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∑OhóM Ωõ``dG :»``ÄæeÉîd ¿ƒ``«bGô©dG

.ó¡©dG »dh ƒª°S |

´ÉªàLG ¢``SCGô``à``j ó¡©dG »``dh
ô```NBG å``ë``Ñ``d zá``«``≤``«``°``ù``æ``à``dG{
zÉ`````fhQƒ`````c{ äGó```é```à```°```ù```e
»dh áØ«∏N ∫BG óªM øH ¿Éª∏°S ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ¢SCGôJ
´ÉªàLG AGQRƒ``dG ¢ù∏ée ¢ù«Fôd ∫hC’G ÖFÉædG ≈∏YC’G óFÉ≤dG ÖFÉf ó¡©dG
o ó``©`Ho ø``Y ó``≤`Yo …ò``dG ,320`` `dG á«≤«°ùæàdG áæé∏dG
ô``NBG åëÑd ¢ü°üNh
.z19-ó«aƒc{ ÉfhQƒc ¢Shô«a ™e πeÉ©àdG äGóéà°ùe

CGó```Ñ```j ¿É````μ````°````SE’G ∂```æ```H
§``°``ù``b ´É``````````````LQEG »``````a
ø``«``æ``WGƒ``ª``dG ≈````dEG π```jô```HCG
≈dEG πjôHCG ô¡°T ≠dÉÑe IOÉYEG ¢ùeCG òæe CGóH ¬fCG ¿Éμ°SE’G ∂æH ócCG
QGô≤H ÉeGõàdG ,á«fÉμ°SE’G ¢Vhô≤dG øe øjó«Øà°ùªdG ø«æWGƒªdG ™«ªL
á«fÉμ°SE’G äÉeóî∏d ájô¡°ûdG •É°ùbC’G π«LCÉJ ¿CÉ°ûH AGQRƒdG ¢ù∏ée
äGQÉéjE’G π«°üëJ ±É≤jEGh ,ô¡°TCG 6 Ióe ø«æWGƒªdG ≈∏Y á≤ëà°ùªdG
ájQÉéàdG äÓëªdG ø``e ø«©ØàæªdGh øjôLCÉà°ùªdG ø``e ájô¡°ûdG
Éªc ,πjôHCG ô¡°T øe GQÉÑàYG ô¡°TCG 3 Ióe ¿Éμ°SE’G ∂æÑd ácƒ∏ªªdG
áfhÉ©àªdG ∑ƒæÑdG πc ™e á«≤«°ùæàdG äGAGôLE’G ™«ªL ºJCG ¬fCG í°VhCG
≠dÉÑªdG ™«ªL ´ÉLQEG øe AÉ¡àf’G πeDƒªdG øeh ,äÓjƒªàdG √òg »a
.áeOÉ≤dG á∏«∏≤dG ΩÉjC’G ∫ÓN
øH áØ«∏N ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ôeCG ¿Éμ°SE’G ∂æH øªKh
»μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U äÉ¡«LƒJh AGQRƒdG ¢ù«FQ áØ«∏N ∫BG ¿Éª∏°S
ÖFÉædG ≈∏YC’G óFÉ≤dG ÖFÉf ó¡©dG »dh áØ«∏N ∫BG óªM øH ¿Éª∏°S ô«eC’G
,ájô¡°ûdG •É°ùbC’G π«LCÉJ QGôb ¿CÉ°ûH AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«Fôd ∫hC’G
ºYOh ,ø«æWGƒªdG πgÉc øY ájOÉ°üàb’G QÉKB’G ∞«ØîJ QÉWEG »a ∂dPh
.á∏MôªdG √òg »a …QÉéàdG •É°ûædG
(ájOÉ°üàb’G áëØ°üdG ≈∏Y π«°UÉØàdG)

ÜGôàb’G øe ¿GôjEG QòëJ ÉμjôeCG
ô``àe 100 á``aÉ°ùe É``¡æØ°S ø``e
GôjòëJ IóëàªdG äÉ``j’ƒ``dG â¡Lh :(Rô``à` jhQ) - ø£æ°TGh
√É«ªdG »a á«μjôeC’G øØ°ùdG øe ÜGôàb’G øe ¿Gô``jEG ≈``dEG É«æª°V
∂dP çhóM ôÑà©à°S É¡fCG IócDƒe ,ôàe 100 øe πbCG áaÉ°ùªH á«dhódG
.É¡JGƒb øeC’ Gójó¡J
AÉ≤ÑdÉH øØ°ù∏d GôjòëJ ¢ùeCG á«μjôeC’G ájôëÑdG äQó``°`UCGh
ójó¡J É¡fCG ≈∏Y ô°ùØJ{ ÉªHQ ’EGh á«HôëdG É¡æØ°S øY ôàe 100 Gó«©H
.zá«fƒfÉb á«YÉaO äGAGôLEG ¬LGƒJh
Qó°U …òdG ójóédG ôjòëàdG Gòg CÉÑf OQƒj øe ∫hCG RôàjhQh
ójó¡J ÜÉ≤YCG »a ôjòëàdG AÉLh .IQÉëÑdG ≈dEG QÉ©°TEG »a π«°üØàdÉH
¬«a Qó°UCG »°VÉªdG ô¡°ûdG ÖeGôJ ódÉfhO »μjôeC’G ¢ù«FôdG ¬¡Lh
á«fGôjEG øØ°S …CG ≈∏Y QÉædG ¥ÓWEÉH á«μjôeC’G ájôëÑ∏d äÉª«∏©J
.á«μjôeC’G øØ°ùdÉH ¢TôëàJ
¿EG ¬àjƒg øY ∞°ûμdG Ωó``Y á£jô°T »μjôeCG ∫hDƒ°ùe ∫É``bh
¢û«édÉH á°UÉîdG ∑ÉÑà°T’G óYGƒb »a Gô««¨J ¢ù«d ójóédG QÉ©°TE’G
.»μjôeC’G
âæ∏YCG ¿CG ó©H »fGôjE’Gh »μjôeC’G ø«ÑfÉédG ø«H ôJƒàdG OGRh
äÉæë°T ≈∏Y GOQ äGAGô``LEG PÉîJG ¢SQóJ É¡fCG IóëàªdG äÉj’ƒdG
á``eRCG øe »fÉ©J »àdG Ójhõæa ≈``dEG ¿Gô``jEG É¡à∏°SQCG »àdG OƒbƒdG
≈∏Y OôdÉH »fGôjE’G ¢û«édG Oóg Éªæ«H ,IOÉM ájOÉ°üàbGh á«°SÉ«°S
.á«fGôjE’G øØ°ùdÉH ¢SÉ°ùe …CG

ÖdÉ£J ¿É°ùfE’G ¥ƒ≤ëd á«æWƒdG

«

ó©H øY äÉªcÉëªdG äÉ°ù∏L Qƒ°†ëH
(2¢U π«°UÉØàdG)

ó```FGQ π```eÉ```c í``dÉ``°``U ï``«``°``û``dG «
á``«``eÓ``°``SE’G á``aô``«``°``ü``dGh ΩÓ`````YE’G
(5¢U π«°UÉØàdG)
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»``fGô`jE’G ó```°Tô`ª`dG äÓ```Nó`J
»``bGô©dG ´QÉ``°ûdG Ö``°†Z ô``éØJ
.»dhódG OGó¨H
â≤∏Y »àdG IQƒ°üdG ≈∏Y É≤k ∏©e ø««bGô©dG ø««Øë°üdG óMCG Öàch
¿Gô``jEG ¬H πØàëJ …ò``dG ¢Só≤dG Ωƒ``j áÑ°SÉæªd hóÑj Ée ≈∏Y GOGó©à°SG
Qƒ°Uh Ωƒ«dG OGó¨H{ :ÉÑjô≤J ΩÉY πc øe ¿É°†eQ ô¡°T ôNBG πc »a Éjƒæ°S
»a ø«cQÉ°ûªdG ø««bGô©dG OƒæédG ôYÉ°ûe π«îJCG ..»ÄæeÉNh »æ«ªîdG
ºgh á∏eÉ©ªdG ´Gƒ``fCG ™°ûHC’ Gƒ°Vô©J øjòdG iô``°` SC’Gh ¿Gô``jEG Üô``M
Ée ≈∏ZCG Égƒ£YCG »àdG º¡àª°UÉY Ö∏b »a Ωƒ«dG ájQGóédG √ò¡H ¿hôªj
’ ø«bÉÑdG É¡JÉfƒμe äÉ¨dh á«Hô©dÉH á≤WÉf É¡FÉ≤HEG πLCG øe ¿ƒμ∏àªj
!zá«°SQÉØdÉH
OGó¨H áª°UÉ©dG »a á«bGô©dG äGôgÉ¶àdG ¥Ó£fG òæe ¬``fCG ôcòj
∞bƒH ÜÉÑ°ûdG ¿ƒéàëªdG ÖdÉW ,á«HƒæédG äÉ¶aÉëªdG øe ójó©dGh
º∏©dGh »ÄæeÉîd Qƒ°U ¥ôM ≈dEG GhóªYh ,OÓÑdG »a á«fGôjE’G äÓNóàdG
á«LQÉîdG äÓNóàdG øe º¡£î°S ≈∏Y ád’O »a Iôe øe ôãcCG »fGôjE’G
.OÓÑdG »a
»àdG πFÉ°üØdG ¢†©H ôÑY ¥Gô©dG »a á°SÉ«°ùdG ≈∏Y ô«KCÉJ ¿GôjE’h
¢†©H º¡àjh ,¿GôjE’ É¡J’Gƒe ≈dEG IQÉ°TEG »a ,zá«F’ƒdG{`H Év«∏ëe ∞°UƒJ
.OGó¨H ≈∏Y ¿Gô¡W áë∏°üe Ωó≤J É¡fCÉH πFÉ°üØdG ∂∏J ø«£°TÉædG

á«°VÉªdG äÉYÉ°ùdG ∫ÓN á«bGô©dG áMÉ°ùdG äó¡°T :âf.á«Hô©dG
»a ¬JÓNóJ ∞bƒH »ÄæeÉN »∏Y »``fGô``jE’G ó°TôªdG ÖdÉ£J äGƒ``YO
π«FGô°SEGh IóëàªdG äÉ``j’ƒ``dG ¿CG ¬fÓYEG øe Ωƒ``j ó©H ∂``dPh ,¥Gô``©`dG
IQÉ°TEG »a ,zá©fÉªªdG Qƒëe{ ô°üàæ«°Sh ,ÉjQƒ°Sh ¥Gô©dG »a ¿Éeõ¡à°S
.¿Gô¡W øe áeƒYóªdG äÉ«°û«∏ªdGh πFÉ°üØdG ≈dEG
,π°UGƒàdG πFÉ°Sh ≈∏Y ø««bGô©dG ø«£°TÉædG ø``e Oó``Y ø``°`TOh
É¡Jó¡°T äÉ``£`ë`ª`H ø``jô``cò``e ,»FÉæeÉN~∑OhóM~ΩõdG# º°Sh
∞bƒH áÑdÉ£e »°VÉªdG ôHƒàcCG »a É¡àbÓ£fG òæe ¥Gô©dG »a äGôgÉ¶àdG
.á«fGôjE’G É¡°SCGQ ≈∏Yh OÓÑdG »a á«LQÉîdG äÓNóàdG
º∏©dG ¥ôM ô¡¶J äÉgƒjó«a ácQÉ°ûe ø««bGô©dG ¢†©H OÉ``YCG Éªc
øY Ó°†a ,á«bGô©dG ¿óªdG øe OóY »a äÉLÉéàM’G ∂∏J ∫ÓN »fGôjE’G
.á«fGôjE’G á«∏°üæ≤dG ¥ôM
äÓNóàdG øjó≤àæe ,√òg á∏ªëdG »a ¿ƒ«Øë°Uh ¿ƒ«eÓYEG ∑QÉ°Th
.zá«F’ƒdG{ πFÉ°üØdG ¢†©H ôÑY OÓÑdG »a á«fGôjE’G
ô¡¶J ,OGó¨H »a â≤∏oY É¡fEG π«b IQƒ°U º¡°†©H ô°ûf ,∂dP ÖfÉL ≈dEG
¢Só≤dG ≥∏«a óFÉb ≈``dEG áaÉ°VE’ÉH z»ÄæeÉNh »æ«ªîdG{ øe πc √ƒ``Lh
,¢Sóæ¡ªdG …ó¡eƒHCG »Ñ©°ûdG ó°ûëdG áÄ«g ¢ù«FQ ÖFÉfh »fÉª«∏°S º°SÉb
QÉ£e ΩôM »a »°VÉªdG ôjÉæj »a á«μjôeCG áHô°V »a Ó«àZG øjò∏dGh

.zá«Ø«°TQCG IQƒ°U{ ¿GôjEG º∏Y ¿ƒbôëj ¿ƒ«bGôY |

≈`dhC’G Iô```ª`∏`d É```fhQƒ`c »```HÉ`°ü`e êÓ```Yh ¢``ü`ë`Ø`d zäÉ```Jƒ`HhQ{
5168 ≈``dEG ô``éëdGh Gôjô``°S
5619 ≈``dEG ∫õ``©dG õ``cGôªd á«HÉ©«à``°S’G á``bÉ£dG ™``aQ
k
º°ùL IQGô``M ¢üëa áª¡ªH Ωƒ≤j
ºjó≤Jh AGhó``dG ºjó≤Jh ¢†jôªdG
∫ÓN øe ¢†jôªdG ™ÑàJh äÉÑLƒdG
á¨d 12 çó``ë`à`jh ¬``Lƒ``dG áª°üH
º«≤©àH Ωƒ≤«a »fÉãdG ÉeCG ,áØ∏àîe
,»``fÉ``Ñ` ª` dGh ±ô`` ¨` `dGh í``£``°``SC’G
çó``ë` j ¿CG É`` ¡` `∏` `eCG ø`` `Y á``Hô``©``e
ºjó≤J »``a äƒ`` Hhô`` dG ΩGó``î` à` °` SG
á«Yƒf á∏≤f á«°†jôªàdG á``jÉ``Yô``dG
áμ∏ªe »a á«ë°üdG äÉeóîdG »a
.øjôëÑdG
IQGRh âæ∏YCG iô``NCG á¡L øe
á«HÉ©«à°S’G ábÉ£dG ™``aQ áë°üdG
5619 ≈dEG êÓ©dGh ∫õ©dG õcGôªd
,4410 É¡æe ∫É¨°TE’G ≠∏Ñj Gkôjô°S
…RGôàM’G »ë°üdG ôéëdG õcGôeh
∫É¨°TE’G ≠∏Ñj Gkôjô°S 5168 ≈``dEG
Oƒ¡é∏d GkQGôªà°SG ∂dPh ,719 É¡æe
ÉfhQƒc ¢Shô«Ød …ó°üà∏d á«æWƒdG
IAÉØμH πeÉ©àdGh ,(19-ó``«` aƒ``c)
.äGóéà°ùªdG ™e ø«à«dÉY áfhôeh
(2¢U π«°UÉØàdG)

áμ∏ªªdÉH IOƒ``Lƒ``ª` dG á«°ùfôØdG
äƒ``Hhô``dG ø``e (2) Oó`` Y ô``«`aƒ``à`d
Éª¡à«dÉ©a ióe º««≤Jh Éª¡àHôéàd
.á«ë°üdG ájÉYôdG ºjó≤J »a
äÉJƒHhôdG óMCG ¿CG âë°VhCGh

.ÓÑ≤à°ùe êÓ©dGh ∫õ©dÉH á«ë°üdG
π``«` cƒ``dG â`` dÉ`` b É``¡` Ñ` fÉ``L ø`` e
áªWÉa äÉeóîdGh OQGƒª∏d óYÉ°ùªdG
IQGRƒ`` dG ¿EG ó``ª` MC’G ó``MGƒ``dGó``Ñ`Y
äÉcô°ûdG ióMEG ™e ¿hÉ©àdÉH âeÉb

ä’ÉëdG á``jÉ``YQ »``a ø«°VôªªdGh
º``«`«`≤`Jh ,¢``Shô``«` Ø` dÉ``H á``ª` FÉ``≤` dG
á``°` SGQO º``K ø``eh ,É¡à«dÉ©a ió``e
äÉJƒHhôdG √òg ≈``dEG äÉLÉ«àM’G
ºbGƒ£dG äÉeóNh πªY ºYód á«còdG

Ió``jó``L Iô``Ø` W »``ë`°`ü`dG ´É``£` ≤` dG
äÉ``Jƒ``Hhô``dG ΩGó``î` à` °` SG Aó`` H ™``e
IQGRƒ`` dG ¿CG ≈``dEG Gô«°ûe ,á«Ñ£dG
á«æ≤àdG √òg øe IOÉØà°S’G äCÉ` JQG
AÉ`` Ñ` `WC’G Ió``YÉ``°` ù` ª` d IQƒ``£` à` ª` dG

á©ªédG IÓ°U QGôZ ≈∏Y íJÉØdG ™eÉL »a ó«©dG IÓ°U AÉ«MEG :∫ó©dG IQGRh
ΩÉ«≤dGh ΩÉ«°üdG Éæe πÑ≤àj ¿CG ¬∏dG á∏FÉ°S ,§≤a ¿PDƒªdG
ø«ª∏°ùªdG OÓ``Hh É``fOÓ``H ßØëj ¿CGh ,∫É``ª` YC’G ídÉ°Uh
øªj ¿CGh ,ΩÉ``≤`°`SC’G Å«°Sh á``Ä` HhC’G ø``e ™``ª`LCG ºdÉ©dGh
™«ªédG ßØëj ¿CGh ,¬H ø«HÉ°üªdG ≈∏Y á«aÉ©dGh AÉØ°ûdÉH
¿CGh ,πLÉ©dG Öjô≤dG »a AÉHƒdG Gòg AÉ¡àfÉH πé©jh ,¬æe
,Ö«ée ™«ª°S ¬``fEG ,¿ÉæÄªW’Gh ¿É``eC’Gh ø``eC’G ÉæbRôj
º∏°Sh ¬Ñë°Uh ¬dBG ≈∏Yh óªëe Éfó«°S ≈∏Y ¬∏dG ≈∏°Uh
.ø«©ªLCG

á«FôªdG πFÉ°SƒdG ôÑY íJÉØdG óªMCG ™eÉL øe Iô°TÉÑe
´ƒªL É¡ÑbôàJ »àdG Iô«©°ûdG √ò¡d GQÉ¡XEG áYƒª°ùªdGh
Qƒ°†ëH ∂dPh ,É¡HQÉ¨eh ¢VQC’G ¥QÉ°ûe »a ø«ª∏°ùªdG
IÓ°U QGô``Z ≈∏Y ø«∏°üªdG øe Ohóëe Oó``Yh Ö«£îdG
≈∏YC’G ¢ù∏éªdG ÉgRÉLCG »àdG äÉWGôà°T’G äGòHh á©ªédG
.á«eÓ°SE’G ¿hDƒ°û∏d
ó«©dG Ωƒj AÉ«ME’ ø«aÉbhC’G ™e IQGRƒdG â≤°ùf Éªc
á£°SGƒH IOÉÑ©dG QhO »a ó«©dG IÓ°U πÑb äGô«ÑμàdÉH

øY QOÉ°üdG »eÉ°ùdG »μ∏ªdG ¬«LƒàdG ≈``dEG GOÉæà°SG
áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y øH óªM ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†M
≥«Ñ£J ÜƒLh ™e ó«©dG IÓ°U Iô«©°T AÉ«MEÉH ΩÉªàg’ÉH
ó≤a ¢VôªdG QÉ°ûàfG ™æªd ájRGôàM’G á«ë°üdG äÉª«∏©àdG
»a ±É``bhC’Gh á«eÓ°SE’G ¿hDƒ°ûdGh ∫ó©dG IQGRh äCGQ
á«eÓ°SE’G ¿hDƒ°û∏d ≈∏YC’G ¢ù∏éªdG øY Qó°U Ée Aƒ°V
QÉ°ûàfG ø``eR »a äGOÉÑ©dG AGOCG ¿CÉ°ûH á«Yô°T AGQBG øe
∑QÉÑªdG ô£ØdG ó«Y áÑ£N π≤f ºàj ¿CG É``fhQƒ``c áëFÉL

»æjôëÑdG º``∏©dG ™aôJ »àdG ø``Ø°ùdG äGOÉ¡°T á``«MÓ°U ójóªJ
ájÉªM ºK øeh ,øØ°ùdG øàe ≈∏Y ø«∏eÉ©dG IQÉëÑ∏d »YÉªàL’G óYÉÑàdG ¿Éª°†H πØμàJ
™e •ÓàN’Gh á°ùHÉ«dG ≈dEG ∫hõædG ≈dEG ô£°†j ød QÉëÑdG ¿EG PEG ;á«ë°üdG º¡àÄ«H
∫É≤àfG ΩóY ¿Éª°V ºK øeh ,áØ∏àîªdG ¬°ü«NGôJh ¬JGOÉ¡°T ójóéJ π«Ñ°S »a ™ªàéªdG
.áæ«Ø°ùdG øàe ≈∏Y IQÉëÑdG »bÉH ≈dEG ihó©dG
∂dòc ä’É°üJ’Gh äÓ°UGƒªdG IQGRƒH ájôëÑdG áMÓªdGh ÅfGƒªdG ¿hDƒ°T âeÉbh
óYƒe ø«ëj »àdG øØ°ù∏d á«eGõdE’G ∞«æ°üàdG äÉÄ«g äGOÉ¡°T á«MÓ°U OóªàH ìÉª°ùdÉH
•ô°T ¿hO øe ,ô¡°TCG áKÓK Ióe Ω2020 ƒ«fƒj 30 ïjQÉJ πÑb ÉgójóéJ hCG É¡≤jó°üJ
.ájôëÑdG áMÓªdGh ÅfGƒªdG ¿hDƒ°T øe á≤Ñ°ùªdG á≤aGƒªdG ≈∏Y ∫ƒ°üëdG
¿CÉH ä’É°üJ’Gh äÓ°UGƒªdG ô``jRh óªëe óªMCG øH ∫Éªc ¢Sóæ¡ªdG ìô°Uh
IÉ«M π¡°ùj ¿CG ¬fCÉ°T øe Ée ™«ªéH IQGRƒ``dG Ωƒ≤J ¿C’ ™aGódG »g IOÉ«≤dG äÉ¡«LƒJ
¿Éª°Vh ºYO ¢üNC’ÉHh ¢UÉîdGh ΩÉ©dG ø«YÉ£≤dG ø«H ácGô°ûdG Rõ©j ¿CGh ø«æWGƒªdG
Qhôªd …ƒ«ëdGh »°ù«FôdG ¿Éjô°ûdG ôÑà©J »àdG ájôëÑdG áMÓªdG ácôM á«HÉ«°ùfG
á«FÉæãà°S’G ±hô¶dG πX »a ∂dPh ,á«°SÉ°SC’G á«°ù«FôdG ™∏°ùdG É°Uƒ°üNh ™FÉ°†ÑdG
.ÉfhQƒc áëFÉL AGôL ºdÉ©dG É¡H ôªj »àdG
(ájOÉ°üàb’G áëØ°üdG ≈∏Y π«°UÉØàdG)

ä’É°üJ’Gh äÓ°UGƒªdG IQGRƒ``H ájôëÑdG áMÓªdGh ÅfGƒªdG ¿hDƒ`°`T âeÉb
øØ°ùdG ≈∏Y ø«∏eÉ©dG IQÉëÑ∏d á«MÓ°üdG á«¡àæªdG ¢ü«NGôàdGh äGOÉ¡°ûdG πc ójóªàH
øØ°ùdG øàe ≈∏Y øe IQÉëÑdG ∫hõf ≈dEG áLÉëdG ¿hO øe ô¡°TCG áKÓK Ióe á«æjôëÑdG
á°SÉFôH á«≤«°ùæàdG áæé∏dG äÉ¡«LƒJ ò«ØæJ QÉWEG »a ∂dPh ,IQGRƒdG ≈æÑe á©LGôeh
≈∏YC’G óFÉ≤dG ÖFÉf ó¡©dG »dh áØ«∏N ∫BG óªM øH ¿Éª∏°S ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U
äÉWÉ«àM’Gh ájRGôàM’G äGAGôLE’G πc ≥«Ñ£àH AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«Fôd ∫hC’G ÖFÉædG
≈∏Y É¡°UôM πX »ah ,(19-ó«aƒc) ÉfhQƒc ¢Shô«a QÉ°ûàfG ™æeh AGƒàM’ á«FÉbƒdG
√òg »a òaÉæªdG ôÑY ™FÉ°†ÑdG π≤f ô«°ù«Jh á«∏ëªdG IQÉéàdG ácôM á«HÉ«°ùfG QGôªà°SG
.á«FÉæãà°S’G ±hô¶dG
IQOÉ°üdG á«∏gC’G äGOÉ¡°ûdÉH ±Gô``à`Y’G äGQGô``bEG ™«ªL QÉÑàYG QGô≤dG πª°Th
á«Ñ£dG ábÉ«∏dG äGOÉ¡°Th IQGRƒdG πÑb øe IQOÉ°üdG ø«jôëÑdG ø«°Sóæ¡ªdGh •ÉÑ°†∏d
øØ°ùdG ≈∏Yh á«æjôëÑdG øØ°ùdG ≈∏Y ø«∏eÉ©dG IQÉëÑ∏d IQOÉ°üdG iôNC’G äGOÉ¡°ûdG πch
.2020/3/26 øe AGóàHG ô¡°TCG 3 Ióe áëdÉ°U áμ∏ªªdG √É«e »a á∏eÉ©dG á«ÑæLC’G
∞ØîJ ¿CG É¡fCÉ°T ø``e »àdG äGQGô``≤` dG √ò¡H øØ°ùdG ƒ∏¨°ûeh ∑Ó``e Ö``MQ ó``bh
±ƒ°S É¡fCG ≈dEG áaÉ°VE’ÉH ,ÅfGƒªdG ø«H ájôëÑdG áMÓªdG ácôM ≈∏Y Oƒ«≤dGh •ƒ¨°†dG

ΩGóîà°SG áë°üdG IQGRh äCGóH
»a Ió``jó``é`dG á«Ñ£dG äÉ``Jƒ``Hhô``dG
∫õ``©` dG õ``cGô``ª` H ∫õ`` ©` `dG á``ë` æ` LCG
≈``dhC’G áHôéàdG ó©Jh ,êÓ``©` dGh
óbh ,øjôëÑdG áμ∏ªe iƒà°ùe ≈∏Y
á«æ≤J øe IOÉØà°SÓd ÉgPÉîJG ºJ
ióe ójóëJh »YÉæ£°U’G AÉcòdG
ájÉYôdG ºjó≤J »a É¡æe IOÉØà°S’G
∫õ©dG áëæLCG »a á«ë°üdGh á«Ñ£dG
IOhõe »gh ,êÓ©dGh ∫õ©dG õcGôªH
Ωƒ≤J äGô«eÉch á°SÉ°ùM äÉ°ùéªH
áÄ«ÑdG ™``e π°UGƒàdÉH É¡dÓN ø``e
™bƒe ø``e π≤æàdGh É¡H á£«ëªdG
≈°VôªdG ™``e çó``ë`à`dGh ô``NBG ≈``dEG
π«ch ∂``dò``H ìô``°`U .ø``«`Ø`Xƒ``ª`dGh
øH ó«dh QƒàcódG áë°üdG IQGRh
.™fÉªdG áØ«∏N
IQGRƒ``dG ¿CG ™fÉªdG ±É``°` VCGh
äGóéà°ùªdG …QhO πμ°ûH ™HÉàJ
∫Éée »a ìô£J »àdG äÉ«æ≤àdGh
¢`` Shô`` «` `a êÓ`` ` ` `Yh ¢``ü` «` î` °` û` J
ó¡°ûj PEG ,z19-ó``«` aƒ``c{ É``fhQƒ``c

≥aGƒJ zá«ªdÉ©dG áë°üdG{
≥```«≤ëJ AGô```LEG ≈```∏`Y
zÉ``fhQƒ`c{ ∫ƒ``M »``dhO
áª¶æe »a AÉ``°` †` YC’G ∫hó`` dG â``≤` aGh
¢ùeCG ó≤Y ôªJDƒe ∫ÓN á«ªdÉ©dG áë°üdG
≥«≤ëJ AGôLEÉH »°†≤j QGôb ≈∏Y ´ÉªLE’ÉH
.ÉfhQƒc áëFÉL »°ûØJ ∫ƒM »dhO
≥aGƒàdÉH AÉ°†YC’G ∫hódG âbOÉ°U Éªc
ádÉcƒdG áHÉéà°SG ¿CÉ°ûH ≥«≤ëJ íàa ≈∏Y
πX »a óéà°ùªdG ¢Shô«ØdG »°ûØàd á«ªeC’G
É¡«WÉ©J á≤jô£d á«μjôeC’G äGOÉ≤àf’G ºbÉØJ
IƒYO ≈∏Y äÉYÉ°S ó©H ,∂dP ≈JCG .AÉHƒdG ™e
AGô``LEG ≈``dEG áª¶æªdG »``μ`jô``eC’G ¢ù«FôdG
á∏FÉW âëJ É¡∏ªY »``a á``jQò``L äÓ``jó``©`J
¿CG ó©H ,πjƒªà∏d ºFGO πμ°ûH √OÓH ±É≤jEG
.™«HÉ°SCG πÑb âbDƒe πμ°ûH ¬≤∏s Y
(8¢U π«°UÉØàdG)

6:20
3:22

QÉ£aE’G
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2
¿hô``«eÉμdG ¢``ù«FQ Å``æ¡j ∂``∏ªdG
√OÓ``Ñd »``æWƒdG Ωƒ``«dG iô``còH
πgÉY áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y øH óªM ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†M å©H
ájQƒ¡ªL ¢ù«FQ É`«H ∫ƒ`H ¢ù«FôdG ≈``dEG áÄæ¡J á«bôH ióØªdG OÓ``Ñ`dG
.√OÓÑd »æWƒdG Ωƒ«dG iôcP áÑ°SÉæªH ∂dPh ,¿hô`«eÉμdG

»°ûjOÓ¨æÑdG ô«Ø°ùdGh á``«dÉ£jE’G Iô«Ø°ùdG OÉªàYG ¥GQhCG º``∏°ùàj ∂∏ªdG
ø``eC’G QÉ°ûà°ùe ÜÉÑ°ûdG ¿hDƒ`°`Th á«fÉ°ùfE’G ∫ÉªYCÓd
,á°VÉjôdGh ÜÉÑ°û∏d ≈∏YC’G ¢ù∏éªdG ¢ù«FQ »æWƒdG
¢ù«FQh ,á«LQÉîdG ô``jRhh ,»μ∏ªdG ¿Gƒ``jó``dG ô``jRhh
.á«μ∏ªdG º°SGôªdG
πc ô«î°üdG ô°üb ≈``dEG Ó°Uh ób ¿Gô«Ø°ùdG ¿É``ch
º°SGôªdG ¢ù«FQ Éª¡dÉÑ≤à°SG »a ¿É``c å«M ,Ió``M ≈∏Y
√òg πãe »a IOÉà©ªdG º°SGôªdG Éª¡d äô``Lh ,á«μ∏ªdG
.äÉÑ°SÉæªdG

äÉ«ëJ ióØªdG ∂∏ªdG ádÓL ≈``dEG ¿Gô«Ø°ùdG π≤fh
¬àdÓéd Éª¡JÉ«æªJ ¢üdÉNh Éª¡«àdhO »°ù«FQ ôjó≤Jh
É¡Ñ©°Th øjôëÑdG áμ∏ªªdh IOÉ©°ùdGh áë°üdG QƒaƒªH
á«FÉæãdG äÉbÓ©dÉH øjó«°ûe ,»``bô``dGh Ωó≤àdG ΩGhO
≈∏Y øjôëÑdG áμ∏ªe ™e Éª¡jó∏H §HôJ »àdG Ió«WƒdG
.ó©°üdG ∞∏àîe
πãªªdG OÉ``ª` à` Y’G ¥GQhCG º``jó``≤`J º``°` SGô``e ô°†M
∂∏ªdG ádÓL πãªeh ,ióØªdG ∂∏ªdG ádÓéd »°üî°ûdG

.á«Ñ©°ûdG ¢ûjOÓ¨æH
øjójóédG øjô«Ø°ùdG ™e ádÓédG ÖMÉ°U ∫OÉÑJh
äÉbÓ©dÉH Gkó«°ûe ,áÑ°SÉæªdG √ò¡H á«Ñ«MôàdG äÉª∏μdG
ø``jó``∏`Ñ`dGh ø``jô``ë`Ñ`dG áμ∏ªe ø``«`H á``≤`«`Kƒ``dG á``«`FÉ``æ`ã`dG
ä’ÉéªdG »a ƒªfh Qƒ£J øe √ó¡°ûJ Éeh ø«≤jó°üdG
»a ìÉéædGh ≥«aƒàdG π``c Éª¡d ¬àdÓL Ék«æªàe ,á``aÉ``c
ábGó°üdGh ¿hÉ©àdG äÉbÓY õjõ©àd á«°SÉeƒ∏HódG Éª¡eÉ¡e
.øjôëÑdG ™e áÑ«£dG

≈°ù«Y øH óªM ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†M º∏°ùJ
ô°üb »a iôL ∫ÉØàMG »a ióØªdG OÓÑdG ∂∏e áØ«∏N ∫BG
iód øjójóL øjô«Ø°S OÉªàYG ¥GQhCG ¢ùeCG ô«î°üdG
.øjôëÑdG áμ∏ªe
πc OÉªàYG ¥GQhCG ióØªdG πgÉ©dG ádÓL º∏°ùJ ó≤a
:øe
.á«dÉ£jE’G ájQƒ¡ªédG Iô«Ø°S …OÉeCG ’hÉH Ió«°ùdG
á``jQƒ``¡`ª`L ô``«`Ø`°`S ΩÓ`` °` `SE’G Qò`` f ó``ª`ë`e ó``«`°`ù`dG

äÉ``Yhô``°``û``e ¿É``°``Vô``©``à``°``ù``j ¿É````μ````°````SE’Gh ∫ó````©````dG Gô```````jRh
Ió```jó```é```dG á```«```fÉ```μ```°```SE’G ¿ó````ª````dG »````a IOÉ````Ñ````©````dG QhO
,Ióªà©ªdG ájô«ª©àdG äÉWGôà°T’G
.º«∏°ùdG »fƒfÉ≤dG πμ°ûdÉHh
±ÉbhC’G »°ù∏ée É°ù«FQ øªKh
á«μ∏ªdG ájÉYôdG ájôØ©édGh á«æ°ùdG
ÖMÉ°U Iô°†M ¿ó``d øe á«eÉ°ùdG
∫BG ≈°ù«Y øH óªM ∂∏ªdG ádÓédG
¬¶ØM ióØªdG OÓÑdG πgÉY áØ«∏N
¬∏dG äƒ``«`H QÉ``ª` YE’ ,√É`` `YQh ¬``∏`dG
É¡àfÉμªd Ak ÓYEG IOÉÑ©dG QhO áeóNh
ø«∏FÉ°S ,á``ª` «` ¶` ©` dG É``¡` à` dÉ``°` SQh
ßØëj ¿CG ≈dÉ©Jh ¬fÉëÑ°S ≈dƒªdG
ô«îdG ¬``«`a É``ª`d ¬``≤` aƒ``jh ¬``à`dÓ``L
¬Ñ©°Th ø``Wƒ``dG Gò``¡` d ìÓ``°` ü` dGh
.ºjôμdG

á``fGO á``°` ù` fB’Gh ,¿É``μ` °` SE’G IQGRh
≥«aƒàdGh §«£îàdG π«ch »fÉjõdG
∫ó©dG IQGRƒ```H á≤ØædGh …ô``°` SC’G
.±ÉbhC’Gh á«eÓ°SE’G ¿hDƒ°ûdGh
¿É``μ`°`SE’G ô`` jRh ¢Vô©à°SGh
á°ü°üîªdG ™bGƒªdG ´ÉªàL’G ∫ÓN
¿óªdGh ™jQÉ°ûªdG »a IOÉÑ©dG Qhód
Aƒ``°`V »``a Ió``jó``é` dG á``«` fÉ``μ` °` SE’G
áÄ«g ø`` e Ió``ª` à` ©` ª` dG ô``«` jÉ``©` ª` dG
,»fGôª©dG ôjƒ£àdGh §«£îàdG
º«ª°üàdG ô«jÉ©e π``°`†`aCG ≥`` ahh
…ô°†ëdG §«£îàdGh »°Sóæ¡dG
á«fÉμ°SEG ¿ó``e AÉ``æ`H ≈`` dEG ±OÉ``¡` dG
™e ≥``aGƒ``à``j É`` ª` `Hh ,á``eGó``à` °` ù` e

»∏Y ø``H ódÉN ï«°ûdG ™ªàLG
¿hDƒ°ûdGh ∫ó©dG ô``jRh áØ«∏N ∫BG
º``°`SÉ``Hh ,±É`` ` ` bhC’Gh á``«` eÓ``°` SE’G
¿Éμ°SE’G ô``jRh ôªëdG Üƒ≤©j øH
IQGOEG ¢ù∏ée ¢``ù`«`FQ Qƒ``°`†`ë`H
ï«°ûdG á∏«°†a á«æ°ùdG ±É`` `bhC’G
,…ôLÉ¡dG óªëe øH ó°TGQ QƒàcódG
±É`` bhC’G IQGOEG ¢ù∏ée ¢``ù`«`FQh
ídÉ°U øH ∞°Sƒj ó«°ùdG ájôØ©édG
QhO äÉYhô°ûe åëÑd ,ídÉ°üdG
¿ó``ª` dGh ™``jQÉ``°`û`ª`dG »``a IOÉ``Ñ` ©` dG
.IójóédG á«fÉμ°SE’G
ï«°ûdG ´É``ª`à`L’G ô°†M Éªc
π«ch áØ«∏N ∫BG óªMCG øH ¬∏dGóÑY

êÓ©dGh ∫õ``©dG õcGôeh á``ëæLCG »``a á«Ñ£dG äÉ``JƒHhôdÉH ø``«©à°ùJ zá``ë°üdG{

.»ë°üdG ôéëdGh ∫õ©dG õcGôªd á«HÉ©«à°S’G ábÉ£dG ™aQ |
áÄ«ÑdG ™`` e π``°` UGƒ``à` dÉ``H É``¡` dÓ``N
™bƒe ø``e π≤æàdGh É¡H á£«ëªdG
≈°VôªdG ™e çóëàdGh ô``NBG ≈``dEG
.ø«ØXƒªdGh

.zøjôëÑdG áμ∏ªe »a á«ë°üdG
√ò``g ¿CG ô`` cò`` dÉ`` H ô`` jó`` é` `dG
äÉ°ùéªH IOhõ`` ` e äÉ`` Jƒ`` Hhô`` dG
øe Ωƒ``≤` J äGô``«``eÉ``ch á``°`SÉ``°`ù`M

ÉæfCG{ áØ«°†e ,z»fÉÑªdGh ±ô¨dGh
»a äƒHhôdG ΩGóîà°SG øe πeCÉf
¿CG á«°†jôªàdG á``jÉ``Yô``dG º``jó``≤`J
äÉeóîdG »a á«Yƒf á∏≤f çóëj

ájÉYôdG »eó≤e á``eÓ``°`Sh áë°U
≈`` dhC’G ±ƒ``Ø`°`ü`dG »``a á«ë°üdG
.ÉfhQƒc ¢Shô«a áëFÉL áëaÉμªd
ø``«`«`æ`©`ª`dG »``©` °` S äó`` ` ` `cCGh
á«æ≤J ∫ƒ``∏` M OÉ``é``jE’ IQGRƒ`` dÉ`` H
äƒHhôdG ΩGóîà°SG É¡æe ,áeó≤àe
äÉeóîdG ¢†©H ºjó≤J »a »còdG
IQGô``M ¢üëa πãe á«°†jôªàdG
™ÑàJh á`` `jhOC’G º``jó``≤`Jh º°ùédG
äÉ``Ñ``Lƒ``dG º`` jó`` ≤` `Jh ¢``†` jô``ª``dG
êÉàëj »àdG äÉeóîdG øe Égô«Zh
IQGRƒdG âeÉb óbh .¢†jôªdG É¡«dEG
äÉ``cô``°`û`dG ió`` `MEG ™``e ¿hÉ``©`à`dÉ``H
áμ∏ªªdÉH IOƒ``Lƒ``ª` dG á«°ùfôØdG
äƒ``Hhô``dG ø``e (2) Oó`` Y ô``«`aƒ``à`d
Éª¡à«dÉ©a ióe º««≤Jh Éª¡àHôéàd
.á«ë°üdG ájÉYôdG ºjó≤J »a
óYÉ°ùªdG π«cƒdG âë°VhCGh
óMCG Ωƒ≤j{ :äÉeóîdGh OQGƒª∏d
IQGôM ¢üëa áª¡ªH äÉJƒHhôdG
AGhó`` dG º``jó``≤`Jh ¢†jôªdG º°ùL
¢†jôªdG ™ÑàJh äÉÑLƒdG ºjó≤Jh
çóëàjh ¬LƒdG áª°üH ∫ÓN øe
É``eCG{ :â©HÉJh .záØ∏àîe á¨d 12
í``£`°`SC’G º«≤©àH Ωƒ``≤`«`a »``fÉ``ã`dG

¿B’G ≈``à``M ¿É``ª``Y ø```e É``«``æ``jô``ë``H 192 AÓ`````LEG
¿hÉ©àdÉH Gó«°ûe ,øjôëÑdG áμ∏ªe ≈dEG ¬∏dG ßØëH
IQGRh øe IQÉØ°ùdG ¬à≤∏J …òdG ôªà°ùªdG ºYódGh
á°üàîªdG äÉ``¡` é` dGh ¿É``ª` Y áæ£∏°S á``«` LQÉ``N
§≤°ùe QÉ£e »a ø«ØXƒªdGh áæ£∏°ùdÉH iô``NC’G
ø«æWGƒªdG IOƒ`` Y ø``«`eCÉ`Jh äGAGô`` `LEG π«¡°ùàd
.øWƒdG ¢VQCG ≈dEG ø««æjôëÑdG
»dGƒM AÓLEG ¿B’G ≈àM ºJ ¬fCG ôcòdÉH ôjóédG
¿ÉªY áæ£∏°S »a GOƒLƒe É«æjôëH ÉæWGƒe 192
øjôëÑdG áμ∏ªe ≈dEG IOƒ©dÉH ø«ÑZGôdGh ,á≤«≤°ûdG
áæ£∏°ùH ø«ª«≤eh ø«jôμ°ùYh äÉ©eÉL áÑ∏W øe
øªe iôNCG äÉ«°ùæL øe øjóaGƒdG ¢†©Hh ¿ÉªoY
.øjôëÑdG áμ∏ªe »a áeÉbEG º¡jód

äÉHƒ©°U …CG π``«` dò``Jh º``¡` JOƒ``Y ≥«°ùæàd º``¡`H
äÉ¶aÉëªdG ø``«`H π``≤`æ`à`dG á``cô``M »``a º``¡`¡`LGƒ``J
IQÉØ°ùdG âæμªJ Éªc ,§≤°ùe QÉ£e ≈dEG ∫ƒ°Uƒ∏d
ø«æWGƒªdG ™``e »``eƒ``j πμ°ûHh π``°`UGƒ``à`dG ø``e
â°ü°üNh áæ£∏°ùdG »a øjOƒLƒªdG ø««æjôëÑdG
ô°TÉÑe πμ°ûH π°UGƒà∏d ÇQGƒ£∏d ∞JGƒg ΩÉ``bQCG
IóYÉ°ùªdG πFÉ°Sh ºjó≤Jh äGQÉ°ùØà°S’G »≤∏àd
.äGOÉ°TQE’Gh
»Ñ©μdG óªMCG øH á©ªL QƒàcódG ¢UôM óbh
≈∏Y ¿ÉªY áæ£∏°S ió``d øjôëÑdG áμ∏ªe ô«Ø°S
≈∏Y ¿ÉæÄªW’Gh ôØ°ùdG äGAGô`` LEG ô«°S á©HÉàe
º¡JQOÉ¨eh º¡JGAGôLEG AÉ¡fEG ≈àM áμ∏ªªdG AÉæHCG

ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†M äÉ¡«Lƒàd Gò«ØæJ
OÓÑdG π``gÉ``Y áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y ø``H óªM ∂∏ªdG
øªd º``Yó``dGh ¿ƒ``©` dG πÑ°S π``c ºjó≤àH ió``Ø`ª`dG
øWƒdG ≈``dEG IOƒ``©`dÉ``H áμ∏ªªdG É``jÉ``YQ ø``e Ö``Zô``j
áμ∏ªe »a á«LQÉîdG IQGRh ™e ≥«°ùæàdÉH ∂``dPh
áæ£∏°S »a øjôëÑdG áμ∏ªe IQÉØ°S âeÉb ,øjôëÑdG
ø««æjôëÑdG ø«æWGƒªdG øe 46 AÓ``LEÉ`H ,¿ÉªY
á£N øª°V ,¢ùeCG ,¿ÉªY áæ£∏°S »a øjOƒLƒªdG
á¡LGƒªd øjôëÑdG áμ∏ªe ÉgòîàJ »àdG AÓ``LE’G
.óéà°ùªdG ÉfhQƒc ¢Shô«a áëFÉL äÉ«YGóJ
äÉ«fÉμeE’G áaÉc ô«î°ùàH IQÉØ°ùdG âeÉb óbh
∫É°üJ’Gh º¡à©HÉàeh ø«æWGƒªdG IOƒY π«¡°ùàd

äCÉ` JQG ∂dòd ,á«Ñ£dG äÉJƒHhôdG
øe IOÉ``Ø` à` °` S’G á``ë`°`ü`dG IQGRh
IóYÉ°ùªd IQƒ£àªdG á«æ≤àdG √òg
ájÉYQ »``a ø«°VôªªdGh AÉ``Ñ` WC’G
,¢``Shô``«` Ø` dÉ``H á``ª` FÉ``≤` dG ä’É`` ë` `dG
ø``eh ,É``¡` à` «` dÉ``©` a ió`` `e º``«` «` ≤` Jh
√ò``¡`d äÉ``LÉ``«``à``M’G á`` °` `SGQO º`` K
πªY º``Yó``d á``«` cò``dG äÉ``Jƒ``Hhô``dG
∫õ©dÉH á«ë°üdG ºbGƒ£dG äÉeóNh
.ÓÑ≤à°ùe êÓ©dGh
IPÉ``à` °` SC’G â``dÉ``b É¡ÑfÉL ø``e
π«cƒdG óªMC’G óMGƒdGóÑY áªWÉa
¬fEG äÉeóîdGh OQGƒª∏d óYÉ°ùªdG
ô«aƒàd áë°üdG IQGRh øe É«©°S
áeÓ°ùdGh ájÉªëdG äÉ``LQO ≈∏YCG
áfÉ©à°S’G âªJ ,á«ë°üdG QOGƒμ∏d
øe óë∏d áãjóëdG É«LƒdƒæμàdÉH
ä’ÉëdG ø«H ô°TÉÑªdG π°UGƒàdG
á«ë°üdG ájÉYôdG »eó≤eh áªFÉ≤dG
k
≈∏Y ÉXÉØM
,ø«°Vôªeh AÉÑWCG øe

áØ«∏N øH ó«dh QƒàcódG ∞°ûc
øY áë°üdG IQGRh π«ch ™fÉªdG
á«Yƒf ÜQÉ``é` J IQGRƒ`` `dG ∫É`` `NOEG
äÉJƒHhôdG ΩGóîà°SG ≈∏Y πª©J
∫õ©dG áëæLCG »a IójóédG á«Ñ£dG
¿CG É kë°Vƒe ,êÓ©dGh ∫õ©dG õcGôªH
≈dhC’G áHôéàdG ó©J Iƒ£îdG √òg
óbh ,øjôëÑdG áμ∏ªe iƒà°ùe ≈∏Y
á«æ≤J øe IOÉØà°SÓd ÉgPÉîJG ºJ
ióe ójóëJh »YÉæ£°U’G AÉcòdG
ájÉYôdG ºjó≤J »a É¡æe IOÉØà°S’G
á``ë`æ`LCG »``a á``«`ë`°`ü`dGh á``«`Ñ`£`dG
.êÓ©dGh ∫õ©dG õcGôªH ∫õ©dG
áë°üdG IQGRh π«ch QÉ°TCGh
πμ°ûH IQGRƒdG á©HÉàe ≈dEG z™fÉªdG{
äÉ«æ≤àdGh äGóéà°ùª∏d …QhO
¢ü«î°ûJ ∫Éée »a ìô£J »àdG
ó«aƒc{ É``fhQƒ``c ¢Shô«a êÓ``Yh
»ë°üdG ´É£≤dG ó¡°ûj å«M ,z19
ΩGóîà°SG Aó``H ™``e Ió``jó``L Iô``Ø`W

ó©H øY áªcÉëªdG :z¿É°ùfE’G ¥ƒ≤ëd á«æWƒdG{
øjôëÑdÉH ádGó©dG á``eƒ¶æe »a á«Yƒf á``∏≤f
∫ó©dG ôjRh QGô≤H ¿É°ùfE’G ¥ƒ≤ëd á«æWƒdG á°ù°SDƒªdG äOÉ°TCG
»a ºcÉëª∏d âbDƒe ô≤e OÉªàYÉH ±É`` bhC’Gh á«eÓ°SE’G ¿hDƒ°ûdGh
øY á«FÉæédG áªcÉëªdG äÉÑ∏£àe ≥«≤ëJ QÉWEG »a ∂dPh ,ƒL á≤£æe
πjó©àH 2020 áæ°ùd (7) ºbQ ¿ƒfÉ≤∏d Gòk «ØæJ ,É¡JGAGôLEG ô«°ù«Jh ó©H
.á«FÉæédG äGAGôLE’G ¿ƒfÉb ΩÉμMCG ¢†©H
»JCÉj ó©H øY áªcÉëªdG ≥«Ñ£J ¿CG á«æWƒdG á°ù°SDƒªdG äó``cCGh
ájRGôàM’G øjôëÑdG áμ∏ªe äGAGôLEG ™«ªéd GRõ©eh Óªμeh É≤aGƒàe
≈∏Y ÉXÉØM ,z19 ó«aƒc{ ÉfhQƒc ¢Shô«a QÉ°ûàfG øe óë∏d IòîàªdG
äÉ«°†à≤e øe Rõ©j ÉªHh ,OGôaC’Gh ø«°VÉ≤àªdG ™«ªL áeÓ°Sh áë°U
.á«FÉæédG ádGó©dG
Qhó°U ø«°VƒØªdG ¢ù∏ée á°ù«FQ …QƒN ÉjQÉe âæªK É¡ÑfÉL øe
¿Éc »àdGh ,á«FÉæédG äGAGô`` LE’G ¿ƒfÉb ≈∏Y IójóédG äÓjó©àdG
áªcÉëªdGh ≥«≤ëàdG äGAGô``LE’ Gkô°ùj ôãcCG ∫ƒ∏M ™°Vh É¡fCÉ°T øe
πFÉ°SƒdG ø``e IOÉØà°S’G ôÑY ,á«FÉæédG iƒ``Yó``dG ±Gô`` WCG ™«ªéd
ádOÉ©dG áªcÉëªdG äÉ«°†à≤ªH ∫Ó``NE’G Ωó``Y ™e ,áeó≤àªdG á«æ≤àdG
,ÉfƒfÉb IQô``≤`ª`dG äÉfÉª°†dÉH hCG ´É``aó``dG ¥ƒ≤ëH ¢SÉ°ùe
¿hOh
m
áHÉ«æ∏d RÉLCG PEG ,á«FÉæédG äGAGô``LE’G ¿ƒfÉb äÉÑ∏£àe ≥≤ëj ÉªHh
äCÉJQG Ée ≈àe ó©H øY …ô«KC’G π≤ædG äÉ«æ≤J ΩGóîà°SG QÉ«N áeÉ©dG
AÉæKCG áªμëª∏dh ,É¡JÉ°UÉ°üàN’ É¡à°SQÉªe óæY ∂dP áeÉ©dG áHÉ«ædG
ôeC’G ,ó©H øY …ô«KC’G π≤ædG πFÉ°SƒH áfÉ©à°S’G É¡JGAGôLEG Iô°TÉÑe
∂°T ’h .πeÉμdG É¡aGô°TEGh áªμëªdG ôjó≤Jh á£∏°ùd ™°†îj …ò``dG
É¡FÉ°ûfEG ¿ƒfÉb »a IOQGƒ``dG á©°SGƒdG É¡àj’h øª°V á°ù°SDƒªdG ¿CG
áªcÉëªdG äÉfÉª°V áÑbGôªd äÉªcÉëªdG äÉ°ù∏L Qƒ°†ëH á≤∏©àªdGh
»HÉbôdG ÉgQhO π«©Øàd á«FÉ°†≤dG äÉ¡édG ™e π°UGƒàJ ±ƒ°S ádOÉ©dG
ô«jÉ©ªdGh äÉfÉª°†dG ™``e äÉªcÉëªdG √ò``g ≥``aGƒ``J ø``e ócCÉàdG »``a
.ádOÉ©dG äÉªcÉëª∏d á«dhódG
äGAGô`` LE’G ¿ƒfÉb ≈∏Y ójóédG πjó©àdG ¿CÉ` H …Qƒ``N âgƒfh
äÉfÉª°V ™e É≤aGƒàe »JCÉj ,ó©H øY πª©dG Iôμa ≥«Ñ£Jh ,á«FÉæédG
áªcÉëªdG á«æ∏Y »``a á∏ãªàªdGh ,É``¡`JÉ``eƒ``≤`eh á``dOÉ``©`dG áªcÉëªdG
QÉ«àN’G ≥M ¬d ™≤j …òdGh ΩÉëªH áfÉ©à°S’G »a ≥ëdGh ,É¡æjhóJh
hCG á«°SÉeƒ∏HódG á≤£æªdG »a Ió≤©æªdG áªμëªdG áYÉb Qƒ°†M »a
CGóÑe ¿Éª°Vh ,√QÉ«àNG Ö°ùM ƒL á≤£æe »a ó©H øY Ió≤©æªdG ∂∏J
…òdG áHÉ«ædG ƒ°†Y Qƒ°†Mh ,º¡à°ûbÉæeh Oƒ¡°ûdG ´Éª°Sh ,á¡LGƒªdG
áªcÉëªdG ô«°S ø°ù oM ádÉØμd áeRÓdG äGAGô``LE’G πc §Ñ°V ≈dƒà«°S
áYÉ≤d OGóàeG º¡àªdG OƒLh ¿Éμe QÉÑàYG ™e ,¿ÉμªdG ∂dP »a É¡eÉ¶àfGh
áªμëªdG Iô£«°ùd ΩÉàdG ¬YÉ°†NEGh ,É¡æe CGôéàj ’ AõLh áªμëªdG
¥ƒ≤M äÉfÉª°V øe Rõ©«°S …ô«KC’G π≤ædG ¿CG äócCG Éªc ,É¡à£∏°Sh
Gkô°ùj ôãcCG ¥ô£H ádGó©dG ≈dEG ∫ƒ°UƒdG ¿Éª°V ≈dEG óª©j PEG ,¿É°ùfE’G
áeƒ¶æe »a á«Yƒf á∏≤f áHÉãªH ó©jh ,GRÉéfEG ´ô°SCGh Gkó¡L π``bCGh
øe »fhôàμdE’G »dó©dG ∫ƒëàdG ¿CG Éªc ,øjôëÑdG áμ∏ªe »a ádGó©dG
.¿É°ùfE’G ¥ƒ≤Mh ádGó©dG ÇOÉÑe ºYOh õjõ©J ¬fCÉ°T

