـــان سالســـة عقـــد هذه

لممثلـــي األمانـــة العامـــة لمجلـــس

المرســـوم بقانـــون رقـــم  25لســـنة 1998

نظـــام إلكترونـــي فاعـــل والكـــوادر

عـــن بعد ،حيـــث تقوم األمانـــة العامة

الخاصـــة ،ومـــن بينهـــا االلتـــزام بالطاقـــة

المناقشـــة ،بصورة مســـتمرة ،لمتابعة

الـــوزارة ،واتخـــاذ كل االحتياطـــات التـــي

األكاديمية في هذا الشأن.

أثنـــاء تواجدهـــم فـــي الروضـــة ،وتوفيـــر

المشـــاركين ،واالحتفـــاظ بتســـجيل

شـــهادة من مكتب هندســـي معتمد بشأن

هـــذا المنطلـــق ،فقـــد تمكنـــت اإلدارة مـــن

عنـــد تجديـــد الترخيـــص ،والـــواردة فـــي

العلمية غال ًبـــا ما تكون آخر متطلبات
التخـــرّ ج من البرنامـــج األكاديمي في
ً
وخاصة أن
مرحلة الدراســـات العليا،

األطفـــال وروضـــة الوفـــاء التي لـــم تقدم

خـــالل تواجدهـــم في تلـــك المباني ،ومن

وأضافـــت المراغـــي أنـــه تـــم وضـــع

مصلحة الطلبة ،ولتالفي تأخر موعد

وهـــي روضـــة الصفـــاء وروضـــة حديقـــة

قصـــوى ،للحفـــاظ علـــى ســـالمة األطفال

توفير اســـم مســـتخدم وكلمـــة مرور

في الوقت الحالي.

لـــن يجدد لها حتى تســـتكمل اإلجراءات،

الخاصة ومن بينها رياض األطفال أهمية

المشروع.

وفي هذا الصدد ،أوضحت الدكتورة

البحرين ،األمر الذي يصعب معه عقد

وعددهـــا  5لـــم تســـتكمل بعـــد إجراءاتها

بيانات الخبر

لبنى صليبيخ

صالحية مبانيهـــا ،وروضة الثريا التي لم
تســـتكمل موافقـــات الجهـــات الخارجيـــة

شـــهادة مـــن مكتـــب هندســـي معتمد في

(البلديـــات والمـــرور والدفـــاع المدنـــي)،

فيـــه اشـــتراطات األمـــن والســـالمة ،إلـــى

بتوفير مبنى آخر مناسب لالشتراطات.

مملكة البحرين بأن مبنى الروضة تتوافر

وروضـــة الطفل النموذجية التي لم تلتزم

جانب الحصول على موافقات من جهات

وقالـــت إنه تم منح الروضات مهلة شـــهر
ً
مشـــيرة
واحـــد الســـتكمال اإلجـــراءات،

خـــارج وزارة التربية والتعليـــم (البلديات
والمرور والدفـــاع المدني) ،وهي الجهات

إلـــى أن الريـــاض التـــي ال تلتـــزم بتعديـــل
ً
وفقا لالشـــتراطات المنصوص
أوضاعهـــا

الرياض.

تصل إلى سحب الترخيص.

ذات العالقة المباشـــرة بالحفاظ على أمن

وسالمة المباني واألشخاص بداخل تلك

عليها ،فإنها يمكن أن تواجه إجراءات قد

فياليومرثاء قداسة المطران كاميلو بالين ...رمز التواضع وحب الخير للبشرية
التاريخ

سمية المير  -األمين العام لمركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي

الخبر

ال أعـــرف مـــن أيـــن أبـــدأ فـــي رثاء

قامة دينية وإنســـانية لها صوالتها

جهة النشر

وجوالتها في عالم النبل والتواضع
وحـــب الخير لجميع بني البشـــر .ال

الصفحة

يمكـــن للوجـــع الضارب فـــي أعماق
ّ
يخفـــف لوعـــة فقـــد
النفـــس أن

العدد

مطـــران الـــروم الكاثوليـــك النائـــب
الرســـولي لشـــمال شـــبه الجزيـــرة

حميـــدة مـــن التســـامح والتآلـــف

والتعايش بوئام.

