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ihó©∏d øjôNB’G ¢Vô©j øe ó°V á«fƒfÉb äGAGôLEG
¿GôjEG øe ø``««æjôëÑdG AÓLEG §£N ≈``∏Y ™∏£j ó¡©dG »``dh

á«LQÉîdG äÉ``ª¡ªdG »a ø``««eƒμëdG ø``«ØXƒªdG ácQÉ``°ûe ∞bh

.AGQRƒdG ¢ù∏ée á°ù∏L ¢SCGôj ó¡©dG »dh ƒª°S |
ôéMh ¢üëa øe ¢Shô«Ø∏d …ó°üàdG
ÉªH ôªà°ùe πª©dGh ,êÓ``Yh ∫õ``Yh
.™ªàéªdG OGôaCG πc ßØëj
ÖMÉ°U øY Qó°U á«fÉK á¡L øe
óªM øH ¿Éª∏°S ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG
∫hC’G ÖFÉædG ó¡©dG »``dh áØ«∏N ∫BG
∞bƒH QGôb AGQRƒ``dG ¢ù∏ée ¢ù«Fôd
äÉ¡édG »ØXƒe ™«ªL äÉ``cQÉ``°`û`e
º``¡`JÉ``jƒ``à`°`ù`e ™``«`ª`é`H á``«` eƒ``μ` ë` dG
äÉª¡ª∏d ,áμ∏ªªdG êQÉ``N á«Ø«XƒdG
É¡Yƒf ¿Éc ÉjCG á«ÑjQóàdG hCG á«ª°SôdG
∂dPh ,∫hó``dG πμd É¡æe ¢Vô¨dG hCG
.¬îjQÉJ øe ø«YƒÑ°SCG Ióe
(2¢U π«°UÉØàdG)

.zøWƒdG ´QO{ øjôªJ äÉjôée √ó≤ØJ ∫ÓN ΩÉ©dG óFÉ≤dG |

øWƒdG »ªëj ™«æe ´QO ´ÉaódG Iƒb ∫ÉLQ :ΩÉ©dG óFÉ≤dG
ø«©dG ºg ´ÉaódG Iƒb ∫ÉLQ ¿CGh ,πª©dG »a ¢UÓNE’Gh
.øWƒdG »ªëJ »àdG á©«æªdG ´QódGh IôgÉ°ùdG
∂dP ¿EG øjôªàdG äÉjôée ¢ùeCG √ó≤ØJ ∫ÓN ∫Ébh
…ôμ°ù©dG πª©dG QhÉëe øe OóY ò«ØæJ ∫ÓN øe ºàj
á``jQGOE’Gh á«dÉà≤dG ájõgÉédG iƒà°ùe ™aôd ∑ôà°ûªdG
≈∏Y áªFÉ≤dGh ácQÉ°ûªdG äGó``Mƒ``dGh áë∏°SC’G √ò¡d
ájôμ°ù©dG äGôÑîdG ∫OÉÑJh π≤°U ≈∏Y πª©dGh ,øjôªàdG
øjQÉªàdG ∫Ó``N ø``e á``jOÉ``«`≤`dG º«gÉØªdÉH AÉ``≤``JQ’Gh
.ácôà°ûªdG á«fGó«ªdG
ácôà°ûªdG äÉÑjQóàdG ¿CG ≈``dEG ΩÉ©dG óFÉ≤dG âØdh
äGóMƒdGh áë∏°SC’G IAÉØc QÉÑàN’ »°SÉ°SCG QÉ«©e »g
äÉ¡édG ácQÉ°ûªH É¡«a ø«cQÉ°ûªdG iƒà°ùe º««≤Jh
.OGôaC’Gh •ÉÑ°†dG øe á«æeC’G
(4¢U π«°UÉØàdG)

ô«°ûªdG øjôëÑdG ´É``aO Iƒ``≤`d ΩÉ``©` dG ó``FÉ``≤`dG ó``cCG
øjôªJ ¿CG áØ«∏N ∫BG ó``ª`MCG ø``H áØ«∏N ï«°ûdG ø``cô``dG
Iƒb √òØæJ …ò``dG zø``Wƒ``dG ´QO{ ∑ôà°ûªdG äGOÉ``«`≤`dG
á«∏NGódG IQGRhh »æWƒdG ¢SôëdG ácQÉ°ûªH ´ÉaódG
¢UôM øe ÉbÓ£fG »JCÉj áμ∏ªªdG äÉ¶aÉëe ∞∏àîe »a
Éªd øjQÉªàdG √òg πãe AGô``LEG ≈∏Y ºFGódG ´ÉaódG Iƒb
IAÉØμdGh ájõgÉédG iƒà°ùe ¢SÉ«b »a º¡e QhO øe É¡d
™«ªL ø«H ácôà°ûªdG Oƒ¡édG ≥«°ùæJh ,äGƒ≤∏d á«dÉà≤dG
.øjôªàdG Gòg »a ø«cQÉ°ûªdG
ìhQ É¡«a ≈∏éàJ ÉªFGO Iƒ≤dG √ò``g ¿CG ±É``°`VCGh
Éªc ,π«°UC’G »æWƒdG ¢ùëdG áfÉàªH áª°ùàªdG ∫òÑdG
á«ë°†àdG Qƒ°U ´hQCG É¡dÉªYCG ∞∏àîe »``a ó°ùéàJ
ÖLGƒdG ¿CG Gó``cDƒ`e ,á«dhDƒ°ùªdGh Iƒ≤dÉH á°†HÉædG
»fÉØàdG ø``e Gó``jõ``eh ÉØYÉ°†e Gó¡L Ö∏£àj »æWƒdG

»°SGQódG π°üØdG AÉ¨dEÉH ¿ƒÑdÉ£j ÜGƒf
∫hC’G π°üØdG è``FÉàf OÉªàYGh »``fÉãdG
ìôà≤ªH ô«eC’GóÑY ÖæjRh »égƒμdG óªMh Ωƒ∏°ùdG óªMCG ÜGƒædG Ωó≤J
èFÉàf OÉªàYGh »fÉãdG »°SGQódG π°üØdG AÉ¨dE’ ∫Éé©à°SG áØ°üH áÑZôH
áØ°üH ìôà≤ªdG ™aQ ºJh ,áeÉ©dG ájƒfÉãdG AÉæãà°SÉH ∫hC’G »°SGQódG π°üØdG
øe óéà°ùoj Ée óæH âëJ Ωƒ«dG á°ù∏L ∫ÉªYCG ∫hóL »a ¬°Vô©d ∫Éé©à°S’G
.∫ÉªYCG
Qƒëªàj áÑZôH ìGôàb’G ´ƒ°Vƒe ¿CG á«MÉ°†jE’G IôcòªdG »a AÉLh
»a ¢SÉ°ùM ™°Vh øe øjôëÑdG ¬H ôªJ Éeh ,áeÉ©dG áë∏°üªdG äGQÉÑàYG ∫ƒM
øY º«∏©àdG ìÉéf »a áªgÉ°ùeh á«°SÉ°SCG áÄ«H OƒLh Ωó©d ;»dÉëdG âbƒdG
,Üƒ°SÉM Iõ¡LCG ôaGƒJ å«M øe ,áæ«àe á«àëJ á«æH ≈dEG áLÉëH ¬fEG PEG ;ó©H
áÑ©°Uh GóL á«dÉY ¬≤«Ñ£J áØ∏c π©éj Ée ,âfôàfE’ÉH ∫É°üJÓd á«dÉY áYô°Sh
.™«ªédG ≈∏Y
(7¢U π«°UÉØàdG)

.øWƒdG Iô«°ùe
¬dÉÑ≤à°SG ∫Ó``N √ƒª°S √ƒ``fh
ø«dhDƒ°ùªdG QÉ``Ñ`c ø``e GOó`` Y ¢``ù` eCG
»°ù∏ée AÉ°†YCG øe GOóYh AGQRƒdGh
Oƒ¡édG ¿CG ≈``dEG ÜGƒ``æ`dGh iQƒ°ûdG
AÉ°†YCG øe øjôëÑdG ≥jôØd áªFÉ≤dG
á«©jô°ûàdGh ájò«ØæàdG ø«à£∏°ùdG
¢``UÉ``î`dG ø``«`YÉ``£`≤`dG äÉ``°` ù` °` SDƒ` eh
ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒªdGh »``∏` gC’Gh
Éªc ,IQó``≤` eh IQƒμ°ûe Oƒ``¡`L »``g
áeQÉ°üdGh áeRÉëdG äGAGô`` LE’G ¿CG
¢Shô«a á¡LGƒªd ÉgPÉîJG ºJ »àdG
èFÉàf äô``ª`KCG z19 ó«aƒc{ É``fhQƒ``c
äÉjóëàdG øμd ,¿B’G ≈àM á«HÉéjEG
∑ôà°ûªdG πª©dG øe Gójõe ÖLƒà°ùJ
πMGôªd á«HÉ©«à°S’G ábÉ£dG ™aQ ó©H

∫Ó``N ø``e ¢üëØdG ó``Yƒ``e á``dhó``é`d
www.moh.gov. ,§HGôdG
∫ÓN ø``e hCG : bh/covid19
ádhóéd 444 º``bô``dG ≈∏Y ∫É``°`ü`J’G
äÉª«∏©àdG ´É``Ñ` JGh ¢üëØ∏d ó``Yƒ``e
≥jôØdG πÑb ø``e º¡d ≈£©à°S »àdG
•ÓàN’G ÖæéJ IQhô°V ™e ,»Ñ£dG
.øjôNB’ÉH
»dh ƒª°S ó``cCG á«fÉK á¡L ø``e
ΩGhódG ≈∏Y âàÑKCG øjôëÑdG ¿CG ó¡©dG
ÖëH óëJ …CG á¡HÉée ≈∏Y IQOÉb É¡fCG
º¡°UôMh øjôëÑdG ≥jôa øe É¡FÉæHCG
∞∏àîe »a º¡ªMÓJh ºgó°VÉ©Jh
¬μ°SÉªJh ™ªàéªdG IóMƒa ,±hô¶dG
√RhÉéàd óëJ …CG ΩÉeCG ìÉéædG õμJôe
AÉæH á∏°UGƒªd á``ª`jõ``Yh Ωõ`
m ` Y πμH

..»dõæªdG ô``éëdG äGAGô``LEG ∞``dÉN Ö``«ÑW ±É``≤jEG
á«fÉª∏``°ùdÉH á``«LÓ©dG äGó```Mƒ`dG ió```MEG ≥```∏`Zh
.áæ¡ªdG ádhGõe äÉ«bÓNCG
≥∏Z ºJ ¬``fCG áë°üdG IQGRh äô``cP á«fÉK á¡L øe
á«fÉª∏°ùdG ≈Ø°ûà°ùe »``a á«LÓ©dG äGó``Mƒ``dG ió``MEG
¢üëØdG èFÉàf äô¡XCG ¿CG ó©H …RGôàMG AGôLEÉc »Ñ£dG
ió``ME’ á£dÉîe â``fÉ``c á``HQó``à`e áÑ«Ñ£d ájôÑàîªdG
É¡àHÉ°UEG êQÉîdG øe áeOÉ≤dG É¡JódGh »g áªFÉ≤dG ä’ÉëdG
.z19 ó«aƒc{ ÉfhQƒc ¢Shô«ØH
Égô«¡£Jh IóMƒdG º«≤©J ºJ ¬fCG IQGRƒ``dG âæ«Hh
πªY ±ÉæÄà°S’ äÉÑ«JôàdG ™«ªL øe AÉ¡àf’Gh ,πeÉμdÉH
.iôNCG á«ÑW ¥ôØH AÉKÓãdG Ωƒ«dG IóMƒdG
áÑ«Ñ£dG π≤æH âeÉb É¡fCG áë°üdG IQGRh ó``cDƒ`Jh
êÓ©dG »≤∏àd ,êÓ``©` dGh ∫õ``©` dG õ``cô``e ≈`` dEG á``HQó``à`ª`dG
»``Ñ`£`dG º``bÉ``£` dG ±Gô`` °` `TEG â``ë` J á`` eRÓ`` dG á``jÉ``Yô``dGh
,êÓ©dGh ∫õ©dÉH á°UÉîdG õcGôªdG óMCG »a ¢ü°üîàªdG
Ée Ö°ùëH á«dhódG ô«jÉ©ªdG π°†aCG ≥``ah ºàJ »``à`dGh
.á«ªdÉ©dG áë°üdG áª¶æe ¬H â°UhCG
(7¢U π«°UÉØàdG)

بيانات الخبر

πª©j …ò``dG Ö«Ñ£dG ±É≤jEÉH áë°üdG IQGOEG âeÉb
âªJh ∞«°ùdG á≤£æªH á°UÉîdG ¿Éæ°SC’G äGOÉ«Y ióMEÉH
ôéë∏d ™°†îj Ö«Ñ£dG ¿Éc PEG ,áeÉ©dG áHÉ«ædG ≈dEG ¬àdÉMEG
É¡«a »°ûØàªdG ∫hó``dG ió``MEG øe ¬JOƒY ó©H »dõæªdG
äGOÉ°TQE’ÉH Ωõà∏j ºdh ,z19 ó«aƒc{ ÉfhQƒc ¢Shô«a
áaôZ »a AÉ≤ÑdG IQhô°†H á∏ãªàªdG áeRÓdG äÉª«∏©àdGh
øjôNB’ÉH •Ó``à`N’G ÖæéJh ,Éeƒj 14 Ió``e á∏°üØæe
∫ÉM »a ™ªàéª∏dh º¡JÓFÉ©d ¢Shô«ØdG ºgô°ûf Öæéàd
.¬H º¡àHÉ°UEG
πc äò``î``JG É``¡``fCG á``ë`°`ü`dG IQGRh â``ë``°``VhCGh
PEG ,áeRÓdG á«FÉbƒdG ô«HGóàdGh ájRGôàM’G äGAGô``LE’G
∞«°ùdG á≤£æe »a á©bGƒdG ¿Éæ°SC’G IOÉ«Y ≥∏¨H âeÉb
øe ócCÉà∏d ø«£dÉîªdG ™«ªL ¢üëa ºJ Éªc ,ÉjRGôàMG
.z19 ó«aƒc{ ÉfhQƒc ¢Shô«a øe ºgƒ∏Nh º¡àeÓ°S
´ƒ°Vƒe ádÉMEG ∂dòc ºJ ¬fCG ≈dEG IQGRƒ``dG âgƒfh
ø¡ªdG ádhGõªd á«æWƒdG áÄ«¡dG ≈``dEG ∞dÉîªdG Ö«Ñ£dG
¬àØdÉîªd á«ÑjOCÉàdG ¿Éé∏d zGô¡f{ á«ë°üdG äÉeóîdGh

ø«JÉg ió``MEÉ` H hCG QÉ``æ`jO ±’BG 10
¢ù∏ée ÜÉ`` ``gCG É``ª` c ,ø``«` à` Hƒ``≤` ©` dG
PÉîJG ΩGôμdG ø«æWGƒªdÉH AGQRƒ``dG
Qò``ë` dGh á``£`«`ë`dG äÉ`` `LQO ≈``°` ü` bCG
ájÉbƒdG äGAGôLEG »a πgÉ°ùàdG ΩóYh
¢Shô«a QÉ``°`û`à`fG π``X »``a á``°`UÉ``Nh
øe IóY AÉëfCG »a óéà°ùªdG ÉfhQƒc
.ºdÉ©dG
á«ªgCG AGQRƒ`` dG ¢ù∏ée ó``cCGh
áë°üdG IQGRh äGOÉ`` `°` ` TQEG ´É``Ñ` JG
É``jQƒ``ch É``«` dÉ``£` jEG ø`` e ø``«` eOÉ``≤` ∏` d
∫Ó``N ¿É``æ` Ñ` dh ô``°` ü` eh á``«`Hƒ``æ`é`dG
»a AÉ≤ÑdÉH ø««°VÉªdG ø««YƒÑ°SC’G
14 Ióe á∏°üØæe áaôZ »a º¡æμ°S ô≤e
,»dõæªdG ∫õ©dG äGAGôLEG øª°V Éeƒj
áë°üdG IQGRh ™bƒªH π«é°ùàdGh

»μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ™``∏`WG
áØ«∏N ∫BG óªM ø``H ¿Éª∏°S ô``«` eC’G
ÖFÉædG ≈∏YC’G óFÉ≤dG ÖFÉf ó¡©dG »dh
≈∏Y AGQRƒ``dG ¢ù∏ée ¢ù«Fôd ∫hC’G
IòîàªdG äGAGô`` ` `LE’Gh äÉÑ«JôàdG
ÖMÉ°U Iô°†M äÉ¡«LƒJ ò«Øæàd
≈°ù«Y ø`` H ó``ª` M ∂``∏` ª` dG á``dÓ``é` dG
ió``Ø`ª`dG OÓ`` Ñ` `dG π``gÉ``Y á``Ø`«`∏`N ∫BG
»a ø««æjôëÑdG ø«æWGƒªdG ¿CÉ°ûH
á``«` fGô``jE’G á``«`eÓ``°`SE’G á``jQƒ``¡`ª`é`dG
≥ah º¡FÓLE’ ájò«ØæàdG §£îdGh
ô«HGóàdGh á``jRGô``à`M’G äGAGô`` `LE’G
AÉL .º¡àeÓ°S π`` LCG ø``e á``«`FÉ``bƒ``dG
á°ù∏L ¢ùeCG √ƒª°S ¢SDhôJ iód ∂dP
.AGQRƒdG ¢ù∏ée
AGQRƒ`` ` ` ``dG ¢``ù``∏``é``e Oó`` ` °` ` `Th
äGAGô`` ` LE’G PÉ``î` JG á``∏`°`UGƒ``e ≈``∏`Y
ô``«`HGó``à`dGh á``eQÉ``°` ü` dG á``jRGô``à` M’G
ÉfhQƒc ¢Shô«a áëaÉμªd á«FÉbƒdG
PÉîJÉH √QÉ°ûàfG ™æeh z19 ó«aƒc{
øe π``c ó°V á«fƒfÉ≤dG äGAGô`` ` LE’G
´Éæàe’ÉH ihó©∏d øjôNB’G ¢Vô©j
QÉ°ûàfG ™æªd AGô`` LEG …CG ò«ØæJ ø``Y
ôéëdÉH ΩGõàd’G ΩóY É¡æe ,¢VôªdG
≈°übCG ≥«Ñ£àH ¬Whô°Th »dõæªdG
»a É¡«∏Y ¢Uƒ°üæªdG äÉ``Hƒ``≤`©`dG
(34) º``bQ á``eÉ``©`dG áë°üdG ¿ƒ``fÉ``b
¢ùÑëdÉH ÖbÉ©J »àdG 2018 áæ°ùd
áeGô¨Hh ô``¡`°`TCG 3 ø``Y π≤J ’ Ió``e
RhÉéJ ’h QÉæjO 1000 øY π≤J ’

á``£ëe :á``jƒédG OÉ``°UQC’G
øjôëÑdG »``a ∫R’õdG ó°UQ
á«°VQCG Iõ``g …CG ó``°UôJ º``d
ä’É°üJ’Gh äÓ°UGƒªdG IQGRƒH ájƒédG OÉ°UQE’G IQGOEG äOÉaCG
IQhÉéªdG ∫hódÉH ó°UôdG äÉ£ëe ™e …ôëàdGh á©HÉàªdG ó©H ¬fCÉH
ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áμ∏ªªdÉH á«Lƒdƒ«édG áMÉ°ùªdG áÄ«g äOÉ``aCG
áμ∏ªe â«bƒàH 06:06:07 áYÉ°ùdG »dGƒM »a áØ«ØN Iõg ó°UôH
50^5292 ¢VôYh 25^9987 ∫ƒW §N ≈∏Y ÉÑjô≤J ™≤J øjôëÑdG
»a ,ºc 3^55 ÉÑjô≤J ≥ªYh ôàîjQ ¢SÉ«≤e ≈∏Y äÉLQO 3^01 Iƒ≤H
ó°UôdG äÉ£ëeh øjôëÑdG »a ∫R’õdG ó°UQ á£ëe ó°UôJ ºd ø«M
.¢ùeCG ìÉÑ°U Iõg …CG è«∏îdÉH iôNC’G
´ƒ°VƒªdG Gòg ájƒédG OÉ°UQC’G IQGOEÉ`H ¿ƒ°üàîªdG ™HÉàjh
»a äGóéà°ùe …CÉH Qƒ¡ªédG áWÉMEÉH IQGOE’G Ωƒ≤à°Sh ≠dÉH ΩÉªàgÉH
.¢Uƒ°üîdG Gòg

اليوم

É``fhQƒc QÉ``KBG á``¡LGƒªd »``dÉe ¥hó``æ°U AÉ``°ûfEG ≈``dEG ¿ƒ``Yój ∫É``ªYC
 التاريخG ∫É``LQ
…QÉ``é``à``dG ´É``£``≤``dG ø```Y AÉ```Ñ```YC’G ∞«Øîàd á``∏``LÉ``Y á``«``HÉ``«``f الخبر
äÉ``Mô``à``≤``e

»fGôª©dG §«£îàdGh äÉjó∏ÑdG ¿hDƒ°Th ∫É¨°TC’G IQGRh ¬«LƒJh ,ô¡°TCG
ájQÉéàdG äÉcô°ûdGh äÉ°ù°SDƒªdG ≈∏Y á°VhôØªdG ájó∏ÑdG Ωƒ°SôdG ¢†«Øîàd
.ô¡°TCG 6 Ióe %50 áÑ°ùæH á«YÉæ°üdGh
¢Vhô≤∏d ájô¡°ûdG •É°ùbC’G OGó°S π«LCÉJ ≈∏Y á«∏ëªdG ∑ƒæÑdG åMh
ÜÉ°ùàMG ¿hO øe ,ô¡°TCG 3 Ió``e ø«æWGƒªdG øY ájQÉ≤©dGh á«°üî°ûdG
.ájô«NCÉà`dG óFGƒØdG
(ájOÉ°üàb’G äÉëØ°üdG ≈∏Y π«°UÉØàdG)

.á«é«∏îdG ∫hódG ¢†©ÑH Iƒ°SCG ∂dPh ,¢UÉîdG ´É£≤dG QÉéJ IófÉ°ùªd
áeƒμë∏d áÑZôH ÉMGôàbG ¿ƒeó≤«°S º¡fCG øY ÜGƒædG ¢†©H ∞°ûch
∞«ØîJ ¿CÉ°ûH áYÉæ°üdGh IQÉéàdG áaôZ ™e ¿hÉ©àdÉH á∏é©à°ùe áØ°üH
¬«LƒJ øª°†àjh ,z19 ó«aƒc{ ÉfhQƒc ÖÑ°ùH …QÉéàdG ´É£≤dG øY AÉÑYC’G
ájô¡°ûdG äGQÉéjE’G Ωƒ°SQ ¢†«ØîàH áMÉ«°ùdGh IQÉéàdGh áYÉæ°üdG IQGRh
6 Ió``e á≤HÉ°ùdG Ωƒ°SôdÉH πª©dG hCG ,%50 áÑ°ùæH á«YÉæ°üdG ≥WÉæª∏d
6 Ió``e á≤HÉ°ùdG áaô©àdÉH πª©∏d AÉªdGh AÉHô¡μdG áÄ«g ¬«LƒJh ,ô¡°TCG

 جهة النشر:¢SÉÑY ∫Gƒf âÑàc

∑ƒæÑdG øe ºYóH »dÉe ¥hóæ°U AÉ°ûfEÉH ∫ÉªYC’G ∫ÉLQ øe OóY ÖdÉW
øe ácQÉ°ûeh …õcôªdG øjôëÑdG ±ô°üe øe ¬«LƒàH á«æjôëÑdG á«∏ëªdG
QÉ°ûàfG ≈∏Y áÑJôàªdG QÉKBÓd …ó°üàdG »a áeƒμëdG IóYÉ°ùªd zø«μªJ{
á``jhOC’G ô«aƒJ »a IóYÉ°ùªdG ∫Ó``N øe ,øjôëÑdG »a ÉfhQƒc ¢Shô«a
…OÉ°üàb’G ºYódG ô«aƒJ hCG êQÉîdG »a ø«≤dÉ©dG ºYO hCG ø«HÉ°üªdG ájÉYQh

الصفحة
العدد

óYÉ≤àdG hCG á``Ø«XƒdG ¿Gó≤a ∫É``M »a äÉHÉ°ùëdG ó``«ªéJ øY ´Éæàe’G ≈``dEG ¬Lƒj
z…õ``côªdG
±ô``°üªdG{
اإللكتروني
الرابط
(ájOÉ°üàb’G äÉëØ°üdG ≈∏Y π«°UÉØàdG)

«

26

Ω2020 ¢SQÉe 10 - `g1441 ÖLQ 15 AÉKÓãdG - ¿ƒ©HQC’Gh á°ùeÉîdG áæ°ùdG - (15327) Oó©dG

ó¡©dG »dh á°SÉFôH AGQRƒdG ¢ù∏ée á°ù∏L ∫ÓN

ihó``©∏d ø``jôNB’G ¢``Vô©j ø``e πc ó``°V á``«fƒfÉ≤dG äGAGô``LE’G PÉ``îJG
êQÉ`````î`````dG ≈``````````dEG ô````Ø````°````ù````dG Ωó````````Y ≈````∏````Y ø````«````æ````WGƒ````ª````dG å````ë````j ¢```ù```∏```é```ª```dG
IôLÉ¡ªdG ´Gƒ``fC’G ≈∏Y á¶aÉëªdG IógÉ©e ≈dEG
øe ójõªd ¬àdÉMEG Qôbh ,ájô£ØdG äÉfGƒ«ëdG øe
á«fƒfÉ≤dG ¿hDƒ°û∏d ájQGRƒdG áæé∏dG »a á°SGQódG
.á«©jô°ûàdGh
´hô°ûe ≈∏Y AGQRƒdG ¢ù∏ée ≥aGh :Ék ©HÉ°S
(Gk Qôμe 261) ºbôH IójóL IOÉe áaÉ°VEÉH ¿ƒfÉb
¿ƒfÉ≤H Ωƒ°SôªH QOÉ°üdG äÉHƒ≤©dG ¿ƒfÉb ≈dEG
ìGôàb’G ≈∏Y AÉæH ó©ªdG 1976 áæ°ùd (15) ºbQ
.ÜGƒædG ¢ù∏ée øe Ωó≤ªdG ¿ƒfÉ≤H
ìGôàbG ≈∏Y AGQRƒ``dG ¢ù∏ée ≥aGh :Ék æeÉK
õcôe AÉ°ûfEÉH ÜGƒædG ¢ù∏ée øe Ωó≤e áÑZôH
.»dÓb á≤£æe »a »ë°U
¢ù∏ée ≈dEG AGQRƒ``dG ¢ù∏ée ∫ÉMCG :Ék ©°SÉJ
Éª¡àZÉ«°U âªJ ø«fƒfÉb »Yhô°ûe ÜGƒ``æ` dG
øe ø«eó≤e ø«fƒfÉ≤H ø``«`MGô``à`bG Aƒ``°`V »``a
…CGôH IôcòªH Éª¡æe πc ™Ø°TCGh ,ÜGƒædG ¢ù∏ée
πjó©àH ¿ƒfÉb ´hô°ûe ∫hC’G ,¬dƒM áeƒμëdG
¿CÉ°ûH 2006 áæ°ùd (78) ºbQ ¿ƒfÉ≤H Ωƒ°SôªdG
¿ƒfÉb ´hô°ûe »fÉãdGh ,π£©àdG ó°V ø«eCÉàdG
.áeÉ©dG ∫GƒeC’G ºFGôL áHÉ«f AÉ°ûfEÉH
¢ù∏éªdG òNCG ,ájQGRƒdG ôjQÉ≤àdG óæH »ah
èFÉàæH á«∏NGódG ô``jRh ôjô≤J ∫Ó``N ø``e Ék ª∏Y
Éªc ,Üô©dG á«∏NGódG AGQRh ¢ù∏éªd 37 IQhódG
á«LQÉîdG ô``jRh …ôjô≤àH Ék ª∏Y ¢ù∏éªdG ò``NCG
ácQÉ°ûªdGh á«Hô©dG ô°üe ájQƒ¡ªL IQÉjR ¿CÉ°ûH
º``eC’G ¢ù∏éªd iƒà°ùªdG ™``«`aô``dG Aõ``é` dG »``a
§ØædG ôjRh ôjô≤Jh ,¿É°ùfE’G ¥ƒ≤ëd IóëàªdG
π≤fh RÉéàM’ ∫hC’G »dhódG ôªJDƒªdG èFÉàæH
ôjô≤àHh ,¿ƒ``Hô``μ`dG ó«°ùcCG »fÉK ΩGóîà°SGh
¢ù∏éªd 53 IQhó```dG èFÉàæH áë°üdG Iô`` jRh
…ò``«`Ø`æ`à`dG ¬``Ñ`à`μ`eh Üô``©``dG á``ë`°`ü`dG AGQRh
ÉfhQƒc ¢Shô«a ∫ƒM »FÉæãà°S’G ´ÉªàL’Gh
IôgÉ≤dG »a äó≤Y »àdG (19 ó«aƒc) óéà°ùªdG
.GôNDƒe

Ö£dG á°SGQód É``¡H ≈°UƒªdG á``«æ«°üdG äÉ``©eÉédÉH áªFÉb OÉ``ªàYG
äÉeGóîà°S’G Oó©àe OÉà°SG ≈dEG »æWƒdG øjôëÑdG OÉà°SG πjƒëàd ìôà≤e åëH

.ô°UÉædG ô°SÉj .O |
.º¡d á«©Lôe á≤«Kh ô«aƒJh ,ø«μ∏¡à°ùªdGh
á«bÉØJG ≈∏Y AGQRƒ``dG ¢ù∏ée ≥aGh :Ék ©HGQ
¢``VQC’É``H ´É``Ø` à` f’G á``«` bÉ``Ø` JGh á``bÉ``£` dG AGô``°` T
100 á«°ùª°ûdG ábÉ£dG á£ëe AÉ°ûfEG ´hô°ûªd
áYƒaôªdG IôcòªdG Aƒ°V »a ∂``dPh ,äGhÉ¨«e
.AÉªdGh AÉHô¡μdG ôjRh øe ¢Vô¨dG Gò¡d
ÉMôà≤e AGQRƒ`` `dG ¢ù∏ée åëH :Ék °ùeÉN
OÉà°SG ≈``dEG »æWƒdG øjôëÑdG OÉà°SG πjƒëàd
øe IOÉØà°S’G º¶©j ÉªH äÉeGóîà°S’G Oó©àe
äÉ«dÉ©a º«¶æàd ô``Ñ`cCG IQƒ°üH ICÉ°ûæªdG √ò``g
,á«MÉ«°Sh á«¡«aôJh á«aÉ≤K á£°ûfCGh iô``NCG
Gò¡d áYƒaôªdG IôcòªdG ádÉMEG ¢ù∏éªdG Qô``bh
≈dEG á°VÉjôdGh ÜÉÑ°ûdG ¿hDƒ°T ôjRh øe ¢Vô¨dG
ájOÉ°üàb’Gh á«dÉªdG ¿hDƒ°û∏d ájQGRƒdG áæé∏dG
.»dÉªdG ¿RGƒàdGh
´hô°ûe AGQRƒ```dG ¢ù∏ée åëH :Ék °SOÉ°S
øjôëÑdG áμ∏ªe ΩÉª°†fG ≈∏Y á≤aGƒªdÉH ¿ƒfÉb

»a Ióªà©ªdG ô«Z äÓgDƒªdG ÜÉë°UCG iƒà°ùe
πÑb ø``e á«æ«°üdG äÉ©eÉédG ø``e ¿É``æ`°`SC’G Ö``W
èeÉfôH OGó`` ` YEGh á``«`ª`«`∏`bE’G äÉ``©`eÉ``é`dG ió`` `MEG
áeRÓdG á«fGõ«ªdG ¢ü«°üîJh øjôã©àª∏d »ÑjQóJ
≈∏YC’G ¢ù∏éªdG AGQRƒdG ¢ù∏ée ∞∏c Éª«a ,∂dòd
™e ≥«°ùæàdGh äÉ«°UƒàdG ò«ØæJ á©HÉàªH áë°ü∏d
äGP AGQRƒ``dG ¢ù∏ée äGQGô≤H á«æ©ªdG äÉ¡édG
äÉ©eÉédG øe á«Ñ£dG äÓgDƒªdG ´ƒ°VƒªH á∏°üdG
. á«æ«°üdG
∫ƒM ôjô≤J ≈∏Y AGQRƒdG ¢ù∏ée ™∏WG :Ék «fÉK
äGƒæ°ù∏d áeƒμëdG èeÉfôH òØæJ »àdG ™jQÉ°ûªdG
á«∏«°üØJ äÉfÉ«H øª°†J …òdGh 2022 – 2019
,»æWƒdG iƒà°ùªdG ≈∏Y òØæJ »àdG ™jQÉ°ûªdG øY
Ö°ùfh IQGRh πc iƒà°ùe ≈∏Y òØæJ »àdG ∂∏Jh
¢ù∏ée ¿hDƒ°T ôjRh É¡°VôY »àdGh É¡«a RÉéfE’G
.AGQRƒdG
π«dO ≈∏Y AGQRƒ`` `dG ¢ù∏ée ≥``aGh :Ék `ã`dÉ``K
¿ƒμj á«dõæªdG ™jQÉ°ûªdG ÜÉë°UC’ …OÉ°Tôà°SG
∫õæªdG øe QGóJ »àdG ™jQÉ°ûªdG ÜÉë°UC’ É©Lôe
øe èàæªdG ∫õæªdG ó«b á°üNQ ≈∏Y ø«∏°UÉëdGh
èeÉfôH øª°V á«YÉªàL’G á«ªæàdGh πª©dG IQGRh
¬°VôY …ò``dGh ,á«dõæªdG äÉYhô°ûª∏d Iƒ£N
±ó¡jh ,áMÉ«°ùdGh IQÉéàdGh áYÉæ°üdG ôjRh
áeÓ°ùdGh áë°üdG ô«jÉ©e ó«cCÉJ ≈``dEG π«dódG
≥«Ñ£àdG ≈dEG ∫ƒ°UƒdGh ™jQÉ°ûªdG ∂∏J ÜÉë°UC’
á«dõæªdG äÉYhô°ûªdG ÜÉë°UC’ øeB’Gh »ë°üdG

á«≤«°ùæàdG áæé∏dG á«°UƒJ ≈∏Y AÉæH :’k hCG
ÖFÉf ó¡©dG »dh »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U á°SÉFôH
¢ù∏ée ¢ù«Fôd ∫hC’G Ö``FÉ``æ`dG ≈``∏` YC’G ó``FÉ``≤`dG
É¡©aQ »àdG äÉ«°UƒàdG ≈``dEG GOÉæà°SGh ,AGQRƒ``dG
ÖFÉf áØ«∏N ∫BG ∑QÉ``Ñ`e ø``H óªëe ï«°ûdG ƒª°S
≈∏YC’G ¢ù∏éªdG ¢ù«FQ AGQRƒ``dG ¢ù∏ée ¢ù«FQ
äÉMôà≤e Aƒ°V »a ÖjQóàdGh º«∏©àdG ôjƒ£àd
,¢Vô¨dG Gò¡d √ƒª°S ¬∏μ°T …ò``dG πª©dG ≥jôa
»àdG ∫ƒ∏ëdG øe GOó``Y AGQRƒ``dG ¢ù∏ée ô``bCG ó≤a
äÉ©eÉédG øe á«Ñ£dG äÓgDƒªdG á∏μ°ûe èdÉ©J
ºjƒ≤àd á«æWƒdG áæé∏dG Égóªà©J ºd »àdG á«æ«°üdG
Ók `gDƒ`e 23 á``dOÉ``©`e É¡æeh ,á«ª∏©dG äÓ``gDƒ`ª`dG
óMƒªdG ¿É``ë`à`e’G GhRÉ``à` LG ø``jò``dG ø«éjôî∏d
¢ü«°üîJh ,º¡JÉjƒà°ùe ¢SÉ«≤d ¬©°Vh ºJ …òdG
º¡æe πªμà°ùj ºd øªd á``fRGƒ``eh á«ÑjQóJ øcÉeCG
äÉfRGƒªdG ¢ü«°üîJ ≈dEG áaÉ°VE’ÉH ,RÉ«àe’G áæ°S
áæ°S ∫Éªμà°SGh »ÑjQóJ èeÉfôH ò«Øæàd áeRÓdG
GhRÉ``à`é`j º``d º¡æe É``é`jô``N 67 Oó``©` d RÉ``«` à` e’G
AGQRƒ``dG ¢ù∏ée óªàYG Éª«a ,óMƒªdG ¿Éëàe’G
á°SGQód É¡H ≈°UƒªdG á«æ«°üdG äÉ©eÉédÉH áªFÉb
IQGRh ∞``∏`ch ,á«æ«°üdG á¨∏dÉH Ö``£`dG è``eGô``H
á«aÉ≤ãdG á«≤ë∏ªdG ™e ≥«°ùæàdÉH º«∏©àdGh á«HôàdG
ø«≤ëà∏ªdG ø««æjôëÑdG áÑ∏£dG ¬«LƒàH ø«°üdG »a
ΩGƒYC’Gh 2017 ΩÉY øe GAóH á«æ«°üdG äÉ©eÉédÉH
â°ùdG äÉ©eÉédG ióMEG ≈dEG πjƒëàdÉH ¬«∏J »àdG
ójóëJ ≈∏Y ¢ù∏éªdG ≥``aGh Éª«a ,É¡H ≈°UƒªdG

3 ø``Y π≤J ’ Ió``e ¢ùÑëdÉH ÖbÉ©J »àdG 2018
RhÉéJ ’h QÉæjO 1000 øY π≤J ’ áeGô¨Hh ô¡°TCG
Éªc ,ø«àHƒ≤©dG ø«JÉg ióMEÉH hCG QÉæjO ±’BG 10
PÉîJÉH ΩGôμdG ø«æWGƒªdÉH AGQRƒdG ¢ù∏ée ÜÉgCG
πgÉ°ùàdG Ωó``Yh QòëdGh á£«ëdG äÉ``LQO ≈°übCG
QÉ°ûàfG πX »a á°UÉNh ,ájÉbƒdG äGAGô`` LEG »a
øe Ió``Y AÉ``ë`fCG »``a óéà°ùªdG É``fhQƒ``c ¢Shô«a
.ºdÉ©dG
äGOÉ°TQEG ´ÉÑJG á«ªgCG AGQRƒdG ¢ù∏ée ócCGh
É``jQƒ``ch É``«`dÉ``£`jEG ø``e ø«eOÉ≤∏d áë°üdG IQGRh
ø``«`Yƒ``Ñ`°`SC’G ∫Ó``N ¿É``æ`Ñ`dh ô``°`ü`eh á``«`Hƒ``æ`é`dG
á∏°üØæe áaôZ »a º¡æμ°S ô≤e »a AÉ≤ÑdG ø««°VÉªdG
,»dõæªdG ∫õ©dG äGAGô`` LEG øª°V Éeƒj 14 Ió``e
óYƒe ádhóéd áë°üdG IQGRh ™bƒªH π«é°ùàdGh
www.moh.gov. §HGôdG ∫ÓN øe ¢üëØdG
ºbôdG ≈∏Y ∫É°üJ’G ∫ÓN øe hCG bh/covid19
äÉª«∏©àdG ´ÉÑJGh ¢üëØ∏d óYƒe ádhóéd 444
™e ,»Ñ£dG ≥jôØdG πÑb ø``e º¡d ≈£©à°S »àdG
.øjôNB’ÉH •ÓàN’G ÖæéJ IQhô°V
ô°UÉædG ≈°ù«Y øH ô°SÉj QƒàcódG ≈``dOCG óbh
á°ù∏édG Ö≤Y AGQRƒ`` `dG ¢ù∏éªd ΩÉ``©` dG ø``«` eC’G
íjô°üàdÉH AGQRƒdG ¢ù∏éªd á«YƒÑ°SC’G ájOÉ«àY’G
:»dÉàdG
áLQóªdG äGôcòªdG »a AGQRƒdG ¢ù∏ée ô¶f
äGQGô≤dG øe É¡fCÉ°ûH òîJGh ¬dÉªYCG ∫hó``L ≈∏Y
:»∏j Ée

¿Éª∏°S ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ¢SCGôJ
≈∏YC’G óFÉ≤dG ÖFÉf ó¡©dG »dh áØ«∏N ∫BG óªM øH
á°ù∏édG AGQRƒ``dG ¢ù∏ée ¢ù«Fôd ∫hC’G ÖFÉædG
ô°ü≤H AGQRƒ``dG ¢ù∏éªd á«YƒÑ°SC’G ájOÉ«àY’G
Oƒ¡L √ƒª°S ™HÉJ å«M ,¢ùeCG ìÉÑ°U á«Ñ«°†≤dG
(19 ó«aƒc) É``fhQƒ``c ¢Shô«a QÉ°ûàfG áëaÉμe
√ƒª°S ™∏WGh ,Ék «ªdÉY √QÉ°ûàfG äGóéà°ùe ôNBGh
ò«Øæàd IòîàªdG äGAGô`` ` LE’Gh äÉÑ«JôàdG ≈∏Y
óªM ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†M äÉ¡«LƒJ
¿CÉ°ûH ióØªdG OÓÑdG πgÉY áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y øH
á«eÓ°SE’G ájQƒ¡ªédG »a ø««æjôëÑdG ø«æWGƒªdG
≥ah º``¡`FÓ``LE’ ájò«ØæàdG §``£`î`dGh á``«` fGô``jE’G
øe á«FÉbƒdG ô«HGóàdGh ájRGôàM’G äGAGô`` LE’G
≥«∏©J AGQRƒ``dG ¢ù∏ée Qôb Éª«a ,º¡àeÓ°S πLCG
ø«dhDƒ°ùªdGh AGQRƒ``∏` d á«LQÉîdG äÉcQÉ°ûªdG
º¡JÉjƒà°ùe ±ÓàNG ≈∏Y ádhódG »ØXƒe ™«ªLh
Ωó©H ΩGôμdG ø«æWGƒªdG ¢ù∏éªdG åMh ,á«Ø«XƒdG
≈∏Y AGQRƒ``dG ¢ù∏ée Oó°Th ,êQÉîdG ≈dEG ôØ°ùdG
áeQÉ°üdG ájRGôàM’G äGAGô``LE’G PÉîJG á∏°UGƒe
ÉfhQƒc ¢Shô«a áëaÉμªd á«FÉbƒdG ô«HGóàdGh
äGAGô`` LE’G PÉîJÉH √QÉ°ûàfG ™æeh (19ó«aƒc)
ihó©∏d øjôNB’G ¢Vô©j øe πc ó°V á«fƒfÉ≤dG
QÉ°ûàfG ™æªd AGô`` `LEG …CG ò«ØæJ ø``Y ´É``æ`à`e’É``H
»dõæªdG ôéëdÉH ΩGõ``à`d’G Ωó``Y É¡æeh ,¢VôªdG
¢Uƒ°üæªdG äÉHƒ≤©dG ≈°übCG ≥«Ñ£àH ¬Whô°Th
áæ°ùd (34) ºbQ áeÉ©dG áë°üdG ¿ƒfÉb »a É¡«∏Y

:ó¡©dG »dh ..ÜGƒædGh iQƒ°ûdG »°ù∏ée AÉ°†YCGh AGQRƒdGh ø«dhDƒ°ùªdG QÉÑc ¬FÉ≤d ∫ÓN

óëJ …CG á``¡``HÉ``é``e ≈``∏``Y IQOÉ`````b É```¡```fCG ΩGhó`````dG ≈``∏``Y â``à``Ñ``KCG ø``jô``ë``Ñ``dG
¿B’G ≈àM á«HÉéjEG èFÉàf äô``ªKCG ÉfhQƒc ¢Shô«a á¡LGƒªd ÉgPÉîJG º``J »àdG áeQÉ°üdGh á``eRÉëdG äGAGô``LE’G
iQƒ°ûdG »°ù∏ée AÉ°†YCG øe GOóYh AGQRƒ``dGh ø«dhDƒ°ùªdG QÉÑc øe
øe øjôëÑdG ≥jôØd áªFÉ≤dG Oƒ¡édG ¿CG ≈dEG √ƒª°S √ƒfh ,ÜGƒædGh
ø«YÉ£≤dG äÉ°ù°SDƒeh á«©jô°ûàdGh ájò«ØæàdG ø«à£∏°ùdG AÉ°†YCG
IQƒμ°ûe Oƒ``¡`L »``g ø«ª«≤ªdGh ø``«`æ`WGƒ``ª`dGh »``∏` gC’Gh ¢``UÉ``î`dG
ÉgPÉîJG ºJ »àdG áeQÉ°üdGh áeRÉëdG äGAGô`` LE’G ¿CG Éªc ,IQó``≤`eh
≈àM á«HÉéjEG èFÉàf äôªKCG (19 ó«aƒc) ÉfhQƒc ¢Shô«a á¡LGƒªd
™aQ ó©H ∑ôà°ûªdG πª©dG øe Gójõe ÖLƒà°ùJ äÉjóëàdG øμd ,¿B’G
ôéMh ¢üëa øe ¢Shô«Ø∏d …ó°üàdG πMGôªd á«HÉ©«à°S’G ábÉ£dG
.™ªàéªdG OGôaCG πc ßØëj ÉªH ôªà°ùe πª©dGh ,êÓYh ∫õYh
ÖMÉ°üd ºgôjó≤Jh ºgôμ°T ø``Y Qƒ°†ëdG Üô``YCG º¡ÑfÉL ø``e
¢ù«Fôd ∫hC’G ÖFÉædG ≈∏YC’G óFÉ≤dG ÖFÉf ó¡©dG »dh »μ∏ªdG ƒª°ùdG
Oƒ¡édG πμd á©HÉàeh ΩÉªàgG øe √ƒª°S ¬«dƒj Ée ≈∏Y AGQRƒdG ¢ù∏ée
(19 ó«aƒc) ÉfhQƒc ¢Shô«a QÉ°ûàfG ™æeh AGƒàM’ ádhòÑªdG á«æWƒdG
.øjôëÑdG áμ∏ªe »a ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒªdG áeÓ°Sh áë°U ≈∏Y É°UôM

áØ«∏N ∫BG óªM øH ¿Éª∏°S ô``«`eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ó``cCG
AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«Fôd ∫hC’G ÖFÉædG ≈∏YC’G óFÉ≤dG ÖFÉf ó¡©dG »dh
óëJ …CG á¡HÉée ≈∏Y IQOÉ``b É``¡`fCG ΩGhó``dG ≈∏Y âàÑKCG øjôëÑdG ¿CG
»a º¡ªMÓJh ºgó°VÉ©Jh º¡°UôMh øjôëÑdG ≥jôa øe É¡FÉæHCG ÖëH
…CG ΩÉeCG ìÉéædG õμJôe ¬μ°SÉªJh ™ªàéªdG IóMƒa ,±hô¶dG ∞∏àîe
≥ah øWƒdG Iô«°ùe AÉæH á∏°UGƒªd áªjõYh ΩõY
m πμH √RhÉéàd óëJ
∫BG ≈°ù«Y øH óªM ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†M ¬£àNG …òdG è¡ædG
.ióØªdG OÓÑdG πgÉY áØ«∏N
¢Shô«a QÉ°ûàfG ™æeh AGƒàM’ ám ¡LGƒe »a ÉæfEG √ƒª°S ∫É``bh
™«ªédG äÉeÉ¡°SEG Ö∏£àJ á¡LGƒªdG √ò``gh ,(19 ó«aƒc) É``fhQƒ``c
áë°üa ,¢Shô«ØdG Gòg QÉ°ûàfG ™æªfh íéæf »μd á«æWƒdG º¡àØbhh
πc ôÑY ¬d ≈©°ùf Ée ƒgh Éæd áªFGódG ájƒdhC’G »g ™«ªédG áeÓ°Sh
.Ió©°UC’G ∞∏àîe ≈∏Y ádhòÑªdG Oƒ¡édGh »YÉ°ùªdG
GkOóY ¢ùeCG á«Ñ«°†≤dG ô°ü≤H ¬°ù∏ée »a √ƒª°S AÉ≤d iód ∂dP AÉL

بيانات الخبر
اليوم
:¿Éμ°SE’G ôjRh ..¿Éª∏°S áæjóe »a IójóL á«æμ°S ≥≤°Th äGóMh 1705
ò«ØæJ
التاريخ

ó¡©dG »``dh äÉ``¡«Lƒàd Gò``«ØæJ ¿ó``ªdÉH ≥``aGôªdGh äÉ``eóîdG πc ô``«aƒJ

´Gô°SE’G ±ó¡H ∂dPh ,É¡H á«∏Ñ≤à°ùªdG
.≥≤°ûdGh äGóMƒdG º«∏°ùJh ò«ØæJ »a
≈∏Y ¿É``μ`°`SE’G ô``jRh ™∏WG Éªc
Qƒ°ùL 4 ó««°ûàH á°UÉîdG ∫ÉªYC’G
,áæjóªdG QõL ø«H Ée §HôJ á«∏NGO
ô°ùLh äÉÑcôª∏d Qƒ°ùL 3 ™bGƒH
.IÉ°ûª∏d

Gó«¡ªJ ,É``¡`H á°UÉîdG äÉ°übÉæªdG
¿CG ≈dEG Éàa’ ,á«FÉ°ûfE’G ∫ÉªYC’G AóÑd
á«bÉÑà°SG äGƒ£îH âeÉb IQGRƒ`` dG
â∏ãªJ á``«`°`VÉ``ª`dG á``∏` Mô``ª` dG ∫Ó`` N
øe AÉ``¡` à` f’Gh Gô``μ`Ñ`e ´hô``°`û`dG »``a
á«àëàdG á«æÑdÉH á°UÉîdG ∫É``ª` YC’G
äGóMƒdG ó««°ûJ ºà«°S »àdG ™bGƒª∏d

ò«ØæJ á©HÉàe ≈dEG áaÉ°VE’ÉH ,á«æμ°S
.á«àëàdG á«æÑdG ™jQÉ°ûe
ô``ª`ë`dG ¢``Só``æ` ¡` ª` dG ó``≤` Ø` J É``ª` c
303 AÉ``æ`Ñ`d á°ü°üîªdG ™``bGƒ``ª` dG
∂«∏ªJ á≤°T 1402h á«æμ°S äGóMh
AÉ``¡` à` f’G º``J »``à` dGh ,á``æ` jó``ª` dG »``a
á«°SôàH á``°`UÉ``î`dG äGAGô`` ` LE’G ø``e

øe Oó`` Yh ,á``«` fÉ``μ` °` SE’G ™``jQÉ``°`û`ª`∏`d
ø«°üàîªdG ø«°Sóæ¡ªdGh ø«dhDƒ°ùªdG
á©HÉàe QÉ`` `WEG »``a ∂`` dPh ,™``bƒ``ª`dÉ``H
ô``«`aƒ``J ∞``∏` e äGó``é` à` °` ù` eh §``£` N
»a á«àëàdG á«æÑdGh áeÉ©dG äÉeóîdG
.IójóédG ¿óªdG
ô``jRh ó``≤`Ø`J IQÉ`` jõ`` dG äó``¡` °` Th
ìô£d IQGRƒ``dG äGOGó©à°SG ¿Éμ°SE’G
QÉWEG »a ,™jQÉ°ûªdG øe IójóL ΩõM
∞``dCG 25 ô``«`aƒ``J ≈``∏`Y π``ª`©`dG Oƒ``¡`L
èeÉfôH »a áLQóªdG á«æμ°S Ió``Mh
ô`` eC’G ø``e IÉ``≤`à`°`ù`ª`dGh ,á``eƒ``μ` ë` dG
IóMh ∞dCG 40 AÉæÑH »eÉ°ùdG »μ∏ªdG

á«fÉμ°SE’G äÉeGõàd’G ¬æY ≥ãÑæªdGh
Éàa’ ,áeƒμëdG èeÉfôH »a IOQGƒ``dG
ΩÉªàg’ÉH ≈¶ëj QƒëªdG Gòg ¿CG ≈dEG
πÑb ø``e ø``jô``ª`à`°`ù`ª`dG á``©` HÉ``à` ª` dGh
ó¡©dG »``dh »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U
∫hC’G Ö``FÉ``æ`dG ≈``∏` YC’G ó``FÉ``≤`dG Ö``FÉ``f
.AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«Fôd
ájó≤ØJ IQÉ`` jR ∫Ó``N ∂``dP AÉ``L
ôjRh ôªëdG º°SÉH ¢Sóæ¡ªdG É¡H ΩÉb
Qƒ°†ëH ,¿Éª∏°S áæjóe ≈dEG ¿Éμ°SE’G
áØ«∏N ∫BG óªMCG øH ¬∏dGóÑY ï«°ûdG
»eÉ°S ¢Sóæ¡ªdGh IQGRƒ`` `dG π``«`ch
óYÉ°ùªdG π«cƒdG ´Gõ``gƒ``H ¬∏dGóÑY

äÉ©∏£J »Ñ∏J áeGóà°ùeh á∏eÉμàe
.áeƒμëdGh áª«μëdG IOÉ«≤dG
¿óe ™jQÉ°ûe ¿EG ôªëdG ∫É``bh
ΩÉªàgÉH ≈¶ëJ IójóédG øjôëÑdG
AGƒ°S áª«μëdG IOÉ«≤dG ¿oód øe ô«Ñc
,äGóMƒdG ó««°ûJh AÉæH ó«©°U ≈∏Y
,á«àëàdG á«æÑdGh áeÉ©dG äÉeóîdG hCG
πãªj ¿óªdG ò«ØæJ Qƒëe ¿CG QÉÑàYÉH
™jQÉ°ûe ò«ØæJ »``a á«°SÉ°SCG Iõ``«`cQ
øª°V áLQóªdG »YÉªàL’G øμ°ùdG
Iô°†ëd »eÉ°ùdG ô``eC’G ò«ØæJ §£N
ióØªdG OÓÑdG ∂∏e ádÓédG ÖMÉ°U
,á``«`æ`μ`°`S Ió`` ` Mh ∞`` ` dCG 40 AÉ``æ` Ñ` H

.ábÓ©dG
IQGRƒdG ¿EG ¿Éμ°SE’G ôjRh ∫Ébh
ò«ØæJ á``©` LGô``e ≈``∏`Y É``«`dÉ``M ∞μ©J
áeÉ©dG äÉ££îª∏d á«FGôLE’G §£îdG
OGó``YEGh ,Ió``jó``é`dG ¿óª∏d Ióªà©ªdG
áeÉ©dG ≥aGôªdÉH á°UÉîdG º«eÉ°üàdG
á«ª«∏©àdG ≥``aGô``ª``dGh ≥``FGó``ë` dÉ``c
≥«°ùæàdG ™e ,á«ë°üdGh ájQÉéàdGh
äGQGRƒ`` `dG ™``e ô``ª`à`°`ù`ª`dGh π``eÉ``μ` dG
,á∏°üdG äGP á«eƒμëdG äÉ``¡`é`dGh
äGP äÉ``eó``N ô«aƒJ á«é¡æªH ÓªY
∂∏J »æWÉb ø«æWGƒª∏d á«dÉY IOƒ``L
¿ó`
m `e ô``«`aƒ``J ƒ``ë`f É``«`©`°`Sh ,¿ó``ª``dG

الخبر
Üƒ≤©j øH º°SÉH ¢Sóæ¡ªdG ócCG

IQGRƒ`` dG ¿CG ¿É``μ`°`SE’G ô``jRh ôªëdG
جهة النشر
ƒª°ùdG Ö``MÉ``°` U äÉ``¡` «` Lƒ``J »``dƒ``J

óªM ø`` H ¿É``ª` ∏` °` S ô`` «` `eC’G »``μ` ∏` ª` dG

óFÉ≤dG Ö``FÉ``f ó¡©dG »``dh áØ«∏N ∫BG
الصفحة
¢ù∏ée ¢ù«Fôd ∫hC’G ÖFÉædG ≈∏YC’G
ò«Øæàd É¡à£N »a ájƒdhC’G AGQRƒ``dG
العدد
äÉ``eó``î`∏`d á``«` FÉ``¡` æ` dG äÉ``£` £` î` ª` dG

¿Éª∏°S áæjóe »``a á«àëàdG ≈æÑdGh

,IójóédG øjôëÑdG ¿ó``e ™jQÉ°ûeh
الرابط اإللكتروني
πc ô«aƒJ ≈dEG IQGRƒ``dG ≈©°ùJ å«M
∂∏J »a áeÉ©dG ≥aGôªdGh äÉeóîdG
äGP äÉ¡édG πc ™e ≥«°ùæàdÉH ¿óªdG
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»æ«°üdG ¢ù«FôdG øe ôμ°T ádÉ°SQ ≈``≤∏àj ∂∏ªdG
áμ∏ªe ™e ¿hÉ©àdG õjõ©àd OGó©à°SG ºJCG ≈∏Y ø«°üdG ájQƒ¡ªL ¿CGh
áeÉ©dG áë°üdG øeCG ájÉªëd Éjƒ°S »©°ùdGh ,¿CÉ°ûdG Gòg »a øjôëÑdG
.»ªdÉ©dG
¿Gh ,è«∏îdG á≤£æe »``a Éª¡e Gó∏H ó©J øjôëÑdG áμ∏ªe ¿EG
äGƒæ°ùdG »a ôªà°ùe πμ°ûH Qƒ£àJ á«æjôëÑdG á«æ«°üdG äÉbÓ©dG
á≤∏©àªdG ÉjÉ°†≤dG »a âHÉãdG ºYódG ∫OÉÑJ ≈dEG áaÉ°VE’ÉH ,Iô«NC’G
»©°ùdGh øjó∏ÑdG Óμd ácôà°ûªdG äÉeÉªàg’Gh ájƒ«ëdG ídÉ°üªdÉH
á«ª«∏bE’G ¿hDƒ°ûdG »a ø«ªFGódG ≥«°ùæàdGh ∫É°üJ’G ≈∏Y ®ÉØë∏d
á«æ«°üdG äÉbÓ©dG á«ªæàd Ék ¨dÉH ÉeÉªàgG »``dhCG »æfEGh ,á«dhódGh
™aód Oƒ¡édG ∫òÑd ºμàdÓL ™e πª©dG ≈∏Y ¢UôMCGh ,á«æjôëÑdG
äGƒæ°ùdG »a QÉgOR’Gh Ωó≤àdG øe ójõªdG ≥«≤ëàd á«FÉæãdG äÉbÓ©dG
.áeOÉ≤dG

áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y øH óªM ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†M ≈≤∏J
»°T ¢ù«FôdG áeÉîa øe á«HGƒL ôμ°T ádÉ°SQ ,ióØªdG OÓÑdG πgÉY
≈∏Y GOQ ∂dPh ,á≤jó°üdG á«Ñ©°ûdG ø«°üdG ájQƒ¡ªL ¢ù«FQ ≠æ«Ñæ«L
.ÉfhQƒc ¢Shô«a ÉjÉë°V »a ¬àeÉîØd ájõ©ªdG ¬àdÓL ádÉ°SQ
:ádÉ°SôdG ¢üf »∏j Éª«ah
á¶ë∏dG »a ºμà«bôH ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†M Éj »d ºàã©H ó≤d
º°†N »ah ,ÉfhQƒc ¢Shô«Ød »æ«°üdG Ö©°ûdG áëaÉμªd áª°SÉëdG
…ôjó≤J øY ºμàdÓéd ÜôYC’ »æfEGh ,AÉHƒdG AGƒàM’ ø«°üdG Oƒ¡L
ójQCGh ,á∏«ÑædGh ábOÉ°üdG ºcôYÉ°ûe ≈∏Y ¢üdÉîdG ôμ°ûdGh »dÉ©dG
πeÉc Éæjód Ék Ñ©°Th ák eƒμM ø«°üdG »a Éæg ¬fCG ºμàdÓéd ó``cDhCG ¿CG
≈∏Y »æfEGh .AÉHƒdG Gòg ó°V ácô©ªdG √òg »a RƒØ∏d IQó≤dGh á≤ãdG
,Ék «dÉM ÉfhQƒc ¢Shô«a ÜQÉëJ É°†jCG øjôëÑdG áμ∏ªe ¿CÉH ´ÓWG

ø«``°ùM á«ª``°S ø««©àH »``μ∏e ô``eC
l G
¢ûjÉ©à∏d óªM ∂∏ªdG õcôªd ÉkeÉY Éæ«eCG
áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y øH óªM ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†M øY Qó°U
ΩÉY ø«eCG ø««©àH 2020 áæ°ùd (13) ºbQ »μ∏e ôl eCG ,ióØªdG OÓÑdG ∂∏e
:¬«a AÉL ,»ª∏°ùdG ¢ûjÉ©à∏d »ªdÉ©dG óªM ∂∏ªdG õcôªd
:≈dhC’G IOÉªdG
óªM ∂∏ªdG õcôªd ÉkeÉY Éæk «eCG ô«e ø°ùM ø«°ùM á«ª°S Ió«°ùdG øs«©J
.»ª∏°ùdG ¢ûjÉ©à∏d
:á«fÉãdG IOÉªdG
.á«ª°SôdG IójôédG »a ô°ûæjh ,√Qhó°U ïjQÉJ øe ôeC’G Gò¡H πª©j
.»æ«°üdG ¢ù«FôdG |

.∂∏ªdG ádÓL |

á``«``bô``H ≈``≤``∏``à``j ∂```∏```ª```dG
…ô``°üªdG ¢``ù«FôdG ø``e á``jõ©J
,áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y øH óªM ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†M ≈≤∏J
¢ù«FôdG áeÉîa ¬«NCG øe IÉ°SGƒeh ájõ©J á«bôH ,ióØªdG OÓÑdG πgÉY
IÉah »a ,á≤«≤°ûdG á«Hô©dG ô°üe ájQƒ¡ªL ¢ù«FQ ,»°ù«°ùdG ìÉàØdGóÑY
.áØ«∏N ∫BG ¿Éª∏°S øH óªëe øH óªMCG ï«°ûdG ƒª°S

zøWƒdG ´QO{ ∑ôà``°ûªdG äGOÉ``«≤dG ø``jôªJ äÉ``jôée ó``≤Øàj ΩÉ``©dG ó``FÉ≤dG
äGóMƒdGh áë∏°SC’G IAÉØc QÉÑàN’ »``°SÉ°SCG QÉ«©e ácôà°ûªdG äÉÑjQóàdG :ócDƒj ô«``°ûªdG

,IƒLôªdGh áÑ«£dG èFÉàædG ≥«≤ëJ
áÑ∏°U IóYÉb øjôªàdG ¿ƒμj ¿CG Ók eBG
áë∏°SC’G ¬æe ≥∏£æJ É``jƒ``b Ék ` fƒ``Yh
øjôëÑdG ´É``aO Iƒ``b »a äGó``Mƒ``dGh
á«∏NGódG IQGRhh »æWƒdG ¢SôëdGh
á∏cƒªdG ΩÉ¡ªdGh äÉÑLGƒdG ò«ØæJ »a
.±hô¶dG ∞∏àîe »a º¡«dEG

áªFÉ≤dG Oƒ¡é∏dh ø≤àªdG ò«ØæàdG
Ióæà°ùªdGh áeRÓdG §£îdG ™°Vƒd
áãjóëdG á«ª∏©dG äÉ``jô``¶`æ`dG ≈``∏`Y
,Iô``°`UÉ``©`ª`dG á``jô``μ`°`ù`©`dG Ωƒ``∏` ©` dGh
ôªà°ùªdGh ÜhDhó`` `dG πª©dG Ék æªãe
á`` `jQGOE’G äGOGó``©` à` °` S’G ∫Ó`` N ø``e
πMGôe ò«Øæàd áeó≤àªdG á«à°ùLƒ∏dGh
»a º``¡`°`SCG É``e ,áØ∏àîªdG ø``jô``ª`à`dG

