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AGQRƒdG ¢ù∏ée á°ù∏L ó©H øY ¢SCGôàj AGQRƒdG ¢ù«FQ ..ó¡©dG »dh Qƒ°†ëH

¬à«ªæJh ø``WƒdG AÉ``æH »a ø``jôëÑdG ∫É``ªY Qhó``H ó``«°ûj √ƒ``ª°S
»°VGQC’Gh á«æÑªdG äGQÉ≤©dG ¿hÉ©àdG ¢``ù∏ée ∫hO »æWGƒe ∂∏ªJ ¿ƒfÉb πjó©J ≈∏Y ≥aGƒj ¢``ù∏éªdG

≥``FÉ≤ëdG π``≤fh Üƒ``©°ûdG ô``jƒæJ »``a á``«eÉ°S á``dÉ°SQ …ODƒ``J á``aÉë°üdG :AGQRƒ``dG ¢``ù«FQ
ábÉ«°S ÜQó````e 829h ..äÉ```°```UÉ```Ñ```dGh ∑ô``à``°``û``ª``dG π``≤``æ``dGh Iô`````LC’G ¥Gƒ```°```S ø```e 950 º```YO
∫ÉØWC’G ¢VÉjQ »a á∏eÉY z422{ `d á∏eÉc ÖJGhôdG ™aO
ô¡°TCG áKÓK Ió``ªd áfÉ°†ëdG QhO »``a á``∏eÉY z102{ h
á«HÉ≤ædG º¡JÉª«¶æJh ∫Éª©dG Oƒ¡L ≈∏Y √ƒª°S Ék «æãe ,¬à«ªæJh
á«dÉª©dG äÉÑ°ùàμªdG ≈∏Y á¶aÉëªdGh πª©dG áÄ«H ø«°ùëJ »a
∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†ëd ôgGõdG ó¡©dG »a â≤≤ëJ »àdG
.áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y øH óªM
ÖMÉ°U ócCG áaÉë°üdG ájôëd »ªdÉ©dG Ωƒ«dG áÑ°SÉæªHh
É¡JófÉ°ùeh áeƒμëdG º``YO AGQRƒ`` dG ¢ù«FQ »μ∏ªdG ƒª°ùdG
ôjƒæJ »``a á«eÉ°ùdG É¡àdÉ°SQ …ODƒ``J »μd áaÉë°üdG ájôëd
¢ùμ©J IBGôe ÉgQÉÑàYÉH ΩÉ©dG …CGô∏d ≥FÉ≤ëdG π≤fh Üƒ©°ûdG
.™ªàéªdG ¬H êƒªj Ée

ºjó≤àd »fhôàμd’G π°UGƒàdG π«©ØJh
.äÉeóîdG √òg
≈∏Y AGQRƒ``dG ¢ù∏ée ≥aGh :Ék ©HÉ°S
ÜGƒædG ¢ù∏ée øe Ωó≤e áÑZôH ìGôàbG
πc »``a πeÉμàe ÇQGƒ`` W õ``cô``e AÉ``°`û`fE’
¿ƒμj øjôëÑdG äÉ¶aÉëe øe á¶aÉëe
ä’É``ë`dG ™«ªL ÜÉ©«à°SG ≈∏Y Gk QOÉ`` `b
.áFQÉ£dG
≈∏Y AGQRƒ``dG ¢ù∏ée ≥``aGh :Ék æeÉK
ÜGƒædG ¢ù∏ée øe Ωó≤e áÑZôH ìGôàbG
¢üØMóL á``°`SQó``e ô``jƒ``£`Jh á©°Sƒàd
∞∏ch ,ø``«`æ`Ñ`∏`d á``«`YÉ``æ`°`ü`dG á``jƒ``fÉ``ã` dG
êGQOEÉH º«∏©àdGh á«HôàdG IQGRh ¢ù∏éªdG
.á«FÉ°ûf’G IQGRƒdG á£N øª°V ∂dP
≈∏Y AGQRƒ``dG ¢ù∏ée ≥aGh :Ék ©°SÉJ
á«æμ°S äGó`` Mh íæªH á``Ñ`Zô``H ìGô``à` bG
øjòdG »æWƒdG øjôëÑdG Öîàæe »ÑYÓd
øe »Hô©dG è«∏îdG ¢SCÉc ádƒ£H GhRôMCG
¥É≤ëà°SG ô«jÉ©eh •hô°T º¡«∏Y ≥Ñ£æJ
.á«fÉμ°SE’G áeóîdG

´ƒªée ≠∏H å«M »fÉÑªdGh »ë°üdG
á°übÉæe 32 âMôW »àdG äÉ°übÉæªdG
â«°SQCG Éª«a ,QÉ``æ`jO ¿ƒ«∏e 92 áØ∏μH
»a QÉæjO ¿ƒ«∏e 16 áØ∏μH á°übÉæe 24
.áKÓãdG äÉYÉ£≤dG
AGQRƒ`` `dG ¢ù∏ée ≥`` aGh :Ék ` °` ù` eÉ``N
á«æWƒdG áæé∏dG ø«H ºgÉØJ Iôcòe ≈∏Y
áμ∏ªªH »``fÉ``°` ù` fE’G »`` dhó`` dG ¿ƒ``fÉ``≤` ∏` d
¿ƒfÉ≤∏d á``«`eƒ``≤`dG á``æ`é`∏`dGh ø``jô``ë`Ñ`dG
ô°üe á``jQƒ``¡`ª`é`H »``fÉ``°` ù` fE’G »``dhó``dG
¿hÉ©àdG õjõ©J ≈``dEG ±ó``¡` Jh á«Hô©dG
¿ƒfÉ≤dÉH »YƒdG ô°ûf »a ø«àæé∏dG ø«H
áaó¡à°ùªdG äÉ``Ä`Ø`dG Ö``jQó``Jh »``dhó``dG
á«fóªdG á«ª«∏©àdG äÉ``°`ù`°`SDƒ`ª`dG »``a
.ájôμ°ù©dGh
≈∏Y AGQRƒdG ¢ù∏ée ≥aGh :Ék °SOÉ°S
ÜGƒædG ¢ù∏ée øe Ωó≤e áÑZôH ìGôàbG
É¡eó≤J »``à`dG äÉ``eó``î`dG ™``jRƒ``J ¿CÉ`°`û`H
¿hO á«YÉªàL’G á«ªæàdGh πª©dG IQGRh
,É¡d á©HÉàdG õcGôªdG áaÉc ≈∏Y AÉæãà°SG

ºYO ∞dÉëJ ¿ÓYEÉH ÖMôJ øjôëÑdG
IOƒY IQhô°V ø``ª«dG »a á«Yô°ûdG
≥HÉ°ùdG É¡©°Vh ≈dEG ¿óY »a ´É°VhC’G
ºYO ∞dÉëJ øe Iô«îdG IƒYódG
¢üf ÉªH Ωõà∏J ¿CGh ,á«Yô°ûdG
≈∏Y ÉXÉØM ¢VÉjôdG ¥ÉØJG ¬«∏Y
»æª«dG Ö©°û∏d É«∏©dG áë∏°üªdG
áeÓ°Sh øª«dG Ió``Mhh ≥«≤°ûdG
¿CGh ,√QGô`` ≤` `à` `°` `SGh ¬`` «` `°` `VGQCG
øe á«æª«dG Oƒ¡édG πc ôaÉ°†àJ
áHQÉëeh ádhódG IOÉ©à°SG π``LCG
∫Ó``MEGh á``«` HÉ``gQE’G äÉª«¶æàdG
≥«≤°ûdG øª«dG ´ƒHQ »a ΩÓ°ùdG
É¡à«dBGh á«é«∏îdG IQOÉÑª∏d É≤ah
QGƒ``ë`dG äÉ``Lô``î` eh ájò«ØæàdG
¢ù∏ée QGô``bh πeÉ°ûdG »æWƒdG
.2216 øeC’G

á``«` LQÉ``N IQGRh â`` Ñ` `MQ
∞dÉëJ ¿Ó``YEÉ`H øjôëÑdG áμ∏ªe
ájQƒ¡ªédG »``a á«Yô°ûdG º``YO
´É°VhC’G IOƒY IQhô°V á«æª«dG
,≥HÉ°ùdG É¡©°Vh ≈``dEG ¿ó``Y »``a
∞``dÉ``î`J äGƒ`` £` `N …CG AÉ```¨` `dEGh
»a ´Gô`` °` `SE’Gh ¢``VÉ``jô``dG ¥É``Ø` JG
≥ØàªdG QÉWE’G √QÉÑàYÉH ,√ò«ØæJ
IOƒ``Yh ±ƒØ°üdG ó«Mƒàd ¬«∏Y
øeC’G ≥«≤ëJh ádhódG äÉ°ù°SDƒe
.øª«dG »a QGô≤à°S’Gh
á«LQÉîdG IQGRh â``Hô``YCGh
™«ªL ÜhÉéàJ ¿CG »a É¡∏eCG øY
√ò``g ™```e á``«` æ` ©` ª` dG ±Gô`` ` ` ` WC’G

áæ°ùd (40) º``bQ ¿ƒfÉ≤H Ωƒ°SôªdG ø``e
¢ù∏ée ∫hO »æWGƒe ∂∏ªJ ¿CÉ°ûH 1999
äGQÉ≤©∏d á«Hô©dG è«∏îdG ∫hód ¿hÉ©àdG
øjôëÑdG áμ∏ªe »a »``°`VGQC’Gh á«æÑªdG
¿hDƒ°ûdGh ∫ó``©`dG ô``jRh ¬°VôY …ò``dGh
.±ÉbhC’Gh á«eÓ°SE’G
ô«°S AGQRƒ``dG ¢ù∏ée ™HÉJ :Ék `©`HGQ
QÉ``L Ék `jƒ``ª`æ`J Ék `Yhô``°`û`e 96 »``a π``ª`©`dG
¿ƒ«∏e 311 »dGƒM áØ∏μH Ék «dÉM Égò«ØæJ
´É£b »``a É``Yhô``°`û`e 15 É``¡`æ`e ,QÉ``æ``jO
49h ,QÉæjO ¿ƒ«∏e 129 áØ∏μH ¥ô£dG
»ë°üdG ±ô``°`ü`dG ´É``£`b »``a ÉYhô°ûe
ÉYhô°ûe 32h ,QÉæjO ¿ƒ«∏e 118 áØ∏μH
¿ƒ«∏e 64 áØ∏μH »``fÉ``Ñ`ª`dG ´É``£` b »``a
AGQRƒ``dG ¢ù∏ée ¢Vô©à°SG Éªc ,QÉæjO
ôjRh øe áYƒaôªdG IôcòªdG ∫Ó``N øe
§«£îàdGh äÉjó∏ÑdGh ∫É¨°TC’G ¿hDƒ°T
âMôW »``à` dG äÉ``°`ü`bÉ``æ`ª`dG »``fGô``ª` ©` dG
ΩÉ``©`dG ø``e ∫hC’G ™``Hô``dG »``a â``«` °` SQCGh
±ô°üdGh ¥ô£dG äÉYÉ£b »a …QÉédG

ájQGRƒdG áæé∏dG ¬H â°UhCG …òdG ƒëædG
É¡°VôYh á«©jô°ûàdGh á«fƒfÉ≤dG ¿hDƒ°û∏d
¢ù«FQ AGQRƒ`` `dG ¢ù∏ée ¢``ù`«`FQ Ö``FÉ``f
.áæé∏dG
AGQRƒ`` ` `dG ¢``ù` ∏` é` e ≥`` ` aGh :Ék ` `ã` `dÉ`` K
∫hO »æWGƒe ∂∏ªJ ¿ƒfÉb πjó©J ≈∏Y
á«Hô©dG è«∏îdG ∫hó``d ¿hÉ©àdG ¢ù∏ée
áμ∏ªe »a »°VGQC’Gh á«æÑªdG äGQÉ≤©∏d
¥ôW øe …CÉH ∂∏ªàdG ºàj å«ëH øjôëÑdG
á«°UƒdÉH hCG Ék fƒfÉb IQô≤ªdG ±ô°üàdG
≈∏Y ∫ƒ°üëdG ó©H ∂``dPh ,çGô«ªdÉH hCG
á«eÓ°SE’G ¿hDƒ°ûdGh ∫ó©dG ôjRh á≤aGƒe
ÉgOóëJ »àdG ≥WÉæªdG »``ah ±É``bhC’Gh
»``fGô``ª`©`dG §«£îà∏d É``«`∏`©`dG á``æ`é`∏`dG
Qó°üj »àdG äGAGô`` LE’Gh óYGƒ≤dG ≥ah
∫ó``©` dG ô`` `jRh ø``e äGQGô`` ` b É``gó``jó``ë`à`H
Qôbh ,±É``bhC’Gh á«eÓ°SE’G ¿hDƒ°ûdGh
≥ah ¿ƒ``fÉ``b ´hô``°`û`e á``dÉ``MEG ¢ù∏éªdG
≈dEG ájQƒà°SódGh á«fƒfÉ≤dG äGAGô``LE’G
≈``dhC’G IOÉ``ª`dG πjó©àH ÜGƒ``æ`dG ¢ù∏ée

QÉæjO 300 RhÉéàj ’ ≠∏ÑªH äÓaÉëdGh
á«fÉãdG á¶ØëªdGh ,ô¡°TCG 3 Ióe Ék jô¡°T
RhÉéàj ’ ≠∏ÑªH ábÉ«°S ÜQóe 829 ºYód
’CG ≈∏Y ô¡°TCG 3 Ióe Éjô¡°T QÉæjO 300
¢TÉ©e hCG …QÉ``é`J πé°S º¡jód ¿ƒ``μ`j
™aO AGQRƒ``dG ¢ù∏ée Qôb Éª«a ,…óYÉ≤J
á∏eÉY 422 ¬Yƒªée Éªd á∏eÉc ÖJGhôdG
»a á∏eÉY 102 h ∫É``Ø` WC’G ¢``VÉ``jQ »``a
º¡«∏Y øeDƒªdG ô«Z ø``e áfÉ°†ëdG QhO
øe »YÉªàL’G ø«eCÉà∏d áeÉ©dG áÄ«¡dG »a
3 Ióªd (ø«μªJ) πª©dG ¥hóæ°U ∫Ó``N
.ô¡°TCG
≈∏Y AGQRƒ`` dG ¢ù∏ée ≥``aGh :Ék «fÉK
AÉ°ûfEG Ωƒ°Sôe πjó©àH Ωƒ°Sôe ´hô°ûe
áØ«∏N ∫BG ∑QÉ``Ñ` e ø``H óªëe á``«`ª`jOÉ``cCG
õ«éj å``«`M á«°SÉeƒ∏HódG äÉ``°`SGQó``∏`d
á«ªjOÉcCÓd AÉæeCG ¢ù∏ée π«μ°ûJ πjó©àdG
áà°S øe πμ°ûjh á«LQÉîdG ôjRh á°SÉFôH
á«LQÉîdG IQGRh »Ñ°ùàæe øe AÉ°†YCG
AÉæH Ωƒ°Sôe º¡à«ª°ùàH Qó°üj ºgô«Zh
≈∏Y ∂dPh ,á«LQÉîdG ôjRh ¢VôY ≈∏Y

∫BG ¿Éª∏°S øH áØ«∏N ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ¢SCGQ
ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U Qƒ°†ëH AGQRƒdG ¢ù«FQ áØ«∏N
ÖFÉædG ≈∏YC’G óFÉ≤dG ÖFÉf ó¡©dG »dh áØ«∏N ∫BG óªM øH ¿Éª∏°S
…òdG AGQRƒdG ¢ù∏ée ´ÉªàLG AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«Fôd ∫hC’G
óbh .ø«æK’G ¢ùeCG ìÉÑ°U »FôªdG ∫É°üJ’G á«æ≤àH ó©H øY ó≤Y
¢ù∏éªd ΩÉ©dG ø«eC’G ô°UÉædG ≈°ù«Y øH ô°SÉj QƒàcódG ≈dOCG
:»dÉàdG íjô°üàdÉH á°ù∏édG Ö≤Y AGQRƒdG
äGõéæªH AGQRƒ``dG ¢ù«FQ »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U OÉ°TCG
øWƒdG AÉæH »a ºgQhóHh ájƒªæàdG Iô«°ùªdG »a øjôëÑdG ∫ÉªY

.ô°UÉædG ô°SÉj .O |
¢Shô«a QÉ``°`û`à`fG ø``e ø``gGô``dG ™``°`Vƒ``dG
¢ù∏ée Qô`` b ,(19-ó`` «` `aƒ`` c) É`` fhQƒ`` c
≈``dhC’G ø«à¶Øëe ¢ü«°üîJ AGQRƒ`` dG
Iô``LC’G äGQÉ«°S ¥Gƒ°S øe 950 ºYód
äÉ``°`UÉ``Ñ`dGh ∑ô``à`°`û`ª`dG π``≤`æ`dG ¥Gƒ``°` Sh

»μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ¬Lh Égó©H
AGOCG ø``Y ôjô≤J ™``aô``H AGQRƒ`` `dG ¢ù«FQ
áYô°S å``«` M ø``e »``æ` Wƒ``dG ±É``©``°``SE’G
±É©°SE’G äÉeóN ∫ƒ°Uhh áHÉéà°S’G
ø«HÉ°üªdGh ≈°Vôª∏d Ö°SÉæªdG âbƒdG »a
á``∏`eÉ``©`dG QOGƒ`` μ` `dG iƒ``à` °` ù` eh IAÉ`` Ø` `ch
§£îdG π``X »``a ±É``©`°`SE’G äÉ``eó``N »``a
™e Ö°SÉæàj ÉªH á«ÑjQóàdGh ájôjƒ£àdG
.á«dÉëdG á«FÉæãà°S’G ±hô¶dG
»``a ¢``ù``∏``é``ª``dG ô`` ¶` `f ∂`` ` `dP ó`` ©` `H
¬dÉªYCG ∫hóL ≈∏Y áLQóªdG äÉYƒ°VƒªdG
:»∏j Ée äGQGô≤dG øe É¡fCÉ°ûH òîJGh
ÖMÉ°U ô``eCG ò«ØæJ QÉ``WEG »``a :’k hCG
äÉ¡«LƒJh AGQRƒdG ¢ù«FQ »μ∏ªdG ƒª°ùdG
ÖFÉf ó¡©dG »dh »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U
¢ù«Fôd ∫hC’G Ö``FÉ``æ`dG ≈``∏` YC’G ó``FÉ``≤` dG
Iô``FGO ™«°SƒJ ¿CÉ°ûH AGQRƒ```dG ¢ù∏ée
á«dÉªdG áeõëdG èeGôH øe øjó«Øà°ùªdG
èeGôÑdG ø``e IOÉØà°S’ÉH ájOÉ°üàb’Gh
(ø«μªJ) π``ª`©`dG ¥hó``æ`°`ü`d á«∏jƒªàdG
AGôL IQô°†àªdG äÉÄØdG ¢†©H ºYO »a

بيانات الخبر
AGQRƒdG ¢ù∏ée äGQGô≤d Gò«ØæJ
اليوم

zäÉ```æ```«```eCÉ```à```dG{h zø```«```μ```ª```J{h zπ```ª```©```dG{ ø``«``H á``∏``é``©`التاريخ
`à``°``ù``e á```«```dBG
ΩOÉ``≤``dG ô``¡``°``û``dG á```jGó```H Ió``«``Ø``à``°``ù``ª``dG äÉ``Ä``Ø``∏``d Ö```JGhô```dG
 الخبر±ô``°``ü``d

.»WÉHôªdG ¿ÉªjEG |

.πª©dG IQGRh π«ch |

…ò«ØæàdG ¢ù«FôdG äócCG ,¬JGP ¥É«°ùdG »ah
¿CG »WÉHôªdG ¿ÉªjEG »YÉªàL’G ø«eCÉàdG áÄ«¡d
äÉ≤ëà°ùe ™«ªL ±ô°üà°S á«YÉªàL’G äÉæ«eCÉàdG
äÉeƒ∏©ªdG ∫ÉªàcG ∫ÉM »a IQô°†àªdG äÉÄØdG
á«ÑdÉZ ¿CG áë°Vƒe ,áÄ«¡dG ió``d äÉ``fÉ``«`Ñ`dGh
,äÉæ«eCÉàdG »``a ø«∏é°ùe Gƒ°ù«d øjó«Øà°ùªdG
ób IQƒcòªdG ø¡ªdG »a ø«∏eÉ©dG ¢†©H ¿CG Éª«a
Ió«°ûe ,É≤Ñ°ùe ÉjQÉ«àNG äÉæ«eCÉàdG »a Gƒ∏é°S
AGQRƒ`` `dG ¢ù∏ée ø``e á``ª`jô``μ`dG äÉ``¡`«`Lƒ``à`dÉ``H
Iô``FGO ™«°Sƒàd ø«à«dÉe ø«à¶Øëe ¢ü«°üîàH
´É°VhC’G ÖÑ°ùH á«dÉªdG áeõëdG øe øjó«Øà°ùªdG
.ÉfhQƒc ¢Shô«a QÉ°ûàfG πX »a áægGôdG

äÓaÉëdGh äÉ°UÉÑdGh ∑ôà°ûªdG π≤ædG ¥Gƒ°Sh
’ …ô¡°T ÖJGôH ∫ÉØWC’G ¢VÉjQ »a ¿ƒ∏eÉ©dGh
¿CG …ô°ShódG í°VhCG å«M ,QÉæjO 300`dG RhÉéàj
á∏é©à°ùe á«dBG ™°Vh »a äCGóH á«æ©ªdG äÉ¡édG
ô¡°ûdG ájGóH ∫ÓN øjó«Øà°ùªdG ÖJGhQ ±ô°üd
.πÑ≤ªdG
»a äCGó``H πª©dG IQGRh ¿CG …ô°ShódG ó``cCGh
äÉeƒ∏©eh AÉª°SG ™«ªéH äÉæ«eCÉàdG áÄ«g ójhõJ
,º``Yó``dG É¡∏ª°ûj »``à`dG äÉYÉ£≤dG »``a ø«∏eÉ©dG
ºYódG ≈∏Y ∫ƒ°üëdG •hô``°`T ø``e ¿CG É kë°Vƒe
ÖJGQ hCG …QÉéJ πé°S ¬jód ó«Øà°ùªdG ¿ƒμj ’CG
.…óYÉ≤J

جهة النشر

:»°ùæe π°VÉa Öàc

á``«`ª`æ`à`dGh π``ª` ©` dG IQGRh π`` «` `ch ∞``°` û` c
zè«∏îdG QÉÑNCG{`d …ô°ShódG ìÉÑ°U á«YÉªàL’G
á«YÉªàL’G á``«`ª`æ`à`dGh π``ª`©`dG IQGRh ¿CG ø``Y
áÄ«gh ø«μªJ πª©dG ¥hóæ°U ™``e ¿hÉ©àdÉHh
ò«ØæJ »`` a äCGó`` ` `H ó`` b »``YÉ``ª` à` L’G ø``«` eCÉ` à` dG
»μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U øe áªjôμdG äÉ¡«LƒàdG
AGQRƒdG ¢ù«FQ áØ«∏N ∫BG ¿Éª∏°S øH áØ«∏N ô«eC’G
á«dÉªdG áeõëdG øe øjó«Øà°ùªdG IôFGO ™«°SƒàH
QÉ°ûàfG ø``e IQô°†àªdG äÉÄØdG ¢†©H º``YO »``a
IôLC’G äGQÉ«°S ÜÉë°UCG ºgh ÉfhQƒc ¢Shô«a

الصفحة
العدد

الرابط اإللكتروني

3

Ω2020 πjôHCG 28 - `g1441 ¿É°†eQ 5 AÉKÓãdG - ¿ƒ©HQC’Gh á°ùeÉîdG áæ°ùdG - (15376) Oó©dG

»μfÓjô°ùdG √ô«¶f øe É«ØJÉg ’É°üJG ≈≤∏J √ƒª°S

zÉfhQƒc{ …ó``ëJ á¡LGƒªd »``dhO øeÉ°†J ≈``dEG ƒYój AGQRƒ``dG ¢``ù«FQ

.ÉμfÓjô°S AGQRh ¢ù«FQ |
ÉfhQƒc ¢Shô«a áëFÉéd …ó°üàdG
É¡Ñ©°Th áμ∏ªª∏d É«æªàe ,óéà°ùªdG
.AÉªædGh ô«îdG πc ≥jó°üdG

.AGQRƒdG ¢ù«FQ ƒª°S |
AGQRh ¢`` ù` `«` `FQ OÉ`` ` `°` ` ``TCGh
äÉMÉéædÉH ,ÉμfÓjô°S ájQƒ¡ªL
»a øjôëÑdG áμ∏ªe É¡≤≤ëJ »àdG

¿É``ª` jEG ¢``ù`μ`©`j É``ª` H ,º``¡` d ΩRÓ`` `dG
á«fÉ°ùfE’G º«≤dÉH É¡μ°ùªJh áμ∏ªªdG
.ºdÉ©dG Üƒ©°T ™ªéJ »àdG á∏«ÑædG

§`` `HGhô`` `H √ƒ`` ª` `°` `S √ƒ`` ` ` `fh
ájQƒ¡ªL ™``e á≤«KƒdG ábGó°üdG
√ó¡°ûj É``eh ,á≤jó°üdG ÉμfÓjô°S
Qƒ£J ø``e øjó∏ÑdG ø«H ¿hÉ``©`à`dG
äÉeÉ¡°SEÉH √ƒª°S Gó«°ûe ,ôªà°ùe
º``YO »``a á``«`μ`fÓ``jô``°`ù`dG á``«`dÉ``é`dG
áμ∏ªe »a Qƒ£àdGh AÉªædG Iô«Jh
.øjôëÑdG
Góæ«gÉe ádhO ôÑY ,¬ÑfÉL øe
ájQƒ¡ªL AGQRh ¢ù«FQ É°ùμHÉLGQ
á«cGôà°T’G á«WGô≤ªjódG ÉμfÓjô°S
≥«ª©dG √ô``jó``≤` J ø``Y ,á``≤`jó``°`ü`dG
ô``«`eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°üd
¢ù«FQ áØ«∏N ∫BG ¿Éª∏°S øH áØ«∏N
áμ∏ªe áeƒμM ¬eó≤J Éªd AGQRƒ``dG
AÉæHCÉH ΩÉªàgGh ájÉYQ øe øjôëÑdG
»a áª«≤ªdG á«μfÓjô°ùdG á«dÉédG
øe áμ∏ªªdG √òîàJ É``eh ,áμ∏ªªdG
º¡àjÉªëd á``jRGô``à` MG äGAGô`` ` `LEG
êÓ©dGh á«Ñ£dG ájÉYôdG ºjó≤Jh

»μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ≈≤∏J
∫BG ¿É``ª` ∏` °` S ø`` H á``Ø` «` ∏` N ô```«` `eC’G
’É``°`ü`JG AGQRƒ`` ` dG ¢``ù`«`FQ áØ«∏N
Góæ«gÉe á`` dhO ø``e ¢``ù` eCG É«ØJÉg
ájQƒ¡ªL AGQRh ¢ù«FQ É°ùμHÉLGQ
á«cGôà°T’G á«WGô≤ªjódG ÉμfÓjô°S
á«FÉæãdG äÉbÓ©dG ∫hÉæJ ,á≤jó°üdG
πÑ°Sh ø«≤jó°üdG ø``jó``∏`Ñ`dG ø``«`H
.ä’ÉéªdG ∞∏àîe »a Égôjƒ£J
»μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ócCGh
πª©dG á``«` ª` gCG AGQRƒ`` ` `dG ¢``ù` «` FQ
»``dhó``dG ø``eÉ``°` †` à` dGh ∑ô``à` °` û` ª` dG
¬∏ãªj …ò``dG …óëàdG á¡LGƒe »a
ÉfhQƒc ¢Shô«a áëFÉL QÉ°ûàfG
√ƒª°S Gkô«°ûe ,ºdÉ©dG »a óéà°ùªdG
Oƒ¡éd øjôëÑdG áμ∏ªe IófÉ°ùe ≈dEG
»a á≤jó°üdG ÉμfÓjô°S ájQƒ¡ªL
,áëFÉédG √ò``g ô£îd …ó``°`ü`à`dG
É¡Ñ©°Th ÉμfÓjô°ùd √ƒª°S É«æªàe
.á«aÉ©dGh áeÓ°ùdG ΩGhO ≥jó°üdG

√ô«¶f ™``e åëÑj á``«``LQÉ``î``dG ô```jRh
á«FÉæãdG äÉbÓ©dG ôjƒ£J πÑ°S »JGQÉeE’G
äÉbÓ©dG åëHh ,∑QÉÑªdG ¿É°†eQ ô¡°T ∫ƒ∏M áÑ°SÉæªH
πÑ°Sh ø«≤«≤°ûdG øjó∏ÑdG ø«H áªFÉ≤dG Ió«WƒdG ájƒNC’G
¿hÉ©àdGh ,ä’ÉéªdG ∞∏àîe »a Égôjƒ£Jh Égõjõ©J
óéà°ùªdG ÉfhQƒc ¢Shô«a áëFÉL á¡LGƒªd ∑ôà°ûªdG
.É¡JÉ«YGóJ øe óëdGh

á«∏«¨°ûàdG ∞«dÉμàdG ¢ü«∏≤J ¿CÉ°ûH
äÉÑ∏W ô``jô``ª` J ≈``∏` Y QÉ``°` ü` à` b’Gh
øμªj ’ »àdG ájQhô°†dG AGô°ûdG
â°Vô©à°SG ∂dP Aƒ°V »ah ,É¡∏«LCÉJ
áMôà≤ªdG ô«jÉ©ªdG øe á∏ªL áæé∏dG
ájQhô°†dG AGô°ûdG äÉÑ∏W º««≤àd
.QƒcòªdG QGô≤dG ò«ØæJ ºYój ÉªH
á°ûbÉæe ´ÉªàL’G ∫ÓN iôLh
AGô°ûdG äÉÑ∏Wh ™jQÉ°ûªdG øe OóY

.áæμªe IOƒL ≈∏YCÉHh
á``æ` é` ∏` dG â``°` û` bÉ``f ∂`` ` dP ó``©``H
™``jQÉ``°` û` ª` dG ô``«` °` S äGó``é``à``°``ù``e
äÉahô°üªdGh áæé∏dÉH á«æ©ªdG
PEG ,á«eƒμëdG äÉ¡é∏d á«∏«¨°ûàdG
øY QOÉ°üdG QGô≤dG ¢VGô©à°SG ºJ
á«dÉªdG ¿hDƒ°û∏d ájQGRƒdG áæé∏dG
≈∏Y »dÉªdG ¿RGƒàdGh ájOÉ°üàb’Gh
ø«°ùªîdGh ådÉãdG É¡YÉªàLG Aƒ°V

áeÉîa ≈dEG áÄæ¡J á«bôH ióØªdG OÓÑdG πgÉY áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y øH óªM ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†M å©H
.√OÓÑd ájôëdG Ωƒj iôcP áÑ°SÉæªH ∂dPh ,É``«≤jôaEG Üƒ`æL á``jQƒ¡ªL ¢ù``«FQ GRƒaÉeGQ πjô«°S ¢ù«FôdG

¿ƒ``«dGô«°S ∫Ó``≤à°SG iô``còH Å``æ¡j ∂``∏ªdG
ájQƒ¡ªL ¢ù«FQ ƒ«H GOÉe ¢Sƒ«dƒL ¢ù«FôdG áeÉîa
.√OÓH ∫Ó≤à°SG iô`cP áÑ°SÉæªH ∂dPh ,¿ƒ«dGô«°S

øH óªM ∂∏ªdG á``dÓ``é`dG ÖMÉ°U Iô°†M å©H
≈dEG áÄæ¡J á«bôH ióØªdG OÓÑdG πgÉY áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y

»æWƒdG Ωƒ«dÉH ƒ``ZƒJ ¢ù«FQ Åæ¡j OÓÑdG π``gÉY
áeÉîa ≈dEG áÄæ¡J á«bôH ióØªdG OÓÑdG πgÉY áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y øH óªM ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†M å©H
.√OÓÑd »æWƒdG Ωƒ«dG áÑ°SÉæªH ∂dPh ,ƒ`ZƒJ ájQƒ¡ªL ¢ù«FQ »Ñ¨æ«°SÉæZ ÉªjRƒ°ùjEG Qƒa ¢ù«FôdG

ø``e ô``μ°T »``à«bôH ≈``≤∏àj AGQRƒ``dG ¢``ù«FQ
á``«°ùfƒàdG á``eƒμëdG ¢``ù«FQh ó``fÓjÉJ ∂``∏e
¢``SÉ``«` dG ø`` e ,á`` «` `HGƒ`` L ô``μ` °` T
á``eƒ``μ` ë` dG ¢``ù` «` FQ ñÉ``Ø` î` Ø` dG
≈∏Y GkOQ ∂`` ` dPh ,á``«` °` ù` fƒ``à` dG
iôcP áÑ°SÉæªH ¬d √ƒª°S áÄæ¡J
á«°ùfƒàdG ájQƒ¡ªédG ∫Ó≤à°SG
.á≤«≤°ûdG

áÄæ¡J ≈∏Y GOQ ∂dPh ,á≤jó°üdG
Ωƒ``«` dG á``Ñ` °` SÉ``æ` ª` H ¬`` d √ƒ``ª` °` S
.ófÓjÉJ áμ∏ªªd »æWƒdG
ƒ``ª`°`ù`dG Ö``MÉ``°` U ≈``≤` ∏` Jh
¿Éª∏°S øH áØ«∏N ô«eC’G »μ∏ªdG
á«bôH AGQRƒdG ¢ù«FQ áØ«∏N ∫BG

»μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ≈≤∏J
∫BG ¿É``ª`∏`°`S ø``H áØ«∏N ô``«``eC’G
á«bôH AGQRƒ`` `dG ¢ù«FQ áØ«∏N
Ö``MÉ``°` U ø```e á`` «` `HGƒ`` L ô``μ` °` T
ô``«`LÉ``a É``gÉ``e ∂``∏` ª` dG á``dÓ``é` dG
ófÓjÉJ áμ∏ªe ∂∏e ¿QƒμéfƒdG

∂∏e ø``e ôμ°T »``à«bôH ≈``≤∏àj ó``¡©dG »``dh
á``«°ùfƒà`dG á``eƒ`μëdG ¢``ù«`FQh ó``fÓ`jÉ`J

ôjRh »fÉjõdG ó°TGQ øH ∞«£∏dGóÑY QƒàcódG iôLCG
øH ¬∏dGóÑY ï«°ûdG ƒª°S ™e Ék«ØJÉg ’É°üJG á«LQÉîdG
ádhO »a »dhódG ¿hÉ©àdGh á«LQÉîdG ôjRh ¿É«¡f ∫BG ójGR
.á≤«≤°ûdG IóëàªdG á«Hô©dG äGQÉe’G
äÉμjôÑàdGh »fÉ¡àdG ∫OÉÑJ ∫É°üJ’G ∫ÓN iô``Lh

äÉeƒ∏©ªdG á``«æ≤J äÉ``jôà°ûe º««≤J ô``«jÉ©e ™``°Vh åëÑJ á``ªcƒëdG á``æéd
πÑb ø``e á``eó``≤`ª`dG á«é«JGôà°S’G
É``¡`ª`gCG ø``e ,á``«` eƒ``μ` ë` dG äÉ``¡` é` dG
QGó``é` dG ΩÉ``¶` f ô``jƒ``£` J ´hô``°` û` e
ºYód á«æeC’G ájõgÉédGh …QÉ``æ`dG
øY πª©dG ƒëf »eƒμëdG ¬LƒàdG
±hô¶dG πX »a Ék °Uƒ°üNh ó©H
áëaÉμªd ájRGôàM’G äGAGô`` LE’Gh
≈``dEG á``aÉ``°`VE’É``H ,É``fhQƒ``c ¢Shô«a
»WÉ«àM’G ï°ùædG áª¶fCG ôjƒ£J
ÖfÉéH ,á«àëàdG á«æÑdG äÉ≤«Ñ£Jh
ájô°ûÑdG OQGƒ`` ª` `dG ô``«` aƒ``J å``ë` H
OóY »a äÉeƒ∏©ªdG á«æ≤àd áeRÓdG
.á«eƒμëdG äÉ¡édG øe
áæé∏dG ¿CG ≈dEG IQÉ°TE’G QóéJ
É``¡`JÉ``YÉ``ª`à`LG ó``≤` Y »`` a Iô``ª`à`°`ù`e
á``fÉ``©`à`°`S’É``H ó``©` Ho ø``Y á``jô``¡` °` û` dG
πª©∏d â``aƒ``°` Shô``μ` jÉ``e ≥``«`Ñ`£`à`H
Microsoft »`` `YÉ`` `ª` ` é` ` dG
äÉ«æ≤àdG âàÑKCG å«M ,Teams
ájQGôªà°SG ºYO »a É¡JAÉØc áãjóëdG
π«∏≤Jh »eƒμëdG ´É£≤dÉH πª©dG
π«¡°ùJh âbƒdG ô«aƒJh ∞«dÉμàdG
äGóæà°ùªdGh ≥``FÉ``Kƒ``dG á``cQÉ``°`û`e
.á«eƒμëdG äÉ¡édÉH

Üƒ```æ```L ¢````ù````«````FQ Å```æ```¡```j ∂````∏````ª````dG
á```jô```ë```dG Ωƒ``````j iô````cò````H É```«```≤```jô```aEG

äÉeóîdG ºjó≤J ¿Éª°Vh á«eƒμëdG
»a áHƒ∏£ªdG IOƒédÉH Qƒ¡ªé∏d
ôªJ »àdG á«FÉæãà°S’G ±hô¶dG πX
áªLÉædG äÉjóëàdGh áμ∏ªªdG É¡H
É`` fhQƒ`` c ¢``Shô``«``a QÉ``°` û` à` fG ø`` Y
â°UôM áÄ«¡dG ¿CG Gk ócDƒe ,Ék «ªdÉY
»æØdG ºYódG ¬LhCG áaÉc ºjó≤J ≈∏Y
π«©Øàd á«eƒμëdG äÉ¡é∏d »æ≤àdGh
á°ù∏°S IQƒ°üH ó©H øY πª©dG á«dBG

..á«Yƒ£J IQOÉÑe »a

á«æ≤J á``ª` cƒ``M á``æ`é`d äó``≤` Y
äÉ¡édÉH ä’É°üJ’Gh äÉeƒ∏©ªdG
™`` HGô`` dG É``¡` YÉ``ª` à` LG á``«` eƒ``μ` ë` dG
»∏Y ó``ª`ë`e á``°` SÉ``Fô``H ø``«` KÓ``ã` dGh
áÄ«¡d …ò«ØæàdG ¢``ù`«`Fô``dG ó``FÉ``≤`dG
á«fhôàμdE’G áeƒμëdGh äÉeƒ∏©ªdG
ºJ óbh ,áæé∏dG AÉ°†YCG ácQÉ°ûªHh
≥«Ñ£J ôÑY ó©H øY ´ÉªàL’G ó≤Y
∂``dPh ,Teams âaƒ°ShôμjÉe
»a ó©H ø``Y πª©dG ΩÉ¶æd Ók «©ØJ
®ÉØë∏d á«FÉbƒdG äGAGô`` `LE’G π``X
™e É«°TÉªJh ,áeÉ©dG áeÓ°ùdG ≈∏Y
Oƒ¡éd Ék ªYO ájRGôàM’G ô«HGóàdG
¢Shô«Ød …ó°üà∏d »æWƒdG ≥jôØdG
.(19 ó«aƒc) ÉfhQƒc
Ö``MQ ,AÉ`` ≤` `∏` `dG π``¡` à` °` ù` e »`` a
,Qƒ°†ëdG AÉ°†YC’ÉH áæé∏dG ¢ù«FQ
πÑb øe ádhòÑªdG Oƒ¡édÉH OÉ°TCGh
ÖMÉ°U IOÉ``«` ≤` H ø``jô``ë`Ñ`dG ≥``jô``a
¿Éª∏°S ô`` «` `eC’G »``μ` ∏`ª`dG ƒ``ª`°`ù`dG
ó``¡`©`dG »`` dh á``Ø`«`∏`N ∫BG ó``ª` M ø``H
∫hC’G ÖFÉædG ≈∏YC’G óFÉ≤dG ÖFÉf
π«Ñ°S »a AGQRƒ``dG ¢ù∏ée ¢ù«Fôd
äÉ¡édÉH πª©dG ájQGôªà°SG ø«eCÉJ

بيانات الخبر

øH ¿Éª∏°S ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ≈≤∏J
ÖFÉædG ≈∏YC’G óFÉ≤dG ÖFÉf ó¡©dG »dh áØ«∏N ∫BG óªM
á«HGƒL ôμ°T á«bôH ,AGQRƒ``dG ¢ù∏ée ¢ù«Fôd ∫hC’G
∂dPh ,á«°ùfƒàdG áeƒμëdG ¢ù«FQ ñÉØîØdG ¢SÉ«dEG øe
∫Ó≤à°SG iô``cP áÑ°SÉæªH ¬d √ƒª°S áÄæ¡J ≈∏Y GOQ
.á≤«≤°ûdG á«°ùfƒàdG ájQƒ¡ªédG

øH ¿Éª∏°S ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ≈≤∏J
ÖFÉædG ≈∏YC’G óFÉ≤dG ÖFÉf ó¡©dG »dh áØ«∏N ∫BG óªM
øe á«HGƒL ôμ°T á«bôH AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«Fôd ∫hC’G
∂∏e ¿QƒμéfƒdG ô«LÉa ÉgÉe ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U
√ƒª°S áÄæ¡J ≈∏Y GOQ ∂dPh ,á≤jó°üdG ófÓjÉJ áμ∏ªe
.ófÓjÉJ áμ∏ªªd »æWƒdG Ωƒ«dG áÑ°SÉæªH ¬àdÓéd

»``fOQC’G √ô``«`¶fh á``«``LQÉ`î``dG ô``jRh
á``«FÉæ`ãdG äÉ``bÓ`©`dG QÉ``°ù``e ¿É``°Vô``©à`°ùj
øH ∞«£∏dGóÑY QƒàcódG iô``LCG
’É°üJG á«LQÉîdG ôjRh »fÉjõdG ó°TGQ
ôjRh …óØ°üdG øªjCG ó«°ùdG ™e Ék«ØJÉg
»a ø«Hôà¨ªdG ¿hDƒ` °` Th á«LQÉîdG
.á«ª°TÉ¡dG á«fOQC’G áμ∏ªªdG
∫OÉ``Ñ`J ∫É``°` ü` J’G ∫Ó``N iô`` Lh
∫ƒ∏M áÑ°SÉæªH äÉμjôÑàdGh »fÉ¡àdG
äÉbÓY åëHh ,∑QÉÑªdG ¿É°†eQ ô¡°T
ø``jó``∏`Ñ`dG ø``«` H ∑ô``à`°`û`ª`dG ¿hÉ``©` à` dG
Égôjƒ£Jh Égõjõ©J πÑ°Sh ø«≤«≤°ûdG
á``aÉ``°`VE’É``H ,ä’É``é` ª` dG ∞∏àîe »``a
á«ª«∏bE’G ´É``°``VhC’G äGQƒ``£` J ≈``dG
.∑ôà°ûªdG ΩÉªàg’G äGP ÉjÉ°†≤dGh

..á«HƒæédG ßaÉëe øe É kYôÑJ

اليوم
êÉ```à```fEGh ™``«``æ``°``ü``à``H Ωƒ```≤```j á``ë``°``ü``dG IQGRƒ```````H á``°``û``ª``bC’G º``°``ù``b
á``©``aó``dG º``∏``°``ù``à``J á``«``Ø``«``∏``î``dG Iô``Ñ``ª``dG
التاريخ
IQGRƒ``````dG ≈``æ``Ñ``e »``Ø``Xƒ``e ≈``∏``Y É``fÉ``é``e É``¡``©``jRƒ``Jh äÉ``eÉ``ª``μ``dG á``dƒ``ª``ë``ª``dG Iõ````¡````LC’G ø```e
á``«``fÉ``ã``dG
الخبر
äÉeÉªμdG ø``e á°UÉN äÉ«Yƒf IQGRƒ`` dG º¡d
.πª©dG ™bGƒe äÉÑ∏£àe ™e Ö°SÉæàJ
á°ûªb’G º°ùb ¢ù«FQ í``°`VhCG ¬à¡L ø``e
¿ƒeƒ≤j º°ù≤dG »ØXƒe ¿CG ôHÉL »∏Y ó«°S
á«°SÉ°S’G º¡∏ªY ΩÉ¡e ≈``dG áaÉ°VE’ÉH É«eƒj
á«æ£≤dG äÉeÉªμdG øe 140 ™«æ°üJh áWÉ«îH
á≤HÉ£ªdGh á«dÉ©dG IOƒédG äGPh áfƒª°†ªdG
∫ƒª©ªdG á«ë°üdG äÉWGôà°T’Gh äÉØ°UGƒª∏d
ødÉª©à°S’G IOÉYEG á«∏HÉbh π«°ù¨dG å«M øe É¡H
øe É¡LÉàfEGh É¡©«æ°üJ ºJ Éªc ,É«eƒj ∂``dPh
.πFGƒ°ùdG Üô°ùJ ó°V á°ûªbCG
øe äÉ«ªc ™``jRƒ``J ºàj ¿CG Qô≤ªdG ø``eh
á«ÑàμªdG ∫ÉªY’G »ØXƒe ≈∏Y äÉeÉªμdG √òg
.IQGRƒdG ≈æÑªH ΩÉ°ùb’G ∞∏àîªH

.á«Ø«XƒdG º¡JÉÑLGh ájOCÉJ AÉæKCG
IQGOEG ô``jó``e â``Mô``°`U QÉ`` W’G Gò``g »``ah
Éª«°S áë°üdG IQGRƒ`` H IófÉ°ùªdG äÉ``eó``î`dG
ƒg IQOÉÑªdG √òg ¥ÓWEG øe ±ó¡dG ¿CÉH πæjR
äÉ«°UƒJh á«ª°SôdG äÉ¡«LƒàdÉH ΩGõ``à` d’G
É``fhQƒ``c ¢Shô«Ød …ó°üà∏d »Ñ£dG ≥``jô``Ø`dG
»a ¬LƒdG äÉeÉªc AGó``JQG ¿CÉ°ûH 19- ó«aƒc
∂dPh ,áeÉ©dG øcÉe’Gh πª©dG ™bGƒe ∞∏àîe
∫ÓN øe á«FÉbƒdG ô«HGóàdGh äGAGôLEÓd Gò«ØæJ
¥ÓWEÉH á°ûªb’G º°ùb QOÉH PEG ,äÉeÉªμdG ¢ùÑd
™jRƒJh ™«æ°üàd á«Yƒ£àdG IQOÉ``Ñ`ª`dG √ò``g
ø«∏eÉ©dG ø«ØXƒªdG ≈∏Y ÉfÉée äÉeÉªμdG
á«Ñ£dG ºbGƒ£dG ¿CG IócDƒe ,IQGRƒ`` dG ≈æÑªH
äôah ób IófÉ°ùªdG äÉeóîdGh á«°†jôªàdGh

»æWƒdG ≥``jô``Ø`dG äÉ``«`°`Uƒ``J ò«Øæàd QÉ``μ` aC’G
,19- ó``«`aƒ``c É``fhQƒ``c ¢``Shô``«`Ø`d …ó``°`ü`à`∏`d
í«àJ äGQOÉ``Ñ`eh äÉ«dBG »æÑJ ∫ÓN øe ∂``dPh
Ωó≤àdG IófÉ°ùªdG äÉeóîdG IQGOEG »a ø«ØXƒª∏d
™ªàéªdGh áë°üdG ´É£b ΩóîJ á«Yƒ£J QÉμaCÉH
.19 COVID áëFÉL á¡LGƒe »a
IQGOEG »``a á``°`û`ª`bC’G º°ùb Ωó``≤` J ¬``«`∏`Yh
5000 áYÉæ°U IôμØH IófÉ°ùªdG äÉ``eó``î`dG
ø«∏eÉ©dG ø«ØXƒªdG ≈∏Y ÉfÉée ™jRƒà∏d áeÉªc
πμ°ûH πeÉ©àJ ’ »àdGh §≤a IQGRƒdG ¿GƒjO »a
¿ƒμdh ,¢Shô«ØdÉH ø«HÉ°üªdG ™``e ô°TÉÑe
≈∏Y »JCÉJ IQGRƒ``dÉ``H πeÉ©dG ∞XƒªdG ájÉªM
√òg ò«ØæJ º``J ó≤a IQGRƒ`` dG äÉ``jƒ``dhCG ¢``SCGQ
ø«ØXƒª∏d áHƒ∏£ªdG ájÉªëdG ô«aƒàd IQOÉÑªdG

äÉ``eó``î` dG IQGOEÉ` ` ` H á``°` û` ª` bC’G º``°`ù`b ΩÉ`` b
IQOÉÑe ¥ÓWEÉH áë°üdG IQGRh »a IófÉ°ùªdG
»JCÉJ á«æ£≤dG äÉeÉªμdG áYÉæ°üd á«Yƒ£J
á«æWƒdG äGQOÉ``Ñ` ª` dGh Oƒ``¡`é`dG ™``e É``æ`eGõ``J
ÉfhQƒc ¢Shô«a QÉ°ûàfG øe óëdG ≈∏Y á«eGôdG
.19- ó«aƒc
IPÉ``à` °` SC’G â``Mô``°` U ¿CÉ` °` û` dG Gò`` g »`` ah
óYÉ°ùªdG π«cƒdG ó``ª`MC’G óMGƒdGóÑY áªWÉa
¬``fCÉ`H áë°üdG IQGRƒ`` `H äÉ``eó``î` dGh OQGƒ``ª`∏`d
É©«é°ûJh z∫hDƒ°ùe Éæ∏c{ CGóÑe øe ÉbÓ£fG
õjõ©Jh ´ƒ£àdGh á«©ªàéªdG ácGô°ûdG ìhôd
™«é°ûàd IQOÉ``Ñ`ª`H Éæªb ,´Gó`` `H’Gh QÉ``μ`à`H’G
OQGƒªdG ´É£b »a ø«∏eÉ©dG ø«ØXƒe ™«ªL
ìGôàb’ áë°üdG IQGRƒH IófÉ°ùªdG äÉeóîdGh

áØ«∏N øH »∏Y øH áØ«∏N ï«°ûdG ƒª°S ≈dEG πjõédG
√òg ≈∏Y á«HƒæédG á¶aÉëªdG ßaÉëe áØ«∏N ∫BG
ºYód OhóëeÓdG √ƒª°S ΩÉªàgGh áªjôμdG áàØ∏dG
™ØædÉH Oƒ©J »àdG ájô«îdGh á«YÉªàL’G äGQOÉÑªdG
á¶aÉëªdG ¬H Ωƒ≤J Ée øjócDƒe ,™ªàéªdG OGôaCG ≈∏Y
™e ôªà°ùªdG π°UGƒàdG »a óFGQ QhO øe á«HƒæédG
.™ªàéªdG íFGô°T áaÉc
…OÉ«°S ÉÑ°U Ió«°ùdG øe πc Qƒ°†ëH ∂dP AÉL
ó«°ùdGh á«Ø«∏îdG IôÑªdG á°ù°SDƒªd …ò«ØæàdG ¢ù«FôdG
á«YÉªàL’G èeGôÑdG IQGOEG ôjóe hÉØdG ø°ùM óªëe
ï«°ûdGh á«HƒæédG á¶aÉëªdÉH ™ªàéªdG ¿hDƒ°Th
ßaÉëe ƒª°S Öàμe øe áØ«∏N ∫BG OƒªM øH óªMCG
.ø«dhDƒ°ùªdG øe OóYh ,á«HƒæédG á¶aÉëªdG

á©aódG á«Ø«∏îdG Iô``Ñ`ª`dG á°ù°SDƒe âª∏°ùJ
ƒª°S É¡H ´ôÑJ »àdG ádƒªëªdG Iõ¡LC’G øe á«fÉãdG
ßaÉëe áØ«∏N ∫BG áØ«∏N øH »∏Y øH áØ«∏N ï«°ûdG
GRÉ¡L 60 ÉgOóY ≠∏H »àdGh á«HƒæédG á¶aÉëªdG
á«Ø«∏îdG IôÑªdG á°ù°SDƒe IQOÉÑªd á«Ñ∏J ’ƒªëe
.áÑ∏£dG ºYód
á``cGô``°`û`dG Qhó`` `d Gk ó``«` cCÉ` J ´ô``Ñ` à` dG Gò`` g »``JCÉ` j
äÉ°ù°SDƒe ∞∏àîe ™e ôªãªdG ¿hÉ©àdGh á«©ªàéªdG
,á¶aÉëªdG ¥É£f øª°V ™≤J »àdG »fóªdG ™ªàéªdG
»HÉéjE’G ¿hÉ©àdGh ácQÉ°ûªdG QhO øe Rõ©J »àdGh
áÑ∏£H ΩÉªàg’G ócDƒJ »àdG äGQOÉÑªdG √òg πãe »a
.á¶aÉëªdG »dÉgCG
ôμ°ûdÉH á«Ø«∏îdG IôÑªdG á°ù°SDƒe âeó≤J óbh
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..…QÉédG 30 zô«N Éæ«a{ á∏ªM AÉ¡àfG ™e

..zø«ØJÉμàe{
RÉ«àeÉH á«æjôëH ìÉéf á°üb
ó«ªëŸG ó«ª
»a ø«∏eÉ©dG ô``°` SCGh ,»``fÉ``°`ù`fEG ≥∏£æe ø``e
øe á∏ªëdG É¡ªYóJ »àdG á«eÉeC’G ±ƒØ°üdG
É≤«≤ëJ ,Iõ«ªàe áàØd ∂∏Jh ,»æWh ≥∏£æe
.zø«ØJÉμàe{ :á∏ªëdG QÉ©°ûd
ô«aƒJ »``a zø``«`Ø`JÉ``μ`à`e{ äó``¡` à` LG ó``≤`d
äGó``YÉ``°`ù`e ø``e á``jQhô``°` †` dG äÉ``eõ``∏`à`°`ù`ª`dG
Iõ¡LC’G ≈àM ,Égô«Zh á«fhôàμdEGh á«FGòZ
,¢ùØæàdGh ôμ°ùdGh §¨°†dG ¢SÉ«≤d á«Ñ£dG
äÉ°ù°SDƒeh OGô```aCG ø``e º``Yó``H º``J ∂``dP π``ch
äô``ah Éªc ,ÉÑjô≤J (50) É``gOó``Y äÉcô°Th
ÜÉ``ë`°`UCG AÉ°ùæ∏d á``jOÉ``°`ü`à`bG äGQÉ``°`û`à`°`SG
äÓëeh äÉ°VhôdG ÜÉë°UCG πãe ™jQÉ°ûªdG
äÉ«YGóJ øe ¿Qô°†J øªe äÓØëdG ≥«°ùæJ
.ÉfhQƒc áëFÉL
É≤«≤ëJh ,zø«ØJÉμàe{ ¿CG ∂dòc π«ªédG
º``Yó``dG â``eó``b ,É``¡` à` ©` °` Vh »``à` dG ±Gó`` gCÓ` `d
,ø«jƒHôàdG áHÉ≤f ™``e ¿hÉ©àdÉH »ª«∏©àdG
AÉæHCG ¢ùjQóàd ø«°SQóªdG øe OóY ´ƒ£J å«M
GƒcôJ øªe ,á«eÉeC’G ±ƒØ°üdG »a ø«∏eÉ©dG
øWGƒªdGh øWƒdG áeóN π``LCG øe ºgAÉæHCG
ºjó≤J ºJ óbh ,øjôëÑdG ≥jôa øª°V º«≤ªdGh
≈àM Iô°SCG 25 ÜQÉ≤j Éªd á«ª«∏©àdG áeóîdG
ø«ØJÉμàe á∏ªM »a ôªà°ùe πª©dGh ,Ωƒ«dG
âàÑKCG »àdG ,áª¨dG √ò``g ¬∏dG ™aôj ¿CG ≈``dEG
á°üb Ωƒj πc »a ô£°ùJ øjôëÑdG áμ∏ªe ¿CG
äô£°S »àdG zø«ØJÉμàe{ á∏ªM É¡æeh ,ìÉéf
.RÉ«àeÉH á«æjôëH ìÉéf á°üb
:áÑLGh á¶MÓe

â∏©L ∫õæªdG »a AÉ≤ÑdG Iôãc ¿CG hóÑj
É¡«∏Y Ö``bÉ``©`j äÉ``°`SQÉ``ª`ª`H Ωƒ``≤` j ¢``†`©`Ñ`dG
™e π°UGƒàj …òdG ÜÉ°ûdG ∂dP πãe ,¿ƒfÉ≤dG
ó∏≤jh ,∞JÉ¡dÉH ô°TÉÑªdG åÑdG ôÑY øjôNB’G
åjóëdG ¿ƒμjh ,á«∏ëe áé¡∏H IÉàa äƒ°U
¿CG ≈``æ`ª`JCG ..¥Ó`` ` NC’Gh ÜOC’G ø``Y É``LQÉ``N
äÉ¡édG øe ¬dÉãeCGh ÜÉ°ûdG Gòg ¬«LƒJ ºàj
É``eGô``à`MGh ,¿ƒ``fÉ``≤`∏`d É``eGô``à`MG ,á°üàîªdG
.ΩÉ©dG ¥hò∏d
:ô£°ùdG ôNBG

ô°ûf ,¢``ù``eC’É``H ÜÉ``°` T É``æ` d ô``¡` X ∂``dò``c
¬``FÓ``eR ø``e áYƒªée ™``e ¬``eÉ``«`b ƒjó«ØdÉH
≈∏Y ôãY å«M ,¥hô°ùªdG ¬ØJÉg OGOôà°SÉH
,á«LƒdƒæμJ äÉ«æ≤J ∫ÓN øe ∞JÉ¡dG ¿Éμe
±ô°üàdG Gò``g πãe ..¬``Ø`JÉ``g ´É```LQEG Qô``bh
äÉ¡édG QhOh ¿ƒfÉ≤∏d RhÉéàªdGh »æ∏©dG
äÉbÉæNh πcÉ°ûe »a ÖÑ°ùàj ób ,á°üàîªdG
!!...ÉgÉÑ≤Y óªëJ ’ äGOQÉ£eh

malmahmeed7@gmail.com

z∫É©aCG ≈dEG ∫GƒbC’G ºàdƒM{ :á∏ªëdG »a ø«ªgÉ°ùªdÉH ó«°ûj óªM øH ô°UÉf
á``°ù°SDƒe 500h ºgÉ``°ùe ∞dCG 40 øe QÉæjO ¿ƒ«∏e 35 øe ôãcCG ™ªL »a âëéf á∏ªëdG

:ô£°ùdG ∫hCG

π``°` UGƒ``J ø``jô``ë` Ñ` dG á``μ` ∏` ª` e ∫Gõ`` ``J ’
áaÉc »a É¡«æWGƒªd É¡ªYOh É¡MÉéf ¢ü°üb
AGQRƒ``dG ¢ù∏ée Qôb ¢ùeC’ÉHh ..äÉYÉ£≤dG
»a äÓ``eÉ``©` dG Ö`` `JGhQ ™``aó``H á``dhó``dG πØμJ
ºYO ∂dòch ,áfÉ°†ëdG QhOh ∫ÉØWC’G ¢VÉjQ
äÉ°UÉÑdGh π≤ædGh Iô``LC’G äGQÉ«°S ¥Gƒ°S
300 ≠∏ÑªH ábÉ«°ùdG »``HQó``eh äÓ``aÉ``ë`dGh
IOÉ«≤∏d Gô``μ`°`T ..ô``¡` °` TCG á``KÓ``K Ió``ª`d QÉ``æ` jO
É¡JGQGôb ≈∏Y øjôëÑdG áμ∏ªe »a Ió«°TôdG
áéFÉM πX »a ø«æWGƒª∏d áªYGódG áª«μëdG
…CG É¡H º≤J ºd á≤aƒe äGQGôb »gh ..ÉfhQƒc
.á≤£æªdG »a ádhO
:§≤a º∏©∏d

ô¡°T øY AÉHô¡μdG IQƒJÉa âª∏à°SG ¢ùeCG
AÉHô¡μdG áÄ«g õcôªH ∫É°üJ’ÉH âª≤a ,πjôHCG
ƒg πg :IQƒJÉØdG ≠∏Ñe øY ô°ùØà°SC’ AÉªdGh
øY ø∏YCG Éªc áeƒμëdG ¬©aóà°S …òdG ≠∏ÑªdG
≠∏ÑªdG ¬fCG ΩCG áKÓãdG Qƒ¡°ûdG øª°V øe ∂dP
âªJ …òdG ¥QÉØdG ≥ah ¬©aO ¬«∏Y ¢VhôØªdG
OƒLƒªdG ≠∏ÑªdG ¿EG :»d π«≤a ?¬«dEG IQÉ°TE’G
∂∏°üJ ±ƒ°Sh ,√OGó°ùH Ωƒ≤J ød IQƒJÉØdG »a
ºJ ≠∏ÑªdG ¿CÉH ó«ØJ ΩÉ``jCG Iô°ûY ó©H IQƒJÉa
ôμ°ûdG πc ™eh ..áeƒμëdG πÑb øe √ójó°ùJ
ºàj ¿CG ≈æªJCÉa ,AÉHô¡μdGh AÉªdG áÄ«g Oƒ¡éd
.¢SÉÑàd’G π°üëj ¿CG πÑb ¢SÉæ∏d ∂dP í«°VƒJ

äÉcô°ûdGh ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒªdG πÑb øe
ºYO »``a áªgÉ°ùe ∑ƒæÑdGh äÉ°ù°SDƒªdGh
,ÉfhQƒc ¢Shô«Ød …ó°üà∏d á«æWƒdG Oƒ¡édG
»a á«dÉªdG äÉªgÉ°ùªdG ´ƒªée ≠∏H å«M
OóY ≠∏H Éª«a GQÉæjO 35^737^746 á∏ªëdG
ø«©HQCG ø``e ô``ã`cCG OGô`` aC’G ø``e ø«ªgÉ°ùªdG
.á°ù°SDƒe áFÉª°ùªN øe ôãcCGh ºgÉ°ùe ∞dCG
á∏ªëdG ¿CÉH ó«°ùdG ≈Ø£°üe QƒàcódG OÉ``aCGh
øe Ék `«`LGQ ,π``jô``HCG 30 ïjQÉJ »a »¡àæà°S
º¡JÉªgÉ°ùe πjƒëJ øe AÉ¡àf’G ø«ªgÉ°ùªdG
§«£îàdG ºà«d á∏ªëdG AÉ¡àfG óYƒe πÑb
á``£`î`dG Ö``°` ù` ë` H äÉ``ª` gÉ``°` ù` ª` dG ±ô``°` ü` d
»a ø«ªgÉ°ùªdG ™«ªéH Gk ó«°ûe ,áMôà≤ªdG
º¡àÑZôd á«Ñ∏J äAÉ``L »``à`dGh á∏ªëdG √ò``g
≈∏Y ∫ƒ°üëdG »``a á``bOÉ``°`ü`dG º¡àÑdÉ£eh
ºYódG ºjó≤Jh ´ô``Ñ`à`dGh ácQÉ°ûªdG ±ô``°`T
ÉfhQƒc ¢Shô«Ød …ó°üà∏d á«æWƒdG Oƒ¡é∏d
»YÉªàL’G QGô≤à°S’G ø«eCÉJ »a áªgÉ°ùªdGh
.á«dÉ¨dG Éæàμ∏ªªH »ë°üdGh