على أرضها المباركـــة ،والتي لم ير
مثـــل هـــذه الخصـــال أو المميـــزات

في أي مكان آخر في العالم بأسره.

رغـــم مكانـــة قداســـته الدينيـــة

كما كان قداسته يؤكد لي في أكثر

األعظم ،إال أنه كان متواضعً ا دمث

مســـلمة ولكنها نموذجيـــة وفريدة

ضيافة مجتمعها وتسامح شعبها.

معينا من الحبر
الرفيعة جدا؛ كونه
ّ
الخلق ،بـــاب التواصل معه مفتوح

مناســـبة بأن مملكـــة البحرين دولة
فـــي احترامهـــا لألديـــان والطوائف

اإللكتروني
الرابطللدمع أن يكفكف
بالين ،وال يمكـــن

التي تشـــكل فيها المسيحية حصة

فاجعة وفاة قداســـته أثارت ّ
غصة
وانطفـــاء لومضة نبل
ً
فـــي الحلـــق،
ً
تـــاركا لنا
إنســـاني ،رحل عن دنيانا

عندمـــا كان عضـــوً ا بمجلـــس أمناء

واحة ســـالم وهي المكان األنســـب

الســـلمي ،كان دائمً ـــا رحمـــه هللا

األرضيـــة الخصبـــة لترســـيخ قيـــم

الخيـــر فـــي
ســـريرته واجتهـــاده
ّ

اســـتثنائية فـــي تســـامحها الكبيـــر

آالم رحيله.

طيب عمله وحســـن سيرته ،ونقاء
بنـــاء األرض وإعمارها على أســـس

البالغ بقيادتهـــا الفذة ممثلة بعاهل

رفيعـــة بقيمها وأخالقهـــا الحميدة

الرئيســـي وبيتـــه الثانـــي؛ إلعجابه

البالد صاحـــب الجاللة الملك حمد

علـــى الـــدوام أمـــام الجميـــع ،كان
ً
رمزا لإلخالص والوفاء ،كريمً ا في
ً
وموضوعيـــا فـــي
صادقـــا
عطائـــه،
ً

العربيـــة قداســـة المطـــران كاميلـــو

خاصة ،والتي أصبحت مقر إقامته

شي ًئا من السلوى ،ولكنها لن تعوّ ض

تعامله مع اآلخرين.

مركز الملك حمد العالمي للتعايش
مـــا يـــردّد لي بـــأن مملكـــة البحرين

وحريـــة ممارســـة الشـــعائر الدينية

األخرى ،متفوقة بذلك على غالبية
الـــدول حـــول العالـــم وحتـــى تلـــك
األســـد .لقد وجد الفقيـــد بالبحرين

لبناء صـــروح الدين والعلم وتهيئة
المحبة والتعايش السلمي.

كان لمملكـــة البحريـــن فـــي قلـــب
الفقيـــد قداســـة المطـــران مكانـــة

بـــن عيســـى آل خليفـــة وحســـن

فـــراق شـــخصية إنســـانية ودينيـــة

وصنعـــه للخير في حلـــه وترحاله،

عزاؤنـــا الوحيـــد أن ذكراه ســـتظل
باقيـــة طالمـــا حيينـــا ،نـــور إيمـــان

تـــرأس قداســـته مجلـــس إدارة

قداســـته ونبـــل مقصـــده ســـيبقى

يجري تشـــييدها على قطعة أرض

دربـــه وتنهـــل مـــن تواضعـــه وحبه

كنيســـة “ليـــدي أوف أريبيـــا” ،التي

وهبهـــا عاهل البالد بمســـاحة تصل
إلـــى  8788مترً ا مربعً ا؛ لتكون أكبر

كاتدرائيـــة علـــى مســـتوى المنطقة

وستتســـع لــــ  2300شـــخص ،إلـــى

جانـــب مكاتب ومســـكن لألســـقف
وســـاحة تكفـــي لــــ  6000آالف

شخص من الزوار والمصلين.

