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¢üëa ∞dCG 155 øe ôãcCG ò«ØæJ :ΩÉ©dG øeC’G ¢ù«FQ
º¡`«£dÉîe ójó`ëJh ÉfhQƒ`c »HÉ``°üe ∞``°ûμd »ÑW
ø°ùM øH ¥QÉ``W ≥jôØdG ∞°ûc
ò«ØæJ øY ΩÉ©dG øeC’G ¢ù«FQ ø°ùëdG
»ÑW ¢üëa á«∏ªY ∞dCG 155 øe ôãcCG
ÉfhQƒμH áHÉ°üªdG ä’É``ë`dG ∞°ûμd
É¡æ«H ø``e ,É¡d ø«£dÉîªdG ójóëJh
»àdG ™bGƒªdÉH á«bÉÑà°SG äÉ°Uƒëa
PEG ,É¡«a ¢Shô«ØdG QÉ°ûàfG ¬Ñà°ûj
882 ≈dEG ¢üëØdG ä’ÉM ∫ó©e π°Uh
,¿Éμ°ùdG øe ±’BG 10 πμd É°üî°T
∂∏J ™e â∏eÉ©J øjôëÑdG ¿CG GócDƒe
.ΩÉ©dG øeC’G ¢ù«FQ |
πëØà°ùJ ¿CG πÑb á«ªdÉ©dG á``KQÉ``μ`dG
øeh ,ájƒb á«àëJ á«æH ≈dEG GOÉæà°SG
Iô£«°ùdG »a »°SÉ°SC’G QhódG É¡d ¿Éc ,á«FÉbh ô«HGóJh á«bÉÑà°SG äGƒ£N ∫ÓN
.√ÉjÉë°V OóY π«∏≤Jh √QÉ°ûàfG øe óëdG »a º¡°SCG Ée ,¢Shô«ØdG QÉ°ûàfG ≈∏Y
¥ô°ûdG á≤£æe ∫hO »a áWô°ûdG Iõ``¡`LCG AÉ``°`SDhQ ´ÉªàLG »a ±É``°`VCGh
¿CG á«FÉæédG áWô°û∏d á«dhódG áª¶æªdG »a AÉ°†YC’G É«≤jôaEG ∫Éª°Th §°ShC’G
áªFÉ≤dG É¡à«é«JGôà°SG ≥∏£æe øe ,áë°VGh á``jDhQh á°SÉ«°S â©ÑJG áμ∏ªªdG
ô°üëdG ’ ∫ÉãªdG π«Ñ°S ≈∏Y É¡æe ;¿É°ùfE’G ¥ƒ≤M ÇOÉÑe õjõ©Jh ΩGôàMG ≈∏Y
»ë°üdG ¿Éª°†dG ádÉØc å«M øe AGƒ°S óM ≈∏Y º«≤ªdGh øWGƒªdG á∏eÉ©e
ÉgOhóM ¥ÓZEÉH øjôëÑdG º≤J ºd Éªc ,á∏eÉμdG á«fÉéªdG á«Ñ£dG ájÉYôdGh
.á«dhódG
(3¢U π«°UÉØàdG)

±ô°ûªdG »æWƒdG ÉgQhOh øjôëÑdG áaÉë°üd ôjó≤J á«ëJ
øWƒdG äGõéæe »ªëJ ádhDƒ°ùªdG IôëdG ÉæàaÉë°U :AGQRƒdG ¢ù«FQ
áæÑ∏dG Gƒ©°Vh øjòdG π``FGhC’G áaÉë°üdG ä’É``LQ Oƒ¡éd ∫Éªμà°SG ƒg ¬H
∫É«LC’G Oƒ¡L »a AÉ£©dG ∂dP π°UGƒJ ó¡°ûf Ωƒ«dG øëfh ,áaÉë°ü∏d ≈dhC’G
.zø««Øë°üdG øe IójóédG
º«bh ájôëdG äGhOCG øe ∂∏àªJ øjôëÑdG áaÉë°U ¿CG ó«cCÉJ √ƒª°S OóLh
™ªàéªdG äÉÑ°ùàμe »ªëJ ¿CG ≈∏Y IQOÉb É¡∏©éj Ée á«dhDƒ°ùªdGh á«æWƒdG
¢ùjôμJ »a âëéf øjôëÑdG áaÉë°U ¿CG ≈dEG Gô«°ûe ,¬JGRÉéfEG øY ´ÉaódGh
ôjƒæà∏d IGOCÉ` c IóFGôdG É¡àfÉμe âî°SQh ,á«bGó°üªdGh á«Yƒ°VƒªdG º«b
.™ªàéªdG ô«ª°V øY ô«Ñ©à∏d á∏«°Shh
IQhô°V ≈dEG ø«fhóªdGh ø««eÓYE’Gh ÜÉÑ°ûdG ø««Øë°üdG √ƒª°S ÉYOh
¿CGh ,á«bGó°üªdGh á«Yƒ°VƒªdG »a áaÉë°üdG áæ¡ªd á∏«ÑædG º«≤dÉH ∂°ùªàdG
.QÉÑàYG πc ¥ƒa øWƒdG áë∏°üe Gƒ©°†j
∞∏àîe »a âàÑKCG ádhDƒ°ùªdGh á«YGƒdG ÉæàaÉë°U ¿EG{ :√ƒª°S ∫É``bh
…òdG ΩÉ©dG »YƒdÉH â≤JQG áàHÉK á«æWh á°üæe É¡fCG á«îjQÉàdG äÉØ£©æªdG
ø«H á∏°UGƒdG IGOC’G ÉgQÉÑàYÉH ,√QGô≤à°SGh øWƒdG øeCG ßØëj Ée πc ºYój
.zQGô≤dG …òîàeh øWGƒªdG
(2¢U π«°UÉØàdG)

¢ù«FQ áØ«∏N ∫BG ¿Éª∏°S øH áØ«∏N ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ócCG
-∫GõJ’h- â∏μ°T ≥jô©dG É¡îjQÉJ ióe ≈∏Y øjôëÑdG áaÉë°U ¿CG AGQRƒdG
√RGõàYG øY √ƒª°S ÉHô©e ,√Qƒ£Jh øWƒdG á°†¡f »a GôKDƒeh É«°ù«FQ GkOÉªY
,ôªà°ùªdG Qƒ£àdG øe óYÉ°üàe QÉ°ùe øe √ó¡°ûJ Éeh øjôëÑdG áaÉë°üH
.zá«æWƒdG IôcGòdG »a á∏KÉe π¶à°S áaô°ûªdG É¡JÉØbh ¿EG{ :∫Ébh
¿Éc É¡««Øë°Uh É¡HÉàc ∫ÓN øe øjôëÑdG áaÉë°U ¿CG √ƒª°S ±É°VCGh
º¡∏a ,¬JGõéæe ≈∏Y ®ÉØëdGh øWƒdG áeóN »a ¬jõædGh πYÉØdG ΩÉ¡°SE’G É¡d
ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†M ó¡Y »a øjôëÑdG ¿CG GócDƒe ,ôjó≤àdGh á«ëàdG πc Éæe
ádhódG äÉÑ∏£àe πc â≤≤M OÓÑdG πgÉY áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y øH óªM ∂∏ªdG
áaÉë°üdG π qgCG Ée ,ô«Ñ©àdG ájôMh ìÉàØf’G É¡àeó≤e »a ,áãjóëdG ájô°ü©dG
.¬JÉÑ°ùàμe ≈∏Y ®ÉØëdGh ™ªàéªdG ™bGh ó«°ùéJ »a ÉgQhóH ™∏£°†J ¿C’
…òdG á«æjôëÑdG áaÉë°üdG Ωƒj áÑ°SÉæªH √ƒª°S øe íjô°üJ »a ∂dP AÉL
.ƒjÉe 7 ¢ù«ªîdG Ωƒ«dG ≥aGƒj
á«dÉY áfÉμe øe ¿ƒ«Øë°üdGh áaÉë°üdG ¬∏àëJ Ée ≈``dEG √ƒª°S √ƒ``fh
IóªYC’Gh …CGôdG ÜÉàc øe Iõ«ªàªdG äGQÉæªdG √òg ¿EG{ :∫Ébh ,√ƒª°S iód
¿ƒeƒ≤j Ée ¿EGh ,áaÉë°üdGh øWƒ∏d RGõàYGh ôîa ™°Vƒe ºg ø««Øë°üdGh

äÉcô°Th ájQÉéJ ∫Éëeh äÉ©ªéeh ≥WÉæe IóY »a ÉfhQƒμH äÉHÉ°UEG ∞°ûc
äÉ``ª«∏©àdÉH ΩQÉ``°üdG ΩGõ``àd’G ø``«ª«≤ªdGh ø``«æWGƒªdÉH Ö``«¡J á``ë°üdG
≥ah äÓëªdG √ò¡d ôªà°ùªdG º«≤©àdÉH ΩGõàd’Gh äÓëªdG
.áë°üdG IQGRh äGOÉ°TQEG
á«fGó«ªdG É¡JGQÉjR QGôªà°SG áë°üdG IQGRh äócCGh
äÉ°Uƒëa AGô```LE’ øjôëÑdG áμ∏ªe ≥WÉæe ∞∏àîªd
á«Ñ£dG ô``«`jÉ``©`ª`dG ≥``ah á``«`FGƒ``°`û`Y äÉæ«©d ájôÑàîe
IQGOE’G ôÑY á«∏NGódG IQGRh ™e ≥«°ùæàdÉH ,Ióªà©ªdG
ô«¡£àdG äÉ«∏ªY π°UGƒJ »àdG »fóªdG ´Éaó∏d áeÉ©dG
»àdG ™ªàéªdG áeóN áWô°Th ,äGQÉjõdG ≥WÉæªd º«≤©àdGh
≥WÉæªdG √òg »a á«Ø«≤ãàdGh ájƒYƒàdG äÓªëdÉH Ωƒ≤J
äÉª«∏©àdÉH ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒªdG ΩGõàdG øe ócCÉàdGh
øe ô``ã`cC’ áeÉ©dG ø``cÉ``eC’G »``a ™ªéàdG ™æªc IQOÉ``°`ü`dG
ßØëd »YÉªàL’G óYÉÑàdG ô«HGóJ ´ÉÑJGh ¢UÉî°TCG á°ùªN
.™«ªédG áeÓ°Sh áë°U

äÉ¡édG ø``e IQOÉ``°` ü` dG äÉª«∏©àdÉH ΩGõ``à` d’G IQhô``°` V
πª©dG ±ÉæÄà°SG IOƒ``Y ™e É¡H ¿hÉ¡àdG Ωó``Yh á«æ©ªdG
»a Ωƒ«dG øe GkAó``H á«YÉæ°üdGh ájQÉéàdG ∫ÉëªdG »a
OGô``aC’G êhôN ¿CG ≈∏Y IOó°ûe ,kAÉ°ùe á©HÉ°ùdG áYÉ°ùdG
á©æbC’G AGóJQÉH º¡eGõàdGh §≤a á«°û«©ªdG äGQhô°†∏d
»YÉªàL’G óYÉÑàdG ô«HGóJ ≥«Ñ£Jh ¬LƒdG äÉeÉªch
Oƒ¡édG á``aÉ``c º``Yó``Jh π≤æàdG á``jô``M QGô``ª`à`°`SG øª°†J
-ó«aƒc) ÉfhQƒc ¢Shô«a áëaÉμªd ádhòÑªdG á«æWƒdG
á«FÉbƒdG ô«HGóàdG º``gCG øe ¿CG IQGRƒ``dG áë°Vƒe ,(19
ø«∏eÉ©dG π``Ñ`b ø``e ¬``Lƒ``dG äÉ``eÉ``ª` ch á``©` æ` bC’G AGó`` `JQG
øjOƒLƒªdG Oó``Y π«∏≤Jh ,ájQÉéàdG ∫ÉëªdG …OÉ``Jô``eh
≈∏Y ®ÉØëdG ™e äÓëªdG »a ®É¶àc’G ™æeh ICÉ°ûæªdÉH
êQÉ``N QÉ¶àf’G º«¶æJh ,»YÉªàL’G óYÉÑàdG áaÉ°ùe

Iô`LC’G »`≤`FÉ``°ùd π«é```°ùà``dG ÜÉH í``à`a
äÓeÉYh ábÉ«``°ùdG »``HQó`eh äÓ``aÉëdGh
zø«μªJ{ ºYO ≈∏Y ∫ƒ°üë∏d ∫ÉØWC’G ¢VÉjQ
áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y øH óªëe ï«°ûdG ø∏YCG
πª©dG ¥hó``æ`°`U IQGOEG ¢ù∏ée ¢``ù`«`FQ
øe øjó«Øà°ùªdG Iô``FGO ™«°SƒJ zø«μªJ{
øe ájOÉ°üàb’Gh á«dÉªdG áeõëdG èeGôH
ºYódG πª°û«d ,zø«μªJ{ πª©dG ¥hóæ°U
Iô```LC’G IQÉ``«` °` S »``≤`FÉ``°`S äÉ``Ä` a ø``e Ó``c
äÓeÉYh ábÉ«°ùdG »``HQó``eh äÓaÉëdGh
ò«ØæJ QÉ`` WEG »``a ∂``dPh ,∫É``Ø` WC’G ¢``VÉ``jQ
áØ«∏N ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ôeCG
AGQRƒ```dG ¢``ù`«`FQ áØ«∏N ∫BG ¿Éª∏°S ø``H
»μ∏ªdG ƒª°ùdG Ö``MÉ``°`U äÉ``¡`«`Lƒ``Jh
.≈°ù«Y øH óªëe ï«°ûdG |
»dh áØ«∏N ∫BG óªM øH ¿Éª∏°S ô«eC’G
øH óªëe ï«°ûdG ∫Ébh .AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«Fôd ∫hC’G ÖFÉædG ≈∏YC’G óFÉ≤dG ÖFÉf ó¡©dG
,AÉKÓãdG AÉ°ùe øe GQÉÑàYG äÉÄØdG √ò¡d π«é°ùàdG π«©ØJ ÜÉH íàa ºJ ¬fEG áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y
QÉ°ûàfG øe øgGôdG ™°VƒdG AGôL IQô°†àªdG äÉÄØdG √òg ºYód ø«à¶Øëe ¢ü«°üîJ ºJh
áëjô°T ôÑcCG ºYód Iôªà°ùªdG á«æWƒdG Oƒ¡édG ¥É«°S »a »JCÉJ »àdGh ,ÉfhQƒc ¢Shô«a
.øjôKCÉàªdG øe áæμªe
Ö°ùëH ,zø«μªJ{ øe á«°üf πFÉ°SQ á«æ©ªdG äÉÄØdG º∏°ùàJ ¿CG Qô≤ªdG øe ¬fCG í°VhCGh
§HGQ øª°†àJ ,á«YÉªàL’G á«ªæàdGh πª©dG IQGRh iód Ióªà©ªdG øjó«Øà°ùªdG áªFÉb
Ó°†a ,IôaGƒàªdG á«°üî°ûdG äÉfÉ«ÑdG ó«cCÉJ ø««æ©ªdG ≈∏Y ø«©à«°Sh ,ºYódG IQÉªà°SG
ÜÉ°ùëdG äÉ``fÉ``«`H ø``Y
º``K ø`` `eh »``aô``°` ü` ª` dG
∫ƒ`` `Nó`` `dG π``«``é``°``ù``J
∫É``ª` μ` à` °` SG ≈``æ` °` ù` à` «` d
∂``dPh ,≥≤ëàdG á«∏ªY
øe ø``«` Yƒ``Ñ` °` SCG ∫Ó`` N
,á«°üædG ádÉ°SôdG º∏°ùJ
≠∏Ñe πjƒëJ ≈æ°ùà«d
6:13
.Iô°TÉÑe ºYódG
≈∏Y π«°UÉØàdG)
3:32
(ájOÉ°üàb’G áëØ°üdG
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áé«àf ä’ÉM ó°UQ Éæ«H Éªc ,áμ∏ªªdG AÉëfCG ∞∏àîe »a
≥WÉæeh ,ä’É≤Hh ,ájQÉéJ ∫Éëeh äÉ©ªée »a •ÓàNG
,ájQÉéJh á«YÉæ°U äÉYOƒà°ùeh ,IóaGƒdG ádÉª©dG øμ°S
äÉcô°Th ,á°SGôëdGh øeC’G äÉcô°Th ,áfÉ«°üdG äÉcô°Th
»a á«ë°U õ``cGô``eh á«ÑW äGOÉ``«` Yh ,áaÉ¶ædG äÉ``eó``N
.áμ∏ªªdG äÉ¶aÉëe ∞∏àîe
áeÓ°ùdG ≈∏Y ®ÉØëdG ¿CÉ`H áë°üdG IQGRh âgƒfh
»æjôëÑdG ™ªàéªdG »Yh ¿CGh ,™«ªédG á«dhDƒ°ùe áeÉ©dG
ΩGõàdÉa ,IƒLôªdG ±GógC’G ≥«≤ëàd á«°SÉ°SCG Iõ«cQ ƒg
AGôLEG …CG ¥ƒØj IQOÉ°üdG äÉª«∏©àdGh äGQGô≤dÉH ™«ªédG
Oƒ°ûæªdG ≥«≤ëJ »``a º¡°ù«°Sh ô``NBG »ë°Uh »``FÉ``bh
.¢Shô«Ø∏d …ó°üàdGh
ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒªdG ™«ªéH IQGRƒ`` dG â``HÉ``gCGh

Oƒ¡édG ∞«ãμJ á``∏`°`UGƒ``e áë°üdG IQGRh äó`` cCG
õjõ©J QGôªà°SGh É``fhQƒ``c ¢Shô«a QÉ°ûàfG ø``e óë∏d
≈°TÉªàj ÉªH øjôëÑdG áμ∏ªe »a ájRGôàM’G äGAGô``LE’G
º``Yó``jh É``fhQƒ``c ¢``Shô``«`Ø`d á«∏ëªdG äGóéà°ùªdG ™``e
π«∏≤J ±ó¡H ÉgPÉîJG ºJ »àdG á«FÉbƒdG ô«HGóàdG áaÉc
óMGh øe πbCG ≈dEG (R0) »°SÉ°SC’G ôKÉμàdG QÉ«©e ∫ó©e
,¢Shô«ØdÉH ¢UÉîdG ≈æëæªdG í«£°ùJ ≈dEG ∫ƒ°UƒdGh
á«FGƒ°û©dG äÉ°UƒëØdG ∞«ãμJ ¿CG IQGRƒ`` dG áë°Vƒe
øY ÉØ°ûc ø«£dÉîªdG ô``KCG π«°UÉØJ áaô©e äÉ«∏ªYh
´QÉ°Th ø«à«°ùÑdGh ¥ôëªdGh áeÉæªdG »a áªFÉb ä’ÉM
ôμ°ùYh ó`` jhR ¢`` `SCGQh äGQó``jƒ``æ` dGh ô``μ`©`dGh ™``jó``Ñ`dG
Iôà°Sh äGQójƒædGh OÉHÉª∏°Sh ´ÉaôdGh ô«ØédGh ¥’õdGh
≥WÉæe IóY ÖfÉL ≈dEG á«YÉæ°üdG ÉÑdCG á≤£æeh ¢üØMóLh

≈```∏```YCG ø`````e ø```jô```ë```Ñ```dG :»````æ````Wƒ````dG ≥````jô````Ø````dG
zÉ``````fhQƒ``````c{ ¢```ü```ë```a ä’ó`````©`````e »`````a ∫hó``````````dG
¿CG í``°` VhCGh,äÉ``gƒ``jQÉ``æ` «` °` ù` dG
≈∏YC’G çÓãdG ∫hódG øe øjôëÑdG
¢``ü`ë`Ø`dG ä’ó`` ©` `e »`` a É``«` ª` dÉ``Y
Éàa’ ,¿Éμ°ùdG OóY ≈dEG áÑ°ùædÉH
ƒg 2021 ∞``°`ü`à`æ`e ¿CG ≈`` `dEG
ìÉ≤d ¥Ó``WE’ »Ñjô≤àdG óYƒªdG
.¢Shô«Ø∏d øeBG
(3¢U π«°UÉØàdG)

.¢ùeCG »æWƒdG ≥jôØdG √ó≤Y …òdG
±Éæe Ö«ÑW Ωó``≤`ª`dG ó`` cCGh
¢VGôeC’G …QÉ°ûà°SG »fÉ£ë≤dG
…ôμ°ù©dG ≈Ø°ûà°ùªdÉH ájó©ªdG
…ó°üà∏d »æWƒdG ≥jôØdG ƒ°†Y
áμ∏ªe ¿CG É`` fhQƒ`` c ¢``Shô``«` Ø` d
É``¡`£`£`N π`` °` `UGƒ`` J ø`` jô`` ë` `Ñ` `dG
πμd á``jRGô``à` M’Gh á«bÉÑà°S’G

á«ªdÉ©dG ¢ù«jÉ≤ªdG øe ¿CG ÉØk «°†e
πãªj ƒgh »°SÉ°SC’G ôKÉμàdG QÉ«©e
øjòdG ¢``UÉ``î`°`TC’G Oó``Y §°Sƒàe
øe ¢Shô«ØdG º¡«dEG π≤àæj ¿CG øμªj
∫ó©e ≠∏Ñj PEG ,π©ØdÉH áªFÉb ádÉM
»a É«dÉM »°SÉ°SC’G ôKÉμàdG QÉ«©e
.É«dÉààe Éeƒj 14`d 1^14 øjôëÑdG
»Øë°üdG ôªJDƒªdG ∫ÓN ∂dP AÉL

بيانات الخبر

:»∏Y áªWÉa âÑàc
»``æ``Wƒ``dG ≥```jô```Ø` `dG ∞``°``û``c
-ó«aƒc) ÉfhQƒc ¢Shô«Ød …ó°üà∏d
™«ªL ™HÉàJ áë°üdG IQGRh ¿CG (19
ábÓ©dG äGP á«ªdÉ©dG äGô°TDƒªdG
ó°UôJh ,¢Shô«ØdG äGóéà°ùªH
á«∏ëªdG äGQƒ``£` à` dG QGô``ª`à`°`SÉ``H
,á``«`ª`dÉ``©`dG ¢``ù`«`jÉ``≤`ª`dÉ``H ák ` fQÉ``≤` e

.AGQRƒdG ¢ù«FQ ƒª°S |

..QÉ``æjO ø``«jÓe 9^5 á``Ø∏μH
»∏HƒJ è«∏N ôjƒ£J øe AÉ¡àf’G
2021 øe »fÉãdG ∞``°üædG »a
¿Éª∏°S ø``H áØ«∏N ô``«`eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ô``eC’ Gò«ØæJ
§£îdG ò«Øæàd áeRÓdG äGAGô``LE’G PÉîJÉH AGQRƒ``dG ¢ù«FQ áØ«∏N ∫BG
,á«©«Ñ£dG ¬àÄ«H ≈∏Y á¶aÉëªdGh »∏HƒJ è«∏N ôjƒ£àd áYƒ°VƒªdG
§«£îàdGh äÉjó∏ÑdG ¿hDƒ°Th ∫É¨°TC’G IQGRh »¡àæJ ¿CG Qô≤ªdG øe
ΩÉ©dG øe ådÉãdGh ∫hC’G ø«©HôdG ∫ÓN ôjƒ£àdG á«∏ªY øe »fGôª©dG
.QÉæjO ø«jÓe 9^5 »dGƒëH Qó≤J á«dÉªLEG áØ∏μH ΩOÉ≤dG
∫BG ¬∏dGóÑY øH ódÉN ï«°ûdG AGQRƒ``dG ¢ù∏ée ¢ù«FQ ÖFÉf ∫Ébh
ájƒªæàdG ™jQÉ°ûª∏d á``jQGRƒ``dG áæé∏dG ´ÉªàLG ¬°SDhôJ iód ,áØ«∏N
»FôªdG ∫É°üJ’G á«æ≤J á£°SGƒH ó©oH øY ó≤oY …òdG á«àëàdG áæ«ÑdGh
è«∏N ôjƒ£J ∞∏ªH AGQRƒ``dG ¢ù«FQ ƒª°S ΩÉªàgG ¿EG ,¢ùeCG ìÉÑ°U
á«ë°Uh á«≤f AGƒLCG ô«aƒJ ≈∏Y √ƒª°S ¢UôM øe ÉbÓ£fG »JCÉj »∏HƒJ
.áeÉ©dG áeÓ°ùdGh áë°üdG ≈∏Y á¶aÉëªdGh ™«ªé∏d áæeBGh
ô«eÉ©ªdG IÉæb IQÉsÑY á©°SƒJ »a è«∏îdG ôjƒ£J á«∏ªY πãªàJh
30 øe ô«eÉ©ªdG IÉæb á©°SƒJh ,Gôàe 70 ≈dEG Gôàe 23 øe á«dÉª°ûdG
IÉæb ô°ùL ádÉWEGh ,øjôàe ≥ª©Hh Gôàe 750 ∫ƒ£H Gôàe 180 ≈dEG Gôàe
áaÉ°VEÉH ,Gôàe 180 ≈dEG Gôàe 30 øe zƒμHÉH ô°ùL{ á«HƒæédG ô«eÉ©ªdG
ø«°ùëàd ,ÜƒÑfCG πμd ôàe 1^5 ô£≤Hh ôàe 100 ∫ƒ£H ÉHƒÑfCG 45
.è«∏îdG »a √É«ªdG ôjhóJ ácôM ™jô°ùJh
∫ƒM ¿Éμ°SE’G IQGRh øe Ωó≤ªdG ¢Vô©dG ájQGRƒdG áæé∏dG â©HÉJh
á∏MôªdG πãªJ á«æμ°S IóMh 1055 ò«Øæàd á«àëàdG á«æÑdG äÉÑ∏£àe
øH ódÉN ï«°ûdG ¬ sLh PEG ;»fÉμ°SE’G Iôà°S ¥ô°T ´hô°ûe øe ≈dhC’G
äGP á«eóîdG äÉ¡édGh äGQGRƒdG ø«H ≥«°ùæàdG ≈dEG áØ«∏N ∫BG ¬∏dGóÑY
πjƒªJ äGQÉ«N á°SGQód »æWƒdG OÉ°üàb’Gh á«dÉªdG IQGRhh ábÓ©dG
áæjóe ´hô°ûªd ≈``dhC’G á∏MôªdG øe á«àëàdG á«æÑdG ™jQÉ°ûe ò«ØæJ
.»fÉμ°SE’G Iôà°S ¥ô°T
(2¢U π«°UÉØàdG)

اليوم

ø«©ØàæªdG •É°ùbC’ »eƒμëdG ºYó∏d ∞bh hCG zÉjGõe{`d ó«ªéJ التاريخ
’ :z¿Éμ°SE’G{
áé«àæch ,ø«©LGôªdG äÉeóN õcôe »a IójóédG
ÉfhQƒc ¢Shô«a áëaÉμªd ájRGôàM’G äGAGôLEÓd
ó«YGƒªdG OóY ¢†«ØîJ ºJ z19-ó«aƒc{ óéà°ùªdG
äÉeóN õcôe á©LGôªd ø«æWGƒª∏d áMƒæªªdG
ó«YGƒªdG ≈∏Y ≥Ñ£æj ôeC’G Gòg ¿EGh ,ø«©LGôªdG
.iôNC’G á«fÉμ°SE’G äÉeóîdGh ÉjGõªH á°UÉîdG
ójó°ûdG É¡HGô¨à°SG ¿Éμ°SE’G IQGRh äóHCGh
èeGôHh äGQGô``b ∫hÉæàJ äÉëjô°üJ ô°ûf øe
≈dEG Iô«°ûe ,á«ª°SQ äGQGôb …CG É¡æY Qó°üj ºd
πFÉ°Sh »a É¡fÓYEG ºàj á«eƒμëdG äGQGô≤dG ¿CG
¿Ó``YEG Ωó``Y ¿EÉ` a ºK ø``eh ,á«aÉØ°T πμH ΩÓ``YE’G
á«ª°SQ IQƒ°üH ÉjGõe èeÉfôH ¢üîj AGôLEG …CG
’ áWƒ∏¨e äÉeƒ∏©e øe ¬dhGóJ ºJ Ée πc »Øæj
.äGQGôb hCG ≥FÉ≤M …CG ≈dEG óæà°ùJ

äGQGô``b …CG Qhó``°`U ¿É``μ`°`SE’G IQGRh âØf
ô«Z π``LCG ≈``dEG É``jGõ``e è``eÉ``fô``H ó«ªéàH ≥∏©àJ
,èeÉfôÑdG øe ø«©ØàæªdG ó«YGƒe ô«NCÉJh ≈ª°ùe
≥∏©àJ áKóëà°ùe äGQGôb ≥«Ñ£J hCG Qhó°U á«aÉf
•É°ùbCG ºYO øY »∏îàdG hCG ,èeÉfôÑdG ó«ªéàH
,É``jGõ``e è``eÉ``fô``H ø``e øjó«Øà°ùªdG ø«æWGƒªdG
ºYódG ≠dÉÑe ±ô°U »a áeƒμëdG QGôªà°SG IócDƒe
∑ƒæÑdG iód á≤ëà°ùªdG ájô¡°ûdG •É°ùbCÓd »dÉªdG
.ø«æWGƒª∏d á«fÉμ°SE’G äÓjƒªà∏d ádƒªªdG
äÉÑ∏£dG ∫ƒ``Ñ`b ô``«`NCÉ`J IQGRƒ`` `dG âØf Éªc
,èeÉfôÑdG øe IOÉØà°SÓd á«FGôLE’G IQhó``dG hCG
äGQGôb …CG IQGRƒdG øY Qó°üj ºd ¬fCG ≈dEG Iô«°ûe
»a Iôªà°ùe IQGRƒ`` dG ¿CGh ,ô`` eC’G Gò``g ¢üîJ
äÉÑ∏£dG ∫ƒÑ≤d ø«æWGƒª∏d ó«YGƒe ¢ü«°üîJ
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:ø∏©j ÉfhQƒc ¢Shô«Ød …ó°üà∏d »æWƒdG ≥jôØdG

..§``≤``a ó````MGh ≈````dEG ó````MGh ø```e á``μ``∏``ª``ª``dÉ``H ¢``Shô``«``Ø``dG QÉ``°``û``à``fG ∫ó``©``e
¢```Uƒ```ë```Ø```dG AGô```````````LEG »`````a á```«```ª```dÉ```Y á````ã````dÉ````ã````dG ø````jô````ë````Ñ````dGh
∑ƒ``Ñ``°``ù``«``Ø``dGh ÜÉ``°``ù``JGƒ``dG ô``Ñ``Y …Qƒ```Ø```dG »`````dB’G Oô``∏``d Ió```jó```L á``eó``N ¥Ó`````WEG :á``ë``°``ü``dG π``«``ch
¢üî°T 1500 ≈∏Y ójõj Ée ÖjQóJ á«Ñ£dG
ø¡ª∏d ø«Ñ°ùàæeh ø«°Vôªeh ,AÉ``Ñ` WCG ø``e
≈∏Y ÖjQóàdG πªà°TG å«M ,á«Ñ£dG IóYÉ°ùªdG
çó``MCGh ,áØãμªdG á«∏ª©dG ¢``TQƒ``dG ∞∏àîe
,ÉfhQƒc ¢Shô«a êÓYh áëaÉμªd äÉ¡«LƒàdG
¢Shô«ØH áªFÉ≤dG ä’É``ë`dG ™``e πeÉ©àdG »``a
Iõ¡LCG çó``MCG ™e πeÉ©àdG á«Ø«ch É``fhQƒ``c
∫Éée »a ÖjQóàdGh ,»YÉæ£°U’G ¢ùØæàdG
ä’É``ë` dG ™``e π``eÉ``©` à` dGh »°ùØæàdG êÓ``©` dG
.záLôëdG áªFÉ≤dG
É«ªdÉY ±É©J
Ö°ùf ≈∏YCG
m
á∏«ªL IQƒàcódG äócCG ôNBG ÖfÉL øeh
ájó©ªdG ¢`` VGô`` eC’G á``jQÉ``°`û`à`°`SG ¿É``ª`∏`°`ù`dG
á«fÉª∏°ùdG ™ªéªH á«æWÉÑdG ¢`` VGô`` eC’Gh
á«dÉY »aÉ©J Ö°ùf â≤≤M øjôëÑdG ¿G »Ñ£dG
OóY ¿G áë°Vƒe ,É«aÉ©àe 1762 π«é°ùàH
â¨∏H øjôëÑdG áμ∏ªe »a áªFÉ≤dG ä’É``ë`dG
AÉæãà°SÉH Iô≤à°ùe É¡©«ªL áªFÉb ádÉM 1950
»aÉ©J º``J Éªc ,ájÉæ©dG âëJ Ió``MGh ádÉM
∫õ``©`dG õ``cGô``e ø``e É``¡` Lhô``Nh á``dÉ``M 1762
.êÓ©dGh
áμ∏ªªdG á£N ≈``dG ¿Éª∏°ùdG äQÉ``°` TCGh
êÓ``©`d á``«` Yò``é` dG É``jÓ``î` dG ΩGó``î` à` °` SG »`` a
äò``Ø`f á``Hô``é`à`dG ¿G á``ë`°`Vƒ``e ,¢``Shô``«` Ø` dG
QÉ≤Y ¿G áë°Vƒe ,äGQÉ``e’G ádhO »a É°†jCG
êÓY »a ¬à«dÉ©a âÑK …ò``dG zô«Øjóª°ùjQ{
áμ∏ªe »a ÉÑjôb ôaGƒà«°S ÉfhQƒμdG ≈°Vôe
ä’ó©e ¿G IócDƒe ,¬àHôéJ ºàà°Sh øjôëÑdG
π°†ØH âa’ óYÉ°üJ »a áμ∏ªªdG »a »aÉ©àdG
»àdGh ,á©ÑàªdG á«LÓ©dG zä’ƒcƒJhôÑdG{
.á«ªdÉY á©HÉàe ≥ah ºàJ
™«ªédG ΩGõ``à` dÉ``H ¿Éª∏°ùdG äOÉ`` °` `TCGh
óYÉÑàdG »a á∏ãªàªdGh IQOÉ°üdG äGQGô≤dÉH
,á«∏FÉ©dG äÉ©ªéàdG ÖæéJh »``YÉ``ª`à`L’G
IQhô°V IócDƒe ,¿É°†eQ ô¡°T »a ÉæfCG á°UÉNh
AÉªdÉH øjó«dG π°ù¨H ΩGõàd’G »a QGôªà°S’G
¢UôëdG ™e ,…QhO πμ°ûH Gk ó«L ¿ƒHÉ°üdGh
∞«¶æJh ,ø``jó``«` dG º``≤`©`e ΩGó``î` à` °` SG ≈``∏` Y
É¡eGóîà°SG ºàj »``à`dG AÉ``«` °` TC’Gh í``£`°`SC’G
,ájQhO IQƒ°üH Gk ó«L É¡ª«≤©Jh Qôμàe πμ°ûH
,∫É©°ùdG óæY ºØdG á«£¨J á«ªgCG ÖfÉL ≈``dEG
á≤jô£dÉH áeóîà°ùªdG πjOÉæªdG øe ¢ü∏îàdGh
»fÉ©j ¢üî°T …CG ¢ùªd ÖæéJh ,áë«ë°üdG
äÉeÉªc AGó`` `JQGh ,∫É``©`°`ù`dG hCG ≈ªëdG ø``e
™«ªédG ák «YGO ,É¡æe á«æ£≤dG hCG á«Ñ£dG ¬LƒdG
¢üî°T …CG ≈∏Y ¢VGôYC’G äô¡X ∫ÉM »a
»àdG äÉª«∏©àdG ´ÉÑJGh 444 ≈∏Y ∫É°üJ’G
.¬d ≈£©J ±ƒ°S

.™«ªédG
á¡HÉéªd ¿hó©à°ùe
á«fÉãdG áLƒªdG
±Éæe Ö«ÑW Ωó≤ªdG ó``cCG ¬ÑfÉL øe
ájó©ªdG ¢VGôeC’G …QÉ°ûà°SG »fÉ£ë≤dG
≥jôØdG ƒ°†Yh …ôμ°ù©dG ≈Ø°ûà°ùªdÉH
¿ÉH ÉfhQƒc ¢Shô«Ød …ó°üà∏d »æWƒdG
z19 ó«aƒc{ ¢Shô«Ød OÉ°†e ìÉ≤d ôaGƒJ
ó``Yƒ``ª`dG ¿Gh â`` bh ≈`` dG êÉ``à` ë` jh ø```eBG
¿ƒμ«°S ìÉ``≤`d ≈``dG ∫ƒ°Uƒ∏d »Ñjô≤àdG
∑Éæg ¿G Éë°Vƒe ,ΩOÉ≤dG ΩÉ©dG ∞°üàæe
IóY »a âjôLG »àdG ÜQÉéàdG øe ójó©dG
É«dGôà°SCGh IóëàªdG äÉj’ƒdG É¡æe ¿Gó∏H
,á``jô``jô``°`ù`dG ÜQÉ``é` à` dG Qƒ`` W »``a »`` gh
™«£≤dG áYÉæe á°SÉ«°S ≥«Ñ£J ¿G Éë°Vƒe
å«M ,»æjôëÑdG ™ªàéªdG »a ó©Ñà°ùe
±ó¡H ¢Vôª∏d ¢SÉædG ¢†jô©J øμªj ’
á°UÉNh ,á``«` JGP áYÉæe ≈∏Y º¡dƒ°üM
πμ°ûj √Qƒ``ë`ª`Jh ¢Shô«ØdG á«Yƒf ¿G
.AÉª∏©dG ¬¡LGƒj …òdG ôÑc’G …óëàdG
»a ™``°` Vƒ``dG ¿G »``fÉ``£`ë`≤`dG ∫É`` `bh
IhQò`` dG á``∏`Mô``e ≈``dG π°üj º``d ø``jô``ë`Ñ`dG
¢VôªdG ≈æëæe ≈∏Y ¿hô£«°ùe øëfh
äÉ°UƒëØdG π°†ØH ™ªàéªdG »a »≤a’G
á∏°UGƒe IQhô°V ≈∏Y GOó°ûe ,á«bÉÑà°S’G
øμªà∏d äGAGô`` LE’Gh äGQGô≤dÉH ΩGõàd’G
,É``fhQƒ``c ¢``Shô``«` a …ó``ë` J RhÉ``é``J ø``e
π°UGƒJ øjôëÑdG áμ∏ªe ¿CG ≈``dG Gkô«°ûe
πμd á``jRGô``à` M’Gh á«bÉÑà°S’G É¡££N
AÉ°ûfEG GkôNDƒe ºJ å«M ,äÉgƒjQÉæ«°ùdG
≈Ø°ûà°ùªdG »``a IõcôªdG ájÉæ©dG Ió``Mh
∞∏àîe ô«aƒJ ¿Éª°†d Iôà°ùH »fGó«ªdG
ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒª∏d á«ë°üdG äÉeóîdG
»a º¡°ùj ÉªH á«Ñ£dG ô«jÉ©ªdG π°†aCG ≥ah
.z19-ó«aƒc{ ÉfhQƒc ¢Shô«Ød …ó°üàdG
õ«¡éJ º``J ¬``fCG »fÉ£ë≤dG í``°` VhCGh
,Ékeƒj 14 ∫ÓN »°SÉ«b âbh »a IóMƒdG
Gõ¡ée Gkôjô°S 152 ≠∏ÑJ á«HÉ©«à°SG ábÉ£H
øe QGóà°Sh É«YÉæ£°UG ¢ùØæJ RÉ¡L 152`H
55 øe ¿ƒμe ¢ü°üîàe »ÑW QOÉ``c πÑb
ôÑàîeh ,á°Vôªeh É°Vôªe 250h ,ÉÑ«ÑW
Iõ¡LCGh á«æ«°ùdG á©°TC’G Iõ¡LCGh ,»ÑW
¿õîe õ«¡éJh ,á∏≤æàªdG ≈∏μdG π«°ùZ
äÉÑ∏£àªd É≤ah ô«bÉ≤©dGh ájhOCÓd πeÉμàe
.IóMƒdG
¿hôªà°ùe{ :Ó``FÉ``b »fÉ£ë≤dG ™``HÉ``Jh
ó≤a á«°†jôªàdGh á«Ñ£dG ÉfQOGƒc ôjƒ£J »a
çƒëÑdGh ÖjQóà∏d ó¡©dG »dh õcôe »a ºJ

¬``«`Lƒ``J ≈`` `dEG …ô`` °` `Shó`` dG â`` gƒ`` fh
á«æ©ªdG äÉ¡édG πÑb øe ¢UÉîdG ´É£≤dG
Qób ∫õæªdG øe πª©dG ≥«Ñ£J á∏°UGƒªH
∫Éª©dG OóY π«∏≤J á∏°UGƒeh ,´É£à°ùªdG
ΩÉ°ùbC’G »a ´É£à°ùªdG Qób øjóLGƒàªdG
óYÉÑàdG ô``«`HGó``J IÉ``YGô``e ™``e Ö``JÉ``μ`ª`dGh
π«∏≤J á∏°UGƒe ≈``dEG áaÉ°VEG »YÉªàL’G
äÓ°UGƒªdG πFÉ°Sƒd ø«eóîà°ùªdG OóY
IócDƒe ,äÉcô°ûdG πÑb øe ∫Éª©dÉH á°UÉîdG
ä’É°U πch Éªæ«°ùdG QhO ¥ÓZEG QGôªà°SG
¥Ó``ZEG QGôªà°SGh ,É¡d á©HÉàdG ¢Vô©dG
ä’É``°`Uh á°UÉîdG á«°VÉjôdG õ``cGô``ª`dG
áMÉÑ°ùdG ∑ôHh á°UÉîdG á«fóÑdG á«HôàdG
,á°UÉîdG á«¡«aôàdG ÜÉ``©` dC’Gh á°UÉîdG
ºYÉ£ªdG ™«ªL á£°ûfCG QÉ°üàbG QGôªà°SGh
ºjó≤J ø`` cÉ`` eCGh á``«`MÉ``«`°`ù`dG ≥``aGô``ª` dGh
äÉÑ∏£dG ≈``∏`Y äÉ``Hhô``°`û`ª`dGh á``ª` ©` WC’G
¥ÓZEG QGôªà°SGh ,π«°UƒàdGh á«LQÉîdG
≈∏Y É¡à£°ûfCG QÉ°üàbGh á°û«°ûdG »gÉ≤e
øe §≤a äÉHhô°ûªdGh á``ª`©`WC’G ºjó≤J
.π«°UƒàdGh á«LQÉîdG äÉÑ∏£dG ∫ÓN
≈`` dEG ¬`` `JGP ¥É``«` °` ù` dG »`` a äQÉ```°` `TGh
QGôªà°SGh ,äÉfƒdÉ°üdG ¥Ó``ZEG QGôªà°SG
äÉ``eó``î` dGh äGAGô`` ` ` `LE’G ¢``†` ©` H ∞```bh
äÉ°ù°SDƒªdÉH á``FQÉ``£` dG ô``«`Z á``«`ë`°`ü`dG
»a QGô``ª` à` °` S’Gh ,á``°` UÉ``î` dG á``«`ë`°`ü`dG
äÓëe íàa ø``e áYÉ°S ∫hCG ¢ü«°üîJ
AÉ°ùædGh ø°ùdG QÉÑμd øjƒªàdGh ájòZC’G
Ió«°ûe ,á£dÉîªdG π«∏≤àd §≤a πeGƒëdG
äÉ¡«LƒàdGh äGQGô≤dÉH ™«ªédG ΩGõàdÉH
ágƒæe ,á«ª°SôdG äÉ¡édG øe IQOÉ°üdG
ΩÉàdG É¡H ΩGõ``à`d’É``H QGôªà°S’G á«ªgCÉH
áeÓ°Sh áë°U ßØëj ÉªH √PÉîJG ºJ ÉªH

QÉ°ûàfG ø``e óë∏d IQOÉ``°`ü`dG äÉª«∏©àdG
∫Ó``N z19-ó`` «` `aƒ`` c{ É``fhQƒ``c ¢``Shô``«` a
¥Gƒ°SC’G ≈∏Y ¿CG áØ«°†e ,¿É°†eQ ô¡°T
ô«HGóàdÉH ΩGõ``à`d’G ájQÉéàdG äÓëªdGh
óYÉÑàdG É¡ªgCG øeh á«FÉbƒdG äGAGôLE’Gh
Égò«ØæJ »``a ¿hÉ¡àdG Ωó``Yh »YÉªàL’G
ø«æWGƒªdG áeÓ°S øª°†j …òdG πμ°ûdÉH
.øjôëÑdG áμ∏ªe »a ø«ª«≤ªdGh
QGô``ª` à` °` SÉ``H …ô`` °` `Shó`` dG â`` gƒ`` fh
πÑb ø``e á«°û«àØàdG äÓ``ª` ë` dG ∞«ãμJ
,áMÉ«°ùdGh IQÉ``é`à`dG áYÉæ°üdG IQGRh
äÓëªdGh ¥Gƒ°SC’G ≥«Ñ£J øe ócCÉàdGh
äGAGô`` ` `LE’Gh äGQGô`` ≤` `dG π``c á``jQÉ``é` à` dG
QÉ°ûàfG ø``e óë∏d IòîàªdG á``jRGô``à`M’G
øY ÆÓHEÓd ø«æWGƒªdG á«YGO ,¢Shô«ØdG
≈dG ágƒæe ,äGRhÉ``é``Jh äÉØdÉîe …CG
á«≤«°ùæàdG áæé∏dG äGQGô``b ≈∏Y AÉæH ¬fCG
ó¡©dG »dh »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U á°SÉFôH
¢ù«Fôd ∫hC’G ÖFÉædG ≈∏YC’G óFÉ≤dG ÖFÉf
±ÉæÄà°SÉH ìÉª°ùdG ºà«°S ,AGQRƒdG ¢ù∏ée
»àdG á«YÉæ°üdGh ájQÉéàdG ∫ÉëªdG πªY
øFÉHõ∏d Iô°TÉÑe äÉeóN hCG É©∏°S Ωó≤J
ƒjÉe 7 ≥aGƒªdG ¢ù«ªîdG Ωƒ«dG øe Gk AóH
,kAÉ°ùe á©HÉ°ùdG áYÉ°ùdG ΩÉªJ »a 2020
»a á∏ãªàªdG äÉ``WGô``à`°`T’G ´É``Ñ`JG •ô°T
πÑb øe ¬LƒdG äÉeÉªch á©æbC’G AGó``JQG
,ájQÉéàdG ∫ÉëªdG √òg …OÉJôeh ø«∏eÉ©dG
™æeh ICÉ°ûæªdÉH øjOƒLƒªdG OóY π«∏≤Jh
áaÉ°ùªdG ∑ôJ ™e äÓëªdG »a ®É¶àc’G
º«≤©àdÉH ΩGõ``à` d’G Ö``fÉ``L ≈``dEG ,á``«`aÉ``μ`dG
äGOÉ``°`TQEG ≥``ah äÓëªdG √ò¡d ôªà°ùªdG
êQÉN QÉ¶àf’G º«¶æJh ,áë°üdG IQGRh
.»YÉªàL’G óYÉÑàdG ô«HGóJ ≥ah äÓëªdG

»YÉªàL’G óYÉÑàdG ô«HGóJ ≥ah äÓëªdG
á``«`eGõ``dEG ≈``dEG á``aÉ``°`VEG ,É``¡` fÓ``YEG º``J »``à`dG
á©æbCÓd ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒªdG πc AGóJQG
,á``eÉ``©`dG ø``cÉ``eC’G »``a ¬``Lƒ``dG äÉ``eÉ``ª` ch
á``jQÉ``é`à`dG ∫É``ë`ª`dÉ``H ø``«`∏`eÉ``©`dG ΩGõ`` ` dEGh
á©æbC’G ¢ùÑ∏H É``¡`jOÉ``Jô``eh á«YÉæ°üdGh
.¬LƒdG äÉeÉªch
»àdG äGAGô`` `LE’G ≈``dG ™fÉªdG âØdh
πμ°ûJ »àdGh IóaGƒdG ádÉª©∏d ÉgPÉîJG ºJ
πeÉμdÉH ádhõ©e É¡fG GócDƒe ,É«FõL GôéM
ô«HGóàdG IÉ``YGô``e ºàjh É¡æμ°S QÉ≤e »``a
áaÉãμdG π«∏≤Jh øcÉeC’G √òg »a á«ë°üdG
äÓ°UGƒªH º¡∏≤fh º¡∏ªY ø``cÉ``eCG »``a
ø«æWGƒªdÉH º¡WÓàNG π«∏≤Jh ,á°UÉN
∑Éæg ¿G Éë°Vƒe ,á£dÉîªdG π«∏≤J ±ó¡H
ºJ á``jRGô``à` M’G äGAGô`` ` LE’G ø``e ô«ãμdG
,º¡æ«H ihó©dG QÉ°ûàfG áëaÉμªd ÉgPÉîJG
IQGRh É¡H âeÉb »àdG ø«μ°ùàdG IOÉYG É¡æe
.ôéëdGh ∫õ©dGh ¢üëØdGh á«∏NGódG
äÓªM QGôªà°SG
ø«ØdÉîªdG ™ÑàJh ¢û«àØàdG
IQGRh π``«``ch äó`` ` `cCG É``¡` à` ¡` L ø`` e
¿hDƒ°ûd áMÉ«°ùdGh IQÉéàdGh áYÉæ°üdG
á``cô``M ¿G …ô``°` Shó``dG ¿É`` ª` `jEG IQÉ``é` à` dG
≥ah ºàJ ájOƒ©°ùdG øe áeOÉ≤dG äGOQGƒdG
,ÉfhQƒc QÉ°ûàfG πX »a á«©«Ñ£dG É¡J’ó©e
∞«ãμàd Oƒ``¡`é`dG á∏°UGƒe ≈``dG Iô«°ûe
ô«HGóàdGh á``jRGô``à` M’G äGAGô`` ` LE’G π``c
,É``fhQƒ``c ¢``Shô``«`Ø`d …ó°üà∏d á``«`FÉ``bƒ``dG
äBÉ°ûæªdGh ¥Gƒ°SC’G QGôªà°SG IQhô°Vh
≥«Ñ£J »`` a á``jQÉ``é` à` dG äÉ``©` ª` é` ª` dGh

»∏Y áªWÉa :âÑàc

ΩÉ``à` dG OGó``©``à``°``S’G Gó```cDƒ` `e ,»``ª` °` Sƒ``e
.á«ª∏Y ô«jÉ©e ≥ah É¡à¡HÉéªd
»Øë°üdG ôªJDƒªdG ∫Ó``N ∂``dP AÉL
…ó°üà∏d »``æ`Wƒ``dG ≥``jô``Ø`dG √ó``≤`Y …ò`` dG
¢ùeCG ô¡X z19ó«aƒc{ ÉfhQƒc ¢Shô«Ød
á«Ñ£dG çƒëÑ∏d ó``¡`©`dG »``dh õ``cô``e »``a
åjóë∏d …ôμ°ù©dG ≈Ø°ûà°ùªdÉH ÖjQóàdGh
.ÉfhQƒc ¢Shô«a äGóéà°ùe ôNBG øY
óMGh ≈dEG óMGh øe ihó©dG ∫É≤àfG
QƒàcódG áë°üdG IQGRh π«ch ó``cCGh
ihó``Y ∫É``≤` à` fG ∫ó``©` e ¿G ™``fÉ``ª` dG ó``«` dh
»``a z19 ó`` «` `aƒ`` c{ É`` `fhQƒ`` `c ¢`` Shô`` «` `a
ø«YƒÑ°SC’G ∫Ó``N »æjôëÑdG ™ªàéªdG
¢üî°T ≈dG ÜÉ°üe øe âfÉc ø««°VÉªdG
áë°üdG IQGRh ¿G Éë°Vƒe ,§≤a ó``MGh
äGP á``«`ª`dÉ``©`dG äGô``°` TDƒ` ª` dG π``c ™``HÉ``à` J
,É``fhQƒ``c ¢Shô«a äGóéà°ùªH ábÓ©dG
á«∏ëªdG äGQƒ£àdG QGôªà°SÉH ó°UôJh
¿CG ÉØk «°†e ,á«ªdÉ©dG ¢ù«jÉ≤ªdÉH ák fQÉ≤e
ôKÉμàdG QÉ«©e á«ªdÉ©dG ¢ù«jÉ≤ªdG ø``e
§°Sƒàe πãªj ƒ``gh ,(R0) »``°`SÉ``°`SC’G
π≤àæj ¿CG øμªj ø``jò``dG ¢UÉî°TC’G Oó``Y
,π©ØdÉH áªFÉb ádÉM øe ¢Shô«ØdG º¡«dEG
»°SÉ°SC’G ôKÉμàdG QÉ«©e ∫ó©e ≠∏Ñj å«M
Ék eƒj 14`d 1^14 øjôëÑdG »a Ék«dÉM (R0)
á∏°UGƒe IQhô``°`V ≈∏Y GOó°ûe ,Ék «dÉààe
äÉ``ª`«`∏`©`à`dGh äGQGô`` ≤` `dG π``μ` H ΩGõ`` à` `d’G
á``eÓ``°`Sh á``ë`°`U ß``Ø`ë`j É``ª` H IQOÉ``°` ü` dG
ôªà°ùe π``ª`©`dG ¿CG ≈`` dEG É``à` a’ ,™``«`ª`é`dG
πª©dG äGQÉ°ùe πc »a Oƒ¡édG ∞«ãμàd
.IƒLôªdG èFÉàædG øe ójõªdG ≥«≤ëàd
äÉ``¡`é`dG π`` ch IQGRƒ`` ` `dG ¿EG ∫É`` `bh
¢Shô«Ød …ó°üà∏d ÉgOƒ¡L »a Iôªà°ùe
áë°U ≈∏Y ®ÉØëdG »a º¡°ùj ÉªH ÉfhQƒc
™«ªédG ΩGõàdÉH Gkó«°ûe ,™«ªédG áeÓ°Sh
äGQGô``≤` dÉ``H ∑QÉ``Ñ` ª` dG ¿É``°`†`eQ ô¡°T »``a
äÉ``¡` é` dG ø`` e IQOÉ`` °` `ü` `dG äÉ``ª` «` ∏` ©` à` dGh
»Yh ió``e ≈∏Y ∫ó``j …ò`` dGh ,á«ª°SôdG
øe óë∏d ¬à«dhDƒ°ùeh »æjôëÑdG ™ªàéªdG
ábÉ£dG ¿CG ≈dEG Gô«°ûe ,¢Shô«ØdG QÉ°ûàfG
2573 êÓ©dGh ∫õ©dG õcGôªd á«HÉ©«à°S’G
,§≤a Gkôjô°S 1950 É¡æe ∫É¨°TE’G ≠∏Ñj
ôéëdG õcGôªd á«HÉ©«à°S’G ábÉ£dG É``eCG
∫É¨°TE’G ≠∏Ñj 2474 …RGôàM’G »ë°üdG
.391 É¡æe
ájQÉéàdG ∫ÉëªdG íàa IOhÉ©e ∫ƒMh
ΩGõàdG IQhô°V ™fÉªdG ó``cCG ,á«YÉæ°üdGh
á``«`YÉ``æ`°`ü`dGh á``jQÉ``é` à` dG ∫É``ë` ª` dG √ò`` g
IQGRh äGOÉ°TQEG ≥ah ôªà°ùªdG º«≤©àdÉH
êQÉN QÉ¶àf’G º«¶æJ á«ªgCGh ,áë°üdG

…ó°üà∏d »``æ` Wƒ``dG ≥``jô``Ø` dG ø``∏``YCG
¿CG z19-ó`` «` `aƒ`` c{ É`` fhQƒ`` c ¢``Shô``«` Ø` d
É«ªdÉY å``dÉ``ã`dG õ``cô``ª`dG πàëJ øjôëÑdG
Iô``μ`Ñ`ª`dG ¢``Uƒ``ë` Ø` dG AGô`` ` LEG å``«` M ø``e
zá``«` Ø` fC’G á``ë`°`ù`ª`dG{ ô``Ñ`Y ™ªàéªdG »``a
â°ù«d áæ∏©ªdG äÉ``HÉ``°` UE’G ¿CG Éë°Vƒe
»°ü≤J π``X »``a ähÉØàJ É``¡`fC’ ;É°SÉ«≤e
øe É``gó``°` UQh É¡æY å``ë` Ñ` dGh ä’É``ë` dG
ô°TDƒe OÉªàYG ºàj Gò``d ,ÉgQÉ¶àfG ¿hO
GócDƒe ,áHÉ°UE’G ä’ó©e ¢ù«dh QÉ°ûàf’G
áHÉãªH âfÉc ø«£dÉîªdG ™ÑàJ á°SÉ«°S ¿CG
É¡LÉ¡àfG ºJ »àdG äGƒ£îdG Rô``HGh º``gCG
™ªàéªdG πNGO ¢VôªdG QÉ°ûàfG øe óë∏d
.»æjôëÑdG
áeóN ø«°TóJ ø``Y ≥``jô``Ø`dG ∞°ûch
ÜÉ°ùJGh »àcô°T ™``e ¿hÉ©àdÉH Ió``jó``L
á«ªdÉ©dG ä’É°üJ’G á°üæe ôÑY ∑ƒÑ°ù«ah
»YƒdG õjõ©J ±ó¡H ,Ö«HƒØfG ácô°ûd
»a ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒªdG iód »©ªàéªdG
á«Hô©dG ø«à¨∏dÉH Ωó≤à°Sh øjôëÑdG áμ∏ªe
IQÉÑY áeóîdG ¿G Éë°Vƒe ,ájõ«∏éfE’Gh
»``dB’G Oô``dG ≈∏Y óªà©J á«∏YÉØJ IÉæb øY
É¡àYô°ùH õ«ªàJh Ωóîà°ùªdG ™e …QƒØdG
,É¡dÓN ø``e áeó≤ªdG äÉeƒ∏©ªdG á``bOh
äGóéà°ùªdG ôNBG ≈∏Y ±ƒbƒdG »a º¡°ùJh
(19 -ó«aƒc) ÉfhQƒc ¢Shô«ØH á≤∏©àªdG
øe GkOó``Y Ωó≤J Éªc ,øjôëÑdG áμ∏ªe »a
.É≤k M’ É¡fÓYEG ºà«°S äÉeóîdG
»àdG á«Ñ£dG QOGƒμdG ¿G ≥jôØdG ôcPh
AÉæKG ø«HÉ°üªdG ™e ô°TÉÑe πμ°ûH πeÉ©àJ
¿ƒ©°†îj á«Ñ£dG á©HÉàªdG hCG ¢üëØdG
äÉ°UƒëØdG ádhóL ≥ah »YƒÑ°SG ¢üëØd
ø«H áHÉ°UEG 57 ó°UQ ≈dG Gô«°ûe ,á«Ñ£dG
¿ƒeó≤j øjòdG á«Ñ£dG QOGƒ``μ`dG ±ƒØ°U
Iô≤à°ùe º¡J’ÉM ¿Gh ,á«ë°üdG ájÉYôdG
.áHÉ°UEÓd ôμÑªdG ±É°ûàc’G π°†ØH
≈∏Y ∞°ûμdG ºàj :»fÉ£ë≤dG
»YƒÑ°SG πμ°ûH á«Ñ£dG QOGƒμdG
»Øë°üdG ôªJDƒªdG ∫Ó``N ∂``dP AÉ``L
…ó°üà∏d »``æ`Wƒ``dG ≥``jô``Ø`dG √ó``≤`Y …ò`` dG
¢ùeCG ô¡X z19-ó«aƒc{ ÉfhQƒc ¢Shô«Ød
á«Ñ£dG çƒëÑ∏d ó``¡`©`dG »``dh õ``cô``e »``a
åjóë∏d …ôμ°ù©dG ≈Ø°ûà°ùªdÉH ÖjQóàdGh
.ÉfhQƒc ¢Shô«a äGóéà°ùe ôNBG øY
á«dÉªàMG ∑Éæg ¿G ≈dG ≥jôØdG QÉ°TCGh
¢Shô«ØdG QÉ°ûàfG øe á«fÉK áLƒe ó°Uôd
¢Shô«Øc AÉà°ûdGh ∞jôîdG π°üa ∫ÓN

¿OQC’G ø````e É```æ`WGƒ`````e 144 AÓ`````LEG ájƒb á«àëJ á«æH ≈∏Y GOÉæà°SG ÉfhQƒc áKQÉc ™e â∏eÉ©J øjôëÑdG :ΩÉ©dG øeC’G ¢ù«FQ

πX »a ø««æjôëÑdG ø«æWGƒªdG
ÉfhQƒc ¢Shô«a áëFÉL »°ûØJ
.ºdÉ©dG »a (19 ó«aƒc)

¬à«≤d É``ª` d á`` «` `fOQC’G á``«`ª`°`Sô``dG
¿hÉ`` ©` `Jh º`` `YO ø```e IQÉ`` Ø` `°` `ù` `dG
AÓ``LEG á«∏ªY π«¡°ùJ π`` LCG ø``e

øjôëÑdG áμ∏ªe IQÉØ°S âeÉb
≥«°ùæàdÉH ,¢`` ù` `eCG ¿É`` ª` `Yn »`` a
AÓ``LEÉ`H ,á``«`LQÉ``î`dG IQGRh ™``e
ø«æWGƒªdG ø``e á©HGôdG á©aódG
»a ø``jOƒ``Lƒ``ª` dG ø««æjôëÑdG
á``«`ª`°`TÉ``¡`dG á`` `«` ` fOQC’G á``μ`∏`ª`ª`dG
(144) ºgOóY ≠dÉÑdGh á≤«≤°ûdG
≈dEG º¡JOƒY π«¡°ùJh ,É°üî°T
k
.ø«ªdÉ°S øWƒdG ¢VQCG
Üô`` `YCG á``Ñ` °` SÉ``æ` ª` dG √ò`` ¡` `Hh
»©jhôdG ∞°Sƒj øH óªMCG ó«°ùdG
ió``d ø``jô``ë` Ñ` dG á``μ`∏`ª`e ô``«`Ø`°`S
øY á«ª°TÉ¡dG á``«`fOQC’G áμ∏ªªdG
äÉ¡é∏d √ô``jó``≤` Jh √ô``μ`°`T ≠``dÉ``H

π``°``†``aC’ á``≤``HÉ``°``ù``e ≥``∏``£``J á``°``VÉ``jô``dGh ÜÉ``Ñ``°``û``dG
zá``∏``≤``æ``à``e á````Hô````Y{ Iõ````FÉ````é````dGh ..´hô````°````û````e
ÜÉÑ°ûdG iód »YGóHE’G ÖfÉédG á«ªæJ ,äÉYhô°ûªdG ºjó≤J
AÉ£YEG ,πª©dG ¥ƒ°S »a ∫ƒ``Nó``dGh ∫É``ª`YC’G IOÉ``jQ »a
º¡JÉYhô°ûe QÉ«àN’ á°UôØdG èeÉfôÑdG »a ø«cQÉ°ûªdG
åM ,äÉYhô°ûªdG ∂∏J ò«ØæJ ≈∏Y πª©dGh É¡ªjó≤Jh
™«é°ûJh ,áØjô°ûdG á«°ùaÉæàdGh ´GóHE’G ìhQ ≈∏Y ÜÉÑ°ûdG
º¡JÉYhô°ûe ôÑY πª©dG ¥ƒ°S »a ∫ƒNódG ≈∏Y ÜÉÑ°ûdG
¥ƒ°S »``a ∫ƒNó∏d IôÑîdGh á≤ãdG º¡ëæeh áØ∏àîªdG
á°VÉjôdGh ÜÉÑ°ûdG ¿hDƒ`°`T IQGRh â©°Vhh .πª©dG
ÉWhô°T ITS ON WHEELS ácô°T ™e ¿hÉ©àdÉH
¿CG ,IóFÉah ±óg GP èàæªdG ¿ƒμj ¿CG É¡æ«H øe ,á≤HÉ°ùª∏d
≥jôa πc ô°†ëj ¿CG ,IôμàÑeh IójóL Iôμa πª©dG πªëj
á«Ø«ch èàæªdGh ´hô°ûªdG π«°UÉØJ áaÉc øª°†àj É°VôY
.á∏°üØe IQƒ°üH ¬JQGOEG
ÜÉÑ°ûdG É¡eó≤j »àdG ™jQÉ°ûªdG ™«ªL ¢Vô©à°Sh
IQƒ°üH ´hô°ûªdG º««≤àd º«μëJ áæéd ≈∏Y »æjôëÑdG
èàæªdG QÉ``«`à`NGh á``«` YGó``HE’G ¬``Ñ`fGƒ``L á``aÉ``c ø``e á∏eÉ°T
Qó°üJ ¿CG ≈∏Y ¢Vô©dG π«°UÉØJh á«dƒª°ûdGh á«dÉªédGh
.õFÉØdG ájƒg ójóëJh Égôjô≤J áæé∏dG

á°VÉjôdGh ÜÉÑ°ûdGh ¿hDƒ°T IQGRh äGQOÉÑe øª°V
´Gó``HE’G ≈∏Y »æjôëÑdG ÜÉÑ°ûdG ™«é°ûJ ≈``dEG áaOÉ¡dG
πª©dG ¥ƒ°S »a ∫ƒ``Nó``dGh QÉ``μ`aC’G ºjó≤J »a õ«ªàdGh
IQGRh â≤∏WCG ,∫ÉªYC’G IOÉ``jQh º¡JÉYhô°ûe »a AóÑdGh
ITS ácô°T ™e ¿hÉ©àdÉHh á°VÉjôdGh ÜÉÑ°ûdG ¿hDƒ°T
AÉæÑd á«°ùaÉæJ á«HÉÑ°T á≤HÉ°ùe ON WHEELS
…QÉéJ ´hô°ûe AÉæÑd ôμàÑeh πeÉc Qƒ°üJ ™°Vhh §£N
á«æØdGh á«dÉªdG IQGOE’Gh §£îdGh á«é«JGôà°S’G øª°†àj
∞∏àîe ≥jƒ°ùJh ™«Hh ¢Vô©d ¥ƒ°ùJ áHôY ´hô°ûªd
áHôY ≈∏Y ∫hC’G õcôªdÉH õFÉØdG π°üë«°Sh .™∏°ùdG
õFÉØdG CGóÑ«d ITS ON WHEELS ácô°T áeó≤e
≥«Ñ£J ∫ÓN øe πª©dG ¥ƒ°S »a ∫ƒNódGh ¬Yhô°ûªH
á«æØdGh á«dÉªdG IQGOE’Gh á«é«JGôà°S’G §£îdGh QÉμaC’G
.´hô°ûªdG »a É¡°VôY »àdG
ób á``°` VÉ``jô``dGh ÜÉ``Ñ`°`û`dG ¿hDƒ``°``T IQGRh â``fÉ``ch
É¡æ«H ø``e ,IQOÉ``Ñ`ª`dG √ò¡d ±Gó`` gC’G ø``e á∏ªL â©°Vh
AÉæKCG á``«`YGó``HE’G QÉ``μ` aC’G ºjó≤J ≈∏Y ÜÉÑ°ûdG ™«é°ûJ
∫ÓN ø``e IôàØdG √ò``g ∫Ó¨à°SGh ∫õæªdG »``a óLGƒàdG

¿Éμ``°ùdG øe ±’BG 10 πμd É``°üî°T 822 ∫ó©ªH ¢``üëa á∏«ªY ∞``dCG 155 øe ô``ãcCG ò``«ØæJ

≈`` dEG ±ó``¡``J ,á`` «` `dhO Oƒ``¡``L ø``ª` °` V
»``Fô``ª`dG ô``«`Z hó``©` dG Gò``¡` d …ó``°`ü`à`dG
øμd ..∫GRÉ`` ` eh º``dÉ``©`dG Üô``°` V …ò`` dG
∫hO ø«H áëLÉædG ÜQÉ``é`à`dG ∫OÉ``Ñ`J
∞«ØîàdG »a º¡°ù«°S ∂°T ’ ,ºdÉ©dG
á∏Môe Æƒ∏Hh áKQÉμdG √ò``g QÉ``KBG øe
πª©dG á«ªgCG ≈dEG IQÉ°TE’G ™e ,»aÉ©àdG
á«bÉÑà°S’G §£îdG ™°Vh »a ájóéH
,á``Hƒ``∏` £` ª` dG äÉ`` gƒ`` jQÉ`` æ` `«` `°` `ù` `dGh
…ó°üàdG »a áª¡e äGhOCG ÉgQÉÑàYÉH
.áKQÉc hCG áeRCG …C’
ΩÉ``©` dG ø`` ` eC’G ¢``ù` «` FQ º``à` à` NGh
á«dhódG áª¶æªdG QhO ó«cCÉàH ¬àª∏c
π°†ØdG É¡d »àdG á«FÉæédG áWô°û∏d
äÉ``MÉ``é`æ`dG ø``e ô``«`ã`μ`dG ≥«≤ëJ »``a
AGƒ°S ,ºdÉ©dG iƒà°ùe ≈∏Y á«æeC’G
IóYÉ°ùªdG hCG äÉeƒ∏©ªdG ∫OÉÑJ ôÑY
äÉ°SQÉªªdG π°†aCG ≈dG ∫ƒ°UƒdG »a
áª¶æªdG QhóH Gó«°ûe ,äGQó≤dG ™aQh
ΩÉ©dG ø«eC’G º¡àeó≤e »ah É¡«Ñ°ùàæeh
ÉHô©e ,IQƒμ°ûªdG Oƒ¡édG √òg ≈∏Y
¥É``aBG ø``e ójõe íàa ≈``dEG ™∏£àdG ø``Y
äGôÑîdG ∫OÉÑJh ,∑ôà°ûªdG ¿hÉ©àdG
áëaÉμe »a »dhódG ¿hÉ©àdG Rõ©j ÉªH
º∏°ùdGh øeC’G ≈∏Y ®ÉØëdGh áªjôédG
.ø««dhódG
AÉ`` °` `SDhQ ´É``ª` à` LG ¢``û` bÉ``f ó```bh
¥ô°ûdG á≤£æe ∫hO »a áWô°ûdG Iõ¡LCG
»a AÉ°†YC’G É«≤jôaEG ∫Éª°Th §°ShC’G
,á«FÉæédG áWô°û∏d á«dhódG áª¶æªdG
∫hó``L Éª¡æª°†J ø««°ù«FQ ø``jó``æ`H
äÉLÉ«àMG ∫ƒM ∫hC’G Qhój ,∫ÉªYC’G
∫ƒHôàf’G ºYOh ¿ƒfÉ≤dG PÉØfEG Iõ¡LCG
óæÑdG õ`` cQ É``ª`«`a ,AÉ``°``†``YC’G ∫hó``∏` d
á«é«JGôà°S’G ÜQÉéàdG ≈∏Y »fÉãdG
É¡H ∫ƒª©ªdG Ió«édG äÉ°SQÉªªdGh
.ÉfhQƒc áKQÉc á¡LGƒªd

بيانات الخبر

π≤j ’ ÉªH ,…ó°ùédG óYÉÑàdG ≥«≤ëJh
¢UÉî°TC’G ø«H ôàªdG ∞°üfh ôàe øY
»a IóYÉ°ùªdG ,á``eÉ``©`dG ø``cÉ``eC’G »``a
ÖfÉLC’G ∫Éª©∏d ΩÉ©£dG äÉÑLh ºjó≤J
øcÉ°ùe ô«aƒJh º¡ØFÉXh Ghó≤a øjòdG
≈dEG ±ó¡J Oƒ¡L øª°V ,º¡d áàbDƒe
øcÉ°ùªdG »``a ádÉª©dG áaÉãc ∞«ØîJ
á∏eÉc á«fÉée á«ë°U ájÉYQ ô«aƒJh
á«æ©ªdG äÉ¡édG ™``e π°UGƒàdG ,º¡d
äÉ``WGô``à` °` TG π``c ô``aGƒ``J ø``e ó``cCÉ` à` ∏` d
»YÉªédG øμ°ùdG »a áeÓ°ùdG ô«jÉ©eh
™e πeÉ©àdG ´ô``a ∞«∏μJ ,∑ôà°ûªdG
»fóªdG ´ÉaódG ófÉ°ùªH Iô£îdG OGƒªdG
º«≤©àdGh ô«¡£àdG ∫É``ª`YCG ò«ØæJ »``a
,ájƒ«ëdG ≥``aGô``ª`dGh ´QGƒ``°`û`dG πμd
ø«Yƒ£àªdG ±’BG √OGó``YEG óæY Ó°†a
,É«fGó«e ∫ÉªYC’G √òg »a ácQÉ°ûª∏d
ôéë∏d ø«©°VÉîdG ¢UÉî°TC’G á©HÉàe
™ªàée{ ≥«Ñ£J ΩGóîà°SG ôÑY »dõæªdG
.»fhôàμdE’G QGƒ°ùdG á«dBGh z»YGh
¿CG ΩÉ``©` dG ø`` `eC’G ¢``ù`«`FQ ó`` `cCGh
áëaÉμe »``a øjôëÑdG áμ∏ªe áHôéJ
»JCÉJ ,z19-ó``«`aƒ``c{ É``fhQƒ``c áëFÉL

Oƒ¡édG √ò``g øª°V ¬`` fCG ≈`` dEG ¬àª∏c
äGQGô≤d Égò«ØæJ QÉWEG »ah á«æWƒdG
IQGRh â°UôM ,á«≤«°ùæàdG áæé∏dG
É¡JÉÑLGhh É¡eÉ¡e AGOCG ≈∏Y á«∏NGódG
,»≤«°ùæJh »∏eÉμJ QÉWEG »a á«æWƒdG
ácQÉ°ûªdG ≈dEG Oó°üdG Gòg »a Égƒæe
áØãμe á``jƒ``Yƒ``J äÓ``ª` M ¥Ó```WEG »``a
π«μ°ûJ ,ΩÓYE’G IQGRh ™e ≥«°ùæàdÉH
»°ü≤àH Ωƒ``≤`j ¢üàîe »``æ`eCG ≥``jô``a
ø``«`£`dÉ``î`ª`dG ó``jó``ë` Jh äÉ`` HÉ`` °` `UE’G
PÉîJG »a á«æ©ªdG äÉ¡édG IóYÉ°ùªd
,áHƒ∏£ªdG á``jRGô``à` M’G äGAGô`` ` LE’G
á``¡`LGƒ``ª`d á``«` æ` Wƒ``dG á``æ`é`∏`dG ™``°` Vh
ΩÉ©dG ø``eC’G ¢ù«FQ á°SÉFôH çQGƒμdG
≈∏Y πª©∏d ,º```FGO OÉ``≤`©`fG á``dÉ``M »``a
øª°V á``eRÓ``dG äGAGô`` ` `LE’G á©HÉàe
,çQGƒμdG á¡LGƒªd á«æWƒdG á£îdG
≈∏Y πª©dÉH á«æeC’G äÉ``jQhó``dG ΩÉ«b
,á«≤«°ùæàdG áæé∏dG äGQGô`` `b ò«ØæJ
äGQGô≤dÉH ΩGõàd’G á©HÉàe É¡æ«H øeh
AÉHƒdG QÉ°ûàfG øe ájÉbƒdÉH á≤∏©àªdG
¬LƒdG áeÉªc AGóJQÉH ™«ªédG πÑb øe
áªMOõªdG ™``bGƒ``ª` dGh ¥Gƒ``°` SC’G »``a

