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á«YÉæ°üdGh ájQÉéàdG ∫ÉëªdG πªY ±ÉæÄà°SÉH ìÉª°ùdG
»``©``ª``à``é``ª``dG ¿hÉ```©```à```dGh º```MÓ```à```dG ó``°``ù``L Iô````°````SC’G ¿É```°```†```eQ :ó```¡```©```dG »````dh
.»àjƒμdG ô«Ø°ùdG ¬FÉ≤d ∫ÓN AGQRƒdG ¢ù«FQ ƒª°S |

Qƒ``£àH ó``«°ûj AGQRƒ``dG ¢``ù«FQ
á«àjƒμdG á``«æjôëÑdG äÉ``bÓ©dG
¢ù«FQ áØ«∏N ∫BG ¿Éª∏°S øH áØ«∏N ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ócCG
πjƒW ïjQÉJ Éª¡æ«H ™ªéj âjƒμdG á``dhOh øjôëÑdG áμ∏ªe ¿CG AGQRƒ``dG
»àdG áÑëªdG øe ø«àe ¢SÉ°SCG ≈∏Y õμJôJ »àdG Iõ«ªàªdG äÉbÓ©dG øe óàªeh
á«FÉæãdG äÉbÓ©dG QÉ°ùe √ó¡°ûj ÉªH √ƒª°S Gó«°ûe ,OGóLC’Gh AÉHB’G ÉgÉ°SQCG
.äÉYÉ£≤dG ≈à°T »a ôªà°ùe QÉgORGh Qƒ£J øe ø«≤«≤°ûdG øjó∏ÑdG ø«H
ô«Ø°S ìÉÑ°üdG óªMC’G ôHÉL ôeÉK ï«°ûdG √ƒª°S ∫ÉÑ≤à°SG ∫ÓN ∂dP AÉL
.øjôëÑdG áμ∏ªe iód á≤«≤°ûdG âjƒμdG ádhO
»a âª¡°SCG »àdG á≤«≤°ûdG âjƒμdG ádhO ô«eCG ∞bGƒªH √ƒª°S OÉ°TCGh
√ó¡°ûJ ÉªHh ,á«dhódGh á«ª«∏bE’G πaÉëªdG ∞∏àîe »a √OÓH áfÉμe õjõ©J
.áª«μëdG ¬JOÉ«b πX »a Qƒ£Jh á°†¡f øe âjƒμdG ádhO
Ωƒ≤J »àdG Oƒ¡édÉH ìÉÑ°üdG óªMC’G ôHÉL ôeÉK ï«°ûdG √ƒf ,¬ÑfÉL øe
AÉæHCG ájÉYQ »a AGQRƒdG ¢ù«FQ »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U á°SÉFôH áeƒμëdG É¡H
,√ƒª°S øe ôjó≤Jh ΩÉªàgG øe ¬H ¿ƒ¶ëj Éeh ,øjôëÑdG áμ∏ªe »a âjƒμdG
¢UôM GócDƒe ,ø«≤«≤°ûdG øjó∏ÑdG ø«H á«îjQÉàdG äÉbÓ©dG ≥ªY ¢ùμ©j
™ØædÉH Oƒ©j ÉªH øjôëÑdG áμ∏ªe ™e ¿hÉ©àdG ä’Éée ™«°SƒJ ≈∏Y √OÓH
.ø«≤«≤°ûdG ø«Ñ©°ûdGh øjó∏ÑdG ≈∏Y ô«îdGh
(2¢U π«°UÉØàdG)

±ô°üªdG ¢``ù∏ée π``«μ°ûJ IOÉ``YEG
É¶aÉëe êGô``©ªdGh ..…õ``côªdG

¢ù∏éªdG ¢ù«FQ áØ«∏N ∫BG ¬∏dGóÑY øH óªëe
äGAGô`` `LE’G ∫ƒ``M Gkô`jô``≤`J áë°ü∏d ≈``∏` YC’G
ºJ »``à`dG á``«`FÉ``bƒ``dG ô``«`HGó``à`dGh á``jRGô``à` M’G
äGóéà°ùªdG ™``e ≈``°`TÉ``ª`à`j É``ª`H É``gPÉ``î` JG
.¢Shô«Ø∏d á«ªdÉ©dG
áë°U ≈∏Y ®ÉØëdG á∏°UGƒe πLCG øeh
Ak ÉæHh ¿É°†eQ ô¡°T ∫ÓN ™«ªédG áeÓ°Sh
»Ñ£dG »``æ` Wƒ``dG ≥``jô``Ø` dG äÉ``«` °` Uƒ``J ≈``∏` Y
,z19-ó``«`aƒ``c{ É``fhQƒ``c ¢Shô«Ød …ó°üà∏d
ƒjÉe 7 ≥aGƒªdG ¢ù«ªîdG óZ øe GkAóH Qô≤J
ìÉª°ùdG á©HÉ°ùdG áYÉ°ùdG ΩÉªJ »``a 2020
á«YÉæ°üdGh ájQÉéàdG ∫ÉëªdG πªY ±ÉæÄà°SÉH
øFÉHõ∏d Iô°TÉÑe äÉeóN hCG É©∏°S Ωó≤J »àdG
. äÉWGôà°T’G ´ÉÑJG •ô°T
(3¢U π«°UÉØàdG)

.áªjõYh ΩõY πμH äÉjóëà∏d
ó q°ùL Iô°SC’G ¿É°†eQ ¿EG √ƒª°S ∫É``bh
»©ªàéªdG ¿hÉ©àdGh ºMÓà∏d áYƒæàe GkQƒ°U
ø«H IQòéàªdG á∏«°UC’G º«≤dG ≈∏Y ºFÉ≤dG
Gòg »a Om ô``a πμa ,»dÉ¨dG øWƒdG Gòg AÉæHCG
áMÉ°S »a Iƒ≤dÉH √óªj ¬æe Al õL ƒg øWƒdG
º¡àªjõYh ™«ªédG ∞JÉμàHh ,á``¡`LGƒ``ª`dG
ºàj ¢``Uô``a ≈``dEG äÉjóëàdG ™«ªL ∫ƒëæ°S
á¡LGƒe Iô«°ùe á∏°UGƒe »``a ÉgQÉªãà°SG
πc áeÓ°Sh áë°U ßØëj ÉªH ÉfhQƒc ¢Shô«a
.øjôëÑdG áμ∏ªe »a ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒªdG
¢``ù`eCG √ƒ``ª`°`S ¢``SDhô``J ió`` d ∂`` dP AÉ`` L
Qƒ°†ëH ó©H øY á«≤«°ùæàdG áæé∏dG ´ÉªàLG
≥jôØdG ¢Vô©à°SG å«M ,áæé∏dG AÉ``°`†`YCG
ÉfhQƒc ¢Shô«Ød …ó°üà∏d »Ñ£dG »æWƒdG
ï«°ûdG Ö«ÑW ≥jôØdG á°SÉFôH z19-ó«aƒc{

:¢SÉÑY ∫Gƒf âÑàc
á«YÉªàL’G õcGôªdG ¥ÓZEG ¿CG øe »MÉæL ¬jRƒa á«eÉëªdG äQòM
ájRGôàM’G äGAGô`` `LE’G ÖÑ°ùH ô¡°TCG Ió``Y òæe ájDhô∏d á°ü°üîªdG
äÉ¡eC’G hCG AÉHB’G ¿ÉeôM »a Gójó¡J πãªj äÉH ÉfhQƒc QÉ°ûàfG áëaÉμªd
íàØH âÑdÉWh ,…ô°SC’G óYÉÑàdG ≈dEG …ODƒjh ,º¡FÉæHCG ájDhQ øe äÉ≤∏£ªdG
á°Uôa ∑Éæg ¿ƒμJ ≈àM á©jô°S iô``NCG πFGóH ™°Vh hCG õcGôªdG √òg
ø«H …ô°SC’G ∞æ©dG ä’ÉM ójõJ ’ ≈àMh AÉæHC’Gh øjódGƒdG ø«H ÜQÉ≤à∏d
ájDhôdÉH á°UÉîdG á«YÉªàL’G õcGôªdG ≥∏Z ¿CG âaÉ°VCGh .Iô°SC’G OGôaCG
hCG ø°VÉëdG âæ©àj ÉeóæY á°UÉNh á«∏FÉ©dG IƒéØdG IOÉjR ≈dEG …ODƒj
ôNB’G ±ô£dG ¿ƒ©æªjh O’hC’G áfÉ°†M ≈∏Y Gƒ∏°üM øjòdG áæ°VÉëdG
≈dEG ICGôª∏d ≈∏YC’G ¢ù∏éªdGh ∫ó©dG IQGRh á«YGO ,¬FÉæHCG á``jDhQ øe
ôNB’G ±ô£∏d ìÉª°ùdÉH ∞°ù©àªdG ø°VÉëdG ΩGõ``dE’ ™jô°S πM OÉéjEG
»YÉªàL’G π°UGƒàdG πFÉ°Sh ≥jôW øY ó©H øY ƒd ≈àM ¬FÉæHCG ájDhôH
ºàj ¿CG hCG ,ÉfhQƒc QÉ°ûàfG πX »a …ô°SC’G ºMÓàdG IOÉjõd â«ÑªdG hCG
≥ëdÉH É©jô°S ÉªμM øjódGƒdG óMCG òNCÉ«d ºcÉëªdG »a äÉ°ù∏édG ºjó≤J
.ájDhôdG »a

äÓMôdG äGô°ûY äô«°Sh ÉfhQƒc QÉ°ûàfG IhQP »a ô¶ëdG äóëJ z¿ÉgÉe ¿Gô``«W{

¢Shô«ØdG º¡∏≤f øY GƒKóëJ ÉeóæY áªcÉëªdÉH ºbÉ£dG OGôaCG äOóg á``cô°ûdG

ô¡¶J äCGóH ób ¢Shô«ØdÉH áHÉ°UE’G ¢VGôYCG
CÉé∏a ;É¡ªbÉW OGôaCG øe GOôa 50 øe ôãcCG ≈∏Y
»YÉªàL’G π°UGƒàdG πFÉ°Sh ≈dEG ºbÉ£dG OGôaCG
á°UÉN äGó``©` e º¡ëæe Ωó``Y ø``e iƒμ°û∏d
çóëJ ôjGôÑa 27 »``ah .á``«`bGh ¢ùHÓe hCG
.≈dhC’G Iôª∏d ¿Gô«£dG ácô°T »a ¿ƒ∏eÉ©dG
á``eÉ``fRhQ{ áØ«ë°U ¬Jô°ûf ∫É``≤`e »Øa
øY ¿ÉgÉe ¿Gô«W »a ¿ƒ∏eÉ©dG ôqÑY z¥ô°T
…OGôØf’G ∫õ©dÉH º¡d ìÉª°ùdG ΩóY øe º¡≤∏b
≈∏Y GhôÑLoCG º¡fCGh ,ø«°üdG øe º¡JOƒY ó©H
1300 ™bh πjôHCG 18 »ah .πª©dG á∏°UGƒe
ádÉ°SQ ≈∏Y ¿ÉgÉe ¿Gô«W »a ø«∏eÉ©dG øe
Aƒ°ùH ¿Gô«£dG ácô°T É¡«a ¿ƒª¡àj áMƒàØe
.áeRC’G IQGOEG
É«aCG{ »a äô°ûfo »àdG ádÉ°SôdG äôcP Éªc
ájÉbƒdG äGó©ªH ø«∏eÉ©dG äÉÑdÉ£e ¿CG zRƒ«f
π≤ædG OÉ``ë`JG É¡H ≈``°` UhCG »``à`dG á«°üî°ûdG
,IQôμàe IQƒ°üH â∏ªgCG ób »dhódG …ƒédG
≈dEG ¢Shô«ØdG π≤f ≈∏Y ¿ƒeÓj GƒfÉc º¡fCGh
z»°S »H »H{ â∏°üMh .OÓÑdG ≈dEGh º¡FÉÑMCG
≈∏Y ´Roh ájô°ùdÉH ΩGõàdG ¥ÉØJG áî°ùf ≈∏Y
áªcÉëªH ºgOó¡j ,¿ÉgÉe ¿Gô«W »a ø«∏eÉ©dG
.º¡ahÉîªH GhôgÉL GPEG á«FÉæL

äÉfÉ«Ñd π«∏ëàdG ø``e ó``jõ``e AGô``LEÉ` Hh
äÉëjô°üJ ™e É¡à©LGôeh äÓMôdG Ö≤©J
øY ∞°ûμdG Éæd øμªj ¿ÉgÉe ¿Gô«W »dhDƒ°ùe
∂dP ó©H â©∏bCG ó``b ácô°û∏d á∏MQ 157 ¿CG
»fGôjE’G ¿Gô«£dG ô¶ëd óëJ »a ,ïjQÉàdG
.ø«°üdG ™e
QhO Ö``©`d »``a á``cô``°`û`dG äô``ª`à`°`SG É``ª`c
∫hO ≈dEG ¿GôjEG øe øjôaÉ°ùªdG π≤f »a »°ù«FQ
.É¡«a ¢Shô«ØdG QÉ°ûàfG IhQP ∫Ó``N iô``NCG
äÓMôdG ô¶M ºZQ ¬fCG z»°S »H »H{ âª∏Yh
ó≤a ôjGôÑa 25 »a äGQÉ``eE’G ≈``dEG ¿Gô``jEG øe
≈àM iôNCG á∏MQ 37 ¿Gô«£dG ácô°T äô«°S
.¢SQÉe ájÉ¡f
äÓMôdG ™«ªL ÉjQƒ°S â≤∏Y ,QÉe 8 »ah
¿ÉgÉe ¿Gô«W ácô°T øμd ,É¡«dEGh ¿Gô``jEG øe
∂dP ∫ƒNO ó©H iôNCG äÓMQ »fÉªK äô«°S
.ò«ØæàdG õ«M QGô≤dG
ócDƒj π«dO ≈∏Y z»°S »H »H{ â∏°üMh
≥∏≤dG ºZQ Gƒàμ°SoCG äGôFÉ£dG ºbÉW OGôaCG ¿CG
¬Ñ©∏J âfÉc …òdG QhódG ¢Uƒ°üîH ójGõàªdG
.¢Shô«ØdG ô°ûf »a ¿ÉgÉe
äô``cP »``°`VÉ``ª`dG ô``jGô``Ñ`a ô`` `NGhCG »``ah
¿CG ¿ÉgÉe ácô°T πNGO ´ÓW’G Ió«L QOÉ°üe

øjõæÑdG QÉ©°SCG ¢†«ØîàH áeƒμëdG ≈dEG πé©à°ùe ìGôàbG ádÉMEG
ÉJƒ°U 16h ,GQÉ``æ` jO 49999 ≈``dEG 20000 ø``e
32h ,GQÉæjO 99999 ≈dEG 50000 øe ∫Éª°SCGôd
499999 ≈``dEG 100000 ø``e ∫É``ª`°`SCGô``d ÉJƒ°U
≈dEG 500000 øe ∫Éª°SCGôd ÉJƒ°U 64h ,GQÉæjO
øe ∫Éª°SCGôd ÉJƒ°U 128h ,GQÉ``æ` jO 999999
ÉJƒ°U 256h ,GQÉæjO 4999999 ≈dEG 1000000
.≈∏YCÉa QÉæjO 5000000 øe ∫Éª°SCGôd
áæéd ¢ù«FQ Ωƒ∏°ùdG ó``ª`MCG ÖFÉædG ó`` cCGh
á«dBG »a πjó©àdG Gòg ¿CG ÜGƒædG ¢ù∏éªH á«dÉªdG
∞∏àîe ø«H ádGó©dG CGóÑe ≈YGQ áaô¨dÉH âjƒ°üàdG
É°†jCG º¡°ù«°S ¬fCG ÉØ«°†e ,áaô¨∏d áfƒμªdG äÉÄØdG
âjƒ°üàdG »a ácQÉ°ûª∏d äÉÄØdG ™«ªL õ«ØëJ »a

.»fGôjE’G …QƒãdG ¢SôëdG ™e ájƒb
äÓMôdG •ƒ£N äÉfÉ«H ΩGóîà°SÉHh
¥Gô``©` dGh ¿ÉæÑd »``a QOÉ``°`ü`e ™``e çó``ë`à`dGh
≈dhCG ¿CG ó«cCÉJ »HôY z»°S »H »H{ âYÉ£à°SG
øjòg »``a z19-ó``«` aƒ``c{`` H á``HÉ``°` UE’G ä’É``M
¿Gô«W äÓMQ »a øjôaÉ°ùªd âfÉc øjó∏ÑdG
.¿ÉgÉe
ô``aÉ``°` S »``°``VÉ``ª``dG ô`` jGô`` Ñ` `a 19 »``Ø``a
ºbQ ¿ÉgÉe ¿Gô«W á∏MQ »a »``fGô``jEG ÖdÉW
¿Gô¡W á«fGôjE’G áª°UÉ©dG øe W55062
πé o°S ó``bh ,¥Gô``©` dG »``a ∞éædG áæjóe ≈``dEG
»a z19-ó«aƒc{`H áHÉ°UEÓd á«ª°SQ ádÉM ∫hCÉc
.OÓÑdG »a ôjGôÑa 24
ICGô``eG äOÉ``Y »°VÉªdG ôjGôÑa 20 »``ah
≈dEG ÉgôªY øe ø«©HQC’Gh ájOÉëdG »a á«fÉæÑd
áæjóe IQÉjR ó©H ähô«H á«fÉæÑ∏dG áª°UÉ©dG
.W5112 ºbQ ¿ÉgÉe ¿Gô«W á∏MQ »a ,ºb
IócDƒe áHÉ°UEG ∫hCÉc â∏é o°S »dÉàdG Ωƒ«dG »ah
ø«àKOÉëdG ø«JÉg ºZQh .¿ÉæÑd »a ¢Shô«ØdÉH
â∏°UGh øjó∏ÑdG Óc »a ÉÑ°†Z ÉJQÉKCG ø«à∏dG
ôjGôÑa 20 »ah .É¡JÓMQ ¿ÉgÉe ¿Gô«W ácô°T
äGôFÉ£dG äÓ``MQ á«bGô©dG áeƒμëdG â≤∏Y
.É¡«dEGh ¿GôjEG øe
∞°ûμJ ¿CG âYÉ£à°SG z»°S »H »H{ øμd
ó©H äôL iô``NCG á∏MQ 15 øY π≤j ’ Ée ¿CG
∂∏J øe ójó©dG â``∏`bCGh ,™æªdG QGô``b Qhó°U
á«bGô©dG ¿óªdG ≈dEG ¿GôjEG øe GQGhR äGôFÉ£dG
.á«bGô©dG áeƒμëdG á≤aGƒªH á°Só≤ªdG
íjô°üJ »a á«bGô©dG áeƒμëdG äOÉ``aCGh
äÓMQ âfÉc äÓ``Mô``dG ¿CÉ` H z»°S »H »H{`d
¿Gô«£dG áÄ«g á≤aGƒe ≈∏Y â∏°üM IOƒ``Y
øe ájƒédG äÓMôdG ¿CGh ,»bGô©dG »fóªdG
øjôaÉ°ùªdG øμd ,ôªà°ùà°S ¿GôjEG ≈dEG ¥Gô©dG
.¥Gô©dG ∫ƒNO øe ¿ƒYƒæªe ¿GôjEG øe
¿Gô«W ácô°T ¿CG z»°S »H »H{ âª∏Yh
»a z19-ó``«`aƒ``c{ QÉ°ûàfG IhQP »a ,¿É``gÉ``e
¿óªdGh ¿GôjEG ø«H É¡JÓMQ â∏°UGh ,ø«°üdG
,…É¡¨æ°Th ,ø«μH :™``HQC’G iôÑμdG á«æ«°üdG
¿Gô``jEG ¿CG ó``H ’h .øjõæ«°Th ,ƒ``gõ``fGƒ``Zh
ôØ°ùdG ô¶M ¥ôîH Éfk PEG ¿ÉgÉe ácô°T âëæe
á«fGôjE’G áeƒμëdG ¬à°Vôa …òdG ø«°üdG ™e
.ôjÉæj 31 »a É¡JGP

بيانات الخبر

IójóL âjƒ°üJ á«dBÉH áaô¨dG ¿ƒfÉb ´hô°ûe ≈∏Y ≥aGƒj ÜGƒædG
,áæ«©e áÄa ≈∏Y âjƒ°üàdG á«∏ªY QÉ°üàbG ΩóYh
≈∏Y É°†jCG áæé∏dG äÓjó©J º``gCG øe ¿CG ÉØ«°†e
ô``jRh ø«H ábÓ©dG π©L ƒ``g ¿ƒ``fÉ``≤`dG ´hô°ûe
.á«HÉbQ â°ù«dh á«≤«°ùæJ ábÓY áaô¨dGh IQÉéàdG
áÑZôH ìGô``à` bG ≈``∏`Y ¢ù∏éªdG ≥`` aGh É``ª`c
ø«dhRÉédGh øjõæÑdG QÉ©°SCG ¢†«ØîàH πé©à°ùe
ócCG PEG ,áeƒμëdG ≈dEG ¬dÉMCGh ,É¡YGƒfCG ∞∏àîªH
QÉ©°SCG ¢VÉØîfG π``X »``a ¬``fCG ìôà≤ªdG ƒeó≤e
QÉ©°SCG ¿EÉ`a GôNDƒe ô«Ñc πμ°ûH á«ªdÉ©dG §ØædG
»a É¡°†«ØîJ ºàj ¿CG Öéj á«£ØædG äÉéàæªdG
.»∏ëªdG ¥ƒ°ùdG
(5¢U π«°UÉØàdG)

.á«≤«°ùæàdG áæé∏dG ´ÉªàLG ¢ùeCG √ƒª°S ¢SDhôJ iód ó¡©dG »dh ƒª°S |

á«Hô©dG ∫hó``dG ≈dEG Gƒ``L ÉfhQƒc â∏≤f ¿Gô``jEG :≥``«≤ëJ

πgÉY áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y øH óªM ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†M øY Qó°U
IQGOEG ¢ù∏ée π«μ°ûJ IOÉYEÉH 2020 áæ°ùd (21) ºbQ Ωƒ°Sôe ióØªdG OÓÑdG
ájƒ°†Yh áªgÓédG áØ«∏N ø°ùM ó«°ùdG á°SÉFôH …õcôªdG øjôëÑdG ±ô°üe
øY Óãªe OƒªM ¬∏dGóÑY ∞°Sƒj ó«°ùdGh êGô©ªdG óªëe ó«°TQ ó«°ùdG øe πc
ó«°ùdGh ¿Gó«ªM º«gGôHEG ódÉN ó«°ùdGh »æWƒdG OÉ°üàb’Gh á«dÉªdG IQGRh
óªMCG ó«°ùdGh áØ«∏N ∫BG óªëe âæH »e áî«°ûdGh ∞∏N ø«°ùëdGóÑY ∞°Sƒj
.»éMƒH óªëe
Ωƒ°Sôe ióØªdG OÓÑdG πgÉY ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†M øY Qó°U Éªc
É¶aÉëe êGô©ªdG óªëe ó«°TQ ó«°ùdG ø««©J ójóéàH 2020 áæ°ùd (22) ºbQ
.äGƒæ°S ¢ùªN Ióe ∂dPh …õcôªdG øjôëÑdG ±ô°üªd
(2¢U π«°UÉØàdG)

ÉfhQƒc ÖÑ°ùH ájDhôdG õcGôe ¥ÓZEG :á«eÉëe
Éª¡FÉæHCG ájDhQ øe á≤∏£ªdG hCG ≥∏£ªdG Ωôëj

ô``«` eC’G »``μ`∏`ª`dG ƒ``ª`°`ù`dG Ö``MÉ``°`U ó`` cCG
ÖFÉf ó¡©dG »dh áØ«∏N ∫BG óªM øH ¿Éª∏°S
¢ù∏ée ¢ù«Fôd ∫hC’G ÖFÉædG ≈∏YC’G óFÉ≤dG
»a á«æjôëÑdG Iô°SC’G ¬JóHCG Ée ¿CG AGQRƒ``dG
ΩGõàd’ÉH QGôªà°SG
øe π«°†ØdG ¿É°†eQ ô¡°T
m
IòîàªdG ájRGôàM’G äGAGôLE’Gh äGQGô≤dÉH
™àªàj …òdG ô«ÑμdG »©ªàéªdG »YƒdG ¢ùμ©j
º¡°UôMh ¿ƒ°ü∏îªdG øjôëÑdG AÉ``æ`HCG ¬``H
á``dhò``Ñ` ª` dG á``«` æ` Wƒ``dG Oƒ``¡` é` dG ó`` `aQ ≈``∏` Y
z19-ó``«` aƒ``c{ É``fhQƒ``c ¢Shô«Ød …ó°üà∏d
™≤J »``à`dG á«dhDƒ°ùªdÉH ºgQÉ©°ûà°SG ôÑY
É kgƒæe ,á``æ` gGô``dG ±hô``¶` dG π``X »``a º¡«∏Y
äGAGôLE’ÉH ™«ªédG ΩGõàdG QGôªà°SG á«ªgCÉH
π``LCG ø``e á«FÉbƒdG ô``«`HGó``à`dGh á``jRGô``à` M’G
Ée ƒ``gh ,Iƒ``Lô``ª`dG èFÉàædG ≈``dG ∫ƒ``°`Uƒ``dG
√RhÉ``é` J »``a ø``jô``ë`Ñ`dG ≥``jô``a ¬«∏Y ∫ qƒ``©` j

:ÜÉjO ó«dh Öàc
¢``ù`eCG ¬à°ù∏L »``a ÜGƒ``æ` dG ¢ù∏ée ≥`` aGh
≈∏Y πæjR ájRƒa ÜGƒædG ¢ù∏ée á°ù«FQ á°SÉFôH
áaôZ ¿CÉ°ûH áeƒμëdG øe ∫Éëoe ¿ƒfÉb ´hô°ûe
¢ù∏ée ≈``dEG ¬``dÉ``MCGh øjôëÑdG áYÉæ°Uh IQÉéJ
áæéd É¡JôLCG »àdG äÓjó©àdG ó©H ∂dPh ,iQƒ°ûdG
á«dBG ÉgRôHCG ,¬«∏Y ájOÉ°üàb’Gh á«dÉªdG ¿hDƒ°ûdG
¢ù∏éªd áaô¨∏d á«eƒª©dG á«©ªédG âjƒ°üJ
ô«¨d ø«Jƒ°U íæe »``a â∏ãªJ »``à`dGh ,É``¡` JQGOEG
∫Éª°SCGôd äGƒ°UCG 4h ,∫Éª°SCGôH ¬æY ìô°üªdG
∫Éª°SCGôd äGƒ°UCG 8h , GQÉæjO 19999 ≈dEG 1 øe

á«Ø«c »a É≤«≤ëJ z»°S »H …{ äô``LCG
ácô°T- IóMGh á«fGôjEG ¿Gô«W ácô°T ΩÉ¡°SEG
»a z19-ó«aƒc{ QÉ°ûàfG »a -¿ÉgÉe ¿Gô«W
äGQGôb ∂dòH áμ¡àæe ,§°ShC’G ¥ô°ûdG AÉëfCG
.IóY ∫hO É¡à°Vôa ô¶M
äÉfÉ«H »``Hô``Y z»``°`S »``H »``H{ â``∏`∏`Mh
πNGO QOÉ°üe ≈dEG âKóëJh äÓMôdG Ö≤©J
√òg …ó``ë`J á«Ø«c ìÉ``°`†`jE’ ¿É``gÉ``e ¿Gô``«`W
á«eƒμM ô¶M äGQGôb äGôªdG äÉÄe ácô°ûdG
∫ÓN øe ,¢SQÉe ájÉ¡fh ôjÉæj ô``NGhCG ø«H
¥Gô``©` dGh ¿Gô`` `jEG ≈`` dEGh ø``e äÓ`` MQ ô««°ùJ
Öéjh .ÉjQƒ°Sh IóëàªdG á«Hô©dG äGQÉeE’Gh
¿Gô«W âëæe ób ∫hódG √òg ™«ªL ¿ƒμJ ¿CG
óëJ »a ∂dP â∏©a óbh ,•ƒÑ¡dÉH ÉfPEG ¿ÉgÉe
â``Ø`bhCGh .ácô°ûdG ≈∏Y ¢VhôØªdG ô¶ë∏d
31 »a É¡«dEGh ø«°üdG øe É¡JÓMQ πc ¿GôjEG
äÓMôdG Ió``Y ∫hO â©æe ∂``dP ó©Hh .ôjÉæj
Éeó©H ,¢SQÉeh ôjGôÑa »a ¿GôjEG øe áeOÉ≤dG
»a É``fhQƒ``c ¢Shô«a AÉ``Hh IQDƒ` `H âëÑ°UCG
.§°ShC’G ¥ô°ûdG
É¡JÓMQ â∏°UGh ¿Gô«£dG ácô°T øμd
IôWÉîªdÉH É¡d äGOÉ≤àfG ≈dEG iOCG Ée ;∂dP ºZQ
.á``jƒ``é`dG º``bGƒ``£` dGh ø``jô``aÉ``°`ù`ª`dG áë°üH
ádÉME’ÉH ºgójó¡J ó©H ºbÉ£dG OGôaCG âμ°SoCGh
¿CÉ°ûH º¡ahÉîe øY GhôÑY ÉeóæY ,AÉ°†≤dG ≈dEG
ºdh .zºgó∏Hh º¡FÉÑMCG ≈dEG ¢Shô«ØdG ô°ûf{
»H »H Ö∏£d ¿ÉgÉe ¿Gô«W ácô°T Öéà°ùJ
.≥«∏©à∏d »°S
ájƒL •ƒ£N ácô°T »g ¿ÉgÉe ¿Gô«Wh
.É¡∏«¨°ûJ ¢UÉîdG ´É£≤dG ≈dƒàj á«fGôjEG
,IôFÉW 55 ∂∏ªJ É¡fEG ácô°ûdG ∫ƒ≤Jh
ôaÉ°ùe ø«jÓe á°ùªN áHGôb Éjƒæ°S π≤æJh
ácô°ûdG ió``dh .ºdÉ©dG ∫ƒ``M á¡Lh 66 ≈``dEG
™àªàj …òdG …QƒãdG ¢SôëdG ≥∏«ØH äÉWÉÑJQG
äGƒ≤dG øe ´ôa ƒgh ,¿GôjEG »a ô«Ñc PƒØæH
.á«fGôjE’G áë∏°ùªdG
ácô°ûdG â©°†N ¿CG ≥Ñ°S ó≤a ºq K øeh
äÉHƒ≤Y ¢VôØH â¡àfG á``«`μ`jô``eCG áÑbGôªd
äÉ«°üî°Th áë∏°SCG π≤æH É¡eÉ¡JG ó©H ,É¡«∏Y
.…QƒãdG ¢SôëdG ídÉ°üd IRQÉH
ÉjQƒ°S »a ¿GôjEG äÉ«∏ªY ácô°ûdG ºYóJh
äÉbÓ©H §ÑJôJ ∫hO »gh ,¥Gô©dGh ¿ÉæÑdh

