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ø``e ø```«```aÉ```©```à```ª```dG OGó```````````YCG
ø``«``HÉ``°``ü``ª``dG ¥ƒ```Ø```J É````fhQƒ````c
:»∏Y áªWÉa âÑàc
ÉfhQƒc AÉHh πÑ≤à°ùªd Iô°ûÑe ÉeÉbQCG ¢ùeCG áë°üdG IQGRh â∏é°S
OGóYCG ¢Shô«ØdG øe ø«aÉ©àªdG OGóYCG âbÉa ó≤a ;áμ∏ªªdG »a z19-ó«aƒc{
ô«°ûJ Éªc .ádÉM 150 »aÉ©J πHÉ≤e áHÉ°UEG 99 ó°UQ ºàa ,¬H ø«HÉ°üªdG
á«Ñ£dG á©HÉàª∏d ™°†îJ »àdG ä’ÉëdG »dÉªLEG ¿CG ≈dEG á«ë°üdG äÓé°ùdG
ó©H ádÉM 1718 É¡JQOÉZ Éªæ«H ;ádÉM 1657 êÓ©dGh ∫õ©dG õcGôe »a
.¢VôªdG øe ΩÉàdG É¡FÉØ°T

áÄ«ÑdG ¿ƒfÉb ´hô°ûe ô°ûæJ zè«∏îdG QÉÑNCG{

øe ¢ü∏îJ hCG Ö``∏L ø``ªd ΩGó``YE’G
á``μ∏ªªdG »``a á``jhƒædG äÉ``jÉØædG
:ÜÉjO ó«dh Öàc
¢ù∏ée ≈``dEG áeƒμëdG ¬àdÉMCG …ò``dG ójóédG áÄ«ÑdG ¿ƒfÉb ´hô°ûe ∞°ûc
øY π≤J ’ »àdG áeGô¨dGh óHDƒªdG øé°ùdG hCG ΩGó``YE’G áHƒ≤Y ™«bƒJ øY ÜGƒædG
hCG Ö∏L hCG OGô«à°SÉH ΩÉb øe πc ≈∏Y QÉæjO ¿ƒ«∏e ≈∏Y ójõJ ’h QÉæjO ∞dCG áFÉe
∫Éμ°TC’G øe πμ°T …CÉH ájhƒædG äÉjÉØædG øe ¢ü∏îàdG hCG øjõîJ hCG ¥GôZEG hCG øaO
IOÉYEÉH ájhƒædG äÉjÉØædG ∂∏J Ö∏éH ΩÉb øe πc Ωõ∏jh ,áμ∏ªªdG º«∏bEG πeÉc »a
zè«∏îdG QÉÑNCG{ â∏°üM …òdG ¿ƒfÉ≤dG ±ó¡jh .á°UÉîdG ¬à≤Øf ≈∏Y Égôjó°üJ
ÉgQƒ°U πc πª°ûj áÄ«ÑdG ¿CÉ°ûH πeÉμàe »©jô°ûJ º«¶æJ ™°Vh ≈dEG ¬æe áî°ùf ≈∏Y
É¡«dEG âª°†fG »àdG á«dhódG äÉ«bÉØJ’G ™e ≈°TÉªàjh ájƒédGh ájôëÑdGh ájôÑdG
ºàj »àdG Iô£îdG OGƒªdGh á«FÉ«ª«μdG OGƒªdÉH á°UÉîdG ΩÉμMC’G º«¶æJh ,øjôëÑdG
≥ë∏j øe πc ¢†jƒ©Jh ,áÄ«ÑdG ≈∏Y á°UÉîdG É¡JGô«KCÉàd É¡dhGóJ ô¶M hCG É¡dhGóJ
.á«Ä«ÑdG á£°ûfC’G á°SQÉªe AGqôL Qô°V ¬H

(4¢U π«°UÉØàdG)

ÉfhQƒc áëaÉμªd »Ñ£dG QOÉμ``dG øe 1500 ÖjQóJ
á°ü°üîàe πªY á°TQh 150 ø``e ôãcCG º¶f ÖjQóà∏d ó¡©dG »``dh õcôe
É``«` fÉ``Ñ` °` SEGh É``«` fÉ``ª` dCGh ,É``«` dÉ``£` jEGh
.GóædôjEGh
Ö«ÑW ó``«`≤`©`dG ó`` cCG ¬``à`¡`L ø``e
¢ù«FQ …Qƒ```d ø``ª`Mô``dGó``Ñ`Y ∞``jÉ``f
±ô°ûªdGh AÉÑWCÓd ôªà°ùªdG º«∏©àdG
á°ü°üîàªdG á«ÑjQóàdG ¢TQƒdG ≈∏Y
äÉeóîdÉH ÉfhQƒc ¢Shô«a áëaÉμªd
QhO òNCG õcôªdG ¿CG á«μ∏ªdG á«Ñ£dG
»Ñ£dG QOÉ``μ` dG Ö``jQó``J »``a IOÉ``jô``dG
äÉ¡«LƒJ øª°V øjôëÑdG áμ∏ªªH
…ó°üà∏d »``Ñ`£`dG »``æ`Wƒ``dG ≥``jô``Ø`dG
.ÉfhQƒc ¢Shô«Ød
á«ÑjQóJ äGQhO ¿CG ±É``°` VCGh
êÓ©dG ∫Éée »``a â°ü°üN áØãμe
ä’É``ë` dG ™``e π``eÉ``©`à`dGh »°ùØæàdG
πX »a É°Uƒ°üNh ,áLôëdG áªFÉ≤dG
ájÉæ©∏d á«fGó«ªdG Ió``Mƒ``dG ó««°ûJ
…ôμ°ù©dG ≈Ø°ûà°ùªdÉH iƒ°ü≤dG
™«ªL »a õ«côàdG ºJ ó``bh ,Gô``NDƒ`e
≈∏Y á«∏ª©dG ¢TQƒdGh äGQhódG √òg
º¡°ùØfC’ »Ñ£dG ºbÉ£dG ájÉªM á«Ø«c
Ióªà©ªdG ô«jÉ©ª∏d É≤ah ≈°VôªdGh
.á«°üî°ûdG ájÉªëdG äGó©ªd
(5¢U π«°UÉØàdG)

.á«Ñ£dG çƒëÑdGh ÖjQóà∏d ó¡©dG »dh õcôªH ÖjQóàdG ¢TQh ióMEG |
∫hO ø``eh …ôμ°ù©dG ≈Ø°ûà°ùªdÉH
πãe ºdÉ©dG ∫hOh »Hô©dG è«∏îdG
,á``«` μ` jô``eC’G Ió``ë` à` ª` dG äÉ```j’ƒ```dG
É``°` ù` fô``ah ,Ió`` ë` `à` `ª` `dG á``μ` ∏` ª` ª` dGh

¢†Ñ≤dG ..á``YÉ°S 24 ø``e π``bCG »``a
¢``Vô©e á``fõN É``bô°S ø``«°üd ≈``∏Y
QÉ``æjO ∞```dCG 23 É```¡`H äGQÉ```«`°S

º`````¡``JGOÉ`Y Ghô``````«````Z ٪65
zÉ``fhQƒ`c{ ÖÑ```°ù`H á«``FGô```°û`dG

≈∏Y ¢†Ñ≤dG øe áYÉ°S 24 øe πbCG »a áª°UÉ©dG áWô°T ájôjóe âæμªJ
Qó≤J ,äGQÉ«°ùdG ¢VQÉ©e óMCG øe áfõN Ébô°S (ÉeÉY 23h 26) ø«°üî°T
áWô°T ájôjóe ΩÉY ôjóe ∂dòH ìô°U .QÉæjO ∞``dCG 23``H É¡JÉjƒàëe áª«b
.áª°UÉ©dG á¶aÉëe
åëÑdG äÉ«∏ªY Iô°TÉÑe âªJ á©bGƒdÉH ÆÓH »≤∏J Qƒa ¬fCG í°VhCGh
¢†Ñ≤dGh Éª¡«a ¬Ñà°ûªdG »àjƒg ≈∏Y ±ô©àdG øY äôØ°SCG »àdG …ôëàdGh
Ék Ø«°†e ,á«FÉæédG á``dOC’Gh åMÉÑª∏d áeÉ©dG IQGOE’G ™e ¿hÉ©àdÉH Éª¡«∏Y
É¡æ«H øe ,´QGõªdG ióMEG »a É¡«∏Y ôãY »àdG äÉWƒÑ°†ªdG õjôëJ ºJ ¬fCG
.ÜƒàH’ RÉ¡Lh ,äGô«eÉch ,áæ«ªK ΩÓbCGh äÉYÉ°S
PÉîJG ºJ ¬fCG ≈dEG áª°UÉ©dG á¶aÉëe áWô°T ájôjóe ΩÉY ôjóe QÉ°TCGh
.áeÉ©dG áHÉ«ædG ≈dEG á«°†≤dG ádÉMEGh áeRÓdG á«fƒfÉ≤dG äGAGôLE’G

ø«æWGƒªdG øe %65 ¿CG zè«∏îdG QÉÑNCG{ ¬JóYCG …CGô∏d ´Ó£à°SG ô¡XCG
º¡JÉ«cƒ∏°Sh á«FGô°ûdG º``¡`JGOÉ``Y ô««¨J ≈``dEG Ghô``£`°`VG ó``b ø«ª«≤ªdGh
ÖÑ°ùH ∂``dPh ,∑QÉÑªdG ¿É°†eQ ô¡°ûd OGó©à°S’ÉH á≤∏©àªdG á«cÓ¡à°S’G
∫É``bh .(19-ó``«``aƒ``c) É``fhQƒ``c áëFÉéH á≤∏©àªdG á``«`dÉ``ë`dG ´É`` °` `VhC’G
∑QÉÑªdG ¿É°†eQ ô¡°ûd OGó©à°S’Gh ¥ƒ°ùàdG ¿EG ´Ó£à°S’G »a ¿ƒcQÉ°ûªdG
¥ƒ°ùàdG ó«YGƒe ≈∏Y ≈àM CGôW ô«¨àdG ¿EGh ,GóHCG ¬≤HÉ°ùc øμj ºd ΩÉ©dG Gòg
.É¡fhôà°ûj »àdG á«FGò¨dG OGƒªdG á©«ÑWh
(ájOÉ°üàb’G äÉëØ°üdG ≈∏Y π«°UÉØàdG)

zè«∏îdG QÉÑNCG{`d ´Ó£à°SG ≥ah

:»YÉ°ùdG óª Öàc

∞∏àîªH πªY á°TQh 150 ≈∏Y ójõj
∑QÉ°T ó``bh ,á«Ñ£dG äÉ°ü°üîàdG
á«∏ª©dG ¢TQƒdGh äGQhó``dG √òg »a
ø««FÉ°üNC’Gh AÉ``Ñ` WC’G ø``e áÑîf

ó``dÉ``N Ö``«`Ñ`W ó``«`ª`©`dG QÉ`` °` `TCGh
»dh õcôe ôjóe ¬∏dGóÑY QÉØ¨dGóÑY
á«Ñ£dG çƒ``ë`Ñ`dGh ÖjQóà∏d ó¡©dG
Ée Ωób ¬MÉààaG òæe õcôªdG ¿CG ≈``dEG

¿Éª∏°S ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U
ÖFÉf ó¡©dG »dh áØ«∏N ∫BG óªM øH
¢ù«Fôd ∫hC’G ÖFÉædG ≈∏YC’G óFÉ≤dG
.AGQRƒdG ¢ù∏ée

ÖjQóà∏d ó¡©dG »dh õcôe õéfCG
ójõj É``e Ö``jQó``J á«Ñ£dG çƒëÑdGh
AÉ``Ñ``WCG ø`` e ¢``ü`î`°`T 1500 ≈``∏` Y
ø¡ªdG ≈``dEG ø«Ñ°ùàæeh ø«°Vôªeh
∫Gƒ``W õcôªdÉH á«Ñ£dG IóYÉ°ùªdG
≈∏Y ÖjQóàdG πªà°TGh ,IôàØdG √òg
,áØãμªdG á«∏ª©dG ¢``TQƒ``dG ∞∏àîe
áª¶æe äÉª«∏©J ø``e IÉMƒà°ùªdG
äÉ¡«LƒàdG çóMCGh á«ªdÉ©dG áë°üdG
,ÉfhQƒc ¢Shô«a êÓ``Yh áëaÉμªd
áªFÉ≤dG ä’É``ë` dG ™``e π``eÉ``©`à`dG »``a
™e πeÉ©àdG á«Ø«ch z19-ó«aƒc{`d
.»YÉæ£°U’G ¢ùØæàdG Iõ¡LCG çóMCG
Qƒ°ù«ahôÑdG AGƒ``∏` dG OÉ``°``TCGh
óFÉb áØ«∏N ∫BG »∏Y øH ódÉN ï«°ûdG
Qhó``dÉ``H á«μ∏ªdG á«Ñ£dG äÉ``eó``î`dG
øe õ``cô``ª`dG √òîàj …ò`` dG …OÉ``jô``dG
á«ÑW πªY ¢``TQhh á«ÑjQóJ äGQhO
áYƒ°VƒªdG §£îdG øª°V á°ü°üîàe
GócDƒe ,É``fhQƒ``c ¢Shô«a áëaÉμªd
ºbÉ£∏d á¡LƒªdG äGQhó`` dG √ò``g ¿CG
É``aOGQ ó©J øjôëÑdG áμ∏ªªH »Ñ£dG
á«æWƒdG Oƒ``¡`é`dG øª°V É``«`°`SÉ``°`SCG
IOÉ«≤H É``fhQƒ``c ¢``Shô``«`a áëaÉμªd

áª«b ™````aO á```eó```N ¥Ó``````WEG zá``aô¨dG{h á``ª°UÉ`©dG ø```«`H ¿hÉ```©`J
z»``H â``Ø``æ``H{ ô``Ñ``Y Oƒ````bƒ````dG IóaGƒdG á``dÉª©∏d áàbDƒe ø``cÉ°ùe AÉ``°ûfE’
á«dÉªdG äÓeÉ©ªdG ∫Éée »``a á°ü°üîàªdG zâØæH{ ácô°T âæ∏YCG
ô«aƒJ πLCG øe ¿hÉ©à∏d (ƒμHÉH) øjôëÑdG §Øf ácô°T ™e ácGô°T á«fhôàμdE’G
áμ∏ªe »a á«còdG ∞JGƒ¡∏d á«fhôàμdE’G á«æWƒdG á¶ØëªdÉH ™aódG QÉ«N
ábÉ£H ôÑY äÉ£ëªdG ™«ªL »a OƒbƒdG áª«b ™aód ,z»H âØæH{ øjôëÑdG
á«fhôàμdEG IQƒ°üH ∂dPh OƒbƒdÉH Ohõà∏d á°UÉîdG ™aódG á≤Ñ°ùªdG zºjó°S{
π«¡°ùàd á«eƒμëdG äÉ¡«LƒàdG ™e É«°TÉªJ ∂dPh ,Ωƒ«dG øe ájGóH ájQƒa
äÉYƒaóªdG ≈∏Y Qƒ¡ªédG Ö∏W áÑcGƒªdh ,ájó≤ædG ô«Z á«dÉªdG äÓeÉ©àdG
≈dEG ±ó¡J ácGô°ûdG √òg ¿CG zâØæH{ ácô°T âë°VhCGh .á«fhôàμdE’G á«dÉªdG
™aódG á≤Ñ°ùªdG zºjó°S{ äÉbÉ£H èeÉfôH ≈dEG ΩÉª°†f’ÉH øFÉHõ∏d ìÉª°ùdG
øFÉHõdG ø«μªJ ÖfÉL ≈dEG ,IOhó©e ¿GƒK ∫ÓN ájQƒa á«fhôàμdEG IQƒ°üH
.z»H âØæH{ ≥«Ñ£J ΩGóîà°SÉH ºgó«°UQ áÄÑ©J øe ºjó°S äÉbÉ£Ñd ø««dÉëdG
(ájOÉ°üàb’G äÉëØ°üdG ≈∏Y π«°UÉØàdG)

ÉfhÉ©J øjôëÑdG áYÉæ°Uh IQÉéJ áaôZh áª°UÉ©dG á¶aÉëe âæ∏YCG
AGôLEÉc ∂dPh ,É¡«dEG º¡∏≤fh IóaGƒdG ádÉª©∏d áàbDƒe øcÉ°ùe AÉ°ûfE’ Écôà°ûe
ø``ª` °` V …RGô`` ` `à` ` ` MG
á``«` æ` Wƒ``dG Oƒ``¡``é``dG
¢``Shô``«` a á``ë` aÉ``μ` ª` d
º¡°ùà°S PEG ,ÉfhQƒc
≠``∏`Ñ`ª`H (á`` `aô`` `¨` ` dG)
QÉ`` `æ` ` jO ∞`` ` ` ` dCG 60
11
á``bÓ``©` dG QÉ`` ` `WEG »`` a
ø«Hh É¡æ«H Ió«WƒdG
6:12
ójó©dG »a á¶aÉëªdG
.ä’ÉéªdG øe
3:34
(2¢U π«°UÉØàdG)
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zá``aô``¨``dG{h zá``ª``°``UÉ``©``dG{ ø«H ∑ôà°ûe ¿hÉ``©``J
Ió``aGƒ``dG á``dÉ``ª``©``∏``d á``à``bDƒ` e ø``cÉ``°``ù``e AÉ``°``û``fE’

…ôμ``°ùdG á«©ªéd »fhôàμdE’G ≈``≤à∏ªdG ≈Yôj záë``°ü∏d ≈∏YC’G{ ¢``ù«FQ
á«©ªédG ΩGô¨à°ùfÉH √ô°ûæd »°ûªdG ¿Éμªd
Ióe IQƒ``°`U hCG ,ø«©HÉàªdG ™«ªL õ«Øëàd
º°SG πNó«d Égó©Hh ,ï``jQÉ``à`dG ™``e »°ûªdG
ó``bh .»``°`û`ª`dG …ó``ë` J πé°S »``a ÜÉ``°`ù`ë`dG
3 Ió``e ø«eõà∏ªdG ø``«`cQÉ``°`û`ª`dG ô°üM º``J
áYÉ°S ∞°üf Ióªd º¶àæªdG »°ûªdÉH Qƒ¡°T
øjòdGh π``bC’G ≈∏Y ´ƒÑ°SC’ÉH ΩÉ``jCG 5 Ék«eƒj
π«é°ùJ ºàjh º¡«°ûªH ≥«KƒàdG ¿ƒ∏°Sôj
»°ûªdG …óëJ πé°S »a ΩÉ¶àfÉH …óëàdG
.zø«cQÉ°ûª∏d
,äGô≤ØdG ø``e Oó``Y ≈∏Y πØëdG πªà°TG
…óëJ IQOÉÑªd ¢UÉN ƒjó«a ¢VôY ºJ å«M
»ë«eôdG ∫’O IQƒàcódG âeób Éªc ,»°ûªdG
…ôμ°ùdG á«©ªL »a á«ª∏©dG áæé∏dG á°ù«FQ
k
IQOÉÑe áfÉÑà°SG èFÉàæd É°VôY
á«æjôëÑdG
.™ªàéªdÉH »°ûªdG …óëJ
ôKƒc IQƒàcódG âeÉb ,πØëdG ΩÉàN »ah
á«©ªéH ΩÓYE’Gh á«YƒàdG áæéd á°ù«FQ ó«©dG
õFGƒédG ≈∏Y Öë°ùdÉH á«æjôëÑdG …ôμ°ùdG
.IQOÉÑªdG »a ø«cQÉ°ûªdG øe Gõk FÉa 17`d
áØ«∏N ∫BG ¬∏dGóÑY øH óªëe ï«°ûdG ΩÉb óbh
á«æjôëÑdG …ôμ°ùdG á«©ªL ™bƒe ø«°TóàH
á∏eÉμàe ájƒYƒJh á«eÓYEG á°üæe πãªj …òdG
±ô°TCG ÜÉ¡jEG ¢Sóæ¡ªdG Ωób Éª«a ,á«©ªé∏d
k πª©dG ≥jôa ƒ°†Y
ºgCG øY É«Øjô©J É°VôY
.ójóédG ™bƒªdG äGõ«ªe

á∏°UGƒàªdG ºgOƒ¡L ≈∏Y á«æjôëÑdG …ôμ°ùdG
á«©ªL á``jDhQh ±Gó``gCG ≥«≤ëàd Iôªà°ùªdGh
ÉæÑ©°ûd ô«îdG ¬«a Éªd á«æjôëÑdG …ôμ°ùdG
.á«dÉ¨dG Éæàμ∏ªeh ºjôμdG
…ôLÉ¡dG ºjôe IQƒàcódG âdÉb É¡à¡L øe
¢ù«FQ ÖFÉfh áeÉ©dG áë°ü∏d óYÉ°ùªdG π«cƒdG
á«©ªédG ¿EG á«æjôëÑdG …ôμ°ùdG á«©ªL
¬∏dGóÑY ø``H óªëe ï«°ûdG á``jÉ``YQ â``ë` Jh
á≤HÉ°ùe âª¶f á«©ªédG ¢ù«FQ áØ«∏N ∫BG
»©HÉàªd á«fÉãdG É¡àî°ùf »a »°ûªdG …óëJ
25 øe Qƒ¡°T çÓK Ióe á«©ªédG ΩGô¨à°ùfG
Ak GóàHG .2020 πjôHCG 23 ≈``dEG 2020 ôjÉæj
á«HƒæédG á¶aÉëªdG »a ´ÉaôdG ≈°ûªe øe
.Qƒ¡°T 3 ó©H É¡ªàîf Ωƒ«dGh
á≤HÉ°ùªdG øe ±ó¡dG q¿CG …ôLÉ¡dG âæ«Hh
»°ûªdG §ªf »æjôëÑdG ™ªàéªdG ≈æÑàj ¿CG
øe ô¡°TCG 3 ájÉ¡æH IÉ«M Üƒ∏°SCÉc »ë°üdG
¿RƒdG ≈∏Y á¶aÉëªdGh …óëàdGh IQOÉÑªdG
ájQÉ°ùdG ô«Z ¢VGôeC’G øe ájÉbƒ∏dh »ë°üdG
.ó«©ÑdG ióªdG ≈∏Y
äÉÑ∏£àe øe q¿CG ≈dEG …ôLÉ¡dG âgƒfh
πªY …ó``ë` à` dGh á≤HÉ°ùªdG ≈`` dEG ΩÉ``ª`°`†`f’G
Ióe º¡«°ûªd º¡eGô¨à°ùfG »a z∞j’ ƒjó«a{
ΩGô¨à°ùf’ zø``°`û`æ`e{ π``ª`Yh á``YÉ``°`S ∞°üf
∫É``°` SQEG hCG á``«`æ`jô``ë`Ñ`dG …ô``μ`°`ù`dG á«©ªL
IQƒ°U ™e Ωƒ«dG ájÉ¡f πÑb º¡JGƒ£N Oó``Y

.áæeõªdG
∫BG ¬∏dGóÑY øH óªëe ï«°ûdG í``°`VhCGh
»a Év«HÉéjEG Gkô` KCG â≤≤M IQOÉÑªdG q¿CG áØ«∏N
™ªàéªdG iƒà°ùe ≈∏Yh É¡«a ø«cQÉ°ûªdG
Iô«NC’G áfhB’G »a Éæ°ùªd ó≤d{ :Ók FÉb ,ÉkeƒªY
á«ë°üdG äGô«¨àdGh äGô°TDƒªdG øe ójó©dG
º¡àcQÉ°ûe ó©H ™ªàéªdG OGôaCG »a á«cƒ∏°ùdGh
å«M ø``e ∂``dPh ,≈`` dhC’G áî°ùædG »``a Éæ©e
Gƒ°ü∏îJ É°†jCGh ,»eƒ«dG »°ûªdÉH º¡eGõàdG
´É£à°SG º¡æe ¢†©ÑdGh IóFGõdG ¿GRhC’G øe
øe º¡æeh …ôμ°ùdG ¢Vôe ≈∏Y Iô£«°ùdG
…ôμ°ùdG ¢VôªH áHÉ°UE’G øe √ó°ùL ≈ªM
Ée Gò```gh ,iô`` ``NC’G á``æ`eõ``ª`dG ¢```VGô```eC’Gh
z»°ûªdG …óëJ IQOÉÑe{ á∏°UGƒe ≈∏Y Éæ©é°T
…óëàdG ™HÉW â∏ªM »àdG á«fÉãdG É¡àî°ùæH
iód »``eƒ``«`dG º¶àæªdG »°ûªdG á``∏`°`UGƒ``eh
øe ºZôdÉH ™ªàéªdG OGô``aCG øe ø«cQÉ°ûªdG
zÉfhQƒc{ ¢Vôe »°ûØJ »a á∏ãªàªdG ±hô¶dG
»a ø«ª¶àæªdG OGô`` aC’G ΩGõ``à`dG ≈``dEG iOCG Ée
.º¡dRÉæe »a ºgh »°ûªdG …óëJ á°SQÉªe
™«ªéd ô``jó``≤`à`dGh ôμ°ûdG ø``Y Üô`` `YCGh
ø``«` ª` YGó``dGh ø``«` ª` gÉ``°` ù` ª` dGh ø``«` cQÉ``°` û` ª` dG
è«∏îdG ácô°T º¡°SCGQ ≈∏Yh IQOÉÑªdG √ò¡d
»ã∏gh ∑Gô`` J ¢``ù`æ`à`ah á``«` dB’G äÉÑ°SÉë∏d
ôμ°ûdGh .¿Ó``HO â``jGOh ¿ƒàdQÉch õjQƒdÉc
á«©ªL IQGOEG ¢ù∏ée AÉ``°` †` YC’ ∫ƒ``°`Uƒ``e

óªëe ï«°ûdG Ö«ÑW ≥jôØdG ájÉYQ âëJ
≈∏YC’G ¢ù∏éªdG ¢ù«FQ áØ«∏N ∫BG ¬∏dGóÑY øH
…ôμ°ùdG á«©ªL IQGOEG ¢ù∏ée ¢ù«FQ áë°ü∏d
á«æjôëÑdG …ôμ°ùdG á«©ªL âª¶f ,á«æjôëÑdG
…óëJ{ IQOÉÑe »a ø«≤HÉ°ùàªdG ºjôμJ πØM
ƒjÉe 2 âÑ°ùdG Ωƒ``j AÉ°ùe ∂``dPh ,z»°ûªdG
øY »FôªdG ∫É°üJ’G á«æ≤J ≥jôW øY 2020
.á«©ªédG äÉ«≤à∏e »a Iôe ∫hC’ ∂dPh ó©H
ï«°ûdG QÉ``°` TCG á«MÉààa’G ¬àª∏c »``ah
…óëJ{ ¿CG ≈dEG áØ«∏N ∫BG ¬∏dGóÑY øH óªëe
IôgÉX á¡LGƒªd èeGôÑdG ºgCG øe ƒg z»°ûªdG
ó©J »``à`dGh ,Éæ©ªàée »``a áæª°ùdG QÉ°ûàfG
¢VôªH áHÉ°UEÓd á«°ù«FôdG ÜÉÑ°SC’G ºgCG øe
É¡d »àdGh áæeõªdG ¢VGôeC’G πch …ôμ°ùdG
Iô«£N ájOÉeh á«ë°Uh á«YÉªàLG äGô«KCÉJ
.™ªàéªdGh äÉeƒμëdGh OôØdG ≈∏Y
z»°ûªdG …óëJ IQOÉÑe{ q¿CG ≈dEG QÉ°TCGh
iƒà°ùe ≈∏Y É¡Yƒf øe ≈dhC’G IQOÉÑªdG »g
ó≤dh ,»``Hô``©`dG è«∏îdG á≤£æeh øjôëÑdG
∞∏àîe øe Ék©°SGh ÉkªYO IQOÉÑªdG √òg âb’
™«ªL øe á©°SGh ácQÉ°ûªHh ™ªàéªdG OGôaCG
ácQÉ°ûeh IófÉ°ùeh ºYóHh ájôª©dG äÉÄØdG
º¡©«é°ûJ É``°``†k `jCGh ,áμ∏ªªdÉH ø«dhDƒ°ùªdG
IQOÉÑªdG √òg âëÑ°UCG ≈àM ™ªàéªdG OGôaCG
áæª°ùdG øe óë∏d Ók eÉμàe ÉkjƒYƒJ É kéeÉfôH
¢VGôeC’Gh …ôμ°ùdG ¢Vôe äÉØYÉ°†e øeh

.¢SÉf ¬∏dGóÑY ô«ª°S |
∞JÉμJ ≈``dEG Gk ô«°ûe ,äÉYÉ£≤dG
á«æWƒdG Oƒ¡édG ™e áaô¨dG Oƒ¡L
ájÉªM ¬fCÉ°T øe Ée πμd ádhòÑªdG
≈∏Y √QGô≤à°SGh ™ªàéªdG áeÓ°S
.Ió©°UC’G áaÉc
≈∏Y á``aô``¨`dG ¢ù«FQ Oó``°`Th
áμ∏ªe »``a Ió``aGƒ``dG ádÉª©dG ¿CG
ájÉYôdG πeÉμH ≈¶ëJ øjôëÑdG
,áeƒμëdG π``Ñ`b ø``e ΩÉ``ª` à` g’Gh
»``à`dG É``¡`bƒ``≤`M á``aÉ``μ` H ™``à`ª`à`Jh
äÉ©jô°ûJh ø«fGƒb É¡d É¡àæª°V
πc ¿CG ≈`` ` dEG Ék ` `à` `a’ ,á``μ` ∏` ª` ª` dG
IòîàªdG á``«`FÉ``bƒ``dG äGAGô`` ` LE’G
á``dÉ``ª` ©` dG ∂`` ∏` `J á`` jÉ`` ª` `M Rõ`` ©` `J
á``Ä`HhC’G ôWÉîe ø``e É¡fƒ°üJh
øª°†j º``μ` ë` eh ø`` ` eBG π``μ` °` û` H
ƒëædG ≈∏Y É¡àjÉYQh É¡àeÓ°S
.º«∏°ùdG

.øªMôdGóÑY øH ΩÉ°ûg ï«°ûdG |
áàbDƒe øcÉ°ùe AÉ°ûfEG ∫Ó``N øe
ø«μ°ùàd áªFÉb ¿ÉÑªH ´ôÑàdG hCG
.É¡«a ádÉª©dG
áaôZ ¢ù«FQ ∫Éb ,¬à¡L øe
ó«°ùdG øjôëÑdG áYÉæ°Uh IQÉéJ
√ò``g ¿EG ¢``SÉ``f ¬``∏`dGó``Ñ`Y ô«ª°S
äÉ¡«Lƒà∏d Gk PÉØfEG »JCÉJ IQOÉÑªdG
ÖMÉ°U Iô°†ëd á«eÉ°ùdG á«μ∏ªdG
≈°ù«Y ø``H óªM ∂∏ªdG ádÓédG
ióØªdG OÓ``Ñ`dG πgÉY áØ«∏N ∫BG
äÉ``«`fÉ``μ`eE’Gh Oƒ¡édG ôaÉ°†àH
áeƒμëdG ™e ≥«°ùæàdGh ¿hÉ©àdGh
Ék XÉØM ,ÉfhQƒc ¢Shô«a á¡HÉéªd
ø«æWGƒªdG áeÓ°Sh áë°U ≈∏Y
áaÉc ô«î°ùJ Gk ócDƒe ,ø«ª«≤ªdGh
Oƒ¡édG ºYód áaô¨dG äÉ«fÉμeEG
áëFÉédG √ò¡d …ó°üà∏d á«æWƒdG
∞∏àîe ≈∏Y á«Ñ∏°ùdG É¡JÉ«YGóJh

∫É```ª```YCÓ```d á```«```μ```∏```ª```dG{ äÉ```Yô```Ñ```J ¥Ó````````WEG
bwallet ≥``«``Ñ``£``J ô```Ñ```Y zá```«```fÉ```°```ù```fE’G

2030 ájDhQ ™``e É«``°TÉªJ É«fhôàμdEG É``¡JÉeóN ø``e 19 ∫ƒq ``ëJ zäÉ``jó∏ÑdG{

.äÉjó∏ÑdG ¿hDƒ°T π«ch |

â``fÉ``c »``à` dG á``jó``∏` Ñ` dG äÉ``eó``î` dG
ájhó«dG äGAGô`` `LE’G ≈∏Y óªà©J
ºgÉ°S á``«` fhô``à` μ` dEG äÉ``eó``N ≈`` dEG
≈∏Y äGAGô`` ` ` ` `LE’G π``«` ¡` °` ù` J »`` a
áYô°S ≈``dEG á``aÉ``°`VEG ,ø«©LGôªdG
É``¡` à` ©` HÉ``à` eh á``∏` eÉ``©` ª` dG RÉ`` `é` ` fEG
…CG ø``eh â``bh …CG »a Ék «fhôàμdEG
á©LGôe ≈dEG áLÉëdG ¿hO øe ¿Éμe
.zAÓª©dG áeóN õcôe
¿Cnq G IQGRƒ`` ` ` dG π``«` ch ó`` ` ` cnq CGh
IOÉjR »a º¡°ùj »ªbôdG ∫ƒëàdG
oq
äÉeóN ºjó≤J ≥jôW øY äGOGôjE’G
Éªe á``∏`YÉ``a IQƒ``°`ü`H ø«æWGƒª∏d
øe ójõjh OÉ°üàb’G á∏éY ∑ôëj
.á«eƒ«dG äÉ«∏ª©dG
´hô``°` û` e ¿CG ≈`` ` dEG QÉ`` `°` ` TCGh
ºjó≤J ≈dEG ±ó¡j »ªbôdG ∫ƒëàdG
oq
ΩÉ¶f OÉªàYÉH Iõ«ªe AÓªY áeóN
≈dEG ,AÓª©dG äÉbÓY IQGOE’ ójóL
»eƒμëdG AGOC’G ø«°ùëJ ÖfÉL
AGOC’G äGô`` °` `TDƒ` `e ΩGó``î` à` °` SÉ``H
äÉfÉ«H π«∏ëJ ∫ÓN øe »Ø«XƒdG
»a AGOC’G IAÉØch á«eƒ«dG ∫ÉªYC’G
.äÉÑ∏£dG ™e πeÉ©àdG

QGƒ``°` û` e ø`` e á``«` fÉ``ã` dG á``∏` Mô``ª` ∏` d
øª°†àà°S å«M »ªbôdG ∫ƒëàdG
oq
äÉ``Lô``î`e ò``«`Ø`æ`J á``∏` Mô``ª` dG √ò`` g
»àdG º«eÉ°üàdG øe ≈dhC’G á∏MôªdG
»``à`dGh Ω2019 ΩÉ`` Y ∫Ó`` N â``ª`J
áÑ°SƒëdG ≈∏Y É¡àaÉ°†à°SG ºà«°S
äÉ``«`æ`≤`J ∞``«` Xƒ``Jh á``«` HÉ``ë` °` ù` dG
¢ùμ©æ«°S Éªe »YÉæ£°U’G AÉcòdG
äÉeóîdG ºjó≤J IOƒL ≈∏Y Ék «HÉéjEG
äÉ«æ≤àdG çó``MCG ≥«Ñ£J ∫ÓN øe
π°†aCGh É«LƒdƒæμàdG ∫Éée »``a
.ºdÉ©dGh á≤£æªdG »a äÉ°SQÉªªdG
øe ójó©dG πjƒëJ ¿Cnq G{ ó``cCGh
äÉ``eó``N ≈`` dEG á``jó``∏`Ñ`dG äÉ``eó``î` dG
π«¡°ùJ ±ó``¡` H ƒ``g á``«` fhô``à` μ` dEG
ø``«` æ` WGƒ``ª` dG ≈``∏` Y äGAGô`` ` ` ``LE’G
»a øjôªãà°ùªdGh ø``«`ª`«`≤`ª`dGh
»©°S ¿CG É``ª`c ,ø``jô``ë`Ñ`dG áμ∏ªe
äÉeóîdG √òg πjƒëJ »a IQGRƒdG
…ò``dG »æ≤àdG Qƒ`oq `£` à` dG ™``e »``JCÉ` j
∫Éée »``a Ék `«`dÉ``M º``dÉ``©`dG √ó¡°ûj
á«fhôàμdEG ¿ƒμàd äÉeóîdG πjƒëJ
.zájhój âfÉc ¿CG ó©H
π``jƒ``ë` J ¿CG{ :±É`` ` `°` ` ` VCGh

á°üNQ á``eó``N á``MÉ``JEG ≈``dEG á``aÉ``°`VEG
Gôàe 50 ø``e π``bC’ Ωó``¡` dGh ,Ωó``¡` dG
.zäÉjôØëdGh §jƒëàdGh É©Hôe
á``°`ù`eÉ``î`dG á``∏` Mô``ª` dG »``a É`` `eCG
º``J{ ¬`` `fCG ∞``∏` N ô`` jRƒ`` dG í``°` VhCÉ` a
,¿Gƒ``æ` Y π«é°ùJ á``eó``N π``jƒ``ë` J
ä’É¨°TG áeóN ,¿GƒæY áMƒd Ö∏W
åjóëJ ,…ó∏H ÜÉ°ùM ≥∏Z ,¥ô£dG
á``eó``N ,…ó```∏` `H ÜÉ``°` ù` M äÉ`` fÉ`` «` `H
OGô«à°S’G á``eó``Nh ,É``jGhõ``dG ™«H
äÉeóN ≈``dEG »``YGQõ``dG ôjó°üàdGh
.zá«fhôàμdG
∑Éæg ¿CG ¬``«` dEG QÉ°ûªdG ø``eh
É¡∏jƒëJ ºà«°S iô`` `NCG äÉ``eó``N
á«fhôàμdEG äÉeóN ≈``dEG Ók Ñ≤à°ùe
É«fhôàμdEG äGOÉ¡°ûdG áYÉÑW áeóîc
,zQR Code{ ΩGóîà°SG áeóNh
á``°` SGQó``dG ó``«` b â`` dGRÉ`` e É``¡``fEG PEG
.ôjƒ£àdGh
¿hDƒ°T π«ch ∫É``b ¬ÑfÉL øe
¿hDƒ°Th ∫É¨°TC’G IQGRƒH äÉjó∏ÑdG
»fGôª©dG §«£îàdGh äÉ``jó``∏`Ñ`dG
∫BG óªMCG øH óªëe ï«°ûdG ¢Sóæ¡ªdG
á°Sóæg IOÉ``YEG ≈∏Y Éæ∏ªY{ :áØ«∏N
äÉeóîdG ø``e ójó©∏d äGAGô`` `LE’G
±ó¡H ∂dPh IQGRƒ``dG É¡eó≤J »àdG
äÉcô°ûdGh OGôaC’G äÉeóN π«¡°ùJ
≈dEG áaÉ°VEG ,äGAGô`` LE’G ™jô°ùJh
á°üæª∏d …QÉª©e πªY QÉWEG AÉ°ûfEG
äÉ``eó``î`H á``°`UÉ``î`dG á«∏Ñ≤à°ùªdG
.zIQGRƒdG
¿hDƒ°T) »a Éæªb Éªc :±É°VCGh
õ«¡éàdGh OGó`` YE’É`` H (äÉ``jó``∏` Ñ` dG

.∫É¨°TC’G ôjRh |
º°†J »àdGh á«fhôàμdE’G á°üæªdG
Égò«ØæJ iôL ájó∏H áeóN 19 Ék «dÉM
.πMGôe IóY ≈∏Y
≈dhC’G á∏MôªdG ¿CG ≈dEG QÉ°TCGh
Ék ` «` fhô``à` μ` dEG äÉ``eó``î``dG π``jƒ``ë` à` d
¢``SQÉ``e ô``¡`°`T á``jGó``H »``a â``≤`∏`£`fG
IOÉaEG »àeóN πjƒëJ ºJ PEG ,Ω2020
≈dEG …ó∏ÑdG ÜÉ°ùëdG íàah øμ°ùdG
øe ó«Øà°ùj å«M á«fhôàμdEG äÉeóN
ø«©LGôªdG øe ô«Ñc OóY ø«àeóîdG
Qƒ°†ëdG Ék ≤HÉ°S º¡æe Ö∏£àj ¿Éch
.AÓª©dG õcôe ≈dEG Ék «°üî°T
á∏MôªdG »``a ¬`` fCG ∞∏N ô`` cPh
á°TÉ°T á``eó``N π``jƒ``ë`J º``J á``«`fÉ``ã`dG
ø``«`M »`` `a ,Ió`` `Mƒ`` `ª` ` dG ∫ƒ`` `Nó`` `dG
áãdÉãdG á``∏`Mô``ª`dG »``a ¿Ó`` `YE’G º``J
ô°TÉÑªdG »``fhô``à` μ` dE’G ™``aó``dG ø``Y
Gk ô«°ûe ,ø«eCÉàdG ≠dÉÑe ´ÉLôà°SGh
ΩÓà°SG øY âØbƒJ IQGRƒdG ¿CG ≈dEG
ájhó«dG á≤jô£dÉH ájó≤f ≠dÉÑe …CG
ájó∏ÑdG Ωƒ°SôdG hCG äÓeÉ©ªdG ô«¶f
GPEG ,(Ω2020 πjôHCG 15) øe GAó``H
Ωƒ°SôdG Ék «dÉM º∏°ùàJ IQGRƒ``dG ¿Enq G
™``aó``dG á°üæe ≥``jô``W ø``Y á``jó``∏`Ñ`dG
»``fhô``à` μ` dE’G ™``aó``dG hCG (OGó`` °` `S)
π¡°ùj Ée Gògh ,âfôàfE’G ΩGóîà°SÉH
.™aódG äGAGôLEG ø«©LGôªdG ≈∏Y
á``©` HGô``dG á``∏` Mô``ª` dG »`` a É`` ` eCG
äÉeóîdG øe OóY áMÉJEG ºJ{ :∫É≤a
ΩÉ``ª` JEG á``eó``N É``¡`æ`e á``«` fhô``à` μ` dE’G
,»FÉHô¡μdG QÉ«àdG π«°UƒJh AÉæÑdG
AÉæH á°üNQh ,º«eôàdG á°üNQh
,É©Hôe Gô``à` e 50 ø``e π`` bC’ ó``jó``L

¿hDƒ°Th ∫É¨°TC’G ôjRh ∞°ûc
»``fGô``ª`©`dG §``«`£`î`à`dGh äÉ``jó``∏`Ñ`dG
øY ∞∏N ¬∏dGóÑY øH ΩÉ°üY ¢Sóæ¡ªdG
äÉeóN ≈dEG ájó∏H áeóN 19 πjƒëJ
Ö∏£àj ôeC’G ¿Éc ¿CG ó©H á«fhôàμdEG
Ék «°üî°T Qƒ°†ëdG ø«©LGôªdG øe
áfÉeC’ á©HÉàdG AÓª©dG áeóN õcGôªd
ΩÉªJE’ çÓãdG äÉjó∏ÑdGh áª°UÉ©dG
QÉWEG »a ∂dP AÉLh ,äÉeóîdG √òg
ø«æWGƒªdG áeóîd IQGRƒ`` dG »©°S
áμ∏ªe »a øjôªãà°ùªdGh ø«ª«≤ªdGh
ºjó≤àdG äGAGôLEG π«¡°ùJh øjôëÑdG
¿Cnq G Ék `ë`°`Vƒ``e ,á``jó``∏`Ñ`dG äÉ``eó``î`∏`d
ÉYhô°ûe ó©oj »fhôàμdE’G ∫ƒoq ëàdG{
á``jDhQ ™``e ≈°TÉªàj É«é«JGôà°SG
èeÉfôHh 2030 øjôëÑdG áμ∏ªe
,2022-2019 á``eƒ``μ` ë` dG π``ª` Y
äÉ``¡`Lƒ`
oq `J ™``e Ék `eÉ``ª`J ≥``aGƒ``à`j É``ª`c
á``eƒ``μ` ë` dGh äÉ``eƒ``∏` ©` ª` dG á``Ä` «` g
.zá«fhôàμdE’G
≥``∏`£`æ`e ø`` ` e{ :∞`` ∏` `N ∫É`` ` `bh
äÉ``eó``î` dG ô``jƒ``£` J ≈``∏` Y É``æ`°`Uô``M
á£N ™°VƒH IQGRƒdG âeÉb ájó∏ÑdG
¢üàîe »æ≤J πªY ≥jôa π«μ°ûJh
≈``dEG á``jó``∏` Ñ` dG äÉ``eó``î` dG π``jƒ``ë`à`d
âYÉ£à°SG å«M ,á«fhôàμdG äÉeóN
≈àM »``°`VÉ``ª`dG ¢``SQÉ``e ô``¡`°`T ò``æ`e
πjƒëJ Ω2020 πjôHEG ô¡°T ájÉ¡f
ájó∏H á``eó``N 19 ºjó≤J äGAGô`` `LEG
»fhôàμdE’G ™bƒªdG ôÑY Égô«aƒJh
πjƒëJ ≈∏Y πª©J É¡fCG Éªc ,IQGRƒ∏d
¿ƒμàd ájó∏ÑdG äÉeóîdG øe ójõªdG
.zπÑ≤à°ùªdG »a á«fhôàμdEG
â∏∏q b Iƒ£îdG √òg{ :±É°VCGh
≈dEG ø«©LGôªdG Qƒ°†M áLÉM øe
íÑ°UCG PEG ,ájó∏Ñ∏d á«eÉeC’G ÖJÉμªdG
IQGRƒ``dG ™bƒe ΩGóîà°SG º¡fÉμeEÉH
äÓ``eÉ``©`ª`dG º``jó``≤`à`d »``fhô``à` μ` dE’G
≈``dEG á``aÉ``°` VEG ,á`` eRÓ`` dG ≥``FÉ``Kƒ``dGh
áaô©eh Ék «fhôàμdEG º¡JÉÑ∏W á©HÉàe
,É¡°†aQ hCG º¡JÉÑ∏W ∫ƒÑb ºJ GPEG Ée
»a á©LGôªdG á«fÉμeEG ≈``dEG áaÉ°VEG
.z¢†aôdG ádÉM
≥``jô``Ø` dG ¿CG ∞``∏` N í```°` `VhCGh
»a Óãªe IQGRƒ`` `dG »``a ¢üàîªdG
áMÉJEÉH ΩÉb äÉeƒ∏©ªdG º¶f IQGOEG
≥jôW øY äÉeóîdG øe Oó``Y ôÑcCG

بيانات الخبر

.ó«°ùdG ≈Ø£°üe .O |
á∏ªëa ,É¡Ñ©°Th øjôëÑdG áeóîd
øe ø«°TóàH â≤∏£fG zô«N Éæ«a{
∫BG óªM ø``H ô°UÉf ï«°ûdG ƒª°S
∫ÉªYCÓd ∂∏ªdG ádÓL πãªe áØ«∏N
¢ù«FQ ÜÉÑ°ûdG ¿hDƒ°Th á«fÉ°ùfE’G
á«μ∏ªdG á°ù°SDƒªdG AÉæeCG ¢ù∏ée
»a ºgÉ°Sh ,á«fÉ°ùfE’G ∫ÉªYCÓd
äÉ¡édG øe ójó©dG á∏ªëdG √ò``g
Oƒ¡édG ºYód OGôaC’Gh äÉcô°ûdGh
¢``Shô``«`Ø`d …ó``°` ü` à` ∏` d á``«` æ` Wƒ``dG
ƒª°ùdG ÖMÉ°U IOÉ«≤H É``fhQƒ``c
∫BG óªM øH ¿Éª∏°S ô«eC’G »μ∏ªdG
∫hC’G ÖFÉædG ó¡©dG »``dh áØ«∏N
.AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«Fôd
≈Ø£°üe Qƒ``à`có``dG ±É``°` VCGh
Ék ÑjôZ ¢ù«d ô``eC’G Gò``g ¿CG ó«°ùdG
á``«`dÉ``ª`dG äÉ``eó``î` dG á``cô``°` T ≈``∏` Y
É``ª` FGO ¿ƒ``bÉ``Ñ` °` S º``¡` a á``«` Hô``©` dG
áμ∏ªe »a »fÉ°ùfE’G πª©dG ºYód
ô°SC’G ºYO ≈``dEG ák aÉ°VEG øjôëÑdG
ºjó≤àd á°ù°SDƒªdG »``a ádƒØμªdG
äÉ``jÉ``Yô``dGh äÉ``eó``î`dG ø``e ó``jõ``e
.º¡d

.ájôëÑdG IhôãdGh áYGQõdG π«ch |
¥ÓWE’ ¢UÉîdG ´É£≤dG ™e äÉcGô°ûdG íàa
ΩÉ¡°SEG º«¶©J É¡fCÉ°T øe »àdG äÉYhô°ûªdG
Ö∏£dG á«Ñ∏J »a á«μª°ùdG IhôãdG ´É£b
.∑Éª°SC’G øe »∏ëªdG

øH ΩÉ°üY ¢Sóæ¡ªdG IOÉ©°S »fGôª©dG
øe »àdG äÉfÉμeE’G ô«î°ùàd ∞∏N ¬∏dGóÑY
.º¡ªdG ´É£≤dG Gò¡H ¢Vƒ¡ædG É¡fCÉ°T
»a Gkó¡L ôNóJ ød ádÉcƒdG ¿CG ôcPh

»``FGò``Z ø`` ` eCG ≥``«` ≤` ë` J ƒ``ë` f ø``jô``ë` Ñ` dG
¿CG ≈``dEG Oó°üdG Gòg »a Gkô«°ûe ,ΩGóà°ùe
ô``jRh π``Ñ`b ø``e Iôªà°ùªdG äÉ``¡`«`Lƒ``à`dG
§«£îàdGh äÉjó∏ÑdG ¿hDƒ`°`Th ∫É¨°TC’G

.…ôYƒdG πFÉ°U |
.(19-COVID)
¿CÉ` H ¿hQƒ``î` a ø``ë`f :∫É`` `bh
»a Oƒ¡édG ∂∏J ø``e GAõ``L ¿ƒμf
á«Hô©dG á«dÉªdG äÉeóîdG ácô°T
AÉëfCG ™«ªL »a OGô``aC’G ø«μªàH
áªgÉ°ùªdG ø``e ø``jô``ë`Ñ`dG áμ∏ªe
»a º``g ø``ª`d Ió``YÉ``°`ù`ª`dG ô``«`aƒ``Jh
≈dEG ák aÉ°VEG ,É¡«dEG áLÉëdG ¢ùeCG
á«μ∏ªdG á°ù°SDƒªdG äGQOÉ``Ñ`e º``YO
á``«` dÉ``ë` dG á``«` fÉ``°` ù` fE’G ∫É`` ª` `YCÓ` `d
ÉæeGõàd’ Gk õjõ©J .á«∏Ñ≤à°ùªdGh
á«©ªàéªdG á``«`dhDƒ`°`ù`ª`dG √É``é` J
É«LƒdƒæμàdG ∫Éée »``a OGhô`` ch
∞Xƒf ¿CG ÉæÑLGh øe ¬fEÉa ,á«dÉªdG
ø«μªàd QÉ``μ`à`H’Gh É«LƒdƒæμàdG
ô««¨àdG ƒ``ë`f ¬``©` aOh ™ªàéªdG
.»HÉéj’G
ø``«` H á``Ñ``°``SÉ``æ``ª``dG √ò`` `¡` ` Hh
ø«eC’G ó«°ùdG ≈Ø£°üe QƒàcódG
∫ÉªYCÓd á«μ∏ªdG á°ù°SDƒª∏d ΩÉ©dG
»JCÉj ¿hÉ©àdG Gòg ¿CG á«fÉ°ùfE’G
á«©ªàéªdG á``cGô``°` û` dG ÜÉ`` H ø``e
äÉ¡édG É¡dÓN ø``e πª©J »``à`dG

á¶ØëªdG bwallet â``©`bh
øjôëÑdG áμ∏ªe »a IóFGôdG á«ªbôdG
á``°`ù`°`SDƒ`ª`dG ™`` e º``gÉ``Ø` J Iô`` cò`` e
á``«` fÉ``°` ù` fE’G ∫É`` ª` `YCÓ` `d á``«` μ` ∏` ª` dG
äGQOÉ``Ñ`ª`d äÉ``Yô``Ñ`à`dG ÜÉ``H íàØH
ºYóJ »àdG áØ∏àîªdG á°ù°SDƒªdG
…hPh ø«æ°ùªdGh πeGQC’Gh ΩÉàjC’G
ô``°` SC’Gh á``°`UÉ``î`dG äÉ``LÉ``«` à` M’G
..áμ∏ªªdG »a ø«ØØ©àªdG OGô``aC’Gh
.bwallet ≥«Ñ£J ôÑY ∂``dP πc
»àdG zô«N Éæ«a{ á∏ªM πª°T Gògh
á«æWƒdG Oƒ¡édG ø``e Gk Aõ`` L ó©J
ÉfhQƒc ¢Shô«a QÉ°ûàfG øe óë∏d
™``«` ª` Lh (19-COVID)
á«μ∏ªdG á``°` ù` °` SDƒ` ª` dG äGQOÉ```Ñ` `e
.á«∏Ñ≤à°ùªdG á«fÉ°ùfE’G ∫ÉªYCÓd
bwallet »eóîà°ùªd øμªj
IQOÉÑe …C’ ´ôÑàdG »a ø«ÑZGôdG
≥«Ñ£J ôÑY ∂dòH ΩÉ«≤dG á°ù°SDƒª∏d
≈∏Y ô≤ædG ≥jôW øY bwallet
º``bQ ∫É`` ` `NOEGh zô``LÉ``à` ∏` d ™`` aó`` dG{
á°ù°SDƒª∏d ¢ü°üîªdG ∞``JÉ``¡`dG
á``«` fÉ``°` ù` fE’G ∫É`` ª` `YCÓ` `d á``«` μ` ∏` ª` dG
áªgÉ°ùªdG ≠∏Ñe ™e 30123123
.á«∏ª©dG ΩÉªJE’ Üƒ∏£ªdG
¢ù«FQ …ôYƒdG πFÉ°U ¬LƒJh
äÉ``eó``î`dG á``cô``°`T IQGOEG ¢ù∏ée
á°ù°SDƒª∏d ôμ°ûdÉH á«Hô©dG á«dÉªdG
≈∏Y á«fÉ°ùfE’G ∫ÉªYCÓd á«μ∏ªdG
ºYóH ôªà°ùªdGh âHÉãdG É¡eGõàdG
áLÉàëªdG ™ªàéªdG íFGô°T ∞∏àîe
»a ÉªH ,øjôëÑdG AÉëfCG ™«ªL »a
áÄØdG ∂∏J º``YO »``a ÉgOƒ¡L ∂``dP
á«eÉeC’G ±ƒØ°üdG »a πª©J »àdG
ÉfhQƒc ¢Shô«a QÉ°ûàfG øe óë∏d

ø``jô``ë``Ñ``dG :z¿É```°```ù```fE’G ¥ƒ``≤``ë``d á``eÉ``æ``ª``dG{
Ió``aGƒ``dGh á``«``æ``Wƒ``dG á``dÉ``ª``©``dG ¥ƒ``≤``M πØμJ
πμd ôjó≤àdGh á«ëàdG ¿É°ùfE’G
AÉæH »``a º¡°ùj »``æ` Wh π``eÉ``Y
ájƒªæàdG ¬Jô«°ùe º``YOh ¬æWh
ÜhDhó`` ` ` dG π``ª``©``dG ∫Ó`` ` N ø`` `e
∞∏àîe »a ádhòÑªdG Oƒ¡édGh
º¡°ùJ »àdGh áª¡ªdG äÉYÉ£≤dG
.»æWƒdG OÉ°üàb’G óaQ »a

á«μª``°ùdG äÉæ``°VÉëdG õ``côe ø``e ≈``dhC’G á``∏MôªdG ≥``∏£J zá``jôëÑdG Ihô``ãdG{
≈∏Y ∫Éª©dG Ö``jQó``J ºàj Ö``jQó``à`dG Iôàa
≈∏Y É``¡`Jó``YÉ``°`ù`eh ∑É``ª` °` SC’G ƒ``ª`f πÑ°S
ó©J »``à`dG ∞«°üdG Iô``à`a RhÉéàd ƒªædG
π≤f ∂dP ó©H øeh ,ôëÑdG »a áÑ©°U Iôàa
.áªFÉ©dG ¢VGƒMC’G ≈dEG ∑Éª°SC’G
»a ´hô``°`û`ª`dG ¿CG í``à`Ø`dGƒ``HCG ø``«s ` Hh
,∫ÉªYCG OGhQ 10 ≈∏Y õcôj ≈dhC’G ¬à∏Môe
ÜÉ£≤à°SG á«fÉãdG á∏MôªdG »a ºà«°S Éª«a
OóY ™«°Sƒàd Ék«©°S ,∫ÉªYC’G OGhQ øe 20
.´hô°ûªdG øe øjó«Øà°ùªdG
≈∏Y ΩÉ≤oj ´hô°ûªdG ¿CG ≈``dEG QÉ``°`TCGh
n
¢VƒM
40 º°†J ™Hôe ôàe 2000 áMÉ°ùe
.Ék©Hôe Gkôàe 150 á©°ùH ∑Éª°SCG
Ihô```ã` `dGh á`` `YGQõ`` `dG π`` «` `ch ∫É`` ``bh
»μª°ùdG ´GQõà°S’G ´É£b ¿EG ,ájôëÑdG
áμ∏ªe Oƒ``¡` L »``a É``ªk `¡`e GkQƒ``ë` e πμ°ûj

áª°UÉ©dG á¶aÉëe â``æ`∏`YCG
øjôëÑdG áYÉæ°Uh IQÉéJ áaôZh
øcÉ°ùe AÉ°ûfE’ Écôà°ûe ÉfhÉ©J
º¡∏≤fh Ió``aGƒ``dG ádÉª©∏d áàbDƒe
,…RGô``à`MG AGô``LEÉ` c ∂``dPh É¡«dEG
áëaÉμªd á«æWƒdG Oƒ¡édG øª°V
ºgÉ°ùà°S å«M ,ÉfhQƒc ¢Shô«a
,QÉæjO ∞``dCG 60 ≠∏ÑªH (áaô¨dG)
É¡æ«H Ió«WƒdG ábÓ©dG QÉ``WEG »a
øe ójó©dG »a á¶aÉëªdG ø«Hh
.ä’ÉéªdG
øH ΩÉ``°`û`g ï``«`°`û`dG OÉ`` °` `TCGh
ßaÉëe áØ«∏N ∫BG øªMôdGóÑY
º¡ªdG QhódÉH áª°UÉ©dG á¶aÉëe
IQÉéJ á``aô``Z ¬``H ™∏£°†J …ò``dG
º``YO »`` a ø``jô``ë` Ñ` dG á``YÉ``æ` °` Uh
™æeh AGƒàM’ á«æWƒdG Oƒ¡édG
É¡JófÉ°ùeh ,É``fhQƒ``c QÉ``°`û`à`fG
,áægGôdG ±hô¶dG πX »a QÉéà∏d
ócDƒàd IQOÉ``Ñ`ª`dG √ò``g â``JCG ó``bh
á∏μ°ûe πëd á∏YÉØdG É¡àªgÉ°ùe
»a Ió`` `aGƒ`` `dG á``dÉ``ª` ©` dG ¢``Só``μ` J
ÉgQhO ™e ≥°ùàj ÉªH ,á¶aÉëªdG
∞∏àîe ºYO »a Oƒ¡°ûªdG »æWƒdG
ô«N »a Ö°üJ »àdG äGQOÉÑªdG
Ék «YGO ,º«≤ªdGh øWGƒªdGh øWƒdG
äÉcô°Th äÉ°ù°SDƒªdG ∞∏àîe
áªgÉ°ùªdG ≈``dEG ¢UÉîdG ´É£≤dG
á¶aÉëªdG É¡dòÑJ »àdG Oƒ¡édG »a
IóaGƒdG ádÉª©dG áaÉãc ∞«Øîàd

ájôëÑdG IhôãdGh áYGQõdG π«ch ø∏YCG
äÉ``jó``∏`Ñ`dG ¿hDƒ` `°` `Th ∫É``¨` °` TC’G IQGRƒ`` ` H
óªëe π«Ñf QƒàcódG »fGôª©dG §«£îàdGh
õcôe øe ≈dhC’G á∏MôªdG ¥ÓWEG íàØdGƒHCG
»æWƒdG õcôªdG »a ,á«μª°ùdG äÉæ°VÉëdG
.¿É«M ¢SCGQ »a …ôëÑdG ´GQõà°SÓd
äAÉ``L ´hô``°` û` ª` dG Iô``μ` a ¿CG ô`` `cPh
πª©dG á``Ä`«`Hh Ö``jQó``à` dG ô``«`aƒ``J ¢``Vô``¨`H
º¡JóYÉ°ùeh ,∫É``ª` YC’G OGhô``d áÑ°SÉæªdG
πNO Qó°üe πμ°ûJ äÉYhô°ûe ¥Ó`` WE’
áμ∏ªe OÉ°üàbG ≈∏Y ™ØædÉH Oƒ©j ÉªH º¡d
.øjôëÑdG
»a πãªàj ´hô``°`û`ª`dG ¿CG í``°` VhCGh
áÄ«ÑdG ô«aƒJh ∫É``ª`YCG OGhQ ™e óbÉ©àdG
øY IQÉÑY áMÉ°ùe º¡ëæeh º¡d áÑ°SÉæªdG
∫ÓNh ,º¡dÉªY ÖjQóàd ∫É``ª`YCG áæ°VÉM

á«ªdÉ©dG äÉ°SÉμ©f’G áédÉ©ªH
ºJh ,ÉfhQƒc ¢Shô«a QÉ°ûàf’
3 Ió``ª` d á``dÉ``ª` ©` dG Ö`` `JGhQ ™`` aO
º¡ØFÉXƒd Ék ¶ØM ∂``dPh ,Qƒ¡°T
,™ªàéª∏dh ºgô°SC’ Gk QGô≤à°SGh
ábÉÑ°S øjôëÑdG áμ∏ªe âfÉch
∫hódG øe ô«ãμd ÖfÉédG Gòg »a
ádÉ£ÑdG Ö°ùf É¡«a â©ØJQG »àdG
™°Vh RGõ``à` gGh ô«£N πμ°ûH
.º¡jód ádÉª©dG
øjôëÑdG áμ∏ªe â``YGQ Éªc
äÉ«dÉédG ø``e ádÉª©dG ´É``°` VhCG
ôéëdG º¡d äô`` ahh á«ÑæLC’G
â``©`aQh äÉ``Ñ` Lƒ``dGh »``ë`°`ü`dG
äGAGô`` ` ` ` ` ` `LE’G »`` ``a º`` `¡` ` «` ` Yh
QÉ``°` û` à` fG ™``æ` ª` d á`` `jRGô`` `à` ` M’G
ádÉª©dG ø«H É``fhQƒ``c ¢Shô«a
»a ÖÑ°ùàj …ò`` `dGh Ió`` aGƒ`` dG
,á«ë°üdG áeƒ¶æªdG »a ∫ÓàNG
øe π``«`∏`≤`à`dG ∂`` dP »``a â`` `YGQh
øcÉ°ùe »``a á``jOó``©` dG á``aÉ``ã`μ`dG
º¡d äÉ``Ñ`Lƒ``dG ô«aƒJh ∫Éª©dG
áÑ°SÉæªdG á«°û«©ªdG IÉ``«`ë`dGh
á«fÉ°ùfE’G Iô¶ædG ¢ùμ©j Éªe
ádÉª©dG √ÉéJ øjôëÑdG áμ∏ªªd
¬«a πØ¨J º``d â``bh »``a Ió``aGƒ``dG
.á«æWƒdG ádÉª©dG ¥ƒ≤M
¥ƒ≤ëd áeÉæªdG õcôe Ωó≤jh