â©ÑJG ,á``KQÉ``μ` dG √ò`` g á``¡` LGƒ``ª` dh
OÉ©HCG äGP ,áë°VGh á``jDhQh á°SÉ«°S
≥∏£æe ø``e á``«` fÉ``°` ù` fEGh á``«`©`ª`à`é`e
ΩGôàMG ≈∏Y áªFÉ≤dG É¡à«é«JGôà°SG
¿É``°` ù` fE’G ¥ƒ``≤` M ÇOÉ`` Ñ` `e õ``jõ``©` Jh
,™`` bGƒ`` dG ¢`` ` VQCG ≈``∏` Y É``gó``«`°`ù`é`Jh
ôgÉ¶e òîJG è¡ædG Gò``g ¿CG ÉØ«°†e
’ ∫ÉãªdG π«Ñ°S ≈∏Y É¡æe ,IOó``©`à`e
º«≤ªdGh ø``WGƒ``ª`dG á∏eÉ©e ,ô°üëdG
¿Éª°†dG ádÉØc å«M øe AGƒ°S óM ≈∏Y
á«fÉéªdG á«Ñ£dG ájÉYôdGh »ë°üdG
∞dCG 155 øe ôãcCG ò«ØæJh ,á∏eÉμdG
ä’ÉëdG ∞°ûμd »ÑW ¢üëa á«∏ªY
,É¡d ø«£dÉîªdG ó``jó``ë`Jh áHÉ°üªdG
™bGƒªdÉH á«bÉÑà°SG ¢Uƒëa É¡æ«H øe
,É¡«a ¢Shô«ØdG QÉ°ûàfG ¬Ñà°ûj »àdG
¢üëØdG ä’É`` M ∫ó``©`e π``°`Uh å``«`M
øe ±’BG 10 πμd É°üî°T 882 ≈``dEG
¥ÓZEÉH øjôëÑdG º≤J ºd Éªc ,¿Éμ°ùdG
§HGƒ°V â©°Vhh á«dhódG ÉgOhóM
π≤ædG ácôM QGôªà°SG øª°†J ô«HGóJh
äÉLÉ«àM’Gh á«FGò¨dG OGƒªdG ô«aƒJh
ôØ°ùdG á``cô``M ∂``dò``ch ,á``«`°`û`«`©`ª`dG
âª¡°SCGh ,âjõfGôàdG πãe ájQhô°†dG
∫hó``dG ø``e ó``jó``©`dG É``jÉ``YQ AÓ`` LEG »``a
¿Gô«W IóYÉ°ùªHh ÉgòaÉæe ∫ÓN øe
.á«æWƒdG á∏bÉædG è«∏îdG
äò``î`JG ø``jô``ë`Ñ`dG ¿CG ±É``°` VCGh
áeõM ¥ÓWEÉH â∏ãªJ á«Yƒf äGƒ£N
ÖJGhQ ™aO â∏ª°T ,ájOÉ°üàbGh á«dÉe
3 Ióe ¢UÉîdG ´É£≤dG »a ø«æWGƒªdG
AÉªdGh AÉHô¡μdG ô«JGƒa πªëJh ,ô¡°TCG
áaÉ°VEG ,IóªdG äGòd ø«côà°ûªdG πc øY
IOÉ`` YEGh äGAÉ``Ø` YE’G ø``e á∏°ù∏°S ≈``dEG
∑ƒæÑdG ™e ¿hÉ©àdÉH ¢Vhô≤dG á∏μ«g
.á«dÉªdG äÉ°ù°SDƒªdGh
»a ΩÉ``©`dG ø`` eC’G ¢ù«FQ QÉ``°` TCGh

ø°ùM ø``H ¥QÉ``W ≥jôØdG ∑QÉ``°`T
´ÉªàLG »a ΩÉ©dG øeC’G ¢ù«FQ ø°ùëdG
á≤£æe ∫hO »a áWô°ûdG Iõ¡LCG AÉ°SDhQ
É``«`≤`jô``aEG ∫É``ª` °` Th §`` °` `ShC’G ¥ô``°` û` dG
áWô°û∏d á«dhódG áª¶æªdG »a AÉ°†YC’G
ôÑY ,¢ùeCG ìÉÑ°U ó≤Y …òdG ,á«FÉæédG
.»FôªdG ∫É°üJ’G á«æ≤J
áª∏c ΩÉ©dG ø``eC’G ¢ù«FQ ≈≤dCGh
É¡∏¡à°ùe »``a π``≤`f ´É``ª` à` L’G ∫Ó`` N
¬JÉ«æªJh á``«` ∏` NGó``dG ô`` jRh äÉ``«`ë`J
…ò``dG ´ÉªàLÓd ìÉ``é`æ`dGh ≥«aƒàdG
á«FÉæãà°SG ±hô`` `X π``X »``a »``JCÉ``j
»°ûØJ AGô`` L º``dÉ``©` dG ∫hO É¡°û«©J
¢Vô©à°SG å«M ,É``fhQƒ``c ¢``Shô``«`a
ó``ë`dG »``a ø``jô``ë` Ñ` dG á``μ`∏`ª`e á``Hô``é` J
¿CG Éë°Vƒe ,¢Shô«ØdG QÉ°ûàfG ø``e
ádÓL ø``e äÉ``¡`«`Lƒ``à`Hh ,ø``jô``ë`Ñ`dG
√ò``g ™`` e â``∏` eÉ``©` J ,ió``Ø` ª` dG ∂``∏` ª` dG
»a πëØà°ùJ ¿CG πÑb ,á«ªdÉ©dG áKQÉμdG
á«àëJ á«æH ≈∏Y GOÉæà°SG ,øjôëÑdG
á«bÉÑà°SG äGƒ£N ∫ÓN øeh ,ájƒb
Qhó`` dG É``¡` d ¿É`` c ,á``«` FÉ``bh ô``«` HGó``Jh
QÉ°ûàfG ≈∏Y Iô£«°ùdG »a »°SÉ°SC’G
øe ó``ë` dG »``a º``¡`°`SCG É``e ,¢``Shô``«` Ø` dG
Gó«°ûe ,√ÉjÉë°V OóY π«∏≤Jh √QÉ°ûàfG
øe ¿ƒ``μ` ª` dG ø``jô``ë`Ñ`dG ≥``jô``a πª©H
äGAÉØc º°†jh ábÓ©dG äGP äÉ¡édG
á©HÉàeh äÉ¡«LƒàH ,IOƒ¡°ûe á«æWh
á°SÉFôH á«≤«°ùæàdG á«eƒμëdG áæé∏dG
ÖFÉf ó¡©dG »dh »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U
¢ù«Fôd ∫hC’G ÖFÉædG ,≈∏YC’G óFÉ≤dG
√ôjó≤J øY ÉHô©e ,AGQRƒ`` dG ¢ù∏ée
»àdGh ,øjôëÑdG ≥jôah √ƒª°S Oƒ¡éd
»a ¬∏dG øe ≥«aƒàH π°†ØdG É¡d ¿É``c
»a Ωó≤àe ™°Vƒe »a øjôëÑdG ™°Vh
.áëFÉédG á¡LGƒe
,ø``jô``ë` Ñ` dG á``μ` ∏` ª` e ¿EG ∫É`` ` bh
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..á«æjôëÑdG áaÉë°üdG Ωƒj »a
áª∏c Éæd
malmahmeed7@gmail.com

É`` gQhO á``aÉ``ë` °` ü` dG π``°` UGƒ``J ¿CG π`` `LCG ø`` eh
É¡JÉ«dhDƒ°ùeh ,…QÉ°†ëdG É¡ÑLGhh ,…ôjƒæàdG
.á«bÓNC’Gh á«æ¡ªdG
πc »«ëf ,á«æjôëÑdG áaÉë°üdG Ωƒ``j »a
,á«æjôëÑdG ∞ë°üdG πc »a ,AÓeõdGh äÓ«eõdG
ºgôÑ°U ≈``∏` Yh ,º``¡`JÉ``eÉ``¡`°`SEGh º```gQhO ≈``∏`Y
ôμ°ûdGh ,ºgOÉ¡àLGh ºgó¡L ≈∏Yh ,º¡∏ªëJh
É``gQhO ≈∏Y ΩÓ```YE’G ¿hDƒ` °` T IQGRƒ```d Ö``LGh
ôμ°ûdGh ,É¡eÉ¡e π«¡°ùJh áaÉë°üdG º``YO »a
á«æjôëÑdG ø««Øë°üdG á«©ªL ≈``dEG ∫ƒ°Uƒe
áaÉë°üdG Ωƒ``ª`g ™``e É¡∏YÉØJh É``¡`cGô``M ≈∏Y
,ôjó≤àdGh AÉaƒdG πμH ∞bƒàf Éªc ,ø««Øë°üdGh
,áaÉë°üdG É«fO øY Gƒ∏MQ ,AÓ``eRh IòJÉ°SC’
IódÉN º¡JÉª°üHh ºgôKBÉeh ºgQÉKBG â«≤H øμdh
.á«æjôëÑdG áaÉë°üdG Iô«°ùe »a
ÖdÉ£e Éæjód ,á«æjôëÑdG áaÉë°üdG Ωƒj »a
ºàj ¿CG πeCÉf ,äÉ¶MÓeh áª∏ch ,äÉLÉ«àMGh
AÉØàM’Gh ∫ÉØàM’G Ωƒj »a ,É¡d áHÉéà°S’G
π≤æH ∞ë°üdG âeÉb ÉªdÉ£∏a ,ø««Øë°üc ÉæH
øμdh ,ø«æWGƒªdGh øWƒdG äÉLÉ«àMGh Ωƒªg
áaÉë°üdG äÉLÉ«àMGh ÖdÉ£eh Ωƒªg π≤æj øe
?..ø««Øë°üdGh
≈dEG ƒYóf ,á«æjôëÑdG áaÉë°üdG Ωƒj »a
…ô°üY ¿ƒ``fÉ``b QGô`` `bEG »``a ™jô°ùàdG á``«`ª`gCG
∫ÉW …ò``dG ,á«æjôëÑdG áaÉë°ü∏d ô«æà°ùeh
áaÉë°ü∏d ºYódG øe Gójõe πeCÉf Éªc ,√QÉ¶àfG
,ø««Øë°üdG á«©ªLh á«Øë°üdG äÉ°ù°SDƒªdGh
âæeGõJ ,á«FÉæãà°SG ájOÉ°üàbG ´É°VhCG πX »a
á``dhó``dG â``ª` à` gG ó`` bh ,É`` fhQƒ`` c á``ë` FÉ``L ™``e
,äÉ°ù°SDƒªdGh äÉ¡édG øe ójó©dÉH IQƒμ°ûe
,á«æWƒdG É¡Jô«°ùe »a π°VÉæJ áaÉë°üdG â«≤Hh
âbƒdG ¿BG óbh ,É¡∏ªëàJ »àdG AÉÑYC’G πc ºZQ
∫Éμ°TCG áaÉμH ,É¡d äÉ``Ø`à`d’Gh É¡ªYO ºàj ¿C’
º°†J É¡fCG á°UÉN ,IófÉ°ùªdGh ºYódG Qƒ°Uh
,á«ÑæLCGh á«HôY äGôÑNh ,á«æjôëH äGAÉØc
É¡Jô«°ùeh ádhódG á°†¡f »a RQÉH πμ°ûHh º¡°ùJ
.ôgGõdG ó¡©dG πX »a á∏eÉ°ûdG ájƒªæàdG
Å``æ`gCG ,á``«`æ`jô``ë`Ñ`dG á``aÉ``ë`°`ü`dG Ωƒ`` j »``a
PÉ``à`°`SC’G á°SÉFôH ,zè«∏îdG QÉ``Ñ` NCG{ á``°`SQó``e
ÅægCGh ,ôjôëàdG ¢ù«FQ zøªMôdGóÑY Qƒ``fCG{
»a AÓeõdG áaÉch ,É«©ªL è«∏îdG QÉÑNCG Iô°SCG
ÉæàaÉë°Uh ΩÉY πch ..á«æWƒdG ∞ë°üdG πc
.ô«N ∞dCÉH á«æjôëÑdG

,ƒjÉe ø``e ™HÉ°ùdG ƒ``g ,¢ù«ªîdG Ωƒ``«`dG
»a ø``jô``ë` Ñ` dG á``μ`∏`ª`e ¬``«` a π``Ø`à`ë`J …ò`` ``dGh
…ò``dG ,á«æjôëÑdG áaÉë°üdG Ωƒ``«` H ΩÉ``Y π``c
Iô°†M ¿ó``d ø``e á«eÉ°S á«μ∏e IQOÉ``Ñ`ª`H AÉ``L
∫BG ≈°ù«Y ø``H ó``ª`M ∂``∏`ª`dG á``dÓ``é`dG Ö``MÉ``°`U
,√ÉYQh ¬∏dG ¬¶ØM ióØªdG OÓÑdG πgÉY áØ«∏N
¬àdÓL ºYOh ΩÉªàgGh ájÉYQh ¢Uôëd Gó«cCÉJ
»æ¡ªdG ÉgQhOh ádhDƒ°ùªdG á«æWƒdG áaÉë°ü∏d
,á∏eÉ°ûdG ájƒªæàdG Iô«°ùªdG πX »a …QÉ°†ëdGh
…CGô``dG ájôM øe É«dÉY ÉØ≤°S É©«ªL ó¡°ûædh
Ö«bQ ¿hO øe áHÉàμdG á°SQÉªeh ,ô«Ñ©àdGh
,»``bÓ``NC’Gh »æ¡ªdG ô«ª°†dG iƒ°S ó«b ’h
.á«æWƒdG á«dhDƒ°ùªdGh
’ÓLEG ∞≤f ,á«æjôëÑdG áaÉë°üdG Ωƒj »a
Iô°†M ≈`` dEG ,É``eGô``à` MGh Gô``jó``≤`Jh ,GQÉ`` Ñ` `cEGh
¿Éª∏°S øH áØ«∏N ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U
,¬∏dG ¬¶ØM ,ôbƒªdG AGQRƒdG ¢ù«FQ áØ«∏N ∫BG
,á∏°UGƒàªdG ¬àjÉYQh ,ôªà°ùªdG ¬ªYO ≈∏Y
,ø««Øë°üdGh áaÉë°üdÉH RQÉ``Ñ` dG ¬eÉªàgGh
,áaÉë°ü∏d ¿Éª∏°S øH áØ«∏N IõFÉL ¥Ó``WEGh
ø«dhDƒ°ùªdG ™«ªéd áªjôμdG ¬``Jƒ``YO ≈``∏`Yh
ÖéM ΩóYh ìƒàØªdG ÜÉÑdG á°SÉ«°S á°SQÉªªH
É¡eÉ¡e π«¡°ùJh áaÉë°üdG ΩÉ``eCG äÉeƒ∏©ªdG
á``HÉ``MQh ó≤ædG πÑ≤J IQhô``°` Vh ,É``¡`JÉ``Ñ`LGhh
∫hDƒ`°`ù`e πμ°ûH Öàμj É``e π``c ΩÉ`` `eCG Qó``°` ü` dG
äÉ°ù°SDƒªdGh äGQGRƒdG AGOCG ¿CÉ°ûH …QÉ°†Mh
.äÉÄ«¡dGh
ôμ°ûdG ™aôf ,á«æjôëÑdG áaÉë°üdG Ωƒj »a
Iô°†M ≈``dEG ,¿Éæàe’Gh ÜÉ``é`YE’Gh ,á«ëàdGh
øH ¿Éª∏°S ô``«` eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG Ö``MÉ``°`U
≈∏YC’G óFÉ≤dG ÖFÉf ó¡©dG »dh áØ«∏N ∫BG óªM
¬¶ØM AGQRƒ``dG ¢ù∏ée ¢ù«Fôd ∫hC’G ÖFÉædG
á©«aôdG ¬JGQOÉÑeh áã«ãëdG ¬à©HÉàe ≈∏Y ,¬∏dG
»ah ,ΩÓ``YE’Gh á«æjôëÑdG áaÉë°üdG ºYO »a
≥≤ëj …òdG ,øjôëÑdG ≥jôa øª°V ÉgQhO RGôHEG
∞°üdG »a ∞≤jh ,ìÉéædG ¢ü°übh äGRÉéfE’G
.äÉjóëàdG á¡LGƒe »a »eÉeC’G
ôcòà°ùf ,á«æjôëÑdG áaÉë°üdG Ωƒ``j »``a
,ΩGôμdG OGhô``dG ,π``°`VÉ``aC’G AÓ``LC’G Iò``JÉ``°`SC’G
,á«æjôëÑdG áaÉë°üdG ≥jôW Éæd Ghó¡e øjòdG
,äÉ``eRCÓ` d Gƒ``°`Vô``©`Jh ,Ühô``ë``dG Gƒ``°` VÉ``Nh
ÆõÑj ¿CG π``LCG øe ,äÉWƒ¨°†dG πc Gƒ∏ªëJh
,ádhDƒ°ùªdG IôëdG á«æWƒdG áª∏μdG Qƒf ¥ô°ûjh

.øªMôdGóÑY øH ΩÉ°ûg ï«°ûdG |

zºà¡f É``k©e{ á∏ªM º``YóJ zƒ``fÉc π``«∏N º``«gGôHEG{
áØØ©àªdG ô``°SC’G ≈``∏Y á«FGò¨dG ∫Ó``°ùdG ™``jRƒàd
¢ù∏ée ¢ù«FQ ÖFÉf ƒfÉc º«gGôHEG
ƒfÉc π«∏N º«gGôHEG ácô°ûH IQGOE’G
AGó``f á``«`Ñ`∏`J É``æ` Ñ` LGh ø`` e{ :Ó`k ` FÉ`` b
øWƒdG ô«N ≈dEG á«YÉ°ùdG äGQOÉÑªdG
Éæàμ∏ªe »a ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒªdGh
Aõ``L IQOÉ`` Ñ` `ª` `dG √ò`` `gh ,á``«` dÉ``¨` dG
ÖfGƒédG »a ácô°ûdG á°SÉ«°S øe
Éfó©°ùj ∂dòdh ,á«fÉ°ùfE’Gh á«æWƒdG
»àdG zºà¡f É©e{ á∏ªM »a áªgÉ°ùªdG
πLCG øe ,áª°UÉ©dG á¶aÉëe É¡ª¶æJ
áaÉμH ™ªàéª∏d ™«£à°ùf Ée ºjó≤J
¿ƒ©dG ój ó``eh ,¬aÉ«WCGh ¬JÉfƒμe
áØØ©àªdG πFGƒ©dG øe áLÉëdG …hòd
∂dPh ,π«°†ØdG ô¡°ûdG ™e øeGõàdÉH
øeÉ°†àdGh AÉ``£`©`dG º«≤d Gk ó``«` cCÉ` J
ácGô°ûdG CGóÑªd AGô``KEGh »©ªàéªdG
.zÉk °†jCG á«©ªàéªdG

ß``aÉ``ë`e á``Ø`«`∏`N ∫BG ø``ª` Mô``dGó``Ñ` Y
Gk ó``L Éfó©°S{ :áª°UÉ©dG á¶aÉëe
π«∏N º``«` gGô``HEG á``cô``°`T á``cQÉ``°`û`ª`H
»àdGh zºà¡f É©e{ á∏ªM ™``e ƒfÉc
á¶aÉëªdG Oƒ¡L QÉ``WEG øª°V »JCÉJ
,™``ª` à` é` ª` dG á``eó``î` H É`` ¡` `eGõ`` à` `dGh
±hô`` `¶` ` dG π`` ` X »`` ` a á`` `°` ` UÉ`` `Nh
π°UGƒæ°Sh ,á«dÉëdG á«FÉæãà°S’G
™«ªL Oƒ¡L ∞JÉμJ ™e ¬∏dG ¿PEÉ` H
øμªe Qó``b ô``Ñ` cCG á«£¨J äÉ``¡`é`dG
√òg ≈£îàf ≈àM ø«LÉàëªdG øe
,áæμªªdG ôFÉ°ùîdG πbCÉH ´É``°`VhC’G
≈∏Y ácô°ûdG ≈dEG ôμ°ûdÉH ø«¡Lƒàe
ô«Z º¡JQOÉÑeh ™jô°ùdG º¡HhÉéJ
á«æWƒdG á∏ªëdG √òg »a áHô¨à°ùªdG
.zá«fÉ°ùfE’Gh
OGDƒa ó«°ùdG ìô°U ,¬ÑfÉL øe

¿É°†eQ ô¡°T ∫ƒ∏M ™e Ék æeGõJ
º``«`gGô``HEG ácô°T â``æ`∏`YCG ,∑QÉ``Ñ` ª` dG
É©e) á∏ªM ídÉ°üd É¡ªYO ƒfÉc π«∏N
∫Ó°ùdG ™jRƒàH ≈æ©J »àdGh (ºà¡f
á«æjôëÑdG ô``°` SC’G ≈``∏`Y á``«`FGò``¨`dG
á``eRCG ø``e IQô``°`†`à`ª`dGh áØØ©àªdG
-ó«aƒc) óéà°ùªdG ÉfhQƒc ¢Shô«a
äÉYÉ£≤dG ¢†©H ôKCÉàd áé«àf (19
,É¡JÉ©ÑàH ájOÉ°üàb’G á£°ûfC’Gh
»YÉ°ùe øª°V IQOÉÑªdG √òg »JCÉJh
øjôëÑdG ≥jôa Oƒ¡L ºYód ácô°ûdG
IOƒ``°`û`æ`ª`dG ±Gó`` ` `gC’G ≥``«`≤`ë`à`dh
ájRGôàM’G äGAGôLE’G áaÉc PÉîJÉH
É¡JòîJG »àdG á«FÉbƒdG ô«HGóàdGh
QÉ°ûàfG ø``e óë∏d øjôëÑdG áμ∏ªe
.¢Shô«ØdG
ø``H ΩÉ`` °` `û` `g ï`` «` `°` `û` `dG ∫É`` ` ` b

¥GQhCG ø```e É``î``°``ù``f º``∏``°``ù``à``j á``«``LQÉ``î``dG ô````jRh
ø``«``æ``«``©``ª``dG AGô```Ø```°```ù```dG ø````e Oó`````Y OÉ```ª```à```YG
™ªéJ »àdG á«FÉæãdG äÉbÓ©dG §Hôj
º``¡` fGó``∏` Hh ø``jô``ë` Ñ` dG á``μ` ∏` ª` e ø``«` H
GkQƒ£Jh G kƒªf ó¡°ûJ »àdGh á≤jó°üdG
¢UôëdG πX »a Ió©°UC’G áaÉc ≈∏Y
äÉjƒà°ùªH AÉ``≤` JQ’G ≈∏Y ∫OÉÑàªdG
äÉ``Mƒ``ª` £` dG »``Ñ` ∏` j É``ª` H ¿hÉ`` ©` `à` `dG
AGôØ°ù∏d Ék«æªàe ,™«ªé∏d ácôà°ûªdG
º¡eÉ¡e »``a ìÉ``é` æ` dGh ≥``«`aƒ``à`dG π``c
.á«°SÉeƒ∏HódG
AGô``Ø` °` ù` dG ó`` ` cCG ,º``¡` Ñ` fÉ``L ø`` e
ø``jô``ë`Ñ`dG á``μ`∏`ª`e ió```d ¿ƒ``æ` «` ©` ª` dG
äÉbÓ©H AÉ≤JQ’G ≈∏Y ºgOÓH ¢UôM
øjôëÑdG áμ∏ªe ™e áªFÉ≤dG ábGó°üdG
ÉªH ™``°`ShCG ¥É``aBG ≈``dEG É¡H AÉ``≤` JQ’Gh
,™«ªédG ≈∏Y á©ØæªdGh ô«îdÉH Oƒ©j
Ωó≤àdG ΩGhO øjôëÑdG áμ∏ªªd ø«æªàe
.QÉgOR’Gh

¬∏dGóÑY ìÉ``à`Ø`dGó``Ñ`Y ó«°ùdG OÉ``ª`à`YG
É``«`Hƒ``«`KG á``jQƒ``¡` ª` L ô``«`Ø`°`S ø``°` ù` M
iód ø«©ªdG á«WGô≤ªjódG á«dGQó«ØdG
.âjƒμdG »a º«≤ªdGh øjôëÑdG áμ∏ªe
∂dòc á``«`LQÉ``î`dG ô``jRh º∏°ùJh
∫ÉÑ«fCG ó«°ùdG OÉªàYG ¥GQhCG øe áî°ùf
äÉ``j’ƒ``dG ô«Ø°S hó``«` dƒ``J ¢``ù`«`eƒ``Z
ió``d ø«©ªdG á«μ«°ùμªdG Ió``ë`à`ª`dG
.¢VÉjôdG »a º«≤ªdGh øjôëÑdG áμ∏ªe
áî°ùf á«LQÉîdG ô``jRh º∏°ùJh
QÉª°S Ió``«`°`ù`dG OÉ``ª` à` YG ¥GQhCG ø``e
ájQƒ¡ªédG Iô«Ø°S Éaƒdƒ≤eGOG ∫ƒZ
áμ∏ªe ió`` d á``æ`«`©`ª`dG á``jõ``«`Zô``«`≤`dG
.âjƒμdG »a áª«≤ªdGh øjôëÑdG
á``«` LQÉ``î` dG ô`` ` jRh Ö`` `MQ ó`` `bh
øY É``Hk ô``©` e ,ø``«`æ`«`©`ª`dG AGô``Ø` °` ù` dÉ``H
…ò``dG õ«ªàªdG iƒà°ùªdÉH √RGõ``à` YG

á``aÉ``ë` °` ü` dG Ió``fÉ``°` ù` e »`` a É`` ` ` gQhOh
á«Øë°üdG äGAÉ£©dG èjƒàJh ,á«æWƒdG
.áª«≤dG
áaÉë°üdG q¿CG ¢ù∏éªdG ±É°VCGh
áØ«ë°U ∫hCG ¢ù«°SCÉJ òæe ,á«æjôëÑdG
øe ó``jó``©`dG â∏ qé°S ,1939 ΩÉ``Y »``a
á¡LGƒe »a õq«ªàdGh ìÉéædG äÉ£ëe
,äÉ``Hƒ``©` °` ü` dGh äÉ``jó``ë` à` dG ∞``∏`à`î`e
á«æWƒdG Ió``Mƒ``dG ≈``∏`Y á``¶`aÉ``ë`ª`dGh
Qhó``dG Éæk ªãe ,»``YÉ``ª`à`L’G è«°ùædGh
»``à` dG á``∏` «` Ñ` æ` dG á`` dÉ`` °` `Sô`` dGh ô``«` Ñ` μ` dG
™«ªLh á«æjôëÑdG áaÉë°üdG É¡jODƒJ
ÜÉ``à` ch ø``«` «` eÓ``YE’Gh ø``«`«`Ø`ë`°`ü`dG
Oƒ¡édG º``YO »``a É°Uƒ°üNh
,…CGô`` dG
k
É``fhQƒ``c ¢``Shô``«`a áëaÉμªd á«æWƒdG
»``Yƒ``dG å``H ∫Ó``N ø``e ,(19 ó``«`aƒ``c)
øe ójó©dG ¢ü«°üîJh ,™ªàéªdG »a

¿Éª∏°S ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U
ÖFÉf ó¡©dG »``dh áØ«∏N ∫BG óªM ø``H
¢ù«Fôd ∫hC’G ÖFÉædG ≈``∏` YC’G óFÉ≤dG
ø««Øë°ü∏d ™«é°ûàd ,AGQRƒ``dG ¢ù∏ée
ΩÓ``YE’G πFÉ°Sh ™«ªéH ø««eÓYE’Gh
ºgQhO á°SQÉªe ≈∏Y ,øjôëÑdG áμ∏ªªH
.™ªàéªdG ôjƒæJh á«YƒJ »a
Ωƒj ¿CG iQƒ°ûdG ¢ù∏ée ó``cCGh
á«æWh áÑ°SÉæe á«æjôëÑdG áaÉë°üdG
QOGƒμdG äGõéæªH AÉØàMÓd á£ëeh
RGô`` ` `HEGh ,á``«` Ø` ë` °` ü` dGh á`` «` `eÓ`` YE’G
≥∏Nh ,Iõ«ªàªdG á«eÓYE’G º¡JGRÉéfG
´Gó``HE’Gh ¢ùaÉæàdG øe ójõªd ™``aGó``dG
á``«` eÓ``YEGh á«Øë°U ∫É`` ª` `YCG º``jó``≤`à`d
ø«eÉ°†e πªëJh ,á«dÉY IOƒ``L äGP
¥É«°ùdG Gòg »a Gkó«°ûe ,áaOÉg πFÉ°SQh
,áaÉë°ü∏d ¿Éª∏°S øH áØ«∏N IõFÉéH

≠fhR â«a ƒa ó«°ùdG OÉªàYG ¥GQhCG øe
á«cGôà°T’G ΩÉæà«a ájQƒ¡ªL ô«Ø°S
º«≤ªdGh øjôëÑdG áμ∏ªe iód ø«©ªdG

á``«LQÉîdG IQGRh ô``jQÉ≤J å``ëÑJ ¿É``°ùfE’G ¥ƒ``≤ëd á``«≤«°ùæàdG á``æé∏dG

.áμ∏ªªdG É¡«dEG âª°†fG
øe GOó``Y É¡YÉªàLG »``a áæé∏dG âãëH ó``bh
∫hó``L ≈∏Y á``LQó``ª`dG ô``jQÉ``≤`à`dGh äÉYƒ°VƒªdG
¥ƒ≤ëd á«LQÉîdG IQGRh ôjô≤J É¡æ«H øe ,É¡dÉªYCG
.áÑ°SÉæªdG äGQGô≤dG äòîJGh ,¿É°ùfE’G

≈∏Y AÉæÑ∏d äGRÉ``é` f’G ø``e ójõe ≥«≤ëJ É¡fCÉ°T
IQhô°V ≈∏Y GkOó°ûe ,∫ÉéªdG Gò``g »a ≥≤ëJ Ée
øjôëÑdG áμ∏ªªd á``jQhó``dG ôjQÉ≤àdÉH ΩÉ``ª`à`g’G
≈∏Y áaô°ûªdG ájógÉ©àdG äÉÄ«¡dG ≈``dEG áYƒaôªdG
»àdG á«°SÉ°SC’G ¿É°ùfE’G ¥ƒ≤M äÉ«bÉØJG ò«ØæJ

øe IófÉ°ùeh ºYóHh ,AGQRƒ``dG ¢ù«FQ áØ«∏N ∫BG
∫BG óªM øH ¿Éª∏°S ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U
∫hC’G ÖFÉædG ≈∏YC’G óFÉ≤dG ÖFÉf ó¡©dG »dh áØ«∏N
øe ójó©dG äòîJG ób ,AGQRƒ`` dG ¢ù∏ée ¢ù«Fôd
,¿É°ùfE’G ¥ƒ≤M ájÉªM õjõ©àd IAÉæÑdG äGAGôLE’G
á°ü°üîàªdG äÉ«©ªédG ø``e ójó©∏d â``°`ü`NQh
äÉ©jô°ûàdG øe ójó©dG âæÑJh ,∫ÉéªdG Gò``g »a
…òdG á∏jóÑdG äÉHƒ≤©dG ¿ƒfÉb É¡æ«H øe ,IóFGôdG
.π«gCÉàdGh ìÓ°UE’G ∫Éée »a áª¡e á∏≤f πãªj
áμ∏ªe ¬à≤≤M ÉªH á``«`LQÉ``î`dG ô`` jRh √ƒ`` fh
¥ƒ≤M ájÉªM ∫Éée »a äGRÉ``é` fEG øe øjôëÑdG
¢ù∏ée ájƒ°†Y ≈dEG É¡eÉª°†fÉH âLƒJ ¿É°ùfE’G
…òdG ôeC’G ,IóëàªdG ºeCÓd ™HÉàdG ¿É°ùfE’G ¥ƒ≤M
áμ∏ªªdG É¡à≤≤M »àdG Iõ«ªàªdG áfÉμªdG ¢ùμ©j
»àdG ¿É°ùfE’G ¥ƒ≤M ÇOÉÑe ΩGôàMÉH É¡eGõàdGh
¿hÉ©àdG õjõ©J á«ªgCG GkócDƒe ,IóëàªdG ºeC’G É¡JôbCG
á∏eÉ©dG á«dhódG äÉª¶æªdG ™e ∑ôà°ûªdG ≥«°ùæàdGh
.¿É°ùfE’G ¥ƒ≤M ∫Éée »a
á°ü∏îªdG Oƒ¡édÉH á«LQÉîdG ô``jRh OÉ°TCGh
¥ƒ≤ëd É«∏©dG á«≤«°ùæàdG áæé∏dG É¡dòÑJ »``à`dG
πYÉØJ á«ªgCG Gkó` cDƒ` e ,∫ÉéªdG Gò``g »``a ¿É``°`ù`fE’G
¥ƒ≤M ájÉªëH á≤∏©àªdG πFÉ°ùªdG áaÉc ™e áæé∏dG
øe »àdG ™jQÉ°ûªdGh èeGôÑdG ìGôàbGh ,¿É°ùfE’G

»fÉjõdG ó°TGQ øH ∞«£∏dGóÑY QƒàcódG ¢SCGôJ
á«≤«°ùæàdG áæé∏dG ´ÉªàLG ¢ùeCG á«LQÉîdG ôjRh
»fhôàμd’G ∫É°üJ’G ôÑY ¿É°ùfE’G ¥ƒ≤ëd É«∏©dG
øH π°ü«a øH ¬∏dGóÑY ó«°ùdG ácQÉ°ûªH ,»FôªdG
ÖFÉf á«LQÉîdG ô``jRh óYÉ°ùe …ô``°`Shó``dG ôÑL
.áæé∏dG ¢ù«FQ
øY á«LQÉîdG ôjRh ÜôYCG ,á°ù∏édG ájGóH »a
Oƒ¡°ûªdG º¡FÉ£©H Gkó«°ûe ,áæé∏dG AÉ°†YCÉH ¬Ñ«MôJ
áæé∏dG ∫É``ª`YCG AGô``KEG »a á∏°UGƒàªdG ºgOƒ¡Lh
áfÉμe AÓ``YE’ ¿É``°`ù`fE’G ¥ƒ≤M ájÉªM ∫Éée »``a
»∏ëªdG ø«jƒà°ùªdG ≈∏Y ∫ÉéªdG Gòg »a áμ∏ªªdG
.»ªdÉ©dGh
ΩÉ``ª`à`gGh ¢``Uô``M á``«` LQÉ``î` dG ô```jRh ó`` `cCGh
≈°ù«Y ø``H óªM ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†M
ÇOÉÑªH ΩGõàd’ÉH ióØªdG OÓÑdG πgÉY áØ«∏N ∫BG
,¿É°ùfE’G ¥ƒ≤M ΩGôàMGh IóëàªdG ºeC’G ±GógCGh
¿EG ∫Ébh .¿ƒfÉ≤dGh ádGó©dG ádhO ºFÉYO AÉ°SQEGh
»MÓ°UE’G ¬é¡f øª°V ≥∏WCG ióØªdG ∂∏ªdG ádÓL
øe á©HÉædG IóFGôdG äGQOÉÑªdG øe ójó©dG πeÉ°ûdG
á«°SÉ«°ùdG ¿É°ùfE’G ¥ƒ≤M ΩGôàM’ á∏eÉ°ûdG ájDhôdG
.á«aÉ≤ãdGh á«YÉªàL’Gh ájOÉ°üàb’Gh á«fóªdGh
á°SÉFôH áeƒμëdG ¿CG á«LQÉîdG ôjRh í°VhCGh
¿Éª∏°S øH áØ«∏N ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U

zπ``°``UGƒ``Jh ø````eCGh äGRÉ````é````fEG{ ô``jô``≤``J º∏°ùàj á``«``Hƒ``æ``é``dG ß``aÉ``ë``e
π``ª`©`dG á``∏` °` UGƒ``e »`` a á``«` °` VÉ``e
∞``JÉ``μ`Jh ¿hÉ``©` à` dÉ``H RÉ`` é` `fE’Gh
,äÉYÉ£≤dG ∞∏àîe øe Oƒ¡édG
ø``e ó`` `jõ`` `ª` ` dG ≥``«``≤``ë``J ƒ`` ë` `f
»dÉgC’G ΩóîJ »àdG äGRÉ``é` fE’G
»a …ƒ``ª` æ` à` dG Ö``fÉ``é` dG Rô``Ñ` Jh
.™ªàéªdG
AGQó``ª` dG Üô`` YCG º¡à¡L ø``e
ƒª°ùd º``gô``jó``≤`Jh ºgôμ°T ø``Y
»a √ƒ``ª`°`S º``YO ≈``∏`Y ß``aÉ``ë`ª`dG
,RÉ`` `é` ` fE’Gh π``ª` ©` dG á``∏` °` UGƒ``e
≈¶ëJ á¶aÉëªdG ¿CG ø``jó``cDƒ`e
»``æ`eC’G ∫ÉéªdG »``a ó``FGQ Qhó``H
.…ƒªæàdGh »YÉªàL’Gh

∞∏àîe »a ábô°ûªdG ájQÉ°†ëdG
.á¶aÉëªdG ≥WÉæe
á¶aÉëªdG ¿CG √ƒª°S ó``cCGh

ó©J ,äGRÉ``é`fE’G √òg ¿CG √ƒª°S
Ωó``≤` à` dG ƒ``ë` f Ió`` ` FGQ äGƒ`` £` `N
IQƒ``°` ü` dG RGô`` ` `HE’ QÉ`` ` ` `gOR’Gh

ø``eC’É``c ä’É``é` ª` dG ∞∏àîe »``a
»àdG ™``jQÉ``°`û`ª`dGh π``°` UGƒ``à` dGh
Gó``cDƒ` e ,á``¶`aÉ``ë`ª`dG É``¡`H ô``Nõ``J

øH áØ«∏N ï«°ûdG ƒª°S º∏°ùJ
ßaÉëe áØ«∏N ∫BG áØ«∏N øH »∏Y
Qƒ°†ëHh ,á«HƒæédG á¶aÉëªdG
,á¶aÉëªdÉH AGQó``ª``dG ø``e Oó``Y
¿GƒæY âëJ ,á¶aÉëªdG ôjô≤J
zπ``°` UGƒ``Jh ø`` ` eCGh äGRÉ`` `é` ` fEG{
2019-2017 ø`` `e Iô``à``Ø``∏``d
äGRÉ`` é` `fEGh ∫É`` ª` `YCG ø``ª`°`†`à`jh
.ä’ÉéªdG ∞∏àîe »a á¶aÉëªdG
√RGõàYG øY √ƒª°S Üô``YCGh
™∏£°†J …ò`` `dG º``¡` ª` dG Qhó`` dÉ`` H
Oƒ``¡`Lh á¶aÉëªdG äGQGOEG ¬``H
õ``jõ``©` J ∫Ó`` ` N ø`` `e É``¡` «` Ø` Xƒ``e
á∏eÉ°ûdG á«ªæàdG »a É¡àªgÉ°ùe

ÜÉ``gQE’G á``ëaÉμe »``a Ió``FGQ GOƒ``¡L ∫ò``ÑJ á``μ∏ªªdG :á``«LQÉîdG
á«ªæàdG äGQÉ``°ùe ™``e »æeC’G ó``©ÑdG §``HôJ á«é«JGôà``°SG ≈``æÑàJ ø``jôëÑdG
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á«æWh á«dhDƒ°ùe â∏ªëJh ájƒªæàdG Iô«°ùªdG ºYO »a â``ª¡°SCG á«æjôëÑdG áaÉë°üdG :iQƒ``°ûdG
»a áμ∏ªªdG õq«ªJ ¢Vô©d äÉMÉ°ùªdG
RGô``HEG ÖfÉL ≈``dEG ,¢Shô«ØdG áëaÉμe
…óëJ πjƒëJ ìÉéf ¢ü°üb øe ójó©dG
QÉμàH’Gh ´GóHEÓd á°Uôa ≈dEG ¢Shô«ØdG
.ä’ÉéªdG ∞∏àîe »a
∞``«`Xƒ``à`H ¢``ù` ∏` é` ª` dG OÉ`` `°` ` TCGh
É«Lƒdƒæμà∏d á«æjôëÑdG ∞``ë`°`ü`dG
,»ªbôdG ΩÓ``YE’G QÉªãà°SGh ,áãjóëdG
á``dÉ``°`Sô``dG Qƒ``°``Uh ∫É``μ` °` TCG ™``jƒ``æ` Jh
äGhOCG ∫É`` `NOEGh ,á``aOÉ``¡` dG á``«` eÓ``YE’G
≈dEG äÉeƒ∏©ªdG π≤æd IôμàÑeh áãjóM
Ö``dGƒ``b »``a É¡ªjó≤Jh ,ΩÉ``©` dG …CGô`` `dG
»aô©ªdG AÉ``æ`Ñ`dG »``a º¡°ùJ á``«` YGó``HEG
QGôªà°SG ó``cDƒ` j É``e ƒ``gh ,»``aÉ``≤`ã`dGh
Ö«dÉ°SC’G áÑcGƒeh ôjƒ£àdG äÉ«∏ªY
áeóîd É¡©jƒ£Jh ,áãjóëdG á«eÓYE’G
.á«æWƒdG ±GógC’G

.¢VÉjôdG »a
∞«£∏dGóÑY QƒàcódG º∏°ùJ Éªc
¥GQhCG øe áî°ùf »fÉjõdG ó°TGQ øH

øH ∞«£∏dGóÑY QƒàcódG º∏°ùJ
,¢ùeCG ,á«LQÉîdG ôjRh »fÉjõdG ó°TGQ
k
øe Oó``Y OÉ``ª`à`YG ¥GQhCG ø``e Éî°ùf
iód ø«æ«©ªdG á≤jó°üdG ∫hódG AGôØ°S
∫É°üJ’G ôÑY ∂dPh ,øjôëÑdG áμ∏ªe
á``cQÉ``°`û`ª`H ,»``Fô``ª``dG »``fhô``à``μ``dE’G
∫BG óªMCG øH ¬∏dGóÑY ï«°ûdG QƒàcódG
á«dhódG ¿hDƒ°û∏d IQGRƒdG π«ch áØ«∏N
≈°ù«Y âæH ÉfQ áî«°ûdG IQƒàcódGh
.IQGRƒdG π«ch áØ«∏N ∫BG è«YO øH
á``«`LQÉ``î`dG ô```jRh º∏°ùJ å``«`M
ó«°ùdG OÉ``ª` à` YG ¥GQhCG ø``e áî°ùf
ô«Ø°S »°ù¨fƒahÉ¨f »°ùfƒ°ù«°S
á«Ñ©°ûdG á«WGô≤ªjódG h’ ájQƒ¡ªL
º«≤ªdGh øjôëÑdG áμ∏ªe iód ø«©ªdG
.âjƒμdG »a
áî°ùf á«LQÉîdG ô``jRh º∏°ùJh

»àdG á«eÉ°ùdG á``dÉ``°`Sô``dÉ``H RGõ``à``Y’Gh
áÑ°SÉæªH ióØªdG ∂∏ªdG ádÓL É¡¡Lh
»àdGh áaÉë°üdG ájôëd »ªdÉ©dG Ωƒ«dG
ájôM ºYój º«μM óFÉb á``jDhQ äó q°ùL
GkócDƒe ,ádhDƒ°ùªdG áª∏μdGh ,áaÉë°üdG
ádÓL ádÉ°SQ ø«eÉ°†e s¿CG ¢ù∏éªdG
É kë°VGh É ké¡f ¢ùμ©J ióØªdG ∂∏ªdG
ΩÓYE’G πFÉ°Shh áaÉë°üdG QhO õjõ©àd
,áμ∏ªªdÉH QÉgOR’Gh AÉæÑdG äÉ«∏ªY »a
QÉ``Ñ`NC’G ∫hGó`` J »``a É¡bƒ≤M É¡ëæeh
äÉeƒ∏©ªdG π≤fh IAÉæq ÑdG AGQB’G ºjó≤Jh
.ábƒKƒªdG äÉfÉ«ÑdGh
ΩÉªàg’G iQƒ°ûdG ¢ù∏ée øªKh
É¡«∏Y ¢``Uô``ë` J »``à``dG Ió``fÉ``°` ù` ª` dGh
ƒª°ùdG Ö``MÉ``°`U á``°`SÉ``Fô``H á``eƒ``μ`ë`dG
∫BG ¿Éª∏°S ø``H áØ«∏N ô``«` eC’G »μ∏ªdG
IófÉ°ùeh ºYóHh ,AGQRƒdG ¢ù«FQ áØ«∏N

áaÉë°üdG ¿CG iQƒ°ûdG ¢ù∏ée ócCG
óàªªdG É¡îjQÉJ ôÑY âª¡°SCG á«æjôëÑdG
ájƒªæàdG Iô``«`°`ù`ª`dG º``YO »``a GOƒ``≤` Y
âªXÉ©Jh ,øjôëÑdG áμ∏ªªd á∏eÉ°ûdG
¥Ó``£` fG ™`` e IOó``©` à` ª` dG É``¡` JÉ``eÉ``¡` °` SEG
ÖMÉ°U Iô°†ëd »MÓ°UE’G ´hô°ûªdG
∫BG ≈``°`ù`«`Y ø``H ó``ª` M ∂``∏` ª` dG á``dÓ``é` dG
¬∏μ°T Éªd ,ióØªdG OÓÑdG πgÉY áØ«∏N
á``bÓ``£`fG ø``e ô``«`Ñ`μ`dG ´hô``°` û` ª` dG Gò`` g
ø``eh á``«`WGô``≤`ª`jó``dG Iô«°ùªd Ió``jó``L
Qhód õjõ©Jh äÉjôëdG øe ójõªd ™aGO
áaÉë°üdG É°Uƒ°üNh
,ΩÓYE’G πFÉ°Sh
k
´Gh
m ™ªàée AÉæH »a Éμk jô°T ÉgQÉÑàYÉH
.á«æWƒdG ¬JÉ«dhDƒ°ùªd ∑Qóeh
Ωƒj áÑ°SÉæªH ¿É«H »a Üô``YCGh
±OÉ°üj …ò``dG ,á«æjôëÑdG áaÉë°üdG
ôîØdG øY ,ΩÉY πc ƒjÉe ô¡°T øe ™HÉ°ùdG

á≤ãdGh ¿hÉ©àdG ≈∏Y áªFÉb ábÓY
´É£≤dG ™e äÉeƒ∏©ªdG ∫OÉÑJh
á«YƒàdG π``LCG øe »ëHôdG ô«Z
.¬H ábóëªdG ôWÉîªdÉH
ï``«` °` û` dG Qƒ`` à` `có`` dG ó`` ` ` cCGh
áØ«∏N ∫BG ó``ª` MCG ø``H ¬``∏`dGó``Ñ`Y
™ØJôªdG ø``«`cQÉ``°`û`ª`dG Oó``Y ¿CG
á«fhôàμd’G á``°`TQƒ``dG √ò``g »``a
102 º``gó``Y ≠``dÉ``Ñ` dGh á``«`Fô``ª`dG
IOÉ``jR ≈∏Y π``«`dO ƒ¡d ,∑QÉ``°`û`e
»``a ø``«` ∏` eÉ``©` dG ió`` ` d »`` `Yƒ`` `dG
á«fÉμeEGh ,ácQÉ°ûªdG äÉYÉ£≤dG
πLCG øe É«LƒdƒæμàdG ô«î°ùJ
≈∏Y Ö∏¨àdGh äÉjÉ¨dG ≥«≤ëJ
≈∏Y á``Ñ` Jô``à` ª` dG äÉ``Hƒ``©` °` ü` dG
.ÉfhQƒc ¢Shô«a áëFÉL
Qƒ°†ëH á``°` TQƒ``dG äó``≤` Y
IóëàªdG ºeCÓd º«≤ªdG ≥°ùæªdG
Öàμe ø``e AGô``Ñ``Nh ,á``HÉ``fE’É``H
á``ë` aÉ``μ` ª` d Ió`` ë` `à` `ª` `dG º`` ` ` `eC’G
AGôÑîdG ø``e áÑîfh ,ÜÉ`` `gQE’G
»a ø«°ü°üîàªdG ø``«` «` dhó``dG
AÉ°†YCG ácQÉ°ûªHh ,∫ÉéªdG Gòg
ò«ØæJ á©HÉàªd á«æWƒdG áæé∏dG
,»dhódG ø``eC’G ¢ù∏ée äGQGô``b
äÉ¡L ø``Y ø«∏ãªe Ö``fÉ``L ≈``dEG
™ªàéªdG äÉ``ª`¶`æ`eh áØ∏àîe
äÉ°ù°SDƒªdGh ∑ƒæÑdGh »fóªdG
.á«dÉªdG

äÉ¡édG ™e äGôÑîdGh QÉ``μ`aC’G
äGQó≤dG AÉæÑd ,á«æ©ªdG á«dhódG
πÑ°ùdG π°†aCG ∫ƒM ,äGQÉ¡ªdGh
äGQGô``b ≥«Ñ£àd äÉ°SQÉªªdGh
AÉaƒdGh »``dhó``dG ø``eC’G ¢ù∏ée
π``ª`©`dG á``Yƒ``ª` é` e äÉ``«` °` Uƒ``à` H
§HGƒ°†dG ™°Vhh (∞JÉa) »dÉªdG
…CG …OÉ``Ø` J π`` LCG ø``e á``«`FÉ``bƒ``dG
™ªàéªdG äÉª¶æªd ∫Ó``¨`à`°`SG
.ÜÉgQE’G πjƒªàd AÉ£¨c »fóªdG
ï``«`°`û`dG Qƒ`` à` `có`` dG Oó`` °` `Th
≈∏Y ,áØ«∏N ∫BG óªMCG øH ¬∏dGóÑY
Iô°†M IOÉ«≤H øjôëÑdG áμ∏ªe ¿CG
øH óªM ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U
OÓÑdG πgÉY ,áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y
Ió`` FGQ GkOƒ``¡``L ∫ò``Ñ` J ,ió``Ø` ª` dG
ÜÉ`` `gQE’G á``ë`aÉ``μ`e »``a á``∏` YÉ``ah
á«é«JGôà°SG ≈æÑàJh ,¬∏jƒªJh
ó©ÑdG §HôJ á∏eÉ°Th á«bÉÑà°SG
á«ªæàdG äGQÉ``°` ù` e ™``e »``æ``eC’G
¢ùjôμJ øY Ók °†a ,áeGóà°ùªdG
õjõ©Jh ô°†ëàªdG ¢``û`jÉ``©`à`dG
.¿ƒfÉ≤dG ádhO
á``μ`∏`ª`e ¿CG ≈`` ``dEG QÉ`` `°` ``TCGh
áeõà∏e ∫GõJ ’h âfÉc øjôëÑdG
áYƒªée äÉ«°UƒJ ™«ªL ò«ØæàH
É¡æeh ,(∞``JÉ``a) »dÉªdG πª©dG
´ƒ``°`Vƒ``e á``æ` eÉ``ã` dG á``«` °` Uƒ``à` dG
AÉæH á«ªgCG ≈∏Y GkOó°ûe ,á°TQƒdG

á``«` æ` Wƒ``dG á``æ` é` ∏` dG â``ª` ¶` f
øjôëÑdG áμ∏ªe ΩGõàdG á©HÉàªd
øY IQOÉ``°` ü` dG äGQGô```≤` `dG π``μ` H
á°SÉFôH ,»``dhó``dG ø``eC’G ¢ù∏ée
óªMCG øH ¬∏dGóÑY ï«°ûdG QƒàcódG
á«LQÉîdG IQGRh π«ch áØ«∏N ∫BG
πªY á``°`TQh ,á``«`dhó``dG ¿hDƒ°û∏d
AÉæÑd ,á«Fôe á«fhôàμdEG á«æWh
ô«Z ´É£≤dG ájÉªM ∫ƒM äGQó≤dG
,»HÉgQE’G ∫Ó¨à°S’G øe »ëHôdG
áμ∏ªªH É¡Yƒf øe á«fÉãdG »gh
7 - 6 »``eƒ``j ∫Ó``N ,ø``jô``ë`Ñ`dG
ácGô°ûdÉH ∂``dPh ,…QÉ``é`dG ƒjÉe
áëaÉμªd IóëàªdG ºeC’G Öàμe ™e
»æ©ªdG πª©dG ≥jôah ÜÉ``gQE’G
.ÜÉgQE’G áëaÉμe ò«ØæàH
¬∏dGóÑY ï«°ûdG QƒàcódG ócCGh
ìÉààaG ∫ÓN ,áØ«∏N ∫BG óªMCG øH
Oƒ¡édG áeGóà°SG á«ªgCG ,á°TQƒdG
áμ∏ªe ΩGõàdG õjõ©J ≈dEG á«eGôdG
øeC’G ¢ù∏ée äGQGô≤H øjôëÑdG
øe ¬``H ™∏£°†j É`` eh ,»`` dhó`` dG
º∏°ùdG ájÉªëd äÉ«dhDƒ°ùeh ΩÉ¡e
»a ò``NC’G ™e ø««dhódG ø``eC’Gh
»a áeÓ°ùdG äGAGô``LEG QÉÑàY’G
.øgGôdG âbƒdG
IQGRh π`` «` `ch í`` ` °` ` `VhCGh
,á``«`dhó``dG ¿hDƒ`°`û`∏`d á``«`LQÉ``î`dG
∫OÉÑJ ,á``°`TQƒ``dG ø``e ájÉ¨dG ¿CG
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:ΩÓYE’G ôjRh ..á«æjôëÑdG áaÉë°üdG Ωƒj áÑ°SÉæªH
»fhôàμdE’G º∏©àdG πÑ≤à°ùeh ô¨°üªdG º∏©àdG
abuloum@gmail.com

ôcòdÉH ôjóédGh .ôãcCG á«ª«∏©J ±Gó``gCG ≥«≤ëàd
¿ƒμJ ô¨°üªdG º∏©àdG »a á«ª«∏©àdG ±GógC’G ¿CG
’ å«M ,É¡≤«≤ëJ π¡°ùjh á``ë`°`VGhh IOó``ë`e
º∏©àªdG ≈∏Y ™°†J ’h Iô«Ñc Oƒ¡L ≈dEG êÉàëJ
.Ók «≤K Ék «ægP Ék ÄÑY
á``«`cò``dG ∞``JGƒ``¡` dG Iõ`` ¡` `LCG â``ª` gÉ``°` S ó```bh
ô¨°üªdG º∏©àdG QÉ°ûàfG »a á«fhôàμdE’G ìGƒdC’Gh
á°UÉNh ø«ª∏©àªdG ø``e ô«ãμdG ió``d ¬MÉéfh
ô¨°üªdG º∏©àdG OÉØà°SG PEG ,º¡æe »ªbôdG π«édG
πãe Iõ``¡` LC’G ∂∏J »``a IôaGƒàªdG äGõ«ªdG ø``e
ádƒ¡°Sh áYô°Sh ø«ª∏©àªdG º¶©e iód ÉgôaGƒJ
Push) äGQÉ`` ©` `°` `TE’Gh â``fô``à` fEÓ` d ∫ƒ``°` Uƒ``dG
.Égô«Zh äÉ¡«ÑæàdGh (notifications
IógÉ°ûe ô¨°üªdG º∏©àdG ∫Éμ°TCG §°ùHCG øeh
π``FÉ``°`Sh ió`` `MEG ≈``∏` Y ô``«`°`ü`b »ª«∏©J ƒ``jó``«` a
á«ª«∏©J Iójô¨J IAGôb hCG »YÉªàL’G π°UGƒàdG
≈∏Y Iô«°üb á«ª«∏©J áÑ©d Ö©d hCG ôàjƒJ ≈∏Y
πãe óMGh »ª«∏©J ±óg ≥«≤ëJ ±ó¡H âfôàfE’G
ΩÉ«≤dG äGƒ``£`N áaô©e hCG ø«©e iƒàëe º¡a
AÉ«°TC’G øe áYƒªée ø«H áfQÉ≤ªdG hCG Ée A»°ûH
º∏©àdG ¿ƒμà«a áeó≤àªdG ¬dÉμ°TCÉH ÉeCG .∂dP ô«Z hCG
ÖdGƒbh á°UÉN á«ª«∏©J äÉ°üæe øe ô¨°üªdG
á«ª«∏©J OGƒ`` `eh IOó``ë` e (Templates)
äGP Iô«°üb äGQÉÑàNGh äÉª««≤J ≈∏Y …ƒàëJ
OGôªdG á«ª«∏©àdG ±GógC’G Ö°SÉæJ áØ∏àîe ∫Éμ°TCG
.É¡≤«≤ëJ
øe ó«Øà°ùf ∞«c :º`` gC’G ∫GDƒ`°`ù`dG »``JCÉ` jh
º∏©àdG ¿CG ¿ƒ``jƒ``Hô``à`dG iô``j ?ô¨°üªdG º∏©àdG
øe ,ä’É``ë`dG ø``e ô«ãc »``a Gk ó``L ó«Øe ô¨°üªdG
Ö∏£àJ »àdG á«°SGQódG äGQô≤ªdG ¢ùjQóJ É¡ªgCG
∂dòch ,Iôªà°ùªdG á©LGôªdGh ôcòàdG É¡à©«Ñ£H
ºàj å«M ,áÑ©°üdG á«ª«∏©àdG äÉjƒàëªdG ¢ùjQóJ
É¡°SQój á£°ùÑe Iô¨°üe ¢``ShQO ≈``dEG É¡ª«°ù≤J
¿CG ôcòdÉH ôjóédGh ,IóYÉÑàe äGôàa ≈∏Y ÖdÉ£dG
øY º∏©àdG »a ¬æe IOÉØà°S’G øμªj ô¨°üªdG º∏©àdG
É¡à°Vôa »àdG á«dÉëdG IôàØdG ∫ÓN â«ÑdG øe ó©H
…OÉ©dG ¢SQódG º«°ù≤J ºàj å«ëH ,ÉfhQƒc áëFÉL
¢``ShQO ≈``dEG IOó©àªdG á«ª«∏©àdG ±Gó`` gC’G …P
á«æ¨dGh á«ª«∏©àdG ±Gó`` gC’G á``jOÉ``MCG Iô¨°üe
ºà«d áÑ°SÉæªdG äÉª««≤àdGh IOó©àªdG §FÉ°SƒdÉH
IóYÉÑàe á«æeR äGôàa ≈∏Y â«ÑdG »a É¡à°SGQO
ióªdG ≈∏Y ÉgôcòJh É¡HÉ©«à°SGh É¡ª¡a ¿Éª°†d
.ó«©ÑdG

ô`` `¨` ``°` ``ü` ``ª` ``dG º`` ` `∏` ` ` ©` ` ` à` ` ` dG ô`` ``Ñ` ` `à` ` `©` ` `j
™«°VGƒªdG ôãcCG øe (Microlearning)
»``fhô``à``μ``d’G º``∏` ©` à` dG ∫É`` é` `e »```a Ék ` `eÉ`` ª` `à` `gG
º∏©àdG í∏£°üe ¿CG º``ZQh .(eLearning)
Ék eÉªàgG ≈b’ ¬fEÉa Ék «Ñ°ùf ójóédÉH ¢ù«d ô¨°üªdG
¢ûbÉæf ÜÉÑ°SC’ Iô«NC’G áfhB’G »a ô«¶ædG ™£≤æe
¬fCG óéf ,∂dP πÑb øμdh .∫É≤ªdG Gòg »a É¡°†©H
Gò¡H Oƒ°ü≤ªdG ’k hCG í°Vƒf ¿CG …Qhô°†dG øe
.…ƒHôàdG í∏£°üªdG
á``°`UÉ``î`dG äÉ``Ø` jô``©` à` dG ø``e ó``jó``©` dG ∑É``æ` g
Üƒ``∏`°`SCG ¬`` fCG É``¡`£`°`ù`HCG ø``e ,ô``¨`°`ü`ª`dG º∏©àdÉH
(Educational Approach) …ƒ``Hô``J
äGó`` Mh ø``e ¿ƒ``μ`à`j ,Ö``dÉ``£` dG ∫ƒ`` M Qƒ``ë`ª`à`j
Iô¨°üªdG ¢``ShQó``dG ≈ª°ùJ Iô«¨°U á«ª«∏©J
»a º∏©àªdG ó``YÉ``°`ù`J (Microlessons)
âbh »a íLQC’G ≈∏Y óMGh »ª«∏©J ±óg ≥«≤ëJ
Ée ºgCG øeh .§≤a ≥FÉbO 7h 3 ø«H ìhGôàj ô«°üb
,(Brevity) RÉéjE’G º∏©àdG øe ´ƒædG Gòg õ«ªj
OóYh âbƒdGh »ª«∏©àdG iƒàëªdÉH õLƒe ƒ¡a
ò``NCÉ`jh .É¡≤«≤ëJ OGô``ª` dG á«ª«∏©àdG ±Gó`` `gC’G
’k Éμ°TCG ô¨°üªdG º∏©àdG »a »ª«∏©àdG iƒàëªdG
IQƒ``°` ü` dGh ,ô``«`°`ü`≤`dG ¢``ü`æ`dG :É``¡`æ`e ,áØ∏àîe
,(ô«°ü≤dG) ƒjó«ØdGh ,∑ôëàªdGh âHÉãdG É¡«YƒæH
,Iô«°ü≤dG äGQÉ``Ñ` à` N’Gh ,äƒ``°` ü` dG ™``WÉ``≤`eh
øμªjh ,Égô«Zh ,á£«°ùÑdG á«∏YÉØàdG ÜÉ©dC’Gh
¢SQódG »a ∫Éμ°TC’G √òg øe πμ°T øe ôãcCG èeO
.óMGƒdG ô¨°üªdG
áYƒªée ≈dEG ô¨°üªdG º∏©àdÉH ΩÉªàg’G Oƒ©j
IOÉjR »a ô«Ñc πμ°ûH º¡°ùj ¬fCG É¡æe ,ÜÉÑ°SC’G øe
¬fƒμd ó«©ÑdG ióªdG ≈∏Y ôcòàdGh º¡ØdG ∫ó©e
¢ShQO ≈dEG »ª«∏©àdG iƒàëªdG áFõéJ ≈∏Y ÉªFÉb
á«æeR äGôàa ≈∏Y É¡à°SGQO ºàj Iô«¨°Uh Iô«°üb
Iô«°ü≤dG IôcGòdG ≈∏Y AÖ©dG ∞Øîj Éªe ,IóYÉÑàe
ójõjh (Short-term Memory) ióªdG
Long-) ióªdG á∏jƒ£dG IôcGòdG ≈∏Y õ«côàdG
¬``fCG Ék «ª∏Y âÑK ó``bh ,(term Memory
ójõj ô¨°üªdG º∏©àdG ¿EÉa …ó«∏≤àdG º∏©àdÉH áfQÉ≤e
áFÉªdÉH 50 áÑ°ùæH ÖdÉ£dG óæY •Gôîf’G ∫ó©e
á«ª«∏©J ∞bGƒe »a äÉeƒ∏©ªdG ≥«Ñ£J ∫ó©eh
.áFÉªdÉH 17 áÑ°ùæH áØ∏àîe
º∏©àdÉH ΩÉªàgÓd iô`` NC’G ÜÉ``Ñ`°`SC’G ø``eh
óæY IOó©àe äÉMÉéæH º∏©àªdG ô©°ûj ¬fCG ô¨°üªdG
,Iô«°üb äGôàa »a á«ª«∏©àdG ±Gó``gC’G ≥«≤ëJ
¬©é°ûjh ,º∏©àdG ƒëf ¬à«©aGO ø``e ójõj Éªe
Iô¨°üªdG ¢``ShQó``dG ø``e ó``jõ``ª`dG á©HÉàe ≈``∏`Y

ô````jRh ™````e å```ë```Ñ```J zÜGƒ``````æ``````dG á````«````dÉ````e{
ø```«```fGƒ```≤```H ™````jQÉ````°````û````e 4 IQÉ`````é`````à`````dG
¿ƒfÉ≤H ´hô``°`û`ª`dG OGƒ`` e ô``jRƒ``dG ™``e âãëHh
(27) ºbQ ¿ƒfÉ≤H Ωƒ°SôªdG øe (1) IOÉªdG πjó©àH
AÉæH ó©ªdG) …QÉéàdG πé°ùdG ¿CÉ°ûH ,Ω2015 áæ°ùd
,(iQƒ°ûdG ¢ù∏ée øe Ωó≤ªdG ¿ƒfÉ≤H ìGôàb’G ≈∏Y
(O) óæÑdG πjó©àH ¿ƒ``fÉ``b ´hô°ûe ≈dEG á``aÉ``°`VE’É``H
äÓeÉ©ªdGh äÉHÉ£îdG ¿ƒfÉb øe (23) IOÉªdG øe
áæ°ùd (54) º``bQ Ωƒ°SôªdÉH QOÉ``°`ü`dG á«fhôàμdE’G
øe Ωó≤ªdG ¿ƒfÉ≤H ìGôàb’G Aƒ°V »a ó©ªdG) Ω2018
.(iQƒ°ûdG ¢ù∏ée
¿CG Ωƒ∏°ùdG ÖFÉædG ó``cCG ,π°üàe ó«©°U ≈∏Yh
OÉ°üàb’Gh á«dÉªdG ô``jRh AÉ≤∏d Ék Ñ∏W â©aQ áæé∏dG
¿ƒfÉb ´hô°ûe á°ûbÉæªd ,πÑ≤ªdG ´ƒÑ°SC’G »æWƒdG
áμ∏ªe á``eƒ``μ` M ø``«` H á``«` bÉ``Ø` J’G ≈``∏` Y ≥``jó``°`ü`à`dÉ``H
¿CÉ°ûH …ô°ùjƒ°ùdG »dGQó«ØdG OÉ``ë` J’Gh øjôëÑdG
≈∏Y ÖFGô°†dÉH ≥∏©àj Éª«a »Ñjô°†dG êGhOR’G ádGREG
»Ñjô°†dG ÖæéàdGh Üô¡àdG ™æeh ∫ÉªdG ¢SCGQh πNódG
ºbQ Ωƒ°Sôª∏d ≥aGôªdG ,É¡H ≥aôªdG ∫ƒcƒJhôÑdGh
.2020 áæ°ùd (14)

áæéd ¢ù«FQ Ωƒ∏°ùdG ìÉÑ°U óªMCG ÖFÉædG ó``cCG
¿CG ÜGƒædG ¢ù∏éªH ájOÉ°üàb’Gh á«dÉªdG ¿hDƒ°ûdG
ìÉÑ°U (ó©oH øY ÉYÉªàLG) Égó≤Y ∫ÓN â°ûbÉf áæé∏dG
.É¡«dEG ádÉëªdG äÉYƒ°VƒªdG øe Gk OóY (AÉ©HQC’G) ¢ùeCG
™e â©ªàLG áæé∏dG ¿CG Ωƒ∏°ùdG ÖFÉædG ô``cPh
øH ójGR ó«°ùdG áMÉ«°ùdGh IQÉéàdGh áYÉæ°üdG ôjRh
¿ƒfÉb ´hô``°`û`e ¬©e âãëH å«M ,»fÉjõdG ó°TGQ
∫hó``d ájQÉéàdG äÉ``eÓ``©`dG (ΩÉ``¶` f) ¿ƒ``fÉ``b πjó©àH
¬«∏Y ≥aGƒªdG á«Hô©dG è«∏îdG ∫hód ¿hÉ©àdG ¢ù∏ée
ºbQ Ωƒ°Sôª∏d ≥aGôªdG 2014 áæ°ùd (6) ºbQ ¿ƒfÉ≤dÉH
.2020 áæ°ùd (13)
áYÉæ°üdG IQGRh äÉ«Fôe ≈dEG áæé∏dG â©ªà°SG Éªc
á«bÉØJ’G ≈∏Y ≥jó°üàdÉH ¿ƒ``fÉ``b ´hô``°`û`e ¿CÉ`°`û`H
»dGQó«ØdG OÉ``ë` J’Gh øjôëÑdG áμ∏ªe áeƒμM ø«H
Éª«a »Ñjô°†dG êGhOR’G á``dGREG ¿CÉ°ûH …ô°ùjƒ°ùdG
™æeh ∫ÉªdG ¢``SCGQh πNódG ≈∏Y ÖFGô°†dÉH ≥∏©àj
≥aôªdG ∫ƒcƒJhôÑdGh »Ñjô°†dG ÖæéàdGh Üô¡àdG
.2020 áæ°ùd (14) ºbQ Ωƒ°Sôª∏d ≥aGôªdG ,É¡H

á``«``fƒ``fÉ``≤``dG ø``«``ª``«``dG ¿hODƒ```````j Oó````L IÉ``°``†``b
AÉ``°``†``≤``∏``d ≈````∏````YC’G ¢``ù``∏``é``ª``dG AÉ```°```†```YCG ΩÉ``````eCG
ΩÉ©dG ÖFÉædG ø«æ«YƒÑdG π°†a
äÉμjôÑàdGh »fÉ¡àdG äÉjBG ≈ª°SCÉH
Ék æªãe ,á«FÉ°†≤dG äÉæ««©àdÉH
¢ùªd …òdG OóédG IÉ°†≤dG Oƒ¡L
AÉæKCG IôHÉãªdGh OÉ¡àL’G º¡æe
áeÉ©dG áHÉ«ædG »``a º¡∏ªY Iôàa
»a ∞¨°ûdG ôªà°ùj ¿CG É«æªàe
ºcÉëªdG »``a »``FÉ``°`†`≤`dG π``ª`©`dG
»a äGQƒ``£` à` dG ô`` NBG á``Ñ` cGƒ``eh
Ωó≤àdG ™``e ÉæeGõJ ∫ÉéªdG Gò``g
.»fhôàμdE’G
»°VÉ≤dG Ωó≤J ,º¡ÑfÉL øe
áHÉ«f »aô«°üdG ó«ªM ø«°ùM
≈dEG πjõédG ôμ°ûdÉH ¬FÓeR øY
ø°ùM ø``H ¬``∏`dGó``Ñ`Y QÉ°ûà°ùªdG
¢ù∏éªdG AÉ``°`†`YCGh ø«æ«YƒÑdG
á≤ãdG √ò``g ≈∏Y AÉ°†≤∏d ≈``∏`YC’G
ó¡L ø``e ¬``H ¿ƒ``eƒ``≤`j É``e ≈``∏`Yh
á``eƒ``¶` æ` ª` dÉ``H AÉ`` ≤` `JQÓ`` d ô``«` Ñ` c
õY ≈dƒªdG ø«∏FÉ°S ,á«FÉ°†≤dG
ádGó©dG ≥«≤ëàd º¡≤aƒj ¿CG πLh
.É¡HÉë°UC’ ¥ƒ≤ëdG AÉ°SQEGh

ôªà°ùeh º`` FGO πªY á«FÉ°†≤dG
¿EGh ,AÉ``°`†`≤`dG πª©H AÉ``≤` JQÓ``d
º∏°S Éªg OÉédG AÉ£©dGh IôHÉãªdG
IDƒØc IõLÉf ádGóY ≈dEG ∫ƒ°UƒdG
»≤«≤ëdG ¬LƒdG ¬dÓN øe ô¡¶j
¿CG ±É``°` VCGh ,øjôëÑdG ºcÉëªd
¢ù∏éª∏d »``fhô``à`μ`dE’G ∫ƒ``ë`à`dG
øe ô«ãμdG ìÉ``JCG AÉ°†≤∏d ≈∏YC’G
∫ÉéªdG íàah IõLÉædG ádGó©dG
…CG »a Ék «fhôàμdG iƒYódG ™aôd
Ωƒ≤j Éeh ,ô°ùjh áYô°ùHh âbh
øe AÉ°†≤∏d ≈∏YC’G ¢ù∏éªdG ¬H
AÉ°†≤dG IOÉ°ù∏d ôªà°ùe ÖjQóJ
á``«` fhô``à` μ` dE’G á``eƒ``¶`æ`ª`dG ≈``∏` Y
á``£`∏`°`ù`dG AÉ```≤` `JQG ≈`` ` dEG ±ó`` ¡` `j
Ωó≤àdG á``Ñ` cGƒ``e »``a á«FÉ°†≤dG
OGó°ùdG ™«ªé∏d Ék «æªàe ,Qƒ£àdGh
º¡àdÉ°SQ AGOCG »``a ≥``«` aƒ``à` dGh
AÉ°†≤dG QhO Gk ó``cDƒ` e ,á«eÉ°ùdG
ï«°SôJh ™ªàéªdG QGô≤à°SG »a
.ádGó©dG ÇOÉÑe
øH »∏Y QƒàcódG Ωó≤J Éªc

øe Oó``Y ¢``ù` eCG ìÉ``Ñ`°`U iOCG
á«fƒfÉ≤dG ø«ª«dG OóédG IÉ°†≤dG
ø°ùM øH ¬∏dGóÑY QÉ°ûà°ùªdG ΩÉeCG
õ««ªàdG áªμëe ¢ù«FQ ø«æ«YƒÑdG
≈``∏` YC’G ¢ù∏éªdG ¢``ù`«`FQ Ö``FÉ``f
π°†a øH »∏Y QƒàcódGh ,AÉ°†≤∏d
Qƒ°†ëH ,ΩÉ©dG ÖFÉædG ø«æ«YƒÑdG
,AÉ°†≤∏d ≈∏YC’G ¢ù∏éªdG AÉ°†YCG
ºbQ »μ∏ªdG ô``eCÓ`d Gk ò«ØæJ ∂``dPh
äÉæ««©àH 2020 áæ°ùd (18)
πLh õY ¬∏dG øjógÉ©e ,á«FÉ°†b
Gƒeôàëj ¿CGh ∫ó©dÉH Gƒªμëj ¿CG
.É¡ª¶fh áμ∏ªªdG ø«fGƒb
¬∏dGóÑY QÉ°ûà°ùªdG ô``Ñ`Yh
ΩÉª°†fÉH ¬Ñ«MôJ øY ø«æ«YƒÑdG
á«æjôëÑdG QOGƒ``μ``dG ø``e áÑîf
,»FÉ°†≤dG π``ª`©`dG ≈`` dEG á``HÉ``°`û`dG
∫ÉéªdG Gòg »a á«dÉY IôÑN …hP
»a ≥``HÉ``°` ù` dG º``¡`∏`ª`Y ∫Ó`` N ø``e
.áeÉ©dG áHÉ«ædG
¬∏dGóÑY QÉ°ûà°ùªdG ∫É`` bh
á£∏°ùdG Qƒ``£`J ¿EG ø«æ«YƒÑdG

√QGô≤à°SGh øWƒdG øeCG ≈∏Y ®ÉØëdG »a …Qƒëe ∂jô``°T ÉæàaÉë``°U
Iô``°` SC’G É¡dÓN ø``e Oó``é`J á«æWh
É¡μ°ùªJ á``«``eÓ``YE’Gh á``«`Ø`ë`°`ü`dG
A’ƒ```dG »`` a á``«` æ` Wƒ``dG â``HGƒ``ã` dÉ``H
,ióØªdG ∂∏ªdG á``dÓ``é`dG ÖMÉ°üd
É¡àdÉ°SQ á∏°UGƒe ≈∏Y ¢UôëdGh
®ÉØëdG »a ájôjƒæàdGh ájƒYƒàdG
,¬àeÓ°Sh ™ªàéªdG Ió`` Mh ≈``∏`Y
á``ë`dÉ``°`ü`dG á``æ` WGƒ``ª` dG ¢``ù` jô``μ` Jh
á∏«ÑædG á``«`fÉ``°`ù`fE’G º«≤dG AÓ`` `YEGh
,∫Gó```à` `Y’Gh í``eÉ``°` ù` à` dG ÇOÉ`` Ñ` `eh
á`` ` fÉ`` ` eCGh ¥ó```°` `ü` `H ô`` «` `Ñ` `©` `à` `dGh
ø``Wƒ``dG ¢``†`Ñ`f ø``Y á``«` Yƒ``°` Vƒ``eh
äÉ©FÉ°ûdG á¡LGƒe »a ¬JGõéæeh
ΩGõàd’G ≥ah ,IOÉ°†ªdG äÓªëdGh
≥«KGƒªdGh á«æWƒdG äÉ©jô°ûàdÉH
.á«eÓYE’G

ÖMÉ°üd á«eÉ°ùdG ádÉ°SôdG ¬àæª°†J
áÑ°SÉæªH ió``Ø`ª`dG ∂``∏`ª`dG á``dÓ``é`dG
øe ,áaÉë°üdG ájôëd »ªdÉ©dG Ωƒ«dG
»æWƒdG ΩÓYE’Gh áaÉë°üdÉH IOÉ°TEG
»a á«æWƒdG º¡JÉÑLGh á``jOCÉ` J »``a
á``cQÉ``°`û`ª`dGh áª∏μdG á``fÉ``eCG ¿ƒ``°` U
ø``eCG ø``Y ´É``aó``dG »``a á``«`dhDƒ`°`ù`ª`H
ájƒªæàdG ¬JGõéæe õjõ©Jh ,øWƒdG
±ô£à∏d …ó°üàdGh ,ájQÉ°†ëdGh
Qhó`` `dG á``∏``°``UGƒ``eh ,ÜÉ`` ` ` ` `gQE’Gh
≥jôØdG Oƒ``¡`L º``YO »``a …ƒ``Yƒ``à`dG
ÉfhQƒc ¢Shô«Ød …ó°üà∏d »æWƒdG
.óéà°ùªdG
óªëe ø``H »``∏`Y ó``«`°`ù`dG ó`` `cCGh
AÉØàM’G ¿CG ΩÓYE’G ôjRh »ë«eôdG
áÑ°SÉæe á«æjôëÑdG áaÉë°üdG Ωƒ«H

.ΩÓYE’G ôjRh |
AGƒ`` `LCG ™``e É``«k `°`TÉ``ª`J ,á``«` eƒ``μ` ë` dG
.»WGô≤ªjódGh »°SÉ«°ùdG ìÉàØf’G
√ôîa ø``Y »``ë`«`eô``dG Üô`` `YCGh
ÉªH ø««eÓYE’G ™«ªLh √RGõ``à`YGh