ΩóY á``ØdÉîe 282 π«é``°ùJ
á«HƒæédG »``a áeÉªc AGó``JQG
áWô°T ¿CÉ`H á«HƒæédG á¶aÉëªdG áWô°T ájôjóe ΩÉY ôjóe ìô°U
äGAGôLE’G πμH ΩGõàd’ÉH á≤∏©àªdG á«fƒfÉ≤dG äGAGôLE’G ô°TÉÑJ ,ájôjóªdG
äÉØdÉîe OóY ¿CG Éë°Vƒe ,ÉfhQƒc ¢Shô«a QÉ°ûàfG øe óë∏d ájRGôàM’G
.áØdÉîe 282 ≠∏H ¬îjQÉJ ≈àM ájôjóªdG É¡à∏é°S »àdGh áeÉªμdG AGóJQG
óYÉÑàdG CGó``Ñ`e ≥«≤ëJ ≈∏Y πª©J ,ájôjóªdG áWô°T ¿G ±É``°` VCGh
38 π«é°ùJ ºJ ¥É«°ùdG Gòg »ah ájQÉéàdG ∫ÉëªdG πc »a »YÉªàL’G
.¿CÉ°ûdG Gòg »a »aÉμdG Qó≤dÉH Ωõà∏J ºd »àdG ∫ÉëªdG ÜÉë°UCG ≈∏Y Gó¡©J
PÉîJG á∏°UGƒe ≈∏Y á«HƒæédG áWô°T ájôjóe ΩÉ``Y ôjóe Oó°Th
ájÉªM ¿G ≥∏£æe øe äÉØdÉîªdG ¿ƒÑμJôj øe ≥ëH á«fƒfÉ≤dG äGAGôLE’G
.πμc ™ªàéª∏d ájÉªM ø«fGƒ≤dGh äÉª«∏©àdÉH ¬eGõàdGh ¬°ùØæd OôØdG
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á``«eÓ°SE’G á``aô«°üdGh ΩÓ``YE’G ó``FGQ π``eÉc í``dÉ°U ï``«°ûdG π``«MQ
ÜÓ``£∏d á``«©eÉédG äGô``°VÉëªdG ™``«Ñd Ió``L á``æjóe »``a ô«¨``°U ¿Écó``H CGó``H

∫hó``dG ∞``∏àîe »``a Écƒ``æHh á``bÓª©dG á«aô``°üªdG á``côÑdG á``Yƒªée ¢ù``°SCG
á``«``dhOh á``«``Hô``Y á``«``æ``ah á```«```eÓ```YEGh á``«``aô``°``ü``e äÉ``¡``L ø```e É``ª``jô``μ``J ∫É```f
ô«ÑμdG π``MGô∏d á«eÉ``°ùdG πãªdG á∏©``°T π``ªM π``°UGƒæ°S :∞``°Sƒj ¿É``fóY

á«aô°üªdG á``cô``Ñ`dG áYƒªée IQGOEG ¢ù∏ée
ájò«ØæàdG IQGOE’Gh …ò``«`Ø`æ`à`dG ¢``ù` «` Fô``dGh
äGQGOE’Gh IQGOEG ¢``ù` dÉ``é` eh á``Yƒ``ª`é`ª`∏`d
ø«∏eÉ©dG ™«ªLh äGóMƒdG πc »a ájò«ØæàdG
ÜÉ°üªdG Gò¡H ójó°ûdG º¡fõM øY ácôÑdG »a
óª¨àj ¿CG ôjó≤dG »∏©dG ≈dƒªdG ø«∏FÉ°S ,π∏édG
,¬JÉæL í«°ùa ¬æμ°ùjh ¬àªMQ ™°SGƒH ó«≤ØdG
OGô``aC’ á«Ñ∏≤dG …RÉ©àdG ¢üdÉN ø``Y ø«Hô©e
.áªjôμdG ¬Jô°SCG
:¬∏dG ¬ªMQ ó«≤ØdG ∫GƒbCG øe
≈∏Y ¿É``°` ù` fE’G Oƒ`` Lh ø``e ¢``Vô``¨` dG ¿EG{
ÉgQÉªYEG ƒ``g ,≈dÉ©J ¬∏dG ø``e ô``eCÉ`H ,¢`` VQC’G
¿É°ùfE’G ¿EÉa ,∂dòd .ÉgDhÉªfh ÉgDhÉæHh É¡æ«jõJh
¿EÉa ,»dÉàdÉHh .øjôNBÓd ∞FÉXh ≥∏îd OƒLƒe
.z≈dÉ©Jh ¬fÉëÑ°S ¬∏d »g Éæd áMƒæªªdG IhôãdG

øe QÉ`` gOR’G ≈∏Y É¡JóYÉ°ùeh ,á«fÉ°ùfE’Gh
á≤∏©àªdG á``«`Yô``°`û`dG ó``YGƒ``≤` dG ≥«Ñ£J ∫Ó``N
¢VQC’G QÉªYEG »a ∫ÉªdG ¢SCGQ á«μ∏e QÉªãà°SÉH
.zÉ¡à©°SƒJh É¡à«ªæJh ÉgQÉªãà°SGh
á«°üî°ûdG ¬JÉªgÉ°ùeh ¬«YÉ°ùªd Gkôjó≤Jh
á``«`ª`æ`à`dG õ``jõ``©` J »`` a á`` ©` `FGô`` dGh Iõ``«` ª` à` ª` dG
,á«gÉaôdGh πª©dG ¢Uôa ≥∏Nh ájOÉ°üàb’G
z¬∏dG ¬ªMQ{ πeÉc ¬∏dGóÑY ídÉ°U ï«°ûdG π°üM
,õFGƒédGh ÜÉ≤dC’Gh áª°ShC’G øe ójó©dG ≈∏Y
ΩÉ°Shh ,»fOQC’G ∫Ó≤à°S’G ΩÉ°Sh ∂dP »a ÉªH
,ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áμ∏ªªdG õjõ©dGóÑY ∂∏ªdG
á«μ∏ªdG IõFÉédGh ,Üô¨ªdG …ƒ∏©dG ΩÉ°SƒdGh
»aô°üªdG IõFÉLh ,Éjõ«dÉe »eÓ°SE’G πjƒªà∏d
.á«ªæà∏d »eÓ°SE’G ∂æÑdG øe »eÓ°SE’G
AÉ°†YCG ÜôYCG ,áæjõëdG áÑ°SÉæªdG √òg »ah

ádO áYƒªée »a äÉcô°ûdG øe ójó©∏d IQGOEG
¬ªMQ πeÉc ¬∏dGóÑY ídÉ°U ï«°ûdG ¿Éc ,ácôÑdG
øe ó``jó``©`dG IQGOEG ¢ùdÉée »``a G kƒ``°`†`Y ¬``∏`dG
ájô«îdGh á«YÉªàL’G äÉ°ù°SDƒªdGh äÉ«©ªédG
,»``Hô``©`dG ô``μ`Ø`dG äÉ``°`ù`°`SDƒ`e π``ã`e á``«`aÉ``≤`ã`dGh
áÑgƒª∏d ¬dÉLQh õjõ©dGóÑY ∂∏ªdG á°ù°SDƒeh
»``eÓ``°`SE’G øeÉ°†àdG ¥hó``æ` °` Uh ,´Gó`` ``HE’Gh
.±QÉ°üªdGh πjƒªà∏d á«Hô©dG á«ªjOÉcC’Gh
πeÉc ¬``∏`dGó``Ñ`Y í``dÉ``°`U ï``«`°`û`dG ¿É`` c É``ª`c
IQÉéà∏d á«eÓ°SE’G áaô¨∏d É°ù«FQ ¬∏dG ¬ªMQ
áYÉæ°Uh IQÉéJ áaôZh ,áYGQõdGh áYÉæ°üdGh
±QÉ°üª∏d ΩÉ``©` dG ¢ù∏éªdG ¢``ù` «` FQh ,Ió`` L
ƒ°†Y ƒgh .á«eÓ°SE’G á«dÉªdG äÉ°ù°SDƒªdGh
»eÓ°SE’G ∂æÑdG ¢ù«Fôd ájQÉ°ûà°S’G áÄ«¡dG
.á«ªæà∏d
¢ù«FôdG ∫Éb ,áª«dC’G áÑ°SÉæªdG √òg »ah
PÉà°SC’G á«aô°üªdG ácôÑdG áYƒªéªd …ò«ØæàdG
Éfó°Tôe Ωƒ«dG πMQ ó≤d{ :∞°Sƒj óªMCG ¿ÉfóY
≈°SCG πμH ≈©æf PEGh ,∫hC’G ÉæeÉ¡dEG Qó°üeh
πc ôÑYh á«aô°üªdG ácôÑdG áYƒªée »a ¿õMh
,º«¶©dG óFÉ≤dG Gòg π«MQ É¡ÑJÉμeh É¡JGóMh
Éfó¡L πμH π°UGƒæ°S ÉæfCG ƒg ¬«dEG Éfó¡Y ¿EÉa
¬ªMQ ≈©°S »àdG á«eÉ°ùdG πãªdG á∏©°T πªM
äÉ©ªàéª∏d áeóN É¡≤«≤ëàd ¬JÉ«M ∫GƒW ¬∏dG

»a ÆÓ```H 4600 ø``e ô``ã``cCG â≤∏J z∫É```¨```°```TC’G{
∫hC’G ™```Hô```dG »```a »``ë``°``ü``dG ±ô``°``ü``dG ´É``£``b

.πjóæªdG »bƒ°T |
äÉ¶aÉëªdGh áë°üdG IQGRhh ∫É¨°TC’G
¢ùdÉéªdGh …QÉéàdG πé°ùdG IQGOEGh
,áØdÉîªdG äÓëªdG áÑ°SÉëªd ájó∏ÑdG
á«éjQóJ á«dÉe äÉeGôZ ¢Vôa ∫ÓN øe
∫ÉM »a •É°ûædG ±É``≤`jEG ≈``dEG π°üJ ób
πé°ùdG ójóéJ ±É≤jEG ™e ,ΩGõàd’G ΩóY
í«ë°üàH ΩGõàd’G ΩóY ∫ÉM »a …QÉéàdG
π«¨°ûJ IQGOEG ôjóe ÉYOh.áØdÉîªdG
ΩGóîà°SG ≈dEG »ë°üdG ±ô°üdG áfÉ«°Uh
»ë°üdG ±ô°üdG ihÉμ°T áeóN π«©ØJh
™bƒeh á«fhôàμd’G áeƒμëdG áHGƒH ôÑY
…CG »ah ,â``bh øe √ôaƒJ Éªd IQGRƒ``dG
øμªj Éªc ,Iô°ù«eh á∏¡°S á≤jô£H ¿Éμe
áeóN ΩGóîà°SG ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒª∏d
∞JÉ¡dG ≈∏Y IQGRƒ`` `dG äÉ``eó``N ¢``Vô``Y
å«M ,works.gov.bh ∫É``≤` æ` dG
IQOÉÑªdG √òg ∫ÓN øe IQGRƒdG ≈©°ùJ
™e ø«eóîà°ùªdG πeÉ©J π«¡°ùJ ≈``dEG
»a º¡°ùj É``ªq `e ,»``fhô``à` μ` dE’G ™``bƒ``ª`dG
áeó≤ªdG äÉ``eó``î` dG IOƒ``é` H AÉ`` ≤` `JQ’G
á``≤`«`bOh á``∏` eÉ``°` T äÉ``eƒ``∏` ©` e ô``«` aƒ``Jh
IAÉØμdGh áYô°ùdÉH AÓª©dGh ø«æWGƒª∏d
.ø«àHƒ∏£ªdG

Oó``Y ´É```Ø` `JQG ÜÉ`` Ñ` `°` `SCG ™`` Lô`` Jh
Iôãc ≈dEG ¥ôëªdG á¶aÉëe »a äÉZÓÑdG
Ωƒ≤J »``à`dG É¡«a IOƒ``Lƒ``ª`dG ºYÉ£ªdG
√É«ªdG π°SÉ¨e »a ΩÉ©£dG äÉØ∏îe »eôH
ôØ°ùj äGOGó°ùfG çhóM ≈dEG …ODƒj Éªe
á£ÑJôªdG πcÉ°ûªdG ø``e ô«ãμdG É¡æY
»``ë`°`ü`dG ±ô``°``ü``dG √É`` «` `e ¿É``°` †` «` Ø` H
Éªc ,…QÉéªdG √É«e »a íØW çhó``Mh
áμÑ°T »``a á``«`æ`gó``dG OGƒ``ª` dG Öμ°S ¿CG
QGô°VE’G ≈``dEG …ODƒ` j »ë°üdG ±ô°üdG
OGó``°`ù`fÉ``c »``ë`°`ü`dG ±ô``°` ü` dG ΩÉ``¶` æ` H
É°†jCG ≥Ñ£æj Gò``gh ,áμÑ°ûdG •ƒ£N
Ωóîà°ùJ »àdG äÉ``LGô``μ`dG Oƒ``Lh ≈∏Y
»a É¡«eQ ÖÑ°ùàj »àdG º«ë°ûàdG äƒjR
hCG É¡ªcGôJ »a »ë°üdG ±ô°üdG äÉμÑ°T
á∏FÉ°S OGƒe øe É¡dƒëJ áé«àf É¡bÉ°üàdG
…ODƒj âbƒdG Qhôe ™eh áÑ∏°U OGƒe ≈dEG
.Ék «FÉ¡f äÉμÑ°ûdG OGó°ùfG ≈dEG ∂dP
áfÉ«°Uh π«¨°ûJ IQGOEG ôjóe ócCGh
πª©J IQGRƒ`` `dG ¿CG »ë°üdG ±ô``°`ü`dG
≈∏YCÉH É¡JÉeóN áaÉc ºjó≤J ≈∏Y IógÉL
πª©Jh ,ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒª∏d IOƒ``L
IQGRhh äÉ¶aÉëªdG ™e ≥«°ùæàdG ≈∏Y
¢ùdÉéªdGh áYÉæ°üdG IQGRh áë°üdG
ºYÉ£ªdG ¢û«àØJ ∫Ó`` N ø``e á``jó``∏`Ñ`dG
,äÉ``LGô``μ` dGh á``jQÉ``é` à` dG äÓ``ë` ª` dGh
äÓëªdGh ºYÉ£ªdG Ωõ∏oj QGô``b OÉéjE’
hCG Iõ¡LCG Ö«côàH äÉLGôμdGh ájQÉéàdG
áeóîà°ùªdG äƒjõdGh ¿ƒgó∏d äÉë°Tôe
äÓμ°ûªd Ék «aÓJ ∂dPh ,√É«ªdG ±QÉ°üªH
»ë°üdG ±ô°üdG √É«e íØWh OGó°ùfG
Ék `°`Uƒ``°`ü`Nh ∞``jô``°`ü`à`dG äÉ``μ`Ñ`°`T »``a
â©°SƒJ »``à`dG á«æμ°ùdG ≥WÉæªdG »``a
ÖfÉL ≈``dEG ,É¡«a ájQÉéàdG ´QGƒ``°`û`dG
IQGRh ø«H ºFGO ≥«°ùæàd ¬LƒJ OƒLh

á©ªL »``bƒ``°`T ¢``Só``æ`¡`ª`dG ìô``°` U
áfÉ«°Uh π«¨°ûJ IQGOEG ôjóe πjóæªdG
∫É``¨` °` TC’G IQGRƒ`` `H »``ë`°`ü`dG ±ô``°` ü` dG
»fGôª©dG §«£îàdGh äÉjó∏ÑdG ¿hDƒ°Th
≈``dEG äOQh »``à` dG äÉ``ZÓ``Ñ` dG Oó``Y ¿CÉ` `H
≈∏Y ihÉμ°ûdGh äÉZÓÑdG »≤∏J õcôe
Ék ZÓH 4623 ≠∏H 80001810 º``bô``dG
…QÉédG ΩÉ``©`dG ø``e ∫hC’G ™``Hô``dG ∫Ó``N
âªJ »àdG äÉZÓÑdG OóY π°Uh ø«M »a
áYÉ°S ∫ÓN É¡àédÉ©eh É¡d áHÉéà°S’G
∫É``bh.Ék `ZÓ``H 4577 π``bG hCG ÆÓ``Ñ`dG ø``e
õcôe ≈dEG OôJ »àdG äÉZÓÑdG ¿EG πjóæªdG
πÑb øe É¡«≤∏J ºàj IQGRƒdÉH ä’É°üJ’G
äÉfÉ«ÑdG òNC’ õcôªdG »a ø«ØXƒe 6
ºbÉW ≈dEG É¡∏jƒëJ ºàj »dÉàdÉHh á∏eÉc
≥WÉæe Üƒéj …ò``dG »ë°üdG ±ô°üdG
áédÉ©ªd »eƒj πμ°ûH øjôëÑdG áμ∏ªe
õcôªdG ≈``dEG OôJ »àdG ÇQGƒ£dG ä’É``M
»ë°üdG ±ô°üdG äÉμÑ°ûH á≤∏©àªdGh
.QÉ£eC’G √É«e ∞jô°üJ äÉμÑ°Th
πjóæªdG »bƒ°T ¢Sóæ¡ªdG ±É°VCGh
≈``∏`YCG ø``e »``g ¥ô``ë` ª` dG á``¶`aÉ``ë`e ¿CG
PEG ,äÉ``ZÓ``Ñ`dG É¡æe Oô``J »àdG ≥WÉæªdG
Ék ZÓH 1461 ∫hC’G ™HôdG ∫Ó``N â¨∏H
áYÉ°S ∫ÓN Ék ZÓH 1441 áédÉ©e âªJ
1438`H áª°UÉ©dG á¶aÉëe É¡«∏J ,πbCG hCG
áeRÓdG äGAGô`` `LE’G PÉ``î`JG º``Jh Ék `ZÓ``H
ÉeCG ,Ék ZÓH 1425`` d πbG hCG áYÉ°S ∫ÓN
AÉ¡àf’G ºJ ó≤a á«HƒæédG á¶aÉëªdG »a
hCG áYÉ°S ∫ÓN Ék ZÓH 1220 áédÉ©e øe
»JCÉJ Gk ô«NCGh ,Ék ZÓH 1231 π°UCG øe πbCG
äÉZÓÑdG OóY »a á«dÉª°ûdG á¶aÉëªdG
ºJh Ék ZÓH 493 ≠∏H PEG ,É¡æe IOQGƒ`` dG
πbCG hCG áYÉ°S ∫Ó``N 491`` d áHÉéà°S’G
.ÆÓÑdG »≤∏J øe

(øjôëÑdG ÜÉ``H) á``eÉæªdG ¥ƒ``°ùd á©°SGh º``«≤©J á``∏ªM
óë∏d ó«MƒdG π«Ñ°ùdG »g á«©ªàéªdG ácGô°ûdG ¿CG í°VhCGh
øjôëÑdG Ö©°T ¿CG ÉØ«°†e ,ÉfhQƒc ¢Shô«a QÉ°ûàfG øe
,∫õæªdG »a AÉ≤ÑdÉH ™«ªédG ΩGõàdG á«ªgC’ ∑Qó``eh ´Gh
øe áeRC’G √òg RhÉéJ »a º¡°ùJ ácGô°ûdG √òg ¿CG É kë°Vƒe
äÉª«∏©àdGh äGOÉ°TQE’ÉH òNC’Gh á«dhDƒ°ùªH πª©dG ∫ÓN
º«≤©àdG ó«YGƒe ∫ÓN Ék °Uƒ°üNh á°üàîªdG äÉ¡édG øe
øe.Ék eƒªY áμ∏ªªdGh Ék °Uƒ°üN áª°UÉ©dG Égó¡°ûJ »àdG
áeÉ©dG äÉbÓ©dG IôFGO ¢ù«FQ GRô«e πFGh ó«°ùdG ôqÑY ¬à¡L
áeóN á°Uôa ácô°ûdG π«æH √RGõ``à`YG øY …ô°SCG ácô°ûH
ôªJ »àdG á«FÉæãà°S’G IôàØdG √òg »a áeÉæªdG ¥ƒ°S º«≤©J
.øWGƒªdGh øWƒ∏d áeóN ∂dPh ,áμ∏ªªdG É¡H

á∏ªM -øjôëÑdG ÜÉH GójóëJh- áeÉæªdG ¥ƒ°S ó¡°T
áq«°ù«FôdG ´QGƒ°ûdG º«≤©àd áæMÉ°ûH â≤∏£fG ,á©°SGh º«≤©J
¢Shô«a áëaÉμªd á«æWƒdG á∏ªë∏d Ék `ª`YO ,äÉ``bô``£` dGh
áª°UÉ©dG á¶aÉëe ™e ≥«°ùæàdGh ¿hÉ©àdÉH ∂dPh ,ÉfhQƒc
ô°†M.(…ô°SCG) ácô°T øe IQOÉÑªHh ,áWô°ûdG ájôjóeh
ôjóe ,ø«Yƒ£àªdG øe OóY É¡«a ∑QÉ°T »àdG ,º«≤©àdG á«∏ªY
ï«°ûdG ó``cCG Éª«a ,áª°UÉ©dG á¶aÉëe áWô°T ájôjóe ΩÉY
¿CG áª°UÉ©dG ßaÉëe áØ«∏N ∫BG øªMôdGóÑY ø``H ΩÉ°ûg
¢UÉîdG ´É£≤dÉH á¶aÉëªdG É¡à≤≤M »àdG Ió«WƒdG ábÓ©dG
»©ªàée ¿hÉ©J õjõ©J »a âª¡°SCG ø«Yƒ£àªdG ÖfÉL ≈dEG
.ÉfhQƒc ¢Shô«a áëaÉμe á∏ªM »a ΩÉæàe »``Yh ≥∏Nh

á«cQÉ°ûàdG á«dÉªdGh á«aô°üªdG äÉ``eó``î`dGh
øe ô«ãμdG iƒà°ùe ≈∏Y É¡à°†¡f ¢ù°SDƒeh
¬fƒμH É«ªdÉY ¬æY ±ôY Éªc .á«eÓ°SE’G ∫hódG
,»eÓ°SE’G OÉ°üàb’G áØ°ù∏Ød á«©Lôe ≈``∏`YCG
âfÉc ó≤a ,ô«îdG ∫ÉªYCG »a ¬JOÉjQ øe ÉbÓ£fGh
¬àªgÉ°ùeh ¬∏dG ¬ªMQ ídÉ°U ï«°ûdG äÉeGõàdG
ºdÉ©dG AÉëfCG ™«ªL »a äÉ©ªàéªdG á«ªæJ »a
.É¡d ô«¶f ’
IóY øe ºjôμJh AÉØàMÉH π``MGô``dG »¶M
áHÉ≤f ¬``à`eô``c å``«`M á``«`æ`ah á``«` eÓ``YEG äÉ``¡` L
…òdG Qhó∏d ÉªjôμJ ø«jô°üªdG ø««≤«°SƒªdG
ø«fÉæØdG ºYO »a Üô©dG ¿ƒjõØ∏Jh IÉæb ¬Ñ©∏J
¬àëæe Éªc ,ΩÉ``Y πμ°ûH Üô``©`dGh ø«jô°üªdG
ähô«H »a á«μjôeC’G zâ°Sôg ∂``j’{ á©eÉL
.ä’É°üJ’Gh ΩÓYE’G »a ájôîa √GQƒàcO áLQO
¬ªMQ πeÉc ¬∏dGóÑY ídÉ°U ï«°ûdG ¢SCGôJ
»gh ,ácôÑdG ádO áYƒªée IQGOEG ¢ù∏ée ¬∏dG
áμ∏ªªdG »a ∫É``ª`YC’G äÉYƒªée ôÑcCG ió``MEG
øe ôãcCG πÑb É¡°ù°SCG »àdGh ,ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG
,á«ªæàdGh QÉªãà°SÓd ácôÑdG CÉ°ûfCG Éªc ,ÉkeÉY 50
∑ƒ``æ` Ñ` dG ø`` e ó``jó``©` ∏` d á``°` †` HÉ``b á``cô``°` T »```gh
»a äÉcô°ûdGh á«eÓ°SE’G á«dÉªdG äÉ°ù°SDƒªdGh
.ºdÉ©dG ∫ƒM áYƒæàªdG ∫ÉªYC’G ∞∏àîe
¢ù∏ée ƒ°†Yh É k°ù«FQ ¬fƒc ≈dEG áaÉ°VE’ÉH

…ô°üªdG »eÓ°SE’G π°ü«a ∂æH ºK »eÓ°SE’G
∑ƒæH ±ÓîH »fGOƒ°ùdG »eÓ°SE’G π°ü«a ∂æHh
ácôÑdG ácô°Th ¿óædh É«fÉàjQƒe »a ácôÑdG
…Oƒ©°ùdG πjƒªàdG â«Hh ¿óæd »a QÉªãà°SÓd
.»côàdG ácôÑdG â«Hh »°ùfƒàdG
™∏£e »``à`«`aƒ``°`ù`dG OÉ`` ë` `J’G ∂``μ`Ø`J ó``©` H
∂æH πMGôdG ¢ù°SCG »°VÉªdG ¿ô≤dG äÉ«æ«©°ùJ
…ô°üªdG ∫É``ª` dG â``«`Hh ¿É``à`°`ù`NGRÉ``c á``cô``Ñ`dG
ΩÉb Éªc ,É``°`†`jCG ¿É``à`°`ù`NGRÉ``c »``a …Oƒ``©`°`ù`dG
πNGO »eÓ°SE’G OÉ°üàbÓd πeÉc ídÉ°U AÉ°ûfEÉH
»a AGôÑîdG øe Gô«Ñc GOóY º°†j ôgRC’G á©eÉL
.»eÓ°SE’G OÉ°üàb’G ∫Éée
πLQ ™``e ¢ù°SCG »``eÓ``YE’G ¿Gó``«`ª`dG »``ah
ΩÉY º«gGôÑdG ó«dh ï«°ûdG …Oƒ©°ùdG ∫ÉªYC’G
§°ShC’G ¥ô°ûdG ¿ƒjõØ∏J õcôe ¿óæd »a 1991
π°üØfG ¿CG ó©Hh MBC IÉæb ¬æY âLôN …òdG
ôLCÉà°SG »àdG ART IÉæb ¢ù°SCG IÉæ≤dG øY
ó©H É``«`dÉ``£`jEÉ`H É`` ehQ »``a äÉ``gƒ``jOƒ``à` °` SG É``¡`d
zCGôbEG{ IÉæb ¢ù°SCG 1993 ΩÉY »a GójóëJh ∂dP
»a ¢ù°SCG Éªc ,»eÓ°SE’G øjódG »a á°ü°üîàªdG
åÑdGh êÉàfE’G ≈dƒàJ ácô°T 2001 ΩÉY ¿OQC’G
.á«eÓYE’G áæjóªdG ácô°T º°SG âëJ »fƒjõØ∏àdG
¬ªMQ πeÉc ¬∏dGóÑY ídÉ°U ï«°ûdG øY ±ôY
áãjóëdG á«eÓ°SE’G áaô«°üdG ó``FGQ ¬fCÉH ¬∏dG

á``«` Hô``©` dGh á``«`é`«`∏`î`dG áo ` MÉ``°` ù` dG äó``≤` a
ájOÉ°üàb’G É¡JóªYCG øe Gó``MGh á«eÓ°SE’Gh
ídÉ°U ï«°ûdG π«MôH á``«` eÓ``YE’Gh á«dÉªdGh
áYƒªée IQGOEG ¢ù∏ée ¢ù«FQ ,πeÉc ¬∏dGóÑY
∂dPh ,É¡°ù°SDƒeh (ABG) á«aô°üªdG ácôÑdG
áμYh ó©H .2020 ƒjÉe 18 ø«æKE’G Ωƒj AÉ°ùe
πª©dG øe äGƒæ°S ó©H ¬H âªdCG áÄLÉØe á«ë°U
.√ôaÉXCG áeƒ©f òæe ÉgCGóH áØ∏àîªdG øjOÉ«ªdG »a
á«Øë°üdG ¬JGAÉ≤d ó``MCG »a πMGôdG ócDƒj
á∏MôªdG »a ¿Éc ÉeóæY äCGóH á«æ¡ªdG ¬JÉ«M ¿CG
º°Sƒe »a √ó``dGh ™e Éaƒ£e πªYh á«FGóàH’G
,∫ƒ≤j Éªc ,…QÉ``é`J ´hô°ûe ∫hCG É``eCG ,èëdG
»a Ωóîà°ùJ âfÉc »àdG z¿ÉaôîdG π``LQCG{ ¿Éc
™e É¡Ñ©∏j z¢TƒÑμdG{ ` H áahô©e ájRÉéM áÑ©d
.áÑ©∏dG äGhOCG º¡©«Ñj ºK ¬FÉbó°UCG
πªY IóL áæjóe »a ájƒfÉãdG á∏MôªdG »a
áaÉ°ûc äGhOCGh á«°VÉjQ äGhOC’ ’ƒéàe É©FÉH
á«©eÉédG á∏MôªdG »ah IóL ¢SQGóªd É¡©«Hh
áYÉÑ£d áÑJÉc á``dBG ¬``H Gô«¨°U É``fÉ``cO ôLCÉà°SG
ÜÓ£d É¡©«H ºK øeh Égôjƒ°üJh äGô°VÉëªdG
á©eÉédG
»a Iô«Ñch Iô«ãc äÉeÉ¡°SEG ô«ÑμdG πMGô∏d
∑ƒæÑdGh á«dÉªdG äÉ°ù°SDƒªdG øe ójó©dG ¢ù«°SCÉJ
»``HO ∂``æ`H ¢ù«°SCÉJ ∫É``ã`ª`dG π«Ñ°S ≈``∏`Y É¡æe

zÉÑ«H{ áeÉ©dG IQGOE’G ó¡©e IQGOEG ¢ù∏ée ´ÉªàLG ∫ÓN

´É``£``≤``dG π``ª``Y äÉ``«``é``«``JGô``à``°``SG ∞``«``«``μ``J :¢``ù``ª``°``T ø```H .O
á``«``æ``Wƒ``dG äÉ```©```∏```£```à```dG á```Ñ```cGƒ```ª```d IQhô`````°`````V ΩÉ````©````dG
áaÉc ¬JÉeóN »a ™°ShCG »fhôàμdEG ∫ƒëàd ó¡©ªdG øe áë°VGh ájõgÉL :Oƒªëe ∫BG ¿ÉfóY
™«ªL ¿CG Oƒ``ª` ë` e ∫BG í`` `°` ` VhCGh
ób ¬∏ªY äÉ«é«JGôà°SGh ó¡©ªdG äGQOÉÑe
á«ª∏©dG äÉ°SQÉªªdG ≈∏°†Ød É≤k ah â«æH
äÉ°SGQódG ≈∏Y äõ``μ`JQGh ,á«≤«Ñ£àdGh
ó¡©ªdG QOGƒ``c É¡H âeÉb »àdG á«∏ëªdG
´É£≤∏d á«∏©ØdG äÉLÉ«àM’G á°SGQO ó©H
¿CG ÉØk «°†e ,øjôëÑdG áμ∏ªe »``a ΩÉ``©`dG
´ÉÑJÉH ¬JÉeóN ºjó≤àH ó¡©ªdG ájQGôªà°SG
πª©dÉH AÉ≤JQ’G »a º¡°ù«°S äÉ«dB’G √òg
QOGƒμdG á«LÉàfEGh IAÉØc ™aQh »eƒμëdG
.ΩÉ©dG ´É£≤dG »a á∏eÉ©dG á«°ù°SDƒªdG
¢ù∏ée ´ÉªàLG ¿CG ôcòdÉH ôjóédG
™«°VGƒªdG øe ójó©dG ≈dEG ¥ô£J IQGOE’G
øe Om ó`` Y PÉ``î` JG ≈`` dEG äOCG »``à`dG áª¡ªdG
π«dO OÉªàYG É¡°SCGQ ≈∏Yh áª¡ªdG äGQGô≤dG
IóYÉbh ,çóëªdG ájQÉ°ûà°S’G äÉeóîdG
QÉ«àN’ áæª°†àªdG ó¡©ª∏d ø«jQÉ°ûà°S’G
äÉ``WGô``à` °` T’G Ö°ùëH ø``«`jQÉ``°`û`à`°`S’G
á≤«Kh OÉ``ª`à`YGh ,á``«`∏`NGó``dG ô«jÉ©ªdGh
ô°ûf äGAGôLEG á°SÉ«°Sh çƒëÑdG IóæLCG
á°ûbÉæe ≈dEG áaÉ°VE’ÉH ,á«ª∏©dG çƒëÑdG
¢†«ØîJ ó©H ó¡©ª∏d á«dÉªdG ´É``°` VhC’G
âbƒdG ¢ùØf »ah %30 áÑ°ùæH äÉ≤ØædG
.á«LÉàfE’G ≈∏Y á¶aÉëªdG
IOÉ`` °` `TE’G ´É``ª` à` L’G ∫Ó`` N º``J É``ª` c
hõ`` jB’G IOÉ``¡`°`T ≈``∏`Y ó¡©ªdG ∫ƒ°üëH
™«ªéd √RÉ``«` à` LG ó``©` H 9001:2015
»∏NGódG ≥«bóàdG äÉÑ∏£àeh äÉWGôà°T’G
º``bÉ``W ¢``ù`∏`é`ª`dG ô``μ` °` Th ,»`` LQÉ`` î` `dGh
ôjóªdG IOÉ©°S IOÉ«≤H …QGOE’G ó¡©ªdG
≈∏Y ó``¡`©`ª`dG »Ñ°ùàæe ™``«`ª`Lh ΩÉ``©` dG
,√QÉéfEG ºJ Ée »a º¡«fÉØJh º¡°UÓNEG
ó¡édG øe ójõªdG ∫òH ≈∏Y É©«ªL º¡ãMh
πμ°ûH ó¡©ªdG äGRÉ``é`fEG ≈∏Y á¶aÉëª∏d
Ée πc ºjó≤J âbƒdG ¢ùØf »ah ºjóà°ùe
.áeOÉ≤dG á∏Môª∏d Ö°SÉæeh ójóL ƒg

,»fhôàμdE’G ÖjQóàdGh º∏©àdG ∫Éée »a
øY ôªKCG IQGOE’G ¢ù∏ée n´ÉªàLG ¿CG ôcPh
õμJôJ »àdG áaOÉ¡dG äÉ°SÉ«°ùdG øe ójó©dG
»fhôàμdE’G ∫ƒëà∏d ó¡©ªdG º``YO ≈∏Y
,á``«`°`SÉ``°`SC’G ¬JÉ«∏ªY ™«ªL »``a »``∏`μ`dG
¢ù«FQ øY ák HÉ«f ,áÑ°SÉæªdG √ò¡H Ék¡Lƒe
ôjó≤àdGh ôμ°ûdG ,IQGOE’G ¢ù∏ée AÉ°†YCGh
™FGôdG º¡∏ªY ≈∏Y ó¡©ªdG »Ñ°ùàæe πc ≈dEG
√ò``g äÉÑ∏£àªd º¡àHÉéà°SG á``Yô``°` Sh
ó©H ø``Y Ö``jQó``à`dGh πª©dG ø``e á∏MôªdG
á«°VGôàa’G äÉeóîdG ºjó≤Jh π«©ØJh
¬àdÉ°SQ á``jOCÉ` J »``a ó¡©ªdG ôªà°ùj »μd
±hô¶dG √ò``g π``X »``a ¬``Lh π``ª`cCG ≈∏Y
.á«FÉæãà°S’G

.ÉfhQƒc
∫BG ¥GRô`` dGó`` Ñ` `Y ¿É`` fó`` Y ô`` `cP É``ª` c
ó¡©e IQGOEG ¢ù∏ée ¢ù«FQ ÖFÉf ,Oƒªëe
πn ªY øuªãj ¢ù∏éªdG ¿CG ,áeÉ©dG IQGOE’G
¢Shô«a á¡LGƒªH ∞∏μªdG øjôëÑdG ≥jôa
ó¡©ªdG Ωõà∏jh ,á«Ñ£dG ºbGƒ£dGh ÉfhQƒc
Ék«YGO Oó°üdG Gò``g »``a äÉ¡«LƒàdG πμH
πc øe øjôëÑdG ßØëj ¿CG πLh õY ≈dƒªdG
áë°VGh ájõgÉL ∂dÉæg ¿CG ócCG Éªc .Aƒ°S
»a ™°ShCG »fhôàμdEG ∫ƒëàd ó¡©ªdG øe
äGQÉ``°`û`à`°`SG ø``e ¢``ù`ª`î`dG ¬``JÉ``eó``N π``c
≈dEG áaÉ°VE’ÉH çƒëHh º««≤Jh OÉ°TQEGh
≥≤M ób ó¡©ªdG ¿CG ≈dEG Gkô«°ûe ,ÖjQóàdG
á«dÉëdG IôàØdG πX »a á«Yƒf äGRÉéfE
G
m

,¢ùª°T øH óªëe óFGQ Qo ƒàcódG ón `cs CG
pá``eÉ``©`dG pIQGOE’G ó¡©ªd ΩÉ``©` dG ôo ` jó``ª` dG
äÉ«é«JGôà°SG
∞««μJ
In Qhô``°`V ,zÉÑ«H{
p
p
äÉ©∏£àdG ÖcGƒj ÉªH ΩÉ©dG ´É£≤dG
πªY
p
ƒëf ,á«dÉëdG pá``eRC’G πX »a ,á«æWƒdG
á¶aÉëªdGh AÉ``£`©`dG Iô«°ùe pá``∏`°`UGƒ``e
Ωó©H ,á«æWƒdG pá«YƒædG äGRÉéfE
’G ≈∏Y
p
É¡à¡LGƒe πH äÉjóëàdG Ωn É``eCG ±ƒ`
p `bƒ``dG
≈∏°†ØH
p
pá«≤«Ñ£àdGh pá«ª∏©dG äÉ«é¡æªdG
AÉL .»eƒμëdG pπª©dÉH pAÉ≤JQÓd páeRÓdG
IQGOEG ¢ù∏éªH ó©H øY ¬YÉªàLG ∫n ÓN ∂dP
x Qƒ°†ëH ó¡©ªdG
,Oƒªëe ∫BG ¿ÉfóY øe πc
∂Ñ«éH áaô©ªdGh äÉeƒ∏©ªdG á«æ≤J ôjóe
k
IQƒàcódGh ,¢UÉîdG ´É£≤dG
øY Óãªe
p
OQGƒª∏d óYÉ°ùªdG π«cƒdG ,IOhÉ©ªdG ôKƒc
,º«∏©àdGh á``«`Hô``à`dG IQGRƒ`` `H á``jô``°`û`Ñ`dG
π«cƒdG ,óMGƒdGóÑY áªWÉa IQƒàcódGh
º«gGôHEGh ,äÉeóîdGh OQGƒª∏d óYÉ°ùªdG
OQGƒª∏d óYÉ°ùªdG IQGRƒ`` dG π«ch ,π``HCG
OÉ°üàb’Gh á«dÉªdG IQGRƒH äÉeƒ∏©ªdGh
.»æWƒdG
ó¡©e ¿CG ¢ùª°T ø``H .O í`` °` `VhCGh
n
òæe π` ª` Y ó``b zÉ``Ñ` «` H{ á``eÉ``©` dG IQGOE’G
äÉLÉ«àMG
πc pá«Ñ∏J ≈∏Y pá``eRC’G ájGóH
p
¬``JÉ``eó``N ∫Ó`` N ø``e »``eƒ``μ`ë`dG ´É``£` ≤` dG
≈∏Y pπª©dÉH Ék«dÉM Ωƒ≤jh ,á«fhôàμdE’G
™°VƒdG páÑcGƒªd Ió``jó``L á«é«JGôà°SG
∫ÓN øe ,á«dƒª°T ôãcCG mIQƒ°üH »dÉëdG
¬JÉeóN ™«ªL ≈``dEG »éjQóàdG ∫tƒëàdG
Om É°TQEGh º««≤Jh
çƒëHh
äGQÉ°ûà°SG
øe
m
m
m
¿Éª°†d ,á«fhôàμdEG äÉeóN
≈dEG ÖjQóJh
m
á«eƒμëdG äÉeóîdG á«Ñ∏J pájQGôªà°SG
äÉ``Ä`«`¡`dGh äGQGRƒ`
` ` ` dG π``μ` d á``Ø`∏`à`î`ª`dG
p
.O ø«H Éªc .ΩÉ``©`dG ´É£≤dG äÉ°ù°SDƒeh
»àdG äGAGô`` LE’Gh äGƒ£îdG ¢ùª°T øH
ø«ØXƒªdG ≈∏Y ®ÉØë∏d
óo ¡©ªdG ÉgòîJG
p
Ék«°TÉªJ πª©dG ô«°S ¥ô``Wh äÉØXƒªdGh
¢Shô«a áëaÉμªd á«æWƒdG äGOÉ°TQE’G ™e

93

√ôgR ó«°ùdG

Ω2020 ƒjÉe 20 - `g1441 ¿É°†eQ 27 AÉ©HQC’G - ¿ƒ©HQC’Gh á°ùeÉîdG áæ°ùdG - (15398) Oó©dG

AÉë°UCGh AÉ«æZCG
≈Jƒeh AGô≤a ..

¿ƒ°û«©j øjòdG ¿Éμ°ùdG øe Oó``Y ôÑcCGh ,øjOô°ûªdG
.ô≤ØdG §N âëJ
øe ™Ñ£dÉH »fÉ©J ∑Qƒjƒ«f »a Iô«≤ØdG AÉ«MC’Gh
Óãe AÉ«MC’G √òg .´ƒf …CG øe äÉeóîdG …OôJh Aƒ°S
äÉ«Ø°ûà°ùªdÉH áfQÉ≤e á°ùFÉH áeÉY äÉ«Ø°ûà°ùe É¡eóîJ
ô°ùØJ »àdG ÜÉÑ°SC’G óMCG Gògh ,AÉ«æZC’G ΩóîJ »àdG
»a ÉfhQƒμH ø«HÉ°üe ¿ƒJƒªj øjòdG OGóYCG ¿CG GPÉªd
.ô«ãμH ôÑcCG Iô«≤ØdG AÉ«MC’G √òg
øe ¿ƒfÉ©j ∑Qƒ``jƒ``«`f »``a AGô``≤`Ø`dG ø``e %86h
øY áªLÉædG ¢VGôeC’G É°Uƒ°üNh ,áæeõªdG ¢VGôeC’G
.á«ë°üdG ájÉYôdG »fóJh ájò¨àdG Aƒ°S
»a Ö``JÉ``μ` dG É``gô``cP ≥``FÉ``≤` ë` dGh ΩÉ`` ` `bQC’G √ò`` g
…OÉ°üàb’G º∏¶dG ¿EG ∫ƒ≤dÉH ∫É≤ªdG ºààîjh .¬dÉ≤e
ø«æ°ùH ÉfhQƒc πÑb ∑Qƒjƒ«f »a OƒLƒe »YÉªàL’Gh
»a ¢SÉædG äƒªj á∏jƒ£dG ø«æ°ùdG √òg ôÑYh .á∏jƒW
.A§ÑH á°ùFÉÑdG ´É°VhC’G √òg ÖÑ°ùH ∑Qƒjƒ«f
πà≤j »YÉªàL’Gh …OÉ°üàb’G º∏¶dG :∫ƒ``≤`jh
ƒg çóM …òdG øμd ,âbƒdG ∫GƒW ∑Qƒjƒ«f »a ¢SÉædG
πμ°ûH áªdDƒªdG á≤«≤ëdG √òg ô¡XCG ÉfhQƒc ¢Shô«a ¿CG
.¥É£ædG ™°SGhh ÖYôe
ƒëædG Gòg ≈∏Y ∑Qƒjƒ«f ≈dEG áÑ°ùædÉH í°üj Ée
ºdÉ©dG ≈dG áÑ°ùædÉH í°üj ,ÖJÉμdG ìô°T Ée ƒëf ≈∏Y
.Ωƒ«dG ¬∏c
º∏¶dG Iƒ``≤` H ô``¡``XCG É`` fhQƒ`` c AÉ`` `Hh ¿CG »``æ`©`f
∞∏àîe »a ø«jÓªdG äÉÄe ¬æe »fÉ©j …òdG »YÉªàL’G
.AÉHƒdG øe IÉfÉ©e ó°TC’G ºg ºdÉ©dG AGô≤a .ºdÉ©dG ∫hO
.á°û¡dG Iô«≤ØdG äÉÄØdG √ò¡H É°SÉ°SCG ∂àØj ¢Shô«ØdG
øjòdG ºdÉ©dG »a ø«jÓªdG äGô°ûY ¿CG É°†jCG ßMÓædh
ºg ø«∏WÉ©dG ±ƒØ°U ≈dEG ¿ƒª°†æjh º¡ØFÉXh ¿hó≤Øj
.AÉ«æZC’G øe Gƒ°ù«dh AGô≤ØdG øe É°SÉ°SCG
âëJ »YÉªàL’G º∏¶dG á«°†b íÑ°üJ ¿CG Oôéeh
ôeCG ¬``JGP óM »a ƒg É``fhQƒ``c ÖÑ°ùH Aƒ°†dG Iô``FGO
.»HÉéjEG
AÉ``Hƒ``dG áæëe ¿CG É°†jCG á``«`HÉ``é`jE’G Qƒ`` eC’G ø``e
ÉjÉ°†≤d ºdÉ©dG »a ºμëdG º¶f øe ô«ãc ∫ÉªgEG âØ°ûc
ájƒdhC’G É¡FÉ£YEG ΩóYh á«YÉªàL’Gh á«ë°üdG ájÉYôdG
.áÑLGƒdG
∞∏àîe ¬ÑæJ É``ª`HQ É``¡` fC’ á``«`HÉ``é`jEG Qƒ`` eCG √ò``g
IQhô°V ≈dEGh ,ÉjÉ°†≤dG √òg ≈dEG ºdÉ©dG »a äÉeƒμëdG
∫ó©dG ø``e GQó``b ƒ``dh ≥≤ëj ÉªH äÉ°SÉ«°ùdG ô««¨J
.»YÉªàL’G

∫hO πc ìÉàLGh ÉfhQƒc ¢Shô«a ô°ûàfG ø«M
’h ,ô«≤ah »æZ ø«H ¥ôØj ’ AÉHƒdG ¿CG π«b ,ºdÉ©dG
..Oƒ°SCGh ¢†«HCG ø«H ’h ,∫ƒÄ°ùe ô«Zh ∫ƒÄ°ùe ø«H
QÉÑàY’G ó«©j ±ƒ°S AÉHƒdG ¿CG É°†jCG π«bh .Gòμgh
πc ™ªéJ »àdG áeÉ©dG á∏«ÑædG á«fÉ°ùfE’G º«≤dG ≈``dEG
»YÉªàL’G ∫ó©dG πãe º«b ≈dEG QÉÑàY’G ó«©jh ,ô°ûÑdG
.IGhÉ°ùªdGh
Gòg ¿CG âÑK »∏ª©dG ™bGƒdG »a ¬fCG á≤«≤ëdG øμd
AGô≤ØdGh AÉ«æZC’G ¿CG Éë«ë°U ¢ù«d ..Éë«ë°U ¢ù«d
¿CG Éë«ë°U ¢ù«dh ..¢Shô«ØdG Ωƒég ΩÉ``eCG AGƒ°S
πbC’G ≈∏Y IGhÉ°ùªdGh ∫ó©dG º«≤d QÉÑàY’G OQ AÉHƒdG
.É¡JÉ°SÉ«°Sh ºμëdG º¶æH ≥∏©àj Éª«a
Éª¡e ÓjƒW ’É≤e π«∏b πÑb äCGôb óbh Gòg ∫ƒbCG
ºYóe GóL »∏ªY ™bGh øeh ,äGòdÉH ôeC’G Gò¡H ≥∏©àj
.ΩÉbQC’Gh ≥FÉ≤ëdÉH
∑Qƒjƒ«f áæjóe AÉ``æ`HCG ó``MCG ÜÉ°T ¬Ñàc ∫É≤ªdG
¿óªdG ôÑcCG º∏©f Éªc »gh ,É¡«a ¢û«©jh á«μjôeC’G
ôÑcCG É¡«a §≤°Sh ,¢Shô«ØdG É¡Hô°V »àdG á«μjôeC’G
AÉ«æZCG{ ¬fGƒæY ∫É≤ªdGh .äÉHÉ°UE’Gh äÉ«aƒdG OGóYCG
.z≈Jƒeh AGô≤a ..AÉë°UCGh
.∫É≤ªdG »a AÉL Éªe É°†©H ™HÉàæd
≈∏Y É``μ` jô``eCG ¿ó``e ô``Ñ` cCG ø``e ∑Qƒ``jƒ``«` f á``æ`jó``e
äÉ«aƒdG ∞°üæa ,ÉfhQƒμd á«ë°V âfÉc »àdG ¥ÓWE’G
.∑Qƒjƒ«f á≤£æe øe É¡∏c ÉμjôeCG »a
ΩÉeCG ¿hhÉ°ùàe É©«ªL ÉæfEG áj’ƒdG ºcÉM ∫ƒ≤j
¢†«HCG ø«H ’h ô«≤ah »æZ ø«H Éæg ¥ôa ’ ÉfhQƒc
.Éë«ë°U ¢ù«d Gòg øμd .Oƒ°SCGh
ô°ûàæe ¢Shô«ØdG ¿CG ≈dEG ô«°ûJ ΩÉbQC’Gh ≥FÉ≤ëdG
»a …CG ,∑Qƒjƒ«f »a Gô≤a ôãcC’G AÉ«MC’G »a É°SÉ°SCG
∫ƒ°UCG øe ¿Éμ°ùdG …CG ,∂fÉÑ°ù«¡dGh Oƒ°ùdG AÉ«MCG
.á«æ«J’ á«fÉÑ°SCG
»a ÉfhQƒμH äÉ«aƒdG ∫ó©e ¿CG ≈dEG ΩÉbQC’G ô«°ûJ
,∞dCG 100 πμd É°üî°T 22 ≠∏Ñj ∂fÉÑ°ù«¡dG •É°ShCG
•É°ShCG »ah ,∞dCG 100 πμd 20 Oƒ°ùdG •É°ShCG »ah
.§≤a 10 ¢†«ÑdG
»fÉ©J »àdG á«μjôeC’G ¿óªdG ôãcCG øe ∑Qƒjƒ«fh
ádGó©dG ÜÉ«Z øeh ,IOÉëdG á«≤Ñ£dG äÉeÉ°ù≤f’G øe
á«μjôeCG áæjóe …CG øe ôãcCG á«YÉªàL’Gh ájOÉ°üàb’G
.iôNCG
ƒëfh ,ô«fƒ«∏H ∞``dCG 70 óLƒj ∑Qƒ``jƒ``«`f »``a
øe OóY ôÑcCG óLƒj ∑Qƒjƒ«f »ah .ô«fƒ«∏e ¿ƒ«∏e

ø``«H Ió``jóL á``¡LGƒe á``MÉ°S ..É``«Ñ«d
ø«°VQÉ©ªdGh ø«dGƒªdG ø``«jQƒ°ùdG ø«∏JÉ≤ªdG
’k GDƒ`°`S ¬`` qLh ¬``fEG ∫É``b IóëàªdG
øY á``jQƒ``°` ù` dG á``eƒ``μ` ë` dG ≈`` `dEG
√É``JCGh ,…RÉ``¨`æ`H ≈``dEG äÓ``Mô``dG
π≤æd{ á°ü°üîe
É¡fCG ÜGƒ``é`dG
q
ø«jQƒ°ùdG É°Uƒ°üNh
ø««fóªdG
k
OQƒ``jh .zÉ``«`Ñ`«`d »``a ø«ª«≤ªdG
ºd{ º¡fCG ºgôjô≤J »a AGôÑîdG
.zqOôdG Gòg á që°üH Gƒ©æà≤j
á©eÉL »a åMÉÑdG í qLôjh
»a »fÉeGQ πjƒeÉ°S OQƒØ°ùchCG
¿CG ¢SôH ¢ùfGôa ádÉcƒd íjô°üJ
ø«H ÜQÉ≤àdG ∞∏N É«°ShQ ¿ƒμJ
øjò∏dG ôàØMh ≥°ûeO áeƒμM
hó`` Y{ á``¡` LGƒ``ª` H ¿É``æ` eÉ``°`†`à`j
¿EG ∫ƒ≤jh .É«côJ ƒg z∑ôà°ûe
Iô≤fCG ôjòëJ{ ƒg É«°ShQ ±óg
á°SQÉªe ≈``∏`Y IQOÉ```b É``¡` fCG ø``e
áÄaÉμàe ô«Z á«eÉ≤àfG äÉ«∏ªY
ájôμ°ù©dG ∫É``ª``YC’G ≈``∏`Y GkOQ
ó«©°üJ ôÑY ,ÉjQƒ°S »a á«côàdG
¿CÉ°T ø``eh .zÉ«Ñ«d »``a ∫OÉÑàe
≥∏îj{ ¿CG ,»``fÉ``eGQ ≥``ah ,∂``dP
≈``dEG …ODƒ` ``jh É``«`cô``à`d ø«à¡ÑL
.zÉ¡JGQób ±Gõæà°SG
º`` ` `eC’G AGô`` ` Ñ` ` `N Qó`` ` ≤` ` `jh
GkOÉæà°SG ,ºgôjô≤J »a IóëàªdG
Ée OƒLh ,zQOÉ°üªdG ¢†©H{ ≈dEG
»a …Qƒ°S ¥õJôe 5000 ÜQÉ≤j
¿ƒ∏JÉ≤ªdG{ º¡æª°V øe ,É«Ñ«d
º``Yó``d É``«` cô``J º``¡` Jó``æq ` L ø``jò``dG
.z»``æ` Wƒ``dG ¥É`` aƒ`` dG á``eƒ``μ` M
ºYóJ »``à` dG ,É``«` cô``J â``aô``à` YGh
»a ,¥É`` aƒ`` dG á``eƒ``μ` M á``«` fÓ``Y
≈dEG ø«∏JÉ≤e ∫É°SQEÉH ≥HÉ°S âbh
.ºgOGóYCG OqóëJ ºd É¡æμd ,É«Ñ«d
…Qƒ°ùdG ó°UôªdG Qqó` ≤` jh
±’B’G Oƒ``Lh ¿É°ùfE’G ¥ƒ≤ëd
ø``«` jQƒ``°` ù` dG ø``«` ∏` JÉ``≤` ª` dG ø```e
.É«Ñ«d »``a Iô`` ≤` `fC’ ø``«` dGƒ``ª` dG
»``eGQ ó``°`Uô``ª`dG ô``jó``e ∫ƒ``≤` jh
¢``ù`fGô``a á``dÉ``cƒ``d ø``ª` Mô``dGó``Ñ` Y
ƒëf â``∏`°`SQCG É«côJ ¿EG ¢``Sô``H
≈``dEG ábõJôªdG ø``e ±’BG á©°ùJ
Gkô` °` UÉ``b 150 º``¡` æ` «` H ,É``«` Ñ` «` d
18h 16 ø«H ºgQÉªYCG ìhGôàJ
øe ô``ã` cCG ¿CG í``°` Vƒ``jh .É``ek É``Y
Ék«dÉM ¿ƒ≤∏àj πJÉ≤e 3300{
zá«côJ äGôμ°ù©e »a ÖjQóàdG
∫Éà≤dG äÉ¡ÑL ≈dEG º¡dÉ°SQEG πÑb
.á«Ñ«∏dG áª°UÉ©dG ÜƒæL