¥ƒ≤ëd áeÉæªdG õcôe ó``cCG
øjôëÑdG áμ∏ªe QhO ¿É``°`ù`fE’G
ß``Ø``Mh á`` dÉ`` ª` `©` `dG º`` ` `YO »`` ` a
ä’ó©e ™aQh º¡bƒ≤M ájÉªMh
ô«aƒJh ø«WƒàdGh ∞«XƒàdG
,º¡d áÑ°SÉæªdG á«æ«eCÉàdG á∏¶ªdG
á«fƒfÉb áeƒ¶æe øª°V ∂``dPh
òæe øjôëÑdG É¡àæÑJ á∏eÉμàe
á«dÉª©dG äÉHÉ≤ædG ¿ƒfÉb QGó°UEG
¥ƒ°S ø``«` fGƒ``bh Ω2002 ΩÉ``Y
ó°V ø«eCÉàdGh πª©dG ¥hóæ°Uh
¿ƒ``fÉ``bh 2006 ΩÉ`` Y π``£`©`à`dG
ôWC’Gh Ω2010 á«fóªdG áeóîdG
πª©dG ¥ƒ≤M ßØëd á«©jô°ûàdG
ß``Ø`Mh á``jÉ``ª` Mh ø``«`æ`WGƒ``ª`∏`d
ø``Y ´É`` ` aó`` ` dGh äÉ``Ñ` °` ù` à` μ` ª` dG
äÉHÉ≤ædG ∫Ó``N ø``e º¡ëdÉ°üe
.»WGô≤ªjódG QÉWE’G »a
á«æWƒdG Oƒ¡édG ¿CG äôcPh
™``æ`eh …ó``°`ü`à`∏`d á`` jRGô`` à` `M’G
»àdGh ÉfhQƒc ¢Shô«a QÉ°ûàfG
á°SÉFôH øjôëÑdG ≥jôa ÉgOƒ≤j
ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U
áØ«∏N ∫BG ó``ª` M ø`` H ¿É``ª` ∏` °` S
≈∏YC’G óFÉ≤dG ÖFÉf ó¡©dG »dh
¢ù∏ée ¢ù«Fôd ∫hC’G ÖFÉædG
ádÉª©dG ´É°VhCG âYGQ AGQRƒ``dG
á«μ∏e äÉ¡«LƒJ øª°V á«æWƒdG
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ÉgóYCG á«æWƒdG IQƒaÉ¨æ°S á©eÉL øY IQOÉ``°`U á``°`SGQO äô``cP
ºgCG äô°ûfo h ,»æ«c ÉKÉfƒéfÉe Qƒ°ù«ahôÑdG É«Lƒdƒ«ÑdG Ωƒ∏Y PÉà°SCG
á©LGôªdG ó«b â``dGR Ée »``gh) »°VÉªdG πjôHCG 19 ïjQÉàH É¡ªdÉ©e
äÉ«bôY ¿CG ≈∏Y ∫óJ ájƒb äGô°TDƒe áªK ¿CG ,(»∏«°üØàdG ô°ûædG πÑb
IQób ôãcCG hóÑJ ,á«æ«L íLQC’G ≈∏Y »g ÜÉÑ°SC’h ,ºdÉ©dG »a IOóëe
k G hóÑjh ,z19-ó«aƒc{ ¢ShôjÉa ¬Lh »a Oƒª°üdG ≈∏Y
≥ah É°†jC
πbCG ¿ƒμj ¢Shô«ØdG ¿CG á°SGQódG É¡«dEG âÑgP »àdG É¡°ùØf äGô°TDƒªdG
OGôaCÉH áfQÉ≤ªdÉH äÉ«bô©dG √òg øe GkOGôaCG Ö«°üj Éªæ«M ô«ãμH Éμk àa
.iôNCG äÉ«bôY øe
,É¡ª¡a AÉ°ùj ’ ≈àM ,ájô°üæY ¢ù°SCG ≈∏Y Ωƒ≤J ’ á°SGQódG
≈∏Y ¿É°ùfE’G º°ùL IQóbh »æ«édG πeÉ©dG ø«H §HôJ ¿CG ∫hÉëJ ÉªfEGh
º¡Ød ºdÉ©dG ∫ƒM äÉ«bô©dG ø«H áfQÉ≤e ™°Vh ™e ¢Shô«ØdG áHQÉëe
äGô°ûY ìGhQCG ó°üM øe ¢Shô«ØdG øμªJ ≈dEG Ók ãe äOCG »àdG ÜÉÑ°SC’G
áª¶fCG IQGó°U ºZQ á«μjôeC’G IóëàªdG äÉj’ƒdGh ÉHhQhCG »a ±’B’G
¢Shô«ØdG øμªàj ºd Éªæ«H ∫hódG √òg iód »ë°üdG ø«eCÉàdGh áë°üdG
.ºdÉ©dG »a iôNCG ≥WÉæe »a ìGhQC’G øe áLQódG ¢ùØf ó°üM øe
¬«∏Y í∏£°üj Ée hCG IÉaƒ∏d »∏MôªdG ∫ó©ªdG ÜÉ°ùàMG ∫ÓN øe
IQÉÑY ƒgh ,(IDR)`H ô°üàîjh (Interim Death Rate)`H
»dÉªLEG ≈∏Y Ékeƒ°ù≤e IÉ``aƒ``dG ä’É`` M Oó``Y Ö°ùàëJ á``dOÉ``©`e ø``Y
Qƒ°ù«ahôÑdG ¿EÉ`a ,100 OóY »a ÉkHhô°†e ºK øeh äÉHÉ°UE’G OóY
hóÑJ ºdÉ©dG »a á«bôY äÉYƒªée çÓK ¿CG ≈dEG ¢ü∏N …QƒaÉ¨æ°ùdG
≈∏Y QOÉb ô«Z ¢Shô«ØdG hóÑjh ,¢Shô«ØdG ¬Lh »a IóeÉ°U ¿B’G ≈àM
.á°SGô°ûH É¡H ∂àØdG
É¡àeó≤e »ah ,ájƒ«°SBG ¥ô°ûdG äÉ«bô©dG »g ≈dhC’G áYƒªéªdG
≠fƒgh IQƒaÉ¨æ°Sh ¿ÉHÉ«dGh á«HƒæédG É``jQƒ``ch ø«°üdG Üƒ©°T
¢Shô«ØdG ≈∏Y Iô£«°ùdG øe §≤a Üƒ©°ûdG √òg øμªàJ ºd PEG ,≠fƒc
ä’ÉëH Ébk ÓWEG ¿QÉ≤J ’ É¡«a IÉaƒdG ä’ÉM ≈àM πH ,»°SÉ«b âbh »a
.ÉμjôeCGh ÉHhQhCG Ö∏ZCG »a IÉaƒdG
,»fÉªdC’G π°UC’G äGP hCG á«fÉªdC’G »¡a á«fÉãdG áYƒªéªdG ÉeCG
É°ùªædG πãe É¡H á£ÑJôªdG ∫hódG Üƒ©°Th É«fÉªdCG øY Éæg åjóëdGh
á«∏Môe ä’ó©ªH É``°``†k `jCG Üƒ©°ûdG √ò``g ™àªàJ å«M ,Gô°ùjƒ°Sh
,§≤a Gòg ¢ù«d .á«HhQhC’G Üƒ©°ûdG »bÉÑH áfQÉ≤e IÉaƒ∏d á°†Øîæe
»àdG ,á«μjôeC’G IóëàªdG äÉj’ƒdG »a ≈àM ¬fCG á°SGQódG äóLh πH
,(IÉah ∞dCG 70 áHGôb Ék«dÉM) ±’B’G äGô°ûY É¡«a ¢Shô«ØdG ó°üM
á°†Øîæe IÉah ä’ó©e â∏é°S á«μjôeCG áj’h Iô°ûY ¢ùªN áªK ¿EÉa
É¡«æWÉb ≈∏Y Ö∏¨J äÉj’h ™HQCG É¡æ«H øe ,iôNC’G äÉj’ƒdÉH áfQÉ≤e
ÉJƒcGO ∫Éª°Th GƒjBGh ÉJƒ°ù«æ«e :»g äÉj’ƒdG √ògh ,á«fÉªdCG ∫ƒ°UCG
.ÉJƒcGO ÜƒæLh
øe »gh á°SGQódG É¡JOóM »àdG áãdÉãdG áYƒªéªdG ≈dEG ¿B’G »JCÉfh
á«Hô©dG á≤£æªdG øμ°ùJ »àdG ∂∏J …CG ,§°ShC’G ¥ô°ûdG Üƒ©°T Ö«°üf
á«≤Hh ,Üô©dG øe ºg §°ShC’G ¥ô°ûdG Üƒ©°T øe %60 ¿CG QÉÑàYÉH
.¢SôØdGh ø««∏«FGô°SE’Gh ∑Gô``JC’G øe §«∏N øY IQÉÑY ºg %40`` dG
øjôëÑdG áμ∏ªe ≈dEG ô«°ûJ á°SGQódG ¿EÉa ,Üƒ©°ûdG √òg ™«ªL ø«H øeh
ä’ó©e ¢VÉØîfG å«M øe §°ShC’G ¥ô°ûdG ∫hO π°†aCG ÉgQÉÑàYÉH
¥ô°ûdG Üƒ©°T ¿CG ≈dEG á°SGQódG ô«°ûJh .(IDR) á«∏MôªdG IÉaƒdG
¢Shô«ØdG ¿CGh ,z19-ó«aƒc{ á¡LGƒe »a Éæk °ùM AÓH â∏HCG ób §°ShC’G
ô¶ædG ¢†¨H á«aGô¨édG á©bôdG √òg »a ìGhQC’G ó°üM øe øμªàj ºd
(IÉah ∞dCG 70 áHGôb) ÉμjôeCG »a πM ÉªH áfQÉ≤e äÉHÉ°UE’G OóY øY
É«fÉ£jôHh É«fÉÑ°SEGh É«dÉ£jEG »a IÉah ∞dCG 100 áHGôb) ÉHhQhCG »ah
.(É°ùfôah
ôWDƒj …QƒaÉ¨æ°ùdG Qƒ°ù«ahôÑdG ¿EÉ` a ,á``°`SGQó``dG ΩÉàN »``ah
á«æ«édG ¥hôØdG »a ô¶æà°S »àdG á«ª∏©dG çÉëHC’G øe áeOÉb á∏Môªd
iód ∂àØdG IQó``b ähÉØJ ≈``dEG äOCG ÉªHQ »àdG ÜÉÑ°SC’G øe Égô«Zh
äÉ«bô©dG õ«ªJ »àdG ¢üFÉ°üîdG ≈dEG ô¶ædÉH z19-ó«aƒc{ ¢Shô«a
.¢†©ÑdG É¡°†©H øY ºdÉ©dG ∫ƒM á«©ªàéªdG

..AGô°†îdG á©bôdG IOÉjR ≈∏Y πª©dG
»``JÉÑædG AÉ``£¨dÉH QGô``°VE’G ô``¶Mh
¿hÉ©àdÉH áÄ«Ñ∏d ≈∏YC’G ¢ù∏éªdG ¿CG ≈∏Y ¿ƒfÉ≤dG ´hô°ûe ¢üf
áÄ«ÑdG OQGƒe ôjƒ£Jh á«ªæJ ≈∏Y πª©j á«æ©ªdG äÉ¡édG ™e ≥«°ùæàdGh
ΩGóîà°SÉH AGô°†îdG á©bôdG IOÉjRh »Lƒdƒ«ÑdG ´ƒæàdÉH ΩÉªàg’Gh
áeó≤àªdG äÉ«æ≤àdG øe IOÉØà°S’Gh áãjóëdG äÉ«æ≤àdGh Ö«dÉ°SC’G
äÉ¡édG ≈dƒàJ ¿CG ≈∏Y ..É¡«ªæJh á«YGQõdG ≥WÉæªdG »ªëJ »àdG
áª¶æªdG íFGƒ∏dG ™°Vh ¢ù∏éªdG ™e ≥«°ùæàdÉH áYGQõdÉH á°üàîªdG
ó°UQ á«Ø«ch ,á«YGQõdG äÉæ°ùëªdGh Ióª°SC’Gh äÉaB’G äGó«Ñe ´GƒfC’
øeB’G ô«Z ΩGóîà°S’G hCG ∫hGóàdG øY èJÉædG çƒ∏àdG áédÉ©eh ºjƒ≤Jh
hCG Üô°ùJ hCG ∞jô°üJ ™æe ≈dEG áaÉ°VE’ÉH OGƒªdG √ò¡d í«ë°üdG ô«Z hCG
ôKDƒJ áÑ∏°U hCG á∏FÉ°S äÉjÉØf hCG áHôà∏d áKƒ∏e á«FÉª«c OGƒe …CG AÉ≤dEG
.É¡H á«ëdG äÉæFÉμdG hCG ájôÑdG áÄ«ÑdG ≈∏Y
Iô°TÉÑe ô«Z hCG Iô°TÉÑe á≤jô£H º¡°ùj •É°ûf …CÉH ΩÉ«≤dG ô¶ëjh
É¡ãjƒ∏J hCG á«©«Ñ£dG É¡°UGƒN ≈∏Y ô«KCÉàdG hCG áHôàdÉH QGô°VE’G »a
•É°ûf …CG Iô°TÉÑe ô¶ëj Éªc ,á«LÉàfE’G É¡JQób ≈∏Y ôKDƒj ƒëf ≈∏Y
ÉªH á≤£æe …CG »a »JÉÑædG AÉ£¨dG á«Yƒf hCG á«ªμH ô°†j ¿CG ¬fCÉ°T øe
≥WÉæªdG á©«ÑW ô«¨J hCG á«©«Ñ£dG áÄ«ÑdG ¬jƒ°ûJ hCG ôë°üàdG ≈dEG …ODƒj
.á«≤FGóëdG hCG á«YGQõdG

áeƒμëdG øe ∫ÉëªdG áÄ«ÑdG ¿ƒfÉb ´hô°ûe ô°ûæJ zè«∏îdG QÉÑNCG{

ájhƒf äÉjÉØf Ö∏éj øªd QÉæjO ¿ƒ«∏e áeGô¨dGh óHDƒªdG hCG ΩGóYE’G
áÄ«ÑdG áeGóà``°SG ≈∏Y ®ÉØëdG »a áª¡e Iƒ£N ¿ƒfÉ≤dG :»égƒμdG óªM Ö``FÉædG
.á«æeCGh ájôμ°ùY á©«ÑW äGP äÉ¡L
´ô``°`û`ª`dG ¿EG »``æ` Wƒ``dG ¢``Sô``ë` dG ∫É`` b √Qhó`` ` H
´ÉaódG Iƒ``b{ ºYO ¿Éª°V ≈∏Y ¢UôM »æjôëÑdG
Ωó``Yh z»``æ`Wƒ``dG ¢``Sô``ë`dGh á«∏NGódG IQGRhh
É¡ØFÉXhh É¡JÉÑLGh AGOCG »a É¡æe …CG ó««≤J
ájÉªM ≈∏Y áªFÉb ÉgQÉÑàYÉH ,É¡«dEG á∏cƒªdG
.ΩÉ©dG ¬eÉ¶fh ™ªàéªdG
øe ¿CG ≈``dEG »égƒμdG óªM ÖFÉædG QÉ``°`TCGh
hCG ΩGó```YE’G áHƒ≤Y ƒ``g ¿ƒ``fÉ``≤`dG Gò``g OGƒ``e Rô`` HCG
¿ƒ«∏e ≈``dEG π°üJ »àdG áeGô¨dGh óHDƒªdG øé°ùdG
á``jhƒ``f äÉ``jÉ``Ø`f ø``e ¢ü∏îJ ø``e π``μ`d QÉ``æ` jO
É°†jCG ¿ƒfÉ≤dG ¿CG ÉØ«°†e ,øjôëÑdG »a
á«ªæJh ájÉªëd á«æWh ¥hóæ°U AÉ°ûfEG
á¡LGƒªd ÉHÉH øª°†J Éªc ,áÄ«ÑdG
,á«Ä«ÑdG ÇQGƒ`` £` `dGh çQGƒ`` μ` `dG
øe ôÑà©j ¿ƒfÉ≤dG Gòg ¿CG GócDƒe
âYÉ£à°SG »``à`dG ø«fGƒ≤dG º``gCG
áÄ«ÑdGh á``eÉ``©`dG ≥``aGô``ª`dG áæéd
É¡Lƒe ,¬à°ûbÉæeh ¬æe AÉ``¡`à`f’G
AÉ°†YCG ÜGƒædG ≈dEG √ôjó≤Jh √ôμ°T
≈∏Y áÄ«ÑdGh áeÉ©dG ≥aGôªdG áæéd
¿ƒfÉ≤dG Gòg øe AÉ¡àf’G »a ºgOƒ¡L
≈∏Y ô`` KC’G ≠``dÉ``H ¬``d ¿ƒμ«°S …ò``dG º¡ªdG
.øjôëÑdG áμ∏ªe »a áÄ«ÑdG ájÉªM

AÉæãà°SG ¿CG ≈dEG ´ÉaódG ¿hDƒ°T IQGRh äQÉ°TCGh
¢SôëdGh á``«`∏`NGó``dG IQGRhh øjôëÑdG ´É`` aO Iƒ``b
É¡«∏Y ¿ƒfÉ≤dG ´hô°ûe ΩÉ``μ`MCG ≥«Ñ£J øe »æWƒdG
≈∏YC’G ¢ù∏éªdGh ´ÉaódG Iƒb ø«H Ée ≥aGƒàdÉH AÉL
øe É``cGQOEG »fƒfÉ≤dG …CGô``dGh ™jô°ûàdG áÄ«gh áÄ«Ñ∏d
,øjôëÑ∏d »eƒ≤dG ø``eC’G äÉ«°†à≤ªd äÉ¡édG √ò``g
πX »a Éª«°S á°UÉîdG É¡ahôX ádhO πμd ¿CG áØ«°†e
¿CG Éªc á≤£æªdG É¡H ôªJ »àdG á«ª«∏bE’G ´É``°` VhC’G
¢ù∏éª∏d IójóY äÉ«MÓ°U ≈£YCG ¿ƒfÉ≤dG ´hô°ûe
á«FÉ°†≤dG á«£Ñ°†dG á«MÓ°U É¡æeh áÄ«Ñ∏d ≈∏YC’G
áØ°U ø««fóe ø«ØXƒªd ¿ƒμj ¿CG Qƒ°üàj ’ ºK øeh
äÉ¡édG á£°ûfCG hCG äÉμ∏àªe ≈∏Y á«FÉ°†≤dG á«£Ñ°†dG
.ájôμ°ù©dG
á«ªgCG ió``e ∑Qó``J É``¡`fCG ´É``aó``dG Iƒ``b â``aÉ``°`VCGh
±GógC’G ≥«≤ëJ »a óYÉ°ùj áÄ«Ñ∏d πeÉ°T ¿ƒfÉb OƒLh
É¡H ¢ù«d äÉ¡édG ∂∏J AÉæãà°SG ¿CGh ,¬æe IƒLôªdG
OhóM »a ¬à£°ûfCG á°SQÉªe øe ¢ù∏éªdG ™æªj Ée
.¿ƒfÉ≤dG
≈∏Yh áeƒμëdG ¿EG á«∏NGódG IQGRh âdÉb ÉgQhóH
¢†©H AÉæãà°SG iCÉJQG áÄ«Ñ∏d ≈∏YC’G ¢ù∏éªdG ¢üNC’G
É≤«≤ëJ ,É¡«∏Y ¿ƒfÉ≤dG ΩÉ``μ`MCG ≥«Ñ£J øe äÉ¡édG
∂∏J á©«ÑW QÉ``Ñ`à`Y’G ø«©H Iò`` NBG IOó``ë` e äÉ``jÉ``¨`d
äCÉj º``dh ,É¡H ¢UÉîdG …QGOE’G º«¶æàdGh äÉ¡édG
çÓK ≈∏Y GQƒ°ü≤eh GOóëe AÉL πH ,É≤∏£e AÉØYE’G

ó«ª◊GóÑY óªMCG - ÜÉjO ó«dh :OGóYEG
´hô°ûe øe áî°ùf ≈∏Y zè«∏îdG QÉÑNCG{ â∏°üM
ÜGƒædG ¢ù∏ée ≈dEG áeƒμëdG øe ∫ÉëªdG áÄ«ÑdG ¿ƒfÉb
á°SÉFôH áÄ«ÑdGh áeÉ©dG ≥aGôªdG áæéd â¡àfG …òdGh
Gòg ™°†j PEG ,¬à°ûbÉæe øe »égƒμdG óªM ÖFÉædG
¿CÉ°ûH ÓeÉμàe É«©jô°ûJ Éª«¶æJ ójóédG ™jô°ûàdG
ájƒédGh ájôëÑdGh ájôÑdG ÉgQƒ°U πc πª°ûjh áÄ«ÑdG
É¡«dEG âª°†fG »àdG á«dhódG äÉ«bÉØJ’G ™e ≈°TÉªàjh
É¡«∏Y ¥OÉ°üJ ºd hCG É¡«∏Y âbOÉ°Uh øjôëÑdG áμ∏ªe
.¿B’G ≈àM
¿ƒfÉb ´hô°ûe ¿CG »égƒμdG óªM ÖFÉædG ócCGh
,ÉHÉH 18 ≈∏Y áYRƒe IOÉ``e 125 øe ¿ƒμªdG áÄ«ÑdG
áÄ«ÑdG ≈∏Y ®É``Ø`ë`dG π``LCG ø``e áª¡e Iƒ``£`N ôÑà©j
≈``dEG ±ó¡j PEG ,É¡àeGóà°SG ≈∏Y πª©dGh É¡àjÉªMh
OGƒªdGh á«FÉ«ª«μdG OGƒªdÉH á°UÉîdG ΩÉμMC’G º«¶æJ
É¡JGô«KCÉàH É¡dhGóJ ô¶M hCG É¡dhGóJ ºàj »àdG Iô£îdG
≈dEG ¿ƒfÉ≤dG ´hô°ûe π°üj Éªc ,áÄ«ÑdG ≈∏Y á°UÉîdG
ßaÉMh ,áªjôL hCG áØdÉîe πc ™e Ö°SÉæàJ äÉHƒ≤Y
É¡H ≥ë∏j ø``e π``c ¢†jƒ©Jh áÄ«ÑdG áeGóà°SG ≈∏Y
.á«Ä«ÑdG á£°ûfC’G á°SQÉªe AGôL GQô°V
áeÉ©dG äÉ¡édG ≈∏Y ¿ƒfÉ≤dG Gòg ΩÉμMCG …ô°ùJh
äÉμ∏àªªdG ∂``dP øe ≈æãà°ùjh ,OGô`` aC’Gh á°UÉîdGh
øjôëÑdG ´ÉaO Iƒb É¡H Ωƒ≤J »àdG ∫ÉªYC’Gh á£°ûfC’Gh
.»æWƒdG ¢SôëdGh á«∏NGódG IQGRhh

á©°ûªdGh ájhƒædG äÉjÉØædG Ö∏L ó°V áeQÉ°U äÉHƒ≤Y
∞dCG ô°ûY á°ùªN øY π≤J ’ »àdG áeGô¨dÉHh ¢ùÑëdÉH ÖbÉ©jh
πc ø«àHƒ≤©dG ø«JÉg ióMEÉH hCG QÉæjO ∞dCG »àFÉe ≈∏Y ójõJ ’h QÉæjO
áÄ«ÑdG »a »ë°üdG ±ô°üdG √É«e ∞jô°üJ hCG áeÉª≤dG ≈≤dCG hCG ¥ôZCG øe
5 ≈∏Y ójõJ ’h ø«àæ°S øY π≤J ’ Ió``e ¢ùÑëdÉH ÖbÉ©jh .ájôëÑdG
≈∏Y ójõJ ’h QÉæjO ∞dCG øjô°ûY øY π≤J ’ »àdG áeGô¨dÉHh äGƒæ°S
…CG òØf øe πc ø«àHƒ≤©dG ø«JÉg ió``MEÉ`H hCG QÉæjO ∞``dCG áFÉª°ùªN
¿hO áªFÉ≤dG á£°ûfC’G ≈∏Y äÉ©°SƒJ hCG äÓjó©J …CG πNOCG hCG ´hô°ûe
É≤ah äÉYhô°ûªdG ∂∏àd »Ä«ÑdG ôKC’G ºjƒ≤J äÉfÉ«H IQÉªà°SG ºjó≤J
ájôëH á∏«°Sh …CGh ,¢ù∏éªdG ÉgQó°üj »àdG äGAGôLE’Gh óYGƒ≤∏d
.ΩOÉ°üJ çhóM ádÉM »a âjõdG Öjô°ùJ »a ÖÑ°ùàJ

ójõJ ’h QÉæjO ∞dCG ô°ûY á°ùªN øY π≤J ’ »àdG áeGô¨dGh øé°ùdÉH ÖbÉ©j
äÉØ∏îªdGh á©°ûªdG äÉjÉØædG OGô«à°SG hCG Ö∏éH ΩÉb øe πc QÉæjO ∞dCG áFÉe ≈∏Y
íª°S hCG ,áμ∏ªªdG º«∏bEG »a É¡æe »FÉ¡ædG hCG âbDƒªdG ¢ü∏îàdG ¢Vô¨H Iô£îdG
Iô£îdG äÉØ∏îªdG πªëJ »àdG ájôÑdG hCG ájƒédG hCG ájôëÑdG π≤ædG πFÉ°Sh QhôªH
.áμ∏ªªdG º«∏bEG ôÑY ájôëÑdG hCG ájƒédG hCG ájôÑdG áÄ«ÑdG »a ájhƒædG äÉjÉØædG hCG
áFÉe øY π≤J ’ »àdG áeGô¨dGh óHDƒªdG øé°ùdG hCG ΩGóYE’G áHƒ≤©dG ¿ƒμJh
øaO hCG Ö∏L hCG OGô«à°SÉH ΩÉb øe πμd QÉæjO ¿ƒ«∏e ≈∏Y ójõJ ’h QÉæjO ∞``dCG
∫Éμ°TC’G øe πμ°T …CÉH ájhƒædG äÉjÉØædG øe ¢ü∏îàdG hCG øjõîJ hCG ¥GôZEG hCG
IOÉYEÉH ájhƒædG äÉjÉØædG ∂∏J Ö∏éH ΩÉb øe πc Ωõ∏jh ,áμ∏ªªdG º«∏bEG πeÉc »a
.á°UÉîdG ¬à≤Øf ≈∏Y Égôjó°üJ

ÜÉHh ..á``Ä«ÑdG ájÉªëd »``æWh ¥hó``æ°U AÉ``°ûfEG
á«Ä«ÑdG ÇQGƒ``£dGh çQGƒ``μdG á¡LGƒe øY ¢``UÉN
á«MÉædG øe ´hô°ûªdG áeÓ°S ¿Éª°†d ¢ü«NGôàdG QGó°UEG πÑb …ò«ØæàdG
.ájò«ØæàdG áëFÓdG ÉgOóëJ »àdG äGAGôLE’Gh §HGƒ°†∏d É≤ah á«Ä«ÑdG
ó°UQh äÉØ∏îª∏d …QhO π«∏ëJ AGôLEÉH äÉYhô°ûªdG ÜÉë°UCG Ωõà∏jh
∂dP »a ÉªH äÉYhô°ûªdG √òg øY áéJÉædG äÉKƒ∏ªdGh ∞jô°üàdG äÉØ°UGƒe
èFÉàædG √ò¡H ôjQÉ≤J ∫É°SQEGh ó°Uô∏d äÓé°S ßØMh π∏ëà∏d á∏HÉ≤dG OGƒªdG
.á°üàîªdG IQGOE’G ≈dEG
¿CÉH »°†≤j á«Ä«ÑdG ÇQGƒ£dGh çQGƒμdG á¡LGƒªd ÜÉH ¢ü°üN Éªc
äÉYhô°ûªdG ÜÉë°UCGh á«æ©ªdG äÉ¡édG ™e ≥«°ùæàdÉH ¢ù∏éªdG ™°†j
çQGƒμdG á¡LGƒªd É££N á«dhódGh á«ª«∏bE’G äÉª¶æªdGh á«YÉæ°üdG
øe QGôb É¡à«fGõ«eh §£îdG ∂∏J OÉªàYÉH Qó°üjh ,á«Ä«ÑdG ÇQGƒ£dGh
çQGƒμdG √òg ÖæéJ ¥ôW §£îdG √òg πª°ûJ ¿CG ≈∏Y ,AGQRƒ``dG ¢ù∏ée
ÉgQÉKBG øe óëdGh É¡àëaÉμe ¥ô``Wh É¡H ôμÑªdG DƒÑæàdGh É¡æe ájÉbƒdGh
,áª«∏°S á«Ä«Hh á«ë°U ¥ô£H áKQÉμdG AÉ¡àfG ó©H É¡æe ≈≤Ñàj Ée áédÉ©eh
äÉ¡édG ø«H ∫É°üJ’G äGƒæb π«°UÉØJ §£îdG √òg øª°†àJ ¿CG Öéj Éªc
.É¡∏£©J ∫ÉM »a áMÉàªdG πFGóÑdGh á«æ©ªdG
ºjó≤J ≈dEG GƒYQÉ°ùj ¿CG ¢UÉî°TC’Gh á«æ©ªdG äÉ¡édG ™«ªL ≈∏Yh
á«Ä«ÑdG áKQÉμdG á¡LGƒe É¡«°†à≤J »àdG äÉ«fÉμeE’Gh äGóYÉ°ùªdG ™«ªL
¢UÉî°TC’G É¡∏ªëJ »àdG á«∏©ØdG äÉ≤ØædG OQh ôjó≤J ¥hóæ°üdG ≈dƒàjh
.á«eƒμëdG ô«Z á«æ©ªdG äÉ¡édGh

á«ªæJh ájÉªëd »æWƒdG ¥hóæ°üdG AÉ°ûfEG ≈∏Y ¿ƒfÉ≤dG ´hô°ûe ¢üf
±Gô°TE’Gh áHÉbôdG äGAGôLEG π«©ØJ »a ΩÉ¡°SE’ÉH ¢üàîj …òdGh ,áÄ«ÑdG
AÉÑYCG πªëJ »a á«æ©ªdG äÉ¡édG ™e ΩÉ¡°SE’Gh ¿ƒfÉ≤dG Gòg ≥«Ñ£J ≈∏Y
õaGƒëdG íæªH á«°UƒàdGh áÄ«ÑdG ≈∏Y ô°TÉÑe πμ°ûH ôKDƒJ ób »àdG çQGƒμdG
äÉ«©ªédG É¡H Ωƒ≤J »àdG á«Ä«ÑdG äÉWÉ°ûædGh äGQOÉÑªdG ºYOh á«Ä«ÑdG
äÉ``°`SGQó``dGh çÉ``ë` HC’G ôjƒ£Jh OGó`` YEG º``YOh á«ª°SôdG ô«Z äÉ``¡`é`dGh
á«FÉbƒdG á£°ûfC’G »a ΩÉ¡°SE’Gh áÄ«ÑdG ájÉªM ∫Éée »a á«ª∏©dG èeGôÑdGh
.»HÉéjEG ô«KCÉJ É¡d »àdG ájƒªæàdGh
™°Vh äÉ«MÓ°U áÄ«Ñ∏d ≈∏YC’G ¢ù∏éªdG ¿ƒfÉ≤dG ´hô°ûe íæeh
»Ä«ÑdG ôKC’G ºjƒ≤àd áeRÓdG §HGƒ°†dGh ¢ù°SC’Gh äÉØ°UGƒªdGh ô«jÉ©ªdG
äÉYhô°ûªdG äÉÄa ójóëJ ≈dƒàjh É¡d ¢ü«NôàdG Üƒ∏£ªdG äÉYhô°ûª∏d
≥WÉæªdG ójóëJh ,á«Ä«H GQGô°VCG çóëJ ¿C’ á∏HÉb É¡à©«Ñ£H ¿ƒμJ »àdG
™``bGƒ``ª`dG) á°UÉîdG á«Ä«ÑdG á«°SÉ°ùëdG hCG á``«`ª`gC’G äGP ™``bGƒ``ª` dGh
äÉ«ªëªdG ,á«fÉLôªdG QõédG ,áÑWôdG »``°`VGQC’G ,á``jô``KC’Gh á«îjQÉàdG
,á«æ©ªdG äÉ¡édG ™e ≥«°ùæàdÉH ∂dPh (Égô«Zh ,áeÉ©dG ≥FGóëdG ,á«©«Ñ£dG
≈∏Y ¿CG ≈∏Y GOó°ûe ,á°UÉîdG á«ªgC’G äGP á«©«Ñ£dG OQGƒªdG ójóëJh
áeÉbE’ ÉgójóéJ hCG ¢ü«NGôàdG íæªH É¡eÉ«b áÑ°SÉæªH á°üNôªdG äÉ¡édG
,áªFÉ≤dG äÉYhô°ûª∏d äÉ©°SƒJ hCG äÓjó©J …CG ∫É``NOEG hCG äÉYhô°ûªdG
RÉ¡édG á≤aGƒe ≈∏Y π°üëJ ¿CG ácôà°ûe hCG á°UÉN hCG á«eƒμM âfÉc AGƒ°S

äÉμÑ°T πª©H äÉYhô°ûªdG ΩGõdEG
»`FGƒ``¡dG ó````°Uô∏d äGó```Mhh
øe Égô«Zh äÉYhô°ûªdG áaÉc ¿ƒfÉ≤dG ´hô°ûe Ωõ``dCG
ó°Uô∏d äGó`` Mhh äÉμÑ°T πª©H »FGƒ¡dG çƒ∏àdG QOÉ°üe
,á°üàîªdG IQGOE’É`` H É«fhôàμdG á£ÑJôe ¿ƒμJ áÑbGôªdGh
äÉeƒ∏©ªdÉH á°üàîªdG IQGOE’G ójhõJ äÉYhô°ûªdG ∂∏J ≈∏Yh
ΩGõàd’G ióeh äGRhÉéàdG ójóëJh É¡à©LGôªd É¡H á≤∏©àªdG
øY Qó°üJ »àdG äGQGô≤dG Aƒ°V »a ∂dPh ,á«Ä«ÑdG ¢ù«jÉ≤ªdÉH
±Gô°TE’Gh ´ÓW’G ≥M á°üàîªdG IQGOEÓd ¿ƒμjh ,¢ù∏éªdG
∫ƒ°üëdGh çƒ∏àdG QOÉ°üªd ¢SÉ«≤dG •ƒ£N ≈∏Y ô°TÉÑªdG
ÉgôKCG ójóëJh É¡ªjƒ≤Jh ÉgQOÉ°üe øe Iô°TÉÑe èFÉàædG ≈∏Y
.á«LQÉîdGh á«∏NGódG áÄ«ÑdG ≈∏Y
ájƒédG OÉ``°``UQC’G ™``e ≥«°ùæàdG äÉ``Yhô``°`û`ª`dG ≈``∏`Yh
É¡JÉKƒ∏e äÉKÉ©ÑfG ¢†«ØîJ hCG ±É≤jE’ á°üàîªdG IQGOE’Gh
çhóM AÉæKCG á«Ä«ÑdG ¢ù«jÉ≤ªdG øe πbCG äÉjƒà°ùªd ájRÉ¨dG
∂∏J øe ¿É°ùfE’G áë°U ájÉªëd …QGôëdG ÜÓ≤f’G IôgÉX
äÉcôëe hCG ä’BG ΩGóîà°SG hCG OGô«à°SG ô¶ëjh .äÉYhô°ûªdG
äÉKƒ∏e hCG OGƒ``e É¡eOGƒY øe hCG É¡æe å©ÑæJ äÉÑcôe hCG
Oƒbh ∫hGóJ hCG OGô«à°SG Rƒéj ’h ,¬H ìƒª°ùªdG óëdG RhÉéJ
OGƒe OƒLh ΩóY øe ócCÉàdG ó©H ’EG äÉÑcôªdG π«¨°ûJ äƒjR hCG
ÖÑ°ùJ hCG çƒ∏àdG áëaÉμe Iõ¡LCG ≈∏Y ÉÑ∏°S ôKDƒJ áaÉ°†e
Gòg ΩÉμMC’ áØdÉîªdÉH äÉÑcôªdG ΩOGƒY øe äÉKƒ∏ªdG çÉ©ÑfG
Öéjh ,¬d IòØæªdG äGQGô≤dGh ájò«ØæàdG ¬àëF’h ¿ƒfÉ≤dG
äÉfƒμe øY áë°VGƒdG äÉfÉ«ÑdGh äÉeƒ∏©ªdG ô«aƒJ ºàj ¿CG
.á°üàîªdG IQGOEÓd äƒjõdGh OƒbƒdG

بيانات الخبر

áÄ«Ñ∏d ≈∏YC’Gh ..ôëÑdG »a äÉØ∏îªdGh âjõdG AÉ≤dEG ô¶ëj
اليوم
Üô°ûdG √É``«e äÓ«°UƒJh äÉ``fGõîd É``jƒæ°S É``°üëa
…التاريخô``éj
Iô°TÉÑªd ájôÑdG á≤£æªdG hCG á«FÉªdG áÄ«ÑdG »a êÉàfE’G hCG QÉ``HB’G QÉ«àNG hCG ,±É°ûμà°S’G hCG
ájôÑdG áÄ«ÑdÉH QGô°VE’G É¡«∏Y ÖJôàj ’ »àdG áæeB’G πFÉ°SƒdG ΩGóîà°SG ºàj ºd Ée á£°ûfC’G √òg
á«æØdG º¶ædG çóMC’ É≤ÑW áKƒ∏e πeGƒYh OGƒeh äÉjÉØf øe ¬Øjô°üJ ºJ Ée áédÉ©eh á«FÉªdGh
»a É¡«∏Y ¢Uƒ°üæªdG •hô°ûdG ™e ≥Øàj ÉªHh áÄ«Ñ∏d ≈∏YC’G ¢ù∏éªdG ÉgOóëj »àdG áMÉàªdG
.É¡«a ÉaôW áμ∏ªªdG ¿ƒμJ »àdG á«dhódGh á«ª«∏bE’G ä’ƒcƒJhôÑdGh äÉ«bÉØJ’G
ájQÉéàdG äÉYhô°ûªdGh áeÉ©dG ∫ÉëªdG ∂``dP »a ÉªH ,äÉYhô°ûªdG ™«ªL ≈∏Y ô¶ëjh
≈∏Y ójõJ ,πFGƒ°S hCG äÉØ∏îe hCG OGƒe …CG AÉ≤dEG hCG ∞jô°üJ á«eóîdGh á«MÉ«°ùdGh á«YÉæ°üdGh
…CÉH ΩÉ«≤dG hCG πMGƒ°ùdGh ÅWGƒ°ûdG ≈∏Y hCG ôëÑdG √É«e »a AÉæH äÉØ∏îe hCG ,¬H ìƒª°ùªdG óëdG
.É¡d áªNÉàªdG √É«ªdG hCG á«∏MÉ°ùdG áÄ«ÑdG »a QƒgóJ hCG çƒ∏J çGóMEG É¡fCÉ°T øe á£°ûfCG
…ƒæ°S …QhO ¢üëa AGôLEÉH ¢ù∏éªdG ™e ≥«°ùæàdÉH á«æ©ªdG äÉ¡édG Ωƒ≤J ¿CG ≈∏Y ¢üæj Éªc
Öéj ÉªH ∂dÉªdG ô£îJh ,É¡à«MÓ°Uh É¡àeÓ°S øe ≥≤ëà∏d Üô°ûdG √É«e äÓ«°UƒJh äÉfGõîd
∂∏àd ∂dÉªdG ò«ØæJ ΩóY ádÉM »ah ø«æWÉ≤∏d áëdÉ°U √É«ªdG ∫ƒ°Uh ¿Éª°†d äGAGôLEG øe ¬YÉÑJG
áé«àf πé°ùJh ,á°UÉîdG É¡à≤Øf ≈∏Y áeRÓdG äÉMÓ°UE’G AGôLEG äÉ¡édG ∂∏àd Rƒéj äÉª«∏©àdG
.äÉ¡édG ∂∏J É¡H ßØàëJ á°UÉN äÓé°S »a …QhódG ¢üëØdG

الخبر

çƒ∏àdG QOÉ°üe øe á«FÉªdG áÄ«ÑdG ájÉªM ≈∏Y ¢ù∏éªdG πª©j ¿CÉH ¿ƒfÉ≤dG ´hô°ûe »°†≤jh
ôëÑdGh áμ∏ªª∏d á«∏NGódG √É«ªdG ≈∏Y πªà°ûJ »àdGh áμ∏ªª∏d ájôëÑdG áÄ«ÑdG ájÉªM ∫ÓN øe
»a ≥WÉæªdG √òg ƒ∏©j Éeh ¬d á≤°UÓªdG √É«ªdGh »ª«∏bE’G ôëÑ∏d áªNÉàªdG á≤£æªdGh »ª«∏bE’G
¬dÉμ°TCGh √Qƒ°U ™«ªéH É¡H ™≤j çƒ∏J …CG øe ôëÑdG øWÉHh ´Éb »a Éeh É«∏©dG AGƒ¡dG äÉ≤ÑW
√Qó°üe ¿Éc ÉjCG çƒ∏àdG ™æªH ∂dPh á«ëdG ô«Zh á«ëdG á«FÉªdG áÄ«Ñ∏d á«©«Ñ£dG OQGƒªdG ájÉªMh
.√É«ªdG OQGƒeh QOÉ°üe á«ªæJ ≈∏Y πª©dGh çƒ∏àdG øe á«aƒédG √É«ªdGh Üô°ûdG √É«e ájÉªMh
¬JÉØ∏îe hCG âjõdG AÉ≤dEG hCG ∞jô°üJ É¡à«°ùæL âfÉc ÉjCG ájôëÑdG πFÉ°SƒdG ™«ªL ≈∏Y ô¶ëjh
á≤jô£H áμ∏ªª∏d ájôëÑdG áÄ«ÑdG »a áKƒ∏ªdG OGƒªdG hCG Iô£îdG äÉØ∏îªdGh OGƒªdG øe ∂dP ô«Z hCG
Iô£îdG äÉØ∏îªdGh OGƒªdG ójóëàH ’hóL …ò«ØæàdG RÉ¡édG Qó°üjh ,Iô°TÉÑe ô«Z hCG Iô°TÉÑe
¢ü∏îàdG »a ™Ñàj ¿CG Öéjh ,IOÉªdG √òg ΩÉμMCG ≥«Ñ£J »a áKƒ∏ªdG OGƒªdGh πeGƒ©dGh OGƒªdGh
ÉgOóëj »àdG äGAGôLE’Gh ô«jÉ©ªdG áKƒ∏ªdG πeGƒ©dGh OGƒªdGh Iô£îdG äÉØ∏îªdGh OGƒªdG øe
.É¡d IòØæªdG äGQGô≤dGh É¡H á£ÑJôªdG á«dhódG äÉ«bÉØJ’G IÉYGôe ™e ¢ù∏éªdG
RÉ¨dGh §ØædG ¥ƒ≤M ∫Ó¨à°SG hCG ±É°ûμà°SÉH É¡d ¢üNôªdG äÉ¡édG ≈∏Y ô¶ëj Éªc
ôØëdG äÉ«∏ªY øY áéJÉf áKƒ∏e IOÉe ájCG ∞jô°üJ -âjõdG π≤f ∂dP »a ÉªH- ájôÑdG hCG ájôëÑdG
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á``MÉ``à``e ¢```UÉ```î```dG ≥```Kƒ```ª```dG á```eó```N
»ª°SôdG ΩGhó````dG äÉ````bhCG ó``©``Hh AÉ``æ``KCG
™bƒe ≈∏Y ôaGƒàJ º¡H á°UÉîdG ∫É°üJ’G äÉfÉ«Hh
.á«fhôàμdE’G áeƒμë∏d á«æWƒdG áHGƒÑdG
ΩÉªJE’ QÉ`m `L πª©dG ¿CG ≈``dEG …ô«LƒH QÉ``°`TCGh
ø«≤KƒªdG øe á©HGôdG á©aó∏d ¢ü«NôàdG äGAGôLEG
•hô``°` Th äÉÑ∏£àe º``gRÉ``«`à`LG ó``©`H ø«°UÉîdG
ÖJÉc ∫ÉªYCG ádhGõe ¢ü«Nôàd Qqô≤ªdG èeÉfôÑdG
º°ù≤dG AGOCG ó©H º¡∏ªY ¿hDhóÑ«°S PEG ,¢UÉîdG ∫ó©dG
.∫ó©dG ôjRh ΩÉeCG

º``cÉ``ë`ª`dG ¿hDƒ` °` û` d ó``YÉ``°`ù`ª`dG π``«` cƒ``dG ó`` `cCG
á«eÓ°SE’G ¿hDƒ`°`û`dGh ∫ó©dG IQGRƒ``H ≥«KƒàdGh
áeóN ¿CG …ô«LƒH º«MôdGóÑY óªëe ±É``bhC’Gh
äÉ°ù°SDƒªdGh OGôaC’G ΩÉeCG áMÉàe ¢UÉîdG ≥KƒªdG
.»ª°SôdG ΩGhódG äÉbhCG ó©Hh AÉæKCG äÉcô°ûdGh
¢UÉîdG ≥KƒªdG ∫É≤àfG á«fÉμeEG ≈``dEG âØdh
Gkô«°ûe ,º¡ÑJÉμe êQÉN ≥«KƒàdG äÓeÉ©e AGôLE’
øjóªà©ªdG ø«°UÉîdG ø«≤KƒªdG π``«`dO ¿CG ≈`` dEG

..á«Ñ£dG äÉ°ü°üîàdG ∞∏àîe â£Z

äGó``YÉ``°``ù``e Ωó``≤``j ô```ª```MC’G ∫Ó```¡```dG
πªY á°TQh 150 º¶æj á``«Ñ£dG çƒëÑdGh ÖjQóà∏d ó¡©dG »dh õ``côe
áØØ©àe Iô```°```SCG 4500 ≈````dEG á``«``æ``«``Y
º¡à«fÉ°ùfEG ¿ƒ°Uh ,º¡JÉLÉ«àMG
øe ∂``dò``H øjó«Øà°ùe ,º``¡`à`eGô``ch
á«©ªL iód á≤«ªY áaô©eh äGôÑN
ô°SC’G äÉÑ∏£àªH ô``ª` MC’G ∫Ó``¡`dG
øe ô``ã` cCG ió`` e ≈``∏` Y á``LÉ``à`ë`ª`dG
ácô°T ¿CG ≈``dEG Éàa’ ,ÉeÉY ø«©HQCG
zäGQÉ``«`°`ù`dG ô``«`LCÉ`à`d ¢``Sô``Ñ`°`ù`cEG{
øe IQÉ``«``°``S 14 ƒ``ë` f â``©` °` Vh
±ô°üJ â``ë`J É``fÉ``é`e É``¡`JGQÉ``«`°`S
»æjôëÑdG ô``ª`MC’G ∫Ó¡dG á«©ªL
áaÉ°VEG ,äGóYÉ°ùªdG ∂∏J ™jRƒàd
ô«gÉ°ûe ø``e Oó`` Y á``cQÉ``°`û`e ≈`` dEG
»a ø«Yƒ£àªc Éjó«e ∫É°Tƒ°ùdG
øY ÉHô©e ,äGóYÉ°ùªdG ∂∏J ∫É°üjEG
.º¡d á«©ªédG ôμ°T
∫Ó¡dG á«©ªéd ΩÉ©dG ø«eC’G
á``dÉ``cƒ``dÉ``H »``æ` jô``ë` Ñ` dG ô`` `ª` ` MC’G
PÉà°SC’G á«©ªé∏d ΩÉ``©`dG ôjóªdGh
Oƒ``¡`é`H OÉ`` °` `TCG …OÉ`` ë` `dG ∑QÉ`` Ñ` `e
¿ƒ∏ª©j øjòdG á«©ªédG »Yƒ£àe
äGóYÉ°ùªdG ™``jRƒ``J ≈∏Y π∏c Ó``H
™«ªL ºZQ á≤ëà°ùªdG ô°SC’G ≈∏Y
áHƒ©°U É``¡`æ`«`H ø``e ,äÉ``jó``ë` à` dG
»àdG ô°SC’G øe OóY ≈dEG ∫ƒ°UƒdG
ΩGõàd’G IQhô°Vh ,É¡æjhÉæY âdóH
ájRGôàM’G äGAGô``LE’É``H ΩQÉ°üdG
∫Ébh ,ÉfhQƒc ¢Shô«a øe ájÉbƒ∏d
áØYÉ°†e GOƒ``¡`L Ö∏£àj ∂``dP ¿EG
AÉ``Ø` jEÓ` d á``«`©`ª`é`dG π``Ñ` b ø``e Gó`` L
ô°SC’G √ÉéJ ΩÉ©dG Gòg É¡JÉeGõàdÉH
AÉ``£`©`dG{ QÉ``©`°`T â``ë`J ,áØØ©àªdG
.záeGôμH

.…OÉëdG ∑QÉÑe |
¢ù«FQ QÉ``é` dG ∫OÉ`` Y ó``«`°`ù`dG
∫Ó¡dG á«©ªL »a äÉeóîdG áæéd
íjô°üJ »a ∫Éb »æjôëÑdG ôªMC’G
™jRƒJ »JCÉj{ :áÑ°SÉæªdG √ò¡H ¬d
á≤ëà°ùªdG ô°SC’G ≈∏Y äGóYÉ°ùªdG
Ó«dO áÑ©°üdG ±hô``¶` dG √ò``g »``a
∫Ó``¡`dG á«©ªL »``©`°`S ≈``∏`Y ô```NBG
,»æjôëÑdG ™ªàéªdG ºYód ôªMC’G
á``©`HQCG ø``e ô``ã` cCG ≈`` dEG ∫ƒ``°` Uƒ``dGh
≥WÉæe ∞∏àîe »``a ∫õ``æ` e ±’BG
,π¡°ùdG ô``eC’É``H ¢``ù`«`d ø``jô``ë`Ñ`dG
QÉWEG »a …óëàdG Gòg Éæ∏Ñb Éææμd
Oƒ¡édG »``a á``∏`YÉ``Ø`dG ÉæàªgÉ°ùe
.zÉfhQƒc áëaÉμªd á«æWƒdG
»∏Y ó«°ùdG QÉ``°`TCG ¬ÑfÉL ø``e
áeÉ©dG äÉbÓ©dG áæéd ¢ù«FQ ºXÉc
¿ƒ``∏`ª`©`j ø``«` Yƒ``£` à` ª` dG ¿CG ≈`` ` dEG
äGó``YÉ``°` ù` ª` dG ∂``∏` J º``«`∏`°`ù`J ≈``∏` Y
á«Ñ∏Jh ,ÉbÉ≤ëà°SG ô``ã`cC’G ô°SCÓd

ôªMC’G ∫Ó¡dG á«©ªL π°UGƒJ
á«æ«Y äGóYÉ°ùe π«°UƒJ »æjôëÑdG
áFÉª°ùªNh ±’BG á©HQCG ƒëf ≈dEG
áμ∏ªe ≥WÉæe ∞∏àîe »``a Iô``°`SCG
¿É``°` †` eQ ô``¡` °` T ∫Ó```N ø``jô``ë` Ñ` dG
ƒYƒ£àe πª©j å``«`M ,∑QÉ``Ñ` ª` dG
á«FÉ°ùªdG IôàØdG ∫Ó``N á«©ªédG
É≤ah äGóYÉ°ùªdG √òg π«°UƒJ ≈∏Y
á∏é°ùªdG áØØ©àªdG ô°SC’G ∫hóéd
.á«©ªédG ºFGƒb ≈∏Y
ôªMC’G ∫Ó¡dG á«©ªL Ωƒ≤Jh
º«∏°ùàH ΩÉ``©``dG Gò`` g »``æ` jô``ë` Ñ` dG
ô``°`SC’G ≈``dEG á«æ«©dG äGóYÉ°ùªdG
øe ’ó``H ,É¡dRÉæe »``a á≤ëà°ùªdG
Qƒ°†ëdG ≈`` dEG ô``°` SC’G ∂∏J Iƒ`` YO
IOÉ©dG äôL Éªc á«©ªédG ô≤e ≈dEG
äGAGôLE’G QÉWEG »a ∂dPh ,Éjƒæ°S
¢Shô«a ø``e ájÉbƒ∏d á``jRGô``à`M’G
.z19ó«aƒc{ ÉfhQƒc
∂∏J ™jRƒJ ∫hó``L øª°†àjh
∞∏àîe »a á≤£æe 73 äGóYÉ°ùªdG
áμ∏ªe äÉ``¶` aÉ``ë` eh ¿ó```eh iô`` b
¢ü«°üîJ º``à`j å``«`M ,ø``jô``ë`Ñ`dG
∂``dPh ,á``≤`£`æ`e π``μ`d áæ«©e ΩÉ`` `jCG
ô°ù«H ™jRƒàdG á«∏ªY ô«°S ¿Éª°†d
ƒYƒ£àe ´Rƒ`` J ó``bh ,á``°`SÓ``°`Sh
¥ôa »a »æjôëÑdG ôªMC’G ∫Ó¡dG
™jRƒJ ≈∏Y ¿ƒ∏ª©jh ,Iô«¨°U
á«FÉ°ùªdG IôàØdG ∫ÓN äGóYÉ°ùªdG
≈∏Y ¿ƒ``°`Uô``ë`jh ,QÉ`` £` `aE’G ó``©`H
,äGRÉ``Ø` ≤` dGh äÉ``eÉ``ª` μ` dG AGó`` ` JQG
.»YÉªàL’G óYÉÑàdG ≥«Ñ£Jh

õ``cô``ª``∏``d …OÉ`````jô`````dG Qhó````dÉ````H ó``«``°``û``j á``«``μ``∏``ª``dG á``«``Ñ``£``dG äÉ```eó```î```dG ó```FÉ```b

ôÑcCG ÖjQóàd IÉcÉëªdGh á«Ñ£dG
»Ñ£dG QOÉ``μ` dG ø``e øμªe Oó``Y
¿CGh ,áëFÉédG √ò``g á¡LGƒªd
Iô¶f øe ™ÑæJ äÉ¡LƒàdG √òg
á«μ∏ªdG á«Ñ£dG äÉeóîdG óFÉb
ódÉN ï«°ûdG Qƒ°ù«ahôÑdG AGƒ∏dG
òîàj ¿CÉ` `H áØ«∏N ∫BG »∏Y ø``H
…OÉjôdG QhódG ó¡©dG »dh õcôe
ÖjQóàdG ∫Éée »``a ¬àª¡e »``a
Gõcôe ¬fƒμd É°Uƒ°üN »Ñ£dG
»a ¬JÉ«fÉμeE’h ¬Yƒf øe Gójôa
è«∏îdG á≤£æeh øjôëÑdG áμ∏ªe
.»Hô©dG
â∏∏μJ Oƒ¡édG √òg ¿EG ∫Ébh
õY ¬∏dG øe π°†ØH ,ôgÉH ìÉéæH
á©HÉàªdG π°†ØH ºK ø``eh π``Lh
óFÉb πÑb øe áã«ãëdG á«eƒ«dG
á``«`Ñ`£`dG á``«` μ` ∏` ª` dG äÉ`` eó`` î` `dG
øe Ée πch ,á«ÑjQóàdG èeGôÑ∏d
äÉeóîdG áfÉμe õjõ©J ¬fCÉ°T
á``°`ù`°`SDƒ`ª`c á``«` μ` ∏` ª` dG á``«` Ñ` £` dG
øjôëÑdG áμ∏ªªH ájOÉjQ á«ë°U
»àdGh §°ShC’G ¥ô°ûdG á≤£æeh
á«æWh äGRÉéfEG â≤≤M ÉgQhóH
∞∏àîe ∫Ó``N øe É¡d GOƒ¡°ûe
á«dhódG äGOÉ¡°ûdGh äÉaGôàY’G
á«Ñ£dG äÉ``eó``î`dG É¡àdÉf »``à`dG
.á«°VÉªdG äGƒæ°ùdG »a á«μ∏ªdG

çóMCG ™e πeÉ©àdG á«Ø«ch 19
,»YÉæ£°U’G ¢ùØæàdG Iõ``¡`LCG
äGQhO â``°` ü` °` ü` N ∂`` `dò`` `ch
êÓ©dG ∫Éée »a áØãμe á«ÑjQóJ
ä’ÉëdG ™e πeÉ©àdGh »°ùØæàdG
É°Uƒ°üNh ,áLôëdG áªFÉ≤dG
á«fGó«ªdG IóMƒdG ó««°ûJ πX »a
≈Ø°ûà°ùªdÉH iƒ°ü≤dG ájÉæ©∏d
ºJ ó`` bh ,Gô`` NDƒ` `e …ô``μ` °` ù` ©` dG
äGQhódG √òg ™«ªL »a õ«côàdG
á«Ø«c ≈∏Y á«∏ª©dG ¢``TQƒ``dGh
º¡°ùØfC’ »Ñ£dG ºbÉ£dG ájÉªM
ô``«`jÉ``©`ª`∏`d É`` ≤` `ah ≈``°``Vô``ª``dGh
á``jÉ``ª`ë`dG äGó``©` ª` d Ió``ª`à`©`ª`dG
.á«°üî°ûdG
Ö``«` Ñ` W ó`` «` `≤` `©` `dG √ƒ`` ` ` `fh
√òg ájQGôªà°SÉH …Qƒ``d ∞jÉf
á«∏ª©dG ¢`` TQƒ`` dGh äGQhó`` ` `dG
Ö``jQó``à`∏`d ó``¡` ©` dG »`` dh õ``cô``ª` H
IôàØdG ∫ÓN á«Ñ£dG çƒëÑdGh
äÉ``eó``î`dG »Ñ°ùàæªd á``eOÉ``≤` dG
™``ª` é` eh á``«` μ` ∏` ª` dG á``«``Ñ``£``dG
.»Ñ£dG á«fÉª∏°ùdG
Ö``«`Ñ`W ó``«` ≤` ©` dG º`` à` `à` `NGh
õcôe ¿CÉ` H ¬ãjóM …Qƒ``d ∞jÉf
çƒëÑdGh ÖjQóà∏d ó¡©dG »dh
¬JÉbÉW ™«ªL ôî°S ób á«Ñ£dG
Iõ¡LC’Gh »ÑjQóàdG ºbÉ£dG øe

.äÉgƒjQÉæ«°ùdG
Ö«ÑW ó«≤©dG ócCG ¬à¡L øe
,…Qƒ`` `d ø``ª` Mô``dGó``Ñ` Y ∞`` jÉ`` f
ô``ª`à`°`ù`ª`dG º``«` ∏` ©` à` dG ¢``ù``«``FQ
¢TQƒdG ≈∏Y ±ô°ûªdGh AÉÑWCÓd
áëaÉμªd á°ü°üîàªdG á«ÑjQóàdG
(19 ó«aƒc) É``fhQƒ``c ¢Shô«a
,á«μ∏ªdG á``«`Ñ`£`dG äÉ``eó``î` dÉ``H
ÖjQóà∏d ó¡©dG »``dh õcôe ¿CG
QhO ò```NCG á``«`Ñ`£`dG çƒ``ë` Ñ` dGh
QOÉ``μ``dG Ö`` jQó`` J »`` a IOÉ`` `jô`` `dG
øª°V øjôëÑdG áμ∏ªªH »Ñ£dG
»``æ` Wƒ``dG ≥``jô``Ø` dG äÉ``¡` «` Lƒ``J
¢``Shô``«` Ø` d …ó``°` ü` à` ∏` d »``Ñ` £` dG
.ÉfhQƒc
Ö``«`Ñ`W ó``«` ≤` ©` dG ∞`` °` `û` `ch
Ée Ö`` jQó`` J ø`` Y …Qƒ`` `d ∞``jÉ``f
øe ¢üî°T 1500 ≈∏Y ó``jõ``j
ø«Ñ°ùàæeh ø«°Vôªeh AÉ``Ñ`WCG
á«Ñ£dG IóYÉ°ùªdG ø¡ªdG ≈``dEG
óbh ,IôàØdG √òg ∫GƒW õcôªdÉH
∞∏àîe ≈∏Y ÖjQóàdG πªà°TG
,á``Ø`ã`μ`ª`dG á``«` ∏` ª` ©` dG ¢```TQƒ```dG
äÉ``ª`«`∏`©`J ø`` e IÉ``Mƒ``à` °` ù` ª` dG
çóMCGh á«ªdÉ©dG áë°üdG áª¶æe
êÓ``Yh áëaÉμªd äÉ``¡`«`Lƒ``à`dG
πeÉ©àdG »a ,É``fhQƒ``c ¢Shô«a
ó«aƒμH á``ª`FÉ``≤`dG ä’É``ë` dG ™``e

ºJ IôàØdG √òg ∫ÓNh ,áë°ü∏d
á°TQh 150 ≈∏Y ójõj Ée ºjó≤J
äÉ°ü°üîàdG ∞∏àîªH π``ª`Y
√ò``g »``a ∑QÉ``°` T ó``bh ,á``«`Ñ`£`dG
á«∏ª©dG ¢`` TQƒ`` dGh äGQhó`` ` `dG
ø««FÉ°üNC’Gh AÉÑWC’G øe áÑîf
øeh …ôμ°ù©dG ≈Ø°ûà°ùªdÉH
∫hOh »``Hô``©` dG è``«`∏`î`dG ∫hO
IóëàªdG äÉ``j’ƒ``dG πãe ºdÉ©dG
,IóëàªdG áμ∏ªªdGh ,á«μjôeC’G
É«fÉªdCGh ,É``«`dÉ``£`jEGh É°ùfôah
.GóædôjEGh É«fÉÑ°SEGh
ó¡©dG »``dh õcôe πªà°ûjh
á«Ñ£dG çƒ``ë` Ñ` dGh Ö``jQó``à` ∏` d
á``«`Ñ`W ä’É`` `°` ` Uh ±ô`` `Z ≈``∏` Y
¬«dEG â∏°UƒJ Ée çóMCÉH Iõ¡ée
»Ñ£dG º«∏©àdG »a É«LƒdƒæμàdG
á«YÉæ°U äÉ``Jƒ``HhQh ≈``eO ø``e
á``«`Ñ`£`dG IÉ``cÉ``ë` ª` dG Iõ`` `¡` ` LCGh
áÄ«¡àd á«ª∏©dG äGô``Ñ`à`î`ª`dGh
AGƒ``LCG ≥∏îd á«Ñ£dG QOGƒ``μ` dG
ábhQCG »a OƒLƒe ƒg Ée »cÉëJ
,äÉ«∏ª©dG ±ôZh äÉ«Ø°ûà°ùªdG
áaôZ É°†jCG õcôªdG øª°†àjh
äÉ«∏ª©d á«∏ª©dG äÉ``Ñ`jQó``à`∏`d
êÓ`` ©` `dGh á``«` Ñ` £` dG AÓ`` ` ` `NE’G
´ÉaO Iƒ``b »Ñ°ùàæªd »fGó«ªdG
∞∏àîe ≈∏Y ÖjQóà∏d øjôëÑdG

Qƒ°ù«ahôÑdG AGƒ``∏`dG OÉ``°`TCG
áØ«∏N ∫BG »∏Y øH ódÉN ï«°ûdG
á«μ∏ªdG á«Ñ£dG äÉeóîdG óFÉb
√òîàj …ò``dG …OÉ``jô``dG Qhó``dÉ``H
Ö``jQó``à`∏`d ó``¡` ©` dG »`` `dh õ``cô``e
∫Ó``N ø``e á``«`Ñ`£`dG çƒ``ë` Ñ` dGh
πªY ¢``TQhh á«ÑjQóJ äGQhO
§£îdG øª°V á°ü°üîàe á«ÑW
¢Shô«a áëaÉμªd áYƒ°VƒªdG
¿CG Gk ócDƒe ,(19 ó«aƒc) ÉfhQƒc
ºbÉ£∏d á¡LƒªdG äGQhó``dG √òg
ó©J øjôëÑdG áμ∏ªªH »Ñ£dG
Oƒ¡édG øª°V É«°SÉ°SCG É`` aOGQ
¢``Shô``«`a á``ë`aÉ``μ`ª`d á``«` æ` Wƒ``dG
ƒª°ùdG ÖMÉ°U IOÉ«≤H ÉfhQƒc
óªM øH ¿Éª∏°S ô«eC’G »μ∏ªdG
óFÉ≤dG ÖFÉf ó¡©dG »dh áØ«∏N ∫BG
¢ù«Fôd ∫hC’G ÖFÉædG ≈``∏` YC’G
.AGQRƒdG ¢ù∏ée
ó«ª©dG Üô`` ` YCG ¬``à`¡`L ø``e
¬∏dGóÑY QÉØ¨dGóÑY ódÉN Ö«ÑW
ÖjQóà∏d ó¡©dG »dh õcôe ôjóe
á«ªgCG ø``Y á«Ñ£dG çƒ``ë`Ñ`dGh
,á∏MôªdG √òg »a õcôªdG QhO
ô``jGô``Ñ` a »`` a ¬``MÉ``à` à` aG º`` J PEG
Ö«ÑW ≥jôØdG πÑb ø``e 2019
∫BG ¬∏dGóÑY ø``H óªëe ï«°ûdG
≈∏YC’G ¢ù∏éªdG ¢ù«FQ áØ«∏N

øY á``∏``eÉ``©``e 671 õ``é``æ``J π``ª``©``dG IQGRh
»æWƒdG OÉ``°üàb’G ájÉªëd á``eƒμëdG º``YO »a ¢UÉîdG ´É``£≤dG ≈``∏Y ∫ƒq ``©j π``Ñ≤à°ùªdG á``°``UÉ``î``dG á``«``Ñ``jQó``à``dG äÉ``°``ù``°``SDƒ` ª``∏``d ó``©``oH
:øjôëÑdG áYÉæ°Uh IQÉéJ áaôZ ¢ù«FQ

É``fhQƒc ó``©H É``e á``∏Môe »``a π``ª©dG á``Ä«H §``«°ûæàd á``∏eÉμàe á``°SGQO ó``©J á``aô¨dG
áeRC’G ó©H Ée á∏Môªd ájOÉ°üàbG äÉ«Fôe OGóYEG
.Ö°SÉæªdG âbƒdG »a É¡æY ¿ÓYE’G ºà«°Sh
Oƒ¡édG πμd É¡ªYO áaô¨dG â∏°UGh Éªc
Éàk a’ ,¢Shô«Ø∏d …ó°üà∏d ácQÉÑªdG á«æWƒdG
øª°V QÉæjO ∞dCG 300 ≠∏ÑªH É¡àªgÉ°ùe ¿CG ≈dEG
∫ÉªYCÓd á«μ∏ªdG á°ù°SDƒªdG É¡à≤∏WCG »àdG á∏ªëdG
∂dòch ,zô``«`N Éæ«a{ ¿Gƒ``æ`Y âëJ á«fÉ°ùfE’G
äÉcGôà°T’G OGó°S Ωƒ°SQ øe É¡FÉ°†YCG AÉØYEG
»a »¡àæJ ,á∏eÉc áæ°S Ió``e áaô¨∏d ájƒæ°ùdG
≈``dEG π°üj »dÉªLEG ≠∏ÑªH .2021 ¢``SQÉ``e 31
äGQOÉÑªdG á∏°ù∏°S øª°V ƒg QÉæjO ¿ƒ«∏e 1^2
™°VƒdG ºYO »a áªgÉ°ùª∏d áaô¨dG É¡à≤∏WCG »àdG
á¡LGƒe »a ádhódG Oƒ¡L ºYódh …OÉ°üàb’G
1^5 ≠∏H »dÉªLEÉH ∂dPh ,¢Shô«ØdG Gòg äÉ«YGóJ
.QÉæjO ¿ƒ«∏e
IófÉ°ùe ¬ëjô°üJ ΩÉàN »a ¢SÉf Oó``Lh
øjôëÑdG áYÉæ°Uh IQÉéJ áaôZ IQGOEG ¢ù∏ée
»àdG äGAGô``LE’Gh Oƒ¡édG πμd πeÉμdG º¡ªYOh
,ÉfhQƒc ¢Shô«Ød …ó°üàdG »a áμ∏ªªdG ÉgòîàJ
äÉª«∏©Jh äÉ¡«LƒJ ¿CG áeÉàdG ¬à≤K øY ÉkHô©e
¿CÉ°ûdG Gòg »a ó¡©dG »dh »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U
á∏°UGƒªd ¿É``eC’G ôH ≈dEG áμ∏ªªdÉH ôÑ©J ±ƒ°S
≥jôØdG IQó``b ∂dòc ,á«ªæàdGh AÉæÑdG Iô«°ùe
Gò¡d …ó°üàdG »a ¢Shô«ØdG áëaÉμªd »æWƒdG
.OÓÑdG »a √QÉ°ûàfG ¿hO ádƒ∏«ëdGh ¢Shô«ØdG

.√ÉÑ≤Y óªëJ ’
π°UGƒà°S áaô¨dG ¿CG ¢SÉf ô«ª°S ó«°ùdG ócCGh
≈dEG á«eGôdG äGQOÉÑªdG ìô``W ¬``JGP âbƒdG »a
,ájOÉ°üàb’G äÉ«YGóàdGh QÉ`` KB’G ø``e π«∏≤àdG
QÉKBG ™e πeÉ©àdG øe ¢UÉîdG ´É£≤dG ø«μªàdh
k
ÉXÉØM
¢Shô«Ø∏d …ó°üà∏d áægGôdG ´É``°`VhC’G
äÉÑ°ùàμeh ídÉ°üe ≈∏Yh ,ΩGóà°ùªdG ƒªædG ≈∏Y
»æWƒdG OÉ°üàb’G Ö«æéJh ,¢UÉîdG ´É£≤dG
»àdGh ,¢Shô«ØdG QÉ°ûàf’ á«Ñ∏°ùdG äÉ«YGóàdG
.»ªdÉ©dG OÉ°üàb’ÉH âØ°üY
á``aô``¨`dG ¿CG ≈`` `dEG á``aô``¨` dG ¢``ù` «` FQ â``Ø` dh
òæe ájOÉ°üàbG äÉ``«`YGó``J Oƒ`` Lh äô©°ûà°SG
iDhô``dG ìô£H äQOÉ``Hh ,»°VÉªdG ôjGôÑa ô¡°T
∞«Øîà∏d äÉ«YGóàdG ∂∏J á¡LGƒªd äGQƒ°üàdGh
»æWƒdG OÉ°üàb’G ≈∏Y ájOÉ°üàb’G ÉgQÉKBG øe
≈∏Y á£°SƒàªdGh Iô«¨°üdG äÉ°ù°SDƒªdG ≈∏Yh
ºd áaô¨dG ¿CG ≈∏Y Oó°T Éªc ,¢Uƒ°üîdG ¬Lh
π°UGƒJ •ƒ£N É¡d ¿Éc πH …ójC’G áaƒàμe ∞≤J
≈∏YCG ≈∏Yh …OÉ°üàb’G QGô``≤`dG ÜÉ``ë`°`UCG ™``e
äÉYÉ£≤dG ™«ªL ´É°VhCG â©HÉJh ,äÉjƒà°ùªdG
ô°üëdG ’ ∫ÉãªdG π«Ñ°S ≈∏Y É¡æe ,ájOÉ°üàb’G
™«ªL »a ájQÉéàdG ácôëdG á«HÉ«°ùfG á©HÉàe
â∏°UGƒJ Éªc ,G kƒLh GkôëHh GkôH áμ∏ªªdG òaÉæe
ºjó≤àH É¡àÑdÉWh ájQÉéàdG äÉ©ªéªdG ™«ªL ™e
QƒW »a »gh ,äÓëªdG ÜÉë°UC’ äÓ«¡°ùàdG