πμH πª©j …ò``dGh AGQRƒ``dG ¢ù∏ée ¢ù«Fôd
ÉfhQƒc AÉ``Hh QÉ°ûàfG ™æeh AGƒ``à`M’ ó``L
™«ªL ≥«Ñ£J ôÑY ,áμ∏ªªdG »a (19 ó«aƒc)
ájRGôàM’G äGAGô``LE’Gh á«dhódG ô«jÉ©ªdG
.¢Shô«ØdG á¡LGƒªd
Iójô¨àdG »a ô°UÉf ï«°ûdG ƒª°S ∫Ébh
™bƒe »``a ¬HÉ°ùM ∫Ó``N ø``e É¡≤∏WCG »``à`dG
ÜhÉéàdG Gò¡H Gk ó«°ûe »YÉªàL’G π°UGƒàdG
ø«ª«≤ªdGh ø``«`æ`WGƒ``ª`dG ø``e áªgÉ°ùªdGh
áμ∏ªe ôîàØJ :äÉ°ù°SDƒªdGh äÉcô°ûdGh
,ø«ª«≤eh ø«æWGƒªc ºμØJÉμàH øjôëÑdG
ºcOƒ¡Lh ,∫É©aCG ≈``dEG ∫Gƒ``bC’G ºàdƒM óbh
.zô«N~Éæ«a#{ ¬fCG ≈∏Y ¿ÉgôH ô«N »g
≈Ø£°üe Qƒ``à` có``dG Üô`` `YCG ¬``Ñ`fÉ``L ø``e
á«μ∏ªdG á°ù°SDƒª∏d ΩÉ``©` dG ø``«` eC’G ó«°ùdG
√ôμ°T ¢``ü` dÉ``N ø``Y á``«` fÉ``°` ù` fE’G ∫É``ª` YCÓ` d
∫BG óªM øH ô°UÉf ï«°ûdG ƒª°ùd ¬fÉæàeGh
á∏ªM ø«°TóàH áªjôμdG ¬JQOÉÑe ≈∏Y áØ«∏N
õ«ªàe ÜhÉéàH â«¶M »àdG zô«N Éæ«a{

,π«ªL …QÉ``°` †` M π``ª`Y ø``Wƒ``dG á``eó``N
…QÉ°†M πªY ø``Wƒ``dG á``eó``N »``a õ«ªàdGh
πª©dG ¿Éc ¿EG Éæg ôeC’G ∞YÉ°†àjh ..πªLCG
..á«æWh á«fÉ°ùfEG ,á«©ªàée ácQÉ°ûªH ºJ ób
zø«ØJÉμàe{ á∏ªM ¬H âeÉb Ée ΩÉªàdÉH ƒg Gòg
»μ∏ªdG ƒª°ùdG áÑMÉ°U É``¡`d â``¡` Lh »``à` dG
áæjôb áØ«∏N ∫BG º«gGôHEG âæH áμ«Ñ°S Iô«eC’G
≈``∏`YC’G ¢ù∏éªdG á°ù«FQ ió``Ø`ª`dG π``gÉ``©`dG
.ÉgÉYQh ¬∏dG É¡¶ØM ICGôª∏d
äÉ°ù°SDƒe âcQÉ°T zø«ØJÉμàe{ á∏ªM »a
∑QÉ°Th ,¢UÉîdG ´É£≤dGh ΩÉ©dG ´É£≤dG øe
,¿ƒ``Yƒ``£`à`e ∂``dò``ch äÉ``«`°`ü`î`°`Th OGô`` ``aCG
á∏ªëdG ∫ÉªYCG øe Ωƒ«dG ≈àM OÉØà°SG ó``bh
øe 260h ,áØØ©àeh áLÉàëe Iô°SCG 1340
»a ø«∏eÉ©dG »Ñ£dG QOÉ``μ`dG äÓ``FÉ``Yh ô``°`SCG
øjôëÑdG ≥``jô``a øª°V á``«`eÉ``eC’G ±ƒØ°üdG
Éæg ßMÓªdGh ..ÉfhQƒc ¢Shô«Ød …ó°üà∏d
,™ªàéªdG »a ø«àÄa âaó¡à°SG á∏ªëdG ¿CG
á∏ªëdG É¡ªYóJ »àdG áLÉàëªdG ô°SC’G :Éªg

Iõ«ªªdG á©ª°ùdG øjôëÑdG áμ∏ªe Ö°ùcCG Ée
á``«`ª`«`∏`bE’G äÉ``jƒ``à`°`ù`ª`dG ≈``∏` Y IOÉ`` `°` ` TE’Gh
á«ªdÉ©dG áë°üdG áª¶æe É¡æeh á«dhódGh
ÖMÉ°U Iô°†ëd á«eÉ°ùdG äÉ¡«LƒàdG π°†ØH
Oƒ¡édG ø«æªãe ió``Ø`ª`dG ∂``∏`ª`dG á``dÓ``é`dG
ƒª°ùdG ÖMÉ°U á°SÉFôH áeƒμë∏d áã«ãëdG
áØ«∏N ∫BG ¿Éª∏°S øH áØ«∏N ô«eC’G »μ∏ªdG
øjôëÑdG ≥jôa ¬H Ωƒ≤j Éeh AGQRƒdG ¢ù«FQ
ƒª°ùdG ÖMÉ°U IOÉ«≤H á«æWh Oƒ``¡`L ø``e
áØ«∏N ∫BG óªM ø``H ¿Éª∏°S ô``«`eC’G »μ∏ªdG
∫hC’G ÖFÉædG ≈∏YC’G óFÉ≤dG ÖFÉf ó¡©dG »dh

..zºà¡f Ék ©e{ á∏ªM øª°V

á°üb ..zø«ØJÉμàe{
RÉ«àeÉH á«æjôëH ìÉéf

óªM øH ô°UÉf ï«°ûdG ƒª°S |

∫BG óªM øH ô°UÉf ï«°ûdG ƒª°S OÉ``°`TCG
á«fÉ°ùfE’G ∫ÉªYCÓd ∂∏ªdG ádÓL πãªe áØ«∏N
»æWƒdG ø``eC’G QÉ°ûà°ùe ÜÉÑ°ûdG ¿hDƒ°Th
á«μ∏ªdG á°ù°SDƒªdG AÉ``æ` eCG ¢ù∏ée ¢ù«FQ
…òdG ô«ÑμdG ÜhÉéàdÉH á«fÉ°ùfE’G ∫ÉªYCÓd
äÉcô°ûdGh ¿ƒª«≤ªdGh ¿ƒæWGƒªdG √Gó``HCG
Éæ«a{ á«æWƒdG á∏ªëdG ™``e äÉ°ù°SDƒªdGh
äGQOÉÑªdG ™``e Ék HhÉéJ äAÉ``L »àdG zô«N
ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†M É¡≤∏WCG »àdG Iô«ÑμdG
OÓÑdG πgÉY áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y øH óªM ∂∏ªdG
øjôëÑdG áμ∏ªe á``eÓ``°`S ßØëd ,ió``Ø` ª` dG
,ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒªdG øe É¡«∏Y øe ™«ªLh
å«M ,É``fhQƒ``c ¢Shô«a Qƒ¡X á``jGó``H òæe
≈∏Y ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒªdG áë°U ™°Vh
á«fGõ«e ¢ü«°üîàH ôeCGh ,äÉjƒdhC’G ¢SCGQ
»æWƒdG OÉ°üàb’Gh ¿É°ùfE’G ájÉªëd Iô«Ñc
IóFGQ øjôëÑdG ¿ƒμàd ,¢Shô«ØdG Gòg øe
iƒà°ùªdG ≈∏Y ÉfhQƒc AÉHƒd …ó°üàdG »a
.»ªdÉ©dG
™«ªL º``°` SÉ``H Ωó``≤` à` f √ƒ``ª` °` S ∫É`` ` bh
Éæàμ∏ªe ¢``VQCG ≈∏Y ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒªdG
óFÉb ≈``dEG ôjó≤àdGh ôμ°ûdG ¢üdÉîH á«dÉ¨dG
ÖMÉ°U Iô°†M …ó«°S ¬«YGQh øWƒdG Gòg
áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y ø``H óªM ∂∏ªdG ádÓédG
…ô``î`Ø`dG ¢``ù`«`Fô``dG ió``Ø` ª` dG OÓ``Ñ` dG π``gÉ``Y
Ée ≈∏Y á«fÉ°ùfE’G ∫ÉªYCÓd á«μ∏ªdG á°ù°SDƒª∏d
áeÓ°Sh áë°U ßØëd ô«Ñc ΩÉªàgG øe ¬«dƒj
,øjôëÑdG áμ∏ªe »a ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒªdG

ájô«N á``«©ªL 12 ≈dEG á«fÉ``°†eQ á∏``°S 640 º∏``°ùJ áª``°UÉ©dG á``¶aÉëe

øjôëÑdG áμ∏ªe Oƒ¡L øª°V êQóæj
√òg »£îàd äÉ¡édG ™«ªL ∞JÉμJh
ôFÉ°ùîdG πbCÉH á«FÉæãà°S’G ´É°VhC’G
π°UGƒJ ¿CÉH ¬dDhÉØJ Gk ócDƒe ,áæμªªdG
Ωó≤ªdG ºYódG ô«¶f É¡JÉMÉéf á∏ªëdG
»a º¡°ùj …ò``dG ¢UÉîdG ´É£≤dG øe
ø«æWGƒªdG øe IQô°†àªdG ô°S’G ºYO
.ø«ª«≤ªdGh

É¡JÉ°SÉμ©f’ »fÉ°ùfE’G AÉ£©dG áaÉ≤K
Gk ó«°ûe ,™ªàéªdG ≈∏Y á``«`HÉ``é`jE’G
»a ¢UÉîdG ´É£≤∏d ô«ÑμdG Qhó``dÉ``H
á¶aÉëªdG ¬à≤∏J Éeh á∏ªëdG √òg ºYO
.á«HÉéjEG π©a OhOQ øe
õØëjh ™é°ûj ∂``dP ¿CG ó`` `cCGh
∫É``°` ü` jEG ƒ``ë` f ø``«` ∏` YÉ``Ø` dG ™``«` ª` L
ÉªH ø«LÉàëªdG ™«ªéd äGóYÉ°ùªdG

¿CG á``ª` °` UÉ``©` dG á``¶` aÉ``ë` e ß``aÉ``ë` e
™e ≥«°ùæàdG π°UGƒà°S á¶aÉëªdG
Ék ©e{ á∏ªM º``Yó``d ¢``UÉ``î`dG ´É``£`≤`dG
,ÉfhQƒc áëFÉL AÉ¡àfG ≈àM zºà¡f
ájô«îdG äGQOÉÑªdG ¿CG Ék °Uƒ°üNh
º¡°ùJ áëFÉédG √òg πX »a áeó≤ªdG
á«©ªàéªdG ácGô°ûdG Ωƒ¡Øe π«©ØJ »a
øe Rõ©Jh ™ªàéªdG ∞JÉμJ øe Rõ©Jh

,ídÉ°U ¬``«`Ñ`æ`dG ,á``«`≤`°`ù`dG ,ô``«`Ø`é`dG
,≈``∏` °` ü` ª` dG ,¢``ù` HÉ``æ` °` ù` dG ,Iô`` à` `°` `S
¢``SCGQh ¢üØMóL ,º«©ædG ,OÉHÉHôc
≈∏Y É¡©jRƒJ ¢Vô¨H ∂dPh ,¿ÉeôdG
ô°SC’G øe ø«LÉàëªdGh øjQô°†àªdG
.á«æjôëÑdG
ï«°ûdG ó``cCG ,áÑ°SÉæªdG √ò``¡`Hh
áØ«∏N ∫BG ø``ª`Mô``dGó``Ñ`Y ø``H ΩÉ``°`û`g

¿É°†eQ ô¡°T ∫ƒ∏M ™e Ék æeGõJ
áª°UÉ©dG á¶aÉëe âª∏°S ,∑QÉÑªdG
¬Yƒªée Ée ≈dEG á«fÉ°†eQ á∏°S 640
≥WÉæªd á©HÉJ ájô«N á«©ªL 12
Ék ©e{ á∏ªM øª°V ∂``dPh ,áª°UÉ©dG
Gk ôNDƒe á¶aÉëªdG É¡à≤∏WCG »àdG zºà¡f
äÉÑLƒdGh ∫Ó°ùdG ™jRƒJ ±ó¡à°ùJh
á«æjôëÑdG ô``°``SC’G ≈``∏`Y á``«` FGò``¨` dG
Éªc ,Ió`` aGƒ`` dG á``dÉ``ª`©`dGh áØØ©àªdG
ô«KCÉJ πX »a »JCÉJ á∏ªëdG √òg ¿CG
(19ó«aƒc) ÉfhQƒc ¢Shô«a áëFÉL
äÉ``YÉ``£` ≤` dG ¢``†` ©` H ≈``∏` Y »``Ñ` ∏` °` ù` dG
á∏ªM »JCÉJ PEG ,ájOÉ°üàb’G á£°ûfC’Gh
É¡«YÉ°ùe øª°V áª°UÉ©dG á¶aÉëe
≈``dEG Üƒ∏£ªdG AGò``¨`dG ∫É°üjEG ƒëf
.¿ÉμeE’G Qób ø«LÉàëªdG
ø°ùM á©HÉàe ∫Ó``N ∂``dP AÉ``L
ß``aÉ``ë`e Ö`` FÉ`` f »``fó``ª``dG ¬``∏` dGó``Ñ` Y
äÉ``©` aO º«∏°ùJ á«∏ª©d á``ª`°`UÉ``©`dG
øe π``c »∏ãªªd á``«` FGò``¨` dG ∫Ó``°` ù` dG
Ió©d á©HÉàdG ájô«îdG äÉ«©ªédG
,IQƒ``ë` dG ,á``eÉ``æ` ª` dG »`` gh ≥``WÉ``æ` e

zô∏μ``°ùdG{ ≈``°Vôªd ΩO π``°ùZ RÉ``¡éH ´ô``Ñàj zá``eÉæªdG …QÉ``JhQ{

بيانات الخبر

É¡fCÉ°T øe »àdG ,á«fÉ°ùfE’G áàØ∏dGh
á«YÉªàL’G §`` HGhô`` dG Rõ``©` J ¿CG
∞∏àîe ø«H AÉªàf’Gh ∂°SÉªàdGh
.»æjôëÑdG ™ªàéªdG íFGô°T

.ziôNC’G áæeõªdG ¢VGôeC’ÉH
ÉjôcR ó«°ùdG ÜôYCG ,¬à¡L øe
…OÉæd √ôjó≤Jh √ôμ°T øY ºXÉμdG
»î°ùdG ºYódG Gò¡d áeÉæªdG …QÉJhQ

»àdG á«eƒμëdG ô«Z äÉª¶æªdGh
ºYódG Gòg πª°ûjh .º¡ªYóH Ωƒ≤J
,ô∏μ°ùdG ≈°Vôeh ¿ÉWô°ùdG ≈°Vôe
ø«HÉ°üªdG ≈°VôªdG ≈dEG áaÉ°VE’ÉH

ó«°ùdG ¬ sLh ,áÑ°SÉæªdG √ò¡Hh
AÉ``°`†`YCG ø``Y á``HÉ``«`f QÉ``à`î`e ó``dÉ``N
ó«°ù∏d ¬``fÉ``æ`à`eGh √ô``μ`°`T …OÉ``æ` dG
¢ù«FôdG »``fGƒ``jO ø``«`°`ù`ë`dGó``Ñ`Y
RÉ¡éH ¬YôÑàd ,…OÉ``æ`∏`d ≥HÉ°ùdG
∞«ØîJ »``a º¡°ù«°S Ωó``dG π°ù¨d
.ô∏μ°ùdG ≈°Vôe øY IÉfÉ©ªdG
»a RÉ¡édG OƒLh ¿CG í°VhCGh
ô∏μ°ùdG ≈°Vôe ≈∏Y ôau ƒ«°S õcôªdG
äÉ«∏ª©d ´ƒ°†î∏d º¡∏jƒëJ IÉfÉ©e
øe óëdG ≈dEG áaÉ°VE’ÉH ,Ωó∏d π°ùZ
»a øjôNB’G ≈°VôªdÉH º¡WÓàNG
.º¡jód áYÉæªdG ∞©°V Aƒ°V
¬ãjóM QÉàîe ó«°ùdG ™``HÉ``Jh
QÉWEG »a ´ôÑàdG Gòg »JCÉj{ :ÓFÉb
óu ªd ™ªàéªdG √ÉéJ ÉæJÉ«dhDƒ°ùe
,≈°VôªdG Ió``YÉ``°`ù`eh ¿ƒ``©` dG ó``j
OGô`` aC’Gh äÉ°ù°SDƒªdG IófÉ°ùeh

áeÉæªdG …QÉ``JhQ …OÉ``f ´ôÑJ
ídÉ°üd ΩódG π°ù¨d RÉ¡éH GkôNDƒe
»``∏` é` æ` ª` dG Ωó`` ` `dG ô`` ≤` `a ≈`` °` `Vô`` e
êÓ©dG ¿ƒ≤∏àj ø``jò``dG (ô∏μ°ùdG)
™ªéªH á«KGQƒdG ¢VGôeC’G º°ù≤H
.»Ñ£dG á«fÉª∏°ùdG
ºgÉØJ Iô``cò``e ™«bƒJ iô``Lh
á``eÉ``æ` ª` dG …QÉ`` ` ` `JhQ …OÉ`` ` `f ø``«``H
≈°Vôe ájÉYôd øjôëÑdG á«©ªLh
â``ª` «` bCG á``«` dÉ``©` a ∫Ó`` `N ô``∏` μ` °` ù` dG
AÉ°†YCG Qƒ°†ëH ,áÑ°SÉæªdG √ò¡H
™bh ó``bh ,…OÉ``æ` dGh á«©ªédG ø``e
¢ù«FQ QÉàîe ódÉN ó«°ùdG á«bÉØJ’G
ó«°ùdGh ,áeÉæªdG …QÉ`` JhQ …OÉ``f
¢ù«FôdG »``fGƒ``jO ø``«`°`ù`ë`dGó``Ñ`Y
ÉjôcR ó«°ùdGh ,…OÉ``æ`∏`d ≥HÉ°ùdG
øjôëÑdG á«©ªL ¢ù«FQ º``XÉ``μ`dG
.ô∏μ°ùdG ≈°Vôe ájÉYôd

اليوم

التاريخ
ÉfhQƒc á``¡LGƒªd »æjôëÑdG ÜÉÑ``°ûdG áHôéJ ¢Vô©à``°ùJ
zó``°UôªdG{
Ωõà∏eh ´Gh
m ¬``fCÉ`H ™ªàéªdG â``Ñ``KCG PEG
,á«ª°SôdG äGOÉ```°```TQE’Gh äÉª«∏©àdÉH
,ø```Wƒ```dG á```eó```Nh ´ƒ``£``à``∏``d Ö```ë```eh
k
±GógC’Gh QÉμaC’G øe GOóY É°Vô©à°ùe
äGQOÉ``Ñ``ª``dGh äÓªëdG É¡à≤∏WCG »``à``dG
∂dòch ,IôàØdG √ò``g ∫Ó``N á«Yƒ£àdG
á«∏gC’G äÉ«©ªédGh ø«Yƒ£àªdG Oƒ¡L
øe óëdG »``a á``dhó``dG Oƒ¡L IófÉ°ùªd
.¢Shô«ØdG QÉ°ûàfG
¿ƒcQÉ°ûªdG ≥ØJG AÉ≤∏dG ΩÉàN »ah
äÉcQÉ°ûª∏d »≤«KƒJ π«dO OGó```YEG ≈∏Y
,á«°TÉ≤ædG á≤∏ëdG »a É¡ªjó≤J ºJ »àdG
É``¡``©``jRƒ``Jh É``gOÉ``ª``à``YG º``à``j ¿CG ≈``∏``Y
áHôéàdG º«ª©J ±ó``¡``H ™«ªédG ≈∏Y
.É¡æe IOÉØà°S’Gh

الخبر

¥ƒ≤ëd ó°UôªdG á«©ªL â°Vô©à°SG
»æjôëÑdG ÜÉÑ°ûdG áHôéJ ¿É``°``ù``fE’G
¢Shô«a á¡LGƒe ∫Éée »a ´ƒ£àªdG
á°üæªdG QÉ```WEG øª°V ∂```dPh ,É``fhQƒ``c
ºJ »àdG »Hô©dG ÜÉÑ°û∏d á«°VGôàa’G
ióàæe äÉ``Lô``î``e ió``MEÉ` c É``gDhÉ``°``û``fEG
…ò``dG á``«``Hô``©``dG á≤£æªdG »``a ÜÉ``Ñ``°``û``dG
¿Éμ°ù∏d IóëàªdG ºeC’G ¥hóæ°U ¬ª¶f
.Ω2019 ΩÉY ¢ùfƒJ »a
øY á``«``°``TÉ``≤``æ``dG á``≤``∏``ë``dG â``ª``«``bCGh
»Hô©dG ÜÉÑ°ûdG Oƒ¡L{ :¿Gƒæ©H ó©H
,zÉfhQƒc ¢Shô«a äÉ«YGóJ á¡LGƒªd
∞∏àîe øe ÉkHÉ°T 23 ácQÉ°ûªH ∂``dPh
äÉª¶æªdG ø``e Oó```Yh á«Hô©dG ∫hó```dG
øe á``Yƒ``ª``é``e Gƒ```eó```b PEG ,á```«```dhó```dG

جهة النشر

الصفحة
العدد

¿É``°``ù``fE’G ¥ƒ``≤``ë``d ó``°``Uô``ª``dG á``«``©``ª``L
k
™ªàéªdG äGõ«ªe RôHC’ GkõLƒe É°VôY
,ÉfhQƒc áëFÉL …óëJ ∫ÓN »æjôëÑdG

الرابط اإللكتروني

∫ÉªYC’ áØ∏àîªdG ÜQÉéàdGh äGôÑîdG
.¢Shô«ØdG á¡LGƒªd ÜÉÑ°ûdG É¡«a ∑QÉ°T
¢ù«FQ …ôjô¨dG »∏Y ø°ùëe Ωóbh
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ô«aƒàH ∂∏ªdG äÉ¡«LƒJ øªãJ ziQƒ°ûdG á«bƒ≤M{
áμ∏ªªdÉH ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒª∏d á«ë°üdG ájÉYôdG

.OGóëdG óªMCG |

Ö©°T ¬«∏Y Oƒ©J Ée ƒgh ,á«fÉ°ùfE’G º¡àª«bh
.∫RC’G ºjób òæe ¬dhGRh øjôëÑdG áμ∏ªe
¢ù∏éªH ¿É``°`ù`fE’G ¥ƒ≤M áæéd ó``cDƒ`J Éªc
™e á«æWƒdG Oƒ¡édG ∞JÉμJ á«ªgCG iQƒ°ûdG
»a á∏ãªe ø«ª«≤ªdG ¿hDƒ°ûH á«æ©ªdG äÉ¡édG
áeRÓdG ájÉYôdG ô«aƒJ ≈∏Y πª©∏d ,º¡JGQÉØ°S
áëFÉL QÉ°ûàfG øe øWƒdG ájÉªMh º¡àjÉªëd º¡d
√òg πc π∏μJ ¿CG πLh õY ≈dƒªdG á∏FÉ°S ,ÉfhQƒc
ºdÉ©dG RhÉéàj ¿CGh ≥«aƒàdGh ìÉéædÉH Oƒ¡édG
.πLÉ©dG Öjô≤dG »a AÉHƒdG Gòg

¢ù∏éªH ¿É``°` ù` fE’G ¥ƒ``≤` M á``æ`é`d â``©`HÉ``J
áμ∏ªe É``¡`H Ωƒ``≤`J »``à`dG äGAGô`` ``LE’G iQƒ``°` û` dG
,IóaGƒdG ádÉª©dG ™e πeÉ©àdG ∫Éée »a øjôëÑdG
QÉ°ûàf’ …ó°üà∏d á«æWƒdG á£îdG øª°V ∂dPh
Iô°†M äÉ¡«LƒàH Ió«°ûe ,É``fhQƒ``c ¢Shô«a
áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y øH óªM ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U
á∏eÉμdG ájÉYôdG ô«aƒàH ióØªdG OÓ``Ñ`dG πgÉY
Oƒ¡édÉHh ,áμ∏ªªdG »a ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒª∏d
ÖMÉ°U á°SÉFôH áeƒμëdG É¡H Ωƒ≤J »àdG áØãμªdG
áØ«∏N ∫BG ¿Éª∏°S øH áØ«∏N ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG
ÖMÉ°U ¿ód øe IófÉ°ùeh ºYóHh ,AGQRƒdG ¢ù«FQ
áØ«∏N ∫BG óªM øH ¿Éª∏°S ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG
∫hC’G ÖFÉædG ≈``∏`YC’G óFÉ≤dG ÖFÉf ó¡©dG »``dh
»a √ƒª°S Oƒ``¡`Lh ,AGQRƒ`` `dG ¢ù∏ée ¢ù«Fôd
øjôëÑdG ≥jôa IOÉ«bh ,á«≤«°ùæàdG áæé∏dG á°SÉFQ
áæé∏dG Üô©J PEGh .ÉfhQƒc ¢Shô«Ød …ó°üà∏d
»àdG Iô«ÑμdG ∞bGƒª∏d É¡JófÉ°ùeh É¡ªYO øY
ô«aƒJ ¿CG ócDƒJ É¡fEÉa ,áª«μëdG IOÉ«≤dG É¡JóHCG
á«FÉæãà°S’G ±hô¶dG √òg »a á«ë°üdG ájÉYôdG
êQóæj »fÉ°ùfEG ÖLGh ƒg ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒª∏d
¬JGP ¥É«°ùdG »a áæªãe ,¿É°ùfE’G ¥ƒ≤M øª°V
Ωƒ≤J »àdG á«HÉéjE’G äGQOÉÑªdGh »bGôdG πeÉ©àdG
±hô¶dG ô«aƒàd ,á«∏gC’Gh á«ª°SôdG äÉ¡édG É¡H
≈∏Y á¶aÉëªdÉH á∏«ØμdG á«ë°üdGh á«°û«©ªdG
øª°V ,ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒªdG áeÓ°Sh áë°U
º¡àeGôc ™«ªé∏d ßØëj …QÉ°†M πªY Üƒ∏°SCG

..»fóªdG ´Éaó∏d áeÉ©dG ™e ¿hÉ©àdÉH

º«≤©J ∫É````ª````YCG …ô```é```j ∫ƒ````e GOƒ`````e
™``ª``é``ª``dG AÉ``````````LQCG »`````a á```∏```eÉ```°```T

PGPôdÉH º«≤©J ádBG ΩGóîà°SÉH
πμ°ûH ô``¨`°`ü`dG »``gÉ``æ` à` ª` dG
QÉ°ûàfG øe óë∏d ,»YƒÑ°SCG
¿Éª°Vh óéà°ùªdG ¢Shô«ØdG
QGhõ`` ` `dG á`` eÓ`` °` `Sh á``ë` °` U
.AGƒ°S óM ≈∏Y ø«ØXƒªdGh
¬eGõàdG ∫ƒe GOƒe π°UGƒjh
ô``«` HGó``à` dG á`` aÉ`` c ≥``«` Ñ` £` à` H
É≤k ah áHƒ∏£ªdG ájRGôàM’G
ÉªH ,á«eƒμëdG äÉ¡«Lƒà∏d
á``eÓ``°` Sh á``«``gÉ``aQ ø``ª` °` †` j
.™«ªédG

§«ëe º«≤©J ¿Éª°†d ∞ãμe
øe ∫É``Y iƒà°ùªH ™ªéªdG
.á«dhO ô«jÉ©e ≥``ahh ábódG
»©°S IQOÉ``Ñ` ª` dG √ò``g ™ÑàJ
º«≤©J AGô`` ` LE’ ∫ƒ`` e GOƒ`` `e
≥WÉæeh AÉLQCG áaÉμH »eƒj
øjôëÑdG õ``cô``eh ™``ª`é`ª`dG
ΩGóîà°SÉH ,»ªdÉ©dG …QÉéàdG
øe ¬H ≈°Uƒoe ¢UÉN èàæe
º«≤©àd ,áë°üdG IQGRh πÑb
Ωhó`` J á``«` dÉ``©` Ø` H í`` £` `°` `SC’G
™ªéªdG QOÉ``Ñ` jh .É``ek ƒ``j 11

¬``«`YÉ``°`ù`e ø`` e É``bk Ó``£``fG
á«æWƒdG Oƒ¡é∏d á``ª` YGó``dG
¢Shô«a QÉ``°`û`à`fG áëaÉμªd
(19-COVID) ÉfhQƒc
äÉ¡«Lƒàd É kYÉÑJGh ,áμ∏ªªdÉH
»``μ`∏`ª`dG ƒ``ª` °` ù` dG Ö``MÉ``°` U
ó``ª`M ø`` H ¿É``ª` ∏` °` S ô`` `«` ` eC’G
ÖFÉf ó¡©dG »``dh áØ«∏N ∫BG
∫hC’G ÖFÉædG ≈∏YC’G óFÉ≤dG
»a AGQRƒ``dG ¢ù∏ée ¢ù«Fôd
GOƒ``e iô`` `LCG ,¿CÉ` °` û` dG Gò`` g
≈``bQC’G ¥ƒ°ùàdG á¡L ,∫ƒ``e
º«≤©J ∫É``ª`YCG ,øjôëÑdG »a
≥WÉæeh AÉ`` LQCG »``a á∏eÉ°T
¿hÉ``©`à`dÉ``H ∂```dPh ,™``ª`é`ª`dG
´Éaó∏d á``eÉ``©`dG IQGOE’G ™``e
.»fóªdG
º«≤©àdG ∫ÉªYCG ò«ØæJ ºJ
≥``jô``a π``Ñ` b ø`` e ô``«` ¡` £` à` dGh
ΩÉ©dG ø«YÉ£≤dG øe »Yƒ£J
ÖjQóàd ™°†N ,¢``UÉ``î` dGh

πjó©àd ø«MGôàbG ájQƒà°SO ó``cDƒJ ziQƒ°ûdG á«©jô°ûJ{
z»∏gC’G ´É``£≤dG »a π``ª©dG{h zπª©dG ¥ƒ``°S{ »``fƒfÉb

.ójGõdG ∫’O |

(35) ºbQ ¿ƒfÉ≤dG ΩÉμMCG ¢†©H πjó©àH ¿ƒfÉ≤H
øe Ωó≤ªdGh ,∂∏¡à°ùªdG ájÉªM ¿CÉ°ûH 2012 áæ°ùd
óªëe ∫ÉªL ,»£≤°ùªdG ø«°ùM ódÉN :AÉ°†YC’G
õjõ©dGóÑY QƒàcódG ,êôa ¬∏dGóÑY É°VQ ,hôîa
¿CG áæ«Ñe ,óªëªæÑdG π«YÉª°SG ΩÉ°ùH ,πHCG ø°ùM
QƒcòªdG ìGôàb’G åëH á∏°UGƒe äQôb áæé∏dG
.á∏Ñ≤ªdG É¡JÉYÉªàLG »a

á«fƒfÉ≤dGh á«©jô°ûàdG ¿hDƒ°ûdG áæéd äócCG
ø«KÓãdG É``¡`YÉ``ª`à`LG »``a ,iQƒ``°` û` dG ¢ù∏éªH
á°SÉFôH (ø«æKE’G) ¢ùeG ó©oH øY ¬Jó≤Y …ò``dG
áeÓ°ùdG ,áæé∏dG ¢ù«FQ ,ó``jGõ``dG º°SÉL ∫’O
áaÉ°VEÉH ¿ƒfÉ≤H ìGôàb’ á«fƒfÉ≤dGh ájQƒà°SódG
πª©dG ¥ƒ°S º«¶æJ ¿ƒfÉb ≈dEG GkQôμe (23) IOÉe
,Ω2006 áæ°ùd (19) º``bQ ¿ƒfÉ≤dÉH QOÉ``°`ü`dG
å«M ,…OGô©dG ¬∏dGóÑY »∏Y ƒ°†©dG øe Ωó≤ªdGh
¬ªjó≤J äGQô``Ñ`eh ìGô``à`b’G »a áæé∏dG äô¶f
áæé∏dG ¿CG ójGõdG º°SÉL ∫’O âë°VhCGh .¬aGógCGh
k G â°ûbÉf
(CG) óæÑdG πjó©àH ¿ƒfÉ≤H É kMGôàbG É°†jC
´É£≤dG »a πª©dG ¿ƒfÉb øe (99) IOÉ``ª`dG øe
2002 áæ°ùd (36) ºbQ ¿ƒfÉ≤dÉH QOÉ°üdG »∏gC’G
IQƒàcódG :AÉ°†YC’G øe Ωó≤ªdGh ,¬JÓjó©Jh
óªëe á©ªL ,∫’ó`` `dG í``dÉ``°`U óªëe ΩÉ``°`ù`à`HG
õjõ©dGóÑY QƒàcódG ,ójGõdG º°SÉL ∫’O ,»Ñ©μdG
¿CG ≈dEG Iô«°ûe ,¿Éª∏°S »∏Y á∏«ªL ,πHCG ø°ùM
øe ¿ƒfÉ≤H ìGôàb’G áeÓ°S ≈dEG â¡àfG áæé∏dG
äQôb Éª«a ,á«fƒfÉ≤dGh ájQƒà°SódG ø«à«MÉædG
≈dEG øjQƒcòªdG ø«MGôàb’G ¿CÉ°ûH É``¡`jCGQ ™``aQ
.¢ù∏éªdÉH á°üàîªdG áæé∏dG
ìGôàb’G âãëH áæé∏dG ¿EG ó``jGõ``dG âdÉbh

:ô°üªH áμ∏ªªdG ô«Ø°S
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ô``°üe »``a AÉ``≤ÑdG GhQÉ``àNG ø``««æjôëÑd äGó``YÉ°ùeh äÓ``«¡°ùJh
øe á«ë°üdG ájÉªëdG äGhOCG ô«aƒJ
,á«ÑW äGRÉØbh äÉeÉªch äÉª≤©e
¿CG GhQô``b øjòdG ø««æjôëÑdG πμd
.IôgÉ≤dG »a º¡àeÉbEG Gƒ∏°UGƒj
ø``jò``dG ¿ƒ``«`æ`jô``ë`Ñ`dG ø``e |
Ωó``Yh ô°üe »``a á``eÉ``bE’G Gƒ∏°†a
?º¡©e π°UGƒJ ∑Éæg πgh ,IOƒ©dG
∑Éæg :QOƒédG ô«Ø°ùdG ∫ƒ≤j øjòdG ø«jôëÑdG ™«ªéd π«é°ùJ
ô¡X πÑb ,ô°üe »a ¿ƒª«≤j GƒfÉc
GQÉÑàYG CGóÑf ±ƒ°Sh ,¢Shô«ØdG
GhQô`` b ø``jò``dG ô``°`ü`M Ωƒ``«` dG ø``e
áeRÓdG äÉeóîdG πc ºjó≤Jh AÉ≤ÑdG
IQGRh äÉ``ª`«`∏`©`J ≈``∏`Y AÉ``æ` H º``¡`d
.á«LQÉîdG
∫Ó``N ø``e :Ó``FÉ``b Oô``£`à`°`ù`jh
á«dÉédG OGôaCG ™e ºFGódG π°UGƒàdG
ÉHÓW ∑Éæg ¿CG Éæª∏Y ,á«æjôëÑdG
,º¡à°SGQO á∏°UGƒªd AÉ≤ÑdG GhQô``b
»a ≈àM ºgOƒLh ¿CG GhCGQ º¡fC’
,º¡d ó«Øe äÉ©eÉédG ∞bƒJ Iôàa
º¡fGôbCGh º¡JòJÉ°SCG ™e π°UGƒà∏d
∑Éæg ¿CG Éªc ,º¡KÉëHCG º¡à∏°UGƒeh
ô°üe »a É≤≤°T ¿ƒμ∏àªj ø««æjôëH
¿ƒ«æjôëH ∑Éægh ,É¡«a ¿ƒª«≤j
º¡dh äÉ``jô``°`ü`e ø``e ¿ƒ``Lhõ``à` e
AÉ``≤`Ñ`dG Gƒ``∏` °` †` a A’Dƒ` ` ` gh ,ô`` °` `SCG
ºgô°üM ºàjh Iô«Ñc º``gOGó``YCGh
IQÉ``Ø`°`ù`dG º``FGƒ``b ∫Ó``N ø``e á``bó``H
º¡dGƒMCG á©HÉàeh º¡©e π°UGƒà∏d
,¬«dG ¿ƒLÉàëj Ée πμH ºgOGóeEGh
á«dÉédG AÉ``°` †` YCG ¢``†`©`H ∑É``æ` gh
Gƒ``Ñ`∏`Wh É``æ`©`e Gƒ``∏` °` UGƒ``J ø``jò``dG
øe á«ë°üdG ájÉªëdG äGhOCG Éæe
á«ÑW äGRÉØb h äÉeÉªch äÉª≤©e
.GQƒa º¡«dEG ÉgÉæeóbh

:QOÉ≤dGóÑY ó«°S - IôgÉ≤dG

(á``«` Ñ` W äGRÉ`` `Ø` ` b - äÉ`` eÉ`` ª` `c .ø«≤dÉ©dG ø«æWGƒª∏d
íàa º``J ¬`` fEG :ô``«`Ø`°`ù`dG ∫É`` bh
á«ë°U äÉ°Uƒëa AGôLE’ IQÉØ°ùdG
ø«ª«≤ª∏dh ,IQÉ``Ø` °` ù` dG »``Ø`Xƒ``ª`d
,¢Shô«ØdG øe ºgƒ∏N øe ócCÉà∏d
øe ô«Ñc Oó``Y Oƒ``Lh ≈``dG Gô``¶`fh
á``jQó``æ` μ` °` SE’G »`` a ø``«`«`æ`jô``ë`Ñ`dG
≥«°ùæàdG É``fQô``b ,IQƒ``°` ü` æ` ª` dGh
πeÉ©eh ø«°ü°üîàe AÉ``Ñ` WCG ™``e
äÉ``°` Uƒ``ë` Ø` dG AGô`` ` `LE’ Ió``ª` à` ©` e
,º¡àeÓ°S øe ócCÉà∏d º¡d áeRÓdG
¢VQÉY …CG Qƒ¡X ∫ÉM »a ÉæZÓHEGh
.»æjôëH øWGƒe ≈∏Y »ë°U
ô«aƒJ ≈∏Y ójó°ûdG Éæ°Uôëdh
Ωƒ≤f ,á«ë°üdG ájÉªëdG πFÉ°Sh
IQÉØ°ùdG »ØXƒe OGóeEÉH É«YƒÑ°SCG
á«°üî°ûdG ájÉªëdG äGhOCG πμH
äGRÉ``Ø` b - äÉ``eÉ``ª` c - äÉ``ª`≤`©`e)
øe äÉª«∏©J ∑É``æ` g ¿C’ ,(á``«`Ñ`W
πμH ΩGõàd’G IQhô°†H á«LQÉîdG
.ájÉªëdG πFÉ°Sh
ºàj ¬fCG QOƒédG ô«Ø°ùdG ócDƒjh

¿ƒμJ ¿CG ÉæÑ∏Wh ,ø«ÑZGôdG IOƒ``Y
á©°S äGP º¡∏≤æd áeOÉ≤dG äGôFÉ£dG
ô«aƒàH IQÉØ°ùdG »a Éæªbh ,Iô«Ñc
ÇQGƒ``£` ∏` d ∞``JÉ``g •ƒ``£` N á``°`ù`ª`N
äGQÉ``°`ù`Ø`à`°`SGh äÉ``ª`dÉ``μ`ª`dG ≈≤∏àJ
ºJh ,áYÉ°ùdG QGóe ≈∏Y ø«æWGƒªdG
áªdÉμe 1500 ø``e ô``ã`cCG ≈∏Y Oô``dG
≈∏Y Oô`` dG ≈`` dEG á``aÉ``°`VE’É``H ,á«ØJÉg
äÉμÑ°T ≈∏Y IOQGƒ``dG äGQÉ°ùØà°S’G
.»YÉªàL’G π°UGƒàdG
äGRƒ`` é` `M π``«`¡`°`ù`à`H É``æ` ª` bh
¿Gô``«`£`dG äÉ``cô``°`T ™``e ø``«`æ`WGƒ``ª`dG
ájô°üªdG •ƒ``£`î`dG πãe iô`` `NC’G
ácôM ¥Ó`` `ZEG QGô`` b π``Ñ` b{ É``gô``«`Zh
ô««¨J ∞«dÉμJ á«£¨J ™e ,¿Gô«£dG
õéMh ,ø«æWGƒª∏d ¿Gô«£dG õéM
.ôØ°ùdG πÑb º¡àeÉbE’ á«bóæa ±ôZ
:QOƒ`` é` `dG ô``«` Ø` °` ù` dG ó`` cDƒ` `jh
äÓ``°`UGƒ``e ô``«`aƒ``J ≈``∏`Y Éæ°UôM
Ió«©ÑdG ≥WÉæªdG ¿Éμ°S ø«æWGƒª∏d
™e ,IôgÉ≤dG QÉ£e ≈``dG ∫ƒ°Uƒ∏d
äGhOCÉ` ` `H QÉ``£` ª` dG »`` a º`` `gOGó`` `eEG
äÉ``ª`≤`©`e) á«°üî°ûdG á``jÉ``ª` ë` dG

.OÓÑdG
≈``dEG ôμ°ûdÉH QOƒ``é` dG ¬``Lƒ``Jh
á«Hô©dG ô°üe ájQƒ¡ªL »a AÉ≤°TC’G
´ƒ``LQ π«¡°ùJ »``a º``¡`fhÉ``©`J ≈``∏`Y
,áμ∏ªªdG ≈dG ø««æjôëÑdG ø«æWGƒªdG
≈∏Y IQÉØ°ùdÉH ø«∏eÉ©dG π``c ≈``dEGh
IOƒY äGAGô``LEG π«¡°ùJ »a ºgó¡L
áë°üdG Qƒaƒe É«æªàe ,ø«æWGƒªdG
.™«ªé∏d áeÓ°ùdGh
óªëe øH ΩÉ°ûg ô«Ø°ùdG ∫É``bh
»a zè``«` ∏` î` dG QÉ`` Ñ` `NCG{`` `d QOƒ`` é` `dG
≈àM âæμªJ IQÉØ°ùdG ¿EG ,IôgÉ≤dG
ÉæWGƒe 1122 IOƒY π«¡°ùJ øe ¿B’G
¢VQCG ≈dEG ,ÜÓW º¡æ«H øe É«æjôëH
,É``fhQƒ``c á`` eRCG Qƒ``¡`X òæe ø``Wƒ``dG
»æjôëH 800 IOÉYEG øe ÉæμªJ å«M
322h ,äGQÉ```£` `ª` `dG ¥Ó`` ` `ZEG π``Ñ` b
.¥ÓZE’G ó©H ÉæWGƒe
¢Shô«ØdG Qƒ``¡` X Qƒ``a :∫É```bh
∫hO â∏ª°T »``à` dG á`` `eRC’G á``jGó``Hh
º``FGO ≥«°ùæJ ∑É``æ` g ¿É`` c ,º``dÉ``©` dG
IQÉØ°ùdGh á``«`LQÉ``î`dG IQGRh ø«H
π«¡°ùàd ,è«∏îdG ¿Gô``«` W á``cô``°`Th

157 ¢ùeCG IôgÉ≤dG QÉ£e QOÉZ
≈dEG øjóFÉY É«æjôëH ÉÑdÉWh ÉæWGƒe
äGAGô`` LE’G QÉ``WEG »``a ∂``dPh ,OÓ``Ñ`dG
ø``jô``ë` Ñ` dG á``μ`∏` ª` e É``gò``î` à` J »``à``dG
áëFÉL ÖÑ°ùH É¡FÉæHCG ≈∏Y ®ÉØë∏d
≥ah ,óéà°ùªdG É``fhQƒ``c ¢``Shô``«`a
ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†M äÉ¡«LƒJ
πgÉY áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y øH óªM ∂∏ªdG
ºjó≤J ≈∏Y Ωƒ≤J »àdG ióØªdG OÓÑdG
ÉjÉYQ øe ÖZôj øªd ¿ƒ©dG πÑ o°S πc
∂dPh ,øWƒdG ≈dEG IOƒ©dG »a áμ∏ªªdG
»a á«LQÉîdG IQGRh ™e ≥«°ùæàdÉH
.øjôëÑdG áμ∏ªe
óªëe øH ΩÉ°ûg ó«°ùdG ¢UôMh
iód øjôëÑdG áμ∏ªe ô«Ø°S QOƒédG
ÜhóæªdGh á«Hô©dG ô°üe ájQƒ¡ªL
á«Hô©dG ∫hó``dG á©eÉL ió``d º``FGó``dG
áμ∏ªªdG AÉæHCG ≈∏Y ¿ÉæÄªW’G ≈∏Y
º¡JQOÉ¨e äGAGô`` LEG ô«°S á©HÉàeh
πc π``«` dò``Jh Iô`` gÉ`` ≤` `dG QÉ``£``e ø`` e
.º¡¡LGƒJ »àdG äÉÑ≤©dG
IQÉØ°ùdG ¿CG ≈dEG QOƒédG QÉ°TCGh
π``LCG ø``e áYÉ°ùdG QGó``e ≈∏Y πª©J
áμ∏ªªdG AÉ``æ`HCG π``c ´É``°` VhCG á©HÉàe
äÉ¶aÉëªdG ∞∏àîe »a øjOƒLƒªdG
ô««°ùJ º``J ó``b ¬``fCG ó``cCGh ,ájô°üªdG
â∏≤f …QÉ``é`dG π``jô``HCG 11 »a á∏MQ
øe ≈`` ` dhCG á``©` aó``c É``«`æ`jô``ë`H 165
»a º¡àÑZQ GhócCG øjòdG ø«æWGƒªdG
¿CG GócDƒe ,øWƒdG ¢VQCG ≈dEG IOƒ©dG
≈fGƒàJ ød IôgÉ≤dÉH áμ∏ªªdG IQÉØ°S
áμ∏ªªdG AÉ``æ` HC’ º``Yó``dG º``jó``≤`J ø``Y
º¡YƒLQ áª¡e π«¡°ùJh º¡àjÉªëd
≈``dEG IOƒ``©` dG »a º¡àÑZQ ∫É``M »``a

áë°ü∏d ≈∏YC’G ¢ù∏éªdG ™e ≥«°ùæàdÉH

è«∏îdG á``©eÉLh áeÉ©dG IQGOE’G ó``¡©e ø``«H »ãëH ∞``dÉëJ
ÉfhQƒc áëFÉéd á«ë°üdG áeRC’G IQGOEG ìÉéf á°SGQód »``Hô©dG
áeƒ¶æªdG √òg ójhõJh ,»eƒμëdG
á«≤«Ñ£àdGh á«ª∏©dG äÉ«dB’G π°†aCÉH
á«∏ëªdG äÉeRC’G ∞∏àîe ™e πeÉ©à∏d
êhô``î` dGh ,á``«` dhó``dGh á``«`ª`«`∏`bE’Gh
±Gô°ûà°S’ á«æWh á«é«JGôà°SÉH
¥ô£H É``¡` JQGOEGh á``«`dhó``dG äÉ`` `eRC’G
QÉμàHG á``aÉ``≤`K ≥``∏`N ƒ``ë`f ,Iô``μ`à`Ñ`e
»eƒμëdG πª©dG áeƒ¶æe »a áªFGO
∞∏àîªd á«YGóHE’G ∫ƒ∏ëdG õjõ©Jh
.äÉjóëàdG
≥jôØdG ƒ°†Y ∫É``b ¬ÑfÉL ø``e
√òg OGó`` YEG ≈∏Y ±ô°ûªdG »ãëÑdG
QÉμàH’G IQGOEG º°ùb ¢ù«FQh á°SGQódG
QƒàcódG »``Hô``©`dG è«∏îdG á©eÉéH
çÉëHC’G ¿EG »°Sƒ«édG ó°TGQ IOƒY
QÉμàH’G Ωƒ¡Øe ≈∏Y á«æÑªdG á«ª∏©dG
á«ªgCG πμ°ûJ äÉ``eR’G ≈∏Y óªà©ªdG
äÉeR’G øe ójó©dG êÓY »a Iô«Ñc
á«dÉëdG QÉ``£` N’G á``¡`LGƒ``e á°UÉN
áëFÉL áé«àf Ék«∏Ñ≤à°ùe á∏ªàëªdGh
äô``KG »``à` dGh ,É`` fhQƒ`` c ¢``Shô``jÉ``a
,á«ªdÉ©dG ó``jhõ``à` dG π``°`SÓ``°`S ≈``∏`Y
êPÉªf »a ÉkjôgƒL Gkô««¨J âKóMGh
äÉ°ù°SDƒªdG ó«©°U ≈∏Y ∫É``ª` YC’G
.äÉeƒμëdGh
ºgÉ°ùJ á°SGQódG √òg ¿G GkócDƒe
´É``£`≤`dG »`` a QÉ``μ` à` H’G õ``jõ``©` J »`` a
QÉ``μ` à` H’G OÉ``ª` à` YG ô``Ñ` Y »``eƒ``μ` ë` dG
hCG ø``«`eó``î`à`°`ù`ª`dG ≈``∏` Y ó``ª`à`©`ª`dG
Ö∏£àj …ò```dGh ìƒ``à`Ø`ª`dG QÉ``μ` à` H’G
äGAGôLE’Gh äÉ«∏ª©∏d á«∏μ«g IOÉYEG
.áeóîdG ºjó≤Jh
ΩÉ©dG ´É£≤dG á«ªgCG ≈``dEG Éàk a’
å«M ™``ª`à`é`ª`dG »``a QÉ``μ` à` H’G »``a
πª°ûj áeÉ©dG äÉ°SÉ«°ùdG ô«KCÉJ ¿EG
áaÉch äÉ°ù°SDƒªdGh äÉYÉ£≤dG áaÉc
.IÉ«ëdG »MÉæe

øjôëÑdG áμ∏ªe ¿CG ≈∏Y zÉÑ«H{ áeÉ©dG
áeRC’ Iõ«ªàªdG É¡JGQGOEG ∫ÓN øeh
≥«≤ëJ øe âæμªJ ,ÉfhQƒc ¢Shô«a
≈∏Y ®ÉØëdG »a áÑ©°üdG ádOÉ©ªdG
’k hCG ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒªdG IÉ«M
≈∏Y ®ÉØëdG ™e ,…Qƒëe πμ°ûHh
»a É¡©°†j Éªe ,ájOÉ°üàb’G IÉ«ëdG
IQGOEG âYÉ£à°SG »àdG ∫hódG áeó≤e
»``JCÉ`j É``æ` gh ,ìÉ``é` æ` H á`` ` eRC’G √ò`` g
∞∏îe ø«H »eƒμëdG πeÉμàdG QhO
á«ª°SôdG äÉ``¡` é` dGh äÉ``°`ù`°`SDƒ`ª`dG
IóFGôdG á«æWƒdG áHôéàdG ∞«Xƒàd
™e π``eÉ``©`à`dG »``a Iô``μ`à`Ñ`e IQƒ``°` ü` H
,äÉ``jó``ë` à` dGh äÉ`` ` ` `eRC’G ∞``∏` à` î` e
á``«`æ`jô``ë`Ñ`dG É``æ` à` Hô``é` J π``jƒ``ë``Jh
»a ¬``H iò``à`ë`jo »`` dhO êPƒ``ª` f ≈`` dEG
™e πeÉ©àdG »a ºdÉ©dG ∫hO ∞∏àîe
øjôëÑdG áμ∏ªe ¬à≤≤M Éªa ,äÉeRC’G
»æWh ∞JÉμJh á«Yƒf äGRÉéfEG øe
ºdÉ©dG ≈dEG π°üj ¿CG Öéj »©ªàée
áé¡æªe á«≤«Ñ£J á«ª∏Y IQƒ``°`ü`H
äÉ«£©ªdGh ≥``FÉ``≤`ë`dG ≈``∏`Y á«æÑe
QÉμàH’G áaÉ≤K πjƒëJ ƒëf ,á«ª∏©dG
á«dhO QÉμàHG áaÉ≤K ≈dEG √òg á«æWƒdG
.äÉeRC’G ∞∏àîe ™e πeÉ©à∏d
á«ªgCG ≈``dEG ¢ùª°T ø``H QÉ``°` TCGh
»JCÉj …ò``dG »ãëÑdG ´hô°ûªdG Gò``g
»Hô©dG è«∏îdG á©eÉL ™e ¿hÉ©àdÉH
≈``∏`YC’G ¢ù∏éªdG ™``e ≥«°ùæàdÉHh
áHôéJ ∞``«` Xƒ``J ±ó``¡` H ,á``ë`°`ü`∏`d
πeÉ©àdG »a IóFGôdG øjôëÑdG áμ∏ªe
óéà°ùªdG É`` fhQƒ`` c ¢``Shô``«` a ™`` e
á°SGQO ≈dEG É¡∏jƒëJh »ãëH êPƒªæc
≈∏°†ao ≈∏Y á«æÑe áé¡æªe á«ª∏Y
QÉμàH’G äGhOCGh á«ª∏©dG äÉ«é¡æªdG
πμ°ûH ±ó``¡`J äÉ«°UƒàH êhô``î`∏`d
πª©dG áeƒ¶æe ôjƒ£J ≈dEG …Qƒëe

بيانات الخبر

.¢ùª°T øH óFGQ .O |
.zIÉ≤à°ùªdG
è«∏îdG á©eÉL ¢ù«FQ í°VhCGh
á©eÉédG QhO ≥∏£æe øe ¬fCG »Hô©dG
»a á«é«JGôà°S’G ÉjÉ°†≤∏d …ó°üà∏d
≥∏£æe øeh ,á«Hô©dG è«∏îdG ∫hO
á©eÉédG É¡Mô£J »àdG äÉ°ü°üîàdG
IQGOEGh ,QÉ``μ`à`H’G IQGOEG ∫Éée »``a
É``gQhó``H á©eÉédG äQOÉ`` H äÉ`` `eRC’G
äÉ¡«LƒàdG ™e ≥aGƒàe ¢SÉªëHh
¢ù∏ée ¢ù«FQ ƒª°S ¿ód øe á«eÉ°ùdG
á``cGô``°` û` dGh ¿hÉ``©` à` dÉ``Hh AGQRƒ`` ` `dG
IQGOE’G ó¡©e ™``e á``«`é`«`JGô``à`°`S’G
¢ù∏éªdG ™``e ≥«°ùæàdÉHh á``eÉ``©`dG
ÖLGƒdG AGóf á«Ñ∏àd áë°ü∏d ≈∏YC’G
∫ƒM á°SGQO OGó``YEG »a ,ácQÉ°ûªdGh
»àdG QÉμàH’Gh á«YGóHE’G ÖfGƒédG
É¡H âeÉb »àdG Oƒ¡édG É¡H äõ«ªJ
∫ÓN ø``e øjôëÑdG áμ∏ªe áeƒμM
áëFÉL á¡LGƒªd á≤«°ùæàdG áæé∏dG
.ÉfhQƒc
øH óªëe óFGQ QƒàcódG ócCG óbh
IQGOE’G ó¡©ªd ΩÉ©dG ôjóªdG ¢ùª°T

.»∏gƒ©dG ódÉN .O |
,áª«μëdG IOÉ«≤∏d á«°ù«FôdG äÉª°ùdG
¬H πª©J ¿CG Öéj É``e π©ØdÉH ƒ``gh
πeÉ©àdÉH á«æ©ªdG á«eƒμëdG Iõ¡LC’G
.ÉfhQƒc ¢Shô«a áëFÉL Ée
¿CG{ á©eÉédG ¢ù«FQ ±É``°` VCGh
áμ∏ªe áeƒμM É¡H âeÉb »àdG Oƒ¡édG
á«≤«°ùæàdG áæé∏dG ∫ÓN øe øjôëÑdG
ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U IOÉ«≤H
¬¶ØM - áØ«∏N ∫BG óªM øH ¿Éª∏°S
≈∏YC’G óFÉ≤dG ÖFÉf ó¡©dG »dh – ¬∏dG
ôÑà©J ,ÉfhQƒc áëFÉL á¡LGƒªd É``«k `YGó``HGh É``©k ` FGQh Gkó` `FGQ É`` kLPƒ``ª` fCG
äÉjƒà°ùe ≈``∏`YCG »``a ìÉéf á°übh
ó``bh ,äÉ`` ` `eRC’G IQGOEG »``a õ``«`ª`à`dG
,á``«`dhó``dG äÉª¶æªdG ∂``dò``H äOÉ``°` TCG
øjôëÑdG áμ∏ªe áHôéJ ¿CG ∂°T’h
…òàëJ IQGOE’G »a É kLPƒªf ôÑà©J
ájôK áHôéJh ,iô`` NC’G ∫hó``dG É¡H
»a ø«°SGQódG É¡æe ó«Øà°ùj ±ƒ°S
É≤k ªYh ,QÉ``μ` à` H’G IQGOEG ¢ü°üîJ
áHôéàdG π«∏ëàd ø«ãMÉÑ∏d Ék©°SGh
¢``ShQó``dG ¢``UÓ``î` à` °` SGh Ió``jô``Ø` dG

ó¡©e ø``«`H »ãëH ∞``dÉ``ë`J »``a
è«∏îdG á``©` eÉ``Lh á``eÉ``©` dG IQGOE’G
»ãëH ≥``jô``a π«μ°ûJ º``J »``Hô``©` dG
è«∏îdG á©eÉL øe AÉ°†YCG øe ¿ƒμe
(ÉÑ«H) áeÉ©dG IQGOE’G ó¡©eh »Hô©dG
≈``∏`YC’G ¢ù∏éªdG ™``e ≥«°ùæàdÉHh
Ωƒ¡Øe á°SGQO ±ó¡H ∂``dPh áë°ü∏d
äÉ`` `eR’G ≈``∏` Y ó``ª`à`©`ª`dG QÉ``μ` à` H’G
.ÉfhQƒc ¢Shô«a áëFÉL øe Ébk Ó£fG
QÉ``WEG ™``°`Vh ≈``dEG á``°`SGQó``dG ±ó``¡`Jh
GkOÉæà°SG äÉeR’G ™e πeÉ©à∏d …ô¶f
πeÉ©àdÉH ¿Éμ°ùdG »``Yh ¢SÉ«b ≈∏Y
ÉgôKCG ójóëJh ÉfhQƒc áëFÉL ™e
.äÉYÉ£≤dG ∞∏àîe ≈∏Y
¢``ù` «` FQ ìô`` °` `U ¬``Ñ` fÉ``L ø`` `eh
ódÉN QƒàcódG »Hô©dG è«∏îdG á©eÉL
áeRC’G IQGOEG »a õ«ªàdG ¿CG{ »∏gƒ©dG
ÉfhQƒc áëFÉL øY áªLÉædG á«ë°üdG
¬∏dG ≥«aƒJ ’ƒd øμj ºd ôgÉH ìÉéæHh
ΩÉªàg’Gh áª«μëdG ájDhôdG ºK ≈dÉ©J
¿ód øe Iójó°ùdG äÉ¡«LƒàdGh ºFGódG
óªM ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†M
á≤FÉØdG ájÉæ©dGh áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y øH
™ªàéeh Ö©°ûd ¬àdÓL É¡«dƒj »àdG
ø``«` æ` WGƒ``e ø`` e ø``jô``ë` Ñ` dG á``μ` ∏` ª` e
.zø«ª«≤eh
»a á©eÉédG ¢ù«FQ π°Sôà°SGh
ÖMÉ°U ¬``«`Lƒ``J ¿CG »``a ¬ëjô°üJ
øH áØ«∏N ô``«` eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG
AGQRƒ`` dG ¢ù«FQ áØ«∏N ∫BG ¿Éª∏°S
á«°SÉ°SCG ájOÉ«b º«gÉØe çÓãH AÉL
ìhô`` H ∂``°` ù` ª` à` dG ∫ƒ`` `M Qƒ``ë` ª` à` J
,πÑ≤à°ùªdG ±Gô°ûà°SGh ,QÉ``μ`à`H’G
äGóéà°ùª∏d äGQÉ``«` î` dG ™``°` Vhh
√ò``gh ,äÉ`` ` `eRC’G IQGOE’ á``FQÉ``£` dG
ôeC’G á≤«≤M »a »g áKÓãdG ô°UÉæ©dG
ºLôàJ áæμªàe á``jDhQ ìhQh ôgƒL

اليوم

التاريخ
الخبر

جهة النشر

الصفحة
العدد
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ó«°TQ ájRƒa

:»fhôàμdE’G ÜÉHòdG
!Gƒ∏q °ùæjh º¡FGóH ∑ƒeôj ¿CG
≈àM É¡H GƒÑÑ°ùJ »àdG ºFGôédG ºéM »a GhôμØj
á«fÉ°ùfE’G πgh !?º¡H Qô¨ªdG º¡HÉÑ°ûdh º¡àØFÉ£d
¢``†`jô``ë`à`dG º``¡` d â`` MÉ`` HCG ø`` jó`` dGh ¥Ó`` ` `NC’Gh
»fGôjE’G πjƒªàdG äGƒæb ôÑY ôªà°ùªdG »°SÉ«°ùdG
¿ƒª©æeh º¡ÑJÉμe ∞∏N ¿ƒ©HÉb ºgh ó©H øY
GƒcÉÑà«d »Hô¨dGh »fGôjE’G πjƒªàdG Gòg á«gÉaôH
øY IôªdG √òg º¡ãjóM »JCÉ«dh á«fÉ°ùfE’G ≈∏Y
IOÉ``b ìGô``°`S ¥Ó``WEÉ`H É``fhQƒ``c ø``e ø``Wƒ``dG PÉ``≤`fEG
¿CG áÑ©d ¿EG ΩCG !?øjôëÑdG »a ºjRCÉàdGh ÜÉgQE’G
¿ƒμ∏ªj ’ Gƒ``JÉ``H !π°ùæJh ∂``FGó``H ∑ô«Z »eôJ
¢†jôëJ »a º¡JGQÉ©°T πc â°ù∏aCG ¿CG ó©H Égô«Z
∞jõdG ºéM ∑QOCG …ò``dG ,»æjôëÑdG Ö©°ûdG
Gƒ∏ªY ¿CG òæe äGQÉ©°T øe √ƒ≤∏WCG Ée πc »a
!?á«LQÉN IóæLCG äÉHÉ°ùëd
ø``eC’G Ωƒ``«`dG ¢û«©j »æjôëÑdG Ö©°ûdG |
IOÉ«≤∏dh øWƒ∏d í°VGh √Dh’hh ,QGô≤à°S’Gh
»àdG ájƒ≤dG äGQOÉ``Ñ`ª`dG πμdh ,É¡H õà©j »àdG
¬Ñ©°Th øWƒdG Gòg ßØëd ∂∏ªdG ádÓL É¡≤∏WCG
≥∏£æªdG Gòg øeh .√QGô≤à°SGh ¬æeCGh ¬°Vƒ¡fh
¬fCG ÉæÑ©°T ±ô©jh ±ô©f »≤«≤ëdG »``bÓ``NC’G
(Ωƒª°S) êôNCG ¿CG ó©H ¬æe øWƒdG ≈aÉ©Jh ≈aÉ©J
äÉ©∏£J øeh !¬MhQh √ó°ùL øe ¢†jôëàdG IOÉb
ájôëdG πeÉμH Öàμf √ó∏H ßØM ≈dEG Ö©°ûdG Gòg
,º¡æWh ô«¨d ø«dGƒªdGh ø«æFÉîdG áfÉ«N ó°V
Ée ∞°ûμæ°S ¬Ø°ûc Ö∏£àj ô``eCG óéà°SG Éª∏ch
∂dP »a áLÉM ’h ,¬Ø°ûμd Éfô«ª°V Éæ«∏Y ¬«∏ªj
¬Ñàμæd ¬cQófh √ô©°ûf Ée ó``MCG Éæ«∏Y »∏ªj ¿CG
øWƒdG ßØëd π≤©dGh Ö∏≤dÉH ôªj Éªe ™Ñæj ¬fC’
ø«≤Ø∏ªdG äÉ≤«Ø∏Jh øjQOÉ¨dG Qó``Z øe ¬Ñ©°Th
¿ƒYqój -áaGô£∏d- º¡©«ªLh ,ø«HPÉμdG ÖjPÉcCGh
ƒg øFÉ°ûdG ∑ƒ∏°ùdG ∂``dP π``c »``a º¡≤∏£æe ¿CG
¬``fCG ¿hó≤à©jh !ø``jó``dGh ¥Ó`` NC’Gh á«fÉ°ùfE’G
ø««æWƒdG IQƒ°U ¬jƒ°ûJ º¡fÉμeEÉH ÖjPÉcC’ÉH
ºgQóZ ¬Lh »a GƒØbh øjòdG øWƒdG Gòg AÉaô°Th
¬jƒ°ûJ »a º¡JóæLCG ≈àM Gƒ∏°ûaCGh º¡àdÉªYh
√QÉ°üàfÉH Ωƒj πc ºgGóëàj …òdG ,øWƒdG IQƒ°U
Éæd âeGOÉe Öàμf ≈≤Ñæ°Sh !∫Éée πc »a º¡«∏Y
,¬æe πéîf hCG √É°ûîf Ée ∑Éæg ¢ù«∏a ,IÉ«M
z»fhôàμdE’G ÜÉ``Hò``dG{h zÖ``jPÉ``cC’G IBGô`` e{ É``jh
ºμgƒLh »a ≥∏¨e ÜÉÑdG ..¬æWh ó°V ∫ƒªªdG
!ºà∏©a Éª¡e