≥°ûeO ø``«` H §``Hô``Jh .2012
≈∏Y ô``à`Ø`M π``≤`©`e ,…RÉ``¨` æ` Hh
,¢ù∏HGôW øe ôàeƒ∏«c ∞dCG ó©H
ácô°T Égôq«°ùJ á``jq ƒ``L äÓ``MQ
á°UÉîdG á``jQƒ``°` ù` dG ¿Gô``«` £` dG
.zΩÉ°ûdG áëæLCG{
…ôq ` °` S ô``jô``≤` J Ö``°` ù` ë` Hh
√òg âëª°S ,Ió``ë`à`ª`dG º``eCÓ` d
äÉÄe π≤æH á``jƒ``é`dG äÓ``Mô``dG
.á«Ñ«∏dG áMÉ°ùdG ≈dEG ø«∏JÉ≤ªdG
,IóëàªdG º``eC’G AGôÑN ó°UQh
ô``¶`M á`` Ñ` `bGô`` ª` `H ¿ƒ``Ø``∏``μ``ª``dG
,É«Ñ«d ≈∏Y ¢VhôØªdG áë∏°SC’G
ôÑY ΩÉ©dG ™∏£e òæe á∏MQ 33
ôjô≤àdG π≤æjh .ΩÉ°ûdG áëæLCG
OóY ¿CG ,¿Gó«ªdG »a QOÉ°üe{ øY
ø«ªYGódG ø«jQƒ°ùdG ø«∏JÉ≤ªdG
øe π`q ` ``bCG ƒ`` g ô``à` Ø` M ô``«`°`û`ª`∏`d
ôÑY º¡æe Oó``Y π≤àfGh .zø«ØdCG
ÖLƒªH ,ΩÉ°ûdG áëæLCG •ƒ£N
.ô¡°TCG áKÓK É¡Jóe zOƒ≤Y{
ó«æéJ ºq J ¬qfCG ôjô≤àdG ôcòjh
ácô°T ô``Ñ`Y ø«∏JÉ≤ªdG A’Dƒ` ` g
ôæZÉa á°UÉîdG á«°ShôdG ø``eC’G
ÉªdÉ£dh .ôàØM äGƒ``b ídÉ°üd
»a É``¡`d QhO …CG É``«` °` ShQ â``Ø`f
.É«Ñ«d »a ¢ShQ ábõJôe OƒLh
»ª°SQ ≥«∏©J …CG Qó°üj º``dh
º``eC’G ≥jôa ¿CG ’EG ,≥°ûeO øe

Éeó©H :(Ü ± CG) - ähô«H
äGƒ``b ø``«` H ∑QÉ``©` ª` dG â``Ø` bƒ``J
»a á∏JÉ≤ªdG πFÉ°üØdGh ΩÉ¶ædG
ÖLƒªH É``jQƒ``°` S Üô`` Z ∫É``ª`°`T
,Iô≤fCGh ƒμ°Sƒe ¬àeôHCG ¥ÉØJG
ø``«`H á`` ¡` `LGƒ`` ª` `dG ¿CG hó```Ñ` `j
áMÉ°ùdG ≈``dEG â∏≤àfG ø«aô£dG
ábõJôe πJÉ≤àj å«M ,á«Ñ«∏dG
ø«ªYGódG ídÉ°üd ø«aô£dG øe
.»°ShôdGh »côàdG
πFÉ°üØd ºYódG Iô≤fCG Ωqó≤Jh
É¡d á«dGƒe á°VQÉ©eh á«eÓ°SEG
áeƒμëd ∂``dò``ch ,É``jQƒ``°` S »``a
õjÉa á°SÉFôH »æWƒdG ¥É``aƒ``dG
É¡H ±ôà©ªdG ,É«Ñ«d »a êGô°ùdG
,πHÉ≤ªdG »a .IóëàªdG ºeC’G øe
»°SÉ°SC’G ºYGódG ƒμ°Sƒe ó©J
ºYóJh ,ó``°` SC’G QÉ°ûH ¢ù«Fô∏d
áØ«∏N ô«°ûªdG ΩÉY øe ôãcCG òæe
¥ô°T »a iƒbC’G πLôdG ,ôàØM
áª°UÉ©dG ≈∏Y ¬eƒég »a ,É«Ñ«d
.á«Ñ«∏dG
ø``«`H ÜQÉ`` ≤` `à` `dG ¢``ù` μ` ©` jh
πNGóàdG ≥°ûeOh ôàØM á£∏°S
.ø«YGõædG øjòg ø«H óYÉ°üàªdG
»a ájRGƒªdG áeƒμëdG äOÉYCG PEG
IQÉØ°S íàa ¢``SQÉ``e ø``e ådÉãdG
ájQƒ°ùdG áª°UÉ©dG »a ÉgOÓH
ΩÉ``Y ò``æ` e ô``ª` à` °` SG ∫É`` Ø` `bEG ó``©` H

ô£ØdGó«Yó©Hø«∏°üªdGΩÉeCG≈°übC’Góé°ùªdGíàaIOÉYEG

.≈°übC’G óé°ùªdG |
Qô``≤` ª` dG ø`` `eh .®ƒ``ë``∏``e π``μ` °` û` H
»a á``jƒ``é` dG äÓ``Mô``dG ±É``æ`Ä`à`°`SG
.á∏Ñ≤ªdG ™``«`HÉ``°`SC’G »``a π``«`FGô``°`SEG
øY á«∏«FGô°SE’G äÉ£∏°ùdG âæ∏YCGh
GQÉÑàYG ¿Éμ°ùdG ΩÉeCG ÅWGƒ°ûdG íàa
íàa ∂``dò``ch ,πÑ≤ªdG AÉ``©` HQC’G ø``e
™HÉ°ùdG »``a äÉ``fÉ``ë` dGh º``YÉ``£`ª`dG
.…QÉédG ô¡°ûdG øe øjô°û©dGh

Iõ``Z ´É``£` b »`` a á``dÉ``M 20 É``¡`æ`«`H
á«Hô¨dG áØ°†dG »a IÉ``ah »àdÉMh
.á∏àëªdG
QÉ``WEG »a AGô`` LE’G Gò``g »``JCÉ`jh
≈∏Y á``°`Vhô``Ø`ª`dG Oƒ``«`≤`dG ∞«ØîJ
äÉHÉ°UE’G OGóYCG ™LGôJ ó©H ¿Éμ°ùdG
»a óéà°ùªdG É``fhQƒ``c ¢``Shô``«`Ø`H
π«FGô°SEGh á«æ«£°ù∏ØdG »``°`VGQC’G

¢ùØf »``a IÓ°üdÉH ¢üî°T 300
¬à≤∏ZCG …ò``dG §FÉëdG óæY â``bƒ``dG
ÖÑ°ùH á``«` ∏` «` FGô``°` SE’G äÉ``£`∏`°`ù`dG
â``∏`é`°`Sh .19- ó``«` aƒ``c á``ë` FÉ``L
600h ÉØdCG 16 øe ôãcCG π«FGô°SEG
≈``dEG áaÉ°VE’ÉH ¢Shô«ØdÉH áHÉ°UEG
»``°` VGQC’G â``°` ü` MCGh .IÉ`` `ah 277
áHÉ°UEG 380 øe ôãcCG á«æ«£°ù∏ØdG

∫ƒNódÉH º¡d ìƒª°ùªdG ø«∏°üªdG
»fGƒ°ùμdG ó`` cCGh .zIÓ``°`ü`dG AGOC’
QGô``≤`dG π«°UÉØJ ¿Ó`` YEG ºà«°S ¬``fCG
IOÉYEG πÑb Qó°üj ¿É«H »a ¬JÉ«ã«Mh
¿CG ≈``dEG QÉ``°`TCG ¬æμd .óé°ùªdG íàa
ô``eC’G ¢ûbÉæ«°S{ ±É`` bhC’G ¢ù∏ée
ΩÉ¡JGh OÉ≤àfG …C’ ¢Vô©àdG Ωó©d
zá«ë°üdG óYGƒ≤dG ¥ôîH ±É``bhC’G
¢Shô«ØdG øe ájÉbƒ∏d É¡H ∫ƒª©ªdG
.óéà°ùªdG
»a ≈``°` ü` bC’G óé°ùªdG ™``≤` jh
É¡à∏àMG »``à` dG á``«`bô``°`û`dG ¢``Só``≤` dG
.1967 ΩÉ``Y Üô``M ó©H π``«`FGô``°`SEG
»``∏`«`FGô``°`SE’G ´Gõ``æ` dG Ö``∏`°`U »`` ah
äGƒ``≤` dG ô``£`«`°`ù`Jh .»æ«£°ù∏ØdG
™bƒªdG π``NGó``e ≈∏Y á«∏«FGô°SE’G
±ÉbhC’G IôFGO ¬``JQGOEG ≈dƒàJ …òdG
ôÑà©jh .¿OQCÓ`d á©HÉàdG á«eÓ°SE’G
™bGƒe áKÓK óMCG ≈°übC’G óé°ùªdG
»a ,ø«ª∏°ùªdG ≈dEG áÑ°ùædÉH á°Sqó≤e
πÑL ¬fCG ≈∏Y Oƒ¡«dG ¬«dEG ô«°ûj ø«M
øe øjóÑ©ªdG ™bƒe å«M πμ«¡dG
øcÉeC’G ôãcCG ôÑà©jh IGQƒàdG ó¡Y
.º¡jód á«°Sób á«æjódG
øe ≥HÉ°S âbh »a ó«YCG ,∂dòc
hCG ,»Hô¨dG §FÉëdG íàa ô¡°ûdG Gòg
¿GQóédG ó``MCG ƒ``gh ≈μÑªdG §FÉM
ΩÉ``eCG ,∞jô°ûdG Ωôë∏d á«LQÉîdG
ƒëæd ’EG íª°ùj ’h .IÓ°ü∏d Oƒ¡«dG

:(Ü ± CG) - á∏àëªdG ¢Só≤dG
á«eÓ°SE’G ±É`` bhC’G ¢ù∏ée ø``∏`YCG
íàa IOÉYEG AÉKÓãdG ¢ùeCG ¢Só≤dG »a
ø«∏°üªdG ΩÉ``eCG ≈°übC’G óé°ùªdG
ƒëf ¬bÓZEG Ö≤Y ,ô£ØdG ó«Y ó©H
¢``Shô``«`a »``°`û`Ø`J Ö``Ñ`°`ù`H ø``jô``¡`°`T
¢ù∏éªdG ∫É``bh .óéà°ùªdG ÉfhQƒc
™aQ ±ÉbhC’G ¢ù∏ée Qô≤j{ ¿É«H »a
óé°ùªdG ≈dEG ø«∏°üªdG ∫ƒNO ≥«∏©J
ô£ØdG ó«Y ó©H ∑QÉ``Ñ`ª`dG ≈``°`ü`bC’G
.zó«©°ùdG
AÉëfCG »a ¿ƒª∏°ùªdG »«ëjh
ô¡°T »∏j …ò``dG ô£ØdG ó«Y ºdÉ©dG
.…QÉédG ´ƒÑ°SC’G ájÉ¡f ¿É°†eQ
øY ¿ÓYE’G ºà«°S{ ¿É«ÑdG Ö°ùëHh
ôÑY ≥«∏©àdG ™``aQ äGAGô`` LEGh á«dBG
±É``bhC’G Iô``FGO øY Qó°ü«°S ¿É«H
.z±É`` bhC’G ¢ù∏ée ™``e ≥«°ùæàdÉH
¿hDƒ°ûdGh ±É``bhC’G ¢ù∏ée ¿É``ch
¢Só≤dG »a á«eÓ°SE’G äÉ°Só≤ªdGh
≥«∏©J »°VÉªdG ¢SQÉe »a ø∏YCG ób
≈°übC’G óé°ùª∏d ø«∏°üªdG Qƒ°†M
IôàØd á∏àëªdG á«bô°ûdG ¢Só≤dG »a
¢Shô«a QÉ°ûàfG ø``e óë∏d áàbDƒe
.ÉfhQƒc
≈°übC’G óé°ùªdG ôjóe ∫É``bh
¢ùfGôØd »fGƒ°ùμdG ôªY ï«°ûdG
∑Éæg ¿ƒμ«°S ¬fCG ó≤àYCG ’{ :¢SôH
OGó`` ` YC’ ó``jó``ë` J hCG »``Fõ``L í``à` a

IƒYódG Üõ``M ±Gô``àYG ó©H »``bGô©dG ´QÉ``°ûdG »``a §î``°S
¥Gô``©dG »``a á``jOÉ°üàbGh á``«eÓYEG äÉ``°ù°SDƒe √ô``«éØàH
IôFGO äôéa ób É¡fCÉH ájQƒ°ùdG »°VGQC’G øe ¥Gô©dG ó°V
äGô°û©dG â∏àbh 1982 ΩÉY á«bGô©dG ¿ƒjõØ∏àdGh á``YGPE’G
óªëe ±hô©ªdG »bGô©dG ¿ÉæØdG º¡æ«H øe É¡«Ñ°ùàæe øe
.ø°ùëªdGóÑY
ádõY øe ¥Gô©dG »a »°SÉ«°ùdG ΩÓ°SE’G iƒb »fÉ©Jh
â°SQƒe »àdG á∏FÉ¡dG OÉ°ùØdG äÉ«∏ªY ÖÑ°ùH Iô«Ñc á«©ªàée
πàb äÉ«∏ªY ø``Y Ó°†a ¥Gô``©` dG ≈∏Y É¡£∏°ùJ Iô``à`a ∫Ó``N
.ø««bGô©dG øe ±’B’G äÉÄe âdÉW ô«é¡Jh ±É£àNGh
øe OGó¨H »a ¥GôY »°S »H ΩCG IÉæb ≈æÑe ΩÉëàbG OÉYCGh
øe á°ù∏°S ¿ÉgPC’G ≈dEG á«©«°ûdG ÜGõMCÓd ∫Gƒe Qƒ¡ªL πÑb
ÜÉàch ø««eÓYEG ≈∏Yh á«eÓYEG äÉ°ù°SDƒe ≈∏Y äGAGóàY’G
»a »°SÉ«°ùdG ΩÓ°SE’G áHôéJ Ghó≤àfG ø««bGôY ø«ãMÉHh
.â°†e ÉeÉY 17 ióe ≈∏Y ¥Gô©dG »a ádhódG äÉ°ù°SDƒe IQGOEG

.IQÉØ°ùdG ≈æÑe äôéa »àdG áîîØªdG IQÉ«°ùdG
äôéa »°SÉ«°ùdG ΩÓ°SE’G ÜGõMCG ¿CÉH É°†jCG ÖjOC’G ôbCGh
ø«∏eÉ©dG ÉØ°UGh 1983 ΩÉ``Y »``a á«bGô©dG AÉ``Ñ` fC’G á``dÉ``ch
º¡fCGh ,ø«°ùM ΩGó°U ΩÉ¶æd z¿ƒjôμa AÓªY{ º¡fCÉH ádÉcƒdÉH
¢ùªWh »bGô©dG Ö©°ûdG π«∏°†Jh º«ª°ùàd QÉÑNC’G ¿ƒØjõj
.≥FÉ≤ëdG
§«£îàdG IQGRh ô«éØJ øY çóëàj ºd ÖjOC’G ¿CG ºZôHh
ácôM{`H ≈ª°ùJ É``e π``Ñ`bp ø``e Égô«éØJ º``J »``à`dG á``«`bGô``©`dG
¬fCG ’EG »°VÉªdG ¿ô≤dG äÉ«æ«fÉªK ™∏£e »a zøjógÉéªdG
á«©«°ûdG ÜGõMC’G É¡Jôéa »àdG áîîØªdG äGQÉ«°ùdG ¿EG ∫Éb
óbh Gó``L á∏«∏b âfÉc ≥HÉ°ùdG ΩÉ¶ædG ø``eR »a ¥Gô``©`dG »a
.ΩÉ¶ædG äÉ°SÉ«°ùd êhôJh ºYóJ äÉ°ù°SDƒe âaó¡à°SG
É¡JÉ«∏ªY ôjóJ âfÉc »àdG zøjógÉéªdG ácôM{ äô``bCGh

¬∏dGóÑY ó«ªM .O /OGó¨H
ájôî°ùdÉH »``YÉ``ª` à` L’G π``°` UGƒ``à` dG π``FÉ``°` Sh â``é`°`V
ó©H »°SÉ«°ùdG ΩÓ``°` SE’G ÜGõ`` MCG ≈∏Y ºμ¡àdGh §î°ùdGh
á«eÓYEGh ájOÉ°üàbG ±GógCG √ô«éØàH IƒYódG ÜõM ±GôàYG
.≥HÉ°ùdG »bGô©dG ΩÉ¶ædG ó¡Y »a á«bGôY
ΩÉ«≤H Ö```jOC’G »∏Y Iƒ``Yó``dG Üõ``M »``a …OÉ``«`≤`dG ô`` bCGh
äGô°ûY πàbh ähô«H »a á«bGô©dG IQÉØ°ùdG ô«éØàH ¬HõM
ôYÉ°ûdG á``LhR …hGô`` dG ¢ù«≤∏H º¡æ«H ø``e ø««°SÉeƒ∏HódG
ôÑcCG É¡fCÉH IQÉØ°ùdG ÉØ°UGh ,»fÉÑb QGõf ±hô©ªdG »Hô©dG
..§°ShC’G ¥ô°ûdG »a ¢ù°ùéà∏d õcôe
É¡fCÉH á«bGô©dG IQÉØ°ùdG ô«éØJ á«∏ªY Ö``jOC’G ∞°Uhh
OÉb …ò``dG zº``jô``e ƒ`` HCG{ ƒYóªdG ≈∏Y º``Mô``Jh »dƒ£H πªY

IójóL á∏àc π«μ°ûJ ó©H ÜGƒædG ¢ù∏ée »a á≤∏£ªdG ¬à«ÑdÉZ ô°ùîj ¿hôcÉe ÜõM
≈``dEG ø«ªàæªdG ÜGƒ``æ`dG ¿CG Gk ó``cDƒ` e ,zá£∏°ù∏d
≈∏Y ájƒb äÉMGôàbG ™°Vh ¿ƒeõà©j{ πàμàdG
A»°T πc ≥∏£æ«°S …ò``dG âbƒdG »a ádhÉ£dG
»°ùfôØdG á«LQÉîdG ô``jRh CGó``Hh .zójóL øe
»a Iô«Ñc á«°üî°T ƒgh ,¿ÉjQOƒd ∞jEG ¿ÉL
ÉæÄª£e ,¿hô``cÉ``e Üõ``ë`d …QÉ°ù«dG ìÉæédG
.AÉKÓãdG ìÉÑ°U
∂μ°ûj ’ ô``eC’G Gò``g ,∫É``M …CG »``a{ ∫É``bh
(AGQRƒ`` dG ¢ù«FQ) á«ÑdÉZ ,¿hô``cÉ``e á«ÑdÉ¨H
¬jód ¿EG PEG Iô«Ñc Iƒ≤H ™àªàj …òdG Ö«∏«a QGhOEG
,ΩÉeC’G ≈dEG (ájQƒ¡ªédG) ÜõM óMGh ¿BG »a
,á«ÑdÉ¨dG Ö∏°U »a ¬∏ªY π°UGƒj ¿CG πeBG …òdG
∑Éægh ,(á«WGô≤ªjódG ácôëdG) ºjOƒe ÜõM ºq K
â°ù«d á«ÑdÉ¨dG ,QÉ°üàNÉH .AÉæÑdG ø«ª«dG ÜõM
»g .∂``dP ø``e ó©ÑdG π``c Ió«©H »``gh ,ô£îH
.zá«fÉªdôH á«ÑdÉZ ≈qª°ùJ
Ék «∏NGO Ék °†jCG á«ÑdÉ¨dG øe ÜGƒ``f πª©jh
»Ä«ÑdGh »YÉªàL’G ó«©°üdG ≈∏Y IQOÉÑe ≈∏Y
á∏àμdG iôJh .z∑QÉ°ûJ{ á«ª°ùJ É¡«∏Y Gƒ≤∏WCG
ÖfÉL øe .¢†jƒ©à∏d ádhÉëe É¡fCG IójóédG
±qô£àªdG …QÉ°ù«dG ÖFÉædG Ö qMQ ,á°VQÉ©ªdG
¿CG ¢``Vô``à`Ø`jo QÉ``°` S CÉ` Ñ` f{`` H π``jQƒ``cƒ``c ∂``jô``jEG
º«YR iCGQh .z´Gôàb’G ≥jOÉæ°U »a ¢ùμ©æj
¬«°TQ’ QGô``«`L ñƒ«°ûdG ¢ù∏ée »``a ø«ª«dG
á«©«Ñ£dG áÑ©∏dG{ É¡fCG (ø«jQƒ¡ªédG Üõ``M)
,áÑcôe{ áYƒªée Ö∏°U »``a zá«WGô≤ªjó∏d
.zøjôNB’G ƒëªH »°†≤j ´hô°ûe ≈∏Y â«æoH

.»°ùfôØdG ¢ù«FôdG |
ÜõM øμªà«°Sh .á«£°Sh ÜGõ`` MCG ø``e ô``NBG
á«ÑdÉ¨dG IOÉ©à°SG øe zΩÉeC’G ≈dEG ájQƒ¡ªédG{
¬aƒØ°U ≈dEG ÖFÉf ΩÉª°†fG ™e áYô°ùH á≤∏£ªdG
πàμàdG Ωõà©jh .π«≤à°ùe Ö``FÉ``f π`q `ë`e π`q `ë`j
ìƒªW{ ôÑY áªgÉ°ùªdG ,¬FÉ°†YCG ≥ah ,ójóédG
.z»Ä«ÑdGh »YÉªàL’G ô««¨àdÉH ô«Ñc
ƒgh ójóédG πàμàdG AÉ°†YCG ó``MCG ≈Øfh
á°VQÉ©e{ …CG »fÓ«a ∂jQó«°S äÉ«°VÉjôdG ºdÉY

¿Éc ,2017 ƒ«fƒj »a .»æ«ª«dG ø«jQƒ¡ªédG
314 ºq °†j zΩÉ```eC’G ≈``dEG ájQƒ¡ªédG{ Üõ``M
á«Ñ©°T âfÉc Éªæ«H Ék Ä«£H Ók cBÉJ ó¡°Th Gk ƒ°†Y
Iô«ÑμdG äÉMÓ°UE’G ÖÑ°ùH QƒgóàJ ¢ù«FôdG
.á«YÉªàL’G äÉeRC’Gh
¿ÉªdôÑdG »a á≤∏£ªdG á«ÑdÉ¨dG IQÉ°ùNh
»°SÉFôdG ÜõëdG ¿CG ƒd ≈àM …ƒb ô°TDƒe ƒg
Ék ÑFÉf ø«°ùªN »dGƒM ≈∏Y óªà©j ¿CG ¬fÉμeEÉH

¢ù«FôdG Üõ``M ó≤a :(Ü ± CG) - ¢ùjQÉH
≈dEG ájQƒ¡ªédG{ ¿hôcÉe πjƒfÉªjEG »°ùfôØdG
¬à«ÑdÉZ AÉKÓãdG ¢ùeCG π«Ä°V ¥QÉØH zΩÉ``eC’G
¿CG ¢VôàØojh ,á«æWƒdG á«©ªédG »a á≤∏£ªdG
.GOóée ájôãcC’G Ö°ùμ«d ¬FÉØ∏M ≈dEG CÉé∏j
o
øe áØdDƒe á©°SÉJ á«fÉªdôH á∏àc â∏μ°Th
ÜõM ø``e Ék Ñjô≤J º¡©«ªL ≥ãÑæj ÉÑFÉf 17
™LGôJ ≈dEG iOCG Ée ,zΩÉ``eC’G ≈dEG ájQƒ¡ªédG{
,Ék ÑFÉf 288 ≈dEG ¿hôcÉe ÜõM á∏àc ÜGƒf OóY
»àdG (Ék ÑFÉf 289) á≤∏£ªdG á«ÑdÉ¨dG áÑàY ¿hóH
á«æWƒdG á«©ªédG »a √ó``Mh É¡H ≈¶ëj ¿Éc
äÉ«MÓ°U øe ôãcCG äÉ«MÓ°üH ™àªàJ »àdG
.ñƒ«°ûdG ¢ù∏ée
≈∏Y ≥``∏`WCG …ò``dG ójóédG πàμàdG OGQCGh
¿CG zøeÉ°†J á«WGô≤ªjO áÄ«H{ á«ª°ùJ ¬°ùØf
’h á«ÑdÉ¨∏d ’ »ªàæj ’{h zÓk ≤à°ùe{ ¿ƒμj
º¡°†©H ¿É``ch ,¬``FÉ``°`†`YCG ≥``ah ,zá°VQÉ©ª∏d
Üõ``M »``a …QÉ``°` ù` «` dG ìÉ``æ` é` dG ≈`` dG ¿ƒ``ª`à`æ`j
áMÉ°ùdG §``°`Sh ¬°ùØf êQó`` j …ò`` dG ¿hô``cÉ``e
¬«MÉæL ø«H ¿RGƒàdG AÉ≤HEG ∫hÉëjh á«°SÉ«°ùdG
ìÉæL ¿CG ¢†©ÑdG ôÑà©jh .»æ«ª«dGh …QÉ°ù«dG
Iô«ÑμdG äÉMÓ°UE’G ÖÑ°ùH iƒbC’G ƒg ø«ª«dG
.¬àj’h ájGóH »a ¿hôcÉe É¡H ΩÉb »àdG
zΩÉ``eC’G ≈``dEG ájQƒ¡ªédG{ Üõ``M Å°ûfoCGh
á£∏°ùdG º∏q °S ™jô°ùdG ¿hô``cÉ``e ≥∏°ùJ AÉ``æ`KCG
AõL ÜÉ£≤à°SG ø``e øμªJ ó``bh ,2017 ΩÉ``Y
ÜõMh …QÉ°ù«dG »cGôà°T’G ÜõëdG øe ô«Ñc

á«é«JGôà°SG áæjóe ≈∏Y ¿ÉÑdÉ£d Ωƒég ∫ÓN ¿É¨aCG OƒæL á«fÉªK πà≤e

(Ü ± G)

.Rhóæb »a ¿ÉÑdÉW øe ô°UÉæY ™e äÉcÉÑà°T’G ∫ÓN á«fÉ¨aCG äGƒb |

.»°VÉªdG ΩÉ©dG ¬°ùØf ôeC’ÉH ΩÉ«≤dG É¡àdhÉëe »a
ô°UÉæY øe á©Ñ°S πà≤e IGóZ áæjóªdG ≈∏Y Ωƒé¡dG »JCÉjh
q IQÉ«°ùH Ωƒég »a π``bC’G ≈∏Y á«fÉ¨aC’G äGôHÉîªdG
áîîØe
ºëàbG ,»°VÉªdG ´ƒÑ°SC’Gh .OÓÑdG ¥ô°T »a áfõZ áj’h »a
É°üî°T 24 πà≤e øY ôØ°SCG Ée ∫ƒHÉc »a ≈Ø°ûà°ùe ¿ƒë∏°ùe
q äÉ¡eCG º¡æ«H
É«dhO ÉÑ°†Z QÉKCG …òdG Ωƒé¡dG Ö≤YCGh .™°VQh
É©q«°ûe 32 πà≤e øY ôØ°SCGh IRÉæL ±ó¡à°SG …QÉëàfG ô«éØJ
ºZQ ø«eƒé¡dG øe …CG »a É¡Yƒ∏°V ¿ÉÑdÉW âØfh .πbC’G ≈∏Y
.á«dhDƒ°ùªdG á«eÓ°SE’G ádhódG º«¶æJh Égô°UÉæY πqªM »æZ ¿CG
¿ÉÑdÉW â©bq h òæe ¿Éà°ùfÉ¨aCG »a ∞æ©dG Iô«Jh â©ØJQGh
IóëàªdG äÉ``j’ƒ``dG äóq¡©J ,ôjGôÑa »a ø£æ°TGh ™e ÉbÉØJG
øjOqôªàªdG ºjó≤J πHÉ≤e OÓÑdG øe ÉgOƒæL Öë°ùH ¬ÑLƒªH
ácƒ°T iƒb ¥ÉØJ’G ¿CG ≈dEG ¿ƒ∏∏ëe ô«°ûjh .á«æeCG äÉfÉª°V
3800 øe ôãcCG ´ƒbh ¿ƒ«eƒμM ¿ƒdhDƒ°ùe ø∏YCG Éªæ«H ¿ÉÑdÉW
É«fóe 420 πà≤e øY äôØ°SCG ,¥ÉØJ’G ≈∏Y ™«bƒàdG òæe Ωƒég
.ìhôéH 906 áHÉ°UEGh

GkQGôe ¿ÉÑfÉédG ∂Ñà°TGh .z∂dòc IOÉ«©dG √òg »a êÓ©dG ¿ÉÑdÉW
∫ƒNO ádhÉëe øμd ,Iô«NC’G ô¡°TC’G ∫ÓN á«ØjôdG ≥WÉæªdG »a
.Gô«£N Gó«©°üJ ôÑà©J Rhóæb πãe Iô«Ñc áæjóe
±ô°TCG ¢ù«FôdG ¿ÓYEG ó©H Iô«NC’G ∞æ©dG ∫ÉªYCG äAÉLh
øjOôªàªdG ó°V äÉªé¡dG ±ÉæÄà°SG »°VÉªdG ´ƒÑ°SC’G »æZ
∞«ãμJ Égó¡©àH ¿ÉÑdÉW äqOQh .á«eGO äGAGóàYG á∏°ù∏°S ó©H
º°SÉH çóëàªdG ìqô°Uh .á«fÉ¨aC’G øeC’G äGƒb ó°V É¡JÉªég
¢SôH ¢ùfGôa ádÉcƒd ∫ÉªL …OÉg ¿Éà°ùfÉ¨aCG ∫Éª°T »a ¢û«édG
AÓ«à°S’G øe AÉKÓãdG ∑QÉ©e ∫ÓN GƒæμªJ ø«ë∏°ùªdG ¿CÉ`H
√ó«©à°ùJ ¿G πÑb »fÉ¨aC’G ¢û«é∏d ™bƒe ≈∏Y Iõ«Lh Iôàa
¿ÉÑdÉW øe ÓJÉ≤e 40 ¿EG ´ÉaódG IQGRh âdÉbh .ø``eC’G äGƒb
ÉÑdÉZh .Rhóæb ≈∏Y Ωƒé¡dG »a ìhôéH 50 Ö«°UCGh Gƒ∏àb
≈∏à≤dG OGó`` YCG »``a ¿É``Ñ`dÉ``Wh ¿É``¨` aC’G ¿ƒdhDƒ°ùªdG ≠dÉÑj É``e
»gh ,Rhóæb ≈∏Y Iõ«Lh IôàØd ¿ÉÑdÉW äô£«°Sh .≈MôédGh
ø«Jôe ,¿Éà°ùμ«LÉW OhóM øe Ió«©H ô«Z á«é«JGôà°SG áæjóe
â∏°ûah .ΩÉ©H ∂dP ó©H iôNCG Iôeh 2015 ôÑªàÑ°S »a ∂dP πÑb

AÉKÓãdG ¢ùeCG ¿É¨aCG OƒæL á«fÉªK πàb :(Ü ± CG) - Rhóæb
Rhóæb áæjóe ≈∏Y ¿ÉÑdÉ£d ¢Sô°T Ωƒég óq °U º¡àdhÉëe AÉæKCG
á°†Ñb »a â£≤°S »àdGh ¿Éà°ùfÉ¨aCG ∫Éª°T »a á«é«JGôà°S’G
.¿ƒdhDƒ°ùe OÉ``aCG É``e ≥``ah ,»°VÉªdG »``a ø«Jôe øjOôªàªdG
≈∏Y á«eƒμëdG äGƒ≤∏d ™bGƒe Ió``Y ¿ÉÑdÉW ƒ∏JÉ≤e ºLÉgh
äOÉaCG Ée Ö°ùëH ,ø«æK’G π«d ∞°üàæe ó©H áæjóªdG ±Gô``WCG
ºJ ,ájƒédG äGƒ≤dG øe ºYóH{ IQGRƒdG âdÉbh .´ÉaódG IQGRh
OÉaCGh .äÉYÉ°S IóY ôªà°SG ∫Éà≤dG ¿CG áØ«°†e ,zº¡eƒég ó°U
≥M’ âbh »a Rhóæb QGR …òdG ,ódÉN ¬∏dGó°SCG ´ÉaódG ôjRh
,záMOÉa ôFÉ°ùîd{ â°Vqô©J ¿ÉÑdÉW ¿CÉH ø««Øë°üdG ,AÉKÓãdG
áKÓK πàbh .zπ°SGƒH OƒæL á«fÉªK ∂dòc ∞°SCÓd Éfô°ùN{ Éªæ«H
äõq g »àdG ∞æ©dG ∫É``ª`YCG »a ìhôéH 55 Ö«°UCGh ø««fóe
¿É°ùMEG Rhóæb áj’h »a áë°üdG ôjóe OÉaCG Ée Ö°ùëH ,áæjóªdG
á«FõL QGô°VCÉH âÑÑ°ùJ ájƒL áHô°V ¿CG ±É°VCGh .»∏°†aCG ¬∏dG
π«é°ùJ ¿hó``H øμd ,áÑjô≤dG GQGOQÉ``°`T á≤£æe »a IOÉ«Y »a
»∏JÉ≤e øe ¿ƒHÉ°üe ≈≤∏àj{ ¢SôH ¢ùfGôØd ∫É``bh .ÉjÉë°V
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(2-1) OhQ »∏Y óªëe π°ù∏°ùe ∫ƒM äÉ¶MÓe
¬«a QhóJ …òdG ´QÉ°ûdG ¿CÉH ,øjógÉ°ûªdG á«ÑdÉZ iód
≈∏Y äPƒ``ë`à`°`SG »``à`dG äÓ°ù∏°ùªdG ó`` MCG ¿É``c
≈≤à∏e ¿Éch z…ÉÑeƒe{ áæjóe »a OƒLƒªdGh çGóMC’G
óbh ,ºjôμdG ¿É°†eQ ô¡°T ∫ÓN øjógÉ°ûªdG ΩÉªàgG
ìGƒ°ùdGh QGhõ``dGh ø«°TGƒ£dGh IòNGƒædGh QÉéàdG
â©ª°S Iôàa ≈``dEG »æà∏≤f »àdG ¬JÉ≤∏M Ö∏ZCG â©HÉJ
ó«°ùdG ≈``dG áÑ°ùf ¬fCÉH ø««é«∏îdG á°UÉNh ,Üô©dG
πMGôªdG ºgCG ióMEG É¡fƒc ,…ô¨°U »a É¡æY äCGô``bh
»dGƒdG hCG ¿Éà°ùcÉH ádhO ¢ù°SDƒe ìÉæL »∏Y óªëe
â£HQ »àdG ájQÉéàdGh ájOÉ°üàb’Gh á«YÉªàL’G
áÑ°ùf ¬``fCG ÜGƒ°üdGh ,ô°üe »``dGh É°TÉH »∏Y óªëe
øjôëÑdGh ¿ÉªY á°UÉNh ,á≤£æªdG ∫hOh óæ¡dG ø«H
»a ¬≤M òNCÉj ºd …òdG ,ôgƒL »∏Y óªëe ó«°ùdG ≈dEG
øe äÉ«æ«©HQC’G ≈dEG äÉ«æjô°û©dG Iôàa ∫ÓN âjƒμdGh
.»dÉàdG ∫É≤ªdG »a √ôcPCG ±ƒ°Sh »Hô©dG ΩÓYE’G
.»°VÉªdG ¿ô≤dG
òæe á∏©°ûdG »ÑædGóÑY PÉà°SC’G õjõ©dG ñC’G ô°ûf
ø«Lôîe øe π°ù∏°ùªdG ≈∏Y ¿ƒªFÉ≤dG ´É£à°SG
π°ù∏°ùªdG øY zOÓÑdG{ áØ«ë°U »a ø«dÉ≤e ø«YƒÑ°SCG
Éæ∏©L Ée ,QGóàbG πμH ºgQGhOCG AGOCG äÓãªeh ø«∏ãªeh
á∏eÉ°T á≤jô£H ¬``Ø`°`Uhh OhQ »∏Y óªëe ï``jQÉ``Jh
ôLÉg ÉeóæY Égô°UÉ©f ºd »àdG IôàØdG ∂∏J ™e ¢ûjÉ©àf
É«ØJÉg ¬H ∫É°üJ’G ≈``dEG »fÉYO Ée ,á≤«bOh ábƒ°ûeh
á°UÉNh ,óæ¡dG ≈``dEG á≤£æªdG ∫hO »æWGƒe øe ô«ãc
,áª«b äÉeƒ∏©e øe √ÉjƒàMG Éeh ø«dÉ≤ªdG ≈∏Y √ôμ°Th
ójóédG º°S’G ¿B’G É¡«∏Y ≥∏£jh z…ÉÑeƒH{ áæjóe
:º∏≤H
øY áHÉàμ∏d ’Éée øjôNBÓdh »d ∑ôàj ºd ¬fC’ ¬àÑJÉ©eh
êÓ©dGh πª©dG ¢Uôah IQÉéàdGh ¥Rô∏d ÉÑ∏W z…ÉÑeƒe{
.Qƒ¡°ûªdG ´QÉ°ûdGh π°ù∏°ùªdG
ô«ãμdG ∑Éægh áªFGO áeÉbEG É¡H ΩÉbCG º¡°†©Hh ,á°SGQódGh
øjódG ìÓ°U ∞°Sƒj IQƒØëe âdGRÉeh âfÉc á«é«∏îdG πFGƒ©dG äÉJƒ«H øe
»fóªdG ¬∏dGóÑY QƒàcódG õjõ©dG ñC’G ô°ûf Éªch
áØ«ë°U »a »∏Y óªëe ´QÉ°T øY É«≤FÉKhh É©àªe ’É≤e
øe IôàØdG ∂∏J Ghô°UÉY øjòdG ¢UÉî°TC’G ¿GóLh »a
IòNGƒfh QÉéàdG AÉª°SCG ôcPh ,2014 ΩÉY »a zΩÉjC’G{
.ø««é«∏Nh Oƒæg
»ØjóLÉf{ ô``NB’G ´QÉ°ûdGh ´QÉ°ûdG Gò¡H º¡ª°SG §ÑJQG øjòdG è«∏îdG
»a ¬àHôéJ ¿CÉ` H Qƒ°üæªdG óªëe ô«ÑμdG »àjƒμdG ¿ÉæØdG ìô°U
øªMôdGóÑY ódÉN PÉà°SC’G »àjƒμdG ∞dDƒªdGh åMÉÑdG ¿CG ôcPh zâjôà°S
á«ªgC’G Iójó°T ,»fÉ°†eôdG »eGQódG ¿ƒKGQÉªdG ¬H ¢Vƒîj …òdG π°ù∏°ùªdG
øcÉeCG ≈∏Y Öãc øY ´ÓWÓd z…ÉÑeƒH{ ≈dEG É«°üî°T ÖgP »æ¨ªdGóÑ©dG
¿hÉ©àdÉH ó«©°S ¬fGh ,iƒà°ùªdG á©«aQ á«fƒjõØ∏J á«eGQO áHôéJ É¡fCGh
øe ∂dP ≈∏Y ∫ój Ée ™``ªLh ,óæ¡dG »a ∫hC’G »é«∏îdG π«YôdG πªYh áeÉbEG
ódÉNh ∫OÉY AÉØ«gh ¿É¡ÑædG º°SÉL ΩƒéædGh êôØdG ó©°S ôjó≤dG ¿ÉæØdG ™e
á«æ°†ªdG á«aÉ°ûμà°S’G ¬à∏MQ øe OÉY Éªæ«Mh ,äGóæà°ùeh ≥FÉKhh πFÉ°SQ
»°†ª∏d ;»fƒeQÉ¡dG ∂dP ¿ƒ∏μ°ûj øjòdG ÜÉÑ°ûdG ø«fÉæØdG π«Lh ø«eCG
á«àjƒμdG z¢ùÑ≤dG{ áØ«ë°U É¡Jô°ûf á°SGQO »a »fGó«ªdG ¬∏ªY QÉªK ô°ûf
á°üMh …ó¡ªdG ø«°ùMh »°ù«FôdG áæ«ãH º¡æe ,õ«ªàdG ¥ÉaBG ≈dEG πª©dÉH
.2013 ƒjÉe »a äÉ≤∏M ≈∏Y
»àdG ÜÉ¡°T á«°üî°T ¿EG{ :∫É``bh øª¡H ¬∏dGóÑYh ø«°ùM ≈æeh ¿É¡ÑædG
øe Gô«ãc iƒàMG …òdG π°ù∏°ùªdG øY …ôWGƒN π≤æH »ØàcCG ±ƒ°S ,Gòd
∂∏J OÉØMCGh AÉæHC’ á«aÉØ°ûdG ájÉZ »a ádÉ°SQ »g π°ù∏°ùªdG »a Égó°ùLCG
Ö∏ZCG »a á¨dÉÑªdG ’ƒd á«©bGhh á∏«ªL π°ù∏°ùªdG Iôμa ¿CG ºZQ ¢Vƒª¨dG
.zº¡àaôM á°SQÉªe πLCG øe áeGôμH πª©J â∏X »àdG áØjô°ûdG äÉ«°üî°ûdG
»é«∏îdG çhQƒªdGh äGOÉ©dG øe ô«ãμdG π°ù∏°ùªdG ô¡XCG óbh .¬KGóMCG
ºî°VCG π°ù∏°ùªdG ¿CG ,…ô¡°TƒH ¬∏dGóÑY êôîªdG πª©dG èàæe ôÑàYGh
≥≤M π°ù∏°ùªdG Gòg ¿CG ôcPCG ¿CG óH ’ ∂dP πÑb øμd ,π«ªL πμ°ûH …óæ¡dGh
ó«°Uôd á«aÉ°VEG áHôéJ πãªjh ,2020 ΩÉ©d »é«∏N »fƒjõØ∏J êÉ``à`fEG
äGó«°Sh ∫ÉLQ øe äGƒ``NC’Gh IƒNE’G ¢†©H ¢ùØf »ah »°ùØf »a áÑZQ
.á«é«∏îdGh á«àjƒμdG ÉeGQódG
áªjôc IƒYóH óæ¡dG ájQƒ¡ªL QGR …òdG óaƒdG øª°V GƒfÉc øjòdG ∫ÉªYC’G
á≤∏M 30 øe ¿ƒμªdG »°ùfÉehôdGh »YÉªàL’G π°ù∏°ùªdG ¢ûbÉæj
≥HÉ°ùdG IQÉéàdGh áYÉæ°üdG ôjRh hôîa ¬∏dGóÑY ø°ùM QƒàcódG IOÉ©°S øe
Öjô¡J É¡æe ,á«æeõdG áÑ≤ëdG ∂∏J »a ájQÉéàdGh á«YÉªàL’G ÉjÉ°†≤dG ¢†©H
áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y øH óªM ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°üd á«îjQÉàdG IQÉjõdG ∫ÓN
,»°VÉªdG ¿ô≤dG äÉ«æ«©HQCG »a QÉéàdG ´Gô°Uh óæ¡dGh âjƒμdG ø«H ÖgòdG
AÉbó°UC’G ióHCG IQÉjõdG ∂∏J ∫ÓNh ,2014 ΩÉY »a ióØªdG OÓÑdG πgÉY
øY á«Øîe ≥FÉ≤M ∫ƒM QhóJh ,áØ∏àîe äÉ«°üî°Th äÉYƒ°Vƒe πª°ûJh
óaƒdGh ¬àdÓL IQÉjõH ô«¶ædG ™£≤æe ÉeÉªàgG OGôaCGh ø«dhDƒ°ùe øe Oƒæ¡dG
âjƒμdG »ah ,ÜÉ¡°T IòNGƒædG áæ«Ø°S »a É¡KGóMCG QhóJh ,¢SÉædG »°VÉe
åjOÉMC’G ∫OÉÑàf Éæ∏©L Ée ,IOƒ``ª`dGh ΩGô``à`M’G √OÉ°S ƒL »a ≥aGôªdG
»àdGh zIô«æeh ,ºjôe ,IRƒe{ çÓãdG ¬JÉæHh ájRƒa ¬àLhR ¢û«©J å«M
ø«Hh ¢UÉN πμ°ûH ø«≤jó°üdG øjó∏ÑdG ø«H á°UÉîdG äÉbÓ©dG øY ájOƒdG
É¡JódGh øe É¡àKQhh §≤a á∏FÉ©dG AÉ°ùf ≈∏Y ôKDƒJ áæ©d hCG Gô°S »ØîJ
äGôØ°ùdG ≈dEG Éæbô£Jh ,ô°VÉëdGh »°VÉªdG »a ΩÉY πμ°ûH á≤£æªdG ∫hO
áfÉ£∏°S Égô¡¶à°S áªjób RÉ¨dGh QGô°SCG ∑Éægh ºjôe É¡àæH ≈dEG É¡∏≤æà°Sh
hCG Éæ«dEG Égƒ∏≤f »àdG åjOÉMC’G ∫ÓN øe OGó``LC’Gh AÉ``HB’G É¡H ΩÉb »àdG
,Ék eÉY 30 øe ôãcCG ΩGO Éªjób CÉ£N í∏°üàd º¡à«H »a áeOÉN πª©J »àdG
äÉbÓ©dG √òg ≥«KƒJ ºàj ºd GPÉªd ,Éææ«H Éª«a ∫AÉ°ùàf Éæch ,É¡æY Éæ©ª°S
¬≤jó°Uh ÜÉ¡°T á``bÓ``Yh »∏Y óªëe ´QÉ``°`T çGó`` MCG ≈∏Y ±ô©àf Éªch
Égô¡XCG »àdG á«æeõdG áÑ≤ëdG ∂∏àd ∑ôà°ûe »FÉªæ«°S πªY ∫ÓN øe Iõ«ªªdG
¢Vô©J ¿CG ó©H ÜÉ¡°ûH Qó¨j …òdGh ÜÉgƒdGóÑY ô«ÑμdG »àjƒμdG ôLÉàdG
á°UÉNh ,á«Hô©dG πFGƒ©dG øe ô«ãμdG OƒLƒH âaôY »àdGh ,π°ù∏°ùªdG
ÉfCÉ°T πbCG QÉéJ ™e πeÉ©Jh ,ÖgòdG Öjô¡J √QGôbh ¢SÓaEÓd ÜÉgƒdGóÑY
≥Ñ°S πFGƒ©dG ∂∏J ¢†©Hh ájóæ¡dG »fGƒªdGh ¿óªdG ¢†©H »a á«é«∏îdG
…òdG ÜÉ¡°T ∂jô°T ƒgh ,»eóéªdG …QÉ°ûe ôLÉàdG πãe Öjô¡àdG π«¡°ùàd
π°UGƒJh áØdCG ≈dEG iOCG …òdGh ,øeõdG øe ¿ô≤H π°ù∏°ùªdG áÑ≤M ÉgOƒLh
äÉbÓ©dG ô¡¶J Iô«ãe çGó``MCG ∑Éægh ,ÖgòdG Üô¡j …QÉ°ûe ¿CG º∏©j ’
IójóY ä’Éée »a ∞FGƒ£dGh ¥Gô``YC’G ∞∏àîe øe ájóæ¡dG πFGƒ©dG ™e
∞°ûJh
ΩÉ≤àfG øe áÄ«°ùdGh ,ábGó°üdGh AÉaƒdGh áfÉeC’G º«b øe áÑ«£dG
m
¢ü°übh êÓ©dGh ábGó°üdGh áMÉ«°ùdGh êGhõdGh áaÉ≤ãdGh IQÉéàdG :É¡æeh
¬JódGh ≈Yôj …òdG ø«°ùM ìƒª£dG ÜÉ°ûdG á°übh ,IQÉéàdG ºdÉY »a QóZh
øØ°ùdG »MÓeh IòNGƒædGh QÉéàdGh Oƒæ¡dG ø«H ádOÉÑàªdG á≤ãdGh ìÉéædG
óYÉ°ùeh IQÉëÑdG ¢ù«FQ ƒgh √ó``dGh IÉ``ah òæe ¬∏dGóÑY ô«¨°üdG √É``NCGh
áahô©ªdGh Ö°ûîdG øe É«∏ëe áYƒæ°üªdG á«fÉª©dGh á«é«∏îdG á«YGô°ûdG
¿ƒμà°S »àdGh ,óæ¡dG ≈``dEG ÜÉ¡°T É¡«a ôëÑ«°S »àdG áæ«Ø°ùdG Iò``NGƒ``f
è«∏îdG áæHÉHQ ôîa πμH GƒfÉc øjòdG zπ«àÑdGh á∏¨ÑdGh ΩƒÑdG{ AÉª°SCÉH
áæHG AÓéf á∏«ªédG IÉàØdG á°üb ≈dEG π°ù∏°ùªdG ¥ô£àj Éªc .Iô«NC’G ¬à∏MQ
§«ëªdGh è«∏îdG πMGƒ°Sh ¿óe §HQ GƒYÉ£à°SG ó≤a .…óæ¡dG §«ëªdGh
á°üb ¿É°û«©jh ø«°ùM ÖM »a ™≤Jh ,âjƒμdG QõJ ºd »àdG ÜÉgƒdGóÑY
ôaGƒJ ΩóY ºZQ ,áÑ°ùàμªdG IôÑîdGh IQÉ¡ªdG øe ô«ãμH É¡°†©ÑH …óæ¡dG
¿Éch ,óHCÓd Éª¡JÉ«M ô«¨J ≈dEG …ODƒj çOÉM »a É¡JódGh IÉah øμdh ,ÖM
,É°SÉÑeƒe :≈dEG º¡æØ°S â∏°Uhh äÉbhC’G ∂∏J »a áãjóëdG ó°UôdG Iõ¡LCG
»°ûØJ ÖÑ°ùH ¿CG ’EG ,∑Éæg óæ¡dÉH á°UÉîdG ógÉ°ûªdG ôjƒ°üJ ¢VôàØªdG øe
»a Gôª°SCG πMÉ°S ,ôª≤dG QõL ,ô≤°ûZóe ,QÉÑéfR ,ΩÓ°ùdG QGO ,»Hhô«f
ógÉ°ûªdÉH á°UÉN äGQƒμjO AÉæH Qô≤J äGQÉ£ªdG ¥ÓZEGh ,ÉfhQƒc ¢Vôe
»a ƒjÓªdGh É«°ù«fhófEG »a IhÉL ≈dEG á«fÉª©dG øØ°ùdG â∏°Uhh ÉjôàjQEG
.âjƒμdG »a Égôjƒ°üJh
IOÉY ¥ô¨à°ùJh ,ø«°üdG »a ¿ƒàfÉch ófÓjÉJ »a »fÉ£a ¿óeh Éjõ«dÉe
»YÉªàL’G π°UGƒàdG πFÉ°Sh á£°SGƒH øjógÉ°ûªdG øe ójó©dG ∫OÉÑJ
çƒμªdG Ióe áaÉ°VEG óæYh .ø«YƒÑ°SCG »dGƒM …ÉÑeƒH ≈dEG QÉëHE’G á∏MQ
¿ƒjõØ∏Jh ∫GóÑY ±Éæe êôîªdG QGòàYG :πãe π°ù∏°ùªdG ≈∏Y äÉ≤«∏©J
á«ª°SƒªdG ìÉjôdG ÜƒÑg ≈àM QÉ¶àf’Gh ™FÉ°†ÑdG AGô°Th ∞jô°üJh
»àdG »æ°SƒëdG áªWÉa áfÉæØdG πÑb øe Oƒ°ü≤ªdG ô«Z CÉ£îdG øY âjƒμdG
É¡∏ªéªH á∏MôdG ¿EÉa á«YGô°ûdG øØ°ù∏d áª¡e »gh ¢ùcÉ©ªdG √ÉéJ’G »a
ógÉ°ûe óMCG »a ΩÓ°ùdG Éª¡«∏Y ¢ùfƒjh ∞°Sƒj ø««ÑædG »ª°SG ø«H â£∏N
™e áæ°ùdG »a ø«Jôe ôØ°ùdG øe ¢†©ÑdG øμe Ée ,ô¡°TCG áKÓK ¥ô¨à°ùJ
á«àjƒμdG Éμ∏«a IôjõL ¿Éμ°S ¢ùe π°ù∏°ùªdG ¿CÉH êôîªdG »Øfh π°ù∏°ùªdG
IòNGƒædG IôÑNh IQÉ¡eh ájƒédG ∫GƒMC’Gh øØ°ùdG á«Yƒf QÉÑàY’ÉH òNC’G
øjòdG AÉ£°ûædG ø«H ójó°T AÉ«à°SG IQÉKEÉH π°ù∏°ùªdG äÉ«°üî°T óMCG ΩÉ«≤H
Éeh ádƒªëdG á«Yƒfh ¬©e ø«∏eÉ©dG IQÉëÑdGh áMÓªdG »a z¿É£Ñ≤dG{
äÉfƒμe ø``e áÄa ≈``dEG IAÉ``°` SEG ƒ``g á«°üî°ûdG √ò``g ó«°ùéJ ¿CG GhôÑàYG
∞°UGƒYh ìÉ``jQh áæ°Uôbh ¢``VGô``eCGh Ö©Jh AÉ≤°T øe ¬d ¿ƒ°Vô©àj
ô«ãªdG Qhó``dG Gò``g ∫OÉ``Y AÉØ«g áfÉæØdG âÑ©d ó``bh .»àjƒμdG ™ªàéªdG
QÉîÑdÉH πª©J á©jô°Sh áãjóM øØ°S äôaGƒJ Éªch ,çQGƒ``ch ÜÉÑ°Vh
≈dEG ¬LƒàJh É¡æHG ∑ôàJ IôjõédG øe Ió«°S QhO ƒgh ,QGóàbG πμH ∫óé∏d
.óæ¡dGh è«∏îdG ∫hO ø«H ôØ°ùdG π¡°S Ée ,∫õjódÉH πª©J äGƒæ°ùH Égó©Hh
ájôãdG QÉéàdG πFGƒY ióMEG iód áeOÉîc πª©∏d âjƒμdG »a iôNCG á≤£æe
¢SÉÑàdG ≈dG OhQ »∏Y óªëe º°SG iOCG óbh .ÜÉ¡°T IòNGƒædG á∏FÉY »gh
yousufsalahuddin@gmail.com