´É£≤dG äÉ°ù°SDƒeh äÉcô°T ≈∏Y AÉ``Hƒ``dG Gò``g
.øjôëÑdG áμ∏ªªH ¢UÉîdG
ô«ª°S ó«°ùdG á``aô``¨`dG ¢``ù`«`FQ í``°` VhCGh
π°UƒàdG ƒg á°SGQódG øe ±ó¡dG ¿CG ¢SÉf ¬∏dGóÑY
»æWƒdG OÉ°üàb’G øμªJ äÉ«Fôeh äGQƒ°üJ ≈dEG
™°Vhh ,áeRÓd á«Ñ∏°ùdG äÉ«YGóàdG RhÉéJ øe
äGô«KCÉàdG ∂∏J øe óë∏d äÉédÉ©ªdGh ∫ƒ∏ëdG
äÉ°ù°SDƒªdG ´É£b ≈∏Y á°UÉNh ¿É``μ`eE’G Qó``b
.á£°SƒàªdGh Iô«¨°üdG
áaô¨dG RGõ``à` YG ø``Y ¢``SÉ``f ô«ª°S Üô`` YCGh
Iô°†ëd á«eÉ°ùdG á«μ∏ªdG äÉ¡«Lƒà∏d Égôjó≤Jh
áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y øH óªM ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U
á«æWƒdG Oƒ¡édG ó«Mƒàd ióØªdG OÓÑdG πgÉY
¢Shô«Ø∏d »ªdÉ©dG QÉ°ûàf’G äÉ°SÉμ©fG á¡LGƒªd
áë°U ≈∏Y ßaÉëj ÉªH »∏ëªdG iƒà°ùªdG ≈∏Y
™e …RGƒàdÉH ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒªdG áeÓ°Sh
É≤k «≤ëJ É¡∏ªY Iô«°ùeh ádhódG èeGôH QGôªà°SG
,ø«æWGƒªdG ídÉ°üd áeGóà°ùªdG á«ªæàdG »YÉ°ùªd
áeƒμëdG äGQGô``b ¿ÉaôY πμHh Ék«dÉY øªK Éªc
áØ«∏N ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U á°SÉFôH
,¢UÉîdG ´É£≤∏d áªYGódG áØ«∏N ∫BG ¿Éª∏°S øH
¿Éª∏°S ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U äGQOÉÑeh
≈∏YC’G óFÉ≤dG ÖFÉf ó¡©dG »dh áØ«∏N ∫BG óªM øH
¬JGƒ£Nh AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«Fôd ∫hC’G ÖFÉædG
Ée øjôëÑdG âÑæL »àdG ájRGôàM’G á«bÉÑà°S’G

øjôëÑdG áYÉæ°Uh IQÉéJ áaôZ ¢ù«FQ ócCG
≈∏Y ∫ qƒ©j πÑ≤à°ùªdG ¿CG ¢SÉf ¬∏dGóÑY ô«ª°S
Oƒ¡L º``YOh IófÉ°ùªd ¢``UÉ``î`dG ´É``£`≤`dG QhO
õjõ©Jh ,»æWƒdG OÉ°üàb’G ájÉªëd áeƒμëdG
OÉéjEGh ájOÉ°üàb’G á«ªæàdG IOÉ``jQ »a √QhO
´É£≤dG ¿CG á°UÉNh ,QÉμàH’Gh ƒªæ∏d õØëe ñÉæe
…ƒªæJ ó¡L …CG »a ájhGõdG ôéM ƒg ¢UÉîdG
ƒg áeGóà°ùe á«ªæJ ≥«≤ëJ ¿CGh ,…OÉ°üàbGh
…ƒb ¢``UÉ``N ´É``£`b OÉ``é` jEG »``a ÉæMÉéæH ø``gQ
¿CG ≈∏Y GkOó°ûe ,¬JÉ«dhDƒ°ùe πªëJ ≈∏Y QOÉ``b
πc ºYóà°Sh áeƒμëdG ÖfÉL ≈dEG ∞≤à°S áaô¨dG
ájOÉ°üàb’G äÉ«YGóàdGh QÉKB’G áédÉ©ªd ÉgOƒ¡L
äÉ°ù°SDƒªdG ≈∏Y á°UÉNh ÉfhQƒc áeRCG ó©H Éªd
ô``ã`cCG ¿ƒμà°S »``à`dG á£°SƒàªdGh Iô«¨°üdG
â©aQ ¿CG ≥Ñ°S PEG ,áeRC’G øe GkQô°†J äÉYÉ£≤dG
ájÉªM πÑ°S ¿CÉ°ûH áeƒμëdG ≈dEG É¡JÉ«Fôe áaô¨dG
»°ûØàd á«Ñ∏°ùdG äÉ«YGóàdG øe »æWƒdG OÉ°üàb’G
øª°V É¡æY ¿ÓYE’Gh É¡H òNC’G ºJ óbh ¢Shô«ØdG
´É£≤∏d áªYGódG ájOÉ°üàb’Gh á«dÉªdG äGQGô≤dG
.¢UÉîdG
á``°` SGQO π``ª`Y Oó``°`ü`H á``aô``¨`dG ¿CG ∞``°`û`ch
πª©dG áÄ«H §«°ûæJ πÑ°S ∫hÉ``æ`à`J á∏eÉμàe
,áeRC’G ó©H Ée á∏Môe »a …OÉ°üàb’G êÉàfE’Gh
OÉ°üàb’G ≈∏Y áÑJôàªdG QÉKB’G á°SGQóH äCGóH PEG
QÉ°ûàf’ á«Ñ∏°ùdG äGô«KCÉàdG ô°üMh ,»æjôëÑdG

بيانات الخبر

»ªdÉ©dG ∫É``ª©dG Ωƒ``j á``Ñ°SÉæªH ∫É``ª©dG Å``æ¡J z∫hô``àÑ∏d ô``jƒ£J{ á``HÉ≤f

∫hO »a äóLh Éª∏b ÉjGõe øjôëÑdG ∫Éª©d
Iô«°ùªdG »a IRQÉH áeÓY πμ°û«d ,ºdÉ©dG
iòàëj ÉLPƒªfh ,ácQÉÑªdG á«WGô≤ªjódG
.ºdÉ©dG ô«JÉ°SOh ø«fGƒb »a

,π«°†ØdG ô¡°ûdG Gòg »a AÓÑdG Gòg ÉæY
á``eƒ``μ`Mh É``μ`∏`e ø``jô``ë` Ñ` dG ß``Ø` ë` jh
.ÉÑ©°Th
ôcòà°ùf áÑ°SÉæªdG √òg »a ÉæfCG Éªc
»a ÉÑÑ°S Gƒ``fÉ``c ø``jò``dG ∫Éª©dG ÉæaÓ°SCG
πX »``a AÉ`` NQh Ωó``≤`J ø``e ¬``«`a ø``ë`f É``e
ôcòdÉH ¢üîfh ,ΩGô``μ`dG áØ«∏N ∫BG ºμM
â``fÉ``c ø``jò``dG RÉ`` ¨` `dGh ∫hô``à` Ñ` dG ∫É``ª` Y
»a »HÉ≤ædG πª©∏d á°ù°SDƒe º``gOƒ``¡`L
πgÉY É¡LqƒJ »``à`dGh ,øjôëÑdG áμ∏ªe
äÉHÉ≤ædG ¿ƒfÉb √QGó°UEÉH ióØªdG OÓÑdG
QÉªK ó``MCG ƒgh ,ôgGõdG √ó¡Y ájGóH »a
≈£YCG óbh ,¬àdÓéd »MÓ°UE’G ´hô°ûªdG

Ió«°TôdG ÉæJOÉ«≤d ¿Éaô©dGh ¿Éæàe’G
QÉ°ûàfG áëaÉμe »a IQÉÑédG ÉgOƒ¡éd
äÉ¡«LƒàdÉH Ió«°ûe ,ÉfhQƒc ¢Shô«a
,ió``Ø` ª` dG OÓ`` Ñ` `dG π``gÉ``©` d á``«` μ` ∏` ª` dG
¢ù«FQ ƒª°S øe IQOÉ°üdG äGQGô≤dGh
≥jôØd á«FÉbƒdG äGAGôLE’Gh ,AGQRƒdG
,ó¡©dG »``dh ƒª°S IOÉ«≤H øjôëÑdG
IOÉ``°`TEG πëe øjôëÑdG π©L …ò`` dGh
»a ’Éãe Üô°†àd ,™``ª`LCG ºdÉ©dG øe
,ó``°`VÉ``©`à`dGh ∞``JÉ``μ` à` dGh ¢``û`jÉ``©`à`dG
øe ø«H á«ØFÉW hCG ábôØJ ¿hO ø``e
OÓ``Ñ` dG √ò`` g ¢`` `VQCG ≈``∏` Y ¿ƒ``°`û`«`©`j
™aôj ¿CG ôjó≤dG »∏©dG ø«∏FÉ°S ,áÑ«£dG

ô``jƒ``£`J ∫É``ª` Y á``HÉ``≤` f äCÉ` `æ` `gh
áÑ°SÉæªdG √ò¡H ∫Éª©dG ™«ªL ∫hôàÑ∏d
πØàëJ …ò``dG (»ªdÉ©dG ∫Éª©dG Ωƒ``j)
∫Éª©dG ºjôμàH øjôëÑdG áμ∏ªe ¬``H
ΩÉ``Y π``c »``a ø``jóq ` é` ª` dGh ø``jõ``«`ª`ª`dG
OÓÑdG πgÉY ¿ó``d øe á«eÉ°S ájÉYôH
ΩÉ©dG Gò``g √Éfó≤àaG …ò``dGh ,ióØªdG
É¡H ô``ª`j »``à` dG ±hô``¶` dG ≈`` dEG Gô``¶` f
,ÉfhQƒc áëFÉL ÖÑ°ùH ™ªLCG ºdÉ©dG
ájRGôàM’G äGAGô``LE’G ™e É«°TÉªJh
»``YÉ``ª` à` L’G ó``YÉ``Ñ` à` dG è``¡` f ´É``Ñ` JÉ``H
áeÓ°S ≈∏Y ÉXÉØMh áeÉ©dG áë∏°üª∏d
º«¶Y ø``Y áHÉ≤ædG ôÑ©Jh .™«ªédG

∫ÉªY áHÉ≤f IQGOEG ¢ù∏ée ™``aQ
äÉ``jBG ≈ª°SCG ∫hôàÑ∏d ôjƒ£J ácô°T
ÖMÉ°U Iô°†M ΩÉ``≤`e ≈`` dEG »fÉ¡àdG
∫BG ≈°ù«Y ø``H ó``ª`M ∂``∏`ª`dG á``dÓ``é`dG
≈``dEGh ,øjôëÑdG áμ∏ªe ∂∏e áØ«∏N
ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ΩÉ≤e
¢ù«FQ áØ«∏N ∫BG ¿Éª∏°S ø``H áØ«∏N
ƒª°ùdG ÖMÉ°U ΩÉ≤e ≈``dGh ,AGQRƒ``dG
∫BG óªM ø``H ¿Éª∏°S ô``«` eC’G »μ∏ªdG
≈∏YC’G óFÉ≤dG ÖFÉf ó¡©dG »dh áØ«∏N
,AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«Fôd ∫hC’G ÖFÉædG
Ωƒj ƒjÉe øe ∫hC’G iô``cP áÑ°SÉæªH
.»ªdÉ©dG ∫Éª©dG

,Gk ó``jó``L Ék ` HQó``e (21)`` `d ¢ü«NôàdG
Éª«a ,IOÉ¡°T (51) ≥jó°üJ øY Ók °†a
,á°SGQódG ó«b á∏eÉ©e (40) â«≤H
QÉ°ùØà°SG (400) ≈∏Y Oô``dG ºJ Éªc
¢ü«NGôJ QGó°UEÉH ≥∏©àJ ó©H øY
Ée hCG á°üNôªdG èeGôÑdG hCG ÖjQóàdG
º«eÉ©àdG ∫ƒM äÉë«°VƒàdÉH π°üàj
.á∏°üdG äGP äGQGô≤dGh
º``«`eÉ``©`J (4) ∫É`` °` `SQEG º`` J É``ª` c
á≤∏©àe á°UÉîdG ÖjQóàdG äÉ°ù°SDƒªd
áë°üdG IQGRh äGOÉ`` °` `TQEG ´É``Ñ` JÉ``H
á°ù°SDƒªdG ô≤e º«≤©Jh ô«¡£J »``a
äÉ``WÉ``«` à` M’G ò`` ` ` NCGh á``«` Ñ` jQó``à` dG
øe ó``ë` dG »``a á``ª`gÉ``°`ù`ª`∏`d á`` eRÓ`` dG
√ò``g å`` Mh (19-ó``«``aƒ``c) QÉ``°`û`à`fG
ƒëf ¬``Lƒ``à` dG ≈``∏` Y äÉ``°` ù` °` SDƒ` ª` dG
¿Éª°†d ∂``dPh ,»°VGôàa’G ÖjQóàdG
ó©H ø``Y Ö``jQó``à`dG á«∏ªY QGô``ª`à`°`SG
¿Éª°V ™e ÖjQóàdG ≥«∏©J Iôàa ∫ÓN
äÉWGôà°T’G øe áYƒªéªH ΩGõàd’G
Gò¡H É¡d äQó°U »àdG äÉ¡«LƒàdGh
á«∏ªY QGôªà°SG øª°†j ÉªH ¿CÉ°ûdG
πÑb øe ó©H øY á©HÉàªdGh áHÉbôdG
á«ª°SôdG äÉ``¡`é`dG ∂``dò``ch IQGRƒ`` `dG
π``ª`©`dG ¥hó``æ` °` U π``ã` e á``°`ü`à`î`ª`dG
º``«`∏`©`à`dG IOƒ`` `L á``Ä` «` gh (ø``«` μ` ª` J)
.ÖjQóàdGh

.ìÉàØe ôØ©L óªMCG |
πª©dG IQGRƒ`` `H á«æ¡ªdG ó``gÉ``©`ª`dG
ôØ©L óªMCG á«YÉªàL’G á«ªæàdGh
∫Ó``N â``eÉ``b IQGOE’G ¿EG ìÉ``à` Ø` e
á©HÉàeh ójóéàH IQƒcòªdG IôàØdG
,ICÉ°ûæe (40)`` d ÖjQóàdG ¢ü«NGôJ
Ö∏W (16) á``©`HÉ``à`e ≈`` `dEG á``aÉ``°` VEG
ó``«`b äÉ`` Ñ` `∏` `Wh ó`` jó`` L ¢``ü` «` Nô``J
á©HÉàeh RÉ``é`fEG ºJ Éª«a ,á``°`SGQó``dG
á©HÉàeh ôjóe ∞«Xƒàd á∏eÉ©e (20)
¿hóH ÖjQóàdG ¢SQÉªJ äÉ°ù°SDƒe
äÓ``eÉ``©`e â``¨`∏`H É``ª`«`a ,¢``ü` «` Nô``J
á``°`ü`Nô``ª`dG è``eGô``Ñ` dG äÉ``©` HÉ``à` eh
QGó°UEG ≈``dEG áaÉ°VEG ,á∏eÉ©e (79)

π``ª``©``dG IQGRh äõ`` ` `é` ` ` fCG
(671) á``«` YÉ``ª` à` L’G á``«` ª` æ` à` dGh
á¡Lƒe áYƒæàe á«fhôàμdG á∏eÉ©e
,á°UÉîdG á«ÑjQóàdG äÉ°ù°SDƒª∏d
,IQGRƒ`` dG ±Gô``°` TEG âëJ ™≤J »àdG
ájÉ¡f ≈dEG ¢SQÉe 9 øe IôàØdG ∫ÓN
.2020 πjôHCG
á«fhôàμdE’G äÉeóîdG øª°†àJh
á«ªæàdGh πª©dG IQGRh É¡àeób »àdG
äÉ°ù°SDƒªdG ∞∏àîªd á«YÉªàL’G
±ô°ûJ »àdGh á°UÉîdG á«ÑjQóàdG
,Ió``jó``Y ä’É``é` e IQGRƒ`` ` `dG É``¡`«`∏`Y
è``eGô``Ñ` dG ¢``ü`«`Nô``J äÉ``Ñ` ∏` W É``¡`æ`e
ø``«`HQó``ª`dG ¢``ü`«`Nô``Jh á``«`Ñ`jQó``à`dG
äGOÉ¡°ûdG ≈∏Y ≥jó°üàdG äÉÑ∏Wh
á°UÉN á«ÑjQóJ á°ù°SDƒe AÉ``°`û`fEGh
äÉ``°` ù` °` SDƒ` ª` dG äÉ``Ñ` ∏` W á``©` HÉ``à` eh
»≤∏J ∂``dò``ch ,Ió``jó``é`dG á«ÑjQóàdG
á``°`ù`°`SDƒ`ª`∏`d ô`` jó`` e ø``«` «` ©` J Ö``∏` W
™«bƒàdÉH ø«dƒîªdG hCG á«ÑjQóàdG
õcôªdG hCG ó¡©ªdG ¢ü«NôJ ójóéJh
áaÉ°VEG ,É¡FÉª°SCG ô««¨J hCG ,»ÑjQóàdG
…C’ ¢``ü` «` NGô``J AÉ`` ¨` `dEG Ö``∏` W ≈`` `dEG
äÉª∏¶J º∏°ùJh á«ÑjQóJ á°ù°SDƒe
™e ≥«°ùæàdÉH É``¡`∏`Mh ø``«`HQó``à`ª`dG
.á«æ©ªdG äÉ¡édG
¿hDƒ``°``T IQGOEG ô``jó``e ∫É`` ` bh

اليوم
õ```cGô```eh ó``gÉ``©``e 8 ¢``ü``«``Nô``J Oó```é``
`J zá```«```Hô```à```dG{
ø```«```æ```KG ¢```ü```«```Nô```J Ö```ë```°```ù```Jhالتاريخ
..á```«```ª```«```∏```©```J
AÉ``¨` dE’ á``eRÓ``dG äGAGô`` ` `LE’G PÉ``î` JG
.Éª¡Ñ∏W ≈∏Y Ak ÉæH Éª¡°ü«NôJ
∂∏J ¿CG »``Ñ` ©` μ` dG â`` ë` `°` `VhCGh
Ωó≤J á«ª«∏©àdG õ``cGô``ª`dGh ógÉ©ªdG
»a á«FÉ°ùªdG Iô``à`Ø`dG »``a É``¡`JÉ``eó``N
¢ü«NôàdG »``a IOó``ë`ª`dG ä’É``é`ª`dG
á«∏ª©d ™°†îJ »``gh ,É``¡`d ìƒæªªdG
äGƒæ°S çÓ``K πc ¢ü«NôàdG ójóéJ
¢``SQGó``ª` dG ¿CÉ` `°` `T ∂`` `dP »`` a É``¡` fCÉ` °` T
πÑb ºàj PEG ,∫ÉØWC’G ¢VÉjQh á°UÉîdG
»fÉÑe á«MÓ°U øe ócCÉàdG ójóéàdG
äÉWÉ«àMG ôaGƒJh ,äÉ°ù°SDƒªdG ∂∏J
ΩGõàd’G øe ócCÉàdGh ,áeÓ°ùdGh øeC’G
á``«`Yƒ``æ`Hh á``«` HÉ``©` «` à` °` S’G á``bÉ``£` dÉ``H
õcôªdG hCG ó¡©ª∏d Qô``≤`ª`dG •É°ûædG
äGQÉjõdG ∫Ó``N øe ∂``dPh ,»ª«∏©àdG
øe ócCÉà∏d ¢üëØdG ≥jôa ÉgòØæj »àdG
.¢ü«NôàdG •hô°ûH É¡eGõàdG

»Ñ©μdG π`` eCG IPÉ``à` °` SC’G äOÉ`` `aCG

º«∏©àdG IQGOEG ô``jó``e ∫É``ª`YCÉ`H ºFÉ≤dG
الخبر
º«∏©àdGh á«HôàdG IQGRƒ`` H ¢``UÉ``î`dG

¢ü«NôàdG ójóéàH âeÉb IQGRƒdG ¿CÉH

á«ª«∏©J õ``cGô``eh ó``gÉ``©`e (8) Oó``©`d
جهة النشر
ºJ Éª«a ,ójóéàdG •hô°ûd á«aƒà°ùe

ó¡©ªdG Éªgh ,øjó¡©e ¢ü«NôJ Öë°S

ó¡©eh ,á`` ` `jQGOE’G Ωƒ∏©∏d »``ª`dÉ``©`dG
الصفحة
OGƒe Éª¡àØdÉîªd ,É«Lƒdƒæμà∏d ÉæjO

¿CÉ°ûH 1998 áæ°ùd 25 ºbQ Ωƒ°SôªdG

.»Ñ©μdG πeCG |

á«ÑjQóàdGh á«ª«∏©àdG äÉ°ù°SDƒªdG
العدد
∂∏J á``dGREÉ`H Éª¡eÉ«b Ωó``Yh ,á°UÉîdG

OóY ¬«LƒJ øe ºZôdG ≈∏Y ,äÉØdÉîªdG

.¿CÉ°ûdG Gò¡H Éª¡d äGQGòfE’G øe
الرابط اإللكتروني
IQGOE’G ¿CG »Ñ©μdG â``aÉ``°` VCGh

…óÑJ »``gh ,É¡d ¢ü«NôàdG ójóéàd
≈``dEG Ik ô«°ûe ,∂``dP π«Ñ°S »``a Ék fhÉ©J
∞bƒà∏d Ö∏£H Éeó≤J ób øjó¡©e ¿CG
õcôeh ,øØ∏°S ó¡©e Éªgh ,πª©dG øY
ºàj å``«`M ,Learning plus

á«ª«∏©J õ``cGô``eh ógÉ©e (8) âëæe
ƒjÉe 14 ï``jQÉ``J ≈`` dEG á``∏`¡`e iô`` `NCG
áHƒ∏£ªdG ≥FÉKƒdG ∫Éªμà°S’ Ω2020

35
..OÉ°üàb’G
ÉfhQƒc ó©H Ée ´É°VhCGh
ó«ªëŸG ó«ª
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malmahmeed7@gmail.com

,ÉfhQƒc áëFÉL ó©H Ée OÉ°üàbG ∫ƒM Ωƒ«dG QGój åjóM áªK
,¬∏Ñ≤à°ùeh …OÉ°üàb’G ™°VƒdG ∫ƒM ,á«dhO ôjQÉ≤Jh äÉfÉ«H øYh
,áÑ©°U äGAGôLEGh ,áªdDƒe äGQGôb ∫ƒM äÉëjô°üJ OQGƒJ πX »a
,äGAGô``LE’G √ò¡H Ωƒ≤æ°S πgh ,á≤£æªdG ∫hO ¢†©H Égòîàà°S
π°ü«°S Éæg …OÉ°üàb’G ™°VƒdG πgh ,äGQGô≤dG ∂∏J πãe òîàfh
?¬àÑ°ùf ¢†«ØîJh ¬«a á«dÉª©dG áaÉãμdGh ΩÉ©dG ´É£≤dG ≈dEG
ôKCÉà«°S πg ,¢UÉîdG ´É£≤dG »a …OÉ°üàb’G ™°VƒdG øY GPÉeh
§≤a ¿ƒμ«°S íjô°ùàdG ¿CG ΩCG ,É¡ëjô°ùJh ádÉª©dG π«∏≤J ôÑY
πªàëªdG ¢ü≤ædG ó°Sh ,ø«æWGƒªdG ∫ÓMEGh ,É¡æe á«ÑæLC’G ádÉª©∏d
óª°üà°S ≈àe ≈``dEGh ?ΩÉ©dG ´É£≤dG »a ádÉª©dG ¢†FÉa ∫ÓN øe
Gòg ?¬JÉ°ù°SDƒeh ¢UÉîdG ´É£≤dG ºYO »a ádhó∏d áeÉ©dG á«fGõ«ªdG
É¡àLÉëH iôNCG äÉÄa âÑdÉW ≈àM áÄØd ¢ü°üîj ¿CG Ée …òdG ºYódG
.É¡≤Mh
äÉÑLGƒdGh äÉeóîdG QGôªà°SÉH á``dhó``dG ΩGõ``à`dG øY GPÉ``eh
É¡°†«ØîJ ºàj ádhódG äÉahô°üªa ?ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒªdG √ÉéJ
π«∏≤àdG Gòg øμdh ,IQƒμ°ûe IôbƒªdG áeƒμëdG äQôb Éªc É¡∏«∏≤Jh
áë°üdG É¡ªgCG ,ájƒ«M äÉYÉ£b ¢ùªj ’CG Öéj ¢†«ØîàdGh
óH ’h ,á≤ëà°ùªdG äÉÄØ∏d »YÉªàL’G ºYódGh ,ø``eC’Gh º«∏©àdGh
.∂dòc »FÉªdGh »FGò¨dG øeC’G ájQGôªà°SG ¿Éª°V øe
øH óªM ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†M ¬d ¬Lh Ée ΩÉªàdÉH ƒgh
ájDhQ »a ,√ÉYQh ¬∏dG ¬¶ØM ióØªdG OÓÑdG πgÉY áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y
AÉæKCG »eÉ°ùdG ¬HÉ£N ∫ÓN »FGò¨dG øeC’G ºYO »a ,áÑbÉK á«∏Ñ≤à°ùe
.¢ùeÉîdG »©jô°ûàdG π°üØdG øe »fÉãdG OÉ≤©f’G QhO ìÉààaG
ƒª°ùdG ÖMÉ°U äÉ¡«LƒJ ≈dEG ,∂dòc Éfó«©j ´ƒ°VƒªdG Gòg
ôbƒªdG AGQRƒdG ¢ù«FQ áØ«∏N ∫BG ¿Éª∏°S øH áØ«∏N ô«eC’G »μ∏ªdG
∫Éée »a πl `c á``jQGRƒ``dG ¿Éé∏dG Ωƒ≤J ¿CG)) :√É``YQh ¬∏dG ¬¶ØM
»àdG áæμªªdG äGQÉ«îdG åëHh äÉ°SGQódG ™°Vh ≈dEG ¬°UÉ°üàNG
»a áFQÉW äGóéà°ùe …CG áÑcGƒe áYô°S á«eƒμëdG Iõ¡LCÓd πØμJ
∞«ØîàdG »a º¡°ùj ÉªHh ,áægGôdG áeRCÓd áé«àf á∏Ñ≤ªdG á∏MôªdG
Oƒ¡L õjõ©J á«ªgCG ÖfÉéH ,äÉYÉ£≤dG ∞∏àîe ≈∏Y ÉgQÉKBG øe
»a óYÉ°ùJ á«ª∏Y äÉ°SGQO ºjó≤J ∫ÓN øe πÑ≤à°ùªdG ±Gô°ûà°SG
ób äÉ``eRCG ájCG á¡LGƒeh áægGôdG äÉjóëàdG ∞∏àîe ™e πeÉ©àdG
á«Ñ£dG äÉeóîdG ôjƒ£àH ≥∏©àj Éª«a á°UÉNh ,πÑ≤à°ùªdG »a ô¡¶J
.((ÇQGƒ£dGh ±É©°SE’G äÉeóN É¡«a ÉªH á«ë°üdGh
,á∏Ñ≤ªdG ΩÉ``jC’Gh πÑ≤à°ùª∏d ¿ÉæÄªW’G äGô°TDƒe Rô``HCG ó``MCG
áã«ãM á©HÉàe ¬©HÉàjh ¬«∏Y ±ô°ûjh √Oƒ≤j øjôëÑdG ≥jôa ¿CG
»dh áØ«∏N ∫BG óªM øH ¿Éª∏°S ô``«`eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U
AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«Fôd ∫hC’G ÖFÉædG ≈∏YC’G óFÉ≤dG ÖFÉf ó¡©dG
á∏Môª∏d ,ø«ÑgCÉàeh øjó©à°ùe ¿ƒμf ¿CG Öéjh ,√ÉYQh ¬∏dG ¬¶ØM
Oƒ¡L ºYófh ,ó°VÉ©àfh ∞JÉμàf ¿CG Éæe ÖLƒà°ùJ »àdG áeOÉ≤dG
ø«æWGƒªdGh øWƒdG ºYO »a Égó¡L πμH âªgÉ°S »àdG ,ádhódG
áëFÉL πX »a ,Qƒ°üdGh ∫Éμ°TC’Gh πFÉ°SƒdGh ¥ô£dG ∞∏àîªH
øjôëÑdG ≥jôa øª°V õ«ªàªdG Éæ∏ªY π°UGƒf ¿CG Éæ«∏Yh ,ÉfhQƒc
Iôàa »a øjõ«ªàeh ’É£HCG Éæc Éªc ÉeÉªJ ,ÉfhQƒc ó©H Ée á∏Môªd
.ÉfhQƒc

ø«μªJ º``YO IOÉ``jõH á∏é©à``°ùe á``«HÉ«f äÉ``ÑdÉ£e
≥``∏¨`dG ø``e IQô``°†`à`ª`dG Iô«¨``°ü`dG äÉ``°ù°SDƒª`∏d
Iô«¨°üdG äÉ°ù°SDƒªdG ∂∏J âfÉY ,™ªLCG ºdÉ©dGh
äÉfÉ°†Mh ∫ÉØWCG ¢VÉjQ øe ô¨°üdG á«gÉæàªdGh
á«dÉLQh á«FÉ°ùf äÉfƒdÉ°Uh á«°VÉjQ ä’É°Uh
»a Iôªà°ùe »``g »``à`dG ™jQÉ°ûªdG ø``e É``gô``«`Zh
ºd »¡a ,Égô«Z øe ôãcCG á``eRC’G √òg øe ¥Ó``ZE’G
,iôNC’G äÓëªdG á«≤H πãe »FõédG íàØdG É¡∏ª°ûj
,á«dÉªdG ôFÉ°ùîdG ø``e ô«ãμdG ÉgóÑc É``e Gò`` gh
äGQÉ``é`jE’G ™``aO »a Iôªà°ùe â``dGRÉ``e É¡fEG å«M
ÖJGhôdG ≈``dEG áaÉ°VEG QÉ≤©dG ÜÉë°UC’ ájô¡°ûdG
Éªc ,ádÉª©dG øμ°Sh º¡jód ø«∏eÉ©dÉH á°UÉîdG
»£¨J ’ ø«μªJ É¡àMôW »àdG äÉ°†jƒ©àdG ¿CG
ø«H ìhGô``à`j …ò``dG …ô¡°ûdG QÉ``é` jE’G ™``HQ ≈àM
™jQÉ°ûªdG √òg Oó¡j Ée Gògh ,QÉæjO ±’BG 3h ∞dCG
.¥ÓZE’Gh IQÉ°ùîdÉH

§≤a √QÉéjEG á«ë°üdG ájófC’G øe óMGh êPƒªæc
∫Éª©dG Ö`` JGhQ ø``Y ∂«gÉf ∂``dPh ,QÉ``æ` jO 1500
á«∏«¨°ûàdG äÉ``ahô``°` ü` ª` dGh ø««æjôëÑdG ô``«`Z
.Iô°TÉÑªdG äÉahô°üªdGh
ÜGƒædG øe πc …ƒàæj ,π°üàe ¥É«°S »``ah
ô«eC’GóÑY ÖæjRh Ωƒ∏°ùdG óªMCGh »égƒμdG óªM
ìGôàbG ºjó≤J »°ù«°ùdG óªëeh OGƒ°ùdG π°VÉah
¢ù∏éªd áeOÉ≤dG á°ù∏édG ∫Éé©à°SG áØ°üH áÑZôH
πª©dG ¥hóæ°U äÉ°†jƒ©J IOÉ``jR ¿CÉ°ûH ÜGƒædG
ô¨°üdG á«gÉæàe äÉ°ù°SDƒªdG ÜÉë°UC’ ø«μªJ
.á«∏«¨°ûàdG º¡JÉahô°üe »£¨J »c Iô«¨°üdGh
¬H ôªJ …ò``dG Ö©°üdG ™°VƒdG ¿CG Ghó`` `cCGh
AGôL ô¨°üdG á«gÉæàªdGh Iô«¨°üdG äÉ°ù°SDƒªdG
øjôëÑdG É¡H ôªJ »àdG ÉfhQƒc ¢Shô«a áëFÉL

øY ≥æYƒH ódÉN ÜGƒædG ¢ù∏ée ƒ°†Y ∞°ûc
¢†jƒ©J ≈dG ±ó¡j áÑZôH ìGôàbÉH Ωó≤àdG ¬à«f
á°UÉNh ,á£°SƒàªdGh Iô«¨°üdG äÉ°ù°SDƒª∏d ∫OÉY
äQô°†J »``à`dG á«ë°üdG á``jó``fC’Gh äÉfƒdÉ°üdG
ÖÑ°ùH ôjGôÑa òæe »eƒμM QGô≤H É¡bÓZEG ÖÑ°ùH
¿G ¢VôàØªdG øe »àdGh ,ÉfhQƒc ¢Shô«a AÉ``Hh
èeÉfôH πÑb øe ∫OÉ``Y ¢†jƒ©àH ádƒª°ûe ¿ƒμJ
πª©dG ¥hóæ°U ¬≤∏WCG …ò``dG ∫ÉªYC’G ájQGôªà°SG
»ªdÉ©dG QÉ°ûàf’G äÉ°SÉμ©fG á¡LGƒªd (ø«μªJ)
.z19 ó«aƒc{ ÉfhQƒc ¢Shô«Ød
ÜÉ``ë` °` UCG ø`` e ó``jó``©` dG ¿EG ≥``æ` Yƒ``H ∫É`` `bh
πμ°ûHh ΩÉY πμ°ûH ºYó∏d áeó≤àªdG äÉ°ù°SDƒªdG
(á«°VÉjQ ä’É°Uh äÉfƒdÉ°U) äÉ°ù°SDƒe ¢UÉN
¬``fG å``«` M ,∫OÉ`` ``Y ¢``†` jƒ``©` J ≈``∏` Y π``°`ü`ë`J º`` d

øjôëÑdG »``a ór©Ho ø``Y º``«∏©àdG á``HôéJ º``«q ≤J zº``«∏©àdG IOƒ``L{
á«eƒμëdG ¢SQGóªdG ìÉéf ¢ü°üb
äÉ°SQÉªe øe Ébk Ó£fG ,á°UÉîdGh
»a ó``©`H ø``Y º«∏©àdG äÉ≤«Ñ£Jh
,á``«`ª`«`∏`©`à`dG äÉ``°` ù` °` SDƒ` ª` dG ∂``∏` J
;á``©`Ñ`à`ª`dG äGAGô`` ` ` `LE’G º``«` «` ≤` Jh
áÑ∏£∏d º``YO ø``e ¬ªjó≤J ºàj É``eh
,IôàØdG √òg AÉæKCG ºgQƒeCG AÉ«dhCGh
.É¡æe IOÉØà°ùªdG ¢ShQódGh
â``æ` «` H ,É`` ¡` `ã` `jó`` M ∫Ó`` ` ` `Nh
ºJ ¬`` fCG »``YÉ``æ`ª`dG É``«`g IQƒ``à` có``dG
™«ªL ≈``∏` Y äGQÉ``ª` à` °` SG ™``jRƒ``J
øe áÄ«¡dG í°Vƒà°ùJ ¢``SQGó``ª`dG
¢``SQGó``ª` dG ¬``H â``eÉ``b É``e É``¡` dÓ``N
øY º«∏©àdG ≥«Ñ£J π«©ØJ ¿CÉ°ûH
á«dhDƒ°ùªdG ø``e É``bk Ó``£` fGh ,ó``©`H
äÉ≤«Ñ£àdG ó°UQ »a á«YÉªàL’G
∫Ó``N â``ª`J »``à` dG äÉ``°` SQÉ``ª` ª` dGh
≥«Kƒàd ,á«FÉæãà°S’G IôàØdG √òg
Gò``g »``a ø``jô``ë`Ñ`dG áμ∏ªe Oƒ``¡` L
º«∏©àdG ≈``∏`Y CGô`` W É`` eh ,¿CÉ` °` û` dG
ÓÑ≤à°ùe É¡æe IOÉØà°S’Gh ,GkôNDƒe
ó©H øY º«∏©àdG ¢ùªj Ée ôjƒ£àd
™«ªL ≈∏Y Öéj ¬fEÉa Gòd ,√ò«ØæJh
-á°UÉîdGh á«eƒμëdG- ¢SQGóªdG
,äGQÉªà°S’G √òg Aπe ≈∏Y πª©dG
≈°übCG óëc áÄ«¡dG ≈dEG É¡ª«∏°ùJh
,ó©j …ò``dGh ,2020 ƒ«fƒj 1 »a
,Év«æWh É``Ñk `LGh ¬fƒc ≈``dEG áaÉ°VEG
º«∏©àdG Oƒ¡L ≥«KƒJ »a ák ªgÉ°ùe
IOÉØà°SG πLCG øe ;¬ª««≤Jh ó©H øY
á«dÉ¨dG Éæàμ∏ªe »a áeOÉ≤dG ∫É«LC’G
.áHôéàdG √òg øe

»a á°UÉîdGh á«eƒμëdG ¢SQGóªdG
¢VôYh ,»ª«∏©àdG ΩÉ¶ædG º««≤J
»a Ió«édG äÉ°SQÉªªdGh ÜQÉéàdG
™e á°UÉîdGh á«eƒμëdG ¢SQGóªdG
,äÉ°SQÉªªdG ∂∏J á«°Uƒ°üN ßØM
äÉ°ù°SDƒªdG ™«ªL Oƒ¡L ¿É``«`Hh
ΩÉ¶æ∏d ΩÉ©dG ™°VƒdGh{ á«ª«∏©àdG
áμ∏ªªdG »a »ÑjQóàdGh »ª«∏©àdG
»a z¬«∏Y CGô£J »àdG äGQƒ£àdGh
OQh Ée Ö°ùëH ,áFQÉ£dG IôàØdG √òg
á©HGôdG IOÉªdG øe ™HÉ°ùdG óæÑdG »a
áæ°ùd (83) ºbQ áÄ«¡dG Ωƒ°Sôe øe
áÄ«¡dG Iô°TÉÑªH á«æ©ªdGh ,2012
.áeRÓdG äÉ«MÓ°üdGh ΩÉ¡ªdG áaÉμd
»YÉæªdG IQƒ``à` có``dG äô```cPh
≈dEG ΩÉ``Y πμ°ûH ≈©°ùJ áÄ«¡dG s¿CG
ô°ûfh ,Ió«édG äÉ°SQÉªªdG ó°UQ

,ø«ª∏©ªdGh áÑ∏£dG ø«H ácQÉ°ûªdGh
äÉjƒà°ùe ≈∏Y ±ƒ``bƒ``dG ∂``dò``ch
√ò``g ∫Ó`` `N º``¡` d Ωó``≤``ª``dG º`` Yó`` dG
.¢ü°üëdG
É«g IQƒ`` à` `có`` dG â`` ë` `°` `VhCGh
º««≤J øY É¡ãjóM ¥É«°S »a »YÉæªdG
IóY äòîJG áÄ«¡dG s¿CG áHôéàdG √òg
ôª«°S IOó©àe πMGôe ≈∏Y äGƒ£N
±Gó`` `gC’G ≥«≤ëàd ;º``«`«`≤`à`dG É``¡`H
øY º«∏©àdG á«∏ªY ø``e Iƒ``Lô``ª`dG
≥HÉ°S â``bh »a äCGó``H å«M ,ó``©r `Ho
AÉ``«` dhCG AGQB’ ´Ó``£`à`°`SG á«∏ª©H
á«eƒμëdG ¢``SQGó``ª`dG áÑ∏W Qƒ`` eCG
á``fÉ``Ñ`à`°`SG ∫Ó`` `N ø`` e á``°` UÉ``î` dGh
∂dPh ,º¡«∏Y É¡ª«ª©J ºJ á«fhôàμdEG
áÄ«¡dÉH •ƒæªdG Qhó`` dG QÉ`` WEG »``a
AGOCG á``©`LGô``e »`` `JQGOEG »``a á∏ãªe

º«∏©àdG IOƒ`` `L á``Ä`«`g äCGó`` `H
º«∏©àdG º««≤J á«∏ªY Ö``jQó``à` dGh
á«eƒμëdG ¢SQGóªdG »a ór©Ho øY
.ø``jô``ë` Ñ` dG á``μ`∏`ª`ª`H á``°` UÉ``î` dGh
≈dhC’G á«∏ª©dG á∏MôªdG â∏¡à°SGh
28 ≥``aGƒ``ª` dG AÉ``KÓ``ã` dG Ωƒ`` j »``a
¢ü°üëdG º««≤J ∫ÓN øe ,πjôHCG
á«eƒμëdG ¢SQGóªdG »a á«°VGôàa’G
≈àM ™°SÉàdG ∞°üdG øe ±ƒØ°ü∏d
ºàj ¿CG ≈∏Y ,ô°ûY »fÉãdG ∞°üdG
iôNC’G ±ƒØ°ü∏d º««≤àdG ≥«Ñ£J
ºà«°Sh .á``eOÉ``≤``dG Iô``à` Ø` dG ∫Ó`` N
á°UÉîdG ¢SQGóªdG º««≤J »a AóÑdG
Gòg ∫ÓN á«°SGQódG πMGôªdG πμd
IOóëe ¢SQGóe »a ∂dPh ,´ƒÑ°SC’G
ø«M »a ,º««≤à∏d á«ÑjôéJ á∏Môªc
,äÉ≤«Ñ£à∏d »ë°ùªdG º««≤àdG s¿CG
º«∏©à∏d ¢SQGóªdG OGó©à°SG ióeh
≥``jô``W ø``Y º``J …ò`` ` dGh ,ó``©` H ø``Y
≈``dEG á∏°SôªdG º««≤àdG äGQÉªà°SG
≈dEG É``¡`YÉ``LQEGh ,É¡Ä∏ªd ¢SQGóªdG
ƒ«fƒj 1 »``a ≈°übCG óëc áÄ«¡dG
™«ªL ≈∏Y ¬≤«Ñ£J ¿ƒμ«°S ,2020
.á°UÉîdGh á«eƒμëdG ¢SQGóªdG
ôjóe âMô°U ,¿CÉ°ûdG Gòg »ah
AGOCG á©LGôªd áeÉ©dG IQGOE’G ΩÉY
á«ÑjQóàdGh á«ª«∏©àdG äÉ°ù°SDƒªdG
á∏MôªdG s¿EG :»YÉæªdG É«g IQƒàcódG
πª°ûà°S º««≤àdG pá«∏ªY øe á«dÉëdG
∫ƒ°üØdG ôÑY áeó≤ªdG ¢``ShQó``dG
´Ó``W’G ºà«°S Éªc ,á``«`°`VGô``à`a’G
πYÉØàdGh º«∏©àdG äÉ«∏ªY ≈``∏`Y

..á«fÉ°ùfEG ôãcCG
!!?á«°ûMh ôãcCG ΩCG
øjódG ∫Éªc ádÉg

halakamal99@hotmail.com

CGƒ°SCG ∂dòch ,¢SÉædG »a Ée πn ªLCG ô¡¶Jo äÉeRC
p ’G ¿CG óo cu DƒJ ál dƒ≤e ∑Éæg
!!º¡«a Ée
oíÑ°ü«°S ÉfhQƒc ó©H πg :Éæg ∫o GDƒ°ùdG ≈≤Ñj …CGôdG Gòg øe ÉbÓ£fGh
!?á«°ûMh ôãcCG ΩCG á«fÉ°ùfEG ôn ãcCG ¢SÉædG
o
l
™bh GkôNDƒe
mπμ°ûH »Hô©dGh πH …ô°üªdG ΩÉ©dG …CGôdG õs g º«dCG çOÉM
n ø«M ∂dPh ,ΩÉY
,ÉfhQƒμH IÉaƒàe áÑ«ÑW nøaO iô≤dG ióMEG »dÉgCG ¢†aQ
ihó©dG πo ≤æJ ób É¡fCG ,Üƒ≤©j ¢ùØf »a ÖÑ°ùd hCG ,áéëH hCG ,º¡æe GkOÉ≤àYG
äô°ûf Ée Ö°ùëH á«Hô©dG p∫hódG ¢†©H
p »a πÑb øe Qn ôμJ mó¡°ûe »a ,º¡«dEG
.ΩÓYE’G πFÉ°Sh
l
Iô°SCGh »dÉgC’G ø«H ±ÓN
nÖ°ûf ób ¬fCG ≈dEG á©bGƒdG πo «°UÉØJ ô«°ûJh
¿CG ó©H ,…ô``NCG májôb ≈``dEG É¡∏≤æH GƒÑdÉWh ,ájô≤dÉH É¡æaO »∏Y áÑ«Ñ£dG
πNGO á∏jƒW äÉYÉ°ùd
É¡fo ÉªãL »≤Hh ,øaódG äGAGôLEG ∫n Éªμà°SG Gƒ°†aQ
m
≈∏Yh ,∞bƒªdG IQƒ£N Ωó©H ¢†©ÑdG ´ÉæbE’ ám dhÉëe »a ,±É©°SE’G IQÉ«°S
≈∏Y ¢†Ñ≤dG ºJh á©bGƒdG ∂∏J »a ≥«≤ëàdÉH ΩÉ©dG ÖFÉædG ôeCG ∂dP á«Ø∏N
.º¡©e ≥«≤ëà∏d É°üî°T 15
Qó°üdG ≈Ø°ûà°ùªH äÉ°VôªªdG ió``MEG Qƒ¡X
™e ∂``dP øeGõJ ó``bh
p
mábôëH »μÑJ »gh π°UGƒàdG πFÉ°Sh ≈∏Y ájô°üªdG äÉ¶aÉëªdG ióMEÉH
∫ƒ≤J PEG ,ÉfhQƒc ¢Shô«ØH É¡àHÉ°UEG ÖÑ°ùH ôªæàdG
≈dEG É¡°Vô©J AGôL
p
AÉHƒdG Qo ó°üe º¡fCÉH É¡FÓeRh »g É¡ª¡àj ¢†©ÑdG øe äÉªdÉμe â≤∏J É¡fEG
∂dP øe Iójó°ûdG á«°ùØædG É¡JÉfÉ©e øY ák Hô©e ,√QÉ°ûàfG AGQh ÖÑ°ùdGh
.º¡«a ¬∏dG Gƒ≤àj ¿CÉH A’Dƒg áÑdÉ£eh
…CG ΩôëJ iƒàa ô°üe »a ô``gRC’G áo °ù°SDƒe äQó``°`UCG ¬«∏Y AÉæHh
∫Ébh ,AGó¡°ûdÉH º¡àØ°Uhh ,ÉfhQƒc ¢Shô«a AGôL ø«aƒàªdG ≈dEG IAÉ°SEG
ºdÉ©dÉH RôHC’G á°ù°SDƒª∏d ™HÉàdG á«fhôàμdE’G iƒàØ∏d »ªdÉ©dG ôgRC’G õcôe
≈àaCGh ,ák Ä«£N hCG ,ÉkÑfP â°ù«d ÉfhQƒc ¢Shô«ØH áHÉ°UE’G ¿CÉH »eÓ°SE’G
,√AGôL »aƒJo øe QÉ≤àMG hCG ¬«dEG IAÉ°SE’G hCG ¬H ÜÉ°üªdG AGòjEG áeôëH
.AGó¡°ûdG øe º¡fCG GôÑà©e
IQOÉ°üdG iƒàØdG ΩÓY »bƒ°T ô°üe »àØe ºYO π°üàe ¥É«°S
»ah
m
k
ô¡ªéàdG hCG ,ÉfhQƒc ≈°Vôe øe ôªæàdG Rƒéj ’ ¬``fEG{ :¿É«H »a ÓFÉb
≈dEG âªJ ’ ∫É©aCG OhOQ »gh ,¢Shô«ØdG AGó¡°T øaO »∏Y ¢VGôàY’Gh
.zá∏°U ≈fOCÉH ÉæbÓNCG hCG Éæª«b hCG ÉææjO
∫ƒëàfh áªMôdG øe Oôéàf ¿CG Éæª«bh ÉæbÓNCGh ÉææjO øe ¢ù«d º©f
A’Dƒg øe πc ôcòà«dh ,É°†©H Éæ°†©H »a ¢û¡æf ¿CGh ,á«eOBG ¢TƒMh ≈dEG
¢ùØf »a ¬©°†jh ô«°üªdG ¢ùØf ≈``dEG Qó≤dG √Oƒ≤j ¿CG øμªªdG øe ¬``fCG
äGòH ¬©e πeÉ©àdG ºàj ¿CG ¬°ùØæd ≈°Vôj πg òÄæ«Mh ,áÑ«Ñ£dG √òg ∞bƒe
!?á«fGhó©dG ∂∏Jh ,Iƒ°ù≤dG
πFÉ°Sh ≈∏Y ô¡X á«μjôeCG á°Vôªªd ƒjó«a ™£≤e É«°üî°T »fÉμHCG ó≤d
É¡JÉfÉ©e øY É¡ãjóM AÉ``æ`KCG AÉμÑdÉH QÉ¡æJ »``gh »YÉªàL’G π°UGƒàdG
∫ƒ≤J PEG ,∑Qƒjƒ«f äÉ«Ø°ûà°ùe óMCÉH IõcôªdG ájÉæ©dG áaôZ »a á«eƒ«dG
’ ≈°Vôe ≈YôJ É¡fC’ ,™bƒàªdG øe ôãcCG ÜÉ°üYCÓd É≤gôe íÑ°UCG πª©dG ¿EG
≈°VôªdG ±ôZ ∫ƒNO øe âÑ©J É¡fCGh ,º¡°ùØfC’ A»°T …CG π©a ¿ƒ©«£à°ùj
™e áªdDƒe äÉªdÉμe AGôLEG ≈dEG ô£°†àd ,IÉ«ëdG GƒbQÉa ób Éãk ãL ºgóéàd
.ºdDƒªdG ôÑîdG º¡ZÓHE’ º¡jhP
IQÉ°TEG »a z¢†«HC’G ¢û«édG{ ô°üe º¡«∏Y â≤∏WCG øjòdG A’Dƒ`g ¿EG
º©æf ¿CG πLCG øe AÉHƒdG Gòg ´QÉ°üj …òdG »Ñ£dG ºbÉ£dG OGô``aCG πc ≈dEG
ácô©ªdG √òg »a ≈dhC’G ±ƒØ°üdG »a º¡°ùØfCG ¿ƒ©°†jh ,ÉæJÉ«ëH øëf
∫hC’G ´ÉaódG §N ¿ƒ∏ãªjh ,Éæd AGóa º¡MGhQCÉH ¿ƒë°†jh ,ájô«°üªdG
πc »a πH §≤a ô°üe »a ¢ù«d É©«ªL Éæe ¿ƒ≤ëà°ùj ÉªfEG ,ÉæàjÉªëd
,ºjôμàdGh ôjó≤àdGh ΩGôàM’G πc ,á«ÑæLCG ΩCG âfÉc á«HôY äÉ©ªàéªdG
¿CGh ,≈≤°S ÉªH ≈≤°ùo«°S ¥É°S πc ¿CG ócDƒJ »àdG ádƒ≤ªdG ™«ªédG ôcòà«dh
!!á«fÉah IQGhO É«fódG

¢üî°T á``dÉ``MEG :zá``«``fhô``à``μ``dE’G º``FGô``é``dG áëaÉμe{
∫É``°``ü``J’G π``FÉ``°``Sh ΩGó``î``à``°``SG AÉ``°``SCG á``HÉ``«``æ``dG ≈```dEG
¬LGQóà°SG ÖfÉéH ,º¡LÉYREGh ¢UÉî°TCÉH ∫É°üJ’Gh
»YÉªàL’G π°UGƒàdG ™``bGƒ``e ó``MCG ≈∏Y ø«dƒ¡ée
.¬Jƒ°U ô««¨J ≥jôW øY IÉàa ¬fCG º¡eÉ¡jEGh
á«fhôàμdE’G ºFGôédG áëaÉμe IQGOEG ¿CG ±É°VCGh
äGAGô`` ` LE’G PÉ``î``JGh ,Qƒ``cò``ª` dG AÉ``Yó``à`°`SÉ``H â``eÉ``b
.áeÉ©dG áHÉ«ædG ≈dEG ¬àdÉMEGh ,¬dÉ«M IQô≤ªdG á«fƒfÉ≤dG

OÉ°ùØdG áëaÉμªd áeÉ©dG IQGOE’G ΩÉY ôjóe ìô°U
∫ÉªYCG QÉWEG »a ¬fCÉH »fhôàμdE’Gh …OÉ°üàb’G øeC’Gh
™bGƒe ôÑY ¬dhGóJh √ô°ûf ºàj Éªd á©HÉàªdGh ó°UôdG
åH ôÑY Ωƒ≤j ¢üî°T ó°UQ ºJ ,»YÉªàL’G π°UGƒàdG
¢†jôëàdGh ∫É°üJ’G πFÉ°Sh ΩGóîà°SG IAÉ°SEÉH ô°TÉÑe
IÉàa á«°üî°T ¬``dÉ``ë`à`fG ∫Ó`` N ø``e ,Qƒ``é` Ø` dG ≈``∏`Y

á``«``FGƒ``g á```````LGQO Oƒ```≤```j π```Ø```W IÉ``````ah
ó``ª``M á```æ```jó```e »````a IQÉ```«```°```S ¬``à``eó``°``U
:áæWÓ°ùdG ÒeC’GóÑY Öàc

ô«°S π``«`¡`°`ù`à`H É`` `gOGô`` `aCG ΩÉ`` `bh
áWô°T ∫ƒ``°`Uh ø«ëd äÉÑcôªdG
É¡∏≤fh áãédG ™aQ ºJ Éª«a QhôªdG
á«fÉª∏°ùdG ™ªée áMô°ûe ≈``dEG
äÉ¡édG âëàa Égó©Hh ,»Ñ£dG
ÜÉÑ°SCG áaô©ªd ≥«≤ëàdG á«ª°SôdG
.çOÉëdG

ÖÑ°ùJ Ée ¬H Ωó£°UÉa ™£à°ùj º∏a
äOCG á¨«∏H äÉHÉ°UEÉH ¬àHÉ°UEG »a
»a çOÉëdG ™bƒe »a ¬JÉah ≈``dEG
IQÉ«°ùdGh áLGQódG äQô°†J ø«M
.Iô«Ñc äÉ«Ø∏àH ÉªgGóMEG
ô°†M çOÉëdG ´ƒ``bh Qƒ``ah
IóéædG áWô°T äGQÉ«°S øe OóY

≈``dEG É``HÉ``°``T Oƒ``≤``J zá``«``ª``gh á``∏``Ñ``æ``b{
áæ°S ô``NBG ¢ùÑMh äGƒæ°S 3 øé°ùdG
òNCÉH ô«NC’G ΩÉbh ,¬à«H êGôc »a
,äÉØ«μªdÉH á°UÉN RÉZ áfGƒ£°SCG
π``°`UGƒ``J ´ƒ``Ñ` °` SCG »``dGƒ``M ó``©` Hh
ºK ,¬H ≈≤àdGh »fÉãdG º¡àªdG ¬©e
äóæ°SCÉa ,á©bGƒdG ™bƒe ≈dEG É¡LƒJ
ø«ª¡àªdG ≈`` `dEG á``eÉ``©` dG á``HÉ``«` æ` dG
ø«dƒ¡ée ø``jô``NBGh É©°Vh Éª¡fCG
∫Éμ°TC’ É«cÉëe Óμ«g ΩÉY ¿ÉμªH
πªëoj äÉ©bôØªdGh äGôéØàªdG
Gò«ØæJ ,∂``dò``c ¬``fCG OÉ``≤`à`Y’G ≈∏Y
.»HÉgQEG ¢Vô¨d

iô``Ñ` μ` dG á``ª` μ` ë` ª` dG â``°` †` b
3 ø``é`°`ù`dÉ``H ≈`` ` `dhC’G á``«` FÉ``æ` é` dG
á«ªgh á∏Ñæb ™°VƒH º¡àªd äGƒæ°S
á≤£æªH ó``jGR ï«°ûdG ´QÉ°T ≈∏Y
¬μjô°T ¢ùÑëH â°†b Éª«a »dÉY
PEG ¬æ°S á``KGó``M ≈`` dEG Gkô` ¶` f áæ°S
ºdh Iô°ûY á°ùeÉîdG ø°S RhÉéJ
.√ôªY øe Iô°ûY áæeÉãdG ºàj
±ôàYG ø«ª¡àªdG §Ñ°†Hh
áHÉ«ædG äÉ≤«≤ëJ »a ∫hC’G º¡àªdG
»fÉãdG º¡àªdG ≈≤àdG ¬``fCG áeÉ©dG

ÉkeÉY 15 »æjôëH πl ØW »≤d
¬``à`LGQO ¬``JOÉ``«`b AÉ``æ` KCG ¬Yô°üe
ÉeóæY ó``ª` M á``æ`jó``ª`H á``«` FGƒ``¡` dG
lÜÉ``°`T É``gOƒ``≤` j IQÉ``«` °` S ¬``à`eó``°`U
øe IôNCÉàe áYÉ°S »``a »æjôëH
.zâÑ°ùdG{ á∏«d ∞°üàæe
á``«`dhC’G π«°UÉØàdG ô«°ûJh
É«æjôëH ÉHÉ°T ¿CG ≈``dEG çOÉë∏d
áYÉ°ùdG »``a ¬``JQÉ``«`°`S Oƒ``≤`j ¿É``c
á∏«d ∞°üàæe øe Iô°ûY á«fÉãdG
π``Ø`£`H Å`` Lƒ`` ah â``Ñ` °` ù` dG Ωƒ`` `j
≈∏Y ƒgh ´QÉ°ûdG ôÑ©j »æjôëH
¬jOÉØJ ∫hÉ``M á«FGƒ¡dG ¬``à`LGQO

eslammahfoouz@hotmail.com

®ƒØë`e ΩÓ`°SEG:Ëó≤J

ÉfGƒéjQÉªdG »a QÉéJÓd √OÉ©HEGh …ƒ«°SB’ äGƒæ°S 10 øé°ùdG
Ωób á«dÉª°ûdG á¶aÉëªdG ø`` eCG Iô``FGó``H 2019
ô«Z »``a ÉfGƒéjQÉªdG IQóîªdG IOÉ``ª`dG πHÉ≤ªH
ø«ÑªdG ƒëædG ≈∏Y ,ÉfƒfÉb É¡H ¢üNôªdG ∫GƒMC’G
∫Gƒ``MC’G ô«Z »a Rô``MCGh RÉ``M É«fÉK ,¥GQhC’É`` H
É``fGƒ``é`jQÉ``ª`dG IQó``î`ª`dG IOÉ``ª` dG É``¡`H ¢``ü`Nô``ª`dG
áªμëªdG â°†b ÜÉÑ°SC’G √ò¡dh ,»WÉ©àdG ó°ü≤H
QÉæjO ±’BG 5 ¬ªjô¨Jh äGƒæ°S 10 º¡àªdG øé°ùH
OÓÑdG øY √OÉ©HEÉH äôeCGh äÉWƒÑ°†ªdG IQOÉ°üeh
.áHƒ≤©dG ò«ØæJ ó©H

.ôNBG ™e ¥ÉØJ’ÉH
π°üJG ôNBG ≈∏Y ±ô©J ¬fCG º¡àªdG ±ôàYGh
OGƒªdG ø``e á«ªc ™«H ¬æe Ö∏£«d Iôàa òæe ¬``H
IQóîªdG OGƒªdG º∏°ùJ øcÉeCG ¬d OóMh IQóîªdG
™«ÑdG á∏«°üM ¿ƒª∏°ùà«°S øjòdG ¢UÉî°TC’Gh
øe äGôe 3 á©bGƒdG ∂∏àH ΩÉbh ¬d ádƒªY πHÉ≤e
á°†Ñb »a §≤°S á©HGôdG IôªdG »a ¬``fCG ’EG ,πÑb
.øeC’G
ΩÉY ¿ƒ°†Z »a ¬``fCG ¬«dEG áHÉ«ædG äóæ°SCÉa

IQó``î` e OGƒ`` `e AGô`` °` `T ≈``∏` Y ¬``©` e ≥`` Ø` `JGh ¬``©` e
¥ÉØJ’G º``Jh GQÉæjO 150 πHÉ≤e zÉfGƒéjQÉªdG{
áªjôédG âªJh OÉHÉª∏°S á≤£æe »a º«∏°ùàdG ≈∏Y
.áWô°ûdG ∫ÉLQ øe ™ª°ùeh iCGôe ≈∏Y
,Qƒ°üªdG ≠∏ÑªdG ¬JRƒëHh º¡àªdG §Ñ°V ºJh
≈dEG ¬LƒàdGh ¬«∏Y Iô£«°ù∏d Iƒ≤dG ΩGóîà°SG ºJh
øe ám «ªc ≈∏Y øeC’G oäGƒb äôãY ¬°û«àØàHh ¬æμ°S
äGQóîªdG Qó°üe øY ¬dGDƒ°ùHh ,QóîªdG äÉÑædG
ÉgójóëJ ºàj áØ∏àîe øcÉeCG øe É¡ª∏°ùàj ¬fCÉH OÉaCG

≈``dh’G iôÑμdG áo «FÉæédG áo ªμëªdG âªμM
»a QÉéJÓd …ƒ«°SBG ≈∏Y äGƒæ°S 10 øé°ùdÉH
QÉæjO ±’BG 5 áªμëªdG ¬àeôZ Éªc IQóîªdG OGƒªdG
.áHƒ≤©dG ò«ØæJ ó©H OÓÑdG øY √OÉ©HEÉH äôeCGh
äÉ``¡`é`dG »``≤`∏`à`H á``©` bGƒ``dG á``jGó``H â``fÉ``ch
Ö«JôàdÉH º¡àªdG ΩÉ«≤H ó«ØJ äÉeƒ∏©e á«æeC’G
,IQóîªdG OGƒ``ª`dG ™«H äÉ«∏ªY »``a ∑Gô``à`°`T’Gh
π°UƒàdG ºJh áeƒ∏©ªdG áë°U äÉjôëàdG äócCGh
ábÓ©dG óWh …ô°S Qó°üe ≥jôW øY º¡àªdG ≈dEG

Iôà°S »a QhôªdG π«£©àd IQÉ«°S ¥ôM »a ∑QÉ°T º¡àªd äGƒæ°S 5 øé°ùdG ó«jCÉJ

بيانات الخبر

â°†aQ áªμëªdG ¿CG ’EG á°VQÉ©ªdG ≥jôW øY ø©£a ΩƒμëªdG
»a ôKDƒj ójóéH äCÉj ºd ¢VQÉ©ªdG ¿CG ≈dEG äQÉ°TCGh ¬à°VQÉ©e
.ºμëdG õ««ªàdG áªμëe äójCG Éª«a ¢VQÉ©ªdG ºμëdG áeÓ°S

…òdG ∫hôàÑdÉH ºgOGóeEÉH ¢ùeÉîdG º¡àªdG ºgóYÉ°Sh É¡H ºgóeCG
.á©bGƒdG ÜÉμJQG »a √ƒeóîà°SG
¢†Jôj º``dh 2018 ƒ«fƒj »``a á``LQO ∫hCG ºμM Qó``°` Uh

ô``«``eÉ``©``ª``dÉ``H 634 ™``ª``é``e »```dÉ```gCG ≥``∏``≤``J á``dÉ``°``†``dG ÜÓ```μ```dG Iô```gÉ```X
øe ¢ü∏îàdG ≈àM ,ΩÉ`` jC’ ó«°üdG äÓ``ª`M ∞«ãμàH
,ÉædÉØWCG ≈∏Y ÉXÉØM ,»æμ°ùdG ™ªéªdG »a Ö∏c ôNBG
.zIô«Ñc âJÉH É¡Ñ∏ZCG »àdG É¡eÉéMCG øe ,ÉæJÉμ∏àªeh
AÉ``æ`KCG{ :∫ƒ``≤`dÉ``H º«μM ó«°ùdG …CGô`` dG √ô``WÉ``°`Th
,AGôédG á°UÉNh ÜÓμdG Éæ≤MÓJ ∫õæªdG øe ÉæLhôN
¿CG Gócƒe ,zπ``cC’G øY ÉãëH ÉæeÉ°ùLCG á°ùeÓe áLQód
™bGƒªdG »a »æμ°ùdG º¡©ªée »a ó∏J ÜÓμdG ¢†©H
≈dEG ™bƒe øe π≤æàJh ,É¡«dEG áÑ°ùædÉH áFOÉ¡dG á≤«°†dG
ÖfÉL »ah .á≤£æªdÉH ÉgOóY øe OGR …òdG ôeC’G ,ôNBG
áYô°S á«æ©ªdG äÉ¡édG π«∏°U ¬dE’GóÑY ó°TÉf ,ô``NBG
π°üJ »àdG ÜÓμdG äÉYƒªée øe ¢ü∏îà∏d ,∑ôëàdG
íàa ∫ÉM ¬JQÉ«°S êGôc πNóJ OÉμJh ,¬dõæe ÜÉH ≈dEG
¬dõæe QGƒéH Ó«d èYõªdG É¡MÉÑf øY Ó°†a ,ÜÉÑdG
á≤£æªdG øY ºgOÉ©HEG É«æªàe ,¬H á£«ëªdG ¿Gô«édGh
.øμªe âbh ÜôbCG »a

:¢UÉ°ü≤dG
q óª Öàc
á«æ©ªdG äÉ¡édG ô«eÉ©ªdÉH 634 ™ªée »dÉgCG ÉYO
Ö°üæH É¡JÓªM ∞«ãμJ ≈dEG ¿Gƒ«ëdÉH ≥aôdG á«©ªLh
OGORG »àdG ÜÓμdG äÉYƒªée øe ¢ü∏îà∏d ,óFÉ°üªdG
.Iô«NC’G áfhB’G »a ÉgOóY
»°VÉjôdGh »aÉ≤ãdG ô«eÉ©ªdG …OÉf ¢ù«FQ ∫Ébh
Ö©∏e ádÉ°†dG ÜÓμdG äÉYƒªée äòîJG{ :¿ÉeCG »°VQ
∞bƒJ ôKEG ,É¡d ihCÉe √ÉæÑªd »LQÉîdG AÉæØdGh …OÉædG
á≤Ñ£ªdG äGAGôLE’ÉH ΩGõàd’G AGôL á«°VÉjôdG á£°ûfC’G
.zÉfhQƒc ¢Shô«Ød
ó©H Éeƒj OGOõj ÜÓμdG OóY ¿CG á∏μ°ûªdG{ :±É°VCGh
óFÉ°üªdG πÑb øe ájóéªdG ∫ƒ∏ëdG á°ùeÓe ¿hO ,ôNBG
»a á∏μ°ûªdG ôÑN ô°ûf ó©H áæ«©e IôàØd äAÉL »àdG
á«æ©ªdG äÉ¡édG ÉÑdÉ£e ,â©£≤fG ºK zè«∏îdG QÉÑNCG{