IQOÉÑe »a ƒjÉe ô¡°T øe ™HÉ°ùdG »a
øe OhóëeÓdG ºYódG ¢ùμ©J á«eÉ°S
äÉjôë∏d ióØªdG ∂∏ªdG ádÓL ¿ód
.á«eÓYE’Gh á«Øë°üdG
á°SÉFôH áeƒμëdG ¢UôM ócCGh
áØ«∏N ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U
,AGQRƒdG ¢ù«FQ áØ«∏N ∫BG ¿Éª∏°S øH
ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ºYOh
»``dh áØ«∏N ∫BG ó``ª`M ø``H ¿É``ª`∏`°`S
ÖFÉædG ≈``∏`YC’G óFÉ≤dG ÖFÉf ó¡©dG
AGQRƒ`` `dG ¢``ù`∏`é`e ¢``ù`«`Fô``d ∫hC’G
π``FÉ``°` Shh ∞``ë` °` ü` dG á`` jOCÉ` `J ≈``∏` Y
áeóN »a á«æ¡ªdG É¡JÉÑLGh ΩÓYE’G
øY ô«Ñ©àdGh ,ø«æWGƒªdGh øWƒdG
,á«bGó°üeh á«Yƒ°VƒªH ºgÉjÉ°†b
äÉ¡édG »dhDƒ°ùe ™``e π°UGƒàdGh

óªëe ø``H »``∏`Y ó``«`°`ù`dG OÉ``°` TCG
Qhó``dÉ``H ΩÓ`` ` YE’G ô```jRh »``ë`«`eô``dG
á``aÉ``ë`°`ü`∏`d ∫hDƒ``°``ù``ª``dG »``æ` Wƒ``dG
,≥jô©dG É¡îjQÉJ ôÑY á«æjôëÑdG
∂``jô``°`û`c ±ô``°` û` ª` dG É``gQƒ``°` †` Mh
ø`` eCG ≈``∏` Y ®É``Ø` ë` dG »`` a …Qƒ`` ë` `e
,¬àjƒg ¿ƒ°Uh ,√QGô≤à°SGh øWƒdG
Iô«°ùªdG πX »a ¬JÉÑ°ùàμe õjõ©Jh
Ió``FGô``dG á«WGô≤ªjódGh ájƒªæàdG
ÖMÉ°U Iô°†M IOÉ«≤H áeGóà°ùªdGh
∫BG ≈°ù«Y ø``H óªM ∂∏ªdG ádÓédG
.ióØªdG OÓÑdG πgÉY áØ«∏N
á«ëàdÉH ΩÓ``YE’G ôjRh ¬LƒJh
Iô°SC’G ≈dEG »fÉ¡àdG Ö«WCGh ôjó≤àdGh
áÑ°SÉæªH á``«` eÓ``YE’Gh á«Øë°üdG
á«æjôëÑdG áaÉë°üdG Ωƒ«H AÉØàM’G

2021-2020 πªY á``£N ô≤j »ª∏``°ùdG ¢ûjÉ©à∏d »ªdÉ©dG óªM ∂∏ªdG õ``côe
á«æjódG ájôëdG õ``jõ©àd á«μ∏e iDhQ ÉgOƒ≤J á``≤KGh ≈£îH ¿ƒ``°VÉe :áØ«∏N øH ó``dÉN

øe Rõ``©`J »``à`dG IôμàÑªdG è``eGô``Ñ` dGh
QhOh øjôëÑdG áμ∏ªe Ö©°T áfÉμe
ô«N Gƒfƒμ«d IóYGƒdG á«HÉÑ°ûdG ¬JÉbÉW
¢ûjÉ©àdGh »æjódG íeÉ°ùà∏d AGôØ°S
á``≤`£`æ`ª`dG iƒ``à` °` ù` e ≈``∏` Y »``ª` ∏` °` ù` dG
.ºdÉ©dGh

πªY á£N QGô`` bEGh á°ûbÉæeh ,2020
πμ«¡dG QGôbEGh ,2021-2020 õcôªdG
.õcôª∏d ájò«ØæàdG áëFÓdGh »ª«¶æàdG
QƒàcódG ócCG ´ÉªàL’G ΩÉàN »ah
ΩGõàdG áØ«∏N ∫BG áØ«∏N øH ódÉN ï«°ûdG
äGQOÉÑªdG π°†aCG ìô£H ΩÉàdG õcôªdG

ÉgOƒ≤J á``≤`KGh ≈£îH õcôªdG ±Gó`` gCG
ióØªdG ∂∏ªdG ádÓL äÉ¡«LƒJh iDhQ
øe ìhôH ™«ªé∏d á«æjódG ájôëdG õjõ©àd
≈dEG ájODƒªdG áÑëªdGh ∫OÉÑàªdG ΩGôàM’G
.»ª∏°ùdG ¢ûjÉ©àdG
∫Ó``N AÉ`` æ` `eC’G ¢``ù`∏`é`e ¢``û` bÉ``fh
≈∏Y ™jQÉ°ûªdGh äÉYƒ°VƒªdG ´ÉªàL’G
∫ÓN √RÉ``é`fEG º``J É``eh ,∫É``ª` YC’G ∫hó``L
,á£°ûfCGh äÉ«dÉ©a øe á«°VÉªdG IôàØdG
á``£`°`û`fCG ø`` Y õ``Lƒ``e ¢``VGô``©` à` °` SG ™`` e
ióØªdG ∂∏ªdG ádÓL ä’ÉÑ≤à°SGh õcôªdG
áaÉ°VEG ,º¡aƒ«°Vh õcôªdG AÉæeCG ¢ù∏éªd
äÉYÉªàLG ∫hó``L ≈∏Y á``≤`aGƒ``ª`dG ≈``dEG
.2020 ΩÉ©d AÉæeC’G ¢ù∏ée
»a AÉ`` æ` `eC’G ¢``ù`∏`é`e ¢``û` bÉ``f É``ª` c
∂∏ªdG è``eÉ``fô``H äGó``é`à`°`ù`e ¬``YÉ``ª`à`LG
ÖfÉL ≈``dEG ,IOÉ``«`≤`dG »``a ¿É``ª`jEÓ`d óªM
ΩÉY »a õcôª∏d »dÉªdG ™°VƒdG á°ûbÉæe

øe ™«ªL áeÓ°Sh áë°U ¿Éª°V πLCG øe
ø«ª∏°ùe øe áμ∏ªªdG ¢``VQCG ≈∏Y ¢û«©j
á∏eÉ©e ø``e √ƒ≤d É``eh ,ø«ª∏°ùe ô«Zh
á«Ñ£dG äÉeóîdG π°†aCG ºjó≤Jh á«bGQ
.ábôØJ hCG õ««ªJ ¿hO ™«ªé∏d á«LÓ©dGh
IƒYóH ∂dòc ¿ƒ©ªàéªdG Ö`` qMQh
IÓ°ü∏d á«fÉ°ùfE’G IƒNCÓd É«∏©dG áæé∏dG
ƒjÉe 14 »a á«fÉ°ùfE’G πLCG øe AÉYódGh
ácQÉ°ûªdG IQhô°V ≈∏Y øjócDƒe ,…QÉédG
øe Ió``jô``Ø`dGh áÑ«£dG IQOÉ``Ñ` dG √ò``g »``a
AÉ``Yó``dGh ΩÉ«°üdGh äGƒ∏°üdÉH É¡Yƒf
.ÖgGòªdGh ¿ÉjOC’G πc øe ∑ôà°ûªdG
QƒàcódG Oqó` L ,´É``ª`à`L’G ∫Ó``Nh
¬«fÉ¡J áØ«∏N ∫BG áØ«∏N øH ódÉN ï«°ûdG
ô«ªdG á«ª°S Ió«°ùdG õcôª∏d ΩÉ©dG ø«eCÓd
,É¡æ««©àH á«eÉ°ùdG á«μ∏ªdG á≤ãdG ≈∏Y
á«fÉãdG ¬JQhóH AÉæeC’G ¢ù∏ée ¿CG GócDƒe
≥«≤ëJ ≈∏Y ΩRÉY ójóédG ¬eÉY ø«eCÉHh

óªM ∂∏ªdG õcôe AÉæeCG ¢ù∏ée ó≤Y
¬YÉªàLG »ª∏°ùdG ¢ûjÉ©à∏d »ªdÉ©dG
á°SÉFôH ,ΩÉ``©` dG Gò``¡` d ∫hC’G …Qhó`` ` dG
áØ«∏N ∫BG áØ«∏N øH ódÉN ï«°ûdG QƒàcódG
¢ù«FQ ™aQ å«M ,AÉæeC’G ¢ù∏ée ¢ù«FQ
∫ÉªYCG ájGóH »a AÉæeC’G ¢ù∏ée AÉ°†YCGh
ôjó≤àdGh ôμ°ûdG äÉ``jBG ≈ª°SG ´ÉªàL’G
óªM ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†M ΩÉ≤ªd
,ióØªdG OÓÑdG πgÉY áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y øH
≠dÉH ΩÉªàgG øe õcôªdG ¬H ≈¶ëj Éªd
π©L »a âªgÉ°S ,á«eÉ°S á«μ∏e ájÉYQh
º«b ô°ûæd á©WÉ°S á«ªdÉY IQÉæe õcôªdG
.»ª∏°ùdG ¢ûjÉ©àdGh »æjódG íeÉ°ùàdG
¢ù∏ée AÉ``°`†`YCGh ¢ù«FQ Qqó` b Éªc
¿ÉjOC’G ∞∏àîªd ¿ƒªàæj øjòdG ,AÉæeC’G
Iô«ÑμdG á«æWƒdG Oƒ¡édG Ék«dÉY ,¥GôYC’Gh
áëaÉμªd øjôëÑdG ≥``jô``a É¡dòÑj »``à`dG
(19 ó«aƒc) óéà°ùªdG ÉfhQƒc ¢Shô«a

»``fÉ``£``jô``Ñ``dG …ô``μ``°``ù``©``dG ≥``ë``∏``ª``dG π``Ñ``≤``à``°``ù``j ´É````aó````dG ¿hDƒ````°````T ô`````jRh
,»fÉ£jôÑdG …ôμ°ù©dG ≥ë∏ªdÉH ´ÉaódG
¿hÉ``©`à`dG äÉ``bÓ``Y ¢``VGô``©`à`°`SG º``Jh
ºFÉ≤dG ∑ôà°ûªdG …ôμ°ù©dG ≥«°ùæàdGh
.ø«≤jó°üdG øjó∏ÑdG ø«H
…ôëH øcôdG AGƒ∏dG AÉ≤∏dG ô°†M
¢ù«FQ óYÉ°ùe ¬∏dG ∫Ée óªMCG ∞°Sƒj
,øjƒªàdGh OGó``eEÓ` d ¿É`` `cQC’G áÄ«g
º°TÉg óªëe …ôëH øcôdG AGƒ``∏`dGh
.…ôμ°ù©dG ¿hÉ©àdG ôjóe IOÉ°ùdG

¬∏dGóÑY øcôdG ≥jôØdG πÑ≤à°SG
¿hDƒ` °` T ô`` jRh »ª«©ædG ø``°`ù`M ø``H
ìÉÑ°U áeÉ©dG IOÉ``«` ≤` dG »``a ´É``aó``dG
Ω2020 ƒ``jÉ``e 6 AÉ`` `©` ` HQC’G ¢`` ù` `eCG
PAUL A …ôëH Ωó`` `≤` ` ª` ` dG
…ôμ°ù©dG ≥ë∏ªdG WINDSOR
á≤jó°üdG IóëàªdG áμ∏ªªdG IQÉØ°ùH
.áμ∏ªªdG iód
¿hDƒ°T ôjRh ÖMQ AÉ≤∏dG ∫ÓNh

á``eÉ``ª``c ±’BG 10 á``ë``°``ü``dG º``∏``°``ù``J á```«```fÉ```°```ù```fE’G ∫É```ª```YCÓ```d á``«``μ``∏``ª``dG
âeób å«M ,áØ«∏N ∫BG óªM øH ô°UÉf ï«°ûdG ƒª°S
øe »©ªàéªdG ºMÓàdGh AÉ£©∏d Gõ«ªàe ÉLPƒªf
ÉfhQƒc ¢Shô«a …óëàd …ó°üàdGh øWƒdG πLCG
.™«ªédG áeÓ°Sh áë°U ßØëj ÉªH
áæé∏H áWÉæªdG ΩÉ¡ªdG ¢VGô©à°SG ºJ Éªc
zô«N Éæ«a{ á«æWƒdG á∏ªëdG »a áªFÉ≤dG Oƒ¡édG
á∏ªëdG øe á≤ëà°ùªdGh Ió«Øà°ùªdG äÉ¡édGh
á«μ∏ªdG á°ù°SDƒªdG ø«H ∑ôà°ûªdG πª©dG á«dBGh
π``LCG ø``e áë°üdG IQGRhh á«fÉ°ùfE’G ∫ÉªYCÓd
.zô«N Éæ«a{ á∏ªëd á«eÉ°ùdG ±GógC’G ≥«≤ëJ
á≤FÉa áë°üdG Iô``jRh äOÉ``°` TCG É¡ÑfÉL ø``e
ìÉéf øe ¬à≤≤M Éeh ô«N Éæ«a á∏ªëH ídÉ°üdG
»æjôëÑdG ™ªàéªdG ¬H ™àªàj Ée ¢ùμY õ«ªàe
,Ió«°TôdG IOÉ«≤∏d A’hh áÑëeh ºMÓJ øe ºjôμdG
É¡H Ωƒ≤J »àdG Oƒ¡édG áæªãe ,á«dÉ¨dG Éæàμ∏ªªdh
¬«LƒàH á«fÉ°ùfE’G ∫ÉªYCÓd á«μ∏ªdG á°ù°SDƒªdG
áØ«∏N ∫BG óªM øH ô°UÉf ï«°ûdG ƒª°S øe ºjôc
,áëFÉédG √òg ∫ÓN IóFGQ ™jQÉ°ûe øe ¬àeób Éeh
áë°üdG IQGRh »Ñ°ùàæe ™«ªLh É¡aô°ûJ IócDƒe
á«μ∏ªdG á°ù°SDƒªdG ™``e πª©dGh áæé∏dG º``Yó``H
ÉªHh ,øjôëÑdG áμ∏ªe áeóîd á«fÉ°ùfE’G ∫ÉªYCÓd
.ô«N Éæ«a á∏ªëd á«eÉ°ùdG ±GógC’G ≥≤ëj

áªgÉ°ùe »°SÉ«b âbh »a äÉeÉªμdG øe Iô«ÑμdG
¢Shô«Ød …ó°üà∏d á«æWƒdG Oƒ¡édG »a º¡æe
.ÉfhQƒc
ó«°ùdG ≈Ø£°üe Qƒ``à` có``dG ¢``Vô``©`à`°`SGh
õ«ªàªdG ìÉ``é` æ` dGh ô``«`N É``æ`«`a á``∏`ª`M ±Gó`` ` gCG
º``Yó``d â``≤`∏`£`fG »``à` dGh á``∏`ª`ë`dG ¬``à`≤`≤`M …ò`` `dG
¢Shô«Ød …ó°üà∏d ácQÉÑªdG á«æWƒdG Oƒ¡édG
ÖMÉ°U
IOÉ«≤H (19-COVID) ÉfhQƒc
áØ«∏N ∫BG óªM øH ¿Éª∏°S ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG
∫hC’G ÖFÉædG ≈``∏`YC’G óFÉ≤dG ÖFÉf ó¡©dG »``dh
äÉ¡«Lƒàd Gòk «ØæJh ,AGQRƒ`` dG ¢ù∏ée ¢ù«Fôd

¢Shô«a á¡LGƒªd ≈``dhC’G ±ƒØ°üdG »a ¿ƒØ≤j
äÉeóN ø``e ¬``H ¿ƒeƒ≤j ÉªH Gkó«°ûe ,É``fhQƒ``c
QÉ°ûàfG øe óëdG »a ô«Ñc πμ°ûH âªgÉ°S IófÉ°ùe
.øjôëÑdG áμ∏ªe »a ¢Shô«ØdG Gòg
¿CG ó``«`°`ù`dG ≈``Ø`£`°`ü`e Qƒ``à` có``dG ó`` `cCG É``ª` c
äÉeÉªμdG êÉàfEG »a áë°üdG IQGRh ™e ¿hÉ©àdG
ºbÉ£∏d á``Hƒ``∏`£`ª`dG äÉ``«`ª`μ`dG ô``«`aƒ``à`d ôªà°ùe
áaÉ°VEG ,á«ë°üdG QOGƒμdGh ø«°VôªªdGh »Ñ£dG
AGƒ``jE’G õcGôe A’õæd iô``NCG äÉ«ªc ô«aƒJ ≈dEG
Gkó«°ûe ,…RGô``à` M’G »ë°üdG ôéëdG õ``cGô``eh
äÉ«ªμdG √òg õ«¡éJ »a áéàæªdG ô°SC’G ¿hÉ©àH

IôjRh ídÉ°üdG ó«©°S âæH á≤FÉa â∏Ñ≤à°SG
ΩÉ©dG ø«eC’G ó«°ùdG ≈Ø£°üe QƒàcódG áë°üdG
¢ù«FQ á«fÉ°ùfE’G ∫ÉªYCÓd á«μ∏ªdG á°ù°SDƒª∏d
á«æWƒdG á∏ªëdG »a áªFÉ≤dG Oƒ¡édG ≥«°ùæJ áæéd
ºJ å«M ,áë°üdG IQGRƒH É¡Ñàμe »a zô«N Éæ«a{
áë°üdG IQGRh ø«H ¿hÉ©àdG πÑ°S ¢VGô©à°SG
≈∏Y á«fÉ°ùfE’G ∫ÉªYCÓd á«μ∏ªdG á°ù°SDƒªdGh
,äÉeÉªμdG êÉàfEG á«∏ªYh áØ∏àîªdG äÉjƒà°ùªdG
Iô°ûY ƒ``ë`f º``jó``≤`à`H á``°`ù`°`SDƒ`ª`dG â``eÉ``b å``«`M
,IQGRƒ``∏` d É``jhó``j áYƒæ°üe ¬``Lh áeÉªc ±’BG
∫ÉªYCÓd á«μ∏ªdG á°ù°SDƒªdG É¡àéàfCG »``à` dGh
áÑ°ùàæªdG áéàæªdG ô°SC’G ™e ¿hÉ©àdÉH á«fÉ°ùfE’G
.á°ù°SDƒª∏d
ó«°ùdG ≈Ø£°üe QƒàcódG π≤f AÉ≤∏dG ∫ÓNh
áØ«∏N ∫BG óªM øH ô°UÉf ï«°ûdG ƒª°S äÉ«ëJ
¿hDƒ°Th á«fÉ°ùfE’G ∫ÉªYCÓd ∂∏ªdG ádÓL πãªe
¢ù∏ée ¢ù«FQ »æWƒdG øeC’G QÉ°ûà°ùe ÜÉÑ°ûdG
≈dEG ,á«fÉ°ùfE’G ∫ÉªYCÓd á«μ∏ªdG á°ù°SDƒªdG AÉæeCG
√ƒª°S ôjó≤Jh áë°üdG IQGRh »Ñ°ùàæe ™«ªL
É¡H Ωƒ≤j »àdG Iô«ÑμdG Oƒ¡é∏dh »dƒ£ÑdG Qhó∏d
ø«°VôªªdGh AÉÑWC’G øe áë°üdG IQGRh ƒÑ°ùàæe
øjòdG øjôëÑdG ≥jôa øe ºg øjòdGh ø«jQGOE’Gh

:QƒeCG AÉ«dhCG ..»°SÉ«b âbh »a á«FÉæãà°SG Oƒ¡L
بيانات الخبر

á``«``eÉ``¶``æ``dG á```°```SGQó```dG ≥``«``∏``©``J º````ZQ º``«``∏``©``à``dG á``∏``°``UGƒ``e »```a â``ë``é``f zá``«``Hô``à``dG{
اليوم
IQGRh Oƒ¡L ¿CG Qƒ``eCG AÉ``«`dhCG ó``cCG

á``eó``î`dG á``eGó``à` °` S’ º``«`∏`©`à`dGh á``«`Hô``à`dG

øY äôªKCG ,á«FÉæãà°SGh IQÉÑL á«ª«∏©àdG
التاريخ
»a äGRÉ``é` fE’Gh äÉÑ°ùàμªdG øe ójó©dG
Ohóëe Oó``Y ø«H õ«ªe ™bƒe õéM ø``e
الخبر
…óëàd º∏°ùà°ùJ ºd »àdG ºdÉ©dG ∫hO øe

øjôëÑdG áμ∏ªe É¡H âæμªJh ,»°SÉ«b âbh

ΩÉ©dG AÉ¡fEG ∫hó``dG øe ójó©dG ¬«a äQô``b
جهة النشر
.»°SGQódG
…òdG âbƒdG »a ,á«eÉ¶ædG á°SGQódG ≥«∏©J

الصفحة
™jƒæJ ƒëf IQGRƒ`` dG ¬LƒàH ,zè«∏îdG
q
QÉÑNCG{`d äÉëjô°üJ »a ,GhOÉ``°`TCGh

»£«∏°ùdG ¬∏dGóÑY ó«°ùdG ∫Éb ,√QhóH
ådÉãdG ∞°üdÉH óªM ÖdÉ£dG ô``eCG »``dh
º«∏©àdGh á«HôàdG IQGRh ôμ°ûf{ :…OGóYE’G
¢SQGóªdÉH á«ª«∏©àdGh ájQGOE’G äÉÄ«¡dGh
øY º«∏©àdG á∏°UGƒªd ¬fƒdòÑj É``e ≈∏Y
,ÉæFÉæHC’ É``©`FGQ ÓYÉØJ Éfó¡°T PEG ,ó``©`H
∫Éée »a IójóL äGôÑN GƒÑ°ùàcG ó``bh
.zº«∏©àdG É«LƒdƒæμJ

∫ÓN ádhòÑe Oƒ¡L …CG π°üJ ¿CG øμªj
™«ªL »a ∫ÉªμdG ≈dEG áÑ©°üdG IôàØdG √òg
ôeCG IQGRƒ``dG ¬àeób Ée ¿CG ’EG ,»MGƒædG
ÖLGƒdG øeh ,Iô«ãc ¬JÉ«HÉéjEGh ,™``FGQ
√RÉéfEG ºJ Ée Qó≤fh ôμ°ûf ¿CG Ék©«ªL Éæ«∏Y
¿CG ≈dEG Ik ô«°ûe ,º«∏©àdG á∏°UGƒe π«Ñ°S »a
,É¡æHG ™e ôªà°ùe π°UGƒJ ≈∏Y á°SQóªdG
πFÉ°Sh øe OÉØà°SG óbh ,¬JófÉ°ùeh ¬ªYód
.áMÉàªdG º∏q ©àdG

áMÉàªdG äGAGô`` KE’Gh ¢``ShQó``dGh »ªbôdG
πFÉ°Sh øe Égô«Zh á«ª«∏©àdG áHGƒÑdG ôÑY
É¡ªjó≤J »a äó¡àLG hCG IQGRƒ``dG É¡Jôah
.á°SQóªdG
á«dh ,»°Tƒ∏ÑdG Iô«æe Ió«°ùdG É``eCG
º«gGôHEG ájOGóYE’G á∏MôªdÉH ÖdÉ£dG ôeCG
Ωƒ≤J Ée ¿CG ≈dEG äQÉ°TCG ó≤a ,ôμ°ùY ídÉ°U
,¥ƒÑ°ùe ô«Z ô«Ñc ó¡L ƒg IQGRƒ``dG ¬H
’h ,Iô``gÉ``b á«FÉæãà°SG ±hô``X π``X »``a

º«∏©àdGh á«HôàdG IQGRh ¿CG QƒeC’G AÉ«dhCG
™«ªL »``£`î`à`d OGó``©` à` °` S’G º`` `JCG ≈``∏` Y
º«∏©àdG ô«aƒJ ™°†J É``¡`fCGh ,äÉjóëàdG
»a áÑ∏£dG AÉæHCÓd ¬àeGóà°SGh Ö°SÉæªdG
¬æHG ¿CG ≈``dEG Gkô«°ûe ,É``¡`JÉ``jƒ``dhCG áeó≤e
≈¶ëjh ,ó©H øY º∏q ©àdÉH Gkô«ãc ™àªà°ùj
,¬à°SQóeh ¬«ª∏©e øe IófÉ°ùªdGh ºYódÉH
äÉ``eƒ``∏`©`ª`dG ø``e ó``jó``©` dG Ö``°`ù`à`cG ó`` bh
iƒàëªdG ∫ÓN øe ,IójóédG äGQÉ¡ªdGh

øe IOÉØà°S’ÉH ,ó©H øY º∏©àdG πFÉ°Sh

É``gõ``jõ``©`Jh ,á``«` fhô``à` μ` dE’G á``eƒ``¶`æ`ª`dG
العدد
¿ƒ``jõ``Ø` ∏` J ô``Ñ` Y á`` YGò`` ª` `dG ¢``ü` °` ü` ë` dÉ``H
áÑ∏£dG äGQó`` `b »``YGô``j É``ª`H ,ø``jô``ë` Ñ` dG

º«∏©àdG ∫É°üjEG øª°†jh ,ºgQƒeCG AÉ«dhCGh
الرابط اإللكتروني
±Gƒf ó«°ùdG ∫Éb ,¬ÑfÉL øe .™«ªédG ≈dEG
øe »côJ ÖdÉ£dG ô``eCG »``dh ,»£H OhGO
ájOGóYE’G á«FGóàH’G π«°ùdG …OGh á°SQóe
øëf Éæd âØ°ûc ób áeRC’G √òg ¿EG ,ø«æÑ∏d
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ó©H øY »îjQÉJ ÜÉàc ∫hCG ø°Tój »aÉ≤ãdG ≈°ù«Y õcôe

º¡YÉ°VhCG πjó©J ≈dEG ø«ØdÉîªdG »°TGƒªdG QÉéJ âYO

™e ¿hÉ``©``à``dÉ``H zá``«``fGƒ``«``ë``dG Ihô```ã```dG{
á«FGƒ°ûY í``HP ø``cÉ``eCG ≥∏¨J zá``ë``°``ü``dG{
ø``e ¢`` ` ` `SCGQ 600 ø`` ``eh
¢``SCGQ 1500 ≈``dEG QÉ``≤` HC’G
å«M π``MGô``e Ió`` Y ≈``∏` Y
Ωƒ°SôdG ø``e AÉ``¡`à`f’G º``J
øe ´hô°ûª∏d á«°Sóæ¡dG
AÉæÑdG ™jQÉ°ûe IQGOEG πÑb
QÉ``Lh ∫É``¨`°`TC’G ¿hDƒ`°`û`H
á∏Môª∏d á°übÉæªdG OGó``YEG
.≈dhC’G
ádÉcƒdG Ωƒ≤J{ :±OQCGh
ôjƒ£J »a IQÉÑL Oƒ¡éH
,…ô£«ÑdG ôéëªdG πªY
äÉ``eó``î`dG á``aÉ``c ô``«` aƒ``Jh
Éªd ôéëªdG »``a á``eRÓ``dG
øe ô``é`ë`ª`dG Gò`` g ¬∏ãªj
´ƒ°Vƒe »a á¨dÉH á«ªgCG
.z»FGò¨dG øeC’G
Ihô``ã` dG π``«` ch ô`` `cPh
ΩÉæZC’G OóY ¿CG á«fGƒ«ëdG
∫ÓN ÉgOGô«à°SG ºJ »àdG
á``jGó``H ≈```dEG ¢``SQÉ``e ô``¡`°`T
∞dCG 39 ≠∏H »dÉëdG ƒjÉe
≠∏H Éªæ«H ΩÉæZC’G øe ¢SCGQ
É°SCGQ 1560 QÉ``≤`HC’G Oó``Y
¥ƒ°ùdG äÉLÉ«àMG á«Ñ∏àd
Ωƒ``ë` ∏` dG ø`` `e á``«` ∏` ë` ª` dG
á``Mƒ``Hò``ª` dGh á`` LRÉ`` £` `dG
ºéM ≠``∏` H É``ª`æ`«`H É``«`∏`ë`e
øe ÉæW 5075 OGô«à°S’G
IOôÑªdG AGôªëdG Ωƒë∏dG
≈dEG áaÉ°VE’ÉH IóªéªdGh
Ωƒ``ë` d ø```e É``æ``W 9471
.øLGhódG
¿CG ódÉN QƒàcódG ócCGh
õ¡ée …ô£«ÑdG ôéëªdG
OGóYC’G √òg πc ∫ÉÑ≤à°S’
IOQƒà°ùªdG äÉfGƒ«ëdG øe
∫É``ª` μ` à` °` SG º`` à` `j{ å`` «` `M
á``jô``é`ë`ª`dG É`` ¡` `JGAGô`` LEG
É≤ÑW ô°ùjh ádƒ¡°S πμH
≥ah á©ÑàªdG äGAGô``LEÓ` d
…ô£«ÑdG ôéëdG ¿ƒ``fÉ``b
.zájò«ØæàdG ¬àëF’h
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Ihô``ã`dG{ π«ch ∞°ûc
IQGRƒ`` ` `H zá`` «` `fGƒ`` «` `ë` `dG
äÉjó∏ÑdG ¿hDƒ°Th ∫É¨°TC’G
»``fGô``ª` ©` dG §``«` £` î` à` dGh
ø°ùM óªMG ódÉN QƒàcódG
Ihô``ã` dG á``dÉ``ch ΩÉ``«` b ø``Y
øe OóY ¥ÓZEÉH á«fGƒ«ëdG
á«FGƒ°û©dG íHòdG ø``cÉ``eCG
.á∏ª¡dG á≤£æe »a
¿EG ódÉN QƒàcódG ∫Ébh
á«fGƒ«ëdG Ihô``ã`dG ádÉch
¿hDƒ°Th ∫É¨°TC’G IQGRƒH
§``«` £` î` à` dGh äÉ``jó``∏``Ñ``dG
¥Ó``ZEÉ`H â``eÉ``b »``fGô``ª`©`dG
á``«`FGƒ``°`û`Y í`` `HP ø```cÉ```eCG
QÉLh ,á∏ª¡dG á≤£æe »a
≥WÉæªdG ≈``∏`Y ¢û«àØàdG
™e ¿hÉ``©` à` dÉ``H iô`` ` `NC’G
á``eÉ``©` dG á``ë` °` ü` dG IQGOEG
PÉ``î`J’ áë°üdG IQGRƒ`` `H
ó°V á«fƒfÉ≤dG äGAGô``LE’G
.ø«ØdÉîªdG
IhôãdG{ π«ch Oó°Th
¬```fCG ≈``∏``Y zá``«``fGƒ``«``ë``dG
≥``«`Ñ`£`J »`` `a ¿hÉ`` `¡` ` J ’
øª°†J »``à` dG ø``«` fGƒ``≤` dG
ºàj »àdG Ωƒë∏dG áeÓ°S
AGƒ°S ¥Gƒ°SC’G »a É¡MôW

Ihô``ã`dG á``dÉ``ch Ö``fÉ``L ø``e
IQGOEG hCG á``«``fGƒ``«``ë``dG
Ö°ùëH πc áeÉ©dG áë°üdG
É¡àª¶f »àdG ¬JÉ«dhDƒ°ùe
.íFGƒ∏dGh ø«fGƒ≤dG
ódÉN Qƒ``à`có``dG ø``«`Hh
Ihô``ã`dG á``dÉ``ch{ ¿CG ó``ª`MG
ôjƒ£àH âeÉb zá«fGƒ«ëdG
…ô`` £` `«` `Ñ` `dG ô```é` `ë` `ª` `dG
Iô`` «` `NC’G Iô``à``Ø``dG ∫Ó`` `N
äÉLÉ«àMG ™``e ≈°TÉªà«d
,á``∏` Mô``ª` dG äÉ``Ñ` ∏` £` à` eh
¬``«` °` †` à` ≤` J É`` ª` `d É`` `≤` ``ahh
ø`` «` `fGƒ`` ≤` `dGh á`` `ª` ` ¶` ` fC’G
ádhGõe ¿ƒfÉb É°Uƒ°üNh
¿ƒfÉbh ájô£«ÑdG ø¡ªdG
¿ƒfÉbh …ô£«ÑdG ôéëdG
GócDƒe ,¿Gƒ«ëdÉH ≥aôdG
…ô``£` «` Ñ` dG ô``é` ë` ª` dG ¿CG
∫hC’G ´ÉaódG §N ¿ƒμ«°S{
¢`` VGô`` eC’G ∫ƒ`` `NO ™``æ`ª`d
á``jQÉ``°``ù``dG á`` «` `fGƒ`` «` `ë` `dG
Iô``HÉ``©``dGh á``∏` bÉ``æ` à` ª` dGh
.zOhóë∏d
ΩÉªàg’G ¿EG{ :±É°VCGh
øe ƒg …ô£«ÑdG ôéëªdÉH
Ihô``ã` dG á``dÉ``ch äÉ`` jƒ`` dhCG
å``«`M ø`` `e á`` «` `fGƒ`` «` `ë` `dG
ócCÉàdGh ájQhódG áfÉ«°üdG
äÉ``Ñ`∏`£`à`ª`dG ô`` aGƒ`` J ø`` e
äÉfGƒ«ë∏d á``jQhô``°` †` dG
√É``«` e ø`` `e IQƒ`` é` `ë` `ª` `dG
áÑ°SÉæe ôFÉ¶Mh AÉHô¡ch
∫ƒ``°``Uh ó``æ``Y á``Ø` «` ¶` fh
¬``∏`ã`ª`j É`` ª` `d äÉ``æ``ë``°``û``dG
RÉμJQG á£≤f øe ôéëªdG
øeC’G ádCÉ°ùe »a á«°SÉ°SCG
.z»FGò¨dG
IhôãdG π«ch ∞°ûch
´hô°ûe ø``Y á``«`fGƒ``«`ë`dG
…ô£«ÑdG ôéëªdG á©°SƒJ
¬``à` bÉ``W ó``jõ``«``d »`` dÉ`` ë` `dG
5000 ø``e á``«`HÉ``©`«`à`°`S’
10 ≈``dEG ΩÉæZC’G øe ¢``SCGQ
ΩÉ``æ` ZC’G ø``e ¢`` `SCGQ ±’BG

ø``H ó``ªM ï«``°ûdG á``ª¶©dG ÖMÉ``°U ó``¡Y »``a º``°SGôªdGh ä’ƒ``cƒJhôÑdG{ ÜÉ``àc
»μ∏ªdG É``gOGóàeGh á«îjQÉàdG ø``jôëÑdG á``bGôY ï``°Sôj záØ«∏N ∫BG »``∏Y ø``H ≈``°ù«Y
…QGOE’G ôμØdG »a ¢SQGóe çÓK ≈dEG
á°SQóªdG :»gh ,∫ƒcƒJhôÑdG óYGƒ≤d
á«bô°ûdG á«Hô©dG á°SQóªdGh á«Hô¨dG
¢ù°SCG »àdG á«æjôëÑdG á°SQóªdGh
áØ«∏N ∫BG øe øjôëÑdG ΩÉμM ÉgóYGƒb
»àdGh ,π``«`L ø``Y Ó«L É``gƒ``KQGƒ``Jh
áKGóëdGh á``dÉ``°`UC’G äÉª°ùH äõ«ªJ
.É©e
»eÓ°SE’G ó©oÑdG ¿CG ≈``dEG √ƒ``fh
ä’ƒ``cƒ``Jhô``Ñ` dG º``∏`Y »``a »``Hô``©` dGh
¬≤Kh Éªc Gk ô°VÉM ¿É``c øjôëÑdG »a
ΩÉ``à` NC’G ΩGó``î`à`°`SG É¡æe ,∞``dDƒ` ª` dG
∫ƒ``«`î`dGh ±ƒ``«`°`ù`dGh äÓ``°`SGô``ª`∏`d
ágÉLƒdGh ôjó≤àdG øY ô«Ñ©à∏d ÉjGó¡c
.äÉ«°üî°û∏d
¿EG Iô``°` VÉ``ë` ª` dG ∞``«` °` V ∫É`` `bh
á©«ÑW Ö`` fGƒ`` L ∞``°` û` μ` j ÜÉ``à``μ``dG
ºcÉM §HôJ »àdG ájƒNC’G äÉbÓ©dG
≈°ù«Y ø``H ó``ª`M ï``«`°`û`dG ø``jô``ë`Ñ`dG
ΩÉμM ¬``fGô``bCG ™e áØ«∏N ∫BG »∏Y øH
¿CGh ,á``«` Ñ` æ` LC’Gh á``«`Hô``©`dG ∫hó`` `dG
»a πãªàj É¡æe OÉØà°ùªdG ¢``SQó``dG
™e á«dÉëdG á``jƒ``NC’G äÉbÓ©dG ¿ƒ``c
á«Hô©dG ∫hódG ∑ƒ∏eh AGô``eCGh ΩÉμM
Ió``«`dh äÉ``bÓ``Y â°ù«d á``«` Ñ` æ` LC’Gh
äÉbÓY »g πH ,á∏MôªdG hCG á¶ë∏dG
ΩÉY áFÉe πÑb Ée ≈dEG Ék «îjQÉJ Ióàªe
.øeõdG øe
100 ƒëf Iô°VÉëªdG »a ∑QÉ°T
ø«°üàîªdGh ø«Ø≤ãªdG øe ¢üî°T
øjôëÑdG πNGO øe ¿CÉ°ûdÉH ø«ªà¡ªdGh
.É¡LQÉNh

»Hô¨dG ™HÉ£dÉH ¬ª«YóJh »``Hô``©`dG
á¨∏dG êGQOEG ∫Ó`` N ø``e ô``°`UÉ``©`ª`dG
.á«ª°SôdG ΩÉàNC’G OÉªàYGh ájõ«∏éf’G
Iô°VÉëªdG ∞«°V Ωób ¬à¡L øe
»≤jó°üdG »∏Y Qƒ``à`có``dG »``ª`jOÉ``cC’G
,ÜÉàμ∏d á«Ñ«≤©àdGh ájó≤ædG ¬JAGôb
è¡æªdG óªàYG ÜÉàμdG ¿CG í°VhCG å«M
,á«ª∏©dG IOÉªdG OGó``YEG »a »îjQÉàdG
øe ó``«`L πμ°ûH ∞``dDƒ` ª` dG OÉ``Ø`à`°`SGh
ä’ƒ``cƒ``Jhô``Ñ`∏`d ™``°``q Sƒ``ª`dG Ωƒ``¡`Ø`ª`dG
Ók eÉ°T Ék ©HÉW íæªj »μd º«gÉØªdGh
.ÜÉàμ∏d Ók eÉμàeh
≈∏Y Aƒ°†dG »≤jó°üdG §∏°Sh
,ÜÉ``à`μ`∏`d á``«` Yƒ``°` Vƒ``ª` dG Ö``fGƒ``é` dG
¥ô£J ∞``dDƒ`ª`dG ¿CG ≈``dEG QÉ``°` TCG å«M

™jRƒJ äÉ££îªd ≥FÉKh ¢VôYh
º°SGôªdGh ,äÉ°üæªdG ¿Éμeh óYÉ≤ªdG
≥«°ùæàdGh ÖcGƒªdG º«¶æJ »a á©ÑàªdG
OÉ``«``YC’Gh á``«`ª`°`Sô``dG ä’É``Ø` à` M’G »``a
Éªc ,á«LQÉîdGh á«∏ëªdG äÉÑ°SÉæªdGh
≈∏Y á∏ãeCG ≈``dEG ÜÉàμdG ∞``dDƒ`e ¥ô£J
»a á©ÑàªdG ä’ƒcƒJhôÑdGh º°SGôªdG
,øjôëÑ∏d äÉ«°üî°ûdG QÉÑc äGQÉ`` jR
∂∏ªdG á``dÓ``é` dG Ö``MÉ``°`U IQÉ`` `jR É``¡`æ`e
Oƒ©°S ∫BG øªMôdGóÑY øH õjõ©dGóÑY
¢ù«dCG Iô``«`eC’G IQÉ``jRh ,Ω1939 áæ°S
.Ω1938 áæ°S
øe êPÉªf º°SÉédG ñQDƒªdG Ωóbh
,É¡æ«M Ωóîà°ùªdG äÓ°SGôªdG ΩÉ¶f
»``eÓ``°` SE’G ™``HÉ``£` dÉ``H õ``«`ª`J …ò`` ` dGh

ÜÉàc »aÉ≤ãdG ≈°ù«Y õcôe ø°TO
ó¡Y »``a º``°`SGô``ª`dGh ä’ƒ``cƒ``Jhô``Ñ` dG{
≈°ù«Y øH óªM ï«°ûdG áª¶©dG ÖMÉ°U
z(1942-1932) áØ«∏N ∫BG »∏Y ø``H
ôÑY ∂`` dPh ,º``°`SÉ``é`dG ó``°` TGQ ñQDƒ` ª` ∏` d
ø«°TóJ ∫hCÉ` `c ,á``«`fhô``à`μ`dE’G á°üæªdG
äÉjƒÄªH Ak ÉØàMGh ,ó©H øY ΩÉ≤j ÜÉàμd
á«æjôëÑdG ádhódG äÉ°ù°SDƒe ¢ù«°SCÉJ
.áãjóëdG
øH ódÉN ï«°ûdG QƒàcódG íààaGh
¢ù∏ée ¢ù«FQ ÖFÉf áØ«∏N ∫BG áØ«∏N
õcôª∏d …ò``«` Ø` æ` à` dG ô``jó``ª` dG AÉ`` æ` `eC’G
É¡«a ≈æKCG á«Ñ«MôJ áª∏μH Iô°VÉëªdG
»μ∏ªdG ƒ``ª`°`ù`dG Ö``MÉ``°`U Oƒ``¡` L ≈``∏`Y
»dh áØ«∏N ∫BG óªM øH ¿Éª∏°S ô«eC’G
,ø``jô``ë`Ñ`dG ≥``jô``a ¬``JOÉ``«` b »``a ó``¡` ©` dG
±ƒ``Ø`°`ü`dG »`` a ø``«` ∏` eÉ``©` dG Oƒ``¡` é` Hh
áë°U π``LCG ø``e πª©j ø``eh á``«` eÉ``eC’G
ø«æWGƒªdGh ø``Wƒ``dG ø`` eCGh á``eÓ``°`Sh
.¬H ø«ª«≤ªdGh
√Qó°üj …òdG ÜÉàμdG Gòg ¿CG ócCGh
õcôªdÉH á``«`î`jQÉ``à`dG ≥``FÉ``Kƒ``dG õ``cô``e
»ª∏Y ó¡L á°UÓN ¬«àaO ø«H πªëj
øjôëÑdG ábGôY ï°Sôj ,´óÑeh õ«ªe
É``eh ,»``μ`∏`ª`dG É``gOGó``à` eGh á``«`î`jQÉ``à`dG
º«bh ¢üFÉ°üN øe øWƒdG Gòg ¬∏ªëj
¢VQC’G √òg áHhôY øe Ióªà°ùe á∏«°UCG
õFÉcQ π°†ØHh ,É``¡`∏`gCG π``Ñ`fo h áÑ«£dG
áØ«∏N ∫BG IOÉ«b πX »a ó«°TôdG ºμëdG
ó°TGQ ÖJÉμdG Oƒ¡éH Gó«°ûe ,ΩGô``μ`dG
≥«KƒJh ï``jQCÉ`J »a ¬JAÉØch º°SÉédG
ájQÉ°†ëdG øjôëÑdG áμ∏ªe äGRÉ``é`fEG

.á«îjQÉàdGh
≈°ù«Y ó°TGQ ñQDƒªdG ¢Vô©à°SGh
ÖfGƒL π«°UÉØJ ¬Jô°VÉëe »a º°SÉédG
º``°`SGô``ª`dG ±Gô`` ``YCGh ä’ƒ``cƒ``Jhô``Ñ` dG
Qƒ°üdG ø``e Oó``Y ≥``jô``W ø``Y á«μ∏ªdG
É¡æª°†J »``à`dG á«îjQÉàdG ≥``FÉ``Kƒ``dGh
ÖMÉ°U ºcÉë∏d »ª°SôdG …õdÉc ,ÜÉàμdG
øH ≈°ù«Y ø``H ó``ª`M ï«°ûdG áª¶©dG
¬àª¶Y ¿CG Éë°Vƒe ,áØ«∏N ∫BG »∏Y
äÉ``Ñ`°`SÉ``æ`ª`dG »`` a ∂``dò``c …ó`` Jô`` j ¿É```c
øe ¬``d áMƒæªªdG á``ª`°`ShC’G á«ª°SôdG
ÖfÉL ≈``dEG ,∫hó`` dG AÉ``ª`YRh IOÉ``b πÑb
ádhódG ä’É``LQ QÉÑμd »ª°SôdG …õ``dG
»æ°ùdG ø«ÑgòªdG »a ´ô°ûdG IÉ°†bh
.…ôØ©édGh

QÉ``©°SC’G ™``aQh ∫hGó``àdG ø``Y á``jQhô°†dG ™``∏°ùdG ¢``ùÑM º``jôéJ å``ëÑJ iQƒ``°ûdG zá``«dÉe{
á≤bóªdG á«dÉªdG äÉfÉ«ÑdGh …ƒæ°ùdG
áeOÉ≤dG ∫É«LC’G »WÉ«àMG ÜÉ°ùëd
»a á«¡àæªdG á«dÉªdG áæ°ùdG ø``Y
¬≤«bóJ ó©H ,Ω2018 ôÑª°ùjO 31
á«dÉªdG á``HÉ``bô``dG ¿Gƒ`` `jO π``Ñ`b ø``e
.ájQGOE’Gh
øjQÉ°ûà°ùªdG áæé∏dG âØ∏ch
á°SGQO OGó``YEÉ`H áæé∏d ø««fƒfÉ≤dG
»a ,IQƒ``cò``ª` dG äÉHÉ°ùëdG ∫ƒ``M
äÉ«°UƒàdGh äÉ``¶`MÓ``ª`dG Aƒ``°`V
≈∏Y ,áæé∏dG É¡JOQhCG ¿CG ≥Ñ°S »àdG
∫ÓN É¡ãëH áæé∏dG π°UGƒJ ¿CG
.áeOÉ≤dG äÉYÉªàL’G

AGOCG ô``jô``≤`Jh ,Ω2017 ôÑª°ùjO
áæ°ù∏d á``dhó``∏`d á``eÉ``©`dG á«fGõ«ªdG
ÜÉ``°` ù` ë` dGh ,Ω2017 á``«` dÉ``ª` dG
∫É`` «` `LC’G »``WÉ``«` à` M’ »``eÉ``à` î` dG
»a á«¡àæªdG á«dÉªdG áæ°ù∏d áeOÉ≤dG
¬≤«bóJ ó©H ,Ω2017 ôÑª°ùjO 31
á«dÉªdG á``HÉ``bô``dG ¿Gƒ`` `jO π``Ñ`b ø``e
ÜÉ°ùëdG Ö``fÉ``L ≈``dEG ,á`` ` jQGOE’Gh
áæ°ù∏d á``dhó``∏`d ó``Mƒ``ª`dG »eÉàîdG
ôÑª°ùjO 31 »a á«¡àæªdG á«dÉªdG
ò«ØæJ AGOCG ô``jô``≤` Jh ,Ω2018
áæ°ù∏d á``dhó``∏`d á``eÉ``©`dG á«fGõ«ªdG
ôjô≤àdG øY Ók °†a ,Ω2018 á«dÉªdG

á«dÉªdG ¿hDƒ°ûdG áæéd äQôbh
»FÉ¡ædG Égôjô≤J ™aQ ájOÉ°üàb’Gh
πjó©àH ¿ƒ``fÉ``b ´hô``°` û` e ¿CÉ` °` û` H
¿ƒfÉ≤H Ωƒ``°`Sô``ª`dG ΩÉ``μ` MCG ¢†©H
¿CÉ`°`û`H 2015 á``æ`°`ù`d (27) º`` bQ
≈∏Y AÉæH ó©ªdG) …QÉéàdG πé°ùdG
¢ù∏ée øe Ωó≤ªdG ¿ƒfÉ≤H ìGôàb’G
¢ù∏éªdG Öàμe áÄ«¡d ,(iQƒ°ûdG
∫ÉªYCG ∫hóL ≈∏Y ¬LGQOE’ Gk ó«¡ªJ
.áeOÉ≤dG äÉ°ù∏édG ióMEG
â°Vô©à°SG ,¬JGP ¥É«°ùdG »ah
óMƒªdG »eÉàîdG ÜÉ°ùëdG áæé∏dG
31 »``a á«¡àæªdG á«dÉªdG áæ°ù∏d

QÉ°ûªdG »FÉ°†≤dG §Ñ°†dG …QƒeCÉe
Gò``g ø``e (17) IOÉ``ª` dG »``a º``¡`«`dEG
¢Uƒ°üæªdG º¡ØFÉXƒd ¿ƒ``fÉ``≤`dG
.¬«a É¡«∏Y
±Gó``gCG áæé∏dG â°Vô©à°SGh
»àdG OGƒ``ª` dGh ,¿ƒfÉ≤H ìGô``à` b’G
´Éªà°S’G Ö``fÉ``L ≈`` dEG ,É¡æª°†J
ácQÉ°ûªdG äÉ¡édG »∏ãªe OhOô``d
ä’DhÉ``°` ù` à` dG ≈``∏`Y ´É``ª` à` L’G »``a
AÉ°†YCG É¡H Ωó≤J »àdG äÉ¶MÓªdGh
IOƒ°ùe OGóYEG Qô≤J ¿CG πÑb ,áæé∏dG
¿ƒfÉ≤H ìGô``à`b’G ¿CÉ°ûH Égôjô≤J
.ΩOÉ≤dG ´ÉªàL’G »a ¬à°ûbÉæªd

.øjôëÑdG áaôZh áMÉ«°ùdGh
≈dEG ¿ƒfÉ≤H ìGôàb’G ±ó¡jh
¢üf ≈dEG (5) ºbôH ójóL óæH áaÉ°VEG
¢ùÑM »àdÉM ºjôéàd (18) IOÉªdG
hCG ∫hGóàdG øY ájQhô°†dG ™∏°ùdG
á«©«ÑW ô«Z IQƒ°üH ÉgQÉ©°SCG ™aQ
É¡«∏Y ¢Uƒ°üæªdG áHƒ≤©dG ójó°ûJh
Oó°ûj Éªc ,É¡JGP IOÉªdG Qó°U »a
áeGô¨dG áHƒ≤Y ¿ƒfÉ≤H ìGô``à`b’G
(20) IOÉªdG »a É¡«∏Y ¢Uƒ°üæªdG
GkójóL ÉkªμM ±É°VCGh ,¿ƒfÉ≤dG øe
πc áHƒ≤©dG äGòH ÖbÉ©j ¿CG √OÉØe
hCG ø«ØXƒªdG ájOCÉJ ¿hO ∫ÉM øe

á«dÉªdG ¿hDƒ°ûdG áæéd âãëH
iQƒ°ûdG ¢ù∏éªH ájOÉ°üàb’Gh
ø«°ùM ó``dÉ``N ó``«` °` ù` dG á``°` SÉ``Fô``H
ó≤©æªdG É¡YÉªàLG ∫ÓN »£≤°ùªdG
¿ƒfÉ≤H ìGô``à` b’G ¢``ù` eCG ó©H ø``Y
¿ƒ``fÉ``≤`dG ΩÉ``μ``MCG ¢``†`©`H π``jó``©`à`H
¿CÉ°ûH Ω2012 áæ°ùd (35) º``bQ
øe Ωó``≤` ª` dGh ,∂∏¡à°ùªdG á``jÉ``ª`M
,»£≤°ùªdG ø«°ùM ódÉN AÉ°†YC’G
¬∏dGóÑY É°VQ ,hôîa óªëe ∫ÉªL
ΩÉ°ùH ,πHCG ø°ùM õjõ©dGóÑY ,êôa
Qƒ°†ëH ,ó``ª`ë`ª`æ`Ñ`dG π``«`YÉ``ª`°`SEG
IQÉéàdGh áYÉæ°üdG IQGRh »∏ãªe

ÜÉÑ°ûdG äÉØdÉîe Ö``Ñ°ùH áÑcôe 55h á``jQÉf áLGQO 28 §``Ñ°V
º¡FÉæHCG áÑbGôe á«dhDƒ°ùe πªëJ ≈dEG QƒeC’G AÉ«dhCG ƒYóJ QhôªdG
ô£N Qó°üe â∏μ°T ,á«°ù«FôdG ¥ô£dGh á«æμ°ùdG AÉ«MC’G »a
ìhôH äô°VCGh ≥jô£dG »eóîà°ùe áeÓ°Sh º¡àeÓ°S ≈∏Y
.á«æμ°ùdG AÉ«MC’G »æWÉb iód áæ«fCÉª£dGh áæ«μ°ùdG
á«dhDƒ°ùe AÉæHC’G áeÓ°S ¿CG Qhôª∏d áeÉ©dG IQGOE’G äócCGh
´ƒbh ΩóY ¿Éª°†d áeRÓdG äGƒ£îdG PÉîJG øe óH ’h ™«ªédG
PÉØfEG äÓªM ójó°ûJ ≈``dEG ágƒæe ,áØ°SDƒe ájQhôe çOGƒ``M
,Iô£îdG äÉ«cƒ∏°ùdG √òg øe óë∏d ÖfÉédG Gòg »a ¿ƒfÉ≤dG
äÉÑcôªdGh ájQÉædG äÉ``LGQó``dG IOÉ«≤H ≥∏©àj Éª«a á°UÉNh
§«ëØàdGh ¢VGô©à°S’G ∂dòch π«é°ùJh á°üNQ ô«Z øe
.áéYõªdG äGƒ°UC’G QGó°UEGh

πªëJ ≈``dEG Qƒ``eC’G AÉ«dhCG Qhôª∏d áeÉ©dG IQGOE’G âYO
áª¶fC’ÉH º¡eGõàdG IQhô``°` Vh º¡FÉæHCG áÑbGôe á«dhDƒ°ùe
áÑbGôªdG CGóÑJ å«M ,º¡àeÓ°S ¿Éª°†d ájQhôªdG óYGƒ≤dGh
äGOÉ°TQE’Gh äÉª«∏©àdG πX »a á°UÉNh ,∫õæªdG øe ¬«LƒàdGh
ΩóY ≈∏Y åëJ »àdGh ,á«∏NGódG IQRh øY IQOÉ°üdG á«dÉëdG
á«FÉbƒdG äGAGô``LE’G ™e Ék «°TÉªJ ,IQhô°†dG óæY ’EG êhôîdG
.ÉfhQƒc ¢Shô«a QÉ°ûàfG ™æeh …ó°üà∏d
á``jQhô``ª` dG á``Ñ` bGô``ª` dGh äÉ``«`∏`ª`©`dG IQGOEG â``eÉ``b ó`` bh
äGAGô`` LE’G PÉ``î`JGh áÑcôe 55h ájQÉf á``LGQO 28 §Ñ°†H
ÜÉÑ°ûdG áÄa øe IQOÉ°U äÉØdÉîe ∫É«M áeRÓdG á«fƒfÉ≤dG

á«dÉe ¥GQhCÉH Ö``YÓàdG øª°†àj É©£≤e ô°ûf …ƒ``«°SBG ≈∏Y ¢``†Ñ≤dG
≈∏Y ¢†Ñ≤dG øe âæμªJ á«fhôàμdE’G ºFGôédG áëaÉμe IQGOEG ¿CG (ôàjƒJ) »a É¡HÉ°ùM ≈∏Y á«∏NGódG IQGRh äócCG
á«dÉe ¥GQhCÉH ÖYÓàdG øª°†àj ƒjó«a √ô°ûf ôÑY ,»YÉªàL’G π°UGƒàdG πFÉ°Sh ΩGóîà°SG AÉ°SCG (ÉeÉY 33) …ƒ«°SBG
.áeÉ©dG áHÉ«ædG ≈dEG ¬àdÉME’ Gkó«¡ªJ ,IQô≤ªdG á«fƒfÉ≤dG äGAGôLE’G PÉîJG QÉLh ,IQÉ«°ùdÉH √OƒLh AÉæKCG

áæ°S 14 øé°ùdÉH Ωƒ``μëe ≈∏Y ôà°ùJ »``æjôëÑd äGƒæ°S 3 ø``é°ùdG
âbDƒªdG øé°ùdÉH ¬«∏Y ΩƒμëªdG
ΩÉμMG Qhó°üd É«æeCG Üƒ∏£ªdGh
∫õæªH ¬``FGƒ``jEÉ` H ΩÉ``b PEG ¬≤ëH
Iôà°S á≤£æªH ø``FÉ``μ`dG √ó`` dGh
™e áfhDƒªdGh ¿ƒ©dG ¬d Ωó``bh
»fÉãdG º¡àªdG ¿CGh ∂dòH ¬ª∏Y
™e ¥ÉØJ’G ≥jô£H ∑ôà°TG ób
AÉ``Ø`NEG π©a »``a ∫hC’G º¡àªdG
É``eƒ``μ`ë`e ¬``fƒ``c ∫É`` `M ¬``°` ù` Ø` f
øé°ùdG ájôë∏d áÑdÉ°S áHƒ≤©H
â``©`bƒ``a ¢``ù` Ñ` ë` dGh â``bDƒ``ª``dG
.¥ÉØJ’G ∂dP ≈∏Y AÉæH áªjôédG

âbDƒªdG øé°ùdÉH ø«eƒμëe
»a √GhBG ¿CÉ` `H ∂``dò``H ¬ª∏Y ™``e
»fÉãdG º``¡`à`ª`dG ¿Gh ,¬æμ°ùe
¥ÉØJ’G ≥jô£H Écôà°TG ådÉãdGh
∫hC’G º¡àªdG ™``e IóYÉ°ùªdGh
º¡àe AÉØNG áªjôL ÜÉμJQG »a
áæ«ÑªdG ¬«∏Y Ωƒ``μ`ë`e AÉ``Ø` NEG
.’hG óæÑdÉH
á©bGƒdG π«°UÉØJ Oƒ``©`Jh
á``«` æ` eC’G äÉ``¡` é` dG »``≤`∏`J ≈`` `dEG
º¡àªdG ΩÉ«≤H ó«ØJ äÉeƒ∏©e
»fÉãdG º¡àªdG AÉ``Ø`NEÉ`H ∫hC’G

õ``«`«`ª`à`dG á``ª` μ` ë` e äó`` ` `jCG
ôà°ùJ º¡àªd äGƒæ°S 3 øé°ùdG
ò«Øæàd ø«Hƒ∏£e ø«ª¡àe ≈∏Y
É``¡`Yƒ``ª`é`e ø``é` °` ù` dÉ``H ΩÉ`` μ` `MG
áªμëªdG â°†b Éªc ,áæ°S 14
≈``∏`Y äGƒ`` æ` `°` `S 3 ø``é` °` ù` dÉ``H
™e ∑Gôà°T’G áª¡J øY øjô«NC’G
.Éª¡°ùØf AÉØNEG π©a »a ∫hC’G
º¡d â¡Lh áHÉ«ædG âfÉch
,2018 ô``jGô``Ñ`a 26 »``a É``ª`¡`fCG
¬°ùØæH ≈``Ø` NG ∫hC’G º``¡`à`ª`dG
å``dÉ``ã` dGh »``fÉ``ã` dG ø``«`ª`¡`à`ª`dG

eslammahfoouz@hotmail.com

áªμëªdG ôeCÉH

§≤a Gô¡°T 15 Ö``JGQ ∫É¨°TC’G ∞Xƒªd á``eóîdG ájÉ¡f ICÉ``aÉμe
¥É≤ëà°SG ¿CG ≈∏Y â°üf »àdG ∞«XƒàdG Oƒ≤Y
ô¡°T ÖJGQ ÉgQGó≤e ¿ƒμj áeóîdG ájÉ¡f ICÉaÉμe
ájÉ¡f óæY Ö°ùëJ ,áeóN áæ°S πc øY ó``MGh
(15) ICÉaÉμªdG ≠∏Ñe RhÉéàj ’CG ≈∏Y áeóîdG
á©jô°T ó≤©dG ¿CG Qô≤ªdG ¿Éch ,Ék«°SÉ°SCG ÉkÑJGQ
É≤k ÑW ¿ƒμj ¿CG Öéj √ò«ØæJ ¿CGh øjóbÉ©àªdG
äÉ«°†à≤e ™e ≥ØàJ á≤jô£Hh ¬«∏Y πªà°TG Éªd
á«≤MCG ΩóY ;¬eR’h ∂dP ≈°†à≤e ,á«ædG ø°ùM
Éª«a áeóîdG ájÉ¡f ICÉaÉμe ±ô°U »a »YóªdG
Oƒ≤©dG ΩÉμMC’ É≤k ah ÉkeÉY ô°ûY á°ùªN RhÉL
ÜÉÑ°SC’G √ò¡∏a »YGóàdG »aôW ø«H áeôÑªdG
â``eõ``dCGh ,iƒ``Yó``dG ¢†aôH áªμëªdG âªμM
.äÉahô°üªdG »YóªdG

πjó©J hCG AÉ°ûfE’ ∫ƒ``Ñ`bh ÜÉéjEÉH ø``«` JOGQEG
ø«H »°VGôàdG ≈∏Y Ωƒ≤J ájóbÉ©J äÉeGõàdG
¢UÉî°TC’G óMCG hCG ádhódG ƒg ÉªgóMCG ø«aôW
á©jô°T áHÉãªdG √ò¡H ƒgh ,áeÉ©dG ájQÉÑàY’G
.øjóbÉ©àªdG
±ô°Uh ≥Ñ°S »YóªdG ¿CG ≈``dG äQÉ``°`TCGh
É``ek É``Y ô°ûY á°ùªîdG Iô``à` a ø``Y ¬JÉ≤ëà°ùe
¬fCÉH ¬ÑLƒªH ô``bCGh ,¬àeóN ≈∏Y äô``e »àdG
øY áeóîdG ájÉ¡f ICÉaÉμe äÉ≤ëà°ùe º∏°ùJ ób
IôàØ∏d É¡«∏Y ≈YóªdG ájQGOE’G á¡édG iód ¬∏ªY
¬fCGh ,ÉkeÉY (15) Ióªdh 1978/10/12 øe
äÉ≤ëà°ùe ájCÉH áÑdÉ£ªdG Ók Ñ≤à°ùe ¬d ≥ëj ’
á©dÉ£e øe âHÉãdG ¿Éch ,IôàØdG √òg øY á«dÉe

بيانات الخبر

áeóN Iôàa ∫ÓN »YGóàdG »aôW ø«H áeôÑªdG
IQÉÑY É¡æe (6) óæÑdG »``a âæª°†J »YóªdG
øe ∫hC’G »a Ωó≤àªdG ¢SÉ°SCÓd ICÉaÉμªdG ™aóJ)
RhÉéàJ ’CG ≈∏Y áeóîdG AÉ¡àfG óæY hCG ôjÉæj
øà°SG ´ô°ûªdG ¿CG áªμëªdG âdÉbh ,(áæ°S 15
Oƒ≤©dG »a ≥Ñ£j ¿ƒfÉ≤dG ∫ƒ``°`UCG øe Ók `°`UCG
√É°†à≤e ,AGƒ°S óM ≈∏Y á`` jQGOE’Gh á«fóªdG
¬°†≤f Rƒéj Óa øjóbÉ©àªdG á©jô°T ó≤©dG ¿CG
ÜÉÑ°SCÓd hCG ø«aô£dG ¥ÉØJÉH ’EG ¬∏jó©J hCG
¿CG Öéj √ò«ØæJ ¿CGh ,¿ƒfÉ≤dG ÉgQô≤j »àdG
™e ≥ØàJ á≤jô£Hh ¬«∏Y πªà°TG Éªd É≤k ÑW ¿ƒμj
¬fCÉ°T …QGOE’G ó≤©dÉa ,á«ædG ø°ùM äÉ«°†à≤e
≥aGƒJ ¿ƒμj ¿CG hó©j ’ »fóªdG ó≤©dG ¿CÉ°T

iƒYO iôÑμdG á``jQO’G áªμëªdG â°†aQ
ÖdÉ£j ∫É¨°T’G IQGRƒH ∞Xƒe É¡©aQ á«FÉ°†b
,ÉeÉY 42 πªY Ióe øY áeóîdG ájÉ¡f ICÉaÉμªH
øY áeóîdG ICÉaÉμe ≈∏Y π°üMh ≥Ñ°S å«M
¿CG ≈dG áªμëªdG äQÉ°TCG å«M ,§≤a ÉeÉY 15
»YGóàdG »aôW ø«H áeôÑªdG ∞«XƒàdG Oƒ≤Y
¿ƒμj áeóîdG ájÉ¡f ICÉaÉμe ¥É≤ëà°SG ¿CG äôbCG
,áeóN áæ°S πc øY óMGh ô¡°T ÖJGQ QGó≤ªH
RhÉéàj ’CG ≈∏Y áeóîdG ájÉ¡f óæY Ö°ùëJ
.§≤a Ék«°SÉ°SCG ÉkÑJGQ (15) ICÉaÉμªdG ≠∏Ñe
´OhCG Gô``«`Ñ`N á``ª`μ`ë`ª`dG â``Hó``à` fG å``«`M
ICÉaÉμe äÉ≤ëà°ùe º∏°ùJ »YóªdG ¿CG ócCG Gkôjô≤J
∞«XƒàdG Oƒ≤Y ójóéJ ¿CGh ,áeóîdG ájÉ¡f

اليوم

ó``«°UQ ¿hO ø``e ¬``ªjó≤J á``ª¡J ø``e ¬``ÑMÉ°U Çô``Ñj ∂``«°ûdG ±ô``°U
``»التاريخa ô``NCÉàdG

..áæ°S …ƒ«°SBG ∫Éàëe ¢ùÑM

AGOƒ```°```ù```dG ¥ƒ```°```ù```dG ∫õ``````jO ô```Ñ```Y ä’hÉ````≤````e á```cô```°```T ≈```∏```Y ∫É````à````MG
≈∏Y ±ô©J ¬fCG ±É°VCGh á©bGƒdÉH ±ôàYG º¡àªdG §Ñ°†Hh
¿Éch ,π``bCG ô©°ùH ¬æe ∫õjódG AGô°ûH Ωƒ≤jh »fÉãdG º¡àªdG
ƒg òNCÉjh ∫hôàÑdG ácô°T º°SÉH ô«JGƒa QGó°UEÉH Ωƒ≤j ô«NC’G
∞«jõàdG ô«ÑN ôjô≤J øe âÑKh ,¬ëdÉ°üd á«≤ÑàªdG ≠dÉÑªdG
™«ªéd √ó``j §îH ÖJÉμdG ƒ``g ∫hC’G º¡àªdG ¿CG ô``jhõ``à`dGh
ΩÓ©à°S’G ºJ Éªc ,¢üëØdG ´ƒ°Vƒe ä’É°üjE’G Ö∏°U äÉfÉ«H
âfÉc GPEG ÉªY ∫hôàÑdG ácô°ûd á©HÉàdG Oƒ``bƒ``dG á£ëe øe
øe á£ëªdG øe IQOÉ°Uh áë«ë°U iƒYódG πëe ä’É°üjE’G
.á£ëªdG øe Qó°üJ ºd Ió°UQ’G ∂∏J ¿CG ø«ÑJh ,¬eóY

®ƒØë`e ΩÓ`°SEG:Ëó≤J

¬©«ÑH ¿ƒeƒ≤j ¢UÉî°TCG øe ¬FGô°ûH Ωƒ≤j ∫hC’G º¡àªdG ¿CG ’EG
áë«ë°U ô«Z ä’É°üjEG ¿hQó°üjh á«fƒfÉb ô«Z ¬≤jô£H
π£©J ≈dEG ∂dP iOCGh ∫hôàÑdG ácô°T ≈dEG ÉgQhó°U Üƒ°ùæe
øe ∂dP ±É°ûàcG ºJ óbh ,∫õjódG IAGOQ ÖÑ°ùH ácô°ûdG äGó©e
∫hC’G º¡àªdG á¡LGƒªHh ácô°ûdÉH ¢UÉîdG »μ«fÉμ«ªdG πÑb
ácô°T ≈dEG √Qhó°U ÉHƒ°ùæe ’É°üjEG Ωóbh ,∂dòH ¬d ±ôàYG
äGQÉ«°ù∏d ∫õjódG áÄÑ©àd á°UÉN ≠dÉÑe ¬«∏Y Éfhóeh ∫hôàÑdG
A»°T É¡«∏Y ¿hó``e ô«Z – Ió``°`UQC’G øe OóY ≈``dEG áaÉ°VE’ÉH
.ΩGóîà°SÓd IõgÉL

áæ°S …ƒ``«` °` SBG π``eÉ``Y ¢``ù`Ñ`M õ``«`«`ª`à`dG áªμëe äó`` `jCG
πª©j ä’hÉ≤e ácô°T ≈∏Y ¬dÉ«àMG ó©H OÓÑdG øY √OÉ©HEGh
øe äÉæMÉ°û∏d ∫õjódG AGô°T ácô°ûdG ¬«dEG äó¡Y å«M ,É¡H
∫õjódG …ôà°ûj ¿Éc ¬fCG ’EG Ióªà©ªdG ∫hôàÑdG äÉ£ëe ióMG
∫hôàÑdG á£ëe ä’É°üjEG Qhõjh AGOƒ°ùdG ¥ƒ°ùdG øe A…OôdG
.≠∏ÑªdG ¥ôa ≈∏Y π°üëjh
¬«a OÉaCG ÆÓÑH Ωó≤J ób ä’hÉ≤ªdG á°ù°SDƒe π«ch ¿Éch
∫õjódG AGô°ûd ájó≤f ≠dÉÑe ∫hC’G º¡àªdG º«∏°ùàH Ωƒ≤j ¬fCÉH
∫hôàH á£ëe øe ∂dPh πëª∏d á©HÉàdG äGó©ª∏d ¬eGóîà°S’

…ƒæ©ªdG øcôdG ¿CG áªμëªdG âdÉbh
ó«°UQ ¿hO ø``e ∂``«`°`û`dG á``ª`jô``é`dG »``a
¢Uƒ°üæªdG »FÉæédG ó°ü≤dG »a πãªàªdGh
äÉHƒ≤©dG ¿ƒfÉb øe 393 IOÉªdG »a ¬«∏Y
Ωó©H ÖMÉ°ùdG º∏Y OôéªH ≥≤ëàj ÉªfG
πHÉbh º``FÉ``bh ±É``c AÉ`` ah πHÉ≤e Oƒ`` Lh
¿EG å«M ∂«°ûdG QGó°UG óæY ¬«a ±ô°üà∏d
∂dP ≥≤ëàj Éªc ¬à«f Aƒ°S øY ôÑ©j ∂dP
∂«°ûdG AÉ£YEG ó©H ÖMÉ°ùdG OGOôà°SG óæY
’ å«ëH ¬°†©H hCG πHÉ≤ªdG πc ó«Øà°ùª∏d
Üƒë°ùªdG ôeG ¬fG hCG ¬àª«≤H »bÉÑdG »Øj
√ôjôëJ óª©J ób ¿Éc hCG ¬aô°U Ωó©H ¬«∏Y
ºdh ,¬aô°U øe ™æªJ IQƒ°üH ¬©«bƒJ hCG
∂∏J ø``e …EG º¡àªdG Ö``fÉ``L ø``e ≥≤ëàj
»FÉæédG ó°ü≤dG É¡H Ωƒ≤j »àdG ä’ÉëdG
√ò¡∏a ,ó«°UQ ¿hO øe ∂«°ûdG áªjôL »a
º¡àªdG IAGôÑH áªμëªdG âªμM ÜÉÑ°SC’G
.ΩÉ¡JG øe ¬«dEG Üƒ°ùæe ƒg Éªe

.¥GQhC’ÉH ø«ÑªdG ƒëædG ≈∏Y
Ωó≤J ≈``dEG á©bGƒdG π«°UÉØJ Oƒ©Jh
∂«°T ±ô°üd äGQÉ``«`°`ù`dG ¢``VQÉ``©`e ó``MG
±’BG á©Ñ°S áª«≤H ¬«∏Y ≈YóªdG øe Ωó≤e
2018/2/18 ïjQÉJ »a QÉæjO áFÉªà°Sh
¢†aQ ób ¬«∏Y Üƒë°ùªdG ∂æÑdG ¿CG ’EG
¬ªjó≤àd ∂```dPh iƒ``Yó``dG π``ë`e ∂``«`°`û`dG
ºJ å«M ,á«fƒfÉ≤dG Ió``ª`dG AÉ``¡`à`fG ó©H
»°†e ó©H …CG 2017/3/ 20 »a √QGó°UG
√QGó°UG ïjQÉJ øe Ió``MGh áæ°S »dGƒM
¬«∏Y Üƒë°ùªdG ∂æÑdG ¢†aQ …òdG ôe’G
466 IOÉªdÉH √ó«≤àd ∂dPh ∂«°ûdG ±ô°U
¿CÉ`H »°†≤J »``à`dGh IQÉ``é`à`dG ¿ƒ``fÉ``b ø``e
øjôëÑdG áμ∏ªe πNGO Üƒë°ùªdG ∂«°ûdG
¬ªjó≤J Öéj É¡«a AÉ``aƒ``dG ≥ëà°ùªdGh
OÉ©«ªdG CGó``Ñ`jh ô¡°TG áà°S ∫Ó``N AÉaƒ∏d
∂«°ûdG »a ø«ÑªdG ïjQÉàdG øe QƒcòªdG
.√QGó°UG ïjQÉJ ¬fG ≈∏Y

iô¨°üdG á«FÉæédG áªμëªdG äCGô``H

¿hO øe ∂«°T QGó°UEG áª¡J øe É«æjôëH
الخبر
∂«°ûdG ¬«∏Y »æéªdG Ωó``b Éeó©H ó«°UQ

√QGó``°` UEG ï``jQÉ``J ø``e áæ°S ó©H ±ô°ü∏d

ÖMÉ°U óYÉ≤J ¿CG áªμëªdG äó``cCG å«M
جهة النشر
∫ÓN ∂«°ûdG ºjó≤J øY (ó«Øà°ùªdG) ≥ëdG
πÑb øe ¬aô°U ¢†aQ ¬«∏Y ÖJôJ ô¡°TCG 6
∂æÑdG ¢``†`aô``H ¬``d π``NO ’ ¬``fƒ``c º¡àªdG
الصفحة
ó``YGƒ``≤`dG ™Ñàj ∂``æ`Ñ`dG ¿G ∂`` dPh ∂«°û∏d
≈∏Y á«FÉæL á«dhDƒ°ùe Óa ºK øeh ∂æÑdG

.∂«°ûdG Ióe ¿CÉ°ûH
العدد
º¡àª∏d äóæ°SCG áeÉ©dG áHÉ«ædG âfÉch
IQÉéàdG ¿ƒ``fÉ``b »``a É¡«∏Y ¢Uƒ°üæªdG