قد يجلب استذكار محطات الفقيد

متقـــدًا ألجيـــال قادمة تســـير على

لفعـــل الخير للجميـــع على اختالف
طوائفهم ومعتقداتهم.

رحمـــك هللا يـــا قداســـة المطـــران،

مقدميـــن أحـــر التعازي والمواســـاة

لعائلتك وألتباع الديانة المسيحية
والكنيســـة الكاثوليكيـــة علـــى
ً
ســـائال
مصابنـــا ومصابهـــم الجلـــل،
العلـــي القديـــر أن يتغمّ ـــد الفقيـــد

سمية المير

بواســـع رحمته ،ويلهم ذويه الصبر

والسلوان.

إن العيـــن لتدمـــع ،وإن القلـــب
ليحـــزن ،وإنا على فراق قداســـتك

لمحزونون ،وال نقول إال ما يرضي
ربنا ،إنا لله وإنا إليه راجعون.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

غير جديرين بالنجاح أمام امتحان الحياة
تابعت برنامجا في إحدى القنوات يتحدث عن نفسية الفرد األوروبي إزاء أزمة

كورونـــا ،وأكثر الضيوف كانوا من الكتاب والمثقفيـــن ،جميعهم كانوا يبعثرون
الكلمـــات وألســـنتهم مصلبـــة فـــي أفواههـــم ،والخـــوف والقلق يلف أجســـادهم

وكأنهم جثث صفراء تطفوا على البحر .كان التحلل والتشـــاؤم هو المســـيطر،

حيث يرون أن المســـتقبل مريض ولن تعود الحياة إلى مجتمعاتهم كما كانت،
وهـــذا الخـــوف والقلق الغربي نعرفه جيدا من خـــالل قراءتنا لكثير من األدباء

األوروبييـــن ،فالفكر األوروبي يبين أن اإلنســـان وحيد في الوجود ،وأن حياته
عبـــث ال طائـــل من ورائها ،فخير مـــا يمكن أن يصنعه اإلنســـان أن يموت ،حتى

أن الكاتب الفرنســـي “أندريه مالرو” كتب في إحدى رواياته “يســـتطيع اإلنسان

أن يجد الرعب في أعماق نفسه دائما ،وكل ما يحتاجه هو أن ينظر عميقا”.

نفســـية اإلنسان الغربي مكشـــوفة ،خصوصا وقت المحن ،الرعب صفته األولى
ومنهـــا يتفـــرع القلق والتشـــاؤم ،وحتى الجريمـــة ،ومن هذه الصفـــة أيضا تنبع

معاداة المجتمع واحتقار نظمه ،الفرد الغربي يحتقر األخالق فيسخر في كتبه
مـــن الرحمة والصدق والعفة والشـــرف ســـخرية وقحة نســـتنكرها نحن العرب

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

كل اســـتنكار ،ويزيد الغربي فيـــزدري الوطنية ويضحك من اإلخالص للمجتمع
ويستخف بفكرة األسرة والعائلة.
نعـــم ،اطلعنـــا علـــى الفكـــر الغربـــي وأعجبنا ببعـــض كتابهـــم والتهمنـــا قصصهم
ورواياتهم ،لكننا نختلف معهم في نظرتنا إلى الحياة وتحليلنا األمور والوقائع
واألحـــداث ،نختلـــف معهـــم في األخـــالق والمثل وكل مـــا يتناقض مـــع مبادئنا
وتقاليدنـــا وتربيتنـــا ونتفـــق معهـــم فـــي المقـــدرة الذهنيـــة واألســـاليب األدبية

للتواصل17111483 :