º¡àªd
äGƒæ°S 5 øé°ùdG É«∏©dG ±ÉæÄà°S’G áo ªμëe äó``jCG
m
n
á≤£æªH ΩÉ©dG ≥jô£dG
»a áªjób mIQÉ«°S ¥ôM
p »a øjôNBG ∑QÉ°T
p
.ΩÉ©dG øeC’ÉH ∫ÓNE’Gh QhôªdG π«£©J ±ó¡H Iôà°S
IQÉ«°S ¥ôëH
ø«ª¡àªdG ΩÉ«b
p
p ≈dEG á©bGƒdG πo «°UÉØJ Oƒ©J PEG
±ó¡H ∂``dPh ,Iôà°S á≤£æªH ôHÉL ï«°ûdG ≥jôW ≈∏Y áªjób
»àdG IQÉ«°ùdG ™HGôdG º¡àªdG ô«aƒJ ó©H ,QhôªdG ácôM π«£©J
AÉ°ùe »ah ,∫hôàÑdÉH ¢ùeÉîdG º¡àªdG ºgOhR Éª«a É¡bôM ºà«°S
º¡àªdG Éª¡©ÑJh »fÉãdGh ∫hC’G ¿Éª¡àªdG ¬LƒJ á©bGƒdG Ωƒj
Öμ°ùH ¿ƒª¡àªdG ΩÉ``bh ,á``©`bGƒ``dG ôjƒ°üàd ¬JQÉ«°ùH ådÉãdG
´QÉ°ûdG ≈dEG É¡H É≤∏£fG ºK IQÉ«°ù∏d »Ø∏îdG ó©≤ªdG ≈∏Y ∫hôàÑdG
.É¡bôëH GƒeÉb ºK ¬Ø°üàæe »a ÉgÉØbhCGh
,á©bGƒdG »a ø«cQÉ°ûªdG ∞°ûμd áØãμe äÉjôëJ
Ao GôLEG ºJh
m
±ôàYGh ,º¡«∏Y ¢†Ñ≤dG ºJh ,É©«ªL ø«ª¡àªdG ≈∏Y âdO óbh
øe ¬«dEG Ö°ùf ÉªH áeÉ©dG áHÉ«ædG äÉ≤«≤ëJ ∫ÓN ∫hC’G º¡àªdG
.äÉeÉ¡JG
2018/5/25 ïjQÉJ »a º¡fCG º¡«dEG áeÉ©dG áHÉ«ædG äóæ°SCÉa
≈dEG ∫hC’G øe ¿ƒª¡àªdG :’hCG áª°UÉ©dG á¶aÉëe øeCG IôFGóH
¿Éch ∞°UƒdG páæ«ÑªdG IQÉ«°ùdG »a É≤k jôM GkóªY Gƒ∏©°TCG ådÉãdG
Gòk «ØæJ ∂dPh ô£î∏d º¡dGƒeCGh ¢SÉædG IÉ«M ¢†jô©J ∂dP ¿CÉ°T øe
.»HÉgQEG ¢Vô¨d
m
n
∑Gôà°T’G
¢ùeÉîdGh ™HGôdG ø«ª¡àªdG ≈``dEG äóæ°SCG É«fÉK
ådÉãdG ≈dEG ∫hC’G øe ø«ª¡àªdG ™e IóYÉ°ùªdGh ¥ÉØJ’G »≤jô£H
º¡àªdG ≥ØJG ¿CÉH ∂dPh ,á≤HÉ°ùdG áª¡àdG πëe áªjôédG ÜÉμJQÉH
¿CG ó©H ºgóYÉ°Sh IQÉ«°ùdÉH ≥jôëdG p∫É©°TEG ≈∏Y º¡©e ™HGôdG

اليوم

التاريخ
الخبر

جهة النشر

الصفحة
العدد

الرابط اإللكتروني
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πX »```a ´Gó`````````HE’Gh IOÉ````jô````dG
(2) É``gó``©``H É```eh É``fhQƒ``c á``ë``FÉ``L
¬d ∞°ûàμj ºd ¢Shô«ØdG ¿G ÉªH ¬d
QÉ`` μ` `a’G ΩÉ``¡` ∏` à` °` SG ô``Ñ` ©` j
¬H ø«HÉ°üªdG OGó``YGh ,É«dÉM êÓY
¢UôØdG áYÉæ°U ≈``dEG ™∏£àdGh
∫ƒ£J ¿G ™bƒàªdG øe ¿EÉ`a ójGõàJ
äGQó`` ` b ø`` `Y äÉ`` ` ` `eR’G â`` ` bh
πμ°ûH äÉ©ªéàdGh ¥Ó``Z’G Iôàa
™jƒ£J ≈∏Y IQOÉb á«dÉY á«∏≤Y
≥∏≤dG ¿G Éªc ,ô¡°TG IóY ôNBÉH hCG
Iôãch ¬àHƒ©°U º``ZQ ô°VÉëdG
á``HÉ``°`U’G IOhÉ``©``e ø``e ±ƒ``î``dGh
,Ió``cDƒ`e ôWÉîe ø``e πªëj É``e
Iô£«°ùdG ó``©`H ≈``à`M ¢``Shô``«`Ø`dÉ``H
≈``dEG á``≤`«`ª`Y á`` `jDhQ ø``Y Ó``°`†`a
≈dEG ¿ƒ∏«ªj ¢SÉædG π©éà°S ,¬«∏Y
±ƒ``dCÉ`ª`dG RhÉ``é`à`J πÑ≤à°ùªdG
áé«àædÉHh ,äÉ©ªéàdG øY OÉ©àH’G
,¢VƒªZ øe ¬Ø∏j Ée ióëàJh
.ºμJÉWÉ°ûf ≈``∏`Y ÉÑ∏°S ô``KDƒ`«`°`S
¢UôØdG ™æ°U øe á«ªgG ôãcC’Gh
á°UÉN áë«°üædGh …CGô`` dG Ö∏£a
¿ƒbÉÑ°ùdG ¿hQOÉ``Ñ` ª` dG ∂``Ä` dhG
øe á«∏«¨°ûJ äÉahô°üe ™aój ¬fGh
øjôªãà°ùªdG ôãcG º¡a ,Égò«Øæàd
:º∏≤H
á«dÉY Égô«Zh ≈æÑe QÉéjGh ÖJGhQ
IOÉ``Y å``«`M ,Éª«ª°üJh ICGô`` `L
™jô°S óMGh πM ∂eÉeG ¬d â∏b .GóL | ¿hó©°ùdG OƒªM ó©°SCG .O ≈``dEG ¿hô``ª`ã`à`°`ù`ª`dG º°ù≤æj É``e
á«eƒμëdG äÉ¡édG ∂``d â``≤`aGh GPEG
ôªãà°ùªdG :Éªg ø««°ù«FQ ø«£ªf
É``fGh »``d π``b »``æ` HÉ``LG ,á°üàîªdG
∞∏N …ô``é` j …ò`` `dG …ó``«`∏`≤`à`dG
¿Éμa .»à∏μ°ûªd π``M ¬«a ∂``dP ¿É``c GPEG ∫hÉ``MCÉ`°`S
ºgh ,√ƒ∏ªY Ée ó∏≤jh øjôªãà°ùªdG øe ¬≤Ñ°S øe
»FõédG ∫ƒéàdG ô¶M ¿G ø``e ≥∏£æj »Môà≤e
»a Ö°ùëàdG ∫ƒWh OOôàdG á«∏≤©H ¿hõ«ªàj IOÉY
IOhóëªdG ácôëdÉH ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒª∏d íª°ùj
…òdG A…ôédG ôªãà°ùªdG »fÉãdG §ªædGh .äÉeRC’G
ÉªFGO ∞«°†j …ò``dG RÉéfE’G á«∏≤Yh á``jDhQ ∂∏àªj
GOóY ôLDƒj ¿G ¬«∏Y âMôàbÉa ,óMGƒdG »ëdG øª°V
Ée πc ≈£îàj ¬∏©éJ QÉªãà°SÓd IójóL äÉ°ùªd
ióMG øe É¡bGƒ°S ™e Iô«ÑμdG π≤ædG äÉ°UÉH øe
øe ∂∏àªj ’ ób πH ,’Ée πbC’G ¿ƒμj óbh ,ºFÉb ƒg
ÖÑ°ùH πª©dG øY É«dÉM áØbƒàªdG π≤ædG äÉcô°T
É«aÉ°U Ó≤Y ∂∏àªj ¬æμd ,π«∏≤dG QõædG ’G πjƒªàdG
ÉgQÉéjG ¿ƒμ«°S ó«cCÉàdÉHh ÉfhQƒc áëFÉL ±hôX
óYÉ≤ªdG ™aôH ácô°ûdG ™e ≥Øàjh ,Gó``L É°†Øîæe
¿CG É°†jG º∏©j ¬æμd .ô¡≤J ’ IOGQGh ,ø«∏j ’ ÉeõYh
äÉéàæªdG øe á«ªc Ö«JôàH Ωƒ≤jh äÉ°UÉÑdG øe
πªàëªdG øe Éª∏ãe äÉeRC’G »a ∫ÉªdÉH IôWÉîªdG
k G É¡fCÉa ,á«dÉ«N É`` kMÉ``HQCG ≥≤ëJ ¿G
OóY É¡©eh ,¢UÉH πc πNGO ∫ÉY Ö∏W É¡«∏Y »àdG
ÖÑ°ùJ ób É°†jC
ôÑY äÉ``fÓ``YE’G øe ójõeh ,ø«©FÉÑdG øe ô«¨°U
,¬aô©j ’ ÉªY ∫CÉ°ùj √óéJ Gò``d ,á``MOÉ``a ôFÉ°ùN
¬Lƒjh ,Égô«Zh »YÉªàL’G π°UGƒàdG πFÉ°Sh
…CGôdG ÜÉë°UCG øe ¬H ≥ãj øe ™e √QÉμaG ¢ûbÉæjh
∫ƒéàdG ô¶M É¡«∏Y »àdG ≥WÉæªdG ≈dEG äÉ°UÉÑdG
Gògh ,áÑ©°üdG äGQGô≤dG PÉîJÉH QOÉÑjh ,áaô©ªdGh
,ádhDƒ°ùªdG á«eƒμëdG äÉ£∏°ùdG ™e ≥«°ùæàdG ó©H
â¡LGh »àdG Iô«ÑμdG äÉ`` eRC’G »``a √Éæ¶M’ É``e
ácô°T âdƒëJ ,»Môà≤ªd √ò«ØæJ øe ´ƒÑ°SG ó©H
ø≤àj ø``e É``fó``Lh å«M ï``jQÉ``à`dG ôÑY á«fÉ°ùf’G
Éªæ«Mh ,π≤æàªdG âcQÉe ôHƒ°ùdG ΩÉ¶f ≈dEG »ÑMÉ°U
,á``jOÉ``°`ü`à`b’G ±hô``¶` dG Ö``©`°`UG »``a QÉ``ª`ã`à`°`S’G
ó«∏≤àH ºYÉ£ªdG øe OóY ΩÉb ∂dP ¿hô``N’G ógÉ°T
ÉÑdÉZh .äÉ``eRC’G ó≤YG »a ≈àM ¢UôØdG ™æ°üjh
∫ƒ°üëdG ¢SÉædG ≈∏Y ô°ùj …òdG ôe’G ,ìôà≤ªdG
ájOÉjôdG QÉ``μ` aC’G PÉ``Ø`fG »``a QÉªãà°S’G ¿ƒμj É``e
âbƒdG ¢ùØæHh ,äÉ©ªéJ ¿hO º¡JÉLÉ«àMG ≈∏Y
QÉªãà°SÓd πÑ°ùdG π°†aCG óMCG IôμàÑªdG ™jQÉ°ûªdGh
âfÉc »àdG äBÉ°ûæªdG øe Oó``Y π«¨°ûJ »a º¡°SG
¬H ôμØj …ò`` dG ∫GDƒ` °` ù` dGh ,äÉ`` `eRC’G ±hô`` X »``a
»a ¢SÉæ∏d á«ªgG ôãc’G áLÉëdG »g Ée ¿hQOÉÑªdG
∫ƒëàdG) á£«°ùÑdG IôμØdG √òg .πª©dG øY áØbƒàe
¿hO ∫ƒëJ »àdG ≥FGƒ©dG »g Éeh ?äÉ``eR’G πX
(∑ôëàªdG ≈dEG øcÉ°ùdG …QÉéàdG ≥aôªdG §ªf øe
´É£≤dG É¡«a ÉªH IójóY äÉYÉ£b ≈∏Y ºª©J ¿G øμªj
OÉéjG øμªj π``gh ?É¡«∏Y ∫ƒ°üëdG ø``e º¡æμªJ
∑Éæg ∂dòc .äÉ°ü°üîàdG ∞∏àîªH ¢UÉîdG »Ñ£dG
óFÉY ≈∏Y ∫ƒ°üëdGh É¡à«Ñ∏àd ábhô£e ô«Z πFGóH
âcQÉe ôHƒ°ùdG §ªf ≈dEG ∫ƒëàdG É¡æe iôNG πFGóH
∞«c ∫GDƒ°ùdG íÑ°üj Égô«aƒJ ó©Hh ,?É¡æe ô«Ñc
Éªc .Égô«Zh ∫RÉæª∏d …OôØdG π«°UƒàdGh ,»ªbôdG
¢SÉæ∏d π°†ØªdG QÉ«îdG ƒg ,ójóédG πjóÑdG π©éf
ΩGhó``dG ø``e É©jô°S º«∏©àdG ∫ƒëJ ∞«c Éæ¶M’
ºg »àdG äÉeóîdGh ™∏°ùdG ≈∏Y º¡Ñ∏W á«Ñ∏J »a
º«∏©àdG ≈``dEG äÉ©eÉédGh ¢SQGóªdG »a º¶àæªdG
.?É¡«dG áLÉëH
áØ∏àîªdG â«fôàf’G äÉμÑ°T áª¶fG ôÑY »ªbôdG
∞«c ∫GDƒ°ùdG íÑ°üj äÉ``eR’G RhÉéJ ó©Hh
ôjƒ£àdGh á°SGQódG ≥ëà°ùJ á«HÉéjG èFÉàf ≥≤Mh
ôaƒjh ,äÉ``eR’G QÉKG ¢üàªj GójóL ÉÄ«°T óLƒf
äÉeR’G ¿G ócDƒf ÉeƒªY .ÉfhQƒc ó©H Ée á∏Môe »a
¢†jƒ©àdGh •É°ûædGh ácôëdGh á«gÉaôdG ¢SÉæ∏d
»a ¿ƒbƒØàªdG É¡æe RôÑj ™«ªé∏d Iô«Ñc á°SQóe
¿hQOÉÑªdG ôμØj Éªc ?äÉ``eR’G AÉæKG √hô°ùN ÉªY
øe º``¡`fGô``bG ¬≤≤ëj ’ É``e ¿ƒ≤≤ë«a ,º``gOÉ``¡`à`LG
hCG äÉ``eó``N hCG äÉ``YÉ``æ`°`U OÉ``é` jG á«Ø«μH É``°`†`jG
,ájÉæ©H á°ShQóªdG ¢UôØdG áYÉæ°üH AGô``Kh ∫Ée
äÉeRC’ÉH ôKCÉàJ ’h ¢SÉædG áLÉM »Ñ∏J äÉ°SQÉªe
ábQÉØdG äÉeR’G ∂∏J øe IóMGh ÉfhQƒc áëFÉLh
.?πÑ≤à°ùªdG »a
É¡«a Ée πμH ÉfhQƒc πÑb Ée á∏Môe ,ø«à∏Môe ø«H
¿ƒμJ ¿G …Qhô°†dG øe ¢ù«d äÉeR’G πX »a
ÉªY ÉjQòL áØ∏àîeh ,ábQÉN ájQÉªãà°S’G QÉμa’G
ó«©à°S »àdG ÉfhQƒc ó©H Ée á∏Môeh ,É¡«∏Y Éeh
∫GDƒ°ùdG ô°üëæj Ée ÉÑdÉZ ÉªfGh ,¢SÉædG ¬«∏Y OÉàYG
äÉ``jƒ``dhGh πª©dG áÄ«Hh ,πª©dG êPÉªf º«ª°üJ
»a Óãªa ?áeR’G πX »a º¡JÉ«M ¢SÉæ∏d ô°ù«f ∞«c
¿óªdGh »YÉæ£°U’G AÉcòdG íÑ°ü«°Sh ,QÉªãà°S’G
AÉbó°U’G óMG »H π°üJG »FõédG ¥Ó``Z’G ájGóH
äÉeóîdGh ∑ƒæÑdGh ,á«còdG äÉYhô°ûªdGh á«còdG
É¡àª°S á«æWƒdG OQGƒªdG ≈∏Y OÉªàY’Gh ,á«ªbôdG
(âcQÉe ôHƒ°ùdG) äÓëe øe áYƒªée ∂∏àªj øªe
.á°ù«FôdG
ºc …Qƒ°üJ øY »ædCÉ°ùj ájQÉéJ äÉ©ªée πNGO
â∏≤a ,äÉ©ªéàdG ™æeh ¥ÓZ’G Iôàa ¥ô¨à°ùà°S
| ﺃﻛﺎﺩﻳﻤﻲ ﻭﺧﺒﻴﺮ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ

¿hQó```°```ü```à```j 48 ƒ``«``æ``«``£``°``ù``∏``a
!ø```μ```dh …É``````fhQƒ``````c á````¡````LGƒ````e
(...) ΩGô``à`MG áªK ,Éææ«H ¥ô``a
»Ñ£dG RÉ¡édG QÉ¡æj º¡fhO øeh
(øjódÉa) ôqÑYh .z»∏«FGô°SE’G
±ô©j ƒgÉ«æàf ¿C’{ ¬Ø°SCG øY
,»Ñ£dG RÉ¡édG »a Üô©dG QhO
ôªà°ùj ƒgh ,ä’ÉéªdG πc »ah
¢``†`jô``ë`à`dGh á``«` gGô``μ` dG å``Ñ` H
¿hO ø``e Üò``μ` jh Üô``©` dG ó``°`V
±É°VCGh .zô«ª°V ’h πéN …CG
áHÉãªH Üô``©` dG .¬``æ` e â``°`ù`Ä`j{
ójôj ƒgh ¬à°SÉ«°ùdh ¬d ¿ÉHôb
.z¬Ñ°üæe »a AÉ≤ÑdG §≤a
õ««ªàdG iô`` f ,∂`` `dP ™`` eh
ó°V ¢``SQÉ``ª` ª` dG »``∏` «` FGô``°` SE’G
≥∏©àj É``ª`«`a 48 »«æ«£°ù∏a
É``fhQƒ``c äÉ``°` Uƒ``ë` a AGô`` LEÉ` `H
™æàªJ å«M ,Oƒ¡«dÉH áfQÉ≤e
á``«`∏`«`FGô``°`SE’G á``ë`°`ü`dG IQGRh
AGô`` ` ` LEG ø`` `Y -¿B’G ≈```à` `M»«æ«£°ù∏Ød á«Ñ£dG äÉ°UƒëØdG
¢Shô«ØdG QÉ°ûàfG ∫ÉªàM’ 48
á¨∏dG ¢ûª¡J É``ª`c ,º¡aƒØ°üH
á«YƒàdG äÓ``ª`M »``a á``«`Hô``©`dG
¢Shô«ØdG äÉ«YGóJ ¢Uƒ°üîH
,Qƒ```¡` `ª` `é` `dG á```ë` `°` `U ≈`` `∏` ` Y
äÉª«∏©àdGh á``jÉ``bƒ``dG π``Ñ`°`Sh
.√QÉ°ûàfG …OÉØàd äGOÉ``°`TQE’Gh
áaÉë°üdG øY ôjô≤J Ö°ùëHh
Éª«a áeOÉ°U ÉeÉbQCG{ ¿EÉa ájôÑ©dG
πNGO AÉHƒdG ™e πeÉ©àdÉH ≥∏©àj
AGôLEG ºJ ¬fEÉa .»Hô©dG ™ªàéªdG
äGó∏ÑdG »a §≤a ¢üëa ±’BG 4
±’BG 7 ƒëæH áfQÉ≤e ,á«Hô©dG
»a É«eƒj ÉgDhGôLEG ºàj ¢üëa
.π«FGô°SEG ΩƒªY

øªMôdGóÑY ó©°SCG .O :º∏≤H
á``«` ∏` bC’G ø`` e º`` g äÉ``°` Vô``ª` ª` dG
∞°üf ø`` Y Ó``°` †` a ,á``«` Hô``©` dG
¿hO øe Ö°ùëj Gògh ,ádOÉ«°üdG
∞``FÉ``Xƒ``dGh áfÉ«°üdG »ØXƒe
¿ƒ∏¨°ûj øjòdG á°†Øîæe QƒLCÉH
»ah .zÉ¡æe á≤MÉ°ùdG á«Ñ∏ZC’G
áØ«ë°U äó`` cCG ,¥É``«`°`ù`dG äGP
øeh ¬``fCG á«°ùfôØdG zó``fƒ``eƒ``d{
ΩÉ``¶`æ`dG QÉ``¡`æ`«`°`S A’Dƒ` ` g ¿hO
.zπ`` «` `FGô`` °` `SEG{ »```a »``ë` °` ü` dG
¿CG »``g á``bQÉ``Ø`ª`dG{ :â``aÉ``°` VCGh
¢Vô©àJ ∂dP πc ™e á«∏bC’G √òg
¿É``ch .zπ``«`FGô``°`SEG »``a Ωƒé¡∏d
á«∏«FGô°SEG äÉ«Ø°ûà°ùe hôjóe
ºbGƒ£dG ’ƒd{ :Gƒ°ü∏îà°SG ób
RÉ¡édG QÉ¡f’ á«Hô©dG á«æ¡ªdG
Ö©°üdG ø``e ¿É``μ` dh »``ë`°`ü`dG
QÉ``°` û` à` fG äÉ`` «` `YGó`` J á``¡``LGƒ``e
á«Ñ£dG º``bGƒ``£`dÉ``a .¢``Shô``«`Ø`dG
∫hC’G ´ÉaódG §N Ωó≤àJ á«Hô©dG
ó©H ∂dPh ¢Shô«ØdG »°ûØJ ™æªd
Ö«ÑW ±’BG áKÓK ƒëf ™°Vh
»dõæªdG »ë°üdG ôéëdG »``a
¢Shô«ØdÉH º¡àHÉ°UEÉH √ÉÑà°TÓd
º``¡`à`£`dÉ``î`eh º``¡` ∏` ª` Y Ö``Ñ` °` ù` H
Ö`` °` `ù` `ë` `Hh .z≈`` ` °` ` `Vô`` ` ª` ` `∏` ` `d
(øjódÉa »`` aGQ) Qƒ°ù«ahôÑdG
zÉÑ«°T{ ≈Ø°ûà°ùe ¢ù«FQ ÖFÉf
º¡Ñëj ™«ªédG{ :Ö«HCG πJ »a
óLƒj ’h º``gQó``≤`jh (Üô``©` dG)

IQGRh äQó``°``UCG ,Gô``NDƒ``e
Gôjô≤J á``«`∏`«`FGô``°`SE’G áë°üdG
»a á``«`ë`°`ü`dG äÉ``bhô``Ø``dG ø``Y
π``μ`°`û`H ô``¡` ¶` j ,zπ```«` `FGô```°` `SEG{
48 »«æ«£°ù∏a Ö«°üf ´õ``Ø`e
,áæeõªdG ¢``VGô``eC’G øe ôÑcC’G
É``fhQƒ``c ¢``Shô``«` a π``©` é` j É`` e
ôÑcCG Gójó¡J πμ°ûj óéà°ùªdG
√ò``g ,∫É``ë` dG á©«Ñ£H .º``¡`«`∏`Y
êÉàf »``g á«ë°üdG äÉ``bhô``Ø`dG
äÉ``°`SÉ``«`°`S ø``e Ió``jó``Y ø``«`æ`°`S
äÉLÉ«àM’ ¢û«ª¡àdGh ∫ÉªgE’G
ôμØdG É¡î°SQ ,48 »«æ«£°ù∏a
πc »``a »fƒ«¡°üdG …ô°üæ©dG
É¡æª°V ø``eh IÉ``«` ë` dG »``MÉ``æ`e
.á«ë°üdG áeƒ¶æªdG
¿CG Qó``≤` dG äÉ``jô``î`°`S ø``eh
zπ«FGô°SEG{ »a »ë°üdG ΩÉ¶ædG
ƒ«æ«£°ù∏a ’ƒd QÉ«¡f’ÉH Oó¡e
á``Ø` «` ë` °` U Ö`` °` `ù` `ë` `Ñ` `a ,48
∞WÉ©ªdG ∫É£HCG ¿EG{ :z¢ùJQBÉg{
ó°V äÉ``bhC’G √òg »a AÉ°†«ÑdG
ô«Ñc óM ≈dEG ºg ÉfhQƒc QÉ°ûàfG
¿ƒ∏ãªj ºgh ,48 »«æ«£°ù∏a øe
ø«ØXƒªdG ø``e á«°SÉ°SCG áÑ°ùf
»a äÉ«Ø°ûà°ùªdG »a ø««Ñ£dG
ΩÉ`` `bQCG Ö``°`ù`ë`Hh .zπ``«` FGô``°` SEG
á«∏«FGô°SE’G á«∏NGódG IQGRh
,z¢ùJQBÉg{ É¡«∏Y â∏°üM »àdG
™``HQh AÉ``Ñ` WC’G ø``e %17{ ¿EÉ` `a

»HƒjC’G ¬∏dGóÑY
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zÉ``fhQƒ``c{``````d á``«``fhô``à``μ``dE’G ó``FGƒ``Ø``dG
øe ¿ƒ∏ª©j ÉÑjô≤J äÉ°ù°SDƒªdG ™«ªL »ØXƒe ¿EG PEG- IôàØdG
øjôëÑdG ¿CG -OÉà©ªdÉc º¡æe Üƒ∏£ªdG ¿hõ``é`æ`jh º¡dRÉæe
á«fhôàμdEG á«æÑH ™àªàJ á``«`∏`gC’Gh á«eƒμëdG É¡JÉ°ù°SDƒªH
≈∏Y IQOÉ``bh áÑ©°ûàeh á©°SGh É¡∏ªY äGƒæb ¿CGh ,IQƒ£àe
.∫õæªdG øeh ó©H øY πª©dG äÉÑ∏£àe ÜÉ©«à°SG
™«ªL øμJ ºd ¿EG ,ójó©dG ¿CG øY zÉfhQƒc{ áëFÉL âØ°ûc
øe ájÉØμdG ¬«a ÉªH óØà°ùJ ºd ,á«∏gC’Gh á«eƒμëdG äÉ°ù°SDƒªdG
¿B’G ™«ªé∏d ócCÉJ ó≤a ,É¡jód IôaGƒàªdG á«fhôàμd’G É¡JÉ«fÉμeEG
øμªj á«∏gC’Gh á«eƒμëdG äÉeóîdG øe ójó©dGh ô«ãμdG ∑Éæg ¿CG
πFÉ°SƒdG ôÑY äÉeóîdG ºjó≤J ¿CG í«ë°U ,É«fhôàμdEG É¡ªjó≤J
∑Éægh ,øjôëÑdG »a Éæjód GójóL ¢ù«d áØ∏àîªdG á«fhôàμd’G
øμd ,áãjóëdG á∏«°SƒdG √òg ôÑY Ωó≤J äÉeóîdG øe ójó©dG π©ØdÉH
ó©H ’EG çóëj ºd ∂dP øμd ,É«fhôàμdEG É¡ªjó≤J øμªj äÉeóN ∑Éæg
´Ghód ,™«ªédG ΩõdCG ÉØ∏àîe É©bGh zÉfhQƒc{ ¢Shô«a ¢Vôa ¿CG
áaÉ°VEGh πFÉ°SƒdG √òg ΩGóîà°SG ≈dEG Aƒé∏dG ≈∏Y ,§≤a á«ë°U
.á«fhôàμdE’G äÉeóîdG áªFÉb ≈dEG iôNCG äÉeóN
øe ,ÓÑ≤à°ùe ,äÉ°ù°SDƒªdG √òg ó«Øà°ùJ ¿CG GóL º¡ªdG øe
¿CGh ,zÉfQƒc{ ¢Shô«a QÉ°ûàfG É¡°Vôa »àdG äGóéà°ùªdG √òg
á«æÑdG ™jQÉ°ûe »a É≤ªY ôãcCG πZƒàdG á«fÉμeEG ájÉæ©H ¢SQóJ
»éjQóàdG ∫É≤àf’G Iô«Jh øe ´ô°ùJ å«ëH ,á«fhôàμd’G á«àëàdG
óFGƒa øe É¡«a Éªd É«fhôàμdEG äÉeóîdG ºjó≤J »a ™°SƒàdG ƒëf
»a ,äÉeóîdG √òg »≤∏àeh É¡æFÉHõdh äÉ°ù°SDƒªdG √ò¡d Iô«ãc
’ ΩOÉb QÉ°üàNÉH ¬fC’ ,¬«dEG Aƒé∏dG øe óH ’ QÉ«N ¬fCG …OÉ≤àYG
™«ªL »a ∂dP øμd ,ô«NCÉà∏d ´GhO ∑Éæg ¢ù«d ºq K øeh ,ádÉëe
¿CG ¬fCÉ°T øe ¿C’ »YÉªàL’G óYÉÑàdG ¢Sôμj ¿CG Öéj ’ ∫GƒMC’G
.Iô£N Iô«ãc á«°ùØf É°VGôeCGh á«YÉªàLG ádõY ≥∏îj

¥ôWh Ö«dÉ°SCGh á«eƒ«dG º¡à£°ûfCÉH º¡JÉbÓYh OGô``aC’G IÉ«M
,ÉæeÉeCG ô¡¶J ¬ªdÉ©e äCGó``H ô««¨àdG Gòg ,ÉgRÉéfEGh É¡àdhGõe
º¡dÉªYCÉH (ø«ØXƒªdG) OGôaC’G ábÓY å«M øe ,øjôëÑdG »a Éæg
.º¡JÉ©eÉLh º¡°SQGóªH ÜÓ£dGh ò«eÓàdGh
ójó©dG äôÑLCGh zÉfhQƒc{ QÉ°ûàfG É¡°Vôa »àdG äGóéà°ùªdG
QÉ«N ≈``dEG Aƒé∏dG ≈∏Y á«ª«∏©àdGh á∏eÉ©dG äÉ°ù°SDƒªdG ø``e
äÉYÉªàL’G ó≤Yh ó©H øY º∏©àdGh º«∏©àdGh ∫õæªdG øe πª©dG
∞°ûμJ ºd áYƒª°ùªdGh á«FôªdG ä’É°üJ’G á«æ≤J ôÑY äGAÉ≤∏dGh
É¡æμd ,™«ªédG iód áeƒ∏©e âfÉc ÉªfEGh ,áÑFÉZ âfÉc á≤«≤M øY
√òg ,É¡æe ƒLôªdG ±ó¡∏d É≤«≤ëJ π¨à°ùJ ºdh á∏©Øe øμJ ºd
äÉÑ∏£àªdGh äÉLÉ«àM’Gh ∫ÉªYC’G øe ô«ãμdG ¿CG »g á≤«≤ëdG
¿CG á°UÉNh ,á«fhôàμdE’G äGƒæ≤dG ∫Ó``N øe ÉgRÉéfEG øμªj
.iôNC’G »g IôaGƒàe ô°TÉÑªdG …ó≤ædG ô«Z ™aódG πFÉ°Sh
,äÉ°ù°SDƒªdG ∞∏àîe ™aó«°S zÉ``fhQƒ``c{ ¿CG ócDƒªdG ø``e
á«fhôàμd’G É``¡` JGhOCG ôjƒ£J ƒëf ,á``«`∏`gC’Gh É¡æe á«ª°SôdG
»ah ,É¡JÉÑ∏£àeh É¡dÉªYCG RÉéfEG »a ™°ShCG πμ°ûH É¡eGóîà°SGh
ô«aƒJ óFGƒØdG √òg øe ,äÉ°ù°SDƒªdGh OGôaCÓd Iô«ãc óFGƒa ∂dP
π«©ØJ ¿EG πH ,Ö°ùëa Gòg ¢ù«d ,É°†jCG ∫ÉªdGh âbƒdGh ó¡édG
øe äÓeÉ©ªdG RÉéfE’ á«fhôàμd’G äGƒæ≤dG ≈dEG Aƒé∏dG á«∏ªY
¬fCÉ°T øe …òdG ôeC’G ;…QhôªdG ΩÉMOR’G øe π∏≤j ¿CG É°†jCG ¬fCÉ°T
»a ácôëàªdG äGQÉ«°ùdG OóY á∏b ≈dEG Gô¶f áÄ«ÑdG ≈∏Y ¢ùμ©æj ¿CG
.á«fƒHôμdG äÉKÉ©Ñf’G øe √QhóH π∏≤j Gògh ´QGƒ°ûdG
zÉfhôc{ áëFÉL ∫GhR ó©H ¬fCG øY çóëàJ äGô°TDƒªdG πc
,≈dhC’G áLQódÉH É¡æe á«∏gC’G ,äÉ°ù°SDƒªdG øe ójó©dG ™LGôà°S
á«æ≤àdG É¡JGQób øe ÉeÉªJ ó«Øà°ùJ å«ëH É¡∏ªY ¥ôWh Ö«dÉ°SCG
√òg ∫ÓN ™«ªédG iód ócCÉJ ó≤a ,á«fhôàμd’G É¡∏ªY äGhOCGh

ô¡¶à°S äGô««¨J ∑Éæg âfÉc GPEG ÉªY çóëàj óMCG ó©j ºd
≈∏Y äPƒëà°SG ¿CG ó©H óéà°ùªdG zÉfhQƒc{ áëFÉL ´É°û≤fG ó©H
Iô«£îdGh áÄ«°ùdG èFÉàædG ,áÑWÉb ºdÉ©dG Üƒ©°Th ∫hO ΩÉªàgG
»a ¬ÑÑ°ùJh ºdÉ©dG ∫hO º¶©e »a √QÉ°ûàfG øY â°†îªJ »àdG
á«æeõdG IôàØdG ¢SÉ«≤ªH ,GóL Iô«Ñc ájOÉ°üàbGh ájô°ûH ôFÉ°ùN
ó©àJ ºd »àdGh ¢Shô«ØdG Gòg É¡æ°ûj »àdG ÜôëdG É¡à©£b »àdG
É¡°ùØf â°Vôa á«aôX äGô««¨J ∑Éæ¡a ,¿B’G ≈àM ô¡°TCG á°ùªN
É¡JÉbÓYh Égó«dÉ≤Jh É¡JGOÉY ≈∏Yh äÉ©ªàéªdG øe ójó©dG ≈∏Y
á«æjódG ÉgôFÉ©°Th É¡°Sƒ≤Wh πH ,ájô°SC’G ∂dòch á«YÉªàL’G
Iô«JƒHh ájQÉ«N â°ù«dh ájôÑL äGô«¨J É¡∏c »``gh ,É°†jCG
.GóL á©jô°S
ÉgôFÉ©°Th ¿ÉjOC’G ôÑà©J äÉ©ªàée »a ¬fCG Qƒ°üàj ¿Éc øe
»JCÉj ¿CG äÉ©ªàéªdG √òg AÉæHCG iód á°Só≤e ádõæe äGP ÉgóæY
á©ªédG IÓ``°`U ∫ÉãªdG π«Ñ°S ≈∏Y ,¬``«`a ∞bƒàJ …ò``dG Ωƒ``«`dG
äÉÑ°SÉæªdG AÉ``«` MEG hCG ,óLÉ°ùªdGh ™``eGƒ``é`dG »``a áYÉªédGh
ä’ÉØàM’G øe Égô«Zh √òg ,¢ùFÉæμdG »a á«æjódG ¢Sƒ≤£dGh
Gòg QÉ°ûàfG ÖÑ°ùH ,ÉàbDƒe ,âØbƒJ á«©ªédG á«æjódG ôFÉ©°ûdGh
äGAGô``LE’G QÉ``WEG »a AÉL ∞bƒàdG Gòg ¿CG í«ë°U ,¢Shô«ØdG
,¢Shô«ØdG Iô°UÉëªd ∫hódG øe ójó©dG É¡JòîJG »àdG ájRGôàM’G
¿EG ≈àM ,OGôaC’G äGOÉYh äÉ°SQÉªeh IÉ«M »a Gô«¨J ôÑà©J É¡æμd
.ÉàbDƒe hCG ÉFQÉW ô«¨àdG Gòg ¿Éc
ájô°ûÑdÉH â∏M »``à`dG çQGƒ``μ` dGh ÖFÉ°üªdG ø``e √ô«¨c
ïjQÉJ »a á≤«ªY äÉª°üH âcôJh á«°VÉe ¿hô``bh Oƒ≤Y »a
¿EÉa ,É°†jCG º¡à£°ûfCG á©«ÑWh πH ,ÉgOGôaCG äÉbÓY »ah Üƒ©°ûdG
,á«©«Ñ£dG çQGƒμdG ióMEG π©ØdÉH ƒg …òdG ,zÉfQƒc{ ¢Shô«a
á≤jôWh Üƒ``∏`°`SCGh §ªf ó«cCÉJ πμH ∫ƒ£«°S Gô««¨J ∑ôà«°S

á``«``fÉ``°``†``eô``dG ¢``ù``dÉ``é``ª``dÉ``H É````fhQƒ````c â``∏``©``a GPÉ``````e
ø««eƒμM ø«dhDƒ°ùeh AGQRh ø``e ™ªàéªdG
ø««ªjOÉcCGh ø«Ø≤ãeh ∫É``ª`YCG ∫É``LQh QÉ``é`Jh
ìô£H QOÉÑj å«M ø«jƒHôJh ôμØdG ÜÉë°UCGh
ø«æWGƒªdG IÉ«ëH ≥∏©àJ »àdG QƒeC’Gh ÉjÉ°†≤dG
»àdG äÉeóîdG iƒà°ùeh á«°û«©ªdG º¡ahôXh
ÉjÉ°†b ∫ƒ``M ¢TÉ≤f »a ¢SÉæ∏d ádhódG É¡eó≤J
IÉ«ëH º¡dÉeBGh º¡∏ZÉ°ûeh º¡JÉ©∏£Jh ¢SÉædG
ÉfPÉà°SCÉH ÉfôcòJ Éªc ø°ùMCG äÉeóNh π°†aCG
á«eÓYE’G áeÉ≤dGh ôjó≤dG »Øë°üdGh ô«ÑμdG
¬ªMQ ô°üf »Ø£d PÉà°SC’G ΩƒMôªdG áahô©ªdG
¢ùdÉéª∏d ¬JGQÉjR ∫ÓN ¬≤aGôj ¿Éc …òdG ¬∏dG
√òg »a äÉ°TÉ≤f
øe Qhój Ée á«£¨àd á«fÉ°†eôdG
m
áæaôM πμH äÉ°TÉ≤fh äÉMhôWC
G øe ¢ùdÉéªdG
m
IójôL »a Égô°ûæd IOQGh ’h IOQÉ°T ¬JƒØJ ’
Ée ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒªdG ±ô©«d è«∏îdG QÉÑNCG
¬∏dG ¬ªMQ ¿Éμa á«fÉ°†eôdG Éæ°ùdÉée »a Qhój
Éª∏ãe á«fÉ°†eôdG ¢ùdÉéª∏d ¬JÉ«£¨J »a Gõ«ªàe
.ÉgQÉÑNCG ô°ûf »a Iõ«ªàe è«∏îdG QÉÑNCG »g
ΩÉ`` jC’G √ò`` g »``a iô`` `NCG Iô`` e ¬``∏` dG ƒ``Yó``f
ßØëj ¿CG π«°†ØdG ¿É°†eQ ô¡°T øe ácQÉÑªdG
ºdÉ©dG ßØëjh ÉkÑ©°Th áeƒμMh IOÉ«b øjôëÑdG
™«ªédG Öæéjh ô«£îdG AÉHƒdG Gòg øe ™ªLCG
√ò``g RhÉ``é`à`æ`d º``¨`dG Gò``g É``æ`Y π``jõ``jh ¬``JÓ``jh
.Ö«ée ™«ª°S ¬fEG áæëªdG

√òg »``a ¬∏Ñ≤à°ùf ¿É``°`†`eQ
á«°SÉ«°ùdG ÉjÉ°†≤dGh IÉ«ëdG
É``fhQƒ``c ±hô```X ±hô``¶``dG
ájOÉ°üàb’Gh á«YÉªàL’Gh
Éeh !!ÉfhQƒc Ée ∑GQOCG Éeh
áYÉ°ùdG ÉjÉ°†bh ájQÉéàdGh
ƒLôf ™ªLCG ºdÉ©dG »a ¬à∏©a
iDhô`` ` dGh QÉ`` `μ` ` aC’G ìô`` `Wh
ô¡°ûdG Gòg »a πLh õY ¬∏dG
ô¶ædG äÉ``¡` Lhh áØ∏àîªdG
áª¨dG √òg πjõj ¿CG π«°†ØdG
mAGƒ`` ` ` LCG »```a É``¡` à` °` û` bÉ``æ` ª` d
…òdG ô«£îdG AÉ``Hƒ``dG Gò``gh
Ö°SÉæàJ á«fÉMhQ á«fÉ°†eQ
π«°†ØdG ô¡°ûdG á«fÉMhQ ™e
≈àM â``bh ´ô``°`SCÉ`H É``fOó``¡`j
,É¡à©«ÑW ≈``dEG IÉ«ëdG Oƒ©J
∑ôà°ûe Qƒ°üJ ≈dEG ∫ƒ°Uƒ∏d
áMhô£ªdG ÉjÉ°†≤dG ∫ƒ``M
ÉkÑ∏°S ô``Ks CG …ò``dG Ao É``Hƒ``dG Gò``g
É¡∏ëd á``∏` «` Ø` μ` dG π``Ñ` °` ù` dGh
á«MhôdG áÑ°SÉæªdG √òg ≈∏Y
iƒ``à` °` ù` e ø``«` °` ù` ë` J π`` ã` `e
ójó©dG âØàNÉa á``«`æ`jó``dGh
ôjƒ£Jh øWGƒª∏d á°û«©ªdG
ó``gÉ``°`û`ª`dGh ô``gÉ``¶` ª` dG ø`` e
:º∏≤H
¿É°†eôH á£ÑJôªdG á«dÉØàM’G
»``à`dG á``Ø`∏`à`î`ª`dG äÉ``eó``î` dG
»eƒ°ù©dG
π«Ñf
.O
ø«æWGƒª∏d á``dhó``dG É¡eó≤J
AÉ``Ø`à`NG ó``gÉ``°`û`ª`dG √ò`` g ø`` eh
»àdG á``«`fÉ``°`†`eô``dG ¢``ù`dÉ``é`ª`dG
IQÉéàdGh OÉ°üàb’G ÉjÉ°†bh
≥``WÉ``æ`e ∞``∏`à`î`e »``a ô``°`û`à`æ`J
¢Vƒ¡ædG πÑ°Sh QÉªãà°S’Gh
.»æWƒdG OÉ°üàb’ÉH
á«Ñ©°ûdG É¡FÉ«MCGh É¡JÉ¶aÉëeh ÉgGôbh øjôëÑdG
PÉà°SC’G ä’ƒ``L ôcòàf ¥É«°ùdG Gò``g »``ah
πc íjhGôàdG IÓ°U ó©H ¿ƒæWGƒªdG ÉgOÉJôj
≈``dEG ôªà°ùJh π«°†ØdG ô¡°ûdG QGó``e ≈∏Y á∏«d
QÉÑNCG IójôL ôjôëJ ¢ù«FQ øªMôdGóÑY QƒfCG
ΩÉ``Y π``c á``«`fÉ``°`†`eô``dG ¢``ù`dÉ``é`ª`dG »``a è``«`∏`î`dG
≈àM É``fÉ``«` MCGh π``«` ∏` dG ø``e Iô``NCÉ` à` e äÉ``YÉ``°` S
É¡JóFÉeh á«fÉ°†eôdG á≤Ñ¨dÉH ºàîJh Qƒë°ùdG
øe É¡dÓN π≤æàj π«°†ØdG ô¡°ûdG »dÉ«d ∫Ó``N
AGQRƒ``dG ¢ùdÉée É°Uƒ°üN
ô``NBG ≈``dEG ¢ù∏ée
âfÉμa ,áahô©ªdG á«fÉ°†eôdG É¡bÉÑWCGh IôeÉ©dG
k
m
»àdG ∫É``ª`YC’G ∫É``LQh QÉéàdGh ø«dhDƒ°ùªdGh
Iôjóà°ùe ádhÉW øY IQÉÑY á«fÉ°†eôdG ¢ùdÉéªdG
k
QƒeCG ∞∏àîe á°ûbÉæªd ¢ùdÉéªdG OGhQ ™ªéJ
äÉÄa ∞∏àîe øe Gkô«Ñch Gõ«ªàe GkQƒ°†M ó¡°ûJ

√ô¶àæj …òdG π«°†ØdG ôo ¡°ûdG Gòg o¿É°†eQ
πc É¡HQÉ¨eh ¢``VQC’G ¥QÉ°ûe
»a ¿ƒª∏°ùªdG
p
≈dEG Üô≤àdGh IOÉÑ©dGh iƒ≤àdG ôo ¡°T ƒ¡a ΩÉY
,ºjôμdG ¿BGô``≤`dG IhÓ``J ø``e QÉ``ã`cE’G ôo ¡°T , p¬``∏`dG
páªMôdG ôo ¡°Th QÉædG øe ≥à©dGh pIôØ¨ªdG ôo ¡°T
,áëdÉ°üªdGh QhGõàdGh ¢SÉædG
ø«H π°UGƒàdGh
p
É«fódG ´É≤H ∞∏àîe
»a ón LÉ°ùªdG iôf ∂dòdh
p
¥Gô``YC’Gh QÉªYC’G ∞∏àîe
øe ø«∏°üªdÉH tè©J
p
»fÉMhQ óm ¡°ûe »a óMGh ∞≤°S
m âëJ ¢SÉæLC’Gh
É¡°Vôa »àdG º¡°Vhôa ¿hODƒj ø«Ñ«¡e »fÉªjEGh
AÉ°ùe íjhGôàdG IÓ°U É°Uƒ°üNh ,º¡«∏Y ¬∏dG
Ó°†Øa ,∑QÉÑªdG ¿É°†eQ ô¡°T »dÉ«d øe á∏«d πc
∑Éæg π«°†ØdG ô¡°ûdG Gò¡d »MhôdG ÖfÉédG øY
o
≥∏©àJ
≥HÉ°S m∫É≤e »a ÉgÉædhÉæJ iôNCG lÖfGƒL
ø«H »∏FÉ©dG π``°`UGƒ``à`dGh …ô``°` SC’G §`p `HGô``à`dÉ``H
pIóFÉe ≈∏Y ¿ƒ©ªàéj øjòdG á«æjôëÑdG ô°SC’G
∂dP »a Oƒ©dG â«ÑdÉH Éfôcòj ó¡°ûe »a QÉ£aE’G
ø°†àëj Oƒ©dG â«ÑdG ¿Éc ÉeóæY π«ªédG øeõdG
âëJ º¡JÉæHh ºgAÉæHCGh º¡JÉLhRh n¿Gƒ``NE’G
ø«HÉëàe IóédGh óédG ∞æc
p »a ó``MGh ∞≤°S
m
¥RQ
m øe º¡d ¬∏dG º°ùb ÉªH ø«°VGQ ø«£HGôàe
.IÉ«ëdG √òg »a º¡æ«H Éª«a ¬fƒYRƒàj
±hôX
»a ΩÉ©dG Gòg Éæ«∏Y πW ¿É°†eQh
m
áæ°ùdG √òg ¿É°†eôa É≤HÉ°S ÉæØ∏°SCG Éªc áØ∏àîe
l
∫hCG ƒg ¿ƒμj ÉªHQh ÉvjQòL Éak ÓàNG ∞∏àîe

á«é«JGôà°SG ájDhQ :É``fhQƒc áeRCG ó©H »HhQhC’G OÉ``ëJ’G π``Ñ≤à°ùe
∫hO ø«H ΩÉ°ù≤f’G ï«°SôJ :É¡dhCGh É¡à©HÉàeh
á«dÉª°ûdG É¡Jô«¶fh GkQô°†J ôãcC’G ÜƒæédG
ø«©àj Iô«NC’G âfÉc GPEG ÉªYh GkQô°†J πbC’G
…CG ≈``dEGh Qô°†dG Gò``g IQƒ``JÉ``a πªëJ É¡«∏Y
äGQÉ«àdG QhO õjõ©J á«fÉμeEG :É¡«fÉKh ,?ióe
øe π°üæàdGh ∫Gõ``©`fÓ``d á``«`YGó``dG á«æ«ª«dG
OÉ``ë`J’G »``a äÉ``eGõ``à` d’G √É``é`J äÉ``eGõ``à` d’G
ÜÉë°ùfÓd IƒYódGh »YÉªL ¿É«μc »HhQhC’G
äÉHÉîàf’G π«LCÉàH É°ùfôa QGôb øμj ºdh ¬æe
å«M ±hÉîªdG ∂∏J øY ô«Ñ©J iƒ°S ájó∏ÑdG
á«HhQhC’G ∫hó``dG »a á«Ñ©°ûdG ádAÉ°ùªdG ¿EG
Iô°VÉM ¿ƒμà°S á`` eRC’G ∂∏J AÉ¡àfG ó©H É``e
äÉYhô°ûªdG ¢†©H ôã©J :É¡ãdÉKh ,Iƒ``≤`Hh
»°ùfôØdG ìôà≤ªdG É¡æeh ácôà°ûªdG á«HhQhC’G
§≤a ¢ù«d ó``Mƒ``e »`` `HhQhCG ¢û«L AÉ``°`û`fEÉ`H
Iƒg IOÉjõd πH ájOÉ°üàb’G πeGƒ©dG ÖÑ°ùH
∂∏J á«Ø∏N ≈∏Y AÉ°†YC’G ∫hódG ø«H ¥É≤°ûdG
.áeRC’G
≈∏Y á`` eRC’G ∂∏J ô«KCÉàH º«∏°ùàdG ™``eh
OÉëJ’G ¿CG …Qƒ°üJ »Øa »``HhQhC’G OÉëJ’G
ô¶ædG IOÉ``YEG AÉ°†YC’G ¬``dhO ≈∏Y ¿ƒμj ÉªHQ
¿ÉHEG á°UÉNh ¬JGP øeÉ°†àdG CGóÑe π«©ØJ »a
ÇQGƒ``£`∏`d á``£`N QGô`` `bEG ∫Ó`` N ø``e äÉ`` ` eRC’G
∂∏J á``©`«`Ñ`W ø``Y ô``¶` æ` dG ¢``†`¨`H äÉ`` ` ` eRC’Gh
¬fCG Éªc ,Ö°ùëa á«æeCG ó©J ºd »àdGh äÉeRC’G
ÉªHQ OÉëJÓd Å°ûæªdG ¥Éã«ªdG ™e Ók eÉμJh
»``HhQhC’G ¿hÉ©àdGh øeCÓd á£N ¥Ó``WEG ºàj
ÉgQÉÑàYG »a òNCÉJ IójóL äÉ``«`dBGh º«gÉØªH
Ωƒ¡ØªdG QGôZ ≈∏Y ∂dPh äÉjƒdhC’Gh äGQó≤dG
hCG ,ƒJÉædG ∞∏M √Qó°üj …òdG »é«JGôà°S’G
äÉbÉØJ’Gh äGógÉ©ªdG ¢†©H πjó©J ºàj ÉªHQ
.OÉëJ’G ∫hO ø«H
¿CG øμªj …òdG QÉ°ùªdG øY ô¶ædG ¢†¨Hh
∫GóL ’ »àdG á≤«≤ëdG ¿EÉa OÉëJ’G ∫hO ¬μ∏°ùJ
Ók eÉμJ ¢ùμ©J »àdG áeƒ¶æªdG ∂∏J ¿CG ƒg É¡«a
ÉkjóëJ ¬LGƒJ á«LƒdƒjójBGh ájôμa ¥É°ùfCG ø«H
.á°ShQóe á«é«JGôà°SG äÉHÉéà°SG Ö∏£àj
á«é«JGôà°S’G äÉ°SGQódG èeÉfôH ôjóe |
äÉ``°` SGQó``∏` d ø``jô``ë` Ñ` dG õ``cô``ª` H á`` «` `dhó`` dGh
zäÉ°SGQO{ ábÉ£dGh á«dhódGh á«é«JGôà°S’G

πμ°ûH Qƒ``£` Jh ,á```dhO 28
ºZôdG ≈∏Y »æWƒdG ó«©°üdG
äÉjóëJ ¬``LGhh »éjQóJ
ø``ª`°`V OGƒ`` ``e Oƒ`` ``Lh ø```e
É¡æeh ábƒÑ°ùe ô«Z äÉeRCGh
OÉëJÓd Å°ûæªdG ¥Éã«ªdG
hCG á«fÉfƒ«dG ¿ƒjódG á``eRCG
≈``∏`Y ¢``ü` æ` J »`` ` ` ` ` HhQhC’G
≈dG á«Yô°ûdG ô«Z Iôé¡dG
.¿hÉ©àdGh ≥«°ùæàdG
»`` `HhQhC’G OÉ``ë` J’G ¿Gó``∏` H
¿CG ≥Ñ°S É``e »æ©j ’h
äÉ``YGô``°` ü` dG ≥``WÉ``æ` e ø`` e
∫GRÉ``eh – øμj º``d á`` eRC’G
á∏«Øc äÉ``eRC’G ∂∏J âfÉch
OÉ``ë`J’G ≈``∏`Y ô``«`KCÉ`J É``¡`d ¿CG ’EG OÉëJ’G ¿É«c ójó¡àH
Ée Éæ¶M’ ó≤∏a ,»``HhQhC’G
:É¡«fÉKh ,É¡JRhÉéJ ¬``dhO
øe zäÉeÉªμdG ÜôëH{ ±ôY
áë∏°üe OÉ``ë`J’G ∫hó``d ¿CG
∫hódG ¢†©H AÓ«à°SG ∫ÓN
äÉæë°T ≈``∏`Y á`` «` `HhQhC’G
∂∏J AÉ``≤` Ñ` d á``«`é`«`JGô``à`°`SG
âfÉc á«ÑW äÉeõ∏à°ùe º°†J
§``≤`a ¢``ù``«``d á``eƒ``¶` `æ``ª``dG
:º∏≤H
,iô`` NCG á``dhó``d É¡≤jôW »``a
á``«`HhQhCG ájƒg øY ô«Ñ©à∏d
hóÑj Ée πX »a ÉªfEGh IóMƒe | ∂°ûc óª ±ô°TCG .O AÉ``«`à`°`SG Qƒ``¡` X ø``Y Ók ` °` †` a
´ó°üJ øe á«HhQhC’G ∫hó∏d
ΩÉ``©` dG …CGô`` ` dG •É`` °` `ShCG »``a
-á«μjôeC’G ácGô°ûdG ¢ù°SCG
πeÉ©J á≤jôW øe »``HhQhC’G
ºK øeh IójóY ∂dP ≈∏Y á∏ãeC’Gh á«HhQhC’G
»a ÉgGóe ≠∏H »àdG áeRC’G ™e áª¶æªc OÉëJ’G
OƒLh IQhô°V »g ∂dòd á«ªàëdG áé«àædG ¿EÉa
∫Éb »àdG É«dÉ£jEG É¡æeh GkQô°†J ôãcC’G ∫hódG
Ék«Ñ°ùf á∏≤à°ùe á«YÉaO á∏¶e ¬d »HhQhCG ¿É«c
»HhQhC’G OÉëJ’G ≈∏Y Öéj{ É¡FGQRh ¢ù«FQ
áaÉ°VE’ÉH ,ƒJÉædG ∞∏ëc ájó«∏≤àdG ô``WC’G øY
áeRCG áédÉ©e »a áMOÉa AÉ£NCG ÜÉμJQG ΩóY
∫hó``d ∑ôà°ûe óëàc É``«`°`ShQ QGô``ª`à`°`SG ≈``dEG
±ƒ°S »`` `HhQhC’G πàμàdG ¿EÉ` a ’EGh É``fhQƒ``c
øe ójó©dG ¬°ùμ©J Ée ƒgh »HhQhC’G OÉëJ’G
óLh …ò``dG ôeòàdG Gò``g z√Oƒ`` Lh ÖÑ°S ó≤Øj
k G √Gó°U
ø«H áægGôdG »é«JGôà°S’G ¢SÉªàdG ≥WÉæe
øe AGƒ°S »Ñ©°ûdG iƒà°ùªdG ≈∏Y É°†jC
≈∏Y ¬fCG :É¡ãdÉKh ,á«aÓîdG ÉjÉ°†≤dGh ø«ÑfÉédG
OÉëJ’G º∏Y ∫GõfEÉH OGô``aC’G ¢†©H ΩÉ«b ∫ÓN
ájQƒa äÉHÉéà°SG ∑Éæg øμJ ºd ¬fCG øe ºZôdG
Ée hCG ¬æe ’k ó``H ø«°üdG º∏Y ™``aQh »``HhQhC’G
áeRC’G ™e πeÉ©à∏d á«HhQhC’G á«°VƒØªdG øe
»a √DhGô`` LEG ºJ AÉàØà°SG èFÉàf ¬«dEG äQÉ``°`TCG
,á«YÉªL §£N OƒLh ΩóY »æ©j ’ ∂dP ¿CG ’EG
ø««dÉ£jE’G øe %71 »dGƒM ¿CG øe É«dÉ£jEG
¿ƒ``«` HhQhC’G á«dÉªdG AGQRh ôq ` bCG á«MÉf øªa
OÉëJ’G ¢Vƒ≤j É``fhQƒ``c AÉ``Hh ¿CG ¿hó≤à©j
≈∏Y º¡à≤aGƒe GhóHCG ó≤a %55 ÉeCG ,»HhQhC’G
øe hQƒj QÉ«∏e 500 áª«≤H áªî°V PÉ≤fEG á£N
.»HhQhC’G OÉëJ’G øe êhôîdG
GkQô°†J ôãcC’G AÉ°†YC’G ∫hó``dG IóYÉ°ùe πLCG
≈∏Y AÉHƒdG QÉ``KBG øe øjƒ¡àdG øμªj ’h
Ée ∫ƒM äÉ°ûbÉæe ∑Éæg ∫GõJ’ Éªc AÉHƒdG øe
’ ¬``JGP âbƒdG »a ¬``fCG ’EG »``HhQhC’G OÉëJ’G
ºYód zIójóL ∫É°TQÉe á£N{ ¿ƒμj ¿CG øμªj
¢†¨H :É``¡` dhCG ÜÉÑ°SCG áKÓãd πjƒ¡àdG Öéj
»aÉ©àdGh πeÉ©à∏d á«HhQhC’G ∫hódG äGOÉ°üàbG
OÉëJ’G É¡H πeÉ©J »àdG á≤jô£dG øY ô¶ædG
.ÉfhQƒc áeRCG øe
¬fƒc √QÉ«¡f’ ÉkÑÑ°S ¿ƒμJ ød É¡fEÉa áeRC’G ™e
OÉ``ë` J’G ¿CG ≥Ñ°S É``e »æ©j π``g ø``μ` dh
ÉgÉë°Vh á«°ûY ø«H CÉ°ûæj ºd Ék«ª«∏bEG Ékª«¶æJ
?ÉfhQƒc ó©H Ée ¬JGP ƒg ¿ƒμ«°S »``HhQhC’G
≈``dhC’G IGƒ``æ`dG òæe á∏jƒW Oƒ≤Y ôÑY É``ª`fEGh
øY å``jó``ë`dG ájÉ¨∏d ôμÑªdG ø``e ¿ƒ``μ`j ó``bh
Ö∏°üdGh ºëØ∏d á«HhQhC’G áYÉªédG »gh ¬d
»HhQhC’G OÉëJ’G πªY »a ájôgƒL ä’ƒëJ
øgGôdG âbƒdG »a ≠∏Ñàd ∑Gò``fBG ∫hO â°S ø«H
É¡«∏Y AÉ``æ`Ñ`dG øμªj äGô``°` TDƒ` e ∑É``æ`g ¿CG ’EG

بيانات الخبر

ΩÉμMC’G QGó°UE’ ´ô°ùàdG QÉ°üfCG øe â°ùd
∫Óîa ,É¡ëeÓe ±hô©e ô«Z ä’ƒëJ ¿CÉ°ûH
åjóM â``ë`°`VCG »``à`dG É``fhQƒ``c á`` eRCG á©HÉàe
äÉ«YGóJ øe ¬KóëJ ±ƒ°Sh ¬àKóMCG Éeh ºdÉ©dG
Qƒ¡X â``¶` M’ ,IÉ``«` ë` dG »``MÉ``æ`e á``aÉ``c ≈``∏`Y
»`` HhQhC’G OÉ``ë`J’G ¿CG ≈∏Y ™ªéJ äÓ«∏ëJ
,QÉ«¡f’G √ô«°üe ¿ƒμj ±ƒ°S »ª«∏bEG º«¶æàc
¿CG ≈∏Y ™ªéj …ôμa QÉ«J OÉ°S ∂dP πHÉ≤e »a
∂∏J RhÉéJ ≈∏Y IQó≤dG ¬jód »HhQhC’G OÉëJ’G
™bGhh ,á≤HÉ°ùdG äÉ``eRC’G øe Égô«¨c á``eRC’G
πjƒ¡àdG hCG øjƒ¡àdG QÉ°üfCG øe â°ùd ÉfCG ôeC’G
»a Qƒ`` eC’G ™``°`VCG ¿CG ∫hÉ`` MCG É``e É``ªk `FGO øμdh
äGôÑN ≈∏Y ¢ù°SCÉàj …òdGh ,í«ë°üdG É¡bÉ«°S
á`` eRC’G á©«ÑWh äÉ©ªéàdG ∂∏àd á``«`î`jQÉ``J
∂∏J á«ªgCG øY Ók °†a ,á«fÉK á«MÉf øe áægGôdG
.áãdÉK á«MÉf øe äÉ©ªéàdG
Ók FÉg É``jk ó``ë`J â``fÉ``c á```eRC’G ¿CG í«ë°U
»a ¬`` fCG √GODƒ` ` e ÖÑ°ùd »`` ``HhQhC’G OÉ``ë`JÓ``d
∫ƒ∏M ø``Y OGô`` aC’G åëÑj É``e É``ªk `FGO äÉ`` eRC’G
»©«ÑW ôeCÉa º¡fGó∏H »a áMÉàe øμJ ºd GPEG
á«YÉªédG á∏¶ªdG Üƒ°U äÉ©∏£àdG ¿ƒμJ ¿CG
ó¡°ûªdG ,É¡àjƒ°†©H á``dhó``dG ≈¶ëJ »``à` dG
øμj ºd øμdh ájÉ¨∏d Éμk ÑJôe ¿É``c »`` HhQhC’G
GkAõL ¿Éc ¬æμdh É¡JGòH É``HhQhCG ¢üîj ôeC’G
ÜhôëdGh äÉYGô°üdG ºdÉ©a ,»ªdÉY ó¡°ûe øe
ICÉéa ß≤«à°SG ób ájó«∏≤àdG ô«Zh ájó«∏≤àdG
É¡©e πeÉ©àdGh É¡∏M óªà©j á«Yƒf á``eRCG ≈∏Y
»a äÉfÉμeEGh äGQób øe ádhO πc iód Ée ≈∏Y
,AÉHƒdG ∂``dP »°ûØJ øe óë∏d »Ñ£dG ∫ÉéªdG
øjCG á«HhQhC’G ∫hódG »a ∫hC’G ∫DhÉ°ùàdG ¿Éch
?»ª«∏bEG øeCG áª¶æªc »``HhQhC’G OÉëJ’G QhO
OÉ``ë` J’G ø``Y É`` kYÉ``aO ¢ù«d Gò`` gh - ™``bGƒ``dGh
øe Ébk Ó£fG ÉªfEGh -»ª«∏bE’G øeCÓd áeƒ¶æªc
ºdh áÄLÉØe âfÉc áeRC’Éa ,™bGƒdG äGQÉÑàYG
áYô°ùH AÉHƒdG QÉ°ûàfÉH äÉ©bƒJ …CG ∑Éæg øμj
äGQÉÑîà°S’G Iõ``¡`LCG ≈àM ƒëædG Gò``g ≈∏Y
øe ,É¡fCÉ°ûH IócDƒe ôjQÉ≤J É¡jód øμj ºd É¡JGP
á«Ñ£dGh á«ë°üdG ÉjÉ°†≤dG ¿EÉ`a á«fÉK á«MÉf
OÉ``ë` J’G á«°VƒØe π``ª`Y º«ª°U ø``e â°ù«d
≈∏Y ádhO πc á«dhDƒ°ùe »g ÉªfEGh »``HhQhC’G
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رئي�س «النواب» يف حوار مع رئي�س التحرير:

من غري الإن�شاف نعت العالقة مع احلكومة بـ«عدم التعاون»
ل يـ ـنـ ـبـ ـغ ــي ق ـ ـيـ ــا�ـ ــس اأداء جم ـ ـل ـ ـ�ـ ــس الـ ـ ـ ـنــ ـ ــواب بــ ـ ـنـ ـ ــا ًء ع ـ ـلـ ــى اأداة ال�ـ ـ ـشـ ـ ـتـ ـ ـج ـ ــواب ف ـقــط
نـ ـق ــف مـ ــع الـ ـف ــري ــق ال ــوطـ ـن ــي ملــكــافــحــة فـ ــريو�ـ ــس «ك ـ ـ ــورون ـ ـ ــا» ..و�ـ ـشـ ـنـ ـتـ ـج ــاوز الأزم ـ ـ ـ ــة ب ــاقـ ـت ــدار
ن ـط ـبــق الإجـ ـ ـ ــراءات ع ـلــى الـ ـن ــواب امل ـت ـغ ـي ـبــني ..والع ــرا�ـ ـش ــات ع ـلــى اإدارة اجل ـل ـ� ـشــة اأم ـ ــرٌ طبيعي
حاورها  -رئي�س التحرير عي�شى ال�شايجي:
اأكدت رئي�س جمل�س النواب فوزية زينل،
يف حوار مع «االأيام» ،اأن التعاون بني ال�ضلطتني
الت�ضريعية والتنفيذية ،ي�ضكل اأحد ال�ضمانات
الهامة لتحقيق ما يتطلع اإليه الوطن واملواطنون
من منا ٍء وتقدم ،وهذا التعاون موجود ب�ضك ٍل
كب ٍ
ري يف ظل الدعم الكبري والتوا�ضل الدائم
والتعاون الوثيق من قبل احلكومة.
وقالت« :اإنني اأرى اأن من غري االإن�ضاف
نعت العالقة بني ال�ضلطتني بـ(عدم التعاون)،
ورمبا يحدث تاأخري يف رد بع�س الوزارات اأو
اختالف يف وجهات النظر جتاه بع�س الق�ضايا
واملو�ضوعات ،ولكن ذلك يتم وفق االأُطر
الد�ضتورية والقانونية» .وعن االنتقادات التي
ُتوجّ ه اإىل املجل�س على �ضعيد عمله الرقابي
بعد �ضقوط طلبات ا�ضتجواب لوزراء ،قالت
زينل« :اال�ضتجواب لي�س هد ًفا يف ح ِّد ذاته ،اإمنا
االإ�ضالح وحتقيق امل�ضلحة العُ ليا هي املتوخاة
من ا�ضتخدام تلك االأداة» ،واإنه «ال ينبغي قيا�س

اأداء املجل�س من خالل اأداة رقابية واحدة فقط،
بل يجب اأن تكون اآلية التقييم �ضاملة» .واأكّدت
اأنها ال تغ�ضب من �ضهام النقد املوجّ هة الأداء
املجل�س ،معترب ًة اعرتا�ضات النواب على ادارتها
للجل�ضة «اأم ًرا طبيعيًا».
وب�ضاأن ح�ضور النواب جل�ضات املجل�س
واجتماعات اللجان ،قالت« :نتبع االأنظمة
والالئحة الداخلية ملجل�س النواب يف ذلك،
�ضوا ًء بالن�ضبة حل�ضور اجلل�ضات العامة ،اأو
ح�ضور اجتماعات اللجان التي ُترفع ب�ضاأنها
تقارير �ضهرية ،ويتم ح�ضر احلا�ضرين
والغائبني ب�ضكل م�ضتمر ،وتطبّق على غرار
ذلك االإجراءات» .وعلى �ضعيد «اأزمة كورونا»،
�ضدّدت على اأن جمل�س النواب يقف مع الفريق
الوطني ملكافحة فريو�س كورونا يف جميع
االإجراءات ،وقالت « كلي ثقة اأننا بف�ض ٍل من اهلل
�ضبحانه ،ويف ظلِ اجلهود الوطنية املخل�ضة؛
وانطال ًقا مـن اإمياين بالوعي الكبري الذي يتمتع
به �ضعـب البحرين� ،ضنتــجاوز هذه املرحلة
بكل اقتدار».