≈£YG ,á«dÉª°ûdG á¶aÉëe øeG IôFGóH ¬fCG

∞°UƒdGh Qó≤dG ø«Ñe Éμ«°T á«f Aƒ°ùH
الرابط اإللكتروني
∫ƒ∏M ó``æ`Yh ¬«∏Y »æéª∏d ô°†ëªdÉH
ó«°UQ Oƒ``Lh Ωó``Y ø«ÑJ ±ô°üdG óYƒe
∂``dPh Éª¡«a ±ô°üà∏d π``HÉ``bh ºFÉb ±É``c
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õ``jõ©Jh π``Ñ≤à`°ù`ªdG ±Gô```°ûà```°SG äÉ``°SGQO
ÉfhQƒc ó``©H É``e á``∏Môªd …OÉ``°üàb’G ø``eC’G
ÉæàØ«ë°U »``a ø«à≤HÉ°S ø«àdÉ≤e »``a
»a hCG ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒª∏d ájÉbƒdG ô«aƒJh
QhO{ ¿Gƒæ©H IóMGh ,è«∏îdG QÉÑNCG AGô¨dG
â¨∏H »àdG …OÉ°üàb’G ¢TÉ©fE’G áeõM ∫Éée
õjõ©J »``a πÑ≤à°ùªdG ±Gô°ûà°SG äÉ``°` SGQO
äGQGôb øe É¡≤ëd Éeh ,QÉæjO äGQÉ«∏e (4^3)
3 ïjQÉàH äô°ûfo z…OÉ``°`ü`à`b’G QGô≤à°S’G
áëFÉédG äÉ``«`YGó``à`d …ó°üà∏d äGAGô`` ``LEGh
äÉ°SÉ«°ùdG{ ¿Gƒæ©H á«fÉãdGh .2018 ôÑªàÑ°S
IOÉ«b ¢UôM ™e ,™ªàéªdGh OÉ°üàb’G ≈∏Y
äÉ°SGQódG IQhô°Vh øjôëÑdG »a ájOÉ°üàb’G
áeƒμëdG èeGôHh πªY QGôªà°SG ≈∏Y áμ∏ªªdG
2 ïjQÉàH äô°ûfo zÉ¡d IófÉ°ùdG á«∏Ñ≤à°ùªdG
»àdGh ,áëFÉédG ÖÑ°ùH π«LCÉJ hCG AÉ£HEG ¿hO
ΩÉ¡ªdG
ø``e ¿CG Éª¡«a É``fó``cCG 2018 ƒ«dƒj
äÉª¶æªdG øe ójó©dG ÜÉéYEGh IOÉ°TEG âdÉf
p
ÉgOQGƒe pIQGOEG »a ádhódÉH páWƒæªdG á«°ù«FôdG
.á≤jó°üdGh á≤«≤°ûdG äÉeƒμëdGh á«ªdÉ©dG
»a á°ü°üîàe äÉ`
m ` °` `SGQO ós ` ©` J ¿CG á``eÉ``©` dG
ÉfhQƒc ó©H Ée á∏Môe á«HÉÑ°V ¿CG Éªc
äGDƒÑæàdÉH áHƒë°üe ,πÑ≤à°ùªdG ±Gô°ûà°SG
p
äÉgƒjQÉæ«°S Oó©Jh ,»ªdÉ©dG ó«©°üdG ≈∏Y
äGOGô`` `jE’G Qƒ``£`J á«Ø«c ∫ƒ``M á«FÉ°üME’G
»aÉ©J ø«H É«ªdÉY É¡JÉ«YGóJ ø``e »aÉ©àdG
,áeÉ©dG á«dÉªdG õ``é`Yh á«dÉªdG äÉ``≤`Ø`æ`dGh
:º∏≤H
,π°UGƒàeh A»£H »aÉ©Jh ,π°UGƒàeh ™jô°S
¿CGh ,â``bƒ``dG Qhô``e ™e ΩÉ©dG øjódG ™°Vhh
™e ,É``«`Ñ`°`ù`f á``∏`jƒ``W Iô``à` a êÉ``à`ë`j »``aÉ``©` Jh
¢VÉØîfGh ,§ØædG QÉ©°SCG ¢VÉØîfG QGôªà°SG | ¿hó©°ùdG OƒªM ó©°SCG .O äÉ¡édGh äGQGRƒ``dG »a QGô≤dG ´Éæs °U Ohõ``J
»a ¿ƒμj å«ëH äÉeƒ∏©ªdG √ò¡H á«eƒμëdG
,ôjó≤J πbG ≈∏Y ô«°ü≤dG óeC’G »a ìÉ«°ùdG ≥aóJ
»Yóà°ùJ áLÉëdG âfÉc GPEG ójóëJ º¡©°Sh
,»aô°üªdGh »dÉªdG ´É£≤dG óFGƒY ¢VÉØîfGh
äÉ°SÉ«°ùdG
øe
…C
G hCG á«dÉªdG á°SÉ«°ùdG »a äÓjó©J ∫É``NOEG
øe ójó©dG ¢SÓaEGh ôã©Jh ,ÉeƒªY …QÉéàdG ´É£≤dG AGOCG ™LGôJh
áLÉëdG ¿ƒμJ âbh …CG »ah ,OÓÑ∏d ájOÉ°üàb’G á°SÉ«°ù∏d áfƒμªdG
É¡«ØXƒe íjô°ùJh ,á£°SƒàªdGh Iô«¨°üdG Éª«°S ’h äÉcô°ûdG
…OÉ°üàb’G
QGô≤à°S’G
≈∏Y ®ÉØë∏d äÓjó©àdG ∂∏J ≈``dEG á°SÉe
IOÉjRh áμ∏ªªdG »a áeÉ©dG á«dÉªdG ≈∏Y ÉÑ∏°S ¢ùμ©æ«°S ∂dP πch
,GôμÑe ø«æWGƒªdGh ∫ÉªYC’G ´É£≤d ∂dP ¿Ó``YEG ºK øeh ,»∏μdG
,á«fÉªàF’G É¡JÉØ«æ°üJ ≈∏Y ∂dP ôKDƒ«°Sh ,¢VGôàb’G ≈dEG Aƒé∏dG
¿C
G
h
á°UÉN
.á°SÉ«°ùdG
∂∏J
èFÉàf ¿ƒ∏ªëà«°S øjòdG º¡fCG QÉÑàYÉH
πμ°ûH É¡FÉÑYCG øe GAõ``L π≤æJ πªàëªdG øe ä’ÓàN’G √ò``gh
iƒ°üb IQhô°V ó©j ¬fCG øe ™ÑæJ πÑ≤à°ùªdG ±Gô°ûà°SG á«ªgCG
Ωƒ°SôdG ≥jôW øY AGƒ°S ,ø«æWGƒªdG ≈dEG ô°TÉÑe ô«Z hCG ô°TÉÑe
ájƒªæJ
äÉjóëJ
¬LGƒJ
»àdG
äÉ°ù°SDƒªdGh ∫hó∏d É së∏oe ÉÑ∏£eh
ájƒªæàdG äÉYhô°ûªdG øe OóY ò«ØæJ π«LCÉJ hCG ºYódG ¢†ØN hCG
äÓμ°ûªd ∫ƒ∏ëdG ™°Vh »a á«∏YÉØH º¡°ùj ƒ¡a ,á«é«JGôà°SGh
á«aGô°ûà°SG äÉ°SGQO Ö∏£àj Ée ,¥ƒ°ùdG §«°ûæJ »a º¡°ùJ »àdG
Éªc ,πÑ≤à°ùªdG øe áØ∏c πbCG »g »àdGh Ωƒ«dG áØ∏μH πÑ≤à°ùªdG
ø``eC’G Rõ©j ÉªHh ò«Øæà∏d á∏HÉb äÉ«°UƒJ ≈``dEG »¡àæJ á≤ª©e
äÉjóëà∏d áHÉéà°S’G áYô°S ≈∏Y äÉ°ù°SDƒªdGh ∫hódG óYÉ°ùj ¬fCG
áëFÉéd á«Ñ∏°ùdG QÉKB’G »fójh ,OÓÑ∏d »©ªàéªdGh …OÉ°üàb’G
å«M ,á«∏YÉa ôãcCG ƒëf ≈∏Y ±ô°üàdGh áªFÓªdG äGQGô≤dG PÉîJGh
»μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U äÉ¡«LƒJ ™e ºé°ùæj ÉªHh ,É``fhQƒ``c
≈dEG áaÉ°VE’ÉH ,≥Ñ°ùªdG §«£îàdG áé«àf ICÉLÉØªdG ô°üæY »Øàîj
∫ÉWCG AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«FQ áØ«∏N ∫BG ¿Éª∏°S øH áØ«∏N ô«eC’G
äGQGô≤dG ábOh IOƒL øe ≥≤ëàdG äÉ°ù°SDƒªdGh ∫hó∏d í«àj ¬fCG
ΩÉªàg’G IQhô°†H ájQGRƒdG ¿Éé∏dG ≈∏Y √ó«cCÉJh ,√ôªY »a ¬∏dG
áØ∏c πbCÉH QÉμàH’Gh ´GóHE’G ≈∏Y óYÉ°ùj Éªc ,ÉgPÉîJG ºàj »àdG
åëHh äÉ``°`SGQó``dG ™``°`Vhh ,πÑ≤à°ùªdG ±Gô°ûà°SG äÉ``°`SGQó``H
AÉæÑd ô°VÉëdG »a áMÉàªdG OQGƒªdGh äÉ«£©ªdG øe IOÉØà°S’Gh
áÑcGƒe áYô°S á«eƒμëdG Iõ¡LCÓd πØμJ »àdG áæμªªdG äGQÉ«îdG
âdÉW »àdG É¡JÉ«YGóJh ÉfQƒc áëFÉL πX »ah Ωƒ«dGh .πÑ≤à°ùªdG
áëFÉL äÉ«YGóàd áé«àf á∏Ñ≤ªdG á∏MôªdG »a áFQÉW äGóéà°ùe …CG
äÉeRC’G ó°TCG ≥ëH âfÉch ™ªàéªdGh OÉ°üàb’G äÉYÉ£b ∞∏àîe
OÉ°üàb’G ≈∏Y É``gQÉ``KBG øe ∞«ØîàdG »a º¡°ùj ÉªHh ,É``fhQƒ``c
ÉgôãcCGh ,øeõdG øe ¿ôb øe ôãcCG ∫ÓN á«fÉ°ùfE’ÉH âØ°üY »àdG
É¡JGôKDƒeh É¡∏YGƒa á∏Môe πμd ¿EG ∫ƒ≤f ÉeÉàNh .™ªàéªdGh
ôãcCG â©aOh ,¬àeôH »fÉ°ùfE’G OƒLƒ∏d Gójó¡Jh GQÉ°ûàfGh á©°S
á°SGQO Ö∏£àj …òdG ôeC’G ,É¡d á«ldÉàdG á∏MôªdG ≈∏Y É¡JÉÑ°SôJh
É¡JÉ°SÉ«°S ∞∏àîe »a ô¶ædG IOÉYEG ≈dEG äÉfÉμeEGh Éeó≤J ∫hódG
á«ë°üdG ÉgOÉ©HCG πμH ÉfhQƒc áëFÉL ó©H Ée á∏Môªd á≤ª©e
§«£îàdG íÑ°UCG .»FõédGh »∏μdG øjó«©°üdG ≈∏Y ájOÉ°üàb’G
,á«°SÉ«°ùdG É``¡`JGRGô``aEGh á«YÉªàL’Gh ájOÉ°üàb’Gh á«dÉªdGh
á«é«JGôà°S’G äÉjóëàdG ó°UQh ÉfhQƒc áëFÉL ó©H Ée á∏Môªd
âëJ ≥«Ñ£àdG áæμªªdG äÉgƒjQÉæ«°ùdG øe OóY ≈``dEG ∫ƒ°Uƒ∏d
πªàëªdG ájƒªæàdG í``HGƒ``μ`dGh äÉbƒ©ªdGh ,É¡¡LGƒà°S »àdG
ó©H Ée á∏Môe á¡LGƒªd áMôà≤ªdG ∫ƒ∏ë∏d IójóY ô``WCGh πFGóH
É¡à¡LGƒªH á∏«ØμdG äÉgƒjQÉæ«°ùdG ™°Vhh ,ÓÑ≤à°ùe É¡Yƒbh
¿hÉ©àdG ¢ù∏ée QÉWEG »a ÉgóMCG ¿ƒμj ¿CG ≈∏Y ÉfhQƒc áëFÉL
,ÉgPÉØfE’ IOóëe á«æeR èeGôH áZÉ«°Uh ,É¡JÉ«YGóJ øe óëdGh
.»é«∏îdG
.ø«μªàdGh ƒªædG IOÉéd É¡JGOÉ°üàbG IOÉ``YE’ iƒ°üb IQhô°V
ô¡°ûdG øe ácQÉÑªdG ΩÉjC’G √òg »a √ÓY »a πL ¬∏dG ∫CÉ°ùfh
áLÉëH ô°VÉëdG âbƒdG »a É¡fEÉa øjôëÑdG áμ∏ªe ≈dEG áÑ°ùædÉHh
É¡«∏Y ºàj ¿CGh ,ÉkÑ©°Th IkOÉ«b Iõjõ©dG Éæàμ∏ªe ßØëj ¿CG ,π«°†ØdG
¬JÉjóªH πÑ≤à°ùªdG ±Gô°ûà°SG ≈dEG ºdÉ©dG ∫hO øe Égô«Z øe ôãcCG
áÑ©°üdG ±hô¶dG RhÉéJ øe É¡æμªjh ,QGô≤à°S’Gh øeC’G áª©f
á«dÉªdG ÉgOQGƒe ájOhóëªd ,ó«©ÑdGh §°SƒàªdGh Öjô≤dG çÓãdG
.áeGóà°ùªdG á«ªæàdG ƒëf É¡Jô«°ùe AÉ°SQEG á∏°UGƒeh
Éeh ,áeÉ©dG á«fGõ«ªdG »a ä’ÓàNG øe Ó°UCG ¬æe »fÉ©J Éeh
,á«dÉªdG É``gOQGƒ``e ≈``dEG É°SÉ«b áªî°V äÉahô°üe øe ¬à∏ªëJ
…OÉ°üàbG ô«ÑNh »ªjOÉcCG |
,ÉfhQƒc ¢Shô«a á¡LGƒªd »ë°üdG ¥É``Ø`fE’G ∫Éée »a AGƒ°S

?ÉfhQƒc ¢Shô«ØH ihó©∏d Qó°üe …ƒédG AGƒ¡dG πg
,äGQÉ«°ùdG øe äÉKƒ∏ªdG å©ÑæJ ÉeóæY
¿CG ø«M »a ,Gk ó``L Iô«°üb áaÉ°ùe ó©H OGƒªdG
ó«dƒJ äÉ``£`ë`e ø``e hCG ,™``fÉ``°`ü`ª`dG ø``e hCG
ä’ƒ°ShôjE’G hCG ,Ék ªéM ô¨°UC’G äÉª«°ùédG
»a ¿ƒμj ájÉ¡ædG »a Égô«°üe ¿EÉ`a AÉHô¡μdG
IôM íÑ°ùJh øeõdG øe Iôàa á≤dÉY π¶à°ùa
ä’ƒëJ IóY çóëJ Éæg øeh ,…ƒédG AGƒ¡dG
≈``dEG π≤àæJ ó``bh ,…ƒ``é` dG AGƒ``¡` dG »``a á≤«∏W
»a IOƒLƒªdG äÉKƒ∏ªdG √òg ≈∏Y äGô«¨Jh
hCG áëμdG ¿CG ádÉM »a Ék eób 26 øe ôãcCG áaÉ°ùe
áÄ«g ≈∏Y ¿ƒ``μ`J »``à`dG äÉKƒ∏ªdÉa .AGƒ``¡` dG
.ájƒbh Iójó°T âfÉc á°ù£©dG
Iô«ÑμdG á``≤`«`bó``dG äÉ``ª`«`°`ù`é`dG hCG ¿É``Nó``dG
äOÉaCG AÉHƒdG Qƒ¡X øe ≈dhC’G ΩÉjC’G »ah
á∏jƒW áaÉ°ùe π≤àæJ ’ »¡a Ék «Ñ°ùf á∏«≤ãdGh
äGô£≤dG √ò``g ¿CÉ` H á«ªdÉ©dG áë°üdG áª¶æe
øeõdG øe á∏«∏b mIôàa ó©H ÉªfEGh AGƒ¡dG ôÑY
’ ¢†jôªdG ¿É°ùfE’G øe êôîJ »àdG á∏FÉ°ùdG
ÉeE
Gh ,áHôàdG ≈∏Y É``eEG ,¢``VQC’G ≈∏Y Ö°SôàJ
Ée ,ø``eõ``dG ø``e á∏jƒW Iôàa AGƒ``¡`dG »``a ≈≤ÑJ
É¡H çƒ∏àJ »``à`dG á«FÉªdG äÉë£°ùªdG ≈∏Y
ihó©dG ¿CG -áª¶æªdG …CGQ Ö°ùëH- »æ©j
¬°ùØf
âbƒdG »ah ,É¡à«Yƒfh É¡àjƒg ô«¨àJh
¥É°ûæà°SG ≥jôW øY ¿ƒμJ ’ ób á«°Shô«ØdG
áHôàdG ≈∏Y ¢û«©J »àdG á«ëdG äÉæFÉμdG ºª°ùJo
™eh Ωƒ«dG øμdh .¢Shô«ØdÉH çƒ∏e
m …ƒL mAGƒg
.á«FÉªdG äÉë£°ùªdG √òg »ah
iôéJo »àdG á«ª∏©dG çÉ``ë`HC’G áYô°Sh áaÉãc
:º∏≤H
á≤«bódG äÉª«°ùédG hCG äÉKƒ∏ªdG É``eCGh
,å«ÑîdGh ¢†eÉ¨dG ¢Shô«ØdG Gòg QƒZ ôÑ°ùd
ä’ƒ°ShôjE’Gh äGRÉ¨dG hCG ºéëdG Iô«¨°üdG
ä’ƒ°SôjE’Gh äGô«£≤dG √ò``g ¿CG AÉª∏©dG ó``cCG
Iôàa AGƒ¡dG »a á≤dÉY ≈≤ÑJ Iô«¨°üdGh áØ«ØîdG ÊóŸG óª π«YÉª°SEG .O πãe á≤dÉY π¶J »¡a ,Gk óL ô«¨°U Égô£b »àdGh
,øeõdG øe á∏jƒW Iôàa …ƒédG AGƒ¡dG »a PGPôdG
á∏jƒW äÉaÉ°ùe ≈dEG π≤àæJ óbh øeõdG øe á∏jƒW
±’BG ó©ÑJ iôNCG ≥WÉæe ≈dEG ìÉjôdG É¡∏≤æJ óbh
≈∏©a .ihó``©` dG ô£îd AÉ``ë`°`UC’G É¡«a ¢Vô©Jo
ÉæeÉeCG â©bh çOGƒM IóY ∑Éægh .çƒ∏àdG Qó°üe øY äGôàeƒ∏«μdG
ábƒeôªdG zá©«Ñ£dG{ á∏ée »a äô°ûfo á°SGQO ∑Éæg ,∫ÉãªdG π«Ñ°S
»a
ójóëàdÉHh
,è«∏îdG
»``a ™``bh É``e É¡æe ,Iô``gÉ``¶`dG √ò``g ó``cDƒ`J
ÉfhQƒc äÉ°Shô«Ød AGƒ¡dG π«∏ëJ{ :¿GƒæY âëJ πjôHCG 27 »a
QÉHBG øe äÉÄªdG ≥FGôM øe äÉKƒ∏ªdG â≤∏£fG ÉeóæY âjƒμdG ádhO
π«∏ëàH á°SGQódG âeÉb å«M ,z¿Éghh »a ø««Ø°ûà°ùe »a IójóédG
räônÑ©n a 1991 ôjGôÑa ô``NGhCG »a §ØædG
ádhód
á«aGô¨édG
OhóëdG
k
ø««Ø°ûà°ùe êQÉNh πNGO É©bƒe 30 »a …ƒédG AGƒ¡dG øe äÉæ«Y
∫ÉÑéc Gk ó``L Ió«©H ≥WÉæe ≈``dEGh øjôëÑdG ≈``dEG â∏°Uhh âjƒμdG
¬JO’h ¿Éμeh ¢Shô«ØdG ¢SCGQ §≤°ùe á«æ«°üdG ¿Éghh áæjóe »a
»àdG 1986 π``jô``HCG 26 »``a π«Hƒfô°ûJ á``KQÉ``c É¡æeh ,Éj’Éª«¡dG
ø«HÉ°üªdG ≈°VôªdG ∫õY ±ôZ É¡æe ,¢SQÉeh ôjGôÑa …ô¡°T »a
IôμdG âKƒ∏J ,…ƒédG AGƒ¡dG ≈``dEG á©°ûªdG äÉKƒ∏ªdG çÉ©ÑfG ó©H
¢ùHÓªdG πjóÑJ áaôZh ,≈°VôªdG äÉeÉªMh ,19-ó«aƒc ¢Shô«ØH
äÉæFÉμdG ΩÉ°ùLCG »a äÉYÉ©°TE’G √ò``g â∏NOh É¡àeôH á«°VQC’G
≈Ø°ûà°ùªdG êQÉN áeÉY ™bGƒe øe äÉæ«Y ≈dEG áaÉ°VEG ,»Ñ£dG ºbÉ£∏d
á∏ée »a á°SGQO äô°ûfo ∂dòc ,¿Gƒ«Mh äÉÑfh ¿É°ùfEG øe á«ëdG
.¥ƒ°ùà∏d ™ªéeh ,äGOGôÑdGh ,á«æμ°ùdG »fÉÑªdG πãe
ƒjÉe »a (Marine Pollution Bulletin)ôëÑdG çƒ∏J
:»∏j Ée É¡æe äÉLÉàæà°SG IóY á°SGQódG øY â°†îªJ óbh
á«gÉæàªdG á«μ«à°SÓÑdG äÉØ∏îªdG ∫É≤àfG äócCG …QÉédG ΩÉ©dG øe
k
ójóëàdÉHh ,¢†jôªdG øe êôîJ »àdG á∏FÉ°ùdG äGô«£≤dG :’hCG
á«°VQC’G IôμdG »a ™bGƒªdG ôãcCG ≈dEG ájô°†ëdG ≥WÉæªdG øe ô¨°üdG
øe á∏jƒW Iôàa AGƒ¡dG »a á≤dÉY ≈≤ÑJ Gk óL Iô«¨°üdGh É¡æe áØ«ØîdG
±É°ûàcG ºJ å«M ,»HƒæédG Ö£≤dG ƒgh ájô°ûÑdG á£°ûfC’G øY Gk ó©H
,¢Shô«ØdÉH É¡Kƒ∏àa iôNCG ™bGƒe ≈dEG AGƒ¡dG ôÑY π≤àæJh øeõdG
.á«é∏ãdG
√É«ªdG »a á«μ«à°SÓÑdG äÉØ∏îªdG øe Ék Yƒf 14 øe ôãcCG
çÉ©ÑfG Qó°üe øY Gk ó«©H ,OGƒ``ª`dG í£°SCG ≈∏Y Ö°Sôàj Ée É¡æeh
,…ƒédG AGƒ¡dG »a IOƒLƒªdG äÉKƒ∏ªdG ór ënàJn IOóëe ä’ÉM »ah
.ÜÉ°üªdG ¢†jôªdG øe ¢Shô«ØdG
ÜÉÑ°†dÉc
¿É°ùfE’G áë°üH Ók «μæJh ICÉWh ó°TCG IójóL äÉKƒ∏e ¿ƒμào a
Éª∏μa ,¢Shô«ØdG øe ¢ü∏îàdG »a Gk ó``L áª¡e ájƒ¡àdG :Ék «fÉK
ø«Lhôà«ædG ó«°SÉcCG OÉëJG øY ºéæj …ò``dG »FÉ«ª«μdG »Fƒ°†dG
áaÉ°VEG ,¢Shô«ØdG õ«côJ ¢†ØîfG á«∏YÉa ôãcCGh ó°TCG ájƒ¡àdG âfÉc
¿ƒμàa
,¢ùª°ûdG
á©°TCG OƒLh óæYh á«fƒHôchQó«¡dG äÉKƒ∏ªdG ™e
.Ék «eƒj øjôªà°ùªdG ∞«¶æàdGh º«≤©àdG ≈dEG
.ΩÉ°ùdG ¿hRhC’G RÉZ É¡°SCGQ ≈∏Yh ,äGRÉ¨dG øe Ék eÉ°Sh Gk ó≤©e Ék £«∏N
øe »Ñ£dG ºbÉ£∏d á«bGƒdG äGhOC’G øe º«∏°ùdG ¢ü∏îàdG :Ék ãdÉK
Üô°V …ò``dG »∏«Ø£dG »°Shô«ØdG AÉ``Hƒ``dG ΩÉ``eCG ∞≤f Ωƒ``«`dGh
¢Shô«ØdG õ«côàH Iô°TÉÑe ábÓY ¬d ¢ùHÓeh ,äGRÉØbh ,äÉeÉªc
øe ¢ùe ¬HÉ°UCGh ’EG É¡æe Gk ôÑ°T ∑ôàj º∏a ,É¡àeôH á«°VQC’G IôμdG
.™bƒªdG »a
ô°ûÑ∏d ∂∏¡e »eÉfƒ°ùJ ≈dEG âbƒdG ™e ∫ƒëJ …òdG ¢Shô«ØdG Gòg
É¡æe ,äÉLÉàæà°S’G √ò``g äó``cCG iô``NCG äÉ``°`SGQO ∑Éæg ∂dòc
…ƒ«ëdG çƒ∏àdG ôÑY ôNBG ≈dEG ¿É°ùfE
m G øe ∫É≤àf’G ™jô°Sh ,ø«©ªLCG
âëJ á«fÉ£jôÑdG á«Ñ£dG á∏éªdG »a πjôHCG 20 »a Qƒ°ûæªdG åëÑdG
…ó©jh ¬æe å©Ñæ«a ¬°ùØf ¢†jôªdG ¿É°ùfE’G √RôØj …òdG »°Shô«ØdG
»Ñ£dG õcôªdG »a ∫É≤àf’G ≈∏Y 19-ó«aƒc ¢Shô«a IQób{ :¿GƒæY
≈∏Y OGR Qƒ£°ùdG √òg áHÉàc ≈àM ø«HÉ°üªdG OóY ¿CG ≈àM ,øjôNB’G
¢VGôeC’G QÉ°ûà°ùe{ á∏ée »a Qƒ°ûæªdG É¡æeh ,zÉμ°SGôÑf á©eÉéd
.¿ƒ«∏e ∞°üf ƒëf º¡æe »aƒJ ,¿ƒ«∏ªdG ∞°üfh ø«jÓe áKÓK
ôÑY ÉfhQƒc ¢Shô«a ∫É≤àfG{ :¿GƒæY âëJ πjôHCG 22 »a zájó©ªdG
øe É``fhQƒ``c ¢Shô«a êô``î`j É¡≤jôW ø``Y äÉ``«` dBG Ió``Y ∑Éæ¡a
.z?Ók ©a ±ô©f GPÉe :¢ùØæàdÉH AGƒ¡dG
,¢VôªdÉH áHÉ°UE’Gh ihó©∏d ¬dƒM øe ¢Vuô©ojh ÜÉ°üªdG ¿É°ùfE’G
»a É«dÉ£jEG »a âjôLoCG »àdG á«dhC’G á°SGQódG ∑Éæg Gk ô«NCGh
ôÑY ¢Shô«ØdÉH çƒ∏ªdG AGƒ¡dG çÉ©ÑfG ƒgh ∫É©°ùdG hCG áëμdG É¡æe
õ«côJ π«∏ëàH â``eÉ``b å«M ,(Bergamo) ƒeÉLôH á©WÉ≤e
äÉKƒ∏ªdG øe ±’B’G äÉÄe ¥Ó£fG ƒgh ¢SÉ£©dG É¡æeh ,IôéæëdG
π°üj »àdG á≤«bódG äÉª«°ùédG »a ÉfhQƒc ¢Shô«a OƒLh äGô°TDƒe
äGô£b áÄ«g ≈∏Y á«dÉY áYô°ùHh ¢†jôªdG ∞fCGh ºa øe á«°Shô«ØdG
™bGƒe »a …ƒédG AGƒ``¡`dG »a äGôàehôμ«e 5 ƒëf ≈``dEG Égô£b
øμªj ’h …ƒédG AGƒ¡dG ≈dEG ô£ªdG äGô£≤c ºéëdG Iô«¨°U á∏FÉ°S
√òg ¢†©H »a ¢Shô«ØdG OƒLƒH äOÉ`` aCGh ,áæjóªdG »a áØ∏àîe
AÉÑWC’G õéY …òdG º«≤©dG AÉHƒdG Gòg ™eh .IOôéªdG ø«©dÉH É¡àjDhQ
™bGƒe ≈dEG ∫É≤àf’G ≈∏Y ¢Shô«ØdG Gòg IQób ≈dEG ô«°ûj Éªe ,™bGƒªdG
ôÑ°ùJ äÉjô¶f IóY âØ°ûμfG ,¬d »aÉμdGh »aÉ°ûdG AGhódG OÉéjEG øY
.…ƒédG AGƒ¡dG ôÑY Ió«©H
å«M øe ,…ƒédG AGƒ¡dG »a á«°Shô«ØdG äÉKÉ©Ñf’G √òg ô«°üe QƒZ
áÑ°ùædÉH ºgC’G ∫GDƒ°ùdG øY ÖéJ ºd äÉ°SGQódG √òg πc øμdh
á«fÉμeEG å«M øeh ,á¡L øe ¢Shô«ØdG É¡«dEG π°üj áaÉ°ùe ≈°übCG
»a É¡aÉ°ûàcG ºJ »àdG äÉ°Shô«ØdG √òg πg :ƒgh áeÉ©dG áë°üdG ≈dEG
øe QÉÑ¨dGh ìÉjôdG ácôM ≥jôW øY á∏jƒW äÉaÉ°ùe ≈``dEG ¬dÉ≤àfG
áª«∏°Sh á£°ûf âfÉc »°Shô«ØdG çƒ∏àdG Qó°üe øY Ió«©H ™bGƒe
.iôNCG á¡L
?É¡d ô«KCÉJ ’ áØ«©°Vh áà«e âfÉc É¡fCG ΩCG ,¢SÉædG …ó©J ¿CG É¡æμªjh
ÉfhQƒc ¢Shô«ØH áKƒ∏ªdG á«FÉªdG äGô«£≤o dG hCG äGô£≤dG √òg
.∫GDƒ°ùdG Gòg øY Ö«éà°S áeOÉ≤dG çÉëHC’G ÉªHQh
π«≤ãdG AõédÉa ,ô¨°üdG »a á«gÉæàe á≤«bO äÉª«°ùL øY IQÉÑY
bncftpw@batelco.com.bh
í£°SCG ≈∏Yh ¢``VQC’G ≈∏Y Iô°TÉÑe §≤°ùj É¡æe É«Ñ°ùf ô«ÑμdGh

¿hQÉ````g ΩCG π```°ù`∏`°ù`e ∫ƒ````M äÉ``¶`MÓ``e
çGóMC’G ∂∏J ºgQÉμæà°SGh ájOƒ¡«dG äÓFÉ©dG
»ª∏°ùdG ¢ûjÉ©àdG áª°S â∏éJ óbh .áØ°SDƒªdG
ø°ùMCG »a á«æjódG äGó≤à©ªdG ™e ìÉàØf’Gh
ájÉªëH ø«ª∏°ùªdG øe ô«ãμdG ΩÉ«≤H ÉgQƒ°U
ô¡XCG ó``bh .ø«°Sóæª∏d …ó°üàdGh Oƒ¡«dG
GhQó°UCGh ,øjôëÑdG º¡æWƒd ºgA’h Oƒ¡«dG
’h á«fƒ«¡°U ∫ƒ«e …CG º¡d ¢ù«d ¿CÉH ÉfÉ«H
.ø«£°ù∏a ¢VQCG ≈∏Y π«FGô°SEG ΩÉ«b ¿ƒªYój
óæY zGRhõ``ª`dG{ IOÉ``Y π°ù∏°ùªdG ¢VôY
hCG ÜÉÑdG ¢ùª∏H â«ÑdG ≈``dEG Oƒ¡«dG ∫ƒ``NO
¢Vô©j ºd øμdh ,™HÉ°UC’G π«Ñ≤Jh §FÉëdG
∫ÉÑ≤à°SÉH ∫ÉØàM’Gh zäÉÑ°ûdG{ áÑLh OGóYEG
´ƒª°ûdG â«ÑdG áHQ óbƒJ ø«M áMGôdG Ωƒj
âbƒH ¢ùª°ûdG Ühô`` Z πÑb á©ªédG Ωƒ``j
»àdG áª«ªëdG ábÓ©dG ô¡¶j ¬``fC’ ,ô«°üb
øjôëÑdG áμ∏ªe »a âdGRÉeh IOƒLƒe âfÉc
¿ƒÑ∏£j Oƒ¡«dG ¿Éc å«M ,iôNC’G ∫hódGh
ΩÉ©W ø«î°ùJ âÑ°ùdG Ωƒj »a º¡fGô«L øe
Ωƒj √OGó``YEG ºàj iò``dG …É°ûdGh z»Jƒ«ÑdG{
¢ùjQóJ π°ù∏°ùªdG ¢``Vô``Y É``ª`c .á``©`ª`é`dG
IAGô≤H z¢ù«æc{ óÑ©ªdG »a äÉæÑdG ΩÉNÉëdG
Éfó«°S êhô`` N ôØ°S ¢üf ƒ``gh z√OÉ``cÉ``g{
Iô«£a OGóYEGh ô°üe øe ΩÓ°ùdG ¬«∏Y ≈°Sƒe
CÉ`£`NCG ó``bh ,Iô``«`ª`î`dG ΩGó``î`à`°`SG ô«Z ø``e
π«FGô°SEG »æH êhô``N ¿G ¬dƒ≤H ΩÉ``NÉ``ë`dG
π¡L Gò`` `gh ,¿ƒ`` Yô`` a º``¡` d í``ª`°`S ¿CG ó``©` H
íª°S GPEÉ` a ,á«îjQÉàdGh á«æjódG ≥FÉ≤ëdÉH
Iõé©e âKóM Éªd êhôîdÉH Oƒ¡«∏d ¿ƒYôa
¿BGô≤dGh IGQƒàdG »a IQƒcòªdG ôëÑdG ≥°T
.ºjôμdG
ô¡¶J äÓ°ù∏°ùeh ΩÓaCG ºjó≤J øe óH ’
ø«ª∏°ùªdG πeÉ©J ø``Y …QÉ``°`†`ë`dG ¬``Lƒ``dG
á°UÉNh ,iô`` `NC’G äÉ``«` ∏` bC’G ™``e Üô``©` dGh
∫hO ≈∏Y Iô°üà≤e øμJ ºd »àdG ,ájOƒ¡«dG
¿Gó∏ÑdG ™«ªL »a Iô°ûæe âfÉc πH ,è«∏îdG
πÑb ø«£°ù∏a É¡æeh ,á«Hô©dGh á«eÓ°S’G
iò``dG ,1917 ΩÉ``Y »``a QƒØ∏H ó``Yh Qhó``°`U
ájOƒ¡«dG ∞FGƒ£dG Ö∏ZCG øe á°VQÉ©e ¬LGh
ΩÉ«b ¿ÓYEGh 1947 ΩÉY »a º«°ù≤àdG QGôbh
ΩÉY »a á«æ«£°ù∏ØdG »°VGQC’G ≈∏Y π«FGô°SEG
º«jÉM ó«°ùdG ¿CG ≈dEG ô«°TCG ¿CG OhCGh .1948
á«fƒ«¡°U á«°üî°T ô¡°TCG ó©j …òdG øeõjGh
,»fƒ«¡°üdG çGôàdG »a ∫õJôg QhOƒ«J ó©H
QƒØ∏H óYh QGó°UEG »a Éª¡e GQhO Ö©d …òdGh
AÉªYõdG ø``e ô«ãc ™``e Ió``jó``Y äÉ``bGó``°`U ¬``d
,ø««æ«£°ù∏ØdGh ø«ª∏°ùªdGh Üô©dG OGôaC’Gh
øY øª«dG »a ∑ôà°ûe ºjób ïjQÉJ ∑Éægh
ábÓY ∑Éæg âfÉc Éªc ,Oƒ¡«dG øª«dG ÜôY
ø«ª∏°ùªdG º«YR Öjh óªëe ó«°ùdG ø«H ájƒb
ó«°ùdGh á«μjôeC’G IóëàªdG äÉ``j’ƒ``dG »a
,»μjôeC’G Oƒ¡«dG º«YR π«¡JƒY OQÉ°ûàjQ
óYh º``YO ø``Y ¬«æãj ¿G óªëe ∫hÉ``M ó``bh
.QƒØ∏H
yousufsalahuddin@gmail.com

É¡«∏Y ø``bƒ``Ø`J »``JGƒ``∏` dG
Iô``°`TÉ``Ñ`e á``∏`°`U ¬``d ¿É`` c
äÉ``°`SQÉ``ª`ª`dG Qƒ`` `eCG »``a
äGó`` ≤` `à` `©` `eh QÉ`` `μ` ` aCÉ` ` H
.á«Ñ©°ûdG
…ODƒj Ée ,¢SÉædG ∫ƒ«eh
É``¡` d ¿É`` ` ` L ΩCG *
øe ø«≤jôa Qƒ``¡` X ≈``dG
áμ∏ªe »``a áÑ«W iô`` cP
Ö°ùëH ¢VQÉ©eh ójDƒe
»a á``°`UÉ``Nh ,ø``jô``ë`Ñ`dG
™``aGhó``d ≥``jô``a π``c º``¡` a
É``eh ¥ô`` ë` `ª` `dG á``æ``jó``e
,π``ª`©`dG Gò```g çGó`` ` ` MCGh
ø``e ¢``ü` ≤` æ` j ’ √ô`` ` ``cPCG
iôj π°ù∏°ùª∏d ójDƒªdÉa
»fÉ°ùfE’G É¡∏ªYh ÉgGôcP
ÖMh ¢ûjÉ©J ádÉ°SQ ¬fCG
øjôëÑ∏d É¡ÑMh âëÑdG
iôj ¢VQÉ©ªdGh ΩÓ°Sh
É¡eÉªàgGh ø«æWGƒªdGh
™«Ñ£J IôμØd èjhôJ ¬fCG
∫ÉØWCGh ¢SÉæ∏d É¡JOƒeh
.áæjÉ¡°üdG ™e
™°ùJ º``d É``¡`æ`μ`d ,»``ë``dG
¢``†` ©` H ô``≤``à``Ø``J *
:º∏≤H
â``¶` aÉ``Mh Iô``¡` °` T ≈`` `dG
á°ü≤dG ¥É«°Sh çGó`` MCG
Gòd ,äƒ«ÑdG QGô``°`SCG ≈∏Y
á`` bó`` dGh §`` HGô`` à` `dG ≈`` `dG
øjódG ìÓ°U ∞°Sƒj IÉ«M πãªJ ’h ≥£æªdGh
É¡fCÉH É``gQÉ``¡` XEG á``dhÉ``ë`e
π``ë` Jh Pƒ`` Ø` `f á``Ñ` MÉ``°` U
,É¡aô©f »``à`dG z¿É``L ΩCG{
ø``e É``¡``fGô``«``L π``cÉ``°` û` e
É¡jOÉØJ øμªªdG øe ¿Éch
É¡HÉgPh ø«ª∏°ùªdGh ø««ë«°ùªdGh Oƒ¡«dG
π°ù∏°ùe ¿CÉH íjQÉ°üàdG ÜQÉ°†J ó©H ≈àM
,É¡«a ≠dÉÑeh á«≤£æe ô«Z áWô°ûdG õcôe ≈dG
IÉ«M á°üb øe ¢ùÑà≤e hCG πãªj z¿hQÉg ΩG{
Iõ«Lh Iôàa áeÉæªdG áæjóe »a âæμ°S ó≤a
ΩCG{ IÉ``«`M á°üb ø``e Pƒ``NCÉ` e hCG z¿É``L ΩCG{
πª©∏d ¥ôëªdG áæjóe ≈dG Égó©H â∏≤àfGh
äôLÉgh Iô°üÑdG »a â°TÉY »àdG z∫hDhÉ°T
≥HÉ£dG »``a âæμ°Sh á«eƒμM IOÉ``«` Y »``a
ø«ÑJÉμdG ¿EÉa ∫É≤j Éª¡e øμdh ,π«FGô°SEG ≈dG
¢†©H É``aÉ``°` VCGh ¿É`` L ΩCG á``°`ü`b Éª¡∏à°SG
πFGƒ©dG Ö∏ZCG ¿CG ±hô©ªdG øeh .…ƒ∏©dG
AÉ«MCÉH IOƒLƒe âfÉc á«ë«°ùªdGh ájOƒ¡«dG
øe ¿C’ ,π°ù∏°ùª∏d áμÑM AÉ£YE’ ÉjRÉàæØdG
ÉMÉàe øμj ºd Gòd ,áeÉæªdG áæjóe »a áæ«©e
øjógÉ°ûªdG ÜÉ£≤à°SG »a íéæj ød É¡fhO
π°ù∏°ùªdG ¿CG Éªc ,πFGƒ©dG ∂∏J á£dÉîe É¡d
ó©H ¿ÉÑ°ùëdG »``a ø``μ`J º``d á``«`dÉ``Y áÑ°ùæH
ø«æWGƒe øe »é«∏îdG ó∏ÑdG ¿ƒμe ¿CG ô¡XCG
øe »YÉªàL’G π°UGƒàdG äÉ£ëe ∫É©à°TG
IQƒ°üH äÉfÉjO çÓãH Oó©dG »a øjhÉ°ùàe
.¢VQÉ©eh ójDƒe
á«æjódG É``ghõ``eQ RGô`` HEG º``Jh ,á«©bGh ô«Z
≥HÉ°ùdG »a ø∏YCG Éªc π°ù∏°ùªdG çGóMCG *
.´GO É¡d ¢ù«dh áàØ∏e ¥ô£H
â°ù«dh (ájGódG) ájOƒ¡j IO’h á°üb »μëJ
≈∏Y ø``«` ª` FÉ``≤` dG ø`` e ≈``æ` ª` JCG â``æ` c *
º°SÉH áahô©ªdGh øjôëÑdG áμ∏ªe »a áÑ«ÑW
É¡dÉªYCGh ¿ÉL ΩCG IÉ«ëH ΩÉªdE’G π°ù∏°ùªdG
z»ØdO GQƒ∏a{ »≤«≤ëdG É¡ª°SGh z¿É``L ΩCG{
á≤∏ëdÉH áfÉ©à°S’Gh áaô°ûªdG á«fÉ°ùfE’G
∫ó``Yh É¡àfÉjOh É¡dƒ°UCG »``a ∞∏àNG ó``bh
øjôëÑdG ¿ƒjõØ∏J ÉgóYCG »àdG á«fƒjõØ∏àdG
ΩCG{ ≈``dEG á``jGó``dG º``°`SG ô``«`Zh É¡àeÉbEG ¿É``μ`e
äô°ûf »àdG Iójó©dG ä’É≤ªdGh ,≥HÉ°ùdG »a
»ë«°ùe º°SG ¬fCÉH »Mƒj ’ ≈àM z¿hQÉ``g
∞ë°U »``a É`` `gO’hCGh É``¡` LGhR ø``Yh É¡æY
’h ,ø«ª∏°ùªdGh Oƒ¡«dG iód ’ƒÑ≤e ¿ƒμ«d
á«≤£æªdG ô«Z çGó``MC’G …OÉØJh øjôëÑdG
øe óH ’ »æa πªY …CG ¿CÉH óMCG ≈∏Y ≈Øîj
¿CG …OÉ≤àYG »ah √ó°ûJ ógÉ°ûª∏d áμÑM πªY
ô«Z »a äGô«°ùØJ ≈dEG ôeC’G …ODƒj ’ ≈àM
ΩóYh á∏£ÑdG áæ¡eh π°ù∏°ùªdG º°SG ô««¨J
»fÉ£jôÑdG º∏©dG QÉ``¡`XEG ¿CG Éªch ,É¡∏ëe
ΩCG áæ¡e ¿C’ GOƒ°ü≤e ¿É``c ¿ÉμªdG ójóëJ
õcôe ≈`` dG z¿hQÉ`` `g ΩCG{ AÉ``Yó``à` °` SG AÉ``æ` KCG
øμdh É¡fGô«éH áª«ªëdG É¡JÉbÓYh ¿É``L
…òdG ƒg OÓÑdG º∏Y ¿C’ ;ìOÉa CÉ£N áWô°ûdG
ºdh ,áeƒμëdG äGô≤e ™«ªL »a ™aôj ¿Éc
É¡ªjó≤J ºJ »àdG ájQƒëªdG IQƒ°üdÉH ¢ù«d
,É¡æe …CG »a É≤∏£e »fÉ£jôÑdG º∏©dG ™aQ ºàj
IÉ«M áfÉæØdG ¬à°üª≤J …òdGh π°ù∏°ùªdG »a
øcÉeCG »a ¿Éc »fÉ£jôÑdG º∏©dG ™aQ ¿C’h
ájGO QhO øe ôÑcCG ¬æμdh QGóàbG πμH ó¡ØdG
º«≤ªdG ô≤e πãe á«fÉ£jôÑdG á£∏°ùdG OƒLh
á°UÉNh ,äÉjGódG πc Qhó``d ÉæeGôàMG ™eh
.§≤a »fÉ£jôÑdG ¢û«édG äÉæμKh »°SÉ«°ùdG
áæjóe »a ≈``dhC’G ájGódG øμJ ºd ¿ÉL ΩCG ¿CG
ºé¡àd ájOƒ¡«dG äÓ``FÉ``©`dG ¢Vô©J *
øe ô``«`ã`μ`dG ∑É``æ`¡`a ,¥ô``ë` ª` dG hCG á``eÉ``æ`ª`dG
çGóMCG »g á«Hô©dG ∫hó``dG »a äÉ≤jÉ°†eh
øjôëÑdG áμ∏ªe ≥WÉæe ∞∏àîe »a äÉjGódG
ácôëdG πÑb øe Ó©àØe ¿Éc É¡Ñ∏ZCGh ,á«≤«≤M
É¡d ¿É``c »àdG z¿É``L ΩCG{ ø≤Ñ°Sh äÉahô©e
≈∏Y ájOƒ¡«dG πFGƒ©dG QÉÑLE’ á«fƒ«¡°üdG
Iô°üÑdG áæjóe »a ¢†jôªàdG É¡ª∏©J Iõ«e
πμdG ¿CG ¬∏d óªëdGh .ø«£°ù∏a ≈dEG Iôé¡dG
»a øjôëÑdG ≈dG É¡LhR ™e É¡dƒ°Uh πÑb
»a ø«°ûªdG πª©dG ∂dòH ΩÉ``b øe ¿CG ó¡°ûj
≈Ø°ûà°ùe »a äGƒæ°S ó©H É¡∏ªYh 1937 ΩÉY
πH º¡fGô«L øe Gƒfƒμj ºd øjôëÑdG áμ∏ªe
á«Ñ£dG Qƒ``eC’É``H ΩÉªdEG É¡jód ¿É``ch ,º«©ædG
ΩGóîà°SGh ájhOC’G ¢†©H ∞°Uhh áãjóëdG
ÉYO Ée ,á«Ñ©°ûdG Iô«°ùªdG »a ø«°Sóæe GƒfÉc
äÉjôNC’G äÉjGódG øe ôãcCG º«≤©àdGh ø≤ëdG
™e π°UGƒàdGh É¡FÉ¨dEG ≈dEG Iô«°ùªdG »ª¶æe

¿É°†eQ ô¡°T »a á°UÉNh ,ΩÉY πc »a
á``«`FÉ``°`†`Ø`dG äÉ``£` ë` ª` dG ≥``HÉ``°`ù`à`J º``jô``μ` dG
áYƒæàªdG äÓ°ù∏°ùªdG øe πFÉg ºc ¢Vô©H
,á«¡«aôàdG ,á«îjQÉàdG ,á«YÉªàL’G :É¡æe
É``¡`æ`eh É`` `eGQó`` `dG ,á``«` æ` jó``dG ,á``«` °` SÉ``«` °` ù` dG
çGóMC’G ∫hÉæàJ »àdG ÉjRÉàæØdG äÓ°ù∏°ùe
≥£æªdGh ™``bGƒ``∏`d á``aƒ``dCÉ` e ô``«`Z á`` jDhQ ø``e
çGó`` MC’G ô``jƒ``ë`Jh ∫É``«`î`dG É¡H π``NGó``à`jh
É¡JÉ«©ÑàH ΩÉ``ª` à` g’G ¿hO ø``eh ™``bGƒ``dGh
Ohó°üdG ≈≤∏j É¡°†©Hh É¡Ñ∏ZCG ∫ƒÑ≤dG ≈≤∏jh
ø«ªFÉ°üdG ôYÉ°ûe ´Gô``J º``d GPEG Qƒ``Ø`æ`dGh
™≤jh IóFÉ°ùdG ±Gô``YC’Gh ™ªàéªdG ó«dÉ≤Jh
,á«°SÉ«°Sh á«îjQÉJ AÉ``£` NCG »``a É¡°†©H
áÑ≤ëH É£ÑJôe »æØdG πª©dG ¿Éc GPEG á°UÉNh
á«ØWÉY Ö°SGhQh äÉ«Ø∏N ¬dh áæ«©e á«æeR
z¿hQÉ``g ΩG{ π°ù∏°ùe ∂``dP ø``eh ,á``«`eƒ``bh
ó©Hh πÑb IójóY äGOÉ≤àf’ ¢Vô©J …ò``dG
äÉbÓ©∏d ™«Ñ£J ¬fCG iƒYóH ¬JÉ≤∏M ¢VôY
¢û«édG çóëàe ¬H OÉ°TCG ¿CG ó©H π«FGô°SEG ™e
√ÉØf Ée Gògh ,»``YQOCG …Éî«aCG »∏«FGô°SE’G
»∏Y ¿Gƒ``NC’G ¿É«æjôëÑdG π°ù∏°ùªdG ÉÑJÉc
Iôjó≤dG á«àjƒμdG á∏£ÑdGh ¢ùª°T óªëeh
∂jÉM ¿RÉe ó«°ùdGh ó¡ØdG IÉ«M áHƒÑëªdGh
z»°S »H ΩCG{ áYƒªéªd »ª°SôdG çóëàªdG
¿CGh á«Øë°üdG äÉëjô°üàdG øe ójó©dG »a
.á«fÉ°ùfEG π°ù∏°ùªdG ádÉ°SQ
πªY …CG ≈``∏` Y º``μ` ë` dG º``∏` ¶` dG ø``e ¿G
¬àjÉ¡f ≈àM ÓeÉc ¬à©HÉàe ¿hO ø``e »æa
çGóMCG ¢†©H ≈∏Y äÉ¶MÓe …ó``HCG »æμdh
:QÉ°üàNÉH »gh π°ù∏°ùªdG
≈``dEG Iƒ`` YO π°ù∏°ùªdG ¿CG ó``≤`à`YCG ’ *
hCG »æa πªY πc ¢ù«dh ∫É≤j Éªc ™«Ñ£àdG
™FÉbhh ÉKGóMCG ∫hÉæàjh ô°ûæj »Øë°U ∫É≤e
IOƒLƒe âfÉc »àdG á«æjódG äÉ«∏bC’G øY
á``«` eÓ``°` SE’G ∫hó`` ` dG Ö`` ∏` `ZCG »`` a â`` dGRÉ`` eh
GƒfÉc AGƒ°S ájOƒ¡«dG á°UÉNh ,á«Hô©dGh
¢ùªj øjóaGƒdG hCG ø««∏°UC’G ¿Éμ°ùdG øe
¿GóLh »a »g »àdG á«æ«£°ù∏ØdG á«°†≤dG
¿ƒ«ë«°ùªdG º¡æeh Üô``©` dGh ø«ª∏°ùªdG
»fƒ«¡°üdG ôμØdG ¿ƒ°VQÉ©j øjòdG Oƒ¡«dGh
á``fÉ``jó``dG ø``Y É``«`∏`c É``aÓ``à` NG ∞∏àîj …ò```dG
.ájƒ°SƒªdG ájOƒ¡«dG
ó©Hh πÑb »Hô©dG ™ªàéªdG πeÉ©J *
äÉ``«` ∏` bC’G ™``e á``ë`à`Ø`æ`e á``«`∏`≤`©`H ΩÓ`` °` `SE’G
πch äÉ``bhC’G Ö∏ZCG »a iô``NC’G äÉfÉjódGh
≥FÉ≤ëdG ≈``dG ´ƒLôdG ¬«∏©a ∂``dP ôμæj øe
Gòg Éæeƒj ≈``dG äÉ``«`∏`bC’G Oƒ``Lƒ``H á«dÉëdG
øe ô«ãc ¬H »Hô©dGh »eÓ°S’G ïjQÉàdGh
≥HÉ°ùdG »a çóM Éeh ,áaô°ûªdG çGóMC’G ∂∏J
≈∏Y ºé¡J øe ∫hó``dG ¢†©H »a ô°VÉëdGh
IQƒ°U ¬jƒ°ûàd IôHóe áªég ƒg äÉ«∏bC’G
øe ™æªj ’ Gò``g øμdh ,í«ë°üdG ΩÓ``°`SE’G
ójôJ ’ ±GôWC’G ™«ªL øe ¢UÉî°TCG OƒLh
.ôjô°ûdGh Ö«£dG ∑Éæ¡a ΩÓ°ùdG
…CG ¿CG π°ù∏°ùªdG »dhDƒ°ùe øY ÜÉZ *
GPEG á°UÉN äÉ«Ø∏Nh äÉ«©ÑJ ¬d »æa πªY

É``fhQƒc ¢``Shô«a á``eRC’ z¿ƒ``°ùfƒL ¢``ùjQƒH{ IQGOEG
¬ª¡JG ób ,zπjÉc ôà«H{ ,»dÉª©dG ÖFÉædG ¿Éc ,Oó°üdG Gòg
º∏©àj ¬fCG ¬«∏Y hóÑj ’{ :ÓFÉb QÉÑàN’G äGQób »a á¨dÉÑªdÉH
ÉeÉªJ ÉæjCGQ Éªc ,¬©£b óYh øe ¢ü∏îàj OÉμj ’ ,¬FÉ£NCG øe
á«°†b ¿CÉ°ûH á«°VÉªdG …É``e Gõjô«J áeƒμM ∫Ó``N ¬ØbGƒe
.z»HhQhC’G OÉëJ’G øe É«fÉ£jôH êhôN
∫hDƒ°ùªdG ƒg áë°üdG ôjRh QÉÑàYG øμªj ’ ,∂dP ™eh
á«é«JGôà°SG â∏°ûa ó≤∏a .á``eRC’G IQGOEG Aƒ°S øY ó«MƒdG
áeƒμëdG ÉgÉæÑàJ â``fÉ``c »``à` dG á``eÉ``©` dG á``ë`°`ü`dG á``jÉ``ª`M
è¡f É¡«∏Y ≥∏£j »àdGh ,¢Shô«Ø∏d …ó°üà∏d á«fÉ£jôÑdG
πμ°ûH IÉ«ëdG á°SQÉªe ≈dEG óæà°ùJ »àdGh .z™«£≤dG áYÉæe{
,¢Shô«ØdÉH ™ªàéªdG OGô``aCG º¶©e ÜÉ°üj å«ëH ,»©«ÑW
GPEG ¬HQÉëJ ºK øeh ,¬«∏Y á«YÉæªdG º¡Jõ¡LCG ±ô©àJ »dÉàdÉHh
√òg øe GhQòM ø«°üàîªdG øμd ,GOóée É¡àªLÉ¡e ∫hÉM Ée
.äÉ«aƒdGh äÉHÉ°UE’G ∫ó©e OÉ``jORG πX »a á«é«JGôà°S’G
Gòg ó©Hh .É¡æY ™LGôàdG ºJ 2020¢SQÉe ∞°üàæe ∫ƒ∏ëHh
ÖæéJh ∫õæªdG øe πª©dG ≈∏Y ø««fÉ£jôÑdG åM ºJ ,π°ûØdG
òæe á«≤ÑàªdG á°VhôØªdG Oƒ«≤dG √òg πX »a π≤æàdGh ôØ°ùdG
.ø«ëdG ∂dP
,πãe ¿Gó∏H è¡f É«fÉ£jôH ™ÑàJ »dÉëdG âbƒdG »``ah
≈∏Y IQOÉb âfÉc »àdG IQƒaÉ¨æ°Sh á«HƒæédG ÉjQƒch É«fÉªdCG
áØãμe äGQÉÑàNG É¡FGôLEG ∫ÓN øe ¢Shô«ØdG QÉ°ûàfG AGƒàMG
™eh .áHÉ°UE’G ä’ÉM ™e π°UGƒàdGh ∫É°üJ’G πÑ°S õjõ©Jh
ø««fÉ£jôÑdG áë°üdG AGôÑN πÑb øe è¡ædG Gòg QÉÑàYG ºJ ∂dP
π©ØdÉH áeƒμëdG äòîJGh .≥«Ñ£à∏d πHÉb ô«Zh »∏ªY ô«Z
,á«é«JGôà°S’G √òg ≈∏Y äGô««¨J áaÉ°VE’ á°Sƒª∏e äGƒ£N
.ádÉ©a ô«Zh ájÉ¨∏d IôNCÉàe ¿ƒμJ ób É¡fCG ô«Z
ádÉcƒH zπ«FÉaGQ õjô«J{ äQÉ``°`TCG ,iô``NCG á«MÉf ø``eh
ób OÓÑdG IOÉ«b ≈``dEG ¿ƒ°ùfƒL IOƒ``Y{ ¿CG ≈``dEG ,zêôÑeƒ∏H{
á«fÉ£jôÑdG áeƒμëdG øe ôÑcCG ΩGõàdG á«dÉªàMG øe Rõ©J
»àdG áeƒμëdG IOÉ«≤d ¬JOƒY íª°ùJh .zAÉHƒ∏d …ó°üàdG »a
±ÉØàd’ÉH øgGôdG âbƒdG »a áYPÓdG äGOÉ≤àfÓd ¢Vô©àJ
GP{ á∏ée »a z»ZÉàμe Ωƒ``J{ ô«°ûj .AGQRƒ``dG ¢ù«FQ ∫ƒM
™∏£àªdG z¿É¨jQ ódÉfhQ{ π«e ¬jód{ ¿ƒ°ùfƒL ¿CG ≈dEG z∂àfÓJCG
¢ù«FQ ¿Éc ÉªdÉ£dh .zó¨∏d É¡JGP πeC’G ábQÉH ¬jódh πÑ≤à°ùª∏d
»Øa .äÉeRC’G âbh äÉfÉ«H AÉ≤dEG »a π©ØdÉH ÉYQÉH AGQRƒdG
QÉ¡XEG Éæ©£à°SG GPEG{ :∫É``b 4/27 Ωƒj ¬≤∏WCG …ò``dG ¬fÓYEG
™«HÉ°SC’G »a ÉgÉfô¡XCG »àdG áªjõ©dGh IóMƒdG ìhQ ¢ùØf
ô«°ùæ°S ;AÉHƒdG ≈∏Y Ö∏¨àæ°S ÉæfCG ∂°T Óa ,á«°VÉªdG áà°ùdG
áeRC’G ∂∏J øe IóëàªdG áμ∏ªªdG êôîà°Sh ,´ô°SCG πμ°ûH Ék©e
∑QÉ``e{ ∫É``b ,Oó°üdG Gò``g »``ah .z≈°†e â``bh …CG øe iƒ``bCG
¬fÉ«H øe ºZôdG ≈∏Y{ ,zõªjÉJ ∑Qƒjƒ«f{ áØ«ë°U »a zôdóf’
¥ÓZE’ÉH áμ¡æªdG ¬àeCG ≈dEG ¿ƒ°ùfƒL ádÉ°SQ âfÉc ,º°SÉëdG
»àdG áÑ©°üdG äGQÉ«îdG ócDƒj Éªe ,áª∏μdG ≈æ©e πμH áªJÉb
OóY ´ÉØJQGh ÉgOÉ°üàbG ∞©°V πX »a É«fÉ£jôH É¡¡LGƒJ
.z¢Shô«ØdG øe IÉaƒdG ä’ÉM
IOÉ«≤d z¿ƒ°ùfƒL ¢ùjQƒH{ IOƒ``Y ¿EG ,Ωƒª©dG ≈∏Y
á©aO ôaƒJ ÉfhQƒc ¢Shô«a á¡HÉéªd á«fÉ£jôÑdG áeƒμëdG
ºZQh .Oó°üdG Gò``g »a Oƒ¡édGh »YÉ°ùªdG ìÉ``é`fE’ ájƒb
,áeƒμë∏d »HÉéjEG Qƒ£J á≤HÉ°ùdG AÉ£NC’G øe º∏©àdG ¿CG
πÑb √RÉ``é`fEG ø«©àj …ò``dG πª©dG øe ô«ãμdG ∑Éæg ∫Gõ``j ’
Iôe OÉ°üàb’G íàa IOÉ`` YEG ø``e AGQRƒ`` dG ¢ù«FQ øμªàj ¿CG
∫ÓN ¥ÓZE’G äGAGôLEG ≈∏Y ®ÉØëdG QÉ«N ¿CG á°UÉN ,iôNCG
™æªJ ¿CG É¡fCÉ°T øe á«≤£æe Iƒ£N ôÑà©j Öjô≤dG πÑ≤à°ùªdG
¢Shô«ØdÉH áHÉ°UE’G ä’ÉM QÉ°ûàfG »a á«fÉK IôØW çhóM
.á∏Ñ≤ªdG ™«HÉ°SC’G »a

بيانات الخبر

»ah .OÓÑdG ∫Éª°T »a ¢VôªdG »°ûØJ øe ÉÑjô≤J øjô¡°T
íàa IOÉ``YEÉ` H zÖ``eGô``J{ ¢ù«FôdG Ωõ``à`dG IóëàªdG äÉ``j’ƒ``dG
ójó¡J ô£N OƒLh ™e ≈àM ,øμªe âbh ÜôbCG »a OÉ°üàb’G
OÉ°üàb’G íàa{ ¿Gƒæ©H á£N ∫ÓN øe ∂dPh ;áeÉ©dG áë°üdG
.πMGôe IóY ≈∏Y ºàJ ,ziôNCG Iôe »μjôeC’G
¢ù«Fôc ¬eÉ¡e á°SQÉªªd z¿ƒ``°`ù`fƒ``L{ IOƒ`` Y π``Ñ`bh
Iôμa ,zÜGQ ∂«æ«ehO{ ,á«LQÉîdG ô``jRh ¢†aQ ,AGQRƒ``∏`d
¿ƒμf ≈àM{ :ÓFÉb ,¥Ó``ZE’G äGAGô`` LE’ ôμÑªdG ∞«ØîàdG
äGƒ£N òîàf ÉæfCÉH á«ª∏©dG íFÉ°üædG ≈∏Y Ak ÉæHh ,ø«æ≤«àe
É°†jCG ßaÉëf »μdh ,IÉ«ëdG ájÉªëd Ékeób »°†ª∏d áfƒª°†e
øY ∫hDƒ°ùªdG â°ùd áMGô°üH »æfEÉa ,ÉæJÉ«M Üƒ∏°SCG ≈∏Y
.zQGô≤dG Gòg PÉîJG IôWÉîe πªëJ
OOôJ Ée AGQRƒdG ¢ù«FQ ¢†aQ ,á∏KÉªe ô¶f á¡Lh øeh
π©LCG ¿CG ó``jQCG{ :Ók FÉb ÖeGôàd ÓKÉªe Éé¡f ¬YÉÑJG ∫ƒ``M
»∏îàdG ¢†aQCG »ææμd ,»ææμªj Ée ´ô°SCÉH ∑ôëàj OÉ°üàb’G
IôWÉîªdGh »fÉ£jôÑdG Ö©°ûdG äÉ«ë°†Jh ∫òoH ó¡L πc øY
≥ë°Sh ìGhQC’G »a Iô«Ñc ôFÉ°ùNh ¿ÉK ô«Ñc ¢ûØJ çhóëH
∑Qóf ¿CG Éæ«∏Y Öéj ..á«æWƒdG á«ë°üdG äÉeóîdG áÄ«g
¿Gó≤a ô``£`Nh ,¢``Shô``«`Ø`dG ø``e á«fÉK Iô``Ø`W çhó``M ô£N
.z¬«∏Y Iô£«°ùdG
øY ™«HÉ°SCG IóY äôNCÉJ ób IóëàªdG áμ∏ªªdG âfÉch
á©jô°S áHÉéà°SG ó``°`UQ »``a iô```NC’G á`` «` `HhQhC’G ∫hó`` dG
É«fÉÑ°SEGh É°ùªædGh É«dÉ£jEG ¿CG øe ºZôdG ≈∏Yh .¢Shô«Ø∏d
IOÉYEG äGAGôLEG »a ÉjóL ôμØJ hCG òØæJ ób ,É«fÉªdCGh É°ùfôah
¿CG πÑb ™«HÉ°SCG IóY ¥ô¨à°ùj ób ô``eC’G ¿EÉa OÉ°üàb’G íàa
»æeõdG ô«NCÉàdG íª°ù«°Sh .á∏KÉªe äGAGô``LEG ¿óæd òîàJ
øe äGAGô`` LE’G √ò``g πãe âfÉc GPEG Ée á¶MÓªH áeƒμë∏d
,…OÉ°üàbG ¢TÉ©àfG õjõ©J »a âëéf ób iôNC’G ∫hódG πÑb
äÉHÉ°UE’G »a iô``NCG ´ÉØJQG ä’É``M ÖæéJ ≈``dEG áaÉ°VE’ÉH
ƒØjEG ó¡©e{ øe ,zâ°ùjƒa ¢ùæª«∏c{ Qòëjh .äÉ``«`aƒ``dGh
’ íàØdG IOÉ``YEG{ ¿CG øe ,ï«fƒ«e »a zájOÉ°üàb’G çƒëÑ∏d
ÜòL ôLÉàªdG ∫hÉëà°S πH ,OÉ°üàbÓd ÉjQƒa É°TÉ©àfG »æ©J
∫ƒ°UƒdG ádhÉëªd ,á°UÉN ¢VhôYh äÉeƒ°üîH AÓª©dG
.záeRC’G AóH π«Ñb É¡«∏Y GƒfÉc »àdG äÉ©«ÑªdG ºéM ≈dEG
Öéj …OÉ°üàb’G •É°ûædG íàa IOÉ``YEG ¿EÉ` a ,∂``dP ™``eh
ÇOÉÑªdGh áeÉ©dG áë°üdG ≈∏Y ®ÉØëdG OhóM øª°V ºàJ ¿CG
,z»àjh ¢ùjôc{ ¿Éch .»YÉªàL’G óYÉÑàdG ¿CÉ°ûH á«¡«LƒàdG
»a ìÉ≤∏dG ô«aƒJ ¿CG øe QòM ób ,ø««Ñ£dG ø«dhDƒ°ùªdG ô«Ñc
¿CG Öéj{ ÉæfCG GócDƒe ,z≥«≤ëàdG áÑ©°U ∫ÉeBG »g{ ΩÉY ¿ƒ°†Z
…Qhô°†dG øe ¿ƒμ«°S ,¬«∏Yh .z∂dP ¿CÉ°ûH ø««©bGh ¿ƒμf
äÉcô°ûdG íàa IOÉ`` YEG ¬dÓN ø``e ºàj »éjQóJ è¡f ´É``Ñ`JG
.á«fÉ£jôÑdG áeƒμëdG πÑb øe ô°†NC’G Aƒ°†dG AÉ£YEG OôéªH
ºàà°S ¬fCG ,z¿ƒ°ùeÉ«dh ø«aÉL{ ,º«∏©àdG ôjRh ø∏YCG ,π©ØdÉHh
ºàj ºd ¿B’G ≈àM øμdh ,πMGôe ≈∏Y ¢SQGóªdG íàa IOÉ``YEG
.zâbƒdG Gòg ójóëJ
ô«ãμdG âdÉf ób ø«¶aÉëªdG áeƒμM ¿CG É kë°VGh ≈≤Ñjh
äÉ``e{ áë°üdG ô``jRh ∫É``fh .á``eRCÓ` d É``¡` JQGOEG »``a ó≤ædG ø``e
ô«aƒJ »a ¬bÉØNEG ÖÑ°ùH Ωƒ∏dG øe ôÑcC’G Qó≤dG z∑ƒμfÉg
.á«Ñ£dG º≤WCÓd á«°üî°ûdG ájÉbƒdG äGó©e øe á«aÉc á«ªc
100 AGôLE’ z∑ƒμfÉg{ ±óg ≥≤ëàj ¿CG πªàëªdG ô«Z øeh
óëdG ¿CG ø«M »a ƒjÉe ájÉ¡f ∫ƒ∏ëH Ék«eƒj QÉÑàNG ∞``dCG
Ék«eƒj QÉÑàNG 73^400 ƒg Ék«dÉM √DhGôLEG ºàj …òdG ≈°übC’G
QÉÑàN’G äÉeGõàdG ™«°SƒJ ºJ »dÉëdG âbƒdG »``ah .§≤a
65 ≈∏Y ºgQÉªYCG ójõJ øjòdG ¢UÉî°TC’G ™«ªL πª°ûàd
º¡æμªj ’ øjòdG ∫Éª©dG ™«ªL ∂dòch ,ºgô°SCG OGôaCGh ÉkeÉY
zAGóa ¢ûÑc{ ¿ƒμ«°S z∑ƒμfÉg{ ¿CG hóÑjh .∫õæªdG øe πª©dG
»ah .á``eRC’G AÉæKCG äÉbÉØNEG …CG çhóM ∫ÉM »a áeƒμë∏d

á«é«JGÎ°SE’G äÉ°SGQó∏d è«∏ÿG õcôe
IRQÉÑdG äÉ«°üî°ûdG ôKCÉàJ ’ ÉÑdÉZ á«dhódG á°SÉ«°ùdG »a
AGQRh ¢ù«FQ áHÉ°UEG qøμd .É¡JQGOEG ¿ƒdhÉëj »àdG äÉeRC’ÉH
¬Yƒ°†Nh (19-ó«aƒμH) ,z¿ƒ°ùfƒL ¢ùjQƒH{ ,É«fÉ£jôH
,¢SÉeƒJ âfÉ°S ≈Ø°ûà°ùªH IõcôªdG ájÉæ©dG IóMh »a êÓ©∏d
ø«∏ªàëe ÉjÉë°V ™«ªédG ¿CG äô¡XCG ,πjôHCG πFGhCG »a ¿óæ∏H
π°ù∏°ùàdG »``a º¡eó≤J ió``e ø``Y ô¶ædG ¢†¨H ¢Shô«Ø∏d
.ºdÉ©dG »a »°SÉ«°ùdG »eô¡dG
OÉ``Y π``ª` ©` dG ø``Y OÉ``©` à` H’G ø``e ™``«` HÉ``°` SCG Ió`` Y ó``©` Hh
.πjôHCG 27 Ωƒj AGQRƒ∏d ¢ù«Fôc ¬eÉ¡ªH ΩÉ«≤∏d z¿ƒ°ùfƒL{
¬«∏Y ≥aGh …òdG »°SÉ«°ùdG è¡ædG ≈∏Y ßaÉM ,ájGóÑdG òæeh
≈∏Y QGô°UE’G »a ;zÜGQ ∂«æ«ehO{ ,á«LQÉîdG ôjRh ¬ÑFÉf
™æªd ájQhô°V πªY Iƒ£îc ¥Ó``ZE’G äGAGô`` LEG QGôªà°SG
.Öjô≤dG πÑ≤à°ùªdG »a ¢Shô«ØdG QÉ°ûàfG IOÉjR
182^260 øe ôãcCG ¿B’G ≈àM IóëàªdG áμ∏ªªdG â∏é°Sh
ádÉM 28^131 »dGƒMh ,É``fhQƒ``c ¢Shô«ØH IócDƒe ádÉM
πμ°ûH ,19-ó«aƒc AGô``L äÉ«aƒdG ∫ó©e ¢†ØîfGh .IÉ``ah
áμ∏ªªdG äÉ«Ø°ûà°ùe »a IÉ``ah ádÉM 360 π«é°ùàH Oô£e
%16 áÑ°ùæH É°VÉØîfG πãªj Ée ƒgh ,ƒjÉe 8 »a IóëàªdG
.¬«∏Y ≥HÉ°ùdG Ωƒ«dÉH ák fQÉ≤e
É¡H AÉaƒdG Öéj ô«jÉ©e á°ùªN äOóM ób ¿óæd âfÉch
ôªà°ùªdG ¢VÉØîf’G πª°ûJh .¥Ó``ZE’G äGAGô``LEG ∞«Øîàd
≈∏Y á«æWƒdG á«ë°üdG äÉeóîdG áÄ«g IQóbh ,äÉ«aƒdG »a
,äÉHÉ°UE’G OóY ¢VÉØîfGh ,OóédG ≈°VôªdG ™e πeÉ©àdG
IhQP çhóëd ô£N OƒLh ΩóYh ,á«aÉμdG QÉÑàN’G IQóbh
ádƒÑ≤ªdG OhóëdG ¿CG øe ºZôdG ≈∏Yh .äÉHÉ°UE’G »a á«fÉK
øμªj ’ ¬``fCG ’EG ,áeƒμëdG ôjó≤àd ™°†îJ ô«jÉ©ªdG √ò¡d
¿B’G ≈àM ¬H AÉaƒdG ºJ ób •hô°ûdG √òg øe …CG ¿CÉH ∫ƒ≤dG
¥Ó``ZE’G äGAGô``LEG ∞«ØîJ »a ô¶æ∏d ¢Vôo
m e iƒà°ùe ≈``dEG
.»YÉªàL’G óYÉÑàdGh
GOóéàe Gõ«côJ AGQRƒdG ¢ù«Fôd á«dhC’G äÉfÉ«ÑdG ô¡¶oJh
ºJh .∫É°üJ’G ™ÑàJh ¢Shô«ØdG QÉÑàNG AGôLEG ™jô°ùJ ≈∏Y
OÉ°üàb’G íàa IOÉYEG è¡f ™Ñà«°S ¬fCG øe ±hÉîe …CG ¢†aQ
.Ió°ûH ,zÖeGôJ ódÉfhO{ ,»μjôeC’G ¢ù«FôdG ¬©Ñàj ób …òdG
QÉKCG ób IôμÑªdG á∏MôªdG √òg »a ¬°Vôe ¿CG hóÑj Ée ≈∏Yh
.…OÉ°üàb’G QÉÑàY’G ¥ƒa áeÉ©dG áë°üdÉH ÉeQÉ°U ÉeGõàdG
øe á∏Môe …CG »a ƒgh ,ÉMÉëdEG ôãcC’G ∫GDƒ°ùdG ≈≤Ñj øμd
≈∏Y »fÉ£jôÑdG OÉ°üàb’G íàa IOÉ``YEG ≈∏Y ≥aGƒ«°S á``eRC’G
.™°SGh ¥É£f
Iójó°T ájOÉ°üàbG QGô°VCG øe »fÉ©J IóëàªdG áμ∏ªªdG ¿EG
zá«fGõ«ªdG á«dhDƒ°ùe{ Öàμe ™bƒJh .ÉfhQƒc áëFÉL ÖÑ°ùH
äÉcô°ûdG äÉjôÑc »fÉ©Jh .%10≈``dEG ádÉ£ÑdG áÑ°ùf ´ÉØJQG
AÉ¡fEG »``a äCGó`` Hh Ö∏£dG »``a óàªe ¢ü≤f ø``e á«fÉ£jôÑdG
∞°üæH hCG ¿hO øe äGRÉ``LEG º¡ëæe hCG É¡«ØXƒe äÉeóN
AÉ¨dEG ≈∏Y á«fÉ£jôÑdG ájƒédG •ƒ£îdG â∏ªYh ;Ö``JGQ
.á∏eÉ©dG É¡Jƒb øe %30 ∫OÉ©j Ée …CG ,áØ«Xh 12^000
øe É«dÉe ÉªYO z∂«àfÓJCG øLô«a{ ¿Gô«W •ƒ£N âÑ∏Wh
8^500 ºgOóY ≠dÉÑdG É¡«ØXƒe á«ÑdÉZ â©°Vh ¿CG ó©H ádhódG
.™«HÉ°SCG á«fÉªK Ióªd ÖJGQ ¿hO øe
AGõ``LCG íàa IOÉ``YEG »a ¿Gó∏ÑdG ¢†©H äCGó``H ,π©ØdÉHh
.™«HÉ°SCG Ió``Y ôªà°SG ¥Ó``ZEG ó©H ,A§ÑH É¡JGOÉ°üàbG øe
É«dÉ£jEG íª°ùà°Sh ,äÉWÉ°ûædG ¢†©H íàa É«fÉªdCG äOÉ``YCGh
ó©H É¡JÉ«∏ªY á∏°UGƒªH AÉæÑdG äÉcô°Th ™fÉ°üª∏d ÉÑjôb
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م�سي ًدا بامتالكها اأدوات احلرية و ِقيم الوطن ّية وامل�سوؤولية ..رئي�س الوزراء:

وقفات ال�سحافة البحرينية امل�سرفة �ستظل ماثلة يف الذاكرة الوطنية
اأكد �ضاحب ال�ضمو امللكي الأمري خليفة بن
�ضلمان اآل خليفة رئي�س الوزراء ،اأن �ضحافة
البحرين وعلى مدى تاريخها العريق �ضكّلت
ولتزال عمادًا رئي�ضً ا وموؤث ًرا يف نه�ضة الوطن
وتطوره.
وامتدح �ضموه ما �ضجلته ال�ضحافة
الوطنية من تاريخ زاخر وعطاء ثري ،وما
اأر�ضته من اإرث م�ضرف عرب التزامها بالكلمة
احلرة وامل�ضوؤولة والراأي امل�ضتنري.
واأعرب �ضموه عن اعتزازه ب�ضحافة
البحرين وما ت�ضهده من م�ضار مت�ضاعد من
التطور امل�ضتمر ،وقال« :اإن وقفاتها امل�ضرفة
�ضتظل ماثلة يف الذاكرة الوطنية».
واأ�ضاف �ضموه« :اإن �ضحافة البحرين من
خالل كتابها و�ضحافييها ،كان لها الإ�ضهام
الفاعل والنزيه يف خدمة الوطن واحلفاظ على
منجزاته ،فلهم منا كل التحية والتقدير».
واأكد �ضموه اأن البحرين يف عهد ح�ضرة
�ضاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�ضى اآل خليفة
عاهل البالد ،حققت كل متطلبات الدولة
الع�ضرية احلديثة ،ويف مقدمتها النفتاح

وحرية التعبري ما اأهّ ل ال�ضحافة لأن ت�ضطلع
بدورها يف جت�ضيد واقع املجتمع واحلفاظ
على مكت�ضباته.
وهناأ �ضموه يف ت�ضريح مبنا�ضبة (يوم
ال�ضحافة البحرينية) الذي يوافق اليوم
(اخلمي�س)  7مايو ،الكوادر ال�ضحفية
والإعالمية يف مملكة البحرين ،وقال« :اإنها
ملنا�ضبة كبرية لنعرب عن تقديرنا وامتناننا
الوافر لكل منت�ضبي الأ�ضرة ال�ضحافية
والإعالمية يف اململكة على ما يقدمونه من
فكر متجدد يعزز ف�ضاء املعرفة والوعي يف
املجتمع».
ونوه �ضموه اإىل ما حتتله ال�ضحافة من
مكانة عالية لدى �ضموه ،وقال« :اإن هذه
املنارات املتميزة من كتاب الراأي والأعمدة
وال�ضحافيني ،هم مو�ضع فخر واعتزاز للوطن
وال�ضحافة ،واأن ما يقومون به هو ا�ضتكمال
جلهود رجالت ال�ضحافة الأوائل الذين
و�ضعوا اللبنة الأوىل لل�ضحافة ،ونحن اليوم
ن�ضهد توا�ضل ذلك العطاء يف جهود الأجيال
اجلديدة من ال�ضحافيني».

