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ïeÉ°T …ôμ°ùY ìô°U »æWƒdG ¢SôëdG :∂∏ªdG
øWƒdG á``°†¡f ºFÉYO AÉ``°SQE’ øjôëÑdG πgCG §HGôàH õà©f

.AGQRƒdG ¢ù«FQ ƒª°S |

»æWh ÖLGh ájRGôàM’G äÉª«∏©àdÉH ΩGõ``àd’G
´É```°```VhC’G QGô``≤``à``°``SG :AGQRƒ``````dG ¢``ù``«``FQ
á``eƒ``μ``ë``dG ió````d á````jƒ````dhCG á``«``°``û``«``©``ª``dG
»μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ∫ÉÑ≤à°SG ió``d ∂``dP AÉ``L
øH óªëe ï«°ûdG ƒª°S øe Óc ¢ùeCG AGQRƒ``dG ¢ù«FQ
ƒª°Sh ,AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«FQ ÖFÉf áØ«∏N ∫BG ∑QÉÑe
¢ù∏ée ¢ù«FQ ÖFÉf áØ«∏N ∫BG áØ«∏N øH »∏Y ï«°ûdG
ÖFÉf áØ«∏N ∫BG ¬∏dGóÑY øH ódÉN ï«°ûdGh ,AGQRƒ`` dG
º«gGôHEG ï«°ûdG ƒª°S Qƒ°†ëH ,AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«FQ
»a πª©dG ô«°S √ƒª°S ™``HÉ``J PEG ,áØ«∏N ∫BG óªM ø``H
ºjó≤J á«HÉ«°ùfGh ,áØ∏àîªdG á«eƒμëdG äÉYÉ£≤dG
.º¡JÉ©∏£Jh º¡JÉLÉ«àMG »Ñ∏j ÉªH ø«æWGƒª∏d äÉeóîdG
≈∏Y ¿ƒàÑãj øjôëÑdG AÉ``æ`HCG ¿EG{ :√ƒª°S ∫É``bh
¬≤≤ëj Éeh ,á«≤«≤ëdG øWƒdG √òg Ihô``K º¡fCG ΩGhó``dG
á``eRC’G √òg ™e πeÉ©àdG »a »ë°üdGh »Ñ£dG ´É£≤dG
§«£îJh º«∏°S »°ù°SDƒe πªY êÉàf ƒ``g ìÉéf ø``e
.zá«æWƒdG óYGƒ°ùdG ™«ªL ¬«a âª¡°SCG πÑ≤à°ùª∏d
É¡JÉbÉW πμH πª©J áeƒμëdG ¿CG ≈dEG √ƒª°S QÉ°TCGh
ø«æWGƒª∏d á«°û«©ªdG ´É°VhC’G QGô≤à°SG ≈∏Y ®ÉØë∏d
øe ø``eBG ¿hõîe ô«aƒJ É¡æe ,º¡JÉLÉ«àMÉH AÉ``aƒ``dGh
.á«°ù«FôdG ™∏°ùdGh á«FGò¨dG OGƒªdG
(2¢U π«°UÉØàdG)

¿Éª∏°S øH áØ«∏N ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ócCG
¿Éc »æjôëÑdG øWGƒªdG ¿CG AGQRƒ``dG ¢ù«FQ áØ«∏N ∫BG
áeƒμëdG ¬H Ωƒ≤J …ƒªæJ ó¡L πc ájÉZ ƒg π¶«°Sh
áªLÉædG áægGôdG äÉjóëàdG ¿CGh ,ä’ÉéªdG ≈à°T »a
øe Gójõe ™«ªédG øe Ö∏£àJ zÉ``fhQƒ``c{ ¢Shô«a øY
øe øWƒ∏d ≥≤ëJ Ée ≈∏Y ßaÉëf ≈àM ¿hÉ©àdGh »YƒdG
.ájƒªæJ äÉÑ°ùàμe
º«≤ªdGh øWGƒªdG »``Yh ¿CG ≈∏Y √ƒª°S Oó``°`Th
∞∏àîe É¡dòÑJ »àdG Oƒ¡édG πμd ìÉéædG õμJôe ƒg
ΩGõàd’G ¿CGh ,á∏MôªdG √òg RhÉéJ πLCG øe äÉYÉ£≤dG
»æWh Ö``LGh á``jRGô``à`M’G äGOÉ``°` TQE’Gh äÉª«∏©àdÉH
√RÉéfEG »a ¬à«dhDƒ°ùªH ´Ó£°V’G ™«ªédG ≈∏Y Öéj
∞bhh ,™ªàéªdG áë°Uh áeÓ°S ≈∏Y ®ÉØëdG πLCG øe
»àdG πMGôªdG ≈dEG ∫ƒ°UƒdG Öæéàd ¢Shô«ØdG QÉ°ûàfG
.iôNC’G ∫hódG ¢†©H É¡«dEG â∏°Uh
É¡à≤≤M »àdG á«HÉéjE’G èFÉàædÉH √ƒª°S OÉ°TCGh
âeób PEG ,áëFÉédG √òg á¡LGƒe »a øjôëÑdG áμ∏ªe
áHÉéà°S’G áYô°Sh ∞JÉμàdGh »YƒdG »a ÉLPƒªf ºdÉ©∏d
ÉgOGó©à°SG Iƒb ¢ùμY πμ°ûH ,¬à°Vôa …ò``dG …óëà∏d
.ä’ÉéªdG ∞∏àîe »a É¡FÉæHCG õ«ªJh IAÉØch

AÉæHCG áeóN »a äÉYƒ£àe äÉª∏©e
zÉfhQƒc{ á``¡LGƒe »``a ø``«∏eÉ©dG
zÉfhQƒc{ äÉ«YGóJ á¡LGƒe »∏a Ió``FGô``dG ÜQÉéàdG øe IóMGƒc
ºYódG èeÉfôH ≈dEG äÉÑ°ùàæªdG äÉYƒ£àªdG äÉª∏©ªdG øe áYƒªée Ωƒ≤J
á«eÉeC’G ±ƒØ°üdG ≈∏Y á∏eÉ©dG QOGƒμdG ô°SC’ ¢ü°üîªdG »ª«∏©àdG
ø«jƒHôàdG áHÉ≤f ™e ¿hÉ©àdÉH ,ICGôª∏d ≈∏YC’G ¢ù∏éªdG √òØæj …ò``dG
¢ùjQóàH ,zøjôëÑdG áeÓ°S πLC’ ..ø«ØJÉμàe{ á∏ªM øª°V ø««æjôëÑdG
±ƒØ°üdG øª°V -ÉªgÓc hCG- É¡«a ÜC’G hCG ΩC’G πª©J »àdG ô°SC’G AÉæHCG
QOGƒc øe ,øjôëÑdG áμ∏ªe »a ÉfhQƒc ¢Shô«Ød …ó°üàdG »a á«eÉeC’G
ºàj áHôéàdG √òg ¿CG ≈dEG äÉª∏©ªdG äQÉ°TCGh .Égô«Zh á«ÑWh á«ë°U
ióe É¡ªgCG øe äGô°TDƒªdG øe OóY ¢SÉ«b ∫ÓN øe …QhO πμ°ûH É¡ª««≤J
ΩÉ©dG ∫Éªμà°SG ø«M ≈dEG IóYÉ°ùªdG ∂∏J ≈∏Y ∫ƒ°üë∏d ô°SC’G ∂∏J ∫ÉÑbEG
.AÉHƒdG á¡LGƒªH ô°SC’G √òg ∫É¨°ûfG πX »a »°SGQódG
ICGôª∏d ≈∏YC’G ¢ù∏éªdG πÑb øe IQOÉÑªdG √òg ¿CG ≈dEG äÉª∏©ªdG âàØdh
»a äÓeÉ©dGh ø«∏eÉ©∏d ô«Ñc ôjó≤J øe ™«ªédG ¬æμj ÉªY ô«Ñ©à∏d »JCÉJ
,IQÉÑL Oƒ¡Lh áª«°ùL äÉ«dhDƒ°ùe øe ¬fƒdƒàj Éªd á«eÉeC’G ±ƒØ°üdG
ájô°SC’G º¡fhDƒ°T ô««°ùJ »a º¡°ùj …ƒæ©e ºYO øe ∂dP ¬«Yóà°ùj Éeh
.á«ë°üdG áeRC’G É¡°VôØJ »àdG á«FÉæãà°S’G ±hô¶dG √òg πX »a
øjôëÑdG áμ∏ªe áHôéJ õjõ©J »a º¡°ùJ IQOÉÑªdG √òg ¿CG ¿ôÑàYGh
á°SQóªdG ¥É£f êQÉ``N ºàJ É¡fCG á°UÉNh ,ó©H øY º«∏©àdG ∫Éée »a
áÄ«H áÄ«¡J »a π``gC’G ™e »HÉéjE’G ¿hÉ©àdG ≈``dEG øjô«°ûe ,á«eÉ¶ædG
ºK á°SGQó∏d »aÉμdG âbƒdG ¢ü«°üîJh ,º∏©à∏d ∫õæªdG »a áÑ°SÉæe
.¬H ΩGõàd’G
(4¢U π«°UÉØàdG)

.»æWƒdG øeC’G RÉ¡L ¢ù«FQh »æWƒdG ¢SôëdG ¢ù«FQ ƒª°S πÑ≤à°ùj ∂∏ªdG ádÓL |
¬``æ` eCG ≈``∏` Y ®É`` Ø` `ë` `dGh ø`` Wƒ`` dG
≈∏Y ¬`` JGRÉ`` é` `fEGh √QGô``≤` à` °` SGh
.Ió©°UC’G ∞∏àîe
(2¢U π«°UÉØàdG)

Oƒ¡édÉH ¬àdÓL OÉ``°` TCG Éªc
É¡dòH π``°`UGƒ``j »``à`dG á°ü∏îªdG
»``æ` Wƒ``dG ø`` ` eC’G RÉ``¡` L ¢``ù` «` FQ
á``eó``N »`` a ¬``«`Ñ`°`ù`à`æ`e ™``«` ª` Lh

™«ªéd ¬àdÓL É«æªàe ,QGóàbG πμH
π°SGƒÑdG »æWƒdG ¢SôëdG ∫ÉLQ
áeóîd OGó``°`ù`dGh ≥«aƒàdG ΩGhO
.õjõ©dG øWƒdG Gòg

…òdG Ωó≤àªdG iƒà°ùªdÉH ¬àdÓL
»æWƒdG ¢SôëdG äGó``Mh ¬à¨∏H
á``«`dÉ``Y á`` jõ`` gÉ`` Lh Ö`` jQó`` J ø`` e
Ö``LGƒ``dG á«Ñ∏àd ΩÉ``J OGó``©`à`°`SGh

äGQÉ≤©dG ¿hÉ``©àdG ¢``ù∏ée »``æWGƒe ∂``∏ªJ ¿ƒ``fÉb ¢``ûbÉæj ÜGƒ``ædG
∂∏ªàdG º``«¶æJ »``a ôÑcCG á``fhôe á``eƒμë∏d í``«àj ¿ƒ``fÉ≤dG :∫ó``©dG ô``jRh
ójóëJ hCG »°VGQC’G ¿hõîe ≈∏Y ®ÉØëdGh »°VGQC’G ≈dEG ádhó∏d
áfhôe áeƒμë∏d í«àj ¬fCGh ,øμ°ùdG hCG QÉªãà°SÓd áæ«©e øcÉeCG
äGQÉ≤©dG ¿hÉ©àdG ¢ù∏ée ∫hO »æWGƒe ∂∏q ªJ º«¶æJ »a ôÑcCG
™e ¢VQÉ©àj ’ ÉªH ,øjôëÑdG áμ∏ªe »a »``°`VGQC’Gh á«æÑªdG
QhO ¿ƒμ«°Sh ,¿CÉ°ûdG Gòg »a á©bq ƒªdG á«é«∏îdG äÉ«bÉØJ’G
º«¶æàdG ƒ``g ±É`` `bhC’Gh á«eÓ°SE’G ¿hDƒ`°`û`dGh ∫ó``©`dG ô``jRh
.Ö°ùëa á«°SÉ«°ùdG á«dhDƒ°ùªdGh á©HÉàªdGh …QGOE’Gh »fƒfÉ≤dG
(4¢U π«°UÉØàdG)

»æWGƒe ∂∏ªJ º«¶æJ ≈dEG ±ó¡j …òdG ¿ƒfÉ≤H ´hô°ûªdG ≈∏Y
á«æÑªdG äGQÉ≤©dG á«Hô©dG è«∏îdG ∫hód ¿hÉ©àdG ¢ù∏ée ∫hO
ôjRh á≤aGƒe ó©H ¿ƒμj å«ëH øjôëÑdG áμ∏ªe »a »°VGQC’Gh
»àdG ≥WÉæªdG »a ,±É```bhC’Gh á«eÓ°SE’G ¿hDƒ`°`û`dGh ∫ó©dG
»àdG äGAGôLE’Gh óYGƒ≤∏d É≤k ahh ,»fGôª©dG §«£îàdG ÉgOóëj
É¡fCÉ°ûH Qó°üjh ,»fGôª©dG §«£îà∏d É«∏©dG áæé∏dG ÉgOóëJ
.±ÉbhC’Gh á«eÓ°SE’G ¿hDƒ°ûdGh ∫ó©dG ôjRh øe äGQGôb
á«∏©ØdG áLÉëdG IÉYGôªd AÉL πjó©àdG ¿CG ∫ó©dG ôjRh ócCGh

:ÜÉjO ó«dh Öàc
¿hDƒ°ûdG áæéd ôjô≤J GóZ ¬à°ù∏L »a ÜGƒædG ¢ù∏ée åëÑj
øe ∫ÉëªdG ¿ƒfÉ≤H ´hô°ûªdG ∫ƒ``M á«fƒfÉ≤dGh á«©jô°ûàdG
»æWGƒe ∂∏ªJ ¿CÉ°ûH ¿ƒfÉ≤H Ωƒ°SôªdG πjó©àH áeƒμëdG
á«æÑªdG äGQÉ≤©dG á«Hô©dG è«∏îdG ∫hód ¿hÉ©àdG ¢ù∏ée ∫hO
.øjôëÑdG áμ∏ªe »a »°VGQC’Gh
øjô°VÉëdG É¡FÉ°†YCG á«Ñ∏ZCÉH ÜGƒædG á«©jô°ûJ â≤aGhh

z…õcôªdG ±ô°üªdG{ äÉ``«MÓ°U ™«°SƒJ ≈∏Y ≥aGƒj iQƒ°ûdG
:ó«ª◊GóÑY óªMCG Öàc

.¢ùeCG iQƒ°ûdG ¢ù∏ée á°ù∏L »a zó©H øY{ ¬àcQÉ°ûe ∫ÓN …õcôªdG ±ô°üªdG ßaÉëe |
»°ù∏ée ¿hDƒ°T ôjRh í°VhCG √QhóH
ø«æ«YƒÑdG º``fÉ``Z ÜGƒ`` æ` `dGh iQƒ``°` û` dG
±ô°üàdG π``LCG øe »JCÉj AÉæãà°S’G ¿CG
≈∏Y ÉXÉØM ÉjÉ°†≤dG ¢†©H »a ™jô°ùdG
»dÉªdG QGô≤à°S’Gh á«dÉªdG ó∏ÑdG á©ª°S
AGOC’ …õcôªdG ±ô°üªdG áÑbGôªd É≤ah
.á«dÉªdG á°ù°SDƒªdG
(3¢U π«°UÉØàdG)

Ö``MÉ``°` U Iô`` °` `†` `M Üô`` ` ` `YCG
∫BG ≈°ù«Y øH óªM ∂∏ªdG ádÓédG
óFÉ≤dG ióØªdG OÓÑdG πgÉY áØ«∏N
πgCG §HGôàH √RGõàYG øY ≈∏YC’G
IƒNCG øe º¡©ªéj Éeh øjôëÑdG
á«dhDƒ°ùªdÉH »`` Yhh ∞``JÉ``μ` Jh
º``FÉ``YO AÉ`` °` `SQEG »``a á``cô``à`°`û`ª`dG
.øWƒ∏d ájQÉ°†ëdG á°†¡ædG
∫Ó``N ¬``à` dÓ``L Üô`` ` `YCG É``ª` c
ájôaÉ°üdG ô°üb »``a ¬dÉÑ≤à°SG
ƒª°S ø``cô``dG ∫hCG ≥jôØdG ¢``ù`eCG
áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y øH óªëe ï«°ûdG
≥jôØdGh »æWƒdG ¢SôëdG ¢ù«FQ
¢ù«FQ π°VÉØdG áØ«∏N øH ∫OÉ``Y
√ôμ°T øY »æWƒdG ø``eC’G RÉ¡L
¢ù«FQ ƒª°S ¬dòÑj Éªd √ôjó≤Jh
√Oƒ``¡` L ø``e »``æ` Wƒ``dG ¢``Sô``ë` dG
»a âª¡°SCG á∏°UGƒàeh á≤aƒe
Gòg ájõgÉLh iƒà°ùe ôjƒ£J
Gó«°ûe ,ïeÉ°ûdG …ôμ°ù©dG ìô°üdG

≈∏Y á¶aÉëª∏d ™jô°S QGôb PÉîJG Ö∏£àJ
É¡àjÉªMh á°ù°SDƒªdG √òg πãe ájQGôªà°SG
ôFÉ°ùîd É¡°Vô©J »àdG äÉ°SQÉªªdG øe
»àdG ä’É``ë` dG ¿CG ≈``dEG Gô«°ûe ,Iô``«`Ñ`c
á«°VÉªdG IôàØdG »a ±ô°üªdG É¡¡LGh
áª¡e äGóæà°ùeh ≥FÉKh ±ÓJEÉH ≥∏©àJ
≈∏Y ¢û«àØàdÉH ±ô°üªdG ΩÉ``«`b AÉ``æ` KCG
.á«dÉªdG äÉ°ù°SDƒªdG ¢†©H

بيانات الخبر

»£©j ’ ¢üædG ¿CG Éªc ,∫ÉéªdG Gòg »a
øμdh ,±ô°üàdÉH ±ô°üª∏d á≤∏£e ájôM
ä’ÉëdG øe ô«ãc ∑Éæg ™bGƒdG á«MÉf øe
πNóJ IQhô°†dG É¡«a âÑLƒà°SG »àdG
äÉ°SÓàNG ±É°ûàcG ádÉM »a ,±ô°üªdG
¢ù∏ée AÉ``°`†`YCG ó``MCG ±ô°üJ Aƒ°S hCG
É¡d ¢``ü`Nô``e á``«`dÉ``e á°ù°SDƒªd IQGOE’G
»àdG ä’ÉëdG »gh ,É¡°SÓaEÉH Oó¡j ÉªH

¬à°ù∏L »a iQƒ°ûdG ¢ù∏ée ≥``aGh
øjôëÑdG ±ô``°`ü`e ¿ƒ``fÉ``b π``jó``©`J ≈``∏`Y
QhO õ``jõ``©`J »``a º¡°ùj É``ª`H …õ``cô``ª` dG
»dÉªdG QGô≤à°S’G ≥«≤ëJ »a ±ô°üªdG
äÉ«MÓ°U ™«°SƒJ »a º¡°ùj Éªc ,áμ∏ªªdÉH
äÉHƒ≤©dG ¢Vôa »a …õcôªdG ±ô°üªdG
hCG ø«ØXƒªdG ≈∏Y ájQƒØdG äGAGõédGh
äÉ°ù°SDƒªdG äGQGOEG ¢ùdÉée AÉ``°`†`YCG
á≤∏©àªdG á«FÉæãà°S’G ä’ÉëdG »a á«dÉªdG
.áª«°ùédG äÉØdÉîªdÉH
±ô°üe ßaÉëe êGô©ªdG ó«°TQ ócCGh
»dÉëdG ¿ƒfÉ≤dG ¿CG …õcôªdG øjôëÑdG
á«MÓ°üdG …õcôªdG ±ô°üªdG »£©j ’
Éª«a Qƒ``eC’G ¢†©H ò«ØæJ »a Iô°TÉÑªdG
»``à`dG á``ª`«`°`ù`é`dG äÉ``Ø`dÉ``î`ª`dÉ``H ≥``∏`©`à`j
,á«dÉªdG äÉ°ù°SDƒªdG ó``MCG »a CÉ°ûæJ ób
™e ÜhÉ``é`à`J ’ ∑ƒ``æ`Ñ`dG ¿CG Ghó`` Lh PEG
±ô``°`ü`ª`dG ø`` e IQOÉ`` °` `ü` `dG äGQGô`` `≤` ` dG
hCG Ée ∞Xƒe äGRhÉéJ ¿CÉ°ûH …õcôªdG
¿CG óH ’ QGô≤dG ¿C’ IQGOEG ¢ù∏ée ƒ°†Y
∑ƒæÑdG äGQGOEG ¢ùdÉée ∫ÓN øe Qó°üj
.É¡°ùØf
…õcôªdG ±ô°üªdG ¿CG ≈∏Y Oó°Th
á£∏°ùdG ∫Ó¨à°SG Ωó``Y ádCÉ°ùe øe Qò``M

¿GôjEG »a á``Ø«æY á°VÉØàfG ´’ófG ø``e Qòëj »ªJÉN
øeÉ°†àdG áMÉ°ùe ™°Sƒfh ≥∏îæd ÉfhQƒc ¢Shô«a
.zOÓÑdG »a »æWƒdG
AÉ£YEG áeƒμëdG ≈∏Y ¬fCG ôÑàYG ∂dP ÖfÉL ≈dEG
±É``°` VCGh .Iô``«`¨`°`ü`dG ∞``FÉ``Xƒ``dG º``Yó``d á``jƒ``dhC’G
±ôà©J ¿CG ƒg πëdG{ :≥Ñ°SC’G »MÓ°UE’G ¢ù«FôdG
,CÉ£îdG á«dhDƒ°ùe πªëàJh É¡FÉ£NCÉH áÄa …CG
.z¿GhC’G äGƒa πÑb πcÉ°ûªdG πëd ≈©°ùJh
…ò``dG â``bƒ``dG »``a »``ª`JÉ``N äGô``jò``ë` J »``JCÉ` J
≈∏Y Iô£«°ùdG »``a »``MÓ``°`UE’G QÉ``«`à`dG ¬«a π°ûa
á£∏°ùdG ≈∏Y ¿hOó°ûàªdG ô£«°S ¿CG ó©H ¿ÉªdôÑdG
Qƒà°SódG áfÉ«°U ¢ù∏ée ¢†aQ ÖÑ°ùH á«©jô°ûàdG
øe ø««MÓ°UE’G ø«ë°TôªdG øe Iô«Ñc OGóYCG πgCÉJ
äÉHÉîàf’G »a ácQÉ°ûªdG øY ™°SGh ±hõYh á¡L
á¡L øe OÓÑdG »a ô¡°TCG πÑb äôL »àdG á«fÉªdôÑdG
.á«fÉK

:ÓFÉb ,GkQÉéØfG ÖÑ°ùj ób Ée ,»fGôjE’G ™ªàéªdG
√ò¡a ,ÉgÉfôμfCG GPEG ≈àM ,πcÉ°ûªdG QÉμfEG Éææμªj ’{
™°VƒdG øY ¢VGQ
m ô«Z ÉæÑ©°Th IOƒLƒe πcÉ°ûªdG
øeh á≤ãdG ΩóY ≈dEG É°VôdG ΩóY …ODƒ«°Sh ,»dÉëdG
ßMÓf ób πeC’G áÑ«N Aƒ°V ≈∏Yh ,¢SCÉ«dG ≈dEG ºK
.zÉ«éjQóJ IOÉëdG äÉcôëdG -¬∏dG íª°S ’»ªJÉN ôqcP πé°ùªdG ¬HÉ£N øe ôNBG AõL »ah
ádÉ°SQ »a É¡≤∏WCG »àdG zá«æWƒdG áëdÉ°üªdG{ á£îH
¬æ«M »a á«°†≤dG äôKCG :ÓFÉb ,äGƒæ°S ™°†H πÑb
ºàgCG ’h á£∏°ùdG »a ™ªW …ód ¢ù«dh ô«îdG ™aGóH
,zΩÉ¶ædGh ™ªàéªdGh Ö©°ûdÉH §≤a ºà¡e ÉfCG πH ,É¡H
Éªd âbƒdG ∂dP »a ¬à£N »a ô¶ædG ºJ ƒd ¬fCG GkôÑà©e
ÉYO Éªc ,á«dÉëdG πcÉ°ûªdG øe ójó©dG ¿GôjEG â¡LGh
Ωƒ«dG ∫ƒbCG ¿CG OhCG{ :ÓFÉb ,™ªàéªdG øeÉ°†J ≈dEG
ÉgóLhCG »àdG AGƒ``LC’G ∫Ó¨à°SG ≈``dEG áLÉëH ÉæfEG

¢ù«FôdG QòM QOÉ``f Qƒ¡X »``a :âf.á«Hô©dG
»a ™°VƒdG ΩRCÉJ øe »ªJÉN óªëe ≥Ñ°SC’G »fGôjE’G
.á«°û«©ªdG ´É°VhC’Gh OÉ°üàb’G ICÉWh âëJ OÓÑdG
åjóëdG øe Qƒ¶ëªdG »MÓ°UE’G ¢ù«FôdG iCGQh
Qƒ°üe ™£≤e »a ,êQÉîdG ≈dEG ôØ°ùdGh ΩÓYE’G ™e
øe zAÉà°ùªdG Ö©°ûdG{ ¿CG ,âÑ°ùdG AÉ°ùe ô°ûf
∞æ©dGh á°VÉØàf’G ≈dEG CÉé∏j ób »°û«©ªdG ™°VƒdG
.¬«∏Y ƒg Ée ≈∏Y OÓÑdG »a ™°VƒdG ôªà°SG ƒd Éª«a
»a Å«°ùdG …OÉ°üàb’G ™°VƒdG »ªJÉN GõYh
¢VÉØîfGh ájOÉ°üàb’G IƒéØdG ´É°ùJG{ ≈dEG ¿GôjEG
ÉØ«°†e ,z∞«dÉμàdG ´ÉØJQGh á«eƒμëdG äGOGô``jE’G
Oƒ≤©dG »a Éæ«°SBÉe ió``MEG{ ¿CG ¬°ùØf âbƒdG »a
∫GõJ ’ PEG ,≈£°SƒdG á≤Ñ£dG ¢TÉªμfG »g Iô«NC’G
.zΩƒj ó©H Ékeƒj ∞©°†J
»a É``°`Vô``dG Ωó``Y á``dÉ``M QÉ°ûàfG ø``e Qò``M Éªc

¿ƒ∏°†Øj ٪91 :á°SGQO
∫õæªdG ø``e π```ª`©`dG
á«fGó«e á«YÓ£à°SG á°SQGO äô¡XCG
QƒàcódG ∫ÉªYC’G OÉ°üàbG ô«ÑN ÉgGôLCG
øY πª©dG ∫ƒM »μ°ûªc ídÉ°U óªëe
áëFÉL »°ûØJ πX »a ∫õæªdG øe ó©ÑdG
áØ∏àîe ájôªY äÉÄa â∏ª°T ,zÉfhQƒc{
ø««æjôëÑdG øeh çÉ``fE’Gh QƒcòdG øe
º¡∏ª°T øªe %91 ¿CG ,ø«jôëÑdG ô«Zh
øe ó©H øY πª©dG ¿ƒ∏°†Øj ´Ó£à°S’G
øY πª©dG ¿CG %93 iCGQ Éª«a ,∫õæªdG
.ó«L πμ°ûH Ö°SÉæe ó©H
ôaGƒàH ø«©∏£à°ùªdG øe %94 OÉaCGh
áHƒ∏£ªdG á«æØdG äÉ``«` fÉ``μ` eE’G ™«ªL
πãe ∫õæªdG øe ó©H øY πª©∏d º¡jód
¿hó≤à©jh ,á«còdG èeGôÑdGh Iõ¡LC’G
Üƒ∏°SCG ∫õæªdG øe ó©H øY πª©dG ¿CG
øe %80 »dGƒM OÉ``aCG PEG ;πª©∏d ∫É©a
ó©H øY πª©dG á«∏YÉa ¿CÉH ø«©∏£à°ùªdG
,%89h %70 ø«H Ée ≠∏ÑJ ∫õæªdG øe
¢UÉî°TCG áKÓK πc ø«H øe É°üî°T ¿CGh
,ô``ã` cCGh %90 ≠∏ÑJ á«∏YÉØdG ¿CG iô``j
πª©dÉH ø«©∏£à°ùªdG øe %94 í°üæjh
.ó©H øY
πª©dG ¿CG »μ°ûªc QƒàcódG iô``jh
IójóL áHôéJ ôÑà©j ∫õæªdG øe ó©H øY
Üƒ∏°SC’G Gòg ¿CGh ,äÉ°ù°SDƒªdG á«Ñ∏ZC’
,øeõdG øe ø«M ≈dEG ôªà°ù«°S πª©dG øe
Iôàa øe AÉ¡àf’G ≈àM í``LQC’G ≈∏Yh
Gô¡°TCG ¬≤«Ñ£J ôªà°ù«°S ÉªHQh ,AÉHƒdG
Gòg á``°` SGQO ¿EÉ` a ∂``dò``dh ,∂``dP ó©H ø``e
øjôëÑdG áμ∏ªe »a πª©dG øe Üƒ∏°SC’G
QƒeC’G øe ¬à«∏YÉa ióe ≈∏Y ±ô©àdGh
¬JAÉØc IOÉ`` `jR »``a á``°` UÉ``Nh Ió``«`Ø`ª`dG
.∫ÉªYC’G ájQGôªà°SG ¿Éª°Vh

اليوم

التاريخ
الخبر

النشر
جهة
(5¢U π«°UÉØàdG)
الصفحة
العدد

الرابط اإللكتروني

6:15
3:28

18

26

Ω2020 ƒjÉe 11 - `g1441 ¿É°†eQ 18 ø«æKE’G - ¿ƒ©HQC’Gh á°ùeÉîdG áæ°ùdG - (15389) Oó©d

»æWƒdG øeC’G RÉ¡L ¢ù«FQh »æWƒdG ¢SôëdG ¢ù«FQ πÑ≤à°ùj ∂∏ªdG

ÖLGƒdG á«Ñ∏àd ΩÉàdG ÉgOGó©à°SGh »æWƒdG ¢SôëdG äGóMƒd á«dÉ©dG ájõgÉédÉH ó«°ûj ¬àdÓL
ΩGhO π°SGƒÑdG »æWƒdG ¢SôëdG ∫É``LQ ™«ªéd ¬àdÓL Ék«æªàe ,QGóàbG
.õjõ©dG øWƒdG Gòg áeóîd OGó°ùdGh ≥«aƒàdG
¢ù«FQ É¡dòH π°UGƒj »àdG á°ü∏îªdG Oƒ¡édÉH ¬àdÓL OÉ°TCG Éªc
≈∏Y ®ÉØëdGh øWƒdG áeóN »a ¬«Ñ°ùàæe ™«ªLh »æWƒdG øeC’G RÉ¡L
√RGõàYG øY ÉkHô©e ,Ió©°UC’G ∞∏àîe ≈∏Y ¬JGRÉéfEGh √QGô≤à°SGh ¬æeCG
á«dhDƒ°ùªdÉH »Yhh ∞JÉμJh IƒNCG øe º¡©ªéj Éeh øjôëÑdG πgCG §HGôàH
.øWƒ∏d ájQÉ°†ëdG á°†¡ædG ºFÉYO AÉ°SQEG »a ácôà°ûªdG

Oƒ¡édG ≈∏Y Ék«æãe ,ïeÉ°ûdG …ôμ°ù©dG ìô°üdG Gòg ájõgÉLh iƒà°ùe
≥«KƒdG º¡ØJÉμJh »æWƒdG ¢SôëdG ƒÑ°ùàæe É¡H Ωƒ≤j »àdG Iô«ÑμdG
IQGRhh øjôëÑdG ´ÉaO Iƒb øe πc »a º¡fGƒNEG ™e ∑ôà°ûªdG º¡∏ªYh
øY ´ÉaódG »a »eÉ°ùdG º¡ÑLGh AGOC’ »æWƒdG ø``eC’G RÉ¡Lh á«∏NGódG
.ájQÉ°†ëdG ¬Jô«°ùe äÉÑ°ùàμeh √QGô≤à°SGh ¬æeCG ≈∏Y ®ÉØëdGh øWƒdG
¢SôëdG äGó``Mh ¬à¨∏H …ò``dG Ωó≤àªdG iƒà°ùªdÉH ¬àdÓL OÉ``°`TCGh
πμH ÖLGƒdG á«Ñ∏àd ΩÉJ OGó©à°SGh á«dÉY ájõgÉLh ÖjQóJ øe »æWƒdG

áë°üdG QƒaƒªH ¬àdÓL ≈∏Y ácQÉÑªdG ΩÉjC’G √òg ó«©j ¿CG ôjó≤dG »∏©dG
á©aôdG ΩGhóH »aƒdG É¡Ñ©°Th øjôëÑdG áμ∏ªe ≈∏Yh IOÉ©°ùdGh ô«îdGh
.Qƒ£àdGh QÉgOR’Gh
¬∏dG É``«k `YGO ,áªjôμdG áÑ°SÉæªdG √ò¡H »fÉ¡àdG ¬àdÓL º¡dOÉH ó``bh
.äGô°ùªdGh øª«dGh ô«îdÉH ™«ªédG ≈∏Y Égó«©j ¿CG ≈dÉ©Jh ¬fÉëÑ°S
ƒª°S ¬dòÑj Ée ≈∏Y √ôjó≤Jh √ôμ°T øY ádÓédG ÖMÉ°U Üô``YCGh
ôjƒ£J »a âª¡°SCG á∏°UGƒàeh á≤aƒe Oƒ¡L øe »æWƒdG ¢SôëdG ¢ù«FQ

áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y øH óªM ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†M πÑ≤à°SG
∫hCG ≥jôØdG ¢ùeCG ájôaÉ°üdG ô°üb »a ≈∏YC’G óFÉ≤dG ióØªdG OÓÑdG πgÉY
,»æWƒdG ¢SôëdG ¢ù«FQ áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y øH óªëe ï«°ûdG ƒª°S øcQ
Éª¡≤aGôj ,»æWƒdG øeC’G RÉ¡L ¢ù«FQ π°VÉØdG áØ«∏N øH ∫OÉY ≥jôØdGh
¢SôëdG ¿ÉcQCG ôjóe áØ«∏N ∫BG Oƒ©°S øH õjõ©dGóÑY ï«°ûdG øcôdG AGƒ∏dG
ióØªdG ∂∏ªdG ádÓL ≈dEG Gƒ©aQ PEG ,»æWƒdG øeC’G RÉ¡L π«chh »æWƒdG
≈dƒªdG ø«∏FÉ°S ,∑QÉÑªdG ¿É°†eQ ô¡°ûH äÉμjôÑàdGh »fÉ¡àdG ¢üdÉN

É``eƒ°Sôe Qó``°üj ió``ØªdG ∂``∏ªdG
á«∏NGódG »a ø«eÉY øjôjóe ø««©àH

:AGQRƒdG ¢ù«FQ

ä’ÉéªdG ≈à°T »a áeƒμëdG ¬H Ωƒ≤J …ƒªæJ ó¡L πc ájÉZ π¶«°S »æjôëÑdG øWGƒªdG
á∏MôªdG √ò``g RhÉ``éJ πLCG ø``e ádhòÑªdG Oƒ``¡édG ìÉ``éf õ``μJôe º``«≤ªdGh ø``WGƒªdG »``Yh

.ä’ÉéªdG ≈à°T »a ¬eó≤Jh øWƒdG AÉæH Iô«°ùe ∫Éªμà°SG
¢ù«FQ »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ¢ûbÉf AÉ≤∏dG ∫Ó``Nh
á«ª«∏bE’G ´É°VhC’ÉH ≥∏©àJ »àdG ÉjÉ°†≤dG º``gCG AGQRƒ``dG
ájOÉ°üàb’G äGô«KCÉàdÉH ≥∏©àj Ée á°UÉîHh ,á``«`dhó``dGh
á«ªgCGh ,»ªdÉ©dG iƒà°ùªdG ≈∏Y zÉ``fhQƒ``c{ ¢Shô«Ød
á``eRC’G √òg øe êhôî∏d »dhódG ™ªàéªdG Oƒ¡L ôaÉ°†J
.áaÉc äÉjƒà°ùªdG ≈∏Y ôFÉ°ùîdG πbCÉH

É¡JÉbÉW πμH πª©J án eƒμëdG ¿CG ≈``dEG √ƒª°S QÉ``°`TCGh
ø«æWGƒª∏d á«°û«©ªdG ´É``°` VhC’G QGô≤à°SG ≈∏Y ®ÉØë∏d
øe ø``eBG ¿hõ``î`e ô«aƒJ É¡æeh ,º¡JÉLÉ«àMÉH AÉ``aƒ``dGh
.á«°ù«FôdG ™∏°ùdGh á«FGò¨dG OGƒªdG
πÑ≤à°ùªdG äÉÑ∏£àe ≈dEG OGó©à°S’G á«ªgCG √ƒª°S ócCGh
øeÉ°†àdG ìhQ øe óªà°ùf ¿CGh ,¬JÉLÉ«àMG ±Gô°ûà°SGh
≈∏Y Qn Gô``°` U’Gh án ªjõ©dG zÉ``fhQƒ``c{ á``eRCG É¡Jô¡XCG »àdG

»àdG Iô«ÑμdG äÉ«ë°†à∏d √ôjó≤J øY √ƒª°S ôÑYh
Iõ``¡`LC’G ™«ªLh á«°†jôªàdGh á«Ñ£dG Qo OGƒ``μ` dG É¡eó≤J
»a á∏ãeC’G ´hQCG GƒHô°V øjòdG ¿ƒYƒ£àªdGh á«eƒμëdG
»a É¡Ñ©°Th øjôëÑdG ≈≤ÑJ ¿CG πLCG øe ,á«æWƒdGh AÉ£©dG
.ΩÓ°Sh ¿ÉeCG
»μ∏ªdG ƒ``ª`°`ù`dG Ö``MÉ``°`U ∫É``Ñ`≤`à`°`SG ió`` d ∂`` dP AÉ`` L
ƒª°S øe πc ,¢ùeCG ´ÉaôdÉH √ƒª°S ô°ü≤H AGQRƒdG ¢ù«FQ
¢ù∏ée ¢ù«FQ ÖFÉf áØ«∏N ∫BG ∑QÉÑe øH óªëe ï«°ûdG
ÖFÉf áØ«∏N ∫BG áØ«∏N øH »∏Y ï«°ûdG ƒª°Sh ,AGQRƒ`` dG
áØ«∏N ∫BG ¬∏dGóÑY øH ódÉN ï«°ûdGh ,AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«FQ
ï«°ûdG ƒª°S Qƒ°†ëHh ,AGQRƒ`` dG ¢ù∏ée ¢ù«FQ ÖFÉf
»a πª©dG ô«°S √ƒª°S ™HÉJ PEG ,áØ«∏N ∫BG óªM øH º«gGôHEG
äÉeóîdG ºjó≤J á«HÉ«°ùfGh ,áØ∏àîªdG á«eƒμëdG äÉYÉ£≤dG
.º¡JÉ©∏£Jh º¡JÉLÉ«àMG »Ñ∏j ÉªH ø«æWGƒª∏d
ΩGhódG ≈∏Y ¿ƒàÑãj øjôëÑdG AÉæHCG ¿EG{ :√ƒª°S ∫Ébh
»Ñ£dG o´É£≤dG ¬≤≤ëj Éeh ,á«≤«≤ëdG øWƒdG Gòg Io hôK º¡fCG
oêÉàf ƒg ìÉéf øe áeRC’G √òg ™e πeÉ©àdG »a »ë°üdGh
™o «ªL ¬«a âª¡°SCG πÑ≤à°ùª∏d §«£îJh º«∏°S »°ù°SDƒe πªY
.zá«æWƒdG póYGƒ°ùdG

∫BG ¿Éª∏°S øH áØ«∏N ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ócCG
π¶«°Sh ¿Éc »æjôëÑdG nøWGƒªdG ¿CG ,AGQRƒdG ¢ù«FQ áØ«∏N
≈à°T »``a áeƒμëdG ¬``H Ωƒ``≤`J …ƒªæJ ó¡L π``c á``jÉ``Z ƒ``g
¢Shô«a øY áªLÉædG áægGôdG äÉjóëàdG
¿CGh ,ä’ÉéªdG
p
¿hÉ©àdGh »YƒdG øe Gójõe ™«ªédG øe oÖ∏£àJ zÉfhQƒc{
n
n
.ájƒªæJ äÉÑ°ùàμe
øe øWƒ∏d
≥≤ëJ Ée ≈∏Y ßaÉëf
≈àM
m
p
ƒg º«≤ªdGh øWGƒªdG »``Yh ¿CG ≈∏Y √ƒª°S Oó``°`Th
äÉYÉ£≤dG ∞∏àîe É¡dòÑJ »àdG Oƒ¡édG πμd ìÉéædG õo μJôe
äÉª«∏©àdÉH ΩGõàd’G ¿CGh ,á∏MôªdG √òg RhÉéJ π``LCG øe
™«ªédG ≈∏Y Öéj »æWh lÖLGh ájRGôàM’G äGOÉ°TQE’Gh
≈∏Y ®ÉØëdG πLCG øe √RÉéfEG »a ¬à«dhDƒ°ùªH ´Ó£°V’G
Öæéàd ¢Shô«ØdG QÉ°ûàfG ∞bhh ,™ªàéªdG áë°Uh áeÓ°S
∫hó``dG ¢†©H É¡«dEG â∏°Uh »àdG πMGôªdG ≈``dEG ∫ƒ°UƒdG
.iôNC’G
áμ∏ªe É¡à≤≤M »àdG á«HÉéjE’G èFÉàædÉH √ƒª°S OÉ°TCGh
ºdÉ©∏d â``eó``b PEG ,áëFÉédG √ò``g á``¡`LGƒ``e »``a øjôëÑdG
…óëà∏d áHÉéà°S’G áYô°Sh ∞JÉμàdGh »YƒdG »a É kLPƒªf
õ«ªJh IAÉØch ÉgOGó©à°SG In ƒb ¢ùμY
n mπμ°ûH ,¬à°Vôa …òdG
.ä’ÉéªdG ∞∏àîe »a É¡FÉæHCG

≈°ù«Y øH óªM ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†M øY Qó°U
áæ°ùd (25) º``bQ Ωƒ°Sôe ióØªdG OÓÑdG πgÉY áØ«∏N ∫BG
AÉL ,á«∏NGódG IQGRh »a ø«eÉY øjôjóe ø««©àH 2020
:¬«a
:≈dhC’G IOÉªdG
:øe πc á«∏NGódG IQGRh »a ø«©oj
ÉeÉY Gôk `jó``e ¿É£≤dG óªëe ø°ùM ≈°ù«Y ó«ª©dG -1
.á«dÉª°ûdG á¶aÉëªdG áWô°T ájôjóªd
ÉeÉY Gôk jóe …ódÉîdG ójƒédG óªëe ôHÉL ó«ª©dG -2
.äÉ°SGôë∏d áeÉ©dG IQGOEÓd
ÉeÉY Gôk jóe ¿GôéædG â«îH ∞«°S º«gGôHEG ó«ª©dG -3
.áª°UÉ©dG á¶aÉëe áWô°T ájôjóªd
:á«fÉãdG IOÉªdG
øe ¬H πª©ojh ,Ωƒ°SôªdG Gòg ò«ØæJ á«∏NGódG ôjRh ≈∏Y
.á«ª°SôdG IójôédG »a ô°ûæojh ,√Qhó°U ïjQÉJ

ø``«``«``©``à``H »``μ``∏``e Ωƒ```°```Sô```e
ø```«```¶```aÉ```ë```ª```∏```d ÜGƒ`````````f
≈°ù«Y øH óªM ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†M øY Qó°U
áæ°ùd (26) º``bQ Ωƒ°Sôe ,ióØªdG OÓÑdG πgÉY áØ«∏N ∫BG
:¬«a AÉL ,ø«¶aÉëª∏d ÜGƒf ø««©àH 2020
:≈dhC’G IOÉªdG
:ºgDhÉª°SCG á«dÉàdG IOÉ°ùdG äÉ¶aÉëªdG »a ø«©oj
ßaÉëªd ÉkÑFÉf ¿Gô«édG ¬∏dGóÑY áØ«∏N ¬∏dGóÑY ó«ª©dG -1
.¥ôëªdG á¶aÉëe
ßaÉëªd ÉkÑFÉf ¿Éæ°ùdG óªM á©«HQ ódÉN ó«ª©dG -2
.á«dÉª°ûdG á¶aÉëªdG
ßaÉëªd ÉkÑFÉf …ô°ShódG ¬∏dGóÑY ôeÉK ≈°ù«Y ó«ª©dG -3
.á«HƒæédG á¶aÉëªdG
.äGƒæ°S ™HQCG º¡æ««©J Ióe ¿ƒμJh
:á«fÉãdG IOÉªdG
øe ¬H πª©ojh ,Ωƒ°SôªdG Gòg ò«ØæJ á«∏NGódG ôjRh ≈∏Y
.á«ª°SôdG IójôédG »a ô°ûæjh ,√Qhó°U ïjQÉJ

á«æWh ∫ÉØWCG á°VhQ AÉ``°ûfEÉH GQGôb óªà©j á«HôàdG ô``jRh

بيانات الخبر
øjôëÑdG iód ø«æ«©ªdG AGôØ°ùdG øe OóY OÉªàYG ¥GQhCG øe Éî°ùf º∏°ùàj á«LQÉîdG ôjRh
,ójóédG »°SÉeƒ∏HódG º¡∏ªY ΩÉ``¡`e »``a OGó``°`ù`dGh
»àdG ábGó°üdG äÉbÓ©d õ«ªàªdG iƒà°ùªdÉH Gkó«°ûe
áã«ãëdG Oƒ¡édGh º¡dhóH øjôëÑdG áμ∏ªe §HôJ
»Ñ∏j ÉªH áaÉc Ió©°UC’G ≈∏Y äÉbÓ©dG ∂∏J ôjƒ£àd
.™«ªé∏d ácôà°ûªdG ídÉ°üªdG
iód ¿ƒæ«©ªdG AGôØ°ùdG Üô``YCG ,º¡ÑfÉL ø``e
øe áî°ùf ºjó≤àH º¡JOÉ©°S ø``Y øjôëÑdG áμ∏ªe
øjó«°ûe ,á«LQÉîdG ô``jRh ≈``dEG ºgOÉªàYG ¥GQhCG
§HôJ »àdG áæ«àªdG ¿hÉ©àdGh ábGó°üdG äÉbÓ©H
º¡dhO ™∏£J øjócDƒe ,øjôëÑdG áμ∏ªe ™e º¡dhO
äÉjƒà°ùe ≈dEG á«FÉæãdG äÉbÓ©dG √ò¡H AÉ≤JQ’G ≈dEG
.ä’ÉéªdG ≈à°T »a ™°ShCGh ÖMQCG