Iƒb ÉgòØæJ »àdG øjQÉªàdÉa ,OGôaC’Gh
…ƒ≤dG ¢SÉ°SC’G ó©J øjôëÑdG ´É``aO
á«dÉà≤dG ájõgÉédG iƒà°ùªH AÉ≤JQÓd
∞∏àîe á``¡` LGƒ``e »`` a á`` ` ` `jQGOE’Gh
.QÉ£NC’Gh ±hô¶dG
√ô``μ`°`T ¢``ü` dÉ``N ø`` Y Üô`` ` ` YCGh
øjôªàdG ≈``∏`Y ø«ªFÉ≤∏d √ô``jó``≤` Jh
AÉ``æ`KCG á«dÉY IAÉ``Ø`c ø``e √ógÉ°T Éªd

∫OÉÑJh π≤°U ≈∏Y πª©dGh ,øjôªàdG
AÉ`` ≤` `JQ’Gh á``jô``μ` °` ù` ©` dG äGô``Ñ``î``dG
∫Ó``N ø`` e á`` jOÉ`` «` `≤` `dG º``«` gÉ``Ø` ª` dÉ``H
.ácôà°ûªdG á«fGó«ªdG øjQÉªàdG
´É``aO Iƒ``≤`d ΩÉ``©` dG ó``FÉ``≤`dG ∫É``bh
É``ª` FGO Iƒ`` ≤` `dG √ò`` `g ¿EG ø``jô``ë` Ñ` dG
áª°ùàªdG ∫ò``Ñ` dG ìhQ É¡«a ≈∏éàJ
Éªc ,π«°UC’G »æWƒdG ¢ùëdG áfÉàªH
´hQCG É¡dÉªYCG ∞∏àîe »``a ó°ùéàJ
Iƒ≤dÉH á°†HÉædG á«ë°†àdG Qƒ``°`U
Ö``LGƒ``dG ¿CG Gó``cDƒ` e ,á«dhDƒ°ùªdGh
ÉØYÉ°†e Gó``¡` L Ö``∏`£`à`j »``æ` Wƒ``dG
»a ¢UÓNE’Gh »fÉØàdG øe Gójõeh
.πª©dG
äÉ``Ñ``jQó``à``dG ¿CG ≈`` ` `dEG â`` Ø` `dh
QÉÑàN’ »°SÉ°SCG QÉ«©e »g ácôà°ûªdG
º««≤Jh äGó``Mƒ``dGh áë∏°SC’G IAÉØc
ácQÉ°ûªH É¡«a ø«cQÉ°ûªdG iƒà°ùe
•É``Ñ` °` †` dG ø`` e á`` «` `æ` `eC’G äÉ`` ¡` `é` `dG

.áeó≤àªdG á«dÉà≤dG
Iƒb ∫ÉLôH ΩÉ©dG óFÉ≤dG OÉ°TCGh
GƒYÉ£à°SG ø``jò``dG ø``jô``ë`Ñ`dG ´É`` aO
ΩGhódG ≈∏Y GhócDƒj ¿CG á≤FÉa IQGóéH
´Qó``dGh IôgÉ°ùdG ø«©dG ≥ëH º¡fCG
ø``Wƒ``dG Gò`` g »ªëJ »``à` dG á©«æªdG
.õjõ©dG
´ÉaO Iƒ≤d ΩÉ©dG óFÉ≤dG ±É°VCGh
øjôëÑdG ´É`` aO Iƒ`` b ¿CG ø``jô``ë`Ñ`dG
√òg πãe AGô``LEG ≈∏Y ÉªFGO ¢UôëJ
»a º¡e QhO ø``e É¡d Éªd ø``jQÉ``ª`à`dG
IAÉØμdGh ájõgÉédG iƒà°ùe ¢SÉ«b
Oƒ¡édG ≥«°ùæJh ,äGƒ≤∏d á«dÉà≤dG
»a ø«cQÉ°ûªdG ™«ªL ø«H ácôà°ûªdG
ò«ØæJ ∫ÓN øe ∂dPh ,øjôªàdG Gòg
…ôμ°ù©dG π``ª`©`dG QhÉ``ë` e ø``e Oó``Y
ájõgÉédG iƒà°ùe ™aôd ∑ôà°ûªdG
áë∏°SC’G √ò``¡`d á`` `jQGOE’Gh á«dÉà≤dG
≈∏Y áªFÉ≤dGh ácQÉ°ûªdG äGóMƒdGh

áØ«∏N ï«°ûdG øcôdG ô«°ûªdG ó≤ØJ
Iƒ≤d ΩÉ©dG óFÉ≤dG áØ«∏N ∫BG óªMCG øH
ø«æK’G ¢ùeCG ìÉÑ°U øjôëÑdG ´É``aO
øjôªJ äÉjôée Ω2020 ¢``SQÉ``e 9
zø`` Wƒ`` dG ´QO{ ∑ôà°ûªdG äGOÉ``«` ≤` dG
ø``jô``ë`Ñ`dG ´É`` `aO Iƒ`` b √ò``Ø` æ` J …ò`` `dG
IQGRhh »æWƒdG ¢SôëdG ácQÉ°ûªH
äÉ``¶`aÉ``ë`e ∞``∏`à`î`e »``a á``«` ∏` NGó``dG
øY RÉ``é` jEG ≈`` dEG ™ªà°SGh ,áμ∏ªªdG
áØ∏àîªdG øjôªàdG πMGôeh ±Gó``gCG
ácQÉ°ûªdG äGó`` Mƒ`` dGh á``ë` ∏` °` SC’Gh
äÉjôée øe ÉÑfÉL ó≤ØJ Égó©Hh ,¬«a
≈∏Y Ö``ã`c ø``e ™``∏`WG É``ª`c ,ø``jô``ª`à`dG
IOÉ«≤dG πFÉ°Shh øjôªàdG äGAGô``LEG
.Iô£«°ùdGh
óFÉ≤dG í°VhCG Oó°üdG Gòg »ah
Gk ò«ØæJ ¬fCG øjôëÑdG ´ÉaO Iƒ≤d ΩÉ©dG
øe Iójó°ùdG á«eÉ°ùdG äÉ¡«Lƒà∏d
∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†M ¿ó``d
OÓÑdG πgÉY áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y øH óªM
´ÉaO Iƒb ¿EÉa ≈∏YC’G óFÉ≤dG ióØªdG
√òg πãe áeÉbEG »a Iôªà°ùe øjôëÑdG
≈``dEG ±ó``¡`J »``à`dG áª¡ªdG ø``jQÉ``ª`à`dG
ÉgOGóYEGh ácQÉ°ûªdG äGƒ≤dG ÖjQóJ
…ôμ°ù©dG πª©∏d π``ã``eC’G OGó`` ` YE’G
≥«°ùæàdG äÉ«∏ªY ∫ÓN øe ∑ôà°ûªdG
äÉ«∏ª©∏d ò``«` Ø` æ` à` dGh §``«` £` î` à` dGh
á``¡` LGƒ``ª` dh á``cô``à`°`û`ª`dG á``«` YÉ``aó``dG
äÉ``jó``ë` à` dGh äGó``jó``¡` à` dG ∞``∏`à`î`e
º««≤J ≈``∏` Y π``ª` ©` dGh ,QÉ`` `£` ``NC’Gh
∫ƒ°Uƒ∏d ÖjQóàdG ô«jÉ©e ôjƒ£Jh
äÉjƒà°ùe ≈`` dEG ∑ô``à`°`û`ª`dG π``ª`©`dÉ``H
IQó≤ªdGh ájOÉ«≤dG IAÉØμdG øe á«dÉY

OÉªàYG ¥GQhCG º∏°ùàj ¿ÉªY ¿É£∏°S
§≤°ùe »a øjôëÑdG áμ∏ªe ô«Ø°S
¿ÉªY ¿É£∏°S ó«©°S ∫BG ¥QÉW øH ºã«g ¿É£∏°ùdG ádÓédG ÖMÉ°U º∏°ùJ
¢VƒØe IOÉ©dG ¥ƒa ô«Ø°ùc »Ñ©μdG óªMCG øH á©ªL QƒàcódG OÉªàYG ¥GQhCG
.¿ÉªY áæ£∏°S iód øjôëÑdG áμ∏ªªd
äÉ«ëJ »Ñ©μdG óªMCG øH á©ªL QƒàcódG ô«Ø°ùdG π≤f ,AÉ≤∏dG ∫ÓNh
OÓÑdG πgÉY ,áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y øH óªM ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†M
,áØ«∏N ∫BG ¿Éª∏°S øH áØ«∏N ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°Uh ,ióØªdG
,áØ«∏N ∫BG óªM øH ¿Éª∏°S ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°Uh ,AGQRƒdG ¢ù«FQ
,AGQRƒ``dG ¢ù∏ée ¢ù«Fôd ∫hC’G ÖFÉædG ≈∏YC’G óFÉ≤dG ÖFÉf ó¡©dG »dh
,¿ÉªY ¿É£∏°S ó«©°S ∫BG ¥QÉ``W øH ºã«g ¿É£∏°ùdG ádÓédG ÖMÉ°U ≈``dEG
.QÉgOR’Gh Ωó≤àdG ΩGhO á≤«≤°ûdG ¿ÉªY áæ£∏°S Ö©°Th áeƒμëd º¡JÉ«æªJh
∫BG ¥QÉ`` W ø``H ºã«g ¿É£∏°ùdG á``dÓ``é`dG Ö``MÉ``°`U ∞``∏`c ¬``Ñ`fÉ``L ø``e
πgÉY ≈dEG ¬JÉ«ëJ π≤æH »Ñ©μdG óªMCG øH á©ªL QƒàcódG ô«Ø°ùdG ó«©°S
óFÉ≤dG ÖFÉf ó¡©dG »dh ƒª°Sh ,AGQRƒ``dG ¢ù«FQ ƒª°Sh ,ióØªdG OÓÑdG
QƒaƒªH º¡d ¬JÉ«æªJh ,AGQRƒ`` dG ¢ù∏ée ¢ù«Fôd ∫hC’G ÖFÉædG ≈∏YC’G
»bôdG øe ójõªdÉH ≥«≤°ûdG É¡Ñ©°Th øjôëÑdG áμ∏ªªdh ,á«aÉ©dGh áë°üdG
.ìÉéædGh ≥«aƒàdG πc ô«Ø°ùdG IOÉ©°ùd ¬àdÓL Ék«æªàe ,QÉgOR’Gh

»HÉgQE’G Ωƒé¡dG øjóJ øjôëÑdG
¿GOƒ°ùdG AGQRh ¢ù«FQ Öcƒe ≈∏Y
Ωƒé¡dG Ió°ûH äôμæà°SGh øjôëÑdG áμ∏ªe á«LQÉN IQGRh â``fGOCG
¢ù«FQ ∑hóªM ¬∏dGóÑY QƒàcódG á``dhO Öcƒe ±ó¡à°SG …ò``dG »``HÉ``gQE’G
.ΩƒWôîdG áæjóe »a ¢ùeCG á≤«≤°ûdG ¿GOƒ°ùdG ájQƒ¡ªL AGQRh
ájQƒ¡ªL ÖfÉL ≈dEG øjôëÑdG áμ∏ªe ±ƒbh á«LQÉîdG IQGRh ócDƒJh
»a QGô≤à°S’Gh ø``eC’G á``Yõ``YR ∫hÉ``ë`j ø``e π``c ó°V á≤«≤°ûdG ¿GOƒ``°`ù`dG
≈∏Y ®ÉØë∏d Égòîàà°S »àdG äGAGôLE’G πc »a É¡©e É¡æeÉ°†Jh ,É¡«°VGQCG
.É¡JOÉ«°Sh É¡JóMh

äGóYÉ°ùªdG ºéM QÉæjO ¿ƒ«∏e 20
äÉ``jô``é``e ≈``∏``Y ™``∏``£``j ¿É````````cQC’G ¢``ù``«``FQ
á``«``∏``μ``dG »````a ô``°``VÉ``ë``j á```«```dÉ```ª```dG ô``````jRh
2019 ∫Ó```N á``«``YÉ``ª``à``L’G
∑ô``
`
à``
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û``
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äGOÉ`````«`````≤`````dG
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jô```
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ª```
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J
¿É````````````cQC’Gh IOÉ````«````≤````∏````d á```«```μ```∏```ª```dG áë∏°SC’Gh áØ∏àîªdG øjôªàdG πMGôeh ±Gó``gCG øY »ª«©ædG ô≤°U ø``H ÜÉ`` jP ø``cô``dG ≥``jô``Ø`dG ΩÉ``b
π«YÉª°SEG ÖæjR -âÑàc

.(øjôëÑdG áμ∏ªªd á«dÉªdG á«é«JGôà°S’G) øY Iô°VÉëªdG
IOÉ«≤∏d á«μ∏ªdG á«∏μdG ô``eBG ôÑY Iô°VÉëªdG ájÉ¡f »ah
ôjRƒd √ôjó≤Jh √ôμ°T øY »æWƒdG ´É``aó``dGh ¿É``cQC’Gh
ΩÉb Éªc ,¬H π°†ØJ Ée ≈∏Y »æWƒdG OÉ°üàb’Gh á«dÉªdG
äGQÉ°ùØà°SG ≈∏Y OôdÉH »æWƒdG OÉ°üàb’Gh á«dÉªdG ôjRh
.IQhódG »a ø«cQÉ°ûªdG ä’DhÉ°ùJh

á«dÉªdG ôjRh áØ«∏N ∫BG áØ«∏N øH ¿Éª∏°S ï«°ûdG ≈≤dCG
´ÉaódG IQhó``H ø«°SQGó∏d Iô°VÉëe »æWƒdG OÉ°üàb’Gh
ácôà°ûªdG ¿É`` `cQC’Gh IOÉ``«`≤`dG IQhOh á«fÉãdG »æWƒdG
IOÉ«≤∏d á«μ∏ªdG á«∏μdÉH Ék«dÉM ó≤©J »àdGh ,Iô°ûY á«fÉãdG
.»æWƒdG ´ÉaódGh ¿ÉcQC’Gh
»a »``æ`Wƒ``dG OÉ``°` ü` à` b’Gh á``«`dÉ``ª`dG ô`` jRh çó``ë` Jh

بيانات الخبر

äÉjôée øe ÉkÑfÉL ógÉ°T ,¬«a ácQÉ°ûªdG äGóMƒdGh
≥«°ùæàdG IAÉ``Ø` ch Iô£«°ùdGh IOÉ``«` ≤` dGh øjôªàdG
…ôμ°ù©dG πª©dG QhÉëe øe Oó©d ò«ØæàdGh ∑ôà°ûªdG
»àdGh ,√ò«ØæJ ≈∏Y áªFÉ≤dG äÉ¡édG ø«H ∑ôà°ûªdG
≈∏Y á`` jQGOE’Gh á«dÉà≤dG äGôÑîdG π≤°U ≈``dEG ±ó¡J
.á«∏ª©dG ájOÉ«≤dG º«gÉØªdÉH AÉ≤JQ’Gh AGƒ°ùdG

¢SQÉe 9 ø«æK’G ¢ùeCG ìÉÑ°U ¿É``cQC’G áÄ«g ¢ù«FQ
øjôªJ äÉjôée øe ÖfÉL ≈∏Y ´ÓW’ÉH ,Ω2020
Iƒb √òØæJ …ò``dGh zøWƒdG ´QO{ ∑ôà°ûªdG äGOÉ«≤dG
IQGRhh »æWƒdG ¢SôëdG ácQÉ°ûªH øjôëÑdG ´É``aO
.á«∏NGódG
RÉ``é`jEG ≈`` dEG ¿É`` `cQC’G ¢ù«FQ ™ªà°SG ¿CG ó``©`Hh

ácôà°ûªdG øjQÉªàdG ò«ØæJ »a á«æeC’G Iõ¡LC’G ¿hÉ©J iƒà°ùªH ó«°ûj »æWƒdG ¢SôëdG ¿ÉcQCG ôjóe
Ék¡Lƒe ,»æWƒdG ÖLGƒ∏d ºgò«ØæJ »a á«∏NGódG IQGRhh ´ÉaódG Iƒb øe
¬°ùμ©J Éeh ácôà°ûªdG øjQÉªàdG √òg πãe AGôLEGh ó≤Y øe IOÉØà°SÓd ºgÉjEG
á«æWƒdG º¡JÉÑLGh ò«ØæJ »a º¡°ùJ »àdG á«JÉ«∏ª©dG äGôÑî∏d AGôKG øe
.á«dÉY ájõgÉLh IAÉØμH øWƒdG äGõéæeh äÉÑ°ùàμe ≈∏Y ®ÉØëdG ƒëf
∫hCG ≥jôØdG øe ¬«LƒàHh ,»æWƒdG ¢SôëdG ¿CG ¿ÉcQC’G ôjóe ócCGh
,»æWƒdG ¢SôëdG ¢ù«FQ áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y øH óªëe ï«°ûdG ƒª°S øcôdG
∞∏àîe ™``e ≈°TÉªàj ÉªH ,á«JÉ«∏ª©dGh ájOÉ«≤dG √Oƒ``¡`L áaÉc ôî°ùoj
øWGƒª∏d áæ«fCÉª£dG ô°ûfh QGô≤à°S’Gh øeC’G õjõ©àd ,á«æeC’G ±hô¶dG
øe áªFGódG ájÉYôdG πX »a ,ájƒªæàdG Iô«°ùªdG ≈∏Y ®ÉØëdGh º«≤ªdGh
OÓÑdG πgÉY áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y øH óªM ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†M ¿ód
.≈∏YC’G óFÉ≤dG ióØªdG

¿ÉcQCG ôjóe áØ«∏N ∫BG Oƒ©°S øH õjõ©dGóÑY ï«°ûdG øcôdG AGƒ∏dG OÉ°TCG
É¡«∏Y óæà°ùJ âJÉH »àdG áeó≤àªdG ¿hÉ©àdG äÉjƒà°ùªj »æWƒdG ¢SôëdG
áfÉ°üM ¢ùμ©J »àdGh ,áμ∏ªªdG »a á«æeC’G Iõ¡LCÓd ácôà°ûªdG øjQÉªàdG
á«æeC’G ¬Jõ¡LCG ∞JÉμàH ∂``dPh ,QÉ£NCÓd …ó°üàdG »a ¬à©æeh øWƒdG
É«∏©dG äGOÉ«≤dG äÉ¡«LƒJ ≥ah ,¬FÉNQh øWƒdG áeÓ°Sh øeCG õjõ©J ƒëf
.áμ∏ªªdG »a ájôμ°ù©dGh á«æeC’G äÉ°ù°SDƒª∏d
∫BG Oƒ©°S øH õjõ©dGóÑY ï«°ûdG øcôdG AGƒ∏dG ó≤ØJ iód ,∂``dP AÉL
øjôªàH ácQÉ°ûªdG ™bGƒªdG øe Oó©d ,»æWƒdG ¢SôëdG ¿ÉcQCG ôjóe áØ«∏N
IQGRhh »æWƒdG ¢SôëdG ácQÉ°ûªH ´ÉaódG Iƒb √òØæJ …òdGh (øWƒdG ´QO)
äÉ¶aÉëe ∞∏àîªH Iô°ûàæªdGh (¢SQÉe 9) ¢ùeCG ìÉÑ°U ∂dPh ,á«∏NGódG
.áμ∏ªªdG
º¡fGƒNEGh »æWƒdG ¢SôëdG ƒÑ°ùàæe É¡dòÑj »àdG Oƒ¡édG ≈∏Y ™∏WGh

…õ``cô``ª`dG RÉ``¡` é` dG ø``Y IQOÉ``°` ü` dG äÉ``«` FÉ``°` ü` ME’G ô`` NBG âØ°ûc
á«ªæàdGh πª©dG IQGRh É¡àeób »àdG á«dÉªdG ≠dÉÑªdG ºéM ¿CG äÉeƒ∏©ª∏d
∞dCG 845h Éfƒ«∏e 20 ≠∏H É¡«≤ëà°ùªd 2019 ΩÉ©dG ∫ÓN á«YÉªàL’G
OóY ™ØJQG Éª«a ,2018 ΩÉ©dG øY %12^2 â¨∏H ´ÉØJQG áÑ°ùæH QÉæjO
Gƒ∏°Uh PEG ,%7 áÑ°ùæH äGóYÉ°ùªdG ∂∏J ≈∏Y Gƒ∏°üM øjòdG OGô``aC’G
»a GOôa 259h ÉØdCG 47 ºgOóY ¿Éc ¿CG ó©H É°üî°T 696h ÉØdCG 50 ≈dEG
.2018 ΩÉ©dG
,ø«fƒé°ùªdG ô°SCG º¡æ«H Iô°SCG 225h ÉØdCG 29`d äGóYÉ°ùªdG âeóbh
Éª«a ,»æjôëH QÉæjO ∞dCG 280h ø«jÓe 8 ÜQÉ≤j Ée ≈∏Y â∏°üM PEG
≠∏H øjòdG (¥ƒ``a É``eh ÉeÉY 60) ¿ƒæ°ùªdG á«fÉãdG áÑJôªdG »a AÉ``L
,QÉæjO ∞dCG 241h ø«jÓe 6 ƒëf º¡d Ωóbh GOôa 836h ±’BG 9 ºgOóY
ø«jÓe 4 øe Üôà≤j ÉªbQ º¡∏«é°ùàH áãdÉãdG áÑJôªdG »a äÉ≤∏£ªdGh
.ICGôeG 7090 ƒëf É¡àª∏°ùJ QÉæjO
ô«Zh (Iô°SCG 124) äGQƒé¡ªdGh (1559) π``eGQC’G OóY ≠∏Hh
ΩÉ©dG ∫ÓN äGóYÉ°ùªdG ∂∏J IQGRƒdG âYRh Éªc ,(956) äÉLhõàªdG
535h ,Éª«àj 139h ,πª©dG øY GõLÉY GOôa 298 ƒëf ≈∏Y âFÉØdG
.ÉbÉ©e 46h Gódh
á«ªæàdG IQGRh øe QOÉ°üdG 2013 áæ°ùd (64) ºbQ QGô≤dG Ö°ùëHh
,á«YÉªàL’G äGóYÉ°ùªdG ±ô°U äGAGôLEGh äÉ«dBG ¿CÉ°ûH á«YÉªàL’G
Évjô¡°T á«YÉªàL’G IóYÉ°ùªdG π≤J ¿CG ∫GƒMC’G ™«ªL »a Rƒéj ’{ ¬fEÉa
Iô°SCÓd GkQÉ``æ`jO øjô°ûYh áFÉeh ,ó``MGƒ``dG OôØ∏d GkQÉ``æ`jO ø«©Ñ°S øY
Iô°SC’G OGôaCG øe Oôa πμd GkQÉæjO øjô°ûYh á°ùªNh ,øjOôa øe áfƒμªdG
.z∂dP ≈∏Y ÉgOóY ójõj »àdG
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≈∏Y á°üjôM øjôëÑdG :ÜGƒædG ¢ù∏ée á°ù«FQ
êQÉîdGh πNGódÉH É¡«æWGƒe áeÓ°Sh áë°U

π``°``UGƒ``à``dG Qƒ``°``ù``L ó``e ó``cDƒ``j á``«``Hƒ``æ``é``dG ß``aÉ``ë``e
á```«```∏```gC’G äÉ```«```©```ª```é```dGh äÉ```°```ù```°```SDƒ```ª```dG ™````e
∞∏àîe áeÉbEG ôÑY ,á«∏gC’G äÉ«©ªédGh äÉ°ù°SDƒªdG øe
.™ªàéªdG äÉÄa áaÉμd áaOÉ¡dG äGQOÉÑªdGh äÉ«dÉ©ØdG
…OÉf ¬H ™∏£°†j …òdG RQÉÑdG QhódÉH √ƒª°S OÉ°TCGh
èeGôÑdG ìô``W »a »°VÉjôdGh »aÉ≤ãdG ≈°ù«Y áæjóe
ø«HƒgƒªdG ájÉYôd Iõ«ªªdG äGQOÉ``Ñ` ª` dGh áYƒæªdG
.áªn«≤dG á«aÉ≤ãdG º¡à£°ûfCGh
áæjóe …OÉf IQGOEG ¢ù∏ée ¢ù«FQ ôqÑY ,¬à¡L øe
ƒª°S Oƒ¡éd √ôjó≤J øY ,»°VÉjôdGh »aÉ≤ãdG ≈°ù«Y
ácGô°ûdG õ``jõ``©`J »``a á«HƒæédG á¶aÉëªdG ß``aÉ``ë`e
»©ªàéªdG •É``°`û`æ`dG º```YOh …OÉ``æ``dG ™``e ¿hÉ``©` à` dGh
äGQOÉÑªdG ¿É°†àMG »a á¶aÉëªdG QhO Éæk ªãe ,»aÉ≤ãdGh
.á«aÉ≤ãdGh á«∏gC’G ácQÉ°ûªdG øe Rõ©J »àdG á«©ªàéªdG

áØ«∏N øH »∏Y øH áØ«∏N ï«°ûdG ƒª°S πÑ≤à°SG
óªMCG ó«°ùdG ,á«HƒæédG á¶aÉëªdG ßaÉëe áØ«∏N ∫BG
≈°ù«Y áæjóe …OÉ``f IQGOEG ¢ù∏ée ¢ù«FQ …ôÑμ©dG
¢ù«FQ »μdÉªdG ¿É``fó``Y ó«°ùdGh »°VÉjôdGh »aÉ≤ãdG
øe Oó``Y Qƒ°†ëH ∂``dPh ,…OÉ``æ`dÉ``H á«dÉªdG ¿hDƒ`°`û`dG
.á¶aÉëªdG »a ø«dhDƒ°ùªdG
á«ªgCG ß``aÉ``ë`ª`dG ƒª°S ó`` cCG AÉ``≤`∏`dG á``jGó``H »``ah
äÉYÉ£≤dG ∞∏àîe ™e á«©ªàéªdG ácGô°ûdG QhO π«©ØJ
≈°ù«Y áæjóe …OÉ``f É¡«a ÉªH á¶aÉëªdG »``a á«∏gC’G
ΩÉªàgGh ¢``Uô``M øª°V ∂``dPh ,»``°`VÉ``jô``dGh »aÉ≤ãdG
¿CG É kë°Vƒe ,…OÉædG á£°ûfCGh èeGôH á©HÉàªH √ƒª°S
ójó©dG ™e π°UGƒàdG Qƒ°ùL óe ≈∏Y á°üjôM á¶aÉëªdG

≈dEG ¿GôjEG »a øjóLƒªdG É¡«æWGƒe
É¡d ≈æ°ùàj ≈àM º¡JÉfÉ«H π«é°ùJ
äGAGôLE’G PÉîJG ºK øeh ºgô°üM
¿Éª°†d á``«` FÉ``bƒ``dGh á``jRGô``à``M’G
IQGRh ¿CG É``ª`c ,º``¡` JOƒ``Y á``eÓ``°`S
äÉ¡édG ™``e ¿hÉ``©` à` dÉ``Hh áë°üdG
á£N ò«ØæJ ø``Y âæ∏YCG á°üàîªdG
»a ø««æjôëÑdG ø«æWGƒª∏d AÓLE’
¿ÉeCÉH º¡dƒ°Uh øª°†j ÉªH ¿Gô``jEG
øe áªμëe ájRGôàMG äGAGôLEG ≥ah
π≤f ºà«°S ¬fCÉH Ékª∏Y ,º¡àeÓ°S πLCG
øjôëÑdG áμ∏ªe ≈dEG º¡æe á©aO ∫hCG
.AÉKÓãdG Ωƒ«dG
ø``jô``ë`Ñ`dG á``μ`∏`ª`e ¿EG â``dÉ``bh
É¡«æWGƒe áeÓ°Sh øeCG ≈∏Y á°üjôM
»a ágƒæe ,êQÉ``î` dGh π``NGó``dG »``a
á«μ∏ªdG äÉ¡«LƒàdG ≈dEG Oó°üdG Gòg
ájôØ©édG ±É``bhC’G IQGOEG ∞«∏μàH
á«μ∏ªdG á``jô``«` î` dG á``°` ù` °` SDƒ` ª` dGh
ø``«`æ`WGƒ``ª`dG ∞``jQÉ``°` ü` e á``©`HÉ``à`ª`H
»a ø`` jOƒ`` Lƒ`` ª` `dG ø``«` «` æ` jô``ë` Ñ` dG
¢Shô«a ´ƒ°Vƒe ôKCG ≈∏Y êQÉîdG
≈dEG º¡JOƒY ø«ëd óéà°ùªdG ÉfhQƒc
™«ªL ™e ≥«°ùæàdÉH øWƒdG ¢``VQCG
¿CG ≈dEG äQÉ°TCGh ,á«ª°SôdG äÉ¡édG
∂dòH πØμàJ ±ƒ°S øjôëÑdG áμ∏ªe
±É°†J á«fGõ«e ¢ü«°üîJ ∫ÓN øe
.IQGOE’G á«fGõ«e ≈dEG

.πæjR ájRƒa |
É¡Jõ¡LCG ∞∏àîªH øjôëÑdG áμ∏ªe
á``eRC’G ™``e πeÉ©à∏d É¡JÉ°ù°SDƒeh
øe á``∏`eÉ``μ`à`e á``∏`eÉ``°`T á`` `jDhQ ≥`` ah
»àdG äGAGô`` `LE’G ø``e á``eõ``M ∫Ó``N
â``Ø`fh .z∞`` bƒ`` ª` `dG ™`` e Ö``°` SÉ``æ` à` J
º``YGõ``ª`dG ÜGƒ``æ` dG ¢ù∏ée á°ù«FQ
»a áÄWÉÑàe øjôëÑdG ¿CÉH á°UÉîdG
»a ø«≤dÉ©dG IOÉ``©`à`°`SG äGAGô`` `LEG
ájGóH òæe áμ∏ªªdG ¿CG IócDƒe ,¿GôjEG
óéà°ùªdG É``fhQƒ``c ¢Shô«a Qƒ¡X
™«ªL á«LQÉîdG IQGRh ôÑY â``YO

πæjR ¬∏dGóÑY âæH ájRƒa äócCG
,»æjôëÑdG ÜGƒædG ¢ù∏ée á°ù«FQ
∂∏ªdG ø``e äÉ¡«LƒàH áμ∏ªªdG ¿CG
»dƒJ ,áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y ø``H óªM
É``fhQƒ``c ¢Shô«ØH Gô«Ñc ÉeÉªàgG
.óéà°ùªdG
Ωƒj ,z∂«æJƒÑ°S{ ádÉcƒd âdÉbh
øe ójó©dG äòîJG áμ∏ªªdG ¿EG ,óMC’G
áeÓ°S ±ó¡à°ùJ »àdG äGAGô`` LE’G
,ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒªdG áë°Uh
á«bÉÑà°SG äGƒ``£` N äò``î` JG É``ª` c
á«dÉY á«FÉbh ájRGôàMG äGAGô``LEGh
,¢``Shô``«`Ø`dG á``ë`aÉ``μ`ª`d iƒ``à`°`ù`ª`dG
,á«dhódG ô«jÉ©ªdG ™e ΩAGƒàj ÉªH
ôjó≤Jh IOÉ°TEG ∫Éf …òdG ôeC’G ƒgh
.á«ªdÉ©dG áë°üdG áª¶æe
áã«ãëdG á©HÉàªdG ≈dEG äQÉ°TCGh
øH ¿Éª∏°S ô«eC’G øe Iôªà°ùªdGh
¬aGô°TEGh ó¡©dG »dh áØ«∏N ∫BG óªM
áëaÉμªd »æWƒdG ≥jôØdG ∫ÉªYCG ≈∏Y
…ò`` dG ≥``jô``Ø` dG ƒ```gh ,¢``Shô``«` Ø` dG
…ó°üàdG »``a Iô«Ñc Oƒ¡éH Ωƒ≤j
»a º°†j ¬``fCG Éª«°S ’h ,¢Shô«Ø∏d
äGQGRƒ`` ` dG ø``e ó``jó``©` dG ¬``à`jƒ``°`†`Y
.á∏°üdG äGP á«eƒμëdG Iõ¡LC’Gh
òæe{ ¬`` fCG ≈`` dEG π``æ`jR â``gƒ``fh
Qƒ``¡`X á``jGó``Ñ` d ≈`` ` dhC’G äÉ``¶`ë`∏`dG
âcôëJ óéà°ùªdG ÉfhQƒc ¢Shô«a

ø«à¡ÑL ≈∏Y …óëàdG
!..(OÉ°üàb’Gh áë°üdG)
ÊÉjõdG ÜÉgƒdGóÑY ΩÉ°ûg

riffa3al3z@gmail.com

¢Vôe QÉ°ûàfG ó©H á«°SÉb äÉjóëJ øe Ωƒ«dG ºdÉ©dG ¬H ôªj Ée
∫hC’G ,ø««°ù«FQ øjQƒëe ≈∏Y πª©f ¿CG Ωƒ«dG Éæ«∏Y ºàëj ÉfhQƒc
,≈°VôªdG ä’ÉM êÓYh »FÉbƒdGh »ë°üdG ÖfÉédG ¿ƒμ«°S É©£b
…CG Éæjód ≈aƒàj ºd Qƒ£°ùdG √òg áHÉàc áYÉ°S ≈àM ¬fCG ¬∏dG óªëfh
.ÉfhQƒc ¢VôªH ¢†jôe
»a hCG ¥ô°ûdG »a AGƒ°S ,É«ÑW áeó≤àe ∫hO »a ∂dP çóM Éªæ«H
ó¡©dG »dh ƒª°S IOÉ«≤H øjôëÑdG πeÉ©J ø°ù oM ô¡¶j Gògh ,Üô¨dG
»a áeRC’G IQGOEG ø°ù oMh ,áFQÉ£dG áeRC’G √òg ™e √ÉYQh ¬∏dG ¬¶ØM
.É¡J’ƒëJh ÉgQƒ°U πc
É¡fCG ºZQ áeRCÓd êÓ``Yh AGƒàMG øe Ωƒ«dG øjôëÑdG ¬∏©ØJ Ée
≈∏Y ¿ƒμJ ¿CG »¨Ñæj áHÉbôdG ¿CG Ö°ùëj ™«ªédG ¿Éch ,áÄLÉØe äAÉL
AGƒàM’G Gòg ,¿GôjEG øe »JCÉj ¢VôªdÉH GPEGh ,ø«°üdG øe ø«eOÉ≤dG
óbh ,øjôNBÓd øjôëÑdG øe É``°`ShQO â£YCG á©jô°ùdG áédÉ©ªdGh
PÉîJG ºJ ,øjôëÑdG É¡JòîJG á«bÉÑà°SG Iô«ãc äGƒ£N ¿CG ÉfógÉ°T
.ÉæH á£«ëe ∫hO »a É¡∏ãe
á°UÉNh{ Ωƒ«dG ádhódG ≈∏Y ºàëj ÉfhQƒc ¢Vôe QÉ°ûàfG …óëJ
ø«ÑfÉédG ≈∏Y πª©J ¿CG zô«Ñc πμ°ûH §ØædG QÉ©°SCG ¢VÉØîfG ó©H
áeRC’G √òg øe ôªf ¿CG ádhóc Éæd øμªj ∞«ch ,…OÉ°üàb’Gh »ë°üdG
.áæμªªdG ôFÉ°ùîdG πbCÉH z∫hódG πc É¡æe »fÉ©J á«ªdÉY áeRCG »gh{
»ë°üdG ÖfÉédG »a Éæëéf ,Ωƒ«dG º¡ªdG ƒg Gòg …ôjó≤J »a
ÉjOÉ°üàbG ôNBG ÉÑfÉL ∑Éæg ¿CG ô«Z ,ÖfÉédG Gòg øe áeRC’G AGƒàMGh
áaôZ ¬d ó≤©J ¿CG »¨Ñæj Gògh ,ádhódÉH äÉYÉ£≤dG πμH ≥∏©àj ÉjQÉéJh
.»ë°üdG ÖfÉédG äÉ«∏ªY áaôZ …RGƒJ äÉ«∏ªY
ΩÉ¶ædG øª°V πª©f Éææμd ,á«æjôëH â°ù«dh ,á«ªdÉY á``eRC’G
»a ¢UÉ°üàN’G ÜÉë°UCG ¿EÉa Éæg øe ,çóëj Ée πμH ôKCÉàfh »ªdÉ©dG
∞«ch ,¿ƒMôà≤j GPÉeh º¡jCGôd ™ª°ùoj ¿CG »¨Ñæj …OÉ°üàb’G ÖfÉédG
Éæ©°Vh ≈∏Y á«ªdÉ©dG áeRC’G √òg ICÉWh øe ∞ØîJ ¿CG ádhóc Éæd øμªj
.»∏NGódG …OÉ°üàb’G
ÜÉë°UCG øeh ,…CGôdGh ôμØdG ÜÉë°UCG ≈dEG êÉàëf äÉeRC’G »a
…CG Iƒg ô°ùéf Éæ∏©éJ ¿CG É¡d øμªj áÑ«£dG IôμØdÉa ,¢UÉ°üàN’G
É°†jCG ÖfÉédG Gògh ,áeÉ©∏d Qƒ``eC’G º¡ah á«YƒàdG åÑf ¿CGh ,á``eRCG
.º¡eh …Qhô°V
∫ƒ≤©dG ¿EÉa ∂dòc ΩGOÉeh ,â©bh É¡æμd áeRC’G √òg ≈æªàj óMCG ’
√ò¡d ôFÉ°ùNh äÉ«YGóJh äÉ©ÑJ …CG π«∏≤J á«Ø«c »a åëÑJ ¿CG É¡«∏Y
.ºdÉ©dÉH ádhO É¡æe º∏°ùJ ºd »àdG áeRC’G

º``∏``°``ù``à``j ¥ô````ë````ª````dG ß```aÉ```ë```e
(º``∏``≤``dG äÉ``«``æ``«``©``Ñ``°``S) ø```e á``î``°``ù``f
¥ôëªdG á¶aÉëe ßaÉëe »YÉæªdG …óæg øH ≈°ù«Y øH ¿Éª∏°S πÑ≤à°SG
…òdG …QÉ°üfC’G ºjôμdGóÑY º«gGôHEG ∞dDƒªdGh ÖJÉμdG á¶aÉëªdG ≈æÑªH ¬ÑàμªH
áYƒªée ¬JÉ«W ø«H πªM …ò``dGh ,(º∏≤dG äÉ«æ«©Ñ°S) ¬HÉàc øe ¬î°ùf Ωób
.ôWGƒîdG ≈dEG áaÉ°VE’ÉH Iô«°üb á«°ü°üb
áYƒÑ£ªdG √ò``g OGó``YE’ â°ù°SCG »àdG IôμØdG ≈∏Y ßaÉëªdG ≈æKCG ó``bh
ôWGƒN øe ÜÉàμdG √GƒàMG ÉªH Gó«°ûe ,á«HOC’G äÉeÉ¡°SE’ÉH á«æ¨dGh á«eÓYE’G
.ïjQÉàdG ≥ÑYh »°VÉªdG äÉjôcP ∫hÉæàJ ¢ü°übh
√ôjó≤Jh √ôμ°T ¢üdÉN øY …QÉ°üfC’G º«gGôHEG ó«°ùdG ÜôYCG ¬ÑfÉL øe
…ƒëJ »àdG ∂∏J á°UÉN äÉØdDƒªdG √ò``g πãªH ¬JÉeÉªàgG Éæªãe ,ßaÉëª∏d
.áØ∏àîªdG äGRÉéfE’Gh ÜQÉéàdG á°UÓN

á``MÉ«°ùdG á``Ä«g ™``e ¿hÉ``©àdÉH zÉ``Ñ«H{
»aôëdG ∫ÉéªdG »a É«ÑjQóJ ÉéeÉfôH ≥∏£j

بيانات الخبر

¢ùª°T ø``H óªëe ó`` FGQ .O ó`` cCG
áeÉ©dG IQGOE’G ó¡©ªd ΩÉ``©`dG ôjóªdG
™qàªàJ ø``jô``ë`Ñ`dG áμ∏ªe ¿CG zÉ``Ñ`«`H{
»`` fÉ`` °` `ù` `fEGh …QÉ`` °` `†` `M çhQƒ`` `ª` ` H
Oƒ¡L ∞JÉμàJ ¿CG ≥ëà°ùj ≥``jô``Y
®ÉØëdG π`` LCG ø``e äÉ``¡`é`dG ∞∏àîe
ájhó«dG ±ôëdG ¿CG É kë°Vƒe ,¬«∏Y
øe Évª¡e GkAõ`` L πqμ°ûJ ájó«∏≤àdGh
Ö∏£àj »àdG ájQÉ°†ëdG äÉÑ°ùàμªdG
É¡àeGóà°SG
Éæª°Vh É¡«∏Y ®É``Ø`ë`dG
.¢ùª°T øH óªëe óFGQ |
±ôëdG ÜÉë°UCG äGQób AÉæHh π«gCÉJ
πªcCG ≈∏Y É¡à°SQÉªe øe º¡æqμªj ÉªH
øjôëÑdG AÉ``æ`HCG ø``e ΩOÉ``≤`dG π«édG ≈``dEG ∫É``ë`dG á©«Ñ£H É¡∏≤f º``K ø``eh ¬``Lh
zÉÑ«H{ áeÉ©dG IQGOE’G ó¡©e ¿hÉ©J áÑ°SÉæªH ∂dP AÉL .á«YGóHEGh IôμàÑe ¥ô£H
±ôëdG ÜÉë°UC’ »ÑjQóJ èeÉfôH ºjó≤àd ¢VQÉ©ªdGh áMÉ«°ù∏d øjôëÑdG áÄ«gh
.á«æjôëÑdG ájó«∏≤àdG äÉYÉæ°üdGh ájhó«dG
»a ¢VQÉ©ªdGh áMÉ«°ù∏d øjôëÑdG áÄ«g ¬H ™∏£°†J …òdG QhódÉH OÉ°TCGh
IQGOE’G ó¡©e ¿hÉ©J ¿CG ≈dEG Gkô«°ûe ,ájó«∏≤àdGh ájhó«dG ±ôëdG ≈∏Y ®ÉØëdG
á∏°UGƒàe á«ªæJh áeGóà°SG ≥«≤ëJ ≈∏Y É¡°UôM ¢ùμ©j áÄ«¡dG ™e áeÉ©dG
´É£≤dG Gò¡H ΩÉªàg’G ™«é°ûJ ∫ÓN øe øjôëÑdG áμ∏ªe »a »aôëdG ´É£≤∏d
ÖjQóJh ôjƒ£àH á°UÉîdG ó¡©ªdG á«é«JGôà°SG »a áeÉ¡dG QhÉëªdG óMCG ¬∏©Lh
.á«æWƒdG QOGƒμdG
ájhó«dG ±ôëdG ÜÉë°UC’ »ÑjQóJ èeÉfôH ™°Vh ¿G ¢ùª°T øH .O ±É°VCGh
•Gôîf’G ≈∏Y »æjôëÑdG ÜÉÑ°ûdG ™«é°ûJ »a ºgÉ°ù«°S ájó«∏≤àdG äÉYÉæ°üdGh
ÜÉë°UCG ø«μªJ ≈∏Y èeÉfôÑdG πª©«°S å«M ,∫ÉéªdG Gò``g »a ôÑcCG πμ°ûH
πLCG øe áeRÓdG á«ª«∏©àdG OGƒªdGh ±QÉ©ªdGh äGQÉ¡ªdÉH ºgójhõJh ±ôëdG
áaÉ°VEG ,øjôëÑdG »a …ó«∏≤àdGh »aôëdG πª©dÉH AÉ≤JQ’G ¬fCÉ°T øe Ée πc QÉμàHG
ÜÉÑ°û∏d º¡JGôÑN π≤æd á°UôØdG ø««aôëdG øe IôÑîdGh IAÉØμdG …hP íæe ≈dEG
.IOƒédGh IAÉØμdG øe iƒà°ùe ≈∏YCG ≈∏Y º¡ÑjQóJh
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ÉfhQƒc ¢Shô«a øe á«aÉ°VEG ä’ÉM »fÉªK »aÉ©J

..ájOƒ©°ùdG
á«fÉ°ùfE’G Oƒ¡édGh
ó«ªëŸG ó«ª

malmahmeed7@gmail.com

ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áμ∏ªªdG »``a »``MÉ``°`VC’G ´hô°ûe äQR Éªæ«M
¿ƒ∏©ØJ GPÉ``e :ø«dhDƒ°ùªdG ó``MCG âdCÉ°S ,äGƒæ°S òæe èëdG º°Sƒe ∫ÓN
IQÉb ΩÉ``©`WE’ »Øμj ¬``fEG ..»``MÉ``°`VC’Gh Ωƒë∏dG øe πFÉ¡dG ºμdG Gò``g πμH
»fÉ°ùfE’G É``gQhO øe ÉbÓ£fGh ájOƒ©°ùdG ¿EG :ÓFÉb ÜÉLCÉa ??..É¡∏ªcCÉH
á«HôY ádhO 20 øe ôãcCG ≈∏Y Ωƒë∏dG √òg ™jRƒàH Ωƒ≤J »eÓ°SE’G É¡é¡fh
,GôëHh GƒLh GôH ¬∏≤æH ÉfÉée πØμàJh ,É«≤jôaEGh É«°SBG IQÉb »a á«eÓ°SEGh
íHòdGh »Ñ£dG ∞°ûμdG πHÉ≤e Ωƒ°SQ hCG ≠dÉÑe …CG ájOƒ©°ùdG ≈°VÉ≤àJ ’h
¿ƒ∏ª©j ¢üî°T ∞dCG 40 øe ôãcCG ∑Éægh ,π«°UƒàdGh ójôÑàdGh ∞«∏¨àdGh
¬eó≤J Gòg πch ..äÉ°ü°üîàdGh ∫ÉªYC’G ™«ªéH »MÉ°VCÓd ïdÉ°ùªdG »a
.¿ÉéªdÉH ájOƒ©°ùdG áeƒμëdG
10 √Qó``b É«dÉe ÉªYO ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áμ∏ªªdG âeób ¢ùeC’ÉHh
ÉfhQƒc ¢Shô«a áëaÉμªd ;á«ªdÉ©dG áë°üdG áª¶æªd »μjôeCG Q’hO ø«jÓe
QÉ°ûà°ùªdG ìô°U (¢``SGh) ájOƒ©°ùdG AÉÑfC’G ádÉch øY Ó≤fh .óéà°ùªdG
áKÉZEÓd ¿Éª∏°S ∂∏ªdG õcôe ≈∏Y ΩÉ©dG ±ô°ûªdG …Oƒ©°ùdG »μ∏ªdG ¿GƒjódÉH
¬«LƒJ ¿EG{ :á©«HôdG õjõ©dG óÑY øH ¬∏dGóÑY QƒàcódG á«fÉ°ùfE’G ∫ÉªYC’Gh
ºjó≤àH Oƒ©°S ∫BG õjõ©dG óÑY øH ¿Éª∏°S ∂∏ªdG ø«Øjô°ûdG ø«eôëdG ΩOÉN
¢ùμ©jh ,áμ∏ªª∏d π«ÑædG »fÉ°ùfE’G QhódG ó°ùéj ,áª¶æª∏d »dÉªdG ºYódG
.zá«fÉ°ùfE’G ÉjÉ°†≤dG áeóN »a ÉgOQGƒeh É¡JÉfÉμeEG ô«î°ùJ ≈∏Y É¡°UôM
¿CÉ°ûdG QÉ°ùe ,øjQÉ°ùe ≈∏Y πª©J ájOƒ©°ùdG á«fÉ°ùfE’G Oƒ¡édG GóHCGh ÉªFGO
â∏¨°ûfG …ò``dG âbƒdG »ah ,»dhódGh »ª«∏bE’G ¿CÉ°ûdG QÉ°ùeh ,»∏ëªdG
,É¡«a ø«ª«≤ªdGh É¡«æWGƒe ,áeÓ°Sh áë°U ßØM ≈∏Y ºdÉ©dG ∫hO πc
ÉfhQƒc ¢Shô«a á¡LGƒªd ,É¡«°VGQCG »a QGô≤à°S’Gh øeC’G ÜÉÑàà°SG »ah
É¡«æWGƒe áeÓ°Sh áë°U ßØëH á∏¨°ûæe ájOƒ©°ùdG âfÉc ,z19 ó«aƒc{
QhO .É©«ªL á«fÉ°ùfEÓd QGô≤à°S’Gh øeC’G ¿ƒ°U »ah ,™ªLCG ájô°ûÑdGh
,ôªà°ùeh π°UGƒàe ,º«¶Yh ô«Ñc »fÉ°ùfE’G ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áμ∏ªªdG
É¡«∏Y â¶aÉM ájQÉ°†M á«fÉ°ùfEG ájDhQ ≥ah ,πFÉ°ùªdGh OhóëdG πc RhÉéàj
ø«Øjô°ûdG ø«eôëdG ΩOÉN IOÉ«≤H Gòg Éæeƒj ≈àM ∫hC’G ¢ù°SDƒªdG ó¡Y òæe
äÉÄ«¡dG .√É`` YQh ¬∏dG ¬¶ØM ,Oƒ©°S ∫BG õjõ©dG óÑY ø``H ¿Éª∏°S ∂∏ªdG
,¿hócDƒj ,ô«ãc ºgô«Zh »dhódG ∂æÑdGh á«dhódG äÉª¶æªdGh á«fÉ°ùfE’G
»g ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áμ∏ªªdG ¿CG ,á«ª°SôdG äÉfÉ«ÑdGh äÉ«FÉ°üMEÓd É≤ah
á«Hô©dG áμ∏ªªdG ¬àeób Ée ¿CGh ,ºdÉ©dG »a äGóYÉ°ùª∏d ø«ëfÉªdG ôÑcCG øe
Oƒ¡édG .»ªdÉ©dG »FÉªfE’Gh »fÉ°ùfE’G πª©dG ºYO »a º¡°SCG ájOƒ©°ùdG
á``jDhQh ,áë°VGh á«é«JGôà°SG øe ÉbÓ£fG »JCÉJ ,ájOƒ©°ùdG á«fÉ°ùfE’G
hCG á«é«∏îdG ∫hó∏d ¢ù«d ,™«aôdG »fÉ°ùfE’G …OÉjôdG Qhó∏d Gõjõ©Jh ,áÑbÉK
ºdÉ©dG ∫hO ™«ªL ≈dEG ¬æμdh ,Ö°ùëa ájƒ«°SB’G hCG á«eÓ°SE’G hCG á«Hô©dG
á«fÉ°ùfE’G Oƒ¡édG .á«FÉæãà°SG äGQƒ£Jh ,´É``°`VhCGh ±hô¶H ôªJ »àdG
AÉ°ûfEG ’h ,∞MÉ°üeh Öàc ’h ,™eGƒLh óLÉ°ùe AÉæH â°ù«d ,ájOƒ©°ùdG
’h ,á``jhOCGh äÉYôÑJ ’h ,ájòZCGh ’GƒeCG â°ù«dh ,¢SQGóeh äÉ«Ø°ûà°ùe
äÉbhCG »a â°ù«dh ,á«à°ùLƒdh á«æa äGóYÉ°ùe hCG ,á«ÑW äGó©eh Iõ¡LCG
¬æe ôãcCGh ,∂``dP πc »g ,äÉfÉ°†«ØdGh ∫R’õ``dG hCG ,çQGƒ``μ`dGh ÜhôëdG
ødh ó©J ø``dh ,≈°üëJ ’h ó©J ’ ájOƒ©°ùdG á«fÉ°ùfE’G Oƒ¡édG .∂dòc
ø«eôëdG ΩOÉN IOÉ«≤H ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áμ∏ªªdG π¶à°S ∂dòd ..≈°üëJ
ºYGódGh ,óFGôdGh óFÉ≤dG »g ,ÉªgÉYQh ¬∏dG Éª¡¶ØM √ó¡Y »dhh ø«Øjô°ûdG
á«fÉ°ùfE’G á«ªæJh Ωó≤Jh ,á``MGQh ø``eCGh áeÓ°Sh áë°üd ôÑcC’Gh ∫hC’G
ô«N ¬∏dG ÉgGõLh ,ø«Øjô°ûdG ø«eôëdG OÓH ¬∏dG ßØM ..AÉ©ªL ájô°ûÑdGh
.QÉgOR’Gh Qƒ£àdGh ,QGô≤à°S’Gh øeC’G áª©f É¡«∏Y ΩGOCGh ,AGõédG

¿É``æ°SC’G äGOÉ``«Y ió``MEÉH π``ª©j Ö``«ÑW ±É``≤jEG :á``ë°üdG IQGRh
»dõæªdG ôéëdG äGAGô``LEG ¬àØdÉîªd á``eÉ©dG áHÉ«ædG ≈dEG ¬àdÉMEGh á``°UÉîdG

∫õ©dGh ájÉbƒdG ¿CÉ°ûH (13) º``bQ
≈∏Y ø``«` fGƒ``≤` dG ≥``Ñ`£`J ,êÓ`` ©` `dGh
GOÉ``æ`à`°`SGh .á``ª` ¶` fC’G ∞``dÉ``î`j ø``e
≥«Ñ£J ºàj (121) ºbQ QGô≤dG ≈dEG
’ Ióªd áHƒ≤©dGh ¢ùÑëdÉH IOÉªdG
π≤J ’ á``eGô``¨`Hh ô¡°TCG 3 ø``Y π≤J
øY ≈ØNCG øe πμd ,QÉæjO 1000 øY
hCG QÉ°S ¢VôªH ÉHÉ°üe É°üî°T ó°üb
ÖÑ°ùJ hCG ,ihó©∏d øjôNB’G ¢VôY
ò«ØæJ ™æe hCG ô«¨∏d ihó©dG π≤æH
.¢VôªdG QÉ°ûàfG ™æªd AGôLEG
∂dòc ºJ ¬fCÉH IQGRƒdG âgƒfh
∞dÉîªdG Ö«Ñ£dG ´ƒ°Vƒe á``dÉ``MEG
ø¡ªdG ádhGõªd á«æWƒdG áÄ«¡dG ≈dEG
¿Éé∏d zGô¡f{ á«ë°üdG äÉeóîdGh
äÉ``«` bÓ``NCG ¬``à`Ø`dÉ``î`ª`d á``«` Ñ` jOCÉ` à` dG
.áæ¡ªdG ádhGõe

ÖæéJh ,É``eƒ``j 14 Ió``ª`d á∏°üØæe
ºgô°ûf Öæéàd øjôNB’ÉH •ÓàN’G
»a ™ªàéª∏dh º¡JÓFÉ©d ¢Shô«Ø∏d
.¬H º¡àHÉ°UEG ∫ÉM
É¡fCÉH áë°üdG IQGRh âë°VhCGh
ájRGôàM’G äGAGôLE’G áaÉc äòîJG
å«M ,áeRÓdG á«FÉbƒdG ô«HGóàdGh
á©bGƒdG ¿Éæ°SC’G IOÉ«Y ≥∏¨H âeÉb
Éªc ,É``jk RGô``à`MG ∞«°ùdG á≤£æe »a
ócCÉà∏d ø«£dÉîªdG ™«ªL ¢üëa ºJ
¢Shô«a øe ºgƒ∏Nh º¡àeÓ°S øe
.(19ó«aƒc) ÉfhQƒc
Ö«Ñ£dG ¿CG IQGRƒ`` dG äOÉ`` aCGh
áeÉ©dG áë°üdG ¿ƒfÉb áØdÉîªH ΩÉb
GOÉæà°SGh ,2018 ΩÉ©d (34) º``bQ
2020 áæ°ùd (20) ºbQ QGô≤dG ≈``dEG
QGô≤dGh ,ájQÉ°ùdG ¢VGôeC’G ójóëàH

»aÉ©J áë°üdG IQGRh âæ∏YCG
¢Shô«a øe á«aÉ°VEG ä’ÉM »fÉªK
ø«æWGƒªd (19 ó``«`aƒ``c) É``fhQƒ``c
äÉæWGƒe â°Sh ø««æjôëH ø«æKG
õcôe ø``e º``¡`LGô``NEGh ,äÉ«æjôëH
º¡«≤∏J ó©H ∂``dPh ,êÓ``©`dGh ∫õ©dG
âëJ á``eRÓ``dG á``jÉ``Yô``dGh êÓ``©` dG
¢ü°üîàªdG »Ñ£dG ºbÉ£dG ±Gô°TEG
∫õ©dÉH á°UÉîdG õcGôªdG ó``MCG »``a
ô«jÉ©ªdG π``°` †` aCG ≥`` ah ,êÓ`` ©` `dGh
áª¶æe ¬H â°UhCG Ée Ö°ùëH á«dhódG
Oó©dG ∂dòH π°ü«d ,á«ªdÉ©dG áë°üdG
22 ≈dEG á«aÉ©àªdG ä’Éë∏d »dÉªLE’G
.áμ∏ªªdG »a ¿B’G ≈àM ádÉM
¬`` `fCG IQGRƒ`` ` ` ``dG â`` `ë` ` °` ` VhCGh
AGô``LEG ó©H ä’É``ë`dG êGô`` NEG Qô≤J
øe ócCÉàdGh ájôÑàîªdG ¢UƒëØdG
É¡fCG IócDƒe ,¢Shô«ØdG øe ºgƒ∏N
á«aÉ©àªdG ä’ÉëdG á©HÉàe π°UGƒà°S
IòîàªdG äGAGô`` LE’G Ö°ùëH É«ÑW
áë°U ßØëj ÉªH ,¢Uƒ°üîdG Gò¡H
.™«ªédG áeÓ°Sh
É``¡` Jƒ``YO IQGRƒ`` ` ` `dG äOó`` ` `Lh
ø«eOÉ≤dG ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒª∏d
á«HƒæédG É`` jQƒ`` ch É``«` dÉ``£` jEG ø``e
ø««YƒÑ°SC’G ∫ÓN ¿ÉæÑdh ô°üeh
ºbôdG ≈∏Y ∫É°üJ’G ≈dEG ø««°VÉªdG
ôÑY »fhôàμdE’G π«é°ùàdG hCG ,444
www.moh.gov. §``HGô``dG
.¢üëØdG óYƒe ádhóéd 444/bh
¿CG á``ë` °` ü` dG IQGRh â``æ` «` Hh
±É≤jEÉH âeÉb áeÉ©dG áë°üdG IQGOEG
äGOÉ«Y ióMEÉH πª©j …òdG Ö«Ñ£dG
∞«°ùdG á≤£æªH á°UÉîdG ¿Éæ°SC’G
,áeÉ©dG áHÉ«ædG ≈``dG ¬àdÉMEG âªJh
ôéë∏d ™°†îj Ö«Ñ£dG ¿É``c å«M
ió`` MEG ø``e ¬``JOƒ``Y ó``©`H »``dõ``æ`ª`dG
¢``Shô``«`a É``¡`«`a »``°`û`Ø`à`ª`dG ∫hó`` ` dG
Ωõà∏j º``dh ,(19 ó``«`aƒ``c) É``fhQƒ``c
áeRÓdG äÉª«∏©àdGh äGOÉ``°` TQE’É``H
áaôZ »a AÉ≤ÑdG IQhô°†H á∏ãªàªdG

»dhO ô«ÑN ™``e åëÑj áë°ü∏d ≈∏YC’G ¢``ù«FQ
ÉfhQƒc ¢``Shô«a AGƒ``àM’ ø``jôëÑdG Oƒ``¡L
™°Vhh ,QÉ£ªdG øe áeOÉ≤dG ä’ÉëdG ™e πeÉ©à∏d á£N
≥jôa ¢ü«°üîJh ájôëÑdGh ájôÑdG òaÉæª∏d §£N
.äGó©ªdGh äÉeõ∏à°ùªdG ó°UQh á©HÉàªd
É kMô°T áØ«∏N ∫BG ¬∏dGóÑY øH óªëe ï«°ûdG Ωóbh
ó«aƒc) ÉfhQƒc ¢Shô«a ¿CÉ°ûH äGóéà°ùªdG ôNBG øY
á«FÉbhh ájRGôàMG äGAGôLEG øe √ò«ØæJ ºàj Éeh (19
»fGó«e ≈Ø°ûà°ùe ¢ü«°üîJ É¡ªgCGh ,¿CÉ°ûdG Gò¡H
á©HÉàªdGh äÉ¡«LƒàdG ≈∏Y AÉæH êQÉîdG øe ø«eOÉ≤∏d
ÖFÉf ó¡©dG »dh »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U øe Iójó°ùdG
AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«Fôd ∫hC’G ÖFÉædG ≈∏YC’G óFÉ≤dG
äÉbÉ£dG π``c ô«î°ùJ ≈``dEG »©°ùdG QÉ`` WEG »``a ∂``dPh
¢Shô«Ø∏d …ó°üàdG QGôªà°SG ≈dEG áaOÉ¡dG äÉ«fÉμeE’Gh
ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒªdG πc áë°Uh áeÓ°S ¿Éª°Vh
∫BG ¬∏dGóÑY øH óªëe ï«°ûdG åëHh .áμ∏ªªdG »a
ájRGôàM’G ô«HGóàdG º««≤J ôFGõdG ô«ÑîdG ™e áØ«∏N
¢üëØdG øcÉeCGh òaÉæªdG »a áμ∏ªªdG É¡JòîJG »àdG
ô«ÑîdG OÉ°TCG ,¬ÑfÉL øe .êÓ©dGh ∫õ©dGh ôéëdGh
…QÉ°ûà°SGh ô«ÑN -¿ƒ``à` °` TCG ¿ƒ``L Qƒ°ù«ahôÑdG
»a øjôëÑdG áμ∏ªe äGAGôLEGh Oƒ¡éH áeÉ©dG áë°üdG
πª©dGh ,(19 ó«aƒc) ÉfhQƒc ¢Shô«a ™e πeÉ©àdG
πc ÉgPÉîJG ∫ÓN øe √QÉ°ûàfG ™æeh ¬FGƒàMG ≈∏Y
≥«Ñ£Jh IôμÑªdG äGOGó©à°S’Gh ,á«FÉbƒdG ô«HGóàdG
á«dhódG ô«jÉ©ªdG ™e áªFGƒàªdG áeRÓdG äGAGô``LE’G
≈∏Y ≈``æ`KCGh ,á«ªdÉ©dG áë°üdG áª¶æe äÉ«°UƒJh
∫hódÉH áfQÉ≤e áμ∏ªªdG É¡JòîJG »àdG äGAGô`` LE’G
.iôNC’G