رئي�س جمل�س النواب تتحدث اإىل رئي�س التحرير

03-02

«مالية النواب» :بع�س املعلومات املتداولة عن «قانون الغرفة اجلديد» غري دقيقة

«رجال الأعمال» :نعار�س تاأ�شي�س غرفة جديدة
اأكدت جمعية رجال االأعمال البحرينية اأهمية
احلفاظ على كيان الغرفة بو�ضفه «كيا ًنا موحدًا
وعري ًقا» .واأ�ضارت اجلمعية يف بيان اأ�ضدرته اأم�س
اإىل اأهمية اأن يعرب جمل�س اإدارة الغرفة عن توجهات
وم�ضالح جميع الفئات يف القطاع التجاري ،ومن
بينها ال�ضركات واملوؤ�ض�ضات ال�ضغرية واملتو�ضطة .واأكدت اجلمعية اأنها
تعار�س ب�ضدة اأية توجهات لتقوي�س كيان الغرفة عرب تاأ�ضي�س غرف
بديلة اأو موازية .وب�ضاأن قرب ت�ضويت جمل�س النواب على م�ضروع
ً
حتفظا كبريًا على
قانون الغرفة اجلديد ،اأو�ضحت اجلمعية اأنها اأبدت
امل�ضروع بقانون يف م�ضودته االأوىل قبل اأكرث من �ضهرين ،اإال اأنه وبعد
الدعوة من رئي�ضة جمل�س النواب ،وخماطبة اجلمعية وطلب مرئياتها

بيانات الخبر
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العمّ ال يف قطر ..اأو�شاع
ماأ�شاوية و«�شيد �شهل» لكورونا

�ضلّطت منظمة الدفاع عن الدميقراطيات
يف الواليات املتحدة ،ال�ضوء على «االأو�ضاع
املاأ�ضاوية» للعمّال االأجانب يف قطر ،م�ضرية
اإىل دور ال�ضلطات يف تردّي اأحوالهم وتركهم
«فري�ضة �ضهلة لفريو�س كورونا امل�ضتجد»،
حم ّذرة من عواقب خطرية .وك�ضف تقرير
املنظمة اأنه «مع تفاقم وباء كورونا امل�ضتجد
يف قطر ،عاد �ضجل حقوق االإن�ضان ال�ضيّئ
يف هذا البلد اإىل دائرة ال�ضوء» ،م�ضريًا اإىل
اإغالق الدوحة مع�ضكرات العمل املزدحمة
التي تاأوي العمال الوافدين.
وترك هذا االأمر العمّال اأمام خيارات
حمدودة حلماية اأنف�ضهم من الفريو�س
خا�ضة اأن قطر ُتعد �ضمن اأ�ضواأ الدول
القاتل،
ّ
من حيث عدد احلاالت بالن�ضبة اإىل تعداد
ال�ضكان.
12

ب�ضاأن امل�ضروع املقرتح ،وبعد االجتماع مع جلنة
ال�ضوؤون املالية واالقت�ضادية يف املجل�س ،مت االأخذ
مبرئيات اجلمعية واجلهات االأخرى ذات العالقة،
وقامت اللجنة بجه ٍد م�ضكو ٍر بتعديل جدول حتديد
عدد االأ�ضوات الأع�ضاء الغرفة لي�ضبح اأكرث عدال ًة
وعربت اجلمعية عن دعمها للقانون اجلديد بعد التعديالت التي
وتواز ًنا .رَّ
اأجرتها جلنة ال�ضوؤون املالية .من جانبه ،اأو�ضح النائب اأحمد ال�ضلوم
رئي�س جلنة ال�ضوؤون املالية واالقت�ضادية بالنواب ،اأن ما مت تداوله من
اأخبار بخ�ضو�س تعديالت قانون الغرفة املطروحة على املجل�س حاليًا
كان «غري دقيق» ،م�ضريًا اإىل اأن اللجنة قامت ببع�س التغيريات اجلذرية
على ن�ضخة التعديالت التي مت تقدميها من قبل احلكومة07-06 .

تعاون بني حمافظة العا�شمة و«الغرفة»

 60األف دينار لإن�شاء م�شاكن للعمالة
اأعلنت حمافظة العا�ضمة ،وغرفة جتارة
و�ضناعة البحرين ،تعاو ًنا م�ضرت ًكا الإن�ضاء
م�ضاكن موؤقتة للعمالة الوافدة ونقلهم اإليها؛
وذلك كاإجراء احرتازي� ،ضمن اجلهود الوطنية
ملكافحة (فريو�س كورونا) ،حيث �ضت�ضاهم
(الغرفة) مببلغ  60األف دينار يف اإطار العالقة
الوطيدة بينها وبني املحافظة يف العديد من
املجاالت .واأ�ضاد ال�ضيخ ه�ضام بن عبدالرحمن
اآل خليفة حمافظ العا�ضمة بالدور املهم الذي
ت�ضطلع به غرفة جتارة و�ضناعة البحرين يف
دعم اجلهود الوطنية الحتواء ومنع انت�ضار
كورونا ،وم�ضاندتها للتجار يف ظل الظروف
الراهنة ،فقد اأتت هذه املبادرة لتوؤكد م�ضاهمتها
الفاعلة حلل م�ضكلة تكد�س العمالة الوافدة يف
املحافظة ،مبا يت�ضق مع دورها الوطني امل�ضهود

يف دعم خمتلف املبادرات التي ت�ضب يف خري
الوطن املواطن واملقيم ،داعيا ً خمتلف املوؤ�ض�ضات
و�ضركات القطاع اخلا�س اإىل امل�ضاهمة يف
اجلهود التي تبذلها املحافظة لتخفيف كثافة
العمالة الوافدة ،من خالل اإن�ضاء م�ضاكن موؤقتة
اأو التربع مببانٍ قائمة لت�ضكني العمالة فيها.
من جهته ،قال رئي�س غرفة جتارة و�ضناعة
البحرين �ضمري نا�س« :اإن هذه املبادرة؛ تاأتي
اإنفاذا ً للتوجيهات امللكية ال�ضامية بت�ضافر
اجلهود واالإمكانات والتعاون والتن�ضيق مع
احلكومة املوقرة ملجابهة فريو�س كورونا؛
حفاظا ً على �ضحة و�ضالمة املواطنني واملقيمني»،
موؤكدا ً ت�ضخري اإمكانات الغرفة كافة لدعم اجلهود
الوطنية للت�ضدي لهذه اجلائحة وتداعياتها
ال�ضلبية على خمتلف القطاعات.
04
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تقدمت بقانون يح ِّدد ً
ُ
�صقفا للمقرتحات امل�صتعجلة بـ 4فقط لكل جل�صة ..رئي�س «النواب» يف حوار مع «الأيام»:

ُّ
ن�صتظل بالروؤى امللكية ال�صامية وتوجيهات جاللته خريطة طريق لنا
الـتـعــاون بــني ال�صلطتني الت�صريعية والتنفيذية اأح ــد ال�صمانات املهمة لتحقيق منــاء الــوطــن وتقدمه
ل نـغـ�ـصــب يف جمـلـ�ــس الـ ـن ــواب مــن � ـص ـهــام ال ـن ـقــد ف ـهــذا ممــا ي ــري امل ـ� ـصــرية الــدمي ـقــراط ـيــة يف الـبـحــريــن
ت ـ ـعـ ــاون ف ــاع ــل بـ ــني جم ـل ـ� ـصــي ال ـ ـنـ ــواب وال ـ ـ� ـ ـصـ ــورى عـ ــر بـ ــرامـ ــج ومـ ـ�ـ ـص ــاري ــع تـ ــواأمـ ــة و�ـ ـص ــراك ــة دائــمــة
حاورها  -رئي�س التحرير عي�صى ال�صايجي:
ك�سفت رئي�س جمل�س النواب فوزية زينل ،يف حوار مع «الأيام» ،عن تقدّمها مع عدد من النواب مبقرتح بقانون
لتعديل الالئحة الداخلية ملجل�س النواب ،يهدف اإىل حتديد �سقف للمقرتحات برغبة امل�ستعجلة ،بحيث ل يتجاوز
عددها  4مقرتحات للجل�سة الواحدة ،واأوعزت ذلك لـ«منح القرتاحات الفر�سة الكافية لدرا�ستها با�ستفا�سة ،من
خالل اللجان الدائمة والنوعية يف املجل�س».
ُوجه اإىل املجل�س على �سعيد عمله الرقابي بعد �سقوط طلبات
وعن النتقادات التي ت ّ
ا�ستجواب لوزراء ،قالت زينل« :ال�ستجواب لي�س هد ًفا يف حد ذاته ،اإمنا الإ�سالح وحتقيق
امل�سلحة ال ُعليا هي املتوخاة من ا�ستخدام تلك الأداة» ،واإنه «ل ينبغي قيا�س اأداء املجل�س
من خالل اأداة رقابية واحدة فقط ،بل يجب اأن تكون اآلية التقييم �ساملة لكل اخلطوات
واجلهود التي يقدمها املجل�س النيابي انطال ًقا من م�سوؤولياته جتاه الوطن واملواطنني».
املوجهة لأداء املجل�س،
واأ ّكدت زينل اأنها ل تغ�سب من �سهام النقد
ّ
معترب ًة اأن النقد كفيل باإثراء جتربتنا الدميقراطية ،ويحفّز على
مو�سوعية التقييم واملراجعة.
وعلى �سعيد «اأزمة كورونا»� ،سدّدت على اأن جمل�س
النواب يقف مع الفريق الوطني ملكافحة فريو�س كورونا يف
جميع الإجراءات التي تتوخّ ى �سالمة املواطنني واملقيمني
بالدرجة الأوىل ،لفتة اإىل وجود توا�سل م�ستمر مع احلكومة
للوقوف على اخلطوات املتخذة كافة ،مطالبة بت�سديد الرقابة على
املوؤ�س�سات واملحالت التجارية ل�سمان عدم ا�ستغالل الأزمة يف
رفع الأ�سعار.

يف الوقت ذاته ،قالت رئي�س جمل�س النواب اإن «اأزمة كورونا» كانت كا�ضفة
عمّا تتمتع به مملكة البحرين من بُعد ح�ضاري واإن�ضاين ،وما حتمله من تقدير
الأبنائها وحر�س على اأرواحهم و�ضالمتهم ،بينما دول اأخرى رغم تقدمها ف�ضلت
يف اإدارة االأزمة.
وعلى �ضعيد تنفيذ احلكومة لربناجمها املتفق عليها خالل اأربع �ضنوات،
قالت زينل اإن «اأداء احلكومة اإيجابي ب�ضورة عامة ،ون�ضعى للتعاون مع الوزراء
وامل�ضوؤولني يف ال�ضلطة التنفيذية �ضعيًا مل�ضاعفة االإجناز وجتاوز التحديات،
وو�ضع روؤى وا�ضرتاتيجيات �ضاملة ميكن من خاللها حتقيق التطبيق الفعّال
ن�س احلوار:
واملثمر لكافة الربامج احلكومية» .وفيما يلي ّ
] كيف تقيِّمني تعاطي ال�سلطة التنفيذية مع ما ُيطرح يف جمل�س النواب من مقرتحات
وقوانني ومطالبات؟ وبخا�سة اأنه ترتفع اأحيانًا بع�س الأ�سوات النيابية بني فرت ٍة واأخرى
تتهم بوجود عدم تعاون من بع�س الوزراء وامل�سوؤولني وتاأخر يف الر ِّد على مقرتحات
النواب ..فما هو راأيكم؟.
ـ يف البداية يطيب يل اأن اأتوجه جلريدتكم الغراء بخال�س ال�ضكر والتقدير على
اإتاحة هذه الفر�ضة للحديث عن جمل�س النواب الذي اأت�ضرف برئا�ضته وما اأجنزه من
عمل ل�ضالح الوطن واملواطنني ،وال يفوتني اأن اأجدد التهنئة لكم يف الذكرى احلادية
والثالثني ل�ضدور �ضحيفة «االأيام» ،التي متثل مع بقية املوؤ�ض�ضات ال�ضحفية االأخرى
يف مملكة البحرين ركائز هامة لدعم العمل الوطني ،باعتبار ال�ضحف وو�ضائل االإعالم
املحلية �ضريكة يف العطاء واالإجناز.
اأما ب�ضاأن �ضوؤالكم ،فدعني اأوؤكد لكم بداي ًة على عدة حقائق وركائز يقوم عليها عمل
جمل�س النواب وال�ضلطة الت�ضريعية ومن اأهمها اأن القيادة احلكيمة حل�ضرة �ضاحب
اجلاللة امللك حمد بن عي�ضى اآل خليفة عاهل البالد املفدى حفظه اهلل ورعاه ومنذ
بداية م�ضروعه االإ�ضالحي الفريد عمدت اإىل اأن يكون لل�ضلطة الت�ضريعية دور مهم يف
م�ضرية النه�ضة والتنمية يف مملكة البحرين واأن يكون رافدًا وداعمًا لها ،واإننا ن�ضتظل
بالروؤى والتوجيهات والتطلعات ال�ضامية جلاللة امللك الذي دائمًا ما تكون كلماته
وتوجيهاته ال�ضديدة جداول عم ٍل وخارطة طريق للجميع.
ولقد جاء ميثاق العمل الوطني ود�ضتور اململكة لري�ضخا اأف�ضل الظروف لعمل
جناحي ال�ضلطة الت�ضريعية مبجل�ضي النواب وال�ضورى على اأ�ض�س ع�ضرية ومتقدمة
جعلت مملكة البحرين يف م�ضاف الدول الدميقراطية العريقة على اأ�ض�س د�ضتورية
تعزز من احلريات وتر�ضخ مبادئ �ضيادة القانون والف�ضل بني ال�ضلطات وتعزيز
مكانة ودور املراأة يف ال�ضاأن العام.
وبكل تاأكيد فاإن التعاون بني ال�ضلطتني الت�ضريعية والتنفيذية عمال باإحكام
املادة ( )32من الد�ضتور ي�ضكل اأحد ال�ضمانات الهامة لتحقيق ما يتطلع اإليه الوطن
ري يف ظل
واملواطنون من منا ٍء وتقدم ،وهذا التعاون وهلل احلمد موجود ب�ضك ٍل كب ٍ
الدعم الكبري والتوا�ضل الدائم والتعاون الوثيق من قبل احلكومة املوقرة برئا�ضة
�ضاحب ال�ضمو امللكي االأمري خليفة بن �ضلمان اآل خليفة رئي�س الوزراء املوقر حفظه
اهلل ،وم�ضاندة وموؤازرة من �ضاحب ال�ضمو امللكي االأمري �ضلمان بن حمد اآل خليفة ويل
العهد نائب القائد االأعلى النائب االأول لرئي�س جمل�س الوزراء حفظه اهلل ،وهو ما اأثمر
عن الكثري والكثري من املكا�ضب واملنجزات التي حتققت للوطن واملواطنني.
وطني تكون مبدى حتقيق املوؤ�ض�ضة اأو
واإن عملية التقييم مل�ضرية عمل اأي منج ٍز
ٍ
اجلهة لتطلعات الوطن واملواطنني ،ونحن يف جمل�س النواب نعمل مثل بقية ال�ضلطات
وفق مبادئ ميثاق العمل الوطني ،ووفق قواعد د�ضتورية متينة جامعة.
واإننا جميعًا غايتنا واحدة هي الوطن ورفعته وتقدمه ،وا�ضعني ن�ضب اأعيننا
احلفاظ على اأمن الوطن وا�ضتقراره والدفاع عن �ضيادته و�ضالمته ،والعمل من اأجل
تطوره وازدهاره ،وما يحركنا هو امل�ضلحة الوطنية العليا ،والعمل على تلبية
تطلعات املواطنني ،بنا ًء على خطط تنموية �ضاملة ت�ضتهدف اإثراء املنجز الوطني
لالأجيال احلالية والقادمة.
ومن هنا ،فاإنني اأرى اأن من غري االإن�ضاف نعت العالقة بني ال�ضلطتني بعدم
التعاون ،ورمبا يحدث تاأخري يف رد بع�س الوزارات اأو اختالف يف وجهات النظر جتاه
بع�س الق�ضايا واملو�ضوعات ،ولكن ذلك يتم وفق االأطر الد�ضتورية والقانونية ،واإذا
تتبعتم امللفات امل�ضرتكة التي عملنا فيها مع احلكومة املوقرة ،خالل الف�ضل الت�ضريعي
احلايل لوجدمت ترجمة واقعية ملا اأحتدث عنه يف مو�ضوع التوافق ،كملف برنامج
عمل احلكومة الذي �ضهد عمالً دوؤوبًا من قبل اأ�ضحاب ال�ضعادة النواب وامل�ضوؤولني يف
ال�ضلطة التنفيذية ،وانتهى بتوافقٍ على العديد من امل�ضاريع التطويرية وعدم امل�ضا�س
مبكت�ضبات املواطنني ،وكذلك حتقق يف عملنا امل�ضرتك يف م�ضروع امليزانية العامة
للدولة ،والكثري من امللفات االأخرى.
كما اأننا نعي�س اليوم مرحلة اأكرث تطو ًرا لتو�ضعة دائرة التعاون والتوافق بني
ال�ضلطتني ،من خالل تفعيل اللجنة امل�ضرتكة بني ال�ضلطتني الت�ضريعية والتنفيذية
بتوجيهات مباركة من �ضاحب ال�ضمو امللكي االأمري �ضلمان بن حمد اآل خليفة ويل
العهد ،نائب القائد االأعلى النائب االأول لرئي�س جمل�س الوزراء ،وحني نقول اإن
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التعاون بني جمل�س النواب واحلكومة مثمر ومتميز ،فنحن ال ندعي اأنه بلغ مرحلة
الكمال ،ولدينا طموح باأن يكون هناك مزيد من التعاون.
واإننا نعمل جميعًا �ضمن فريق البحرين الذي يجمع حتت مظلته جميع املنتمني
لهذا الوطن املعطاء ،من نواب و�ضوريني ووزراء وعاملني يف كافة القطاعات ،ون�ضعى
لت�ضخري االإمكانيات لدعم م�ضرية التقدم والنماء للمملكة ،والعمل معًا من اأجل حتقيق
تطلعات املواطن ،عرب تذليل ال�ضعوبات ،وجتاوز التحديات ،والو�ضول اإىل الغايات
املرجوة.
واأود يف ذات ال�ضياق ،اأن اأ�ضيد بالتعاون الفاعل بني جمل�س النواب وجمل�س
ال�ضورى املوقر برئا�ضة معايل االأخ علي بن �ضالح ال�ضالح ،وال�ضعي امل�ضرتك لدعم
برامج وم�ضاريع التواأمة وال�ضراكة �ضواء على م�ضتوى اأع�ضاء املجل�ضني اأو على
م�ضتوى االأمانتني العامتني مبا يحقق امل�ضلحة العامة.

الرقابة على برنامج احلكومة
] فيما يتعلق بتنفيذ برنامج احلكومة ..هل يراقب جمل�سكم اأداء احلكومة فيما ّ
مت
التفاق عليه يف الربنامج من م�سروعات وخطط وبرامج خمتلفة؟ وما هي ح�سيلة هذه
الرقابة؟ اأو مبعنى اآخر ما هو تقييمكم لأداء احلكومة يف هذا ال�ساأن؟.
ـ برنامج احلكومة يعد من اأهم نقاط وحماور التعاون بني ال�ضلطتني الت�ضريعية
والتنفذية ،الذي نظمته املادة ( )46من الد�ضتور وهذا التعاون ال ينتهي مبجرد
موافقة جمل�س النواب على الربنامج واإقراره ،بل هو تعاون م�ضتمر ومتوا�ضل ويظل
موجودًا طيلة مدة هذا الربنامج ،وذلك اأ�ضا�س الدور الرقابي للمجل�س الذي ميثل رك ًنا
اأ�ضا�ضيًا واأحد االخت�ضا�ضات االأ�ضيلة له ،حيث اأتاح د�ضتور مملكة البحرين العديد
من و�ضائل الرقابة الربملانية التي متكن املجل�س النيابي من ممار�ضة دوره يف الرقابة
على اأعمال ال�ضلطة التنفيذية حتقي ًقا للم�ضلحة العامة ،والوقوف على اأي خمالفات اأو
جتاوزات يف عمل الوزارات والهيئات واملوؤ�ض�ضات احلكومية.
وال �ضك يف اأن الرقابة على ما مت التوافق عليه يف برنامج عمل احلكومة يدخل
ً
�ضمن اإطار عمل اأ�ضحاب ال�ضعادة النواب ،فاملجل�س النيابي يويل اهتمامًا بالغا مبتابعة
تنفيذ حماور برنامج عمل احلكومة ،والتاأكد من تنفيذ امل�ضاريع واملبادرات ،ال�ضيما
املتعلقة مبلف التوازن املايل ،مع �ضمان تعزيز جودة اخلدمات احلكومية للمواطنني،
كموا�ضلة االإجناز يف امللف االإ�ضكاين ،وخلق فر�س العمل ،وجتاوز التحديات املختلفة.
ومل يدخر الزمالء النواب جهدًا يف تفعيل اأدواتهم الد�ضتورية للوقوف على ما
يجدونه من خمالفة اأو تق�ضري يف تنفيذ التوافقات التي متت ،فهناك تفعيل وا�ضح
لالأدوات الرقابية من اأ�ضئلة برملانية واقرتاحات برغبة ،وت�ضكيل جلان التحقيق ،اأو
طرح مو�ضوعات للمناق�ضة العامة.
وعلى �ضبيل املثال ال احل�ضر ،فاإن جلنة التحقيق الربملانية ب�ضاأن عدم قيام
اجلهات املخت�ضة ببحرنة الوظائف يف القطاعني العام واخلا�س ،بذلت جهودًا جبَّارة
من اأجل الو�ضول اإىل روؤية متكاملة ب�ضاأن اإحالل وتوطني البحرينيني يف الوظائف
العامة ،و�ضاهمت خالل فرتة عملها على حث عدد من اجلهات احلكومية للمبادرة
بتوظيف البحرينيني ،ومت اإحراز خطوات اإيجابية يف هذا االجتاه ،كما تفاعلت جهات
اأخرى بتثبت البحرينيني الذين كانوا يعملون بعقود موؤقتة.
واإننا جند اأن اأداء احلكومة اإيجابي ب�ضورة عامة ،ون�ضعى للتعاون مع الوزراء
وامل�ضوؤولني يف ال�ضلطة التنفيذية �ضعيًا مل�ضاعفة االإجناز وجتاوز التحديات ،وو�ضع
روؤى وا�ضرتاتيجيات �ضاملة ميكن من خاللها حتقيق التطبيق الفعال واملثمر لكافة
الربامج احلكومية.

بيانات الخبر

الت�صدي لفريو�س كورونا «كوفيد »19
] كيف تقيِّمون اآلية التعامل مع التداعيات الكبرية التي نعي�سها على خلفية فريو�س
«كورونا امل�ستجد -كوفيد»19؟ وما هي اأبرز مطالبكم يف ال�سلطة الت�سريعية وما تاأملونه
وتتحركون عليه على �سعيد جتاوز هذه التداعيات والتقليل من الأ�سرار القت�سادية الكبرية
املتوقعة؟.
ـ على قدر التحديات تكون الدول واملواقف ،واالأزمات هي املخترب احلقيقي
الإن�ضانية الدول وحت�ضرها ولي�س ما ترفعه من �ضعارات وال ادعاءات ،وال �ضك يف اأن
اأزمة فريو�س كورونا امل�ضتجد -كوفيد 19من التحديات اخلطرية وغري امل�ضبوقة يف
التاريخ احلديث للب�ضرية باأ�ضرها.
وكما نرى فاإن هذه االأزمة كانت كا�ضفة ملا تتمتع به مملكة البحرين من بع ٍد
ح�ضاري واإن�ضاين وما حتمله من تقدير الأبنائها وحر�س على اأرواحهم و�ضالمتهم،
بينما دول اأخرى رغم تقدمها ف�ضلت يف اإدارة االأزمة.
وبخطى
ولقد اأثبتت اململكة بقيادتها احلكيمة اأنها ت�ضري على نهج متني وقومي
ً
واثق ٍة ومتوازنة بني املعطيات والتطلعات والتحديات وجنحت يف اأن ت�ضق طريق
وعي واقتدار ،وك�ضبت رهانها على املواطن البحريني ،فكان لها
التنمية والرخاء بكل
ٍ
هذا الرقي يف التعامل مع االأزمة وهذا النجاح يف العالج وال�ضيطرة عليها.

اإن مملكة البحرين تقدم اأدا ًء عاليًا وتبذل جهودًا كبرية يف �ضبيل حماية الوطن
واملجتمع من فريو�س كورونا ومنع تف�ضيه ،حيث جاءت توجيهات جاللة امللك يف
اإطار حر�س جاللته على اأبنائه املواطنني بتخ�ضي�س حزمة مالية كبرية بلغت ()4،3
مليار دينار ،و�ضملت قطاعات عديدة من املواطنني والقطاعات التجارية واالقت�ضادية،
رب عن متكن واقتدار يف ا�ضتيعاب
كما اأن االإجراءات التي قامت بها اجلهات املعنية تع ُ
احلاالت� ،ضواء من خالل توفري العالج اأو العزل اأو احلجر ال�ضحي ،وكذلك من
خالل االإجراءات العديدة التي مت اتخاذها ل�ضمان احلد من انت�ضار الفايرو�س من بني
املواطنني واملقيمني.
وحني جند االهتمام والدعم واملتابعة املبا�ضرة من قبل القيادة احلكيمة يف هذا
امللف حتديدًا ،ندرك اأننا اأمام منظومة ا�ضرتاتيجية دقيقة وحمكمة ،ال�ضيما يف ظل
ما الحظناه عن قرب ،وكذلك تعرفنا عليه من خالل اجتماعنا مع اجلهات احلكومية
املعنية يف جمل�س النواب موؤخ ًرا ،االأمر الذي يبعث باالطمئنان ،ويوؤكد اأننا ن�ضري يف
االجتاه ال�ضحيح.
كما مل�ضنا الثقة يف االإجراءات املتقدمة واملتطورة وال�ضاملة من خالل ت�ضريح
�ضمو رئي�س الوزراء املوقر ،وتاأكيداته على اأن الو�ضع ال�ضحي يف اململكة ال يبعث
على القلق ،واأن كافة املوؤ�ضرات توؤكد التعامل االحرتايف مع الفريو�س ،اإىل جانب
اجلهود واملتابعة امليدانية وامل�ضتمرة من قبل �ضمو ويل العهد ،التي برهنت على جدية
التحركات احلكومية والوطنية التخاذ كافة التدابري الالزمة الحتواء االأزمة من دون
اأية اأ�ضرا ٍر على �ضحة االإن�ضان يف الوطن ،وتقليل االأ�ضرار االقت�ضادية.
واإزاء اأزمة خطرية كهذه ،فاإن جمل�س النواب باعتباره املمثل لنب�س املواطن
كان وما يزال حا�ض ًرا و�ضاعف من جهوده وك َّثف من دوره ليكون عو ًنا و�ضندًا
لل�ضلطة التنفيذية يف كافة خطواتها و�ضيا�ضاتها ،واأبلى وهلل احلمد بال ًء ح�ض ًنا،
وحترك على اأكرث من �ضعيد واجتاه �ضواء على �ضعيد التوعية باإجراءات الدولة
اأو اقرتاح ما يلزم ل�ضمان جناحها وفعاليتها مما يعزز من جهود الدولة يف
معاجلة تداعيات االأزمة على املواطنني.
فقد ناق�س املجل�س على �ضبيل املثال يف جل�ضته التي عقدت بتاريخ  4مار�س
 2020اقرتاحً ا برغبة ب�ضفة م�ضتعجلة باإن�ضاء �ضندوق تكافلي يخت�س بجميع
امل�ضاهمات والتربعات من رجال االأعمال وال�ضركات الوطنية والبنوك واالأفراد
باملجتمع البحريني ،وتكون خم�ض�ضة للجهود املبذولة ملكافحة ومنع انت�ضار
فريو�س كورونا والكوارث االأخرى ،ومتت املوافقة على املقرتح واإحالته اإىل
احلكومة.
ويف نف�س اجلل�ضة ،ناف�س املجل�س ا ً
أي�ضا اقرتاحً ا م�ضتعجالً باإ�ضقاط الفوائد
املرتتبة على قرار تاأجيل القرو�س مدة �ضتة اأ�ضهر ،ووافق على اقرتاح م�ضتعجل
واإحالته اإىل احلكومة ب�ضاأن اقت�ضار احلزمة املالية واالقت�ضادية التي اأعلن عنها
جمل�س الوزراء بقيمة  4.3مليارات دينار ملواجهة انعكا�ضات االنت�ضار العاملي
لفريو�س كورونا كوفيد  19يف اململكة ،على �ضركات وموؤ�ض�ضات القطاع اخلا�س
املتو�ضطة وال�ضغرية ومتناهية ال�ضغر ،والتي يثبت تاأثرها �ضلبًا بحاالت االإ�ضابة
بفريو�س كورونا ،واالإجراءات االحرتازية ملواجهته يف البحرين.
كما وافق املجل�س يف جل�ضته بتاريخ  10مار�س  2020على االقرتاح برغبة،
ب�ضاأن قيام احلكومة بدعم القطاع التجاري ،يف ظل اأزمة مر�س كورونا (كوفيد
 ،)19واإحالته اإىل احلكومة ،وت�ضمن االقرتاح توجيه وزارة ال�ضناعة والتجارة
وال�ضياحة بخف�س الر�ضوم االإيجارية ال�ضهرية يف املناطق ال�ضناعية بن�ضبة
 %50اأو العمل بالر�ضوم ال�ضابقة مدة  6اأ�ضهر ،وجتميد ر�ضوم االأن�ضطة التجارية
واالإعفاء من الر�ضوم االإ�ضافية املفرو�ضة على كل ن�ضاط جتاري يرغب طالب القيد
يف اإ�ضافته على االأن�ضطة الثالثة االأوىل املقيدة يف ال�ضجل ،وتوجيه هيئة الكهرباء
واملاء للعمل بالتعرفة ال�ضابقة ملدة  6اأ�ضهر ،وتوجيه وزارة االأ�ضغال و�ضوؤون
البلديات خلف�س الر�ضوم البلدية املفرو�ضة على املوؤ�ض�ضات وال�ضركات التجارية
وال�ضناعية بن�ضبة  %50مدة  6اأ�ضهر ،والتوجيه بوقف ر�ضوم عمل هيئة تنظيم
�ضوق العمل مدة  6اأ�ضهر ،وتوجيه �ضندوق العمل متكني لتحمل الفوائد البنكية
املرتتبة على القرو�س للموؤ�ض�ضات ال�ضغرية واملتو�ضطة مدة  6اأ�ضهر.
ٍ
اقرتاحات عديد ٍة ب�ضاأن قيام احلكومة ممثل ًة يف
ويعمل املجل�س كذلك على
هيئة تنظيم �ضوق العمل واجلهات املخت�ضة مبنح العمالة ال�ضائبة مهلة لت�ضحيح
اأو�ضاعها غري القانونية ،و�ضم تاأجيل االأق�ضاط امل�ضتحقة على املواطنني للقرو�س
التقاعدية واال�ضتبدال واالأق�ضاط االإ�ضكانية ،و�ضمول تطبيق نظام العمل من املنزل
لالأم العاملة يف ال�ضركات والهيئات واملوؤ�ض�ضات التي متتلك الدولة ن�ضبة %50
من االأ�ضهم ،وقيام الوزارات واجلهات اخلدمية املختلفة لتفعيل وحتويل جميع
اخلدمات احلكومية املقدمة اإىل اجلمهور اإىل خدمات اإلكرتونية ،و�ضرف عالوة
ت�ضجيعية للموظفني ومكافاأة خا�ضة للمتطوعني ،وذلك للكوادر العاملة �ضمن
احلملة الوطنية ملكافحة فريو�س كورونا ،والعاملني يف ال�ضفوف االأمامية.
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مركز ويل العهد للبحوث الطبية:

تدريب ما يزيد على  1500من الكادر الطبي ملواجهة «كورونا»
اأ�ضاد قائد اخلدمات الطبية امللكية اللواء الربوفي�ضور
ال�ضيخ خالد بن علي اآل خليفة بالدور الريادي الذي يتخذه
مركز ويل العهد للتدريب والبحوث الطبية من دورات
متخ�ض�ضة� ،ضمن اخلطط
تدريبية وور�ش عمل طبية
ّ
املو�ضوعة ملكافحة فريو�ش كورونا (كوفيد  ،)19موؤكدا ً
اأن هذه الدورات املوجّ هة للطاقم الطبي مبملكة البحرين
ً
رادفا اأ�ضا�ضيًا �ضمن اجلهود الوطنية ملكافحة فريو�ش
ُتعد
كورونا بقيادة �ضاحب ال�ضمو امللكي االأمري �ضلمان بن حمد
اآل خليفة ويل العهد نائب القائد االأعلى النائب االأول لرئي�ش
جمل�ش الوزراء.
من جهته ،اأعرب العميد طبيب خالد عبدالغفار عبداهلل
مدير مركز ويل العهد للتدريب والبحوث الطبية عن اأهمية
دور املركز يف هذه املرحلة ،اإذ مت افتتاحه يف فرباير 2019
من قبل الفريق طبيب ال�ضيخ حممد بن عبداهلل اآل خليفة
رئي�ش املجل�ش االأعلى لل�ضحة ،وخالل هذه الفرتة مت تقدمي
التخ�ض�ضات
ما يزيد على  150ور�ضة عمل مبختلف
ّ
الطبية ،وقد �ضارك يف هذه الدورات والور�ش العملية
نخبة من االأطباء واالأخ�ضائيني بامل�ضت�ضفى الع�ضكري ومن
دول اخلليج العربي ودول العامل ،مثل الواليات املتحدة
االأمريكية ،واململكة املتحدة ،وفرن�ضا ،واإيطاليا ،واأملانيا،
واإ�ضبانيا واأيرلندا.
وي�ضتمل مركز ويل العهد للتدريب والبحوث الطبية
تو�ضلت
على غرف و�ضاالت طبية جمهزة باأحدث ما
ّ
اإليه التكنولوجيا يف التعليم الطبي ،من دمى وروبوتات
�ضناعية واأجهزة املحاكاة الطبية واملختربات العلمية،
لتهيئة الكوادر الطبية خللق اأجواء حتاكي ما هو موجود

يف اأروقة امل�ضت�ضفيات وغرف العمليات ،ويت�ضمّن املركز
ا ً
أي�ضا غرفة للتدريبات العملية لعمليات االإخالء الطبية
والعالج امليداين ملنت�ضبي قوة دفاع البحرين للتدريب على
خمتلف ال�ضيناريوهات.
من جهته ،اأكد العقيد طبيب نايف عبدالرحمن لوري،
رئي�ش التعليم امل�ضتمر لالأطباء وامل�ضرف على الور�ش
املتخ�ض�ضة ملكافحة فريو�ش كورونا (كوفيد
التدريبية
ّ
 )19باخلدمات الطبية امللكية ،اأن مركز ويل العهد للتدريب
والبحوث الطبية اأخذ دور الريادة يف تدريب الكادر الطبي
مبملكة البحرين �ضمن توجيهات الفريق الوطني الطبي

للت�ضدي لفريو�ش كورونا.
وك�ضف العقيد طبيب نايف لوري عن تدريب ما يزيد
على � 1500ضخ�ش من اأطباء وممر�ضني ومنت�ضبني للمهن
امل�ضاعدة الطبية باملركز طوال هذه الفرتة ،وقد ا�ضتمل
التدريب على خمتلف الور�ش العملية املكثفة ،امل�ضتوحاة
من تعليمات منظمة ال�ضحة العاملية واأحدث التوجيهات
ملكافحة وعالج فريو�ش كورونا ،يف التعامل مع احلاالت
القائمة بـ(كوفيد  )19وكيفية التعامل مع اأحدث اأجهزة
�ض�ضت دورات تدريبية مكثفة
التنف�ش اال�ضطناعي ،كذلك ُخ ّ
يف جمال العالج التنف�ضي والتعامل مع احلاالت القائمة

رعى امللتقى الإلكرتوين جلمعية ال�صكري البحرينية ...رئي�س املجل�س الأعلى لل�صحة:

«مبادرة حتدي امل�صي» هي الأوىل على م�صتوى البحرين واخلليج
حتت رعاية الفريق طبيب
ال�ضيخ حممد بن عبداهلل اآل خليفة
رئي�ش املجل�ش االأعلى لل�ضحة
رئي�ش جمل�ش اإدارة جمعية ال�ضكري
البحرينية ،نظمت جمعية ال�ضكري
البحرينية حفل تكرمي املت�ضابقني
يف مبادرة «حتدي امل�ضي» ،وذلك
م�ضاء يوم ال�ضبت  2مايو 2020
عن طريق تقنية االت�ضال املرئي عن
بعد وذلك الأول مرة يف ملتقيات
اجلمعية.
ويف كلمته االفتتاحية ،اأ�ضار
ال�ضيخ حممد بن عبداهلل اآل خليفة
اإىل اأن «حتدي امل�ضي» هو من اأهم
الربامج ملواجهة ظاهرة انت�ضار
ال�ضمنة يف جمتمعنا ،والتي تعد
من اأهم اال�ضباب الرئي�ضية لالإ�ضابة
مبر�ش ال�ضكري وكافة االأمرا�ش
املزمنة والتي لها تاأثريات اجتماعية
و�ضحية ومادية خطرية على الفرد
واحلكومات واملجتمع.
واأ�ضار اإىل اأنّ «مبادرة حتدي
امل�ضي» املبادرة االأوىل من نوعها على

م�ضتوى البحرين ومنطقة اخلليج
العربي ،ولقد القت هذه املبادرة دعمًا
وا�ضعا ً من خمتلف اأفراد املجتمع
ومب�ضاركة وا�ضعة جميع الفئات
العمرية وبدعم وم�ضاندة وم�ضاركة
امل�ضوؤولني باململكة ،واأي�ضا ً ت�ضجيعهم
الأفراد املجتمع حتى اأ�ضبحت هذه
املبادرة برناجما ً توعويًا متكامالً
للحد من ال�ضمنة ومن م�ضاعفات
مر�ش ال�ضكري واالأمرا�ش املزمنة.
واأو�ضح ال�ضيخ حممد بن عبداهلل

اآل خليفة باأنّ املبادرة حققت اأث ًرا
اإيجابيًا يف امل�ضاركني فيها وعلى
م�ضتوى املجتمع عموماً ،قائالً« :لقد
مل�ضنا يف االآونة االأخرية العديد
من املوؤ�ضرات والتغريات ال�ضحية
وال�ضلوكية يف اأفراد املجتمع بعد
م�ضاركتهم معنا يف الن�ضخة االأوىل،
وذلك من حيث التزامهم بامل�ضي
اليومي ،واأي�ضا تخل�ضوا من االأوزان
الزائدة والبع�ش منهم ا�ضتطاع
ال�ضيطرة على مر�ش ال�ضكري ومنهم

من حمى ج�ضده من االإ�ضابة مبر�ش
ال�ضكري واالأمرا�ش املزمنة االأخرى،
وهذا ما �ضجعنا على موا�ضلة
(مبادرة حتدي امل�ضي) بن�ضختها
الثانية التي حملت طابع التحدي
وموا�ضلة امل�ضي املنتظم اليومي لدى
امل�ضاركني من اأفراد املجتمع بالرغم
من الظروف املتمثلة يف تف�ضي مر�ش
(الكورونا) مما اأدى اىل التزام االأفراد
املنتظمني يف ممار�ضة حتدي امل�ضي
وهم يف منازلهم».
من جهتها ،قالت الدكتورة مرمي
الهاجري الوكيل امل�ضاعد لل�ضحة
العامة ونائب رئي�ش جمعية ال�ضكري
البحرينية اأن اجلمعية وحتت رعاية
ال�ضيخ حممد بن عبداهلل اآل خليفة
رئي�ش اجلمعية نظمت م�ضابقة حتدي
امل�ضي يف ن�ضختها الثانية ملتابعي
ان�ضتغرام اجلمعية ملدة ثالث �ضهور
من  25يناير  2020اىل  23ابريل
 ،2020ابتدا ًء من مم�ضى الرفاع يف
املحافظة اجلنوبية واليوم نختتمها
بعد � 3ضهور.

بيانات الخبر
اأجنزت  671معاملة عن بُعد للموؤ�ص�صات التدريبية اخلا�صة

اليوم
ّ
للتوجه نحو التدريب الفرتا�صي
«العمل» تدعو املوؤ�ص�صات
التاريخ

قالت وزارة العمل والتنمية االجتماعية
اإنها اأجنزت ( )671معاملة اإلكرتونية متنوعة
موجّ هة ملوؤ�ض�ضات تدريبية خا�ضة تقع حتت
اإ�ضراف الوزارة ،وذلك خالل الفرتة من  9مار�ش
اإىل نهاية اأبريل  ،2020م�ضرية اإىل اأن ذلك ياأتي
يف اإطار تفعيل خا�ضية تقدمي اخلدمات احلكومية
للمواطنني عن بعد ،وتطبي ًقا لالإجراءات الوقائية
والتدابري االحرتازية للحد من انت�ضار فريو�ش
كورونا (كوفيد .)19
وذكرت اأن اخلدمات االإلكرتونية التي
قدمتها وزارة العمل والتنمية االجتماعية ملختلف
املوؤ�ض�ضات التدريبية اخلا�ضة التي ت�ضرف عليها
الوزارة تت�ضمن جماالت عديدة ،منها طلبات
ترخي�ش الربامج التدريبية وترخي�ش املدربني
وطلبات الت�ضديق على ال�ضهادات ،واإن�ضاء موؤ�ض�ضة
تدريبية خا�ضة ومتابعة طلبات املوؤ�ض�ضات
التدريبية اجلديدة ،كذلك تلقي طلب تعيني مدير

الخبر

جهة النشر

الصفحة
العدد

الرابط اإللكتروني

�أحمد جعفر
للموؤ�ض�ضة التدريبية اأو املخوّلني بالتوقيع وجتديد
ترخي�ش املعهد اأو املركز التدريبي ،اأو تغيري
اأ�ضمائها ،اإ�ضافة اإىل طلب اإلغاء تراخي�ش الأي

موؤ�ض�ضة تدريبية وا�ضتالم تظلمات املتدربني وحلها
بالتن�ضيق مع اجلهات املعنية.
وقال مدير اإدارة �ضوؤون املعاهد املهنية بوزارة
العمل والتنمية االجتماعية اأحمد جعفر مفتاح اإن
االإدارة قامت خالل الفرتة املذكورة بتجديد ومتابعة
تراخي�ش التدريب لـ( )40من�ضاأة ،اإ�ضافة اإىل
متابعة ( )16طلب ترخي�ش جديد وطلبات قيد
الدرا�ضة ،فيما مت اإجناز ومتابعة ( )20معاملة
لتوظيف مدير ومتابعة موؤ�ض�ضات متار�ش التدريب
دون ترخي�ش ،فيما بلغت معامالت ومتابعات
الربامج املرخ�ضة ( )79معاملة ،اإ�ضافة اإىل
اإ�ضدار الرتخي�ش لـ( )21مدربًا جديدًا ،ف�ضالً عن
ت�ضديق (� )51ضهادة ،فيما بقيت ( )40معاملة قيد
الدرا�ضة ،كما مت الرد على ( )400ا�ضتف�ضار عن
بُعد تتعلق باإ�ضدار تراخي�ش التدريب اأو الربامج
املرخ�ضة او ما يت�ضل بالتو�ضيحات حول التعاميم
والقرارات ذات ال�ضلة.

خ�ضو�ضا يف ظل ت�ضييد الوحدة امليدانية للعناية
احلرجة،
ً
الق�ضوى بامل�ضت�ضفى الع�ضكري موؤخ ًرا ،وقد مت الرتكيز يف
جميع هذه الدورات والور�ش العملية على كيفية حماية
الطاقم الطبي الأنف�ضهم واملر�ضى وف ًقا للمعايري املعتمدة
ملعدات احلماية ال�ضخ�ضية.
ونوه العقيد طبيب نايف لوري با�ضتمرارية هذه
الدورات والور�ش العملية مبركز ويل العهد للتدريب
والبحوث الطبية خالل الفرتة القادمة ،ملنت�ضبي اخلدمات
الطبية امللكية وجممع ال�ضلمانية الطبي.
واختتم العقيد طبيب نايف لوري حديثه باأن مركز ويل
العهد للتدريب والبحوث الطبية قد ّ
�ضخر جميع طاقاته من
الطاقم التدريبي واالأجهزة الطبية واملحاكاة لتدريب اأكرب
عدد ممكن من الكادر الطبي ملواجهة هذه اجلائحة ،وهذه
التوجهات تنبع من نظرة قائد اخلدمات الطبية امللكية
اللواء الربوفي�ضور ال�ضيخ خالد بن علي اآل خليفة باأن يتخذ
مركز ويل العهد الدور الريادي يف مهمته يف جمال التدريب
خ�ضو�ضا لكونه مرك ًزا فريدًا من نوعه واإمكاناته يف
الطبي،
ً
مملكة البحرين ومنطقة اخلليج العربي.
وقال اإن هذه اجلهود تكللت بنجاح باهر ،بف�ضل من
اهلل عز وجل ومن ثم بف�ضل املتابعة اليومية احلثيثة من
قبل قائد اخلدمات امللكية الطبية للربامج التدريبية ،وكل
ما من �ضاأنه تعزيز مكانة اخلدمات الطبية امللكية كموؤ�ض�ضة
�ضحية ريادية مبملكة البحرين ومنطقة ال�ضرق االأو�ضط،
والتي بدورها حققت اإجنازات وطنية م�ضهود لها من
خالل خمتلف االعرتافات وال�ضهادات الدولية التي نالتها
اخلدمات الطبية امللكية يف ال�ضنوات املا�ضية.

تعاون بني «العا�صمة» و«الغرفة»
لإن�صاء م�صاكن موؤقتة للعمالة الوافدة

حمافظ �لعا�سمة
اأعلنت حمافظة العا�ضمة وغرفة جتارة
و�ضناعة البحرين عن تعاون م�ضرتك الإن�ضاء
م�ضاكن موؤقتة للعمالة الوافدة ونقلهم اإليها
وذلك كاإجراء احرتازي� ،ضمن اجلهود
الوطنية ملكافحة فريو�ش كورونا ،حيث
�ضت�ضاهم (الغرفة) مببلغ  60األف دينار ،يف
اطار العالقة الوطيدة بينها وبني املحافظة يف
العديد من املجاالت.
واأ�ضاد ال�ضيخ ه�ضام بن عبدالرحمن اآل
خليفة حمافظ العا�ضمة بالدور املهم الذي
ت�ضطلع به غرفة جتارة و�ضناعة البحرين يف
دعم اجلهود الوطنية الحتواء ومنع انت�ضار
كورونا ،وم�ضاندتها للتجار يف ظل الظروف
الراهنة ،حيث اأتت هذه املبادرة لتوؤكد على
م�ضاهمتها الفاعلة حلل م�ضكلة تكد�ش العمالة
الوافدة يف املحافظة ،مبا يت�ضق مع دورها
الوطني امل�ضهود يف دعم خمتلف املبادرات
التي ت�ضب يف خري الوطن واملواطن واملقيم،
داعيا ً خمتلف املوؤ�ض�ضات و�ضركات القطاع
اخلا�ش اإىل امل�ضاهمة يف اجلهود التي تبذلها
املحافظة لتخفيف كثافة العمالة الوافدة من
خالل اإن�ضاء م�ضاكن موؤقتة اأو التربع مببان
قائمة لت�ضكني العمالة فيها.

�سمري نا�س
من جهته ،قال رئي�ش غرفة جتارة
و�ضناعة البحرين �ضمري عبداهلل نا�ش اإن هذه
املبادرة تاأتي اإنفاذا ً للتوجيهات امللكية ال�ضامية
حل�ضرة �ضاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�ضى
اآل خليفة ،عاهل البالد املفدى بت�ضافر اجلهود
واالإمكانيات والتعاون والتن�ضيق مع احلكومة
املوقرة ملجابهة فريو�ش كورونا ،حفاظا ً على
�ضحة و�ضالمة املواطنني واملقيمني ،موؤكدا ً
ت�ضخري كافة اإمكانيات الغرفة لدعم اجلهود
الوطنية للت�ضدي لهذه اجلائحة وتداعياتها
ال�ضلبية على خمتلف القطاعات ،م�ضريا ً اإىل
تكاتف جهود الغرفة مع اجلهود الوطنية
املبذولة لكل ما من �ضاأنه حماية �ضالمة
املجتمع وا�ضتقراره على كافة االأ�ضعدة.
و�ضدد رئي�ش الغرفة على اأن العمالة
الوافدة يف مملكة البحرين حتظى بكامل
الرعاية واالهتمام من قبل احلكومة املوقرة،
وتتمتع بكافة حقوقها التي �ضمنتها لها
قوانني وت�ضريعات اململكة ،الفتا ً اإىل اأن كافة
االإجراءات الوقائية املتخذة تعزز من حماية
تلك العمالة وت�ضونها من خماطر االأوبئة
ب�ضكل اآمن وحمكم ي�ضمن �ضالمتها ورعايتها
على النحو ال�ضليم.

«الرتبية» جتدد ترخي�س  8معاهد
ومراكز تعليمية ..وت�صحب ترخي�س اثنني
اأفادت اأمل الكعبي القائم باأعمال مدير اإدارة التعليم اخلا�ش بوزارة الرتبية والتعليم،
باأن الوزارة قامت بتجديد الرتخي�ش لعدد ( )8معاهد ومراكز تعليمية م�ضتوفية ل�ضروط
التجديد ،فيما مت �ضحب ترخي�ش معهدين ،وهما املعهد العاملي للعلوم االإدارية ،ومعهد
دينا للتكنولوجيا ،ملخالفتهما مواد املر�ضوم رقم  25ل�ضنة  1998ب�ضاأن املوؤ�ض�ضات
التعليمية والتدريبية اخلا�ضة ،وعدم قيامهما باإزالة تلك املخالفات ،على الرغم من توجيه
عدد من االإنذارات لهما بهذا ال�ضاأن.
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املقرتح مينح «املتناهية ال�ضغر»  % 23من الكتلة الت�ضويتية ..رئي�س «مالية النواب» يو�ضح:

بع�س املعلومات املتداولة عن «قانون الغرفة اجلديد» منقو�ضة وغري دقيقة
�أو�ضح �لنائب �أحمد
�ضباح �ل�ضلوم رئي�س جلنة
�ل�ضوؤون �ملالية و�القت�ضادية
مبجل�س �لنو�ب �أن ما مت
تد�وله من �أخبار يف بع�س
�ل�ضحف و�ملو�قع �الإلكرتونية
ومن�ضات �لتو��ضل �الجتماعي
بخ�ضو�س تعديالت قانون
�لغرفة رقم  48ل�ضنة 2012
�ملطروحة على �ملجل�س حاليًا
كان غري دقيق ،م�ضريً� �إىل
�أن �للجنة قامت ببع�س
�لتغيري�ت �جلذرية على ن�ضخة
�لتعديالت �لتي مت تقدميها
من قبل �حلكومة مبينة على
«مبد�أ �ال�ضتقاللية و�لتو�زن»،
وبالتايل فاإن ما �ضيتم
مناق�ضته يف جل�ضة جمل�س
�لنــو�ب بعد �لثالثــاء �ملو�فق
 5مايـــو يختلف ب�ضــكل
تام عــن �ملعلومات �ملتد�ولة
وعلى وجـه �خل�ضــو�س يف
«�ل�ضو�ضيال ميديا».

وقال النائب ال�ضلوم اإن اللجنة قامت بتعديالت كبرية
على جدول االأ�ضوات اخلا�ضة بانتخابات غرفة جتارة
و�ضناعة البحرين الذي ورد اإليها �ضمن التعديالت
الت�ضريعية املقرتحة ،وكان ي�ضم  8فئات وف ًقا لراأ�س مال
كل �ضركة ابتدا ًء من غري امل�ضرح به ودينار فما فوق،
وحتى راأ�س مال  5ماليني دينار فاأكرث.
واأكد اأن اللجنة اقرتحت رفع اأ�ضوات جميع فئات
ال�ضركات املتناهية ال�ضغر وال�ضغرية واملتو�ضطة متمثلة
يف  4فئات من الثمانية ،ويف الوقت ذاته خف�ضت اأ�ضوات
ال�ضركات الكبرية والعمالقة التي متثل الفئات االأربعة
االأخرى حتى يحدث التوازن والعدالة املرجوة من تعديل
القانون ب�ضكل رئي�ضي وحتفيز اجلميع على امل�ضاركة يف
االنتخابات والتفاعل مع كيان الغرفة الذي يعترب املمثل
ال�ضرعي والقانوين لهذه ال�ضركات وفق القانون.

اأمثلة للتو�ضيح
و�ضرب ال�ضلوم مثالً للتو�ضيح على التعديالت
التي قامت بها جلنة ال�ضوؤون املالية واالقت�ضادية فقال
«ال�ضركات التي ال ت�ضرح براأ�ضمالها يف عقد التاأ�ضي�س،
كان مقرتحً ا لها �ضوت واحد ومت زيادتها اإىل �ضوتني،
ال�ضركات التي راأ�ضمالها من دينار اإىل  19،999دينا ًرا
كان مقرتحً ا لها يف التعديالت احلكومية �ضوتان فقط
مت زيادتها اإىل  4اأ�ضوات ،ال�ضركات التي يبلغ راأ�ضمالها
من  20األف دينار اإىل  49،999دينا ًرا كان مقرتحا لها
 5اأ�ضوات مت زيادتها اإىل  8اأ�ضوات ،وال�ضركات التي
يرتاوح راأ�ضمالها من  50األف دينار اإىل  99،999دينا ًرا
كان مقرتحً ا لها  10اأ�ضوات مت زيادتها اإىل � 16ضو ًتا.
وبذلك مت زيادة جميع ال�ضركات يف الفئات االأربع االأوىل
من املقرتح».
وتابع قائالً «يف الفئات من اخلام�ضة اإىل الثامنة مت
تقلي�س عدد االأ�ضوات ،فعلى �ضبيل املثال ال�ضركات التي
راأ�ضمالها يبداأ من  100األف دينار اإىل  499،999دينا ًرا
كان مقرتحً ا لها � 50ضو ًتا مت تقلي�ضها اإىل � 32ضو ًتا
فقط ،وهنا الحظنا الفارق ال�ضا�ضع مع الفئة التي ت�ضبقها
يف راأ�س املال «الفئة الرابعة» وكان مقرتحً ا لها كما ذكرنا
 10اأ�ضوات فقط ،فتم العمل على ت�ضييق امل�ضافة بني

�أحمد �ل�ضلوم

الفئتني فرفعنا الفئة الرابعة وخف�ضنا الفئة اخلام�ضة،
االأمر نف�ضه يف الفئة ال�ضاد�ضة التي يبلغ راأ�ضمالها من
 500األف دينار اإىل  999،999دينا ًرا وكان مقرتحا لها
� 100ضوت لكل �ضركة فاقرتحنا تخفي�ضها اإىل � 64ضو ًتا
فقط ،ويف الفئة ال�ضابعة التي يبلغ راأ�ضمالها من مليون
دينار اإىل  4ماليني و 999،999دينا ًرا كان مقرتحا لها
� 500ضوت مت تخفي�ضها اإىل � 128ضو ًتا فقط ال غري،
ويف الفئة الثامنة واالأخرية التي يبلغ راأ�ضمالها  5ماليني
دينار فما فوق كان مقرتحً ا لها � 1000ضوت مت تقلي�ضها
اإىل � 256ضو ًتا فقط».

فل�ضفة حتديد الأ�ضوات
وقال النائب ال�ضلوم اإن فل�ضفة حتديد االأ�ضوات التي
اعتمدتها اللجنة يف اقرتاحها مبينة على مبداأ «اال�ضتقاللية
والتوازن» وحر�ضنا فعليًا على اأن توزان بني عدد ال�ضجالت
يف كل فئة من الفئات وبني االأ�ضوات التي �ضتح�ضل عليها
يف النهاية من كتلة االأ�ضوات االإجمالية ،مبي ًنا اأن املقرتح
الذي قدمته احلكومة كان مينح ال�ضركات الكبرية التي
يتجاوز راأ�ضمالها املليون دينار كتلة ت�ضويتية م�ضيطرة
يف االنتخابات تقدر بحوايل  %69من اإجمايل االأ�ضوات
يف مقابل  %6فقط لل�ضركات التي ال يزيد راأ�ضمالها عن
 20األف دينار ،يف حني النموذج املطبق حاليًا عك�س ذلك

«البلديات» حتوّ ل عددًا من خدماتها اإلكرتونيًا متا�ضيًا مع روؤية 2030

حتويل اإجراءات  19خدمة بلدية اإىل خدمات اإلكرتونية
ك�ضف وزير االأ�ضغال و�ضوؤون البلديات
والتخطيط العمراين املهند�س ع�ضام بن عبداهلل
خلف عن حتويل  19خدمة بلدية اإىل خدمات
اإلكرتونية بعد اأن كان يتطلب من املراجعني
احل�ضور �ضخ�ضيا ً ملراكز خدمة العمالء التابعة
الأمانة العا�ضمة والبلديات الثالث الإمتام هذه
اخلدمات ،وجاء ذلك يف اإطار �ضعي الوزارة
خلدمة املواطنني واملقيمني وامل�ضتثمرين يف
مملكة البحرين وت�ضهيل اإجراءات التقدمي
للخدمات البلدية ،مو�ضحا ً ا َّأن «التح ُوّل
االإلكرتوين يُعد م�ضروعا ا�ضرتاتيجيا يتما�ضى
مع روؤية مملكة البحرين  2030وبرنامج عمل
احلكومة املوقرة  ،2022-2019كما يتوافق
متاما ً مع
توجهات هيئة املعلومات واحلكومة
ُّ
االإلكرتونية».

فريق خمت�س لتحويل
اخلدمات البلدية اىل «اإلكرتونية»
وقال خلف« :من منطلق حر�ضنا على
تطوير اخلدمات البلدية فقد قامت الوزارة
بو�ضع خطة وت�ضكيل فريق عمل تقني خمت�س
لتحويل اخلدمات البلدية اإىل خدمات الكرتونية،
حيث ا�ضتطاعت منذ �ضهر مار�س املا�ضي حتى
نهاية �ضهر اإبريل 2020م حتويل اإجراءات
تقدمي  19خدمة بلدية وتوفريها عرب املوقع
االإلكرتوين للوزارة ،كما اأنها تعمل على حتويل
املزيد من اخلدمات البلدية لتكون اإلكرتونية يف

اليوم

جرى تنفيذها على عدة مراحل.

املرحلة الأوىل لتحويل اخلدمات
اىل «اإلكرتونية» انطلقت يف مار�س

ع�ضام خلف

امل�ضتقبل».
واأ�ضاف «هذه اخلطوة قللت من حاجة
ح�ضور املراجعني اإىل املكاتب االأمامية للبلدية،
اإذ اأ�ضبح باإمكانهم ا�ضتخدام موقع الوزارة
االإلكرتوين لتقدمي املعامالت والوثائق الالزمة،
اإ�ضافة اإىل متابعة طلباتهم اإلكرتونيا ً ومعرفة
ما اإذا مت قبول طلباتهم اأو رف�ضها ،اإ�ضافة اإىل
اإمكانية املراجعة يف حالة الرف�س».
واأو�ضح خلف اأن الفريق املخت�س يف
الوزارة ممثل يف اإدارة نظم املعلومات قام
باإتاحة اأكرب عدد من اخلدمات عن طريق املن�ضة
االإلكرتونية والتي ت�ضم حاليا ً  19خدمة بلدية

متامًا فهو مينح ال�ضركات ال�ضغرية التي ال يزيد راأ�ضمالها
عن  20األف دينار نحو  %60.6من الكتلة الت�ضويتية
وال�ضركات الكبرية نحو  %4.8فقط.
ولكن االقرتاحات التي قامت بها اللجنة وازنت القوة
الت�ضويتية مرة اأخرى بني الفئات املختلفة ،فبات لل�ضركات
املتناهية ال�ضغر (اأقل من  20األف دينار بحريني) ن�ضبة
تقدر بحوايل  %23.2من الكتلة الت�ضويتية ،وال�ضركات
ال�ضغرية واملتو�ضطة نحو  %42.1من الكتلة الت�ضويتية،
فيما ال�ضركات الكبرية والعمالقة التي راأ�ضمالها اأكرث من
مليون دينار ت�ضتحوذ على حوايل  %34.7من الكتلة
الت�ضويتية ،وبالتايل فاإن جمموع الكتلة الت�ضويتية
لل�ضركات املتناهية ال�ضغر وال�ضغرية واملتو�ضطة بات
جمتمعًا اأكرث من  %65من اإجمايل الكتلة الت�ضويتية.

واأ�ضار اإىل اأن املرحلة االأوىل لتحويل
اخلدمات اإلكرتونيا ً انطلقت يف بداية �ضهر مار�س
2020م ،اإذ مت حتويل خدمتي اإفادة ال�ضكن
وفتح احل�ضاب البلدي اإىل خدمات اإلكرتونية
حيث ي�ضتفيد من اخلدمتني عدد كبري من
املراجعني وكان يتطلب منهم �ضابقا ً احل�ضور
�ضخ�ضيا ً ملركز العمالء.
وذكر خلف اأن يف املرحلة الثانية مت حتويل
خدمة �ضا�ضة الدخول املوحدة ،يف حني مت االإعالن
يف املرحلة الثالثة عن الدفع االإلكرتوين املبا�ضر
وا�ضرتجاع مبالغ التاأمني ،م�ضريا ً اإىل اأن الوزارة
قد توقفت عن ا�ضتالم اأية مبالغ نقدية بالطريقة
اليدوية نظري املعامالت اأو الر�ضوم البلدية بدءا
من ( 15اإبريل 2020م) ،اإذا ا َّإن الوزارة ت�ضتلم
حاليا ً الر�ضوم البلدية عن طريق من�ضة الدفع
(�ضداد) اأو الدفع االإلكرتوين با�ضتخدام االإنرتنت،
وهذا ما ي�ضهل على املراجعني اإجراءات الدفع».
اأما يف املرحلة الرابعة فقال «مت اإتاحة عدد من
اخلدمات االإلكرتونية ومنها خدمة اإمتام البناء
وتو�ضيل التيار الكهربائي ،ورخ�ضة الرتميم،
ورخ�ضة بناء جديد الأقل من  50مرتا مربعا،
اإ�ضافة اإىل اإتاحة خدمة رخ�ضة الهدم ،والهدم
الأقل من  50مرتا مربعا والتحويط واحلفريات».

بيانات الخبر

عالقة الغرفة بالوزير
اأما فيما يتعلق بعالقة وزير ال�ضناعة والتجارة
وال�ضياحة بالغرفة ،فقد كان القانون املطبق حاليًا ين�س
على اأن الغرفة تخ�ضع «الإ�ضراف الوزير» وجاء يف
املقرتح الذي قدمته احلكومة بتغيري كلمة «اإ�ضراف» اإىل
«رقابة الوزير» ،وارتاأت اللجنة ا ً
أي�ضا من منطلق حتقيق
مبداأ التوازن واال�ضتقاللية وا�ضرت�ضادًا بن�ضو�س مماثلة
يف القانون البحريني اأن يكون دور الوزير «تن�ضيقيًا»
مع الغرفة؛ الأن الرقابة من �ضميم اخت�ضا�س اجلمعية
العمومية للغرفة بن القانون ،وبالتايل فاإن دور وزير
ال�ضناعة والتجارة �ضيكون «تن�ضيقيًا» بني الغرفة
وجمل�س الوزراء لتطبيق القانون ،وبالتايل نحافظ على
ا�ضتقاللية الغرفة ككيان منتخب وله تاريخه يف هذا
ال�ضاأن ،ونعطي للحكومة حق متابعة تطبيق القانون،
والقرارات تكون ملجل�س الوزراء.
واأ�ضاف ال�ضلوم قائالً «اللجنة �ضتعر�س مقرتحها
على املجل�س غدًا مبا يف ذلك بع�س النقاط االأخرى املهمة
التي مت تعديلها ا ً
أي�ضا ،وا�ضعني يف اعتبارنا م�ضلحة
االقت�ضاد الوطني وال�ضارع التجاري البحريني ،وحتفيز
اجلميع على امل�ضاركة يف االنتخابات مبا ي�ضمن م�ضلحة
الغرفة ا ً
أي�ضا وتن�ضيط اأدائها؛ الأنها �ضريك اأ�ضا�ضي يف
التنمية بالبلد».

«املنامة حلقوق الإن�ضان» ينوه
بالتدابري احلكومية حلماية العمالة
اأكد مركز املنامة حلقوق االإن�ضان على
دور مملكة البحرين يف دعم العمالة وحفظ
وحماية حقوقهم ورفع معدالت التوظيف
والتوطني وتوفري املظلة التاأمينية املنا�ضبة
لهم ،وذلك �ضمن منظومة قانونية متكاملة
تبنها البحرين منذ اإ�ضدار قانون النقابات
العمالية عام 2002م وقوانني �ضوق
و�ضندوق العمل والتاأمني �ضد التعطل عام
 2006وقانون اخلدمة املدنية 2010م
واالأطر الت�ضريعية حلفظ حقوق العمل
للمواطنني ،وحماية وحفظ املكت�ضبات،
والدفاع عن م�ضاحلهم من خالل النقابات
يف االإطار الدميقراطي.
وذكرت اأن اجلهود الوطنية االحرتازية
للت�ضدي ومنع انت�ضار فريو�س كورونا،
والتي يقودها «فريق البحرين» برئا�ضة
�ضاحب ال�ضمو امللكي االأمري �ضلمان بن حمد
اآل خليفة ويل العهد نائب القائد االأعلى
النائب االأول لرئي�س جمل�س الوزراء،
راعت اأو�ضاع العمالة الوطنية �ضمن
توجيهات ملكية مبعاجلة االنعكا�ضات
العاملية النت�ضار فريو�س كورونا ،ومت
دفع رواتب العمالة ملدة � 3ضهور؛ وذلك
حفظا ً لوظائفهم وا�ضتقرارا ً الأ�ضرهم
وللمجتمع .وكانت مملكة البحرين �ضباقة
يف هذا اجلانب على كثري من الدول التي
ارتفعت فيها ن�ضب البطالة ب�ضكل خطري،

واهتز و�ضع العمالة لديهم.
كما راعت مملكة البحرين اأو�ضاع
العمالة من اجلاليات االأجنبية ،ووفرت
لهم احلجر ال�ضحي والوجبات ،ورفعت
وعيهم يف االإجراءات االحرتازية ملنع
انت�ضار فريو�س كورونا بني العمالة
الوافدة ،والتي يت�ضبب يف اختالل يف
املنظومة ال�ضحية ،وراعت يف ذلك التقليل
من الكثافة العددية يف م�ضاكن العمال
وتوفري الوجبات لهم واحلياة املعي�ضية
املنا�ضبة ،ما يعك�س النظرة االإن�ضانية
ململكة البحرين جتاه العمالة الوافدة يف
وقت مل تغفل فيه حقوق العمالة الوطنية.
ويقدم مركز املنامة حلقوق االإن�ضان
التحية والتقدير لكل عامل وطني ي�ضهم
يف بناء وطنه ،ودعم م�ضريته التنموية من
خالل العمل الدوؤوب ،واجلهود املبذولة يف
خمتلف القطاعات املهمة ،والتي ت�ضهم يف
رفد االقت�ضاد الوطني.