∫ƒ`M ø``NÉ°S ¢TÉ≤f
è```«`∏`îdG á```Hhô`Y
¢``Sô``ë`dG IOÉ`` `b ó`` `MCG êô`` N ΩÉ`` `jCG π``Ñ` b
zá«°SQÉa{ ø``Y çóëà«d »``fGô``jE’G …Qƒ``ã`dG
¿GôjEG ´ÉªWCG ´Éª°SC’G ≈dEG ó«©«dh è«∏îdG
.á≤£æªdG »a á«©°SƒàdG
Gò``g .É``Ñ` jô``Z ’h Gó``jó``L ¢ù«d ô`` `eC’G
Ö©°ûdG AÓàHGh ¬eÉ«b òæe »fGôjE’G ΩÉ¶ædG
øY ∞μj ’ ƒ``gh Oƒ``≤`Y πÑb ¬``H »``fGô``jE’G
¬YÉªWCGh á«fGhó©dG √ÉjGƒf øY ìÉ°üaE’G
.á«©°SƒàdG á«ØFÉ£dG
åjóëdG ≈∏Y ¿Gô`` jEG IOÉ``b ô°üj ø«M
≈dEG ¿hóæà°ùj ’ º¡a z»°SQÉØdG è«∏îdG{ øY
ádOC’G πc .Iô°UÉ©e hCG á«îjQÉJ á≤«≤M …CG
ócDƒJ Iô°UÉ©ªdGh á«îjQÉàdG ™``FÉ``bƒ``dGh
IQòd ∫Éée …CG ´ó``j ’ ÉªH è«∏îdG áHhôY
.∂°T øe
á°SÉ°ùdG ¢``†`©`H ¿CG ß``MÓ``ª` dG ø`` eh
≈∏Y ¿hOô``j ø«M ÉædhO »a ø«dhDƒ°ùªdGh
¿CÉ°ûdG Gò¡H IõØà°ùªdG ø««fGôjE’G äÉëjô°üJ
ƒgh ,É«°SÉ«°S É¡àfGOEGh É¡H ójóæàdÉH ¿ƒØàμj
.™Ñ£dÉH Üƒ∏£e ∞bƒe
∫É«LCÓd Ωó≤f ¿CG ≈dEG áLÉëH øëf øμd
™``FÉ``bƒ``dGh á`` ` `dOC’G ¢`` ü` `NC’É`` H Ió`` jó`` é` `dG
ø««fGôjE’G ºYGõe ¢†MóJ »àdG á«îjQÉàdG
∫É«LC’G √òg ¿ƒμJ »μd º¡YÉªWCG í°†ØJh
øY á«Hô©dG Éæbƒ≤M øY ´ÉaódG ≈∏Y IQOÉb
.áaô©eh »Yh
∫É≤ªdG Gòg ô°ûf ó«©f ¿CG ÉæjCGQ Gò¡dh
¢ù«FQ øªMôdGóÑY QƒfCG PÉà°SC’G ¬Ñàc …òdG
∫ƒM øNÉ°S ¢TÉ≤f{ ¿GƒæY âëJ ôjôëàdG
QÉÑNCG{ ¬Jô°ûf ¿CG ≥Ñ°Sh zè«∏îdG áHhôY
≥∏©àj ƒ¡a ,2014 ΩÉY ƒjÉe 6 »a zè«∏îdG
.è«∏îdG áHhôY ..¢üNC’ÉH ´ƒ°VƒªdG Gò¡H
≥FÉ≤ëdG πc ¢ù«dh ¢†©H øª°†àj ∫É≤ªdGh
ÓH »HôY è«∏îdG ¿CG ócDƒJ »àdG á«îjQÉàdG
.»fGôjE’G ΩÉ¶ædG ÖjPÉcCG óæØjh á¡Ñ°T ≈fOCG

z5 ¢U{ ôjôëàdG ¢ù«FQ ∫É≤e
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اليوم

¿É```eCG »``a ..ø``jó``YÉ``≤``à``ª``dG Ö````JGhQ :ø`التاريخ
`«``eCÉ` à``dG á``Ä``«``g

»eƒμëdG º``YódG øe äOÉØà°SG á``°UÉN á``°ù°SD
 الخبرƒe 10739
.¢UÉîdG ´É£≤∏d áeRÓdG
äÉHÉ°ùM »a »eƒμëdG ºYódG ´Gó``jEG óYƒe ¿EG »WÉHôªdG âdÉbh
äÉcô°ûdG ¢†©H ¿CG ÖÑ°ùH ô¡°T πc øe 16 ïjQÉJ »a πª©dG ÜÉë°UCG
»a äÉcô°ûdG ™«ªL ähÉØàJ Éªæ«H ,ô¡°ûdG ∞°üàæe É¡«ØXƒe ÖJGhQ ´OƒJ
ô«NCÉJ Ωó©H á≤jôW äóLhCG áÄ«¡dG ¿CGh ,É¡«ØXƒe ÖJGhQ ´GójEG ïjQGƒJ
¿CGh ,ø«ØXƒªdG ÖJGhQ óYƒe ôKCÉàj ’ ≈àM äÉ°ù°SDƒªdG ™«ªL øY ºYódG
´GójE’ á°UÉîdG äÉcô°ûdG ≈∏Y Oóëe ïjQÉJ ¢VôØH É¡d ábÓY ’ áÄ«¡dG
.É¡«ØXƒe ÖJGhQ
¥É«°ùdG »``HQó``eh »°SÉμàdG ÜÉ``ë`°`UCG Qƒ`` LCG º``YO ¢Uƒ°üîH É``eCG
á∏é°ùe ô«Z áÄØdG √òg ¿CG âë°VhCÉa ∫ÉØWC’G ¢VÉjQ äÉ°ù°SDƒe »ØXƒeh
πª©dG IQGRh ≥jôW øY ºà«°S ºYódG ¿EÉa ∂dòdh ;á«YÉªàL’G äÉæ«eCÉàdG »a
.á«YÉªàL’G á«ªæàdGh

 جهة النشر:»°ùæe π°VÉa Öàc

»WÉHôªdG ¿ÉªjEG »YÉªàL’G ø«eCÉàdG áÄ«¡d …ò«ØæàdG ¢ù«FôdG äócCG
≈∏Y ô«Ñc …OÉ°üàbG Qô°†H âÑÑ°ùJ ób ÉfhQƒc áeRCG äÉ«YGóJ ô«KCÉJ ¿CG
,á«æ«eCÉàdG ≥jOÉæ°üdG πjƒªJ É¡æª°V øe ,»ªdÉ©dGh »∏ëªdG ø«jƒà°ùªdG
ô``KC’G º««≤J Ö©°üj á``jDhô``dG ìƒ°Vh Ωó``Yh ™°VƒdG QGôªà°SG ™e ¬``fCGh
äÉ«dBG OÉéjE’ IógÉL πª©J áÄ«¡dG ¿CG ’EG ,≥jOÉæ°üdG ≈∏Y áeRCÓd ™bƒàªdG
»a øjóYÉ≤àªdG ÖJGhQ ¿CG áë°Vƒe ,ájóYÉ≤àdG ≥jOÉæ°üdG QGô≤à°SG øª°†J
.¿B’G ≈àM øeCÉe »a øjôëÑdG
áeóN »``a á∏é°ùªdG á°UÉîdG äÉ°ù°SDƒªdG Oó``Y ¿CG ≈``dEG äQÉ``°` TCGh
10739 ≠∏H ø««æjôëÑdG ø«ØXƒªdG ÖJGhQ ºYód πª©dG ÜÉë°UCG π«é°ùJ
ÖJGhôdG ºYO øe É«æjôëH ÉØXƒe 88148 IOÉØà°SG ™e á°UÉN á°ù°SDƒe
ádƒ«°ùdG ô«aƒàd áeƒμëdG É¡JôbCG »àdG ájOÉ°üàb’Gh á«dÉªdG áeõëdG øª°V
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≈``≤``∏``à``j ió```Ø```ª```dG ∂```∏```ª```dG á```dÓ```L
á``«``∏``NGó``dG ô`````jRh ø```e ô``μ``°``T á``«``bô``H
,AGOC’G á∏eÉμàe ,äGAGôLE’G áªμëe á«æWh πªY áeƒ¶æe
øjócDƒe ,AÉ£©dGh ∫òÑdG »a á«æWƒdG »fÉ©e ≈bQCG Ió°ùée
º¡JóMhh ,É¡Ñ©°T ∞JÉμJh øjôëÑdG ø``eCG ¿CG ¬àdÓéd
âHÉãdG CGóÑªdGh ,Éæ∏ªY »a ï°SGôdG ¢SÉ°SC’G »g á«æWƒdG
.á∏«ÑædG á«fÉ°ùfE’G á«Wô°ûdG ÉæàdÉ°SQ »a
IOÉ``°`TE’ ;ióØªdG ∂∏ªdG ádÓéd √ôμ°T ø``Y Üô`` YCGh
âØYÉ°†J ø``jò``dG ,á``«`∏`NGó``dG IQGRh »Hƒ°ùæªH ¬àdÓL
»a º¡JÉÑLGh ¿hODƒ` j ºgh ,º¡ªªg äOGORGh ,º¡JOÉ©°S
¬àdÓL øe áªjõ©dG ø«ª¡∏à°ùe ,»©ªàéªdG øeC’G ô«aƒJ
,á«dÉY á«æWh áª¡H »æWƒdGh »fÉ°ùfE’G º¡∏ªY øjODƒe
≈∏Yh ¬àdÓL øX ø°ùM óæY Gƒfƒμj ¿CG ¬àdÓL øjógÉ©e
.áYÉ£dGh ™ª°ùdG

IQÉ``éàdG ¿hDƒ``°ûd Ó``«ch …ô``°ShódG ¿É``ªjEG ø``««©àH »``μ∏e Ωƒ``°Sôe
á«LQÉîdGh á``«∏ëªdG IQÉéà∏d Gó``YÉ°ùe Ó«ch ¿É``ª∏°S øH ó``ªM ï``«°ûdGh

≈°ù«Y øH óªM ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†M ≈≤∏J
øe RGõ``à`YGh ôμ°T á«bôH ióØªdG OÓÑdG ∂∏e áØ«∏N ∫BG
ôjRh áØ«∏N ∫BG ¬∏dGóÑY øH ó°TGQ ï«°ûdG øcôdG ∫hCG ≥jôØdG
»Ñ°ùàæe øY áHÉ«fh ¬°ùØf øY ádÉ°UC’ÉH É¡«a ™aQ á«∏NGódG
¿Éæàe’G º«¶Yh ôμ°ûdG ôYÉ°ûe ¢ü∏NCÉH á«∏NGódG IQGRh
∞∏àîe Oƒ¡éH ôμ°Th IOÉ°TEG øe ¬àdÓL ¬H π°†ØJ Ée ≈∏Y
,øWƒdG QGô≤à°SGh øeCG ßØM »a á«∏NGódG IQGRh äÉYÉ£b
.ájQÉ°†ëdG ¬JÉÑ°ùàμeh ¬JGõéæe ájÉªMh
áWô°T ∫É``LQ ¿CG ¬à«bôH »``a á«∏NGódG ô``jRh ó``cCGh
∂∏ªdG ádÓL äÉ¡«LƒJh Oƒ¡L IôªK ¿ƒcQój øjôëÑdG
»a á``dhó``dG äÉ°ù°SDƒe ™«ªL åM »a á«eÉ°ùdG ióØªdG
øª°V (COVID-19) É``fhQƒ``c ¢Shô«Ød …ó°üàdG

:á«fÉãdG IOÉªdG
áØ«∏N ∫BG áØ«∏N øH ¿Éª∏°S øH óªM ï«°ûdG øn«©oj
IQGRh »a á«LQÉîdGh á«∏ëªdG IQÉéà∏d Gk óYÉ°ùe Ók «ch
.áMÉ«°ùdGh IQÉéàdGh áYÉæ°üdG
:áãdÉãdG IOÉªdG
ò«ØæJ áMÉ«°ùdGh IQÉéàdGh áYÉæ°üdG ôjRh ≈∏Y
,√Qhó°U ïjQÉJ øe ¬H πª©ojh ,Ωƒ°SôªdG Gòg ΩÉμMCG
.á«ª°SôdG IójôédG »a ô°ûæjh

ø``«``«``©``J ó```jó```é```à```H »```μ```∏```e Ωƒ````°````Sô````e
.∂∏ªdG ádÓL |

:AGQRƒdG ¢ù«FQ ..á≤«≤°ûdG âjƒμdG ádhO ô«Ø°S √ƒª°S ∫ÉÑ≤à°SG ∫ÓN

ï```jQÉ```J É``ª``¡``æ``«``H ™``ª``é``j â```jƒ```μ```dGh ø```jô```ë```Ñ```dG
Iõ``«``ª``à``ª``dG äÉ````bÓ````©````dG ø````e ó```à```ª```eh π````jƒ````W
øjôëÑdG »a âjƒμdG AÉæHCG ájÉYQ »a áeƒμëdG Oƒ¡éH √ƒæj ìÉÑ°üdG ôeÉK ï«°ûdG

,øjôëÑdG áμ∏ªe »a âjƒμdG AÉæHCG
ΩÉ``ª` à` gG ø`` `e ¬`` `H ≈``¶` ë` J É`` ` eh
≥ªY ¢ùμ©j ,√ƒª°S øe ôjó≤Jh
øjó∏ÑdG ø«H á«îjQÉàdG äÉbÓ©dG
√OÓ``H ¢UôM Gó``cDƒ`e ,ø«≤«≤°ûdG
™e ¿hÉ©àdG ä’Éée ™«°SƒJ ≈∏Y
™ØædÉH Oƒ©j ÉªH øjôëÑdG áμ∏ªe
ø«Ñ©°ûdGh øjó∏ÑdG ≈∏Y ô«îdGh
.ø«≤«≤°ûdG

äÉ``bÓ``Y ó``«` Wƒ``J »`` a º``¡`°`ù`j É`` e
ø«H ¿hÉ©àdGh áÑëªdGh Iƒ``NC’G
ÉªH Gó«°ûe ,ø«≤«≤°ûdG øjó∏ÑdG
ájDhQh áªμM øe √ƒª°S ¬H ™àªàj
ÉjÉ°†≤dG ∞∏àîe √ÉéJ á«Yƒ°Vƒe
.á«dhódGh á«ª«∏bE’G
É¡H Ωƒ≤J »àdG Oƒ¡édÉH √ƒfh
ƒª°ùdG ÖMÉ°U á°SÉFôH áeƒμëdG
ájÉYQ »a AGQRƒ``dG ¢ù«FQ »μ∏ªdG

∞∏àîe »a √OÓH áfÉμe õjõ©J »a
ÉªHh ,á«dhódGh á«ª«∏bE’G πaÉëªdG
á°†¡f ø``e âjƒμdG á``dhO √ó¡°ûJ
.áª«μëdG ¬JOÉ«b πX »a Qƒ£Jh
ï«°ûdG Üô`` `YCG ,¬``Ñ` fÉ``L ø``e
øY ìÉÑ°üdG ó``ª` MC’G ôHÉL ôeÉK
ÖMÉ°üd ôjó≤àdGh ôμ°ûdG πjõL
AGQRƒ`` dG ¢ù«FQ »μ∏ªdG ƒª°ùdG
πμd ¬``ª`YOh √ƒª°S ΩÉªàgG ≈∏Y

øH óªM ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†M øY Qó°U
ºbQ Ωƒ°Sôe ióØªdG OÓÑdG πgÉY áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y
»a óYÉ°ùe π«chh π«ch ø««©àH 2020 áæ°ùd (20)
:¬«a AÉL ,áMÉ«°ùdGh IQÉéàdGh áYÉæ°üdG IQGRh
:≈dhC’G IOÉªdG
…ô``°`Shó``dG ø°ùM ó``ª` MCG ¿É``ª` jEG Ió«°ùdG ø``«n `©`Jo
áYÉæ°üdG IQGRh »a IQÉéàdG ¿hDƒ°ûd IQGRƒ∏d Ók «ch
.áMÉ«°ùdGh IQÉéàdGh

»μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ¿Éch
»a πÑ≤à°SG ó``b AGQRƒ`` `dG ¢ù«FQ
ï«°ûdG ,¢ùeCG ´ÉaôdÉH √ƒª°S ô°üb
ô«Ø°S ,ìÉÑ°üdG óªMC’G ôHÉL ôeÉK
áμ∏ªe iód á≤«≤°ûdG âjƒμdG ádhO
≥ªY √ƒ``ª`°`S ó```cCG PEG ,ø``jô``ë` Ñ` dG
ø``jó``∏`Ñ`dG ø``«` H ¿hÉ``©` à` dG äÉ``bÓ``Y
.ä’ÉéªdG ∞∏àîe »a ø«≤«≤°ûdG
ô«Ø°S π``≤`f ,AÉ``≤` ∏` dG ∫Ó`` Nh
√ƒª°S ≈dEG á≤«≤°ûdG âjƒμdG ádhO
ÖMÉ°U ¬``«` NCG ô``jó``≤` Jh äÉ``«` ë` J
ó``ª` MC’G ìÉ``Ñ`°`U ï``«`°`û`dG ƒ``ª`°`ù`dG
á`` dhO ô`` «` `eCG ìÉ``Ñ` °` ü` dG ô``HÉ``é``dG
√ƒª°ùd ¬JÉ«æªJh á≤«≤°ûdG âjƒμdG
áμ∏ªªdh á«aÉ©dGh áë°üdG QƒaƒªH
Ωó≤àdG øe Gójõe É¡Ñ©°Th øjôëÑdG
π≤æH √ƒª°S ¬Ø∏c Éª«a ,QÉgOR’Gh
ô``«` eCG ¬``«``NC’ √ô``jó``≤` Jh ¬``JÉ``«`ë`J
»dh ƒª°S ¬``«`NCGh âjƒμdG á``dhO
¢ù∏ée ¢ù«FQ ƒª°S ¬«NCGh ó¡©dG
ádhód √ƒª°S äÉ«æªJh AGQRƒ`` dG
ΩGhO ≥«≤°ûdG É¡Ñ©°Th â``jƒ``μ`dG
.AÉNôdGh AÉªædG
ô«eCG ∞bGƒªH √ƒª°S OÉ°TCGh
âª¡°SCG »àdG á≤«≤°ûdG âjƒμdG ádhO

ô«Ø°ùd √ƒª°S ∫ÉÑ≤à°SG ió``d
áμ∏ªe iód á≤«≤°ûdG âjƒμdG ádhO
ƒª°ùdG Ö``MÉ``°`U ó`` cCG ,ø``jô``ë` Ñ` dG
∫BG ¿Éª∏°S øH áØ«∏N ô«eC’G »μ∏ªdG
áμ∏ªe ¿CG ,AGQRƒ``dG ¢ù«FQ áØ«∏N
™ªéj â``jƒ``μ`dG á`` dhOh øjôëÑdG
øe óàªeh πjƒW ï``jQÉ``J Éª¡æ«H
õμJôJ »``à`dG Iõ«ªàªdG äÉ``bÓ``©`dG
»àdG áÑëªdG øe ø«àe ¢SÉ°SCG ≈∏Y
.OGóLC’Gh AÉHB’G ÉgÉ°SQCG
√ó¡°ûj É``ª`H √ƒ``ª`°`S OÉ`` °` `TCGh
ø«H á``«`FÉ``æ`ã`dG äÉ``bÓ``©` dG QÉ``°` ù` e
Qƒ``£`J ø``e ø``«`≤`«`≤`°`û`dG ø``jó``∏` Ñ` dG
≈``à`°`T »`` `a ô``ª` à` °` ù` e QÉ`` ` ` ` `gORGh
¢``Uô``M ó`` cDƒ` `j É``ª` H ,äÉ``YÉ``£` ≤` dG
iƒà°ùªH ∫ƒ°UƒdG ≈∏Y øjó∏ÑdG
ΩóîJ »àdG ¥É`` aB’G ≈``dEG ¿hÉ``©`à`dG
.ácôà°ûªdG ídÉ°üªdG

…õ```cô```ª```dG ø```jô```ë```Ñ```dG ±ô```°```ü```e ß```aÉ```ë```e
:á«fÉãdG IOÉªdG
IQGOEG ¢ù∏ée ¢ù«FQ ≈∏Y
…õcôªdG øjôëÑdG ±ô°üe
πª©ojh ,Ωƒ°SôªdG Gòg ò«ØæJ
ô°ûæojh ,√Qhó°U ïjQÉJ øe ¬H
.á«ª°SôdG IójôédG »a

:¬«a AÉL
:≈dhC’G IOÉªdG
ó«°TQ ó«°ùdG ø««©J Oóéoj
Ék ` ¶` aÉ``ë` e êGô`` ©` `ª` `dG ó``ª` ë` e
,…õcôªdG øjôëÑdG ±ô°üªd
.äGƒæ°S ¢ùªN Ióªd ∂dPh

ÖMÉ°U Iô°†M øY Qó°U
≈°ù«Y øH óªM ∂∏ªdG ádÓédG
ióØªdG OÓÑdG πgÉY áØ«∏N ∫BG
áæ°ùd (22) º`` `bQ Ωƒ``°``Sô``e
ßaÉëe ø««©J ójóéàH 2020
,…õcôªdG øjôëÑdG ±ô°üe

¢ù∏ée π``«``μ``°``û``J IOÉ````YEÉ````H »``μ``∏``e Ωƒ``°``Sô``e
…õ```cô```ª```dG ø```jô```ë```Ñ```dG ±ô```°```ü```e IQGOEG
G kƒ°†Y -»æWƒdG OÉ°üàb’Gh á«dÉªdG IQGRh
Gƒ°†Y ¿Gó«ªM º«gGôHEG ódÉN ó«°ùdG
G kƒ°†Y ∞∏N ø«°ùëdGóÑY ∞°Sƒj ó«°ùdG
G kƒ°†Y áØ«∏N ∫BG óªëe âæH »e áî«°ûdG
G kƒ°†Y »éMƒH óªëe óªMCG ó«°ùdG
™HQCG ¢ù∏éªdG AÉ°†YCG ájƒ°†Y Ióe ¿ƒμJh
.á∏KÉªe iôNCG Oóªd ójóéà∏d á∏HÉb äGƒæ°S
:á«fÉãdG IOÉªdG
,√Qhó°U ïjQÉJ øe Ωƒ°SôªdG Gò¡H πª©j
.á«ª°SôdG IójôédG »a ô°ûæojh

óªM ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†M øY Qó°U
Ωƒ°Sôe ióØªdG OÓÑdG πgÉY áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y øH
¢ù∏ée π«μ°ûJ IOÉYEÉH 2020 áæ°ùd (21) ºbQ
:¬«a AÉLh …õcôªdG øjôëÑdG ±ô°üe IQGOEG
:≈dhC’G IOÉªdG
øjôëÑdG ±ô°üe IQGOEG ¢ù∏ée π«μ°ûJ OÉ©j
:»JB’G ƒëædG ≈∏Y ∂dPh ,…õcôªdG
É°ù«FQ
áªgÓédG áØ«∏N ø°ùM ó«°ùdG
k
G kƒ°†Y êGô©ªdG óªëe ó«°TQ ó«°ùdG
øY Óãªe- OƒªM ¬∏dGóÑY ∞°Sƒj ó«°ùdG

á«ÑW áeÉªc 2750 áWô°ûdG ájôjóe º∏°ùJ á«HƒæédG á¶aÉëªdG
ΩÉªàgGh ¢UôM ≈∏Y á«HƒæédG á¶aÉëªdG ßaÉëe áØ«∏N
QhO ócDƒj Ée ,á«©ªàéªdGh á«æeC’G á«dhDƒ°ùªdÉH √ƒª°S
.áægGôdG ±hô¶dG πX »a π°UGƒàdGh á«©ªàéªdG ácGô°ûdG
hÉØdG ø°ùM óªëe ó«°ùdG øe πc Qƒ°†ëH ∂dP AÉL
™ªàéªdG ¿hDƒ` °` Th á«YÉªàL’G è``eGô``Ñ`dG IQGOEG ô``jó``e
¢ù«FQ …ô°ShódG ∫Ó``g ó``FGô``dGh á«HƒæédG á¶aÉëªdÉH
á¶aÉëªdG á``Wô``°`T á``jô``jó``ª`H ™ªàéªdG á``Wô``°`T áÑ©°T
.á«HƒæédG

áØ«∏N øH »∏Y øH áØ«∏N ï«°ûdG ƒª°S äÉ¡«LƒJ øª°V
á¶aÉëªdG âeÉb ,á«HƒæédG á¶aÉëªdG ßaÉëe áØ«∏N ∫BG
»a áWô°ûdG ájôjóªd ,á«ÑW áeÉªc 2750 Oó``Y º«∏°ùàH
ájôjóªdGh á¶aÉëªdG ø«H ¿hÉ©àdGh ≥«°ùæàdG õjõ©J QÉWEG
≥WÉæe ∞∏àîe »a á«FÉbƒdG äGRGôàM’Gh »YƒdG RGôHE’
.á¶aÉëªdG
ôμ°ûdÉH á«HƒæédG á¶aÉëªdG áWô°T ájôjóe âeó≤Jh
∫BG áØ«∏N øH »∏Y øH áØ«∏N ï«°ûdG ƒª°S ≈``dEG πjõédG

OÉ``ª``à``YG ¥GQhCG ø```e É``î``°``ù``f º``∏``°``ù``à``j á``«``LQÉ``î``dG ô`````jRh
ø``jô``ë``Ñ``dG ió````d ø``«``æ``«``©``ª``dG ∫hó``````dG AGô```Ø```°```S ø```e Oó````Y

ô`` jRh ≈`` ` dEG ø``jô``ë` Ñ` dG á``μ`∏`ª`e ió`` `d
äÉbÓY Qƒ£àH øjó«°ûe ,á«LQÉîdG
º¡dhO §HôJ »àdG ¿hÉ©àdGh ábGó°üdG
øY ø``«`Hô``©`e ,ø``jô``ë` Ñ` dG á``μ`∏`ª`e ™``e
Ωó≤àdGh AÉªædG øe ójõe ≈dEG º¡©∏£J
º¡dhO §HôJ »àdG äÉbÓ©dG QÉ°ùe »a
.áμ∏ªªdG ™e

ácôà°ûªdG Oƒ¡édGh º¡dhóH øjôëÑdG
∞∏àîe »``a äÉ``bÓ``©` dG ∂``∏`J õ``jõ``©`à`d
™ØædGh ô«îdÉH Oƒ©j ÉªH ä’É``é`ª`dG
.™«ªé∏d ácôà°ûªdG ídÉ°üªdG ≥≤ëjh
AGô``Ø` °` ù` dG ô``Ñ` Y ,º``¡` Ñ` fÉ``L ø`` e
ï°ùf ºjó≤àH º¡JOÉ©°S øY ¿ƒæ«©ªdG
ø«æ«©e AGôØ°S ºgOÉªàYG ¥GQhCG øe

∂dòc á``«`LQÉ``î`dG ô`` jRh º∏°ùJh
ô«Ø°ùdG OÉ``ª` à` YG ¥GQhCG ø``e áî°ùf
ájQƒ¡ªéd Gô«Ø°S »∏«Ø°ThÉL ≠fÉàNÉa
øjôëÑdG áμ∏ªe ió``d Éæ«©e É«LQƒL
.¢VÉjôdG »a Éª«≤eh
á``«` LQÉ``î` dG ô`` ` jRh º``∏` °` ù` J É``ª` c
ô«Ø°ùdG OÉ``ª` à` YG ¥GQhCG ø``e áî°ùf
ájQƒ¡ªéd Gô«Ø°S ∑ƒæ«°ûJƒd …Qó``fCG
øjôëÑdG áμ∏ªe iód Éæ«©e ¢ShQÓ«H
.»ÑXƒHCG »a Éª«≤eh
k G á«LQÉîdG ô``jRh º∏°ùJh
É°†jC
ô«Ø°ùdG OÉ``ª` à` YG ¥GQhCG ø``e áî°ùf
ájQƒ¡ªéd Gô«Ø°S Éæ¡H äô``cO êQƒ``L
øjôëÑdG áμ∏ªe ió``d Éæ«©e »∏«°ûJ
.»ÑXƒHCG »a Éª«≤eh
á``«` LQÉ``î` dG ô`` `jRh Üô`` ` YCG ó`` `bh
,ø«æ«©ªdG AGôØ°ùdÉH Ö«MôàdG ø``Y
»a ìÉ``é` æ` dGh ≥``«`aƒ``à`dG º``¡`d Ék«æªàe
äÉbÓ©H Gkó«°ûe ,á«°SÉeƒ∏HódG º¡eÉ¡e
áμ∏ªe §HôJ »àdG Ió«WƒdG ábGó°üdG

∞``«`£`∏`dGó``Ñ`Y Qƒ`` à` `có`` dG º``∏` °` ù` J
á«LQÉîdG ô``jRh »``fÉ``jõ``dG ó``°`TGQ ø``H
k ¢``ù`eCG
OóY OÉªàYG ¥GQhCG ø``e Éî°ùf
ió``d ø``«`æ`«`©`ª`dG ∫hó`` `dG AGô``Ø` °` S ø``e
∫É°üJ’G ôÑY ∂``dPh ,øjôëÑdG áμ∏ªe
QƒàcódG ácQÉ°ûªH ,»FôªdG »fhôàμd’G
áØ«∏N ∫BG ó``ª`MCG ø``H ¬∏dGóÑY ï«°ûdG
¿hDƒ`°`û`∏`d á``«` LQÉ``î` dG IQGRh π``«` ch
≈°ù«Y âæH ÉfQ áî«°ûdG .Oh ,á«dhódG
.á«LQÉîdG IQGRh π«ch áØ«∏N ∫BG
¥GQhCG øe áî°ùf ô``jRƒ``dG º∏°ùJ
Ó«ª«àæ«a π``«` FÉ``aGQ ô«Ø°ùdG OÉ``ª`à`YG
Éæ«©e QhOGƒ`` `cC’G ájQƒ¡ªéd Gô«Ø°S
»a É``ª`«`≤`eh ø``jô``ë` Ñ` dG á``μ`∏`ª`e ió`` d
.IôgÉ≤dG
áî°ùf á«LQÉîdG ôjRh º∏°ùJ Éªc
Ö«ÑëdG ô«Ø°ùdG OÉ``ª`à`YG ¥GQhCG ø``e
ôª≤dG ájQƒ¡ªéd Gô«Ø°S ¬∏dGóÑY ¢SÉÑY
øjôëÑdG áμ∏ªe ió``d Éæ«©e IóëàªdG
.¢VÉjôdG »a Éª«≤eh