¬∏Ñ≤à°ùeh ó©H øY º«∏©àdG º««≤J h IOƒ``édG áÄ«g
?á°SGQódG ≥«∏©J á∏Môe ó©H º«∏©àdG ´hô°ûªdG
»°VÉªdG π``jô``HG 28 òæe IOƒ``é`dG áÄ«g äQOÉ``H
á°UÉîdG ¢``SQGó``ª` dG »``a ó``©`H ø``Y º«∏©àdG º««≤àH
º«∏©à∏d É¡à°üæe ôjƒ£àH IQGRƒ`` `dG â``eÉ``b Éªc
Ée Aƒ°V ≈∏Y áÄ«¡∏d ácQÉÑe Iƒ£N √ògh ,áeÉ©dGh
Éªa (e learning platform) »``fhô``à`μ`d’G
º«∏©àdG »a á«HôàdG IQGRh QhO ∫ƒM ¢TÉ≤f øe ô«KCG
IOÉØà°S’G âªJ ∞``«`ch ?á°üæªdG √ò``g ìÉ``é`f ió``e
á°UÉîdG ¢SQGóªdG AGOCG ø«Hh ¬æ«H ¥ôØdGh ó©H øY
º««≤àdG ¿ƒμj ¿CG ≈∏Y ?á°SGQódG ≥«∏©J Iôàa »a É¡æe
ò«ØæJ »a áYô°Sh áHÉéà°SGh GOGó©à°SG äô¡XCG »àdG
πgh .ø«°SQóªdGh áÑ∏£dG ,ø«eóîà°ùªdG …CGQ πª°ûj
º««≤J ºà«°S ≈dhC’G á∏MôªdG √òg »a .ó©H øY º«∏©àdG
ó©H øY º«∏©àdG áHôéJ ¢Vƒîd ¿hó©à°ùe äÓFÉ©dG
´ÓW’Gh á«°VGôàa’G ∫ƒ°üØdG ôÑY áeó≤ªdG ¢ShQódG
QÉ¨°üdG É°Uƒ°üNh É«aô©eh É«æa º¡FÉæHCG IóYÉ°ùeh
áÑ∏£dG ø«H ácQÉ°ûªdGh πYÉØàdGh º«∏©àdG äÉ«∏ªY ≈∏Y
øY É«æ¨à°ùe πª©j ¿CG øμªj ÖdÉ£dG ¿EG ΩCG ,º¡æe
ºYódG äÉjƒà°ùe ≈∏Y ±ƒbƒdG ∂dòch ,ø«ª∏©ªdGh
π«°UƒJ áμÑ°T º««≤J ≈dEG êÉàëf Éªc ?¬à∏FÉY IóYÉ°ùe
ó°UQ áÄ«¡dG …ƒæJh .¢ü°üëdG √òg ∫ÓN º¡d Ωó≤ªdG
¿CG ßMÓªdG ø``e .á«°ù«FôdG áμÑ°ûdG ™``e ¢``SQGó``ª`dG
¢SQGóª∏d ìÉéædG ¢ü°üb ô°ûfh Ió«édG äÉ°SQÉªªdG
π¡a ,É¡HÓW ™e π°UGƒà∏d RÉØ∏àdG âeóîà°SG IQGRƒdG
≈∏Y äGQÉªà°SG ™jRƒJ ºJ Éªc .á°UÉîdGh á«eƒμëdG
øjòdG QƒeC’G AÉ«dhC’h ÜÓ£∏d áÑ°SÉæe á∏«°SƒdG √òg
:º∏≤H
¿CÉ°ûH ¢SQGóªdG ¬H âeÉb Ée í°Vƒà°ùJ ¢SQGóªdG ™«ªL
Éªc ?º¡FÉæHCG OóY Ö°ùëH Iõ¡LCG º¡jód ôaGƒàJ ’ ób
§≤a ó``MGh ±ô``W ø``e ƒ``g »fƒjõØ∏àdG ∫É``°`ü`J’G ¿CG »àjƒμdG ≈°ù«Y óª .O Ö°ùëJ IQOÉ``H √ò``gh .ó©H øY º«∏©àdG ≥«Ñ£J π«©ØJ
iƒà°ùe ø``e ™aôJ èFÉàæH êôîJ ¿CG ≈æªàf áÄ«¡∏d
q
á«∏YÉØJ á≤jôW √òg π¡a (πYÉØJ ¿hO øe ≥∏àeh
π°Sôe)
øe GOó``Y ìô£f áÑ°SÉæªdG √ò``¡`Hh .ó©H ø``Y º«∏©àdG
?áÑ°SÉæe
.º««≤àdG á«dƒª°T ó«ØJ ób »àdG ä’DhÉ°ùàdG
É¡æe ,Iô«ãc Qƒ``eCG ≈∏Y óªà©j ó©H øY º«∏©àdG
∫hó``dG »a á«HôàdG AGQRƒ``d »°VGôàa’G »FÉæãà°S’G ôªJDƒªdG »a
øe .á«ª«∏©àdG IOÉªdG IOƒLh ∫É°üJ’G IOƒLh ,ôjƒ°üàdG á«Yƒfh IOƒL
(ƒμ°ù«°SG)
áaÉ≤ãdGh
Ωƒ∏©dGh
á«Hôà∏d
»eÓ°SE’G ºdÉ©dG áª¶æe »a AÉ°†YC’G
¿CÉH »Mƒj Éªe ô«°üb âbh »a Iô«Ñc GOƒ¡L äó°ûM IQGRƒdG ¿CG ßMÓªdG
IQGRƒdG ¿CG º«∏©àdGh á«HôàdG ôjRh IOÉ©°S ø«H 2020 ƒjÉe 14 »a ó≤©æªdG
á«ª«∏©àdG Ö«dÉ°SC’G »g Éªa .Üƒ∏£ªdG iƒà°ùªdÉH ¿ƒμJ ’ ób á«YƒædG
á«ª«∏©àdG
á«∏ª©dG
ôKC
É
J
Ωó`
`
Y
¿Éª°†d
áHGƒÑdG √ò``g ∞«XƒJ âYÉ£à°SG
á«fhôàμdE’G äÉjƒàëªdG √òg πãªd É¡YÉÑJG ºJ »àdG ájQÉ«©ªdG ájƒHôàdGh
»ªbôdG iƒàëªdG ¿CG ø«Hh .º¡dÉªYCG º««≤Jh áÑ∏£dG º∏©J áeGóà°SGh
É¡JAÉØc ióe Éeh ?á«∏YÉØàdG É¡JQób ióe Éeh ?É¡JOƒL ¿Éª°†d IQƒ£àªdG
.(¿ƒjõØ∏àdGh
Üƒ«Jƒ«dG
äGƒæb)
á∏«°Sh
øe ôãcCG ≈∏Y áÑ∏£∏d ôaGƒàe
?ó©H øY áÑ∏£dG º««≤J ¿ƒμ«°S ∞«ch ?É¡à«∏YÉah
äÉMÓ°UEG »a QÉªãà°S’G{ ∫ƒ``M á``jQGRƒ``dG ájQGƒëdG á°ù∏édG »a
IQGRƒ``dG ¿ƒμJ ¿CG ™bƒàf ¿CG ±É°üfE’G øe ¢ù«d ±hô¶dG ÖÑ°ùH
…òdG zº«∏©àdG ∫Éée »a IôμàÑªdG ∫É°üJ’Gh äÉeƒ∏©ªdG É«LƒdƒæμJ
áHôéàdG √ò¡H ÉfQôe ¿CG ó©H ¿B’G øμd ,Égô«Zh ä’DhÉ°ùàdG √ò¡d Ió©à°ùe
øª°V ô°üe »a á``jQGRƒ``dG áª≤dG äÉYÉªàLG »a á«HôàdG ô``jRh √ô°†M
á«Ø«μd äGQƒ°üJ ™°Vhh É¡ª««≤J øe óH ’ Qƒ``eC’G √ò``g πãe ¿CG iô``f
z2018 ΩÉ©d É«≤jôaEG ∫Éª°Th §°ShC’G ¥ô°ûdG á≤£æe »a QÉμàH’G áªb{
º«∏©à∏d Gó``YÉ``°`ù`eh ÉÑMÉ°üe ¿ƒμ«d ó©H ø``Y º«∏©àdG ø``e IOÉ``Ø`à`°`S’G
∫Éée »a IQGRƒdG OGó©à°SG ôjRƒdG øq«H ,2018 ƒ«dƒj 31 »a Ió≤©æªdGh
¬``JÉ``bhCG »``a ¬JGQÉ¡e ájƒ≤àd ÖdÉ£dG ¬æe ó«Øà°ùj É``Ø`jOQh …Qƒ°†ëdG
º«∏©àdG ΩÉ¶f ≈∏Y ¢SQóe 5500 ÖjQóJ ºJ ¬fCÉH ôcòa ,ó©H øY º«∏©àdG
.ÇQÉW …C’ ¬HÉ«Z ä’ÉM »ah á°UÉîdG
±É°VCGh .(á«ª«∏©àdG áHGƒÑdG) πÑ≤à°ùªdG ¢SQGóe ´hô°ûe øª°V ó©H øY
ô¶ædG IOÉ``YEG ™«ªédG øe Ö∏£àJh IójóL É¡H ÉfQôe »àdG áHôéàdG
¢SQGóªdG »a º«∏©àdG É«LƒdƒæμJ »°UÉ°üàNG áØ«Xh çGóëà°SG ºJ{ ¬fCG
√òg πãªd §≤a ¢ù«d IõgÉL ¿ƒμJ »μd Égôjƒ£Jh πª©dG Ö«dÉ°SCG »a
»«°UÉ°üàNGh ø«ª∏©ªdG Ö``jQó``Jh ,ájƒfÉãdGh á``jOGó``YE’Gh á«FGóàH’G
áHôéàdG øe IOÉØà°SÓd øμd ,Éæ«∏Y Égó«©j ’CG ¬∏dG ∫CÉ°ùf »àdG ä’ÉëdG
º«∏©àdG »``a á«æ≤àdG è``eO Ö``«`dÉ``°`SCGh ô«jÉ©e ≈∏Y …ƒ``Hô``à`dG ±Gô``°` TE’G
¿Éa Gòd .ÇQÉW …C’ ÉÑ°ùëJ ∂dòch äÉ«fÉμeE’G √òg πãªH º«∏©àdG ºYO »a
.zá«ªdÉ©dG ISTE ô«jÉ©e É°Uƒ°üNh
É¡æe ,äÉ°SQÉªªdG øe ô«ãc »a ô¶ædG IOÉYE’ á°Uôa ôÑà©J áHôéàdG √òg
∞«Xƒàd OGó©à°SG ≈∏Y âfÉc IQGRƒ``dG ¿CG ø«ÑJ äÉëjô°üàdG √òg
øe IOÉØà°SÓd óeC’G á∏jƒW á«é«JGôà°SG ≈dEG áLÉëH ¿B’G øëf .º«∏©àdG
á°UÉîdG ¢SQGóªdG ¿CG ƒg çóM Ée ¿CG ô«Z ,2018 òæe ó©H øY º«∏©àdG
»a iƒà°ùe ≈∏YCG øe ™°VƒJ ájOÉ©dG ∫Gƒ``MC’G »a á«ª«∏©àdG á°üæªdG
≥«∏©J øe ÉÑjô≤J ∫hC’G Ωƒ«dG òæe ó©H øY º«∏©àdÉH Ωƒ≤J ¿CG âYÉ£à°SG
øe »é«JGôà°S’G ±ó¡dG í«°VƒJ ™e ,ΩÉ°ùbC’G ™«ªL É¡H Ωõà∏j IQGRƒdG
º«∏©àdG ≥«Ñ£J øe øjôëÑdG á©eÉL âæμªJ ∂dòch ¢SQGóªdG »a º«∏©àdG
.áHôéàdG ™HÉàà°S »àdG äGô°TDƒªdGh IÉNƒàªdG èFÉàædGh IQOÉÑªdG √òg
IóªH ∂dP øY á«eƒμëdG ¢SQGóªdG äôNCÉJ Éªæ«H ,á∏KÉªe áYô°ùH ó©H øY
º«∏©à∏d πjóÑc ó©H øY º∏©àdG ≈dEG áLÉëdG ádÉM »a ¢ù∏°ùdG ∫ƒëàdG É«fÉK
CGóÑJ »μd ó¡édGh äÉ«fÉμeE’G øe ô«ãμdG ó°ûM ≈``dEG IQGRƒ``dG äô£°VGh
ÉÑjQóJ Ö∏£àj »fhôàμd’G »ª«∏©àdG iƒàëªdG ájõgÉLh ,…Qƒ°†ëdG
.ó©H øY á«fhôàμd’G ¢ShQódG
.áÑ∏£dGh »dÉgC’G ∂dòch IófÉ°ùªdG á«æØdG ºbGƒ£dGh ø«°SQóª∏d É©°SGh
.πÑ≤à°ùªdG ¢SQGóe ´hô°ûe ájõgÉL ∫ƒM ∫DhÉ°ùàdG ÖLƒà°ùj Gòg
ôªà°ùJ ¿CG É©HGQ .áëLÉædG á°UÉîdG ¢SQGóªdG ÜQÉéJ øe IOÉØà°S’G ÉãdÉK
ÜÉÑ°SCG ≈∏Y ±ƒbƒdGh º««≤àdG øª°V ´hô°ûªdG Gòg ¿ƒμj ¿CG iôf ∂dòd
»FõL πμ°ûH ƒdh áæ°ùdG ∫Gƒ``W ó©H øY º«∏©àdG ΩGóîà°SG »a IQGRƒ``dG
ióe º««≤àdG ø«Ñj ¿CG ≈∏Y ,Üƒ∏£ªdG âbƒdG »a áLÉëdG á«Ñ∏J »a √ôNCÉJ
Gòg πãe Gô``NBG ¢ù«dh Gô``«`NCGh ,ôªà°ùe πμ°ûH √ôjƒ£J ™«£à°ùJ »μd
»a πª©∏d áÑ∏£dG øe Iô«ÑμdG OGó``YC’G ÜÉ©«à°SG ≈∏Y ΩÉ¶ædG Gòg IQó``b
™«ªL º««≤J »a á«fhôàμd’G áeƒμëdG ácQÉ°ûe ≈``dEG êÉàëj ´hô°ûªdG
äÉÑ∏£àe á«Ñ∏J ≈∏Y ¿hQOÉ``b Qƒ``eC’G AÉ«dhCG πgh ?ÉÑjô≤J âbƒdG ¢ùØf
äGQó≤dG iƒà°ùe ™aQ ≈``dEG á«é«JGôà°S’G ™°Vh øe ´hô°ûªdG πMGôe
πμ°ûH πª©dG ≈∏Y IQó≤dG º¡jód áÑ∏£dG πgh ?º¡FÉæHC’ ó©H øY º«∏©àdG
.É¡ª««≤Jh èFÉàædG ≥«≤ëàH AÉ¡àfGh á«æØdG
the) »fhôàμd’G iƒàëªdG πg ∂dP πc øe ºgC’Gh ?∫õæªdG »a π≤à°ùe
mkuwaiti@batelco.com.bh
Gòg ºYó«°S ∞«ch ?Üƒ∏£ªdG iƒà°ùªdÉHh õgÉL (e-Content

»HƒjC’G ¬∏dGóÑY
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?Üƒ∏£ªdG ≥≤M πg ..∫õæªdG øe êÉàfE’G
.ÖJÉμªdG øe
,Iô«ãc ón FGƒa ∑Éæg ¿CG í«ë°U
,É°†jCG á«ë°Uh πH ,á«Ä«Hh ájOÉ°üàbG
πª©dG …CG ,ó©H øY πª©dG AGQh øe
óFGƒØdG √ò``g »æL øμd ,∫õæªdG øe
á«dÉY áLQO É¡ÑcGƒJ ºd Ée É¡d áª«b ’
iƒà°ùe »a øμJ ºd ¿EG ,á«LÉàfE’G øe
,zÖJÉμªdG øe{ …ó«∏≤àdG πª©dG êÉàfEG
¿C’ ,É¡æe ≈``fOCG ¿ƒμJ ¿CG Öéj Ó``a
läGOGó``JQG ¬d ¿ƒμJ ¿CG ∂dP ¿CÉ°T øe
≈∏Y É``ªk `à`M ¢ùμ©æà°S ál ` jOÉ``°` ü` à` bG
πμ°ûH ™ªàéª∏d »°û«©ªdG iƒà°ùªdG
¢VÉØîfG »æ©j êÉàfEG …CG »fóàa ,ΩÉY
ájô°ûÑdG iƒ≤dG ÜÉ©«à°SG ≈∏Y IQó≤dG
áÑ°ùf ´ÉØJQG ≈dEG √QhóH …ODƒj Gògh
,Iô«ãc äÉ«Ñ∏°S
ÖfÉL ≈``dEG ádÉ£ÑdG
m
´É``Ø`JQGh á«LÉàfE’G á∏é©dG IQhó``a
o ` ¡` `dG ƒ``g É``¡`à`Yô``°`S
`oÖ`é`j …ò`` `dG ±ó`
.∫GƒMC’G πc »a ¬«∏Y ®ÉØëdG
Éak óg ¢ù«d ∫õæªdG ø``e πª©dÉa
øe á∏«°Sh ƒg É``ª`fEGh ,¬``JGP óM »a
äÉÑ∏£àe á¡LGƒeh Ö∏¨àdG πFÉ°Sh
l `X É¡°VôØJ ób
ƒg Éªc ,áFQÉW ±hô`
,zÉ``fhQƒ``c{ ¢Shô«a ™e ¿B’G ∫ÉëdG
,IójóL äGóéà°ùe hCG ±hôX …CG hCG
»a πªëj πÑ≤à°ùªdG ¿CÉH QGôbE’G ™eh
πª©dG ƒëf Gkó`jGõ``à`e Ék¡LƒJ ¬JÉ«W
oäÉ«æ≤àdG √ôaƒJ Ée áé«àf ó©H øY
»Ñ∏J á∏FÉg äÉ«fÉμeE
G øe áo ãjóëdG
m
n
øe §``ª`æ`dG Gò``g äÉÑ∏£àe ∞∏àîe
,∫Gƒ``MC’G ™«ªL »ah ¬fCG ’EG ,πª©dG
√ôjƒ£Jh ¬æ«°ùëJh oêÉ``à` fE’G ≈≤Ñj
o
.…ôgƒédG ±ó¡dG
ƒg

,ÜÉÑ°SC’G ó``MCG …Qhô``ª` dG Ωo É`` MOR’G
πãe É°†jCG …OÉ°üàb’G õaÉëdGh πH
äGQÉ``«`°`ù`dG ∞``jQÉ``°`ü`e »``a ô``«`aƒ``à`dG
øe ∂dP ô«Zh QÉ«¨dG ™£bh OƒbƒdÉc
.ÜÉÑ°SC’G
™aGhódG §Ñ°†dÉH Ékeƒ∏©e ¢ù«d
á«dÉ©dG áÑ°ùædG √òg π«°†ØJ AGQh øe
áØdÉ°S á°SGQódG ≥ah ø«©∏£à°ùªdG øe
ƒg Ée øμd ,∫õæªdG øe πª©∏d ,ôcòdG
Ωó≤àe iƒà°ùe ≈∏Y A’Dƒg ¿CG ócDƒe
øe ´ƒædG
Gòg AGOCG ≈∏Y pIQó≤dG øe
p
≈``dhC’G páLQódÉH óo ªà©j …ò``dG πª©dG
∞∏àîe ôaƒJh pá«æ≤àdG pIAÉØμdG ≈∏Y
√ò¡H á°UÉîdG è``eGô``Ñ`dGh äÉ«æ≤àdG
»a Gò``gh ,πª©dG AGOCG ø``e á≤jô£dG
Qo OGƒμdG É¡H ™o àªàJ Ik õ«e ót ©j ¬JGP óM
≈∏Y ô°TDƒeh øjôëÑdG »a áo jô°ûÑdG
QGôªà°S’ ÉæeÉeCG äGQÉ``«`î`dG ô`p `aGƒ``J
ƒg Éªc ÇQÉW ±ôX …CG »a ∫ÉªYC’G
…ò``dG zÉ`` fhQƒ`` c{ ¢``Shô``«`a ™``e ¿B’G
ÉæJÉ«M »a AÉ«°TC’G øe ôn «ãμdG ôu«¨«°S
.É©«ªL
s…CG ¿EÉ` a ,™``aGhó``dG √ò``g øμJ É``jCG
øe πª©dG øY É°VôdGh ∫ƒÑ≤∏d máÑ°ùf
º``gC’G QÉ``«`©`ª`dG »``g â°ù«d ∫õ``æ`ª`dG
,á«æ©ªdG ±Gô``WC’G ≈∏Y Öéj …ò``dG
≈`` dhC’G á``LQó``dÉ``H É``æ`g Oƒ``°`ü`≤`ª`dGh
É`` gOQGƒ`` eh äÉ``°` ù` °` SDƒ` ª` dG äGQGOEG
QÉ«©e ºgCG ÉªfEGh ,á«dÉªdGh ájô°ûÑdG
åjóëdG óæY QÉÑàY’G »a √òNCG Öéj
∫õæªdG øe πª©dG óFGƒah á«HÉéjEG øY
É¡à∏«ãªH áfQÉ≤e á«LÉàfE’G áÑ°ùf ƒg
Iô°TÉÑe …CG ,Évjó«∏≤J πª©dG AGOCG ∫ÓN

¿GQhódG Gòg páYô°S øY ô¶ædG ¢†¨H
»a á°UÉN ,É``°`†`jCG êÉ``à` fE’G º``é`Mh
»eƒ«dG »©∏°ùdG êÉ``à` fE’G äBÉ`°`û`æ`e
.√ô«Zh
É°VôdG øe áo «dÉ©dG áo Ñ°ùædG √òg
√QÉÑàYGh ∫õæªdG øe πª©dÉH p∫ƒÑ≤dGh
»°ûØJ Iôàa »a AGƒ°S ,Ék©LÉf GkQÉ«N
øe pAÉ``¡`à`f’G ó©H É``e hCG ,¢Shô«ØdG
ÉªfEÉa A»°T ≈∏Y ∫O ¿EG ,áëFÉédG √òg
á«HÉéjEG äGô°TD
m ƒe ∑Éæg ¿CG ≈∏Y ∫ój
»a áo ∏eÉ©dG ájô°ûÑdG iƒ≤dG É¡H Ro ÉàªJ
,øjôëÑdG »a äÉ°ù°SD
ƒªdG ∞∏àîe
p
pIQó``≤`dG »``a ¿Óãªàj øjô°TDƒe º``gCG
áãjóëdG äÉ«æ≤àdG
™e pπeÉ©àdG ≈∏Y
p
,É``¡` Ø` FÉ``Xhh É``¡` JÉ``Yô``Ø` J ∞``∏`à`î`ª`H
πFÉ°SƒdG ™«ªL ôat ƒJ ôNB’G ô°TDƒªdGh
Gò``g â``æ`μs `e »``à` dG á``«`æ`≤`à`dGh á``«`æ`Ø`dG
n
øe ø«ØXƒªdG øe ¢†jô©dG
n´É£≤dG
.º¡dRÉæe øe º¡dÉªYCG RÉéfE
p Gh pπª©dG
ál «HÉéjEG läGô°TDƒe ∂°T ÓH √òg
Op Gó``©`à`°`S’É``H ≥`o `∏`©`à`j É``ª`«`a Iô``°`û`Ñ`e
¬H »`` JCÉ` `j ±ƒ``°``S É`` e ™`` e π``eÉ``©` à` ∏` d
ób ,äGó``é` à` °` ù` e ø`` e πo ` Ñ` ≤` à` °` ù` ª` dG
IQhô°†dÉH ¢ù«d ,QÉ«îc ,É¡°VôØj
ñƒ°VôdG …CG ,»dÉëdG QÉ«îdÉH É¡HÉ°ûe
¢Shô«ØdG Gò``g Iƒ£°Sh á£∏°S ≈``dEG
óo éà°ùoJ ób ÉªfEGh ,πJÉ≤dGh ô«£îdG
An ƒ``é`∏`dG ¢`o `Vô``Ø` J iô`` `NCG läÉ``Ñ`∏`£`à`e
hCG ∫õ``æ` ª` dG ø``e π``ª` ©` dG QÉ`
p `«` N ≈`` `dEG
ÖÑ°ùH á«Ä«ÑdG ±hô¶dÉc ,¬æe AõL
øe äÓ``°`UGƒ``ª`dG πo `FÉ``°`Sh ¬Ø∏îJ É``e
iód ´ÉØJQ’G »a òNBG »fƒHôc çƒ∏J
¿ƒμj óbh ,ÉÑjô≤J ºdÉ©dG ∫hO ™«ªL

pá°SGQódG oèFÉàf ¬æY râKóëJ Ée
ídÉ°U óªëe Qo ƒàcódG É¡H ΩÉ``b »àdG
,zè«∏îdG Qo ÉÑNCG{ É¡Jô°ûfh »μ°ûªc
º¡∏ª°T ø``ª` e á``FÉ``ª` dÉ``H 91 ¿CG ø``e
IQƒ`` cò`` ª` `dG á`` °` `SGQó`` dG ´Ó``£` à` °` SG
93 ¿CGh p∫õæªdG øe πn ª©dG ¿ƒ∏°†Øj
¿CG ¿hô``j ø«©∏£à°ùªdG øe áFÉªdÉH
áFÉªdÉH 94 ¿CGh , lÖ°SÉæe πn ª©dG Gòg
äÉ`
p `«` fÉ``μ` eE’G ™n `«`ª`L º``¡`jó``d ôo ` aGƒ``à` J
πª©dG Gò¡H ΩÉ«≤∏d áHƒ∏£ªdG á«æØdG
»àdGh á«còdG èeGôÑdGh Iõ¡LC’G πãe
äGAÉØch
äGQób
≈dEG ∂°T ÓH oêÉàëJ
m
m
É¡fCG áo ` °` SGQó``dG √ò``g äó`` cCG ,ájô°ûH
»a á∏eÉ©dG QOGƒ`
p `μ` dG ió``d Il ô``aGƒ``à`e
óo cDƒJh Iô°ûÑe Ωl ÉbQCG √ò¡a ,øjôëÑdG
»àdG è¡ædGh
≥jô£dG
án ë°Uh án eÓ°S
p
p
äÉ°ù°SD
ƒªdG øe óo jó©dG ¬«∏Y ôo «°ùJ
p
âfÉc AGƒ``°`S ,øjôëÑdG »``a pá∏eÉ©dG
´É£≤dG hCG ΩÉ©dG ´É£≤dG äÉ°ù°SDƒe
πn ª©dG ¿CG ∂dP AGƒ°S óM ≈∏Y ¢UÉîdG
´É£b
m »a GkQƒ°üëe ¢ù«d ∫õæªdG øe
.ôNBG ¿hO
¿CÉ` H á``eÉ``J má``YÉ``æ`b ≈``∏`Y ™o `«`ª`é`dG
Gò¡Hh ∫õæªdG øe pπª©dG ≈dEG An ƒé∏dG
ájô°ûÑdG iƒ≤dG øe ™°SGƒdG ´É£≤dG
á``eÉ``©`dG äÉ``°` ù` °` SDƒ` ª` dG ∞``∏`à`î`e ø``e
π``jó``H ’ QÉ`
m `«` î` c AÉ`` L ,á``°` UÉ``î` dGh
páëFÉéd ô«£îdG »°ûØàdG ó©H ,√ô«Z
iƒ``à`°`ù`e ≈``∏` Y ¢``ù` «` d ,zÉ`` ` fhQƒ`` ` c{
iƒà°ùe ≈∏Y ÉªfEGh ,Ö°ùëa øjôëÑdG
√òg ™o «ªéa ,ÉÑjô≤J ºdÉ©dG ∫hO ™«ªL
p∫RÉæªdG øe pπª©dG ≈dEG räCÉéd ∫hó``dG
n
,êÉàfE’G pá∏éY p¿GQhO ≈∏Y ßaÉëJ
»c

ÉfhQƒc á``ëFÉL ó°V …ƒHôàdGh »``°ùØædG ø``«°üëàdG π``FÉ°Sh
OÓÑdG É¡H äôe »àdG äÉeRC’G øe ójó©dG
Qƒ¡X É``¡`æ`eh ,ó``à`ª`ª`dG É``¡`î`jQÉ``J ô``Ñ`Y
.çQGƒμdGh ¢VGôeC’G øe ójó©dG
áØJÉμàe É¡∏c ºdÉ©dG ∫hO ¿CG ôcòJ |
¢``Vô``ª`dG Gò``¡` d êÓ```Y ≈`` `dEG ∫ƒ``°` Uƒ``∏` d
.¬∏dG ¿PEÉH êÓ©dG ∂dP ≈dEG π°üà°Sh
™«ªLh ∑AÉæHCGh ∂°ùØf π¨°ûJ ’ |
∫hGó``Jh ΩÓ``μ` dG IôãμH ∂à∏FÉY OGô```aCG
ó©àHGh ,ÉfhQƒc ´ƒ°Vƒe øY QÉÑNC’G
¢VôªdG QÉ``Ñ`NCG á©HÉàeh IógÉ°ûe øY
ôYÉ°ûe ø``e ¬``cô``à`j É``ª`d â``bƒ``dG ∫Gƒ`` W
.á«Ñ∏°S QÉμaCGh
QÉÑNC’Gh äÉ©FÉ°ûdG øY OÉ©àH’G |
øe É¡∏bÉæJ ºàj »``à` dGh á≤KƒªdG ô«Z
.»YÉªàL’G π°UGƒàdG πFÉ°Sh ∫ÓN
∂``Jô``°`SCG ø``Y ∂°ùØf ∫õ``Y Ωó``Y |
ºYódGh »fÉ°ùfE’G π°UGƒàdÉa ∂£«ëeh
πFÉ°Sh ∫Ó``N ø``e ∂``dPh º¡e …ô``°` SC’G
OGôaCG ™e çóëàdGh .áØ∏àîªdG π°UGƒàdG
á«HÉéjEG ™«°VGƒªH AÉbó°UC’Gh Iô°SC’G
.çóëdG ¥É£f êQÉN áªYGOh
º`` gCG ø`` e ÆGô`` Ø` `dÉ`` H Qƒ``©` °` û` dG |
QÉ`` μ` `aC’Gh ≥``∏` ≤` dGh ô``Jƒ``à` dG äÉ``Ñ`Ñ`°`ù`e
âbh π¨°T ∫hÉ``M »dÉàdÉÑa ,á«Ñ∏°ùdG
ó«Øe ƒ``g É``e π``μ`H ∫õ``æ`ª`dG »``a ∂``ZGô``a
É¡ÑëJ »àdG äÉjGƒ¡dG á°SQÉªe øe ∂d
IAGô≤dG πãe IOÉ©°ùdÉH ∑ô©°ûJ »àdGh
RÉØ∏àdG »a á∏°†ØªdG ∂éeGôH IógÉ°ûeh
.Égô«Zh
πNGO ≈àM á°VÉjôdG á°SQÉªe |
»ah ∫õæªdG êQÉN øμeCG ¿EG hCG ∫õæªdG
ΩÉ¶àf’Gh GóL áª¡e ,áMƒàØªdG øcÉeC’G
.á«°ùØædGh á«ª°ùédG áYÉæªdG ójõJ ¬«∏Y
á¶aÉëªdG ádhÉëe GóL º¡ªdG øe |
á°SQÉªeh ∂JÉ«ëd »æeR ∫hó``L ≈∏Y
äÉbhC’G »ah ΩÉ¶àfÉH á«eƒ«dG ∂JÉWÉ°ûf
∫hÉæJh ®É≤«à°S’G âbh øe IOóëªdG
á«eƒ«dG äÉWÉ°ûædG á°SQÉªeh äÉÑLƒdG
º¶©e ô©°ûj »eƒ«dG ø«JhôdÉa ,Égô«Zh
»°ùØædG øeC’ÉH AÉæHC’G á°UÉNh ¢SÉædG
.»Ñ∏°S ƒg Éª«a ô«μØàdG ΩóYh
ábƒKƒªdG QOÉ°üªdG øe ´ÓW’G |
º°ùédG »a πª©j ∞«ch ¢VôªdG ∫ƒM
π«°UƒJh π≤fh ¬æe ájÉbƒdG á«Ø«ch
GƒaÉ©J øjòdG ¢UÉî°TC’G ìÉéf ¢ü°üb
õjõ©J »a GóL º¡e ÉfhQƒc ¢Vôe øe
.á«°ùØædG áfÉ°üëdG
¢Vôe øY ≥FÉ≤ëdG ∂FÉæHC’ Ωób |
Üƒ∏°SCÉH çóëj Ée º¡d ìô°TGh ÉfhQƒc
áeƒ¡Øe äÉª∏μH á∏ãeCG §``YCGh §°ùÑe
¬fCGh ¬æe ø«aÉ©àª∏d á«dÉ©dG Ö°ùædG ≈∏Y
.Iô£«°ùdG âëJ
á``«`ë`°`ü`dG äÉ`` Ñ` `Lƒ`` dG ∫hÉ`` æ` `J |
≈dEG áaÉ°VE’ÉH AÉªdG ∫hÉæJ øe QÉãcE’Gh
.»aÉμdG ΩƒædG
¬fÉëÑ°S ¬∏dG ™e π°UGƒàdG IOÉjR |
ød ¬fCÉH ¿ÉªjE’G Iƒbh ,AÉYódGh ≈dÉ©Jh
.Éæd ¬∏dG Öàc Ée ’EG ÉæÑ«°üj
khalidbQ@gmail.com

äGô«KCÉàdG øe á«fGóLƒdG ¬àdÉM ≈∏Y
á``«` LQÉ``î` dG •ƒ`` ¨` `°` `†` `dGh á``«` Ñ` ∏` °` ù` dG
äÉfÉμeE’Gh á«JGòdG OQGƒªdG ΩGóîà°SÉH
ô«μØàdG πãe á«°üî°ûdG »``a áæeÉμdG
äÓμ°ûªdG π``Mh ´Gó`` `HE’Gh »``HÉ``é`jE’G
Oƒª°üdGh ¿Gõ`` `J’Gh ¢ùØædG §Ñ°Vh
Iô``HÉ``ã` ª` dGh …ó`` ë` `à` `dGh á``HÓ``°``ü``dGh
∞«μàdGh áfhôªdGh ∫DhÉØàdGh á«∏YÉØdGh
.záÄ«ÑdG ™e
øe áYƒªée QÉ°üàNÉH »``g …CG
Égòîàj »àdG á«∏NGódG á«JGòdG äÉ«dB’G
»°ùØædG ¬fGõJG ≈∏Y ®ÉØë∏d ¿É°ùfE’G
.á«LQÉîdG •ƒ¨°†dG á¡LGƒªd
äÉ°SQÉªªdG √ò``g º`` gCG ø``e π``©`dh
É¡«dEG √ÉÑàf’G Öéj »àdG äÉ``«` dB’G hCG
á≤jôW »g á«°ùØædG •ƒ¨°†dG Öæéàd
•ƒ¨°†dGh QÉμaC’G ™e Éæ∏eÉ©Jh Éfô«μØJ
.á«LQÉîdG
äÉ°SGQódG ø``e ójó©dG äô``¡`XCG PEG
º∏Y ∫É`` é` `e »`` a á``°``UÉ``Nh á``ã` jó``ë` dG
ô«μØàdG á≤jôW ¿CG »``HÉ``é`jE’G ¢ùØædG
∑ôëªdG »g ¢üî°ûdG É¡°SQÉªj »àdG
á«°ùØædG ádÉëdG »a ¬dƒNód »°ù«FôdG
¿EÉa Gòdh ,á«HÉéjE’G hCG á«Ñ∏°ùdG AGƒ°S
á«Ñ∏°S QÉμaCG º¡jód øjòdG ¢UÉî°TC’G
º¡FÉØ°T áÑ°ùf ¿ƒ``μ` J º``¡`°`Vô``e ∫ƒ``M
¬fEÉa Gò`` dh .í«ë°U ¢ùμ©dGh ,á∏«∏b
á≤jôW ¿ƒ``μ`J ¿CG ¿ÉμªH á``«`ª`gC’G ø``e
á``ë`FÉ``L ∫ƒ```M É``æ` JÉ``©` bƒ``Jh É``fô``«`μ`Ø`J
É¡d »°ùØædG …ó°üà∏d á«HÉéjEG ÉfhQƒc
É¡«∏Y QÉ°üàf’G »dÉàdÉHh É¡àehÉ≤eh
øe ójó©dG É¡°û«©j »àdG áeRC’G RhÉéJh
.™ªàéªdG OGôaCG
á``YÉ``æ` ª` dGh á``fÉ``°` ü` ë` dG õ``jõ``©` à` dh
ójó©dG ∑É``æ`g É``æ`FÉ``æ`HC’h Éæd á«°ùØædG
øμªj »àdG Ö«dÉ°SC’Gh äGAGô``LE’G øe
É``fhQƒ``c á``ë` FÉ``L á``¡` LGƒ``ª` d É``¡` YÉ``Ñ` JG
øY áéJÉædG á«°ùØædG •ƒ¨°†dG Öæéàdh
øe É k°SÉ°SCG ≥∏£æJ »àdGh ,AÉHƒdG Gòg
»a ô«Ñc Ql hO É¡d »àdG á«∏≤©dG äÉYÉæ≤dG
áfÉ°üëdG AÉæHh ¢VôªdG Gò¡d …ó°üàdG
Ée É¡ªgCG øe π©dh áHƒ∏£ªdG á«°ùØædG
:»∏j
≥jôa ¿CG ∑AÉ``æ`HCGh ∂°ùØf ™æbG |
É``fhQƒ``c á``ë`FÉ``L á``HQÉ``ë`ª`d ø``jô``ë`Ñ`dG
…ó°üàdG »a RÉàªeh πYÉa πμ°ûH πª©j
ô«Z ºYOh áë°VGh ájDhQ ≥ah ¢Vôª∏d
∫Ó``N ø``eh OÓ``Ñ` dG IOÉ``«` b ø``e Ohó``ë` e
.áØ∏àîªdG äGQGRƒdGh Iõ¡LC’G ™«ªL
∫ÓN øe ∑AÉ``æ`HCGh ∂°ùØf ™æbG |
É¡æ∏©J »``à` dG á``«`ª`°`Sô``dG äGAÉ``°` ü` ME’G
øe ¿ƒaƒàj øjòdG ¿CG áë°üdG IQGRh
øjôëÑdG »a º¡àÑ°ùf OõJ ºd ¢VôªdG Gòg
¿CGh ,áÄªdG »a óMGƒdG ™HQ øe πbCG øY
%50 øY ójõj Ée ≠∏H ø«aÉ©àªdG Oó``Y
»ah á«dÉY áÑ°ùf »gh ø«HÉ°üªdG øe
.∫hódG øe ô«ãc ø«H áfQÉ≤e OÉjORG
∂Jô°SCG OGôaCG ™«ªLh ∂°ùØf ™æbG |
ÉfRhÉéJ Éªc »°†≤æà°Sh áeRCG √òg ¿CÉH

:º∏≤H
¢UƒëbƒH óªMCG ódÉN .O
á«°ùØædG ádÉëdGh áYÉæªdG RÉ¡L Iƒb ø«H
áãjóM á°SGQO ∫ÉãªdG π«Ñ°S ≈∏Y É¡æeh
á«μjôeC’G É«fÉØ∏°ùæH á©eÉL »a âªJ
≈∏Y É``æ`Ø`WGƒ``Y ô``KDƒ` J ∞``«` c{ ¿Gƒ``æ` ©` H
»a IQƒ°ûæªdGh z?á«YÉæªdG ÉæàHÉéà°SG
.Ω2019 á«Ñ£dG Ωƒ``«`dG QÉ``Ñ` NCG ™``bƒ``e
n
áë°üdG áo ãMÉH åëÑdG
Gò``g äOÉ``b ó``bh
IQƒ``à``có``dG á``«` Lƒ``dƒ``«` Ñ` dG á``jƒ``«` ë` dG
óLh å«M ,zófÓéæjEG ΩÉgGôL ôØ«æ«L{
á«Ñ∏°ùdG ôYÉ°ûª∏d ¢Vô©àdG ¿CG{ åëÑdG
,»YÉæªdG RÉ¡édG πªY ≈∏Y º¡e ô«KCÉJ ¬d
,≥``∏` ≤` dG π``ã` e á``«` Ñ` ∏` °` ù` dG ∞``WGƒ``©` dÉ``a
äÉeÓY øe ójõJ ÜÉÄàc’Gh Ö°†¨dGh
¢UÉî°TC’G ¿CGh .Éfó°ùL »a ÜÉ¡àd’G
IóY »Ñ∏°ùdG êGõª∏d ¿ƒ°Vô©àj øjòdG
≈dEG ¿ƒ∏«ªj ,ó``MGƒ``dG Ωƒ«dG »a äGô``e
p∫É``Y ÜÉ¡àdG iƒà°ùe º¡jód ¿ƒμj ¿CG
óæY ¬fCG ¿ƒãMÉÑdG óLh Éªc ,º¡FÉeO »a
áÑ°ùf ¿EÉa á«HÉéjE’G ôYÉ°ûª∏d ¢Vô©àdG
.zΩódG »a π≤J ÜÉ¡àd’G
á«°ùØædG •ƒ¨°†dG ø«H ábÓ©dG ¿EG
…CG »YÉæªdG √RÉ¡Lh OôØdG É¡H ôªj »àdG
ábÓY »g ájó°ùédGh á«ë°üdG ¬àdÉM
á«°ùØædG •ƒ¨°†dG äOGR Éª∏μa ;á«°ùμY
áeÉ©dG áë°üdG â°†ØîfG Oô``Ø`dG ≈∏Y
Éªæ«H ,äQƒ`` gó`` Jh â``©` LGô``Jh ,¬``jó``d
¬«∏Y ÖJôàj »°ùØædG §¨°†dG ¢VÉØîfG
.Ióq«L áë°U ≈∏Y ∫ƒ°üëdG
á«°ùØædG áfÉ°üëdG ™``aQ ¿EÉ`a Gò``dh
¬``d …ó``°` ü` à` ∏` dh ¢`` Vô`` ª` `dG á``ehÉ``≤``ª``d
õ«ØëJ »``a á``ª`¡`e ¬``«`∏`Y QÉ``°` ü` à` fÓ``dh
ó°V πYÉa πμ°ûH πª©∏d áYÉæªdG RÉ¡L
Ée ,º°ùédG ÉjÓN ≈∏Y ¢Shô«ØdG ô«KCÉJ
¢VôªdG RhÉ``é`Jh AÉØ°ûdG áÑ°ùf ™aôj
.¬°VGôYCGh
áfÉ°üëdG ∞jô©J áZÉ«°U øμªjh
ójó©dG ∫Ó``N øe á«°ùØædG áYÉæªdG hCG
AÉª∏Y É¡d ¥ô£J »àdG äÉØjô©àdG ø``e
É¡fCÉH{ …ƒHôàdG ¢ùØædG AÉª∏Yh ¢ùØædG
á«∏YÉØJ á``«`fGó``Lh ,á«°VGôàaG äÉ``«` dBG
ájƒ«ëdG á``YÉ``æ`ª`dG ΩÉ``¶` f ™``e ∑ôà°ûJ
¿GõJGh QGô≤à°SG ≈∏Y ®ÉØë∏d º°ùédÉH
á¶aÉëª∏dh ¬à«°ùØf ájÉªëdh ,Oô``Ø`dG

p ` ` `eRC’G çhó`
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G äÉ``°` SÉ``μ` à` f’G
p
≈``dEG ∂``dP …ODƒ``j ,¢``VGô``eC’Gh pá``Ä` HhC’G
Éªc ,äÉ©ªàéªdG »``a ΩÉ``Y ÜGô`
p `£` °` VG
OGôaCG äÉ«°ùØf
»a ÜGô£°VG É¡ÑMÉ°üj
p
oä’É``M OGOõàa ,äÉ©ªàéªdG ∂∏J
≥∏≤dG
p
á«°ùØædG äÉ``HGô``£` °` V’Gh ÜÉ`
p `Ä` à` c’Gh
∫ÓN øe áë°VGh mIQƒ°üH ∂dP ô¡¶jh
áÑMÉ°üªdG ¢VGôYC’Gh ô°ûÑdG äÉaô°üJ
p
máHƒ©°U øe ,á«°ùØædG •ƒ¨°†dG ∂∏àd
á°†Øîæe mábÉW ™e õ«côàdGh ΩƒædG
»a
p
º¶©e ÖÄàμe êGõ``e ,ôªà°ùe Ö©J hCG
™e ¿RƒdG »a IOÉjR hCG ¿Gó≤a ,¿É«MC’G
¢SCÉ«dG ôYÉ°ûe ,á«¡°ûdG »a äGô««¨àdG
»°VôªdG ≥∏≤dGh ±ƒîdG ,ΩDhÉ°ûàdGh
»YÉªàL’G ÜÉë°ùf’Gh ,¢VGôeC’G øe
.™ªàéªdG OGôaCG øe ójó©dG iód
πeÉ©àdG ≈dEG ôo °ûÑdG ¬éàj ÉgóæYh
ÖfGƒédG ∫Ó``N ø``e äÉ`` eRC’G √ò``g ™``e
ó``bh ,¢`` VGô`` YC’G ∂``∏`J ∞``bƒ``d á``jOÉ``ª` dG
™e º``¡` ∏` eÉ``©` J ó``æ` Y É``fÉ``«``MCG ¿ƒ``∏` Ø` ¨` j
ÖfGƒédG øY äÓμ°ûªdG ∂∏J ¢VGôYCG
Égô«KCÉJh É¡à«ªgCG øe ºZôdÉH á«°ùØædG
RôHCG øe ÉªHQh ,¿É°ùfE’G ≈∏Y ô°TÉÑªdG
áëFÉL Qo É°ûàfG ƒ``g ∂``dP ≈∏Y ∫É``ã` eC’G
pIôªà°ùªdG pá«YƒàdG øe ºZôdÉÑa ÉfhQƒc
É¡Ñæéàd É¡©e πeÉ©àdG »a IóYÉ°üàªdGh
Qƒ¶æªdG
øe É``gQÉ``KBG øe ∞«ØîàdG hCG
p
É¡fCG ’EG ,»μ«æ«∏cE’G »ª°ùédG »ë°üdG
º¡e ÖfÉL ≈``dEG á«YƒàdG ¥ô£àJ Éª∏b
¬d …ó°üàdGh AÉHƒdG Gòg ÖæéJ »a GóL
ø«°üëàdG hCG »°ùØædG oÖfÉédG ƒgh ’CG
AÉæHCÓd ájƒHôàdG á«YƒàdGh »°ùØædG
hÉ°ùàe
Ql hO ¬d …òdGh ¢VôªdG Gòg ó°V
m
.»ª°ùédG ø«°üëàdGh á«YƒàdG ÖfÉéH
ºdÉY »``a ¬``H º∏°ùªdG ø``e äÉ``H ó≤d
∫Ó``N ø`` `eh ,AÉ`` `Ñ` ` WC’G ø``«``Hh Ö``£``dG
,á«ª∏©dG çÉ``ë` HC’G äÉ``Ä`e π``H äGô°ûY
Évª¡e GkQhO Ö©∏j »°ùØædG nÖfÉédG ¿CG
¬d …ó°üàdGh ¢VôªdG áehÉ≤e »a GóL
ô«KCÉàdG ∫ÓN øe ¬«∏Y QÉ°üàf’Gh πH
.áYÉæªdG RÉ¡L ≈∏Y ô°TÉÑªdG
…òdGh páYÉæªdG Ro É¡L ôKCÉàj å«M
¿É°ùfE’G iód ∫hC’G »YÉaódG §îdG ót ©j
¬d …ó``°` ü` à` dGh ¢``Vô``ª` dG á``ehÉ``≤` e »``a
§îdG Gòg ∞©°V GPEÉa ¬«∏Y QÉ°üàf’Gh
º°ùédG áehÉ≤e QÉ«¡fG
≈``dEG ∂``dP iOCG
p
¬«∏Y √QÉ``°` ü` à` fG »``dÉ``à` dÉ``Hh ¢``Vô``ª`∏`d
.¿É°ùfE’G øe øμªàdGh
øe Oó``©`H áYÉæªdG RÉ``¡`L ô``KCÉ`à`jh
π«Ñ°S ≈``∏` Y É``¡`æ`e á``jOÉ``ª` dG π``eGƒ``©` dG
,ΩÉ©dG IÉ«ëdG §ªf ,ô°üëdG ’ ∫ÉãªdG
QGó≤eh ,¬dhÉæàf …òdG AGò¨dG á«Yƒfh
É¡d ¢Vô©àj »àdG º«KGôédGh Ωƒª°ùdG
á«Ä«ÑdG äÉKƒ∏ª∏d ¢Vô©àdGh ,¢üî°ûdG
á«°ùØædG ádÉëdÉH ôKCÉàj Éªc ,á«FÉ«ª«μdGh
.ô«Ñc πμ°ûH OôØ∏d
ábÓ©dG äÉ°SGQódG øe ójó©dG âæ«H

27

حلبة البحرين الدولية
وبتلكو ترعيان بطولة
البحرين «غراند
تورزمو» للريا�ضة
الإلكرتونية 14

3:22
6:20

رئيس مجلس اإلدارة

نجيب يعقوب الحمر
najeb@alayam.com
رئيس التحرير

عيسى الشايجي
alshaiji@alayam.com
مدير التحرير

جاسم منصور
jm1111@alayam.com
 210فلوس شاملة القيمة المضافة

الأربعاء  27رم�ضان 1441ـ العدد 11365
Wednesday 20th May 2020 - No. 11365

38

 16صفحة  210 .فلوس

www.alayam.com

«ال�ضحة»:
«روبوتات» طبية لفح�ض حرارة املر�ضى وتتبّع املري�ض..
ّ

رفع الطاقة ال�ضتيعابية ملراكز العزل والعالج

جاللة �مللك لدى ت�سلمه �أور�ق �عتماد �سفريي �إيطاليا وبنغالدي�س �أم�س

ا�ضتنادًا للتوجيه امللكي ال�ضامي

اإحياء �ضالة العيد بح�ضور عدد من امل�ضلني بـ«الفاحت»
اأكدت وزارة العدل وال�ض�ؤون
الإ�ضالمية والأوقاف اأنه ا�ضتنادًا اإىل
الت�جيه امللكي ال�ضامي ال�ضادر عن
ح�ضرة �ضاحب اجلاللة امللك حمد بن
عي�ضى اآل خليفة ،فقد راأت وزارة العدل
اأن يتم نقل خطبة عيد الفطر املبارك
مبا�ضرة من جامع اأحمد الفاحت ،بح�ض�ر

اخلطيب وعدد حمدود من امل�ضلني .من
جهة اأخرى ،ت�ضلّم ح�ضرة عاهل البالد،
يف احتفال جرى يف ق�ضر ال�ضخري
اأم�س ،اأوراق اعتماد باول اأمادي �ضفرية
اجلمه�رية الإيطالية ،وحممد نذر الإ�ضالم
�ضفـري جمه�رية بنغالدي�س ال�ضعبية
لدى اململكة.
02

اأكدت وزارة ال�ضحّ ة اأنه ا�ضتمرا ًرا
للجه�د ال�طنية للت�ضدي لفريو�س
ك�رونا «ك�فيد  ،»19والتعامل بكفاءة
ومرونة عاليتني مع امل�ضتجدات ،مت
رفع الطاقة ال�ضتيعابية ملراكز العزل
والعالج اإىل � 5619ضري ًرا.
واأ�ضارت اإىل اأن الإ�ضغال يف مراكز
العزل والعالج بلغ  ،4410فيما بلغ
الإ�ضغال يف مراكز احلجر ال�ضحّ ي
الحرتازي  719من اأ�ضل 5168
�ضري ًرا .اإىل ذلك ،ك�ضف الدكت�ر وليد
املانع وكيل وزارة ال�ضحة عن اإدخال
ال�زارة لتجارب ن�عية تعمل على
ا�ضتخدام الروب�تات الطبية اجلديدة
باأجنحة العزل مبراكز العزل والعالج،
م��ضحً ا اأن هذه اخلط�ة ُتعد التجربة
الأوىل على م�ضت�ى البحرين ،و�ضيتم
ا�ضتخدام الروب�تات لفح�س حرارة
املري�س والتتبّع وغريهما.
06

ر�سم بياين يو�سح رفع �لطاقة �ال�ستيعابية ملر�كز �لعزل

البنوك اخلليجية قد تلغي توزيعات الأرباح�« ..ضتاندرد اآند بورز»:

«كورونا» يدفع مبوجة جديدة من اندماج البنوك
حمرر ال�ض�ؤون القت�ضادية:
رجّ ح حملل�ن يف وكالة «�ضتاندرد اآند ب�رز» للت�ضنيف الئتماين
( )S&Pاأن ت�ضطر البن�ك اخلليجية اإىل اإلغاء ت�زيعات الأرباح للعام
احلايل ،مع انخفا�س اأرباحها ،ب�ضبب تداعيات اآثار فريو�س ك�رونا،
وه� ما �ضي�ؤدي اإىل بروز م�جة جديدة من عمليات الندماج على املدى
الط�يل.
وذكرت ال�كالة يف اأحدث تقرير لها «اأنه من غري املحتمل اأن يحتاج
مرتئ�سا �جتماع �للجنة �لتن�سيقية
�سمو ويل �لعهد
ً

برئا�ضة ويل العهد

«التن�ضيقية» تبحث م�ضتجدات كورونا
تراأ�س �ضاحب ال�ضم� امللكي الأمري �ضلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد نائب القائد
الأعلى النائب الأول لرئي�س جمل�س ال�زراء ،اجتماع اللجنة التن�ضيقية ( )320الذي
عقد عن بُعدُ ،
�ض�س لبحث اآخر م�ضتجدات التعامل مع فريو�س ك�رونا.
وخ ّ

05

حذرت من ال�ضتجابة لطلبات الزبائن

بن ــوك متن ــع �ضــرف «العي ـ ــادي»
�ضارة جنيب:
اأكد م�ظف�ن يعمل�ن يف بن�ك اأن
العديد من امل�اطنني تردّدوا عليهم خالل
الأيام القليلة املا�ضية ،يطلب�ن �ضرف
الأوراق النقدية اجلديدة «العيادي»
مع اقرتاب عيد الفطر املبارك ،وذلك

الرئي�ض ال�ضيني :العمل على اإقامة
جمتمع ال�ضحة امل�ضرتكة للب�ضرية

بالرغم من التحذيرات امل�ضتم ّرة ب�ضاأن
التجمّعات وتداول الأوراق ال�رقية؛ خ� ًفا
من نقل عدوى فريو�س ك�رونا .واأ�ضار
بع�س امل�ظفني اإىل اأن اإداراتهم طلبت
منهم المتناع عن تلبية طلبات ت�زيع
«العيادي»؛ وذلك بعد اأن ا�ضت�ضعرت
البن�ك خماطر ذلك.
04

بنك الإ�ضكان :اإعادة مبالغ �ضهر
اأبريل للم�ضتفيدين من القرو�ض
بوادر لعـ ــودة الن�ضـ ــاط
ال�ضي ـ ـ ــاحي يف يونيـ ـ ــو

06

09

زورق �ضريع اقرتب من ناقلة بريطانية يف خليج عدن

وا�ضنطن حتذر من القرتاب  100مرت من �ضفنها احلربية
متام اأب��ضايف  -وكالت:
اأ�ضدرت ال�ليات املتحدة الأمريكية حتذي ًرا بالبقاء بعيدًا  100مرت
عن �ضفن البحرية الأمريكية ،يف املياه الدولية وم�ضيق هرمز.
وح�ضب تقارير اإعالمية ،حذرت البحرية الأمريكية ،اأم�س ،من اأنها
�ضتتخذ «اإجراءات دفاعية م�ضروعة›› �ضد ال�ضفن يف ال�ضرق الأو�ضط التي
تقرتب اإىل بُعد  100مرت من �ضفنها احلربية ،وقدّمت اإر�ضادات حمدّدة
بعد م�اجهة قريبة مع ال�ضفن الإيرانية يف اخلليج .وتت�ضمّن الإجراءات

الدفاعية عاد ًة حت�يل ال�ضفينة بعيدًا عن ال�ضفينة املقرتبة ،واإطالق
النريان الكا�ضفة ،واإطالق طلقات حتذيرية يف نهاية املطاف لإجبار
ال�ضفينة على البتعاد ،لكن تقدمي م�ضافة حمدّدة اأمر جديد بالن�ضبة
للبحرية .من ناحية اأخرى ،اأكدت القيادة املركزية لالأ�ضط�ل اخلام�س
الأمريكي اأن الق�ات امل�ضرتكة ر�ضدت اأم�س زور ًقا �ضريعًا ،اقرتب من
ناقلة حتمل علم بريطانيا يف خليج عدن .وقال البيان اإن الزورق قد
اقرتب من ناقلة على بُعد  100ميل تقريبًا قبالة �ضاحل اليمن.