والبالغة والصور الجمالية .أحد ضيوف البرنامج كان طبيبا نفســـيا وله العديد
مـــن المؤلفات كما فهمنا ،كان يســـخر مـــن “تعاون الدول فـــي مواجهة كورونا”،
وعلـــل فكرته الســـوداء بـــأن العالم كله أصبـــح ال يعرف ما يضـــره وينفعه ،لهذا
فهو اآلن يعيش الظالم والتخبط ،وصحافي عجوز قالها دون تردد “إنها نهاية
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العالم” وهالك اإلنسانية وشيك.
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» هكذا هو الفرد األوروبي ...جعل من نفسه فريسة سهلة لمخالب القلق والتشاؤم،
وإنه غير جدير بالنجاح أمام امتحان الحياة.

بدور عدنان

وقت األزمات يظهر معدن البحريني
بحســـب اإلحصائيـــات والبيانـــات الصـــادرة عـــن الجهات الرســـمية ،فإن

شـــريحة كبيـــرة من المصابين بفيـــروس كورونا في البحريـــن اليوم من

العمال األجانب ،وتعمل فئة كبيرة منهم في شـــركات ومؤسســـات كبرى
لهـــا دورهـــا الحيـــوي فـــي مختلـــف القطاعـــات بالمملكة .الوضـــع الحالي

 واإلحصائيـــات التـــي تدل علـــى تزايد معدل اإلصابة بيـــن هذه الفئة -أجبر العديد من الشركات على عزل جميع الموظفين األجانب لديها في
مســـكنهم ،ولضمان ســـير العمل قامت هذه المؤسســـات بمضاعفة العمل

على العمال البحرينيين لديها ،حتى بات البحريني يعمل ضعف السابق
لتغطيـــة النقص والفراغ الذي تســـبب به عزل العامـــل األجنبي ،وبدوره
قـــام العامـــل البحريني بواجبـــه الوظيفي تجاه مؤسســـته باإلضافة إلى

واجبـــه الوطنـــي تجاه وطنه علـــى أكمل وجه ،فلم يتهـــرب أو يتعذر بل

تقبـــل الوضـــع وأظهـــر رباطة جأش وقـــدرة عالية علـــى التعامل مع هذا

الضغط.

ً
وكثيـــرا ما كان
العديـــد مـــن أربـــاب العمـــل كان ينتقص مـــن البحرينـــي،

يوصمه بالبالدة والكسل والتسيب ،وبذلك كان يبرر استقطاب األجانب
وتفضيلهـــم في أغلب األحيان على الموظف البحريني ،لكن اليوم أثبت
البحرينـــي طيـــب معدنه وأصلـــه خالل هـــذه األزمة ،فقام بـــكل ما يلزم

لضمان ســـير العمل وعدم تأثر المنظومة المؤسسية جراء النقص حتى

إن كان على حساب نفسه وصحته ووقته.

نعلـــم أن ما أصـــاب هذه الفئة من األجانب بالء ،وندعـــوا البارئ أن يمن

jasim.almahari
@hotmail.com

د .جاسم المحاري

الحكومـــات وإيمانها بانعكاســـاته المؤثرة وتداعياته المُ نتجـــة في تحقيق التوازن
بين متطلبات ســـوق العمل ومخرجات هذا النوع من التعليم من جانب ،واالرتقاء
به إلى مصاف أفضل المؤسسات التعليمية التي تعتمد أرقى الممارسات وتوظيفها
وفقـــا للظـــروف واالحتياجات المحلية مـــن جانب آخر .فيما ُتظهر قضية ّ
“تســـرب
الطلبـــة”  Dropoutمـــن صفوف الدراســـة الجامعية في ســـنّي دراســـتهم الجامعية

والمعدل التنافســـي ،والقصور في أنظمة الرقابة الداخلية على اإليرادات ،وافتقاد
المنهجية في آلية اإلعفاء والحرمان ،فيما أشـــدّها وَ ْقعَ ًا ارتفاع أعداد المتســـربين