¬∏dGóÑY ø``H óªëe ï«°ûdG Ö«ÑW ≥jôØdG ó``cCG
¢ù«FQh áë°ü∏d ≈∏YC’G ¢ù∏éªdG ¢ù«FQ áØ«∏N ∫BG
ó«aƒc) ÉfhQƒc ¢Shô«Ød …ó°üà∏d »æWƒdG ≥jôØdG
ÖMÉ°U Iô°†M ø``e äÉ¡«LƒàH áμ∏ªªdG ¿CG (19
πgÉY áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y ø``H ó``ª`M ∂``∏`ª`dG á``dÓ``é`dG
ƒª°ùdG ÖMÉ°U øe á``HhDhO á©HÉàeh ióØªdG OÓÑdG
ó¡©dG »dh áØ«∏N ∫BG óªM øH ¿Éª∏°S ô«eC’G »μ∏ªdG
¢ù∏ée ¢ù«Fôd ∫hC’G ÖFÉædG ≈``∏`YC’G óFÉ≤dG ÖFÉf
…ó°üà∏d á``«`eGô``dG Oƒ``¡`é`dG π``c π``°`UGƒ``J ,AGQRƒ`` `dG
áeÓ°S ¿É``ª`°`†`d (19 ó``«` aƒ``c) É``fhQƒ``c ¢``Shô``«`Ø`d
äGQOÉÑªdÉH É kgƒæe ,ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒªdG áë°Uh
øeh ,áμ∏ªªdG É¡H âeÉb »àdG Iójó©dG äGAGô``LE’Gh
äGóéà°ùe á©HÉàªd äÉ«∏ªY á``aô``Z AÉ``°`û`fEG É``¡`ª`gCG
ábÉ£dG ™``aQ ≈∏Y πª©dGh ,¢Shô«ØdG ™``e πeÉ©àdG
AÉL .êÓ©dGh ∫õ©dGh ôéëdGh ¢üëØ∏d á«HÉ©«à°S’G
øH óªëe ï«°ûdG Ö«ÑW ≥jôØdG ∫ÉÑ≤à°SG iód ∂dP
áë°ü∏d ≈∏YC’G ¢ù∏éªdG ¢ù«FQ áØ«∏N ∫BG ¬∏dGóÑY
-¿ƒà°TCG ¿ƒ``L Qƒ°ù«ahôÑdG ¢ùeCG ¢ù∏éªdG ô≤ªH
¬JQÉjR áÑ°SÉæªH áeÉ©dG áë°üdG …QÉ°ûà°SGh ô«ÑN
≈∏YC’G ¢ù∏éªdG ¢ù«FQ ócCG å«M ,øjôëÑdG áμ∏ªªd
á«æWƒdG ÉgOƒ¡L π°UGƒJ øjôëÑdG áμ∏ªe ¿CG áë°ü∏d
ó«aƒc) É``fhQƒ``c ¢Shô«Ød …ó°üàdG »a á°ü∏îªdG
,á°ü°üîàªdG á«Ñ£dG QOGƒμdGh ¥ôØdG ácQÉ°ûªH (19
™e ô°TÉÑªdG ≥«°ùæàdÉH »æWƒdG ≥jôØdG ΩÉ``b å«M
øe) äÓMôdG ∞bƒH á°üàîªdG á«ª°SôdG äÉ¡édG πc
™°Vhh ¢Shô«ØdG É¡H ô°ûàfG »àdG ≥WÉæªdG (≈``dEGh

…RGôàMG AGôLEÉc á``«fÉª∏°ùdG ≈Ø°ûà°ùe »a á«LÓ©dG äGó``MƒdG ióMEG ≥∏Z
¬H â°UhCG Ée Ö°ùëH á«dhódG ô«jÉ©ªdG π°†aCG ≥ah ºàJ »àdGh
PÉîJÉH âeÉb É¡fCÉH IQGRƒ``dG äOÉ``aCGh .á«ªdÉ©dG áë°üdG áª¶æe
™«ªL ¢üëØH á«FÉbƒdG ô«HGóàdGh ájRGôàM’G äGAGô``LE’G áaÉc
ø«°VôªªdGh AÉÑWC’G áaÉc ¢üëah ,áHQóàªdG áÑ«Ñ£∏d ø«£dÉîªdG
èFÉàædG äô``¡`XCG å«M ,á«LÓ©dG Ió``Mƒ``dG »``a É¡d ø«£dÉîªdG
,(19 ó«aƒc) ÉfhQƒc ¢Shô«a øe ºgƒ∏Nh º¡àeÓ°S

ºJ ¬fCÉH IQGRƒdG âæ«Hh .(19 ó«aƒc) ÉfhQƒc ¢Shô«ØH É¡àHÉ°UEÉH
äÉÑ«JôàdG ™«ªL øe AÉ¡àf’Gh ,πeÉμdÉH Égô«¡£Jh IóMƒdG º«≤©J
ócDƒJh .iô``NCG á«ÑW ¥ôØH ,ó``Z Ωƒ``j Ió``Mƒ``dG πªY ±ÉæÄà°S’
∫õ©dG õcôe ≈dEG áHQóàªdG áÑ«Ñ£dG π≤æH âeÉb É¡fCG áë°üdG IQGRh
ºbÉ£dG ±Gô°TEG âëJ áeRÓdG ájÉYôdGh êÓ©dG É¡«≤∏àd ,êÓ©dGh
,êÓ©dGh ∫õ©dÉH á°UÉîdG õcGôªdG óMCG »a ¢ü°üîàªdG »Ñ£dG

≈°VôªdG áeÓ°Sh áë°U ¿CG ócDƒJ ¿CG áë°üdG IQGRh Oƒ``J
áë°U ≈∏Y ®ÉØëdG ¿Éª°†d iƒ°üb á``jƒ``dhCG á«Ñ£dG QOGƒ``μ`dGh
äGóMƒdG ióMEG ≥∏Z ºJ ¬fCG IQGRƒdG í°VƒJh ,™«ªédG áeÓ°Sh
¿CG ó©H …RGôàMG AGôLEÉc »Ñ£dG á«fÉª∏°ùdG ≈Ø°ûà°ùe »a á«LÓ©dG
á£dÉîe âfÉc áHQóàe áÑ«Ñ£d ájôÑàîªdG ¢üëØdG èFÉàf äô¡XCG
,êQÉ``î`dG ø``e á``eOÉ``≤`dG É``¡`Jó``dGh »``gh áªFÉ≤dG ä’É``ë` dG ió`` ME’

áeÉ©dG ájƒfÉãdG AÉæãà°SÉH

∫hC’G π°üØdG è``FÉàf OÉ``ªàYGh »fÉãdG »``°SGQódG π°üØdG AÉ``¨dEÉH »``HÉ«f ìô``à≤e
≈dEG êÉàëJ √ògh ,áª«∏°S á£N ≥ah ¬≤«°ùæJh
á«∏ªY ¿G âæ«Hh .≥«Ñ£àdG πÑb á≤ª©e á°SGQO
ôjƒ£Jh ó©H ø``Y º«∏©àdG »``a Ö``dÉ``£`dG º««≤J
á«∏ªY øY ∞∏àîJ ,√Gƒà°ùe á©LGôeh √ô«jÉ©e
Ö«¨j å«M ,…ó«∏≤àdG º«∏©àdG »a ÖdÉ£dG º««≤J
√ôjƒ£Jh √Gƒà°ùe á``©`LGô``e »``a º∏©ªdG QhO
á«YÉLôà°S’G ájò¨àdG{ á«HôàdG »a ≈ª°ùj ÉªH
∫ÉÑb º∏©ªdG øe Iô°TÉÑªdG π©ØdG IOQ hCG zájQƒØdG
.í«ë°U ¢ùμ©dGh ÖdÉ£dG

øe ójó©dG ¿CG Éªc ,É«Ñ∏°S É©HÉW »£©j ∫É©ØdG
ºgQÉμaCG øY ô«Ñ©àdG ≈∏Y øjQOÉb ô«Z ÜÓ£dG
»¡Ø°ûdG π``°`UGƒ``à`dG ≈`` dEG ¿ƒ``LÉ``à`ë`jh ,É«HÉàc
OGƒªdG ¢†©Hh ,¬fhó≤à©j ÉªY ô«Ñ©à∏d ô°TÉÑªdG
∫É°üjE’ »fÉ°ùfE’G πeÉ©dG ≈dG êÉàëJ á«ª∏©dG
áÄ«ÑdG ÜÉ``«` Z ¿CG ≈`` ` dG äQÉ`` °` `TCGh .á``eƒ``∏`©`ª`dG
øe ∞©°†j ,ó©H øY º«∏©àdG á«∏ª©d áÑ°SÉæªdG
√òg ÜÉ«Zh ,¢SQó∏d ÖdÉ£dG ÜÉ©«à°SG á«fÉμeEG
¢SQódG Oƒ``Lh ≈∏Y É«éjQóJ ¢ùμ©æj áÄ«ÑdG

âbƒdG »a ¢SÉ°ùM ™°Vh øe øjôëÑdG ¬H ôªJ
»a áªgÉ°ùeh á«°SÉ°SCG áÄ«H OƒLh Ωó©d ,»dÉëdG
á«æH ≈dEG áLÉëH ¬fEG å«M ó©H øY º«∏©àdG ìÉéf
,Üƒ°SÉM Iõ¡LCG ôaGƒJ å«M øe ,áæ«àe á«àëJ
¿ƒμj Éªe ,âfôàfE’ÉH ∫É°üJÓd á«dÉY áYô°Sh
.™«ªédG ≈∏Y áÑ©°Uh GóL á«dÉY É¡≤«Ñ£J áØ∏μJ
GOƒLh PÉà°SC’Gh º∏©∏d ¿G IôcòªdG äócCGh
»a »``fÉ``°`ù`fE’G π``eÉ``©`dG ¿Gó``≤` a ¿G å«M ,Éª¡e
¢TÉ≤ædGh QGƒ``ë`dG ÜÉ«Zh ,á«ª«∏©àdG á«∏ª©dG

ó``ª` Mh Ωƒ``∏` °` ù` dG ó`` ª` `MG ÜGƒ`` `æ` ` dG Ωó`` ≤` `J
áÑZôH ìôà≤ªH ô«e’GóÑY Ö``æ`jRh »égƒμdG
»fÉãdG »°SGQódG π°üØdG AÉ¨dE’ ∫Éé©à°SG áØ°üH
AÉæãà°SÉH ∫h’G »°SGQódG π°üØdG èFÉàf OÉªàYGh
áØ°üH ìôà≤ªdG ™aQ ºJ å«M ,áeÉ©dG ájƒfÉãdG
á°ù∏L ∫É``ª`YCG ∫hó``L »``a ¬°Vô©d ∫Éé©à°S’G
»a AÉLh .∫ÉªYCG øe óéà°ùj Ée óæH âëJ Ωƒ«dG
áÑZôH ìGôàb’G ´ƒ°Vƒe ¿G á«MÉ°†jE’G IôcòªdG
Éeh ,áeÉ©dG áë∏°üªdG äGQÉÑàYG ∫ƒM Qƒëªàj

ájƒæ°S IRÉ``LEG É``fhQƒc ¢``Shô«Ød á``jRGôàM’G á``∏£©dG ÜÉ``°ùàMÉH »``HÉ«f ìGô``àbG
∞«°üdG »``a »fÉãdG »°SGQódG π``°üØdG ¢``†jƒ©J ºàj ¿CG ≈``∏Y á``Ñ∏£dGh ø``«ª∏©ª∏d
,º¡d »°SGQódG π«°üëàdG ≈∏Y ôKDƒj
¢UôØdG DƒaÉμJ CGóÑªH πîj ¬``fCG Éªc
≈∏Y OÉªàY’G ºJ Ée GPEG áÑ∏£dG ø«H
∫hC’G »``°``SGQó``dG π``°`ü`Ø`dG è``FÉ``à` f
.º««≤àdG Ö°ùëH

áμ∏ªªdG É``¡`Jò``î`JG »``à` dG á``«`FÉ``bƒ``dG
øe ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒªdG ájÉªëd
¿CG IócDƒe ,ÉfhQƒc ¢Vôe QÉ°ûàfG
»°†≤J áÑ∏£∏d á``eÉ``©`dG áë∏°üªdG
ÉªH ΩÉ©dG Gòg á°SGQódG AÉ¨dEG Ωó©H

.ΩOÉ≤dG ¢ù£°ùZCG ô¡°T ∞°üàæe ≈àM
ìôà≤ªdG øe ±ó¡dG ¿EG âdÉbh
Iôàa ∫ƒW øe áÑ∏£dG Qô°†J ΩóY ƒg
Ióe ≈dEG π°üà°S »àdG á°SGQódG ≥«∏©J
ájRGôàM’G äGAGôLE’G πX »a ô¡°T

ájƒæ°S IRÉ``LEÉ`c É``fhQƒ``c ¢Shô«Ød
∫ÉØWC’G ¢VÉjQh áÑ∏£dGh ø«ª∏©ª∏d
,ábÉYE’G …hòd á«∏«gCÉàdG õcGôªdGh
π``°`ü`Ø`dG ¢``†` jƒ``©` J º``à` j ¿CG ≈``∏` Y
∞«°üdG π°üa »a »fÉãdG »°SGQódG

á``eƒ``°`ü`©`e Ö`` FÉ`` æ` `dG â``Ø` °` û` c
Ωó≤àJ ±ƒ°S É``¡`fCG ø``Y º«MôdGóÑY
≈``dEG ¬``à`dÉ``MEG ºà«d áÑZôH ìGô``à`bÉ``H
¿CÉ°ûH ∫Éé©à°S’G áØ°üH áeƒμëdG
á`` jRGô`` à` `M’G á``∏` £` ©` dG ÜÉ``°` ù` à` MG
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ájôØ©édG ±ÉbhC’G ¢ù«FQ πÑ≤à°ùj ∫ó©dG ôjRh
áëaÉμªd IòîàªdG á``jRGô``à`M’G äGAGô`` `LE’G øª°V
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…òdG ÇQÉ£dG ±ô¶dG ôFÉ°ùN ó``MGh ±ôW πªëàj
ácGô°T ∑Éæg ¿ƒμJ ¿CG Öéj ÉªfEGh ,áμ∏ªªdG ¬H ôªJ
…QÉÑLEG ƒg »ë°üdG ±ô¶dG ¿CG Éª«°S ’h ∂dP »a
hCG QÉ qéàdG ≈∏Y hCG áeƒμëdG ≈∏Y AGƒ°S ™«ªédG ≈∏Y
¢SÉædG ÜÉ°UCG ¿CG ó©H á°UÉN ,ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒªdG
»a AGƒ°S á«LQÉîdG äÉ©ªéàdG øe ±ƒîdG øe A»°T
.z¢Shô«ØdG QÉ°ûàfG øe ÉaƒN ºYÉ£ªdG hCG äÉ©ªéªdG
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Óé©à°ùe ÉMôà≤e »eƒ°ù©dG ∫OÉY ÖFÉædG ™aQ
¥ƒ°S Ωƒ°SQ π«°üëJ ∞bƒH áeƒμëdG ¬«a ÖdÉ£j
á«eƒμëdG äÉ``eó``î`dGh Ωƒ°SôdG ¢†«ØîJh πª©dG
ôªjh áμ∏ªªdG ¬H ôªJ …òdG ÇQÉ£dG ±ô¶dG ≈dEG Gkô¶f
…òdGh ,ÉfhQƒc ¢Shô«a QÉ°ûàfG ÖÑ°ùH ºdÉ©dG ¬H
ó∏ÑdG »a ájQÉéàdG ácôëdG »a ô«Ñc OƒcQ ≈dEG iOCG
âbƒdG »``a â``bDƒ`ª`dG ôØ°ùdG ≥«∏©J ó©H Éª«°S ’h
.»dÉëdG
Ωƒ°SôdG ¢†«ØîJ Ö``é`j{ ¬Môà≤e »``a ∫É`` bh
áÄ«g Ωƒ°SQ ∞``bh É``¡`dhCGh ,á«eƒμëdG äÉeóîdGh
á«FÉHô¡μdG áaô©àdG ¢†«ØîJh ,πª©dG ¥ƒ°S º«¶æJ
Égô«Zh á«dÉëdG ô¡°TC’G »a QÉ qéàdG ≈∏Y ájQÉéàdG
IQÉ°ùN QÉéàdG A’Dƒ` g óÑμàj ’ »μd äÉeóîdG øe
.{á∏Ñ≤e ô¡°TC’ º¡∏ªY π°ûJ ób áMOÉa

اليوم

التاريخ

õ```cGô```ª```dG π``ª``°``û``j á````°````SGQó````dG ≥``«``∏``©``J
ÉfhQƒc áëaÉμe Oƒ¡L »a ΩÉ¡°SE’ÉH ¿ƒ``«æ©e AÉÑWC’G ™«ªL :AÉÑWC’G á``«©ªL
الخبر
πª©dG
IQGRƒ````d
á`
`
©`
`
HÉ`
`
à`
`
dG
á`
`
«`
`
∏`
`
«`
`
gC
É`à``dG Qhó````dGh
¿É°ùfEG ƒg Ö«Ñ£dG ¿CG á°UÉNh ,πª©dG »a
Gòg øe ájÉbƒ∏d äÉÄØdG ™«ªL ø«H »YƒdG ô°ûf
…òdG ôeC’G Gòg øY äƒμ°ùdG É¡æμªj ’ É¡fCG ≈dEG
ô«Z äÉaô°üàdG ¿EG AÉÑWC’G á«©ªL âdÉb
¬à∏FÉY ¬«∏Y ≈°ûîJh ¬°ùØf ≈``∏`Y ≈°ûîj
Ö``LGƒ``dG á``jOCÉ` J ø``μ`dh ,¢``Vô``ª` dGh ihó``©` dG
»Ñ£dG º°ù≤dG ≈∏Y ®ÉØëdGh ≈°VôªdG √ÉéJ
Éª¡e Ö«ÑW πμd ≈``dhC’G áÑJôªdG »a ¿É«JCÉj
.øªãdG ¿Éc
Oƒ¡éH Oó°üdG Gòg »a á«©ªédG âgƒfh
øe »ë°üdGh »Ñ£dG º``bÉ``£`dG OGô`` aCG ™«ªL
,ø«Ø©°ùeh ø«jôÑîeh ø««æah ø«°Vôªe
»a á«ë°üdGh á«Ñ£dG º``bGƒ``£`dG ¿EG â``dÉ``bh
πªëJ »a á«dÉY IAÉØc äô¡XCG øjôëÑdG áμ∏ªe
ô«Z á``FQÉ``£`dG ádÉëdG √ò``g »``a É¡à«dhDƒ°ùe
.ábƒÑ°ùªdG

.¢Shô«ØdG
OGô``aCG ™«ªéH AÉ``Ñ`WC’G á«©ªL â``HÉ``gCGh
iQÉ``°`ü`b ∫ò``Ñ` H »``ë` °` ü` dGh »``Ñ` £` dG QOÉ`` μ` `dG
ò«ØæJ »``a É``eó``b »°†ªdG π``LCG ø``e ºgOƒ¡L
¢Shô«a Qô°V øe óëdG »a á«eÉ°ùdG º¡àª¡e
äOó``Lh ,»æjôëÑdG ™ªàéªdG ≈∏Y ÉfhQƒc
»àdG Oƒ¡é∏d É¡æ«ªãJh É¡JOÉ°TEG á«©ªédG
º`` gQhOh ∫É``é`ª`dG √ò``g »``a AÉ``Ñ` WC’G É¡dòÑj
á«Ñ£dG äÉ°SQÉªªdG π°†aCG ≥«Ñ£J »a ∫É©ØdG
√ô¡¶j Éeh ,êÓ©dGh ¢üëØdG »a á«ë°üdGh
ä’ÉëdG ™e πeÉ©àdG »a áYGôH øe AÉ``Ñ`WC’G
ô«ÑμdG »fÉØàdGh ,áHÉ°üªdGh É¡«a ¬Ñà°ûªdG

ÉÑ°ùëJ IOhó°ûe ÜÉ°üYC’G ¬«a âbh »a »JCÉj
,¢Shô«ØdG Gò``g ¢Uƒ°üîH äGQƒ``£` J …C’
»aÓJ πLCG øe ábÉ°T »YÉ°ùe ™«ªédG ∫òÑjh
.√Qô°V
áμ∏ªe ôØæà°ùJ Éª«a ¬fEG á«©ªédG âdÉbh
ô°üM π`` LCG ø``e É``gOƒ``¡`L ™«ªL ø``jô``ë`Ñ`dG
πª©jh ÉfhQƒc ¢Shô«ØH áHÉ°üªdG ä’ÉëdG
øe ájÉbƒdG π``LCG øe ó``MGh ≥jôØc ™«ªédG
≈∏Y ÉjOƒLh Gô£N πãªj …òdG ¢Shô«ØdG Gòg
äÉaô°üàH ÅLÉØf ,πμc »æjôëÑdG ™ªàéªdG
Gƒfƒμj ¿CG ¢VôàØj ¢UÉî°TCG πÑb øe IPÉ°T
¿hOƒ≤j øe ºgh ,Oƒ¡édG ∂∏J »a ¢SÉ°SC’G ºg

QÉà¡à°S’Gh AÉÑWC’G ¢†©Ñd Ö«Ñ£d ádhDƒ°ùªdG
áeQÉ°üdG äGAGô`` ` LE’Gh äÉª«∏©àdG ò«ØæàH
A»°ùj ÉfhQƒc ¢Shô«a øe ájÉbƒdÉH á≤∏©àªdG
∫òÑj …òdG »ë°üdGh »Ñ£dG QOÉμdG á©ª°S ≈dEG
äÉeóN ô«aƒJ π``LCG øe Gó``L Iô«Ñc GOƒ¡L
.óéà°ùªdG ¢Shô«ØdG Gòg øe êÓ©dGh ájÉbƒdG
¢VôàØj AÉÑWCG ΩGóbEG á«©ªédG äôμæà°SGh
äÉª«∏©àdG ò«ØæJ »a ºgô«¨d Ihób Gƒfƒμj ¿CG
∂∏àH ∫ÓNE’G ≈∏Y ÉfhQƒc ¢Shô«ØH á°UÉîdG
ºgô«Z IÉ«Mh áë°U ¢†jô©Jh ,äÉª«∏©àdG
ájÉªM ≈∏Y ø«ª«dG Gƒª°ùbCG ºg Éª«a ,ô£î∏d
á«©ªédG äQÉ°TCGh ,¿É°ùfE’Gh ¢†jôªdG áë°U

õcGôeh ,á«YÉªàL’G á«ªæàdGh
á``°` UÉ``î` dG Ö`` jQó`` à` `dG ó``gÉ``©` eh
IQGRh π``Ñ``b ø```e á``°` ü` Nô``ª` dG
á``«`YÉ``ª`à`L’G á``«`ª`æ`à`dGh π``ª`©`dG
øY ø``«`ã`MÉ``Ñ`dG ø``e ø«HQóàª∏d
´É£≤dG »``a ø«∏eÉ©dG hCG π``ª`Y
…RGôàMG AGôLEÉc ∂dPh ,¢UÉîdG
»a áÑ∏£dG áeÓ°S ≈∏Y ¿ÉæÄªWÓd
É¡JòîJG »àdG äÉWÉ«àM’G Aƒ°V
QÉ°ûàfG ™æeh AGƒ``à`M’ á``dhó``dG
.(19 ó«aƒc) ÉfhQƒc ¢Shô«a

جهة النشر
áæé∏dG äÉ¡«LƒJ ≈∏Y AÉæH

™``°``SÉ``à``dG ≈`` à` `M ø`` «` `«` `aÉ`` °` `VEG
…QÉédG ¢SQÉe øe øjô°û©dGh
πª©dG IQGRh √ƒ``æ` J ,Ω2020
Gòg ¿CÉ` H á«YÉªàL’G á«ªæàdGh
õcGôªdG øe Óc πª°ûj ¬«LƒàdG
á«eƒμëdG á«∏«gCÉàdG Qhó`` `dGh
á«ªæàdGh πª©dG IQGRƒ``d á©HÉàdG
äÉfÉ°†ëdG QhOh ,á«YÉªàL’G
á``°`UÉ``î`dGh á``«` ∏` gC’G õ``cGô``ª` dGh
á`` `bÉ`` `YE’G …hP ¢`` UÉ`` î` `°` `TCÓ` `d
πª©dG IQGRh πÑb øe á°üNôªdG

ÖMÉ°U á``°` SÉ``Fô``H á«≤«°ùæàdG

¿Éª∏°S ô``«` eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG
الصفحة
ó¡©dG »``dh áØ«∏N ∫BG óªM ø``H

Ö``FÉ``æ`dG ≈`` ∏` `YC’G ó``FÉ``≤` dG Ö``FÉ``f
العدد
AGQRƒ``dG ¢ù∏ée ¢ù«Fôd ∫hC’G

á``°`SGQó``dG ≥«∏©J Iô``à`a ójóªàH

á``«` eƒ``μ` ë` dG ¢`` `SQGó`` `ª` ` dG »`` `a
الرابط اإللكتروني
º«∏©àdG äÉ°ù°SDƒeh á°UÉîdGh

á``°`UÉ``î`dGh á``«`eƒ``μ`ë`dG »``dÉ``©` dG
ø«YƒÑ°SCG Ióe ∫ÉØWC’G ¢VÉjQh
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...∑ô«¨d âeGO ƒd
¬©ÑàJ ¢SÉædGh áaÉë°üdGh ∫hC’G
ƒ``d{ Iô``«`¡`°`û`dG á``ª`μ`ë`dG
äÉcô°ûdG ió`` MEG ,Ö`` gP É``ª`æ`jCG
z∂«dEG â∏°Uh Ée ∑ô«¨d âeGO
á°ùªN Ébóæa äCÉ`°`û`fCG á«bóæØdG
»a É``ª`∏`Y É``¡``JGP ó``ë` H π``ã`ª`J
Gô«Ñc ’É``ã` ª` J Gƒ``∏` ª` Yh Ωƒ``é` f
á°SÉ«°ùdGh OÉ°üàb’Gh IQGOE’G
Ék ÑM ¥óæØdG ΩÉ``eCG ôëæjRQGƒ°ûd
¿G ¢``Vô``à` Ø` jh ,¥Ó`` ` ` `NC’Gh
,ô«¡°ûdG ºcÉëdG Gòg ≈dEG ÉkHô≤Jh
√ò¡a .É©«ªL Éæd Ék °SGôÑf ¿ƒμJ
.ô«Ñc πØM »``a ¬MÉààaÉH ΩÉ``≤`a
É¡ª¡Øfh É¡cQóf ƒ``d áªμëdG
øY ¿ƒdhDƒ°ùªdG √ó``Yh É¡æ«Mh
øe ô«ãμdG É¡æe Éæª∏©àd Ék ≤M
IRƒéëe áaôZ ¬``d ¿CÉ` H ¥óæØdG
.OÉ°üàb’Gh IQGOE’G ¿ƒæa
¬fÉμeEÉHh IÉ«ëdG ió``e ¬ª°SÉH
IÉ«ëdG ¿CG Éæª∏©J »¡a
.AÉ°ûj âbh …CG »a A»éªdG
πªLCG ¿CGh QGôªà°SÉH ô«¨àJ
ó`` YÉ`` ≤` `J äGƒ`` `æ` ``°` ``S ó`` `©` ` H
¿CGh .ô««¨àdG Gòg ƒg É¡«a Ée
á£∏°ùdG ó``≤` ah Ö``°`ü`æ`ª`dG ø``e
§ÑJôe ô°ûÑc ÉfQƒ£Jh Éæeó≤J
≠FÉ°üdG
ôØ©L
.O
:º∏≤H
è«¡ÑdG πØëdG ôcòJh É¡àeÉîah
Éª∏μa ,ô««¨àdG áYô°Sh ºéëH
¿CG Qô``≤`a ,¬JOÉ©°ùd ó`` YCG …ò`` dG
ÓeÉ°Th ÉjQòL ô««¨àdG ¿É``c
Ék eƒj É¡«a º«≤«d áaôZ Ö∏£jh ¥óæØdG ≈dEG Ögòj
Gòg ’ƒdh .πª°TCGh ´ô°SCG QÉgOR’Gh Qƒ£àdG ¿Éc
.ºJÉb ΩÓ``Xh ∞∏îJ »a ájô°ûÑdG â∏¶d ô««¨àdG
,º«¶©dG √ó``é`eh ¬``Jô``cGP É¡«a ó«©«d ø«eƒj hCG
πμ°ûH ô««¨àdG ≥«≤ëàd ≈©°ùj ¬à©«Ñ£H ¿É°ùfE’Éa
¬pdƒJ ºd IQGOE’G ¿CG »g É¡©bƒàj ºd »àdG ICÉLÉØªdG
πμ°ûH ¬JÉ«M hCG ,¬dõæe hCG ,¬∏ªY »a Ak Gƒ°S ,ºFGO
¢ù«d ¿CG áéëH áaô¨dG √AÉ£YEG â°†aQh ΩÉªàgG …CG
.¿É°ùfE’G IÉ«M øe AõL ô««¨àdÉa ,ΩÉY
.πeÉμdÉH Rƒéëe ¥óæØdG ¿CGh ≥Ñ°ùe õéM ¬jód
á``dhO ¿É```eR π``μ`d ¿CG á``ª`μ`ë`dG √ò`` g Éæª∏©J
Ö∏Wh ,¬dÉãªJ ÖfÉéH ΩÉfh AÉ£Z QÉ°†MEÉH ΩÉ≤a
»gh áª¡e ádÉ°SQ å©Ñ«d ;√hQƒ°üj ¿CG ¢SÉædG øe
á``aô``©`ª`dGh º``∏`©`dG »``a É``æ`«`≤`JQG Éª¡ªa ,’É`` ` LQh
¬fƒeôàëj ™«ªédG ¿Éc ,á£∏°ùdG »a ¿Éc ÉeóæY ¬fCG
ô«Z ¢û«©f ø∏a Iƒ``≤`dGh Ö°UÉæªdGh ágÉLƒdGh
Ö°üæªdG ∑ôJ ¿CG ó©Hh ,¬«dEG ¿ƒHô≤àjh ¬fƒ≤aÉæjh
á∏FGR »¡a ájô¨e âfÉc Éª¡e Ö°UÉæªdÉa ,ÉæfÉeR
GƒØj º``dh √ƒ``°`ù`fh ¬æY Ghó``©`à`HG á£∏°ùdG ó``≤`ah
Éª¡e »aô©ªdGh »ª∏©dG ÉfGƒà°ùeh ,Ωhó``J ø``dh
á«fÉa É¡Ñ°UÉæeh É«fódG »g Gòμg .¬©e ºgOƒYƒH
Qƒ£àdG Gò¡H ¿É°ùfE’Gh Qƒ£àj º∏©dÉa Ék eó≤àe ¿Éc
∫GRÉ``e ¢†©ÑdG GPÉª∏a ,ô°ûÑdG øe ó``MC’ Ωó``J º``dh
»JCÉà°Sh .IAÉØch Ék ª¡ah Ék ª∏Yh Ék é°†f ôãcCG ¿ƒμj
!?∂dP ¢ùμY Qƒ°üàj
ôãcCG º∏©H IÉ«ëdG »a É``gQhO òNCÉàd áeOÉb ∫É«LCG
Éæq e ¿hòNCÉ«°S ,π°†aCG IQÉ°†Mh ô``ahCG OQGƒ``eh
∫hDƒ`°`ù`e ™``e á``aó``°`ü`dG »æà©ªL Iô``à`a π``Ñ`b
Éeh ,Éfój »a Ée πch ∫ÉªdGh »°SGôμdGh Ö°UÉæªdG
ƒg ¿É``c ,á``dhó``dG äÉ°ù°SDƒe ió`` MEG »``a ≥HÉ°S
.¬H ø«ãÑ°ûàeh ø«μ°ùªàe Éæc
ƒg Ék «∏ªY ¿É``ch á°ù°SDƒªdG »``a »fÉãdG π``Lô``dG
Éæª∏Y ’h ÉfDhÉcP Óa QGôªà°SÉH ô«¨àJ ÉæJÉ«ëa
áÑYôe á`` jQGOE’G ¬àÑ«g âfÉμa ,»∏©ØdG ¢ù«FôdG
’h ÉæJƒb ’h ÉæJGhôK ’h á``jQGOE’G ÉæÑ°UÉæe ’h
∞«XƒàdG √ó``«` H ,á``°`ù`°`SDƒ`ª`dG »``a Ö`` gP É``ª` æ` jCG
ødh ,π``FGR ∂dP πμa Éfó∏îJ ¿CG ™«£à°ùJ Éæàë°U
≈∏Y ÉkeOÉf ¿Éc ¿EG ¬àdCÉ°S .äÉæ««©àdGh äÉ«bôàdGh
¿EGh ∂aô©j øe IôcGP »a iôcP iƒ°S ¬æe ≈≤Ñj
Ék ≤∏©àe ¬JóLƒa ¬«∏Y ¢Vôa …ò``dG óYÉ≤àdG QGô``b
k
.ïjQÉàdG Öàc »a ≈≤Ñ«°ùa Gó«L ∂¶M ¿Éc
¬fCG ó≤à©j å«M ,ágÉLƒdGh Ö°üæªdÉH ÉãÑ°ûàeh
ódƒfQCG ô«¡°ûdG ≥HÉ°ùdG É«fQƒØ«dÉc áj’h ºcÉM
ø«dhDƒ°ùªdG ¿CGh á°ù°SDƒª∏d »∏©ØdG ¢ù«FôdG ∫GRÉe
å«M ,á«ªgC’G ájÉZ »a Ék °SQO Éæ«£©j ôéæjRQGƒ°T
¬JÉª«∏©J ¿hO ø``e á°ù°SDƒªdG IQGOEG º¡æμªj ’
ƒg ¢†©ÑdG ¬«a ™≤j …ò``dG CÉ£îdG .¬JGQÉ°ûà°SGh
âëJ ´QÉ°ûdG »a ºFÉf ƒgh ¬d IQƒ°U ô°ûæH ΩÉb
»g É¡fhôjój GƒfÉc »àdG á°ù°SDƒªdG ¿CÉH OÉ≤àY’G
πØ°SCG Öàch ,õfhôÑdG øe ´ƒæ°üªdG ô«¡°ûdG ¬dÉãªJ
’ áªFGO á``jQGOE’G º¡Ñ°UÉæeh á°UÉîdG º¡àYQõe
™«ªédG º∏©«d ,±hô¶dG ô«¨àJ ∞«c πeCÉJ{ IQƒ°üdG
â∏°Uh Ée ºgô«¨d âeGO ƒd ¬fCG Gƒ°SÉæJh .∫hõJ
ºcÉM ¿Éc ÉeóæY ôéæjRQGƒ°T .zøeõ∏d ¿ÉeCG ’ ¬fCG
.º¡«dEG
QGô≤dG ÖMÉ°Uh á£∏°ùdG √ó«Hh É«fQƒØ«dÉc áj’h

zÉfhQƒc{ QÉKBG á¡LGƒªd »dÉe ¥hóæ°U AÉ°ûfEG :∫É``ªYCG ∫ÉLQ
…QÉéàdG ´É£≤dG øY AÉ``ÑYC’G ∞«Øîàd á∏é©à°ùe áØ°üH É``MGôàbG Ωó≤æ°S :Ωƒ``∏°ùdG
Iƒ≤dG ¢TÉ©fEG »a º¡°ùj Ée ájô«NCÉà`dG
á«∏ëªdG ¥ƒ°ùdG ¢Vƒ©jh á«FGô°ûdG
,á«LQÉîdG áMÉ«°ùdG ºéM ¢ü≤f øY
á``jQÉ``é`à`dG äÉ``©`ª`é`ª`dG ∑Ó`` e å`` Mh
≈∏Y ájô¡°ûdG äGQÉ``é` jE’G ¢†«Øîàd
.ô¡°TCG 6 Ióe ájQÉéàdG ∫ÉëªdG
»∏Y ∫É``ª``YC’G π``LQ ó`` cCG Éªæ«H
¥hóæ°U ø«μªJ AÉ°ûfEG IQhô°V º∏°ùªdG
¬d ¿C’ ÉfhQƒc ¢Shô«a á¡LGƒªd »dÉe
äÉ°ù°SDƒªdG IóYÉ°ùe »a Gô«Ñc GQhO
¿hÉ©àdÉH ∂dPh á£°SƒàªdGh Iô«¨°üdG
É¡«YÉ°ùe »a áeƒμëdG ºYód ∑ƒæÑdG ™e
∫Ó``N ø``e ,¢``Shô``«`Ø`∏`d …ó``°`ü`à`dG »``a
ø«≤dÉ©dG IóYÉ°ùeh á`` jhOC’G ô«aƒJ
á¡LGƒe »a IóYÉ°ùªdGh ,êQÉîdG »a
.ájOÉ°üàb’G äGô«KCÉàdG
º«gGôHEG ∫É``ª` YC’G π``LQ ∫ƒ``≤`jh
»dÉe ¥hóæ°U AÉ°ûfEÉH ÖMôf{ πæjR
¢Shô«a á¡LGƒe »a áeƒμëdG ºYód
πª©J É¡fC’ Ió«L IôμØdGh ,É``fhQƒ``c
»a ¢``UÉ``î`dG ´É``£`≤`dG á``cQÉ``°`û`e ≈``∏`Y
™e ≥``«`°`ù`æ`à`dÉ``Hh ™``ª`à`é`ª`dG á``eó``N
¢VôªdG QÉ°ûàfG ø``e óë∏d áeƒμëdG
Iô«ãc á«Ñ∏°S äGô«KCÉJ ¬d ¿CG á°UÉNh
OÉ°üàb’Gh ø«æWGƒªdG áë°U ≈∏Y
.»æWƒdG

:¢SÉÑY ∫Gƒf âÑàc

.º∏°ùªdG »∏Y |

.Ωƒ∏°ùdG óªMCG |

,ô¡°TCG 6 Ióªd á≤HÉ°ùdG áaô©àdÉH πª©∏d
¿hDƒ`°`Th ∫É``¨`°`TC’G IQGRh ¬``«`Lƒ``Jh
»``fGô``ª` ©` dG §``«` £` î` à` dGh äÉ``jó``∏` Ñ` dG
á°VhôØªdG ájó∏ÑdG Ωƒ°SôdG ¢†«Øîàd
ájQÉéàdG äÉcô°ûdGh äÉ°ù°SDƒªdG ≈∏Y
6 Ió`` e %50 á``Ñ`°`ù`æ`H á``«` YÉ``æ` °` ü` dGh
,á``jQÉ``é` à` dG äÓ``ë` ª` dG ≈``∏` Y ô``¡` °` TCG
π``«` LCÉ` à` d á``«` ∏` ë` ª` dG ∑ƒ``æ``Ñ``dG å`` `Mh
¢Vhô≤∏d ájô¡°ûdG •É``°`ù`bC’G OGó``°`S
ø«æWGƒªdG øY ájQÉ≤©dGh á«°üî°ûdG
óFGƒØdG ÜÉ°ùàMG ¿hO ,ô¡°TCG 3 Ióe

.πæjR º«gGôHEG |

ìGôàbG ÜGƒ``æ`dG ø``e áYƒªée Ωƒ``«`dG
á∏é©à°ùe áØ°üH áeƒμë∏d á``Ñ`Zô``H
áYÉæ°üdGh IQÉéàdG áaôZ ™e ¿hÉ©àdÉH
´É£≤dG ≈∏Y AÉ``Ñ` YC’G ∞«ØîJ ¿CÉ°ûH
É``fhQƒ``c ¢``Vô``e Ö``Ñ`°`ù`H …QÉ``é``à``dG
IQGRh ¬«LƒJ É¡ªgCGh ,(19 ó«aƒc)
á``MÉ``«` °` ù` dGh IQÉ`` é` `à` `dGh á``YÉ``æ` °` ü` dG
ájô¡°ûdG äGQÉéjE’G Ωƒ°SQ ¢†«ØîàH
,%50 áÑ°ùæH á«YÉæ°üdG ≥WÉæª∏d
6 Ió``e á≤HÉ°ùdG Ωƒ°SôdÉH πª©dG hCG
AÉªdGh AÉHô¡μdG áÄ«g ¬«LƒJh ,ô¡°TCG

,Égô«Zh á«ë°U hCG ájOÉ°üàbG AGƒ°S
Iô«ãc äÉ``YÉ``£`b ∑É``æ` g ¿CG á``°`UÉ``Nh
¢``Shô``«`a QÉ``°`û`à`fG áé«àf äQô``°` †` J
.ÉfhQƒc
Öéj ¬`` fCG ≈`` dEG Ωƒ``∏`°`ù`dG â``Ø` dh
±ô°üJ âëJ ¥hó``æ`°`ü`dG ¿ƒ``μ`j ¿CG
¢†ØN »a É¡«YÉ°ùe ºYód áeƒμëdG
,ÉfhQƒc ¢Shô«a øe áÑJôàªdG QÉKB’G
∞``JÉ``μ`à`dÉ``H ∑ƒ``æ` Ñ` dG Ö``dÉ``£` f ø``ë` fh
.ºYódG ºàj ≈àM ,™°VƒdG á°SGQód
Ωó≤«°S ∂dòc{ Ωƒ∏°ùdG ±É``°`VCGh

AÉ``°`û`fEÉ`H ∫É``ª``YC’G ∫É`` LQ Ö``dÉ``W
∑ƒ``æ`Ñ`dG ø`` e º``Yó``H »``dÉ``e ¥hó``æ` °` U
øe ¬``«`Lƒ``à`Hh á«æjôëÑdG á«∏ëªdG
ø«μªJh …õcôªdG øjôëÑdG ±ô°üe
…ó``°`ü`à`dG »``a á``eƒ``μ` ë` dG Ió``YÉ``°`ù`ª`d
¢Shô«a QÉ°ûàfG ≈∏Y áÑJôàªdG QÉKBÓd
ô«aƒJ πª°ûJh ,áμ∏ªªdG »a ÉfhQƒμdG
ºYO hCG ,ø«HÉ°üªdG ájÉYQh á``jhOC’G
ºYódG ô«aƒJ hCG êQÉîdG »a ø«≤dÉ©dG
,¢UÉîdG ´É£≤dG QÉéàd …OÉ°üàb’G
»àdG â``jƒ``μ` dG á``dhó``H Iƒ``°``SCG ∂```dPh
∫Ée ¢``SCGô``H É«dÉe Ébhóæ°U äCÉ` °` û` fCG
∑ƒæÑdG ø``e ºYóH QÉ``æ`jO ø«jÓe 10
.ÉfhQƒμdG ¢Shô«a á¡LGƒªd á«àjƒμdG
ìÉÑ°U ó``ª``MCG Ö``FÉ``æ` dG ∫ƒ``≤``jh
™«ªédG ∞JÉμàj ¿CG Öéj{ :Ωƒ∏°ùdG
»àdG áeRC’G øe êhôî∏d äÉeRC’G »a
ô°VÉëdG â``bƒ``dG »``a OÓ``Ñ`dG É¡°û«©J
,É``fhQƒ``c ¢``Shô``«` a QÉ``°`û`à`fG ÖÑ°ùH
¥hóæ°U ¢ù«°SCÉJ ºàj ¿CG ≈æªàf ∂dòd
Å°ûfCG …ò``dG ¥hóæ°üdÉH Iƒ°SCG »dÉe
ø«jÓe 10 ∫É``e ¢``SCGô``H âjƒμdG »``a
á``¡`LGƒ``e »``a á`` dhó`` dG º``Yó``d ,QÉ`` æ` `jO
É¡«∏Y á``Ñ`Jô``à`ª`dG QÉ`` ` `KB’Gh É`` fhQƒ`` c

zøLGhó∏d á«∏gC’G{ ™e º``gÉØJ Iôcòe ™bƒJ zøLGhó∏d ¿ƒ``ªdO{
ó``ª`ë`e ≈``°` ù` «` Y ø`` `LGhó`` `∏` ` d
IQGOE’G ¢ù∏ée ¢ù«FQ »YÉaôdG
.
¥É`` `Ø` ` J’G ø``ª``°``†``J É`` ª` `c
äGô``Ñ` î` dG ∫OÉ`` `Ñ` ` Jh õ``jõ``©` J
õjõ©Jh á«à°ùLƒ∏dGh á«æØdG
ø«aô£dG ø«H ∑ôà°ûªdG πª©dG
á`` jDhQ ≥«≤ëJ ≈```dEG ’k ƒ``°``Uh
IOÉ``jõ``H ø«àcô°ûdG ±Gó`` `gCGh
∫Éée »``a á``«`LÉ``à`fE’G á``bÉ``£`dG
.ºMÓdG êÉLódG êÉàfEG

ø«aô£dG ø«H ácôà°ûe ôFÉ¶M
≈```dhC’G á``∏`Mô``ª`dG ÖYƒà°ùJ
/ô«W 150^000 »dGƒM É¡æe
/ô«W ¿ƒ«∏e OhóëH …CG IQhO
ábÉ£dG IOÉ``jR Égó©H ºàj áæ°S
.´hô°ûªdÉH á«LÉàfE’G
øe á``«` bÉ``Ø` J’G ™`` bh ó`` bh
øLGhó∏d ¿ƒªdO ácô°T ÖfÉL
ô«°ûªL óªëe ø``ª`Mô``dGó``Ñ`Y
øeh IQGOE’G ¢ù∏ée ¢ù«FQ
á`` «` `∏` `gC’G á`` cô`` °` `û` `dG Ö```fÉ```L

¿ƒ`` ª` `dO á`` cô`` °` `T â```©` `bh
º``gÉ``Ø` J Iô`` `cò`` `e ø`` `LGhó`` `∏` ` d
á«∏gC’G ácô°ûdG ™e ácôà°ûe
QÉ```WEG »``a ∂`` `dPh ,ø``LGhó``∏``d
ø«aô£dG ø«H ¿hÉ©àdG õjõ©J
»FGò¨dG ø``eC’G õjõ©J ±ó¡H
∫Éée »``a ø``jô``ë`Ñ`dG áμ∏ªªH
,º```MÓ```dG êÉ`` ` Ló`` ` dG êÉ`` ` à` ` `fEG
IOÉ``jR ≈``dEG á«bÉØJ’G ±ó``¡`Jh
êÉ``à`fE’ á«HÉ©«à°S’G á``bÉ``£`dG
AÉæH ∫ÓN øe ºMÓdG êÉLódG

? ºdÉ©dG äGOÉ°üàbGh ¥Gƒ°SCG »a çóëj GPÉe ..§ØædG äGQÉ«¡fG ΩCG ÉfhQƒc
™LGôJ ÖÑ°ùH GóL ô«Ñc §¨°V âëJ §ØædG ¿CG ≈dEG QÉ°TCGh
øμªjh GQ’hO 30 ¿hO QÉ©°SC’G ™LGôàJ ¿CG É©bƒàe ,Ö∏£dG
∂HhCG ΩÉeCG á°Uôa ∑Éæg ¿CG í°VhCGh .GQ’hO 25 ≈dEG ¬dƒ°Uh
.¥ƒ°ùdG ≈dEG ¿RGƒàdG IOƒ©d äÉKOÉëªdG ≈dEG IOƒ©∏d ¢ù∏H

ÖfÉéH ,GOóée IóFÉØdG QÉ©°SC’ »μjôeC’G »dGQó«ØdG ¢†ØîH
Ée ƒgh ,Iô«Ñc IQƒ°üH á«μjôeC’G äGóæ°ùdG óFGƒY ¢VÉØîfG
ÉªFGO ¿Éc Q’hódG ¿CG í°VhCGh .óFÉ©dG ≈æëæe ¢SÉμ©fÉH ÅÑæj
.IóFÉØdG QÉ©°SC’ Iô≤à°ùªdG äÉbhC’G »a øμd ,ÉæeBG GPÓe

ƒμeGQCG
¢†«ØîàH á«ãëÑdG äÉ°ù°SDƒªdG ¢†©H âeÉb ¿CG ó©Hh
ºd ¬àcô°T ¿EG …ôjó°ùdG ∫Éb ,ƒμeGQCG º¡°ùd ±ó¡à°ùªdG ô©°ùdG
É¡ª««≤J iôL øμdh á«dÉªdG äÉ≤aóàdG ¢SÉ°SCG ≈∏Y ƒμeGQCG º«≤J
ô©°ùdG ô«¨J ºd »dÉàdÉHh ,™jRƒàdG ≈∏Y É¡JQób ¢SÉ°SCG ≈∏Y
.É¡d ±ó¡à°ùªdG
π«eôÑd GQ’hO 35 ô©°S óæY ™«£à°ùJ ƒμeGQCG ¿CG í°VhCGh
,Q’hO QÉ«∏e 63 OhóëH IôM ájó≤f äÉ≤aóJ ≥«≤ëJ §ØædG
.äÉ©jRƒJ ∫ÉjQ QÉ«∏e 1^3 É¡æe ™aóJ ¿CG ™«£à°ùJh
™jRƒàdG ºéM ≈∏Y á¶aÉëªdG ≈∏Y IQOÉb ƒμeGQCG ¿CG ócCGh
20 ≈``dEG §ØædG QÉ©°SCG •ƒÑg ™e ≈àM ,ô``KCÉ`J …CG ¿hO øe
.GQ’hO
»a ¥Gƒ``°`SC’G çƒëH IQGOEG ôjóe ó``jR ƒ``HCG »``eGQ ∫É``bh
IÉæb ™``e ¬ãjóM »``a ATFX Global Markets
™LGôJ GPEG ’EG çóëj ød á«ªdÉ©dG ¥Gƒ°SC’G OGóJQG ¿EG á«Hô©dG
.ÉfhQƒc ¢Shô«a QÉ°ûàfG ∫ó©e
á£N Oƒ``Lh Ωó``Y øe ™HÉf ¥Gƒ``°` SC’G ≥∏b ¿CG ±É``°`VCGh
∫hó``dG ø«H ≥«°ùæàdG ÜÉ«Zh ,¢Shô«ØdG AGƒàM’ áë°VGh
.ôeC’G Gòg ¿CÉ°ûH ¢†©ÑdG É¡°†©H
GPÓe ó©j ºd Q’hódG
äÉ©bƒJ ≈dEG Oƒ©j Q’hó``dG ô©°S ™LGôJ ¿CG ≈dEG QÉ°TCGh

õ«ØëJ äÉ«∏ª©H Ωƒ≤J ¿CG ádhO …C’ øμªj ’ ¬fCG í°VhCGh
..≈¨∏Jo äGôªJDƒªdGh á∏£©àe π≤æàdG ácôëa{ ,É«dÉM OÉ°üàbG
ƒg É«dÉM äÉeƒμëdG ¢Uôëa ,∫hó`` dG Ωƒ``d ™«£à°ùf ’h
ΩÉîdG OGƒªdG πc ∑Ó¡à°S’ π£©J ∑Éæg ..É¡«æWGƒe áeÓ°S
.zºdÉ©dG »a

ájOƒ©°ùdG áfRGƒªdG
∫ÓN ∫hó``dG ô¶f äÉ¡Lh ±ÓàNG ¿EG …ôjó°ùdG ∫É``bh
á∏μ°ûªdG ¿CG ócCG ¬æμd ,¥ƒ°ùdG ≈∏Y ôKCG ¢ù∏H ∂``HhCG ´ÉªàLG
.»ªdÉ©dG ∑Ó¡à°S’G ¢VÉØîfG ƒg ôÑcC’G
ájOƒ©°ùdG áfRGƒªdG ¿EG …ôjó°ùdG ∫Éb ,ájOƒ©°ùdG »ah
133 `H äGOGôjEG ≥«≤ëàd π«eôÑ∏d GQ’hO 55 ô©°S ≈∏Y áªFÉb
.Q’hO QÉ«∏e
`H ™LGôJ πc ¿CG Qó≤J ∫Éà«HÉc »ëLGôdG ¿CG í``°`VhCGh
ájOƒ©°ùdG äGOGô``jEG ≈∏Y ôKDƒj §ØædG QÉ©°SCG »a äGQ’hO 5
≈∏Y ô°üà≤e ô«Z ô«KCÉàdG Gòg ¿CG ócCGh .Q’hO QÉ«∏e 50 áª«≤H
.ºdÉ©dG »a §Øæ∏d áéàæªdG ∫hódG áaÉc ∫ƒ£j πH ájOƒ©°ùdG
,É``fhQƒ``c ÖÑ°ùH ºdÉ©dG »``a ¿ƒ``jó``dG ™ØJôJ ¿CG ™``bƒ``Jh
á«bÉÑà°SG äGAGôLEG äòîJG ájõcôªdG ∑ƒæÑdG ¿CG ≈dEG Gkô«°ûe
∂∏J ¿CG ™bƒJh .äÉ°ù°SDƒª∏d ÓjƒªJ í«àJ »μd IóFÉØdG ¢†ØîH
QÉ¡æJ ’ ≈àM iô``NCG äGƒ£N òîàJ ¿CG øμªªdG øe ∑ƒæÑdG
.á«dhC’G ™∏°ùdG äÉ°ù°SDƒe

,áaÉc ºdÉ©dG AÉëfCG »a º¡°SC’Gh ™∏°ùdG ¥Gƒ°SCG â©LGôJ
hCG Q’hódG πãe áæeB’G äGPÓªdG ™LGôàdG Gòg øe º∏°ùj ºdh
1700 iƒà°ùe óæY çƒμªdG ™£à°ùj ºd …ò``dG ÖgòdG ≈àM
.ø«æK’G ¢ùeCG ä’hGóJ ∫ÓN á°üfhCÓd Q’hO
,ºdÉ©dG ìÉàéJ ±hÉ``î`e §°Sh äÉ©LGôàdG ∂∏J »``JCÉ`J
¢Shô«a QÉ°ûàfÉa .∫hódGh äÉeƒμëdG ≈àM OGôaC’G øe GAóH
∫hódG ±hÉîe QÉKCG ,¬d êÓY OÉéjEG ≈∏Y IQó≤dG ΩóYh ÉfhQƒc
iôNCG ∫hO äó°UhCG Éª«a ,¿óe ≈∏Y ’õY É¡°†©H â°Vôa »àdG
.¢Vôª∏d ™jô°ùdG QÉ°ûàf’G øe á«°ûN É¡HGƒHCG
∫hó``dG áª¶æe ´ÉªàLG π°ûa AÉ``L ,á``eRC’G ∂∏J §°Shh
ójõ«d ¥ÉØJG ≈dEG π°UƒàdG øe É¡FÉØ∏Mh ∂HhCG §Øæ∏d IQó°üªdG
.¥Gƒ°SC’G Égó¡°ûJ »àdG ôFÉ°ùîdG ≥ª©jh ,»°SBÉªdG
áaÉc ô«°üe ™LGôàdG ¿Éc ,ø«æK’G ¢ùeCG äÓeÉ©J ∫Óîa
≈dEG √Oƒ©°U ¢ü∏b …ò``dG ÖgòdG AÉæãà°SÉH ,™∏°ùdG ¥Gƒ°SCG
¿CG ó©H øjQô°†àªdG ôÑcCG øe §ØædG Oƒ≤Y âfÉch .%0^4
»a ôFÉ°ùîdG ¢ü«∏≤J ó©H ∂dPh %22 ≈dEG äÉ©LGôàdG â∏°Uh
.äÓeÉ©àdG ájGóH
¿RÉ``e ,á``«`dÉ``ª`dG »``ë`LGô``dG »``a çÉ``ë` HC’G ¢ù«FQ ∫É`` bh
ΩÉ©dG ôªj ºdÉ©dG ¿EG âf.á«Hô©dG ™e á∏HÉ≤e »a ,…ôjó°ùdG
¢Shô«a QÉ°ûàfG »gh IójóL á``eRCG ó¡°ûj ºd áeRCÉH »dÉëdG
É«dÉM ∫hó``dG áaÉc äÉ«é«JGôà°SG ¿EÉ` a »dÉàdÉHh ,É``fhQƒ``c
.√QÉ°ûàfG øe óëdGh AÉHƒdG áëaÉμe ≈∏Y Ö°üæJ

!äGƒæ°S 4 òæe ¬JÉjƒà°ùe ≈fOCG »a §ØædG ..å∏ãdG øe Üôà≤j Ée ô°ùN

بيانات الخبر
™«ªL ™°†îJ zäGQÉeE’G ¿Gô«W{
ájRGôàMG äGAGôLE’ É¡JGôFÉW
É¡JGôFÉW ™«ªL ™°†îJo É¡fCG äGQÉeE’G ¿Gô«W ácô°T äócCG
º«≤©Jh ∞«¶æJ øª°†àJ ájRGôàMG äGAGôLE’ »HO QOÉ¨J »àdG
.á∏eÉ°Th áØãμe IQƒ°üH ÜÉcôdG äGQƒ°ü≤e
ø«àÄe ™°†îJ ,§°SƒàªdG »a É¡fCG ácô°ûdG âë°VhCGh
»a á∏eÉ°ûdG º«≤©àdGh ∞«¶æàdG á«∏ª©d IôFÉW ø«©HQCGh ¿ÉªKh
m
.áYÉ°S 24 ¿ƒ°†Z
ádÉM π≤æH Ée IôFÉW âeÉb GPEG ¬fCG äGQÉeE’G ¿Gô«W âæ∏YCGh
Ωƒ≤J É¡æ«ëa ,z19-ó«aƒc{ ¢Shô«ØH IócDƒe ádÉM hCG É¡H ¬Ñà°ûe
»fÉªKh â°S ø«H Ée ¥ô¨à°ùJ á≤«ªY ô«¡£Jh ∞«¶æJ á«∏ª©H
.Iô¡£e OGƒªH á«∏NGódG IQƒ°ü≤ªdG ¢TQ øª°†àJ äÉYÉ°S
Gk ójõe É¡FÓª©d äGQÉ``eE’G ¿Gô«W äôah ,∂dP ≈dEG áaÉ°VEG
πªëJ ¿hO øe ºgôØ°S ó«YGƒe πjó©àd áfhôªdGh äGQÉ«îdG øe
ìÉª°ùdG á°SÉ«°S …ô°ùJh .ôcGòàdG QGó°UEG IOÉYEGh ô««¨J Ωƒ°SQ
ájÉ¡f ájÉ¨dh ¢SQÉe øe ™HÉ°ùdG øe IQOÉ°üdG ôcGòàdG ≈∏Y √òg
.ô¡°ûdG

,áFÉªdÉH 30 ƒëf §ØædG QÉ©°SCG äƒg
ájOƒ©°ùdG â°†ØN ¿CG ó``©`H ,ø``«` æ` K’G
§°Sh ,ΩÉ``î`dG ™«Ñd á«ª°SôdG ÉgQÉ©°SCG
»a Iô«Ñc IOÉ``jõ``d ¥Gƒ``°` SC’G »``a Ö``bô``J
ΩóY ÖÑ°ùH πÑ≤ªdG ô¡°ûdG §ØædG êÉàfEG
,z+∂`` HhCG{ ´ÉªàLG »a ¥ÉØJÉH êhô``î`dG
.á©ªédG
Ö≤Y å∏ãdG ƒëæH QÉ©°SC’G â©LGôJh
É«°ShQ â°†aQ ¿CG ó©H ,ájOƒ©°ùdG ∑ôëJ
¬àMôàbG êÉàfEÓd ôNBG ô«Ñc ¢†ØN ò«ØæJ
.z∂HhCG{
â«bƒàH 05:52 áYÉ°ùdG ∫ƒ∏ëHh
ΩÉîd á∏LB’G Oƒ≤©dG â©LGôJ ,¢ûàæjôL
27 ∫OÉ©j Ée hCG ,GQ’hO 12^23 âfôH
ó©H ,π«eôÑ∏d GQ’hO 33^04 ≈dEG ,áFÉªdÉH
31^02 ≈``dEG ≥HÉ°S â``bh »``a â``dõ``f ¿CG
òæe iƒà°ùe ≈``fOCG »a ,π«eôÑ∏d GQ’hO
.2016 ôjGôÑa 12
»a â``fô``H ΩÉ``î` d á``∏``LB’G Oƒ``≤` ©` dGh
»eƒj ¢VÉØîfG ôÑcCG π«é°ùàd É¡≤jôW
ÜôZ ΩÉN ™LGôJh .1991 ôjÉæj 17 òæe
11^88 »``μ` jô``eC’G §``«`°`Sƒ``dG ¢SÉ°ùμJ
≈``dEG ,áFÉªdÉH 29 ∫OÉ``©`j É``e hCG ,GQ’hO
¢ùe’ ¿CG ó©H ,π«eôÑ∏d GQ’hO 29^40
≈fOCG É°†jCG ƒgh ,GQ’hO 27^34 iƒà°ùe

á≤K
øjôªãà°ùªdG
á≤£æe »a
hQƒ«dG
â©LGôJ

اليوم
ø«æK’G Ωƒj í°ùe ô¡XCG

»a ø``jô``ª`ã`à`°`ù`ª`dG á``≤` K ¿CG

»a â©LGôJ hQƒ«dG á≤£æe
التاريخ
òæe iƒ``à`°`ù`e π```bC’ ¢``SQÉ``e

الخبر
É``fhQƒ``c ¢``Shô``«` a QÉ``°` û` à` fG

ô«ãj ø«M »a 2013 πjôHCG

∞©°†dG QGô``ª`à`°`SG ∫É``ª`à`MG

.á∏jƒW IôàØd …OÉ°üàb’G
جهة النشر
¢ùμ«àæ°S ô°TDƒe ∫õ``fh

»a QGô≤à°SG ≥«≤ëàdh ,¥ƒ``°`ù`dG º``Yó``d
πX »``a ,Iô``«` NC’G á```fhB’G »``a QÉ``©` °` SC’G
øY ºLÉædG …OÉ°üàb’G ô``KC’G øe ójó¡J
.zÉfhQƒc{ ¢Shô«a »°ûØJ

áahô©ªdG áYƒªéªdG ∂μØJ »¡æjh
IhÓY z∂``HhCG{ º°†J »àdG ,+∂``HhCG º°SÉH
,É«°ShQ º¡æ«H øe ø«∏≤à°ùe ø«éàæe ≈∏Y
äGƒæ°S 3 øY ójõj Éªd ôªà°SG ÉfhÉ©J

¬éàjh .2016 ôjGôÑa 12 òæe iƒà°ùe
≈fOCG ≈dEG í``LQC’G ≈∏Y »μjôeC’G ΩÉîdG
É°VÉØîfG RhÉéà«d ,¥ÓWE’G ≈∏Y iƒà°ùe
.1991 ôjÉæj »a áFÉªdÉH 33 áÑ°ùæH

17^1- ≈``dEG hQƒ«dG á≤£æªd

¿É``ch .ô``jGô``Ñ`a »``a 5^2 ø``e
الصفحة
Rô``à` jhQ äÉ``©`bƒ``J §°Sƒàe
.11^1- ≈`` `dEG ¢``VÉ``Ø` î` f’G
العدد
¢``ù`μ`«`à`æ`°`S í``°` ù` e π``ª` °` Th

IôàØdG »a Gôªãà°ùe 1155

øe ™HÉ°ùdG ≈dEG ¢ùeÉîdG øe
الرابط اإللكتروني
.¢SQÉe
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حث املواطنني على االمتناع عن ال�سفر للخارج وعدم الت�ساهل يف اإجراءات الوقاية ..جمل�س الوزراء:

العزل املنزيل للقادمني من اإيطاليا وكوريا اجلنوبية وم�سر ولبنان يف االأ�سبوعني املا�سيني
اع� �ت� �م ��اد ق ��ائ� �م ��ة ب ��اجل ��ام� �ع ��ات ال �� �س �ي �ن �ي��ة امل ��و�� �س ��ى ب� �ه ��ا ل���درا�� �س���ة ب� ��رام� ��ج ال �ط��ب
تراأ�س �ساحب ال�سمو امللكي الأمري
�سلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد نائب
القائد الأعلى النائب الأول لرئي�س جمل�س
الوزراء اجلل�سة العتيادية الأ�سبوعية
ملجل�س الوزراء ،وذلك بق�سر الق�سيبية
�سباح اأم�س ،حيث تابع �سموه جهود مكافحة
انت�سار فريو�س كورونا (كوفيد  )19واآخر
م�ستجدات انت�ساره عاملياً.
واطلع �سموه على الرتتيبات والإجراءات
املتخذة لتنفيذ توجيهات ح�سرة �ساحب
اجلاللة امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة عاهل
البالد املفدى ،ب�ساأن املواطنني البحرينيني
يف اجلمهورية الإ�سالمية الإيرانية،
واخلطط التنفيذية لإجالئهم وفق الإجراءات
الحرتازية والتدابري الوقائية من اأجل
�سالمتهم ،فيما قرر جمل�س الوزراء تعليق
امل�ساركات اخلارجية للوزراء وامل�سئولني
وجميع موظفي الدولة على اختالف
م�ستوياتهم الوظيفية.
وحث املجل�س املواطنني الكرام بعدم
ال�سفر اإىل اخلارج ،و�سدد جمل�س الوزراء
على موا�سلة اتخاذ الإجراءات الحرتازية
ال�سارمة والتدابري الوقائية ملكافحة فريو�س
الكورونا (كوفيد )19ومنع انت�ساره باتخاذ
الإجراءات القانونية �سد كل من يعر�س
الآخرين للعدوى بالمتناع عن تنفيذ اأي
اجراء ملنع انت�سار املر�س ،ومنها عدم
اللتزام باحلجر املنزيل ،و�سروطه بتطبيق
اأق�سى العقوبات املن�سو�س عليها يف قانون
ال�سحة العامة رقم ( )34ل�سنة  2018التي
تعاقب باحلب�س مدة ل تقل عن  3اأ�سهر،
وبغرامة ل تقل عن  1000دينار ،ول جتاوز
 10اآلف دينار اأو باإحدى هاتني العقوبتني،
كما اأهاب جمل�س الوزراء باملواطنني الكرام
باتخاذ اأق�سى درجات احليطة واحلذر وعدم
الت�ساهل يف اإجراءات الوقاية ،خا�سة يف ظل
انت�سار فريو�س كورونا امل�ستجد يف اأنحاء
عدة من العامل.
واكد جمل�س الوزراء اأهمية اتباع
ار�سادات وزارة ال�سحة للقادمني من اإيطاليا
وكوريا اجلنوبية وم�سر ولبنان خالل
الأ�سبوعني املا�سيني بالبقاء يف مقر �سكنهم يف
غرفة منف�سلة ملدة  14يوما ً �سمن اإجراءات
العزل املنزيل ،والت�سجيل مبوقع وزارة

ال�سحة جلدولة موعد الفح�س من خالل
الرابط covid19/www.moh.gov.bh
اأو من خالل الت�سال على الرقم 444
جلدولة موعدا ً للفح�س واتباع التعليمات
التي �ستعطى لهم من قبل الفريق الطبي ،مع
�سرورة جتنب الختالط بالآخرين.
وقد اأدىل الدكتور يا�سر بن عي�سى
النا�سر الأمني العام ملجل�س الوزراء عقب
اجلل�سة العتيادية الأ�سبوعية ملجل�س
الوزراء بالت�سريح التايل:
نظر جمل�س الوزراء يف املذكرات املدرجة
على جدول اأعماله واتخذ ب�ساأنها من القرارات
ما يلي:
اأولً :بناء على تو�سية اللجنة التن�سيقية
برئا�سة �ساحب ال�سمو امللكي ويل العهد نائب
القائد الأعلى النائب الأول لرئي�س جمل�س
الوزراء ،وا�ستنادا ً اإىل التو�سيات التي رفعها
�سمو ال�سيخ حممد بن مبارك اآل خليفة نائب
رئي�س جمل�س الوزراء رئي�س املجل�س الأعلى
لتطوير التعليم والتدريب ،يف �سوء مقرتحات
فريق العمل الذي �سكله �سموه لهذا الغر�س،
فقد اأقر جمل�س الوزراء عددًا من احللول التي
تعالج م�سكلة املوؤهالت الطبية من اجلامعات
ال�سينية التي مل تعتمدها اللجنة الوطنية
لتقومي املوؤهالت العلمية ،ومنها معادلة 23
موؤهالً للخريجني الذين اجتازوا المتحان
املوحد الذي مت و�سعه لقيا�س م�ستوياتهم،
وتخ�سي�س اأماكن تدريبية وموازنة ملن مل
ي�ستكمل منهم �سنة المتياز ،بالإ�سافة اإىل
تخ�سي�س املوازنات الالزمة لتنفيذ برنامج

د .يا�صر النا�صر

تدريبي وا�ستكمال �سنة المتياز لعدد 67
خريجً ا منهم مل يجتازوا المتحان املوحد.
واعتمد جمل�س الوزراء قائمة باجلامعات
ال�سينية املو�سى بها لدرا�سة برامج الطب
باللغة ال�سينية ،وكلف وزارة الرتبية
والتعليم بالتن�سيق مع امللحقية الثقافية
يف ال�سني بتوجيه الطلبة البحرينيني
امللتحقني باجلامعات ال�سينية بدءًا من العام
 ،2017والأعوام التي تليها بالتحويل اإىل
احدى اجلامعات ال�ستة املو�سي بها ،فيما
وافق املجل�س على حتديد م�ستوى اأ�سحاب
املوؤهالت غري املعتمدة يف طب ال�سنان من
اجلامعات ال�سينية من قبل اإحدى اجلامعات
الإقليمية ،واعداد برنامج تدريبي للمتعرثين،
وتخ�سي�س امليزانية الالزمة لذلك ،فيما
كلف جمل�س الوزراء املجل�س الأعلى لل�سحة
مبتابعة تنفيذ التو�سيات والتن�سيق مع

اجلهات املعنية بقرارات جمل�س الوزراء
ذات ال�سلة مبو�سوع املوؤهالت الطبية من
اجلامعات ال�سينية.
ثانياً :اطلع جمل�س الوزراء على تقرير
حول امل�ساريع التي تنفذ برنامج احلكومة
لل�سنوات  ،2022 – 2019والذي ت�سمن
بيانات تف�سيلية عن امل�ساريع التي تنفذ
على امل�ستوى الوطني ،وتلك التي تنفذ على
م�ستوى كل وزارة ون�سب الإجناز فيها،
والتي عر�سها وزير �سئون جمل�س الوزراء.
ثالثاً :وافق جمل�س الوزراء على دليل
ا�سرت�سادي لأ�سحاب امل�ساريع املنزلية يكون
مرجعا ً لأ�سحاب امل�ساريع التي تُدار من
املنزل واحلا�سلني على رخ�سة قيد املنزل
املنتج من وزارة العمل والتنمية الجتماعية
�سمن برنامج خطوة للم�سروعات املنزلية،
والذي عر�سه وزير ال�سناعة والتجارة
وال�سياحة ،ويهدف الدليل اإىل التاأكيد على
معايري ال�سحة وال�سالمة لأ�سحاب تلك
امل�ساريع والو�سول اإىل التطبيق ال�سحي
والآمن لأ�سحاب امل�سروعات املنزلية
وامل�ستهلكني ،وتوفري وثيقة مرجعية لهم.
رابعاً :وافق جمل�س الوزراء على اتفاقية
�سراء الطاقة واتفاقية النتفاع بالأر�س
مل�سروع اإن�ساء حمطة الطاقة ال�سم�سية 100
ميغاوات ،وذلك يف �سوء املذكرة املرفوعة
لهذا الغر�س من وزير الكهرباء واملاء.
خام�ساً :بحث جمل�س الوزراء مقرتحا ً
لتحويل ا�ستاد البحرين الوطني اإىل ا�ستاد
متعدد ال�ستخدامات ،مبا يعظم ال�ستفادة من

هذه املن�ساأة ب�سورة اأكرب لتنظيم فعاليات
اأخرى وان�سطة ثقافية وترفيهية و�سياحية،
وقرر املجل�س اإحالة املذكرة املرفوعة لهذا
الغر�س من وزير �سئون ال�سباب والريا�سة
اإىل اللجنة الوزارية لل�سئون املالية
والقت�سادية والتوازن املايل.
�ساد�ساً :بحث جمل�س الوزراء م�سروع
قانون باملوافقة على ان�سمام مملكة البحرين
اإىل معاهدة املحافظة على الأنواع املهاجرة
من احليوانات الفطرية ،وقرر اإحالته ملزيد
من الدرا�سة يف اللجنة الوزارية لل�سئون
القانونية والت�سريعية.
�سابعاً :وافق جمل�س الوزراء على
م�سروع قانون باإ�سافة مادة جديدة برقم
( 261مكررا ً ) اإىل قانون العقوبات ال�سادر
مبر�سوم بقانون رقم ( )15ل�سنة 1976
املعد بناء على القرتاح بقانون املقدم من
جمل�س النواب.
ثامناً :وافق جمل�س الوزراء على اقرتاح
برغبة مقدم من جمل�س النواب باإن�ساء مركز
�سحي يف منطقة قاليل.
تا�سعاً :اأحال جمل�س الوزراء اإىل جمل�س
النواب م�سروعي قانونني متت �سياغتهما
يف �سوء اقرتاحني بقانونني مقدمني من
جمل�س النواب ،واأ�سفع كل منهما مبذكرة
براأي احلكومة حوله ،الأول م�سروع قانون
بتعديل املر�سوم بقانون رقم ( )78ل�سنة
 2006ب�ساأن التاأمني �سد التعطل ،والثاين
م�سروع قانون باإن�ساء نيابة جرائم الأموال
العامة.
ويف بند التقارير الوزارية ،اأخذ املجل�س
علما ً من خالل تقرير وزير الداخلية بنتائج
الدورة  37ملجل�س وزراء الداخلية العرب،
كما اأخذ املجل�س علما ً بتقريري وزير
اخلارجية ب�ساأن زيارة جمهورية م�سر
العربية وامل�ساركة يف اجلزء رفيع امل�ستوى
ملجل�س الأمم املتحدة حلقوق الإن�سان،
وتقرير وزير النفط بنتائج املوؤمتر الدويل
الأول لحتجاز ونقل وا�ستخدام ثاين اأك�سيد
الكربون ،وبتقرير وزيرة ال�سحة بنتائج
الدورة  53ملجل�س وزراء ال�ســحة العرب
ومكتبه التنفيذي ،والجتــماع ال�ستثـنائي
حول فريو�س كورونا امل�ستجــد (كوفيد
 )19الذي عقد يف القاهرة موؤخراً.

وزير املالية يحا�سر يف الكلية
امللكية للقيادة واالأركان والدفاع الوطني
وزير العدل ي�ستعر�س اإجراءات
«اجلعفري ��ة» ملن��ع انت�س ��ار «كورون��ا»
ا�ستقبل وزير العدل وال�سوؤون
الإ�سالمية والأوقاف ،ال�سيخ خالد بن علي
اآل خليفة ،ام�س الثنني ،رئي�س جمل�س
اإدارة الأوقاف اجلعفرية يو�سف بن �سالح
ال�سالح .وجرى خالل اللقاء ا�ستعرا�س
الإجراءات الوقائية التي اتخذتها اإدارة
الأوقاف اجلعفرية� ،سمن الإجراءات

الحرتازية املتخذة ملكافحة فريو�س
الكورونا ومنع انت�ساره.
كما تناول اللقاء ا�ستعرا�س عدد
من املو�سوعات ذات العالقة بال�سوؤون
الوقفية ،وما تقوم به الأوقاف اجلعفرية
يف �سبيل خدمة دور العبادة ،ورعاية
الوقف وتنميته.

اليوم

التاريخ
الخبر

جهة النشر

حمافظ اجلنوبية يوؤكد مد ج�سور
الصفحة
التوا�سل مع املوؤ�س�سات واجلمعيات
العدد

ا�ستقبل �سمو ال�سيخ خليفة بن علي بن خليفة اآل خليفة حمافظ اجلنوبية ،اأحمد
العكربي رئي�س جمل�س اإدارة نادي مدينة عي�سى الثقايف والريا�سي ،وعدنان املالكي
رئي�س ال�سوؤون املالية بالنادي ،وذلك بح�سور عدد من امل�سوؤولني يف املحافظة.
ويف بداية اللقاء ،اأكد �سمو املحافظ اأهمية تفعيل دور ال�سراكة املجتمعية مع خمتلف
القطاعات الأهلية يف املحافظة ،مبا فيها نادي مدينة عي�سى الثقايف والريا�سي ،وذلك
�سمن حر�س واهتمام �سموه مبتابعة برامج واأن�سطة النادي ،مو�سحا ً اأن املحافظة
حري�سة على مد ج�سور التوا�سل مع العديد من املوؤ�س�سات واجلمعيات الأهلية ،عرب
اإقامة خمتلف الفعاليات واملبادرات الهادفة لكافة فئات املجتمع.واأ�ساد �سموه بالدور
البارز الذي ي�سطلع به نادي مدينة عي�سى الثقايف والريا�سي يف طرح الربامج املنوعة
واملبادرات املميزة لرعاية املوهوبني واأن�سطتهم الثقافية القيَمة.

الرابط اإللكتروني

األقى ال�سيخ �سلمان بن خليفة اآل
خليفة وزير املالية والقت�ساد الوطني
حما�سرة للدار�سني بدورة الدفاع
الوطني الثانية ودورة القيادة والأركان
امل�سرتكة الثانية ع�سرة ،والتي عقدت يف
الكلية امللكية للقيادة والأركان والدفاع
الوطني.
وحتدث وزير املالية والقت�ساد
الوطني يف املحا�سرة عن (ال�سرتاتيجية
املالية ململكة البحرين) ،ويف نهاية
املحا�سرة عرب اآمر الكلية امللكية للقيادة
والأركان والدفاع الوطني عن �سكره
وتقديره لوزير املالية والقت�ساد
الوطنــي على ما تف�سل به ،كما قام
وزير املالية والقت�ساد الوطني بالرد
على ا�ستف�سارات وت�ساوؤلت امل�ساركني
يف الدورة.

بيانات الخبر

وزير البلديات يبحث مع  3نواب مقرتحات لدعم قطاع ال�سيد
قال وزير الأ�سغال و�سوؤون البلديات والتخطيط
العمراين املهند�س ع�سام بن عبداهلل خلف اإن الوزارة
ما�سية يف اإنفاذ القوانني والقرارات الالزمة للحفاظ
على الرثوة البحرية وحماية املخزون ال�سمكي،
م�سريًا اإىل اأن ال�سيادين �سركاء اأ�سا�سييون مع
الوزارة يف حتقيق الأهداف املن�سودة للنهو�س بقطاع
الرثوة ال�سمكية.
وا�ستقبل الوزير خلف يف مكتبه عددًا من
النواب ،وهم :عمار ح�سني اإبراهيم عبا�س ،علي حممد
اإ�سحاقي ،ه�سام اأحمد الع�سريي ،اإىل جانب عدد من
ال�سيادين ،وذلك بح�سور وكيل الوزارة للزراعة
والرثوة البحرية الدكتور نبيل حممد اأبوالفتح
والقائم باأعمال مدير اإدارة الرقابة البحرية خالد
ال�سرياوي ،لبحث عدد من املو�سوعات املتعلقة
بال�ساأن البحري.
وذكر اأن احلزمة من القرارات ال�سادرة موؤخ ًرا يف

نوفمرب من العام ( ،)2019لتنظيم ال�سيد وحماية
الرثوة البحرية ،تاأتي لتوؤكد �سوابية القرارات التي
اتخذتها الوزارة والتي بداأت تظهر نتائجها الإيجابية
من خالل م�ساهمة تلك القرارات يف رفع املخزون
ال�سمكي.

وحر�سا على حت�سني
ونوه الوزير خلف اإىل اأنه
ً
اأو�ساع �سيادي الروبيان بعد حظر �سيده بوا�سطة
الكراف ،توا�سل الوزارة ممثلة يف وكالة الزراعة
والرثوة البحرية يف ت�سليم امل�ستحقات ل�سيادي
الروبيان تنفي ًذا لقرار جمل�س الوزراء املوقر.
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حمليات 05

م�ؤك ًدا اأن وحدة املجتمع ومتا�سكه مرتكز النجاح اأمام التحديات ..ويل العهد:

الإجراءات احلازمة يف م�اجهة فريو�س «ك�رونا» اأثمرت عن نتائج اإيجابية
اأكد �ساحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد
نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء ،اأن البحرين
اأثبتت على الدوام اأنها قادرة على جمابهة اأي حت ٍّد بحب اأبنائها من فريق
البحرين وحر�سهم وتعا�سدهم وتالحمهم يف خمتلف الظروف ،فوحدة
املجتمع ومتا�سكه مرتكز النجاح اأمام اأي حت ٍّد لتجاوزه بكل عز ٍم وعزمية
ملوا�سلة بناء م�سرية الوطن ،وفق النهج الذي اختطه ح�سرة �ساحب
اجلاللة امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة عاهل البالد املفدى .وقال �سموه
اإننا يف مواجه ٍة لحتواء ومنع انت�سار فريو�س كورونا (كوفيد ،)19
وهذه املواجهة تتطلب اإ�سهامات اجلميع ووقفتهم الوطنية كي ننجح
ومننع انت�سار هذا الفريو�س ،ف�سحة و�سالمة اجلميع هي الأولوية
الدائمة لنا ،وهو ما ن�سعى له عرب كافة امل�ساعي واجلهود املبذولة على
خمتلف الأ�سعدة .جاء ذلك لدى لقاء �سموه يف جمل�سه بق�سر الق�سيبية
اأم�س ،عدد من كبار امل�سوؤولني والوزراء وعدد من اأع�ساء جمل�سي

ال�سورى والنواب ،حيث نوه �سموه اإىل اأن اجلهود القائمة لفريق البحرين
من اأع�ساء ال�سلطتني التنفيذية والت�سريعية وموؤ�س�سات القطاعني
اخلا�س والأهلي واملواطنني واملقيمني هي جهود م�سكورة ومقدرة ،كما
اأن الإجراءات احلازمة وال�سارمة التي مت اتخاذها ملواجهة فريو�س
كورونا (كوفيد  )19اأثمرت عن نتائج اإيجابية حتى الآن ،لكن التحديات
ت�ستوجب مزيدا ً من العمل امل�سرتك بعد رفع الطاقة ال�ستيعابية ملراحل
الت�سدي للفريو�س من فح�س وحجر وعزل وعالج ،والعمل م�ستمر مبا
يحفظ كافة اأفراد املجتمع.
ومن جانبهم ،اأعرب احل�سور عن �سكرهم وتقديرهم ل�ساحب ال�سمو
امللكي ويل العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء،
على ما يوليه �سموه من اهتمام ومتابعة لكافة اجلهود الوطنية املبذولة
لحتواء ومنع انت�سار فريو�س كورونا (كوفيد )19؛ حر�سا ً على �سحــة
و�سالمة املواطنني واملقيمني يف مملكة البحرين.

 4ج�س�ر داخلية تربط ما بني جزر املدينة قيد الإن�ساء ..وزير الإ�سكان:

تنفيذ  1705وحدات و�سقق �سكنية جديدة يف مدينة �سلمان

ويل العهد ي�سدر قرا ًرا ب�قف م�ساركات م�ظفي اجلهات
احلك�مية خارج اململكة يف املهمات الر�سمية والتدريبية
�سدر عن �ساحب �ل�سمو �مللكي �لأمري �سلمان بن حمد �آل
خليفة ويل �لعهد �لنائب �لأول لرئي�س جمل�س �لوزر�ء ،قر�ر� ً
بوقف م�ساركات جميع موظفي �جلهات �حلكومية بجميع
م�ستوياتهم �لوظيفية خارج �ململكة ،للمهمات �لر�سمية �أو
�لتدريبية� ،أيا ً كان نوعها �أو �لغر�س منها لكافة �لدول؛ وذلك
ملدة �أ�سبوعني من تاريخه.

البحرين تدين ا�ستهداف
م�كب رئي�س ال�زراء ال�س�داين
اأدانت وزارة خارجية مملكة البحرين وا�ستنكرت ب�سدة ،الهجوم الإرهابي الذي
ا�ستهدف موكب دولة الدكتور عبداهلل حمدوك رئي�س وزراء جمهورية ال�سودان ال�سقيقة
اليوم يف مدينة اخلرطوم.
واأكدت وزارة اخلارجية وقوف مملكة البحرين اإىل جانب جمهورية ال�سودان
ال�سقيقة �سد كل من يحاول زعزعة الأمن وال�ستقرار يف اأرا�سيها ،وت�سامنها معها يف
كل الإجراءات التي �ستتخذها للحفاظ على وحدتها و�سيادتها.

�سالح بن هندي ي�سيد
بجه ــ�د الكاتــب ال�سهاب ــي
اأكد با�سم بن يعقوب احلمر وزير الإ�سكان
اأن الوزارة تويل توجيهات �ساحب ال�سمو امللكي
الأمري �سلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد
نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئي�س جمل�س
الوزراء الأولوية يف خطتها لتنفيذ املخططات
النهائية للخدمات والبنى التحتية يف مدينة
�سلمان وم�ساريع مدن البحرين اجلديدة ،حيث
ت�سعى الوزارة اإىل توفري جميع اخلدمات
واملرافق العامة يف تلك املدن بالتن�سيق مع
اجلهات ذات العالقة.
وقال وزير الإ�سكان اإن الوزارة تعكف
حاليًا على مراجعة تنفيذ اخلطط الإجرائية
للمخططات العامة املعتمدة للمدن اجلديدة،
واإعداد الت�ساميم اخلا�سة باملرافق العامة
كاحلدائق واملرافق التعليمية والتجارية
وال�سحية ،مع التن�سيق الكامل وامل�ستمر مع
الوزارات واجلهات احلكومية ذات ال�سلة،
عمالً مبنهجية توفري خدمات ذات جودة عالية
للمواطنني قاطني تلك املدن ،و�سعيًا نحو توفري
مدنٍ متكاملة وم�ستدامة تلبي تطلعات القيادة
الر�سيدة واحلكومة املوقرة.
وقال احلمر اإن م�ساريع مدن البحرين
اجلديدة حتظى باهتمام كبري من القيادة الر�سيدة

�سواء على �سعيد بناء وت�سييد الوحدات ،اأو
اخلدمات العامة والبنية التحية ،باعتبار اأن
حمور تنفيذ املدن ميثل ركيزة اأ�سا�سية يف تنفيذ
م�ساريع ال�سكن الجتماعي املدرجة �سمن خطط
تنفيذ الأمر ال�سامي حل�سرة �ساحب اجلاللة
ملك البالد املفدى ببناء  40األف وحدة �سكنية،
واملنبثق عنه اللتزامات الإ�سكانية الواردة يف
برنامج احلكومة ،لف ًتا اإىل اأن هذا املحور يحظى
بالهتمام واملتابعة امل�ستمرين من قبل �ساحب
ال�سمو امللكي ويل العهد نائب القائد الأعلى
النائب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء.
جاء ذلك خالل زيارة تفقدية قام بها
با�سم احلمر وزير الإ�سكان اإىل مدينة �سلمان،
بح�سور ال�سيخ عبداهلل بن اأحمد اآل خليفة وكيل
الوزارة ،و�سامي عبداهلل بوهزاع الوكيل امل�ساعد
للم�ساريع الإ�سكانية ،وعدد من امل�سوؤولني
واملهند�سني املخت�سني باملوقع ،وذلك يف اإطار
متابعة خطط وم�ستجدات ملف توفري اخلدمات
العامة والبنية التحتية يف املدن اجلديدة.
و�سهدت الزيارة تفقد وزير الإ�سكان،
ا�ستعدادات الوزارة لطرح حزم جديدة من
امل�ساريع ،يف اإطار جهود العمل على توفري 25
األف وحدة �سكنية املدرجة يف برنامج احلكومة،

وامل�ستقاة من الأمر امللكي ال�سامي ببناء 40
األف وحدة �سكنية ،بالإ�سافة اإىل متابعة تنفيذ
م�ساريع البنية التحتية.
كما تفقد احلمر املواقع املخ�س�سة لبناء
( 303وحدة �سكنية) و�( 1402سقة متليك) يف
املدينة ،والتي مت النتهاء من الإجراءات اخلا�سة
برت�سية املناق�سات اخلا�سة بها ،متهيدًا لبدء
الأعمال الإن�سائية ،لف ًتا اإىل اأن الوزارة قامت
بخطوات ا�ستباقية خالل املرحلة املا�سية متثلت
يف ال�سروع مبكرا ً والنتهاء من الأعمال اخلا�سة
بالبنية التحتية للمواقع التي �سيتم ت�سييد
الوحدات امل�ستقبلية بها ،وذلك بهدف الإ�سراع
يف تنفيذ وت�سليم الوحدات وال�سقق .كما اطلع
وزير الإ�سكان على الأعمال اخلا�سة بت�سييد 4
ج�سور داخلية تربط ما بني جزر املدينة ،بواقع
 3ج�سور للمركبات وج�سر للم�ساة ،م�سريًا
اإىل قيام الوزارة يف وقت �سابق بت�سييد ج�سر
للمركبات واآخر للم�ساة وقد اكتملت جهوزيتهم
قبل افتتاح املدينة ،ونوه اإىل اأنه فور اكتمال
الأعمال الإن�سائية للج�سور احلالية تكون
الوزارة قد اقرتبت من اإجناز م�ساريع البنية
التحتية يف غالبية جزر املدينة ،الأمر الذي من
�ساأنه ت�سريع تنفيذ امل�ساريع امل�ستقبلية.

ا�ستقبل �سالح بن عي�سى بن هندي
املناعي م�ست�سار جاللة امللك ل�سوؤون
ال�سباب والريا�سة الدكتور فهد اإبراهيم
ال�سهابي رئي�س جمعية العالقات العامة
الذي اأهداه ن�سخة من كتابه «مما راأيت».
وخالل اللقاء اأ�ساد �سالح بن عي�سى
بن هندي بجهود ال�سهابي يف اإعداد
وتاأليف هذا الكتاب الذي ي�سكل اإ�سافة
نوعية للمكتبة الوطنية وقيمة معرفية

وثقافية ،م�سيدًا مبا يت�سمنه الكتاب من
معلومات قيمة توثق اجلوانب التاريخية
واحل�سارية ملجموعة من الدول التي
زارها املوؤلف .ومن جانبه ،تقدم ال�سهابي
بخال�س ال�سكر والتقدير مل�ست�سار
جاللة امللك ل�سوؤون ال�سباب والريا�سة،
م�سيدًا مبا يحظى به الك ّتاب واملبدعون
البحرينيون من دعم وت�سجيع من خمتلف
القيادات يف اململكة.

بيانات الخبر
مدير بلدية «اجلن�بية» والبلدي جناحي يتفقدان املتنزه
خطة لتط�ير مرافق حديقة خليفة الكربى بالرفاع
بحثاليوم
التاريخ

قام مدير عام بلدية املنطقة
اجلنوبية عا�سم عبداللطيف
عبداهلل ،بح�سور ع�سو املجل�س
البلدي ممثل الدائرة ال�ساد�سة خالد
جناحي ،وعدد من امل�سوؤولني يف
البلدية ،بزيارة تفقدية حلديقة
خليفة الكربى يف الرفاع ،من
اأجل و�سع خطة لتطوير مرافق
احلديقة.
وبحث املدير العام خالل
الزيارة مع الع�سو البلدي،
بع�س الأفكار واملقرتحات لزيادة
امل�سطحات اخل�سراء وتوفري
خدمات اإ�سافية ملرتادي احلديقة،
و�سيانة بع�س الألعاب وا�ستبدالها
باأخرى ،وفق اأعلى املعايري التي يتم
خاللها مراعاة ال�سالمة واجلودة.
واأكد املدير العام اأن حديقة

الخبر

جهة النشر

الصفحة
العدد

الرابط اإللكتروني

خليفة الكربى تعد من اأكرب احلدائق
يف املنطقة اجلنوبية ،ويق�سدها
الكثري من املواطنني واملقيمني من
داخل املحافظة اجلنوبية وخارجها،
ملا تتمتع به من م�ساحات خ�سراء
واأ�سجار واألعاب تنا�سب خمتلف

فئات الأطفال العمرية ،كما اأنها تعد
متنف�سً ا للكثري من الأ�سر والعوائل
يف فرتة اإجازة نهاية الأ�سبوع.
واأ�سار اإىل اأن البلدية وبنا ًء
على توجيهات الوزير ووكيل
الوزارة ل�سئون البلديات ،تعمل

ب�سكل م�ستمر على �سيانة مرافق
احلديقة ،وتركيب األعاب جديدة،
حيث قامت موؤخ ًرا برتكيب
جمموعة من الألعاب التي تتنا�سب
مع احتياجات فئة ذوي العزمية
من اخلدمات ،وذلك للم�ساهمة
يف دجمهم مع اأفراد املجتمع ،اإذ
مت تهيئة خمتلف املرافق الأخرى
ودورات املياه بحيث ي�سهل عليهم
ا�ستخدامها بكل ي�سر و�سهولة.
من جانبه ،توجه الع�سو
البلدي خالد جناحي بال�سكر اإىل
مدير عام بلدية املنطقة اجلنوبية،
على حر�سه ال�سخ�سي ومتابعته
الدقيقة لأعمال التطوير وال�سيانة
التي تتم ملختلف املرافق التابعة
للبلدية يف خمتلف مناطق
اجلنوبية.

املناعي يت�سلم ن�سخة من جمم�عة
«�سبعيـ ـ ــنات القلـ ــم» الق�س�سيـ ــة
ا�ستقبل �سلمان بن عي�سى بن هندي املناعي حمافظ املحرق يف مكتبه مببنى املحافظة،
الكاتب واملوؤلف اإبراهيم عبدالكرمي الأن�ساري الذي قدم ن�سخه من كتابه (�سبعينيات
القلم) ،والذي حمل بني طياته جمموعة ق�س�سية ق�سرية بالإ�سافة اإىل اخلواطر.
وقد اأثنى املحافظ على الفكرة التي اأ�س�ست لإعداد هذه املطبوعة الإعالمية والغنية
بالإ�سهامات الأدبية ،م�سيدًا مبا احتواه الكتاب من خواطر وق�س�س تتناول ذكريات
املا�سي وعبق التاريخ .من جانبه ،اأعرب اإبراهيم الأن�ساري عن خال�س �سكره وتقديره
للمحافظ ،مثم ًنا اهتماماته مبثل هذه املوؤلفات خا�سة تلك التي حتوي خال�سة التجارب
والإجنازات املختلفة.
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«ال�سحة» تعلن
تعايف  8حالت من «كورونا»

«اجلعفرية» والنائب الدم�ستاين يبحثان م�ستجدات ملف املوجودين باإيران
اجتمع الفريق املكلف يف اإدارة الأوقاف
اجلعفرية مبتابعة التوجيهات امللكية ال�سامية
بخ�سو�ص اإعا�سة املواطنني املوجودين يف
اخلارج مع النائب اأحمد الدم�ستاين مبعية
عدد من املواطنني ،وذلك يف اإطار التوا�سل
امل�ستمر مع خمتلف اجلهات ب�ساأن ت�سهيل
تقدمي الدعم للمواطنني البحرينيني املوجودين
يف اخلارج ،على اإثر مو�سوع فريو�ص كورونا
امل�ستجد حلني عودتهم اإىل اأر�ص الوطن تنفي ًذا
للتوجيهات امللكية ال�سامية.
وثمّن النائب الدم�ستاين واأع�ساء الوفد

التوجيهات امللكية ال�سامية حل�سرة �ساحب
اجلاللة امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة عاهل
البالد املفدى بتكليف اإدارة الأوقاف اجلعفرية
مبتابعة وتن�سيق هذا الأمر ،فيما قدم رئي�ص
الفريق حممود التوبالين وبح�سور ع�سوي
جمل�ص الأوقاف هاين ن�سيف وعبداجلليل
ً
عر�سا موج ًزا عن ما اتخذته اإدارة
البحارنة
الأوقاف اجلعفرية من خطوات منذ �سدور
التوجيهات ال�سامية ،ومنها الجتماع العاجل
الذي عقده جمل�ص الأوقاف اجلعفرية واجتماع
الفريق املعني باملتابعة والجتماع مع اأ�سحاب

احلمالت ومتعهدي ال�سفر ،وكذلك التوا�سل
امل�ستمر مع اجلهات الر�سمية ذات العالقة.
من جانبه ،قدّم النائب الدم�ستاين واأع�ساء
الفريق عددًا من ال�ستف�سارات واملقرتحات،
موؤكدين على اأهمية نهج التوا�سل امل�ستمر مع
اجلميع حلني عودة املواطنني يف اخلارج اإىل
اأر�ص الوطن يف اأقرب وقت.
وثمّن اجلميع اخلطوات الكبرية التي تقوم
بها اجلهات احلكومية  -ك ٌل يف اإطار اخت�سا�سه
 -لتقدمي كل اأوجه الدعم وامل�ساندة للمواطنني.

بعد تخ�سي�ص مركز «كانو» لـ«كورونا» ..م�سدر طبي لـ«الأيام»:

تهيئة امل�ست�سفى الدويل ل�ستقبال املر�سى كبار ال�سن
خديجة العرادي:
ك�سف م�سدر طبّي لـ«الأيام» اأن وزارة
ال�سحّ ة تعمل على تهيئة «م�ست�سفى البحرين
الدويل» مبنطقة جدحف�ص لنقل املر�سى من
كبار ال�سن اإليه .وقال اإنّ العمل يف امل�ست�سفى بداأ
منذ حوايل اأ�سبوع ،حيث يتم تزويد امل�ست�سفى
بالأجهزة الطبية والتجهيزات الالزمة لت�سغيله،
واإعداده ل�ستقبال املر�سى.

وذكر اأن الوزارة طلبت تو�سيل الكهرباء
واملاء للم�ست�سفى ،وتعمل حاليًا على اإجراء
ال�سيانة الالزمة يف الدورين الأوّل والثاين؛
ا�ستعدادًا لت�سغيله.
واأفاد اأنه املتو ّقع اأن يتم نقل املر�سى من
كبار ال�سن الذين كانوا يتلقون الرعاية يف
مركز اإبراهيم خليل كانو ال�سحّ ي اإىل امل�ست�سفى
الدويل ،وذلك بعد اأن مت تخ�سي�ص مركز
اإبراهيم خليل كانو للمر�سى امل�سابني بفريو�ص

«كورونا  -كوفيد .»19
اجلدير بالذكر اأن م�ست�سفى البحرين الدويل
«اخلا�ص» اأُغلق منذ يونيو  2018وذلك بعد
قطع الكهرباء عن امل�ست�سفى لتخلفه عن ال�سداد
لفرتة طويلة ،وعانى امل�ست�سفى الذي يعترب من
اخلا�سة يف اململكة  -افتتح
اأقدم امل�ست�سفيات
ّ
يف العام  - 1978من ّ
تعث مايل كبري اأدّى اإىل
تخلّفه عن �سداد رواتب الكوادر الطبية والعاملة
فيه لأ�سهر طويلة ،حتى وقت اإغالقه الطوعي.

«ال�سحة» :اإحالة طبيب اإىل «النيابة» ملخالفته احلجر املنزيل
بينت وزارة ال�سحة اأن اإدارة ال�سحة العامة
قامت باإيقاف الطبيب الذي يعمل باإحدى عيادات
الأ�سنان اخلا�سة مبنطقة ال�سيف ،ومتت اإحالته
للنيابة العامة ،حيث كان الطبيب يخ�سع
للحجر املنزيل بعد عودته من اإحدى الدول
املتف�سي فيها فريو�ص كورونا (كوفيد ،)19
ومل يلتزم بالإر�سادات والتعليمات الالزمة
املتمثلة ب�سرورة البقاء يف غرفة منف�سلة ملدة
 14يومًا ،وجتنب الختالط بالآخرين لتجنب
ن�سرهم للفريو�ص لعائالتهم وللمجتمع يف حال
اإ�سابتهم به.
واأو�سحت وزارة ال�سحة اأنها اتخذت
كافة الإجراءات الحرتازية والتدابري الوقائية
الالزمة ،حيث قامت بغلق عيادة الأ�سنان

الواقعة يف منطقة ال�سيف احرتازياً ،كما مت
فح�ص جميع املخالطني للتاأكد من �سالمتهم
وخلوهم من فريو�ص الكورونا (كوفيد.)19
واأفادت الوزارة اأن الطبيب قام مبخالفة
قانون ال�سحة العامة رقم ( )34لعام .2018
وا�ستنادا اإىل القرار رقم ( )20ل�سنة 2020
بتحديد الأمرا�ص ال�سارية ،والقرار رقم
( )13ب�ساأن الوقاية والعزل والعالج ،تطبق
القوانني على من يخالف الأنظمة .وا�ستنادا اإىل
القرار رقم ( )121يتم تطبيق املادة باحلب�ص
والعقوبة ملدة ل تقل عن  3اأ�سهر وبغرامة ل
تقل عن  1000دينار ،لكل من اأخفى ،عن ق�سد،
�سخ�سا م�سابا مبر�ص �سار اأو عر�ص الآخرين
للعدوى ،اأو ت�سبب بنقل العدوى للغري اأو منع

تنفيذ اإجراء ملنع انت�سار املر�ص.
ونوهت الوزارة اإىل اأنه متت كذلك اإحالة
مو�سوع الطبيب املخالف اإىل الهيئة الوطنية
ملزاولة املهن واخلدمات ال�سحية «نهرا» للجان
التاأديبية ملخالفته اأخالقيات مزاولة املهنة.
كما دعت وزارة ال�سحة جميع املواطنني
واملقيمني ب�سرورة اللتزام بالإر�سادات
ال�سحية التي و�سعت ملنع انتقال وانت�سار
الفريو�ص ،ومنها العزل ملنزيل لالأ�سخا�ص
القادمني من املناطق املتف�سي فيها الفريو�ص ملدة
 14يومًا ،بح�سب تو�سية اجلهات ال�سحية،
موؤكد ًة اأنها �ستقوم مبحا�سبة من يخالف ما
جاء يف قانون ال�سحة العامة والإخالل بالأمن
ال�سحي ،بالعقوبات التي ذكرت.

غلق وحدة عالجية مب�ست�سفى ال�سلمانية الطبي كاإجراء احرتازي

ْ
خالطت اأمها القادمة من اخلارج
«ال�سحة» اإ�سابة طبيبة متدربة
اأكدت وزارة ال�سحة اأن �سحة و�سالمة
املر�سى والكوادر الطبية اأولوية ق�سوى ل�سمان
احلفاظ على �سحة و�سالمة اجلميع ،وتو�سح
الوزارة اأنه مت غلق اإحدى الوحدات العالجية
يف م�ست�سفى ال�سلمانية الطبي كاإجراء احرتازي
بعد اأن اأظهرت نتائج الفح�ص املختربية لطبيبة
متدربة كانت خمالطة لإحدى احلالت القائمة
وهي والدتها القادمة من اخلارج ،باإ�سابتها
بفريو�ص كورونا (كوفيد.)19-
وبينت الوزارة باأنه مت تعقيم الوحدة

اليوم

وتطهريها بالكامل ،والنتهاء من جميع
الرتتيبات ل�ستئناف عمل الوحدة يوم غد،
بفرق طبية اأخرى.
واأكدت وزارة ال�سحة اأنها قامت بنقل
الطبيبة املتدربة اإىل مركز العزل والعالج،
لتلقيها العالج والرعاية الالزمة حتت اإ�سراف
الطاقم الطبي املتخ�س�ص يف اأحد املراكز
اخلا�سة بالعزل والعالج ،والتي تتم وفق
اأف�سل املعايري الدولية بح�سب ما اأو�ست به
منظمة ال�سحة العاملية.

التاريخ

«العمل» :تعليق الدرا�سة ي�سمل
الخبر
جميع مراكز التدريب اخلا�سة
جهة النشر

اأكدت وزارة العمل والتنمية
الجتماعية اأن توجيهات اللجنة
التن�سيقية برئا�سة �ساحب ال�سمو امللكي
الأمري �سلمان بن حمد اآل خليفة ويل
العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول
لرئي�ص جمل�ص الوزراء بتمديد فرتة
تعليق الدرا�سة يف املدار�ص احلكومية
واخلا�سة وموؤ�س�سات التعليم العايل
احلكومية واخلا�سة وريا�ص الأطفال
ملدة اأ�سبوعني اإ�سافيني حتى التا�سع
والع�سرين من مار�ص املقبل ،2020
ت�سمل املراكز والدور التاأهيلية احلكومية
التابــعة لــوزارة العمل والتنــمية

الصفحة
العدد

الرابط اإللكتروني

الجتمـاعية.
واأفادت باأن تعليق الدرا�سة ي�سمل
دور احل�سانات واملراكز الأهلية
واخلا�سة لالأ�سخا�ص ذوي الإعاقة
املرخ�سة من قبل وزارة العمل والتنمية
الجتماعية ،ومراكز ومعاهد التدريب
اخلا�سة املرخ�سة من قبل وزارة
العمل والتنمية الجتماعية للمتدربني
من الباحثني عن عمل اأو العاملني يف
القطاع اخلا�ص ،وذلك كاإجراء احرتازي
لالطمئنان على �سالمة الطلبة يف �سوء
الحتياطات التي اتخذتها الدولة لحتواء
ومنع انت�سار فريو�ص كورونا.

واأفادت الوزارة باأنها قامت باتخاذ كل
الإجراءات الحرتازية والتدابري الوقائية بفح�ص
جميع املخالطني للطبيبة املتدربة ،وفح�ص
جميع الأطباء واملمر�سني املخالطني لها يف
الوحدة العالجية ،اإذ اأظهرت النتائج �سالمتهم
وخلوهم من فريو�ص كورونا (كوفيد،)19-
وبا�سرت الوزارة بتطبيق الإجراءات والتدابري
الوقائية كافة على جميع املخالطني بالبقاء يف
احلجر املنزيل كاإجراء احرتازي ومنحهم اإجازة
مدفوعة الأجر ملدة  14يومًا.

بيانات الخبر

اأعلنت وزارة ال�سحة عن تعايف  8حالت اإ�سافية من فريو�ص كورونا (كوفيد
 )19ملواطنني اثنني بحرينيني و 6مواطنات بحرينيات ،واإخراجهم من مركز العزل
والعالج ،وذلك بعد تلقيهم العالج والرعاية الالزمة حتت اإ�سراف الطاقم الطبي
املتخ�س�ص يف اأحد املراكز اخلا�سة بالعزل والعالج ،وفق اأف�سل املعايري الدولية
بح�سب ما اأو�ست به منظمة ال�سحة العاملية ،لي�سل بذلك العدد الإجمايل للحالت
املتعافية  22حالة حتى الآن يف اململكة.
واأو�سحت الوزارة اأنه تقرر اإخراج احلالت بعد اإجراء الفحو�سات املختربية
والتاأكد من خلوهم من الفريو�ص ،موؤكدة اأنها �ستوا�سل متابعة احلالت املتعافية طبيًا
بح�سب الإجراءات املتخذة بهذا اخل�سو�ص ،مبا يحفظ �سحة و�سالمة اجلميع.
وجددت الوزارة دعوتها للمواطنني واملقيمني القادمني من اإيطاليا وكوريا اجلنوبية
وم�سر ولبنان خالل الأ�سبوعيني املا�سيني الت�سال على الرقم  ،444اأو الت�سجيل
الإلكرتوين عرب الرابط  444/www.moh.gov.bhجلدولة موعد الفح�ص.

القائم باأعمال �سفارة البحرين يف بغداد لـ«الأيام»:

نتابع ترتيبات اإعادة  120بحرينيًا من العراق
متام اأبو�سايف
اأكد القائم باأعمال �سفارة اململكة لدى
العراق خالد املن�سور اأن وزارة اخلارجية
ل زالت تتابع اأو�ساع املواطنني البحرينيني
املتواجدين يف العراق من اأجل ترتيب
عودتهم .وقال املن�سور باأن هناك نحو
 120بحرينيًا متواجدًا حاليًا يف العراق
من ا�سل  130بحرينيًا بعد اأن غادر 10
منهم  -باأنف�سهم  -الأرا�سي العراقية جوًا
نحو اإحدى البلدان املجاورة ،فيما ينتظر

ترتيب عودة املتبقني.
ولفت املن�سور اإىل اأن البحرينيني
املتواجدين يف العراق معظمهم يف مدينة
النجف  -جنوب العراق  -وقد راجعوا
القن�سلية البحرينية هناك.
وكان �سوؤون الطريان املدين قد اأوقفت
جميع الرحالت املغادرة والقادمة مع
العراق ولبنان حتى اإ�سعار اآخر ،وذلك
كاإجراء احرتازي يف ظل انت�سار فريو�ص
كورونا منذ  27فرباير املا�سي.

الطلبة البحرينيون
يف «حرية» العودة اأو البقاء يف م�سر
حممد بحر:
اأفاد عدد من الطلبة البحرينيني يف
جمهورية م�سر العربية ،اأن ال�سفارة
البحرينية دعت املواطنني املقيمني والزائرين
والطلبة املتواجدين يف م�سر لت�سجيل
بياناتهم ،وذلك اثر امل�ستجدات الأخرية
ب�ساأن ت�سجيل حالت اإ�سابة بفريو�ص
كورونا «كوفيد .»19
وقالت طالبة تدر�ص تخ�س�ص طب
ب�سري باإحدى جامعات منطقة القاهرة
«اإنهم يعي�سون حالة من القلق ،وذلك بعد
ت�سجيل عدة اإ�سابات بفريو�ص كورونا،
واأكدت اأن الطلبة حاليا يقومون باتباع
اإر�سادات الوقاية من الفريو�ص ،من خالل
مقاطع الإر�سادية املن�سورة على مواقع
التوا�سل الجتماعي» .اأما ب�ساأن حياتهم
اليومية ،فاأكدت «اأنها ات�سمت يف الأيام
املا�سية باحلذر ال�سديد ،واقت�سار خروجهم
على ال�سرورة الق�سوى ،خ�سية اإ�سابتهم
بفريو�ص كورونا».

ومن منطقة  6اأكتوبر ،قال طالب
بحريني اآخر «اإن الو�سع العام طبيعي
للغاية ،اإل انهم ل زالوا قلقني من تعر�سهم
لعدوى الفريو�ص ،خ�سو�سا واأن العدد
الإجمايل يف ازدياد يف الأيام الأخرية».
واأ�سار اإىل «اأن بع�ص الطلبة البحرينيني
يف�سل العودة اإىل الوطن حلني انتهاء �سبح
فريو�ص كورونا ،اإل اأن ا�ستحالة تعليق
الدرا�سة اجلامعية يف م�سر ،يعترب عائ ًقا
رئي�سً ا اأمام طريق عودتهم اإىل البحرين».
اأما طالبة اأخرى وتدر�ص التجارة
باإحدى جامعات منطقة املن�سورة ،فك�سفت
عن عدم رغبتها يف العودة اإىل البحرين يف
الوقت احلايل ،وذكرت اأن الو�سع ال�سحي
العام ل يدعو للقلق ،رغم ت�سجيل حالت
اإ�سابة موؤكدة بفريو�ص «كورونا» ،اإل اأنهم
قاموا باتخاذ كافة الحرتازات الوقائية ،من
جتنب امل�سافحة ،وا�ستخدام املعقم ،وذلك
اتباعًا لالإر�سادات العامة املن�سورة من قبل
عدد من اجلهات الطبية.

ال�سحة :غلق مقهى ارتاده
اثن ــان م ــن «املحجوري ــن منـ ــزل ًّيا»
اأعلنت وزارة ال�سحة غلق اأحد املقاهي يف منطقة �سند كاإجراء احرتازي ،بعد اأن
تبني اأنه قد مت ارتياد املقهى من قبل اثنني من العائدين من اإحدى الدول املنت�سر بها
فريو�ص كورونا (كوفيد  ،)19وخمالفتهما لتعليمات احلجر املنزيل الإلزامية بالبقاء يف
غرفة منف�سلة ملدة  14يوما ً من تاريخ عودتهما ،ومت مبا�سر ًة اتخاذ الإجراءات اخلا�سة
بتعقيم املقهى ،واإجراء الفحو�سات املختربية لكافة املخالطني للتاأكد من خلوهم من
الفريو�ص ،كما مت اتخاذ الإجراءات القانونية الالزمة بحق املخالفني لقانون ال�سحة
العامة رقم ( )34لعام .2018
وا�ستنادا ً اإىل القانون رقم ( )34ل�سنة  2018باإ�سدار قانون ال�سحة العامة
َ
والقرارات ال�سادرة تنفي ًذا له ،يعاقب باحلب�ص مدة ل تقل عن ثالثة اأ�سهر وبغرامة ل
تقل عن األف دينار ول جتاوز ع�سرة اآلف دينار اأو باإحدى هاتني العقوبتني ،كل مَن
ق�سد �سخ�سا ً م�سابا ً مبر�ص �سا ٍر اأو ع َّر�ص الآخرين للعدوى ،اأو ت�س َبّب عن
اأخفى عن ْ
ق�سد بنقل العدوى للغري ،اأو امتنع عن تنفيذ ا ِ ّأي اإجراء مل ْنع انت�سار املر�ص.
ْ
وجتدد وزارة ال�سحة دعوتها للمواطنني واملقيمني ب�سرورة اتباع التعليمات
والإر�سادات ال�سادرة من اجلهات املعنية؛ لحتواء ومنع انت�سار فريو�ص كورونا
(كوفيد  ،)19واحلفاظ على �سالمة اجلميع.

«الأطباء» ت�ستنكر ا�ستهتار بع�ص الأطباء بتعليمات الوقاية من «كورونا»
قالت جمعية الأطباء اإن الت�سرفات غري امل�سوؤولة لطبيب لبع�ص
الأطباء وال�ستهتار بتنفيذ التعليمات والإجراءات ال�سارمة املتعلقة بالوقاية
من فايرو�ص كورونا ي�سيء اإىل �سمعة الكادر الطبي وال�سحي الذي يبذل
جهودًا كبري ًة جدًا من اأجل توفري خدمات الوقاية والعالج من هذا الفايرو�ص
امل�ستجد.
وا�ستنكرت اجلمعية اإقدام اأطباء يفرت�ص اأن يكونون قدوة لغريهم يف
تنفيذ التعليمات اخلا�سة بفايرو�ص كورونا على الإخالل بتلك التعليمات،
وتعري�ص �سحة وحياة غريهم للخطر ،فيما هم اأق�سموا اليمني على حماية
�سحة املري�ص والإن�سان ،واأ�سارت اجلمعية اإىل اأنها ل ميكنها ال�سكوت عن
هذا ،الأمر الذي ياأتي يف وقت فيه الأع�ساب م�سدودة حت�سبًا لأي تطورات
بخ�سو�ص هذا الفايرو�ص ،ويبذل اجلميع م�ساعي �ساقة من اأجل تاليف
�سرره .وقالت اجلمعية اإنه فيما ت�ستنفر مملكة البحرين جميع جهودها من
اأجل ح�سر احلالت امل�سابة بفايرو�ص كورونا ويعمل اجلميع كفريق واحد
من اأجل الوقاية من هذا الفايرو�ص الذي ميثل خط ًرا وجوديًا على املجتمع
البحريني ككل ،نتفاجَ اأ بت�سرفات �ساذة من قبل اأ�سخا�ص يفرت�ص اأن يكونوا

هم الأ�سا�ص يف تلك اجلهود ،وهم من يقودون ن�سر الوعي بني جميع الفئات
للوقاية من هذا الفايرو�ص.
واأهابت جمعية الأطباء بجميع اأفراد الكادر الطبي وال�سحي ببذل
ق�سارى جهودهم من اأجل امل�سي قدما يف تنفيذ مهمتهم ال�سامية يف احلد من
�سرر فريو�ص كورونا على املجتمع البحريني ،وجددت اجلمعية اإ�سادتها
وتثمينها للجهود التي يبذلها الأطباء يف هذه املجال ودورهم الفعال يف
تطبيق اأف�سل املمار�سات الطبية وال�سحية يف الفح�ص والعالج ،وما يظهره
الأطباء من براعة يف التعامل مع احلالت امل�ستبه بها وامل�سابة ،وتفانيًا كبريًا
يف العمل ،وخا�سة اأن الطبيب هو اإن�سان يخ�سى على نف�سه وتخ�سى عليه
عائلته العدوى واملر�ص ،ولكن تاأدية الواجب جتاه املر�سى واحلفاظ على
الق�سم الطبي ياأتيان يف املرتبة الأوىل لكل طبيب مهما كان الثمن.
ونوّهت اجلمعية يف هذا ال�سدد بجهود جميع اأفراد الطاقم الطبي
وال�سحي من ممر�سني وفنيني وخمربيني وم�سعفني ،وقالت اإن الطواقم
الطبية وال�سحية يف مملكة البحرين اأظهرت كفاءة عالية يف حتمل
م�سوؤوليتها يف هذه احلالة الطارئة غري امل�سبوقة.
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رئي�ض الأعلى لل�سحة ي�ستعر�ض مع خبري دويل جهود احتواء «كورونا»

�سلطان عُ مان يت�سلم
اأوراق اعتماد �سفرينا يف م�سقط
�شاحب اجلاللة ال�شلطان هيثم بن طارق اآل �شعيد �شلطان عمان يت�شلم اأوراق اعتماد
الدكتور جمعة بن اأحمد الكعبي ك�شفري فوق العادة مفو�س ململكة البحرين لدى �شلطنة عمان.
وخالل اللقاء ،نقل ال�شفري الدكتور جمعة بن اأحمد الكعبي حتيات ح�شرة �شاحب اجلاللة
امللك حمد بن عي�شى اآل خليفة ،عاهل البالد املفدى ،و�شاحب ال�شمو امللكي الأمري خليفة بن
�شلمان اآل خليفة ،رئي�س الوزراء املوقر ،و�شاحب ال�شمو امللكي الأمري �شلمان بن حمد اآل خليفة،
ويل العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء حفظهما اهلل ،اإىل �شاحب
اجلاللة ال�شلطان هيثم بن طارق اآل �شعيد �شلطان عمان ،ومتنياتهم حلكومة و�شعب �شلطنة
عمان ال�شقيقة دوام التقدم والزدهار.
من جانبه كلف �شاحب اجلاللة ال�شلطان هيثم بن طارق اآل �شعيد ال�شفري الدكتور جمعة
بن اأحمد الكعبي بنقل حتياته اإىل عاهل البالد املفدى ،و�شمو رئي�س الوزراء ،و�شمو ويل
العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء ،ومتنياته لهم مبوفور ال�شحة
والعافية ،وململكة البحرين و�شعبها ال�شقيق باملزيد من الرقي والزدهار ،متمنيًا جاللته
لل�شفري كل التوفيق والنجاح.

اأكد الفريق طبيب ال�شيخ حممد بن عبداهلل اآل
خليفة رئي�س املجل�س الأعلى لل�شحة ورئي�س
الفريق الوطني للت�شدي لفريو�س كورونا
(كوفيد  ،)19اأن اململكة بتوجيهات من ح�شرة
�شاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�شى اآل خليفة
عاهل البالد املفدى ،ومتابعة دوؤوبة من �شاحب
ال�شمو امللكي الأمري �شلمان بن حمد اآل خليفة ويل
العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئي�س
جمل�س الوزراء ،توا�شل كافة اجلهود الرامية
للت�شدي لفريو�س كورونا (كوفيد  )19ل�شمان
�شالمة و�شحة املواطنني واملقيمني ،منوها ً
باملبادرات والإجراءات العديدة التي قامت بها
اململكة ،ومن اأهمها اإن�شاء غرفة عمليات ملتابعة
م�شتجدات التعامل مع الفريو�س ،والعمل على
رفع الطاقة ال�شتيعابية للفح�س واحلجر
والعزل والعالج.
جاء ذلك لدى ا�شتقبال الفريق طبيب ال�شيخ
حممد بن عبداهلل اآل خليفة رئي�س املجل�س الأعلى
لل�شحة مبقر املجل�س ،اأم�س الثنني ،الربوف�شور
جون اأ�شتون -خبري وا�شت�شاري ال�شحة
العامة؛ مبنا�شبة زيارته ململكة البحرين،
واأكد رئي�س املجل�س الأعلى لل�شحة اأن مملكة
البحرين توا�شل جهودها الوطنية املخل�شة
يف الت�شدي لفريو�س كورونا (كوفيد )19
مب�شاركة الفرق والكوادر الطبية املتخ�ش�شة،
حيث قام الفريق الوطني بالتن�شيق املبا�شر مع
كافة اجلهات الر�شمية املخت�شة بوقف الرحالت
(من واإىل) املناطق التي انت�شر بها الفريو�س،

وو�شع خطة للتعامل مع احلالت القادمة من
املطار ،وو�شع خطط للمنافذ الربية والبحرية
وتخ�شي�س فريق ملتابعة ور�شد امل�شتلزمات
واملعدات.
وقدم ال�شيخ حممد بن عبداهلل اآل خليفة
�شرحا ً عن اآخر امل�شتجدات ب�شاأن فريو�س
كورونا (كوفيد  ،)19وما يتم تنفيذه من
اإجراءات احرتازية ووقائية بهذا ال�شاأن،
واأهمها تخ�شي�س م�شت�شفى ميداين للقادمني
من اخلارج ،بناء على التوجيهات واملتابعة
ال�شديدة من �شاحب ال�شمو امللكي ويل العهد
نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئي�س جمل�س
الوزراء ،وذلك يف اإطار ال�شعي اإىل ت�شخري
كافة الطاقات والإمكانات الهادفة اإىل ا�شتمرار
الت�شدي للفريو�س ،و�شمان �شالمة و�شحة

كافة املواطنني واملقيمني يف اململكة.
وبحث ال�شيخ حممد بن عبداهلل اآل خليفة
مع اخلبري الزائر تقييم التدابري الحرتازية
التي اتخذتها اململكة يف املنافذ ،واأماكن الفح�س
واحلجر والعزل والعالج.
من جانبه ،اأ�شاد اخلبري الربوف�شور جون
اأ�شتون -خبري وا�شت�شاري ال�شحة العامة
بجهود واإجراءات مملكة البحرين يف التعامل
مع فريو�س كورونا (كوفيد  ،)19والعمل
على احتوائه ومنع انت�شاره من خالل اتخاذها
لكافة التدابري الوقائية ،وال�شتعدادات املبكرة
وتطبيق الإجراءات الالزمة املتوائمة مع
املعايري الدولية وتو�شيات منظمة ال�شحة
العاملية ،واأثنى على الإجراءات التي اتخذتها
اململكة مقارنة بالدول الأخرى.

اخلا�سة ..واأخرى ت�ستاأنف التعليم بـ«الأونالين»
اإلغاء المتحانات يف بع�ض املدار�ض
ّ

مدار�ض اأجنبية تعلن انتهاء العام الدرا�سي وحتت�سب درجات الف�سل املا�سي
يا�شمني �شاهني:
اأجرب فريو�س «كورونا» عددًا من املدار�س
اخلا�شة التي تعمل بنظام الف�شول الثالثة ،على اإلغاء
الف�شل الدرا�شي الثاين املقرر انتهاوؤه يف نهاية مار�س،
واخ�شاع طلبتها لختبارات ق�شرية تعوي�شية عن
المتحانات النهائية.
فيما قامت مدار�س اأجنبية اأخرى باإلغاء امتحانات
نهاية ال�شنة الدرا�شية املقررة يف مار�س احلايل
لتحت�شب درجات الف�شل املا�شي فقط ،ومن املوؤمل اأن
تبداأ تلك املدار�س �شنتها الدرا�شية اجلديدة يف ابريل
القادم جريًا على العادة.
وقد قامت املدار�س بتلك اخلطوات ،يف ظل عدم
ات�شاح الروؤية بعد ،ب�شاأن ا�شتمرار تعليق الدرا�شة؛
تزام ًنا مع الظروف ال�شتثنائية التي مير بها العامل
اأجمع ،وهو ما حذا بكثري من املدار�س اخلا�شة لفتح

ف�شول درا�شية افرتا�شية يف خطوة مهمة نحو
تفعيل الدرا�شة عن بعد ،والتي جاءت بهدف مواكبة
للتطورات الطارئة.
وقد راأت اإدارات مدار�س اأن احلل يف ال�شتفادة
من الف�شاء اللكرتوين ليكون بديالً عن الدرا�شة
النتظامية يف مثل هذه الظروف الراهنة ،اإذ اأعلنت
بع�شها تفعيل ا�شتخدام التعليم اللكرتوين ،ودعت
طلبتها ملراجعة املن�شات اللكرتونية والدخول عليها
لبدء الدرا�شة.
وقد ت�شاربت اآراء اولياء المور يف هذا ال�شان؛
اذ راأى بع�شهم ان (التعليم عن بعد) مبثابة احلل
املنا�شب ملتابعة الدرو�س و�شمان عدم �شياع �شنة
درا�شية على ابنائهم ،فيما انتقد اخرون هذا التوجه
معتقدين ان الطلبة واولياء المور غري موؤهلني
لتفعيل جتربة التعليم اللكرتوين عن بعد.
اىل ذلك ،قالت ولية اأمر لبن يف املرحلة البتدائية

«اأن التعليم اللكرتوين لي�شت و�شيلة فعالة %100؛
خ�شو�شا مع
لن التالميذ ل يلتزمون جميعً ا بالأن�شطة
ً
ا�شتعانة مدر�شني بالو�شائل اللكرتونية والتطبيقات
املتعددة ،والتي يطلب فيها اأرقامًا �شرية لن�شمام
الطالب اإليها ،وهي تتغري كل يوم».
وذكرت «لقد اأرهقتنا كرثة الواجبات والأن�شطة
التي تر�شل لنا على المييل ب�شكل يومي ولكل املواد،
والتي تتطلب من الطالب حلها واإعادة اإر�شالها
للمدر�س باإحدى الو�شائل اللكرتونية».
من جانبها ،قالت نوال وهي طالبة يف املرحلة
الإعدادية «اإن التدري�س التفاعلي يبدو مفيدا نوعا ما
يف هذه الظروف ولكن كرثة الدرو�س وال�شروحات
والروابط التي تر�شل لنا ب�شكل يومي �شتت تركيزنا».
وطالبت نوال باأهمية تقليل املناهج واإلغاء بع�س
الدرو�س ال�شعبة على الطلبة؛ لـ«اأن النف�شية ل
ت�شمح بالدرا�شة» ،بح�شب تعبريها .واأ�شادت بتوجه

مقرتح «الأر�سفة امللو ّنة» يق�سم البلديني

املوؤيدون :جاذبة لل�سيّاح ..واملعار�سون :ال�سوارع مزهرية؟!
م�شطفى ال�شاخوري:
اأثار مقرتح بلدي تقدّم به
ع�شو جمل�س بلدي املحافظة
ال�شمالية عبداهلل القبي�شي نقا�شات
يف اجلل�شة العتيادية للمجل�س
ام�س ،وانق�شم البلديون بني موؤيد
ومعار�س.
وين�س املقرتح على تلوين
ّ
الأر�شفة يف ال�شوارع اإىل األوان
خمتلفة بدل الكتفاء باللونني
الأ�شفر والأ�شود فقط ،بحيث
ً
ممثال عن جهة
يكون كل لون
حكومية معيّنة.
وجاء يف املذكّرة الإي�شاحية
للمقرتح اأ ّنه يهدف اإىل امل�شاهمة
يف جتميل اململكة واإبراز الوجه
احل�شاري للمناطق املختلفة كما
يع ّرف ال�شوّاح واملقيمني والزوار

اليوم

التاريخ
الخبر

مبناطق اخلدمات العامة املختلفة
اأ�شوة بالدول املتقدمة.
من جانبه ،تهكّم ع�شو
املجل�س حممد العايل على املقرتح،
واعترب باأنه ل مي ّثل اأي �شرورة
ت�شتدعي طرحه ،وت�شاءل :ماذا
عن املناطق التي ل يتوفر بها
طرق مر�شوفة اأ�شال؟ ،فهل هذا
املقرتح اأولوية؟ ومن �شري�شد

له امليزانية الالزمة؟ ثم ما اأهمية
تطبيقه؟ واأ�شاف :املقرتح «حلو»
لكنه لي�س �شرورة حالية.
فيما قال الع�شو في�شل �شبيب
اأن و�شع هذه الألوان �شيجعل
من ال�شوارع «مزهرية» مليئة
بالألوان .اأما الع�شو حممد الظاعن
فقال اإن هذه املقرتحات ت�شب يف
�شالح املواطن والوطن وحني

جهة النشر

اإن�ساء مركز لعالج مر�سى ال�سكلر يف «ال�سمالية»

الصفحة

وافق جمل�س بلدي ال�شمالية خالل جل�شته يوم اأم�س على مقرتح باإن�شاء
مركز ملر�شى ال�شكلر يف املحافظة ال�شمالية؛ لتلبية احتياجات مر�شى ال�شكلر؛
وذلك لعدم توافر مركز خمت�س ملر�شى ال�شكلر باملحافظة ،ولكرثة اأعداد
مرتادي مركز ال�شكلر على م�شت�شفى ال�شلمانية الطبي.
وقال مقدم املقرتح اأحمد املناعي اإن مر�س ال�شكلر هو اأحد الأمرا�س
الوراثية التي تنت�شر يف جمتمعنا ،اإذ بلغ عدد الوفيات من مر�شى ال�شكر 31
حالة خالل عام  ،2015و 20خالل  ،2016و 16خالل  ،2017وهو الأمر
الذي يح ّتم اإن�شاء مراكز خمت�شة ملتابعة املر�شى وعالجهم.
كما مت خالل اجلل�شة تقدمي عر�س موجز بتفا�شيل املقرتح واأهدافه،
اإ�شافة اإىل عر�س اإح�شائية ذكرت اإ�شابة  8اآلف بحريني مبر�س ال�شكلر
�شخ�شا خالل � 6شنوات.
ووفاة 191
ً

العدد

الرابط اإللكتروني

تطبق فاإنها �شتتميز فيها البحرين
وهو ميثل الوجه احل�شاري ململكة
البحرين .هذا وقد مت�شك القبي�شي
براأيه الذي دعمه باأمثلة من دول
خمتلفة وقال اإن الفكرة بالإمكان
اأن تتطور ليتم عمل اإ�شافات
اأخرى لها كا�شتخدام تقنية اإ�شاءة
الر�شيف يف اأماكن ارتياد ال�شوّاح
لي�شكل عن�شر جذب �شياحي اأو
ا�شتخدام تقنية بناء «النرتلوك»
وتطبيق تقنيات مميزة يف بنائه
ما ي�شجع على تكوين مناظر
حملية جاذبة.
وحول تفا�شيل املقرتح قال
القبي�شي اإن الفكرة هي اأن يتم
حتديد لون خا�س يرمز لكل جهة
حكومية على حدة بحيث يعرف
املواطن اللون اخلا�س باجلهة
اخلدمية من خالل لونها.