املقر�ض�ن يف املنطقة اإىل راأ�ضمال اإ�ضايف يف حال ارتفاع معدلت التخلّف
عن �ضداد القرو�س ،رغم م�اجهة الرياح املعاك�ضة املتعلّقة بتاأثري فريو�س
ك�رونا وانخفا�س اأ�ضعار النفط».
ووف ًقا لتقرير «�ضتاندرد اآند ب�رز» ،فاإن لدى  23بن ًكا خليجيًا اأ�ض�لً
بلغ اإجمالها  1.5تريلي�ن دولر يف نهاية عام  ،2019وميكنها ا�ضتيعاب
املخ�ض�ضات الإ�ضافية ،قبل اأن تبداأ ق�اعد
ما ي�ضل اإىل  36مليار دولر من
ّ
راأ�س املال يف التاآكل.
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امللك يت�ش ّلم اأوراق اعتماد ال�شفرية الإيطالية وال�شفري البنغالدي�شي
ت�صلّم ح�صرة �صاحب اجلاللة امللك
حمد بن عي�صى اآل خليفة ملك البالد
املفدى ،حفظه اهلل ورعاه ،يف احتفال
جرى يف ق�صر ال�صخري يوم اأم�س،
اأوراق اعتماد �صفريين جديدين لدى
مملكة البحرين.
وت�صلّم جاللة العاهل املفدى اأوراق
اعتماد كل من:
 ال�صيدة باوال اأمادي �صفريةاجلمهورية االإيطالية.
 ال�صيد حممد نذر االإ�صالم �صفريجمهورية بنغالدي�س ال�صعبية.
وتبادل �صاحب اجلاللة مع
ال�صفريين اجلديدين الكلمات الرتحيبية

بهذه املنا�صبة ،م�صيدًا بالعالقات الثنائية
الوثيقة بني مملكة البحرين والبلدين
ال�صديقني وما ت�صهده من تط ّور ومنو
يف املجاالت كافة ،متمنيًا جاللته لهما
كل التوفيق والنجاح يف مهامهما
الدبلوما�صية لتعزيز عالقات التعاون
وال�صداقة الطيبة مع البحرين.
ونقل ال�صفريان اإىل جاللة امللك
املفدى حتيات وتقدير رئي�صي دولتيهما
وخال�س متنياتهما جلاللته مبوفور
ال�صحة وال�صعادة ،وململكة البحرين
و�صعبها دوام التقدم والرقي ،م�صيدين
بالعالقات الثنائية الوطيدة التي تربط
بلديهما مع مملكة البحرين على خمتلف

امللك يهنئ رئي�س الكامريون
بذكرى اليوم الوطني لبالده
بعث ح�ضرة �ضاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�ضى اآل
خليفة عاهل البالد املفدى ،برقية تهنئة اإىل الرئي�س بول
بيا رئي�س جمهورية الكاميـرون؛ وذلك مبنا�ضبة ذكرى
اليوم الوطني لبالده.

«العدل» :اإحياء �شعرية �شالة العيد
بجامع الفاحت ً
وفقا للتعليمات ال�شحية
قالت وزارة العدل وال�ضوؤون الإ�ضالمية والأوقاف اإنها
ا�ضتنادًا اإىل التوجيه امللكي ال�ضامي ال�ضادر عن ح�ضرة �ضاحب
اجلاللة امللك حمد بن عي�ضى اآل خليفة ،بالهتمام باإحياء �ضعرية
�ضالة العيد مع وجوب تطبيق التعليمات ال�ضحية الحرتازية
ملنع انت�ضار املر�س ،فقد راأت الوزارة يف �ضوء ما �ضدر عن
املجل�س الأعلى لل�ضوؤون الإ�ضالمية من اآراء �ضرعية ب�ضاأن اأداء
العبادات يف زمن انت�ضار جائحة كورونا اأن يتم نقل خطبة عيد
الفطر املبارك مبا�ضرة من جامع اأحمد الفاحت عرب الو�ضائل املرئية
وامل�ضموعة؛ اإظها ًرا لهذه ال�ضعرية التي ترتقبها جموع امل�ضلمني
يف م�ضارق الأر�س ومغاربها ،وذلك بح�ضور اخلطيب وعدد
حمدود من امل�ضلني على غرار �ضالة اجلمعة ،وبذات ال�ضرتاطات
التي اأجازها املجل�س الأعلى لل�ضوؤون الإ�ضالمية.
وذكرت الوزارة اأنها ن�ضقت مع الأوقافني لإحياء يوم العيد
بالتكبريات قبل �ضالة العيد يف دور العبادة بوا�ضطة املوؤذن فقط،
�ضائلة اهلل اأن يتقبل منا ال�ضيام والقيام و�ضالح الأعمال ،واأن
يحفظ بالدنا وبالد امل�ضلمني والعامل اأجمع من الأوبئة و�ضيئ
الأ�ضقام ،واأن مي ّن بال�ضفاء والعافية على امل�ضابني به ،واأن يحفظ
اجلميع منه ،ويعجل بانتهاء هذا الوباء يف القريب العاجل ،واأن
يرزقنا الأمن والأمان والطمئنان ،اإنه �ضميع جميب ،و�ضلى اهلل
على �ضيدنا حممد وعلى اآله و�ضحبه و�ضلم اأجمعني.

«ال�شمالية» ي�شيد بجهود فريق
البحرين الطبي ملكافحة كورونا
هناأ حمافظ املحافظة ال�ضمالية علي بن ال�ضيخ عبداحل�ضني
الع�ضفور ،اأع�ضاء فريق البحرين الطبي مبنا�ضبة اأ�ضبوع
اخلدمات الطبية للطوارئ الذي ي�ضادف الحتفال به خالل �ضهر
مايو اجلاري ،م�ضيدًا بالعطاء والت�ضحية التي يبذلها العاملون
يف اخلدمات الطبية للت�ضدي جلائحة كورونا (كوفيد .)19
ويف اإطار حملة املحافظة ال�ضمالية «رم�ضان اخلري خلك يف
البيت» ،ومبنا�ضبة اأ�ضبوع اخلدمات الطبية للطوارئ وعرفاناً
بعطاء الكادر الطبي للوحدات املتنقلة وت�ضحياتهم ،قدمت
املحافظة ،بالتعاون مع وزارة ال�ضحة و�ضركة اأملنيوم البحرين
(األبا) واأ�ضواق الأ�ضرة ،هدايا رمزية لأع�ضاء الوحدات املتنقلة،
اإذ اأناب املحافظ ،حممد الزايد مدير اإدارة الربامج الجتماعية
و�ضوؤون املجتمع لتوزيع الهدايا بالتعاون مع اجلهات امل�ضاركة.

ال�صعد.
ح�صر مرا�صم تقدمي اأوراق االعتماد
املمثل ال�صخ�صي جلاللة امللك املفدى،
وممثل جاللة امللك لالأعمال االإن�صانية
و�صوؤون ال�صباب م�صت�صار االأمن
الوطني رئي�س املجل�س االأعلى لل�صباب
والريا�صة ،ووزير الديوان امللكي،
ووزير اخلارجية ،ورئي�س املرا�صم
امللكية.
وكان ال�صفريان قد و�صال اإىل ق�صر
ال�صخري كل على حدة ،حيث كان يف
ا�صتقبالهما رئي�س املرا�صم امللكية،
وجرت لهما املرا�صم املعتادة يف مثل
هذه املنا�صبات.

وزيرا الإ�شكان و«العدل» ي�شتعر�شان م�شاريع دور العبادة باملدن اجلديدة
اجتمع ال�ضيخ خالد بن علي اآل خليفة وزير العدل وال�ضوؤون الإ�ضالمية والأوقاف ،وبا�ضم
بن يعقوب احلمر وزير الإ�ضكان ،بح�ضور رئي�س جمل�س اإدارة الأوقاف ال�ضنية ال�ضيخ
الدكتور را�ضد بن حممد الهاجري ،ورئي�س جمل�س اإدارة الأوقاف اجلعفرية يو�ضف بن �ضالح
ال�ضالح ،لبحث م�ضاريع دور العبادة يف امل�ضاريع واملدن الإ�ضكانية اجلديدة.
كما ح�ضر الجتماع ال�ضيخ عبداهلل بن اأحمد اآل خليفة وكيل وزارة الإ�ضكان ،ودانة الزياين
وكيل التخطيط والتوفيق الأ�ضري والنفقة بوزارة العدل وال�ضوؤون الإ�ضالمية والأوقاف.
املخ�ض�ضة لدور العبادة يف امل�ضاريع
وا�ضتعر�س وزير الإ�ضكان خالل الجتماع املواقع
ّ
واملدن الإ�ضكانية اجلديدة ،يف �ضوء املعايري املعتمدة من هيئة التخطيط والتطوير العمراين،
ووفق اأف�ضل معايري الت�ضميم الهند�ضي والتخطيط احل�ضري الهادف اإىل بناء مدن ا�ضكانية
م�ضتدامة ،ومبا يتوافق مع ال�ضرتاطات التعمريية املعتمدة ،وبال�ضكل القانوين ال�ضليم.
وثمّن رئي�ضا جمل�ضي الأوقاف ال�ضنية واجلعفرية الرعاية امللكية ال�ضامية من لدن ح�ضرة
�ضاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�ضى اآل خليفة عاهل البالد املفدى ،لإعمار بيوت اهلل وخدمة
دور العبادة اإعال ًء ملكانتها ور�ضالتها العظيمة� ،ضائلني املوىل �ضبحانه وتعاىل اأن يحفظ
جاللته ويوفقه ملا فيه اخلري وال�ضالح لهذا الوطن و�ضعبه الكرمي.

خطط لإنتاج  %20من احتياجات ال�شوق وفق ال�شرتاتيجية الوطنية ..خلف:

أرا�س خلم�س �شركات ت�شتثمر يف ال�شتزراع ال�شمكي براأ�س حيان
تهيئة ا ٍ
ك�ضف وزير الأ�ضغال و�ضوؤون البلديات
والتخطيط العمراين ع�ضام بن عبداهلل خلف
املخ�ض�ضة
عن البدء يف تهيئة الأرا�ضي
ّ
لال�ضتثمار يف ال�ضتزراع ال�ضمكي مبنطقة
راأ�س حيان ،اإذ اإن املرحلة الأوىل يتم تهيئتها
ل�ضتيعاب خم�س �ضركات ا�ضتثمارية.
واأو�ضح الوزير خلف خالل اجلولة
امليدانية التي قام بها لالطالع عن كثب على
العمل يف مركز احلا�ضنات ال�ضمكية التي
د�ضنت بداية ال�ضهر احلايل لتحت�ضن 10
رواد اأعمال ،ولتكون منطل ًقا لبناء  10مزارع
�ضمكية بوا�ضطة الأقفا�س العائمة يف �ضهر
�ضبتمرب  ،2020م�ضريًا اإىل اأن الوزارة تعمل
على ال�ضرتاتيجية الوطنية لإنتاج  %20من
الأ�ضماك عرب برامج ال�ضتزراع البحري.
وقد �ضكر العاملني يف املركز الوطني
لال�ضتزراع البحري على عملهم الدوؤوب
ل�ضمان ا�ضتمرارية الإنتاج من ا�ضبعيات
الأ�ضماك املحلية يف خ�ضم الظروف احلالية،
كما وجّ ه اإىل ال�ضتمرار يف الزيادة التدريجية
ل�ضبعيات الأ�ضماك؛ وذلك لتلبية املتطلبات
خ�ضو�ضا مع زيادة وترية
ال�ضوق املحلي
ً

توجه القطاع اخلا�س لإن�ضاء املزارع
با�ضتخدام التقنيات احلديثة ،وال�ضتفادة من
الربامج الوطنية للتعاون مع منظمة الأغذية
والزراعة العاملية.
واأ�ضاف« :نعمل على زيادة عدد املتدربني
على اأن�ضطة ال�ضتزراع يف البيئة املحلية عرب
توفري الدعم العلمي والتقني للكوادر الوطنية
التخ�ض�ضات
من املتخرجني حدي ًثا من خمتلف
ّ
متخ�ض�س
اجلامعية ،واإطالق برنامج
ّ

لي�ضتهدف هذه الفئة الطموحة من ال�ضباب
البحريني».
وقال« :اإن العمل تنفيذ املخطط
ال�ضرتاتيجي لتطوير ال�ضتزراع ال�ضمكي
م�ضتمر يف الوزارة ،وذلك عرب بناء عدد من
املزارع ال�ضمكية التي تعتمد على تقنية الإنتاج
املكثف يف القطع ال�ضتثمارية التي �ضيتم
توفريها ل�ضركات القطاع اخلا�س التي تعمل
يف جمال الإنتاج ال�ضمكي» ،موؤكدًا اأن هذه

الزيارة جاءت «لالطالع على برامج ت�ضوية
الأرا�ضي وتوفري البنى التحتية التي �ضتكون
منطل ًقا لرفع الإنتاج الوطني من الأ�ضماك،
وذلك باأحجام ترتاوح بني  3000و6000
مرت مربع يف راأ�س حيان».
واأو�ضح الوزير خلف اأن وزارة الأ�ضغال
و�ضوؤون البلديات والتخطيط العمراين انتهت
من تاأهيل وتدريب عدد من الكوادر البحرينية
على ال�ضتزراع ال�ضمكي عرب اتفاقية مت
توقيعها بني وكالة الزراعة والرثوة البحرية
مع �ضندوق العمل «متكني» ،مت مبوجبها
تدريب  15بحرينيًا يف جمال ا�ضتزراع
الأ�ضماك املحلية داخل وخارج مملكة البحرين.
وقد اختتم الربنامج مع نهاية �ضهر
دي�ضمرب  2019بعد اأن ا�ضتمر على مدى 4
اأ�ضهر من التدريب النظري والعملي باملركز
الوطني لال�ضتزراع البحري الواقع يف منطقة
راأ�س حيان التابع لوكالة الزراعة والرثوة
البحرية ،كــما ح�ضل املتدربون على دورة
تدريبيــة خــارج البــحرين لــمدة �ضهر
واحد؛ لال�ضتــفادة مــن بــيوت اخلربة
والتقنيات احلديثة.
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م�صارف متنع �صرف
«الأنواط» اجلديدة للعيادي

مايكرو�صوفت تن�صر تقريرًا دوليًا حول ف�صول  Teamsيف مدار�س البحرين احلكومية

قال موظفون يعملون يف بنوك اإن العديد من املواطنني
ترددوا عليهم خالل الأيام القليلة املا�ضية يطلبون �ضرف
«اأنواط» دنانري لتوزيعها كعيادي مع اقرتاب عيد الفطر املبارك،
وذلك بالرغم من التحذيرات امل�ضتمرة ب�ضاأن التجمعات وتداول
الأموال الورقية.
واأ�ضار بع�س املوظفني اإىل اأن اإداراتهم طلبت منهم المتناع
عن تلبية طلبات توزيع «الأنواط» ،وذلك بعد ان ا�ضت�ضعرت
البنوك خماطر ذلك ،وقد حاول العديد من املواطنني التحايل من
اأجل احل�ضول على مبالغ من الدنانري لتوزيعها كعيادي ،اإل اأن
الإجراءات كانت وا�ضحة برف�س تلك الطلبات من الزبائن.
ولفتوا اإىل اأنه جريًا على العادة ،وخالل الأيام الأخرية
من �ضهر رم�ضان املبارك ،تردد العديد من النا�س على البنوك،
وطلبوا الدنانري والفئات ال�ضغرية من العمالت ،بغر�س توزيعها
يوم العيد ،اإل اأن الو�ضع هذا العام خمتلف مع انت�ضار فايرو�س
كورونا ،والتوجيهات املرتبطة باتخاذ الإجراءات الوقائية للحد
من انت�ضاره .واأ�ضافوا«:م�ضوؤولية احلد من انت�ضار املر�س
اأ�ضبحت على كل فرد يف املجتمع يف ظل الظروف الراهنة التي
مير بها العامل ،ول بد من ال�ضتغناء عن بع�س العادات والتقاليد،
وعدم التهاون يف تطبيق التباعد وجتنب التجمعات» ،لفتني اإىل
اأن تفعيل املن�ضات والتطبيقات الإلكرتونية يعترب خيا ًرا اأف�ضل،
خا�ضة واأن اجلهات الر�ضمية وجهت جلمع زكاة الفطر اإلكرتونيًّا،
ً
حفاظا على �ضالمة و�ضحة اجلميع.
وذلك

د .حممد مبارك :ف�صول  Teamsاملركزية كانت مبثابة الدخول اإىل املدر�صة عن بُعد

�ضارة جنيب:

«الرتبية» :تطبيق من  100درجة
للمتغيبني عن امتحانات الف�صل الأول
حمرر ال�ضئون املحلية:

اأ�ضدرت وزارة الرتبية والتعليم تعميمًا ب�ضاأن اآلية التعامل
مع الطلبة املنتظمني املتغيبني عن امتحانات نهاية الف�ضل
الدرا�ضي الأول للعام .2020/2019
وقالت الرتبية يف التعميم الذي ح�ضلت «الأيام» على ن�ضخة
منه اإن على اإدارات املدار�س ح�ضر وتوجيههم بحل تطبيقات
املادة (املواد) املتغيّب عنها (تطبيق �ضامل لكل مادة وحت�ضب
له الدرجة من  .)100واأو�ضحت اأنه على الإدارات تزويد اإدارة
التعليم ببيانات الطلبة بعد ا�ضتكمال عملية الر�ضد ،عرب ملء
البيانات يف الرابط املر�ضل اإىل املدر�ضة من قبل فني اإدخال
البيانات.بدورها ،وجهت اإدارات املدار�س املعلمني لإعداد تطبيق
�ضامل يف مادة (الف�ضل الدرا�ضي الأول) من قبل مدر�س املادة
با�ضتخدام  Google formمن  100درجة.
ودعت لالت�ضال للطالب وويل اأمره من قبل الإر�ضاد
الجتماعي لإبالغه باملو�ضوع.

تظافر جهود الوزارة مع ال�صركة ّ
مكن الطلبة واملعلمني من التوا�صل الرقمي ّ
الفعال
ن�ضرت �ضركة مايكرو�ضوفت العمالقة
املخت�ضة يف اأنظمة احلا�ضب الآيل تقري ًرا
على موقعها الدويل تطرق اإىل جتربة
مملكة البحرين يف تطبيق الف�ضول املركزية
الفرتا�ضية من خالل تطبيق Microsoft
 Teamsل�ضمان ا�ضتمرار العملية التعليمية
خالل مرحلة انت�ضار فريو�س كورونا امل�ضتجد
 .19-Covidو�ضمل التقرير مقتطفات من
حوار مع الدكتور حممد مبارك جمعة وكيل
وزارة الرتبية والتعليم للموارد واخلدمات
رئي�س فريق الف�ضول الفرتا�ضية ،والأ�ضتاذة
نوال اخلاطر الوكيل امل�ضاعد للتخطيط
واملعلومات ،وال�ضيخة لطيفة بنت اإبراهيم اآل
خليفة رئي�س التن�ضيق .وقد ح�ضلت «الأيام»
على ن�ضخة من هذا التقرير الدويل ،حيث جاء
فيه ما يلي:
تظافرت جهود وزارة الرتبية والتعليم
و�ضركة مايكرو�ضوفت من اأجل ت�ضريع
ا�ضرتاتيجية التعليم الإلكرتوين وحتقيق
النتقال املطلوب يف جمال التعليم عن بعد
يف مملكة البحرين .وقد اأعطت تلك اجلهود
املتظافرة اأكلها حيث متكنت املدار�س
احلكومية التي ت�ضتخدم جمموعة برامج
 Office365جما ًنا ،مبا يف ذلك من�ضة
 Teamsللف�ضول الفرتا�ضية للطلبة
واملدر�ضني ،من التوا�ضل مع خمتلف الأق�ضام
وامل�ضاركة يف هذه اجلهود وامل�ضاهمة يف
تاأمني عملية التعليم عن بعد.
ويف ت�ضريح له اأورده التقرير الدويل
يف هذا ال�ضدد ،قال الدكتور حممد مبارك:
«اإن تطبيق  Microsoft Teamsيعد من�ضة
دولية ي�ضتخدمها املاليني يف خمتلف اأنحاء
العامل وقد وجدنا �ضهولة كبرية يف تطبيقها
يف مدار�ضنا احلكومية ،حيث حر�ضنا على
اإ�ضراك كل اجلهات املعنية الوزارة يف هذه
العملية دعمًا لتجربة التعلم الفرتا�ضي ،كما
اأن�ضاأنا ف�ضولً مركزية يح�ضرها املدر�ضون
والطلبة عن بعد».
وي�ضري تقرير مايكرو�ضوفت اإىل اأنه

حر�ضا على �ضال�ضة وح�ضن �ضري مبادرة
ً
التعليم عن بعد فقد اأن�ضاأت وزارة الرتبية
والتعليم غرفة للتحكم بح�ضور ممثلني عن
خمتلف الأق�ضام وذلك للم�ضاهمة يف هذه
اجلهود املتظافرة و�ضمان ح�ضن �ضري عملية
التعليم عن بعد و�ضال�ضتها .وا�ضتطاعت
املدار�س بف�ضل تطبيق Microsoft Teams
من اإن�ضاء ف�ضول تعليمية افرتا�ضية مب�ضاركة
املدر�ضني والطلبة ،الذين ي�ضتخدمون
التطبيقات املتاحة لهم والتحادث وا�ضتخدام
و�ضائل التوا�ضل ال�ضمعية والب�ضرية
والتعاون معا� ،ضواء فيما يتعلق ب�ضرح
املحتوى اأو بالتطبيقات الإثرائية ،يف ف�ضاء
افرتا�ضي بناء ومثمر.
ومي�ضي الدكتور جمعة قائالً« :لقد
�ضارك اأكرث من  60األف طالب يف اأول ح�ضة
تعليمية افرتا�ضية وقد حر�ضنا على متابعة
تطور عدد الطلبة امل�ضاركني يف هذه الدرو�س
ب�ضكل يومي ،وبف�ضل جهود الفريق القائم
على تطبيق  Microsoft Teamsمتكنا من

ر�ضد عدد الطلبة الذين ح�ضروا الف�ضول
الفرتا�ضية ومعرفة عدد املرات التي تفاعلوا
خاللها مع املدر�ضني .لقد كان الطلبة ي�ضعرون
وكاأنهم يف �ضفوفهم العادية يف مدار�ضهم».
وقد عقدت الوزارة ا ً
أي�ضا �ضل�ضلة من ور�س
العمل امل�ضرتكة بالتعاون مع مايكرو�ضوفت
وذلك لتدريب املدر�ضني والرتبويني على اإتقان
ا�ضتخدامهم لأدوات وتطبيقات التعلم عن بعد
واإدماجها م�ضتقبالً يف اأ�ضاليبهم التدري�ضية
اليومية ،وقد �ضمم فريق تقنية املعلومات
بالوزارة ا�ضتمارة تقييمية يتوىل كل طالب
مالأها بعد نهاية كل در�س افرتا�ضي �ضعيًا
لتقييم اأثر التعلم الفرتا�ضي على حت�ضيله
العلمي.
تقول ال�ضيخة لطيفة بنت اإبراهيم اآل
خليفة ،رئي�ضة ق�ضم التن�ضيق واملتابعة مبكتب
وكيل الوزارة للموارد واخلدمات« :متكن
املدر�ضون من خالل ال�ضتمارة من تقييم مدى
فهم كل طالب ودرجة ا�ضتيعابه ملحتوى
الدر�س الفرتا�ضي .يعود الف�ضل يف جناح

هذه احل�ض�س الفرتا�ضية اإىل التزام الطالب
ورح التفاين والعطاء التي اأبداها املدر�ضون
وبقية اأع�ضاء الفريق الذي عمل ب�ضكل دوؤوب
يف غرفة التحكم».
ويف معر�س تعلقيها على هذه التجربة
الرائدة قالت الأ�ضتاذة نوال اإبراهيم اخلاطر،
الوكيل امل�ضاعد للتخطيط واملعلومات« :لقد
كنا منلك روؤية وا�ضحة لطبيعة التحول
الرقمي الذي نريده يف وزارة الرتبية
والتعليم وهو ما �ضاعدنا اإىل حد كبري على
حتديد م�ضارنا وت�ضريع برنامج التعلم عن
بعد ،وقد عملنا مع فريق مايكرو�ضوفت من
اأجل اإن�ضاء غرف افرتا�ضية مركزية واأحتنا
للطلبة اإمكانية الدخول اإىل جمموعة برامج
 ،Office365الأمر الذي �ضاعدهم ا ً
أي�ضا على
ا�ضتخدام خمتلف التطبيقات ،مثل  Wordو
 PowerPointوذلك بالعتماد على اأي جهاز
متاح» .ومل تتوقف جهود الوزارة عند ذلك
احلد -يقول تقرير مايكرو�ضوفت -ذلك اأنها
اأن�ضاأت نظامًا ل�ضمان اجلودة لتقدمي الدعم
الالزم وتوفري امل�ضاعدة للمدر�ضني والطلبة
عرب متابعة �ضري الربامج التدريبية اأو ر�ضد
ح�ضور الطلبة ،اإ�ضافة اإىل تقدمي امل�ضاعدة
التقنية الالزمة التي متكنهم من ح�ضن
ا�ضتخدام اخل�ضائ�س واملميزات املبتكرة يف
من�ضة .Microsoft Teams
هذا ،وقد اأثنى الدكتور حممد مبارك
جمعة ،وكيل الوزارة ل�ضوؤون املوارد
واخلدمات ورئي�س جلنة الف�ضول
الفرتا�ضية ،على اجلهود الكبرية التي بذلها
فريق العمل بالوزارة ،اإ�ضافة اإىل املدر�ضني
واأطقم الدعم وامل�ضاندة ،م�ضيدًا مبا اأبدوه من
تفان وا�ضتعداد لتطبيق برنامج التعليم عن
بعد ،كما عرب عن بالغ �ضكره وتقديره للطلبة
واأولياء اأمورهم ،الذين اأبدوا كل ال�ضتعداد
للتكيف مع مبادرة التعليم عن بعد واملواظبة
على الدرو�س الفرتا�ضيــة وذلك دعمًا
للجهود الرامية اإىل احلفاظ على ا�ضتمرارية
العملية التعليمية.
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«ال�ضحة» :اال�ضتعانة بالتكنولوجيا للحد من التعرّ �ض للحاالت القائمة

روبوتات طبية لفح�ض احلرارة والتعقيم مبراكز العزل والعالج

نائب حمافظ اجلنوبية ّ
يتفقد
تعر�ضه حلريق
مبنى للعمال اإثر ّ
بتكليف من �ضمو ال�ضيخ خليفة بن علي بن خليفة اآل خليفة حمافظ املحافظة
اجلنوبية ،قام العميد عي�ضى ثامر الدو�ضري نائب املحافظ بزيارة تفقدية لأحد املنازل
التي يقطنها عدد من العمال الوافدين مبنطقة الرفاع ،والذي تعر�ض موؤخ ًرا حلريق.
واأكد نائب املحافظ حر�ض �ضمو املحافظ واهتمامه باملتابعة املبا�ضرة لأي حالت
م�ضابهة؛ ل�ضمان اأمن و�ضالمة املواطنني واملقيمني يف املحافظة.
وخالل الزيارة ،تفقد نائب املحافظ الأ�ضرار الناجتة عن احلريق ،موؤكدًا اأن
ً
اجلهات املخت�ضة �ضتبا�ضر الإجراءات الالزمة لتاأمني �ضالمة و�ضيانة املنزل ،لفتا اإىل
عدم وقوع اأي خ�ضائر ب�ضرية ،م�ضيدًا بالوقت نف�ضه بجهود و�ضرعة ا�ضتجابة الإدارة
العامة للدفاع املدين ومديرية �ضرطة املحافظة اجلنوبية يف التعامل مع احلريق.

«الداخلية» ّ
تنفذ عدة م�ضاريع
تقنية �ضمن جهود مكافحة كورونا
�ضرح العميد حممد عبداهلل احلرم
الوكيل امل�ضاعد للتخطيط والتنظيم اأنه
تنفي ًذا لتوجيهات وزير الداخلية ،نفذت
اإدارة تقنية املعلومات والنظم الإلكرتونية
عدة م�ضاريع تقنية �ضمن جهود مكافحة
كورونا ،اإذ قامت بالتن�ضيق لالجتماعات
عن بُعد با�ضتخدام النظام املعتمد يف مملكة
البحرين بوا�ضطة احلكومة الإلكرتونية
( ،)Microsoft Teamsفقد مت تطبيق هذا
النظام يف جميع الإدارات الأمنية ومت من
خالله عقد ( )1881اجتماعً ا با�ضتخدام
هذا النظام ،كما مت العمل على التوثيق
الإلكرتوين الذي يتم من خالله اإجراء
معامالت التوثيق للنزلء عن بُعد بني
الإدارة العامة لالإ�ضالح والتاأهيل واإدارة
التوثيق يف وزارة العدل.
واأ�ضاف اأنه مت اإن�ضاء فروع للمحاكم

ك�ضف الدكتور وليد بن خليفة املانع وكيل
وزارة ال�ضحة عن اإدخال الوزارة لتجارب نوعية
تعمل على ا�ضتخدام الروبوتات الطبية اجلديدة
باأجنحة العزل مبراكز العزل والعالج ،مو�ضحً ا
اأن هذه اخلطوة تعد التجربة الأوىل على م�ضتوى
مملكة البحرين ،وقد مت اتخاذها لال�ضتفادة من
تقنية الذكاء ال�ضطناعي وحتديد مدى ال�ضتفادة
منها يف تقدمي الرعاية الطبية وال�ضحية يف اأجنحة
العزل مبراكز العزل والعالج.
واأ�ضار وكيل وزارة ال�ضحة «املانع» اإىل متابعة
الوزارة ب�ضكل دوري للم�ضتجدات والتقنيات التي
تطرح يف جمال ت�ضخي�ض وعالج فريو�ض كورونا
«كوفيد  ،»19اإذ ي�ضهد القطاع ال�ضحي طفرة جديدة
مع بدء ا�ضتخدام الروبوتات الطبية ،لذلك ارتاأت
وزارة ال�ضحة ال�ضتفادة من هذه التقنية املتطورة
مل�ضاعدة الأطباء واملمر�ضني يف رعاية احلالت
القائمة بالفريو�ض ،وتقييم مدى فعاليتها ،ومن ثم
درا�ضة الحتياجات لهذه الروبوتات الذكية لدعم
عمل وخدمات الطواقم ال�ضحية بالعزل والعالج
م�ضتقبالً .من جانبها ،قالت فاطمة عبدالواحد
الأحمد الوكيل امل�ضاعد للموارد واخلدمات اإنه �ضعيًا
من وزارة ال�ضحة لتوفري اأعلى درجات احلماية

وال�ضالمة للكوادر ال�ضحية ،متت ال�ضتعانة
بالتكنولوجيا احلديثة للحد من التع ّر�ض املبا�ضر
بني احلالت القائمة ومقدمي الرعاية ال�ضحية
ً
حفاظا على �ضحة و�ضالمة
من اأطباء وممر�ضني،
مقدمي الرعاية ال�ضحية يف ال�ضفوف الأوىل
ملكافحة جائحة فريو�ض كورونا.
واأكدت �ضعي املعنيني بالوزارة اإىل اإيجاد حلول
تقنية متقدمة ،ومنها ا�ضتخدام الروبوت الذكي،
يف تقدمي بع�ض اخلدمات التمري�ضية مثل فح�ض
حرارة اجل�ضم وتقدمي الأدوية وتتبع املري�ض
وتقدمي الوجبات ،وغريها من اخلدمات التي
يحتاجها املري�ض .وقد قامت الوزارة بالتعاون

مع اإحدى ال�ضركات الفرن�ضية املوجودة باململكة
بتوفري ( )2من الروبوتات لتجربتهما وتقييم مدى
فعاليتهما يف تقدمي الرعاية ال�ضحية.
واأو�ضحت الوكيل امل�ضاعد للموارد واخلدمات
«يقوم اأحد الروبوتات مبهمة فح�ض حرارة ج�ضم
املري�ض وتقدمي الدواء وتقدمي الوجبات وتتبع
املري�ض من خالل ب�ضمة الوجه ،ويتحدث 12
لغة خمتلفة» .وتابعت «اأما الثاين فيقوم بتعقيم
الأ�ضطح والغرف واملباين» ،م�ضيفة «ناأمل من
ا�ضتــخدام الروبوت يف تقدمي الرعاية التمري�ضية
اأن يحدث نقلة نوعية يف اخلدمات ال�ضحية يف
مملكة البحرين».

حملة تعقيم وا�ضعة لباب البحرين ب�ضوق املنامة ..ه�ضام بن عبدالرحمن:

ال�ضراكة املجتمعية ال�ضبيل الوحيد للحد من انت�ضار فريو�ض كورونا

حممد احلرم
يف الإ�ضالح والتاأهيل لتطبيق املحاكمات
عن بُعد وربطها مع احلب�ض الحتياطي
والإدارات املعنية ،كما مت ربط وكالء
النيابة مع اإدارات احلب�ض الحتياطي.

�ضهد �ضوق املنامة ،وحتديدًا باب البحرين ،حملة تعقيم وا�ضعة انطلقت
ب�ضاحنة لتعقيم ال�ضوارع الرئي�ضة والطرقات؛ دعمًا للحملة الوطنية
ملكافحة فريو�ض كورونا ،وذلك بالتعاون والتن�ضيق مع حمافظة العا�ضمة
ومديرية ال�ضرطة ،ومببادرة من �ضركة (اأ�ضري).
ح�ضر عملية التعقيم -التي �ضارك فيها عدد من املتطوعني -مدير عام
مديرية �ضرطة حمافظة العا�ضمة ،فيما اأكد ال�ضيخ ه�ضام بن عبدالرحمن اآل
خليفة حمافظ العا�ضمة اأن العالقة الوطيدة التي حققتها املحافظة بالقطاع
اخلا�ض اىل جانب املتطوعني اأ�ضهمت يف تعزيز تعاون جمتمعي وخلق
وعي متنا ٍم يف حملة مكافحة فريو�ض كورونا.
واأو�ضح اأن ال�ضراكة املجتمعية هي ال�ضبيل الوحيد للحد من انت�ضار
ً
م�ضيفا اأن �ضعب البحرين واعٍ ومدرك لأهمية التزام
فريو�ض كورونا،
اجلميع بالبقاء يف املنزل ،مو�ضحً ا اأن هذه ال�ضراكة ت�ضهم يف جتاوز هذه
الأزمة من خالل العمل مب�ضوؤولية والأخذ بالإر�ضادات والتعليمات من
اجلهات املخت�ضة ،ل �ضيّما خالل مواعيد التعقيم التي ت�ضهدها العا�ضمة
خ�ضو�ضا ،واململكة عمومًا.
ً

موؤك ًدا االنتهاء من اإرجاع املبالغ خالل االأيام القادمة ..بنك االإ�ضكان:

بدء اإرجاع ق�ضط �ضهر اأبريل للمواطنني التزا ًما بقرار جمل�ض الوزراء
اأبلغ مواطنون م�ضتفيدون من
القرو�ض الإ�ضكانية «الأيام» اأنهم
ت�ضلموا مبلغ ق�ضط �ضهر اأبريل عرب
ح�ضاباتهم البنكية .واأعان بنك الإ�ضكان
اأنه بداأ من يوم اأم�ض اإعادة مبالغ �ضهر
اأبريل جلميع املواطنني امل�ضتفيدين
من القرو�ض الإ�ضكانية ،التزاما ً بقرار
جمل�ض الوزراء ب�ضاأن تاأجيل الأق�ضاط
ال�ضهرية للخدمات الإ�ضكانية امل�ضتحقة
على املواطنني ملدة  6اأ�ضهر ،واإيقاف
حت�ضيل الإيجارات ال�ضهرية من
امل�ضتاأجرين واملنتفعني من املحالت
التجارية اململوكة لبنك الإ�ضكان ملدة 3
اأ�ضهر؛ اعتبا ًرا من �ضهر اأبريل.
واأو�ضح اأنه اأ ّ
مت جميع الإجراءات

التن�ضيقية مع كافة البنوك املتعاونة
يف هذه التمويالت ،حيث اإنه من املوؤمل
النتهاء من اإرجاع جميع املبالغ خالل
الأيام القليلة القادمة.
وثمّن بنك الإ�ضكان اأمر �ضاحب
ال�ضمو امللكي الأمري خليفة بن �ضلمان
اآل خليفة رئي�ض الوزراء املوقر،
وتوجيهات �ضاحب ال�ضمو امللكي
الأمري �ضلمان بن حمد اآل خليفة ويل

العهد نائب القائد الأعلى النائب
الأول لرئي�ض جمل�ض الوزراء ،ب�ضاأن
قرار تاأجيل الأق�ضاط ال�ضهرية ،وذلك
يف اإطار تخفيف الآثار القت�ضادية
على كاهل املواطنني ،ودعم الن�ضاط
التجاري يف هذه املرحلة.
ونوه بنك الإ�ضكان اإىل اأن قرارات
تاأجيل الأق�ضاط الإ�ضكانية والإيجارات
ال�ضهرية للمحالت التجارية ،توؤكد مدى
حر�ض القيادة الر�ضيدة واحلكومة
املوقرة على مواجهة الآثار القت�ضادية
من انت�ضار فريو�ض كورونا امل�ضتجد
«كوفيد  ،»19معربا ً عن تطلعاته
لنتهاء تلك اجلائحة يف الوقت القريب،
وعودة احلياة اإىل طبيعتها.

اإي�ضالها اإىل منزل م�ضرتيها عرب التطبيق االإلكرتوين ل�ضركة طلبات

«الرثوة احليوانية» :تفعيل املن�ضة االإلكرتونية لطلبات الذبائح
قال وكيل «الرثوة احليوانية»
بوزارة الأ�ضغال و�ضوؤون البلديات
والتخطيط العمراين الدكتور خالد
اأحمد ح�ضن باأنه مت تفعيل املن�ضة
الإلكرتونية لطلب الذبائح اإلكرتونيًا،
وذلك بعد توقيع اتفاقية بني امل�ضالخ
املعتمدة لدى وكالة الرثوة احليوانية
يف الوزارة و�ضركة «طلبات».
واأو�ضح وكيل الرثوة احليوانية
اأن التفاقية تن�ض على توفري من�ضة
اإلكرتونية ي�ضتطيع من خاللها املواطن
اأو املقيم طلب الذبائح اإلكرتونيًا
وتو�ضيلها من امل�ضالخ املعتمدة لدى
الوكالة اإىل منازل املواطنني واملقيمني
ً
حفاظا على �ضالمتهم يف الظروف
الراهنة ومنع الذبح الع�ضوائي و�ضمان
نقل الذبائح يف �ضيارات خم�ض�ضة لهذا
ال�ضاأن.
واأ�ضاف وكيل الرثوة احليوانية
اأنه دعمًا للجهود الوطنية للت�ضدي
لفريو�ض كورونا COVID19
وتطبي ًقا ملعايري التباعد الجتماعي
و�ضرورة البقاء يف املنزل واخلروج
يف احلالت الق�ضوى فقط ،فقد �ضعت
الوزارة عرب هذا الربنامج اإىل توفري
خدمة تو�ضيل الذبائح اإىل منزل
�ضاحب الطلب والدفع من خالل
اخليارات املتاحة لتو�ضيل الذبائح

خالد ح�سن
بوا�ضطة التطبيق الإلكرتوين ل�ضركة
«طلبات».
واأ�ضار وكيل الرثوة احليوانية اأن
التطبيق يتيح ال�ضتفادة من «اختيار
الذبيحة املنا�ضبة �ضع ًرا ونوعً ا وطرق
تقطيعها ،وذلك اإلكرتونيًا عن بعد ومن
ثم تو�ضيلها للم�ضتهلك اإىل منزله».
واأردف وكيل الرثوة احليوانية اإىل
التعاون املثمر فيما بني �ضركة البحرين
للموا�ضي والإدارة التنفيذية متمثلة
برئي�ض جمل�ض اإدارتها اإبراهيم زينل
و�ضركة «طلبات» املن�ضة الإلكرتونية
لتوزيع الأغذية مما �ضينعك�ض اأثره
على موا�ضلة اللتزام بالتعليمات
ال�ضادرة من اجلهات املعنية للحد من

انت�ضار فريو�ض كورونا.
كما حث وكيل الرثوة احليوانية
قطاع جتار املوا�ضي لنتهاز فر�ضة
ت�ضويق املوا�ضي املخ�ض�ضة للذبح
للتوا�ضل مع اإدارة �ضركة البحرين
للموا�ضي لإدراج خمتلف اأنواع املوا�ضي
امل�ضتوردة لال�ضتهالك املحلي حتت
مظلة امل�ضلخ املركزي التابع لل�ضركة
مما �ضي�ضهل و�ضول موا�ضيهم لزبائنها
عرب ا�ضتخدام التقنيات اللكرتونية
الأو�ضع انت�ضا ًرا على م�ضتوى اخلليج.
وجتدر الإ�ضارة اإىل اأن من�ضة
طلبات تد�ضن هذه اخلدمة لأول مرة
عرب من�ضاتها الإلكرتونية منطلقة من
مملكة البحرين واملتوقع اأن يتم ن�ضرها
على من�ضات الطلبات بالدول الأخرى.
وبني وكيل «الرثوة احليوانية»
اأن هذه اخلطوة واحدة من اخلطوات
التطويرية التي تقوم بها الوكالة تنفي ًذا
لتوجيهات وزير ال�ضغال و�ضئون
البلديات والتخطيط العمراين ع�ضام
بن عبداهلل خلف والذي اأعلن �ضابقا ً عن
تد�ضني هذا امل�ضروع لتو�ضيل الذبائح
بالطرق ال�ضحية ال�ضليمة ،والعمل
على ا�ضتخدام التقنيات احلديثة يف
تقدمي خدمات قطاعات الوزارة اإىل
املواطنني واملقيمني مبا يتوافق مع
توجهات احلكومة.
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رفعت تقارير عن  27ت�سريعً ا و 62مقرتحً ا برغبة بعد درا�ستها

«مرافق النواب» تنجز  %84من املوا�سيع املحالة اإليها يف الدور الثاين
فاطمة �ضلمان:
اأنهت جلنة املرافق العامة والبيئة مبجل�ص
الن�اب برئا�ضة النائب حمد الك�هجي  89م��ض�عًا
من اأ�ضل  106م�ا�ضيع اأحيلت اإليها خالل دور
النعقاد املن�ضرم ،وه� الدور الثاين من الف�ضل
الت�ضريعي اخلام�ص ،بينما ل تزال  17م��ض�عًا
قيد الدرا�ضة لدى اللجنة التي خا�ضت  32اجتماعًا
رفعت خاللها  88تقري ًرا و 354من املرا�ضالت
ال�ضادرة ،مبعدل اإجناز بلغ .%84
وقد اأحيل اىل جلنة املرافق العامة والبيئة
خالل هذا الدور  106م�ا�ضيع ،منها  15م�ضروعًا
بقان�ن و 13اقرتاحً ا بقان�ن و 71اقرتاحً ا برغبة
و 7قرارات من جمل�ص ال�ض�رى.
بينما انتهت اللجنة من  14م�ضروعًا بقان�ن
و 6اقرتاحات بقان�ن و 62اقرتاحً ا برغبة و7
قرارات من جمل�ص ال�ض�رى ،مبجم�ع م�ا�ضيع
منتهية بلغت  89م��ض�عًا.
اأما امل�ا�ضيع قيد الدرا�ضة فجاءت مبجم�ع 17
م��ض�عًا 9 ،منها اقرتاحات برغبة و 7اقرتاحات
بقان�ن وم�ضروع قان�ن وحيد ،بن�ضبة بلغت %16
للم�ا�ضيع قيد الدرا�ضة.
وكانت اأبرز امل�ا�ضيع التي در�ضتها اللجنة هي
م�ضروع قان�ن باإ�ضدار القان�ن البحري واآخر ب�ضاأن
البيئة ،وم�ضروع حت�ضيل كلفة واإن�ضاء وتط�ير
البنية التحتية يف مناطق التعمري ،م�ضروع بقان�ن
يف �ضاأن الإ�ضكان ،اإ�ضافة اىل مقرتحات بقان�ن منها

حمد الكوهجي
القرتاح بقان�ن باإ�ضافة مادة جديدة برقم ()11
مكر ًرا اإىل قان�ن البلديات واقرتاح بقان�ن ب�ضاأن
حيازة احلي�انات اخلطرة.
كما در�ضت اللجنة خالل الدور املن�ضرم عددًا
كبريًا من القرتاحات برغبة وقدمت تقارير ب�ضاأنها،
من اأبرزها مقرتح ب�ضاأن معاجلة م�ضكلة التل�ث
البيئي يف خليج ت�بلي واملنطقة املحيطة ومراقبة
تطبيق املقايي�ص وال�ضرتاطات البيئية املعتمدة،
والقرتاح برغبة ب�ضاأن ا�ضتثناء من اآلت اإليه اأو
زوجته ملكية عقار عن طريق الإرث ،ومن انتفع
مب�ضكن عن طريق اإحدى �ضيغ التم�يل الإ�ضالمي،
من �ضرط (عدم امللكية) ل�ضتحقاق اخلدمات

الإ�ضكانية ،كذلك القرتاح برغبة ب�ضاأن رفع احلد
الأعلى مل�ضدر دخل الأ�ضرة من ( )600دينار
اإىل ( )1000دينار ل�ضرتاطات وزارة الأ�ضغال
و�ض�ؤون البلديات والتخطيط العمراين حل�ض�ل
الأ�ضر على ع�ازل الأمطار ،والقرتاح برغبة ب�ضاأن
ت�فري خدمة (اأر�ص وقر�ص) �ضمن اخلدمات
الإ�ضكانية املقدمة للم�اطنني من ذوي الدخل
املحدود ،والقرتاح برغبة ب�ضاأن اإن�ضاء م�ضروع
املدينة الذكية ،والقرتاح برغبة ب�ضاأن رفع ن�ضبة
ا�ضتهالك الكهرباء يف ال�ضريحة الأوىل من 3000
وحدة اإىل  6000وحدة وال�ضريحة الثانية من
 6001وحدة اإىل  7000وحدة لفرتة ثالثة �ضه�ر
(ي�ني� وي�لي� واأغ�ضط�ص) من كل عام.
كما اأجنزت اللجنة القرتاح برغبة ب�ضاأن متديد
فرتة ال�ضروع يف بناء الق�ضيمة ال�ضكنية من �ضنتني
اإىل ثالث �ضن�ات ،ومتديد فرتة النتهاء من البناء
من ثالث �ضن�ات اإىل �ضبع �ضن�ات للمنتفعني من
الق�ضائم ال�ضكنية ،والقرتاح برغبة ب�ضاأن زيادة
العتماد على الطاقة املتجددة والتقليل من ا�ضتخدام
ال�ق�د الأحف�ري ،القرتاح برغبة ب�ضاأن ال�ضماح
للمنتفعني بال�حدات الإ�ضكانية باختيار مناذج
متعددة من ت�ضاميم ال�حدة ،واأخريًا القرتاح
برغبة (ب�ضيغته املعدلة) ب�ضاأن منح ترخي�ص
(مزاولة النقل الداخلي بالبا�ضات ال�ضغرية)
للم�اطن البحريني� ،ضريطة التزامه با�ضتخدامه
�ضخ�ضيًا وعدم تاأجريه على غريه.

القطري :توفري اآليات قانونية تتيح للآباء روؤية اأبنائهم «املح�سونني»
حمرر ال�ض�ؤون الربملانية:

فاطمة القطري

طالبت النائب فاطمة القطري رئي�ص جلنة املراأة
والطفل الربملانية اإىل �ضرورة التعجيل يف ت�فري الآليات
القان�نية املنا�ضبة التي تتيح لالآباء روؤية اأبنائهم
املح�ض�نني بعد اأن تعذر ذلك ب�ضبب تعليق عمل املراكز
الجتماعية بفعل انت�ضار فريو�ص ك�رونا (ك�فيد )19
وحرمان الآباء من روؤية ابنائهم.
واأو�ضحت القطري اإن هذا الطلب ياأتي يف �ضياق ما
اأنتجته الظروف ال�ضحية الراهنة بفعل انت�ضار فريو�ص
ك�رونا (ك�فيد  ،)19من تاأثريات على خمتلف الأ�ضعدة،

والتي �ضملت تعليق عمل املراكز الجتماعية ،التي متثل
اجلهة الر�ضمية ال��ضيطة بني الأب والأم املطلقني لت�ضليم
الأبناء ،وتطبيق هذا احلق ال�ضرعي والقان�ين.
وا�ضارت النائب اإىل اأن قان�ن الأ�ضرة رقم  19ل�ضنة
 ،2017نظم م��ض�ع احل�ضانة يف جمم�عة من م�اده،
كما اأنه اأكد على حق الآباء يف ا�ضتزارة وا�ضطحاب اأبنائهم
املح�ض�نني ،من�هًا اىل اأن الظروف الراهنة تقت�ضي ت�فري
اآليات منا�ضبة لتمكني الآباء من التمتع بحقهم يف روؤية
اأبنائهم ،ملنع التاأثريات النف�ضية ال�ضلبية على الأبناء
نتيجة متنع احلا�ضنني عن ال�ضماح ل�ضركائهم ال�ضابقني
من روؤية اأبنائهم لدوافع غري مربرة قان�نيًا.