»a áª«≤eh øjôëÑdG áμ∏ªe ió``d áæ«©e Góæ∏æa
.»ÑXƒHCG
¥GQhCG øe áî°ùf ∂dòc á«LQÉîdG ôjRh º∏°ùJh
ájQƒ¡ªéd Gô«Ø°S ≠æ«e hÉL ≠fhh ô«Ø°ùdG OÉªàYG
»a Éª«≤eh øjôëÑdG áμ∏ªe iód Éæ«©e IQƒaÉ¨æ°S
.¢VÉjôdG
k G á«LQÉîdG ôjRh º∏°ùJh
¥GQhCG øe áî°ùf É°†jC
ájQƒ¡ªéd Gô«Ø°S ø`` jQBG ∂jô«H ô«Ø°ùdG OÉ``ª`à`YG
»a Éª«≤eh øjôëÑdG áμ∏ªe iód Éæ«©e ¿Éà°ùNGRÉc
.¢VÉjôdG
ø«æ«©ªdG AGôØ°ùdÉH á«LQÉîdG ôjRh ÖMQ óbh
≥«aƒàdG ΩGhO º¡d Ék«æªàe ,øjôëÑdG áμ∏ªe ió``d

»fÉjõdG ó°TGQ øH ∞«£∏dGóÑY QƒàcódG º∏°ùJ
k ,¢ùeCG ,á«LQÉîdG ôjRh
OóY OÉªàYG ¥GQhCG øe Éî°ùf
,øjôëÑdG áμ∏ªe iód ø«æ«©ªdG ∫hó``dG AGôØ°S øe
ácQÉ°ûªH ,»FôªdG »fhôàμd’G ∫É°üJ’G ôÑY ∂dPh
π«ch áØ«∏N ∫BG óªMCG øH ¬∏dGóÑY ï«°ûdG QƒàcódG
áî«°ûdG .Oh ,á«dhódG ¿hDƒ°û∏d á«LQÉîdG IQGRh
IQGRh π«ch áØ«∏N ∫BG è«YO øH ≈°ù«Y âæH É``fQ
OÉªàYG ¥GQhCG ø``e áî°ùf º∏°ùJ ó``≤`a.á``«`LQÉ``î`dG
…hÓe ájQƒ¡ªéd Gô«Ø°S ≈°Sƒe »dÉaÉL ô«Ø°ùdG
.âjƒμdG »a Éª«≤eh øjôëÑdG áμ∏ªe iód Éæ«©e
¥GQhCG øe áî°ùf á«LQÉîdG ô``jRh º∏°ùJ Éªc
ájQƒ¡ªéd Iô«Ø°S Ó«°ù«f ÉfÉjQÉe Iô«Ø°ùdG OÉªàYG

,á°Vhô∏d »``dÉ``ë`dG ≈æÑªdG »``a
á«°SGQódG Ωƒ``°`Sô``dG AÉØ«à°SGh
Ωó``Yh IQGRƒ`` ` dG ø``e Ió``ª`à`©`ª`dG
iôNCG Ωƒ°SQ …CG áaÉ°VEG hCG É¡©aQ
á≤aGƒe ≈∏Y ∫ƒ°üëdG ó©H ’EG
§«£îJh ,IQGRƒ`` dG øe á«HÉàc
≥Øàj …ƒ``Hô``J è``eÉ``fô``H ò«ØæJh
,á``°`Vhô``dG ∫É``Ø` WCG ¢üFÉ°üNh
Gõk «¡éJ á°VhôdG QGO õ«¡éJh
äÉÑ∏£àªdGh ≥``Ø`à`j É``ª`H Ó``eÉ``c
πc PÉîJGh ,áãjóëdG ájƒHôàdG
ø``eCG øª°†J »àdG äÉWÉ«àM’G
ø«ØXƒªdGh ∫É``Ø` WC’G á``eÓ``°`Sh
.á°VhôdG »a ºgOƒLh AÉæKCG

.á«HôàdG ôjRh |

»∏Y øH óLÉe QƒàcódG óªàYG
º«∏©àdGh á«HôàdG ôjRh »ª«©ædG
∫É``Ø` WCG á``°` VhQ AÉ``°`û`fEÉ`H GkQGô`` `b
á``°` VhQ{ ≈ª°ùe â``ë`J á``«`æ`Wh
øe ∫ÉØWCÓd zIô«¨°üdG ôgGƒédG
.á°ùeÉîdG ≈dEG áãdÉãdG ø°S
ΩGõ`
p `à`dG ≈∏Y QGô``≤` dG ¢``ü`fh
OƒæHh OGƒ`` e ™«ªéH á``°`Vhô``dG
(25) º`` bQ ¿ƒ``fÉ``≤` H Ωƒ``°` Sô``ª` dG
äÉ°ù°SDƒªdG ¿CÉ°ûH 1998 áæ°ùd
á°UÉîdG á«ÑjQóàdGh á«ª«∏©àdG
Gòk «ØæJ IQOÉ``°` ü` dG äGQGô`` ≤` `dGh
»a á``jQÉ``°` ù` dG ø``«` fGƒ``≤` dGh ,¬`` d
äGQGô≤dG πch ,øjôëÑdG áμ∏ªe

اليوم

التاريخ

óYGƒ≤dGh ,É¡d Gòk «ØæJ IQOÉ°üdG
ÉªH ,Éfk ƒfÉb IQô≤ªdG áª¶fC’Gh
∫É``Ø`WC’G Oó©H ΩGõ``à` d’G ∂``dP »``a
IQGRƒ``dG πÑb ø``e ¬``H ¢üNôªdG

الخبر

جهة النشر

á``à``bDƒ`ª``dG Oƒ``≤``©``dG ΩÉ``¶``æ``H AÉ```Ñ```WCG É``æ``jó``d ¢``ù``«``d :ó```cDƒ```J á``ë``°``ü``dG
äGƒæ°S (4-6) óàªJ á«ÑjQóJ èeGôÑH º¡bÉëdEG ºàj
»Ñ£dG á«fÉª∏°ùdG ™ªée »a ∂dPh ¢ü°üîàdG Ö°ùëH
èeÉfôÑdG ºgRÉ«àLG ∫ÉM »ah ,á«ë°üdG õcGôªdGh
≥ah AÉ``Ñ`WC’G A’Dƒ` g ∞«XƒJ ºàj ìÉéæH »ÑjQóàdG
.áMÉàªdG á«Ø«XƒdG ôZGƒ°ûdG
øY á«æjôëÑdG AÉÑWC’G á«©ªL âHôYCG ÉgQhóH
èeGôÑdÉH ø«≤ëà∏ªdG AÉ``Ñ`WC’G â«ÑãJ øe É¡ahÉîe
øe ócCÉàdG øe óH ’ ¬fEG PEG ,É¡H º¡bÉëàdG Qƒa á«ÑjQóàdG
äÓgDƒªdG ≈∏Y º¡dƒ°üMh ìÉéæH èeÉfôÑdG º¡eÉªJEG
.áØ«XƒdG »a º¡à«ÑãJ πÑb áHƒ∏£ªdG

AÉÑWC’G â«ÑãJ ¿CÉ°ûH »HÉ«ædG áÑZôH ìGôàb’G ∫ƒM
IQGRh »a áàbDƒe Oƒ≤©H ¿ƒ∏ª©j øjòdG ø««æjôëÑdG
êôîàdG »ãjóëdG AÉÑWC’ÉH ≥∏©àj Éª«a ¬``fEG áë°üdG
∂``dPh ,á«ÑjQóJ Oƒ≤Y ∫Ó``N ø``e º¡©e óbÉ©àdG ºàj
¢ù∏ée QGôb ≥ah ÖjQóàdG øY ∞«XƒàdG π°üa ó©H
ÖjQóàH áë°üdG IQGRh ΩÉ«b ≈∏Y á≤aGƒªdÉH ,AGQRƒdG
ΩGõàd’G ¿hO øe É¡à≤Øf ≈∏Y êôîàdG »ãjóëdG AÉÑWC’G
èeÉfôÑdG RÉ``à` LG ø``e ’EG Ö``jQó``à`dG ó©H º¡Ø«XƒàH
áLÉM ≈∏Y AÉæH ìÉéæH ∫ƒÑ≤dG äÉfÉëàeGh »ÑjQóàdG
PEG ,áHƒ∏£ªdG äGAÉØμdG ôaGƒJ ióeh á«∏©ØdG IQGRƒdG

الصفحة:ÜÉjO ó«dh Öàc

AÉÑWCG É¡jód óLƒj ’ ¬fCG áë°üdG IQGRh äó``cCG
ºàj ¬``fCG áØ«°†e ,áàbDƒªdG Oƒ≤©dG ΩÉ¶æH ¿ƒ∏ª©j
ΩÉ¶ædG ≈∏Y IQGRƒ``dÉ``H ø««æjôëÑdG ™«ªL ∞«XƒJ
ÖfÉéH -á«fóªdG áeóîdG ¿ƒfÉb ΩÉμMCG ≥ah- ºFGódG
-IQGRƒdG áLÉM ≥ah- øjóYÉ≤àªdG AÉÑWC’G ∞«XƒJ
.á«FõédG Oƒ≤©dG ΩÉ¶æH
áæéd ≈``∏`Y É`` gOQ »``a á``ë`°`ü`dG IQGRh â``dÉ``bh
ÜGƒædG ¢ù∏éªH á«fƒfÉ≤dGh á«©jô°ûàdG ¿hDƒ°ûdG
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êQÉîdG øe øWGƒe AÓLEG á°üb
ó«ªëŸG ó«ª

malmahmeed7@gmail.com

,êQÉîdG »a äGQÉØ°ùdG QhO ≥«KƒJ ∂dòc º¡ªdG øe
∞«ch ,øWƒdG ≈dEG IOƒ©dG »a ø«ÑZGôdG ô°üM á«Ø«ch
,¿Gô«£dG äÉcô°Th êQÉîdG »a ∫hódG ™e ≥«°ùæàdG ºJ
»a ¿ƒ``æ`WGƒ``ª`dG ÉgÉ°†b »``à`dG äÉ``YÉ``°`ù`dG »``g ∞``«`ch
±hô¶dG πX »a áHô¨dG ΩÉ``jCG ¿ƒ°û«©j º``gh êQÉîdG
≈dEG IOƒ©∏d ±QÉédG ø«æëdGh ,áÑ©°üdG á«FÉæãà°S’G
¿ƒÑcôj ºgh Égƒ°TÉY »àdG äÉ¶ë∏dGh ,πgC’Gh øWƒdG
º¡àHÉàfG »àdG ôYÉ°ûªdGh ,IOƒ©∏d GOGó©à°SG IôFÉ£dG
ºJ ∞«ch ,øWƒdG ¢``VQCG ≈``dEG IôFÉ£dG ∫ƒ°Uh á¶ëd
º¡©e âªJ »àdG äGAGô`` LE’Gh ,QÉ£ªdG »a º¡dÉÑ≤à°SG
IOÉ©°ùdGh áMôØdG ádÉMh ,»ë°üdG ôéëdG »a ∂dP ó©H
Gƒ∏NOh »ë°üdG ôéëdG Gƒ``ª`JCG Éªæ«M Ghó¡°T »àdG
´ƒeódÉH Iô°SC’G OGô``aCG º¡∏Ñ≤à°SG ∞«ch º¡dRÉæe ≈``dEG
ídÉ°üªdGh äÉLÉ«àM’Gh QƒeC’G »g ∞«ch ,áMôØdGh
øe ó``FÉ``Y ø``WGƒ``e πμd É¡aÉæÄà°SG º``Jh â∏£©J »``à`dG
.êQÉîdG
øμªj ,ô«ãc Égô«Zh á«fÉ°ùfE’G äÉ£ëªdG √òg πc
á«eGQO IQƒ°üH É¡°VôYh ,É«æa É¡LGôNEG »a ´óÑj ¿CG
IQGRh º¡H ôNõJ øªe ,±ôàëe »fƒjõØ∏J ≥jôa ,á©FGQ
øμªj Éªc ,á«æjôëÑdG äGAÉØμdG øe ΩÓ``YE’G ¿hDƒ`°`T
»a »YÉªàL’G π°UGƒàdG πFÉ°Sh ∞«XƒJh QÉªãà°SG
.áëLÉædG ¢ü°ü≤dG ¢VôY
»fÉ©j ∞«c ,ΩÓYE’G πFÉ°Sh ôÑY É«eƒj ™HÉàf ÉæfEG
¢ü°üb »g ∞«ch ,º¡fÉWhCG ≈dEG øjóFÉ©dG øe ójó©dG
áμ∏ªe »``a Éææμdh ,á``Hô``¨`dG »``a º¡JÉfÉ©eh ø«≤dÉ©dG
ø«æWGƒªdG AÓLEG »a IôgÉH ìÉéf á°üb Éæ≤≤M øjôëÑdG
»àdG páÄ«°†ªdG äÉeÓ©dG
øe ó©J »àdGh ,êQÉîdG øe
p
,ÉfQƒc áëFÉéd É¡JGAGôLEG πX »a øjôëÑdG É¡H räõ«ªJ
,âHÉK »æWh ≥∏£æe øe É¡«æWGƒe ™e â∏eÉ©J ∞«ch
≥∏£æe øe É¡«°VGQCG ≈∏Y ø«ª«≤ªdG ™e â∏eÉ©J ∞«ch
ìÉ«JQ’Gh á©°SGƒdG IOÉ°TE’G ∂dòH âdÉfh ,ï°SGQ »fÉ°ùfEG
,√RGôHEGh ¬≤«KƒJ ΩRÓdG øe …òdGh ..™«ªédG øe ô«ÑμdG
á°üb{ :¿Gƒæ©H Iõ«ªàe »eÓYEG πªY ôÑY ,É«dhOh É«∏ëe
.zêQÉîdG øe »æjôëH øWGƒe AÓLEG

.IõªM ôKƒc |

øëf Éææμdh ..Gô``NCÉ`à`e ΩÓ``μ`dG ¿ƒμj ’CG ≈æªJCG
ΩÓYE’G ¿hDƒ°T ôjRh IOÉ©°S Ωƒ≤j ¿CG ≈dEG Ωƒ«dG áLÉëH
™«ªéH ,±ôàëe »fƒjõØ∏J πªY ≥jôa ¢ü«°üîàH
äGôÑîdGh äGAÉØμdG øe OóY IóYÉ°ùªHh ,á«æØdG ¬ªbGƒW
≥«Kƒàd ,∂dòc Éjó«e ∫É«°Tƒ°ùdG ∫Éée »ah á«YGPE’G
™e ¿hÉ©àdÉH ,êQÉîdG øe ø«æWGƒªdG AÓ``LEG ¢ü°üb
»Ñ£dG ≥jôØdGh ,á°üàîªdG äÉ¡édGh á«LQÉîdG IQGRh
.»æWƒdG
√Oƒ≤j …òdG øjôëÑdG ≥jôa ìÉéf ¢ü°üb ≥«KƒJ
Gò«ØæJ ,áã«ãM á©HÉàeh õ«ªJh IAÉØμH ó¡©dG »dh ƒª°S
¢ù«FQ ƒª°S º``YOh ,ióØªdG ∂∏ªdG ádÓL äÉ¡«Lƒàd
á«FÉbƒdGh á``jRGô``à`M’G äGAGô`` LE’G πX »a ,AGQRƒ`` dG
,á«ªgC’G ájÉZ »a ádCÉ°ùe ÉfhQƒc ¢Shô«a á¡LGƒªd
äÉ°ù°SDƒªd äÉ¡«LƒàdG Qó°üJ ¿CG ≈æªJCG Éªc ÉeÉªJ
,¢UÉîdGh ΩÉ©dG ø«YÉ£≤dG »a ádhódG äÉÄ«gh äÉ¡Lh
»àdG äGƒ£îdGh äGQGô``≤` dGh äGAGô`` LE’G πc ≥«Kƒàd
π«é∏d ßØëJ ¿CGh ,≥KƒJ ¿CG ≥ëà°ùJ É¡fC’ ,É¡JòîJG
.ïjQÉàdGh ΩOÉ≤dG
¢ùeC’ÉH ¬Jô°ûf …ò``dG õ«ªàªdG »Øë°üdG ôjô≤àdG
PÉà°SC’G á«æ¡eh á«aôM πμH ¬Ñàch zè«∏îdG QÉ``Ñ`NCG{
»a á«LQÉîdG IQGRh Oƒ¡L ∫ƒM ,ó«ªëdG óÑY óªMCG
Ωƒ≤J ¿C’ ájôK IOÉ``e ,êQÉ``î`dG ø``e ø«æWGƒªdG IOƒ``Y
º∏«a ø«°TóàH ,É©e ΩÓ``YE’G IQGRhh á«LQÉîdG IQGRh
.¢Uƒ°üîdG Gòg ∫ƒM »∏«é°ùJ »≤FÉKh
á¶ëd òæe ≥«KƒàdG á°üb CGó``Ñ`J ¿CG π«ªédG ø``e
»àdG äGAGô`` ` `LE’G ™``e ,¿Gô``«` £` dG á``cô``M ∞`` bh QGô`` b
ä’hÉëeh ,ÉfhQƒc ¢Shô«Ød …ó°üà∏d ∫hódG É¡JòîJG
∞«ch ,â∏LCÉJ ∞«ch øWƒdG ≈dEG IOƒ©dG ø«æWGƒªdG
’ƒ``°`Uh ,á```dhO π``c äGQGô`` `b ™``e ¿ƒ``æ` WGƒ``ª` dG π``eÉ``©`J
ø«æWGƒªdG IOÉ`` YE’ áª«μëdG IOÉ``«`≤`dG äÉ¡«LƒJ ≈``dEG
,»æWƒdG ≥jôØdG äGQGô``bh ,êQÉîdG »a øjOƒLƒªdG
,»eÓYE’Gh »Ñ©°ûdG πYÉØàdGh ,»HÉ«ædG ∑GôëdG ≈``dEG
,á«LQÉîdG IQGRƒH πª©dG ≥jôa äÉYÉªàLG ≈dEG ’É≤àfGh
.AÓLE’G á£N ò«ØæJh ¢VôYh áZÉ«°U á«Ø«ch

.≈Ø£°üe AÉØ°U |

.ºjôμdG óÑY á°ûFÉY |

»``æ``WGƒ``e ∂``∏``ª``J ™``jô``°``û``J Qô```ª```J ÜGƒ````æ````dG á``«``©``jô``°``û``J
ø```jô```ë```Ñ```dG »`````a äGQÉ````≤````©````∏````d ¿hÉ````©````à````dG ¢```ù```∏```é```e
øμ°ùdGh QÉ``ªãà°SÓd øcÉeCG ó``jóëJh »°VGQC’G ¿hõ``îe ≈∏Y ßaÉëj ¿ƒ``fÉ≤dG :∫ó``©dG ô``jRh
ÖLƒªH â``Ä` °` û` foCG »``à` dG (»``fGô``ª` ©` dG
(2016 á``æ`°`ù`d 35 º`` bQ Ωƒ``°` Sô``ª` dG)
§«£îàdÉH á``≤`∏`©`à`ª`dG äÉ``°` SÉ``«` °` ù` dG
ΩGóà°ùªdG ôjƒ£àdG ¿Éª°†Hh »fGôª©dG
ô°üà≤à°Sh ,á«fGôª©dG á«ªæàdG ∫Éée »a
ÉgOóëà°S »àdG óYGƒ≤dGh äGAGô``LE’G
(»fGôª©dG §«£îàdG »a É«∏©dG áæé∏dG)
¿ƒμ«°Sh ,™bGƒªdGh äÉMÉ°ùªdG ∫ƒM
á«eÓ°SE’G ¿hDƒ°ûdGh ∫ó©dG ôjRh) QhO
»``fƒ``fÉ``≤`dG º«¶æàdG ƒ``g (±É`` ` `bhC’Gh
á«dhDƒ°ùªdGh á``©`HÉ``à`ª`dGh …QGOE’Gh
Qó°üJh ,∫Gƒ``MC’G Ö°ùëH á«°SÉ«°ùdG
∂∏q ªJ äGAGôLEGh óYGƒb ¿CÉ°ûH äGQGô≤dG
äGQÉ≤©∏d ¿hÉ©àdG ¢ù∏ée ∫hO »æWGƒe
øjôëÑdG áμ∏ªe »a »°VGQC’Gh á«æÑªdG
á«eÓ°SE’G ¿hDƒ°ûdGh ∫ó©dG ôjRh øY
Ék «°SÉ«°S ’hDƒ`°`ù`e ¬fƒμd ±É`` `bhC’Gh
≥«KƒàdGh ,…QÉ``≤` ©` dG π«é°ùàdG) ø``Y
.(…QÉ≤©dG ôjƒ£àdGh ,…QÉ≤©dG

.øμ°ùdG
¿ƒfÉ≤dG ´hô``°`û`e ¿G ≈``dG QÉ``°` TCGh
áfhôe áeƒμë∏d í«àj ôjô≤àdG πëe
∫hO »``æ`WGƒ``e ∂∏q ªJ º«¶æJ »``a ô``Ñ` cCG
á«æÑªdG äGQÉ``≤`©`∏`d ¿hÉ``©` à` dG ¢ù∏ée
ÉªH ,øjôëÑdG áμ∏ªe »``a »``°` VGQC’Gh
á«é«∏îdG äÉ«bÉØJ’G ™e ¢VQÉ©àj ’
øμªªdG øeh ,¿CÉ°ûdG Gòg »a á©bq ƒªdG
äGAGô`` LE’Gh óYGƒ≤dG øe Oó``Y ójóëJ
»æWGƒe ∂∏q ªJ º u¶æJ »àdG IQƒ°ûæªdG
á«æÑªdG äGQÉ≤©∏d ¿hÉ©àdG ¢ù∏ée ∫hO
¢Vô¨d øjôëÑdG áμ∏ªe »a »°VGQC’Gh
¢VQÉ©àj ’ ÉªH QÉªãà°S’G hCG øμ°ùdG
ôeC’G ƒgh ,á«é«∏îdG äÉ«bÉØJ’G ™e
¿hÉ©àdG ¢ù∏ée ∫hO ¬«∏Y äôL …òdG
ø«fGƒ≤dG ø``e Oó``Y QGó``°` UEG ∫Ó``N ø``e
á«∏ª©d áª u¶æªdG äGQGô≤dGh áª¶fC’Gh
.∂∏q ªàdG
§«£îàdG »a É«∏©dG áæé∏dG) ™°†Jh

πc ø«°ùëJ ºYóJh áeÓ°ùdÉH
á«æ¡ªdGh á«°û«©ªdG ÖfGƒédG
.∫Éª©dG A’Dƒ¡d

.áØ«∏N êÉ¡àHG |

áaÉ¶ædG äÉeõ∏à°ùeh ¢TôØdGh
.IQhô``°` †` dG »°†à≤J É``eó``æ` Y
á«YƒJ èeGôH á«©ªédG º¶æJh

.ó«©°S ÖæjR |

zÉfhQƒc{ á¡LGƒªd á«eÉeC’G ±ƒ``Ø°üdG »a ø«∏eÉ©dG AÉæHCG ¢ùjQóàd øYƒ£àj äÉ``ª∏©e
.zôªà°ùªdG º«∏©àdÉH ±ô©j

á∏YÉa ¢ùjQóJ äGƒæb
á°ûFÉY á``ª`∏`©`ª`dG ó``cDƒ` J É``ª`«`a
ΩGóîà°SG ≈∏Y É¡°UôM ºjôμdGóÑY
áMÉàªdG á«æ≤àdG äGƒ``æ`≤`dG π``°`†`aCG
∫Ó``N ø``e ,Ö``dÉ``£` dG ™``e π°UGƒà∏d
πLƒLh ΩhhR ≥«Ñ£Jh ÜÉ°ùJGƒdG
ÉªH ∂`` `dPh ,É``gô``«` Zh ΩhQ ¢``SÓ``c
,¬``JGQÉ``¡` eh Ö``dÉ``£`dG ô``ª`Y Ö°SÉæj
,ø«à≤jôW ôÑY º«∏©àdG ºàj{ :∫ƒ≤J
™e ô``°` TÉ``Ñ` ª` dG π``°` UGƒ``à` dG ≈`` ``dhC’G
ô°ü≤J hCG ∫ƒ``£` J Ió``ª` d ÜÓ`` £` `dG
¿ƒμj ºK ,¢SQódG äÉ«°†à≤e Ö°ùëH
ÖdÉ£dG É¡∏ëj äÉÑLGh Égó©H ∑Éæg
¢UôëdG ™e ,É¡ë«ë°üàd Éæd Oƒ©jh
á«∏ª©dG √òg ºàJ ¿CG ≈∏Y ¢UôëdG πc

á«∏ªY ∫Ó``N »``YGô``fh ,∂`` dP ô``«` Zh
âfôàfE’G ôÑY ø«ª∏©àªdG ¿CG º∏©àdG
áMGQ äGôàah â``bh ≈``dEG ¿ƒLÉàëj
®ÉØàM’G º¡jód ø°ùëàj ≈àM ájQhO
:Ö``æ` jR ™``HÉ``à``Jh .zäÉ``eƒ``∏` ©` ª` dÉ``H
≈∏Y ¢``ShQó``dG ¢†©H »``a â°UôM{
ICGôªdG øY êPÉªfh äÉeƒ∏©e ∫ÉNOEG
á``eó``N »`` a É`` ` `gQhOh ,á``«` æ` jô``ë` Ñ` dG
™e ,É¡JÉMÉéfh É¡à°†¡fh ,™ªàéªdG
¢ù∏éªdG QhO ≈∏Y Aƒ°†dG §«∏°ùJ
¢SQO »``ah ,∂``dP »a ICGôª∏d ≈``∏`YC’G
(¢†«HC’G ∑ÓªdG) ¬fGƒæY ¿Éc ô``NBG
Gk óL º°SÉëdG AÉÑWC’G QhO øY º¡àKóM
¿É°ùfE’G áeóN »a IôàØdG √òg ∫ÓN
.zøjôëÑdG áμ∏ªªH

áHôéàdG õjõ©J
áª∏©ªdG â``Kó``ë`J É¡ÑfÉL ø``e
™e ¿hÉ``©` à` dG ø``Y á``Ø`«`∏`N êÉ``¡` à` HG
»a áÑ°SÉæe áÄ«H áÄ«¡J »a π``gC’G
âbƒdG ¢ü«°üîJh ,º∏©à∏d ∫õæªdG
,¬H ΩGõ``à` d’G º``K á``°`SGQó``∏`d »``aÉ``μ`dG
áMGôdG ôYÉ°ûe »Ø°†j …ò``dG ô``eC’G
Iô`` °` `SC’G ¢``ù` Ø` f »`` a ¿É``æ` Ä` ª` W’Gh
äÉ``YÉ``°`S ∫õ``æ` ª` dG ø``Y Ö``«`¨`J »``à` dG
π``gC’G Éæd Ωó``≤`j{ :â``dÉ``bh .á``∏`jƒ``W
¿ƒ°Uôëjh ,Éæ∏ªY »``a º``Yó``dG π``c
âà°ûàdG QOÉ°üe ™«ªL OÉ©HEG ≈∏Y
øY -á«LQÉîdG AÉ°Vƒ°†dG πãeÉªHh ,Éæ©e º¡∏°UGƒJ ∫ÓN ºgO’hCG
¬d íª°ùjh ÖdÉ£∏d á``MGô``dG ô``aƒ``j
.záHƒ∏£ªdG áª¡ªdG ≈∏Y õ«côàdÉH
√òg ¿CG êÉ¡àHG áª∏©ªdG äôÑàYGh
áHôéJ õjõ©J »a º¡°ùJ IQOÉÑªdG
º«∏©àdG ∫Éée »a øjôëÑdG áμ∏ªe
êQÉ``N ºàJ É``¡`fCG á°UÉNh ,ó©H ø``Y
:âdÉbh ,á«eÉ¶ædG á°SQóªdG ¥É£f
¬Ñ°ûj É``e ≈`` `dEG É``æ` g Üô`` ` bCG ø``ë` f{
ºàj »``à`dG á``jƒ``≤`à`dG ¢`` ShQO º``jó``≤`J
ÖdÉ£dG äÉLÉ«àMG Ö°ùëH É¡∏«°üØJ
äÉ``Ñ`ZQ ™``e ≥``aGƒ``à`j É``ª` Hh ¬``à` bhh
ôjƒ£àd ∂dòc á°Uôa »``gh ,π``gC’G
ÖdÉ£dG äGQÉ¡e õjõ©Jh ,áHôéàdG
≈``°`ü`bCÉ`H á``«` °` SGQó``dG OGƒ`` ª` `dG »`` a
º¡°ùf ø``ë`f{ :â``aÉ``°` VCGh .zá«∏YÉa
Iô°SC’Gh ÖdÉ£dG áaÉ≤K õjõ©J »a
øY »JGòdG º«∏©àdG ´ƒ°Vƒe »a πμc
áaô©e ôãcCG ÖdÉ£dG íÑ°ü«a ,ó©H
,√óæY »°SGQódG ∞©°†dG øWGƒªd
á∏Ä°SC’G ∫ÓN øe ∂dP ájƒ≤J á«Ø«ch
∞``FÉ``Xƒ``dGh ,Éæ«∏Y É¡Mô£j »``à`dG
Ωƒ≤j »àdG çÉëHC’Gh äÉ≤«Ñ£àdGh
øe ´ƒ``æ` dG Gò``¡`d ¬Ä«¡j Gò`` gh ,É``¡`H
á∏Môe »a ¢ù«d ÓÑ≤à°ùe º«∏©àdG
»a É``ª` fEGh §≤a É«∏©dG äÉ``°` SGQó``dG
Ée ∫ÓN øe ¬JÉ«M πMGôe ∞∏àîe

á«©jô°ûàdG ¿hDƒ°ûdG áæéd â≤aGh
á«Ñ∏ZCÉH ÜGƒ``æ`dG ¢ù∏éªH á«fƒfÉ≤dGh
´hô°ûªdG ≈∏Y øjô°VÉëdG É¡FÉ°†YCG
πjó©àH áeƒμëdG øe ∫ÉëªdG ¿ƒfÉ≤H
»æWGƒe ∂∏ªJ ¿CÉ°ûH ¿ƒfÉ≤H Ωƒ°SôªdG
è«∏îdG ∫hó`` d ¿hÉ``©`à`dG ¢ù∏ée ∫hO
»°VGQC’Gh á«æÑªdG äGQÉ≤©∏d á«Hô©dG
.øjôëÑdG áμ∏ªe »a
∂∏ªJ º«¶æJ ≈``dEG πjó©àdG ±ó¡jh
∫hó``d ¿hÉ©àdG ¢ù∏ée ∫hO »æWGƒe
á«æÑªdG äGQÉ``≤`©`∏`d á``«`Hô``©`dG è«∏îdG
ø``jô``ë` Ñ` dG á``μ` ∏` ª` e »`` a »`` ` °` ` `VGQC’Gh
∫ó©dG ô``jRh á≤aGƒe ó©H ¿ƒμJ å«ëH
,±É`` ` `bhC’Gh á``«` eÓ``°` SE’G ¿hDƒ` `°` `û` `dGh
§«£îàdG ÉgOóëj »àdG ≥WÉæªdG »a
äGAGôLE’Gh óYGƒ≤∏d Ék ≤ahh ,»fGôª©dG
§«£îà∏d É«∏©dG áæé∏dG ÉgOóëJ »àdG
äGQGô``b É¡fCÉ°ûH Qó°üjh ,»``fGô``ª`©`dG

øjóaGƒdG ∫Éª©dG ájÉªM á«©ªéd ºYO á∏``°S 3^000`H º¡``°ùj »æWƒdG øjôëÑdG ∂æH

..zøjôëÑdG áeÓ°S πLC’ ..ø«ØJÉμàe{ á∏ªM äÉWÉ°ûf øª°V
ΩC’G ô£°†J ¿CG ¿hO øe á«°ùjQóàdG
¿C’ ,ÖdÉ£dG ¢ùjQóJh πNóàdG ≈``dEG
á∏ªM »a ÉæYƒ£J øe »°SÉ°SC’G ±ó¡dG
¢ùjQóJ AÖY πªëJ ƒg zø«ØJÉμàe{
GƒZôØàj ≈àM ,º``¡`∏`gCG ø``Y AÉ``æ` HC’G
áª∏©ªdG ∞«°†Jh .á«Ø«XƒdG º¡eÉ¡ªd
…óëàdG »£îJ øe ÉæμªJ{ :á°ûFÉY
á«∏ª©dG ádhóLh IQGOEG »a πãªàªdG
Iô£«°ùdGh ,ÜÓ``£` dG ™``e á«ª«∏©àdG
πc óéfh ,¬«a ºμëàdGh âbƒdG ≈∏Y
á°UÉNh ,π``gC’G øe ¿ÉæàeGh ¿hÉ©J
≈∏Y ô°üà≤J ’ Éæg ¢SQóªdG ΩÉ¡e ¿CG
ócCÉàdGh äÉeƒ∏©ªdÉH ÖdÉ£dG ójhõJ
ió©àJ É``ª` fEGh ,É``¡` d ¬HÉ©«à°SG ø``e
ó©H øY º∏©àdG áÄ«H º«¶æJ ≈``dEG ∂dP
áªYGódG á«ª«∏©àdG á£°ûfC’ÉH ΩÉ«≤dGh
…OôØdG ºYódG ºjó≤Jh ,áÄ«ÑdG √ò¡d
.z¢TÉ≤ædG äÉjóàæe AÉæKCG ÜÓ£∏d

:ÜÉjO ó«dh Öàc

á«eÓ°SE’G ¿hDƒ°ûdGh ∫ó©dG ô``jRh øe
.±ÉbhC’Gh
¿hDƒ``°``û``dGh ∫ó`` ©` `dG ô`` `jRh ó`` ` cCGh
¬FÉ≤d ∫Ó`` N ±É`` ` ` bhC’Gh á``«` eÓ``°` SE’G
á«fƒfÉ≤dGh á«©jô°ûàdG ¿hDƒ°ûdG áæéd
(40) ºbQ ¿ƒfÉ≤H Ωƒ°SôªdG) ¿CG ÜGƒædÉH
∫hO »æWGƒe ∂∏q ªJ ¿CÉ°ûH 1999 áæ°ùd
á«Hô©dG è«∏îdG ∫hód ¿hÉ©àdG ¢ù∏ée
ádhO »a »°VGQC’Gh á«æÑªdG äGQÉ≤©∏d
AÉ≤°TCÓd ≥∏£ªdG ≥ëdG ≈£YCG (øjôëÑdG
äGQÉ≤©dGh »°VGQC’G ∂t∏ªàd ø««é«∏îdG
»JCÉjh ,øjôëÑdG áμ∏ªe »``a á«æÑªdG
πjó©àc ôjô≤àdG πëe ¿ƒfÉ≤dG ´hô°ûe
Ωƒ°SôªdG ∂``dP øe ≈``dhC’G IOÉªdG ≈∏Y
∫ƒM Qƒ``eC’G øe OóY IÉYGôªd ¿ƒfÉ≤H
É¡«a ≈YGôoJ äGQÉ≤©dGh »°VGQC’G ∂∏q ªJ
»°VGQC’G ≈``dEG ádhó∏d á«∏©ØdG áLÉëdG
hCG »``°` VGQC’G ¿hõ``î`e ≈∏Y ®ÉØëdGh
hCG QÉªãà°SÓd áæ«©e ø``cÉ``eCG ójóëJ

äGQGƒM ôjOCGh ,ΩhhR ≥«Ñ£J ∫ÓN
πª©f Éªc ,ájõ«∏éfE’G á¨∏dÉH º¡æ«H
á°SGQódG ø«JhQ QÉ«àNG ≈∏Y πgC’G ™e
™e Ö°SÉæàj ÉªH ÖdÉ£∏d Ö°SÉæªdG
.zá∏FÉ©dG âbh

äÉjóëàdG »£îJ
IõªM ôKƒc áª∏©ªdG áHôéJ ÉeCG
»¡a ,ô`` NBG ´ƒ``f ø``e ÉjóëJ πªëàa
á∏MôªdG »a º∏©J äÉHƒ©°U áª∏©e
Ék ¡Lh πeÉ©àdG{ :∫ƒ``≤`J ,á«FGóàH’G
áHƒ©°U ø``e »fÉ©j πØW ™``e ¬Lƒd
ø``e ô``«` ã` μ` dG π``ª` ë` j ô`` ` `eCG º``∏` ©` à` dG
Gòg ™e πeÉ©àdÉH ∂dÉH Éªa ,äÉjóëàdG
äÉ≤«Ñ£àdG ∫ÓN øe ó©H øY πØ£dG
ôKƒc áª∏©ªdG øμd ..zá``«`fhô``à`μ`dE’G
»dÉgCG IóYÉ°ùªH âæμªJ É¡fEG ∫ƒ≤J
±ƒØ°üdG »a ø«∏eÉ©dG øe ∫ÉØWC’G
,…óëàdG Gò``g RhÉ``é`J ø``e á``«`eÉ``eC’G
º``gÉ``Yô``J ø```jò```dG ∫É`` `Ø` ``WC’G CGó`` ` ` Hh
»a IójóédG á≤jô£dG ™e ¿ƒ∏YÉØàj
≈àM{ :∞«°†Jh ,º«∏©àdGh πeÉ©àdG
,äGô``eh äGô``e ÉfOƒ¡L ÉæØYÉ°V ƒd
ô°SCÓd ¬eó≤f ¿CG øμªj Ée π``bCG Gò¡a
ÉæàjÉªM ≈∏Y QÉ¡f π«d πª©J »àdG
ºd{ :∞«°†Jh .AÉ``Hƒ``dG ôWÉîe ø``e
»a á``°` UÉ``Nh ,á``∏`¡`°`S á``jGó``Ñ` dG ø``μ`J
ìÉéf äÉÑ∏£àe á«Ñ∏J IQhô``°`V πX
á«MÓ°U Ö``dÉ``£`dG í``æ`eh ,áHôéàdG
äÉ≤«Ñ£Jh ∫É≤ædG ∞JÉ¡dG ΩGóîà°SG
Gk ó«©H ,Égô«Zh ΩhhRh ÜÉ°ùJGƒdG
º¡JÉeGõàdG ÖÑ°ùH π``gC’G áHÉbQ øY
,á∏jƒ£dG º¡∏ªY äÉYÉ°Sh á«Ø«XƒdG
,Gk ó«L Ék Wƒ°T Éæ©£b ÉæfCG ó≤àYCG øμd
É¡°†©ÑH ±GôWC’G ™«ªL á≤K äRõ©Jh
ô«ÑμdG Ωó≤àdG ™e á°UÉNh ,¢†©ÑdG
º¡a iƒà°ùe ≈∏Y √RGô``MEG ºàj …òdG
√õ«ªJh á``«`°`SGQó``dG OGƒª∏d ÖdÉ£dG
.zÉ¡H

äÉ``ª``∏``©``ª``dG ø`` ` e Oó`` ` ` Y ó`` ` ` `cCG
èeÉfôH ≈dEG äÉÑ°ùàæªdG äÉYƒ£àªdG
ô°SC’ ¢ü°üîªdG »ª«∏©àdG º``Yó``dG
±ƒ``Ø` °` ü` dG »`` a á``∏` eÉ``©` dG QOGƒ`` `μ` ` dG
¢``ù`∏`é`ª`dG √ò``Ø` æ` j …ò`` `dG á`` «` `eÉ`` eC’G
áHÉ≤f øª°V ¿hÉ©àdÉH ICGôª∏d ≈∏YC’G
á∏ªM QÉWEG »a ø««æjôëÑdG ø«jƒHôàdG
;zøjôëÑdG áeÓ°S πLC’ ..ø«ØJÉμàe{
√ò¡H ø``gRGõ``à` YG äÉ``ª`∏`©`ª`dG äó`` `cCG
»àdG ô°SC’G AÉæHCG ¢ùjQóJ »a áHôéàdG
-ÉªgÓc hCG- É¡«a ÜC’G hCG ΩC’G πª©J
…ó°üàdG »a á«eÉeC’G ±ƒØ°üdG øª°V
»a z19ó``«` aƒ``c{ É``fhQƒ``c ¢``Shô``«`Ø`d
á«ë°U QOGƒ``c øe ,øjôëÑdG áμ∏ªe
.Égô«Zh á«ÑWh
√òg ¿CG ≈dEG äÉª∏©ªdG äQÉ°TCGh
…QhO πμ°ûH É¡ª««≤J ºàj áHôéàdG
äGô°TDƒªdG øe OóY ¢SÉ«b ∫ÓN øe
∫ƒ°üë∏d ô°SC’G ∂∏J ∫ÉÑbEG ióe É¡ªgCG
∫Éªμà°SG ø«M ≈dEG IóYÉ°ùªdG ∂∏J ≈∏Y
∂∏J ∫É¨°ûfG πX »a »°SGQódG ΩÉ©dG
.AÉHƒdG á¡LGƒªH ô°SC’G
√òg ¿CG ≈``dEG äÉª∏©ªdG âàØdh
≈∏YC’G ¢ù∏éªdG πÑb ø``e IQOÉ``Ñ`ª`dG
™«ªédG ¬æμj ÉªY ô«Ñ©à∏d »JCÉJ ICGôª∏d
äÓeÉ©dGh ø«∏eÉ©∏d ô«Ñc ôjó≤J øe
øe ¿ƒdƒàj Éªd á«eÉeC’G ±ƒØ°üdG »a
,IQÉÑL Oƒ¡Lh áª«°ùL äÉ«dhDƒ°ùe
…ƒæ©e º``YO øe ∂``dP ¬«Yóà°ùj É``eh
ájô°SC’G º¡fhDƒ°T ô««°ùJ »a º¡°ùj
á«FÉæãà°S’G ±hô``¶`dG √ò``g π``X »``a
.á«ë°üdG áeRC’G É¡°VôØJ »àdG

øjóaGƒdG ∫Éª©dG ájÉªM á«©ªL
Gòg ôÑY Éæ©£à°SG PEG ìÉéædÉH
Ék«HÉéjEG ô«KCÉàdG ø``e ¿hÉ©àdG
»a IOó``ë` e äÉ``Ä` a á``dÉ``M »``a
ôãcCGh ô°TÉÑe πμ°ûH ™ªàéªdG
.zá«dÉ©a
á``jÉ``ª` M á``«` ©` ª` L ô`` `aƒ`` `J
º``Yó``dG ,ø```jó```aGƒ```dG ∫É``ª``©``dG
Ωó``≤` Jh ø``«` Hô``à` ¨` ª` dG ∫É``ª` ©` ∏` d
∞∏àîªd ájƒ«M á©HÉàe º¡d
™e ÖæL ≈``dEG ÉkÑæL ,º¡fhDƒ°T
¿Éª°†d ø«ªLôàe ¢ü«°üîJ
.πμ°T π``°` †` aCG ≈``∏`Y º``¡`à`eó``N
á``«`©`ª`é`dG AÉ`` °` `†` `YCG Ωƒ```≤` `jh
ádÉª©∏d º``¡`ª`YO ΩÉ``¡` e ø``ª`°`V
á``jQhó``dG IQÉ``jõ``dÉ``H ,Ió`` aGƒ`` dG
Ö``JÉ``μ` eh á``Wô``°` û` dG õ``cGô``ª``d
πª©dG IQGRhh á∏eÉ©dG …ójC’G
πª©dG ¥ƒ``°` S º«¶æJ á``Ä`«`gh
á«°ùæédG ¿hDƒ` `°` `T IQGOEGh
.á`` ` `eÉ`` ` `bE’Gh äGRGƒ`` ` ` é` ` ` `dGh
á«©ªédG ƒÑ°ùàæe ¢``Uô``ë`jh
õ``cGô``ª` dG IQÉ`` `jR ≈``∏` Y É``°``k †` jCG
á``eÉ``©` dG á``HÉ``«` æ` dGh á``«`ë`°`ü`dG
ójhõJ ÖfÉL ≈``dEG ,ºcÉëªdGh
¢ùHÓªdGh ΩÉ``©`£`dÉ``H ∫É``ª`©`dG

.ófGQhO ±ƒà°ùjôc-¿ÉL |

»àdG Iôªà°ùªdG ¬JÉªgÉ°ùe ôÑY
≥«≤ëJ »``a º¡e QhO É¡d ¿É``c
.á«©ªé∏d ájƒæ°ùdG ±GógC’G
ìô°U ,áÑ°SÉæªdG √ò``¡` Hh
ófGQhO ±ƒà°ùjôc-¿ÉL ó«°ùdG
∂æH »``a …ò``«`Ø`æ`à`dG ¢``ù` «` Fô``dG
»dƒf{ :ÓFÉb »æWƒdG øjôëÑdG
»``æ` Wƒ``dG ø``jô``ë` Ñ` dG ∂``æ` H »`` a
íFGô°T πc ºYóH É¨k dÉH ÉkeÉªàgG
Éæfƒμd ∂``dPh ™ªàéªdG äÉÄah
Gôk ¶fh áμ∏ªª∏d »æWƒdG ∂æÑdG
»``°`SÉ``°`SCG ƒ°†©c É`` `fQhO ≈`` dEG
ó``bh .»``æ` jô``ë` Ñ` dG ™``ª`à`é`ª`dÉ``H
™e IóàªªdG ÉæàcGô°T äõ«ªJ

»æWƒdG øjôëÑdG ∂æH ø∏YCG
™jRƒàH ¬àªgÉ°ùe zNBB{
≈∏Y …ƒàëJ ºYO á∏°S 3^000
äÉ``eõ``∏`à`°`ù`ª`dG ø``e á``Yƒ``ª`é`e
á«°SÉ°SC’G á«°û«©ªdGh á«FGò¨dG
ájÉªM á«©ªéH ºYódG ¥hóæ°üd
¢ü°üîªdG ,øjóaGƒdG ∫Éª©dG
ájOÉ°üàb’G äGô«KCÉàdG á¡LGƒªd
óéà°ùªdG É``fhQƒ``c ¢``Shô``«`Ø`d
∫Éª©dG IófÉ°ùeh z19-ó«aƒc{
π``Nó``dG …hP ø``e ø«Hôà¨ªdG
ΩóîJ .áμ∏ªªdG »``a Ohó``ë`ª`dG
ôªà°ùJ »àdG IójóédG IQOÉÑªdG
øe Oôa 3^000 ô¡°T ióe ≈∏Y
≥aGƒàJ »gh ,IóaGƒdG ádÉª©dG
ø``jô``ë`Ñ`dG ∂``æ` H »``YÉ``°` ù` e ™`` e
äGQOÉ``Ñ`ª`dG π``c º``Yó``d »æWƒdG
ÉkHÉéjEG ô«KCÉàdG ≈dEG ±ó¡J »àdG
™ªàéªdG OGôaCG øe Oôa πc ≈∏Y
.áÑ©°üdG á∏MôªdG √òg ∫ÓN
ø``jô``ë``Ñ``dG ∂`` æ` `H §`` `Hô`` `J
á``jÉ``ª` M á``«` ©` ª` Lh »`` æ` `Wƒ`` dG
á≤«Kh ábÓY øjóaGƒdG ∫Éª©dG
¿Éch .2009 ΩÉY øe â°ù°SCÉJ
á«©ªé∏d É``ªk `YGO Ékμjô°T ∂æÑdG
∂dPh ,á«°VÉªdG ÉkeÉY 11 á∏«W