بيانات الخبر

á``æ``é``∏``dG ´É````ª````à````LG ¢``````SCGô``````j á```«```Hƒ```æ```é```dG ß````aÉ````ë````e
ô``£``Ø``dG ó```«```Y äGOGó```©```à```°```SG ¢``Vô``©``à``°``ù``jh ..á````«````æ````eC’G
,á¶aÉëªdÉH ájƒ«ëdG ¥ô£dG ¢†©H »a ájQhôªdG
øH óLÉe ´QÉ°Th ,´ÉaôdG ´QÉ°Th ,¿Éà°ûe ´QÉ°ûc
√ƒª°S Gkó«°ûe ,»Hô¨dG ´ÉaôdÉH »ª«©ædG ô°UÉf
øe Qhôª∏d áeÉ©dG IQGOE’G ¬H Ωƒ≤J …ò``dG QhódÉH
.áHÉéà°SG áYô°S
≈dEG ßaÉëªdG ƒª°S ™ªà°SG iô``NCG á¡L øeh
á«FÉæédG á``dOC’Gh åMÉÑª∏d áeÉ©dG IQGOE’G ¢VôY
,™ªàéªdG á«YƒJ ≈dEG ±ó¡J »àdG äGQOÉÑªdG ∫ƒM
ácGô°ûdG ≈∏Y á¶aÉëªdG ¢UôM √ƒª°S ó``cCG å«M
IôàØdG ∫ÓN ,áaOÉ¡dG äGQOÉÑªdG ∂∏J »a ¿hÉ©àdGh
.á∏Ñ≤ªdG
ºgôμ°T ø``Y Qƒ``°` †` ë` dG Üô`` `YCG º``¡`à`¡`L ø``e
∫BG »``∏`Y ø``H á``Ø`«`∏`N ï``«`°`û`dG ƒ``ª`°`ù`d º``gô``jó``≤` Jh
á©HÉàªdG ≈∏Y á«HƒæédG á¶aÉëªdG ßaÉëe áØ«∏N
»a ∑ôà°ûªdG πª©dG RGôHEG »a ôªà°ùªdG π°UGƒàdGh
.ácôà°ûªdG á«æeC’G äGQOÉÑªdGh èeGôÑdG ∞∏àîe

Qhôª∏d áeÉ©dG IQGOE’G ™e ºFÉ≤dG ≥«°ùæàdGh ¿hÉ©àdG
√ƒª°S Ék©HÉàe ,ájQhôªdG áHÉbôdG QhO øe Rõ©j
ácôëdG á«HÉ«°ùfG ¿Éª°†d á«≤«°ùæàdG äÉÑ«JôàdG

áØ«∏N øH »∏Y øH áØ«∏N ï«°ûdG ƒª°S ¢SCGôJ
´ÉªàLG ,á«HƒæédG á¶aÉëªdG ßaÉëe áØ«∏N ∫BG
•ÉÑ°†dG øe OóY Qƒ°†ëH ,(ó©H øY) á«æeC’G áæé∏dG
.á«æeC’G Iõ¡LC’G ∞∏àîe »∏ãªe øe AÉ°†YC’G
Oƒ¡éH √ƒª°S OÉ°TCG ,´ÉªàL’G π¡à°ùe »ah
∞∏àîe ø«H ôªãªdG ∑ôà°ûªdG ≥«°ùæàdGh ¿hÉ©àdG
äBÉ°ûæªdG õ«¡éJ »a á¶aÉëªdGh á«æeC’G Iõ¡LC’G
.IóaGƒdG ádÉª©∏d
ß``aÉ``ë`ª`dG ƒ``ª` °` S ™``HÉ``J ´É``ª``à``L’G ∫Ó`` `Nh
øe ô``NGhC’G ô°û©∏d áWô°ûdG ájôjóe äGOGó©à°SG
å«M øe ,∑QÉÑªdG ô£ØdG ó«Yh π«°†ØdG ô¡°ûdG
á``eRÓ``dG á``«` æ` eC’G ô``«`HGó``à`dGh äGAGô`` ` `LE’G PÉ``î` JG
QhO ∞«ãμJh äÉ©ªéàdG ™æe õjõ©J ¢Uƒ°üîH
k
≈∏Y ÉXÉØM
,á¶aÉëªdG ≥WÉæe áaÉc »a áHÉbôdG
.ø«æWGƒªdG áeÓ°S
¿CG áØ«∏N ∫BG »∏Y øH áØ«∏N ï«°ûdG ƒª°S ócCGh
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:ócDƒjh á«≤«°ùæàdG áæé∏dG ´ÉªàLG ¢SCGôàj ó¡©dG »dh ƒª°S

øjôëÑdG AÉ``æHCG ø«H ¿hÉ``©àdGh ºMÓàdG Qƒ``°U ó°ùL Iô``°SC’G ¿É``°†eQ
»```æ```jô```ë```Ñ```dG ™```ª```à```é```ª```dG »``````Yh ¢```ù```μ```©```j á`````jRGô`````à`````M’G äGAGô`````````LE’É`````````H ΩGõ``````à``````d’G
óªM ø``H ¿Éª∏°S ô``«`eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ó``cCG
∫hC’G ÖFÉædG ≈``∏`YC’G óFÉ≤dG ÖFÉf ó¡©dG »``dh áØ«∏N ∫BG
»a á«æjôëÑdG Iô°SC’G ¬JóHCG Ée ¿CG AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«Fôd
äGQGô≤dÉH ΩGõàd’ÉH QGôªà°SG
øe π«°†ØdG ¿É°†eQ ô¡°T
m
»©ªàéªdG »YƒdG ¢ùμ©j IòîàªdG ájRGôàM’G äGAGôLE’Gh
º¡°UôMh ¿ƒ°ü∏îªdG øjôëÑdG AÉæHCG ¬H ™àªàj …òdG ô«ÑμdG
¢Shô«Ød …ó°üà∏d ádhòÑªdG á«æWƒdG Oƒ¡édG ó``aQ ≈∏Y
»àdG á«dhDƒ°ùªdÉH ºgQÉ©°ûà°SG ôÑY z19-ó«aƒc{ ÉfhQƒc
QGôªà°SG á«ªgCÉH É kgƒæe ,áægGôdG ±hô¶dG πX »a º¡«∏Y ™≤J
á«FÉbƒdG ô«HGóàdGh ájRGôàM’G äGAGôLE’ÉH ™«ªédG ΩGõàdG
¬«∏Y ∫ qƒ©j Ée ƒgh ,IƒLôªdG èFÉàædG ≈dG ∫ƒ°UƒdG πLCG øe
.áªjõYh ΩõY πμH äÉjóëà∏d √RhÉéJ »a øjôëÑdG ≥jôa

•hô°ûH á«YÉæ°üdGh á``jQÉéàdG ∫É``ëªdG πªY ±ÉæÄà°SÉH ìÉ``ª°ùdG
á``«``°``VÉ``jô``dG õ```cGô```ª```dGh É``ª``æ``«``°``ù``dG QhO ≥``∏``Z QGô```ª```à```°```SG
π```«```°```Uƒ```à```dG ≈```∏```Y º```YÉ```£```ª```dG á```£```°```û```fCG QÉ````°````ü````à````bGh
äÉ``°` ù` °` SDƒ` ª` dÉ``H á`` FQÉ`` £` `dG ô``«` Z
.á°UÉîdG á«ë°üdG
¢ü«°üîJ »a QGôªà°S’G•
ájòZC’G äÓëe íàa øe áYÉ°S ∫hCG
AÉ°ùædGh ø°ùdG QÉÑμd øjƒªàdGh
.á£dÉîªdG π«∏≤àd §≤a πeGƒëdG
äÉ©ªéàdG ™æe QGôªà°SG •
øcÉeC’G »a ¢UÉî°TCG 5 øe ôãcC’
AÉ≤ÑdÉH ΩGõàd’G QGôªà°SGh áeÉ©dG
´É``£`à`°`ù`ª`dG Qó``≤` H ∫õ``æ` ª` dG »`` a
.§≤a IQhô°†∏d êhôîdGh
ø«æWGƒªdG ™«ªL ΩGõdEG•
á``©` æ` bC’G AGó```JQÉ```H ø``«` ª` «` ≤` ª` dGh
ø``cÉ``eC’G »``a ¬``Lƒ``dG äÉ``eÉ``ª` ch
.áeÉ©dG
á«≤«°ùæàdG áæé∏dG äócCG óbh
ø«æWGƒªdG πc áeÓ°Sh áë°U ¿CG
®ÉØëdG ºàj á``jƒ``dhCG ø«ª«≤ªdGh
øe √PÉ``î``JG º``à`j É``e ô``Ñ`Y É¡«∏Y
ô``«`HGó``Jh á``jRGô``à` MG äGAGô`` ` `LEG
º¡«YƒH ™«ªédG É¡«a º¡°ùj á«FÉbh
.ΩÉàdG º¡eGõàdGh

øjôëÑdG øe Éªª°üe
40 øe ôãcCG É¡«a ∑QÉ°T áMƒàØe IƒYO ó©H
q

.äÉcô°ûdG πÑb
QhO ¥Ó`` ` `ZEG QGô``ª` à` °` SG •
¢Vô©dG ä’É``°` U π``ch Éªæ«°ùdG
.É¡d á©HÉàdG
õcGôªdG ¥Ó``ZEG QGôªà°SG •
ä’É``°` Uh á``°` UÉ``î` dG á``«` °` VÉ``jô``dG
∑ôHh á°UÉîdG á«fóÑdG á«HôàdG
ÜÉ`` ©` `dC’Gh á``°` UÉ``î` dG á``MÉ``Ñ`°`ù`dG
.á°UÉîdG á«¡«aôàdG
á£°ûfCG QÉ°üàbG QGôªà°SG•
≥`` aGô`` ª` `dGh º`` YÉ`` £` `ª` `dG ™``«` ª` L
º``jó``≤` J ø`` ` cÉ`` ` eCGh á``«` MÉ``«` °` ù` dG
á«LQÉîdG äÉÑ∏£dG ≈∏Y áª©WC’G
.π«°UƒàdGh
»gÉ≤e ¥Ó`` `ZEG QGôªà°SG•
≈∏Y É¡à£°ûfCG QÉ°üàbGh á°û«°ûdG
∫Ó``N ø``e §``≤`a á``ª` ©` WC’G º``jó``≤`J
.π«°UƒàdGh á«LQÉîdG äÉÑ∏£dG
¥Ó`` ` ` ` ZEG QGôªà°SG•
.äÉfƒdÉ°üdG
¢†©H ∞```bh QGô``ª` à` °` SG •
á«ë°üdG äÉeóîdGh äGAGô`` LE’G

»a ®É``¶`à`c’G ™``æ`eh ICÉ°ûæªdÉH
á``aÉ``°` ù` ª` dG ∑ô`` `J ™`` e äÓ`` ë` `ª` `dG
.á«aÉμdG
ôªà°ùªdG º«≤©àdÉH ΩGõàd’GäGOÉ``°``TQEG ≥``ah äÓ``ë`ª`dG √ò``¡` d
.áë°üdG IQGRh
êQÉ``N QÉ``¶` à` f’G º``«` ¶` æ` JóYÉÑàdG ô``«`HGó``J ≥``ah äÓ``ë`ª`dG
äGOÉ``°` TQEG Ö°ùëH ,»``YÉ``ª`à`L’G
.áë°üdG IQGRh
¢UÉîdG ´É£≤dG ¬«LƒJ •
´ÉÑJÉH á«æ©ªdG äÉ¡édG πÑb øe
:»∏j Ée
øe πª©dG ≥«Ñ£J á∏°UGƒe .´É£à°ùªdG Qób ∫õæªdG
∫Éª©dG OóY π«∏≤J á∏°UGƒe »a ´É£à°ùªdG Qó``b øjOƒLƒªdG
IÉ``YGô``e ™``e Ö``JÉ``μ`ª`dGh ΩÉ``°` ù` bC’G
.»YÉªàL’G óYÉÑàdG ô«HGóJ
Oó`` Y π``«` ∏` ≤` J á`` ∏` `°` `UGƒ`` e π`` FÉ`` °` `Sƒ`` d ø`` «` `eó`` î` `à` `°` `ù` `ª` `dG
øe ∫Éª©dÉH á°UÉîdG äÓ°UGƒªdG

≈∏YC’G ¢ù∏éªdG ¢ù«FQ áØ«∏N ∫BG
äGAGô``LE’G ∫ƒM Gkôjô≤J áë°ü∏d
á«FÉbƒdG ô«HGóàdGh á``jRGô``à`M’G
™e ≈°TÉªàj ÉªH ÉgPÉîJG ºJ »àdG
.¢Shô«Ø∏d á«ªdÉ©dG äGóéà°ùªdG
®ÉØëdG á∏°UGƒe π``LCG ø``eh
∫ÓN ™«ªédG áeÓ°Sh áë°U ≈∏Y
äÉ«°UƒJ ≈∏Y Ak ÉæHh ¿É°†eQ ô¡°T
…ó°üà∏d »Ñ£dG »æWƒdG ≥jôØdG
,z19-ó«aƒc{ ÉfhQƒc ¢Shô«Ød
¢``ù`«`ª`î`dG ó`` Z ø`` e GkAó`` ``H Qô``≤``J
ΩÉªJ »a 2020 ƒjÉe 7 ≥aGƒªdG
:»∏j Ée á©HÉ°ùdG áYÉ°ùdG
πªY ±ÉæÄà°SÉH ìÉª°ùdG •
á«YÉæ°üdGh á``jQÉ``é`à`dG ∫É``ë`ª`dG
äÉ``eó``N hCG É``©`∏`°`S Ωó``≤` J »``à` dG
´É``Ñ`JG •ô``°` T ø``FÉ``Hõ``∏`d Iô``°`TÉ``Ñ`e
:á«dÉàdG äÉWGôà°T’G
äÉeÉªch á©æbC’G AGó`` JQG…OÉJôeh ø«∏eÉ©dG πÑb øe ¬LƒdG
.ájQÉéàdG ∫ÉëªdG √òg
ø``jOƒ``Lƒ``ª`dG Oó`` Y π«∏≤J -

¿É``°`†`eQ ¿EG √ƒ``ª` °` S ∫É`` `bh
áYƒæàe GkQƒ``°` U ó``°``q ù`L Iô``°``SC’G
»©ªàéªdG ¿hÉ``©` à` dGh ºMÓà∏d
á``∏` «` °` UC’G º``«` ≤` dG ≈``∏` Y º`` FÉ`` ≤` `dG
øWƒdG Gòg AÉæHCG ø«H IQòéàªdG
øWƒdG Gòg »a Om ô``a πμa ,»dÉ¨dG
»a Iƒ``≤`dÉ``H √ó``ª`j ¬``æ`e Al õ`` L ƒ``g
∞``JÉ``μ`à`Hh ,á``¡` LGƒ``ª` dG á``MÉ``°` S
∫ƒ``ë`æ`°`S º``¡` à` ª` jõ``Yh ™``«` ª` é` dG
¢``Uô``a ≈`` `dEG äÉ``jó``ë` à` dG ™``«` ª` L
á``∏`°`UGƒ``e »``a É``gQÉ``ª`ã`à`°`SG º``à` j
ÉfhQƒc ¢Shô«a á¡LGƒe Iô«°ùe
πc á``eÓ``°` Sh á``ë`°`U ß``Ø`ë`j É``ª`H
áμ∏ªe »a ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒªdG
.øjôëÑdG
√ƒª°S ¢SDhôJ iód ∂dP AÉL
á«≤«°ùæàdG áæé∏dG ´ÉªàLG ¢ùeCG
,áæé∏dG AÉ°†YCG Qƒ°†ëH ó©H øY
»æWƒdG ≥jôØdG ¢Vô©à°SG å«M
ÉfhQƒc ¢Shô«Ød …ó°üà∏d »Ñ£dG
≥``jô``Ø`dG á``°`SÉ``Fô``H z19-ó``«``aƒ``c{
¬∏dGóÑY øH óªëe ï«°ûdG Ö«ÑW

™```aQ ø```«```°```Tó```J ø```∏```©```j AÉ```°```†```≤```∏```d ≈`````∏`````YC’G

zº«ª°üàdG ∫Éée »a áYóÑe áæjóe{ ¥ôëªdG QÉ©°T QÉàîJ áaÉ≤ãdG áÄ«g É``«``fhô``à``μ``dEG É``¡``JÉ``LQO ™«ªéH á``«``Yô``°``û``dG ihÉ```Yó```dG
QÉ«àNG QÉKB’Gh áaÉ≤ã∏d øjôëÑdG áÄ«g âæ∏YCG
»a áYóÑe á``æ`jó``e{ ¥ôëª∏d »ª°SôdG QÉ©°ûdG
ƒμ°ùfƒ«dG áª¶æe âfÉc å«M ,zº«ª°üàdG ∫Éée
áYóÑªdG ¿óª∏d É¡àªFÉb ≈∏Y ¥ôq ëªdG âLQOCG ób
π``LCG ø``eh .»°VÉªdG ΩÉ``©`dG ø``e ô``Hƒ``à`cCG ájÉ¡f
áæjóe ¥ôq ëªdG êGQOEG ¢ùμ©j QÉ©°T π°†aCG QÉ«àNG
áaÉ≤ãdG áÄ«g â≤∏WCG ,º«ª°üàdG ∫Éée »a áYóÑe
ôÑY º¡JÉMôà≤e ºjó≤àd ø«ªqª°üª∏d áMƒàØe IƒYO
ø«cQÉ°ûªdG OóY π°Uh å«M ,»fhôàμdE
’G É¡©bƒe
q
øe πMGôe IóY ó©Hh .Ék cQÉ°ûe 40 øe ôãcCG ≈dEG
ºq ª°üªdG QÉ©°T ≈∏Y QÉ«àN’G ™``bh ,äÉ«Ø°üàdG
áaÉc »a ¬eGóîà°SG ºà«°Sh ,∫ÉªL óªMCG ÜÉ°ûdG
áªFÉb ≈∏Y áæjóªdG êGQOEÉ` `H á≤∏©àªdG á£°ûfC’G
.áYóÑªdG ¿óª∏d ƒμ°ùfƒ«dG
âæH Ó``g áî«°ûdG â``dÉ``b áÑ°SÉæªdG √ò``¡`Hh
áÄ«¡H ¿ƒæØdGh áaÉ≤ãdG ΩÉY ôjóe áØ«∏N ∫BG óªëe
âfÉc ÉªdÉ£d ¥ôq ëªdG ¿EG QÉKB’Gh áaÉ≤ã∏d øjôëÑdG
»YGóHE’Gh »aÉ≤ãdGh …QÉ°†ëdG êÉàfEÓd Gk õcôe
ÉgQÉ«àNG ¿CG Ió``cDƒ` e ,á≤£æªdG iƒà°ùe ≈∏Y
¢ùμ©j áYóÑªdG ƒμ°ùfƒ«dG ¿ó``e øª°V ¿ƒμàd
»fGôª©dGh »aÉ≤ãdGh »YÉªàL’G è«°ùædG ≈æZ
ácQÉ°ûe ÜÉ``H íàa ¿CG ≈``dEG äQÉ``°` TCGh .áæjóª∏d
¢UôM ¢ùμ©j QÉ©°ûdG º«ª°üJ á«∏ªY »a ø«fÉæØdG
¬Lh ≈∏Y ÜÉÑ°ûdGh ™ªàéªdG ∑Gô°TEG ≈∏Y áÄ«¡dG
¬≤≤ëJ …òdG …QÉ°†ëdG õéæªdG »a ¢Uƒ°üîdG
áaÉc ≈dEG ôμ°ûdÉH á¡Lƒàe ,á≤jô©dG øjôëÑdG ¿óe
QÉ©°T º«ª°üJ ≈dEG áÄ«¡dG IƒYO »a ø«cQÉ°ûªdG
.zº«ª°üàdG ∫Éée »a áYóÑe áæjóe{ ¥ôëªdG
q
QÉ©°ûdG Iôμa ∫ÉªL óªMCG ºqª°üªdG í°Vƒjh
≈∏Y πé°ùªdG ™bƒªdG ,DƒdDƒ∏dG ≥jôW ¿EG Ók FÉb
∑ôJ ,ƒμ°ùfƒ«dG áª¶æªd »ªdÉ©dG çGôàdG áªFÉb
…ô°†ëdGh »fGôª©dG è«°ùædG ≈∏Y Ék jƒb Gk ô``KCG
AÉ≤dEG ≈∏Y QÉ©°ûdG πª©j PEG ,¥ôq `ë`ª`dG áæjóªd

,Ék«fhôàμdEG É¡à©HÉàeh äÉÑ∏£dG
≈dEG áLÉëdG ΩóY QÉ«N í«àj ÉªH
iCÉJQG ∫ÉM »a äÉ°ù∏édG Qƒ°†M
.∂dP ±GôWC’G
óªëe ó``«` °` ù` dG ó`` `cCG √Qhó`` ` H
…ò«ØæàdG ¢``ù`«`Fô``dG ó``FÉ``≤`dG »``∏`Y
á``eƒ``μ`ë`dGh äÉ``eƒ``∏` ©` ª` dG á``Ä`«`¡`d
áeóN ø«°TóJ ¿CG á``«`fhô``à`μ`dE’G
™«ªéH á«Yô°ûdG ihÉ``Yó``dG ™``aQ
πeÉc πμ°ûH Ék«fhôàμdEG É¡JÉLQO
Oƒ¡édGh ¿hÉ©à∏d ÉLPƒªf πãªj
AÉ``≤` JQ’G π«Ñ°S »``a á``cô``à`°`û`ª`dG
áμ∏ªªdÉH »dó©dG ´É£≤dG áeƒ¶æªH
ájDhôd Gk ò«ØæJ ,IójóL ¥É``aBG ƒëf
,Ió``«` °` Tô``dG IOÉ``«``≤``dG äÉ``©` ∏` £` Jh
»a áÄ«¡dG Oƒ¡L QGôªà°SG Gk ócDƒe
»fhôàμdE’G ∫ƒëàdG á«∏ªY º``YO
∂dPh ,áμ∏ªªdÉH á«dó©dG äÉeóî∏d
á«æ≤J »``a QÉ``ª`ã`à`°`S’G ∫Ó``N ø``e
π°†aCÉH É¡Ø«XƒJh äÉ``eƒ``∏`©`ª`dG
ô«aƒàd áæμªªdG ¥ô``£`dG çó`` MCGh
øe á``∏`eÉ``°`Th IQƒ``£`à`e áeƒ¶æe
,á«dó©dG á«fhôàμdE’G äÉ``eó``î`dG
ºjó≤J QGô``ª`à`°`SG »``a º¡°ùj É``ª`H
øe øjó«Øà°ùª∏d äÉeóîdG áaÉc
¿hO øe ∫É``ª`YC’G ´É£bh OGô``aC’G
äGô≤ªdÉH óLGƒàdG ≈``dEG áLÉëdG
¿CG QÉ``Ñ`à`Y’G »``a Gò`` NCG ,á``«`dó``©`dG
´ô°SCG »ah §°ùÑe πμ°ûH ∂dP ºàj
á«∏ªY ºYój ÉªH ó¡L πbCÉHh ,âbh
á``aÉ``c »``a »``fhô``à` μ` dE’G ∫ƒ``ë` à` dG
.áμ∏ªªdÉH á«eóîdG äÉYÉ£≤dG

بيانات الخبر

™e ºdÉ©dG Üƒ©°T ¬«a â∏YÉØJh â°ûjÉ©J äÉaÉ≤ãdG
.á∏jƒW ¿hôb ióe ≈∏Y »∏ëªdG ™ªàéªdG
áª¶æe áªFÉb »a áYóÑªdG ¿óªdG OóY ¿CG ôcòj
¿óªdG √òg πμ°ûJh ,áæjóe 246 ≠∏Ñj ƒμ°ùfƒ«dG
≥WÉæªdGh äGQÉ``≤` dG ™«ªL ø``e »``JCÉ` j áμÑ°ûdG
πNódG å«M øe áØ∏àîe äÉjƒà°ùe äGP »``gh
πª©dG »a ¿óªdG √òg õq«ªàJh .¿Éμ°ùdG áaÉãch
OÉ°üàb’Gh QÉμàH’G ™°Vh π``LCG øe ∑ôà°ûªdG
ájô°†ëdG á«ªæàdG §£N Ö∏°U »``a »``YGó``HE’G
áæeBG ¿óªdG π©L π``LCG øe ∂``dPh ,É¡H á°UÉîdG
™e ≈°TÉªàj ÉªHh ,áeGóà°ùeh á∏eÉ°Th áfôeh
.Ω2030 áeGóà°ùªdG á«ªæà∏d IóëàªdG ºeC’G á£N
õcGôe ôÑà©J »àdG ,áYóÑªdG ¿óªdG √òg Ωó≤Jh
á°Sƒª∏e áªgÉ°ùe ,ábÓîdG QÉ``μ` aC’Gh ´Gó``HEÓ`d
∫ÓN øe áeGóà°ùªdG á«ªæàdG ±GógCG ≥«≤ëJ »a
∫ÓN øªa .ôμàÑªdG π``ª`©`dGh AÉ``æq `Ñ`dG ô«μØàdG
™jQÉ°ûe ï«°SôJ ≈∏Y ¿óªdG √òg πª©J ,É``gQhO
»HÉéjEG πμ°ûH ôKDƒJ »àdG áeGóà°ùªdG á«ªæàdG
.äÉ©ªàéªdG ≈∏Y

Dƒ`dDƒ`∏`dG áYÉæ°U ø«H É``e á``bÓ``©`dG ≈∏Y Aƒ``°`†`dG
√ô°UÉæY ∫ÓN øe ¥ôëª∏d á«fGôª©dG íeÓªdGh
è«°ùæ∏d á``£`jô``N ø``e ¿ƒ``μ`à`J »``à` dG á``jô``°`ü`Ñ`dG
…ƒbh øjÉÑàe πμ°ûH ô¡¶J ¥ôëª∏d »fGôª©dG
.á∏«°UCG á«æjôëH IDƒdDƒd QÉWEG πNGO
É``¡`KQEG πqμ°T Ió`` FGQ áæjóe ¥ôq `ë`ª`dG óq ` ©` Jh
ΩÉ``¡`dE’G Qó°üe …QÉª©ªdGh »æØdGh »îjQÉàdG
.ájô°†ëdG IÉ«ëdG ójóéJ ™jQÉ°ûªd »°SÉ°SC’G
á≤£æe »a ¥ôq ëªdG ¬Ñ©∏J …òdG º¡ªdG Qhó∏d Gk ô¶fh
¢UÉN »HôY ™HÉW øe ¬H ™àªàJ Ée π°†ØH ,è«∏îdG
á«YGóHEG Ék bÉaBG íàØJ É¡fEÉa ,áãjóM á«dhO ô«jÉ©eh
øe »àdG ,áeÉ©dG äÉÑ°SÉæªdG ∞∏àîe ôÑY á©°SGh
á«æjôëÑdG äGAÉØμdG äGQÉ¡ªH AÉ``≤`JQ’G É¡fCÉ°T
ôaÉ°†J ≥«≤ëJh á«aÉ≤ãdG ájƒ¡dG »a á≤ãdG AÉæHh
¬H ô``Nõ``J É``e .»``dhó``dG iƒà°ùªdG ≈∏Y Oƒ¡édG
øe ôãcCG óq ©j á©FGQ ájQÉª©e ºdÉ©e øe ¥ôëªdG
»g πH ,≥jô©dG É¡«°VÉe ≈∏Y ó¡°ûJ áª°üH Oôée
π°†ØH ,âf qƒc »àdG áæjóªdG √ò¡d ΩÉ¡dEG Qó°üe
Oó©àe Ék é«°ùf ,¢†HÉf …QÉéJ õcôªc É¡àfÉμe

AÉ°†≤∏d ≈``∏`YC’G ¢ù∏éªdG ¢ù«FQ
áeóîdG √òg ≥«Ñ£J »a AóÑdG ¿CG
ihÉYódG ™aQ ÖfÉL ≈``dEG í«à«°S
äGôcòªdG ™«ªL ºjó≤J á«Yô°ûdG
π``MGô``e π`` c ∫Ó`` `N äÉ``Ñ``∏``£``dGh
,á`` LQO ∫hCG πª°ûàd ,iƒ`` Yó`` dG
º``jó``≤`Jh ,±É``æ` Ä` à` °` S’G á``∏` Mô``eh
,õ««ªàdG áªμëe ΩÉ`` eCG ¿ƒ``©`£`dG
k
™e ,ΩÉμMC’G QGó°UEG ≈dEG ’ƒ°Uh
äÉfÉª°†dG á``aÉ``c ô``aGƒ``J IÉ``YGô``e
Gòg »a Éfk ƒfÉb IQô≤ªdG á«FÉ°†≤dG
.¿CÉ°ûdG
¢ù∏éªdG ¢ù«FQ ÖFÉf QÉ°TCGh
¥ÓWEÉH ¬``fCG ≈``dEG AÉ°†≤∏d ≈``∏`YC’G
áeƒ¶æe í``Ñ`°`ü`J á``eó``î` dG √ò`` g
áªμëe ∂dòch á«Yô°ûdG ºcÉëªdG
Ék«fhôàμdEG áMÉàe á«Yô°ûdG ò«ØæàdG
™aQ øe GkAó``H ∂``dPh ,πeÉc πμ°ûH
ò«ØæJ á``∏` Mô``e ≈``à` M iƒ`` `Yó`` `dG
,á``«`Yô``°`û`dG á``«`FÉ``°`†`≤`dG ΩÉ`` μ` `MC’G
ò«ØæàdG äÉeóN ø«°TóJ ºJ å«M
.2015 ΩÉY òæe á«fhôàμdE’G
ø«æ«YƒÑdG QÉ°ûà°ùªdG âØdh
™aôd »fhôàμdE’G ΩÉ¶ædG ¿CG ≈``dEG
á«fóªdG ∂dòch á«Yô°ûdG ihÉYódG
ájQÉéjE’Gh á«dÉª©dGh ájQÉéàdGh
∫É``°`SQEÉ`H Ωƒ``≤`j É``¡`JÉ``LQO ™«ªéH
ó«YGƒªH á«FÉ°†≤dG äÉ`` fÓ`` YE’G
´É``ª` à` °` SGh äÉ``°` ù` ∏` é` dG OÉ``≤``©``fG
iô``NCG äGAGô`` LEG á``jCG hCG Oƒ¡°ûdG
ºjó≤J ÖfÉL ≈``dEG ,±Gô`` WC’G ≈``dEG
º``jó``≤`Jh ,É``¡` dOÉ``Ñ` Jh äGô``cò``ª``dG

.ø«æ«YƒÑdG ¬∏dGóÑY QÉ°ûà°ùªdG |

øH ¬∏dGóÑY QÉ°ûà°ùªdG ø∏YCG
áªμëe ¢ù«FQ ø«æ«YƒÑdG ø°ùM
¢ù∏éªdG ¢``ù`«`FQ Ö``FÉ``f õ««ªàdG
áeóN ø``«`°`Tó``J AÉ°†≤∏d ≈``∏` YC’G
™«ªéH á«Yô°ûdG ihÉ``Yó``dG ™``aQ
,πeÉc πμ°ûH Ék«fhôàμdEG É¡JÉLQO
äGQOÉ``Ñ` e ò«ØæJ QÉ`` WEG »``a ∂`` dPh
´É£b »``a »``fhô``à` μ` dE’G ∫ƒ``ë`à`dG
.ádGó©dG
¢ù∏éªdG ¢ù«FQ ÖFÉf øªKh
π°UGƒàªdG ºYódG AÉ°†≤∏d ≈∏YC’G
á°SÉFôH ICGôª∏d ≈∏YC’G ¢ù∏éª∏d
Iô``«`eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG áÑMÉ°U
áØ«∏N ∫BG º``«`gGô``HEG âæH áμ«Ñ°S
ió``Ø` ª` dG OÓ`` Ñ` `dG π`` gÉ`` Y á``æ` jô``b
á``eƒ``¶`æ`ª`dG ô``jƒ``£` J äGQOÉ`` Ñ` `ª` `d
á``°`UÉ``î`dG á``«` dó``©` dGh á``«`FÉ``°`†`≤`dG
QhO ¬``d ¿É``c É``e ƒ``gh ,Iô``°` SC’É``H
≈∏Y IRQÉ`` `H äGõ``é`æ`e ™æ°U »``a
á``«`fƒ``fÉ``≤`dG äÉ``eó``î` dG iƒ``à`°`ù`e
±Gó`` gC’ Ék ` ≤` ah Iô``°`SCÓ`d áeó≤ªdG
IOÉ«≤H á∏eÉ°ûdG ájƒªæàdG Iô«°ùªdG
∂∏ªdG á``dÓ``é`dG Ö``MÉ``°`U Iô``°`†`M
πgÉY áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y øH óªM
.ióØªdG OÓÑdG
ï``«` °` û` dG ∫É`` ` b ,¬`` Ñ` `fÉ`` L ø`` `e
ô``jRh áØ«∏N ∫BG »``∏`Y ø``H ó``dÉ``N
á``«` eÓ``°` SE’G ¿hDƒ` `°` `û` `dGh ∫ó`` ©` `dG
™aQ áeóN ¥Ó``WEG ¿EG ±É`` bhC’Gh
É``«k `fhô``à`μ`dEG á``«`Yô``°`û`dG ihÉ``Yó``dG
äÉeóîdG IAÉØc ™aQ »a º¡°ù«°S
á``eó``≤`ª`dG á``«` dó``©` dGh á``«`FÉ``°`†`≤`dG