ُثمن املوافقة على مقرتحه
قمرب ي ّ
بـ «اإن�ساء مركز خدمات ب�سابعة املحرق»
ثمّن النائب عمار قمرب جتاوب
ال�ضلطة التنفيذية متمثلة مبجل�ص
ال�زراء مع كل ما يُقدم من مقرتحات
وم�ضروعات من قبل ال�ضلطة
الت�ضريعية من اأجل �ضالح ال�طن
وامل�اطنني ،م�ؤكدًا باأن مملكة البحرين
ت�ضعى جاهدة لت�فري اخلدمات
اخلا�ضة مبختلف الفئات العمرية عن
طريق اإن�ضاء مراكز متخ�ض�ضة يف
خمتلف مناطق اململكة.
واأ�ضاد النائب قمرب مب�افقة
جمل�ص ال�زراء يف جل�ضته العتيادية
على املقرتح برغبة الذي تقدم به
ملجل�ص الن�اب لإن�ضاء مركز خدمات
يف الدائرة ال�ضابعة مبحافظة املحرق
لتلبية خمتلف احتياجات اأهايل
الدائرة ملختلف املراحل العمرية،
متقدمًا بخال�ص �ضكره وتقديره
ل�ضاحب ال�ضم� امللكي الأمري خليفة
بن �ضلمان اآل خليفة رئي�ص جمل�ص

عمار قمرب

ال�زراء امل�قر على اهتمامه املت�ا�ضل
بدعم مثل هذه القرتاحات التي ت�ضب
يف ت�فري خمتلف اخلدمات للم�اطنني
واملقيمني.
واأكد قمرب اأن اإن�ضاء مثل هذا
املركز ليك�ن متن ّف�ضً ا للكبار وال�ضباب
والأطفال �ضي�ضهم ب�ضكل كبري يف
ا�ضتثمار خربات املتقاعدين واحت�ضان

الطاقات ال�ضبابية الناب�ضة يف �ضابعة
املحرق و�ضقل مهاراتهم من خالل
تنظيم دورات متن�عة يف خمتلف
ً
ف�ضال عن
املجالت باإ�ضراف خمت�ضني،
تنظيم الربامج املن�عة التي �ضتع�د
بالنفع على اجلميع.
واأ�ضار عمار قمرب اأن هذه امل�افقة
جاءت تلبية لحتياجات �ضابعة
املحرق وت��ضع املنطقة واحلاجة اإىل
مركز متكامل متعدد الأغرا�ص ،حيث
�ضيت�ضمن املركز قاعة منا�ضبات كبرية
حتت�ضن منا�ضبات الأهايل املختلفة،
وقاعات خا�ضة بالأطفال لتنظيم
دورات مهارية ،ومركز �ضحي متكامل
يخدم اجلن�ضني من خمتلف الأعمار،
بالإ�ضافة اإىل مالعب خارجية لتك�ن
متنف�ضً ا لل�ضباب ،من�هً ا متابعته
احلثيثة لتنفيذ م�ضروع املركز مع
اجلهات املعنية بنا ًء على م�افقة
جمل�ص ال�زراء امل�قر.

زايد يد�سن حملة «وقاية وتفاوؤل» لدعم مكافحة «كورونا»

د�ضن النائب الثاين لرئي�ص
جمل�ص الن�اب علي زايد حملة «وقاية
وتفاوؤل» من خالل من�ضات يتم
ت�زيعها على الأماكن العامة ،حتت�ي
على كمامات وقفازات ومعقمات
وب�اجهة ت�ع�ية بثالث لغات ،وذلك
ب�ضراكة مع متط�عني مع اأهايل رابعة
اجلن�بية وبدعم من �ضركة برولب
�ضي�ضتم لأنظمة املختربات؛ تعزي ًزا
لدور ال�ضراكة املجتمعية وامل�ض�ؤولية
املجتمعية.
وقال النائب علي زايد خالل

التد�ضني يف جمم�عة رامز اإن املن�ضات
�ض�ف تك�ن يف امل�اقع التي يكرث بها
امل�اطن�ن واملقيم�ن ،كاملجمعات
التجارية والأ�ض�اق الكبرية ،وذلك
ت�ضجيعًا على وقايتهم من انت�ضار
فريو�ص ك�رونا ودعم اجله�د ال�طنية
للت�ضدي ومنع انت�ضار فريو�ص ك�رونا
التي يق�دها فريق البحرين برئا�ضة
�ضاحب ال�ضم� امللكي الأمري �ضلمان بن
حمد اآل خليفة ويل العهد نائب القائد
الأعلى النائب الأول لرئي�ص جمل�ص
ال�زراء ،وما ي�ضعى اإليه فريق البحرين

باأن تك�ن ال�قاية �ضمن �ضل�ك اجلميع
كي تتحقق الأهداف من الت�جيهات
ال�ضحية ،حل�ضد ثمار الإجراءات
الحرتازية وال�قائية واأخذها على
حممل اجلد ،واحلفاظ على ريادة مملكة
البحرين و�ضمعتها العاملية مبقابل
الدول املتقدمة بعد اإ�ضادة منظمة
ال�ضحة العاملية بالإجراءات ال�ضتباقية
التي مت اتخاذها يف مملكة البحرين ،يف
ظل اهتمام ومتابعة وت�جيهات مبا�ضرة
من ح�ضرة �ضاحب اجلاللة امللك حمد
بن عي�ضى اآل خليفة عاهل البالد املفدى.
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ال�سالح تهنئ «غيربي�سو�س» بنجاح
اأعمال جمعيـة ال�سحـة العامليـة الـ73
رفعت وزيرة ال�ضحة فائقة بنت
�ضعيد ال�ضالح برقية تهنئة للدكت�ر
تيدرو�ص اأدهان�م غيربي�ض��ص املدير
العام ملنظمة ال�ضحة العاملية (،)WHO
وذلك مبنا�ضبة جناح اأعمال جمعية
ال�ضحة العاملية الثالثة وال�ضبعني
التي عقدت جل�ضاتها «عن بعد» ب�ضكل
افرتا�ضي ،خالل ي�مي الثنني والثالثاء
 18و 19ماي�  ،2020مبقر الأمم املتحدة
يف جنيف مب�ضاركة الدول الأع�ضاء يف
املنظمة الـ 194دولة.
واأثنت ال�زيرة «ال�ضالح» على جه�د
الدكت�ر «غيربي�ض��ص» وما قامت به
فرق عمل منظمة ال�ضحة العاملية لإجناح
الدورة الـ ،73رغم �ضع�بة الأو�ضاع
التي متر بها دول العامل ب�ضبب جائحة
الك�رونا «ك�فيد  ،»19وبذلهم م�ضاعي
كبرية ل�ضمان م�ضاركة اجلميع يف هذا
احلدث ال�ضن�ي املهم ،واإبرازه بامل�ضت�ى
املطل�ب وحتقيق الأهداف التي مت

و�ضعها هذا العام لتتم اجلل�ضات املنعقدة
على اأكمل �ض�رة واخلروج بالقرارات
املهمة واملتعلقة يف ال�ضاأن ال�ضحي جلميع
دول العامل ،مقدمة اأطيب التحايا لفريق
منظمة ال�ضحة العاملية على جه�دهم
النبيلة ،كذلك للرئي�ص والن�اب خالل
الفرتة ال�ضابقة ،متمنية كل الت�فيق
وال�ضداد للرئي�ص احلايل والن�اب ،م�ؤكدة
ثقة مملكة البحرين باجله�د التي يق�م
بها املدير العام ملنظمة ال�ضحة العاملية
ملكافحة جائحة لفريو�ص ك�فيد ،19
للعمل مع الدول لتط�ير اللقاحات
والأدوية وغريها من التقنيات مل�اجهة
تداعيات الفريو�ص.
كذلك ثمنت وزيرة ال�ضحة باهتمام
املنظمة ببيان مملكة البحرين الذي األقي
خالل اجلل�ضات املنعقدة يف اأعمال الدورة
الـ ،73مبينة اأن هذا الأمر لي�ص بغريب
على منظمة ال�ضحة العاملية التي تقدم
دعمها ب�ضكل دائم للبحرين.

�سندوق لدعم العاملني وامل�ستثمرين
يف القطاعني الزراعي واحليواين
حمرر ال�ض�ؤون الربملانية:
تقدم عدد من الن�اب باقرتاح برغبة
ب�ضاأن اإن�ضاء �ضندوق لدعم العاملني يف
املجال الزراعي والرثوة احلي�انية يف
اململكة بال�ضراكة مع م�ؤ�ض�ضة الدعم
ال�طني متكني .وذكر النائب اأحمد
الدم�ضتاين -اأحد اأبرز مقدمي القرتاح-
باأن املقرتح جاء يف �ض�ء احلاجة
امللحة للم�اطنني واملقيمني للمنتجات
الزراعية واحلي�انية والرغبة يف
ال��ض�ل اىل الأمن الغذائي الذي ي�ضبب
ا�ضكالت كبرية يف ال�قت الراهن على
ال�ضعيد العاملي والدويل ومتا�ضيا مع

روؤية  2030جلاللة امللك وت�جيهاته
بتط�ير البلد يف جميع املجالت ومنها
املجال الزراعي واحلي�اين.
وذكر اأن اهداف املقرتح تتلخ�ص
يف ان�ضاء �ضندوق لدعم العاملني
وامل�ضتثمرين يف القطاعيني احلي�اين
امل�ضتثمرين
واإعطاء
والزراعي
والزراعيني قرو�ص ح�ضنة اىل جاب
ت�فري املعدات والبذور والأعالف وما
يلزم لهم باأ�ضعار مي�ضرة ومدع�مة.
القرتاح تقدم به اىل جانب
النائب اأحمد الدم�ضتاين كل من النائب
خالد ب�عنق وفاطمة القطري وحمد
الك�هجي وعمار ح�ضني.
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خليل �لذو�دي

�لبحرينيون وثقافة �لتعامل �لإن�ضاين

ثقافة تعامل البحرينيني مع الأطباء واملمر�ضني واملمر�ضات ،وزيارات
امل�ضت�ضفيات للعالج اأو زيارة املر�ضى متاأ�ضلة ،ومبنية على الحرتام املتبادل،
ومن هنا فاملري�ض عندما يدخل امل�ضت�ضفى اأو العيادة ي�ضعر براحة نف�ضية،
جتعل من عالجه بداية �ضحيحة لطريق ال�ضفاء من خالل ما يالقيه من رعاية
واهتمام ،وعندما كان املمر�ضون واملمر�ضات من جاليات اأجنبية كانت لغة
التخاطب بينهم فيها عاطفة اإن�ضانية ،فاملر�ضى ي�ضمون املمر�ضة sister
�ضي�ضرت اأي اأختي ،واملمر�ض  Brotherاأي اأخي وحتى العوام كانوا ينطقون
هذه العبارات باللغة الإجنليزية لأنها اأ�ضبحت م�ضطلحً ا ولغة تفاهم بينهم
وحتى عندما كانت بع�ض ممر�ضاتنا الأوائل واملمر�ضني من البحرينيني عندما
ل يعرفونهم باأ�ضمائهم كان ال�ضائع يف التفاهم  sisterو .Brother
اأما الأطباء فاحلمد هلل كانت ثقة املر�ضى بهم كبرية ،وعرف البحرينيون
اأ�ضماء واخت�ضا�ض كل طبيب وهم عندما يلجاأون اإليه يجدون الراحة النف�ضية
�ضواء لهم اأو لأحد من اأبنائهم اأو اأهلهم ،وكان تعامل املر�ضى ح�ضاريًا وقوبل
بنف�ض التح�ضر من قبل الأطباء واحلمد هلل اأن هذه الثقافة م�ضتمرة اإىل يومنا
احلا�ضر يف كل م�ضت�ضفياتنا احلكومية واخلا�ضة والعيادات ال�ضخ�ضية واملراكز
ال�ضحية يف املدن والقرى وعندما ا�ضتثمرت الدولة يف ال�ضحة كان هذا هو
ال�ضتثمار احلقيقي ،فاحلكام من اآل خليفة الكرام اأدركوا قيمة الهتمام بال�ضحة
واإن�ضاء امل�ضت�ضفيات ،وا�ضتقدام الأطباء من اخلارج ،بالإ�ضافة اإىل ابتعاث
وت�ضجيع طلبة وطالبات البحرين للتخ�ض�ض يف جمالت الطب املختلفة حتى
بتنا اليوم ن�ضهد هذه ال�ضروح الكبرية والتي تعك�ض قيمة واأهمية ال�ضتثمار
يف ال�ضحة ،واأنه هو الطريق ال�ضحيح والأ�ضوب نحو تقدمي اأف�ضل اخلدمات
للمواطن يف اأعز ما ميلك وهو «ال�ضحة» ،فم�ضت�ضفى ال�ضلمانية مت و�ضع حجر
الأ�ضا�ض له يف عام 1956م الذي بني يف عهد املغفور له باإذن اهلل تعاىل
�ضاحب العظمة ال�ضيخ �ضلمان بن حمد اآل خليفة حاكم البحرين وتوابعها طيب
اهلل ثراه باملنامة ،وافتتح �ضموه املبنى اجلنوبي يف العام 1959م يف منطقة مل
تكن ماأهولة بال�ضكان ،وكان اأهل البحرين بالذات القرى ي�ضمونه «مب�ضت�ضفى
الرب» واليوم هو يف قلب العا�ضمة املنامة ،وكان البحرينيون يف �ضعادة
غامرة بهذا امل�ضت�ضفى الذي �ضم اأجنحة متعددة لخت�ضا�ضات كثرية للعالج
اليومي ولعالج املر�ضى املنومني ،بالإ�ضافة اإىل جناح خا�ض بالولدة ،وعندما
كنا مننع من الدخول ل�ضغر �ضننا يف اأجنحة الولدة كنا ن�ضتعطف احلرا�ض
في�ضمحوا لنا بالدخول ولكن لفرتة ق�ضرية وفرادى خو ًفا من الإزعاج وخمالفة
الأوامر التي هي يف الأ�ضا�ض للحماية واإجراءات احرتازية �ضرورية اأو اأخذ
طلب من اإدارة امل�ضت�ضفى التي طبعً ا مل تبخل يف اإعطاء الت�ضريح بعد التاأكد من
عدم وجود اأي �ضرر ل على املري�ض ول على الزائرين� ...ضهد مركز ال�ضلمانية
الطبي تطو ًرا يف عهد املغفور له باإذن اهلل تعاىل �ضاحب العظمة ال�ضيخ عي�ضى
بن �ضلمان اآل خليفة اأمري البالد الراحل طيب اهلل ثراه ولتعدد الخت�ضا�ض
فيه اأطلق عليه «مركز ال�ضلمانية الطبي» عام 1978م ،كان هذا امل�ضت�ضفى
مبثابة مكان للعالج ،لكنه ا ً
أي�ضا مكا ًنا لتعارف البحرينيني �ضواء من خالل
املجاورة يف العالج اأو يف الزيارات ،وتو�ضعت اخلدمات العالجية يف البحرين
وفتحت مراكز �ضحية حكومية يف املدن والقرى ،واأعطيت الت�ضاريح لفتح
عيادات خا�ضة اإىل اأن اأن�ضئ يف ال�ضبعينات امل�ضت�ضفى الع�ضكري وهو «يعترب
من اأحد اأهم ال�ضروح الطبية املتكاملة يف مملكة البحرين» وذلك مبا ي�ضمله من
اأق�ضام طبية متكاملة وجمموعات من الكفاءات الطبية والفنية املتخ�ض�ضة ومن
بينها مركز ال�ضيخ حممد بن خليفة اآل خليفة التخ�ض�ضي للقلب الذي يعترب
نقله ح�ضارية طبية يف عالجات اأمرا�ض القلب ،و�ضيكون اإن�ضاوؤه يف مكانه
اجلديد يف منطقة عوايل قيمة م�ضافة للخدمات ال�ضحية والعالجية يف مملكة
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بارقة �أمل
نعتز بتعامل �أطبائنا وممر�ضينا وكافة م�ضاعديهم
�حل�ضاري يف م�ضت�ضفياتنا ومر�كزنا �ل�ضحية...
البحرين ،وكان �ضاحب ال�ضمو امللكي الأمري خليفة بن �ضلمان اآل خليفة رئي�ض
الوزراء املوقر حفظه اهلل ورعاه قد �ضمل برعايته الكرمية حفل و�ضع حجر
الأ�ضا�ض لبناء م�ضروع مركز حممد بن خليفة اآل خليفة التخ�ض�ضي اجلديد
للقلب مبدينة عوايل يف  15يونيو 2015م.
وكان اللواء الربوفي�ضور ال�ضيخ خالد بن علي اآل خليفة قائد اخلدمات
الطبية امللكية رائد عمليات جراحة ال�ضمنة يف مملكة البحرين رئي�ض مركز
جراحة ال�ضمنة وجراحة ال�ضكر بامل�ضت�ضفى الع�ضكري قد قال يف ت�ضريح له
لتطور اخلدمات اإن ح�ضول امل�ضت�ضفى الع�ضكري كاأول م�ضت�ضفى يف ال�ضرق
الأو�ضط يح�ضل على العتمادين الأوروبي والأمريكي ،و�ضهد هذا امل�ضت�ضفى
عمليات ناجحة يف خمتلف التخ�ض�ضات حت�ضب له اإدارة واأطباء وممر�ضني.
وقد تو�ضعت اخلدمات الطبية الع�ضكرية يف عهد ح�ضرة �ضاحب اجلاللة
امللك املفدى حفظه اهلل ورعاه ومت يف فرباير 2012م افتتاح م�ضت�ضفى امللك
حمد اجلامعي مبدينة املحرق «ويعد نقلة نوعية للخدمات ال�ضحية يف البالد
ويوفر خدمات �ضحية مميزة حمليًا وعامليًا ت�ضمل الرعاية ال�ضحية الثانوية
ومركز للحوادث اجل�ضيمة ومركز لنقل الأع�ضاء ،بالإ�ضافة اإىل مركز البحرين
لالأورام الذي افتتح حتت رعاية ح�ضرة �ضاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�ضى
اآل خليفة عاهل البالد املفدى القائد الأعلى حفظه اهلل ورعاه ،تزام ًنا مع ذكرى
مرور  51عامًا على تاأ�ضي�ض قوة دفاع البحرين وذلك يف مار�ض 2018م»،
وهو مركز طبي متكامل يعد الأول من نوعه اإقليميًا لعالج امل�ضابني بالأورام
ال�ضرطانية ،ويقدم املركز خدمات ت�ضخي�ضية وعالجية ذات م�ضتوى عاملي،
وكان قائد م�ضت�ضفى امللك حمد اجلامعي اللواء طبيب ال�ضيخ �ضلمان بن عطيه
اهلل اآل خليفة قد قال« :يعد مركز البحرين لالأورام اإجنا ًزا طبيًا يف مملكة
البحرين ويعد ترجمة واقعية لتوجيهات قيادة ح�ضرة �ضاحب اجلاللة عاهل
البالد املفدى القائد الأعلى حفظه اهلل ورعاه»...
اإن اخلدمات الطبية املتطورة والأجهزة احلديثة التي زودت بها م�ضت�ضفياتنا
واملراكز ال�ضحية تقف �ضاهدًا على رعاية القيادة الر�ضيدة ملرافق ال�ضحة مع
الهتمام جنبا ً اإىل جنب يف ابتعاث اأبناء البالد للتخ�ض�ض الدقيق يف خمتلف
ميادين الطب .وتظل العالقة الإن�ضانية بني من يقدمون اخلدمة الطبية
واملر�ضى عالقة ود وتعاطف واملري�ض يف حلظات �ضعفه الإن�ضاين بحاجة
اإىل من يحنو عليه ويدخل الطماأنينة اإىل نف�ضه ،وتعامل اأطبائنا وممر�ضينا
وممر�ضاتنا وكافة م�ضاعديهم احل�ضاري واحلمد هلل والقائم على الإخال�ض
يف العمل والتفاين فيه وتقدمي اأجمل العبارات التي تدخل ال�ضرور كاأمي واأبي
واأخي واأختي عبارات خفيفة على الل�ضان لكنها بعيدة الأثر يف نف�ض املتلقي،
وترتك اأث ًرا اإيجابيًا و�ضحنة من الود والتوا�ضل الإن�ضاين...
ف�ضك ًرا ملن ر�ضم الب�ضمة على ال�ضفاه و�ضك ًرا ملن �ضهل وقدم اخلدمات الطبية
املتطورة وعلى اأعلى م�ضتوى من العناية والعالج والنظافة واحلر�ض على
اأن تكون ثقافة التعامل الإن�ضاين �ضعارا ً لكل من يقدم خدمة لأخيه الإن�ضان
خ�ضو�ضا يف هذه الظروف ال�ضتثنائية التي منر بها مع دول العامل من جائحة
ً
كورونا وما يقدمه اأطباوؤنا وممر�ضونا وم�ضاعدوهم من تفانٍ ونكران الذات
واملواجهة يف اخلطوط الأمامية للت�ضدي لهذا الداء امل�ضت�ضري ،والعياذ باهلل.
وعلى اخلري واملحبة نلتقي،،،

�ل�ضخ�ضية �ملميزة يف �مل�ضل�ضل �لرم�ضاين «خمرج »7

يف العمل الفني التمثيلي ،على خ�ضبة امل�ضرح اأو على �ضا�ضة ال�ضينما اأو
التلفاز ،يقوم املمثل بدور �ضخ�ضية ل متت اإليه باأية �ضلة و ل �ضفة ،ويتقم�ضها
للتعبري عنها اأمام امل�ضاهد ،ليكمل دوره مع بقية الأدوار ح�ضبما جاء يف الن�ض
التمثيلي ،وهكذا تت�ضكل ال�ضورة الكاملة للعمل الفني التمثيلي؛ وهو بهذا الدور
التمثيلي يعرب عن دور ال�ضخ�ضية يف حمطة من دورتها احلياتية ،وبكل ما
يتميز به من �ضفات داخلية (نف�ضية وانفعالية) وخارجية (ج�ضدية وحركية).
خارج عامل فن التمثيل هناك مهارات التمثيل يف واقع احلياة ،ويف تفاعالت
املجتمع ،والتمثيل على خ�ضبة الواقع (يف املجتمع) يهدف اإىل حتقيق اأغرا�ض
متعددة ومتناق�ضة؛ ولي�ض بالبعيد اأن يكون الواقع وما يحتويه من اأوجه
متثيلية خمتلفة هو م�ضدر التمثيل الفني .فالتمثيل ،بدراميته املجردة ،موجود
يف املكون النف�ضي لالإن�ضان قبل اإبداع فن التمثيل على امل�ضرح .عندما يختار
املخرج املمثلني لتاأدية اأدوار �ضخ�ضيات العمل الدرامي ،فاإنه ي�ضع يف العتبار
�ضخ�ضية املمثل وقدراته ومواهبه املميزة وطبيعة ال�ضخ�ضية التي على املمثل
تقم�ضها.
راأيت يف هذه املقدمة املخت�ضرة �ضرورة قبل التطرق للم�ضل�ضل التلفزيوين
الرم�ضاين «خمرج  ،»7الذي يت�ضدر التمثيل فيه عدد من الفنانني ال�ضعوديني،
ويف مقدمتهم الفنان املبدع وامل�ضهور نا�ضر الق�ضبي رائد فن التمثيل الواقعي
الذي يحمل ر�ضائل اجتماعية وتربوية واإن�ضانية .جميع املمثلني يف هذا امل�ضل�ضل
يوؤدّون دورهم مبهنية عالية يف فن التمثيل ،فامل�ضاهد يعي�ض العمل الفني،
وكاأنه �ضاهد على وقائع تقع اأمامه ويتعاي�ض معها؛ وامل�ضاهد بهذا امل�ضتوى من
الندماج ي�ضبح �ضاهدًا ولي�ض م�ضاهدًا؛ وهذا هو اأعظم نتاج تقييمي لأي عمل
فني متثيلي.
الأدوار التي يتقم�ضها الفنانون متعددة وخمتلفة يف �ضماتها ال�ضخ�ضية؛
وهناك م�ضافات عدة بني الفنان وال�ضخ�ضية؛ فالفنان ،اأثناء درا�ضته لل�ضخ�ضية
التي عليه تقم�ضها ،يجد نف�ضه اأمام حتديات عدة عليه التغلب عليها .وتتمثل
اأهم هذه التحديات يف امل�ضافات التي بني الفنان وال�ضخ�ضية .اإذا ا�ضتبعدنا
الفارق اجل�ضماين بينهما لأن اأمره ي�ضري ،فاإن امل�ضافات ،التي عليه تخطيها
حتى ي�ضتطيع اأن يحدث حتولً نوعيًا « »metamorphoseبني �ضخ�ضيته
الواقعية و�ضخ�ضيته التمثيلية ،تتمثل يف ثالثة اأبعاد ،وهي؛ امل�ضافة الجتماعية
وامل�ضافة الثقافية اأو احل�ضارية وامل�ضافة التاريخية .وميكننا قيا�ض مهارة
الفنان يف اأدائه لدور �ضخ�ضية بعيدة عنه على م�ضافات عدة باأن يحول امل�ضاهد
اإىل �ضاهد على �ضخ�ضية متكاملة الأركان وال�ضفات مغايرة نوعيًا عن �ضخ�ضية
املمثل الفنان.
من وجهة نظري ،كم�ضاهد �ضاهد ،لفت انتباهي �ضخ�ضية يف م�ضل�ضل خمرج
 ،7تتميز عن بقية الفنانني بالفارق الجتماعي والثقايف بني الفنان وال�ضخ�ضية
التي يتقم�ضها ،واأدائه املبدع لهذا الدور؛ اإنه الفنان علي احلميدي الذي قام
بدور �ضخ�ضية «م�ضبب» .جميع ال�ضخ�ضيات التي تبث احلياة يف امل�ضل�ضل،

�ضليم م�ضطفى بودبو�س

تتمثل �أهم هذه �لتحديات
يف �مل�ضافات �لتي بني �لفنان و�ل�ضخ�ضية
من دوخي ،جرب ،غريب ،لولوة ،عبدالفتاح ،مرمي� ،ضامية ،وغريهم ،من خلفية
اجتماعية �ضبه م�ضرتكة ،وامل�ضافات بني الفنان وال�ضخ�ضية التمثيلية ق�ضرية
ومتقاربة؛ ولكن �ضخ�ضية «م�ضبب» كاأنها حديثة الورود تاريخيًا اإىل جمتمع
بقية ال�ضخ�ضيات؛ فال�ضمة البدوية وخلفية جمتمع البادية ،بجميع مكوناتها
الداخلية واخلارجية ،بادية للم�ضاهد بو�ضوح« .م�ضبب» ك�ضخ�ضية يختلف
اجتماعيًا وثقافيًا عن بقية ال�ضخ�ضيات ،والفنان علي احلميدي ا�ضتطاع اأن
يتقم�ض هذه ال�ضخ�ضية بجميع �ضفاتها ،موحيًا للم�ضاهد باأنه «م�ضبب»
احلقيقي ح�ضبما ر�ضم �ضخ�ضيته موؤلف امل�ضل�ضل .فامل�ضاهد �ضاهد على
�ضخ�ضية «م�ضبب» ولي�ض على �ضخ�ضية «علي احلميدي» ،وهذا هو الإبداع،
بكامل معانيه واأبعاده ،يف الفن التمثيلي.
نظرة فاح�ضة يف حتركات «م�ضبب» م�ضتخدمًا مكوناته اجل�ضدية الثالث،
وهي؛ الراأ�ض واجلذع والأطراف ،اإ�ضافة اإىل نظراته ولفتاته ومالمح وجهه يف
الظروف املختلفة ،فقد كانت هذه املكونات تتفاعل حمدثة احلركات الطبيعية
ولغة ج�ضدية لنمط من �ضخ�ضية واحدة دون اخلروج عنها اأو عليها قيد
اأمنلة .اأما اجلانب التفاعلي والنف�ضي فقد تناغم مع ما متثله �ضخ�ضية «م�ضبب»
بكامل اأبعادها الثقافية (البيئة الجتماعية) والذاتية دون تفريط ول تدخل من
�ضخ�ضية علي احلميدي على �ضخ�ضية «م�ضبب»؛ �ضخ�ضية �ضماتها الب�ضاطة،
الأ�ضبه بال�ضذاجة ،والطيبة الفطرية ،النبهار بالقول املنمق وت�ضديقه دومنا
�ضك ول متحي�ض ،احرتام الكبري عم ًرا ومكانة ،وال�ضتعداد العفوي لتقدمي
العون وامل�ضاعدة اإىل الآخرين ،واأخذ الأمور بب�ضاطة دومنا انفعال مفرط ول
غ�ضب متفجر؛ فهذه �ضفات مميزة حتى يف ذات بيئتها.
لقد اأبدع الفنان علي احلميدي يف اأداء دور �ضعب؛ لأن امل�ضافات كبرية
بني �ضخ�ضيته الواقعية و�ضخ�ضيته التمثيلية ،وقد ا�ضتطاع اأن يتخطى
التحدي الذي متثله تلك امل�ضافات بنجاح باهر ي�ضتحق التقدير .وهو بهذا
النجاح يف دور ثانوي ل�ضخ�ضية �ضعبة التقم�ض ،وهي اأكرث �ضعوبة من
بقية ال�ضخ�ضيات ،ي�ضتحق لقب «اأف�ضل ممثل» يف هذا امل�ضل�ضل .وهذا اللقب
غري مبني على اأ�ضا�ض التفا�ضل النوعي ،ولكن على اأ�ضا�ض التباين الن�ضبي
من واقع امل�ضافة التي تف�ضل بني �ضخ�ضية الفنان و�ضخ�ضية امل�ضل�ضل .كان
باإمكان اأي من زمالئه الفنانني اأن يقوموا بنف�ض الدور ،ول اأ�ضتبعد اأنهم كانوا
�ضيوؤدون الدور بنجاح ،خا�ضة واأننا اأمام قدرات فنية م�ضهود بها على �ضاحة
الفن التمثيلي يف اململكة العربية ال�ضعودية واخلليج ،واأن �ضعاع هذا الفن
ي�ضل اإىل اأق�ضى املغرب العربي.

حريّ بنا ،بعد مرور ن�ضف �ضنة منذ ّ
تف�ضي
وباء كورونا (كوفيد  ،)19اأن نقف عند بع�ض
الدرو�ض التي ميكن ا�ضتخال�ضها من هذه
التجربة التي مت ّثل منعرجا يف تاريخ الب�ضرية؛
فمّما ل ّ
�ضك فيه اأنّ هذه اجلائح َة جليل ُة القدر
ّ
ول�ضك اأي�ضا اأنّ اإجراءات العزل
عظيم ُة اخلطر،
املنزيل ،فاحلجر ال�ضحي ث ّم منع التجوّل ،فنزول
اجليو�ض اإىل ال�ضوارع يف العديد من بلدان العامل،
واإغالق احلدود بني مدن البلد الواحد وبني الكثري
من دول العامل َلهِ َي اأ�ض ُّد عمليةِ عز ٍل ق�ضريّ
طوعي َم َّر بالإن�ضان على م ِ َّر التاريخ،
وح�ضار
ّ
ول ّ
�ضك اأي�ضا اأنّ الإن�ضانية �ضتتعلّم منها الكثري.
لقد بات من املوؤكد على را�ضمي ال�ضيا�ضات
ال�ضحّ ية ،ووا�ضعي املوازنات املالية ،اأنّ يتب ّواأ
البحث العلمي مكانته التي ي�ضتحق ،واأن يتوجّ ه
اإىل تعزيز �ضحّ ة الإن�ضان ،فال يعقل اأن تكون
املعلومات متو ّفرة منذ دي�ضمرب (كانون الأول)
 ،2019عن اأعرا�ض وباء ف ّتاك غري معروف
الأ�ضباب ،كانت قد تقدمت بها ال�ضني اإىل منظمة
ال�ضحة العاملية حني ّ
تف�ضى الوباء يف «ووهان»
ومع ذلك مل حت ّرك مراكز البحث �ضاك ًنا ،بل رمبا
خ�ضي اأرباب القت�ضاد من ال�ضيا�ضيني يف العامل
اخل�ضائر التي قد يت�ضبب فيها العزل الجتماعي،
واإغالق املوؤ�ض�ضات وال�ضركات وتعطيل احلياة
العامة.
وب�ضبب عقلية اقت�ضاد ال�ضوق هذهّ ،
ف�ضلت
�ضركات الأدوية ت�ضنيع كرميات الب�ضرة على
اإيجاد لقاح اأو عالجات لالأوبئة املحتملة لأنها
اأكرث ربحً ا .لذا؛ فنحن اليوم اأحوج اإىل اأن نتعامل
مع خماطر الأوبئة ب�ضكل اأ�ضرع كما تعاملت
معها الإن�ضانية يف  2009مع انت�ضار فريو�ض
انفلوانزا اخلنازير .وعلى املراكز العلمية
الوطنية وخمتلف الدوائر ال�ضحية يف خمتلف
تخ�ض�ض الأموال الالزمة لتعميق
بلدان العامل اأن
ّ
البحث يف الأمرا�ض امل�ضتجدة ول �ضيما الأوبئة.
وح ّتى يتحقق بع�ض النفع من هذه ال�ضارة
عمال بالقول املاأثور (ربّ �ضارة نافعة) ل ب ّد اأن
يتوا�ضل احلد من انبعاثات الغازات ال�ضامة يف
الف�ضاء؛ فلقد اأكّد علماء الر�ضد اجلوّي اليوم اأنّ
اأكرب ثقب لالأوزون يف القطب ال�ضما ّ
يل بداأ ينغلق
اأخريًا بفعل قلة الحتبا�ض احلراري الذي نتج
عن اإغالق اآلف امل�ضانع حول العامل ،وتو ّقف
انبعاث الدخان امل�ضبب للتلوّث البيئي الذي ق ّل
بن�ضبة  ،%90واأكّد اأولئك العلماء اأ ّنه وبعد 4
اأ�ضهر من كورونا فقط عادت الأر�ض ملثل ما كانت
عليها قبل  4اآلف عام.
لقد اأدركنا ،نحن الب�ضر� ،ضعفنا وتاأكّدنا اأ ّننا
كائنات ّ
ه�ضة وعر�ضة لغزو فايرو�ضات خطرية.
ولأنّ (اجل ّرة ل ت�ضلم من الك�ضر كل م ّرة) �ضنعتمد
ثقافة �ضحية �ضلوكية اأكرث �ضرامة ممّا ك ّنا عليه،
فاخلوف من عودة الوباء وانت�ضاره من جديد
�ضيفر�ض على اجلميع عادات نظافة جديدة
وجميلة �ضتكون ال�ضمة البارزة يف ع�ضر ما بعد
كورونا؛ اإ ْذ من ال�ضروريّ اأن نعمل على تعزيز
ثقافة غ�ضل اليدين والتباعد الجتماعي والتقليل
من بع�ض العادات الجتماعية ،مثل امل�ضافحة
والعناق والتقبيل ،ول �ضيما يف لقاءاتنا نحن
ال�ضرقيني.
كما اأنّ العديد من الدول �ضتعيد التفكري
يف �ضيا�ضاتها الجتماعية والقت�ضادية ول
�ضيما فيما يتعلّق باأولئك الذين يعي�ضون كل
يوم بيومه «من اليد اإىل الفم» ،اأولئك الذين قد
ميوتون جوعا ً اأو عزلة من اأ�ضحاب املهن اله�ضة
ّ
ّ
و�ضتتعطل اأكرث فاأكرث
تعطلت بهم ال�ضبل،
الذين
اإذا وا�ضلت النيوليربالية املتوح�ضة �ضيا�ضاتها،
واإذا ات�ضعت اأكرث فاأكرث الفجوة بني الأغنياء
والفقراء يف العامل ككل.
ما�ضة اإىل اإحالل قيم
اإنّ العامل يف حاجة
ّ
اإن�ضانية عادلة يف ر�ضم �ضيا�ضاتها ،قيم تعيد
لالإن�ضان اإن�ضانيته حتى ل يكون جمرد اأداة
لإنتاج الرثوة لدى قلة قليلة متحكمة يف
العامل .اإ ّننا يف حاجة ملحّ ة اإىل النظر بعمق يف
م�ضطلحات و�ضعارات ر ّنانة طويال ما تردّدت
يف تقارير التنمية الب�ضرية الدولية يف الدول
حقيقي ،وملّا
املتقدّمة دون اأن يُرى لها �ضدى
ّ
م ّرت هذه الدول باختبار (كورونا) تاأكدنا اأنها
كانت جم ّرد حرب على ورق ،ونعني هنا مفاهيم
الأمن الغذائي ،واحل ّد من التفاوت الجتماعي،
والفقر ،وال�ضحة للجميع ،والتنمية امل�ضتدامة...
نعم ،نحن يف حاجة اإىل عدم تغليب ال�ضوت
القت�ضادي ملنفعة النيوليربالية املتوح�ضة ،نحن
بحاجة اإىل توازن ي�ضمن لالإن�ضان كرامته.
اأمّا على امل�ضتوى الفردي فكل م ّنا له وقفة
ّ
ول�ضك اأنه ا�ضتخل�ض منها
مع هذه اجلائحة،
در�ضا خا�ضا ،واكت�ضف ما ي ْكمُن يف ذاته من
قدرات على حتمّل َت ِبعات هذه اجلائحة ،وابتكار
منط حياتي جديد يتاأقلم مع ما فر�ضته على
اجلميع ،فاإن مل يبتكر لنف�ضه حلول ومل يجد
حلياته بدائل فرنجو من اهلل األّ يحتاج اإىل جائحة
اأخرى كي يتعلّم.
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الملك يتسلم أوراق اعتماد سفيري
إيطاليا وبنغالديش لدى البحرين

«التنسيقية» برئاسة
ولي العهد تبحث مستجدات
التعامل مع «كورونا»

تس��لم حض��رة صاح��ب الجالل��ة
المل��ك حمد بن عيس��ى آل خليفة
مل��ك البالد المفدى ،ف��ي احتفال
جرى في قصر الصخير أمس أوراق
اعتم��اد س��فيرين جديدي��ن لدى
مملكة البحرين.
وتس��لم جالل��ة العاه��ل المفدى
أوراق اعتم��اد كل من باوال أمادي
س��فيرة الجمهوري��ة اإليطالي��ة،
ومحم��د ن��ذر اإلس��الم س��فير
جمهورية بنغالديش الشعبية.
وتب��ادل صاح��ب الجالل��ة م��ع
الس��فيرين الجديدي��ن الكلم��ات
الترحيبية بهذه المناسبة ،مشيداً
بالعالق��ات الثنائي��ة الوثيق��ة
بي��ن مملك��ة البحري��ن والبلدين
الصديقين وما تشهده من تطور
ونمو في المجاالت كافة.
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استنادًا للتوجيه الملكي ..صالة العيد
بـ«الفاتح» والمؤذنون يكبرون في المساجد
أكدت وزارة العدل والش��ؤون اإلس��المية
واألوقاف ،أنه سيتم نقل خطبة عيد الفطر
المبارك مباش��رة من جام��ع أحمد الفاتح
عبر الوسائل المرئية والمسموعة ،وإحياء
يوم العيد بالتكبيرات قبل الصالة في دور
العبادة بواس��طة المؤذن فقط ،استناداً
إلى التوجيه الملكي الس��امي الصادر عن

حض��رة صاح��ب الجاللة المل��ك حمد بن
عيس��ى آل خليف��ة عاهل الب��الد المفدى
باالهتم��ام بإحياء ش��عيرة ص��الة العيد،
مع وج��وب تطبي��ق التعليم��ات الصحية
االحترازية لمنع انتشار كورونا.
وأوضحت ال��وزارة ،أنه��ا رأت أن يتم نقل
صالة العيد من مس��جد الفاتح ،في ضوء
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ما ص��در عن المجل��س األعلى للش��ؤون
اإلس��المية م��ن آراء ش��رعية بش��أن أداء
العبادات في زمن انتش��ار جائحة كورونا
«كوفيد ،»19على أن تتم بحضور الخطيب
وعدد محدود من المصلين على غرار صالة
الجمعة وبذات االش��تراطات التي أجازها
المجلس األعلى للشؤون اإلسالمية.

07

بحثت اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي
األمي��ر س��لمان بن حم��د آل خليفة ول��ي العهد ،نائب
القائ��د األعلى ،النائ��ب األول لرئيس مجلس الوزراء في
اجتماعها رقم  ،320والذي عقد عن بعد آخر مستجدات
التعامل مع فيروس كورونا (كوفيد.)19-

مزاد على عقارات
بـ 6.7مليون دينار يونيو المقبل
أعلن��ت ش��ركة «مزاد» ،عن ع��رض  11عقاراً للبيع بس��عر
إجمال��ي يبل��غ  6.7مليون دين��ار ،في مزاد علن��ي  3يونيو
المقب��ل ،بالتعاون مع وزارة العدل والش��ؤون اإلس��المية
واألوق��اف ،لكون العقارات المباعة خاص��ة بملفات تنفيذ
قضائي .وتتوزع العق��ارات المعلن عنها في مناطق خليج
البحرين لقسيمة بحرية بسعر مبدئي  1.258مليون دينار،
ومنزل قديم في الحورة ب� 53ألف دينار ،ومنزل س��كني في
راس رمان بسعر أولي  209ألف دينار ،ومزرعة في المالكية
بحوال��ي مليون دينار ،وبيت إس��كان في ع��راد ب� 127ألف
دينار ،ومنزل س��كني في البديع بسعر  168ألف دينار ،وآخر
في السهلة ب� 50ألف دينار ،وثالث في كرباباد بقيمة 202
ألف دينار ،ورابع في باربار بسعر  267ألف دينار.
كما تش��مل ،عمارة س��كنية في الحورة ب��� 670ألف دينار،
وعق��ارات تجاري��ة في أبو صيبع بس��عر مبدئ��ي يبلغ 2.7
مليون دينار.

استخدام الروبوتات بمراكز العزل والعالج
 282مخالفة عدم ارتداء كمامة في «الجنوبية»
 38تعهدًا على محال
لم تلتزم بالتباعد االجتماعي
إجالء  46مواطنًا
من سلطنة عمان
الذبائح إلكترونيًا وتوصيلها
للمنازل عبر «طلبات»
1000دينار غرامة
لمخالف الحجر المنزلي
كش��ف وكيل وزارة الصح��ة د .وليد المانع ،عن
إدخ��ال تج��ارب نوعي��ة تعمل على اس��تخدام
الروبوت��ات الطبي��ة الجدي��دة بأجنح��ة العزل
في مراك��ز العزل والعالج م��ن فيروس كورونا
«كوفي��د  ،»19موضح�� ًا أن ه��ذه الخطوة تعد
التجربة األولى على مستوى المملكة.
ولف��ت إل��ى أن ال��وزارة ارتأت االس��تفادة من
ه��ذه التقني��ة المتط��ورة لمس��اعدة األطباء
والممرضي��ن ف��ي رعاي��ة الح��االت القائم��ة

بالفي��روس ،وتقييم م��دى فعاليتها ،ومن ثم
دراس��ة االحتياج��ات لهذه الروبوت��ات الذكية
لدعم عمل وخدم��ات الطواقم الصحية بالعزل
والعالج مستقب ً
ال.
م��ن جانب آخر ،أعلن��ت وزارة الصح��ة عن رفع
الطاقة االستيعابية لمراكز العزل والعالج إلى
 5619سريراً يبلغ اإلشغال منها  ،4410ومراكز
الحجر الصحي االحترازي إلى  5168س��ري ًرا يبلغ
االشغال منها .719

الجلسة في المنزل
و«كورونا» يزيدان الوزن
في رمضان

أئمة :افتقدنا التراويح والقيام

ارتفاع الطلب على
الفواكه والخضراوات ٪20
مع اقتراب «الفطر»

10-9-8-7

بنك اإلسكان :بدء إرجاع
قسط أبريل للمواطنين
 348إصابة بـ«كورونا»
في يوم وتعافي  33حالة
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الملك يتسلم أوراق اعتماد
سفيرة إيطاليا وسفير بنغالديش لدى البحرين

تسلم حضرة صاحب الجاللة الملك حمد
بن عيسى آل خليفة ملك البالد المفدى،
ف��ي احتفال جرى في قصر الصخير أمس
أوراق اعتم��اد س��فيرين جديدي��ن لدى
مملكة البحرين.
وتس��لم جاللة العاه��ل المف��دى أوراق
إعتماد كل من:
 السيدة باوال أمادي سفيرة الجمهوريةاإليطالية.
 الس��يد محم��د ن��ذر اإلس��الم س��فيرجمهورية بنغالديش الشعبية.
وتب��ادل صاح��ب الجاللة مع الس��فيرين
الجديدي��ن الكلم��ات الترحيبي��ة بهذه
المناس��بة ،مش��يداً بالعالقات الثنائية
الوثيقة بين مملك��ة البحرين والبلدين
الصديقين وما تش��هده من تطور ونمو
ف��ي المج��االت كاف��ة ،متمني�� ًا جاللته
لهما كل التوفيق والنجاح في مهامهما
الدبلوماس��ية لتعزيز عالق��ات التعاون
والصداقة الطيبة مع البحرين.

العاهل يهنئ رئيس
الكاميرون بذكرى اليوم الوطني
بع��ث حض��رة صاح��ب الجاللة المل��ك حمد بن عيس��ى
آل خليف��ة عاهل البالد المف��دى برقية تهنئة إلى رئيس
الكامي�رون ب�ول بي�ا ،وذلك بمناسبة ذكرى اليوم الوطني
لبالده.

«النظم اإللكترونية»
تنفذ مشاريع تقنية ضمن
جهود مكافحة «كورونا»
أك��د الوكيل المس��اعد
للتخطي��ط والتنظي��م
العمي��د محم��د عبداهلل
الح��رم ،أن��ه تنفي������ذاً
لتوجيه������ات وزي�������ر
الداخلي��ة ،نف��ذت إدارة
تقني�������ة المعلوم��ات
والنظ����م اإللكتروني��ة،
ع��دة مش����اريع تقني��ة
ضم��ن جه���ود مكافحة
كورون��ا ،حي����ث قام��ت
العميد محمد عبداهلل الحرم
بالتنس��يق لالجتماعات
عن بعد باستخدام النظام المعتمد في البحرين بواسطة
الحكومة اإللكترونية «.»Microsoft Teams
وأوض��ح أن��ه تم تطبي��ق هذا النظ��ام في جمي��ع اإلدارات
األمنية وتم من خالله عقد  1881اجتماع ًا باستخدام هذا
النظام ،كما تم العمل على التوثيق اإللكتروني الذي يتم
م��ن خالله إجراء معام��الت التوثيق للن��زالء عن بعد بين
اإلدارة العام��ة لإلصالح والتأهيل وإدارة التوثيق في وزارة
العدل.
وأضاف أنه تم إنش��اء فروع للمحاكم في اإلصالح والتأهيل
لتطبيق المحاكمات عن بعد وربطها مع الحبس االحتياطي
واإلدارات المعني��ة ،كما تم رب��ط وكالء النيابة مع إدارات
الحبس االحتياطي.
وأوضح الوكيل المس��اعد للتخطي��ط والتنظيم ،بأن إدارة
تقنية المعلومات والنظم االلكترونية قامت كذلك بتطبيق
التعلم عن بعد لطلبة األكاديمية الملكية للش��رطة ،حيث
يتم عق��د المحاض��رات عن بع��د باس��تخدام «،»Teams
وكذلك يتم عقد االمتحانات باستخدام هذا النظام.
وتم دعم فرق مكافحة فيروس كورونا بتطبيقات الهواتف
والت��ي ت��م تزويدهم م��ن خالله��ا بالمعلوم��ات الالزمة
لتس��هيل عمله��م ،باإلضاف��ة إلى إنش��اء قاع��دة بيانات
للمتطوعي��ن بالدف��اع المدني لتس��هيل التواصل معهم
وجدولة مواعيد التدريب من خالل التطبيقات اإللكترونية.

ونقل السفيران إلى جاللة الملك المفدى
تحي��ات وتقدي��ر رئيس��ي دولتيهم��ا
وخال��ص تمنياتهم��ا لجاللت��ه بموفور
الصح��ة والس��عادة ولمملك��ة البحرين
وش��عبها دوام التقدم والرقي ،مشيدين
بالعالقات الثنائية الوطيدة التي تربط
بلديهما مع مملكة البحرين على مختلف
الصعد.
وحض��ر مراس��م تقدي��م أوراق االعتماد
الممثل الشخصي لجاللة الملك المفدى،
وممثل جاللة الملك لألعمال اإلنس��انية
وش��ؤون الش��باب مستش��ار األم��ن
الوطني رئيس المجلس األعلى للش��باب
والرياضة ،ووزير الديوان الملكي ،ووزير
الخارجية ،ورئيس المراسم الملكية.
وكان الس��فيران وصال إلى قصر الصخير
كل على حدة ،حيث كان في استقبالهما
رئيس المراس��م الملكي��ة ،وجرت لهما
المراس��م المعت��ادة ف��ي مث��ل ه��ذه
المناسبات.

«اإلسكان» و«العدل» تستعرضان
مشروعات دور العبادة في المدن الجديدة
اجتم��ع وزي��ر العدل والش��ؤون اإلس��المية
واألوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة ،ووزير
اإلس��كان باس��م بن يعقوب الحم��ر بحضور
رئيس مجلس إدارة األوقاف الس��نية فضيلة
الش��يخ الدكتور راش��د بن محم��د الهاجري،
ورئي��س مجل��س إدارة األوق��اف الجعفري��ة
يوس��ف بن صالح الصالح ،لبحث مش��روعات
دور العبادة في المشاريع والمدن اإلسكانية
الجديدة.
كم��ا حض��ر االجتم��اع وكيل وزارة اإلس��كان
الش��يخ عبداهلل بن أحم��د آل خليفة ،ووكيلة
التخطيط والتوفيق األس��ري والنفقة بوزارة
العدل والش��ؤون اإلس��المية واألوقاف دانة
الزياني.
واس��تعرض وزير اإلس��كان خ��الل االجتماع
المواق��ع المخصص��ة ل��دور العب��ادة ف��ي
المش��اريع والم��دن اإلس��كانية الجديدة في

ضوء المعايير المعتمدة من هيئة التخطيط
والتطوي��ر العمران��ي ،ووفق أفض��ل معايير
التصمي��م الهندس��ي والتخطي��ط الحضري
الهادف إلى بناء مدن اس��كانية مس��تدامة،
وبم��ا يتواف��ق م��ع االش��تراطات التعميرية
المعتمدة ،وبالشكل القانوني السليم.
وثم��ن رئيس��ا مجلس��ي األوق��اف الس��نية

والجعفري��ة الرعاي��ة الملكية الس��امية من
ل��دن حضرة صاحب الجالل��ة الملك حمد بن
عيسى آل خليفة عاهل البالد المفدى ،إلعمار
بيوت اهلل وخدمة دور العبادة إعال ًء لمكانتها
ورسالتها العظيمة ،سائلين المولى سبحانه
وتعال��ى أن يحفظ جاللت��ه ويوفقه لما فيه
الخير والصالح لهذا الوطن وشعبه الكريم.

بنك اإلسكان :إرجاع قسط أبريل للمواطنين
أكد بنك اإلسكان أنه بدأ من اليوم إعادة مبالغ
شهر أبريل لجميع المواطنين المستفيدين من
القروض اإلسكانية ،التزام ًا بقرار مجلس الوزراء
بش��أن تأجي��ل األقس��اط الش��هرية للخدمات
اإلس��كانية المس��تحقة عل��ى المواطنين لمدة
 6أش��هر ،وإيقاف تحصيل اإليجارات الش��هرية
م��ن المس��تأجرين والمنتفعين م��ن المحالت
التجاري��ة المملوك��ة لبن��ك اإلس��كان لمدة 3
أش��هر اعتباراً من ش��هر أبريل ،كما أوضح أنه
أتم جميع اإلجراءات التنسيقية مع كافة البنوك
المتعاون��ة في هذه التموي��الت ،حيث إنه من
المؤمل االنته��اء من إرجاع جميع المبالغ خالل

األيام القليلة المقبلة.
وثمن بنك اإلس��كان أمر صاحب السمو الملكي
األمي��ر خليف��ة ب��ن س��لمان آل خليف��ة رئيس
الوزراء ،وتوجيهات صاحب السمو الملكي األمير
س��لمان بن حم��د آل خليفة ول��ي العهد نائب
القائ��د األعل��ى النائ��ب األول لرئي��س مجلس
الوزراء بش��أن قرار تأجيل األقس��اط الشهرية،
وذل��ك في إطار تخفيف اآلث��ار االقتصادية على
كاه��ل المواطنين ،ودعم النش��اط التجاري في
هذه المرحلة.
ون��وه بن��ك اإلس��كان إل��ى أن ق��رارات تأجيل
األقس��اط اإلس��كانية واإليج��ارات الش��هرية

للمح��الت التجارية يؤكد مدى ح��رص القيادة
الرشيدة والحكومة الموقرة على مواجهة اآلثار
االقتصادية من انتشار فيروس كورونا (كوفيد
 ،)19معرب ًا عن تطلعاته النتهاء تلك الجائحة
في الوقت القريب ،وعودة الحياة إلى طبيعتها.
يذكر أن قرار إيقاف األقساط الشهرية سيشمل
جمي��ع المواطنين المس��تفيدين م��ن خدمات
الوحدات الس��كنية وش��قق التملي��ك باإلضافة
إل��ى تموي��الت الش��راء والبن��اء والترميم ،كما
يشمل القرار إيقاف تحصيل اإليجارات الشهرية
للمواطنين مس��تأجري المح��الت التجارية من
المملوكة لبنك اإلسكان.