بيانات الخبر

áHôéà∏d ô«Ñc ¢SÉªM
…ó``Ñ`J ó``«`©`°`S Ö``æ` jR á``ª`∏`©`ª`dG
,áHôéàdG √òg ∫ƒNód Gô«Ñc É°SÉªM
»``a É```e π```c ∫ò`` `H ≈``∏``Y ¢`` Uô`` ë` `Jh
¢ùjQóàd ô«°†ëàdG πLCG øe É¡©°Sh
É``¡`fCG º``ZQ ∂`` dPh ,ó``©` Ho ø``Y ÜÓ``£` dG
,É``°`†`jCG á``°`UÉ``N á``°`SQó``e »``a áª∏©e
.πª©dG »a á«eƒj äÉeGõàdG É¡jódh
¢SQódG õ«¡éàH Ωƒ``bCG{ :ÖæjR ∫ƒ≤J
á«ªjó≤J ¢``Vhô``Y OGó`` `YEG ∫Ó``N ø``e
’h ,ó©H øY º«∏©àdG Ωƒ¡Øe Ö°SÉæJ
äGQÉ°ùØà°SG ≈∏Y OôdG OôéªH »ØàcCG
¢`` ShQó`` dG º``¡` «` £` YCG π`` H ,ÜÓ```£` `dG
äÉYhô°ûªdG OGó``YEG »a ºgóYÉ°SCGh
º``¡`©`e …ô`` ` ` ` `LCGho ,äÉ`` ≤` `«` `Ñ` `£` `à` `dGh
äGQÉÑàNÓd ô«°†ëàdGh äÉ©LGôªdG

äÉ¡eC’G ¿ÉæàeGh ìÉ«JQG
≈Ø£°üe AÉØ°U áª∏©ªdG ≈dƒàJh
¿ƒÑ°ùàæj áÑdÉWh ÉÑdÉW 12 ¢ùjQóJ
πª©J É¡ª¶©e á«æjôëH ô°SCG â°S ≈dEG
πªYCG{ :AÉØ°U ∫ƒ≤J .áÑ«ÑW É¡«a ΩC’G
¿ƒ©dG ój ºjó≤J ≈∏Y IOÉ©°ùdG ≈¡àæªH
»a AÉ≤ÑdG ≈dEG ô£°†J »àdG ô°SC’G ∂∏àd
ÉªHQh á∏jƒW äÉYÉ°S πª©dG ™bGƒe
»°ùØf §¨°V øe ∂dP ¬∏ãªj Éeh ,ÉeÉjCG
áÄ«H »a πª©J É¡fCG á°UÉNh ,É¡«∏Y
.zôWÉîªdÉH áaƒØëe IQòM
á¨d á«FÉ°üNCG AÉØ°U áª∏©ªdG
ô°SC’G AÉæHCG º«∏©J ∞°üJ ájõ«∏éfEG
øY -á``«`eÉ``eC’G ±ƒØ°üdG »``a »``à`dGøμJ ºd á«FÉæãà°SG áHôéJ{ ¬fCÉH ó©H
Éæ∏ªY{ :∫ƒ``≤` Jh ,á``jGó``Ñ`dG »``a á∏¡°S
™°Vh ≈``∏`Y á``jGó``Ñ` dG »``a ¢†©H ™``e
áeƒ∏©ªdG π≤æd áë«ë°üdG ¢ù°SC’G
â∏°üMh ,á∏YÉa á≤jô£H ÜÓ£dG ≈dEG
óbh ,∂dP »a ô°SC’G øe πeÉc ºYO ≈∏Y
≈dEG ¿B’G áé°VÉf áHôéàdG âëÑ°UCG
™«ªéàH Ωƒ``bCG »æfEG ≈àM ,ô«Ñc óM
øe ¢TÉ≤f ióàæe »a áÑ∏£dG º¶©e

اليوم

التاريخ
الخبر

جهة النشر

الصفحة
العدد
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ø`«`é`jô`î`dG …OÉ`f IQGOEG AÉ```°†`YCGh ¢ù``«``FQ »``≤à∏j π`ª©dG ô``jRh
:á«LQÉîdG IQGRh π«ch

É``````æ```WGƒ````e 4982 IOÉ``````````YEG
êQÉ```````î``dG ø```````e É``````«`æ`jô``ë`H
É``fQ á``î`«`°`û`dG äó`` ` cCG
áØ«∏N ∫BG ≈``°`ù`«`Y â``æ` H
á«LQÉîdG IQGRh π``«` ch
»°üî°ûdG É¡HÉ°ùM ≈∏Y
IOÉYEG âªJ ¬fCG zôàjƒJ{ »a
É«æjôëH É``æ`WGƒ``e 4982
»≤ÑàªdGh ,êQÉ`` î` `dG ø``e
πª©dGh ,É``æ`WGƒ``e 1295
πc IOÉ`` ` YEG ≈``à`M ôªà°ùe
≈dEG IOƒ©dG »a ø«ÑZGôdG
.øWƒdG ¢VQCG

.≈°ù«Y âæH ÉfQ áî«°ûdG |

,IQGRƒdÉH ¬Ñàμe »a ¿Gó«ªM »∏Y óªëe øH π«ªL ó«°ùdG á«YÉªàL’G á«ªæàdGh πª©dG ôjRh ≈≤àdG
AÉ°†YCG øe OóY Qƒ°†ëH ,»fÉjõdG óªMCG ∞«£∏dGóÑY ó«°ùdG ø«éjôîdG …OÉf IQGOEG ¢ù∏ée ¢ù«FQ
øe OóY á«©ÑJ π≤f ¿CÉ°ûH GkôNDƒe ôbƒªdG AGQRƒdG ¢ù∏ée QGôb áÑ°SÉæªH ∂dPh ,…OÉædG IQGOEG ¢ù∏ée
πª©dG IQGRh ≈dEG á°VÉjôdGh ÜÉÑ°ûdG ¿hDƒ°T IQGRh á∏¶e øe ,ø«éjôîdG …OÉf É¡æª°V øeh ,ájófC’G
.á«YÉªàL’G á«ªæàdGh
ácôëdG »a ¬JÉeÉ¡°SEGh √Oƒ¡Lh …OÉædG á£°ûfCGh ±Gó``gCG »fÉjõdG ¢Vô©à°SG ,AÉ≤∏dG ∫ÓNh
»a º¡°ùJ »àdGh ,á∏Ñ≤ªdG á∏MôªdG ∫ÓN √ò«ØæJ Ωõà©J Éeh ,øjôëÑdG áμ∏ªe »a á«YÉªàL’Gh á«aÉ≤ãdG
¬àdÉ°SQ AGOCG π«Ñ°S »a …OÉæ∏d á«YÉªàL’G á«ªæàdGh πª©dG IQGRh IófÉ°ùªH É kgƒæe ,™ªàéªdG áeóN
±GógC’G ≥«≤ëàd á«æ©ªdG äÉ¡édG ™e ∑ôà°ûªdG ≥«°ùæàdGh ¿hÉ©àdG á«ªgCG ≈dEG Éàk a’ ,á«©ªàéªdG
.OÓÑdG »a »HOC’Gh »aÉ≤ãdG iƒà°ùªdÉH AÉ≤JQÓd É¡≤«≤ëJ ≈dEG …OÉædG ≈©°ùj »àdG äÉjÉ¨dGh
øY ÉkHô©e ,™ªàéªdG áeóN »a ø«éjôîdG …OÉf ¬H ™∏£°†j …òdG QhódÉH ¿Gó«ªM OÉ°TCG óbh
™ªàéªdG OGôaCG á«ªæJh áeóîd …OÉædG ÉgòØæj »àdG á«aÉ≤ãdGh á«HOC’G äGQOÉÑªdGh ™jQÉ°ûªdG √ôjó≤J
πμd Iôªà°ùªdG É¡JófÉ°ùeh á«YÉªàL’G á«ªæàdGh πª©dG IQGRh ºYO ¬JGP âbƒdG »a GócDƒe ,»æjôëÑdG
.…OÉædG É¡H Ωƒ≤j »àdG Oƒ¡édG
á«ªæàdG Iô«°ùe º``YO »``a ∫Gõ``J ’h âª¡°SCG »àdG á«∏gC’G äÉª¶æªdG QhO á«ªgCÉH √ƒ``f Éªc
IQGRƒdG ¿CG ≈dEG Gkô«°ûe ,á«©ªàéªdG á«dhDƒ°ùªdÉH ¢ùëdG ™aGóH ,™ªàéªdG »a á«fÉ°ùfE’Gh á«YÉªàL’G
ºFGódG π°UGƒàdGh »fóªdG ™ªàéªdG äÉ°ù°SDƒe ™e ácGô°ûdG CGóÑe π«©Øàd áMƒªW á£N øª°V πª©J
ºYO ≈∏Y ¬JGP âbƒdG »a GócDƒe ,ÉgGƒà°ùe ôjƒ£Jh ™aQ øª°†J »àdG ºYódG ´GƒfCG ™«ªL ºjó≤Jh É¡©e
π«dòJh ä’ÉéªdG πc »a »fóªdG ™ªàéªdG äÉ°ù°SDƒe πμd Iôªà°ùªdG É¡JófÉ°ùeh IôbƒªdG áeƒμëdG
.É¡aGógCG ≥«≤ëJ ¿hO ∫ƒëJ »àdG äÉÑ≤©dG

äGô``«``°``TCÉ``J ó``jó``ª``J :á```«```∏```NGó```dG
É``````¡``````YGƒ``````fCÉ``````H IQÉ```````````jõ```````````dG
ΩGõàd’G õjõ©àH á«≤«°ùæàdG áæé∏dG äGQGôb øe ÉbÓ£fG ¬fCG zôàjƒJ{ ≈∏Y É¡HÉ°ùM ôÑY á«∏NGódG IQGRh äôcP
ôjRh äÉ¡«Lƒàd Gò«ØæJh ,ÉfhQƒc ¢Shô«a QÉ°ûàfG øe óë∏d á«FÉbƒdG ô«HGóàdGh ájRGôàM’G äGAGô``LE’É``H
.É¡YGƒfCÉH IQÉjõdG äGô«°TCÉJ ójóªàH áeÉbE’Gh äGRGƒédGh á«°ùæédG ¿hDƒ°T âeÉb ,á«∏NGódG
¿hO øe ,Ωƒ°SôdG øe á«Ø©e ,»FÉ≤∏J πμ°ûH á«¨∏ªdGh á«¡àæªdG äÉeÉbEÓd AÉ≤ÑdG Ióe ójóªJ ¿CG âaÉ°VCGh
ΩÉ©dG ájÉ¡f ≈àM äÉeÉbE’G ´GƒfCG ™«ªéH á≤∏©àªdG Ωƒ°SôdG AÉØYEG ∂dòch ,ΩÉ¶ædG ôÑY Ö∏W ºjó≤J ≈dEG áLÉëdG
.»dÉëdG

ôjƒ£àd á``ÑZôH ìGô``àbÉH Ωó≤àJ ÜGƒ``ædG ¢``ù∏ée á``°ù«FQ
πª©dG ¥ƒ°S äÉÑ∏£àe ™e ¬àeAGƒeh »æ¡ªdGh »æØdG º``«∏©àdG

äÉ``jô``jó``eh äÉ``¶``aÉ``ë``ª``dG ...zô```«```N É``æ``«``a{ á∏ªM ™``e ¿hÉ``©``à``dÉ``H
á``«``FGò``Z á``Ñ``Lh ∞````dCG 50 ø```e ô```ã```cCG É``«``eƒ``j ´Rƒ````J á``Wô``°``û``dG
.ø«LÉàëª∏d ô«îdGh IOÉ©°ùdG Ö∏éj Éjô«Nh
ï``«`°`û`dG ø`` H »``∏` Y ô``Ñ` à` YG ,¬``à` ¡` L ø`` e
á¶aÉëªdG ßaÉëe QƒØ°ü©dG ø«°ùëdGóÑY
áªLôJ »JCÉJ (ô«N Éæ«a) á∏ªM ¿CG ,á«dÉª°ûdG
á«∏aÉμàdG á``«` fÉ``°` ù` fE’Gh á`` jƒ`` HC’G á``jÉ``Yô``∏`d
¬àdÓL ¢``Uô``Mh ,ió``Ø` ª` dG ∂``∏`ª`dG á``dÓ``é`d
»a ø``«`ª`«`≤`ª`dGh ø``«`æ`WGƒ``ª`dG á``eÓ``°`S ≈``∏`Y
áëFÉL áëaÉμªd á«FÉæãà°S’G ±hô¶dG √òg
ádhòÑªdG á«æWƒdG Oƒ¡édG øª°V É``fhQƒ``c
ï«°ûdG ƒª°S É¡æ°TO »àdG á∏ªëdG ∫ÓN øe
∂∏ªdG ádÓL πãªe áØ«∏N ∫BG óªM øH ô°UÉf
ÜÉÑ°ûdG ¿ƒÄ°Th á«fÉ°ùfE’G ∫ÉªYCÓd ióØªdG
AÉæeCG ¢ù∏ée ¢ù«FQ »æWƒdG øeC’G QÉ°ûà°ùe
.á«fÉ°ùfE’G ∫ÉªYCÓd á«μ∏ªdG á°ù°SDƒªdG

¢ù«Fôd ∫hC’G ÖFÉædG ≈``∏`YC’G óFÉ≤dG ÖFÉf
øe √ƒª°S ¬dòÑj É``e ≈∏Y AGQRƒ```dG ¢ù∏ée
¢Shô«Ød …ó°üàdG »a âªgÉ°S áª«¶Y Oƒ¡L
ÉgQó°UCG »àdG äÉ¡«LƒàdÉH Gk ó«°ûe , ÉfhQƒc
Éªe É``¡`H π``ª`©`dG º``J »``à` dG á``£` î` dGh √ƒ``ª`°`S
øe ójó©dG ≈∏Y øjôëÑdG ∫ƒ°üM »a ºgÉ°S
á«ªdÉ©dG áë°üdG áª¶æe πÑb øe äGOÉ``°`TE’G
.ºdÉ©dG ∫hO ∞∏àîe øeh
øH ΩÉ``°` û` g ï``«`°`û`dG OÉ`` °` `TCG ,¬``à` ¡` L ø``e
á¶aÉëe ß``aÉ``ë`e áØ«∏N ∫BG ø``ª`Mô``dGó``Ñ`Y
¿CG Gk ó``cDƒ` e (ô``«`N Éæ«a) IQOÉ``Ñ`ª`H áª°UÉ©dG
πaÉμàdG õ``jõ``©`J »``a GRQÉ`` `H GQhO á∏ªë∏d
±hô`` ¶` `dG √ò`` ` g á``¡``LGƒ``ª``d »``©` ª` à` é` ª` dG
øjôëÑdG πgCG ÖM ócDƒJ å«M ,á«FÉæãà°S’G
Oƒ¡L Éæªãe ,AÉ£©dGh ô«îdG ºYOh ºgOÓÑd
É«fÉ°ùfEG ÓªY πãªj …òdGh á∏ªëdG »a ™«ªédG

»a ∂dPh π«°†ØdG ô¡°ûdG ∫ÓN äGQOÉÑªdG øe
á«æWƒdG IQOÉÑªdG »a ádhòÑªdG Oƒ¡édG QÉWEG
ôeC’G ,ÉfhQƒc ¢Shô«a áëaÉμªd zô«N Éæ«a{
ácGô°ûdG õjõ©J »a RQÉ``H Qhó``H ºgÉ°S …ò``dG
∞∏àîe »a »©ªàéªdG ø``eC’Gh á«©ªàéªdG
.á¶aÉëªdG ≥WÉæe
øH ≈°ù«Y ø``H ¿Éª∏°S í``°` VhCG √Qhó`` H
¿CG ,¥ôëªdG á¶aÉëe ßaÉëe »YÉæªdG …óæg
øWƒdG Gòg øY ™£≤j ød ,¬∏dG ¿PEÉH ,ô«îdG
»a ¢UÉN πμ°ûH ¥ôëªdG ø``Yh ΩÉ``Y πμ°ûH
óªM ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†M IOÉ«b πX
,ióØªdG OÓÑdG πgÉY áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y øH
∫hC’G ΩÉ≤ªdG »a øWGƒªdG ¬àdÓL ™°†j å«M
ÉHô©e ,øWƒdG OÉªYh á«ªæàdG Qƒëe √QÉÑàYÉH
»μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°üd ¬fÉæàeGh √ôμ°T øY
ó¡©dG »dh áØ«∏N ∫BG óªM øH ¿Éª∏°S ô«eC’G

á«æWƒdG á∏ªëdG ™e ≥«°ùæàdGh ¿hÉ©àdÉH
»àdGh (ô«N Éæ«a) ÉfhQƒc ¢Shô«a áëaÉμªd
∫BG ó``ª`M ø``H ô``°`UÉ``f ï``«`°`û`dG ƒ``ª`°`S É``¡`≤`∏`WCG
á«fÉ°ùfE’G ∫ÉªYCÓd ∂∏ªdG ádÓL πãªe áØ«∏N
,»æWƒdG øeC’G QÉ°ûà°ùe ,ÜÉÑ°ûdG ¿hDƒ°Th
á«μ∏ªdG á°ù°SDƒªdG AÉ``æ` eCG ¢ù∏ée ¢ù«FQ
ácGô°ûdG CGóÑªd Gk õjõ©Jh ,á«fÉ°ùfE’G ∫ÉªYCÓd
,á«∏NGódG IQGRh ¬é¡àæJ …ò``dG á«©ªàéªdG
™HQC’G áWô°ûdG äÉjôjóeh äÉ¶aÉëªdG âeÉb
ôãcCG ™jRƒàH ,ø«Yƒ£àªdG øe OóY ácQÉ°ûªHh
OGôaCG ≈∏Y ,É«eƒj , á«FGòZ áÑLh ∞dCG 50 øe
.áμ∏ªªdG ≥WÉæe ∞∏àîªH IóaGƒdG ádÉª©dG
øH áØ«∏N ï«°ûdG ƒª°S ó``cCG ,¬à¡L øe
á¶aÉëªdG ßaÉëe áØ«∏N ∫BG áØ«∏N øH »∏Y
ájôjóe ™e ≥«°ùæàdGh ¿hÉ©àdG ¿CG á«HƒæédG
á∏°ù∏°S áeÉbEG »a ºgÉ°S ,á¶aÉëªdG áWô°T

ó©oH øY ÉYÉªàLG ¿Gó≤©j …OÉ¡dG §«ëªdGh É«°SBG ióàæeh z¿É°ùfE’G ¥ƒ≤ëd á«æWƒdG{

ÉfhQƒc QÉ°ûàfG ™æªd ∫hó∏d ájRGôàM’G äGAGôLE’G »a á«bƒ≤ëdG äÉjóëàdG åëH
ΩÉ«≤dGh É¡aGógCG ò«ØæJ »a á°ù°SDƒª∏d IófÉ°ùªdGh ºYódG πc ºjó≤àd
.É¡JÉ°UÉ°üàNÉH
»àdG äÉjóëàdG ≈dEG ¿ÉÑfÉédG ¥ô£J ´ÉªàL’G ΩÉàN »ah
»a ºdÉ©dG »a ¿É°ùfE’G ¥ƒ≤ëd á«æWƒdG äÉ°ù°SDƒªdG ¬LGƒJ
áØ∏àîªdG ∫hódG É¡≤Ñ£J »àdG ájRGôàM’G äGAGôLE’G ™e πeÉ©àdG
É¡JÉÑLGƒH ΩÉ«≤dG É¡d øμªj ∞«ch ,ÉfhQƒc ¢Shô«a QÉ°ûàfG ™æªd
äÉ°ù°SDƒªdG ∂∏J ™e …OÉ¡dG §«ëªdGh É«°SBG ióàæe ¿hÉ©Jh
.É¡H •ƒæªdG QhódÉH ΩÉ«≤∏d

ôéë∏d õcGôe øe OóY AÉ°ûfEG ≈dEG áaÉ°VEG ,¢üî°T 1800 »dGƒM
á°UÉN õcGôe áeÉbE’ áeRÓdG íjQÉ°üàdG íæeh ,»ë°üdG ∫õ©dGh
,É¡«dEG Aƒé∏dG »a ÖZôj øªd âbDƒªdG »ë°üdG ôéëdGh ∫õ©∏d
ø«μ°ùàd áàbDƒªdG »fÉÑªdGh ¢SQGóªdG øe OóY ¢ü«°üîJ ºJ Éªc
áë°Vƒe ,á«dÉëdG º¡æμ°S øcÉeCG »a É¡XÉ¶àcG ™æeh ádÉª©dG
OƒLh ΩóY øe ócCÉàdG ≈∏Y πª©J á°ù°SDƒªdG ¿CG âbƒdG äGP »a
.IóaGƒdG ádÉª©dG øμ°S »a ®É¶àcG
ióàæªdG OGó©à°SG ∑ôJÉHõà«a ó«°ùdG í``°`VhCG ,¬ÑfÉL øe

ø```«```jƒ```«```°```SBG §``Ñ``°``†``J á```ª```°```UÉ```©```dG á```Wô```°```T
»``Hô``¨``dG ô``μ``©``dÉ``H Iô``μ``°``ù``e OGƒ``````e ¿ƒ``©``«``Ñ``j
äÉ«∏ªY Iô°TÉÑe º``J ,¿CÉ`°`û`dG Gò``g »``a áØ∏àîe ™``FÉ``bƒ``H
äÉjƒg ójóëJ ø``Y äô``Ø`°`SCG »``à`dGh ,…ô``ë`à`dGh åëÑdG
OóY §Ñ°V º``J Éªc ,º¡«∏Y ¢†Ñ≤dGh ¢UÉî°TC’G A’Dƒ` g
º¡ªFGôL ÜÉμJQG »a É¡fƒeóîà°ùj »àdG äGQÉ«°ùdG øe
PÉîJG ºJ óbh .º¡JRƒëH â£Ñ°V »àdG OGƒªdG õjôëJh
º¡«∏Y ¢VƒÑ≤ªdG ádÉMEGh ,áeRÓdG á«fƒfÉ≤dG äGAGô``LE’G
.áeÉ©dG áHÉ«ædG ≈dEG

äÉHÉ°ùM ¢†©ÑH ádhGóàe ƒjó«a ™WÉ≤e ≈∏Y ÉÑ«≤©J
áWô°T ájôjóe âæ∏YCG ,»``YÉ``ª`à`L’G π°UGƒàdG πFÉ°Sh
¢UÉî°TCG áYƒªée ≈``∏`Y ¢†Ñ≤dG áª°UÉ©dG á¶aÉëe
26 ø«H ºgQÉªYCG ìhGôàJ ,ájƒ«°SBG äÉ«°ùæL ¿ƒ∏ªëj
∂dPh ,Iôμ°ùªdG OGƒªdG ™«ÑH ø«°ùÑ∏àe ,ÉeÉY 44h ÉeÉY
.»Hô¨dG ôμ©dG á≤£æªH
≥∏©àJ äÉeƒ∏©e »≤∏J ôKEG ¬fCG ájôjóªdG âë°VhCGh

بيانات الخبر

á«æWƒdG á°ù°SDƒªdG á°ù«FQ …Qƒ``N ÉjQÉe á°ùfB’G äó≤Y
»FôªdG »fhôàμdE’G ∫É°üJ’G ôÑY ÉYÉªàLG ¿É°ùfE’G ¥ƒ≤ëd
É«°SBG ióàæªd …ò«ØæàdG ôjóªdG ∑ôJÉHõà«a øjô«c ó«°ùdG ™e
ô«ÑîdG »Jhó«°S ¢ùjôc Qƒ°ù«ahôÑdGh ,…OÉ``¡` dG §«ëªdGh
º««≤J IQÉ°ûà°ùe øZQGO Ö«H Ió«°ùdGh ióàæªdG »a …QÉ°ûà°S’G
ø«eC’G ø«gÉ°T ô°SÉj QÉ°ûà°ùªdG Qƒ°†ëH ,ióàæªdG »a äGQó≤dG
¥ƒ≤ëd á«æWƒdG á°ù°SDƒªdG ø«H ¿hÉ©àdG QÉWEG »a ∂dPh ,ΩÉ©dG
á«æWƒdG äÉ°ù°SDƒª∏d …OÉ¡dG §«ëªdGh É«°SBG ióàæeh ¿É°ùfE’G
.(APF)
ióàæe É¡H Ωƒ≤j »àdG á«FÉæãà°S’G Oƒ¡édÉH …QƒN äOÉ°TCGh
áëFÉL πX »a á«æWƒdG äÉ°ù°SDƒªdG ºYód …OÉ¡dG §«ëªdGh É«°SBG
ÉØk JÉμJh Éfk hÉ©J Ö∏£àJ »àdGh (19-ó«aƒc) ÉfhQƒc ¢Shô«a
.AÉHƒdG Gòg áëaÉμªd Ék«dhO
√òg ∫ÓN Oƒ¡L øe á°ù°SDƒªdG ¬H âeÉb Ée ≈dEG âbô£Jh
äGójô¨àdGh äÉfÉ«ÑdG ôÑY ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒªdG á«Yƒàd IôàØdG
∫õ©dG õcGôe øe Oó©d É¡H âeÉb »àdG äGQÉjõdGh É¡JQó°UCG »àdG
É¡H âeÉb »àdG äGAGô`` `LE’G ≈∏Y ´Ó``WÓ``d ;»ë°üdG ôéëdGh
,ø«£dÉîªdGh ø«HÉ°üª∏d á«Ñ£dG äÉeóîdG ºjó≤àd á«æ©ªdG äÉ¡édG
øjQƒéëªdG ¢UÉî°TC’G …CGQ áaô©ªd äÉfÉÑà°SG ™jRƒJ øY Ó°†a
OƒLƒªdG »eóîdGh »Ñ£dG QOÉμ∏d É°†jCGh ,Ék«ë°U ø«dhõ©ªdGh
èFÉàf ∫ƒM ÉÑjôb ôjô≤J QGó°UEG ºà«°S ¬fCG ≈dEG Iô«°ûe ,∑Éæg
.áfÉÑà°S’G Gòg
øe ádhódG âeÉb ÉªY Gõk Lƒe á°ù°SDƒªdG á°ù«FQ âeób Éªc
øe âYGQ »àdGh ,AÉHƒdG Gòg áëaÉμªd Iô«Ñc Oƒ¡Lh äGAGôLEG
øY »eÉ°ùdG »μ∏ªdG ƒØ©dG É¡°SCGQ ≈∏Yh ,¿É°ùfE’G ¥ƒ≤M É¡dÓN
É¡æe OÉØà°SG »àdGh á∏jóÑdG äÉHƒ≤©dG π«©ØJh ,¢üî°T 901

…QhO ¢VGô©à°SG AGô``LEG ≈∏Y
πæjR ¬∏dGóÑY âæH ájRƒa âeó≤J
Ö``FÉ``æ`dGh ,ÜGƒ`` æ` `dG ¢ù∏ée á``°`ù`«`FQ
»æ¡ªdGh »æ≤àdG º«∏©àdG πμ«¡d
óªëe ÖFÉædGh …OGhòdG áØ«∏N ¬∏dGóÑY
á«°SGQódG §£îdGh ègÉæªdGh
áÑZôH ìGô``à` bÉ``H ,»``°`SÉ``Ñ`©`dG ≈°ù«Y
,√OGƒ`` eh Ö``jQó``à`dG Ö``«`dÉ``°`SCGh
»æ¡ªdGh »æØdG º«∏©àdG ôjƒ£J{ ¿CÉ°ûH
ø«H ¿hÉ©àdG ∫Éμ°TCG øY Ó°†a
¥ƒ°S äÉÑ∏£àe ™e ¬àeAGƒe õjõ©Jh
,πª©dG ºdÉYh »°SQóªdG ΩÉ¶ædG
.πª©dG
ôªà°ùªdG É¡àÑcGƒe øª°†J »μd
á«MÉ°†jE’G Iô``cò``ª`dG »``a AÉ``Lh
»LƒdƒæμàdGh ,»ª∏©dG Ωó≤à∏d
™`
`
e
ΩAGƒ`
`
`
à
`
`
j
ìô`
`
à
`
≤
`
ª
`
d
G
¿C
G
ó`
` «` `cCÉ` `J
äÉLÉ«àMGh »aÉ≤ãdG Ωó≤à∏dh
áμ∏ªe Qƒà°SO »a IOQGƒ``dG ¢Uƒ°üædG
∞∏àîe »a ,Iô«¨àªdG ádÉª©dG
¢üæJ »àdGh ,CG/7 IOÉªdÉc ,øjôëÑdG
»``μ` dh ,OÉ`` °` `ü` `à` `b’G äÉ``YÉ``£``b
ÜGOB’Gh Ωƒ∏©dG ádhódG ≈YôJ{ ¿CG ≈∏Y
√RGôMEG ºàj …òdG Ωó≤àdG ≈YGôj
Éªc ,»ª∏©dG åëÑdG ™é°ûJh ,¿ƒæØdGh
»a ó``jó``é` à` dGh çƒ``ë` Ñ` dG »`` a
á«aÉ≤ãdGh á«ª«∏©àdG äÉeóîdG πØμJ
≥«Ñ£J á``«`¨`H á``«`Hô``à`dG ∫É``é` e
.ÜGƒædG ¢ù∏ée á°ù«FQ |
ìGô``à`b’G ≈°TÉªàj Éªc.zø«æWGƒª∏d
.zÖ«dÉ°SC’G ™éfCG
»æ≤àdG º«∏©àdG á``«`bÉ``Ø`JG ™``e á``Ñ`Zô``H
øe ≈NƒàªdG ∫É©ØdG ≥«Ñ£àdG ìGôàb’G ºLôàjh
»àdGh ,øjôëÑdG áμ∏ªe É¡«dEG âª°†fG »àdG »æØdGh
¬``fCG ≈∏Y É¡æe (2/5) IOÉ``ª`dG ¢üæJ »àdG á«bÉØJ’G
á«Hôà∏d IóëàªdG ºeC’G áª¶æªd ΩÉ©dG ôªJDƒªdG ÉgôbCG
º«∏©àdG ∫Éée »a ¢ùjQóàdÉH ø«ªFÉ≤dG ø«μªJ »¨Ñæj{
ÖLƒªH ∂dPh .1989 ôÑªaƒf 10 »a áaÉ≤ãdGh Ωƒ∏©dGh
º¡aQÉ©eh º¡JÉeƒ∏©e åjóëJ øe »æ¡ªdGh »æ≤àdG
á«bÉØJ’G â°üf óbh .1990 áæ°ùd (13) ºbQ Ωƒ°SôªdG
IóbÉ©àªdG ∫hódG â≤ØJG{ ¬fCG ≈∏Y É¡æe (4) IOÉªdG »a
.zá«æ≤àdG º¡JGQÉ¡eh

ΩÉª°†f’G ≈∏Y á≤aGƒªdG ácô°T 35 íæªJ zäÉjó∏ÑdG{
»YGQõdG OGô``«à°SÓd á``«fhôàμdE’G á``eóîdG ≈``dEG
πª©dG ∂dòc π¡°ù«°S »fhôàμdE’G
º¡æμªj ø``jò``dG ø«ØXƒªdG ΩÉ`` eCG
ΩÉªJEGh ∫õæªdG øe πª©dG á©HÉàe
∫ƒ°üëdG ó©H Ö∏£dG äGAGô`` LEG
.»æ©ªdG ∫hDƒ°ùªdG á≤aGƒe ≈∏Y
êQóæJ áeóîdG ¿CG ≈dEG QÉ°TCGh
3 ,á``«`°`ù`«`FQ äÉ``eó``N 4 É``¡`à`ë`J
óbh ,OGô«à°S’ÉH ≥∏©àJ äÉeóN
,É¡H á°UÉîdG äGAGôLE’G AÉ¡fEG ºJ
ôjó°üàdÉH ≥∏©àJ IóMGh áeóNh
∫É``ª`μ`à`°`SG ≈``∏` Y π``ª` ©` dG QÉ`` ` Lh
.áeóîdG √òg äÉÑ∏£àe
á`` ` YGQõ`` ` dG π`` `«` ` ch Oó`` ` ` `Lh
¿hÉ©àd √ôμ°T ájôëÑdG IhôãdGh
»a äÉ``eƒ``∏` ©` ª` dG á``«`æ`≤`J IQGOEG
âª¡°SCG »àdG ÉgOƒ¡Lh ,IQGRƒdG
Ék ≤ah áeóîdG √òg çGóëà°SG »a
ádÉcƒdG ¿CG ócCGh ,äÉ«æ≤àdG çóMC’
≈dEG á«eGôdG ÉgOƒ¡L »a á«°VÉe
»àdG äÉ``eó``î`dG ∞∏àîe πjƒëJ
,á«fhôàμdEG äÉeóN ≈``dEG É¡eó≤J
á«é«JGôà°SG ø``e Ék bÓ£fG ∂``dPh
Iôªà°ùªdG äÉ¡«LƒàdGh áeƒμëdG
¿hDƒ` `°` `Th ∫É`` ¨` `°` `TC’G ô`` `jRh ø`` e
»fGôª©dG §«£îàdGh äÉjó∏ÑdG
¬``∏`dGó``Ñ`Y ø``H ΩÉ``°` ü` Y ¢``Só``æ`¡`ª`dG
.∞∏N

.íàØdG ƒHCG π«Ñf .O |
™``aO ΩÉ``ª``JEG ∂``dò``ch Ék ` «` fhô``à` μ` dEG
á``aÉ``°`VE’É``H ,á``Hƒ``∏`£`ª`dG Ωƒ``°`Sô``dG
ø«M ≈dEG Ö∏£dG ádÉM á©HÉàe ≈dEG
.á«FÉ¡ædG á≤aGƒªdG Qhó°U
É¡aóg áeóîdG √òg ¿CG ôcPh
øe ø``«`©`LGô``ª`dG ≈``∏`Y π«¡°ùàdG
º``¡` eÉ``eCG ∫É``é` ª` dG á`` MÉ`` JEG ∫Ó`` N
Ék ` «` fhô``à` μ` dEG äÉ``Ñ` ∏` £` dG º``jó``≤` à` d
øe á``≤`aGƒ``ª`dG ≈``∏`Y ∫ƒ``°`ü`ë`dGh
≈æÑªH á©LGôe ≈dEG áLÉëdG ¿hO
ΩÉ¶ædG ¿CG ≈``dEG â``Ø`dh ,á``dÉ``cƒ``dG

IhôãdGh áYGQõdG π«ch ∫Éb
∫É`` ¨` `°` `TC’G IQGRƒ`` ` ` `H á``jô``ë``Ñ``dG
§«£îàdGh äÉjó∏ÑdG ¿hDƒ` °` Th
óªëe π«Ñf Qƒ``à`có``dG »fGôª©dG
≈∏Y á≤aGƒªdG âªJ ¬fEG íàØdGƒHCG
ôjó°üJh OGô«à°SG ácô°T 35 Ö∏W
áeóîdG ≈``dEG ΩÉª°†fÓd »`` YGQR
ádÉcƒdG É¡à≤∏WCG »àdG á«fhôàμd’G
É¡©bƒe ôÑY (2020 πjôHCG 27) »a
https://)) »`` fhô`` à` `μ` `dE’G
www.mun.gov.bh/
,((agri/indexAr.jsp
É¡JÉÑ∏W ºjó≤J øe IOÉØà°SÓd ∂dPh
.Ék «fhôàμdG
IQGOEG »≤∏J Qƒa ¬fCG í°VhCGh
IQGRƒ`` dG »``a äÉeƒ∏©ªdG á«æ≤J
≈dEG ΩÉª°†fÓd äÉcô°ûdG äÉÑ∏W
É¡«∏Y á``≤`aGƒ``ª`dG â``ª`J ,á``eó``î` dG
πc É¡FÉØ«à°SG ø``e ó``cCÉ` à` dG ó``©`H
Ék gƒæe ,áHƒ∏£ªdG äÉWGôà°T’G
ácô°ûdG √ò``g ó``jhõ``J º``J ¬``fG ≈``dG
…ô``°`S º`` `bQh Ωó``î` à` °` ù` e º``°` SÉ``H
ºjó≤J Iô°TÉÑªd ΩÉ¶ædG »a ∫ƒNó∏d
.Ék «fhôàμdG É¡eÉªJEGh äÉÑ∏£dG
á«fhôàμdE’G áeóîdG ¿CG ø«Hh
ºjó≤J øe äÉcô°ûdG √òg øμªà°S
áHƒ∏£ªdG äGóæà°ùªdGh Ö∏£dG

اليوم

التاريخ
الخبر

جهة النشر

»YÉªédG øμ°ùdG »fÉÑe ¿Gó°UôJ áWô°ûdGالصفحة
ájôjóeh zá«dÉª°ûdG{
≠∏Ñj »``à`dGh á¶aÉëªdG ≥WÉæªH á¶àμªdG ∫Éª©dG
äƒ«ÑdG øe É¡ª¶©e ,Éæμ°ùe 257 øe ôãcCG ÉgOóY
É¡HÉë°UCG ≈∏Y ¬«ÑæàdG ºJ PEG ,áμdÉ¡àªdGh áªjó≤dG
ájRGôàM’G äGAGô``LE’G ´ÉÑJG IQhô°†H º¡«∏ãªeh
äGQÉ``©`°`TEG â«ÑãJ ™``e É``fhQƒ``c QÉ°ûàfG ø``e óë∏d
»a IQOÉ°üdG äÉª«∏©àdÉH ó«≤à∏d ø«æWÉ≤dGh ∑Óª∏d
.¿CÉ°ûdG Gòg

العدد

ø«°ùëdGóÑY ï«°ûdG ø``H »``∏`Y ó«°ùdG ø``∏` YCG
¿hÉ©àdÉH ¬fCG ,á«dÉª°ûdG á¶aÉëªdG ßaÉëe QƒØ°ü©dG
øμ°ùdG »fÉÑe ó°UQ ºJ ,á¶aÉëªdG áWô°T ájôjóe ™e
»YƒdG ô°ûf ±ó¡à°ùJ Iƒ£N »a ,∑ôà°ûªdG »YÉªédG
É≤k ah ,ø«æWÉ≤dG √ÉéJ É¡HÉë°UCG á«dhDƒ°ùe ójóëJh
.πª©dGh áë°üdGh ájó∏ÑdG áª¶fC’Gh ø«fGƒ≤∏d
øcÉ°ùe ÜÉë°UCG ™e π°UGƒàdG QÉL ¬fCG í°VhCGh

الرابط اإللكتروني

z…õ``````cô``````ª``````dG ¥ô```````ë```````ª```````dG{
á``∏``eÉ``°``T º``«``≤``©``J á``«``∏``ª``Y …ô```é```j
¥Ó``ZEG ó``©`H π``«`∏`dG ∞°üàæe »``a â``ª`J º«≤©àdG
ájQÉéàdG äÓëªdG á≤£æe â∏ª°T å«M ,™ªéªdG
π«ªëàdG á≤£æeh ™ªéªdÉH á°UÉîdG ∞bGƒªdGh
,»FÉHô¡μdG ≈°ûªªdGh óYÉ°üªdG ™«ªLh ≠jôØàdGh
¥ƒ``°`ù`dG π`` NGO äÉ``°` Tô``Ø` dG ™``«`ª`L ≈`` dEG á``aÉ``°` VEG
IQGRh äò``Ø` f ,ô`` `NBG ó«©°U ≈∏Yh .…õ``cô``ª` dG
™ªéªdG …OÉJôªd »FGƒ°ûY ¢üëa á«∏ªY áë°üdG
4) ø«æKE’G Ωƒj ∂dPh ,¢üëa 200 ¥Éa …ò``dGh
.(2020 ƒjÉe

(3) íjôeh ™àªe ∂ë°†dG
¢SÉÑY ôØ©L

Iôªà°ùªdG ájRGôàM’G ¬JGAGôLE’ ’k Éªμà°SG
™ªéªdG …OÉJôe ™«ªL áeÓ°Sh áë°U ¿Éª°†d
âfhÉ©J ,™ªéªdG »ØXƒeh »bƒ°ùàeh QGhR øe
äÉcô°ûdG ió``MEG ™``e …õcôªdG ¥ôëªdG ácô°T
º«≤©àd »fóªdG ´ÉaódG IQGOEG πÑb øe Ióªà©ªdG
á©HGôdG Iôª∏d ∂``dPh ,…õcôªdG ¥ôëªdG ™ªée
.óMGh ô¡°T ∫ÓN
π``NGO º«≤©àdGh ô«¡£àdG á«∏ªY â∏ª°Th
á«∏ªY ¿CG ácô°ûdG âë°VhCGh ,™ªéªdG êQÉ``Nh

∞dCG 100 ¢Vô©J âaƒ°ShôμjÉe
zô«Ø°S QhRCG{ ¥ôàîj øªd Q’hO
âaƒ°ShôμjÉe ábÓª©dG á«μjôeC’G äÉ«éeôÑdG ácô°T â≤∏WCG
∞°ûμd äÉμÑ°ûdG ¥GôàNG »aôàëeh äÉfÉ«ÑdG øeCG AGôÑN ø«H á≤HÉ°ùe
¿ƒμ«d ácô°ûdG ¬JQƒW …òdG zô«Ø°S QhRG{ ΩÉ¶f »a IOƒLƒªdG äGô¨ãdG
âfôàfE’G ôÑY »æ«ÑdG §HôdG É«LƒdƒæμJ äÉ≤«Ñ£àd É«≤«≤M É°SÉ°SCG
Gô«eÉc øe GAóH ,á«eƒ«dG AÉ«°TC’G »a áæª°†àªdG Iõ¡LC’G »a ºμëà∏d
.ÜBGôªdG ÜGƒHCG ≈àM âfôàfE’G
Q’hO ∞``dCG 100 ≈``dEG π°üJ äBÉaÉμe âaƒ°ShôμjÉe ¢Vô©Jh
¿ƒμàj …òdG (ô«Ø°S QhRCG) »a Iô«£N á«æeCG Iô¨K …CG ∞°ûàμj øªd
É¡JQƒW äÉLÉ«àM’G Ö°ùëH áªª°üe áî°ùf ™e óªà©e èdÉ©e øe
≈ª°ùjh ¢ùμæ«d Qó°üªdG ìƒàØªdG π«¨°ûàdG ΩÉ¶f øe âaƒ°ShôμjÉe
äÉãjóëJ QGó°UEGh äÓμ°ûªdG ójóëàd ø«eCÉJ áeóNh z¢SEG hCG ô«Ø°S{
.¬d
äÉYƒ°Vƒe »``a ¢ü°üîàªdG Ωƒ``c ähO â``f »°S ™bƒe π≤fh
øeCG èeGôH …ôjóe øe Ió``MGh »``gh ƒ«d »Ø∏«°S øY É«LƒdƒæμàdG
OQGƒªdGh iƒàëªdG øe ójõªdG Ωó≤f{ âaƒ°ShôμjÉe »a äÉfÉ«ÑdG
≈∏Y º¡JQób ø«°ùëJh äGhOCG øe ¬«dEG ¿ƒLÉàëj ÉªH ø«ãMÉÑdG ójhõàd
»àdG á«HÉë°ùdG áÑ°SƒëdG á«æ≤J »a Iô«£îdG ∞©°†dG •É≤f ±É°ûàcG
.zÉgôjƒ£J ºàj
á≤HÉ°ùªdG √ò``g »a ácQÉ°ûªdG »a ø«ÑZGôdG ø«ãMÉÑ∏d øμªjh
ácô°T Oóëà°S ∂dP ó©Hh ,…QÉédG ƒjÉe 15 Ωƒj ≈àM º¡JÉÑ∏W ºjó≤J
øjòdGh á≤HÉ°ùªdG »a ácQÉ°ûª∏d ø«∏gDƒªdG ø«ãMÉÑdG âaƒ°ShôμjÉe
,ΩÉ¶ædÉH á°UÉîdG áéeôÑdG äGhOCG ≈dEG ∫ƒ°UƒdÉH º¡d ìÉª°ùdG ºà«°S
.äƒaƒ°SôμjÉe »a ø«ãMÉÑ∏d áMÉàªdG äGôØ°ûdGh äGó©ªdG ∂dòch
±É°ûàc’ πÑ≤ªdG ¢ù£°ùZCG 31 ≈àM ø«cQÉ°ûªdG ΩÉ``eCG ¿ƒμ«°Sh
.âaƒ°ShôμjÉe ≈dEG É¡ªjó≤Jh äÓμ°ûªdG

Ö``≤Y :äGQÉ``eE’G áWô``°T
ÖÑ°S ºëa äGôªL hCG IQÉé«°S
ábQÉ``°ûdÉH ƒμHCG êô``H ≥jôM
ºëa äGôªL hCG IQÉé«°S Ö≤Y ¿EG ¢ùeCG á«JGQÉeE’G áWô°ûdG âdÉb
»æμ°S êôH »a ™dófG …òdG ≥jôë∏d πªàëªdG ÖÑ°ùdG âfÉc áégƒàe
.»°VÉªdG ´ƒÑ°SC’G äGQÉeE’G ádhO »a
´ÉØJQÉHh É≤HÉW 48 øe ¿ƒμªdG ƒμHCG êôH »a πFÉg ≥jôM Ö°Th
≈dEG iOCG Ée ,»°VÉªdG AÉKÓãdG Ωƒj AÉ°ùe ábQÉ°ûdG áæjóe »a Gôàe 190
12 áHÉ°UEG
.πbC’G ≈∏Y É°üî°T
k
äQÉ°TCG º¡JÉ≤«≤ëJ ¿EG »Øë°U ôªJDƒe »a áWô°ûdG ƒdhDƒ°ùe ∫Ébh
…òdG ègƒàªdG á°û«°ûdG ºëa hCG IQÉé«°S Ö≤Y øY ºéf ≥jôëdG ¿CG ≈dEG
.»LQÉN äÉeóN ôªe ≈∏Y §≤°S
IQÉÑY »gh ,≈æÑª∏d á«LQÉîdG á≤Ñ£dG ¿EÉa ,ø«dhDƒ°ùª∏d É≤ahh
QÉ°ûàfG ≈dEG iOCG Ée ,¿Gô«ædG É¡«a âÑ°T ,∫É©à°T’G á©jô°S íFÉØ°U øY
.á¡LGƒdG ≈dEG áYô°ùH ≥jôëdG
¿ƒdhDƒ°ùªdG ∫Éb ,»∏ëªdG …QÉÑNE’G z∫Éæ°TÉf GP{ ™bƒªd É≤ahh
.¿B’G ≈àM É¡°û«àØJ iôL ób êôÑdÉH á≤°T 333 π°UCG øe á≤°T 100 ¿EG
.πeÉμdÉH ô«eóà∏d É¡æe á≤°T 26 â°Vô©Jh
äQô°†J ´QÉ°ûdG »ah ≈æÑªdÉH IQÉ«°S 33 ¿EG áWô°ûdG âdÉbh
.ΩÉ£ëdG •ƒ≤°Sh ¿Gô«ædG AGôL