اليوم

ΩÉeCG äGAGôLE’G ô«°ù«Jh ,Iô°SCÓd
øY ÉkHô©e ,ø«°VÉ≤àªdGh ø«eÉëªdG
äÉeƒ∏©ªdG áÄ«¡d √ôjó≤Jh √ôμ°T
¬eó≤J Éªd á«fhôàμdE’G áeƒμëdGh
∫ƒëàdG RÉ``é`fE’ ôªà°ùe º``YO øe
É``æk `ª`ã`e ,»`` dó`` ©` `dG »`` fhô`` à` `μ` `dE’G
¬H Ωƒ``≤` J …ò```dG õ``«`ª`à`ª`dG π``ª`©`dG
º¶f á°UÉîHh IQGRƒ```dG äGQGOEG
,ò«ØæàdGh ,ºcÉëªdGh ,äÉeƒ∏©ªdG
≥«KƒdG ¿hÉ©àdÉH âYÉ£à°SG »àdGh
ø«°TóJ á«fhôàμdE’G áeƒμëdG ™e
’ƒëJ πμ°ûoJ »àdG äÉeóîdG √òg
´É£b Qƒ``£` J QÉ``°`ù`e »``a É``jk Qò``L
äÉgÉéJ’G Ö``cGƒ``j ÉªH ,á``dGó``©`dG
»FÉ°†≤dG ø«dÉéªdG »a áãjóëdG
øe IOÉØà°S’G ∫ÓN øe »dó©dGh
√ôaƒJ Éªd á«LƒdƒæμàdG πFÉ°SƒdG
.ó¡édGh âbƒ∏d π«∏≤Jh áYô°S øe
ÖFÉf ô``cP ,∂`` dP Ö``fÉ``L ≈`` dEG

التاريخ
الخبر

جهة النشر

الصفحة
العدد
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ó≤©J zô``«``N É``æ``«``a{ á``∏``ª``M Oƒ``¡``L ≥``«``°``ù``æ``J á``æ``é``d
..á«fÉ°ùfEÓd AÉYódG Ωƒj
ÉfóMƒj zÉfhQƒc{
ó«ªëŸG ó«ª

malmahmeed7@gmail.com

:ô£°ùdG ∫hCG

ø«HÉ°üªdG äÉ«°ùæL ºFGƒb ¿Ó``YEG áë°üdG IQGRh π°UGƒJ ¿CG ≈æªàf
É¡«∏Y â``HCGO »àdG Iõ«ªàªdG á«aÉØ°û∏d õjõ©J øe ∂dòd Éªd ,ÉfhQƒc ¢Shô«ØH
.ÉfhQƒc áëFÉL ™e É¡∏eÉ©J πX »a IQƒμ°ûe IQGRƒdG

:zÉfóMƒj ÉfhQƒc{ ..á«fÉ°ùfEÓd AÉYódG Ωƒj

áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y øH óªM ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†M Ö«MôJ »JCÉj
á«fÉ°ùfE’G IƒNCÓd É«∏©dG áæé∏dG IƒYóH ,√ÉYQh ¬∏dG ¬¶ØM ióØªdG OÓÑdG πgÉY
,áØ∏àîªdG º¡fGƒdCGh º¡fÉjOCÉH ¢SÉædG ¬«a óMƒàj Éeƒj ,ƒjÉe 14 Ωƒj ¿ƒμ«d
»a »fÉ°ùfE’G øeÉ°†à∏d Gó«cCÉJ ,äGô«îdG π©ah Ωƒ°üdGh IÓ°üdGh AÉYó∏d
,ájô°ûÑdG øY AÉHƒdG Gòg πLh õY ¬∏dG ™aôj ¿CG πLCG øe ,ÉfhQƒc á¡LGƒe
øe AÉYódGh IÓ°üdG ¿Éμ«JÉØdG ÉHÉH á°SGóbh ,ô``gRC’G ï«°T á∏«°†a ácQÉ°ûeh
á«fÉ°ùfE’G Ió«≤©∏d á©«aQ IQƒ°U »eÉ°ùdG Ö«MôàdG ó©jh ..á«fÉ°ùfE’G πLCG
á«fÉ°ùfE’G á«é¡æª∏d Gõjõ©Jh ,á«æjôëÑdG áaÉ≤ãdG »a áî°SGôdGh áàHÉãdG
á∏eÉ°ûdG ájƒªæàdG Iô«°ùªdG πX »a ,øjôëÑdG áμ∏ªe É¡H ∂°ùªàJ »àdG Iõ«ªàªdG
.√ÉYQh ¬∏dG ¬¶ØM ióØªdG ∂∏ªdG ádÓL IOÉ«≤H
ΩÉ©dG ôjGôÑa »a äó¡°T á«fÉ°ùfE’G IƒNCÓd É«∏©dG áæé∏dG ¿EÉ`a ,º∏©∏dh
πLCG øe á«fÉ°ùfE’G IƒNC’G á≤«Kh ≈∏Y ™«bƒàdG ,»ÑXƒHCG áª°UÉ©dÉH »°VÉªdG
ΩÉeE’G á∏«°†a É¡«∏Y ™«bƒàdG »a ∑QÉ°Th ,∑ôà°ûªdG ¢û«©dGh »ªdÉ©dG ΩÓ°ùdG
¢ù«°ùfôa ÉHÉÑdG á°SGóbh ∞jô°ûdG ôgRC’G ï«°T Ö«£dG óªMCG QƒàcódG ôÑcC’G
.á«μ«dƒKÉμdG á°ù«æμdG ÉHÉH
¥É«°S »a »JCÉJ ,ƒjÉe 14 Ωƒj »a ºdÉ©dG ™e øjôëÑdG áμ∏ªe ácQÉ°ûe ¿EG
É¡JGQOÉÑeh ,á«fGóLƒdG É¡àcQÉ°ûeh ,øjôëÑdG áμ∏ªªd RQÉÑdG »fÉ°ùfE’G QhódG
øe QGƒëdGh IƒNC’Gh íeÉ°ùàdGh ¢ûjÉ©àdGh ΩÓ°ùdG º«b õjõ©àd ,ájQÉ°†ëdG
ÇOÉÑªdGh ,á«Hô©dG äÉ«bÓNC’Gh ,á«æWƒdG âHGƒãdG øe ™HÉf ,»fÉ°ùfEG ≥∏£æe
»àdG á©«aôdG á«æjôëÑdG á«fÉ°ùfE’G ™jQÉ°ûªdGh äGQOÉÑª∏d ó«cCÉJh ,á«eÓ°SE’G
»ªdÉ©dG óªM ∂∏ªdG õcôe É``gRô``HCG ø``eh ,ióØªdG OÓÑdG πgÉY º°SG â∏ªM
.»ª∏°ùdG ¢ûjÉ©à∏d
á«fÉ°ùfEÓd AÉYódG Ωƒj »a á«æjôëÑdG ácQÉ°ûªdG ¿EÉa ,√ô«Z ô«ãμdh ¬∏c ∂dòd
¿É°†eQ 21 ≥aGƒªdG ¢ù«ªîdG Ωƒj ±OÉ°üà°S É¡fCG á°UÉNh ,ƒjÉe 14 »a
¿CG ¿ÉμªH á«ªgC’G øeh ,∑QÉÑªdG ¿É°†eQ ô¡°T øe ô``NGhC’G ô°û©dG ΩÉjCG »a
¬LƒdG RGôHEGh ,ájô°ûÑdG πLCG øe á∏YÉØdG ácQÉ°ûª∏d ±hô¶dG √òg πc ôªãà°ùf
.øjôëÑdG áμ∏ªªd …QÉ°†ëdG

:ô£°ùdG ôNBG

iód ô°üe ô«Ø°S ¿ÉÑ©°T ô°SÉj ô«Ø°ùdG IOÉ©°S øe ºjôc ∫É°üJG Éæ«dEG OQh
ºYO á«ªgCG ∫ƒM ΩÉjCG òæe √Éfô°ûf Éªd √ôjó≤Jh √ôμ°T øY ¬«a Üô©j ,øjôëÑdG
¿CG ô«Ø°ùdG IOÉ©°ùd ócDƒfh ..ÜÉ``gQE’G á¡LGƒe »a á≤«≤°ûdG ô°üe ájQƒ¡ªL
IOÉ«≤dG øe É¡Ñ©°Th ô°üe ΩGôàMGh ÖM óªà°ùj »æjôëH πc ∞bƒe ƒg Gòg
≈∏Y ÉÑ©°Th IOÉ«b áÑ«ÑëdG ô°üe ™e øjôëÑdG áμ∏ªe »a áª«μëdGh Ió«°TôdG
.ïjQÉàdG ôe

äó©°SCG äGQGôb
¢SÉædG

±Gó`````gC’G ≥``«``≤``ë``J ¢``û``bÉ``æ``Jh ∫hC’G É``¡``YÉ``ª``à``LG

´ÉªàL’G ∫Ó``N AÉ``°` †` YC’G ¢Vô©à°SG Éªc
ΩÉ¡ªdGh zô``«`N Éæ«a{ á«æWƒdG á∏ªëdG ±Gó`` gCG
øe Ió«Øà°ùªdG äÉ``¡` é` dGh áæé∏dÉH á``Wƒ``æ`ª`dG
äÉ¡édG ™«ªL ø«H ∑ôà°ûªdG πª©dG á«dBGh É¡∏ªY
á«eÉ°ùdG ±Gó`` gC’G ≥«≤ëJ π``LCG ø``e ácôà°ûªdG
Éªc ,É¡∏LCG øe zô«N Éæ«a{ á∏ªM â≤∏£fG »àdG
º``gCGh ΩÉ¡ªdG ø``e √ò«ØæJ º``J É``e ¢VGô©à°SG º``J
äÉ¡édGh äÉÄØ∏d Égô«aƒJ ÖLGƒdG äÉLÉ«àM’G
äÉ«FôªdG ™°Vh á«ªgCG ≈∏Y ó«cCÉàdGh ,Ió«Øà°ùªdG
áæé∏dG »a ƒ°†Y á¡L πμH á°UÉîdG äÉMôà≤ªdGh
≈∏YCÉH á«eÉ°ùdG äÉ¡«LƒàdG ò«ØæJ »a ´Gô°SE’Gh
πª©dG ∫Ó``N ø``e IAÉ``Ø` μ` dGh á``bó``dG ø``e iƒà°ùe
á«ªgCG ™e ø«Yƒ£àªdÉH áfÉ©à°S’Gh ∑ôà°ûªdG
á«ë°üdG äGAGô`` `LE’Gh ô«jÉ©ªdG ™«ªL IÉ``YGô``e
≈``dEG êÉ``à`ë`J »``à`dG äÉ``eó``î` dG »``a á``jRGô``à` M’Gh
äGAÉ≤d

ájRGôàM’G äGAGô``LE’Gh á«dhódG ô«jÉ©ªdG áaÉc
ƒª°S IQOÉÑªH øjó«°ûe ..¢Shô«ØdG á¡LGƒªd
∂∏ªdG ádÓL πãªe áØ«∏N ∫BG óªM øH ô°UÉf ï«°ûdG
QÉ°ûà°ùe ÜÉÑ°ûdG ¿hDƒ`°`Th á«fÉ°ùfE’G ∫ÉªYCÓd
á°ù°SDƒªdG AÉæeCG ¢ù∏ée ¢ù«FQ »æWƒdG ø``eC’G
Éæ«a{ á∏ªM ¥ÓWEÉH á«fÉ°ùfE’G ∫ÉªYCÓd á«μ∏ªdG
.á∏ªëdG √ò¡d ô«ÑμdG √ƒª°S ºYOh zô«N
…òdG ô«ÑμdG ÜhÉéàdÉH AÉ°†YC’G OÉ°TCG Éªc
äÉ``cô``°` û` dGh ¿ƒ``ª` «` ≤` ª` dGh ¿ƒ``æ` WGƒ``ª` dG √Gó`` ` HCG
zô«N Éæ«a{ á«æWƒdG á∏ªëdG ™e äÉ°ù°SDƒªdGh
PEG ÉfhQƒc AÉHƒd …ó°üà∏d á«æWƒdG Oƒ¡édG ºYód
ôãcCG á∏ªëdG »a á«dÉªdG äÉªgÉ°ùªdG ´ƒªée ≠∏H
ø«ªgÉ°ùªdG OóY ≠∏H Éª«a Q’hO ¿ƒ«∏e 100 øe
ôãcCGh ºgÉ°ùe ∞dCG ø«©HQCG øe ôãcCG OGô``aC’G øe
ÉLPƒªfh IQƒ°U Ωób Éªe ,á°ù°SDƒe áFÉª°ùªN øe
.»©ªàéªdG ºMÓàdGh AÉ£©∏d Gõ«ªàe

»a áªFÉ≤dG Oƒ``¡`é`dG ≥«°ùæJ áæéd äó``≤`Y
∫hC’G É¡YÉªàLG zô``«`N Éæ«a{ á«æWƒdG á∏ªëdG
ΩÉ©dG ø«eC’G ó«°ùdG ≈Ø£°üe QƒàcódG á°SÉFôH
áæéd ¢ù«FQ á«fÉ°ùfE’G ∫ÉªYCÓd á«μ∏ªdG á°ù°SDƒª∏d
Éæ«a{ á«æWƒdG á∏ªëdG »a áªFÉ≤dG Oƒ¡édG ≥«°ùæJ
.ó©H øY ´ÉªàL’G ≥jôW øY ∂dPh ,zô«N
ΩÉªàg’ÉH AÉ°†YC’G OÉ°TCG ´ÉªàL’G ∫Ó``Nh
∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†M ¬«dƒj …òdG ô«ÑμdG
ióØªdG OÓÑdG πgÉY áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y øH óªM
∫ÉªYCÓd á«μ∏ªdG á°ù°SDƒª∏d …ôîØdG ¢ù«FôdG
ø«æWGƒªdG á``eÓ``°`Sh áë°U ßØëd á``«`fÉ``°`ù`fE’G
äGQOÉ``Ñ`ª`dGh ,øjôëÑdG áμ∏ªe »``a ø«ª«≤ªdGh
ßØëd ,ióØªdG ∂∏ªdG ádÓL É¡≤∏WCG »àdG Iô«ÑμdG
øe É¡«∏Y ø``e ™«ªLh øjôëÑdG áμ∏ªe áeÓ°S
Gòg Qƒ¡X á``jGó``H òæe ,ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒªdG
≈∏Y øjôëÑdG áμ∏ªe áeÓ°S ™°Vh å«M AÉHƒdG
á«fGõ«e ¢ü«°üîàH ô`` eCGh ,äÉ`` jƒ`` dhC’G ¢`` SCGQ
øe »æWƒdG OÉ°üàb’Gh ¿É°ùfE’G ájÉªëd Iô«Ñc
…ó°üàdG »a IóFGQ øjôëÑdG ¿ƒμàd ,AÉHƒdG Gòg
É¡Ñ°ùcCGh »ªdÉ©dG iƒà°ùªdG ≈∏Y ÉfhQƒc AÉHƒd
áª¶æe ø``e á«dhódG IOÉ``°` TE’Gh áÑ«£dG á©ª°ùdG
áã«ãëdG Oƒ``¡`é`dG ø«æªãe ..á``«`ª`dÉ``©`dG áë°üdG
ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U á°SÉFôH áeƒμë∏d
Éeh AGQRƒ``dG ¢ù«FQ áØ«∏N ∫BG ¿Éª∏°S øH áØ«∏N
AÉHƒd …ó°üà∏d »æWƒdG øjôëÑdG ≥jôa ¬H Ωƒ≤j
ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U IOÉ«≤H É``fhQƒ``c
óFÉ≤dG ÖFÉf ó¡©dG »dh áØ«∏N ∫BG óªM øH ¿Éª∏°S
AGQRƒ``dG ¢ù∏ée ¢ù«Fôd ∫hC’G ÖFÉædG ≈``∏`YC’G
AÉHh QÉ°ûàfG ™æeh AGƒàM’ óq L πμH πª©j …òdGh
≥«Ñ£J ôÑY ,áμ∏ªªdG »a (19 ó«aƒc) É``fhQƒ``c

»WGô≤ªjódG QÉ``°ùªdG ìÉéfEG »a á«æWƒdG áaÉë``°ü∏d ô«Ñc QhO :ó``°UôªdG á«©ªL
.™ªàéªdG ÉjÉ°†b ≈∏Y Aƒ°†dG §«∏°ùJh ≥FÉ≤ëdG π≤fh áμ∏ªªdG á°†¡f »a
á«Øë°üdG äGôÑîdGh äGAÉØμdÉH Égôîa øY á«©ªédG â``Hô``YCG Éªc
äÉeƒ∏©ªdG ∫É``°`ü`jE’ Oƒ¡L ø``e ¬``H Ωƒ≤J É``eh ,á«æjôëÑdG á``«`eÓ``YE’Gh
»àdG ÉfhQƒc ¢Shô«a á``eRCG πX »a É°Uƒ°üN
,»≤∏àªdG ≈``dEG ≥FÉ≤ëdGh
k
∫ƒM πeÉ°T πμ°ûH á«Øë°üdG äÉ«£¨àdG äAÉL PEG ,É¡à«dhDƒ°ùe øe âØYÉ°V
á«YƒJ »a º¡°ùj πμ°ûH äÉ«FÉ°üME’Gh äÉeƒ∏©ªdG âeó≤a ,¢Shô«ØdG
∂dPh ,QÉªYC’Gh äÉÄØdG ™«ªL Ö°SÉæJ Ö«dÉ°SCÉHh äÉ¨∏dG ∞∏àîªH ™ªàéªdG
¬d ¿ƒ°Vô©àj ób Ée πX »a ¿ƒ«Øë°üdG ¬LGƒJ »àdG äÉHƒ©°üdG øe ºZôdÉH
.øcÉeC’Gh ¢UÉî°TC’G øe Oó©H ô°TÉÑe ∑ÉμàMG øe

»ªdÉ©dG Ωƒ«dÉH ΩÉY πc øe ƒjÉe øe ådÉãdG »a ºdÉ©dG ∫hO πØàëJ
á«°SÉ°SC’G ÇOÉÑªdÉH AÉØàMÓd ¬°ü«°üîJ ºJ …ò``dGh áaÉë°üdG ájôëd
QÉ©°T âëJ ΩÉ©dG Gòg ´ƒ°Vƒe »JCÉj PEG ,ºdÉ©dG »a áaÉë°üdG ∫ÉM º««≤Jh
k G øjôëÑdG áμ∏ªe πØàëJ Éªc ,zIÉHÉëe hCG ±ƒN ¿hO øe áaÉë°üdG{
É°†jC
.ƒjÉe øe ™HÉ°ùdG ±OÉ°üj …òdG á«æjôëÑdG áaÉë°üdG Ωƒ«H
ÉgRGõàYG äó``cCG Éfk É«H ¿É°ùfE’G ¥ƒ≤ëd ó°UôªdG á«©ªL äQó``°`UCGh
IOÉ«≤dG πÑb øe ™°SGh ôjó≤Jh ΩÉªàgG øe ¬H ≈¶ëJ Éeh áaÉë°üdG áfÉμªH
ô«ÑμdG ÉgQhO ≈dEG Gkô¶f ∂dPh ,øjôëÑdG áμ∏ªe »a ø«dhDƒ°ùªdGh áª«μëdG
áªgÉ°ùªdG øY Ók °†a ,»WGô≤ªjódG QÉ°ùªdG ìÉéfEGh ΩÉ©dG …CGôdG IQÉfEG »a

ÊÉjõdG ÜÉgƒdGóÑY ΩÉ°ûg

riffa3al3z@gmail.com

¬H ôªj Ée πH ,á©bƒàe ô«Z á``eRG øe Ωƒ«dG ¬H ôªf Ée
áeRGh ájOÉ°üàbGh á«ë°U á«ªdÉY á``eRG øe √ô°SCÉH ºdÉ©dG
ÅÑæj Éªe OÉ°üàb’G á∏é©d ∞bƒJ »dÉàdÉHh ∫ÉªY’G ∞bƒJ
.á«ªdÉY ájOÉ°üàbG áeRCÉH
øëfh á«dÉe á≤FÉ°V øe ºdÉ©dG ∫hO áaÉc ¬H ôªJ Ée πc ™e
∂∏ªdG ádÓL äÉ¡«LƒJ ¿G ’G áeR’G √òg øY øjó«©ÑH Éæ°ùd
IôbƒªdG áeƒμë∏d √ÉYQh ¬∏dG ¬¶ØM áØ«∏N ∫G ≈°ù«Y øH óªM
ÉgôNBG ¿É``ch ,ø«æWGƒªdG øY á«dÉªdG äÉeGõàd’G ∞«ØîàH
∂æÑd á©HÉàdG ájQÉéàdG äÓëªdGh ¿Éμ°S’G •É°ùbG π«LCÉJ
øY á«dÉªdG äÉeGõàd’G ∞«ØîàH ô«Ñc πμ°ûH âªgÉ°S ¿Éμ°S’G
.»æjôëÑdG øWGƒªdG
áëFÉL áeRG ôªà°ùJ ¿G øμªe ióe …G ≈dEG ±ô©j óMG ’
øjôë«dG ¬H âeÉb Ée ¿EÉa á≤«≤ë∏dh ïjQÉà∏d øμd ,ÉfhQƒc
»FÉbƒdGh »æe’Gh »ë°üdG iƒà°ùªdG ≈∏Y IQÉÑL Oƒ¡L øe
»ªdÉ©dG iƒà°ùªdGh »∏ëªdG iƒà°ùªdG ≈∏Y Éàa’ íÑ°UG
Iô«ÑμdG Oƒ¡édG √ò¡H ó«°ûf ¿G áaÉë°Uh ÜÉàμc Éæe ≥ëà°ùj
áæé∏dG AÉ°†YCG πch »Ñ£dG ºbÉ£dG πc …OÉjCG ≈∏Y ó°ûf ¿Gh
´ÉaO Iƒb ¬H Ωƒ≤J Ée ≈∏Yh ,ÉfhQƒc ¢Vôe áëaÉμªd á«æWƒdG
.É¡JGQGOG áaÉμH á«∏NGódG IQGRhh ,Oƒ¡L øe øjôëÑdG
πgG øe AÉæKh IOÉ°TG πëeh ôjó≤J πëe Oƒ¡édG √òg πc
Oƒ¡éH âeÉb á«LQÉîdG IQGRh ¿G Éªc ,ø«ª«≤ªdGh øjôëÑdG
¿G ºZQ øWƒdG ¢VQG ≈dEG êQÉîdÉH ø«æWGƒªdG IOÉY’ Iô«Ñc
¿G ’G ,äÉ«fGõ«eh IQÉÑL Oƒ¡L ≈``dEG êÉàëJ á«∏ª©dG √òg
á∏°UGƒàe Oƒ¡édGh É¡FÉæHG ™e ô°ü≤J ºd øjôëÑdG áeƒμM
.iôNG ∫hO »a ø«æWGƒªdG øe ø«≤ÑàªdG IOÉYE’
¿EÉa …OÉ≤àYG »``ap h ¢SÉ°ùM ±ô¶H ôªj Ωƒ«dG ™«ªédG
≈∏Yh ,áeR’G ™e »HÉéjEG πμ°ûH πYÉØàJ ¿G Iô«ãc äÉ¡L ≈∏Y
áμ∏ªªdG äGAGô``LEG hòM hòëJ ¿G º«∏©àdGh á«HôàdG IQGRh
™e ∫hC’G π°üØdG èFÉàf ÜÉ°ùàMG ºàj ¿Gh ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG
.á°UÉîdG ä’Éë∏d ΩÉ¶f ™°Vh
º«∏©àdG ¢üîJ äGQGô``b ∑Éæg ¿ƒμJ ¿G ô¶àæj ™«ªédG
≈dEG êÉàëjh GóL »FÉæãà°SG ±ô¶dÉa ,»©eÉédG hCG »°SQóªdG
.á«FÉæãà°SG äGQGôb

Iôμ``°ùªdG OGƒªdG ¿É©«Ñj ø«jƒ«``°SBG ≈``∏Y ¢``†Ñ≤dG
ºJ Éªc ,Éª¡«∏Y ¢†Ñ≤dGh øjQƒcòªdG »àjƒg ójóëJ
.áWƒÑ°†ªdG OGƒªdG õjôëJ
åMÉÑª∏d áeÉ©dG IQGOE’G ΩÉ``Y ôjóe ±É``°` VCGh
á«fƒfÉ≤dG äGAGôLE
’G Pn ÉîJG QÉL
p
m ¬fCG á«FÉæédG ádOC’Gh
áHÉ«ædG ≈``dEG Éª¡«∏Y ¢VƒÑ≤ªdG á``dÉ``MEGh ,á``eRÓ``dG
.áeÉ©dG

p
pádOC’Gh åMÉÑª∏d
páeÉ©dG pIQGOE’G ΩÉY ôo jóe nìô°U
ô°ûÑdÉH QÉéJ’G áëaÉμe IQGOEG án Wô°T ¿CG,á«FÉæédG
n
ø«jƒ«°SBG ≈∏Y ¢†Ñ≤dG
â≤dCG ,áeÉ©dG ÜGOB
p ’G pájÉªMh
.Iôμ°ùªdG OGƒªdG ™«ÑH ø«°ùÑ∏àe ,ø«æKG
ºJ ,¿CÉ°ûdG Gòg »a ÆÓH »≤∏J ôKEG ¬fCG í°VhCGh
øY äôØ°SCG »àdGh …ôëàdGh åëÑdG äÉ«∏ªY Iô°TÉÑe

QÉ``æjO ±’BG 5 ábô``°ùH ø``«ª¡àe 3 §Ñ``°V
á«æμ``°S á`≤```°T ø```e á``«`Ñ`gP äÉZƒ```°ü`eh
Gƒ``eÉ``bh ,Iô``LCÉ` à` °` ù` e IQÉ``«` °` S
º¡HÉμJQG AÉæKCG É¡JÉMƒd ô««¨àH
.áªjôédG
ájôjóe ΩÉ``Y ô``jó``e QÉ``°` TCGh
¬fCG ≈dEG ¥ôëªdG á¶aÉëe áWô°T
á«fƒfÉ≤dG äGAGô`` LE’G PÉîJG ºJ
≈``dEG á«°†≤dG á``dÉ``MEGh ,IQô``≤`ª`dG
.áeÉ©dG áHÉ«ædG

.á«æμ°ùdG ≥≤°ûdG ióMEG øe
»≤∏J Qƒ`` `a ¬`` `fCG í`` `°` ` VhCGh
äÉ«∏ªY Iô``°` TÉ``Ñ` e º``J ,ÆÓ`` Ñ` `dG
äôØ°SCG »àdGh ,…ôëàdGh åëÑdG
¬Ñà°ûªdG äÉ``jƒ``g ó``jó``ë` J ø``Y
ô«°ûJ PEG º¡«∏Y ¢†Ñ≤dGh º¡«a
¿CG ≈`` `dEG á`` «` `dhC’G äÉ``eƒ``∏` ©` ª` dG
Gƒeóîà°SG º¡«∏Y ¢``Vƒ``Ñ`≤`ª`dG

á``jô``jó``e ΩÉ`` Y ôo ` jó``e nìsô` °` U
¿CÉ` H ¥ô``ë`ª`dG á¶aÉëe á``Wô``°`T
øe â``æ`μ`ª`J á``jô``jó``ª` dG án ` Wô``°` T
¢``UÉ``î`°`TCG á``KÓ``K ≈``∏`Y ¢``†`Ñ`≤`dG
33h 28 ø«H ºgQÉªYCG ìhGôàJ
ábô°ùH º¡WQƒJ »a ¬Ñà°ûe ,ÉeÉY
áaÉ°VE’ÉH ,QÉæjO 5000 »dGƒM
á«ÑgP äÉZƒ°üeh äÉYÉ°S 4 ≈dEG

∫hÉ```M ô``aÉ``°``ù``ª``d äGƒ``æ``°``S 3 ø``é``°``ù``dG
Qó``î``e ¢````Uô````b ±’BG 3 Ö```jô```¡```J
¬°ùHÓe äÉ«W ø«Hh ¬àÑ«≤M πNGóH ôã©a ¢û«àØàdG á«∏ªY
ø«ÑJh ¬ëàØH ΩÉ≤a ≥°U’ §jô°ûH ∞∏¨e Oô``W ≈∏Y
íàØHh zQÉLBG{ π∏îe ¿ƒé©e ø«àÑ∏Y ≈∏Y …ƒàëj ¬fCG
Iô«¨°U ¢SÉ«cCG Iô°ûY OóY ≈∏Y Éª¡∏NGóH ôãY ø«àÑ∏©dG
íàØHh π∏îªdG ¿ƒé©e »a ø«ÄÑîe ¿ƒ∏dG AÉbQR ºéëdG
Év«∏ª©e âÑK É°Uôb 2847 OóY º¡∏NGóH ø«ÑJ ¢SÉ«cC’G
.IQóîªdG ø«eÉà«ØeÉà«ªdG ¢UGôbCG É¡fCG
√ó∏H øe IQóîªdG ÜƒÑëdG Ö∏L ¬fCG º¡àªdG ôbCGh
»àdG äÉjôëàdG äôØ°SCG óbh øjôëÑdG áμ∏ªe »a ôNB’
ó°ü≤H áWƒÑ°†ªdG ¢UGôbC’G Ö∏L ób º¡àªdG ¿CG âjôLCG
Gòg ¿CGh øjôëÑdG π`` NGO É``¡`é`jhô``Jh É¡«a QÉ``é` J’G
.á©bGƒdÉH ábÓY …CG ¬£HôJ ’ ôNB’G ¢üî°ûdG