رئي�س الوزراء

وجدد �ضموه التاأكيد على اأن �ضحافة
البحرين متتلك من اأدوات احلرية وقيم
الوطنية وامل�ضوؤولية ما يجعلها قادرة على
اأن حتمي مكت�ضبات املجتمع والدفاع عن
اإجنازاته.

حممد بن مبارك يرتاأَّ�س اجتماع جمل�س اأمناء جائزة عي�سى خلدمة الإن�سانية

املوافقة على غالبية اأ�سماء املحكمني وتاأجيل ّ
البت يف موعد الحتفالية
برئا�ضة �ضمو ال�ضيخ حممد بن مبارك اآل
خليفة نائب رئي�س جمل�س الوزراء رئي�س
جمل�س اأمناء جائزة عي�ضى خلدمة الإن�ضانية،
وبح�ضور كامل الأع�ضاء ،عقد جمل�س اأمناء
اجلائزة الجتماع الثامن لدورة اجلائزة
الثالثة ،وذلك عند احلادية ع�ضرة �ضباح
اأم�س الأربعاء ال�ضاد�س من �ضهر مايو اجلاري
با�ضتخدام نظام التوا�ضل الإلكرتوين.
وقد افتتح �ضمو الرئي�س الجتماع بتحية
احل�ضور والرتحيب بهم ،متمنيًا لهم ال�ضحة
وال�ضالمة.
ا�ضتعر�س املجل�س مذكرة الأمانة العامة
للجائزة ب�ضاأن الأ�ضماء املر�ضحة من خمتلف
قارات العامل للم�ضاركة يف ع�ضوية جلنة
التحكيم للدورة اخلام�ضة للجائزة ،ومت
التدقيق يف اللمحات املقدمة حول كل �ضخ�ضية
من ال�ضخ�ضيات املر�ضحة ،وجرى تداول
املعلومات واخلربات اخلا�ضة بكل مر�ضح على
حدة ،وبعد املناق�ضات واملقرتحات متت املوافقة
على غالبية اأ�ضماء املحكمني املر�ضحني للدورة
اخلام�ضة يف انتظار املزيد من املعلومات
والرت�ضيحات ل�ضتكمال اأع�ضاء اللجنة.
تداول املجل�س خمتلف وجهات النظر
حول توقيت منح اجلائزة يف ظل الظروف
ال�ضحية العاملية جلائحة كورونا ،وقدم الأمني

العام �ضرحً ا للمراحل الإجرائية التي تتم قبل
ً
م�ضتعر�ضا الوقت الذي
احتفالية منح اجلائزة
ت�ضتغرقه اجتماعات ومداولت جلنة التحكيم
والأعمال امليدانية التي جتريها الأمانة العامة
يف بلدان املوؤ�ض�ضات والأفراد ل�ضتجالء حقيقة
املعلومات الواردة عن الفائزين املحتملني وما
يلي ذلك من العمل على اإنتاج فيلم ت�ضجيلي
موثق عن حياة واأعمال الفائز وترتيبات الإعداد

لالحتفالية امللكية ملنح اجلائزة اإىل الفائز بها
مما ي�ضتغرق ذلك وق ًتا قد يتعذر ويطول يف
ظل الظروف ال�ضحية احلالية.
وا�ضتعر�س املجل�س خمتلف الفرتا�ضات،
وختم اجتماعه باإقرار تاأجيل البت يف حتديد
املوعد املنا�ضب لحتفالية اجلائزة اإىل الجتماع
القادم حني تت�ضح روؤية الو�ضع ال�ضحي العام
يف العامل.

خليفة بن علي« :اجلنوبية» ما�سية يف موا�سلة العمل والإجناز
بيانات الخبر

ت�ضلَّم �ضمو ال�ضيخ خليفة بن
علي بن خليفة اآل خليفة حمافظ
املحافظة اجلنوبية ،بح�ضور
عدد من املديرين باملحافظة،
تقرير املحافظة حتت عنوان
«اإجنازات واأمن وتوا�ضل»
،2019-2017
للفرتة
ويت�ض ّمن اأعمال واإجنازات
املحافظة يف خمتلف املجالت.
واأعرب �ضموه عن اعتزازه
بالدور املهم الذي ت�ضطلع
به اإدارات املحافظة وجهود

اليوم

التاريخ
الخبر

جهة النشر

الصفحة

موظفيها ،من خالل تعزيز
م�ضاهمتها يف التنمية ال�ضاملة
يف خمتلف املجالت كالأمن

والتوا�ضل وامل�ضاريع التي
تزخر بها املحافظة ،موؤكدًا
�ضموه اأن هذه الإجنازات تُعد

خطوات رائدة نحو التقدم
والزدهار لإبراز ال�ضورة
احل�ضارية امل�ضرقة يف خمتلف
مناطق املحافظة.
واأكد �ضموه اأن املحافظة
ما�ضية يف موا�ضلة العمل
والإجناز بالتعاون وتكاتف
اجلهود من خمتلف القطاعات،
نحو حتقيق املزيد من
الإجنازات التي تخدم الأهايل
وتربز اجلانب التنموي يف
املجتمع.

وقال �ضموه« :اإن �ضحافة البحرين جنحت
يف تكري�س قيم املو�ضوعية وامل�ضداقية،
ور�ضخت مكانتها الرائدة كاأداة للتنوير
وو�ضيلة للتعبري عن �ضمري املجتمع».
واأ�ضاد �ضموه بالعطاء املتميز الذي يحققه
املخل�ضون من �ضباب البحرين على �ضبكات
التوا�ضل الجتماعي وما ي�ضكلونه من راأي
عام وطني يف الدفاع عن م�ضالح الوطن
ووحدته ومنجزاته.
ودعا �ضموه ال�ضحافيني ال�ضباب
والإعالميني واملدوّنني اإىل �ضرورة التم�ضك
بالقيم النبيلة ملهنة ال�ضحافة يف املو�ضوعية
وامل�ضداقية ،واأن ي�ضعوا م�ضلحة الوطن فوق
كل اعتبار.
وقال �ضموه« :اإن �ضحافتنا الواعية
وامل�ضوؤولة اأثبتت يف خمتلف املنعطفات
التاريخية اأنها من�ضة وطنية ثابتة ارتقت
بالوعي العام الذي يدعم كل ما يحفظ اأمن
الوطن وا�ضتقراره ،باعتبارها الأداة الوا�ضلة
بني املواطن ومتخذي القرار».
واأعرب �ضموه عن اإعجابه مبا تزخر به

ال�ضحافة البحرينية من كتابات ومو�ضوعات
تتميز بعمق التحليل وتنوع الجتاهات
الفكرية ،وهو ما ي�ضكل اإثراء حقيقيًا للم�ضهد
الثقايف والجتماعي يف اململكة.
وو�ضف �ضموه �ضحافة البحرين بـ«اأنها
املرجع الذي يوثق كل مراحل نه�ضة الوطن
وتقدمه ،والذاكرة احلية التي تر�ضد وحتفظ
وتوؤرخ لكل ق�ض�س النجاح التي عا�ضتها
البحرين و�ضعبها عرب ال�ضنني».
وا�ضتذكر �ضموه بكل العتزاز عطاءات
الروّاد الأوائل من ال�ضحافيني والإعالميني
الذين اأر�ضوا دعائم العمل ال�ضحايف والإعالمي
املتميز ،والذي عرب عن الهوية البحرينية
الأ�ضيلة.
واأ�ضاد �ضاحب ال�ضمو امللكي رئي�س الوزراء
باجلهود املتميزة التي يقوم بها منت�ضبو
وزارة الإعالم وجمعية ال�ضحفيني البحرينية
لالرتقاء بالعمل الإعالمي وال�ضحايف ،وبناء
كوادر وطنية ات�ضمت باأعلى درجات الإبداع
والتميز.

وزير الإعالم :يوم ال�سحافة البحرينية
جتديد للعهد بر�سالة ال�سحافة يف التنوير
اأ�ضاد علي بن حممد الرميحي وزير
الإعالم بالدور الوطني امل�ضوؤول لل�ضحافة
البحرينية عرب تاريخها العريق،
وح�ضورها امل�ضرف ك�ضريك حموري
يف احلفاظ على اأمن الوطن وا�ضتقراره،
و�ضون هويته ،وتعزيز مكت�ضباته يف ظل
امل�ضرية التنموية والدميقراطية الرائدة
وامل�ضتدامة بقيادة ح�ضرة �ضاحب اجلاللة
امللك حمد بن عي�ضى اآل خليفة عاهل البالد
املفدى.
وتوجه وزير الإعالم بالتحية والتقدير
واأطيب التهاين اإىل الأ�ضرة ال�ضحفية
والإعالمية؛ مبنا�ضبة الحتفاء بيوم
ال�ضحافة البحرينية يف ال�ضابع من �ضهر
مايو يف مبادرة �ضامية تعك�س الدعم
الالحمدود من جاللة امللك املفدى للحريات
ال�ضحفية والإعالمية.
واأكد حر�س احلكومة برئا�ضة �ضاحب
ال�ضمو امللكي الأمري خليفة بن �ضلمان اآل
خليفة رئي�س الوزراء ،ودعم �ضاحب ال�ضمو
امللكي الأمري �ضلمان بن حمد اآل خليفة ويل
العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول
لرئي�س جمل�س الوزراء ،لتاأدية ال�ضحف
وو�ضائل الإعالم واجباتها املهنية يف خدمة
الوطن واملواطنني ،والتعبري عن ق�ضاياهم
مبو�ضوعية وم�ضداقية ،والتوا�ضل مع
م�ضوؤويل اجلهات احلكومية ،متا�ضيًا مع
اأجواء النفتاح ال�ضيا�ضي والدميقراطي.
واأعرب الرميحي عن فخره واعتزازه
وجميع الإعالميني مبا ت�ضمنته الر�ضالة
ال�ضامية ل�ضاحب اجلاللة امللك املفدى
مبنا�ضبة اليوم العاملي حلرية ال�ضحافة،
من اإ�ضادة بال�ضحافة والإعالم الوطني
يف تاأدية واجباتهم الوطنية يف �ضون

وزير الإعالم

اأمانة الكلمة وامل�ضاركة مب�ضوؤولية يف
الدفاع عن اأمن الوطن ،وتعزيز منجزاته
التنموية واحل�ضارية ،والت�ضدي للتطرف
والإرهاب ،وموا�ضلة الدور التوعوي
يف دعم جهود الفريق الوطني للت�ضدي
لفريو�س كورونا امل�ضتجد.
واأكد وزير الإعالم اأن الحتفاء بيوم
ال�ضحافة البحرينية منا�ضبة وطنية
جتدد من خاللها الأ�ضرة ال�ضحفية
والإعالمية مت�ضكها بالثوابت الوطنية
يف الولء ل�ضاحب اجلاللة امللك املفدى،
واحلر�س على موا�ضلة ر�ضالتها التوعوية
والتنويرية يف احلفاظ على وحدة املجتمع
و�ضالمته ،وتكري�س املواطنة ال�ضاحلة
واإعالء القيم الإن�ضانية النبيلة ومبادئ
الت�ضامح والعتدال ،والتعبري ب�ضدق
واأمانة ومو�ضوعية عن نب�س الوطن
ومنجزاته يف مواجهة ال�ضائعات واحلمالت
امل�ضادة ،وفق اللتزام بالت�ضريعات
الوطنية واملواثيق الإعالمية.

وزير �سوؤون الدفاع ي�ستقبل امللحق الع�سكري الربيطاين

العددفتح باب الت�سجيل ً
جمددا لال�ستفادة من الدعم احلكومي للقطاع اخلا�س
املرباطي:
الرابط اإللكتروني

اأكدت اإميان املرباطي الرئي�س التنفيذي
للهيئة العامة للتاأمني الجتماعي« :اأن اإجمايل
عدد املوؤ�ض�ضات امل�ضجلة يف خدمة ت�ضجيل
اأ�ضحاب العمل لدعم رواتب العاملني البحرينيني
يف القطاع اخلا�س بلغ  10،739من�ضاأةَّ ،
مت
خاللها �ضرف الأجور للعاملني البحرينيني فيها،
�ضمن احلزمة املالية والقت�ضادية التي اأقرتها
احلكومة املوقرة لتوفري ال�ضيولة الالزمة للقطاع

اخلا�س».
وبي ّنت املرباطي «اأن الهيئة �ضتقوم باإتاحة
الفر�ضة جمددا ً للت�ضجيل اإلكرتونياً؛ اعتبارا ً
من يوم الأربعاء املوافق  6مايو ولغاية يوم
الأحد املوافق  10مايو اجلاري ،لأ�ضحاب العمل
الذين يرغبون يف ال�ضتفادة من دعم الأجور ومل
يقوموا بالت�ضجيل م�ضبقاً؛ وذلك ل�ضمان و�ضول
الدعم جلميع العاملني البحرينيني» ،موؤكد ًة

«اأن الهيئة على اأمت ال�ضتعداد للتعاون مع
جميع الأطراف املعنية» .ودعت الهيئة العامة
للتاأمني الجتماعي اأ�ضحاب العمل اأو العاملني
البحرينيني التوا�ضل معها عرب مركز الت�ضالت
واخلدمات على الرقم  ،17000707اأو من
خالل النظام الوطني املقرتحات وال�ضكاوى
(توا�ضل) ،يف حال وجود اأي �ضكوى اأو مالحظة
لديهم ب�ضاأن اإجراءات العمل.

ا�ضتقبل الفريق الركن عبداهلل بن ح�ضن
النعيمي وزير �ضوؤون الدفاع ،يف القيادة
العامة �ضباح اأم�س ،املقدم بحري Paul
 A Windsorامللحق الع�ضكري ب�ضفارة
اململكة املتحدة ال�ضديقة لدى اململكة.
وخالل اللقاء رحّ ب وزير �ضوؤون
الدفاع بامللحق الع�ضكري الربيطاين ،ومت

ا�ضتعرا�س عالقات التعاون والتن�ضيق
الع�ضكري امل�ضرتك القائم بني البلدين
ال�ضديقني .ح�ضر اللقاء اللواء الركن بحري
يو�ضف اأحمد مال اهلل م�ضاعد رئي�س هيئة
الأركان لالإمداد والتموين ،واللواء الركن
بحري حممد ها�ضم ال�ضادة مدير التعاون
الع�ضكري.
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حمليات 03

اللجنة الوزارية للم�شاريع تتابع اخلطة التطويرية لنظام «بنايات»

درا�شة خيارات متويل البنية التحتية للمرحلة الأوىل ملدينة �شرق �شرتة
تنفي ًذا لأمر �ضاحب ال�ضمو امللكي الأمري خليفة بن
�ضلمان اآل خليفة ،رئي�س الوزراء ،باتخاذ الإجراءات الالزمة
لتنفيذ اخلطط املو�ضوعة لتطوير خليج توبلي واملحافظة
على بيئته الطبيعية ،ملعاجلة واحلد من الأ�ضرار التي
توؤثر على احلياة الفطرية والبحرية وجتميل املنطقة
املحيطة به ،تابعت اللجنة الوزارية للم�ضاريع التنموية
والبنية التحتية ،برئا�ضة ال�ضيخ خالد بن عبداهلل اآل خليفة،
نائب رئي�س جمل�س الوزراء ،اآخر م�ضتجدات تطوير خليج
توبلي عرب تطبيق املقايي�س وال�ضرتاطات البيئية املعتمدة.
وقال لدى تروؤ�ضه اجتماع اللجنة الوزارية للم�ضاريع
التنموية والبينة التحتية الذي عُ قد عن بُعد بوا�ضطة
تقنية الت�ضال املرئي �ضباح اأم�س (الأربعاء –  6مايو
« :)2020اإن اهتمام �ضاحب ال�ضمو امللكي رئي�س الوزراء
املوقر ،حفظه اهلل ،مبلف تطوير خليج توبلي ،ياأتي انطال ًقا
من حر�س �ضموه والذي يعد اأحد مرتكزات احلكومة يف
برناجمها حتى العام  ،2022لتوفري اأجواء نقية و�ضحية
واآمنة للجميع ،واملحافظة على ال�ضحة وال�ضالمة العامة،
ومبا ي�ضهم يف حتقيق اأحد اأهداف التنمية امل�ضتدامة وهو
الرتقاء مبحطات معاجلة ال�ضرف ال�ضحي وفق املعايري
العاملية».
واأكد ال�ضيخ خالد خالل اجتماع اللجنة الوزارية الذي
�ضارك فيه الوزراء اأع�ضاء اللجنة ،وعدد من امل�ضوؤولني
من الوزارات واجلهات احلكومية ذات العالقة ،اأنه وعلى
اإثر اإ�ضدار �ضاحب ال�ضمو امللكي رئي�س الوزراء املوقر
اأمره الكرمي ،فقد تابعت اللجنة يف وقت �ضابق مع وزارة
الأ�ضغال و�ضوؤون البلديات والتخطيط العمراين� ،ضبل
تنفيذ م�ضاريع ت�ضمن حت�ضني تدفق وتدوير املياه ب�ضكل
م�ضتمر يف خليج توبلي ،وذلك بتو�ضيع القنوات املائية
يف منطقة املعامري والتي من �ضاأنها زيادة التيارات املائية
اخلارجة والداخلة من واإىل اخلليج ،على نحو يوؤدي اإىل
جتدد وتدوير املياه ب�ضورة اأف�ضل وتنظيف املنطقة.
وا�ضتعر�ضت وزارة الأ�ضغال و�ضوؤون البلديات

ال�شيخ خالد بن عبداهلل يرتاأ�س اجتماع جلنة امل�شاريع عن ُبعد

والتخطيط العمراين حزمة م�ضاريعها التي �ضرعت يف
تنفيذها بالفعل لتطوير خليج توبلي واملحافظة عليه،
واملوؤمل اأن تنتهي خالل فرتات متباينة ما بني الربعني
الأول والثالث من العام املقبل  ،2021بكلفة اإجمالية تقدر
بحوايل  9.5مليون دينار ،وهي تتمثل يف تو�ضعة ع َبّارة
قناة املعامري ال�ضمالية الواقعة اأ�ضفل �ضارع ال�ضيخ جابر
الأحمد ال�ضباح بهدف زيادة عر�س القناة من ً 23
مرتا اإىل
ً 70
مرتا ،وذلك باإ�ضافة  12قناة جديدة.
اأما امل�ضروع الثاين فهو تو�ضعة قناة املعامري من 30
مرتا بطول ً 750
مرتا اإىل ً 180
ً
مرتا وبعمق مرتين.
يف حني يهدف امل�ضروع الثالث اإىل اإطالة ج�ضر قناة
ً
املعامري اجلنوبية «ج�ضر بابكو» من  30مرتا اإىل 180
ً
مرتا ،باإ�ضافة  45اأنبوبًا بطول  100مرت ،وبقطر 1.5
مرت لكل اأنبوب لتح�ضني وت�ضريع حركة تدوير املياه يف

اخلليج.
ومن املوؤمل بعد اإجناز امل�ضاريع الثالثة اأن حتتاج
املياه يف خليج توبلي اإىل � 70ضاعة لتدفقها وجتددها
بالكامل ،مقارنة مع الوقت امل�ضتغرق حاليًا واملقدر بحوايل
� 110ضاعات ،اأي بتح�ضن بن�ضبة  ،%37وهي ن�ضبة جيدة
بح�ضب املقايي�س العاملية.
على �ضعيد اآخر ،ويف اإطار حر�س اللجنة الوزارية
للم�ضاريع التنموية والبنية التحتية على �ضمان توفري
البنية التحتية للم�ضاريع الإ�ضكانية التي تنفذها وزارة
الإ�ضكان يف املدن اجلديدة بالتزامن مع ال�ضروع يف اإن�ضاء
الوحدات ،فقد تابعت اللجنة الوزارية العر�س املقدم من
وزارة الإ�ضكان حول متطلبات البنية التحتية لتنفيذ
 1055وحدة �ضكنية متثل املرحلة الأوىل من م�ضروع �ضرق
�ضرتة الإ�ضكاين والتي تتمثل يف امل�ضاريع التي �ضتنفذها

يت�شلم ً
وزير اخلارجية َّ
ن�شخا من اأوراق اعتماد عدد من ال�شفراء
اخلارجية
وزير
ت�ضلَّم
عبداللطيف بن را�ضد الزياين اأم�س
الأربعاء املوافق  6مايو 2020م،
ً
ن�ضخا من اأوراق اعتماد عدد من
�ضفراء الدول ال�ضديقة املعينني
لدى مملكة البحرين ،وذلك عرب
الت�ضال الإلكرتوين املرئي،
مب�ضاركة الدكتور ال�ضيخ عبداهلل
بن اأحمد اآل خليفة وكيل الوزارة
لل�ضوؤون الدولية والدكتورة
ال�ضيخة رنا بنت عي�ضى بن دعيج
اآل خليفة وكيل الوزارة.
اإذ ت�ضلَّم وزير اخلارجية
ن�ضخة من اأوراق اعتماد
نغاوفونغ�ضي
�ضي�ضون�ضي
�ضفري جمهورية لو الدميقراطية
ّ
املعني لدى مملكة
ال�ضعبية
البحرين واملقيم يف الكويت.
َّ
وت�ضلم وزير اخلارجية
ن�ضخة من اأوراق اعتماد فو فيت
زونغ �ضفري جمهورية فيتنام
ّ
املعني لدى مملكة
ال�ضرتاكية
البحرين واملقيم يف الريا�س.

عبداللطيف الزياين

كما ت�ضلَّم ن�ضخة من اأوراق
اعتماد عبدالفتاح عبداهلل ح�ضن
�ضفري جمهورية اثيوبيا الفيدرالية
الدميقراطية املعني لدى مملكة
البحرين واملقيم يف الكويت.
وت�ضلَّم وزير اخلارجية
كذلك ن�ضخة من اأوراق اعتماد
اأنيبال غومي�س توليدو �ضفري

ّ
املعني
الوليات املتحدة املك�ضيكية
لدى مملكة البحرين واملقيم يف
الريا�س.
وكذلك ت�ضلَّم وزير اخلارجية
ن�ضخة من اأوراق اعتماد �ضفرية
اجلمهورية القريغيزية املعينة
لدى مملكة البحرين واملقيمة يف
الكويت �ضمار غول ادامقولوفا.

وقد رحب وزير اخلارجية
بال�ضفراء املعينني ،معربًا عن
اعتزازه بامل�ضتوى املتميز الذي
يربط العالقات الثنائية التي
جتمع بني مملكة البحرين
وبلدانهم ال�ضديقة والتي ت�ضهد
منوًا وتطو ًرا على جميع الأ�ضعدة
يف ظل احلر�س املتبادل على
الرتقاء مب�ضتويات التعاون
مبا يلبي الطموحات امل�ضرتكة
للجميع ،متمنيًا لل�ضفراء كل
التوفيق والنجاح يف مهامهم
الدبلوما�ضية.
من جانبهم ،اأكد ال�ضفراء
املعينون لدى مملكة البحرين
حر�س بالدهم على الرتقاء
بعالقات ال�ضداقة القائمة مع
مملكة البحرين والرتقاء بها
اإىل اآفاق اأو�ضع مبا بعود باخلري
واملنفعة على اجلميع ،متمنني
ململكة البحرين دوام التقدم
والزدهار.

وزير اخلارجية ينوِّه باإجنازات البحرين يف جمال حقوق الإن�شان
تراأَّ�س وزير اخلارجية عبداللطيف بن را�ضد
الزياين ،اأم�س ،اجتماع اللجنة التن�ضيقية العليا
حلقوق الإن�ضان عرب الت�ضال الإلكرتوين املرئي،
مب�ضاركة عبداهلل بن في�ضل بن جرب الدو�ضري،
م�ضاعد وزير اخلارجية ،نائب رئي�س اللجنة.
ويف بداية اجلل�ضة ،اأعرب وزير اخلارجية
عن ترحيبه باأع�ضاء اللجنة ،م�ضيدًا بعطائهم
امل�ضهود وجهودهم املتوا�ضلة يف اإثراء اأعمال
اللجنة يف جمال حماية حقوق الإن�ضان لإعالء
مكانة اململكة يف هذا املجال على امل�ضتوى املحلي
والعاملي.
واأكد وزير اخلارجية حر�س واهتمام ح�ضرة
�ضاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�ضى اآل خليفة
عاهل البالد املفدى ،باللتزام مببادئ واأهداف
الأمم املتحدة واحرتام حقوق الإن�ضان ،واإر�ضاء
دعائم دولة العدالة والقانون .وقال اإن جاللة
امللك املفدى اأطلق �ضمن نهجه الإ�ضالحي ال�ضامل
العديد من املبادرات الرائدة النابعة من الروؤية
ال�ضاملة لحرتام حقوق الإن�ضان ال�ضيا�ضية
واملدنية والقت�ضادية والجتماعية والثقافية.
واأو�ضح وزير اخلارجية اأن احلكومة برئا�ضة
�ضاحب ال�ضمو امللكي الأمري خليفة بن �ضلمان
اآل خليفة ،رئي�س الوزراء ،وبدعم وم�ضاندة من
�ضاحب ال�ضمو امللكي الأمري �ضلمان بن حمد اآل
خليفة ،ويل العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول
لرئي�س جمل�س الوزراء ،قد اتخذت العديد من
الإجراءات الب ّناءة لتعزيز حماية حقوق الإن�ضان،

بيانات الخبر

اليوم

جهة النشر

الصفحة
العدد

الرابط اإللكتروني

را�شد احلمر :ال�شحافة البحرينية
وطني كبري يف م�شرية الإ�شالح
ت�شطلع بدور
ٍّ

قال ع�ضو جمل�س اإدارة �ضحيفة «الأيام»،
نائب رئي�س جمعية ال�ضحفيني را�ضد نبيل
احلمر ،اإن ال�ضحافة البحرينية ت�ضطلع بدور
وطني كبري يف م�ضرية ال�ضالح والتنمية
ال�ضاملة وامل�ضتدامة يف اململكة ،مبي ًنا اأن
حرية ال�ضحافة يف البحرين ركن اأ�ضا�ضي يف
امل�ضروع ال�ضالحي الذي اطلقه جاللة امللك
املفدى.
جاء ذلك مبنا�ضبة احتفال اململكة بـ«يوم
ال�ضحافة البحرينية» ،والذي ي�ضادف اليوم
ال�ضابع من مايو.
واأكد احلمر اأن ال�ضحافة ت�ضتلهم من
توجيهات جاللة امللك ورعايته الأبوية
الدائمة لل�ضحافة والكوادر ال�ضحفية لتكون
قادرة على اأداء واجبها يف �ضون اأمانة الكلمة
مبو�ضوعية وم�ضداقية ومهنية ،يف ظل
مناخ دميقراطي ع�ضري ومنظومة د�ضتورية
وقانونية متطورة ،تكفل اآليات التعبري احلر
عن الراأي مب�ضوؤولية واأمان وا�ضتقاللية.
واأ�ضاد احلمر بكلمة �ضاحب ال�ضمو امللكي
المري خليفة بن �ضلمان اآل خليفة رئي�س
الوزراء املوقر؛ مبنا�ضبة يوم ال�ضحافة
البحرينية ،والتي وجّ ه فيها التحية لكل
وعرب عن
الكوادر ال�ضحفية والإعالمية،
ّ
اعتزازه ب�ضحافة البحرين وما ت�ضهده من
م�ضار مت�ضاعد من التطور امل�ضتمر.
واأكد احلمر «اأن ال�ضحافة الوطنية �ضتظل
تتحمل م�ضوؤولياتها بكل جدية واإرادة على
التطوير امل�ضتمر والإ�ضهام يف نه�ضة الوطن
وتر�ضيخ الوعي ال�ضيا�ضي»؛ م�ضريًا اإىل الدور
الكبري الذي ا�ضطلعت به ال�ضحافة وما زالت
يف «اأزمة كورونا» ،على �ضعيد خلق الروح
الإيجابية والوطنية ملواجهة التحديات
الكبرية التي فر�ضتها املرحلة.

را�شد نبيل احلمر

واأكد احلمر «اأن ال�ضحافة الوطنية �ضتبقى
يف خندق واحد مع الفريق الوطني ملواجهة
كورونا يف ظل الظروف ال�ضتثنائية التي متر
بها اململكة»؛ م�ضيدًا يف هذا ال�ضياق بـ«اجلهود
العظيمة واملبادرات غري امل�ضبوقة» التي يقوم
بها «فريق البحرين» بقيادة �ضاحب ال�ضمو
امللكي الأمري �ضلمان بن حمد اآل خليفة ويل
العهد نائب القائد النائب الول لرئي�س جمل�س
الوزراء ،على الأ�ضعدة الطبية والقت�ضادية
والجتماعية كافة ملعاجلة جميع التداعيات
املرتتبة على فريو�س كورونا.
كما نوّه يف هذا ال�ضياق اإىل جناح املبادرة
الرائعة باإطالق حملة «فينا خري» ،والتي
اأطلقها �ضمو ال�ضيخ نا�ضر بن حمد اآل خليفة
ممثل جاللة امللك لالأعمال اخلريية و�ضوؤون
ال�ضباب م�ضت�ضار الأمن الوطني رئي�س
املجل�س الأعلى لل�ضباب والريا�ضة؛ وهي
احلملة التي ج�ضدت اأ�ضمى معاين الإن�ضانية
والعطاء و�ضاهمت يف تعزيز الروح الوطنية
الأ�ضيلة.

�شفرينا يف برلني يتابع اأو�شاع البحرينيني باأملانيا

التاريخ
الخبر

وزارة الأ�ضغال و�ضوؤون البلديات والتخطيط العمراين
وهي اإن�ضاء ج�ضر جنوب امل�ضروع كمدخل ،وتطوير تقاطع
خزانات النفط ،وتطوير ال�ضارع الرابط بني تقاطع خزانات
النفط واملدخل اجلنوبي للم�ضروع ،وبناء حمطة �ضرف
�ضحي متنقلة ،وخط ت�ضريف �ضحي للحالت الطارئة،
اإ�ضافة اإىل امل�ضاريع التي �ضتنفذها هيئة الكهرباء واملاء
واملتمثلة يف حمطة كهرباء جهد  66كيلوفولت ،وم�ضروع
تغذية املرحلة الأوىل من �ضبكة املياه القريبة من املوقع.
وجه ال�ضيخ خالد بن عبداهلل اآل
ويف هذا ال�ضدد ،فقد َّ
خليفة للتن�ضيق ما بني الوزارات واجلهات اخلدمية ذات
العالقة ووزارة املالية والقت�ضاد الوطني لدرا�ضة خيارات
متويل تنفيذ م�ضاريع البنية التحتية من املرحلة الأوىل
مل�ضروع مدينة �ضرق �ضرتة الإ�ضكاين.
ي�ضار اإىل اأن م�ضروع مدينة �ضرق �ضرتة الإ�ضكاين
يتكون من  2845وحدة �ضكنية ،و 549ق�ضيمة �ضكنية،
مبجموع  3397خدمة اإ�ضكانية ،ويقام امل�ضروع على ثالث
مراحل ،تبداأ الأوىل يف الن�ضف الثاين من العام اجلاري
ملدة � 24ضه ًرا ،وتبداأ الثانية يف الن�ضف الثاين من العام
 2022وملدة � 30ضه ًرا ،وتبداأ الثالثة يف الن�ضف الثاين من
العام  2024ملدة � 18ضه ًرا ،وبتكلفة تقدر بحوايل 260
مليون دينار �ضاملة اأعمال تنفيذ الوحدات ال�ضكنية واأعمال
البنى التحتية الثانوية.
من جهة اأخرى ،تابعت اللجنة الوزارية للم�ضاريع
التنموية والبنية التحتية م�ضتجدات تكليفها لوزارة
الأ�ضغال و�ضوؤون البلديات والتخطيط العمراين ب�ضاأن
ال�ضتئنا�س براأي املكاتب الهند�ضية حول اإ�ضناد مهام
التفتي�س على البناء اإىل القطاع اخلا�س �ضمن اخلطة
التطويرية لنظام اإ�ضدار رخ�س البناء «بنايات» والتي
متثل املرحلة الثانية من النظام،
ووجه ال�ضيخ خالد بن
َّ
عبداهلل اآل خليفة الوزارة اإىل تو�ضيع نطاق التوا�ضل لي�ضمل
اأكرب عدد ممكن من املكاتب الهند�ضية للتعرف على مرئياتها
قبل ال�ضروع يف تنفيذ املقرتح.

ورخ�ضت للعديد من اجلمعيات املتخ�ض�ضة يف
هذا املجال ،وتب َّنت العديد من الت�ضريعات الرائدة،
ومن بينها قانون العقوبات البديلة الذي ميثل
نقلة مهمة يف جمال الإ�ضالح والتاأهيل.
ونوَّه وزير اخلارجية مبا حققته مملكة
البحرين من اإجنازات يف جمال حماية حقوق
الإن�ضان توّجت بان�ضمامها اإىل ع�ضوية جمل�س
حقوق الإن�ضان التابع لالأمم املتحدة ،الأمر الذي
يعك�س املكانة املتميزة التي حققتها اململكة
والتزامها باحرتام مبادئ حقوق الإن�ضان التي
اأق ّرتها الأمم املتحدة ،موؤكدًا على اأهمية تعزيز
التعاون والتن�ضيق امل�ضرتك مع املنظمات الدولية
العاملة يف جمال حقوق الإن�ضان.
واأ�ضاد وزير اخلارجية باجلهود املخل�ضة

التي تبذلها اللجنة التن�ضيقية العليا حلقوق
الإن�ضان يف هذا املجال ،موؤكدًا على اأهمية تفاعل
اللجنة مع كل امل�ضائل املتعلقة بحماية حقوق
الإن�ضان ،واقرتاح الربامج وامل�ضاريع التي من
�ضاأنها حتقيق املزيد من الإجنازات للبناء على
ما حتقق يف هذا املجال ،م�ضددًا على �ضرورة
الهتمام بالتقارير الدورية ململكة البحرين
املرفوعة اإىل الهيئات التعاهدية امل�ض ّرفة على
تنفيذ اتفاقيات حقوق الإن�ضان الأ�ضا�ضية التي
ان�ضمت لها اململكة.
وقد بحثت اللجنة يف اجتماعها عددًا من
املو�ضوعات والتقارير املدرجة على جدول
اأعمالها ،ومن بينها تقرير وزارة اخلارجية
حلقوق الإن�ضان ،واتخذت القرارات املنا�ضبة.

اأجرى ال�ضفري عبداهلل عبداللطيف عبداهلل� ،ضفري مملكة البحرين لدى جمهورية اأملانيا
الحتادية ،عددًا من الت�ضالت الهاتفية مع املواطنني البحرينيني املتواجدين يف خمتلف
مناطق جمهورية اأملانيا الحتادية ب�ضبب ظروف العالج؛ وذلك لالطمئنان على اأو�ضاعهم
واحتياجاتهم مع عائالتهم املرافقني.
وقد نقل خالل الت�ضال حتيات ح�ضرة �ضاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�ضى اآل خليفة،
عاهل البالد املفدى.

ال�شفري ال�شاعاتي يطمئن على املواطنني
البحرينيني العالقني يف البو�شنة والهر�شك
اأجرى اأحمد عبدالرحمن ال�ضاعاتي� ،ضفري مملكة البحرين لدى البو�ضنة والهر�ضك املقيم
يف مو�ضكو ،عددًا من الت�ضالت الهاتفية مع املواطنني البحرينيني العالقني يف البو�ضنة
والهر�ضك ب�ضبب اإغالق املطارات مع تف�ضي جائحة فريو�س الكورونا؛ وذلك لالطمئنان على
اأو�ضاعهم واحتياجاتهم مع عائالتهم املرافقني.
وقد نقل ال�ضفري خالل الت�ضال حتيات ح�ضرة �ضاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�ضى اآل
خليفة ،عاهل البالد املفدى ،وتهاين جاللته مبنا�ضبة حلول �ضهر رم�ضان املبارك
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م�صتقرة ..وا�صتقبال  12حالة فقط يف العناية الق�صوى
 57م�صابًا بني الكادر الطبي جميعهم يف حالة
ّ

اإجراءات احرتازية اتخذت لتقليل فر�ص انتقال العدوى بني العمالة الوافدة
م � � � � � � � � �ع� � � � � � � � � ّ�دلت ال � � � � � �ت � � � � � �ع� � � � � ��ايف يف ال�� � � � �ب�� � � � �ح� � � � ��ري� � � � ��ن م� � � � � � � ��ن الأع � � � � � � � � �ل� � � � � � � � ��ى ع � � � ��امل� � � � � ًّي � � � ��ا
امل � �م � �ل � �ك� ��ة � � �ص � �م� ��ن اأوىل ث � � � ��اث دول يف م�� � �ع� � � ّ�دل ال � �ف � �ح � ��� ��ص ب���ال� �ن� ��� �ص� �ب���ة ل� � �ع�� ��دد ال� ��� �ص� �ك���ان
متام �أبو�صايف:
ك�صف �لفريق �لوطني �لبحريني للت�صدي لفريو�س كورونا (كوفيد � )19أن �ملعيار �لعاملي �لقائم على متو�صط عدد �لأ�صخا�س �لذي ميكن �أن تنتقل �إليهم �لعدوى بفريو�س كورونا (كوفيد  )19قد و�صل �إىل
 1.14لل�صخ�س يف �لبحرين� ،أي �صخ�س و�حد م�صاب ينقل �لعدوى ل�صخ�س و�حد فقط ،وذلك بعد قيا�س ��صتمر لـ 14يو ًما ،وهي �لفرتة �ملعتمدة «فرتة ح�صانة» للمر�س.
و�أكد �لفريق �لوطني -خالل �ملوؤمتر �ل�صحايف �لذي عقده ع�صر �أم�س مب�صاركة وكيل وز�رة �ل�صحة وليد �ملانع ،وكيل وز�رة �ل�صناعة و�لتجارة و�ل�صياحة �إميان �لدو�صري ،و��صت�صاري �لأمر��س �ملعدية
مب�صت�صفى قوة �لدفاع مقدم طبيب مناف �لقحطاين ،و��صت�صارية �لأمر��س �ملعدية بوز�رة �ل�صحة جميلة �ل�صلمان� -أن دو�ء «رمي�صديفري» �لذي �عتُمد للتعامل مع �حلالت �لطارئة �مل�صابة بالتهابات رئوية حادّة
�صيكون �صمن �لعالجات �لتي ت�صتخدمها �لبحرين يف عالج (كوفيد  ،)19ل �صيّما بعد �أن �أثبت تقليله فرتة عالج �ملر�س �إىل �أربعة �أيام فقط ،وقلل �حتمالية �لوفاة بن�صب ب�صيطة.
كما ك�صف �لفريق �لطبي �أن �أعد�د �لإ�صابات بني �لكو�در �لطبية يف �لبحرين قد و�صلت �إىل نحو � 57إ�صابة ،جميعهم يف حالة م�صتق ّرة و ُك�صف عن �إ�صابتهم عرب �لفحو�صات �لتي تخ�صع �إليها �لكو�در �لطبية
ب�صكل �أ�صبوعي.
وعن معيار انت�ضار املر�س ،قال وكيل وزارة
ال�ضحة وليد املانع اإن البحرين ال تعتمد على
اأعداد االإ�ضابات بقيا�س انت�ضار املر�س؛ الأنها
متغية ،بل تعتمد على معدل انت�ضار املر�س
رّ
وفق املعايي العاملية التي تتبعها البحرين،
وبنا ًء عليها تقيرّم اأو�ضاع انت�ضار املر�س.
واأ�ضار املانع اإىل اأن اإعادة فتح املحال
التجارية �ضيتم مع االلتزام بجميع االحرتازات
واال�ضرتاطات التي و�ضعتها ال�ضلطات ال�ضحية،
واأبرزها تعزيز التباعد االجتماعي عرب تنظيم
االنتظار خارج املحال ،وااللتزام بالتعقيم،
وارتداء الكمامات ،وفق االإر�ضادات كافة ،ال �ضيرّما
يف املن�ضاأت التجارية وال�ضناعية على حد �ضواء،
م�ضددًا على اأن الرهان دائمًا هو على الوعي
املجتمعي اإزاء اأهمية التقيرّد بهذه التعليمات.
ويف هذا ال�ضياق ،ك�ضف املانع عن اإطالق
وزارة ال�ضحة لقناة تفاعلية على تطبيق
من�ضة
«وات�ضاب» وموقع «في�ضبوك» عرب
رّ
االت�ضاالت العاملية ،للرد على جميع االأ�ضئلة
املتعلقة بـ(كوفيد  )19عرب خدمة (ال�ضات)
باللغتني العربية واالإجنليزية؛ وذلك بهدف
تعزيز الوعي املجتمعي حيال الفيو�س عرب
املحاكاة الذكية االآلية.
وتوقع املانع اإقبال �ضريحة كبية من النا�س
على ا�ضتخدام هذه القناة التفاعلية الذكية؛ ملا
متتع به من �ضرعة اال�ضتجابة ،ودقة املعلومات
املقدمة للجمهور.
و�ضدرّد املانع على اال�ضتمرار يف تو�ضعة
الطاقة اال�ضتيعابية وتطويرها لتبقى قادرة
على ا�ضتيعاب اأي اإ�ضابات حمتملة ،الف ًتا اإىل اأن
الطاقة اال�ضتيعابية ملراكز العزل والعالج هي
� 2573ضري ًرا ،فيما ال يتجاوز االإ�ضغال منها
�ضوى  1950حتى يوم اأم�س االأربعاء.
فيما ت�ضل الطاقة اال�ضتيعابية يف مراكز
احلجر ال�ضحي االحرتازي -وفق املانع -اإىل
� 2474ضري ًرا ،مل يُ�ضغل منها �ضوى 391
�ضري ًرا ،جمددًا التاأكيد على التزام وزارة ال�ضحة
وجميع الكوادر الطبية بتقدمي جميع اجلهود
ال�ضحية مبا يحافظ على �ضحة جميع اأفراد
املجتمع.
من جانبها ،اأكدت وكيلة وزارة ال�ضناعة
والتجارة وال�ضياحة الدو�ضري موا�ضلة اجلهود
كافة لتكثيف جميع االإجراءات االحرتازية،
م�ضية اإىل ا�ضتمرار حمالت التفتي�س التي تقوم
بها الوزارة للتاأكد من تطبيق االأ�ضواق واملحال
ملختلف القرارات واالإجراءات ،داعية املواطنني
واملقيمني اإىل التبليغ عن اأي جتاوزات اأو
خمالفات بهذا اخل�ضو�س.
وجدرّدت الدو�ضري التاأكيد على ال�ضماح
للمحال التجارية وال�ضناعية التي تقدم خدمات
مبا�ضرة للزبائن ابتدا ًء من م�ضاء اليوم اخلمي�س،
مع االلتزام باالحرتازات كافة ،واأبرزها ارتداء
الكمامات من الزبائن والعاملني ،وم�ضافات
التباعد االجتماعي ،والتعقيم امل�ضتمر وفق
اإر�ضادات ال�ضلطات ال�ضحية ،وتنظيم االنتظار
خارج املحال.
واأكدت الدو�ضري اأن التوجيهات ال�ضادرة
للقطاع اخلا�س حيال تقليل اأعداد العمال
املوجودين يف املن�ضاآت ،واتباع �ضيغة العمل
من املنازل قدر امل�ضتطاع ،وتقليل اعداد العمال
امل�ضتخدمني لو�ضائل النقل اخلا�ضة باملوؤ�ض�ضات،
والتقييد بتدابي التباعد االجتماعي داخل
املن�ضاآت.
وجدرّدت الدو�ضري التاأكيد على ا�ضتمرار
اإغالق دور ال�ضينما والعر�س ،و�ضاالت الرتفية،
و�ضاالت الريا�ضة وامل�ضابح ،وال�ضالونات،
واقت�ضار خدمات املطاعم واملقاهي على الطلبات
اخلارجية ،واال�ضتمرار بوقف اخلدمات ال�ضحية
غي الطارئة ،واال�ضتمرار بتخ�ضي�س اأول �ضاعة
يف حمال الهايربماركت للن�ضاء احلوامل وكبار
ال�ضن.
من جانبه ،اعترب املقدم طبيب القحطاين اأن
وحدة العناية الق�ضوى املتكاملة التي دُ�ضنت
موؤخ ًرا يف �ضرتة ُتعد اإحدى اإجنازات قوة دفاع
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الرابط اإللكتروني

�لفريق �لوطني خالل �ملوؤمتر �ل�صحايف

ّ
املحال ال�صناعية والتجارية
«ال�صحة» :ر�صد حالت قائمة يف عدة مناطق وعدد من
اأكدت وزارة ال�ضحة موا�ضلة تكثيف اجلهود للحد من
انت�ضار فيو�س كورونا ( )19- COVIDوا�ضتمرار تعزيز
االإجراءات االحرتازية يف مملكة البحرين ،مبا يتما�ضى مع
امل�ضتجدات املحلية لفيو�س كورونا ويدعم كل التدابي
الوقائية التي مت اتخاذها؛ بهدف تقليل معدل معيار التكاثر
االأ�ضا�ضي ( )R0اإىل اأقل من واحد والو�ضول اإىل ت�ضطيح
املنحنى اخلا�س بالفيو�س ،مو�ضحة الوزارة اأن تكثيف
الفحو�ضات الع�ضوائية وعمليات معرفة تفا�ضيل اأثر املخالطني
ك�ضفت عن حاالت قائمة يف املنامة واملحرق والب�ضيتني و�ضارع
البديع والعكر والنويدرات وراأ�س زويد وع�ضكر والزالق
واجلفي والرفاع و�ضلماباد والنويدرات و�ضرتة و جدحف�س
ومنطقة األبا ال�ضناعية اإىل جانب عدة مناطق يف خمتلف اأنحاء
اململكة ،كما بيرّنت ر�ضد حاالت نتيجة تخالط يف جممعات
وحمال جتارية ،وبقاالت ،ومناطق �ضكن العمالة الوافدة،
وم�ضتودعات �ضناعية وجتارية ،و�ضركات ال�ضيانة ،و�ضركات

البحرين ،ال �ضيرّما اأنها تت�ضمرّن � 152ضري ًرا،
وتتوافر فيها جميع املعدات وامل�ضتلزمات الطبية
ال�ضرورية للعناية احلثيثة ،واأبرزها اأجهزة
التنف�س.
وقال القحطاين اإن الوحدة تت�ضمرّن 55
ً
ممر�ضا وممر�ضة مت تدريبهم
طبيبًا و250
واإعدادهم للتعامل مع احلاالت احلرجة ،وذلك
يف �ضياق تطوير وحتديث الطاقة اال�ضتيعابية
والكوادر الطبية للتعامل مع اأي م�ضتجدات
للمر�س.
واكد القحطاين اأن البحرين مل ت�ضهد اأعدادًا
كبية من امل�ضابني الذين ت�ضتوجب حاالتهم
االإدخال اإىل وحدة العناية الق�ضوى ،اإذ مل ت�ضهد
�ضوى  12حالة ا�ضتوجبت العناية احلثيثة،
منهم  8م�ضابني توفاهم اهلل.
واعترب القحطاين اأن اأبرز التحديات التي
تواجه الدول يف مواجهة (كوفيد  )19تتعلق
بتوافر الكادر الطبي املتم رّر�س للتعامل مع اأعداد
ً
كا�ضفا اأن البحرين متكنت من تدريب
امل�ضابني،
 1500من الكوادر الطبية التي باتت قادرة على
التعامل مع و�ضعية احلاالت احلرجة الناجمة
عن االإ�ضابة بـ(كوفيد .)19
واأكد القحطاين اأن قدرة خمتربات البحرين
للك�ضف عن املر�س قد و�ضلت اإىل نحو 92
األف فح�س للفرد -وفق اأعداد �ضكان اململكة،-
اإذ يحتل هذا املعدل من الفحو�ضات املراكز
الثالثة االأوىل على م�ضتوى العامل ،م�ضددًا على
اال�ضتمرار بال�ضيا�ضة التي اتبعتها البحرين
التي تقوم على ثالث معطيات «الفح�س ،تتبع
املخالطني ،تقدمي العالج» ،والتي ُتعد من اأهم
اأ�ضباب جناح خطة البحرين يف احتواء املر�س.
ولفت القحطاين اإىل اأن اأعداد امل�ضابني ال
ت�ض رّكل املقيا�س يف قيا�س انت�ضار املر�س ،بل
معدل انت�ضار املر�س ،ال �ضيرّما اأن ال�ضلطات
ال�ضحية هي من تقوم بالبحث ور�ضد احلاالت،
وال تعتمد على اأن ياأتي امل�ضابني اإليها.

االأمن واحلرا�ضة ،و�ضركات خدمات النظافة ،وعيادات طبية
ومراكز �ضحية يف خمتلف حمافظات اململكة.
ونوهت وزارة ال�ضحة اإىل اأن احلفاظ على ال�ضالمة العامة
م�ضوؤولية اجلميع ،واأن وعي املجتمع البحريني هو ركيزة
اأ�ضا�ضية لتحقيق االأهداف املرجوة ،فالتزام اجلميع بالقرارات
و�ضحي اآخر،
والتعليمات ال�ضادرة ،يفوق اأي اإجراء وقائي
رّ
و�ضي�ضهم يف حتقيق املن�ضود والت�ضدي للفيو�س.
واأهابت الوزارة بجميع املواطنني واملقيمني ب�ضرورة
االلتزام بالتعليمات ال�ضادرة من اجلهات املعنية وعدم التهاون
بها مع عودة ا�ضتئناف العمل يف املحال التجارية وال�ضناعية
بدءًا من اليوم اخلمي�س يف ال�ضاعة ال�ضابعة م�ضاءً ،م�ضددة على
اأن خروج االأفراد لل�ضرورات املعي�ضية فقط والتزامهم بارتداء
االأقنعة وكمامات الوجه وتطبيق تدابي التباعد االجتماعي
ي�ضمن ا�ضتمرار حرية التنقل ويدعم جميع اجلهود الوطنية
املبذولة ملكافحة فيو�س كورونا (كوفيد  ،)19مو�ضحة

من جانبها ،اأكدت ال�ضلمان اأن جميع احلاالت
القائمة التي و�ضلت اإىل  1950حالة -حتى
وقت عقد املوؤمتر ال�ضحايف -هي حاالت م�ضتقرة
واأغلبها من دون اأعرا�س للمر�س ،معتربة اأن
ذلك يدلل على جناح اخلطة اال�ضتباقية للفح�س
ب�ضكل ع�ضوائي ،واأ�ضارت ال�ضلمان اإىل اأن معدالت
التعايف يف البحرين هي من املعدالت املرتفعة
عامليًا ،وذلك بف�ضل الربتوكوالت العالجية التي
اتبعت ،والتي تتم وفق متابعة عاملية.
واأ�ضادت بااللتزام بالتباعد االجتماعي،
وتقليل التجمعات العائلية ال �ضيرّما يف �ضهر
رم�ضان ،كذلك االلتزام مبا ي�ضدر من توجيهات
اأ�ضا�ضية ،من جانب اآخر ،اأكد وكيل وزارة
ال�ضحة ،يف رده على �ضوؤال لـ«االأيام» ،اأن الكثي
من االإجرءات االحرتازية قد اتخذت حيال تقليل
فر�س انتقال العدوى بني العمالة الوافدة،
اأبرزها اإعادة الت�ضكني التي تقوم بها وزارة
الداخلية ،وتقليل االكتظاظ بينهم يف اأماكن
العمل ،معتربًا اأن زيادة االإ�ضابات بينهم هي
الرت�ضد والفحو�ضات
نتيجة طبيعية لزيادة
رّ
الع�ضوائية التي يخ�ضعون لها ،متوقعًا حدوث
زيادة باأعداد امل�ضابني بينهم نتيجة ال�ضتمرار
الفحو�ضات الع�ضوائية ،وقال املانع« :بالطبع
العمالة الوافدة موؤثرة جدًا يف داخل املجتمع،
ولكننا فعليًا قمنا بالعديد من االإجراءات حيال
العمالة الوافدة ،واأبرزها اإعادة ت�ضكينهم لتقليل
االكتظاظ بينهم ،وهو ما ت�ضرف عليه وزارة
الداخلية ،واإجراء الفحو�ضات الع�ضوائية بينهم،
واإجراءات العزل واحلجر».
وتابع «اليوم هناك من�ضاآت يعمل بها عمال
وافدون وهي تخ�ضع حلجر جزئي؛ وذلك لعدم
اإمكانية تطبيق العمل عن بُعد لطبيعة اأعمالها،
وهي معزولة بالكامل ،مع اتخاذ التدابي
ال�ضحية املطلوبة داخلها ،وهي تقليل االكتظاظ
بينهم ،ووتقليل كثافة العاملني يف هذه
املن�ضاآت ،وااللتزام بنقلهم مبوا�ضالت خا�ضة

بيانات الخبر

الوزارة اأن من اأهم التدابي الوقائية ارتداء االأقنعة وكمامات
الوجه من قبل العاملني ومرتادي املحا رّل التجارية ،وتقليل عدد
املوجودين يف املن�ضاأة ومنع االكتظاظ يف املحال مع احلفاظ
على م�ضافة التباعد االجتماعي ،وتنظيم االنتظار خارج
املحالت وااللتزام بالتعقيم امل�ضتمر لهذه املحال وفق اإر�ضادات
وزارة ال�ضحة.
واأكدت وزارة ال�ضحة ا�ضتمرار زياراتها امليدانية ملختلف
مناطق مملكة البحرين الإجراء فحو�ضات خمتربية لعينات
ع�ضوائية وفق املعايي الطبية املعتمدة ،بالتن�ضيق مع وزارة
الداخلية عرب االإدارة العامة للدفاع املدين التي توا�ضل عمليات
التطهي والتعقيم ملناطق الزيارات ،و�ضرطة خدمة املجتمع
التي تقوم باحلمالت التوعوية والتثقيفية يف هذه املناطق
والتاأكد من التزام املواطنني واملقيمني بالتعليمات ال�ضادرة
كمنع التجمع يف االأماكن العامة الأكرث من خم�ضة اأ�ضخا�س
واتباع تدابي التباعد االجتماعي حلفظ �ضحة و�ضالمة اجلميع.

بهم الي�ضتخدمها اآخرون؛ بهدف تقليل فر�س
اختالطهم باأفراد اآخرين ،وتقليل االكتظاظ
مب�ضاكنهم ،وهذه جميعًا اإجراءات م�ضدرّدة».
واأ�ضاف« :ما نود التاأكيد عليه اأمام
اجلمهور هو اأننا قمنا بالعديد من االإجراءات
حيال العمالة الوافدة ،وهذه االإجراءات تخ�ضع
للتقييم ،وما زلنا م�ضتم رّرين باالإجرءات امل�ضدرّدة
حيال العمالة الوافدة للت�ضدي لهذا الفيو�س».
ويف رد على �ضوؤال حول اإمكانية تطبيق
التو�ضل
�ضيا�ضة «مناعة القطيع» يف ظل عدم
رّ
حتى االآن اإىل لقاح للمر�س ،قال القحطاين:
«طبيعة الفيو�س املتحور هي اأبرز التحديات
التي يواجهها العامل يف �ضبيل الو�ضول اإىل
لقاح ،كما اأن لكل اإن�ضان طبيعة ج�ضم تختلف عن
االآخر بتكوين امل�ضادات الوقائية الذاتية نتيجة
التع رّر�س لالإ�ضابة بفيو�س ،جتعل من ال�ضعب
تعري�س النا�س ل�ضيا�ضة مناعة القطيع ،اإذ اإن
جتارب دول اأخرى اأثبتت اأن تعري�س اأ�ضخا�س
لالإ�ضابة دون عزلهم اأو تقييدهم باإجرءات
التباعد االجتماعي قد نتج عنها اإ�ضابة اأعداد
كبية من النا�س وتوافدهم اإىل امل�ضت�ضفيات
بحاالت حرجة ،ما اأدى اإىل ال�ضغط الكبي على
االأنظمة ال�ضحية يف هذه الدول نتيجة المتالء
امل�ضت�ضفيات بامل�ضابني» ،وتابع «تعري�س
النا�س لالإ�ضابة بفيو�س ال نعرف عنه الكثي
وفق �ضيا�ضة مناعة القطيع غي مقبول� ،ضواء
اأخالقيًا اأو طبيًا ،الأن نتائجه ت�ض رّكل خطورة على
حياة النا�س ،وعلى االأنظمة ال�ضحية .نعم ،حتى
االآن مل ي�ضل العامل اإىل لقاح ،وهناك العديد من
الدول اأجرت جتارب �ضريرية على الب�ضر ،منها
الواليات املتحدة ،ولكن مل يتم تاأكيد فعاليتها،
لذلك نتفق مع ما يقوله اخلرباء من اأن اللقاح لن
يكون قبل منت�ضف  ،2021اأما مدى فعاليتها
فالعلم عند اهلل».
وحول ا�ضتخدام دواء «رمي�ضديفي» الذي
بداأت الواليات املتحدة با�ضتخدامه ،قالت

ال�ضلمان« :هذا الدواء لي�س جديدًا ،بل مت
ا�ضتخدامه لعالج (االيبوال) يف وقت �ضابق
ومل يكن ذا فعالية ،ولكنه اأتى بنتائج مب�ضرة
حيال تقليل فرتة عالج مر�ضى (كوفيد )19
بعد اأن ا�ضتخدم لعالج األف مري�س يف حاالت
االلتهابات ال�ضديدة ،كما قلل من فر�س الوفيات
بن�ضبة ب�ضيطة ،بالطبع هذا الدواء ح�ضل على
املوافقة يف احلاالت الطارئة فقط من قبل
ال�ضلطات ال�ضحية االأمريكية ،و�ضوف يتوافر يف
امل�ضتقبل �ضمن االأدوية املوجودة لعالج (كوفيد
 ،)19وهو من االأدوية امل�ضاركة بها البحرين
�ضمن الدرا�ضة التي جتريها منظمة ال�ضحة
العاملية ،وهو من االأدوية التي �ضوف جترب يف
البحرين».
واأ�ضافت« :بالن�ضبة ال�ضتخدام اخلاليات
اجلدعية ،فهي من العالجات التي اأعلنت عن
جناح ا�ضتخدامها دولة االإمارات العربية
املتحدة ،وهي تعتمد على اخلاليا من ج�ضم
امل�ضاب ،واإعطائها على �ضكل ا�ضتن�ضاق ،واإذا ما
مت اعتمادها �ض ُتدرج �ضمن العالجات امل�ضتخدمة
لعالج (كوفيد  )19يف البحرين».
كما اأكدت ال�ضلمان اأن العالج بالبالزما ما
زال قيد الدرا�ضة يف البحرين.
على �ضعيد اآخر ،اأكدت وكيلة وزارة
ال�ضناعة والتجارة وال�ضياحة اأن معدالت تدفق
الب�ضائع عرب ج�ضر امللك فهد من ال�ضعودية
هي وفق املعدالت الطبيعية ،رغم االحرتزاءات
املتخذة حيال (كوفيد .)19
ويف �ضوؤال حول اإمكانية ا�ضتقبال امل�ضاجد
للم�ضلني ،كذلك فتح �ضالونات احلالقة ،قال
املانع« :املعايي املتبعة هي التي حتدرّد لنا
اإمكانية العودة
اإىل احلياة الطبيعية ،وت�ضطيح املنحنى هو
ما نهدف اإليه».
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عبداهلل بن اأحمد :البحرين تتب َّنى ربط البُعد الأمني مع م�شارات التنمية امل�شتدامة

ور�شة عمل افرتا�شية تبحث حماية القطاع غري الربحي من ال�شتغالل الإرهابي
تنظم اللجنة الوطنية ملتابعة التزام مملكة
البحرين بجميع القرارات ال�ضادرة عن جمل�س
الأمن الد�يل ،برئا�ضة الدكتور ال�ضيخ عبداهلل
بن اأحمد اآل خليفة �كيل �زارة اخلارجية
لل�ضوؤ�ن الد�لية� ،ر�ضة عمل �طنية اإلكرت�نية
مرئية لبناء القدرات حول حماية القطاع غري
الربحي من ال�ضتغالل الإرهابي� ،هي الثاين
من نوعها مبملكة البحرين ،خالل الفرتة 7-6
مايو اجلاري� ،ذلك بال�ضراكة مع مكتب الأمم
املتحدة ملكافحة الإرهاب �فريق العمل املعني
بتنفيذ مكافحة الإرهاب.
�اأكد الدكتور ال�ضيخ عبداهلل بن اأحمد اآل
خليفة ،خالل افتتاح الور�ضة ،اأهمية ا�ضتدامة
اجلهود الرامية اإىل تعزيز التزام مملكة
البحرين بقرارات جمل�س الأمن الد�يل� ،ما
ي�ضطلع به من مهام �م�ضوؤ�ليات حلماية
ال�ضلم �الأمن الد�ليني مع الأخذ يف العتبار
اإجراءات ال�ضالمة يف الوقت الراهن.
�اأ��ضح �كيل �زارة اخلارجية لل�ضوؤ�ن
الد�لية اأن الغاية من الور�ضة هي تبادل
الأفكار �اخلربات مع اجلهات الد�لية املعنية،
لبناء القدرات �املهارات حول اأف�ضل ال�ضبل
�املمار�ضات لتطبيق قرارات جمل�س الأمن
الد�يل �الوفاء بتو�ضيات جمموعة العمل
املايل (فاتف)��� ،ضع ال�ضوابط الوقائية من
اأجل تفادي اأي ا�ضتغالل ملنظمات املجتمع املدين
كغطاء لتمويل الإرهاب.
��ضدّد الدكتور ال�ضيخ عبداهلل بن اأحمد اآل
خليفة على اأن مملكة البحرين بقيادة ح�ضرة
�ضاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�ضى اآل
خليفة عاهل البالد املفدى ،تبذل جهودًا رائدة

�فاعلة يف مكافحة الإرهاب �متويله� ،تتبنى
ا�ضرتاتيجية ا�ضتباقية ��ضاملة تربط البُعد
الأمني مع م�ضارات التنمية امل�ضتدامة ،ف�ضالً
عن تكري�س التعاي�س املتح�ضر �تعزيز د�لة
القانون.
�اأ�ضار اإىل اأن مملكة البحرين كانت �ل
تزال ملتزمة بتنفيذ جميع تو�ضيات جمموعة
العمل املايل (فاتف)� ،منها التو�ضية الثامنة
مو�ضوع الور�ضة ،م�ضددًا على اأهمية بناء
عالقة قائمة على التعا�ن �الثقة �تبادل
املعلومات مع القطاع غري الربحي من اأجل
التوعية باملخاطر املحدقة به.
�اأكد الدكتور ال�ضيخ عبداهلل بن اأحمد
اآل خليفة اأن عدد امل�ضاركني املرتفع يف هذه

الور�ضة الإلكرت�نية املرئية ،البالغ عدهم
 102م�ضارك ،هو دليل على زيادة الوعي
لدى العاملني يف القطاعات امل�ضاركة� ،اإمكانية
ت�ضخري التكنولوجيا من اأجل حتقيق الغايات
�التغلب على ال�ضعوبات املرتتبة على جائحة
فري��س كور�نا.
�عقدت الور�ضة بح�ضور املن�ضق املقيم
لالأمم املتحدة بالإنابة� ،خرباء من مكتب
الأمم املتحدة ملكافحة الإرهاب� ،نخبة من
اخلرباء الد�ليني املتخ�ض�ضني يف هذا املجال،
�مب�ضاركة اأع�ضاء اللجنة الوطنية ملتابعة
تنفيذ قرارات جمل�س الأمن الد�يل ،اإىل جانب
ممثلني عن جهات خمتلفة �منظمات املجتمع
املدين �البنوك �املوؤ�ض�ضات املالية.

خالل م�شاركته يف اجتماع «الإنرتبول» عن بُعد ..رئي�س الأمن العام:

خطوات البحرين ال�شتباقية جعلتها يف موقع متقدم يف مواجهة اجلائحة
�ضارك الفريق طارق بن
ح�ضن احل�ضن رئي�س الأمن
العام يف اجتماع ر�ؤ�ضاء اأجهزة
ال�ضرطة يف د�ل منطقة ال�ضرق
الأ��ضط ��ضمال اأفريقيا الأع�ضاء
يف املنظمة الد�لية لل�ضرطة
اجلنائية� ،الذي عُ قد اأم�س عرب
تقنية الت�ضال املرئي.
�األقى رئي�س الأمن العام كلمة
ّ
خالل الجتماع ،نقل يف م�ضتهلها
حتيات �زير الداخلية �متنياته
بالتوفيق �النجاح لالجتماع الذي
ياأتي يف ظل ظر�ف ا�ضتثنائية
تعي�ضها د�ل العامل ،ج ّراء تف�ضي
فري��س كور�نا ،اإذ ا�ضتعر�س
جتربة مملكة البحرين يف احلد
من انت�ضار الفري��س.
البحرين،
اأن
�اأ��ضح
بتوجيهات من جاللة امللك املفدى،
تعاملت مع هذه الكارثة العاملية
قبل اأن ت�ضتفحل يف البحرين،
ا�ضتنادا اإىل بنية حتتية قوية �من
خالل خطوات ا�ضتباقية �تدابري
�قائية ،كان لها الد�ر الأ�ضا�ضي يف
ال�ضيطرة على انت�ضار الفري��س،
ما اأ�ضهم يف احلد من انت�ضاره
�تقليل عدد �ضحاياه ،م�ضيدا بعمل
فريق البحرين املكون من اجلهات
ذات العالقة �ي�ضم كفاءات �طنية
م�ضهودة ،بتوجيهات �متابعة
اللجنة احلكومية التن�ضيقية
برئا�ضة �ضاحب ال�ضمو امللكي �يل
العهد نائب القائد الأعلى النائب
الأ�ل لرئي�س جمل�س الوزراء،
معربا عن تقديره جلهود �ضموه
�فريق البحرين التي كان لها
الف�ضل بتوفيق من اهلل يف ��ضع
البحرين يف مو�ضع متقدم يف
مواجهة اجلائحة.

اليوم

التاريخ
الخبر

�قال اإن مملكة البحرين،
ملواجهة هذه الكارثة ،اتبعت
�ضيا�ضة �ر�ؤية �ا�ضحة ذات
اأبعاد جمتمعية �اإن�ضانية ،من
منطلق ا�ضرتاتيجيتها القائمة على
احرتام �تعزيز مبادئ حقوق
الإن�ضان �جت�ضيدها على اأر�س
الواقع ،م�ضيفا اأن هذا النهج اتخذ
مظاهر متعددة ،منها -على �ضبيل
املثال ل احل�ضر -معاملة املواطن
�املقيم على حد �ضواء من حيث
كفالة ال�ضمان ال�ضحي �الرعاية
الطبية املجانية الكاملة ،تنفيذ
اأكرث من  155األف عملية فح�س
طبي لك�ضف احلالت امل�ضابة
�حتديد املخالطني لها ،من بينها
فحو�ضات ا�ضتباقية باملواقع التي
ي�ضتبه انت�ضار الفري��س فيها،
اإذ ��ضل معدل حالت الفح�س
اإىل � 882ضخ�ضا لكل  10اآلف
من ال�ضكان ،كما مل تقم البحرين
باإغالق حد�دها الد�لية ���ضعت
�ضوابط �تدابري ت�ضمن ا�ضتمرار
حركة النقل �توفري املواد
الغذائية �الحتياجات املعي�ضية،

بيانات الخبر

اأكد جمل�س اأمناء مركز امللك حمد
العاملي للتعاي�س ال�ضلمي التزامه التام
بطرح اأف�ضل املبادرات �الربامج املبتكرة
التي تعزز من مكانة �ضعب مملكة البحرين
�د�ر طاقاته ال�ضبابية الواعدة ،ليكونوا
خري �ضفراء للت�ضامح الديني �التعاي�س
ال�ضلمي على م�ضتوى املنطقة �العامل.
�عقد جمل�س اأمناء مركز امللك حمد
العاملي للتعاي�س ال�ضلمي اجتماعه الد�ري
الأ�ل لهذا العام ،برئا�ضة الدكتور ال�ضيخ
خالد بن خليفة اآل خليفة رئي�س جمل�س
الأمناء ،اإذ رفع رئي�س �اأع�ضاء جمل�س
الأمناء يف بداية اأعمال الجتماع اأ�ضمى
اآيات ال�ضكر �التقدير ملقام ح�ضرة �ضاحب
اجلاللة امللك حمد بن عي�ضى اآل خليفة
عاهل البالد املفدى؛ ملا يحظى به املركز من
اهتمام بالغ �رعاية ملكية �ضامية ،اأ�ضهمت
يف جعل املركز منارة عاملية �ضاطعة لن�ضر
قيم الت�ضامح الديني �التعاي�س ال�ضلمي.
كما قدّر رئي�س �اأع�ضاء جمل�س الأمناء،
الذين ينتمون ملختلف الأديان �الأعراق،
عاليًا اجلهود الوطنية الكبرية التي يبذلها
فريق البحرين ملكافحة فري��س كور�نا

امل�ضتجد (كوفيد )19؛ من اأجل �ضمان
�ضحة ��ضالمة جميع من يعي�س على اأر�س
اململكة من م�ضلمني �غري م�ضلمني� ،ما لقوه
من معاملة راقية �تقدمي اأف�ضل اخلدمات
الطبية �العالجية للجميع د�ن متييز اأ�
تفرقة.
�رحّ ب املجتمعون كذلك بدعوة اللجنة
العُ ليا لالأخوة الن�ضانية لل�ضالة �الدعاء
من اأجل الإن�ضانية يف  14مايو اجلاري،
موؤكدين �ضر�رة امل�ضاركة يف هذه البادرة
الطيبة �الفريدة من نوعها بال�ضلوات
�ال�ضيام �الدعاء امل�ضرتك من كل الأديان
�املذاهب.
�خالل الجتماع ،جدّد الدكتور ال�ضيخ
خالد بن خليفة اآل خليفة تهانيه لالأمني
العام للمركز �ضمية املري على الثقة امللكية
ال�ضامية بتعيينها ،موؤكدًا اأن جمل�س الأمناء
بد�رته الثانية �باأمني عامه اجلديد عازم
على حتقيق اأهداف املركز بخطى �اثقة
تقودها ر�ؤى �توجيهات جاللة امللك
املفدى ،لتعزيز احلرية الدينية للجميع
بر�ح من الحرتام املتبادل �املحبة املوؤدية
اإىل التعاي�س ال�ضلمي.

«ال�شحة»
ال�شيد :التعاون مع
ّ
يف اإنتاج كمامات للطاقم الطبي والتمري�شي

ا�ضتقبلت فائقة بنت �ضعيد ال�ضالح
�زيرة ال�ضحة ،الدكتور م�ضطفى ال�ضيد
الأمــني العام للموؤ�ض�ضة امللكية لالأعمال
الإن�ضانية رئي�س جلنة تن�ضيق اجلهود
القائمة يف احلملة الوطنية «فينا خري» ،يف
مكتبها بوزارة ال�ضحة ،اإذ قدم لها ع�ضرة
اآلف كمام من النوع املميز القابل لال�ضتخدام
عدة مرات التي اأنتجتها املوؤ�ض�ضة امللكية
لالأعمال الإن�ضانية بالتعا�ن مع الأ�ضر
املنتجة املنت�ضبة للموؤ�ض�ضة.
�خالل اللقاء ،نقل الدكتور م�ضطفى
ال�ضيد حتيات �ضمو ال�ضيخ نا�ضر بن
حمد اآل خليفة ممثل جاللة امللك لالأعمال
الإن�ضانية ��ضوؤ�ن ال�ضباب م�ضت�ضار الأمن
الوطني رئي�س جمل�س اأمناء املوؤ�ض�ضة
امللكية لالأعمال الإن�ضانية ،جلميع منت�ضبي
�زارة ال�ضحة� ،تقدير �ضموه للد�ر
البطويل �اجلهود الكبرية التي يقوم
بها منت�ضبو �زارة ال�ضحة من الأطباء
�املمر�ضني �الإداريـــي� ،الذين هم من
اأبطال البحرين الذين يقفون يف ال�ضفوف
الأ�ىل يف معركتنا مع �باء كر�نا ،م�ضيدًا
مبا يقومون به من خدمات م�ضاندة اأ�ضهمت
ب�ضكل كبري يف احلد من انت�ضار هذا الوباء
يف مملكة البحرين.

كما اأكد الدكتور م�ضطفى ال�ضيد اأن
التعا�ن مع �زارة ال�ضحة يف اإنتاج
الكمامات م�ضتمر لتوفري الكميات املطلوبة
للطاقم الطبي �املمر�ضني �الــكــوادر
ال�ضحية؛ ملا تتطلبه ظر�ف عملهم من
تنقل �اختالط قد يعر�ضهم خلطر الإ�ضابة
بهذا الوباء ،اإ�ضافة اإىل توفري كميات
اأخرى لنزلء مراكز الإيواء �احلجر املوؤقت
�املر�ضى ،م�ضيدًا بتعا�ن الأ�ضر املنتجة يف
جتهيز هذه الكميات الكبرية من الكمامات
يف �قت قيا�ضي اإ�ضهامًا منهم يف اجلهود
الوطنية للت�ضدي لوباء كر�نا.
�خــالل اللقاء ا�ضتعر�س الدكتور
م�ضطفى ال�ضيد اأهــداف حملة فينا خري
�النجاح املتميز الذي حققته احلملة التي
انطلقت لدعم اجلهود الوطنية املباركة
للت�ضدي لفري��س كور�نا (كوفيد )19
بقيادة �ضاحب ال�ضمو امللكي الأمري �ضلمان
بن حمد اآل خليفة �يل العهد نائب القائد
الأعــلــى النائب الأ�ل لرئي�س جمل�س
الوزراء� ،تنفي ًذا لتوجيهات �ضمو ال�ضيخ
نا�ضر بن حمد اآل خليفة ،اإذ قدمت منوذجً ا
متمي ًزا للعطاء �التالحم املجتمعي من اأجل
الوطن �الت�ضدي لتحدي فري��س كور�نا،
مبا يحفظ �ضحة ��ضالمة اجلميع.