äÉ`````«`Ñ`gP 3 ≥```≤`ë`j π````eÉ`μ`dG ô```bÉ`H Qƒ```°ü`ª`dG
á``«dhódG É``«JGhôc á≤HÉ``°ùe »``a á«aô``°T õ``FGƒL 3h
áæWÓ°ùdG ÒeC’GóÑY :Öàc
∂dPh ,á«aô°T õFGƒL 3h äÉ«ÑgP 3 πeÉμdG ôbÉH ó«°ùdG »æjôëÑdG Qƒ°üªdG ≥≤M
ôãcCG §°Sh ºdÉ©dG ∫hO ∞∏àîe øe GQƒ°üe 249 ø«H øe á«dhódG É«JGhôc á≤HÉ°ùe »a
.IQƒ°U ±’BG 4 øe
,É«Hƒ«KEG »a É¡£≤àdG Qƒ°U 4 `d á«aô°T Iõ``FÉ``Lh äÉ«ÑgP 3 πeÉμdG ≥≤M ó``bh
,á«Øë°üdG Qƒ°üdG Qƒëe »a ∂dPh ,¥Gô©dG »a É¡£≤àdG Qƒ°üd ø«à«aô°T ø«JõFÉLh
.(√ƒLƒdG) ¬jôJQƒÑdG Qƒ°Uh ∫ÉØW’G Qƒ°Uh ,áfƒ∏ªdG Qƒ°üdGh
,á«dhO IõFÉL 190 øe ôãcCG ≈∏Y øjõFÉëdG øjQƒ°üªdG øe πeÉμdG ôÑà©jh
ôjƒ°üà∏d á«dhódG á«dGQó«ØdG ¿Éæa É¡æe ,ôjƒ°üàdG »a á«ªdÉY ÜÉ≤dCG ≈dEG áaÉ°VE’ÉH
.GPU Cr3 , VIP2h EFIAP

.πeÉμdG ôbÉH |

zè`````fƒ`````dCG ó````````jQ{ ≥```«```Ñ```£```J ≥```∏```£```J π````Lƒ````L
á````dhO 180 »````a IAGô`````≤`````dG ∫É`````Ø`````WC’G º``«``∏``©``à``d

Éªc ,è``fƒ``dCG ó``jQ ΩGóîà°SG AÉ``æ` KCG
π«é°ùJ ≈``dEG ¬eGóîà°SG êÉàëj ’
¢ü°übh ≥«Ñ£àdG πjõæJ ó©H ∫ƒNO
.IAGô≤dG
¿hO ø``e πª©j ≥«Ñ£àdG Gò``g
,âfôàfE’ÉH ∫É°üJ’G ≈``dEG áLÉëdG
á«Jƒ°üdG äÉfÉ«ÑdG π«∏ëJ ºàj å«M
¿hO øe ,∞JÉ¡dG RÉ¡L ≈∏Yh GQƒa
.πLƒL ΩOGƒN øe …CG ≈dEG É¡dÉ°SQEG

,ºdÉ©dG AÉëfCG ∞∏àîe øe IAGô≤∏d
∫ÉØWCÓd øμªjh .ÜÉ©dCG ∂dP »a ÉªH
äGQÉ``°` Th Ωƒ``é` f ≈``∏`Y ∫ƒ``°`ü`ë`dG
áë«ë°U IQƒ``°` ü` H º``¡` JAGô``b ó``æ`Y
.IAGô≤dG á∏°UGƒe ≈∏Y º¡©«é°ûàd
ähO â``f »°S{ ™bƒe QÉ``°` TCGh
äÉYƒ°Vƒe »a ¢ü°üîàªdG zΩƒc
…CG ô¡¶J ød ¬fCG ≈dEG É«LƒdƒæμàdG
äÉ≤«Ñ£J ™«H ¢VhôY ’h äÉfÓYEG

á«°UÉN »``£`©`J ¿CG ø``μ` ª` jh
∫ÓN πØ£∏d á«HÉéjEG äÉ≤«∏©J zÉjO{
πØ£∏d ø``μ` ª` jh ,IAGô`` ≤` `dG á``°`ù`∏`L
êÉàëj ÉeóæY á«°UÉîdG √òg π«¨°ûJ
≥£f á«Ø«c áaô©e »a IóYÉ°ùe ≈dEG
á≤jô£H á∏eÉc á∏ªL IAGôb hCG áª∏μdG
.áë«ë°U
≈``∏`Y ≥``«` Ñ` £` à` dG …ƒ`` à` `ë` `jh
¢ü°ü≤dG ø``e á``©` °` SGh á``Yƒ``ª`é`e

É«LƒdƒæμàdG á``cô``°`T â``≤`∏`WCG
á``«` μ` jô``eC’G â``fô``à``fE’G äÉ`` eó`` Nh
ó`` jQ{ ó``jó``é` dG É``¡`≤`«`Ñ`£`J π``Lƒ``L
5 ôªY øe ∫ÉØWC’G IóYÉ°ùªd zèfƒdCG
≈∏Y IAGô≤dG º∏©J »a ôãcCÉa äGƒæ°S
ΩÉ¶æH πª©J »àdG á«còdG Iõ¡LC’G
180 øe ôãcCG »a ójhQófCG π«¨°ûàdG
.ádhO
ÉYƒª°ùe Éª««≤J ≥«Ñ£àdG Ωó≤j
Ωƒ≤j …ò``dG πØ£dG IAGô``≤`d É«Fôeh
∞JÉ¡dG ΩÉeCG ™ØJôe äƒ°üH IAGô≤dÉH
èfƒdCG ójQ á°üæe ôÑà©Jh .»còdG
º«∏©à∏d IójóY äÉ°üæe øe IóMGh
IóYÉ°ùe ±ó``¡` H ,â``fô``à` fE’G ô``Ñ`Y
º∏©àdGh π``°`UGƒ``à`dG ≈``∏`Y ÜÓ``£` dG
É«dÉM ¢SQGóªdG ¥Ó``ZEG Iôàa AÉæKCG
É``fhQƒ``c ¢``Shô``«`a áëFÉL π``X »``a
.(19-ó«aƒc) óéà°ùªdG
ó`` `jQ ≥`` «` `Ñ` `£` `J ø`` ª` `°` `†` `à` `jh
zÉ``jO{ ¬ª°SG É«Yôa É≤«Ñ£J è``fƒ``dCG
π``Lƒ``L É``«`Lƒ``dƒ``æ`μ`J Ωó``î`à`°`ù`jh
äGƒ``°`UCG ≈``dEG ¢Uƒ°üædG πjƒëàd
≈∏Y ±ô©àdG É«LƒdƒæμJh IAhô≤e
âfÉc GPEG É``e ó``jó``ë`à`d äGƒ`` °` `UC’G
.Iôã©àe πØ£dG IAGôb

jafabbas19@gmail.com

AÉ°ùædG õcôe Iôjóe ΩƒÑ«à°S ¿GRƒ°S IQƒàcódG ¬àdÉb Ée Gògh
∂ë°†dG ¿CÉ`H ∑Qƒjƒ«f »a π«g ¢ùcƒæ«d ≈Ø°ûà°ùe »a Ö∏≤∏d
∫hôà°ù«dƒμdG ä’ó©e ™aôjh ,≥∏≤dGh ôJƒàdG äÉfƒeôg §Ñãj
√óFGƒah ,ø«jGô°ûdG ÜÉ¡àdG øe óëjh ,(∫EG .…O.¢ûJEG) ó«ªëdG
¢ùHƒμ«L …QÉH ô°ùahôÑdG …CGôdG É¡≤aGƒjh ,ájQƒa Ö∏≤dG ≈∏Y
ø«jóμædG ¿CÉH á«μjôeC’G Ö∏≤dG á«©ªL º°SÉH »ª°SôdG ≥WÉædG
áHÉ°U’G ä’É``ª`à`MG ºgóæY ™ØJôJ ø``«`«`fGhó``©`dG ø«°SƒÑ©dG
.ø«cƒë°†dG ø«°Tƒ°ûÑdÉH áfQÉ≤e %40 áÑ°ùæH Ö∏≤dG ¢VGôeCÉH
¢ùHƒμ«L (Égó©H hGh ¿hóHh ø«°ùdG íàØH º©f) ô n°ùahôH ≈JCG
IQhódGh §¨°†dG ¢SÉ«b Iõ¡LCÉH øjOhõe ,¢SÉædG øe ø«àYƒªéªH
…òdG ,z¿ÉjGQ …óæédG PÉ≤fEG{ º∏«a áYƒªée äógÉ°Th ,ájƒeódG
ΩÉb) ¿ÉjGQ ¬LGƒjh ,á«fÉãdG á«ªdÉ©dG ÜôëdG ∫ÓN ¬©FÉbh QhóJ
,ô°SC’G »a ´ƒbƒdG ÉfCÉ°T É¡∏bCG ,áªL ôWÉîe (¢ùμfÉg ΩƒJ √QhóH
,º¡«∏Y ∫É¡æJ ∞FGò≤dGh ¢UÉ°UôdGh ,√PÉ≤fEG √DhÓ``eR ∫hÉëjh
øY Ée A»°T{ …ó«eƒμdG º∏«ØdG iôNC’G áYƒªéªdG äógÉ°T Éªæ«H
hógÉ°ûe ≈fÉYh ,zSomething about Mary …ô«e
,ájƒeódG IQhódG »a A§Hh á«YhC’G »a ≥«°V øe »HôëdG º∏«ØdG
…ó«eƒμdG º∏«ØdG ™e Gƒμë°V øªd ájƒeódG á«YhC’G â∏é°S Éªæ«H
áYƒªéªdÉH áfQÉ≤e É«dÉY ºgóæY ΩódG ≥aóJ ∫ó©e ¿Éch É©°SƒJ
≈dhC’G
»HÉéjE’G √ô«KCÉJh ∂ë°†dG ∫ƒ``M ∂jCGôH ¢ùfCÉà°SCG »æYO
º∏©ªdG ¿C’ ,áæ«©e á«ªjOÉcCG IOÉe √ôμJ ºdCG :ájô°ûÑdG ¢ùØædG ≈∏Y
ºdCG ?ΩódGh π¶dG π«≤K hCG ÉØ«î°S hCG É¶a ¿Éc É¡°SQój ¿Éc …òdG
¬fC’ É«°ù«WÉæ¨e ∂ªjƒæJ ≈∏Y IQó≤dG ¬jód âfÉc ¢SQóe ∂H ôªj
»a Qô≤ªdG §jô°ûdG ÆôØj zπé°ùe /QOQƒμjQ{ Oôéeh ìhQ ÓH
∫ƒWCG QÉ°U á°üëdG Oôée ¢ù«dh Ωƒ«dG ¿CÉH ¢ùëJ ∂∏©éJ áHÉJQ
Éª∏Y ,ΩƒædÉH iƒ°S πªªdG ¬dƒW πªëàd π«Ñ°S ’h ,OÉà©ªdG øe
πªLh äGOôØªd Ö«JôdG ójOôàdG ≈∏Y Ωƒ≤J ∫ÉØWC’G Iógóg ¿CÉH
.áæ«©e
øFÉÑdG ¥Ó£dG »a ,≈£°SƒdG á∏MôªdG »a ¢SQóe ÖÑ°ùJ
ôaR ,É°SƒÑY ¿Éc ¬``fC’ ,äÉ«°VÉjôdG ø«Hh »æ«H iôÑc áfƒæ«H
…ó°ùédGh »¶Ø∏dG ∞æ©dG ¢SQÉªj ¿Éc …CG ,ó«dG πjƒWh ¿É°ù∏dG
..Ö∏μdG øHG Éj âμ°SG :ÉæàÑWÉîe »a ¬à≤jôW âfÉch ,Éæ≤ëH
,É«ÑZ ô¡X øe »ÑZ ..∂jódGh ≈∏Yh ∂«∏Y ¬∏dG áæ©d ..QÉªM Éj
øeGõJh ,ÉfAÉHBGh ÉæJÉ¡eCG ™°ù∏j (¬fÉ°ùd) ¬Wƒ°S ±ôW ¿Éc Gòμgh
¬ÑÑ°ùHh Gòμgh ,ôÑédG º∏Y ™e ≈dhC’G ÉæJGƒ£N ™e Éæd ¬°ùjQóJ
Gô°üæY ¿GôÑà©j øjò∏dG ,¢Uh ¢S »aôM âjCGQ Éª∏c ó©JQG âdRÉe
.ôÑédG º∏Y »a É«°SÉ°SCG
∞fB’G ÖÑ°ù∏dh ,ájƒfÉãdG á∏MôªdG øe á©HGôdG áæ°ùdG »ah
äGQÉ«N ø``e äÉ«°VÉjôdG ó©Ñà°SG ¿CG »góÑdG ø``e ¿É``c ô``cò``dG
’CG IOÉ``e ¢†aôj ø``e ≥``M ø``e ¿É``ch ,ájƒfÉãdG IOÉ¡°ûdG OGƒ``e
∂∏J »a É¡°SQój ¿Éc øμdh ,É¡d á°ü°üîªdG ¢ü°üëdG ô°†ëj
ôªY)`H ô«¡°ûdG ôKóe ø°ùM ôªY ÜƒÑëdG ÉfPÉà°SCG á∏MôªdG
QÉ°üàNG »``g »``à`dG zçÉ``e{`` dG IOÉ``e »``a ¬àYGôÑd ∂``dPh ,(çÉ`` e
Ωƒ∏©dG Éæ∏«L ¢SQOh äÉ«°VÉjôdG »æ©Jh z¢ùμ«JÉª«KÉe{ áª∏μd
çÉe ôªY ¿Éch ,ájõ«∏éfE’ÉH ïjQÉàdGh É«aGô¨édGh äÉ«°VÉjôdGh
Ghô¡à°TG ¿GOƒ°ùdG πgCG øe Ωƒb ÜÉWÉHôdGh ¿É°ù∏dG »HÉWÉHQ
ÉfPÉà°SG ¿Éc ó≤a ,áYPÓdG áZÓÑdGh AÉcòdGh á¡jóÑdG Qƒ°†ëH
á¡μØdG áMÉª∏dG äÉ¶MÓªdGh áaô£dG êôîJh É°Tƒ°ûH ÉMôe ôªY
äÉ«°VÉjôdG á°üM ∫GƒW ∂ë°†dG øe ôbôbCÉa ,ájƒØ©H ¬fÉ°ùd øe
:∫ƒ≤jh …ƒëf âØà∏«a ,¢SQódG øY áLÉM ºgÉa ¢ûe ™dÉW ÉfCGh
™dÉW Ée :OQCÉa ,√ôH ™∏WGh õpa Ωƒb ,Ωó≤j ’h ôNDƒj Éææ«H ∑OƒLh
∂fC’ óYÉb ∂«∏N ,ø°ùMCG :∫ƒ≤«a ,¢SQódG ô°†MCG ¿CG »≤M øe
.(¢ùjQóàdG) …O áfÓ¨°ûdG Ö«°SCG ÖÑ°S »d ≈≤ÑàM
»c çÉe ôªY É¡∏£H äÉ«°VÉjQ á°üM ä uƒaCG ¿CG Éæμªe ¿Éc Ée
π©éj ¿Éc ÉeóæY ≈àM IôMÉ°ùdGh IôNÉ°ùdG ¬JÉ°ûØb »æJƒØJ ’
äGP »d ∫Éb ¬fCG ôcPCGh ,á≤jôà∏d IOÉe äÉ«°VÉjôdG »a »JOÓH »æe
á«∏c …CG øY á°SGQódG IôéM øY …OÉ©HEG »a π°ûa ¿CG ó©H Iôe
»a »dƒÑb ¿ÉμeEG »a Éμμ°ûe á©eÉédG »a É¡H ¥Éëàd’G »a ÖZQG
AÉjõ«ØdG πãe á«°SÉ°SCG OGƒe »a ÉÄ«°T ¬≤aCG ’ »æfCG ÉªdÉW á©eÉédG
∫É≤a ÜGOB’G á«∏μH ¥Éëàd’G ΩõàYCG »æfEG ¬d â∏≤a ,äÉ«°VÉjôdGh
áæ°ùdG »°†≤Jh äÉæH áfÉ«∏e »gh É¡«a ∂fƒ∏Ñ≤j øμªe :√QhóH
ôe GPEG ÉªY ¬àdCÉ°ùa ,áæ°ùdG ájÉ¡f »a ∂fƒ∏°üØjh ÖM É¡∏c ≈dhC’G
IóMGh âæH Éæ©e âfÉc Ó°UCG :∫É≤a ,á©eÉédG »a ÖM áHôéàH
∞«c ¬dCÉ°ùf ºdh zÉ«aGô¨édG …R Öæ°T É¡d ΩÉb{ áãdÉãdG áæ°ùdG »ah
á«ZÓH äÉë£°T ¬d ¿CG ±ô©f Éæc ó≤a É«aGô¨édG ÜQÉ°ûdG ¬Ñ°ûj
.á°UÉN

ƒéfÉªdG ÜÉ``«Zh IóMƒdG
»fÉ©J Ohô``b ..ÉfhQƒc ÖÑ``°ùH
الخبرø``eبيانات
±hô¶dG ≈∏Y ®ÉØë∏d á``eRÓ``dG
.äÉfGƒ«ë∏d áÑ°SÉæªdG
á≤jóëdG ¢``SGô``M ô``£` °` VGh
»``FGò``¨` dG ΩÉ``¶` æ` dG π``jó``©` J ≈```dG
äGô°ûY ájò¨J ºàjh .äÉfGƒ«ë∏d
’óH êÉLódÉH QƒªædGh Oƒ``°`S’G
ßgÉÑdG ô≤ÑdG hCG ôjõæîdG ºëd øe
Ohô≤dG ≈dG áÑ°ùædÉH É``eCG .øªãdG
áªFÉb â∏N ó≤a ÜÉ¨dG ¿É°ùfGh
¢SÉfÉf’Gh ƒéfÉªdG øe ΩÉ©£dG
.ìÉØàdG É¡æe ’óH Ωó≤j íÑ°UCGh
≈∏Y ¢SÉædG ∑ƒ°ûàæ«H åMh
¿Gƒ``«`ë`dG á``≤`jó``M º``Yó``d ´ô``Ñ`à`dG
É¡æe ¿Gƒ``«` M 400 º°†J »``à` dG
OóYh ô¡ædG ¢``SGô``aCG ó``MCGh áª≤a
70 π``°` UCG ø``eh .äÉ`` aGQõ`` dG ø``e
20 ≈∏Y á≤jóëdG â``≤`HCG ÉØXƒe
øe ≈`` fO’G ó``ë`dÉ``Hh §``≤`a º¡æe
.º¡ÑJGhQ

.z¢SÉædG OƒLƒH ™àªà°ùJ âfÉch
á≤jóM ¿G ∑ƒ°ûàæ«H ∫É``bh
∞``jó``«`ª`jO á``jô``b »``a ¿Gƒ``«` ë` dG
øY Gôàeƒ∏«c 40 ƒëf ó©ÑJ »àdG
¢ùeCG »``a ¿’G âëÑ°UCG ∞««c
OÉ``μ`dÉ``Hh ∫Gƒ`` `e’G ≈``dG á``LÉ``ë`dG
äÉeóîdG ô«JGƒa á«£¨J É¡æμªj

»a IOƒ``Lƒ``ª` dG äÉëàØdG ∫Ó``N
»JCÉ«°S …ò``dG øe iôàd êÉ«°ùdG
ÜGô``à` b’G ∂``æ` e Ö``∏`£`J É``¡` fCÉ` ch
.zÉ¡d ΩÉ©£dG ¢†©H ºjó≤Jh
’{ äÉfGƒ«ëdG ¿G ±É``°`VCGh
.™°VƒdG ô«¨J ™e …ôéj Ée º¡ØJ
≥HÉ°ùdG »a ΩGôj Ée ≈∏Y âfÉc ó≤d

∑ƒ°ûàæ«H ƒ∏jÉî«e ∫ƒéàj
ÜÉZ »àdG ¿Gƒ«ëdG á≤jóM »``a
¢†©H á``Ñ` YGó``ª` d QGhõ`` ``dG É``¡`æ`Y
É¡°†©H AÉ`` £` `YEGh äÉ``fGƒ``«` ë` dG
.ΩÉ©£dG øe á©£b ôNB’G
∫ƒNóH ôFGR …C’ íª°ùj ºdh
â°Vôa ø«M ¢SQÉe òæe á≤jóëdG
äGAGô``LG á«fGôch’G äÉ£∏°ùdG
OÓ``Ñ`dG AÉ``ë` fCG »``a ΩÉ``©` dG ∫õ``©` dG
ÉfhQƒc ¢Shô«a »°ûØJ AGƒàM’
.óéà°ùªdG
¿G ∑ƒ``°``û``à``æ``«``H ∫ƒ`` ` ≤` ` `jh
á≤jóëdÉH äódh »àdG äÉfGƒ«ëdG
äQÉ°U ¢SÉædG á`` jDhQ äOÉ``à` YGh
±É``°` VCGh .Ió`` Mƒ`` dG ø``e »``fÉ``©`J
äÉ``fGƒ``«`M ¢†©H ¿CG Rô``à` jhô``d
πNGO »μÑj íÑ°UCG ÜÉ¨dG ¿É°ùfG
.ôFÉ¶ëdG
...äÉfGƒ«ëdG âfÉc{ :∫Ébh
ÖfÉéH »°ûeCG ÉeóæY »`q `dG ´ô¡J
øe É¡bÉæYCG óªJ É¡fG .ÉgôFÉ¶M

..ÜÉéëdG ¥ƒaاليوم
áchQÉH äóJQG
∫óédG ô«ãJالتاريخ
ìGô``°ûdG QÉ``°üàfG
الخبر

π°UGƒàdG ™bGƒe ≈∏Y ∫óédG ìGô°ûdG QÉ°üàfG á«àjƒμdG áfÉæØdG äQÉKCG
™bƒe Ö°ùëH ,ÜÉéëdG ¥ƒa áchQÉH …óJôJ ÉgQƒ¡X ó©H »YÉªàL’G
.zâf.á«Hô©dG{
…ó«eƒμdG π°ù∏°ùªdG »a ìGô°ûdG Qƒ°U π°UGƒàdG OGhQ ∫hGó``Jh
áchQÉÑdG AGóJQG ÖÑ°S ∫ƒM ¿hô«ãc ∫AÉ°ùJ å«M ,2020 äÉ«FÉªæ«°S
≈£N ≈∏Y ô«°ùJ á«àjƒμdG áfÉæØdG ¿CG ¿hôNBG ôÑàYG Éª«a ,ÜÉéëdG ¥ƒa
.øjôHÉ°U ájô°üªdG É¡à∏«eR
á«Øë°U äÉëjô°üJ »a ∞°ûc …ôª°ûdG ±Gƒf πª©dG êôîe ¿Éch
πªëJh ,á«YÉªàLGh á«fÉ°ùfEGh á«æWh ÉjÉ°†b øY çóëàj π°ù∏°ùªdG ¿CG
zÉjó«e ∫É«°Tƒ°S{`dG ô£Nh OÉ°ùØdG ≈dEG ¥ô£àdG É¡æ«H øe Iô«ãc πFÉ°SQ
.∫ÉØWC’G ≈∏Y áãjóëdG á«còdG Iõ¡LC’Gh
º¡d øjRQÉH Éeƒéf Ö£≤à°SG z2020 äÉ«FÉªæ«°S{ ¿CG ≈``dEG QÉ°ûj
óªëeh ,»Ñ©°ûdG É«gh ,ìGô°ûdG QÉ°üàfG πãe …ô«gÉªédG ºgQƒ°†M
.Üô«é©dG ódÉNh ,¿Éfƒ©dG óªMCGh ,ΩÓÑdG …QÉ°ûeh ,»ª«é©dG
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حمليات 03

يف ر�سالة تهنئة اإىل رئي�س التحرير

مهمة
املوؤيّد« :االأيام» منارة ّ
مــن م ـنــارات االإع ــالم ف ــي الـبحـريـن

داعيًا اجلميع لال�سطالع مب�سوؤولياتهم حلفظ �سالمة املجتمع ..رئي�س الوزراء:

االلتزام بالتعليمات واالإر�سادات االحرتازية واجب وطني
وزير ال�شباب والريا�شة

حمرر ال�ضوؤون املحلية:
قال وزير �ضوؤون ال�ضباب والريا�ضة اأمين
املوؤيد اإن «�ضحيفة االأيام الغ رّراء تعد ركيزة
اأ�ضا�ضية من ركائز ال�ضحافة البحرينية ،فقد
كانت على الدوام وال زالت منار ًة مه رّم ًة من
منارات االإعالم يف مملكة البحرين ،توؤمن
باأن الراأي والراأي االآخر وامل�ضداقية والنقد
الب رّناء اأ�ضا�س عملها ،واإبراز نه�ضة البحرين
وتنميتها اأولوية بالن�ضبة للجريدة ،انطال ًقا
من م�ضوؤوليتها الوطنية».
ووجرّ ه املوؤيرّد التحية للجهود الكبرية
التي تبذلها �ضحيفة «االأيام» من اأجل
االرتقاء بال�ضحافة البحرينية ،كما ثمرّن عاليًا
اجلهود اجلبارة التي يقوم بها ال�ضحفيون
والعاملون يف املجال االإعالمي.
جاء ذلك يف ر�ضالة تهنئة بعثها الوزير
اإىل رئي�س التحرير عي�ضى ال�ضايجي مبنا�ضبة
يوم ال�ضحافة البحرينية.
وقال املوؤيرّد« :ي�ضرين اأن اأتقدم لكم
بخال�س التهاين والتبيكات مبنا�ضبة يوم
ال�ضحافة البحرينية ،والذي جاء ليوؤكد
الدور املهم واملحوري الذي ت�ضطلع به
ال�ضحافة البحرينية يف نه�ضة اململكة

احلكومة تعمل بكل طاقاتها للحفاظ على ا�ستقرار االأو� ـســاع املعي�سية للمواطنني

عي�شى ال�شايجي

اأكد �شاحب ال�شمو امللكي الأمري خليفة بن �شلمان اآل خليفة رئي�س الوزراء ،اأن املواطن
البحريني كان و�شيظل غاية كل جهد تنموي تقوم به احلكومة يف �شتى املجالت ،واأن
التحديات الراهنة الناجمة عن فريو�س «كورونا» تتطلب من اجلميع مزيدًا من الوعي
والتعاون؛ حتى نحافظ على ما حتقق للوطن من مكت�شبات تنموية.

باعتبارها ت�ضكرّل حمو ًرا من حماور امل�ضروع
االإ�ضالحي جلاللة امللك حمد بن عي�ضى اآل
خليفة عاهل البالد املفدى ،والذي منح
ال�ضحافة االنفتاح الكامل وحرية التعبري
والقيام بدورها يف اإبراز االإجنازات التي
حققتها اململكة يف خمتلف املحافل ف�ضالً عن
تبيان املكت�ضبات».
واأكرّد الوزير اأن املتتبع مل�ضرية ال�ضحافة
البحرينية يدرك متامًا �ضجلرّها الوطني
احلافل بالتقدم واالزدهار والنقلة النوعية
يف عملها ،االأمر الذي �ضاهم يف اإثراء م�ضرية
ال�ضحافة البحرينية واإبراز عطائها الوطني
الكبري واملحافظة على اإرثها امل�ضرف يف طرح
املو�ضوعات الوطنية بكل م�ضوؤولية واإبداء
الراأي والراأي االآخر ،باالإ�ضافة اإىل حرية
التعبري والنقد الب رّناء.
واأو�ضح اأن ال�ضحافة البحرينية عب
تاريخها وجمدها التليد متكرّنت من تر�ضيخ
قيم املو�ضوعية وامل�ضداقية يف نقلها
وتغطيتها للفعاليات واالأحداث املختلفة،
وكانت �ضمتها الغالبة هي امل�ضداقية
وامل�ضوؤولية والنقل املتوازن ،االأمر الذي
ك رّر�س مكانتها كاأداة للتعبري عن الراأي
وو�ضيلة تنوير للمجتمع.

و�ضدد �ضموه على اأن وعي املواطن
واملقيم هو مرتكز النجاح لكل اجلهود
التي تبذلها خمتلف القطاعات من
اأجل جتاوز هذه املرحلة ،واأن االلتزام
بالتعليمات واالإر�ضادات االحرتازية
واجب وطني يجب على اجلميع
اال�ضطالع مب�ضوؤوليته يف اإجنازه؛
من اأجل احلفاظ على �ضالمة و�ضحة
املجتمع ووقف انت�ضار الفريو�س لتجنب
الو�ضول اإىل املراحل التي و�ضلت اإليها
بع�س الدول االأخرى.
واأ�ضاد �ضموه بالنتائج االإيجابية
التي حققتها مملكة البحرين يف مواجهة
هذه اجلائحة ،اإذ قدمت للعامل منوذجً ا
يف الوعي والتكاتف و�ضرعة اال�ضتجابة
للتحدي الذي فر�ضته ،ب�ضكل عك�س قوة
ا�ضتعدادها وكفاءة ومتيز اأبنائها يف
خمتلف املجاالت.
وعب �ضموه عن تقديره للت�ضحيات
رّ
الكبرية التي تقدمها الكوادر الطبية
والتمري�ضية وجميع االأجهزة احلكومية

واملتطوعني الذين �ضربوا اأروع االأمثلة
يف العطاء والوطنية؛ من اأجل اأن تبقى
البحرين و�ضعبها يف اأمان و�ضالم.
جاء ذلك لدى ا�ضتقبال �ضاحب
ال�ضمو امللكي رئي�س الوزراء ،بق�ضر
�ضموه يف الرفاع اأم�س ،كالً من �ضمو
ال�ضيخ حممد بن مبارك اآل خليفة نائب
رئي�س جمل�س الوزراء ،و�ضمو ال�ضيخ
علي بن خليفة اآل خليفة نائب رئي�س
جمل�س الوزراء ،وال�ضيخ خالد بن
عبداهلل اآل خليفة نائب رئي�س جمل�س
الوزراء ،بح�ضور �ضمو ال�ضيخ اإبراهيم
بن حمد اآل خليفة ،اإذ تابع �ضموه �ضري
العمل يف القطاعات احلكومية املختلفة،
وان�ضيابية تقدمي اخلدمات للمواطنني
مبا يلبي احتياجاتهم وتطلعاتهم.
وقال �ضموه« :اإن اأبناء البحرين
يثبتون على الدوام اأنهم ثروة هذه
الوطن احلقيقية ،وما يحققه القطاع
الطبي وال�ضحي يف التعامل مع هذه
االأزمة من جناح هو نتاج عمل موؤ�ض�ضي

�ضليم وتخطيط للم�ضتقبل ،اأ�ضهمت فيه
جميع ال�ضواعد الوطنية».
واأ�ضار �ضموه اإىل اأن احلكومة تعمل
بكل طاقاتها للحفاظ على ا�ضتقرار
االأو�ضاع املعي�ضية للمواطنني والوفاء
باحتياجاتهم ،ومنها توفري خمزون اآمن
من املواد الغذائية وال�ضلع الرئي�ضة.
واأكد �ضموه اأهمية اال�ضتعداد ملتطلبات
امل�ضتقبل وا�ضت�ضراف احتياجاته ،واأن
ن�ضتمد من روح الت�ضامن التي اأظهرتها
اأزمة «كورنا» العزمية واالإ�ضرار على
ا�ضتكمال م�ضرية بناء الوطن وتقدمه يف
�ضتى املجاالت.
وخالل اللقاء ،ناق�س �ضاحب ال�ضمو
امللكي رئي�س الوزراء اأهم الق�ضايا التي
تتعلق باالأو�ضاع االقليمية والدولية،
خا�ضة ما يتعلق بالتاأثريات االقت�ضادية
لفريو�س «كورونا» على امل�ضتوى
العاملي ،واأهمية ت�ضافر جهود املجتمع
الدويل للخروج من هذه االأزمة باأقل
اخل�ضائر على امل�ضتويات كافة.

استطالع
�سمن ن�ساطات حملة «متكاتفني ..الأجل �سالمة البحرين»

مـعل ـمــات ف ــي خــدمــة اأبن ــاء العاملني على مواجهة «كورونا»
اأكد عدد من املعلمات املتطوعات املنت�ضبات لبنامج
الدعم التعليمي املخ�ض�س الأ�ضر الكوادر العاملة يف
ال�ضفوف االأمامية الذي ينفذه املجل�س االأعلى للمراأة
بالتعاون مع نقابة الرتبويني البحرينيني �ضمن حملة
«متكاتفني ..الأجل �ضالمة البحرين» ،اعتزازهن بهذه
التجربة يف تدري�س اأبناء االأ�ضر التي تعمل االأم اأو االأب
فيها  -اأو كالهما� -ضمن ال�ضفوف االأمامية يف الت�ضدي
لفايرو�س كورونا «كوفيد  »19يف مملكة البحرين ،من
كوادر �ضحية وطبية وغريها .واأ�ضارت املعلمات اإىل
اأن هذه التجربة يتم تقييمها ب�ضكل دوري من خالل
قيا�س عدد من املوؤ�ضرات ،من اأهمها مدى اإقبال تلك
االأ�ضر للح�ضول على تلك امل�ضاعدة حلني ا�ضتكمال العام
الدرا�ضي ،يف ظل ان�ضغال تلك االأ�ضر يف مواجهة الوباء.
ولفتت املعلمات اإىل اأن هذه املبادرة من قبل املجل�س
االأعلى للمر اأة تاأتي للتعبري عمرّا يك رّنه اجلميع من تقدير
كبري للعاملني والعامالت يف ال�ضفوف االأمامية ملا
يتولون من م�ضوؤوليات ج�ضيمة وجهود جبرّارة ،وما
ي�ضتدعيه ذلك من دعم معنوي ي�ضهم يف ت�ضيري �ضوؤونهم
االأ�ضرية يف ظل هذه الظروف اال�ضتثنائية التي تفر�ضها
االأزمة ال�ضحية.

اليوم

ارتياح وامتنان كامل من قبل االأمهات

التاريخ

رّ
وتتوىل املعلمة �ضفاء م�ضطفى تدري�س  12طالبًا
وطالبة ينت�ضبون ل�ضت اأ�ضر بحرينية معظمها تعمل االأم
فيها طبيبة ،وتقول �ضفاء« :اأعمل مبنتهى ال�ضعادة على
تقدمي يد العون لتلك االأ�ضر التي ت�ضطر للبقاء يف مواقع
العمل ل�ضاعات طويلة ورمبا اأيام ،وما ميثله ذلك من
�ضغط نف�ضي عليها ،خا�ضة اأنها تعمل يف بيئة حذرة
حمفوفة باملخاطر».
املعلمة �ضفاء اخت�ضا�ضية لغة اإجنليزية ،ت�ضف
تعليم اأبناء ا الأ�ضر يف ال�ضفوف ا الأمامية عن بُعد باأنه
«جتربة ا�ضتثنائية مل تكن �ضهلة يف البداية» ،وتقول:
«عملنا مع بع�س يف البداية على و�ضع االأ�ض�س
ال�ضحيحة لنقل املعلومة اإىل الطالب بطريقة فاعلة،
وح�ضلت على دعم كامل من االأ�ضر يف ذلك ،وقد اأ�ضبحت
التجربة نا�ضجة االآن اإىل حد كبري ،حتى اأنني اأقوم
بتجميع معظم الطلبة يف منتدى نقا�س من خالل تطبيق
(زوم) ،واأدير حوارات بينهم باللغة االإجنليزية ،كما
نعمل مع ا الأهل على اختيار روتني الدرا�ضة املنا�ضب
للطالب مبا يتنا�ضب مع وقت العائلة».

الخبر

جهة النشر

الصفحة
العدد

الرابط اإللكتروني

كوثر حمزة

عائ�شة عبدالكرمي

تخطي التحديات
اأما جتربة املعلمة كوثر حمزة فتحمل حتد ًيرّا من نوع
اآخر ،فهي معلمة �ضعوبات تعلم يف املرحلة االبتدائية .تقول:
«التعامل وجهًا لوجه مع طفل يعاين من �ضعوبة التعلم اأمر
يحمل الكثري من التحدرّيات ،فما بالك بالتعامل مع هذا الطفل
عن بُعد من خالل التطبيقات االإلكرتونية؟!» ،لكن املعلمة
كوثر تقول اإنها متكنت مب�ضاعدة اأهايل االأطفال من العاملني
يف ال�ضفوف االأمامية من جتاوز هذا التحدي ،وبداأ االأطفال
الذين ترعاهم يتفاعلون مع الطريقة اجلديدة يف التعامل
والتعليم ،وت�ضيف« :حتى لو �ضاعفنا جهودنا مرات ومرات،
فهذا اأقل ما ميكن اأن نقدمه لالأ�ضر التي تعمل ليل نهار على
حمايتنا من خماطر الوباء» ،وتتابع «مل تكن البداية �ضهلة،
خا�ضة يف ظل �ضرورة تلبية متطلبات جناح التجربة،
ومنح الطالب �ضالحية ا�ضتخدام الهاتف النقال وتطبيقات
(الوات�ضاب) و(زوم) وغريها ،بعيدًا عن رقابة االأهل ب�ضبب
التزاماتهم الوظيفية و�ضاعات عملهم الطويلة ،لكن اأعتقد اأننا
ً
�ضوطا جيدًا ،وتعززت ثقة جميع االأطراف ببع�ضها
قطعنا
ً
بع�ضا ،خا�ضة مع التقدم الكبري الذي يتم اإحرازه على
م�ضتوى فهم الطالب للمواد الدرا�ضية ومتيزه بها».

زينب �شعيد

واأ�ضاعدهم يف اإعداد امل�ضروعات والتطبيقات ،واأجري معهم
املراجعات والتح�ضري لالختبارات وغري ذلك ،ونراعي
خالل عملية التعلم اأن املتعلمني عب االإنرتنت يحتاجون اإىل
وقت وفرتات راحة دورية حتى يتح�ضرّ ن لديهم االحتفاظ
باملعلومات» .وتتابع زينب «حر�ضت يف بع�س الدرو�س
اإدخال معلومات ومناذج عن املراأة البحرينية ،ودورها يف
خدمة املجتمع ،ونه�ضتها وجناحاتها ،مع ت�ضليط ال�ضوء
على دور املجل�س االأعلى للمراأة يف ذلك ،ويف در�س اآخر كان
عنوانه (املالك االأبي�س) حدثتهم عن دور االأطباء احلا�ضم
جدًا خالل هذه الفرتة يف خدمة االإن�ضان مبملكة البحرين».

بيانات الخبر

حما�س كبري للتجربة
فيما تبدي املعلمة زينب �ضعيد حما�ضً ا كبريًا لدخول
هذه التجربة ،وحتر�س على بذل كل ما يف و�ضعها من
اأجل التح�ضري لتدري�س الطالب عن بُعد ،وذلك مع اأنها
معلمة يف مدر�ضة خا�ضة ا ً
أي�ضا ولديها التزامات يومية يف
العمل .تقول زينب« :اأقوم بتجهيز الدر�س من خالل اإعداد
عرو�س تقدميية تنا�ضب مفهوم التعليم عن بُعد ،وال اأكتفي
مبجرد الرد على ا�ضتف�ضارات الطالب ،بل اأعطيهم الدرو�س

تعزيز التجربة البحرينية يف التعليم عن بُعد
من جانبها ،حتدثت املعلمة ابتهاج خليفة عن التعاون
مع االأهل يف تهيئة بيئة منا�ضبة يف املنزل للتعلم،
وتخ�ضي�س الوقت الكايف للدرا�ضة ثم االلتزام به ،االأمر
الذي ي�ضفي م�ضاعر الراحة واالطمئنان يف نف�س االأ�ضرة
التي تغيب عن املنزل ل�ضاعات طويلة .وقالت« :يقدم لنا
االأهل كل الدعم يف عملنا ،ويحر�ضون على اإبعاد جميع
م�ضادر الت�ضتت مثل ال�ضو�ضاء اخلارجية عن اأوالدهم
خالل توا�ضلهم معنا ،مبا يوفر الراحة للطالب وي�ضمح له
بالرتكيز على املهمة املطلوبة» .واعتبت املعلمة ابتهاج
اأن هذه املبادرة ت�ضهم يف تعزيز جتربة مملكة البحرين
يف جمال التعليم عن بُعد ،خا�ضة اأنها تتم خارج نطاق
املدر�ضة النظامية ،وقالت« :نحن اأقرب هنا اإىل ما ي�ضبه
تقدمي درو�س تقوية التي يتم تف�ضيلها بح�ضب احتياجات
الطالب ووقته ومبا يتوافق مع رغبات االأهل ،وهي فر�ضة
كذلك لتطوير التجربة ،وتعزيز مهارات الطالب يف املواد
الدرا�ضية باأق�ضى فاعلية» .واأ�ضافت« :نحن ن�ضهم يف تعزيز

�شفاء م�شطفى

ابتهاج خليفة

ثقافة الطالب واالأ�ضرة ككل يف مو�ضوع التعليم الذاتي عن
بُعد ،في�ضبح الطالب اأكرث معرفة ملواطن ال�ضعف الدرا�ضي
عنده ،وكيفية تقوية ذلك من خالل االأ�ضئلة التي يطرحها
علينا ،والوظائف والتطبيقات واالأبحاث التي يقوم بها،
وهذا يهيئه لهذا النوع من التعليم م�ضتقبالً لي�س يف مرحلة
الدرا�ضات العليا فقط ،واإمنا يف خمتلف مراحل حياته من
خالل ما يُعرف بالتعليم امل�ضتمر».

قنوات تدري�س فاعلة

فيما توؤكد املعلمة عائ�ضة عبدالكرمي حر�ضها على
ا�ضتخدام اأف�ضل القنوات التقنية املتاحة للتوا�ضل مع
الطالب ،من خالل (الوات�ضاب) وتطبيق (زوم) و(جوجل
كال�س روم) وغريها ،وذلك مبا ينا�ضب عمر الطالب
ومهاراته ،وتقول« :يتم التعليم عب طريقتني؛ االأوىل
التوا�ضل املبا�ضر مع الطالب ملدة تطول اأو تق�ضر بح�ضب
مقت�ضيات الدر�س ،ثم يكون هناك بعدها واجبات يحلها
الطالب ويعود لنا لت�ضحيحها ،مع احلر�س كل احلر�س
على اأن تتم هذه العملية التدري�ضية دون اأن ت�ضطر االأم
للتدخل وتدري�س الطالب ،الأن الهدف االأ�ضا�ضي من تطوعنا
يف حملة (متكاتفني) هو حتمرّل عبء تدري�س االأبناء عن
اأهلهم ،حتى يتفرغوا ملهامهم الوظيفية» .وت�ضيف املعلمة
عائ�ضة« :مت رّكنا من تخطي التحدي املتمثل يف اإدارة
وجدولة العملية التعليمية مع الطالب ،وال�ضيطرة على
الوقت والتحكم فيه ،وجند كل تعاون وامتنان من االأهل،
خا�ضة اأن مهام املدر�س هنا ال تقت�ضر على تزويد الطالب
باملعلومات والتاأكد من ا�ضتيعابه لها ،واإمنا تتعدى ذلك اإىل
تنظيم بيئة التعلم عن بُعد والقيام باالأن�ضطة التعليمية
الداعمة لهذه البيئة ،وتقدمي الدعم الفردي للطالب يف اأثناء
منتديات النقا�س».
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«العليا للتخطيط» �ستحدّ د امل�ساحات واملواقع ..وزير العدل:

القواعد اجلديدة ّ
لتملك اخلليجيني ل تتعار�ض مع التفاقيات اخلليجية
حمرر ال�ض�ؤون الربملانية:
قال وزير العدل وال�ض�ؤون االإ�ضالمية
و�ض�ؤون االأوقاف ال�ضيخ خالد بن علي اآل
خليفة ،اإن الق�اعد اجلديدة املزمع و�ضعها
لتملّك اخلليجيني ال تتعار�س مع االتفاقيات
اخلليجية امل� ّقعة.
واأكّد اأن الق�اعد اجلديدة �ضتحدّدها
اللجنة العليا للتخطيط العمراين
و�ضتتمح�ر ح�ل امل�ضاحات وامل�اقع،
و�ضيك�ن دور «وزير العدل» ه� التنظيم
القان�ين واالإداري واملتابعة وامل�ض�ؤولية
ال�ضيا�ضية بح�ضب االأح�ال.
جاء ذلك لدى اجتماعه مع جلنة
ال�ض�ؤون الت�ضريعية والقان�نية مبجل�س
الن�اب ملناق�ضة م�ضروع بقان�ن جديد ي�ضع
ق�اعد جديدة لتملّك اخلليجيني للعقارات
املبنية وغري املبنية يف البحرين.
ومن املزمع اأن ي�ض�ّت جمل�س الن�اب
يف جل�ضته غدًا على م�ضروع القان�ن،
ين�س على اإلغاء معاملة م�اطني
والذي
ّ

وزير العدل

دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربي،
معاملة البحريني يف متلّك العقارات املبنية
واالأرا�ضي يف مملكة البحرين.
وا�ضرط م�ضروع القان�ن اجلديد
م�افقة وزير العدل وال�ض�ؤون االإ�ضالمية
واالأوقاف لتملّك اخلليجي للعقارات املبنية

يف مناطق معيّنة �ضيحدّدها «التخطيط
العمراين» ،وفق ما جاء يف امل�ضروع.
كما يق�ضي امل�ضروع باأن تق�م اللجنة
العليا للتخطيط العمراين ب��ضع ق�اعد
لتملّك م�اطني دول جمل�س التعاون
اخلليجي على اأن ت�ضدر بقرارات من وزير
العدل وال�ض�ؤون االإ�ضالمية واالأوقاف.
ويف اجتماعه مع اللجنة الربملانية ،قال
ال�زير اإن املر�ض�م بقان�ن رقم ( )40ل�ضنة
 1999ب�ضاأن متلّك م�اطني دول جمل�س
التعاون لدول اخلليج العربية للعقارات
املبنية واالأرا�ضي يف دولة البحرين ،اأعطى
احلق املطلق لالأ�ضقاء اخلليجيني لتملُّك
االأرا�ضي والعقارات املبنية يف مملكة
البحرين ،وياأتي م�ضروع القان�ن حمل
التقرير كتعديل على املادة االأوىل من ذلك
املر�ض�م بقان�ن ملراعاة عدد من االأم�ر
ح�ل متلّك االأرا�ضي والعقارات ُتراعى فيها
احلاجة الفعلية للدولة لالأرا�ضي واحلفاظ
على خمزون االأرا�ضي اأو حتديد اأماكن
معينة لال�ضتثمار اأو ال�ضكن.

وذكر اأن م�ضروع القان�ن يتيح مرونة
اأكرب يف تنظيم متلّك م�اطني دول جمل�س
التعاون للعقارات املبنية واالأرا�ضي
يف مملكة البحرين ،مبا ال يتعار�س مع
االتفاقيات اخلليجية امل� ّقعة يف هذا ال�ضاأن.
واأ�ضاف «من املمكن حتديد عدد من
الق�اعد واالإجراءات املن�ض�رة التي ِ ّ
تنظم
متلّك م�اطني دول جمل�س التعاون
للعقارات املبنية واالأرا�ضي يف مملكة
البحرين لغر�س ال�ضكن اأو اال�ضتثمار مبا
ال يتعار�س مع االتفاقيات اخلليجية ،وه�
االأمر الذي جرت عليه دول جمل�س التعاون
من خالل اإ�ضدار عدد من الق�انني واالأنظمة
والقرارات ِ ّ
املنظمة لعملية التملّك».
واأ�ضاف «�ضت�ضدر القرارات ب�ضاأن
ق�اعد واإجراءات متلّك م�اطني دول جمل�س
التعاون للعقارات املبنية واالأرا�ضي يف
مملكة البحرين عن وزير العدل وال�ض�ؤون
االإ�ضالمية واالأوقاف ك�نه م�ض�ؤوالً �ضيا�ضيًا
عن الت�ضجيل العقاري ،والت�ثيق العقاري،
والتط�ير العقاري».