Ö``jPÉ``cCG ø``Y â``Kó``ë`J ¢``ù` eC’G ∫É``≤`e »``a |
IBGôe{ ÉaGõL IÉª°ùªdG zá°†jôªdG ¢SƒØædG IBGôe{
øe ø«H ô«Ñc ¥QÉØdG ¿CG Éæg ∞«°VCGh !zøjôëÑdG
√ƒ°ûjh √ÉjÉ°†≤H ôLÉàj hCG ¬æWh ô«Z »dGƒj
AÉYOÉH á«LQÉN äGóæLC’ QÉ¡f π«d √ó∏H á©ª°S
¬æWh ≈∏Y πÑ≤j ’ øe ø«Hh ,á«æWƒdG ÖdÉ£ªdG
¬«dEG áÑ°ùædÉH ø``Wƒ``dG ¿C’ ,Ió`` MGh Aƒ°S áª∏c
!AÉYOG ’ á≤«≤M ìhôdGh ¢ùØædG áHÉãªH
hCG í«°VƒJ ≈``dEG áLÉëH ø``cCG ºd ™bGƒdG »a
™bƒªdG »a »≤M »a IQOÉ°üdG Ö``jPÉ``cC’G ó«æØJ
π°UGƒàdG πFÉ°Sh ≈∏Y á∏ªëdG ÖfÉL ≈dEG QƒcòªdG
á°†jôªdG ¢SƒØædG ¢†©H É¡JQÉKCG »àdG »YÉªàL’G
(ΩÉ©dG ƒØ©∏d IƒYódG ájRÉ¡àfG) ∫ƒM »dÉ≤e ó°V
Gó«L ¥ô``Ø`jh äÉHÉàμdG á≤«≤M ±ô©j ÉæÑ©°ûa
á«æWƒdG ∞bGƒªdG ø«H Ωó≤àªdG »°SÉ«°ùdG ¬«YƒH
øe A»``°`T πμH ôLÉàJ »``à`dG ∞``bGƒ``ª`dGh Iô``ë`dG
¿ƒμJ Ée ó©HCG ¢VGôZCG áeóîd ,øWƒdG ≈dEG ¿É°ùfE’G
Ée Gògh ,á«bÓNC’G hCG á«fÉ°ùfE’Gh á«æWƒdG øY
ø«eƒμëªdG ≈∏Y ø«cÉÑàªdG ≈dEG áÑ°ùædÉH çóM
,øjódGh ¥ÓNC’Gh á«fÉ°ùfE’G áéëH ¿ƒé°ùdG »a
GQÉ©°T (…Rƒ``MÉ``ª`dG ¬∏dGóÑY) º``gó``MCG ™``aQ π``H
:ÓFÉb ¿GôjEG øe ádƒªªdG IÉæ≤dG èeÉfôH »a ÉÑjôZ
Gƒ≤∏WCG ÉfhQƒc áëFÉL øe øWƒdG PÉ≤fEG πLCG øe{
¢†aôj ø``e ∑É``æ`g π``g{ :∞«°†«d !zAÉ``æ`é`°`ù`dG
º¡jód ¢ù«d A’Dƒ` g ?¬æé°S ø``e ø«é°S êhô``N
¿Éμe GôéM Gƒ©°Vh ÉªfEGh Ö∏b º¡d ¢ù«d ,ô«ª°V
á«°SÉ«°ùdG ¬àLGò°S »a ôãcCG iOÉªàj πH !zº¡Hƒ∏b
»∏Y IOÉYEGh ¿ƒé°ùdG ô«Ø°üJ Üƒ∏£ªdG{ :∫ƒ≤«a
™e ºgÉ°ùj ¿CG πLCG øe º¡Jƒ«H ≈dEG √ô«Zh ¿Éª∏°S
!zÉfhQƒc áëaÉμe »a á«æWƒdG äÉª¶æªdG IOƒY
øe øjôëÑdG PÉ``≤` fEG AÉ``YOÉ``H èéM ø``e É¡d É``jh
¿ƒμ∏àªj ¢Shô«ØdG øe øjò≤æªdG ¿CÉch !ÉfhQƒc
º¡fƒμd §≤ah ,™LÉædG »°ùØædGh »Ñ£dG êÓ©dG
πg !¢SÉædG PÉ≤fEÉH º¡d ìÉª°ùdG ºàj ’ ø«eƒμëe
∞∏¨j »°SÉ«°S AÉÑZ …CGh !?º¡°ùØfCG A’Dƒg ™ª°ùj
áéëH ¬fƒbƒ°ùj AÉYOG …CGh !?º¡Hƒ∏bh º¡dƒ≤Y
ÜÉë°UCG ôμØj ºd GPÉªdh !?Iô``ª`dG √ò``g ÉfhQƒc
∞æ©dGh ÜÉgQE’G øe øWƒdG PÉ≤fEÉH A’Dƒg Üƒ∏≤dG
ádÉª©dG øeh ºjRCÉàdG øeh ¬«∏Y ¿ƒ°Vôëj …òdG
»dƒdG áeóîd øWƒdG ≈dEG IAÉ°SE’Gh ¬jƒ°ûàdG øeh
ºd á«fÉ°ùfE’Gh áª«MôdG º¡Hƒ∏≤H GPÉªdh !?¬«≤ØdG

É````fhQƒ````c π````X »````a ¿É```°```†```eQ
»àdG äÓëªdG ∂``dP øe ≈æãà°ùj
Gòg ∑QÉ``Ñ`ª`dG n¿É``°`†`eQ ô¡°ûd
p
l
ÉgQÉÑàYÉH á«FGò¨dG OGƒªdG ™«ÑJ
äGƒæ°ùdG øY ∞∏àîe
ºl ©W ΩÉ©dG
’ »àdG IÉ«ëdG ¢ù°SCG øe É k°SÉ°SCG
™e ¬``aOÉ``°` ü` J ∂`` dò`` dh á``«` °` VÉ``ª` dG
.∞bƒàJ ¿CG Öéj
™æªd ÉgPÉîJG ºJ »àdG äGAGô``LE’G
»a »``æ`©`j ∂`` dP ¿EÉ` `a ¬``«`∏`Yh
…òdG ÉfhQƒc ¢Shô«a AÉHh QÉ°ûàfG
á``eÉ``©`dG IÉ``«` ë` dG ∞``bƒ``J á``jÉ``¡`æ`dG
râHÉZ ób ,AÉæãà°SG ÓH ºdÉ©dG GõZ
ájô°SC’G pIÉ«ëdG ≈∏Y ÉgQÉ°üàbGh
á«dÉØàM’G ôgÉ¶ªdG
øe óo jó©dG ¬æY
p
ô«Z ôl ` eCG ƒ``gh ÉÑjô≤J Iô«¨°üdG
ºo «≤ªdGh oøWGƒªdG É¡«∏Y O sƒ©J »àdG
hóÑj øμdh »°VÉªdG »a ±ƒdCÉe
¿ƒμ«dh á«°VÉªdG äGƒ`
p `æ`°`ù`dG »``a
¿EÉa ∂``dP ™``eh ¬«∏Y ÉfOƒ©J ÉæfCG
áæ°ùdG 2020 áæ°S á``æ`°`ù`dG √ò``g
ô«Zh á«FÉæãà°S’G án `dÉ``ë`dG √ò``g
Éæc Ée É¡«a ™£≤æj »àdG Ió«MƒdG
≈∏Y â``°` Vô``a »``à` dG á``bƒ``Ñ`°`ù`ª`dG
á«°VÉªdG äGƒæ°ùdG »``a ¬``H Ωƒ``≤`f
:º∏≤H
äÉ«HÉéjEG ø``e ƒ∏îJ ’ ™«ªédG
á«æjódG äÉjƒà°ùªdG ∞∏àîe ≈∏Y
»eƒ°ù©dG π«Ñf .O
ø«à«HÉéjEG ôcòf ¿CG Éæg øμªjh
.ájOÉ°üàb’Gh á«YÉªàL’Gh
:πbC’G ≈∏Y É¡æe
ºZôdÉH »æjódG iƒà°ùªdG ≈∏Y
≈``dEG pIÉ``«`ë`dG IOƒ``Y :≈`` `dhC’G
ΩÉ«°üdG ôo `¡`°`T ƒ``g n¿É``°` †` eQ ¿CG ø``e
ájô°SC’G äÉbÓ©dG
É«MCG »dõæªdG ôéëdÉa pIô``°`SC’G
≥à©dGh IôØ¨ªdGh iƒ≤àdG ôo ¡°T ¬fCÉH Év«æjO §ÑJQGh
p
Io ô°SC’G âfÉc ¿CG ó©H ábƒÑ°ùe ô«Z ák ©aO ÉgÉ£YCGh
íjhGôàdG äGƒ∏°U ¬«a ΩÉ≤J …òdG ô¡°ûdG ,QÉædG øe
≈dEG ÉgOGôaCG Ühôg
»a πãªàJ äÉ«dÉμ°TEG øe »fÉ©J
πc »a óo LÉ°ùªdG É¡H ôo NõJ âfÉc »àdG á«YÉªédG
p
∫õæªdG »a AÉ≤ÑdG øe ’óH áeÉ©dG øcÉeC’Gh »gÉ≤ªdG
π«JôJh äGƒ∏°üdG ∂∏J äGƒ°UCG É¡«a ™aôJh ¿Éμe
á«HÉéjE’G Ö`p `fGƒ``é`dG ø``e lÖ``fÉ``L Gò``gh á∏FÉ©dG ™``e
¿CG çóM …òdG ¿CG ’EG á∏°UGƒàe á∏«d ø«KÓK ¿BGô≤dG
.IójóédG äGAGôLEÓd
óo LÉ°ùªdG â∏Nh IQhô°†∏d â≤∏u Yo äGƒ∏°üdG
√ò``g
p
¬°ü«∏≤J hCG ¬Ø«ØîJh ∑Ó¡à°S’G ¢ü≤f :á«fÉãdG
»àdG äGAGôLE’G ∂∏J ÖÑ°ùH ø«∏°üªdG øe Iôe ∫hC’
á≤MÉ°ùdG á«Ñ∏ZC’G ≥∏Z áé«àf Ohó``ë`dG ó©HCG ≈``dEG
í«ÑJ äGQhô°†dGh É¡«dEG iƒ°ü≤dG IQhô°†dG âYO
íÑ°UCGh ¥ÉØfE’G ∂dòH πs ≤a ájQÉéàdG äÓëªdG øe
.É©«ªL º∏©f Éª∏ãe äGQƒ¶ëªdG
á°UÉN Iô°SCÓd Iô«Ñc Il óFÉa ¬«a Gògh GkóL GkOhóëe
¿É°†eQ ôo ¡°T ¿Éc »YÉªàL’G iƒà°ùªdG ≈∏Y
»a Iô``°`SC’G ºμëàJ å«ëH ±hô``¶`dG √ò``g πãe »``a
äÉYÉªàL’Gh ¿hÉ©àdGh π°UGƒàdG ôo ¡°T ƒg ÉªFGO
¬«∏Y ¿Éc Ée ¢ùμ©H É«fódG OhóëdG »a ¬∏©éH É¡bÉØfEG
¿É°†eQ ô¡°T ¿ƒμj PEG ádOÉÑàªdG äGQÉjõdGh ájô°SC’G
ôo ¡°T ∫ƒëàj å«M á«°VÉªdG äGƒæ°ùdG »a …ôéj
ô°SC’G OÉμJh »fÉ°ùfE’Gh …ô°SC’G π°UGƒàdG ô¡°T ƒg
ÓdG ôjòÑàdGh QGó``gE’Gh ¥ÉØfE’G ô¡°T
¢SÉædG
»≤à∏j Éªc ,QÉ£aE’G ΩÉ©W
o
p ≈``dEG ¿É°†eQ
p ∫n ƒM á∏«d πc »≤à∏J
.Iô°SC’Gh OGôaC’ÉH ô°†j …òdG Ohóëe
á°Uôa ¿ƒμJh IOó©àªdG äÉ≤Ñ¨dGh ¢ùdÉéªdG »a
Éªc É¡°Vƒîf Ió``jó``L áHôéJ hCG ál æëe É``¡`fEG
äÉbÓ©dG ºYOh õjõ©àdh åjOÉMC’G ∫OÉÑJh »bÓà∏d
ÉªHQ ¬fC’ ºdÉ©dG AÉëfCG ∞∏àîe »a ôo °ûÑdG É¡°Vƒîj
¿É°†eQ ô¡°T ¿CG »YÉªédG Éfô«ª°V »a íÑ°UCG ≈àM
±hô¶dG √òg πãe πX »a ¢SÉædG ¢û«©j Iôe ∫hC’
AÉ≤∏dG ô¡°Th á∏FÉ©dG ô¡°Th ºMôdG á∏°U ôo ¡°T ƒg
oäƒ«ÑdG É¡«a tè©J á∏«d ø«KÓK QGóe ≈∏Y ΩGóà°ùªdG
øμdh πÑb ø``e Égó¡°ûf º``d »``à`dGh ábƒÑ°ùªdG ô«Z
ƒg áæëªdG √ò``g ICÉ` Wh øe ∞ØN …ò``dG ¿CG ßMÓj
IôªdG √òg çóM …ò``dG øμdh ,¢SÉædÉH ¢ùdÉéªdGh
π°UGƒàdG øY ¿É°ùfE’G â°VƒY »àdG É«LƒdƒæμàdG
ô«Z πμ°ûH É¡°ü«∏≤J hCG ôgGƒ¶dG √òg Qo É°üàNG ƒg
ójó©dG ô«aƒJ ∫ÓN øe ó©H øY π°UGƒàdÉH ô°TÉÑªdG
§«°ùH AÉ≤∏d ¿ƒbÉà°ûj ¢SÉædG
íÑ°UCG ≈àM ¥ƒÑ°ùe
o
äô`` as h »``à` dG »``YÉ``ª`à`L’G π``°`UGƒ``à`dG π``FÉ``°` Sh ø``e
¿õëdG QÉ``KCG Ée º¡JÉ«M »a Iô``e ∫hC’ ¬æe GƒeôM
k
π°UGƒàdGh áÑMC’G ™e AÉ≤∏d iô``NCG ÓÑ°S ¿É°ùfEÓd
¿hô©°ûj øjòdG ¢SÉædG øe ô«Ñc mAõL iód ∞°SC’Gh
É«LƒdƒæμàdG √òg ¿CG Éªc IQƒ°üdGh äƒ°üdÉH º¡©e
äGƒæ°ùdG øY ÉeÉªJ áØ∏àîe ΩÉ©dG Gòg º¡JÉ«M ¿CÉH
º«∏©àdGh ó©H øY äÉYÉªàL’G øeDƒJ ¿CG âYÉ£à°SG
»YÉªàL’G ÖfÉédG
Gò``g ≈``dEG ¿hô≤àØjh á«°VÉªdG
p
∞bƒàJ ’ ≈àM Égô«Zh ó©H øY IQÉéàdGh ó©H øY
.¬«dEG Éfô°TCG …òdG »æjódG ÖfÉédG ≈dEG áaÉ°VEG
¿É°†eQ ôo ¡°T ¿Éc …OÉ°üàb’G iƒà°ùªdG ≈∏Y
p∫õ©dG »a á∏ãªàªdG äGAGô``LE’G øe ºZôdÉH IÉ«ëdG
k
.»YÉªàL’G óYÉÑàdGh ôéëdGh
å«ëH ¥ƒ°ùàdGh ™°†ÑàdGh ∑Ó¡à°S’ÉH É£ÑJôe
o `°` SC’G âfÉc
É¡æe ¢ü∏îà°ùf ±ƒ°S IójóL áHôéJ Ó©a É¡fEG
QÉ¡ædG ∫n Gƒ``W ø«μ∏¡à°ùªdÉH tè©J ¥Gƒ`
Oƒ©Jh áo ª¨dG √òg ™°û≤æJ ¿CG ó©H ¢ShQódG øe ójó©dG
É k°SCGQ Qn ƒ``eC’G oÖ∏≤J á«dÉëdG ´É°VhC’ÉH GPEÉa π«∏dGh
.IÉ«ëdÉH Égó¡Y ∞dÉ°S
á«dÉN ¬Ñ°T hCG á«dÉN äÉ©ªéªdG âëÑ°UCGh Ö≤Y ≈∏Y
p ≈dEG ájô°ûÑdG

É``fhQƒ``c á``ë``FÉ``L á`````eRCG ó``©``H É```e á``Ñ``©``°``U äÉ``jó``ë``J
øjôgÉ¶àªdG øe ô«ãμdÉa .áeƒ°Sôe É``aGó``gCG
¿ƒMƒ∏j GƒMGQ óbh á«gGôμdG IÉYO ó°TCG øe
¢†©H ™jRƒJ ºJ Éªc ,á«dGQóØfƒμdG ΩÓ``YCÉ`H
ÉªH øjôgÉ¶àªdG ≈∏Y ádGódG ájõeôdG äÉeÓ©dG
.áà«ÑªdG º¡àjÉZ ócDƒj
•ƒ£îdG »a ô«°ùdÉH §≤a ¿ƒØàμj ’ º¡fEG
IÉ`` YOh á``∏`ª`M É``°` †` jCG º`` ¡` `fEG π`` H ,á`` «` `eÉ`` eC’G
OóY ôÑcCG ≈dEG ∫ƒ°UƒdG ≈dEG »eôJ á«é«JGôà°SG
º¡fCG ¿hô©°ûj øjòdG ø««μjôeC’G øe øμªe
¢û«ª¡àdGh …OÉ°üàb’G QÉeódÉH øjOó¡e GƒJÉH
¢ùLGƒg º¡jód ódƒj øjòdG ôeC’G ,áÑîædG øe
.πÑ≤à°ùªdG øe ±hÉîeh
á«é«JGôà°SG ™°Vh ≈∏Y πª©dG ø«©àj
πμd záμFÓe øe Éæ«a Ée π°†aCG{ ÖWÉîJ IOÉ°†e
á«é«JGôà°S’G √òg Ωƒ≤J ¿CG Öéj .ø«ÑNÉædG
¥ôØj ’h ™ªéj ÜÉ£Nh ádÉ°SQ ≈∏Y IOÉ°†ªdG
íFGô°T πc ≈``dEG çóëàjh ΩGôàM’G ¢Sôμjh
»àdG á«é«JGôà°S’G »g √òg .¬JÉÄah ™ªàéªdG
.É¡aGógCG ≥≤ëJ ¿CG øμªj
á«é«JGôà°S’G √òg πãe ¢ùμ©J ¿CG Öéj
äÉÄØdG √ò``g ±hÉîªd É≤«ªY Éª¡a IOÉ°†ªdG
º¡ØFÉXh Ghó≤a øjòdG É¡FÉæHCG Ö°†Z ≈àMh
»ë°üdG ôéëdG πX »a IÉ«ëdG ≈∏Y º¡£î°Sh
.º¡FÉbó°UCGh º¡JÓFÉY ø``Y ¿ƒ``dhõ``©`e º``gh
IOÉ°†ªdG á«é«JGôà°S’G √òg ¢ù°SDƒJ ¿CG Öéj
á°SÉ«°S Iƒ`` b π``ã`e »``a ¿ƒ``μ` Jh º``«`≤`dG ≈``∏`Y
ájOÉ°üàb’G á``eRC’G ∫ÓN â∏aRhQ ø«∏μfGôa
»àdG áÄjôédG á°SÉ«°ùdGh 1929 áæ°S iôÑμdG
ÜôëdG ∫Ó``N π°Tô°ûJ ¿ƒà°ùfh ÉgóªàYG
.á«fÉãdG á«ªdÉ©dG
áHÉLE’G á«é«JGôà°S’G √òg Ωó≤J ¿CG Öéj
ô°ùØJh á`` jDhQ πªëJh IOÉ``ë` dG á∏Ä°SC’G ø``Y
ôéëdG ≥«Ñ£J á∏°UGƒe øe óH ’ ¬fCG ¢SÉæ∏d
á«HÉéjEG á«∏Ñ≤à°ùe á``jDhQ ìô``W ™e »ë°üdG
äGAGô``LE’G √òg πãe ÉæeõàdG Ée GPEG Éfô¶àæJ
.ájRGôàM’G
,ÓeÉ°Th É«°üî°T π©ØdG OQ ¿ƒμj ¿CG Öéj
º¡°ü°üb ∫ƒëjh ∫É£HC’Gh ÉjÉë°†dG ÖWÉîj
∞WÉ©àdG ôYÉ°ûe åHh πeC’G áYÉ°TE’ ™Ñæe ≈dEG
≈∏Y É``fCG .áeƒμëdG IQó``b »a á≤ãdG ójóéJh
™aGóH ¿ƒcôëàj øjòdG ∂ÄdhCG ¿CÉ`H áeÉJ á≤K
¿ƒHhÉéà«°S á«gGôμdGh ±hÉîªdGh Ö°†¨dG
çôàμjh º``¡`«`dEG çóëàj …ò`` dG ÜÉ``£`î`dG ™``e
º¡©e ∞WÉ©àdG øY ôÑ©jh º¡JÓFÉY ´É°VhC’
Öéj .áeÉ©dG áë∏°üªdÉH ¬∏c ∂dP ¥ƒa ºà¡jh
áÑWÉîe ΩGôàM’ÉH ¿ƒ¶ëj ¢SÉfCG ≈dƒàj ¿CG
≈àM á``«`YÉ``ª`à`L’G äÉ``Ä` Ø` dGh í``FGô``°`û`dG √ò``g
.ºgó«jCÉJh º¡ªYO Ö°ùμf
ô«Z ,á∏¡°S ¿ƒμJ ø``d áª¡ªdG ¿CG ∂°T ’
OhOQh Ωƒ``«`dG É¡«a §Ñîàf »àdG á`` eRC’G ¿CG
Éææ«YCG ΩÉ``eCG ≈eÉæàJ »àdG á«©LôdG ∫É``©`aC’G
äÉHQÉ≤ªdG ™e ™£≤J á«é«JGôà°SG Éæe Ö∏£àJ
’ ¬``fCG í«ë°U .É¡∏cCG äDƒ`J ºd »àdG á«°VÉªdG
≈dEG π°Uƒà∏d »æeR ∫hóL ™°Vh Ωƒ«dG øμªj
AÉª∏Y ¬dòÑj Ée ¿CG ô«Z AGhO ±É°ûàcG hCG ìÉ≤d
.∂°T ÓH ≥≤ëà«°S ∂dP ¿CG ô©°ûf Éæ∏©éj Ö£dG
á©«ÑW øe IôªdÉH øjócCÉàe Éæ°ùd πHÉ≤ªdG »a
OÓÑdG ôjóà°S »``à`dG áeƒμëdG hCG ™ªàéªdG
…óëàdG ƒg Gò``g .á``eRC’G √ò``g »¡àæJ ÉeóæY
.¬¡LGƒf …òdG
»μjôeC’G »Hô©dG ó¡©ªdG ¢ù«FQ |

.á«μjôeC’G äÉjôëdG ójó¡àH
äÉ°TÉ≤ædG º°†N »``a
Gò`` g π`` `c º``°` †` N »`` `a
ìÓ`` `°` ` UEÉ` ` H á`` ≤` `∏` `©` `à` `ª` `dG
ÖeGôJ ¢ù«FôdG ¿CG hó``Ñ`j
â``Ñ`dÉ``W Iô``é` ¡` dG á``°`SÉ``«`°`S
¿Gójôj …Qƒ¡ªédG ¬HõMh
¢``†` «` HC’G â``«` Ñ` dG äÉ``£`∏`°`S
Ö«dÉ°SC’G ¢ùØf Gó«©j ¿CG
IQhô°†H ¿ƒ«WGô≤ªjódGh
ób Gƒ``fÉ``c »``à`dG á«μ«àμàdG
πª°ûàd á``«`∏`ª`©`dG ™``«`°`Sƒ``J
øe Gƒ≤≤Mh Égƒeóîà°SG
øe ø``«`eOÉ``≤`dG øjôLÉ¡ªdG
Ö≤Y ìÉéædG ¢†©H É¡dÓN
.º``dÉ``©` dG AÉ```ë` `fCG ∞``∏` à` î` e
âKóM »àdG á«dÉªdG á``eRC’G
äô¡XCG ,∫ÉãªdG π«Ñ°S ≈∏Y
.2009h 2008 »àæ°S ø«H
¿CG á``«``ª``°``Sô``dG ΩÉ`` ` ` ` `bQC’G
¿Gƒàj º``d IôàØdG ∂∏J »Øa
øe ±’B’G äGô``°`û`Y ∑É``æ`g
ø°T øY É°†jCG ¿ƒjQƒ¡ªédG
ø«jóædƒÑdGh ø«jóædôjE’G
:º∏≤H
¢†jôëà∏d AGƒ``©`°`T á∏ªM
á`` «` `HhQhC’G äÉ``«`°`ù`æ`é`dGh
ΩÉ¡JG ∫ÓN øe ÖfÉLC’G ó°V
≥FÉKh ¿ƒ∏ªëj ’ iô`` NC’G
| »ÑZR ¢ùª«L .O
AGQh ±ƒbƒdÉH øjôLÉ¡ªdG
øY º¡àdCÉ°S ó``≤`a .á``«`fƒ``fÉ``b
»a çó``ë` J »``à` dG º``FGô``é` dG
áÄØdG √ò``g OÉ©Ñà°SG ÖÑ°S
á«μjôeC’G IóëàªdG äÉj’ƒdG
äÉ°TÉ≤ædG øe øjôLÉ¡ªdG øe
ø``«`æ`WGƒ``ª`dG ø``e π``¨`°`û`dG ø``WGƒ``e á``bô``°` Sh
»eÓc óéj º∏a ?Iôé¡dG á°SÉ«°S ìÓ°UEG ∫ƒM
ø«ª∏°ùªdGh Üô©dG Gƒª¡JG Éªc ,ø««μjôeC’G
øjôLÉ¡ªdG ¿CÉ` `ch Gó`` Hh á«ZÉ°U É```fGPBG ∂``dP
¿ƒLôî«°S øjòdG ¿hó«MƒdG ºg ø««æ«JÓdG
Oƒ°ùdG Gƒª¡JGh »μjôeC’G øeC’Gh º«≤dG ójó¡àH
.Iôé¡dG á°SÉ«°S ìÓ°UEG øe øjó«Øà°ùe
’ äGRÉ``«` à` eG ≈∏Y ∫ƒ°üëdÉH ø««æ«JÓdGh
áMOÉØdG ôFÉ°ùîdG Ö≤Y ,2014 áæ°S »a
Gƒaó¡à°ùj ¿CG Gƒ°ùæj ¿CG ¿hO øe ,É¡fƒ≤ëà°ùj
äÉHÉîàfG »``a ¿ƒ«WGô≤ªjódG ÉgóÑμJ »àdG
»a ¿ƒ«WGô≤ªjódG É¡dòÑj ¿Éc »àdG Oƒ¡édG
á«ë°üdG ájÉYôdG á∏¶e ™«°SƒJ øe áÑ≤ëdG ∂∏J
AGô``LEG øY ∫hDƒ°ùªdG Ωób »Ø°üædG ójóéàdG
ájÉYôdG ™°†j ¿CG ¬fCÉ°T øe ∂dP ¿CG GhôÑàYGh
»WGô≤ªjódG ÜõëdG »a …CGô``dG äÉYÓ£à°SG
IQGOE’G »a ø««WGôbhô«ÑdG ójCG ø«H á«ë°üdG
ôÑàYGh ájò«ØæàdG áæé∏dG QÉ¶fCG ΩÉ``eCG É°VôY
.á«μjôeC’G
ÜõëdÉH â≤ëd »àdG Iô«ÑμdG ôFÉ°ùîdG ºZQ ¬fCG
á«μ«àμàdG Ö``«` dÉ``°` SC’G ∂``∏`J â``≤`≤`M ó``≤`d
®ÉØëdG »a πãªàJ IQÉ°S GQÉ``Ñ`NCG ∑Éæg ¿EÉ` a
ájô«gÉªL ácôM ≥∏N »a âª¡°SCGh É¡aGógCG
øe áfƒμàªdGh Üõë∏d IójDƒªdG IóYÉ≤dG ≈∏Y
á°SÉ«°ùdG{ ±É£ªdG ájÉ¡f »a äRô``aCG á©°SGh
ºZQ äÉª∏©àªdG äÉÑNÉædGh ÜÉÑ°ûdGh äÉ«∏bC’G
»a ∂``dò``H ¿ƒ``jQƒ``¡`ª`é`dG í``é`f .zá``«`Ñ`eGô``à`dG
äGòdÉH áÄØdG √òg äGƒ°UCG øe Ö°ùμf ºd ÉæfCG
á≤Ñ£dG øe ¢†«ÑdG ø«ÑNÉædG øe ô«ãμdG πjƒëJ
.ø«ÑNÉædG øe »aÉμdG Oó©dG
¢û«ª¡àdÉH ¿hô©°ûj GƒfÉc øjòdG ,≈£°SƒdG
¢ü«°üîJ ∫hDƒ` °` ù` ª` dG ∂``dP ìô``à` bG ó``≤`d
á°†jôY IóYÉb ≈dEG ,º¡∏Ñ≤à°ùe ≈∏Y ±ƒîdGh
èFÉàædG ø«°ùëJ π``LCG øe OQGƒ``ª`dG øe ójõe
¿CG ¿hO øe ájOÉ°üàb’G º¡JÉ°SÉ«°ùd IójDƒe
.záª¡ªdG á«HÉîàf’G íFGô°ûdG{ √ò``g øª°V
.á°UÉîdG º¡ëdÉ°üe ™e ¢†bÉæàJ É¡fCG GƒcQój
øe ¿ƒ«WGô≤ªjódG ¬∏©Øj ÉªY º¡àdCÉ°S ÉeóæY
πX ,ø``eõ``dG ø``e »``°`VÉ``ª`dG ó``≤`©`dG ∫Ó``N
AÉæHCG øe ¢†«ÑdG ø«ÑNÉædG ≈dEG ∫ƒ°UƒdG πLCG
πãe äÉ``j’ƒ``dG ¢†©H »``a ≈£°SƒdG á≤Ñ£dG
äÉeÉ°ù≤f’G åH ≈∏Y ¿ƒ∏ª©j ¿ƒjQƒ¡ªédG
ø°ùfƒμ°Shh ¿Éé°ûà«eh ƒjÉghCGh É«fÉØ∏°ùæH
≈∏Y OôdG »a ¿ƒ«WGô≤ªjódG ¬«a π°ûa âbh »a
:»d π«b -ºgó«jCÉJ øe ô«ãμdG Éfô°ùN øjòdGhí«ë°U .…Qƒ¡ªédG »°SÉ«°ùdG ÜÉ£îdG ∂dP
ø«ÑNÉædG ∂ÄdhCG á≤MÓe »a ∫GƒeC’G Qó¡f ød{
iƒbCG øëf{ QÉ©°T Gƒ©aQ ób ø««WGô≤ªjódG ¿CG
Ió≤©e á«°SÉ«°S ÉaGógCG Gƒ©°Vh º¡fCG ô«Z ,zÉ©e
º¡d â∏b É¡eƒj .zÉæd Gó``HCG GƒJƒ°üj ød øjòdG
≈∏Y õ«côàdGh Iôé¡dG á°SÉ«°S ìÓ°UEG πãe
OÉªàYG ¿CG øe º¡JQòMh ô«°ùØàdG Gòg ≈∏Y GOQ
á«fƒfÉb ≥FÉKh …CG ¿ƒ∏ªëj ’ øjòdG ∂ÄdhCG
’ ø««WGô≤ªjódG ¿CG »æ©j áHQÉ≤ªdG √òg πãe
Q’hO ¿ƒ«∏jôJ áª«≤H èeÉfôH ≈``dEG á``aÉ``°`VEG
øjòdG ø«jQƒ¡ªédG øY A»°T »a ¿ƒØ∏àîj
AÉ``LQCG ∞∏àîe »a á«àëàdG ≈æÑdG åjóëàd
QÉªãà°S’Gh äÉeÉ°ù≤f’G å``H ≈∏Y ¿ƒ∏ª©j
.á«μjôeC’G IóëàªdG äÉj’ƒdG
.É¡«a
∞«ãμJ ≈∏Y É°†jCG ¿ƒ«WGô≤ªjódG πªY
É``æ`dRÉ``e ,á``«`∏`≤`©`dG √ò`` g ¢``ù`Ø`f QÉ`` `WEG »``a
äÉ``Yô``Ñ`à`dG ™``ª` L »``a º``¡`Ñ`«`dÉ``°`SCG å``jó``ë` Jh
âfÉ¡à°SG ób ¿ƒàæ«∏c …QÓ«g ¿EG ∞«c ôcòf
πFÉ°SƒH ábÓ©dG äGP äÉ«é«JGôà°S’G º°SQh
º¡fEG âdÉbh ÖeGôJ ódÉfhO ¢ù«FôdG …ójDƒªH
πjƒëJ »a Gƒëéfh »YÉªàL’G π°UGƒàdG
IQÉÑ©dG ∂∏J â£YCG óbh ,zádÉãëdG øe á∏°S{
≈dEG äÉª∏©àªdG AÉ°ùædGh ÜÉÑ°ûdGh äÉ«∏bC’G
ájƒ≤J øe º¡æμe …òdG ìÓ°ùdG ø«jQƒ¡ªédG
»a Gƒ∏°ûa º¡fCG ô«Z º¡d IójDƒe ájƒb IóYÉb
»WGô≤ªjódG ÜõëdG áë°Tôe ø«ª¡àe ,º¡à∏ªM
qøμJ É¡fCÉHh ájƒÑîf É¡fCÉH ¿ƒàæ«∏c …QÓ«g
¢ù«Fô∏d IójDƒªdG á°†jô©dG IóYÉ≤dG ¢†jƒ≤J
.¢†«ÑdG øe ≈£°SƒdG á≤Ñ£dG AÉæHC’ á«gGôμdG
ºFÉYódG ¢†jƒ≤J »a Gƒ∏°ûa º¡fCG Éªc ,ÖeGôJ
á°†gÉæªdG äGôgÉ¶ªdG »a iôf ¿CG øμªj
¿EG πH .á«ÑeGôàdG á°SÉ«°ùdG É¡«∏Y Ωƒ≤J »àdG
áëFÉL »°ûØJ ÖÑ°ùH πeÉ°ûdG »ë°üdG ôéë∏d
»a ¿ƒ«WGô≤ªjódG ÉgóªàYG »àdG áHQÉ≤ªdG
»àdG á«é«JGôà°S’G ∂∏J ¢ùØæd GójóéJ ÉfhQƒc
»àdG »g ÉjÉ°†≤dGh ™«°VGƒªdG √òg πãe ìôW
ôYÉ°ûe ≈∏Y ±õ©∏d ¿ƒjQƒ¡ªédG ÉgòîJG
»a äÉeÉ°ù≤f’G ≥«ª©J »a ÉgQhóH âª¡°SCG
∂ÄdhCG É``eCG .á«gGôμdGh ¢ùLGƒ¡dGh ±ƒîdG
.á«μjôeC’G IóëàªdG äÉj’ƒdG
äGôgÉ¶ªdGh äÉ©ªéàdG √òg ¿ƒª¶æj øjòdG
á∏ãeC’ÉH ôcòf ¿CG Oó°üdG Gòg »a ÉæH Qóéj
º¡d ¿CG Éªc ,¿ƒ∏©Øj GPÉ``e Gó«L ¿ƒaô©j º¡a
:á«dÉàdG

øY »°VÉªdG ´ƒÑ°SC’G OƒªY »a âKóëJ
É¡°û«©J »àdG ,IOÉëdG …OÉ°üàb’G ∂μØàdG ádÉM
äÉj’ƒdG AÉLQCG ∞∏àîe »a äÓFÉ©dG øe ô«ãμdG
√òg RôØJ ¿CG â©bƒJ Éªc ,á«μjôeC’G IóëàªdG
äÉcôëdGh äGQÉ``«`à`dG ø``e ô«ãμdG ´É``°` VhC’G
¢Vô©àj »àdG äÉeó°üdG ¿CG ∂dP ,á«°SÉ«°ùdG
»gh ,á∏KÉªªdG ∫É©aC’G OhOQ ódq ƒJ ΩÉ¶ædG É¡d
.IôHóe iôNCG ÉfÉ«MCGh á«FÉ≤∏J ÉfÉ«MCG ¿ƒμJ
Ée êÉàf ∫É©aC’G OhOQ ¿ƒμJ ¿É«MC’G ¢†©H »a
¬«ª°ùj ødƒμæd ΩÉgGôHG »μjôeC’G ¢ù«FôdG ¿Éc
»¡a ∫É©aC’G OhOQ á«≤H ÉeCG .zÉæàμFÓe π°†aCG{
¿ƒaõ©j …òdG ∂ÄdhCG ¬∏©Øj ÉªY áéJÉf ¿ƒμJ
øY áªLÉædG ¢ùLGƒ¡dGh ±hÉîªdG ôJh ≈∏Y
.É¡æY âKóëJ »àdG ∂μØàdG ádÉM
øY äÉ°UÉgQE’G ¢†©H ó¡°ûf ÉfCGóH Éæ∏©d
¿CG ∂dP ,»°VÉªdG ´ƒÑ°SC’G ∫ÓN ∫É©aC’G OhOQ
á«æ«ª«dG äÉª¶æªdGh á«eÓYE’G äÉ«°üî°ûdG
»a Iô«Ñc äGôgÉ¶e »a êhô``î`dG ≈``dEG â``YO
äGAGôLE’G AÉ¡fEÉH áÑdÉ£ª∏d äÉj’ƒdG º°UGƒY
øe â°Vôa »àdG ¥Ó``ZE’G ádÉMh ájRGôàM’G
¢Shô«a áëFÉL »°ûØJ ¿hO ádƒ∏«ë∏d πÑb
.ÉfhQƒc
OóæJ äÉ``jGQ ¿ƒ∏ªëj ¿hôgÉ¶àªdG ¿É``c
¢†©H π¨à°ùJh ¥Ó`` `ZE’G á``dÉ``M QGô``ª`à`°`SÉ``H
,¿É°ùfE’G ÇOÉ``Ñ`eh ájôëdG πãe ø«eÉ°†ªdG
»ë°üdG ôéëdG ¢Vôa øμªj ’{ :π«Ñb ø``e
CGóÑJ ÉeóæY »¡àæJ ’ »bƒ≤M{ ;zQƒà°SódG ≈∏Y
,z∂ahÉîe ≈∏Y ¢ShóJ »bƒ≤M{ ;z∂ahÉîe
ÖeGôJh ódÉfhO ¢ù«Fô∏d IójDƒe äGQÉ©°T »gh
,zójóL øe áª«¶Y ÉμjôeCG π©éæd{ √QÉ©°Th
≈∏Y ≈¨£J »àdG »g äGQÉ©°ûdG ∂∏J âfÉc óbh
.äGôgÉ¶ªdG ∂∏J
øe πªY ó≤a ÖeGôJ ódÉfhO ¢ù«FôdG ÉeCG
øe ∂dPh ,äGôgÉ¶ªdG ∂∏J ™«é°ûJ ≈∏Y ¬à¡L
á©jô°ùdG äGójô¨àdG øe á∏°ù∏°S ¥ÓWEG ∫ÓN
GhQôM{ ;zÉJƒ°ù«æ«e GhQôM{ É¡«a AÉL »àdG
É«æ«Lôa GhQô``M{ Öàμj ¿CG πÑb ,z¿Éé°ûà«e
.»μjôeC’G Qƒà°SódG øe á«fÉãdG IOÉªdG Ghò≤fCGh
±ó¡à°ùj ∂dòH ¿Éc ó≤d ..zQÉ°üëdG âëJ É¡fEG
.¿ƒ«WGô≤ªjO É¡ªμëj »àdG äÉj’ƒdG
±ôY »àdG á«μ«°SÓμdG Ö«dÉ°SC’G »g √òg
¿ƒjQƒ¡ªédGh ÖeGôJ ó``dÉ``fhO ¢ù«FôdG É¡H
øY á«dhDƒ°ùªdG πjƒëJ π``LCG øe ∂``dPh ,¬©e
´É«°V ≈∏Y »cÉÑàdGh ,z»°ù°SDƒªdG ΩÉ¶ædG{
»a ¿ƒ``∏`ª`©`j ø``jò``dG …ó`` `jCG ≈``∏` Y äÉ``jô``ë` dG
¿Gô«ãj áHQÉ≤ªdGh è¡ædG Gòg πãe ¿EG .áeƒμëdG
¿B’G ¢``SCGô``j Ö``eGô``J ¢ù«FôdG ¿C’ ájôî°ùdG
IóëàªdG äÉ``j’ƒ``dG »a á«dGQó«ØdG áeƒμëdG
¢VôØH √ôeCG Qó°UCG …òdG ƒg ¬fCG Éªc á«μjôeC’G
.ΩÉ©dG »ë°üdG ôéëdG
ΩGóîà°SG ≈``dEG ÖeGôJ ¢ù«FôdG óªY ó≤d
±hÉîe ≈∏Y ±õ©j ìGQh Ö«dÉ°SC’G ¢ùØf
.á«gGôc øe º¡∏NGóH Ée º¡«a èLDƒjh √QÉ°üfCG
á∏ªM ø°ûj ìGQ ,»°VÉªdG ´ƒÑ°SC’G ∫ÓN »Øa
á«dhDƒ°ùe É¡∏«ªëJh ø«°üdG ó°V ¢†jôëà∏d
¢SQÉe Éªc ,É``gó``Mh É``fhQƒ``c áëFÉL »°ûØJ
º``¡`fCG ô``Ñ` à` YGh ø«ª∏°ùªdG ó``°`V ¢``†`jô``ë`à`dG
hCG ¿ƒ«ë«°ùªdG É¡H ™àªàj ºd áfÉμªH ¿ƒ¶ëj
øjôLÉ¡ªdG ¬°†jôëàH ±ó¡à°SG Éªc ,Oƒ¡«dG
π¨°ûdG ø``WGƒ``e ≈``∏`Y AÓ``«`à`°`S’É``H º``¡`ª`¡`JGh
äƒØj ¿CG ¿hO øe ,ø««μjôeC’G øe É¡cÉμàaGh
ø««WGô≤ªjódG º¡àjh iô`` NCG Iô``e á°UôØdG

(1)Égó©H É``eh É``fhQƒc á``ëFÉL π``X »``a ´Gó``HE’Gh IOÉ``jôdG
á«∏c áÑ∏Wh IòJÉ°SCG øe ≥jôa ΩÉ``b
êÉàfEÉH É¡JGP á©eÉédG »a ádó«°üdG
äÉª≤©ªdG ø``e áYƒªée ô``jƒ``£`Jh
á``«` ë` °` ü` dG π``«` °` ù` ¨` dG π```FGƒ```°` `Sh
äÓ``Nó``ª`dG ≈``∏`Y ΩÉ``à` dG OÉ``ª` à` Y’É``H
,Gó``L á``£`«`°`ù`H ∞``∏` μ` Hh á``«`∏`ë`ª`dG
êÉàfEÓd á«æWƒdG äÉcô°û∏d É¡àMÉJEGh
äGQOÉÑªdG ¿EÉ`a ÉeƒªYh ,…QÉéàdG
ájQÉμàH’G äÉYhô°ûªdGh ájOÉjôdG
OÉ°üàb’G πÑ≤à°ùe Oƒ``≤`J âë°VCG
»``a ∂`` ` dP ¢``ù` μ` ©` fÉ``a ΩGó`` à` `°` `ù` `ªo ` `dG
øjôªãà°ùªdGh äÉeƒμëdG ΩÉªàgG
∫ÉªYC’G »YÉ£b øY Ó°†a ÜÉÑ°ûdGh
â©°ùJGh ,»``eƒ``μ` ë` dGh ¢``UÉ``î` dG
äô°ûàfGh ,áªYGódG äÉ¡édG Iô``FGO
äÉ``Yô``°`ù`eh ,∫É`` ª` `YC’G äÉ``æ` °` VÉ``M
QÉªãà°S’G äÉ«dBG äQƒ£Jh ,ƒªædG
∂dP ¿É``ch ,áÄ°TÉædG ™jQÉ°ûªdG »a
áªLÉædG á«æ≤àdG äGQƒ£à∏d ÉÑcGƒe
á``©` HGô``dG á``«`YÉ``æ`°`ü`dG IQƒ`` ã` `dG ø``Y
Gó``H π``H ’ ,º``dÉ``©` dG Égó¡°ûj »``à` dG
äAÉLh ,IRQÉÑdG É¡ªdÉ©e óMCG ¬fCÉc
Rõ©àd É``fhQƒ``c á``ë`FÉ``L äÉ``«` YGó``J
á∏«°SƒdG É¡fCG ócDƒàdh ,É¡àfÉμe øe
ô««¨J á«∏ªY Oƒ≤à°S »``à`dG º`` gC’G
»a ájó«∏≤àdG äÉYhô°ûªdG •É``ª`fCG
’h ,É``gó``©`H É``eh É``fhQƒ``c á``∏`Mô``e
Éjƒ«M GQó°üe ¿ƒμà°S É¡fCG Éª«°S
¢Uôa áYÉæ°U »``a ´Gó``HEÓ` d Éª¡∏e
äGQÉ°ùe »æÑJh ,QÉªãà°SÓd IójóL
…OÉ°üàb’G ø``eC’G ≥«≤ëàd IójóL
.áeGóà°ùªdG á«ªæàdGh »YÉªàL’Gh
¿EG ΩOÉb ∫É≤e »a á«≤H ´ƒ°Vƒª∏dh
.¬∏dG AÉ°T
…OÉ°üàbG ô«ÑNh »ªjOÉcCG |

»a IOQƒà°ùªdG äÉeóîdGh ™∏°ùdG
•É°ûæ∏d á``eó``N á``«`fÉ``ã`dG ¬``à`∏`Mô``e
¿hÉ©àdG ¢ù∏ée ∫hO »a …QÉéàdG
áëFÉL ±hô``X â∏ãeh .»é«∏îdG
™°Sƒà∏d áÑ°SÉæe á°Uôa É``fhQƒ``c
AÉcòdGh äÉJƒHhôdG ΩGóîà°SG »a
äÉ«Ø°ûà°ùªdG »``a »``YÉ``æ` £` °` U’G
AGôLEGh ,≈°Vôª∏d äÉeóîdG ºjó≤àd
∫ÉëdG ƒg Éªc ,º¡«∏Y äÉ°UƒëØdG
»``Ñ`£`dG ¢``ù` fGó``«` ahô``H õ``cô``e »`` a
¢†©H â``©` °` Sh É``ª`«`a ,»`` μ` `jô`` eC’G
πª°ûàd äÉJƒHhôdG ΩGóîà°SG ∫hódG
ôéëdG ∫Ó`` N ´QGƒ``°` û` dG á``Ñ` bGô``e
ôjƒ£J º``J É«fÉªdCG »``ah .»ë°üdG
,≈°VôªdG ™Ñààj »fhôàμdEG ≥«Ñ£J
âfÉc Éª«a ,º¡H ø«£«ëªdG Qòëjh
»àdG) ¢ùØæàdG Iõ¡LCG ≈dEG áLÉëdG
ø«HÉ°üªdG áédÉ©e »a á«°SÉ°SCG ó©J
∫hódG â©aO ób (ÉfhQƒc ¢Shô«ØH
á``dhÉ``ë`e ≈`` `dEG çƒ``ë` Ñ` dG õ`` cGô`` eh
AÉæÑd ´ô°SCGh áØ∏c πbCG πÑ°S OÉéjEG
¿óæd á«∏c âæμªJ ó``≤`a ,Iõ``¡``LC’G
¢ùØæJ RÉ¡L ôjƒ£J øe á«©eÉédG
,§≤a ΩÉ``jCG á``©`HQCG √DhÉ``æ`H ¥ô¨à°ùj
»ÑWh »°Sóæg ≥``jô``a øμªJ Éª«a
á©eÉéH Ö£dGh á°Sóæ¡dG »à«∏c øe
ôjƒ£J ø``e ¥Gô``©` dG »``a Iô``°`ü`Ñ`dG
äGôÑàîªH ¢ùØæàdG RÉ¡L êÉ``à`fEGh
RÉ¡édG Ωóîà°ùj å«ëH ,á©eÉédG
IAÉØμHh âbƒdG ¢ùØf »a ø«°üî°ûd
Q’hO »ØdCG áØ∏μH ,ø««dÉY ¿É``eCGh
äÓNóªdG ≈∏Y OÉªàY’ÉHh ,RÉ¡é∏d
¿CÉH Éª∏Y ,%100 áÑ°ùæH á«∏ëªdG
á«ªdÉ©dG ¥Gƒ°SC’G »a É«dÉM √ô©°S
Éª«a .Q’hO ∞``dCG øjô°ûY RhÉéàj
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:º∏≤H
| ¿hó©°ùdG OƒªM ó©°SCG .O

,á``«` eƒ``μ` ë` dG äÓ``eÉ``©` ª` ∏` d ™``jô``°` S
á«dÉªdG É«LƒdƒæμàdG Ö``fÉ``L ≈`` dEG
πjƒªàdG OGóeEG π°SÓ°ùd z∂«àæ«ØdG{
Éªc .Ohóë∏d IôHÉ©dG äÉYƒaóªdGh
á«∏ªY ô«°ù«J ≈dEG ´hô°ûªdG …ODƒj
á``jò``ZC’G ø``e ¿hõ``î`ª`∏`d ™``jRƒ``à` dG
IOôÑªdG á«Ñ£dG äGhOC’Gh ájhOC’Gh
áμ∏ªe ¥ƒ``°` S »``a IOô``Ñ` ª` dG ô``«` Zh
¿hÉ©àdG ¢ù∏ée ∫hOh øjôëÑdG
´hô°ûªdG á«ªgCG ™ÑæJh .»é«∏îdG
ø``gGô``dG ±ô``¶`dG ¿CG ø``e ¬``à`jOÉ``jQh
ÉfhQƒc áëFÉL äÉ«YGóJ øY ºLÉædG
OGó``eE’Gh ójQƒàdG äÉ«∏ªY ó≤q Y ób
ájhOC’Gh á«FGò¨dG OGƒª∏d øë°ûdGh
»a º¡°ù«d ´hô``°`û`ª`dG Gò`` g AÉ``é` a
ácô°ûd ≈æªàfh ,∂dP øe ∞«ØîàdG
äÉ°üæªdG Ohõe z∫ÉHƒ∏L »°S »a ΩEG{
¢ùcƒc{ áYƒªéeh ,á«fhôàμdE’G
äÉeóN Ohõe »gh ,z¢ùμ«à°ùLƒd
¿CGh ´hô°ûªdG Gòg ìÉéf ,á«à°ùLƒd
™«ªL πª°û«d ¥Ó£fG á£≤f ¿ƒμj

áëjô°ûdG √ò``g ≈``∏`Y ∂``dP ô°üà≤j
äGQOÉÑe ≈dEG óàeG πH ,á°ü°üîàªdG
-∫ÉªYC’G ÜÉÑ°T á°UÉNh- ÜÉÑ°ûdG
»a ¢``Vƒ``¡`æ`dG Iô``WÉ``b Oƒ``≤` J »``à` dG
á£°SƒàªdGh Iô«¨°üdG äÉYhô°ûªdG
´Gó``HE’G ≈∏Y óæà°ùJ »àdG áÄjôédG
á«°ùaÉæàdG ÉjGõªdG ≥∏Nh ,QÉμàH’Gh
»``dÉ``à`dÉ``Hh ,¥Gƒ`` `°` ` SC’G ¥Gô`` à` `NGh
õ``jõ``©`Jh ,á``aÉ``°`†`ª`dG á``ª`«`≤`dG ≥``∏`N
…OÉ°üàb’Gh …ƒæ©ªdG QGô≤à°S’G
±ôX »a ,É¡fGó∏H »a »YÉªàL’Gh
∂dP ≈dEG ºdÉ©dG ¬«a ¿ƒμj Ée êƒMCG
∫ƒ≤f Ée ≈∏Y á∏ãeC’Gh .QGô≤à°S’G
»a ¬`` fÓ`` YEG º``J É``e :É``¡` æ` e Ió``jó``Y
πjôHCG ô¡°T øe øjô°û©dGh ådÉãdG
¥ÓWEG øe øjôëÑdG áμ∏ªªH Ω2020
ájhOCÓd »``cP »à°ùLƒd õcôe ∫hCG
ø``jô``ë`Ñ`dG á``μ`∏`ª`e »`` a á`` `jò`` `ZC’Gh
ÉªH á``«`é`«`∏`î`dG ¥ƒ``°` ù` dG Ωó``î` «` d
™jô°ùdG ™jRƒàdG ¿Éª°V ≈``dEG Oƒ≤j
»àdG á`` `jhOC’Gh á``jò``ZCÓ`d ∫É``©`Ø`dGh
,á≤£æªdG »a É¡«dEG áLÉëdG OGOõ``J
Üƒ``∏`£`ª`dG ø`` eõ`` dG ¢``ü`«`∏`≤`J ô``Ñ` Y
π≤ædGh ójQƒàdG äÓeÉ©e RÉ``é`fE’
á£ÑJôªdG á`` ` jQGOE’G äÓ``eÉ``©` ª` dGh
»cP õcôe ∫hCG ¿ƒμ«°S å«M ,∂dòH
πª©j §``°`ShC’G ¥ô°ûdG á≤£æe »a
á°üæe ôÑY Ö≤©àdG ΩÉ¶f èeO ≈∏Y
πàμdG π°SÓ°S É«LƒdƒæμJ Ωóîà°ùJ
äÉ«æ≤J ™e ,zø«°ûàcƒ∏ÑdG{ á«ªbôdG
Track and{ Ö``≤` ©` Jh ™``Ñ`à`J
QÉ©°ûà°S’G á``ª` ¶` fCGh zTrace
,AÉ``«``°``TC’G â``fô``à` fEÉ` H á``£` Ñ` Jô``ª` dG
É``eh zSmartPass{ á``«`æ`≤`Jh
¢ü«∏îJh ,á«cP Oƒ≤Y øe ¬ë«àJ

É``fhQƒ``c á``ë` FÉ``L ¿CG Ö`` jQ ’
äÉjóëàdGh äÉ`` `eRC’G ø``e Égô«¨c
IÉ°SCÉeh áæëe »g Éª∏ãe ,á«fÉ°ùfE’G
É¡JÉ«W »a πªëJ ,Iô«Ñc á«fÉ°ùfEG
QÉ``μ`à`H’Gh IOÉ``jô``∏`d Ió``jó``L É°Uôa
¿hQOÉÑªdG ’EG É¡cQój ’ ,´Gó``HE’Gh
¿ƒ``©`æ`°`ü`jh ¿ƒ``ª`¡`∏`à`°`ù`j ø`` jò`` dG
,äÉ`` ` `eRC’G ΩÉ`` `cQ §``°` Sh ¢``Uô``Ø` dG
ø«©H πÑ≤à°ùªdG ≈`` dEG ¿hô``¶` æ` jh
™HÉàf øëf É``gh ,QGó``à` b’Gh á≤ãdG
äGQOÉ``Ñ``ª``dGh á``jOÉ``jô``dG ∫É`` ª` `YC’G
≈``dEG á``aOÉ``¡` dG á``bÓ``î` dG á``«` ª` dÉ``©` dG
á«ë°üdG ÉgQÉKBG ICÉWh øe ∞«ØîàdG
≈àM ,á«YÉªàL’Gh ájOÉ°üàb’Gh
ºZôdG ≈∏Y áëFÉédG ¿EG ∫ƒ≤dG øμeCG
¢ù°SDƒJ Iô«£îdG É¡JÉ«YGóJ πc øe
äÉÑæà°S’ õaÉM »ªdÉY »Ä«H ΩÉ¶æd
»àdG ájQÉμàH’G á``jOÉ``jô``dG QÉ``μ` aC’G
¢ù«d ,Üƒ``©` °` û` dGh ∫hó```dG óYÉ°ùJ
πH ,Ö°ùëa É¡éFÉàæd …ó°üàdG ≈∏Y
∫É«LC’Gh »dÉëdG π«édG ø«°üëJ
»àdG áÄHhC’Gh äÉeRC’G øe áeOÉ≤dG
,ÓÑ≤à°ùe ºdÉ©dÉH ∞°ü©J ¿CG øμªj
äGQOÉ`` Ñ` `ª` `dG ¥Ó`` ` `WEG ô``Ñ` Y ∂`` ``dPh
≈``dEG É¡∏jƒëJh ábÓîdG QÉ``μ` aC’Gh
,IôμàÑeh IóYGh IójóL πªY ¢Uôa
…ôμØdG ∫É``ª` dG ¢`` SCGQ ≈`` dEG óæà°ùJ
,áMƒª£dG á«HÉéj’G ìhôdÉH º©ØªdG
äÉ``°` û` bÉ``æ` e É``¡` æ` Y ô``Ñ` ©` J »`` `à` ` dGh
ø«°ü°üîàªdGh AÉª∏©dG äGQGƒ``Mh
çƒëÑdG õ``cGô``eh äÉ``©`eÉ``é`dG »``a
º¡°ùj ÉªH ,á∏°UGƒàªdGh áØ∏àîªdG
,»``ª`∏`©`dG å``ë` Ñ` dG á``∏`é`Y ™`` aO »``a
Ωƒ``∏` ©` dGh á``«` Ñ` £` dG äGRÉ`` ` é` ` `fE’Gh
º``dh .á``«`Lƒ``dƒ``æ`μ`à`dGh á``«`©`«`Ñ`£`dG
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امللك يهنئ رئي�س جنوب
اأفريقيا بذكرى يوم احلرية لبالده
بعث ح�ضرة �ضاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�ضى اآل
خليفة عاهل البالد املفدى برقية تهنئة اإىل الرئي�س �ضرييل
رامافوزا رئي�س جمهورية جنوب اأفريقيا ،وذلك مبنا�ضبة
ذكرى يوم احلرية لبالده.

امللك يبعث برقية تهنئة
اإىل رئي�س جمهورية توغو
بعث ح�ضرة �ضاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�ضى اآل
خليفة عاهل البالد املفدى ،برقية تهنئة اإىل الرئي�س فور
اإي�ضوزميا غنا�ضينغبي رئي�س جمهورية توغـو؛ وذلك
مبنا�ضبة اليوم الوطني لبالده.

امللك يهنئ رئي�س جمهورية
�سراليون بذكرى ا�ستقالل بالده
بعث ح�ضرة �ضاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�ضى
اآل خليفة عاهل البالد املفدى برقية تهنئة اإىل الرئي�س
جوليو�س مادا بيو رئي�س جمهورية �ضراليـون ،وذلك
مبنا�ضبة ذكرى ا�ضتقالل بالده.

البحرين ترحب باإعالن «التحالف» �سرورة
عودة الأو�ساع يف عدن اإىل و�سعها ال�سابق
رحبت وزارة خارجية مملكة البحرين باإعالن حتالف
دعم ال�ضرعية يف اجلمهورية اليمنية ب�ضرورة عودة
الأو�ضاع يف عدن اإىل و�ضعها ال�ضابق ،واإلغاء اأي خطوات
تخالف «اتفاق الريا�س» والإ�ضراع يف تنفيذه ،باعتباره
الإطار املتفق عليه لتوحيد ال�ضفوف ،وعودة موؤ�ض�ضات
الدولة وحتقيق الأمن وال�ضتقرار يف اليمن.

www.alayam.com

اأ�ساد باإ�سهامات جالية �سريالنكا خالل تلقيه ات�سالً من رئي�س وزرائها

رئي�س الوزراء يوؤكد اأهمية الت�سامن الدويل يف مواجهة جائحة كورونا
تلقى �ضاحب ال�ضمو امللكي الأمري
خليفة بن �ضلمان اآل خليفة رئي�س الوزراء
ات�ضالً هاتفيًا يوم اأم�س من دولة ماهيندا
راجابك�ضا رئي�س وزراء جمهورية �ضريالنكا
الدميقراطية ال�ضرتاكية ال�ضديقة ،تناول
العالقات الثنائية بني البلدين ال�ضديقني
و�ضبل تطويرها يف خمتلف املجالت.
واأكد �ضاحب ال�ضمو امللكي رئي�س
الوزراء اأهمية العمل امل�ضرتك والت�ضامن
الدويل يف مواجهة التحدي الذي ميثله
انت�ضار جائحة فريو�س كورونا امل�ضتجد
يف العامل ،م�ضريًا �ضموه اإىل م�ضاندة مملكة
البحرين جلهود جمهورية �ضريالنكا
ال�ضديقة يف الت�ضدي خلطر هذه اجلائحة،
متمنيًا �ضموه ل�ضريالنكا و�ضعبها ال�ضديق
دوام ال�ضالمة والعافية .ونوه �ضموه
بروابط ال�ضداقة الوثيقة مع جمهورية

رئي�س الوزراء

رئي�س وزراء �صريالنكا

�ضريالنكا ال�ضديقة ،وما ي�ضهده التعاون
بني البلدين من تطور م�ضتمر ،م�ضيدًا �ضموه

باإ�ضهامات اجلالية ال�ضريالنكية يف دعم
وترية النماء والتطور يف مملكة البحرين.

من جانبه ،عرب دولة ماهيندا راجابك�ضا
رئي�س وزراء جمهورية �ضريالنكا
الدميقراطية ال�ضرتاكية ال�ضديقة ،عن
تقديره العميق ل�ضاحب ال�ضمو امللكي
الأمري خليفة بن �ضلمان ال خليفة رئي�س
الوزراء املوقر ملا تقدمه حكومة مملكة
البحرين من رعاية واهتمام باأبناء اجلالية
ال�ضريالنكية املقيمة يف اململكة ،وما تتخذه
اململكة من اإجراءات احرتازية حلمايتهم
وتقدمي الرعاية الطبية والعالج الالزم لهم،
مبا يعك�س اإميان اململكة ومت�ضكها بالقيم
الإن�ضانية النبيلة التي جتمع �ضعوب
العامل .واأ�ضاد رئي�س وزراء جمهورية
�ضريالنكا ،بالنجاحات التي حتققها مملكة
البحرين يف الت�ضدي جلائحة فريو�س
كورونا امل�ضتجد ،متمنيًا للمملكة و�ضعبها
ال�ضديق كل اخلري والنماء.

رئي�س الوزراء وويل العهد يتلقيان
برقيتي �سكر جوابية من ملك تايلند

رئي�س الوزراء وويل العهد يتلقيان برقية
�سكــر جوابية من رئي�س احلكومــة التون�سيـة

تلقى �ضاحب ال�ضمو امللكي الأمري خليفة بن �ضلمان اآل خليفة رئي�س الوزراء املوقر
حفظه اهلل ،برقية �ضكر جوابية من �ضاحب اجلاللة امللك ماها فاجري الوجنكورن ملك مملكة
تايلند ال�ضديقة؛ وذلك ردًّا على تهنئة �ضموه له مبنا�ضبة اليوم الوطني ململكة تايلند.
وتلقى �ضاحب ال�ضمو امللكي الأمري �ضلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد نائب القائد
الأعلى النائب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء حفظه اهلل ،برقية �ضكر جوابية من �ضاحب
اجلاللة امللك ماها فاجري الوجنكورن ملك مملكة تايلند ال�ضديقة ،وذلك ردًّا على تهنئة �ضموه
جلاللته؛ مبنا�ضبة اليوم الوطني ململكة تايلند.

تلقى �ضاحب ال�ضمو امللكي الأمري خليفة بن �ضلمان اآل خليفة رئي�س الوزراء املوقر حفظه اهلل
برقية �ضكر جوابية ،من اليا�س الفخفاخ رئي�س احلكومة التون�ضية ،وذلك ردًّا على تهنئة �ضموه
ملعاليه؛ مبنا�ضبة ذكرى ا�ضتقالل اجلمهورية التون�ضية ال�ضقيقة.
كما تلقى �ضاحب ال�ضمو امللكي الأمري �ضلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد نائب القائد الأعلى
النائب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء حفظه اهلل ،برقية �ضكر جوابية من اليا�س الفخفاخ رئي�س
احلكومة التون�ضية ،وذلك ردًّا على تهنئة �ضموه ملعاليه؛ مبنا�ضبة ذكرى ا�ضتقالل اجلمهورية
التون�ضية ال�ضقيقة.