«الرثوة احليوانية» :اإغالق عدد من امل�شالخ الع�شوائية يف الهملة

ك�ضف �كيل «الرث�ة احليوانية» بوزارة ال�ضغال
��ضوؤ�ن البلديات �التخطيط العمراين الدكتور خالد اأحمد
ح�ضن عن قيام �كالة الرث�ة احليوانية باإغالق عدد من
اأماكن الذبح الع�ضوائية يف منطقة الهملة.
�قال الدكتور خالد اإن �كالة الرث�ة احليوانية بوزارة
الأ�ضغال ��ضوؤ�ن البلديات �التخطيط العمراين قامت
باإغالق اأماكن ذبح ع�ضوائية يف منطقة الهملة� ،التفتي�س
جا ٍر على املناطق الأخرى بالتعا�ن مع اإدارة ال�ضحة
العامة بوزارة ال�ضحة؛ لتخاذ الإجراءات القانونية �ضد
املخالفني�� .ضدّد �كيل «الرث�ة احليوانية» األ تها�ن يف
تطبيق القوانني التي ت�ضمن �ضالمة اللحوم التي ُتطرح
يف الأ�ضواق� ،ضواء من جانب �كالة الرث�ة احليوانية اأ�

جهة النشر

الصفحة
العدد

كذلك حركة ال�ضفر ال�ضر�رية مثل
الرتانزيت� ،اأ�ضهمت يف اإجالء
رعايا العديد من الد�ل من خالل
منافذها �مب�ضاعدة طريان اخلليج
الناقلة الوطنية.
�اأ�ضاف اأن البحرين اتخذت
خطوات نوعية متثلت باإطالق
حزمة مالية �اقت�ضادية� ،ضملت
دفع ر�اتب املواطنني يف القطاع
اخلا�س ملدة  3اأ�ضهر� ،حتمل
فواتري الكهرباء �املاء عن جميع
امل�ضرتكني لذات املدة ،اإ�ضافة اإىل
�ضل�ضلة من الإعفاءات �اإعادة
هيكلة القر��س بالتعا�ن مع
البنوك �املوؤ�ض�ضات املالية.
�اأ�ضار رئي�س الأمن العام يف
كلمته اإىل اأنه �ضمن هذه اجلهود
الوطنية� ،يف اإطار تنفيذها
لقرارات اللجنة التن�ضيقية،
حر�ضت �زارة الداخلية على
اأداء مهامها ��اجباتها الوطنية
يف اإطار تكاملي �تن�ضيقي ،لفتا
يف هذا ال�ضدد اإىل امل�ضاركة يف
اإطالق حمالت توعوية مكثفة
بالتن�ضيق مع �زارة الإعالم،

�ت�ضكيل فريق اأمني خمت�س
يقوم بتق�ضي الإ�ضابات �حتديد
املخالطني مل�ضاعدة اجلهات املعنية
يف اتخاذ الإجراءات الحرتازية
املطلوبة�� ،ضع اللجنة الوطنية
ملواجهة الكوارث برئا�ضة رئي�س
الأمن العام يف حالة انعقاد دائم،
للعمل على متابعة الإجراءات
الالزمة �ضمن اخلطة الوطنية
ملواجهة الكوارث ،قيام الد�ريات
الأمنية بالعمل على تنفيذ قرارات
اللجنة التن�ضيقية� ،من بينها
متابعة اللتزام بالقرارات املتعلقة
بالوقاية من انت�ضار الوباء من
قبل اجلميع بارتداء كمامة الوجه
يف الأ�ضواق �املواقع املزدحمة
�حتقيق التباعد اجل�ضدي مبا
ل يقل عن مرت �ن�ضف بني
الأ�ضخا�س يف الأماكن العامة،
امل�ضاعدة يف تقدمي �جبات الطعام
للعمال الأجانب الذين فقد�ا
�ظائفهم �توفري م�ضاكن موؤقتة
لهم� ،ضمن جهود تهدف اإىل
تخفيف كثافة العمالة يف امل�ضاكن
�توفري رعاية �ضحية جمانية
كاملة لهم ،التوا�ضل مع اجلهات
املعنية للتاأكد من توافر جميع
ا�ضرتاطات �معايري ال�ضالمة يف
ال�ضكن اجلماعي امل�ضرتك ،تكليف
فرع التعامل مع املواد اخلطرة
مب�ضاندة الدفاع املدين يف تنفيذ
اأعمال التطهري �التعقيم جلميع
ال�ضوارع �املرافق احليوية،
ف�ضال عند اإعداده اآلف املتطوعني
للم�ضاركة يف هذه الأعمال ميدانيا،
متابعة الأ�ضخا�س اخلا�ضعني
للحجر املنزيل ،عرب ا�ضتخدام
تطبيق «جمتمع �اعي» �اآلية
ال�ضوار الإلكرت�ين.

«حمد للتعاي�س ال�شلمي» :مبادرات
مبتكرة لتعزيز الت�شامح لدى ال�شباب البحريني

الرابط اإللكتروني

اإدارة ال�ضحة العامة ،كال ح�ضب م�ضوؤ�لياته التي نظمتها
ّ
�بني الدكتور خالد احمد اأن «�كالة
القوانني �اللوائح.
الرث�ة احليوانية» قامت بتطوير املحجر البيطري خالل
الفرتة الأخرية ليتما�ضى مع احتياجات �متطلبات املرحلة،
خ�ضو�ضا قانون
��ف ًقا ملا تقت�ضيه الأنظمة �القوانني
ً
مزا�لة املهن البيطرية �قانون احلجر البيطري �قانون
الرفق باحليوان ،موؤكدًا اأن املحجر البيطري «�ضيكون خط
الدفاع الأ�ل ملنع دخول الأمرا�س احليوانية ال�ضارية
�املتناقلة �العابرة للحد�د».
�اأ�ضاف« :اإن الهتمام باملحجر البيطري هو من
اأ�لويات �كالة الرث�ة احليوانية من حيث ال�ضيانة
الد�رية� ،التاأكد من توافر املتطلبات ال�ضر�رية للحيوانات

املحجورة من مياه �كهرباء �حظائر منا�ضبة �نظيفة
عند ��ضول ال�ضحنات؛ ملا ميثله املحجر من نقطة ارتكاز
اأ�ضا�ضية يف م�ضاألة الأمن الغذائي»� .ك�ضف �كيل الرث�ة
احليوانية عن م�ضر�ع تو�ضعة املحجر البيطري احلايل
ليزيد طاقته ال�ضتيعابية من  5000راأ�س من الأغنام اإىل
 10اآلف راأ�س من الأغنام� ،من  600راأ�س من الأبقار اىل
 1500راأ�س على عدّة مراحل ،اإذ مت النتهاء من الر�ضوم
الهند�ضية للم�ضر�ع من قبل اإدارة م�ضاريع البناء ب�ضوؤ�ن
الأ�ضغال� ،يجري اإعداد املناق�ضة للمرحلة الأ�ىل.
�اأردف «تقوم الوكالة بجهود جبّارة يف تطوير عمل
املحجر البيطري� ،توفري كافة اخلدمات الالزمة يف املحجر؛
ملا ميثله هذا املحجر من اأهمية بالغة يف مو�ضوع الأمن

الغذائي»� .ذكر �كيل الرث�ة احليوانية اأن عدد الأغنام
التي مت ا�ضتريادها خالل �ضهر مار�س اىل بداية مايو احلايل
بلغ  39األف راأ�س من الأغنام ،بينما بلغ عدد الأبقار 1560
راأ�ضً ا لتلبية احتياجات ال�ضوق املحلية من اللحوم الطازجة
�املذبوحة حمليًا ،بينما بلغ حجم ال�ضترياد  5075ط ًنا
من اللحوم احلمراء املربدة �املجمدة ،بالإ�ضافة اىل 9471
ط ًنا من حلوم الد�اجن.
�اأكد الدكتور خالد اأن املحجر البيطري جمهّز
ل�ضتقبال كل هذه الأعداد من احليوانات امل�ضتوردة ،اإذ
«يتم ا�ضتكمال اإجراءاتها املحجرية بكل �ضهولة �ي�ضر،
طب ًقا لالإجراءات املتبعة �فق قانون احلجر البيطري
�لئحته التنفيذية».
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 #قوية ـ بأهلها
مهند�سا �أو
لو عاد بي �لزمن ،وخُ رّيت �أن �أكون طبيبًا �أو
ً
�سابط �سرطة ،الخرتت �أن �أكون �سحفيًرّا.

اإ�سراف :م�سطفى ال�ساخوري

«

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

اإخراج وتنفيذ� :سيد جالل �سعيد

» جنبًا اإىل جنب مع «فريق البحرين»

يف يوم ال�صحافة البحرينية
ال�ساخوري :نعمل كفريق وا ً
أحيانا لأكــر من � 12ساعة متوا�سلة لإبــراز جهود مكافحة كورونا
املوا�سيع الـطــارئــة و�سعت ال�سحف اأم ــام اختبار جــديــد ..و« 2020عــام الأحـ ــداث» لل�سحف ّيني
حمرر ال�سوؤون املحلية:

فر�ست «�أزمة كورونا» حتدرّيات كبية وجديدة على �ل�سحافة يف تعاطيها مع �الأحد�ث �ملتعاقبة
و�لو�سول �إىل �مل�سادر مبا تطلرّب �نتهاج �أ�ساليب جديدة للتو��سل وللتغطيات �خلربية.
و�إىل جانب �جلهود �جلبرّارة �لتي يقوم بها فريق �لبحرين ملو�جهة �لتحديات غي �مل�سبوقة �لتي
مت رّر بها �ململكة يف �سوء �أزمة كورونا ،حر�ست «�الأيام» على �أن تكون �إىل جانب �لفريق ،م�سخرّ ر ًة
كامل جهودها الإبر�ز �جلهود �ملبذولة ،ومنذجة �لتجارب �الجتماعية �مللهمة و�ملبادر�ت �الإن�سانية �لتي
جت�سدت فيها �أبهى �سور �لتالحم و�لتكاتف �ل�سعبي ملو�جهة فيو�س «كورونا».
رّ
«م ًعا �سد كورونا» ..كانت �ل�سفحة �ليومية �لتي خ�س�ستها «�الأيام» منذ �الأ�سابيع �الأوىل لالأزمة
لتكون من �لنا�س و�إىل �لنا�س يف مو�جهة �لظروف �لطارئة وخلق �لروح �الإيجابية و�الإر�دة �لقوية
ملو��سلة �لعمل و�لتعاون و�اللتز�م.
عن جتربة العمل يف ال�ضفحة ،يوؤكد ال�ضحايف م�ضطفى ال�ضاخوري
امل�ضرف على حترير ال�ضفحة -اأن «الأحداث املت�ضارعة التي فر�ضتهااأزمة كورونا منذ بداية العام اجلديد كانت اختبا ًرا جديدًا اأمام ال�ضحافة
البحرينية وال�ضحفيني ،بدءًا من اخلطورة التي ي�ضببها التفاعل املبا�ضر
مع الآخرين والتي هي الطريقة الأهم يف نقل الأحداث ال�ضحفية عرب
النزول واملتابعة امليدانية ،ونقل احلدث وال�ضورة ب�ضكل مبا�ضر،
و�ضولً اإىل عدم معرفة الكثري عن الفايرو�س وكمية الأخبار املت�ضاربة
واملجهولة امل�ضدر.
واأ�ضاف اأننا يف «الأيام» عملنا كفريق عمل متكامل من اأجل ر�ضد
جميع املبادرات واجلهود التي يقوم بها الفريق الوطني للت�ضدي
لفايرو�س كورونا ،كما حاولنا جاهدين اأن ن�ضلّط ال�ضوء على جميع
املبادرات الر�ضمية و�ضبه الر�ضمية واملجتمعية اخلا�ضة واأن جنعل من
هذه الأزمة فر�ضة للوقوف على ال�ضورة اجلميلة للإن�ضان البحريني
واإبداعاته يف خمتلف املجالت ،ما �ضكّل نقلة نوعية يف طريقة كتابة
اخلرب وزواياه ،واإخراج ال�ضفحة للمتلقي ،كما ركزنا على اأن حتمل
�ضفحة «معً ا �ضد كورونا» طابع الإيجابية ،مبوا�ضيع توعوية ومعرفية
وثقافية واأخرى خفيفة ،تر�ضد وتعرب عن واقع املجتمع وتنقل ال�ضورة
بكل م�ضاهدها واأبعادها وت�ضرد ق�ض�س البحرينيني من الداخل واخلارج
مع وباء كورونا ،وهو الأمر الذي تفاعل معه العديد من اأفراد املجتمع،
بينهم نخب ومثقفون واآخــرون من خمتلف �ضرائح املجتمع الذين
تفاعلوا مب�ضاركاتهم وتعليقاتهم وق�ض�ضهم املختلفة معنا خلل الأزمة.

جنيب� :سفحة تبعث على الأمل
الزميلة ال�ضحفية �ضارة جنيب اأكدت اأن «طبيعة عمل ال�ضحفي
تتطلب منه متابعة موا�ضيع عاجلة يف اأوقات خمتلفة تفر�س عليه

العمل خارج املكتب �ضواء يف املنزل اأو يف اأي مكان اآخر ،وبالتايل مل
اأواجه �ضخ�ضيًا اأي �ضعوبات اأو حتديات يف ممار�ضة العمل من املنزل،
فيما عدا الفو�ضى التي يحدثها اأبنائي اأحيا ًنا حني اأقوم باإجراء بع�س
املكاملات ،وهو اأمر يتفهمه اجلميع ،ويوؤكدون بدورهم تقديرهم لدور
الأم العاملة وم�ضوؤولياتها».
واأ�ضارت اإىل اأنه نظ ًرا لتاأثري انت�ضار فايرو�س كورونا على جميع
جوانب احلياة ،ارتبطت جميع الأخبار بهذه اجلائحة التي يعاين منها
العامل باأ�ضره اليوم ،اإل اأن دور ال�ضحافة يجب األ يقت�ضر على نقل
عدد حالت الإ�ضابات واملتعافني ،وبالتايل قمنا من خلل ال�ضفحة
املتخ�ض�ضة بكورونا بت�ضليط ال�ضوء على ق�ض�س وموا�ضيع ذات طابع
توعوي واإيجابي.
واأ�ضارت اإىل اأنه ي�ضهل اليوم معرفة اآراء ورغبات اجلمهور من
املواطنني واملقيمني ،من خلل ر�ضد ردود الأفعال على مواقع التوا�ضل
الجتماعي ،ولحظنا اأن هناك تفاعلً مع التقارير املرتبطة بفايرو�س
كورونا التي تبعث على الأمل ،ووف ًقا ل�ضيكولوجية التفاوؤل ،فاإن ملثل
هذه املوا�ضيع تاأثري اإيجابي على ال�ضحة اجل�ضدية والنف�ضية ،ولها دور
يف زيادة القدرة على التحمل ومواجهة الظروف ال�ضعبة.

�سعيد :ر�سائل اإيجابية وتوعوية للجمهور
املخرج ال�ضيد جلل �ضيّد �ضعيد اأكّد اأنه ك ّر�س  19عامًا من خربة
العمل يف جمال الإخراج ق�ضاها بني طيّات �ضفحات «الأيام» من اأجل
اإخراج �ضفحات مميزة حتمل طابعً ا خمتل ًفا ت�ضل لقلب القارئ ،ولي�س
فقط لعينيه ،وت�ضل ر�ضائلها منذ اأول نظرة للجمهور املتنوّع.
واأ�ضاف اأن طريقة الإخراج تعتمد على املواد املتوافرة (نوع الن�س
وطول الن�س ونوع ال�ضور و�ضكل ال�ضور وجودتها) ،وبالأ�ضا�س

يعتمد
عــــلــــى
نوع املو�ضوع،
بالإ�ضافة اإىل الت�ضور
الأويل لإخــراج ال�ضفحة،
وبالتايل فاإن لكل �ضفحة
طريقة اإخراج خمتلفة تبداأ
من خميّلة املخرج ثم تن ّفذ
خطوة بخطوة وهي امل�ضاألة
التي ل يعيها كثريون ،اإذ
اإنهم يظنون عملية الإخراج
عملية �ضهلة وب�ضيطة ،وهم
ينظرون للنتيجة النهائية
والتي يتخيلونها كـ«جهد
ب�ضيط» اأو «فكرة عابرة»،
وهكذا فاإن املخرج يتخيل
كيف �ضتنتهي ال�ضحفة قبل
اأن يبداأها ،ثم مع التنفيذ قد
اأ�ضيف كمخرج بع�س الأفكار
اأو الإلغاء ،ح�ضب �ضريان العمل ،كما
اأنّ املخرج يحاول قدر الإمكان اأن يجعل
من �ضفحته منا�ضبة مع اأ�ضلوب اجلريدة ومعايري
الإخراج املتبعة لدى املوؤ�ض�ضة ال�ضحفية وم ّت�ضقة مع كل
ذلك.

جعفر عي�سى ّ
يفجر اإبداعاته يف ر�سم كاريكاتريات
توعويّة باأفكار مبتكرة واأ�سلوب «خفيف ..لطيف»
�ضارة جنيب:

م�سوؤولية م�ساعفة لالإعالم يف الأزمات ..العمري:

ت�سرفت بالعمل امليداين ونقل ق�س�س فريق البحرين البطولية
حمرر ال�ضوؤون املحلية:

اليوم

قال املحرر ومرا�ضل الأخبار يف تلفزيون
البحرين يحيى العمري «اإن امل�ضوؤولية
الوطنية تت�ضاعف يف ظل هذه الظروف
ال�ضعبة التي تواجهها اململكة ،ول �ضيما على
يف جمال الإعلم ،ولكون الإعلم الوطني
يعمل دائمًا يف اخلندق الأول لتغطية جهود
فريق البحرين ملكافحة انت�ضار فريو�س
كورونا ،كان لبد لكل �ضحفي واإعلمي
م�ضوؤول اأن يقوم بدوره وم�ضوؤولياته يف
نقل اجلهود الوطنية الكبرية التي تبذل
للحفاظ على �ضلمة واأمن املوطن واملقيم».
واأكد اأنه يف ظل هذه اجلائحة بات
الإعلمي يف امليدان يحمل م�ضوؤولية اإعلم
واإخبار اجلمهور واملتابعني بكل التفا�ضيل
واجلهود احلثيثة واملتوا�ضلة التي يوؤديها
اأبناء البحرين يف قطاع ال�ضحة بكل اقتدار؛

التاريخ
الخبر

جهة النشر

الصفحة
العدد

لأن امل�ضوؤولية الإعلمية حتتم علينا التواجد
يف ال�ضفوف الأمامية لإي�ضاح ال�ضورة
ونقلها للمتابعني ،ويجب على الإعلمي
يف هذه احلالة اإ�ضباع رغبة اجلمهور
بال�ضوت وال�ضورة الواقعية وامل�ضرفة ،عرب
كتابة واإعداد التقارير وت�ضويرها واإجراء
اللقاءات واحلوارات امليدانية املتلفزة وبثها
عرب ن�ضرات الأخبار والربامج املخت�ضة
وعلى راأ�ضها الربنامج التلفزيوين اليومي
واملبا�ضر «جمتمع واعي» الذي تنتجه اإدارة
الأخبار يف وزارة �ضوؤون الإعلم.
وقال «من خلل الفر�ضة التي ت�ضرف
بها واأتاحت يل التواجد يف امليدان� ،ضهدت
اأنا وعدد كبري من الزملء الأكفاء ونقلنا
من خللها العديد من الق�ض�س البطولية
والنجاحات الكبرية لفريق البحرين ،والتي
ج�ضدت اأ�ضمى معاين الت�ضحية والإخل�س
للوطن يف مكافحة هذا الفريو�س».

الرابط اإللكتروني

مع تطبيق اإجراءات التباعد الجتماعي للحد من انت�ضار فايرو�س
كورونا ،تفجرت اإبداعات الفنان ال�ضاب جعفر عي�ضى ،والذي ن�ضر العديد من
«الكاريكاتريات» التوعوية يف ح�ضابه على «الإن�ضتغرام».
ويف ر ٍد له على �ضوؤال لـ«الأيام» ب�ضاأن اأفكار الكاريكاتريات ،قال« :تن�ضاأ
غالبًا من خلل التفاعل مع املو�ضوع املطروح ،بالإ�ضافة اإىل النقا�ضات والقراءة
ومتابعة الأخبار وتفاعل النا�س على ال�ضو�ضيل ميديا ،اإذ ي�ضهم كل ذلك يف
بلورة فكرة معينة».
واأ�ضار اإىل اأن الكاريكاتري فن ناقد يف الأ�ضا�س ،اإل اأن
دوره ل يقت�ضر على النقد بح�ضب وجهة نظره ،اإذ ميكن
تو�ضيل اأي ر�ضالة من اأي نوع �ضواء كانت ر�ضالة توعوية
اأو اإعلمية اأو حتى فكرية من خلل الكاريكاتري.
واأ�ضاف «لأن الكاريكاتري يعترب جزءًا من الإعلم
وله طبيعة �ضعبية ،بالتايل يفرت�س اأن يتفاعل مع الراأي
العام واملوا�ضيع املطروحة والتي يتداولها املجتمع ،ومن
الطبيعي اأن يتفاعل مع فايرو�س كورونا ،لكن اجلانب املهم
هو اأن هذا التفاعل يجب اأن يكون من�ضبط ويراعي خطورة
الو�ضع ،خا�ضة واأن هذه اجلائحة مت�س �ضحة النا�س
و�ضلمتهم ،لذلك حر�ضت على اأن تكون اأغلب الكاريكاتريات
التي ر�ضمتها واملرتبطة بكورونا ذات طابع توعوي».
واأكد اأن الكاريكاتري يختزل الكثري من الأفكار يف لوحة اأو م�ضهد واحد ،كما
اأن لهذا الفن القدرة على اخرتاق امل�ضلمات والبديهيات التي قد تكون خاطئة،
واإعادة التفكري فيها ومن ثم اإعادة ترتيب الأولويات لدى الفرد واملجتمع.
واأ�ضار اإىل اأن الكاريكاتري يعد اأداة فعّ الة يف خلق الوعي ،وكل هذا الأمر
ميكن اأن ي�ضهم يف خلق جمتمع اأكرث انفتاح ووعي ،ومو�ضوع كورونا مثال
جيد لتفاعل فن الكاريكاتري مع موا�ضيع املجتمع.

بيانات الخبر
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ال�ضحافة يف فكر خليفة بن �ضلمان

ال�ضحافة من دون خوف اأو حماباة هو �ضعار يوم ال�ضحافة العاملي الذي
ي�ضادف الثالث من مايو ،ففي دي�ضمرب 1993م اأعلنت اجلمعية العامة لالأمم
املتحدة عن اليوم العاملي حلرية ال�ضحافة ،وهذا اليوم مبثابة تذكري ب�ضرورة
احرتام ال�ضحافة وحريتها ،ففي هذا اليوم من كل عام يتم الحتفال بال�ضحافة
وروادها ،وتقييم حرية ال�ضحافة ،والدفاع عن و�ضائل الإعالم من الت�ضيق
والعتداءات.
وقد جاءت كلمة �ضمو الأمري خليفة بن �ضلمان اآل خليفة مبنا�ضبة يوم
ال�ضحافة العاملية للتذكري على (اأهمية ال�ضحافة يف اإثراء حياة ال�ضعوب
باملعرفة والوعي) ،وهذه من املهمات الرئي�ضة لل�ضحافة ،وهي اإثراء املجتمع
باملعرفة والوعي مل�ضاعدته يف عملية النه�ضة والبناء ،ومواجهة الأخطار التي
حتيط به ،فال�ضحافة تتحمل م�ضوؤولية تنوير املجتمع ،ورفع اللب�س ما ي�ضت�ضكل
عليه ،لذا قال �ضمو رئي�س الوزراء (اإن ال�ضحافة مبا لها من قوة تاأثري يف توجيه
الراأي العام تقع عليها م�ضوؤولية كبرية يف حتفيز الطاقات للم�ضاركة يف �ضناعة
احلا�ضر وامل�ضتقبل).
املتابع لل�ضحافة البحرينية منذ ن�ضاأتها يف العام 1939م على يد الأديب
عبداهلل الزايد مرو ًرا مبيثاق العمل الوطني اإىل يومنا هذا يرى باأنها �ضريك
رئي�ضي يف كل الق�ضايا ،وحجر الزاوية بني موؤ�ض�ضات الدولة واملجتمع املدين،
وهذا ما اأكد عليه �ضمو رئي�س الوزراء حني قال (اإن ال�ضحافة ت�ضكل عن�ض ًرا
م�ضاندًا لكل ق�ضايا املجتمع لدورها املتميز يف ا�ضتنها�س روح العمل وتبني
روؤى تواكب الع�ضر وتلبي متطلباته) ،ولي�س من �ضواهد اأقرب من دورها يف
الت�ضدي جلائحة كورونا امل�ضتجد (كوفيد  ،)19فمنذ اليوم الأول لهذه اجلائحة
وال�ضحافة البحرينية يف ال�ضفوف الأوىل لتوعية وتثقيف النا�س ،دون تهويل
ول مبالغة ،ولكنها ال�ضورة احلقيقية للو�ضع مع جائحة كورونا امل�ضتجد ،لذا
�ضدد �ضمو رئي�س الوزراء على الكلمة امل�ضوؤولة حني اأ�ضار اإىل (اأن العامل يف ظل
الظروف الراهنة مع تف�ضي جائحة كورونا اأحوج ما يكون للكلمة امل�ضوؤولة التي
ت�ضنع الأمل وتبث الطماأنينة يف النفو�س).
فال�ضحافة البحرينية كانت حا�ضر ًة يف كل الفوا�ضل التاريخية ،ومل تتخلف
يومًا عن م�ضوؤولياتها ،قد ينام البع�س ولكن ال�ضحافة ل تنام ،م�ضتيقظه،

ف�ض الظالم
الدكتورة وفاء احللو

�ضاهرة ،متواجدة دون احلاجة ل�ضتدعائها؛ لأنها على قدر امل�ضوؤولية ،وهذا
ما اأ�ضار اإليه �ضمو رئي�س الوزراء يف كلمته مبنا�ضبة يوم ال�ضحافة العاملي
باأن (الدور الرائد الذي يقوم به رجال ال�ضحافة والإعالم يف مملكة البحرين
ب�ضكل خا�س والعامل ب�ضكل عام يف التوعية وم�ضاندة جهود الكوادر الطبية
والتمري�ضية يف الت�ضدي لهذه اجلائحة ،وهو ما يعك�س قيمة واأثر الر�ضالة
النبيلة ملهنة ال�ضحافة) .واأ�ضاف �ضموه (اإن ما و�ضلت اإليه ال�ضحافة البحرينية
من اآفاق رحبة من احلرية والتميز جاء بف�ضل روؤية �ضاحب اجلاللة امللك حمد
بن عي�ضى اآل خليفة عاهل البالد ،حفظه اهلل ورعاه ،والذي يحر�س على تعزيز
حرية ال�ضحافة والإعالم وت�ضجيعها مبا يدعم جهود التنمية والتطوير التي
ت�ضهدها مملكة البحرين).
ومبا اأن العامل اليوم يحتفل بيوم ال�ضحافة يف ظل اللتزام بالتباعد
الجتماعي وهو يف مواجهة عدو ل يرى ،ي�ضتهدف اجلن�س الب�ضري ،فاإن
�ضعار هذا العام (ال�ضحافة من دون خوف اأو حماباة) ياأتي حلماية ال�ضحفيني
(عربت يف
والكتاب الذين يحملون م�ضوؤولية املعلومة ال�ضحيحة ،فال�ضحافة قد رَّ
تعاملها مع هذه الأزمة العاملية عن القيم الرفيعة لل�ضمري الإن�ضاين التي حت�س
على التعاون والتكامل بني الب�ضر يف مواجهة كل التحديات التي تهدد حا�ضر
وم�ضتقبل احلياة الإن�ضانية) كما جاء عن �ضمو رئي�س الوزراء.
اأكرب التحديات التي تواجهها ال�ضحافة هو الف�ضاء املفتوح الذي تعرب من
خالله من�ضات التوا�ضل الجتماعي ،وهي املن�ضات التي اأوجدت واقعً ا جديدًا
دون قيود كما على و�ضائل الإعالم التقليدية ،ومع ذلك ظلت ال�ضحافة البحرينية
ملتزمة مببادئ ال�ضحافة ،وملتزمة مبيثاق ال�ضرف الذي قطعته على نف�ضها ،لذا
جاءت الإ�ضادة امللكية من �ضمو الأمري خليفة بن �ضلمان حني قال( :اإن ال�ضحافة
يف مملكة البحرين لتزال تقف يف خط املواجهة الأمامي مبا تقدمه من كلمة
�ضادقة ومعلومات موثقة ت�ضهم يف توعية الراأي العام).

حكاية االأمري � -ضلمان بن حمد

لقد اأظهرت جائحة الكورونا وفاء وفزعة �ضعب البحرين العظيم ،واأخذت
مملكة البحرين دور الأم احلري�ضة على ِّ
مل اأولدها من بقاع العامل كافة ،وقامت
احلكومة بقيادة والد اجلميع جاللة امللك حمد بن عي�ضى  -اأيده اهلل  -بت�ضخري كل
الإمكانات للت�ضدي لفريو�س كورونا ،فالإن�ضان يف مملكة البحرين عزيز يرخ�س
له كل غا ٍل وثمني .وترجمت القيادة الر�ضيدة ما جاء يف الإعالن العاملي حلقوق
الإن�ضان باأن جميع الب�ضر مت�ضاوون ول متييز بينهم ب�ضبب الأ�ضل الوطني اأو
املولد اأو العرق اأو الدين.
واألقت حكومة البحرين على عاتقها التكفل بالرعاية ال�ضحية واملجانية
للمواطنني والأجانب ،وهذه لفتة اإن�ضانية ا�ضتحقت البحرين الثناء من قبل
املكتب الإقليمي لل�ضرق املتو�ضط ملنظمة ال�ضحة العاملية على اجلهود ال�ضتباقية
والتدابري الحرتازية التي قامت بها مملكة البحرين ملكافحة فريو�س كورونا،
فمنذ ظهور الأزمة قاد �ضاحب ال�ضمو امللكي الأمري �ضلمان بن حمد اآل خليفة زمام
الأمور ونزل حفظه اهلل ورعاه بكل حب واإخال�س اإىل املواقع وامليادين للمتابعة
والإ�ضراف على جمريات الأمور ،وخرجت اللجنة التن�ضيقية بقيادة �ضاحب
ال�ضمو الأمري �ضلمان بن حمد بجملة من القرارات ملواجهة فريو�س الكورونا
بهدف حماية املواطنني واملقيمني وحتقيق كل ما ي�ضب يف ال�ضالح العام.
وها هي حكومة البحرين تثبت للعامل اأن وقت الأزمات يخرج ولة الأمر
من ق�ضورهم وينزلون اإىل ال�ضعب متحدين معً ا يدًا بيد ،ففي عام  1978نزل

بدر عبدامللك

ً
حا�ضرة يف كل
ال�ضحافة البحرينية كانت
الفوا�ضل التاريخية ،ومل تتخلف يومً ا عن م�ضوؤولياتها

جاللة امللك املفدى يتفقد البالد و�ضووؤن العباد ،اأثناء م�ضاركة وحدات قوة دفاع
البحرين يف حملة مكافحة الكولريا.
يتغري ولكن اأ�ضحاب املكارم ل يحيدون عن ما هم عليه ،ويف
وها هو الزمن
رَّ
زمن الكورونا  2020نزل �ضاحب ال�ضمو الأمري �ضلمان بن حمد ملواجهة فريو�س
الكورونا.
يا �ضادة ...هذه حكاية �ضلمان بن حمد �ضهامة ممتدة من ال�ضلف اإىل اخللف.
يف زمن الكورونا قال البحرنيبون :لبيك يا وطن....
اأ�ض رَّر الأطفال على ك�ضر ح�ضالتهم لأجل البحرين ،وخرجت الأمهات كبار
ال�ضن للتطوع حلياكة الكمامات.
يف زمن الكورونا �ضنعت املعقمات باأيا ٍد بحرينية ،وخرج ال�ضباب للتطوع
لتعقيم ال�ضوارع واحلدائق ،ولتوزيع امل�ضاعدات لكل النا�س دون متييز .حر�ضت
اأزمة الكرورونا ال�ضباب على الإبداع واخرتاع الأجهزة للم�ضاهمة ملواجهة هذه
اجلائحة الكربى ،فجاأة حتولت جميع الأمهات اإىل معلمات ،وحتول الأطباء
واملمر�ضني اإىل جنود ،يقفون �ض ًّفا واحدًا مع قوات الأمن حماة الوطن.
يف ظل ما نعي�ضه اليوم �ضتخرج البحرين قوية حتمل خربات عظيمة،
ق�ض�ضا حقيقية عن احلب والتالحم بني
والأهم من هذا اأننا �ضنورث لأبنائنا
ً
ال�ضعب والقيادة ،و�ضياأتي اليوم الذي نتجاوز كل ما عانيناه و�ضنلتقي جمددًا،
و�ضنقول للبحرين :خطاك ال�ضر يا اأغلى وطن.

العمالة االأجنبية وتخلخل الن�ضيج االجتماعي

لن نختلف كثريًا على عبارة العمالة الوافدة او العمالة الأجنبية ،حيث
ل اأجد الفروقات اجلوهرية من حيث الدللة القت�ضادية ،بقدر ما هو خطاب
دبلوما�ضي ملطف وفيها درجة من املراعاة للم�ضاعر والإخوة ،ولكنها يف ميدان
العمل الفعلي تتعر�س تلك العمالة لذات ال�ضتغالل الب�ضع ول�ضروط العمل
وظروفه ذاتها دون رحمة ،اإذ من املوؤ�ضف اأن جند يف القرن الواحد والع�ضرين
عبودية العمالة التي تعمل ما بني  12اإىل � 14ضاعة يوميًا.
ل يوجد بلد يف العامل يف يومنا ل يوجد به عمالة وافدة اإليه من حدوده
املجاورة اأو حدوده النائية ،فال�ضرط الأ�ضا�ضي ذيوع اأخبار حاملة مثرية عن هذا
البلد اأو ذاك حتول اإىل قوة مغناطي�ضية جاذبة واأن الو�ضول اإىل تلك اجلنة حلم
يف اليقظة لكل اإن�ضان ي�ضعى لبناء حياة �ضخ�ضية اأو عائلية واعدة ،ولن تكون
اإل تلك البلدان النفطية اأو الدول الأوروبية الغنية املرفهة ،فعلى اجلميع ركوب
املخاطر وعبور البحر اأو البحث عن وكالة تتاجر بحياته لتنقله �ض ًرا اإىل حدود
تلك البلدان.
مو�ضوعنا يف هذه املقالة حول العمالة الأجنبية يف اأقطار اخلليج وحتديدًا
يف بلدنا البحرين .عرفت اجلزيرة يف مرحلة ما قبل النفط ب�ضيد اللوؤلوؤ كمهنة
مو�ضمية �ضاقة فا�ضتقبلت الع�ضرات من دول اجلوار وبر فار�س وجزرها
والعك�س كذلك ،فكان الرجال يرحلون ،حيث يوجد الرزق فينجزون مهمات
املهنة املو�ضمية ويعودون اإىل م�ضقط روؤو�ضهم .هذه العمالة الوافدة يومها مل
تكن ت�ضكل رقمًا كبريًا بالن�ضبة لل�ضكان ،كما اأنها مل تن�ضهر اأو ت�ضكل رقمًا كبريًا
متداخالً اجتماعيًا مع تركيبة املجتمع املحلي اإل ب�ضورة طفيفة ل ميكنها اأن
تقلب هوية املجتمع واأ�ض�ضه احلياتية ،كما اأنها مل تكن ظاهرة موؤثرة �ضلبيًا على
طبيعة العالقات الإن�ضانية بني الوافدين للغو�س و�ضكان البحرين اأنف�ضهم .كان
لكت�ضاف النفط يف الثالثينات من القرن املن�ضرم دوره الكبري يف تدمري مهنة
الغو�س وانكما�ضها و�ضعود قوة اإنتاجية جديدة و�ضلعة مهمة عامليًا من حيث
الطلب عليها كعن�ضر فعرَّ ال يف الطاقة.
ففتحت ال�ضركات النفطية والوجود ال�ضتعماري الأبواب لالأيدي العاملة
الرخي�ضة يف املنطقة وتوالت الأخبار عن حاجة تلك ال�ضركات للعمالة ،كما اأن
الن�ضاط القت�ضادي العام يف كل مناحي احلياة �ضيتطلب مه ًنا متنوعة كثرية
ل تتوافر ب�ضهولة كلها يف البلد ،ونتيجة لتلبية تلك احلاجات املهنية امللحة

باتت اليد العاملة الوافدة مبهنها املتنوعة وقيمها
الغريبة جتدها تتحرك اأمامك بكثافة وتربك �ضوق العمل
تدفقت العمالة من دول اجلوار بكثافة قيا�ضً ا لن�ضبة ال�ضكان ،ومع ذلك مل
تنخرط وتتفاعل تلك العمالة الأجنبية ب�ضهولة مع �ضكان اجلزيرة رغم ال�ضالم
الجتماعي ال�ضائد فيها ،فلم تكن هناك اأمناط من جمتمعات الغيتو ول مع�ضكرات
وم�ضتوطنات معزولة للعمالة الوافدة كما هي حاليًا بعد اأن حتولت اإىل اأعداد
غفرية موؤثرة يف ن�ضيج املجتمع ومفا�ضله احلياتية .بني مرحلة الثالثينات
والأربعينات ومرحلة الثمانينات والت�ضعينات حتى حلظة وباء كورونا الفا�ضح
واملقيت ،تك�ضفت تلك امل�ضاحة ال�ضا�ضعة يف عملية الن�ضبة والتنا�ضب ما بني
القوى العاملة املحلية والقوى العاملة الأجنبية ،حيث ارتفعت على الدوام ودون
توقف زيادة تلك القوى الأجنبية التي �ضكلت منا�ضفة مع ال�ضكان اأو اكرث بينما
كانت يف ال�ضابق مل تتجاوز اأكرث من  5اإىل  %10من ن�ضبة ال�ضكان يف اأغلب
احلالت هذا اإذا مل تكن اأقل ،بينما يف العقدين الأخريين من الألفية الثالثة �ضكلت
تلك العمالة الوافدة خا�ضة يف جمالت البناء والإن�ضاء واخلدمات اأكرث من %90
من حجم القوى العاملة بعد اأن تال�ضت داخل القوى العاملة املحلية مهن كثرية
عرفتها البحرين يف الثالثينات والأربعينات حتى مرحلة ال�ضتقالل والطفرة
النفطية ،التي اأحدثت انقالبًا عمي ًقا يف بنية املجتمع ون�ضيجه الجتماعي اجلديد.
باتت اليد العاملة الوافدة مبهنها املتنوعة وقيمها الغريبة جتدها تتحرك اأمامك
بكثافة وتربك �ضوق العمل وتكر�س قيم وظواهر جديدة كفيلة باكت�ضاف واقع
ماأ�ضاوي ،وجديرة بالدرا�ضات الجتماعية والقت�ضادية الغنية ،بحيث نكت�ضف
اأمامنا كوارث تهدد الأمن الجتماعي ون�ضيج الهوية ملكونات املجتمع التقليدي
ملجتمع ما قبل النفط.
تغلغت تلك العمالة الوافدة لكثافتها يف الن�ضيج الجتماعي ،وا�ضتوطنت
الأحياء ال�ضعبية بني �ضلوع ال�ضكان لتطردهم بهدوء م�ضامل مع الوقت ملناطق
اأخرى وتنفرد هي بتلك املناطق ،حتى يكاد النظر ي�ضك يف م�ضهد موؤمل للهويات
العربية املمزقة ،املنتهكة ،امل�ضطربة واحلائرة ،ماذا تفعل الآن؟ وماذا �ضتفعل
م�ضتقبالً مع هذه الورطة؟ فال جتد اإجابة �ضافية!
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اأحمد زمان

امل�ضحِّ ر
امل�ضحِّ ر اأو امل�ضحراتي وي�ضمى يف بالد
املغرب النفار هو ال�ضخ�س الذي ياأخذ
على عاتقه اإيقاظ امل�ضلمني لأكل ال�ضحور
قبل اأن يوؤذن املوؤذن ل�ضالة الفجر فيم�ضك
ال�ضائمون عن الطعام وال�ضراب حتى اأذان
املغرب.
وقد حثنا نبينا عليه ال�ضالة وال�ضالم
على ال�ضتيقاظ لل�ضحور بقوله �ضلى اهلل
عليه و�ضلم« :ت�ضحروا فاإن يف ال�ضحور
بركة» ..وكان عليه ال�ضالة وال�ضالم
يت�ضحر القليل ،ورمبا كان يت�ضحر يتمرتني
اأوثالث وي�ضرب عليها املاء .وكان �ضلى اهلل
عليه و�ضلم ي�ضميه «الغداء املبارك» ،ويقول
لزوجته عائ�ضة ر�ضي اهلل عنها« :قربي
اإلينا الغداء املبارك» ..فكان �ضحوره لقيمات
يقمن �ضلبه ،ومل يكن يتق�ضد طعامًا معي ًنا
يف ال�ضحور �ضوى التمر ويقول« :نِ عم
�ضحور املوؤمن التمر».
ومما يوؤ�ضف له اأننا فقدنا يف ال�ضنوات
الأخرية دقات امل�ضحّ ر يف الليل البهيم،
وهو يحمل على �ضدره طبالً ثقيالً وين�ضد:
«ل اإله اإل اهلل� ..ضحور يا عباد اهلل» .وكنا
نحن الأطفال نخرج مع امل�ضحر وخا�ضة
يف الليايل الأخرية من رم�ضان التي ت�ضمى
ليايل الوداع ونحن نردد معه �ضيالته
اجلميلة.
تغري الآن خا�ضة بعد اأن
لكن امل�ضحر رَّ
دخل ال�ضباب على اخلط و�ضاروا يجوبون
الطرقات والأزقة وهم ي�ضربون بطبولهم
ويرددون الأغاين احلديثة ورمبا ركبوا
�ضيارة «بيك اآب» حتى ميرون على اأكرب
عدد من البيوت واملنازل وي�ضتوفون من
اأهلها املبالغ النقدية «نوط ينطح نوط».
كما اأن ظاهرة امل�ضحر كادت اأن تختفي
يف ال�ضنوات الأخرية ب�ضبب ظهور القنوات
الإذاعية والتلفزيونية التي اأغنت عن
متابعة دقات امل�ضحر يف ليايل رم�ضان
وقبل حوايل �ضاعة من اأذان الفجر.
واإذا كانت املدينة كبرية كاملنامة اأو
املحرق فاإنه يلزمها اأكرث من م�ضحّ ر ،اأما
القرى ال�ضغرية فيكفيها م�ضحّ ر واحد للقيام
باإيقاظ النائمني الذين كانوا يف ال�ضنوات
البعيدة ينامون مبك ًرا وبعد �ضالة الع�ضاء
والرتاويح رغبة يف اإدراك ف�ضيلة ال�ضحور.
ومن حر�س النبي �ضلى اهلل عليه
و�ضلم على هذه العبادة اأنه كان كثريًا ما
يُذكّر اأ�ضحابه بها ،وهذا وا�ضح يف حديث
العربا�س بن �ضارية ر�ضي اهلل عنه ،حيث
قال :دعاين ر�ضول اهلل �ضلى اهلل عليه و�ضلم
اإىل ال�ضحور يف رم�ضان ،فقال( :هل ّم اإىل
الغداء املبارك).
ال�ضحور اأنه خمالف ٌة لأهل
ومن ف�ضائل رَّ
الكتاب من اليهود والن�ضارى ،الذين حُ رموا
من هذه املنحة الإلهيّة ،فعن عمرو بن
العا�س ر�ضي اهلل عنه اأن ر�ضول اهلل �ضلى
�ض ُل ما بني �ضيامنا
اهلل عليه و�ضلم ،قالَ ( :ف ْ
ال�ضحَ ر).
و�ضيام اأهل الكتاب اأكلة رَّ
كما اأن من ال�ضنة النبوية تاأخري
ال�ضحو؛ ليكون فر�ض ًة للنف�س كي تاأخذ
رَّ
ن�ضاطها كامالً ،فقد كان عبد اهلل بن م�ضعود
يعجل الإفطار ويوؤخر ال�ضحور ،ويقول:
«هكذا كان ر�ضول اهلل �ضلى اهلل عليه و�ضلم
ي�ضنع».
ٍ
وقت
ومن بركات ال�ضحور اليقظة يف
ٍ
مبارك يتنزّل فيه ال ّرب تبارك وتعاىل اإىل
ال�ضماء الدنيا نزولً يليق بجالله فيقول:
(هل من �ضائل يعطى؟ هل من داعٍ ي�ضتجاب
له؟ هل من م�ضتغفر يغفر له؟) حتى يطلع
الفجر ،كما جاء يف �ضحيح م�ضلم ،ومثل
هذا الوقت املبارك ميلوؤه ال�ضاحلون بالذكر
والت�ضبيح وال�ضتغفار.
ومن بركاته ا ً
أي�ضا اأن يكون يف الت�ضحّ ر
ا�ضتح�ضا ٌر لرحمة اهلل تعاىل بعباده ،ولو
�ضاء لأمرهم بالو�ضال ،فكان يف ذلك م�ض ّقة
عظيم ٌة عليهم ،ومظاهر الرحمة الإلهيّة
تتجلّى يف ك ّل ت�ضريعاته واأحكامه.
ومن بركات ال�ضحور اأنه �ضالة اهلل
تعاىل و�ضالة املالئكة على العبد ،ويد ّل
على هذا الف�ضل حديث اأبي �ضعيد اخلدري
ر�ضى اهلل عنه اأن ر�ضول اهلل �ضلى اهلل عليه
و�ضلم ،قال( :اإن اهلل ومالئكته ي�ضلون على
املت�ضحّ رين).
ونذكر يف اخلتام اأن اأف�ضل ما يت�ضحر
به املوؤمن هو التمر ،فقد مدح النبي �ضلى اهلل
عليه و�ضلم املت�ضحرين بالتمر فقال( :نِ عْ َم
�ضحور املوؤمن التمر) ،وف�ضالً عن الأجر
احلا�ضل من امتثال هذه ال�ض ّنة ،فاإن للتمر
قيمة غذائيّة عالية ،تقوّي البدن وتعينه
على حتمّل اأعباء ال�ضيام طيلة اليوم كما
يقول الأطباء.
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وزير اإلعالم :الصحافة
المسؤولة شريكة في صون
الهوية وتعزيز المكتسبات

أك��د وزي��ر اإلع��الم علي ب��ن محم��د الرميح��ي عل��ى الدور
الوطني المس��ؤول للصحافة البحرينية عبر تاريخها العريق،
وحضورها المش��رف كش��ريك محوري في الحفاظ على أمن
الوطن واس��تقراره ،وصون هويته ،وتعزيز مكتس��باته في
ظل المس��يرة التنموية والديمقراطية الرائدة والمستدامة
بقي��ادة حض��رة صاحب الجالل��ة الملك حمد بن عيس��ى آل
خليفة عاهل البالد المفدى.
وتوج��ه وزير اإلع��الم بالتحي��ة والتقدير وأطي��ب التهاني
إلى األس��رة الصحفي��ة واإلعالمية بمناس��بة االحتفاء بيوم
الصحافة البحرينية في الس��ابع من ش��هر ماي��و في مبادرة
س��امية تعكس الدع��م الالمح��دود من لدن جالل��ة الملك
المفدى للحريات الصحفية واإلعالمية.
وأكد حرص الحكومة برئاس��ة صاحب السمو الملكي األمير
خليف��ة بن س��لمان آل خليفة رئيس ال��وزراء ،ودعم صاحب
الس��مو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد
نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء على
تأدية الصحف ووس��ائل اإلعالم واجباتها المهنية في خدمة
الوط��ن والمواطني��ن ،والتعبير عن قضاياه��م بموضوعية
ومصداقي��ة ،والتواص��ل مع مس��ؤولي الجه��ات الحكومية،
تماشي ًا مع أجواء االنفتاح السياسي والديمقراطي.
وأع��رب الرميحي عن فخره واعتزازه وجمي��ع اإلعالميين بما
تضمنته الرس��الة الس��امية لصاحب الجاللة الملك المفدى
بمناس��بة الي��وم العالم��ي لحري��ة الصحاف��ة ،من إش��ادة
بالصحافة واإلع��الم الوطني في تأدي��ة واجباتهم الوطنية
في صون أمانة الكلمة والمش��اركة بمس��ؤولية في الدفاع
ع��ن أمن الوط��ن ،وتعزي��ز منجزاته التنموي��ة والحضارية،
والتص��دي للتط��رف واإلره��اب ،ومواصل��ة ال��دور التوعوي
ف��ي دعم جهود الفري��ق الوطني للتصدي لفي��روس كورونا
المستجد (كوفيد.)19

وزير الدفاع يبحث مع
الملحق العسكري البريطاني
التنسيق المشترك

اس��تقبل وزير ش��ؤون الدفاع الفريق الرك��ن عبداهلل بن
حسن النعيمي في القيادة العامة امس الملحق العسكري
بس��فارة المملكة المتحدة لدى المملك��ة المقدم بحري
.PAUL A WINDSOR
ورحب وزير شؤون الدفاع بالملحق العسكري البريطاني،
وتم اس��تعراض عالقات التعاون والتنس��يق العس��كري
المشترك القائم بين البلدين الصديقين.
وحض��ر اللق��اء مس��اعد رئي��س هيئ��ة األركان لإلم��داد
والتموي��ن الل��واء الرك��ن بحري يوس��ف أحمد م��ال اهلل،
ومدير التعاون العسكري اللواء الركن بحري محمد هاشم
السادة.

سفير المملكة
في برلين يطمئن على
اليومالبحرينيين في ألمانيا
أوضاع

التاريخ

أج��رى س��فير المملك��ة
ل��دى ألماني��ا عب��داهلل
عبداللطي����ف عب���داهلل،
ع��دداً م��ن االتص��االت
الهاتفية مع المواطنين
البحرينيين المتواجدين
في مختلف مناطق ألمانيا
بس��بب ظ��روف الع��الج
وذل��ك لالطمئن��ان على
أوضاعهم واحتياجاتهم
عبداهلل عبداللطيف
مع عائالتهم المرافقين.
ونق��ل خ��الل االتص��ال
تحي��ات حض��رة صاحب الجالل��ة الملك حمد بن عيس��ى
آل خليف��ة ،عاه��ل الب��الد المف��دى ،مؤك��داً اهتم��ام
وح��رص جاللته على االطمئنان على س��المة المواطنين
المتواجدين خارج البحرين ،واتخاذ كافة التدابير الالزمة
للحفاظ على صحته��م وتقديم كل الدعم والرعاية لهم،
باإلضافة إلى تسهيل إجراءات الراغبين منهم في العودة
سالمين معافين.
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رئيس الوزراء :وقفات الصحافة المشرفة
ستظل ماثلة في الذاكرة الوطنية
أك��د صاح��ب الس��مو الملك��ي
األمي��ر خليف��ة ب��ن س��لمان آل
خليفة رئيس الوزراء أن صحافة
البحري��ن وعل��ى م��دى تاريخها
العريق ش��كلت والت��زال عماداً
رئيس ًا ومؤثراً في نهضة الوطن
وتطوره.
وامت��دح س��موه م��ا س��جلته
الصحاف��ة الوطني��ة م��ن تاريخ
زاخ��ر وعط��اء ثري ،وما أرس��ته
م��ن إرث مش��رف عب��ر التزامها
بالكلم��ة الح��رة والمس��ؤولة
والرأي المس��تنير ،معرب ًا سموه
عن اعت��زازه بصحاف��ة البحرين
وما تش��هده من مسار متصاعد
من التطور المستمر ،وقال« :إن
وقفاتها المشرفة ستظل ماثلة
في الذاكرة الوطنية».
وأض��اف س��موه« :أن صحاف��ة
البحري��ن م��ن خ��الل كتابه��ا
وصحافييها ،كان لها اإلس��هام
الفاعل والنزيه في خدمة الوطن
والحف��اظ عل��ى منجزاته ،فلهم
منا كل التحية والتقدير».
وأكد سموه أن البحرين في عهد
حضرة صاح��ب الجالل��ة الملك
حمد بن عيسى آل خليفة عاهل
الب��الد ،حقق��ت كل متطلب��ات
الدول��ة العصري��ة الحديث��ة،
وفي مقدمته��ا االنفتاح وحرية
التعبير مما أه��ل الصحافة ألن
تضطل��ع بدوره��ا في تجس��يد
واق��ع المجتم��ع والحف��اظ على
مكتسباته.
وهنأ سموه في تصريح بمناسبة
ي��وم الصحاف��ة البحرينية الذي
يوافق  7مايو ،الكوادر الصحافية
واإلعالمية في مملكة البحرين،
وق��ال« :إنه��ا لمناس��بة كبيرة

تحية تقدير لكل صحافي
وإعالمي مخلص أسهم في
الحفاظ على منجزات الوطن
البحرين في عهد الملك
حققت كل متطلبات الدولة
العصرية الحديثة
سمو رئيس الوزراء

لنعب��ر ع��ن تقديرن��ا وامتناننا
الواف��ر ل��كل منتس��بي األس��رة
الصحافي�������ة واإلعالمي��ة في
المملكة على م��ا يقدمونه من
فكر متجدد يعزز فضاء المعرفة
والوعي في المجتمع».
ون��وه س��موه إل��ى م��ا تحتل��ه
الصحاف��ة والصحافيي��ن م��ن
مكانة عالية لدى س��موه ،وقال:
«إن ه��ذه المن��ارات المتمي��زة
م��ن كت��اب ال��رأي واألعم��دة
والصحافيي��ن ،ه��م موضع فخر
واعتزاز للوط��ن والصحافة ،وأن
م��ا يقوم��ون به هو اس��تكمال
لجه��ود رج��االت الصحاف��ة
األوائ��ل الذي��ن وضع��وا اللبنة
األول��ى للصحافة ،ونح��ن اليوم
نش��هد تواص��ل ذل��ك العط��اء
في جهود األجي��ال الجديدة من
الصحافيين».
وج��دد س��موه التأكي��د على أن
صحاف��ة البحري��ن تمتل��ك من
أدوات الحري��ة وقي��م الوطني��ة
والمس��ؤولية ما يجعلها قادرة
عل��ى أن تحم��ي مكتس��بات
المجتمع والدفاع عن إنجازاته.

وق��ال س��م������وه« :إن صحافة
البحري��ن نجح��ت ف��ي تكريس
قيم الموضوعي��ة والمصداقية،
ورسخت مكانتها الرائدة كأداة
للتنوي��ر ووس��يلة للتعبي��ر عن
ضمير المجتمع».
وأشاد س��موه بالعطاء المتميز
ال��ذي يحقق��ه المخلص��ون من
ش��باب البحري��ن على ش��بكات
التواص��ل االجتماع��ي وم��ا
يش��كلونه م��ن رأي ع��ام وطني
ف��ي الدفاع عن مصال��ح الوطن
ووحدته ومنجزاته.
ودعا سموه الصحافيين الشباب
واإلعالميي��ن والمدوني��ن إل��ى
ض��رورة التمس��ك بالقي��م
النبيل��ة لمهن��ة الصحاف��ة في
الموضوعي��ة والمصداقية ،وأن
يضعوا مصلحة الوطن فوق كل
اعتبار.
وق��ال س��موه« :إن صحافتن��ا
الواعية والمس��ؤولة أثبتت في
مختلف المنعطف��ات التاريخية
أنها منصة وطنية ثابتة ارتقت
بالوعي العام الذي يدعم كل ما
يحفظ أمن الوطن واس��تقراره،
باعتباره��ا األداة الواصل��ة بين
المواطن ومتخذي القرار».

وأعرب س��موه ع��ن إعجابه بما
تزخ��ر ب��ه الصحاف��ة البحرينية
من كتاب��ات وموضوعات تتميز
بعمق التحليل وتنوع االتجاهات
الفكري��ة ،وهو ما يش��كل إثراء
حقيقي�� ًا للمش��هد الثقاف��ي
واالجتماعي في المملكة.
ووصف سموه صحافة البحرين،
بأنه��ا المرجع ال��ذي يوثق كل
مراح��ل نهضة الوطن وتقدمه،
والذاك��رة الحي��ة الت��ي ترص��د
وتحف��ظ وت��ؤرخ ل��كل قصص
النج��اح التي عاش��تها البحرين
وش��عبها عبر السنين .واستذكر
س��موه ب��كل االعت��زاز عطاءات
ال��رواد األوائل م��ن الصحافيين
واإلعالميين الذين أرسوا دعائم
العم��ل الصحاف��ي واإلعالم��ي
المتميز ،والذي عبر عن الهوية
البحرينية األصيلة.
وأش��اد صاحب الس��مو الملكي
رئيس الوزراء بالجهود المتميزة
التي يق��وم بها منتس��بو وزارة
اإلع��الم وجمعي��ة الصحفيي��ن
البحريني��ة لالرتق��اء بالعم��ل
الغعالم��ي والصحاف��ي ،وبن��اء
ك��وادر وطني��ة اتس��مت بأعلى
درجات اإلبداع والتميز.

جائزة عيسى لخدمة اإلنسانية
تبحث األسماء المرشحة للجنة التحكيم
ق��رر مجلس أمن��اء جائ��زة عيس��ى لخدمة
اإلنس��انية برئاس��ة نائ��ب رئي��س مجلس
ال��وزراء رئي��س مجلس أمناء الجائزة س��مو
الش��يخ محمد ب��ن مب��ارك آل خليفة تأجيل
البت في تحديد الموعد المناسب الحتفالية
الجائزة إل��ى اإلجتماع الق��ادم حين تتضح
رؤية الوضع الصحي العام في العالم بسبب
تفشي فيروس «كورونا».
واستعرض المجلس خالل اجتماعه الثامن
ل��دورة الجائ��زة الثالثة ،أمس باس��تخدام
نظام التواصل اإللكترون��ي مذكرة األمانة
العامة للجائزة بشأن األسماء المرشحة من
مختلف قارات العالم للمشاركة في عضوية
لجن��ة التحكيم لل��دورة الخامس��ة للجائزة،
وتم التدقي��ق في اللمح��ات المقدمة حول
كل ش��خصية م��ن الش��خصيات المرش��حة
وجرى ت��داول المعلومات والخبرات الخاصة
بكل مرش��ح على ح��دة ،وبعد المناقش��ات
والمقترح��ات تم��ت الموافقة عل��ى غالبية
أس��ماء المحكمي��ن المرش��حين لل��دورة
الخامسة في انتظار المزيد من المعلومات
والترشيحات الستكمال أعضاء اللجنة.

وتداول المجلس مختلف وجهات النظر حول
توقيت منح الجائزة في ظل الظروف الصحية
العالمية لجائحة كورونا ،وقدم األمين العام
ش��رحا للمراح��ل اإلجرائية الت��ي تتم قبل
احتفالية من��ح الجائزة ،مس��تعرض ًا الوقت
الذي تس��تغرقه اجتماعات ومداوالت لجنة
التحكيم واألعمال الميداني��ة التي تجريها
األمان��ة العام��ة ف��ي بل��دان المؤسس��ات

بيانات الخبر

واألف��راد الس��تجالء حقيق��ة المعلوم��ات
ال��واردة عن الفائزي��ن المحتملين وما يلي
ذلك م��ن العمل على إنتاج فيلم تس��جيلي
موث��ق عن حي��اة وأعمال الفائ��ز وترتيبات
اإلع��داد لالحتفالية الملكي��ة لمنح الجائزة
إلى الفائز بها مما يس��تغرق ذلك وقت ًا قد
يتع��ذر ويطول ف��ي ظل الظ��روف الصحية
الحالية.

القضاة الجدد يؤدون القسم
أمام نائب رئيس المجلس األعلى للقضاء
أدى ع��دد م��ن القضاة الج��دد اليمي��ن القانونية أمام رئي��س محكمة
التميي��ز ،نائب رئي��س المجلس األعلى للقضاء ،المستش��ار عبداهلل بن
حس��ن البوعيني��ن والنائب الع��ام الدكتور عل��ي بن فض��ل البوعينين،
بحضور أعضاء المجلس األعلى للقضاء امس ،وذلك تنفيذاً لألمر الملكي
رقم ( )18لس��نة  2020بتعيينات قضائي��ة ،معاهدين اهلل عز وجل بأن
يحكموا بالعدل وأن يحترموا قوانين المملكة ونظمها.

وعب��ر المستش��ار عب��داهلل البوعينين ع��ن ترحيبه بانضم��ام نخبة من
الكوادر البحرينية الش��ابة في العمل القضائ��ي ،ذو خبرة عالية في هذا
المجال من خالل عملهم السابق في النيابة العامة.
وقال بأن تطور الس��لطة القضائية عمل دائم ومس��تمر لالرتقاء بعمل
القضاء ،مبين ًا أن المثابرة والعطاء الجاد هما س��لم ًا للوصول إلى عدالة
ناجزة كفؤة يظهر من خالله الوجه الحقيقي لمحاكم البحرين.

الساعاتي 12 :مواطنًا عالقًا في البوسنة

أجرى س��فير البحرين لدى البوسنة والهرسك
المقيم في موسكو أحمد الساعاتي اتصاالت
هاتفية م��ع المواطنين البحرينيين العالقين
في البوسنة والهرس��ك «12مواطن ًا» بسبب
إغ��الق المطارات مع تفش��ي جائحة فيروس
كورونا (كوفيد  )19لالطمئنان على أوضاعهم
واحتياجاتهم مع عائالتهم المرافقة.

الجالل��ة الملك حم��د بن عيس��ى آل خليفة،
عاه��ل الب��الد المف��دى ،وتهان��ي جاللت��ه
بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك مؤكداً
اهتمام وح��رص جاللته على االطمئنان على
س��المة المواطنين الموجودين خارج مملكة
البحري��ن ،واتخ��اذ كاف��ة التدابي��ر الالزم��ة
للحف��اظ عل��ى صحتهم وتقدي��م كل الدعم

الراغبين منهم في العودة سالمين معافين.
وقد أعرب المواطنون عن شكرهم وتقديرهم
لم��ا لق��وه م��ن اهتم��ام ورعاي��ة ومتابعة
ومحاول��ة إيجاد الس��بل الكفيل��ة إلعادتهم
س��المين إل��ى أرض الوطن في أس��رع وقت
ممكن.
الجدي��ر بالذكر أن هن��اك  12مواطن ًا بحريني ًا
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«الفريق الوطني» :الرجوع للحياة
الطبيعية قدر المستطاع مع االلتزام بالضوابط
إصابة  57من الكادر الطبي بالفيروس وحاالتهم مستقرة
أيمن شكل

كشف الفريق الوطني لمكافحة فيروس
كورون��ا (كوفي��د )19أن معيار التكاثر
األساس��ي ( )R0حالي�� ًا ف��ي البحري��ن
 1.14ل� 14يوم�� ًا متتالي ًا ،واتفقوا مع
خب��راء دوليين ح��ول احتمالي��ة عودة
موج��ة ثاني��ة للفيروس ف��ي الخريف
كما أكدوا أن��ه ال يعرف تحديداً موعد
انتهاء الجائجة في البحرين.
وأعلن��وا ع��ن تدش��ين وزارة الصح��ة
لقن��اة تفاعلية بالتعاون مع ش��ركتي
واتس��اب وفيس��بوك عب��ر منص��ة
االتصاالت العالمية لشركة إنفوبيب،
للرد على األس��ئلة وإتاح��ة معلومات
ح��ول مس��تجدات كورون��ا ،وكذل��ك
تدريب ما يزيد عن  1500شخص من

أطباء ،وممرضين ومنتس��بين للمهن
المس��اعدة الطبي��ة ف��ي مرك��ز ولي
العهد للتدريب والبحوث الطبية.
وقال��وا خال المؤتم��ر الصحفي الذي
عقدوه ظهر أمس في مركز ولي العهد
للبحوث الطبية والتدريب بالمستشفى
العس��كري للحديث عن آخر مستجدات
في��روس كورون��ا (كوفي��د ،)19ف��ي
إجابته��م عل��ى س��ؤال ل�«الوط��ن»
أنه لو تم تس��طيح منحن��ى اإلصابات
فربم��ا يتم إعادة فتح المس��اجد أمام
المصلين ،الفتي��ن إلى إصابة  57من
الكادر الطبي بالفيروس لكن حالتهم
مس��تقرة ويت��م إجراء فح��وص لكافة
الكوادر الطبية بشكل دوري.

المانع :معيار التكاثر ( )R0في البحرين 1.14
أك��د وكي��ل وزارة الصحة د .ولي��د المانع
أن ال��وزارة وكاف��ة الجهات مس��تمرة في
جهودها للتصدي لفيروس «كورونا» بما
يس��هم ف��ي الحفاظ على صحة وس��امة
الجميع ،مش��يداً بالتزام الجميع في ش��هر
رمضان.
وق��ال المان��ع إن الصح��ة تتاب��ع كاف��ة
المؤش��رات العالمي��ة ذات العاق��ة
بمس��تجدات كورون��ا ،وترصد باس��تمرار
ً
مقارن��ة بالمقاييس
التط��ورات المحلية
العالمي��ة ،مضيف�� ًا أن م��ن المقايي��س
العالمي��ة معيار التكاثر األساس��ي (،)R0
وهو يمثل متوسط عدد األشخاص الذين
يمكن أن ينتقل إليهم الفيروس من حالة
قائم��ة بالفعل ،حيث يبل��غ معدل معيار
التكاثر األساس��ي ( )R0حال ًيا في البحرين
 1.14ل� 14يوم ًا متتالي ًا.
وأعل��ن المان��ع أن وزارة الصحة س��تقوم
بتدش��ين خدم��ة جدي��دة بالتع��اون مع
ش��ركتي واتس��اب وفيس��بوك عبر منصة
االتص��االت العالمي��ة لش��ركة انفوبيب،
به��دف تعزي��ز الوع��ي المجتمع��ي لدى
المواطنين والمقيمين باللغتين العربية
واإلنجليزية.
وأوضح أن الخدمة عبارة عن قناة تفاعلية
تعتمد على الرد اآللي الفوري ()Chatbot
بنا ًء على المحاكاة الذكية مع المس��تخدم
وتتمي��ز بس��رعتها ودق��ة المعلوم��ات
المقدمة من خالها ،وتسهم في الوقوف
على آخر المس��تجدات المتعلقة بفيروس
كورونا في المملك��ة كما تقدم عدداً من
الخدمات سيتم اإلعان عنها الحق ًا.

الفحص أمر وطني وعلى القطاع الخاص أن يستعد مستقب ً
ال
دراسة معايير االنتشار وعدد الفحوص بشكل يومي
 ٪75إشغال مراكز العزل و  ٪16بمراكز الحجر االحترازي

وفي إجابت��ه على س��ؤال «الوطن» حول
موع��د ع��ودة فتح المس��اجد ف��ي العيد
وكذل��ك صالون��ات الحاقة ،أك��د د .وليد
ت��دارس الفري��ق الوطن��ي لع��دة معايير
بش��كل يومي ،منوه ًا بالمعايير التي يتم
م��ن خالها قي��اس مدى االنتش��ار وعدد
الفحوص��ات وس��لبيتها ،مش��يراً إل��ى أن
الهدف منها قياس م��دى احتواء المرض
ومقارنته مع الطاقة االس��تيعابية ،وعلى
أساس تلك المعايير يتم تحديد إمكانية
فتح المس��اجد وصالونات الحاقة ،وقال:

ن��ود اإلج��راءات ترج��ع لطبيعته��ا ولكن
ال يمك��ن اإلجابة بطريق��ة صحيحة على
الس��ؤال ،ولكن س��نرى في األيام القادمة
إذا أمكن إعادة فتح المساجد ،وربما لو تم
تسطيح منحنى اإلصابات فمن الممكن.
وأش��ار المانع إلى أن الطاقة االستيعابية
لمراكز العزل والعاج  2573يبلغ اإلشغال
منه��ا  1950س��ريراً فق��ط ،أم��ا الطاقة
االس��تيعابية لمراك��ز الحج��ر الصح��ي
االحترازي  2474يبلغ اإلشغال منها .391
وحول زيادة أعداد المصابين من العمالة

القحطاني :البحرين الثالثة عالميًا
في نسبة الفحص المختبري
أكد استش��اري األمراض المعدية بالمستشفى
العس��كري وعض��و الفري��ق الوطن��ي للتصدي
لفيروس كورونا المقدم طبيب مناف القحطاني
أن��ه ال توج��د إجابة على س��ؤال موع��د انتهاء
الفي��روس ف��ي البحرين ،وأش��ار إل��ى احتمالية
عودة الفيروس في الخريف مثل فيروسات أخرى
كالسارس ألنه من فصيلة  rnaالمتحولة ،ومن
المتوقع أن تتحور وتتخفى لفترة معينة ويتفق
الكثي��ر من الخبراء مع حدوث موجة ثانية ،وقال
إن تغيير االحترازات يضاعف احتمالية رجوعها،
واحترازات البحرين متميزة ولذلك يجب االلتزام
بالتباع��د االجتماع��ي .وكش��ف القحطاني عن
إصابة  57ممارس ًا تم اكتشافهم خال الفحص،
مؤك��داً أن حالته��م جميع�� ًا مس��تقرة ،وانتقد
تجرب��ة مناع��ة القطي��ع التي أجري��ت في دول،
الفت ًا إل��ى األع��داد الكبيرة الت��ي توافدت على
المستش��فيات في تلك الدول والحاالت الحرجة
منه��ا ،وق��ال :من الصع��ب التقرير أن أجس��ام
كل البش��ر يمكن أن تتقبل طبيع��ة الفيروس،
وتعريض الناس للفيروس دون معرفة النتائج
والعواق��ب ،صع��ب أخاقي ًا وطبي�� ًا واختلف فيه
العلم��اء .وتوقع د .من��اف التوصل إلى لقاح في
فت��رة زمني��ة ال تق��ل ع��ن  18ش��هراً ،وقال إن
بعض الدول أعلنت عن لقاحات ويجرى اختبارها
س��ريري ًا ،لكن األمر يحتاج لفترة زمنية لمعرفة
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الرابط اإللكتروني

السلمان« :رميديسفير» دواء تجريبي
يقلل فترة بقاء الحاالت الحرجة  4 – 3أيام
قال��ت استش��ارية األم��راض
المعدي��ة واألم��راض الباطني��ة
بمجم��ع الس��لمانية الطب��ي د.
جميل��ة الس��لمان إن الح��االت
القائم��ة ف��ي المملك��ة بلغ��ت
 1950حال��ة جميعها مس��تقرة
باس��تثناء حال��ة واح��دة تح��ت
العناي��ة ،كما ت��م تعافي 1762
حالة وخروجه��ا من مراكز العزل
والعاج.
وحول نجاعة دواء «رميديسفير»
ف��ي ع��اج الفي��روس ،قال��ت د.

تغيير االحترازات
يساعد في عودة
بيانات الخبر
الفيروس وإجراءات
البحرين متميزة
مدى نجاعته .وأكد أن ق��درة مختبرات البحرين
لفحص الفي��روس تتعدى  92ألف فحص للفرد
على حس��ب س��كان المملكة ويعد ذل��ك إنجازا
يضاف للبحرين لكونها الثالثة عالميا في نسبة
الفح��ص .ونف��ى د .القحطان��ي بل��وغ البحرين
حالة ال��ذروة التي تفوق الطاقة االس��تيعابية،
وق��ال إن الحالة تصل لل��ذروة إذا لم يكن هناك
فحوصات وكلم��ا فحصنا وعزلنا يتم التحكم في
بل��وغ الذروة ،والمهم ه��و المواصلة على إجراء
الفحص وتسطيح المنحنى.
وأكد أنه تم مؤخراً إنشاء وحدة العناية المركزة
في المستشفى الميداني بسترة خال  14يوم ًا،
بطاقة اس��تيعابية  152س��ريراً مجهزاً ب� 152
جهاز تنفس اصطناعي وس��تدار م��ن قبل كادر
مكون من  55طبيب�� ًا ،و 250ممرض ًا وممرضة،
ومختبر طبي ،وأجهزة األش��عة السينية وأجهزة
غس��يل الكلى المتنقلة ،وتجهيز مخزن متكامل
لألدوية والعقاقير وفق ًا لمتطلبات الوحدة.

الواف��دة ،ق��ال د .المان��ع إنن��ا ال ننك��ر
وج��ود العمالة الواف��دة وتأثيرها ونحن
نعي��ش في بل��د واحد ،ولذل��ك تم اتخاذ
العديد من اإلج��راءات االحترازية بتقليل
كثافته��م وترص��د أماك��ن تجمعه��م
وإج��راء الفحوص��ات وع��زل المصابي��ن
والمخالطي��ن ،مرجع ًا س��بب الزيادة في
أعداد المصابين منهم لزيادة الفحوصات
حي��ث يتم البح��ث عن أماك��ن المحتملة
لإلصابة بالفيروس.
وتفصي ً
ا لإلج��راءات أوضح المانع أنه تم

عمل حجر جزئي للعمالة الوافدة وخاصة
الت��ي تعمل ف��ي التش��ييد والمقاوالت،
حي��ث يت��م عزله��م بالكام��ل ف��ي مقار
س��كنهم مع مراع��اة المعايي��ر الصحية
والتباعد االجتماعي ،وتوصيلهم ألماكن
عملهم وإرجاعه��م .وأضاف :نحرص على
عدم المخالطة وتوفي��ر مواصات ودون
االختاط بمواطنين أو أي أش��خاص وهذا
قلل من انتشار المرض ،ونقيم اإلجراءات
االحترازية للعمالة لمنع االنتشار.
وحول إمكانية الشراكة مع القطاع الطبي
الخاص في إجراء الفحوصات ،شدد المانع
عل��ى أن الفح��ص ه��و أمر وطن��ي ،وعند
التنس��يق البد من الرجوع لوزارة الصحة،
ولكن والبد من توفير المعايير والرخص،
كاش��ف ًا عن تعاون في المس��تقبل ودور
القط��اع الخ��اص أن يهيئ نفس��ه لهذا
التعاون.

 1950حالة مصابة بـ«كورونا»
وشفاء  1762بالمملكة
جميلة السلمان إنه دواء تجريبي
والدراس��ات األخيرة التي أجريت
على  1000مريض ،كانت إيجابية
وقللت فترة تواجد المريض من
الح��االت الحرج��ة م��ا بي��ن 4-3
أيام في المستش��فى ،مؤكدة أن
الدواء سيتم توفيره في البحرين
مس��تقب ً
ا ،حيث تشارك المملكة

منظم��ة الصح��ة العالمي��ة في
التجارب الخاصة بالفيروس.
كم��ا نوه��ت بتجرب��ة اإلم��ارات
الخاص��ة باس��تخدام الخاي��ا
الجذعي��ة في ع��اج المرضى عن
طريق االستنش��اق وقالت :يمكن
ف��ي المس��تقبل تطبيقه��ا ف��ي
البحرين.

الدوسري :استمرار حركة الشحن
الطبيعية على منفذ جسر الملك فهد
م��ن جهته��ا أك��دت إيمان الدوس��ري وكي��ل وزارة
الصناعة والتجارة والس��ياحة لش��ؤون التجارة على
مواصلة الجهود لتكثيف كافة اإلجراءات االحترازية
والتدابي��ر الوقائي��ة للتص��دي لفي��روس كورون��ا،
وضرورة اس��تمرار األسواق والمنش��آت والمجمعات
التجاري��ة بتطبي��ق التعليمات الص��ادرة للحد من
انتش��ار في��روس كورون��ا (كوفيد  ) 19خال ش��هر
رمضان.
وأضاف��ت الدوس��ري أن عل��ى األس��واق والمحات
التجاري��ة االلت��زام بالتدابير واإلج��راءات الوقائية

ومن أهمها التباع��د االجتماعي وعدم التهاون في
تنفيذها بالش��كل الذي يضمن س��امة المواطنين
والمقيمين في مملكة البحرين.
ونوه��ت الدوس��ري باس��تمرار تكثي��ف الحم��ات
التفتيشية من قبل وزارة الصناعة التجارة والسياحة،
والتأك��د من تطبيق األس��واق والمح��ات التجارية
لكافة القرارات واإلجراءات االحترازية المتخذة للحد
من انتشار الفيروس ،داعية المواطنين لإلباغ عن
أية مخالف��ات وتجاوزات ،كما أكدت على اس��تمرار
حركة الشحن الطبيعية على منفذ جسر الملك فهد.
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الحسن :إجراء  155ألف فحص «كورونا»
والمعدل  882شخصًا لكل  10آالف
كش��ف رئيس األم��ن العام الفريق طارق الحس��ن عن
تنفي��ذ أكثر م��ن  155ألف عملية فحص طبي لكش��ف
الحاالت المصابة بفيروس كورونا (كوفيد )19وتحديد
المخالطين لها ،من بينها فحوص استباقية بالمواقع
التي يش��تبه انتشار الفيروس فيها ،حيث وصل معدل
ح��االت الفح��ص إلى  882ش��خص ًا ل��كل  10آالف من
السكان.
ج��اء ذلك ،لدى مش��اركته ف��ي اجتماع رؤس��اء أجهزة
الش��رطة في دول منطقة الش��رق األوس��ط وش��مال
إفريقي��ا األعض��اء ف��ي المنظم��ة الدولي��ة للش��رطة
الجنائية ،والذي عقد أمس عبر تقنية االتصال المرئي.
وألق��ى رئيس األم��ن الع��ام ،كلمة خ��الل االجتماع،
نقل في مس��تهلها ،تحيات وزي��ر الداخلية ،وتمنياته
بالتوفيق والنجاح لالجتماع والذي يأتي في ظل ظروف
اس��تثنائية ،تعيشها دول العالم ،جراء تفشي فيروس
كورون��ا (كوفي��د  ،)19حيث اس��تعرض تجربة مملكة
البحرين في الحد من انتشار الفيروس.
وأوض��ح أن البحرين ،وبتوجيهات م��ن حضرة صاحب
الجالل��ة الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة عاهل البالد
المف��دى ،تعاملت مع هذه الكارث��ة العالمية ،قبل أن
تس��تفحل في البحرين ،استناداً إلى بنية تحتية قوية،
ومن خالل خطوات استباقية وتدابير وقائية ،كان لها
الدور األساسي في السيطرة على انتشار الفيروس ،ما
أسهم في الحد من انتشاره وتقليل عدد ضحاياه.
وأشاد بعمل فريق البحرين والمكون من الجهات ذات
العالق��ة ويضم كفاءات وطنية مش��هودة ،بتوجيهات
ومتابعة اللجنة الحكومية التنس��يقية برئاسة صاحب
الس��مو الملكي ،ول��ي العه��د ،نائب القائ��د األعلى،
النائب األول لرئيس مجلس الوزراء ،معرب ًا عن تقديره
لجهود س��موه وفريق البحرين ،والتي كان لها الفضل
بتوفي��ق من اهلل في وض��ع البحرين في موضع متقدم
في مواجهة الجائحة.