التاريخا�ضتمرار جهود املتطوعني ال�ضباب بتعقيم املناطق يف رم�ضان
العامر:
الخبر

جهة النشر

الصفحة
العدد

الرابط اإللكتروني

�أحمد �لعامر ي�ضارك يف عملية �لتطهري

قال النائب اأحمد العامر اإن اجلهود
الوطنية للمتطوعني يف حمالت التطهري
والتوعية يف خمتلف مناطق اململكة
م�ضتمرة حتى مع دخول �ضهر رم�ضان
الكرمي ،مما يعك�س حجم امل�ضوؤولية الكبرية
التي ي�ضعر بها ال�ضباب جتاه وطنهم يف
ظل الظروف التي مير بها العامل اأجمع من
انت�ضار لفريو�س كورونا ،ودع ًما للجهود
الوطنية التي يقوم بها فريق البحرين
برئا�ضة �ضاحب ال�ضمو امللكي االأمري
�ضلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد نائب
القائد االأعلى النائب االأول لرئي�س جمل�س
الوزراء.
واأ�ضار اإىل اأن احلملة خالل �ضهر
رم�ضان �ضوف تركز على تعقيم اجلوامع
واملاآمت مب�ضاركة اأهايل الدائرة االأوىل

وفريق «البحرين ت�ضتاهل» و�ضباب
القاد�ضية ومب�ضاركة جمموعات كبرية من
ال�ضباب الطاحمني اإىل امل�ضاهمة يف تطهري
املناطق وتوعية االأجانب حول االإجراءات
االحرتازية ملنع انت�ضار فريو�س كورونا.
واأكد النائب اأحمد العامر اأنه ومن
منطلق دوره يف جمل�س النواب يدعم كل
اجلهود الرامية اإىل الت�ضدي ومنع انت�ضار
فريو�س كورونا والنزول ميدانيًا مع
املجموعات ال�ضبابية وامل�ضاركة يف االأعمال
التطوعية التي تعك�س وعي املجتمع
البحريني ب�ضرورة مكافحة انت�ضار
الفريو�س وااللتزام باالإجراءات الوقائية
واالإ�ضراف على التباعد بني املجموعات
ال�ضبابية واحلر�س على �ضالمتهم بااللتزام
التام بالتوجيهات الر�ضمية.

طائرات جناح طريان �ضرطة البحرين وهي راب�ضة يف ميدان قلعة ال�ضرطة.

ملتابعة الن�صرة االقت�صادي وجه كامريتك نحو �صعار امللحق االقت�صادي
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متا�سيًا مع حملة التد�سني ..ا�سرتداد لغاية  10%من قيمة الدفع عند ا�ستخدام اخلدمة

«بنفت» تطلق ر�سم ًيا خدمة دفع قيمة الوقود عرب « »BenefitPayبالتعاون مع «بابكو»
اأعلنت �ضركة بنفت ،الرائدة يف مملكة
البحرين والالعب الرئي�ضي يف جمال املعامالت
املالية االإلكرتونية على م�ضتوى املنطقة،
عن �ضراكة مع �ضركة نفط البحرين «بابكو»
وبالتعاون مع �ضركة بابكو للتزويد لتوفري
خيار الدفع باملحفظة الوطنية االإلكرتونية
للهواتف الذكية يف مملكة البحرين «بنفت
بي  »BenefitPay -لدفع قيمة الوقود يف
جميع املحطات عرب بطاقة �ضدمي م�ضبقة الدفع
واخلا�ضة للتزود بالوقود وذلك ب�ضورة
اإلكرتونية فورية بداية من هذا اليوم ،وذلك
متا�ضيا ً مع التوجيهات احلكومية لت�ضهيل
التعامالت املالية غري النقدية ،وملواكبة طلب
اجلمهور على املدفوعات املالية االإلكرتونية.
تهدف هذه ال�ضراكة لل�ضماح للزبائن من
االن�ضمام لربنامج بطاقات �ضدمي م�ضبقة
الدفع ب�ضورة اإلكرتونية فورية خالل ثوانٍ
معدودة اإىل جانب متكني الزبائن احلاليني
لبطاقات �ضدمي من تعبئة ر�ضيدهم با�ضتخدام
تطبيق «بنفت بي» من خالل خدمة فواتري،
و�ضتظهر لهم بطاقاتهم ب�ضكل رقمي مع بيان
الر�ضيد املتبقي ليت�ضنى لهم ا ً
أي�ضا ا�ضتخدامها
للتزود بالوقود دون احلاجة حلمل البطاقة
البال�ضتيكية معهم .و�ضتعزز هذه ال�ضراكة

عبدالواحد جناحي

خالد بوهزاع

اجلهود ال�ضاعية خلف�ض ا�ضتخدام النقد
الورقي يف حمطات الوقود ،بالتوافق مع
االإجراءات االحرتازية لتقليل خماطر انت�ضار
فريو�ض كورونا امل�ضتجد ( )19 COVIDيف
وحر�ضا منها على امل�ضاهمة الإجناح
اململكة.
ً
هذه االإجراءات ،تعتزم �ضركة بنفت منح
م�ضتخدمي هذه اخلدمة ا�ضرتدادًا نقديًا بن�ضبة
 %10كعر�ض ح�ضري للدفع عرب «�ضدمي
يف بنفت بي» يف املحطات اخلا�ضة ب�ضركة

بابكو و %5لبقية املحطات اخلا�ضة ،حيث
�ضيتم اإ�ضافة املبلغ امل�ضرتد يف ر�ضيد بطاقة
�ضدمي ،علمًا باأن عدد املحطات التي �ضت�ضتفيد
من اخلدمة تبلغ  52حمطة للتزود بالوقود
منت�ضرة يف مناطق مملكة البحرين كافة.
وياأتي هذا التعاون املثمر بني �ضدمي
و«بنفت بي» بالتزامن مع توجُّ ه ن�ضبة كبرية
من االأفراد واملتاجر وال�ضركات للتداول النقدي
االإلكرتوين ،ومع حتقيق �ضركة بنفت منو غري

امل�ستقبل يعوّ ل على دور القطاع اخلا�س مل�ساندة احلكومة حلماية االقت�ساد ..نا�س:

«الغرفة» قدمت تو�سيات للحكومة ملرحلة ما بعد «كورونا»
اأكد رئي�ض غرفة جتارة و�ضناعة البحرين
�ضمري عبداهلل نا�ض اأن امل�ضتقبل يعوّل على دور
القطاع اخلا�ض مل�ضاندة ودعم جهود احلكومة
حلماية االقت�ضاد الوطني ،وتعزيز دوره يف ريادة
التنمية االقت�ضادية واإيجاد مناخ حمفز للنمو
واالبتكار ،خا�ضة اأن القطاع اخلا�ض هو حجر
الزاوية يف اأي جهد تنموي واقت�ضادي ،واأن حتقيق
تنمية م�ضتدامة هو رهن بنجاحنا يف اإيجاد قطاع
خا�ض قوي قادر على حتمل م�ضوؤولياته ،م�ضددًا
على اأن الغرفة �ضتقف اإىل جانب احلكومة املوقرة
و�ضتدعم كل جهودها ملعاجلة االآثار والتداعيات
االقت�ضادية ملا بعد اأزمة كورونا وخا�ضة على
املوؤ�ض�ضات ال�ضغرية واملتو�ضطة التي �ضتكون اأكرث
القطاعات ت�ضر ًرا من االأزمة ،حيث �ضبق واأن رفعت
الغرفة مرئياتها اإىل احلكومة املوقرة ب�ضاأن �ضبل
حماية االقت�ضاد الوطني من التداعيات ال�ضلبية
لتف�ضي الفريو�ض ،وقد مت االأخذ بها واالإعالن عنها
�ضمن القرارات املالية واالقت�ضادية الداعمة للقطاع
اخلا�ض.
وك�ضف اأن الغرفة ب�ضدد عمل درا�ضة
متكاملة تتناول �ضبل تن�ضيط بيئة العمل واالنتاج
االقت�ضادي يف مرحلة ما بعد االأزمة ،اإذ بداأت
بدرا�ضة االآثار املرتتبة على االقت�ضاد البحريني،
وح�ضر التاأثريات ال�ضلبية النت�ضار هذا الوباء

اليوم

التاريخ

على �ضركات وموؤ�ض�ضات القطاع اخلا�ض مبملكة
البحرين .واأو�ضح رئي�ض الغرفة �ضمري عبداهلل
نا�ض اأن الهدف من الدرا�ضة هو التو�ضل اإىل
ت�ضورات ومرئيات متكن االقت�ضاد الوطني من
جتاوز التداعيات ال�ضلبية لالأزمة ،وو�ضع احللول
واملعاجلات للحد من تلك التاأثريات قدر االإمكان
خا�ضة على قطاع املوؤ�ض�ضات ال�ضغرية واملتو�ضطة.
واأعرب �ضمري نا�ض عن اعتزاز الغرفة
وتقديرها للتوجيهات امللكية ال�ضامية حل�ضرة
�ضاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�ضى اآل خليفة
عاهل البالد املفدى حفظه اهلل ورعاه لتوحيد
اجلهود الوطنية ملواجهة انعكا�ضات االنت�ضار
العاملي للفريو�ض على امل�ضتوى املحلي مبا يحافظ
على �ضحة و�ضالمة املواطنني واملقيمني بالتوازي
مع ا�ضتمرار برامج الدولة وم�ضرية عملها حتقي ًقا
مل�ضاعي التنمية امل�ضتدامة ل�ضالح املواطنني ،كما
ثمّن عاليًا وبكل عرفان قرارات احلكومة برئا�ضة
�ضاحب ال�ضمو امللكي االأمري خليفة بن �ضلمان
اآل خليفة حفظه اهلل الداعمة للقطاع اخلا�ض،
ومبادرات �ضاحب ال�ضمو امللكي االأمري �ضلمان بن
حمد اآل خليفة ويل العهد نائب القائد االأعلى النائب
االأول لرئي�ض جمل�ض الوزراء حفظه اهلل وخطواته
اال�ضتباقية االحرتازية التي جنبت البحرين ما ال
حتمد عقباه .واأكد �ضمري نا�ض اأن الغرفة �ضتو�ضل

يف الوقت ذاته طرح املبادرات الرامية للتقليل من
االآثار والتداعيات االقت�ضادية ،ولتمكني القطاع
اخلا�ض من التعامل مع اآثار االأو�ضاع الراهنة
ً
حفاظا على النمو امل�ضتدام،
للت�ضدي للفريو�ض
وعلى م�ضالح ومكت�ضبات القطاع اخلا�ض،
وجتنيب االقت�ضاد الوطني التداعيات ال�ضلبية
النت�ضار الفريو�ض ،والتي ع�ضفت باالقت�ضاد
العاملي.
ولفت رئي�ض الغرفة ال�ضيد �ضمري نا�ض اإىل اأن
الغرفة قد ا�ضت�ضعرت وجود تداعيات اقت�ضادية
منذ �ضهر فرباير املا�ضي ،وبادرت بطرح الروؤى
والت�ضورات ملواجهة تلك التداعيات للتخفيف
من اآثارها االقت�ضادية على االقت�ضاد الوطني
وعلى املوؤ�ض�ضات ال�ضغرية واملتو�ضطة على وجه
اخل�ضو�ض ،كما �ضدد على اأن الغرفة مل تقف
مكتوفة االأيدي بل كان لها خطوط توا�ضل مع
اأ�ضحاب القرار االقت�ضادي وعلى اأعلى امل�ضتويات،
وتابعت اأو�ضاع جميع القطاعات االقت�ضادية،
منها على �ضبيل املثال ال احل�ضر متابعة ان�ضيابية
احلركة التجارية يف جميع منافذ اململكة ب ًّرا وبح ًرا
وجوًّا ،كما توا�ضلت مع جميع املجمعات التجارية
وطالبتها بتقدمي الت�ضهيالت الأ�ضحاب املحالت،
وهي يف طور اإعداد مرئيات اقت�ضادية ملرحلة ما
بعد االأزمة و�ضيتم االإعالن عنها يف الوقت املنا�ضب.

بيانات الخبر

الخبر

التجارة» ّ
تغي �سعارها متا�س ًيا مع ا�سرتاتيجيتها امل�ستقبلية
«غرفة
جهة النشر
الصفحة

اأعلنت غرفة جتارة و�ضناعة
البحرين اإطالق �ضعارها اجلديد،
متا�ضيًا مع ا�ضرتاتيجيتها وخططها
التطويرية ،وتوجهات جمل�ض
اإدارتها ومكتبها التنفيذي ،نحو
دميومة وحداثة االأداء داخل
اإداراتها خلدمة منت�ضبيها من رواد االأعمال يف خمتلف املجاالت التجارية
وال�ضناعية ،مع االحتفاظ مب�ضماها احلايل.
واأو�ضحت يف بيان لها اأن ال�ضعار اجلديد �ضيج�ضّ د هويتها يف «خمتلف
االجتماعات والفعاليات واملوؤمترات ،واملرا�ضالت ،وكذلك املطبوعات
والت�ضميمات» ،واأنه �ضمم ب�ضكل حديث مبا يتواكب مع تطلعات جمتمع

العدد

الرابط اإللكتروني

االأعمال البحريني ومبا يعك�ض
درجة التطور التي يحر�ض عليها
جمل�ض اإدارة الغرفة يف اإنتاج عمل
مميز يخدم اجلميع.
وبينت اأن ال�ضعار ميثل فل�ضفة
م�ضتمدة من القيم االأ�ضا�ضية التى
تعمل من خاللها الغرفة لتعزيز جهودها والو�ضل لتحقيق اأهدافها ،ومن
اأهمها «اجلراأة» يف اتخاذ االإجراءات والقرارات للتعامل مع التحديات،
كذلك «ال�ضفافية» التي تعتربها الغرفة منهجها يف اإدارة عملها ،ف�ضالً
عن «االلتزام» يف مواجهة التحديات احلالية وامل�ضتقبلية ،كذلك «الوالء،
واالبتكار ،وال�ضمولية».

م�ضبوق باملدفوعات االإلكرتونية عرب التطبيق،
اإذ �ضهدت خدمة (فوري )+و(فوري) ارتفاعً ا
ً
ملحوظا على اأ�ضا�ض �ضهري و�ضنوي .وكذلك
حققت خدمة فواتري خالل �ضهر مار�ض املا�ضي
منوا ً بلغ ن�ضبته  %153.9مقارنة مع ال�ضهر
نف�ضه يف عام  ،2019حيث بلغت قيمة
املدفوعات املالية عرب هذه اخلدمة  34مليون
دينار بحريني.
وبهذه املنا�ضبة� ،ضرح عبدالواحد
اجلناحي ،الرئي�ض التنفيذي ل�ضركة بنفت
قائالً« :انه ملن دواعي �ضرورنا اأن نعلن عن
تعاوننا مع �ضركة نفط البحرين (بابكو)
و�ضركة بابكو للتزويد ب�ضفتها اجلهة
امل�ضغلة ملحطات الوقود التابعة لبابكو،
لتمكني اجلمهور من ا�ضتخدام تطبيق (بنفت
بي) خلدمات بطاقات �ضدمي م�ضبقة الدفع
اخلا�ضة للتزود بالوقود .وت�ضتعر�ض هذه
املبادرة جهودنا املتوا�ضلة لتوفري حل دفع
اإلكرتوين متكامل ويلبي خمتلف متطلبات
االأفراد وال�ضركات على حد �ضواء .كما نتوجه
بال�ضكر والتقدير اإىل م�ضرف البحرين املركزي
لدعمه املتوا�ضل لل�ضركة .ونحر�ض يف �ضركة
بنفت ا ً
أي�ضا على االلتزام بتوجيهات احلكومة
الر�ضيدة للت�ضجيع على اإجناز التعامالت

املالية ب�ضورة اإلكرتونية وتعزيز امل�ضاعي
للحد من انت�ضار فريو�ض كورونا».
من جانبه ،قال خالد بوهزاع ،مدير
عام الت�ضويق يف بابكو متا�ضيًا مع اخلطط
احلكومية وبناء على توجيهات معايل وزير
النفط ال�ضيخ حممد بن خليفة اآل خليفة،
تاأتي هذه ال�ضراكة املهمة لتعزيز املدفوعات
االإلكرتونية واإتاحة خيار الدفع االإلكرتوين يف
حمطات التزود بالوقود ال�ضيما باأنها �ضمن
اأكرث القطاعات للدفع عرب النقد الورقي ومن
�ضاأن ذلك امل�ضاهمة يف حتقيق اخلطط الوطنية
بالتحول للدفع االإلكرتوين ،كما اأن م�ضتخدمي
بطاقة �ضدمي �ضيمكنهم تعبئة اأر�ضدتهم ودفع
قيمة الوقود مبا�ضرة وب�ضهولة دون احلاجة
حلمل البطاقات مما يح�ضن جتربة العمالء
الكرام بهذا اخل�ضو�ض.
ومنذ تد�ضينه للجمهور يف اململكة،
ا�ضتطاع تطبيق «بنفت بي» ح�ضد ا�ضتح�ضان
واعجاب امل�ضتخدمني ،الذي يبلغ عددهم اأكرث
من  370األف م�ضتخدم مُ�ضجَّ ل حتى االآن،
وذلك بف�ضل الت�ضكيلة املتنوعة من اخلدمات
واملزايا املتوافرة يف التطبيق ،والتي جعلت
منه اخليار املف�ضل للدفع وحتويل االأموال
لدى الكثريين.

«جمعية رجال االأعمال» تدعو للحفاظ
على كيان الغرفة وعدم ت�ستيت االأ�سرة التجارية
اأكدت جمعية رجال االأعمال
البحرينية اأهمية احلفاظ على كيان
الغرفة بو�ضفه كيا ًنا موحدًا وعري ًقا،
حيث تعد غرفة جتارة و�ضناعة
البحرين اإحدى اأعرق الغرف التجارية
على م�ضتوى اخلليج واملنطقة ،وميتد
عمرها الأكرث من ثمانني عا ًما واأ�ض�ضها
الرعيل االأول من التجار من اأجل اأن
ربا يعرب عن تطلعات القطاع
ت�ضبح من ً
التجاري وال�ضناعي يف اململكة.
واأ�ضارت اجلمعية يف الوقت
ذاته اإىل اأهمية اأن يعرب جمل�ض اإدارة
الغرفة عن توجهات وم�ضالح جميع
الفئات يف القطاع التجاري ،ومن
بينها ال�ضركات واملوؤ�ض�ضات ال�ضغرية
واملتو�ضطة التي متثل �ضريحة
وا�ضعة من اجل�ضم التجاري يف مملكة
البحرين.
ويف هذا االإطار ،اأكدت اجلمعية
اأنها تعار�ض ب�ضدة اأية توجهات
لتقوي�ض كيان الغرفة عرب تاأ�ضي�ض
غرف بديلة اأو موازية ،اإذ اإنّ من �ضاأن
ذلك اأن ي�ضتت جهود االأ�ضرة التجارية
يف اململكة وال ي�ضاعد وال يخدم
م�ضالح القطاع التجاري ،كما �ضيفتح
الباب اأمام م�ضاعٍ اأخرى لتاأ�ضي�ض
غرف عديدة مبا ال يتنا�ضب مع �ضوق
البحرين املحدود.
وب�ضاأن قرب ت�ضويت جمل�ض
النواب على م�ضروع بقانون الغرفة
اجلديد اأو�ضحت اجلمعية اأنها اأبدت
ً
ريا على امل�ضروع بقانون
حتفظا كب ً
ب�ضاأن غرفة جتارة و�ضناعة البحرين
يف م�ضودته االأوىل قبل اأكرث من
�ضهرين ،وكان راأيها املتحفظ يتعلق
يف االأ�ضا�ض على اجلدول ال�ضابق
املرفق مع القانون االأ�ضلي بخ�ضو�ض
حتديد عدد االأ�ضوات التي ميتلكها
كل ع�ضو بالغرفة يف االقرتاع
ح�ضب راأ�ضماله ،اإال اأنه وبعد الدعوة

خالد الزياين

الكرمية من رئي�ضة جمل�ض النواب
فوزية بنت عبداهلل زينل ،وتف�ضلها
مبخاطبة اجلمعية وطلب مرئياتها
ب�ضاأن م�ضروع القانون املقرتح ،وبعد
االجتماع مع جلنة ال�ضوؤون املالية
واالقت�ضادية يف جمل�ض النواب
برئا�ضة النائب اأحمد �ضباح ال�ضلوم
مت االأخذ مبرئيات اجلمعية واجلهات
االأخرى ذات العالقة ،وقامت اللجنة
بجه ٍد م�ضكور بتعديل جدول حتديد
عدد االأ�ضوات الأع�ضاء الغرفة لي�ضبح
اأكرث عدال ًة وتواز ًنا من اجلدول
االأ�ضلي ح�ضب ما طالبت به اجلمعية
من اأجل �ضمان متثيل املوؤ�ض�ضات
ال�ضغرية واملتو�ضطة يف جمل�ض اإدارة
الغرفة.
ويف اخلــتام عربت اجلمعية
عن دعمها للقانــون اجلديد بعد
التعديالت التي اأجرتها جلنة ال�ضوؤون
املالية واالقت�ضادية مبجل�ض النواب
على مواد القانون واأملها اأن ميثل
القانون نقطة حتول يف تعزيز فاعلية
الغرفة وتطوير م�ضاهماتها يف دعم
االقت�ضاد الوطني وم�ضرية التنمية
ال�ضاملة يف اململكة.
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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.

هذه هي البحرين

عاما ..فمن ينقذين؟؟
اجلرذان تغزو منزيل منذ ً 20
اأنا �ضيدة بحرينية اأ�ضكن يف منزل مبنطقة دم�ضتان ،ومنذ زواجي
و�ضكني املنزل واجلرذان حتا�ضرين وتغزو منزيل منذ ما يقارب 20
عامًا ،ورغم املحاوالت امل�ضنية يف اخلال�س منهم ب�ضتى الو�ضائل
واملبيدات وغريها ،اإال اأنه ال جدوى ترجى.
قمت برتبية اأطفايل الت�ضعة ،بينهم  5اأطفال معاقني حركيًا ،و�ضط
اجلرذان وحتركاتهم يف املنزل خائفة مذعورة ،ال اأنام الليل ومل اأذق
طعم النوم يومًا خ�ضية تعر�س اأطفايل اإىل ال�ضرر اأو الق�ضم من الفئران،
ومرت االأيام واأعداد الفئران تزداد ،راجعت اأكرث من مرة وزارة ال�ضحة
للنظر يف االأمر ويف الو�ضع غري ال�ضحي الذي اأعي�ضه ،وجاءت اأكرث من
مره لر�س املنزل وو�ضع ال�ضم للفئران ،لكن ا ً
أي�ضا دون جدوى تذكر.
كرب اأطفايل وكربت الفئران معهم واأ�ضبحت جرذا ًنا كبرية احلجم
ومل ترتك لنا �ضي ًئا ،فقد ق�ضمت اأثاث املنزل واالأبواب واأتلفت االأجهزة
الكهربائية املنزلية ،وباتت ت�ضرح ومترح بني الغرف ويف املطبخ
ودورات املياه وداخل اخلزائن وبني املالب�س وموادنا الغذائية ،يف
و�ضع �ضحي رديء جدًا جدًا ،اإذ ف�ضالتها باتت يف كل مكان.
قد يت�ضاءل البع�س ملاذا ال اأترك املنزل واأعي�س يف بيئة �ضحية
اأخرى! اإال اأن جوابي هو �ضيق احلال والظروف املادية ال�ضعبة التي
اأعي�ضها مع ت�ضعة اأبناء  5منهم كما ذكرت معاقني اإعاقة حركية ،من
دون اأي دعم لهم اأو اإعانة اإعاقة متنح لهم ،واأنا ال اأعمل وزوجي عاجز
عن االإنفاق.
اأرجو النظر يف اأمري وتفقد حايل وم�ضاعدتي على اخلال�س من
الفئران اأو توفري �ضكن اآخر يل ،فاملنزل بات ب�ضبب الفئران قدميًا وتال ًفا،
وباتت حالتي النف�ضية واأبنائي �ضيئة جدًا ،وو�ضعنا ال�ضحي مرت ٍد ،واإذا
كان النا�س اليوم يخ�ضون الكورونا فاأنا اأخ�ضى مر�س الفئران كونها
تعي�س معي وبني اأ�ضرتي.

البيانات لدى املحررة

مملكة البحرين اثبتت للعامل رغم م�ضاحتها ال�ضغرية
اأنها على قدر امل�ضوؤولية ،فمنذ ما يقارب اأربعة �ضهور مع
ظهور فريو�س كورونا وحكومتنا الر�ضيدة وجميع من
يعي�س على البحرين احلبيبة والغالية ،وجاللة امللك
املفدى ،و�ضمو رئي�س الوزراء ،وويل العهد االأمني ،حفظهم
اهلل ورعاهم� ،ضغلهم الوحيد هو �ضالمة املواطن البحريني.
كل يوم مير على هذا الوطن الغايل ن�ضمع فيه اأخبا ًرا
ت�ضر اخلواطر وت�ضعد املواطن ،والتي بداأت اأوالً بر�ضد
ميزانية �ضخمة ،وت�ضكيل فريق البحرين ملكافحة الفريو�س
والق�ضاء عليه بف�ضل اهلل �ضبحانه وتعاىل وجهد القيادة
الر�ضيدة ،اىل تخفيف االأعباء املالية على املواطن من تاأجيل
القرو�س � 6ضهور ودفع فواتري الكهرباء ،كذلك امل�ضاهمة
يف دفع رواتب القطاع اخلا�س (اأ�ضحاب املهن املت�ضررة)
وريا�س االأطفال والرو�ضات.
ومازالت االأخبار ال�ضعيدة تتواىل على اأهل البحرين
واملقيمني فيها ،منها برنامج «خليك بالبيت» ،حيث االت�ضال
الع�ضوائي مبن يكون باملنزل والفوز خلم�ضة اأ�ضخا�س
مببلغ  1000دينار يوميًا ،وجمموع اليوم الواحد 5000
دينار ،وبذلك اأدخلت الفرحة والبهجة على نفو�س اجلميع،
كذلك فاإن دفع رواتب اأ�ضحاب النقل امل�ضرتك ومدربي
ال�ضياقة كانت ب�ضارة اأخرية للمواطنني املت�ضررين من
االأزمة.
هذه هي البحرين تعرف من املواقف ال�ضعبة واملحن،
اللهم احفظ هذه البالد قيادة و�ضعبًا وكل من يعي�س
على هذه االر�س ،فمن ال ي�ضكر النا�س ال ي�ضكر اهلل،
�ضك ًرا من االعماق جلاللة امللك حفظه اهلل ورعاه ،ول�ضمو
رئي�س الوزراء ،وويل العهد االأمني الذي اأمر ب�ضكيل فريق
البحرين ،ول�ضمو ال�ضيخ نا�ضر �ضاحب فكرة «فينا خري».

طارق الغنيم

�شعيد بالعمل التطوعي واأ�شكر وزارتي الداخلية والتجارة
بداأت م�ضاركاتي يف احلمالت الوطنية التطوعية منذ
املرحلة االبتدائية يف مملكة البحرين ،انطال ًقا من احلركة
الك�ضفية مبدر�ضة �ضمو ال�ضيخ حممد بن خليفة اآل خليفة
للبنني يف البديع ،وحبًا مني يف امل�ضاهمة بخدمة الوطن
خ�ضو�ضا العمل الوطني ،فقد اأح�ض�ضت
يف جميع املجاالت
ً
ب�ضعور ال�ضعادة يف اأثناء خدمة وطني الذي ولدت
وتربيت فيه ،ف�ضاركت يف االأعمال االآتية:
 -1م�ضاركات يف جمعية البديع اخلريية.
 -2م�ضاركات يف عيادة البديع ال�ضاحلية.
 -3م�ضاركات يف نادي البديع الريا�ضي والثقايف.
 -4احلركة الك�ضفية بوزارة الرتبية والتعليم.
 -5حمالت تنظيف �ضواطئ مملكة البحرين.
 -6م�ضاركات مبهرجان البحرين اأوالً.
ومبا اأن اأزمة كورونا اأملّت باجلميع واأثرت �ضلبًا على
وطني ،فقد تطلب مني تقدمي اجلهد امل�ضاعف وامل�ضاهمة

مع فريق البحرين للت�ضدي لفريو�س كورونا (كوفيد
 ،)19فقمت بامل�ضاركة يف حمالت التعقيم يف العديد يف
من مناطق مملكة البحرين.
وبنا ًء عليه ،تعاونت مع وزارة ال�ضناعة والتجارة
ق�ضم اإدارة التفتي�س م�ضاندًا للمفت�ضني بالوزارة ،ومن
ثم تعاونت مع الدفاع املدين متمثالً بوزارة الداخلية
بامل�ضاركة يف دورات يف تعقيم مناطق البحرين.
وبكل فخر واعتزاز اأتقدم بال�ضكر اجلزيل ملعايل
الفريق اأول ركن ال�ضيخ را�ضد بن عبداهلل اآل خليفة وزير
الداخلية املوقر ،ولزايد الزياين وزير ال�ضناعة والتجارة
وال�ضياحة؛ على اإتاحتهما الفر�ضة مل�ضاركتنا يف احلمالت
الوطنية التي تعزز االنتماء الوطني وتر�ضيخ قيم
املواطنة ،فالعمل التطوعي خلدمة الوطن الغايل �ضرف
ال يعلوه �ضرف.

بيانات الخبر

حممد وجدي الدو�شري

اليوم
ج�شر امللك فهد يحول بيني وبني زوجي

التاريخ

اأتوجّ ه بر�ضالتي هذه اىل املعنني بوزارة الداخلية
بعد اأن تقطعت بي ال�ضبل كافة الإيجاد حل مل�ضكلتي ،فاأنا
مواطنة بحرينية وزوجي اأردين اجلن�ضية ،واأعي�س معه
يف البحرين ،ولكنه يعمل بال�ضعودية ويذهب اإليها ب�ضكل
يومي للعمل ومن ثم العودة اإلينا.
ولكن مع االإجراءات االأخرية التي اأغلقت املنافذ
اأمام امل�ضافرين بات زوجي عاج ًزا عن العودة ودخول
البحرين ،ورغم حماوالتي امل�ضنية ملراجعة املعنيني
يف وزارة الداخلية واأمن ج�ضر امللك فهد للح�ضول على
تاأ�ضرية دخول لزوجي اإال اأن جوابهم الوحيد يل هو
اأن هذه اأوامر عُ ليا خارجة عن اإرادتنا ،وال ي�ضمح الأحد
بدخول اململكة ،وجميع طلبات تاأ�ضرية الدخول للبحرين
متوقفة حتى اإ�ضعار اآخر.
اليوم اأنا وحيدة وغريبة يف وطني مع اأطفايل الذين
يبكون يوميًا للقاء والدهم واأنا عاجزة عن فعل اأي �ضيء
لهم ،كما ال اأجد من يقف اىل جانبي يف ظل هذه االأزمة

الخبر

جهة النشر

الصفحة
العدد

الرابط اإللكتروني

احلالية ،علمًا ان عمل زوجي بال�ضعودية متوقف ح�ضب
توجيهات الدولة مبنح موظفيها اإجازة ا�ضطرارية اىل ما
بعد عيد الفطر.
هذه فرتة حرجة متر بها الدولة واالأ�ضر جميعً ا،
وجهود مملكة البحرين وا�ضحة للحفاظ على اأمن
و�ضالمة اجلميع ،اإال اأن االنتظار طال بي دون لقاء زوجي
ورب اأ�ضرتي ،واأنا واأطفايل يف هذا ال�ضهر الكرمي نتمنى
وجوده بيننا ،فال ير�ضيكم حايل وحال اأطفايل ،وزوجي
على اأمت اال�ضتعداد للبقاء يف احلجر املنزيل واتباع جميع
االإجراءات االحرتازية ح�ضب توجيهاتكم.
اأرجو تفهّم و�ضعي والنظر يف اأمري بعني الراأفة
حلال بحرينية تعي�س يف حزن و�ضيق ودموع اأطفالها
تق�ضم ظهرها بال معني اأو معيل اىل جانبها ،واأنا على
يقني اأن املعنيني ال ير�ضيهم اأن تكون ابنتهم يف كل هذا
ال�ضيق واأطفالها يف حزن واأمل �ضديد.

البيانات لدى املحررة
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«الت�شهيالت لل�شيارات» تطلق تطبيقها االإلكرتوين

اململكة تعي�ش اأروع �شور التالحم بني القيادة وال�شعب ..ال�شيخ:

اال�شتجابة حلملة «فينا خري» تاأكيد على ُّ
اللحمة الوطنية
اأكد اإبراهيم ال�ضيخ رجل االأعمال ومالك
�ضركة مونرتيال لل�ضيارات« ،اأن جتاوب
البحرينيني واملقيمني واأبناء اجلاليات مع
حملة (فينا خري) التي اأطلقها �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 ،خري تاأكيد على
اللحمة الوطنية ،واأن البحرين هي بلد اخلري
والعطاء» ،م�ضريا ً اإىل اأن «فزعة اأبناء البحرين
اأمر يدعو للفخر والعزة».
واأ�ضاف ال�ضيخ اأن «و�ضول مبلغ
التربعات اإىل اأكرث من  100مليون دوالر؛
ا�ضتجابة لدعوة �ضمو ال�ضيخ نا�ضر بن حمد اآل
خليفة ،يوؤكد اأن البحرينيني لبوا نداء الوطن،
واأن التربعات م�ضتمرة ن�ضرة للبحرين
واأهلها؛ نظرا ً الأن اأهل البحرين جمبولون على
حب اخلري والفزعة والن�ضرة الأعمال اخلري
والتطوع».
رجل االأعمال ومالك �ضركة «مونرتيال
لل�ضيارات» �ضدد على اأن «حملة (فينا خري)
اأثبتت اأن البحرين تعي�س اأروع �ضور التالحم
بني القيادة وال�ضعب ،وتر�ضيخ للعادات
احلميدة التي يتمتع بها �ضعب البحرين

اإبراهيم ال�شيخ

واأهلها».
ووجه ال�ضيخ «ال�ضكر والتقدير اإىل
ح�ضرة �ضاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�ضى
اآل خليفة عاهل البالد املفدى حفظه اهلل ورعاه،
على ما يوليه من اهتمام كبري حلفظ �ضحة
و�ضالمة املواطنني واملقيمني يف البحرين،
وتوجيهات جاللته ال�ضامية ،ما اأك�ضب مملكة
البحرين ال�ضمعة الطيبة واالإ�ضادة الدولية
من منظمة ال�ضحة العاملية» .وثمن ال�ضيخ
«اجلهود احلثيثة للحكومة املوقرة برئا�ضة
�ضاحب ال�ضمو امللكي االأمري خليفة بن �ضلمان
اآل خليفة رئي�س الوزراء املوقر حفظه اهلل
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ورعاه ،وما يقوم به فريق البحرين للت�ضدي
لفريو�س كورونا (كورفيد  )19بقيادة
�ضاحب ال�ضمو امللكي االأمري �ضلمان بن حمد
اآل خليفة ويل العهد نائب القائد االأعلى النائب
االأول لرئي�س جمل�س الوزراء ،والذي يعمل
بكل ج ٍّد واجتهاد للت�ضدي لفريو�س كورونا،
عرب تطبيق املعايري الدولية واالإجراءات
االحرتازية ملواجهة الفريو�س».
واأ�ضاد ال�ضيخ بـ«الدور البارز واملتميز
الذي قام به �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 ،يف قيادة احلملة الوطنية التي
القت جتاوبا ً متميزا ً من املواطنني واملقيمني
واأبناء اجلاليات وال�ضركات والبنوك والهيئات
وموؤ�ض�ضات املجتمع املدين».
وخل�س ال�ضيخ اإىل اأن «ال�ضورة التي
ر�ضمها اأهل البحرين توؤكد اأن اململكة هي
اأر�س ال�ضالم واملحبة والتاآخي والتعا�ضد
والتالحم» ،معتربا ً اأن «احلملة توؤ�ض�س لعمل
خريي جليل ومنظم ومتميز ال�ضيما مع
وجودها خالل �ضهر رم�ضان املبارك».

تزامنا ً مع اإطالقها لعرو�س �ضهر رم�ضان
املميزة وغري امل�ضبوقة اأعلنت الت�ضهيالت
لل�ضيارات الوكيل واملوزع احل�ضري لعالمات
 GAC Motorو  Havalو Foton Motor
عن اإطالقها لتطبيقها االإلكرتوين  TACعلى
متجري Apple store & Google Play
والذي يتيح لعمالئها احلاليني واجلمهور
الراغبني باإقتناء اإحدى عالماتها التجارية
حزمة من اخلدمات املميزة.
ويف هذا ال�ضياق �ضرح املدير العام ل�ضركة
الت�ضهيالت لل�ضيارات ال�ضيد برير جا�ضم قائالً:
اأود اأن اأتقدم جلميع املواطنني واملقيمني يف
مملكة البحرين بالتهئنة مبنا�ضبة حلول �ضهر
رم�ضان املبارك اأعاننا اهلل على �ضيامه وقيامه
وراجيا ً من العزيز القدير اأن يتقبل منا ومنكم
ال�ضالح من االأعمال.
اإن تطبيق  TACاالإلكرتوين يُتيح للزبائن
الكرام تلبية احتياجاتهم املتنوعة من حجز
مواعيد ال�ضيانة الدورية ملركباتهم ،االإ�ضتف�ضار
واإقتناء قطع الغيار ،وخدمة حجز موعد

برير جا�شم

للقيادة التجريبية الأي من مركباتنا اجلديدة
اأو امل�ضتخدمة اإ�ضافة اىل التوا�ضل املبا�ضر مع
ممثلي املبيعات عن طريق االإت�ضال اأو تطبيق
الوات�س اب ،االإطالع على اأحدث واأف�ضل
العرو�س ،وتقدمي طلب االإ�ضتبدال ل�ضيارتك
القدمية باأخرى جديدة كليا ً من خمتلف
العالمات التجارية التابعة ل�ضركة الت�ضهيالت
لل�ضيارات والعديد من اخلدمات االأخرى.

جامع ال�شيف يوفر  3000وجبة
اإفطار �شائم للم�شت�شفيات وحمافظة العا�شمة

االأطفال من جميع اأنحاء العامل �شاعدوا
يف اإن�شاء ر�شالة رم�شان لرعاية االأمومة

يف �ضهر رم�ضان ،خالل (كوفيد)19-
وعمليات االإغالق ،اأطلقت رعاية االمومة،
وهي �ضركة رائدة يف جمال البيع بالتجزئة
لالأطفال يف البحرين« ،عامل ن�ضتحقه»،
لتقا�ضم ما �ضيتذكره االأطفال عندما تنتهي
هذه االأوقات� ،ضهر رم�ضان هو الوقت الذي
ي�ضوم فيه امل�ضلمون من الفجر اإىل الغ�ضق،
ويلتقون بالعائالت وجمتمعاتهم ،ويعطون
غالبية االأعمال اخلريية ،ويتذكرون ال�ضنة
املا�ضية وي�ضرون على اأن يكونوا اأف�ضل
كاأفراد هذا العام ،بداأ �ضهر رم�ضان يف معظم
اأنحاء العامل يوم اجلمعة 24 ،اأبريل .ولكن

�ضيكون �ضهر رم�ضان غري م�ضبوق ب�ضبب
اأزمة (كوفيد .)19-لن تتمكن العائالت من
االجتماع معًا ،والنا�س مري�ضون ومتوترون،
واالأبواب مفتوحة �ضاب ًقا ،واملدن التي كانت
تعج �ضاب ًقا باأ�ضواق رم�ضان والتجمعات
مغلقة .ت�ضتمر بيئة الت�ضاوؤم يف �ضهر كان
دائمًا ملي ًئا بالتفاوؤل واالحتفال.
رعاية االأمومة هي متاجر جتزئة رائدة
لالأطفال يف البحرين ولها ح�ضور يف اأربعة
متاجر (�ضنرتبوينت) يف جممع الواحة
اجلفري ،الرفاع ،املحرق و�ضيتي �ضنرت
البحرين اإىل جانب متجرين رعاية اأالمومة

يف مارينا مول وال�ضقية .اإنها تدافع بن�ضاط
عن غر�ضها  -هدف يركز على جعل العامل
مكا ًنا اأف�ضل لكل طفل  -يف هذه االأوقات غري
املتوقعة .وبا�ضتخدام رم�ضان كمرحلة ،تر�ضل
رعاية االأمومة ر�ضالة تفاوؤل اإىل العامل .من
خالل عيون وكلمات االأطفال من جميع اأنحاء
العامل ،اأطلقت العالمة التجارية فيلمًا واأغنية.
كما نفذت �ضل�ضلة من االإجراءات لرعاية من
هم يف اخلطوط االأمامية وعائالتهم .ا�ضرتكت
املن�ضات االإخبارية الرئي�ضية واملوؤثرون يف
ال�ضرق االأو�ضط يف دعم الفكرة طوال �ضهر
رم�ضان.

بحمد من اهلل وتوفيقه ،ي�ضاهم جامع ال�ضيف
الكائن ب�ضاحية ال�ضيف ،وبالتعاون مع مطاعم
(تيك اآوي) ،وجمموعة من امل�ضاهمني الكرام ،يف
دعم اجلهود الوطنية ملكافحة ڤريو�س كورونا
(كوفيد ،)19-وذلك من خالل توزيع وجبات
جمانية الإفطار ال�ضائمني خالل �ضهر رم�ضان
املبارك ،وللعمالة من خمتلف اجلن�ضيات،
واملِلل ،وبالتن�ضيق مع اجلهات املعنية التالية:
( -1فينا-خري) ،واملوؤ�ض�ضة اخلريية
امللكية للخدمات االإن�ضانية لـ 1000وجبة
افطار �ضائم للطاقم الطبي (االأطباء واملمر�ضني)
املكلفني مبعاجلة امل�ضابني من فريو�س كورونا،
يف كل من م�ضت�ضفى جدحف�س وم�ضت�ضفى
ال�ضكلر يف جممع ال�ضلمانية الطبي.

 -2حمافظة العا�ضمة لـ(األف وجبة
اإفطار �ضائم) على العمالة يف ال�ضوق املركزي
بالنعيم وباب البحرين باملنامة العا�ضمة.
 -3منطقة �ضاحية ال�ضيف لـ 1000وجبة
اإفطار �ضائم يوميا ً طيلة �ضهر رم�ضان املبارك.
�ضرح بذلك نواف اخلاجة امل�ضرف على
ً
�ضائال املوىل ع ّز وج ّل اأن يوفق
امل�ضروع؛
ويحفظ قيادتنا الر�ضيدة ويجزيهم خري اجلزاء
و�ضعب البحرين الويف ،واأن يك�ضف عنا الوباء
والبالء ماظهر منه وما بطن عن بالدنا وبالد
امل�ضلمني والعامل اأجمعني ،ويتقبل منا ومنكم
ال�ضيام والقيام و�ضالح االأعمال ويرحم موتانا
وموتى امل�ضلمني ،اإنه �ضميع جميب.

«املر�شد حلقوق االإن�شان» يطلق م�شابقة «رم�شان »online

اأطلق العنان لـ«ال�شيف» الذي بداخلك
خالل �شهر رم�شان ا ُملبارك و�شارك اإبداعاتك
مع بدء اأول اأيام ال�ضهر
الف�ضيل ،ملاذا ال ُتطلق العنان
ملهاراتك يف الطبخ؟ بغ�س النظر
عن خربتك املتوا�ضعة يف اإعداد
طبق من البي�س املقلي اأو كوب
من القهوة ،حان الوقت االآن
الكت�ضاف األ ّذ الو�ضفات املف�ضلة
لعائلتك والبدء بتح�ضريها .وال
تن�ضى اأن ت�ضارك اإبداعاتك على
و�ضائل التوا�ضل االجتماعي مع
اأ�ضدقائك! اإذا كنت طاهيًا حمرت ًفا،
لن توجد لديك اأي م�ضكلة اأن
تذهب للمطبخ مبا�ضرة ،والبدء
با�ضتخدام املكونات املوجودة
ل�ضنع طبق لذيذ .اأما بالن�ضبة
للهواة ،رمبا يكون من االأف�ضل
البحث عن بع�س الو�ضفات

اليوم

التاريخ

اأوالً ،واحل�ضول على االأدوات
واملكونات املنا�ضبة (كوب
القيا�س ي�ضاعد كثرياً!) .ومبجرد
اأن ي�ضبح الطبق جاه ًزا ،قم
بتقدميه ب�ضكل جميل وبعد ذلك
ا�ضتعد لعر�ضه على اأ�ضدقائك

وعائلتك ،فاأنت قد تلهمهم الإخراج
مهاراتهم يف الطبخ ا ً
أي�ضا! واالآن
 ....حان وقت ال�ضورة
وبعد االنتهاء من اإعداد
طبقك� ،ضعه على الطاولة،
واأ�ضف بع�س اأدوات املائدة على

اجلانب وقم بالتقاط �ضورة.
ومع الكامريا الع�ضرية يف
هاتف ()7i HUAWEI nova
بدقة  48ميجابك�ضل واملدعمة
بالذكاء اال�ضطناعي� ،ضتح�ضل
على نتيجة مذهلة تظهر جميع
األوان طبقك املتنوعة .وميكنك
ا ً
أي�ضا التقاط �ضور بدقة عالية
مع الكامريا الرئي�ضية بدقة
 48ميجابك�ضل اأو حتى اإ�ضافة
بع�س تاأثريات بوكيه مع عد�ضة
بوكيه  2ميجابك�ضل .اأما اإذا كنت
ترغب بالتقاط �ضور متعددة
جلميع املكونات لن�ضر �ضور
بتفا�ضيل اأكرث� ،ضتمنحك كامريا
هاتف ()7i HUAWEI nova
كل هذا.

بيانات الخبر

الخبر

اأطلقت جمعية املر�ضد حلقوق االإن�ضان
م�ضابقة «رم�ضان  »onlineعلى و�ضائل
التوا�ضل االجتماعي؛ بهدف ت�ضجيع اأع�ضائها
على بذل العطاء ،وتعزيز امل�ضوؤولية
االجتماعية لهم عرب التوعية باملوا�ضيع
احلقوقية واالجتماعية يف مملكة البحرين،
باأ�ضلوب اإبداعي طوال �ضهر رم�ضان املبارك.
واأكدت نورة اأحمد القالليف رئي�ضة اللجنة
املنظمة ،اأن فكرة امل�ضابقة لهذا العام اعتمدت
على ا�ضتثمار و�ضائل التوا�ضل االجتماعي مبا
يعود بالنفع والفائدة على املجتمع عرب حتفيز
اأع�ضاء اجلمعية بت�ضكيل الفرق ،وبداأ التحدي
لتقدمي حمتويات توعوية يف الق�ضايا احلقوقية
التي تتعلق بفئات املجتمع؛ وذلك انطالقا ً من
االلتزام بالتعليمات واالإر�ضادات الر�ضمية
لتقليل التجمعات.
وقالت القالليف اإن امل�ضابقة �ضت�ضتمر اإىل
نهاية �ضهر رم�ضان املبارك ،حيث �ضيتم تقييم
الفرق امل�ضاركة عرب جلنة حتكيم م�ضتقلة
ب�ضكل يراعي اأبرز املعايري املعلنة التي تتعلق
باالإبداع يف اختيار املو�ضوع والتنوع يف
الو�ضائل واالأدوات امل�ضتخدمة ،ف�ضالً عن قوة

نورة القالليف

االنت�ضار وتاأثري الفكرة ،على اأن يح�ضل الفريق
الفائز على جوائز نقدية.
واأ�ضافت القالليف اأن امل�ضابقة �ضهدت
م�ضاركة  6فرق تعمل على ن�ضر ثقافة حقوق
االإن�ضان باأ�ضلوب اإبداعي يف جماالت «كبار
املواطنني ،االأطفال ،العمال ،ال�ضحة ،الرفق
باحليوان ،البيئة».

النشرأوروبية» تطلق ً
جهة
عرو�شا على جمموعة خمتارة من طرازات الفئة ال�شابعة امل�شتعملة من «»BMW
«ال�شيارات اال
الصفحة
العدد

الرابط اإللكتروني

اأطلقت �ضركة ال�ضيارات االأوروبية ،الوكيل
احل�ضري واملوزع املعتمد ملجموعة ( )BMWيف
البحرين ،عرو�س BMW Premium Selection
التي ت�ضمل جمموعة خم�ض�ضة من املزايا جلميع
العمالء ،ومنها معدل فائدة  % 0على الفئة ال�ضابعة
من ( )BMWحتى نهاية �ضهر رم�ضان.
وميكن للمتعاملني اال�ضتفادة من �ضمان ملدة
� 24ضه ًرا على االأقل على ال�ضيارة الفاخرة ،والتاأمني
ال�ضامل ملدة �ضنة واحدة ،والت�ضجيل ،وتظليل النوافذ،
وحماية اجل�ضم جما ًنا.
ً
دليال
ومتثل الفئة ال�ضابعة من ()BMW

وا�ضحً ا على كفاءة وقدرات ال�ضيارات التي تقدمها
�ضركة �ضناعة ال�ضيارات االأملانية ،كما اأنها ت�ضكل
طرا ًزا ال يزال ي�ضيطر على �ضوق ال�ضيارات الفاخرة
يف البحرين.
ويجمع تعريف متعة القيادة املطلقة بالن�ضبة
ل�ضيارات الفئة ال�ضابعة من  BMWبني االأناقة
الفائقة واالبتكار املذهل واالأداء الرائع واأحدث اأنظمة
م�ضاعدة لل�ضائق وتكنولوجيا االت�ضال ،لت�ضل اإىل
القمة يف جمال التنقل.
ويف تعليق له ،قال ديفيد مكجولدريك ،املدير
العام يف �ضركة ال�ضيارات االأوروبية« :منذ اإطالقها،

الأول مرة ،لقيت طرازات الفئة ال�ضابعة من BMW
ً
ً
هائال من ع�ضاق ال�ضيارات يف
ا�ضتقباال حا ًرا واهتمامًا
البحرين والذين يقدرون متعة القيادة التي ميكن اأن
تقدمها  BMWفقط».
واأ�ضاف« :ن�ضهد خالل �ضهر رم�ضان اهتمامًا
متزايدًا من العمالء الذين يريدون امتالك �ضيارة
 .BMWوبالتايل ،فاإننا نهدف اإىل جتاوز توقعات
املتعاملني احلاليني واجلدد من خالل تزويدهم
ب�ضفقات وجتارب رائدة .وال �ضك اأن العرو�س املتاحة
حاليًا جتعل من هذا ال�ضهر الوقت املثايل المتالك
�ضيارة فاخرة من �ضركة ال�ضيارات االأوروبية».
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محمد بن عبداهلل:
دعم واسع لمبادرة «تحدي المشي» األولى
أك��د رئيس المجل��س األعل��ى للصحة
رئي��س مجل��س إدارة جمعية الس��كري
البحريني��ة الفريق طبيب الش��يخ محمد
بن عبداهلل آل خليفةّ ،
أن «مبادرة تحدي
المشي» المبادرة األولى من نوعها على
مستوى البحرين ومنطقة الخليج ،القت
دعم ًا واس��ع ًا من مختلف أفراد المجتمع
وبمش��اركة واس��عة جمي��ع الفئ��ات
العمري��ة وبدعم ومس��اندة ومش��اركة
المسؤولين بالمملكة.
وأض��اف الش��يخ محم��د بن عب��داهلل آل
خليف��ة ،أن ه��ذه المب��اددة أصبح��ت
برنامج�� ًا توعوي�� ًا متكام�� ً
ا للح��د من
السمنة ومن مضاعفات مرض السكري
واألمراض المزمنة.
جاء ذلك ،خال حفل تكريم المتسابقين
ف��ي مب��ادرة «تح��دي المش��ي» ،والذي
نظمته جمعية الس��كري البحرينية ،عن
طريق تقنية االتص��ال المرئي عن ُبعد
وذلك ألول مرة ف��ي ملتقيات الجمعية،
والذي أقيم تحت رعاية رئيس المجلس
األعلى للصحة.
وق��ال الفري��ق طبيب الش��يخ محمد بن
عبداهلل آل خليفة ،غن «تحدي المش��ي»
هو من أه��م البرام��ج لمواجهة ظاهرة
انتش��ار الس��منة في مجتمعن��ا ،والتي
تعد من أهم األسباب الرئيسة لإلصابة
بم��رض الس��كري وكاف��ة األم��راض
المزمن��ة والتي لها تأثي��رات اجتماعية

وصحي��ة ومادي��ة خطي��رة عل��ى الفرد
والحكومات والمجتمع.
وأوض��ح ّ
أن المبادرة حقق��ت أثراً إيجابي ًا
ف��ي المش��اركين فيه��ا وعلى مس��توى
المجتم��ع عموم�� ًا ،قائ ً
ا« :لمس��نا في
اآلونة األخي��رة العديد من المؤش��رات
والتغي��رات الصحي��ة والس��لوكية ف��ي
أف��راد المجتمع بعد مش��اركتهم معنا
في النس��خة األولى ،من حيث التزامهم
بالمش��ي اليومي ،وأيض�� ًا تخلصوا من
األوزان الزائدة والبعض منهم استطاع
الس��يطرة على مرض الس��كري ومنهم
من حمى جس��ده م��ن اإلصابة بمرض

سفارة البحرين بالسعودية تدعو
المواطنين لتسجيل بيانات العودة

السكري واألمراض المزمنة األخرى.
وأك��د ،أن هذا ما ش��جعنا على مواصلة
«مب��ادرة تح��دي المش��ي» بنس��ختها
الثاني��ة الت��ي حمل��ت طاب��ع التح��دي
ومواصلة المش��ي المنتظم اليومي لدى
المش��اركين من أفراد المجتمع بالرغم
من الظروف المتمثلة في تفشي مرض
في��روس «كورونا» مم��ا أدى إلى التزام
األفراد المنتظمين في ممارس��ة تحدي
المشي وهم في منازلهم.
وأع��رب ع��ن الش��كر والتقدي��ر لجميع
المش��اركين والمس��اهمين والداعمين
له��ذه المب��ادرة وعلى رأس��هم ش��ركة

الخلي��ج للحاس��بات اآللي��ة ،وفتن��س
ت��راك ،وهلث��ي كالوري��ز ،وكارلت��ون،
وداي��ت دب��ان ،بجانب أعض��اء مجلس
إدارة جمعي��ة الس��كري البحريني��ة على
جهوده��م المتواصل��ة والمس��تمرة
لتحقيق أهداف ورؤية جمعية الس��كري
البحرينية لما فيه الخير لش��عبنا الكريم
ومملكتنا الغالية».
فيم��ا قالت الوكي��ل المس��اعد للصحة
العامة ونائب رئي��س الجمعية د.مريم
الهاجري ،إن الجمعية نظمت مس��ابقة
تح��دي المش��ي ف��ي نس��ختها الثانية
لمتابع��ي انس��تغرام الجمعية لمدة 3
أشهر في الفترة ممن  25يناير الماضي
إلى  23أبريل ،ابتدا ًء من ممش��ى الرفاع
في المحافظة الجنوبية واليوم نختتمها
بعد  3أشهر.
وبين��ت الهاج��ري ّ
أن اله��دف م��ن
المس��ابقة أن يتبنى المجتمع البحريني
نم��ط المش��ي الصحي كأس��لوب حياة
بنهاية  3ش��هور من المبادرة والتحدي
والمحافظة على الوزن الصحي وللوقاية
من األم��راض غير الس��ارية على المدى
البعيد.
ونوهت إلى ّ
أن من متطلبات االنضمام
للمسابقة والتحدي عمل «فيديو اليف»
في انس��تعرامهم لمشيهم لمدة نصف
س��اعة وعم��ل «منش��ن» النس��تغرام
الجمعية أو إرس��ال عدد خطواتهم قبل

نهاية الي��وم مع صورة لمكان المش��ي
لنش��ره بانس��تغرام الجمعي��ة لتحفيز
جميع المتابعين ،أو صورة مدة المش��ي
مع التاريخ ،وبعدها ليدخل اسم الحساب
في سجل تحدي المشي.
وتم حصر المش��اركين الملتزمين لمدة
 3أشهر بالمش��ي المنتظم لمدة نصف
س��اعة يومي ًا  5أيام باألسبوع على األقل
والذين يرسلون التوثيق بمشيهم ويتم
تس��جيل التح��دي بانتظ��ام في س��جل
تحدي المشي للمشاركين».
واش��تمل الحفل على عدد من الفقرات،
حي��ث تم ع��رض فيديو خ��اص لمبادرة
تح��دي المش��ي ،كم��ا قدم��ت رئيس��ة
اللجن��ة العلمية ف��ي جمعية الس��كري
البحرينية الدكتورة دالل الرميحي عرض ًا
لنتائج اس��تبيان مبادرة تحدي المش��ي
بالمجتمع.
وقامت رئيس��ة لجن��ة التوعية واإلعام
بالجمعية د.كوثر العيد بالس��حب على
الجوائز ل�  17فائزاً من المش��اركين في
المبادرة.
وق��ام الفري��ق طبيب الش��يخ محمد بن
عبداهلل آل خليفة بتدشين موقع جمعية
الس��كري البحرينية ال��ذي يمثل منصة
إعامي��ة وتوعوية متكامل��ة للجمعية،
فيما ق��دم عض��و فريق العم��ل إيهاب
أش��رف عرض ًا تعريفي ًا عن أهم مميزات
الموقع الجديد.

مركز ولي العهد للبحوث
يدرب  1500طبيب لمواجهة «كورونا»

دعت س��فارة البحرين ف��ي المملكة العربية الس��عودية ،والقنصلية
العام��ة في ج��دة ،المواطني��ن المتواجدي��ن في المنطق��ة الغربية
والمنطق��ة الجنوبية في الس��عودية ،والراغبين ف��ي العودة لمملكة
البحرين إلى التواصل مع القنصلية العامة للبحرين في جدة لتسجيل
بياناتهم وتنسيق عودتهم للوطن في موعد أقصاه  6مايو الجاري.
وخصصت الرقمين التاليين للتواصل:
 00966555981983أو .00966509757713

«الصحة» :تعافي  150حالة
من «كورونا» و 99إصابة جديدة
أعلن��ت وزارة الصح��ة عن تس��جيل  27إصاب��ة جديدة بفي��روس كورونا
«كوفيد »19المس��تجد ،ليصل إجمالي ع��دد الحاالت القائمة ،إلى 1657
حال��ة .كما أعلنت الوزارة ع��ن تعافي حالة إضافية م��ن الفيروس ،ليبلغ
إجمالي عدد حاالت التعافي  1718شخصا .وب ّينت الوزارة أنها أجرت حتى
اآلن  144155فحص ًا طبي ًا حول كورونا.
وتوج��د حالة واحدة ف��ي العناية المرك��زة ،في حين توج��د  1656حالة
مس��تقرة .وبهذا يصبح مجموع الحاالت التي تم تسجيلها أمس  99بعد
تس��جيل  72حالة جديدة صباح أمس  ،منها  67حالة لعمالة وافدة ،و 5
حاالت لمخالطين.
كما يصبح مجموع عدد حاالت التعافي أمس  150ش��خص ًا ،بعد تس��جيل
تعافي  149حالة إضافية من الفيروس وإخراجها من مركز العزل والعاج
صباح ًا.

إحالة شخص للنيابة انتحل
شخصية فتاة عبر «البث المباشر»
قال مدي��ر عام االدارة العام��ة لمكافحة الفس��اد واألمن االقتصادي
واإللكترون��ي ،إنه في اطار أعم��ال الرصد والمتابعة لما يتم نش��ره
وتداول��ه عبر مواقع التواصل االجتماعي ،تم رصد ش��خص يقوم عبر
بث مباش��ر بإساءة استخدام وسائل االتصال والتحريض على الفجور،
من خال انتحاله شخصية فتاة واالتصال بأشخاص وإزعاجهم ،بجانب
اس��تدراجه مجهولين على أحد مواقع التواصل االجتماعي وإيهامهم
أنه فتاة عن طريق تغيير صوته.
وأض��اف أن إدارة مكافح��ة الجرائ��م االلكتروني��ة ،قامت باس��تدعاء
المذكور ،واتخاذ اإلج��راءات القانونية المقررة حياله ،وأحالته للنيابة
العامة.

اليوم

التاريخ
الخبر

جهة
النشرالخليج» تجلي  100طالب
«طيران
ومواطن بحريني من الخرطوم اليوم
الصفحة
العدد

أنس األغبش

تجلي «طيران الخليج» -الناقل الوطني لمملكة البحرين مساء االثنين،
نحو  100مواطن وطالب بحريني من جهورية الس��ودان ،وذلك ضمن
خطة إجاء المواطنين المتواجدن خارج البحرين.
وم��ن المتوقع أن تقلع الرحل��ة عند الثالثة مس��اء بتوقيت الخرطوم
وس��تصل إلى البحرين عند الس��اعة ال� 7:10مساء ،حيث قامت سفارة
مملكة البحرين لدى جمهورة الس��ودان ،بتس��هيل إجائهم بعد أن
تواصلت مع الراغبين منهم بالعودة إلى أرض الوطن.

الرابط اإللكتروني

درب مركز ولي العهد للتدريب والبحوث
الطبي��ة ،خ��ال الفت��رة الماضي��ة أكثر
من  1500طبيب وممرض ومنتس��بين
للمه��ن المس��اعدة الطبي��ة للتص��دي
لفيروس كورونا (كوفيد.)19
فيما أكد قائد الخدمات الطبية الملكية
اللواء البروفيس��ور الش��يخ خالد بن علي
آل خليفة ،أن ال��دورات التدريبية وورش
العم��ل الطبية المتخصص��ة الموجهة
للطاق��م الطب��ي بالمملك��ة التي يقوم
به��ا المركز ضمن الخط��ط الموضوعة
لمكافح��ة فيروس كورون��ا (كوفيد )19
تعد رادف ًا أساس ًا ضمن الجهود الوطنية
لمكافح��ة الفي��روس بقي��ادة صاح��ب
السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل
خليفة ولي العهد نائ��ب القائد األعلى
النائب األول لرئيس مجلس الوزراء.
من جهته ،أكد رئيس التعليم المستمر
لألطباء والمش��رف على الورش التدريبية
المتخصص��ة لمكافحة في��روس كورونا
بالخدمات الطبية الملكية العقيد طبيب
نايف ل��وري ،أن المركز أخ��ذ دور الريادة
ف��ي تدري��ب ال��كادر الطب��ي بالمملكة
ضمن توجيهات الفري��ق الوطني الطبي
للتصدي للفيروس.
وأضاف« :اش��تمل التدري��ب على مختلف
ال��ورش العملية المكثفة ،المس��توحاة
م��ن تعليمات منظم��ة الصحة العالمية
وأح��دث التوجيه��ات لمكافح��ة وع��اج
في��روس كورونا ،في التعامل مع الحاالت
القائمة فيروس كورونا وكيفية التعامل
مع أح��دث أجهزة التنف��س االصطناعي،
وكذلك خصص��ت دورات تدريبية مكثفة
في مجال العاج التنفس��ي والتعامل مع
الح��االت القائمة الحرج��ة ،خصوص ًا في
ظل تش��ييد الوح��دة الميداني��ة للعناية
القصوى بالمستشفى العسكري مؤخراً،
والتركيز في جميع هذه الدورات والورش
العملي��ة عل��ى كيفي��ة حماي��ة الطاقم
الطبي ألنفسهم والمرضى وفق ًا للمعايير
المعتمدة لمعدات الحماية الشخصية».

بيانات الخبر

ولف��ت إل��ى اس��تمرارية هذه ال��دورات
والورش العملي��ة بالمركز خال الفترة
القادم��ة لمنتس��بي الخدم��ات الطبية
الملكية ومجمع السلمانية الطبي.
وأش��ار العقي��د طبي��ب ل��وري إل��ى أن
المركز ،سخر جميع طاقاته من الطاقم
التدريب��ي واألجهزة الطبي��ة والمحاكاة
لتدري��ب أكبر ع��دد ممكن م��ن الكادر
الطبي لمواجهة هذه الجائحة.
وأك��د أن هذه التوجهات تنبع من نظرة
قائد الخدم��ات الطبية الملكي��ة اللواء
البروفيس��ور الش��يخ خال��د ب��ن علي آل
خليفة بأن يتخذ مركز ولي العهد الدور
الري��ادي ف��ي مهمته بمج��ال التدريب
الطبي خصوص ًا لكونه مركزاً فريداً من
نوعه وإمكانياته في البحرين ومنطقة
الخلي��ج العربي .وذك��ر أن هذه الجهود
تكلل��ت بنجاح باهر بفض��ل من اهلل عز
وجل ومن ثم بفضل المتابعة اليومية
الحثيثة من قبل قائد الخدمات الملكية
الطبية للبرام��ج التدريبية ،وكل ما من
ش��أنه تعزيز مكانة الخدم��ات الطبية
الملكي��ة كمؤسس��ة صحي��ة ريادي��ة
بمملك��ة البحري��ن ومنطق��ة الش��رق
األوس��ط والتي بدورها حققت إنجازات
وطنية مش��هوداً لها م��ن خال مختلف
االعتراف��ات والش��هادات الدولية التي
نالته��ا الخدم��ات الطبي��ة الملكية في
السنوات الماضية.