وزير اخلارجية يبحث مع نظريه
الإماراتي تعزيز التعاون ملواجهة كورونا

وزير اخلارجية الإماراتي

وزير اخلارجية

اأجرى الدكتور عبداللطيف بن را�ضد الزياين ،وزير اخلارجية ،ات�ضالً هاتفيًا مع �ضمو ال�ضيخ عبداهلل بن زايد اآل
نهيان ،وزير اخلارجية والتعاون الدويل يف دولة الإمارات العربية املتحدة ال�ضقيقة.
وجرى خالل الت�ضال تبادل التهاين والتربيكات مبنا�ضبة حلول �ضهر رم�ضان املبارك ،وبحث العالقات الأخوية
الوطيدة القائمة بني البلدين ال�ضقيقني و�ضبل تعزيزها وتطويرها يف خمتلف املجالت ،والتعاون امل�ضرتك ملواجهة
جائحة فريو�س كورونا امل�ضتجد واحلد من تداعياتها.

اليوم

التاريخ
الخبر

جهة النشر

الصفحة
العدد

الرابط اإللكتروني

وزير اخلارجية ونظريه
بيانات الخبر
الأردين يبحثان تعزيز التعاون امل�سرتك
اأجرى الدكتور عبداللطيف بن را�ضد الزياين ،وزير
اخلارجية ،ات�ضالً هاتفيًا مع اأمين ال�ضفدي ،وزير
اخلارجية و�ضوؤون املغرتبني يف اململكة الأردنية الها�ضمية.
وجرى خالل الت�ضال تبادل التهاين والتربيكات
مبنا�ضبة حلول �ضهر رم�ضان املبارك ،وبحث عالقات
التعاون امل�ضرتك بني البلدين ال�ضقيقني و�ضبل تعزيزها
وتطويرها يف خمتلف املجالت ،بالإ�ضافة اىل تطورات
الأو�ضاع الإقليمية والق�ضايا ذات الهتمام امل�ضرتك.

اأمين
ال�صفدي

وكيل املالية ي�سارك يف اجتماع وكالء املالية يف الدول العربية
�ضارك وكيل الوزارة ل�ضوؤون املالية يو�ضف عبداهلل
حمود يف اأعمال الجتماع املرئي لوكالء وزارات املالية
يف الدول العربية ،والذي عُ قد اأم�س الثنني املوافق 27
اأبريل 2020م .وقد مت خالل الجتماع بحث التداعيات
القت�ضادية واملالية وحتديات ال�ضيا�ضة املالية يف �ضوء
تبعات جائحة فريو�س كورونا (كوفيد  ،)19وتاأثري

الو�ضع الراهن على �ضيا�ضات املالية العامة واأ�ضواق
الطاقة ،وانعكا�ضات ذلك على القت�ضادات العربية.
كما مت خالل اجتماع وكالء املالية تبادل التجارب
واخلربات يف جمال اخلطوات والتدابري الوقائية التي
اإتخذتها الدول العربية لحتواء ومنع انت�ضار فايرو�س
كورونا (كوفيد .)19
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حمليات 03

متابعة �شري العمل يف  96م�شروعً ا تنمويًا بكلفة  311مليون دينار ..جمل�س الوزراء:

 300دينار لدعم �شواق «التكا�شي» والبا�شات ومدربي ال�شياقة ملدة ثالثة اأ�شهر
راأّ�س �ضاحب ال�ضمو امللكي الأمري خليفة بن
�ضلمان اآل خليفة رئي�س الوزراء ،بح�ضور �ضاحب
ال�ضمو امللكي الأمري �ضلمان بن حمد اآل خليفة ويل
العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئي�س
جمل�س الوزراء ،اجتماع جمل�س الوزراء الذي
عُ قد عن بُعد بتقنية الت�ضال املرئي �ضباح اأم�س
الثنني.
وقد اأدىل الدكتور يا�ضر بن عي�ضى النا�ضر
الأمني العام ملجل�س الوزراء عقب اجلل�ضة
بالت�ضريح التايل:
اأ�ضاد �ضاحب ال�ضمو امللكي رئي�س الوزراء
مبنجزات عمال البحرين يف امل�ضرية التنموية
وبدورهم يف بناء الوطن وتنميته ،مثنيًا �ضموه
على جهود العمال وتنظيماتهم النقابية يف
حت�ضني بيئة العمل واملحافظة على املكت�ضبات
العمالية التي حتققت يف العهد الزاهر حل�ضرة
�ضاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�ضى اآل خليفة.
ومبنا�ضبة اليوم العاملي حلرية ال�ضحافة؛
فقد اأكد �ضاحب ال�ضمو امللكي رئي�س الوزراء على
دعم احلكومة وم�ضاندتها حلرية ال�ضحافة لكي
توؤدي ر�ضالتها ال�ضامية يف تنوير ال�ضعوب ونقل
احلقائق للراأي العام؛ باعتبارها مراآة تعك�س ما
ميوج به املجتمع.
بعدها وجه �ضاحب ال�ضمو امللكي رئي�س
الوزراء برفع تقرير لأداء الإ�ضعاف الوطني
من حيث �ضرعة ال�ضتجابة ،وو�ضول خدمات
الإ�ضعاف يف الوقت املنا�ضب للمر�ضى وامل�ضابني،
وكفاءة وم�ضتوى الكوادر العاملة يف خدمات
الإ�ضعاف ،يف ظل اخلطط التطويرية والتدريبية
مبا يتنا�ضب مع الظروف ال�ضتثنائية احلالية.
بعد ذلك نظر املجل�س يف املو�ضوعات املدرجة
على جدول اأعماله واتخذ ب�ضاأنها من القرارات ما
يلي:
اأولً :يف اإطار تنفيذ اأمر �ضاحب ال�ضمو امللكي
رئي�س الوزراء املوقر ،وتوجيهات �ضاحب ال�ضمو
امللكي ويل العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول
لرئي�س جمل�س الوزراء ،ب�ضاأن تو�ضيع دائرة

امل�ضتفيدين من برامج احلزمة املالية والقت�ضادية
بال�ضتفادة من الربامج التمويلية ل�ضندوق
العمل (متكني) يف دعم بع�س الفئات املت�ضررة
جراء الو�ضع الراهن من انت�ضار فريو�س كورونا
(كوفيد  ،)19فقد قرر جمل�س الوزراء تخ�ضي�س
حمفظتني الأوىل لدعم  950من �ضواق �ضيارات
الأجرة و�ضواق النقل امل�ضرتك والبا�ضات
واحلافالت مببلغ ل يتجاوز  300دينار �ضهريًا
ملدة  3اأ�ضهر ،واملحفظة الثانية لدعم  829مدرب
�ضياقة مببلغ ل يتجاوز  300دينار �ضهريًا وملدة
 3اأ�ضهر ،على اأن ل يكون لديهم �ضجل جتاري اأو
معا�س تقاعدي ،فيما قرر جمل�س الوزراء دفع
الرواتب كاملة ملا جمموعه  422عاملة يف ريا�س
الأطفال و  102عاملة يف دور احل�ضانة من غري
املوؤمن عليهم يف الهيئة العامة للتاأمني الجتماعي
من خالل �ضندوق العمل (متكني) ملدة  3اأ�ضهر.
ثانيًا :وافق جمل�س الوزراء املوقر على
م�ضروع مر�ضوم بتعديل مر�ضوم اإن�ضاء اأكادميية
حممد بن مبارك اآل خليفة للدرا�ضات الدبلوما�ضية،
حيث يجيز التعديل ت�ضكيل جمل�س اأمناء
لالأكادميية برئا�ضة وزير اخلارجية ،وي�ضكل

د .يا�صر النا�صر
من �ضتة اأع�ضاء من منت�ضبي وزارة اخلارجية
وغريهم ،ي�ضدر بت�ضميتهم مر�ضوم بناء على
عر�س وزير اخلارجية ،وذلك على النحو الذي
اأو�ضت به اللجنة الوزارية لل�ضوؤون القانونية
والت�ضريعية وعر�ضها معايل نائب رئي�س جمل�س
الوزراء رئي�س اللجنة.
ثال ًثا :وافق جمل�س الوزراء على تعديل قانون
متلك مواطني دول جمل�س التعاون لدول اخلليج

العربية للعقارات املبنية والأرا�ضي يف مملكة
البحرين بحيث يتم التملك باأي من طرق الت�ضرف
املقررة قانو ًنا اأو بالو�ضية اأو باملرياث ،وذلك
بعد احل�ضول على موافقة وزير العدل وال�ضئون
الإ�ضالمية والأوقاف ويف املناطق التي حتددها
اللجنة العليا للتخطيط العمراين وفق القواعد
والإجراءات التي ي�ضدر بتحديدها قرارات من
وزير العدل وال�ضئون الإ�ضالمية والأوقاف ،وقرر
املجل�س اإحالة م�ضروع قانون وفق الإجراءات
القانونية والد�ضتورية اإىل جمل�س النواب بتعديل
املادة الأوىل من املر�ضوم بقانون رقم ( )40ل�ضنة
 1999ب�ضاأن متلك مواطني دول جمل�س التعاون
لدول اخلليج العربية للعقارات املبنية والأرا�ضي
يف مملكة البحرين ،والذي عر�ضه معايل وزير
العدل وال�ضوؤون الإ�ضالمية والأوقاف.
راب ًعا :تابع جمل�س الوزراء �ضري العمل يف 96
م�ضروعً ا تنمويًا جا ٍر تنفيذها حاليًا بكلفة حوايل
 311مليون دينار ،منها  15م�ضروعً ا يف قطاع
الطرق بكلفة  129مليون دينار ،و 49م�ضروعًا
يف قطاع ال�ضرف ال�ضحي بكلفة  118مليون
دينار ،و 32م�ضروعً ا يف قطاع املباين بكلفة 64

اأ�شاد بجميع امل�شاهمني يف حملة «فينا خري» ..نا�شر بن حمد:

وحولتم الأقوال اإىل اأفعال
البحرين تفتخر بتكاتفكم ّ
اأ�ضاد ممثل جاللة امللك لالأعمال الإن�ضانية
و�ضوؤون ال�ضباب م�ضت�ضار الأمن الوطني رئي�س
جمل�س اأمناء املوؤ�ض�ضة امللكية لالأعمال الإن�ضانية
�ضمو ال�ضيخ نا�ضر بن حمد اآل خليفة ،بالتجاوب
الكبري الذي اأبداه املواطنون واملقيمون وال�ضركات
واملوؤ�ض�ضات مع احلملة الوطنية «فينا خري» التي
جاءت جتاوبا ً مع املبادرات الكبرية التي اأطلقها
ح�ضرة �ضاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�ضى
اآل خليفة عاهل البالد املفدى حفظه اهلل ورعاه،
حلفظ �ضالمة مملكة البحرين وجميع من عليها
من املواطنني واملقيمني ،منذ بداية ظهور فريو�س
الكورونا ،حيث و�ضع �ضحة املواطنني واملقيمني
على راأ�س الأولويات ،واأمر بتخ�ضي�س ميزانية
كبرية حلماية الإن�ضان والقت�ضاد الوطني من هذا
الفريو�س ،لتكون البحرين رائد ًة يف الت�ضدي لوباء
كورونا على امل�ضتوى العاملي.
وقال �ضموه نتقدم با�ضم جميع املواطنني
واملقيمني على اأر�س مملكتنا الغالية بخال�س ال�ضكر
والتقدير اإىل قائد هذا الوطن وراعيه �ضيدي ح�ضرة
�ضاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�ضى اآل خليفة عاهل
البالد املفدى ،حفظه اهلل ورعاه ،الرئي�س الفخري
للموؤ�ض�ضة امللكية لالأعمال الإن�ضانية ،على ما يُوليه
من اهتمام كبري حلفظ �ضحة و�ضالمة املواطنني
واملقيمني يف مملكة البحرين ،ما اأك�ضب مملكة
البحرين ال�ضمعة املميزة والإ�ضادة على امل�ضتويات
القليمية والدولية ،ومنها منظمة ال�ضحة العاملية

اليوم

التاريخ
الخبر

جهة النشر

الصفحة
العدد

�صمو ال�صيخ نا�صر بن حمد
بف�ضل التوجيهات ال�ضامية حل�ضرة �ضاحب اجلاللة
امللك املفدى حفظه اهلل ورعاه ،مثمنني اجلهود احلثيثة
للحكومة املوقرة برئا�ضة �ضاحب ال�ضمو امللكي الأمري
خليفة بن �ضلمان اآل خليفة رئي�س الوزراء املوقر ،وما
يقوم به (فريق البحرين) من جهود وطنية بقيادة
�ضاحب ال�ضمو امللكي الأمري �ضلمان بن حمد اآل خليفة
ويل العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئي�س
جمل�س الوزراء ،والذي يعمل بكل ج ٍّد لحتواء ومنع
انت�ضار وباء كورونا (كوفيد  )19يف اململكة ،عرب
تطبيق كافة املعايري الدولية والإجراءات الحرتازية
ملواجهة الفريو�س.
وقال �ضمو ال�ضيخ نا�ضر يف التغريدة التي

اأطلقها من خالل ح�ضابه يف موقع التوا�ضل
الجتماعي ،م�ضيدًا بهذا التجاوب وامل�ضاهمة من
املواطنني واملقيمني وال�ضركات واملوؤ�ض�ضات« :تفتخر
مملكة البحرين بتكاتفكم كمواطنني ومقيمني ،وقد
حولتم الأقوال اإىل اأفعال ،وجهودكم هي خري برهان
على اأنه #فينا-خري».
من جانبه ،اأعرب الدكتور م�ضطفى ال�ضيد
الأمني العام للموؤ�ض�ضة امللكية لالأعمال الإن�ضانية عن
خال�س �ضكره وامتنانه اإىل �ضمو ال�ضيخ نا�ضر بن
حمد اآل خليفة على مبادرته الكرمية بتد�ضني حملة
«فينا خري» ،والتي حظيت بتجاوب متميز من قبل
املواطنني واملقيمني وال�ضركات واملوؤ�ض�ضات والبنوك،
م�ضاهمة بدعم اجلهود الوطنية للت�ضدي لفريو�س
كورونا ،حيث بلغ جمموع امل�ضاهمات املالية
يف احلملة  35،737،746دينار ،فيما بلغ عدد
امل�ضاهمني من الأفراد اأكرث من اأربعني األف م�ضاهم
واأكرث من خم�ضمائة موؤ�ض�ضة .واأفاد الدكتور م�ضطفى
ال�ضيد اأن احلملة �ضتنتهي بتاريخ  30اأبريل ،راجيًا
من امل�ضاهمني النتهاء من حتويل م�ضاهماتهم قبل
موعد انتهاء احلملة ليتم التخطيط ل�ضرف امل�ضاهمات
ح�ضب اخلطة املقرتحة .م�ضيدًا بجميع امل�ضاهمني يف
هذه احلملة ،والتي جاءت تلبية لرغبتهم ومطالبتهم
ال�ضادقة يف احل�ضول على �ضرف امل�ضاركة والتربع
وتقدمي الدعم للجهود الوطنية للت�ضدي لفريو�س
كورونا ،وامل�ضاهمة يف تاأمني ال�ضتقرار الجتماعي
وال�ضحي مبملكتنا الغالية.

بيانات الخبر

الرابط اإللكتروني

«الرتبية» :اإلزام املدر�شة اخلا�شة بو�شع احللول املراعية للطلبة واأولياء الأمور
تعقيبًا على اخلرب املن�ضور يف �ضحيفة الأيام بتاريخ  27اأبريل
 ،2020بعنوان «اأولياء اأمور :مدر�ضة خا�ضة تتع�ضف يف قراراتها،
والرتبية غري متجاوبة» ،اأفادت اإدارة العالقات العامة والإعالم
بوزارة الرتبية والتعليم اأن اإدارة التعليم اخلا�س بالوزارة قد تابعت

هذا املو�ضوع مع املدر�ضة املعنية ،واألزمتها بو�ضع احللول املنا�ضبة
له ولغريه من املو�ضوعات املرتبطة ب�ضري العمل يف املدر�ضة خالل
الفرتة احلالية ،مبا يراعي م�ضالح الطلبة واأولياء الأمور ،ويف �ضوء
ذلك �ضتعقد املدر�ضة اجتماعً ا اليوم الثالثاء بهذا اخل�ضو�س.

مليون دينار ،كما ا�ضتعر�س جمل�س الوزراء من
خالل املذكرة املرفوعة من وزير �ضوؤون الأ�ضغال
والبلديات والتخطيط العمراين املناق�ضات التي
طرحت واأر�ضيت يف الربع الأول من العام اجلاري
يف قطاعات الطرق وال�ضرف ال�ضحي واملباين
حيث بلغ جمموع املناق�ضات التي طرحت 32
مناق�ضة بكلفة  92مليون دينار ،فيما اأر�ضيت
 24مناق�ضة بكلفة  16مليون دينار يف القطاعات
الثالثة.
خام�ضً ا :وافق جمل�س الوزراء على مذكرة
تفاهم بني اللجنة الوطنية للقانون الدويل الإن�ضاين
مبملكة البحرين واللجنة القومية للقانون الدويل
الإن�ضاين بجمهورية م�ضر العربية ،وتهدف اإىل
تعزيز التعاون بني اللجنتني يف ن�ضر الوعي
بالقانون الدويل ،وتدريب الفئات امل�ضتهدفة يف
املوؤ�ض�ضات التعليمية املدنية والع�ضكرية.
�ضاد�ضً ا :وافق جمل�س الوزراء على اقرتاح
برغبة مقدم من جمل�س النواب ب�ضاأن توزيع
اخلدمات التي تقدمها وزارة العمل والتنمية
الجتماعية دون ا�ضتثناء على جميع املراكز
التابعة لها ،وتفعيل التوا�ضل الإلكرتوين لتقدمي
هذه اخلدمات.
�ضابعًا :وافق جمل�س الوزراء على اقرتاح
برغبة مقدم من جمل�س النواب لإن�ضاء مركز
طوارئ متكامل يف كل حمافظة من حمافظات
البحرين ،يكون قاد ًرا على ا�ضتيعاب جميع
احلالت الطارئة.
ثام ًنا :وافق جمل�س الوزراء على اقرتاح
برغبة مقدم من جمل�س النواب لتو�ضعة وتطوير
مدر�ضة جدحف�س الثانوية ال�ضناعية للبنني،
وكلف املجل�س وزارة الرتبية والتعليم باإدراج
ذلك �ضمن خطة الوزارة الن�ضائية.
تا�ضعًا :وافق جمل�س الوزراء على اقرتاح
برغبة مبنح وحدات �ضكنية لالعبي منتخب
البحرين الوطني الذين اأحرزوا بطولة كاأ�س
اخلليج العربي ،وعلى من تنطبق عليه �ضروط
ومعايري ا�ضتحقاق اخلدمة الإ�ضكانية.
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بالتن�سيق مع وزارة اخلارجية

اجل ـ ــودر :اإج ــالء  157مواطـ ـ ًنا م ــن م�س ـ ــر
حمافظة العا�سمة 12 :جمعية تت�سلم
� 640سلة لتوزيعها على الأ�سر املتعففة
قالت حمافظة العا�ضمة اإنها � 640ضلة رم�ضانية لنحو
 12جمعية خريية تابعة ملناطق العا�ضمة ،وذلك �ضمن
حملة «معً ا نهتم» التي اأطلقتها املحافظة موؤخ ًرا وت�ضتهدف
توزيع ال�ضالل والوجبات الغذائية على الأ�ضر البحرينية
املتعففة والعمالة الوافدة.
وتاأتي احلملة تاأتي يف ظل تاأثري جائحة فريو�س
كورونا (كوفيد  )19ال�ضلبي على بع�س القطاعات
والأن�ضطة القت�ضادية .جاء ذلك خالل متابعة ح�ضن
عبداهلل املدين نائب حمافظ العا�ضمة لعملية ت�ضليم دفعات
ال�ضالل الغذائية ملمثلي كل من اجلمعيات اخلريية التابعة
لعدة مناطق وهي املنامة ،احلورة ،اجلفري ،ال�ضقية،
النبيه �ضالح� ،ضرتة ،ال�ضناب�س ،امل�ضلى ،كرباباد ،النعيم،
جدحف�س وراأ�س الرمان ،وذلك بغر�س توزيعها على
املت�ضررين واملحتاجني من الأ�ضر البحرينية.

القب�س على بحريني اأوهم خليجيًا
اأنه (�ساحب نفوذ) وقام بتهديده
�ضرح مدير عام الإدارة العامة املباحث والأدلة
اجلنائية باأن �ضرطة املباحث اجلنائية ،األقت القب�س على
بحريني اأوهم خليجيًا اأنه �ضاحب نفوذ وقام بتهديده ،بعد
رف�س الأخري ،تزويده مبواد خمدرة وادعى انه رجل اأمن.
واأو�ضح اأن عمليات البحث والتحري التي مت مبا�ضرتها،
يف هذا ال�ضاأن ،اأ�ضفرت عن حتديد هوية مرتكب الواقعة،
والقب�س عليه ،حيث مت اتخاذ الإجراءات القانونية الالزمة،
متهيدًا لإحالة الق�ضية اإىل النيابة العامة.

القب�س على اأ�سخا�س
انتحلوا �سخ�سيات رجال اأمن
تعقيبًا على مقطع م�ضور متداول ببع�س مواقع
التوا�ضل الجتماعي ،يت�ضمن قيام جمموعة اأ�ضخا�س،
ترتاوح اأعمارهم بني  20و 23عاما ،بالدخول ل�ضكن عمال
(بدون اإذن) وانتحال �ضخ�ضيات رجال اأمن ،بدعوى البحث
عن هاتف مفقود من اأحدهم ،بعد ا�ضتخدامهم لربنامج معني
يك�ضف موقع الهاتف� ...ضرح مدير عام الإدارة العامة
للمباحث والأدلة اجلنائية ،باأن اأعمال البحث والتحري،
التي مت مبا�ضرتها يف هذا ال�ضاأن ،اأ�ضفرت عن حتديد هويات
املذكورين والقب�س عليهم.
واأ�ضار اإىل اأنه مت اتخاذ الإجراءات القانونية الالزمة،
واإحالتهم اإىل النيابة العامة.

اأعلنت �ضفارة البحرين يف القاهرة عودة
 157مواطنا وطالبًا بحرينيا قادمني من
جمهورية م�ضر العربية يوم اأم�س الإثنني،
وذلك يف اإطار الإجراءات التي تتخذها مملكة
البحرين ملواجهة تداعيات جائحة فريو�س
كورونا امل�ضتجد ،وفق توجيهات ح�ضرة
�ضاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�ضى اآل
خليفة عاهل البالد املفدى حفظه اهلل ورعاه،
بتقدمي كل �ضُ بل العون والدعم ملن يرغب
من رعايا اململكة بالعودة اإىل الوطن ،وذلك
بالتن�ضيق مع وزارة اخلارجية يف مملكة
البحرين.
وحر�س ه�ضام بن حممد اجلودر �ضفري
مملكة البحرين املعني لدى جمهورية م�ضر
العربية واملندوب الدائم لدى جامعة الدول

العربية ،على الطمئنان على اأبناء اململكة،
ومتابعة �ضري اإجراءات مغادرتهم يف مطار
القاهرة.
و�ضرح ه�ضام بن حممد اجلودر اأن
�ضفارة اململكة يف القاهرة تعمل على مدار
ال�ضاعة؛ من اأجل متابعة اأو�ضاع كافة اأبناء
اململكة املوجودين يف خمتلف املحافظات
امل�ضرية ،م�ضيدًا بالتعاون الكبري الذي يبديه
الأ�ضقاء يف جمهورية م�ضر العربية لت�ضهيل
عودة املواطنني البحرينيني اإىل اململكة،
وما تلقاه ال�ضفارة من دعم وم�ضاندة من
وزارة اخلارجية امل�ضرية وخمتلف اجلهات
املخت�ضة ،مثنيًا على جهود كافة العاملني
بال�ضفارة لت�ضهيل اإجراءات عودة املواطنني،
متمنيًا موفور ال�ضحة وال�ضالمة للجميع.

مركز الأمري �سلطان لتنمية ال�سمع ا�ستطاع دمج املعاقني �سمعيًا يف املجتمع

اجلمعية البحرينية لتنمية الطفولة حتتفل باليوم العاملي للطفل ُاملعاق �سمعيًا
يف الثامن والع�ضرين من �ضهر اإبريل
من كل عام يحتفل العامل باليوم العاملي
للطفل املعاق �ضمعياً ،ويُعد الحتفال
فعالية حقوقية للتعريف بالإعاقة
ال�ضمعية والوقاية منها وكذلك التعريف
باملعاق �ضمعيا ً وقدراته وو�ضائل تدريبه
وتاأهيله وقنوات التوا�ضل اللغوي
مع اأقرانه وجمتمعه ،بالإ�ضافة اإىل
توجيه و�ضائل الإعالم املختلفة لت�ضليط
ال�ضوء عليه وعلى حقوقه .كما يهدف
الحتفال بهذا اليوم اإىل متكني املعاقني
�ضمعيا ً ومراكزهم من القيام بدور فاعل
واإيجابي يف عملية التنمية الجتماعية
والقت�ضادية امل�ضتدامة.
وا�ضتح�ضر مركز الأمري �ضلطان
بن عبد العزيز اآل �ضعود لتنمية ال�ضمع
والنطق التابع اإىل اجلمعية البحرينية
لتنمية الطفولة برئا�ضة الدكتور ح�ضن
بن عبداهلل فخرو رئي�س جمل�س الإدارة،
ومبنا�ضبة مرور اليوبيل الف�ضي  26عاما
على اإن�ضاء املركز ،هذه الفعالية املتعلقة
باآمال اأبنائنا وبناتنا املعاقني �ضمعيا،
وطموحات اأجيالنا النا�ضئة .وحيا املركز
اليوم العاملي للطفل املعاق �ضمعيا ،م�ضددا
على حقوق املعاقني �ضمعيا ومت�ضكه
بالقيم واملعاين ال�ضامية والأبعاد النبيلة
التي من ثوابتها �ضيانة حقوقهم والدفاع
عنهم وتاأمني بقائهم و�ضمان م�ضتقبلهم.
وقالت اجلمعية البحرينية لتنمية

د .ح�سن فخرو

الطفولة واإميانا منها بدورها التنموي
وبحقوق الطفل املعاق �ضمعيا وكرامته؛
انها ت�ضعى لتحقيق اأهدافها من خالل
دعوة اجلميع اإىل العمل اجلاد وت�ضافر
قوى اخلري يف املجتمع والعامل لتح�ضني
وحتقيق تلك الأهداف ال�ضامية .فاحت�ضان
ق�ضايا املعاقني �ضمعيا يتم ب�ضكل متباين
بني املوؤ�ض�ضات احلكومية والأهلية ،ول
ميكن اإغفال دور اجلمعية يف هذا املجال،
فهي من اأوائل اجلمعيات التي تتميز
بن�ضاطها الوا�ضح والتي اأخذت على
عاتقها الهتمام بق�ضايا الأ�ضخا�س ذوي
الإعاقة ال�ضمعية وتاأهيلهم وتدريبهم
لإدماجهم يف املجتمع بال�ضكل ال�ضحيح،
وذلك من خالل اجلهود املبذولة يف
مركز الأمري �ضلطان بن عبد العزيز اآل
�ضعود لتنمية ال�ضمع والنطق ،والتي

ي�ضهد تنظيمًا وتن�ضي ًقا كبريًا ،ويالقي
دعما لتوجهاته وحتقيق اأهدافه وتطوير
م�ضاريعه التنموية مبا يخدم املعاقني
�ضمعيًّا يف الأ�ضرة واملجتمع.
اإن فل�ضفة املركز وهدفه تعتمد على
مبداأ دمج املعاقني �ضمعيا يف املجتمع،
واملركز ل ي�ضتخدم لغة الإ�ضارة يف
التعامل مع املعاقني �ضمعيا ويف تعليمهم،
بل ي�ضتخدم الطريقة الكالمية التي تركز
على اإك�ضاب الطفل املعاق �ضمعيا املهارات
الت�ضالية ال�ضفوية ،اأي اأن يتعلم التعامل
مع النا�س عن طريق الكالم وال�ضمع
وقراءة ال�ضفاه .ويرى املركز اأن هذه هي
الطريقة املثلى التي ت�ضاعد على اندماج
الأ�ضخا�س ذوي الإعاقة ال�ضمعية يف
املجتمع ،وي�ضمل املنهج التدريب اللغوي
والنطقي وال�ضمعي وتبداأ عملية التدريب
باإجراء تقومي �ضامل لو�ضع الطفل وو�ضع
اأهداف تعليمية تتنا�ضب مع نتائج التقومي
ويتم اأي�ضا تقومي تطور كل طفل ب�ضكل
دوري وم�ضتمر ،كما يعتمد املركز على
تدريب العاملني فيه ب�ضورة م�ضتمرة
للوقوف على احدث التطورات ورفع
م�ضتوى الأداء ال�ضحيح .وقد اعتمد املركز
هذه الفل�ضفة ال�ضعبة لكونها ذات نتائج
رائعة ومردود قوي ملخرجات الأطفال
امللتحقني به يعك�س اجلهد املبذول معهم،
ومن اأهم اجنازات املركز:
بلغ عدد الطلبة امللتحقني به
•

منذ افتتاحه يف  1994اإىل ،2020
 2566طالبًا وطالبة.
يف  1اكتوبر 2002مت
•
افتتاح رو�ضة لالأطفال املعاقني �ضمعيًّا
واملنت�ضبني للمركز وذلك لتاأهيلهم
وتدريبهم لاللتحاق بالرو�ضات واملدار�س
العادية.
يتخرج من رو�ضة املركز من 8
•
اإىل  10طالب �ضنويا.
قام املركز بتاأهيل ما يفوق
•
 1000طالب وطالبة لاللتحاق باملدار�س
احلكومية منذ افتتاحه وحتى الآن.
بلغ عدد الطلبة امللتحقني
•
باجلامعات املختلفة واملنت�ضبني للمركز
 230طالبًا وطالبة.
يقدم املركز خدماته لالأطفال
•
املعاقني �ضمعيا والأطفال الذين يعانون
من التاأخر اللغوي وم�ضاكل النطق.
اجلمعية عن تقديرها
واأعربت
واإكبارها ملا و�ضلت اإليه حقوق الطفل
املعاق �ضمعيا يف مملكة البحرين بجهود
وتوجيهات القيادة الر�ضيدة ،ويف ظل
م�ضروع جاللة امللك حمد بن عي�ضى
اآل خليفة حفظه اهلل ،والذي يعك�س
جهود جاللته يف بناء نه�ضة البحرين،
من خالل حر�س جاللته على الرتقاء
بالأ�ضرة والطفل البحريني بالذات وتلبية
احتياجاته؛ باعتباره ثروة الوطن وجيل
امل�ضتقبل.

بهدف و�سع اإطار نظري للتعامل مع الأزمات

حتالف بحثي بني «بيبا» و«اخلليج العربي» لدرا�سة جناح اإدارة اأزمة «كورونا»
يف حتالف بحثي بني معهد الإدارة
العامة وجامعة اخلليج العربي مت
ت�ضكيل فريق بحثي مكون من اأع�ضاء من
جامعة اخلليج العربي ومعهد الإدارة
العامة (بيبا) ،وبالتن�ضيق مع املجل�س
الأعلى لل�ضحة؛ وذلك بهدف درا�ضة
مفهوم البتكار املعتمد على الزمات
انطالقا ً من جائحة فريو�س كورونا.
وتهدف الدرا�ضة اإىل و�ضع اإطار نظري
للتعامل مع الزمات ا�ضتنادا ً على قيا�س
وعي ال�ضكان بالتعامل مع جائحة
كورونا وحتديد اأثرها على خمتلف
القطاعات.
ومن جانبه� ،ضرح رئي�س جامعة
اخلليج العربي الدكتور خالد العوهلي
«اأن التميز يف اإدارة الأزمة ال�ضحية
الناجمة عن جائحة كورونا وبنجاح
باهر مل تكن لول توفيق اهلل تعاىل،
ثم الروؤية احلكيمة والهتمام الدائم
والتوجيهات ال�ضديدة من لدن ح�ضرة
�ضاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�ضى اآل
خليفة – حفظه اهلل – والعناية الفائقة
التي يوليها جاللته ل�ضعب وجمتمع
مملكة البحرين من مواطنني ومقيمني».
وا�ضرت�ضل رئي�س اجلامعة يف
ت�ضريحه يف «اإن توجيه �ضاحب ال�ضمو
امللكي الأمري خليفة بن �ضلمان اآل خليفة
رئي�س الوزراء  -حفظه اهلل  -جاء بثالثة
مفاهيم قيادية اأ�ضا�ضية تتمحور حول
التم�ضك بروح الأبتكار ،وا�ضت�ضراف
امل�ضتقبل ،وو�ضع اخليارات للم�ضتجدات
الطارئة لإدارة الأزمات ،وهذه العنا�ضر
الثالثة هي يف حقيقة الأمر جوهر وروح
روؤية متمكنة ترتجم ال�ضمات الرئي�ضية

اليوم

التاريخ
الخبر

جهة النشر

الصفحة
العدد

الرابط اإللكتروني

الدول التي ا�ضتطاعت اإدارة هذه الأزمة
بنجاح ،وهنا ياأتي دور التكامل احلكومي
بني خملف املوؤ�ض�ضات واجلهات الر�ضمية
لتوظيف التجربة الوطنية الرائدة
ب�ضورة مبتكرة يف التعامل مع خمتلف
الأزمات والتحديات ،وحتويل جتربتنا
البحرينية اإىل منوذج دويل يُحتذى به
يف خمتلف دول العامل يف التعامل مع
الأزمات ،فما حققته مملكة البحرين من
اإجنازات نوعية وتكاتف وطني جمتمعي
يجب اأن ي�ضل اإىل العامل ب�ضورة علمية
تطبيقية ممنهجة مبنية على احلقائق
واملعطيات العلمية ،نحو حتويل ثقافة
البتكار الوطنية هذه اإىل ثقافة ابتكار
دولية للتعامل مع خمتلف الأزمات.
واأ�ضار بن �ضم�س اإىل اأهمية هذا
امل�ضروع البحثي الذي ياأتي بالتعاون مع
جامعة اخلليج العربي وبالتن�ضيق مع
املجل�س الأعلى لل�ضحة ،بهدف توظيف
جتربة مملكة البحرين الرائدة يف التعامل
مع فريو�س كورونا امل�ضتجد كنموذج
بحثي ،وحتويلها اإىل درا�ضة علمية
ممنهجة مبنية على ُف�ضلى املنهجيات
العلمية واأدوات البتكار للخروج
بتو�ضيات تهدف ب�ضكل حموري اإىل
تطوير منظومة العمل احلكومي ،وتزويد
هذه املنظومة باأف�ضل الأليات العلمية
والتطبيقية للتعامل مع خمتلف الأزمات
املحلية والإقليمية والدولية ،واخلروج
با�ضرتاتيجية وطنية ل�ضت�ضراف الأزمات
الدولية واإدارتها بطرق مبتكرة ،نحو
خلق ثقافة ابتكار دائمة يف منظومة
العمل احلكومي وتعزيز احللول
الإبداعية ملختلف التحديات.

بيانات الخبر

د .خالد العوهلي

د .رائد �سم�س

للقيادة احلكيمة ،وهو بالفعل ما يجب
اأن تعمل به الأجهزة احلكومية املعنية
بالتعامل ما جائحة فريو�س كورونا».
واأ�ضاف رئي�س اجلامعة «اأن اجلهود
التي قامت بها حكومة مملكة البحرين من
خالل اللجنة التن�ضيقية بقيادة �ضاحب
ال�ضمو امللكي الأمري �ضلمان بن حمد اآل
خليفة ويل العهد نائب القائد الأعلى -
حفظه اهلل -ملواجهة جائحة كورونا،
تعترب اأمنوذجا ً رائدا ً ورائعا ً وابداعيا ً
وق�ضة جناح يف اأعلى م�ضتويات التميز
يف اإدارة الأزمات ،وقد اأ�ضادت بذلك
املنظمات الدولية ،ول�ضك اأن جتربة
مملكة البحرين تعترب منوذجا ً يف الإدارة
حتتذي بها الدول الأخرى ،وجتربة
ثرية �ضوف ي�ضتفيد منها الدرا�ضني يف
تخ�ض�س اإدارة الأبتكار ،وعمقا ً وا�ضعا ً
للباحثني لتحليل التجربة الفريدة
وا�ضتخال�س الدرو�س امل�ضتقاة».
واأو�ضح رئي�س جامعة اخلليج
العربي اأنه من منطلق دور اجلامعة
للت�ضدي للق�ضايا ال�ضرتاتيجية يف

دول اخلليج العربية ،ومن منطلق
التخ�ض�ضات التي تطرحها اجلامعة يف
جمال اإدارة البتكار ،واإدارة الأزمات
بادرت اجلامعة بدورها وبحما�س
متوافق مع التوجيهات ال�ضامية من لدن
�ضمو رئي�س جمل�س الوزراء ،وبالتعاون
وال�ضراكة ال�ضرتاتيجية مع معهد الإدارة
العامة ،وبالتن�ضيق مع املجل�س الأعلى
لل�ضحة لتلبية نداء الواجب وامل�ضاركة
يف اأعداد درا�ضة حول اجلوانب الإبداعية
والبتكار التي متيزت به اجلهود التي
قامت بها حكومة مملكة البحرين ،من
خالل اللجنة التن�ضيقة ملواجهة جائحة
كورونا.
وقد اأكد الدكتور رائد حممد بن
�ضم�س املدير العام ملعهد الإدارة العامة
«بيبا» اأن مملكة البحرين ومن خالل
اإدارتها املتميزة لأزمة فريو�س كورونا،
متكنت من حتقيق املعادلة ال�ضعبة يف
احلفاظ على حياة املواطنني واملقيمني
ا ً
أول وب�ضكل حموري ،مع احلفاظ على
احلياة القت�ضادية ،ما ي�ضعها يف مقدمة

املجل�س الرم�ساين املرئي

املجل�س الرم�ساين الأول
للمحافظة ال�سمالية عرب الت�سال املرئي
رفع علي بن ال�ضيخ عبداحل�ضني الع�ضفور حمافظ ال�ضمالية خال�س
التهاين والتربيكات اإىل مقام ح�ضرة �ضاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�ضى
اآل خليفة عاهل البالد املفدى ،واإىل �ضاحب ال�ضمو امللكي الأمري خليفة بن
�ضلمان اآل خليفة رئي�س الوزراء ،واإىل �ضاحب ال�ضمو امللكي الأمري �ضلمان
بن حمد اآل خليفة ويل العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئي�س
جمل�س الوزراء ،واإىل احلكومة املوقرة و�ضعب البحرين الويف ،مبنا�ضبة
حلول �ضهر رم�ضان الف�ضيل ،داعيا ً املوىل العلي القدير اأن يك�ضف عنا
البالء واأن يعيد هذه املنا�ضبة والبحرين ترفل باأثواب العزة.
وكان املحافظ قد عقد املجل�س الرم�ضاين الأول للمحافظة ال�ضمالية
عرب الت�ضال املرئي مع عدد من النواب واأع�ضاء املجل�س التن�ضيقي
ورجال و�ضيدات الأعمال والأهايل ،وقال املحافظ اإن الهدف من اإقامة
املجل�س الرم�ضاين جريًا على العادة ال�ضنوية يف هذا ال�ضهر الف�ضيل ياأتي
من منطلق احلر�س على التوا�ضل مع املواطنني والتعرف على الأحوال
العامة يف املحافظة،
وتبادل املحافظ الآراء حول خمتلف الق�ضايا والربامج ،ل �ضيما
متابعة تنفيذ توجيهات الفريق اأول ركن ال�ضيخ را�ضد بن عبداهلل اآل خليفة
وزير الداخلية املوقر ب�ضاأن تخفيف كثافة العمالة الأجنبية يف مواقع
�ضكنهم ،حيث جاري العمل على اإيجاد مواقع لالإيواء املوؤقت ،واجلهود
التي تبذلها احلكومة املوقرة بالتعاون مع القطاع اخلا�س للحد من تف�ضي
وباء كورونا.
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حمليات 05

اأ�سادوا بالتوجيهات امللكية ّ
بتكفل احلكومة برواتب البحرينيني

جتار :دعم رواتب القطاع اخلا�س ي�سمن ا�ستقرار وظائف اآالف املواطنني

رامز العوا�سي

خالد االأمني

اإبراهيم زينل

اأكرم مكنا�ص

عبداحلكيم ال�سمري

حيَّا اأرباب عمل واأ�سحاب �سركات جتارية عاليًا التوجيهات امللكية ال�سامية حل�سرة �ساحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة عاهل البالد املفدى ،بتكفل احلكومة بدفع رواتب املواطنني
البحرينيني العاملني يف القطاع اخلا�ص الأ�سهر اأبريل ومايو ويونيو للعام  ،2020وفقا ً ملا هو م�سجل لدى الهيئة العامة للتاأمني االجتماعي.
واأكدوا يف ت�سريحات خا�سة لوكالة اأنباء البحرين (بنا) ،اأن التوجيهات امللكية ال�سامية اأثلجت �سدور اجلميع من موظفني واأ�سحاب عمل ،خا�سة واأن دعم رواتب القطاع اخلا�ص �سي�سمن
ا�ستقرار الوظائف الآالف املواطنني ويحافظ على م�ستوى معي�سة االأ�سر البحرينية ،اإىل جانب تعزيز قدرة اأ�سحاب العمل على التعامل مع التبعات االقت�سادية لفريو�ص كورونا (كوفيد .)19
واأجمعوا على اأن جميع ال�ضركات الكبرية واملتو�ضطة
وال�ضغرية احلجم ،ا�ضتفادت ا�ضتفادة كبرية من هذه
البادرة امللكية ال�ضامية ،والتي من �ضاأنها اأن حت ّد من
تبعات جائحة (كوفيد  ،)19وت�ضهم يف ا�ضتقرار جمتمع
الأعمال البحريني يف هذه الظروف ال�ضتثنائية.
وقال خالد الزياين الرئي�س الفخري ملجموعة
ا�ضتثمارات الزياين ،اإن التوجيهات امللكية ال�ضامية فيها
حكمة وبُعد نظر يف كيفية التعامل مع خمتلف الظروف،
لف ًتا اإىل اأن التوجيهات امللكية �ضربت عني ال�ضواب
واحلنكة يف احلفاظ على قوت اآلف الأ�ضر البحرينية
بف�ضل ا�ضتمرارية �ضرف معا�ضات اأرباب الأ�ضر العاملني
يف القطاع اخلا�س.
واأكد الزياين اأن الأوامر امللكية ج ّنبت الآلف من
اجللو�س يف منازلهم بال عمل ،ما يجعل مملكة البحرين
فريدة يف جتربتها يف دعم مواطنيها العاملني يف القطاع
اخلا�س ،م�ضي ًفا اأن مملكة البحرين وهلل احلمد كانت �ضبّاقة
يف كل ما يتعلق بالتعامل مع جائحة (كوفيد  )19منذ
�ضهر يناير املا�ضي ولغاية وقتنا هذا ،فلم يقت�ضر الأمر
على اجلوانب القت�ضادية ،بل �ضملت كافة اجلوانب
الأخرى الجتماعية والإن�ضانية وال�ضحية ،ولالأ�ضف
نرى دولً متقدمة تعاين اقت�ضاديًا و�ضحيًّا ،بينما متكنت
البحرين من التعامل مع الو�ضع بخطوات مدرو�ضة.
على �ضعيد مت�ضل ،قال خالد الأمني ع�ضو جمل�س اإدارة
�ضركة علي را�ضد الأمني ،اإن التوجيهات امللكية ال�ضامية
خففت جزءًا كبريًا من ال�ضغوط املالية على جميع التجار
على اختالف اأحجام جتارتهم واأعمالهم ،م�ضريًا اإىل اأن هذه
التوجيهات امللكية هي حمل تقدير وعرفان من اجلميع.
واأو�ضح الأمني اأن دعم معا�ضات العاملني يف القطاع
اخلا�س ي�ضبّ يف املح�ضلة النهائية ل�ضالح دعم الدورة
القت�ضادية ،واحلفاظ على زخم القت�ضاد الوطني يف هذه

الأحوال ال�ضتثنائية التي رافقت انت�ضار فريو�س كورونا
عامليًا.
واأ�ضاف الأمني« :هذه التوجيهات امللكية الطيبة
لي�ضت بغريبة على ملك القلوب الذي لطاملا و�ضع م�ضلحة
املواطنني على راأ�س الأولويات �ضواء يف اأحلك الظروف اأو
يف الأحوال العتيادية ،وحر�ضه الدائم على �ضمان دميومة
النمو القت�ضادي ،وكلنا تفاوؤل باأن ت�ضهم التوجيهات
امللكية يف خو�س غمار هذه الظروف اخلارجة عن �ضيطرة
اجلميع ب�ضكل مريح وباأقل اخل�ضائر».
وقال ابراهيم زينل ،رئي�س جمل�س ادارة جمموعة
«ترافكو» اإن هذه املبادرة امللكية النبيلة تعترب لفتة كرمية
من ملك عُ رف عنه حر�ضه الكبري على حماية وطنه و�ضعبه
من كافة الأزمات والظروف ال�ضتثنائية ،على غرار جائحة
كورونا للحفاظ على الزخم القت�ضادي.
ولفت زينل اأن التوجيهات امللكية ال�ضامية تاأتي يف
وقت يف بالغ الأهمية بالن�ضبة ملجتمع الأعمال يف القطاع
اخلا�س ،والذي يواجه ظرو ًفا اقت�ضادية ا�ضتثنائية ،مع
معاناة عدد كبري من رجال العمال وامل�ضتثمرين من فتور
احلركة التجارية ب�ضبب فريو�س كورونا.
ّ
وبني زينل اأن هذه اللفتة الكرمية من لدن جاللته
�ضت�ضهم يف تقليل اآثار كورونا القت�ضادية على القطاع
اخلا�س كثريا يف هذه الأ�ضهر ال�ضعبة على اجلميع ،حتى
يتمكن �ضاحب العمل من ترتيب اأوراقه ،وناأمل بعد زوال
هذه الغمّة اأن تعود الأمور اىل طبيعتها يف القريب العاجل.
وجدد زينل تاأكيده على ان الدعم احلكومي لرواتب
البحرينيني يف القطاع اخلا�س �ضي�ضهم يف التغلب على
الكثري من التحديات ل�ضمان ا�ضتمرارية العمل التجاري،
ويعزز دور قطاع كبري من املوؤ�ض�ضات ال�ضغرية واملتو�ضطة
التي ت�ضكل ع�ضب القت�ضاد و�ضريان ن�ضاطه الأكرب.
بدوره ،ثمّن رامز حممد العوا�ضي رئي�س جمل�س ادارة

جمموعة «رامز» ،عاليًا التوجيهات امللكية ال�ضامية بدعم
رواتب العاملني يف القطاع اخلا�س ،لت�ضكل بارقة اأمل
ملجتمع العمال يف اململكة وجميع ال�ضركات واملوؤ�ض�ضات
الكبرية واملتو�ضطة وال�ضغرية.
وذكر العوا�ضي اأن الدعم احلكومي ملعا�ضات القطاع
اخلا�س اأعطى ال�ضركات على اختالف اأحجامها دفعة مالية
ومعنوية كبرية ،ما ينم عن اهتمام كبري واإدراك منقطع
النظري لحتياجات جمتمع الأعمال والقطاع اخلا�س بكافة
مكوناته ودعم التاجر الكبري وال�ضغري على ال�ضواء هذه
الظروف ال�ضتثنائية.
ولفت العوا�ضي اإىل اأن جمتمع الأعمال يف البحرين
حمظوظ ومبارك بوجود قيادة ت�ضعى دومًا ل�ضمان �ضالمة
ورفاه عي�س مواطنيها ،جاعلة عينها ال�ضاهرة وجميع
مقدراتها م�ضخرة خلدمة جميع من يعي�س على هذه الأر�س
املباركة.
وجدد العوا�ضي امتنانه و�ضكره حل�ضرة �ضاحب
اجلاللة امللك حمد بن عي�ضى اآل خليفة عاهل البالد املفدى
حفظه اهلل ورعاه ،ول�ضاحب ال�ضمو امللكي الأمري خليفة بن
�ضلمان اآل خليفة رئي�س الوزراء املوقر ،ول�ضاحب ال�ضمو
امللكي الأمري �ضلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد نائب
القائد الأعلى النائب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء ،حفظهما
اهلل ،على اإيالئهم اهتمامًا ل حمدودًا يف م�ضاندة اجلميع.
يف ال�ضياق ذاته ،قال عبداحلكيم ال�ضمري رئي�س جمل�س
ادارة جمموعة عبداحلكيم ال�ضمري التجارية ،اإن خطة
مملكة البحرين القت�ضادية والتي تعول ب�ضكل رئي�ضي
على منو القطاع اخلا�س قد ترجمتها التوجيهات امللكية
ال�ضامية يف عدد من املنا�ضبات ،والتي ياأتي من �ضمنها
التوجيه امللكي ال�ضامي يف حتمل رواتب البحرينيني
العاملني يف القطاع اخلا�س.
ّ
وبني ال�ضمري باأن مبادرة دفع رواتب العاملني يف

«درا�سات» ي�سدر تقريرًا عن ا�ستخدام التكنولوجيا يف مواجهة الفريو�س:

اأنظمة العمل و�سيا�ساتها �ست�سهد تغريات عدة بعد انتهاء «جائحة كورونا»
�ضدر عن مركز «درا�ضات»
تقرير بعنوان «نظرة عامة:
ا�ضتخدام التكنولوجيا يف اأزمة
فريو�س كورونا امل�ضتجد (كوفيد
 )19للدكتورة فاطمة ال�ضبيعي
ي�ضلط ال�ضوء على كيفية توظيف
ّ
تف�ضي
التكنولوجيا يف مواجهة
فريو�س كورونا يف الدول ،وتقييم
مدى فاعليتها يف حت�ضني الأو�ضاع
اأثناء الأزمة ،كما يحلل انعكا�س
ا�ضتخدامها على التوجّ هات
امل�ضتقبلية للحكومات وال�ضركات
التكنولوجية يف جمال ال�ضحة
والتجارة الإلكرتونية و�ضيا�ضات
العمل.
وبني التقرير اأن جمموعة
ٍ
إمكانات
من الدول التي متتلك ا
تكنولوجية ،ولديها بنية حتتية
متطورة من �ضبكات الت�ضال
واملعلومات ،قد ا�ضتخدمت اأنظم ًة
ذكي ًة وتكنولوجيا متطورة ب�ضك ٍل
متفاوت يف تنفيذ بع�س الإجراءات
التي اتخذتها ملكافحة انت�ضار
فريو�س كورونا على امل�ضتوى
الداخلي ،مثل ال�ضني ،واليابان،
والوليات املتحدة الأمريكية،
وكوريا اجلنوبية ،وتايوان،
وفرن�ضا ،ودولة الإمارات العربية
املتحدة ،ومملكة البحرين.
وا�ضتعر�س التقرير اأبرز
اأوجه توظيف الذكاء ال�ضطناعي
يف مواجهة خطر كورونا،
فقد �ضاعدت تطبيقات الذكاء
ال�ضطناعي يف اإيجاد حلو ٍل اأكرث
كفاء ٍة وفاعلي ٍة للتعامل مع اأزمة

بيانات الخبر

اليوم

التاريخ
الخبر

جهة النشر

الصفحة
العدد

التجارية وتزايد املكوث باملنازل،
زادت فر�س حتقيق املبيعات
من هذه اخلدمات وارتفاع اأ�ضهم
�ضركاتها ومن املُتو َّقع حتقيق من ٍّو
قويٍّ يف حجم التجارة الإلكرتونية
العاملية مع نهاية عام 2020م،
مع تزايد حجم املبيعات العاملية
عرب الإنرتنت ،كونها اآمنة �ضد
انت�ضار الفريو�س اإذا ما مل َي ْثبُتْ
عك�س ذلك اأو يتم تقييد ن�ضاط
من�ضات التجارة العاملية ا�ضتجاب ًة
ّ
لتطو ٍ
ّرات طارئ ٍة يف مواجهة
الفريو�س.
ويتوقع التقرير مع التحول
للعمل عن بعد مع تف�ضي فريو�س
كورونا اأن يرتك ذلك انعكا�ضات
على اأنظمة و�ضيا�ضات العمل بعد
كورونا منها اإعادة النظر ب�ضور ٍة
جدي ٍة يف اأنظمة و�ضيا�ضات
العمل ،بحيث يتحول تركيزها
اأكرث على م�ضتوى الإنتاجية
وجودة املُخرجات ،ويتم توظيف
التكنولوجيا لتفعيل وتنظيم
قوانني العمل عن بُعد ،الأمر
الذي مينح العاملني مرون ًة اأكرب
يف ظروف العمل ،وينعك�س
اإيجابًا على التوازن بني احلياة
والعمل وتقبل اأ�ضاليب العمل عن
بُعد ،وحتديدًا يف جمال التعليم
املدر�ضي واجلامعي ،والتــدريب
وال�ضت�ضارة العالجيــة عن
بُعد ،ما �ضيمكّنهـا من لعــب دو ٍر
تكميلي وم�ضاع ٍد يف تقليل حجم
ٍّ
الإنفاق على بع�س اخلدمات
املتعلقة بهذه املجالت.

فريو�س كورونا ،وذلك من خالل
ت�ضهيلها وت�ضريعها لعملية تنفيذ
بع�س الجراءات التي اتخذتها
الدول ،كاملراقبة وفح�س احلرارة
عن بُعد ،وتتبّع انت�ضار الفريو�س
وتعقيم امل�ضاحات ،والتعامل مع
امل�ضابني وتو�ضيل املعدات الطبية،
وم�ضاعدة الباحثني ا ً
أي�ضا يف
ت�ضريع البحث واإيجاد عقا ٍر �ضده.
كذلك �ضاعدت الطباعة ثالثية
الأبعاد جزئيًا يف حل م�ضكلة نق�س
بع�س املعدات الطبية التي عانت
منها بع�س امل�ضت�ضفيات يف دو ٍل
معيّن ٍة اأثناء الأزمة.

الرابط اإللكتروني

واأ�ضارت التقرير اإىل اأن �ضوق
التجارة الإلكرتونية العاملية قد
ً
انتعا�ضا ،خالل تداعيات
�ضهد
تف�ضي فريو�س كورونا ،حيث
اأف�ضت الإجراءات ال�ضحية التي
اتخذتها العديد من الدول ملواجهة
الأزمة اإىل حتوّل امل�ضتهلكني لل�ضراء
عرب الإنرتنت ،وبالتايل زيادة
املبيعات يف املن�ضات التجارية
العاملية ،وزيادة الطلب على
اخلدمات الإلكرتونية ،كالإنرتنت
املنزيل والبث الرتفيهي لالأفالم
وامل�ضل�ضالت على م�ضتوى العامل،
وكلما طالت مدة اإغالق املحالت

القطاع اخلا�س تعطي موؤ�ض ًرا وا�ضحً ا وجادًا على اإميان
القيادة باأهمية القطاع اخلا�س ودوره يف الدفع بعجلة
التنمية القت�ضادية ،لف ًتا اإىل اأن التوجيه ميثل ع�ضرات
املاليني من الدنانري التي �ضيتم توفريها من موازنة
ال�ضركات واملوؤ�ض�ضات البحرينية كنوع من التخفيف من
اآثار جائحة فريو�س كورونا.
كرب
وا�ضتطرد ال�ضمري بالقول« :نحن نقدر و ُن رِ
جلاللة امللك املفدى حفظه اهلل ورعاه هذا التوجيه احلكيم
والتاريخي والذي ي�ضعرنا باأهمية مكانة القطاع اخلا�س،
ونحن نعاهد جاللته كرجال اأعمال وجتار وم�ضتثمرين
على امل�ضي قدمًا يف تطوير اأداء القطاع اخلا�س ملا فيه
م�ضلحة البحرين و�ضعبها».
بدوره ،و�ضف اأكرم مكنا�س رئي�س جمل�س ادارة
جمموعة «برومو �ضفن» القاب�ضة ،التوجيهات امللكية
ال�ضامية بدعم رواتب القطاع اخلا�س بال�ضتثنائية
والفريدة من نوعها اإذا ما قورنت مع باقي دول العامل التي
وقفت عاجزة عن التعامل مع تبعات جائحة كورونا.
ولفت مكنا�س اإىل اأن التوجيهات امللكية جعلت م�ضاألة
ا�ضتقطاع معا�ضات العاملني يف القطاع اخلا�س خيا ًرا
م�ضتبعدًا جدًا لدى جميع اأرباب العمل واأ�ضحاب املوؤ�ض�ضات،
معتربا ً التوجيهات ال�ضامية مكرمة ملكية عظيمة والتي
جتعل اجلميع يحمدون اهلل كثريًا على عي�ضهم وعملهم يف
اململكة.
واأ�ضاف مكنا�س« :ما اتخذته البحرين من حزم مالية
واقت�ضادية حلماية القت�ضاد الوطني �ضيء عظيم وجبار،
وما قدمته احلكومة من جهود م�ضنية خالل هذه الظروف
ال�ضتثنائية يح ّتم على جميع رجال الأعمال والتجار
وامل�ضتثمرين يف اململكة اأن يكونوا جزءًا فاعالً يف فريق
البحرين ،واأن يكونوا مبدعني يف خدمة هذا الوطن الذي
قدم لهم الكثري يف خمتلف الظروف املالية والقت�ضادية».
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«�الأيام» تتو��سل مع �جلهتني حل�سم �جلدل حول م�سوؤولية �سحة �مل�ستهلكني� ..ل�سحة:

�لرقابة على �مل�سالخ �لع�سو�ئية م�سوؤوليتنا و�لعقوبة  500دينار و�إالغالق �سهر
«�ل � � � � � ��روة �حل� � �ي � ��و�ن� � �ي � ��ة» ت� ��� �س ��ع �إج� � ��ر�ءت � � �ه� � ��ا ل� �ل� �م� ��� �س ��ال ��خ �مل � �ع � �ت � �م� ��دة وت�� ���� �س� ��رف ع� �ل� �ي� �ه ��ا ق� ��ان� ��ون � � ًا
ن � �ق� ��ل �ل�� �ل�� �ح� ��وم وحم � � � ��الت �الأ� � � � �س� � � ��و�ق و�مل� � ��الح� � ��م م � �� � �س � �وؤول � �ي� ��ة «�ل � �� � �س � �ح� ��ة» ب� � �اإ�� � �س � ��ر�ط � ��ات حم� � ��ددة
عادل حم�سن:
امل�سالخ الع�سوائية لذبح املوا�سي والطيور كانت
معلقة منذ �سنوات ،وعلى الرغم من التوجيهات احلكومية
امل�ستمرة للق�ساء على هذه الظاهرة اإال اأنها مل تنته وكانت
وزارة االأ�سغال و�سوؤون البلديات والتخطيط العمراين
ومن خالل وكالة الرثوة احليوانية قد توعدت بتحويل
املخالفني اإىل النيابة العامة اإىل اأن توقفت االإجراءات بح�سب
جتار املوا�سي حل�سم جدل قانوين حول اجلهة امل�سوؤولة
عن حتويل املخالفني اإىل النيابة العامة على الرغم من
اتخاذ بع�ض اخلطوات من وكالة الرثوة احليوانية بوقف
اال�سترياد للمخالفني ودعوتهم لتوقيع تعهدات بعدم الذبح
الع�سوائي دون احل�سول على �سجل جتاري وتطبيق
اال�سرتاطات ال�سحية والبيطرية لذلك.
�سحيفة «االأيام» توا�سلت مع وكالة الرثوة احليوانية
ووزارة ال�سحة حل�سم اجلدل حول اجلهة امل�سوؤولة عن
امل�سالخ الع�سوائية التي يتم التحذير منها �سنويا ً من
ال�سلطات البيطرية خلطورتها على �سحة امل�ستهلكني.

م�سالخ ع�سو�ئية

م�سالخ معتمدة

�ملنتجات �حليو�نية باالأ�سو�ق �ملحلية
واأكدت وزارة ال�سحة اأنه بالن�سبة لو�سائل نقل اللحوم
والذبائح وحمال االإجتار يف اللحوم امل�ستخدمة لال�ستهالك
االآدمي فقد كلف امل�سرع وزير ال�سحة و�سع اال�سرتاطات
ال�سحية الالزم توافرها يف و�سائل النقل املعدة لهذا الغر�ض
ويف املحال التجارية التي متار�ض ن�ساط االجتار يف
اللحوم ومن ثم تكون اجلهة املعنية بالرقابة على املنتجات
احليوانية داخل االأ�سواق املحلية� ،سواء يف �سورة مادة
غذائية ت�ستخدم لال�ستهالك االآدمي اأو يف حال خمالفة
و�سائل النقل واملحال املعدة لالجتار يف اللحوم امل�ستخدمة
لال�ستهالك االآدمي لال�سرتاطات ال�سحية املن�سو�ض عليها
بقانون ال�سحة العامة اأو يف حال بيان اجراء عملية الذبح
خارج االأماكن وامل�سالخ املعتمدة من قِ بل الوزير املخت�ض
بالرثوة احليوانية هي االإدارة املخت�سة املعنية ب�سئون
ال�سحة العامة بوزارة ال�سحة (اإدارة ال�سحة العامة).

منع نقل �للحوم �إال بو�سائل نقل معتمدة
وقالت وزارة ال�سحة يف ت�سريح لـ«االأيام» اإن قانون
ال�سحة لعام  2018حدد االخت�سا�سات بينها وبني وزارة
االأ�سغال و�سوؤون البلديات والتخطيط العمراين اإذ اأعطى
القانون ال�سلطة الكاملة لوكالة الرثوة احليوانية م�سوؤولية
امل�سالخ املعتمدة ،بينما تتوىل اإدارة ال�سحة العامة الرقابة
على امل�سالخ غري املعتمدة وطرق نقل اللحوم من امل�سالخ
اإىل االأ�سواق واملالحم التي ت�سرف عليها كذلك.
واأ�سارت الوزارة يف ت�سريحها اأن املادة رقم  32من
قانون ال�سحة العامة اأكد باأنه «ال يجوز ذبح املوا�سي
اأو الطيور بق�سد االجتار يف حلومها لال�ستهالك االآدمي
خارج االأماكن اأو امل�سالخ املعتمدة التي حتدد بقرار من
الوزير املخت�ض بالرثوة احليوانية اأو اجلهة االإدارية
ح�سب االحوال» ،واأ�ساف القرار اإىل اأنه «مينع نقل اللحوم
والذبائح اإال يف و�سائل النقل املعدة لهذا الغر�ض ،والتي

(بالرثوة احليوانية) .ونوؤكد على اأن هذه املواد ن�ست على
اأن امل�سرع قد خول الوزير املخت�ض بالرثوة احليوانية
االخت�سا�ض بتحديد االأماكن وامل�سالخ املعتمدة والتي
تتوافر ب�ساأنها اال�سرتاطات الالزمة لعملية ذبح املوا�سي
اأو الطيورـ ويكون لتلك اجلهة الرقابة والتفتي�ض على
تلك االأماكن وامل�سالخ للتحقق من التزامها بتطبيق اأحكام
القانون والقرارات املنظمة واتخاذ االإجراءات القانونية
الرادعة يف حال املخالفة».

حاوية بتربيد �آيل للنقل
تتوافر فيها اال�سرتاطات ال�سحية التي ي�سدر بها قرار من
الوزير».