≈dhC’G á«FÉæédG É«∏©dG ±ÉæÄà°S’G áo ªμëe äó``js CG
ó©H QÉæjO ±’BG 3 ¬ªjô¨Jh …ƒ«°SB’ äGƒæ°S 5 nøé°ùdG
Éªc Qóîe ¢Uôb ±’BG 3 øe Üô≤j Ée Öjô¡J ¬àdhÉëe
áHƒ≤©dG ò«ØæJ Ö≤Y OÓÑdG øY √OÉ©HEÉH áªμëªdG äôeCG
.IQóîªdG ¢UGôbC’G IQOÉ°üeh
¿ƒ°†Z »ah ¬fCG º¡àªdG ≈∏Y äóæ°SCG áHÉ«ædG âfÉch
»∏≤©dG ôKDƒªdG QÉ``é`J’G ó°ü≤H Ö∏L 2019 ƒjÉe 7
Éfk ƒfÉb É¡H ¢üNôªdG ∫GƒMC’G ô«Z »a ø«eÉà«ØeÉà«ªdG
.¥GQhC’ÉH ø«ÑªdG ƒëædG ≈∏Y ∂dPh
∑QÉªL §HÉ°V ∂°T ≈dEG á©bGƒdG π«°UÉØJ Oƒ©Jh
¬JOƒY á∏MQ ∫ÓN º¡àªdG »a »dhódG øjôëÑdG QÉ£ªH
ô°TÉHh ôªMC’G QÉ°ùªdG ≈``dEG ¬∏jƒëàH ΩÉ≤a √OÓ``H øe

eslammahfoouz@hotmail.com

..GOôa 50 É¡dÉªY OóY RhÉéàd

ájÉYôdG Ωƒ°SQ záë°üdG{`d QÉæjO ∞dCG 28 ™aO ácô°T ΩGõdEG
,ÓeÉY ø«°ùªN É¡«∏Y ≈YóªdG iód ø«∏eÉ©dG
¢UÉîdG ∞°ûμ∏d É≤ah á≤ëà°ùªdG Ωƒ°SôdG ¿CGh
≈YóªdG ≈∏Y á≤ëà°ùªdG ájô¡°ûdG Ωƒ°SôdÉH
øe IôàØdG øY iƒYódG ∞∏ªH ≥aôªdG É¡«∏Y
2014 ôÑª°ùjO ô¡°T ≈àMh 2012 ôjÉæj ô¡°T
áFÉª©°ùJh É``Ø` dCG ¿hô``°`û`Yh á©Ñ°S É``gQGó``≤`e
âHÉãdG ¿É``c Éªdh ,GQÉ``æ` jO ¿ƒ``©` HQCGh á``KÓ``Kh
á°ù°SDƒª∏d …QÉéàdG πé°ùdG êôîà°ùªdG øe
É¡d â°ù«dh ájOôa á°ù°SDƒe É¡fCG É¡«∏Y ≈YóªdG
ƒg É¡ÑMÉ°U ¿ƒμjh á∏≤à°ùe ájƒæ©e á«°üî°T
.iƒYódG »a »≤«≤ëdG º°üîdG
ΩGõdEÉH áªμëªdG âªμM ÜÉÑ°SC’G √ò¡∏a
¿CG á``jOô``Ø`dG á°ù°SDƒªdG ∂``dÉ``e ¬«∏Y ≈``Yó``ª`dG
á©Ñ°S √Qób É¨∏Ñe ¬àØ°üH »YóªdG ≈dEG …ODƒj
¿ƒ©HQCGh áKÓKh áFÉª©°ùJh ÉØdCG ¿hô°ûYh
Ωƒ``°` SQ ≈`` `dEG á``aÉ``°` VE’É``H É``«`æ`jô``ë`H GQÉ`` æ` `jO
.iƒYódG ∞jQÉ°üeh

á∏eÉμàe Ió``Mƒ``c É``¡`jó``d ø«∏eÉ©∏d á«ë°üdG
äÉjƒà°ùªdGh äÉØ°UGƒªdGh •hô°û∏d É≤k ah
äÉª«∏©à∏dh QGô≤dG Gòg »a É¡«∏Y ¢Uƒ°üæªdG
ádÉëdG √òg »ah ,áë°üdG IQGRh ÉgQó°üJ »àdG
∞«dÉμJ IQGRƒ``∏`d …ODƒ` J ¿CÉ` H ICÉ°ûæªdG Ωõà∏J
:»dÉàdG ƒëædG ≈∏Y IOóëªdGh ájÉYôdG ∂∏J
»æjôëH ô«Z πeÉY πc øY Ékjƒæ°S GkQÉæjO 42 -CG
Gòg ∫ó©jh .2006 ƒ«dƒj ∫hCG øe GkQÉÑàYG
øe GkQÉÑàYG Ékjƒæ°S GkQÉæjO 54 ¿ƒμ«d ≠∏ÑªdG
.2007 ôjÉæj ∫hCG
πeÉY π``c ø``Y É``jƒ``æ`°`S GQÉ``æ` jO 18 -Ü
ÖLƒªH (CG) Iô≤ØdG ∫GóÑà°SG ºJ óbh ,»æjôëH
2009 áæ°ùd (6) º``bQ áë°üdG ô`` jRh QGô`` b
GkQÉæjO 60{ ájÉYôdG ∂∏J ∞«dÉμJ âë°VCG å«ëH
øe GkQÉÑàYG »æjôëH ô«Z πeÉY πc øY Évjƒæ°S
.2009 ôÑªaƒf 1
OóY RhÉéJ iƒYódG øe âHÉãdG ¿Éc Éªdh

á≤aôH …ô°ùdG Qó°üªdG ô°†M PEG á«Ñ«°†≤dG
.Qƒ°üªdG ≠∏ÑªdG º∏°ùJh §Ñ°†dG ≥jôa
™e ≥ØJGh Ó``LGQ ∫hC’G º¡àªdG ô°†Mh
IOÉªdG º∏°ùàd ÜÉ``gò``dG ≈∏Y …ô°ùdG Qó°üªdG
¢``SCGQ á≤¶æe øe ådÉãdG º¡àªdG øe IQóîªdG
º«∏°ùàdG ºJh á≤£æªdG ≈dEG É¡LƒJ π©ØdÉHh ¿ÉeQ
¬JRƒëHh ∫hC’G º¡àªdG §Ñ°V º``J É``gó``©`Hh
OGƒªdG º∏°ùàH ±ô``à` YGh IQƒ°üªdG ∫Gƒ`` eC’G
™e ¿hÉ``©` Jh ,å``dÉ``ã` dG º``¡`à`ª`dG ø``e IQó``î` ª` dG
¬©e ≥ØJGh ¬H π°üJG å«M ¬£Ñ°†d áWô°ûdG
¥ÉØJ’G º``Jh GQÉ``æ`jO 50 ¬àª«b Ée AGô°T ≈∏Y
¢SCGQ á≤£æe »a GOóée äGQóîªdG º∏°ùJ ≈∏Y
IOÉªdG º«∏°ùàd ¬à≤jó°U π°Sôj ¿CG ≈∏Y ¿É``eQ

∂dPh ÓeÉY ø«°ùªN ºgOóY RhÉéJ GPEG É¡dÉª©d
»a äGQGôb øe áë°üdG ôjRh √Qó°üj Éªd É≤ÑW
øY É¡«∏Y ≈YóªdG â©æàeG ó``bh ,¿CÉ°ûdG Gò``g
ºZôdG ≈∏Yh É¡«∏Y á≤ëà°ùªdG Ωƒ°SôdG OGó°S
ºd É¡fCG ’EG OGó°ùdG ≈∏Y É¡ãëH »YóªdG ΩÉ«b øe
.Éæk cÉ°S ∑ôëJ ºdh ∂dP ≈dEG QOÉÑJ
Ωõ``dCG πª©dG ¿ƒ``fÉ``b ¿EG áªμëªdG â``dÉ``bh
á«ë°üdG á``jÉ``Yô``dG ô``«`aƒ``à`H π``ª`©`dG Ö``MÉ``°`U
¬``fCGh ,º``gOó``Y ¿É``c É```jv CG ,¬``dÉ``ª`©`d á``«`°`SÉ``°`SC’G
É¡dÉªY Oó``Y RhÉ``é`à`j ICÉ°ûæe π``c ≈∏Y Öéj
IQGOE’G ≈`` dEG ÉkÑ∏W Ωó``≤`J ¿CG Ó`k `eÉ``Y ø«°ùªN
áë°üdG IQGRƒ``H ø«ØXƒªdG ¿hDƒ°Th á«dÉªdG
ó©ªdG êPƒ``ª`æ`dG ≈∏Y ∂``dPh É¡ª°SG π«é°ùàd
áë°üdG IQGRh Ωƒ≤J ¿CG ≈∏Y ¢Vô¨dG Gò¡d
ø«∏eÉ©∏d á«°SÉ°SC’G á«ë°üdG ájÉYôdG ô«aƒàH
GPEG QGô≤dG Gòg ΩÉμMC’ á©°VÉîdG äBÉ°ûæªdG »a
ájÉYôdG πØμJ ¿CG ™«£à°ùJ ’ ICÉ°ûæªdG âfÉc

án cô°T iôÑμdG áo «fóªdG áo ªμëªdG âeõdCG
IQGRƒd QÉæjO ∞dCG 28 øe Üô≤j Ée ™aO ä’hÉ≤e
ô«aƒJ πHÉ≤e á≤ëà°ùªdG Ωƒ°SôdG áª«b áë°üdG
ä’hÉ≤ªdG ácô°ûH ø«∏eÉ©∏d á«ë°üdG ájÉYôdG
.äGƒæ°S 3 Iôàa øY ∂dPh
∂dÉe ΩGõ``dEÉ`H âÑdÉW ó``b IQGRƒ`` dG â``fÉ``ch
ÉØdCG ¿hô°ûYh á©Ñ°S √Qób ≠∏Ñe OGó°S ácô°ûdG
IôàØdG øY GQÉæjO ¿ƒ©HQCGh áKÓKh áFÉª©°ùJh
ôÑª°ùjO ô¡°T ≈àM 2012 ôjÉæj ô¡°T ø``e
≈∏Y ∞jQÉ°üªdGh Ωƒ°SôdG É¡eGõdEGh .2014
ióMEG »g É¡«∏Y ≈YóªdG á°ù°SDƒªdG ¿CG óæ°S
á«ë°üdG ájÉYôdG ΩÉ¶æd á©°VÉîdG äÉ°ù°SDƒªdG
Ωƒ°SôªdG øe 95 ºbQ IOÉªdG ÖLƒªH á«dhC’G
¿ƒfÉb QGó°UEÉH 1976 áæ°ùd 23 ºbQ ¿ƒfÉ≤H
QGô≤∏d É``≤`Ñ`Wh ,»``∏``gC’G ´É``£` ≤` dG »``a π``ª`©`dG
Ωõ``dCG …ò`` dGh 1977 áæ°ùd 1 º``bQ …QGRƒ`` `dG
á«°SÉ°SC’G á«ë°üdG ájÉYôdG ô«aƒJ ICÉ°ûæªdG

..äÉHƒ≤©dG ¿ƒfÉb øe (79) IOÉªdG ¢üæd É≤«Ñ£J

º¡àªdGالخبر
äÉ«≤Ñ°SCGبيانات
≈dEG Gô¶f
k ábô``°S áëæL »a øé``°ùdG áHƒ≤©H »``°†≤J zá«FÉæédG iô¨``°üdG{
áªμëªdG âªμM ÜÉÑ`` °SC’G √ò`` `¡∏a
øé°ùdÉH º¡àªdG áÑbÉ©ªH ÉkjQƒ°†M
¬«dEG óæ°SCG ÉªY äGƒæ°S ™``HQCG Ió``e
.ΩÉ¡JG øe

ÖμJQG ºK ábô°S »a ∂``dPh ôãcCG hCG
,¬«∏Y ºμëdG ó©H ∂dPh áëæédG äGP
∫É``ª`YEG áªμëªdG iô``J …ò``dG ô`` eC’G
äÉHƒ≤©dG ¿ƒfÉb øe 79 IOÉªdG ¢üf

π``«``°``Uƒ``à``dG »```a ¬``à``≤``jó``°``U π``¨``à``°``ù``j äGQó```î```ª```dG »```a ô``LÉ``à``j …ƒ```«```°```SBG
.IQóîªdG
¿Éμª∏d á«fÉãdG áª¡àªdG äô°†M π©ØdÉHh
IQóîªdG IOÉªdG É¡JRƒëH É¡£Ñ°V ºJh ≥ØàªdG
¢û«àØàdG ¿PEG ÖLƒªHh ,IQƒ°üªdG ∫Gƒ``eC’Gh
ådÉãdG º¡àªdG §Ñ°V ºJh É¡dõæe ≈dEG ¬LƒàdG ºJ
GQÉæjO 377 ≠∏Ñe ≈∏Y ¬JRƒëH ôãoY ¬°û«àØàHh
¿Éjƒàëj ø«°ù«ch Qƒ°üªdG ≠∏ÑªdG É¡æª°V øe
äGhOCGh ¢SÉ°ùM ¿Gõ``«` eh IOÉ``ª` dG äGP ≈∏Y
ø«à«LÉLR ø«àæ«æbh »WÉ©àdG »a Ωóîà°ùJ
,ø«Hô°ûeh IOÉªdG äGP ≈∏Y ºgDhGƒàMG âÑK
âÑK ø«ª¡àªdG QGQOEG ø``e á``æ`«`Y ò```NCG º`` Jh
ø«eÉà«ØeÉà«ªdG »∏≤©dG ôKDƒªdG ≈∏Y ÉgDhGƒàMG
.¢û«°ûëdG IOÉe ≈dEG áaÉ°VE’ÉH

®ƒØë`e ΩÓ`°SEG:Ëó≤J

»a ΩÉÑjRGôà«fh ø«eÉà«ØeÉà«e É«∏≤Y GôKDƒeh
.ÉfƒfÉb É¡H ¢üNôªdG ∫GƒMC’G ô«Z
»≤∏J ≈`` `dEG á``©` bGƒ``dG π``«`°`UÉ``Ø`J Oƒ``©``Jh
¿CÉH ó«ØJ äÉeƒ∏©e äGQóîªdG áëaÉμe IQGOEG
IQóîªdG OGƒªdG Rôëjh Rƒëj ∫hC’G º¡àªdG
ôØ°ùJ ºdh ,èjhôàdGh »WÉ©àdGh ™«ÑdG ó°ü≤H
Éæ«ªc óYCÉa º¡àª∏d πeÉμdG º°S’G øY äÉjôëàdG
QOÉ°üªdG ó``MCÉ` H ∂``dP »``a ¿É``©`à`°`SGh ¬£Ñ°†d
É«ØJÉg QƒcòªdG º¡àªdÉH π°üJG …òdG ájô°ùdG
¿CG Ö∏Wh áWô°ûdG øe ±Gô``°`TEGh ™ª°S âëJ
πHÉ≤e ø«eÉà«ØeÉà«e ƒÑ°ûdG IOÉe ¬æe …ôà°ûj
»ah ,∫hC’G º¡àªdG ≥``aGƒ``a GQÉ``æ`jO 50 ≠∏Ñe
á≤£æªH Éª¡«∏Y ≥``Ø`à`ª`dG ¿É``μ` ª` dGh ó``Yƒ``ª` dG

øé°ùdÉH á«FÉæédG iôÑμdG áªμëªdG â°†b
»WÉ©Jh ™«ÑH ÉæjOoCG ø«jƒ«°SBG ≈∏Y äGƒæ°S 5
,QÉæjO ±’BG 3 Éª¡æe πc ºjô¨Jh ,äGQóîªdG
äGƒæ°S çÓK IÉàa ¢ùÑëH áªμëªdG â°†b Éªc
º∏°ùJh IQóîªdG OGƒªdG π«°UƒJ ≈a É¡cGôà°T’
äô``eCGh QÉæjO ∞``dCG É¡àeôZh ,»dÉªdG πHÉ≤ªdG
øY ø«ª¡àªdG OÉ©HEGh ,äÉWƒÑ°†ªdG IQOÉ°üªH
.áHƒ≤©dG ò«ØæJ Ö≤Y OÓÑdG
º¡fCG ø«ª¡àªdG ≈dEG â¡Lh ób áHÉ«ædG âfÉc
GƒYÉHh GhRÉ``M .2019 ôÑªàÑ°S 19h 18 »a
ø«eÉà«ØeÉà«e É«∏≤Y Gô``KDƒ` e QÉ``é` J’G ó°ü≤H
Éªc ,ÉfƒfÉb É¡H ¢üNôªdG ∫Gƒ`` MC’G ô«Z »a
IQóîe IOÉe »WÉ©àdG ó°ü≤H GhRôMCGh GhRÉM

óFÉ©dG ≈∏Y ºμëdG ≥Ñ°S GPEG :¬`` fCG
ÉªgÉà∏c ájôë∏d ø«àÑdÉ°S ø«àHƒ≤©H
çÓ``ã`H hCG π`` ` bC’G ≈``∏` Y á``æ`°`S Ió`` e
≈∏Y ÉgGóMEG ájôë∏d áÑdÉ°S äÉHƒ≤Y
»a ∂``dPh ô``ã`cCG hCG áæ°S Ió``e π``bC’G
hCG áfÉeCG áfÉ«N hCG ∫É«àMG hCG ábô°S
øe á∏°üëàe AÉ«°TCG AÉØNEG hCG ôjhõJ
É¡«a ´hô°ûdG »a hCG ºFGôédG √ò``g
ÉYhô°T hCG ôcP Éªe áëæL ÖμJQG ºK
ºμëdG ó©H ∂``dPh É¡«a ¬«∏Y ÉÑbÉ©e
»°VÉ≤∏∏a äÉHƒ≤©dG ∂∏J ôNBÉH ¬«∏Y
Ióe âbDƒªdG øé°ùdÉH ¬«∏Y ºμëj ¿CG
øe ’ó``H ø«æ°S ¢ùªN ≈∏Y ójõJ ’
.á≤HÉ°ùdG IOÉªdG ΩÉμMCG ≥«Ñ£J
(79) IOÉªdG ∫ÉªYEG •Éæe ¿CGh
»°VÉ≤∏d õ«éJ äÉHƒ≤©dG ¿ƒfÉb øe
øé°ùdÉH ó``FÉ``©` dG ≈``∏` Y º``μ`ë`j ¿CG
¢ùªN ≈∏Y ó``jõ``J ’ Ió``e â``bDƒ`ª`dG
(78) IOÉªdG ≥«Ñ£J øe ’óH ø«æ°S
ºμëdG ≥Ñ°S GPEG äÉHƒ≤©dG ¿ƒfÉb øe
áÑdÉ°S äÉHƒ≤Y çÓãH óFÉ©dG ≈∏Y
áæ°S Ióe πbC’G ≈∏Y ÉgGóMEG ájôë∏d

áæ«ÑªdG ä’ƒ``≤` æ` ª` dG ¥ô``°` S Gó``FÉ``Y
¥GQhC’É``H Qó≤dGh ´ƒædGh ∞°UƒdG
≈∏Y ∂dPh ¬«∏Y »æéª∏d ácƒ∏ªªdGh
∫Ó``Nh ,¥GQhC’É`` ` H ø«ÑªdG ƒëædG
òØf º¡àe ¬``fCG ø«ÑJ iƒ``Yó``dG ô¶f
ΩÉμMC’ ájôë∏d áÑdÉ°S äÉHƒ≤Y ™°ùJ
ábô°ùdG ºFGôL »a IQOÉ``°`U á«FÉ¡f
.áæ°S øY π≤j ’ É¡°†©H ¿Éc áYƒæàe
≥Ñ°S ¬`` `fEG á``ª`μ`ë`ª`dG â`` dÉ`` bh
ΩÉμMCG º¡àªdG ≥M »a äQó°U ¿CGh
äÉ``Hƒ``≤`Y çÓ`` K ø``e ô``ã` cCÉ` H á``«`FÉ``¡`f
ábô°S º``FGô``L »``a ájôë∏d áÑdÉ°S
¿Éch zájôë∏d áÑdÉ°S äÉHƒ≤Y ™°ùJ{
ƒëædG ≈∏Y áæ°S øY π≤j ’ É¡°†©H
áHÉ«f øe á≤aôªdG IOÉ``aE’É``H ø«ÑªdG
º¡àªdG Åàa Ée ºK ,»FÉæédG ò«ØæàdG
ºKDƒªdG π©ØdG ÜÉ``μ` JQG OhÉ``Y ¿CGh
≥≤ëàj Ée ,iƒ``Yó``dG √ò``g ´ƒ°Vƒe
ójó°ûàd áÑLƒªdG Oƒ``©` dG á``dÉ``M ¬``H
.áHƒ≤©dG
(79) IOÉªdG ¢üf ¿CG âaÉ°VCGh
≈∏Y ¢üæj äÉ``Hƒ``≤`©`dG ¿ƒ``fÉ``b ø``e

»a ≥``Ñ` £` J á`` ©` `bGh ∫hCG »`` a
اليوم
â°†b iô¨°üdG á«FÉæédG ºcÉëªdG
áãdÉãdG iô¨°üdG á«FÉæédG áªμëªdG

ábô°ùH º``¡`à`ª`d ø``é` °` ù` dG á``Hƒ``≤` ©` H
التاريخ
»a ójó°ûàdG øe ´ƒæc ∂dPh ,ø«ØJÉg
IóY äÉ«≤Ñ°SCG ¬d º¡àªdG ¿ƒc ÜÉ≤©dG

.äÉbô°ùdG ∫Éée »a
الخبر
ΩÉ«b ≈``dEG Oƒ©J á©bGƒdG ¿EG PEG
Ö∏Wh ∞JGƒ¡∏d πëe ∫ƒNóH º¡àªdG

™«Ñ∏d á°Vhô©ªdG ∞JGƒ¡dG √AÉ£YEG
جهة النشر
ΩÉ«b ó``æ`Yh É¡°†©H ¬FGô°ûd ∂``dPh

¬«∏Y »æéªdG π``ë`ª`dG »``a π``eÉ``©`dG

ΩÉb º¡àªdG ≈∏Y ∞``JGƒ``¡`dG ¢Vô©H
الصفحة
πeÉ©dG ôÑNCGh ø«ØJÉg òNCÉH ô«NC’G
’EG ,Éª¡fCÉ°ûH ¬©e …ò``dG ¢üî°ûdG
العدد
º¡àªdG ábô°ùH Å``Lƒ``a π``eÉ``©`dG ¿CG
ôÑîjh IQÉ«°ùdG ≈``dEG ¬Lƒà«°S ¬``fCG

PEG ,¬``JQÉ``«` °` ù` H √QGô`` ` ah ø``«`Ø`JÉ``¡`dG
الرابط اإللكتروني
.á©bGƒdÉH º¡àªdG ±ôàYG

áeÉ©dG áHÉ«ædG ¬``«`dEG äóæ°SCÉa
øeCG IôFGóH Ω2020/3/24 »a ¬fCG
¬fƒc ∫É``M ,á«dÉª°ûdG á¶aÉëªdG
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äÓMQ 10

¿Gô«£d á©HÉàdG øë°ûdG ´GQP ,…ƒédG øë°û∏d äGQÉeE’G π°UGƒJ
øjôëÑdG ≈dEG äÉæë°ûdG ≥aóJ π«¡°ùJ »a …ƒ«M QhO Ö©d ,äGQÉeE’G
™∏£e ™eh .ájQÉéàdG É¡£HGhQ ≈∏Y á¶aÉëªdGh äGOGó``eE’G π≤fh
≈dEG π°üàd øjôëÑdG ≈dEG É¡JÓMQ OóY á∏bÉædG â©aQ ,…QÉédG ƒjÉe
èæjƒÑdG ÜÉcôdG äGôFÉW ΩGóîà°SÉH Ék «YƒÑ°SCG øë°T äÓ``MQ 10
40 ≈dEG π°üJ øë°ûdG ôHÉæY »a ádƒªM ôaƒJ »àdG 300ER-777
.ÉæW

economic@aakgroup.net

É``é``eÉ``fô``H ≥``∏``£``j z»```æ```Wƒ```dG ø```jô```ë```Ñ```dG{
πª©dG ≥``jô``a OGô`````aC’ É``«``°``VGô``à``aG É``«``Ñ``jQó``J
á«ÑjQóàdG ¢UôØdG øe á∏°ù∏°S
¬`` `eGõ`` `à` ` dG ø`` ` e É`` ` bk Ó`` ` £` ` `fG
øe É``«k `°`SÉ``°`SCG GkAõ`` L ó©J »``à`dG
≥jôa OGôaCG á«ªæJ »a QÉªãà°S’ÉH
èeÉfôÑdG Gòg ºYójh .èeÉfôÑdG
»æWƒdG øjôëÑdG ∂æH ø∏YCG ,πª©dG
»æWƒdG øjôëÑdG ∂æH Oƒ``¡`L
ÖjQóà∏d ∫hó``L ∫hCG (NBB)
IOÉjõd ¬«YÉ°ùe øe IOÉØà°SÓd
∂æÑdG »ØXƒªd Ωó≤oe âfôàf’G ôÑY
¿hÉ©àdÉH zEMIC{ ó¡©e ø``e
É«LƒdƒæμàdG ≈∏Y ájOÉªàY’G
,zAON-Hewitt{ ó¡©e ™e
äÉ``°` ù` ∏` é` dG á``aÉ``°` †` à` °` SG ô``Ñ` Y
,IQGOE’G ¢ù∏ée …ô``jó``e ó¡©eh
.âfôàfE’G ôÑY á«ÑjQóàdG
»``JCÉ`j .ó``«`Ñ`Y …ó``é` e Qƒ``à` có``dGh
âMô°U ,áÑ°SÉæªdG √ò¡Hh
∂æÑdG Oƒ¡L øe Aõéc èeÉfôÑdG
…ò«ØæàdG ¢ù«FôdG »éMƒH ¬fGO
ôjƒ£àdGh Ωó≤àdG ºYód Iôªà°ùªdG
∂æH »`` a á``jô``°` û` Ñ` dG OQGƒ``ª``∏``d
.»éMƒH ¬fGO |
¬ª«ª°üJ º``J å``«` M ,»``Ø` «` Xƒ``dG
Éfô°ùj{ :ák ∏FÉb »æWƒdG øjôëÑdG
äÉÑ∏£àeh äÉ``LÉ``«` à` MG á«Ñ∏àd
πªY ≥jôa AÉ°†YC’ Ωó≤f ¿CG GkóL
¢Uôa ¥É£f ™«°SƒJh ,ø«ØXƒªdG
ÉéeÉfôH »æWƒdG øjôëÑdG ∂æH
∂dP »``a ÉªH ,πª©dG ≥jôa AÉ``°`†`YCG ™«ªéd º∏©àdG
áfÉÑà°SG Aƒ°V ≈∏Y ¬ª«ª°üJ º``J ,É«ªbQ É«ÑjQóJ
ºJ …òdG (BisB) »eÓ°SE’G øjôëÑdG ∂æH ƒØXƒe
äÉ©∏£J ≥«≤ëJh º¡Ød »∏NGO πμ°ûH É``gDhGô``LEG ºJ
.GkôNDƒe ¬«∏Y PGƒëà°S’G
äÉjóëàdG øe ºZôdÉHh .πÑ°ùdG π°†aCÉH ø«ØXƒªdG
ø«μªJ ≈dEG …ƒæ°ùdG »ÑjQóàdG èeÉfôÑdG ±ó¡j
ájô°ûÑdG OQGƒªdG ôjƒ£àH ø«eõà∏e ∫Gõf ’ ,ájQÉédG
á«dhDƒ°ùeh IAÉØμH »∏ëàdG øe πª©dG ≥jôa AÉ°†YCG
Qƒ£à∏d á°UôØdG º¡ëæeh º¡ÑgGƒe ¬«LƒJh ,∂æÑdÉH
.z»Ø«XƒdG
∫ÓN øe »Ø«XƒdG Qƒ£àdG õ«ØëJ ≈∏Y πª©dGh ôÑcCG

¿É``fhÉ``©``à``j zOQÉ```cô```à```°```SÉ```e{h zQÉ````ª````KE’G{
Ék ``«``dhO ∫Gƒ``````eC’G π``jƒ``ë``J á``eó``N ô``«``aƒ``à``d

.ºdÉ©dG ø«H π°UGƒàdG ó``jGõ``J
äÉ```jƒ```dhCG ø`` e í``Ñ` °` UCG ó`` `bh
¿CG øjôëÑdG »``a ø«æWGƒªdG
∫Gƒ``eC’G ∫É``°` SQEG ø``e Gƒæμªàj
AÉbó°UC’G ≈``dEG ¿É``eCGh áYô°ùH
™«ªL »`` a á``∏` FÉ``©` dG OGô`` ` ` aCGh
IQó``≤`dG óq ` ©` Jh .º``dÉ``©`dG AÉ``ë` fCG
πjƒëJ äÉ«∏ª©H ΩÉ«≤dG ≈∏Y
áYô°ùH êQÉ``î` dG ≈`` dEG ∫Gƒ`` `eCG
É¡©ÑàJ á«fÉμeEG ™e á°SÓ°Sh
∫Ó``N ø``e ∫Gƒ`` `eC’G ΩÓ``à` °` SGh
á«ªbôdG äGƒæ≤dG ø``e ójó©dG
á«ªgC’G ≠dÉH Gk ô``eCG á«∏©ØdG hCG
»a á«ªbôdG äÉeóîdG ôjƒ£àd
¿hÉ©àdÉH AGó©°S øëfh ,OÓÑdG
√òg ºjó≤àd QÉ``ª` KE’G ∂æH ™``e
.záeóîdG

º``J IthmaarSEND
äÉÑ∏£àªd áHÉéà°SG Égôjƒ£J
º¡FGQBG á«ªgCG ócDƒJh ÉæFÓªY
∂æH Ωõ``à`∏`jh .É``æ`«`dEG áÑ°ùædÉH
Gk ó```MGh íÑ°üj ¿CÉ` `H QÉ`` ª` `KE’G
á«aô°üªdG áFõéàdG ∑ƒæH øe
ÉæcQOCGh ,á≤£æªdG »a IóFGôdG
Éæ«∏Y Öéj ∂``dP ≥«≤ëàd ¬``fCG
ÉæFÓª©d ΩÉªàgÉH ´É``ª`à`°`S’G
É``fõ``«`cô``J ≈``∏` Y á``¶` aÉ``ë` ª` dGh
º¡JÉLÉ«àMG á«Ñ∏J á∏°UGƒªd
.º¡JÉ©bƒJ RhÉéJh
ΩÉ©dG ôjóªdG ∫Éb ,¬ÑfÉL øe
ájOƒ©°ùdG »``a OQÉ``cô``à`°`SÉ``ª`d
¿EG{ :π«∏N »c »L øjôëÑdGh
AÓª©dG äÉ©bƒJh äÉLÉ«àMG
™e ™jô°Sh ôªà°ùe ô«¨J »a