«الرتبية» :ختام درو�ض تطبيق
« »Teamsبنحو  900األف م�ساركة
اأعلنت وزارة الربية والتعليم الي�م ختام تقدمي
درو�س الف�ض�ل املركزية االفرا�ضية على تطبيق
 .Microsoft Teamsوقالت ال�زارة عرب فيدي�
مت بثه على م�قع االإن�ضتغرام اخلا�س بها اإن عدد
م�ضاركات الطلبة يف التطبيق زادت على  900األف،
مبت��ضط م�ضاركات ي�مي ال يقل عن  30األف م�ضاركة.
وقدمت ال�زارة عددًا من االإح�ضاءات االأخرى
املتعلقة با�ضتخدام الطلبة للتطبيق الذي ي�فر من�ضة
خدمات تعليمية رقمية عن بعد ،حيث ذكرت اأن عدد
احل�ض�س الدرا�ضية املقدمة للطلبة يزيد على األف
ح�ضة� ،ضملت اأكرث من  90مقر ًرا درا�ضيًا لل�ضف
الثالث االإعدادي واملرحلة الثان�ية.
وبينت ال�زارة عرب م�قعها اأن عدد اإجابات الطلبة
التفاعلية من خالل التطبيق جتاوزت  400األف اإجابة
على اأ�ضئلة وتعليقات املعلمني ،واأن عدد اال�ضتمارات
التق�ميية التي مت تقدميها من خالل التطبيق بلغ
 628ا�ضتمارة .كما عر�ضت ال�زارة عددًا من اجلداول
التي ت�ضمنت جميع املقررات الدرا�ضية التي مت تقدميها
للطلبة وعدد ال�ضاعات املقدمة ح�ضب كل مقرر .وقدمت
وزارة الربية والتعليم يف اخلتام ال�ضكر لكل املعلمني
وفريق العمل ،متمنية للطلبة الت�فيق والنجاح.

بالتعاون مع حملة «فينا خري»...

«الداخلية» توزع اأكرث من  50األف وجبة غذائية يوم ًيا على العمالة

بالتعاون والتن�ضيق مع احلملة ال�طنية ملكافحة
فريو�س ك�رونا (فينا خري) ،والتي اأطلقها �ضم� ال�ضيخ
نا�ضر بن حمد اآل خليفة ممثل جاللة امللك لالأعمال االإن�ضانية
و�ض�ؤون ال�ضباب م�ضت�ضار االأمن ال�طني رئي�س جمل�س
اأمناء امل�ؤ�ض�ضة امللكية لالأعمال االإن�ضانية؛ وتعزي ًزا ملبداأ
ال�ضراكة املجتمعية الذي تنتهجه وزارة الداخلية ،قامت
املحافظات ومديريات ال�ضرطة االأربع ومب�ضاركة عدد من
املتط�عني ،بت�زيع اأكرث من  50األف وجبة غذائية ،ي�ميا،
على اأفراد العمالة ال�افدة مبختلف مناطق اململكة.
من جهته ،اأكد �ضم� ال�ضيخ خليفة بن علي بن خليفة اآل
خليفة حمافظ املحافظة اجلن�بية ،اأن التعاون والتن�ضيق
مع مديرية �ضرطة املحافظة� ،ضاهم يف اإقامة �ضل�ضلة من
املبادرات خالل ال�ضهر الف�ضيل ،وذلك يف اإطار اجله�د
املبذولة يف املبادرة ال�طنية «فينا خري» ملكافحة فريو�س
ك�رونا ،االأمر الذي اأ�ضهم بدور بارز يف تعزيز ال�ضراكة
املجتمعية واالأمن املجتمعي يف خمتلف مناطق املحافظة
واأو�ضح �ضم�ه اأن املحافظة قامت بت�زيع وجبات
االإفطار على العمالة ال�افدة يف كافة املناطق باملحافظة
نظ ًرا للظروف الراهنة كجانب احرازي ،وذلك بالتعاون
مع �ضرطة خدمة املجتمع وفرق املتط�عني من اأبناء املحافظة
اجلن�بية ،م�ضيدًا بكافة اجله�د املبذولة من قبل مديرية
�ضرطة املحافظة والفرق التط�عية يف هذه املبادرة التي
احل�س ال�طني والتالحم يف هذا العمل املجتمعي
تعك�س
ّ
الرائد بهدف ت�فري االأمن وال�ضالمة.
يف ذات ال�ضياق ،اأو�ضح �ضلمان بن عي�ضى بن هندي

املناعي حمافظ حمافظة املحرق ،اأن اخلري ،باإذن اهلل،
لن يقطع عن هذا ال�طن ب�ضكل عام ،وعن املحرق ب�ضكل
خا�س ،يف ظل قيادة ح�ضرة �ضاحب اجلاللة امللك حمد
بن عي�ضى اآل خليفة عاهل البالد املفدى ،حفظه اهلل ورعاه،
حيث ي�ضع جاللته امل�اطن يف املقام االأول باعتباره حم�ر
التنمية وعماد ال�طن ،معربًا عن �ضكره وامتنانه ل�ضاحب
ال�ضم� امللكي االأمري �ضلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد
نائب القائد االأعلى النائب االأول لرئي�س جمل�س ال�زراء،
على ما يبذله �ضم�ه من جه�د عظيمة �ضاهمت يف الت�ضدي
لفريو�س ك�رونا ،م�ضيدًا بالت�جيهات التي اأ�ضدرها �ضم�ه
واخلطة التي مت العمل بها ،ما اأ�ضهم يف ح�ض�ل البحرين
على العديد من االإ�ضادات من قبل منظمة ال�ضحة العاملية
ومن خمتلف دول العامل.
واأ�ضار اإىل اأن حملة (فينا خري) ،وُلدتْ لتبقى ولتعك�س
مدى تالحم وتعا�ضد امل�اطنني منذ القدم ،حيث عك�ضت
منذ انطالقها معدن ال�ضعب البحريني الذي يبذل الغايل
والنفي�س يف �ضبيل التعبري عن حبه ووالئه لل�طن ولقيادة
جاللة امللك املفدى ،حيث جتلى ذلك احلب وتلك امل�ضاعر يف
اأبهى �ض�ره من خالل امل�ضاهمات املادية وحتى العينية،
متخذين من �ضم� ال�ضيخ نا�ضر بن حمد ،مثاال وقدوة عرب
تربع �ضم�ه �ضخ�ضيًا ف�ر اإعالن احلملة مببلغ ملي�ن دينار.
واأ�ضاف اأن حمافظة املحرق قامت بالعديد من اخلط�ات
واالجراءات االحرازية بالتعاون مع اجلهات ذات العالقة،
لكن ويف خ�ضم حملة (فينا خري) بالتحديد فاإن املحافظة
وبالتعاون مع مديرية ال�ضرطة وبت�جيه مبا�ضر من الفريق

املنامة حلقوق الإن�سان :التهاون
يف الإجراءات الوقائية جرمية يف حق الإن�سانية
اليوم

دعا مركز املنامة حلق�ق االإن�ضان اإىل
اأهمية التزام امل�اطنني واملقيمني بالت�اجد
يف منازلهم بقدر امل�ضتطاع ،وعدم اخلروج
اإال للعمل وحاالت ال�ضرورة ،مع اأخذ
االحتياطات الالزمة واتباع االإجراءات
ال�قائية التي ي�ضدرها فريق البحرين
بقيادة �ضاحب ال�ضم� امللكي االأمري �ضلمان
بن حمد اآل خليفة ويل العهد نائب القائد
االأعلى النائب االأول لرئي�س جمل�س
ال�زراء.
واأ�ضارت اإىل اأن زيادة احلاالت
املخالطة والعمالة ال�افدة ،واالأرقام التي
ت�ضجل كاإ�ضابات جديدة ي�ميًا ،تتطلب
من اجلميع جتنب اخلروج وعدم الت�ضاهل
واالختالط باالآخرين خا�ضة للعائدين من
ال�ضفر اأو الذين يخ�ضع�ن للعزل املنزيل،
بعد ت�ضجيل ق�ضايا جديدة جتاه غري
امللتزمني وتغرميهم من قبل النيابة العامة،
وهذا ميثل عدم احرام للق�انني وا�ضتهتار
ب�ضحته وب�ضحة عائلته واملخالطني له

التاريخ
الخبر

جهة النشر

الصفحة
العدد

الرابط اإللكتروني

وجرمية بحق االإن�ضانية.
و�ضدَّد مركز املنامة حلق�ق االإن�ضان
على اأن فريو�س ك�رونا وانت�ضاره عامليًّا
يتطلب اتخاذ اإجراءات حك�مية �ضارمة،
وهذا ما حدث يف مملكة البحرين بتدرجها
باتخاذ االإجراءات ال�قائية واال�ضتباق
يف كثري من اخلط�ات التي �ضاهمت يف
ا�ضتقرار ال��ضع العام ،ولكن يف املقابل
يجب اأن تك�ن املجتمعات اأكرث وعيًا
واهتمامًا باحلماية اأنف�ضهم واالآخرين
من االإ�ضابة بالعدوى وااللتزام ب��ضع
الكمامات والقفازات ،واتخاذ ما يلزم من
وقاية حلماية املجتمع ومرور البحرين اإىل
اأر�س االأمان بالق�ضاء على انتقال عدوى
فريو�س ك�رونا.

اأول ال�ضيخ را�ضد بن عبداهلل اآل خليفة وزير الداخلية ،قامت
بتق�ضيم مدن وقرى املحافظة اإىل  12نقطة لت�زيع وجبات
العمالة ال�افدة ،بح�ضب الكثافة ال�ضكانية واملجاميع
العمالية ح�ضب املجمعات ال�ضكنية ،راعت املحافظة خاللها
الق�اعد واالأنظمة املتبعة يف هذا ال�ضاأن من حيث التباعد
االجتماعي والطرق االإن�ضانية يف الت�زيع مبا ي�ضمن كرامة
العمالة ال�افدة وما حث عليه ديننا االإ�ضالمي احلنيف.
وعرب املحافظ عن �ضكره للمتط�عني مع املحافظة يف
جميع اخلدمات التي تقدمها وخا�ضة خالل جائحة ك�رونا،
معتربًا باأن املحرق بجميع مدنها وقراها ورجالها ون�ضائها
يعتربون متط�عني ،حيث يتم ت�ضجيل اأ�ضماء االآالف من
الراغبني يف التط�ع يف اأي منا�ضبة تطرحها املحافظة.
من جهته ،اأ�ضاد ال�ضيخ ه�ضام بن عبدالرحمن اآل خليفة
حمافظ حمافظة العا�ضمة مببادرة (فينا خري) ،م�ؤكدًا اأن
للحملة دو ًرا بار ًزا يف تعزيز التكافل املجتمعي مل�اجهة
هذه الظروف اال�ضتثنائية ،حيث ت�ؤكد حب اأهل البحرين
لبالدهم ودعم اخلري والعطاء ،مثم ًنا جه�د اجلميع يف
احلملة والذي ميثل عمالً اإن�ضانيًا وخرييًا يجلب ال�ضعادة
واخلري للمحتاجني.
وقال اإن املحافظة بالتعاون مع مديرية ال�ضرطة
وبالتن�ضيق مع �ضبع جمعيات خريية واأهلية ،باالإ�ضافة
اإىل ت�ضافر جه�د اأهايل املناطق وم�ؤ�ض�ضات املجتمع املدين،
تعمل على اإي�ضال وجبات اإفطار �ضائم من خالل اإقامة
خم�س نقاط ،ثالث منها ب�ض�ق املنامة ونقطة لكل من
منطقتي العدلية واحل�رة.

واأ�ضاف اأن ما مت حتقيقه منذ اإطالق احلملة يدع�
للفخر ،فاجلميع يعمل بروح الفريق ال�احد الإي�ضال
م�ضتلزمات الغذاء االأ�ضا�ضية اىل املحتاجني ،فثقافة العطاء
االإن�ضاين اأول�ية را�ضخة ونحن ندع� اجلميع للم�ضاركة يف
هذه احلملة الأجل تقدمي امل�ضاعدات للمحتاجني.
من جهته ،اعترب علي بن ال�ضيخ عبداحل�ضني الع�ضف�ر
حمافظ املحافظة ال�ضمالية ،اأن حملة (فينا خري)؛ تاأتي
ترجمة للرعاية االأب�ية واالإن�ضانية التكافلية جلاللة امللك
املفدى ،وحر�س جاللته على �ضالمة امل�اطنني واملقيمني
يف هذه الظروف اال�ضتثنائية ملكافحة جائحة ك�رونا
�ضمن اجله�د ال�طنية املبذولة من خالل احلملة التي
ّ
د�ضنها �ضم� ال�ضيخ نا�ضر بن حمد اآل خليفة ممثل جاللة
امللك املفدى لالأعمال االإن�ضانية و�ض�ؤون ال�ضباب م�ضت�ضار
االأمن ال�طني رئي�س جمل�س اأمناء امل�ؤ�ض�ضة امللكية
لالأعمال االإن�ضانية ،م�ضيدًا بالدعم الالحمدود الذي تقدمه
احلك�مة امل�قرة يف �ضبيل الت�ضدي لفريو�س ك�رونا،
مثمنا ً الدور الذي ت�ضطلع به وزارة الداخلية بت�جيهات
الفريق اأول ال�ضيخ را�ضد بن عبداهلل اآل خليفة وزير
الداخلية لكافة االأجهزة االأمنية لتقدمي الدعم وامل�ضاندة يف
مكافحة الفريو�س� ،ضاكرا ً القائمني على ت�زيع ال�جبات
الغذائية من �ضرطة خدمة املجتمع ،واملتط�عني من
جمعية عايل اخلريية ورئي�س واأع�ضاء جمعية رعاية
اجلالية البنغالدي�ضية ،داعيا ً امل�ىل العلي القدير اأن يحفظ
البحرين واأن يدمي علينا نعمة االأمن واالأمان ويدفع عنا
البالء وال�باء.

«الوطنية حلقوق الإن�سان» ومنتدى ( )APFيعقدان اجتماعً ا عن بعد

بيانات الخبر
ً
ً
وتكاتفا دوليًا
تعاونا
خوري :مكافحة وباء «كورونا» يتطلب
عقدت ماريا خ�ري رئي�ضة امل�ؤ�ض�ضة
ال�طنية حلق�ق االإن�ضان اجتماعً ا عرب
االت�ضال االإلــكــروين املــرئــي مــع كريين
فيتزباترك املدير التنفيذي ملنتدى اآ�ضيا
واملحيط الهادئ ،والربوفي�ض�ر كري�س
�ضيدوتي اخلبري اال�ضت�ضاري يف املنتدى،
و بيب دارغن م�ضت�ضارة تقييم القدرات يف
املنتدى ،بح�ض�ر امل�ضت�ضار يا�ضر �ضاهني
االأمـــني الــعــام ،وذلــك يف اإطـــار التعاون
بني امل�ؤ�ض�ضة ال�طنية حلق�ق االإن�ضان
ومنتدى اآ�ضيا واملحيط الهادئ للم�ؤ�ض�ضات
ال�طنية ( ،)APFحيث رحبت بهم ،م�ضيدة
باجله�د اال�ضتثنائية التي يق�م بها منتدى
اآ�ضيا واملحيط الهادئ لدعم امل�ؤ�ض�ضات
ال�طنية يف ظل جائحة فريو�س ك�رونا
( ،)19-COVIDوالتي تتطلب تعاو ًنا
وتكات ًفا دوليًا ملكافحة هذا ال�باء.
وتطرقت خ�ري اىل ما قامت به امل�ؤ�ض�ضة
من جه�د خالل هذه الفرة لت�عية امل�اطنني
واملقيمني عرب البيانات والتغريدات التي

اأ�ضدرتها ،وكذلك الزيارات التي قامت بها
امل�ؤ�ض�ضة اإىل عدد من مراكز العزل واحلجر
ال�ضحي لالطالع على االإجـــراءات التي
قامت بها اجلهات املعنية لتقدمي اخلدمات
الطبية للم�ضابني واملخالطني ،ف�ضال عن
ت�زيع ا�ضتبيانات ملعرفة راأي االأ�ضخا�س
املحج�رين واملعزولني �ضحيًا ،واأي�ضا للكادر
الطبي واخلدمي املت�اجد هناك ،م�ضرية اىل
انه �ضيتم ا�ضدار تقرير قريبا ح�ل نتائج هذا
اال�ضتبيان.
كما قدمت رئي�ضة امل�ؤ�ض�ضة م�ج ًزا عما
قامت الدولة من اإجــراءات وجه�د كبرية
ملكافحة هذا ال�باء ،والتي راعت من خاللها
حق�ق االإن�ضان ،وعلى راأ�ضها العف� امللكي
ال�ضامي عن � 901ضخ�س ،وتفعيل العق�بات
البديلة والتي ا�ضتفاد منها ح�ايل 1800

�ضخ�س ،اإ�ضافة اىل اإن�ضاء عدد من مراكز
للحجر والعزل ال�ضحي ،ومنح الت�ضاريح
الالزمة الإقامة مراكز خا�ضة للعزل واحلجر
ال�ضحي امل�ؤقت ملن يرغب يف اللج�ء اليها،
كما مت تخ�ضي�س عدد من املدار�س واملباين
امل�ؤقتة لت�ضكني العمالة ومنع اكتظاظها يف
اأماكن �ضكنهم احلالية ،م��ضحة يف ذات
ال�قت اأن امل�ؤ�ض�ضة تعمل على التاأكد من عدم
وج�د اكتظاظ يف �ضكن العمالة ال�افدة.
من جانبه ،اأو�ضح فيتزباترك ا�ضتعداد
املنتدى لتقدمي كل الدعم وامل�ضاندة للم�ؤ�ض�ضة
يف تنفيذ اأهدافها والقيام باخت�ضا�ضاتها.
ويف ختام االجتماع ،تطرق اجلانبان اىل
التحديات التي ت�اجهه امل�ؤ�ض�ضات ال�طنية
حلق�ق االإن�ضان يف العامل يف التعامل مع
االإجــراءات االحرازية التي تطبقها الدول
املختلفة ملنع انت�ضار فريو�س الك�رونا،
وكيف ميكن لها القيام ب�اجباتها وتعاون
منتدى ا�ضيا واملحيط الــهــادئ مع تلك
امل�ؤ�ض�ضات للقيام بالدور املن�ط بها.
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حمليات 05

املعراج :نحتاج اتخاذ جزاءات اإدارية �صريعة بحق البنوك املخالفة« ..ال�صورى»:

منح «امل�صرف املركزي» �صالحيات جديدة ملواجهة ال�صطرابات القت�صادية
فاطمة �سلمان:
م�سروع بقانون يهدف اإىل تعزيز الدور الرقابي مل�سرف
�س ّوت جمل�س ال�سورى يف جل�سته ام�س على
ٍ
البحرين املركزي على املوؤ�س�سات املالية والبنوك ،وذلك يف �سوء املتغريات وامل�ستجدات.
ويعطي القانون اجلديد �سالحيات جديدة للم�سرف املركزي ،من اأبرزها «اتخاذ التدابري املنا�سبة ملواجهة
اال�سطرابات االقت�سادية اأو املالية العاملية اأو االإقليمية اأو املحلية بهدف حتقيق اال�ستقرار املايل باململكة».
كما يعطي امل�سروع اجلديد امل�سرف �سالحيات جديدة باإيقاع جزاءات وعقوبات اإدارية �س ّد امل�سوؤولني يف
اً
ن�س على
البنوك واملوؤ�س�سات املالية ،حيث ت�سمن
تعديال على املادة ( )65من قانون م�سرف البحرين املركزي ّ
اأنه «يجوز يف احلاالت العادية للم�سرف املركزي اأن يوقع عقوبة االإنذار الكتابي اأو ي�سدر �سهادة غري منا�سب
اأو غري مالئم باأن يكون م�سوؤوالاً لدى اأي موؤ�س�سة مالية يف اململكة ،ويف هذه احلالة يجب على املرخ�س له اأن
يبادر اإىل وقف امل�سوؤول عن ممار�سة مهام الوظيفة ،اأما يف احلاالت اال�ستثنائية والتي يقدرها امل�سرف ،فيجوز
له اأن يوقف امل�سوؤول عن العمل فو اًرا».

ر�سيد املعراج

كما اأعطى الت�ضريع اجلديد امل�ضرف �ضالحيات جديدة جتاه
ال�ضركات املدرجة ب�ض�ق البحرين لالأوراق املالية (الب�ر�ضة)،
على �ضن ٍد من اأن ال�ضركات املدرجة تخ�ضع للكثري من اأحكام
قان�ن امل�ضرف والقرارات والل�ائح والت�جيهات ال�ضادرة
نفا ًذا له ومل يكن ثمة جزاء وارد يف ن�ض��ض قان�ن امل�ضرف
ي�ضمن التزام تلك ال�ضركات باالأحكام امل�ضار اإليها ،فاأ�ضبح من
ال�ضروري خ�ض�ع تلك ال�ضركات جلزاءات ت�ضمن ذلك االلتزام.
من جانبه ،اأكّد ر�ضيد املعراج حمافظ م�ضرف البحرين
املركزي اأن التعديالت اجلديدة تهدف اإىل االرتقاء مب�ضت�ى
القان�ن ،وبيان بع�ض العقبات التي واجهت التط�رات
واال�ضتقرار املايل نتيجة االأزمة الدولية االقت�ضادية ومتطلبات

امل�ؤ�ض�ضات امل�ضرفية والت�ضدي مل�ضاكل امل�ضارف.
وقال «هناك اأم�ر وقرارات خا�ضة باالإجراءات اأو عق�بات
نحتاج اأن نفر�ضها ،ووجدنا اأن القان�ن احلايل ال يعطي
امل�ضرف �ضالحيات مبا�ضرة يف تنفيذ اأم�ر خا�ضة يف بع�ض
املخالفات اجل�ضيمة التي قد تن�ضاأ يف اأحد البن�ك كت�قيف
م�ظف مثالً اأو ع�ض� جمل�ض اإدارة ،حيث الحظنا اأن بع�ض
البن�ك ال تتخذ اإجراءات وال تتجاوب ب�ضكل فعال؛ الأن القرار
يجب اأن ي�ضدر من خالل جمل�ض االإدارة ،لذلك نريد اإعطاءنا
حق خمالفة املخالف وحق اإ�ضدار عق�بة ب�ضكل مبا�ضر ،كما
يحق لل�ضخ�ض املخالف التظلم مبدة ال تتجاوز  30ي�مًا من
اإ�ضدار القرار».

جم�صري :البلبل البحريني �صي�صتمر يف
تغريده اجلميل لإ�صكات «الأ�صوات الن�صاز»

اإلغاء جلنة املنازعات الإيجارية� ..صلمان� :صغط كبري عليها
وافق جمل�ض ال�ض�رى يف جل�ضته اأم�ض على م�ضروع
بقان�ن جديد يت�ضمن اإجراء تعديالت على قان�ن «االإيجارات
العقارية» ويهدف اإىل ت�ضريع وترية الف�ضل يف املنازعات
االإيجارية.
وت�ضمّن م�ضروع القان�ن اإلغاء جلنة املنازعات االإيجارية
املخت�ضة باملنازعات النا�ضئة
وجعل املحكمة الكربى املدنية هي
ّ
عن تطبيق قان�ن اإيجار العقارات.
كما ت�ضمن امل�ضروع قفل باب اال�ضتئناف على االأحكام
ال�ضادرة من املحكمة املدنية يف الق�ضايا االإيجارية التي تق ّل
املطالبات فيها عن األف دينار ،واعتبار احلكم ال�ضادر حكمًا

نهائيًا.
من جانبها ،اأ�ضارت ال�ض�رية جميلة �ضلمان اإىل اهمية هذا
التعديل ب�ضبب ال��ضع العقاري االقت�ضادي وزيادة عدد ال�ضكان
من م�اطنني ومقيمني قائلة« :اثبتت التجارب اهمية هذا التعديل
خا�ضة يف ظل ال�ضغط الكبري ال�اقع على جلنة املنازعات
االيجارية وازدياد الق�ضايا العقارية م�ؤخ ًرا ،وا�ضتحالة ح�ضمها
بال�ترية وال�ضرعة املاأم�لة ،االمر الذي ي�ؤدي اىل تراكمها وبطء
الف�ضل بها ،وه� الذي ف�ّت حق� ًقا كثرية على املتقا�ضني و�ضيع
فر�ض الطعن يف االحكام ال�ضادرة؛ لذلك نراه من التعديالت
الهامة التي ت�ضمن احلق�ق للجميع».

عبدالرحمن جم�سري

جميلة �سلمان

وزير العدل :ل بدّ من �صوابط يف النزاعات قليلة القيمة

يهم �صريحة كبرية من املواطنني
الفا�صل :تعديل «الإيجارات» ّ
اأكدت ع�ض� جمل�ض ال�ض�رى جهاد الفا�ضل اأهمية
التعديل ال�ارد يف م�ضروع القان�ن ،م�ؤكدة اأن هذا التعديل
يهم �ضريحة كبرية من امل�اطنني واملقيمني يف اململكة ملا له
من اآثار واأبعاد ج�هرية؛ ك�نه يعمل على اإعادة الق�ضايا
برمتها للق�ضاء بدالً من اللجنة تبعًا ملا ميلكه الق�ضاء من هيبة
د�ضت�رية اأكرث من اللجنة ،وبينت الفا�ضل من خالل اح�ضائية
لعمل جلنة املنازعات االإيجارية خالل العامني -2018
 2019اأن اللجنة نظرت يف  2389ق�ضية منذ �ضبتمرب
العام  2018وحتى فرباير العام  ،2019وا�ضتطاعت ح�ضم
 1847ق�ضية منها خالل  6اأ�ضهر وا�ضتئناف  341ق�ضية،
اأي بن�ضبة  %18فقط من الق�ضايا املح�ض�مة.
كما وجهت �ض�ؤاالً ل�زير العدل مفاده بيان اأ�ضباب قفل
باب اال�ضتئناف يف االحكام ال�ضادرة من املحكمة الكربى
املدنية يف حال كان مبلغ املطالبة اأقل من األف دينار خا�ضة
من خالل جتربة عمل جلنة املنازعات االإيجارية يف ظل عدد
الق�ضايا التي مت نق�ض قرارات اللجنة بها والذي ال يتجاوز
 %18كن�ضبة قليلة ال تعطل �ضري العدالة ،ووجدت اأن متكني
جميع املتقا�ضني بق�ضايا االإيجارات بحق اال�ضتئناف اأمر
اإيجابي ،متمنية مزيدًا من الت��ضيح يف هذا االأمر.

«ال�صحة» :ل عقود
ّ
موؤقتة لالأطباء البحرينيني
حمرر ال�ض�ؤون الربملانية:
قالت وزارة ال�ضحّ ة اإنه ال ي�جد اأطباء يعمل�ن لدى
ال�زارة بنظام العق�د امل�ؤقتة ،حيث ّ
مت ت�ظيف جميع
البحرينيني بال�زارة على النظام الدائم  -وفق اأحكام
قان�ن اخلدمة املدنية  -بجانب ت�ظيف االأطباء املتقاعدين
 وفق حاجة ال�زارة  -بنظام العق�د اجلزئية.ا ّإال اأن ال�زارة اأ�ضارت اإىل اأنها تق�م بالتعاقد مع االأطباء
حديثي التخرج من خالل عق�د تدريبية ،وذلك بعد ف�ضل
الت�ظيف عن التدريب وفق قرار جمل�ض ال�زراء امل�قر
رقم ( )05-2280بجل�ضته املنعقدة بتاريخ  12اأكت�بر
2014م بامل�افقة على قيام وزارة ال�ضحة بتدريب االأطباء
حديثي التخرج على نفقتها دون االلتزام بت�ظيفهم بعد
التدريب اإال من اجتاز الربنامج التدريبي وامتحانات
القب�ل بنجاح ،بناء على حاجة ال�زارة الفعلية ومدى
ت�افر الكفاءات املطل�بة.
واأكّدت ال�زارة اأن الربنامج التدريبي الذي تقدمه
ال�زارة لالأطباء حديثي التخ ّرج ميتد من (� )4-6ضن�ات
بح�ضب التخ�ض�ض ،وذلك يف جممع ال�ضلمانية الطبي
واملراكز ال�ضحية ،ويف حال اجتيازهم للربنامج التدريبي
بنجاح يتم ت�ظيف ه�ؤالء االأطباء وفق ال�ض�اغر ال�ظيفية
املتاحة.

اليوم

التاريخ
الخبر

جهة النشر

الصفحة
العدد

الرابط اإللكتروني

وزير العدل

جهاد الفا�سل

ور ّد وزير العدل وال�ض�ؤون االإ�ضالمية ال�ضيخ خالد
بن علي اآل خليفة على الفا�ضل باالإ�ضارة اإىل اأن ال�ضبب يف
حتديد مبلغ االألف دينار يدخل يف الن�ضاب االنتهائي وال
يج�ز ا�ضتئنافه اإال يف ظروف واأح�ال معينة ،فه� ات�ضاق
مع باقي اأو جميع املنازعات التي �ضدر فيها تعديل يف قان�ن
املرافعة والذي يق�ضي باأن االألف دينار ه� ن�ضاب انتهائي ال
يج�ز اال�ضتئناف اإال به يف اأح�ال معينة ،وقال «ارتاأينا هنا

اأن ين�ض بالن�ض والقيمة ذاتها ا ً
أي�ضا يف قان�ن املنازعات
االإيجارية ،وهذا ن�ض مهم يف النزاعات القليلة القيمة حيث
يك�ن اال�ضتئناف وفق �ض�ابط معينة واإن كانت القيمة اأكرب
من ذلك فاال�ضتئناف متاح للجميع» ،من�هً ا باأن هذه فل�ضفة
م�ج�دة يف جميع الدول التي و�ضعت ن�ضابًا انتهائيًا فهناك
من حددت مبلغ االألف دينار كالبحرين ،بينما دول اأخرى
ارتاأت األفي دينار كن�ضاب انتهائي.

ال�سوري عبدالرحمن جم�سري يف
اأكد
ّ
مداخلة له اأم�س -اأثناء ا�ستئناف مناق�سة قانون
جديد ب�ساأن تنظيم ومراقبة التجارة الدولية
يف االأنواع املهدَّدة باالنقرا�س من جمموعات
احليوان والنبات الفطرية -باأن �سوت البلبل
البحريني �سي�ستمر يف التغريد ب�سوته اجلميل
لي�سكت ويغيظ االأ�سوات الن�ساز التي �سعت
و�سخمت طرح جمل�س ال�سورى للمو�سوع
يف ظل الوباء العاملي (كورونا) ،وعلى راأ�سها
�سوت حمطة ( )BBCالعربية التي اأفردت
جما لذلك ،رغم اأنها مل توفق يف اختيار
برنا اً
براجمها التي لطاملا كانت ت�سعى اإىل الفرقة
والفتنة وانق�سام املجتمع لكن ال�سعب البحريني
ميتاز بالوعي ويفرق بني الغث وال�سمني.
ووا�سل «ا�ستطعنا بهذا االإجناز والطرح
اإ�سكات بع�س االأ�سوات الن�ساز ،وقد ا�ستطعنا
االإثبات للجميع اأن اأعمالنا واأطروحاتنا
للموا�سيع املختلفة مل يعطلها هذا الوباء؛ وذلك
بف�سل قيادتنا احلكيمة وف�سل دعم املوؤ�س�سات
اإىل جانب الوعي املجتمعي لدينا للت�سدي لهذا
الوباء».
ووا�سل قائالاً« :كما اأن طرحنا لهذا امللف
كانت له نتائجه وانعكا�ساته الباهرة ،واإن
اإجناز اليوم ي�سب يف حت�سني البيئة والنباتات
املهددة باالنقرا�س ،كما اأن هذا م�سروع له
عالقة مبا�سرة مب�سكلة هذا الوباء احلايل الذي
جاء ب�سبب فقدان التوازن البيئي وتدمري البيئة
حتى بات مو�سوع احلفاظ على البيئة واحلياة
الفطرية اليوم على قمة اأولويات جدول اأعمال
دول العامل».

� 968صائق اأجرة «م�صتقل» وي�صعب تقدمي دعم دائم لهم« ..متكني»:

بيانات
الخبر قدرة �صائق الأجرة العادي على املناف�صة
�صت من
«التكنولوجيا» ق ّل
حمرر ال�ض�ؤون الربملانية:
قال �ضندوق العمل «متكني» اإنه ي�ضعب تقدمي
دعم دائم ل�ض ّ�ق التاك�ضي امل�ضتقلّني يف البحرين
وعددهم � 968ضائ ًقا ،يف ظ ّل عدم وج�د اآلية وا�ضحة
وحمددة الإمكانية ر�ضد مدخ�ل �ضائقي �ضيارات
االأجرة ،االأمر الذي يخلق �ضع�بة بالغة يف اإمكانية
تقييم البن�ك املم�لة لل��ضع املايل له�ؤالء ال�ضائقني،
وتعذر احت�ضاب املدة الالزمة ل�ضداد القر�ض
ال�ضخ�ضي؛ وذلك وفقا ً لالأنظمة والل�ائح املعم�ل
بها لدى البن�ك ملنح القرو�ض ال�ضخ�ضية ،ما يتعذر
على ال�ضندوق ت�فري الدعم والتم�يل الالزم ل�ضراء
�ضيارات حديثة الطراز ل�ضائقي �ضيارات االأجرة.
جاء ذلك فيما يعتزم جمل�ض الن�اب الت�ض�يت
يف جل�ضته غدًا على مقرتح برغبة يق�ضي بتقدمي دعم
من �ضندوق العمل «متكني» ل�ض ّ�اق االأجرة.
وقال ال�ضندوق اإن هذا القطاع املهني ي�ضتقطب
�ضريحة كبرية من امل�اطنني الذين ميثل�ن ال�اجهة
ال�ضياحية يف اململكة ،غري اأن ال�ضندوق ومن خالل

تبني
االإح�ضائيات التي ر�ضدها يف عمل هذا القطاع ّ
له وج�د ثغرة وا�ضعة ما بني الطلب على �ضيارات
االأجرة املحلية و�ضيارات االأجرة التي يتم طلبها عن
طريق تطبيقات الهاتف ،فقد �ضاهمت التكن�ل�جيا
املتقدمة يف انت�ضار جمم�عة من ال�ضركات التي
تدير اآلية عمل �ضيارات االأجرة عرب تطبيقات الهاتف
املحم�ل ،ك�ضركة (اأوبر) و�ضركة (كرمي) وغريهما،
ت�جه غالبية ال�ضكان وال�ضيّاح اإىل طلب
ما اأدى اإىل
ّ
�ضيارات االأجرة وحجزها من خالل هذه التطبيقات.
واأ�ضارت «متكني» اإىل املزايا التناف�ضية الكبرية
التي متتلكها �ضركات التاك�ضي التي متتلك تطبيقات
ه�اتف ذكية ،منها �ضه�لة و�ضرعة اإدارة احلجز التي
متنحها ا�ضتخدام هذه التطبيقات دون اإجراء ات�ضال
من قبل العمالء ب�ضبب زيادة ا�ضتخدام االنرتنت
واله�اتف املحم�لة من قبل النا�ض يف جميع اأنحاء
العامل ،ما �ضاهم يف ت�فري ال�قت واجلهد للعميل،
باالإ�ضافة اإىل تزويد هذه ال�ضيارات باأحدث التقنيات
واالأجهزة احلديثة التي من �ضاأنها تتبع ور�ضد م�قع
ِ
ي�ضعر
�ضائق �ضيارة االأجرة على الطريق ( ،)GPSما

الراكب باالأمان اأثناء ت�اجده يف هذه ال�ضيارات.
كما اأ�ضارت اإىل ت�فري اإىل اأن تلك ال�ضركات ت�فر
ِ
خيارات خدمات الدفع �ض�اء كان الدفع امل�ضبق
عرب االنرتنت من خالل بطاقات االئتمان ،اأو الدفع
النقدي ،بعد احل�ض�ل على اخلدمة ،مع اإتاحة جميع
املعل�مات املتعلقة باملركبة للعميل كالتفا�ضيل
املتعلقة بال�ضائق ون�ع و�ضنة اإ�ضدار �ضيارة االأجرة
وغريها.
وذكرت «متكني» اأنه وف ًقا للمعل�مات التي مت
تزويد �ضندوق العمل بها من قبل وزارة امل�ا�ضالت
واالت�ضاالت ب�ضفتها جهة اخت�ضا�ض تعنى بتنظيم
تبني وج�د عدد 1278
قطاع النقل يف اململكة ،فقد ّ
�ضيارة اأجرة تعمل يف البحرين ،منها � 968ضيارة
اأجرة ميلكها اأفراد ،ال ت�اكب متطلبات العمل �ضالفة
الذكر ،االأمر الذي من �ضاأنه اأن ي�ؤدي اإىل �ضعف
مناف�ضة هذه الفئة من �ضيارات االأجرة لغريها من
الفئات ،ك�ضركات االأجرة اخلا�ضة والليم�زين التي
حتمل �ضجالً جتارياً ،اأو �ضيارات االأجرة التي تدار
عرب تطبيقات اله�اتف املحم�لة.
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احلواج يتحدث عن عني العا�صفة واآليات مواجهة «كورونا»

كــورونا لــن يــذهــب باخلـلــط ب ـيـن ال�صـيـا�صــة والـوب ــاء
محرر الشؤون المحلية:
يوما أو يزيد ،والعالم يفشل في الخروج من الجائحة ،الدول ،االمبراطوريات ،الجامعات ،مراكز البحوث ،أجهزة
ً 120
التنصت ووسائل االتصال ،التكنولوجيا الفائقة وعالمات اإلنسان على القمر ،جميعها س َّلمت باألمر الواقع ،وجميعها
ً
جيوشا جرارة ،وليس ألنه هبط من السماء بترسانته
أعلنت هزيمتها النكراء أمام عدو ال يرحم ،ليس ألنه يمتلك
حجما من أقل دابة على وجه األرض ،وألنه األكثر
الفكرية المتقدمة ،لكن ألنه ال يُرى بالعين المجردة ،ألنه أصغر
ً
ً
ً
وجاها وقدرة على الفتك باألعداء.
فتكا من أكبر كائن بشري صي ًتا
الجامعات مهتمة باالنشغال في التكنولوجيا ،والدول مهتمة بالتصنيع العسكري والتركيز على
الجيوش الجرارة ،بد ً
ال من االهتمام بصحة اإلنسان ،وعافية مستخدما أدوات المعرفة.
التهوين من جانب ،والتهويل من آخر ،العلماء يهونون من الكارثة والناس الواقفون على
رؤوسهم بفعل كورونا ،يهولون من الخطر ،ال المسؤولون يطمئنون مواطنيهم ،وال المواطنون
في المعمورة مطمئنين على أحوالهم وأوضاعهم ومصائر حياتهم.
الضحايا بمئات اآلالف ،والمصابون بالماليين ،واألزمات «على عينك يا تاجر» ،أين تكمن
المشكلة ،هل في جامعات لم تساعد ،أم في دول لم تستعد ،أم في بشرية لم تحترز؟

الـ ـ ـعـ ـ ـلـ ـ ـمــ ــاء مل يــ ـتــ ـقـ ــاعــ ـ�ــ ـصـ ــوا واجلـ ـ ـ ــام ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــات ب ـ ـع ـ ـ� ـ ـص ـ ـهـ ــا م ـ ـق ـ ـ� ـ ـصـ ــر والـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدول اأيـ ـ ـ�ــً ــصــ ــا
� ـ ـ ـصـ ـ ــر الـ ـ ـكـ ـ ـ�ـ ـ ـصــ ــف ع ـ ـ ـ ــن ع ـ ـ ـ ـ ــاج ـ ـ ـ ـ ــات ،واأ�ـ ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ــاب تـ ـ ـ ـ ـاأخ ـ ـ ـ ــر ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذروة يف اأفــ ــريـ ـ ـقـ ـ ـيــ ــا
الــ ـ ـبــ ـ ـحـ ـ ــريـ ـ ــن واجـ ـ ـ ـ ـهــ ـ ـ ــت الــ ـ ـ ـكـ ـ ـ ــارثـ ـ ـ ــة مـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ـرًا واحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرزت قــ ـ ـبـ ـ ــل فـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوات الأوان
خارطة العقل الب�صري
ق�ضاياهم هي مهمة الباحث والعامل واالأ�ضتاذ.
عالجا
بقد�شيتها ،رغم ذلك ،جند �أن حتى هذه �لوكالت مل �لتي يتم �لرت�جع عنها بعد �لإعالن باأنها حتمل
ً
رئي�س رابطة اجلامعات اخلا�ضة اخلليجية ورئي�س
ال يجب اأن يك�ن البحث العلمي من اأجل البحث فقط ،تتحدث عن ف�شل مر�كز �لإ�شعاع �لعلمي يف �ملعمورة يقينيًا لكورونا؟
م�ؤ�ض�ضات التعليم واملعاهد اخلا�ضة العربية ،الرئي�س وال يجب اأن تك�ن العزلة املفرو�ضة ط�عً ا اأو ق�ض ًرا على عن �إيجاد عالج �أو لقاح �أو و�شيلة مثلى للوقاية من
اأوالً :ال�قت لي�س منا�ضبًا الإدخال ال�ضيا�ضة يف عل�م
امل�ؤ�ض�س للجامعة االأهلية يف البحرين ورئي�س اأمنائها العلماء يف ع�ضر ك�رونا هي نف�ضها التي كانت �ضائدة قبل كورونا ..ما ر�أيك؟
الربوفي�ض�ر عبداهلل احل�اج يدافع يف حدود طبائع االأ�ضياء
عن اجلامعات ،ال يتهمها جميعها ،وال يربئها جميعها ،عمالً
باملق�لة ال�ضهرية :ما ال يدرك كله ،ال يرتك جله.

�صاألناه:

] هل ف�شلت �جلامعات يف �إيجاد عالج ناجع
لكورونا حتى �لآن؟

من دون �ضك اجلامعات هي مراكز اإ�ضعاع وتن�ير
ح�ضاري ،وال ميكن اأن ننكر اأدوارها التاريخية يف ر�ضم
خارطة العقل الب�ضري ،وتن�يع تك�يناته وتعميق
خمرجاته ،وت�ض�يب م�ضاراته ،ال ميكن اأن ننكر باأنها
القاطرة التي ذهبت بالب�ضرية بعيدًا على طريق النماء
واال�ضتقرار ،على طريق التخاطب عن بُعد ،والتقارب من
اأجل حميمية املعرفة ،و�ضرامة التحقق من ال�ج�د.
كلنا نعرف اأن اجلامعات ببح�ثها العلمية قد حققت
تط� ًرا اإن�ضانيًا فار ًقا يف م�اجهة م�ضكالت كل الع�ض�ر ،وال
ننكر وال ندعي زو ًرا باأن البحث العلمي ه� اأحد االأ�ضالع
الثالثة االأ�ضا�ضية يف عمل اجلامعات ويف ر�ضالتها املتقدمة
عرب احلدود ،من هنا اأ�ضتطيع التاأكيد على اأن اجلامعات
حققت بالفعل تقدمًا جيدًا يف هذا املجال ،ت�ضاألني عن
اجلائحة والفريو�س القاتل امللقب بـ(ك�فيد  ،)19اأو
ك�رونا امل�ضتجد ،وهنا اأ�ضتطيع الق�ل باأنه رغم االنت�ضار
ال�ضاحق لهذا الذي ال ميكن اأن نلقبه بكائن اأو حتى خلية،
فاإننا قد ن�ضتقي من الكارثة حما�ضنها ،هي من دون �ضك
ناق��س خطر ،جر�س اإنذار مدوٍ ،لكي نناق�س طبيعة امل�اقع
التي تقيم عليها اجلامعات ،هي يف جميع االأح�ال يجب اأن
تتب�اأ م�اقعها احلقيقية �ضمن �ضف�ف املقدمة يف منظ�مة
احلياة املعا�ضرة ،البد من اأن تن�ضم وف� ًرا اإىل كتائب
اجلي��س البي�ضاء ملكافحة ك�رونا اأو غريها من االأوبئة
املهلكة التي انت�ضرت يف الك�ن من دون �ضابط اأو رابط اأو
مُعني ،البد واأن تتخذ اجلامعات وف� ًرا م�اقعها احل�ضينة
مل�اجهة اجلائحة الكربى ،واأي جائحة اأخرى.

بع�ض اجلامعات

ك�رونا .الهدف من البحث العلمي ،ه� خدمة االإن�ضانية،
والنزول اإىل م�ضاكلها ،اإىل �ض�ارع حاجاتها ،وح�اري
معاناتها ،واأزقة مراميها واأهدافها.

نع�د اإىل نف�س ال�ض�ؤال اإىل املربع االأول يف هذا املجال،
البد من اإعادة هيكلة منظ�مة الدعم التي تخ�ض�ضها الدول
للم�ضاريع ،بحيث ي�ضبح الهرم املقل�ب لالإنفاق اأكرث
اعتداالً وعدالة ،واأقل ظلمًا ال حمالة ،املتتبع لهذه املنظ�مة
يجد اأن معظم املخ�ض�ضات التم�يلية الر�ضمية تذهب
للم�ضاريع غري ال�ضرورية ،للرتفيه مثالً ،للرتف الذي ال
نحتاج اإليه اأحيا ًنا ،للكماليات التي ال تبيح املحظ�رات،
ولي�س لل�ضرورات التي ت�ضتبك مع هذه املحظ�رات ،مل
يتم ال�ضرف على االأن�ضطة ال�ضحية ،على تعميق ال�عي
واالرتقاء به ،على الرعاية والعناية الفائقة لالإن�ضان
امل�ضتخدم للتكن�ل�جيا ،ولي�س على التكن�ل�جيا الفائقة
فقط ،ال بد من الت�ازن املح�ض�ب ،من اإعادة زراعة رمانة
امليزان يف املكان والزمان ال�ضحيحني ،وال فرار من االهتمام
اأكرث مب�ضتخدمي التكن�ل�جيا ،وهنا البد من الت�ضدي
جلائحة مرتافقة حيث يحاول ال�ضيا�ضي�ن من خاللها ن�ضب
اأظافرهم يف حلم معار�ضيهم ،بل ويف اأ�ضا�س اعتناقهم ملبداأ
�ضيا�ضي اأو اأيدول�جي حمدد ،بداأ البع�س ي�ضن�ن ال�ضكاكني
على النظام الراأ�ضمايل واتهامه بالف�ضل الذريع يف م�اجهة
ال�باء الك�روين ال�ضاحق ،بداأوا يروج�ن لال�ضرتاكية التي
ً
ان�ضباطا ،واأقل انهيا ًرا اأمام
بدت مع اجلائحة باأنها اأكرث
ك�رونا ،هنا ال يجب اأن تقف ب��ضلتنا يف خ�ضم املهاترات
االأيدول�جية والعقائدية ،وهنا البد اأن نفرق بني حرية
الفرد وحرية املجتمع ،البد من و�ضع معادلة �ضعبة جديدة
لت�ضحيح امل�ضار ،البد مثالً من اإيجاد الت�ازن يف القناعة
باأن النظامني الراأ�ضمايل واال�ضرتاكي قد وجدا خلدمة
االإن�ضان ،ولي�س خلدمة فكرة من اأجل الفكرة ،اأو نظرية من
اأجل العقيدة واملعتنق.
ال اأوافق على اأن الراأ�ضمالية ف�ضلت وال اأ�ضم �ض�تي
لتلك الدع�ات املت�ضرعة التي ت�ضدر االأحكام جزا ًفا على
نظام مت تطبيق اأبجدياته خطاأً والنظر اإىل معادالته بعني
الراأفة واالإميان اأكرث من النظر اإليه بعني اليقني .البد اأن
يتعامل اأي نظام مهما كان عن�انه م�ؤث ًرا اأو وج�ده عري ًقا
مع الك�ارث بعقلية املردود امل�ضتقبلي ،ولي�س االآين فقط.