غلق �ملحل �ملخالف �سهر
و�سددت الوزارة اأن املادة ( )114من قانون ال�سحة
العامة حددت العقوبات املرتتبة يف حال خمالفة احكام
املادة ( )32منها والقيام بالذبح خارج االأماكن وامل�سالخ
املحددة وامل�سرح بها ،حيت ن�ست على اأنه يعاقب بغرامة

ال جتاوز  500دينار مع احلكم مب�سادرة الذبائح التي
ذبحت خارج االأماكن وامل�سالخ املحدَّدة امل�سرح بها ،واإذا
تكررت املخالفة يجوز باالإ�سافة للحكم بالغرامة احلكم
بغلق املحل الذي ذبحت فيه مدة ال تقل عن اأ�سبوع وال تزيد
على �سهر.
واأ�سارت الوزارة اإىل النظام العام يقوم على
االخت�سا�ض وهي من الدعائم اإذ مت حتديد اجلهة املخت�سة
(بالرثوة احليوانية) بالرقابة على عملية ذبح املوا�سي
الطيور بينما تتوىل اإدارة ال�سحة العامة الرقابة على توافر
اال�سرتاطات ال�سحية يف و�سائل نقل اللحوم والذبائح
وحمال االإجتار يف اللحوم امل�ستخدمة لال�ستهالك االآدمي.
واأ�سافت«:حددت املادة ( )33من ذات القانون على
اأنه مت�سك االإدارة املخت�سة �سجالً تقيد فيه حمال االجتار
يف اللحوم امل�ستخدمة لال�ستهالك االآدمي ،وال يجوز القيد
يف ال�سجل اإال بعد التحقق من توافر كافة اال�سرتاطات
ال�سحية التي ي�سدر بتحديدها قرار من الوزير املخت�ض

وذكرت الوزارة اأن وزيرة ال�سحة بادرت بت�سمني
م�سروع الالئحة التنفيذية لقانون ال�سحة العامة رقم
( )34ل�سنة  2018اال�سرتاطات ال�سحية الالزم توافرها
يف و�سائل نقل اللحوم والذبائح والتي منها على �سبيل
املثال ال احل�سر اأن تكون جمهزة بحاوية مزودة بوحدة
تربيد اآيل ،واال تكون احلاوية مك�سوفة واأن تكون مبطنة
من الداخل بال�ساج (املجلفن) امل�سنوع من مادة مل�ساء
�سهلة التنظيف والغ�سل والتعقيم وغري قابلة لل�سداأ.
كذلك وردت كافة اال�سرتاطات التي تكفل احلماية للحوم
والذبائح وعدم فقدها ل�سروط �سالحيتها لال�ستهالك
االآدمي ،كما ت�سمن م�سروع الالئحة كافة اال�سرتاطات
ال�سحية الالزمة ملوافقة االإدارة املخت�سة بوزارة ال�سحة
على قيد حمال االجتار يف اللحوم امل�ستخدمة يف اال�ستهالك
االآدمي يف ال�سجل املعد لذلك ويف حال عدم توافر تلك
اال�سرتاطات ال يجوز لالإدارة املخت�سة منح ال�سهادة الدالة
على اإمتام القيد طبقا ً الأحكام القانون.

«�لروة �حليو�نية» حتذر من �لذبح يف �مل�سالخ �لع�سو�ئية
حمرر ال�سوؤون املحلية:
حذر القائم باأعمال املحاجر والرقابة البيطرية
بوكالة الرثوة احليوانية الدكتور فهد الطيب يف ت�سريح
لـ«االأيام» من الذبح يف امل�سالخ الع�سوائية ودعا اإىل
االعتماد على امل�سالخ املعتمدة وذلك يف ظل االإقبال الكبري
على امل�سالخ مبنا�سبة دخول �سهر رم�سان الكرمي واهتمام
امل�ستهلكني بذبح املوا�سي اإال اأنه يتطلب من اجلميع
الذهاب اإىل امل�سالخ املعتمدة لوجود طبيب بيطري يتاأكد
من �سالحية اللحوم لال�ستهالك االآدمي ،ويتاأكد من خلو
اللحوم من اأي اأمرا�ض قبل ت�سليم الذبيحة اإىل امل�ستهلك.
واأ�سار الطيب اإىل اأن اال�سرتاطات ال�سحية والبيطرية
ت�سمن وجود كافة جوانب ال�سالمة للموا�سي وتواجد

االأطباء البيطريني التابعني لوكالة الرثوة احليوانية ياأتي
ب�سكل مكثف يف املوا�سم التي تتطلب الرقابة من ال�سلطات
البيطرية واالطمئنان على �سري االإجراءات والذبح
بال�سورة املطلوبة بح�سب االإجراءات املحددة.
وذكر اأن جميع املوا�سي التي وردت اإىل مملكة
البحرين خ�سعت يف املحجر البيطري اإىل الفحو�سات
الالزمة ل�سمان خلوها من اأي اأمرا�ض كما هو معتمد
عامليا ً واالإف�ساح عن ال�سحنات بعد ظهور النتائج ،وجميع
املوا�سي املوجودة يف احلظائر والتي مت جلبها ملو�سم
�سهر رم�سان خالية من االأمرا�ض ،ولكن يجب احلر�ض
على الذبح يف االأماكن املعتمدة يف م�سلخ الهملة للموا�سي
و�سركة البحرين للموا�سي يف �سرتة.

�الأغنام �ل�سومالية  55دينارً� و�لعربية تت�ساعف

الخبرإجر�ء�ت �حر�زية يف م�سلخ �لهملة وخدمة تو�سيل
�
بيانات
اليوم

التاريخ
الخبر

جهة النشر

الصفحة
العدد

الرابط اإللكتروني

حمرر ال�سوؤون املحلية:

يف زمن الكورونا ..تطورت
طرق بيع االأغنام والذي يزيد عليها
االإقبال يف �سهر رم�سان املبارك
واأ�سبحت متاحة عرب و�سائل التوا�سل
االجتماعي ،وذبحها يف م�سلخ معتمد
باإ�سراف وكالة الرثوة احليوانية
وتو�سيلها ب�سيارة مربدة اإىل املنازل
واملطاعم« .االأيام» تواجدت يف حظائر
الهملة للموا�سي لالطالع على املخزون
من املوا�سي يف �سهر رم�سان الكرمي
اإذ اأكد التاجر �سعيد عبدالكرمي وجود
وفرة من املوا�سي وبخا�سة العجول
واالأغنام ال�سومالية ،و�سح يف االأغنام
العربية (النعيمي).
وحول االأ�سعار اأ�سار اإىل اأن االأغنام
ً
العربية ارتفع �سعرها كثريا وو�سل
اإىل  170دينا ًرا بينما اأ�سعار االأغنام
ال�سومالية م�ستقرة ككل عام ب�سعر
 55دينا ًرا ويزيد بح�سب الوزن.
من جانبه قال �ساحب م�سلخ
الهملة للموا�سي عبدالرحمن املطوع

اإن االإجراءات االحرتازية التي يدعو
اإليها فريق البحرين يتحتم عليه
تطوير عمل م�سلخ الهملة بالرتكيز
على تو�سيل الذبائح من خالل �سيارة
مربدة ،يف حني يتم العمل مع وكالة
الرثوة احليوانية و�سركة البحرين
للموا�سي و�سركة طلبات على تفعيل
خدمة جديدة لتو�سيل الذبائح اإىل
جميع مناطق اململكة.
واأ�سار اإىل اأن االحرتازات الوقائية
تتم يف امل�سلخ من خالل فح�ض
احلرارة للمواطنني واملقيمني والتباعد

بينهم من خالل عالمات مت و�سعها،
ووجود نظام رقمي للجميع من اأجل
عدم الوقوف يف الطوابري ،وبعد
الذبح يتم الك�سف على اللحوم من
خالل الطبيب البيطري التابع لوكالة
الرثوة احليوانية قبل ت�سليمها اإىل
امل�ستهلك ل�سمان خلوها من االأمرا�ض،
مع احلر�ض على التنظيف والتعقيم
امل�ستمر يف امل�سلخ طوال اليوم ل�سمان
�سالمة اجلميع وارتداء الكمامات
والقفازات واملالب�ض التي ت�سمن تطبيق
اال�سرتاطات ال�سحية والبيطرية.
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 #قوية ـ بأهلها

اأهل البحرين دائمًا لهم وقفات يف التالحم ،واإثبات قوّتهم
كوحدة وطنيّة اأثناء االأزمات ،واحلمد هلل اليوم اأ�ضبحنا مثاالً
م�ضر ًفا يف املنطقة ملواجهة كورونا؛ وذلك بحكمة واإدارة قيادتنا
�ل�شيخة نورة بنت خليفة �آل خليفة
الر�ضيدة.

اإ�سراف :م�سطفى ال�ساخوري

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

اإخراج وتنفيذ� :سيد جالل �سعيد

تركنا منازلنا من أجل البحرين
البحرين»
ات «..تركنا
بحرينيات:
بحرينيّ
ّ

اجلمعية البحرينية لتنمية املراأة..
منوذج خريي فريد مببادرات مبتكرة

خديجة �ل�شيد

�ل�شيخة زين بنت خالد �آل خليفة

مصطفىالشاخوري:
مكوناته ،وانطالقًا
في خطوة من خطوات التكامل المجتمعي ،والتكاتف بين أفراد المجتمع ومختلف
ّ
من الدور الحيوي للجمعيات الخيرية للدفع بعجلة التنمية والنهوض بالوطن؛ وإيمانًا بالمجتمع الواعي الذي
يشارك في دعم القرارات الرسمية الرامية لتعزيز جهود احتواء ومنع انتشار فيروس الكورونا «،»COVID-19
عددا من البرامج الرامية لتقليل أضرار المرحلة ..ومن
ُأطلق عدد من المبادرات والخطوات التي تضم ً
تطوعت لها عشرات
بينها مبادرات عدة للجمعية البحرينية للتنمية تحت عنوان «كلنا صف واحد» ،والتي ّ
مجانًا.
البحرينيات من مختلف األعمار لصناعة «الكمامات» وتوزيعها ّ
ال�سيخة زين :متطوّ عات بحرينيات يعملن
ليل نهار ّ
بكل ٍّ
جد ..و�سي�ستمررن حتى انتهاء الأزمة
من جانبها ،اأكّدت ال�ضيخة ال�ضيخة زين بنت خالد اآل خليفة الرئي�س الفخري
للجمعية البحرينية لتنمية املراأة بالروح الوطنية خالل هذه الفرتة ،وباملبادرات
التي جت�ضد اأجمل �ضور العطاء من خالل جهود الفرق املتطوعة لدعم كافة برامج
املبادرة التي تعك�س ال�ضراكة الوطنية وحب الوطن؛ اإميا ًنا منها باملجتمع الواعي
الذي ي�ضارك يف دعم القرارات احلكومية الرامية لتعزيز جهود احتواء ومنع
انت�ضار فريو�س الكورونا « ،»19-COVIDمن خالل عمل الفرق امل�ضتمر على
مدار ال�ضاعة طوال اأيام االأ�ضبوع حل�ضر كافة املت�ضررين وتوفري اأف�ضل ال�ضبل
املتاحة للدعم وتخفيف االأ�ضرار ،موؤكدة اأن القيم البحرينية االأ�ضيلة تنادي
باالإخاء والتعاي�س والتعاون مع خمتلف فئات املجتمع ،وهو ما ترتجمه هذه
املبادرة على اأر�س الواقع ،مقتدين يف ذلك بنهج ح�ضرة �ضاحب اجلاللة امللك
حمد بن عي�ضى اآل خليفة عاهل البالد املفدى حفظه اهلل ورعاه.
كما قالت ان اطالق مبادرة (كلنا �ضف واحد) والتي تندرج �ضمن اإحدى
برامج اجلمعية الزاخرة ،جاءت لتقدمي الدعم ملختلف الفئات املت�ضررة من اأزمة
كورونا ،من خالل توزيع الكمامات ال�ضحية امل�ضنوعة باأيدي جمموعة من الن�ضاء
البحرينيات املتطوعات الالتي يعملن على قدم و�ضاق من اأجل توفري الكميات
املطلوبة ،ليقوم الفريق بتوزيعها على املواطنني واملقيمني خالل هذه الفرتة.
واأ�ضافت ان الن�ضاء املتطوعات يعملن يف امل�ضغل اخلا�س باجلمعية يوميا،
وقد مت حتى اليوم توزيع اأكرث من األف كمامة خالل اأ�ضبوع واحد ،موؤكدة اأن هذه
اجلهود الوطنية املخل�ضة من الن�ضاء املتطوعات م�ضتمرة حلني انتهاء االأزمة،

مبينة اأن معدل ت�ضنيع الكمامات هو  100كمامة يوميا ،يتم توزيعها يف
خمتلف النقاط التي �ضيتم االإعالن عنها دور ًيّا ح�ضب اجلدول الزمني عرب
ح�ضاب التوا�ضل االجتماعي للجمعية على (@.)tanmiya
وبينت اأن مملكة البحرين قدمت اأجمل مثال لل�ضراكة املجتمعية والعمل
ك�ضف واحد ا�ضتجابة لنداء الوطن؛ ودعمًا للجهود اجلبارة التي يقوم بها
فريق البحرين بقيادة ح�ضرة �ضاحب ال�ضمو امللكي االأمري �ضلمان بن حمد
اآل خليفة ويل العهد نائب القائد االأعلى النائب االأول لرئي�س جمل�س
الوزراء.
كما قدمت جزيل �ضكرها لكافة املتربعني الذين �ضاهموا يف التربع
ل�ضهم (لبيك ياوطن) ،موجهة دعوتها للراغبني يف التربع من خالل
التوا�ضل املبا�ضر مع اجلمعية على الرقم التايل 17663319 :اأو
عرب الربيد االإلكرتوين hotmail.com@Altanmiya2
من جانبها ،قالت رئي�ضة اجلمعية البحرينية للتنمية
خديجة ال�ضيد« :ان املبادرة تندرج حتتها جمموعة من
الربامج التي ت�ضب يف م�ضلحة خمتلف فئات املجتمع
للم�ضاهمة يف تخطي عقبات هذه االأزمة العاملية» ،موؤكدة
«اأنها مبادرة اإن�ضانية تعك�س القيم البحرينية االأ�ضيلة
التي حت�س على االإخــاء والتعاي�س مع خمتلف
�ضرائح املجتمع ،مقتدين يف ذلك بنهج ح�ضرة
�ضاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�ضى اآل خليفة
عاهل البالد املفدى».

اأم لـ  6اأبناء تعمل لـ � 5ساعات يوميًّا مبعمل الكمّ امات ..املتطوّ عة جناحي:

«تاأدية واجبنا الوطني فوق ّ
�سحتنا ..واإذا مل نقم بواجبنا لأهلنا ونا�سنا ..من �سيقوم به؟!»
املتطوّعة البحرينية وامل�ضرفة على م�ضغل ت�ضنيع الكمامات بنادي (درة
الرفاع) التابع للجمعية البحرينية لتنمية املراأة زينب ح�ضن جناحي ،اأكدت:
«اننا تعلّمنا من هذه االأزمة ال�ضرب والعطاء بدرجة اأكرب ،حيث نعمل جميعًا
من اأجل هدف �ضامي وهو خدمة مملكتنا احلبيبة ،فالبحرين تاأتي اأوال».
واأ�ضافت« :بالرغم من خطورة اخلروج يف ظل هذه الظروف ،اإال
اأننا التزمنا بواجبنا يف هذه املبادرة وو�ضعنا كافة م�ضئولياتنا نحو
بيوتنا جانبا ،و�ضرعنا بالعمل يف �ضناعة الكمامات املحلية مع اأخذ كافة
االحتياطات الوقائية من لب�س الكمامات والقفازات والتباعد االجتماعي؛
حفاظا على ال�ضالمة العامة ،ون�ضعى من خالل هذه املبادرة لتوفري اأكرب
عدد من الكمامات للمحتاجني الذي الميلكون ثمن توفريها خ�ضو�ضا العمالة

بيانات الخبر

اليوم

التاريخ
الخبر

املت�ضررة ،فمنذ حلظة اقرتاح تنفيذ املبادرة قبل ا�ضبوع� ،ضرعنا يف العمل
فورا ،ومت انتاج مايقارب  800كمام يف زمن قيا�ضي ،كما �ضاهم جمل�س
االدارة ب�ضراء  500كمام ،باإجمايل و�ضل  1500كمام مبعدل مئة كمّام ك ّل
يوم».
وحول توفيقها بني العمل التطوعي ورعاية االأ�ضرة ،قالت جناحي:
«البحرين ت�ضتاهل ..واذا ما قمنا بواجبنا من بيقوم به؟» وقالت« :اأعمل
يف جمال التطوع مع النادي منذ � 10ضنوات ،اأنتجت حوايل  250كمامة
فى  5ايـــام ،واأعمل تقريبا � 5ضاعات يوميا من � 8ضباحً ا حتى  1ظه ًرا،
اأرجع بعــدها ملوا�ضلة العـمل لوحدي باملنزل اذ لي�س لديّ خادمة ،ولديّ
 4اأوالد وابنتان».

يوثق املرحلة ..وير�سد الإجراءات البحرينية املتميزة يف مواجهة «كورونا»

د .حممد يخ�س�س � 4ساعات يوميا يف «احلجر الحرتازي» لتاأليف كتاب «البحرين وفن اإدارة الأزمات»
جهة النشر

حمرر ال�ضوؤون املحلية:

الصفحة

اإنه ال�ضغف ،دفع بالباحث البحريني الدكتور يو�ضف حممد لق�ضاء اأكرث من 4
�ضاعات يوميًا يف فرتة «احلجر املنزيل االحرتازي» يف القراءة والبحث ،اذ �ضكل اجللو�س
يف البيت فر�ضة له ليعمل على تنظيم ار�ضيفه اخلا�س ،عرب القراءة والبحث ،وفر�ضة
للتاأمل والهدوء النف�ضي والبحث امل�ضتمر.
ويعكف حممد على اعداد وتوثيق كتاب ير�ضد كافة االجراءات واملمار�ضات والقرارات
ويوميات ما اتخذته البحرين من �ضيا�ضات ملواجهة االأوبئة واالأمرا�س منها فريو�س
كورونا ،ويذكر د .يو�ضف حممد باأن البحرين عرب تاريخها مرت بالعديد من االأزمات
املختلفة من بينها االمرا�س واالأوبئة وا�ضتطاعت عرب حكمة قيادتها ووعي �ضعبها من
جتاوز هذه االأزمات باقتدار حتى اأ�ضبحت البحرين تتمتع بحكمة وفن ادارة االأزمات.

العدد

الرابط اإللكتروني

وير�ضد الكتاب التي يعمل حاليًا عليه يف توثيق ور�ضد تعامل البحرين مع االأوبئة
واالأمرا�س من خالل القرارات التي اتخذتها يف كل ازمة وما �ضاحبها من احداث وظروف
اجتماعية واقت�ضادية وحتوالت يف املجتمع ،منذ القرن الثامن والتا�ضع ع�ضر وحتى
جائحة الكورونا 2020م ب�ضورة ابتكارية وجديدة م�ضحوبة بعدد من الوثائق وال�ضور
وتفا�ضيل االأحداث التي تن�ضر بع�ضها الأول مرة يف كتاب.
ّ
وبني د .يو�ضف حممد باأنه خالل فرتة االلتزام بتطبيق االجراءات وااللتزام يف
البيت ،مت ا�ضتغالل ذلك باالنتهاء من جزء كبري من توثيق واإعداد ف�ضول الكتاب ،واأنه
يعمل على تتبع ور�ضد وتوثيق ابرز االأحداث اجلارية ليكون الكتاب جاه ًزا للتد�ضني
والتداول حال االنتهاء من هذا الوباء بحول اهلل؛ ليكون �ضاهدًا على احلدث ورا�ضدًا لكل
اخلطوات التي اقدمت عليها البحرين� ،ضواء كان من اجلانب احلكومي او من جانب
املبادرات ال�ضعبية.
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 1.6مليون معاملة اإلكرتونية يف العام املن�شرم ..ال�شيخ حممد بن مبارك:

التحول الرقمي ّ
وفر  %88من كلفة اخلدمات احلكومية
ّ
ح�ضني �ضبت:
قال نائب رئي�س جمل�س الوزراء �ضمو ال�ضيخ حممد
بن مبارك اآل خليفة اإن التحوّل الرقمي الذي قامت به
احلكومة خالل ال�ضنوات املا�ضية ح ّقق تق ّدمًا ملمو�ضً ا
و�ضاهم خالل العام املن�ضرم « »2019يف توفري %88
من تكلفة ما ت�ضرفه احلكومة على اخلدمات ،كما
�ضاهم يف حت�ضني الأداء احلكومي وزيادة �ضرعة اإجناز
اخلدمات احلكومية بن�ضبة .%74
ّ
م�ضطردًا من املواطنني
واأكّد اأن هناك ارتفاعً ا
واملقيمني يف ال�ضتفادة من اخلدمات احلكومية
الإلكرتونية ،وارتفعت ن�ضبة املعامالت مبقدار %22
يف عام واح ٍد ،حيث بلغت قيمتها يف العام املن�ضرم
 1.6مليون معاملة اإلكرتونية بعد اأن كانت يف 2018
حوايل  1.3مليون دينار.
وقال ال�ضيخ حممد بن مبارك باأن املدفوعات
الإلكرتونية عن اخلدمات واملعامالت احلكومية املختلفة
ارتفعت بن�ضبة  %29خالل العام املن�ضرم حيث بلغت
 156مليون دينار بعد اأن كانت  120مليون دينار يف
العام .2018
يف ذات ال�ضياق قال نائب رئي�س الوزراء باأن هيئة
املعلومات واحلكومة الإلكرتونية وبنا ًء على توجيه

�شمو ال�شيخ حممد بن مبارك

عبداهلل الذوادي

من اللجنة العليا لتقنية املعلومات والت�ضالت تقوم
بدرا�ضة نهج تب ّني الذكاء ال�ضطناعي من خالل و�ضع
ا�ضرتاتيجية وطنية للتحوّل نحو القت�ضاد الرقمي
والذكاء ال�ضطناعي والذي ميكن من خاللها اإحداث
نقلة نوعية يف العمل احلكومي وم�ضاركة العمالء.
واأ�ضار يف هذا ال�ضدد اإىل اأن هيئة املعلومات
واحلكومة الإلكرتونية وبالتعاون مع جمل�س التنمية
القت�ضادية ومنتدى القت�ضاد العاملي عقد ور�ضة

عمل ملناق�ضة جاهزية مملكة البحرين لتب ّني الذكاء
ال�ضطناعي وحتديد ال�ضيا�ضات والإجراءات الالزمة
لدعم هذا التوجّ ه ال�ضرتاتيجي.
واأو�ضح باأن هيئة املعلومات واحلكومة الإلكرتونية
عملت بالتن�ضيق مع اجلهات احلكومية على تقدمي
العديد من اخلدمات اإلكرتونيًا ،حيث يتم تقدمي اأكرث
من  400خدمة اإلكرتونية مبعدل  40خدمة متكاملة

�ضنويًا عرب عدّة قنوات هي البوابة الوطنية وتطبيقات
الأجهزة الذكية ،ومراكز اخلدمات ومن�ضات احلكومة
الإلكرتونية ومركز الت�ضال الوطني.
واأو�ضح نائب رئي�س الوزراء يف ردّه على �ضوؤال
برملاين للنائب عبداهلل الذوادي باأنه يف ظل التوجهات
احلكومية برت�ضيد الإنفاقّ ،
مت اتخاذ عدد من الإجراءات
التي �ضاهمت يف تخفي�س امل�ضروفات من خالل
ال�ضتفادة من التقنيات الرقمية احلديثة.
واأ�ضار اإىل اأن اآلية تقنني امل�ضروفات الت�ضغيلية
تن�س على تقنني وتر�ضيد امل�ضرتيات احلكومية من
ّ
خالل مراجعة طلبات ال�ضراء من قبل اللجنة الوزارية
لل�ضوؤون املالية و�ضبط الإنفاق ومن ث ّم فرق العمل
املعنية بخف�س امل�ضروفات الت�ضغيلية ،حيث تقوم
جلنة حوكمة تقنية املعلومات والت�ضالت باجلهات
احلكومية التي �ضكّلتها اللجنة العليا لتقنية املعلومات
والت�ضالت مبراجعة كلفة امل�ضاريع وامل�ضرتيات
احلكومية يف هذا املجال.
و�ضدّد نائب رئي�س جمل�س الوزراء على اأن
احلكومة ما�ضية يف ال�ضتفادة من التقنيات احلديثة
لت�ضهيل وتب�ضيط الإجراءات احلكومية من خالل اإعادة
هند�ضة اخلدمات احلكومية وتوفريها ب�ضك ٍل اإلكرتوين
اأقل تكلفة واأكرث كفاءة.

عبدالرزاق
حطاب

لتمكني امل�شرتكني من االطالع على كميات البيانات امل�شتهلكة ..ال�شي�شي:

«تطبيق ذكي» الحت�شاب كمية بيانات وات�شاالت امل�شتهلكني
فاطمة �ضلمان»

حممد ال�شي�شي

يعتزم النائب حممد ال�ضي�ضي تقدمي مقرتح ب�ضفة ال�ضتعجال
ب�ضاأن قيام احلكومة متمثلة يف هيئة تنظيم الت�ضالت ،باإن�ضاء
تطبيق ذكي لحت�ضاب كمية البيانات اخللوية ودقائق الت�ضالت
امل�ضتهلكة للم�ضرتكني يف خدمات الت�ضالت النرتنت والربودباند.
ويهدف املقرتح  -بح�ضب النائب -اإىل اإن�ضاء تطبيق ذكي
لحت�ضاب كمية البيانات اخللوية ودقائق الت�ضال امل�ضتهلكة
للم�ضرتك حتت اإدارة واإ�ضراف هيئة تنظيم الت�ضالت.
واأو�ضح اأن التطبيقات احلالية ل�ضركات الت�ضالت املرخ�ضة ل
تتوافر فيها بيانات تف�ضيلية عن كمية البيانات اخللوية امل�ضتهلكة،
ما يرتتب على ذلك قطع خدمة امل�ضرتك بعد ا�ضتنفاد كمية البيانات
املخ�ض�ضة اأو دقائق الت�ضالت ،دون توافر مرجع تف�ضيلي عن
كمية البيانات اأو الدقائق امل�ضتنفذة من باقة ال�ضرتاك.
واأكد ال�ضي�ضي اأن وجود تطبيق ذكي حتت اإ�ضراف واإدارة
حكومية� ،ضوف ي�ضهم يف متكني امل�ضرتكني من الإطالع ،والتحقق
من كميات البيانات اخللوية ودقائق املكاملات امل�ضتهلكة ب�ضورة

تف�ضيلية ،ما �ضيحقق مبداأ ال�ضفافية وال�ضراكة بني احلكومة
وامل�ضتهلكني يف حال ن�ضوء نزاع بني امل�ضرتك و�ضركة الت�ضالت.
واقرتح النائب اأن يت�ضمن التطبيق الذكي ،خا�ضية قيا�س
�ضرعة الت�ضال بال�ضبكة اخللوية ،وخرائط تفاعلية مف�ضلة،
تو�ضح تغطية �ضبكات الإر�ضال اخللوية والأر�ضية جلميع �ضركات
الت�ضالت املرخ�س لها يف جميع حمافظات مملكة البحرين ،وذلك
ل�ضمان ح�ضول امل�ضرتك على خدمات ذات جودة اأف�ضل عرب التحقق
املبدئي من تغطية اإر�ضال ال�ضبكة اخللوية قبل ال�ضرتاك يف اخلدمة.
وذكر النائب اأن ما يواجه امل�ضرتكني يف خدمات النرتنت
والربودباند والت�ضالت من م�ضاكل تتعلق ب�ضرعة انتهاء كمية
البيانات اخللوية والدقائق املخ�ض�ضة لهم يف الباقة ال�ضهرية،
يف ظل متطلبات الظروف الراهنة نتيجة انت�ضار فريو�س كورونا
(كوفيد  ،)19والإجراءات الحرتازية التي اتخذتها مملكة البحرين،
والتي ت�ضتدعي ا�ضتخدام التقنيات احلديثة عرب الت�ضال بال�ضبكة
اخللوية ،وذلك بغر�س اإمتام املعامالت واللتزام بالعمل عن
بُعد ،وكذلك تلقي الدرو�س التعليمية بالن�ضبة للطلبة عرب و�ضائل
الت�ضال املرئي.

مقرتح م�شتعجل للنائب ال�شواد:

اإ�شراك اأهايل «النبيه �شالح» يف م�شروع «�شرق �شرتة»
حمرر ال�ضوؤون الربملانية:

فا�شل
ال�شواد

قال النائب فا�ضل ال�ضواد اإنه يعتزم يف جل�ضة النواب
اليوم تقدمي مقرتح برغبة ب�ضفة ال�ضتعجال يطالب ب�ض ّم
اأهايل جزيرة النبيه �ضالح -من اأ�ضحاب الطلبات الإ�ضكانية-
اإىل قوائم امل�ضتفيدين من م�ضروع مدينة �ضرق �ضرتة الإ�ضكاين
وجاء يف املذكرة الإي�ضاحية للمقرتح باأن م�ضروع مدينة
�ضرق �ضرتة الإ�ضكاين يُعترب اأحد امل�ضاريع الطموحة التي
اأدرجتها وزارة الإ�ضكان �ضمن خطة عملها ،ومن املقرر اأن
ي�ضم امل�ضروع ما يُقارب  3اآلف خدمة اإ�ضكانية للمواطنني،
ف�ضالً عمّا �ضيو ّفره من �ضبل العي�س الكرمي من خالل املرافق
العامة للمدينة ،حيث متتد املدينة على م�ضاحة  243هكتا ًرا،
وتت�ضمن جمموعة من اخلدمات الجتماعية ،التعليمية،
الدينية ،القت�ضادية ،وغريها جلعلها مدينة متكاملة.
واأ�ضارت اإىل اأن املقرتح يهدف اإىل حفظ كيان الأ�ضرة
وتعزيز موقعها يف املجتمع ،ومن باب امل�ضوؤولية جتاه
الوطن واملواطنني ،وقال النائب فا�ضل ال�ضواد باأنه ي�ضعى
عرب مقرتحه اإىل متكني املواطنني من احل�ضول على ال�ضكن

اليوم

التاريخ
الخبر

ن�ضمة وفقا ً لإح�ضائية هيئة املعلومات واحلكومة الإلكرتونية
لعام  ،2017ف�ضالً عن منوهم ال�ضنوي البالغ .%5.8
ونوّه ال�ضواد اإىل وجود تفاوت يف تلبية الطلبات
الإ�ضكانية بالن�ضبة لطلبات اأهايل جزيرة النبيه �ضالح مع
مثالئهم املواطنني يف حمافظات اململكة ،م�ضددًا على �ضرورة
دمج اأبناء اجلزيرة مع اأفراد املجتمع املحلي ،خ�ضو�ضا ً واأن
اجلزيرة متثل امتدادا ً طبيعيا ً جلزيرة �ضرتة نظرا ً لتقارب
العادات والن�ضهار الأ�ضري بني اأفراد املنطقتني.
كما اأ�ضار ال�ضواد اإىل ارتفاع معدل النمو ال�ضكاين ب�ضكل
عام يف العقود الأخرية يف اأعقاب التو�ضع القت�ضادي ،اإذ بلغ
معدل النمو خالل العقد املا�ضي (%7.6 )2010 -2001
�ضنويا ً وهي ن�ضبة مرتفعة و ُتعترب الأعلى منذ اأول تعداد
�ضكاين عام  1941وحتى الآن ،وانعكا�س تلك الزيادة على
واقع ال�ضكان يف اجلزيرة ،اإذا ارتفع عددهم بعد تعداد عام
 2001من نـحو  2058ن�ضمة اإىل  7000ن�ضمة يف عام
 2009كاأقل التقادير ،ويقابل ذلك عدم وجود م�ضاريع
اإ�ضكانية موجهة لهم مدرجة يف خطة الوزارة لل�ضنوات
القليلة املقبلة.

املالئم بال�ضرعة واجلودة املطلوبة مبا ي�ضتقيم مع العدالة
الجتماعية واأقدمية الطلبات ،مع خف�س اأعداد الطلبات
الإ�ضكانية يف املرتاكمة يف حمافظة العا�ضمة ،خ�ضو�ضا ً واأن
املواطنني فيها ميثلون ربع مواطني اململكة بواقع  170األف

من خالل زيادة البعث واملنح الطبية وبقية التخ�ش�شات ال�شحية

فاطمة �ضلمان

يعتزم  5نواب تقدمي مقرتح برغبة ب�ضفة ا�ضتعجال يف جل�ضة
اليوم لدعم القطاع ال�ضحي وتعزيزه بتاأهيل الكوادر الالزمة من خالل
خطة بعثات وزارة الرتبية والتعليم للعام الدرا�ضي احلايل.
واأكد النائب خالد بوعنق وهو اأحد اأبرز مقدمي القرتاح اأن اأزمة
مكافحة فريو�س الكورونا امل�ضتجد ك�ضفت اأهمية القطاع ال�ضحي
الذي بذلوا فيه اجلهود امل�ضنية وقدموا كل الت�ضحيات وحافظوا على
�ضمود املنظومة ال�ضحية يف البالد بكل تفان واإخال�س يف الوقت الذي
اهتزت فيه هذه املنظومة يف الكثري من الدول ومنها دول يف اوروبا
واأمريكا ب�ضبب عدم قدرتها على ا�ضتيعاب تداعيات وافرازات هذه
الأزمة ال�ضتثنائية غري امل�ضبوقة.
وذكر «انه وبالرغم من النجاحات التي حققتها البحرين يف

العدد

الرابط اإللكتروني

ثمن النائب عبدالرزاق حطاب ،القرار احلكيم الذي �ضدر عن
رئي�س جمل�س الوزراء �ضاحب ال�ضمو امللكي الأمري خليفة بن
�ضلمان اآل خليفة؛ بدعم القطاعات وامل�ضاريع ال�ضغرية كريا�س
الأطفال وقطاع املوا�ضالت وال�ضواقني ،من خالل خالل تخ�ضي�س
حمافظ مالية تدعم رواتبهم لالأ�ضهر الثالث املقبلة.
واأكد حطاب اأن القطاعات املر�ضودة للدعم ،حققت ت�ضررا ً
ملحوظا ً خالل اأزمة جائحة الكورونا وما تبعها من قرارات
احرتازية اأ�ضهمت بدورها يف تقلي�س اأو وقف ن�ضاط هذه الأعمال،
وقال« :ان تخ�ضي�س مبلغ  300دينار �ضهريا ً ملدة  3اأ�ضهر يحقق
العدالة ويحفظ املكت�ضبات للمواطنني العاملني بهذه القطاعات»،
معتربا ً هذا القرار تاأكيدا ً على حر�س القيادة على تلم�س متابعة
احتياجات املواطنني.
واأ�ضار حطاب اإىل اأن هذا القرار املهم لي�س م�ضتغربا ً من �ضمو
رئي�س جمل�س الوزراء� ،ضاأنه يف ذلك �ضاأن كثري من القرارات التي
اأ�ضدرها �ضموه يف اإطار ما يوليه من حر�س كبري يف اأن تكون
القرارات احلكومية مدرو�ضة بعناية وملبية للهدف منها ،وكذلك
�ضمن اهتمام �ضموه بالوقوف على تطلعات واهتمامات املواطنني
واحلفاظ على مكت�ضباتهم مبا يحقق لهم العي�س الكرمي.

الذوادي :دعم قطاع النقل
وريـا�ص االأطفـال بادرة رائعـة
يو�شف
الذوادي

بيانات الخبر

بوعنق :تاأهيل الكوادر الطبية من خالل خطة بعثات هذا العام
جهة النشر
الصفحة

حطاب يثمن تخ�شي�ص  300دينار
للعامليــن فــي «املوا�شالت» و«ال�شياقــة»

مكافحة هذا الفريو�س اإل اأنها كغريها من دول العامل حتتاج اىل
اعادة ر�ضم ا�ضرتاتيجياتها يف جمال القطاع ال�ضحي مبا يتوافق مع
التوجهات العاملية بعد جائحة الكورونا».
واأكد النائب ان التقدم بهذا لاقرتاح جاء بهدف حث احلكومة
خالل اعدادها خلطة البتعاث لهذا العام ان تعمد اىل الرتكيز من
حيث زيادة عدد البعثات واملنح يف جمال درا�ضة الطب والتمري�س
والأجهزة واملعدات الطبية واملختربات الطبية وما�ضابهها من العلوم
الطبية ،منوها ان هذه التخ�ض�ضات �ضتحتاجها اململكة لل�ضنوات
القادمة وبالتايل �ضرورة متكني الطلبة املتفوقني من اللتحاق بهذه
التخ�ض�ضات من خالل فتح املجال لهم يف خطة البعثات التي يجري
العالن عنها عادة خالل �ضهر يوليو القادم.
وقدم القرتاح اىل جانب النائب خالد بوعنق كل من النواب :حممد
بوحمود ،ابراهيم النفيعي ،عادل الع�ضومي ،با�ضم املالكي.

خالد بوعنق

اأعرب النائب يو�ضف الذوادي عن خال�س تقديره وامتنانه
ل�ضاحب ال�ضمو امللكي الأمري خليفة بن �ضلمان اآل خليفة رئي�س
الوزراء؛ لتوجيهه بدعم عدد من القطاعات وامل�ضاريع ال�ضغرية
املت�ضررة جراء اأزمة جائحة الكورونا ،وتخ�ضي�س حمافظ مالية
تدعم ريا�س الأطفال و�ضواق �ضيارات الجرة والنقل امل�ضرتك
والبا�ضات ،ومدربي ال�ضياقة ،واعترب اأنها مبادرة رائعة.
واأكد الذوادي اأن املجتمع البحريني باأكمله يقوم بح�ضد
ثمار هذا ال�ضتثمار الأمثل يف العن�ضر الب�ضري ورعاية الكفاءات
واجلهود الوطنية لدفع عجلة التنمية امل�ضتدامة ،ودعم املبادرات
الهادفة لتعزيز دور جميع القطاعات الوزارية والدفع بها اإىل
مواكبة جميع التحديات ،والرتقاء بجودة اخلدمات املقدمة
للمواطنني مبملكة البحرين.
واأكد الذوادي اأن املنجزات الوزارية الكبرية واخلدمات
املقدمة ،مل تكن لتتحقق لول الدعم ال�ضامي والهتمام الالحمدود
من لدن قيادة �ضاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�ضى اآل خليفة
عاهل البالد املفدى ،ومتابعة �ضاحب ال�ضمو امللكي الأمري خليفة
بن �ضلمان اآل خليفة رئي�س الوزراء ،و�ضاحب ال�ضمو امللكي الأمري
�ضلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد نائب القائد الأعلى النائب
الأول لرئي�س جمل�س الوزراء.
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ترحب «االأيام» بر�ضائل القراء وم�ضاهماتهم ،وتوجه قراءها اإىل ذكر اال�ضم كامالً والعنوان م�ضفوعني بعنوان الربيد االإلكرتوين اإذا وجد ورقم االت�ضال .وحتتفظ «االأيام» لنف�ضها بحق التعديل واالخت�ضار وفق مقت�ضيات الن�ضر.

البحريـ ــن ..احل�ش ــن الآم ــن للجميـ ــع
ا�ضتوقفتي عبارة قالها �ضمو ويل العهد
حفظه اهلل ورعاه اأثناء زيارة غرفة عمليات
الفريق الوطني للت�ضدي لفريو�س «كورونا»،
اإذ اأكد �ضموه اأن نربا�س عمل فريق البحرين
الواحد هو توجيهات جاللة امللك حفظه اهلل
ورعاه لكي تكون البحرين دوما ً «احل�ضن
االآمن للجميع» دون تفريق بني عرقٍ اأو دين
اأو اأي انتماء فكري اأو اجتماعي.
عبارة حُتدون و حُت ّ
�ضطر مباء من ذهب حُ
وحتفظ
يف القلوب ،و حُتدر�س يف اجلامعات ملا حتمله
لتعرب عن
من معان رائعة وعميقة ،جاءت
ّ
�ضفات متيزت بها البحرين منذ قدمي الزمان
بعدها منوذجا ً دوليا ً يحتذى به يف امل�ضاواة
والت�ضامح والتعاي�س بني اأفراد املجتمع.
جاءت هذه الكلمات كالبل�ضم الذي يحُطمئن
جميع املواطنني واملقيمني بكل مكوناتهم
واأطيافهم وثقافاتهم واأعراقهم باأن البحرين

بجميع �ضلطاتها وهيئاتها وموؤ�ض�ضاتها تعمل
لرعاية حقوق االإن�ضان وتوفري االأمان ال�ضحي
واالجتماعي واالقت�ضادي لكل مواطن ومقيم
دون اأي تفرقة ،لتكون �ضاهدة عرب التاريخ
على كيفية مواجهة البحرين بقيادتها و�ضعبها
للت�ضدي لفريو�س كورونا.
ويف اأزمة كورونا تاأثرت العديد من الدول
واملجتمعات �ضلباً ،فظهر ال�ضعف يف البنية
التحتية وانهارت اأنظمتها ال�ضحية ،وبداأ
الرتا�ضق وتبادل االتهامات االجتماعية التي
اأدت اإىل انفجار اأمرا�س العن�ضرية والطائفية
والتفرقة داخل املجتمع الواحد.
وعلى العك�س من ذلك ،جند اأن �ضمو ويل
العهد كان حازما ً وموؤكدا ً منذ و�ضول هذا
الفريو�س اإىل البحرين اأن «عدونا اليوم هو
فريو�س كورونا ال امل�ضابني به» ،فالفريو�س
ال يعرف مذاهبنا وانتماءاتنا وميولنا

كانت مملكة البحرين �ضبّاقة يف تدارك امر انت�ضار
فريو�س كورونا امل�ضتجد بذكاء حكومتها الر�ضيدة ووعي
�ضعبها املثقف ،حيث قامت باتخاذ االإجراءات الوقائية قبل
تفاقم االأمور ،وذلك بغلق املدار�س واجلامعات واملحال
التجارية واأبقت املطاعم واملقاهي تعمل يف حدود التو�ضيل
املنزيل فقط؛ وكل ذلك من اأجل منع التجمع الذي هو اكرب

حم�سن
الغريري

وجن�ضياتنا.
ومن نعم اهلل علينا اأن حفظ البحرين
دوما ً يف خمتلف الظروف واالأزمات ،فكما
قيل باأن املعادن تظهر دائما ً يف ال�ضدائد ،ومن
كان اأ�ضله طيب ال يتغري وال يتبدل بتغري

واع
نحـ ـ ـ ــن جمتمـ ـ ــع ٍ

�ضبب يف تف�ضي وباء الكورونا.
ولكن حكومة البحرين الر�ضيدة مل ترتك �ضعبها
واملقيمني يواجهون االأزمة دون م�ضاندتها لهم ،اإذ جهزت
الطواقم الطبية با�ضكالها وغري ذلك الكثري الكثري
من الت�ضهيالت قدمتها احلكومة لل�ضعب .اإن ال�ضعور
باحلميمية بني �ضعب البحرين واملقيمني على ار�ضها من

جهه وبني احلكومة الر�ضيدة من جهه اأخرى خلق جوًا
من املحبة والتم�ضك باللحمة الوطنية ،ومملكة البحرين
اأ�ضبحت �ضباقة بني دول العامل يف عدم ال�ضماح للكورونا
باالنت�ضار.
كل ال�ضكر والتقدير للحكومة الر�ضيدة واالجهزة
االأمنية ..كل ال�ضكر للكوادر الطبية وعمال الوطن ..كل

رم�شان املبارك ..كل اأوقاته خري وبركة!
امل�ضلمون يف خمتلف بلدان العامل يحتفون بحلول
�ضهر رم�ضان املبارك ،ويهيئون اأنف�ضهم ال�ضتقباله
اأف�ضل ا�ضتقبال ،البحرينيون كغريهم من امل�ضلمني
يبجلون �ضهر اخلري والربكات ويعظمونه ،ولكنهم
يتميزون عن الكثري من ال�ضعوب االإ�ضالمية مبجال�ضهم
الرم�ضانية القراآنية ،املنت�ضرة يف مدنهم وقراهم،
وال نبالغ اإذا ما قلنا اأن عددها يقدر باالآالف يف
طول البحرين وعر�ضها ،ويف كل عام يف هذا ال�ضهر
العظيم تزيد الزيارات بني االأرحام والعوائل واالأهايل
واالأ�ضحاب واالأ�ضدقاء ،ويكرثون فيه تالوة القراآن
املجيد ،وقراءة االأدعية املاأثورة ،واإقامة ال�ضلوات
املندوبة ،واإخراج ال�ضدقات ،وامل�ضاهمة يف االأعمال
اخلريية ،واإفطار ال�ضائمني ،وتقدمي امل�ضاعدات للفقراء
وامل�ضاكني ،اأ�ضوة بر�ضول اهلل حممد بن عبداهلل (�س).
لقد اأنعم اهلل تعاىل على االأمة االإ�ضالمية ب�ضهر
رم�ضان املبارك ،ملا فيه من فوائد دنيوية واأخروية
ال تعد وال حت�ضى ،واأولها توحيدها يف �ضيامها
واإفطارها ،فجميع االأمة تبداأ �ضيامها من الفجر ،وتفطر
عند اأذان املغرب ،وجميعها حتيي ليلة القدر والع�ضر
االأواخر من ال�ضهر املكرم ملا لهذه االأعمال من االأجر
اجلزيل ،وفيه من املفرت�س اأن تتوقف امل�ضاحنات
والنزاعات بني امل�ضلمني الذين يقدرون �ضهر اهلل تعاىل،
واأن تزيد فيه التفاهمات ويكرث فيه الت�ضامح وال�ضفح
بني عباد اهلل ،وتقل العداوات واملخالفات االأخالقية
وال�ضلوكية يف املجتمعات.
يف هذا ال�ضهر تغل اأيدي ال�ضياطني ويحب�ضون عن
االإن�ضان امل�ضلم الطائع لربه والعارف بالقيم املعنوية
ل�ضهر رم�ضان املبارك .من املعيب اأن نرى اأحدًا من
امل�ضلمني يتعمد يف انتهاك ال�ضهر الكرمي يف نهاره
ولياليه ،وكاأنه ال يعلم اأن اهلل تعاىل جعله حمطة
ل�ضياغة االإن�ضان امل�ضلم ،نف�ضيا وروحيا ومعنويا
و�ضحيا ،ولي�س جعله لل�ضهر املفرط حتى طلوع
الفجر ،يف اللهو واللعب وم�ضاهدة االأفالم وامل�ضل�ضالت
والربامج غري الهادفة ،عرب الف�ضائيات العربية
واالأجنبية ،و�ضياع اأوقاتهم يف نقا�ضات وجداالت
غري واعية .اأراد اهلل تعاىل من اأمة حممد امل�ضطفى
الر�ضول امل�ضدد والب�ضري النذير (�س) اأن تتدبر يف
اآيات وكلمات القراآن احلكيم ،والتعرف على مكنوناتها

اليوم

التاريخ
الخبر

جهة النشر

الصفحة
العدد

الرابط اإللكتروني

الظروف ،فبالرغم من هذه الظروف مل ن�ضمع
يف املجتمع خطابات تدعو اإىل تف�ضيل عالج
بع�س املر�ضى على غريهم واختيار من ميوت
ومن يعي�س منهم اأو جتربة لقاح على طائفة
معينة كامل�ضاجني اأو الفقراء ،وكذلك مل جند
خطابات االإق�ضاء ملن ينتمون اإىل جن�ضيات
اأخرى و�ضرورة عدم توفري حق الرعاية
ال�ضحية لهم ،لتثبت البحرين عدم �ضحة
مقولة ابن خلدون «النا�س يف ال�ضكينة �ضواء،
فاإذا جاءت املحن تباينوا» ،وتوؤكد اأننا يف
ال�ضكينة واملحن ،نعي�س ونتقا�ضم احللوة
واملرة معاً.
اأثبتنا خالل هذا التحدي باأننا #جمتمع-
واعي ومتكاتفني ،واأن البحرين #قوية-
باأهلها ،تبني املعدن الطيب واالأ�ضيل لنقف
موجهني ر�ضالة واحدة للعامل باأن البحرين
قادرة على التغلب واالنت�ضار يف كل

واأ�ضرارها القيمة التي اأودعها فيها ،التي لو اأخذت
االأمة االإ�ضالمية بها يف حياتها ال�ضيا�ضية واالقت�ضادية
واالإن�ضانية واالجتماعية لكانت من اأف�ضل االأمم يف
العلم واملعرفة والتعقل والوعي والثقافة والفكر
والعمل واالأخالق وال�ضلوك ،بكل املقايي�س االإن�ضانية
املعتربة لدى العقالء الواعني.
فر�س ال�ضيام على كل من ا�ضتطاع من اأبناء االأمة
يف �ضهر رم�ضان ،وجعله ميزا ًنا الأعمالهم وعالقاتهم
االجتماعية واالإن�ضانية .العارفون بقيمة �ضهر
اهلل وفل�ضفة ال�ضيام فيه ،تراهم ينعك�س ذلك على
اأخالقياتهم و�ضلوكياتهم يف خمتلف حياتهم العملية،
ويكونون يف اأعلى مراتب الت�ضامح والتوا�ضع والوعي
والرقي االأخالقي وال�ضلوكي ،واأما الذين يجهلون
مكانته جندهم يف الغالب يعي�ضون الت�ضنج واحلماية
املفرطة والظلم القا�ضي الأنف�ضهم ولغريهم من النا�س،
يف اأقوالهم واأفعالهم والعياذ باهلل ،والبع�س ي�ضومون
ويف الوقت نف�ضه يلوثون األ�ضنتهم بال�ضباب وال�ضتائم
لعباد اهلل تعاىل؛ الأنهم فهموا ال�ضيام هو االمتناع عن
االأكل وال�ضرب من الفجر اإىل املغرب.
اهلل تعاىل يريد منا جميعً ا اأن نكون على قدر
عا ٍل من التعقل والوعي مباهية العبادات واالأوامر
والنواهي االإلهية ،واأن ال نعي�س ال�ضذاجة والب�ضاطة
يف التفكري وت�ضخي�س االأمور بكل درجاتها ال�ضلبية،
فالذين ا�ضتوعبوا القيمة احلقيقية لل�ضيام �ضموا
اأنف�ضهم وجمتمعاتهم ،وكانوا �ضبل خري و�ضببًا للرحمة
والتاآلف واملودة يف خمتلف االجتاهات احلياتية،
فالكثري من االأمم التي دخلت يف دين اهلل اأفواجً ا يف
ال�ضدر االأول من االإ�ضالم بح�ضن اأخالق امل�ضلمني
ومعامالتهم ال�ضادقة والتزامهم بالعهود والعقود
املربمة.
كل االأعمال الطيبة ميكن القيام بها غري الزيارات
والغبقات ودعوات االإفطار وال�ضلوات يف امل�ضاجد،
هذا العام؛ ب�ضبب االحرتازات ال�ضحية التي فر�ضها
فريو�س كورونا .وميكن لكل اأ�ضرة عمل اأفرادها برامج
رم�ضانية حافلة بكل االأعمال ال�ضاحلة ،التي تليق
مبكانة ال�ضهر الكرمي.

بيانات الخبر

�شلمان عبداهلل

حتدياتها.
ختاماً ،فاإننا نثق باهلل ثم بجهود املخل�ضني
من فريق البحرين باأن حتدي كورونا �ضينتهي
قريباً ،و�ضنعود كما كنا نت�ضابق اإىل م�ضاجدنا،
نتزاحم يف اأ�ضواقنا وجممعاتنا ،ن�ضكو من
ازدحام �ضوارعنا وق�ضايانا الب�ضيطة� ،ضنعود
اإىل مقاعد الدرا�ضة ،اإال اأن االأهم من ذلك ،كيف
لنا اأن ن�ضتثمر ما تعلمناه من ر�ضائل ودرو�س
كبرية قدمها على طبق من ذهب فريو�س
كورونا ،فهل �ضن�ضتمر يف تفعيل التكنولوجيا
يف العمل والتعليم عن بعد؟ وكيف ميكن اأن
ن�ضتفيد من هذه املحنة للق�ضاء على اأمرا�س
اأخرى كالطائفية والعن�ضرية والبيوقراطية
لت�ضبح البحرين بعد كورونا لي�س كما كانت
قبله؟

حم�شن علي الغريري
*  /رئي�س جمعية املر�شد حلقوق الإن�شان

ال�ضكر للمخل�ضني يف مملكة البحرين ..كل ال�ضكر ملن ج�ضد
معاين االنتماء والوالء للبحرين ..كل ال�ضكر والتقدير ملن
يعمل امل�ضتحيل حلماية البحرينيني ووقايتهم وت�ضهيل
�ضبل حياتهم يف هذه االأيام الع�ضيبة.
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وفاة من اأراد اأن يكون «لوران�س اأوف كوريا»

رمبا �شيم�شي وقت طويل قبل �أن يظهر �شخ�ص
�آخر غري «مايكل هاي» �لذي ع�شق كوريا
�ل�شمالية ور�هن على نظامها �حلديدي لأ�شباب
�شخ�شية ل عالقة لها بالأيديولوجيا ،فافتتح
�ملكتب �لقانوين �لأجنبي �لوحيد يف بيونغيانغ.
عـُرف هذ� �لربيطاين �ملولود لأب ��شكتلندي و�أم
فرن�شية ،و�لذي ُتويف موؤخ ًر� يف �شيئول و�أُحرق
جثمانه بنا ًء على و�شيته ،باأناقته وكرمه
وظر�فته وحبه للمغامرة و�لعمل �ملتو��شل،
وباأملعيته يف جمال تخ�ش�شه.
يقول عنه �ل�شحفي �أندرو �شاملون �إنه ح�شل
�أولً على درجة �ملاج�شتري من كلية �لقانون
بجامعة �شيكاغو ثم دكتور�ه �لقانون من
جامعة �أدنربه ،و�إنه وجد وظيفة مرموقة
يف �شلك �ملحاماة مبدينة نيويورك ،لكنه �آثر
ب�شبب طموحاته �أن يرتك �لوليات �ملتحدة
�شنة  1990لاللتحاق بالعمل لدى �شركة «باي،
كيم� ،أند يل» �لكورية �جلنوبية يف �شيئول
كمخت�ص بالتحكيم .وقد �أثبت يف هذه �لفرتة
�أنه �شخ�شية قانونية كفوءة وملاحة وذكية
وماهرة يف عملها ،بدليل �ختياره من قبل جملة
« »Asia Lawو�حد� من �أبرز �ملحامني يف �آ�شيا
يف �ل�شنو�ت .2001 ،2000 ،1999
مهدت خطوة �نتقاله �إىل �شيئول ملا �شيتحول
بعد حني �إىل غر�م وع�شق جارف لكوريا
�ل�شمالية ،نظاما و�شعبا وبيئة وتقاليد .حدث
ذلك يف �لفرتة �لتي كانت فيها �شيئول حت�شر
لإطالق «�شيا�شة �ل�شم�ص �مل�شرقة» بهدف
�لت�شالح مع بيونغيانع و�لنفتاح عليها� ،أمالً
يف �ل�شالم و�إنهاء �حلرب بني �لكوريتني .وقتها،
وحتديدً� يف عام  ،1998قام هاي باأول زيارة
له لكوريا �ل�شمالية ،يف وقت �شعر فيه باأنه
�شار �أكرث �أهمية من جمرد حمكم يف �شركة
كورية جنوبية .ويُعتقد �أنه تخيل نف�شه بطال
�أر�شلته �لعناية �لإلهية للعب دور تاريخي يف
�شبه �جلزيرة �لكورية� ،شبيه بالأدو�ر �لتي
لعبها مو�طنوه يف �حلقب �ل�شتعمارية ،مثل
لور�ن�ص يف جزيرة �لعرب وجيم�ص بروك يف
بالد �ملاليو.
�شرعان ما جنح �لرجل يف تخطي كل �لعقبات
وتر�شيخ �أقد�مه يف دهاليز �لبلد �ل�شتاليني عرب
عقد �شد�قات عديدة ،وبالتايل �حل�شول على
ذخرية من �ملعلومات �لتي �شاعدته يف �شق
طريقه .ويف �أعقاب قمة  2000بني �لرئي�ص
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�لكوري �جلنوبي كيم د�ي جونغ ونظريه
�ل�شمايل كيم جونغ �إيلّ ،
مت منح هاي رخ�شة
��شتثنائية لتاأ�شي�ص �أول مكتب ��شت�شاري
قانوين �أجنبي يف بيونغيانع حتت ��شم «هاي
 /كالب و�شركائهما» ،علما باأن «كالب» مل
يكن �شخ�شا و�إمنا �لأحرف �لأوىل من عبارة
«م�شت�شارو كوريا يف �لقانون و�لأعمال»،
�أو (Korea Advisors on Law and
� ،)Businessأما �ل�شركاء فلم يكونو� �شوى
�ملحامني �ملحليني �لعاملني لدى وز�رة �لتجارة
�خلارجية.
وهكذ� ،ففي حني كان �لكثريون ي�شككون يف
وجود �لقانون �أ�شالً يف كوريا �ل�شمالية،
منده�شني مما يقوله هاي عن ك�شبه ق�شية �شد
معار�شني حمليني ،فاإن �لرجل م�شى ميتدح
قو�نني تلك �لبالد وق�شاتها وحماميها ،و��ش ًفا
�إياهم بالر�ئعني ،دعك من �لت�شريح عن �إعجابه
بجمال �لبالد وطبقتها �لو�شطى وجممعاتها
�لتجارية و�أبنيتها �لفخمة ومطاعمها �لهادئة
�جلميلة.
غري �أن ما ّ
مت �لتحقق منه هو �أن �شلطات
بيونغيانغ كانت حتظر عليه متثيل �ملو�طنني
�أو رعايا �ل�شني �أمام حماكمها ،تاركة له متثيل
حفنة من رجال �لأعمال �ملغامرين من دول

نحن ..واجلائحة ..ورم�ضان!..

كل رم�شان و�أنتم بخري..
�أجو�ء هذ� �ل�شهر �لف�شيل هذ� �لعام تختلف ب�شك ٍل غري م�شبوق من �شدة وطاأة
�جلائحة �ل�شر�شة �لتي �ألقت ب�شالل قا�شية �شديدة �لت�شاع على بلد�ن و�شعوب
�لعامل� ،لكل يتذوق ويعاين من ويالت هذ� �لفريو�ص �لكارثة ،و�لذي لز�ل م�ش ًر�
على �لبقاء على عر�شه ليلحق باجلميع خ�شائر فادحة تتمادى لتغطي على كل
ما �شبقها من خ�شائر �شاملة وكاملة �لأو�شاف يف كل حقل وجمال وميد�ن ،وهل
�أكرث فد�حة من كل هذه �خل�شائر يف �لأرو�ح ،وكل �لنعكا�شات �حلالية و�ملقبلة
على �لأو�شاع �ملالية و�لقت�شادية و�لتدحرجات �ل�شيا�شية و�لجتماعية �ىل ح ٍد
مقلق ،و�لتد�عيات �ل�شاخبة �ملتوقعة �لتي ت�شتجمع قو�ها ب�شمت و�ملتوقع �أن
تنفجر بعد مرحلة ما بعد كورونا ،وبات و��شحً ا �أن ��شتعد�د وجاهزية كثري من
�لدول �أ�شبح مو�شع �شك!..
يقال �إن �لعامل كله �شيتغري بعد �لنتهاء من هذه �لكارثة ،و�إن ما قبل «كورونا»
لن يكون ما قبله ،هذ� �أكيد� ،أمور كثرية �شتتغري� ،شيا�شات ،عالقات ،حتالفات،
تكتالت ،خطط ،م�شالح ،مفاهيم ،وح�شابات معقدة ،و�أولويات تتغري ،ومن
�شمن �أهم ما ينبغي �لنتباه �ليه �أن هذ� �لفريو�ص يخترب �إن�شانيتنا ،وياأتي
�شهر رم�شان لي�شاعف من وطاأة �ختبار هذه �لإن�شانية ،و�إعطاء دفعة للقيم
�لإن�شانية ،ولعله ً
�ي�شا فر�شة ملن فقد �و مل ي�شت�شعر بقيمة �لإن�شانية �أن
ي�شتعيدها �و ي�شتح�شرها ،ويف �لأزمات كما قال �أحد �لفال�شفة تزد�د �أهمية
�لإن�شانية..
هذ� �أول رم�شان وكل �لنا�ص يعي�شون يف عزلة و�نح�شار ،وبات �لتباعد
�لجتماعي منط حياة ،بعد �أن عرفناه باأنه �شهر �لتقارب �لجتماعي..
�أول رم�شان بال �شلو�ت ول عباد�ت ول طقو�ص دينية يف �مل�شاجد ،يف �شابقة
فريدة بكل ما للكلمة من معنى..
�أول رم�شان بال جمال�ص ،ول زيار�ت ،ول �أ�شو�ق ،ول مطاعم ،ول مقا ٍه ،ول �شفر،
ول مد�ر�ص ،ول جامعات ،ول جممعات ،ول جمعيات ول �أندية مفتوحة ،و�إن
فتحت فرو�دها غائبون..
�أول رم�شان بال جمعة �لأهل وملّة �لأقارب و�لأ�شدقاء و�لأحباب ،بال «قرقاعون»،
بال غبقات ول ماآدب ول �شاحات �إفطار جماعي لإطعام �لفقر�ء و�ملحتاجني..
�أول رم�شان وكل �شيء فيه خمتلف ،نظم �لعمل ،دفن �ملوتى ،و�جبات �لعز�ء،
و�شعائر دينية توقفت �و تاأجلت �و تغريت..
هذ� �أول رم�شان جند فيه �أن كل �لعاد�ت و�لطقو�ص �لإيجابية �لتي �رتبطت
بقدوم هذ� �ل�شهر وخالله� ،ختفت ،وبوجه عام هذ� �أول رم�شان ن�شهد فيه �لكثري
من �حلقائق وما يعرف بالثو�بت وهي تتبدل ،و�إن ً
منطا جديدً� من �لعي�ص بات
يفر�ص نف�شه كو�قع مكره ل مفر منه!..
كم هو حمزن كل ذلك ،وباعث على �أ�شى وقلق يف �آنٍ و�حد ،وبات على �جلميع
�لتعاظ و�ل�شتفادة من �لدرو�ص و�لعِ رب و�ملتغري�ت �لتي ميكن �أن تفر�شها تد�عيات
�جلائحة �و فر�شتها و�نتهى �لأمر على كل �ملجتمعات و�مل�شتويات ،مبا يف ذلك

التاريخ
الخبر

كان يحيط نف�ضه باحلر�س
ً
وخوفا وال ينطق ا�ضم
ذعرًا
كوريا ال�ضمالية اإال هم�ضً ا

الرابط اإللكتروني

�أوروبا وجنوب �شرق �آ�شيا ،عالوة على متثيل
�ل�شفار�ت و�ملنظمات �لأجنبية �لعاملة يف
بيونغيانغ.
ما حدث بعد ذلك هو �أن �ملحافظني ��شتلمو�
�ل�شلطة يف �شيئول عام  2008و�أ�شدلو�
�ل�شتار على عقد من �شيا�شة �لنفتاح على
نظام بيونغيانغ �مل�شاغب ،مبا يف ذلك �إيقاف
�ل�شياحة �لبينية و�إغالق �ملنطقة �ل�شناعية
�حلدودية �مل�شرتكة .وبالتز�من� ،شعّ دت
بيونغيانغ حت ّر�شاتها و�إطالق �شو�ريخها
�لبالي�شتية جتاه �جلنوب و�ليابان� ،لأمر �لذي
ردّت عليه و��شنطن بتكثيف عقوباتها �شد
�ل�شمال ،وحتديد� حظر �لتحويالت �ملالية منها
و�إليها ،وهو ما زرع �خلوف وعدم �ليقني لدى
�ل�شينيني وغريهم ممن فتحو� قنو�ت جتارية
و��شتثمارية مع كوريا �ل�شمالية .وعليه ،بارت
�أعمال هاي ،و��شطر يف �لنهاية �إىل غلق مكتبه
يف بيونغيانغ �شنة  2016و�لذهاب �ىل فرن�شا
يف حماولة للملمة و�إعادة ترتيب �أعماله،
و�لتفكري يف خطوته �لتالية �لتي مل تكن �شوى
�لعودة �إىل كوريا �جلنوبية.
�لذين �لتقو� به بعد عودته �ىل �شيئول �شنة
� 2018أجمعو� على �أن �لرجل بد� وقتها وقد
هرم كثريً� وفقد �لثقة يف نف�شه ،ل �شيما بعد
�أن �أدرجته وز�رة �خلز�نة �لمريكية يف قائمتها
�ل�شود�ء ،بل كان يحيط نف�شه باحلر�ص ذع ًر�
وخو ًفا ،ول ينطق ��شم كوريا �ل�شمالية �إل
هم�شا وبعد �أن يتلفت ميي ًنا وي�شا ًر� .ورمبا ما
�أدى �إىل �إحباطه �أن كوريا �جلنوبية �لتي عاد
�إليها مل تكن تلك �لتي ��شتقبلته بالأح�شان
عام  .1990ففي فرتة �بتعاده عنها يف «جنة»
�ل�شمال حدثت حتولت كبرية يف �جلنوب،
و�شاعت عليه فر�ص كثرية من تلك �لتي �أبرزت
�أنا�شا �أقل منه موهبة وعلمًا.
وكالكثريين من �لكوريني �ل�شماليني �ملن�شقني
ممن يجدون �شعوبة يف �لتكيف مع �أمناط
�حلياة �جلديدة عليهم يف �ل�شطر �جلنوبي ،وجد
هاي بع�ص �ل�شعوبة بعد مغامرته �ملجنونة
و�نخر�طه بالطول و�لعر�ص مع �ل�شماليني.
و��شتمر على هذ� �حلال من �لإحباط و�لياأ�ص،
ثم ز�د �إحباطه بعد ف�شل �لقمم �لأمريكية -
�لكورية �ل�شمالية �لتي متنى جناحها كي يعود
�ىل بيونغيانغ جمددً�� ،إىل �أن ُتويف عن  58عامًا
يف فرب�ير �ملن�شرم.