بيانات الخبر

الدرازي تطالب ببناء
م�سجد يف اللوزي اجلديدة
وافق املجل�س على مقرتح بتخ�شي�س
اأر�س لإن�شاء م�شجد مبجمع  1020يف منطقة
اللوزي مقدم من زينب الدرازي ع�شو الدائرة
 ،12والذي قالت فيه اإن الأر�س خم�ش�شة
حال ًيا لبناء م�شجد ،ولكن لالآن مل يتم بناوؤها
ول تخ�شي�شها لالأوقاف ال�شنيــة اأو اجلعفرية،
مطالبة ب�شرورة تخ�شي�شهــا وبنائهــا
وخ�شو�شا
كم�شــج ٍد تابع لالأوقاف ال�شنيــة،
ً
اأنه ل يوجد م�شجد قريب من املنطقة.

درو�شا الكرتونية واأن�شطة
بع�س املدار�س التي تقدم
ً
ومقاطع تعليمية وبع�س الإثراءات التي ت�شاعد الطلبة
على فهم املنهج خالل فرتة التعليق.
وذكرت اإنها تواجه �شعوبة يف مناق�شة مدر�شيها
والرد على ا�شتف�شاراتها ،موؤكدة اأن التعليم الرقمي
بات �شروريا يف هذا الزمن ،وعلى اإدارة املدار�س اأن
تدر�شه كمنهج للطلبة يف املرحلة القادمة.
وكانت اللجنة التن�شيقية برئا�شة �شاحب ال�شمو
امللكي ويل العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول
لرئي�س جمل�س الوزراء ،اأمرت بتعليق الدرا�شة يف
املدار�س احلكومية واخلا�شة وموؤ�ش�شات التعليم
العايل احلكومية واخلا�شة وريا�س الأطفال؛ بدءًا
من  26فرباير وحتى نهاية مار�س كاإجراء احرتازي
لالطمئنان على �شالمة الطلبة ،يف �شوء الحتياطات
التي اتخذتها الدولة للحد من انت�شار فريو�س
«كورونا».
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ترحب «االأيام» بر�شائل القراء وم�شاهماتهم ،وتوجه قراءها اإىل ذكر اال�شم كامالً والعنوان م�شفوعني بعنوان الربيد االإلكرتوين اإذا وجد ورقم االت�شال .وحتتفظ «االأيام» لنف�شها بحق التعديل واالخت�شار وفق مقت�شيات الن�شر.

 26عامً ا من االنتظار
األي�شت كفيلة بجعلي «اأولوية»؟

ُر َّب �شارة نافعة لـ«الكورونا»!

يف بداية زواجي تقدمت بطلب قر�س �شراء بيت
با�شم زوجتي ،وكان ذلك يف العام  ،1994وبعد
علي وزارة االإ�شكان
مرور �شبع �شنوات عر�شت
َّ
ً
ً
ب�شيطا ال يكفي ل�شراء بيت ،فرف�شته الأنه مل
مبلغا
يكن يحقق غايتي املرجوَّة يف �شراء بيت العمر.
غيت طلبي لوحدة �شكنية
وبنا ًء على ذلك َّ
يف العام  ،2002ومنذ تلك ال�شنة واأنا على قائمة
االنتظار ،فاأنا اأقطن يف منطقة جدعلي و ُوعدت ببيت
يف اإ�شكان توبلي اإىل اأن توزعت الوحدات ،ثم ُوعدت
باإ�شكان الرملي ليتك َّرر امل�شهد نف�شه وي�شتفيد من
هم طلباتهم اأحدث من طلبي ب�شنوات طوال ،واأبقى
اأنا على قائمة االنتظار دون مراعاة «لالأقدمية».
ومن هذا املنرب ،اأنا�شد وزير االإ�شكان اأن ينظر
يف طلبي الذي اأ�شبح يعود فعليًّا اإىل  26عامًا،
فقد �شئمت االنتظار دون اأمل يطمئن قلبي اأو حتى
يب�شرين باحل�شول على بيت يف الفرتة القريبة.

البيانات لدى املحررة

مكتب �شفريات مياطل يف اإعادة
ثمن تذاكرنا بعد اإلغاء احلجوزات
يف االآونة االأخية ن�شطت مواقع التوا�شل
تخ�س الكورونا،
االجتماعي بالعديد من االأخبار التي
ّ
اإذ يت�شدر هذا العنوان اأوائل ال�شفحات املحلية.
ومن منا ال يبقى على اأع�شابه ،متوت ًرا خائ ًفا
يعرتيه الهلع عند �شماع عط�شة اأحدهم ،وينتظر على
اأحر من اجلمر اآخر امل�شتجدات يف هذا املو�شوع.
البع�س -لالأ�شف ال�شديد -يربع يف بث �شموم
ال�شلبيات والت�شكي ،وكاأننا مل نخلق اإال للنكد
وبحاجة اإىل املزيد من الهموم! اليوم �شاأقلب املوازين
و�شاأتطرق معكم اأحبتي اإىل اجلانب املمتلئ من
الكوب.
لكل �شار ٍة نافعة ،كما يُقال ،و�شر البلية ما
يُ�شحك ..فما فوائد هذه االآفة التي ابتلينا بها؟
* رجوع امل�شلمني اإىل ربهم وتقوية الروابط
بينهم وبني اهلل باملحافظة على ال�شالة والدعاء،

والتح�شن
واال�شتغفار ،وال�شدقة بنيّة دفع البالء،
ّ
باأذكار ال�شباح وامل�شاء.
ان َاأعْ َر َ
�س
قال تعاىلَ « :واإِ َذا اأَ ْنعَ ْم َنا عَ لَى ِْ إ
االن�شَ ِ
َ�ش ُه َّ
ال�ش ُّر َف ُذو دُعَ ا ٍء عَ رِ ٍ
ي�س».
َو َناأَىٰ ِبجَ انِ ِبهِ َو ِاإ َذا م َّ
* تقوية العالقات االأ�شرية واالجتماعية ،فالذي
يخاف االختالط ويتحا�شى التجمّعات ،بات يزور
اأهله واأ�شدقاءه ويتفقد �شداقاته ،ما عزز روابط
�شلة الرحم وجتديد روح املودة.
* النظافة ال�شخ�شية ،فاأ�شبح النا�س كثيي
النظافة ،اإذ يغ�شلون اأيديهم جيدًا وي�شتحمّون
بانتظام ،ويحملون املعقم وحمارم التنظيف يف
حقائبهم ويف كل مكان با�شتمرار.
* توفي املال بتقليل االرتداد على املطاعم
واملجمعات ،فقلّت ب�شكل ملحوظ الطلعات االأ�شبوعية
ب�شاأن االرتداد على املجمَّعات بغر�س الت�شوّق؛

خ�شية االختالط بامل�شابني اأو حاملي املر�س ،كما
ً
حفاظا على ال�شحة
قلّت الطلبات اخلارجية للمطاعم
ولتج ّنب املحظور.
* املحافظة على ال�شحة بتناول الغذاء ال�شحي
الذي يحتوي على الفيتامينات والعنا�شر ال�شرورية
لتقوية املناعة و�شرب املاء كثيًا ،وممار�شة الريا�شة
للحفاظ على ال�شحة.
* جتديد الهوايات ،فمالزمة املنزل واملكوث فيه
جعل البع�س ميار�س هواياته التي مل ميار�شها منذ
فرتة ،كالطبخ وم�شاهدة التلفاز والر�شم والقراءة
وغيها.
حفظنا اهلل واأهلنا وجميع بالد امل�شلمني من
الكورونا واالأوبئة والفنت ،واأعاذنا اهلل من اجلنون
والرب�س واجلذام و�شيئ االأ�شقام.

هل من فائدة من تكرمي
االأموات بعد رحيلهم؟!
يف نقا�شات تدور بني وقت واآخر بني بع�س االأفراد
املهتمني بال�شاأن االجتماعي ،حول تعوّد املجتمعات العربية
واالإ�شالمية تكرمي �شخ�شياتها البارزة بعد انتقالها اإىل عامل
االأموات ،وتقال يف حفل تكرميها النعوت ويُكال املديح
الأعمالها ومكانتها يف جمتمعاتها ،وكاأنها وُلدت بعد موتها،
ويف حياتها مل جتد من يقول لها كلمة مدح واحدة ترفع من
معنوياتها! ال ندري ملاذا نتعامل مع �شخ�شياتنا الثقافية
واالجتماعية والعلمية يف حياتهم كاأنهم نكرات؟!
هل اجلفاء يف هذا اجلانب ناجت من عدم قدرتنا على
التعبي عن حبنا وتقديرنا واحرتامنا لها يف حياتها ،اأم اأن
خجلنا منها يجعلنا نحجم عن االإف�شاح لها �شراحة عمَّا
يخالج عقولنا عنها؟
لو بحثنا عن ال�شبب الذي مينعنا عن القيام بواجبنا
االأخالقي جتاه �شخ�شياتنا يف حياتها ،قد ال جند �شببًا منطقيًّا
مقنعًا لهذا ال�شلوك املبهم غي الوا�شح ،البع�س قالوا عنه اإنه
عرف اجتماعي تعارفوا عليه منذ زمن لي�س بقريب ،والبع�س
االآخر يقولون اإن عدم تكرميهم ل�شخ�شياتهم يف حياتهم ناجت
خ�شو�شا اإذا كانوا من كبار ال�شن -اأنعن خ�شية اأن يفهموا
ً
تكرميهم يُق�شد منه توديعهم قبل ارحتالهم اإىل العامل االآخر،
وهناك من ينظر اىل تكرمي ال�شخ�شيات املهمة يف حياتهم على
اأنه فاأل �شر عليهم ،وكاأنه اأقيم حفل التكرمي من اأجل اأن يُدعى
عليهم بالرحيل العاجل!
ما راأيناه يف حفالت تكرمي بع�س ال�شخ�شيات الكبية
يف ال�شن والقدر واملكانة ،اأنهم م�شرورون كثيًا بتكرميهم،
خ�شو�شا اإذا كان من �شمن املدعوين رفقاء دربهم يف املجتمع
ً
والتعليم وال�شفر ،و�شاهدناهم يف ليلة التكرمي اأكرث عنفوا ًنا،
وابت�شاماتهم مل تفارق حميَّاهم طوال احلفل ،وراأيناهم اإذا
كانوا يعانون من االآالم يف اأبدانهم ين�شونها يف تلك اللحظات
اجلميلة ،ويف تلك الليلة ،ي�شعرون بقيمتهم ومكانتهم يف
جمتمعهم ،ونراهم يتفاعلون مع الكلمات التي تقال يف حقهم،
اأما التكرمي بعد مماتهم فهو تكرمي لعوائلهم ولي�س لهم .لو
حاولنا التجوال يف جميع مدن وقرى الواقعة يف حمافظات
البحرين االأربع� ،شنجد يف كل مدينة وقرية ع�شرات
ال�شخ�شيات املرموقة الذين ي�شتحقون التكرمي والتبجيل يف
وجودهم الدنيوي ،من قبل موؤ�ش�شات مناطقهم واأهاليهم،
بالتاأكيد لو حدث ذلك �شيكونون �شعداء جدًا باالحتفاء بهم
وتكرميهم بال�شكل الذي يليق بهم ،ويف كل االأحوال ،اإن هذا
وخي بكل ما حتمله هذه الكلمة من معانٍ اأخالقية
العمل نبيل
رِّ
اخلي ال يختلف عليه اأحد من النا�س مبا له
�شامية ،والعمل
رِّ
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اإ�شراء القا�شم

لقد حجزت عند اأحد املكاتب ال�شياحية لل�شفر
اإىل اإحدى الدول ،ولكن بعد اأن اجتاحت العامل
اأزمة فيو�س كورونا ومنع ال�شفر اإىل كثي من
ً
احتياطا ملنع انت�شار الفيو�س ،ات�شلت
الدول
مبكتب ال�شفر واأخربته باإلغائي للرحلة ،ولكنه
اأخذ مياطل يف اإعادة ثمن احلجز ل�شخ�شني
والبالغ  400دينار .ملاذا ت�ش ّو ف تلك املكاتب يف
اإعادة ثمن تذاكرنا وحجوزاتنا ،يف الوقت الذي
اأخذت املبالغ منا كاملة -نقدًا -يف بداية احلجز؟
وقد ادعى املكتب اأن االأمر ياأخذ وق ًتا الإعادة
املبالغ من �شركات الطيان! نحن ل�شنا ملزمني
بذلك ،وبا�شتطاعة املكتب اأن يعيد مبالغنا ثم
يتوا�شل مع �شركات الطيان ال�شتالم مبالغه
يف النهاية؛ الأن االأمر قد يطول ونحن بحاجة اإىل
ا�شرتداد مبالغنا.
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االأفغان اأمام م�ضري جمهول بعد االن�ضحاب االأمريكي

كما توقعنا يف مقال �صابق رف�ض رئي�ض �ل�صلطة �لتنفيذية يف �أفغان�صتان
�لدكتور عبد�هلل عبد�هلل �لنتائج �لتي �أ�صفرت عنها �لنتخابات �لرئا�صية �لتي جرت
يف �صبتمرب  2019يف هذ� �لبلد �ملنهك من �حلروب و�لإرهاب و�لفو�صى �لأمنية.
كما رف�ض �لنتائج �ملعلنة يف فرب�ير  2020بعد �إعادة �لفرز و��صتبعاد نحو 2.7
مليون �صوت بناء على طلبه .فقد خرج معل ًنا ت�صكيكه يف �لنتائج �لنهائية �ملعدلة
�لتي منحته ن�صبة  39.52باملائة من �إجمايل �لأ�صو�ت مقابل  50.64باملائة ح�صل
عليها غرميه رئي�ض �جلمهورية �أ�صرف غني ،بل ز�د عبد�هلل بقوله �إنه ل يعرتف
بالنتائج و�صي�صعى �إىل ت�صكيل حكومة �صاملة مو�زية لإد�رة �لبالد .ومعنى هذ� �أن
خ�صو�صا و�أن �لأخري مهوو�ض
�فغان�صتان �صتكون بر�أ�صني لو نفذ عبد�هلل تهديده،
ً
بال�صلطة ول ميانع من ركوب �ل�صعاب من �أجلها باأي ثمن بدليل تر�صحه لرئا�صة
�لبالد دون جناح �أكرث من مرة ،وقيامه بالطعن يف نتائج �لنتخابات �لرئا�صية
يف كل مرة ،فقط لأنه مل يفز يف �أي منها .ورمبا �صتزيد �لن�صقاقات وت�صبح
�أفغان�صتان بثالثة روؤو�ض� ،إذ� ما �أخذنا يف �حل�صبان طامح ثالث لت�صكيل حكومة
يتزعمها بنف�صه هو �جلرن�ل عبد�لر�صيد دو�صتم.
تاأتي هذه �لتطور�ت يف وقت بالغ �حل�صا�صية يف �مل�صهد �لأفغاين ،ب�صبب توقيع
�لإد�رة �لأمريكية موؤخ ًر� على �صفقة مع زعماء طالبان لت�صريع عملية �ن�صحاب
�لقو�ت �لمريكية و�لأطل�صية من �أفغان�صتان وهو ما كانت تنتظره وتعمل من
�أجله بقايا حركة طالبان كي تكون لها �ليد �لعليا يف حتديد م�صري �لبالد و�لعباد.
فاإد�رة �لرئي�ض �لمريكي دونالد تر�مب تبدو يف عجلة من �أمرها لإعادة �لقو�ت
�لمريكية (نحو � 13ألف عن�صر) �إىل بالدها من حرب خارجية ل حتظى ب�صعبية
يف �لد�خل �لمريكي ،خ�صو�صا و�أنها مل تنجز �أهد�فها كما ينبغي وخ�صرت �لكثري
عدة وعتادً� ،وذلك كي يدعي تر�مب �لن�صر �أمام �لناخب �لأمريكي قبل موعد
�لنتخابات �لرئا�صية �لقادمة يف نوفمرب من �لعام �جلاري ول يهم بعد ذلك لو
�نزلقت �فغان�صتان نحو �ملزيد من �لعنف و�لفو�صى� ،أو حتكمت طالبان يف رقاب
�لأفغان جمدد�.
و�إذ� كانت و��صنطون تاأمل �أن توؤدي �صفقتها �ملذكورة مع طالبان ،و�لتي
ّ
مت �لتمهيد لها بهدنة تاريخية ق�صرية يف �لثلث �لأخري من فرب�ير� ،إىل جناح
مفاو�صات �أفغانية ــ �فغانية لإ�صد�ل �ل�صتار على �أعمال �لعنف �لتي مل تتوقف
منذ �نهيار �إمارة �فغان�صتان �لإ�صالمية يف عام  2001على وقع �ل�صربات �جلوية
و�ل�صاروخية �لأمريكية ،فاإنها خمطئة ل�صبب ب�صيط هو �أن ما يجمع حكومة
كابول وحركة طالبان قليل جدً� مقارنة مبا يفرقهما نتيجة للبون �ل�صا�صع بني
�أيديولوجيتهما و�أهد�فهما �لنهائية ،وبالتايل فاإن �ملفاو�صات �ملقررة بني �جلانبني
ح�صب خطة �ل�صالم �لأخرية بالغة �لتعقيد و�صتدور يف حلقة مفرغة .خذ مثالً ما
�صرح به �أحد قادة طالبان مع بدء �لهدنة حينما قال �إن تلك �لهدنة ل ت�صمل �ملناطق
�لريفية خارج �ملدن و�حلو��صر �لكربى بحجة �أن «لنا فيها موؤ�ص�صات ومد�ر�ض
دينية و�أتباعا ملتزمني بفكر �حلركة» .لكن دعكم من هذ� وتاأملو� �لهجمات �لتي
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�ضالح اجلودر

االأوقاف اجلعفرية
والتوجيهات امللكية ال�ضامية

يعول عبداهلل عبداهلل مث ًال
فهل ّ
على عالقته اجليدة بطهران؟
نفذتها طالبان بعد يومني فقط من �تفاق �ل�صالم �صد �لبرياء وقو�ت �ل�صرطة ،فهل
ميكن بعد ذلك �لوثوق بهكذ� جماعة؟.
�صحيح �أن �ل�صعب �لأفغاين تو�ق بغالبيته �لعظمى �إىل �ل�صالم و�لنفتاح على
�لعامل وممار�صة حياته �لطبيعية بعيدً� عن �لعنف ك�صائر �صعوب �لدنيا ،لكن متى
كان لهذ� �ل�صعب ر�أي يف حتديد م�صريه؟
ثم ما هي �ل�صمانات �لتي تلقتها �لإد�رة �لأمريكية حول �لتز�م �لطالبانيني
بال�صالم ،دعك من م�صاألة �حرت�مهم حلقوق �لإن�صان �لأفغاين �ذ� ما قدر لهم
�مل�صاركة يف �ل�صلطة كما يتمنون بعد رحيل �جليو�ض �لأجنبية �لتي كانت تقف ــ
خ�صو�صا و�أن حكومة كابول �صو�ء يف عهد
ب�صورة ن�صبية ــ حائالً دون تغولهم؟
ً
�لرئي�ض �ل�صابق حامد كرز�ي �أو يف عهد �لرئي�ض �حلايل �أ�صرف غني �أثبتت عج ًز�
تامًا جلهة �إد�رة �لبالد بكفاءة وتوفري �لأمن و�لطماأنينة ملو�طنيها.
وبالعودة �إىل طبيب �لعيون �لدكتور عبد�هلل عبد�هلل جنده يزعم �أن �حلل
�ل�صحري بيده و�أنه وحده �لقادر على �إعادة �ل�صالم �إىل بالده �ذ� ما �أم�صك بال�صلطة
يف كابول ،دون �أن يف�صح عما يعول عليه .فهل يعول �لرجل مثالً على عالقته
�جليدة بطهر�ن �لتي ما �نفكت تتدخل يف �أو�صاع �فغان�صتان عرب دعم �لطالبانيني
و�جلماعات �لإرهابية �مل�صلحة �لأخرى ،وتوفري �ملالذ �لأمن لرموزهم وقادتهم
نكاية بالوليات �ملتحدة و�لغرب عموما؟ �أم �أنه يعول على حتالفات جهوية
وقبلية جديدة مل جترب من قبل؟ علما باأنه لي�ض �صاحب وزن قبلي موؤثر كونه
خال�صا (و�لده ب�صتوين و�أمه طاجيكية) .و�لزعماء �لب�صتون ،كما
لي�ض ب�صتونيا
ً
هو معروف ،كانو� على مر تاريخ �فغان�صتان �أ�صحاب �لكلمة �لف�صل يف م�صري
هذه �لبالد �لفاقدة للبو�صلة منذ �نهيار نظامها �مللكي.

لذا �ضيكون علينا واجب االنتباه
واليقظة والت�ضدي لكل االأ�ضوات الن�ضاز
هذ� �لوعي ي�صتحق �لت�صجيل و�لتنويه ،وهو �لرهان �لأكرب �لذي يتج�صد يف
�لأزمات ،وي�صد منافذ �لفنت و�ل�صائعات ويف�صل حماولت من ج ّل همهم �لطائفة
قبل �لوطن ،و�ملذهب قبل �لو�جب ،و�مل�صلحة �خلا�صة قبل �مل�صلحة �لعامة،
وحتويل �إجناز�تهم �خلا�صة �ىل �إجناز�ت عامة ،وذلك عرب �لرف�ض �لقاطع لتلك
�لأ�صو�ت و�لوقوف �ص ًفا و�حدً� عند �لأزمات و�لكو�رث ،و�لت�صدي لتفاهات ما يبث
يف بع�ض مو�قع �لتو��صل ،فتحيّة تقدير و�إجالل ل�صعب �أظهر على �متد�د تاريخه
روح وطنية وقدرة على �لتعامل مع �أي حتديات وجتاوزها..
ـ2ـ
��صمحو� لنا ،حتى ل يفوتنا �صيء �أن نعود �ىل �ل�صاأن �لربملاين ،بعد �أن �أ�صقط
�لنو�ب ��صتجو�ب وزير �لعمل بعد كل تلك �ل�صجة ،وكل تلك �لتربير�ت ،وكل
�للغط �لذي �صهدناه!..
لقد مار�ض بع�ض �لنو�ب من مقدمي طلب ��صتجو�ب �لوزير �ملر�وغة �أكرث من
مرة ،مرة حني ركبو� موجة «كورونا» ،و�تخذو� هذ� �لفريو�ض «�صماعة» باإعالن
�أن طلبهم تاأجيل �ل�صتجو�ب ياأتي من منطلق �مل�صوؤولية �لوطنية ،و�لظروف
�لتي متر بها �لبالد ،ومبد�أ ترتيب �لأولويات ،و�لتعاون بني �ل�صلطتني �لت�صريعية
و�لتنفيذية ،ومنح �حلكومة �مل�صاحة �لكافية لتوحيد �جلهود و�لرتكيز على مو�جهة
«كورونا» !!..ومرة ثانية حني جاءت جلنة جدية �ل�صتجو�ب بر�أي �آخر خال�صته
�أن حماور �ل�صتجو�ب يفتقر �جلدية ،ومرة ثالثة حني وجدنا �أور�ق �ل�صتجو�ب
وهي تتطاير ورقة ورقة برف�ض  27نائبًا على �ل�صتجو�ب وتاأييدهم لتو�صية
جلنة عدم جدية �ل�صتجو�ب ،و�ملفارقة جاءت من نو�ب كانو� قد وقعو� على طلب
�ل�صتجو�ب ،نو�ب وجدناهم كيف هددو� وتوعدو� بال�صتجو�ب وفاجئونا باأنهم
�صحبو� تو�قيعهم قبل عملية �لت�صويت ،وهذ� هو م�صروع �ل�صتجو�ب �لثاين �لذي
يف�صل فيه �لنو�ب بعد ف�صلهم يف مترير ��صتجو�ب وزيرة �ل�صحة!..
ما نر�ه �أن عملية �ل�صتجو�ب يف �حلالتني ،كما هو يف كل �حلالت يف �لف�صول
�لت�صريعية �ل�صابقة مل تكن حمكومة باخل�صارة فقط ،بل ً
�ي�صا حمكومة مبا ل يقال
خ�صو�صا لتو�صيح هذ� �لتلميح بالذ�ت ،معتمدً� على
�إل تلميحً ا ،ول حاجة هنا
ً
فطنة �لقارئ ،و�إن �للبيب من �لإ�صارة يفهم..؟!
وبر�أينا �إن ذلك يعني �أنه بات على �لنو�ب �أن يكفو� عن �يجاد �ملربر�ت
و�لأعذ�ر ،وعن �خرت�ع �ل�صعار�ت و�بتكار �ملعارك �لوهمية ،كما لو �أننا يف
م�صرحية كوميدية ،فاإذ� بال�صتار ين�صدل و�جلمهور ين�صرف ،و�ملمثلون ينزعون
�ملكياج عن وجوههم ويعودون �ىل �لبيت ،ولكن �ىل �أي بيت يعودون..؟!
�أخريً� ن�صاأل ..ملاذ� كل هذ� �لعجز عن تفعيل �أد�ة �ل�صتجو�ب �لذي هو �أقوى
و�أم�صى و�صائل �لرقابة �لربملانية؟
�ل�صوؤ�ل ب�صيغة �أخرى :مرحلة �خلوف و�جلزع من �ل�صتجو�بات ..هل لها ما يربرها؟
ومتى تكون من �ملا�صي؟ �ل�صوؤ�ل ب�صيغة ثالثة :هل عرقلة �ل�صتجو�بات �لربملانية بهذ�
�ل�صكل �لبائ�ض ً
حقا وفعالً و�لذي ل يحتاج �ىل �صرح وفري يخدم �مل�صروع �ل�صالحي،
ويطوِّر �لتجربة �لربملانية �أم يجعلها تر�وح مكانها؟!
ـ3ـ
على ذكر �ل�صتجو�ب �لربملاين ،نعاود للتذكري لي�ض �إل� ،لتذكري مب�صروع 25
نائبًا �أعلنو� قبل �أ�صهر قليلة باأنهم يعكفون على غزل ��صتجو�ب �أحد �لوزر�ء،
و�أكدو� �أن هذ� �ل�صتجو�ب حم�صوم ،ول رجعة عنه ،وك�صفو� عن حيثيات
ّ

بيانات الخبر

اليوم

مراجعات

اإيران ال خريها وال كفاية �ضرها

ه ــل فاتنـ ـ ــا �ضـ ـ ــيء..؟!

ـ1ـ
�لرب�هني حتكي عن حالها بحالها ،و�أظن �أن �جلميع �أخذ علمًا بذلك ،و�إن كان
من زو�يا خمتلفة تبعً ا للنو�يا..
خا�صة نو�يا من يغرفون من �لعن�صرية و�لطائفية و�ملذهبية ،د�ئمي �لإطاللة
يف مو�قع �صتى تخ�ص�صو� عربها يف بث �ل�صائعات و�لأكاذيب وخطابات �لكر�هية
و�لنعر�ت و�لأفكار �مل�صمومة و�ملري�صة ،ي�صنعونها ويهند�صونها ويعيدون
�إنتاجها وين�صرونها ويوزعونها ويتك�صبون منها ،ل ي�صيّعون فر�صة �إل
ّ
يك�صرون عن �أنيابهم عند كل منعطف ،عند كل �أزمة ،وعلينا �أن
وي�صتثمرونها،
نالحظ �أن هوؤلء �لذين �بتلينا بهم ،وجدنا بع�ض دول �ملنطقة وقد �بتليت مبثلهم،
ووجدنا من يت�صدى لهم هنا وهناك ،وباتو� بوعي �أهل هذه �لبلد�ن مرفو�صني ،ل
مكانة لهم ،ول �صطوة..
بالن�صبة للبحرينيني� ،لرب�هني �لد�لة على �أن موقفهم لي�ض فقط من �أذى وذيول
عا�صفة «�لكورونا» ،وهو موقف وطني وو�عٍ وم�صوؤول وم�ص ّرف بكل �ملقايي�ض ومن
كل �جلهات و�لأطر�ف ،ولكن ي�صاف �ليه موقفهم من �ملحاولت �لفائقة �لفجاجة
�لتي يقف ور�ءها من ل يعرفون للوطن م�صلحة ،ين�صرون �ل�صائعات ،و�لل�صعات
�لطائفية عرب بع�ض مو�قع �لتو��صل �لجتماعي ،هوؤلء عُ ُرفو� باأنه كلما طا�ض لهم
�صهم �صارعو� �ىل �جلعبة يبحثون عن �صهم �آخر ،يزرعون �ل�صوك ويبثون �صموم
�لطائفية و�ملذهبية و�لعن�صرية ول يهمهم �أين ي�صتقر هذ� �ل�صهم يف ج�صد مو�طن
�و قلب وطن� ،ملهم عندهم �أن نكون حما�صرين بالغوغائية ،بالقلق ،باخلوف من
�ملجهول خا�صة عرب �إقحامنا يف ما يدخل يف �صياق مو�جهة بع�صنا �لبع�ض يف ما
ي�صبه حروب �جلهالة و�لتخلف ،و�خلوف من �ملجهول!..
هوؤلء و�أتباعهم �أ�صحاب �لعقلية �ملعطوبة� ،أ�صحاب �ل�صهو�ت �لد�ئمة مل
يعودو� جمهولني ،ولدى هوؤلء ح�صابات ورهانات وم�صالح ومطامع ومطامح
و�أهد�ف ،لعبتهم تد�ر على �ملك�صوف ،لذ� جندهم ل ي�صبعون من �ل�صحن و�لتاأجيج،
ي�صتثمرون كل ظرف ،وكل و�صع ،وكل طارئ لإيقاظ ما يثري �لهو�ج�ض ويدفع
�ىل ما ل ينجي ،ول ي�صفي ،ويجعلنا جميعً ا لي�ض يف مهب �لريح ،بل عا�صفة� ،و
عو��صف ،نعي�ض �لفرقة و�لنق�صام و�لفنت و�لتمزقات ،ذلك هو �لوباء �لف َّتاك �لذي
ينخر �أي جمتمع ،و�جلرثومة �لتي ينبغي �أن ت�صتاأ�صل ،وهو وباء ل يقل خط ًر� عن
وباء كورونا� ،ن مل يكن �أخطر!..
�ذ� كان �حلجر �ل�صحي مطلوبًا ولزمًا لأي مري�ض م�صاب بالكورونا ،فاإنه
بالقدر ذ�ته مطلوب ولزم لأ�صحاب تلك �لعقلية �لهمجية �لذين ل يح�صنون �إل
�إثارة �لأوبئة �لأفتك من «كورونا» ،هل هناك ما هو �أفتك من فريو�ض �لطائفية،
من حماولت جعلنا �أن نكون �ألد �أعد�ء �أنف�صنا ،و�أن تعلو �لع�صبيات على �لولء
�لوطني �جلامع ،لذ� �صيكون علينا و�جب �لنتباه و�ليقظة و�لت�صدي لكل �لأ�صو�ت
�لن�صاز� ،مل�صبوهة للغاية يف بع�ض �ملن�صات و�حل�صابات �لوهمية ،هذه �لأ�صو�ت
ل ينفع معها ل كمامات ،ول غ�صل �ليدين ،ول حجر ول عزل ول تعقيم ،ول
�لبتعاد عن �ملجمعات و�لتجمعات �ملزدحمة ،ول �إجر�ء�ت �حرت�زية ول وقائية،
بل علينا نبذهم و�لت�صدي لهم وترجمة كل �أوجه ومعاين �لوحدة �لوطنية على
�أر�ض �لو�قع ب�صدق �لنو�يا و�لوعي بالأكمنة و�لفخاخ �لتي ين�صبونها لنا با�صم
�لدين �و �لطائفة �و �ملذهب ،و�لت�صدي لكل ما ي�صتهدف هتك �لن�صيج �لوطني.
نعود �ىل �لأمر �لإيجابي و�ملفرح و�لذي ظهرت مالحمه تباعً ا بالعني �ملجردة
وباليقني �لكامل ،هو درجة وعي �أبناء �لبحرين لتلك �ملحاولت ،وت�صديهم لها،
و�لوعي بحقيقة �أن �ختالفاتنا �لفكرية و�ل�صيا�صية و�ملذهبية م�صدر قوة ملجتمعنا،
ل م�صدر قنوط و�صلبية و�صحن �صد �لآخر� ،صد �أنف�صنا ،ول نن�صى �أن هناك دولً
نهلت من �ختالفاتها وحولتها م�صدر قوة ومتا�صك ،وعلى هذ� �لأ�صا�ض حتررت من
قيود �لأنانيات �لطائفية وحروب �لفنت و�ملح�صوبيات ،وحققت متام �ملو�طنية يف
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منذ �للحظات �لأوىل لكت�صاف فريو�ض
كورونا �مل�صتجد �أو كوفيد�( 19-لقاتل)
مبدينة ووهان �ل�صينية و�لعامل باأ�صره
يتحرك لحتو�ء هذ� �لد�ء و�لوباء �لذي
حل بالعامل ،فقد مت �كت�صاف هذ� �ملر�ض
منت�صف �صهر دي�صمرب �ملا�صي (2019م)
يف �صوق ووهان للماأكولت �لبحرية
و�صط �ل�صني ،وهو �ل�صوق �لذي تباع فيه
�حليو�نات �حلية مثل �لكالب و�لثعابني
و�لفئر�ن و�خلفافي�ض وغريها ،وقد بلغ
عدد �مل�صابني بال�صني حتى نهاية �صهر
يناير ما يقرب من  75775حالة ،تاأكدت
�صخ�صا.
وفاة 3015
ً
لقد ��صتطاع هذ� �لفريو�ض (كورونا
�مل�صتجد) �لذي ترت�وح فرتة �حل�صانة
ما بني يومني �إىل  14يومًا من �جتياز
�حلدود حتى بلغ �ل�صرق �لأو�صط و�أوروبا
و�أمريكا ،وهناك عالمات مبدئية تظهر على
�مل�صاب مثل �حلمى و�ل�صعال و�صعوبة
�لتنف�ض و�لإجهاد قبل ظهور �لأعر��ض
�حلادة �لتي قد توؤدي �إىل �لوفاة.
من هنا قامت �لكثري من �لدول باأخذ
�لحتياطات �لالزمة ملنع �نت�صار وتف�صي
فريو�ض كورونا �مل�صتجد ،و�لبحرين
من �أو�ئل �لدول �لتي قامت باأخذ كافة
�لإجر�ء�ت �لحرت�زية و�لتد�بري �لوقائية
ملكافحة فريوز كورونا �مل�صتجد (كوفيد
 )19ح�صب توجيهات ويل �لعهد �لأمري
�صلمان بن حمد �آل خليفة ،وقد جاءت
�لإجر�ء�ت حتت �إ�صر�ف ومتابعة �ملجل�ض
�لأعلى لل�صحة ،ما يوؤكد مدى حر�ض
و�هتمام �حلكومة �لر�صيدة لالإجر�ء�ت
�لحرت�زية مبا يحفظ �صحة و�صالمة
�جلميع.
�ملوؤ�صف �أن �جلارة (�إير�ن) و�لتي مل
ن َر منها خري� ً يوما ً هي �ليوم تن�صر �لرعب
و�خلوف باملنطقة ،فمنذ قيام �لثورة
�لإير�نية يف �لعام 1979م وحتى يومنا
هذ� مل نهناأ بعالقات جيدة معها ،بل �لأ�صو�أ
حني �أقامت مع�صكر�ت للخاليا �لإرهابية،
و�أمدتها بال�صالح و�لعتاد و�لأمو�ل،
وفتحت قنو�تها �لطائفية �لأربعني لتعكري
�صفو �لأمن و�ل�صتقر�ر باملنطقة ،ها هي
�ليوم تزيد �لطني بلة مع �لعالن عن
فريو�ض كورونا �مل�صتجد ،فقد �لتزمت
�ل�صمت حتى تف�صى �لوباء مبدنها ،ثم
قامت بت�صديره لدول �ملنطقة.
ودول �خلليج �لعربي �لتي �أعلنت عن
�كت�صاف حالت م�صابة بفريو�ض كورونا
�مل�صتجد �أغلبها قادمة من �إير�ن� ،صو� ًء من
قم �أو م�صهد �أو طهر�ن �أو عن طرق مطار�ت
خليجية (تر�نزيت) ،وقد �تخذت دول
�خلليج �لعربي كل �لإجر�ء�ت من �أجل
�صالمة مو�طنيها و�ملقيمني على �أر��صيها.
متحدث وز�رة �ل�صحة �لإير�ين
(كيانو�ض جهانبور) يف موؤمتر �صحايف
يوؤكد على وجود رقم قيا�صي باإير�ن يف
�لأيام �لأخرية ،ويذكر ع�صو جلنة مكافحة
�لفريو�ض �مل�صتجد (م�صعود مرد�ين) �أن
ما بني � 30إىل  %40من �صكان �لعا�صمة
طهر�ن قد �أ�صيبو� بهذ� �لفريو�ض ،وهذ� ما
�أكد عليه �لرئي�ض �لإير�ين (ح�صن روحاين)
�أثناء حديثه يف �جتماع للحكومة� :أن
تف�صي كورونا يف �لبالد �أ�صاب كل �لأقاليم
تقريبا ً �لبالغ عددها  31حمافظة.
ير�ع هذ�
�ملوؤ�صف �أن �لنظام �لإير�ين مل ِ
�لظروف �ل�صحية �خلطرية ،فاإجر�ء�ته
�لوقائية مل تكن باحلجم �ملطلوب حتى
تف�صى �ملر�ض و�نت�صر وبد�أ بت�صديره
لدول �لعامل ،ومما يحز يف �لنف�ض �أن هناك
رعايا بحرينيني ل ز�لو� عالقني باإير�ن،
لذ� جاء �لتوجيه �مللكي �ل�صامي لالإد�رة
�لأوقاف �جلعفرية بالتكفل مب�صاريف
جميع �لبحرينيني �ملتو�جدين يف �خلارج
حلني عودتهم �إىل �لبحرين.
وهذ� �لتوجيه �مللكي �ل�صامي يعك�ض
ما يوليه جاللة �مللك حمد بن عي�صى �آل
خليفة من رعاية و�هتمام بجميع �أبناء
�لبحرين� ،صو� ًء بالد�خل �أو �خلارج ،وهذه
�للفتة �لأبوية �ل�صامية من جاللته لي�صت
بغريبة ،فقد وجدنا جاللته يف كل �ملو�قف
�صند� ً وذخر�ً ،لذ� ن�صاأل �هلل �لعودة �ل�صاملة
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ولي العهد :اإلجراءات الصارمة
لمواجهة «كورونا» أثمرت نتائج إیجابیة
رفع الطاقة االستيعابية لمراحل التصدي للفيروس

ص��در عن حضرة صاح��ب الجاللة الملك حمد بن عیس��ى آل خلیفة ملك
البالد المفدی ،أمر ملكي رقم ( )13لسنة  2020بتعیین أمیناً عاماً لمركز
الملك حمد العالمي للتعایش السلمي ،جاء فیه:
المادة األولى
تعین س��میة حس��ین حس��ن میر أمیناً عاماً لمركز الملك حمد للتعایش
السلمي.
المادة الثانیة
یعمل بهذا األمر من تاریخ صدوره ،وینشر في الجریدة الرسمیة.

الملك یتلقى برقیة
تعزیة من الرئیس المصري
تلقى صاح��ب الجاللة الملك حمد بن عیس��ى آل خلیفة،
عاه��ل البالد المف��دی ،برقیة تعزیة ومواس��اة من أخیه
الرئیس المصري عبدالفتاح السیسي ،بوفاة سمو الشیخ
أحمد بن محمد بن سلمان آل خلیفة.

الملك یتلقى رسالة
شكر من رئیس الصین
تلق��ى حضرة صاح��ب الجاللة الملك حمد بن عیس��ى آل
خلیف��ة ،عاه��ل البالد المفدی ،رس��الة ش��كر جوابیة من
الرئیس ش��ي جینبینغ رئیس جمهوریة الصین الش��عبیة
الصدیقة ،وذلك رداً على رس��الة جاللته المعزیة لفخامته
في ضحایا فیروس كورونا.
وفیما یلي نص الرسالة:
لق��د بعثتم ل��ي یا حضرة صاح��ب الجالل��ة برقیتكم في
اللحظ��ة الحاس��مة لمكافحة الش��عب الصین��ي لفیروس
كورون��ا ،وفي خضم جهود الصین الحت��واء الوباء ،وإنني
ألعرب لجاللتكم عن تقدیري العالي والشكر الخالص على
مشاعركم الصادقة والنبیلة ،وأرید أن أؤكد لجاللتكم أنه
ً
حكومة وش��عباً لدینا كامل الثقة والقدرة
هنا في الصین
للفوز في هذه المعركة ضد هذا الوباء .وإنني على اطالع
ب��أن مملكة البحرین أیضاً تحارب فی��روس كورونا حالیاً،
وأن جمهوریة الصین على أتم اس��تعداد لتعزیز التعاون
مع مملكة البحرین في هذا الشأن ،والسعي سویاً لحمایة
أمن الصحة العامة العالمي.
إن مملك��ة البحری��ن تعد بلداً مهماً ف��ي منطقة الخلیج،
وإن العالقات الصینیة البحرینیة تتطور بش��كل مس��تمر
في الس��نوات األخیرة ،باإلضافة إلى تبادل الدعم الثابت
ف��ي القضایا المتعلق��ة بالمصالح الحیوی��ة واالهتمامات
المش��تركة لكال البلدین والس��عي للحفاظ على االتصال
والتنس��یق الدائمین في الش��ؤون اإلقلیمی��ة والدولیة،
وإنن��ي أول��ي اهتمام��اً بالغاً لتنمی��ة العالق��ات الصینیة
البحرینیة ،وأحرص على العمل مع جاللتكم لبذل الجهود
لدف��ع العالق��ات الثنائی��ة لتحقی��ق المزید م��ن التقدم
واالزدهار في السنوات القادمة.

البحرین تدین الهجوم
اليوم
اإلرهابي على موكب
التاريخالوزراء السوداني
رئیس

الخبر

جهة النشر

الصفحة
العدد

الرابط اإللكتروني

أدان��ت وزارة الخارجی��ة بش��دة الهج��وم اإلرهابي الذي
استهدف موكب رئیس الوزراء السوداني الدكتور عبداهلل
حمدوك أمس في مدینة الخرطوم.
وأكدت ال��وزارة وقوف البحرین إلى جانب الس��ودان ضد
كل م��ن یح��اول زعزعة األمن واالس��تقرار ف��ي أراضیها،
وتضامنها معها في كل اإلجراءات التي ستتخذها للحفاظ
على وحدتها وسیادتها.

أك��د صاحب الس��مو الملكي األمیر س��لمان بن
حم��د آل خلیفة ،ولي العهد نائ��ب القائد األعلى
النائب األول لرئیس مجلس الوزراء ،أن البحرین
أثبتت عل��ى الدوام أنها قادرة عل��ى مجابهة أي
تحدٍ بح��ب أبنائها من فریق البحرین وحرصهم
وتعاضده��م وتالحمه��م في مختل��ف الظروف،
فوحدة المجتمع وتماس��كه مرتك��ز النجاح أمام
أي تحدٍ لتجاوزه بكل عزم وعزیمة لمواصلة بناء
ٍ
مس��یرة الوطن وفق النهج ال��ذي اختطه صاحب
الجالل��ة الملك حمد بن عیس��ى آل خلیفة عاهل
البالد المفدی.
وقال سموه إننا في مواجهةٍ الحتواء ومنع انتشار
فیروس كورون��ا (كوفید  ،)19وه��ذه المواجهة
تتطلب إس��هامات الجمی��ع ووقفته��م الوطنیة
كي ننجح ونمنع انتش��ار ه��ذا الفیروس ،فصحة
وس��المة الجمیع هي األولویة الدائمة لنا وهو ما
نس��عى له عبر كافة المساعي والجهود المبذولة
على مختلف األصعدة.
ون��وه س��موه خ��الل لقائه ف��ي مجلس��ه بقصر
القضیبی��ة الی��وم االثنی��ن ع��ددا م��ن كب��ار

المس��ؤولین والوزراء وعدداً من أعضاء مجلسي
الش��وری والنواب ،ب��أن الجه��ود القائمة لفریق
البحری��ن م��ن أعض��اء الس��لطتین التنفیذی��ة
والتش��ریعیة ومؤسس��ات القطاعی��ن الخ��اص
واألهل��ي والمواطنی��ن والمقیمین ه��ي جهود
مش��كورة ومقدرة ،كم��ا أن اإلج��راءات الحازمة
والصارم��ة التي ت��م اتخاذه��ا لمواجهة فیروس
كورون��ا (كوفی��د  )19أثمرت عن نتائ��ج إیجابیة
حت��ى اآلن ،لكن التحدیات تس��توجب مزیداً من
العمل المش��ترك بع��د رفع الطاقة االس��تیعابیة

لمراح��ل التص��دي للفیروس من فح��ص وحجر
وعزل وعالج ،والعمل مس��تمر بم��ا یحفظ كافة
أف��راد المجتمع .من جانبهم أع��رب الحضور عن
شكرهم وتقدیرهم لصاحب السمو الملكي ولي
العه��د نائب القائد األعل��ى النائب األول لرئیس
مجلس الوزراء على ما یولیه س��موه من اهتمام
ومتابعة لكافة الجهود الوطنیة المبذولة الحتواء
ومنع انتش��ار فیروس كورونا (كوفید  )19حرصاً
على صحة وس��المة المواطنی��ن والمقیمین في
المملكة.

سلطان عمان یتسلم أوراق
اعتماد سفیر مملكة البحرین بمسقط

تسلم هیثم بن طارق آل سعید سلطان عمان
أوراق اعتماد جمعة بن أحمد الكعبي كس��فیر
ف��وق العادة مف��وض لمملك��ة البحرین لدی
سلطنة عمان.
وخ��الل اللقاء ،نقل الس��فیر جمع��ة بن أحمد
الكعبي تحیات حض��رة صاحب الجاللة الملك
حم��د ب��ن عیس��ى آل خلیف��ة ،عاه��ل البالد
المفدی ،وصاحب السمو الملكي األمیر خلیفة

بيانات الخبر

بن س��لمان آل خلیفة ،رئیس الوزراء ،وصاحب
الس��مو الملك��ي األمیر س��لمان ب��ن حمد آل
خلیف��ة ،ولي العهد نائب القائد األعلى النائب
األول لرئی��س مجل��س ال��وزراء ،إل��ى صاحب
الجاللة الس��لطان هیثم بن طارق آل س��عید
س��لطان عمان ،وتمنیاتهم لحكومة وش��عب
سلطنة عمان الشقیقة دوام التقدم واالزدهار.
من جانبه ،كلف الس��لطان هیثم بن طارق آل

سعید السفیر الدكتور جمعة بن أحمد الكعبي
بنقل تحیاته إلى عاهل البالد المفدی ،وسمو
رئیس الوزراء ،وس��مو ولي العهد نائب القائد
األعل��ى النائب األول لرئی��س مجلس الوزراء،
وتمنیات��ه له��م بموف��ور الصح��ة والعافیة،
ولمملكة البحرین وش��عبها الشقیق بالمزید
م��ن الرق��ي واالزده��ار ،متمنیا للس��فیر كل
التوفیق والنجاح.

سلمان بن خلیفة یحاضر بكلیة القیادة
واألركان حول االستراتیجیة المالیة للمملكة
ألقى وزی��ر المالی��ة واالقتص��اد الوطني
الش��یخ س��لمان ب��ن خلیف��ة آل خلیف��ة
محاضرة للدارسین بدورة الدفاع الوطني
الثانیة ودورة القیادة واألركان المشتركة
الثانیة عش��رة ،والتي تعقد حالیاً بالكلیة
الملكیة للقیادة واألركان والدفاع الوطني.
وتحدث وزیر المالی��ة واالقتصاد الوطني
في المحاضرة عن (االس��تراتیجیة المالیة
لمملكة البحرین).
وفي نهای��ة المحاض��رة عبر آم��ر الكلیة
الملكی��ة للقی��ادة واألركان والدف��اع
الوطني عن شكره وتقدیره لوزیر المالیة
واالقتصاد الوطني على ما تفضل به ،كما
قام وزیر المالیة واالقتصاد الوطني بالرد
على استفسارات وتس��اؤالت المشاركین
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مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد :إجراءات
قانونية ضد من يعرض اآلخرين للعدوى بـ «كورونا»
 3أشهر و 10آالف دينار لمخالفي إجراءات الحجر الصحي المنزلي

ش��دد مجلس ال��وزراء ،عل��ى مواصلة اتخ��اذ اإلجراءات
االحترازية الصارمة والتدابير الوقائية لمكافحة فيروس
كورون��ا (كوفي��د )19ومنع انتش��اره باتخ��اذ اإلجراءات
القانونية ضد كل من يعرض اآلخرين للعدوى باالمتناع
عن تنفيذ أي إجراء لمنع انتشار المرض.
ومن تل��ك اإلج��راءات ،عدم االلت��زام بالحج��ر المنزلي
وش��روطه بتطبيق أقصى العقوب��ات المنصوص عليها
في قان��ون الصحة العامة رقم ( )34لس��نة  2018التي
تعاق��ب بالحبس م��دة ال تقل عن  3أش��هر وبغرامة ال
تق��ل عن  1000دينار وال تجاوز  10آالف دينار أو بإحدى
هاتين العقوبتين .جاء ذلك ،لدى ترؤس صاحب السمو
الملكي األمير س��لمان بن حمد آل خليف��ة ،ولي العهد
نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء،
الجلس��ة االعتيادية األس��بوعية لمجلس ال��وزراء بقصر
القضيبي��ة االثني��ن ،حيث تابع س��موه جه��ود مكافحة
انتش��ار فيروس كورون��ا (كوفيد )19وآخر مس��تجدات
انتشاره عالمياً .واطلع سموه على الترتيبات واإلجراءات
المتخذة لتنفيذ توجيهات حضرة صاحب الجاللة الملك
حمد بن عيس��ى آل خليفة عاهل البالد المفدى ،بش��أن

اتخاذ أقصى درجات الحذر وعدم التساهل في إجراءات الوقاية من «كورونا»
اتباع إرشادات «الصحة» للقادمين من إيطاليا وكوريا الجنوبية ومصر ولبنان
معادلة  23مؤه ً
ال لخريجي الجامعات الصينية ممن اجتازوا االمتحان الموحد
دليل استرشادي ألصحاب المشاريع المنزلية ومركز صحي في قاللي
المواطني��ن البحرينيي��ن ف��ي الجمهوري��ة اإلس��المية
اإليرانية ،والخط��ط التنفيذية إلجالئهم وفق اإلجراءات
االحترازية والتدابير الوقائية من أجل سالمتهم.
فيما ق��رر مجلس ال��وزراء تعليق المش��اركات الخارجية
للوزراء والمسؤولين وجميع موظفي الدولة على اختالف
مس��توياتهم الوظيفي��ة ،وح��ث المجل��س المواطنين
الكرام بعدم السفر إلى الخارج.
كما أه��اب مجلس ال��وزراء بالمواطنين الك��رام باتخاذ
أقص��ى درج��ات الحيط��ة والح��ذر وعدم التس��اهل في

إج��راءات الوقاية خاصة في ظل انتش��ار فيروس كورونا
المستجد في أنحاء عدة من العالم.
وأك��د مجل��س ال��وزراء على أهمي��ة اتباع إرش��ادات
وزارة الصحة للقادمي��ن من إيطاليا وكوريا الجنوبية
ومص��ر ولبنان خ��الل األس��بوعيين الماضيين البقاء
ف��ي مقر س��كنهم في غرفة منفصلة لم��دة  14يوماً
ضمن إج��راءات الع��زل المنزلي ،والتس��جيل بموقع
وزارة الصح��ة لجدول��ة موع��د الفح��ص م��ن خالل
الرابط  www.moh.gov.bh/covid19أو من خالل
االتص��ال عل��ى الرق��م  444لجدولة موع��د للفحص
واتباع التعليمات التي س��تعطى لهم من قبل الفريق
الطبي ،مع ضرورة تجنب االختالط باآلخرين.
وأدلى األمين العام لمجلس الوزراء د.ياسر الناصر عقب
الجلسة االعتيادية األسبوعية لمجلس الوزراء بالتصريح
التالي:
نظر مجلس الوزراء ف��ي المذكرات المدرجة على جدول
أعماله واتخذ بشأنها من القرارات ما يلي:
أو ًال :بناء على توصية اللجنة التنس��يقية برئاسة صاحب
الس��مو الملكي ولي العهد نائب القائ��د األعلى النائب
األول لرئي��س مجلس الوزراء ،واس��تناداً إلى التوصيات
التي رفعها سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب
رئيس مجلس ال��وزراء رئيس المجل��س األعلى لتطوير
التعلي��م والتدريب في ضوء مقترحات فريق العمل الذي
ش��كله س��موه لهذا الغرض ،أقر مجلس ال��وزراء عدداً
من الحل��ول التي تعالج مش��كلة المؤهالت الطبية من
الجامع��ات الصينية الت��ي لم تعتمده��ا اللجنة الوطنية
لتقويم المؤه��الت العلمية ،ومنه��ا معادلة  23مؤه ً
ال
للخريجي��ن الذين اجت��ازوا االمتحان الموح��د الذي تم
وضعه لقياس مس��توياتهم ،وتخصيص أماكن تدريبية
وموازنة لمن لم يستكمل منهم سنة االمتياز ،باإلضافة
إلى تخصيص الموازنات الالزمة لتنفيذ برنامج تدريبي
واس��تكمال س��نة االمتي��از لع��دد  67خريج��اً منهم لم
يجتازوا االمتحان الموحد.
فيما اعتم��د مجلس الوزراء قائم��ة بالجامعات الصينية
الموص��ى بها لدراس��ة برام��ج الطب باللغ��ة الصينية،
وكل��ف وزارة التربية والتعليم بالتنس��يق م��ع الملحقية
الثقافي��ة ف��ي الصي��ن بتوجي��ه الطلب��ة البحرينيي��ن
الملتحقي��ن بالجامعات الصينية ب��دءاً من العام 2017
واألع��وام الت��ي تليها بالتحوي��ل إلى إح��دى الجامعات
الست الموصى بها.
ووافق المجلس على تحديد مستوى أصحاب المؤهالت
غير المعتمدة في طب األس��نان من الجامعات الصينية
م��ن قب��ل إح��دى الجامع��ات اإلقليمية وإع��داد برنامج
تدريبي للمتعثرين وتخصيص الميزانية الالزمة لذلك،
فيم��ا كل��ف مجل��س ال��وزراء المجلس األعل��ى للصحة
بمتابعة تنفيذ التوصيات والتنسيق مع الجهات المعنية
بقرارات مجلس الوزراء ذات الصلة بموضوع المؤهالت
الطبية من الجامعات الصينية.
ثاني��اً :اطلع مجلس ال��وزراء على تقرير حول المش��اريع
التي تنف��ذ برنامج الحكومة للس��نوات 2022 - 2019
والذي تضمن بيانات تفصيلية عن المشاريع التي تنفذ
على المس��توى الوطني وتلك التي تنفذ على مس��توى

بيانات الخبر
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كل وزارة ونسب اإلنجاز فيها والتي عرضها وزير شؤون
مجلس الوزراء.
ثالثاً :وافق مجلس الوزراء على دليل استرشادي ألصحاب
المشاريع المنزلية يكون مرجعاً ألصحاب المشاريع التي
تدار م��ن المن��زل والحاصلين على رخص��ة قيد المنزل
المنت��ج م��ن وزارة العم��ل والتنمي��ة االجتماعية ضمن
برنامج خطوة للمشروعات المنزلية ،والذي عرضه وزير
الصناعة والتجارة والسياحة.
ويهدف الدليل إلى التأكيد على معايير الصحة والسالمة
ألصحاب تلك المش��اريع والوصول إلى التطبيق الصحي
واآلمن ألصحاب المش��روعات المنزلية والمستهلكين،
وتوفير وثيقة مرجعية لهم.
رابع��اً :وافق مجلس ال��وزراء على اتفاقية ش��راء الطاقة
واتفاقية االنتفاع باألرض لمشروع إنشاء محطة الطاقة
الشمس��ية  100ميغاوات ،في ض��وء المذكرة المرفوعة
لهذا الغرض من وزير الكهرباء والماء.
خامس��اً :بحث مجل��س ال��وزراء مقترحاً لتحويل اس��تاد
البحرين الوطني إلى اس��تاد متعدد االس��تخدامات بما
يعظم االستفادة من هذه المنشأة بصورة أكبر لتنظيم
فعاليات أخرى وأنشطة ثقافية وترفيهية وسياحية.
وقرر المجل��س إحالة المذكرة المرفوع��ة لهذا الغرض
من وزير ش��ؤون الش��باب والرياضة إلى اللجنة الوزارية
للشؤون المالية واالقتصادية والتوازن المالي.
سادس��اً :بحث مجلس الوزراء مش��روع قانون بالموافقة
على انضم��ام مملكة البحرين إلى معاه��دة المحافظة
عل��ى األنواع المهاجرة م��ن الحيوان��ات الفطرية ،وقرر
إحالته لمزيد من الدراس��ة في اللجنة الوزارية للشؤون
القانونية والتشريعية.
س��ابعاً :وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بإضافة
مادة جديدة برق��م ( 261مكرراً) إل��ى قانون العقوبات
الصادر بمرس��وم بقانون رقم ( )15لسنة  1976المعد
بناء على االقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب.
ثامن��اً :وافق مجلس الوزراء على اقتراح برغبة مقدم من
مجلس النواب بإنشاء مركز صحي في منطقة قاللي.
تاسعاً :أحال مجلس الوزراء إلى مجلس النواب مشروعي
قانونين تمت صياغتهما ف��ي ضوء اقتراحين بقانونين
مقدمين من مجلس النواب ،وأشفع كل منهما بمذكرة
ب��رأي الحكومة حول��ه ،األول مش��روع قان��ون بتعديل
المرس��وم بقانون رقم ( )78لسنة  2006بشأن التأمين
ضد التعطل ،والثاني مشروع قانون بإنشاء نيابة جرائم
األموال العامة.
وف��ي بند التقارير الوزارية؛ أخذ المجلس علماً من خالل
تقري��ر وزير الداخلي��ة بنتائج ال��دورة  37لمجلس وزراء
الداخلية العرب.
كما أخذ المجل��س علماً بتقريري وزير الخارجية بش��أن
زي��ارة جمهوري��ة مصر العربية والمش��اركة ف��ي الجزء
رفيع المستوى لمجلس األمم المتحدة لحقوق اإلنسان،
وتقرير وزير النفط بنتائج المؤتمر الدولي األول الحتجاز
ونقل واس��تخدام ثاني أكس��يد الكربون ،وبتقرير وزيرة
الصح��ة بنتائج الدورة  53لمجل��س وزراء الصحة العرب
ومكتب��ه التنفيذي واالجتماع االس��تثنائي حول فيروس
كورونا (كوفيد )19التي عقدت في القاهرة مؤخراً.

وقف مشاركات موظفي الحكومة
بالمهمات الرسمية خارج المملكة
صدر عن صاحب الس��مو الملكي األمير س��لمان بن حمد آل خليفة ،ولي العهد النائب األول لرئيس مجلس الوزراء،
قراراً بوقف مش��اركات جميع موظف��ي الجهات الحكومية بجميع مس��توياتهم الوظيفية خ��ارج المملكة ،للمهمات
الرسمية أو التدريبية أياً كان نوعها أو الغرض منها لكافة الدول وذلك لمدة أسبوعين من تاريخه.
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وزير العدل ورئيس األوقاف
الجعفرية يستعرضان
اإلجراءات الوقائية من «كورونا»

اسللتقبل وزير العدل والشؤون اإلسللامية واألوقاف،
الشيخ خالد بن علي آل خليفة ،االثنين ،رئيس مجلس
إدارة األوقاف الجعفرية يوسف بن صالح الصالح.
وجرى خال اللقاء استعراض اإلجراءات الوقائية التي
اتخذتهللا إدارة األوقللاف الجعفرية ضمللن اإلجراءات
االحترازيللة المتخللذة لمكافحة فيللروس «الكورونا»
ومنع انتشاره.
كمللا تناول اللقاء اسللتعراض عدد مللن الموضوعات
ذات العاقة بالشؤون الوقفية ،وما تقوم به األوقاف
الجعفرية في سبيل خدمة دور العبادة ،ورعاية الوقف
وتنميته.