اإىل املربع الأول

ل �صيا�صة مع الأوبئة

عندما اأزفت الآزفة

] لكن هناك ر�أي يقول باأن �لدول قدمت
�لكثري ،وقامت بالكثري من �أجل تطويق �جلائحة ،من
�إجر�ء�ت حظر ،وتوجيه معنوي ،وتوعية للنا�س،
وتوفري �مل�شتح�شر�ت و�مل�شت�شفيات و�لأطقم �لطبية
و�لأجهزة �ملعاونة ..قل يل ماذ� قدمت �جلامعات؟

عندما تق�م الدول باإجراءات �ضليمة بعينها جتاه
اأية كارثة اأو ق�ضية فاإنها قد تتعلمها من اجلامعات ،هي
ترتجم ما مت احل�ض�ل عليه من معارف عن طريق املنظ�مة
التعليمية والعلمية املتكاملة يف الدولة اأية دولة ،فاإذا
كان التخريج من جامعات معتربة فاإن خمرجاته العلمية
�ضتك�ن يف االجتاه ال�ضحيح ،لذلك ال يجب اأن جنتزئ
احلالة ،واأن نقت�ضر اجلائحة يف اتهام من هنا واآخر من
هناك ،البد اأن ننظر اإىل كل م�ؤ�ض�ضة ب�ضم�لية اأكرث ،بعدالة
اأوفر ،واأن يك�ن دور اجلامعات م�ضارك وم�ؤثر ،يف جميع
االأح�ال اجلامعات البد من تكليفها ب�ضراحة وو�ض�ح باأن
تك�ن م�ض�ؤولة عن كذا وكذا ،ومتكينها باأن حتقق املعدالت
املطل�بة يف االجتاهات ال�ضحيحة واملجتمعية لذلك عندما
«اأزفت االآزفة» وهجمة اجلائحة اكت�ضفنا تقاع�ضً ا حلك�مات
عديدة ويف دول عظمى ،اكت�ضفنا باأنها مل ت�ضع �ض�ابط
كافية للحماية واالحرتاز والتعامل ب�عي مع الكارثة،
فهل يعقل ويف دولة عظمى اأن يتم حل جمال�س اأو جلان
اإدارة املخاطر ،بل واإلغاء اأنظمة التاأمني ال�ضحي الفاعلة
والتي تغطي كل اأفراد املجتمع؟ من هنا فاإن اجلامعات
مطالبة باأن تعمل على تاأكيد التزام احلك�مات والدول بهذه
االأ�ضا�ضيات ،حيث اأنني اأتذكر دائمًا ما قاله اجلرنال �ضارل
ديغ�ل وه� وي�دع مقعد احلكم يف فرن�ضا عندما �ضاأله
البع�س :اأال تخ�ضى على فرن�ضا من بعدك؟ قال :ال اأخ�ضى
على بالدي طاملا اأن بها ق�ضاء عادل وتعليم م�ضتنري.

بيانات الخبر
] �إذ� كان �لأمر كما يبدو فاإن �لكون �لذي ماز�ل
] وكالت �لت�شنيف �لتعليمية �لدولية حملت

] ملاذ� مل تقم �جلامعات بهذ� �لدور حتى �لآن؟
ملاذ� مل تن�شم للمعركة ووقفت تتفرج على �ل�شحايا
�ملباخر للجامعات ،و�شعتها و�شنفتها و�شورتها على �ملحك كما يبدو � ً
أي�شا يف د�ئرة �خلطر حتى
هنا وهناك؟
بع�س اجلامعات
اليومقامت بدورها على اأكمل وجه ،رمبا كما لو �أنها �إمرب�طوريات متوجة ل ميكن �مل�شا�س �للحظة ،فبماذ� تف�شر ذلك �لت�شارب حول �لكت�شافات

الأن هذه اجلامعات هي التي قامت بتخريج االأف�اج الهائلة
من العلماء املتمركزين ،وامل�ض�ؤولني املخ�ضرمني يف وزارات
ال�ضحة بالدولة الك�نية احلديثة ،هي التي علمتهم ،وهي
التي اأهلتهم ،وهي التي و�ضعتهم يف ال�ضف�ف امل�ؤثرة
للمنظ�مة ال�ضحية الر�ضمية الدولية ،هي التي جعلت منهم
علماء معتربين يف معامل وخمتربات ال�ضحة العامة ،وهي
التي دربتهم على كيفية الت�ضخي�س والتعاطي وو�ضع
العالجات بل واكت�ضافها من اأجل �ضحة االإن�ضان ،وم�ضري
االإن�ضان وق�ة االإن�ضان على وجه االأر�س.
لكن امل�ض�ؤولية الكاملة لتقاع�س البع�س اأو لعدم قدرة
بع�س اجلامعات على اأن تق�م بر�ضالتها كاملة وت�ضاهم
يف عالج م�ضكالت املجتمعات الب�ضرية ح�ل الك�ن فاإنها
تقع ا ً
أي�ضا على الدول ،البد من ت�ضجيع البحث العلمي ،من
اإعادة هيكلة املخ�ض�ضات احلالية التي تذهب اإليه حتى
يتم االرتقاء بها وم�ضاعفتها حتى يتمكن العلماء ،وتتمكن
املنظ�مة من الغ��س اأكرث يف م�ضكالت املجتمع ،يف ت�ضجيع
البحث العلمي الذي ي�ضاهم بق�ة يف اإيجاد عالجات نهائية
و�ضاملة لهذه امل�ضكالت ،اأن يك�ن الت�ضارك مع النا�س
واالنخراط يف اأو�ضاطهم ولي�س يف االنعزال عنهم وعن

التاريخ
الخبر

جهة النشر

الصفحة
العدد

الرابط اإللكتروني

االأوبئة ،ال يجب اأبدًا اخللط بني هذا وذاك ،بني زيد وعبيد،
امل�ضاألة لي�ضت �ضراعً ا بني �ضرق متحفظ وغرب متفتح،
ولي�س �ضبا ًقا يف م�ضامري الريا�ضة العاملية على خط�ة
ا�ضتباقية هنا ،واأخرى متاأرجحة من هناك ،الكل يجب
اأن يتكاتف من اأجل اإنقاذ الك�ن ،التعاون ثم التعاون ثم
التعاون ولي�س التناحر ثم التناحر ،ثم التناحر.
املطل�ب ا�ضتيعاب الدر�س جيدًا واأال نتح�ل اإىل حق�ل
جتارب لت�ضفية ح�ضابات بني �ضيا�ضيني ،وبني اأيدل�جيني
اأو بني متفكرين لكنهم �ضديدو التع�ضب لفكرتهم ،البد
من اإيجاد عالج لك�رونا من اأجل االإن�ضان ،كل االإن�ضان،
ب�ضرف النظر عن معتقده ال�ضيا�ضي ،اأو بيئته اجلغرافية
اأو ل�ن اأعراقه اأو اأ�ضله اأو ف�ضله ،البد من اإعادة التفكري
يف منظ�مة الق�انني التي حتكم الك�ن حاليًا ويف �ضبكة
االعتبارات التي حتمي حق�ق االإن�ضان واإدخال احلاجات
احلقيقية يف خانة متقدمة جدًا من تلك املرتبطة بظرف
�ضيا�ضي اأو فكر اأيدول�جي.

اجلائحة واأفريقيا

] يقال �إن �هلل وحده يعلم ما متر به �أفريقيا
وبع�س دول �لعامل �لثالث من �أزمات ،لذلك مل تهجم
«�جلائحة» حتى �لآن على هذه �ملناطق كنوع من
�لرحمة و�لعدل �لإلهي ..هل هذ� �شحيح؟

اأنا ل�ضت مع هذا ال�ض�ؤال ،الأنه يبتعد بنا كثريًا عن
ن�ضاب االأم�ر ،عن ال��ضع ال�ضحيح لها يف عامل مل يعد
�ضحيحً ا باملرة ،العل�م تتحدث بلغة اأخرى يا عزيزي ،اإن
اهلل وحده اأعلم بكل �ضيء ،وه� على كل �ضيء قدير طبعً ا،
لكن يف احلديث عن ر�ض�ل اهلل (�س) يق�ل« :اعقلها يا ابن
اآدم وت�كل» ،اإ ًذا البد اأن ننغم�س اأكرث ونتفرغ اأكرث للخ��س
اأكرث فاأكرث يف م�ضامري الفعل الراجح ،يجب اأن نع�د اإىل
العلم ،اإىل النتائج اليقينية وبعد ذلك ننتظر فرج اهلل ،يجب
اأن نعمل وجند وجنتهد ونبتكر ونبدع حتى نتجاوز ما
نحن فيه.
ت�ضاألني عن قلة االإ�ضابات يف اأفريقيا وزيادتها يف
اأوروبا واأمريكا ،رمبا الأن دول العامل االأول منفتحة اأكرث
على العامل ،على ال�ضفر ،على التج�ال والرتحال اأكرث من
اأفريقيا وبع�س دول ال�ضرق االأو�ضط ،ني�ي�رك ولندن
وباري�س كانت االأكرث اإ�ضابة بالفريو�س الأنها االأكرث
ً
اختالطا بني ال�ضع�ب والق�ميات.

البحرين وعني الإع�صار
] ما ر�أيك �إ ًذ� يف طريقة تعاطي �ملنطقة عمو ًما ومملكة �لبحرين على وجه �خل�شو�س مع �جلائحة وتد�عياتها؟
مما ال �ضك فيه قامت القيادة ممثلة يف الت�جيهات الكرمية التي �ضدرت من الي�م االأول لظه�ر املر�س من عاهل البالد املفدى حفظه
اهلل ورعاه بالكثري من اخلط�ات ف�جه جاللته بتاأ�ضي�س جلنة تن�ضيقية برئا�ضة �ضم� ويل العهد وفقه اهلل الإدارة ما ي�ضمى بخلية االأزمة،
وبعد الع�دة امليم�نة لرئي�س ال�زراء حفظه اهلل من رحلة اال�ضت�ضفاء باخلارج بداأت االإجراءات التنفيذية احلك�مية تاأخذ طريقها نح�
ا�ضتكمال منظ�مة الدعم للقطاعات التي تاأثرت ،وتلك التي تتعر�س للمخاطر ،مت على �ضبيل املثال اإطالق حزمة اإجراءات لدعم القطاع
اخلا�س واإعانته على تداعيات االأزمة ،وتاأجيل اأق�ضاط القرو�س على امل�اطنني واإعفائهم من ر�ض�م الكهرباء واملاء ،ناهيك عن مبادرة
«فينا خري» التي اأطلقها ممثل جاللة امللك لالأعمال اخلريية و�ض�ؤون ال�ضباب م�ضت�ضار االأمن ال�طني رئي�س املجل�س االأعلى لل�ضباب
والريا�ضة �ضم� ال�ضيخ نا�ضر بن حمد اآل خليفة والتي ا�ضتجاب لها القطاع اخلا�س وم�ؤ�ض�ضات املجتمع املدين من اأجل دعم
اجله�د الرامية اإىل تط�يق جائحة ك�رونا واالنت�ضار عليها باإذن اهلل ،ا ً
أي�ضا ال يف�تنا يف هذه االأثناء اجلي��س البي�ضاء من اأطباء
وممر�ضني واأطقم طبية معاونة واأفراد ق�ة الدفاع والداخلية ،حيث ظلت حتى اللحظة متقدمة كل ال�ضف�ف تدافع عن امل�ضابني،
وت�اجه يف معركة «حياة اأو م�ت» عدو �ضر�س وغري مرئي ،االأمر الذي و�ضع مملكة البحرين يف م�ضاف الدول التي جنحت
يف حتجيم الفريو�س والناأي بامل�اطنني واملقيمني عن خماطره وتداعياته وهجماته املمتدة.
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رئيس الوزراء :الحكومة تعمل بكل طاقة
للحفاظ على استقرار األوضاع المعيشية للمواطنين
وعي المواطن والمقيم مرتكز لنجاح جهود مواجهة «كورونا»
أكد صاحب السمو الملكي األمير خليفة
ب��ن س��لمان آل خليفة رئي��س الوزراء،
أن المواط��ن البحرين��ي كان وس��يظل
ه��و غاي��ة كل جه��د تنموي تق��وم به
الحكوم��ة ف��ي ش��تى المج��االت ،وأن
التحديات الراهنة الناجمة عن فيروس
«كورونا» تتطلب من الجميع مزيد من
الوعي و التع��اون حتى نحافظ على ما
تحقق للوطن من مكتسبات تنموية.
وش��دد س��موه على أن وع��ي المواطن
والمقيم هو مرتكز النجاح لكل الجهود
الت��ي تبذله��ا مختل��ف القطاعات من
أجل تجاوز هذه المرحل��ة ،وأن االلتزام
بالتعليم��ات واإلرش��ادات االحترازي��ة
واجب وطني يجب على الجميع االضطالع
بمسؤوليته في إنجازه من أجل الحفاظ
على س��المة وصح��ة المجتم��ع ،ووقف
انتش��ار الفيروس لتجن��ب الوصول إلى
المراحل التي وصلت إليها بعض الدول
األخرى.
وأش��اد س��موه بالنتائج اإليجابية التي
حققته��ا مملكة البحري��ن في مواجهة

ه��ذه الجائح��ة ،حي��ث قدم��ت للعالم
نموذج�� ًا في الوعي والتكاتف وس��رعة
االس��تجابة للتح��دي ال��ذي فرضت��ه،
بشكل عكس قوة اس��تعدادها وكفاءة
وتميز أبنائها في مختلف المجاالت.
وعبر س��موه ع��ن تقدي��ره للتضحيات
الكبي��رة التي تقدمها الك��وادر الطبية
والتمريضية وجميع األجهزة الحكومية
والمتطوعين الذين ضربوا أروع االمثلة
في العطاء والوطنية ،من أجل أن تبقى

البحرين وشعبها في أمان وسالم.
جاء ذلك لدى اس��تقبال صاحب السمو
الملك��ي رئيس ال��وزراء بقصر س��موه
بالرف��اع أم��س ،كل من نائ��ب رئيس
مجلس الوزراء س��مو الش��يخ محمد بن
مبارك آل خليفة ،ونائب رئيس مجلس
الوزراء س��مو الش��يخ علي بن خليفة آل
خليفة ،ونائ��ب رئيس مجل��س الوزراء
الش��يخ خال��د ب��ن عب��داهلل آل خليفة،
وبحضور س��مو الشيخ إبراهيم بن حمد

آل خليفة ،حيث تابع سموه سير العمل
ف��ي القطاع��ات الحكومي��ة المختلفة،
وانسيابية تقديم الخدمات للمواطنين
بما يلبي احتياجاتهم وتطلعاتهم.
وقال سموه« :إن أبناء البحرين يثبتون
على ال��دوام أنه��م ثروة ه��ذه الوطن
الحقيقي��ة ،وما يحقق��ه القطاع الطبي
والصح��ي في التعامل م��ع هذه األزمة
م��ن نج��اح ه��و نت��اج عمل مؤسس��ي
س��ليم ،وتخطيط للمس��تقبل أسهمت

«تشريعية النواب» :ال تملك
للخليجيين دون موافقة وزير العدل
حسن الستري

أقرت لجنة الشؤون التش��ريعية والقانونية
النيابية مشروع قانون بتعديل المادة األولى
من المرسوم بقانون رقم ( )40لسنة 1999
بش��أن تملك مواطني دول مجلس التعاون
ل��دول الخلي��ج العربي��ة للعق��ارات المبنية
واألراضي ف��ي البحرين ،المرافق للمرس��وم
رقم ( )16لسنة .2020
َّ
نصت
ويتألف مش��روع القانون من مادتينَّ ،
نص
الم��ادة األولى منهم��ا على اس��تبدال ّ
جدي��د بنص الم��ادة األولى من (المرس��وم
بقان��ون رق��م ( )40لس��نة  1999بش��أن
تمل��ك مواطني دول مجل��س التعاون لدول
الخليج العربية للعق��ارات المبنية واألراضي
يتضمن ج��واز ُّ
تملك
ف��ي مملك��ة البحرين)
َّ
مواطن��ي دول مجلس التع��اون لدول الخليج
العربية ،بعد موافقة وزير العدل والش��ؤون
اإلس��المية واألوق��اف ،للعق��ارات المبني��ة
واألراض��ي ف��ي المناط��ق الت��ي يحدده��ا
التصرف
ب��أي من طرق
التخطيط العمراني ّ
ُّ
المق��ررة قانون�� ًا أو بالوصي��ة أو المي��راث،
َّ
وذلك وفق ًا للقواعد واإلجراءات التي تحددها
العلي��ا للتخطي��ط العمراني ويصدر
اللجنة ُ
بش��أنها ق��رارات من وزير العدل والش��ؤون
اإلس��المية واألوق��اف ،فيم��ا ج��اءت المادة
الثانية تنفيذية.
ويه��دف المش��روع لتنظي��م ش��روط ُّ
تملك
مواطن��ي دول مجلس التع��اون لدول الخليج
العربي��ة للعق��ارات المبني��ة واألراض��ي في
البحرين.
م��ن جانب��ه ،أك��د وزي��ر الع��دل والش��ؤون

«النواب» يناقش تعديالت
«التخطيط العام للمدن والقرى»
حسن الستري

اإلس��المية واألوقاف أن (المرس��وم بقانون
رقم ( )40لس��نة  1999بشأن تم ّلك مواطني
دول مجل��س التعاون ل��دول الخليج العربية
للعق��ارات المبني��ة واألراض��ي ف��ي دول��ة
البحري��ن) أعط��ى الح��ق المطلق لألش��قاء
الخليجيين ُّ
لتملك األراضي والعقارات المبنية
في مملكة البحرين ،ويأتي مش��روع القانون
مح��ل التقري��ر كتعديل على الم��ادة األولى
من ذل��ك المرس��وم بقانون لمراع��اة عدد
من األمور ح��ول تم ّلك األراض��ي والعقارات
تُراعى فيها الحاجة الفعلية للدولة لألراضي
والحف��اظ على مخ��زون األراض��ي أو تحديد
أماكن معينة لالستثمار أو السكن.
ويتيح مشروع القانون محل التقرير للحكومة

مرون��ة أكبر في تنظي��م تم ّلك مواطني دول
مجلس التعاون للعقارات المبنية واألراضي
ف��ي مملك��ة البحري��ن ،بما ال يتع��ارض مع
االتفاقي��ات الخليجي��ة المو ّقع��ة ف��ي ه��ذا
الشأن.
وم��ن الممك��ن تحديد ع��دد م��ن القواعد
واإلج��راءات المنش��ورة الت��ي ِّ
تنظ��م تم ّلك
مواطن��ي دول مجل��س التع��اون للعق��ارات
المبني��ة واألراض��ي ف��ي مملك��ة البحري��ن
لغرض الس��كن أو االستثمار بما ال يتعارض
م��ع االتفاقي��ات الخليجية ،وه��و األمر الذي
جرت علي��ه دول مجلس التع��اون من خالل
إصدار عدد من القوانين واألنظمة والقرارات
ِّ
المنظمة لعملية التم ّلك.

«تشريعية النواب» :تثبيت األطباء
حسن الستري

أقرت لجنة الش��ؤون التش��ريعية والقانونية بمجلس النواب االقتراح
برغب��ة لتثبيت األطباء البحرينيين الذي��ن يعملون بعقود مؤقتة في
وزارة الصحة.
من جهته��ا ،نفت وزارة الصحة وجود أطباء يعملون لدى الوزارة على
نظ��ام العقود المؤقتة ،حيث يتم توظي��ف جميع البحرينيين بالوزارة
عل��ى النظام الدائ��م -وفق أحكام قان��ون الخدم��ة المدنية -بجانب
توظي��ف األطب��اء المتقاعدين -وفق حاج��ة الوزارة -بنظ��ام العقود
الجزئية ،أما فيما يتعلق باألطباء حديثي التخرج فيتم التعاقد معهم
م��ن خالل عقود تدريبية وذلك بعد فصل التوظيف عن التدريب وفق
ق��رار مجلس الوزراء بالموافقة على قيام وزارة الصحة بتدريب األطباء
حديثي التخرج على نفقتها دون االلتزام بتوظيفهم بعد التدريب إال
م��ن اجتاز البرنامج التدريبي وامتحانات القبول بنجاح بناء على حاجة
الوزارة الفعلية ومدى تواف��ر الكفاءات المطلوبة ،حيث يتم إلحاقهم
ببرام��ج تدريبي��ة تمتد من ( )4-6س��نوات بحس��ب التخصص وذلك
في مجمع الس��لمانية الطبي والمراكز الصحية ،وف��ي حال اجتيازهم
للبرنام��ج التدريبي بنجاح يت��م توظيف هؤالء األطباء وفق الش��واغر
الوظيفية المتاحة.
ونفى أيض�� ًا ديوان الخدمة المدنية وج��ود موظفين أطباء بحرينيين
بنظام التوظيف المؤقت في وزارة الصحة ،وذلك وفق ًا لقاعدة بيانات

التاريخ
الخبر

جهة النشر

الصفحة
العدد

الرابط اإللكتروني

«الداخلية» :تمديد صالحية
جميع أنواع التأشيرات لـ3
أشهر تلقائيًا
قامت ش��ؤون الجنس��ية والج��وازات واإلقام��ة بتمديد
تأش��يرات الزيارة بأنواعها وتمديد مدة البقاء لإلقامات
المنتهية والملغاة بش��كل تلقائي ،معفاة من الرسوم،
دون الحاجة إل��ى تقديم طلب عبر النظام ،وكذلك إعفاء
الرس��وم المتعلقة بجمي��ع أنواع اإلقام��ات حتى نهاية
العام الحالي ،وذلك انطالق ًا من قرارات اللجنة التنسيقية
بتعزيز االلتزام باإلجراءات االحترازية والتدابير الوقائية
للحد من انتش��ار فيروس كورونا (كوفي��د  ،)19وتنفيذاً
لتوجيهات وزير الداخلية.

بيانات الخبر
المؤقتين بـ«الصحة» ..والوزارة :ال وجود لهم
اليوم

فيه جميع السواعد الوطنية».
وأش��ار س��موه إلى أن الحكومة تعمل
ب��كل طاقاته��ا للحفاظ على اس��تقرار
األوضاع المعيشية للمواطنين والوفاء
باحتياجاتهم ،ومنها توفير مخزون آمن
من المواد الغذائية والسلع الرئيسية.
وأكد س��موه ،أهمي��ة االس��تعداد إلى
متطلب��ات المس��تقبل واستش��راف
احتياجات��ه ،وأن نس��تمد م��ن روح
التضامن التي أظهرتها أزمة «كورنا»
العزيم��ة واالص��رار عل��ى اس��تكمال
مس��يرة بناء الوطن وتقدمه في ش��تى
المجاالت.
وخ��الل اللق��اء ،ناقش صاحب الس��مو
الملكي رئيس الوزراء أهم القضايا التي
تتعل��ق باألوضاع اإلقليمي��ة والدولية،
وبخاص��ة م��ا يتعل��ق بالتأثي��رات
االقتصادي��ة لفي��روس «كورونا» على
المس��توى العالم��ي ،وأهمي��ة تضافر
جهود المجتمع الدولي للخروج من هذه
األزمة بأقل الخس��ائر على المستويات
كافة.

نظام المعلومات اإلدارية للموارد البشرية في ديوان الخدمة المدنية.
أم��ا جمعية األطباء البحرينية ،فقد ذكرت أن برنامج التدريب ،المنفذ
في وزارة الصحة والممتد لخمس سنوات ،يتيح لألطباء حديثي التخرج
فرصة جي��دة لاللتحاق ببرامج تدريبية تخصصي��ة معترف بها داخل
المملكة وخارجها ،وتهيئتهم بعد االنتهاء منها لالنخراط في س��وق
العمل بأي منشأة صحية حكومية أو خاصة.
وأعربت الجمعية عن مخاوفها من تثبيت األطباء الملتحقين بالبرامج
التدريبية فور التحاقه��م بها ،حيث إنه البد من التأكد من إتمامهم
للبرنام��ج بنجاح وحصولهم على المؤه��الت المطلوبة قبل تثبيتهم
في الوظيفة.
وذك��رت الجمعي��ة أنه��ا َّ
تبن��ت مل��ف توظي��ف األطب��اء البحرينيين
الخريجين ،وإحالل الطبيب البحريني محل األجنبي ،وعقدت العديد من
االجتماعات لهذا الغرض مع الجهات المعنية ،وتجدر اإلشارة للقانون
رقم ( )1لس��نة  2019بتعديل المادة ( )14من المرسوم بقانون رقم
( )21لس��نة  2015بش��أن المؤسس��ات الصحية الخاصة والتي نصت
على أن تكون األولوية في توظيف العاملين في المؤسس��ات الصحية
لألطباء والفنيين والممرضي��ن البحرينيين الحاصلين على المؤهالت
والخب��رة الالزمة ،ويس��تثنى من ذل��ك الوظائف الت��ي تتطلب خبرة
تخصصية نادرة وغير متوفرة.

يناق��ش مجلس النواب اليوم تعديل المادة  3من مرس��وم
التخطي��ط العمراني.ويه��دف المش��روع إلضف��اء المنظر
الجمال��ي على المناطق والس��واحل والحفاظ عل��ى البيئة ،
وتخفيض درجات الحرارة واالحتباس الحراري ،وتوفير البنية
التحتية الالزمة للس��ياحة.وينص المشروع على أن «:يحدد
التخطي��ط العام للم��دن والقرى االس��تعماالت المختلفة
لألرض التي تتفق مع طبيعة المدينة أو القرية واحتياجات
المواطنين بها مع تحديد مواقع الخدمات العامة والممرات
المائية والمحمي��ات الطبيعية والمناطق األثرية إن وجدت
بهدف تأمينها والمحافظة عليها.وفي جميع األحوال يراعى
عند إعداد مشروعات التخطيط العام بيان برامج وأولويات
التنفي��ذ وتحدي��د حيز للتوس��ع العمراني في المس��تقبل،
ومجال للممرات المائية في األراضي المغمورة بالمياه».

«الطاقة المستدامة»
و«جامعة البحرين» تبحثان
مستجدات اتفاقية تحلية المياه
عقد رئيس هيئة الطاقة المس��تدامة الدكتور عبدالحسين
بن علي ميرزا اجتماع ًا مرئي ًا لمتابعة مس��تجدات اتفاقية
التعاون البحثي المش��ترك بين هيئة الطاقة المس��تدامة
وجامعة البحرين والمتعلقة باس��تخدام الطاقة المتجددة
في تطبيقات تحلية المياه ،بمشاركة الدكتور وهيب الناصر
والدكتورة حنان البوفالس��ة والدكتور محمد رضا والدكتور
معمر طالب والدكتور نور الدين منصور وعدد من مسؤولي
هيئة الطاقة المستدامة.
وقال مي��رزا إن هذا االجتم��اع يأتي دعم ًا لجه��ود وأهداف
مجلس الم��وارد المائية في س��بيل تحقيق اس��تدامة هذا
الم��ورد الهام.وخ��الل االجتماع عرض فري��ق عمل جامعة
البحرين برئاس��ة الدكتور وهيب الناص��ر مخرجات الجهود
البحثي��ة للدم��ج المبتك��ر للطاق��ة المتج��ددة -تحدي��داً
الطاقة الشمس��ية  -وأح��دث حلول التكنولوجي��ا المطبقة
في تحلية المي��اه ،وتضمن العرض تج��ارب الدول األخرى
وناق��ش الطرفان مبادئ عمل نظام نم��وذج مقترح وأوجه
م��ن البحوث المقدمة ،وتم االتف��اق على العمل على وضع
المقترح في صورت��ه النهائية وإيض��اح الكلفة التقديرية
للمش��روع ووفورات الطاق��ة التي باإلم��كان تحقيقها من
خ��الل اس��تخدام الطاقة الشمس��ية في النم��وذج ،وإعداد
محاكاة لطريقة عمل الوحدة وإثبات جدواها.
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إطالق اسم عيسى بن راشد
على إحدى المنشآت الرياضية
حسن الستري

أق��رت اللجنة النوعي��ة الدائمة للش��باب والرياضة النيابية
االقتراح برغبة بشأن إطالق اسم المغفور له بإذن اهلل الشيخ
عيس��ى بن راش��د آل خليفة على إحدى المنش��آت الرياضية
تكريم ًا لتاريخه الرياضي الكبير وتخليداً الس��مه وذلك لما
قدمه من خدم��ات جليلة للرياض��ة البحرينية ،وكرة القدم
بش��كل خاص .م��ن جهتها ،وافقت وزارة ش��ؤون الش��باب
والرياض��ة على الرغبة الماثلة ،م��ع التوضيح بأنها ماضية
بالفعل في تحديد المنش��أة المناس��بة نف��اذاً للتوجيهات
الكريمة الصادرة من س��مو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة
ممث��ل جاللة المل��ك لألعمال الخيرية وش��ؤون الش��باب،
مستش��ار األمن الوطن��ي ،رئيس المجلس األعلى للش��باب
والرياضة ،حيث وجه بتاري��خ  19مارس  2020بإصدار قرار
المجلس األعلى للش��باب والرياضة ،بإطالق اس��م المغفور
له بإذن اهلل الش��يخ عيس��ى بن راش��د آل خليفة على إحدى
المنش��آت الرياضية ،وذلك عرفان ًا وتقديراً من س��موه لما
قدم��ه المغفور ل��ه بإذن اهلل من جه��ود مخلصة وخدمات
جليل��ة للرياضة البحرينية طوال س��نوات عطائ��ه ،وتخليداً
لذكراه الطيبة ليكون رمزاً من رموز الرياضة بالمملكة.

«الشباب النيابية»:
وحدات سكنية لمنتخب اليد
حسن الستري

أق��رت اللجنة النوعي��ة الدائمة للش��باب والرياضة النيابية
االقتراح برغبة بش��أن منح العبي منتخ��ب البحرين الوطني
للرجال لكرة اليد وحدات إسكانية .وفيما أكدت وزارة شؤون
الش��باب والرياض��ة أن منتخب المملكة لك��رة اليد للرجال
قدم جهوداً ملموسة لرفع راية البحرين عالي ًا ،وهذه الجهود
تس��تحق الثناء واالعتزاز والتكريم ،تعزيزاً وتحفيزاً لتحقيق
المزي��د من اإلنج��ازات .وأكدت وزارة اإلس��كان أنها ملزمة
باألنظمة عند اس��تعجال أي طلبات إس��كانية ،والتي تجيز
للوزير  -بعد أخذ رأي لجنة اإلس��كان -استعجال التخصيص
بالنظر إلى عدد أفراد األس��رة ،الحالة المادية لرب األس��رة
وبقية أفرادها ،الحالة الصحية لرب األس��رة أو أي من أفراد
أس��رته ،ظ��روف مس��ؤول األس��رة الحالية وأس��رته ،تاريخ
تقديم طلب الخدمة اإلس��كانية ،موقع المسكن ،وغير ذلك
من ظروف خاصة بمقدم الطلب أو أي من أفراد أسرته.

 167إصابة جديدة
بـ«كورونا» ..وتعافي  15حالة
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كمال أحمد 27 :بحرينيًا يعملون
مرشدين بحريين ومديري مرافئ
حسن الستري

أكد وزي��ر المواصالت واالتصاالت كمال أحم��د أن الوزارة تعمل على
ضمان كفاءة العاملين في الش��ركات البحرية التي تخضع إلش��رافها
ومن ضمنها الش��ركة المش��غلة لميناء خليفة بن س��لمان والشركة
الت��ي تق��دم الخدم��ات البحرية في المين��اء ،كما ال يس��مح للضباط
غي��ر البحرينيي��ن بالعمل كمرش��د بحري في الش��ركة إال في الحاالت
الضروري��ة وبعد موافقتها ،ولذل��ك دربت الش��ركة ووظفت ضباط ًا
بحرينيين في مجال المالحة البحرية.
وذكر في رده على سؤال النائب أحمد الدمستاني أنه يوجد  27بحريني ًا
يعملون كمرش��دين بحريي��ن ومديري مرافئ صناعية ومستش��ارين
بحرينيي��ن ،واس��تبعد خروج األجان��ب من العمال نظ��راً لوجود 300
س��فينة مملوكة لش��ركات مختلفة تبحر في أماكن عديدة ومتفرقة
حول العالم ،ويتم منح العاملين بها رواتب مجزية.

 396ألف دينار لتطوير البنية التحتية بـالعكر
حسن الستري

أك��دت وزارة االش��غال وش��ؤون البلدي��ات
والتخطيط العمراتي أن أعمال تطوير شوارع
منطقة العك��ر مدرجة ضمن مش��اريع الوزارة
الهادفة إلى تطوير ش��بكة الطرق بالمملكة،
حيث تأتي هذه المش��اريع ضمن استراتيجية
متكامل��ة لتطوي��ر ش��بكة الط��رق بمحافظة
العاصم��ة ،وستس��اهم هذه المش��اريع حين
اكتمالها في حل مشكلة االزدحامات المرورية
على ش��بكة الطرق بالمنطقة من خالل زيادة
الطاقة االس��تيعابية لها ،وبذلك يتم تحسين
انس��يابية الحركة المرورية ،وتوفير ش��بكات
الط��رق عالي��ة الج��ودة وفق�� ًا للمواصف��ات
واالش��تراطات المتبع��ة في هندس��ة الطرق
بالمملك��ة الت��ي تراع��ي أحم��ال الش��احنات
والمع��دات الثقيل��ة ،حيث يتم أخ��ذ ذلك في
الحس��بان عند تصميم طبقات األس��فلت وما
دونه��ا ،وبم��ا يتواف��ق مع تصني��ف المنطقة
بالعكر كمنطقة صناعية.
تم تنفي��ذ العديد من مش��اريع
وذك��رت أن��ه ّ
تطوي��ر البنية التحتية ف��ي منطقة العكر في
المجمع��ات أرق��ام ( )623 ،624 ،626والطرق
المحيط��ة بها ،كم��ا أنه لدى ال��وزارة برنامج
لصيان��ة طريق رق��م ( )2440بمجم��ع ()624
وطري��ق رق��م ( )2639بمجم��ع ( ،)626حي��ث
أدرجت هذه المش��اريع ضمن مش��روع برنامج

عم��ل الحكوم��ة لألع��وام (2022 – 2019م)،
وس��يتم وض��ح خط��ة زمني��ة لتنفيذه��ا بعد
الحصول على موافقة جمي��ع الدوائر الخدمية
األخ��رى وتوفير الميزاني��ة الالزمة ،حيث تقدر
تكلفتها بحوالي ( )396.000دينار.
وقام��ت الوزارة بالتنس��يق م��ع اإلدارة العامة
للمرور بالعمل على تخصيص بعض الطرقات
للسماح بحركة مرور الشاحنات عليها فقط دون
الطرق الداخلية والسكنية بما يضمن سهولة
الحرك��ة إلى المناط��ق الصناعي��ة المتواجدة
تم منذ قرابة عش��ر
في منطق��ة العكر ،حيث ّ
س��نوات تخصيص مس��ار لعبور الشاحنات إلى
المناط��ق الصناعي��ة عبر طريق ش��ارع العكر
وت��م مؤخ��راً تخصي��ص مس��ار آخر
الغرب��ي،
َّ
لعبور الش��احنات للوصول إلى ه��ذه المناطق
الصناعية عبر شارع ( )77و( )4581بعد افتتاح

تقاطع ش��ارع المحزورة مع ش��ارع االس��تقالل
ضم��ن خطة الوزارة لتخفيف االزدحام المروري
عن��د التقاطعات الحيوية ،ولتس��هيل الوصول
للمنشآت التجارية والسكنية في المنطقة.
وتم إجراء دراسة حديثة وتقييم شامل للوضع
َّ
الحالي ،وس��يتم التنس��يق م��ع اإلدارة العامة
للمرور الش��روع في اإلج��راءات الخاصة بوضع
عالم��ات مروري��ة إرش��ادية تفيد بمن��ع عبور
الش��احنات عبر الط��رق المؤدية إل��ى األحياء
الس��كنية بالمنطقة بما يتواف��ق مع الالئحة
التنفيذية لقانون المرور الصادر بالقانون رقم
( )23لسنة 2014م.
من جهتها ،أقرت لجنة المرافق العامة والبيئة
االقتراح برغبة بش��أن تطوير ش��وارع منطقة
العك��ر بس��فلتة الش��وارع وتعدي��ل األرصفة
والطرق الداخلية فيها.

الخليج على أعتاب الـ  100ألف إصابة
بـ«كورونا» ..والبحرين األعلى في التعافي
حذيفة إبراهيم

أعلن��ت وزارة الصح��ة ع��ن تس��جيل  85إصاب��ة جديدة
بفي��روس كورونا (كوفيد  )19المس��تجد ،ليصل إجمالي
عدد الحاالت القائمة إلى  2863حالة.
وقالت الوزارة إنه «تم تس��جيل تعافي  5حاالت إضافية
ورص��د  85حالة قائم��ة جديدة منه��ا  68حالة لعمالة
وافدة ،و  17حالة لمخالطين لحاالت قائمة».
وأج��رت ال��وزارة حت��ى اآلن  184029فحص�� ًا طبي ًا حول
«كورونا» .وتوجد من بين الحاالت  2861حالة مستقرة،
في حين توجد حالتان في العناية المركزة.
ويصب��ح مجم��وع الح��االت التي تم رصده��ا أمس 167
حال��ة ،بعد تس��جيل إصابة  82ش��خص ًا ،منهم  64حالة
لعمالة وافدة ،و  8حالة لمخالطين لحاالت قائمة.
كما يصبح مجموع عدد حاالت التعافي التي تم تسجيلها
خ��الل ال�  24س��اعة الماضية  15حال��ة ،بعد تعافي 10
حاالت إضافية صباح ًا.

اليوم

القبض على آسيويين
التاريخ
يبيعون المواد المسكرة
بالعكر الغربي
الخبر

أعلن��ت مديرية ش��رطة محافظ��ة العاصمة ،ع��ن القبض
على مجموعة أش��خاص ،يحملون جنسيات آسيوية ،تتراوح
أعماره��م بين  26عام��ا و 44عام ًا ،متلبس��ين ببيع المواد
المس��كرة ،بمنطق��ة العك��ر الغرب��ي ،وذلك تعقيب�� ًا على
مقاطع فيديو متداولة ببعض حس��ابات وس��ائل التواصل
االجتماعي.
وأوضحت المديرية أنه إث��ر تلقي معلومات تتعلق بوقائع
مختلف��ة ف��ي هذا الش��أن ،ت��م مباش��رة عملي��ات البحث
والتحري ،والتي أسفرت عن تحديد هويات هؤالء األشخاص
والقب��ض عليهم .كما ت��م ضبط عدد من الس��يارات التي
يس��تخدمونها في ارت��كاب جرائمهم وتحري��ز المواد التي
ضبطت بحوزتهم .وتم اتخ��اذ اإلجراءات القانونية الالزمة،
وإحالة المقبوض عليهم إلى النيابة العامة.

جهة النشر

الصفحة
العدد

الرابط اإللكتروني

أظه��رت بيان��ات للمرك��ز اإلحصائي لدول
مجلس التعاون الخليجي ،أن عدد اإلصابات
المسجلة رس��مي ًا في دول مجلس التعاون
الخليج��ي بفي��روس كورونا (كوفي��د ،)19
بلغت أعتاب ال�  100ألف إصابة ،إذ وصلت
إلى  96794إصابة مسجلة رسمي ًا.
وب ّين��ت اإلحصائي��ات أن المملكة العربية
السعودية ،تتصدر عدد الحاالت ب� 39048
إصابة ،تليها دولة قطر ب�  22520إصابة،
ث��م اإلم��ارات العربي��ة المتح��دة ثالث ًا ب�
 18198إصاب��ة ،فالكويت رابع�� ًا ب� 4856
إصابة ،ثم مملكة البحرين ب� 4941إصابة،
وأخيراً عمان ب�  3399إصابة.

وأظه��رت اإلحصائي��ات أن إجمال��ي ع��دد
حاالت الش��فاء م��ن كورونا ب��دول الخليج
بلغ��ت  24930حال��ة ،بنس��بة  %25.7من
إجمال��ي ع��دد الح��االت .كما بلغ��ت عدد
الوفي��ات  541حال��ة بنس��بة  %0.55م��ن
إجمالي اإلصابات.
وأش��ارت اإلحصائي��ات إلى أن ع��دد حاالت
الش��فاء في مملكة البحري��ن بلغت 2070
بنس��بة بلغ��ت  ،%41.8ف��ي حي��ن بلغ��ت
الوفيات  8بنسبة .%0.16
أما عدد حاالت الشفاء في المملكة العربية
الس��عودية ،بلغت  11457بنسبة ،%29.3
فيما بلغ��ت الوفيات  246بنس��بة %0.62

من إجمالي الحاالت.
وف��ي اإلمارات العربية المتح��دة ،بلغ عدد
حاالت الشفاء  4804حالة ،بنسبة ،%26.3
فيما بلغت الوفيات  198بنسبة .%1
وفي قطر ،بلغت عدد حاالت الشفاء 2753
حالة ،بنسبة  ،%12فيما بلغت الوفيات 14
وفاة بنسبة .%0.06
وف��ي دول��ة الكوي��ت ،بلغت ع��دد حاالت
الشفاء  2729بنس��بة بلغت  ،%31.4فيما
بلغت عدد الوفيات  58حالة بنسبة .%0.67
أما في س��لطنة عمان ،بلغ��ت عدد حاالت
الش��فاء  1117بنس��بة  ،%32.8ف��ي حين
بلغت الوفيات  17وفاة بنسبة .%0.5

انضمام  35شركة
أبوالفتح:
بيانات الخبر
في الخدمة اإللكترونية لالستيراد الزراعي
قال وكيل الزراعة والثروة البحرية
بوزارة األشغال وشؤون البلديات
والتخطي��ط العمران��ي ،نبي��ل
أبوالفت��ح ،أنه تم��ت الموافقة
على طلب  35ش��ركة اس��تيراد
وتصدي��ر زراع��ي لالنضم��ام
في الخدم��ة اإللكتروني��ة التي
أطلقتها الوكالة ف��ي  27أبريل
عبر موقعه��ا اإللكتروني ،وذلك
لالس��تفادة من تقديم طلباتها
إلكتروني ًا.
وأوض��ح أن��ه ف��ور تلق��ي إدارة
تقني��ة المعلومات ف��ي الوزارة
طلبات الش��ركات لالنضمام في
الخدمة ،تم��ت الموافقة عليها
بعد التأكد من اس��تيفائها كل
االش��تراطات المطلوبة ،منوه ًا
إلى أنه تم تزويد هذه الش��ركة
باس��م مس��تخدم ورق��م س��ري

نبيل أبوالفتح

للدخ��ول ف��ي النظام لمباش��رة
تقدي��م الطلب��ات وإتمامه��ا
إلكتروني ًا.
وبي��ن أن الخدم��ة اإللكترونية
س��تمكن ه��ذه الش��ركات م��ن
تقدي��م الطل��ب والمس��تندات
المطلوب��ة إلكتروني�� ًا وكذل��ك

إتم��ام دفع الرس��وم المطلوبة،
باإلضاف��ة إل��ى متابع��ة حال��ة
الطل��ب لحين ص��دور الموافقة
النهائية.
وذك��ر أن هذه الخدم��ة هدفها
التس��هيل عل��ى المراجعين من
خ��الل إتاح��ة المج��ال أمامهم
لتقدي��م الطلب��ات إلكتروني�� ًا
والحص��ول عل��ى الموافق��ة من
دون الحاجة إلى مراجعة بمبنى
الوكال��ة ،ولفت إل��ى أن النظام
اإللكترون��ي سيس��هل كذل��ك
العم��ل أم��ام الموظفين الذين
يمكنه��م متابع��ة العم��ل من
المنزل وإتمام إج��راءات الطلب
بع��د الحص��ول عل��ى موافق��ة
المسؤول المعني.
وأش��ار إل��ى أن الخدم��ة تندرج
تحته��ا  4خدم��ات رئيس��ية3 ،

خدمات تتعلق باالس��تيراد وقد
تم إنهاء اإلجراءات الخاصة بها،
وخدمة واحدة تتعلق بالتصدير
وج��ار العم��ل عل��ى اس��تكمال
ٍ
متطلبات هذه الخدمة.
وج��دد وكي��ل الزراع��ة والثروة
البحري��ة ش��كره لتع��اون إدارة
تقني��ة المعلومات ف��ي الوزارة،
وجهوده��ا الت��ي أس��همت في
اس��تحداث ه��ذه الخدم��ة وفق ًا
ألحدث التقنيات ،وأكد أن الوكالة
ماضي��ة ف��ي جهوده��ا الرامية
لتحويل مختل��ف الخدمات التي
تقدمها إلى خدمات إلكترونية،
وذلك انطالق ًا من اس��تراتيجية
الحكومة الموق��رة والتوجيهات
المس��تمرة م��ن وزير األش��غال
وش��ؤون البلدي��ات والتخطيط
العمراني عصام خلف.

people@alwatannews.net
السنة  | 15العدد  | 5266االثنين  18رمضان 1441هـ | Mon 11 May 2020

العمل الجماعي في البيت برمضان ..2020
ضرورة فرضتها اإلجراءات االحترازية
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آداب الصيام
الصحية

سماهر سيف اليزل

أكدت ربات بي��وت أن هناك تغيي��رات كبيرة
تعيش��ها العاقات األس��رية خ��ال رمضان
«االس��تثنائي» ه��ذا العام بس��بب تداعيات
في��روس كورون��ا (كوفي��د  ،)19م��ا اضط��ر
الكثيري��ن إل��ى تغيير نم��ط حياته��م الذي
اعتادوه خال الس��نوات الماضية ،األمر الذي
تطلب إعادة توزيع األدوار بين أفراد األس��رة،
وإش��راك اآلباء واألبناء في األعم��ال المنزلية
المختلفة.
ش��يماء محمد قالت« :قم��ت بتوزيع المهام
المنزلي��ة عل��ى أبنائ��ي وزوج��ي كل حس��ب
مقدرته ،فهناك من يهتم بإحضار مستلزمات
المن��زل ،وهناك من يقوم بالتنظيف وس��قي
الزراعة ،وهناك من يقوم بغس��ل السيارات،
والجميع يساعد في أعمال المطبخ ،فالظروف
التي نم��ر بها تحتم علينا ذل��ك ،وليس من
المنص��ف أن تق��وم الس��يدات والبنات فقط
بالعمل طوال اليوم ويظل األب واألبناء دون
استغال لوجودهم».
أما عالي��ة الطيب فقالت« :م��ع وجود جميع
أفراد األس��رة في المنزل أغلب الوقت بسبب
اإلجراءات االحترازية المفروضة ،وبسبب عدم
توفر عامات المنزل زادت األعمال المنزلية،
وكث��رت المهام عل��ى ربات المن��زل وبناته،
األمر الذي جعلني ألجأ إلشراك أبنائي وزوجي
في هذه المهام ،وعمل جدول يومي لغسيل
األوان��ي الرمضانية بع��د الفط��ور ،وكذلك
لألعم��ال المنزلية ،فكل ف��رد يهتم بترتيب
غرفت��ه وغس��ل مابس��ه ،ويس��اعد الجميع
في تنظي��ف المنزل وترتيب��ه كل يوم ،وهذا
األمر مهم وممتع وس��يعلم األبناء المشاركة
وضرورة المساعدة إن لزم األمر».
من جانبه��ا ،قالت لبنى إبراهيم« :،قس��مت
األدوار بين��ي وبين زوجي في مباش��رة األبناء
واألعم��ال المنزلي��ة ،فنح��ن نتن��اوب عل��ى

تدريس األبناء ومتابعة التطبيقات المدرسية
وال��دروس عن بعد ،ونتقاس��م إعداد الفطور
فأن��ا أعد األطب��اق الرئيس��ة ،ويتع��اون هو
واألطفال على إعداد الس��لطة وأطباق الحلو،
ونحن نحظى بالمتع��ة ،وكذلك نعلم أبناءنا
التعاون والمشاركة ونصنع ذكرياتنا الخاصة
في رمضان الخاص هذا».
فيم��ا قال��ت نورة عم��ر« :لدي أربع��ة أبناء،
علي وأعتمد على
وعادة يكون العمل المنزلي ّ
العامل��ة المنزلية ،لكن في هذه الظروف من
الض��روري إعادة ترتيب الوضع وتوزيع األدوار
ويتوج��ب أن يعتمد كل فرد على أداء مهامه

الش��خصية بمفرده ،فرمض��ان بتطلب مني
الكثير من الجهد والعمل في إعداد األطعمة
علي
وأطب��اق الحلو والعصائر وم��ن الصعب ّ
القي��ام بمهام المطب��خ واألعم��ال المنزلية
بمف��ردي ،لذل��ك أش��ركت أبنائ��ي بجمي��ع
األعمال من التنظيف والغسيل ،وحتى الطبخ،
ورغ��م تذمره��م في األي��ام األول��ى إال أنهم
تع��ودوا ووجدوا في األعم��ال المنزلية متعة
تجع��ل نهار رمض��ان ينقضي بس��رعة ،وقد
تعلموا بعض األساس��يات التي س��تفيدهم
في حياتهم المستقبلية».