المنتجة.
حـــول جامعة البحرين عن جملة من التجاوزات والخروقات في الكثير من جهات
ت إلى أوجه الضعف ذات الصلة بعمليات الجامعة .ففي ّ
ص ْ
أقلها
الجامعـــة التـــي َخ ُل َ
وَ طأة تكرار حاالت االستثناء الشتراطات القبول في نظام الدراسة واالمتحانات،
وتجـــاوز الطاقـــة االســـتيعابية قِ َب َ
ـــال سياســـة القبول الســـنوية وفـــق التخصصات

ّ
وأقل ما يجب نحو “بحرين الخير والعطاء”
“البحريـــن” قدّمت لنا الكثير ومازالت،

ومنهجية األداء قبل فوات األوان! فحصرا ال مثاالً ما أورده ديوان الرقابة المالية

التي باتت مؤرقة لكاهل الميزانية العامة ،وتجنّب المقارنات العالمية في معدالت
التّســـرب؛ مـــن أجـــل تعزيز دورها الريادي فـــي حفظ تصنيفها عبـــر تفعيل “مكاتب

النجـــاح الجامعي” التي ط ّبقتها مثيالتها في دول الخليج ،فضالً عن تركيزها على

مخرجات التعليم الثانوي التي هي “جوهر” أعمالها.

الخبر

جهة النشر

باالهتمـــام والثنـــاء ،حيـــث تقوم بتخصيص ميزانية ســـنوية لمثل هـــذه المبادرات

كجزء من رد الجميل للمجتمع البحريني.

الصفحة

اإلنجاز عن بعد
شـــكل فيـــروس كورونـــا (كوفيـــد  )19تحديات عارمة حـــول العالم،
وذلـــك فـــي مختلـــف جوانـــب الحيـــاة ،إذ لم يســـتثن ً
أيا مـــن أوجه
الحيـــاة ،فقـــد أصـــاب في مقتـــل الحيـــاة االجتماعية بأســـرها؛ فمن

الدعوات المألوفة إلى ضرورة الترابط االجتماعي من خالل تبادل
الزيـــارات ،ومـــا تخلقه من تقـــارب بين أفراد المجتمـــع ،إلى التباعد

االجتماعـــي! كما تحدى الفيروس التعليـــم بمحاولة إيقاف عجلته،

واســـتهدف دور العبادة على اختالفها ،ما أفرز بعض ردود األفعال

ztawfeeqi
@gmail.com

الســـلبية التي ال تمـــت إلى العقل والحكمة بصلة ،وتســـتهين بحياة

زهير توفيقي

ونـــال (كوفيـــد  )19مـــن أرباح التجـــارات في العالم ،فضرب أســـعار

سابك ...أنموذجا

سياســـتها المتعلقة بالشـــراكة المجتمعية بالعديد من المبادرات والبرامج الجديرة

Ali.alsayegh15@gmail.com

ّي بالمعنيين فيها الشروع في
مليون دينار ناتج عن تسرّب طالبها ...إلخ .ذلك حر ٌ
ً
وخصوصا في نسب التّسرب الكبيرة –
“خارطة” التّصدي الجا ّد لهذه الخروقات –

اليوم

تقـــوم الكثيـــر مـــن الشـــركات والمؤسســـات الخاصـــة والبنـــوك وغيرها وفـــي إطار

د .علي الصايغ

يزيـــد علـــى ( )8ماليين دينار لدراســـة األجانـــب ،وصوالً إلهدار مـــا ال يقل عن ()12

بيانات الخبر
التاريخ

له ،فللبحريني منا ألف تحية.

نافلة:

لهـــذه القضيـــة التـــي أضحت “ظاهـــرة” بعد انخفاض معـــدالت المشـــاركة الطالبية

على المستوى المحلي ،كشف تقرير ديوان الرقابة المالية واإلدارية 2018-2019م

دحض اليوم بتضحياته كل تلك االفتراءات وسيل التهم التي كانت توجه

من الجامعة إلى ( )7300طالب بنسبة  % 20خالل أربع سنوات فقط!