محافظ الشمالية :العاملون
بالخدمات الطبية ضحوا للتصدي لـ«كورونا»
أكد محافظ الشمالية علي العصفور ،على العطاء والتضحية التي يبذلها
العامل��ون ف��ي الخدمات الطبية للتص��دي لجائحة كورون��ا (كوفيد ،)19
مهنئ ًا أعض��اء فريق البحرين الطبي بمناس��بة أس��بوع الخدمات الطبية
للط��وارئ والذي يصادف االحتفال به خ��الل مايو الجاري .وفي إطار حملة
المحافظة الش��مالية «رمضان الخير خلك في البيت» ،وبمناس��بة أسبوع

الخدمات الطبية للطوارئ وعرفان ًا بعطاء الكادر الطبي للوحدات المتنقلة
وتضحياته��م ،قدم��ت المحافظة وبالتع��اون مع وزارة الصحة وش��ركة
ألمنيوم البحرين «ألبا» وأس��واق األس��رة هدايا رمزي��ة ألعضاء الوحدات
المتنقل��ة ،حيث أناب المحافظ ،مدير إدارة البرامج االجتماعية وش��ؤون
المجتمع محمد الزايد لتوزيع الهدايا بالتعاون مع الجهات المشاركة.
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خلف :البدء بتهيئة األراضي
المخصصة لالستثمار في االستزراع السمكي
كش��ف وزي��ر األش��غال وش��ؤون البلدي��ات
والتخطي��ط العمران��ي عصام خلف ع��ن البدء
بتهيئ��ة األراض��ي المخصصة لالس��تثمار في
االستزراع السمكي بمنطقة رأس حيان حيث إن
المرحلة األولى يتم تهيئتها الستيعاب خمس
شركات استثمارية.
وأوض��ح خلف خالل الجول��ة الميدانية التي قام
به��ا لالطالع ع��ن كثب على العم��ل في مركز
الحاضنات الس��مكية التي دشنت بداية الشهر
الحال��ي لتحتض��ن  10رواد أعم��ال ولتك��ون
منطلق�� ًا لبناء عش��ر مزارع س��مكية بواس��طة
األقفاص العائمة في ش��هر س��بتمبر ،2020
أن ال��وزارة تعمل على االس��تراتيجية الوطنية
إلنتاج  %20من األسماك عبر برامج «االستزراع
البحري» ،ش��اكراً العاملين في المركز الوطني
لالستزراع البحري على عملهم الدؤوب لضمان
اس��تمرارية اإلنت��اج م��ن إصبعيات األس��ماك
المحلي��ة في خض��م الظروف الحالي��ة ،موجه ًَا
إلى االستمرار في الزيادة التدريجية إلصبعيات
األسماك وذلك لتلبية متطلبات السوق المحلي
وخصوص ًا مع زيادة وتيرة توجه القطاع الخاص
إلنش��اء المزارع باس��تخدام التقنيات الحديثة
واالس��تفادة من البرام��ج الوطنية للتعاون مع
منظمة األغذي��ة والزراعة العالمي��ة .وأضاف:
«نعم��ل عل��ى زي��ادة ع��دد المتدربي��ن على
أنشطة االستزراع في البيئة المحلية عبر توفير
الدعم العلم��ي والتقني للك��وادر الوطنية من
المتخرجي��ن حديث�� ًا من مختل��ف التخصصات
الجامعية وإطالق برنامج متخصص ليستهدف
هذه الفئة الطموحة من الشباب البحريني».
وأك��د خل��ف أن «العمل على تنفي��ذ المخطط
االس��تراتيجي لتطوي��ر االس��تزراع الس��مكي
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التميمي :فوضى
توزيع اإلعالنات المطبوعة
يهدد بنشر «كورونا»
فاطمة يتيم

رفع اإلنتاج الوطني من األسماك
بين  3000و 6000متر برأس حيان
مس��تمر في ال��وزارة وذلك عبر بن��اء عدد من
الم��زارع الس��مكية الت��ي تعتمد عل��ى تقنية
اإلنت��اج المكثف في القطع االس��تثمارية التي
سيتم توفيرها لش��ركات القطاع الخاص التي
تعمل في مجال اإلنتاج السمكي» ،الفت ًا إلى أن
هذه الزيارة جاءت «لالطالع على برامج تسوية
األراض��ي وتوفير البنى التحتية التي س��تكون
منطلق�� ًا لرف��ع اإلنت��اج الوطني من األس��ماك
وذلك بأحجام تت��راوح بين  3000و 6000متر
مربع في رأس حيان».
وأوض��ح أن وزارة األس��غال وش��ؤون البلديات
والتخطي��ط العمران��ي انته��ت م��ن تأهي��ل
وتدري��ب ع��دداً م��ن الك��وادر البحريني��ة على

االس��تزراع الس��مكي عبر اتفاقية تم توقيعها
بين وكالة الزراعة والثروة البحرية مع صندوق
العم��ل «تمكي��ن» ت��م بموجبه��ا تدريب 15
بحريني ًا في مجال اس��تزراع األس��ماك المحلية
داخ��ل وخ��ارج مملك��ة البحرين ،حي��ث اختتم
البرنامج مع نهاية ش��هر ديسمبر  ،2019بعد
أن اس��تمر عل��ى مدى  4ش��هور م��ن التدريب
النظ��ري والعملي بالمركز الوطني لالس��تزراع
البح��ري الواقع ف��ي منطقة رأس حي��ان التابع
لوكال��ة الزراعة والث��روة البحري��ة ،كما حصل
المتدرب��ون على دورة تدريبية خ��ارج البحرين
لمدة شهر واحد لالس��تفادة من بيوت الخبرة
والتقنيات الحديثة.

«الثروة الحيوانية» :تفعيل
المنصة اإللكترونية لطلبات الذبائح
ق��ال وكي��ل الث��روة الحيواني��ة
بوزارة األشغال وشؤون البلديات
والتخطي��ط العمران��ي د.خالد
حس��ن ،إنه تم تفعي��ل المنصة
اإللكتروني��ة لطل��ب الذبائ��ح
إلكتروني�� ًا وذل��ك بع��د توقي��ع
اتفاقية بين المسالخ المعتمدة
لدى وكال��ة الثروة الحيوانية في
الوزارة وشركة «طلبات».
وأوضح وكيل الث��روة الحيوانية
أن االتفاقية تن��ص على توفير
منصة إلكترونية يس��تطيع من
خاللها المواطن أو المقيم طلب
الذبائ��ح إلكتروني�� ًا وتوصيلها
م��ن المس��الخ المعتم��دة لدى
الوكال��ة إلى من��ازل المواطنين
والمقيمي��ن حفاظ�� ًا عل��ى
س��المتهم في الظروف الراهنة
ومنع الذبح العش��وائي وضمان
نق��ل الذبائ��ح ف��ي س��يارات
مخصصة لهذا الشأن.
وأضاف وكي��ل الثروة الحيوانية
أن��ه دعم�� ًا للجه��ود الوطني��ة
للتص��دي لفي��روس كورون��ا
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(كوفي��د )19وتطبيق�� ًا لمعايير
التباع��د االجتماع��ي وض��رورة
البق��اء في المن��زل والخروج في
الح��االت القص��وى فق��ط ،فقد
س��عت الوزارة عبر هذا البرنامج
إل��ى توفي��ر خدم��ة توصي��ل
الذبائح إلى منزل صاحب الطلب
والدف��ع م��ن خ��الل الخي��ارات
المتاح��ة لتوصي��ل الذبائ��ح
بواس��طة التطبي��ق اإللكتروني
لش��ركة «طلبات» ،مش��يراً إلى

أن التطبي��ق يتي��ح االس��تفادة
من «اختيار الذبيحة المناس��بة
س��عراً ونوع ًا وط��رق تقطيعها
وذل��ك إلكتروني ًا ع��ن بعد ومن
ث��م توصيلها للمس��تهلك إلى
منزله».
وأردف وكي��ل الث��روة الحيوانية
إل��ى التع��اون المثم��ر فيم��ا
بين ش��ركة البحرين للمواش��ي
واإلدارة التنفيذي��ة متمثل��ة
برئيس مجلس إدارتها إبراهيم
زينل وش��ركة «طلبات» المنصة
اإللكتروني��ة لتوزي��ع األغذي��ة
مم��ا س��ينعكس أث��ره عل��ى
مواصل��ة االلت��زام بالتعليمات
الص��ادرة من الجه��ات المعنية
للح��د م��ن انتش��ار في��روس
كورونا (كوفي��د ،)19حاث ًا قطاع
تجار المواش��ي النته��از فرصة
تس��ويق المواش��ي المخصصة
للذبح للتواصل مع إدارة ش��ركة
البحرين للمواشي إلدراج مختلف
أن��واع المواش��ي المس��توردة
لالستهالك المحلي تحت مظلة

المسلخ المركزي التابع للشركة
مما سيس��هل وصول مواشيهم
لزبائنها عبر استخدام التقنيات
اإللكترونية األوسع انتشاراً على
مس��توى الخليج ،مبين�� ًا أن هذه
الخط��وة واح��دة م��ن الخطوات
التطويري��ة الت��ي تق��وم به��ا
«الوكال��ة» تنفي��ذاً لتوجيهات
وزير االش��غال وشؤون البلديات
والتخطي��ط العمران��ي عص��ام
خل��ف والذي أعل��ن س��ابق ًا عن
تدش��ين هذا المشروع لتوصيل
الذبائ��ح بالط��رق الصحي��ة
السليمة ،والعمل على استخدام
التقني��ات الحديثة ف��ي تقديم
خدم��ات قطاع��ات ال��وزارة إلى
المواطني��ن والمقيمي��ن بم��ا
يتوافق مع توجهات الحكومة.
وتج��در اإلش��ارة إل��ى أن منصة
طلبات تدشن هذه الخدمة ألول
مرة عبر منصاته��ا اإللكترونية
منطلقة م��ن البحرين والمتوقع
أن يت��م نش��رها عل��ى منصات
الطلبات بالدول األخرى.

الدوسري :صيانة منزل يقطنه
عمالة وافدة في الرفاع تعرض لحريق

طالب رئي��س المجلس البل��دي للمنطق��ة الجنوبية بدر
التميم��ي ،الجهات المس��ؤولة بتحديد جه��ة لمعالجة
حال��ة الفوض��ى التي تش��هدها أعمال توزي��ع اإلعالنات
المطبوع��ة وخاص��ة التجاري��ة منها ،مش��يراً إل��ى تلقي
المجلس العديد من الش��كاوى من األهالي في المناطق
الس��كنية من التوزي��ع العش��وائي للمطوي��ات واألوراق
اإلعالنية والدعائية المطبوعة أمام وتحت أبواب المنازل
من قبل العديد من العمالة غير النظامية دون استئذان
أو ضوابط ،على الرغم مما يشكله ذلك الفعل من مخاطر
انتقال العدوى بفيروس كورونا ،ورغم ما تبذله المملكة
من جهود للتصدي للجائحة.
وأوض��ح التميمي ل� «الوطن» أنه حتى اآلن ال توجد جهة
مح��ددة يمك��ن للمواطن اللج��وء إليها لتقديم ش��كوى
بهذا الش��أن ،حيث بات من الضروري تسمية جهة تكون
مس��وؤلة ع��ن تفعيل آلي��ة قانوني��ة وعملي��ة للضبط
والتصدي الفوري والميداني للظاهرة ،مع تطبيق إجراءات
رادع��ة بح��ق الجه��ات والمحالت الت��ي تقف خل��ف تلك
اإلعالنات والمنشورات من أجل طمأنة األهالي ،باإلضافة
إل��ى تكثيف التفتي��ش والرقاب��ة على توزي��ع اإلعالنات
والمنشورات المطبوعة.
وأكد« ،ال ت��زال تلك مثل تلك اإلعالن��ات يجري توزيعها
ولصقه��ا عن��د المن��ازل والتقاطع��ات وأعم��دة اإلن��ارة
واإلشارات المرورية ،والمرافق الخاصة والعامة ،وبالتالي
تش��ويه الجدران وأب��واب وواجه��ات المن��ازل والبنايات
الس��كنية والتجارية وإرباك الحرك��ة المرورية ،باإلضافة
إلى ضعف الرقابة على اإلعالن��ات التي تكون بعد لغات
وق��د تتضمن مخالف��ات أو أخطاء أو ترويج ًا ألنش��طة أو
منتجات غير قانونية».
ولف��ت التميمي ،إل��ى أنه ليس من ح��ق أي جهة معلنة
انته��اك خصوصية اآلخرين دون أخذ موافقتهم ،كما أنه
ال يجوز تش��ويه الممتلكات العامة والخاصة بالملصقات
دون رادع أو محاسبة.

المرباطي 78 :طلبًا لتنمية
المدن والقرى في المحرق
أعلن رئي��س مجلس المحرق البلدي غ��ازي المرباطي أن
ع��دد الطلبات المنف��ذة والقائمة ضمن مش��روع تنمية
الم��دن والقرى في المحرق يبلغ  78طلب�� ًا ،أنجز منها 40
طلب ًا بمعدل يزيد عن .%50
وأشار أن المشروع ينقسم إلى قسمين :الصيانة والترميم،
وتركيب عوازل األمطار .وفيما يتعلق بالصيانة والترميم
يبل��غ المجم��وع الكلي  46حال��ة ،منها  17طلب�� ًا منفذاً،
و 9طلب��ات قيد التنفي��ذ ،و 10طلبات بانتظ��ار البدء في
التنفي��ذ ،و 8طلبات في طور المناقصة ،و 3طلبات أعيدت
للمجلس البلدي للمراجعة.
أم��ا فيما يختص بمش��روع تركيب ع��وازل األمطار فيبلغ
مجموعه��ا الكل��ي  32حالة ،نف��ذ منها  24طلب�� ًا ،بينما
التزال  8طلبات قيد اإلجراءات الرس��مية وسيتم التعامل
معها في أقرب وقت ممكن.
وق��ال المرباط��ي« :حصلنا عل��ى ه��ذه التفاصيل ضمن
تقرير رقم  2لس��نة  2020بشأن سير العمل في مشروع
تنمية المدن والقرى الموجه إلى المجلس البلدي بتاريخ
 19مايو  2020من قبل سعادة الوزير مشكوراً ،ونجد في
إنجازات جيدة وعم ً
ال دؤوب ًا من أجل المسارعة
هذه األرقام
ٍ
في إنجاز المش��روع ال س��يما أن المحرق حرمت من حقها
في الس��نوات التي مضت بسبب س��وء توزيع الميزانيات،
واآلن نحن في مرحلة التعويض».
وأش��ار إل��ى األهمي��ة المتنامية للمش��روع كون��ه أصبح
المالذ الرس��مي الوحيد ألصحاب البيوت المتهالكة ،كما
أنه يحاول أن يغطي نس��بة بس��يطة من مش��روع إعادة
بن��اء البي��وت القديمة واآليلة للس��قوط من خ��الل بناء
أجزاء بس��يطة من المنازل المتهالكة بحيث تؤدي غرض
الس��كن البس��يط لألس��ر التي ال تتحمل إعادة البناء وال
الترميم وال االنتقال إلى مساكن جديدة.

«األشغال» 4623 :بالغ
صرف صحي بالربع األول

أك��د نائ��ب محاف��ظ الجنوبي��ة ،العميد
عيس��ى ثام��ر الدوس��ري ،أن الجه��ات
المختص��ة ستباش��ر اإلج��راءات الالزمة
لتأمين سالمة وصيانة منزل يقطنه عدد
من العمال الوافدين في الرفاع ،تعرض
مؤخراً لحريق.
وبتكلي��ف من محاف��ظ الجنوبية س��مو
الش��يخ خليف��ة بن عل��ي ب��ن خليفة آل

خليف��ة ،قام العمي��د الدوس��ري ،بزيارة
تفقدي��ة للمن��زل ،حي��ث أك��د ح��رص
س��مو المحاف��ظ واهتمام��ه بالمتابعة
المباش��رة ألي حاالت مش��ابهة ،لضمان
أمن وس��المة المواطنين والمقيمين في
المحافظة.
وخالل الزيارة  -التي حضرها مدير إدارة
البرام��ج االجتماعي��ة وش��ؤون المجتمع

محم��د الفاو ،وعدد من ضب��اط مديرية
شرطة المحافظة ،تفقد نائب المحافظ،
األض��رار الناتجة عن الحري��ق ،حيث نوه
إلى عدم وقوع أية خسائر بشرية.
وأش��اد في الوقت نفسه بجهود وسرعة
اس��تجابة اإلدارة العامة للدفاع المدني
ومديرية شرطة المحافظة الجنوبية ،في
التعامل مع الحريق.

قال مدير إدارة تش��غيل وصيان��ة الصرف الصحي بوزارة
األش��غال وش��ؤون البلدي��ات والتخطي��ط العمران��ي
م.شوقي المنديل ،إن عدد البالغات التي وردت إلى مركز
تلقي البالغات والش��كاوى بلغت  4623بالغ ًا خالل الربع
األول م��ن العام الج��اري ،في حين وصل ع��دد البالغات
التي تمت معالجتها خالل ساعة من البالغ أو أقل 4577
بالغ ًا.
وأض��اف ،أن محافظة المح��رق هي من أعل��ى المناطق
التي ترد منه��ا البالغات ،حيث بلغت خ��الل الربع األول
 1461بالغ�� ًا تمت معالجة  1441بالغ ًا خالل س��اعة او
أقل ،وتليها محافظة العاصمة ب� 1438بالغ ًا وتم اتخاذ
اإلجراءات الالزمة خالل س��اعة أو أقل ل�  1425بالغ ًا ،أما
في المحافظ��ة الجنوبية فقد تم االنته��اء من معالجة
 1220بالغ ًا خالل س��اعة أو أقل من أص��ل  1231بالغ ًا،
وأخي��راً تأت��ي المحافظة الش��مالية في ع��دد البالغات
ال��واردة منها ،حيث بلغت  493بالغ ًا وتم االس��تجابة ل�
 491خالل ساعة أو أقل من تلقي البالغ.
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«الصحة» :استخدام الروبوتات
الطبية بأجنحة العزل بمراكز العزل والعالج
تجربة روبوتين لتقييم مدى الفعالية في تقديم الرعاية الصحية
كش��ف وكيل وزارة الصحة الدكتور وليد
بن خليف��ة المانع ع��ن إدخ��ال الوزارة
لتج��ارب نوعي��ة تعمل على اس��تخدام
الروبوت��ات الطبي��ة الجدي��دة بأجنحة
الع��زل بمراكز العزل والع��اج ،موضح ًا
بأن هذه الخطوة تع��د التجربة األولى
على مستوى المملكة ،وقد تم اتخاذها
لاستفادة من تقنية الذكاء االصطناعي
وتحدي��د م��دى االس��تفادة منه��ا في
تقدي��م الرعاي��ة الطبي��ة والصحية في
أجنحة العزل بمراكز العزل والعاج.
وأش��ار المان��ع إل��ى متابع��ة ال��وزارة
بش��كل دوري للمس��تجدات والتقني��ات
التي تطرح في مجال تش��خيص وعاج
في��روس كورون��ا «كوفي��د  ،»19حي��ث
يشهد القطاع الصحي طفرة جديدة مع
بدء اس��تخدام الروبوتات الطبية ،لذلك
ارتأت وزارة الصحة االستفادة من هذه
التقني��ة المتط��ورة لمس��اعدة األطباء
والممرضين في رعاية الحاالت القائمة

بالفيروس ،وتقييم مدى فعاليتها ،ومن
ثم دراس��ة االحتياجات لهذه الروبوتات
الذكي��ة لدعم عمل وخدم��ات الطواقم
الصحية بالعزل والعاج مستقب ً
ا.
وم��ن جانبها قالت الوكيلة المس��اعدة

الصالح :دور فاعل لـ«الصحة
العالمية» للتغلب على «كورونا»
أك��دت وزيرة الصحة فائقة الصال��ح ،دور منظمة الصحة
العالمي��ة الفاع��ل وبمس��اندة جمي��ع ال���دول األعضاء
لمواصل��ة الجهود والتضاف��ر مع ًا للتغل��ب على جائحة
فيروس كورونا (كوفيد.)19
ورفع��ت الصالح ،برقية تهنئة إلى المدير العام لمنظمة
الصح��ة العالمي��ة د.تي��دروس أدهان��وم غيبريس��وس،
بمناس��بة نج��اح أعمال جمعي��ة الصح��ة العالمية ال�73
والتي عقدت جلساتها «عن بعد» بشكل افتراضي ،يومي
 18و 19ماي��و  .2020بمق��ر األم��م المتح��دة في جنيف
بمشاركة الدول األعضاء في المنظمة ال�  194دولة.
وأثنت الوزيرة على جهود غيبريسوس ،وما قامت به فرق
عم��ل منظمة الصحة العالمية إلنجاح الدورة ال�  ،73رغم
صعوبة األوضاع التي تمر بها دول العالم بسبب جائحة
الكورون��ا «كوفيد  ،»19وبذلهم مس��اعي كبيرة لضمان
مش��اركة الجميع في هذا الحدث الس��نوي الهام ،وإبرازه
بالمس��توى المطلوب وتحقيق األهداف التي تم وضعها
هذا الع��ام لتتم الجلس��ات المنعقدة عل��ى أكمل صورة
والخروج بالقرارات الهامة والمتعلقة في الش��أن الصحي
لجميع دول العالم.
وأكدت لي ثقة البحري��ن بالجهود التي يقوم بها المدير
العام لمنظمة الصحة العالمية لمكافحة جائحة لفيروس
كوفيد للعمل مع الدول لتطوير اللقاحات واألدوية وغيرها
من التقنيات لمواجهة تداعيات الفيروس.
وقدم��ت ش��كرها لجميع العاملي��ن ف��ي دول العالم في
الصف��وف األمامي��ة م��ن الك��وادر الطبي��ة والتمريضية
والصحي��ة والخدم��ات الطبي��ة المس��اندة للتص��دي
للفيروس ،على ما يقومون به من أداور نبيلة ،معبرة عن
فخرها بدعوة د .تيدروس لتوحيد الجهود والتعاون بين
دول العالم واتخاذ اإلجراءات الش��املة للحد من انتش��ار
الفيروس بأس��رع وقت ممكن ،واتخ��اذ التدابير الوقائية
الفعالة للحد من هذه الجائحة ،وسرعة إيجاد العاج.

«شرطة الجنوبية»282 :
مخالفة عدم ارتداء كمام

للم��وارد والخدمات فاطم��ة عبدالواحد
األحم��د إن��ه تم��ت االس��تعانة
بالتكنولوجي��ا الحديث��ة للح��د م��ن
التعرض المباشر بين الحاالت القائمة
ومقدم��ي الرعاي��ة الصحية م��ن أطباء

وممرضين ،حفاظ ًا على صحة وس��امة
مقدم��ي الرعاية الصحي��ة في الصفوف
األولى لمكافحة جائحة فيروس كورونا.
وأك��دت أن الوزارة قام��ت بالتعاون مع
إحدى الش��ركات الفرنس��ية الموجودة

بالمملكة لتوفير عدد ( )2من الروبوت
لتجربتهم وتقيي��م مدى فعاليتهم في
تقديم الرعاية الصحية.
وأوضح��ت الوكي��ل المس��اعد للم��وارد
والخدم��ات« :يق��وم أح��د الروبوت��ات
بمهمة فح��ص حرارة جس��م المريض
وتقديم ال��دواء وتقديم الوجبات وتتبع
المري��ض م��ن خ��ال بصم��ة الوج��ه
ويتحدث  ١٢لغة مختلف��ة» .وتابعت:
«أم��ا الثاني فيق��وم بتعقيم األس��طح
والغ��رف والمبان��ي» ،مضيف��ة «أنن��ا
نأمل من استخدام الروبوت في تقديم
الرعاي��ة التمريضي��ة أن يح��دث نقلة
نوعية في الخدمات الصحية في مملكة
البحرين».
الجدير بالذكر أن هذه الروبوتات مزودة
بمجسات حساس��ة وكاميرات تقوم من
خاله��ا بالتواصل م��ع البيئة المحيطة
بها والتنقل من موقع إلى آخر والتحدث
مع المرضى والموظفين.

رفع الطاقة االستيعابية بمراكز العزل لـ 5619سريرًا
«الصحة» 348 :إصابة بـ«كورونا» خالل يوم ..وتعافي  33حالة
أعلن��ت وزارة الصح��ة ع��ن رف��ع
الطاق��ة االس��تيعابية لمراك��ز
العزل والعاج إلى  5619س��ريراً
يبلغ اإلشغال منها  ،4410ومراكز
الحج��ر الصح��ي االحت��رازي إل��ى
 5168س��ري ًرا يبلغ االشغال منها
 ،719وذل��ك اس��تمراراً للجه��ود
الوطنية للتصدي لفيروس كورونا
(كوفي��د )19والتعام��ل بكف��اءة
ومرونة عاليتين مع المستجدات.
إلى ذلك أعلن��ت وزارة الصحة عن
تعافي  12حالة إضافية وتس��جيل
 158حال��ة قائمة جديدة بفيروس
كورون��ا (كوفي��د ،)19منه��ا 116
حال��ة لعمال��ة واف��دة ،و  42حالة
لمخالطين لح��االت قائمة ،ليصل
بذك إجمالي ع��دد حاالت التعافي
خال اليوم  33حالة وتسجيل 348
حالة قائمة.

تغريم صاحب محل خالف اإلجراءات
االحترازية و 5مخالفين لـ «الحجر المنزلي»
ق��ال وكيل النائ��ب العام مع��اذ الحقيل بأنه قد ص��درت عدة أحكام
في قضاي��ا محالة إل��ى المحاكم ،حي��ث أصدرت المحكم��ة الصغرى
الجنائي��ة حكم ًا بتغريم صاحب محل تجاري لع��دم التزامه بالتدابير
واالشتراطات الصحية بشأن الزبائن والمتعين توافرها في العاملين
بهما ،والت��ي تتمثل في قياس درجة ح��رارة الزبائن والعاملين قبل
الدخ��ول وتوجي��ه الزبائن بترك مس��افة متر فيما بينه��م وااللتزام
بتنظي��ف وتعقي��م عربات التس��وق قبل وبعد االس��تخدام فض ً
ا عن
ع��دم ارتداء العاملين قفازات الوقاية ،كما قضت كذلك بتغريم عدد
أربعة متهمين خالفوا إجراء الحجر المنزلي المفروض عليهم لغرض

منع انتش��ار فيروس كورونا المستجد (كوفيد ،)19حيث قضت بإدانة
المتهمين الخمسة بتغريمهم ألف دينار لكل منهم.
ومن ناحية أخرى باش��رت النيابة العام��ة التحقيق في باغات وردت
إليها من إدارة الصحة العامة ضد تسعة عشر شخص لعدم التزامهم
بالحجر المنزل��ي وذلك لمغادرتهم منازلهم ف��ي أوقات مختلفة من
مدة الحج��ر المفروض عليه��م والتحقيق مع عش��رة متهمين قاموا
بفتح المحات التجاريه وذلك بالمخالفة للقرار الوزاري الخاص بإغاق
بعض المحال لمنع انتشار الوباء ،وقد تم استجواب المتهمين وأخلي
سبيلهم بضمانات مالية لحين انتهاء التحقيقات والتصرف فيها.

إجالء  46مواطنًا من سلطنة عمان

أكد مدير عام مديرية شرطة المحافظة الجنوبية ،أن شرطة
المديرية ،تباش��ر اإلجراءات القانوني��ة المتعلقة بااللتزام
بكاف��ة اإلج��راءات االحترازي��ة للح��د م��ن انتش��ار فيروس
«كورون��ا» ،موضحا أن ع��دد مخالفات ارت��داء الكمام ،التي
سجلتها المديرية حتى تاريخه بلغ  282مخالفة.
وأضاف أن شرطة المديرية ،تعمل على تحقيق مبدأ التباعد
االجتماع��ي في كافة المحال التجارية وفي هذا الس��ياق تم
تس��جيل  38تعه��دا عل��ى أصح��اب المحال التي ل��م تلتزم
بالقدر الكافي في هذا الشأن.
وش��دد مدير ع��ام مديرية ش��رطة الجنوبية ،عل��ى مواصلة
اتخاذ االج��راءات القانوني��ة بحق من يرتكب��ون المخالفات
من منطلق أن حماية الفرد لنفس��ه والتزام��ه بالتعليمات
والقوانين حماية للمجتمع ككل.

قامت س��فارة مملك��ة البحرين في س��لطنة
عمان ،بإجاء  46من المواطنين البحرينيين
المتواجدين في سلطنة عمان ،أمس ،ضمن
خطة اإلجاء التي تتخذها البحرين لمواجهة
تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد.
يأتي ذل��ك ،تنفيذاً لتوجيهات حضرة صاحب
الجال��ة المل��ك حمد ب��ن عيس��ى آل خليفة
عاه��ل الب��اد المف��دى بتقدي��م كل س��بل
العون والدعم لمن يرغب من رعايا المملكة
بالع��ودة إل��ى الوطن ،بالتنس��يق م��ع وزارة
الخارجية في مملكة البحرين.
وقامت الس��فارة بتس��خير كافة اإلمكانيات
لتس��هيل ع��ودة المواطني��ن ومتابعته��م
واالتصال بهم لتنس��يق عودتهم وتذليل أي
صعوب��ات تواجههم في حرك��ة التنقل بين
المحافظات للوصول إلى مطار مسقط.
كما تمكنت الس��فارة من التواصل وبش��كل
يومي مع المواطنين البحرينيين المتواجدين
ف��ي الس��لطنة ،وخصص��ت أرق��ام هوات��ف
للط��وارئ للتواص��ل بش��كل مباش��ر لتلقي
االستفس��ارات وتقديم وس��ائل المس��اعدة

واإلرشادات.
وحرص س��فير مملكة البحرين لدى س��لطنة
عم��ان د .جمع��ة الكعب��ي ،عل��ى متابع��ة
س��ير إجراءات الس��فر واالطمئن��ان على أبناء
المملكة حتى إنه��اء إجراءاتهم ومغادرتهم
إلى مملكة البحرين.
وأش��اد بالتع��اون والدع��م المس��تمر الذي
تلقته الس��فارة م��ن وزارة خارجية س��لطنة
عمان والجهات المختصة األخرى بالس��لطنة

والموظفي��ن ف��ي مطار مس��قط لتس��هيل
إجراءات وتأمين عودة المواطنين البحرينيين
إلى أرض الوطن.
يذك��ر أن��ه تم حت��ى اآلن إج��اء حوالي 192
مواطن�� ًا بحريني ًا متواجداً في س��لطنة عمان
الش��قيقة ،والراغبين بالعودة إل��ى البحرين
من طلب��ة جامع��ات وعس��كريين ومقيمين
بسلطنة ُعمان وبعض الوافدين من جنسيات
أخرى ممن لديهم إقامة في مملكة البحرين.
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صالة العيد بـ«الفاتح» وفقًا للتعليمات
الصحية والمؤذنون يكبرون في المساجد
اســتناداً إلى التوجيه الملكي الســامي
الصــادر عــن حضــرة صاحــب الجاللة
الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفــة
حفظــه اهلل ورعــاه باالهتمــام بإحياء
شــعيرة صالة العيد مع وجوب تطبيق
التعليمــات الصحيــة االحترازية لمنع
انتشــار المرض ،فقد رأت وزارة العدل
والشؤون اإلسالمية واألوقاف في ضوء
ما صدر عن المجلس األعلى للشــؤون
اإلســالمية من آراء شــرعية بشأن أداء
العبــادات فــي زمــن انتشــار جائحــة
كورونا (كوفيــد )19أن يتم نقل خطبة
عيد الفطر المبارك مباشــرة من جامع
أحمــد الفاتح عبــر الوســائل المرئية
والمســموعة إظهــاراً لهذه الشــعيرة
التــي تترقبهــا جموع المســلمين في

مشارق األرض ومغاربها وذلك بحضور
الخطيــب وعدد محدود مــن المصلين
علــى غــرار صــالة الجمعــة وبــذات
االشــتراطات التــي أجازهــا المجلــس
األعلى للشؤون اإلسالمية.
كما نسقت الوزارة مع األوقافين إلحياء
يوم العيد بالتكبيرات قبل صالة العيد
فــي دور العبــادة بواســطة المــؤذن
فقط ،سائلة اهلل أن يتقبل منا الصيام
والقيــام وصالــح األعمــال ،وأن يحفظ
بالدنا وبالد المســلمين والعالم أجمع
من األوبئة وسيئ األســقام ،وأن يمن
بالشــفاء والعافيــة علــى المصابيــن
به ،وأن يحفــظ الجميع منــه ،ويعجل
بانتهاء هذا الوباء في القريب العاجل،
وأن يرزقنا األمن واألمان واالطمئنان.

أئمة :افتقدنا التراويح والقيام
فاطمة يتيم

عبــر أئمة مســاجد لـــ «الوطن»
عــن افتقادهم للشــعور العظيم
بصحبــة اإلمامة أثناء أداء فريضة
الصالة في المســجد خالل شــهر
رمضان المبارك.
وأكــد خطيــب جامــع خليفــة بن
موســى بحالــة بوماهــر ،الشــيخ
عيســى بــن صالــح الحســن ،أن
«شــعور اإلمام ال شــك يختلف في
رمضان هــذا العام ،بعــد ما آلف
الســنين الطــوال أن يكــون إمام ًا
للنــاس وهــم يترقبونــه في كل
صــالة وينتظرونــه ،كــون اإلمام
أصبحت بينه وبين اإلمامة صحبة
ال توصــف وشــعور عظيــم ،ألنــه
يكون في مكان الرسول صلى اهلل
عليه وســلم واألئمة الســابقون،
فموقف عظيم ورهيب مما يحصل
عليــه مــن الروحانيــة والخشــوع
كونــه إمامــ ًا ،وفجــأة يفقــد هذا

المكان الذي اعتاد عليه يومي ًا في
خمس صلوات ،فيكون فقد أعز ما
يملك في هــذه الحيــاة ،وبمثابة
صدمــة تســبب الكآبــة والحزن،
ألن اإلمامــة بالنســبة لنــا تعتبر
غذا ًء للروح والجســد ،فيجد اإلمام
أمامــه أوقات من الفــراغ بعد أن
كان وقته مبرمجــ ًا على الصلوات
الخمس».
وتابــع« :بــل األصعب مــن ذلك
أنــه كل ما ســمع األذان وهو قادر
و ال يســتطيع الخــروج للمســجد،
فيجد من الحرمان الشــيء الكثير،
ونقــول إن العين لتدمــع والقلب
ليحزن وإنا على فراقك يا مسجدنا
لمحزونين».
وأضــاف الشــيخ الحســن« :فنحن
نقضــي الشــهر كما هــو معهود
في كل رمضــان ،الصوم والصالة
وقــراءة القــرآن والذكــر والدعاء،

الشيخ عيسى الحسن

الشيخ عبداهلل الحمادي

وكذلــك التواصــل مــع الناس في
أجهــزة التواصــل االجتماعــي
بالــدروس والمواعــظ والتذكيــر
والتنبيه على األمــور المهمة في
رمضــان ،وأيضــ ًا رســائل يومية
للصائمين للتعليم».
وأردف« :إن العشــر األواخــر مــن

رمضان لها خصائص مميزة حيث
كان الرسول صلى اهلل عليه وسلم
يعتنــي فيها ،بالقيــام واالعتكاف
فــي المســجد والدعــاء مهم في
هذه الليالي ،وما جاء عن الرســول
صلى اهلل عليه وســلم في الليالي
العشــر دعــاء عظيم ومهــم جداً

ِّ
تنظم مسابقة
«واحات القرآن»
الحاج عبدالكريم المال عن ُبعد
نظمت واحات القرآن الكريم بفرع جمعية اإلصالح
بالمحرق مؤخراً «مســابقة الحاج عبدالكريم المال
رحمه اهلل» ،الرمضانية الســنوية في حفظ القرآن
الكريــم ،حيث أجريــت المســابقة وألول مرة هذا
العــام عن ُبعد بواســطة برنامج «زوم »Zoom -
تماشــي ًا مــع التدابيــر االحترازيــة الموصــى بها
من قبــل الدولة في ظل مكافحة انتشــار فيروس
كورونا.
شــارك بالمســابقة ما يزيــد عن  170متســابق ًا
موزعين على فروع المســابقة الثــالث ،وهي فرع
الصغــار (الحلقــة األولى من المرحلــة االبتدائية)
للقراءة الصحيحة وحســن الصــوت ،والفرع الثاني
في حفظ سورة الملك (الحلقة الثانية من المرحلة
االبتدائية) ،والفرع الثالث في حفظ سورة األحقاف
للمرحلتيــن اإلعداديــة والثانويــة ،إضافــة إلــى
فرع الكبار في حفظ ســورة اإلســراء ،حيث حظيت
المســابقة بتفاعل كبير من المتســابقين وأولياء
أمورهم عبر مواقع التواصل االجتماعي.

وهو «اللهم إنك عفو تحب العفو
فاعف عنا» ،وفي العشــر ليلة خير
مــن ألف شــهر جاء فيهــا الفضل
في القرآن والســنة النبوية ،وكان
رســول اهلل صلى اهلل عليه وســلم
إذا دخل العشر األواخر من رمضان
أحيا الليل وأيقظ أهله وجد وشــد
المئزر».
مــن جهتــه ،قــال إمــام مســجد
اإلسراء ،الشــيخ عبداهلل الحمادي:
«أقضــي الشــهر محتســب ًا مــن
اهلل األجــر ،وخاضعــ ًا ألمــر ربــي
سبحانه الذي قدر علينا هذا األمر،
فنســلم هلل تعالــى أمرنــا آخذين
باألســباب وملتزميــن بالبقاء في
البيوت ومســتعينين به ســبحانه
ومتوكليــن عليه ،فهو وحده الذي
بيــده النفع وبيده الضر ،وما علينا
ســوى إحســان الظن به ســبحانه
واللجــوء إليــه وكثرة اســتغفاره

والتضرع إليه أن يكشــف عنا وعن
المســلمين هذه الجائحــة ويدفع
عنا وعن بالدنا الوباء والضراء».
وأضاف« :ولئــن حرمنا من الصالة
فــي المســاجد فلقــد عوضنا اهلل
تعالــى إقبــال كل منا علــى أهله
وأوالده واهتمامــه بهــم وحثهم
علــى العبادة ومشــاركتهم فيها،
ولئن افتقد المسلم روحانية بيوت
اهلل فقد تــذوق لذة اإلخالص أكثر
من قبل وذاق طعم الخلوة باهلل مع
أسرته بين يدي ربه عز وجل».
وأكــد الحمــادي ،أن «حالنــا الذي
نحن فيه قد لخصــه النبي الكريم
في كلمات كلها تفــاؤل وإيجابية
حين قــال( :عجب ًا ألمر المؤمن ،إن
أمره كلــه خيــر ،إن أصابته ضراء
صبــر فكان خيراً لــه ،وإن أصابته
ســراء شــكر فكان خيراً له ،وليس
ذلك إال للمؤمن)».

اختتام مسابقة سعود بن جبر
الدوسري القرآنية الرمضانية «عن بُعد»

اختتمت مؤخراً مســابقة ســعود بن جبر الدوســري رحمه اهلل لحفظ القرآن
الكريم وتفســيره والحديث الشــريف عن ُبعد بمنطقة الــزالق ،والتي أقيمت
بمجلــس نائب رئيــس لجنة الشــؤون الخارجية والدفاع واألمــن الوطني بدر
الدوسري باســتخدام تقنية التواصل عن ُبعد مع المتســابقين والمشاركين
بالمسابقة لتحقيق التباعد االجتماعي حفاظ ًا على صحة المشاركين والتزام ًا
باإلجراءات االحترازية التي أقرتها اللجنة التنسيقية لمواجهة فيروس كورونا.
وبدأ الحفل بتالوة عطرة من الذكر الحكيم ،بعدها ألقى رئيس لجنة المسابقة
كلمــة تحدثت من خاللها عن فضــل حفظ القرآن الكريــم واألجور العظيمة
المتحصلة لحفظة القرآن الكريم ولوالديهم.
ثم ألقى الدوســري كلمة قال فيها إن «إقامة المســابقات القرآنية المختلفة
للشــباب في تحفيظ القرآن الكريــم هي من األنشــطة والبرامج التي تهدف
إلى تشــجيع ّ
الحفاظ والمج ّودين على العناية بالقرآن الكريم ليكونوا نموذج ًا
يحتذى به في المجتمع».
وأضاف الدوســري« :إن مسابقة ســعود الدوسري القرآنية هي محضن تربوي
هادف ألبنائنا لتحفيــظ القرآن الكريم لما له من فضائل ينالها أهل الحافظ
لكتــاب اهلل فــي الدنيا واآلخرة وجــزاء الوالدين في تحفيــظ أبنائهما للقرآن
عظيم ،فقد جاء في الحديث« :من قرأ القرآن ،وتعلمه ،وعمل به ،ألبس والداه
يوم القيامة تاج ًا من نور ،ضوؤه مثل ضوء الشــمس ،ويكسى والداه حلتين ال
تقوم بهما الدنيا! فيقوالن :بم كسينا؟! فيقال :بأخذ ولدكما القرآن» ،متوجه ًا
بالشــكر الى أعضاء اللجنــة المنظمة ولجنة التحكيم ،مثمنــ ًا اهتمام القيادة
الحكيمــة برعاية كتاب اهلل من خالل المســابقات القرآنيــة ومراكز التحفيظ
المتواجدة في جميع مناطق البحرين».
وفي ختام الحفل تم توزيع الشــهادات التقديريــة على المنظمين واإلداريين
والجوائز على الفائزين في المسابقة.

العاهل يتسلم أوراق سفيري إيطاليا وبنغالديش
المنامة  -بنا

تســـلم عاهـــل البـــالد صاحـــب الجاللـــة الملـــك

جاللة الملك
يتسلم أوراق
اعتماد سفيرة
الجمهورية
اإليطالية
وسفير
جمهورية
بنغالديش
الشعبية لدى
المملكة

حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة ،فـــي احتفـــال

جرى فـــي قصر الصخيـــر أمـــس ،أوراق اعتماد
ســـفيرة الجمهوريـــة اإليطاليـــة بـــاوال أمـــادي

وســـفير جمهوريـــة بنغالديـــش الشـــعبية محمد
نـــذر اإلســـالم .وأشـــاد جاللـــة الملـــك بالعالقات

الثنائيـــة الوثيقة بين مملكـــة البحرين والبلدين
الصديقيـــن ومـــا تشـــهده مـــن تطـــور ونمـــو في

المجاالت كافة.
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“الصحة العالمية” توافق على تحقيق دولي عن الوباء

“التنسيقية” تناقش مستجدات “كورونا” برئاسة سمو ولي العهد

ترامــب يهدد بتعليق تمويل المنظمة وســط أزمة “كوفيد ”19

جنيف ـ أ ف ب

توافقـــت الـــدول األعضـــاء فـــي منظمـــة

الصحـــة العالميـــة باإلجمـــاع أمـــس ،على
قـــرار يقضي بإجـــراء تحقيـــق دولي عن

تفشي جائحة كورونا.

سمو ولي العهد يترأس اجتماع اللجنة التنسيقية عن بعد

وصدقت الـــدول األعضاء بالتوافق على

تـــرأس ولي العهـــد نائب القائـــد األعلى النائـــب األول لرئيس مجلس

فتـــح تحقيـــق بشـــأن اســـتجابة الوكالـــة

الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان بن حمـــد آل خليفة

األممية لتفشـــي الفيروس المستجد في

اجتمـــاع اللجنة التنســـيقية  320الذي عقد عـــن بعد ،وخصص لبحث

ظل تفاقم االنتقادات األميركية لطريقة

آخر مستجدات التعامل مع فيروس كورونا “كوفيد .”19

تعاطيها مع الوباء.

وتبنـــت الـــدول التـــي شـــاركت فـــي

االجتماع الســـنوي للمنظمـــة ،الذي انعقد

إحيـاء صــالة العيــــد بـ “الفاتــح”

عبـــر اإلنترنت ألول مـــرة ،قرارا باإلجماع
يدعـــو إلـــى “تقييـــم محايـــد ومســـتقل

وشـــامل” لالســـتجابة الدولية لألزمة ،بما

المنامة  -بنا

في ذلك التحقيـــق في خطوات المنظمة
وإطاراتهـــا الزمنيـــة في ما يتعلـــق بوباء

“كوفيد .”19

وتواصل تبادل االتهامات بين واشـــنطن
وبكيـــن بشـــأن إدارة األزمـــة التي تبحثها
الدول األعضاء الـ  194في المنظمة لليوم

عدد مصابي كورونا يقارب  5ماليين

الثاني أمس ،في اجتماع افتراضي.

منهـــا الوبـــاء فـــي نهايـــة  ،2019أمهلهـــا

التهديـــد باالنســـحاب مـــن الهيئـــة ،التـــي

وبعـــد أن اتهـــم منظمـــة الصحـــة العالمية

الرئيـــس األميركـــي دونالد ترامب شـــهرا

تعتبـــر فيهـــا الواليات المتحـــدة ،تقليديا،

بأنهـــا “دمية في يد الصيـــن” ،التي انطلق

للحصـــول علـــى نتائـــج جوهريـــة مـــع

أكبر مساهم.

()١٢

رئيس ومؤسس “البركة المصرفية” في ذمة اهلل

بنك اإلسكان يبدأ بإرجاع قسط أبريل للمواطنين

انتقـــل إلى رحمة هللا تعالـــى رئيس مجلس

بدأ بنك اإلسكان من أمس (الثالثاء)

كما أوضح أنه أتم جميع اإلجراءات

ومؤسســـها الشـــيخ صالـــح عبـــدهللا كامـــل،

القـــروض

فـــي هـــذه التمويالت ،ومـــن المؤمل

المنامة  -مجموعة البركة المصرفية

إدارة مجموعـــة البركـــة المصرفيـــة ()ABG

إعادة مبالغ أبريل لجميع المواطنين
المســـتفيدين

مســـاء أمـــس األول ،بعـــد وعكـــة صحيـــة

مفاجئة ألمت به.

()٠٦

المنامة  -وزارة اإلسكان

مـــن

اإلســـكانية ،التزامـــا بقـــرار مجلـــس

الشيخ صالح كامل

الوزراء.

التنســـيقية مع كل البنوك المتعاونة
االنتهـــاء مـــن إرجـــاع جميـــع المبالغ

خالل األيام القليلة المقبلة.

()٠٥

اســـتنادا إلـــى التوجيـــه الملكـــي الســـامي

اإلســـالمية مـــن آراء شـــرعية بشـــأن أداء

الصادر عـــن عاهل البـــالد صاحب الجاللة

العبادات في زمن انتشـــار جائحة كورونا،

الملك حمد بن عيسى آل خليفة ،باالهتمام

أن يتـــم نقـــل خطبـــة عيـــد الفطـــر المبارك

بإحيـــاء شـــعيرة صـــالة العيد مـــع وجوب

مباشـــرة مـــن جامـــع أحمـــد الفاتـــح عبـــر

تطبيـــق التعليمـــات الصحيـــة االحترازيـــة

الوسائل المرئية والمسموعة؛ إظهارا لهذه

لمنـــع انتشـــار المـــرض ،رأت وزارة العـــدل

الشـــعيرة التـــي يترقبها جموع المســـلمين

والشؤون اإلسالمية واألوقاف ،في ضوء

فـــي مشـــارق األرض ومغاربهـــا بحضـــور

مـــا صـــدر عـــن المجلـــس األعلى للشـــؤون

الخطيب وعدد محدود من المصلين.
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الثقة الملكية تعكس كفاءة وإخالص سمو الشيخ عيسى بن علي
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إبراهيم النهام

المنامة  -بنا

قدمـــت رئيـــس مجلـــس إدارة

الملكـــي الســـامي بتعيين ســـموه
وكيـــالً لـــوزارة شـــؤون مجلـــس

وأوضحـــت الشـــيخة حيـــاة أن

آل خليفـــة بالنيابـــة عـــن نفســـها

وأكـــدت الشـــيخة حيـــاة بنـــت

خليفة آل خليفـــة يتمتع بكفاءة

الملكية السامية تعكس الكفاءة

التوفيـــق والنجاح والســـداد في

االتحاد البحرينـــي لكرة الطاولة
الشـــيخة حيـــاة بنـــت عبدالعزيز
وباألصالـــة عـــن أعضـــاء مجلس

اإلدارة

خالـــص

التهانـــي

والتبريـــكات إلـــى ســـمو الشـــيخ

عيســـى بـــن علي بـــن خليفـــة آل

خليفة بمناســـبة صدور المرسوم

الوزراء.

عبدالعزيـــز آل خليفـــة أن الثقـــة

واإلخـــالص التـــي يتمتـــع بهـــا
ســـموه ،في ظل الجهود الكبيرة

التي يبذلها ســـموه فـــي مختلف

القطاعات.

ebrahim.alnahham@albiladpress.com

سمو الشيخ عيســـى بن علي بن
وإخـــالص ،متمنية لســـموه دوام

سمو الشيخ عيسى بن علي على خطى “الجد العظيم”

المهمـــة الموكلـــة إليـــه ،متمنيـــة

 Ûكانت فرحة شعبية استثنائية في ظل هذه الظروف المٌ ختلفة ،حين

لســـموه التوفيـــق والنجـــاح فـــي

خدمة مملكتنا الغالية.

تــوارد بوســائل األخبــار قرار تعيين ســمو الشــيخ عيســى بــن علي آل

الشيخة حياة بنت عبدالعزيز

ال فــي وزارة شــؤون مجلس الــوزراء الموقر بقــرار ملكي
خليفــة وكيــ ً
ســام ،يعكــس الرؤيــة الملكيــة الحكيمــة والثاقبــة فــي تعييــن الرجــل
المناسب بالمكان المناسب.

الغانم يهنئ سموه بالثقة الملكية
المنامة  -بنا

رفـــع رئيـــس اتحاد غـــرب آســـيا لبناء
األجســـام واللياقـــة البدنيـــة ،النائـــب
األول لرئيـــس اتحاد غرب آســـيا لرفع
األثقـــال ،رئيـــس االتحـــاد البحرينـــي
سلطان الغانم

لرفـــع األثقـــال ســـلطان الغانـــم خالص

التهانـــي والتبريـــكات لســـمو الشـــيخ
عيســـى بـــن علـــي آل خليفة بمناســـبة

صـــدور المرســـوم الملكـــي الســـامي
بتعييـــن ســـموه وكيالً لوزارة شـــؤون

مجلس الوزراء.

وأكد الغانم أن الثقة الملكية الســـامية
تجســـد مـــا يتمتـــع بـــه ســـمو الشـــيخ

 Ûهــذه الفرحــة تقــدم صــورة خالبة لــإرث الصالح الذي أرســى معالمه
صاحــب الســمو الملكــي األميــر خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة رئيــس
مجلــس الــوزراء الموقر منذ البدايات ،باألبناء ،وفي األحفاد من بعد،
أساســه األول احتــرام النــاس ،وتقديرهــم ،ووصلهــم ،وفتــح األبواب

عيســـى بن علـــي آل خليفة من كفاءة

لهم ،ونجدتهم.

ومقـــدرة على مواصلـــة خدمة الوطن
ً
مشيدا بالجهود
عبر المنصب الجديد،

 Ûويقــدم ســمو الشــيخ عيســى بن علــي بنجاح ،صــوره زاهرة لمدرســة
خليفــة بــن ســلمان األخالقيــة والقيميــة ،المتمرغــة فــي الشــهامة

التـــي يبذلهـــا ســـموه فـــي مختلـــف
ً
داعيا المولى عز وجل كل
القطاعـــات،

والمــروءة والنبــل وبأخــالق الفرســان ،بكلمــة حــق تقــال فــي ســموه
الكريم من عامة الناس ووجهائهم.

التوفيق والســـداد لســـموه في المهمة

 Ûومــن خــالل مواقــع عمل ســموه المختلفة ،في ســاحات البــر والخير،

الموكلة إليه.

ناجحــا بصنــع التغييــر المنشــود للمواطــن
ً
والرياضــة وغيرهــا ،كان
(بالفطرة) ،كبذرة خير من شجرة ورأفة الظالل ،عرفها شعب البحرين

سموه اكتسب سمعة بالعالم العربي لدعمه مسيرة التطوع

منــذ بدايــات تأســيس الدولة ،بشــتى المجــاالت الحياتية واإلنســانية
والتنموية.

 Ûعيســى بــن علــي المبتســم ،الــودود ،المناصــح للنــاس ،الســائل عنهــم،

“الكلمة الطيبة” تتمنى التوفيق لسمو الشيخ عيسى بن علي

المنامة  -جمعية الكلمة الطيبة

رفـــع رئيـــس مجلـــس إدارة جمعيـــة الكلمة
الطيبـــة حســـن بـــو هـــزاع وجميـــع أعضـــاء

ومنتســـبي الجمعيـــة برقية تهنئـــة للرئيس

الفخري لجمعية الكلمة الطيبة وكيل وزارة

شؤون مجلس الوزراء سمو الشيخ عيسى
بن علـــي آل خليفة ،وذلك بمناســـبة صدور
المرســـوم الملكـــي مـــن لـــدن عاهـــل البـــالد

صاحـــب الجاللة الملك حمد بن عيســـى آل

خليفة ،بتعيين ســـموه وكيالً لوزارة شؤون
مجلس الوزراء.

عاليا وخدمة المجتمع ،ولما يتمتع
البحرين ً

األهلي واالجتماعي على المستوى المحلي

الحافلة باإلنجازات المشـــرفة للمملكة ،وأن
هذا القرار سيســـهم فـــي تحقيق المزيد من

تعزيــز مســيرة البنــاء والتنميــة لحضــرة صاحــب الجاللــة الملك حمد
بن عيســى آل خليفة ،فكل الخير نتمناه لســموه الكريم ،وكلنا نتحزم

العطاء واإلنجازات لمملكتنا الحبيبة.

وأكـــد بوهـــزاع أن الثقـــة الملكية الســـامية
ً
نتيجـــة للـــدور الكبيـــر الـــذي يقوم
جـــاءت

ً
وتتويجا لمســـيرته
بـــه من كفـــاءة وحنكـــة

يتقلد اليوم باســتحقاق منصبًا حكوميًّ ا هو أهل له ،في النجاح ،وفي

خلفه كرجل واحد ،في السراء والضراء.

وأشـــار بوهـــزاع إلـــى الـــدور البـــارز لســـمو

اكتســـبها ســـموه فـــي العالـــم العربـــي مـــن

به ســـمو الشـــيخ عيســـى لرفع اســـم مملكة

والمهتــم فــي تــرك بصمة التغييــر واألمل بهــم ،بحياتهــم ،وبأوالدهم،

الشـــيخ والمكانـــة والســـمعة الطيبـــة التـــي
خـــالل دعمـــه لمســـيرة التطـــوع والعمـــل

الذوادي يبارك لسمو الشيخ عيسى بن علي

واإلقليمي ،متمنيين لسموه التوفيق الدائم

محرر الشؤون المحلية

فـــي كل المهمـــات الموكلـــة إليه في ســـبيل

خدمة هذا الوطن الغالي واالرتقاء به.

أعـــرب النائـــب يوســـف الـــذوادي عـــن

حسن بوهزاع

خالـــص التهانـــي والتبريـــكات لســـمو

بصمات سموه واضحة بالمجالين الرياضي والتطوعي

الشـــيخ عيســـى بن علـــي بـــن خليفة آل

خليفة ،بمناســـبة الثقة الملكية السامية
من عاهل البالد صاحـــب الجاللة الملك
حمد بن عيســـى آل خليفـــة ،في إصدار

الكابت ــن نويص ــر يهن ــئ س ــمو الش ــيخ عيس ــى ب ــن عل ــي

مرســـوم رقـــم ( )30لســـنة  2020بتعيين
ً
وكيال في وزارة شـــؤون مجلس
ســـموه

الوزراء.

الرفاع  -مكتب الكابتن توفيق نويصر

بتعييـــن ســـموه وكيالً لوزارة شـــؤون

وأكـــد نويصـــر أن ســـموه من الشـــباب

رفـــع المديـــر الفنـــي للتايكوانـــدو فـــي

مجلس الوزراء.