غلق مقهى ارتاده
اثنان من العائدين
من دول موبوءة بـ«كورونا»
أعلنللت وزارة الصحللة غلق أحللد المقاهي في منطقة سللند
كإجراء احترازي بعد أن تبين أنه تم ارتياد المقهى من قبل
اثنين من العائدين من إحدى الدول المنتشللر بها فيروس
كورونللا (كوفيد  )19ومخالفتهما لتعليمللات الحجر المنزلي
اإللزامية بالبقاء في غرفة منفصلة لمدة  14يوماً من تاريخ
عودتهما ،وتم مباشللر ًة اتخللاذ اإلجللراءات الخاصة بتعقيم
المقهللى وإجللراء الفحللوص المختبرية لكافللة المخالطين
للتأكللد من خلوهم من الفيروس ،كمللا تم اتخاذ اإلجراءات
القانونيللة الازمة بحللق المخالفين لقانللون الصحة العامة
رقم ( )34لعام  .2018واستناداً إلى القانون رقم ( )34لسنة
 2018بإصللدار قانون الصحللة العامة والقللرارات الصادرة
تنفيللذاً للله ،يعا َقب بالحبس مللدة ال تقل عن ثاثة أشللهر
وبغرامة ال تقل عن ألف دينار وال تجاوز عشللرة آالف دينار أو
بإحللدى هاتين العقوبتين ،كل من أخفى عن قصد شللخصاً
سار أو عرَّض اآلخرين للعدوى ،أو تسبب عن
مصاباً بمرض ٍ
قصللد بنقل العدوى للغير ،أو امتنع عن تنفيذ أيِّ إجراء لمنع
انتشار المرض.
وتجللدد وزارة الصحللة دعوتهللا للمواطنيللن والمقيميللن
بضرورة اتباع التعليمات واإلرشللادات الصادرة من الجهات
المعنية الحتواء ومنع انتشللار فيللروس كورونا (كوفيد )19
والحفاظ على سامة الجميع.
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إصابة طبيبة متدربة في «السلمانية» بـ«كورونا»
«الصحة» تغلق إحدى الوحدات العالجية بالمستشفى
أعلنللت وزارة الصحللة عللن غلق
إحللدى الوحللدات العاجيللة في
مستشفلى السلمانيللللة الطبلللي
كإجراء احتللرازي بعد أن أظهرت
نتائج الفحص المختبرية لطبيبة
متدربللة كانت مخالطللة إلحدى
الحللاالت القائمة وهللي والدتها
القادمة مللن الخللارج ،بإصابتها
بفيروس كورونا (كوفيد .)19
وبينللت الللوزارة بأنه تللم تعقيم
الوحللدة وتطهيرهللا بالكامللل،
واالنتهاء مللن جميللع الترتيبات
السللتئناف عمللل الوحللدة يللوم
غد ،بفللرق طبية أخللرى ،مؤكدة
على أن صحة وسللامة المرضى
والكوادر الطبيللة أولوية قصوى
لضمللان الحفللاظ علللى صحللة
وسللامة الجميع .وتؤكللد وزارة
الصحة أنها قامت بنقل الطبيبة
المتدربللة إلللى مركللز العللزل
والعاج ،لتلقيها العاج والرعاية
الازمللة تحللت إشللراف الطاقللم
الطبللي المتخصللص فللي أحللد
المراكللز الخاصة بالعزل والعاج،

والتي تتم وفق أفضللل المعايير
الدوليللة بحسللب مللا أوصت به
منظمة الصحة العالمية.
وأفللادت الللوزارة بأنهللا قامللت
باتخاذ كافة اإلجراءات االحترازية
والتدابيللر الوقائيللة بفحللص

جميللع المخالطيللن للطبيبللة
المتدربة ،وفحللص كافة األطباء
والممرضين المخالطين لها في
الوحدة العاجيللة ،حيث أظهرت
النتائللج سللامتهم وخلوهم من
فيللروس كورونللا (كوفيللد ،)19

وباشللرت الللوزارة بتطبيق كافة
اإلجراءات والتدابير الوقائية على
جميللع المخالطيللن بالبقللاء في
الحجللر المنزلي كإجللراء احترازي
وإعطائهم إجللازة مدفوعة األجر
لمدة  14يوماً.

«الصحة» 8 :حاالت تعافي جديدة
من «كورونا» ترفع اإلجمالي لـ 22
أعلنللت وزارة الصحة ،عن تعافي  8حللاالت إضافية من فيروس
كورونا (كوفيللد  )19لمواطنين اثنيللن بحرينيين و 6مواطنات
بحرينيللات ،وإخراجهم مللن مركز العزل والعللاج ،ليصل بذلك
العللدد اإلجمالللي للحللاالت المتعافيللة  22حالة حتللى اآلن في
المملكة.
يأتللي ذلك ،بعد تلقيهللم العاج والرعاية الازمة تحت إشللراف
الطاقللم الطبللي المتخصص في أحللد المراكللز الخاصة بالعزل
والعللاج ،وفق أفضللل المعايير الدولية بحسللب مللا أوصت به
منظمة الصحة العالمية.
فيمللا كشللفت إحصائيللات الموقللع اإللكتروني بللوزارة الصحة
اكتشللاف  24حالة جديدة في البحرين ،مشلليرة إلى أن إجمالي
الحاالت وصل إلى  95حالة.
وأوضحت الوزارة أنه تقرر إخللراج الحاالت بعد إجراء الفحوصات
المختبريللة والتأكللد من خلوهم مللن الفيروس ،مؤكللدة أنها
سللتواصل متابعللة الحللاالت المتعافية طبيا بحسللب اإلجراءات
المتخللذة بهللذا الخصوص ،بما يحفظ صحة وسللامة الجميع.
وجللددت الللوزارة دعوتهللا للمواطنيللن والمقيميللن القادمين
من إيطاليللا وكوريا الجنوبية ومصر ولبنان خال األسللبوعيين
الماضيين االتصال على الرقم  ،444أو التسجيل اإللكتروني عبر
الرابط  444/www.moh.gov.bhلجدولة موعد الفحص.

«الصحة» :إيقاف طبيب
أسنان بعيادة خاصة وإحالته للنيابة
أعلنت وزارة الصحة عن إيقاف
طبيللب يعمل بإحللدى عيادات
األسللنان الخاصللة بمنطقللة
السلليف وتمت إحالتلله للنيابة
العامللة ،موضحللة أن الطبيب
كان يخضللع للحجللر المنزلللي
بعللد عودته من إحللدى الدول
المتفشي فيها فيروس كورونا
(كوفيد .)19
وأكللدت أنلله لللم يلتللزم
باإلرشادات والتعليمات الازمة
المتمثلللة بضللرورة البقاء في
غرفللة منفصلة لمدة  14يوماً،
وتجنللب االختللاط باآلخريللن
لتجنللب نشللرهم للفيللروس
لعائاتهللم وللمجتمع في حال
إصابتهم به.
وبينللت بأنهللا اتخللذت كافللة
اإلجراءات االحترازية والتدابير
الوقائيللة الازمللة ،حيث قامت
بغلق عيادة األسنان الواقعة في
منطقة السيف احترازياً ،كما تم
فحص جميع المخالطين للتأكد
مللن سللامتهم وخلوهم من
فيروس كورونا (كوفيد.)19
وأفللادت الللوزارة أن الطبيللب
قللام بمخالفللة قانللون الصحة
العامة رقللم ( )34لعام .2018
واسللتناداً إلى القرار رقم ()20
لسنة  2020بتحديد األمراض
السللارية ،والقللرار رقللم ()13
بشأن الوقاية والعزل والعاج،
تطبق القوانين على من يخالف
األنظمة.
واستناداً إلى القرار رقم ()121
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يتللم تطبيق المللادة بالحبس
والعقوبللة لمللدة ال تقللل عن
 3أشللهر وبغرامللة ال تقل عن
 1000دينللار ،لللكل من أخفى
عن قصد شخصاً مصاباً بمرض
سار أو عرض اآلخرين للعدوى،
أو تسبب بنقل العدوى للغير أو
منللع تنفيذ إجراء لمنع انتشللار
المرض.
ونوهت بأنه تللم كذلك إحالة
موضللوع الطبيب المخالف إلى
الهيئة الوطنية لمزاولة المهن
والخدمللات الصحيللة «نهللرا»
للجللان التأديبيللة لمخالفتلله
أخاقيات مزاولة المهنة.

كمللا دعللللللت وزارة الصحلللة
جميع المواطنيللن والمقيمين
بضللرورة االلتزام باإلرشللادات
الصحيللة التللي وضعللت لمنع
انتقللال وانتشللار الفيللروس،
ومنها العزل لمنزلي لألشخاص
القادميللللن مللللن المناطلللق
المتفشي فيها الفيروس لمدة
 14يومللاً ،بحسللب توصيللة
الجهللات الصحيللة ،مؤكللدة
علللى أنها سللتقوم بمحاسللبة
من يخالللف ما جاء فللي قانون
الصحة العامة واإلخال باألمن
الصحللي ،بالعقوبللات التللي
ذكرت.
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خبير صحة عالمي :البحرين
تفوقت على العديد من الدول في احتواء «كورونا»
أكد خبير واستش��اري الصحة العامة جون
أش��تون ،جه��ود وإج��راءات البحرين في
التعامل مع في��روس كورونا (كوفيد ،)19
والعم��ل على احتوائه ومنع انتش��اره من
خالل اتخاذها لكافة التدابير الوقائية.
وأوض��ح ،أن البحرين ،قامت باالس��تعداد
مبك��راً وطبق��ت اإلج��راءات الالزم��ة
المتوائمة مع المعايير الدولية وتوصيات
منظم��ة الصح��ة العالمي��ة ،مثني��اً على
اإلجراءات الت��ي اتخذتها المملكة مقارنة
بالدول األخرى.
من جانب��ه ،أكد رئي��س المجلس األعلى
للصحة ورئي��س الفريق الوطني للتصدي
لفي��روس كورون��ا (كوفي��د  )19الفري��ق
طبيب الشيخ محمد بن عبداهلل آل خليفة،
أثناء اس��تقباله أش��تون بمناس��بة زيارته
إلى البحرين ،أن المملكة بتوجيهات من
حض��رة صاح��ب الجاللة المل��ك حمد بن

عيس��ى آل خليف��ة عاهل الب��الد المفدى،
ومتابع��ة دؤوب��ة م��ن صاح��ب الس��مو
الملكي األمير س��لمان بن حمد آل خليفة

ول��ي العهد نائ��ب القائد األعل��ى النائب
األول لرئي��س مجل��س ال��وزراء ،تواصل
كافة الجه��ود الرامية للتصدي للفيروس

لضم��ان س��المة وصح��ة المواطني��ن
والمقيمين.
ونوه بالمبادرات واإلجراءات العديدة التي
قامت به��ا المملكة ،ومن أهمها إنش��اء
غرفة عمليات لمتابعة مستجدات التعامل
مع الفي��روس ،والعمل على رف��ع الطاقة
االس��تيعابية للفح��ص والحج��ر والع��زل
والعالج .وأوضح رئي��س المجلس األعلى
للصح��ة أن البحري��ن تواص��ل جهوده��ا
الوطنية المخلصة في التصدي للفيروس،
بمش��اركة الف��رق والك��وادر الطبي��ة
المتخصص��ة ،حيث قام الفري��ق الوطني
بالتنس��يق المباش��ر م��ع كاف��ة الجهات
الرس��مية المختصة بوق��ف الرحالت من
وإلى المناطق التي انتش��ر بها الفيروس
ووضع خط��ة للتعامل مع الحاالت القادمة
من المط��ار ،ووضع خطط للمنافذ البرية
والبحرية وتخصيص فريق لمتابعة ورصد

المستلزمات والمعدات.
وق��دم الش��يخ محم��د ب��ن عب��داهلل آل
خليفة ش��رحاً عن آخر المستجدات بشأن
الفي��روس وم��ا يتم تنفيذه م��ن إجراءات
احترازي��ة ووقائية بهذا الش��أن ،وأهمها
تخصيص مستش��فى ميدان��ي للقادمين
من الخارج بناء على التوجيهات والمتابعة
السديدة من صاحب السمو الملكي ولي
العه��د نائب القائد األعل��ى النائب األول
لرئي��س مجلس الوزراء ،في إطار الس��عي
إلى تس��خير كافة الطاق��ات واإلمكانيات
الهادفة إلى اس��تمرار التصدي للفيروس
وضمان س��المة وصحة كافة المواطنين
والمقيمين في المملكة.
وبحث الشيخ محمد بن عبداهلل آل خليفة
مع الخبير الزائر تقييم التدابير االحترازية
الت��ي اتخذته��ا المملك��ة ف��ي المناف��ذ
وأماكن الفحص والحجر والعزل والعالج.

رئيس الشارقة لإلعالم:
البد من الشفافية في التعامل مع «كورونا»
موزة فريد

أك��د رئي��س مجل��س الش��ارقة لإلعالم
الش��يخ س��لطان بن أحمد القاسمي على
اهمي��ة المصداقي��ة والش��فافية في ظل
الظروف الصحية الت��ي تمر بها المنطقة
من انتش��ار لفيروس كورونا (كوفيد )19
وذلك للحفاظ على صحة المجتمعات عند
نق��ل األخبار في اإلع��الم وألن تكون من
مصادر موثوقة رسمية.
وق���ال القاسم��ي في تصري���ح خ���اص
ل��� «الوطن» إن المخاط��رة بإعطاء أخبار
زائف��ة يمك��ن بكش��فها أن تك��ون لها
ردة فع��ل س��لبية ،مبين��اً أن المصداقية
والشفافية تعتبران من أساسيات االتصال
الحكوم��ي حتى وإن اضطرت المؤسس��ة
أن تتحدث عن نفسها بشكل سلبي.
وأش��ار القاس��مي إلى وج��ود قوانين في
إمارة الش��ارقة تجرم من يق��وم بإطالق
اإلش��اعات ،منوه��اً إل��ى أهمي��ة كس��ب

المؤثرين في وسائل التواصل االجتماعي
للتمك��ن م��ن الوص��ول لكافة الش��رائح
الناس.
وعن آلي��ة التعامل مع موض��وع فيروس
كورون��ا (كوفي��د  ،)19أوضح القاس��مي
أنه يتم اس��تقبال الخبر من وزارة الصحة
كونها ه��ي المعني به��ذا الحدث أو من
هيئة األزم��ات والكوارث كونهم من يقم
بمتابعه هذا األمر مع وزارة الصحة ،ويتم
العمل على أن نكون من أوائل من يقوم
بنقل الخبر للجمهور بعدة وسائل مختلفة
لتغطية كافة ش��رائح المجتمع ألن تكون
التنبيهات واضحة وبشكل مباشر».
وذك��ر بوج��ود تجرب��ة فريدة ف��ي إمارة
الش��ارقة م��ن خ��الل منت��دى االتص��ال
الحكومي وإح��دى التوصيات التي خرجت
منه كانت إنش��اء ش��بكة اتصال حكومي
وه��ي ش��بكة مرتبطة بكل المؤسس��ات

«العمل» :تمديد تعليق الدراسة
يشمل المراكز والدور والمعاهد
بن��اء عل��ى توجيه��ات اللجنة التنس��يقية
برئاس��ة صاح��ب الس��مو الملك��ي األمير
س��لمان بن حم��د آل خليفة ول��ي العهد
نائب القائد األعل��ى النائب األول لرئيس
مجل��س ال��وزراء بتمدي��د فت��رة تعلي��ق
الدراسة في المدارس الحكومية والخاصة
ومؤسس��ات التعلي��م العال��ي الحكومي��ة
والخاصة ورياض األطفال لمدة أسبوعين

إضافيي��ن حت��ى التاس��ع والعش��رين من
مارس الق��ادم  ،2020تن��وه وزارة العمل
والتنمي��ة االجتماعي��ة أن ه��ذا التوجي��ه
يش��مل كل من المراكز وال��دور التأهيلية
الحكومية التابعة ل��وزارة العمل والتنمية
االجتماعي��ة ،ودور الحضان��ات والمراك��ز
األهلية والخاصة لألش��خاص ذوي اإلعاقة
المرخصة من قب��ل وزارة العمل والتنمية

االجتماعي��ة ،ومراك��ز ومعاه��د التدري��ب
الخاص��ة المرخصة من قب��ل وزارة العمل
والتنمي��ة االجتماعي��ة للمتدربي��ن م��ن
الباحثين عن عمل أو العاملين في القطاع
الخاص ،وذلك كإجراء احترازي لالطمئنان
على س��المة الطلبة في ضوء االحتياطات
التي اتخذتها الدولة الحتواء ومنع انتش��ار
فيروس كورونا (كوفيد .)19

الموج��ودة في إمارة الش��ارقة ،ففي حال
وصول أي معلومة من الخارج يتم نش��ره
ع��ن طريق ه��ذه الش��بكة ال��ى الجهات
التخاذ اإلجراءات الالزم وتوحيد المطلوب
في حال األزمات.
وزاد بالق��ول «نح��ن ن��رى المتح��دث
الرسمي من أهم األشخاص الموجودين
في الجهات الحكومية ،ولكن اليوم نحن
نق��ول إن المتحدث الرس��مي أو االتصال
الحكوم��ي ال يقتص��ر عل��ى المتح��دث
الرسمي بل هي ثقافة عامة يجب أن تعم
على جمي��ع الموظفين في المؤسس��ات
الحكومي��ة بحي��ث أن يك��ون كل موظف
مس��ؤول عن س��معة الحكوم��ة واألخبار
الت��ي تخرج منه��ا فهو ممث��ل لوظيفته
وحكومته ومؤسس��ته لذا يجب أن يكون
ملماً بمفاهي��م االتص��ال الحكومي وذو
علم بالتكنولوجيا والوسائل المتاحة».

«هيئة السياحة»:
إلغاء الفترة الثانية
من «مهرجان الطعام»

«الجعفرية» تبحث مع الدمستاني
مستجدات جهود إعاشة البحرينيين في الخارج
اجتم��ع الفري��ق المكل��ف ف��ي إدارة األوقاف
الجعفري��ة بمتابع��ة التوجيه��ات الملكي��ة
الس��امية بخص��وص إعاش��ة المواطني��ن
المتواجدي��ن في الخ��ارج مع النائ��ب أحمد
الدمس��تاني بمعي��ة ع��دد م��ن المواطنين
وذل��ك ف��ي إط��ار التواص��ل المس��تمر م��ع
مختلف الجهات بشأن تسهيل تقديم الدعم
للمواطني��ن البحرينيي��ن المتواجدي��ن في
الخ��ارج ،على إث��ر موضوع في��روس كورونا
(كوفيد  )19لحين عودتهم إلى أرض الوطن
تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية.
وثم��ن النائ��ب الدمس��تاني وأعض��اء الوفد
التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجاللة
الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البالد
المف��دى بتكلي��ف إدارة األوق��اف الجعفرية
بمتابعة وتنسيق هذا األمر ،فيما قدم رئيس
الفريق محمود التوبالن��ي وبحضور عضوي
مجلس األوق��اف هاني نصي��ف وعبدالجليل
البحارن��ة عرض��اً موج��زاً عما اتخذت��ه إدارة
األوق��اف الجعفرية من خط��وات منذ صدور
التوجيه��ات الس��امية ،ومنه��ا االجتم��اع
العاجل الذي عقده مجلس األوقاف الجعفرية
واجتماع الفريق المعني بالمتابعة واالجتماع

بيانات الخبر

اليوم

التاريخ
الخبر

جهة النشر

الصفحة
العدد

الرابط اإللكتروني

م��ع أصح��اب الحم��الت ومتعهدي الس��فر،
وكذلك التواصل المس��تمر مع كافة الجهات
الرسمية ذات العالقة.
من جانبه ،قدّم النائب الدمس��تاني وأعضاء
الفريق عدداً من االستفسارات والمقترحات،
مؤكدين على أهمية نهج التواصل المستمر

مع الجميع لحين عودة المواطنين في الخارج
إل��ى أرض الوط��ن ف��ي أقرب وق��ت ،وثمن
الجمي��ع الخط��وات الكبيرة الت��ي تقوم بها
الجهات الحكومي��ة ٌ
كل في إطار اختصاصهلتقدي��م كاف��ة أوج��ه الدع��م والمس��اندة
للمواطنين.

أعلنت هيئة البحرين للس��ياحة والمعارض عن توقف
الفت��رة الثانية من مهرج��ان البحرين للطعام والذي
كان م��ن المق��رر اقامته م��ن  12م��ارس وحتى 23
مارس الجاري ،في إطار اإلجراءات االحترازية المتخذة
م��ن قبل الجهات المعني��ة بالحكومة والمتوافقة مع
التدابي��ر الوقائية حس��ب المعايير الدولي��ة الحتواء
في��روس كورونا (كوفيد  )19ومنع انتش��اره ،وهو ما
جعل من مملكة البحرين موضع إش��ادة وتقدير من
قبل منظم��ة الصح��ة العالمية في طريق��ة تعاملها
ومكافحة انتشار الفيروس.
وتقدمت الهيئ��ة في بيان بجزيل الش��كر واالمتنان
لكل من أسهم في إنجاح الفترة االولى من المهرجان
من مش��اركين وحضور ومنظمي��ن ،متمنين للجميع
الصحة والسالمة.
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صالح بن هندي
يستقبل الشهابي
ويتس َّلم «مما رأيت»

اس��تقبل مستش��ار جالة الملك لش��ؤون الش��باب والرياضة
صالح بن عيس��ى ب��ن هندي المناعي الدكت��ور فهد إبراهيم
الش��هابي رئيس جمعية العاقات العامة والذي أهداه نسخة
من كتابه «مما رأيت».
وخ��ال اللقاء ،أش��اد صال��ح بن عيس��ى بن هن��دي بجهود
الش��هابي في إعداد وتأليف هذا الكتاب الذي يش��كل إضافة
نوعية للمكتبة الوطنية وقيمة معرفية وثقافية ،مش��يداً بما
يتضمنه الكتاب من معلومات قيمة توثق الجوانب التاريخية
والحضارية لمجموعة من الدول التي زارها المؤلف.
من جانبه ،تقدم الشهابي بخالص الشكر والتقدير لمستشار
جالة الملك لشؤون الشباب والرياضة ،مشيداً بما يحظى به
الكتاب والمبدعون البحرينيون من دعم وتشجيع من مختلف
القيادات في المملكة.
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محافظ الجنوبية يؤكد على مد جسور
التواصل مع المؤسسات والجمعيات األهلية
استقبل سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة
آل خليفة محاف��ظ الجنوبية ،أحم��د العكبري
رئي��س مجل��س إدارة ن��ادي مدين��ة عيس��ى
الثقاف��ي والرياضي وعدن��ان المالكي رئيس
الش��ؤون المالية بالنادي ،وذلك بحضور عدد
من المسؤولين في المحافظة ،حيث أكد على
مد جسور التواصل مع المؤسسات والجمعيات
األهلية.
وف��ي بداي��ة اللق��اء ،أك��د س��مو المحافظ ،
أهمي��ة تفعي��ل دور الش��راكة المجتمعية مع
مختلف القطاعات األهلية ف��ي المحافظة بما
فيها نادي مدينة عيس��ى الثقافي والرياضي،
وذلك ضمن حرص واهتمام س��موه بمتابعة
برامج وأنش��طة النادي ،موضحاً أن المحافظة
حريصة على مد جس��ور التواص��ل مع العديد
من المؤسسات والجمعيات األهلية ،عبر إقامة
مختلف الفعاليات والمب��ادرات الهادفة لكافة
فئات المجتمع.
وأش��اد س��موه بالدور البارز الذي يضطلع به
ن��ادي مدينة عيس��ى الثقاف��ي والرياضي في

ط��رح البرام��ج المنوعة والمب��ادرات المميزة
لرعاي��ة الموهوبي��ن وأنش��طتهم الثقافي��ة
القيمة.
م��ن جهت��ه ،عبر رئي��س مجل��س إدارة نادي
مدينة عيس��ى الثقافي والرياضي عن تقديره

لجهود س��مو محافظ المحافظة الجنوبية في
تعزيز الش��راكة والتع��اون مع الن��ادي ودعم
النش��اط المجتمع��ي والثقاف��ي ،مثمن��اً دور
المحافظة ف��ي احتضان المبادرات المجتمعية
التي تعزز من المشاركة األهلية والثقافية.

زيادة مأموري الضبط القضائي
بـ«الشمالية» لتطبيق قانون النظافة
فاطمة يتيم

القبيسي :أرصفة ملونة لتحديد
مواقع الجهات الخدمية

فاطمة يتيم

تقدم عض��و المجلس البلدي للمنطقة الش��مالية عبداهلل
القبيسي ،بمقترح تحديد أماكن الجهات الخدمية بأرصفة
ملونة بل��ون خاص لكل منها ،حي��ث ناقش المجلس في
اجتماع��ه االثنين الموضوع ،وخ��رج برفع توصية إلى وزير
األش��غال وش��ؤون البلديات والتخطي��ط العمراني عصام
خلف ،بالعمل بالمقترح في البحرين.
وأك��د القبيس��ي ،أن من أهم أه��داف المقترح ،تس��هيل
الحصول عل��ى الجهات الخدمية للعامة ،والمس��اهمة في
تجمي��ل المملكة بألوان زاهية تري��ح العين لمرتادي هذه
الجهات ،كما أنه يعرف الس��واح والمقيمين وزوار المملكة
بمناطق الخدمات العامة ويشجع على تكوين مناظر جذابة
للسياحة.
وتتلخ��ص أهم مب��ررات المقترح ف��ي حاج��ة المواطنين
لمعرف��ة الجهات الخدمية وس��هولة الوصول إليها ،وعدم
وج��ود إش��ارات واضحة ف��ي بع��ض المناطق ت��دل على
األماك��ن الخدمية ،وكذلك الحاجة لتجميل أماكن الجهات
الخدمية بالصورة المشرفة.

المناعي :مركز لمرضى
«السكلر» بـ«الشمالية»

اليوم

أوص��ت اللجن��ة المالي��ة والقانونية ف��ي المجل��س البل��دي للمنطقة
الش��مالية ،خ��ال اجتماع المجل��س ،اإلثنين ،بأن يص��ر المجلس على
زيادة عدد مأم��وري الضبط القضائي بالبلدي��ة ،لتنفيذ أحكام قانوني
النظافة والبلديات ،وكل ما للبلدية من تخويل في بقية القوانين ،مثل
تنظيم المباني ،وإشغال الطرق ،والصحة العامة وغيرها ،حيث كان رأي
اللجنة العامة بأنه تم االتفاق على إدراج الموضوع في اجتماع المجلس
ك�«قرار» لزيادة مأموري الضبط القضائي.
واطلعت اللجنة المالية والقانونية على ما تم نش��ره بالجريدة الرسمية
ف��ي العدد  3459الص��ادر بتاريخ  20فبراير بخصوص ق��رارات تخويل
بعض موظفي البلديات األربع بصفة مأموري الضبط القضائي لتطبيق
أحكام قانون النظافة العامة.
وأبدت اللجنة ماحظاتها حول مس��ألة الفارق العددي بين قائمة بلدية
المنطقة الش��مالية عن بقية البلديات ،حي��ث اتضح أن بلدية المنطقة
الش��مالية تحوي  10مأموري��ن فقط للضبط القضائ��ي ،موزعين بين
تنفيذ أح��كام قانون البلدي��ات وقانون النظافة ،واألس��ماء الواردة في
ضبطية تنفيذ أحكام قانون البلديات هي نفس الضبطية لتنفيذ أحكام
قان��ون النظافة ،في حي��ن تضم بلدية المنطقة الجنوبي��ة  42مأموراً،
بينم��ا تحوي أمانة العاصمة على  34مأم��وراً ،باإلضافة إلى  48مأموراً
ببلدية المحرق.
وأحال وزير األشغال وش��ؤون البلديات والتخطيط العمراني المهندس

عص��ام خلف 5 ،مقترحات رفعه��ا المجلس البلدي س��ابقاً ،إلى الجهات
المختص��ة إلبداء مرئياتها واتخاذ اإلجراءات الازمة حيالها ،منها تغيير
تصني��ف  3عقارات في المناطق بني جمرة ،مدينة حمد ،وعالي ،وكذلك
مقترح إنش��اء مضمار للمش��ي على امتداد شارع الش��يخ حمد من دوار
 4إل��ى دوار  7بمنطقة مدينة حمد تمت إحالته إلى الوكالة المس��اعدة
للخدم��ات البلدي��ة المش��تركة ،باإلضافة إلى مقت��رح تخصيص أرض
إلنش��اء مجمع لسوق مركزي في مدينة س��لمان تمت إحالته إلى وزارة
اإلسكان.

الدرازي :تخصيص عقار
لمسجد بمجمع  1020في اللوزي
فاطمة يتيم

طرحت عضو المجلس البلدي للمنطقة الشمالية
ممثل الدائرة الثانية عشرة زينب الدرازي ،خال
اجتماع المجل��س اإلثنين ،موض��وع تخصيص
عقار لمسجد تابع لألوقاف السنية بمجمع 1020
في منطقة اللوزي الجديدة.
وناقش��ت لجن��ة الخدم��ات والمراف��ق العام��ة
الطلب ،حي��ث وافقت باإلجماع على رفع توصية
ببناء مس��جد على األرض المخصصة لمس��جد
ضمن األوقاف السنية.
وقال��ت ال��درازي ،إن فك��رة المقت��رح هي طلب
تخصي��ص أرض بمنطق��ة الل��وزي الجدي��دة
بمجمع  1020على طري��ق  2039والمخصصة
في المخط��ط العام للمنطقة إلنش��اء مس��جد
مس��احته  2500متر مربع في الموقع الموجود

بيانات الخبر

به كبينة مس��جد مؤقتة تابعة لألوقاف السنية،
حي��ث إن من أه��داف المقترح تعدي��ل وضعية
وجود كبينة الصاة.
وأك��دت ،أن م��ن مب��ررات المقت��رح ،الكثاف��ة
السكانية بالمنطقة ،حيث إن وزارة اإلسكان في
طور بن��اء  130وحدة س��كنية بالمنطقة ،فهي
منطقة جديدة وخالية من الخدمات ،وبناء على
طلب من المواطنين تقدمت بهذا المقترح ألن
الكبينة المؤقتة الموجودة يس��تخدمها األهالي
منذ سنة».
وأوضح��ت أن ملكي��ة األرض تع��ود ل��وزارة
اإلس��كان ،وبالتال��ي يج��ب االرتقاء بمس��توى
المش��اريع الخدمي��ة وتحقي��ق أه��داف التنمية
المس��تدامة ف��ي البحرين ،ناهيك ع��ن أن بناء

المس��اجد يس��اهم في تعزيز القيم اإلس��امية
وتقوية الروابط اإلنسانية في المجتمع.

فاطمة يتيم

ش��هد اجتم��اع المجل��س البل��دي للمنطق��ة الش��مالية،
مناقش��ات حول مقترح مقدم من العض��و أحمد المناعي،
بخص��وص إنش��اء مرك��ز لمرض��ى فق��ر ال��دم المنجلي
«السكلر» في المحافظة.
وأوض��ح المناعي أن من مب��ررات المقترح عدم توفر مركز
مختص لمرضى الس��كلر في المنطقة الش��مالية ،وازدياد
عدد المرضى بشكل عام في المملكة ،ناهيك عن قلة عدد
األس��رَّة في طوارئ الس��لمانية قياس��اً بأعداد المصابين
بالمرض.
وكش��ف المناعي ع��ن عدد الوفيات بس��بب المرض خال
ال� 5سنوات الماضية ،حيث بلغ عددهم حوالي  67شخصاً
حت��ى نهاية الع��ام  ،2017موضحاً أن الس��كلر يعتبر أحد
األم��راض الوراثية التي تصيب خايا الدم الحمراء ،فيتغير
شكلها من كروي دائري إلى شكل قمري هالي.
وأوص��ت لجنة الخدم��ات والمرافق العامة ف��ي المجلس،
بالمواف��ق باإلجم��اع ،على رفع توصية إلى وزير األش��غال
وش��ؤون البلديات والتخطيط العمراني المهندس عصام
خلف ،إلنشاء المركز المذكور.

التاريخ
الخبر

جهة النشر

الصفحة
العدد

الرابط اإللكتروني

المناعي :أرض بديلة
لمسجد بدوار  22في مدينة حمد
فاطمة يتيم

طرح عضو المجلس البلدي للمنطقة الشمالية ممثل الدائرة الحادية
عش��رة أحم��د المناعي ،خ��ال اجتم��اع المجلس اإلثني��ن ،موضوع
تخصيص أرض بديلة لمس��جد بدوار  22على طريق  1650بمجمع
 1216في مدينة حمد.
وناقش��ت لجنة الخدمات والمراف��ق العامة الموضوع ،حيث تبين أن
من مبررات المقترح وجود خدمات الصرف الصحي في الموقع الحالي
مع صعوبة إزالتها ،وبالتالي عدم أهلية الموقع الحالي بسبب وجود
شبكة صرف صحي.
ودع��ا المناعي إلى توفير أرض بديلة مناس��بة وقريب��ة من الموقع
الحال��ي ،بحي��ث تك��ون خالية م��ن خدم��ات الص��رف الصحي ،ألن
الهدف من إنش��اء المس��جد في تلك المنطقة هو قربه من مساكن
المواطني��ن .وأوص��ت اللجن��ة بتخصيص أرض بديل��ة عن األرض
المخصصة لمس��جد ،التي تحمل رقم  13060443ومساحتها 622

متراً مربعاً ،وعرض الموضوع على اللجنة العامة لاستئناس برأيهم
والقرار في ذلك.
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رئيسة النواب :البحرين لم تتباطأ
في إجراءات إعادة المواطنين من إيران
أكدت رئيس��ة مجلس الن��واب البحرين��ي فوزية بنت
عبداهلل زينل ،أن المملكة بتوجيهات من الملك حمد
بن عيس��ى آل خليفة ،تولي اهتمام��اً كبيراً بفيروس
كورونا (كوفيد .)19
وقال��ت لوكال��ة «س��بوتنيك» ،إن المملك��ة اتخذت
العديد من اإلجراءات التي تس��تهدف س��المة وصحة
المواطنين والمقيمين ،كما اتخذت خطوات استباقية
وإج��راءات احترازية وقائية عالية المس��توى لمكافحة
الفيروس ،بما يتواءم مع المعايير الدولية ،وهو األمر
الذي نال إشادة وتقدير منظمة الصحة العالمية.
وأش��ارت إلى المتابعة الحثيثة والمس��تمرة من ولي
العهد وإش��رافه على أعمال الفريق الوطني لمكافحة
الفيروس ،وهو الفري��ق الذي يقوم بجهود كبيرة في
التصدي للفيروس ،الس��يما وأن��ه يضم في عضويته
العديد من الوزارات واألجهزة الحكومية ذات الصلة.
ونوهت زينل إل��ى أنه «منذ اللحظ��ات األولى لبداية
ظهور فيروس كورونا (كوفي��د  )19تحركت البحرين
بمختلف أجهزتها ومؤسساتها للتعامل مع األزمة وفق
رؤية ش��املة متكاملة من خ��الل حزمة من اإلجراءات
التي تتناسب مع الموقف».

ولفتت رئيسة مجلس النواب البحريني إلى أن «التركيز
انصب على التعام��ل مع الحاالت المرضية واتخاذ كل
التدابير للسيطرة على دخول الفيروس إلى المملكة،
والوض��ع الصحي العام بالبحرين مس��تقر بحمد اهلل،
والجهود مستمرة في منع انتشار الفيروس».
ونفت رئيسة مجلس النواب بمملكة البحرين المزاعم
الخاص��ة بأن البحرين متباطئة في إجراءات اس��تعادة

«تشريعية الشورى»
تبحث مع «العدل» اقتراحًا
لتضمين الصلح والتصالح
قال��ت رئيس لجنة الش��ؤون التش��ريعية والقانونية بمجلس
الش��ورى دالل جاس��م الزايد ،إن اللجنة عقدت اجتماعاً أمس
(األح��د) م��ع المستش��ار وائ��ل بوع��الي وكي��ل وزارة العدل
والشؤون اإلس��المية واألوقاف لش��ؤون العدل ،بحضور عدد
من مس��ؤولي الوزارة ،وذلك لبحث ومناقش��ة اقتراح بقانون
بتعدي��ل بع��ض أحكام قان��ون اإلج��راءات الجنائي��ة الصادر
بالمرس��وم بقان��ون رق��م ( )46لس��نة  2002والمق��دم من
أصحاب السعادة األعضاء :خميس حمد الرميحي ،دالل جاسم
الزاي��د ،ع��ادل عبدالرحمن المع��اودة ،الدكت��ور محمد علي
الخزاع��ي ،رضا إبراهيم منفردي ،وال��ذي يهدف إلى تضمين
الصلح والتصالح في قانون اإلجراءات الجنائية.
وأوضحت الزايد أن اللجنة استعرضت مع ممثلي وزارة العدل
أهداف االقت��راح المذكور ،والتعديل الوارد فيه ،مش��يرة إلى
أن أعضاء اللجنة وجهوا عدداً من المالحظات واالستفس��ارات
ّ
بش��أن االقتراح ،فيما استمعوا إلى إيضاحات ومرئيات ممثلي
ال��وزارة ح��ول االقت��راح المذك��ور ،مبين��ة أن اللجن��ة قررت
االستمرار في دراسة االقتراح بقانون في اجتماعاتها المقبلة.
م��ن جانب آخر ،أكدت لجنة الش��ؤون التش��ريعية والقانونية
الس��المة الدس��تورية والقانونية لمش��روع قان��ون بتعديل
بعض أحكام قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسس��ات
المالي��ة الصادر بالقان��ون رقم ( )64لس��نة  ،2006المرافق
للمرسوم رقم ( )92لسنة  ،2019ومشروع قانون بالتصديق
على البروتوك��ول المعدل التفاقية حكوم��ة مملكة البحرين
وحكومة جمهورية باكستان اإلسالمية بشأن تجنب االزدواج
الضريبي.
وقررت اللجنة رفع رأييها بش��أن المشروعين المذكورين إلى
اللجنة المختصة بدراستهما.
كما ناقش��ت اللجنة مش��روع قانون بإصدار القانون البحري،
المرافق للمرس��وم رقم ( )29لس��نة  ،2018وذل��ك تمهيداً
لتقديم رأيها القانوني بشأنه إلى اللجنة المعنية بالنظر فيه.

العالقي��ن في إي��ران ،مؤكدة أن المملك��ة منذ بداية
ظهور في��روس كورون��ا المس��تجد دعت عب��ر وزارة
الخارجية جميع مواطنيه��ا الموجودين في إيران إلى
تس��جيل بياناتهم حتى يتسنى لها حصرهم ومن ثم
اتخاذ اإلجراءات االحترازية والوقائية لضمان س��المة
عودتهم ،كما أن وزارة الصحة وبالتعاون مع الجهات
المختص��ة أعلنت عن تنفيذ خط��ة إلجالء للمواطنين
البحرينيي��ن في إي��ران بما يضم��ن وصولهم بأمان
وفق إج��راءات احترازية محكمة من أجل س��المتهم،
علم��اً بأنه س��يتم نقل أول دفعة منه��م إلى البحرين
يوم الثالثاء المقبل.
وأك��دت أن مجل��س النواب ،وفي س��ياق مس��ؤوليته
الوطني��ة ،على تواصل وتعاون مس��تمر مع الحكومة
التي تعاملت مع الوضع بكل مسؤولية وشفافية ،وتم
عقد لقاءات مش��تركة إلطالع المجل��س النيابي على
مس��تجدات الوضع ،كما عقد المجل��س اجتماعات مع
وزارة الصح��ة ووزارة الخارجية وع��دد من المواطنين
وأهالي البحرينيين المتواجدين في الخارج ،لتس��ريع
ع��ودة ذويه��م ومتابع��ة أوضاعه��م وتقدي��م كافة
التس��هيالت لهم ،والتجهيزات الش��املة والمتكاملة

لضمان صحة وس��المة المواطنين العائدين ،والقيام
برف��ع الطاق��ة االس��تيعابية للع��الج ،وتوفي��ر أقصى
درجات الراحة ،وتطبيق أعلى معايير الجودة والرعاية
الصحية.
وقالت إن البحرين حريصة على أمن وسالمة مواطنيها
في الداخل والخارج ،منوهة إل��ى التوجيهات الملكية
بتكليف إدارة األوقاف الجعفرية والمؤسس��ة الخيرية
الملكي��ة بمتابع��ة مصاريف المواطني��ن البحرينيين
المتواجدي��ن ف��ي الخ��ارج على إثر موض��وع فيروس
كورونا (كوفي��د  )19لحين عودتهم إلى أرض الوطن
بالتنس��يق مع جميع الجهات الرس��مية ،مش��يرة إلى
أن المملكة س��وف تتكفل بذلك من خالل تخصيص
ميزانية تضاف لميزانية اإلدارة.
وأتم��ت زين��ل أن البحرين «س��تبقى بحف��ظ اهلل ثم
بفضل جه��ود الجميع أرضاً للمحبة والخير ،وس��تظل
دائم��اً نموذجاً للدولة التي تعلي من ش��أن المواطنة
دون تفري��ق أو تمييز بي��ن أبنائها ،ول��ن تثنيها أية
مزاعم أو أكاذيب ع��ن مواصلة العمل من أجل حاضر
ومستقبل أفضل لجميع أبناء شعبها الذين تقوم على
سواعدهم مسيرة نهضتها وازدهارها».

«خارجية النواب» تشيد بالجهود الوطنية
لتذليل الصعوبات وإعادة العالقين في الخارج
أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية
والدفاع واألم��ن الوطني بمجلس
الن��واب النائ��ب محم��د إبراهي��م
السيس��ي البوعيني��ن ،أن اللجن��ة
اجتمعت االثنين م��ع ممثلي وزارة
الداخلي��ة لمناقش��ة لالس��تماع
آلرائه��م وتصوراتهم إزاء عدد من
الموضوعات واالقتراحات.
وذكر النائ��ب البوعينين أن اللجنة
اس��تهلت اجتماعه��ا باإلش��ادة
والتقدي��ر الرفي��ع للح��رص ال��ذي
أواله جالل��ة المل��ك المف��دى،
لالهتم��ام بكاف��ة المس��تجدات
المتعلقة بفي��روس كورونا ورعاية
المواطني��ن في الداخ��ل والخارج،
والمتابعة المستمرة من قبل سمو
ولي العهد وإش��رافه عل��ى أعمال
الفريق الوطني لمكافحة الفيروس،
وللمس��اعي الحثيث��ة م��ن جان��ب
رئيسة مجلس النواب في التواصل
مع الجهات المعنية لضمان سالمة
المواطنين ،إلى جانب دور وزارتي
الداخلي��ة والخارجي��ة ،وعملهم��ا
الدؤوب من أجل تذليل الصعوبات
الت��ي تواجه المواطني��ن العالقين
في الخارج ،والحرص على إعادتهم
لوطنهم بأفضل السبل.
وعل��ى صعي��د آخ��ر ،أش��ار إلى أن
اللجن��ة هن��أت وزي��ر الداخلي��ة
الفريق أول ركن الش��يخ راشد بن
عبداهلل آل خليفة ومنتسبي اإلدارة
العام��ة للمرور بمناس��بة فعاليات
أس��بوع الم��رور ،مؤك��داً أن هذه

«مرافق النواب» تدرس إلغاء
الفوائد عن الوحدات السكنية

المناس��بة تمثل محطة الس��تذكار
الجه��ود الوطني��ة الت��ي بذل��ت
ف��ي مجال تنظي��م الم��رور ،والتي
أدت لحف��ظ األرواح والممتل��كات
بفضل المنظوم��ة المتطورة التي
تتبعها مملك��ة البحرين ،مما أدى
النخف��اض في الح��وادث المرورية
قياساً بالعام الماضي بنسبة ،%14
وانخفاض المخالفات بنس��بة %22
وتحقيق انس��يابية أفضل للحركة
المرورية.
وأك��د أن لجنة الش��ؤون الخارجية
بمجل��س النواب حرصت على دعم
التطوي��ر في المنظوم��ة المرورية
عب��ر س��ن القواني��ن وتطوي��ر

التش��ريعات ،الفت��اً عل��ى اهتمام
المجلس بمواصل��ة تلك الجهود،
وتعزي��ز الش��راكة والتع��اون م��ع
الجه��ات الحكومي��ة المعني��ة بما
يس��هم ف��ي الوصول إل��ى أفضل
النظم المعمول بها عالمياً.
وأف��اد النائب السيس��ي أن اللجنة
بحث��ت خ��الل االجتم��اع مش��روع
قان��ون بتعدي��ل بع��ض أح��كام
قانون اإلج��راءات الجنائية الصادر
بالمرس��وم بقان��ون رق��م ()46
لس��نة  ،2002المرافق للمرس��وم
رقم ( )21لس��نة  ،2019و مشروع
قان��ون بإضافة فق��رة ثاني��ة إلى
( )159م��ن قان��ون اإلج��راءات

الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون
رق��م ( )46لس��نة  ،2002وكذلك
مش��روع قان��ون بتعدي��ل بع��ض
أح��كام قان��ون العقوب��ات الصادر
بالمرس��وم بقان��ون رق��م ()15
لس��نة  ،1976المرافق للمرس��وم
رقم ( )83لس��نة  ،2019باإلضافة
إلى مش��روع قانون بتعديل بعض
أح��كام قان��ون العقوب��ات الصادر
بالمرسوم بقانون رقم ( )15لسنة
 ،1976واالقت��راح برغب��ة بش��أن
منح رخصة إقام��ة دائمة إلى أبناء
المواطنة البحرينية من أب أجنبي،
وقررت إرجاء الب��ت فيهم من أجل
المزيد من البحث والدراسة.

«خدمات النواب»
تناقش تنظيم مهنة الصيدلة

بيانات الخبر
اليوم

التاريخ
الخبر

جهة النشر

عق��دت لجنة المراف��ق العامة والبيئ��ة في مجلس
النواب برئاس��ة النائب حم��د الكوهجي اجتماعها
االثني��ن .وقال الكوهجي أن اللجنة تدرس االقتراح
بقان��ون بتعديل المادة ( )1من قانون اإلس��كان،
الفت��اً إلى أن االقتراح يتضمَّن إلغ��اء الفوائد التي
تحتس��بها وزارة اإلس��كان على المس��تفيدين من
خدماتها اإلسكانية.
وبي��ن الكوهجي أن االقتراح بقانون من ش��أنه أن
يعود بالنفع بشكل مباشر على حياة المواطن ،كما
أنه س��يقضي على التفاوت في نس��ب الفوائد من
شخص إلى آخر والتي تخل بمبدأ العدالة والمساواة
الذي أكدت عليه المادة ( )4من الدستور.
وفي س��ياق آخر ،قال الكوهج��ي إن اللجنة وافقت

الصفحة
العدد

الرابط اإللكتروني

على االقتراح برغبة بشأن إلزام المطاعم بالتعاقد
مع «جمعية حفظ النعمة» ،مش��يراً إلى أن الهدف
م��ن االقت��راح ه��و تش��جيع المطاعم عل��ى جمع
الفائض م��ن الطعام وإيصاله بالطرق المناس��بة
إلى المحتاجين واألسر ذات الدخل المحدود.
وذكر الكوهجي ،أن اللجنة أجلت مناقش��ة مشروع
قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم
( )20لس��نة  2002بش��أن تنظيم صيد واستغالل
وحماي��ة الثروة البحرية ،واالقتراح بقانون بش��أن
إضاف��ة م��ادة برق��م ( )23مك��رراً إلى المرس��وم
بقان��ون رق��م ( )13لس��نة  1977بإص��دار قانون
تنظي��م المباني لحي��ن اكتمال مرئي��ات الجهات
المعنية.

أف��اد رئيس لجن��ة الخدم��ات بمجلس الن��واب النائب
مم��دوح الصالح أن اللجن��ة عقدت اجتماعه��ا االثنين
وناقش��ت مش��روع قانون بش��أن تعديل بعض أحكام
المرس��وم بقان��ون رقم ( )18لس��نة  1997في ش��أن
تنظي��م مهنة الصيدل��ة والمراكز الصيدلي��ة ،مضيفاً
أن اللجن��ة ارتأت طل��ب اجتماع مع جمعي��ة الصيادلة
البحرينية لالطالع على مرئياتهم.
وأشار الصالح إلى أن اللجنة ناقشت أيضاً خالل اجتماعها
االقت��راح بقانون بتعدي��ل بعض أح��كام القانون رقم
( )18لس��نة  2006بشأن الضمان االجتماعي ،ومازالت
بانتظار ردود الجهات المعنية.
وح��ول االقتراح بقانون بتعدي��ل البند (أ) فقرة ( )1من
الم��ادة ( )17م��ن المرس��وم بقانون رقم ( )78لس��نة
 2006بش��أن التأمين ضد التعط��ل واالقتراح بقانون
بشأن قانون الصحة العامة قال الصالح إن اللجنة قررت
مخاطب��ة مقدم��ي االقتراحين لمزيد م��ن اإليضاحات
بش��أنهما .فيما تم��ت إحالة االقتراح بقان��ون بإضافة
م��ادة برقم ( )10مك��رراً إلى القانون رقم ( )58لس��نة

 2009بشأن حقوق المسنين لمزيدٍ من الدراسة.
وفي بند االقتراحات برغبة ذكر الصالح أن اللجنة وافقت
عل��ى  5اقتراح��ات برغبة و رفعت تقاريره��ا إلى مكتب
المجلس تمهي��داً لعرضهم خالل الجلس��ات القادمة،
وهي :االقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة بإعداد دراسة
ش��املة عن أوضاع البحرينيين الذي��ن عملوا في البحر
وغيره من القطاعات وال يتمتعون بمعاش��ات تقاعدية
تكفل لهم حياة كريمة أو تصرف لهم معاشات زهيده،
االقتراح برغبة بش��أن إنش��اء كليتين تابعتين لجامعة
البحرين إحداهما تعنى بالتخصصات الزراعية واألخرى
بتخصصات البترول والمعادن ،و االقتراح برغبة بشأن
تش��كيل لجنة مشتركة بين القطاع الحكومي والخاص
لتنفي��ذ إج��راءات تنش��يط الس��ياحة البحري��ة إضافة
إلى االقتراح برغبة بش��أن إنش��اء مركز إرش��ادي يعني
بتوفير اإلرش��اد والدع��م لمرضى األورام الس��رطانية،
واالقتراح برغبة بش��أن تخصيص يوم في الش��هر في
مركز البحرين الدولي للمعارض لألسر المنتجة والباعة
المتجولين.
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اآلراء واألفكار الواردة في هذه المقاالت تعكس آراء أصحابها وحدهم ..وال تمثل
بالضرورة رأيًا أو موقفًا رسميًا لجريدة «الوطن» أو سياستها التحريرية

«كورونا» ..بين تعتيم
األشرار وشفافية األحرار

نبضات

الشيخة حصة الحمود السالم الحمود الصباح

طاقة الوعي الجمعي
فاطمة عبداهلل خليل
fatima.a.khalil@gmail.com

@FatemaAbdulla

هل س��معت يوماً عن طاقة الجماعة أو طاقة الوعي
الجمع��ي؟ تعد تلك الطاقة ش��ك ً
ال آخر من أش��كال
التواص��ل الطاق��ي ،ب��ل هي الش��كل األكب��ر منه،
ولطالم��ا أن اإلنس��ان قادر عل��ى أن يمارس بقصد
أو دون��ه عملية التواصل الطاقي من حيث إرس��ال
واستقبال المعلومات ،فإنه قادر أيضاً على االنخراط
في طاقة الوعي الجمعي.
إن الوع��ي الجمع��ي ال��ذي يميز مس��توى ونوعية
إدراك وأف��كار جماع��ة ما «-جماع��ة دينية ،جماعة
م��ن الفناني��ن ،جماع��ة م��ن طلبة فصل دراس��ي
واحد أو مدرس��ة واحدة ،جماعة م��ن قرية واحدة،
أو مواطن��و بلد ما» -له طاقة تمي��زه ،وتحدد تلك
األف��كار الجمعية مس��توى الطاقة الت��ي يتمتع بها
أف��راد هذه الجماعة ونوعها .ولذلك يش��ير العلماء
والمدرب��ون والعارف��ون إلى طاق��ة الوعي الجمعي
وأهميته��ا أو خطورتها ،ويش��ار إل��ى أن ما يجتمع
علي��ه غالبية الن��اس في محلة ما هو م��ا يجذبونه
لكل األفراد المنتمين لجماعتهم أو محلتهم س��واء
كانوا مش��اركين فيه بشكل مباش��ر أو لم يشاركوا
في��ه بالضرورة ،فالجميع ضمن دائرة اتصال طاقي
واح��دة ،إال أولئ��ك الذي��ن عرف��وا كي��ف يحصنون
طاقاتهم ويحمونها من األفكار الخارجية والطاقات
الدخيلة عليهم.
م��ن المثي��ر أن ن��درك اآلن أهمية دع��وة األديان
الس��ماوية للعب��ادات الجماعية ،ولدين��ا في الدين
اإلس��المي أمثل��ة ع��دة أهمه��ا ص��الة الجماع��ة
بمناس��باتها المختلفة «الصلوات الخمس اليومية،
صل��وات النوافل لم��ن يؤديها في منزل��ه مع أهله
جماعة حس��ب الس��نة النبوي��ة ،وص��الة التراويح،
وصالة العيد ،وغيرها» ،إلى جانب ش��عيرة الوقوف
بعرفة ألداء مناسك الحج ،والتي تعد األهم ف�«الحج

عرفة» نظراً الجتماع كل الحجاج في موقع ذي طاقة
عالية «الجبل» إلى جانب طاقة الحشود المجتمعين
في وقت ومكان محددين على الذكر والدعاء .وربما
من المثير ما ذكره د.علي منصور كيالي في أنه قد
ثبت علمياً أن الص��الة في جماعة ترفع طاقة الفرد
«المصل��ي» إلى  27ضعفاً م��ن طاقته الطبيعية لو
صلى منفرداً.
ال يقتص��ر األم��ر على البع��د الديني وحس��ب ،فقد
عرفت تلك الطاقة في أوس��اط الحش��ود المختلفة
الت��ي تراها تمارس نفس التصرف��ات وتردد نفس
األلف��اظ وتقوم بردود أفعال مماثلة دون أن يكون
هن��اك تدريب مس��بق أو اتفاق على ذل��ك ،وهو ما
نج��ده بكث��رة في التجمه��رات والمظاه��رات على
ً
فض��ال عمّا نراه في المالعب بين صفوف
اختالفها
المشجعين أو جمهور أي فعالية.
بعض المدربين اليوم ،باتوا يس��تفيدون من طاقة
الوع��ي الجمعي في نش��ر القيم األساس��ية والدفع
نحو جذب أهداف المش��تركين معهم في برامجهم
التدريبي��ة أو ربم��ا ف��ي بعض األحيان االس��تفادة
م��ن طاقة الجماعة في تحقيق نواياهم الش��خصية
الهامة ،وهو أمر لو الحظنا يمارس بكثرة من خالل
العرض المباشر للمحاضرات والتدريبات عبر مواقع
التواص��ل االجتماعي إذ يجتمع المدرب مع متدربيه
عل��ى توحيد النواي��ا وإطالقها للعال��م أو للكون أو
لجماعة محددة ،وهو ما لفتني بش��كل واضح أيضاً
في تأمل يعرف ب�«تأمل القلبين التوأمين».

يبدو أن الكوكب لن يس��تريح من فس��اد اإلنسان
وأطماعه الت��ى ال تريد أن تنته��ي ،حيث إنه وفي
خض��م المع��ارك واالقتتال الش��رق أوس��طى على
النف��وذ والث��روات والهيمن��ة تفاجأ العال��م بوباء
أثار الذعر بين بنى البش��ر ،ه��ذا الجنس الضعيف
ال��ذي ال يقيم للعدل والحق والخير والبر وزناً إال ما
رح��م ربي ،وباء كورونا أو (كوفي��د  )19جاء ليحتل
ص��دارة االهتمام العالمي بس��بب انتش��اره كالنار
في الهش��يم ليثير الذعر حتى إننا سمعنا الرئيس
األمريك��ي دونالد ترامب يعرض المس��اعدة على
الصين وإيران!
لقد ح��ول الوباء أعداء األمس إل��ى أصدقاء اليوم
وهو ف��ي الحقيقة س��لوك رائع لض��رورة التكاتف
لمكافح��ة الك��وارث الطبيعي��ة العالمي��ة كحرائق
الغاب��ات وال��زالزل واألوبئ��ة والفيضان��ات ،ولكن
ه��ل ظهور كورونا في مدين��ة ووهان الصينية في
ديسمبر  2019سالح بيولوجي تم تخليقه معملياً
أم وب��اء بيولوج��ي كباق��ي األوبئة الفيروس��ية أو
البكتيرية؟!
الحقيقة أنني أرى وأؤمن بإرادة اهلل في كل ش��يء
مصداق��اً لقول��ه عز وج��ل «ظهر الفس��اد في البر
والبحر بما كس��بت أيدى الن��اس ليذيقهم بعض
الذي عملوا لعلهم يرجعون» ،فالفس��اد هو سلوك
بش��ري لعي��ن ،وطالم��ا تكلمنا عنه وال نس��تطيع
حص��ره وال يتس��ع له أي م��كان وال تصفه ألس��نة
وأقالم ،فإن قلنا إن الوباء مؤامرة بشرية أو انتقام
إلهي فالمعنى واحد بما كسبت أيدي الناس!
عندما كن��ا نصرخ ونطالب ف��ي مقاالتنا بمحاربة
الفساد ظن بعض الناس أننا نشخصن معاركنا مع
هذا أو ذاك! لقد كش��ف وباء كورون��ا (كوفيد )19
حقيقة ما يفعله الفس��اد في المجتمعات اإلنسانية
فتجده ي��دور حول مفه��وم األنانية والس��لطوية

بغب��اء مدمر للجميع نعيش��ه بوض��وح ونحن نرى
االنتماء الطائفي والتعتيم والمحس��وبية وتصفية
الحس��ابات السياس��ية داخلياً وخارجياً واس��تغالل
المواقف بشكل يندى له الجبين!
لق��د أعلن��ت منظمة الصح��ة العالمي��ة من خالل
فروعها اإلقليمية األرقام واإلحصائيات بكل وضوح
ومن ضمنها مصر والتي تعاملت بشكل رائع عندما
أجلت رعاياها من ووهان الصينية ووضعتهم تحت
الكش��ف الطبي الذي أظهر سلبية النتائج والتزمت
بتعليمات الفرع اإلقليمي للمنظمة ومقره القاهرة
وكل األمور أصبحت مبكراً تحت السيطرة.
ومع ذلك نجد حرب الش��ائعات من جماعات أنقرة
وطه��ران وعمالئه��م ف��ي المنطقة تري��د األذى
والض��رر لمص��ر ضاربي��ن باالعتبارات اإلنس��انية
واألخالقية ع��رض الحائط وخاصة أن الوباء يهدد
العالم ومنطقياً ال توجد مصلحة ألحد في إخفاء أي
معلومات ول��م يفعلها إال النظ��ام اإليراني والذي
يدف��ع ثمن خطيئت��ه اآلن وابتلينا نح��ن به وذلك
بسبب الفساد..
الفس��اد يا سادة يا كرام هو الوباء الحقيقي وليس
كورون��ا (كوفيد  )19وس��ارس وأنفلون��زا الخنازير
وجن��ون البقر ليس مرضاً ظهر ف��ي بريطانيا منذ
أكثر من عش��ر أعوام ولكنه واقع نعيش��ه في هذه
المنطق��ة الموب��وءة بفس��اد الضمي��ر واألخالق،
سينتهى كورونا (كوفيد  )19في يوم ما ولكن متى
يكف الفاسد عن فساده وجنونه وحماقاته؟!!!!
اس��تقيموا يرحمك��م اهلل لك��ي يرف��ع اهلل عنا كل
بالء ووباء ..كل التحي��ة والتقدير والعرفان للجنود
المجهولي��ن من أطب��اء وممرضين عل��ى الجهود
المبذولة للحد من الوباء ،ونس��أل اهلل جل وعال أن
يرزقنا الس��المة واليقظة والنزاهة وشفافية العقل
والضمير.

* اختالج النبض:
هل فك��رت يوماً كيف يمكنك االس��تثمار في طاقة
الوعي الجمعي؟

لقد كشف وباء كورونا حقيقة ما يفعله الفساد في المجتمعات
اإلنسانية فتجده يدور حول مفهوم األنانية والسلطوية بغباء مدمر
للجميع

نقطة ضوء

صهيل

جيل المساواة ..ريادة
بحرينية وقيم مجتمعية

األتراك في ليبيا

هيفاء عدوان
@H a if a dwa n

س��جل تاريخ مملكة البحرين ،قديم��ه وحديثه،
بروزاً واضحاً ودوراً متمي��زاً للمرأة البحرينية في
عملية البناء والتنمية بمختلف جوانبها ،إلى جانب
دوره��ا الطبيعي كأم وزوج��ة وربة منزل ،فكانت
على ال��دوام الس��ند الحقيقي لش��قيقها الرجل،
تق��ف معه كتفاً بكتف ويداً بي��د في تحقيق حلم
بناء الوطن ،ليكون بحق وطناً للجميع ،ويش��كل
نموذجاً فريداً في مفهوم الشراكة الوطنية بين
الرجل والمرأة بذات الحقوق والواجبات.
ومع احتف��االت العال��م باليوم العالم��ي للمرأة،
يوم األحد الماضي ،والذي أقرته الجمعية العامة
لألم��م المتحدة منذ العام  ،1977ويتم االحتفال
به ه��ذا العام تحت ش��عار «أنا جيل المس��اواة:
إعمال حقوق المرأة» ،تماشياً مع الحملة متعددة
األجي��ال لهيئة األمم المتحدة للمرأة ،المس��ماة
«جيل المس��اواة» ،يس��تذكر الجميع بكل الفخر
م��ا حققته الم��رأة البحرينية من مكتس��بات في
كافة المجاالت واألصعدة السياسية والتشريعية
واالقتصادية واالجتماعية.
وبه��ذا اليوم يح��ق لجمي��ع البحرينيي��ن ،رجا ًال
ونس��ا ًء ،أن يفخ��روا به��ذه المس��يرة المباركة،
والتي تستحق أن تس��جل بمداد من ذهب ،وتم
تكريسها وبشكل ملموس سنوات العهد الزاهر
لجاللة المل��ك المفدى ،حيث عم��ل جاللته على
إع��الء مكان��ة الم��رأة وآمن بدورها في مس��يرة
البناء كشريك حقيقي مع شقيقها الرجل ،ليشكال
الركن األصيل في نهضة البالد وتقدمها.
وبال ش��ك ،فإن المبادرات والجه��ود التي قامت
به��ا صاحب��ة الس��مو الملك��ي األميرة س��بيكة
بن��ت إبراهي��م آل خليف��ة ،قرين��ة عاه��ل البالد
المفدى رئيس��ة المجل��س األعلى للم��رأة ،كان
له��ا ال��دور الرئيس ف��ي تحقيق م��ا وصلت إلى
المرأة من إنجازات ومكتس��بات ،والتي ساهمت
في تعزيز جهود تمكين الم��رأة وإثبات قدراتها
في المش��اركة الحقيقية ،وترس��يخ مبادئ تكافؤ
الفرص وصون حقوقها.
وتفاع�� ً
ال م��ع الرؤية والدع��م الملكي الس��امي

اليوم

التاريخ
الخبر

جهة النشر

الصفحة
العدد

الرابط اإللكتروني

ha if a .ju m a @gm a il.c o m

والمبادرات الرائدة من س��مو قرينة عاهل البالد
المفدى ،أكدت المرأة البحرينية حضورها وأثبتت
كفاءة وتميزاً فيما تولته من مهام ومس��ؤوليات
في خدم��ة وطنها وبمختل��ف القطاعات ،فكانت
وزي��رة وقاضي��ة وبرلماني��ة وإعالمي��ة وطبيبة
ومهندس��ة ومعلمة تدافع عن مكتسبات الوطن
أينما وجدت وفيما تولت من مسؤوليات.
وتش��ير األرقام الرس��مية إلى الدور الكبير الذي
تلعبه الم��رأة البحرينية في مختل��ف القطاعات،
حيث تش��كل ما نس��بته  %47من إجمالي القوى
العامل��ة الوطنية وتج��اوزت أكثر م��ن  %50في
القطاع الحكومي ،وارتفعت في بعض القطاعات
لتص��ل إل��ى  ،%80كقطاعي التعلي��م والخدمات
الصحي��ة ،حي��ث تتولى الم��رأة البحريني��ة حالياً
 %45م��ن المناصب القيادية العلي��ا في القطاع
الحكومي ،كما تتش��ارك ف��ي المناصب اإلدارية
المتوس��طة بنسبة  ،%59وذلك فض ً
ال عن ارتفاع
تمثيل المرأة في السلطة التشريعية.
وبالتأكي��د فإن اإليمان بأهمية الدور الذي تلعبه
الم��رأة في المجتمع ،س��اهم في وضع األمور في
نصابها ،وتحقي��ق الكثير من اإلنجازات ..تحقيق
التمكين والمساواة في الحقوق والواجبات ،دون
صراع أو تبادل لالتهامات ،كما نش��هد في كثير
م��ن دول العال��م ،يع��ود إلى ما يملكه الش��عب
البحرين��ي م��ن تاريخ عريق ،ومس��توى رفيع من
الثقافة واالنفتاح ال��ذي ال يميز بين أبناء الوطن
بناء على عرق أو دين ..أو جنس.