واإلدارية األخير حول جامعتنا الوطنية ،ابتداء من مخالفة المادة ( )13من الئحتها
ً
طالبا من الرسوم الدراسية ،وإنهاك ميزانية الدولة بما
الداخلية بعد إعفائها ()241

تلـــك اإلدارات للحـــ ّد مـــن الهـــدر وإضعـــاف البنـــى اإلنتاجيـــة وتعطيل المشـــاركات

تجاهله وتنكر تضحياته ويعود الوضع لسيرته األولى.

األجنبي مجرد أعذار واهية أثبتت األزمة اليوم مدى ركاكتها فالبحريني

األولى ،التّحدي األكبر الذي يواجهه التعليم العالي في عصرنا الحاضر؛ األمر الذي

وارتفـــاع معدالت التســـرب التي أظهرتها طبيعة األســـباب ،والحلـــول التي تقدمها

األزمـــات والشـــدائد ،كما أتمنـــى أن تقدر تضحيـــات البحريني ال أن يتم

دون استثناء فكل ما يقدم من مسوغات ومبررات الستقطاب العامل

اإلقرار بوجود األخطاء واالعتراف بفوضى األداء الذي يســـتوجب على المعنيين
ٌ
كل فـــي موقعه الشـــروع في تصحيح األخطاء وســـ ّد الثغـــرات ومحاصرة القصور

يســـتدعي التدخل (العاجل) من إدارة الجامعات والبحث عن الحلول الناجعة بعد
ً
إجرائيا ،واستحداث الخطط القادرة على “الضبط والمنع”
إقرارها بحجم المشكلة

للبحرينـــي الـــذي مـــازال يثبـــت المرة تلو األخـــرى إخالصـــه وتفانيه في

» معدن البحريني ذهب غير معرض لالهتراء أو الصدأ ذلك ما يوقنه الجميع

“خ ُروقات” ُم َ
جامعة البحرينُ ..
ؤرقة!
يتبـــوأ التعليـــم العالـــي فـــي كل دول العالم مكانـــة متقدمة ضمن أولويـــات اهتمام

عليهم بالصحة والعافية ،لكن لربما ما حدث وقفة تستحق منا االلتفات

اإلنسان وسالمته.

النفط ،وشل حركة الطيران العالمية ،وصفر مقاعد المطاعم بشتى
أنواعهـــا ،فحـــول الكثيريـــن بيـــن ليلـــة وضحاها إلى طهـــاة يجرون
تجاربهـــم فـــي بيوتهم مـــع أفراد أســـرهم ،ناهيك عن الضـــرر الكبير
ً
أيضـــا بمراكـــز التجميـــل وصالونـــات الحالقـــة ،وبغض
الـــذي لحـــق

البتروكيماوية ،وهي شركة مساهمة عامة يقع مركزها الرئيس في مدينة الرياض
ً
حاليـــا  % 70من
عاصمـــة المملكـــة العربيـــة الســـعودية ،وتمتلـــك حكومـــة المملكة

دون غيرهـــا ،فقـــد أعـــاد الفيروس بلـــورة العالم بطريقـــة فاقت كل

كما أنها تمتلك الثلث في شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات (جيبك).

وتنشيط الصناعة ،والحلول البديلة ،واالبتكار.

أسهمها ،أما النسبة الباقية البالغة  ،% 30فهي متداولة في سوق األسهم السعودية،

النظـــر عـــن المبـــادرات التعويضية التي قد تتكفل بهـــا بعض الدول
التكهنـــات ،ودفعـــت  -بســـبب الحاجـــة  -باتجـــاه اإلنجـــاز عـــن بعد،

ولكـــن لألســـف بعض المؤسســـات مســـاهماتها ال ترتقـــي إلى مســـتوى األرباح التي

تجربتهـــا المتميزة تتلخص بأن إدارتها قـــررت تنظيم حملة تبرعات عالمية

جهدًا في توفير البيئة المناسبة لمزاولة أعمالها.