¥ÓWEG QÉªKE’G ∂æH ø∏YCG
™e ¿hÉ``©` à` dÉ``H Ió``jó``L á``eó``N
∂æH AÓª©d íª°ùJ OQÉcôà°SÉe
øe ∫Gƒ`` eC’G πjƒëàH QÉ``ª`KE’G
AÉëfCG ∞∏àîe ≈``dEG øjôëÑdG
.…Qƒa πμ°ûH Ék Ñjô≤J ºdÉ©dG
â«ª°S »àdG ,áeóîdG ¿EG
,I t h m a a r S E N D
ø``e AÓ``ª` ©` ∏` d É``¡` ª` jó``≤` J º``à``j
á«aô°üªdG äÉ``eó``î` dG á°üæe
.QÉ``ª``KE’G ∂``æ`Ñ`d á``«` fhô``à` μ` dE’G
AÓ``ª`©`∏`d á``eó``î` dG ô``aƒ``à` °` Sh
á©jô°Sh á∏¡°Sh áæeBG á≤jôW
êQÉîdG ≈``dEG ∫Gƒ``eC’G πjƒëàd
º``dÉ``©` dG AÉ`` `ë` ``fCG ™``«` ª` L ø`` `e
Iõ``¡` LCG ΩGó``î` à` °` SG ∫Ó`` N ø``e
Iõ``¡`LC’G hCG ádÉ≤ædG ∞JGƒ¡dG
RÉ¡L …CG hCG zâ∏HÉàdG{ á«Mƒ∏dG
.âfôàfE’G áμÑ°ûH π°Uƒe
¢``ù` «` Fô``dG Ö```FÉ```f ∫É`` ` ` bh
á`` Yƒ`` ª` `é` `ª` `dG- …ò`` «` `Ø` `æ` `à` `dG
-QÉ``ª` KE’G ∂æH »``a á«aô°üªdG
√òg ¿EG{ :´ƒ£ªdG º«μëdGóÑY
ÉæFÓª©d ôaƒJ IójóédG áeóîdG
Gk ó``L á``©`jô``°`S iô`` `NCG á``≤` jô``W
,êQÉîdG ≈dEG ∫Gƒ``eC’G πjƒëàd
πÑbh Ék ≤Ñ°ùe º¡d íª°ùJ É¡fCG Éªc
™«ªL áaô©ªH á∏eÉ©ªdÉH ΩÉ«≤dG
ÉªH á«∏ª©dÉH á°UÉîdG ∞«dÉμàdG
.zá∏ª©dG ±ô°U ô©°S ∂dP »a
á`` eó`` N ¿CG ±É`` ` ` °` ` ` `VCGh

∑ƒ```æ```Ñ```dG äÉ````Yô````Ñ````J º````é````M :zø````jô````ë````Ñ````dG ±QÉ`````°`````ü`````e{
QÉ```æ```jO ø```«```jÓ```e Iô```°```û```Y RhÉ````é````J zô````«````N É```æ```«```a{ á``∏``ª``ë``d
πLCG øe á`μ∏ªªdG »a IOÉ«≤dG É¡H ™àªàJ »àdG
É¡H ôªJ »àdG á«FÉæãà°S’G ±hô¶dG RhÉéJ
.ºdÉ©dG ∫hOh øjôëÑdG
äÉYôÑàdG ºéëH º°SÉ≤dG QƒàcódG √ƒfh
¿B’G ≈àM á«æjôëÑdG ∑ƒæÑdG É¡H âeó≤J »àdG
´É£≤dG ƒg Ég{ :∫É``bh ,zô«N Éæ«a{ á∏ªëd
iô``NCG Iô``e âÑãj »æjôëÑdG »aô°üªdG
…OÉ°üàb’G è«°ùædG øe CGõéàj ’ AõL ¬fCG
óMCG ¬fCGh ,øjôëÑdG áμ∏ªe »a »YÉªàL’Gh
á«MÉæd ¢ù«d ,ájOÉ°üàb’G äÉYÉ£≤dG º``gCG
»dÉªLE’G »∏ëªdG èJÉædG »``a ¬àªgÉ°ùe
πH ,§≤a ø««æjôëÑ∏d πª©dG ¢Uôa ô«aƒJh
.z»æjôëÑdG ™ªàéªdG ºYóH πeÉμdG ¬eGõàd’

∑ƒæÑdG øe ójó©dG É¡H âeÉb »àdG áªjôμdG
á«æWƒdG Oƒ``¡`é`dG º``YO √É``é`J á«æjôëÑdG
-COVID) ÉfhQƒc ¢Shô«Ød …ó°üà∏d
OÓÑdG π`` gÉY äÉ`` ¡«LƒJ QÉ``WEG »``a (19
óªM ∂`` `∏`ª`dG á``dÓ``é` dG Ö``MÉ``°` U ió``Ø` ª` dG
áeƒμëdG Oƒ``¡`Lh ,áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y ø``H
ÖMÉ°U AGQRƒ``dG ¢ù«FQ á°SÉFôH Ió«°TôdG
¿Éª∏°S øH áØ«∏N ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª``°ùdG
™∏£°†j …ò``dG ô«ÑμdG Qhó``dGh ,á`Ø«∏N ∫BG
ÖFÉædG ≈∏YC’G óFÉ≤dG ÖFÉf ó¡©dG »dh ¬H
ÖMÉ°U AGQRƒ`` `dG ¢ù∏ée ¢ù«Fôd ∫hC’G
∫BG óªM øH ¿Éª∏`°S ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG
áª«μëdG á`` jDhôdG ¢ùμ©J »`àdGh ,áØ«∏N

É¡fCG É¡fÓYEÉH øjôëÑdG-õH’ 6 äÓ``a ácô°T ôîØJ
.2018 ¢SQÉe »a É¡bÓWEG òæe äGQhO 4 ìÉéæH â∏ªcCG
ójó©dG ≈``dEG ´uô°ùªdG π°Uh ,äÉ«∏ª©dG øe ø«eÉY ∫Ó``N
ºYO ,πª©dG ¢Uôa ≥∏N πª°ûJ »àdG áª¡ªdG äGƒ£îdG øe
»YƒdG IOÉjR ,»∏ëªdG »Ä«ÑdG ΩÉ¶ædG ,áÄ°TÉædG äÉcô°ûdG
ÜÉÑ°ûdG ™``e •Gô``î` f’G ,OÓ``Ñ`dG »``a ∫É``ª` YC’G IOÉ``jQ ∫ƒ``M
ºYOh ,á«©ªàéªdG ácQÉ°ûªdG á£°ûfCG ∫ÓN øe AÉ°ùædGh
.ójõªdGh ≥MÓdG πjƒªàdG ø«eCÉàH É¡à¶Øëe
øe º¡eÓà°SG ºJ πªY Ö∏W 1100 øe ôãcCG ø«H øe

. º°SÉ≤dG ó«Mh .O |

ÉfhQƒc áëFÉL ÖÑ°ùH ô``Ø°UC’G ¿ó©ªdG QÉ©°SCG »``a IõØb
ôjÉæj ø``e IôàØdG »``a É¡JÉfhõîe
.¢SQÉe ≈àM
¢†ØîfG ,∂`` `dP ¿ƒ``°` †` Z »``a
»∏ëdG áYÉæ°U »a ÖgòdG ΩGóîà°SG
%39 É©LGôàe ,ÉæW 325^8 ≈``dEG
ΩÉ``©`dG ø``e ∫hC’G ™``Hô``dÉ``H á``fQÉ``≤`e
∫ÓN iƒà°ùe ≈fOCG »a ,»°VÉªdG
.πbC’G ≈∏Y äGƒæ°S 10
äÉ©«Ñe ¿CG ¢ù∏éªdG ±É°VCGh
á``«` Ñ` gò``dG äÓ`` ª` `©` `dGh ∂``FÉ``Ñ` °` ù` dG
ÉæW 241^6 ≈`` dEG %6 â°†ØîfG
∑ƒ``æ` Ñ` dG äÉ``jô``à` °` û` e â``©``LGô``Jh
ÉeCG ,ÉæW 145 ≈``dEG %8 ájõcôªdG
áYÉæ°U πãe iôNC’G äÉeGóîà°S’G
¿Éæ°SC’G äÉÑ«côJh äÉ«fhôàμdE’G
.ÉæW 73^4 ≈``dEG %8`` H â©LGôàa
≈``dEG %1 Ö∏£dG »``dÉ``ª`LEG ™``Ø` JQGh
.ΩÉY πÑb ¬H áfQÉ≤e ÉæW 1083^8
Gòg ÖgòdG QÉ©°SCG â©ØJQGh
»a É¡JÉjƒà°ùe ≈``∏`YCG ≈``dEG ΩÉ``©`dG
Q’hO 1700 á«£îàe ΩGƒ```YCG 8
â∏é°Sh (á`` °` `ü` `fhC’G) á``«` bhCÓ` d
iôNCG äÓª©H á«°SÉ«b äÉjƒà°ùe
.á«HhôdGh ¿Gƒ«dGh hQƒ«dG πãe

¢VƒY É``fhQƒ``c ¢``Shô``«`a áëFÉL
iOCG Ée ,»∏ëdG êÉàfEG »a GQÉ«¡fG
¿ó©ªdG ≈∏Y Ö∏£dG QGô≤à°SG ≈``dEG
≈dhC’G áKÓãdG ô¡°TC’G »a ôØ°UC’G
.2020 øe
ÉfhQƒc ¢Shô«a »°ûØJ Ö∏bh
É``°` SCGQ Ö``gò``dG IQÉ``é` J óéà°ùªdG
ºî°†dG ô«KCÉàdG πX »a ,Ö≤Y ≈∏Y
ôÑcCG ≈∏Y ΩÉ©dG ∫õ©dG äGAGô``LE’
¬∏«£©Jh ,óæ¡dGh ø«°üdG ;ø«bƒ°S
âÑÑ°ùJ ∂``dò``ch ,OGó`` `eE’G •ƒ£N
¥Gƒ°SC’ÉH äÉHGô£°VG »a áëFÉédG
IOÉ`` `jR ≈`` ` dEG iOCG É`` e ,á``«``dÉ``ª``dG
¢ù«ØædG ¿ó``©`ª`dG »``a QÉ``ª`ã`à`°`S’G
IQOÉ``≤` dG ∫ƒ``°``UC’G ø``e ó``©`j …ò`` dG
ióªdG ≈∏Y É¡àª«≤H ®ÉØàM’G ≈∏Y
.πjƒ£dG
çó`` MCG »``a ,¢``ù`∏`é`ª`dG ∫É`` bh
≥jOÉæ°U ¿EG ,á«∏°üØdG √ô``jQÉ``≤`J
Ö``gò``dG ¿õ``î`J »``à`dG äGô``°` TDƒ` ª` dG
É¡ª¶©e ,øjôªãà°ùe ø``Y á``HÉ``«`f
,É``HhQhCGh IóëàªdG äÉ``j’ƒ``dG »a
É¡àª«b Qó``≤` J É``æ`W 298 â``aÉ``°` VCG
≈`` `dEG Q’hO QÉ``«``∏``e 16 ƒ``ë` æ` H

¢SÉÑY ∫Gƒf :âÑàc

AGô°T ≈``dEG ¿hCÉé∏j øjôªãà°ùªdG
äGóæ°ùdGh º¡°SC’G øe ’k óH ÖgòdG
.zº¡dGƒeC’ øeBG PÓªc
»ªdÉ©dG ÖgòdG ¢ù∏ée ∫Ébh
AGô°T ≈∏Y øjôªãà°ùªdG ∫ÉÑbEG ¿EG
øe ≥∏≤dG å``YGƒ``H ÖÑ°ùH Ö``gò``dG

iƒ≤dG ¿EG å«M ,√QÉ©°SCG ´ÉØJQGh
,É«fÉªdCGh Gôà∏éfEG πãe á«ªdÉ©dG
Iƒ≤H ¢Vô©àJ ,É«fÉÑ°SEGh É°ùfôah
≈∏Y ô`` `KCG É``ª`e É`` fhQƒ`` c á``ë`FÉ``é`d
≥∏Z ∫ÓN øe ,»ªdÉ©dG OÉ°üàb’G
π©L Éªe ádÉ£ÑdG IOÉjRh ™fÉ°üªdG

¢ùeCG ÖgòdG QÉ©°SCG â©ØJQG
πé°S å«M øjôëÑdG áμ∏ªe »``a
»a 24 QÉ``«`Y Ö``gò``dG ΩGô``L ô©°S
58h GQÉ``æ` jO 20 ƒ``ë`f ø``jô``ë`Ñ`dG
18 ƒëf 22 QÉ«Y πé°Sh ,É°ù∏a
21 QÉ«Y πé°Sh ,É°ù∏a 86h GQÉæjO
18 QÉ«Y πé°Sh ,GQÉæjO 18 ƒëf
π°Uhh ,É°ù∏a 43h GQÉæjO 15 ƒëf
640 ≈dEG IóMGƒdG á°üfhC’G ô©°S
ÖgòdG ó¡°T óbh ,É°ù∏a 78h GQÉæjO
QÉ°ûàfG òæe √QÉ©°SCG »a ÉYÉØJQG
OÉ°üàb’G QƒgóJh ÉfhQƒc áëFÉL
.»ªdÉ©dG
á``eÉ``°` SCG …OÉ``°` ü` à` b’G ∫ƒ``≤` j
ÖgòdG QÉ©°SCG ´ÉØJQG ¿EG{ :ø«©e
πcÉ°ûªdG IOÉjR ≈dEG ™Lôj ôªà°ùªdG
áëFÉL ÖÑ°ùH á«ªdÉ©dG ájOÉ°üàb’G
,§ØædG QÉ©°SCG ¢VÉØîfGh ÉfhQƒc
≈dEG ¿hCÉé∏j øjôªãà°ùªdG π©L Éªe
Gó«©H Iô«Ñc äÉ«ªμH ÖgòdG AGô°T
Éªe ¢Vhôb ¿hóHh ,áHQÉ°†ªdG øY
ÖgòdG ≈∏Y Ö∏£dG IOÉjR ≈dEG iOCG

z¿Gƒ«L{ ´hô``°ûªH πª©dG äGó``éà°ùe ôNBG ø``∏©J z¥ôëªdG QÉ``jO{

á©HGôdG É¡JQhód »ªbQ »ÑjôéJ Ωƒj ∫hCG ó≤©J zFlat6labs{
á«ªdÉYh á«∏ëe ácô°T 28 âLôîJ õH’ 6 äÓa ácô°T πÑb
,»μjôeCG Q’hO ∞dCG 32 áª«≤H »dhCG QÉªãà°SÉH èeÉfôÑdG øe
ôjƒ£J RõY OÉ°TQEGh ¬«LƒJh ΩQÉ°U ÖjQóJ ≈dEG áaÉ°VE’ÉH
.áeó≤ªdG äÉeóîdG /äÉéàæªdGh º¡dÉªYCG
ô«ãμdG ≈∏Y ∫ƒ°üëdG »a A’Dƒ`g øe ójó©dG ôªà°SG
»Ä«ÑdG ΩÉ¶ædG »a IQƒ¡°ûe AÉª°SG GƒëÑ°UCGh ÜòédG øe
Inagrab,Tácô°T πãe áμ∏ªªdG »a áÄ°TÉædG äÉcô°û∏d
h elp,Sinc,Majra,Tamarran,Akalati
¢ShDhQ øe á©°SGƒdG ¬àμÑ°T ∫ÓN øe Springring
Faith ácô°T πª°ûJ »àdGh á≤£æªdG »a ájQÉªãà°S’G ∫ÉªdG
íéf ;Arzan VCh Startups 500,Capital
≠∏Ñe ™ªéH äÉcô°ûdG ßaÉëe øe ójó©dG ºYO »a ´uô°ùªdG
πjƒªàdG ø``e »μjôeCG Q’hO ¿ƒ«∏e 1^6 √Qó``b »dÉªLEG
.»dhC’G ôªãà°ùªdG ≠∏ÑªdG »Ø©°V øe ôãcCG ;≥MÓdG
º¡JQhód »ªbQ »ÑjôéJ Ωƒj ∫hCG ¿hó≤©j º¡fCG Éªc
É¡dÉªYCG IôμàÑe áÄ°TÉf äÉcô°T 7 Ωó≤à°S å«M á©HGôdG
.â``fô``à`fE’G ôÑY ø«∏é°ùªdG øjô°VÉëdG ø``e äÉ``Ä`e ≈``dEG
πeÉ©àJ »àdG áÄ°TÉædG äÉcô°ûdG á©HGôdG IQhó``dG øª°†àJ
øe áYƒªée ôÑY IójôØdG ∫ƒ∏ëdÉH á≤∏©àªdG äÓμ°ûªdG ™e
,º«∏©àdG ,ó©H øY á«ë°üdG äÉeóîdG ∂dP »a ÉªH äÉYÉæ°üdG
§ªf äÉ≤«Ñ£J ,äÉHhô°ûªdGh áª©WC’G ,á«HÓ£dG äÉeóîdG
ábÉ«∏dGh á«°VÉjôdG äÉ≤«Ñ£àdG ,á°VƒªdG á«æ≤J ,IÉ«ëdG
»a É«LƒdƒæμJ É¡jód áÄ°TÉædG äÉcô°ûdG ™«ªL .á«fóÑdG
øjôªãà°ùªdG ≈∏Y É¡JÉéàæe ¢Vô©d Ió©à°ùeh ÉgôgƒL
.ôÑcC’G ∫É``ª`YC’G ™ªàéeh ΩÓ``YE’G πFÉ°Shh ø«∏ªàëªdG
https:// :≈``∏` Y »``ª` bô``dG çó``ë`∏`d π«é°ùàdG ø``μ`ª`j
.demoday.flat6labsbahrain.com
áÄ°TÉædG äÉcô°ûdG á°ù«FQ øªMôdGóÑY Gõ«cÉH âdÉbh
äÓa ácô°T :øjôëÑdG »a ájOÉ°üàb’G á«ªæàdG ¢ù∏ée »a
ƒªædG ™jô°ùdG »Ä«ÑdG ΩÉ¶ædG »a »°ù«FQ ºgÉ°ùe »g õH’ 6
,É¡JÉcô°T ¬à¶Øëe »a á°Sƒª∏e èFÉàf ≥≤ëJ .áμ∏ªª∏d
,áÄ°TÉf á«æjôëH äÉcô°T hCG ,IôμàÑe á«∏ëe âfÉc AGƒ°S
á«ªæàd á«ª«∏bEG IóYÉb ≈dEG ¿ƒ©°ùj ø««dhO ∫ÉªYCG ∫ÉLQ hCG
áÄ°TÉædG äÉcô°ûdG √ò``g .º``¡`dÉ``ª`YCGh º``gQÉ``μ`aCG ™«°SƒJh
.»Ä«ÑdG ÉæeÉ¶æd …ô≤ØdG Oƒª©dG »g á«dhódGh á«∏ëªdG

¢ù«FôdG ,º°SÉ≤dG ó«Mh QƒàcódG ∫É``b
¿EG ,øjôëÑdG ±QÉ°üe á«©ªéd …ò«ØæàdG
≠dÉÑªdG »dÉªLEG ∫ƒ°Uh äó°UQ á«©ªédG
äÉ°ù°SDƒªdGh ∑ƒ``æ`Ñ`dG É¡H âYôÑJ »``à`dG
ô``ã` cCG ≈`` `dEG zô``«` N É``æ` «` a{ á``∏`ª`ë`d á``«` dÉ``ª` dG
¿CG ≈``dEG Gô«°ûe ,QÉ``æ`jO ø«jÓe Iô°ûY øe
áμ∏ªe »a á«aô°üªdGh á«dÉªdG äÉ°ù°SDƒªdG
´É£≤dG ¿CG iô`` NCG Iô``e â``à`Ñ`KCG øjôëÑdG
äÉ``YÉ``£`≤`dG á``eó``≤`e »``a »``JCÉ` j »``aô``°`ü`ª`dG
ÉªYOh á«YÉªàL’G ¬à«dhDƒ°ùªH É°Vƒ¡f
.á«æWƒdG ÉjÉ°†≤∏d
ôîa ø``Y º``°`SÉ``≤`dG Qƒ``à` có``dG Üô`` ` YCGh
äGQOÉ``Ñ`ª`dÉ``H ø``jô``ë`Ñ`dG ±QÉ``°`ü`e á«©ªL

á«æeõdG á£î∏d É≤k ah ´hô°ûªdÉH πª©dG πMGôe
™e ≥``aGƒ``à` j É``ª` H ,¿B’G ≈``à` M á``°`ü`°`ü`î`ª`dG
™jQÉ°ûe RÉéfEG á∏°UGƒe ≈dEG áaOÉ¡dG Éæ«YÉ°ùe
.zø«à«dÉY á«dÉ©ah IAÉØμH áæjóªdG

QÉjO{ áæjóe »a ™jQÉ°ûªdG ™«ªL ∫Éªμà°SG ≈∏Y
.â«bƒJ π°†aCÉHh á©«aQ IOƒ``é`H z¥ô``ë`ª`dG
á°ù°SDƒe ™e ôªãªdG »FÉæãdG ¿hÉ©àdG π°†ØHh
RÉéfEÉH ôîØf ,ä’hÉ≤ªdGh IQÉéà∏d ôªY óªMCG

بيانات الخبر

º¡dRÉæe »a øμ°ùdG ≈dEG ∫É≤àf’G ∑Óª∏d í«à«°S
ácô°T äô°TÉH óbh .ô¡°TCG ¿ƒ°†Z »a IójóédG
á∏MôªdG »a Ó«a 173 ó««°ûJ z¥ôëªdG QÉjO{
áÑ°ùf â¨∏Hh ,2018 ôÑªaƒf 1 »a ≈``dhC’G
∫ó©e π°Uh Éªæ«H ,¿B’G ≈àM %75 RÉ``é`fE’G
,%66 ≈dEG á«fÉãdG á∏MôªdÉH Ó«a 119 RÉéfEG
.2019 πjôHCG 15 »a Égó««°ûàd πª©dG AóH òæe
π∏Ød áãdÉãdG á∏MôªdG RÉ``é`fEG πª°û«°Sh
äÉ``eó``î` dGh ≥``aGô``ª` dG ∫É``ª`μ`à`°`SG z¿Gƒ`` «` `L{
160 ájRƒ¡L ™e ÖæL ≈dEG ÉkÑæL ,´hô°ûªdÉH
áãdÉãdG á∏MôªdG π∏ØH πª©dG ºàjh .º«∏°ùà∏d Ó«a
¬à©°Vh …òdG »æeõdG ∫hóédG ¥ƒØJ Iô«JƒH
É¡H RÉéfE’G áÑ°ùf â¨∏H óbh ,z¥ôëªdG QÉjO{
™HôdG ∫ƒ∏ëH πªàμJ ¿CG ™bƒàªdG øeh ,%21
.2021 ΩÉY øe »fÉãdG
óªMCG ¢Sóæ¡ªdG Üô``YCG ,áÑ°SÉæªdG √ò¡Hh
QÉ``jO{ ácô°ûd …ò«ØæàdG ¢ù«FôdG …OÉ``ª`©`dG
QÉjO{ ácô°T »a GkóL Éfô°ùj{ :ÓFÉb z¥ôëªdG
πª©dG äGóéà°ùe çó``MCG ø∏©f ¿CG z¥ôëªdG
ô«ÑμdG Éæ°UôM ¢ùμ©J »àdGh ,z¿Gƒ«L{ π∏ØH

çó`` MCG z¥ô``ë` ª` dG QÉ`` `jO{ á``cô``°`T â``æ` ∏` YCG
z¿Gƒ``«` L{ π∏ØH äGõ``é` æ` ª` dGh äGó``é`à`°`ù`ª`dG
ºàj »àdGh ,z¿ƒ«©dG Iô``jO{ ´hô°ûªd á©HÉàdG
IQÉéà∏d ôªY óªMCG á°ù°SDƒe πÑb øe Égó««°ûJ
ø«à∏MôªdG RÉéfE’ á«æeR á£îH ,ä’hÉ≤ªdGh
ΩÉ©dG øe ô«NC’G ™HôdG ∫ÓN á«fÉãdGh ≈dhC’G
»a áãdÉãdG á∏MôªdG øe πª©dG AÉ¡àfGh ,…QÉédG
.2021 ΩÉY øe »fÉãdG ™HôdG
RGô``£`dG z¿Gƒ``«` L{ π∏a º«eÉ°üJ πª°ûJ
»°ùfôØdG RGô``£``dGh »``FGƒ``à` °` S’G …ô``°`ü`©`dG
√ò``g RÉ``à` ª` Jh ,zƒ``μ``jO äQBG{ »``μ`«`°`SÓ``μ`dGh
ø«H ™``ª`é`j »``FÉ``æ`ã`à`°`SG è``jõ``ª`H º``«`eÉ``°`ü`à`dG
¿BG »a åjóëdGh …ó«∏≤àdG …QÉª©ªdG §ªædG
äÉ©∏£àdG ∞∏àîªd áªFÓe É¡∏©éj ÉªH ,óMGh
.¥GhPC’Gh
á∏MôªdG π``∏`Ø`H ∫É`` ª` `YC’G ò«ØæJ …ô``é` j
¬Lh πªcCG ≈∏Y ´hô°ûªdG øe á«fÉãdGh ≈dhC’G
,ó©ªdG »æeõdG ∫hóédG øY ®ƒë∏e Ωó≤àHh
¿Éà∏MôªdG ¿ÉJÉg πªàμJ ¿CG ™bƒàªdG øe å«M
Éªe ,2020 ΩÉ``Y ø``e Iô``«` NC’G ô¡°TC’G ∫Ó``N

É¡à«dÓ≤à°SG õjõ©Jh ÉgQhO ájƒ≤J »a ºgÉ°ùà°S áaô¨dG ¿ƒfÉb äÓjó©J :¢SÉf ô«ª°S

.¢SÉf ô«ª°S |

äÉ``YÉ``£` ≤` dG ™``«` ª` L »``YGô``«` °` S
´É£b íLôj ¿CG ¿hO ájQÉéàdG
™``«`ª`L í``æ` ª` jh ,ô`` ` ` `NB’G ≈``∏` Y
á``cQÉ``°`û`ª`dG »``a É``≤` M AÉ``°` †` YC’G
≈∏Y ,áaô¨dÉH QGô``≤`dG PÉîJG »a
¿õ``à` eh â``HÉ``K QÉ``«` ©` e ¢``SÉ``°` SCG
¢`` SCGQ º``é`M ≈``∏`Y AÉ``æ` H ∫OÉ`` `Yh
∫hóL ±ÓN ≈∏Y πé°ùªdG ∫ÉªdG
.»dÉëdG äGƒ°UC’G

ÖdÉ£e ø``e Ö∏£e ƒ``gh áaô¨dG
»àdG áaô¨∏d á«eƒª©dG á«©ªédG
áaô¨dG »``a RÉ``¡` L ≈``∏` YCG ôÑà©J
»a QOÉ°üdG QGô≤dG ÖLƒªH ∂dPh
ïjQÉàH ó≤©æªdG …OÉ©dG É¡YÉªàLG
á«dÓ≤à°S’Gh .2018/4/22
á«dÓ≤à°S’G â°ù«d Éæg áHƒ∏£ªdG
´ƒ°†N π``X »``a É``ª` fEG á≤∏£ªdG
ádhó∏d »fƒfÉ≤dG ΩÉ¶æ∏d áaô¨dG
∂`` `dPh ,á`` eÉ`` ©` `dG É``¡` à` °` SÉ``«` °` Sh
IOÉ`` jR »``a ∂``°` T Ó``H º``gÉ``°`ù`«`°`S
áeÉ¡dG É¡JÉ°UÉ°üàNG ájOCÉJ ºJQ
,¿ƒfÉ≤dG »a É¡«∏Y ¢Uƒ°üæªdG
RÉéfEG π«¡°ùJh ™jô°ùJ ºK øeh
ábÓ©dG äGP äÓeÉ©ªdG ∞∏àîe
,»YÉæ°üdGh …QÉ``é`à`dG ¿CÉ°ûdÉH
ºJ …òdG äGƒ°UC’G ∫hóL ¿G Éªc
âªJ »àdG OGƒªdG øª°V ¬∏jó©J
ÜGƒ``æ`dG ¢ù∏ée »``a É¡à°ûbÉæe

GkOGó©à°SG ájOÉ°üàb’Gh ájQÉéàdG
ΩóîJ »àdG ¬JÉÑ∏£àeh πÑ≤à°ùª∏d
…OÉ°üàb’G πª©dG áÄ«H Qƒ``£`J
.Ék«ªdÉYh Ék«ª«∏bEGh Ék«∏ëe
≈∏Y äÓjó©àdG ¿CG ±É°VCGh
äGQƒ£à∏d áé«àf äAÉL ¿ƒfÉ≤dG
¢ùμ©Jh ,áμ∏ªªdG Égó¡°ûJ »àdG
»a Iô``bƒ``ª` dG á``eƒ``μ` ë` dG á``Ñ` ZQ
á``«`dÓ``≤`à`°`S’G ø``e ó``jõ``ª` dG í``æ` e
¿CG ≈``dEG Gkô«°ûe ,á°ù°SDƒªdG √ò¡d
ácQÉ°ûe í«àJ ±ƒ°S äÓjó©àdG
™æ°U »``a áaô¨∏d á«dÉ©a ô``ã` cCG
øe º¶©jh ,…OÉ°üàb’G QGô≤dG
™jQÉ°ûªdGh èeGôÑdG »a É``gQhO
IQó``≤` dG õ``jõ``©`J ±ó¡à°ùJ »``à` dG
,»æjôëÑdG OÉ°üàbÓd á«°ùaÉæàdG
Iô≤ªdG äÓjó©àdG ¿CG ±É``°` VCGh
≈∏Y ÜGƒ``æ``dG ¢``ù`∏`é`e π``Ñ`b ø``e
á«dÓ≤à°SG ¢SôμJ ±ƒ°S ¿ƒfÉ≤dG

Gkô¶f äÓjó©àdG ∂∏J á«ªgCG ≈dEG
±hô``¶` dG ô``«`¨`Jh äGóéà°ùª∏d
¬Jó¡°T …òdG Qƒ£àdGh ™FÉbƒdGh
,É`` gQGhOCGh É¡JÉeóN »a áaô¨dG
É¡æe ô¶àæªdG »∏Ñ≤à°ùªdG QhódGh
∂∏J AGô`` LEG âªàM π``eGƒ``Y É¡∏c
.äÓjó©àdG
IOƒ≤©ªdG ∫É`` eB’G ¿G ∫É``bh
â``fÉ``c á``°` ù` °` SDƒ` ª` dG √ò`` `g ≈``∏` Y
≥≤ëàJ ±ƒ°Sh ,Iô«Ñc π¶à°Sh
ôjó≤dG »∏©dG ≈dƒªdG øe ¿ƒ©H
øjòdG áaô¨dG AÉ°†YCG øe ºYóHh
ƒgh ,∂``dP ≈∏Y º¡°UôM GƒàÑKCG
á°UÉN ,¬î«°SôJ øe óH ’ ô``eCG
±ƒ°S …òdG ¿ƒfÉ≤dG Gòg πX »a
É`` `gQhO á``jƒ``≤` J á``aô``¨` ∏` d í``«` à` j
äÉ``eó``î`dG Ió``YÉ``b ™``«`°`Sƒ``J ô``Ñ`Y
É``¡`eó``≤`J »`` à` `dG äÓ``«` ¡` °` ù` à` dGh
äÉYÉ£≤dG ∞∏àîªdh É¡FÉ°†YC’

ójGR ó«°ùdG áMÉ«°ùdGh IQÉéàdGh
¢VGô©à°SG »a »fÉjõdG ó°TGQ øH
áMôà≤ªdG äÓ``jó``©`à`dG äGQô``Ñ` e
á¡Lh π≤f »``ah ,¿ƒ``fÉ``≤`dG ≈∏Y
ÜGƒædG ¢ù∏ée ΩÉeCG áaô¨dG ô¶f
.á«bGó°üªdG ≈¡àæªH
¿CG á``aô``¨` dG ¢``ù` «` FQ ó`` ` cCGh
É¡«∏Y ≥`` `aGh »``à` dG äÓ``jó``©` à` dG
áaô¨dG ¿ƒfÉb ≈∏Y ÜGƒædG ¢ù∏ée
ôjƒ£J ≈dEG ∂°T ÓH …ODƒJ ±ƒ°S
π«ãªJ »a áaô¨∏d »©«∏£dG QhódG
∫ÉªYC’G ™ªàéeh ¢UÉîdG ´É£≤dG
,É¡à«dÓ≤à°SG õjõ©Jh »æjôëÑdG
≈∏Y É``HÉ``é` jEG ¢ùμ©æJ ±ƒ``°` Sh
»ah á°ù°SDƒªdG √ò¡H AÉ``≤` JQ’G
É¡eó≤J »``à`dG äÉ``eó``î` dG á``«`Yƒ``f
¢Vƒ¡ædG »dÉàdÉHh ,É¡FÉ°†YC’
™aO »``a ¢UÉîdG ´É£≤dG Qhó``H
âØdh ,ájOÉ°üàb’G á«ªæàdG á«∏ªY