من جهته ،أعرب مدير المركز العميد
طبي��ب خال��د عب��داهلل ،ع��ن أهمي��ة
دور المرك��ز في ه��ذه المرحلة ،إذ تم
افتتاح��ه ف��ي فبراي��ر  2019من قبل
رئيس المجلس األعلى للصحة الفريق
طبي��ب الش��يخ محمد بن عب��داهلل آل
خليفة ،وخال هذه الفترة تم تقديم
ما يزيد عن  150ورشة عمل بمختلف
التخصصات الطبية.
وش��ارك في ه��ذه ال��دورات والورش
العملي��ة نخب��ة م��ن األطب��اء
واألخصائيين بالمستشفى العسكري
ومن دول الخليج العربي ودول العالم
مث��ل الوالي��ات المتح��دة األمريكية،
والمملكة المتحدة ،وفرنسا ،وإيطاليا،
وألمانيا ،وإسبانيا وأيرلندا.
ويش��تمل المركز عل��ى غرف وصاالت
طبي��ة مجه��زة بأح��دث م��ا توصلت
إليه التكنولوجيا ف��ي التعليم الطبي
من دمى وروبوت��ات صناعية وأجهزة
المحاكاة الطبية والمختبرات العلمية
لتهيئة الك��وادر الطبي��ة لخلق أجواء
تحاك��ي م��ا ه��و موج��ود ف��ي أروقة
المستش��فيات وغ��رف العملي��ات،
ويتضم��ن المرك��ز أيض�� ًا غرف��ة
للتدريبات العملي��ة لعمليات اإلخاء
الطبي��ة والعاج الميداني لمنتس��بي
ق��وة دف��اع البحري��ن للتدري��ب على
مختلف السيناريوهات.
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«األشغال» :تحويل إجراءات  19خدمة بلدية إلى إلكترونية
كش��ف وزير األش��غال وش��ؤون البلديات والتخطيط
العمران��ي المهن��دس عص��ام بن عب��داهلل خلف عن
تحويل  19خدمة بلدية إلى خدمات إلكترونية بعد أن
كان يتطلب من المراجعين الحضور ش��خصي ًا لمراكز
خدمة العم��الء التابعة ألمانة العاصم��ة والبلديات
الثالث إلتمام هذه الخدمات ،وجاء ذلك في إطار سعي
الوزارة لخدمة المواطنين والمقيمين والمس��تثمرين
في المملكة وتس��هيل إج��راءات التقدي��م للخدمات
البلدية ،موضح ًا أن «التحول اإللكتروني يعد مشروع ًا
استراتيجي ًا يتماش��ى مع رؤية مملكة البحرين 2030
وبرنام��ج عم��ل الحكوم��ة الموق��رة ،2022-2019
كما يتواف��ق تمام ًا م��ع توجهات هيئ��ة المعلومات
والحكومة اإللكترونية».
وقال خلف«:م��ن منطلق حرصنا على تطوير الخدمات
البلدية فقد قامت الوزارة بوضع خطة وتشكيل فريق
عمل تقن��ي مختص لتحوي��ل الخدم��ات البلدية إلى
خدمات إلكترونية ،حيث اس��تطاعت منذ شهر مارس
الماض��ي حتى نهاي��ة ش��هر أبري��ل 2020م تحويل
إجراءات تقديم  19خدمة بلدية وتوفيرها عبر الموقع
اإللكترون��ي لل��وزارة ،كما أنه��ا تعمل عل��ى تحويل
المزي��د من الخدم��ات البلدية لتك��ون إلكترونية في
المستقبل».
وأض��اف «ه��ذه الخط��وة قلل��ت م��ن حاج��ة حض��ور
المراجعي��ن إلى المكاتب األمامي��ة للبلدية ،إذ أصبح
بإمكانهم اس��تخدام موقع الوزارة اإللكتروني لتقديم
المعام��الت والوثائق الالزم��ة ،إضافة إل��ى متابعة
طلباتهم إلكتروني ًا ومعرفة ما إذا تم قبول طلباتهم
أو رفضه��ا ،إضافة إل��ى إمكانية المراجع��ة في حالة
الرفض».
وأوض��ح خل��ف أن الفريق المختص في ال��وزارة ممثل
ف��ي إدارة نظم المعلومات ق��ام بإتاحة أكبر عدد من
الخدم��ات عن طريق المنصة اإللكترونية والتي تضم
حالي ًا  19خدمة بلدية جرى تنفيذها على عدة مراحل.
وأش��ار إل��ى أن المرحل��ة األول��ى لتحوي��ل الخدم��ات
إلكتروني ًا انطلقت في بداية ش��هر مارس 2020م ،إذ
تم تحويل خدمتي إفادة السكن وفتح الحساب البلدي
إلى خدم��ات إلكترونية حيث يس��تفيد من الخدمتين
عدد كبير من المراجعين وكان يتطلب منهم س��ابق ًا
الحضور شخصي ًا لمركز العمالء.
وذك��ر خلف أن في المرحلة الثاني��ة تم تحويل خدمة
شاش��ة الدخ��ول الموح��دة ،في حين ت��م اإلعالن في
المرحل��ة الثالث��ة ع��ن الدف��ع اإللكتروني المباش��ر
واس��ترجاع مبال��غ التأمي��ن ،مش��يراً إل��ى أن الوزارة
ق��د توقفت عن اس��تالم أية مبالغ نقدي��ة بالطريقة
اليدوي��ة نظي��ر المعامالت أو الرس��وم البلدي��ة بدءاً
من « 15أبري��ل  ،»2020إذا إن الوزارة تس��تلم حالي ًا
الرس��وم البلدية عن طريق منصة الدفع «س��داد» أو
الدفع اإللكتروني باستخدام اإلنترنت ،وهذا ما يسهل

على المراجعين إجراءات الدفع».
أما في المرحلة الرابع��ة تم إتاحة عدد من الخدمات
اإللكتروني��ة ومنها خدمة إتمام البناء وتوصيل التيار
الكهربائي ،ورخصة الترميم ،ورخصة بناء جديد ألقل
م��ن  50متراً مربع ًا ،إضافة إل��ى إتاحة خدمة رخصة
اله��دم ،والهدم ألقل من  50مت��راً مربع ًا والتحويط
والحفريات».
أما في المرحلة الخامس��ة فق��د أوضح الوزير خلف أنه
«تم تحويل خدمة تس��جيل عنوان ،طلب لوحة عنوان،
خدمة إش��غاالت الطرق ،غلق حس��اب بل��دي ،تحديث
بيان��ات حس��اب بل��دي ،خدمة بي��ع الزواي��ا ،وخدمة
االستيراد والتصدير الزراعي إلى خدمات إلكترونية».
وم��ن المش��ار إلي��ه أن هناك خدم��ات أخرى س��يتم
تحويله��ا مس��تقب ً
ال إلى خدم��ات إلكتروني��ة كخدمة
طباعة الش��هادات إلكترونيا وخدمة اس��تخدام «QR
 ،»Codeإذ إنها مازالت قيد الدراسة والتطوير».
وذكر خلف أن الوزارة قطعت ش��وط ًا في مجال تحويل

الخدمات البلدية إلى خدمات إلكترونية ،إذ إن الوزارة
حولت س��ابق ًا خدمة نظ��ام اإلعالن��ات وخدمة نظام
التظلم��ات وخدم��ة تحديث الرس��وم البلدية لألس��ر
البحريني��ة وخدم��ة المستكش��ف البل��دي الجغرافي،
وخدم��ة نظام تصنيف األراضي إلى خدمات إلكترونية
متوفرة من خالل الموقع اإللكتروني للوزارة.
وأكد خلف َّ
أن «ش��ؤون البلديات» بدأت مشوار التحول
الرقم��ي في نهاية الع��ام 2018م وذل��ك عبر تغيير
ط��رق تقديم الخدمات المقدم��ة من أمانة العاصمة
والبلديات وكذلك القطاعات األخ��رى التابعة للوزارة
إل��ى كافة المواطنين والمقيمين والمس��تثمرين في
مملكة البحرين.
وقال «إننا نه��دف إلى تقديم أفضل أن��واع الخدمات
الت��ي تتواف��ق م��ع رؤي��ة ال��وزارة والتي ته��دف إلى
س��هولة الوصول إلى الخدم��ات البلدية ،حيث انتهت
اإلدارة من المرحلة األولى من برنامج التحول الرقمي
لهذه ال��وزارة بنجاح في الربع األخير من عام 2019م،

«العمل» 671 :معاملة إلكترونية
للمؤسسات التدريبية الخاصة
أعلن��ت وزارة العم��ل والتنمية
االجتماعي��ة ع��ن إنج��از 671
معامل��ة إلكتروني��ة متنوع��ة
موجهة للمؤسس��ات التدريبية
الخاص��ة ،الت��ي تق��ع تح��ت
إش��راف ال��وزارة ،خ��الل الفترة
م��ن  9مارس إل��ى نهاية أبريل
الماضي.
وتتضمن الخدمات اإللكترونية
الت��ي قدمته��ا وزارة العم��ل
والتنمي��ة االجتماعية لمختلف
المؤسس��ات التدريبية الخاصة
والت��ي تش��رف عليها ال��وزارة،
مجاالت عدي��دة ،منه��ا طلبات
ترخي��ص البرام��ج التدريبي��ة
وترخي��ص المدربي��ن وطلبات
التصدي��ق عل��ى الش��هادات
وإنش��اء مؤسس��ة تدريبي��ة
خاص��ة ومتابع��ة طلب��ات
المؤسسات التدريبية الجديدة،
وكذل��ك تلق��ي طل��ب تعيي��ن
مدي��ر للمؤسس��ة التدريبية أو
المخولي��ن بالتوقي��ع وتجدي��د
ترخي��ص المعه��د أو المرك��ز
التدريب��ي ،أو تغيير أس��مائها،
إضافة إلى طلب إلغاء تراخيص
ألي مؤسس��ة تدريبية واستالم
تظلم��ات المتدربي��ن وحله��ا
بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وق��ال مدي��ر إدارة ش��ؤون
المعاهد المهنية بوزارة العمل
والتنمي��ة االجتماعي��ة ،أحم��د
جعفر مفت��اح ،أن اإلدارة قامت
خالل الفت��رة المذكورة بتجديد
ومتابعة تراخي��ص التدريب ل�
 40منش��أة ،إضافة إلى متابعة
 16طلب ترخيص جديد وطلبات
قي��د الدراس��ة ،فيما ت��م إنجاز
ومتابع��ة  20معاملة لتوظيف
مدي��ر ومتابع��ة مؤسس��ات

اليوم

التاريخ
الخبر

جهة النشر

الصفحة
العدد

الرابط اإللكتروني

القبض على شخصين
سرقا «خزنة» معرض سيارات

ترخيص  40منشأة
تدريبية و 21مدربًا

أحمد مفتاح

تمارس التدريب دون ترخيص،
فيما بلغت معامالت ومتابعات
البرام��ج المرخصة  79معاملة،
إضاف��ة إل��ى إص��دار الترخيص
ل���  21مدرب ًا جدي��داً ،فض ً
ال عن
تصديق  51شهادة ،فيما بقيت
 40معاملة قيد الدراس��ة ،وتم
ال��رد عل��ى  400استفس��ار عن
بع��د تتعلق بإص��دار تراخيص
التدري��ب أو البرام��ج المرخصة
أو ما يتص��ل بالتوضيحات حول
التعاميم والقرارات ذات الصلة.
وتم إرسال  4تعاميم لمؤسسات
التدريب الخاصة متعلقة بإتباع
إرش��ادات وزارة الصح��ة ف��ي
تطهير وتعقيم مقر المؤسسة
التدريبي��ة وأخ��ذ االحتياط��ات
الالزم��ة للمس��اهمة ف��ي الحد
من انتش��ار كورونا (كوفيد )19
وحث هذه المؤسس��ات للتوجه
نح��و التدري��ب االفتراض��ي
وذلك لضمان اس��تمرار عملية
التدري��ب عن بعد خ��الل فترة
تعلي��ق التدري��ب م��ع ضم��ان
االلت��زام بمجموع��ة م��ن
االش��تراطات والتوجيهات التي
ص��درت لها به��ذا الش��أن بما
يضمن استمرار عملية الرقابة

والمتابع��ة ع��ن بع��د من قبل
الوزارة وكذلك الجهات الرسمية
المختصة مث��ل صندوق العمل
(تمكي��ن) وهيئة جودة التعليم
والتدريب.
وأكد مفتاح على أهمية التوجه
نح��و هذا النوع من التدريب في
المرحلة الحالية ،ووضعه ضمن
التوجه��ات المس��تقبلية بم��ا
يجع��ل مملكة البحري��ن رائدة
في مجال التعلم والتدريب عن
بع��د وفق أط��ر واضحة تضمن
جودة التدري��ب المقدم ،منوه ًا
بأن ه��ذا األس��لوب يعد فرصة
لتطوي��ر التدري��ب المهني مما
يجعل المملكة سباقة في أنواع
العلوم المستقبلية والمطروحة
ضمن التدريب االفتراضي.
ويمك��ن للمعاه��د والمراك��ز
التدريبي��ة الخاص��ة التواص��ل
للترخي��ص للبرام��ج التدريبية
والمدربين عن طري��ق الدخول
إل��ى موق��ع ال��وزارة www.
 mlsd.gov.bhأو عب��ر إرس��ال
الطلبات واالستفس��ارات للبريد
eid@mlsd.
اإللكترون��ي
 gov.bhأو االتص��ال عل��ى
 17873669أو 17863902
أو  ،17873710أو عل��ى الخ��ط
الساخن .80008001
أم��ا بخص��وص طل��ب إنش��اء
مؤسس��ة تدريبي��ة خاص��ة
ومتابع��ة طلبات المؤسس��ات
الجدي��دة ،فيرج��ى الدخول إلى
موقع الوزارة أعاله ،أو عن طريق
البري��د اإللكتروني tpi@mlsd.

ومازال��ت ال��وزارة تواصل عملية التح��ول الرقمي عبر
إتاحة الخدمات البلدية إلكتروني ًا».
من جانبه قال وكيل ش��ؤون البلديات بوزارة األشغال
وش��ؤون البلدي��ات والتخطيط العمران��ي المهندس
الش��يخ محمد بن أحمد آل خليف��ة «عملنا على إعادة
هندسة اإلجراءات للعديد من الخدمات التي تقدمها
الوزارة وذلك بهدف تسهيل خدمات األفراد والشركات
وتسريع اإلجراءات ،إضافة إلى إنشاء إطار عمل معماري
للمنصة المستقبلية الخاصة بخدمات الوزارة».
وأض��اف» كما قمنا في «ش��ؤون البلدي��ات» باإلعداد
والتجهيز للمرحلة الثانية من مش��وار التحول الرقمي
حي��ث س��تتضمن ه��ذه المرحل��ة تنفي��ذ مخرج��ات
المرحل��ة األولى من التصاميم الت��ي تمت خالل عام
2019م والت��ي س��يتم اس��تضافتها على الحوس��بة
الس��حابية وتوظيف تقنيات ال��ذكاء االصطناعي مما
س��ينعكس إيجابي ًا عل��ى جودة تقدي��م الخدمات من
خالل تطبي��ق أحدث التقنيات في مج��ال التكنولوجيا
وأفضل الممارسات في المنطقة والعالم.
وأك��د «إن تحوي��ل العديد من الخدم��ات البلدية إلى
خدم��ات إلكتروني��ة يهدف تس��هيل اإلج��راءات على
المواطني��ن والمقيمين والمس��تثمرين ف��ي مملكة
البحري��ن ،كم��ا أن س��عي ال��وزارة ف��ي تحوي��ل هذه
الخدمات يأتي مع التطور التقني الذي يشهده العالم
حالي�� ًا في مجال تحوي��ل الخدمات لتك��ون إلكترونية
بعد أن كانت يدوية».
وأض��اف «أن تحويل الخدم��ات البلدي��ة والتي كانت
تعتم��د على اإلجراءات اليدوية إلى خدمات إلكترونية
س��اهم في تسهيل اإلجراءات على المراجعين ،إضافة
إلى س��رعة إنجاز المعاملة ومتابعته��ا إلكتروني ًا في
أي وقت ومن أي مكان دون الحاجة إلى مراجعة مركز
خدمة العمالء».
وتابع «إن توفير الخدمات البلدية إلكتروني ًا سواء عبر
الموق��ع اإللكتروني أو عبر األجه��زة الذكية واألجهزة
اللوحي��ة يتي��ح للمس��تخدمين إمكاني��ة الدخول الى
تطبيق��ات البلديات من أي مكان وف��ي أي وقت ،مما
يؤدي إلى خفض التكلفة التشغيلية من خالل اعتماد
آليات عمل مبسطة تحتاج إلى عدد أقل من المشغلين
باإلضافة إلى تقليل الوقت الالزم إلنجاز المعامالت».
وأك��د وكي��ل ال��وزارة أن التحول الرقمي يس��اهم في
زي��ادة اإليرادات عن طريق تقديم خدمات للمواطنين
بصورة فاعل��ة مما يحرك عجل��ة االقتصاد ويزيد من
العمليات اليومية.
وأش��ار إل��ى أن مش��روع التح��ول الرقمي يه��دف إلى
تقديم خدمة عمالء مميزة باعتماد نظام جديد إلدارة
عالقات العم��الء ،إلى جانب تحس��ين األداء الحكومي
باستخدام مؤش��رات األداء الوظيفي من خالل تحليل
بيانات األعمال اليومية وكفاءة األداء في التعامل مع
الطلبات وتحليل البيانات.

 gov.bghأو عب��ر االتصال على
الهواتف التالي��ة17873676 ،
أو  17873803أو ،17873934
أو م��ن خ��الل الخ��ط الس��اخن
المذكور.
وم��ن الخدم��ات اإللكتروني��ة
الجدي��دة الت��ي أطلقته��ا
ال��وزارة مؤخ��راً إمكاني��ة قيام
المؤسس��ات الراغب��ة بتعيين
مدي��ر جدي��د أو تغيي��ر ملكية
أو مق��ر تدريبي أو تغيير اس��م
المؤسس��ة التدريبي��ة أو إلغاء
ترخي��ص مؤسس��ة أو إضاف��ة
مج��ال تدريبي جدي��د ،الدخول
عل��ى موق��ع ال��وزارة أو طري��ق
البريد اإللكتروني tpi@mlsd.
 ،gov.bghأو عبر االتصال على
الهواتف التالية  17873803أو
 17873706أو ،17873938
أو االتصال على الرقم الس��اخن
.80008001
وتتلقى إدارة ش��ؤون المعاهد
ش��كاوى وتظلمات المتدربين
م��ن مختل��ف المؤسس��ات
التدريبي��ة المرخص��ة ،والت��ي
يتم حلها بالتنسيق مع الجهات
المعني��ة ذات العالقة .ويمكن
للمتدربين التظلم باس��تخدام
موق��ع تواص��ل أو الدخول على
موقع ال��وزارة أو طري��ق البريد
اإللكترون��ي tpi@mlsd.gov.
 ،bghأو عب��ر االتص��ال عل��ى
الهوات��ف التالي��ة 17873667
أو  17873934أو ،17873731
أو االتصال على الرقم الس��اخن
.80008001

بيانات الخبر

قال مدير عام مديرية ش��رطة محافظة العاصمة أن شرطة
المديري��ة وفي أق��ل من  24س��اعة وبالتعاون م��ع اإلدارة
العام��ة للمباح��ث واألدل��ة الجنائية ،تمكنت م��ن القبض
على ش��خصين ( 23 ، 26عام ًا) مش��تبه في قيامهما بسرقة
(خزن��ة) من أحد معارض الس��يارات ،تقدر قيمة محتوياتها
ب�  23ألف دين��ار .وأوضح أنه فور تلقي بالغ بالواقعة ،تمت
مباش��رة عمليات البحث والتحري والتي أسفرت عن التعرف
على هويتي المش��تبه بهما والقبض عليهما ،مضيف ًا بأنه
تم تحريز المضبوط��ات والتي عثر عليها في إحدى المزارع،
ومن بينها ساعات وأقالم ثمينة ،وكاميرات وجهاز البتوب.
وأش��ار مدير عام مديرية شرطة محافظة العاصمة إلى أنه
تم اتخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة وإحالة القضية للنيابة
العامة.

«صف» :جهود «الداخلية»
كبيرة لسالمة المواطنين
أثن��ت جمعي��ة الص��ف اإلس��المي «ص��ف» ،عل��ى الجهود
الوطنية الكبيرة التي قامت بها وزارة الداخلية ألجل سالمة
المواطنين والتصدي لكل من خالف إجراءاتها من تجمعات
والخروج على شكل أفواج وذلك من أجل سالمتهم وسالمة
اآلخرين من الشعب أو المقيمين.
وأك��دت «ص��ف» أن هذه الجه��ود هي محل إعج��اب الدول
ف��ي ظل تفش��ي في��روس كورونا ال��ذي أص��اب الكثير من
دول العال��م ،والذي أخذت الدول��ة كل إجراءاتها االحترازية
للتقلي��ل من اإلصابات الت��ي نفذته��ا وزارة الداخلية بكل
طاقمه��ا األمني وكذل��ك فريق البحري��ن الطبي الذي حمل
على عاتقة الكثير من االعباء.
وقال��ت «صف» إن ه��ذا العمل الجبار ال��ذي قامت به وزارة
الداخلية البد لنا نحن كمواطنين الوقوف صف ًا واحداً معها
من أجل المشاركة.
وأضاف «هذا عمل وطني البد علينا أن ننصاع إلى كل األوامر
التي تضمن سالمتنا واتباع اإلرشادات من قبل رجال األمن
األوفياء والساهرين على حفظ األمن وسالمة اآلخرين».
وتؤك��د «صف» أن البحرين بكل ش��عبها مث��ال يحتذي به
الكثير م��ن الدول ،والدليل اإلش��ادات اإلقليمي��ة والدولية
بوعيه والتزاماته وكوادره الطبية «فريق البحرين الطبي».
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«الغرفة» تعد دراسات
لـ«ما بعد كورونا» وتقدمها للحكومة
يعول على دور «الخاص» لحماية االقتصاد الوطني
المستقبل
ّ
كش��ف رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين س��مير
ن��اس ،عن أن الغرفة بصدد عمل دراس��ة متكاملة
تتن��اول س��بل تنش��يط بيئ��ة العم��ل واالنت��اج
االقتصادي ف��ي مرحلة ما بعد أزمة فيروس كورونا
(كوفيد )19وسترفعها إلى الحكومة.
وأوض��ح أن الغرفة بدأت بدراس��ة اآلث��ار المترتبة
على االقتصاد البحريني ،وحصر التأثيرات الس��لبية
النتشار هذا الوباء على شركات ومؤسسات القطاع
الخاص في البحرين.
وأوضح أن المستقبل يع ّول على دور القطاع الخاص
لمس��اندة ودعم جهود الحكومة لحماية االقتصاد
الوطني ،وتعزيز دوره في ريادة التنمية االقتصادية
وإيج��اد من��اخ محف��ز للنم��و واالبت��كار ،خاصة أن
القط��اع الخاص هو حجر الزاوية في أي جهد تنموي
واقتصادي ،وأن تحقيق تنمية مس��تدامة هو رهن
بنجاحنا في إيجاد قطاع خاص قوي قادر على تحمل
مسؤولياته.
وش��دد ن��اس عل��ى أن الغرفة س��تقف ال��ى جانب
الحكومة وس��تدعم كافة جهوده��ا لمعالجة اآلثار
والتداعي��ات االقتصادي��ة لم��ا بع��د أزم��ة كورونا
وخاص��ة على المؤسس��ات الصغيرة والمتوس��طة
التي س��تكون أكث��ر القطاعات تضرراً م��ن األزمة،
حيث سبق أن رفعت الغرفة مرئياتها إلى الحكومة
بشأن سبل حماية االقتصاد الوطني من التداعيات

الس��لبية لتفشي الفيروس ،وتم األخذ بها واإلعان
عنها ضمن القرارات المالية واالقتصادية الداعمة
للقطاع الخاص.
وأك��د رئي��س الغرف��ة أن الهدف من الدراس��ة هو
التوص��ل إلى تص��ورات ومرئيات تمك��ن االقتصاد
الوطني من تجاوز التداعيات السلبية لألزمة ،ووضع
الحل��ول والمعالجات للحد من تل��ك التأثيرات قدر
اإلم��كان خاصة عل��ى قطاع المؤسس��ات الصغيرة
والمتوسطة.
وأعرب ناس عن اعتزاز الغرفة وتقديرها للتوجيهات
الملكية السامية لحضرة صاحب الجالة الملك حمد
بن عيس��ى آل خليفة عاهل الباد المفدى ،لتوحيد
الجه��ود الوطني��ة لمواجهة انعكاس��ات االنتش��ار
العالم��ي للفي��روس عل��ى المس��توى المحلي بما
يحافظ على صحة وس��امة المواطنين والمقيمين
بالتوازي مع اس��تمرار برامج الدولة ومسيرة عملها
تحقيق�� ًا لمس��اعي التنمي��ة المس��تدامة لصال��ح
المواطنين.
وثمن عالي ًا وبكل عرفان قرارات الحكومة برئاس��ة
صاحب الس��مو الملك��ي األمير خليفة بن س��لمان
آل خليف��ة رئيس الوزراء الداعم��ة للقطاع الخاص،
ومب��ادرات صاح��ب الس��مو الملكي األمير س��لمان
بن حمد آل خليفة ول��ي العهد نائب القائد األعلى
النائ��ب األول لرئي��س مجل��س ال��وزراء وخطوات��ه

االس��تباقية االحترازي��ة التي جنب��ت البحرين ما ال
تحمد عقباه.
وأكد ناس أن الغرفة ستوصل في الوقت ذاته طرح
المب��ادرات الرامي��ة للتقليل من اآلث��ار والتداعيات
االقتصادية ،ولتمكين القطاع الخاص من التعامل
مع آثار األوض��اع الراهنة للتصدي للفيروس حفاظ ًا
عل��ى النمو المس��تدام ،وعلى مصالح ومكتس��بات
القط��اع الخ��اص ،وتجني��ب االقتص��اد الوطن��ي
التداعيات السلبية النتشار الفيروس ،والتي عصفت
باالقتصاد العالمي.
ولفت ناس إلى أن الغرفة استشعرت وجود تداعيات
اقتصادي��ة من��ذ ش��هر فبراي��ر الماض��ي ،وبادرت
بطرح الرؤى والتص��ورات لمواجهة تلك التداعيات
للتخفيف م��ن آثاره��ا االقتصادية عل��ى االقتصاد
الوطني وعلى المؤسس��ات الصغيرة والمتوس��طة
على وجه الخصوص.
وش��دد عل��ى أن الغرفة ل��م تقف مكتوف��ة األيدي
ب��ل كان له��ا خط��وط تواصل م��ع أصح��اب القرار
االقتصادي وعلى أعلى المستويات ،وتابعت أوضاع
جمي��ع القطاع��ات االقتصادي��ة ،منها على س��بيل
المثال ال الحصر متابعة انسيابية الحركة التجارية
في جميع منافذ المملكة براً وبحراً وجواً.
كم��ا تواصل��ت م��ع جمي��ع المجمع��ات التجاري��ة
وطالبته��ا بتقديم التس��هيات ألصحاب المحات،

وهي في ط��ور اعداد مرئي��ات اقتصادي��ة لمرحلة
ما بع��د االزمة وس��يتم اإلع��ان عنها ف��ي الوقت
المناسب.
وواصل��ت الغرفة دعمه��ا لكافة الجه��ود الوطنية
المبارك��ة للتص��دي للفي��روس ،الفت�� ًا إل��ى أن
مس��اهمتها بمبل��غ  300ألف دينار ضم��ن الحملة
التي أطلقتها المؤسسة الملكية لألعمال اإلنسانية
تحت عنوان «فينا خير» ،وكذلك إعفاء أعضائها من
رسوم سداد االشتراكات السنوية للغرفة لمدة سنة
كامل��ة ،تنتهي في  31مارس  ،2021بمبلغ اجمالي
يص��ل إل��ى  1.2ملي��ون دين��ار هو ضمن سلس��لة
المب��ادرات الت��ي أطلقتها الغرفة للمس��اهمة في
دعم الوض��ع االقتصادي ولدعم جه��ود الدولة في
مواجهة تداعي��ات هذا الفيروس ،بإجمالي بلغ 1.5
مليون دينار.
وجدد ناس ،مساندة مجلس إدارة الغرفة ودعمهم
الكام��ل لكاف��ة الجه��ود واإلجراءات الت��ي تتخذها
المملكة في التصدي لفيروس كورونا.
وأعرب عن ثقت��ه التامة أن توجيه��ات وتعليمات
صاحب الس��مو الملكي ولي العهد في هذا الش��أن
س��وف تعبر بالمملكة لبر األمان لمواصلة مس��يرة
البن��اء والتنمي��ة ،كذل��ك ق��درة الفري��ق الوطن��ي
لمكافح��ة الفيروس ف��ي التصدي له��ذا الفيروس
والحيلولة دون انتشاره في الباد.
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أبو الفتح :إطالق
المرحلة األولى من مركز
الحاضنات السمكية
أعل��ن وكي��ل الزراعة والث��روة البحري��ة بوزارة األش��غال
وش��ؤون البلديات والتخطيط العمراني د .نبيل أبوالفتح
عن إطاق المرحلة األولى من مركز الحاضنات الس��مكية،
في المركز الوطني لاستزراع البحري في رأس حيان.
وذك��ر أبوالفتح أن فكرة المش��روع ج��اءت بغرض لتوفير
التدريب وبيئة العمل مناسبة لرواد األعمال ،ومساعدتهم
إلطاق مش��روعات تش��كل مص��در دخل لهم بم��ا يعود
بالنفع على اقتصاد مملكة البحرين.
وأوض��ح أن المش��روع يتمثل في التعاقد م��ع رواد أعمال
وتوفير البيئة المناس��بة لهم ومنحهم مساحة عبارة عن
حاضنة أعمال لتدريب عمالهم ،وخال فترة التدريب يتم
تدريب العمال على س��بل نمو األسماك ومساعدتها على
النمو لتجاوز فترة الصيف التي تعد فترة صعبة في البحر،
ومن بعد ذلك نقل األسماك لألحواض العائمة.
وبين أن المش��روع في مرحلته األول��ى يركز على  10رواد
أعمال ،فيما س��يتم ف��ي المرحلة الثانية اس��تقطاب 20
من رواد األعمال ،س��عي ًا لتوس��يع عدد المستفيدين من
المشروع.
وأشار إلى أن المشروع ُيقام على مساحة  2000متر مربع
تضم  40حوض أسماك بسعة  150متراً مربعاً.
وق��ال وكيل الزراعة والثروة البحرية ،إن قطاع االس��تزراع
الس��مكي يش��كل محوراً مهم ًا في جهود مملكة البحرين
نحو تحقيق أمن غذائي مس��تدام ،مش��يراً في هذا الصدد
إل��ى أن التوجيهات المس��تمرة م��ن قبل وزير األش��غال
وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام بن عبداهلل
خلف لتس��خير اإلمكانات التي من ش��أنها النهوض بهذا
القطاع المهم.
وذك��ر أن الوكالة ل��ن تدخر جهداً في فتح الش��راكات مع
القط��اع الخاص إلط��اق المش��روعات التي من ش��أنها
تعظيم مساهمة قطاع الثروة السمكية في تلبية الطلب
المحلي من األسماك.

أفادت القائم بأعمال مدير إدارة
التعليم الخاص ب��وزارة التربية
والتعلي��م أم��ل الكعب��ي ،ب��أن
الوزارة قامت بتجديد الترخيص
لثمانية معاهد ومراكز تعليمية
مستوفية لشروط التجديد ،فيما
تم س��حب ترخي��ص معهدين،
وهم��ا المعه��د العالم��ي
للعل��وم اإلداري��ة ،ومعه��د دينا
للتكنولوجي��ا ،لمخالفتهما مواد
المرس��وم رقم  25لس��نة 1998
بش��أن المؤسس��ات التعليمية
والتدريبي��ة الخاص��ة ،وع��دم
قيامهما بإزالة تلك المخالفات،
على الرغم م��ن توجيه عدد من

أمل الكعبي

اإلنذارات لهما بهذا الشأن.
وأضاف��ت الكعب��ي أن اإلدارة
منح��ت ثمانية معاه��د ومراكز

تعليمية أخرى مهل��ة إلى تاريخ
 14ماي��و  2020الس��تكمال
الوثائ��ق المطلوب��ة لتجدي��د
الترخي��ص له��ا ،وه��ي تب��دي
تعاون ًا في س��بيل ذلك ،مش��ير ًة
إل��ى أن معهدي��ن ق��د تقدم��ا
بطلب للتوقف عن العمل ،وهما
معهد سلفن ،ومركز Learning
 ،plusحي��ث يتم اتخاذ اإلجراءات
الازم��ة إللغ��اء ترخيصهما بنا ًء
على طلبهما.
وأوضح��ت الكعب��ي أن تل��ك
المعاه��د والمراك��ز التعليمي��ة
تق��دم خدماته��ا ف��ي الفت��رة
المسائية في المجاالت المحددة

ف��ي الترخي��ص الممن��وح له��ا،
وه��ي تخضع إل��ى عملية تجديد
الترخي��ص كل ث��اث س��نوات
ش��أنها في ذلك ش��أن المدارس
الخاص��ة وري��اض األطف��ال،
حيث يت��م قبل التجدي��د التأكد
م��ن صاحي��ة مبان��ي تل��ك
المؤسس��ات ،وتوف��ر احتياطات
األم��ن والس��امة ،والتأكد من
االلت��زام بالطاقة االس��تيعابية
وبنوعية النشاط المقرر للمعهد
أو المركز التعليم��ي ،وذلك من
خال الزيارات التي ينفذها فريق
الفح��ص للتأك��د م��ن التزامها
بشروط الترخيص.

«العدل» :انتقال الموثق الخاص إلجراء
المعامالت ..والدفعة الرابعة قريبًا
أكد الوكيل المس��اعد لش��ؤون
المحاكم والتوثيق بوزارة العدل
والش��ؤون اإلس��امية واألوقاف
محم��د عبدالرحي��م بوجيري أن
خدم��ة الموثق الخ��اص متاحة
أم��ام األف��راد والمؤسس��ات
والش��ركات أثناء أوق��ات الدوام
الرسمي وبعده.
ولفت وكيل العدل المساعد إلى
إمكانية انتقال الموثق الخاص
إلجراء معام��ات التوثيق خارج
مكاتبهم ،مش��يراً إل��ى أن دليل
الموثقين الخاصين المعتمدين
وبيان��ات االتص��ال الخاص��ة

به��م تتوفر على موق��ع البوابة
الوطنية للحكوم��ة اإللكترونية
.www.bahrain.bh
وأش��ار بوجي��ري إل��ى أن العمل
ج��ار إلتمام إج��راءات الترخيص
ٍ
للدفعة الرابع��ة من الموثقين
الخاصي��ن بع��د اجتيازه��م
متطلب��ات وش��روط البرنام��ج
المق�� ّرر لترخي��ص مزاول��ة
أعم��ال كات��ب الع��دل الخاص،
إذ س��يبدؤون عمله��م بعد أداء
القسم أمام وزير العدل.
يذك��ر أن خدمة الموثق الخاص
تتيح للمراجعين من المواطنين

والش��ركات
والمقيمي��ن
والمؤسس��ات ،إج��راء الكثي��ر
م��ن المعامات عب��ر قانونيين
ومحامين مرخصين ،حيث أصدر
وزير العدل والشؤون اإلسامية
واألوق��اف ق��رارات بالترخي��ص
ل��� 33ش��خص ًا م��ن القانونيين
لمزاول��ة أعم��ال كات��ب العدل
لتوثي��ق وتصدي��ق المح��ررات
باللغتين العربي��ة واإلنجليزية،
والت��ي تش��مل القي��ام بكاف��ة
األعمال والمعام��ات العقارية
بم��ا في ذلك توثي��ق عقود بيع
العق��ارات وتوثيق توكيات بيع

محمد بوجيري

العق��ارات وتوكي��ات التصرف
واإلدارة.

بيانات الخبر

الشيخ :تلبية النداء لحملة
اليوم
«فينا خير» تأكيد على اللحمة الوطنية
التاريخ

أكد رجل األعمال ومالك شركة
مونتري��ال للس��يارات إبراهيم
الشيخ أن «تجاوب البحرينيين
والمقيمين وأبناء الجاليات مع
حملة «فينا خير» التي أطلقها،
س��مو الشيخ ناصر بن حمد آل
خليف��ة ،ممثل جال��ة الملك
لألعمال اإلنس��انية وش��ؤون
الش��باب ،مستش��ار األم��ن
الوطني ،رئي��س مجلس أمناء
المؤسس��ة الملكي��ة لألعمال
اإلنس��انية ،خي��ر تأكي��د على
اللحمة الوطني��ة وأن البحرين
هي بلد الخير والعطاء» ،مشيراً
إل��ى أن «فزعة أبن��اء البحرين
أمر يدعو للفخر والعزة».

الخبر

جهة النشر

الصفحة
العدد

الرابط اإللكتروني

براهيم الشيخ

وأضاف الشيخ أن «وصول مبلغ
التبرع��ات إلى أكث��ر من 100
مليون دوالر اس��تجابة لدعوة
س��مو الشيخ ناصر بن حمد آل

خليف��ة ،يؤك��د أن البحرينيين
لبوا نداء الوطن وأن التبرعات
مس��تمرة نص��رة للبحري��ن
وأهلها نظراً ألن أهل البحرين
مجبول��ون عل��ى ح��ب الخي��ر
والفزع��ة والنص��رة ألعم��ال
الخير والتطوع».
وشدد الش��يخ على أن «حملة
فينا خير» أثبت��ت أن البحرين
تعيش أروع صور التاحم بين
القي��ادة والش��عب ،وترس��يخ
للعادات الحميدة التي يتمتع
بها ش��عب البحرين وأهلها»،
موجه ًا «الش��كر والتقدير إلى
حضرة صاح��ب الجالة الملك
حم��د ب��ن عيس��ى آل خليف��ة

عاهل الب��اد المفدى ،على ما
يوليه من اهتمام كبير لحفظ
صح��ة وس��امة المواطني��ن
والمقيمي��ن ف��ي البحري��ن،
وتوجيهات جالته الس��امية،
مما أكس��ب البحرين السمعة
الطيبة واإلش��ادة الدولية من
منظمة الصحة العالمية».
وثم��ن الجه��ود الحثيث��ة
للحكوم��ة برئاس��ة صاح��ب
الس��مو الملك��ي األمير خليفة
ب��ن س��لمان آل خليفة رئيس
ال��وزراء ،وم��ا يقوم ب��ه فريق
البحري��ن للتص��دي لفيروس
كورون��ا (كورفي��د  )19بقيادة
صاحب الس��مو الملكي األمير

س��لمان ب��ن حم��د آل خليفة
ول��ي العه��د ،نائ��ب القائ��د
األعلى ،النائ��ب األول لرئيس
مجل��س ال��وزراء ،والذي يعمل
ب��كل ج��د واجته��اد للتصدي
لفيروس كورون��ا (كوفيد،)19
عبر تطبي��ق المعايير الدولية
االحترازي��ة
واإلج��راءات
لمواجهة الفيروس.
وأش��اد الش��يخ «بال��دور البارز
والمتمي��ز الذي قام به س��مو
الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة،
ممث��ل جالة المل��ك لألعمال
اإلنس��انية وش��ؤون الشباب،
مستش��ار األم��ن الوطن��ي،
رئيس مجلس أمناء المؤسسة

الملكي��ة لألعمال اإلنس��انية،
ف��ي قي��ادة الحمل��ة الوطنية
التي الق��ت تجاوب ًا متميزاً من
المواطني��ن والمقيمين وأبناء
الجاليات والش��ركات والبنوك
والهيئات ومؤسسات المجتمع
المدني».
وخلص إل��ى أن «الصورة التي
رس��مها أهل البحري��ن تؤكد
أن المملكة هي أرض الس��ام
والمحبة والتآخ��ي والتعاضد
والتاح��م» ،معتب��راً أن
«الحملة تؤسس لعمل خيري
جليل ومنظم ومتميز الس��يما
مع وجودها خال شهر رمضان
المبارك».
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نبراس الصحافة
حسن الستري
جاءت المضامين التي وجهه��ا عاهل البالد المفدى حضرة صاحب
الجاللة الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة في رسالته بمناسبة اليوم
العالمي للصحافة بمثابة الش��هادة والوس��ام الذي يفخر به جميع
العاملين بالحقل الصحفي.
فلق��د ن��وه جاللته بال��دور الوطن��ي والرائد لألس��رة الصحفية في
مواجهة التحديات ،خصوص ًا دوره في دعم الجهود الوطنية للتصدي
لجائحة فيروس كورونا (كوفيد .)19
رس��الة جاللة الملك المفدى تضمنت ش��هادات واسعة من جاللته
في حق األس��رة الصحفية ،فقد أك��د جاللته أنها تؤدي واجب صون
أمان��ة الكلم��ة بموضوعية ومصداقي��ة في ظل من��اخ ديمقراطي
عصري ومنظوم��ة دس��تورية وقانونية متطورة ،واس��تذكر وقوف
اإلعالم الوطني ببس��الة في الصفوف األولى للدفاع عن أمن الوطن
واستقراره.
الرس��الة تضمن��ت توجيه��ات لمختلف أجه��زة الدول��ة التنفيذية
والتش��ريعية والقضائية بتقدي��ر دور الصحفيين والتعاون معهم،
عب��ر تأكيد جاللة الملك المفدى على الح��ق في حرية الرأي وتبادل
األخب��ار الموثوق��ة دونما قي��ود ،وتوظيف أحدث المس��تجدات في
تكنولوجيا اإلعالم ،وعبر اعتزاز جاللته بالحريات الصحفية واعتبارها
عالمة بارزة على نضج مسيرتنا الديمقراطية.
وكعادت��ه خالل كلمات��ه التي يوجهه��ا للصحفيين ،أش��اد حضرة
صاحب الجاللة الملك المفدى بوعي المجتمع البحريني ،وأكد ثقته
ف��ي قدرة المجتم��ع البحريني على تجاوز أزمة في��روس كورونا كما
استطاع بوعيه تجاوز العديد من األزمات التي واجهته.
وألن الرس��الة جاءت بمناس��بة اليوم العالم��ي للصحافة ،فإنها لم
ُ
تخل م��ن نصائح جاللته األبوي��ة ألبنائه الصحفيي��ن ،تمثلت في
اس��تذكار جاللة المل��ك المفدى قيمنا اإلنس��انية المس��تمدة من
تعاليمن��ا اإلس��المية ،والتي تدعو إل��ى تآلف القل��وب ،وإعالء قيم
الص��دق والنزاهة ،وتوحي��د الكلمة والوقوف صف�� ًا واحداً بمواجهة
كل ما من ش��أنه زرع الفتن وأس��باب الشقاق عبر تناقل الزائف من
المعلوم��ات واألخب��ار المغلوطة التي يتزايد انتش��ارها في العصر
الرقمي والقنوات الفضائية المثيرة للفتن.
يحق لألس��رة الصحفية ف��ي مملكة البحرين أن تعت��ز بعملها في
ظل قائد بل أب يعتز هو اآلخر بعملها ،فمن خالل مش��روع حضرة
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة اإلصالحي استمدت
الصحاف��ة حريتها ،وم��ن ميثاق العمل الوطني اس��تمدت مكانتها
التي يحس��دها عليها أقرانها في الكثير م��ن الدول ،ومن خطاباته
أضاءت نبراس طريقها ،وبتوجيهاته مارست عملها دون قيود.

خليفة ٪54 :من النساء
البديعيات يشاركن في
أنشطة تطوعية
ق��ال الباحث د.نوح خليف��ة ،على هام��ش حملة إعالمية
يطلقها لإلعالم بمراحل األدوار النسائية بالبديع في ضوء
إنتاجه العلمي «نس��اء البديع من الكفاح المعيش��ي إلى
تحديات المشاركة والتمثيل» ،إن  %54.1من البديعيات
يشاركن في أنشطة اجتماعية تطوعية في البديع منهن
 %14.7يشاركن دائم ًا و %39.4يشاركن أحيان ًا ،فيما بين
أن  %46من البديعيات ال يش��اركن في أنشطة اجتماعية
تطوعية ،داعي�� ًا إلى إطالق جمعية للمتطوعات البلديات
لرفد قدرات المرأة.
وأوضح خليفة أن البديع ش��هدت انخراط س��بع نساء من
القرية في مش��روع رائ��دات محليات بالتع��اون مع وزارة
العم��ل ومارس��ن العم��ل البل��دي واالجتماع��ي لصالح
أهال��ي البدي��ع بالتواصل م��ع البلديات والمستش��فيات
والمدارس والمؤسس��ات الخيرية واألندي��ة ،الفت ًا إلى أن
مشاركة المرأة في مبادرات اجتماعية تعكس استمرارية
الم��رأة البديعي��ة للهم��وم العامة للقري��ة وتكيفها مع
المبادرات الحديثة وقي��م المجتمع المحافظ ولم تتخلى
ع��ن مس��ؤولياتها االجتماعية تج��اه مجتمعها.وأش��ار
إل��ى أن التفاعل الطوعي من المؤش��رات التي تدل على
وجود قوة ضمنية في المجتمع وذلك يعزز معرفة المرأة
لمجتمعها وقضاياها والتحديات التي تواجهها ويمكنها
من تحديد مواقع أهم لمساهماتها بمجتمعها المحلي.
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«اإلصالح» 10 :آالف دينار لـ «فينا خير»
والمعدات الطبية
لتوفير األجهزة
ُ
قام��ت جمعية اإلص��الح بالتبرع
بمبلغ عش��رة آالف دين��ار لحملة
فين��ا خي��ر وذل��ك لدع��م توفير
والمع��دات الطبية بما
األجهزة ُ
يعزز من جودة الخدمات الصحية
في المملكة.
وقال رئيس مجلس إدارة جمعية
اإلص��الح الش��يخ د.عبداللطي��ف
الشيخ« :يس��رني أن أشيد نيابة
ع��ن إدارة وأعض��اء جمعي��ة
اإلص��الح بالدع��م الس��خي
والالمح��دود م��ن ل��دن صاحب
الجالل��ة الملك حمد بن عيس��ى
آل خليفة عاه��ل البالد المفدى،
ودعم وتوجيهات صاحب السمو
الملكي األمير خليفة بن سلمان
آل خليف��ة رئيس مجلس الوزراء،
وإدارة صاح��ب الس��مو الملك��ي
األمير سلمان بن حمد آل خليفة
ولي العهد نائ��ب القائد األعلى
النائ��ب األول لرئي��س مجل��س
ال��وزراء ،ال��ذي أدار أزم��ة كورونا
الحالي��ة إدارة محكم��ة وحكم��ة
بالغ��ة ،ه��ذه اإلدارة الحكيم��ة
التي أشادت بها الدول العظمى
ومنظم��ة الصح��ة العالمي��ة.
كما نش��يد بجهود س��مو الشيخ

د.عبداللطيف الشيخ

ناصر بن حم��د آل خليفة ممثل
جاللة الملك لألعمال اإلنس��انية
وشؤون الش��باب رئيس مجلس
أمناء المؤسسة الملكية لألعمال
اإلنس��انية ف��ي إط��الق حمل��ة
«فينا خير» الت��ي أتاحت المجال
لجمعي��ات المجتم��ع المدن��ي
والقط��اع الثال��ث بالمجتم��ع
للمس��اهمة ول��و بالقلي��ل ل��رد
الجميل لهذا البلد المعطاء».
وأك��د الش��يخ أن دع��م الوط��ن
ف��ي هذه األزم��ة واج��ب وطني،
ومن ثم ف��إن جمعي��ة اإلصالح
وباعتباره��ا عنص��راً فاع�� ً
ال في
هذا المجتمع فقد تبرعت بمبلغ

عشرة آالف دينار في حملة «فينا
خير» وذلك لدعم توفير األجهزة
والمعدات الطبية ضمن الحملة
ُ
الوطني��ة لمكافح��ة في��روس
كورون��ا (كوفي��د  ،)19موضح�� ًا
أن ه��ذا الدع��م يأت��ي مواصلة
ضم��ن سلس��لة من المب��ادرات
الت��ي أطلقتها جمعي��ة اإلصالح
منذ اللحظ��ات األولى من إطالق
الحمل��ة الوطني��ة لكورونا ،حيث
ش��كلت الجمعية في بادئ األمر
لجن��ة خاصة للط��وارئ لمتابعة
التط��ورات أو ًال ب��أول ،حي��ث تم
تقديم الدعم اللوجستي في أكثر
من مجال ل��وزارة الصحة ،منها:
تقدي��م  15ألف كم��ام و 10آالف
قفاز طبي وقائي للكوادر الطبية
العاملة في وزارة الصحة ،إضافة
إل��ى تقدي��م ع��دد م��ن أجهزة
االتص��ال لألقس��ام الطبي��ة في
ال��وزارة ،وإطالق مب��ادرة خاصة
لالستش��ارات الطبية والنفس��ية
المجانية للجمهور بالتعاون مع
 14طبيب ًا واستشاري ًا من مختلف
التخصصات.
وبي��ن الش��يخ أن لجن��ة األعمال
الخيري��ة بالجمعي��ة قامت أيض ًا

بتوزي��ع الكمام��ات والقف��ازات
والم��واد المطهرة على األس��رة
المتعفف��ة الت��ي تش��رف عل��ى
مس��اعدتها اللجن��ة ،وإط��الق
حمل��ة لتلم��س احتياج��ات
المتضرري��ن م��ن األزم��ة م��ن
األس��ر المتعففة ودعمها كفئة
التوصي��ل للم��دارس ،وأصحاب
المح��الت الصغي��رة المتضررة،
ومدرب��ي الس��ياقة ،والعاملي��ن
في مج��ال المناس��بات وغيرهم،
حي��ث اس��تهدف البرنام��ج م��ا
يقارب  1000أس��رة .كما وجهت
الجمعية الداعمين والمتبرعين
للمس��اهمة في حملة فينا خير،
وق��ام فري��ق م��ن المتطوعي��ن
بتوزيع ماجلة رمضان على األسر
المتعففة تماش ًيا مع اإلجراءات
االحترازات.
وأوض��ح الش��يخ أن جمعي��ة
اإلصالح س��تواصل مسيرة الخير
والمس��اهمة في مس��يرة البناء
والرق��ي بالوط��ن ،انطالق�� ًا من
واجبه��ا الوطن��ي ومس��ؤوليتها
االجتماعي��ة لتعزي��ز اللحم��ة
الوطني��ة وتحقي��ق مضامي��ن
التكافل االجتماعي.

«التعاونية الزراعية» تدعو إلدراج المزارعين
ضمن المستفيدين من «الدعم المالي»
طالب رئي��س جمعي��ة البحرين
التعاوني��ة الزراعي��ة محم��د
محس��ن علي ،ب��إدراج المزارعين
البحرينيي��ن في مختلف قطاعات
اإلنت��اج الحيوان��ي والزراع��ي
ضم��ن الفئات المس��تفيدة من
الدعم المال��ي الحكومي ،مثمن ًا
توجيهات القيادة وما اتخذته من
إجراءات تحم��ي كل الفئات ،بما
فيهم قطاعات العمل المختلفة
وأرب��اب األعمال والحرفيين للحد
من تداعيات في��روس «كورونا»
وحماي��ة المجتم��ع ،وتقدي��م
البدائ��ل المالي��ة الت��ي تؤم��ن
العيش الكريم للجميع.
وق��ال« :ج��اءت التوجيه��ات
السامية من لدن حضرة صاحب
الجالل��ة الملك حمد بن عيس��ى
آل خليفة ،عاه��ل البالد المفدى
 ،وصاحب الس��مو الملكي األمير

محمد علي

خليف��ة ب��ن س��لمان آل خليفة،
رئي��س الوزراء ،وصاحب الس��مو
الملكي األمير سلمان بن حمد آل
خليفة ،ول��ي العهد نائب القائد
األعلى النائب األول لسمو رئيس
الوزراء ،لتؤكد حرص الدولة على
توفير الحماية وتأمين االستقرار
المعيش��ي لكل الفئات ،ال سيما

وأن ه��ذا الظ��رف االس��تثنائي
جعل م��ن مملك��ة البحرين من
أوائل الدول التي قدمت مبادرات
كبي��رة م��ن النواح��ي الصحي��ة
واالجتماعي��ة والمعيش��ية ،وأن
قطاع المزارعين البحرينيين من
القطاعات التي تضررت كثي ًرا ما
يلزم إيجاد آلية من جانب الجهات
المعنية لمساندة المزارعين».
ولف��ت إل��ى أن الكثي��ر م��ن
المزارعي��ن الرس��ميين مم��ن
يدي��رون مزارع مس��جلة ،عليهم
التزام��ات مالي��ة كثي��رة س��واء
م��ن ناحي��ة الق��روض أو كلف��ة
العم��ل وأج��ور العمال��ة وم��ا
يتعل��ق بمتطلب��ات اإلنتاج من
كل النواح��ي ،فيما يب��رز دورهم
في تحقيق األم��ن الغذائي على
قائمة األهمية للمس��اهمة في
تزويد السوق المحلي بالمنتجات

والمحاصيل الحيوي��ة المطلوبة
بش��كل يوم��ي ف��ي ظ��ل توقف
االس��تيراد ،وه��ي فت��رة مهمة
لتعزي��ز دور ومس��اهمة اإلنتاج
المحلي.
وش��دد عل��ى أن أعض��اء مجلس
اإلدارة يواصل��ون التباح��ث
والتواص��ل مع المس��ؤولين في
مختلف الوزارات والجهات إليجاد
برامج الدع��م للمزارعين ،إال أنه
حت��ى اآلن ل��م يتحرك س��اكن ال
س��يما على صعيد الدعم المالي
واللوجستي والفني.
ودعا المس��ؤولين إلى اإلس��راع
في تنفيذ آليات الدعم الموجهة
للمزارعي��ن من خ��الل الجمعية،
مؤك��داً اس��تعداد الجمعي��ة
للبدء فوراً ف��ي تحديد األولويات
الت��ي تأتي ف��ي مقدمة مطالب
واحتياجات المزارع البحريني.

«شباب القادسية» ينظم حملة
تطوعية لتعقيم مدينة حمد ودار كليب
نظم مركز شباب القادس��ية ،برئاسة العقيد يوسف جراح الدوسري
حمل��ة تطوعية؛ لتطهير وتعقيم مختلف مناط��ق مدينة حمد ودار
كلي��ب وضواحيه��ا احترازي ًا ،ف��ي إط��ار الحملة الوطني��ة لمكافحة
في��روس كورونا (كوفي��د ،)19بالتع��اون مع النائ��ب محمد خليفة
بوحمود ،وفريق «البحرين تستاهل» وشركة «بحرين ليمو».
كم��ا قدم المدير التنفيذي لش��ركة ضمان للمطه��رات الطبية ،د.
محم��ود إمام الهواري ،مختلف أنواع المطه��رات والمعقمات لدعم
جهود الحملة في مكافحة الفيروس.
وأكد العقيد الدوس��ري أن الكثافة العددية المش��اركة في التطوع
بالحملة الوطنية لمكافحة الفيروس ،أظهرت تكاتف وتالحم شعب
البحري��ن بكافة أطيافه ،وكذلك المواطنون والمقيمون في س��بيل
مواجهة الفيروس والحفاظ على الصحة والسالمة العامة.

بيانات الخبر

التاريخ
«الصحفيين» :الرسالة الملكية خارطة عمل للفترة المقبلة
الخبر
رفع مجل��س إدارة جمعية الصحفيي��ن البحرينية،
آس��مى آيات الش��كر والتقدير إل��ى حضرة صاحب
الجاللة المل��ك حمد بن عيس��ى آل خليفة ،عاهل
البالد المفدى ،على رس��الته الس��امية ،بمناسبة
الي��وم العالمي لحرية الصحافة ،والذي يصادف ال�
 3من مايو.
وأكد مجلس اإلدارة في بيان أن الرس��الة السامية
لجالل��ة الملك المف��دى ،جاءت وكم��ا اعتدنا من
جاللت��ه ش��املة وافية ،لم تغفل ع��ن ذكر كل ما
يتعلق بالصحافة واإلعالم ،وما قدمه الصحافيون
خالل الفترة الماضية ،وما تحقق من إنجازات على
أرض الواق��ع ،كما أنها خارطة عم��ل للصحافيين
واإلعالميي��ن ف��ي الفت��رة المقبل��ة ،ألداء األمانة
اإلعالمية بكل حرية وشفافية ومسؤولية.
وش��دد المجلس على أن رس��الة جاللته السامية،

جهة النشر

الصفحة
العدد

الرابط اإللكتروني

أكدت مجدداً أن فكر جاللته النير ،وإرادته السامية،
التي أطلقت المش��روع اإلصالحي ،الذي بدوره قاد
الصحاف��ة إل��ى آفاق أوس��ع من االس��تقاللية ،في
إطار احت��رام الحق��وق والحريات ،وف��ي مقدمتها
حري��ة ال��رأي والتعبي��ر ،والحق في تب��ادل األخبار
والمعلومات الصحيحة والموثوقة وتوظيف أحدث
المس��تجدات ف��ي تكنولوجي��ا اإلع��الم واالتصال
لتحقي��ق ذل��ك ،دونما قي��ود أو ترهي��ب ،في ظل
ضمانات دس��تورية وتش��ريعية عصرية ،وقضاء
مس��تقل ،والتزام بالمواثي��ق الحقوقية اإلقليمية
والدولي��ة ،وتق��دم اقتص��ادي واجتماعي عزز من
حضور الصحافة واإلعالم وتنامي تأثيرهما.
وأك��د أن البحري��ن تجن��ي ثم��ار ما زرع��ه جاللة
الملك من اهتمام ش��خصي ومؤسسي وتشريعي
بالصحافة خصوص ًا وحري��ة الرأي والتعبير بصفة

عامة باعتبارها ركيزة هامة من مرتكزات البرنامج
اإلصالحي ال��ذي أطلقه جاللته وكان إيذان ًا بعصر
صحف��ي مزدهر متفتح وبمثابة تدش��ين لمرحلة
م��ن الصحاف��ة الواعي��ة المنطلق��ة ب��كل أمانة
ومسؤولية.
وبي��ن مجل��س اإلدارة إن إش��ادة جاللت��ه بم��ا
قدمته الصحافة واإلعالم ف��ي البحرين ،خصوصاً
في الظرف األخير االس��تثنائي ،ف��ي ظل التصدي
لجائحة في��روس كورون��ا (كوفي��د )19العالمية،
هي وس��ام فخر واعت��زاز للصحافيين واإلعالميين،
والذي��ن تواج��دوا وكان��وا عون�� ًا وس��نداً للفريق
الطب��ي ،والعاملين في الصف��وف األمامية ،فض ً
ال
عن قدرتهم على صد الشائعات ونقل المعلومات
الصحيحة ،والتوعية وغيرها مما يقع على عاتقهم.
وق��ال إن جاللة المل��ك المفدى ،دائم�� ًا ما يؤكد

ويبره��ن عل��ى مؤازرت��ه لحرية الصحاف��ة والرأي
والتعبي��ر ،إيمان�� ًا بأهمي��ة دور الكلم��ة النزيهة
واآلراء الموضوعي��ة واألق��الم الوطني��ة الحرة في
دعم عملية البناء والتنمي��ة ،وبأن الكلمة والقلم
يمتلكان قوة كبيرة وتأثير واس��ع ،وهو ما يفرض
على الجميع وضع مصلح��ة الوطن العليا فوق كل
اعتبار.
وأش��اروا إل��ى أن العاملي��ن في الحق��ل الصحافي
واإلعالم��ي ،كان��وا وال يزال��ون ،عل��ى ق��در كبي��ر
م��ن المس��ؤولية ،وهو ما ظهر جلي ًا في الرس��الة
السامية لجاللة الملك المفدى ،من إشارة واسعة
بما قدمه الصحافيون واإلعالميون من مساهمات
فعال��ة ،ف��ي المج��االت الوطني��ة كاف��ة ،ثقافي ًا
وسياس��ي ًا واقتصادي�� ًا وفي غيرها م��ن المجاالت
المحلية والدولية.
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اآلراء واألفكار الواردة في هذه المقاالت تعكس آراء أصحابها
وحدهم ..وال تمثل بالضرورة رأيًا أو موقفًا رسميًا لجريدة
«الوطن» أو سياستها التحريرية

قطرة وقت

مسؤول «يرفع قدرك»..
ومسؤول «يرفع ضغطك»!

البحرين إلى جانب
فلسطين دائمًا

فيصل الشيخ
alshaikh.faisal@gmail.com

@f_alshaikh

ه��ذا واقع وال يمك��ن نكرانه ،واس��ألوا الناس ،وال تس��ألوا من
ينقل��ون لكم الكام بع��د «تطريزه» و «تجميل��ه» ،إذ «إداري ًا»،
لدينا كوارث «بشرية» تمشي بيننا ،و «شرها» أشنع من فيروس
«كورونا».
مبع��ث ال��كام صورت��ان منش��ورتان عل��ى مواق��ع التواص��ل
االجتماعي ،كلتاهما للنجم المصري العربي ،هداف ليفربول «أبو
مكة» محمد صاح ،واحدة تعود حينما لعب لفريق «تشلس��ي»
اإلنجلي��زي تح��ت قي��ادة الم��درب البرتغالي جوزي��ه مورينهو،
والثاني وهو يلعب مع فريقه الحالي «ليفربول» اإلنجليزي أيض ًا
تحت قي��ادة المدرب األلمان��ي يورجن كل��وب ،والتعليق يقول:
«محم��د ص��اح في تشلس��ي جلس س��نة احتياطي ًا ،وق��ال عنه
مدرب��ه مورينهو إنه ال يصلح للعب في إنجلترا .حينما انتقل إلى
ليفربول ،أصبح أفضل العب وأبرز هدافي الدوري اإلنجليزي على
مر تاريخه بس��بب مدربه يورجن كلوب» ،خاصة القول« :هناك
مس��ؤول يجعلك تخرج كل ما عندك في العمل ،وهناك مسؤول
يجعلك تخرج من مابسك وتكره العمل»!
تش��بيه وس��رد وخاصة كلها تنطبق بالحرف على واقع نعيشه
في كثير من مؤسس��اتنا ،وهو واقع «م ّر» بالنسبة إلى كثير من
الموظفي��ن ،وفي نف��س الوقت واقع «مخج��ل» للدولة إن قبلت

باستمراره ،خاصة وأنه يتعلق بقبول استمرار عناصر في مواقع
مس��ؤولية هي «أس��وأ» و«أفش��ل» عناصر في إدارة البشر ،وفي
قي��ادة أي قطاع نحو النهوض والتطوير ،وذلك ألس��باب واضحة
وجلي��ة أولها يق��ول إن «الفاش��ل إداري ًا في تعامله مع البش��ر،
الظال��م بحقهم ،المدم��ر لكياناتهم ،هذا ال يس��تحق قيادة أي
ش��يء في الوطن ،ومكانه في بيته أفض��ل» ،وثاني ًا «من يطور
المحسوبين عليه ،من بطانة وجوقة وطبالة ،وأيض ًا أقرباء ،على
حس��اب الكفاءات والطاقات وبقية الموظفين ،هذا خائن ألمانة
المسؤولية ،والسكوت عنه جريمة بحق الدولة».
هناك مسؤولون شغلهم الشاغل تحطيم الناس ،ووضع العراقيل
أم��ام الكفاءات ،وتحويل حياة الموظفين لجحيم ،فيه يس��تحيل
للش��خص التقدم والتطور والوصول لموقع يس��تحقه ،هؤالء لو
تولوا مسؤولية أشخاص مبدعين لدمروهم شر تدمير.
وفي المقابل هناك مس��ؤولون يمتلكون تلك النظرة الحصيفة،
وقبله��ا «النفس النظيفة» والقل��ب «الخالي من الغل والحقد»،
ما يمكنهم من اكتشاف المبدعين والطاقات الواعدة ،ويعملون
بالتالي على «رسم مس��تقبل» مبشر لهم ،هؤالء من «يرفعون
ق��در» الناس ،بعكس الن��وع األول «المريض» والذين هوايتهم
فقط «رفع ضغط» الناس ،وتحطيم مستقبلهم.

رؤى
ستجبرنا الجائحة على
الزراعة وتأمين الغذاء وإال
حسين التتان

استراتيجياتنا العاجلة لتأمين هذا القطاع
الحي��وي ،وأن نتح��ول بكل ثقلن��ا للزراعة
وتأمين الماء ،فالمستقبل الغامض يحتم
علين��ا تغيي��ر دف��ة االس��تراتيجيات ،عبر
تأمين موارد الغذاء من الداخل وليس من
الخارج.
إن مس��ارات التنمية -المس��تدامة منها
عل��ى وجه التحديد -يج��ب أن تتغير ،وأن
ال نعتم��د كدول خليجية عل��ى بيع النفط
والغاز والس��ياحة فقط ،في��روس كورونا
(كوفيد  ،)19فتح أعيننا على أرفف األطعمة
في مخازن الغ��ذاء لدينا وهي تتبخر ،أكثر
مم��ا فتح��ه على ال��دواء أو أي ش��يء آخر.
فسياس��ة توفي��ر ال��دواء عل��ى الرغم من
أهميته��ا ،إال أنها حاج��ة مؤقتة وطارئة
ف��ي حياتنا كبش��ر ،لكن ،س��يظل مفهوم
الغذاء -باعتباره عنصراً حياتي ًا الستمرارنا

كشعوب -يحمل صفة األولوية.
الي��وم ،يجب أن تفتح كل أراضينا للزراعة،
وأن تتح��ول أوطانن��ا لم��زارع كبي��رة
لتأمي��ن الغذاء ،قب��ل أن نحوِّلها لمصانع
فق��ط ،فترتي��ب األولويات في مس��اراتنا
االس��تراتيجية يجب أن تتب��دل ،وأن نضع
الغذاء «أولوية» ،وأن نذهب للزراعة أكثر
من سعينا لتأمين بقية مواردنا.
نع��م ،لربم��ا في األع��وام األخي��رة بدأت
بعض ال��دول -ومنه��ا البحري��ن -تتجه
لاهتمام بالزراعة ،وهذا أمر جيد للغاية،
لكن ،هن��اك فرق شاس��ع بي��ن االهتمام
بالزراعة ،وبي��ن تأمينها كرافد من روافد
االقتصاد والمستقبل والحياة.
ش��كراً ،فيروس كورونا ،فأن��ت علمتنا أن
نعيد النظر في كل شيء ،لعل من أهمها
تأمين «الغذاء».