علي شاهين الجزاف
@alshaheen7661

يبدو أن األطماع التركية في المنطقة لن تتوقف في ظل
وجود م��ن يدعم تلك األطماع ويش��جع األتراك عليها،
حتى ولو كان على حس��اب أوطانهم وعروبتهم ،فجشع
ه��ؤالء ال حدود له ،ولن يمنعهم م��ن التحالف حتى مع
الشيطان ذاته من أجل تحقيق أهدافهم الضيقة األفق.
وهذا م��ا يتجلى حق��اً وبوضوح ف��ي المش��هد الليبي،
وتحديداً بين رجب طيب أوردغان رئيس الوزراء التركي
وفايز الس��راج رئيس حكوم��ة الوفاق الوطن��ي الليبي،
حيث اس��تعان األخي��ر بتركيا الالهث��ة وراء إعادة أمجاد
األم��ة العثمانية ليوقع مع رئي��س وزرائها أردوغان في
أواخ��ر نوفمب��ر الماض��ي اتفاقيتين مثيرتي��ن للجدل،
إحداهما معنية بترس��يم الحدود البحرية والتي يس��مح
ألنق��رة بالمطالبة بحصة لها ف��ي منطقة غنية بالنفط
والغاز ش��رق البحر المتوس��ط ،والثانية تتعلق بالسماح
لتركيا بإرس��ال قوات عس��كرية لليبيا ،وهذا ما يرفضه
الليبيون وفي مقدمتهم الجيش الوطني الليبي بقيادة
المش��ير خليفة حفتر ،لما في ذلك من تدخل عس��كري
مباشر في الشأن الليبي ،كما أنه يخالف ما اتفق بشأنه
في مؤتمر برلين قبل نحو شهرين بشأن إنهاء التدخل
األجنبي في ليبيا ،واحترام حظر األس��لحة الذي تفرضه
األمم المتحدة.
ولكن وبعد نحو أربعة أش��هر من االتفاقية بين السراج
وأردوع��ان ،ف��إن خي��ال أردوغ��ان أوصله إل��ى إمكانية
الس��يطرة الكامل��ة عل��ى ليبيا ،وه��ذا ما أك��ده مؤخراً
ونقلت��ه صحيفة «ديلي صباح» التركية ،وهو أمر متوقع
في ظل أطماع تركيا في األراضي العربية ،وكانت تركيا
قبل فترة بس��يطة دخلت بجيش��ها لألراضي الس��ورية
بحجج واهية ،ولك��ن هدفها واضح وصريح وهو احتالل
األراضي العربية ش��يئاً فشيئاً ،في محاولة إلعادة أمجاد
الخالف��ة العثماني��ة ،خاصة ف��ي ظل تخ��اذل المجتمع
الدولي عن تحديد موقف صريح وحازم بش��أن دوره في
ظل التالعب التركي المسكوت عنه -أو المتحدث بشأنه
على استحياء -من قبل الدول الكبرى.
ولع��ل أردوغ��ان يح��اول أن يضم��ن س��كوت االتحاد

بيانات الخبر

* إضاءة..
تحية تقدي��ر وعرفان وإجالل لكل نس��اء العالم،
وللمرأة البحرينية خصوصاً ،األم والزوجة واألخت
واالبن��ة ،وفي كل مواق��ع العمل والبن��اء ،والتي
اس��تطاعت أن تثب��ت ق��درة وكفاءة ف��ي خدمة
أسرتها ومجتمعها ووطنها ،ولكل امرأة ساهمت
في تحقيق إنجاز رفع اس��م وطننا الغالي لمصاف
الدول المتقدمة.

ashaheen7661@gmail.com

األوروب��ي بالذات ع��ن دور تركيا في ليبي��ا ،خاصة وأن
لدي��ه ورقة كبي��رة يلوح بها وقت ما يش��اء على طاولة
المفاوضات ،بهدف تحقيقه لمكاس��ب سياس��ية ،وهي
الالجئون الس��وريون في بالده ،التي يس��تخدمها ورقة
ضغط على االتحاد األوروبي ،فإما أن يس��مح ألردوغان
بأن يس��رح ويمرح هنا وهناك في بالد العرب ،أو تتخلى
بالده عن الالجئين وترس��لهم إلى أوروبا التي قد تجد
نفس��ها مضطرة إلى التكفل فيهم ،والجميع شاهد قبل
أع��وام قليل��ة كيف «غ��زا» الالجئون الس��وريون أوروبا
وعدده��م يقدر بمئ��ات اآلالف ،وكي��ف اضطرت بعض
ال��دول األوروبي��ة إل��ى بناء مس��اكن له��م ورعايتهم
والتكفل في شؤونهم ،وهذا في حد ذاته يهلك ميزانية
أي دولة مهما كانت ثرية.
إن ورقة الالجئين التي يضغط بها أردوغان على االتحاد
األوروبي دفعته بكل جرأة ليصرح بأن االتحاد األوروبي
ليس له س��لطة على ليبيا ،وذلك في تعليقه بشأن قرار
االتحاد األوروبي تعليق إطالق مهمة عسكرية في البحر
المتوسط لوقف تدفق األسلحة إلى ليبيا ،ولم نرَ ردود
فعل أوروبا بكل عظمتها على مثل هذا التصريح ،بل إن
أردوغان اعترف وأقر بوجود قوات مرتزقة من السوريين
ف��ي لبيبا للقتال في ص��ف تركيا وحكومة الس��راج ،وال
يوجد أكثر استفزازاً ووقاحة من هذا التصريح.
الليبيون مطالبون من جهتهم بالتماس��ك أكثر من أي
وقت مضى ،وحكومة السراج عليها أن تضع في اعتبارها
أن وحدة الليبيين وس��المة األراضي الليبية هي أولوية
قصوى ،وأن الخالف مهما اش��تد وتعاظم بين الش��عب
الواحد ،فال يمكن السماح لدولة أخرى مثل تركيا -التي
يعرف الجميع أطماعها في الدول العربية -بالتدخل في
ش��ؤون ليبيا الداخلية ،فيجب احت��رام الثوابت العربية
في رف��ض أي تدخ��الت خارجية في الش��ؤون الداخلية
للدول العربية ،وهو ما تؤكد عليه جامعة الدول العربية
م��راراً ،وال بد م��ن اللجوء دائماً إلى الحلول السياس��ية
وفق آليات عمل من ش��أنها الحفاظ على السلم واألمن
وعودة االستقرار لدولة ليبيا الشقيقة.

السنة 15

|

العدد 5204

| الثالثاء  15رجــب 1441هـ |

اتجاهات

فيصل الشيخ
alshaikh.faisal@gmail.com

من��ذ افتتاح جس��ر الملك فهد ف��ي  25نوفمبر من العام  ،1986بحض��ور الراحلين الكبيرين
الملك فهد بن عبدالعزيز وصاحب العظمة أميرنا الوالد الش��يخ عيسى بن سلمان ،طيب اهلل
ثراهما ،وهذا «الش��ريان» الهام الرابط بين المملكتين الشقيقتين «ينبض» باستمرار دون
توقف.
بالفعل ،كما الشريان التاجي ،تجد ،وأتحدث مجازاً هنا لتقريب الصورة ليس إال ،تجد تدفقات
كريات حمراء وخضراء ،ك ً
ال باتجاه المس��ار اآلخر ،جيئة وذهاباً ،وتعدت المس��ألة ليكون هذا
الش��ريان رابطاً ل��دول الخليج جميعها ببع��ض ،أي تجد كريات دم ملونة أخ��رى ترمز لبقية
الدول ،وتتداخل في هذا الش��ريان ،الذي يربطهم تحدي��داً ب�»لؤلؤة الخليج العربي» مملكة
البحرين.
منذ  34عاماً وهذا الجس��ر يحمل لكل مواطن خليجي ،ذكري��ات أثيرة ،أال تذكرون كيف كان
جسر أخوة ومحبة إلخواننا الكويتيين الذين قدموا لبلدهم الثاني ضيوفاً كراماً أعزاء ،بسبب
الغزو العراقي الغاش��م في عام 1990؟! كان جس��راً حمل كل معاني الحب الس��امية واألخوة
الت��ي ال تذبل .هو الجس��ر ال��ذي حمل ق��وات درع الجزيرة حينما انتقلت إل��ى أرض البحرين
لتحمي منش��آتها الحيوية من ش��ر المحاولة االنقالبية المدعومة إيرانياً في عام 2011؟! هو
الجس��ر الذي عب��ره الملوك والحكام ،وعبرته ش��عوب الخليج ،وعبره الزائرون والمس��افرون،
وعبرت منه الصادرات والواردات.
نعم ،أكتب عن هذا الجس��ر بش��جن ،ألنه رمز لعالقة مميزة خالدة صلبة تربط بين البحرين
وشقيقتها الكبرى السعودية ،هذه األخيرة التي كانت دائماً وستظل أبداً درعاً منيعاً ،وحصناً
عتي��داً ،وحضنا فيه تج��د آالف البحرينيين عاملين وتجاراً ودارس��ين ،والعكس أيضاً ،بحريننا
هي الوجهة األولى لس��كان المنطقة الش��رقية في المملكة ،فهم أصحاب النسبة األكبر من
الزائرين الدائمين أس��بوعياً ،بالتال��ي تأثيرهم االقتصادي عبر الس��ياحة وحتى التجارة هام
ومؤثر بالنسبة للبحرين.
اإلجراءات االحترازية والوقائية لمواجهة تفشي فيروس كورونا فرضت على دول العالم اتخاذ
قرارات صعبة ،لها تداعيات مؤثرة بالضرورة في ش��تى الجوانب ،والبحرين من ضمن الدول
الت��ي قامت باتخ��اذ إجراءات عديدة ،واس��تمرت حتى األمس الذي أعلن فيه صاحب الس��مو
الملكي األمير سلمان بن حمد ولي العهد حفظه اهلل عن وقف المشاركات الخارجية الرسمية،
من ضمن حزمة اإلجراءات الوقائية .وس��بقتها إج��راءات التعامل عند المعابر والمنافذ بحيث
تح��رص البحرين على منع أي انتش��ار للفيروس ،وضبط الح��االت وإخضاعها للعالج والحجر
االحت��رازي ،والحم��د هلل ما قامت به البحرين حظي باإلش��ادة العالمية ،وه��و أمر يبعث على
الفخر واالطمئنان في ذات الوقت.
لك��ن الحق يقال هنا ،بأن وقع إغ��الق المعبر البري الوحيد الذي يربط البحرين بأرض الخليج
العرب��ي ،وتحديداً أرض الش��قيقة الكبرى المملك��ة العربية الس��عودية ،كان له وقع صعب
عل��ى البحرينيين ،فمن أوضاع صعبة طالت البحرينيين العاملين في المملكة الش��قيقة من
ناحية التنقل ،وتحوله من تنقل «س��لس» إل��ى «صعب» و»معقد» ،مروراً بتأثيره االقتصادي
وحتى الس��ياحي على الجانبين ،وهو األمر الذي أثار حديثاً في الشارع البحريني داخلياً ،ننقله
ألشقائنا في السعودية ألهميته ،يتمثل بطلب فتح الجسر مجدداً ،مع اتخاذ إجراءات احترازية
أكبر ومكثفة تضمن مرور األش��خاص غير المصابين ،وتتأكد منهم فرداً فرداً ،بحيث ال تتأثر
بالتال��ي أعمالهم وتتضرر أرزاقهم ،وال تتعطل تجارتهم ،وال تتأخر التجارة البينية والس��ياحة
بين الجانبين.
حتى أن بعض أعضاء مجلس النواب البحريني تناولوا موضوع إغالق الجس��ر ،وبينوا أهميته
البالغة ،وطرحوا فكرة أراها ش��خصياً مثالية لو طبقت بالش��كل األمثل ،وتتمثل بإيجاد لجنة
تنسيقية مشتركة بين الجانبين البحريني والسعودي مقرها الجسر نفسه ،لجنة مهمتها إدارة
األزم��ات ،وتطبق العمليات الالزمة لفحص العابرين واتخاذ اإلج��راءات الوقائية واالحترازية،
وتعمل على مدار الس��اعة ،بحيث يكون بالتالي الجسر معبراً مفتوحاً ،لكن ال يعبر منه إال غير
المصابين أو المشتبه بإصابتهم ،أو العائدين من دول تفشى فيها الفيروس.
كلن��ا ثق��ة بأن يعود «الش��ريان» الهام بين مملكتين��ا ل�»النبض» كعادته ،وهو أمر س��يتم
بإذن اهلل ،لكن التعويل بش��أن الس��رعة ،مع ضمان الس��يطرة والتعامل االحترازي والوقائي
المتكامل ،وهو أمر قادرة عليه األجهزة المعنية في الس��عودية والبحرين بكل تأكيد ،خاصة
لو كان نتيجة منظومة عمل متكاملة معنية بجسر الملك فهد.
حفظ اهلل دولنا وش��عوبنا واإلنس��انية جمعاء من كل شر ومرض وبالء ،فمثل هذه المحطات
في حياتنا تعيدنا دائماً إلنسانيتنا ،تذكرنا دائماً بأن هذه الحياة أغلى ما فيها الصحة واألمن،
وأجمل ما تتضمنه هو مساعدة اإلنسان ألخيه اإلنسان.

لعل أردوغان يحاول أن
يضمن سكوت االتحاد
األوروبي بالذات عن
دور تركيا في ليبيا
خاصة وأن لديه ورقة
كبيرة يلوح بها وقت
ما يشاء على طاولة
المفاوضات بهدف
تحقيقه لمكاسب
سياسية
علي شاهين الجزاف

تحية تقدير وعرفان
وإجالل لكل نساء
العالم وللمرأة
البحرينية خصوصًا
األم والزوجة واألخت
واالبنة وفي كل
مواقع العمل والبناء
والتي استطاعت أن
تثبت قدرة وكفاءة
هيفاء عدوان

بعض المدربين اليوم
باتوا يستفيدون
من طاقة الوعي
الجمعي في نشر
القيم األساسية
والدفع نحو جذب
أهداف المشتركين
معهم في برامجهم
التدريبية
فاطمة عبداهلل خليل

على المواطن العائد
من دول موبوءة
أن يتعاون مع
الجهات المعنية
وأن يتفهم ضرورة
االلتزام بتعليمات
الحجر المنزلي وأن ال
يعرض نفسه وأهله
ومجتمعه للخطر
بالخروج والتجول
منى علي المطوع

اإلجراءات االحترازية والوقائية لمواجهة تفشي فيروس
كورونا فرضت على دول العالم اتخاذ قرارات صعبة لها
تداعيات مؤثرة بالضرورة في شتى الجوانب والبحرين
من ضمن الدول التي قامت باتخاذ إجراءات عديدة

مساحات
عشم التصريحات اإليرانية!!

التاريخ
الخبر

الي��وم الثالث��اء س��تصل أول دفع��ة م��ن البحرينيي��ن
المتواجدي��ن ف��ي إي��ران والذين تواج��دوا هناك خالل
تفش��ي في��روس كورونا في إي��ران وقد قام��ت الدولة
مشكورة بتوفير فندق لهم على نفقتها الخاصة كخطوة
وقائي��ة وضمن خط��وات احترازي��ة محكم��ة ولمتابعة
سالمتهم وس��المة عوائلهم وإجراء الفحوصات الالزمة
له��م لضمان عدم إصابة أي منه��م بفيروس كورونا أو
انتقاله ألحد المخالطين لهم.
في البداية نود التش��ديد على مس��ألة هامة جداً سواء
للمواطني��ن أو المقيمي��ن على أرض مملك��ة البحرين
أم��ام خوفهم وهلعهم في كل مرة يص��در خبر بارتفاع
عدد الح��االت المصابة ف��ي مملكة البحري��ن وهي أنه
شيء طبيعي يتم اكتشاف حاالت جديدة تحمل فيروس
كورون��ا لمس��افرين بحرينيين كانوا ف��ي دول موبوءة
باألخص إيران التي تفش��ى فيها هذا الوباء المهم أنه
حت��ى لو ارتفع العدد الدولة تتابعهم وتعمل على توفير

جهة النشر

الصفحة
العدد

الرابط اإللكتروني

منى علي المطوع
malmotawa2008@hotmail.com

العالج والرعاية له��م ووضعهم في الحجر الصحي ومن
المتوق��ع أم��ام عودة الدفع��ات الموج��ودة للمواطنين
البحرينيين في إيران أن يرتفع العدد وقد يصل إلى رقم
ضعف الرق��م العادي فهذا أمر متوق��ع أص ً
ال وهلل الحمد
وحسب تصريح وكيل وزارة الصحة الدكتور وليد المانع
ج��ار مع كافة الجه��ات ذات العالق��ة لتنفيذ
أن العم��ل ٍ
خطة اإلجالء للمواطني��ن البحرينيين في إيران لضمان
وصولهم إلى البحرين بأمان وهناك جهود الس��تكمال
مختلف اإلج��راءات االحترازية والتدابير الوقائية للحفاظ
عل��ى س��المتهم وس��المة المواطني��ن والمقيمين في
مملك��ة البحري��ن وجمي��ع العائدي��ن من إيران س��يتم
إخضاعهم للفحوصات الطبية الالزمة تحت إشراف فريق
طبي متخص��ص وفق توصيات منظمة الصحة العالمية
وسيتم نقلهم لمراكز الحجر االحترازي .هذا الكالم طيب
بل ممتاز جداً ومطمئ��ن ويؤكد حرص مملكة البحرين
عل��ى مواطنيها حتى وهم متواج��دون في إيران الدولة

قطرة وقت
مهمة األوقاف
الجعفرية
فريد أحمد حسن
@ fare e d bi ne sa

fareedbinesa@gmail.com

رغم وض��وح تصريح رئيس األوقاف الجعفرية ،يوس��ف الصالح ،وملخصه أن هذه
المؤسس��ة س��تقوم بالتكفل بمصاريف جميع البحرينيين المتواجدين في الخارج
«إي��ران» لحي��ن عودتهم إل��ى أرض الوطن« ...بالتنس��يق والتواص��ل مع جميع
الجهات الرس��مية ...وأن ما ستصرفه األوقاف سيضاف الحقاً إلى ميزانيتها» ،رغم
ه��ذا الوضوح ال��ذي يعني أن البحرين اختارت الطريق األس��رع إلغالق هذا الملف
وعمدت إلى تس��هيل األم��ر إال أن الذين ال يرون الصح إال ف��ي النموذج اإليراني
الفاشل الذي يعتبرونه مثا ًال انتقدوه وقالوا فيه من الكالم السالب الكثير وكأنهم
ال يريدون لهذه المشكلة أن تنتهي.
توجيه حض��رة صاحب الجاللة المل��ك المفدى لألوقاف الجعفرية غايته تس��هيل
األمر وس��رعة اإلنج��از ،واألكيد أنها لن تقوم بالعملية كله��ا وحدها ألن هذا أمر
غير ممكن من الناحية العملية ،فمثل هذه المهمة تتم بالتنسيق مع كل الجهات
ذات العالق��ة وأولها الخارجي��ة والداخلية والصحة .وف��ي كل األحوال فإن الهدف
س��يتحقق وهو عودة المتواجدي��ن في إيران وقبلها حل مش��كالتهم مع الفنادق
وغيرها وجعلهم يتغلبون على كل الظروف التي أحاطت بهم منذ تفش��ي فيروس
كورونا وتمكنه من إيران التي عمدت إلى توظيف هذا الملف وغيره سياسياً.
الفارق بين البحرين وبين المتفرغين للتقليل من كل جهد تقوم به هو أنها تقوم
بمسؤولياتها وواجبها تجاه مواطنيها وتوازن بين األمور وتتبع في ذلك األسلوب
العلمي ،وهمها إضافة إلى ضمان عودة المواطنين سالمين هو منع الفيروس من
االنتشار في البحرين ،وفي هذا حماية لهم وألهاليهم وللجميع ،وهذا حقها مثلما
هو واجبها ،أما أولئك فال هم لهم سوى االستفادة من هكذا ظروف وتوظيف كل
تصريح أو قرار أو رأي لخدمة توجهاتهم ،واألكيد هو أنهم لن يرضوا عن كل قرار
تتخ��ذه البحري��ن وكل جهد تبذله ،فهم يعتقدون أنهم ه��م الذين يفهمون في
كل ش��يء ويعرفون كيف يتخذون كل قرار وليس غيرهم ..باستثناء أرباب النظام
اإليراني طبعاً!
وم��ع هذا ال تلتفت البحرين لما يقوله أولئك أو غيرهم وما يقوله النظام اإليراني
ويح��رض عليه ،فما تس��عى إلي��ه هو ترتيب ع��ودة البحرينيي��ن الموجودين في
إيران وترتي��ب الظروف الصحية الموائمة عند وصولهم كي ال ينتش��ر الفيروس
ال��ذي من المحتمل ج��داً أن يرافقهم في عودتهم .وما س��يحدث الحقاً هو أنهم
س��يبقون في الحجر الصح��ي للمدة المقررة ويتم فحصه��م وإعادة فحصهم كي
يعودوا إلى بيوتهم وهم يحملون ش��هادات خلوه��م من الفيروس ،ويعودوا إلى
حياتهم الطبيعية وسط أهاليهم .البحرين ال توافق على األسلوب الذي تعامل به
النظام اإليراني في مواجهته للفيروس وترفضه ألنه أس��لوب أكد فشله وتسبب
 ب��د ًال عن احتواء الفيروس  -في انتش��اره في كل المحافظ��ات اإليرانية وارتفاعأعداد المصابين به والمتوفين بسببه .البحرين تعتمد األسلوب الذي هي مقتنعة
ب��ه وتعرف أنه يحقق اله��دف المراد تحقيقه وهو الس��يطرة على الفيروس ومنع
انتش��اره ،فاألس��لوب المتبع هنا علمي ومدروس جي��داً وال يمكن أن يأتي بنتائج
غير متوقعة.
هذا فارق مهم ينبغي من أولئك المتفرغين للنقد والتقليل من شأن كل ما تقوم
ً
به البحرين أن يعلم��وه جيدا ،ويكفي دليال على نجاحه عدم التفات البحرين لكل
ما يقولونه وينشرونه ويملؤون به مساحات الفضائيات السوسة.
بع��د قليل سيش��هد العالم بصحة األس��لوب ال��ذي عالجت ب��ه البحرين مختلف
الظ��روف الطارئة وواجهت به في��روس كورونا والعاملين على اس��تغالله لخدمة
النظام اإليراني ،وسيقول من دون تردد إن البحرين تمكنت بأسلوبها وبخططها
العلمية من منع انتشار الفيروس والتغلب على كل ما تسبب فيه ،ولن يتردد عن
اعتبار كيفية حل مشكلة مواطنيها الذين اضطرتهم الظروف للبقاء لبعض الوقت
في بلد موبوء مثا ًال ونموذجاً.

الفارق بين البحرين وبين المتفرغين للتقليل من
كل جهد تقوم به هو أنها تقوم بمسؤولياتها
وواجبها تجاه مواطنيها وتوازن بين األمور وتتبع
في ذلك األسلوب العلمي

التي قطعت البحرين عالقاتها الدبلوماس��ية معها منذ
يناير  2016ورغم ذل��ك تبذل كافة الجهود الرامية إلى
تأمين س��المة البحرينيين هناك م��ن منطلق واجباتها
ومس��ؤولياتها كدول��ة تج��اه مواطنيه��ا إال أن النظام
اإليران��ي وكعادته في بث الفتن وتمرير األجندة الخفية
يبدو أنه أزعجه وأقلقه أن يرى عمالءه في منطقة الخليج
العرب��ي والمنطق��ة العربي��ة ككل الفرق الشاس��ع بين
تعامل مملكة البحرين اإلنس��اني والراقي والذي يراعي
مسائل حقوق اإلنسان وحقوق األطفال والمرأة وبين ما
قاموا به من عدم اكتراث بش��عبهم والمقيمين والزوار
على أرضهم بالتالعب بحقيقة تفشي مرض كورونا في
المجتم��ع اإليراني وتأخ��ر اإلعالن عن ذل��ك إلى جانب
فش��لهم في إدارة األزمة الداخلية في المجتمع اإليراني
من إجراءات وقائية وعالجية جراء تفش��ي هذا الفيروس
وارتفاع عدد الحاالت المصابة به إلى  7167مصاباً وعدد
ح��االت الوفاة إلى  237ليخرج تصريح المتحدث باس��م
الخارجي��ة اإليرانية عباس موس��وي وينتق��د ما وصفوه
بس��لوك البحرين تج��اه مواطنيها في إي��ران وأنه غير
مس��ؤول ولم تقدم على أي عمل لألس��ف على إعادتهم
«وحدة من الثنتين إذا بناخذها على محمل حسن النية
يا الريال ما يقرا جرايد وال يتابع أخبار أو خدمة اإلنترنت
في إيران مفصولة!!» .أما تكملة مزاعمه التي جاء فيها
أن «الحكومة البحرينية تتجاهل  1300مواطن بحريني
كان��وا قد جاؤوا من إي��ران بغرض الزيارة والس��ياحة»
ال وسه ً
يعني في السياحة والزيارة أه ً
ال والدار أوسع لكم
من العين وفي األزمات واألمراض تعالوا اخذوا رعاياكم
وتحمل��وا مس��ؤوليتهم وتصريحات تتدخل في س��يادة
الدولة وتنتقد إجراءاتها «وتابع في تصريحه المستفز»،
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اآلراء واألفكار الواردة في هذه المقاالت تعكس آراء أصحابها
وحدهم ..وال تمثل بالضرورة رأيًا أو موقفًا رسميًا لجريدة «الوطن»
أو سياستها التحريرية
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وأصبحوا مجبورين على اإلقامة الطويلة في إيران رغماً
عنهم وأن إيران مس��تعدة ألي تع��اون مع البحرين من
أجل إعادة ه��ؤالء المواطنين إلى بلده��م والمنامة لم
تتقبل االقتراحات التي قدمت لعودة البحرينيين «عشم
إبليس في الجنة ،يريدون أن يس��وقوا ألنفس��هم أمام
المواطني��ن البحرينيي��ن وأنه��م يحملون حس��ن نوايا
والحقيق��ة أن إيران دولة ش��ر وإرهاب وخ��راب ولم نرَ
منها خي��راً يوماً ومح��ال أن تتعاون م��ع البحرين ألجل
تحقيق مصالح تخدم المواطنين ال أجندتها وعادي جداً
وهي تتعاون تتعم��د اتخاذ إجراءات خفية تمرر أجندتها
ومخططاتها و تضر بالصالح العام البحريني فهي دولة
معادي��ة للبحرين ث��م من أنتم حتى تقدم��وا مقترحات
لمملكة ذات س��يادة من حقها أن تقبل أو ترفض» ،أما
المضحك ما ورد ف��ي التصريح حول الحكومة البحرينية
أنها «تتحمل عواقب أي تأخير في هذا الموضوع»!!
المفترض على النظام اإليراني أن يكون آخر من يتكلم
أمام تحمل الش��عب اإليراني عواقب تأخي��ره في اتخاذ
اإلجراءات الالزمة لمنع تفش��ي كورونا داخل إيران التي
أودت بحياة المئات وألوف المصابين.
ندعم إيجاد تش��ريع مستعجل يعاقب من يقوم بالسفر
إل��ى إيران وأن تتخذ إالج��راءات الالزمة ضد من يتعمد
إخفاء س��فره وعودته من إيران فه��ذه حياة ناس وأمن
مجتم��ع ودولة كم��ا البد أنه على المواط��ن العائد من
دول موبوءة أن يتعاون مع الجهات المعنية وأن يتفهم
ض��رورة االلتزام بتعليمات الحجر المنزلي وأن ال يعرض
نفسه وأهله ومجتمعه للخطر بالخروج والتجول وإن كان
لمش��وار قريب من منزله من باب الش��راكة المجتمعية
وتعزيز مبدأ المسؤولية الوطنية.
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«كورونا» يفضح إيران..
اعتقاالت تعسفية وزنازين مكتظة
أبوظب��ي ( -س��كاي نيوز عربية) :كش��فت
أزمة «كورونا» حجم االعتقاالت التعس��فية
في إيران ،وه��و األمر الذي بدا واضحاً من
عدد السجناء المفرج عنهم خوفاً من انتشار
أكبر للفيروس المستجد ،فيما أعلنت إيران
االثنين تسجيل  43حالة وفاة جديدة جراء
فيروس كورونا المستجد ما يرفع الحصيلة
اإلجمالية إلى .237
وق��ال مستش��ار وزي��ر الصح��ة عل��ي رضا
وه��اب زاده ف��ي تغري��دة «في الس��اعات
ال� 24الماضية ،س��جلت  595حالة إصابة
بكورونا المستجد في البالد ،ما يرفع العدد
اإلجمالي للمصابين إل��ى  7167مصابا»،
مضيف��اً «حت��ى اآلن تعاف��ى  2394م��ن
المصابين».
ف��ي الوق��ت ذاته ،أجب��ر تفش��ي فيروس
كورونا ف��ي إيران ،المرش��د علي خامنئي،
عل��ى إلغاء الخطاب الذي كان يعتزم إلقاءه
في العش��رين من مارس الج��اري بمدينة
مشهد ،بمناسبة رأس السنة الفارسية.
واالثنين ،ق��ال رئيس الس��لطة القضائية
في إي��ران إنه ج��رى اإلفراج ع��ن نحو 70
ألف س��جين بس��بب المخاوف من تفش��ي
«كورون��ا» ،وقبله��ا بأس��بوع ،أعلن��ت

«كورونا» يجبر خامنئي على إلغاء
خطاب «رأس السنة الفارسية»
إيران 237 :وفاة و 7167إصابة بـ«كورونا»
«كورونا» يحصد قيادات
إيرانية بهرم السلطة
الس��لطات عل��ى لس��ان المتحدث باس��م
السلطة القضائية غالم حسين إسماعيلي،
اإلفراج بشكل مؤقت عن أكثر من  54ألف
سجين.
وتظهر األرقام المعلن عنها بشكل رسمي
أن عدد الس��جناء المف��رج عنهم خالل أقل
من أسبوع بلغ  124ألف سجين.
وتقول طهران إنها سمحت آلالف السجناء
باإلف��راج المؤق��ت بع��د التأك��د من عدم
إصابته��م بالفي��روس ،مع قيام الس��جناء
بدفع كفالة.

النفط يتراجع إلى

 31دوالرًا بانخفاض % 25
(أ ف ب) :منيت أسعار النفط في نيويورك االثنين بخسائر
فادحة بلغت  %25بعدما أغلق س��عر خام «غرب تكس��اس
الوس��يط» على  31.13دوالراً للبرمي��ل .وأغلق خام غرب
تكساس الوسيط تسليم نيس��ان جلسة تعامالت اإلثنين
على  31.13دوالراً للبرمي��ل ،متراجعا ب�  10.15دوالرات،
ف��ي حين هوى س��عر خام برن��ت قبل دقائق م��ن انتهاء
التعامالت بنسبة  %24مستقراً عند  34.40دوالراً للبرميل.
وكانت أس��عار العقود اآلجلة للنفط أكثر من  ،%20ألدنى
مس��توى لها منذ  2016األحد عقب إخفاق محادثات أوبك
مع روسيا في التوصل التفاق بشأن خفض اإلنتاج.
وكانت روس��يا قد رفض��ت الجمعة اقتراح «أوب��ك» إجراء
تخفيضات كبيرة في اإلنتاج من أجل استقرار األسعار التي
تضررت من التبعات االقتصادية لفيروس كورونا.

أسهم أوروبا
تخسر  3تريليونات دوالر
(رويترز) :أغلقت أس��هم أوروبا عند أدنى مستوياتها في 8
أشهر االثنين ،لتهوي داخل نطاق المراهنة على انخفاض
األس��عار بعد انهيار في أس��عار النفط عَمّق المخاوف من
ركود عالمي في ظل تفشي فيروس كورونا.
وتحمل مؤش��ر قطاع النفط والغاز معظم الخسائر ،لينحدر
نحو  %17بعد أن فقدت أس��عار الخام ثل��ث قيمتها بفعل
بواعث القلق حيال حرب األسعار.
وأقفل المؤش��ر س��توكس  600األوروبي منخفضا ،%7.4
في أسوأ أيامه منذ األزمة المالية في  2008و.2009
وفقدت األسهم األوروبية حتى اآلن نحو  3تريليونات دوالر
من قيمتها منذ أوقد االنتشار السريع لفيروس كورونا في
أنحاء العالم شرارة عمليات بيع في فبراير ،حيث بدا مرجحا
أن يعطل تفشيه النشاط االقتصادي في شتى بقاع العالم.
وقال أندريا سيس��يوني ،مدير االس��تراتيجية لدى تي.اس
لومبارد في لندن« ،صدمة النفط تؤدي لتفاقم أثر فيروس
كورونا على االقتصاد العالمي».

أصداء
«على تركيا نقل المهاجرين
والالجئين بعيدًا عن الحدود
اليونانية ،والتوصل إلى
حل لهذا الموقف يتطلب
تخفيف الضغط الموجود
على الحدود ،وهناك حاجة
فورية لضمان حق اللجوء»

اليوم

التاريخ
الخبر

رئيسة المفوضية األوروبية
أورسوال فون دير الين

جهة النشر

الصفحة
العدد

«سيتم التعامل بحسم مع
كل «المحاوالت اإلرهابية»
وتفكيك النظام القديم،
والمضي قدما في تنفيذ
مهام الثورة وتفكيك ركائز
النظام القديم في السودان»

الرابط اإللكتروني

وزير اإلعالم السوداني
فيصل صالح

وأضافت أن السجناء التي ترتبط جرائمهم
باعتب��ارات أمنية ،وتتج��اوز مدة عقوبتهم
أكثر من  5سنوات ،لن يشملهم القرار.
ولم تتضح شروط اإلفراج المؤقت ،أو قيمة
الكفالة المدفوعة ،لكن اإلجراء االستثنائي
يكشف حجم الخشية من المرض.
وذهبت إيران في اتجاه اإلفراج المؤقت عن
الس��جناء بهدف الحد من انتشار الفيروس
وسط السجون المزدحمة.
وق��ال مراقب��ون إن ع��دد المف��رج عنهم
يكش��ف حجم االعتقاالت التعس��فية ،التي

تطال عددا من السجناء ألسباب قد تكون
في بعض األحيان واهية.
وس��بق لمنظمة العفو الدولية أن أش��ارت
في تقرير نش��ر في أواخر ديسمبر الماضي
إل��ى اآلالف م��ن األش��خاص الذي��ن يتم
اعتقالهم بش��كل تعس��في في إيران ،بعد
موجة احتجاجات في نوفمبر ،مشددة على
االنته��اكات الت��ي يجري تس��جيلها خالل
محاكمتهم.
في شأن متصل ،توفي فرزاد تذري المساعد
السياسي السابق للحرس الثوري اإليراني
ج��راء إصابته بفيروس كورونا المس��تجد،
وذلك وفق ما أعلنت وكالة «تسنيم» التي

ذكرت أن تذري توفي في مستشفى «بقية
اهلل» التابع للحرس الثوري في طهران بعد
أيام م��ن إصابته بكورونا .وذكرت الوكالة
اإليرانية أن تذري كان من مؤسسي مجلة
«صبح صادق» الناطقة باسم ممثل الولي
الفقي��ه «المرش��د األعل��ى» ف��ي الحرس
الث��وري وأضاف��ت الوكالة أنه عم��ل أيضاً
لفت��رة ما ف��ي جه��از اس��تخبارات الحرس
الثوري .يأتي ذلك فيما أعلنت وكالة إيسنا
اإليراني��ة لألنب��اء وف��اة النائب الس��ابق،
وأمين عام حزب الوحدة والتعاون الوطني،
محمد رضا تشمني ،جراء إصابته بفيروس
كورونا أيضاً.

سفارة الرياض بالمنامة 72 :ساعة
مهلة لمغادرة السعوديين البحرين
دبي ( -العربية نت) :أوضحت سفارة المملكة العربية السعودية بمملكة
البحري��ن ،أن عل��ى المواطنين الس��عوديين المتواجدين ف��ي البحرين
والراغبين في العودة للسعودية ،بإمكانهم السفر عبر منفذ جسر الملك
فهد.
وقال��ت الس��فارة« ،من ليس لديه وس��يلة نقل بإمكانه الس��فر جواً عبر
خط��وط طي��ران الخليج ،وتس��ري ه��ذه اإلج��راءات لمدة ال�  72س��اعة
القادمة» .وأكدت السفارة أن ذلك يأتي انطالقاً من حرص ومتابعة سفير
خادم الحرمين الش��ريفين بمملكة البحرين ،األمير سلطان بن أحمد بن
عبدالعزيز ،ألحوال المواطنين السعوديين في البحرين.
وفي تصريح الحق ،أكدت الس��فارة السعودية في المنامة أن «المصابين
بكورونا في البحرين يتماثلون للشفاء».
في شأن متصل ،أضافت وزارة الداخلية السعودية االثنين  5دول جديدة
على قائم��ة الدول التي يمنع س��فر المواطنين والمقيمي��ن مؤقتاً إليها
ودخول المسافرين القادمين منها.
وجاء القرار إلحاقاً لقرار الحكومة الس��عودية الذي صدر فجر االثنين الذي
عل��ق س��فر المواطنين والمقيمي��ن مؤقتاً إلى كل من اإلم��ارات العربية
المتح��دة والكوي��ت والبحرين ولبنان وس��وريا وكوري��ا الجنوبية ومصر
وإيطاليا والعراق.

السعودية :تعليق السفر مؤقتًا
إلى  14دولة بسبب «كورونا»
وتم��ت إضافة س��لطنة عُمان وفرنس��ا وألماني��ا وتركيا وإس��بانيا ،إلى
القائمة ،بحسب ما أكده مصدر مسؤول في وزارة الداخلية.
ويأتي ه��ذا القرار إلحاقاً «باإلجراءات الوقائي��ة واالحترازية الموصى بها
م��ن قبل الجه��ات الصحية المختصة ف��ي المملكة العربية الس��عودية،
ف��ي إطار جهودها الحثيثة للس��يطرة على فيروس كورون��ا الجديد ومنع
انتش��اره ،وانطالقاً من الحرص على حماية صحة المواطنين والمقيمين
وضمان سالمتهم» .وتم تعليق دخول القادمين من كل الدول المذكورة
أعاله ،أو دخول من كان موجوداً بها خالل  14يوماً السابقة لقدومه إلى
السعودية .وقررت المملكة إيقاف الرحالت الجوية والبحرية بين المملكة
وال��دول المذكورة .واس��تثنى المصدر من ذلك رحالت اإلجالء والش��حن
والتجارة ،مع اتخاذ االحتياطات الالزمة والضرورية في هذا السياق.
وأض��اف المص��در أن لوزارت��ي الداخلي��ة والصحة التنس��يق للتعامل مع
الحاالت اإلنسانية واالستثنائية ،بما ال يخل بالتدابير االحترازية والوقائية
الالزمة.

«الصحة العالمية» :خطر تحول
«كورونا» إلى وباء بات حقيقيًا جدًا
أبوظب��ي ( -وكاالت ،س��كاي ني��وز عربي��ة):
ح��ذر المدير العام لمنظم��ة الصحة العالمية،
تيدروس أدان��وم غيبريس��وس ،االثنين ،من
أن «خطر حدوث وباء» بس��بب فيروس كورونا
المس��تجد ،الذي أص��اب أكثر م��ن  110آالف
شخص جول العالم« ،بات حقيقياً جداً».
وأض��اف غيبريس��وس ف��ي مؤتم��ر صحاف��ي
بجنيف« :بعدما انتشر فيروس كورونا في عدد
كبير من ال��دول ،فإن خطر حص��ول وباء بات
حقيقياً جداً».
لك��ن المدير العام ل�منظم��ة الصحة العالمية
أش��ار في الوقت نفس��ه ،إلى أن هذا «سيكون
الوباء األول في التاريخ الذي يمكن الس��يطرة
عليه».
وأضاف« ،علينا أن نتذك��ر أنه من خالل اتخاذ
إجراءات حاسمة مبكرة ،يمكننا إبطاء فيروس
كورون��ا ومنع العدوى» ،الفت��ا إلى أن من بين
المصابين« ،سيتعافى معظمهم».
وأوضح غيبريس��وس أن من بين  80ألف حالة
تم اإلب��الغ عنها في الصين ،فإن أكثر من 70
بالمئة تعافوا وخرجوا من المستشفيات.
وتطرق المسؤول إلى الوضع في إيطاليا ،حيث
انتشر المرض وعدد الوفيات في ارتفاع ،قائ ً
ال:
«نشعر بالتفاؤل ألن إيطاليا تتخذ تدابير قوية
الحت��واء الوباء لديه��ا ،ونأم��ل أن تثبت هذه
التدابير فعاليتها في األيام المقبلة».
جاء ذلك في الوقت الذي أعلنت ألمانيا عن أول
حالتي وفاة بفيروس كورونا لديها ،حس��ب ما
ذكرت وكالة رويترز.
وق��ال المتحدث باس��م وزارة الصحة في والية
ن��ورد راين فس��تفاليا غ��رب الب��الد ،إن امرأة
عمره��ا  89عاماً مصابة بالفيروس توفيت في
بلدة إس��ن ،وإن مريضا آخر توفي في منطقة
هاينسبرغ التي تشهد انتشاراً كبيراً للمرض.
وأعلنت ألمانيا حتى اآلن تسجيل  1112إصابة
بفيروس كورونا ،ووالية نورد راين فس��تفاليا

بيانات الخبر

ترامب تعليقًا على «كورونا»:
الحياة واالقتصاد يمضيان قدمًا
وفاة  37ألف أمريكي
باألنفلونزا العادية العام الماضي
 22وفاة و 546إصابة بـ«كورونا» في أمريكا
الكبي��رة ه��ي المنطق��ة األكثر تأثراً بتفش��ي
الفيروس.
من جهت��ه ،علق الرئي��س األمريك��ي دونالد
ترامب ،االثنين ،على انتشار فيروس «كورونا»
مضيفاً ان «الحياة واالقتصاد يمضيان قدماً».
وق��ال ترامب في تغريدة على حس��ابه بموقع

التواصل االجتماعي «تويتر»« ،العام الماضي
توفي  37ألف أمريكي جراء االنفلونزا العادية،
والمعدل يتراوح بين  27ألفا و 70ألف س��نويا،
ال يغلق ش��يء ،الحياة واالقتصاد يمضيان ،في
ه��ذه اللحظة توج��د  546حالة إصابة مؤكدة
بفيروس كورونا ،و 22وفاة .فكروا بهذا!».
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طبيب ومريض وشمس..
قصة صورة هزت شبكات التواصل
طبيب ومريض في الش��ارع ،في ص��ورة بدت غريبة
لكنه��ا حققت انتش��اراً كبيراً على مواق��ع التواصل،
وبعثت األمل في نفوس مرض��ى فيروس «كورونا»
في الصين ،فما قصتها؟
تجم��ع الص��ورة طبيب��اً مرتدي��اً ال��زي الواق��ي من
الفي��روس ،بجان��ب مريض مس��تلق على فراش��ه،
وهما يشيران بإصبعيهما إلى قرص الشمس لحظة
الغروب ،خارج أحد مستش��فيات مدينة ووهان ،بؤرة
«كورونا» وسط الصين.
والتقطت الصورة في  5مارس الجاري في مستشفى
جامعة ووهان ،بحس��ب الموقع اإللكتروني لصحيفة
«الش��عب» الصينية ،وأش��اد كثيرون باللقطة التي
تنعش اآلم��ال في ظل اآلالم الرهيبة التي يس��ببها
الفيروس القاتل في كل أرجاء العالم.
وروى الطبي��ب الذي يظهر ف��ي الصورة الدكتور ليو
كاي ،بعضاً من التفاصيل ،قائ ً
ال إن الصورة التقطت
عندما كان ينقل ،بمساعدة متطوع.

العصــر 03:11

المغرب 05:45

العشــاء  07:15درجات الحرارة

«األرصاد» :هزة أرضية
خفيفة بالسعودية
وال رصد في البحرين

العظمى 24

الصغرى 17

كلمة أخيرة
منع السفر
إليران قرار نهائي
سوسن الشاعر
@sawsanalshaer

ذك��رت إدارة األرص��اد الجوي��ة ب��وزارة المواصالت
واالتصاالت ،أن��ه بعد المتابعة والتحري مع محطات
الرص��د بال��دول المج��اورة ،أكدت هيئة المس��احة
الجيولوجية بالمملكة العربية الس��عودية رصد هزة
خفيف��ة الس��اعة  06:06:07بتوقي��ت البحرين تقع
تقريباً على خط طول  25.9987وعرض 50.5292
بقوة  3.01على مقي��اس ريختر وعمق تقريباً 3.55
 ،kmف��ي حين لم ترص��د محطة رصد ال��زالزل في
البحرين ومحطات الرصد األخرى بالخليج أي هزة.
وأوح��ت «األرص��اد الجوي��ة» ،أن المختصين بإدارة
األرصاد الجوية يتابعون هذا الموضوع باهتمام بالغ
وستقوم اإلدارة بإحاطة الجمهور بأي مستجدات في
هذا الخصوص.

مصري على أعتاب «غينيس»
كأكبر العب في تاريخ كرة القدم
ش��ارك العب مصري يبلغ من العم��ر  75عاما في
مباراة كرة قدم رس��مية ،وبات عل��ى أعتاب كتابة
التاريخ كأكبر العب عرفته اللعبة على اإلطالق.
وظهر عز الدين بهادر في مباراته الرسمية األولى
بقميص فريق  6أكتوبر الذي تعاقد معه في يناير
الماض��ي ،حيث خاض معه لقاء ف��ي دوري الدرجة
الثالثة المصري ،بل إنه سجل هدفا في اللقاء.
ويستعد بهادر لدخول موسوعة «غينيس» لألرقام
القياسية كأكبر العب كرة قدم في التاريخ ،إذ نجح
في إكمال مباراتين متتاليتين كاملتين.
وقال بهادر ل�«سكاي نيوز عربية»« :أريد أن أكمل
التس��عين دقيقة بأي طريقة .أريد المحافظة على
نفسي من أجل المباراة المقبلة».
وقالت زوجته إن بهادر «يس��تعد منذ عام ونصف.
غيّر نظام حياته ليتالءم مع تغيير نشاطه» كالعب
كرة.
ووضع��ت المباراة ن��ادي  6أكتوب��ر المغمور الذي
يلعب في دوري الدرجة الثالثة على س��لم الشهرة،
بعدما قب��ل المغامرة بالتعاقد م��ع أكبر معمر في
مالعب الكرة.

اليوم

التاريخ
الخبر

جهة النشر

الصفحة
العدد

الرابط اإللكتروني

بيانات الخبر

s.alshaeer@gmail.com

م��ا دام هذا النظام موج��وداً فال يجب أن تربطن��ا أي صلة بإيران ،ما
دام ه��ذا النظام يرفض االلتزام بما نلتزم به نحن كدولة وبقية دول
العالم من احترام للمواثي��ق واألعراف ،وما دام هذا النظام ال يتعاون
باإلفص��اح عن المعلومات الت��ي يحتاجها األمن الدول��ي كما نتعاون
نح��ن ،فال تكون البحرين محطة لمن يريد الوصول لهذه الدولة بأي
شكل من األشكال.
لذلك م��ا دمنا ق��د قطعن��ا العالق��ات الدبلوماس��ية وأوقفنا خطوط
الطيران المباش��ر منذ  ،2016فإن أي ش��كل من أشكال التواصل مع
إيران يش��كل خطراً ال على أمننا الوطني فحس��ب ب��ل حتى على بقية
الدول التي يس��تخدم مواطنوها «البحري��ن» كمحطة ترانزيت إليران
بحجة أن مكاتب الس��فر متاح لها تنظيم رح��الت من البحرين إليران
عبر منافذ أخرى.
منع السفر بتاتاً لهذه الدولة يجب أن يستمر حتى بعد انتهاء موضوع
فيروس كورونا ،وتنظيم الرحالت من خالل مكاتب السفر في البحرين
لهذه الدولة يج��ب أن يمنع ،فال تكون البحرين محطة الترانزيت ألي
مواطن خليجي يريد السفر إليران كما حدث وفضحته «كورونا».
منع السفر بتاتاً إليران ألن النظام اإليراني عبء على المجتمع الدولي
ليس ألنه يخصب اليوراني��وم دون أن يفصح عن مقاييس التخصيب
المتف��ق عليها دولياً ،بل ألن��ه ال يفصح عن أي معلومات تلتزم الدول
األخ��رى باإلفصاح عنها من أجل الس��المة الدولية ،فهو ال يفصح عن
حقيقة انتش��ار األوبئة عنده ،وال يفصح عن تنقل البشر منه وإليه ،وال
يفصح حتى عن تنقل األموال من عنده!!
الخميس الماضي ندد مصدر س��عودي مس��ؤول بس��لوك إيران «غير
المس��ؤول» ،لقيامها بإدخال مواطنين س��عوديين إلى أراضيها دون
وض��ع خت��م عل��ى جوازاتهم ،ف��ي الوقت الذي تنتش��ر في��ه اإلصابة
بفيروس كورونا المس��تجد ،مما يحملها «المس��ؤولية المباشرة في
التسبب بتفشي اإلصابة وانتشارها عبر العالم».
ويوم الخميس أيضاً بدأت المحكمة الجنائية الكبرى في البحرين أولى
جلس��ات محاكمة  7متهمين متورطين في مخطط ضخم جداً لغسل
األم��وال ،التي تقدر بمليارات الدوالرات عبر بنك المس��تقبل الذي تم
تأسيس��ه في مملكة البحرين والتحكم فيه م��ن قبل بنكين إيرانيين
مملوكي��ن إليران ،هما البنك الوطني اإليران��ي (ملي) وبنك صادرات
إيران ،وإرس��ال تلك األموال لمنظم��ات إرهابية ،وتوصلت التحقيقات
إلى أن بنك المستقبل ،الذي يعمل تحت إشراف البنك الوطني اإليراني
(مل��ي) وبنك صادرات إيران ،قد نف��ذ آالف المعامالت المالية الدولية
مع توفير غط��اءات للكيانات اإليرانية فيها .وقد تضمن أحد أش��كال
اإلخفاء اإلزالة المتعمدة للمعلومات األساسية عند تحويل األموال عبر
شبكة سويفت  -وهي ممارسة غير مشروعة يشار إليها باسم «Wire
 .»Strippingكما حدد التحقيق آالف المعامالت التي تم تجريدها من
البيانات ،وبلغ مجموعها حوالي  5مليارات دوالر أمريكي.
النظام اإليراني ال يبالي باالتفاقيات الدولية ،هذا ليس نظاماً سياسياً
طبيعياً ،تل��ك عصابة لتهريب األس��لحة والمخدرات وغس��ل األموال
وارت��كاب كل الموبق��ات ،فإن كان ه��ذا النظام اس��تغل الدين فهل
غريب عليه أن يس��تغل التجارة والسياحة والصرافة وحتى العالج؟ فلم
نس��مح أن تكون البحرين محطة ترانزيت لهذه الفوضى اإليرانية في
المنطقة؟ القطع يجب أن يكون ش��ام ً
ال بال اس��تثناءات ،ووضع عقوبة
على من يتعامل مع هذه الدولة بأي شكل من أشكال التعاون.

جاللة الملك

يتلقى تعزية

الرئيس المصري
المنامة  -بنا

تــلــقــى عــاهــل ال ــب ــاد صــاحــب

الجالة الملك حمد بن عيسى
آل خــلــيــفــة ،ب ــرق ــی ــة تــعــزیــة
ومـــواســـاة م ــن أخــیــه رٸــیــس
ج ــم ــه ــوری ــة م ــص ــر الــعــربــیــة

الشقیقة عبدالفتاح السیسي،
بوفاة سمو الشیخ أحمد بن

محمد بن سلمان آل خلیفة.
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سمو ولي العهد يرأس الجلسة األسبوعية لمجلس الوزراء

تعليق المشاركات الخارجية للمسؤولين ودعوة المواطنين لعدم السفر

ســمــو ولــــي الــعــهــد يــطــلــع عــلــى إجـــــــراءات إجـــــاء الــبــحــريــنــيــيــن فـــي إيــــران
لتنفيذ توجيهات عاهل الباد صاحب

بــعــدم الــســفــر إلـ ــى الـ ــخـ ــارج .وش ــدد

التي تعاقب بالحبس مدة ال تقل عن

ترأس ولي العهد نائب القائد األعلى

خليفة ،بشأن المواطنين البحرينيين

اإلجـــــــراءات االح ــت ــرازي ــة الــصــارمــة

ديــنــار وال تــجــاوز  10آالف ديــنــار أو

صاحب السمو الملكي األمير سلمان

والخطط التنفيذية إلجائهم وفق

األســبــوعــيــة لمجلس الــــوزراء وذلــك

الوقائية من أجل سامتهم.

سموه جهود مكافحة انتشار فيروس

ال ــم ــش ــارك ــات ال ــخ ــارج ــي ــة لـ ــلـ ــوزراء

المنامة  -بنا

الــجــالــة الــمــلــك حــمــد بــن عيسى آل

مجلس الــوزراء على مواصلة اتخاذ

النائب األول لرئيس مجلس الوزراء

في الجمهورية اإلسامية اإليرانية،

بن حمد آل خليفة ،الجلسة االعتيادية

اإلجــــــراءات االحــتــرازيــة والــتــدابــيــر

بقصر القضيبية أم ــس ،حــيــث تابع

فــيــمــا قـــرر مــجــلــس الــــــوزراء تعليق

عــن تنفيذ أي إجــــراء لــمــنــع انــتــشــار

كورونا (كوفيد  )19وآخر مستجدات
ً
عالميا ،واطــلــع سموه على
انتشاره

والمسؤولين وجميع موظفي الدولة

الــمــنــزلــي وشــروطــه بتطبيق أقصى

الــتــرتــيــبــات واإلجـــــــراءات المتخذة

وح ــث المجلس الــمــواطــنــيــن الــكــرام

على اختاف مستوياتهم الوظيفية،

والتدابير الوقائية لمكافحة فيروس
كــورونــا (كــوفــيــد )19ومــنــع انــتــشــاره

باتخاذ اإلجــراءات القانونية ضد كل
من يعرض اآلخرين للعدوى باالمتناع

المرض ومنها؛ عدم االلتزام بالحجر
العقوبات المنصوص عليها في قانون

الصحة العامة رقم ( )34لسنة 2018

 3أشــهــر وبــغــرامــة ال تقل عــن 1000

بإحدى هاتين العقوبتين.

ومــصــر ولــبــنــان خ ــال األسبوعيين

الماضيين البقاء في مقر سكنهم في
ً
يوما ضمن
غرفة منفصلة لمدة 14
إجــراءات العزل المنزلي ،والتسجيل

كما أهاب مجلس الوزراء بالمواطنين

بموقع وزارة الصحة لجدولة موعد

والحذر وعدم التساهل في إجراءات

 moh.gov.bh/covid19أو من خال

الكرام باتخاذ أقصى درجات الحيطة
ال ــوق ــاي ــة خ ــاص ــة فـــي ظـــل انــتــشــار

فيروس كورونا المستجد في أنحاء
عدة من العالم .وأكد مجلس الوزراء

أهمية اتباع ارشــادات وزارة الصحة

للقادمين من إيطاليا وكوريا الجنوبية

الــفــحــص مــن خ ــال ال ــراب ــط www.

االتــصــال عــلــى الــرقــم  444لجدولة

وقف مشاركات

موظفي الحكومة

الرسمية خارج البحرين

المنامة  -بنا

صــدر عــن ولــي العهد نائب القائد

مــوعــد للفحص وات ــب ــاع التعليمات

األعـ ــلـ ــى ال ــن ــائ ــب األول لــرئــيــس

الطبي ،مع ضــرورة تجنب االختاط

الــمــلــكــي األم ــي ــر ســلــمــان ب ــن حمد

الــتــي ستعطى لهم مــن قبل الفريق

مــجــلــس الـــــوزراء صــاحــب السمو

باآلخرين.

آل خليفة ،قــرار بوقف مشاركات
جميع موظفي الجهات الحكومية

الحبس  3أشهر وغرامة تصل
لـ  10آالف دينار لمن يخالف
اإلجراءات االحترازية

مؤهال لخريجين
معادلة 23
ً
اجتازوا االمتحان الموحد الموضوع
لقياس مستوياتهم

تخصيص الموازنات الالزمة لتنفيذ
برنامج تدريبي واستكمال سنة
خريجا
االمتياز لـ 67
ً

بــجــمــيــع مــســتــويــاتــهــم الــوظــيــفــيــة

خــارج المملكة ،للمهمات الرسمية
أو الــتــدريــبــيــة ً
أيـــا ك ــان نــوعــهــا أو

الــغــرض منها لكافة ال ــدول وذلــك

لمدة أسبوعين من تاريخه.

قرارات المجلس
وقـ ــد أدل ـ ــى األم ــي ــن ال ــع ــام لمجلس

وتخصيص أماكن تدريبية وموازنة

المعنية بقرارات مجلس الوزراء ذات

ثقافية وترفيهية وسياحية ،وقــرر

قانونين تمت صياغتهما فــي ضوء

االع ــت ــي ــادي ــة األس ــب ــوع ــي ــة لمجلس

باإلضافة إلــى تخصيص الموازنات

الجامعات الصينية.
ً
ثانيا :اطلع مجلس الوزراء على تقرير

لهذا الغرض من وزير شؤون الشباب

وال ــري ــاض ــة إلــــى الــلــجــنــة الـ ــوزاريـ ــة

مجلس ال ــن ــواب ،وأشــفــع كــل منهما

الــحــكــومــة لــلــســنــوات 2022 - 2019

والتوازن المالي.

ال ــوزراء ياسر الناصر عقب الجلسة

الـــــــوزراء بــالــتــصــريــح ال ــت ــال ــي :نظر
مــجــلــس الـــــــــوزراء فـ ــي ال ــم ــذك ــرات

لمن لم يستكمل منهم سنة االمتياز،
الـ ــازمـ ــة لــتــنــفــيــذ ب ــرن ــام ــج تــدريــبــي
واســتــكــمــال ســنــة االمــتــيــاز لــعــدد 67

المدرجة على جــدول أعماله واتخذ
بشأنها مــن ال ــق ــرارات مــا يــلــي :أوالً:

الموحد ،فيما اعتمد مجلس الوزراء

برئاسة صاحب السمو الملكي ولي

بــهــا لـــدراســـة ب ــرام ــج ال ــط ــب بــالــلــغــة

بناء على توصية اللجنة التنسيقية

الــعــهــد نــائــب الــقــائــد األعــلــى الــنــائــب

األول ل ــرئ ــي ــس مــجــلــس الــــــــوزراء،

واستنادا إلى التوصيات التي رفعها
نائب رئيس مجلس ال ــوزراء رئيس
الــمــجــلــس األع ــل ــى لــتــطــويــر التعليم

والــتــدريــب ســمــو الــشــيــخ محمد بن
مبارك آل خليفة في ضوء مقترحات

فريق العمل الــذي شكله سموه لهذا
ال ــغ ــرض ،فــقــد أق ــر مــجــلــس الــــوزراء

عددا من الحلول التي تعالج مشكلة

الــمــؤهــات الــطــبــيــة م ــن الــجــامــعــات

الصينية الــتــي لــم تعتمدها اللجنة

خريجا منهم لم يجتازوا االمتحان
قائمة بالجامعات الصينية الموصى

الــصــيــنــيــة ،وك ــل ــف وزارة الــتــربــيــة
والــتــعــلــيــم بالتنسيق مــع الملحقية

الثقافية في الصين بتوجيه الطلبة
البحرينيين الملتحقين بالجامعات

الصينية بدء من العام  2017واألعوام
الــتــي تــلــيــهــا بــالــتــحــويــل إلـــى إح ــدى

الجامعات الستة الموصي بها ،فيما

وافق المجلس على تحديد مستوى
أصحاب المؤهات غير المعتمدة في

طب االسنان من الجامعات الصينية
من قبل إحــدى الجامعات اإلقليمية
وإع ــداد برنامج تدريبي للمتعثرين

الوطنية لتقويم المؤهات العلمية،
ومنها معادلة  23مؤهاً للخريجين

فيما كلف مجلس ال ــوزراء المجلس

الــذي تم وضعه لقياس مستوياتهم،

الــتــوصــيــات والتنسيق مــع الجهات

الــذيــن اج ــت ــازوا االمــتــحــان الــمــوحــد

وتخصيص الميزانية الازمة لذلك،
األعـ ــلـ ــى لــلــصــحــة بــمــتــابــعــة تــنــفــيــذ

الصلة بموضوع المؤهات الطبية من

المجلس إحــالــة الــمــذكــرة المرفوعة

حــول الــمــشــاريــع الــتــي تنفذ برنامج

ل ــل ــش ــؤون ال ــم ــال ــي ــة واالق ــت ــص ــادي ــة

ً
سادسا :بحث مجلس الوزراء مشروع

وال ــذي تضمن بيانات تفصيلية عن

المشاريع التي تنفذ على المستوى

قانون بالموافقة على انضمام مملكة

الوطني وتلك التي تنفذ على مستوى

البحرين إلى معاهدة المحافظة على

كل وزارة ونسب اإلنجاز فيها والتي

عرضها وزير شؤون مجلس الوزراء.
ثــالــثـ ًـا :وافـ ــق مــجــلــس الـــــوزراء على
دليل استرشادي ألصحاب المشاريع
الــمــنــزلــيــة ي ــك ــون مــرجــعــا ألصــحــاب

األنـــــواع الــمــهــاجــرة مــن الــحــيــوانــات
الــفــطــريــة ،وقـ ــرر إحــالــتــه لــمــزيــد من

ياسر الناصر

ً
رابــعــا :واف ــق مجلس
مرجعية لــهــم.