áeóN »a ÉgQhO õjõ©Jh ΩÉ``eC’G
áaÉc ô«aƒJh …QÉéàdG ™ªàéªdG
»àdG äÉ``«` fÉ``μ` eE’Gh äÉÑ∏£àªdG
Qƒ£J ΩóîJh ±ó¡dG Gòg ≥≤ëJ
.áaô¨∏d á«∏Ñ≤à°ùªdG Iô«°ùªdG
á``aô``¨` dG ¢``ù``«``FQ ¬```Lƒ```Jh
™«ªL ≈`` dEG ô``jó``≤` à` dGh ôμ°ûdÉH
º¡à≤aGƒªd ÜGƒædG ¢ù∏ée AÉ°†YCG
≈∏Y áMôà≤ªdG äÓjó©àdG ≈∏Y
¿ƒfÉ≤H Ωƒ°SôªdG ΩÉμMG ¢†©H
√ƒ``Mô``W É```e ≈`` ∏` `Yh ,á`` aô`` ¨` `dG
øe äÓ``jó``©` à` dG á°ûbÉæe ∫Ó`` N
√ò``g AGOCG á``«`ª`æ`J ≈``∏` Y ¢``Uô``M
IQOÉb ¿ƒμàd á≤jô©dG á°ù°SDƒªdG
¢``UÉ``î`dG ´É``£` ≤` dG π``«`ã`ª`J ≈``∏` Y
AGOCG øe É¡æ«μªàdh ,»æjôëÑdG
ƒªæ∏d ∑ôëªc …QƒëªdG É``gQhO
,øjôëÑdG áμ∏ªe »a …OÉ°üàb’G
áYÉæ°üdG ô``jRh Qhó``H OÉ°TCG Éªc

اليوم
áYÉæ°Uh IQÉéJ áaôZ âÑMQ

ÜGƒædG ¢ù∏ée á≤aGƒªH øjôëÑdG

πjó©àH ¿ƒ``fÉ``b ´hô``°` û` e ≈``∏` Y
التاريخ
¿ƒfÉ≤H Ωƒ°SôªdG ΩÉμMCG ¢†©H

¿CÉ°ûH 2012 áæ°ùd (48) º``bQ

øjôëÑdG áYÉæ°Uh IQÉéJ áaôZ
الخبر
(99) º``bQ Ωƒ``°`Sô``ª`∏`d ≥``aGô``ª` dG
áÑ°SÉæªdG √ò¡Hh .2019 áæ°ùd

ô«ª°S ó«°ùdG áaô¨dG ¢ù«FQ ∫Éb
جهة النشر
√òg øe ±ó¡dG ¿CG ¢SÉf ¬∏dGóÑY
áaô¨dG QhO ájƒ≤J ƒg äÓjó©àdG

áeóNh …OÉ°üàb’G •É°ûædG »a
الصفحة
Ö°SÉæàj ÉªH …QÉéàdG ™ªàéªdG

العدد
IQÉéàdG äÉYÉ£b Qƒ£J á∏Môe

äÉ``«` °` †` à` ≤` eh äÉ``Ñ` ∏` £` à` e ™`` `e
á«Ñ∏J ≈∏Y ¢UôëdGh ∫É``ª`YC’Gh

¢ù∏ée ¿CG Gó``cDƒ`e ,É¡JÉLÉ«àMG
الرابط اإللكتروني
™aódG ≈∏Y ¢üjôM áaô¨dG IQGOEG
≈``dEG á``°`ù`°`SDƒ`ª`dG √ò``g Iô«°ùªH
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äÉjó``ë`à`dG á``¡``LGƒ```e »``a É`æàaÉ`ë`°U
™ªàéªdG ô°UÉæY º``gCG øe ÉgQÉÑàYÉH
ájôëd »ªdÉ©dG Ωƒ«dG áÑ°SÉæªH
≥≤ëJ É``ª` H Ió``«`°`û`e ,»``WGô``≤` ª` jó``dG
áμ∏ªe ¬``H π``Ø`à`ë`J …ò`` `dG á``aÉ``ë`°`ü`dG
á``jô``M ø`` e á``«` æ` jô``ë` Ñ` dG á``aÉ``ë`°`ü`∏`d
ΩÉY πc »a ºdÉ©dG ∫hO ™e øjôëÑdG
áaÉc á``¡`LGƒ``e »``a Iô``«`Ñ`c á``dhDƒ`°`ù`e
¬∏dG É¡¶Øëj áª«μëdG IOÉ«≤dG â¡Lh
øjôëÑdG áμ∏ªe É¡H äôe »àdG πMGôªdG
•É≤f çÓK âæª°†J πFÉ°SQ ÉgÉYôjh
É¡æμe Éªe ºdÉ©dGh »é«∏îdG º«∏bE’Gh
:ÉgóæY ∞bƒàf ¿CG êÉàëJ
QhO Ö©dh äÉjóëàdG πc RhÉéJ øe
QÉ``î` à` a’Gh RGõ`` à` `Y’G :≈`` ` `dhC’G
á«°ù«FôdG äÉ£ëªdG »a ô«Ñch º¡e
á``«`Ø`ë`°`ü`dGh á`` «` `eÓ`` YE’G QOGƒ`` μ` `dÉ`` H
Ée ≈∏Y Gó«cCÉJ ,ø``Wƒ``dG É¡H ôe »àdG
øY QGôªà°SÉH ôÑ©J »``à`dG á«æWƒdG
øe á«æjôëÑdG áaÉë°üdG ¬«dEG â∏°Uh
ôªà°ùªdG É¡YÉaOh øWƒdG Gò¡d É¡FÉªàfG
π°†ØH õ«ªàdGh ájôëdG øe áÑMQ ¥ÉaBG
øjôëÑdG IOÉ``«` °` S ø`` Yh ¬``à` HGƒ``K ø``Y
ádÓéd …QÉ°†ëdG ´hô°ûªdG ¬H AÉL Ée
øjôëÑdG áμ∏ªe ájƒg ø``Yh É¡Ñ©°Th
.¬∏dG √ójCG ióØªdG ∂∏ªdG
É¡aÉØ£°UG ø``Yh á«é«∏îdG á«Hô©dG
¿CG ≈∏Y É¡∏FÉ°SQ »a äó``cCG Éªc
á«æWƒdG ±Gó`` `gC’G AGQh QGôªà°SÉH
:º∏≤H
ƒg Ωƒ``«` dG ¬``«`∏`Y ∞``≤`f …ò`` dG QÉ``©`°`û`dG
ÉªH AGô``°``†``dGh AGô``°` ù` dG »``a á``à` HÉ``ã` dG
»àdG Iƒ≤dG äGhOCG øe IGOCG É¡æe π©éj
¿hO øe ádhDƒ°ùªdGh IôëdG áaÉë°üdG
»eƒ°ù©dG π«Ñf .O
∞jô©à∏d øjôëÑdG áμ∏ªªH É¡«∏Y óªà©j
Gòg ∫É``Ø`à`MG ¿CGh ,IÉ``HÉ``ë`e hCG ±ƒ``N
π``NGó``dG AGó`` YCG á``¡`LGƒ``eh É¡JGõéæªH
πX »``a á°UÉN á«ªgCG Ö°ùàμj ΩÉ``©`dG
øjôëÑdG ≈dEG ÉªFGO IAÉ°SE’G ¿ƒdhÉëj øjòdGh êQÉîdGh
äÉjóëJ øe ¬Jódh Éeh Ωƒ«dG ºdÉ©dG É¡H ôªj »àdG áëFÉédG
á«Yƒf äGRÉéfEG øe ≥≤ëàj Ée ¿CÉ°T øe π«∏≤àdGh É¡Ñ©°Th
ø««eÓYE’G ≥JÉY ≈∏Y á``eRC’G √òg â©°Vh å«M Iô«Ñc
»æWƒdG ¢ùëdG Ghó≤a øjòdG ’EG »fGódGh »°UÉ≤dG É¡d ó¡°ûj
»YƒdG É¡°SÉ°SCGh É¡eGƒb áª«°ùL äÉ«dhDƒ°ùe ø««Øë°üdGh
.»fÉ°ùfE’G »YƒdGh
äÉÄa áaÉc ™e ∞WÉ©àdGh á«bÓNC’Gh á«fÉ°ùfE’G º«≤dÉH
√òg á¡LGƒªd á°ü∏îªdG á«æWƒdG áÑ¡dG :á«fÉãdG
âë°ùàcG áëFÉédG √òg ¿C’ ºdÉ©dG »a ¿Éμe …CG »a ô°ûÑdG
ºdÉ©dG ∫hO ™«ªL »``a â°ûØJ »àdG Iô«£îdG áëFÉédG
äÉ©ªàéªdG ™«ªéH Qô``°`†`dG â``≤`ë`dGh ¿Gó``∏` Ñ` dG ™«ªL
ô°ûÑdG øe ø«jÓªdG IÉ«M ≈∏Y »μ«JÉeGQO πμ°ûH äô``KCGh
õ«ªj ’ ¢VôªdG Gò¡a á«eÉædGh áeó≤àªdG Iô«≤ØdGh á«æ¨dG
≈∏Y ¿Éc ∂dòdh Üƒ©°ûdGh ∫hó``dG ø«H ’h äÉ≤Ñ£dG ø«H
áHôéàdG √ò``g ¬``Jó``dh É``eh ™ªàéªdGh OÉ°üàb’G ≈``∏`Yh
á∏«ÑædG º«≤dG AÉ``«`MEG »a Qhó``dG Gò``g Ö©∏J ¿CG áaÉë°üdG
øe ¬àÑ∏£J É``eh Ω’BGh ´É`` LhCG ø``e á«°SÉ≤dG á«fÉ°ùfE’G
≈∏Y ¢UÉN ¬LƒH ó«cCÉàdGh »fÉ°ùfE’G »dhódG ¿hÉ©àdGh
QhO »JCÉj É¡æeh í«ë°U πμ°ûH É¡à¡LGƒªd áaô©eh »Yh
¿É°ùfE’G ≥M øY ´ÉaódG ≈∏Yh ºdÉ©dG ∫hO ø«H øeÉ°†àdG
á«æWh QOGƒ``ch »Yh øe ¬μ∏àªJ ÉªH á«æWƒdG áaÉë°üdG
âfÉc Éª¡eh ¿É``c Éª¡e á«ë°üdG á``jÉ``Yô``dGh êÓ``©`dG »``a
äÉbÉ£dG õ«ØëJ »a áaÉë°üdG á«dhDƒ°ùe ó«°ùéJ »a á«YGh
hCG ¬«dEG »ªàæj …òdG ™ªàéªdG hCG É¡«dEG »ªàæj »àdG á≤Ñ£dG
á¡LGƒe äGAGô```LEG »``a á``dhó``dG IófÉ°ùeh ºª¡dG òë°Th
.É¡∏ªëj »àdG á«°ùæédG
á«YGƒdG ádhDƒ°ùªdG áÑ«£dG áª∏μdG ¬«Lƒàdh áÑμædG √òg
IOÉ«≤dG ÉgóæY âØbƒJ »àdG áª¡ªdG •É≤ædG ø``eh
ìhQ åHh º¡à«YƒJh ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒªdG Qƒ¡ªL ≈dEG
.º¡æ«H áæ«fCÉª£dG
™ªàéªdG ∂°SÉªJ ≈∏Y ó``«`cCÉ`à`dG É¡∏FÉ°SQ »``a áª«μëdG
áaÉc ΩÓYE’G πFÉ°Shh áaÉë°üdG â∏ªY ó≤a π©ØdÉHh
äÉjóëàdG á``¡`LGƒ``e »``a á«æWƒdG ¬``Jó``Mhh »æjôëÑdG
:øjQÉ°ùe ≈∏Y
Oƒ¡°ûe »æWh AGOCG øe ÜÉàμdGh ¿ƒ«Øë°üdG ¬eó≤j Éeh
É¡YÉÑJG ÖLGƒdG äGAGôLE’ÉH ∞jô©àdGh á«YƒàdG -1
πμH º¡jó°üJh øWGƒªdGh øWƒdG ÉjÉ°†b øY ´ÉaódG »a
å«M ,√ô«KCÉJ øe óëdGh πJÉ≤dG AÉHƒdG Gòg QÉ°ûàfG áehÉ≤ªd
øeh ÉææWh øe π«ædG ≈dEG ≈©°ùj øe πμd ¢UÓNEGh áfÉeCG
πFÉ°Sh ≈àMh ¿ƒjõØ∏àdGh áYGPE’Gh áaÉë°üdG â°ü°üN
øeR òæe âaôY »àdG ô°UÉæ©dG á°UÉN √QGô≤à°SGh ¬æeCG
∞jô©à∏d á©°SGh á«eƒj äÉMÉ°ùe »YÉªàL’G π°UGƒàdG
êQÉîdG »a äô≤à°SGh É¡Ñ©°Th É¡JOÉ«bh øjôëÑ∏d É¡FGó©H
»Ñ∏°ùdG ô«KCÉàdG øe óë∏d áHƒ∏£ªdG áª«∏°ùdG äGAGôLE’ÉH
»a ¢ùîH øªãH Égô«ª°V âYÉH á∏«ªY iƒb ≈dEG ∫ƒëààd
ƒg πH IOôéªdG ø«©dG ≈∏Y ≈Øîj ’ ôeCG Gògh º¡JÉ«M ≈∏Y
¬«∏Y π°üëJ Ée πHÉ≤e øjôëÑ∏d ájOÉ©ªdG ±Góg’G áeóN
»àdG º°UGƒ©dG øe ójó©dG »a »à°ùLƒdh …OÉe ºYO øe
.ìƒ°VƒdG ΩÉªJ ¿É«©∏d í°VGh ôeCG
Ée ¬jƒ°ûJ ≈∏Y É«eƒj πª©J á«eÓYEG äÉ°üæe ≈dEG âdƒëJ
ìhQh ¢SÉædG ø«H á«dhDƒ°ùªdG ìhQ åHh áfCÉª£dG -2
,É¡Ñ©°Th É¡JOÉ«bh É¡JóMh ≈dEG IAÉ°SE’Gh øjôëÑdG √õéæJ
¢VGôYC’G øe ¢VôY »g áëFÉédG √òg ¿CÉH º¡æ«H π``eC’G
√ò¡d ió°üàJ áØjô°ûdG ΩÓ``bC’Gh á«æWƒdG áaÉë°üdG øμd
.¬∏dG ¿PEÉH ÉÑjôb »¡àæ«°S …òdG áàbDƒªdG
.¢UÓNEGh ¥ó°U πμH á∏«ª©dG ô°UÉæ©dG
áaÉë°üdG ájôM á«ªgCG ≈∏Y IOÉ«≤dG ó«cCÉJ :áãdÉãdG

Ió`````aGƒ`````dG á````dÉ````ª````©````dG ô````«````KCÉ````J
∫É``ª``©``dG ó``«``Y »```a ..…OÉ```°```ü```à```b’G
¬HÉ°T …òdG ºgó«Y ∫Éª©∏d ∑QÉÑf
∫GDƒ°ùdG .πª©dG ¥ƒ°S º«¶æJ áÄ«¡d
ºdh ,ÉfhQƒc ô£îH ºdÉ©dG ∫É¨°ûfG
ô«KCÉàdG{ ∫ƒ``M Qhó``j ¿É``c »fÉªdôÑdG
º¡d øjòdG ∫Éª©dG ºjôμJ øe ∂dP ™æªj
Gõ«ØdG{ ≥«Ñ£J øe èJÉædG z…OÉ°üàb’G
øe ¬fƒdòÑj ÉªH ™«ªédG ≈∏Y π°†a
?ó``aGƒ``dG ≈∏Y ô`` K’G ¢ù«dh zá``fô``ª`dG
º¡à«LÉàfEGh º¡LÉàfG ™``aQ »a ó¡L
èdÉ©J ºd äòîJG »àdG äGAGô`` L’Gh
äÉjƒà°ùe ø«°ùëJ »a º¡°ùJ »àdG
™°Vh âæYô°T πH z…OÉ°üàb’G ôK’G{
.º¡d Gô``μ`°`û`a ,™ªàéª∏d á°û«©ªdG
»a á°ùaÉæªdG øe ¬àæμeh óaGƒdG ádÉMh
Oôée øe ôãcCG ¿ƒ≤ëà°ùj º¡fG ô«Z
.…QÉéàdG ¥ƒ°ùdG »ah πª©dG ¥ƒ°S
»àdG ä’É``Ø`à`M’Gh …ƒæ°ùdG ôμ°ûdG
»°ùÑ©dG á``eÉ``°` SCG ó«°ùdG ∫ƒ``≤` j
≈dG IÉ«ëdG Oƒ©Jh ≈°ùæJ Ée ¿ÉYô°S
ô«aƒJ) øe âæμªJ áfôªdG Gõ«ØdG ¿EG
»a ∫Éª©dG ∞°üæJ ’ ób »àdG É¡à©«ÑW
á``dÉ``ª` ©` dG ø`` e ¥ƒ``°` ù` dG äÉ``LÉ``«` à` MG
øY çóëàf ÉeóæYh .É¡ÑfGƒL ¢†©H
ádÉª©dG ™«ªL πª°ûf øëæa ∫Éª©dG
á©«Ñ£dÉH ∫Ó``NE’G ¿hO øe áàbDƒªdG
:º∏≤H
øμdh .á«∏ëªdGh IóaGƒdG øWƒdG »a
¬©e ≥Øàf ’ ,(¥ƒ°ùdG »a á«°ùaÉæàdG
Gõ«ØdG ¿G »a Iô«ãc ógGƒ°ûdGh ∂dP »a »àjƒμdG ≈°ù«Y óª .O …òdG πª©dG ¥ƒ°S øY çóëàf ÉeóæY
øY çóëàf ÉæfEÉa ∫Éª©dG ∫Éée ƒ``g
»a á°ùaÉæªdG øe óaGƒdG âæμe áfôªdG
¥ƒ°ùdG »a áéeóæªdG á«æWƒdG ÉæàdÉªY
¥ƒ°S »a §≤a ¢ù«dh …QÉéàdG ¥ƒ°ùdG
¥ƒ°S »a èeóæJ »μd É°Uôa Iô¶àæªdGh áÑbôàªdG hG
ø«H Éªc πªY ÖMÉ°U ≈dG πeÉY ∞dCG 21 ∫ƒëJ ó≤a ,πª©dG
Éªd Éfô¶f »a ºgG ¿ƒμJ ób Iô¶àæªdG áÄØdG √ògh .πª©dG
záfôªdG Gõ«ØdG{ ¿EG ∫ƒ≤«a πª©dG ôjRh ÉeG .ôjRƒdG IOÉ©°S
.QÉ¶àf’G ∫ƒW øe •ÉÑM’Gh π£©àdG πcÉ°ûe øe ¬«fÉ©J
.∂dP ≈∏Y ádOG Ωó≤j ’ ¬æμdh OÉ°üàb’G ≈∏Y É«HÉéjG äôKG
»°SÉ°SCG ´ƒ°Vƒe ƒg πª©dG ¥ƒ°S ìÓ°UG ¿G iôf ∂dòd
IOÉjR …G ¿EÉa »∏ëªdG èJÉædG »a IOÉjR ó°ü≤j ¿Éc GPEÉa
ìÓ°UG øª°V ¿ƒμj ¿G ≈∏Y ,áÑ°SÉæªdG √òg »a º¡eh
π°†a’Gh ,»∏ëªdG èJÉædG øe ™aôJ ±ƒ°S ádÉª©dG »a
â∏°UƒJ Ée QÉÑàY’G »a òNCÉj ™°ShCGh πª°TG …OÉ°üàbG
Gõ«ØdG ¿CG ∫ƒ≤dG á°UÓNh .á«æWh ádÉª©dG √òg ¿ƒμJ ¿G
ΩÉ©dG âª«bG »``à`dG Üô``©` dG ∫É``ª` Y’G ∫É``LQ Ihó``f ¬``«` dEG
áë°VGh IOÉØà°SG ¿hO øe â¡àfGh øjôëÑdG »a »°VÉªdG
ÉgQÉÑàYG øμªj ’ ,ziôNG á«ª°ùàd QÉμàHG{ …G hG ,áfôªdG
QGôªà°SG ∫ƒÑ≤ªdG øe ó©j ºd .É¡JÉ«°UƒJ øe IQƒ°ûæe hG
ÜÉÑ°T ø«H IQòéàªdG ádÉ£ÑdG »gh Iô«Ñc á∏°†©ªd ÓM
á∏μ«g IOÉ``YG .»©jôdG OÉ°üàb’Gh §ØædG ≈∏Y OÉªàY’G
≥ªYCGh á«dƒª°T ôãcG ∫ƒ∏M ≈dG êÉàëJ »àdGh øjôëÑdG
.ÉjQhô°V GôeG âëÑ°UCG OÉ°üàb’G
√ògh ,…OÉ°üàb’G ìÓ°U’G »ah πª©dG ¥ƒ°S ìÓ°UG »a
≠FÉ°üdG ôØ©L QƒàcódG …OÉ°üàb’G ΩÉjG πÑb Öàc
GPG πª©dG ¥ƒ°S º«¶æJ áÄ«gh πª©dG IQGRh áª¡e »g
äÉgƒ°ûJh ä’ÓàNG øe ÖfGƒL øY ¬«a çóëJ ’É≤e
.ájOÉ°üàb’G ájDhôdG ≈dEG Gƒ©LQ
Gòg á``bÓ``Yh Ió``aGƒ``dG ádÉª©dÉH É¡àbÓYh πª©dG ¥ƒ°S
¢VÉØîfG ø``e §ØædG QÉ©°SG √ó¡°ûJ É``e Aƒ°V »``a
∫ƒM ’GDƒ°S ìô``Wh ,»æWƒdG ø``eC’É``Hh ádÉ£ÑdÉH ∑GPh
»é«∏îdGh »æjôëÑdG OÉ°üàb’G ≈∏Y ∂``dP ¢SÉμ©fGh
ÉæàjDhQh Éæà«é«JGôà°SG »a óªà©ªdG …OÉ°üàb’G êPƒªædG
ájDhôdG »g Ée :ƒ``g Ωƒ«dG ÉMÉëdEG ôãc’G ∫GDƒ°ùdG ¿EÉ`a
óªà©j ’ …OÉ°üàb’G ÉæLPƒªf ¿CÉH ∫OÉLh .ájOÉ°üàb’G
è«∏îdG ∫hO ¬LƒJ ƒg É``eh ?á«∏Ñ≤à°ùªdG ájOÉ°üàb’G
ádÉª©dG ≈∏Y óªà©j πH ,á«æWƒdG ÉæàdÉªY á«°ùaÉæJ ≈∏Y
èàæe OÉ°üàbG ƒëf ∫ƒëàdG á«∏ªY ™jô°ùàH Ωƒ≤à°S ∞«ch
≈dG ¢ü∏Nh .á«LÉàf’G ≈∏Y ¢ù«dh ,á°ü«NôdG IóaGƒdG
IQGRh ™«£à°ùJ ’ OÉ°üàb’G »a á«∏μ«g áÑ≤Y √ò``g ¿G
áYÉæ°üdGh IQÉéàdG IQGRh ™«°ûJ Éªc áaô©ªdG ≈∏Y óªà©j
ƒg πª©dG ¥ƒ°S ìÓ°UG ¿EÉa ºK øeh ,É¡àédÉ©e πª©dG
ó©j ºd ?ájOÉ°üàb’G á«ªæàdG ¢ù∏éeh IQÉéàdG áaôZh
óbh ,∂dP »a ¬©e ≥Øàf .OÉ°üàb’G á«∏μ«¡H á£ÑJôe á«∏ªY
á«°†≤dG øμdh ,¬eóY øe §ØædG Üƒ°†f ∫ƒM Qhój ôe’G
ìÓ°UG ¿G …CG .á≤HÉ°S ä’É≤e »a ´ƒ°VƒªdG Gòg ÉæMôW
ójõJ πFGóÑdGh Iô≤à°ùe ô«Z §ØædG QÉ©°SG ¿G »g áë∏ªdG
áª¡e â°ù«d ÜÉÑ°ûdG ø«H ádÉ£ÑdG áédÉ©eh πª©dG ¥ƒ°S
.QGóëf’G øe ójõe ƒëf QÉ©°S’G ≈∏Y §¨°†dG
É¡«a ∑ôà°ûJ πª°TG á«∏ªY »g ÉªfEGh ÉgóMh πª©dG IQGRh
»a ¢ù«d äÉeƒμëdG ƒ``Yó``f Gò``g ∫É``ª`©`dG Ωƒ``j »``a
øeh OÉ°üàbÓd §£îJ »àdG á``dhó``dG äÉÄ«gh äGQGRh
á«Hô©dGh á«é«∏îdG á≤£æªdG »``a π``H §≤a øjôëÑdG
Qƒ£àe πªY ¥ƒ°S{ OÉéjE’ ióªdG á∏jƒW äÉ°SÉ«°S ∫ÓN
IQƒ°üH ájOÉ°üàb’G á«ªæàdG á«°†b ≈``dG ô¶æJ ¿CG ≈``dEG
»a Gògh ,ôØ©L QƒàcódG ìôà≤j Éªc z¿RGƒàeh ô≤à°ùeh
íÑ°üj ø«M áeOÉ≤dG áeR’G ÉgQÉÑàYG »a ™°†J áØ∏àîe
ájOÉ°üàbG á«é«JGôà°SGh á«dÉªY á°SÉ«°S Ö∏£àj ¬``jCGQ
ºd øëfh »©jôdG OÉ°üàb’G º``YO ≈∏Y QOÉ``b ô«Z §ØædG
.ióªdG á∏jƒW
ºYód ¥ô£dG ióMEG ¿ƒμJ ób ÖFGô°†dG .πjóÑdÉH ó©à°ùf
´ƒ°Vƒe iQƒ°ûdG ¢ù∏ée ¢ûbÉæj ±hô¶dG √òg »a
á«dÉª©dG
á°SÉ«°ùdG
äÉéàæe
óMG
»g
»àdG
áfôªdG Gõ«ØdG
¢TÉ©fG »a ájóée ¿ƒμJ ød É¡æμdh ,∫hó``dG äÉ«fGõ«e
äÉjƒà°ùe ™aQh ¥ƒ°ùdG äÉgƒ°ûJ ºbÉØJ ≈dG äOCG »àdG
’h ,á«aÉc á«Ñjô°V Ió``YÉ``b ∂∏ªJ ’ »àdG ÉæJGOÉ°üàbG
øe
»fÉ©j
πª©dG
¥ƒ°S
¿C
G
πª©dG
ô`
`
j
Rh
iô`
`j .ádÉ£ÑdG
’h »dÉëdG á°û«©ªdG iƒà°ùe ≈∏Y á¶aÉëªdG øª°†J
¿CGh ,záÑFÉ°ùdG ádÉª©dG{ á«eÉ¶ædG ô«Z ádÉª©dG á∏μ°ûe
ôjPÉëªdG øY Ó°†a ,á«dÉëdG ádÉ£ÑdG äÉjƒà°ùe ≈àM
™bGƒdG
¿G
ô«Z
.É¡àédÉ©e
»a
âëéf
ób
IQGRƒdG
á°SÉ«°S
ájDhQ Ö∏£àj ™°VƒdG .ÖFGô°†dG ¢Vôa øe á«°SÉ«°ùdG
á«Yô°T É¡àëæe πH ,zÉ¡à«ª°ùJ äOÉ``YG{ IQGRƒ``dG ¿G ƒg
™°VƒdG IQƒ£îd á``cQó``eh á©jô°S äÉcôëJh áØ∏àîe
IOÉjR øe É¡æμe Ée ,≥HÉ°ùdG »a É¡jód øμJ ºd Ébƒ≤Mh
™e π``eÉ``μ`à`dGh á«é«∏îdG Ió``Mƒ``dG »``a ô¶ædG IOÉ`` `YEGh
™bƒàf .»æWƒdG ôLÉà∏d ≈àMh á«æWƒdG ádÉª©∏d É¡à°ùaÉæe
º∏M{ AÉ«MEG ádhÉëeh ,ôjó≤J πbG ≈∏Y »é«∏îdG Éæ£«ëe
™°ShG πμ°ûH á«°†≤dG ≈``dG ô¶æJ ¿G πª©dG IQGRh øe
,∫Éé©à°SGh ájóéH z»Hô©dG πeÉμàdGh á«Hô©dG ¥ƒ°ùdG
¢ù«dh øWGƒªdG ô¶f á¡Lh øe á∏μ°ûªdG áédÉ©ªH Ωƒ≤Jh
.¿B’G ìÉàe ƒg Éª«a πbC’G ≈∏Y
´É``°`Vh’G í«ë°üJ .Ió``aGƒ``dG ádÉª©dG ô¶f á¡Lh ø``e
ájOÉªdG IOÉØà°S’Gh á«ª°ùàdG ô««¨J øe ôãcCG »æ©j ’
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™«Ñ£àdG ¢ù«dh πëdG »g ¥ƒ≤ëdG IOÉ©à°SG
.á∏°üdG äGP á«dhódG á«Yô°ûdG äGQGôb ò«Øæàd
π``FÉ``°``Sƒ``dG ∞``∏``à``î``e á``«``Hô``©``dG ∫hó`````dG â``Hô``L
zπ«FGô°SEG{ ™e πeÉ©à∏d á«°SÉeƒ∏HódGh á«°SÉ«°ùdG
øe ΩÓ°ù∏d á«Hô©dG IQOÉÑªdG ìôW óM ≈dEG âÑgòa
»àdGh 2002 ΩÉY ¢SQÉe ô¡°T »a ähô«H áªb ∫ÓN
∫ÓàMG òæe ¬H º∏ëJ âfÉc Ée zπ«FGô°SEG{ ≈dEG âeób
±Gô``à``Y’G É``gOƒ``æ``H º```gCGh ,1948 ΩÉ``Y ø«£°ù∏a
•hô°T ¿hO ,É¡©e πeÉ°T ΩÓ°S á``eÉ``bEGh »Hô©dG
ÜôM »``a É¡àÑ°üàZG »àdG ¥ƒ≤ëdG IOÉ```YEG iƒ°S
á«Hô¨dG áØ°†dG …CG ,1967 ΩÉY ƒ«fƒj øe ¢ùeÉîdG
ºZQh ,πàëªdG …Qƒ°ùdG ¿’ƒédG áÑ°†gh á∏àëªdG
IQOÉÑªdG â°†aQ zπ«FGô°SEG{ ¿EÉa »Hô©dG AÉî°ùdG Gòg
.ähô«H øe á«Hô©dG ∫hódG É¡àæ∏YCG …òdG Ωƒ«dG »a
á∏°TÉØdG á«°SÉ«°ùdG á«Hô©dG ÜQÉéàdG √òg πc ó©H
,∂dP ô««¨àd âbƒdG ¿ÉM ,zπ«FGô°SEG{ ™e »WÉ©àdG »a
Üôë∏d á«Hô©dG ¢Tƒ«édG ó°ûM Éæg Oƒ°ü≤ªdG ¢ù«d
íª°ùJ ’ á«dhódG ±hô¶dG ¿C’ »°VGQC’G ôjôëJh
á«Hô©dG ∫hódG ¿EÉa ,iôNCG á¡L øeh ,á¡L øe ,∂dòH
»gh ¢†©ÑdG É¡°†©H ™``e É¡JÉbÓY áàà°ûe É``¡``JGP
ôHƒàcCG ÜôM ó©H Ó°UCG …ôμ°ù©dG QÉ«îdG øY â∏îJ
πMGôdG …ô°üªdG ¢ù«FôdG É¡Ø°Uh »àdG 1973 ΩÉY
.zá«∏«FGô°SE’G{ á«Hô©dG ÜhôëdG ôNBÉH
zπ«FGô°SEG{ ÜQÉëJ ¿CG ÉgQhó≤ªH á«Hô©dG ∫hódG
IOƒ©dG ∫ÓN øe É«YÉªàLGh ÉjOÉ°üàbGh É«°SÉ«°S
áaÉc ó°Sh ,πÑb øe ¬àHôL …òdG á©WÉ≤ªdG ìÓ°S ≈dEG
QÉ°üàNÉH ™«Ñ£àdG Gòg ¿C’ É¡©e ™«Ñ£àdG ÜGƒ``HCG
zπ«FGô°SEG{ √òØæJ …òdG »©°SƒàdG ´hô°ûªdG Ωóîj
,»æ«£°ù∏ØdG Ö©°û∏d áYhô°ûªdG ¥ƒ≤ëdG ÜÉ°ùM ≈∏Y
¬JGP óëH ,»fÉéªdG ™«Ñ£àdG ¿EÉ`a ∂dP ≈``dEG áaÉ°VEG
.á«Hô©dG Üƒ©°ûdG ™«ªL ÖfÉL øe ¢Vƒaôe