مطلوب بعد زوال الغمة الوبائية اأن
والعب للنهو�س بالوطن
نبحث يف الدرو�س
رِ
جمتمعنا� ،لتغيري�ت �ملطلوبة ل بد �أن تكون يف �ل�شلوك ،يف �لظروف ،يف �ملنهج،
يف �ملناخ ،يف �ل�شيا�شات ،و�لتوجهات و�لآفاق� ،أمور كثرية حاليًا مل تعد ولن تعد
م�شتقرة بعد �لآن� ،لغد �شيكون �و يفرت�ص �أن يكون �نطالقة لع�شر �آخر ،هذ�
مطروح على طاولة �لتحليالت و�لتف�شري�ت و�لأبحاث ،و�ذ� عجزنا فهم ذلك نكون
كمن ي�شر على �لبقاء يف خانة �ملر�وحة ،نكرر كل ما هو مرهق ومتعب ،و�لرهان
 وهنا يبد�أ �لتفكري �جلدي � -لرهان على �لوعي ،على درجة ��شتيعابنا للدر�صباأكرب قدر من �ل�شتيعاب و�مل�شوؤولية ،على �ر�دة �لتغيري ،ومتانة �لأ�ش�ص �لتى
يبنى عليها �لتغيري ،و�آليات �لتغيري� ،ملهم �أن جنر�أ على �لتغيري لنتهيء لالنتقال
�ىل �مل�شتقبل مع وعي لالأولويات و�لنتائج!..
دعونا يف هذ� �ل�شهر �لف�شيل باأن نكون على �أمت �لوعي مبقت�شيات مو�جهة هذ�
�لتحدي ،ويف نف�ص �لوقت نركز على متطلبات مرحلة ما بعد كورونا ،وما تفر�شه
�ملرحلة �ملقبلة ،و�ملطلوب يف هذ� �ل�شياق �لكثري ،ويف مقدمة هذ� �لكثري �أن من�شي
على طريق تعزيز كل ما يعْرب عن تالحمنا �لوطني ،فحني يكون ن�شيج ًنا قويًا،
وقادرين على حياكة ن�شيج �لوحدة �لوطنية �حلقيقية على �لدو�م� ،شتكون لدينا
قوة خارقة يف مو�جهة �لأزمات و�لكو�رث ،وعلى مو�جهة من ي�شعى �ىل �إعادة
�إنتاجها ب�شكل �و باآخر �و زجنا يف خالفات ُت ّ
�شيق �أفق �لعمل �لوطني ،وتقدمي هذ�
�لعمل وكاأنه �شار بال�شحة!!..
�شيكون حا�ش ًر� يف �لأذهان وعلى �لدو�م كيف ويف زمن �لكورونا �أف�شلنا من
َ
ور�شو�ص يف ن�شيجنا �لوطني و�شعى �ىل �لن�شقاق
�أر�د �أن يحدث ت�شوهات
و�خلالفات و�لفنت و�لتالعب بعقول �ملو�طنني ،و��شتغالل م�شاعرهم و�إذكاء
�لنف�ص �لطائفي و�لعن�شري على حد �شو�ء� ،لكامن منه و�ملعلن ،وجدنا من مل
يتورع عن حماولت عدة للقيام بذلك باأ�شاليب خبيثة فيها �لكثري من �ل�شالل
و�لت�شليل ،وما يفرح ح ًقا ،و�أح�شب �أن هذ� ل يحتاج �ىل تذكري� ،إن هوؤلء وجدو�
عرب �لتالحم �لوطني من �شور �شهدها
من يت�شدى لهم ب�شر�وة ويتم�شك بكل ما ّ
و�شهد لها �جلميع عرب مو�قع �لتو��شل �لجتماعي ،وعلى �أر�ص �لو�قع من خالل
مظاهر �لتطوع ،وفرق �لعمل ،وحمالت تربع ودعم مادي ومعنوي ومبادر�ت
كلها تفي�ص �إن�شانية ووطنية ،وعلى هذ� �لأ�شا�ص وكما قال جاللة �مللك قبل �يّام
�شنتجاوز �ملرحلة �ل�شتثنائية �لر�هنة بوعي �أبناء �لبحرين وتالحمهم.
ل �أر�كم �هلل مكروهًا ..مع متنياتنا �ل�شادقة يف هذ� �ل�شهر �ملبارك بزو�ل �لغمة
�لوبائية باأ�شرع وقت ،و�أن نخرج منها باأقل �جلروح و�خل�شائر ،و�أن نبد�أ حاليًا
�و لح ًقا بالرتكيز على كيفية �ل�شتفادة و�لإفادة من �لدرو�ص بعد زو�ل �لكابو�ص،
وكيف ننه�ص بالوطن يف �ملرحلة �ملقبلة كما يجب �لنهو�ص لنحقق ما يندرج يف
خانة �لإجناز�ت و�لإ�شالحات �لكربى ،وكل رم�شان و�أنتم بخري!..
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�ضالح اجلودر

�ضالة اجلمعة والرتاويح

زمن الكورونا وال�ضرورات تبيح املحظورات
يف الوقت الذي كان فيه العامل مندف ًعا نحو
التناف�سية ال�سريعة يف كل املجاالت ،التناف�س
يف الت�سلح ،والتناف�س يف الف�ساء ،والتناف�س
يف االقت�ساد واملال والنفط ،والتناف�س يف
جمال الريا�سة والبطوالت العاملية ،فاإذا بجائحة
الكورونا امل�ستجد توقف كل ذلك يف حت ٍّد �سافر
مع احل�سارة االإن�سانية.
�سمعنا وقراأنا كثريًا عن االأمرا�س واالأوبئة
التي ع�سفت بالب�سرية ،واعتقدنا -خاطئني-
اأن تلك االأوبئة لن تعود ملا منلكه من اإمكانات
كبرية ،وحتديدًا يف اجلانب ال�سحي والوقائي،
ولكن جائحة كورونا امل�ستجد (كوفيد )19
ك�سفت امل�ستور ،واأر�سلت ر�سالة وا�سحة وهي
اأن االن�سان مهما عال يف االأر�س اإال اأنه اأ�سعف
مما نت�سور ،وما فريو�س كورونا امل�ستجد اإال اأحد
واآخر ال�سواهد!
كان التحدي مع هذا الوباء كبريًا ،ال خلطورته
فقط ،ولكن الأنه حت ٍّد مع التجمعات الب�سرية
املعر�سة للهالك ،لذا �سارعت احلكومات الواعية
واملدركة خلطورة املر�س باإجراءات احرتازية،
ومنها ف�س التجمعات ويف مقدمتها املدار�س
واملعاهد واجلامعات فتم تعطيلها ،واملجمعات
التجارية واملتنزهات واال�سواق فتم اإغالقها رغم
معرفة حجم اخل�سائر املالية من ذلك االغالق!
وكان ال بد من اإغالق دور العبادة من م�ساجد
ً
حفاظا على مرتاديها،
وجوامع وماآمت وكنائ�س
وقد ا�ستجاب اجلميع لنداء العقل واحلكمة واملنطق
حني رفعوا �سعار #قاعدين-بالبيت.
مع اإغالق امل�ساجد واجلوامع واالإبقاء على
االآذان ردد املوؤذنون قول« :اأال �سلوا يف بيوتكم،
اأال �سلوا يف رحالكم» ،وهي عبارة تقال يف
النوازل واالأعذار ،فيلزم امل�سلم بيته وداره الأداء
ال�سلوات ،فالدين اال�سالمي يتجاوب مع الظروف
وامل�ستجدات ،فهو ي�سلح لكل زمان ومكان كما يف
القاعدة الفقهية (اإن االأحكام تدور بعللها وجودًا
وعد ًما) و(ال�سرورات تبيح املحظورات) ،وهكذا
الدين يتجاوب مع االن�سان يف ال�سلم واحلرب،
واالأمن واخلوف ،ويف احلل والرتحال ،وال�سحة
ً
مري�سا اأو على �سفر
واملر�س (فمن كان منكم
فعدة من اأيام اأخر) (البقرة  ،)184فتم اإغالق
دور العبادة لرتجيح م�سلحة جلو�س النا�س يف
بيوتهم.
ومع اإطاللة �سهر رم�سان املبارك ،وبعد اأخذ
راأي املجل�س االأعلى لل�سوؤون االإ�سالمية ،ويف
�سوء تو�سيات الفريق الوطني الطبي للت�سدي
لفريو�س كورونا (كوفيد  ،)19فقد جاء التوجيه
ال�سامي جلاللة امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة
بفتح جامع الفاحت ل�سالة اجلمعة بح�سور
اخلطيب وعدد حمدود ال يتجاوز عدد جتمعهم
خم�سة اأ�سخا�س ،مع اإلزامهم بلب�س الكمامات
وحتت رقابة اجلهات ال�سحية املخت�سة ،وذلك
لنقل اخلطبة وال�سالة عرب اأجهزة االإعالم الإظهار
�سعرية اجلمعة ،وقد �ساهد اجلميع عرب تلفزيون
البحرين وو�سائل التوا�سل ف�سيلة ال�سيخ عدنان
القطان خطيب جامع مركز الفتح اال�سالمي وهو
يلقي خطبتي اجلمعة وال�سالة بح�سور عدد من
امل�سلني ال يتجاوز عددهم اأ�سابع اليد الواحدة.
ومن اأجل �سهر رم�سان� ،سهر العبادة ،فقد
تقرر اإقامة �سالة الع�ساء والرتاويح والقيام يف
�سهر رم�سان بجامع الفاحت اال�سالمي ،وبعدد
حمدود ،وفق االجراءات املتبعة ،وحتت رقابة
اجلهات ال�سحية املخت�سة ،وتعترب البحرين هي
اأول دولة خليجية وعربية تتم�سك باإقامة تلك
ال�سلوات ملا لها اأهمية لدى امل�سلمني.
اإن رم�سان هذا العام يختلف عما كان عليه
يف �سالف االأيام ،فهو يلزم امل�سلم بالتزام بيته،
وجمع اأهله وابنائه حوله ،واإقام ال�سالة والدعاء
وقراءة القراآن يف بيته كما جاء عن ر�سول اهلل
�سلى اهلل عليه و�سلم القائل( :اجعلوا من �سالتكم
يف بيوتكم ،ال جتعلوا بيوتكم قبو ًرا).
فعالً رم�سان هذا العام يختلف عن ال�سنوات
ال�سابقة ،لذا �سيظل يف الذاكرة اأجياالً متعاقبة،
واالأجمل هي حالة االن�سباط وحتمل امل�سوؤولية
التي يظهرها املواطن بهذا الوطن.
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الملك يهنئ رئيس
جنوب أفريقيا بذكرى
يوم الحرية لبالده
بع��ث حض��رة صاح��ب الجاللة المل��ك حمد بن عيس��ى
آل خليف��ة عاهل البالد المف��دى برقية تهنئة إلى رئيس
جمهورية جن�وب أفريقيا سيريل رامافوزا ،وذلك بمناسبة
ذكرى يوم الحرية لبالده.

الملك يهنئ الرئيس
السيراليوني بذكرى االستقالل
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رئيس الوزراء ونظيره السريالنكي يؤكدان
التضامن المشترك لمواجهة «كورونا»
تلقى صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس
الوزراء اتصا ًال هاتفي ًا من رئيس وزراء س��ريالنكا ماهيندا راجابكس��ا،
تناول العالقات الثنائية بين البلدين الصديقين وس��بل تطويرها في
مختلف المجاالت.
وأك��د صاحب الس��مو الملكي رئيس الوزراء أهمية العمل المش��ترك
والتضام��ن الدولي ف��ي مواجهة التحدي الذي يمثله انتش��ار جائحة
في��روس كورونا المس��تجد في العالم ،مش��يراً س��موه إلى مس��اندة
البحرين لجهود جمهورية سريالنكا في التصدي لخطر هذه الجائحة،
متمنيا سموه لسريالنكا وشعبها الصديق دوام السالمة والعافية.
ونوه س��موه بروابط الصداقة الوثيقة مع جمهورية س��ريالنكا ،وما
يش��هده التع��اون بين البلدين من تطور مس��تمر ،مش��يدا س��موه

بإس��هامات الجالية الس��ريالنكية في دعم وتيرة النماء والتطور في
المملكة.
من جانبه ،عبر رئيس وزراء س��ريالنكا ،ع��ن تقديره العميق لصاحب
الس��مو الملك��ي األمير خليف��ة بن س��لمان ال خليفة رئي��س الوزراء
لم��ا تقدم��ه حكوم��ة البحرين م��ن رعاية واهتم��ام بأبن��اء الجالية
الس��ريالنكية المقيمة في المملكة ،وما تتخذه المملكة من إجراءات
احترازي��ة لحمايته��م وتقديم الرعاي��ة الطبية والع��الج الالزم لهم،
بما يعكس إيمان المملكة وتمس��كها بالقيم اإلنسانية النبيلة التي
تجمع ش��عوب العالم .وأشاد رئيس وزراء س��ريالنكا ،بالنجاحات التي
تحققه��ا البحرين ف��ي التصدي لجائح��ة فيروس كورونا المس��تجد،
متمني ًا للمملكة وشعبها الصديق كل الخير والنماء.

بع��ث حض��رة صاح��ب الجاللة المل��ك حمد بن عيس��ى
آل خليفة عاهل البالد المفدى برقية تهنئة إلى الرئيس
جوليوس م��ادا بيو رئي��س جمهورية س��يراليون ،وذلك
بمناسبة ذكرى استقالل بالده.

ولي العهد يتلقى
برقية شكر من ملك تايلند

ولي العهد يتلقى برقية شكر
من رئيس الحكومة التونسية

الملك يبعث برقية
تهنئة إلى رئيس توغو

تلقى صاحب الس��مو الملكي األمير س��لمان بن حمد آل خليفة ولي
العهد نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء برقية
ش��كر جوابية من صاحب الجاللة الملك ماها فاجير الونجكورن ملك
مملك��ة تايلن��د الصديقة ،وذل��ك رداً على تهنئة س��موه لجاللته
بمناسبة اليوم الوطني لمملكة تايلند.

تلقى صاحب الس��مو الملكي األمير س��لمان بن حمد آل خليفة ولي
العه��د نائب القائد األعل��ى النائب األول لرئيس مجل��س الوزراء ،
برقية ش��كر جوابية من رئيس الحكومة التونسية إلياس الفخفاخ،
وذلك رداً على تهنئة س��موه بمناس��بة ذكرى استقالل الجمهورية
التونسية الشقيقة.

بع��ث حضرة صاح��ب الجاللة الملك حمد بن عيس��ى آل
خليف��ة عاهل البالد المف��دى ،برقية تهنئ��ة إلى رئيس
جمهوري��ة توغ���و ف��ور إيس��وزيما غناس��ينغبي ،وذل��ك
بمناسبة اليوم الوطني لبالده.

رئيس الوزراء يتلقى برقية
شكر جوابية من ملك تايلند
تلقى صاحب الس��مو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل
خليفة رئيس الوزراء برقية ش��كر جوابية من ملك مملكة
تايلند الصديقة الملك ماها فاجير الونجكورن ،وذلك رداً
على تهنئة س��موه له بمناس��بة الي��وم الوطني لمملكة
تايلند.

رئيس الوزراء يتلقى
برقية شكر من رئيس
الحكومة التونسية
تلقى صاحب الس��مو الملك��ي األمير خليفة بن س��لمان
آل خليف��ة رئيس الوزراء برقية ش��كر جوابية ،من رئيس
الحكومة التونسية ،إلياس الفخفاخ وذلك رداً على تهنئة
س��موه بمناس��بة ذكرى اس��تقالل الجمهورية التونسية
الشقيقة.

ناصر بن حمد :تجاوب كبير من المواطنين
والمقيمين والشركات مع «فينا خير»
نفتخر بتكاتفكم وحولتم األقوال إلى أفعال
أك��د س��مو الش��يخ ناص��ر ب��ن
حم��د آل خليف��ة ممث��ل جاللة
المل��ك لألعم��ال اإلنس��انية
وشؤون الشباب مستشار األمن
الوطن��ي رئي��س مجل��س أمناء
المؤسس��ة الملكي��ة لألعم��ال
اإلنسانية ،التجاوب الكبير الذي
أب��داه المواطني��ن والمقيمين
والش��ركات والمؤسس��ات م��ع
الحملة الوطنية «فينا خير».
وج��اءت تل��ك الحمل��ة ،ج��اءت
تجاوب ًا م��ع المب��ادرات الكبيرة
الت��ي أطلقه��ا حض��رة صاحب
الجالل��ة المل��ك حم��د ب��ن
عيس��ى آل خليفة عاه��ل البالد
المفدى ،لحفظ س��المة مملكة
البحرين وجميع م��ن عليها من
المواطني��ن والمقيمي��ن ،من��ذ
بداي��ة ظه��ور في��روس كورونا

سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة

(كوفي��د )19حي��ث وض��ع صحة
المواطني��ن والمقيمي��ن عل��ى
رأس األولويات ،وأمر بتخصيص
ميزانية كبيرة لحماية اإلنس��ان
واالقتص��اد الوطن��ي م��ن هذا
الفي��روس ،لتك��ون البحري��ن
رائدة في التصدي لوباء كورونا
(كوفي��د )19عل��ى المس��توى
العالمي.
وق���ال س����موه «نتقدم باسم
جمي��ع المواطني��ن والمقيمين
عل��ى أرض مملكتن����ا الغالي��ة
بخال���ص الش��كر والتقدير إلى
قائ�����د ه��ذا الوط��ن وراعي��ه
س���يدي حضرة صاح��ب الجاللة
المل��ك حم������د ب��ن عيس�����ى
آل خليف�����ة عاه�����ل الب��الد
المف�����دى ،الرئي��س الفخ��ري
للمؤسس��ة الملكي��ة لألعم��ال
اإلنس��انية عل��ى م��ا يوليه من
اهتم��ام كبي��ر لحف��ظ صح��ة

وسالمة المواطنين والمقيمين
ف��ي مملك��ة البحري��ن ،مم��ا
أكس��ب مملك��ة البحري��ن
السمعة المميزة واإلشادة على
المستويات االقليمية والدولية
ومنها منظمة الصحة العالمية
بفض��ل التوجيه��ات الس��امية
لحض��رة صاح��ب الجاللة الملك
المفدى».
وثمن س��موه ،الجهود الحثيثة
للحكومة برئاسة صاحب السمو
الملكي األمير خليفة بن سلمان
آل خليف��ة رئي��س ال��وزراء ،وما
يق��وم ب��ه فري��ق البحرين من
جه��ود وطني��ة بقي��ادة صاحب
الس��مو الملكي األمير س��لمان
ب��ن حمد آل خليف��ة ولي العهد
نائب القائد األعلى النائب األول
لرئي��س مجلس ال��وزراء والذي
يعم��ل بكل ج��د الحت��واء ومنع
انتشار وباء كورونا (كوفيد )19
في المملك��ة ،عبر تطبيق كافة
المعايي��ر الدولي��ة واإلج��راءات
االحترازي��ة لمواجهة الفيروس.
وق��ال س��مو الش��يخ ناص��ر في
التغري��دة الت��ي أطلقه��ا م��ن
خالل حسابه في موقع التواصل
االجتماعي مشيداً بهذا التجاوب
والمس��اهمة م��ن المواطني��ن
والش��ركات
والمقيمي��ن
والمؤسس��ات« :تفتخر مملكة
البحري��ن بتكاتفكم كمواطنين
ومقيمين ،وق��د حولتم األقوال
إلى أفع��ال ،وجهودكم هي خير

برهان على أنه #فينا_خير».
من جانبه ،أع��رب األمين العام
للمؤسس��ة الملكي��ة لألعم��ال
اإلنس��انية ،د .مصطفى السيد،
عن خالص ش��كره وامتنانه إلى
س��مو الش��يخ ناصر بن حمد آل
خليف��ة على مبادرت��ه الكريمة
بتدش��ين حمل��ة «فين��ا خي��ر»
والت��ي حضيت بتج��اوب متميز
من قبل المواطنين والمقيمين
والمؤسس��ات
والش��ركات
والبنوك مساهمة بدعم الجهود
الوطني��ة للتص��دي لفي��روس
كورون��ا (كوفي��د )19حي��ث بلغ
مجموع المساهمات المالية في
الحملة  35,737,746دينار فيما
بلغ عدد المساهمين من األفراد
أكثر من  40ألف مس��اهم وأكثر
من  500مؤسسة .وأفاد السيد
أن الحملة ستنتهي في  30أبريل
راجي ًا من المس��اهمين االنتهاء
م��ن تحويل مس��اهماتهم قبل
موع��د انته��اء الحمل��ة ليت��م
التخطيط لصرف المس��اهمات
حسب الخطة المقترحة.
وأش��اد بجمي��ع المس��اهمين
ف��ي الحملة والتي ج��اءت تلبية
لرغبتهم ومطالبتهم الصادقة
في الحصول على شرف المشاركة
والتبرع وتقديم الدعم للجهود
الوطني��ة للتص��دي لفي��روس
كورونا (كوفيد )19والمساهمة
في تأمين االستقرار االجتماعي
والصحي بمملكتنا الغالية.

البحرين ترحب بإعالن «التحالف»
الخبرعودة األوضاع في عدن لوضعها
ضرورة
بيانات
اليوم

التاريخ
الخبر

جهة النشر

الصفحة
العدد

الرابط اإللكتروني

رحبت وزارة الخارجية بإعالن تحالف دعم الش��رعية في
الجمهوري��ة اليمنية بضرورة ع��ودة األوضاع في عدن
إلى وضعها الس��ابق ،وإلغاء أي خط��وات تخالف اتفاق
الرياض واإلس��راع في تنفيذه ،باعتباره اإلطار المتفق
عليه لتوحيد الصفوف وعودة مؤسسات الدولة وتحقيق
األمن واالستقرار في اليمن.
وأعرب��ت وزارة الخارجية عن أملها في أن تتجاوب جميع
األط��راف المعنية مع ه��ذه الدعوة الخي��رة من تحالف

دعم الشرعية ،وأن تلتزم بما نص عليه اتفاق الرياض
حفاظ ًا على المصلحة العليا للش��عب اليمني الش��قيق
ووحدة اليمن وس��المة أراضيه واستقراره ،وأن تتضافر
كل الجهود اليمنية من أجل اس��تعادة الدولة ومحاربة
التنظيم��ات اإلرهابية وإحالل الس��الم ف��ي ربوع اليمن
الش��قيق وفق ًا للمب��ادرة الخليجية وآليته��ا التنفيذية
ومخرجات الحوار الوطني الش��امل وق��رار مجلس األمن
.2216

وزير الخارجية يبحث
ونظيره اإلماراتي التعاون
المشترك لمواجهة «كورونا»

وزير الخارجية يبحث مع
نظيره األردني عالقات
التعاون بين البلدين

أجرى وزير الخارجية د.عبداللطيف الزياني ،اتصا ًال هاتفي ًا مع
وزير الخارجية والتع��اون الدولي في دولة اإلمارات العربية
المتحدة الش��قيقة سمو الش��يخ عبداهلل بن زايد آل نهيان.
وج��رى خالل االتصال تبادل التهاني والتبريكات بمناس��بة
حل��ول ش��هر رمضان المب��ارك ،وبح��ث العالق��ات األخوية
الوطيدة القائمة بين البلدين الش��قيقين وس��بل تعزيزها
وتطويره��ا ف��ي مختل��ف المج��االت ،والتعاون المش��ترك
لمواجهة جائحة فيروس كورونا والحد من تداعياتها.

أج��رى وزي��ر الخارجي��ة الدكت��ور عبداللطيف بن
راش��د الزياني ،اتصا ًال هاتفي ًا م��ع نظيره األردني
أيمن الصفدي تب��ادال خالله التهاني والتبريكات
بمناسبة حلول ش��هر رمضان المبارك .كما بحث
الجانبان عالقات التعاون المش��ترك بين البلدين
وس��بل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجاالت،
باإلضاف��ة ال��ى تط��ورات األوض��اع اإلقليمي��ة
والقضايا ذات االهتمام المشترك.
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مجلس الوزراء :دعم  950سائق أجرة
و 829مدرب سياقة بـ 300دينار  3أشهر
ق��رر مجل��س ال��وزراء توس��يع دائ��رة
المس��تفيدين من برامج الحزمة المالية
واالقتصادي��ة ،بتخصي��ص محفظتي��ن
األول��ى لدع��م  950من س��واق س��يارات
األج��رة والنق��ل المش��ترك والباص��ات
والحاف��ات ،والثانية لدع��م  829مدرب
س��ياقة بما ال يتجاوز  300دينار ش��هري ًا
ول� 3أش��هر للمحفظتين على أن ال يكون
لديهم سجل تجاري أو معاش تقاعدي.
ج��اء ذل��ك ،لدى ت��رؤس صاحب الس��مو
الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة
رئي��س ال��وزراء ،بحضور صاحب الس��مو
الملكي األمير س��لمان بن حمد آل خليفة
ولي العه��د نائب القائ��د األعلى النائب
األول لرئي��س مجل��س ال��وزراء اجتم��اع
مجلس الوزراء الذي عقد عن بعد بتقنية
االتصال المرئي أمس.
وأدل��ى األمي��ن الع��ام لمجلس ال��وزراء
د.ياس��ر بن عيس��ى الناصر عقب الجلسة
بالتصريح التالي:
أشاد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء
بمنج��زات عم��ال البحرين في المس��يرة
التنموي��ة وبدوره��م ف��ي بن��اء الوط��ن
وتنميته ،مثني ًا سموه على جهود العمال
وتنظيماتهم النقابية في تحس��ين بيئة
العم��ل والمحافظ��ة عل��ى المكتس��بات
العمالية الت��ي تحققت في العهد الزاهر
لحض��رة صاحب الجال��ة الملك حمد بن
عيسى آل خليفة عاهل الباد المفدى.
وبمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة،
أكد صاحب الس��مو الملكي رئيس الوزراء
على دع��م الحكومة ومس��اندتها لحرية
الصحافة لكي تؤدي رس��التها الس��امية
في تنوير الش��عوب ونقل الحقائق للرأي
العام باعتبارها مرآة تعكس ما يموج به
المجتمع.
ووج��ه صاح��ب الس��مو الملك��ي رئيس
الوزراء ،برفع تقرير ألداء اإلسعاف الوطني
م��ن حي��ث س��رعة االس��تجابة ووص��ول
خدم��ات اإلس��عاف في الوقت المناس��ب

للمرض��ى والمصابين وكفاءة ومس��توى
الكوادر العاملة في خدمات اإلسعاف في
ظ��ل الخطط التطويري��ة والتدريبية بما
يتناسب مع الظروف االستثنائية الحالية.
بعد ذل��ك نظر المجلس في الموضوعات
المدرج��ة عل��ى ج��دول أعمال��ه واتخ��ذ
بشأنها من القرارات ما يلي:
أو ًال :في إط��ار تنفيذ أمر صاحب الس��مو
الملك��ي رئيس الوزراء وتوجيهات صاحب
الس��مو الملكي ولي العه��د نائب القائد
األعل��ى النائ��ب األول لرئي��س مجل��س
الوزراء بش��أن توسيع دائرة المستفيدين
من برامج الحزمة المالي��ة واالقتصادية
باالس��تفادة م��ن البرام��ج التمويلي��ة
لصن��دوق العم��ل «تمكي��ن» ف��ي دعم
بع��ض الفئ��ات المتضررة ج��راء الوضع
الراه��ن م��ن انتش��ار في��روس كورون��ا
(كوفيد ،)19قرر مجلس الوزراء تخصيص
محفظتين األولى لدعم  950من س��واق
س��يارات األجرة وس��واق النقل المشترك
والباصات والحافات بمبلغ ال يتجاوز 300
دينار ش��هري ًا لمدة  3أش��هر ،والمحفظة
الثانية لدعم  829مدرب سياقة بمبلغ ال
يتجاوز  300دينار ش��هري ًا ولمدة  3أشهر
عل��ى أن ال يكون لديهم س��جل تجاري أو
معاش تقاعدي.
فيم��ا ق��رر مجلس ال��وزراء دف��ع الرواتب
كامل��ة لم��ا مجموع��ه  422عامل��ة في
ري��اض األطف��ال و  102عامل��ة ف��ي دور
الحضان��ة من غي��ر المؤم��ن عليهم في
الهيئ��ة العامة للتأمي��ن االجتماعي من
خال صندوق العم��ل «تمكين» لمدة 3
أشهر.
ثاني�� ًا :وافق مجلس الوزراء على مش��روع
مرسوم بتعديل مرسوم إنشاء أكاديمية
محمد ب��ن مب��ارك آل خليفة للدراس��ات
الدبلوماسية ،حيث يجيز التعديل تشكيل
مجلس أمن��اء لألكاديمية برئاس��ة وزير
الخارجي��ة ويش��كل م��ن  6أعض��اء م��ن
منتس��بي وزارة الخارجي��ة وغيرهم يصدر

أبرز ما جاء في الجلسة
دفع رواتب  422عاملة في رياض
األطفال و 102بدور الحضانة
د .ياسر الناصر

بتس��ميتهم مرسوم بناء على عرض وزير
الخارجي��ة ،وذلك عل��ى النحو الذي أوصت
ب��ه اللجنة الوزاري��ة للش��ئون القانونية
والتش��ريعية وعرضه��ا نائ��ب رئي��س
مجلس الوزراء رئيس اللجنة.
ثالث�� ًا :وافق مجلس ال��وزراء على تعديل
قان��ون تمل��ك مواطن��ي دول مجل��س
التعاون لدول الخلي��ج العربية للعقارات
المبني��ة واألراض��ي في مملك��ة البحرين
بحيث يتم التملك بأي من طرق التصرف
المق��ررة قانون ًا أو بالوصي��ة أو بالميراث
بعد الحص��ول على موافق��ة وزير العدل
والش��ئون اإلس��امية واألوق��اف وف��ي
المناط��ق الت��ي تحدده��ا اللجن��ة العليا
للتخطي��ط العمران��ي وف��ق القواع��د
واإلجراءات التي يصدر بتحديدها قرارات
م��ن وزي��ر العدل والش��ؤون اإلس��امية
واألوقاف.
وق��رر المجل��س إحالة مش��روع قانون
وفق اإلجراءات القانونية والدس��تورية
إلى مجل��س الن��واب بتعدي��ل المادة
األولى من المرس��وم بقانون رقم ()40
لس��نة  1999بش��أن تمل��ك مواطن��ي
دول مجل��س التع��اون ل��دول الخلي��ج
العربي��ة للعقارات المبني��ة واألراضي
في البحرين وال��ذي عرضه وزير العدل

بيانات الخبر
اليوم

التاريخ

تنفيذ  96مشروعًا بـ 311مليون
دينار منها  15في «الطرق»
وحدات سكنية لالعبي منتخب
البحرين الفائزين بـ «كأس الخليج»
مركز طوارئ متكامل في كل
محافظة الستيعاب الحاالت الطارئة
تملك مواطني التعاون للعقارات
في البحرين بعد موافقة وزير العدل
والشؤون اإلسامية واألوقاف.
رابع ًا :تابع مجلس الوزراء سير العمل في
 96مش��روع ًا تنموي ًا جاري تنفيذها حالي ًا
بكلف��ة حوال��ي  311مليون دين��ار ،منها
 15مش��روع في قطاع الطرق بكلفة 129
ملي��ون دين��ار ،و  49مش��روع ًا في قطاع
الصرف الصحي بكلفة  118مليون دينار،
و  32مش��روع في قط��اع المباني بكلفة
 64مليون دينار.
كما اس��تعرض مجلس ال��وزراء من خال
المذك��رة المرفوع��ة م��ن وزير ش��ؤون
األشغال والبلديات والتخطيط العمراني
المناقص��ات الت��ي طرحت وأرس��يت في
الربع األول من العام الجاري في قطاعات
الط��رق والصرف الصح��ي والمباني حيث
بل��غ مجموع المناقصات التي طرحت 32
مناقص��ة بكلف��ة  92مليون دين��ار ،فيما
أرس��يت  24مناقص��ة بكلف��ة  16مليون
دينار في القطاعات الثاثة.
خامس�� ًا :وافق مجلس الوزراء على مذكرة
تفاه��م بي��ن اللجن��ة الوطني��ة للقانون
الدول��ي اإلنس��اني بمملك��ة البحري��ن
واللجنة القومية للقانون الدولي اإلنساني
بجمهوري��ة مص��ر العربية وته��دف إلى
تعزي��ز التع��اون بين اللجنتين في نش��ر
الوعي بالقان��ون الدولي وتدريب الفئات

المستهدفة في المؤسس��ات التعليمية
المدنية والعسكرية.
سادس�� ًا :وافق مجلس الوزراء على اقتراح
برغبة مق��دم من مجلس النواب بش��أن
توزي��ع الخدم��ات الت��ي تقدمه��ا وزارة
العمل والتنمية االجتماعية دون استثناء
على كافة المراك��ز التابعة لها ،وتفعيل
التواص��ل االلكترون��ي لتقدي��م ه��ذه
الخدمات.
س��ابع ًا :وافق مجلس ال��وزراء على اقتراح
برغب��ة مقدم من مجلس النواب إلنش��اء
مركز ط��وارئ متكامل ف��ي كل محافظة
من محافظات البحري��ن يكون قادراً على
استيعاب جميع الحاالت الطارئة.
ثامن ًا :واف��ق مجلس ال��وزراء على اقتراح
برغبة مقدم من مجلس النواب لتوسعة
وتطوي��ر مدرس��ة جدحف��ص الثانوي��ة
الصناعي��ة للبنين ،وكل��ف المجلس وزارة
التربية والتعليم بإدراج ذلك ضمن خطة
الوزارة اإلنشائية.
تاس��ع ًا :وافق مجلس الوزراء على اقتراح
برغب��ة بمن��ح وح��دات س��كنية لاعب��ي
منتخ��ب البحري��ن الوطني الذي��ن أحرزوا
بطول��ة كأس الخلي��ج العرب��ي على من
تنطبق عليه ش��روط ومعايير اس��تحقاق
الخدمة اإلسكانية.

الخبر
المضحكي :تقييم فاعلية
جهة النشر
التعليم عن بعد في «التعليم العالي»
الصفحة
العدد

عق��دت اللجنة المش��تركة لتطوي��ر التعلي��م العالي
اجتماعها الدوري برئاس��ة الرئي��س التنفيذي لهيئة
ج��ودة التعليم والتدري��ب ،الدكتورة جواهر ش��اهين
المضحكي .وأش��ادت المضحكي بأهمية االجتماعات
التنس��يقية المش��تركة بين الهيئة والتعليم العالي،
وجميع األط��راف ذات العاقة في ظل م��ا نعانيه من
وضع اس��تثنائي طارئ؛ إذ يحملنا ذلك مسؤولية أكبر
لتحقيق أهداف التطوير واالرتق��اء في ميدان التعليم

الرابط اإللكتروني

العال��ي ،بما يحقق مصلحة أبنائنا الطلبة المنتظمين
في مؤسسات التعليم العالي.
وقال��ت إن هيئة جودة التعلي��م والتدريب ،بدأت في
تقييم فاعلية ممارسات وتطبيقات التعليم والتدريب
عن بعد ف��ي مؤسس��ات التعليم العال��ي بالمملكة،
باعتبارها من التطورات الطارئة على الوضع التعليمي
والتدريب��ي بالمملك��ة ،لتوثي��ق الجه��ود المبذول��ة
والوقوف على الممارسات المتميزة ،وضمان استدامة

التعليم الجيد وتقديم التوصيات لتطوير نظم التعلم
عن بعد ،بما يعك��س دور الهيئة المحوري في تقييم
وتجوي��د األداء التعليم��ي والمؤسس��ي ف��ي مملك��ة
البحرين.
م��ن جانب��ه ،أك��د األمي��ن الع��ام لمجل��س التعليم
العال��ي الدكت��ور عبد الغن��ي علي الش��ويخ على دعم
األمان��ة لمبادرة الهيئ��ة لتقييم فاعلية ممارس��ات
وتطبيقات التعليم والتدريب عن بعد في مؤسس��ات

التعليم العالي .واس��تعرض االجتم��اع تقييم فاعلية
ممارس��ات وتطبيق��ات التعلي��م والتدري��ب عن بعد
ف��ي مؤسس��ات التعليم العال��ي ،وآخر المس��تجدات
المتعلقة بمؤسس��ات التعليم العالي من قبل هيئة
جودة التعليم والتدريب ،ومجلس التعليم العالي؛ كل
بحس��ب المهام الموكلة إليه ،كما تم متابعة العديد
من الق��رارات الص��ادرة عن المجلس األعل��ى لتطوير
التعليم والتدريب في هذا الشأن.
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 132إصابة بين «الوافدة»
في الحجر الصحي
بسلماباد و 55في العكر
كشفت بيانات صفحة المخالطين للمصابين بفيروس كورونا
(كوفيد  ،)19على الصفحة الرس��مية ل��وزارة الصحة ،أن هناك
 132حال��ة بي��ن العمال��ة الواف��دة ،مصابة بالفي��روس ،تم
اكتشافها في الحجر الصحي االحترازي في منطقة سلماباد.
وأش��ارت الصفحة إلى أن  55حالة من المصابين من العمالة
الوافدة ،موجودة في الحجر الصحي االحترازي بمنطقة العكر،
و 50حال��ة من العمالة في الحجر الصح��ي االحترازي بمنطقة
«الحس��ي» .وأضاف��ت أن  44حال��ة تم اكتش��افها ف��ي الحجر
الصح��ي االحت��رازي للعمالة الوافدة في الح��د ،مقابل  20في
منطقة النعي��م ،مبينة أن  18حالة م��ن العمالة الوافدة ،تم
اكتش��افها في الحجر الصحي االحترازي في النويدرات ،مقابل
 15حالة في الحجر الصحي االحترازي في منطقة رأس زويد.
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خلف يحيل  8توصيات
من «بلدي الشمالية» إلى الجهات المعنية
فاطمة يتيم

أح��ال وزي��ر األش��غال وش��ؤون
البلدي��ات والتخطيط العمراني،
المهن��دس عصام خل��ف ،ثمان
توصي��ات من المجل��س البلدي
بالمحافظ��ة الش��مالية إل��ى
مختل��ف الجه��ات المعنية بتلك
التوصي��ات ،إلب��داء مرئياته��م
حولها.
وأك��د ف��ي رده عل��ى مقترحات
اللجنة الفنية في المجلس بشأن
تسمية مجمع  1210باسم «حي
الميث��اق» ومجمع  1205باس��م
«ح��ي النهض��ة» ومجمع 1209
باس��م «حي المستقبل» ومجمع

وزير األشغال

 1207باس��م «ح��ي الس��ام»،
أن��ه ت��م إحالته��ا إل��ى اللجن��ة

المختص��ة بدراس��ة مقترح��ات
تس��مية الضواح��ي واألحي��اء
والشوارع والطرقات والميادين،
والمشكلة بموجب القرار الوزاري
رقم  81لسنة .2014
ف��ي حي��ن أح��ال الوزي��ر خل��ف،
توصيت��ان إلى وزارة اإلس��كان،
األول��ى بش��أن تخصي��ص عقار
إلنش��اء مس��جد تاب��ع لألوق��اف
الس��نية بمجم��ع  1020ف��ي
منطقة اللوزي الجديدة ،والثانية
بش��أن تخصي��ص أرض بديل��ة
إلنش��اء مس��جد ب��دوار  22على
طري��ق  1650بمجمع  1216في

مدينة حمد.
كما أحال توصية أخرى إلى وزارة
اإلس��كان ،متعلق��ة بتخصيص
أرض لأللعاب والماعب اليومية
لألطف��ال بمجم��ع  ،1212كون
جميع تلك العق��ارات المذكورة
تق��ع ضم��ن تصني��ف مناط��ق
المشاريع اإلسكانية “.”MOH
وفيم��ا يتعل��ق بتوصية إنش��اء
مركز لمرضى فقر الدم المنجلي
«الس��كلر» ف��ي المحافظ��ة
الش��مالية ،فقد أحالها إلى وزارة
الصح��ة إلب��داء مرئياتهم بهذا
الخصوص.

زينة جاسم :تركيب محطات
وزن ثابتة للشاحنات على الطرق الرئيسية
فاطمة يتيم

بنغالديشي وهندي
ينقالن «كورونا» إلى 19
من العمالة الوافدة
أظه��رت تفاصيل صفح��ة المخالطين عل��ى وزارة الصحة،
والخاص��ة بالمخالطي��ن للمصابي��ن بفي��روس كورون��ا
(كوفي��د ،)19أن واف��داً من الجنس��ية البنغاديش��ية ،وهو
الحال��ة رقم  ،820وآخر هندي يبلغ من العمر  36عام ًا ،نقا
العدوى إلى  19ش��خص ًا من العمالة الوافدة ،وهم الحاالت
المس��جلة باألرق��ام بي��ن  1018و ،1035باإلضاف��ة إل��ى
الحاالت  1048و.1055
يذكر أكبر الح��االت التي تم نقل الفي��روس إليها يبلغ من
العم��ر  46وه��و هندي الجنس��ية ،فيما يبل��غ أصفرهم 29
عام�� ًا هندي الجنس��ية أيض�� ًا .ولم تظه��ر تفاصيل صفحة
المخالطين في أي منطقة كانت تقطن تلك الحاالت.

القبض على أشخاص
دخلوا سكن عمال
وانتحلوا صفة «رجال أمن»
تعقيب ًا على مقطع مصور مت��داول ببعض مواقع التواصل
االجتماع��ي ،يتضم��ن قي��ام مجموع��ة أش��خاص ،تتراوح
أعماره��م بي��ن  20و 23عام ًا ،بدخول س��كن عمال «بدون
إذن» وانتح��ال ش��خصيات رج��ال أمن ،بدع��وى البحث عن
هات��ف مفقود م��ن أحده��م ،بع��د اس��تخدامهم لبرنامج
معين يكش��ف موقع الهاتف ،أكد مدي��ر عام اإلدارة العامة
للمباح��ث واألدلة الجنائية ،أن أعمال البحث والتحري ،التي
تم مباش��رتها في هذا الشأن ،أس��فرت عن تحديد هويات
المذكورين والقبض عليهم.
وأش��ار إلى أنه ت��م اتخ��اذ اإلج��راءات القانوني��ة الازمة،
وإحالتهم إلى النيابة العامة.

الحبس  6شهور واإلبعاد
آلسيوي بتهمة التعدي
علنًا على إحدى الملل
قال رئي��س النيابة بنياب��ة محافظة العاصم��ة عدنان فخرو،
إن المحكمة الصغرى الجنائي��ة االولى أصدرت حكم ًا اإلثنين،
بالحبس  6شهور مع النفاذ واإلبعاد عن الباد.
وتتلخص وقائع الدعوى ،بتلقي النيابة العامة باغ ًا من ادارة
مكافح��ة الجرائم اإللكتروني��ة بقيام أحد أصحاب الحس��ابات
بمواق��ع التواصل االجتماعي بالتعدي علن�� ًا على إحدى الملل
بأن قام بنش��ر تدوينات تص��ف التابعين لها بإنهم إرهابيون
وينشرون فيروس كورونا (كوفيد )19ويقتلون األشخاص .وقد
بادرت النيابة باستجواب المتهم ومواجهته بما توصلت إليه
التحريات وكذلك بالتدوينات محل الواقعة والذي أقر بكتابتها
في حس��ابه الخاص على إح��دى مواقع التواص��ل االجتماعي،
فأمرت بحبسه سبعة أيام على ذمة التحقيق وإحالته محبوس ًا
للمحكمة المختصة حتى صدر حكمها سالف البيان.

أوص��ى المجلس البلدي للمنطقة الش��مالية
أم��س بالموافق��ة باإلجم��اع ،عل��ى مقترح
مقدم من رئيس اللجن��ة المالية والقانونية
بالمجلس العضو زينة جاس��م ،بش��أن وضع
نظام لوزن الشاحنات في الشوارع الرئيسية.
وأكدت العضو زينة جاسم ،أنه «انطاق ًا من
اختصاص��ات المجالس البلدي��ة المنصوص
عليها ف��ي البند «أ» من الم��ادة رقم  19في

قان��ون البلديات ،وفي البن��د «أ» من المادة
رق��م  2م��ن الائح��ة التنفيذية ،وبن��ا ًء على
مقت��رح إنش��اء وتركيب محط��ات وزن ثابتة
« »Weigh stationعل��ى ع��دد م��ن الط��رق
الرئيس��ة والحيوي��ة التي تش��هد كثافة في
حركة الش��احنات عليها ،للحد من الحموالت
الزائدة وم��ا يمكن أن تس��ببه على الطريق
ومس��تخدميه من خس��ائر مادية وبش��رية،

وأن يتبعه��ا وض��ع غرام��ات للمخالفي��ن
ف��ي األوزان الزائ��دة ،فإن المجل��س البلدي
للمنطق��ة الش��مالية وحرص�� ًا على س��امة
الطرق ومستخدميها جراء حموالت الشاحنات
والمركب��ات الزائ��دة وم��ا تؤثره س��لب ًا على
شبكات الش��وارع والجس��ور والبنية التحتية،
فإنه يوصي بضرورة تطبيق المقترح أس��وة
بالدول الشقيقة».

الدوسري يقترح عمل بوابة لمدينة سلمان
فاطمة يتيم

قدم عضو المجل��س البلدي للمنطقة الش��مالية ممثل الدائرة
الثالث��ة محم��د الدوس��ري ،خال اجتم��اع المجل��س االعتيادي
الخامس عشر ،مقترحه بشأن عمل بوابة لمدينة سلمان.
وأكد أن فكرة المقترح تتمثل بعمل مجس��م فني لبوابة مدينة
س��لمان ،بنا ًء على طلب م��ن أهالي المدينة ،ليك��ون رمزاً يليق
باسم المدينة ،أسوة ببوابة مدينة عيسى.

وقال الدوس��ري« :اعتباره ش��عاراً ورمزاً لمدينة كبيرة وحديثة،
وذات كثافة س��كانية عالية ،وكذلك تجميل وتحس��ين المدينة
من ناحية إعطاء منظر جمالي وعريق لمدخل المدينة».
وأوص��ى المجل��س برف��ع توصي��ة إلى وزير األش��غال وش��ؤون
البلديات والتخطي��ط العمراني المهندس عصام خلف ،بمقترح
عمل البوابة.

 76إصابة جديدة بـ«كورونا» و 29حالة تعافي
أعلن��ت وزارة الصحة ع��ن رصد  15إصاب��ة جديدة بفيروس
كورونا (كوفي��د  ،)19ليصبح إجمالي ع��دد الحاالت القائمة
 1497حال��ة .ولم تعلن الوزارة ع��ن أي حالة تعافي جديدة
مساء من الفيروس.
وكان��ت الوزارة أعلنت تس��جيل  61إصاب��ة جديدة بفيروس
كورون��ا (كوفيد )19منه��ا  51حالة لعمال��ة وافدة وتعافي
تعاف��ي  29حال��ة إضافي��ة .وبه��ذا ،يصبح مجم��وع ما تم
تسجيله أمس  76حالة جديدة ،و 29حالة تعافي.
وأجرت الوزارة حتى اآلن 117797 ،فحص ًا طبي ًا حول كورونا.

بيانات الخبر

اليوم

التاريخ
الخبر

جهة النشر

الصفحة

القبض على بحرينى أوهم
العددأنه «صاحب نفوذ»
خليجيًا

الرابط اإللكتروني

صرح مدير ع��ام اإلدارة العامة المباح��ث واألدلة الجنائية
بأن ش��رطة المباحث الجنائية ،ألقت القبض على ش��خص
بحرين��ي أوهم آخر خليجي أنه صاحب نفوذ وقام بتهديده،
بع��د رفض األخي��ر ،تزويده بمواد مخ��درة وادعى أنه رجل
أمن.
وأوضح أن عمليات البحث والتحري التي تم مباش��رتها ،في
هذا الش��أن ،أس��فرت عن تحديد هوية مرتك��ب الواقعة،
والقبض عليه ،حيث تم اتخاذ اإلجراءات القانونية الازمة،
تمهيداً إلحالة القضية إلى النيابة العامة.

الجمعية اإلسالمية تدعم  3محاجر
صحية بـ 100ألف قارورة ماء و 32ألف كمام
ضمن مساهماتها في الحمالت الوطنية وحملة «فينا خير»
أعلنت الجمعية اإلس��امية ع��ن تبرعها بأكثر من  100أل��ف قارورة ماء
و 32ألف كمام طبي للمحاجر الصحية بالمملكة ،دعم ًا للمبادرة الكريمة
من س��مو الش��يخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جال��ة الملك لألعمال
اإلنس��انية وشؤون الش��باب ،مستش��ار األمن الوطني ،ورئيس المجلس
األعلى للشباب والرياضية «فينا خير».
وأك��دت الجمعية أهمي��ة التعاضد في كافة الظ��روف وخصوص ًا في هذا
الظرف االستثنائي ،مشيرة إلى أنها فرت أهم احتياجات المحاجر الصحية
ف��ي مختلف مناط��ق المملك��ة وذلك دعم�� ًا للجهود الوطني��ة لمكافحة
فيروس «كورونا» ،منوهة إلى حرصها الكبير على االضطاع بالمسؤولية
المجتمعية ودعم المشاريع اإلنسانية وإنجاح كافة المساعي الرامية إلى

الحد الصح��ي ،ومحجر مركز أرض المعارض الدول��ي ،وأحد الفنادق التي
يقي��م فيه��ا المصابون بالعاصم��ة» ،مؤك��دة حرصها الدائ��م على أن
تكون مس��اهم ًا في دعم المبادرات الوطنية وتلبية نداء الواجب الوطني
والوقوف مع البحرين في جميع الظروف ،من خال التزامها بمبدأ الشراكة
المجتمعية واإليمان بأهمية المساهمة في المحافظة على ما تحقق في
مملكة البحرين من مكتس��بات في مختل��ف المجاالت والتعاون مع كافة
المبادرات الوطنية لمواجهة انتشار فيروس كورونا».
وأشارت الجمعية إلى «أن الدعم الوطني من قبل الجمعية لن ينقطع عند
هذا الحد بل س��يظل مس��تمراً لحين انجاء هذه الغم��ة بتزويد المحاجر
بأب��رز احتياجاتهم من أدوات طبية ومس��تلزمات ودعم ًا للحملة الوطنية
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صهيل

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

نقطة ضوء

 ٪10من ثروة خامنئي
تنقذ اإليرانيين من «كورونا»

رغم «كورونا» ..أمي تسلم
عليكم وينعاد عليكم رمضان
هيفاء عدوان
@ H a i f a d wa n

«أمي تس��لم عليكم وتقولكم ه��ذي نقصتكم
م��ن إفطارنا» ..جملة ترافقت مع أيام الش��هر
الفضي��ل ،كجزء رئيس من تراث بحريني أصيل
اعتادت عليه العائالت ،فما يكاد ينطلق مدفع
اإلفطار حتى تمتلىء المائدة بش��تى األصناف،
ه��ذا «مجبوس أم عب��داهلل» ،وهذا «هريس أم
فه��د» ..وثالث «لقيم��ات أم حس��ين» ..ورابع
وخامس...
اس��تحضرت ه��ذه الص��ورة وغيرها العش��رات
م��ن الصور التي ازدحمت به��ا ذاكرتي قبل أن
أشرع بكتابة هذا المقال ،بمناسبة حلول شهر
رمض��ان المبارك ،وهي مالمح س��نوات ماضية
وم��ا تختزنه من الذاكرة من ع��ادات وتقاليد،
كانت وال تزال ،تش��كل جزءاً رئيس�� ًا من تراثنا
األصي��ل في هذا الش��هر الكري��م ،خصوص ًا مع
تفشي انتشار فيروس كورونا حول العالم ،وما
ترك��ه من آثار اجتماعي��ة دفعتنا مجبرين إلى
التخلي ع��ن بعض تلك الع��ادات التي رافقت
طفولتنا.
يع��ود رمضان ه��ذا العال��م وق��د أجبرنا على
تغيير سلوكيات وعادات الزمتنا لعقود وقرون،
فرمضان ه��ذا العام س��يكون دون تراويح في
المس��اجد ،هذه العبادة الروحانية التي تمثل
أهم مالمح هذا الش��هر ..رمضان دون جمعات
العائل��ة الكبي��رة ودون مجال��س أو غبق��ات
جماعية أو قرقاعون أو موائد اإلفطار الجماعية
في المساجد ودون زيارات عائلية..
ومع كل م��ا افتقدناه في رمض��ان المبارك ،ال
بد لنا أن نش��كر اهلل على م��ا أعطانا من نِعم،
فالصح��ة والعائل��ة واألم��ن أه��م عطايا اهلل،
وألنن��ا نؤمن بقضاء اهلل وقدره ،نؤمن بقدرتنا
عل��ى تجاوز هذه األزم��ة بالتزامن��ا باالجراءات
االحترازي��ة والق��رارات الص��ادرة ع��ن الجهات
المعنية ،وبقدرة فري��ق البحرين على التعامل
مع تطورات هذا الوباء.
يتملكني إيمان مطلق أننا سنتجاوز هذه األزمة
ونع��ود مرة أخرى لممارس��ة حياتنا الطبيعية،
نجتمع من جديد مع أهلنا وأصدقائنا وأحبائنا،

h a i f a . j u m a @ gm a i l . c o m

ونعيد رسم مستقبلنا وحياتنا وبما يتوافق مع
ال��دروس والعبر التي مررنا بها طيلة الش��هور
الماضي��ة ،حي��ث أجبرنا على تغيي��ر عديد من
الس��لوكيات الس��لبية الت��ي اعتبرن��ا صعوبة
تغييرها.
رمضان ش��هر الخير والعطاء والسالم ،هو أحد
األش��هر الحرم ،حيث كان الع��رب في الجاهلية
يعظمونها ف��ال يتقاتلون وال يعت��دون فيها،
كجزء من تقاليده��م وعاداتهم غير المرتبطة
بالدين.
فم��ا أحوجن��ا نح��ن الي��وم ،أصحاب الرس��الة
المحمدي��ة الخال��دة ،أن نعي��د له��ذا الش��هر
الفضي��ل قيمته اإلنس��انية ،كما أرادها اهلل عز
وجل ونادى بها رس��وله الكري��م ،عليه الصالة
والس��الم ،بأن نجعل التراح��م والتعاضد ونبذ
الخالفات والعصبية ،لنكون كما أمرنا كالجسد
الواحد.
أقفل��ت أب��واب المس��اجد وعلق��ت الصل��وات
فيه��ا ،لك��ن ب��اب الرحم��ة ال ي��زال مفتوح ًا،
وليك��ن رمضان ه��ذا العام فرصة لن��ا جميع ًا
لنعي��د ترتيب عالقاتنا ونس��تذكر م��ن حولنا
ممن تضرروا بانتش��ار الفي��روس ،ومنهم من
تحسبهم أغنياء من التعفف.

* إضاءة..
يش��غل الجميع الش��وق إلى صالة التراويح في
المس��اجد وإل��ى جمع��ات رمض��ان م��ع األهل
واألصدق��اء وم��ا فقدن��اه بس��بب ه��ذا الوباء
العال��م ،لك��ن لنتذك��ر أن هن��اك م��ن ن��ذروا
أنفسهم لحمايتنا ،وضحوا بكل شيء ألجل هذا
الوطن وأبنائه.
ولتك��ن دعواتن��ا ف��ي ش��هر رمض��ان ألبن��اء
وبنات البحري��ن في الصف��وف األمامية ،أطباء
وممرضين وكوادر صحي��ة ورجال أمن ،والذين
يصلون الليل بالنهار لحماية البحرين من ش��ر
الوباء وتجنيبن��ا البالء ،ولنتعلم منهم أس��مى
معاني التضحية والفداء واإلنسانية حتى تزول
الغمة..

علي شاهين الجزاف
@alsh ah e e n 7661

هناك فرق شاس��ع بين الرقم المخيف الذي أعلنت عنه
المعارض��ة اإليرانية في الخارج لعدد حاالت الوفاة في
إيران بس��بب جائح��ة فيروس «كورون��ا» ،وبين الرقم
الرس��مي الذي أعلن عنه النظام اإليراني ،فالمعارضة
مت��وف ،فيما تؤكد
تؤك��د أن الع��دد تجاوز  34أل��ف
ٍ
الحكوم��ة أن  5650متوفي�� ًا «حتى س��اعة كتابة هذا
المقال».
ه��ل المعارضة اإليرانية تبالغ بعض الش��يء بش��أن
ً
عدد حاالت الوفي��ات؟ ولكن في المقابل أيضا ،النظام
اإليراني قد ال يكون دقيق ًا أو منطقي ًا في عدد الوفيات
كذل��ك ،وعطف ًا على تجارب المنطق��ة الكثيرة جداً مع
النظام اإليراني ،وس��معة هذا النظ��ام ،عندما يتعلق
األم��ر بالص��دق والمصداقية ،والدق��ة والموضوعية،
والمنطقي��ة ،والعقالني��ة ،والواقعي��ة ،ف��إن النظ��ام
اإليران��ي بعيد جداً ج��داً عن ه��ذه المصطلحات ،ولو
قس��ناها بأرقام النظ��ام اإليراني المعلن��ة ،فإن عدد
المصابين ب�في��روس «كورونا» تجاوز  89ألف مصاب،
والحاالت الحرجة منها تقت��رب من  3100حالة ،فهل
سيكون عدد الوفيات حق ًا  5650وفاة؟
المعارض��ة اإليراني��ة طالب��ت م��ن المرش��د األعلى
للنظام علي خامنئي بدفع فقط  %10من األصول التي
يمتلكه��ا هو والحرس الثوري اإليراني من مؤسس��ات
وش��ركات ،والتي تقدر ثروتها بأكث��ر  95مليار دوالر،
مؤكدة أن المشكلة في إيران ليست في نقص الموارد
كال��دواء أو الغ��ذاء ،وإنم��ا ف��ي «ق��رار سياس��ي» من
النظام إلنقاذ الش��عب اإليراني ،من خالل صرف مبالغ
من ث��روات هذا النظام التي هي في األصل للش��عب،
بحس��ب المعارضة التي تؤكد في تقرير لها تفش��ي

as haheen7 661@gmail.com

جائحة في��روس كورونا في إيران ،أن نس��بة  %10من
ثروات خامنئي كفيلة بإخ��راج إيران من هذه الجائحة
التي تعصف بالجمهورية وخ ّلفت – بحسب المعارضة
متوف في  296مدينة إيرانية.
– 34200
ٍ
ال ش��ك في أن النظ��ام اإليراني وعبر م��ا يمتلكه من
أم��وال وثروات فاحش��ه تعود في أص��ل ملكيتها إلى
الش��عب اإليران��ي ،قادر حق�� ًا على صرف جزء بس��يط
ويس��ير من تلك الثروة والت��ي حددتها المعارضة في
 %10من ثروات خامنئي ،وهذا من ش��أنه أن ينقذ ما
تبقى من الش��عب اإليراني الذي يس��قط منهم مئات
وآالف ما بين مصابين أو متوفين جراء هذه الجائحة.
والنظام مطال��ب بالتصرف المنطق��ي والطبيعي في
مث��ل هذه الح��االت ،وه��و أن يتحمل مس��ؤولية هذا
الش��عب الذي يحكمه ،كما هو حال أي دولة ،وهو قول
العقل والمنطق ،فنظام أي دولة حاكمة هو المسؤول
عن مكافحة مثل هذه الجائحات ،والمس��وؤل عن حياة
ش��عبه وصحتهم وس��المتهم وأمنهم ،فهذه أبس��ط
القواع��د ألي نظام حاكم ،إال أن النظام اإليراني ،ال هو
س��مح لآلخرين بمس��اعدته ،مثل عروض المس��اعدة
الت��ي قدمتها الواليات المتحدة ،ومنظمة «أطباء بالد
ح��دود» ،وال هو عمل ما يلزم لمس��اعدة ش��عبه ،فأي
نظام حاكم هذا؟
بالتأكي��د نطلب م��ن اهلل تعالى الش��فاء والس��المة
للش��عب اإليراني ،ولبالدنا ول��كل الدول ،فدول العالم
تس��ير مع�� ًا لمواجهة ه��ذه الجائحة ،وندع��و النظام
اإليران��ي إلى التعق��ل والتفكير بمنط��ق واإلفراج عن
جزء بس��يط من األموال المكدسة لديه إلنقاذ شعبه
وليس شعب ًا آخر.

عندما يتعلق األمر بالصدق والمصداقية والدقة والموضوعية
والمنطقية والعقالنية والواقعية فإن النظام اإليراني بعيد جدًا
جدًا عن هذه المصطلحات

مساحات
البحرين في زمن جائحة
«كورونا» ..خسروا علينا المال

نبضات

منى علي المطوع
malmotawa2008@hotmail.com

واجبات صغيرة دؤوبة
فاطمة عبداهلل خليل
@FatemaAbdulla

المفكر الشركس��ي
«س��ئل ُ
وصلني قب��ل أيامُ :
جودت س��عيد :كيف تُبنى الحض��ارات؟ فأجاب:
تُبنى الحضارات بأداء الواجبات الصغيرة !» ،أكاد
أج��زم بالحكم على نهاية المش��اريع الضخمة،
م��ن خ��الل النظر ف��ي جد ّية الخط��وات األولى،
فنحن ال نستدل على إنشاء البروج المش ّيدة ،إال
بالنظر إلى قواعدها الضاربة« .أدومه وإن ّ
قل».
من الدروس التي تعلمتها في التنمية الذاتية
ما يتس��ق م��ع هذا ال��رأي وبقوة ،وق��د علمني
أحدهم قبل فترة بس��يطة قيمة  15دقيقة في
اليوم ألداء مهمة ما أو اكتساب مهارة أو تعلم
أمر جدي��د ،وكيف أن من خالل الجهد التراكمي
المتواض��ع تكون جمع��ت خالل الع��ام الواحد
عدداً من الساعات تعادل فص ً
ال دراسي ًا أو دورة
تدريبية.
 15دقيقة يومي ًا خالل عام واحد ،ستكون جيدة
لتطوير مهارات��ك في لغة معينة أو اكتس��اب
أساس��يات لغ��ة جدي��دة 15 ،دقيق��ة يومي ًا قد
تدرب��ك على برام��ج إلكترونية ل��م تكن تجيد
التعامل معها 15 ،دقيق��ة يومي ًا تقضيها في
ممارسة الرياضة ستكون مناسبة لبناء نشاطك
الجسدي 15 ،دقيقة يومي ًا من التأمل قد تجعل
يومك برمته مختلف ًا وأكثر هدوءاً وتنظيم ًا15 ،
دقيقة يومي ًا لقراءة القرآن تجعلك أكثر اتصا ًال
بربك وكتابه الكريم دون التعذر بضيق الوقت
لهجرانه.
ف��ي فترة مض��ت أردت أن أعكف على مش��روع
خ��اص وكان يتطلب الكثير من الجهد والوقت،
بينما أنا محاط��ة بالتزامات ال عد لها ،فوجدت
أنني ربم��ا لن أتمكن من إنجاز المش��روع كما
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أري��د لضي��ق وقتي ،ولك��ن نصيح��ة كهذه قد
تجعل��ك تعيد بناء كثير م��ن خططك المؤجلة
التي تعتقد أنها تتطلب جهداً ضخم ًا وتفرغ ًا،
ق��د ال تؤديه��ا ف��ي وقت قصي��ر ج��داً ،ولكنك
س��تكون ق��ادراً على أدائه��ا على نح��و منظم،
وس��تبهرك النتائ��ج بعد مرور فت��رة معقولة،
بينم��ا أن الجهد المب��ذول يومي ًا وكذلك الوقت
ال يذكران.
لو أردنا تطبيق أفكار كهذه ليس على مس��توى
اإلنج��از الف��ردي وحس��ب ،وإنما على مس��توى
اإلنجاز المؤسسي ،سواء المؤسسات االجتماعية
كالعائل��ة والمنظم��ات األهلي��ة المختلفة ،أو
على مستوى مؤسسات األعمال المختلفة .لعل
المش��كلة الرئيس��ة التي نواجهها أن البدايات
تكون دائم�� ًا قوية ومنطلقة وم��ن ثم تتراجع
اإلرادة وتتالشى ،لذلك نجد أحيان ًا التصريح عن
انط��الق برنامج معين أو مش��روع ،وبعد فترة
عما وص��ل إليه فال تجد
تتاب��ع النتائج وتبحث ّ
م��ا كان متوقع ًا ،بل أنه في بعض األحيان تجد
أن المش��روع ُركن على جنب وب��دأ العمل على
مش��روع آخر يحتفى بوهج بدايته هو اآلخر إلى
حين ،ولو طبقن��ا نظام المه��ام الصغيرة لكل
مش��روع على حدة من قبل كافة العاملين عليه
ألصبح اإلنجاز أكبر وأعظم.