المخلصيـــن والمواليـــن لجاللـــة الملك

وهنأ الكابتن ســـمو الشـــيخ عيسى بن

ولمملكة البحريـــن ،وبصماته واضحة

تعكـــس مدى ما يتمتع به ســـمو الشـــيخ

علـــي على الثقـــة التي أوالها لســـموه،

بالعمليـــن الرياضـــي والتطوعي ،وأنه

عيسى بن علي بن خليفة آل خليفة من

عاهـــل البـــالد صاحـــب الجاللـــة الملك
ً
متمنيـــا
حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة،

قـــادر بخبرتـــه واســـتقامته علـــى أن

كفـــاءة وإخـــالص ووالء لجاللـــة الملك

يكـــون مـــن أصحـــاب القـــرار الذيـــن

متمنيـــا لســـموه دوام
والوطـــن الغالـــي،
ً

لســـموه التوفيق والنجاح في منصبه

يســـعون بكل عزيمة وإخالص لخدمة

التوفيـــق والنجاح والســـداد في المهمة

الجديد.

الوطن والمواطنين.

مملكة البحرين ،رئيس لجنة البومسي
في االتحاد العالمي للشـــرطة ،الكابتن

توفيق نويصر ،أســـمى آيـــات التهاني
والتبريكات إلى ســـمو الشـــيخ عيسى
بن علي بن خليفة آل خليفة بمناســـبة
صـــدور المرســـوم الملكـــي الســـامي

وأكد الذوادي أن الثقة الملكية السامية

يوسف الذوادي

تجســـد ما يتمتع به سمو الشيخ عيسى

الموكلة إليه.

وأضـــاف أن الثقـــة الملكيـــة الســـامية

توفيق نويصر

بـــن علـــي آل خليفة من كفـــاءة ومقدرة
علـــى مواصلـــة خدمـــة الوطـــن عبـــر
داعيـــا هللا أن يوفق
المنصـــب الجديـــد،
ً

سموه ويســـدد على طريق الخير خطاه
في خدمة مملكة البحرين.

إيمان المتعافية :لبست الكمام والقفازات وأصبت بالفيروس

قالــت فــي “حــوارات البــاد” علــي “االنســتغرام” :ابقــوا فــي البيــت لحمايــة أنفســكم
مروة خميس

لمتابعـــة حـــاالت الحجـــر الصحـــي

عملي” ...هكذا بدأت إيمان العابد المتعافية من فيروس كورونا حديثها وهل تحل ضيفة حلت عبر “حوارات

صحون بالستيكية

البالد” في حساب “انستغرام” الصحيفة عبر تقنية “الاليف”.
إيمـــان تعمـــل فـــي أحـــد المحـــالت

لمـــا تبيـــن مـــن وجـــود أعـــراض

الكمامات والقفازات وتعقيم اليدين

لـــي ،وهـــي غيـــر مؤلمة كمـــا يدعي

مقر عملـــي؛ للتأكد مـــن خلوهم من

التجاريـــة ،وحريصـــة علـــى لبـــس

باستمرار ،ولم تخرج من منزلها إلى
مكان آخـــر غير مقر عملها ،مرجحة

أن أن يكون ســـبب إصابتها التقاط
الفيـــروس من أحـــد الزبائـــن ،إذ تم

فحص أفـــراد عائلتها وطاقم عملها

وكانت نتائج إصابتهم سلبية.

األعراض

»

ما أعراض إصابتك بالكورونا؟

ً
بدايـــة وصلت درجة حرارتي إلى
-

 38.8درجة ولـــم أكن متوقعة بأني
مصابة بالفيروس.

صدمت عند ذهابي للمركز الصحي

وتحويلـــي إلى أحد مراكز الفحص؛

الفيـــروس .بعـــد أخذ مســـحة أنفية
البعض ،ظهـــرت النتيجـــة إيجابية،
إلـــى الحجـــر الصحـــي بمجمـــع

وطاقـــم عملـــي ســـلبية شـــعرت

أعـــراض الكحـــة واأللـــم والحرقـــان

سببا إلصابة أحدهم.
أكون
ً

أي مصابة بالفيروس ،وتم تحويلي

عندمـــا جاءت نتائج أفـــراد عائلتي

الســـلمانية الطبـــي وبـــدأت بعدهـــا

بالراحـــة واالطمئنـــان؛ لتخوفي بأن

في البلعوم وزالت تدريجيا.

حالة الصدمة

»

هل كانت إصابتك صدمة لك؟

 كنـــت فـــي بدايـــة األمر فـــي حالةصدمـــة ،وعـــدم معرفتـــي كيفيـــة

انتقـــال الفيروس لـــي زادني حيرة،
فلم أخبر أحدًا بإصابتي بالفيروس،

وإنمـــا قـــام أفـــراد الحملـــة الوطنية

»

 أكثـــر ما كان يحزننـــي أني أتناولفطـــوري داخـــل غرفتـــي دون أن

أستطيع تناوله مع أفراد عائلتي.

كانـــت وجباتي توضـــع في صحون

بالستيكية لالستخدام مرة واحدة،

إذ قضيت أيـــام العزل في تواصلي
عبـــر المكالمـــات الهاتفيـــة والفيديو
مـــع صديقاتـــي وأفـــراد أســـرتي

تحت المالحظة

»

ومتابعة المسلسالت في التلفاز.

كيف كانت فترة وجودك بالمحجر
الصحي؟

 فريـــق العمل مـــن األطباء وطاقمالتمريـــض يقومـــون بـــأداء عملهـــم
علـــى أتـــم وجـــه ،يطمئنـــون علـــى

صحتنا باستمرار.

علمً ـــا أني لـــم أكن بحاجـــة إلى أخذ

كيف كانت يومياتك بالعزل
المنزلي؟

من أفـــراد عائلتـــي والموظفين في
المرض.

زادت من الوعي بالفيروس أم

والمنزلي.

“لــم يتضــح لــي ســبب إصابتــي بفيروس كورونــا ،فلم تنتقل لي العدوى مــن أفراد عائلتي وال مــن أفراد طاقم

بأخذ أرقام هواتـــف المخالطين لي

»

الزميلة مروة خميس (أعلى) تحاور إيمان العابد

عـــالج ولكن كنت تحـــت المالحظة
في المستشفى ،وفور خروجي من
المحجر ارتديت السوار اإللكتروني
المرتبـــط بتطبيق “مجتمـــع واعي”؛

ولله الحمد انتهيت من فترة الحجر
المنزلـــي ،وتناولت اليوم (يوم البث

المباشر للحوار الثالثاء) الفطور مع
عائلتـــي ألول مـــرة منذ بدء الشـــهر

الفضيل.

نوعان من الحسابات

هل حسابات التواصل االجتماعي
زادت من الفزع والهلع؟

 هناك بعض حســـابات “السوشيالميديـــا” تقـــدم الطاقـــة اإليجابيـــة

والتوعويـــة للمجتمـــع وهـــم مـــن

يســـتحقون المتابعـــة ،فيمـــا هنـــاك
بعـــض مـــن الحســـابات التي تنشـــر

الشائعات واألخبار الكاذبة المهولة،
وأنصـــح بأخذ األخبـــار من المصادر

الموثوقة.

نصائح

»

ما نصائحك التي توجهينها
لضرورة االلتزام بالتدابير الوقائية
لتجنب اإلصابة؟

 -أنصحكـــم بااللتـــزام بالقوانيـــن

واتبـــاع تعليمـــات وزارة الداخليـــة

ووزارة الصحـــة وأال تخرجـــوا إال
وقـــت الضرورة ،فيجـــب أن تحموا
ســـببا فـــي
أنفســـكم وأال تكونـــوا
ً

إصابة أحد آخر.
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بنك اإلسكان بدأ بإرجاع قسط أبريل للمواطنين
المنامة  -وزارة اإلسكان

بــــــدأ بـــنـــك اإلســـــكـــــان م ـ ــن أمـــس

جميع اإلجــــراءات التنسيقية مع

(الثالثاء) بإعادة مبالغ شهر أبريل

كــافــة الــبــنــوك المتعاونة فــي هذه

لجميع الــمــواطــنــيــن المستفيدين

التمويالت ،حيث إنه من المؤمل

مــن الــقــروض اإلســكــانــيــة ،التزاما

االنتهاء من إرجــاع جميع المبالغ

بقرار مجلس الوزراء بشأن تأجيل

خالل األيام القليلة المقبلة.

األقــــســــاط ال ــش ــه ــري ــة لــلــخــدمــات

وثــمــن بــنــك اإلس ــك ــان أمـــر رئــيــس

اإلسـ ــكـ ــانـ ــيـ ــة ال ــم ــس ــت ــح ــق ــة عــلــى

الــــــوزراء صــاحــب الــســمــو الملكي

المواطنين لمدة  6أشهر ،وإيقاف

األمير خليفة بن سلمان ال خليفة،

تحصيل اإليــجــارات الشهرية من

وتوجيهات ولي العهد نائب القائد

الــمــســتــأجــريــن والــمــنــتــفــعــيــن من

األعـ ــلـ ــى ال ــن ــائ ــب األول لــرئــيــس

المحالت التجارية المملوكة لبنك

مــجــلــس الــــــوزراء صــاحــب السمو

اإلسكان لمدة  3أشهر اعتبارا من

الملكي األمير سلمان بن حمد آل

شــهــر أبــريــل ،كــمــا أوضـــح أن ــه أتــم

خليفة ،بشأن قرار تأجيل األقساط

 ،”19معربا عــن تطلعاته النتهاء
تلك الجائحة في الوقت القريب،

التزاما بقرار مجلس

وعودة الحياة إلى طبيعتها.

الوزراء بشأن تجميد

يــذكــر أن قــــرار إي ــق ــاف األقــســاط
الشهرية سيشمل جميع المواطنين

األقساط  6أشهر

المستفيدين من خدمات الوحدات
السكنية وشقق التمليك ،إضافة
إلــــى ت ــم ــوي ــالت الـ ــشـ ــراء والــبــنــاء

الشهرية ،وذلــك في إطــار تخفيف

والترميم ،كما يشمل القرار إيقاف

اآلثــــــار االق ــت ــص ــادي ــة عــلــى كــاهــل
المواطنين ،ودعم النشاط التجاري

تــحــصــيــل اإليـــــجـــــارات الــشــهــريــة

في هذه المرحلة.

تـــأجـــيـــل األقـــــســـــاط اإلس ــك ــان ــي ــة

الرشيدة والحكومة على مواجهة

للمواطنين مــســتــأجــري المحالت

واإليـ ــجـ ــارات الــشــهــريــة للمحالت

اآلثـــــار االق ــت ــص ــادي ــة م ــن انــتــشــار

ال ــت ــج ــاري ــة مـــن الــمــمــلــوكــة لبنك

ونوه بنك اإلسكان إلى أن قرارات

التجارية يؤكد مدى حرص القيادة

فيروس كورونا المستجد “كوفيد

اإلسكان.

بحث مواقع دور العبادة في المدن الجديدة

وزيــــــــرا اإلســـــكـــــان والـــــعـــــدل يـــســـتـــعـــرضـــان الـــمـــشـــروعـــات

المنامة  -وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف

االحــتــرازيــة لمنع انــتــشــار الــمــرض،

بحضور رئيس مجلس إدارة األوقاف

فقد رأت وزارة الــعــدل والــشــؤون

السنية الشيخ راشد الهاجري ،ورئيس

اإلسالمية واألوقــاف في ضوء ما

مــجــلــس إدارة األوقــــــاف الــجــعــفــريــة

صدر عن المجلس األعلى للشؤون

يــوســف الــصــالــح ،لــبــحــث مــشــروعــات

اإلسالمية من آراء شرعية بشأن

دور العبادة في المشروعات والمدن

أداء ال ــع ــب ــادات ف ــي زم ــن انــتــشــار

اإلسكانية الجديدة.

األســـــــري وال ــن ــف ــق ــة بـــــــــوزارة ال ــع ــدل

والــشــؤون اإلسالمية واألوق ــاف دانة
الزياني.

واســــتــــعــــرض وزيـــــــر اإلســـــكـــــان فــي
االجــتــمــاع الــمــواقــع المخصصة لــدور

صــاحــب الــجــاللــة الــمــلــك حــمــد بن

االشتراطات التي أجازها المجلس

الــســامــي الــصــادر عــن عــاهــل البالد

وجوب تطبيق التعليمات الصحية

خليفة ،ووزيــر اإلســكــان باسم الحمر

خليفة ،ووكيل التخطيط والتوفيق

اس ــت ــن ــادا إلـ ــى الــتــوجــيــه الــمــلــكــي

وع ـ ـ ــدد م ـ ــح ـ ــدود م ـ ــن الــمــصــلــيــن

بــإحــيــاء شــعــيــرة ص ــالة الــعــيــد مع

واألوقــــاف الشيخ خــالــد بــن علي آل

اإلسكان الشيخ عبدهللا بن أحمد آل

المنامة  -بنا

عــيــســى آل خــلــيــفــة ،بــاالهــتــمــام

اجتمع وزير العدل والشؤون اإلسالمية

كــمــا حــضــر االج ــت ــم ــاع وك ــي ــل وزارة

“العدل” :إحياء صالة العيد بجامع الفاتح

وزيرا العدل واإلسكان يستعرضان مشروعات دور العبادة بالمدن الجديدة

جائحة كورونا أن يتم نقل خطبة
عــيــد الــفــطــر الــمــبــارك مــبــاشــرة من

ال ــع ــب ــادة ف ــي ال ــم ــش ــروع ــات وال ــم ــدن

إسكانية مستدامة ،وبما يتوافق مع

الــمــلــك حــمــد ب ــن عــيــســى آل خليفة،

جــامــع أحــمــد الفاتح عبر الوسائل

المعايير المعتمدة من هيئة التخطيط

وبالشكل القانوني السليم.

إعـــالء لمكانتها ورســالــتــهــا العظيمة،
ً

الــشــعــيــرة ال ــت ــي تــتــرقــبــهــا جــمــوع

يحفظ جاللته ويوفقه لما فيه الخير

ومغاربها وذلــك بحضور الخطيب

اإلســـكـــانـــيـــة الـ ــجـ ــديـ ــدة فــــي ض ــوء
والــتــطــويــر الــعــمــرانــي ،ووفـ ــق أفضل

معايير التصميم الهندسي والتخطيط
ال ــح ــض ــري الـ ــهـ ــادف إلــــى ب ــن ــاء مــدن

االشــتــراطــات التعميرية المعتمدة،
وثمن رئيسا مجلسي األوقاف السنية

والجعفرية الرعاية الملكية السامية
من لدن عاهل البالد صاحب الجاللة

إلعمار بيوت هللا وخدمة دور العبادة

المرئية والمسموعة إظــهــارا لهذه

سائلين الــمــولــى سبحانه وتــعــالــى أن

الــمــســلــمــيــن فـــي مـــشـــارق األرض

والصالح للوطن وشعبه الكريم.

عــلــى غ ــرار ص ــالة الجمعة وب ــذات

األعلى للشؤون اإلسالمية.

كما نسقت ال ــوزارة مــع األوقافين
إلح ــي ــاء يـ ــوم الــعــيــد بــالــتــكــبــيــرات

قبل صــالة العيد فــي دور العبادة

بواسطة المؤذن فقط ،سائلة هللا أن
يتقبل منا الصيام والقيام وصالح
األعــمــال ،وأن يحفظ بــالدنــا وبــالد

المسلمين والعالم أجمع من األوبئة
وسيئ األسقام ،وأن يمّ ن بالشفاء

والعافية على المصابين بــه ،وأن
يحفظ الجميع منه ،ويعجل بانتهاء

هذا الوباء في القريب العاجل ،وأن
يرزقنا األمــن واألمــان واالطمئنان،
إنه سميع مجيب ،وصلى هللا على
سيدنا محمد وعــلــى آلــه وصحبه

وسلم أجمعين.

الصالـح يرعــى تعقيـم السنابـس ...وإشــادة بالمتطوعيــن
محرر الشؤون المحلية | تصوير خليل إبراهيم

نظم النائب مــمــدوح الصالح الحملة

الثالثة للتعقيم في منطقة السنابس
وكـــــــل ضــــواحــــيــــهــــا ،وذلـــــــــك ضــمــن

اإلجــــــراءات االح ــت ــرازي ــة والــوقــائــيــة

لمكافحة فيروس كورونا.

وقــال الصالح “إن الحملة التعقيمية
فــي الــدائــرة الثالثة هــي حلقة ضمن

حلقات وجهود تسعى لتعزيز الوعي
المجتمعي وترسيخ العمل التطوعي،

إذ أتت هذه الحملة الثالثة استكماال
للحملتين ،األول ــى وكــانــت فــي قرية
الــديــه والــثــانــيــة فــي كــربــابــاد والقلعة

ودانات السيف”.

وأعـــــرب الــصــالــح ع ــن جــزيــل شــكــره
وامــتــنــانــه أله ــال ــي الـ ــدائـ ــرة الــثــالــثــة

ومنطقة السنابس على حسن تعاونهم
مــع ه ــذه الــحــمــلــة ،وتــطــوع فــي هــذه

الحملة مجموعة واســعــة مــن رجــال

وشباب أهالي الدائرة الثالثة لتعقيم

الشوارع الرئيسة والمداخل في أحياء
الــقــريــة ،وقـ ــرب الــبــيــوت والــمــحــالت

التجارية وعند البنايات السكنية.

وعـــبـــر ال ــص ــال ــح عـ ــن جـــزيـــل شــكــره

وتقديره وإشادته بالمؤسسات األهلية

في قرية السنابس على تعاونها المثمر
في إنجاح هذه الحملة ،وفي مقدمتها

جمعية السنابس االستهالكية ومركز
شــبــاب الــســنــابــس وبــاقــي مــؤســســات
الــمــجــتــمــع الــمــدنــي ،إض ــاف ــة للجهود

الــحــثــيــثــة والــمــثــمــرة لــمــجــلــس أمــانــة

الــعــاصــمــة وبــلــديــة الــعــاصــمــة فــي مد

الحملة بالمساعدة والمساندة.

شمل أحياء القرية
وقرب البيوت
والمحالت وعند
البنايات
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رئيس ومؤسس “البركة المصرفية” في ذمة اهلل

المنامة  -مجموعة البركة المصرفية

انتقــل إلــى رحمة هللا تعالى الشــيخ صالح عبد هللا كامل ،رئيــس مجلس إدارة مجموعة
البركة المصرفية ( )ABGومؤسسها ،وذلك مساء يوم االثنين  18مايو  ،2020بعد وعكة
صحية مفاجئة ألمت به.
وعـــرف عـــن الشـــيخ صالـــح عبـــد هللا كامل

مجموعـــة دلـــة البركـــة ،وهـــي إحـــدى أكبـــر

رحمـــه هللا بأنـــه رائـــد الصيرفة اإلســـامية

مجموعـــات األعمـــال فـــي المملكـــة العربية

الحديثـــة والخدمـــات المصرفيـــة والماليـــة

الســـعودية ،والتي أسســـها قبل أكثر من 50

التشاركية ومؤســـس نهضتها على مستوى

عامً ا ،كما أنشـــأ البركة لاســـتثمار والتنمية،

الكثيـــر مـــن الـــدول اإلســـامية .كمـــا عـــرف

وهـــي شـــركة قابضـــة للعديـــد مـــن البنـــوك

عنـــه عالميـــا بكونـــه أعلى مرجعية لفلســـفة

والمؤسسات المالية اإلســـامية والشركات

االقتصـــاد اإلســـامي .وانطاقا مـــن ريادته

في مختلف األعمال المتنوعة حول العالم.

فـــي أعمـــال الخيـــر ،فقـــد كانـــت التزامـــات
الشـــيخ كامـــل ومســـاهمته فـــي تنميـــة

رئيســـا وعضو مجلس
باإلضافـــة إلـــى كونه
ً

المجتمعـــات في جميع أنحاء العالم ال نظير

إدارة للعديد من الشركات في مجموعة دلة
ً
عضوا في مجالس
البركة ،كان الشيخ كامل

لهـــا .وقد ترأس الشـــيخ كامل مجلس إدارة

إدارة العديـــد مـــن الجمعيات والمؤسســـات

الشيخ صالح كامل...
رائد الصيرفة
اإلسالمية الحديثة
االجتماعيـــة والخيريـــة والثقافيـــة مثـــل
مؤسســـات الفكـــر العربي ،ومؤسســـة الملك
عبـــد العزيـــز ورجالـــه للموهبـــة واإلبـــداع،
وصندوق التضامن اإلســـامي واألكاديمية
العربية للتمويل والمصارف.
كمـــا كان رئيســـا للغرفة اإلســـامية للتجارة
والصناعة والزراعة ،وغرفة تجارة وصناعة
جـــدة ،ورئيـــس المجلـــس العـــام للمصـــارف
والمؤسســـات المالية اإلسامية .وهو عضو
الهيئة االستشـــارية لرئيس البنك اإلسامي

الشيخ صالح كامل

للتنمية.
وفـــي هـــذه المناســـبة األليمة ،قـــال الرئيس
التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية عدنان
أحمـــد يوســـف “لقـــد رحـــل اليـــوم مرشـــدنا

روبوتات ذكية لخدمة الحاالت القائمة بأجنحة العزل

لتخفيـــف التعـــرض المباشـــر مـــع مقدمـــي الرعايـــة الطبيـــة

المنامة  -وزارة الصحة

ومصـــدر إلهامنا األول .وإذ ننعى بكل أســـى

وســـام االســـتقال األردنـــي ،ووســـام الملك

وحـــزن فـــي مجموعـــة البركـــة المصرفيـــة

عبـــد العزيـــز  -المملكـــة العربية الســـعودية،

وعبـــر كافة وحداتهـــا ومكاتبهـــا رحيل هذا

والوســـام العلـــوي  -المغـــرب ،والجائـــزة

القائـــد العظيـــم ،فـــإن عهدنـــا إليـــه هـــو أننـــا

الملكيـــة للتمويـــل اإلســـامي – ماليزيـــا،

ســـنواصل بـــكل جهدنـــا حمـــل شـــعلة المثل

وجائـــزة المصرفـــي اإلســـامي مـــن البنـــك

السامية التي سعى رحمه هللا طوال حياته

اإلسامي للتنمية.

لتحقيقهـــا خدمـــة للمجتمعات واإلنســـانية،

وفي هذه المناســـبة الحزينة ،أعرب أعضاء

ومساعدتها على االزدهار من خال تطبيق

مجلـــس إدارة مجموعـــة البركـــة المصرفية

القواعد الشـــرعية المتعلقة باستثمار ملكية

والرئيـــس التنفيـــذي واإلدارة التنفيذيـــة

رأس المـــال في إعمار األرض واســـتثمارها

للمجموعـــة ومجالـــس إدارة واإلدارات

وتنميتها وتوسعتها”.
ً
وتقديرا لمســـاعيه ومســـاهماته الشـــخصية

التنفيذيـــة فـــي كافـــة الوحـــدات وجميـــع
العامليـــن فـــي البركـــة عـــن حزنهم الشـــديد

المتميـــزة والرائعـــة فـــي تعزيـــز التنميـــة

بهـــذا المصاب الجلل ،ســـائلين المولى العلي

االقتصاديـــة وخلق فرص العمل والرفاهية،

القديـــر أن يتغمـــد الفقيـــد بواســـع رحمتـــه

حصـــل الشـــيخ كامـــل علـــى العديـــد مـــن

ويسكنه فســـيح جناته ،معربين عن خالص

األوســـمة واأللقـــاب والجوائز ،بمـــا في ذلك

التعازي القلبية ألفراد أسرته الكريمة.

“الداخلية” تنفذ مشروعات تقنية لمكافحة “كورونا”
المنامة  -وزارة الداخلية

صـــرح الوكيـــل المســـاعد للتخطيـــط

والتنظيم بوزارة الداخلية العميد محمد
الحـــرم بأنـــه تنفيـــذا لتوجيهـــات وزيـــر

الداخلية ،نفذت إدارة تقنية المعلومات
والنظـــم اإللكترونية ،مشـــروعات تقنية

كشــف وكيل وزارة الصحة وليد المانع عن إدخال الوزارة لتجارب نوعية تعمل على

عـــدة ضمن جهـــود مكافحـــة كورونا ،إذ

أن هــذه الخطــوة تعد التجربة األولى على مســتوى مملكة البحريــن ،وقد تم اتخاذها

النظـــام المعتمـــد في البحرين بواســـطة

ً
موضحا
اســتخدام الروبوتات الطبية الجديدة بأجنحة العزل بمراكز العزل والعالج،

نســـقت لاجتماعات عن بعد باستخدام

لالســتفادة مــن تقنيــة الــذكاء االصطناعــي وتحديد مدى االســتفادة منها فــي تقديم
وأشـــار الوكيل إلى متابعة الوزارة بشـــكل
فـــي مجـــال تشـــخيص وعـــاج فيـــروس

دوري للمستجدات والتقنيات التي تطرح

مقدمـــي الرعايـــة الصحيـــة فـــي الصفوف

كورونا “كوفيد .”19

األولى لمكافحة جائحة فيروس كورونا.

التـــي يحتاجهـــا المريـــض .وقـــد قامـــت

الـــدواء وتقديم الوجبـــات وتتبع المريض

وقالت الوكيل المساعد للموارد والخدمات

وأكـــدت ســـعي المعنيين بالـــوزارة إليجاد

فاطمـــة عبدالواحـــد األحمـــد ،إنـــه ســـعيا

حلـــول تقنيـــة متقدمـــة ومنهـــا اســـتخدام

الفرنســـية الموجودة بالمملكة لتوفير عدد

مـــن وزارة الصحـــة لتوفير أعلـــى درجات

الروبـــوت الذكـــي فـــي تقديـــم بعـــض

( )2مـــن الروبوت لتجربتهـــم وتقييم مدى

مختلفـــة” .وتابعـــت“ :أمـــا الثانـــي فيقـــوم

الحماية والســـامة للكوادر الصحية ،تمت

الخدمـــات التمريضية مثـــل فحص حرارة

فعاليتهم في تقديم الرعاية الصحية.

االســـتعانة بالتكنولوجيـــا الحديثـــة للحـــد

الجســـم وتقديـــم األدوية وتتبـــع المريض

وأوضحـــت الوكيـــل المســـاعد للمـــوارد

من التعرض المباشـــر بين الحاالت القائمة

وتقديـــم الوجبـــات وغيرها مـــن الخدمات

والخدمات“ :يقوم أحـــد الروبوتات بمهمة

في تقديم الرعايـــة التمريضية أن يحدث

فحـــص حـــرارة جســـم المريـــض وتقديـــم

مملكة البحرين”.

الـــوزارة بالتعـــاون مـــع إحـــدى الشـــركات

نائب محافظ الجنوبية يتفقد مبنى عمال تعرض لحريق

بتكليــف من ســمو المحافــظ ...والجهات المختصة تباشــر إجــراءات تأميــن الصيانة

مـــن خال بصمة الوجـــه ويتحدث  12لغة
بتعقيـــم األســـطح والغـــرف والمبانـــي”،

مضيفة “أننا نأمل من اســـتخدام الروبوت
نقلـــة نوعيـــة فـــي الخدمـــات الصحية في

المنامة  -وزارة الداخلية

بتكليف من محافظ الجنوبية سمو

خليفة ،قام نائـــب المحافظ العميد

التي أطلقتها المحافظة بدعم من القطاع

الشيخ خليفة بن علي بن خليفة آل

المحاكمـــات عن بعد وربطها مع الحبس

المدنـــي؛ لتســـهيل التواصـــل معهـــم

والتأهيـــل وإدارة التوثيـــق فـــي وزارة

الهواتـــف التي زودوا عبرها بالمعلومات

للمحاكم في اإلصاح والتأهيل لتطبيق

قاعـــدة بيانـــات للمتطوعيـــن بالدفـــاع

االحتياطـــي واإلدارات المعنيـــة ،كما تم

وجدولة مواعيـــد التدريب بالتطبيقات

ربـــط وكاء النيابة مـــع إدارات الحبس

اإللكترونية.

البحرينيـــة المتعففـــة ،حيـــث بلغ مجموع

العمـــال الوافديـــن بمنطقـــة الرفاع،

الســـال الغذائية الموزعة  5500سلة منذ

انطاق الحملة قبل شهر رمضان المبارك،

الذي تعرض أخيرً ا لحريق.

وأكـــد نائب المحافـــظ ،على حرص

منوهيـــن بـــأن المحافظـــة مثلـــت تكافـــا

المباشـــرة ألي حـــاالت مشـــابهة؛

من تأثير جائحة كورونا (كوفيد – .)19

ســـمو المحافظ واهتمامه بالمتابعة

مجتمعيـــا يحتذى بـــه لدعـــم المتضررين

لضمـــان أمـــن وســـامة المواطنيـــن

وقـــد أشـــاد رئيـــس جمعيـــة العاصمـــة

والمقيمين في المحافظة.

وصيانة المنزل.

العـــدل .وأضـــاف أنـــه تـــم إنشـــاء فروع

الازمة لتســـهيل عملهم ،إضافة إلنشاء

تجـــرى عبـــر معامـــات التوثيـــق للنزالء

االمتحانـــات ،وأيضـــا تـــم دعـــم فـــرق

الخـــاص أســـهمت فـــي دعم بعض األســـر

ألحـــد المنازل التي يقطنها عدد من

ونـــوه إلى عـــدم وقوع أية خســـائر

عـــن بعـــد بيـــن اإلدارة العامـــة لإلصاح

مكافحـــة فيـــروس كورونـــا بتطبيقـــات

 1881اجتماعـــا باســـتخدام النظام ،كما

بمحافظـــة العاصمة أن حملـــة (معا نهتم)

عيســـى الدوســـري ،بزيـــارة تفقدية

اإلجـــراءات الازمة لتأمين ســـامة

تم العمل على التوثيق اإللكتروني الذي

عـــن بعـــد باســـتخدام ( )Teamsوكذلك

الملكية للشـــرطة ،إذ تعقـــد المحاضرات

“معــا نهتم”
توزيــع  5500ســلة غذائيــة منــذ انطــاق ً

المنامة  -محافظة العاصمة

أن الجهـــات المختصـــة ستباشـــر

اإلدارات األمنيـــة ،وتـــم مـــن خاله عقد

كذلـــك التعلم عن بعـــد لطلبة األكاديمية

المعلومـــات والنظـــم اإللكترونية طبقت

جمعيات خيرية“ :العاصمة”نموذج للتكافل
أكـــد ممثلو عـــدد من الجمعيـــات الخيرية

وأثناء الزيارة ،تفقد نائب المحافظ،
ً
مؤكدا
األضرار الناتجة عن الحريق،

الحكومـــة اإللكترونيـــة (Microsoft

االحتياطـــي .وأوضـــح أن إدارة تقنيـــة

 .)Teamsوتـــم تطبيق النظام في جميع

الرعاية الطبية والصحية في أجنحة العزل بمراكز العزل والعالج.
ومقدمـــي الرعايـــة الصحيـــة مـــن أطبـــاء
ً
حفاظـــا على صحة وســـامة
وممرضيـــن،

العميد محمد الحرم

الخيريـــة أحمـــد قراطـــة بالجهـــود التـــي
تبذلهـــا محافظـــة العاصمـــة فـــي دعـــم

بشرية ،وأشاد بالوقت نفسه جهود

جـــاء ذلـــك بحضـــور مديـــر إدارة

األعمـــال الخيريـــة مـــن خال حملـــة (معا

للدفـــاع المدنـــي ومديريـــة شـــرطة

المجتمـــع محمـــد الفـــاو وعـــدد مـــن

الفتـــرة الماضيـــة لتقديـــم الدعـــم إلـــى

الجنوبية.

جائحة كورونا ،مشـــيرا إلـــى أن الجمعية

وســـرعة اســـتجابة اإلدارة العامـــة

المحافظـــة الجنوبية ،فـــي التعامل
مع الحريق.

وشـــؤون

نهتـــم) التـــي أطلقتهـــا المحافظـــة فـــي

البرامـــج

االجتماعيـــة

ضبـــاط مديرية شـــرطة المحافظة

األســـر المحتاجـــة والمتضـــررة مـــن أزمة

قامت بتوزيع أكثر من  450ســـلة غذائية
خال شـــهر رمضان المبارك تســـلمتها من
المحافظـــة؛ لتخفيف األعباء المالية على
هـــذه األســـر .بدوره ،أك ــد رئي ــس العاقات

العام ــة والخدمات لجمعية المنامة الخيرية
خلي ــل المنصور أن الجمعية قامت بتس ــليم

السال الغذائية التي تسلمتها من محافظة

العاصمة إلى األس ــر المتعففة؛ وذلك بغرض
تخفي ــف األعب ــاء ع ــن كاهله ــم ف ــي ظ ــل

الظروف االس ــتثنائية الراهنة التي تشهدها

مملكة البحرين والعالم وتحتم على الجميع

التكاتف ودعم المحتاجين والمتضررين.

مـــن جانبـــه ،أشـــار رئيـــس اللجنـــة المالية

بجمعيـــة توبلـــي الخيرية محمـــد الهندي

أن الجمعية عكفت هذا العام على تسليم
الســـال الغذائية إلى األسر المتعففة عن
طريـــق إيصاله إلى المنازل أو تســـلمه من
مقـــر الجمعيـــة وذلك وفق كافـــة التدابير
االحترازيـــة والصحيـــة الازمـــة؛ وذلـــك

للحد من انتشار فيروس كورونا.

توصيــل أكيــاس القمـامــة للمسنيــن وذوي الهـمـم
الجنبية  -بلدية المنطقة الشمالية

قامــت بلديــة المنطقــة الشــمالية بتوزيــع حاويــة خاصــة للتخلــص

مــن الكمامــات والقفــازات ،كمــا قامــت بتدشــين خدمــة “عنــد دارك
ً
اســتمرارا
نجيــك” لتوصيــل أكيــاس القمامة لكبار الســن وذوي الهمم؛
لإلجــراءات االحترازيــة والتدابير الوقائية المتبعــة على نطاق البالد
ً
حاليا.
وتـــم توزيع الحاويـــات بالقرب من

األماكن غيـــر الصحيحة ،مما تؤثر

والعيـــادات

وتهيـــب بلديـــة المنطقة الشـــمالية

األســـواق والمحـــات التجاريـــة

والمستشـــفيات

الخاصـــة ،وتأتـــي هـــذه الخطـــوة
ضمـــن اإلجـــراءات التـــي تأخذهـــا

البلدية في الحفـــاظ على النظافة

العامة وسامة وصحة المواطنين
والمقيمين.

سلبيا على الصحة العامة.

المواطنيـــن والمقيميـــن بالتخلص
مـــن الكمامـــات والقفـــازات فـــي

األماكـــن الصحيحـــة مـــن أجـــل

سامة الجميع.

ودشـــنت البلديـــة خدمـــة “عنـــد

وتأتي هذه الخطوة من أجل الحد

دارك نجيـــك” لتوصيـــل أكيـــاس

فـــي رمي الكمامات والقفازات في

ضمن جهودها في تحســـين جودة

مـــن بعـــض الممارســـات الخاطئـــة

القمامـــة لكبـــار الســـن وذوي الهمم

وضــع حــاويــات
للتخلـــص مـــن
الكمــامـــات
والقفــازات
الخدمـــات المقدمـــة للمواطنيـــن،

وتنفيذا لمقترح المجلس البلدي.

وحـــددت البلديـــة رقـــم االتصـــال

للتواصـــل

بواســـطة

تطبيـــق

“واتساب” بغية التسهيل واإلسراع
فـــي إرســـال المرفقـــات المطلوبـــة

موضحـــة الشـــروط بالنســـبة لفئـــة

كبار الســـن أن ال يقل عمر المتقدم
عن عمر  65ســـنة مع إرفاق نسخة
مـــن البطاقـــة الذكيـــة وفاتـــورة

الكهرباء.

أما بشـــأن فئـــة ذوي الهمم فطلبت
البلديـــة اإلثبات من خـــال بطاقة

ذوي الهمـــم الصـــادرة مـــن وزارة

الذكية وفاتورة الكهرباء وإرسالها

باإلضافة إلى نســـخة مـــن البطاقة

البلدية على منصتها اإللكترونية.

العمـــل

والتنميـــة

االجتماعيـــة

على رقم “الواتســـاب” الذي أعلنته

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

ريادة “حكام البحرين” في تقدم المجتمع وازدهاره
الجميـــع يعـــرف أصالة التربـــة البحرينية وعراقتها في الحضـــارة ،وأن لهذا البلد

العزيـــز الريـــادة في مختلف ميادين الحياة ،وقـــد دل التاريخ على أن حكام “آل

خليفة الكرام” عرفوا بســـداد الفكر والشـــجاعة والعمل الدؤوب في سبيل تقدم
المجتمع وازدهاره.

لقـــد اطلعـــت علـــى الكتـــاب القيـــم “البروتوكـــوالت والمراســـم في عهـــد صاحب

العظمة الشيخ حمد بن عيسى بن علي آل خليفة” للكاتب والمؤرخ راشد عيسى
الجاســـم والذي يبين العمل التنظيمي الكبيـــر للتقدم والبناء الحضاري للبحرين

منذ أزمان بعيدة ،وفي تقديمه للكتاب يقول الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل
خليفة نائب رئيس مجلس األمناء والمدير التنفيذي لمركز عيسى الثقافي “فقد

أكد الكتاب ،مما ال يدع مجاال للشك أن المراسم الملكية وأعراف الحكم الرشيد
في عصرها الحالي لم تكن وليدة اللحظة ،بل إن لحكام البحرين عادات وأعرافا

يوســـف بن عيســـى القناعي وهو أحـــد رواد النهضة في الكويت مقاال نشـــر في
مجلـــة الكويـــت الصادرة في عـــام  1928عن البلديـــة في البحريـــن بعدما زارها
حيـــث قـــال “ال أريـــد من مقالـــي هذا بيان مـــا للبلدية من منافـــع عامة في جميع
البـــالد ،ألن ذلـــك أمر محســـوس ال ينكـــره إال معتـــوه ،إنما أريد الحكـــم فيها من
الوجهة الشرعية وبيان ما لبلدية البحرين على األخص من األثر الجميل عسى
أن تكـــون قـــدوة صالحة لبالد العرب التي ال تعرف للنظافة آية وال تعيرها أدنى

للتواصل17111483 :

اهتمـــام” .والمعـــروف أنـــه تم تأســـيس البلديـــة فـــي البحرين عـــام  1919وذلك
بإنشـــاء بلدية المنامة وتعد أول بلدية في منطقة الخليج العربي والثالثة على
مستوى الوطن العربي.
» وكتب أيضا عبدالعزيز الرشيد رئيس تحرير ومدير مجلة الكويت عن الكهرباء في

البحرين عام “ 1930تمشي البحرين في ميدان اإلصالح بخطوات واسعة لم يعهد

وممارسات ملكية عريقة توارثوها منذ تأسيس الدولة البحرينية الحديثة ،مما

أن قطرا عربيا في هذا العصر مشاها ،ففي هذا العام حققت حكومة البحرين

ريـــادة البحريـــن  -وتقدمهـــا  -مدونة على صفحات اإلشـــراق ،فقد كتب الشـــيخ

إليه”.

يتيح لقارئ الكتاب فهم التجربة البحرينية الملكية الرائدة تاريخيا.

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

Ata2928@gmail.com

رسائل “كورونية” مفزعة
في الوقت الذي يستبشـــر فيـــه الكثيرون بالجهود المتواصلـــة عبر أنحاء العالم
وفـــي مختلـــف المعامـــل والمختبـــرات العلميـــة ألجـــل التوصل للقـــاح لفيروس

كورونا كوفيد  19يســـهم في تخفيف المعاناة اإلنســـانية التي تعاني منها جميع

شعوب األرض منذ شهور ،تلقينا صدمة بتحذير منظمة الصحة العالمية من أن
هـــذا الفيـــروس “قد يصبح مســـتوطنا فـــي مجتمعاتنا وقد ال يختفـــي أبدا” وقد
يتحول إلى مرض سيكون على البشرية ّ
تعلم التعايش معه.
التحذيـــر جـــاء فـــي وقـــت نجحـــت فيه بعـــض الـــدول فـــي التعامـــل الناجح مع

فيروس كورونا المســـتجد وتجاوز هذه األزمة ،وهذه الدول قد ال تجد صعوبة
أو مشكلة في التعايش معه مستقبال.

إال أن التحذيـــر ســـيفرض علـــى باقـــي دول العالـــم ،خصوصـــا تلـــك التـــي كانت

تفكـــر وتنوي بجديـــة إعادة الحياة لطبيعتها في غضون األيـــام المقبلة أن تعيد

حســـاباتها مرة أخـــرى وتعقد موازنة هادئـــة بين الخســـائر االقتصادية والمالية
التي تتكبدها جراء انحســـار مظاهر الحياة الطبيعية إلى حدودها الدنيا ســـواء

في األعمال الرســـمية أو خارجها ،وبين استمرار تفاقم اإلصابات والوفيات وما
ينتج عنها من أعباء مادية وأخالقية.

تزامـــن مع هـــذا التحذير الصاعق من منظمـــة الصحة العالميـــة ورود الكثير من
األخبـــار المقلقـــة ،بينها توقعـــات خبراء الصحـــة باألمم المتحـــدة بحدوث أزمة

صحة نفســـية عالمية ،بســـبب الموت والمرض الذي يصيب الماليين في أنحاء

ahmedjuma44
@yahoo.com

أحمد جمعة

الفيـــروس يمكـــن أن ينتقل بالـــكالم وليس فقـــط عن طريق الســـعال والعطاس

حـــزب الدعـــوة اإليراني ،وإعـــادة تعيينه بمرتبـــة أعلى من قبل مصطفـــى الكاظمي،

ويصبح الكاظمي نفسه ،أتاتورك العراق؟

حقيقة من خالل قراءة سريعة لتاريخ الرجل ولعدة عوامل منها عالقاته الخارجية
وارتباطاته ووظائفه وشـــبكة ســـرية تعمل له اآلن لتهيئة القاعدة ،والتوافق الدولي
حـــول شـــخصيته ،وأبرز عامل عـــدم تورطه بالملف الديني الوالئي الذي هو أســـاس

رئيســـا لـــوزراء العراق ،بعد طول
حيـــن زفـــت أخبار بغداد تعيين مصطفى الكاظمي
ً

للقوى الدينية بشـــتى أطيافها اإليرانيـــة ،وال يخفى تعاطف التيار اإلخواني ،بل هما

عصرية علمانية لمصطفى كمال ،ولكن بشـــرط أن يلتزم بشـــروط التحكم والسيطرة
بالقـــوة علـــى فصائل الميلشـــيات وســـحب الســـالح منهـــا وإال ال فائدة تذكـــر من ّ
كل

وجهـــان لعملـــة واحـــدة ،وبالتالـــي كان التعقيد في الوضـــع السياســـي وتأزيم الحالة
رغـــم االنهيـــارات الحاصلـــة في نظام الدولة ورغـــم الثورة العارمة في الشـــارع ،كان

القصد من هذا التأزيم إبقاء الوضع على ما هو عليه لحفظ المصالح المتشابكة بين
األحزاب الدينية مع الميلشيات المسلحة.

دون إقحام تاريخ الرجل وتفاصيل عالقاته ووظائفه التي توالها وما قيل وأشـــيع
عنه من أخبار وشائعات وأسرار وعالقاته باإلخوة األكراد وتحرر الرجل من الموروث
الدينـــي ،تميـــز الرجل بانفصاله عن الموروث الديني ،وعدم تورط اســـمه بفضائح أو

ارتباطه بقوائم الفضائح في الطبقة السياسية الحالية .ترى ما العالقة بين الكاظمي
والساعدي؟ وهل يكون الكاظمي مجرد كاسحة يتقدم بها لفتح الباب أمام الجنرال
الساعدي؟ أم يصبح مصطفى الكاظمي نسخة معدلة في هذا العصر لظل مصطفى

كمال؟ أعني هنا أتاتورك؟ ماذا لو ركب الكاظمي الدراجة الوطنية العلمانية؟ وســـار
بها تدرجا نحو مرفأ السالم وحقق ما لم يحققه رؤساء الطبقة الدينية الفاسدة التي
مرت على العراق منذ إسقاط نظام الراحل صدام حسين رحمه هللا؟

لتزيـــد من ظالمية المشـــهد الخـــاص بكورونا مع تحذير منظمـــة األمم المتحدة

مباشـــرة في البلدان الفقيرة مثل وفاة ســـتة آالف طفل يوميا في األشهر الستة

انهيار الوضع العراقي مؤخرًا ...كل ذلك يمهد لفتح الباب أمام الرجل ليكون نســـخة

مماحكات وانقالبات داخلية سرية وفي الخفاء ألجل تعقيد الوضع لتبقى السيطرة

األكاديميـــة الوطنيـــة للعلـــوم في الواليـــات المتحـــدة األميركيـــة” ( ،)PNASبأن

للطفولـــة “اليونيســـيف” من أن مكافحة الفيروس قد تكـــون لها آثار مدمرة غير

مصير العراق مع الكاظمي والساعدي؟
هل يكون الجنرال عبدالوهاب الساعدي رجل المرحلة بعد إقصائه من قبل حكومة

العالم واالنعزال وعدم االستقرار االقتصادي والقلق من المستقبل.

وتأتـــي النتيجـــة التي توصلت إليها دراســـة تم نشـــرها مؤخـــرا بمجلة “محاضر

المقبلة.

» ورغم كل ذلك تبقى التجارب والدروس التي تعلمتها الدول حتى اآلن في

تعاملها مع أزمة فيروس كورونا طوق النجاة في تجاوز هذه المحنة إذا ما
أحسنت االستفادة منها.

المحاوالت للســـيطرة على النظام السياســـي القائم .حتى اآلن تظل األســـئلة قائمة:
مـــن هو مصطفـــى الكاظمي؟ لماذا نجح بالوصول لســـدة الوزارة رغـــم ضغط القوى
المعارضـــة ومنهـــا إيـــران والميلشـــيات؟ ولمـــاذا تـــم التوافـــق عليه؟ ومـــاذا عن دعم

عبدعلي الغسرة

الواليات المتحدة وإسرائيل ودول الخليج له؟ هل هو مجرد بالون اختبار؟ هل هو
مقدمة لتولي الجنرال الساعدي فيما بعد؟ هل هو الباب الذي سيدخل منه الساعدي
بعد مدة وسيكون مفتوحا؟ هل هو كاسحة ألغام وتمهيد للقادم ليكون الحل للدولة
العراقية العلمانية؟ إذا نجح الكاظمي في تفكيك شـــبكة ميلشـــيات الحشـــد الشعبي
وإعـــادة الهيبـــة للدولة وفرض ســـيادتها هنـــا يمكن أن يصبح مقدمـــة ل ْ
ِظل مصطفى
كمـــال أتاتورك ويفرض التغيير ،وإال لن يكون ســـوى واحد ممـــن مروا كغيرهِ وتبقى
كـــرة الرمـــاد مشـــتعلة بالداخـــل حتـــى تنفجر بالنـــار ...أم يلقـــى مصيـــرا غامضا ممن
تضرروا وفي مقدمتهم إيران؟
» تنويرة :إذا طال انتظارك ،فاعلم أن قانون الجذب الكوني يصنع النتيجة بتمهل.

معا بسالم
العيش ً
العيش معً ا بســـالم يعنـــي أن نتقبل اختالفاتنا الدينيـــة والمذهبية والعِ رقية

والسياسية ،ويعني االستماع لآلخرين واحترامهم ،وأن تكون لنا قوة كبيرة
للتعاطـــف معهـــم حتى نكـــون متحدين معً ا بســـالم .إن التعايش معً ا بســـالم

ســـبيل لتعبئة جهود البشـــر والمجتمع المحلي والدولي لتدشـــين ســـاحة من

التسامح والتضامن اإلنساني والتكافل والتفاهم المجتمعي للعمل معً ا لبناء
عالم ينعم بالحياة.

إن العيش معً ا في سالم يتطلب إرساء ثقافة السالم وغرس مفهوم التسامح

وتعليم مبادئ حقوق اإلنســـان وتنمية مجموعة من المهارات الســـلوكية من

د .زهرة حرم

ما بعد كورونا؟!
تتحدث أكثر البرامج والمقاالت – مؤخرًا – عبر مختلف الوسائل اإلعالمية العالمية،
حول التعاطي مع “مرحلة ما بعد كورونا” ،وهذا يعني أن حالة من التشبع (اإلعالمي)
قد بلغت ذروتها ،حول مناقشـــة كيفية انتشـــار الفيروس ،ووسائل الوقاية والعالج،
مـــع مـــا رافقها مـــن ِ
صدامات حـــول نظرية المؤامـــرة ،والنظام العالمـــي الجديد الذي

يمتشـــق حصانه ،ويأذن بحلول أوانه هذا الفيروس! وقد اســـتطاعت هذه الوســـائل
أن ُتحدِث حالة من التشكيك ،والتشويش ،واإلرباك ،حول ماهية الحدث ،وحيثياته،
ومصـــادره ،غيـــر أن هـــذه الجلبة اإلعالمية ومـــا يحمله – بعضها  -من بعد سياســـي،
تظـــل هامشـــية إذا ما ُقورنت بالمرض على األرض ،في بلداننـــا ،وعلى مقربة منا؛ إذ

إن ّ
جل اهتمامنا مُ
نصب نحو أنفســـنا ،وكيف نحميها من هذه “الزوبعة” ،التي تحمل
ٌ
ً
أعراضا مرضية!
“فقاعات تهويلية” أكثر منها
يتحدثون عن “مرحلة ما بعد كورونا” – اآلن  -وهذا يثير أكثر من سؤال :هل قاربت
المرحلة الكورونية التي ال نزال نعيش أحداثها على االنتهاء؟ هل هذه لغة تطمينية،
تشي بواقع السيطرة على الفيروس في المختبرات العلمية ،ونجاح كشفي في طور
التعميـــم؛ بحيث ينقلنا – ســـريعً ا – نحو المراحل الالحقـــة؟ أم أن العالم الذي باغتته

الكورونا فجأة ،فكشفت الكثير من عوراته ،وادعاءاته ،والسيما ما يتعلق بمؤشرات

التنمية المرتفعة ،قد تنبه إلى أن عليه لعب دور البطولة في اســـتباق األحداث؟ في

أجـــل إقامة عالقات ذات وشـــائج ســـلمية تكـــون مانعة للكراهيـــة والتعصب
ً
وأرضـــا خصبة للمحبـــة والوئام .وقد ســـاهم في هذا
وأساســـا لبنـــاء الســـالم
ً

النهـــج العقـــد الدولي للعيش بســـالم ،حـــوار الثقافات بين الدول والشـــعوب،
اتفاقيـــات وعهـــود مناهضـــة العنصريـــة والتمييـــز والكراهيـــة وغيرهـــا مـــن

االتفاقيـــات والعهود اإلنســـانية من وطنية وإقليمية ودوليـــة ،والتي دعمت
قوة التعاطف اإلنساني نحو اآلخر.

ومـــن مفهـــوم النص الـــوارد في الميثـــاق التأسيســـي لمنظمة اليونســـكو “لما

كانت الحروب تتولد في عقول البشـــر ،ففي عقولهم يجب أن تبنى حصون

ظل انتقادات الذعة له ،حول عدم االستعداد والجاهزية إلدارة األزمات ،والكوارث،

السالم” ،جاء تحديد يوم للعيش معً ا بسالم ،وهو مفهوم يؤكد أن الصراعات
والنزاعات والكراهية في المجتمع ُتغيب السالم ُ
وكل إيجابية في المجتمع،

فهـــذا أمـــر محمود ،ومرغوب فيه ،نعـــم؛ داهمتنا الكورونا فجـــأة ،وأثارت العديد من

الصراع وعاش الناس معً ا في سالم.

التي يأتي وباء الكورونا ،أحد أبرز صورها في العصر الحالي.

إن كان العالـــم قـــد انتبـــه إلى أهميـــة الجاهزيـــة ،والتأهب ،وانطلق من هذا الســـياق؛
ْ

َّ
حـــل الســـالم والحـــوار والتســـامح فـــي المجتمـــع رحـــل النـــزاع وتوقف
وإذا

اإلشكاليات ،والتحديات ،كأزمة هبت كإعصار جارف ،وتطلبت الحلول السريعة :في
ً
حلوال
االستيعاب ،والتقبل ،واالحتواء ،والعالج ،لكنها – على الرغم من ذلك – تبقى

إن تحقيـــق الســـالم ال يتم باالتفاقيات والوثائـــق والعهود الوطنية والقومية

مُ ســـايرة للحدث ،مُ ســـاوقة لـــه أو متزامنة ،فما لم تكن مُ قترنـــة بتفكير مرن ،مُ نفتح،
مُ بتكـــر ،مُ تســـع للقادم ،مُ خطط للمســـتقبل؛ ســـنظل ُنلصـــق الضمادات على الســـطح،

ونترك العمق يَمور في جراحه.

إن كان الحديث حول “مرحلة ما بعد الكورونا” ،يعني تالفي التغييرات المفاجئة،
» ْ
والنجاة مما هو غير متوقع ،أو صادم ،وتحقيق أكبر قدر من االستعداد على

وإن كان مجرد نقاش إعالمي ،هدفه تغيير
ْ
المستويات كافة؛ فأهال وسهال به،

يمل الجمهور أو تتصدع رؤوسهم من الترديد
ّ
الموجة (من نظرية ألخرى) ،لكيال

والتكرير؛ فهذا إسفاف ال جدوى منه وال طائل ،وال يُمتع إال أصحاب المغامرات،

والدراما السينمائية ،والقصص البوليسية ...نرجو أال يكون كذلك.

والدولية فقط ،فالسالم غاية وهدف ،وهو من ثوابت األديان السماوية ومن
القيم اإلنسانية النبيلة.

بالحب الذي
ُ
» إن العالقة بين البشر ال تتحقق بالعنف والقسوة واإلرهاب ،بل
متكافال ومتعاونًا،
ً
فاعال وقادرًا،
ً
نتجا،
ً
عامال ومُ
ً
يبني مجتمعً ا متميزًا وقويًا،
فالحب يجمع األضداد ويوحد القلوب في قلب واحد ويجمع األجساد
ُ
(مثل
ُ
في جسد واحد ،وكما قال رسول الله “صلى الله عليه وآله وسلم”
المؤمنين في توادهم وتراحُ مهم كمثل الجسدِ إذا اشتكى منه عضو تداعى
له سائر الجسد بالسهر والحمى) .فلنعمل معً ا على نشر ثقافة السالم
بين البشر.
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