بين السطور
إيران تهدد مجددًا أمن المالحة البحرية

بيانات الخبر

اليوم

التاريخ

سعد راشد
@saad_bahrain

ذكرت عدد من التقارير المنش��ورة في وس��ائل اإلعام أن إيران
تنش��ر صواري��خ في جزيرة قش��م بمضي��ق هرمز ،إش��ارة إلى أن
تهدي��دات أم��ن الماحة البحري��ة لن تنتهي ف��ي المنطقة وأن
طهران تعمل في الفترة الحالية لإلعداد إلى ما بعد أزمة انتشار
فيروس كورونا (كوفيد  )19التي تجتاح العالم.
عل��ى ما يبدو أن النظام اإليراني عمل عل��ى مدار األيام الماضية
إلعداد مخطط��ات الس��تمرار مراهقته المعتادة ف��ي المنطقة
ولعل األزمة الحالية أش��غلت بعض القوى وتغافلها عن األفعال
المش��ينة للنظ��ام اإليراني والعب��ث الذي يقوم في��ه بالمنطقة
خاص��ة أن أغلب البلدان تعمل بكل طاقتها في مكافحة فيروس
كورونا.
وهن��ا يجب اإلش��ارة والتنويه إل��ى أن العمل الدولي المش��ترك
يج��ب أن ال يتوقف عن كبح العب��ث اإليراني ،فمثل هذه األنظمة
الفاس��دة ال تعير أي اهتمام لجائحة في��روس كورونا أو أي أزمة
عالمي��ة تمر بها البش��رية ،فه��ي همها األول واألخي��ر التدمير
والهيمنة والتخريب والدمار ،وكسب األمور على حساب األرواح.
خطوات إي��ران في عملي��ة التصعيد ،إذا صدقت تل��ك التقارير،
تؤكد أنه يجب علينا التنبه له��ا جيداً للمرحلة القادمة وبالذات

الخبر

جهة النشر

الصفحة
العدد

الرابط اإللكتروني

@fa reedbinesa

fareedbinesa@gmail.com

موق��ف مملك��ة البحرين تج��اه القضية الفلس��طينية ثاب��ت ال يتغير ،هو
داع��م للموقف الفلس��طيني ينطلق من قناعة راس��خة مفادها أن القضية
الفلس��طينية ه��ي القضية المركزية واألولى وأنه بن��اء عليه فإن المملكة
تعتبر هذه القضية قضيتها و«ترفض المخطط اإلس��رائيلي بضم الضفة
الغربية أو أجزاء منها وفرض السيادة اإلسرائيلية عليها وعلى المستوطنات
والمس��تعمرات غير القانونية المقامة على أرض دولة فلس��طين المحتلة
منذ العام  1967وبخاصة ضم األغوار الفلسطينية والمنطقة المصنفة (ج)
م��ن الضفة الغربية» ،وهو ما أكد عليه وزير الخارجية الدكتور عبد اللطيف
بن راش��د الزياني في كلمة البحرين التي ت��م توزيعها في اجتماع الدورة
غي��ر العادية لمجلس جامع��ة الدول العربية على المس��توى الوزاري الذي
عقد أخيراً برئاس��ة س��لطنة عمان وبطلب من دولة فلس��طين عبر تقنية
التواص��ل ع��ن ُبعد لبحث الخط��وات واإلجراءات التي يمك��ن أن تقوم بها
الدول العربية تجاه ما أعلنت إسرائيل بأنها بصدد جعله واقع ًا.
البحرين أعلنت وبوضوح أن الخطة اإلسرائيلية تعد انتهاك ًا صارخ ًا لقرارات
األم��م المتح��دة ذات الصلة ولمبادئ القان��ون الدولي وجمي��ع االتفاقات
السابقة الموقعة بين الفلسطينيين وإسرائيل ،ورأت بأن هذا األمر يعرض
المنطقة للخطر ،خاصة في ظل الظروف الحالية التي ينش��غل فيها العالم
بالتعاون من أجل مكافحة فيروس كورونا.
البحرين تؤمن بأن الس��ام الش��امل والعادل والدائم في منطقة الش��رق
األوس��ط ال يتحقق إال بانسحاب إسرائيل الكامل من كافة األراضي العربية
المحتل��ة ع��ام  1967وإقامة الدولة الفلس��طينية المس��تقلة وعاصمتها
القدس الش��رقية وعودة جميع الاجئين الفلس��طينيين إلى أراضيهم التي
هجروا منها ...وتنفيذ قرارات األمم المتحدة ذات الصلة.
هذا هو موقف البحرين الرس��مي والش��عبي ،وما تفضل به الوزير الزياني
في ذلك االجتماع المهم والحاسم يكفي للرد على كل من يحاول أن يشكك
في موقف البحرين ويروج لألفكار الس��البة التي ال أس��اس لها من الصحة،
فموقف البحرين كان دائم ًا إلى جانب القضية الفلس��طينية ،وس��يبقى إلى
جانبها حتى يستعيد الفلسطينيون حقوقهم.

tattan86@hotmail.com

@HussainTattan

ذكرت وكالة «بلومبرغ» ،أن العالم يخاطر
بالبق��اء م��ن دون القمح الروس��ي للمرة
األول��ى منذ عقود .خاصة ف��ي ظل القيود
التي فرضتها روسيا على صادرات القمح.
وإن العالم قد يواجه نقص ًا في الغذاء.
هذا الخب��ر الخطير جداً ،وف��ي ظل جائحة
(كوفي��د  ،)19ربم��ا يفت��ح أعينن��ا كدول
عربية أو ش��رقية أو إس��امية أو أوسطية
على تأمين وضمان أمننا الغذائي بش��كل
فاعل وس��ريع ومنتج وآمن .فما دمنا حتى
اللحظة نس��تورد أكلنا وخبزنا وقمحنا من
الخص��وم أو م��ن بع��ض ال��دول األخرى،
فنح��ن لس��نا بخي��ر ،وأنن��ا ال نس��ير على
الطريق الصحيح.
يج��ب أن تنته��ي فك��رة االس��تهاك من
أدمغتن��ا ،وذل��ك بأن نعتم��د على الدول
األخ��رى في الغ��ذاء .بل يجب علينا رس��م

فريد أحمد حسن

S3dbah@gmail.com

ألن العالم يم��ر بأزمة اقتصادية خانقة بس��بب جائحة فيروس
كورون��ا ،وفي نفس الوقت فالخطر األه��م أن تلك الصواريخ من
الممكن أن تتسبب في إيقاف الصادرات النفطية بشكل كبير في
ظل انخفاض حاد لألسعار مما يضر باقتصاد دول الخليج العربي
التي تعتمد على الذهب األسود في إيراداتها.
األغلب أن التقارير اإلعامية الصادرة بش��أن نش��ر الصواريخ قد
تك��ون غير صحيح��ة أو غير دقيقة ،ولكن يج��ب األخذ بها ووضع
س��يناريوهات لمجابهته��ا ألنه��ا تعتب��ر مص��در خط��ورة على
المنطقة ،ولعلمنا األكبر أن النظام اإليراني يستغل هذه األزمات
بش��كل كبير لتحقيق غاياته لإلضرار بالمنطق��ة ،وأن على دولنا
بالتعاون مع الش��ركاء العمل على التحق��ق من مدى صحة هذه
التقاري��ر وأخذ جميع االحتياط��ات الازمة ،ك��ون أن التهديدات
اإليراني��ة لن تتوقف في ظل اس��تمرار هذا النظ��ام الفاحش في
التآمر ضد مقدرات الخليج العربي.
خاص��ة الموضوع ،إيران ل��م تتوقف ع��ن تهديداتها لمنطقة
الخليج العربي وس��يناريو التآمر مس��تمر وستعاوده بأقرب وقت
ممك��ن ،لنكن مس��تعدين ،وكما هو المتوقع ،فالقادم س��يكون
أصعب في ظل الظروف الراهنة.

خارج السرب
مؤامرة وحرب
محمد درويش
@yalail

mohammed@darwishtv.com

يتجه الرئيس األمريكي دونالد ترامب حالي ًا نحو تعليق أس��باب تفشي الوباء
ف��ي بلده عل��ى جه��ات خارجية ،أوله��ا الصي��ن ،ومنظمة الصح��ة العالمية،
فتصريحات��ه األخيرة كلها تصب في هذا الجانب خاص��ة وأنه يحاول أن يزيل
عن��ه تهم��ة التأخر في اتخ��اذ إجراءات صارمة م��ن البداية للحد من انتش��ار
في��روس كورونا (كوفي��د  .)19وتتفق مع ترامب ،خبي��رة االقتصاد األمريكية
«دانيي��ل دي مارتينو ب��وث» التي تقول إن الصين تكتم��ت على وجود حاالت
مصاب��ة في ووهان لمدة س��تة أس��ابيع تقريب�� ًا وحتى االنتهاء م��ن التوقيع
عل��ى االتفاقي��ة التجارية بينها وبي��ن األمريكان والتي ظه��ر فيها بند غريب
يس��مح للصين بالتوقف عن ش��راء البضائع األمريكية في ح��ال حدوث كارثة
 Force Majeureأو تفشي وباء.
وتج��زم دانييل أن منظمة الصح��ة العالمية متواطئة م��ع الصين في عملية
التكت��م هذه فلم تجبرها على اإلعان عن العدد الفعلي من المصابين داخل
أراضيه��ا من البداية والذي يعتقد األمريكان أنه أكثر بكثير مما تم التصريح
ب��ه مما أجل اتخاذ إج��راءات احترازية في جميع أنحاء العال��م .وبناء على ذلك
اعتبرت دانييل هذا التصرف من الصين بمثابة إعان حرب.
س��معنا عن الحرب البيولوجية ونعلم أنها اس��تخدمت مرات عدة ،منها نش��ر
م��رض الج��دري عمداً م��ن قبل اإلنجلي��ز في األراض��ي األمريكية إب��ان فترة
احتالهم لها في القرن الس��ادس عشر ونشر الحش��رات الناقلة لألمراض في
األراضي الصينية من قبل اليابانيين ف��ي الحرب العالمية الثانية والذي أودى
بحي��اة أربع مائة ألف ش��خص .وتطور جميع الدول الكبرى أس��لحة وأس��اليب
ته��دف إلى نش��ر األمراض القاتلة ف��ي بلدان األعداء من خال برامج ليس��ت
«س��رية للغاية» وال تخفى على المراقب .ويكفي أن بريطانيا في الخمسينات
استطاعت أن تطور ساح ًا بيولوجي ًا قادراً على نشر الطاعون.
لذلك الس��يناريو الذي يحاول أن يرسمه الرئيس األمريكي حول وجود مؤامرة
صينية تتعلق بتفش��ي فيروس كورونا غير مس��تبعد حتى ل��و لم يملك أدلة
دامغ��ة حت��ى اآلن .فالس��باق على الص��دارة االقتصادي��ة العالمي��ة والنفوذ
والس��يطرة كله��ا دوافع تغ��ري كا الدولتين أن يفعا المس��تحيل با ش��ك.
الصي��ن حالي ًا ترفض ادعاءات أمريكا وتفندها لكن ق��د تحمل األيام القادمة
مفاجآت وتطورات.
الس��ؤال الذي يطرح نفس��ه ،هل تصدق تنبؤات رجل األعم��ال طال ابوغزالة
التي ش��ككت ش��خصي ًا فيها في فترة س��ابقة وانتقدتها -ح��ول قيام حربعالمية ثالثة في  ،2020خاصة وأن مس��ألة فوز ترامب بفترة رئاس��ية ثانية
باتت أمراً معقداً مع تراجع االقتصاد األمريكي وارتفاع معدل البطالة؟ التاريخ
يقول إن الش��عب األمريكي يبقي رئيس��ه ف��ي الحكم في حال خ��وض الدولة
لحرب ما ،والحرب مع الصين قد ال تكون عسكرية بل إعامية نارية تصاحبها
ضغوط دبلوماس��ية وتجاري��ة وحتى قانونية بحيث يش��عر ترامب األمريكان
أنهم في حالة حرب وبذلك يبقي حظوظه في الفوز.

تدريب  1500من الكادر الطبي لمواجهة “كورونا”

“ولي العهد للبحوث” يقدم ورشً ا مستوحاة من تعليمات “الصحة العالمية”
دور المركـــز فـــي هذه المرحلـــة ،إذ تم

المنامة  -بنا

افتتاحـــه فـــي فبرايـــر  2019مـــن قبل

أشـــاد قائد الخدمات الطبيـــة الملكية

رئيس المجلس األعلى للصحة الفريق

اللواء الشيخ خالد بن علي آل خليفة،

طبيـــب الشـــيخ محمد بـــن عبدهللا آل

بالدور الريادي الذي يتخذه مركز ولي

خليفـــة ،وأثناء هـــذه الفترة تم تقديم

العهـــد للتدريب والبحـــوث الطبية من

ما يزيد عن  150ورشة عمل بمختلف

دورات تدريبيـــة وورش عمـــل طبيـــة

التخصصات الطبية.

متخصصـــة ضمن الخطط الموضوعة

االثنين  4مايو  11 - 2020رمضان  - 1441العدد 4220

وأكد رئيس التعليم المســـتمر لألطباء

لمكافحـــة فيـــروس كورونـــا (كوفيـــد

والمشـــرف علـــى الـــورش التدريبيـــة

.)19

وأكـــد أن الـــدورات الموجهـــة للطاقـــم
الطبـــي بمملكـــة البحريـــن تعـــد رافـــدا

أساســـيا ضمـــن الجهـــود الوطنيـــة
لمكافحـــة فيـــروس كورونـــا بقيـــادة

المتخصصة لمكافحة فيروس كورونا

ولي العهد نائـــب القائد األعلى النائب

آل خليفـــة .وأكـــد مديـــر مركـــز ولـــي

(كوفيد  )19بالخدمات الطبية الملكية

الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمد

العميد طبيب خالـــد عبدالغفار أهمية

يزيد عن  1500شخص من أطباء.

األول لرئيس مجلس الوزراء صاحب

العهـــد للتدريـــب والبحـــوث الطبيـــة

العقيـــد طبيب نايف لـــوري تدريب ما

“العاصمــة” :إنشــاء مســاكن مؤقتــة للعمالــة الوافــدة
“الــــــــغــــــــرفــــــــة” تــــــســــــاهــــــم بــــمــــبــــلــــغ  60ألـــــــــــف ديــــــنــــــار

المنامة  -وزارة الداخلية

فـــي دعم الجهـــود الوطنية الحتـــواء ومنع

قائمـــة لتســـكين العمالة فيها .ومـــن جهته،

القطاعات .وأشار إلى تكاتف جهود الغرفة

أعلنـــت محافظـــة العاصمة وغرفـــة تجارة

انتشـــار كورونا ،ومساندتها للتجار في ظل

قال رئيـــس غرفة تجارة وصناعة البحرين
ً
إنفاذا
ســـمير ناس “إن هـــذه المبادرة تأتـــي

مـــع الجهـــود الوطنية المبذولة لـــكل ما من
شـــأنه حماية ســـالمة المجتمع واســـتقراره

لتؤكد على مســـاهمتها الفاعلة لحل مشكلة

للتوجيهـــات الملكية الســـامية لعاهل البالد

علـــى األصعدة كافة .وشـــدد رئيس الغرفة

تكدس العمالة الوافـــدة في المحافظة ،بما

صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمـــد بن عيســـى

على أن العمالة الوافدة في مملكة البحرين

يتسق مع دورها الوطني المشهود في دعم

آل خليفـــة ،بتضافـــر الجهـــود واإلمكانـــات

تحظـــى بكامل الرعايـــة واالهتمام من قبل

إذ ستســـاهم “الغرفة” بمبلـــغ  60ألف دينار،

مختلـــف المبـــادرات التـــي تصب فـــي خير

فـــي إطـــار العالقـــة الوطيـــدة بينهـــا وبيـــن

ضمنتهـــا لهـــا قوانيـــن وتشـــريعات المملكة،

المحافظة في العديد من المجاالت.

داعيـــا مختلف
الوطـــن المواطـــن والمقيم،
ً

والتعاون والتنســـيق مع الحكومة لمجابهة
ً
حفاظـــا علـــى صحـــة
فيـــروس كورونـــا،

الحكومـــة ،وتتمتـــع بحقوقهـــا كافـــة ،التـــي

المؤسســـات وشـــركات القطـــاع الخـــاص

وسالمة المواطنين والمقيمين”.

الفتًا إلى أن اإلجـــراءات الوقائية المتخذة

وأشـــاد محافظ العاصمة الشـــيخ هشام بن

إلـــى المســـاهمة فـــي الجهـــود التـــي تبذلها

وأكـــد على تســـخير إمكانـــات الغرفة كافة

تعـــزز من حماية تلـــك العمالة وتصونها من

عبدالرحمـــن آل خليفـــة بالـــدور المهم الذي

المحافظة لتخفيف كثافـــة العمالة الوافدة

لدعـــم الجهـــود الوطنيـــة للتصـــدي لهـــذه

مخاطر األوبئة بشـــكل آمن ومحكم يضمن

تضطلع به غرفة تجـــارة وصناعة البحرين

عبر إنشاء مســـاكن مؤقتة أو التبرع بمبان

الجائحة وتداعياتها الســـلبية على مختلف

سالمتها ورعايتها على النحو السليم.

وصناعـــة البحريـــن عـــن تعـــاون مشـــترك
إلنشـــاء مســـاكن مؤقتـــة للعمالـــة الوافـــدة
ونقلهم إليها وذلك كإجراء احترازي ،ضمن
الجهود الوطنية لمكافحة فيروس كورونا،

الظـــروف الراهنـــة ،إذ أتـــت هـــذه المبـــادرة

“التربية” تسحب ترخيص معهدين وتجدد لـ  8أخرى
مدينة عيسى  -وزارة التربية والتعليم

سمير ناس

الشيخ هشام بن عبدالرحمن

“تحدي المشي” من أهم البرامج لمواجهة السمنة
محمد بن عبداهلل“ :كورونا” لن يمنعنا من إقامة المبادرة في نسخهتا الثانية

أفادت القائم بأعمـــال مدير إدارة
التعليـــم الخـــاص بـــوزارة التربية

والتعليم أمل الكعبي ،بأن الوزارة

المنامة  -جمعية السكري

قامت بتجديد الترخيص لعدد ()8

تحـــت رعايـــة رئيـــس المجلـــس األعلـــى

أن الهدف من المســـابقة
وبينـــت الهاجري ّ

لشـــروط التجديد ،فيما تم سحب

الســـكري الفريق طبيب الشـــيخ محمد بن

الصحي كاســـلوب حيـــاة بنهاية  3شـــهور

العالمـــي للعلـــوم اإلداريـــة ،ومعهد

البحرينيـــة حفـــل تكريم المتســـابقين في

معاهد ومراكز تعليمية مستوفية

للصحـــة رئيـــس مجلـــس إدارة جمعيـــة

ترخيـــص معهديـــن ،وهمـــا المعهد

عبدهللا آل خليفة ،نظمت جمعية السكري

دينـــا للتكنولوجيـــا ،لمخالفتهمـــا
مـــواد المرســـوم رقـــم  25لســـنة

أمل الكعبي

والتدريبيـــة الخاصـــة ،وعـــدم

المطلوبة لتجديـــد الترخيص لها،
ً
تعاونا في سبيل ذلك،
وهي تبدي

 1998بشأن المؤسسات التعليمية
قيامهمـــا بإزالـــة تلـــك المخالفات،
علـــى الرغـــم من توجيـــه عدد من

اإلنذارات لهما بهذا الشأن.

وأضافـــت الكعبـــي أن اإلدارة
منحـــت ( )8معاهـــد ومراكـــز

تعليميـــة أخـــرى مهلة إلـــى تاريخ

 14مايو  2020الستكمال الوثائق

ً
مشـــيرة إلى أن معهدين قد تقدما

بطلـــب للتوقـــف عن العمـــل ،وهما
معهـــد ســـلفن ،ومركـــز Learning

 ،plusحيث يتم اتخاذ اإلجراءات

بنـــاء
ً
الالزمـــة إللغـــاء ترخيصهمـــا

على طلبهما.

أن يتبنى المجتمع البحريني نمط المشي
من المبـــادرة والتحـــدي والمحافظة على

الوزن الصحي وللوقاية من األمراض غير

مبادرة “تحدي المشـــي” ،وذلك مساء يوم

السارية على المدى البعيد.

الســـبت  2مايـــو  2020عـــن طريـــق تقنية

أن مـــن متطلبات
ونوهـــت الهاجـــري إلـــى ّ

االتصال المرئي عـــن بعد وذلك ألول مرة

االنضمام للمسابقة والتحدي عمل “فيديو

في ملتقيات الجمعية.

اليـــف” فـــي انســـتعرامهم لمشـــيهم لمـــدة

وفـــي كلمتـــه االفتتاحيـــة أشـــار الشـــيخ

نصف ســـاعة وعمل “منشـــن” النســـتغرام

“تحـــدي المشـــي” هـــو مـــن أهـــم البرامـــج

خطواتهـــم قبـــل نهايـــة اليـــوم مـــع صورة

محمـــد بـــن عبـــدهللا آل خليفـــة إلـــى أن

جمعية السكري البحرينية أو إرسال عدد

لمواجهـــة ظاهـــرة انتشـــار الســـمنة فـــي

لمكان المشي لنشـــره بانستغرام الجمعية

مجتمعنـــا ،والتـــي تعـــد من أهم االســـباب

لتحفيـــز جميـــع المتابعيـــن ،أو صورة مدة

الرئيســـية لإلصابة بمرض السكري وكافة

المشـــي مع التاريخ ،وبعدها ليدخل اســـم

األمـــراض المزمنـــة والتـــي لهـــا تأثيـــرات

الحســـاب في ســـجل تحدي المشي .وقد

اجتماعية وصحيـــة ومادية خطيرة على

إنجاز  671معاملة إلكترونية للمؤسسات التدريبية
مدينة عيسى  -وزارة العمل

المجتمـــع حتـــى أصبحـــت هـــذه المبـــادرة
ً
ً
توعويـــا متكامـــالً للحـــد مـــن
برنامجـــا

للحد من انتشـــار فيروس كورونا
(كوفيـــد  ،)19 -أنجـــزت وزارة

واألمراض المزمنة”.

 671معاملـــة إلكترونيـــة متنوعة

ً
أن المبادرة حققـــت ً
إيجابيا
أثرا
وأوضـــح ّ

اليوم

موجهـــة للمؤسســـات التدريبيـــة

الخاصة ،التي تقع تحت إشـــراف

الخبر

االجتماعيـــة،

أحمـــد

مفتـــاح،

جهة النشر

أن اإلدارة قامـــت فـــي الفتـــرة
المذكـــورة بتجديـــد ومتابعـــة

الصفحة

تراخيـــص التدريـــب لــــ ()40

منشـــأة ،إضافة إلـــى متابعة ()16
طلـــب ترخيـــص جديـــد وطلبات

العدد

قيـــد الدراســـة ،فيمـــا تـــم إنجـــاز

ومتابعـــة ( )20معاملـــة لتوظيـــف

أحمد مفتاح

ً
فضال عن
لــــ ( )21مدربًـــا جديـــدًا،

تصديق ( )51شـــهادة ،فيما بقيت
( )40معاملة قيد الدراسة ،كما تم

الرد على ( )400استفسار عن بعد

تتعلق بإصدار تراخيص التدريب
أو البرامج المرخصة أو ما يتصل
بالتوضيحـــات حـــول التعميمـــات

والقرارات ذات الصلة.

كمـــا تـــم إرســـال ( )4تعميمـــات

لمؤسســـات التدريـــب الخاصـــة
متعلقـــة بإتبـــاع إرشـــادات وزارة

مؤسسات تمارس
مدير ومتابعة
اإللكتروني
الرابط
التدريـــب مـــن دون ترخيـــص،

فيما بلغـــت معامـــالت ومتابعات

البرامـــج المرخصـــة ( )79معاملة،
إضافـــة إلـــى إصـــدار الترخيـــص

الصحـــة فـــي تطهيـــر وتعقيـــم

مقـــر المؤسســـة التدريبية وأخذ

االحتياطـــات الالزمة للمســـاهمة
فـــي الحد مـــن انتشـــار (كوفيد –

.)19

التحدي بانتظام في سجل تحدي المشي
للمشاركين”.

الملتقى اإللكتروني لجمعية السكري البحرينية

بالمشـــي اليومـــي ،وأيضـــا تخلصـــوا مـــن

األفـــراد المنتظميـــن فـــي ممارســـة تحدي

األوزان الزائـــدة والبعـــض منهم اســـتطاع

المشي وهم في منازلهم”.

الســـيطرة على مرض السكري ومنهم من

من جهتها ،قالت الوكيل المساعد للصحة

حمى جســـده من اإلصابة بمرض السكري

العامـــة ونائـــب رئيـــس جمعيـــة الســـكري

واألمـــراض المزمنـــة األخـــرى ،وهـــذا مـــا

مريـــم الهاجـــري إن الجمعيـــة نظمـــت

شـــجعنا علـــى مواصلـــة مبـــادرة تحـــدي

مســـابقة تحـــدي المشـــي فـــي نســـختها

المشـــي بنســـختها الثانيـــة التـــي حملـــت

الثانيـــة لمتابعي انســـتغرام الجمعية لمدة

بيانات الخبر

الســـمنة ومـــن مضاعفات مرض الســـكري

العمـــل والتنميـــة االجتماعيـــة

المهنيـــة بـــوزارة العمـــل والتنمية

نوعهـــا علـــى مســـتوى البحريـــن ومنطقة

وبدعم ومســـاندة ومشـــاركة المســـؤولين
ً
وأيضـــا تشـــجيعهم ألفـــراد
بالمملكـــة،

الوقائيـــة والتدابيـــر االحترازيـــة

التاريخ
إلى نهاية أبريل .2020

وأشـــار إلـــى أ ّنهـــا المبـــادرة األولـــى مـــن

وبمشـــاركة واســـعة جميع الفئات العمرية

الخدمات الحكوميـــة للمواطنين
ً
وتطبيقـــا لإلجـــراءات
عـــن بعـــد،

وقال مدير إدارة شـــؤون المعاهد

الفرد والحكومات والمجتمع.

شهور بالمشي المنتظم لمدة نصف ساعة
ً
يوميا  5ايام باالسبوع على االقل والذين

يرسلون التوثيق بمشـــيهم ويتم تسجيل

الخليج العربـــي ،ولقد القت هذه المبادرة
ً
ً
واســـعا من مختلف أفـــراد المجتمع
دعمـــا

في إطـــار تفعيل خاصيـــة تقديم

الـــوزارة ،في الفتـــرة من  9مارس

تم حصـــر المشـــاركين الملتزميـــن لمدة 3

فـــي المشـــاركين فيهـــا وعلـــى مســـتوى
ً
عمومـــا ،قائـــالً ”:لقد لمســـنا في
المجتمـــع
اآلونـــة األخيـــرة العديـــد مـــن المؤشـــرات

والتغيـــرات الصحيـــة والســـلوكية فـــي

أفـــراد المجتمـــع بعد مشـــاركتهم معنا في

النسخة األولى ،وذلك من حيث التزامهم

هـــذا وقـــد اشـــتمل الحفـــل على عـــدد من

الفقـــرات ،حيـــث تم عـــرض فيديو خاص
لمبـــادرة تحـــدي المشـــي ،كمـــا قدمـــت

الدكتـــورة دالل الرميحـــي رئيســـة اللجنة

العلميـــة في جمعيـــة الســـكري البحرينية
ً
عرضـــا لنتائـــج اســـتبيان مبـــادرة تحـــدي
المشي بالمجتمع.

وفـــي ختـــام الحفـــل ،قامت رئيســـة لجنة

التوعية واالعالم بجمعية الســـكري كوثر
ً
فائزا
العيد بالســـحب على الجوائـــز ل 17

طابع التحدي ومواصلة المشـــي المنتظم

ثالث شـــهور مـــن  25ينايـــر  2020الى 23

اليومـــي لـــدى المشـــاركين مـــن أفـــراد

ابتـــداء من ممشـــى الرفاع
ً
ابريـــل ،2020

المجتمع بالرغم من الظروف المتمثلة في

في المحافظـــة الجنوبية واليوم نختتمها

كما دشـــن الشيخ محمد بن عبدهللا موقع

تفشي مرض الكورونا مما أدى الى التزام

بعد  3شهور.

وتوعوية متكاملة للجمعية.

من المشاركين في المبادرة.

الجمعيـــة الـــذي يمثـــل منصـــة إعالميـــة
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 3717موظفا أجنبيا ومتطوعا بـ “التربية” ...و 448دينا ًرا متوسط الراتب

النعيمــي ر ًّدا علــى الصالــح :التعاقــد الخارجــي متوقــف وأجانــب يســتقيلون بســبب الراتــب
راشد الغائب

ق ــال وزيـ ــر الــتــربــيــة والــتــعــلــيــم د .ماجد

النعيمي إن ع ــدد الــمــوظــفــيــن األجــانــب
ب ــال ــوزارة يبلغ  3717مــوظـ ًـفــا وموظفة،

وشامال الموظفين المتعاقد معهم ،وكذلك

الذين استفادوا من التوجيهات الخاصة
بتثبيت المتطوعين في .2011

وأضــــــــاف ردا ع ــل ــى س ـ ـ ــؤال بــرلــمــانــي
لــلــنــائــب مــمــدوح الــصــالــح ب ــأن “متوسط

الراتب الشهري األساسي للمعلمين غير
بحرينيا ()...
البحرينيين  448دي ــن ــارًا
ًّ
الــعــديــد منهم يــتــقــدم بطلب االســتــقــالــة،

ألسباب خاصة أو بسبب الراتب”.
ولفت إلى أن التعاقد
ال ـ ـ ــخ ـ ـ ــارج ـ ـ ــي

وحصلت “البالد” على نص إجابة الوزير

األساسية للمعلمين غير البحرينيين على

شغل الوظيفة ف ــورا فــي تلك الوظائف

جامعات معترف بها في بلدانهم ،وعملوا

التواصل مع وزارت التربية بتلك الدول.

أبرز ما تضمنته:

حــيــث يــبــلــغ مــتــوســط ال ــرات ــب الــشــهــري

من غير البحرينيين.

خمس سنوات.

خطة البحرنة

النعيمي على أسئلة الصالح .وفيما يأتي

األساسي للمعلمين غير البحرينيين 448

عدد األجانب

»

دينارا بحرينيا ،ويظل هذا الراتب ثابتا

كم يبلغ عدد المعلمين األجانب بوزارة
التربية؟

يبلغ عــدد الموظفين األجــانــب بــالــوزارة
 3717م ــوظ ــف ــا ومـ ــوظـ ــفـ ــة ،وش ــام ــال
الــمــوظــفــيــن الــمــتــعــاقــد مــعــهــم ،وكــذلــك

الذين استفادوا من التوجيهات الخاصة
بتثبيت الــمــتــطــوعــيــن فــي  ،2011وهــو

ذات العدد الــذي سبق لــلــوزارة أن وافت
به مجلس النواب أثناء ردها على أسئلة
لجنة التحقيق البرلمانية بشأن “بحرنة
الوظائف”.

مـــــتـــــوقـــــف

اآلن.

سبيل المثال وفقا لمؤهالتهم الدراسية،

متوسط الراتب

طــوال فترة التعاقد مــن دون أي زيــادة
سنوية أو حقوق تقاعدية.

علما بــأن التكلفة المالية متغيرة نتيجة
لتغير أعــداد المعلمين الوافدين سنويا،
وحــتــى أثــنــاء الفصل الــدراســي الــواحــد،
حــيــث إن الــعــديــد مــنــهــم يــتــقــدم بطلب

»

ماضيتين؟

 -يتم تحديد

الـ ـ ـ ـ ــرواتـ ـ ـ ـ ــب
الــشــهــريــة

العامين الماضيين ( ،)2019 /2017اذ

وي ــت ــم ال ــت ــأك ــد مـــن س ــالم ــة ال ــش ــه ــادات

ب ــاإلع ــالن عــن الــتــعــاقــد الــخــارجــي خــالل

اكتفت بتوظيف البحرينيين.

امتحانات وتقييم

»

الراتب.

اإلعالنات الخارجية

»

متى تنشر إعالنات التوظيف للمعلمين
والمعلمات األجانب؟

سنويا لــإعــالن عــن احتياجات ال ــوزارة
لشغل وظــائــف سلك الــتــدريــس استنادا
لقانون الخدمة المدنية والئحته التنفيذية

وذلك ضمانا لبحرنة الوظائف وتوظيف

البحرينيين ذوي الكفاءة العالية.

وفــي حــال تــعــذر الــحــصــول على عناصر

وطــنــيــة مــؤهــلــة ومــســتــوفــيــة لــلــشــروط
بــحــســب الــتــخــصــصــات ال ــت ــي تــحــتــاجــهــا

الوزارة وبعد استنفاد كافة السبل لتغطية
ح ــاج ــات ال ـ ـ ــوزارة م ــن داخــــل الــبــحــريــن

تلجأ ال ــوزارة للتعاقد الخارجي المؤقت
بالتنسيق مع ديوان الخدمة.

وتقوم الــوزارة سنويا بمراجعة سجالت
التوظيف بما في ذلــك شاغلو الوظائف

وزير التربية

وت ــود الـ ــوزارة التأكيد على أنــهــا لــم تقم

وتــخــضــع عــمــلــيــة الــتــدقــيــق والــتــصــديــق

االســتــقــالــة ،ألس ــب ــاب خــاصــة أو بسبب

الوزارة تنسق مع ديوان الخدمة المدنية

ما هو إجمالي تكلفة المرتبات
الشهرية للمعلمين واإلداريين
والفنيين األجانب في الوزارة
حسب آخر سنتين

ومن ثم تنهي عقود شاغلي تلك الوظائف

التعليمية مــن غــيــر البحرينيين ويحل
البحريني الــمــؤهــل المستوفي لــشــروط

فــي سلك التعليم الحكومي كحد أدنــى

ما هي االمتحانات التي تجري
للمعلمين األجانب قبل التعاقد معهم
وما هي الجهة التي تقوم بإجراءاتها
واإلشراف عليها؟

في حال التعاقد الخارجي -وهو متوقف

حاليا -تعقد الوزارة للمرشحين الوافدين

لشغل الوظائف التعليمية ذات االمتحانات
النظرية والتطبيقية والشفوية التي تعقد
للبحرينيين ويتم تصحيحها وتقييمها من

خالل لجنة مؤلفة من اختصاصيين من

ادارة المناهج والموارد البشرية وممثل
من ديوان الخدمة المدنية.

وفيما يتعلق بنموذج التعاقد للوافدين
فهو نموذج موحد للتعاقد الخارجي

ومعادلة الشهادات إلى القانون واألنظمة.

واشـ ــتـ ــراطـ ــات تــصــديــقــهــا م ــن الــتــعــلــيــم

العالي ومن سفارة البحرين ومن وزارة
الخارجية.

»

هل لدى الوزارة خطة زمنية واضحة
إلحالل المعلم والفني واإلداري
البحريني مكان األجنبي في قطاع
التعليم الحكومي؟

 تقوم الــوزارة باالستغناء عن المعلمينالــوافــديــن الــذيــن تــم تــوظــيــفــهــم بعقود

كما تعمل الملحقيات الثقافية البحرينية

ســنــويــة مــؤقــتــة عــنــد ت ــواف ــر خــريــجــيــن

الــتــأكــد مــن صحة الــبــيــانــات الـ ــواردة في

أكثر من  370موظفا أجنبيا خالل العام

الــمــوجــودة بالبلدان المتعاقد معها على
مــؤهــالت المعلمين والــتــحــقــق مــن مــدى

توافر الخبرات واالشتراطات المطلوبة

لشغل الوظائف التعليمية.

وتقوم الوزارة باختيار الدول التي يتم

بــحــريــنــيــيــن ،حــيــث ت ــم إن ــه ــاء خــدمــات

( )2019 /2018ضــمــن خــطــة الـــــوزارة

لبحرنة الوظائف ،وتم تعيين  900موظف
بحريني.

التعاقد معها بناء على االتفاقيات

وتسعى الوزارة لرفع نسبة
الــبــحــرنــة ضــمــن خطتها

الثقافية الموقعة بين البحرين

الــزمــنــيــة الــتــي تمتد

وهـــــذه الــــــدول بــشــكــل أس ــاس ــي،

مــن  2020ولــغــايــة

ويستند أس ــاس اخــتــيــار الــبــلــدان

.2030

الــى نوعية التخصص المطلوب.
عــلــمــا بـ ــأن الــتــعــاقــد
يتم من خالل

المطبق لدى ديوان الخدمة.

تدقيق الشهادات

»

هل يتم التدقيق على مؤهالت
المعلمين األجانب قبل إجراء المقابالت
واالمتحانات لهم وهل يتم مراعاة
الجودة التعليمية كمعيار أساسي
في اختيار البلدان التي ينتمي إليها
المعلمون عند التعاقد معهم؟
ممدوح الصالح

ت ــش ــت ــرط الـــــــــوزارة فـ ــي ح ـ ــال الــتــعــاقــد

الخارجي أن يكون المعلم متخرجا من

الطراونة :للقضاء وحده تكييف “كورونا” كونه قوة قاهرة أو ظرفا طارئا

“الــمــحــامــيــن” تستضيف أســتــاذ الــقــانــون الــدســتــوري بــجــامــعــة أردنـــيـــة بــنــدوة عــن بُعد
محرر الشؤون المحلية

الظرف الطارئ
يعني صعوبة
االلتزام ولكن ال
ينقضي

أقامت جمعية المحامين البحرينية ندوة عن بُعد بواســطة برنامج التواصل
االجتماعــي (االنســتغرام) بعنــوان “جائحــة كورونــا وتأثيرهــا علــى العقــود
وااللتزامات”.

اســتــضــافــت فــيــهــا مـــن األردن مهند

ال ــط ــراون ــة اس ــت ــاذ الــقــانــون الــدســتــوري

واالداري بجامعة العقبة للتكنولوجيا.

البضائع من بلد موبوء إلى بلد آخر.

وعــدد الطراونه الحلول التقليدية لحل

استهل الدكتور الطراونه الندوة بالقول

قاهرة أو ظرف طارئ ،ويمكن الفرق بين

المتعارضة ،والــحــل الثاني هــو اللجوء

فــيــروس كــورونــا المستجد كونها قوة

كــل عــن طــرف وتــتــوازن فيه المصالح

إلى القضاء لتعديل الميزان المالي للعقد

حديثة لمعالجة تلك االشكاليات وهو

ثمة مــا يــدعــو إلــى التوقف عــن الــســداد

البحرين وبعض دول الخليج– إجراءات

لعقود االيجار بالنسبة للمحالت التجارية

ذلك كسداد أجور عمال القطاع الخاص

في المنفعة مما يجوز معه القول بجواز

االقساط البنكية وغير ذلك.

االعــتــبــار دعـــم ال ــدول ــة ونـ ــوع الــنــشــاط

ال ــخ ــاص ولــكــن ال تــــؤدي إلـ ــى انــقــضــاء

طرف اخر ،والحل االخير هو فسخ العقد

االلتزام ،في حين أن القوة القاهرة تؤدي
إل ــى اســتــحــالــة تنفيذ الــعــقــود استحالة

مطلقة فيؤدي إلى الفسخ كعقود توريد

معالجة كل حالة على حده فالمستأجر

مهند الطراونة

الحالتين أن الظرف الطارئ يؤدي إلى أن
ً
ً
ومرهقا ألحد طرفيه
صعبا
يكون االلتزام

كعقود االيجار وعقود العمل في القطاع

وتــابــع“ :بــالــنــســبــة لــعــقــود االيــجــار فيتم
الــــذي ل ــم تــنــتــقــص مــنــفــعــتــه م ــن الــعــقــار

بحيث يتدخل قاضي الــمــوضــوع برفع
ال ــت ــزام ــات ط ــرف أو خــفــض الــتــزامــات

وتحلل كل طرف من التزاماته وإعــادة
الحال إلى ما هو عليه.

فــي حين بين الــطــروانــه أن ثمة حلوال

كــالــعــقــارات الــمــعــدة للسكن فــال يوجد

اتـ ــخـ ــاذ ال ــح ــك ــوم ــات –ك ــم ــا ح ـ ــدث فــي

أو خفض االجــرة ،وعكس ذلك بالنسبة

من شأنها حماية األطراف المتضررة من

التي بــال شــك تعرضت لخسائر ونقص

واالعــفــاء من فاتورة الكهرباء وتأجيل

تعديل االلــتــزامــات العقدية أخــذا بعين

الــتــجــاري واالمـ ــر فــي ذل ــك كــلــه مــتــروك

للقاضي الموضوع في تقدير كل حالة
ً
تمتعا بمرونة واسعة تعطيها
على حده

إياها القواعد العامة في القانون المدني”.
وأكــد الطروانه أن قطاع المحاماة من
أكثر القطاعات التي تــضــررت مــن ذلك
ُ
فــفــي االردن أعــلــنــت إجـــــازة قــضــائــيــة

مفتوحة ما عدا القضايا المستعجلة وتم
ً
احترازيا وأثر
إغــالق مكاتب المحاماة
ذلك على دخول المحامين و أعمالهم.

أكد الطروانه أنه ال يوجد ما يحول دون

متطوعون يعقمون دار كليب ومجمعات بمدينة حمد
محرر الشؤون المحلية | تصوير خليل إبراهيم

شــهدت دائــرة النائب محمــد خليفة بوحمود جولة تعقيم بمشــاركة

اليوم

مجموعــة كبيــرة مــن الشــباب البحرينــي المتطــوع مــن األفــراد

ومؤسسات المجتمع المدني.

التاريخ

ورافقت عدسة “البالد” جانبا من

الخيرية.

خليط متنوع مــن المتطوعين

شملت المحالت بقرية دار كليب

حملة التعقيم والتي شارك فيها

الخبر

ومن الجنسين.

وذكر بوحمود أن حملة التعقيم
واألســواق التجارية بالدائرة 11

وقــــال بــوحــمــود لـــ “الـــبـــالد” بــأن

بالمحافظة الــشــمــالــيــة وأبـــواب

التعقيم التي شملت مجمعات

وعـــبـــر عــــن ســـــــروره مــــن م ــدى

جهة النشر

مشاركة المتطوعين في حملة

الصفحة

بمدينة حمد ومنطقة دار كليب

تــعــكــس مــســتــوى وع ــي وإدراك

العدد
وطنه.

الــمــجــتــمــع بــمــســؤولــيــتــه تــجــاه

البيوت بالمنطقة.

تعاون أهالي المنطقة مع فريق

المتطوعين وحملة التعقيم.

وأكـــد ضــــرورة الــحــاجــة لتعزيز
الدعم واإلسناد لفرق المتطوعين

اإللكتروني
الرابطـص بــالــذكــر فريق
بالحملة ،وخ ـ

مــشــروعــات التعقيم والتطهير

شباب القادسية” وفريق “شباب

الــمــنــشــودة بــالــتــصــدي النــتــشــار

وشكر بوحمود جميع المشاركين
“البحرين تستاهل” وفريق “مركز
دار كليب” وجمعية دار كليب

بــمــخــتــلــف الـــمـــنـــاطـــق لــتــنــفــيــذ

وبما يسهم في تحقيق الغايات
فيروس كورونا.

بخصوص االحكام القضائية التي بلغت
مرحلة التنفيذ الجبري بإعتبار أن تلك
أحكام عن التزامات نشأت وانتهت قبل
انتشار فيروس كورونا المستجد.
واخ ــت ــت ــم ال ــط ــروان ــه الـ ــنـ ــدوة أن أثــر

االشــكــالــيــات بــيــن الــمــتــعــاقــديــن ف ــاألول

يتمثل بالتراضي الودي بين طرفي العقد
ً
بعيدا عن ساحات القضاء بحيث يتنازل

أن لــلــقــضــاء وحـ ـ ــده تــكــيــيــف جــائــحــة

القوة القاهرة
تعني استحالة
تنفيذ العقود
استحالة مطلقة

اتخاذ االجراءات التنفيذية ضد المدينين

بيانات الخبر
بوحمود :لتعزيز الدعم
لحمالت التطهير

جــائــحــة كـــورونـــا س ــي ــؤدي إلـ ــى تغير
الفلسفة القانونية وتعديل القوانين
والدساتير لمعالجة النقص التشريعي
الــذي ظهر خالل جائحة جورونا على
نحو ما حدث في البحرين من تعديل
ق ــان ــون االجـــــــراءات الــجــنــائــيــة حيث
أجاز التعديل األخير للنيابة العامة إذا
تعذر حضور شاهد أو متهم أن تلجأ
إلــى استعمال وســائــل التقنية والنقل
األثيري في سماع أقواله أو استجوابه
عن بعد.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

سيدي جاللة الملك واالهتمام الالمحدود بالصحافة
االهتمـــام الكبير والالمحدود الذي يوليه ســـيدي صاحـــب الجاللة الملك حمد

إن هـــذه الحريـــات عالمة بـــارزة على نضج مســـيرتنا الديمقراطية وحيويتها

البحرينيـــة يمدنـــا بزخم الثقة بالحاضر والمســـتقبل ،والصحافة كما قال عنها

مـــا تتميـــز بـــه الصحافة البحرينيـــة هو الموضوعيـــة والدقة ووضـــع مصلحة

بـــن عيســـى آل خليفـــة عاهـــل البـــالد المفـــدى حفظـــه هللا ورعـــاه بالصحافـــة

جاللتـــه عنـــوان المشـــروع اإلصالحي وشـــريك أساســـي في مســـيرة التنمية

الشاملة ودعامة التطور الديمقراطي ،ولهذا فإن الرسالة السامية التي وجهها
جاللتـــه بمناســـبة اليوم العالمي لحريـــة الصحافة ،هي إغناء لنشـــاط الكوادر

الصحافيـــة واإلعالميـــة في هـــذا الميدان نحـــو االبداع والوفـــاء واإلخالص،

وتأكيد الحضور على المستويين الخليجي والعربي وحتى العالمي.

واحترام حقوق اإلنسان وحرياته السياسية والمدنية).

الوطـــن نصب عينها ،كما أنها تشـــع بالمعرفة الحقـــة والعطاء المتواصل جيال
بعد جيل ،الســـيما أن جاللته حفظه هللا حريص إلى أبعد مدى على أن يأخذ
أهـــل الصحافة مكانهم الصائب والالئق فـــي عملية البناء والتطوير ،بما يعزز
ســـواء كانت ســـاحة للعمـــل ،أو أداة لإلنجاز ،اســـتطاعت بكوادرهـــا المخلصة

يقول جاللته أيده هللا (نجدد اعتزازنا بعطاء كوادرنا الصحافية واإلعالمية،
ظـــل منـــاخ ديمقراطي عصري ومنظومة دســـتورية وقانونية متطورة ،تكفل

اإلنسان العربي في كل مكان ،وتحملها مسؤولية كبيرة في بناء صروح تقدم

آليـــات التعبيـــر الحر عن الرأي بمســـؤولية وأمان واســـتقاللية ،وإنها لمناســـبة

طيبـــة يحـــق لنـــا أن نفخـــر فيها بمـــا تحقق مـــن مكتســـبات عبر اتســـاع آفاق
ً
ً
ً
راقية،
إنســـانية
قيما
حرية الصحافة واإلعالم واإلبداع الفكري ،والتي تمثل
ً
ً
حقيقيـــا لوعـــي مجتمعنـــا البحريني وتحضـــره وتاريخـــه العريق.
وتجســـيدا

للتواصل17111483 :

من عطائهم لصالح النهوض بالمجتمع ومسيرته الزاهرة .الصحافة البحرينية
وبدعـــم القيـــادة الكبير أن تفرض وجودها على المســـتوى العربـــي والعالمي،

التـــي تؤدي واجب صـــون أمانة الكلمـــة بموضوعية ومصداقيـــة ومهنية في

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

مـــن خالل التزامهـــا بمصلحة الوطـــن والدفاع عنـــه ،وكذلك التزامهـــا بقضايا
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فـــي كثيـــر من دول العالم تمر هذه المناســـبة مرور الكـــرام ،ال تفاعل وال تأثير
وال اهتمـــام ،لكـــن للصحافة عند قيادتنـــا مكانة رفيعة وتقديـــر لدورها الرائد
األصيل في المجتمع.

عبدعلي الغسرة

اليوم العالمي للصحافة
الصحافة الجيدة هي التي تتحلى بالنزاهة والمصداقية وأخالقيات المهنة

الصارمة ،والفكر والرؤية الرصينة ،الصحافة موقف قبل أن تكون مجموعة
أحرف ،ولهذه الصفات والسمات استحقت الصحافة أن تكون سلطة رابعة
وأن يكـــون لهـــا يوم يحفظ مبادئ الصحافة والســـتذكار أولئك الذين رحلوا

فداء لها ولمبادئها ،ولتكريم العاملين في سلكها في جميع مواقعها.

إن الثالـــث مـــن مايـــو ليس عيدًا للصحافـــة والصحافيين فقـــط ،بل هو يوم
تأكيـــد اســـتقاللية الصحافـــة ومبادئهـــا ،واعتـــراف بفرســـان القلـــم والـــورق
والصـــورة الذيـــن ال يكلـــون بح ًثـــا عـــن الحقيقـــة ،وال يملون فـــي الدفاع عن

قضايـــا الوطـــن والنـــاس .لذلك اعتمدتـــه منظمة األمـــم المتحـــدة لالحتفاء

بالصحافـــة والعاملين بها .فالصحافة المكتوبة والمرئية والمســـموعة تؤدي
رســـالة مجتمعيـــة وطنيـــة ودولية ،وجزء مهـــم من التنميـــة الوطنية ،وهي

مرآة لحرية التعبير والفكر والثقافة ،وأداة للبناء وســـاحة للتفاهم والســـالم
بين الدول والبشر.

“صحافـــة بال خوف أو فضل” موضوع اليوم العالمي للصحافة لعام 2020م
يستهدف تحقيق “سالمة الصحافيين واإلعالميين ،وجود صحافة مستقلة
ومهنية خالية من التأثير السياســـي والتجاري ،المســـاواة بين الجنسين في
جميع جوانب وســـائل اإلعـــالم” .وهو يوم لتذكير الدول وحكوماتها بشـــأن
االنتهـــاكات التـــي تتعرض لهـــا الصحافة في الدول التـــي تراقب كل ما يتم
نشـــره وتالحق الصحافيين بالغرامات والحجز وهناك مَ ن يُ قتل في ميدان

المعارك.

وقـــد أكد صاحب الســـمو الملكـــي األمير خليفة بن ســـلمان آل خليفة رئيس
الـــوزراء الموقر بهذه المناســـبة (دعم الحكومة ومســـاندتها حرية الصحافة

لكي تؤدي رســـالتها الســـامية في تنوير الشـــعب ونقل الحقائـــق للرأي العام
jasim.almahari
@hotmail.com

بمنهـــج وطني يتعلم منهـــا الكتاب والصحافيـــون واإلعالميون أصول مادة

د .جاسم المحاري

جائزة باســـم ســـموه الكريـــم لعدد مـــن العاملين في مجـــال الصحافة ،وهي

َبد ْ
َت نصوص الدســـتور التي َكف َِل ْت حق التعليم واضحة ،حيث أشـــارت المادة (/7أ) إلى

الشـــباب البدنـــي والخلقـــي والعقلـــي ،وتعمل علـــى وقايتهم مـــن براثن الجهـــل والخوف

أن ما يجري في “كلية العلوم الصحية والرياضية” بجامعة البحرين – وفق
والفاقة” .إال ّ

ما أفاد به مجموعة من الطلبة  -على النقيض من صحيح النصوص الدســـتورية الغرّاء
التي ّ
ظل هاجســـها األول االرتقاء بالمواطن البحريني في كل صنوف التعليم والثقافة،
ً
ً
ً
وعقليا.
وخلقيا
بدنيا
واالرتقاء به
إن مـــا ال يقـــل عـــن ( )1000طالـــب وطالبـــة – تواصـــل عدي ٌد منهـــم مع جريـــدة “البالد” –
ّ

واقعون تحت وطأة الضغوط النفســـية على مســـتقبلهم الدراسي من جانب ،وثقل الكمّ

يصعب إنجازها في مثل هذه الظروف االستثنائية
ُ
الهائل من المتطلبات الدراسية التي
ً
أن أضحـــى “التعليم عن بعد” مُ
ّ
تخصص
رتكزا في
مـــن جانـــب آخر! والتي َ
نتج ُج ّلها بعد ْ

علمي تغلب عليه الصبغة العملية ( .)% 80بدأت معاناتهم بعد إصرار المعنيين في الكلية
على المُ ضي قد ً
ُما في “مســـار” اســـتمرار الطلبة في دراستهم االعتيادية بما يتضمنه من
اختبارات وبحوث وعروض تقديمية بصورة يومية ،وفي ظرف شهر واحد! بالرغم من
صدور قرار جامعي سالف يُتيح للطلبة حرية (االختيار) بين مسار “اجتاز/لم يجتز” في

التقييم الذي تشـــ ّبث فيه الطلبة ،أو “مســـار” الدراســـة االعتيادية الذي (أجبرتهم!) عليه

ً
اســـتنادا منهم على
إدارة الكليـــة ،فيما هم رفضوا احتســـابه في المعدل التراكمي العام؛
الظرف االستثنائي الحالي ،فضالً عمّ ا عَ مِ َل ْت به نظيراتها جامعة اإلمارات وجامعة الملك

ً
الحقا.
سعود وجامعة البتراء وغيرها ،مع قبولهم بالشق الميداني

هولنـــدا وبحضـــور جمع مـــن الصحافييـــن من جميـــع العالم لتقديـــم “جائزة
يونســـكو للصحافة” لعام 2020م ،وهي جائزة تشـــجيع إلقامة بيئة إعالمية
ُحـــرة ومســـتقلة وقائمة علـــى التعددية في مختلف وســـائل اإلعالم القائمة

على آداب المهنة ومبادئ الرقابة الذاتية.

» نافلة:

أن اإلجراءات التـــي اتخذها المعنيون في
أجمـــعَ الطلبـــة  -مِ مَ ْن تواصلوا مـــع الجريدة – ّ

أن بات منحى التجاهل وص ّد
“كلية العلوم الصحية والرياضية” ،زادت من معاناتهم بعد ْ
لحل توافقي ،حتى ّ
ّ
الســـبُ ل
األبواب ســـيد الموقف أمام محاوالتهم الحثيثة
تقطعت بهم ُ
فـــي الحصول على أيّة “اســـتجابة” ُتراعي خصوصية الظرف وعمـــق المعاناة التي َأب َْق ْت
تداعياتهـــا في تغذية الكمّ المتعاظم من المتطلبـــات اليومية ..عقد االمتحانات النهائية
يوم العيد ..أداء امتحانين نهائيين لبعضهم في نفس اليوم ..وصوالً إللزامهم بالتدريب

د .طارق آل شيخان

tariq@cogir.org

العملي في سبتمبر المقبل!
ٌ
ٌ
أن يســـتلهمَ المعنيون في “كليـــة العلوم الصحيـــة والرياضية”
معروف
فكـــم هـــو
جميـــل ْ

مضامين الكلمة السامية لجاللة الملك المفدى في اتصاله المرئي عبر تلفزيون البحرين
ً
مؤخرا ،ويأخذون بها في ترسيخ عُ رى التواصل مع منتسبيها،
في برنامج (مجتمع واعي)

ً
ً
ومعنويا ألبنائه
نفســـيا
جســـدت  -في ظل هذه الظروف  -مشـــاعر األبوة الداعمة
أن ّ
بعد ْ

الطلبة والطالبات ،باعتبارهم جزءا ال يتجزأ من حاضر هذا الوطن ومستقبله.

اليوم

مسرحية غبية
نشـــرت وكالـــة أنباء األناضول تغريدة عبر موقعهـــا ،كتبت فيها أن حالة

مـــن الرعـــب انتابت الســـعودية جـــراء فيـــروس كورونا ،في إشـــارة إلى
الخطـــوات االســـتباقية الناجحـــة التي قامـــت بها الريـــاض بداية األزمة

لمحاصرة المرض وعدم انتشاره ،وهي خطوات حاولت القيام بها أنقرة
الحقـــا وبعـــد مضي أســـابيع ،وجعلتنا نقول إن األتراك هم من يعيشـــون

حالة رعب وليس السعوديين.

نذكـــر كيـــف أن الســـلطات التركية أصـــدرت قرارا بمنع التجـــول على أن

يطبـــق خـــالل ســـاعتين ،تصـــوروا ...خالل ســـاعتين فقط يريـــدون من

التاريخ
جهة النشر

جائـــزة تمثـــل اعتـــزاز ســـموه بمســـيرة الصحافـــة الوطنيـــة ومـــا تبـــرزه من

وتقيم منظمة “اليونســـكو” احتفاال بهذه المناســـبة وســـيكون هذا العام في

بيانات الخبر
الخبر

الصحافـــة .لهـــذا التاريـــخ والنهج اســـتحقت أن تنال الصحافـــة في كل عام

المنجزات الحضارية والمكاسب الوطنية.

“عذابات”  1000من طلبة الصحية والرياضية!
ّ
وتشـــجع البحث العلمي ،كما تكفل الخدمات
أن “الدولـــة ترعى العلوم واآلداب والفنون،
ّ
التعليميـــة والثقافيـــة للمواطنيـــن ،”..كمـــا بينت المـــادة ( )5أن “الدولة ُتعنـــى خاصة بنمو

باعتبارها مرآة تعكس ما يموج به المجتمع) ،فالصحافة البحرينية مدرســـة

هدى حرم

“بيننا مستهتر”!

يزعجون الجميع ،فليقرّوا في بيوتهم؛
لكن هؤالء البعض
ُ
عنوانٌ قد
يزعج البعضَّ ،
َ
الناس من بالئهمُ ،
كلنا َّ
مل من البقاء بين الجدران األربعة ،كلنا نشعرُ بالضيق
ليسلمَ
ُ
ْ
ُ
والعمل
ونشـــتاق للخروج والعودةِ للحياة الطبيعية كالسابق ،للصالة في بيوت هللا
ِ
ِ
حفالت الزفاف وإقامةِ
ِ
والنزهةِ
المناسبات الدينيةِ واالجتماعية.
والتسوق وحضو ِر
ِ
ُ
َ
ُ
تحمل المسؤولية،
واألزمة عينها ،لكننا اتفقنا منذ البدء على
نعيش الوضعَ ذاته
كلنا
ِ
ِ
لصيانـــةِ
بأن ننتص َر
األرواح وحفظ
وتقيدنـــا بهذا الشـــرط
الوطن واألمـــة ،وتعاهدنا ْ
ّ
ِ
ِ
ً
ً
َ
جميعا بهذا النصر عما قريب ،فهل بيننا مستهتر؟
ونحتفل
معا على الوباء

الصفحة
العدد

الرابط اإللكتروني

ُ
ُ
ً
ً
متمثلـــة بوزارةِ
ِ
الدولة
تبذلهـــا
واســـتنادا للجهو ِد العظيمـــةِ التي
المعطيـــات
حســـب
َ
ُ
فـــإن األعـــدا َد يُ
الصحـــةِ
أن تنحســـ َر
أن تتراجـــعَ واإلصابـــات يجـــدر بها ْ
فتـــرض بهـــا ْ
َّ
ُ
ُ
ِ
اإلصابات في
أتحدث هنا عـــن
ولســـت
العكس هـــذه الفترة،
َ
أعدادُهـــا ،لكننـــا نعايـــنُ
ً
ُ
ِ
أتحدث عن
جانبا بالرغم من ضخامةِ األعداد ،بل
صفوف العمالةِ الوافدة ،فلنتركها
ً
ْ
ِ
ِ
يوما بعد يوم.
باتت تزدا ُد
المواطنين األعزاء والتي
صفوف
اإلصابات في
َ
هـــؤالء الذين يُ
لقـــون بأيديهم وأيدي أحبتهم للتهلكة ،لمْ يعودوا للتو من ســـفر ولمْ
َ

َ
َ
المكوث
يحتملون
نتيجة االختالط في العمل ،هم فقط ال
مجبرين
يصابوا بالعدوى
َ
َ
ِرون ترفيهَ
ِ
ِ
ألنفســـهم
فيتســـببون بالضر ِر
أنفســـهم على صحةِ الناس؛
َ
بالمنـــزل ويُ ؤث َ

ويزورون األهل ،علـــى اعتبا ِر
ّعون أنهـــم
يصلون األرحـــامَ
َ
َ
ولذويهـــم واآلخريـــن ،يد َ
َ
ِ
ّ
يخالطون
يشـــكون من شـــيء ،وأنهـــم ال
افتراض أنهم ال
أصحـــاء ،وعلى
األهـــل
أن
َّ
َ
َ
ً
ً
ً
َّ
هون
وقتا قصيـــرا مع األصدقـــاء،
يقضـــون
أحـــدا ،بـــل
َّ
وكأن هـــؤالء األصدقـــاء منز َ
َ
ُ
َ
ِ
بوســـائل
تنقل العدوى ،غي َر متقيدين
اللقـــاء القصيرةِ ال
أوقات
عـــن اإلصابـــة ،وكأن
ِ
قوانين الوقايةِ
العقاب لكســـ ِرهم
إن أمِ نوا
َ
الحمايـــةِ والوقايـــةِ من الوباء ،خصوصـــا ْ
َ
ُ
ِ
حيث ال
األهل واألصدقـــاء،
وبيـــوت
المجالس
في
اجتماعهـــم
حال
فـــي البالد فـــي
ِ
ِ
ِ

حسيب وال رقيب.
َ

ِ
بأنفاسهم القصيرة عرض الحائط؛ فعادوا
هؤالء المســـتهترون ضربوا العه َد والوع َد
أن ّ
ً
ِ
البقاء في منازلهم لالختالط ،والتقطوا الفيروس ونقلوا الوباء،
ملوا
سريعا بعد ْ
ً
وال َّ
ِ
ِ
بانتهاء
خالف التوقعات
مؤخرا على
المصابين
أدل علـــى ذلـــك من ازديا ِد أعدا ِد
َ

ِ
الرغم من الجهو ِد الجبارةِ للح ِد من تفشي المرض.
الجائحة ،وعلى

الشعب التركي الشقيق أن يطبق هذا القرار ،ما أصابه بحالة من الرعب
والهلـــع والغضب علـــى هذا القرار ،بينما بالســـعودية ،اتخذت الســـلطات
نفـــس القـــرار ،لكـــن أعطت مهلـــة لتطبيقه حتـــى يتكيف النـــاس مع هذا

القـــرار ،أال تســـتطيع الحكومـــة التركية أن تتخذ أبســـط خطوات إصدار

قرارات الحظر ،من أجل أن يتكيف الناس معها؟

والمضحـــك باألمـــر أنـــه وبعد حالـــة الهلـــع والرعب التي عاشـــها مواطنو

المـــدن التـــي تـــم إدراجها علـــى قائمة حظر التجـــوال ،وبعـــد أن تناقلت

وكاالت األنبـــاء هـــذه الفضيحة التركيـــة التي ارتكبتهـــا اإلدارة التركية،
خرجـــوا علينـــا بمســـرحية أعلن فيها صاحـــب إصدار القـــرار أنه يتحمل

وحده مسؤولية تبعات هذا القرار الخاطئ ،وأنه يقدم استقالته تكفيرا
عمـــا حـــدث من حالة هلع ،وهو بهـــذا الفعل أراد أن يقـــول للناخبين بأنه

متحضر سياسيا ،لكن ذلك لن يكتمل إال برفض االستقالة ..وهو ما حدث

فعال بمسرحية (قدم استقالتك ثم سنرفضها) لكي يستغبوا اآلخرين.

سبحان هللا ،انقلب السحر على الساحر ،أرادت وكالة األناضول الرسمية

أن تشـــمت بنا ،فأذاقها هللا الشماتة وفضحها بقرار الحظر ثم بمسرحية

االســـتقالة ،وبهذا ،كورونا كشـــفت لنـــا حجم العقليـــة التركية التي طبل

ورقص لها اإلخوان المسلمون والمستتركون.
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Coca Cola Bottling
Company contribute
water bottles to KHK
Heroes Challenge

6

UK PM says doctors had plan in case he died of COVID-19

Coca Cola Bottling
Company is the latest
organization to accept the
KHK Heroes Challenge and
has provided water bottles
for distribution. P 8

WORLD

6

US aviation sector cuts more
jobs amid travel meltdown
‘Glad’ Kim ‘is back, and well’, says Trump

TDT | Manama

T

Anti-Cyber Crime
summons man
for immorality
incitement
TDT | Manama

T

he Criminal Investigation and Forensic
Science director-general
announced last night that,
through the monitoring of
social media, an individual
was spotted misusing the live
feature to incite immorality.
The man pretended to be
a woman and called and disturbed people.
The Anti-Cyber Crime
Directorate summoned and
referred him to the Public
Prosecution after finalising
legal proceedings.

An instructor with a trainee working on a computer programme

Crown Prince Centre for Training and Medical Research takes pioneering role in COVID-19 fight
TDT | Manama

M

ore than 1,500 medical
professionals including doctors, nurses and
those in affiliated occupations
have been trained at the Crown
Prince Centre for Training and
Medical Research on various
ways to battle the coronavirus
(COVID-19), it emerged yesterday.
The training has included intensive workshops incorporating World Health Organisation
(WHO) instructions and the latest
global techniques to combat the
disease.
Royal Medical Services (RMS)
Commander Major General Professor Shaikh Khalid bin Ali Al
Khalifa commended the pioneering role that the Crown Prince
Centre has taken within the plans
developed to combat COVID-19.
He stressed that the courses
and workshops held at the centre are an essential source of
the national efforts fighting the
coronavirus, which are being led
by His Royal Highness Prince
Salman bin Hamad Al Khalifa,
Crown Prince, Deputy Supreme
Commander and First Deputy
Prime Minister.
The Crown Prince Centre’s director Brigadier Dr. Khaled Ab-

The centre has
harnessed all the
energy from its
training staff to get
the largest possible
number of medical
professionals ready
to face the COVID-19
pandemic.
COLONEL DR. NAYEF ABDUL
RAHMAN LOWRY

Training going on at the Crown Prince Centre
dul Ghaffar Abdullah stressed
the important role of the centre
at this stage. He noted that more
than 150 workshops have been
conducted in various specialisations, and a number of doctors
and specialists from Bahrain Defence Force (BDF) Hospital have
participated, along with many
from the Gulf and around the
world such as from the US, the
UK, France, Italy, Germany, Spain
and Ireland.
The centre includes rooms and
medical halls equipped with the
latest technology in medical education such as robots, simulators,
teaching dolls and scientific laboratories. These help create an
atmosphere that simulates those

1,500

is the minimum number
of medical professionals
including doctors, nurses
and those in affiliated
occupations who have
been trained at the Crown
Prince Centre on ways to
combat the coronavirus
in hospitals and operating rooms,
and therefore allows for practical
training in various scenarios, he
said.
Meanwhile, Continuing Education for Doctors head and supervisor of specialised training
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Health Ministry
announces 150 more
COVID-19 recoveries
he Ministry of Health
announced yesterday
that 150 patients have recovered from the coronavirus
(COVID-19).
That brought the total
number of discharged from
dedicated treatment centres
to 1,718 as of last night.
The Health Ministry also
said they had registered 72
new active cases, of which
67 are expatriate workers
and five are contacts of active cases.
There are now a total of
1,657 active cases, all but one
of which are stable.
Meanwhile, the Ministry
revealed that 211 individuals
have left quarantine centres
after completing the necessary quarantine period and
undergoing testing to ensure
they are free of COVID-19.
The Ministry added that,
as of yesterday, 2,040 individuals have exited the quarantine centres.
The total tested reached
144,155, as of last night.
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ravel to Manila has been put off for at least
a week after the Philippine government
announced yesterday the suspension of
all inbound international commercial flights.
National carrier Gulf Air is currently operating
one flight per week, every Saturday, to the Philippine capital. The airline confirmed last night
that this week’s flight is cancelled due to the
suspension, which came into effect yesterday.
The temporary suspension was issued because
coronavirus (COVID-19) quarantine facilities in
Metro Manila, intended to accommodate Overseas Filipino Workers (OFWs) returning to the
country, are nearly full.
The Philippine government currently requires
all OFWs flying home to undergo a 14-day quarantine period upon their arrival, and before
being able to reunite with their families. This
is part of the country’s measures being taken to
help further mitigate the spread of the COVID-19
pandemic.
“This decision is meant to decongest our
quarantine facilities to protect our people by
preventing the further spread of COVID-19 and

also ensure that our OFWs are well taken care of
when they arrive from abroad,” the Philippines’
National Task Force against COVID-19 chief
implementer Secretary Carlito Galvez Jr. was
quoted as saying.
“As of today, there are already approximately
20,000 OFWs undergoing mandatory quarantine
in Metro Manila. The new flight restriction is
only temporary and will be implemented for one
week to give the government the opportunity to
decongest the quarantine facilities.”
Certain other inbound and outbound international commercial flights will be allowed, with
approval from authorities and under certain
conditions.
“The move is deemed necessary in order to
ensure that our country will not experience a
second wave of the COVID-19 pandemic due to
the increasing number of international passenger arrivals,” the Department of Transportation
said in a statement.
According to reports, one of the last flights out
of Manila yesterday, right after the suspension
was announced, was a Gulf Air flight that landed
earlier in the day carrying OFWs from Bahrain.
It departed one hour later.

workshops to combat COVID-19
at RMS, Colonel Dr. Nayef Abdul
Rahman Lowry, confirmed that
the centre has taken the lead in
training medical staff in the Kingdom within the directives of the
national medical team battling
the coronavirus.
Dr. Lowry revealed that the
training of the more than 1,500
medical professionals includes
dealing with existing cases of
COVID-19 and using the latest
artificial respirators. Intensive
training sessions devoted to
respiratory therapy have also
been held, along with dealing
with critical existing cases, especially in light of the recent
construction of the state-of-the-

art field Intensive Care Unit at

BDF Hospital.

Courses and practical workshops on how to protect one’s self
and patients have also been conducted, in accordance with the
approved standards for personal
protective equipment.
Dr. Lowry noted that these
courses and practical workshops
will continue at the Crown Prince
Centre during the coming period
for employees of the RMS and Salmaniya Medical Complex.
He added that the Crown
Prince Centre has harnessed all
the energy from its training staff
to get the largest possible number
of medical professionals ready to
face the COVID-19 pandemic.

Bahraini citizens instructed to
contact Embassies for repatriation
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The Gulf Air flight that arrived from Iran yesterday
TDT | Manama

T

he Ministry of Foreign
Affairs called on Bahraini
citizens currently in Saudi
Arabia and Morocco to contact
their respective Embassies to register their data in order to coordinate their return home.
The Ministry posted on its official account on social networking service Twitter the numbers
citizens should call if they wish
to come back to the Kingdom,
in light of the global coronavirus
(COVID-19) crisis.
The efforts are part of the

الخبر

Kingdom of Bahrain’s International COVID-19 Repatriation
Programme (ICRP), which has
already coordinated the return
of thousands of Bahrainis from
across the globe. It is scheduled
to continue until the middle of
the month.
As part of the ICRP, the Ministry
of Health announced the arrival
yesterday of a Gulf Air-operated
flight carrying stranded citizens
from Iran.
The citizens underwent preventive medical protocols upon
their arrival, to ensure the health
and safety of all those involved.
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