هذا المقال نتمناه أن يكون توثيق ًا لكل من س��يبحث
عن ما حدث في مملكة البحرين خالل مواجهة جائحة
في��روس كورونا بعد س��نين طوال م��ع تأكيدنا مهما
كتبنا وقلنا لن نس��تطيع استحضار إال جزء بسيط مما
حدث وتم.
في زم��ن جائحة في��روس كورونا وأمام س��قوط دول
عظمى بالذات في جوانبها اإلنسانية وهي تتخلى عن
رعاياها وتس��اومهم في العالج والحصول على األدوية
وال تتخذ إجراءات جادة رغم التحذيرات المستمرة من
منظمة الصحة العالمي��ة حيث عاملوا هذا الوباء على
أنه مجرد إنفلونزا موس��مية عادي��ة فحدثت الكوارث
والمآس��ي التي راح ضحيته��ا األلوف م��ن مواطنيهم
وتفش��ى الداء بشكل صعب الس��يطرة عليه وانهارت
أجهزة صحية وطبية في بع��ض هذه الدول بالمقابل
تمي��زت دول كان��ت تمارس عليه��ا منهجية الحمالت
المضللة لتشويه سمعتها دولي ًا والتآمر عليها سنين
طوال منها دول الخليج العربي بالذات مملكة البحرين
والمملكة العربية السعودية واإلمارات والكويت حيث
أثبتوا للعالم الثوابت اإلنس��انية العظيمة التي تسير
عليها سياساتهم الحكيمة تجاه مواطني دولهم.
في زمن جائحة فيروس كورونا خطفت مملكة البحرين
األنظ��ار وهي تقوم بجهود اس��تباقية وخطوات كبيرة
في مكافحة فيروس كورونا وتتصدر المش��هد الدولي
واإلقليم��ي حيث نالت إش��ادة أممية ف��ي احتواء ومنع
انتش��ار فيروس كورون��ا وقد أثنى المكت��ب اإلقليمي
للش��رق المتوس��ط لمنظمة الصحة العالمية بجهود
مملك��ة البحرين وضمان الحفاظ على صحة وس��المة
جميع المواطنين والمقيمي��ن والبحرين كانت الثانية
عالمي ًا في نس��ب التعافي من فيروس كورونا واألولى
عربي ًا في االنضمام إلى اختب��ار التضامن لتجربة أول
لقاح .
ف��ي زم��ن جائح��ة في��روس كورون��ا قام��ت مملك��ة
البحرين بحصر أماك��ن تواجد المصابين والمخالطين
وأوج��دت تدابي��ر احترازية ووقائية كانت الس��بب في
حف��ظ س��المة اس��تقرار مجتمعه��ا وصحة ش��عبها
ومقيميه��ا وس��خرت إمكانياته��ا التقني��ة ف��ي إيجاد
تطبيق��ات إلكترونية لتعزيز ثقاف��ة المجتمع الواعي

بيانات الخبر

* اختالج النبض:
ق��د تب��دو المهم��ات والواجب��ات الصغيرة في
بادئه��ا ليس��ت ذات قيمة ،ولك��ن لنتذكر إنما
النار من مس��تصغر الش��رر ،وال يفت��ت األحجار
الكبيرة إ ّال قطرات الماء المتأنية الدؤوبة.

واس��تحدثت مراكز للع��زل والعالج تحت إش��راف فرق
طبي��ة متخصص��ة وع��ززت آلي��ات الرص��د والمراقبة
وقامت بع��زل المواطنين القادمين م��ن دول موبوءة
وس��خرت موازنات فلكية للعالج «تبلغ تكلفة الفحص
األول��ي  148دين��اراً ،حينما تم إج��راء أكثر من  76ألف
فح��ص أي ما يقارب مبل��غ  11248000ملي��ون دينار
بحريني» ،بحس��ب تقارير صحفية نش��رت في الصحف
الجمع��ة قبل الماضي ،وبعض التحركات أوجدت فيها
ميزانيات مفتوحة بتوجيه من س��مو ولي العهد قائد
فريق البحرين حفظه اهلل وبالمناس��بة فمشروع فريق
البحرين الوطني جاء قطافه خالل هذه األزمة العالمية
وبرزت أهميته في هذا المحك ليوصل رسالة أن هناك
م��ن كان يعمل بصمت س��نين طويل��ة ألجل البحرين
ومن خالل مش��اريع وطنية رائدة سيدرك مدى الحاجة
إليها المواطن والمقيم وقت األزمات والكوارث.
اهتم��ت مملكة البحري��ن بمواطنيها ف��ي كافة أنحاء
دول العالم وس��خرت الطائرات إلجالئهم وفق خطط
احترازي��ة وعب��ر مراحل متعددة أهمه��ا أجالؤهم من
دول تفش��ى فيها الوباء كإيران على سبيل المثال ولم
تبخل عليهم حتى بالمصروف حينما وجه جاللة الملك
حفظ��ه اهلل ورع��اه إدارة األوقاف الجعفري��ة بالتكفل
بتخصي��ص موازن��ة م��ن ميزاني��ة األوق��اف للتكفل
بمصاريفهم لحين عودتهم.
لقد تمي��زت وزارة التربي��ة والتعلي��م بإجراءاتها في
تطبي��ق نظ��ام التعل��م ع��ن ُبع��د وكان ذل��ك القرار
الصائب الصمام الذي حفظ سالمة الطلبة والطالبات
في مملكة البحرين من تفشي الوباء بينهم.
لقد قام شبابها ومواطنوها بالتطوع عندما فتح الباب
ألجل أن تبقى البحرين بلداً يقاوم هذا الوباء العالمي
وينتصر عليه ال يتفشى فيه وبلغ عددهم أكثر من 30
ألف مواطن ومواطنة ،وهناك منهم من قام بالمبادرة
بصناع��ة كمام��ات محلي��ة الصنع وتوزيعه��ا ،وهناك
مهندس��ون من حلبة البحرين الدولية قاموا بتصميم
أول جهاز تنفسي صناعي محلي الصنع.
هذه نقاط س��ريعة لقصة مملكة البحرين وإنجازاتها
ف��ي زم��ن جائحة في��روس كورونا ،حف��ظ اهلل مملكة
البحرين وقيادتها الحكيمة وشعبها الوفي.
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اآلراء واألفكار الواردة في هذه المقاالت تعكس آراء أصحابها
وحدهم ..وال تمثل بالضرورة رأيًا أو موقفًا رسميًا لجريدة «الوطن»
أو سياستها التحريرية

قطرة وقت

تنفس صناعي!..
فيصل الشيخ
@f_alshaikh

alshaikh.faisal@gmail.com

الحاجة أم االختراع ،مقولة تصدق دائم ًا ،حينما يحس اإلنس��ان
أنه بحاجة البتكار أمور تس��هل عليه حياته ،وأحيان ًا البد له من
القيام بش��يء ،ألن الوضع الحرج يحتم علي��ه التحرك ،والتاريخ
يثبت بأن إبداعات البشر طوال العصور كانت من خالل ابتكارات
خلقتها الحاجة.
في وضع مثل الذي نعايش��ه اليوم ،هن��اك حاجة ملحة البتكار
حل��ول ومعالجات بإمكانها المس��اهمة في التعام��ل مع وباء
كورونا ،سواء للحد منه ،أو التشافي منه ،أو القضاء عليه نهائيا.
ال��كل يبحث الي��وم عن «مصل» أو «ع��الج» معتمد ،من خالله
تتم معالجة الحاالت المصابة ،أو يمكن من خالل حقنه للناس
أن يجنبهم خط��ر اإلصابة ،وهذا هو االبت��كار أو االختراع األول
الذي يبحث عنه الجميع حول العالم.
لك��ن هن��اك حاجات ملح��ة معنية بعملي��ة إنق��اذ المصابين،
ومعالجة الناس ،ولو رأينا اليوم ما يحصل حول العالم سنجد أن
الحاجة الملحة تتمثل في مق��ام أول في عملية توفير األجهزة
الطبية المس��اعدة على إنقاذ الن��اس ،وتحديداً أجهزة التنفس
الصناعي ،خاصة في ظل خطورة الفيروس على الجهاز التنفسي
ل��دى المصاب ،والحاجة ألعداد كبيرة م��ن هذه األجهزة إلنقاذ
الناس.
إحصائيات الوفيات حول العالم بس��بب فيروس كورونا تش��ير
إلى أن الس��بب األول يعود لفشل الجهاز التنفسي على مقاومة
تأثي��رات الفيروس ،وع��دم القدرة على توفي��ر أجهزة التنفس
الصناع��ي للحاالت المصابة ،بحيث عددها أقل بكثير عن أعداد
المصابي��ن ،وهذا األمر برز للس��طح بش��كل كبير وب��ات مادة
إعالمية يومية ،ولعل أش��هر ما أبرزه اإلع��الم هو الجدل الدائر
بين عدد م��ن حكام الواليات األمريكية م��ع الرئيس األمريكي
نفسه بشأن نقص أجهزة التنفس الصناعي.
وس��ط هذه المعمع��ة ،ش��هدت البحرين مب��ادرة تحولت إلى
إنجاز جميل نفتخر به ،جاء من منطلق الحاجة لمجابهة تفشي
فيروس كورونا ،وعبر تصميم أول جهاز تنفس صناعي بحريني،
وأبط��ال ه��ذا اإلنجاز مهندس��ان يعم��الن في حلب��ة البحرين
الدولية ،هما كامل الطعان وطارق التاجر.
هذا إنج��از مهم البد وأن يس��لط عليه الض��وء ،وأن نفتخر به
في البحرين ،إذ رغم توفير حكوم��ة البحرين لكافة المتطلبات
واالحتياجات المعنية بمكافحة المرض ومعالجة المصابين به
«مجان�� ًا» ،وإجراء الفحوصات الطبي��ة هائلة العدد «مجان ًا» ،إال
أن الرغبة في المساهمة والبذل والعطاء وترك بصمة مؤثرة،
ه��ي س��مات يتميز بها اإلنس��ان البحريني ،وهي م��ا أفرزت لنا
جه��وداً عديدة ومبادرات إيجابية مث��ل هذه المبادرة ،في وقت
تقدر فيه البلد كل جهود أبنائها.

لتكن دعواتنا في شهر
رمضان ألبناء وبنات البحرين
في الصفوف األمامية أطباء
وممرضين وكوادر صحية
ورجال أمن الذين يصلون
الليل بالنهار لحماية البحرين
هيفاء عدوان

في زمن جائحة فيروس
كورونا خطفت مملكة
البحرين األنظار وهي تقوم
بجهود استباقية وخطوات
كبيرة في مكافحة فيروس
كورونا وتتصدر المشهد
الدولي واإلقليمي
منى علي المطوع

قد تبدو المهمات والواجبات
الصغيرة في بادئها ليست
ذات قيمة ولكن لنتذكر إنما
النار من مستصغر الشرر
وال يفتت األحجار الكبيرة
إ ّ
ال قطرات الماء المتأنية
الدؤوبة
فاطمة عبداهلل خليل

الرد القوي والمنطقي
واإلنساني يكون على القول
والفكرة والرأي والموقف
وليس على شخص القائل
وصاحب الفكرة والرأي
والموقف
فريد أحمد حسن

الرغبة في المساهمة والبذل
والعطاء وترك بصمة مؤثرة هي سمات
يتميز بها اإلنسان البحريني وهي ما أفرزت
لنا جهودًا عديدة ومبادرات إيجابية مثل
هذه المبادرة

شهر رمضان وجائحة «كورونا»
يوسف محمد أحمد بوزيد
إل��ى اآلن ،وال دول��ة اعترفت بحقيق��ة فيروس
كورونا ،أهو من صنع البش��ر ،فإذا كان من صنع
البش��ر ،فهو واحد من أس��لحة الدم��ار والحروب
الجرثومي��ة بين ال��دول الكبرى للتس��ابق فيما
بينها بالس��يادة عل��ى الكرة األرضي��ة برمتها،
ومن ثم االس��تيالء على ث��روات العالم الثالث،
في وقت غياب الضمير اإلنساني لضعف اإليمان
باهلل تعالى.
بتاري��خ  ،2020-4-19بثت إح��دى اإلذاعات ما
كنه وباء
مفاده ،أن أس��تراليا سألت الصين عن ِ
في��روس كورونا! ف��إذا لم يكن ه��ذا الوباء من
صنع البش��ر ،فهو عقاب من اهلل تعالى ،النتشار
الفس��اد بأنواعه ف��ي األرض ،وما أصاب بعض
الشعوب من ظلم من إخوانهم في اإلنسانية.
والقرآن الكريم ،تناول الكثير من العقوبات التي
حلت على األم��م الغابرة عندما كذبوا رس��لهم
فأهلك اهلل س��بحانه وتعال��ى المكذبين ،ونجا
الذين آمن��وا بقوته ،مثل ما أص��اب المكذبين
م��ن قوم نوح وعاد وثمود وصالح وفرعون ومن
كذب عيس��ى ابن مريم عليه وعلى جميع الرسل
السالم ،وكذلك سجل القرآن غزو أبرهة الحبشي
وقصده هدم الكعبة ،إذ أرسل اهلل عليه وجيشه
الذي تعاظمه ،ألن اهلل ال يحب المعتدين.
في الماض��ي أو الحاضر أو المس��تقبل المنظور
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عبارت��ان تكفيان للحكم على أي رد كتابي أو ش��فهي بأنه ضعيف وال قيمة له
وبأن كاتبه أو قائله ال يمتلك الحجة والدليل وأنه دون القدرة على المناقش��ة،
األول��ى اإلش��ارة إلى أصول الش��خص الذي يراد ال��رد عليه وانتق��اده ،والثانية
اتهامه بأنه يحصل من الحكومة على المال مقابل ما يكتب أو يقول.
التش��كيك في وطنية من يراد الرد عليه تأكي��د على ضعف الفاعل ،حيث القوة
تكمن في تمكنه من مناقش��ته في الذي كتبه أو قاله وليس في غير ذلك .هو
عب��ر عن رأيه في موض��وع معين ونظر إليه من زاوية معين��ة ،والرد ينبغي أن
يكون على ذلك الرأي وليس على شخصه.
أم��ا المتلقي فيري��د رأي القائم بالرد في الموضوع المثار وليس في الش��خص
ال��ذي أثاره وال أصوله ،فهذا أمر ال يهمه مثلما أن��ه ال تهمه مصادر دخله .ما
يريده المتلقي هو أن يتمكن من المقارنة بين الرأيين ليتخذ موقف ًا مع هذا أو
ذاك .هكذا يقول المنطق ،وهكذا هي الموضوعية.
بن��اء عليه يمكن القول ومن دون تردد بأن جل أو حتى كل الردود التي يكتبها
وينش��رها أولئ��ك الذين يعتبرون أنفس��هم «معارضة» و«ث��واراً» ال قيمة لها
وال تؤث��ر حت��ى في المنحازين إليهم أساس�� ًا ،فأي قيم��ة وأي تأثير لرد يتجاوز
الموضوع والموضوعية ويهتم بالحديث عن أصل وفصل ومدخول من يراد الرد
عليه؟
هذه إش��كالية مهمة ينبغي أن ينتبه إليها أولئك ألنها ببس��اطة تسيء إليهم
وتضعفه��م ،فالقوي وصاح��ب الحجة ال يتجه إلى السفاس��ف والتفاصيل التي
ال ته��م المتاب��ع وال تضيف إليه ش��يئ ًا .الق��وي يرد بالمنط��ق وبالدليل ويركز
عل��ى النقاط التي أثارها المراد الرد عليه .تلك العبارات تندرج في باب الس��ب
والش��تم الذي ال يلج��أ إليه إال من يعرف أنه يفتقد الحج��ة والمنطق وأنه دون
القدرة على المناقشة واإلقناع.
التش��كيك في وطنية اآلخر أمر س��هل ،وكذا اتهامه بحصوله على المال مقابل
ً
ما يكتب أو يقول أو تقصد اإلشارة إلى أصله وفصله واعتبار ذلك عيبا .لكن ألن
المتلق��ي ال يريد هذا وإنما يريد الرد المنطق��ي والموضوعي والمفحم على ما
كتب��ه ذاك أو قاله ،لذا فإنه يعتبر الرد ضعيف�� ًا ويعتبر الراد أضعف منه بل ال
يستحق االحترام.
الق��وي يرد عل��ى الفكرة والرأي ويبتع��د عن التعرض لش��خص صاحبهما وإال
اعتب��ر ضعيف ًا ودون القدرة على الرد .ال��رد إن لم يكن قوي ًا ومقنع ًا ال قيمة له
وال تأثير ،واألكيد أنه ال قيمة له وال لكاتبه أو قائله لو أنه احتوى على الس��ب
والشتم وترك أصل الموضوع واتجه إلى الحديث عن أصل وفصل ومصادر دخل
صاحب العالقة والتشكيك في وطنيته.
ف��ي اعتقادي أن أحد أبرز األس��باب الت��ي جعلت الكثيري��ن ينفضون من حول
أولئ��ك الذين يعتبرون أنفس��هم «معارض��ة وثواراً» هو أنه��م الحظوا عليهم
أنه��م يركزون عل��ى التوافه ويبتعدون عن أصل الموض��وع .يتركون الرد على
الرأي والفكرة والموقف ويضيعون وقتهم ووقت المتلقي في الحديث عن أصل
وفصل من يسعون إلى الرد عليه.
من األمور التي ينبغي أن يدركها أولئك أيض ًا أن هذا النوع من الردود يتضمن
قل��ة احترام للمتلقي ،حيث المتلقي يبحث عما يقنعه ويجعله يتخذ موقف ًا من
الذي أثاره ذلك الكاتب أو القائل وال يبحث عن غير ذلك .ترى ما الذي يستفيده
م��ن يتقدم للرد لو أنه تناول أصل وفصل ومصادر دخل من يس��تهدفه بالرد؟
وما الذي يمكن أن يضيفه بما تناول للمتلقي و«للمعارضة» و«الثورة»؟!
ال��رد القوي والمنطقي واإلنس��اني يكون على القول والفك��رة والرأي والموقف
وليس على شخص القائل وصاحب الفكرة والرأي والموقف.

بتعقيم األسواق والشوارع ،وأعمال جليلة أخرى،
تس��جل في س��جل الفري��ق الوطن��ي لمكافحة
في��روس كورونا بقيادة صاحب الس��مو الملكي
األمير س��لمان ب��ن حمد آل خليف��ة ولي العهد
نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس
ال��وزراء ،ف��كان النجاح والتوفي��ق حليفه وحليف
جميع أعضاء الفريق الوطني الذين نفخر ونعتز
بهم ،ونثن��ي عليهم ،كما دع��ا الفريق الوطني
إلى التقليل من الخروج من المنازل إال للضرورة
القص��وى ،مع أخذ االحتياط��ات الضرورية ،مثل
لبس الكمام��ات والقفازات ،وح��ث الجميع على
غس��ل اليدين بالماء والصاب��ون أو المطهرات
األخرى ذات الفعالية ،و ترك مسافة ال تقل عن
متر بين الشخص واآلخر.
وبما أننا في شهر رمضان الكريم ولنا فيه عادات
حميدة متوارثة جيل من بعد جيل ،ومن أهمها
ً
تجمع أفراد األسرة في البيت العود،
وعادة بيت
الج��د والج��دة ،أو األب واألم ،فمن أجل حمايتنا
جميع ًا فإن هذا اللقاء األس��ري الرمضاني الذي
ننتظره بش��غف وسرور س��نفتقده ،تحت شعار
إلزم بيتك «خل��ك في البيت» ،وسنتحس��ر على
ً
خاصة ص��الة التراويح،
الصلوات في المس��اجد
وص��الة الجمع��ة وخطب��ة الجمع��ة ،وحلق��ات
تحفي��ظ الق��رآن وتدري��س علوم��ه ،وحض��ور
المواع��ظ الديني��ة الت��ي تش��رف عليه��ا وزارة
العدل والش��ؤون اإلس��المية واألوقاف ،لكن لنا

بيانات الخبر

وغي��ر المنظ��ور أن اهلل تعالى ينص��ر المظلوم
بعدل��ه ول��و بعد حي��ن ،وأن اهلل لي��س بظالم
للعبيد.
وم��ن الصين ،اجتاح هذا الوب��اء وحل في بلدان
كثيرة ،وحصد من الن��اس ما حصد ،فهل يرجع
الناس إلى رش��دهم ،وتعم العدال��ة والتراحم،
وعطف اإلنسان على أخيه في اإلنسانية؟
وبالدن��ا الحبيبة الوادعة المؤمن ش��عبها ،حل
فيه��ا ه��ذا الوب��اء وبالدنا ليس فيه��ا ظلم بل
العكس هو الصحيح.
بفضل من اهلل عز وج��ل ،والخطوات واإلجراءات
واالحت��رازات الت��ي اتخذتها القيادة الرش��يدة
بالتعاون مع المواطنين المخلصين ،اس��تطعنا
محاص��رة في��روس كورون��ا ف��ي أضي��ق زاوية،
وتقلي��ل ضحاي��اه ،إال أن خطره ال ي��زال قائم ًا،
ففرض��ت الجهات المس��ؤولة مش��كورة العزل
الكلي في المحاجر لمعالجة المصابين ،والحجر
في المنازل ،وقامت بحمالت توعوية وإرش��ادية
للوقاي��ة من��ه ،بمن��ع الص��الة في المس��اجد،
والتجمع��ات المعت��ادة مث��ل حف��الت األفراح
والتع��ازي ،والنش��اط الرياض��ي ،وإغالق بعض
المحالت التجارية ودور الس��ينما ،حتى الحدائق
والسواحل طالها الحظر المحدود لسالمة وصحة
المواطني��ن والمقيمين ،وق��ام الفريق الوطني

الردود الضعيفة

ف��ي وزارة اإلعالم األمل المنش��ود ب��أن تجعل
الب��ث التلفزيون��ي واإلذاع��ي مكثف�� ًا وهذا ما
عهدناه فيها في هذا الشهر المبارك ،إذن صلوا
صلواتك��م وتراويحكم واس��تمعوا إل��ى خطبة
الجمع��ة في بيوتكم .وس��نفتقد موائد اإلفطار
في المس��اجد ،وهو ش��هر يتس��ابق في��ه أهل
البحرين بالصدقات ،س��نفقد ه��ذه الموائد في
المساجد ،وسنقول لمن ينتظر ،الزموا بيوتكم،
وس��تأتيكم وجبات إفطار صائ��م حيثما كنتم،
والزم��وا بيوتكم ،وإن ش��اء اهلل لن تنقطع هذه
العادة التعبدية هلل طاعة ،وهي باب من أبواب
تراحم المس��لمين ف��ي رمضان وغي��ر رمضان،
سنفتقد في رمضان مجالس أهل الكرم والجود
والنق��اء ،والتقاء األهل واألصدقاء الذين نتبادل
ح��ب بح��ب ف��ي اهلل ،وس��نفقد موائد
معه��م
ٌ
الغبقات .أق��ول للجميع ،تواصلوا بالهواتف ،وال
تعاتب م��ن لم يتصل بك ،فه��و معذور ،وأنت
إن ل��م تتصل به ،فأنت مع��ذور أيض ًا ،وأديموا
الود بينكم وحسن النوايا ،و«خليكم» في البيت،
وس��نفتقد وداع رمض��ان ،وس��نفتقد احتفاالت
األطف��ال بالقرقاع��ون ،وهم بأجمل لباس��هم
وقرقعتهم عل��ى الطب��ول وأهازيجهم المحببة
آت ب��إذن اهلل
إل��ى نفوس��نا ،لنصب��ر ،فالف��رج ٍ
تعالى ،وس��المتكم أوجب من كل ذلك ،س��ائ ً
ال
المولى جلت قدرته أن يحفظنا بحفظه من كل
سوء ومكروه.

بفضل من اهلل عز وجل والخطوات واإلجراءات واالحترازات
التي اتخذتها القيادة الرشيدة بالتعاون مع المواطنين
استطعنا محاصرة فيروس كورونا في أضيق زاوية

جاللة الملك يهنئ سراليون وتوغو وجنوب إفريقيا
بــمــنــاســبــة ذكـــــرى االســتــقــال
والـــيـــوم الــوطــنــي ويــــوم الــحــريــة
المنامة  -بنا

بعث عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة برقية تهنئة
إلـــى رئيـــس جمهوريـــة ســـراليون جوليوس مادا بيو؛ بمناســـبة ذكرى اســـتقالل
بالده.
كمـــا بعـــث جاللـــة الملـــك تهنئـــة إلـــى رئيـــس جمهوريـــة توغـــو فـــور إيســـوزيما
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غناسينغبي؛ بمناسبة اليوم الوطني لبالده.
وبعـــث عاهـــل البـــالد برقية تهنئة إلى رئيـــس جمهورية جنوب إفريقيا ســـيريل
رامافوزا؛ بمناسبة ذكرى يوم الحرية لبالده.

جاللة الملك

دعم رواتب  1779سائق أجرة وباصات ومعلمي سياقة

ســـمـــو رئـــيـــس الـــــــــوزراء يـــوجـــه لـــرفـــع تـــقـــريـــر ألداء اإلســــعــــاف الــوطــنــي

سمو رئيس الوزراء مترئسا ،بحضور سمو ولي العهد ،جلسة مجلس الوزراء عن بعد
المنامة  -بنا

تـــرأس رئيس الـــوزراء صاحب الســـمو
الملكـــي األميـــر خليفـــة بـــن ســـلمان آل

خليفـــة بحضور ولي العهـــد نائب القائد
األعلـــى النائـــب األول لرئيـــس مجلـــس

الـــوزراء صاحب الســـمو الملكـــي األمير
ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة اجتمـــاع

دفع الرواتب كاملة
لـ  524عاملة في
الروضات ودور
الحضانة لـ  3أشهر

 15مشروعا في
الطرق و 49في
الصرف الصحي و33
لقطاع المباني

 96مشروعا تنمويا
جار تنفيذها حاليا
بكلفة بنحو311
مليون دينار

منح وحدات سكنية
لالعبي المنتخب
الفائزين ببطولة
كأس الخليج

مجموع المناقصات
التي طرحت 32
مناقصة بكلفة 92
مليون دينار

مجلـــس الـــوزراء الـــذي عقـــد عـــن بُعـــد

بتقنية االتصال المرئي أمس ،وقد أدلى
األميـــن العـــام لمجلـــس الـــوزراء ياســـر

الناصر عقب الجلسة بالتصريح التالي:

أشـــاد صاحـــب الســـمو الملكـــي رئيـــس
الـــوزرا بمنجـــزات عمـــال البحريـــن فـــي

المســـيرة التنمويـــة وبدورهـــم في بناء
الوطـــن وتنميتـــه ،مثنيـــا ســـموه علـــى

جهود العمـــال وتنظيماتهم النقابية في
تحســـين بيئـــة العمـــل والمحافظة على

المكتســـبات العماليـــة التي تحققت في
العهـــد الزاهـــر لصاحـــب الجاللـــة الملك

حمد بن عيسى آل خليفة.

وبمناســـبة اليـــوم العالمـــي لحريـــة
الصحافـــة ،فقـــد أكـــد صاحـــب الســـمو
الملكـــي رئيـــس الـــوزراء علـــى دعـــم

الحكومة ومســـاندتها لحرية الصحافة؛

لكي تؤدي رســـالتها الســـامية في تنوير
الشـــعوب ونقـــل الحقائـــق للـــرأي العام؛
بوصفهـــا مـــرآة تعكـــس مـــا يمـــوج بـــه

المجتمع.

بعدهـــا ،وجـــه صاحـــب الســـمو الملكـــي

اإلســـعاف الوطنـــي مـــن حيـــث ســـرعة

فـــي

للمرضـــى

العاملـــة فـــي خدمـــات اإلســـعاف فـــي

بما يتناســـب مـــع الظروف االســـتثنائية

الوقـــت

المناســـب

رئيـــس الـــوزراء برفـــع تقريـــر ألداء

االســـتجابة ووصول خدمات اإلسعاف

والمصابيـــن وكفاءة ومســـتوى الكوادر

ظـــل الخطـــط التطويريـــة والتدريبيـــة

الحالية.

قرارات المجلس
بعـــد ذلك ،نظـــر المجلس فـــي الموضوعات

المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها
من القرارات ما يلي:

ســـجل تجاري أو معاش تقاعدي ،فيما قرر

قانـــون تملـــك مواطنـــي دول مجلـــس

مـــن خـــالل المذكـــرة المرفوعـــة مـــن وزيـــر

والتنميـــة االجتماعيـــة دون اســـتثناء على

مجموعـــه  422عاملة في ريـــاض األطفال

المبنيـــة واألراضـــي فـــي مملكـــة البحريـــن

العمرانـــي المناقصـــات التـــي طرحـــت

اإللكتروني لتقديم هذه الخدمات.

مجلـــس الـــوزراء دفـــع الرواتـــب كاملـــة لما

أوال :فـــي إطـــار تنفيـــذ أمر صاحب الســـمو

و 102عاملـــة فـــي دور الحضانـــة مـــن غير

السمو الملكي ولي العهد نائب القائد األعلى

االجتماعـــي مـــن خـــالل صنـــدوق العمـــل

الملكـــي رئيس الوزراء وتوجيهات صاحب
النائب األول لرئيس مجلس الوزراء بشأن
توســـيع دائـــرة المســـتفيدين مـــن برامـــج

الحزمـــة الماليـــة واالقتصادية باالســـتفادة

اليوم

مـــن البرامـــج التمويليـــة لصنـــدوق العمـــل

(تمكيـــن) في دعم بعض الفئـــات المتضررة

التاريخ

جـــراء الوضـــع الحالي من انتشـــار فيروس
كورونـــا (كوفيـــد ،)-19فقـــد قـــرر مجلـــس

الوزراء تخصيص محفظتين األولى لدعم

الخبر

 950من ســـواق ســـيارات األجرة وســـواق
النقـــل المشـــترك والباصـــات والحافـــالت

جهة النشر

بمبلـــغ ال يتجاوز  300دينار شـــهريا لمدة 3

أشهر ،والمحفظة الثانية لدعم  829مدرب

الصفحة

ســـياقة بمبلغ ال يتجاوز  300دينار شـــهريا
ولمـــدة  3أشـــهر علـــى أن ال يكـــون لديهـــم

العدد

تعديل مرسوم إنشاء
الرابط اإللكتروني
أكاديمية محمد بن
مبارك آل خليفة
برئاسة وزير الخارجية

المؤمـــن عليهم فـــي الهيئة العامـــة للتأمين
(تمكين) لمدة  ٣أشهر.

التعـــاون لـــدول الخليـــج العربيـــة العقارات
بحيث يتم التملـــك بأي من طرق التصرف

بيانات الخبر

وذلـــك بعـــد الحصـــول علـــى موافقـــة وزير

العـــدل والشـــؤون اإلســـالمية واألوقـــاف

ثانيـــا :وافق مجلس الوزراء على مشـــروع
محمـــد بـــن مبـــارك آل خليفـــة للدراســـات

واإلجـــراءات التـــي يصـــدر بتحديدهـــا

الدبلوماسية ،حيث يجيز التعديل تشكيل
مجلـــس أمنـــاء لألكاديميـــة برئاســـة وزيـــر

الخارجيـــة ،ويشـــكل مـــن ســـتة أعضاء من
منتســـبي وزارة الخارجيـــة وغيرهم يصدر

بتســـميتهم مرســـوم بناء على عرض وزير

الخارجية ،وذلك علـــى النحو الذي أوصت
بـــه اللجنـــة الوزاريـــة للشـــؤون القانونيـــة

والتشـــريعية وعرضها نائب رئيس مجلس
الوزراء رئيس اللجنة.

ثالثـــا :وافق مجلـــس الوزراء علـــى تعديل

الموافقة على توسعة
وتطوير مدرسة
جدحفص الثانوية
الصناعية للبنين

وأرســـيت في الربع األول من العام الجاري

المقـــررة قانونـــا أو بالوصيـــة أو بالميـــراث

وفـــي المناطـــق التـــي تحددهـــا اللجنـــة

مرســـوم بتعديل مرســـوم إنشـــاء أكاديمية

شـــؤون األشـــغال والبلديـــات والتخطيـــط

العليـــا للتخطيـــط العمرانـــي وفـــق القواعد

فـــي قطاعـــات الطـــرق والصـــرف الصحـــي

والمبانـــي ،حيث بلـــغ مجمـــوع المناقصات

التي طرحت  32مناقصة بكلفة  92مليون

دينـــار ،فيما أرســـيت  24مناقصة بكلفة 16

مليون دينار في القطاعات الثالثة.

خامســـا :وافق مجلس الوزراء على مذكرة

قـــرارات مـــن وزيـــر العـــدل والشـــؤون

ياسر الناصر

تفاهم بين اللجنة الوطنية للقانون الدولي

مشـــروع قانون وفق اإلجراءات القانونية

رابعـــا :تابـــع مجلـــس الـــوزراء ســـير العمـــل

للقانـــون الدولـــي اإلنســـاني بجمهوريـــة

المـــادة األولـــى من المرســـوم بقانـــون رقم

حاليـــا بكلفة نحـــو  311مليون دينـــار ،منها

دول مجلـــس التعـــاون لـــدول الخليـــج

مليـــون دينـــار ،و 49مشـــروعا فـــي قطـــاع

مملكـــة البحرين ،والذي عرضه وزير العدل

و 32مشـــروعا في قطاع المباني بكلفة 64

اإلسالمية واألوقاف ،وقرر المجلس إحالة
والدســـتورية إلـــى مجلس النـــواب بتعديل

فـــي  96مشـــروعا تنمويـــا جـــاري تنفيذهـــا

( )40لســـنة  1999بشـــأن تملـــك مواطنـــي

 15مشـــروعا في قطاع الطـــرق بكلفة 129

العربيـــة العقـــارات المبنيـــة واألراضـــي في

الصـــرف الصحي بكلفـــة  118مليون دينار،

والشؤون اإلسالمية واألوقاف.

مليون دينار ،كما استعرض مجلس الوزراء

مركز طوارئ في
كل محافظة يكون
قادرا على استيعاب
الحاالت الطارئة

تعديل قانون تملك
مواطني دول
مجلس التعاون
العقارات واألراضي

اإلنساني بمملكة البحرين واللجنة القومية
مصـــر العربية ،وتهدف إلـــى تعزيز التعاون
بيـــن اللجنتيـــن فـــي نشـــر الوعـــي بالقانون

الدولـــي وتدريـــب الفئات المســـتهدفة في

المؤسسات التعليمية المدنية والعسكرية.

سادسا :وافق مجلس الوزراء على اقتراح
برغبـــة مقـــدم مـــن مجلـــس النـــواب بشـــأن

توزيع الخدمـــات التي تقدمها وزارة العمل

دعم حكومي لحرية
الصحافة لتنوير
الشعوب ونقل
الحقائق للرأي العام

كافـــة المراكز التابعة لها ،وتفعيل التواصل
ســـابعا :وافق مجلس الـــوزراء على اقتراح
برغبـــة مقـــدم من مجلـــس النواب إلنشـــاء

مركـــز طـــوارئ متكامـــل فـــي كل محافظة

مـــن محافظات البحرين يكـــون قادرا على

استيعاب جميع الحاالت الطارئة.

ثامنا :وافـــق مجلس الـــوزراء على اقتراح
برغبـــة مقدم مـــن مجلس النواب لتوســـعة

وتطويـــر مدرســـة جدحفـــص الثانويـــة
الصناعيـــة للبنيـــن ،وكلـــف المجلـــس وزارة

التربيـــة والتعليم بـــإدراج ذلك ضمن خطة
الوزارة االنشائية.

تاســـعا :وافق مجلس الوزراء على اقتراح
برغبـــة بمنـــح وحـــدات ســـكنية لالعبـــي

منتخـــب البحريـــن الوطني الذيـــن أحرزوا
بطولـــة كأس الخليـــج العربـــي علـــى مـــن

تنطبـــق عليـــه شـــروط ومعايير اســـتحقاق

الخدمة اإلسكانية.

منجزات عمال البحرين
كبيرة في بناء
الوطن في العهد
الملكي الزاهر

مواجهة “كورونا” تتطلب عمال مشتر ًكا وتضام ًنا دول ًّيا
سمو رئيس الوزراء يشيد بإسهامات الجالية السريالنكية في نماء البحرين

المنامة  -بنا

تلقـــى رئيس الوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير خليفة
جمهوريـــة ســـريالنكا الديمقراطيـــة االشـــتراكية ماهينـــدا
وسبل تطويرها في مختلف المجاالت.

يمثلـــه انتشـــار جائحـــة فيـــروس كورونـــا المســـتجد فـــي
جمهوريـــة ســـريالنكا الصديقـــة فـــي التصـــدي لخطـــر هذه

مملكـــة البحرين .مـــن جانبه ،عبر رئيـــس وزراء جمهورية

ســـريالنكا الديمقراطيـــة االشـــتراكية ،عن تقديـــره العميق

خليفـــة وولي العهد نائـــب القائد األعلى

الفخفـــاخ؛ ردًا علـــى تهنئـــة ســـموهما له

مـــن رئيـــس الحكومة التونســـية إلياس
بمناســـبة ذكـــرى اســـتقالل الجمهوريـــة

التونسية الشقيقة.

 ...ويتلقيان شكر ملك تايلند

العالم ،مشـــيرًا ســـموه إلى مســـاندة مملكة البحرين لجهود

الجاليـــة الســـريالنكية في دعم وتيرة النمـــاء والتطور في

تلقـــى رئيـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو

حمد آل خليفة برقيتي شكر جوابيتين

صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن

المشـــترك والتضامـــن الدولـــي فـــي مواجهة التحـــدي الذي

بين البلدين من تطور مســـتمر ،مشـــيدًا ســـموه بإســـهامات

العهد يتلقيان شكر الفخفاخ

النائـــب األول لرئيـــس مجلـــس الـــوزراء

وأكـــد صاحب الســـمو الملكي رئيس الـــوزراء أهمية العمل

مـــع جمهوريـــة ســـريالنكا الصديقة ،ومـــا يشـــهده التعاون

سمو رئيس الوزراء وسمو ولي

الملكـــي األميـــر خليفـــة بـــن ســـلمان آل

راجابكسا ،تناول العالقات الثنائية بين البلدين الصديقين

الســـالمة والعافية .ونوه ســـموه بروابط الصداقة الوثيقة

local@albiladpress.com
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المنامة  -بنا

بن ســـلمان آل خليفة اتصاال هاتفيا أمس من رئيس وزراء

الجائحة ،متمنيا ســـموه لسريالنكا وشـــعبها الصديق دوام

03

سمو رئيس الوزراء

ماهيندا راجابكسا

لرئيـــس الـــوزراء صاحب الســـمو الملكي األميـــر خليفة بن

يعكـــس إيمـــان المملكة وتمســـكها بالقيم اإلنســـانية النبيلة

ســـلمان ال خليفة لمـــا تقدمه حكومة مملكـــة البحرين من

التي تجمع شـــعوب العالم .وأشـــاد رئيس وزراء جمهورية

تلقى رئيس الوزراء صاحب الســـمو

رعايـــة واهتمـــام بأبناء الجاليـــة الســـريالنكية المقيمة في

ســـريالنكا ،بالنجاحـــات التـــي تحققها مملكـــة البحرين في

الملكـــي األميـــر خليفـــة بـــن ســـلمان

المملكـــة ،ومـــا تتخـــذه المملكـــة مـــن إجـــراءات احترازيـــة

التصـــدي لجائحـــة فيـــروس كورونـــا المســـتجد ،متمنيـــا

آل خليفـــة وولي العهـــد نائب القائد

لحمايتهـــم وتقديم الرعايـــة الطبية والعالج الالزم لهم ،بما

للمملكة وشعبها الصديق كل الخير والنماء.

األعلى النائب األول لرئيس مجلس
الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي

المنامة  -بنا

األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفة
برقيتـــي شـــكر جوابيتين مـــن ملك

تايلنـــد ماهـــا فاجیـــر الونجكـــورن؛

ردا على تهنئة ســـموهما له بمناسبة

اليوم الوطني لمملكة تايلند.

 35.7مجمـــــوع مســــــاهمـــــات “فينــــــا خيـــــــر”
مليون دينار

نـــاصـــر بـــن حــمــد لــلــمــشــاركــيــن فـــي الــحــمــلــة :حــولــتــم األقــــــوال إلــــى أفــعــال
وتابـــع ســـموه “نقـــدر الجهـــود الحثيثـــة

صحـــة المواطنيـــن والمقيميـــن علـــى رأس

المنامة  -بنا

أشـــاد ممثل جاللة الملك لألعمال اإلنسانية
وشـــؤون الشـــباب مستشـــار األمـــن الوطني
رئيـــس مجلـــس أمنـــاء المؤسســـة الملكيـــة
لألعمـــال اإلنســـانية ســـمو الشـــيخ ناصر بن
حمـــد آل خليفـــة بالتجـــاوب الكبيـــر الـــذي
أبـــداه المواطنيـــن والمقيميـــن والشـــركات
والمؤسســـات مـــع الحملـــة الوطنيـــة “فينـــا
خيـــر” ،التـــي جـــاءت تجاوبًا مـــع المبادرات

للحكومـــة برئاســـة رئيس الـــوزراء صاحب

األولويـــات ،وأمـــر بتخصيـــص ميزانيـــة

الســـمو الملكـــي األمير خليفة بن ســـلمان آل

كبيـــرة لحماية اإلنســـان واالقتصاد الوطني

خليفـــة ومـــا يقـــوم بـــه فريـــق البحريـــن من

من هـــذا الفيـــروس ،لتكون البحريـــن رائدة

جهود وطنية بقيادة ولي العهد نائب القائد

فـــي التصدي لوبـــاء كورونا على المســـتوى

األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء

العالمي.

وقال سموه “نتقدم باسم جميع المواطنين

صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان

بخالـــص الشـــكر والتقديـــر إلـــى قائـــد هـــذا

الحتواء ومنع انتشـــار وباء كورونا (كوفيد

بـــن حمـــد آل خليفـــة ،الـــذي يعمل بـــكل جد

والمقيميـــن علـــى أرض مملكتنـــا الغاليـــة

 )19فـــي المملكـــة ،عبـــر تطبيـــق المعاييـــر

الوطـــن وراعيـــه ســـيدي صاحـــب الجاللـــة

الكبيـــرة التـــي أطلقها عاهل البـــالد صاحب

الملـــك الرئيـــس الفخري للمؤسســـة الملكية

لحفـــظ ســـالمة مملكـــة البحريـــن وجميـــع

كبيـــر لحفـــظ صحـــة وســـالمة المواطنيـــن

بدايـــة ظهـــور فيـــروس الكورونـــا ،إذ وضـــع

مملكة البحرين الســـمعة المميزة واإلشـــادة

الجاللـــة الملـــك حمد بن عيســـى آل خليفة،

لألعمال اإلنسانية على ما يوليه من اهتمام

مـــن عليها مـــن المواطنيـــن والمقيمين ،منذ

والمقيميـــن في مملكة البحرين ،ما أكســـب

سمو الشيخ ناصر بن حمد

الدوليـــة واإلجـــراءات االحترازيـــة كافـــة؛

لمواجهة الفيروس”.

ســـمو الشـــيخ خليفـــة بـــن علـــي بـــن

خليفـــة آل خليفة ،والتي بلغت عدد
 60جهـــازا محمـــوال تلبيـــة لمبـــادرة

المؤسسة المبرة لدعم الطلبة.

ويأتـــي هـــذا التبـــرع تأكيـــدا لـــدور
المجتمعيـــة

الشـــراكة

والتعـــاون

المثمـــر مـــع مختلـــف مؤسســـات
المجتمـــع المدنـــي التـــي تقـــع ضمن

نطـــاق المحافظـــة ،والتـــي تعزز من

المبرة الخليفية تتسلم الدفعة الثانية من األجهزة المحمولة التي تبرع بها سمو محافظ الجنوبية

دور المشـــاركة والتعـــاون اإليجابي
فـــي مثـــل هـــذه المبـــادرات التـــي

تؤكـــد على االهتمـــام بطلبـــة أهالي

المحافظة.

وقـــد تقدمـــت مؤسســـة المبـــرة

الخليفيـــة بالشـــكر الجزيـــل إلـــى
محافـــظ الجنوبيـــة ســـمو الشـــيخ

خليفة بن علي بن خليفة آل خليفة

بيانات الخبر

على هـــذه اللفتة الكريمـــة واهتمام
ســـموه الالمحدود لدعـــم المبادرات

االجتماعيـــة والخيريـــة التـــي تعود

العدد

الرابط اإللكتروني

بالنفع على أفراد المجتمع ،مؤكدين
ما تقوم به المحافظة الجنوبية من

دور رائد في التواصل المســـتمر مع
كافة شرائح المجتمع.

جاء ذلك بحضور الرئيس التنفيذي
لمؤسســـة المبـــرة الخليفيـــة صبـــا

ســـيادي ،ومديـــر إدارة البرامـــج

االجتماعيـــة

وشـــؤون

المجتمـــع

بالمحافظـــة الجنوبيـــة محمد الفاو،

والشـــيخ أحمد بن حمود آل خليفة
من مكتب ســـمو محافظ الجنوبية،

وعدد من المسؤولين.

مؤسسة.

وأفـــاد الســـيد أن الحملـــة ســـتنتهي بتاريخ

راجيـــا من المســـاهمين االنتهاء
 30أبريـــل،
ً

ومـــن جانبه ،أعرب األمين العام للمؤسســـة

عن خالص شكره وامتنانه إلى سمو الشيخ

حســـب الخطـــة المقترحـــة ،مشـــيدًا بجميع

الملكية لألعمال اإلنســـانية مصطفى السيد
ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفـــة علـــى مبادرتـــه

الكريمـــة بتدشـــين حملـــة “فينا خيـــر” ،التي

حظيت بتجاوب متميز من قبل المواطنين

والمقيمين والشركات والمؤسسات والبنوك

السامية لجاللته”.

التـــي تبـــرع بهـــا محافـــظ الجنوبية

من أربعين ألف مساهم وأكثر من خمسمائة

من تحويل مســـاهماتهم قبـــل موعد انتهاء

االجتماعـــي ،مشـــيدًا بهـــذا التجـــاوب

الدفعة الثانية من األجهزة المحمولة

الصفحة

هي خير برهان على أنه #فينا_خير”.

الماليـــة فـــي الحملـــة  35,737,746دينـــارا،

منظمة الصحـــة العالمية بفضل التوجيهات

أطلقهـــا عبـــر حســـابه فـــي موقـــع التواصل

المنامة  -بنا

جهة النشر

وقد حولتم األقوال إلـــى أفعال ،وجهودكم

على المســـتويات اإلقليمية والدولية ومنها

ســـلمت مؤسســـة المبـــرة الخليفيـــة

الخبر

البحريـــن بتكاتفكـــم كمواطنيـــن ومقيمين،

وقال ســـمو الشيخ ناصر في التغريدة التي

بلــغ عددها  60جهــازا محموال تلبيــة لمبادرة “المبــرة الخليفية”

التاريخ

والشـــركات والمؤسســـات “تفتخـــر مملكـــة

مســـاهمة بدعم الجهـــود الوطنيـــة للتصدي

تسلم ثاني دفعات تبرعات سمو الشيخ خليفة بن علي

اليوم

والمســـاهمة مـــن المواطنيـــن والمقيميـــن

فيمـــا بلغ عدد المســـاهمين مـــن األفراد أكثر

لفيروس كورونا ،إذ بلغ مجموع المساهمات

الحملة ،ليتم التخطيط لصرف المساهمات
المســـاهمين فـــي هذه الحملـــة ،التي جاءت
تلبيـــة لرغبتهـــم ومطالبتهـــم الصادقـــة فـــي

الحصـــول علـــى شـــرف المشـــاركة والتبـــرع

وتقديـــم الدعم للجهـــود الوطنيـــة للتصدي

لفيـــروس كورونـــا ،والمســـاهمة فـــي تأمين
االســـتقرار االجتماعـــي والصحـــي فـــي

المملكة.

06

local@albiladpress.com

الثالثاء  28أبريل  5 - 2020رمضان  - 1441العدد 4214

جاسم اليوسف

jasim.abdulla@albiladpress.com

عنفوان

والة األمر في السعودية عزوتنا
 Ûلم تمض ســوى ســويعات تعد على أصابع اليد الواحدة من الرســالة الصوتية
التي انتشرت في جميع أنحاء السعودية من قبل المواطن البحريني يوسف

من ســكنة قرية المالكية ،ناشــد فيها الجهات المختصة بإيجاد مسكن مؤقت
في ظل إغالق جسر الملك فهد كإجراء احترازي لمواجهة تداعيات فيروس

كورونا ،حتى تفضل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل
سعود في إصدار توجيهاته الكريمة بحل مشكلته على الفور.

 Ûالفزعة الســعودية للضيف ليســت مســتغربة على أهلنا هناك ،فبمجرد انتشــار
الرســالة الصوتيــة هــب أهــل الســعودية فــي المنطقة الشــرقية ،مــكان وجود
يوســف المؤقــت لظــروف خاصــة ،هبــة رجــل واحد وغــرق هاتفه بســيل من

المكالمــات التــي تفيض منها مشــاعر الخجل لمــكارم الضيافة الحاتمية ألهل

السعودية “حياك عندنا يا اخوي .أنت بين أهلك وربعك”.

 Ûالمواطن الملكاوي ارتقت أعلى درجات مســتويات الســعادة لديه عندما أتى
إليــه وكيــل إمــارة المنطقــة الشــرقية الــذي قــال له حرفيــا “آتيت لــك مفوضا

من ســيدي خادم الحرمين الشــريفين وولي عهده بعد أن وصلت مناشــدتك

اليهما ،للعمل على تسوية جميع األمور لحين عودتك إلى بالدك سالما”.

 Ûلــم يســتطع يوســف ان يكتــم دموع احتضــان همومه من قبــل والة األمر في
الســعودية ،الذيــن ال يرضيهــم أبــدً ا ان يضــام ضيــف علــى أرضهــا ،فمــا بالــك
والضيف هو ابن عمومتهم البحريني.

 156دينا ًرا المدفوعات اإللكترونية العام الماضي

محمــد بــن مبــارك 40 :خدمــة متكاملــة ســنويا تقدمهــا البوابــة الوطنيــة
مروة خميس

أشـــار نائب رئيس مجلس الوزراء سمو

اإللكترونيـــة بنســـبة  % 29مـــن 120

أن مملكـــة البحريـــن اتخـــذت خطـــوات

دينار في .2019

الشـــيخ محمد بن مبـــارك آل خليفة إلى

مهمة في مجـــال تعزيز التحول الرقمي
واالســـتفادة من التقنيـــات الحديثة في
القطـــاع العـــام ،خصوصـــا التطويـــر في

الخدمات المقدمة للمواطن ،فقد عملت

هيئة المعلومات والحكومة اإللكترونية
بالتنســـيق مـــع الجهـــات الحكومية على

تقديم العديـــد من الخدمات إلكترونية،
إذ يتـــم تقديـــم أكثـــر مـــن  400خدمـــة
بمعـــدل  40خدمـــة متكاملة ســـنويا عبر
قنـــوات عـــدة هـــي البوابـــة الوطنيـــة،

وســـاهم هـــذا التحـــول الرقمـــي بتقديم
الخدمـــات فـــي تبســـيط اإلجـــراءات

الحكومية ،وإلغاء الحضور الشـــخصي،
وزيـــادة ســـرعة إنجـــاز الخدمـــات

الحكوميـــة بنســـبة  ،% 74وتوفيـــر في

التكلفة بنســـبة  ،% 88وتحســـين األداء

الحكومي عموما.

فـــي  2018إلـــى  1.6ملیـــون معاملة في

 2019إضافـــة إلـــى ارتفـــاع المدفوعات

محرر الشؤون المحلية

أعـــرب النائـــب يوســـف الـــذوادي عـــن
خالـــص تقديـــره وامتنانـــه لرئيـــس
الـــوزراء صاحب الســـمو الملكـــي األمير
خليفـــة بن ســـلمان آل خليفة لدعم عدد
مـــن القطاعـــات والمشـــاريع الصغيـــرة
المتضررة جـــراء أزمة جائحة “كورونا”،
وتخصيص محافظ مالية تدعم رياض
األطفال وسواق سيارات االجرة والنقل
المشترك والباصات ،ومدربي السياقة.

والباصـــات والحافـــالت بمبلغ ال يتجاوز
ً
شهريا  3أشهر ،والثانية لدعم
 300دينار
 829مدرب سياقة بمبلغ ال يتجاوز 300
دينـــار شـــهريا ،ولمـــدة  3أشـــهر علـــى أال
يكـــون لديهـــم ســـجل تجـــاري أو معاش
تقاعـــدي ،إضافة لقرار مجلـــس الوزراء
دفـــع الرواتـــب كاملة لمـــا مجموعة 422
عاملـــة فـــي ريـــاض األطفـــال و 102في

وثمـــن قرار مجلس الـــوزراء بتخصيص

دور الحضانـــة مـــن غير المؤمـــن عليهم

محفظتين األولى لدعم  950من سواق

في الهيئة العامة للتأمين االجتماعي.

التكنولوجيـــة الرقميـــة الحديثـــة فـــي
مختلـــف القطاعات الحكوميـــة ،إلى أنه

توجـــد خطـــط فردية متعلقـــة بمجاالت
وتقنيـــات محـــددة ضمن القطـــاع ،وهي
خطـــط بمجـــال الحوســـبة الســـحابية،

ومجال التحول الرقمي في مؤسســـات
الدولـــة ،ومجـــال تقنيـــات الـــذكاء

االصطناعي.

وأردف أن البحريـــن اعتمـــدت سياســـة
الحوســـبة الســـحابية بعـــد إقرارهـــا
مـــن اللجنـــة العليـــا لتقنيـــة المعلومـــات

واالتصـــاالت فـــي يونيـــو  ،۲۰۱۷وكانت

أول دولة على مســـتوى الشرق األوسط
تعتمـــد هذه السياســـة ،ووقعت المملكة

االرتفـــاع المطـــرد فـــي عـــدد المعامالت

كانــوا علــى نفــس طينتنا وطباعنا العربية األصيلة وعرقنا المشــترك الضارب

ســـيارات األجرة وسواق النقل المشترك

البحريـــن

فـــي

تبنـــي

التقنيـــات

منطقة الشرق األوسط ،حيث استفادت

بنســـبة  % ۲۲مـــن  1.3ملیـــون معاملـــة

الذوادي :نقدر قرار الحكومة دعم قطاع النقل والروضات

للنائـــب عبـــدهللا الـــذوادي عـــن خطـــط

ولفت إلى إقبـــال المواطنين والمقيمين

 Ûوالحــق أن لقصــة يوســف واخوتــه الســعوديين عبرة مفادها أننــا كخليجيين

في شبه الجزيرة العربية ،فعاش الوطن وعاشت عزوتنا السعودية.

وأشـــار فـــي رده علـــى ســـؤال برلمانـــي

إلنشـــاء مراكـــز البيانـــات ،إذ أصبحـــت

على االســـتفادة من الخدمات من خالل

وعــرب لــن نجــد مــن يرفع عنا اشــتداد الضيــم والقهر في ديــار الغربة ،إال من

مليـــون دينار في  2018إلى  156مليون

مقـــرا لمركز بيانات شـــركة أمـــازون في
مـــن وجود شـــركة خدمات أمـــازون في
تطوير نظام الضرائـــب الوطني ،ونظام

الضمان الصحي وتشغيل مجموعة من

عبدالله الذوادي

سمو الشيخ محمد بن مبارك

األنظمة التعليمية للمملكة.

منهـــا برنامـــج “ثقـــة” ألمـــن المعلومـــات،

وأردف أن هيئـــة المعلومات والحكومة

وإنشـــاء مجموعـــة مـــن متخصصـــي

اإللكترونيـــة عملـــت علـــى اســـتخدام

األمـــن اإللكترونـــي باســـم “صقـــور أمـــن

البيانـــات الضخمـــة لمكافحـــة فيـــروس

المعلومـــات” والذي يهدف إلى التواصل

كورونـــا مـــن خـــالل تطبيـــق “مجتمـــع

المســـتمر والتعـــاون بيـــن الجهـــات

واعي”؛ لتكـــون البحرين في ريادة دول

الكتشـــاف والحـــد مـــن أي تهديـــدات

العالـــم فـــي هذا المجـــال ،وقامـــت على

لألمن السيبراني ،وإعداد خطة من قبل

تقديـــم التدريـــب الـــالزم والممـــول مـــن

فريـــق االســـتجابة لطـــوارئ الحاســـوب

قبل الحكومة للتقنيات السحابية لدعم

التابـــع لمملكـــة البحريـــن تتضمـــن

التحـــول إلـــى االعتمـــاد على الحوســـبة

دراســـات وتوصيات تساهم في تطوير

السحابية.

األمـــن الســـيبراني ،وتقييـــم مســـتوى

وفـــي مجـــال خطـــط مملكـــة البحريـــن

أمـــن المعلومـــات الخدمـــات ومواقـــع

فـــي مجـــال األمن الســـيبراني ،ذكـــر أنه

الحكومة اإللكترونية للحد من تعرضها

تـــم إطـــالق مجموعـــة من المشـــروعات

لالختراقـــات األمنيـــة والحفـــاظ علـــى

والبرامـــج لتعزيـــز األمـــن الســـيبراني

سريتها.

“الصحة” تصنع  5آالف كمامة لتوزيعها على موظفيها
المنامة  -وزارة الصحة

قام قسم األقمشة بإدارة الخدمات
المســـاندة فـــي وزارة الصحـــة
بإطـــالق مبـــادرة تطوعيـــة لصناعة

الكمامـــات القطنيـــة ،والتـــي تأتـــي
تزامنـــا مـــع الجهـــود والمبـــادرات

الوطنيـــة الرامية للحد من انتشـــار

فيروس كورونا كوفيد .-19

وأوضحت الوكيل المساعد للموارد

والخدمات بـــوزارة الصحة فاطمة
األحمـــد أنـــه تقدم قســـم األقمشـــة
فـــي إدارة الخدمـــات المســـاندة

بفكرة صناعـــة  5000كمام للتوزيع
مجانـــا علـــى الموظفيـــن العامليـــن

فـــي ديـــوان الوزارة فقـــط والتي ال

تتعامل بشكل مباشر مع المصابين
بالفيروس.

التوجيهات الملكية حفظت قوت آالف األسر البحرينية

أصــحــاب شــركــات تــجــاريــة :الـــرواتـــب الــثــاثــة أثــلــجــت صـــدور الــمــوظــفــيــن وأصــحــاب العمل

المنامة  -بنا

عاليا التوجيهات الملكية السامية
حيّ ا أرباب عمل وأصحاب شركات تجارية
ً
لعاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة بتكفل الحكومة

بدفــع رواتــب المواطنيــن البحرينييــن العامليــن فــي القطــاع الخــاص ألشــهر
ً
وفقــا لمــا هــو مســجل لــدى الهيئــة العامة
أبريــل ومايــو ويونيــو للعــام 2020
للتأمين االجتماعي.

وأكدوا فـــي تصريحات خاصة لوكالة

كل مـــا يتعلـــق بالتعامـــل مـــع جائحـــة

الملكيـــة الســـامية أثلجـــت صـــدور

ولغايـــة وقتنـــا هذا ،فلـــم يقتصر األمر

أنبـــاء البحريـــن (بنـــا) أن التوجيهـــات

الجميـــع من موظفين وأصحاب عمل،

خصوصـــا أن دعـــم رواتـــب القطـــاع
الخـــاص ســـيضمن اســـتقرار الوظائف

آلالف المواطنيـــن ويحافـــظ علـــى

مستوى معيشة األسر البحرينية ،إلى
جانـــب تعزيـــز قـــدرة أصحـــاب العمل
علـــى التعامل مع التبعات االقتصادية

لفيروس كورونا (كوفيد .)19

وأجمعـــوا علـــى أن جميـــع الشـــركات
الكبيـــرة

والمتوســـطة

(كوفيـــد  )19منذ شـــهر ينايـــر الماضي
على الجوانب االقتصادية ،بل شملت
جميـــع الجوانب األخـــرى االجتماعية

واإلنســـانية والصحيـــة ،ولألســـف
ً
دوال متقدمـــة تعانـــي اقتصاديـــا
نـــرى
وصحيـــا ،بينمـــا تمكنـــت البحريـــن
مـــن التعامـــل مـــع الوضـــع بخطـــوات

مدروسة.

الحفاظ على زخم االقتصاد الوطني

والصغيـــرة

على صعيد متصل ،قال عضو مجلس

هـــذه البادرة الملكية الســـامية ،والتي

خالـــد األميـــن ،إن التوجيهات الملكية

(كوفيـــد  )19وتســـهم فـــي اســـتقرار

الضغـــوط الماليـــة على جميـــع التجار

الحجم اســـتفادت استفادة كبيرة من

إدارة شـــركة علـــي راشـــد األميـــن،

من شـــأنها أن تحد مـــن تبعات جائحة

جـــزءا كبيـــرًا مـــن
ً
الســـامية خففـــت

مجتمـــع األعمـــال البحرينـــي في هذه

علـــى اختـــالف أحجـــام تجارتهـــم

اليوم

التاريخ

الظروف االستثنائية.

وأعمالهـــم ،مشـــيرًا إلـــى أن هـــذه

جنبت اآلالف الجلوس في بيوتهم

وعرفان من الجميع.

الخبر

التوجيهـــات الملكية هـــي محل تقدير

وقـــال الرئيـــس الفخـــري لمجموعـــة

وأوضـــح األميـــن أن دعـــم معاشـــات

إن التوجيهات الملكية الســـامية فيها

فـــي المحصلـــة النهائيـــة لصالـــح دعم

جهة النشر

اســـتثمارات الزيانـــي خالـــد الزيانـــي،
حكمة وبعـــد نظر في كيفيـــة التعامل

الصفحة

مـــع مختلـــف الظـــروف ،الفتـــا إلى أن

التوجيهـــات الملكيـــة ضربـــت عيـــن

العدد

الصـــواب والحنكـــة فـــي الحفاظ على
قـــوت آالف األســـر البحرينيـــة؛ بفضل

العامليـــن فـــي القطـــاع الخاص يصب
الـــدورة االقتصاديـــة والحفـــاظ علـــى
زخـــم االقتصـــاد الوطنـــي فـــي هـــذه

األحـــوال االســـتثنائية التـــي رافقـــت

عالميا.
انتشار فيروس كورونا
ً
وأضـــاف األميـــن “هـــذه التوجيهـــات

الرابطمعاشات أرباب األسر
اســـتمرار صرف
اإللكتروني

الملكيـــة الطيبـــة ليســـت بغريبـــة على

وأكد الزياني أن األوامر الملكية جنبت

ملـــك القلـــوب الـــذي لطالمـــا وضـــع

اآلالف الجلوس في منازلهم بال عمل،

مصلحـــة المواطنيـــن علـــى رأس

مـــا يجعل مملكة البحريـــن فريدة في

األولويات ســـواء فـــي أحلك الظروف
أو فـــي األحـــوال االعتيادية ،وحرصه

العاملين في القطاع الخاص.

تجربتها في دعـــم مواطنيها العاملين
ً
مضيفا أن مملكة
في القطاع الخاص،
البحرين ولله الحمد كانت ســـباقة في

الدائـــم علـــى ضمـــان ديمومـــة النمـــو

االقتصـــادي ،وكلنا تفاؤل بأن تســـاهم

التوجيهـــات الملكيـــة في خوض غمار

خالد الزياني

رامز العواضي

هـــذه الظـــروف الخارجة عن ســـيطرة

الجميع بشكل مريح وبأقل الخسائر”.

أكرم مكناس

والمتوســـطة التـــي تشـــكل عصـــب

االقتصاد وشريان نشاطه األكبر.