وق��ال إن مملكة البحري��ن ،ولمواجهة ه��ذه الكارثة،
اتبعت سياس��ة ورؤية واضح��ة ،ذات أبعاد مجتمعية
وإنس��انية ،من منطل��ق اس��تراتيجيتها القائمة على
احترام وتعزيز مبادئ حقوق اإلنس��ان وتجسيدها على
أرض الواقع.
وأضاف الحس��ن أن هذا النهج اتخ��ذ مظاهر متعددة،
منه��ا على س��بيل المثال ال الحص��ر معاملة المواطن
والمقي��م عل��ى حد س��واء من حي��ث كفال��ة الضمان
الصحي والرعاية الطبية المجانية الكاملة.
وأض��اف أن البحرين لم تقم بإغ��الق حدودها الدولية
ووضع��ت ضواب��ط وتدابي��ر تضمن اس��تمرار حركة
النقل وتوفير المواد الغذائية واالحتياجات المعيشية،
وكذل��ك حرك��ة الس��فر الضروري��ة مث��ل الترانزيت،
وس��اهمت في إجالء رعايا العديد من الدول من خالل
منافذها وبمساعدة طيران الخليج الناقلة الوطنية.
ولفت الحس��ن إلى أن البحري��ن اتخذت خطوات نوعية

تمثل��ت بإطالق حزمة مالية واقتصادية ،ش��ملت دفع
روات��ب المواطنين في القطاع الخاص لمدة  3أش��هر،
وتحمل فواتير الكهرباء والماء عن كافة المش��تركين
لذات المدة ،إضافة إلى سلس��لة من اإلعفاءات وإعادة
هيكل��ة القروض بالتع��اون مع البنوك والمؤسس��ات
المالية.
وأش��ار في كلمته إلى أنه ضمن هذه الجهود الوطنية
وفي إطار تنفيذها لقرارات اللجنة التنس��يقية ،حرصت
وزارة الداخلي��ة على أداء مهامه��ا وواجباتها الوطنية
في إطار تكاملي وتنسيقي.
ونوه في هذا الصدد إلى المش��اركة في إطالق حمالت
توعوية مكثفة بالتنس��يق مع وزارة اإلعالم ،تش��كيل
فريق أمني مختص ،يق��وم بتقصي اإلصابات وتحديد
المخالطي��ن لمس��اعدة الجه��ات المعنية ف��ي اتخاذ
اإلجراءات االحترازي��ة المطلوبة ،وضع اللجنة الوطنية
لمواجه��ة الكوارث برئاس��ة رئيس األم��ن العام ،في
حالة انعقاد دائم.
كم��ا تم العمل على متابعة اإلج��راءات الالزمة ضمن
الخط��ة الوطنية لمواجه��ة الكوارث وقي��ام الدوريات
األمنية بالعمل على تنفيذ قرارات اللجنة التنس��يقية،
وم��ن بينه��ا متابع��ة االلت��زام بالق��رارات المتعلقة
بالوقاي��ة من انتش��ار الوباء من قب��ل الجميع بارتداء
كمام��ة الوج��ه ف��ي األس��واق والمواق��ع المزدحم��ة
وتحقيق التباعد الجس��دي ،بما ال يقل عن متر ونصف
بين األش��خاص في األماكن العامة ،والمس��اعدة في
تقدي��م وجبات الطعام للعم��ال األجانب الذين فقدوا
وظائفهم وتوفير مس��اكن مؤقتة لهم ،ضمن جهود
ته��دف إل��ى تخفي��ف كثاف��ة العمالة في المس��اكن
وتوفير رعاية صحية مجانية كاملة لهم.
وت��م التواص��ل م��ع الجه��ات المعني��ة للتأك��د من
توفر كافة اش��تراطات ومعايير الس��المة في السكن
الجماعي المش��ترك ،وتكليف ف��رع التعامل مع المواد

الخط��رة ،بمس��اندة الدفاع المدني ف��ي تنفيذ أعمال
التطهير والتعقيم لكافة الش��وارع والمرافق الحيوية،
فض ً
ال عن إعداده آالف المتطوعين للمشاركة في هذه
األعمال ميداني ًا ،ومتابعة األشخاص الخاضعين للحجر
المنزلي ،عبر اس��تخدام تطبيق «مجتمع واعي» وآلية
السوار اإللكتروني.
وأكد رئيس األمن العام أن تجربة مملكة البحرين في
مكافحة جائحة كورونا (كوفيد  ،)19تأتي ضمن جهود
دولية ،ته��دف للتصدي لهذا العدو ،غير المرئي الذي
ض��رب العالم ،وم��ازال ،لكن تبادل التج��ارب الناجحة
بين دول العالم ،ال ش��ك ،سيس��هم ف��ي التخفيف من
آثار ه��ذه الكارثة وبلوغ مرحلة التعافي ،مع اإلش��ارة
إلى أهمية العمل بجدية في وضع الخطط االستباقية
والسيناريوهات المطلوبة ،باعتبارها أدوات مهمة في
التصدي ألي أزمة أو كارثة.
وأكد الحس��ن عل��ى دور المنظم��ة الدولية للش��رطة
الجنائي��ة ،والتي له��ا الفضل في تحقي��ق الكثير من
النجاح��ات األمني��ة عل��ى مس��توى العالم ،س��واء عبر
تبادل المعلومات أو المس��اعدة ف��ي الوصول ألفضل
الممارس��ات ورف��ع القدرات ،مش��يداً ب��دور المنظمة
ومنتسبيها ،وفي مقدمتهم معالي األمين العام ،على
هذه الجهود المشكورة.
وأع��رب عن التطلع إل��ى فتح مزيد من آف��اق التعاون
المش��ترك ،وتبادل الخبرات ،بما يعزز التعاون الدولي
ف��ي مكافحة الجريم��ة ،والحفاظ على األمن والس��لم
الدوليين.
وناقش االجتماع بندين رئيس��يين ،تضمنهما جدول
األعم��ال ،ي��دور األول ح��ول احتياج��ات أجه��زة إنفاذ
القان��ون ودعم اإلنترب��ول للدول األعض��اء ،فيما ركز
البند الثاني على التجارب االس��تراتيجية والممارسات
الجيدة المعمول به��ا لمواجهة كارثة كورونا (كوفيد
.)19

خالد بن خليفة :مركز الملك حمد
للتعايش عازم على مواصلة تعزيز الحرية الدينية
أكد رئي��س مجلس أمناء مركز الملك حمد العالمي
للتعاي��ش الس��لمي د.الش��يخ خالد ب��ن خليفة آل
خليف��ة ،أن المجلس بدورت��ه الثانية وبأمين عامه
الجدي��د ع��ازم على تحقي��ق أه��داف المركز بخطى
واثق��ة تقوده��ا رؤى وتوجيه��ات حض��رة صاحب
الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البالد
المف��دى ،لتعزيز الحرية الديني��ة للجميع بروح من
االحترام المتب��ادل والمحبة المؤدية إلى التعايش
السلمي.
وعق��د مجلس أمن��اء مرك��ز الملك حم��د العالمي
للتعاي��ش الس��لمي اجتماع��ه ال��دوري األول لهذا
العام ،برئاسة د.الش��يخ خالد بن خليفة آل خليفة،
حيث رف��ع رئيس وأعضاء مجل��س األمناء في بداية
أعم��ال االجتم��اع الش��كر والتقدير لمق��ام حضرة
صاحب الجاللة الملك المفدى ،لما يحظى به المركز
م��ن اهتمام بالغ ورعاية ملكية س��امية ،س��اهمت

في جعل المركز منارة عالمية س��اطعة لنش��ر قيم
التسامح الديني والتعايش السلمي.
وق��در رئيس وأعضاء مجلس األمناء ،الذين ينتمون
ّ
لمختلف األدي��ان واألعراق ،عالي ًا الجه��ود الوطنية
الكبي��رة الت��ي يبذله��ا فري��ق البحري��ن لمكافحة
في��روس كورون��ا (كوفي��د  )19المس��تجد من أجل

ضمان صحة وس��المة جميع م��ن يعيش على أرض
المملك��ة من مس��لمين وغير مس��لمين ،وما لقوه
من معاملة راقي��ة وتقديم أفضل الخدمات الطبية
والعالجية للجميع دون تمييز أو تفرقة.
ورح��ب المجتمعون بدع��وة اللجنة العلي��ا لألخوة
اإلنسانية للصالة والدعاء من أجل اإلنسانية في 14
ماي��و الجاري ،مؤكدين على ضرورة المش��اركة في
هذه البادرة الطيبة والفريدة من نوعها بالصلوات
والصي��ام والدع��اء المش��ترك م��ن كل األدي��ان
والمذاهب.
وج��دد د.الش��يخ خالد بن خليف��ة آل خليفة تهانيه
ّ
لألمي��ن الع��ام للمرك��ز س��مية المير عل��ى الثقة
الملكية السامية بتعيينها.
وناقش مجل��س األمناء خالل االجتماع الموضوعات
والمش��اريع عل��ى ج��دول األعم��ال ،وما ت��م إنجازه
خ��الل الفت��رة الماضية من فعاليات وأنش��طة ،مع

«الصحة» تدشن خدمة
الواتساب باللغتين العربية واإلنجليزية
دش��نت وزارة الصح��ة خدم��ة جدي��دة
بالتع��اون م��ع ش��ركتي واتس��اب
وفيس��بوك عب��ر منص��ة االتص��االت
العالمية لش��ركة انفوبيب ،حيث تتيح
الخدمة لمستخدميها الوقوف على آخر
المستجدات المتعلقة بفيروس كورونا
(كوفي��د  )19ف��ي البحري��ن والجه��ود
الوطنية لفريق البحرين بقيادة صاحب
السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل
خليف��ة ولي العهد نائب القائد األعلى
النائ��ب األول لرئيس مجل��س الوزراء،
به��دف تعزيز الوع��ي المجتمعي لدى
المواطني��ن والمقيمين ف��ي المملكة
باللغتين العربية واإلنجليزية.

اليوم

التاريخ
الخبر

جهة النشر

وأوضح��ت ال��وزارة أن الخدم��ة ه��ي
عبارة ع��ن قناة تفاعلي��ة تعتمد على
ال��رد اآلل��ي الف��وري ( )Chatbotبن��ا ًء
عل��ى المحاكاة الذكية مع المس��تخدم
وتتميز بس��رعتها ودق��ة المعلومات
المقدم��ة م��ن خالله��ا ،حي��ث تحوي
آخر الق��رارات واألخبار الت��ي أصدرتها
الجهات الرس��مية ،كم��ا يتم التحديث
المس��تمر لإلحصائي��ات المتعلق��ة
بالحاالت القائم��ة ،إلى جانب إمكانية
تحميل تطبيق «مجتمع واعي» وقنوات
اليوتي��وب والتواص��ل االجتماع��ي
واالط��الع عل��ى خدمة نتائ��ج الفحص
المختبري لمن خضع له.

وكش��فت ال��وزارة أن الخدم��ة تعتبر
أيض ًا منصة جامعة ومس��اندة للجهود
المبذول��ة ضم��ن الحمل��ة الوطني��ة
لمكافحة في��روس كورونا (كوفيد )19
حيث تتيح المس��اهمة في حملة «فينا
خي��ر» والتقدم بالتط��وع عبر المنصة
الوطنية للتطوع.
ويمكن االشتراك في الخدمة المجانية
المتاح��ة على مدار الس��اعة من خالل
إضاف��ة الرق��م +973 32002001
إل��ى قائمة جه��ات االتص��ال الخاصة
بالمس��تخدم على تطبيق «واتس��اب»
وإرس��ال كلمة «مرحب ًا» ليتم التواصل
المباشر والرد الفوري.

بيانات الخبر

الصفحة 144مواطنًا بحرينيًا من األردن
إجالء

قامت سفارة مملكة البحرين في َعمان أمس ،وبالتنسيق
مع وزارة الخارجية ،بإجالء الدفعة الرابعة من المواطنين
البحرينيين المتواجدين في المملكة األردنية الهاشمية
الشقيقة والبالغ عددهم  144شخص ًا ،وتسهيل عودتهم
إلى أرض الوطن سالمين.
وأع��رب س��فير مملكة البحري��ن لدى المملك��ة األردنية
الهاش��مية أحمد الرويعي ،عن ش��كره وتقديره للجهات
الرس��مية األردنية لما لقيته الس��فارة من دعم وتعاون
من أجل تس��هيل عملية إجالء المواطنين البحرينيين في
ظل تفشي جائحة فيروس كورونا (كوفيد  )19في العالم.

العدد

الرابط اإللكتروني

اس��تعراض موجز عن أنش��طة المركز واستقباالت
جالل��ة المل��ك المف��دى لمجل��س أمن��اء المرك��ز
وضيوفه��م ،إضاف��ة إل��ى الموافق��ة عل��ى ج��دول
اجتماعات مجلس األمناء للعام .2020
وناق��ش مجل��س األمناء ف��ي اجتماعه مس��تجدات
برنامج المل��ك حمد لإليمان في القيادة ،إلى جانب
مناقش��ة الوضع المال��ي للمركز ف��ي العام ،2020
ومناقش��ة وإقرار خطة عمل المركز ،2021-2020
وإق��رار الهي��كل التنظيم��ي والالئح��ة التنفيذي��ة
للمركز.
وأك��د د.الش��يخ خالد بن خليف��ة آل خليف��ة التزام
المرك��ز التام بط��رح أفض��ل المب��ادرات والبرامج
المبتك��رة الت��ي تع��زز م��ن مكانة ش��عب مملكة
البحري��ن ودور طاقاته الش��بابية الواع��دة ليكونوا
خير سفراء للتسامح الديني والتعايش السلمي على
مستوى المنطقة والعالم.

إجراءات بحق مكاتب
تستقطب عمالة منزلية هاربة
أكد مدير ع��ام اإلدارة العام��ة للمباحث واألدلة الجنائي��ة أنه تم اتخاذ
اإلجراءات القانونية المقررة وبالتعاون والتنسيق مع هيئة تنظيم سوق
العمل بحق عدد من المكاتب التي تس��تقطب العمالة المنزلية الهاربة
للعمل بنظام الساعات دون تصريح.
وأوض��ح أن��ه ،إثر تأكي��د المعلومات الواردة بهذا الش��أن ،تم مباش��رة
عمليات البحث والتحري والتي أس��فرت عن تحديد هذه المكاتب واتخاذ
الالزم بحق  44من العمالة المنزلية المخالفة.
وأشار مدير عام اإلدارة العامة للمباحث واألدلة الجنائية إلى أن التنسيق
قائ��م مع هيئة تنظيم س��وق العم��ل للقيام بحمالت تفتيش��ية لضبط
المخالفين لنظام اإلقامة والعمل ،مهيب ًا بالمواطنين والمقيمين الكرام
عدم التعامل مع هذه المكاتب المخالفة ،وذلك لضمان سالمتهم.

سائق آسيوي يحول
شقة سكنية إلى «عيادة أسنان»
أك��د مدير ع��ام اإلدارة العام��ة للمباح��ث واألدلة الجنائية أن ش��رطة
المباحث الجنائية تمكنت بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لتنظيم المهن
والخدمات الصحية من القبض على س��ائق «آسيوي» واثنين آخرين كانا
برفقت��ه ،إث��ر قيامه وبدون تصريح بتحويل ش��قة س��كنية في منطقة
توبلي إلى «عيادة لطب األسنان».
وأوضح أنه إثر ورود معلومات بهذا الش��أن ،تم مباشرة عمليات البحث
والتحري والتي أسفرت عن تحديد موقع الشقة وهوية المذكور والقبض
علي��ه ومن كان برفقته ،مش��يراً إلى تحريز كمية م��ن المواد واألدوات
الطبية التي تم ضبطها.
جار اتخاذ
وأضاف مدير عام اإلدارة العامة للمباحث واألدلة الجنائية ،أنه ٍ
اإلجراءات القانونية الالزمة ،تمهيداً إلحالة القضية إلى النيابة العامة.
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وزير الخارجية :تعزيز التنسيق والتعاون
المشترك مع المنظمات الدولية لحقوق اإلنسان
قال وزي��ر الخارجية عبداللطي��ف الزياني،
خالل ترؤس��ه ،األربع��اء ،اجتم��اع اللجنة
التنس��يقية العلي��ا لحقوق اإلنس��ان عبر
االتص��ال اإللكتروني المرئي ،بمش��اركة
مساعد وزير الخارجية نائب رئيس اللجنة
عبداهلل الدوس��ري ،إن ما حققته البحرين
م��ن إنج��ازات ف��ي مج��ال حماي��ة حقوق
اإلنس��ان توجت بانضمامها إلى عضوية
مجل��س حق��وق اإلنس��ان التاب��ع لألم��م
المتح��دة ،يعك��س المكان��ة المتمي��زة
التي حققتها المملكة والتزامها باحترام
مبادئ حقوق اإلنس��ان التي أقرتها األمم
المتح��دة ،مؤكداً أهمي��ة تعزيز التعاون
والتنس��يق المش��ترك م��ع المنظم��ات
الدولية العاملة في مجال حقوق اإلنسان،
معرب�� ًا ع��ن ترحيب��ه بأعض��اء اللجن��ة،
مش��يداً بعطائهم المش��هود وجهودهم

المتواصل��ة في إث��راء أعم��ال اللجنة في
مجال حماية حقوق اإلنسان إلعالء مكانة
المملك��ة في هذا المجال على المس��توى
المحلي والعالمي.
وأك��د الزيان��ي ح��رص واهتم��ام حضرة
صاح��ب الجالل��ة الملك حمد بن عيس��ى

آل خليفة عاه��ل البالد المفدى ،بااللتزام
بمبادئ وأهداف األم��م المتحدة واحترام
حق��وق اإلنس��ان ،وإرس��اء دعائ��م دول��ة
العدالة والقانون ،وقال «إن جاللة الملك
المف��دى أطل��ق ضمن نهج��ه اإلصالحي
الش��امل العديد م��ن المب��ادرات الرائدة

النابعة من الرؤية الشاملة الحترام حقوق
اإلنسان السياسية والمدنية واالقتصادية
واالجتماعية والثقافية».
وأوض��ح أن الحكوم��ة برئاس��ة صاح��ب
الس��مو الملكي األمير خليفة بن س��لمان
آل خليفة ،رئيس الوزراء ،وبدعم ومساندة
من صاحب الس��مو الملكي األمير سلمان
ب��ن حم��د آل خليف��ة ،ولي العه��د نائب
القائ��د األعل��ى النائ��ب األول لرئي��س
مجل��س الوزراء ،ق��د اتخ��ذت العديد من
اإلج��راءات البن��اءة لتعزي��ز حماية حقوق
اإلنس��ان ،ورخصت للعديد من الجمعيات
المتخصص��ة ف��ي ه��ذا المج��ال ،وتبنت
العدي��د من التش��ريعات الرائ��دة ،ومن
بينها قانون العقوبات البديلة الذي يمثل
نقلة مهمة في مجال اإلصالح والتأهيل.
وأش��اد الزياني بالجه��ود المخلصة التي

تبذله��ا اللجنة التنس��يقية العليا لحقوق
اإلنس��ان ف��ي ه��ذا المجال ،مؤك��داً على
أهمي��ة تفاعل اللجنة مع كافة المس��ائل
المتعلق��ة بحماي��ة حق��وق اإلنس��ان،
واقت��راح البرام��ج والمش��اريع الت��ي من
شأنها تحقيق المزيد من اإلنجازات للبناء
عل��ى ما تحقق ف��ي هذا المجال ،مش��دداً
على ضرورة االهتم��ام بالتقارير الدورية
لمملكة البحري��ن المرفوعة إلى الهيئات
التعاهدية المشرفة على تنفيذ اتفاقيات
حقوق اإلنس��ان األساس��ية التي انضمت
لها المملكة.
وقد بحث��ت اللجنة ف��ي اجتماعه��ا عدداً
م��ن الموضوع��ات والتقاري��ر المدرج��ة
عل��ى ج��دول أعمالها ،ومن بينه��ا تقرير
وزارة الخارجية لحقوق اإلنس��ان ،واتخذت
القرارات المناسبة.

«تمكين» :صرف دعم سائقي األجرة والحافالت
ومدربي السياقة و«رياض األطفال» خالل أسبوعين

الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة

ق��ال رئيس مجل��س إدارة صندوق العم��ل «تمكين»
الش��يخ محمد بن عيسى آل خليفة ،إن صندوق العمل
«تمكين» عمل على توس��يع دائرة المستفيدين من
برام��ج الحزمة المالي��ة واالقتصادية ليش��مل الدعم
كل م��ن فئ��ات س��ائقي س��يارات األج��رة والحافالت
ومدرب��ي الس��ياقة وعام��الت رياض األطف��ال ،وذلك
في إط��ار تنفيذ أم��ر صاحب الس��مو الملك��ي األمير
خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء وتوجيهات
صاح��ب الس��مو الملكي األمير س��لمان ب��ن حمد آل
خليف��ة ولي العهد نائب القائ��د األعلى النائب األول
لرئي��س مجلس الوزراء ،مؤكداً مواصلة الس��عي نحو
تعزيز الجهود الوطنية لمواجهة انعكاس��ات االنتشار
العالمي لفيروس كورونا (كوفيد  )19على المس��توى

«التأمينات» :التسجيل لالستفادة
من دعم «الخاص» حتى األحد

المحل��ي وفق التوجيه��ات الملكية الس��امية لحضرة
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل
البالد المفدى.
وبي��ن الش��يخ محمد ب��ن عيس��ى آل خليف��ة ،أنه تم
فتح باب تفعيل التس��جيل لهذه الفئ��ات اعتباراً من
مس��اء يوم الثالثاء ،حي��ث تم تخصي��ص محفظتين
لدع��م هذه الفئات المتضررة جراء الوضع الراهن من
انتش��ار فيروس كورونا (كوفي��د ،)19والتي تأتي في
س��ياق الجهود الوطنية المستمرة لدعم أكبر شريحة
ممكنة م��ن المتأثرين ،الفت ًا إل��ى أن فريق البحرين
يعمل جاهداً في ظل هذه الظروف الراهنة لمس��اندة
األط��راف المتأثرة واالس��تثمار ف��ي دعمها من خالل
توجيه برامج دعم «تمكي��ن» للوقوف على حاجاتهم

المباش��رة ،والعم��ل ي��داً بي��د م��ع مختل��ف الجهات
الحكومي��ة الس��تمرار دع��م برامج الدول��ة المختلفة
لمواصل��ة أهداف مس��يرة عمله��ا تحقيق ًا لمس��اعي
التنمية المستدامة لصالح الوطن والمواطن.
وأوض��ح أنه من المقرر أن تتس��لم الفئ��ات المعنية
رس��ائل نصي��ة م��ن «تمكي��ن» ،بحس��ب قائم��ة
المس��تفيدين المعتمدة لدى وزارة العمل والشؤون
االجتماعي��ة ،تتضمن راب��ط اس��تمارة الدعم ،حيث
س��يتعين على المعنيي��ن تأكيد البيانات الش��خصية
المتوفرة ،فض ً
ال عن بيانات الحس��اب المصرفي ومن
ثم تسجيل الدخول ليتسنى استكمال عملية التحقق،
وذلك خالل أس��بوعين من اس��تالم الرس��الة النصية،
ليتسنى تحويل مبلغ الدعم مباشرة.

«الصحة» :رصد حاالت إصابة بـ«كورونا»
في عدة مناطق ومحال تجارية وصناعية
المس��تجدات المحلية للفي��روس ويدعم
كافة التدابير الوقائي��ة التي تم اتخاذها
به��دف تقلي��ل مع��دل معي��ار التكاث��ر
األساسي ( )R0إلى أقل من واحد والوصول
إلى تسطيح المنحنى الخاص بالفيروس.
ونوه��ت وزارة الصح��ة ب��أن الحفاظ على
الس��المة العامة مس��ؤولية الجميع ،وأن
وعي المجتمع البحريني هو ركيزة أساسية
لتحقيق األهداف المرجوة ،فالتزام الجميع
بالقرارات والتعليم��ات الصادرة يفوق أي
إج��راء وقائ��ي وصحي آخر وسيس��هم في
تحقيق المنشود والتصدي للفيروس.
وحثت الوزارة جميع المواطنين والمقيمين
على ضرورة االلتزام بالتعليمات الصادرة
من الجهات المعنية وع��دم التهاون بها
م��ع ع��ودة اس��تئناف العمل ف��ي المحال
التجاري��ة والصناعي��ة ب��دءاً م��ن الي��وم
الخميس عند السابعة مسا ًء.
وش��ددت على أن خروج األفراد للضرورات
المعيشية فقط والتزامهم بارتداء األقنعة
وكمامات الوجه وتطبي��ق تدابير التباعد
االجتماعي يضمن اس��تمرار حرية التنقل
ويدعم كاف��ة الجهود الوطني��ة المبذولة
لمكافحة فيروس كورونا (كوفيد.)19

وأوضح��ت ال��وزارة أن م��ن أه��م التدابير
الوقائية ارتداء األقنع��ة وكمامات الوجه
م��ن قب��ل العاملي��ن ومرت��ادي المح��ال
التجاري��ة ،وتقلي��ل ع��دد الموجودي��ن
بالمنشأة ومنع االكتظاظ في المحالت مع
الحفاظ على مس��افة التباعد االجتماعي،
وتنظيم االنتظ��ار خارج المحالت وااللتزام
بالتعقيم المس��تمر له��ذه المحالت وفق
إرشادات وزارة الصحة.
وأك��دت وزارة الصح��ة اس��تمرار زياراتها
الميدانية لمختلف مناطق مملكة البحرين
إلجراء فحوص مختبرية لعينات عشوائية
وف��ق المعايي��ر الطبي��ة المعتم��دة،
بالتنس��يق مع وزارة الداخلي��ة عبر اإلدارة
العام��ة للدف��اع المدن��ي الت��ي تواص��ل
عملي��ات التطهي��ر والتعقي��م لمناط��ق
الزيارات ،وش��رطة خدم��ة المجتمع التي
تق��وم بالحم��الت التوعوي��ة والتثقيفية
ف��ي ه��ذه المناط��ق والتأكد م��ن التزام
المواطني��ن والمقيمي��ن بالتعليم��ات
الصادرة كمنع التجمع في األماكن العامة
ألكثر من خمس��ة أش��خاص واتباع تدابير
التباعد االجتماعي لحفظ صحة وس��المة
الجميع.

أعلن��ت الرئي��س التنفي��ذي للهيئ��ة العام��ة للتأمي��ن
االجتماعي ،إيم��ان المرباطي ،أن الهيئة أتاحت الفرصة
مج��دداً للتس��جيل إلكتروني ًا اعتباراً م��ن أمس وحتى 10
مايو ألصح��اب العمل الذين يرغبون في االس��تفادة من
دعم األجور ولم يقوموا بالتسجيل مسبق ًا ،لضمان وصول
الدعم لجميع العاملين البحرينيين.
وأكدت أن إجمالي عدد المؤسس��ات المسجلة في خدمة
تسجيل أصحاب العمل لدعم رواتب العاملين البحرينيين
تم خاللها صرف
في القطاع الخاص بلغ  10,739منشأةَّ ،
األجور للعاملين البحرينيين فيه��ا ضمن الحزمة المالية
واالقتصادي��ة الت��ي أقرته��ا الحكومة الموق��رة لتوفير
السيولة الالزمة للقطاع الخاص.
وبينت المرباطي أن الهيئة على أتم االستعداد للتعاون
مع جميع األطراف المعني��ة ،حيث يمكن ألصحاب العمل
أو العاملي��ن البحرينيي��ن التواصل م��ع الهيئة عبر مركز
االتصاالت والخدمات على الرقم  17000707أو من خالل
النظام الوطني المقترحات والشكاوى «تواصل» في حال
وجود أي شكوى أو مالحظة لديهم بشأن إجراءات العمل.

أك��دت وزارة الصح��ة أن تكثيف الفحوص
العش��وائية وعملي��ات معرف��ة تفاصيل
أثر المخالطين كش��فت عن حاالت قائمة
بفيروس كورونا (كوفيد  )19في أكثر من
 16منطقة و 9مرافق.
وتم اكتشاف حاالت في المنامة والمحرق
والبس��يتين وش��ارع البدي��ع والعك��ر
والنوي��درات ورأس زويد وعس��كر والزالق
والجفي��ر والرف��اع وس��لماباد والنويدرات
وسترة وجدحفص ومنطقة ألبا الصناعية،
إل��ى جانب عدة مناطق ف��ي مختلف أنحاء
المملكة.
كم��ا بينت رص��د ح��االت نتيج��ة تخالط
ف��ي مجمعات ومح��ال تجاري��ة ،وبقاالت،
ومناط��ق س��كن العمال��ة الواف��دة،
ومس��تودعات صناعية وتجارية ،وشركات
الصيان��ة ،وش��ركات األم��ن والحراس��ة،
وشركات خدمات النظافة ،وعيادات طبية
ومراك��ز صحي��ة ف��ي مختل��ف محافظات
المملكة.
وش��ددت «الصحة» عل��ى مواصلة تكثيف
الجه��ود للحد من انتش��ار فيروس كورونا
(كوفي��د  )19واس��تمرار تعزي��ز اإلجراءات
االحترازي��ة في البحرين بما يتماش��ى مع

توقع رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية النيابية
محمد عيس��ى مناقش��ة مجلس النواب بجلسته القادمة
مش��روع قانون يش��ترط موافقة وزير العدل والش��ؤون
اإلسالمية على تملك مواطني دول مجلس التعاون لدول
الخلي��ج العربي العقارات المبني��ة واألراضي في المناطق
التي يحددها التخطيط العمراني.
وقال ل�«الوطن» إن المش��روع فكرته واضحة ،وهو فقط
يض��ع قيداً عل��ى تمل��ك الخليجيي��ن ،وس��تجتمع اللجنة
التش��ريعية الي��وم الخميس م��ع وزير العدل والش��ؤون
اإلس��المية واألوق��اف الش��يخ خال��د ب��ن عل��ي آل خليفة
لمعرف��ة دوافع الحكومة لس��ن ه��ذا التش��ريع وإحالته
بصفة االس��تعجال للمجل��س ،ويتوقع أن تص��در اللجنة
قرارها في ذات الجلس��ة بالموافقة م��ن عدمه ،وترفعه
لهيئة المكتب ،ونتوقع مناقشته بجلسة النواب األسبوع
القادم.
وتن��ص المادة األولى المعمول به��ا حالي ًا على أنه يجوز
لمواطن��ي دول مجل��س التعاون ل��دول الخلي��ج العربية
تملك العق��ارات المبنية واألراضي في دولة البحرين بأي
من طرق التصرف المقررة قانون ًا أو بالوصية أو الميراث،
ويعاملون في هذا الشأن معاملة المواطنين البحرينيين.

بيانات الخبر
الحيوانية» تغلق أماكن ذبح عشوائية
«الثروة

«النواب» يناقش تعديل
«تملك الخليجيين» الثالثاء
حسن الستري

اليوم

التاريخ
الخبر

جهة النشر

الصفحة
العدد

الرابط اإللكتروني

كش��ف وكيل «الث��روة الحيوانية» بوزارة األش��غال وش��ؤون البلديات
والتخطيط العمراني د.خالد حس��ن عن قيام وكالة الثروة الحيوانية
وجار
بإغ��الق عدد من أماكن الذبح العش��وائية في منطق��ة الهملةٍ ،
التفتي��ش على المناطق األخ��رى بالتعاون م��ع إدارة الصحة العامة
بوزارة الصحة التخاذ اإلجراءات القانونية ضد المخالفين.
وش��دد وكيل «الثروة الحيوانية» على أال تهاون في تطبيق القوانين
الت��ي تضمن س��المة اللح��وم التي يتم طرحها في األس��واق س��واء
من جان��ب وكالة الثروة الحيوانية أو إدارة الصحة العامة كل حس��ب
مس��ؤولياته التي نظمتها القوانين واللوائح ،مبين ًا أن «وكالة الثروة
الحيواني��ة» قام��ت بتطوي��ر المحجر البيط��ري خالل الفت��رة األخيرة
ليتماش��ى مع احتياج��ات ومتطلب��ات المرحلة ،ووفق ًا لم��ا تقتضيه
األنظمة والقوانين خصوص ًا قان��ون مزاولة المهن البيطرية وقانون
الحجر البيطري و قانون الرف��ق بالحيوان ،مؤكداً أن المحجر البيطري
«س��يكون خط الدفاع األول لمنع دخول األمراض الحيوانية الس��ارية
والمتناقلة والعابرة للحدود».
وأض��اف الوكي��ل« :إن االهتم��ام بالمحجر البيطري هو م��ن أولويات
وكالة الثروة الحيواني��ة من حيث الصيانة الدورية والتأكد من توافر
المتطلبات الضرورية للحيوانات المحجورة من مياه وكهرباء وحظائر

مناس��بة و نظيفة عند وصول الش��حنات لما يمثله المحجر من نقطة
ارتكاز أساس��ية في مس��ألة األم��ن الغذائي» ،كاش��ف ًا عن مش��روع
توسعة المحجر البيطري الحالي لتزيد طاقته االستيعابية من 5000
رأس م��ن األغنام إل��ى  10آالف رأس من األغنام وم��ن  600رأس من
األبقار إلى  1500رأس على عدة مراحل حيث تم االنتهاء من الرسوم
الهندس��ية للمش��روع من قبل إدارة مش��اريع البناء بشؤون األشغال،
جار.
وإعداد المناقصة للمرحلة األولى ٍ
وأردف« :تقوم الوكالة بجهود جبارة في تطوير عمل المحجر البيطري،
وتوفي��ر كافة الخدمات الالزمة في المحجر لما يمثله هذا المحجر من
أهمية بالغة في موضوع األمن الغذائي» ،مش��يراً إلى أن عدد األغنام
التي تم اس��تيرادها خالل ش��هر مارس إلى بداية مايو الحالي بلغ 39
ألف رأس من األغنام بينما بلغ عدد األبقار  1560رأس ًا لتلبية احتياجات
السوق المحلية من اللحوم الطازجة والمذبوحة محلي ًا ،بينما بلغ حجم
االستيراد  5075طن ًا من اللحوم الحمراء المبردة والمجمدة باإلضافة
إلى  9471طن ًا م��ن لحوم الدواجن ،مؤكداً أن المحجر البيطري مجهز
الس��تقبال كل هذه األع��داد من الحيوان��ات المس��توردة حيث «يتم
اس��تكمال إجراءاتها المحجرية بكل س��هولة ويس��ر طبق ًا لإلجراءات
المتبعة وفق قانون الحجر البيطري و الئحته التنفيذية».
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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

اتجاهات

قطرة وقت

«تحويط» الفيروس..
وكوادر طبية ندعو لها بالشفاء

البطل الذي صار
من «صيد أمس»!

فيصل الشيخ
alshaikh.faisal@gmail.com

@ f_a l s h a i k h

فريد أحمد حسن
fareedbinesa@gmail.com

@f a reedb inesa

البالد والتنظيمات التي تتخذ من مصر وقائدها موقف ًا سالب ًا رقصت
أخيراً على انتشار خبر وفاة سجين كان قد أدين بارتكابه فع ً
ال مسيئ ًا
لرأس الدولة .لم تتطرق إلى أس��باب س��جن ذلك الشخص وتجاوزه
لألع��راف واألخالق وقيامه بفعل ال يرض��ي إال المصابين بالمراهقة
الفكري��ة واهتم��ت بد ً
ال ع��ن ذلك بنش��ر روايتها الت��ي مفادها أن
الجهات المعنية تسببت بسوء معاملتها له في وفاته ،وخلصت إلى
ما تريد الترويج له.
هكذا تفعل تلك البالد مع كل حدث مشابه يحصل في أي بالد تتخذ
منها موقف ًا ،تظه��ر مرتكب الخطأ الكبير على أنه الضحية لكنها ال
تقبل أن يحصل مثله لديها ،ولو حصل فإنها تتعامل معه بوحشية
ال مثي��ل لها وتوفر من ثم المب��ررات والقصص التي تدافع بها عن
نفس��ها .أما تلك التنظيمات التي تعتبر نفسها حقوقية فال تلتفت
إل��ى حق��وق اآلخر وما إذا كان��ت قد انتهكت من قب��ل الفاعل وأنها
تس��توجب العق��اب فم��ا يهمها هو التروي��ج لما تري��د الترويج له
ويظهر اآلخر على أنه منتهك للحقوق ومتجاوز وظالم وسيء.
هك��ذا تفع��ل تلك الب��الد وتلك التنظيم��ات ،وهكذا يفع��ل أولئك
الذين يعتبرون أنفس��هم «ث��واراً ومناضلين» ويعتب��رون ما يقوم
به المصابون بداء المراهقة الفكرية عم ً
ال ثوري ًا يس��توجب الش��كر
والتحية.
المالحظ أن تلك البالد والتنظيمات واألفراد لم يفعلوا ش��يئ ًا لذلك
الذي تورط بس��بب ما قام به عندما وقعت الفأس في الرأس وفقد
حريت��ه ،كل م��ا فعلوه هو أنهم أصدروا بيانات ال تس��من وال تغني
من جوع تم نش��رها عبر وس��ائل االتصال والتواصل لبعض الوقت،
واألكيد أنهم لن يتمكنوا من فعل شيء له بعد أن فقد حياته سوى
إص��دار مزيد من البيانات فاقدة القيمة .م��ا يدفع إلى االعتقاد بأن
غايتهم فقط هي توفر األس��باب التي تتيح لهم التهجم على البالد
التي يتخذون منها موقف ًا س��الب ًا ،أما «البطل» فال بأس لو صار من
«صيد أمس»!

شكرًا لوزراء
الخارجية العرب
يوسف محمد أحمد بوزيد
م��ن بعد الحرب العالمي��ة األولى ما بين  1914و ،1918التي ش��نتها
فرنس��ا وبريطانيا – دول المحور – ضد الدول��ة العثمانية ،في الظاهر
أنه��م – دول المح��ور – يري��دون تحري��ر األراضي العربية م��ن النفوذ
العثماني ،ولم نفقه أن هناك نوايا مبيتة ،لتحقيق وعد بلفور بإنش��اء
دولة لليهود في فلس��طين العربية ،وبرزت تلك النوايا بعد أن وضعت
الح��رب أوزاره��ا اتفقت قيادة المحور وعلى رأس��ها فرنس��ا وبريطانيا،
وبعد تقس��يم الغنيمة بينهما ،على جعل فلس��طين العربية التاريخية
تحت االنتداب البريطاني.
وف��ي عام  ،1948عندم��ا أُعلن على الم��أل قيام دولة إس��رائيل ،رفض
اإلسرائيليون التقسيم ،ورفض الفلس��طينيون والعرب التقسيم أيض ًا،
وعل��ى إثر ذلك قامت الحرب األولى بين الطرفين ،وكان االنتصار حليف
اإلسرائيليين ،وسميت سنة النكبة ،وفي عام  ،1956شنت إسرائيل حرب ًا
ضد مصر ،واحتلت غزة وس��يناء وقناة السويس بمساعدة من بريطانيا
وفرنسا إال أنها أجبرت على االنسحاب إلى ما قبل الحرب بقرار أممي.
وفي الح��رب الثالثة عام  ،1967تمددت إس��رائيل إل��ى كامل األراضي
الفلس��طينية بعد هزيمة العرب والتي أطلق عليها عام النكس��ة ،كما
احتلت إسرائيل غزة وسيناء وقناة السويس والجوالن.
وف��ي ع��ام  ،1973قامت الحرب بي��ن الجانبين ،وكانت حرب ًا ضروس�� ًا،
وشهدت سيناء أكبر معركة دبابات في التاريخ الحربي المعاصر ،وتدخل
مجلس األمن لوقف إطالق الن��ار بين الجانبين ،وجرت تفاوضات بين –
مصر وإس��رائيل تحت رعاية أمريكية في كام��ب ديفيد – من نتائجها
انسحاب إسرائيل من شرق قناة الس��ويس وكل سيناء ،وبقيت الجوالن
وغ��زة والضف��ة الغربية تحت االحت��الل اإلس��رائيلي ،وال تمضي فترة
وجيزة من الزمن ،اال وإس��رائيل تقضم أجزاء من األراضي الفلس��طينية
والمعت��رف به��ا دولي ًا لقي��ام الدولة الفلس��طينية عليه��ا وعاصمتها
القدس الشرقية ،تحت سمع وبصر األمم المتحدة ومجلس األمن.
ومن أجل إنهاء الصراع ومن أجل أن يسود الشرق األوسط السالم ،اتفق
العرب على طرح مشروع السالم ،على أن تنسحب إسرائيل إلى حدود ما
قبل حرب  1967من جميع األراضي العربية المحتلة.
واآلن ،كل ق��رارات األم��م المتح��دة ومجلس األمن والمش��روع العربي
األخير للسالم ،كل ذلك مجمدة!
القضية اآلن برمتها في يد أمريكا ،ولي أمل كبير بأن الرئيس األمريكي
ترامب ،ولِما ألمريكا من ثقل كبير ،قادر على إنهاء الصراع عد ً
ال ،وحقن
الدم��اء بأهم مرتكز وهو قيام الدولة الفلس��طينية وعاصمتها القدس
الشرقية ،وأن تقوم عالقات إنسانية بين إسرائيل والعرب.
إن الق��رار ال��ذي اتخ��ذه وزراء الخارجية الع��رب بتاري��خ ،2020-4-30
أراض فلسطينية جريمة حرب ،يأتي وفق ما
باعتبار ضم إس��رائيل ألي ٍ
تتبناه وتبنته مملكة البحرين قيادة وش��عب ًا منذ  ،1948وهذا الموقف،
ال ولن تتراجع عنه ،ويأتي في س��ياق نصرة الحق والعدل في فلسطين
أو ً
ال وفي غير فلس��طين ،إذ إن ديننا يأمرنا بالوقوف إلى جانب المظلوم
بغض النظر عن جنسيته أو لونه أو معتقده أو عرقه.
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في المؤتمر الصحفي باألمس للفريق الوطني للتصدي لتفش��ي
وباء فيروس كورونا ،كش��ف المقدم طبي��ب مناف القحطاني عن
وجود ع��دد من اإلصابات في صفوف الك��وادر الطبية ،ممن هم
في الصف األول للتعام��ل الطبي مع الحاالت المصابة بالمرض،
وهذا أم��ر متوقع من��ذ البداية ألن هؤالء يخاطرون بس��المتهم
ألجل إنقاذ اآلخرين ،لكن هي المرة األولى التي يكش��ف فيها عن
العدد البالغ  ،57ندعو لهم بالشفاء.
إضاف��ة إلى ذلك ،كانت النقطة بالغة األهمية تلك التي تتحدث
عن اس��تمرارية هذا الوباء لش��هور طويلة ،وما إذا كانت نهايته
مرهون��ة بإنتاج مص��ل ولقاح للتعامل مع��ه ،ألن كل التكهنات
بأنها موجة سريعة ستنتهي بحلول شهر مايو ،أو بحلول الصيف،
باعتبار أن الفيروس ال يعيش في األجواء الحارة ،كلها أثبتت أنها
آمال وتمنيات وليست أموراً مبنية على واقع علمي صرف.
لكن م��ع هذه المعطيات ،تمضي مملكة البحرين بش��كل ثابت
في اس��تراتيجياتها االحترازية والوقائية لمكافحة هذا الفيروس
ولحماية الناس ،وبالفعل األرقام تدل على حسن عملية التعامل،
وأن التدابير التي اتخذت حتى اآلن كلها صبت في اتجاه إيجابي.
سلس��لة من اإلجراءات المتخذة من قبل الحكومة صبت في خانة
التفاع��ل واالهتمام مع المواطنين في ظل هذه الجائحة ،وصلت
مؤخراً إلى توجيه سمو رئيس مجلس الوزراء بإيقاف استقطاعات

قروض اإلسكان لمدة ستة شهور عن المواطنين وذلك للتخفيف
عنهم ،أسوة بما حصل بالنسبة للقروض البنكية.
الي��وم تعي��د المح��الت فت��ح أبوابها ،لك��ن مع ض��رورة تطبيق
االشتراطات التي أصدرها فريق البحرين بقيادة سمو ولي العهد،
وه��ي عملية لم يكن لها لتحصل في ظل هذه الظروف العصيبة
لوال وجود نس��بة كبيرة من الوعي في صف��وف المواطنين ،وهو
م��ا يمكن مالحظته عبر التزام الغالبي��ة بالضوابط واالحترازات
الوقائية.
البحرين تمضي بكوادرها الطبية لتقديم تضحيات ألجل سالمة
الن��اس ،والدول��ة تمضي بإجراءاته��ا للحفاظ على س��ير الحياة
بش��كل طبيعي بأكب��ر قدر ممكن ،ف��ي ظل تحديه��ا لديمومة
دوران عجل��ة االقتصاد .كلها أمور إيجابية تبرز لنا في هذا الوقت
الصعب لتؤكد بأن المساعي مستمرة بقوة ألجل حماية الوطن
وأهله من مخاطر هذا الفيروس.
ه��ي مالحظة مهمة هنا ،تتمث��ل بأننا لو مس��كنا كل خطوة أو
إجراء تم اتخاذه في إطار اإلجراءات االحترازية ،س��نجد أن الجهود
الوطني��ة المبذولة من قبل الحكومة واللجنة التنس��يقية وفريق
البحري��ن وصلت لمرحل��ة متقدمة ف��ي تغطية كاف��ة الجوانب
ووضع خطط لكل أمر مهما قلت أهميته ،بهدف «تحويط» هذا
الفيروس والتغلب عليه.

مجرد رأي
ضميرنا المستتر..
كمال الذيب
تتلبس��ني فكرة ،وأنا أتاب��ع ما يكتب في
الصحاف��ة العربية ،مفادها أن من يكتب
هو «ضميرنا المس��تتر» إن صح التعبير.
أو ه��و ضميرنا الغائب على األرجح ،فلكل
واحد من��ا ضميره المس��تتر الذي يحركه
وينوب عن��ه ،ليس في الكتابة فحس��ب،
بل حتى في الحفالت و«العزائم» وتبادل
األحاديث .فال أحد تقريب ًا يكتب بنفس��ه،
قد يفك��ر ب�نفس��ه ،نعم ،ولكن��ه عندما
يكتب فإنه يضطر إلى اللجوء إلى ضميره
المستتر .وهذا الضمير قد يكون تقديره
نحن أو أنت «اآلخر» أو أنتم أو هم أو هي،
ولكنه ال يكون إال فيما ندر هو نفسه ،هو
ذات��ه .ومن أمثلة ذل��ك الكاتب الناصري
ال��ذي ال يجد ضمي��ره الغائب أي حرج في
الدفاع عن التطبيع ،والكاتب الماركس��ي
ال��ذي يتعاط��ف ضمي��ره المس��تتر م��ع
األصولي��ة الديني��ة الطائفية ،ف��ي أكثر
تجلياته��ا انغالق�� ًا ،والكاتب المتش��دد

الذي ال يرى ضميره المس��تتر أي مندوحة
ف��ي التجليات المض��ادة لقناعاته .ولكن
ال��ذي بقي يفاج��ئ حقيقة ه��و أن يكون
منظ��ور التطبيع والنكوص ع��ن الثوابت
عندن��ا على هذه الدرجة من الضحالة في
التفكي��ر والتحلي��ل والرؤي��ة ،وعلى هذه
الدرج��ة م��ن انع��دام اإلرادة وفقد األمل
الذي يترجمون��ه يومي ًا بض��رب الثوابت
الجامع��ة .ف��إذا كانت السياس��ة هي فن
إدارة «اللحظ��ة» ،فال عيب ف��ي أن يكون
لكل واحد من��ا رأيه و«سياس��ته» ،ولكن
للسياس��ة وجهي��ن ،وج��ه يعن��ي الوعي
والتقدم ومحاولة اإلس��هام في كل ما هو
حضاري ،ووجه يسوده التلون واالضطراب
وعدم الثبات واالنتهازية والمتاجرة بكل
ش��يء تقريب ًا .وانطالق ًا من المعنى األول
يك��ون المثقف غارق ًا في السياس��ة فاع ً
ال
فيها ،ومس��اهم ًا في التقدم ..ويكون في
الثاني مجرد العب قمار ،يبحث عن لحظة

ربح خاس��رة .بما يمتلك من استعدادات
متضارب��ة قاب�� ً
ال للتل��ون واالنتق��ال في
المواقف باسم الحاجة حين ًا وباسم األمن
الذات��ي حين�� ًا آخ��ر ،وبس��بب ضع��ف في
الموهبة غالب ًا.

* همس:
في الطريق إلى الحلم،
يزاحمني ضيق المكان،
وحصار اللحظة.
الوردة البيضاء،
وأجنحة الحمام
تراودني بال جدوى.
أمشي في الشارع الطويل،
وحيداً،
أتحسس ما بقي من وجهي،
فال أجد ما بقي من بقاياي،
سوى قلبي.

«كورونا» يكشف
وهم العولمة االقتصادية

بيانات الخبر
م��ا أوهمنا به الغ��رب أن العولمة هو أن نكون عالم�� ًا واحداً في
مواجه��ة التحدي��ات واألخطار الت��ي تهدد البش��رية كاألمراض
والكوارث الطبيعية والجوع والفقر .فهل لمسنا روح العالم الواحد
خالل جائحة فيروس كورونا؟ أم كشفت لنا هذه الجائحة المستور
وراء مفهوم العولمة؟ لو أبحرنا بفكرنا قلي ً
ال نحو الهدف وراء هذا
الوه��م لوجدنا أنه موجه لغزو اقتص��ادات الدول الغنية بالموارد
الطبيعي��ة .فقد س��وق الغ��رب لمفه��وم العولمة لي��س لهدف
زيادة اإلنتاج في الدول الغنية بالموارد وتش��غيل أيديها العاملة
ونق��ل التكنولوجيا والتطور إليها ،إنما ج��اء هذا المفهوم مبطن ًا
الس��تغالل خيراتها وإعادة تس��ويق ه��ذه الخيرات إليه��ا بأرقام
خيالي��ة .وكأنهم يطبقون المثل الش��عبي ال��ذي يقول «خذ من
جيسة وعايده».
فاليوم انكش��ف المس��تور ،فقد ش��هدت العالق��ات االقتصادية
ً
الدولية ش��رخ ًا عميقا بس��بب ه��ذه الجائحة ،ولوح��ظ تأثر كثير
من البلدان بسبب س��وء العالقات االقتصادية بينها وبين الدول
األخ��رى ،وانخفاض هائل في التجارة الدولي��ة .ومن هنا تعطينا
أزم��ة فيروس كورونا درس�� ًا اقتصادي�� ًا في كيفي��ة تحقيق النمو
االقتص��ادي الذات��ي .فاألوضاع الجديدة ج��اءت كفرصة للبحرين
إلعادة النظر في سياس��ة االنفتاح االقتص��ادي العالمي لتحقيق
النمو الذاتي .فمن يعتقد أن البحرين س��تظل على ذات السياسة
االقتصادية ما قبل فيروس كورونا فهو شخص واهم .فالرهان في

أمينة بوعالي
هذه المرحلة هو أن مس��تقبل البحرين ،في عالم ما بعد فيروس
كورونا ،يفرض إعادة بناء مفهوم التش��اركية بين كافة األطراف
ف��ي المملكة ،لك��ي نتمكن من تحقي��ق االس��تقرار االقتصادي
والحفاظ على التنمية االقتصادية .فالبحرين باإلمكانيات الكثيرة
الت��ي تملكها «من مواد خ��ام وكفاءات وغيرها» ،تس��تطيع بناء
اقتصاد قوي مس��تقر ومستقل وتحقق نمواً اقتصادي ًا ذاتي ًا حتى
في ظل األزم��ات العالمية .فتدخالت الحكومة الرش��يدة في ظل
هذه الجائحة مثل ضخ السيولة ،تأجيل األقساط على المواطنين
والقطاع الخاص ،دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وغيرها
أثبتت للعالم أنها تستطيع تحقيق االستقرار االقتصادي الذاتي.
جائحة فيروس كورونا تفرض علين��ا تحديث النموذج االقتصادي
القائ��م ف��ي المملك��ة ،وبالتال��ي تغيي��ر العديد م��ن المفاهيم
الخاصة بتعريف السياسات االقتصادية ،وأيض ًا االهتمام بالتنمية
المجتمعية .ولكي يرتقي اقتصادنا إلى مستوى التحدي «االعتماد
على الذات» ،الذي يفرض نفس��ه علينا ،يجب على مملكة البحرين
وضع اس��تراتيجية جديدة للتنمية االقتصادية تبنى على أس��اس
االعتم��اد على الذات في تدعيم الجه��ود الوطنية ومنها االعتماد
على اإلنتاج المحلي ،خلق فرص جديدة لزيادة الصناعات المكملة
للصناعات الحالية ،دعم التكنولوجيا ،والحد من تس��رب الكفاءات
المحلي��ة ورأس المال إلى الخارج .وبذلك نس��تطيع تحويل جائحة
فيروس كورونا من تحديات إلى فرص اقتصادية.

صحافتنا المحلية عماد رئيس في نهضة الوطن

سمو رئيس الوزراء يهنئ األسرة الصحافية واإلعالمية بيوم الصحافة البحرينية

المنامة  -بنا

أكد رئيس الوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير خليفة
بـــن ســـلمان آل خليفـــة أن صحافة البحريـــن وعلى مدى

تاريخهـــا العريق شـــكلت وال تـــزال عمادا رئيســـا ومؤثرا
فـــي نهضـــة الوطن وتطوره .وامتدح ســـموه ما ســـجلته
الصحافـــة الوطنيـــة من تاريـــخ زاخر وعطاء ثـــري ،وما
أرســـته مـــن إرث مشـــرف عبـــر التزامهـــا بالكلمـــة الحـــرة

والمسؤولة والرأي المستنير.
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وأعرب سموه عن اعتزازه بصحافة البحرين وما تشهده
مـــن مســـار متصاعد مـــن التطـــور المســـتمر ،وقـــال“ :إن

وقفاتها المشرفة ستظل ماثلة في الذاكرة الوطنية”.

وأضـــاف ســـموه“ :أن صحافة البحرين مـــن خالل كتابها
وصحافييها ،كان لها اإلســـهام الفاعل والنزيه في خدمة

الوطـــن والحفـــاظ على منجزاتـــه ،فلهم منـــا كل التحية
والتقدير”.

وأكـــد ســـموه أن البحرين في عهـــد عاهل البالد صاحب

الجاللـــة الملـــك حمد بـــن عيســـى آل خليفـــة حققت كل

تحية وتقدير َّ
للكتاب والصحافيين
إلسهامهم بخدمة البحرين
وحفظ منجزاتها
الوقفات المشرفة لصحافة
المملكة ستظل ماثلة في
الذاكرة الوطنية
المملكة تحقق متطلبات
الدولة العصرية وبمقدمتها
االنفتاح وحرية التعبير

متطلبـــات الدولـــة العصريـــة الحديثـــة ،وفـــي مقدمتهـــا

االنفتـــاح وحرية التعبير ممـــا أهّل الصحافة ألن تضطلع

عوالي  -المحافظة الجنوبية

“إنجـــازات وأمـــن وتواصـــل” للفتـــرة مـــن  ،2019 - 2017ويتضمـــن أعمـــال

وإنجازات المحافظة في مختلف المجاالت.

وأعـــرب ســـموه عن اعتزازه بالـــدور المهم الذي تضطلع بـــه إدارات المحافظة

وجهود موظفيها من خالل تعزيز مساهمتها في التنمية الشاملة في مختلف
المجـــاالت كاألمـــن والتواصـــل والمشـــاريع التي تزخـــر بها المحافظـــة ،مؤكدا
ســـموه أن هـــذه اإلنجـــازات تعد خطوات رائـــدة نحو التقـــدم واالزدهار إلبراز

الصورة الحضارية المشرقة في مختلف مناطق المحافظة.

وتكاتـــف الجهود من مختلـــف القطاعات ،نحو تحقيق المزيـــد من اإلنجازات

التي تخدم األهالي وتبرز الجانب التنموي في المجتمع.

من جهتهم ،أعرب المديرون عن شكرهم وتقديرهم لسمو المحافظ على دعم

ســـموه في مواصلة العمل واإلنجاز ،مؤكدين أن المحافظة تحظى بدور رائد
في المجال األمني واالجتماعي والتنموي.

ومتخذي القرار”.

الصحفيين”.

وأعـــرب ســـموه عـــن إعجابـــه بمـــا تزخـــر بـــه الصحافـــة

وهنـــأ ســـموه فـــي تصريـــح بمناســـبة يـــوم الصحافـــة

قـــادرة على أن تحمي مكتســـبات المجتمـــع والدفاع عن

للمشهد الثقافي واالجتماعي في المملكة.

الصحفيـــة واإلعالميـــة في مملكة البحريـــن ،وقال“ :إنها

في تكريـــس قيـــم الموضوعية والمصداقية ،ورســـخت

منتســـبي األســـرة الصحفيـــة واإلعالميـــة فـــي المملكـــة

المجتمع”.

من أدوات الحرية وقيم الوطنية والمسؤولية ما يجعلها
إنجازاتـــه .وقـــال ســـموه“ :إن صحافـــة البحرين نجحت

لمناســـبة كبيـــرة لنعبر عـــن تقديرنا وامتناننـــا الوافر لكل

مكانتها الرائدة كأداة للتنوير ووسيلة للتعبير عن ضمير

علـــى ما يقدمونـــه من فكر متجدد يعـــزز فضاء المعرفة

وأشـــاد ســـموه بالعطاء المتميز الذي يحققه المخلصون

ونـــوه ســـموه إلـــى مـــا تحتلـــه الصحافـــة والصحفييـــن

وما يشكلونه من رأي عام وطني في الدفاع عن مصالح

المتميـــزة من كتـــاب الـــرأي واألعمـــدة والصحفيين ،هم

ودعا سموه الصحفيين الشباب واإلعالميين والمدونين

به هو اســـتكمال لجهود رجاالت الصحافة األوائل الذين

الموضوعيـــة والمصداقية ،وأن يضعـــوا مصلحة الوطن

تواصـــل ذلـــك العطاء في جهـــود األجيـــال الجديدة من

وقـــال ســـموه“ :إن صحافتنا الواعية والمســـؤولة أثبتت

من شـــباب البحرين على شـــبكات التواصـــل االجتماعي

مـــن مكانـــة عالية لدى ســـموه ،وقال“ :إن هـــذه المنارات

الوطن ووحدته ومنجزاته.

موضع فخر واعتزاز للوطن والصحافة ،وأن ما يقومون

إلى ضرورة التمســـك بالقيـــم النبيلة لمهنة الصحافة في

وضعـــوا اللبنـــة األولـــى للصحافـــة ،ونحـــن اليوم نشـــهد

فوق كل اعتبار.

المنارات المتميزة من
َّ
كتاب الرأي واألعمدة
والصحافيين موضع
اعتزاز

وأكـــد ســـموه أن المحافظـــة ماضيـــة فـــي مواصلة العمـــل واإلنجـــاز بالتعاون

الوطن واستقراره؛ بوصفها األداة الواصلة بين المواطن

بدورهـــا فـــي تجســـيد واقـــع المجتمـــع والحفـــاظ علـــى

والوعي في المجتمع”.

وبحضـــور عـــدد مـــن المديريـــن بالمحافظـــة تقريـــر المحافظـــة تحـــت عنوان

ثابتة ارتقت بالوعي العام الذي يدعم كل ما يحفظ أمن

وجدد ســـموه التأكيـــد على أن صحافـــة البحرين تمتلك

البحرينية الذي يوافق يوم غدٍ الخميس  7مايو ،الكوادر

تســـلم محافظ الجنوبية ســـمو الشـــيخ خليفـــة بن علي بن خليفـــة آل خليفة،

فـــي مختلـــف المنعطفـــات التاريخية أنهـــا منصة وطنية

البحرينية من كتابات وموضوعات تتميز بعمق التحليل

مكتسباته.

سمو محافظ الجنوبية يتسلم تقرير 2019 - 2017

سمو رئيس الوزراء

صحافة البحرين
نجحت في تكريس
قيم الموضوعية
والمصداقية

حقيقيا
وتنوع االتجاهات الفكرية ،وهو ما يشكل إثراء
ً
ووصف سموه صحافة البحرين بأنها المرجع الذي يوثق

كل مراحـــل نهضة الوطن وتقدمه ،والذاكرة الحية التي
ترصد وتحفظ وتؤرخ لكل قصص النجاح التي عاشـــتها
البحرين وشعبها عبر السنين.

واســـتذكر ســـموه بكل االعتزاز عطاءات الـــرواد األوائل
مـــن الصحفيين واالعالميين الذين أرســـوا دعائم العمل

الصحفـــي واالعالمـــي المتميـــز ،والـــذي عبر عـــن الهوية
البحرينية األصيلة.

وأشـــاد صاحب الســـمو الملكـــي رئيس الـــوزراء بالجهود

المتميزة التي يقوم بها منتســـبو وزارة اإلعالم وجمعية
الصحفييـــن البحرينيـــة لالرتقـــاء بالعمـــل االعالمـــي

والصحفـــي ،وبناء كوادر وطنية اتســـمت بأعلى درجات
اإلبداع والتميز.

دعوة الشباب على
شبكات التواصل
لوضع مصلحة الوطن
فوق كل اعتبار

صحافتنا توثق
للنهضة وذاكرة
حية تحفظ وتؤرخ
لكل قصص النجاح

محمد بن مبارك يترأس اجتماع “أمناء جائزة عيسى لخدمة اإلنسانية”

تـــأجـــيـــل تـــحـــديـــد مـــوعـــد االحـــتـــفـــالـــيـــة بــســبــب الــــظــــروف االســتــثــنــائــيــة

المنامة  -بنا

برئاســة نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء رئيس مجلس أمناء جائزة عيســى لخدمة اإلنســانية ســمو الشــيخ محمد بــن مبارك آل خليفــة وبحضور كامل
األعضــاء ،عقــد مجلــس أمنــاء الجائــزة االجتماع الثامن لدورة الجائزة الثالثة ،وذلك عند الحادية عشــرة من صباح أمس باســتخدام نظام التواصل
اإللكتروني.
وقد افتتح ســـمو الرئيس االجتماع

والخبرات الخاصة بكل مرشح على

العام شرحا للمراحل اإلجرائية التي

الفائز وترتيبات اإلعداد لالحتفالية

بتحيـــة الحضـــور والترحيـــب بهـــم،

حدة ،وبعد المناقشات والمقترحات

تتـــم قبـــل احتفاليـــة منـــح الجائزة،

الملكية؛ لمنح الجائزة إلى الفائز بها

متمنيا لهم الصحة والسالمة.

تمـــت الموافقة على غالبية أســـماء

مســـتعرضا الوقـــت الذي تســـتغرقه

ممـــا يســـتغرق ذلك وقتا قـــد يتعذر

واستعرض المجلس مذكرة األمانة

المحكميـــن المرشـــحين للـــدورة

اجتماعـــات

لجنـــة

ويطول في ظـــل الظروف الصحية

ومـــداوالت

العامـــة للجائـــزة بشـــأن األســـماء

الخامســـة فـــي انتظـــار المزيـــد مـــن

التحكيـــم واألعمـــال الميدانية التي

الحالية.

المرشـــحة مـــن مختلـــف قـــارات

المعلومات والترشيحات الستكمال

تجريهـــا األمانـــة العامـــة فـــي بلدان

واســـتعرض

العالم؛ للمشـــاركة في عضوية لجنة

أعضاء اللجنة.

المؤسســـات واألفـــراد؛ الســـتجالء

االفتراضات ،وختم اجتماعه بإقرار

التحكيم للدورة الخامســـة للجائزة،

وتـــداول المجلـــس مختلف وجهات

حقيقـــة المعلومـــات الـــواردة عـــن

تأجيـــل البـــت فـــي تحديـــد الموعد

وتم التدقيق في اللمحات المقدمة

النظـــر حـــول توقيت منـــح الجائزة

الفائزيـــن المحتمليـــن ،ومـــا يلـــي

المناســـب الحتفاليـــة الجائـــزة إلـــى

حول كل شخصية من الشخصيات

في ظل الظـــروف الصحية العالمية

ذلـــك مـــن العمـــل علـــى إنتـــاج فيلم

االجتماع القـــادم حين تتضح رؤية

المرشـــحة وجرى تداول المعلومات

لجائحـــة كورونـــا ،كمـــا قـــدم األمين

تســـجيلي موثق عن حيـــاة وأعمال

الوضع الصحي العام في العالم.

المجلـــس

مختلـــف

سمو الشيخ محمد بن مبارك مترئسا اجتماع مجلس أمناء جائزة عيسى لخدمة اإلنسانية

بيانات
الخبر الحزمة المالية واالقتصادية
المستفيدين من
“تمكين” :توسيع دائرة
اليوم

المنامة  -تمكين

أكد رئيس مجلس إدارة صندوق العمل “تمكين” ،الشــيخ محمد بن عيســى

التاريخ

آل خليفة ،مواصلة السعي نحو تعزيز الجهود الوطنية لمواجهة انعكاسات
االنتشــار العالمــي لفيــروس كورونــا ( )COVID-19علــى المســتوى المحلــي

الخبر

وفــق التوجيهــات الملكيــة الســامية لعاهــل البــالد حضرة صاحــب الجاللة

الملك حمد بن عيســى آل خليفة ،معلنا عن توســيع دائرة المســتفيدين من

جهة النشر

برامــج الحزمــة الماليــة واالقتصاديــة من صنــدوق العمل “تمكين” ليشــمل

الدعم كل من فئات ســائقي وســيارة األجرة والحافالت ومدربي السياقة

الصفحة

وعامالت رياض األطفال ،وذلك في إطار تنفيذ أمر رئيس الوزراء صاحب

الســمو الملكــي األميــر خليفة بــن ســلمان آل خليفة وتوجيهــات ولي العهد

العدد

دعم سائقي

محمد بن عيسى:

“األجرة والحافالت”

تعزيز جهود مواجهة

ومدربي السياقة
و“رياض األطفال”
تجاري أو معاش تقاعدي ،فيما قرر

الوطنيـــة المســـتمرة لدعـــم أكبـــر

العمـــل

ولفـــت أن فريـــق البحريـــن يعمـــل
ً
جاهـــدا فـــي ظـــل هـــذه الظـــروف

حيث سيتعين على المعنيين تأكيد

مجلس الوزراء دفع الرواتب كاملة
لمـــا مجموعه  422عاملة في رياض

الحضانة من غير المؤمن عليهم في

ً
اعتبـــارا
التســـجيل لهـــذه الفئـــات

الراهنة لمســـاندة األطراف المتأثرة

تخصيـــص محفظتيـــن لدعـــم هـــذه

توجيـــه برامـــج دعـــم “تمكيـــن”

لدعـــم  829مـــدرب ســـياقة بمبلغ ال
ً
شـــهريا ولمدة 3
يتجـــاوز  300دينار

وذلك لمدة  3أشهر.

األولـــى لدعـــم  950مـــن ســـواق

ســـيارات األجـــرة وســـواق النقـــل

المشـــترك والباصـــات والحافـــالت

أشـــهر على أن ال يكون لديهم سجل

شريحة ممكنة من المتأثرين.
الشيخ محمد بن عيسى

الهيئـــة العامـــة للتأميـــن االجتماعي

مؤخـــرا عـــن تخصيـــص محفظتين

وأوضـــح أنه مـــن المقرر أن تتســـلم
الفئـــات المعنيـــة رســـائل نصيـــة
مـــن “تمكيـــن” ،بحســـب قائمـــة

المســـتفيدين المعتمـــدة لـــدى وزارة

ً
شـــهريا
بمبلـــغ ال يتجـــاوز  300دينار

الرابطالـــوزراء قـــد أعلـــن
وكان مجلـــس
اإللكتروني
ً

والمواطن.

“كورونا” وفقا

نائــب القائــد األعلــى النائــب األول لرئيــس مجلــس الوزراء صاحب الســمو

لمـــدة  3أشـــهر ،والمحفظـــة الثانيـــة

التنمية المســـتدامة لصالـــح الوطن

للتوجيهات السامية

األطفـــال و  102عاملـــة فـــي دور

الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة.

الدولـــة المختلفة لمواصلـــة أهداف
ً
تحقيقـــا لمســـاعي
مســـيرة عملهـــا

من خـــالل صندوق العمـــل (تمكين)
وقـــال الشـــيخ محمـــد بـــن عيســـى

آل خليفـــة إنـــه تم فتح بـــاب تفعيل

من مســـاء يـــوم الثالثـــاء ،حيث تم

واالســـتثمار فـــي دعمهـــا مـــن خالل

الفئـــات المتضـــررة جـــراء الوضـــع

للوقوف علـــى حاجاتهم المباشـــرة،
والعمل ً
يدا بيد مع مختلف الجهات

الراهن من انتشـــار فيروس كورونا،
والتـــي تأتـــي فـــي ســـياق الجهـــود

الحكوميـــة الســـتمرار دعـــم برامـــج

والشـــؤون

االجتماعيـــة،

تتضمـــن رابـــط اســـتمارة الدعـــم،

البيانات الشخصية المتوفرة ،فضالً
عـــن بيانـــات الحســـاب المصرفـــي

ومن ثم تســـجيل الدخول ليتســـنى
اســـتكمال عمليـــة التحقـــق ،وذلـــك

خالل أسبوعين من استالم الرسالة
النصيـــة ،ليتســـنى تحويـــل مبلـــغ

الدعم مباشرة.
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خالد بن عبد اهلل 9.5 :مليون دينار لتطوير خليج توبلي وينتهي في 2021
تنفيـذًا ألمــر ســمو رئيــس الــوزراء للحــد مــن األضــرار البيئيــة
قصر القضيبية  -مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء

سمو رئيس الوزراء
حريص على أن
يتمتع الجميع
بأجواء صحية وآمنة

 3مشروعات لتوسعة
قناة المعامير
والعبَّارة الشمالية
وإطالة “جسر بابكو”

مشروعات التطوير
تضمن تدفق وتجدد
المياه خالل 70
ساعة بتحسن جيد

الفطرية والبحرية وتجميل المنطقة

فـــي خليـــج توبلـــي ،وذلك بتوســـيع

 110ســـاعات ،أي بتحســـن بنســـبة

التحتية من المرحلة األولى لمشروع

والبنيـــة

والتـــي مـــن شـــأنها زيـــادة التيـــارات

المقاييس العالمية.

يشـــار إلى أن مشـــروع مدينة شـــرق

مجلـــس الـــوزراء الشـــيخ خالـــد بـــن

وإلـــى الخليج ،على نحـــو يؤدي إلى

تطويـــر خليـــج توبلـــي عبـــر تطبيـــق

وتنظيـــف المنطقـــة .واســـتعرضت

ً
تنفيـــذا ألمر رئيس الـــوزراء صاحب
الســـمو الملكـــي األميـــر خليفـــة بـــن

سلمان ال خليفة ،باتخاذ اإلجراءات
الالزمـــة لتنفيذ الخطـــط الموضوعة
لتطويـــر خليـــج توبلـــي والمحافظة

على بيئته الطبيعية ،لمعالجة والحد
مـــن األضرار التي تؤثـــر على الحياة

المحيطة به ،تابعت اللجنة الوزارية

القنوات المائية في منطقة المعامير

التحتيـــة ،برئاســـة نائـــب رئيـــس

المائيـــة الخارجـــة والداخلـــة مـــن

عبد هللا آل خليفة ،آخر مســـتجدات

تجدد وتدويـــر المياه بصورة أفضل

المقاييـــس واالشـــتراطات البيئيـــة

وزارة األشـــغال وشـــؤون البلديـــات

وقـــال لـــدى ترؤســـه اجتمـــاع اللجنة

مشـــروعاتها التـــي شـــرعت فـــي

والبينـــة التحتية الذي عُ قـــد عن بُعد

توبلـــي والمحافظة عليـــه ،والمؤمل

صبـــاح أمـــس“ :إن اهتمـــام صاحـــب

مـــا بيـــن الربعيـــن األول والثالث من

حفظـــه هللا ،بملـــف تطويـــر خليـــج
ً
انطالقـــا مـــن حـــرص
توبلـــي ،يأتـــي

تقـــدر بحوالـــي  9.5مليـــون دينـــار،

عبارة قناة
وهي تتمثل في توســـعة َّ

الحكومة فـــي برنامجها حتـــى العام

شـــارع الشـــيخ جابر األحمد الصباح

للمشـــروعات

التنمويـــة

المعتمدة.

والتخطيـــط

العمرانـــي

حزمـــة

الوزاريـــة للمشـــروعات التنمويـــة

تنفيذهـــا بالفعـــل لتطويـــر خليـــج

بواســـطة تقنيـــة االتصـــال المرئـــي

أن تنتهـــي خـــالل فتـــرات متباينـــة

السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر،

العـــام المقبل  ،2021بكلفـــة إجمالية

 ،% 37وهـــي نســـبة جيـــدة بحســـب

على صعيـــد آخر ،وفـــي إطار حرص

ســـترة اإلســـكاني يتكون مـــن 2845

التنمويـــة والبنيـــة التحتيـــة علـــى

بمجمـــوع  3397خدمـــة إســـكانية،

للمشروعات اإلســـكانية التي تنفذها

تبـــدأ األولى فـــي النصـــف الثاني من
ً
شـــهرا ،وتبدأ
العام الجـــاري لمدة 24

للمشـــروعات

وحدة سكنية ،و 549قسيمة سكنية،

ضمـــان توفيـــر البنيـــة التحتيـــة

اللجنـــة

الوزاريـــة

ويقام المشـــروع علـــى ثالث مراحل،

وزارة اإلســـكان في المـــدن الجديدة
بالتزامـــن مـــع الشـــروع فـــي إنشـــاء

الوحـــدات ،فقـــد تابعـــت اللجنـــة

الوزاريـــة العـــرض المقدم مـــن وزارة

تكليفهـــا لـــوزارة األشـــغال وشـــؤون

تمثـــل المرحلـــة األولى من مشـــروع

أعمـــال تنفيـــذ الوحـــدات الســـكنية

االســـتئناس برأي المكاتب الهندسية

فـــي المشـــروعات التـــي ســـتنفذها

مـــن جهـــة أخـــرى ،تابعـــت اللجنـــة

اإلســـكان حـــول متطلبـــات البنيـــة

التحتية لتنفيذ  1055وحدة سكنية

بحوالـــي  260مليـــون دينـــار شـــاملة

شرق سترة اإلســـكاني والتي تتمثل

وأعمال البنى التحتية الثانوية.

وزارة األشـــغال وشـــؤون البلديـــات

الوزاريـــة للمشـــروعات التنمويـــة

ســـموه والـــذي يعـــد أحـــد مرتكـــزات

 ،2022لتوفير أجـــواء نقية وصحية

بهـــدف زيـــادة عـــرض القنـــاة من 23
ً
ً
مترا ،وذلك بإضافة 12
مترا إلى 70

فـــي تحقيـــق أحـــد أهـــداف التنميـــة

أما المشروع الثاني فهو توسعة قناة
ً
ً
مترا
متـــرا إلى 180
المعاميـــر من 30

للمشـــروع ،وبنـــاء محطـــة صـــرف

حيـــن يهـــدف المشـــروع الثالـــث إلى

صحـــي للحـــاالت الطارئـــة ،إضافـــة

وآمنـــة للجميـــع ،والمحافظـــة علـــى

الصحة والسالمة العامة ،وبما يسهم
المســـتدامة وهو االرتقـــاء بمحطات
معالجـــة الصـــرف الصحـــي وفـــق

المعايير العالمية”.

ً
متـــرا وبعمق مترين .في
بطول 750

والتخطيـــط العمرانـــي وهي إنشـــاء

الـــوزارات والجهـــات الحكومية ذات

العالقة ،أنه وعلى إثر إصدار صاحب
الســـمو الملكـــي رئيس الـــوزراء أمره

الكريم ،فقد تابعت اللجنة في وقت
ســـابق مع وزارة األشـــغال وشـــؤون

البلديات والتخطيط العمراني ،سبل
تنفيـــذ مشـــروعات تضمـــن تحســـين

تدفق وتدوير المياه بشـــكل مســـتمر

إلـــى المشـــروعات التـــي ســـتنفذها

الشروع في تنفيذ المقترح.