الــمــشــاريــع ال ــت ــي ت ـ ــدار م ــن الــمــنــزل

ال ــوزراء على اتفاقية شــراء الطاقة

المنتج مــن وزارة الــعــمــل والتنمية

إنشاء محطة الطاقة الشمسية 100

للمشروعات المنزلية ،والــذي عرضه

الــمــرفــوعــة لــهــذا الــغــرض م ــن وزيــر

والحاصلين على رخصة قيد المنزل

واتفاقية االنتفاع بــاألرض لمشروع

االجــتــمــاعــيــة ضــمــن بــرنــامــج خطوة

مــيــغــاوات وذل ــك فــي ضــوء المذكرة

وزيــر الصناعة والتجارة والسياحة،

الكهرباء والماء.
ً
خامسا :بحث مجلس الوزراء مقترحا

تلك المشاريع والوصول إلى التطبيق

استاد متعدد االستخدامات بما يعظم

المنزلية والمستهلكين ،وتوفير وثيقة

أكبر لتنظيم فعاليات أخرى وأنشطة

وي ــه ــدف الــدلــيــل إلـــى الــتــأكــيــد على

معايير الصحة والسامة ألصحاب

لتحويل استاد البحرين الوطني إلى

الصحي واآلمن ألصحاب المشروعات

االستفادة من هــذه المنشأة بصورة

الدراسة في اللجنة الوزارية للشئون

القانونية والتشريعية.
ســابــعـ ًـا :واف ــق مجلس الـ ــوزراء على

اقــتــراحــيــن بــقــانــونــيــن مــقــدمــيــن من

بمذكرة بــرأي الحكومة حوله ،األول
مــشــروع قــانــون بــتــعــديــل الــمــرســوم

بقانون رقــم ( )78لسنة  2006بشأن

التأمين ضد التعطل ،والثاني مشروع
قانون بإنشاء نيابة جرائم األمــوال
العامة .وفــي بند التقارير الــوزاريــة؛
ً
علما من خــال تقرير
أخــذ المجلس

معالي وزير الداخلية بنتائج الدورة
 37لمجلس وزراء الداخلية العرب،
ً
علما بتقريري وزير
كما أخذ المجلس

الخارجية بشأن زيارة جمهورية مصر

مشروع قانون بإضافة مادة جديدة
ب ــرق ــم ( 261م ـ ــك ـ ـ ً
ـررا) إل ـ ــى ق ــان ــون

الــمــســتــوى لمجلس األمـ ــم المتحدة

رقم ( )15لسنة  1976المعد بناء على

بنتائج المؤتمر الدولي األول الحتجاز

الــعــقــوبــات الــصــادر بــمــرســوم بقانون

االقتراح بقانون المقدم من مجلس

النواب.
ثــامــنـ ًـا :واف ــق مجلس ال ـ ــوزراء على
اقـــتـــراح بــرغــبــة مــقــدم م ــن مجلس

الـــنـــواب بــإنــشــاء م ــرك ــز صــحــي في
ً
تاسعا :أحــال مجلس
منطقة قالي.

الوزراء إلى مجلس النواب مشروعي

العربية والمشاركة في الجزء رفيع
لحقوق اإلنسان ،وتقرير وزير النفط

ونـــقـــل واسـ ــتـ ــخـ ــدام ثـــانـــي أكــســيــد
الــكــربــون ،وبــتــقــريــر وزيـ ــرة الصحة
بنتائج الــــدورة  53لمجلس وزراء
الــصــحــة ال ــع ــرب ومــكــتــبــه التنفيذي

واالجتماع االستثنائي حول فيروس
كــورونــا المستجد (كوفيد  )19التي
عقدت في القاهرة حدي ًثا.

بيانات
الخبر النجاح أمام التحديات
مرتكز
تماسك المجتمع ووحدته
اليوم

المنامة  -بنا

أكــد ولــي العهد نائب القائد األعلى

التاريخ

النائب األول لرئيس مجلس الوزراء

صاحب السمو الملكي األمير سلمان

الخبر

ب ــن حــمــد آل خــلــيــفــة ،أن الــبــحــريــن

أثبتت على الــدوام أنها قــادرة على

جهة النشر

مجابهة أي تــحــدٍ بحب أبنائها من

فريق البحرين وحرصهم وتعاضدهم
وتــاحــمــهــم فــي مختلف الــظــروف،

الصفحة

فــوحــدة المجتمع وتماسكه مرتكز
النجاح أمــام أي تحدٍ لتجاوزه بكل

العدد

ـزم وعزيمة لمواصلة بناء مسيرة
عـ ٍ

ال ــوط ــن وف ــق الــنــهــج الـ ــذي اختطه

منع انتشار “كوفيد
 ”19يتطلب وقفة
وطنية من الجميع
تتطلب إسهامات الجميع ووقفتهم
الوطنية كــي ننجح ونمنع انتشار
هـ ــذا ال ــف ــي ــروس ،فــصــحــة وســامــة

الــجــمــيــع هــي األول ــوي ــة الــدائــمــة لنا

وهو ما نسعى له عبر كافة المساعي
والــجــهــود الــمــبــذولــة عــلــى مختلف

األصعدة.

اإللكتروني
الرابط
حمد بن عيسى آل خليفة.

جاء ذلك لدى لقاء سموه في مجلسه

الحـ ــتـ ــواء وم ــن ــع ان ــت ــش ــار فــيــروس

أعضاء مجلسي الــشــورى والــنــواب،

عاهل الباد صاحب الجالة الملك
وقـ ـ ــال س ــم ــوه إن ــن ــا فـ ــي م ــواج ــه ــةٍ

كورونا (كوفيد  ،)19وهذه المواجهة

سمو ولي العهد يلتقي عددً ا من كبار المسؤولين والوزراء وعددً ا من أعضاء مجلسي الشورى والنواب

القائمة لفريق البحرين من أعضاء

التي تم اتخاذها لمواجهة فيروس

وع ــزل وع ــاج ،والعمل مستمر بما

عــلــى مــا يــولــيــه ســمــوه مــن اهــتــمــام

وم ــؤس ــس ــات الــقــطــاعــيــن ال ــخ ــاص

إيجابية حتى اآلن ،لكن التحديات

م ــن جــانــبــهــم أع ـ ــرب الــحــضــور عن

بعد رفع الطاقة االستيعابية لمراحل

الملكي ولي العهد نائب القائد األعلى

الــمــبــذولــة الح ــت ــواء ومــنــع انــتــشــار
ً
حرصا
فيروس كورونا (كوفيد )19

السلطتين التنفيذية والتشريعية

بقصر القضيبية أمس عددًا من كبار
الــمــســؤولــيــن والــــــوزراء وع ـ ـ ً
ـددا من

واألهــلــي والــمــواطــنــيــن والمقيمين

حــيــث لــفــت ســمــوه إل ــى أن الجهود

أن اإلجـ ــراءات الحازمة والصارمة

هــي جــهــود مــشــكــورة ومــقــدرة ،كما

كورونا (كوفيد  )19أثمرت عن نتائج

تستوجب مزيدا من العمل المشترك
التصدي للفيروس من فحص وحجر

يحفظ كافة أفراد المجتمع.

شكرهم وتقديرهم لصاحب السمو
النائب األول لرئيس مجلس الوزراء

ومــتــابــعــة لــكــل ال ــج ــه ــود الــوطــنــيــة

عــلــى صــحــة وس ــام ــة الــمــواطــنــيــن

والمقيمين في مملكة البحرين.
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“الصحة” :تعافي  8حاالت إضافية من “كورونا”

بنـــاء علـــى توجيهـــات “التنســـيقية” برئاســـة ســـمو ولـــي العهـــد
الحكوميـــة والخاصـــة ،ومؤسســـات

المنامة  -بنا

بناء على توجيهات اللجنة التنسيقية
برئاســـة ولـــي العهـــد نائـــب القائـــد

األعلـــى النائـــب األول لرئيـــس مجلس

الوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير
ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة ،بتمديد

فتـــرة تعليـــق الدراســـة فـــي المدارس

التعليـــم العالـــي الحكوميـــة والخاصة
وريـــاض األطفـــال ،لمـــدة أســـبوعين

إضافييـــن حتـــى التاســـع والعشـــرين
مـــن مارس المقبـــل  ،2020تنوه وزارة

العمـــل والتنميـــة االجتماعيـــة أن هذا

التوجيه يشمل كل من المراكز والدور

التأهيليـــة الحكوميـــة التابعـــة لوزارة

العمـــل والتنميـــة االجتماعيـــة ،ودور

الحضانات والمراكز األهلية والخاصة
لألشـــخاص ذوي اإلعاقـــة المرخصـــة
مـــن قبـــل وزارة العمـــل والتنميـــة

االجتماعية ،ومراكز ومعاهد التدريب
الخاصـــة المرخصـــة مـــن قبـــل وزارة

المنامة  -بنا

العمل والتنمية االجتماعية للمتدربين
مـــن الباحثيـــن عـــن عمـــل أو العاملين

أعلنـــت وزارة الصحـــة عـــن تعافـــي

الحـــاالت بعـــد إجـــراء الفحوصـــات

كورونـــا (كوفيـــد  )19لمواطنيـــن

الفيـــروس ،مؤكـــدة أنهـــا ســـتواصل

ثمان حـــاالت إضافية مـــن فيروس

في القطاع الخاص؛ كإجراء احترازي
لاطمئنـــان علـــى ســـامة الطلبـــة فـــي

اثنيـــن بحرينييـــن وســـت مواطنات

ضـــوء االحتياطـــات التـــي اتخذتهـــا

بحرينيـــات ،وإخراجهـــم مـــن مركـــز

الدولة الحتواء ومنع انتشـــار فيروس

العـــزل والعاج ،بعـــد تلقيهم العاج

كورونا (كوفيد .)19

والرعايـــة الازمـــة تحـــت إشـــراف
الطاقـــم الطبي المتخصص في أحد

المراكـــز الخاصـــة بالعـــزل والعـــاج،
وفـــق أفضـــل المعاييـــر الدوليـــة

إيقاف طبيب أسنان خالف إجراءات الحجر المنزلي

بحســـب مـــا أوصـــت بـــه منظمـــة

الصحـــة العالمية ،ليصل بذلك العدد

اإلجمالـــي للحـــاالت المتعافيـــة 22

“الصحــة” تحيلــه لـــ “النيابــة” لعــدم انعزالــه بعــد عودتــه مــن دولــة موبــوءة
حال إصابتهم به.

المنامة  -وزارة الصحة

بينـــت وزارة الصحـــة أن إدارة الصحـــة

وأوضحـــت وزارة الصحـــة أنهـــا اتخـــذت

على مـــن يخالـــف األنظمة .واســـتنادا إلى

الوقائيـــة الازمـــة ،حيـــث قامـــت بغلـــق

بالحبس والعقوبة لمدة ال تقل عن  3أشهر

كافـــة اإلجـــراءات االحترازيـــة والتدابيـــر

العامة قامت بإيقـــاف الطبيب الذي يعمل
بإحدى عيادات األســـنان الخاصة بمنطقة

عيادة األسنان الواقعة في منطقة السيف

السيف وتمت إحالته للنيابة العامة ،حيث

احترازيًّا ،كما تم فحص جميع المخالطين

كان الطبيـــب يخضـــع للحجـــر المنزلي بعد

للتأكد من سامتهم وخلوهم من فيروس

عودته مـــن إحدى الـــدول المتفشـــي فيها

الكورونـــا (كوفيـــد .)19وأفـــادت الـــوزارة

فيـــروس كورونـــا (كوفيد  ،)19ولـــم يلتزم

أن الطبيـــب قـــام بمخالفة قانـــون الصحة

باإلرشـــادات والتعليمات الازمة المتمثلة

العامـــة رقـــم ( )34لعـــام  .2018واســـتنادا

بضرورة البقاء في غرفة منفصلة لمدة 14

إلـــى القرار رقم ( )20لســـنة  2020بتحديد

يومً ا ،وتجنب االختاط باآلخرين لتجنب

األمراض السارية ،والقرار رقم ( )13بشأن

نشرهم للفيروس لعائاتهم وللمجتمع في

الوقايـــة والعزل والعاج ،تطبـــق القوانين
القـــرار رقـــم ( )121يتـــم تطبيـــق المـــادة

وبغرامـــة ال تقل عـــن  1000دينار ،لكل من
شخصا مصابًا بمرض سار
ً
أخفى عن قصد

حالة حتى اآلن في المملكة.

وأوضحت الـــوزارة أنه تقرر إخراج

الصحية “نهرا” للجـــان التأديبية لمخالفته

أخاقيات مزاولة المهنة .كما دعت وزارة
الصحـــة جميـــع المواطنيـــن والمقيميـــن
بضـــرورة االلتـــزام باإلرشـــادات الصحيـــة
التـــي وضعـــت لمنـــع انتقـــال وانتشـــار

أكـــدت وزارة الصحـــة أن صحـــة

القادميـــن مـــن المناطـــق المتفشـــي فيهـــا

أولوية قصوى؛ لضمان الحفاظ على

الجهـــات الصحيـــة ،مؤكـــدة أنهـــا ســـتقوم

الصـــدد ،أوضحت أنه تم غلق إحدى

الصحة العامة واإلخـــال باألمن الصحي،

الســـلمانية الطبي كإجـــراء احترازي

الفيـــروس لمدة  14يومً ا ،بحســـب توصية

صحـــة وســـامة الجميـــع .وفي هذا

ونوهـــت الـــوزارة بأنـــه تـــم كذلـــك إحالـــة

بمحاســـبة مـــن يخالف ما جـــاء في قانون

الوحـــدات العاجيـــة في مستشـــفى

الوطنيـــة لمزاولـــة المهـــن والخدمـــات

بالعقوبات التي ذكرت.

بعـــد أن أظهـــرت نتائـــج الفحـــص

انتشار المرض.

موضـــوع الطبيـــب المخالـــف إلـــى الهيئـــة

المختبريـــة لطبيبـــة متدربـــة كانـــت

“األطباء” :االستهتار بإجراءات الوقاية مرفوض
الجفير  -جمعية األطباء

قالـــت جمعيـــة األطبـــاء إن التصرفـــات
غيـــر المســـؤولة لطبيـــب لبعـــض األطباء
واالستهتار بتنفيذ التعليمات واإلجراءات
الصارمة المتعلقـــة بالوقاية من فايروس
كورنـــا يســـيء إلى ســـمعة الـــكادر الطبي
والصحي الـــذي يبذل جهـــودا كبيرة جدا

تنفيـــذ التعليمـــات الخاصـــة بفايـــروس
كورونـــا علـــى اإلخـــال بتلـــك التعليمات،

نفاجأ بتصرفات شـــاذة من قبل أشخاص

وتعريـــض صحـــة وحياة غيرهـــم للخطر،

يفترض أن يكونوا هم األســـاس في تلك

فيمـــا هـــم أقســـموا اليميـــن علـــى حمايـــة

الجهود ،وهم من يقودون نشر الوعي بين

صحة المريض واإلنسان.

جميع الفئات للوقاية من هذا الفايروس.

وأشـــارت الجمعيـــة إلـــى أنهـــا ال يمكنهـــا

ونوهت الجمعية فـــي هذا الصدد بجهود

الســـكوت عـــن هذا األمـــر الـــذي يأتي في

جميع أفراد الطاقـــم الطبي والصحي من

وقت فيه األعصاب مشدودة تحسبا ألي

من أجل توفيـــر خدمات الوقاية والعاج

تطـــورات بخصـــوص الفايـــروس ،ويبذل

من هذا الفايروس المستجد.

مخالطـــة إلحـــدى الحـــاالت القائمـــة

وجوديـــا علـــى المجتمع البحرينـــي ككل،

الجميـــع مســـاعي شـــاقة من أجـــل تافي

واســـتنكرت الجمعيـــة إقـــدام أطبـــاء

ضرره.

يفتـــرض أن يكونـــوا قـــدوة لغيرهـــم فـــي

وقالـــت الجمعية إنه فيما تســـتنفر مملكة

سلطان عمان يتسلم أوراق اعتماد سفير البحرين

البحريـــن جميـــع جهودها مـــن أجل حصر
الحاالت المصابـــة بفيروس كورنا ويعمل
مـــن هـــذا الفايـــروس الـــذي يمثـــل خطـــرا

العائديـــن من إحدى الدول المنتشـــر
بهـــا فيـــروس كورونـــا (كوفيـــد )19

آل ســـعيد أوراق اعتمـــاد جمعـــة

لحكومـــة وشـــعب ســـلطنة عمـــان

الجالة الســـلطان هيثـــم بن طارق
الكعبي ســـفيرا فوق العادة مفوضا
لمملكة البحرين لدى سلطنة عمان.
وخال اللقاء ،نقل السفير تحيات
عاهل الباد صاحب الجالة الملك

حمد بن عيسى آل خليفة ،ورئيس
الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي

األمير خليفة بن سلمان آل خليفة،
وولـــي العهـــد نائـــب القائـــد األعلى

النائـــب األول لرئيـــس مجلـــس

الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي

الشقيقة دوام التقدم واالزدهار.

مـــن جانبـــه ،كلـــف ســـلطان عمان،

الســـفير الكعبي بنقـــل تحياته إلى

عاهل الباد ،وسمو رئيس الوزراء،
وســـمو ولـــي العهـــد ،وتمنياته لهم

موفور الصحـــة والعافية ،ولمملكة
البحريـــن وشـــعبها الشـــقيق مزيدا
متمنيـــا
مـــن الرقـــي واالزدهـــار،
ً

جالتـــه للســـفير كل التوفيـــق
والنجاح.

بالكامـــل ،واالنتهـــاء مـــن جميـــع

الترتيبات الســـتئناف عمـــل الوحدة

باليوم التالي بفرق طبية أخرى.

وأكـــدت وزارة الصحـــة أنهـــا قامـــت
بنقـــل الطبيبـــة المتدربـــة إلـــى مركز

العـــزل والعـــاج ،لتلقيهـــا العـــاج
والرعايـــة الازمـــة تحـــت إشـــراف
الطاقم الطبـــي المتخصص في أحد

المراكـــز الخاصـــة بالعـــزل والعـــاج،

ومخالفتهمـــا

لتعليمـــات

الحجـــر

المنزلـــي اإللزامية بالبقـــاء في غرفة
منفصلـــة لمـــدة  ١٤يومً ـــا مـــن تاريخ
ً
مباشـــرة اتخـــاذ
عودتهمـــا ،وتـــم

اإلجراءات الخاصـــة بتعقيم المقهى
وإجـــراء الفحوصـــات المختبريـــة
لجميـــع المخالطيـــن للتأكـــد مـــن

خلوهم مـــن الفيروس ،كما تم اتخاذ
اإلجـــراءات القانونيـــة الازمـــة بحق
المخالفيـــن لقانـــون الصحـــة العامـــة

رقم ( )34للعام .2018

واســـتنادًا إلـــى القانـــون رقـــم ()34

لســـنة  2018بإصدار قانـــون الصحة
ً
تنفيذا له،
العامة والقرارات الصادرة
َ
يعاقـــب بالحبـــس مدة ال تقـــل عن 3

الخصـــوص ،بمـــا يحفـــظ صحـــة

وسامة الجميع.

وجددت الوزارة دعوتها للمواطنين

والمقيميـــن القادميـــن مـــن إيطاليـــا
وكوريـــا الجنوبيـــة ومصـــر ولبنـــان
خـــال األســـبوعيين الماضييـــن

االتصـــال علـــى الرقـــم  ،444أو

التســـجيل اإللكترونـــي عبـــر الرابط

 www.moh.gov.bh/444لجدولـــة
موعد الفحص.

اكتشاف إصابة
طبيبة متدربة
بفيروس كورونا
والتـــي تتـــم وفـــق أفضـــل المعاييـــر

الدولية بحسب ما أوصت به منظمة
الصحة العالمية.

وأفادت الـــوزارة بأنها قامت باتخاذ
اإلجـــراءات االحترازيـــة والتدابيـــر
الوقائيـــة بفحص جميـــع المخالطين
للطبيبـــة المتدربـــة ،وفحـــص جميع

األطبـــاء والممرضيـــن المخالطيـــن
لهـــا فـــي الوحـــدة العاجيـــة ،إذ

أظهرت النتائج ســـامتهم وخلوهم
مـــن فيـــروس كورونـــا (كوفيـــد
 ،)19وباشـــرت الـــوزارة بتطبيـــق

اإلجراءات والتدابيـــر الوقائية على
جميع المخالطين بالبقاء في الحجر

المنزلي كإجراء احترازي وإعطائهم
إجازة مدفوعة األجر لمدة  ١٤يوما.

“العدل” تبحث إجراءات “الجعفرية” لمواجهة الفيروس

المنامة  -وزارة الصحة

ارتيـــاد المقهـــى مـــن قبـــل اثنيـــن من

إلـــى ســـلطان عمـــان ،وتمنياتهـــم

أنـــه تـــم تعقيـــم الوحـــدة وتطهيرها

غلق مقهى ارتاده اثنان كسرا الحجر المنزلي

احتـــرازي بعـــد أن تبيـــن أنـــه قـــد تم

المنامة  -وزارة الخارجية

 .)19وبينـــت الوزارة في بيان أمس،

فـــي مملكة البحرين أظهرت كفاءة عالية
الطارئة غير المسبوقة.

المقاهـــي فـــي منطقـــة ســـند كإجراء

تســـلم ســـلطان عمـــان صاحـــب

بإصابتهـــا بفيروس كورونـــا (كوفيد

وقالـــت إن الطواقـــم الطبيـــة والصحيـــة

الجميـــع كفريـــق واحـــد من أجـــل الوقاية

أعلنـــت وزارة الصحـــة غلـــق أحـــد

األمير ســـلمان بن حمـــد آل خليفة،

وهـــي والدتهـــا القادمة مـــن الخارج،

ممرضين وفنيين ومخبريين ومسعفين،

فـــي تحمـــل مســـؤوليتها في هـــذه الحالة

بحســـب اإلجـــراءات المتخـــذة بهذا

المنامة  -بنا

الفيروس ،ومنها العزل لمنزلي لألشخاص

العـــدوى للغيـــر أو منـــع تنفيذ إجـــراء لمنع

متابعـــة الحـــاالت المتعافيـــة طبيـــا

إغالق احترازي لوحدة عالجية في “السلمانية”
وســـامة المرضى والكـــوادر الطبية

أو عرض اآلخرين للعدوى ،أو تسبب بنقل

المختبريـــة والتأكـــد من خلوهم من

عادا من دول
ينتشر فيها
“كوفيد ”19
أشـــهر وبغرامـــة ال تقل عن ألف دينار
وال تجـــاوز  10آالف دينار أو بإحدى

هاتيـــن العقوبتين ،كل مَ ن أخفى عن
ْ
ســـار أو
شـــخصا مصابًا بمرض
ً
قصد
ٍ

المنامة  -بنا

تســـبب
عـــرَّ ض اآلخريـــن للعدوى ،أو
َّ

عـــن ْ
قصـــد بنقـــل العـــدوى للغيـــر ،أو

اســـتقبل وزير العدل والشـــؤون

االحترازيـــة المتخـــذة لمكافحة

خالـــد بن علـــي آل خليفة ،أمس

انتشاره.

اإلســـامية واألوقـــاف ،الشـــيخ

امتنـــع عـــن تنفيـــذ أيِّ إجـــراء لمنْـــع
انتشار المرض.

رئيـــس مجلـــس إدارة األوقاف

للمواطنين والمقيمين بضرورة اتباع

وجرى خال اللقاء اســـتعراض

وجـــددت وزارة الصحـــة دعوتهـــا

الجعفرية يوسف الصالح.

التعليمـــات واإلرشـــادات الصـــادرة

اإلجـــراءات الوقائيـــة التـــي

من الجهـــات المعنية الحتـــواء ومنع

اتخذتهـــا

انتشـــار فيروس كورونا (كوفيد )19

إدارة

األوقـــاف

الجعفريـــة ضمـــن اإلجـــراءات

والحفاظ على سامة الجميع.

فيـــروس

الكورونـــا

ومنـــع

كمـــا تنـــاول اللقـــاء اســـتعراض
عـــدد مـــن الموضوعـــات ذات

العاقـــة بالشـــؤون الوقفية وما
تقـــوم بـــه األوقـــاف الجعفريـــة

في ســـبيل خدمـــة دور العبادة،

ورعاية الوقف وتنميته.

بيانات الخبر

إللغـــاء الفصـــل الدراســـي واعتمـــاد نتائـــج الفصـــل األول
اليوم
التاريخ

مكتب النائب حمد الكوهجي

تقـــدم النـــواب أحمـــد الســـلوم وحمد

الكوهجـــي وزينب عبداألمير بمقترح

الخبر

برغبـــة بصفـــة االســـتعجال إللغـــاء

الفصـــل الدراســـي الثانـــي واعتمـــاد

جهة النشر

نتائج الفصل الفصل الدراســـي األول

باســـتثناء الثانوية العامة ،إذ تم رفع

الصفحة

 3نواب :الطالب
غير قادرين
على التعبير عن
أفكارهم كتابيا

المقتـــرح بصفـــة االســـتعجال لعرضه

في جدول أعمال جلســـة أمس تحت

لعدم وجود بيئة أساســـية ومساهمة

وجـــاء فـــي المذكـــرة اإليضاحيـــة أن

بحاجـــة إلـــى بنية تحتيـــة متينة ،من

العدد

بند ما يستجد من أعمال.

فـــي نجاح التعليم عـــن بعد حيث إنه

اإللكتروني
الرابط
حـــول إلغـــاء العـــام الدراســـي الثاني

عالية لاتصـــال باإلنترنت ،مما يكون

باســـتثناء الثانوية العامة؛ العتبارات

الجميع.

من وضع حساس في الوقت الحالي.

في العملية التعليمية ،وغياب الحوار

موضـــوع االقتـــراح برغبـــة يتمحـــور

واعتماد نتائج الفصل الدراسي األول
المصلحة العامة ،وما تمر به البحرين

وأوضحت المذكرة أن المقترح يأتي

حيث توفر أجهزة حاســـوب ،وسرعة

كلفة تطبيقها عالية جدا وصعبة على
وأكـــدت أن فقـــدان العامل اإلنســـاني

والنقاش الفعال يعطي طابعا ســـلبيا،

أحمد السلوم

حمد الكوهجي

زينب عبداألمير

كما أن العديد من الطاب غير قادرين

وأشـــارت إلـــى أن غيـــاب البيئـــة

تحتـــاج إلـــى دراســـة معمقـــة قبـــل

التقليـــدي ،إذ يغيـــب دور المعلـــم في

علـــى التعبيـــر عـــن أفكارهـــم كتابيـــا،

المناســـبة لعمليـــة التعليـــم عـــن بعد،

التطبيق.

مراجعة مستواه وتطويره بما يسمى

ويحتاجـــون إلـــى التواصل الشـــفهي

يضعف من إمكان اســـتيعاب الطالب

وبينـــت أن عملية تقييـــم الطالب في

فـــي التربيـــة “التغذية االســـترجاعية

المباشـــر للتعبيـــر عمـــا يعتقدونـــه،

للدرس ،وغياب هـــذه البيئة ينعكس

التعليـــم عـــن بعـــد وتطويـــر معاييـــره

الفوريـــة” أو ردة الفعـــل المباشـــرة

وبعـــض المواد العلمية تحتاج العامل

تدريجيـــة علـــى وجـــود الـــدرس

ومراجعـــة مســـتواه تختلـــف عـــن

مـــن المعلـــم قبـــال الطالـــب والعكـــس

اإلنساني إليصال المعلومة.

وتنســـيقه وفق خطة ســـليمة ،وهذه

عمليـــة تقييـــم الطالـــب فـــي التعليـــم

صحيح.
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العامر :ال زلزال بالبحرين وإنما تمرين عسكري ...و “ربعنا يهزون األرض”
الــمــوقــع اإللــكــتــرونــي األجــنــبــي الــمــتــداول يستقي معلوماته مــن مــركــز إيــرانــي
بدور المالكي

منطقة ديار
بوشهر اإليرانية
تبعد قرابة 211
كيلومترا عن
البحرين

قــال النائــب أحمــد العامر إن البحرين لم تشــهد زلــزاال ،ولله الحمــد ،وإنما تمرين

عسكري ،مشيرا إلى أن “ربعنا يهزون األرض في تمارينهم” .ونفى العامر ما تردد
منذ الصباح بشائعة حدوث زلزال بالبحرين؛ ردا على ما شعر به سكان المناطق
الجنوبية بالساعة  6صباح اليوم ،ولثوان محدودة ،باهتزاز خفيف بمساكنهم.

تصريح األرصاد
وقال مسؤول بإدارة األرصاد الجوية
بـــوزارة المواصـــات واالتصـــاالت لــــ

“البـــاد” إن األجهـــزة المختصة برصد

أي حالة.
الزالزل بالبحرين لم تسجل ّ
وأشـــار إلـــى أن الموقـــع اإللكترونـــي
الـــذي يجري تداوله برصد حالة زلزال

بالبحرين هو موقـــع إلكتروني إيراني
يتبـــع المركـــز اإليراني لرصـــد الزالزل،

ومرتبـــط بموقـــع أجنبـــي ،يجـــري

تحديثه دوريا دون تدقيق.

ولفـــت إلـــى أن الموقـــع األجنبـــي نقل

المعلومـــة عـــن الموقـــع اإليرانـــي دون

تمحيص ،وسجل وجود الهزة بمنطقة
بندر ديار بوشـــهر ،وهـــي منطقة تبعد
 211كيلومترا عن البحرين.

وبين أن البحرين تتأثر بزالزل وهزات
تجـــري بمناطـــق جغرافيـــة مختلفـــة،

وبعضها غير محسوسة من رحمة رب

العالميـــن ،ومـــن غيـــر المنطقـــي علميا
أن تشـــهد البحريـــن زلـــزاال بالمناطـــق
الجنوبية دون تأثر المناطق الشمالية،

مشـــتركة ،وبالنســـبة لـــدول الخليـــج

وهـــذا يتنافـــى مـــع أبجديـــات علـــم

فالبحريـــن ترتبـــط مع محطـــات رصد

متابعة الزالزل.

الـــزالزل فـــي دول الخليـــج ،ومنها 10

وبيـــن أنـــه فـــي حـــال تصديـــق رواية

محطـــات بالكويت و 12محطة بدولة

الموقـــع األجنبي الذي نقـــل معلوماته

اإلمـــارات و 10محطـــات في ســـلطنة

عـــن الموقـــع اإليرانـــي الـــذي ســـجل

عمـــان ،وهي تعمل جميعا تحت مظلة

وجـــود زلـــزال بدرجـــة  5.3فهذا يعني

رصـــد كاملة للمنطقة والعالم ،ويمتلك

أن جميـــع مناطق البحريـــن والمنطقة
الشرقية بالسعودية تتأثر بذلك ،وهو
مـــا لم يحدث أصا ،بمـــا يدحض هذه
المعلومة المتناقلة.

تغريدة الصباح

االجتماعي من حدوث زلزال.

لرصـــد الـــزالزل أو مـــن خـــال المراكز

وقالـــت إن مـــا تـــم نشـــره فـــي بعـــض

الرصد الخليجية بالمنطقة.

حـــدوث زلـــزال فـــي مملكـــة البحريـــن

مراكز خليجية

حســـابات التواصـــل االجتماعـــي عـــن

ال يمـــت للحقيقـــة بصلة وهـــو عار عن

وكانت إدارة األرصـــاد الجوية بوزارة

الصحة تماما.

فـــي تغريـــدة نشـــرتها صبـــاح أمس ما

الحمـــد ،ولـــو كان هنـــاك أي زلـــزال لتم

المواصـــات واالتصـــاالت قـــد نفـــت

وأكـــد المصـــدر أن البحريـــن آمنة ولله

ورد فـــي بعـــض حســـابات التواصـــل

رصـــده مـــن خـــال المركـــز الوطنـــي

وبيـــن المصـــدر أن البحريـــن مرتبطـــة

قســـم رصـــد الـــزالزل بـــإدارة األرصاد

الجوية محطة لرصد الزالزل مرتبطة
بالشبكة الوطنية لرصد الزالزل بدولة

الكويـــت واإلمارات العربيـــة المتحدة
وســـلطنة عمـــان كمنظومـــة موحـــدة

لرصـــد الـــزالزل بجميـــع أنحـــاء العالم

عمومـــا والـــزالزل القريبـــة مـــن مملكة

بجميـــع مراكـــز رصـــد الـــزالزل فـــي

البحريـــن خصوصا ،وترتبط مع جميع

هـــذه المراكـــز تعمـــل بمنظومـــة عمـــل

حـــول العالم ،التي مـــن خالها نتعرف

الخليـــج والمنطقة والعالم ،وأن جميع

المراكز المتخصصـــة في هذا الجانب

لو حدثت هزة
بالبحرين فيفترض
تأثر جميع المناطق
والمنطقة
الشرقية
على أي هزة أرضية تضرب أي منطقة
بالعالـــم ،مؤكـــدا أنـــه لـــو كان هناك أي
هزة أرضية في مكان آخر لتم اإلباغ
عنهـــا واإلعـــان عنها رســـميا من قبل
الوزارة واإلدارة.
وطمـــأن المصـــدر جميـــع المواطنيـــن
بـــأن البحرين بخير ولـــم تتعرض لهزة
أرضيـــة ،داعيـــا الجميـــع للرجـــوع إلى
المواقـــع الرســـمية لمعرفـــة مثـــل هذه
المعلومـــات ،وعـــدم االلتفات لوســـائل
التواصـــل االجتماعـــي التي قد تنشـــر
بعضها معلومات غير صحيحة ،مؤكدا
أن وزارة المواصـــات لديهـــا موقـــع
رســـمي وحســـاب توتيـــر وانســـتغرام،
بإمـــكان المواطنيـــن االطـــاع عليهـــا
ومعرفة المعلومات الصحيحة منها.

إسقاط حضانة أم عن طفلها لسوء أخالقها

الـــبـــيّـــات :الـــشـــهـــود أكــــــدوا شــربــهــا الــخــمــر فـــي الـــمـــنـــزل وســـهـــرهـــا فـــي الــمــاهــي
عباس إبراهيم

قــال المحامــي أحمــد البيّ ات إن المحكمة الكبرى الشــرعية الرابعة (بصفتها االســتئنافية) بضم حضانة طفل (ســنتين

ونصف) إلى والده بدال من بقائه تحت حضانة طليقة موكله ،التي ثبت ارتكابها لسلوكيات سيئة تؤثر على مستقبل
االبن الوحيد بينهما؛ كونها تشرب المسكرات بداخل وخارج المنزل دون علمه فضال عن مفاخرتها بتعاطي الحشيش

إن رغبت بذلك.

وأوضح وكيل المســـتأنف والد الطفل

الخفاء ودون علم زوجها ،إذ إن عائلة

أنهـــا تعمل في صالون رجالي نســـائي

لموكله ،وعددهم  3شـــهود ،إذ جاءت

كانـــت تزودها بنوع معيـــن من الخمر

والمسرحيين بإشراف من عمتها دون

أن المحكمة اســـتمعت لشهود اإلثبات
شـــهاداتهم جميعهـــا لتثبـــت قطعـــا
وبالتفصيـــل مع بيان المـــكان والزمان

اعتيـــاد المدعـــى عليهـــا علـــى شـــرب

الخمر وأنهـــم شـــاهدوا المدعى عليها
تخبـــئ زجاجـــات الخمـــر فـــي خزانـــة

مابسها دون علم زوجها المدعي.

عـــم المدعـــى عليها ،الذي يملـــك “بار”،

الـــذي تجلبه لهـــا خصيصا مـــن إحدى

الـــدول اآلســـيوية ،وأنهـــا كانـــت تقوم
بإدخـــال زجاجـــات الخمـــر إلـــى منزل

الزوجية دون علـــم زوجها ،فضا عما

لهم جميعهم أنها اعتادت شرب الخمر

وأنه ال يصعب عليها شـــرب الخمر في

وأضـــاف كل مـــن الشـــاهدة األولـــى

ذاته ،الذي اعتـــاد على بيع المخدرات

وشـــرب الخمـــور ســـواء فـــي داخـــل

و جني المال.

ولفت إلى أن اثنين من الشهود أفادوا

سفرها برفقة زوجة عمها ،إضافة إلى

قطعا وجزما بعدم دراية وعلم الزوج

اعتـــادت ارتـــكاب ســـلوكيات مســـيئة

عليـــه ومحاكمتـــه عن جنايـــة االتجار

وأنـــه لم يعلم بها إال قبل أيام معدودة

المدعـــى عليها كانـــت تتفاخر بقدرتها

تجاهـــر بشـــرب الخمـــر أمامهـــم ،وأنها

أن المدعـــى عليهـــا أقـــرت واعترفـــت

عنها.

أحمد البيّات

إلـــى الماهي الليلية التي يســـود فيها

ذكرتـــه وأكدتـــه الشـــاهدة األولـــى أن

بذلـــك بمجرد إبـــاغ أحد األشـــخاص

المدعـــي بذلـــك ،والذين أثبتـــوا كذلك

شاهداها وهي تلتصق برجال أجانب

والشـــاهد الثانـــي ،أن المدعـــى عليهـــا

وأشـــار إلـــى أن الشـــهود أيضـــا أكـــدوا

هـــي مـــن طلبـــت منهـــم عـــدم إبـــاغ

علـــم زوجها المدعـــي ،مؤكديـــن أنهما

 10سنين ،وأن المدعى عليها والطفل

واســـتطاعتها علـــى تنـــاول المـــواد

للمحكمـــة أن المدعـــى عليهـــا كانـــت

خـــاص

بالممثليـــن

التلفزيونييـــن

المخـــدرة “الحشـــيش” متـــى رغبـــت

من عائلتها.

للمحكمـــة أيضـــا أن المدعـــى عليهـــا
ومشـــينه وآثمـــة مـــع الغيـــر ،خصوصا

أقـــرت لهمـــا باعتيادهـــا علـــى الذهاب

الصغير حاليا يقيمان في منزل والدها

الغنـــاء والرقـــص واالختـــاط وبيـــع

والســـموم على أبناء الوطن للتكســـب

مملكـــة البحريـــن أو في الخـــارج عند

وأكـــد المحامي أن كل الشـــهود أثبتوا

أن والد المدعى عليه نفسه تم القبض

المدعـــي بجميع هذه الوقائع من قبل،

فـــي المواد المخدرات وحكم بســـجنه

قبـــل جلســـة ســـماع الشـــهود الثاثـــة

المشار إليهم.

االبن اســـتنادا للوقائـــع الجديدة التي

وبيـــن أنـــه ينبغـــي علـــى مـــن يتولـــى

تبينـــت للمســـتأنف حديثـــا والثابتـــة

حضانـــة االبن الصغيـــر ،األمانة بحفظ

كتابـــة فـــي تقريـــر القضيـــة الجنائيـــة

كل مـــن المـــال والديـــن والقـــدرة على

المضمومة من النيابة العامة في ملف

تربيـــة المحضـــون وصيانتـــه صحيـــا

الدعـــوى الماثـــل ،والتـــي تنـــازل فيهـــا

وخلقيـــا ،إذ تتطلـــب الحضانة الدراية

الزوج الحقا عن حقه الشخصي صونا

والحكمـــة واليقظة واالنتبـــاه والصبر

للمســـتأنف ضدها ،وما تـــم إثباته في

ّ
الجـــم والقصـــد الحســـن في
والخلـــق

شـــهادة شـــهود اإلثبات ومـــا قدم أمام

الحاضن.

محكمـــة أول درجـــة مـــن مســـتندات

ومـــع كل ما ســـبق يثبت يقينـــا أحقية

أثبتـــت جميعهـــا عـــدم صاحيـــة األم

المســـتأنف (األب) فـــي ضـــم حضانـــة

لحضانـــة االبـــن وعـــدم أمانتهـــا عليه،

االبـــن؛ ليتمكـــن مـــن تربيـــة أبنـــه على

ومـــع خلـــو أوراق ملـــف الدعـــوى ممـــا

الصفـــات والخلـــق الحميـــد وتعاليـــم

ينفـــي صاحيـــة األب للحضانـــة،

اإلســـام الحنيف وكذلك لحماية ابنه

األمـــر الـــذي يؤكـــد يقينـــا أحقية األب

من االنحـــراف ومن ارتكاب المعاصي

المســـتأنف فـــي حضانـــة ابنـــه ،وعليه

والمحرمات.

ينبغي للمحكمة القضاء بإلغاء الحكم

ولما أن الثابت من األوراق أن االبن قد

المســـتأنف والحكـــم مجددا بإســـقاط

تجاوز من العمر سنتين ونصف وعدم

حضانة المســـتأنف ضدها لابن وضم

حاجته للرضاعة من المستأنف ضدها

حضانته للمستأنف ،وإلزام المستأنف

ومـــع تحقـــق وثبـــوت موانـــع األهليـــة

ضدها بالرسوم والمصروفات ومقابل

واألمانـــة للمســـتأنف ضدهـــا لحضانة

أتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي.

استقاالت من “المحامين” لعدم تمثيلهم بشكل الئق
بيانات الخبر

األولـــى مرافعات  6من أصل  7متهمين

حســن بديوي ،إلبالغه برغبتهم في االنســحاب مــن عضوية الجمعية؛

عقليا “الاريكا” ،التي يرأسها استشاري

محرر الشؤون المحلية

علمــت “البــالد” أن عــددا مــن المحاميــن قــد تقدموا يوم أمــس اإلثنين

بإخطــار لرئيــس مجلس إدارة جمعيــة المحاميــن البحرينية المحامي

اليوم

محرر الشؤون المحلية

تســـلمت المحكمـــة الكبـــرى الجنائيـــة

أو عائلته.

بقضية شبكة اتجار باألقراص المؤثرة

كان اســـتام عـــدد ال يقـــل عـــن 60

مخ وأعصاب معروف بالمملكة ومخلى

وأن الســبب الرئيــس التخاذهــم هــذا القــرار هــو عــدم تمثيــل مجلــس

التاريخ

ســـبيله ،فيمـــا لم يقـــدم المتهـــم الثالث

إدارة الجمعيــة ألعضائهــا علــى وجــه مشــرف محليا وخارجيــا ،وعدم

مرافعتـــه؛ كونه منوما في المستشـــفى

وقوف مجلس اإلدارة مع مصالح المحامين.

الخبر

 6من أعضاء شبكة الالريكا قدموا مرافعاتهم

وتعذر عليه الحضور للجلســـة ،وقررت

وجـــاء فـــي الرســـالة الموجهـــة

تمثيـــل مجلـــس إدارة الجمعيـــة

المحكمـــة إرجـــاء القضيـــة لجلســـة 18

األســـتاذ المحامـــي حســـن بديوي

ســـواء محليـــا داخـــل مملكـــة

ويتبين مـــن أوراق القضية أن الطبيب

جمعيـــة المحاميـــن البحرينيـــة

أحد أعضاء مجلس اإلدارة وعدم

علـــى خليتـــه كان قـــد صـــرف ألحـــد

لرئيس الجمعية اآلتي:

جهة النشر

المحتـــرم رئيـــس مجلـــس إدارة

الصفحة

والسادة أعضاء مجلس اإلدارة

العدد

تحية طيبة وبعد،،

ألعضائهـــا علـــى وجـــه مشـــرف،

مارس الجاري؛ لحضور المتهم الثالث.

البحريـــن أو خارجيا ،وعدم مهنية

المتهـــم ومنـــذ أشـــهر عدة قبـــل القبض

احترامـــه للمحامين فـــي المحافل
المحليـــة والدولية وعـــدم التحلي

التفكير في األسباب التي لم تترك

هذا ما لزم بيانه ،،وتفضلوا بقبول

مـــن أقـــراص الاريـــكا المؤثـــرة عقليـــا،

التـــي عمادهـــا احتـــرام المحامين

الجمعية.

كمـــا نمـــا إلـــى علـــم “البـــاد” أيضـــا

لصـــرف الدواء باســـتعمال صور بطاقة

يؤســـفنا أن ينحدر مستوى تمثيل

الجمعيـــة وتزويدنا بما يفيد قبول

اســـتقاالت مـــن أعضـــاء آخريـــن

“الواتـــس آب” والذيـــن غـــادر بعضهـــم

فتـــرة إدارتكـــم ،ونأمـــل منكـــم

هذه الجمعية.

داخل مجلس اإلدارة.

تلك الصيدليات مملوكة للطبيب نفسه

الموضوع :االنســـحاب من جمعية

بأخاقيات وشرف مهنة المحاماة

اإللكتروني
الرابطالموضـــوع المذكور
باإلشـــارة إلى

لبعضهم البعض.

االنســـحاب من جمعيـــة المحامين

الجمعيـــة إلـــى هـــذا الحـــال خال

المحامين البحرينية

أعـــاه ،نفيدكـــم برغبتنـــا فـــي
البحرينيـــة؛ وذلـــك نظـــرا لعـــدم

خطاب استقالة أعضاء الجمعية

المتهميـــن وصفة طبيـــة بعدد  7عل ب

أمامنـــا خيـــارا إال االنســـحاب مـــن

فائق التحية واالحترام.

وطلـــب منه التوجـــه لصيدليات معينة

لـــذا يرجـــى قبـــول انســـحابنا مـــن

أن االنســـحاب الجماعـــي قـــد تليه

هوية أشـــخاص آخرين ترسل إليه عبر

االنســـحاب وإنهـــاء العضويـــة في

بالجمعيـــة ،فضا عـــن أعضاء من

المملكـــة منـــذ العـــام  ،2018وأن بعـــض

واعتـــرف بعـــض المتهميـــن أن دورهـــم

ويتجـــاوز أحيانـــا  100علبـــة مـــن تلـــك

الصيدليـــات باســـتعمال الوصفـــات
الطبيـــة ،وأنهـــم يتوجهـــون للصيدليـــة
بعـــد االتصال بهـــم وإباغهم أن طلبهم

جاهـــز ،ويقوموا بتســـليمها لمن يطلبها
منهـــم مقابـــل مبالغ تتراوح مـــا بين 50

و 100دينار ،وقد تمكن الطبيب المتهم
خـــال  4أشـــهر من صـــرف  3000علبة

الريـــكا حســـب مـــا ورد بتقريـــر الهيئـــة
الوطنيـــة لتنظيـــم المهـــن والخدمـــات

الصحيـــة ،أي أن عدد أقـــراص الاريكا
المصروفـــة بلـــغ  144ألـــف قـــرص؛ في
حال احتـــوت العلبة الواحـــدة على 48

قرصا.فيمـــا ينكر الطبيب الذي يمارس
المهنـــة منذ  30عامـــا ارتكابه ألي جرم،
مدعيـــا أن قصـــده مـــن ذلـــك كلـــه هـــو

مســـاعدة المحتاجيـــن والمرضى فقط،

على حد تعبيره.

ناصر بن حمد :نسعى لبناء منظومة كروية قادرة ومنافسة

خــال اســتقبال ســموه مستشــار الرئيــس الفرنســي

اللجنة اإلعالمية

أكــد ســمو الشــيخ ناصــر بــن حمد آل خليفــة ممثل جاللة الملك لألعمال الخيرية وشــئون الشــباب مستشــار األمن الوطني رئيــس المجلس األعلى

للشباب والرياضة أن الرياضة البحرينية باتت أكثر انفتاحا على مثيالتها من الدول العالمية ودائما ما تسعى الى تحقيق أقصى درجات التطور
في مختلف منظومتها اإلدارية والفنية عبر االستفادة من التجارب الناجحة التي تمكن رياضة البحرين من المضي قدمً ا في مسيرتها التطويرية،

ً
جزءا مهمًّ ا يســاهم في دعم االقتصــاد الوطني من خالل
مؤكــدًا ســموه أن مملكــة البحريــن باتــت تولــي الرياضة أهمية مضاعفــة باعتبارها تمثل

تنظيم واستضافة البطوالت واالحداث الرياضية واالتجاه نحو صناعة الرياضة والترفيه الرياضي.
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جـــاء ذلـــك خال اســـتقبال ســـمو

الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفة
للســـيد فراســـي مستشـــار الرئيس

الفرنســـي للشـــؤون االجتماعيـــة

واالقتصاديـــة والـــذي يعتبـــر مـــن
الشـــخصيات البـــارزة والناجحـــة

أحمد كريم

ahmed.kareem@albiladpress.com

في مجـــال صناعة كـــرة القدم في

العاصمـــة الفرنســـية باريس ،وذلك
بحضـــور ســـعادة الســـيد أيمـــن بن

توفيق المؤيد وزير شؤون الشباب

والرياضة.

ونوه ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمد

حتى الرياضة لم تسلم من شره!
بدأنــا نتملمــل من الحديــث عن فيروس كورونا المســتجد ،الذي أصبح
العــدو األول للبشــرية بعــد أن طــال  100دولــة وتســبب في وفــاة أكثر
مــن  3000مصــاب مــن أصل  110آالف شــخص والعدد في ازدياد على
مدار الساعة!
وسواء شئنا أم أبينا فإن كورونا فرض نفسه بقوة على الساحة ،وبدون

آل خليفـــة خـــال اللقاء بمـــا يربط
البلديـــن الصديقيـــن مـــن عاقـــات

وثيقة فـــي مختلف المجـــاالت بما
فيها المجالين الشـــبابي والرياضي
والـــذي يشـــهد تطـــورا تصاعديـــا
بيـــن البلديـــن ،معربـــا ســـموه عـــن

أملـــه بتطويرهـــا نحـــو آفـــاق رحبة
مـــن التعـــاون البناء بمـــا يلبي آمال

منــازع بــات يخطف األضواء ويخطف األرواح ويخطف الطمأنينة من

وطموحـــات الشـــباب فـــي البلدين

وحتى الرياضة التي نهرب إليها لابتعاد عن صخب السياســة وهموم

الرياضي.

الناس ألنه ببساطة شديدة يتغلغل في تفاصيل حياتنا اليومية.
االقتصــاد وغيرهــا ،لــم تســلم مــن شــر هــذا الفيــروس الذي تســبب في
تأجيــل البطــوالت ولعــب المباريــات بــدون جماهيــر بــل وأصبحــت
التجمعات الرياضية الماذ غير اآلمن لقضاء األوقات!
وقدرنــا فــي قــارة آســيا التــي تعد منشــأ الفيــروس ،أن تتأثــر الرياضة
لدينــا بدرجــة أكبــر من بقيــة القارات ،ولعــل اليابان التي مــن المقرر أن
تستضيف أولمبياد طوكيو  2020بعد أربعة أشهر ،أصبحت في موقف

جانب من اللقاء

ويســـهم فـــي تطويـــر القطـــاع
وأشـــار ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن

حمـــد آل خليفـــة الى أهميـــة زيارة

الســـيد فراســـي لمملكـــة البحريـــن
فـــي وضـــع أســـس متينـــة للتعاون
البنـــاء بين البلديـــن الصديقين من

خـــال تبـــادل الخبـــرات والزيارات
فـــي المجـــاالت الرياضيـــة بما فيها

ال تحسد عليه في ظل توقف التصفيات المؤهلة للدورة بسبب كورونا.

كـــرة القـــدم ،مؤكـــدا ســـموه حرص

 ،2022ولكن بدرجة أقل ،حيث أعلن االتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”

مـــن قنـــوات التواصـــل والتعـــاون

لقرارات أكثر قسوة في حال استمرار تفشي الفايروس.

الرياضيـــة باعتبارها تحمل تجربة

وهــذا الحــال ينطبــق علــى بطولــة كأس العالــم المقــررة فــي الدوحــة

مملكـــة البحرين على فتـــح المزيد

تعليق التصفيات اآلسيوية حتى إشعار آخر ،وهو ما قد يكون مقدمة

مـــع فرنســـا في مختلـــف المجاالت

العميري :لم استلم مكافآت إنجاز الشارقة منذ  5سنوات

تــحــامــلــت عــلــى نــفــســهــا ورفـــعـــت رايـــــة الــوطــن

فـــي االقتصـــاد الوطنـــي باعتبـــار

رائدة في هذا المجال وتتكئ على

فرنســـا تمتلـــك تجربـــة ناجحة في

تاريـــخ ناصع خاصـــة وإنها تمكنت

هذا المجال.

مـــن تحقيق العديد مـــن اإلنجازات

كـــرة بحرينيـــة قادرة علـــى التطور

بشكل مستمر وتحقيق اإلنجازات.

ومـــن جانبـــه ،ثمـــن فراســـي الدور

وبين فراسي أن التعاون الفرنسي

وخال اللقاء بحث ســـمو الشـــيخ

ناصـــر بن حمـــد آل خليفة واهتمام

القدم سيكون له آثار إيجابية على

الســـيد فراســـي التعاون المشـــترك

البحرينيـــة بصـــورة عامـــة وكـــرة

مـــن بينهـــا التتويـــج بلقـــب كأس

الرائد الذي يقوم به ســـمو الشـــيخ

العالم مرتين.

ســـموه الكبيـــر بتطويـــر الرياضـــة

ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفـــة مـــع

القـــدم علـــى وجـــه التحديـــد االمر

فـــي مجـــاالت تطويـــر كـــرة القـــدم

الذي ساهم في تحقيقها للعديد من

البحرينيـــة وصناعتهـــا وكيفيـــة

النجاحـــات المتميـــزة على مختلف

االرتقـــاء بمنظومتهـــا اإلداريـــة

األصعدة ،مشيرا الى أن اإلنجازات

والفنيـــة باإلضافـــة الـــى اكتشـــاف

األخيـــرة التـــي حققهـــا المنتخـــب

المزيـــد مـــن المواهـــب الرياضيـــة

الوطنـــي البحريني على المســـتوى

والعمـــل علـــى صقلهـــا بالصـــورة

اإلقليمـــي والظهـــور المتميز له في

الصحيحة ،كما تم خال االجتماع

البطوالت واالحداث الدولية يؤكد

التطـــرق الـــى صناعـــة كـــرة القـــدم

ســـامة الخطـــة واالســـتراتيجية

وصناعة الرياضة وتأثيرها المباشر

التي يتبعها ســـمو الشيخ ناصر بن

علـــى تطـــور الرياضة ومســـاهمتها

البحرينـــي فـــي مجـــال تطوير كرة

كـــرة القـــدم البحرينيـــة وســـيحقق

المزيد من النجاحات لها من خال
تطويـــر أركانهـــا اإلداريـــة والفنيـــة

واكتشاف المزيد من المواهب في
لعبـــة كرة القـــدم مبديا اســـتعداده
التـــام للتعـــاون ونقـــل الخبـــرات

الفرنســـية فـــي مجـــال تطويـــر
كـــرة القـــدم الـــى مملكـــة البحريـــن

لاســـتفادة مـــن هـــذه التجربـــة
الرائدة التي حققت ظهورا متميزا

لاندية والمنتخبات الفرنسية في

مختلف البطوالت.

لقاءان في ربع نهائي كأس خليفة بن سلمان

األهلــي يواجــه البحريــن ...والنويدرات يتربــص بالحالة
محمد الدرازي

سبورت

فـــي يوم المـــرأة العالمي الـــذي يصادف 8

تقـــام اليوم (الثاثاء) مواجهتـــان ،ضمن الدور ربع النهائي

العميري عتابا إلى وزارة شـــؤون الشباب

األولى األهلي والبحرين في الســـاعة  5:45مســـاء ،وتليها

لكأس خليفة بن سلمان لكرة السلة ،إذ يلتقي في المباراة

مـــارس ،وجهت بطلة ألعـــاب القوى هاجر

مباشـــرة مبـــاراة الحالـــة والنويـــدرات فـــي الســـاعة 7:30

والرياضـــة من خـــال أحـــد تعليقاتها في

مساء ،وتقام المباراتان على صالة مدينة خليفة الرياضية

الحســـاب الرســـمي للوزارة ،اشـــتكت فيه

بمدينة عيسى.

مـــن عـــدم تســـلمها لمكافآت اإلنجـــاز منذ

وترجـــح كفـــة النســـور األهاوية في المبـــاراة األولى على

 5ســـنوات بعـــد مشـــاركتها بـــدورة ألعاب
األنديـــة العربيـــة للســـيدات والتـــي تقـــام

حســـاب غـــزال البحرين ،وذلك عطفا علـــى الفوارق الفنية

هاجر العميري في الدورة األخيرة

بإمـــارة الشـــارقة بدولة اإلمـــارات العربية

الكبيرة بين الفريقين.

المتحـــدة كل ســـنتين رغـــم تحقيقهـــا

بالرغـــم مـــن إحرازنـــا المركـــز األول طول

العام شـــاركنا وحصلنا أيضـــا على المركز

وقالـــت العميـــري معلقـــة على (البوســـت)

نحصل على شيء!!!! ..في كل البطوالت

على المكافآت.”..

عـــام وأنتن بألف خير) الصادر عن الوزارة

التقدير”.

ألعـــاب األنديـــة العربيـــة للســـيدات ..لـــم

النســـخة األخيـــرة التـــي أقيمـــت بشـــهر

للمراكز األولى.

حمـــد آل خليفة في بنـــاء منظومة

الســـنين المتتالية ورغم كل اإلنجازات لم

األول وحققنـــا كأس البطولة ولم نحصل

الخـــاص بتهنئـــة المـــرأة البحرينيـــة (كل

أحـــرز الذهـــب ولكن أيـــن المكافـــآت ،أين

“ ...إننـــي من ضمن المشـــاركين في دورة

وتحدثـــت العميـــري عـــن مشـــاركتها فـــي

فـــي تحقيق  3ميداليات ذهبية متســـائلة

نحصل على مكافآتنا منذ خمس ســـنوات

فبرايـــر الماضـــي معلقة بالقـــول “في هذا

والرياضة أو المسؤول عن هذا اإلنجاز”.

وذكـــرت العميـــري بأنهـــا شـــاركت فـــي
الـــدورة األخيـــرة وهي مصابـــة ونجحت

“أيـــن التقدير من وزارة شـــؤون الشـــباب

ووصـــل األهلي لهذا الدور بعد فوزه الســـهل على حســـاب
ســـماهيج في الـــدور التمهيدي ،فيما تفـــوق البحرين على

االتحاد في الدور نفسه.

وســـيتأهل الفائـــز الليلـــة لمواجهـــة الفريق الفائـــز من لقاء
المحـــرق ومدينة عيســـى ،في الـــدور نصـــف النهائي الذي

سيقام بنظام األفضلية من  3مواجهات.

وفـــي المبـــاراة الثانيـــة ،يأمـــل فريـــق الحالة فـــي مواصلة
نتائجـــه اإليجابيـــة هذا الموســـم وخطـــف بطاقـــة التأهل

الثانيـــة للمربـــع الذهبـــي أمـــام المنافـــس العنيـــد فريـــق

النويدرات المتربص بعامة الفوز.

وكان الحالـــة قـــد وصل لهذا الدور عقب فوزه على ســـترة
فـــي الدور التمهيـــدي ،فيما أطاح النويـــدرات بالنجمة من

الدور نفسه.

وســـيتأهل الفائـــز لمواجهة الفريق الفائز مـــن لقاء المنامة

والرفاع ،في الدور نصف النهائي.

تعقيم الصاالت وفريق طبي وأجهزة للفحص الحراري
ضاحية السيف  -اللجنة األولمبية

اليوم

فـــي إطـــار حـــرص اللجنـــة األولمبيـــة

البحرينيـــة علـــى ســـامة وصحـــة كافـــة

الرياضييـــن في المملكة ،تـــم االتفاق مع

التاريخ

مستشـــفى الملك حمـــد الجامعي إلجراء
الفحوصـــات الطبيـــة علـــى الاعبيـــن

الخبر

واإلدارييـــن والمدربيـــن والحـــكام قبـــل
دخـــول المباريـــات الرســـمية داخـــل

جهة النشر

الصـــاالت المغلقـــة (المســـابقات) لكافـــة

االتحـــادات الرياضيـــة ابتـــداء مـــن يـــوم
االثنيـــن  9مـــارس  ،2020وذلـــك كإجراء

الصفحة

احتـــرازي للوقايـــة من انتشـــار فايروس
الكورونا (كوفيد .)-19

العدد

وأكـــدت إيمـــا اســـماعيل المنصـــوري

األمين العام المســـاعد للعمليات باللجنة

اإللكتروني
الرابط
األولمبيـــة علـــى صحـــة
حـــرص اللجنـــة

األولمبيـــة البحرينيـــة بأنـــه انطاقـــا من

وســـامة جميع مرتادي الصاالت المغلقة

تـــم اإلتفـــاق مـــع مستشـــفى الملـــك حمد

بيانات الخبر

الجامعـــي إلجـــراء فحوصـــات لجميـــع

الاعبين والفنييـــن واإلداريين والحكام
قبـــل انطـــاق المباريـــات من قبـــل فريق
طبـــي متخصـــص مـــن مستشـــفى الملك

حمـــد الجامعـــي واتخـــاذ إجـــراءات

التعقيـــم الازمـــة للصـــاالت التـــي تقـــام

فيها المباريات بما يســـاهم في الحد من

انتشار هذا الفايروس.

النقيب نورة بوجليع

إيما المنصوري

وأضافت المنصـــوري بأنه تم االتفاق مع

الفحوصات لنشر الطمأنينة والوعي بين

خاص.

()Mircrosafe&Sanitizers

وعبـــرت المنصـــوري عن خالص شـــكرها

بوجليع نائب مدير مستشفى الملك حمد

الطاقـــم الطبـــي قبـــل ســـاعة مـــن بـــدء

الجامعـــي علـــى تعاونهـــم واهتمامهـــم،

بخصـــوص الفايـــروس (لعـــدد حوالي 70

األمر الـــذي يعكس دور المستشـــفى في

توفيـــر التغطية اإلعاميـــة الازمة لهذه

عـــام ودعـــم الحركـــة الرياضيـــة بشـــكل

المستشـــفى على توفير بعض المعقمات

المواطنين في هذا الشأن.

وإرشادات اســـتخدامها ،فيما سيتواجد

وتقديرهـــا لمستشـــفى الملـــك حمـــد

المباريـــات إلجـــراء الفحوصـــات الازمة

وذلك في إطار التعاون الثنائي المشترك

شـــخصا خال نصـــف ســـاعة تقريبا) مع
ً

تعزيـــز الصحـــة العامة بالمجتمع بشـــكل

الازمـــة

شعار اللجنة األولمبية 2020

ســـيوفر  3أجهـــزة للفحـــص الحـــراري

المختص مباشرة.

وفنيين ( 10أشـــخاص تقريبا) مع تواجد

الصـــاالت التابعـــة لإلتحـــادات الرياضية

وبدورهـــا ،أكـــدت النقيـــب نـــورة عبدهللا

وفريـــق طبـــي متكامـــل يضـــم ممرضين

الجامعـــي أن تلـــك الفحوصـــات الطبيـــة

ممثل عن كل اتحـــاد رياضي ،وفي حال

التي ســـيقوم بها المستشـــفى تصب في

أهميـــة التصدي لفايروس كورونا والحد
من انتشـــاره في المجتمع والحفاظ على

سامة الرياضيين.

وأوضحـــت بوجليـــع أن المستشـــفى

شعار مستشفى الملك حمد الجامعي

االشـــتباه بارتفـــاع درجـــات الحـــرارة أو

أيـــة مؤشـــرات أخرى علـــى اإلصابة بهذا
الفايـــروس ســـيتم تطبيـــق اإلجـــراءات

المعتمدة مـــن قبـــل وزارة الصحة وذلك
بعـــزل الشـــخص ونقلـــه للمستشـــفى

وبناء علـــى االتفاق ســـيتم كذلك تعقيم

قبـــل بـــدء المباريات ،وتوفيـــر المعقمات
الازمـــة ،كمـــا ســـيتم تعقيـــم الحافـــات

المخصصـــة لنقل الاعبين وذلك حســـب
تعليمـــات وزارة الصحـــة ،كمـــا ســـيتم
توفيـــر معقمات فـــي مداخـــل الحافات

وملصقات ارشادية توعوية.
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