لفتة كريمة من قائد استثنائي

مجتمع األعمال في البحرين محظوظ

وقال رئيس مجلـــس إدارة مجموعة

بدوره ،أشـــاد رئيس مجلس إدارة

المبـــادرة الملكيـــة النبيلـــة تعتبـــر لفتة

بالتوجيهـــات الملكيـــة الســـامية

“ترافكـــو” إبراهيـــم زينـــل إن هـــذه
كريمـــة مـــن ملـــك عُ ـــرف عنـــه حرصه
الكبيـــر على حماية وطنه وشـــعبه من

مجموعـــة “رامز” ،رامـــز العواضي،
بدعـــم رواتـــب العامليـــن فـــي
القطـــاع الخـــاص ،لتشـــكل بارقـــة

بيانات الخبر

جميع األزمات والظروف االستثنائية
علـــى غـــرار جائحـــة كورونـــا للحفـــاظ

على الزخم االقتصادي.

ولفـــت زينـــل إلـــى أن التوجيهـــات

الملكية الســـامية تأتـــي في وقت في
بالغ األهمية بالنســـبة لمجتمع األعمال
فـــي القطـــاع الخـــاص ،والـــذي يواجه

ظروفـــا اقتصاديـــة اســـتثنائية مـــع
معانـــاة عـــدد كبير من رجـــال األعمال

والمســـتثمرين مـــن فتـــور الحركـــة

التجارية بسبب فيروس كورونا.

وبيـــن زينـــل أن هـــذه اللفتـــة الكريمة

من لـــدن جاللته ستســـاهم في تقليل

آثار كورونـــا االقتصادية على القطاع

الخاص كثيرا في هذه األشهر الصعبة
علـــى الجميـــع؛ حتـــى يتمكـــن صاحب

العمـــل من ترتيـــب أوراقه ،ونأمل بعد
زوال هـــذه الغمة أن تعـــود األمور إلى

طبيعتها في القريب العاجل.

وجـــدد زينـــل تأكيـــده أن الدعـــم
الحكومـــي لرواتـــب البحرينييـــن فـــي

القطاع الخاص سيســـهم فـــي التغلب
علـــى الكثيـــر مـــن التحديـــات لضمـــان

اســـتمرار العمل التجـــاري ،ويعزز دور
قطـــاع كبير من المؤسســـات الصغيرة

أمل لمجتمع األعمـــال في المملكة
وجميـــع الشـــركات والمؤسســـات

الكبيرة والمتوسطة والصغيرة.
وذكـــر

العواضـــي

الحكومـــي

أن

لمعاشـــات

الدعـــم

القطـــاع

الخـــاص أعطـــى الشـــركات علـــى
اختـــالف أحجامهـــا دفعـــة ماليـــة

ومعنويـــة كبيـــرة ،ممـــا ينـــم عـــن

اهتمام كبير وإدراك منقطع النظير

الحتياجـــات

مجتمـــع

األعمـــال

والقطاع الخـــاص بجميع مكوناته

ودعم التاجر الكبير والصغير على

السواء هذه الظروف االستثنائية.
ولفـــت العواضـــي إلـــى أن مجتمع
األعمـــال فـــي البحريـــن محظـــوظ

ومبـــارك بوجـــود قيـــادة تســـعى

دومً ـــا لضمان ســـالمة ورفاه عيش
مواطنيهـــا ،جاعلة عينها الســـاهرة

وجميع مقدراتها مســـخرة لخدمة

جميع من يعيش على هذه األرض
المباركة.

خالد األمين

عبدالحكيم الخياط

مجلـــس الـــوزراء علـــى إيالئهـــم

اهتمامً ا غير محدود في مســـاندة
الجميع.

الخـــاص لمـــا فيه مصلحـــة البحرين

وشعبها”.

توفير عشرات الماليين للشركات
في السياق ذاته ،قال رئيس مجلس

بـــدوره ،وصـــف رئيس مجلـــس إدارة

التجارية ،عبدالحكيم الشـــمري ،إن

أكـــرم مكنـــاس ،التوجيهـــات الملكيـــة

إدارة مجموعة عبدالحكيم الشمري
خطة مملكة البحريـــن االقتصادية،
التـــي تعـــول بشـــكل رئيـــس علـــى

نمـــو القطـــاع الخاص ،قـــد ترجمتها

التوجيهـــات الملكيـــة الســـامية فـــي

عدد من المناســـبات ،التي يأتي من

ضمنها التوجيه الملكي السامي في

تحمـــل رواتب البحرينيين العاملين
في القطاع الخاص.

مجموعـــة “برومـــو ســـفن” القابضـــة

السامية بدعم رواتب القطاع الخاص
باالســـتثنائية والفريدة مـــن نوعها إذا
مـــا قورنت مع باقـــي دول العالم التي

وقفت عاجزة عـــن التعامل مع تبعات

جائحة كورونا.

ولفـــت مكنـــاس إلـــى أن التوجيهـــات

الملكيـــة جعلـــت مســـألة اســـتقطاع

معاشات العاملين في القطاع الخاص

وبين الشمري أن مبادرة دفع رواتب

خيـــارًا مســـتبعدًا جـــدًا لـــدى جميـــع

مؤشـــرا واضحـــا وجادا علـــى إيمان

معتبـــرًا التوجيهـــات الســـامية مكرمة

العاملين في القطاع الخاص تعطي
القيـــادة بأهميـــة القطـــاع الخـــاص

ودوره فـــي الدفـــع بعجلـــة التنميـــة

االقتصاديـــة ،الفتا إلـــى أن التوجيه

يمثل عشـــرات الماليين من الدنانير
التـــي ســـيتم توفيرهـــا مـــن موازنة

الشـــركات والمؤسســـات البحرينية

كنوع من التخفيف من آثار جائحة
فيروس كورونا.

واســـتطرد الشـــمري بالقـــول “نحـــن
نقـــدر ُ
ونك ِبـــر لجاللة الملـــك المفدى

حفظـــه هللا ورعـــاه هـــذا التوجيـــه

وجـــدد العواضي امتنانه وشـــكره

الـــوزراء ولســـمو ولي العهـــد نائب

ونحـــن نعاهد جاللته كرجال أعمال

القائد األعلى النائب األول لرئيس

ُ
قدمـــا فـــي تطويـــر أداء القطـــاع

جهود حكومية استثنائية وفريدة

الحكيـــم والتاريخي والذي يشـــعرنا

لعاهـــل البـــالد ولســـمو رئيـــس

إبراهيم زينل

بأهميـــة مكانـــة القطـــاع الخـــاص،

وتجـــار ومســـتثمرين علـــى المضي

أرباب العمـــل وأصحاب المؤسســـات،
ملكية عظيمـــة والتي تجعـــل الجميع
يحمـــدون هللا كثيـــرًا علـــى عيشـــهم

وعملهم في المملكة.

وأضـــاف مكناس “ما اتخذته البحرين
من حـــزم ماليـــة واقتصاديـــة لحماية

االقتصـــاد الوطنـــي شـــيء عظيـــم
وجبـــار ،ومـــا قدمتـــه الحكومـــة مـــن

جهـــود مضنيـــة خـــالل هـــذه الظروف
االســـتثنائية يحتّم علـــى جميع رجال

األعمـــال والتجـــار والمســـتثمرين في
ً
فاعال في
جـــزءا
ً
المملكـــة أن يكونـــوا
فريـــق البحريـــن ،وأن يكونوا مبدعين
فـــي خدمة هذا الوطـــن الذي قدم لهم

الكثيـــر فـــي مختلف الظـــروف المالية

واالقتصادية”.
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“التمييز” ترفض إعادة النظر في محاكمة بائع مخدرات
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حكـــم “الدســـتورية” لـــم يثبـــت فيـــه أنـــه يـــؤدي إلـــى بـــراءة الطاعـــن
عباس إبراهيم

قضـــت محكمـــة التمييـــز برفـــض
طلـــب إعـــادة النظـــر بالمحاكمـــة،

والمقـــدم مـــن شـــاب مـــدان بقضية

تقديم مواد مخـــدرة بقصد االتجار
فيهـــا ومحكـــوم عليـــه بالســـجن 10

ســـنوات؛ ألنه اعتمـــد في طلبه على

حكم دستوري صدر لصالحه بجواز
إثـــارة الطعـــن بالدســـتورية أمام أي

ﻣﺤﻜﻮم ﺑﺎﻟﻤﺨﺪرات
ﻳﻄﻌﻦ ﺑﻌﺪم دﺳﺘﻮرﻳﺔ
ﻛﻤﻴﻦ اﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻴﻪ

محام نهائ ًيا
“التأديب” يقرر باإلجماع شطب
ٍ

محكمة أيا كان موقعها من التنظيم
القضائـــي ،مؤكـــدة أن هـــذا الحكـــم

الدســـتوري ال يـــؤدي إلـــى ثبـــوت
براءته مما نســـب إليه ،خصوصا أن

المحكمـــة الدســـتورية لـــم تذكـــر أن
المادة  53من القانون رقم  15لسنة

 2007المطعون عليها دســـتورية أم

ال ،لذا يتعين عدم قبول طلبه.

وجـــاء فـــي التفاصيـــل أن الطاعـــن
تقـــدم بطلـــب لوزيـــر العـــدل بإعادة
النظـــر فـــي الحكـــم الصـــادر مـــن

ﻃﻌﻦ

ﻣﺤﻜﻤﺔ

ﻣﺤﻜﻮم

ﺑﻌﺪم دﺳﺘﻮرﻳﺔ
اﻟﻤﺎدة  53ﻣﻦ
ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺨﺪرات

اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﻗﺮرت أﻧﻪ
دﻓﻊ ﻏﻴﺮ ﺟﺎﺋﺰ ﻷول
ﻣﺮة أﻣﺎﻣﻬﺎ

محرر الشؤون المحلية

ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ  10ﺳﻨﻮات
ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﻣﺨﺪرات

أصدر مجلس تأديب المحامين االستئنافي بتاريخ  21أبريل  ،2020قرارا أيّد فيه القرار

المســـتأنف الصـــادر من مجلس التأديـــب باإلجماع ،بمعاقبة أحد المحامين المشـــتغلين
نهائيا .ولم تتمكن “البالد” من معرفة ســـبب
بعقوبـــة محو اســـمه من جدول المحاميـــن
ً

اﻋﺘﻘﺪ

»اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ«

اﻟﻄﺎﻋﻦ أن اﻟﺤﻜﻢ
اﺗﺠﻪ ﻟﺠﺪﻳﺔ ﻋﺪم
اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ

نهائيا من جدول المحامين.
إصدار عقوبة محو اسم المحامي سالف البيان
ً

ﺑﺎﺋﻊ اﻟﻤﺨﺪرات

أﻛﺪت ﺟﻮاز اﻟﺪﻓﻊ
ﺑﺎﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ أﻣﺎم
أي ﻣﺤﻜﻤﺔ

ﻃﻌﻦ ﺑﺎﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ
ﺑﻨﻔﺴﻪ ﺑﻌﺪ ﺣﻜﻢ
اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ

حبس صاحب أسبقيات استعرض بدراجة نارية

محكمة التمييـــز ،وأحال الوزير هذا
الطلـــب لمحكمة التمييز للفصل فيه

إعمـــاال لنـــص المـــادة  43فقرة  5من

قانون محكمة التمييز سالف الذكر،
وأودع المكتـــب الفنـــي للمحكمـــة

ﺗﻘﺪم

»اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ«

وأﻛﺪت

ﻟﻮزﻳﺮ اﻟﻌﺪل ﺑﻄﻠﺐ
إﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ
ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ

أوﺿﺤﺖ أن اﻟﻄﻌﻦ
ﻟﻢ ﻳﻨﺺ ﺑﻌﺪم
دﺳﺘﻮرﻳﺔ اﻟﻤﺎدة 53

أن ﻗﻀﺎء
»اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ« ﻻ ﻳﺆدي
ﻟﺜﺒﻮت ﺑﺮاءة اﻟﻄﺎﻟﺐ

المنامة  -النيابة العامة

صـــرح رئيـــس نيابـــة المرور

الشيخ نايف بن عبدالرحمن

مذكرة برأيه في الطعن بعدم قبول

آل خليفة بأنه على أثر رصد

وقالـــت المحكمة إنه جاء في طلب

وسائل التواصل االجتماعي

الطلب.

الطاعـــن أن طلـــب إعـــادة النظـــر قد
بنـــي علـــى الفقـــرة  5مـــن مـــادة 43

مـــن قانـــون محكمـــة التمييـــز ،على

أســـاس أنـــه صـــدر حكـــم عليـــه في

جناية بالســـجن  10سنوات وغرامة

 3000دينـــار ومصـــادرة المخـــدرات

المضبوطـــة ،والذي تأيّ د اســـتئنافيا
وأصبـــح باتا برفض محكمة التمييز

طعنه عليه ،بالرغم من أنه دفع أمام

مقطع الفيديو المتداول في
بتاريـــخ  25/4/2020والذي

ﻧﺺ اﻟﻤﺎدة:

يظهـــر فيـــه مجموعـــة مـــن

األشخاص يقودون دراجات

ﺑﺸـــﺮط ﻳﻌﻔـــﻰ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑـــﺎت اﻟﻤﻨﺼـــﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﻓـــﻲ اﻟﻤـــﻮاد ) (30و) (31و) (34ﻓﻘـــﺮة أوﻟـــﻰ و)(36
ﻓﻘـــﺮة أوﻟـــﻰ ﻣـــﻦ ﻫـــﺬا اﻟﻘﺎﻧـــﻮن ﻛﻞ ﻣﻦ ﺑـــﺎدر ﻣﻦ
اﻟﺠﻨـــﺎة ﺑﺈﺑـــﻼغ اﻟﺴـــﻠﻄﺎت اﻟﻌﺎﻣـــﺔ ﻋـــﻦ اﻟﺠﺮﻳﻤـــﺔ
اﻟﻤﺮﺗﻜﺒـــﺔ ﻗﺒﻞ ﻋﻠﻤﻬﺎ ﺑﻬﺎ ،وإذا ﺗﻢ اﻹﺑﻼغ ﺑﻌﺪ ﻋﻠﻢ
اﻟﺴـــﻠﻄﺎت ﺑﺎﻟﺠﺮﻳﻤـــﺔ ﻓﻴﺸـــﺘﺮط ﻟﻺﻋﻔـــﺎء ﻣـــﻦ
اﻟﻌﻘﻮﺑـــﺔ أن ﻳﺆدي اﻹﺑﻼغ إﻟﻰ ﺿﺒﻂ ﺑﺎﻗﻲ اﻟﺠﻨﺎة
أو اﻟﻜﺸـــﻒ ﻋـــﻦ اﻷﺷـــﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ اﺷـــﺘﺮﻛﻮا ﻓﻲ
اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ

نارية دون لوحات ويقومون
بحركات استعراضية تتسم
بالخطـــورة بمـــا مـــن شـــأنه

تعريض ســـالمتهم وسالمة
مرتـــادي الطريـــق للخطـــر،

فقد تولـــت النيابة التحقيق

محكمـــة الموضـــوع بأحقيتـــه فـــي

فـــي الواقعة حيـــث توصلت

اإلعفـــاء المنصوص عليه في المادة

 53من القانون رقم  15لسنة .2007
___________

مستعرض بالدراجة النارية

تحريـــات الشـــرطة إلـــى تحديد شـــخص أحـــد المتهمين تبين أن له ســـابقة
مماثلـــة ،وقد اســـتجوبته النيابـــة وواجهتـــه بالمقطع المصـــور فاعترف بما

ﻋﺒــــــــﺎﺱ ﺇﺑــــﺮﺍﻫﻴــــﻢ

احتياطيا على ذمة القضية ،هذا وجار
نسب إليه من اتهام ،وأمرت بحبسه
ًّ
استكمال التحقيقات وطلب التحريات الالزمة وصوالً لباقي المتهمين.

ﺇﺳﻤـﺎﻋﻴـــــﻞ ﺍﻟﺴﻘـــــﺎﻱ

تتمة الحكم بالموقع االلكتروني.

صاحبة صالون تمارس الطب دون ترخيص
عباس إبراهيم

تأييد إعدام  3قتلوا “نسيبهم” وسرقوا أمواله

قضـــت محكمـــة التمييز بعدم قبول طعن ســـيدة محكـــوم بتغريمها

عل ــى خلفي ــة مطالب ــة الجن ــاة ل ــه بأم ــوال مقاب ــل حصول ــه عل ــى “الفي ــزا”

صالـــون تجميـــل نســـائي تحـــوز فيـــه أجهزة تنحيـــف وإزالة الشـــعر

ووصلـــوا جميعـــا لعقيدة راســـخة وإصرار

وحـــاول النهـــوض ،لكن الثانـــي تمكن منه،

وهـــو قتـــل المجني عليـــه والتخلـــص منه

رأســـه ،فصرخ بشـــدة ،فلم يثنـــه عن إتمام

 1000دينـــار لممارســـتها مهنـــة الطب البشـــري دون ترخيص وإدارة
فـــي غيـــر الغرض المخصـــص لها ،ودون االســـتعانة بطبيـــب جلدية
مختـــص ،كمـــا أيـــدت مصـــادرة ما يكـــون فـــي الصالون مـــن مهمات

وآالت والفتات.أوال :زاولت مهنة الطب البشري من دون ترخيص.

بحرينى يوهم خليجيا أنه “صاحب نفوذ” ويهدده
محرر الشؤون المحلية

صـــرح مديـــر عام اإلدارة العامـــة للمباحث واألدلة الجنائية بأن شـــرطة
المباحـــث الجنائيـــة ألقـــت القبـــض علـــى شـــخص (بحرينـــي) أوهم آخر

(خليجـــي) أنه “صاحب نفوذ” وقام بتهديده ،بعد رفض األخير ،تزويده
بمـــواد مخـــدرة وادعـــى أنـــه رجـــل أمـــن .وأوضـــح أن عمليـــات البحث

والتحري التي تم مباشـــرتها ،في هذا الشـــأن ،أسفرت عن تحديد هوية
مرتكـــب الواقعـــة ،والقبض عليه ،حيث تم اتخاذ اإلجـــراءات القانونية
الالزمة؛ تمهيدًا إلحالة القضية إلى النيابة العامة.

محرر الشؤون المحلية

رفضت محكمة االستئناف العليا الجنائية
األولـــى اســـتئناف العمـــال اآلســـيويين
الثالثـــة ،المدانيـــن بقتـــل آخـــر علـــى صلة
قرابـــة باثنين منهم ،كونـــه ابن خال األول
وخـــال الثانـــي ،وســـرقوا منه مبلـــغ 1600

فيمـــا قـــام الثالـــث بضربـــه بطابوقـــة على

وتصميـــم ال رجعة فيـــه وال عدول عنه ،أال

مـــا اتفقوا عليه ولم تأخذهم به شـــفقة أو

وســـرقة أمواله؛ نظـــرا لمطالبـــة قريبيه له

رحمـــة رغم آهاتـــه ،إذ عاجلـــه الثالث مرة

بأموال كانوا دفعوها إليه مقابل الحصول

أخـــرى بضربة ثانية بـــذات الطابوقة على

على تأشيرة عمل “فيزا”.

رأسه.

وفـــي يوم الواقعة ،اتصل الثالث بالمجني

دينـــار وهاتفيـــن نقاليـــن ،انتقامـــا منـــه ،إذ

عليه بواســـطة رقم هاتـــف أمده به الثاني

واحـــدة وأحكم الثانـــي قبضته عليه حتى

عليـــه  -أرض ترابيـــة  -ادعـــى الثالـــث أنـــه

فـــي منطقـــة الديـــه ،فيمـــا أزهـــق الثالـــث،

خيم
وفي الســـاعة  8:00مســـاء وبعـــد أن ّ

جريمتهم الشـــنيعة ألجـــل الجائزة المالية،

المجنـــي عليـــه خلـــف شـــاحنة وارتـــدوا

موته ،وأيدت حكم اإلعدام الصادر عليهم

بهيئتـــه الطبيعيـــة لعـــدم وجـــود عالقة أو

قبـــل الواقعـــة بــــ  5أيـــام بهـــدوء ورويـــة،

قابلـــه وشـــغله بالحديث حتـــى خرج عليه

ضربـــه األول بواســـطة مطرقـــة ضربـــة

واتفـــق معه على الحضور للمـــكان المتفق

ال يســـتنجد بالمـــارة بجوار ســـاحة ترابية

ســـيقيم فيهـــا بنـــاء باعتباره مقـــاول بناء،

الـــذي ال يعـــرف القتيـــل أصـــال وشـــاركهما

الظالم الدامس على المكان تربص أقرباء

وضرب القتيل مرتين بطابوقة ليتأكد من

القفـــازات واألقنعـــة ،فيمـــا انتظـــره الثالث

جميعـــا .وكان الجنـــاة قد فكـــروا وتدبروا

معرفـــة ســـابقة به ،ومـــا إن وصـــل للمكان

وعمـــد القتلة إلى ســـرقة مبلغ  1600دينار

مـــن جيب المجني عليـــه وهاتفين نقالين،

وألقـــوا بـــاألدوات التـــي اســـتخدموها في

حاويـــة قمامة قريبـــة ،كما ألقـــوا الهاتفين
بعـــد إغالقهمـــا بإحـــدى فتحـــات الصـــرف

األول والثاني مـــن مكمنهما وباغته األول

الصحـــي واقتســـموا المبلـــغ في مســـكنهم

بكل ما أوتي من قوة.

مـــن ضبط جزء من تلـــك األموال ،وكذلك

وهـــوى بالمطرقـــة على رأســـه مـــن الخلف

بالتســـاوي ،إال أن أفـــراد الشـــرطة تمكنـــوا

وأمســـك الثانـــي والثالـــث بالقتيل فحاول

الهاتفين والقفـــازات والمطرقة ،فضال عن

أنهما أحكما الســـيطرة عليه فســـقط أرضا

عليه.

مقاومتهمـــا ليتخلـــص مـــن قبضتهمـــا ،إال

شركة تتهم موظفيها باالختالس بيانات
الخبردفع مستحقاتهم
لتتهرب من
اليوم

بنطـــال ألحدهما كان فيـــه آثار دم المجني

حبس آسيوي وصف ملة
باإلرهاب ونشر “كورونا”

ادعـــت نهب  69ألــف ديــنــار عبر تــزويــر فــواتــيــر بــأســمــاء عــمــاء وهميين

صـــرح رئيـــس النيابـــة بنيابـــة محافظـــة العاصمة

المزاعم المنســـوبة إلى المدعى عليهم،

وأشـــارت إلى أن اإلفادات التي قدمتها

األولـــى أصدرت حكما بالحبس  6أشـــهر مع النفاذ

المحكمة لســـابقة الفصل فيه ،اســـتنادا

مـــن مســـتحقات الموظفيـــن العماليـــة،

التاريخ

عباس إبراهيم

الخبر

وال يجـــوز إثـــارة األمر مرة أخـــرى أمام

قالــت المحاميــة نهاد عبدهللا ،إن المحكمة الكبرى المدنية الرابعة رفضت دعوى

جهة النشر

أقامهــا فــرع شــركة أغذيــة ومشــروبات عالميــة ،التــي تطالــب فيهــا  3موظفيــن

لنص المادة ( )309من قانون اإلجراءات

آســيويين ســابقين أن يســددوا أكثــر مــن  69ألف دينــار ،مدعية أنهم اختلســوها

الجنائيـــة والتي تنص علـــى أنه( :يكون

الصفحة

عبــر تزويــر فواتير بأســماء عمــاء وهميين؛ نظرا إلى أن المدعــى عليهم حصلوا

للحكـــم الجنائـــي البـــات الصـــادر مـــن

المدعية مصروفات الدعوى ومقابل أتعاب المحاماة.

الجنائيـــة بالبـــراءة أو باإلدانـــة ،حجيـــة

علــى حكــم بالبــراءة مــن ذلك االتهــام أمــام المحكمــة الجنائية ،وألزمت الشــركة

المحكمة الجنائية في موضوع الدعوى

مبلـــغ  4856دينارا ولم يتلزموا بســـداد

تلتزم بها المحاكم المدنية في الدعاوى

العدد

وذكـــرت أن الوقائـــع تتمثـــل فـــي أن

اإللكتروني
الرابط
يعملـــون لدى الشـــركة المعروفة بقســـم
موكليهـــا الثالثـــة المدعى عليهـــم كانوا

وبعـــد عـــرض المدعـــى عليهـــم أمـــام

المبيعـــات ،وادعت الشـــركة أنهم قاموا

لديهـــا وألحقوا بها أضـــرارا مادية بلغت

مما نســـب إليهم ،وهو ما أيدته محكمة

 69259دينـــارا ،إضافـــة إلـــى أضـــرار

معنويـــة متمثلة في ســـمعتها التجارية،
وقالـــت :إنهـــم أقروا لها بذلك وســـددوا

 5500دينـــار ،والمصاريـــف وأتعـــاب

القانوني ونســـبتها إلـــى فاعلها ،ويكون

باقي المبلغ.

المحكمـــة الصغـــرى الجنائيـــة ونظرهـــا

بعمليات بيع آجل لعمالء غير مسجلين

نهاد عبدالله

التي لم يكن قـــد فصل فيها بحكم بات

للقضيـــة ،انتهت إلى القضـــاء ببراءتهم
االســـتئناف كذلـــك ،وعندهـــا تقدمـــت

الشـــركة المدعيـــة بالدعـــوى المدنيـــة

إللـــزام موكليها بتعويض مؤقت وقدره

المحاماة.
لكنهـــا تمســـكت أمام المحكمـــة بحجية

فيمـــا يتعلق بوقـــوع الجريمة وبوصفها
للحكـــم بالبـــراءة هـــذه الحجية ،ســـواء
بنـــي علـــى انتفـــاء التهمـــة أو على عدم

األحـــكام الجنائيـــة الصـــادرة ببـــراءة

كفاية األدلة ،وال تكون له هذه الحجية

إن المدعيـــة عجـــزت عن إثبـــات صحة

عليها القانون).

المتهميـــن ممـــا أســـند إليهـــم ،وقالـــت:

إذا كان مبنيا على أن الواقعة ال يعاقب

الشـــركة تـــم اصطناعها؛ بهـــدف التهرب

خصوصا أن المدعـــى عليه األول صدر

لـــه حكم بمســـتحقاته العمالية بإجمالي
مبلـــغ قـــدره  56000دينـــار ،وللمدعـــى

عليه الثاني مستحقات عمالية اختصم

فيها مع الشركة والدعوى منظورة أمام

إدارة الدعوى العمالية.

وهـــو مـــا أكدتـــه المحكمـــة في أســـباب
حكمهـــا ،أن الحكـــم البـــات الصـــادر مـــن

المحكمـــة الجنائية بالبراءة لعدم ثبوت
الواقعـــة حجيـــة تلتـــزم بهـــا المحاكـــم
المدنيـــة ،ومـــن ثم فـــإن الدعـــوى باتت
دون ســـند قانونـــي ،وتقضـــي برفضهـــا

وإلـــزام المدعية بالمصروفـــات وأتعاب
المحاماة.

المنامة  -النيابة العامة

عدنـــان فخـــرو ،أن المحكمـــة الصغـــرى الجنائيـــة

واإلبعاد عن البالد بعد تنفيذ العقوبة ،على آسيوي
بتهمة التعدي علنا على إحدى الملل.

وتتلخـــص وقائـــع الدعـــوى ،بتلقي النيابـــة العامة

بالغـــا مـــن إدارة مكافحـــة الجرائـــم اإللكترونيـــة

بقيام أحـــد أصحاب الحســـابات بمواقع التواصل
االجتماعـــي بالتعـــدي علنا على إحـــدى الملل ،بأن
قـــام بنشـــر تدوينـــات تصـــف التابعيـــن لهـــا بأنهـــم

إرهابيين وينشـــرون فايـــروس كورونـــا ويقتلون
األشخاص.

وبـــادرت النيابـــة باســـتجواب المتهـــم ومواجهته

بمـــا توصلت إليـــه التحريات وكذلـــك بالتدوينات
محـــل الواقعـــة ،الـــذي أقـــر بكتابتهـــا في حســـابه

الخـــاص على أحد مواقـــع التواصـــل االجتماعي،
فأمرت بحبسه  7أيام على ذمة التحقيق وإحالته

محبوســـا للمحكمـــة المختصة حتـــى صدر حكمها

سالف البيان.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

“روايات” الشر وبريق اإلغراء واليد الفاسدة
البنـــاء المتيـــن يجـــب أن يكون من الحجـــر الصلد ،ذلك الـــذي يزداد

قوة وجماال بقدر ما نزيده نحتا وصقال ،فلماذا الدعوة إلى االنحالل

تحت ستار الفن للفن ،ولماذا تكون إثارة الغرائز فنا ،بل لماذا يكون
وصف مأساة فرد عمال فنيا ،أو مأساة أسرة ،ويمتنع عن الفن وصف
أمة بأســـرها .قضية الفن قضيـــة أداء واجب ،قضية إبداع ،ونظرية
الفـــن للفن ،إذا اســـتثمرت علـــى غير حقيقتهـــا ،فكرة هدامـــة ،فكرة

تدعـــو عن قصد أو عن غير قصد إلى االنحالل الخلقي ،فاالنحطاط
اإلنساني.

أقـــول هـــذا الكالم ألن المكتبة العربيـــة والخليجية تحديدا أصبحت

تعج بالروايات والقصص الســـخيفة الباهتـــة التي ال تنبض باألفكار،

وكل ما فيها ثقافة مســـمومة تهدف إلى بلبلة أفكار القارئ ودغدغة
وإثـــارة غرائـــزه ،والســـبب فـــي ذلك قيـــام بعض أصحاب دور النشـــر

والعشوائية” يساهمون في تلويث عقول الكثير من الشباب والناشئة
التـــي تقبـــل على قـــراءة مثل تلـــك الروايـــات التافهـــة ،وليس أعنف
على النفس والقلب من مشـــاهدة طابور طويل عريض من الشـــباب
والمراهقيـــن أمام إحدى تلك الدور التي تطبع رواياتهم في معارض
الكتب الخليجية ،فالمشهد أشبه بلهيب الشر وبريق اإلغراء .سكينة
مســـمومة تمتـــد إليهـــم في الظـــالم لتبعدهم عن األيـــدي النقية التي

للتواصل17111483 :

تحميهم ،وأعني باأليدي النقية الكتاب واألدباء الخليجيين والعرب
أصحاب التاريخ والمؤلفات الخالدة التي تنير العقول وتهذب النفس
وألدبهم وكتاباتهم فوائد ال يتسع المقام لإلفاضة فيها.
» في تصوري إن بعض دور النشر التي تسمح بطباعة ونشر تلك

الروايات والقصص الهابطة ،تشبه القوى الشريرة واليد الفاسدة

الثالثاء  28أبريل  5 - 2020رمضان  - 1441العدد 4214

opinions@albiladpress.com

المتخلفة التي تسعى إلى تدمير الذوق العام والكلمة الجميلة ،وكثير

بتطبيـــق نظرية الفن للفن والربح هـــو المطلوب ،ووقوعهم في خطأ

من األصدقاء دقوا نواقيس الخطر في كتاباتهم وآخرهم أستاذي

الفهم لحقيقة األدب وما يقوم عليه من عناصر ،وهم بهذه “اللخبطة

األمر.

جســـيم وهو خطأ الفهم لحقيقتهم وحقيقة وظيفتهم ،وخطأ ســـوء

اآلراء الواردة في
«منطلقات» تعبر
عن أصحابها وال
»
تلزم «
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األديب والكاتب والروائي أحمد جمعة ،ولكن ال أحد يستوعب فداحة

عطا الشعراوي

Ata2928@gmail.com

نجاح فضائي وفشل صحي!
عندمـــا يكـــون الحديـــث عـــن الفضـــاء والتكنولوجيا والتقـــدم والتحضر

وغيرهـــا من القضايا والمفاهيم اإليجابية ،فـــال يمكن أن نتصور أبدًا أن
يكـــون إليـــران ذكر أو دور ،بعد أن وضعت نفســـها فـــي صف كل ما يثير

االشمئزاز والنفور ،وكل ما هو سلبي وخطير.

لذا ،كان غري ًبا أن يعلن ما يســـمى بالحـــرس الثوري اإليراني مؤخرًا عن
إطالق أول قمر صناعي عسكري “نور” من قاعدة بإحدى صحاري البالد
على مسافة  425كلم ،وأنه استقر بنجاح في مداره حول األرض وذلك

بعد عدة تجارب فاشلة ،فيما اعتبره إنجازا كبيرا على الصعيد الفضائي

للجمهورية اإلسالمية.

هـــذا النجـــاح الذي زعمته إيران فـــي هذا المضمار الخطيـــر الذي يرتبط
بطموحـــات النظام وأنشـــطته العســـكرية وأهوائه ورغباتـــه في التهديد

الدائم ألمن المنطقة واســـتقرارها ،يقابله فشـــل ذريع في قضية صحية

تمـــس الشـــعب اإليراني وجعلت من إيـــران واحدة من أكبر بؤر انتشـــار

فيـــروس كورونـــا فـــي العالـــم ،وقبلها وبعدها فشـــل في قضايـــا حياتية

تتعلق بهذا الشـــعب الذي يعيش في معظمه حالة من الفقر الشـــديد ألنه

يأتـــي فـــي ذيـــل اهتمامات نظامـــه إن كان له ترتيب باألســـاس في تلك

االهتمامات.

ويؤكد إطالق القمر الصناعي العسكري كذب النظام اإليراني في ادعائه
أن العقوبـــات االقتصاديـــة األميركيـــة ســـبب الفشـــل فـــي مواجهة أزمة

كورونـــا التي حصدت أرواح اآلالف من أبناء الشـــعب اإليراني ،وتمنعها
مـــن توفيـــر المـــوارد الالزمة لعـــالج المصابيـــن بالفيروس وعـــدم توفير

اإلمدادات الطبية الحيوية والمعدات الالزمة.

د .حورية الديري

» يبدو أن اهتمام النظام اإليراني منصب فقط على هدف واحد هو تطوير
الصواريخ الباليستية واكتمال برنامجه النووي ،وأنه غير مستعد حتى
لتأجيل تحقيق هذه الطموحات لحين االنتهاء وتجاوز األزمة المستعصية
التي تشهدها البالد بفعل وباء كورونا ،وهو ما يؤكد مرة أخرى أن هذه
األهداف ليست لخدمة الشعب اإليراني ،إنما ألجل ميلشيات إرهابية
ونزعات استعمارية وتوسعية مترسخة في أركان النظام اإليراني ،األمر
الذي يزيد الفجوة المتسعة أصال بين الشعب والنظام.

المرأة البحرينية في إدارة األزمات
تتعـــدد صـــور مشـــاركة المـــرأة البحرينيـــة في مختلـــف مجـــاالت التنمية

لنقترب أكثر نحو الحدث ..في ظل أزمة الكورونا سجلت المرأة البحرينية

كل ما تســـطره أمجاد البحرين العريقة بشـــعبها الوفـــي ،والفضل في ذلك

كل موقـــف وموقـــع ،نجدها فـــي مقدمة صفوف إدارة األزمـــة ،واليد التي

وبرامجهـــا ،ولم يبرح التاريخ بعيـــدًا إال وهو يؤكد حضورها المتجدد في

العديد من المآثر التي تســـتحق التوثيق ،ومازالت ،إذ أثبتت جدارتها في

يعود لقيادة مدركة ألهمية كل عنصر في المجتمع وأحقيته في المشاركة
ً
روحا وفكرً ا وعمالً.
ورسم األثر

أبناءها كي يجتازوا الفترة بدروس وعبر.

“اعمـــل واجتهد” كي نكون معً ا في النماء والتطوير ..يدًا بيد نصنع تاريخ

جميـــع البرامـــج التـــي يطلقها الفريـــق الوطني لمكافحة فيـــروس كورونا،

واليـــوم ،وبعد مراحل مليئة بالفـــرص والتحديات ،اإلنجاز وقيمة اإلنجاز،

تقدم خبراتها في وقت هي أهل له ،تسجل بطوالتها من داخل بيتها كأم

وحيـــن بـــدأت مرحلـــة االســـتثمار في العقـــول البشـــرية كنا نســـير بوتيرة

الوطن ..جميعنا للوطن والوطن لنا جميعً ا.

تـــداوي وتعالج ،وتقدم العون والمســـاعدة ،واألم التي ما برحت تحتضن
وهـــا قد تجاوزت المرأة البحرينية مســـتوى التوقـــع ،ورأينا المرأة تتصدر
والحمـــالت المســـاندة التـــي أطلقتها كل الجهـــات الحكوميـــة والخاصة...

وصلنا ونحن في قمة االزدهار لمواجهة أكبر جائحة يمر بها العالم ،وحان

وموظفة تنجز أعمالها من المنزل ،أو ركيزة أســـاس ضمن الفريق الوطني

ال أعلم بنســـبة من يتفق معي هنا حول فن اكتشـــاف الطاقات وتوظيفها

الوطن.

الوقت لظهور حصيلة االستثمار.

بشـــكل ذكي يســـاعد في الوقوف أمام كل تحدٍ أو أزمـــة ،وطنية كانت أو
عالمية ،مهما كان منحاها ،وأساليب إدارتها ُتظهر مستوى الخبرة ومستوى
الطاقات البشرية وما تمتلك من قدرات تؤهلها للعمل نحو تجاوز التحدي
واالستفادة منه لتحويل الصعب فنًا لصناعة بطولة تاريخية.

د .ندى أحمد الحساوي

تقوم بعدة أدوار ،ونراها متطوعة في مجاالت عدة غير مكترثة إال بحب
» كل ذلك ،دليل قاهر على جدارة المرأة البحرينية واستحقاقها الدور الحيوي
الذي تقوم به ،حيث قدراتها الخارقة على القيام بعدة مهام في وقت واحد
وإتقانها بنسبة عالية ،ما يؤهلها للقيام بعدة أدوار تجعلها تتقن فن إدارة

األزمات إن وجدت ،وليكتب لنا التاريخ.

الحب الواعي في زمن الكورونا
تـــداول الشـــعراء واألدبـــاء الحديـــث عن الحـــب وحكاياتـــه وأغنياته،
ثـــم اكتشـــفت البشـــرية بعد ذلك أن هـــؤالء الكتّ اب نســـوا حب النفس
ّ
يشـــكل العدو بالنسبة لهم ،فظهرت
والبشـــرية جمعاء بما في ذلك من
بعد ذلك موجة مدرّ بي تطوير الذات ،ليقدّموا ما يعالج نمط التعاطي
مـــع النفـــس والعالقـــات والحيـــاة بوجه عـــام ،أي بالحب ولكـــن برؤية

جديدة ،وبين هذا وذاك ،ما حقيقة الحب الذي تناوله هؤالء؟

علميـــا ،اإلنســـان يحب مـــن حوله عندمـــا يحب حياتـــه ،وحياته تعني

ذاته ،وحب اإلنســـان ذاته ينبع من إبداعاته التي ال تتحقق إال عندما

بيانات الخبر
اليوم

التاريخ

hmaalmahdi
@gmail.com

واإلنجـــاز ،فيكون هناك قبول للتحـــدي وامتالء باإلنجاز ،حيث يكون

حسين المهدي

والتنافس الداخلي ،وبالمقابل ينفرز الدوبامين في مساره في الدماغ

ُ
الطب َو ْا َ
ِ
دمات الصحية ()1
ِيادة في
تصنع ال َبحرين ..ر
أرقام
ُ
لخ َ

نعـــرض اليـــوم في القســـم األول من مقالنـــا هذا تطور مملكـــة البحرين التي
فـــي مَ جاالت عدة منذ نحـــو قرن من الزمان ،وأشـــرنا إلى
َتميـــزت ْب ِريادِ تهـــا
ِ
القطاع التعليمي وتنمية الموارد البشـــرية في مقالنا الســـابق ،ونسلط اليوم

الخبر

طبيـــب بحرينـــي ِبالخدمـــات الطبيـــة ،وَ هـــو الدكتور علي فخـــرو ،بعد
أول
ٍ

المُ
في تاريخ التعدادات
ثالثة أعوام من افتِتاح هذا ستشـــفى .وألول مرة ِ
الســـكانية للبحرين  -أوالها في عام 1941م ،وثانيها ،بعد  9أعوام ،وَ ُ
ثالثها

الضوء على نمو القطاع الطبي والخدمات الصحية منذ بداية القرن الماضي
ً
الحقا ،في القســـم الثاني التحديثات التي شـــهدها
إلى ســـتينياته ،ثم نكمل

البحريـــن” ،تم عقد مقارنة تحليلية شـــاملة ،بتوفيـــر معلومات عن أعضاء

شـــهدت عشرينيات القرن الماضي انطالق النشاط الطبي والصحي المُ نظم،

الخدمـــات ،فـــي الفتـــرة ما بيـــن التعـــداد الثالـــث والرابع ،بارتفـــاع مجموع

حاكـــم البحرين آنـــذاك ،بتعيين الدكتور ِبنـــدَركار ،وافتتاح عيادته بالمحرق،

نصيب األســـد من إجمالـــي العاملين في الخدمات الصحيـــة ،وبلغ عددُهن
ً
عاكســـا ما وَ صلت إليه مُ ســـاهمة المرأة في قطـــاع الطبابة في
 65طبيبـــة،

جهة النشر

هذا القطاع منذ سبعينيات القرن العشرين حتى وقتنا الحاضر.

الصفحة

عندمـــا أمر المغفور له بإذن هللا الشـــيخ حمد بن عيســـى بـــن علي آل خليفة

العدد

كأول طبيب هندي في البحرين في عام 1925م “لمُ عالجة البحارة والغاصة
في مَ غاصاتهم”.

الرابط اإللكتروني

ً
عامـــا ،تـــم افتتـــاح أول مستشـــفى ،بالنعيـــم بالعاصمة
وَ بعـــد ســـبعة عشـــر
المنامـــة فـــي عام 1942مُ ،ثم مستشـــفى الســـلمانية ،في عـــام 1958م ،في

عَ هد المغفور له بإذن هللا الشـــيخ سلمان بن حمد آل خليفة حاكم البحرين
آنـــذاك ،مْ شـــكِالً انطالقة للنمـــو المعزز للصحـــة العامة الحديثـــةُ ،ثم التحق

فـــي 1959م – عَ ـــرض التعداد الرابع لِعام 1965م لــــ “دائرة المالية لحكومة

“الهيئـــة الطبيـــة” ،مشـــيرا إلـــى التقدُم الذي تـــم تحقيقه في تحســـين هذه

العامليـــن فيـــهِ ،بنحـــو الثلثيـــن ،واســـتحواذ “الطبيبـــات المُ ؤهـــالت” علـــى

مُ نتصف القرن الماضي.

» واليوم ،اطلعت على “مقتطفات المنتدى اإللكتروني (الطبي) وعرض تجربة

البحرين وَ توثيقها بين األوساط العلمية” ،الذي أعلن خالله ،تحقيق البحرين

الريادة ،أيض ًا بحصدها أَعلى معدل لفحوصات كورونا إلى عدد السكان Per

.Capita Testing

يمـــارس مـــا يحب ويعشـــق ،ألنه بهذه الممارســـة يحيى بيـــن التحدّي
هنـــاك إفـــراز لهرمـــون اإلبينفريـــن للتنبيـــه واالســـتثارة فـــي التحـــدي

الـــذي يمر علـــى مراكز المتعة الفكرية ،ألن ذلـــك العمل مرتبط باإللهام
الداخلي لإلنسان.

» في ممارسة الحب الحقيقي الذي هو القيمة العليا الضمنية ،يكون
هناك توازن منطلق من ذات اإلنسان ،ذلك الحب نابع من إدراك اإلنسان
رسالته ودوره على األرض ،فمن منطلق الحب الواعي للذات يحب
اإلنسان من حوله بوعي ،ويكون هناك توازن في ذلك الحب .اآلن ونحن
عاكفون في بيوتنا ،توجد فرصة كبيرة لنكتشف حبنا الحقيقي وندرك
ذواتنا ،ونبدأ وضع خارطة طريق للوصول لهدف واضح بممارسته .هنا
نعود إلى من تحدّث بالحب لنسأله ،هل حققت إبداعا وابتكارا من خالل
ما تمارسه من عمل؟ هل أنت في توازن بعيد عن االنفعال والتوتر
والقلق؟ هل أنت في صحة مستدامة؟ هل أنت في شباب متجدد وجسد
حر الحركة وعضالت تحتفل بميالد األفكار الجديدة باستمرار؟ هل أنت
سعيد بما تقدم لنفسك والعالم أجمع من أثر صالح؟ إذا كانت اإلجابة
بنعم على كل ما سبق ،فأنت إذا تمارس القيمة العليا الذاتية وبتفكير
نابع من اتساق القلب والدماغ ،أي الفؤاد والعقل ،أما بالنسبة للحب
الذي عناه السابقون فهو التعلّق ليس إال ،هو مشاعر داعمة للبقاء
الجسدي وليس الحياة الباعثة على المشاعر السامية بالحب الموصلة
إلى الخالص والنعيم ،تلك هي الروحانية التي هي الحب غير المشروط
الذي يتحدث عنه الجميع ،هنا فقط تكون عابدا لله عز وجل ألنه الخالق
للكون ،دعوة إلى التأمل في الذات.
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تطوير شارع بسماهيج في ثالجة الموتى منذ  8سنوات
المحرق  -مجلس المحرق البلدي

فترة تجريبية لألجنبي بعمله الجديد تفاد ًيا لغرامة األلف دينار

الـــــــــــعـــــــــــرادي :لــــــمــــــدة ال تــــــزيــــــد عــــــــن شـــهـــر
راشد الغائب

قــال ممثــل الدائرة السادســة في مجلس المحــرق البلدي فاضل العود إن

وكالة شــؤون الطرق في وزارة األشــغال وشــؤون البلديات والتخطيط

وقع الشوري علي العرادي اقتراحا بقانون إلضافة مادة بقانون تنظيم سوق

فــي ســماهيج رغــم أن الوكيــل المســاعد للطــرق هــدى فخــرو أكــدت فــي

األخيــر ،الــذي يعمــل لدى صاحــب عمل آخر ،لمدة ال تزيد عن شــهر واحد ،قبل

العمرانــي تخلفــت عــن تنفيذ طلــب إعادة رصف طريــق  3643مجمع 236

العمل “تسمح لصاحب العمل الذي يرغب بانتقال العامل األجنبي إليه ،بتجربة

رســالة رســمية مؤرخة في  14نوفمبر  2012أن المشــروع مدرج للعامين

إصدار تصريح العمل الجديد ،بشرط موافقة صاحب العمل الثاني”.

.2014 – 2013

وقـــال العرادي لــــ “البالد” بـــأن فكرة

االقتـــراح بـــأن القانـــون الحالـــي قد

وقال “مرت على هذه الخطة ما

أغفل إعطاء صاحب العمل والعامل

ال يقل على  7سنوات ،ونقترب

األجنبي وصاحـــب العمل الجديد –

من إتمـــام  8ســـنوات ،بينما لم

رغم موافقتهم على انتقال العامل-

نســـمع أي خبـــر عـــن المشـــروع

الفرصـــة فـــي فتـــرة تجريبيـــة تبين

الذي اختفى من خطط شؤون

للعامل األجنبي مدى مالءمة فرصة

الطـــرق بغير وجـــود أي اهتمام

وبيئة وظروف العمل الجديدة له.

أو متابعـــة ،فكأنـــه أزيـــل مـــن
ً
مجددا رغم
الخطة ولم يطرح

وأشـــار إلـــى أن التعديـــل المقتـــرح
ّ
تمكن صاحب
سيحل مشـــكلة عدم

مـــرور الســـنوات الماليـــة تلـــو

العمـــل الجديـــد مـــن معرفـــة مـــدى
اســـتفادته مـــن العامـــل ،والتأكد من

قدراته ومهاراته.

وذكـــر أن القانـــون النافـــذ يجيـــز
للعامـــل األجنبي حق طلب االنتقال
لصاحـــب عمـــل آخـــر دون الحاجـــة

إللغـــاء تصريـــح العمـــل الخـــاص به

ودون الحاجة للسفر خارج البحرين
ألن بإمكانـــه االنتقال لصاحب عمل
جديد ودون موافقة صاحب العمل.

علي العرادي

ونبه الى أن التجربة العملية أثبتت

بأن نسبة كبيرة من مخالفات العمال
األجانـــب وأصحـــاب العمـــل تكـــون
بمخالفتهـــم مـــادة بالقانـــون تحظـــر

على صاحب العمل استخدام عامل
أجنبـــي دون صـــدور تصريـــح عمل
بشـــأنه .ويبلغ مقـــدار الغرامة 1000

دينار.

األخرى”.

وتابـــع “الرســـالة التـــي بعثـــت
ً
ردا علـــى
بهـــا الوكيلـــة جـــاءت

فاضل العود

الخطاب المرسل من مجموعة
مواطنين إلى المجلس البلدي،

العود يسأل

وقـــام رئيـــس المجلـــس آنـــذاك

“األشغال” :هل

بتحويل الخطـــاب إلى الوزارة
ً
رسميا ،حيث كان مقعد العضو

أزيل المشروع من

ً
فارغـــا لفترة من الزمن،
البلدي
ً
باعثـــا على
ليأتـــي رد الوكيلـــة

االطمئنـــان واالرتيـــاح حيـــث
أكدت بما ال يدع مجاالً للشـــك
أن الشـــارع هـــو بالفعـــل مدرج

ضمـــن خطـــة الـــوزارة ،وهو ما
ً
بتاتـــا
ثبـــت أنـــه غيـــر صحيـــح

وأنه ال يوجد اهتمام بتخليص
األمر من األساس”.

وجـــاء في نـــص الرســـالة التي

وقعتهـــا الوكيلة“ :نـــود اإلفادة
بأن الطـــرق المذكور يقع ضمن

مشروع تطوير قرية سماهيج
المـــدرج ضمن برنامـــج تطوير

القرى المقترح للعامين 2013-
 2014وســـيتم التنفيـــذ بعـــد

االنتهـــاء من إعـــداد التصاميم
والحصـــول

علـــى

موافقـــة

اإلدارات الخدميـــة األخـــرى

خطة الوزارة؟

الحالمات باألمومة “مكسورات” بعد إيقاف عمليات اإلخصاب مؤق ًتا

العريض لـ “^” :ملتزمون بالقرار رغم عدم ثبوت انتقال “كورونا” لألجنة
بدور المالكي

النســـاء المتقدمـــات بالســـن واللواتي
تقـــل فـــرص الحمـــل لديهـــن ،ويصبح

أكدت استشــارية األمراض الوراثية رئيســة مركز جنين لإلخصاب والكشــف
وتوفـــر

الميزانيـــة

الالزمـــة.

وعليـــه نرجـــو إشـــعار أصحاب

الطلب بما يفيد ذلك”.
وطالـــب

الجهـــات

المعنيـــة

بالتخطيط والتنفيذ في وزارة
األشـــغال وشـــؤون البلديـــات
والتخطيـــط العمرانـــي بـــأن
تحتـــرم التزاماتهـــا وخططهـــا

ووعودهـــا للمواطنيـــن الذيـــن
صبـــروا مـــا فيـــه الكفايـــة على
تأخـــر التطـــور فـــي منطقتهـــم

ولوال جهود الوزيـــر في اآلونة
األخيرة لظلت المنطقة بأكملها
بـــال أي تغييـــر ومـــا زلنـــا ننتظر

المزيد من األعمال المؤجلة.

اإلنجـــاب صعبا لديهـــن ،حتى أن كثير

الوراثــي شــيخة العريــض التزام جميــع المراكــز والمستشــفيات المتخصصة

منهـــن يعتبـــرن “كورونـــا” عـــدوا فـــي

والمقدمــة لخدمــات االخصاب وأطفــال االنابيب بتنفيذ قــرار وتعميم الهيئة

تحقيـــق حلـــم االمومـــة لديهـــن ،ولكن

الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية بالتوقف المؤقت عن تقديم كافة

تبقى ســـالمتهن وسالمة أجنتهن هي

الخدمات واإلجراءات الطبية المتعلقة بهذا الجانب وذلك ضمن اإلجراءات

األساس في تقديم الخدمة الطبية.

االحترازية؛ لمنع أي أنتشار لعدوى فيروس كورونا.
وأوضحت في حديثها إلى “البالد” أن

التوقف المؤ قت عن تقديم الخدمات
واإلجـــراءات الطبيـــة غيـــر الضرورية
في عالج تأخر اإلنجاب ،يشمل جميع

المؤسســـات الصحية الخاصة و حتى

 7مايو المقبل.

وأشـــارت إلـــى أن هذا القـــرار ال يطبق
بالبحريـــن فقـــط ،بـــل فـــي مختلـــف

دول العالـــم ،وبعـــد أن أصـــدرت
منظمـــة اإلخصـــاب وعـــالج تأخـــر

وأوضحـــت االستشـــارية العريـــض أن
الدراســـات واألبحـــاث حـــول فيروس

الحمـــل البريطانيـــة ،وهـــي المنظمـــة

كورونا المســـتجد كوفيد  19بالنســـبة

المختصـــة عالميا بهـــذا الجانب ،قرارا
نص علـــى ضـــرورة إيقـــاف أو تأجيل

كافة العالجـــات والعمليـــات الجديدة
لإلخصـــاب وأطفـــال األنابيـــب فـــي

ظـــل أزمة كورونـــا ،وذلـــك تخوفا من
أصابـــات جديـــدة قـــد تكـــون محتملة
بيـــن األمهـــات أو االجنـــة بفيـــروس

كورونا المستجد كوفيد .19

وقالـــت العريـــض “تـــم تأجيـــل كافـــة

“كورونا” يدفع البحرينيين لصناعة الحلويات منزل ًيا

جــولــة “^” االســتــطــالعــيــة تــرصــد إقــبــاال ضئيال عــلــى المخابز

االستشارية شيخة العريض

العمليـــات الجديـــدة ،وأنهينا العمليات

التي كانت لدينا ســـابقا ،ولم نقم بأخذ
أي حاالت جديدة ،الفتة إلى أن بعض

المريضـــات يشـــعرن بالحـــزن وتأثرت
حالتهن النفسية؛ لتوقفهن عن متابعة
عمليـــة االخصـــاب ،وخصوصـــا مـــن

المســتجد ،الــذي غيّ ــر الكثير من العــادات الرمضانية .وفي أول يوم من شــهر رمضان
المشهورة بصنع وبيع الحلويات ،ومرت على أصحاب العربات المتنقلة المعروفة ببيع

باليـــوم العالمـــي للطفـــل المعـــوق

قامــت “البــاد” بجولــة اســتطاعية علــى محــات بيــع الحلويــات الشــعبية والمخابــز

أبريـــل مـــن كل عـــام يحتفـــل العالم

ســـمعيا ،ويُ عـــد االحتفـــال فعاليـــة

الحلويات ،قبيل موعد اإلفطار بساعتين.

حقوقية للتعريف باإلعاقة السمعية

وكانـــت المفاجأة عـــدم إقبـــال المواطنين

اســـتقبالهم في كل رمضان قل منذ إعالن

تعـــودوا كل عـــام .وأشـــار عـــدد مـــن

وإن عددا بســـيطا مـــن الزبائن الدائمين ما

ولكنها عزفت هذا العام عن شرائها بسبب

بنسبة بسيطة .من جانب آخر ،قالت نوف

واكتفـــت بإعداد تلك األطبـــاق في المنزل

منزليـــا؛ بســـبب تخوفهـــم مـــن انتشـــار
ً

فيروس كورونا المستجد.

أبو عزيز يندب حظ القيمات
وقال بوعزيز صاحب عربة بيع “القيمات”:
إن شـــهر رمضـــان هـــذا العـــام بـــدأ مختلفا

تمامً ا عـــن األعوام الماضيـــة ،إذ إن خلطة

اليوم

القيمات التي أعدها كانت تنفد قبل موعد

إصابـــة أول حالـــة بالفيـــروس بالبحريـــن،

“البسبوسة” و “البقالوة” في شهر رمضان،

زالـــوا يترددون على شـــراء بعض األطباق

مخاوفها مـــن فيروس كورونا المســـتجد،

محمد أثناء وجودها في أحد المخابز إنها

رغـــم عـــدم إجادتهـــا التامـــة لمقاديرهـــا،
ً
مضيفـــة أنهـــا تقـــوم بإعـــداد “الخنفروش”

والحظـــت

بشـــراء الحلويات الصغيرة المغلفة تماما،

الفيروس تماما من البحرين والعالم.

اإلقبال ضئيل من المواطنين على محالت

بمســـاعدة والدتها والوصفات التي تنشـــر

الشـــعبية وخبـــز الرقـــاق واآليســـكريم

كانـــت كل عام تقوم بشـــراء لقمة القاضي

الجاهـــزة والزالبيا ،ولكن هذا العام اكتفت

وخبـــز الرقـــاق منزليـــا لحيـــن انحســـار

واالعتمـــاد علـــى إعدادهـــا فـــي المنـــزل

من جانبهم ،أشـــار أصحـــاب بيع الحلويات

المعلـــب بواســـطة عرباتهـــم المتنقلـــة إلى

العزوف عن البسبوسة والخنفروش

الجاهـــزة بـــات أمـــرا غيـــر مرغـــوب به من

فيمـــا قالـــت نـــورة أحمـــد إنهـــا من عشـــاق

التاريخ

ولكـــن كمـــا تشـــاهدين اآلن أن الخلطـــة لم

ينفـــد حتـــى نصفها ،ولم يتبـــق على موعد
ً
مضيفا
اإلفطار ســـوى أقل من ربع ســـاعة،
ً
مقارنـــة
أن عـــدد الزبائـــن انخفـــض جـــدا

الخبر

جهة النشر

باألعوام الماضية؛ بسبب مخاوف الزبائن
مـــن الفيـــروس .وشـــاطرته الـــرأي زوجته
أم عزيـــز التـــي تقـــوم ببيـــع الحلويـــات

الصفحة

البحرينية واألكالت الشـــعبية الرمضانية،
قائلة :إن عـــدد الزبائن الذين تعودت على

الرابط اإللكتروني

لـــدى العمالـــة اآلســـيوية ،رغـــم التقيـــد

التـــام بالنظافـــة ولبس األقنعـــة والقفازات

واستخدام المعقمات ،وفي حال استمرار
الكســـاد فـــي البيـــع ســـوف يضطـــرون إلى

وقف البيع حتى إشعار آخر.
“البـــالد”

أن اإلقبال على شـــراء المأكوالت الشعبية
قبل المواطنين في ظل انتشـــار الفيروس

خـــالل

الجولـــة

االســـتطالعية التـــي قاربت الســـاعتين أن
الحلويـــات ،ومنهـــا الحلـــوى البحرينيـــة،

والمخابـــز التي تقدم األطبـــاق الرمضانية

بيانات الخبر

في الصحف.

اإلفطار بســـاعة من أول يوم في رمضان،

العدد

فيـــروس كورونـــا هو من الفيروســـات

المستجدة.

البحرينية لتنمية الطفولة برئاســـة

األعــوام الماضيــة؛ ألننــا نعيشــه مــع ضيــف خطيــر ثقيــل الظــل هــو فيــروس كورونــا

الشـــعبية البحرينيـــة ،واالكتفـــاء بإعدادها

مـــن األمـــراض األخـــرى ،وذلـــك ألن

عبـــد العزيـــز آل ســـعود لتنميـــة

بمرور  26عاما على إنشاء المركز.

“القيمـــات” الجاهز ،و “الزالبيا” والحلويات

لقيـــاس الحـــاالت عليها كمـــا في عدد

احتفـــل مركـــز األميـــر ســـلطان بـــن

وفـــي الثامـــن والعشـــرين من شـــهر

شـــهر رمضان ومـــن ضمنها لقمـــة القاضي

وغير كافية لتعد مقياسا علميا مؤكدا

المنامة  -مركز األمير سلطان بن عبدالعزيز لتنمية السمع والنطق

رئيس مجلس اإلدارة حسن فخرو

العام بشراء الحلويات المعتاد تناولها في

مـــن الجنين لـــأم مازالت غيـــر موثقة

الســـمع والنطق التابع إلى الجمعية

بدور المالكي

المواطنين لـ “البالد” عن عدم رغبتهم هذا

انتقـــال العـــدوى مـــن األم للجنيـــن أو

مركز األمير سلطان أع ّد  1000معوق سمعي لاللتحاق بالمدارس

اســتقبل البحرينيــون شــهر رمضــان كعادتهــم ،ولكــن هــذا العــام يختلــف عــن رمضــان

علـــى شـــراء الحلويـــات بأنواعهـــا مثلمـــا

للحوامـــل والمواليد الجدد واحتمالية

الجاهـــزة ،إلـــى جانب ضعـــف اإلقبال على
محالت خبـــز الرقاق والخلطـــات الجاهزة

للمحـــالت المشـــهورة بتقديم المشـــروبات

الباردة واآليسكريم.

والوقايـــة منهـــا ،وكذلـــك التعريـــف
ً
ســـمعيا وقدراته ووســـائل
بالمعوق

تدريبه وتأهيلـــه وقنوات التواصل
اللغـــوي مـــع أقرانـــه ومجتمعـــه،

إضافة إلى توجيه وســـائل اإلعالم
المختلفـــة لتســـليط الضـــوء عليـــه

وعلى حقوقه.

حسن فخرو

وتابـــع “يـــرى المركـــز أن هـــذه هـــي

الطريقـــة المثلى التي تســـاعد على
اندمـــاج األشـــخاص ذوي اإلعاقـــة

الســـمعية فـــي المجتمـــع ،ويشـــمل
المنهـــج التدريب اللغـــوي والنطقي

والســـمعي ،وتبـــدأ عمليـــة التدريب

بإجراء تقويم شـــامل لوضع الطفل
ووضـــع أهـــداف تعليمية تتناســـب

كما يهدف االحتفال بهذا اليوم إلى

مـــع نتائـــج التقويـــم ،ويتـــم أيضـــا

مـــن القيـــام بـــدور فاعـــل وإيجابي

دوري ومســـتمر ،كمـــا يعتمد المركز

تمكين المعوقين سمعيا ومراكزهم
فـــي عمليـــة التنميـــة االجتماعيـــة

واالقتصادية المستدامة.

تقويـــم تطـــور كل طفـــل بشـــكل

علـــى تدريب العامليـــن فيه بصورة
مســـتمرة؛ للوقـــوف علـــى أحـــدث

وقـــال المركـــز “يســـرنا ونحـــن

التطـــورات ورفـــع مســـتوى األداء

بآمـــال أبنائنـــا وبناتنـــا المعوقيـــن

الفلسفة الصعبة؛ لكونها ذات نتائج

نســـتحضر هـــذه الفعاليـــة المتعلقة
سمعيا و طموحات أجيالنا الناشئة
أن نحيـــي اليـــوم العالمـــي للطفـــل

المعـــوق ســـمعيا ،مشـــددين علـــى

تعلـــق الجمعيـــة بحقـــوق المعاقين

ســـمعيا وتمســـكها بالقيم والمعاني
الســـامية واألبعاد النبيلـــة التي من
ثوابتهـــا صيانـــة حقوقهـــم والدفاع
عنهـــم وتأميـــن بقائهـــم وضمـــان

مستقبلهم” .

الصحيـــح واعتمـــد المركـــز هـــذه

رائعـــة ومـــردود قـــوي لمخرجـــات
األطفـــال الملتحقيـــن بـــه يعكـــس

الجهد المبذول معهم”.

وعدّد المركز إنجازاته منذ افتتاحه
فـــي  1994إلـــى  ،2020حيـــث بلـــغ

عدد الطـــالب الملتحقيـــن له 2566
طالبـــا وطالبـــة ،وفـــي  1أكتوبـــر

 2002تـــم افتتاح روضـــة لأطفال
المعوقيـــن ســـمعيا والمنتســـبين

واضاف “إن فلســـفة المركز وهدفه

للمركـــز وذلـــك لتأهيلهـــم وتدريبهم

ســـمعيا فـــي المجتمـــع ،والمركـــز ال

العادية ،ويتخرج من روضة المركز

تعتمـــد على مبـــدأ دمـــج المعوقين

يستخدم لغة اإلشـــارة في التعامل

مع المعوقين سمعيا وفي تعليمهم،
بـــل يســـتخدم الطريقـــة الكالميـــة
التـــي تركـــز علـــى إكســـاب الطفـــل

المعوق ســـمعيا المهارات االتصالية
الشـــفهية ،أي أن يتعلـــم التعامل مع
النـــاس عن طريـــق الكالم والســـمع

وقراءة الشفاه.

لاللتحـــاق بالروضـــات والمـــدارس

عدد من  8إلى  10طالب سنويا.

كمـــا قـــام المركـــز بتأهيل مـــا يفوق
عدد  1000طالب وطالبة لاللتحاق

بالمـــدارس الحكومية منذ افتتاحه
وحتى اآلن ،حيـــث بلغ عدد الطلبة
الملتحقيـــن بالجامعـــات المختلفـــة

والمنتسبين للمركز عدد  230طالبا
وطالبة.
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