د .أمل الجودر
م��ن أجل الحصول عل��ى فوائد الصيام العضوية والنفس��ية يجب
على المس��لم أن يلت��زم بآداب الصي��ام ويجدر الذك��ر بأن تمام
تقوى اهلل في هذا الش��هر أن يأكل المس��لم ويش��رب دون إسراف
تصديق�� ًا لقول��ه تعالى (وكلوا واش��ربوا وال تس��رفوا إنه ال يحب
المسرفين) .فهل هناك من يرغب بأن ال يحبه اهلل؟ لعلكم جميع ًا
توافقون على اس��تحالة وجود عبد هلل يريد أن يخرج من محبة اهلل
وعليه نمتثل ألمره بعدم اإلس��راف في األكل والش��رب .وإن عدم
االلتزام بهذا النص القرآني كثيراً ما يؤدي إلى التخمة والمشاكل
الهضمية في رمضان.
لألس��ف هن��اك م��ن ال يراعي آداب رمض��ان .فهل ش��هر الصيام
هو اس��تبدال النهار بالليل واس��تمرار األكل والسهر حتى الصباح
والش��عور بالخم��ول والتخم��ة طوال النه��ار؟ ليس هذا م��ا أراده
اإلس��ام ول��ن تكون فائدة م��ن الصيام به��ذه الطريقة بل على
العكس يصب��ح الصيام ضاراً وق��د تفاجأ هذه الفئ��ة من الناس
بزي��ادة نس��ب الس��كر والكوليس��ترول وارتفاع مع��دل الضغط
واألوزان وبد ً
ال من أن يس��تفيدوا من التأثير اإليجابي للصوم على
الصحة نراهم يضرون أنفس��هم .وذلك ألنهم ل��م يلتزموا بأهم
مب��دأ إس��امي يؤثر على ج��ودة الحياة كلها ولي��س على الصحة
فقط أال وهو مبدأ االعتدال والتوازن.
لقد أمرنا رس��ول اهلل صلى اهلل عليه وس��لم ب��أن نعجل بالفطور
ونؤخر الس��حور وبذلك تقلل فترة الصي��ام إلى أقل فترة ممكنة.
وأوصى الرس��ول صلى اهلل عليه وسلمبالس��حور فقال« :تس��حروا
ففي الس��حور بركة» ووجبة الس��حور ضرورية ج��داً فهي تعوضنا
عن وجبة الفطور ف��ي األيام العادية .وبذلك يتمكن الصائم من
أداء عمله على أكمل وجه.
وق��د أب��اح اهلل للمري��ض والحامل والمس��ن والطف��ل والمرضع
بالفطور إذا كان الصوم يتسبب بمشقه عليهم فا ضرر وال ضرار
في اإلسام.
* خبير تعزيز صحة وجودة حياة

صحتك في رمضان

هل يصوم مريض السرطان بشكل طبيعي؟
مريم بوجيري

يتس��اءل مريض الس��رطان عن إمكانية الصيام
وه��ل س��يؤثر عل��ى صحت��ه وجلس��ات عاجه،
فالصيام فريضة فرضها اهلل على عباده لما فيها
من الخي��ر الكثير لإلنس��ان ،ولكنه أعطى رخصة
للمريض ب��أن يفطر تبع�� ًا لتعليم��ات الطبيب
ولفت��وى دينية متى م��ا رأت أن الصيام قد يضر
بالمريض.
وقالت رئي��س األطباء المقيمين في عاج األورام
بمجمع الس��لمانية الطبي د .س��اجدة س��بت ،إن
«الصي��ام بوج��ه عام غي��ر ممنوع عل��ى مرضى
األورام ،وبع��ض الدراس��ات الحالي��ة أثبت��ت أن
الصيام بأنواعه المختلفة يقوم ببعض التغيرات
اإليجابي��ة على التمثي��ل الغذائي للجس��م ،مما
يؤثر بش��كل إيجابي على مس��ار الورم ويزيد من
فاعلية بعض األدوية في الدم».
وأضافت« :يتعين على مريض السرطان استشارة
الطبي��ب قبل الش��روع ف��ي الصي��ام ،وعليه يتم
تحديد برنامج آمن للصيام دون التأثير الس��لبي
على الحالة الصحية ،وعلى المريض الحرص على
السحور لما فيه من بركة وصحة للجسم».
أما بشأن الفئة التي يسمح لها بالصيام فقالت:
«هم المرضى الذي��ن يتناولون العاج الكيماوي
عل��ى فت��رات متباع��دة أي حوال��ي كل  15أو 21
وتكون م��دة الجرعة من س��اعة إلى  3س��اعات
يس��مح لهم بالصيام لكن بش��روط أولها تقييم
حال��ة المريض من قبل الطبي��ب المختص ،وأن
يكون بصح��ة جيدة تس��مح له بالصي��ام ،يجب
على المريض اإلفطار ي��وم تلقي الجرع وبعدها
بيوم أو يومين بس��بب م��ا يحدث من مضاعفات
كالقيء والغثيان والحاجة لتناول س��وائل بشكل
كبير ،إلى جان��ب المرضى الذين يتناولون عاج ًا
موجه�� ًا أو هرموني ًا مثل مرضى س��رطان الثدي،
ويك��ون عب��ارة عن أق��راص تؤخذ بالف��م ينظم
الطبي��ب المختص موعد الجرع��ات على مواعيد
اإلفطار والس��حور ،ش��رط أن ال يشتكي المريض
من أي أع��راض جانبية ،باإلضاف��ة إلى المرضى
الذي��ن أنهوا الع��اج ،ويكونون تح��ت المتابعة
الدورية من قبل الطبيب ،بشرط أن تكون الحالة
العامة تسمح بالصيام وذلك بعد إجراء التحاليل
واألشعة الازمة».
أم��ا بش��أن الفئة التي ال يس��مح له��ا بالصيام،

اليوم

التاريخ
الخبر
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فأجاب��ت س��بت قائل��ة« :إنه ف��ي حال��ة العاج
اإلش��عاعي ال��ذي هو عبارة عن جلس��ات أش��عة
يومية ،يختلف اختاف ًا كبيراً على حسب تشخيص
منطقة الع��اج ،فهناك مرض��ى يصيبهم جفاف
ش��ديد بالف��م والغ��دد اللعابية نتيج��ة العاج
نفسه فا طاقة لهم على الصوم ،وهناك مرضى
أورام الح��وض الذي��ن يس��تدعي عاج األش��عة
م��لء المثان��ة بكمية من الس��وائل قب��ل تلقي
الع��اج لحماية باق��ي أعضاء األحش��اء الداخلية
الت��ي ال يس��تهدفها الع��اج من تلقي األش��عة
وغيره��ا م��ن اإلج��راءات العاجي��ة ،إل��ى جانب
المرضى الذين يتناولون الجرعات على مدى أيام
متتالية تتطلب حجز المريض في المستش��فى،
لتعرضه إل��ى هبوط في الدم والمناعة ونس��بة
الهيموجلوبي��ن والصفائ��ح الدموي��ة كمرض��ى
أورام الدم ،والمرضى الذين تتأثر لديهم وظائف
الكل��ى أو الكبد من جلس��ات الجرعات الكيماوية
والمرضى الذين لديهم أمراض مزمنة مصاحبة
لألورام كأمراض السكر والضغط والقلب فا بد
لهم من استشارة الطبيب قبل الصيام».
وأوضح��ت« :لصيام آمن أنص��ح بتناول األطعمة
الت��ي تش��عرك بالش��بع ،استش��ر الطبي��ب في
مواعي��د ال��دواء وال تغيره��ا من تلقاء نفس��ك،
ممارسة التمارين الرياضية الخفيفة مثل صعود
ال��درج أو المش��ي وتحريك العض��ات ،أمر غاية
في األهمية لصحتك وتنش��يط ال��دورة الدموية
في جس��مك خ��ال س��اعات الصي��ام ،االهتمام
بالتغذي��ة المتوازن��ة للمري��ض المس��موح له
بالصي��ام ،حت��ى يس��تطيع الصم��ود ف��ي فترة
الصوم ،وحت��ى ال يصاب باألنيميا مما يؤثر على
فاعلي��ة العاج وموعد الجرع��ات ،وتناول كميات
متوازن��ة م��ن البروتينات المتمثلة ف��ي اللحوم
الحم��راء والبيض��اء ،إلى جانب اإلكثار من ش��رب
الماء والس��وائل يومي ًا في اإلفطار والسحور حتى
ال يحدث انخفاض في نس��بة الس��وائل بالجسم
مما يؤثر على وظائف الكلى وبالتالي تؤثر على
استمرارية جلسات العاج ،فالسوائل تعمل على
تخفيف األع��راض الجانبية التي يس��ببها العاج
الكيميائي مثل القيء واإلسهال أو اإلمساك».

بيانات الخبر
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اتجاهات

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

قطرة وقت
نهج سمو ولي
العهد لمواجهة
التحديات
فريد أحمد حسن
@ f areedbi nes a

fareedbinesa@gmail.com

قول صاحب الس��مو الملكي األمير س��لمان بن حمد آل خليفة ،ولي العهد
نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء ،لدى ترؤسه اجتماع
اللجنة التنس��يقية «بتكاتف الجميع وعزيمتهم سنحول كافة التحديات إلى
فرص يتم استثمارها في مواصلة مس��يرة مواجهة فيروس «كورونا» بما
يحفظ صحة وس��امة كاف��ة المواطنين والمقيمين ف��ي مملكة البحرين»
قول يرس��خ نهج ًا ينبغي اس��تيعابه من قبل الجميع ألنه ال يخص مواجهة
في��روس «كورون��ا» وحده وال يراد ل��ه أن يكون نهج ًا طارئ�� ًا ،حيث تحويل
التحدي��ات إل��ى فرص يعني العم��ل مع ًا على تحويل الس��الب إلى موجب،
وهذا أمر قابل للتطبيق في مختلف المجاالت.
ف��ي ما يخ��ص «كورونا» يس��عى صاحب الس��مو الملكي ول��ي العهد إلى
االس��تفادة من ق��درات ومهارات كل ف��رد من أفراد ه��ذا المجتمع فيكون
بذلك ش��ريك ًا في الفريق المكلف بمواجهة الفيروس ويتمكن الفريق من
«االس��تثمار» في هذا الحقل بتحويل الظرف إل��ى امتياز وتحويل األذى إلى
منفع��ة .مثال ذلك االرتقاء بالخدمات الصحي��ة التي توفرها المملكة من
خ��ال حصر كل النواقص والس��لبيات واالس��تعاضة عنها بفع��ل إيجابي،
وه��و ما ب��رز كمثال عملي من خال إنش��اء وحدتين للعناي��ة القصوى في
المستش��فى العسكري وسترة ،حيث يمكن االس��تفادة منهما بعد انتهاء
مرحلة «كورونا».
وهكذا األمر في مختلف المجاالت .فالصعوبات التي ظهرت مع بدء نش��اط
الفيروس تم تحويلها إلى فرص تمهد لنهج مس��تقبلي ملخصه أنه يمكن
عقد االجتماعات بين أعضاء كل فريق بأي مؤسسة حكومية أو غير حكومية
عبر تقنية التواصل عن بعد وفي أي ساعة يتم اختيارها ،ويمكن االستفادة
من كل ذلك في تخفيف الضغط على الشوارع وغير ذلك.
ه��ذا النه��ج ليس جديداً عل��ى البحرين ولكن تم تفعيل��ه وتأكيده فور أن
نش��ط الفيروس ،وهذا يبش��ر بأن الذهن البحريني س��يتفتق عن مشاريع
جديدة كثيرة تندرج كلها تحت عنوان تحويل الس��لبي إلى إيجابي وتحويل
التحديات إلى فرص يتم استثمارها في التنمية في مختلف المجاالت.

خارج السرب
الموازين تعود
إلى نصابها!
محمد درويش
@yalail

mohammed@darwishtv.com

في  ،2008ج��اءت األزمة المالية العالمية لتعيد األمور إلى نصابها .فبعد
سنوات من التضخم غير المعقول في أسعار العقارات ليس إقليمي ًا فحسب
بل عالمي ًا وبعد أن استطاعت فئة قليلة تكديس المليارات بسهولة بالغة
لم تش��هدها البش��رية من قبل وبعد أن بطر من بط��ر واختال من اختال
عال ،ضربت األزمة بقوة النظام المالي المليء باألالعيب
وظن أنه في برج ٍ
والثغرات وأوقفت االنتشار المجنون لحالة الجشع السائدة آنذاك.
ً
في  ،2011جاءت أحداث العالم العربي لتضع حدا لسنوات طويلة من حالة
سياسية مضطربة وغير مستقرة .فبعض الدول كانت بأمس الحاجة ليقول
الن��اس فيها «كفى» وهي الت��ي رأينا فيها تغيراً للس��لطة .وبعض الدول
األخرى كالبحرين مث ً
ا كان لزام ًا أن تحدث فيها األحداث لتضع حداً لسنوات
م��ن الخروج ع��ن القان��ون والمس��يرات الفوضوية والتحريض المس��تمر
على الدولة ومرتكزاتها .فلوال  ،2011لما اس��تطاعت البحرين أن تكش��ف
المؤام��رة التي كانت تحاك ضدها من الداخل والخارج ولما اس��تطاعت أن
تعيد الهدوء للشارع.
في  ،2020تأتينا أزم��ة فيروس «كورونا» لتقوم بدورها في لجم حالة من
التهور والبطران اإلنس��اني الجماعي بعد أن زادت األموال في أيدي البش��ر
«معلومة مثبتة أن الجيلين الحالي والذي قبله أغنى من األجيال السابقة»،
وأصبحوا يلهثون وراء كماليات غير مفيدة ونش��روا نمط ًا استهاكي ًا مقززاً
غزا الكرة األرضية من غربها إلى شرقها .نعم ،أزمة فيروس «كورونا» كان
البد لها أن تحصل بعد أن تم الترويج الجماعي لحياة مصطنعة ،ال أس��س
له��ا وال قيم ،هدفها االس��تمتاع اللحظ��ي المؤقت فق��ط ومليئة بالغرور
والتباهي.
غيبن��ا تمام ًا في س��نوات قصيرة ع��ن معاني الحياة األجم��ل وهي العبادة
في المقام األول والعيش ببس��اطة واعت��دال وبدون بهرجة زائفة وتفاخر
مقيت .في س��نوات قصيرة ،تم خداعنا من آالف الناس أن الحياة الس��عيدة
تعني سفرات مكلفة وسيارة فارهة وش��نطة غالية ووجبة عشاء فاتورتها
تطعم العش��رات .هذا النمط من العيش المكلف والمتعب انتشر في كل
بلدان العالم والسوشال ميديا واإلعام ساهم في تثبيت هذه الخدعة.
جاءت أزمة فيروس «كورونا» وأغلقت رغم أنف االس��تهاكيين الس��طحيين
الذي��ن طغوا ف��ي األرض ،كل المط��ارات ومعارض الس��يارات والبوتيكات
والمطاع��م التي جنن��ت العقول وكبرت البطون وأجب��رت الناس على قبول
واقعهم والتعايش مع المتوفر بعيداً عن المبالغات .ومن يعتبر ،سيفهم
أن كل ما كان يروج له من مفاهيم حول الحياة السعيدة كان مجرد خزعبات
وأن الحياة بدون صحة ال تعتبر حياة ،والباقي مجرد زيادة وبهارات ال حاجة
فعلية لها.
آم ًنا فِي ِس ْر ِب ِه
«م ْن أَ ْص َب َح ِم ْن ُك ْم ِ
يقول رس��ول البشرية صلى اهلل عليه وسلم َ
َ
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ْ
ُ
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ِير َها».
��د ُه ق ُ
��ه ُّ
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وت َي ْو ِم ِه فكأن َما ِحيز ْت ل ُ
ُم َعا ًفى فِي َج َس ِ
الدن َيا ِب َحذاف ِ
أغلبنا في هذه الدنيا على هذا الحال هذه األيام ،فهل يعتبر بنو البشر؟
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الرابط اإللكتروني

كورونا «يتمدد»!..

فيصل الشيخ
alshaikh.faisal@gmail.com

@f_ a lsha ikh

هل سنشهد ال سمح اهلل موجة جديدة من تزايد اإلصابة بفيروس
كورون��ا ،بعدم��ا ظنن��ا أن األمور تس��ير باتجاه االنحس��ار بس��بب
التوجه في عديد من دول العالم لمحاولة اس��تعادة روتين الحياة
الطبيعية؟!
نع��م ،إذ في الوق��ت الذي نرى في��ه تحركات باألخ��ص في الدول
األوروبي��ة للع��ودة بش��كل جزئ��ي لممارس��ة الحياة كم��ا كانت
علي��ه من قبل فيروس كورونا ،س��واء عبر إعادة فت��ح المحات ،أو
الع��ودة للعمل م��ن المكاتب ،وحتى اس��تئناف الدوريات الكروية
والمنافس��ات الرياضية ،وفي ظل احتجاجات ش��عبية في الواليات
المتح��دة تحدي��داً يطالب فيه��ا الناس بفتح كل ش��يء ،أقول في
الوقت الذي ن��رى فيه كل هذا ،نجد أن األرق��ام المعنية باإلصابة
أخذت تتصاعد بشكل كبير ،في اتجاه عكسي.
وعليه فإن الس��لوكيات والتعامات مع الوض��ع باتت تتناقض مع
س��رعة اإلصابة بالفيروس ،األمر الذي يس��توجب التفكير بش��أن
«النقط��ة الزمنية المناس��بة» للع��ودة إلى الحياة الس��ابقة ،وهل
العال��م «يس��تعجل» اس��تعادة روتينه على حس��اب صحته ،وهل
الخ��وف والقلق عل��ى االقتصاد والخس��ائر العدي��دة التي حصلت
ف��ي هذا الجانب مس��وغ للمخاطرة بالعيش وس��ط فيروس مازال
يتفشى؟!
في منطقتنا الخليجية نجد أن األرقام ولألس��ف تش��ير إلى «تمدد»

فيروس كورونا بش��كل ملحوظ ،اإلصابات في بعض الدول وصلت
لقراب��ة األلفي��ن في يوم واحد ،وأخرى تس��جل إصاب��ات بالمئات،
بينم��ا دولة أخ��رى أعلنت الحظر الكامل ،وحت��ى لدينا في البحرين
أع��داد اإلصابة متواصل��ة وتتركز أكثر في صف��وف العمالة ،لكن
الف��ارق الذي يمي��ز دول الخليج عن بقية العال��م يتمثل في أعداد
الوفيات جراء الفيروس ،وهو رقم ضئيل وهلل الحمد ،وهذا ُيحس��ب
للتطور الطبي وتوافر المعدات واألدوية الازمة لدينا وهلل الحمد.
وعليه ،ف��إن الوضع الحالي يوحي بأن الفيروس في «حالة تمدد»،
م��ا يعني أن اإلجراءات الوقائية التي مضينا فيها تحتاج لتش��ديد
أكثر ،بعكس ما يتداول حالي ًا اقتران ًا بما يحصل في الدول األوروبية
واألجنبية على س��بيل الخصوص التي بعضها يس��عى للعودة لما
ل��دواع اقتصادية واضحة ،فالواليات المتحدة األمريكية
كان عليه
ٍ
الق��وة االقتصادية العالمية الكبرى باتت تعاني من وضع صعب،
فالبطال��ة قاربت ال�  20مليون عاط ً
ا ،والوضع المالي واالقتصادي
والمعيش��ي للناس مقلق وخطر وينذر بكوارث إنس��انية ،لذا الدفع
باتجاه العودة لممارسة الحياة كما كانت بات وكأنه الخيار الوحيد.
نحمد اهلل أننا في البحرين تعاملنا مع الفيروس بش��كل مس��ؤول،
واتض��ح وعي المجتمع بش��كل جلي ،ولم نضط��ر للوصول لنقطة
اإلغاق الكامل ،لكن مع ذلك الحذر من مس��ألة التمدد واالنتشار،
ألن من الواضح نقطة العودة للحياة الروتينية مازالت بعيدة.

رؤى
التغيير ثم التغيير
حسين التتان
tattan86@hotmail.com

@HussainTattan

لق��د أحدثت جائح��ة كورون��ا (كوفيد )19
تغيي��رات هائل��ة ومدوية ف��ي كل أصقاع
المعم��ورة ،وربم��ا يركز اإلع��ام العالمي
اليوم في السلبيات والمخاطر فقط ،بينما
للجائح��ة جوانب مضيئة أخ��رى ،لعل من
أهمها ،هو إحداث صدمة بشرية تعيد لنا
حس��اباتنا ،ورغباتنا الحقيقية للس��ير نحو
التغيير.
كن��ا وما زلنا نقول ،إن من لم يس��تفد من
جائح��ة كورون��ا (كوفي��د  )19خ��ال هذه
المرحلة ،فإنه لن يس��تفيد م��ن المراحل
األخرى الب��اردة .فالجائحة هي وحدها من
تس��تطيع أن تغير من األنس��اق البشرية،
وأنماط الحياة التقليدية ،إذ إنها بالنسبة
إلى بعض الشعوب والدول تعتبر «فرصة
ذهبية» ف��ي عالم التغيير والثورة على كل
أنواع الجمود.
فلننته��ز فرص��ة وج��ود الجائح��ة ،لنقوم

بتصحي��ح أوضاعنا وقوانيننا وتش��ريعاتنا
وأنظمتنا العامة والخاصة ،سواء كنا أفراداً
أو دو ًال وحكوم��ات .وأن نجع��ل الجائح��ة
فاص�� ً
ا للتاري��خ المعاصر ،فنق��ول ما قبل
الجائح��ة وما بعده��ا ،إذ إن م��ا قبلها لن
يعود كما يتوهم البعض ،وإنما س��تكون
المرحلة القادمة هي المرحلة الثابتة بعد
اهت��زازات عنيفة أحدثتها الجائحة ،س��واء
على صعيد السياسة أو االقتصاد أو النظام
الدولي.
في البحرين ،يجب أن نس��تفيد االستفادة
القص��وى من تداعي��ات الجائحة .فبدل أن
نندب حظنا ونش��عر بخطورة المس��تقبل
وم��ا يحمل��ه المجه��ول ،علين��ا أن نبن��ي
أنماط�� ًا جدي��دة ف��ي التفكي��ر والس��لوك
واالس��تراتيجيات وف��ي كل ش��يء ،وأن
نس��تغل هذه المحنة بطريقة إيجابية نحو
التغيير.

علين��ا أن نغير من طريقة تفكيرنا كأفراد،
كما على الدولة أن تدخ��ل مرحلة التغيير
الجذري فيما يخص السياس��ة المتبعة في
تعاماتها وخدماته��ا الحكومية وغيرها،
كأن تتحول إلى حكومة رقمية خالصة ،وأن
تتجه للعمل عن بعد ،وأن تس��تثمر أكثر
في الط��ب والغذاء والزراع��ة والمعلومات
والتكنولوجيا ،خاص��ة أن البحرين مؤهلة
لهذه المخاض��ات التغييرية ب��كل جدارة،
فالجائحة أثبتت أن لدينا كوادر قادرة على
صناعة المرحلة القادمة.
وحدهم الخائفون من التغيير أو المترددون
م��ن قبول��ه ،س��يكونون خ��ارج مع��ادالت
الوطن والمس��تقبل ،فالمسؤول التقليدي
بعد
الجب��ان الذي ما زال يرفض العمل عن ٍ
لموظفي��ه ،ويلزمهم بالحضور الش��خصي
مث ً
ا ،ه��ذا «بالذات» ل��ن يكون من ضمن
خطط الدولة في المستقبل بكل تأكيد.

بين السطور
كيف سيكون المشهد
السياسي بعد جائحة كورونا؟

بيانات الخبر

@saad_bahrain

س��ؤال يتردد لدى الكثيرين حول مرحلة ما بع��د انتهاء جائحة
فيروس كورونا ،كيف سيكون المشهد السياسي في العالم؟ وهل
هناك تغيرات ستطرأ على ملفات الشرق األوسط؟
هذه التساؤالت مشروعة في ظل أزمة عالمية تعاني منها الدول
وهي تستنزف الموارد بشكل كبير بل أن االحتياطيات بدأت تنفد
في بعض الدول ،ومستويات البطالة ترتفع ،إضافة إلى أن هذه
األزمة أوقفت العديد من المباحثات في منطقة الش��رق األوسط
باألحرى منطقة «هال األزمات».
وبالرجوع للس��ؤال األول عن المش��هد السياس��ي ،كيف سيكون
شكله؟ اإلجابة عليه من الصعب جداً في ظل تضارب المعلومات
عن تأثيرات جائحة في��روس كورونا للدول الاعبة في المنطقة
فأوروب��ا كج��زء من المجتم��ع الدول��ي وذات النفوذ ف��ي ملفات
الشرق األوسط فهي في أضعف حاالتها في ظل توقف مصانعها
والحي��اة االقتصادية فيها ،مما يتطلب الوق��ت لتتعافى داخلي ًا
لكي تلتفت إلى الخارج.
أم��ا الوالي��ات المتحدة األمريكية فهي تعان��ي نفس ما تعانيه
أوروب��ا ،ولكن واش��نطن على موعد م��ع االس��تحقاق االنتخابي
الختيار رئيس��ها في نوفمبر  ،2020وبالتالي فإن البيت األبيض
والحملة االنتخابية للرئيس األمريكي الحالي دونالد ترامب من
الواضح والمؤشرات المعلنة فإن تركيزها في وسائل اإلعام على
األزمة كباقي دول العال��م ،ونتيجة لذلك فإن أمريكا لن تتحرك

سعد راشد
S3dbah@gmail.com

في الملفات الدولية أو أنها تدخل في مفاوضات ،وس��تكون بعد
االنتخاب��ات األمريكي��ة وهذا أم��ر متوقع ،غير أن االس��تراتيجية
األمريكية قد تتغي��ر تفاصيلها بعد جائحة فيروس كورونا وفق
ما س��يختاره الشعب األمريكي أما رئيس��ها الجمهوري الحالي أو
أنه سيختار رئيس ًا ديمقراطي ًا.
أما الش��رق األوس��ط وما يدور فيه من ملفات كالملف الس��وري
والعراقي واللبنان��ي واليمني والجماعات المتطرفة فهي ملفات
ستستمر وتستأنف نشاطها بعد جائحة فيروس كورونا ،السيما
م��ع وجود ذراع التطرف والمس��بب الرئيس لتل��ك الفوضى وهو
إي��ران ،كونه��ا ملفات عالق��ة ومن المتوقع بوجه��ة نظري بأن
نفس الاعبين السياس��يين ف��ي تلك الملفات س��يكونون أكثر
شراس��ة ألن الملفات مربوطة بعدد من االعتبارات وعلى رأسها
المكاسب االقتصادية في ظل ما يعانيه الاعبون اليوم من أزمة
خانقة بسبب تلك الجائحة والتي تسبب لهم خسائر كبيرة وهذا
األمر يجيب على التساؤل الثاني.
ما يهمنا في كل ذلك ،أن دول الخليج العربي عليها فع ً
ا السعي
لس��د الف��راغ الذي ترك��ه الاعبون بس��بب انش��غالهم بجائحة
في��روس كورونا ،وخاصة في الملف العراقي واللبناني والس��وري
والعمل س��وي ًا في حل تلك النزاعات والصراعات قبل االنتخابات
األمريكي��ة ف��ي نوفمب��ر  2020حت��ى ال تتغي��ر السياس��ات في
المنطقة ويكون وقتها من الصعب العمل في حل تلك الملفات.
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سمو رئيس الوزراء أثناء االستقبال

وعي المواطن والمقيم مرتكز لنجاح التصدي لـ “كورونا”
سمو رئيس الوزراء :االلتزام بالتعليمات واجب وطني ويجب على الجميع االضطالع بمسؤوليته

المنامة -بنا

أكـــد رئيـــس الـــوزراء صاحب الســـمو

الملكـــي األميـــر خليفـــة بن ســـلمان آل

خليفـــة أن المواطن كان وســـيظل هو
غاية كل جهد تنموي تقوم به الحكومة
فـــي شـــتى المجـــاالت ،وأن التحديات

الراهنـــة الناجمة عن فيروس “كورونا”
تتطلـــب من الجميع مزيـــدا من الوعي

والتعاون حتى نحافظ على ما تحقق
للوطن من مكتسبات تنموية.

وشـــدد ســـموه على أن وعي المواطن

والمقيم هو مرتكز النجاح لكل الجهود
التـــي تبذلهـــا مختلـــف القطاعـــات من

أجل تجاوز هذه المرحلة ،وأن االلتزام
بالتعليمـــات واإلرشـــادات االحترازيـــة
واجـــب وطنـــي يجـــب علـــى الجميـــع

االضطـــاع بمســـؤوليته فـــي إنجـــازه

من أجل الحفاظ على ســـامة وصحة

المجتمـــع ،ووقـــف انتشـــار الفيـــروس
لتجنـــب الوصـــول إلـــى المراحـــل التي

وصلت إليها بعض الدول األخرى.

وأشـــاد سموه بالنتائج اإليجابية التي

حققتهـــا مملكة البحريـــن في مواجهة
هـــذه الجائحـــة ،حيـــث قدمـــت للعالم

نموذجا في الوعي والتكاتف وســـرعة
االســـتجابة للتحـــدي الـــذي فرضتـــه،

بشـــكل عكس قوة استعدادها وكفاءة
وتميز أبنائها في مختلف المجاالت.

وعبر ســـموه عن تقديـــره للتضحيات

الكبيـــرة التـــي تقدمها الكـــوادر الطبية

والتمريضيـــة

وجميـــع

االجهـــزة

الحكومية والمتطوعين الذين ضربوا
أروع األمثلـــة فـــي العطـــاء والوطنية؛
مـــن أجـــل أن تبقـــى البحرين وشـــعبها

في أمان وسام.

جـــاء ذلـــك لـــدى اســـتقبال صاحـــب

نعمل الستقرار
األوضاع
المعيشية وتوفير
مخزون آمن من
المواد الغذائية

االستعداد مهم
للمستقبل واستلهام
روح التضامن خالل
الجائحة الستكمال
مسيرة البناء

الكوادر الطبية
وكل الفريق
ضربوا أروع
األمثلة في
العطاء والوطنية

مخـــزون آمـــن مـــن المـــواد الغذائيـــة

والسلع الرئيسة.

وأكـــد ســـموه أهميـــة االســـتعداد الـــى

متطلبـــات المســـتقبل واستشـــراف

احتياجاتـــه ،وأن نســـتمد مـــن روح

التضامـــن التي أظهرتها أزمة “كورونا”
العزيمـــة واإلصـــرار علـــى اســـتكمال

مســـيرة بناء الوطن وتقدمه في شتى
المجاالت.

وخـــال اللقاء ناقش صاحب الســـمو

الســـمو الملكـــي رئيس الـــوزراء بقصر

الشـــيخ إبراهيم بن حمد آل خليفة ،إذ

الطبـــي والصحـــي فـــي التعامـــل مـــع

الملكـــي رئيـــس الـــوزراء أهـــم القضايا

رئيـــس مجلس الوزراء ســـمو الشـــيخ

الحكوميـــة المختلفـــة ،وانســـيابية

مؤسســـي ســـليم وتخطيط للمستقبل

والدوليـــة ،وبخاصـــة مـــا يتعلـــق

وأشـــار ســـموه إلى أن الحكومة تعمل

“كورونـــا” علـــى المســـتوى العالمـــي،

للمواطنيـــن

للخروج من هذه األزمة بأقل الخسائر

ســـموه بالرفـــاع أمـــس ،كل مـــن نائـــب
محمـــد بـــن مبـــارك آل خليفـــة ،ونائب

رئيـــس مجلس الوزراء ســـمو الشـــيخ
علـــي بـــن خليفـــة آل خليفـــة ،ونائـــب

رئيـــس مجلس الـــوزراء الشـــيخ خالد

بن عبدهللا آل خليفة ،وبحضور ســـمو

تابع ســـموه ســـير العمل في القطاعات
تقديم الخدمـــات للمواطنين بما يلبي

احتياجاتهم وتطلعاتهم.

هـــذه األزمة مـــن نجاح هـــو نتاج عمل

التـــي تتعلـــق باألوضـــاع االقليميـــة

أسهمت فيه جميع السواعد الوطنية”.

بالتأثيـــرات االقتصاديـــة لفيـــروس

وقـــال ســـموه “إن أبنـــاء البحريـــن

بـــكل طاقاتها للحفـــاظ على اســـتقرار

وأهمية تضافر جهود المجتمع الدولي

الوطن الحقيقيـــة ،وما يحققه القطاع

والوفـــاء باحتياجاتهـــم ،ومنهـــا توفير

على المستويات كافة.

يثبتـــون على الـــدوام أنهم ثـــروة هذه

األوضـــاع

المعيشـــية

طالب “برنامـــج الشركــة” يجتـــــازون اختبــــار ()ESP
المنامة  -مؤسسة إنجاز البحرين

أكمــل طــاب “برنامج الشــركة” مؤخرًا اختبــار( )ESPوالذي يعتبر شــهادة

دولية تساعد الطاب على إنشاء عمل تجاري خاص بهم أو الحصول على
وظيفــة بنجــاح .ويعكــس االختبــار الــذي أجراه طــاب المــدارس الثانوية

والجامعــات مهمــة إنجــاز البحريــن فــي إلهــام وإعــداد الشــباب البحرينــي
للنجــاح فــي اإلقتصــاد المحلــي والعالمــي .تــم إجــراء االختبــار فــي أبريــل

 2020بالتعاون مع مجموعة من المدارس والجامعات في مملكة البحرين.
بعـــد االنتهـــاء مـــن مرحلـــة التقييـــم
ً
أساســـيا إلجراء
شـــرطا
والتـــي تعـــد
ً

اليوم

اختبـــار ( ،)ESPقدّم طـــاب “برنامج

الشيخة حصة
بنت خليفة :إعداد
جيل قادر على
المساهمة ببناء
االقتصاد

بيانات الخبر

شـــهادة (ESP( Entrepreneurial

 Skills Passهـــي شـــهادة معتمـــدة

حصـــول الطالـــب على معـــدل ال يقل

 ،ropeإنجـــاز العرب ،إنجـــاز البحرين

( )ESPهي بوابة آلفاق جديدة تمنح

حزمة كاملة تهدف إلى غرس مفاهيم

التعلـــم والمنـــح الدراســـية والتدريب

بالمهـــارات والكفـــاءات المطلوبـــة

المحلية والدولية.

ويعتمـــد اجتيـــاز اختبـــار  ))ESPعلى

البحريـــن ســـمو الشـــيخة حصـــة بنت

الشـــركة” االختبـــار النهائـــي لشـــهادة
ً
ونتيجـــة لذلـــك ،أعلنـــت
(.)ESP

من قبل �Junior Achievement Eu

عن  .% 70والجدير بالذكر أن شهادة

سمو الشيخة حصة بنت خليفة

ووزارة التربيـــة والتعليـــم كمـــا وأنها

الطـــاب المعتمدين المزيد من فرص

خليفـــة آل خليفـــة ،بجهـــود طـــاب

 % 52مـــن الطـــاب الذيـــن تقدمـــوا

ريـــادة األعمـــال وتزويـــد الطـــاب

المجانـــي والدعـــوات إلـــى المنتديات

للحصـــول علـــى وظيفـــة بنجـــاح.

وأشـــادت رئيس مجلـــس إدارة إنجاز

التاريخ

مؤسســـة إنجـــاز البحرين عـــن نجاح

الخبر

لإلمتحـــان حيـــث تعتبر نســـبة عالية
ً
مقارنـــة بنســـبة النجـــاح فـــي العـــام

جهة النشر

الماضي والتي بلغت .% 37

الصفحة
العدد

الرابط اإللكتروني

“برنامج الشركة” قائلة“ :منذ تأسيس
إنجـــاز البحرين ،لم يدخـــر طابنا أي

وتباعـــت :وبدورنـــا نـــود أن نشـــكر

الذي يقدمه شركائها االستراتيجيين

طاب برنامج الشركة على جهودهم

من القطاعين العام والخاص لطابها

الحثيثـــة للتحضيـــر الختبـــار ()ESP

من خال طرح فرص تعليم وتدريب

ونهنـــئ الطـــاب الذيـــن اجتـــازوا

ومنح دراسية .وتشمل قائمة شركاء

االختبـــار بنجـــاح .كمـــا أود أن أغتنـــم

إنجـــاز البحريـــن الشـــركات التاليـــة:

هـــذه الفرصـــة للتعبيـــر عـــن امتنانـــي

 ،BMMIبابكو ،شركة الخليج لصناعة

لشركائنا الذين آمنوا برؤيتنا ودعموا

البتروكيماويـــات ،ألبـــا ،مجموعـــة

مهمتنـــا فـــي إعـــداد جيل ملـــم وقادر

فنـــادق الخليـــج،EK KANOO ،

على المســـاهمة بشكل فعّ ال في بناء

مصـــرف الســـام،Startup Factory ،

وفـــي اآلونـــة األخيرة عملـــوا با كلل

اقتصاد مملكة البحرين”.

رواد Flat6labs، Brinc Batelo ،و

للحصول على شهادة “.”ESP

لطالمـــا ثمّ نـــت إنجاز البحريـــن الدعم

.CH9

جهد في تحقيـــق أهدافهم التعليمية
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اختالف موقف “الشباب” مع “اإلسكان” بمنح بيوت ألبطال اليد
علوي الموسوي

اختلــف موقــف وزارة اإلســكان مــع موقــف وزارة شــؤون الشــباب والرياضة

بشأن اقتراح برغبة نيابي بشأن منح العبي منتخب البحرين الوطني للرجال

لكرة اليد وحدات سكنية.

وأيـــدت وزارة الشـــباب تكريـــم األبطـــال

موقف اإلسكان

وزارة اإلســـكان بشرح شـــروط استحقاق

وتعليقـــا علـــى طلـــب البرلمـــان مرئيـــات

بمنحهـــم البيـــوت ،بينمـــا اســـتفاضت

الوحدات الســـكانية ومعايير االستعجال،

دون أن تعلن صراحة تأييدها لالقتراح.

موقف الشباب
وقالـــت وزارة الشـــباب بـــأن أبطـــال اليـــد

حققـــوا إنجـــازا تاريخيـــا علـــى المســـتوى

الدولي بالتأهل ألولمبيـــاد طوكيو ،2020
والتأهـــل لنهائيات كأس العالم بمصر لعام

 2021فضال عن تحقيق المركز الثاني في

بطولة األلعاب اآلسيوية بالعام .2018

وزارة اإلســـكان بشـــأن االقتـــراح برغبـــة،

قدمـــت الوزارة ردا كتابيا يتضمن شـــرحا

مســـتفيضا للقرارات الوزارية التي تحدد
الفئات المســـتحقة لـــكل خدمة إســـكانية
وشـــروط قبـــول طلـــب وحـــدة ســـكنية

وتخصيصها.

وبينـــت أنـــه لقبـــول وتخصيـــص وحـــدة

ســـكنية وجـــب انطبـــاق  7شـــروط ذكرها
نظـــام االســـكان وفـــي حـــال الرغبـــة

باستعجال الطلب لالعبين الذين يملكون
طلبـــات إســـكانية فـــإن الـــوزارة ملزمـــة

ًّ
تاريخيا
اتحاد اللعبة :المنتخب حقق إنجازً ا
بالتأهل ألولمبياد طوكيو ونهائيات كأس العالم
بمعايير االستعجال.

وأسرته.

والمادة التي تقصدها الوزارة تنص على:

 - 5تاريخ تقديم طلب الخدمة االسكانية.

“مـــع مراعـــاة أحـــكام اســـتحقاق الخدمـــة
االســـكانية ،يعتمـــد معيـــار أقدمية الطلب
في شـــأن تخصيص الخدمات االســـكانية
بصفة أساســـية ،ويجوز للوزير –بعد أخذ
رأي لجنة االسكان -استعجال التخصيص
بالنظر الى االعتبارات اآلتية:
- 1عدد أفراد األسرة.
 - 2الحالـــة الماديـــة لـــرب األســـرة وبقيـــة
أفرادها.

 - 6موقع المسكن.
 - 7غيـــر ذلـــك مـــن ظروف خاصـــة بمقدم
الطلب أو أي من أفراد أسرته.

مرئيات االتحاد
وأفـــاد االتحـــاد البحرينـــي لكـــرة اليد بأن
أبطـــال البحريـــن ســـطروا بأحـــرف مـــن
ذهب إنجازا غير مسبوق بوصولهم ألكبر
محفل رياضي أال وهو األولمبياد فهم بال

 - 3الحالة الصحية لرب األسرة أو أي من

شك يستحقون ويتطلعون لهذا التكريم.

 - 4ظـــروف ســـكنى رب األســـرة الحاليـــة

الموقعون

أفراد أسرته.

صورة ارشيفية لفرحة األبطال بالفوز

ووقع على االقتراح برغبة النواب هشـــام

بالموافقـــة علـــى االقتراح برغبـــة تكريما

العشـــيري ومحمود البحراني وعمار قمبر

لالعبـــي المنتخـــب نظيـــر اإلنجـــازات

وأحمد العامر وحمد الكوهجي.

التاريخيـــة التي حققوها على المســـتوى

وأوصـــت لجنـــة الشـــباب البرلمانيـــة

الدولي.

 % 76من سيارات التاكسي بالبحرين متخلفة ..والزبون يميل لـ “أوبر” و“كريم”
 1278ســــيــــارة أجــــــرة مــنــهــا  968يــمــلــكــهــا أفـــــراد
راشد الغائب

 % 76من سيارات التاكسي بالبحرين
ال تنافـــس تطبيقـــات “أوبـــر” أو “كريم”

أو الليموزيـــن ولهـــذا الســـبب ال يمكـــن
حصـــول مالكهـــا علـــى دعـــم صنـــدوق

العمل (تمكين).

هـــذه هـــي خالصـــة مرئيـــات الجهـــة

المعينـــة بشـــأن اقتـــراح برغبـــة نيابـــي
بشـــأن قيـــام “تمكيـــن” بدعـــم ســـائقي

سيارات األجرة البحرينيين.

وقـــال الصندوق إنـــه رصد وجود ثغرة
واســـعة بيـــن الطلـــب علـــى ســـيارات

األجـــرة المحليـــة وســـيارات األجـــرة

التـــي يتـــم طلبها عن طريـــق تطبيقات

الهاتف.

بالسيارات.

 -توفير خيارات خدمات الدفع ســـواء

تبيـــن وجود  1278ســـيارة أجرة تعمل

مـــن خالل بطاقـــات االئتمـــان أم الدفع

أجـــرة يملكها أفراد ال تواكب متطلبات

ولفت إلى أن غالبية الســـكان والسياح

أكان الدفـــع المســـبق عبـــر االنترنـــت

األجـــرة مـــن خـــالل تطبيقـــات الهاتف،

النقدي بعد الحصول على الخدمة.

يتوجهـــون لطلـــب وحجـــر ســـيارات

ومن أبرز أسباب ذلك:

اختصـــاص بتنظيم قطـــاع النقل -فقد
بالبحريـــن ،منهـــا  )% 76( 968ســـيارة

العميـــل ســـالفة الذكـــر األمـــر الـــذي من

 -إتاحـــة جميـــع معلومـــات المركبـــة

شـــأنه أن يـــؤدي الـــى ضعـــف منافســـة

 -جميـــع الســـيارات تتميـــز بحداثـــة

من الفئات كشـــركات األجـــرة الخاصة

 -تزويـــد هـــذه الســـيارات بأحـــدث

والرفاهية للعميل.

أو ســـيارات األجـــرة التـــي تـــدار عبـــر

ورصـــد موقـــع ســـائق الســـيارة ممـــا

التـــي تـــم تزويـــده بهـــا من قبـــل وزارة

 ســـهولة وســـرعة إدارة الحجـــزبالتطبيقـــات دون إجـــراء اتصـــال مـــن

قبل العمالء.