إس.بي.آي اليف إنشورانس كومبني ليميتد  -فرع شركة أجنبية

بيان المركز المالي كما في  31ديسمبر 2019
 ٣١ديسمبر
2019
دينار بحريني

شبكة المياه القريبة من الموقع.

وفـــي هذا الصـــدد ،فقد َّ
وجـــه معالي

ومن المؤمل بعد إنجاز المشـــروعات
توبلـــي إلـــى  70ســـاعة لتدفقهـــا

الخدمية ذات العالقة ووزارة المالية

وتجددها بالكامل ،مقارنة مع الوقت
ً
حاليـــا والمقـــدر بحوالـــي
المســـتغرق

الخطـــة التطويريـــة لنظـــام إصـــدار

الهندسية للتعرف على مرئياتها قبل

محطـــة كهرباء جهـــد  66كيلوفولت،

الشـــيخ خالـــد بن عبـــد هللا آل خليفة

الثالثـــة أن تحتاج الميـــاه في خليج

البنـــاء إلـــى القطـــاع الخـــاص ضمـــن

ليشـــمل أكبر عدد ممكن من المكاتب

صحـــي متنقلـــة ،وخـــط تصريـــف

متـــر ،وبقطـــر  1.5متـــر لـــكل أنبـــوب

المياه في الخليج.

حـــول إســـناد مهـــام التفتيـــش علـــى

الوزارة إلى توســـيع نطـــاق التواصل

خزانـــات النفـــط والمدخـــل الجنوبي

ومشـــروع تغذية المرحلة األولى من

لتحســـين وتســـريع حركـــة تدويـــر

البلديات والتخطيط العمراني بشأن

الشـــيخ خالـــد بن عبـــد هللا آل خليفة

َّ
ووجه
المرحلـــة الثانيـــة من النظـــام،

وتطوير الشـــارع الرابـــط بين تقاطع

وأكـــد خالل اجتماع اللجنة الوزارية
اللجنـــة ،وعدد مـــن المســـؤولين من

مســـتجدات

رخـــص البنـــاء “بنايـــات” والتي تمثل

وتطويـــر تقاطـــع خزانـــات النفـــط،

هيئة الكهربـــاء والماء والمتمثلة في

ً
ً
أنبوبـــا بطول 100
متـــرا ،بإضافة 45

والبنيـــة

التحتيـــة

توجيه للتنسيق
لدراسة خيارات تمويل
تنفيذ البنية التحتية
“بشرق سترة”

جســـر جنـــوب المشـــروع كمدخـــل،

إطالة جســـر قناة المعامير الجنوبية
ً
متـــرا إلى 180
“جســـر بابكو” من 30

الـــذي شـــارك فيـــه الـــوزراء أعضـــاء

الثانيـــة فـــي النصـــف الثانـــي مـــن
ً
شـــهرا ،وتبدأ
العـــام  2022ولمدة 30

نتابع متطلبات البنية
التحتية للمرحلة
األولى من “شرق
سترة اإلسكاني”

الثالثـــة في النصف الثانـــي من العام
ً
شـــهرا ،وبتكلفة تقدر
 2024لمدة 18

المعاميـــر الشـــمالية الواقعـــة أســـفل

قناة جديدة.

مدينة شرق سترة اإلسكاني.

للتنســـيق ما بين الوزارات والجهات

واالقتصاد الوطني لدراســـة خيارات
تمويـــل تنفيـــذ مشـــروعات البنيـــة

الرميحي :اإلعالم المسؤول شريك بالحفاظ على أمن الوطن
االحتفاء بيوم الصحافة البحرينية مناســبة لتجديد الوالء

الموجودات
آالت ومعدات
موجودات غير ملموسة
وديعة لدى جهة تنظيمية

7,288
50,000

56,140
499
50,000

مبالغ مدفوعة مقدمًا
رصيد البنك

8,325
390,081

9,720
164,008

مجموع الموجودات

٤٥٥٫٦٩٤

280,367

٤٢٣٫٩٠٠

274,804

٤٢٣٫٩٠٠

274,804

٩٤٩

379

٢٤٫٥٦٩

5,184

٦٫٢٧٦

-

٣١٫٧٩٤

5,563

٤٥٥٫٩٦٤

280,367

حقوق الملكية والمطلوبات
حقوق الملكية
حساب المكتب الرئيسي
المطلوبات
حقوق نهاية الخدمة للموظفين
مصروفات مستحقة وذمم دائنة أخرى
إلتزامات اإليجار

المنامة -بنا

مجموع المطلوبات

أشــاد وزيــر اإلعــام علــي الرميحــي بالــدور الوطنــي المســؤول للصحافــة

مجموع حقوق الملكية والمطلوبات

البحرينيــة عبــر تاريخها العريق ،وحضورها المشــرف كشــريك محوري في

 ٣١ديسمبر
٢٠١٨
دينار بحريني

الحفاظ على أمن الوطن واستقراره ،وصون هويته ،وتعزيز مكتسباته في
ظــل المســيرة التنمويــة والديمقراطيــة الرائدة والمســتدامة بقيادة عاهل

إس.بي.آي اليف إنشورانس كومبني ليميتد  -فرع شركة أجنبية

الباد صاحب الجالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.
وتوجـــه وزيـــر اإلعـــالم بالتحيـــة

تماشيا مع أجواء االنفتاح السياسي
ً

الصحفيـــة واإلعالميـــة بمناســـبة

وأعـــرب الرميحـــي عـــن فخـــره

والتقدير وأطيب التهاني إلى األسرة
االحتفاء بيـــوم الصحافة البحرينية
في الســـابع من شهر مايو في مبادرة

سامية تعكس الدعم الالمحدود من
لدن جاللة الملك للحريات الصحفية

واإلعالمية.

والديمقراطي.

واعتـــزازه وجميـــع اإلعالمييـــن بمـــا
تضمنتـــه الرســـالة الســـامية لصاحب
الجاللـــة الملـــك بمناســـبة اليـــوم

العالمي لحرية الصحافة ،من إشـــادة
بالصحافـــة واإلعـــالم الوطنـــي فـــي

وأكد حرص الحكومة برئاسة رئيس

تأدية واجباتهـــم الوطنية في صون

األميـــر خليفة بن ســـلمان آل خليفة،

فـــي الدفاع عن أمـــن الوطن ،وتعزيز

الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي
ودعـــم ولـــي العهـــد نائـــب القائـــد

اليوم

األعلى النائـــب األول لرئيس مجلس

الوزراء صاحب السمو الملكي األمير

التاريخ

ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة علـــى

تأديـــة الصحـــف ووســـائل اإلعـــالم

الخبر

واجباتهـــا المهنية فـــي خدمة الوطن

والمواطنين ،والتعبير عن قضاياهم
بموضوعية ومصداقيـــة ،والتواصل

جهة النشر

مـــع مســـؤولي الجهـــات الحكوميـــة؛

أمانة الكلمة والمشـــاركة بمســـؤولية
منجزاتـــه التنمويـــة والحضاريـــة،

والتصـــدي

للتطـــرف

واإلرهـــاب،

ومواصلـــة الدور التوعـــوي في دعم
جهـــود الفريـــق الوطنـــي للتصـــدي

لفيروس كورونا المستجد.

علي الرميحي

بالثوابـــت الوطنيـــة فـــي الـــوالء

بيانات الخبر

لصاحـــب الجاللـــة الملـــك ،والحرص
علـــى مواصلـــة رســـالتها التوعويـــة

والتنويرية فـــي الحفاظ على وحدة
المجتمـــع

وســـالمته،

وتكريـــس

المواطنـــة الصالحـــة وإعـــالء القيـــم
اإلنســـانية النبيلة ومبادئ التســـامح
واالعتـــدال ،والتعبير بصـــدق وأمانة

وموضوعيـــة عـــن نبـــض الوطـــن

كمـــا أكد وزيـــر اإلعـــالم أن االحتفاء

ومنجزاتـــه فـــي مواجهـــة الشـــائعات

وطنيـــة تجـــدد مـــن خاللهـــا األســـرة

بالتشـــريعات الوطنيـــة والمواثيـــق

بيـــوم الصحافـــة البحرينية مناســـبة

الصحفيـــة

الصفحة
العدد

بيان الدخل الشامل
للسنة المالية المنتهية  31ديسمبر 2019

الرابط اإللكتروني

واإلعالميـــة

تمســـكها

والحمـــالت المضـــادة ،وفـــق االلتزام
اإلعالمية.

المصروفات
تكاليف الموظفين
مصروفات قبل التشغيل
المصروفات اإلدارية والعمومية
اإلستهالك ،اإلطفاء واضمحالل قيمة األصول
تكاليف التمويل
خسارة السنة/الفترة محولة لحساب المكتب الرئيسي

للسنة
المنتهية
 31ديسمبر
2019

للفترة
من
 22نوفمبر
 2017إلى
 31ديسمبر
2018

دينار بحريني

دينار بحريني

()131,458
()27,098
()91,239
()1,109

()94,703
()3,218
()63,062
()14,213
-

()٢٥٠,٩٠٤

()١٧٥,١٩٦

تــم اســتخراج بيــان المركــز المالــي وبيــان الدخــل الشــامل مــن البيانــات الماليــة إلس.بــي.آي اليــف إنشــورانس كومبنــي ليميتــد  -فــرع
شــركة أجنبيــة للســنة المنتهيــة فــي  31ديســمبر  2019والتــي تــم تدقيقهــا مــن قبــل جرانــت ثورنتــون  -عبدالعــال الذيــن قامــوا بإبــداء
رأي غيــر متحفــظ مــع لفــت االنتبــاه فــي  8أبريــل .2020
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وزير الخارجية يتسلم أوراق اعتماد عدد من السفراء الجدد

الخميس  7مايو  14 - 2020رمضان  - 1441العدد 4223

االرتقـــاء بالعالقـــات مـــع الـــدول الصديقـــة إلـــى آفـــاق أوســـع

المنامة  -وزارة الخارجية

تســلم وزيــر الخارجيــة عبداللطيــف بــن راشــد الزيانــي ،أمــس األربعــاء،
ً
نســخا من أوراق اعتماد عدد من ســفراء الدول الصديقة المعينين لدى

مملكة البحرين ،وذلك عبر االتصال االلكتروني المرئي ،بمشــاركة وكيل

تنسيق عسكري بين البحرين وبريطانيا

الــوزارة للشــؤون الدوليــة الشــيخ عبــدهللا بــن أحمــد آل خليفــة ووكيــل

الوزارة الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة.

الرفاع  -قوة دفاع البحرين

حيث تســـلم وزير الخارجية نسخة

وتســـلم نســـخة مـــن أوراق اعتمـــاد

اســـتقبل وزيـــر شـــؤون الدفاع

العســـكري البريطانـــي ،وتـــم

نغاوفونغســـي ســـفير جمهوريـــة

الجمهوريـــة القيرغيزيـــة المعينـــة

حســـن النعيمـــي فـــي القيـــادة

والتنســـيق العســـكري المشترك

الكويت.

بحـــري PAUL A WINDSOR

مـــن أوراق اعتمـــاد سيسونســـي

الو الديمقراطيـــة الشـــعبية المعيـــن
لـــدى مملكـــة البحريـــن والمقيم في

الكويت.

ســـمار غـــول ادامقولوفـــا ســـفيرة

الفريـــق الركـــن عبـــدهللا بـــن

لـــدى مملكة البحريـــن والمقيمة في

العامـــة صبـــاح أمـــس ،المقـــدم

وقد رحب وزير الخارجية بالسفراء

الملحـــق العســـكري بســـفارة

بالمســـتوى المتميـــز الـــذي يربـــط

المملكة.

مملكة البحريـــن وبلدانهم الصديقة

شـــؤون

وتسلم نسخة من أوراق اعتماد فو

المعينيـــن ،معربًـــا عـــن اعتـــزازه

المملكة المتحدة الصديقة لدى

االشـــتراكية المعيـــن لـــدى مملكـــة

العاقـــات الثنائية التـــي تجمع بين

وخـــال اللقـــاء رحـــب وزيـــر

فيت زونغ ســـفير جمهورية فيتنام

البحرين والمقيم في الرياض.

كما تسلم الزياني نسخة من أوراق

والتـــي تشـــهد نمـــوً ا وتطـــورًا علـــى

ســـفير جمهورية اثيوبيا الفيدرالية

المتبادل على االرتقاء بمســـتويات

اعتمـــاد عبدالفتـــاح عبدهللا حســـن

الديمقراطيـــة المعيـــن لـــدى مملكـــة

البحرين والمقيم في الكويت.

متمنيا للسفراء
المشـــتركة للجميع،
ً

غوميـــس توليـــدو ســـفير الواليـــات

من جانبهم ،أكد الســـفراء المعينون

مملكـــة البحريـــن والمقيـــم فـــي

الرياض.

حضر اللقاء اللواء الركن بحري
يوســـف أحمد مال هللا مساعد
رئيـــس هيئـــة األركان لإلمـــداد

والتموين ،واللواء الركن بحري
محمـــد هاشـــم الســـادة مديـــر

التعاون العسكري.

“معا نهتم” من “إبراهيم خليل كانو”
دعم جديد لـ ً

التعـــاون بمـــا يلبـــي الطموحـــات

وتســـلم وزيـــر الخارجيـــة كذلـــك

المتحـــدة المكســـيكية المعيـــن لدى

القائم بين البلدين الصديقين.

كافـــة األصعـــدة فـــي ظـــل الحرص

كل التوفيـــق والنجـــاح في مهامهم

نســـخة مـــن أوراق اعتمـــاد أنيبـــال

الدفـــاع

بالملحـــق

اســـتعراض عاقـــات التعـــاون

الدبلوماسية.

لدى مملكة البحرين حرص بادهم
علـــى االرتقـــاء بعاقـــات الصداقـــة

القائمـــة مـــع مملكـــة البحريـــن

واالرتقـــاء بهـــا إلى آفاق أوســـع بما

بعود بالخير والمنفعة على الجميع،

متمنيـــن لمملكـــة البحريـــن دوام

التقدم واالزدهار.

فؤاد إبراهيم كانو

محافظ العاصمة
المنامة -محافظة العاصمة

تزامنًا مع حلول شـــهر رمضـــان المبارك،

كانـــو ،فـــؤاد إبراهيـــم كانو “مـــن واجبنا

دعمهـــا لصالـــح حملـــة “معا نهتـــم” التي

الوطـــن والمواطنيـــن والمقيميـــن فـــي

أعلنـــت شـــركة إبراهيم خليـــل كانو عن
تعنـــى بتوزيـــع الســـال الغذائيـــة علـــى

األســـر البحرينية المتعففـــة والمتضررة

من أزمة فيـــروس كورونا ،إذ تأتي هذه
المبـــادرة ضمن مســـاعي الشـــركة لدعم

جهود فريق البحرين ولتحقيق األهداف
المنشـــودة باتخـــاذ كافـــة اإلجـــراءات

االحترازيـــة والتدابيـــر الوقائيـــة للحـــد

من انتشار الفيروس.وقال نائب رئيس
مجلـــس اإلدارة بشـــركة إبراهيـــم خليل

تلبية نداء المبادرات الســـاعية إلى خير
مملكتنا الغالية ،وهذه المبادرة جزء من
سياســـة الشـــركة في الجوانب الوطنية
واإلنســـانية ،ولذلك يســـعدنا المســـاهمة
فـــي حملـــة (معـــا نهتـــم) التـــي تنظمهـــا

محافظـــة العاصمـــة ،مـــن أجـــل تقديـــم

مـــا نســـتطيع للمجتمـــع بكافـــة مكوناته

وأطيافه ،ومد يـــد العون لذوي الحاجة

من العوائل المتعففة بالتزامن مع الشهر
الفضيل”.

تعزيـــز التــــزام البحريــــــن بقــــرارات مجلــس األمــــن
عبداهلل بن أحمد :بناء القدرات والمهارات لتطبيق أفضل السبل والممارسات

المنامة  -وزارة الخارجية

نظمت اللجنة الوطنية لمتابعة التزام مملكة البحرين بجميع القرارات الصادرة عن مجلس األمن الدولي ،برئاسة وكيل
وزارة الخارجية للشؤون الدولية الشيخ عبدهللا بن أحمد آل خليفة ،ورشة عمل وطنية إلكترونية مرئية؛ لبناء القدرات
حــول حمايــة القطــاع غيــر الربحــي من االســتغال اإلرهابي ،وهــي الثانية من نوعهــا بمملكة البحرين ،خــال الفترة من
 7 - 6مايو الجاري ،بالشراكة مع مكتب األمم المتحدة لمكافحة اإلرهاب وفريق العمل المعني بتنفيذ مكافحة اإلرهاب.

كانـــت وال تـــزال ملتزمـــة بتنفيـــذ

جميـــع توصيات مجموعـــة العمل
المالـــي (فاتـــف) ،ومنهـــا التوصية

الثامنة موضوع الورشـــة ،مشددًا
على أهمية بناء عاقة قائمة على

وأكد الشـــيخ عبدهللا بن أحمد آل

الورشـــة تبادل األفـــكار والخبرات

آل خليفة على أن مملكة البحرين

خليفـــة بافتتـــاح الورشـــة أهميـــة

مع الجهات الدولية المعنية ،لبناء

بقيـــادة عاهـــل البـــاد صاحـــب

اســـتدامة الجهـــود الراميـــة إلـــى

القـــدرات والمهارات بشـــأن أفضل

الجالة الملك حمد بن عيســـى آل

تعزيـــز التـــزام البحريـــن بقـــرارات

الســـبل

لتطبيـــق

خليفة ،تبذل جهودًا رائدة وفاعلة

مجلس األمن الدولي ،وما يضطلع

قـــرارات مجلـــس األمـــن الدولـــي

فـــي مكافحـــة اإلرهـــاب ،وتتبنـــى

به من مهام ومســـؤوليات لحماية

والوفـــاء بتوصيـــات مجموعـــة

اســـتراتيجية اســـتباقية وشـــاملة

خليفة أن عدد المشاركين المرتفع

الســـلم واألمن الدوليين مع األخذ

العمـــل المالـــي (فاتـــف) ووضـــع

فـــي االعتبـــار إجراءات الســـامة

الضوابط الوقائية؛ من أجل تفادي

تربـــط البعـــد األمني مع مســـارات
التنميـــة المســـتدامة ،فضـــاً عـــن

المرئية والبالغ عدهم  102مشارك،

في الوقت الراهن.

أية اســـتغال لمنظمـــات المجتمع

تكريـــس

المتحضـــر

لهـــو دليل على زيـــادة الوعي لدى

وأوضـــح وكيـــل وزارة الخارجيـــة

المدني كغطاء لتمويل اإلرهاب.

وتعزيز دولة القانون.

العاملين في القطاعات المشاركة،

للشـــؤون الدوليـــة أن الغايـــة مـــن

وشـــدد الشـــيخ عبدهللا بـــن أحمد

وأشـــار إلـــى أن مملكـــة البحريـــن

وإمكان تســـخير التكنولوجيا من
أجـــل تحقيـــق الغايـــات والتغلـــب

والممارســـات

التعايـــش

التعاون والثقة وتبادل المعلومات
مـــع القطاع غير الربحي؛ من أجل

التوعية بالمخاطر المحدقة به.

وأكد الشـــيخ عبدهللا بن أحمد آل
فـــي هـــذه الورشـــة اإللكترونيـــة

بيانات الخبر

علـــى الصعوبـــات المترتبـــة علـــى

فـــي هـــذا المجـــال ،وبمشـــاركة

جائحة فيروس كورونا.

أعضـــاء اللجنـــة الوطنيـــة لمتابعة

وعقدت الورشـــة بحضور المنسق

تنفيـــذ قـــرارات مجلـــس األمـــن

المقيـــم لألمـــم المتحـــدة باإلنابة،

الدولـــي ،إلـــى جانـــب ممثليـــن

وخبراء من مكتب األمم المتحدة

عـــن جهـــات مختلفـــة ومنظمـــات

لمكافحـــة اإلرهـــاب ،ونخبـــة مـــن

المجتمـــع

والبنـــوك

الخبـــراء الدولييـــن المتخصصين

والمؤسسات المالية.

المدنـــي

اليوم
رصد مصابين من مخالطين في محالت تجارية وصناعية
التاريخ

المنامة  -بنا

الخبر

أكــدت وزارة الصحــة مواصلــة تكثيــف الجهــود للحــد مــن انتشــار فيــروس كورونــا “كوفيــد  ”19واســتمرار تعزيــز
اإلجــراءات االحترازيــة فــي مملكــة البحريــن بما يتماشــى مع المســتجدات المحلية لفيــروس كورونــا ويدعم جميع

جهة النشر

التدابيــر الوقائيــة التــي تــم اتخاذهــا بهدف تقليل معدل معيار التكاثر األساســي ( )R0إلى أقــل من واحد والوصول
إلى تسطيح المنحنى الخاص بالفيروس.

الصفحة

وأوضحـــت الـــوزارة أن تكثيـــف

بيـــن رصد حـــاالت نتيجة تخالط

المجتمـــع البحرينـــي هـــو ركيـــزة

العشـــوائية

فـــي مجمعـــات ومحـــال تجارية،

أســـاس

األهـــداف

وعمليـــات معرفـــة تفاصيـــل أثـــر

وبقـــاالت ،ومناطق ســـكن العمالة

المرجـــوة،

المخالطيـــن كشـــف عـــن حـــاالت

الوافـــدة ،ومســـتودعات صناعية

بالقـــرارات والتعليمـــات الصادرة

قائمـــة فـــي المنامـــة والمحـــرق

وتجاريـــة ،وشـــركات الصيانـــة،

يفوق أي إجـــراء وقائي وصحي

والحراســـة،

آخـــر وسيســـهم فـــي تحقيـــق

الفحوصـــات

العدد

الرابط اإللكتروني
وشـــارع

البديـــع

وشـــركات

األمـــن

والنويـــدرات

ورأس

وشـــركات

خدمـــات

والبســـيتين
والعكـــر

النظافـــة،

لتحقيـــق
فالتـــزام

الجميـــع

المنشود والتصدي للفيروس.
وأهابـــت

الـــوزارة

بجميـــع

وزارة الصحة:
ضرورة االلتزام
بتعليمات الجهات
المعنية للوقاية
من “كورونا”
في المحال التجارية والصناعية
بـــدءا من يـــوم الخميس الســـاعة
ً
مســـاء ،مشددة على أن خروج
ً
7

لمكافحة فيروس كورونا “كوفيد
.”19

وأوضحـــت الـــوزارة أن مـــن أهم
التدابير الوقائيـــة ارتداء األقنعة

وكمامات الوجه من قبل العاملين
ومرتـــادي المحـــال التجاريـــة،

وتقليـــل

عـــدد

الموجوديـــن

بالمنشـــأة ومنـــع االكتظـــاظ فـــي
المحـــات مـــع الحفـــاظ علـــى
مســـافة التباعـــد االجتماعـــي،

وتنظيم االنتظار خارج المحات

األفـــراد للضـــرورات المعيشـــية

وااللتزام بالتعقيم المســـتمر لهذه

وكمامـــات الوجه وتطبيق تدابير

الصحة.

زياراتهـــا

فقط والتزامهـــم بارتداء األقنعة

المحـــات وفـــق إرشـــادات وزارة

يضمـــن

وأكـــدت وزارة الصحـــة اســـتمرار
مناطـــق مملكة البحريـــن إلجراء

زويد وعســـكر والـــزالق والجفير

وعيـــادات طبيـــة ومراكز صحية

والرفـــاع وســـلماباد والنويـــدرات

في مختلف محافظات المملكة.

المواطنيـــن والمقيميـــن ضـــرورة

وســـترة وجدحفص ومنطقة ألبا

ونوهـــت وزارة الصحـــة بـــأن

االلتزام بالتعليمـــات الصادرة من

الصناعية ،إلى جانب مناطق عدة

الحفـــاظ علـــى الســـامة العامـــة

الجهـــات المعنية وعـــدم التهاون

اســـتمرار حريـــة التنقـــل ويدعـــم

فـــي مختلف أنحـــاء المملكة ،كما

مســـؤولية الجميـــع ،وأن وعـــي

بهـــا مـــع عـــودة اســـتئناف العمـــل

جميع الجهـــود الوطنية المبذولة

التباعـــد

االجتماعـــي

الميدانيـــة

لمختلـــف

فحوصـــات مختبريـــة لعينـــات
عشـــوائية وفق المعاييـــر الطبية
المعتمـــدة ،بالتنســـيق مـــع وزارة
الداخليـــة عبـــر اإلدارة العامـــة
للدفـــاع المدنـــي التـــي تواصـــل
عمليـــات

التطهيـــر

والتعقيـــم

لمناطـــق

الزيـــارات،

وشـــرطة

خدمـــة المجتمـــع التـــي تقـــوم
بالحمات التوعويـــة والتثقيفية
فـــي هـــذه المناطـــق والتأكـــد من
التـــزام المواطنيـــن والمقيميـــن
بالتعليمات الصادرة كمنع التجمع
فـــي األماكـــن العامة ألكثـــر من 5
أشـــخاص واتباع تدابيـــر التباعد
االجتماعـــي؛

لحفـــظ

وسامة الجميع.

صحـــة
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الفريق الوطني للتصدي لـ “كورونا” :معدالت اإلصابة بالفيروس في البحرين األقل عالم ًيا
موجة ثانية للجائحة خالل الخريف المقبل
بدور المالكي

أكد وكيل وزارة الصحة وليد المانع أن الوزارة والجهات كافة مســتمرة في جهودها
للتصدي لفيروس كورونا بما يســهم في الحفاظ على صحة وســامة الجميع ،مشــيدًا

بالتزام الجميع في شهر رمضان بالقرارات والتعليمات الصادرة من الجهات الرسمية،
والذي يدل على مدى وعي المجتمع البحريني ومسؤوليته للحد من انتشار الفيروس.
وقـــال المانـــع إن وزارة الصحـــة تتابـــع

وأوضـــح أن الخدمـــة عبـــارة عـــن قنـــاة

بمســـتجدات فيـــروس كورونـــا ،وترصـــد

( )Chatbotبنـــاءً علـــى المحـــاكاة الذكيـــة

كافـــة المؤشـــرات العالميـــة ذات العالقـــة
باســـتمرار التطـــورات المحليـــة مقارنـــة

بالمقاييـــس العالميـــة ،مضيفـــا أن مـــن

المقاييـــس العالميـــة معيـــار التكاثـــر

األساســـي ( ،)R0وهو يمثل متوسط عدد
األشـــخاص الذيـــن يمكـــن أن ينتقل إليهم

الفيـــروس مـــن حالة قائمـــة بالفعل ،حيث
يبلـــغ معدل معيار التكاثر األساســـي ()R0
حاليـــا فـــي البحريـــن  1.14لــــ  14يومـــا
ً

متتاليا ،وهـــذا يعني أن مســـتوى العدوى
فـــي البحرين هـــو واحد إلـــى واحد ،وهو

معدل ليس بالكبير ،ونعمل ألن يكون أقل
من هذا الرقم.

تفاعليـــة تعتمـــد على الـــرد اآللـــي الفوري
مـــع المســـتخدم وتتميـــز بســـرعتها ودقة

المعلومـــات المقدمـــة من خاللها ،وتســـهم
فـــي الوقـــوف علـــى آخـــر المســـتجدات

المتعلقـــة بفيـــروس كورونـــا (كوفيـــد )19

الطاقة االستيعابية
لمراكز العالج
 2573واإلشغال
سريرا
1950
ً

وأضافـــت الدوســـري أن علـــى األســـواق

مـــن جانب آخر ،أكد المقـــدم طبيب مناف

والمحـــالت التجاريـــة االلتـــزام بالتدابيـــر

القحطانـــي استشـــاري األمـــراض المعدية

تكثيف كافة اإلجراءات االحترازية

واإلجـــراءات الوقائية ،ومن أهمها التباعد

بالمستشـــفى العســـكري وعضـــو الفريـــق

االجتماعـــي وعـــدم التهاون فـــي تنفيذها

الوطني للتصدي لفيروس كورونا ضرورة

والتدابير الوقائية

بالشـــكل الذي يضمـــن ســـالمة المواطنين

مواصلـــة االلتزام بالقـــرارات واإلجراءات؛

والمقيمين في مملكة البحرين.

للتمكـــن مـــن تجـــاوز تحـــدي فيـــروس

ونوهـــت الدوســـري باســـتمرار تكثيـــف

كورونا ،مشيرًا أن مملكة البحرين تواصل

الحمـــالت التفتيشـــية مـــن جانـــب وزارة

خططهـــا االســـتباقية واالحترازيـــة لكافة

الصناعـــة التجارة والســـياحة ،والتأكد من

الســـيناريوهات ،حيـــث تم مؤخرًا إنشـــاء

تطبيـــق األســـواق والمحـــالت التجاريـــة

وحـــدة العنايـــة المركـــزة فـــي المستشـــفى

لكافة القـــرارات واإلجـــراءات االحترازية

الميدانـــي بســـترة؛ لضمـــان توفير مختلف

المتخـــذة؛ للحـــد مـــن انتشـــار الفيـــروس،

الخدمات الصحيـــة للمواطنين والمقيمين

داعيـــة المواطنيـــن لإلبـــالغ عـــن أيـــة

وفق أفضل المعايير الطبية بما يسهم في

مخالفـــات وتجاوزات.تدريب ما يزيد عن

التصدي لفيروس كورونا (.)COVID-19

 1500شخص من كوادر طبية

وأوضـــح القحطاني أنه تم تجهيز الوحدة

مـــن جهتهـــا أكـــدت وكيـــل وزارة الصناعة

والتجـــارة والســـياحة لشـــؤون التجـــارة

فـــي مملكـــة البحرين ،كما تقـــدم عددًا من
ً
الحقا.
الخدمات سيتم اإلعالن عنها

لتكثيـــف كافـــة اإلجـــراءات االحترازيـــة

لمراكز العزل والعالج  2573يبلغ اإلشـــغال

كورونـــا ،وضـــرورة اســـتمرار األســـواق

وأشـــار المانع إلى أن الطاقة االســـتيعابية
منهـــا  1950ســـريرًا فقـــط .أمـــا الطاقـــة

االســـتيعابية لمراكـــز الحجـــر الصحـــي

االحتـــرازي  ،2474فيبلـــغ اإلشـــغال منهـــا
.391

إيمـــان الدوســـري علـــى مواصلـــة الجهـــود

والتدابيـــر الوقائيـــة للتصـــدي لفيـــروس

والمنشـــآت والمجمعات التجارية بتطبيق
التعليمـــات الصـــادرة للحـــد مـــن انتشـــار

فيـــروس كورونا  COVID-19خالل شـــهر

رمضان.

جـــاء ذلك خـــالل المؤتمـــر الصحفي الذي

عقـــده الفريق الوطنـــي للتصدي لفيروس

كورونا ( )COVID-19ظهر أمس في مركز
ولـــي العهـــد للبحـــوث الطبيـــة والتدريـــب

بالمستشفى العســـكري؛ للحديث عن آخر

أن العمـــل مســـتمر لتكثيـــف الجهـــود فـــي

نهايـــة العـــام رد المقدم القحطاني أنه يتفق مع ما طرحتـــه “البالد” من عودة ثانية قوية

والفحص ،مشيرا إلى أن زيادة األعداد سببها إجراءات الترصد والفحص ،فنحن نبحث

النتائـــج المرجـــوة ،حيـــث ســـتقوم وزارة

مطروحـــة ،مؤكدا أن البحرين قد اتخذت كافـــة اإلجراءات االحترازية الالزمة في مثل

بالتعاون مع شـــركتي واتساب وفيسبوك

وفي رده على ســـؤال حول أن أغلبية اإلصابات هي للعمال الوافدين ،رد المانع ،نحن ال

أظهـــرت ضمـــن تجارب دول أخرى عدم فعاليتها من حيث تعرض األشـــخاص للفيروس

انفوبيـــب؛ بهدف تعزيز الوعي المجتمعي

وللحـــد من تفشـــي الوباء اتخذنـــا إجراءات احترازية ووقائية مـــن حيث تقليل الكثافة

ألن من الصعب معرفة مدى تحمل كل شـــخص للفيروس وكيف هي مناعته ،فتعريض

مســـارات العمل كافة؛ لتحقيق المزيد من
الصحـــة اليـــوم بتدشـــين خدمـــة جديـــدة

هذه الحاالت.

عبـــر منصـــة االتصـــاالت العالمية لشـــركة

ننكر العمل الذي تقوم به العمالة الوافدة ،مشيرا إلى أن أننا نعيش معهم في بلد واحد،

لـــدى المواطنيـــن والمقيميـــن فـــي مملكة

البحرين باللغتين العربية واإلنجليزية.

السكانية لهم ،وتقوم وزارة الصحة بالترصد والعزل والعالج للحاالت المصابة.

وأجهزة األشـــعة الســـينية وأجهزة غسيل
الكلـــى المتنقلـــة ،وتجهيز مخـــزن متكامل
لألدويـــة والعقاقيـــر وفقـــا لمتطلبـــات

الوحدة.

ولفـــت القحطانـــي أنـــه تم فـــي مركز ولي

العهـــد للتدريب والبحـــوث الطبية تدريب
مـــا يزيـــد عـــن  1500شـــخص مـــن أطباء،

وممرضيـــن ومنتســـبين للمهن المســـاعدة
الطبيـــة ،حيـــث اشـــتمل التدريـــب علـــى

مختلف الـــورش العملية المكثفة ،وأحدث
التوجيهـــات لمكافحـــة وعـــالج فيـــروس

والتعامل مع الحاالت القائمة الحرجة.

بكافـــة القرارات والتعليمـــات الصادرة بما

للوباء ،موضحا أن العلماء يتوقعون عودته في الخريف المقبل من ضمن  ٣سيناريوهات

و 250ممرضـــا وممرضـــة ،ومختبـــر طبي،

والتدريـــب فـــي مجـــال العـــالج التنفســـي

وفي رده على ســـؤال لـ “ البالد “ حول االســـتعدادات الوطنية الالزمة بشـــأن التحذيرات

يحفظ صحة وســـالمة الجميع ،الفتا إلى

كادر طبي متخصص مكون من  55طبيبا،

أحـــدث أجهـــزة التنفـــس االصطناعـــي،

وفي رد على سؤال حول زيادة أعداد المصابين قال القحطاني إن فريق البحرين الوطني

والمخـــاوف العالميـــة حول عـــودة قوية للفيـــروس والوباء خالل الخريـــف القادم أو مع

جهـــاز تنفس اصطناعيا ،وســـتدار من قبل

بفيـــروس كورونـــا وكيفيـــة التعامـــل مـــع

جميعا
كــــادرا صحيــــا تمــاثلــوا للشفـــاء
القحــطـــانــــي :إصـــابـــة 57
ً
ً

مستجدات فيروس كورونا.

اســـتيعابية تبلغ  152سريرًا مجهزا بـ 152

كورونا ،فـــي التعامل مع الحـــاالت القائمة

زيــادة أعـــداد المصــابيــــن سببهــــا التـــرصــــد

وشدد المانع على ضرورة مواصلة االلتزام

في وقت قياســـي خـــالل  14يومً ا ،بطاقة

يعمـــل ومنـــذ اليوم األول ضمن خطته التي تشـــمل الكشـــف والعـــزل والمتابعة والترقب

عن األماكن ذات االحتماالت ،منوها بأن عدد اإلصابات في الكوادر الطبيبة والممارســـة
لعملهـــا فـــي الصفـــوف االولـــى بلـــغ  57كادرا صحيـــا ،مؤكـــدا أنهـــم تعافوا مـــن الفيروس

وتماثلوا للشفاء جميعا .وعن سياسة مناعة القطيع ،أوضح القحطاني أن هذه السياسة
من دون معرفة العواقب ،ما أدى إلى توافد أعداد كثيرة للمستشـــفيات بحاالت حرجة؛
الناس للمرض دون معرفة النتائج والعواقب غير مقبول أخالقيا وطبيا.

تعافي  1762حالة وخروجها من
مراكز العزل والعالج
من جهتهـــا ،تطرقت استشـــارية األمراض
المعديـــة واألمـــراض الباطنيـــة بمجمـــع
الســـلمانية الطبـــي جميلـــة الســـلمان إلـــى
الوضـــع الصحـــي للحـــاالت القائمـــة ،حيث

بلغت الحاالت القائمة في مملكة البحرين
 1950حالـــة قائمـــة جميعهـــا مســـتقرة
باســـتثناء حالـــة واحـــدة تحـــت العنايـــة،

كمـــا تم تعافي  1762حالـــة وخروجها من

مراكز العزل والعالج.

رئيس األمن العام :البحرين عمدت لخطوات استباقية حالت دون انتشار الفيروس
تبـــادل التجـــارب بيـــن دول العالـــم سيســـهم فـــي التخفيـــف مـــن آثـــار الجائحـــة

المنامة  -وزارة الداخلية

مجلـــس الـــوزراء ،معربا عن تقديره لجهود ســـموه

شارك رئيس األمن العام الفريق طارق الحسن في
اجتماع رؤســـاء أجهزة الشـــرطة فـــي دول منطقة
الشـــرق األوســـط وشـــمال إفريقيـــا األعضـــاء فـــي

المنظمـــة الدوليـــة للشـــرطة الجنائيـــة ،والذي عقد

صباح أمس عبر تقنية االتصال المرئي.

وألقـــى رئيـــس األمن العـــام كلمة خـــالل االجتماع

نقل في مســـتهلها تحيات وزير الداخلية وتمنياته

بالتوفيق والنجاح لالجتماع ،والذي يأتي في ظل

ظروف استثنائية تعيشها دول العالم جراء تفشي
فيـــروس كورونـــا حيث اســـتعرض تجربـــة مملكة

البحريـــن في الحد من انتشـــار الفيروس ،موضحا

أن البحريـــن وبتوجيهات من جاللة الملك تعاملت
مـــع هـــذه الكارثـــة العالميـــة قبل أن تســـتفحل في

البحرين استنادا إلى بنية تحتية قوية ومن خالل
خطوات اســـتباقية وتدابير وقائيـــة كان لها الدور
األساســـي فـــي الســـيطرة علـــى انتشـــار الفيروس؛
ممـــا أســـهم فـــي الحد مـــن انتشـــاره وتقليـــل عدد

ضحايـــاه  ،مشـــيدا بعمل فريق البحريـــن والمكون
مـــن الجهـــات ذات العالقة ويضم كفـــاءات وطنية

مشـــهودة بتوجيهـــات ومتابعة اللجنـــة الحكومية
التنســـيقية برئاســـة صاحـــب الســـمو الملكـــي ولي
العهـــد نائـــب القائد األعلـــى ،النائـــب األول لرئيس

اليوم

وفريـــق البحريـــن ،والتـــي كان لها الفضـــل بتوفيق
مـــن هللا في وضـــع البحرين في موضع متقدم في

مواجهة الجائحة.

الخليج الناقلة الوطنية.

وأضـــاف أن البحريـــن اتخـــذت خطـــوات نوعيـــة

جانب الجميع بارتداء كمامة الوجه في األســـواق

دفع رواتـــب المواطنين في القطـــاع الخاص لمدة

بمـــا ال يقـــل عن متـــر ونصـــف بين األشـــخاص في

تمثلـــت بإطالق حزمـــة مالية واقتصادية ،شـــملت

وقـــال إن مملكة البحرين ولمواجهـــة هذه الكارثة

 3أشـــهر ،وتحمل فواتير الكهرباء والماء عن كافة

وإنســـانية من منطلق إســـتراتيجيتها القائمة على

اإلعفـــاءات وإعـــادة هيكلة القـــروض بالتعاون مع

اتبعت سياسة ورؤية واضحة ذات أبعاد مجتمعية
احترام وتعزيز مبادئ حقوق اإلنســـان وتجسيدها
علـــى أرض الواقـــع  ،مضيفـــا أن هـــذا النهـــج اتخذ

مظاهـــر متعددة منها على ســـبيل المثال ال الحصر

معاملة المواطن والمقيم على حد سواء من حيث
كفالـــة الضمان الصحي والرعايـــة الطبية المجانية
الكاملـــة ،تنفيـــذ أكثر مـــن  155ألـــف عملية فحص

طبي لكشف الحاالت المصابة وتحديد المخالطين
لهـــا ،من بينهـــا فحوصات اســـتباقية بالمواقع التي

يشـــتبه انتشـــار الفيروس فيها ،حيث وصل معدل
حـــاالت الفحـــص إلـــى  882شـــخصا لـــكل  10آالف

من الســـكان ،كما لم تقم البحرين بإغالق حدودها

الدولية ،ووضعت ضوابط وتدابير تضمن استمرار

حركة النقل وتوفير المواد الغذائية واالحتياجات
المعيشـــية ،وكذلـــك حركـــة الســـفر الضرورية مثل
الترانزيـــت ،وســـاهمت فـــي إجـــالء رعايـــا العديـــد

مـــن الدول من خـــالل منافذها وبمســـاعدة طيران

بالقرارات المتعلقة بالوقاية من انتشـــار الوباء من

المشـــتركين لـــذات المـــدة ،إضافة إلى سلســـلة من

البنوك والمؤسسات المالية.

والمواقـــع المزدحمـــة وتحقيـــق التباعد الجســـدي،
األماكـــن العامـــة ،والمســـاعدة في تقديـــم وجبات
الطعـــام للعمـــال األجانـــب الذيـــن فقـــدوا وظائفهم

وتوفير مساكن مؤقتة لهم ضمن جهود تهدف إلى

تخفيف كثافة العمالة في المساكن وتوفير رعاية

وأشـــار رئيس األمن العام في كلمته إلى أنه ضمن

صحية مجانيـــة كاملة لهم ،والتواصل مع الجهات

فـــي التخفيف من آثار هـــذه الكارثة وبلوغ مرحلة

اللجنـــة التنســـيقية حرصـــت وزارة الداخلية على

الســـالمة في السكن الجماعي المشـــترك ،وتكليف

في وضـــع الخطـــط االســـتباقية والســـيناريوهات

المدنـــي في تنفيذ أعمـــال التطهير والتعقيم لكافة

أزمـــة أو كارثة .واختتم رئيس األمـــن العام كلمته

آالف المتطوعيـــن للمشـــاركة فـــي هـــذه األعمـــال

الجنائيـــة ،والتـــي لهـــا الفضل فـــي تحقيـــق الكثير

المنزلـــي عبـــر اســـتخدام تطبيـــق “مجتمـــع واعي”

عبـــر تبـــادل المعلومات أو المســـاعدة في الوصول

هـــذه الجهود الوطنية وفـــي إطار تنفيذها قرارات

أداء مهامهـــا وواجباتها الوطنية في إطار تكاملي
وتنســـيقي ،منوهـــا في هـــذا الصدد إلى المشـــاركة

في إطـــالق حمالت توعوية مكثفة بالتنســـيق مع

وزارة اإلعالم ،وتشكيل فريق أمني مختص يقوم
بتقصي اإلصابات وتحديد المخالطين؛ لمســـاعدة

الجهـــات المعنية في اتخاذ اإلجراءات االحترازية
المطلوبـــة ،ووضـــع اللجنـــة الوطنيـــة لمواجهـــة

الكـــوارث برئاســـة رئيـــس األمـــن العـــام فـــي حالة

بيانات الخبر

انعقاد دائم؛ للعمل على متابعة اإلجراءات الالزمة
ضمـــن الخطـــة الوطنية لمواجهة الكـــوارث ،وقيام
الدوريـــات األمنيـــة بالعمـــل علـــى تنفيـــذ قـــرارات

اللجنـــة التنســـيقية ،ومـــن بينهـــا متابعـــة االلتـــزام

المعنية؛ للتأكد من توفر كافة اشتراطات ومعايير

التعافـــي مـــع اإلشـــارة إلـــى أهميـــة العمـــل بجدية

فـــرع التعامـــل مع المـــواد الخطرة بمســـاند الدفاع

المطلوبـــة؛ كونهـــا أدوات مهمـــة فـــي التصـــدي ألي

الشـــوارع والمرافـــق الحيويـــة ،فضال عنـــد إعداده

بالتأكيـــد علـــى دور المنظمـــة الدوليـــة للشـــرطة

ميدانيـــا ،ومتابعة األشـــخاص الخاضعيـــن للحجر

من النجاحات األمنية على مســـتوى العالم ســـواء

وآلية السوار اإللكتروني.

ألفضل الممارســـات ورفـــع القدرات ،مشـــيدا بدور

وأكـــد رئيس األمن العام أن تجربة مملكة البحرين

المنظمة ومنتســـبيها ،وفـــي مقدمتهم األمين العام

ضمـــن جهـــود دولية تهـــدف للتصـــدي لهـــذا العدو

إلى فتح مزيد من آفاق التعاون المشترك ،وتبادل

التجارب الناجحة بين دول العالم الشـــك سيسهم

الجريمة ،والحفاظ على األمن والسلم الدوليين.

فـــي مكافحـــة جائحـــة كورونـــا كوفيـــد  19تأتـــي

علـــى هـــذه الجهـــود المشـــكورة ،معربا عـــن التطلع

غير المرئـــي الذي ضرب العالم ومازال ،لكن تبادل

الخبـــرات بمـــا يعزز التعـــاون الدولي فـــي مكافحة

التاريخ

الياقوت :البحرين والسعودية ضربتا مثاال رائعا في تخفيف آالم البشرية
الخبر
جهة النشر

لهـــا تـــؤدي دورا بـــارزا فـــي تحقيق

محرر الشؤون المحلية

الصفحة

قال عضو مجلس إدارة الجمعية الخيرية الســعودية البحرينية (حســن الجوار) رئيس اللجنة اإلعامية بالجمعية الصحفي
جمــال الياقــوت إن البلديــن الشــقيقين (مملكــة البحرين والمملكة العربية الســعودية) قدما مثاال رائعا فــي األعمال الخيرية

العدد

التطوعيــة وضربــا أروع األمثلــة فــي إطار المبادرات المتميزة في المشــاريع اإلنســانية من برامج خيريــة متميزة ومتعددة
فــي ترســيخ روح التكافــل االجتماعي لألســرة الواحدة وتخفيف آالم البشــرية في ظل الدعم والحــرص واالهتمام من لدن
خادم الحرمين الشــريفين الملك ســلمان بن عبدالعزيز آل ســعود وأخيه عاهل الباد صاحب الجالة الملك حمد بن عيســى

الرابط اإللكتروني

آل خليفة.

أهدافها ورسالتها النبيلة في تقديم
خدماتهـــا فـــي مـــدن وقـــرى مملكة

البحرين لمساعدة األسر السعودية
المحتاجـــة المقيمـــة إقامـــة دائمـــة

بمملكـــة البحرين ورعايتها ومتابعة

أحوالهـــا ،فيمـــا تواصـــل الجمعيـــة
مســـاعداتها للمطلقات البحرينيات

وأضاف الياقوت بأن العمل الخيري

إنســـاني بمواثيـــق ومبـــادئ يحـــث

وأوضـــح بـــأن الجمعيـــة الخيريـــة

اللواتي اقترن بمواطنين سعوديين

الســـعودي والبحرينـــي هـــو واجـــب

وأمرنا به ديننا اإلسالمي الحنيف.

التي تتخذ من مملكة البحرين مقرا

مساعدة األيتام وذوي االحتياجات

التطوعـــي فـــي أوســـاط المجتمـــع

على اإلصالح االجتماعي واألسري

الســـعودية البحرينية حسن الجوار

وأنجبـــن أوالدا وبنـــات وأيضـــا

الخاصـــة واألرامل والمطلقات ممن
تنطبق عليهم المســـاعدات وصرف

اإلعانات.

ونـــوه الياقوت بـــأن الجمعية تحث
أصحـــاب القلـــوب الرحيمة وطالبي
األجر والمحســـنين بالتبـــرع للقرب
إلـــى هللا عـــز وجـــل كمـــا أن رئيـــس

وأعضـــاء مجلـــس إدارة الجمعيـــة
يتقدمـــون بوافـــر الشـــكر والتقديـــر

إلى المتبرعين ولكل من ساهم في
دعم الجمعية.

جمال الياقوت

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

السجون اإليرانية تحرم البشر من الكتاب والقراءة
إن الحديـــث عن الثقافة اإليرانية ومعاناة الكتاب واألدباء واإليرانيين

الموجهة لها الدعاية ضد النظام ،وتشـــكيل حملة إللغاء عقوبة اإلعدام

اإليرانية منذ أن وصل نظام الخميني إلى الســـلطة تبين لنا مدى القمع

فـــي مجلـــة األســـبوع األدبـــي الســـورية العـــدد  647موضـــوع بعنـــوان

“الشـــرفاء” حديـــث ذو شـــجون ،فمراجعـــة دقيقـــة لمســـيرة الثقافـــة

والمضايقات -والزج في الســـجون  -التي يتعـــرض لها األدباء والكتاب

اإليرانيون وكل من يحمل شعلة الكلمة الحرة ،مثل الناشطة الحقوقية
اإليرانيـــة نرجـــس محمـــدي التي عاقبهـــا القضاء اإليراني بالســـجن 16

عاما ،وقد ذكرت في رسالة مسربة من معتقل “زنجان” نشرت الثاثاء
الماضـــي أن “الســـلطات ال تســـمح لهـــا بالحصـــول حتى علـــى كتاب من

خـــارج محبســـها ،وأضافـــت ..هديـــة بداية العام الســـادس من الســـجن
كانـــت مرافقـــة الضحايـــا اللواتـــي أوصل مصيرهـــن األلم إلـــى عظامها

بعدما عرفت أن منهن من ســـرقت مقرمشـــات إلطعام طفل جائع ومن
لجأت لبيع جســـدها نظير الحصول على مأوى وعدم المبيت بالشـــارع،

ووصفـــت ظـــروف الضحايا في معتقـــل زنجان بالكارثيـــة ،موضحة أن

جهودهـــا لتحقيق العدالة والحرية وحقوق اإلنســـان أفقدتها كثيرا من

ممتلكاتها ،وحرمتها من رؤية ولديها وسماع صوتهما الطفولي .والتهمة

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

تدريجيا ،واالجتماع والتواطؤ الرتكاب جريمة ضد أمن إيران”.

“اإلنجازات الثقافية للثورة اإلســـامية فـــي إيران” ،حيث يتحدث أحد

المســـؤولين عـــن حرية الرأي في إيران وأن مســـألة حريـــة المطبوعات

تعتبـــر من أكبر اإلنجازات التي حققتها الثورة اإلســـامية ،حيث إن لها

للتواصل17111483 :

أثـــرا كبيـــرا فـــي تعزيز الحريـــات العامـــة ،وال يعلم هذا الغبـــي أن العالم
بأكملـــه يشـــاهد الواقـــع المخيـــف الـــذي يفرضـــه المالـــي علـــى األدباء

والمفكرين والنشـــطاء السياسيين الذين يقبعون في السجون لسنوات
طويلـــة دون محاكمـــات ،وكثيـــرة هـــي الحكايات المريـــرة التي تعكس

الشرارات المنثورة على جسد أولئك الناس وقطع ألسنتهم ،والصواعق
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فعلوا في الكاتب يوســـف عزيزي الفائز بجائزة ابن بطوطة األدبية بعد

نشره كتابا يفضح ما تعرض له من تعذيب في سجون المالي ،وغيره
كثر.

بدور عدنان

bedoor.articles@gmail.com

جولة جديدة من الحرب األميركية الصينية
ً
مجـــددا عادت الواليات المتحدة األميركية التهام الصين بالتســـبب في

انتشـــار فيروس كورونـــا ،حيث صرح الرئيس األميركـــي دونالد ترامب
بأن واشنطن ستقدم تقريرا استخباراتيا مشفوعا بأدلة دامغة يؤكد أن
مصـــدر فيروس كورونا المنتشـــر فـــي العالم يعود لمختبرات فيروســـية

في مدينة ووهان الصينية.

فعلـــى الرغـــم مـــن تأكيـــدات الصيـــن بـــأن الفيروس لـــم يتســـرب من أي

مختبر بل هو حيواني األصل يعود مصدره لســـوق الحيوان في مدينة

ووهـــان ،ذلك ما أكدتـــه منظمة الصحة العالمية التي كشـــفت من خال
الكشـــف المجهري على تكوين الفيروس بأنـــه ال يمكن أن يكون مصنعا،

تصر واشـــنطن على تكذيب بكين وقامت بقطع مســـاعداتها عن منظمة
ً
عقابـــا على تأكيدها الرواية
الصحـــة العالميـــة واتهمتها بانحيازها لبكين
الصينية.

تعـــزو الصيـــن إصـــرار الواليات المتحـــدة األميركيـــة علـــى اتهامها لعدة
أســـباب ،لكـــن يبقى الســـبب األهـــم الحـــرب االقتصادية المســـتعرة بين

الدولتين ،حيث إنه من المستحيل أن تفوت واشنطن فرصة كهذه دون
أن تســـتغلها في إحـــراج الصين ومحاولة فرض عقوبـــات جديدة عليها

تتمثـــل فـــي زيادة الضرائـــب الجمركية على الصين كشـــكل من أشـــكال

العقوبات تجاه دور الصين وتسببها في انتشار الوباء.

كما أن الرئيس األميركي دونالد ترامب الذي سيخوض غمار االنتخابات
الرئاســـية مـــع نهايـــة العام الحالـــي يواجـــه العديد من االنتقـــادات تجاه

السياسات التي قام بانتهاجها في مواجهة فيروس كورونا في الواليات
المتحـــدة والتـــي لم تســـفر عن احتـــواء الوبـــاء حيث تتصـــدر الواليات

المتحـــدة دول العالم مـــن حيث أعداد المصابين والوفيات ،وعلى ضوء

tariq@cogir.org

ذلـــك يجب علـــى الرئيس األميركي أن يقوم بما من شـــأنه الحفاظ على
شـــعبيته لدى األوســـاط األميركية وبالتأكيد إلقاء اللوم على المتســـبب

د .طارق آل شيخان

تغريدة مطبل
غالبيـــة دول العالم ســـعت إلى إجـــاء مواطنيها ،ممن تعطلت بهم الســـبل

بلده تركيا .ثم يكمل مطبا مهلا ومشيدا بفرعون تركيا بهذا اإلنجاز على

ســـفاراتهم تتواصـــل معهم في عملية روتينية تقوم بهـــا الدول ،كجزء من

الشـــريفين وصاحب الســـمو أمير اإلنســـانية الشـــيخ صباح األحمد وجالة

ولـــم يســـتطيعوا العـــودة ألوطانهـــم ،فنـــرى الطائـــرات التي أقلتهـــم ،ونرى

متابعتهـــا ألحوال مواطنيها أثناء األزمات ،وهو شـــيء عادي جدا وقامت

بـــه معظم دول العالم من دون ضجة إعامية وتطبيل ومزايدات من قبل
الحكومات.

الملـــك حمد بن عيســـى وســـمو الشـــيخ خليفة بـــن زايد وصاحـــب الجالة
الســـلطان هيثـــم بـــن طـــارق والرئيـــس السيســـي وبقيـــة الرؤســـاء العرب،

بتدشـــين أســـاطيل كاملة لجلب المواطنين باآلالف من الخارج ،ومن دون

لكـــن يرفـــض اإلخـــوان المســـلمون أن يفوتـــوا حادثة ما مـــن دون التطبيل
حتـــى لو قام بتعديل ربطة عنقـــه ،قاموا عبر قنواتهم ومنابرهم اإلعامية

واالســـترزاق والعمالة وإذالل النفس وتقبيل األقدام وإهانة كرامة النفس

بالتطبيـــل والتكبيـــر لـــه علـــى إنجاز ربطـــة العنق هـــذه .فمثا ،أحـــد أبواق

اإلخـــوان كتـــب تغريدة قال فيهـــا إن أحد مواطني تركيا فـــي بلد أوروبي،
رفضت تلك الســـلطات عاجه ،فاستنجدت ابنته بمسؤول تركي وهب لها
مؤكـــدا أن تركيا كلها ســـتهب لنجدة أبيك وســـنجلبه بالطائرة ليتعالج في

المناوشات الصينية األميركية أن المآرب واألهداف السياسية أسمى من
اإلنسانية والتي باتت اليوم أداة يزج بها في ساحات الخالف وعذرا لتصفية
حسابات الكبار.

نيـــة تركيـــا إعادة المواطن ،هذا فـــي الوقت الذي أمر فيـــه خادم الحرمين

أن يقوم أحد بالتطبيل لهذا األمر ،ألنهم يعرفون سياســـة بلدهم ويدركون

والتمجيد والتهليل والتكبير ألي شـــيء يقوم به فرعون تركيا وســـيدهم،

بالوباء في المقام األول يعتبر أفضل الحلول.

» الكر والفر بين الواليات المتحدة والصين ليس جديدا حيث تنتهز واشنطن
أية فرصة لمحاولة النيل من بكين ،لكن الالفت في هذه الجولة من

أن ما فعلته سلطات بلدهم واجب وليس لمصالح انتخابية ،لكن العبودية

بثينة خليفة قاسم
B7747@hotmail.com

البـــد أن تكـــون حاضرة لـــدى اإلخـــوان المســـلمين والمســـتتركين للتطبيل

والرقص كالجواري فرحا بكل ما يقوم به فرعون تركيا حتى لو كان شيئا

يبدو أن كورونا ال يكفي!

عاديـــا .الحمـــد لله الـــذي جعلنا مـــن العرب المســـلمين وليس مـــن اإلخوان

المسلمين والمستتركين.

فـــي ظـــل جائحة كورونـــا الرهيبة اعتقـــد الكثيرون وكنـــت منهم لبعض

الوقـــت أن عالـــم ما بعد كورونا ســـيكون مختلفا تماما عـــن عالم ما قبل

كورونـــا فـــي كل مناحـــي الحياة وعلى مســـتوى العاقـــات الدولية ،لكن
يبـــدو من خال تطـــورات األحـــداث أن هذا االعتقاد لن يتحقق بشـــكل

بيانات الخبر

عبدعلي الغسرة

اليوم

التاريخ

متكاتفين ألجل البحرين

كامـــل أو مطلـــق ،فعالم ما بعد كورونا ســـيكون مختلفا عن عالم ما قبل

كورونا ولكنه لن يكون أفضل منه.

فهناك شـــعوب ستزداد فقرا على فقر ،وهناك دمار اقتصادي واجتماعي
ســـيحدث ،وهنـــاك مجاعات منتظرة بســـبب الدمار الذي ســـيحدثه هذا

الفيروس الجبار ،فقد أعلن صندوق النقد الدولي أن االقتصاد اآلسيوي
الـــذي لـــم يتوقـــف عن النمـــو منذ ســـتين عاما ســـيتوقف هـــذا العام عن

تحقيق أي نمو ،وقس على ذلك ما شئت على مستوى العالم كله.

الشـــيء الذي يجعلنا نتوقع األســـوأ في عالم ما بعد كورونا هو أن الكبار

بتوجيهات من صاحبة السمو الملكي األميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة

والمجلس السياســـية واالقتصاديـــة واالجتماعية ،إن “متكاتفين” اســـتمرار

فـــي هذا العالم يتجهون أكثر وأكثر نحو الصراع وليس التعاون للتغلب

األعلـــى للمرأة الحملة الوطنية “متكاتفين” لدعم المرأة واألســـرة البحرينية

وتشـــريعيا وهـــذا أدى لرفع مســـتوى عمـــل المرأة وتطويـــر أدائها
وإعاميـــا
ً
ً

وقف تســـديد حصـــة الواليات المتحدة لمنظمة الصحـــة العالمية بحجة

قرينـــة عاهـــل الباد المفدى رئيســـة المجلس األعلى للمـــرأة ،أطلق المجلس

واجتماعيا
وسياســـيا
وتعليميا
لهذا النهج في دعم المرأة أســـريًا واقتصاديًا
ً
ً
ً

علـــى هـــذه الكارثـــة ،ففي الواليـــات المتحدة مثا أعلـــن الرئيس ترامب

لمواجهـــة آثـــار وتداعيـــات “كوفيـــد  ،”19وتهـــدف “متكاتفين” إلـــى التعاضد

وزيادة إنتاجيتها ،واســـتطاعت المرأة بذلك التوفيق بين واجباتها األســـرية

انحيـــاز المنظمـــة إلى الصيـــن العـــدو اللدود لبـــاده .الواليـــات المتحدة

االحتياجـــات الطارئـــة للمـــرأة وأســـرتها والعمل علـــى توفيرهـــا بالتعاون مع
الشـــركاء ،وصوالً إلى تحقيق االســـتقرار النفســـي واالجتماعي لجميع أفراد

إن حملـــة متكاتفيـــن داللة على اهتمام القيادة السياســـية والمجلس األعلى

وهـــو اتهام ســـيدفع الصين نحـــو الصراع وليس التعـــاون ويجعل العالم

األســـرة وخلق الثقافة المجتمعية الواعية وإبراز أفضل الممارسات في هذا

تحديات “كوفيد  ،”19وتقديم الدعم النفســـي واالجتماعي للمرأة واألســـرة

المؤامـــرة والرغبـــة فـــي تدميـــر اآلخـــر بدال مـــن الحديـــث عـــن التعاون

تســـتهدف متكاتفين المرأة المطلقـــة واألرملة والمهجورة والمعيلة لنفســـها

أحوج إلى الشـــعور باألمان واالطمئنان ،ومتكاتفين تؤكد أن البحرين اليوم

والواليـــات المتحـــدة تحاول حشـــد أوروبـــا والعالم في ســـعيها لتحميل

الخبر

جهة النشر

بتعزيـــز العمـــل بيـــن فئـــات المجتمـــع بروح فريـــق البحريـــن الواحـــد ورصد

الصفحة

الجانب.

العدد

(العزبـــاء والمتزوجة) وأقاربها (من الدرجة األولى) والمتقاعدة ،والموظفات

الرابط اإللكتروني

الحوامـــل والمرضعـــات وأمهات من هـــم دون العاشـــرة والمصابات بأمراض
نفســـية ونقـــص المناعـــة واألمـــراض المزمنة ،ومـــن ذوي اإلعاقـــة واللواتي

َرعيـــن مـــن ذوي اإلعاقـــة من األبنـــاء واألقـــارب وكبار الســـن باإلضافة إلى
ي ْ

األسر من ذوي الدخل المحدود ،وصاحبات المشاريع التجارية المتعثرة.

لقـــد بـــدأ دعـــم المـــرأة واألســـرة البحرينيـــة مع بدايـــة المشـــروع اإلصاحي

وتأســـيس المجلـــس األعلـــى للمـــرأة ،وهو البنـــد األول في أجندة المشـــروع

وعملها.

تتهـــم الصين بإخفـــاء المعلومات حـــول الفيروس وخطورته وتفشـــيه،

للمـــرأة الكبيـــر بالمـــرأة ،وهي رســـالة مليئـــة باإليجابيـــة والتفـــاؤل لمواجهة

كلـــه تحـــت رحمة الدولتين الكبيرتين ،وســـيزداد الحديـــث عن نظريات

البحرينية ،وبث روح الطمأنينة والسعادة ،وفي ظل هذه الجائحة فاإلنسان

والجهود الدولية إلنقاذ الكوكب.

أســـرة واحدة وقلب واحد ينبض بحب هذا الوطن وشـــعبه ،والجميع ينهج
طريـــق العمـــل والعطـــاء بروح قويـــة ومتفائلة ،وهُ ـــم اليوم يضربـــون أروع

الصيـــن مســـؤولية تفشـــي الفيـــروس والتســـبب فـــي الدمـــار البشـــري

األمثلة في المواقف الصعبة المليئة باإليمان والتفاؤل.

» إن متكاتفين تنطلق من خط الدفاع األول بمهمة وطنية وإنسانية ،بكل ما

يملك المجلس األعلى من وقت وخبرات وطاقات وبجهد مُ تميز لحماية األسر

البحرينية وبمشاركة اآلخرين من فريق العمل الوطني والمؤسسات الرسمية
واألهلية والمجتمعية ،وإحاطتهم بالمحبة والرعاية.

واالقتصادي الذي وقع وضرورة معاقبتها على ذلك بكل الســـبل بعد أن

تنتهي الجائحة.

» سياسات ال تبشر بخير لهذا العالم الذي يتجه أكثر نحو الصراع وليس
نحو التعاون ،ويبدو أن العالم بحاجة إلى فيروس أشد فتكا من كورونا لكي
يتغير.
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المنامة  -مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي

عقـــد مجلـــس أمنـــاء مركـــز الملك حمد

عال لجهود
تقدير ٍ
مكافحة كورونا لحفظ
صحة المسلمين وغير
المسلمين

العالمـــي للتعايـــش الســـلمي اجتماعـــه

الدوري األول لهذا العام ،برئاسة رئيس
مجلس األمناء الشـــيخ خالد بن خليفة
آل خليفـــة ،إذ رفـــع رئيـــس وأعضـــاء
مجلـــس األمنـــاء فـــي بدايـــة أعمـــال

االجتماع أســـمى آيات الشكر والتقدير

اتصال المواطن عبداهلل محمد
 Ûتلقيــت صبــاح يوم أمــس اتصاال كريما من األخ عبــدهللا محمد ،وهو مواطن
محرقــي أصيــل مــن ســكنة منطقــة البســيتين ،وبحــار قديــر ،وممــن يرتــاد

المجالس باستمرار ،ويعتد برأيه ،وموقفه ،وصراحة كلمته.

لمقـــام عاهـــل البـــالد صاحـــب الجاللـــة

الملـــك حمد بـــن عيســـى آل خليفة ،لما

 Ûعبــدهللا والــذي التقيتــه بمحــض المصادفــة قبــل عــدة ســنوات ،على
هامش إعدادي لتقرير صحافي حينها عن مشكالت بحارة البسيتين

ّ
ورحـــب المجتمعـــون كذلـــك بدعـــوة

يحظـــى بـــه المركـــز مـــن اهتمـــام بالـــغ

ومطالبهــم كان منزعجــا باتصالــه مــن تنامي ظاهرة التالعب بأســعار

اللجنة العليا لألخوة اإلنســـانية للصالة

ورعايـــة ملكيـــة ســـامية ،ســـاهمت في

سلع المواد االستهالكية والغذائية ،خصوصا بشهر هللا الفضيل.

والدعاء من أجل اإلنسانية في  14مايو

جعـــل المركـــز منـــارة عالميـــة ســـاطعة

الجاري ،مؤكدين ضرورة المشاركة في

لنشـــر قيم التســـامح الديني والتعايش
السلمي.

وقدّر رئيس وأعضـــاء مجلس األمناء،

الذيـــن ينتمـــون لمختلـــف األديـــان
ً
عاليـــا الجهـــود الوطنيـــة
واألعـــراق،
لمكافحـــة فيـــروس كورونـــا المســـتجد
(كوفيـــد )19؛ مـــن أجـــل ضمـــان صحـــة

وســـالمة جميع من يعيـــش على أرض
المملكـــة من مســـلمين وغير مســـلمين،
ومـــا لقوه مـــن معاملـــة راقيـــة وتقديم
أفضـــل الخدمـــات الطبيـــة والعالجيـــة

للجميع دون تمييز أو تفرقة.

واختالفهــا (الفــج) والمُ ســتفز من مكان آلخر ،مع وجــود فجوة الرقابة عليها

هذه البادرة الطيبة والفريدة من نوعها

إلى التعايش السلمي.

من كل األديان والمذاهب.

االجتماع الموضوعات والمشاريع على

المركـــز  ،2021 - 2020وإقـــرار الهيكل

الفترة الماضية من فعاليات وأنشـــطة،

وفي ختام االجتماع ،أكد الشـــيخ خالد

األسعار المحددة رسميا قيد “إنش”.

واســـتقباالت جاللـــة الملـــك لمجلـــس

التام بطرح أفضل المبادرات والبرامج

وغير مســموع ،وكأن هنالك قطع من الفلين الجاف ،حشــرت حشــرا في آذان

عامـــه الجديـــد عـــازم علـــى تحقيـــق

الموافقـــة علـــى جـــدول اجتماعـــات

مملكة البحرين ودور طاقاته الشبابية

 Ûيجب النظر جديا وفورا في ملف (التالعب بأسعار سلع المواد االستهالكية

رؤى وتوجيهـــات جاللـــة الملـــك لتعزيز

وناقش مجلـــس األمناء فـــي اجتماعه

الدينـــي والتعايـــش الســـلمي علـــى

ألمــوال النــاس ،وقرصنــة ،واســتغالل لالنفتــاح االقتصــادي الــذي تقدمــه

مناقشة الوضع المالي للمركز في العام

بالصلوات والصيام والدعاء المشـــترك

وناقـــش مجلـــس األمنـــاء خـــالل

 ،2020ومناقشـــة وإقـــرار خطـــة عمـــل

وأثنـــاء االجتمـــاع ،جـــدّد الشـــيخ خالد

جـــدول األعمال ،وما تـــم إنجازه خالل

التنظيمي والالئحة التنفيذية للمركز.

بـــن خليفـــة آل خليفـــة تهانيـــه لألميـــن

الكبيـــرة التـــي يبذلهـــا فريـــق البحريـــن

االحتـــرام المتبـــادل والمحبـــة المؤدية

لإليمـــان فـــي القيـــادة ،إلـــى جانـــب

 Ûويقــول عبــدهللا وهــو رب أســرة بــأن التصاعــد غيــر المفهــوم باألســعار،
وعلــى مــن يقــف خلفهــا ،أضحى كالكماشــة الصدئــة التي تخنق رب األســرة
خنقا ،وال تترك له مجاال للتنفس ،أو إلدارة مصروف األسرة ،المحدود أصال.

 Ûهــذا الحديــث المُ ر ،يقودنــا الى عدم مباالة الكثير مــن التجار ،ومنهم
اآلســيويين أصحــاب البقــاالت الصغيــرة ،ال بقوانين البلــد ،وال بقوائم

العـــام للمركـــز ســـمية المير علـــى الثقة
ً
مؤكدا أن
الملكيـــة الســـامية بتعيينهـــا،

مع استعراض موجز عن أنشطة المركز

بـــن خليفـــة آل خليفـــة التـــزام المركـــز

مجلـــس األمناء بدورته الثانية وبأمين

أمنـــاء المركـــز وضيوفهـــم ،إضافة إلى

المبتكـــرة التـــي تعزز من مكانة شـــعب

المسؤولين المعنيين بهذا الملف ألسباب عدد بها وال حرج.

أهـــداف المركـــز بخطى واثقـــة تقودها

مجلس األمناء للعام .2020

الواعدة؛ ليكونوا خير سفراء للتسامح

والغذائيــة) ومعاقبــة مرتكبيهــا وجعلهم عبرة لمن ال يعتبر؛ ألن بها ســرقة

الحريـــة الدينيـــة للجميـــع بـــروح مـــن

مســـتجدات برنامـــج الملـــك حمـــد

مستوى المنطقة والعالم.

 Ûومــا بين حديثه ،وحديــث المواطنين اليومي ،وتذمرهم ،يظل الصوت غائبا

الدولة ،والذي يهدف إلى النهوض بالمواطن ،وبتحسين معيشته.

أشاد بتوجيهات سمو رئيس الوزراء إلنشاء مستشفى للوالدة في الرفاع

الـــتـــمـــيـــمـــي :لـــيـــســـت بــــجــــديــــدة عـــلـــى ســــمــــوه وتـــــأتـــــي جـــــريًـــــا عـــلـــى عـــادتـــه

الرفاع  -مجلس بلدي المنطقة الجنوبية

أشـــاد رئيـــس المجلـــس البلـــدي

تطبيق نظام الضمان الصحي وآلية

األسبوعية لمجلس الوزراء ،والتي

حكومي للـــوالدة ،خاصـــة مع قيام

التـــي تتزامن مـــع انتشـــار فيروس

لرئيـــس

والمراكـــز الصحية ،جاء ذلك خالل

المرئي.

آخرها مشـــروع مدينة خليفة الذي

علـــى ســـموه ،وتأتـــي جريـــا علـــى

للمنطقـــة الجنوبيـــة بـــدر التميمـــي،

بالتوجيهـــات

الكريمـــة

الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي
األميـــر خليفـــة بـــن ســـلمان آل

خليفة ،بإنشـــاء مستشـــفى للوالدة
فـــي منطقـــة الرفـــاع بالمحافظـــة

الجنوبية ،وتكليف المجلس األعلى
للصحة بدراســـة المقتـــرح في ظل

التســـيير الذاتـــي بالمستشـــفيات
تـــرؤس صاحـــب الســـمو الملكـــي

رئيس الوزراء وبحضور ولي العهد
نائـــب القائـــد األعلى النائـــب األول

لرئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحـــب

الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان بن

حمد آل خليفة ،الجلسة االعتيادية

عقـــدت عن بعد عبر تقنية االتصال

المشـــاريع اإلســـكانية التـــي كان

وأكد التميمي ،أنه سبق وتقدم من

ال يزال العمل جاريا فيه ،ومشروع

بتخصيـــص مستشـــفى للـــوالدة

المشاريع الحكومية والخاصة.

خـــالل المجلـــس البلـــدي بتوصيـــة
فـــي المحافظـــة الجنوبيـــة ،كـــون

المحافظة في توسع عمراني كبير،
وبحاجة ملحة إلنشـــاء مستشـــفى

البحيـــر قيد اإلنشـــاء ،وغيرهم من

كورونا المســـتجد ،ليســـت بجديدة

عادتـــه الكريمة واألصيلة ،واهتمام
ســـموه البالـــغ والمســـتمر فـــي تفقد

حاجات الناس األساسية ودعمهم،

وقال التميمي“ :إن هذه التوجيهات

لضمـــان حيـــاة كريمـــة للمواطنيـــن

األمير خليفة بن سلمان آل خليفة،

المجاالت”.

الكريمة ،من صاحب السمو الملكي

وتلبيـــة احتياجاتهـــم فـــي كافـــة
بدر التميمي

“الصحة” تدشن خدمة “الواتساب” بالعربي واإلنجليزي

مـــــنـــــصـــــة جــــــامــــــعــــــة لـــــتـــــعـــــزيـــــز الــــــــوعــــــــي بــــــفــــــيــــــروس كـــــــورونـــــــا

المنامة  -وزارة الصحة

في إطار جهود الحملة الوطنية لمكافحة

كورونـــا (كوفيد  )19فـــي مملكة البحرين

فـــي مملكـــة البحريـــن باللغتيـــن العربيـــة

إذ تحـــوي آخر القـــرارات واألخبـــار التي

المختبري لمن خضع له.

وزارة الصحة خدمة جديدة بالتعاون مع

بقيـــادة ولـــي العهد نائـــب القائـــد األعلى

وأوضحت الوزارة أن الخدمة هي عبارة

التحديث المستمر لإلحصائيات المتعلقة

منصة جامعة ومساندة للجهود المبذولة

الرقـــم ( )973 32002001إلـــى قائمـــة

بنـــاء علـــى المحاكاة
ً
الفـــوري ()Chatbot

تحميل تطبيـــق “مجتمع واعي” وقنوات

كورونـــا (كوفيد  ،)19إذ تتيح المســـاهمة

علـــى تطبيـــق “واتســـاب” وإرســـال كلمة

فيـــروس كورونـــا (كوفيـــد  ،)19دشـــنت

شركتي “واتساب” و”فيسبوك” عبر منصة
االتصـــاالت العالميـــة لشـــركة “انفوبيب”،
إذ تتيـــح الخدمة لمســـتخدميها الوقوف

على آخر المستجدات المتعلقة بفيروس

والجهـــود الوطنيـــة لفريـــق البحريـــن،
النائـــب األول لرئيـــس مجلـــس الـــوزراء

صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن
حمـــد آل خليفـــة؛ بهـــدف تعزيـــز الوعـــي

المجتمعـــي لـــدى المواطنيـــن والمقيمين

واإلنجليزية.

عـــن قناة تفاعلية تعتمـــد على الرد اآللي

الذكية مع المســـتخدم ،وتتميز بسرعتها
ودقـــة المعلومـــات المقدمـــة مـــن خاللها،

أصدرتهـــا الجهـــات الرســـمية ،كمـــا يتـــم
بالحـــاالت القائمـــة ،إلـــى جانـــب إمكانية

“اليوتيـــوب” والتواصـــل االجتماعـــي
واالطـــالع علـــى خدمـــة نتائـــج الفحص

وكشـــفت الوزارة أن الخدمة تعتبر ً
أيضا

ضمن الحملة الوطنية لمكافحة فيروس
في حملـــة “فينا خير” والتقـــدم بالتطوع

عبر المنصة الوطنية للتطوع.
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ويمكن االشـــتراك في الخدمـــة المجانية
المتاحـــة على مدار الســـاعة عبـــر إضافة
جهـــات االتصـــال الخاصـــة بالمســـتخدم

“مرحبـــا” ليتـــم التواصـــل المباشـــر والرد
الفوري.
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