اإلســـهام بتبرعاتهـــم علـــى أن تقوم الشـــركة بالمســـاهمة بنظيـــر المبلغ الذي

ووطنه ،وعمله ،وسعيه إلى العلم ،وأن هذا البركان الثائر الذي

وأوضـــح بيـــان الشـــركة أن هـــذه الحملـــة تأتـــي فـــي إطـــار إيمانهـــا بواجبها

هل سيبقى البشر حينها على العهد مما تعلموه من دروس؟ هل

تجنيهـــا فـــي هـــذا الوطن المعطـــاء على الرغم مـــن أن الحكومة الرشـــيدة ال تدخر

العدد

لدعـــم المجتمعـــات فـــي هذه الظـــروف الصعبـــة حيث حثـــت موظفيها على

إن هذه المرحلة العصيبة من عمر الزمن ،لها رساالت واضحة وفارقة
» َّ
إلى البشرية ،ومن أهمها حقيقة عالقة اإلنسان بربه ،ومجتمعه،

ذكـــرت مؤخرا أن القطاع الخاص مقصر جـــدًا في هذا المجال ،وال يقوم بمبادرات

سيتم جمعه في نهاية الحملة لتوجيهه للمنظمات التي تواجه هذا التحدي.

غير مالمح الكون بكل تفاصيله ،سيستعيد هدوءه يوم ًا ما ،لكن

كورونا ،حيث لم تقم الكثير من المؤسسات بتقديم مساعدات مالية ،وكنت أتمنى

اإلنساني ،وتنطلق من قيمها والتزامها المتجدد بمساعدة المجتمعات (أينما
ً
تحقيقا ألهـــداف الحملة على جائحة كورونا ،كما أن الشـــركة قامت
كانـــت)

سيستمرون في اعتناق جدوى التعليم عن بعد مثالً؟ هل سيبقون

ذاتية ،وخير مثال على ذلك األزمة الصحية التي نعيشها هذه األيام بسبب جائحة

الرابط اإللكتروني

منها المبادرة بشكل سريع لدعم الحكومة في مثل هذه الظروف وأن يكون وقعها
أفضـــل بكثير مما يســـهم بتلميـــع صورتها لتكون مصدر فخر لـــكل بحريني وتكون
حديث الساعة.

بشـــكل اســـتباقي بالتبرع بحوالـــي  ٤٥مليون دوالر أميركـــي وتوزيعها على
المنظمـــات المجتمعية والجهات الصحية والهيئات المحلية في أكثر من ٦٠

فـــي المقابـــل ،وجدت تجربة أكثر من رائعة وأعتبرها أنموذجا يحتذى به ،أال وهي

دولة ،ويشمل ذلك جميع مواقع عمل شركة سابك في الخارج ،هذه الشركة

فهـــي باختصـــار تعد مـــن أكبر الشـــركات العالميـــة القياديـــة في مجـــال الصناعات

أال تتفقون معي بأن تجربة سابك تعتبر أنموذجا يحتذى به.

تجربـــة الشـــركة الســـعودية للصناعـــات األساســـية (ســـابك) ،ومـــن ال يعرف ســـابك

الرائدة قررت ونفذت بشكل سريع هذه اللفتة اإلنسانية.

مؤمنين بأهمية اإلنجاز ،ومن ثم اإلنجاز ،فاإلنجاز ،ال ساعات العمل

بال عمل أو االجتماعات بال جدوى أو السفرات الرسمية المكلفة بال
فائدة؟! وغير ذلك من األسئلة التي سطرها الفيروس على مدى
الشهور ،لكن األمل كل األمل أال يُنسى بعد (كوفيد  )19االهتمام

باإلنجاز أوالً ،والتشجيع على االبتكار ،وصناعة ما بالوسع لمستقبل

محفوف بالمفاجآت.
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