التقنيـــات واألجهـــزة مـــن شـــأنها تتبـــع

يشـــعر الراكب باألمـــان أثنـــاء تواجده

للعميل.

إصدارهـــا وبمـــا يوفر نوع مـــن الراحة

هـــذه الفئة من ســـيارات األجرة لغيرها
والليموزين التي تحمل ســـجال تجاريا

وذكـــر الصندوق بأنه وفقـــا للمعلومات

تطبيقات الهاتف المحمولة.

المواصالت واالتصاالت –بصفتها جهة

واضحـــة ومحـــددة إلمكانيـــة رصـــد

وبيـــن الصنـــدوق أن عـــدم وجـــود آلية

سيارات تاكسي (صورة ارشيفية)

مدخـــول ســـائقي ســـيارات األجرة من

المدة الالزمة لسداد القرض الشخصي

تقييـــم البنـــوك الممولة للوضـــع المالي

والتمويل الالزم لشراء سيارات حديثة

شـــأنه خلق صعوبة بالغة فـــي إمكانية
لهـــؤالء الســـائقين وتعـــذر احتســـاب

“الخدمة” :ال أطباء بحرينيين بعقود مؤقتة بـ “الصحة”

مما يتعذر على الصندوق توفير الدعم

الطراز لسائقي سيارات األجرة.

شركتان تابعتان لـ “ممتلكات” بال أرباح

جــمــعــيــة األطـــــبـــــاء :ال تـــثـــبـــتـــوا كــــل مــــتــــدرب بـــــالـــــوزارة
راشد الغائب

أفاد رئيس ديوان الخدمة المدنية أحمد الزايد بأنه ال يوجد موظفون أطباء
بحرينيــون يعملــون بنظــام التوظيــف المؤقــت بــوزارة الصحــة ،وذلــك وفقــا
لقاعدة بيانات نظام المعلومات اإلدارية للموارد البشرية بالديوان.
جـــاء ذلك تعليقا على اقتراح برغبة نيابي

األطبـــاء الملتحقيـــن بالبرنامـــج التدريبي

بشـــأن تثبيـــت األطبـــاء البحرينيين الذين

مباشـــرة فـــور التحاقـــه بـــه ألنـــه ال بد من

يعملون بعقود مؤقتة في وزارة الصحة.

التأكد من إتمـــام الخريج للبرنامج بنجاح

أمـــا جمعيـــة األطبـــاء فالتقطـــت جوهـــر

وحصولـــه علـــى المؤهـــل المطلـــوب قبـــل

االقتـــراح برغبة بأن المقصود منه األطباء

تثبيته بالوظيفة.

الموظفيـــن بالـــوزارة بعقـــود تدريبية دون

وبـــررت الجمعيـــة موقفها “لئـــال يؤثر ذلك

محرر الشؤون المحلية

حققـــت  9شـــركات مـــن أصـــل 11

تابعـــة لشـــركة ممتلـــكات القابضـــة

أرباحا بالسنة المالية .2018

رئيسة جمعية األطباء

رئيس ديوان الخدمة

اشتراط توظيفهم.

سلبا على عدد الشواغر الوظيفية المتاحة

وقالـــت الجمعيـــة بـــأن هـــذا البرنامـــج

لتوظيف األطبـــاء عند إتمامهـــم البرنامج

بأنه ال يوجد لديها من يعمل بعقد مؤقت،

يمتـــد لخمـــس ســـنوات ويتيـــح لحديثـــي

بنجـــاح فـــي الســـنوات التاليـــة وخصوصا

وال يوجـــد أطبـــاء يعملون بعقـــود مؤقتة،

وأوضحـــت أن الـــوزارة تـــدرب األطبـــاء

المجموعـــة  6.3مليـــار دينـــار وفقـــا

التخرج فرصة االلتحـــاق ببرامج تدريبية

بعـــد أن يتحـــول مستشـــفى الســـلمانية

ألنهـــا توظف األطباء بالنظـــام الدائم وفق

تخصصية بالبحرين ودول المنطقة.

والمراكز الصحية لنظام التشـــغيل الذاتي

أحـــكام قانـــون الخدمـــة المدنيـــة بجانـــب

بتوظيفهـــم بعـــد التدريـــب إال مـــن اجتـــاز

.2018

وســـجلت الجمعيـــة مخاوفهـــا مـــن تثبيت

بالمستقبل القريب” .ولفتت وزارة الصحة

األطبـــاء المتقاعدين وفق حاجـــة الوزارة
بنظام العقود الجزئية.

شـــركة يقـــع حوالـــي نصفهـــا داخل

البحرين.

وأرفق وزير المواصالت واالتصال

وبلغـــت قيمـــة إجمالـــي أصـــول

كمال أحمد بإجابته ردا على سؤال

حديثـــي التخرج على نفقتها دون االلتزام

للنتائج المالية للســـنة المنتهية في

بالشـــركات التابعة لممتلكات والتي

البرنامـــج التدريبـــي وامتحانـــات القبـــول

ممتلـــكات

بنجـــاح بناء علـــى حاجة الـــوزارة الفعالية

وتحتـــوي

محفظـــة

االســـتثمارية علـــى أكثـــر مـــن 60

برلمانـــي للنائـــب علـــي زايـــد قائمة

تمتلـــك فيها الشـــركة نســـبة % 50
وأكثـــر مـــن رأســـمالها (مرفـــق مـــع

النص).

ومدى توافر الكفاءات المطلوبة.

تقييد تملك الخليجيين “للحفاظ على مخزون األراضي”  50دينارًا الحد األعلى لفاتورة المسافرين

بيانات الخبر
تــحــديــد أمـــاكـــن مــعــيــنــة لــاســتــثــمــار أو السكن

هــيــئــة االتـــــصـــــاالت 41 :ألــــف رقــــم “بـــلـــوك”

اليوم

راشد الغائب

محرر الشؤون المحلية

التاريخ

ما السبب في التعديل التشريعي إللغاء الحق المطلق للخليجيين

أكثـــر مـــن  41ألف طلب لحجـــب ( )blockأرقـــام مزعجة

بتملـــك األراضي والعقارات بالبحرين واســـتحداث موافقة وزير

تلقتها هيئة تنظيم االتصاالت (ترا).

العدل على ذلك؟

وتعمـــل الهيئـــة علـــى وضع حد مالي شـــهري مقـــداره 50

الخبر

يجيب وزير العدل والشـــؤون االســـالمية واألوقاف الشيخ خالد

دينارا كرســـوم مســـتحقة علـــى خدمة التجـــوال الدولي

بـــن علـــي آل خليفة بأن التعديل التشـــريعي يأتـــي “لمراعاة عدد
مـــن األمور حول ّ
تملك األراضي والعقـــارات ُتراعى فيها الحاجة

للمستهلك تحديد حد مالي آخر.

تحديد أماكن معينة لالستثمار أو السكن”.

القانونـــي العتماد النســـخة النهائية من الالئحة ونشـــرها

للمشـــترك المتعاقد بنظام الفواتيـــر اآلجلة الدفع ،ويجوز

جهة النشر

الفعليـــة للدولـــة لألراضـــي والحفـــاظ علـــى مخـــزون األراضي أو

وذكرت الهيئة أنها تعمل حاليا مع هيئة التشـــريع والرأي

الصفحة

جـــاء ذلـــك ،عنـــد لقـــاء الوزيـــر لجنـــة برلمانيـــة ناقشـــت التعديل

بالجريدة الرسمية.

وينـــص التعديل الجديـــد على جواز تملـــك الخليجيين للعقارات

المســـتهلكين من تخطي الحد األقصى للفاتورة في حال

التشريعي المقرر عرضه بجلسة مجلس النواب يوم الثالثاء.

وســـبب تحـــرك الهيئـــة ألنـــه تبيـــن أن أبـــرز شـــكاوى

العدد

واألراضـــي بالبحريـــن بعـــد موافقة وزيـــر العـــدل بالمناطق التي
ً
وفقا للقواعد واإلجراءات
يحددها التخطيط العمراني ،وذلك كله

اختيار المستهلك لخدمة التجوال الدولي.

الرابط اإللكتروني

ورفع رد الهيئة ،القائم بأعمال المدير العام الشـــيخ ناصر

التـــي تحددها اللجنـــة العليا للتخطيط العمراني ويصدر بشـــأنها

قرارات من وزير العدل والشئون اإلسالمية واألوقاف.

بن محمـــد آل خليفة ،الى وزيـــر المواصالت واالتصاالت

باب بيت بالمحرق (صورة ارشيفية)

كمـــال أحمد بصفته الوزير المســـاءل سياســـيا عن أعمال

الهيئة أمام البرلمان.

ومـــن المقرر عـــرض إجابة الوزير على الســـؤال البرلماني
للنائـــب حمـــد الكوهجـــي بجلســـة مجلـــس النـــواب يـــوم

الثالثاء.

06

local@albiladpress.com

االثنين  11مايو  18 - 2020رمضان  - 1441العدد 4227

يوميا
توزيع  50ألف وجبة غذائية على العمالة الوافدة
ً

بــمــبــادرة مــن الــمــحــافــظــات ومــديــريــات الــشــرطــة وبــالــتــعــاون مــع “فــيــنــا خير”
مثمنـــا جهـــود الجميع في الحملة والـــذي يمثل عمال

المنامة  -وزارة الداخلية

إنسانيا وخيريا يجلب السعادة والخير للمحتاجين.

بالتعاون والتنســـيق مـــع الحملة الوطنيـــة لمكافحة

وقـــال إن المحافظـــة بالتعاون مع مديرية الشـــرطة

فيـــروس كورونـــا (فينـــا خير) والتـــي أطلقهـــا ممثل

وبالتنســـيق مـــع ســـبع جمعيـــات خيريـــة وأهليـــة

جاللـــة الملك لألعمال اإلنســـانية وشـــؤون الشـــباب،

باإلضافـــة إلـــى تضافـــر جهـــود أهالـــي المناطـــق

مستشـــار األمـــن الوطنـــي ،رئيـــس مجلـــس أمنـــاء

ومؤسســـات المجتمـــع المدنـــي ،تعمـــل علـــى إيصال

المؤسســـة الملكية لألعمال اإلنســـانية ســـمو الشيخ
ً
وتعزيـــزا لمبدأ الشـــراكة
ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفة،

وجبـــات إفطار صائم من خـــالل إقامة خمس نقاط،
ثالث منها بســـوق المنامة ونقطـــة لكل من منطقتي

المجتمعيـــة الـــذي تنتهجـــه وزارة الداخليـــة ،قامت

العدلية والحورة.

المحافظـــات ومديريات الشـــرطة األربع وبمشـــاركة

وأضاف بأن ما تم تحقيقه منذ إطالق الحملة يدعو

عدد من المتطوعين ،بتوزيع أكثر من  50ألف وجبة

للفخـــر ،فالجميع يعمل بروح الفريق الواحد إليصال

غذائية ،يوميا ،على أفـــراد العمالة الوافدة بمختلف

مســـتلزمات الغـــذاء األساســـية الـــى المحتاجيـــن،

مناطق المملكة.

فثقافـــة العطـــاء اإلنســـاني أولويـــة راســـخة ونحـــن

من جهته ،أكد محافظ الجنوبية سمو الشيخ خليفة

ندعـــو الجميـــع للمشـــاركة فـــي هـــذه الحملـــة ألجـــل

بـــن علي بن خليفة آل خليفة أن التعاون والتنســـيق

تقديم المساعدات للمحتاجين.

مـــع مديريـــة شـــرطة المحافظـــة ،ســـاهم فـــي إقامة

سلســـلة من المبـــادرات خالل الشـــهر الفضيل وذلك
فـــي إطـــار الجهـــود المبذولة فـــي المبـــادرة الوطنية

“فينـــا خيـــر” لمكافحة فيـــروس كورونـــا ،األمر الذي
ســـاهم بـــدور بـــارز فـــي تعزيـــز الشـــراكة المجتمعية

واألمن المجتمعي في مختلف مناطق المحافظة

وأوضح ســـموه أن المحافظة قامت بتوزيع وجبات

مـــن جهته ،اعتبر محافظ الشـــمالية علـــي العصفور

ولـــي العهد نائب القائد األعلـــى النائب األول لرئيس

مديرية الشرطة وبتوجيه مباشر من وزير الداخلية

عظيمـــة ســـاهمت فـــي التصـــدي لفيـــروس كورونـــا،

قامت بتقســـيم مدن وقرى المحافظة إلى  12نقطة

مجلـــس الـــوزراء علـــى مـــا يبذله ســـموه مـــن جهود

مشـــيدا بالتوجيهـــات التي أصدرها ســـموه والخطة
التـــي تم العمل بها مما ســـاهم فـــي حصول البحرين

اإلفطـــار علـــى العمالـــة الوافـــدة فـــي كافـــة المناطق
ً
نظرا للظروف الراهنة كجانب احترازي،
بالمحافظة

العالمية ومن مختلف دول العالم.

المتطوعين مـــن أبناء المحافظة الجنوبية ،مشـــيدا

ولتعكـــس مـــدى تالحـــم وتعاضـــد المواطنيـــن منـــذ

وذلـــك بالتعـــاون مع شـــرطة خدمـــة المجتمع وفرق

بكافـــة الجهـــود المبذولـــة من قبـــل مديرية شـــرطة

المحافظة والفرق التطوعية في هذه المبادرة التي
تعكـــس الحـــس الوطنـــي والتالحـــم في هـــذا العمل

المجتمعي الرائد بهدف توفير األمن والسالمة.

علـــى العديد من اإلشـــادات من قبـــل منظمة الصحة

وعمـــاد الوطن ،معربـــا عن شـــكره وامتنانه لصاحب
الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفة

المتبعة في هذا الشأن من حيث التباعد االجتماعي

القـــدم ،حيث عكســـت منـــذ انطالقها معدن الشـــعب
البحرينـــي الـــذي يبذل الغالـــي والنفيس في ســـبيل

التعبير عن حبه ووالئه للوطن ولقيادة جاللة الملك
المفدى ،حيث تجلى ذلك الحب وتلك المشـــاعر في

عـــن هـــذا الوطن بشـــكل عام وعـــن المحرق بشـــكل

المواطـــن في المقـــام األول باعتباره محـــور التنمية

السكنية ،راعت المحافظة خاللها القواعد واألنظمة

الحنيف.

مثـــاال وقدوة عبر تبرع ســـموه شـــخصيا فور إعالن

الملك حمد بن عيسى آل خليفة ،حيث يضع جاللته

الســـكانية والمجاميـــع العماليـــة حســـب المجمعـــات

وأشـــار إلـــى أن حملـــة (فينـــا خيـــر) ،ولـــدت لتبقـــى

فـــي ذات الســـياق ،أوضـــح محافظ المحرق ســـلمان

خاص فـــي ظل قيادة عاهل البـــالد صاحب الجاللة

لتوزيـــع وجبـــات العمالـــة الوافـــدة ،بحســـب الكثافة

والطـــرق اإلنســـانية فـــي التوزيـــع بما يضمـــن كرامة

أبهـــى صوره من خـــالل المســـاهمات المادية وحتى

بـــن هنـــدي المناعـــي أن الخيـــر ،بـــإذن هللا ،لن يقطع

الفريـــق أول الشـــيخ راشـــد بـــن عبـــدهللا آل خليفة،

العينية ،متخذين من ســـمو الشـــيخ ناصـــر بن حمد،
الحملة بمبلغ مليون دينار.

العمالـــة الوافـــدة ومـــا حـــث عليـــه ديننـــا اإلســـالمي

وعبر المحافظ عن شكره للمتطوعين مع المحافظة
فـــي جميـــع الخدمـــات التـــي تقدمهـــا وخاصة خالل
ً
معتبـــرا بأن المحـــرق بجميع مدنها
جائحـــة كورونا،

وقراها ورجالها ونسائها يعتبرون متطوعين ،حيث
يتم تسجيل أسماء اآلالف من الراغبين في التطوع
في أي مناسبة تطرحها المحافظة.

من جهته ،أشـــاد محافظ العاصمة الشيخ هشام بن

وأضـــاف أن محافظـــة المحـــرق قامـــت بالعديد من

عبدالرحمـــن آل خليفـــة بمبـــادرة (فينا خيـــر) مؤكدا

الجهـــات ذات العالقـــة ،لكن وفي خضـــم حملة (فينا

لمواجهـــة هذه الظـــروف االســـتثنائية ،حيـــث تؤكد

الخطـــوات واالجـــراءات االحترازيـــة بالتعـــاون مـــع
خيـــر) بالتحديـــد فـــإن المحافظـــة وبالتعـــاون مـــع

بـــأن للحملة دورا بارزا في تعزيز التكافل المجتمعي
حـــب أهل البحريـــن لبالدهم ودعم الخيـــر والعطاء،

م ،أن حملة (فينا خير) تأتي ترجمة للرعاية األبوية
واإلنسانية التكافلية لجاللة الملك المفدى ،وحرص
جاللتـــه علـــى ســـالمة المواطنيـــن والمقيميـــن فـــي

هذه الظروف االســـتثنائية لمكافحة جائحة كورونا

ضمن الجهـــود الوطنية المبذولة مـــن خالل الحملة
التي دشـــنها ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمد آل خليفة
ممثـــل جاللـــة الملـــك المفـــدى لألعمـــال اإلنســـانية

وشـــؤون الشـــباب مستشـــار األمـــن الوطنـــي رئيس

مجلس أمناء المؤسسة الملكية لألعمال اإلنسانية،
ً
مشـــيدا بالدعـــم الالمحـــدود الذي تقدمـــه الحكومة

ً
مثمنا
الموقرة في سبيل التصدي لفيروس كورونا،
الدور الـــذي تضطلع بـــه وزارة الداخلية بتوجيهات
وزيـــر الداخليـــة الفريـــق أول الشـــيخ راشـــد بـــن

عبـــدهللا آل خليفـــة لكافـــة األجهزة األمنيـــة لتقديم
ً
شـــاكرا
الدعـــم والمســـاندة في مكافحـــة الفيروس،

القائميـــن على توزيع الوجبات الغذائية من شـــرطة
خدمـــة المجتمـــع ،والمتطوعيـــن مـــن جمعيـــة عالي

الخيريـــة ورئيـــس وأعضـــاء جمعية رعايـــة الجالية
ً
داعيا المولى العلي القدير أن يحفظ
البنغالديشية،

البحرين وأن يديم علينا نعمة األمن واألمان ويدفع
عنا البالء والوباء.

معلمات :نعتز بتدريس أبناء العاملين على الجبهة األمامية

ضـــمـــن نـــشـــاطـــات حــمــلــة “مـــتـــكـــاتـــفـــيـــن ...ألجـــــل ســـامـــة الـــبـــحـــريـــن”

الرفاع  -المجلس األعلى للمرأة

أكد عدد من المعلمات المتطوعات المنتسبات لبرنامج الدعم التعليمي المخصص ألسر الكوادر العاملة على الصفوف األمامية الذي
ينفــذه المجلــس األعلــى للمــرأة بالتعاون ضمن نقابة التربويين البحرينيين ضمن حملة “متكاتفين ..ألجل ســامة البحرين”؛ اعتزازهن
بهذه التجربة في تدريس أبناء األسر التي تعمل األم أو األب فيها -أو كليهما -ضمن الصفوف األمامية في التصدي لفايروس كورونا
“كوفيد ”19في مملكة البحرين ،من كوادر صحية وطبية وغيرها.

وأشـــارت المعلمـــات إلـــى أن هـــذه

األسر في ذلك ،وقد أصبحت التجربة

البعـــض ،خاصة مع التقدم الكبير الذي

خـــالل قياس عدد من المؤشـــرات من

أقوم بتجميع معظم الطلبة في منتدى

للمواد الدراسية وتميزه بها “.

التجربة يتم تقييمها بشكل دوري من
أهمها مدى إقبال تلك األسر للحصول
علـــى تلك المســـاعدة لحين اســـتكمال

العـــام الدراســـي في ظل انشـــغال تلك

ناضجـــة اآلن إلى حد كبير ،حتى أنني

نقاش من خالل تطبيـــق زووم ،وأدير

حوارات بينهـــم باللغة اإلنجليزية ،كما

يتم إحرازه على مستوى فهم الطالب

حماسة كبيرة

نعمـــل مـــع األهل علـــى اختيـــار روتين

فيمـــا تبـــدي المعلمـــة زينـــب ســـعيد

ولفتـــت المعلمات إلى أن هذه المبادرة

مع وقت العائلة”.

وتحـــرص على بذل كل ما في وســـعها

للتعبيـــر عن ما يكنه الجميع من تقدير

تخطي التحديات

عـــن بُعـــد ،وذلك رغـــم أنهـــا معلمة في

أمـــا تجربـــة المعلمـــة كوثـــر حمـــزة
ً
تحديـــا مـــن نـــوع آخـــر ،فهي
فتحمـــل

يوميـــة في العمل .تقـــول زينب “أقوم

األسر في مواجهة الوباء.

مـــن قبل المجلس األعلـــى للمرأة تأتي

كبير للعاملين والعامالت في الصفوف
األماميـــة لمـــا يتولون من مســـؤوليات

الدراسة المناسب للطالب بما يتناسب

جسيمة وجهود جبارة ،وما يستدعيه

معلمـــة صعوبـــات تعلـــم فـــي المرحلـــة
ً
وجها لوجه
االبتدائية ،تقول “التعامل

الظـــروف االســـتثنائية التـــي تفرضهـــا

يحمـــل الكثير من التحديات ،فما بالك

ذلـــك مـــن دعـــم معنـــوي يســـهم فـــي

تسيير شـــئونهم األسرية في ظل هذه

مع طفل يعاني من صعوبة التعلم أمر

األزمة الصحية.

بالتعامـــل مـــع هذا الطفل عـــن بعد من

تجربة استثنائية

وتســـتدرك بالقـــول بأنهـــا تمكنـــت

اليوم

خالل التطبيقات اإللكترونية”.

وتتولـــى المعلمـــة صفـــاء مصطفـــى
ً
طالبـــا وطالبة ينتســـبون
تدريـــس 12

فـــي الصفوف األمامية من تجاوز هذا

فيهـــا كطبيبـــة ،وتقول صفـــاء“ :أعمل

يتفاعلـــون مـــع الطريقـــة الجديدة في

التاريخ

لستة أسر بحرينية معظمها تعمل األم

الخبر

بمنتهى السعادة على تقديم يد العون

جهة النشر

لتلـــك األســـر التـــي تضطـــر للبقـــاء في

مواقـــع العمل لســـاعات طويلـــة وربما

أيام ،وما يمثله ذلك من ضغط نفســـي

الصفحة

عليهـــا ،خاصـــة وأنهـــا تعمـــل فـــي بيئة

حذرة محفوفة بالمخاطر “.

العدد

بمســـاعدة أهالي األطفال من العاملين
التحدي ،وبـــدأ األطفال الذين ترعاهم

التعامـــل والتعليـــم ،وتضيـــف “حتـــى
لـــو ضاعفنـــا جهودنـــا مـــرات ومـــرات،

فهـــذا أقـــل ما يمكـــن أن نقدمه لألســـر

التـــي تعمل ليل نهـــار على حمايتنا من
مخاطر الوباء.

وتردف “لم تكن البداية ســـهلة ،خاصة

المعلمـــة صفـــاء اختصاصيـــة لغـــة

في ظل ضرورة تلبية متطلبات نجاح

األماميـــة عن بعـــد بأنه
فـــي الصفـــوف
اإللكتروني
الرابط
“تجربة اســـتثنائية لم تكن ســـهلة في

اســـتخدام الهاتـــف النقـــال وتطبيقات
ً
بعيـــدا
الواتســـاب وزووم وغيرهـــا،

إنجليزيـــة ،تصـــف تعليـــم أبناء األســـر

البدايـــة ،وتقـــول “عملنا مـــع بعض في

البداية على وضع األســـس الصحيحة
لنقـــل المعلومة إلـــى الطـــالب بطريقة

فاعلـــة ،وحصلت على دعـــم كامل من

التجربـــة ،ومنـــح الطالـــب صالحيـــة

عـــن رقابـــة األهـــل بســـبب التزاماتهـــم

الوظيفيـــة وســـاعات عملهـــم الطويلة،
ً
ً
جيدا،
شـــوطا
لكـــن اعتقـــد أننـــا قطعنا

وتعـــززت ثقة جميـــع األطراف ببعضها

حماســـة كبيرة لدخول هـــذه التجربة،
مـــن أجـــل التحضير لتدريـــس الطالب

مدرسة خاصة أيضا ،ولديها التزامات
بتجهيـــز الـــدرس مـــن خـــالل إعـــداد

عـــروض تقديميـــة تناســـب مفهـــوم

ابتهاج خليفة

الـــرد علـــى استفســـارات الطـــالب ،بـــل
أعطيهـــم الـــدروس وأســـاعدهم فـــي

مناسبة في المنزل للتعلم ،وتخصيص
الوقـــت الكافـــي للدراســـة ثـــم االلتزام

بـــه ،األمر الذي يضفي مشـــاعر الراحة
واالطمئنـــان فـــي نفـــس األســـرة التي

تغيب عن المنزل لساعات طويلة.

وتضيـــف “يقـــدم لنـــا األهـــل كل الدعم
فـــي عملنـــا ،ويحرصـــون علـــى إبعـــاد

جميع مصادر التشتت مثل الضوضاء
الخارجيـــة عـــن أوالدهـــم خـــالل

تواصلهـــم معنـــا ،وبمـــا يوفـــر الراحـــة

إعـــداد المشـــروعات والتطبيقـــات،
ُ
وأجـــري معهم المراجعـــات والتحضير

المهمة المطلوبة”.

خـــالل عمليـــة التعلـــم بـــأن المتعلميـــن

المبـــادرة تســـاهم فـــي تعزيـــز تجربـــة

وفتـــرات راحـــة دورية حتى يتحســـن

عن بعد ،خاصة وأنها تتم خارج نطاق

وتتابـــع زينـــب “حرصـــت فـــي بعـــض

“نحـــن أقـــرب هنا إلى ما يشـــبه تقديم

ونماذج عن المرأة البحرينية ،ودورها

بحســـب احتياجـــات الطالـــب ووقتـــه

ونجاحاتهـــا ،مع تســـليط الضـــوء على

فرصة كذلك لتطوير التجربة ،وتعزيز

وفـــي درس آخـــر كان عنوانـــه (المالك

بأقصى فاعلية”.

للطالـــب ويســـمح لـــه بالتركيـــز علـــى

لالختبـــارات وغيـــر ذلـــك ،ونراعـــي

وتعتبـــر المعلمـــة ابتهـــاج أن هـــذه

عبـــر اإلنترنـــت يحتاجـــون إلـــى وقت

مملكـــة البحريـــن فـــي مجـــال التعليم

لديهم االحتفاظ بالمعلومات”.

المدرســـة النظاميـــة ،وتـــردف قائلـــة

الـــدروس علـــى إدخـــال معلومـــات

دروس تقويـــة التـــي يتـــم تفصيلهـــا

فـــي خدمـــة المجتمـــع ،ونهضتهـــا

وبمـــا يتوافق مع رغبـــات األهل ،وهي

دور المجلـــس األعلى للمـــرأة في ذلك،

مهـــارات الطالب في المواد الدراســـية

األبيـــض) حدثتهـــم عـــن دور األطبـــاء
ً
جـــدا خـــالل هـــذه الفترة في
الحاســـم

وتؤكد “نحن نســـاهم في تعزيز ثقافة
الطالـــب واألســـرة ككل فـــي موضـــوع

خدمة اإلنسان بمملكة البحرين “.

التعليـــم الذاتـــي عـــن بعـــد ،فيصبـــح

تقوية الطالب

الدراســـي عنـــده ،وكيفيـــة تقوية ذلك

وتتحـــدث المعلمة ابتهـــاج خليفة عن

عايشة عبد الكريم

التعـــاون مـــع األهـــل فـــي تهيئـــة بيئـــة

بيانات الخبر

التعليـــم عـــن بعـــد ،وال أكتفـــي بمجرد

صفاء مصطفى

الطالـــب أكثر معرفـــة لمواطن الضعف
من خالل األسئلة التي يطرحها علينا،

زينب سعيد

كوثر حمزة

والوظائـــف والتطبيقـــات واألبحـــاث

مـــع الحـــرص كل الحـــرص علـــى أن

النوع مـــن التعليم مســـتقبال ليس في

تضطر األم للتدخل وتدريس الطالب،

التـــي يقـــوم بهـــا ،وهـــذا يهيئـــه لهـــذا

مرحلـــة الدراســـات العليـــا فقـــط وإنما

فـــي مختلف مراحـــل حياته من خالل

ما يعرف بالتعليم المستمر “.

تقديم الدعم
فيما تؤكد المعلمة عائشـــة عبد الكريم
حرصها على استخدام أفضل القنوات

التقنيـــة المتاحة للتواصل مع الطالب،
من خـــالل الواتســـاب وتطبيـــق زووم

وجوجل كالس روم وغيرها ،وذلك بما
يناسب عمر الطالب ومهاراته ،وتقول
“يتـــم التعليـــم عبـــر طريقتيـــن ،األولى
التواصـــل المباشـــر مـــع الطـــالب لمدة
تطـــول أو تقصـــر بحســـب مقتضيـــات

الدرس ،ثم يكون هناك بعدها واجبات
يحلهـــا الطالب ويعود لنـــا لتصحيحها،

تتم هـــذه العملية التدريســـية دون أن
ألن الهـــدف األساســـي من تطوعنا في
حملـــة “متكاتفيـــن” هـــو تحمـــل عبء
تدريـــس األبنـــاء عـــن أهلهـــم ،حتـــى

يتفرغوا لمهامهم الوظيفية.

وتضيـــف المعلمـــة عائشـــة “تمكنـــا من
تخطـــي التحـــدي المتمثـــل فـــي إدارة

وجدولة العملية التعليمية مع الطالب،
والســـيطرة على الوقت والتحكم فيه،
ونجـــد كل تعاون وامتنـــان من األهل،
خاصـــة وأن مهـــام المـــدرس هنـــا ال

تقتصر على تزويد الطالب بالمعلومات

والتأكد من استيعابه لها ،وإنما تتعدى
ذلـــك إلى تنظيـــم بيئة التعلـــم عن بعد

والقيام باألنشـــطة التعليميـــة الداعمة
لهـــذه البيئـــة ،وتقديـــم الدعـــم الفردي

للطالب”.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

الشهيد البطل أحمد منسي ورسالة الفن الحقيقية
ليس ســـهال أن تعثـــر على ممثـــل يعرف كيف

“االختيار” للممثل الرائع أمير كرارة أن يفضح

ليـــس لهـــا أية عالقة باإلســـالم ،فضـــح زعماء

المعاصـــرة بالفـــن ،مســـتخدما وســـائل تحليل

الذيـــن عاثوا فـــي أرض مصر الحبيبة فســـادا

علـــى النـــاس بأنهـــم يريـــدون الخيـــر وخدمة

يمزج بين المعرفة العميقة بالتاريخ واألحداث
مختلفة ،كمـــا أن جميع الممثلين الذين لديهم
وعـــي صادق لمهنتهـــم أبرزوا حقيقـــة واحدة

هـــي أن الصدق العاطفي ورنين المشـــاعر من

جانب الجمهور شرط أساسي إلمكان قيامهم
بأدوارهـــم ،وأن انفعال الجمهـــور الهواء الذي
ينشـــرون عليـــه أجنحتهـــم عنـــد التحليق في
آفـــاق الفـــن ،وهـــو الذي يســـاندهم عنـــد بلوغ

األوج فيه ،وهـــذا الوعي الصادق لدى الممثل
هو مصدر ذلك اإلحســـاس بالرهبة الذي غالبا
مـــا يـــراود كبـــار الممثليـــن عند الوقـــوف أمام

الشاشة.

بضياء اإلخالص والوفاء اســـتطاع مسلســـل

ويهـــزم جماعـــة التكفير “اإلخوان المســـلمين”
وإرهابـــا ،مثـــل التفجيـــر وتدميـــر المنشـــآت

العامة واالعتداء على رجال األمن والجيش،
فقد جسد الفنان أمير كرارة شخصية الشهيد
البطـــل الرائد أحمد منســـي ،قائد الكتيبة 103
صاعقـــة بســـيناء الـــذي استشـــهد فـــي كميـــن

“مربـــع البرث” مع عدد من أفراد الكتيبة في 7

يوليو عام  2017أثناء التصدي لهجوم مسلح
علـــى أفـــراد القـــوات المســـلحة فـــي ســـيناء،

وأبـــدع بقيـــة طاقـــم التمثيل في نقـــل صورة

التكفيرييـــن الحقيقية فـــي اللعب على عقول
الشـــباب والناشـــئة ،والضحك عليهم وجرهم
إلـــى مســـتنقع اإلرهـــاب بألفـــاظ ومصطلحات

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

اإلخوان المجرمين المفسدين الذين يكذبون
األمة.

لقـــد أعطـــى مسلســـل “االختيـــار” المعنـــى

الحقيقـــي لرســـالة الفـــن على مســـرح الحياة،

للتواصل17111483 :

وأصبح بمثابة أثر أدبي وفني أوقظ الجماهير

وكشـــف لها ما كان يجب أن تعرف وحمســـها
إلـــى الوقوف ضـــد التكفيرييـــن ،واالنتباه إلى

األبناء قبل الغرق واالستغالل ،ودخل الشهيد
البطـــل أحمـــد منســـي بشـــهامته ودفاعـــه عن

االثنين  11مايو  18 - 2020رمضان  - 1441العدد 4227

opinions@albiladpress.com

دينـــه وأرضـــه إلـــى قلـــب كل مواطـــن عربي،

09

ويعـــود الســـبب فـــي ذلـــك إلـــى “رســـالة الفن”

الحقيقيـــة التي وظفهـــا الفنان أمير كرارة في
مكانها الصحيح وعرفنا على أحمد منسي.

بثينة خليفة قاسم
B7747@hotmail.com

العالم يسابق الزمن
العالم كله يستعد للتعايش مع فيروس كورونا ،على الرغم
من استمرار حدوث اإلصابات والوفيات في أنحاء العالم.
العالـــم يســـابق الزمن إلنتاج لقـــاح لهذا الفيـــروس اللعين،
وحتـــى هـــذه اللحظـــة هنـــاك مئـــة لقاح تـــم تســـجيلها في
عـــدة دول من بينها عشـــرة لقاحـــات في مرحلـــة التجربة
الســـريرية ،وهذا شـــيء جيد ومبشـــر إذا ما تعـــاون العالم
وابتعد عن التنافس والســـعي الســـتثمار الكارثة التي يمر
بهـــا العالم في تحقيق مكاســـب خاصة ،أو القيام بضغوط
خاصة على الغير ضمن الصراعات الدولية المســـتعرة بين
دول عديدة على ظهر هذا الكوكب.
لـــن ينجـــح العالم فـــي مواجهة هـــذه الكارثـــة إال إذا اتحد
وتعامل مع الفيروس كعدو واحد أينما وجد ،فسواء وجد
فـــي أميـــركا أم في الصين أم فـــي أفقر دولة فـــي أفريقيا
فهو خطر على العالم برمته.
فهذا الفيروس ال يحمل جواز ســـفر وال يحترم أية حدود،
وبالتالـــي البـــد أن يتعامـــل أصحـــاب اللقاحـــات المنتظـــرة
بإنســـانية مع الشـــعوب الفقيرة ،والبد أن تأخذ هذه الدول
حقها في هذه اللقاحات بســـهولة ألنها جزء من هذا العالم
المنكوب.
لكن لن يتحقق هذا الهدف إال إذا توحدت الجهود الدولية
تحت إدارة واحدة وســـاهم الجميـــع على قدر اإلمكانيات
المتاحة في إنتاج هذه اللقاحات.
jasim.almahari
@hotmail.com

د .جاسم المحاري

مدارس خاصة ...ابتزا ٌز بـ  10دنانير!
ُ

ُتســـدي “إدارة التعليـــم الخـــاص” بوزارة التربيـــة والتعليم خدماتهـــا ألكثر من ()76
منها وفق ما أك ّد مُ تعددو مسؤوليها في أكثر من مناسبة ،في حين تفيد مجموعة

ظل الجائحة ،واكتفائهم بذكر أرقام جوالت اجتماعاتهم مع بعض أعضاء السلطة

المحافظة الشـــمالية مناشدات أولياء األمور المتكررة لمعالجة أمور بالغة األهمية
ّ
تخلي المدرســـة عـــن مســـؤولياتها – على حـــ ّد قولهم –
فـــي مســـيرة التعليـــم بعـــد

التشـــريعية ومســـؤولي مؤسســـات التعليم الخاصـــة ،وتكرارهم “اســـطوانة” قائمة
اإلنجازات التي ُتشيد بأداء وتسهيالت أعضاء الهيئات اإلدارية والتعليمية والفنية
بتلـــك المؤسســـات؛ بحجة اســـتمرارهم في تقديـــم خدمة التطبيقـــات والتكليفات

والتقويمـــات اليومية بالدراســـة عن بعـــد بـ (مثالية!) ،ودون مراعـــاة الطرف اآلخر،
ممثـــالً فـــي الطالب وولي أمره ،وتجنّبها إلزام تلك المؤسســـات بتخفيض الرســـوم
ً
(قانونا)
الدراســـية؛ متذرعـــة بقانـــون ( )25لعـــام 1998م ،فيمـــا تقـــ ّر بزيادة نســـبتها
عليهم من ناحية أخرى!

بلغـــت ذروة المعضلـــة بعـــد نســـبة التخفيـــض المخجلـــة للرســـوم الدراســـية (التي

تراوحـــت مـــا بيـــن  20 - 10دينـــارا ،هـــي فـــي األصـــل غير مســـتحقة؛ ألنها رســـوم

المواصـــالت واألنشـــطة الطالبية التـــي تتطلب حضـــور الطالب!) التـــي تباهت بها
أن ّ
جلها وافق على
الـــوزارة لبعـــض المدارس الخاصة على ح ّد ما أفادوا بـــه؛ حتى ّ
ً
الســـجال محتدما بين
تأجيـــل القســـط األول؛
أن تركـــت ّ
تجنبـــا للتخفيـــض ،وبعـــد ْ
المـــدارس الخاصـــة وولي األمر تعويـــالً على “العالقة التعاقديـــة”! حيث جاء وَ ْجهُ

وانعـــدام الشـــفافية في تعاطيهـــا معهم وافتقارها الســـتراتيجيات التعليم عن بعد

وخطط الدراســـة والتقويم الزمنية االســـتثنائية وآلية احتساب الدرجات ونوعية

نافلة:

أن توجيهـــات صاحب الســـمو الملكي األمير خليفة بن ســـلمان آل خليفة
نافلـــة القـــولّ ،

رئيـــس الوزراء الموقر واضحة في التســـهيل على المواطـــن وعدم تحميله أعباء مالية
فـــي ظـــل الظـــرف الحالـــي ،فضالً عمّ ا أشـــارت إليـــه تصريحـــات بعض النـــواب لضرورة

المعالجة الشـــاملة مـــن قبل الوزارة المعنيـــة وإلزام المدارس الخاصة بنســـب تخفيض

منصفة تخفف عن كاهل أولياء األمور ،أو وقف كل أوجه الدعم والتسهيالت في حال
أن الغالبية منهم قد استلم خطابات الجشع واالبتزاز التي ُتجبرهم على
رفضها،
السيما ّ
ّ
الدفع أو حرمان أبنائهم من التقارير واإلفادات الدراسية ،بل والتهديد بالمحاكم! وهذا
ّ
أن حولت أولياء األمور إلى طلبة في بيوتهم.
كله بعد ْ

Ameerasulaibeekh
@gmail.com

أميرة صليبيخ

حان الوقت ...لترويض الوقت

في أوقات ســـابقة ،كنا دائما نتخذ ذريعة “الوقت
غيـــر المنجـــزة ،وكأن الوقـــت لـــو امتـــد لســـاعات

أعمال وهوايـــات ورغبات ،لكن الشـــكوى ذاتها ال

يمكـــن االســـتغناء عنـــه ...ترفا لألشـــخاص الذين

الصفحة

إضافيـــة لـــكان كافيـــا لإليفـــاء بالمطلـــوب .إنهـــا
الذريعة األكثر استهالكا من قبل البشر ،والغالبية

العدد

منـــا تعرف فـــي أعماقها أنهـــا مجرد أعـــذار باهتة

للتهرب وعـــدم مواجهة النفس حتى إشـــعار آخر

أو ربمـــا ســـنة أخـــرى .كثيـــرون ممـــن التقيت بهم

الرابط اإللكتروني

يلوكـــون هـــذه األعـــذار أمامـــي كلما ســـألتهم عن

أســـباب عـــدم القراءة ،فـــي الوقت الذي يشـــكون
فيـــه مـــن الملـــل والفـــراغ ،ولكـــن ال عـــذر منطقي

يسوقونه أمام عقلي.

محمد المحفوظ

sm.adnan56@hotmail.com

جميعـــا أوقاتـــا فضفاضـــة لنعبئهـــا بمـــا نريـــد مـــن
تزال مستمرة ،إذ لم يعرفوا بعد كيفية االستغالل
األمثل للحجر ،هؤالء أشـــفق عليهم من أنفســـهم،

إذ سيبقون كما هم حتى بعد هذه األزمة ،وأجزم
بأنهم سيبقون كذلك حتى بعد  10أعوام من اآلن

ما داموا بهذه العقلية!

إن اليوم الذي ال تضيف فيه لعقلك معلومة قيمة

وال تشـــغله بالقـــراءة الهادفة ،إنما هـــو يوم ضائع
ال يمكـــن أن يعود ،فاحســـب كم ضـــاع من أيامك
حتـــى اآلن! يقـــول ماريو فارغاس يوســـا الكاتب

التعايش مع الوباء هو الحل
بـــأن هناك انخفاضـــا ملحوظا في إصابـــات الكورونا
أمـــام مـــا يتناقل
ّ

وازديادا في أعداد المتعافين في الكثير من دول العالم ،فإنه البد أن
أن الحركة تدب في
نستشـــعر األمل عندما تداعب أســـماعنا وأنظارنا ّ

مراكز التسوق والتنقل في بعض بلدان العالم .صحيح أن الوباء أخذ
حجمـــا خرافيـــا وفتك باآلالف من البشـــر ولم يضع فـــوارق بين دول

غنية وفقيرة ولم يفرق بين جنس أبيض وأســـود ،وتكاد تكون المرة

األولى في تاريخ البشـــرية ،لكن أملنا ال حدود له بأن العلم قادر على
وقف زحفه وربما في وقت ليس بعيدا.

بأن النهاية قريبة اإلشارات الصادرة من غير
وما يحملنا على التفاؤل ّ

منطقة بالعالم باســـتئناف دورة الحيـــاة ال في مراكز األعمال وحدها،

بل حتى المطاعم والمقاهي بما ينبئ بعودة الحياة إلى جميع المرافق

والقطاعات االقتصادية والسياحية في غضون أشهر قالئل ،طبعا مع
التشدد في تطبيق قوانين السالمة وتوخي أقصى درجات الحذر.

ولعـــل مـــا أدلى به أحـــد أصحاب المقاهي في دولـــة أوروبية ردا على
بأن “علينا أن
ســـؤال حول مدى اســـتعدادهم للمرحلة القادمة ،أجاب ّ
أن الوضع ســـيعود
نتكيـــف مـــع الواقع” ،ويدل هـــذا داللة قاطعة على ّ
أن حجم الرعب الذي احتل العالم بأســـره هو
من المهم اإلشـــارة إلى ّ

ولعـــل أزمـــة الكورونـــا والحجـــر المنزلـــي منحتنا

جهة النشر

الفيروســـات الفتاكة ،وبالتالي البـــد أن تؤدي ما عليها في

وإن كان ليس كالسابق أي قبل الجائحة.
البيروفـــي ،الحائـــز على نوبل لـــآداب لعام 2010

الضيق” كجواب لكل األحـــالم المؤجلة واألعمال

مصانعهـــا ليـــال ونهـــارا ،والتي تصنـــع بيئة مناســـبة لظهور

األنشطة والتكليفات.

اليوم

الخبر

يتنفسه هذا العالم بسبب االنبعاثات الخطيرة التي تطلقها

ً
ســـوءا تجاهل مدير (مدرســـة  ...الخاصة) في
من الحكومة الموقرة .وما زاد األمر

بيانات الخبر
التاريخ

المســـؤولية حـــول فســـاد الطبيعـــة وتلويـــث الهـــواء الذي

مجابهة هذا الفيروس الذي لم يفرق بين غني وفقير.

ً
اســـتنادا على نظـــام حضور الطالب للمدرســـة وليس
اعتراضهـــم للرســـوم الحالية
أن هذه المدارس ّ
ً
ســـخي ًا
دعما
تلقت
ّ
على أســـاس نظام التعليم عن بعد! ناهيك عن ّ

بأن الوزارة المعنية؛ أظهرت
مـــن أوليـــاء األمور  -مِ مَ ْن تواصلوا مع جريدة “البالد”ّ -
ً
(عجزا!) بادي ًّا في التعاطي الحازم مع ما أســـموه “معضلة” الرســـوم الدراســـية في

يجـــب أن تعترف الدول الغنية في هذا العالم أنها تتحمل

“إن البعـــض يعتبـــر قـــراءة األدب نشـــاطا كماليـــا
يملكون فراغا”.

مؤســـف أن يرى البعض عملية القـــراءة ترفا لمن
لديـــه فائض مـــن الوقـــت ال يعرف كيـــف يزجيه!

القراءة ليست ترفا ،بل هي أساس الحياة ،وأهم
مقـــوم لبنـــاء الشـــخصية وتطويـــر الفكـــر وقيـــام

المجتمعات.

ً
أبدا إلـــى الملل ،خذ كتابا وابدأ اآلن ،نعم
ال تركـــن
اآلن ..فقـــد حان الوقت لترويض الوقت ،بدالً من

أن تتركه يروضك كيفما شاء وشاء اآلخرون.

بكل المقاييس ال مثيل له كما نظن حتى في ظل ما مرت به البشرية
مـــن كوارث طبيعية وحروب فتكت باآلالف طوال عقود ،ولعل الذي
أســـهم في مضاعفة الوباء بحيث أصبح يشـــكل للبعض كابوســـا آناء

الليل والنهار هو ما أســـهمت به الميديا من بث لمعلومات ومشـــاهد ال
أن بعضنا
تحمل في أغلبها ســـوى جزء ضئيل من الحقيقة ،وال شـــك ّ
تحـــول إلى فريســـة ســـهلة لهذه الوســـائط ،حيـــث لم يعد قـــادرا على

التكيف مع الواقع.

“ال مفر من التعايش مع جائحة الكورونا” هو ما نصح به أحد الكوادر
ً
نظرا ألنـــه قد يمتد األمر ألشـــهر قادمـــة والتعامل معه
الطبيـــة لدينـــا

فإن الواجب على الجميع أخذ كل االحتياطات،
كاالنفلونزا ،وبالتالي
ّ

وهو األسلوب األجدى لتقليل حجم الخسارات البشرية والمادية.
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