áØ°†dG »°VGQCG ≈∏Y áeÉ≤ªdG á«fƒ«¡°üdG äÉæWƒà°ùªdG
≈∏Y É«FÉ¡f AÉ°†≤dG »æ©j Ée ƒ``gh ,á∏àëªdG á«Hô¨dG
áØ°†dG »°VGQCG ≈∏Y á∏≤à°ùªdG á«æ«£°ù∏ØdG ádhódG º∏M
»a É«∏©a ´ô``°`T »fƒ«¡°üdG ¿É``«` μ` dGh ,Iõ`` Z ´É``£` bh
á``eRC’G øe AÉ¡àf’G OôéªH òØæà°Sh º°†dG äGAGô`` LEG
»a IójóédG áeƒμëdG π«μ°ûàH á≤∏©àªdG á«°SÉ«°ùdG
Ée á«Hô©dG ∫hódGh çóëj ∂dP πc ,»fƒ«¡°üdG ¿É«μdG
êôîJ äÉYÉªàLG »a âbƒdG QGó``gEG ≈∏Y Iô°üe ∫Gõ``J
≈àM πμ°ûJ ’h ò«Øæà∏d É≤jôW É¡d óéJ ’ äGQGôb É¡æe
.¿É«μdG IOÉb ≈∏Y »°SÉ«°S §¨°V Oôée
ìÉ°üaE’G OQGh »a â°ù«d É¡fCG GhóÑj á«Hô©dG ∫hódG
hCG »°SÉ«°S AGô`` LEG …CÉ` H ΩÉ«≤dG ø``e ÉgõéY ø``Y Éæ∏Y
á«Hô©dG á©eÉédG √Qó°üJ Ée π«©ØJ »a ºgÉ°ùj …OÉ°üàbG
á«©°VƒdG √òg ,á«æ«£°ù∏ØdG á«°†≤dÉH á°UÉN äGQGôb øe
Ée ò«ØæJ »a á≤ãdG πeÉc »fƒ«¡°üdG ¿É«μdG IOÉb »£©J
¥ƒ≤ëdG ÜÉ°ùM ≈∏Y á«©°SƒJ ™jQÉ°ûe øe ¬d ¿ƒ££îj
ºd á«Hô©dG ∫hódG ¿G πH ,»æ«£°ù∏ØdG Ö©°û∏d áYhô°ûªdG
iôÑμdG á«dhódG iƒ≤dG ™e É¡JÉbÓY ΩGóîà°SG »a ôμØJ
øe ≈≤ÑJ Ée ΩÉ¡àdG øY É¡«æKh zπ«FGô°SEG{ ≈∏Y §¨°†∏d
.á«æ«£°ù∏a ¥ƒ≤M
,»HôY øWGƒe πc √Éæªàj Ée ¢ùμY çóëj Ée
¥GQhCG øe É¡jód Ée ΩGóîà°SG øe ’óH á«Hô©dG ∫hódÉa
á«fGhó©dG á«©°SƒàdG á°SÉ«°ùdG ™e É¡∏eÉ©J »a Iƒb
,∂dP ¢ùμY ƒg çóëj Ée ¿CG óéf »fƒ«¡°üdG ¿É«μ∏d
É¡fGhóY »a â°Sô°ûà°SGh zπ«FGô°SEG{ âdƒ¨J Éª∏μa
á«Hô©dG ∫hódG ¢†©H ¿CÉa á«æ«£°ù∏ØdG ¥ƒ≤ëdG ≈∏Y
,á«Hô©dG á©WÉ≤ªdG QGóL »a äGô¨K íàa ≈∏Y πª©J
πª©Jh ,»fƒ«¡°üdG ¿É«μ∏d ájOÉ°üàb’Gh á«°SÉ«°ùdG
™e ™«Ñ£à∏d ô°TÉÑªdG ô«Z èjhôàdG ≈∏Y ∫hódG √òg
íjô°üdGh ø∏©ªdG ¬°†aQh ¬ªFGôL πc ºZQ ,¿É«μdG

´ÉªàLG ó≤Y ≈`` dEG á«Hô©dG á©eÉédG äOÉ`` f Éª∏c
PÉîJ’ hCG á°ûbÉæªd ,¿Éc iƒà°ùe …CG ≈∏Y ,É¡FÉ°†YC’
∫ÉëdG á©«Ñ£H É¡ªgCGh ,É``e á«HôY á«°†b ø``e ∞bƒe
ô«£N ™``°`Vh ø``e ¬``H ôªJ É``eh á«æ«£°ù∏ØdG á«°†≤dG
ô«Z ºYóH zπ«FGô°SEG{ ÉgOƒ≤J záÄ«£H{ á«FÉ¡f á«Ø°üJh
Éª∏c :∫ƒ``bCG ,á«dÉëdG á«μjôeC’G IQGOE’G øe ¥ƒÑ°ùe
∫GDƒ°S ÉæeÉeCG õØ≤j ´ÉªàL’G Gòg πãe ≈dEG á©eÉédG äOÉf
ø«æWGƒªdG øe ójó©dG ¿ÉgPCG ≈∏Y ôªj ¬fCG …OÉ≤àYG »a
á«Hô©dG á©eÉédGh á«Hô©dG ∫hó``dG πg :√OÉØe Üô©dG
√òg πãe ¿CÉ` H áYÉæb ≈``dEG ó©H Gƒ∏°üj º``d ,º¡d á∏ãªe
∞aQCG äCÓe ób É¡æY Qó°üJ »àdG äGQGô≤dGh äÉYÉªàL’G
πgh ,É¡æe …CÉ`H zπ«FGô°SEG{ çôàμJ ¿CG ¿hO á©eÉédG
»WÉ©àdG øe ∫GƒæªdG Gòg ≈∏Y á«Hô©dG ∫hódG ôªà°ùà°S
™e É¡«WÉ©J »a zπ«FGô°SEG{ ¬«∏Y ô«°ùJ …òdG è¡ædG ™e
.?»æ«£°ù∏ØdG Ö©°û∏d áYhô°ûªdG á«æWƒdG ¥ƒ≤ëdG
≥∏©àj Éª«a äGQGôb ¬æY Qó°üJ »HôY ´ÉªàLG πμa
∞©°†dG ¥GQhCG øe ójõªdG ∞°ûμj á«æ«£°ù∏ØdG á«°†≤dÉH
…òdG âbƒdG »a ,ÉgDhÉ°†YCGh á©eÉédG ¬æe »fÉ©J …òdG
Éªd »éjQóàdG º°†≤dG á°SÉ«°S zπ«FGô°SEG{ ¬«a π°UGƒJ
ÉgôNBGh ,»æ«£°ù∏ØdG Ö©°û∏d á«îjQÉJ ¥ƒ≤M øe ≈≤ÑJ
ójõªdG º°†H ,É«μjôeCG ΩƒYóªdG »fƒ«¡°üdG ´hô°ûªdG
ôÑcC’G AõédG ƒgh ,á∏àëªdG á«Hô¨dG áØ°†dG »°VGQCG øe
≈∏Y ¿ƒ«æ«£°ù∏ØdG ∫ƒ©j …òdGh á«îjQÉàdG ø«£°ù∏a øe
á«Hô©dG á©eÉédÉa ,¬HGôJ ¥ƒa á∏≤à°ùªdG º¡àdhO áeÉbEG
ÉØdÉîe ¬JôÑàYGh º°†dG á°SÉ«°S ¢†aôH GQGôb äQó°UCG
»gh ,á``«`dhó``dG á«Yô°ûdG äGQGô`` bh »``dhó``dG ¿ƒfÉ≤∏d
’{ ≥FÉ≤ëdG √ò¡H ô«còàdG øμd ™«ªé∏d áeƒ∏©e ≥FÉ≤M
.z´ƒL øe »æ¨j ’h øª°ùj
øe ô``°`†`NC’G Aƒ°†dG ≈∏Y â∏°üM zπ``«`FGô``°`SEG{``a
á«Yô°ûHh ¢VQC’G QƒZ º°†H á«dÉëdG á«μjôeC’G IQGOE’G

≈ª¶©dG á``«æWƒdG Üô``ëdG »``a ô``°üæ∏d 75 ```dG iô``còdG »``a
.AÉ©ªL ájô°ûÑ∏d á«∏Ñ≤à°ùªdG
πμ«¡dG πμ°ûJ »``à` dG º``«`≤`dG √ò`` g
»ªdÉ©dG ΩÉ¶æ∏d »°SÉ«°ùdGh »bÓNC’G
ºeC’G áª¶æe ¥Éã«e »a áàqÑãe ô°UÉ©ªdG
èFÉàædG óMCÉc â∏μ°ûJ »àdG IóëàªdG
»ah ,á«fÉãdG á«ªdÉ©dG Üôë∏d áª¡ªdG
á∏eÉ°ûdG á«dhódG áª¶æªdG √òg ¢ù«°SCÉJ
¿Éª°†d ájô°ûÑdG Oƒ¡L ó«Mƒàd IƒYO
…ó°üàdGh ø««dhódG ø```eC’Gh º∏°ùdG
ÉHGƒL øª°†àJh á«dhódG äGójó¡à∏d
áÑëªdG Üƒ©°ûdG πμd É«°SÉ°SCGh É«FÉ¡f
á``«` Lƒ``dƒ``jó``jBG ¢``†` aQ ƒ`` gh ΩÓ``°` ù` ∏` d
ájô°ûÑ∏d ájOÉ©e ájô¶f …CGh á«°TÉØdG
.Ió«≤©∏d hCG
¿hÉ©à∏d Ió©à°ùe É¡ÑfÉL øe É«°ShQ
áë∏°üe ¬«a Éªd ∫hódG ™«ªL ™e AÉæÑdG
,»ªdÉ©dG ø``eC’Gh ΩÓ°ùdG ºYOh õjõ©J
™«°SƒJh á∏°UGƒªd É°†jCG Ió©à°ùeh
πch ™«ªédG ™e ájhÉ°ùàªdG ácGô°ûdG
±hô``¶`dG ô«aƒJ »``a áë∏°üe ¬``d ø``e
ájô°ûÑ∏d ô≤à°ùe Qƒ£J ¿Éª°†d áªFÓªdG
.äÉYGõædG øe ∫ÉN ƒL »a
ó«Y É``«`°`ShQ »``æ`WGƒ``ª`d áÑ°ùædÉH
¿ƒ∏Øàëj ¢Só≤e á≤«≤ëdG »a ƒg ô°üædG
Ωƒ«dGh ,á∏FÉY π``ch ¿Éμe π``c »``a ¬``H
IòîàªdG äGAGôLE’G øY ô¶ædG ¢†¨Hh
»a Iô«ãc ∫hO ∫ÉM É¡dÉM- É«°ShQ »a
É¡æe -ÉfhQƒc AÉHƒd …ó°üà∏d ºdÉ©dG
á£°ûfC’G ó««≤J øY ájQGô£°VG äGQGôb
∫ÉØàM’G ègÉÑe ¿CG ’EG ájô«gÉªédG
ôcòàJ á∏FÉY πc ,ô«¨àJ ºd ó«©dG Gò¡H
GƒHQÉM øjòdG hCG Gƒ∏àb øjòdG ÉgAÉHôbCG
ó«°ûJh ,Üô``ë``dG √ò`` g äÉ``¡`Ñ`L ≈``∏`Y
á«æWƒdÉH ¢``SÉ``°`ù`ME’G ø``e Ghó`` HCG ÉªH
Gƒfƒμ«d äGò`` dG ¿Gôμæd OGó``©`à`°`S’Gh
ÉfóYÉ°ùJ iô``cò``dG √ò``g ,øWƒ∏d AGó``a
áª¡ªdG ¢ShQódG ¢UÓîà°SG ≈∏Y Ωƒ«dG
º∏©àfh »°VÉªdG ï``jQÉ``J ø``e ô``Ñ`©`dGh
Qó≤j ’ ΩÓ°ùdG ¿CG ÉæaÓ°SCG π«L ø``e
øμªj Ée πc πªY º¡ªdG øe ¬fCGh øªãH
.√õjõ©Jh ¬«∏Y á¶aÉëª∏d
ä’ÉØàM’G º«¶æàd áÑ°ùædÉH É``eCG
»°SÉªdG π«Hƒ«dG áÑ°SÉæªH ájô«gÉªédG
…ôμ°ù©dG ¢Vô©dG É¡«a ÉªH ô°üædG Ωƒ«d
É¡fEÉa ƒμ°SƒªH AGôªëdG áMÉ°ùdG »a
™°VƒdG QGô≤à°SG OôéªH É≤M’ ΩÉ≤à°S
ø«≤j ≈``∏`Yh ,»``FÉ``¡`f πμ°ûH »``FÉ``Hƒ``dG
OGóYE’G iƒà°ùe »a ¿ƒμà°S É¡fCÉH ΩÉJ
™HÉWh »æWh ó©H ¬d …òdG ó«©dG Gò¡d
.»Ñ©°T

OGô¨«æ«d á``æ`jó``e ø``Y
ø``«`jÓ``e 6 ô``«``eó``Jh
ácô©eh Iô``°`UÉ``ë`ª`dG
πc É``Ñ` jô``≤` Jh ≈``æ` Ñ` e
OGô¨æ«dÉà°S »MGƒ°V
πeÉ©ªdGh ™fÉ°üªdG
∂`` °` `SQƒ`` c ¢`` ``Sƒ`` ``bh
äÉ``«``Ø``°``û``à``°``ù``ª``dGh
ô¡X âª°üb ôÑ«fódGh
¢`` ` ` ` ` SQGó`` ` ` ` ` ª` ` ` ` ` `dGh
…òdG »fÉªdC’G ¢û«édG
äÉ`` `°` ``ù` ``°` ``SDƒ` ``ª` ``dGh
∞``dCG 65h á«ª«∏©àdG
≈dEG äOCG ºFGõg ≈≤∏J
≥jôW ø``e ô``à`eƒ``∏`«`c
ájRÉæ∏d »FÉ¡f QÉ«¡fG
,á``jó``jó``ë` dG ∂``μ` °` ù` dG
á`` ∏` `Mô`` ª` `dG â`` ` fÉ`` ` ch
∞``MÉ``à` ª` dG Gƒ`` bô`` °` `S
ÜôëdG √ò¡d á«FÉ¡ædG
.äÉ``Ñ`à`μ`ª`dG Gƒ``Ñ` ¡` fh
ôªMC’G ¢û«édG ôjôëJ
:º∏≤H
ÖFÉ°üªdG â``HÉ``°` UCGh
á«bô°ûdG
É``HhQhCG ∫hó``d
| ±ƒæÁôc Qƒ¨jEG
Iô``°` SCG π``ch ∫õ``æ` e π``c
≥ë°Sh á``«`°`TÉ``Ø`dG ø``e
’ Ωƒ``«` dG .á``∏`FÉ``Y π``ch
É«FÉ¡f …RÉædG ¢û«édG
ºdÉ©dG ¿ƒμ«°S ∞«c Qƒ°üàf ¿CG øμªj
.ø«dôH »MGƒ°V »a
ºd º``dÉ``©`dG Üƒ``©`°`T ¿CG ƒ``d É``æ` eÉ``jCG »``a
ô°üædG QÉμàM’ Gó``HCG ™°ùf ºd øëf
≥ë°S øe ácôà°ûªdG ÉgOƒ¡éH øμªàJ
™aO …òdG á«fÉãdG á«ªdÉ©dG ÜôëdG »a
¿ô≤dG ¿ƒYÉW{ âëÑ°UCG »àdG á«°TÉØdG
ÉÑjô≤J ¢üî°T ¿ƒ«∏e 70 AÉeóH ¬æªK
.zøjô°û©dG
ôcòàf ÉªFGO øëæa ,IQƒª©ªdG AÉëfCG »a
iôcòdÉH πØàëf øëfh ΩÉY πc »a
É¡eób »àdG äGóYÉ°ùªdG ôjó≤àdG πμH
,1945 ƒ``jÉ``e ø``e ™°SÉà∏d ájƒæ°ùdG
IóëàªdG äÉ``j’ƒ``dG πãe AÉØ∏ëdG Éæd
,á«°TÉØdG É«fÉªdCG ΩÓ°ùà°SG Ωƒj ƒgh
,É°ùfôah ≈ª¶©dG É«fÉ£jôHh á«μjôeC’G
øjOhóëe ÓdG Éfôjó≤Jh ÉfÉæàeG Oóéf
∞∏ë∏d á``jOÉ``©` ª` dG iô`` ` NC’G ∫hó`` ` dGh
π°†ØH ø`` jò`` dG É`` `fOGó`` `LCGh É``æ` FÉ``æ` HC’
ádƒ£Ñd É``eƒ``j ¢``ü`°`ü`î`fh …ô``∏` à` ¡` dG
≥ë°Sh ô«eóJ º``J º¡Jƒbh º¡àªjõY
á«°TÉØ∏d øjOÉ©ªdG ø««dÉ£jE’Gh ¿ÉªdC’G
Éæ°ShDhQ »æëfh áª°TÉ¨dG Iƒ≤dG √òg
.ájRÉæ∏d ø«°†gÉæªdG ø««HhQhC’G πch
ôcòàf ±ƒ``°` Sh ô``cò``à`f Gò`` g ™`` eh
ºd øjòdG ™«ªé∏d Iô«ædG iôcòdG ΩÉ``eCG
Üƒ©°T ¬``à`©`aO …ò`` dG ß``gÉ``Ñ` dG ø``ª`ã`dG
º¡JÉ«ë°†J øμd Üô``ë`dG ø``e GhOƒ``©` j
»a ô°üæ∏d ÉæªK »à«aƒ°ùdG OÉ``ë` J’G
¢û«©dG »a ájôëdG ..ájôëdG Éæà£YCG
ïjQÉJ »a ájƒeO ô``ã`cC’G ÜôëdG √ò``g
óμdGh πª©dGh IÉ«ëdÉH ´Éàªà°S’Gh
ôFÉ°ùî∏d »∏μdG ´ƒªéªdÉa ,ájô°ûÑdG
Éæ°†©H º``¡`Ø`Jh á``Ñ`ë`ª`dGh ´Gó`` ` `HE’Gh
¿ƒ«∏e 26 ø``e ô``ã`cCG ÉfOÓÑd ájô°ûÑdG
¢†©ÑdG Éæ°†©H ≈dEG ´Éªà°S’Gh ¢†©ÑdG
¿Éμ°S ´ƒªée øe %13 ¿ƒ∏ãªj π«àb
πÑ≤à°ùªdG »æÑf ácôà°ûªdG Oƒ¡édÉHh
,Üô``ë`dG πÑb É``e »à«aƒ°ùdG OÉ``ë` J’G
Üƒ©°T ™``«`ª`é`d »``ª` dÉ``©` dG ΩÓ``°` ù` dGh
.IQƒª©ªdG
äÉ«∏ª©dG ∫Ó``N Gƒ∏àb ø«jÓe 9 º¡æe
ÜôëdG øe IOÉØà°ùªdG ¢ShQódG øeh
∫Éà≤dG äÉ¡ÑL ≈∏Y Gƒ£≤°S hCG ájôμ°ù©dG
á≤«≤M ∑GQOEG É¡éFÉàfh á«fÉãdG á«ªdÉ©dG
,á«fÉªdC’G ∫É≤àY’G äGôμ°ù©e »a hCG
ójóëJ ¿CG »``gh ¢TÉ≤æ∏d á∏HÉb ô«Z
Gƒ∏àb ø««fóªdG ¿Éμ°ùdG ø``e ø«jÓe
Iô°UÉ©ªdG á∏MôªdG »a ºdÉ©dG ô«°üe
»a hCG ájôμ°ù©dG ∫É``ª`YC’G ≥WÉæe »a
ácôà°ûe á«dhDƒ°ùe »g ájô°ûÑdG Qƒ£àd
ø«jÓe 7 øe ôãcCG ,Iô°UÉëªdG ¿óªdG
πc Ωƒ``«` dG ,CGõ``é`à`j ’ ΩÉ``Y ™``HÉ``W äGP
á∏àëªdG »°VGQC’G ≈∏Y øjOQÉ£e GƒfÉc
ΩÉ``eCG á``«`dhDƒ`°`ù`ª`dG πªëàJ Üƒ``©`°`û`dG
»a Gƒ∏àb ¢üî°T »fƒ«∏e øe ô``ã`cCGh
ΩÉ¶ædG ≈∏Y á¶aÉëª∏d πÑ≤à°ùªdG π«L
øWGƒe ¿ƒ«∏e øe ôãcCGh É«fÉªdCÉH ô°SC’G
ÇOÉÑªdG ¢SÉ°SCG ≈∏Y √õjõ©Jh »dhódG
∫hO ôjôëJ äÉ¡ÑL ≈∏Y Gƒ∏àb »à«aƒ°S
øjô°üàæªdG áKQh É¡©°Vh »àdG º«≤dGh
.ájRÉædG øe á«bô°ûdG ÉHhQhCG
»àdGh á«fÉãdG á«ªdÉ©dG Üô``ë` dG »``a
É¡àÑÑ°S »``à` dG á``jOÉ``ª` dG ô``FÉ``°`ù`î`dG
á«WGô≤ªjódGh ájôëdG ôμa É¡ªgCG øe
øe %30 »dGƒëH äOóM ÉfOÓÑd ÜôëdG
≥Mh ∫hódGh Üƒ©°ûdG ø«H IGhÉ°ùªdGh
≥WÉæª∏d πeÉ°T QÉeOh á«æWƒdG ÉæJGhôK
äôeO å«M »à«aƒ°ùdG OÉëJÓd á«Hô¨dG
á«æWƒdG É¡Jó«≤Y QÉ«àNG »a ádhO πc
á«æμ°S á≤£æeh áæjóe 1700 øe ôãcCG
á``≤`ã`dGh π``≤`à`°`ù`ª`dG É``gQƒ``£` J QÉ``«``Nh
ájôb ∞dCG 70 øe ôãcCGh πeÉμdÉH iôÑc
¥ÉaBÓd ∑ôà°ûªdG åëÑdGh ádOÉÑàªdG

بيانات الخبر

øjôëÑdG áμ∏ªe iód ájOÉëJ’G É«°ShQ ô«Ø°S |

πØàëj 2020 ƒjÉe øe ™°SÉàdG »a
ô°üæ∏d 75`dG iôcòdÉH »°ShôdG Ö©°ûdG
-1941) ≈ª¶©dG á«æWƒdG ÜôëdG »a
Gòg É«°ShQ »æWGƒªd áÑ°ùædÉH ,(1945
»μ«JÉeGQOh ¢``UÉ``N ∫ƒ``dó``e ¬``d ó«©dG
Éfôcòj ó«©dG Gò``g ,¢``Só``≤`e ™``HÉ``W hP
áLhõªe ÉæHƒ∏b CÓªJ áÑ©°U ¢ù«°SÉMCÉH
º``dC’É``H ¿ƒ``é` °` û` dGh ¿õ``ë``dGh ìô``Ø` dÉ``H
.¿ÉæëdÉHh áeGôμdGh
çGóMC’ÉH ôNGRh »æZ ÉfOÓH ïjQÉJ
ócDƒJ »àdG Ö©°û∏d äGRÉéfE’Gh iôÑμdG
IQÉ°†ëdG ôjƒ£J »``a »æ¨dG √ó«°UQ
á«°TÉØdG ≈∏Y QÉ°üàf’G ¿CG ’EG ,á«ªdÉ©dG
É«°ShQ ïjQÉJ »a á°UÉN áfÉμe πàëj
¬LGƒJ º``d Üô``ë`dG √ò``g πÑb ¬``fEG å«M
iƒà°ùªdGh ºéëdG Gò¡H ÉjóëJ ájô°ûÑdG
.ÉjQÉb É©HÉW òNG …òdG
¿ô≤dG ø``e äÉ«æ«KÓãdG á``jGó``H »``a
á«dƒª°T á``«`°`TÉ``Ø`dG â``æ` ∏` YCG »``°`VÉ``ª`dG
áaô£àªdG á«eƒ≤dGh ájô°üæ©dG QÉμaC’G
â©aófG ºK É«dÉ£jEGh É«fÉªdCG â©°†NCGh
É¡∏c IQƒª©ªdGh ÉHhQhCG ≈∏Y Iô£«°ù∏d
»a »àdG á«fÉãdG á«ªdÉ©dG ÜôëdG âqæ°Th
AÉjôHC’G ô°ûÑdG øe ø«jÓe ¥ôàMG É¡fôa
É``«` Lƒ``dƒ``jó``jB’G .É``¡` ∏` ª` cCÉ` H Üƒ``©` °` Th
≈∏Y á``ª`FÉ``≤`dG á``«`°`TÉ``Ø`dG á``°` SQÉ``ª` ª` dGh
±ÉØîà°S’Gh Iƒ°ù≤dGh πeÉ°ûdG ∞æ©dG
™°Vh á``«` fÉ``°` ù` fE’G IÉ``«`ë`dÉ``H ≥``∏`£`ª`dG
âëJ Iô``°`UÉ``©`ª`dG IQÉ``°` †` ë` dG ô«°üe
áÄ«ÑdG QÉ«¡fG ≈dEG …ODƒj ób Éªe ójó¡àdG
É¡JOƒYh ájô°ûÑdG OƒLƒd á«fÉ°ùfE’G
ø«fGƒb Iô£«°Sh ájôHôÑdG ó¡Y ≈``dEG
.¢ûMƒàªdG ºdÉ©dG
á«fÉãdG á«ªdÉ©dG ÜôëdG QGóe ≈∏Y
%80 πãªJ ádhO 70 øe ôãcCG äôq L »àdG
â£Zh ,ÉÑjô≤J IQƒª©ªdG ¿Éμ°S ø``e
äGQÉb çÓK á«HôëdG ∫ÉªYC’G äÉMÉ°ùe
øμdh ,É``«`≤`jô``aEGh É``«`°`SBGh É`` HhQhCG »``g
ÜôëdG iôée ô«Z …òdG ºgC’G çóëdG
»à«aƒ°ùdG OÉëJ’G »°VGQCG ≈∏Y çóM
ΩÉ``Y ø`` e ƒ``«` fƒ``j »`` a ¢``Vô``©` J …ò`` ` dG
ádB’G πÑb øe á©Lƒe äÉHô°†d 1941
áÑ°ùædÉHh .ájRÉædG É«fÉªdC’ ájôμ°ù©dG
ÜôëdG âëÑ°UCG »à«aƒ°ùdG Ö©°û∏d
ájôëdG π``LCG ø``e É``Hô``M á«°TÉØdG ó°V
.OÓÑdG ∫Ó≤à°SGh
ôãc OGó`` YCG Éæ«°VGQCG âbôàNG ó≤d
∑QÉ©ªdG É«LƒdƒæμJh ¢Tƒ«édG ø``e
á«ªdÉ©dG ÜôëdG »a âeóîà°SG »àdG
áØ«æ©dG ∑QÉ©ªdG ô«°S ¿CG ’EG ,á«fÉãdG
»dƒ£ÑdG ´ÉaódGh ƒμ°Sƒe »MGƒ°V »a
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وزير الداخلية يف برقية �سكر اإىل العاهل املفدى:

نوؤكد جلاللتكم اأن اأمن البحرين الأ�سا�س الرا�سخ يف عملنا
تلقى ح�ضرة �ضاحب اجلاللة امللك حمد
بن عي�ضى اآل خليفة ملك البالد املفدى حفظه
اهلل ورعــاه ،برقية �ضكر واعتزاز من الفريق
اأول الركن ال�ضيخ را�ضد بن عبداهلل اآل خليفة
وزير الداخلية رفع فيها بالأ�ضالة عن نف�ضه
ونيابة عن منت�ضبي وزارة الداخلية باأخل�ص
م�ضاعر ال�ضكر وعظيم المتنان ،على ما
تف�ضل به جاللته من اإ�ضادة و�ضكر بجهود
خمتلف قطاعات وزارة الداخلية يف حفظ اأمن
وا�ضتقرار الوطن ،وحماية منجزاته ومكت�ضباته
احل�ضارية.
واأكــد وزيــر الداخلية يف برقيته اأن
رجال �ضرطة البحرين يدركون ثمرة جهود
وتوجيهات جاللة امللك املفدى ال�ضامية يف
حث جميع موؤ�ض�ضات الدولة يف الت�ضدي

جاللة امللك

لفريو�ص كورونا (� )COVID-19ضمن
منظومة عمل وطنية حمكمة الإجـــراءات،
متكاملة الأداء ،جم�ضدة اأرقي معاين الوطنية
يف البذل والعطاء ،موؤكدين جلاللته اأن اأمن
البحرين وتكاتف �ضعبها ،ووحدتهم الوطنية
هي الأ�ضا�ص الرا�ضخ يف عملنا ،واملبداأ الثابت
يف ر�ضالتنا ال�ضرطية الإن�ضانية النبيلة.
واأعــرب عن �ضكره جلاللة امللك املفدى؛
لإ�ضادة جاللته مبن�ضوبي وزارة الداخلية،
الذين ت�ضاعفت �ضعادتهم ،واإزدادت هممهم،
وهــم يـــوؤدون واجباتهم يف توفري الأمــن
املجتمعي ،م�ضتلهمني العزمية من جاللته
موؤدين عملهم الإن�ضاين والوطني بهمة وطنية
عالية ،معاهدين جاللته اأن يكونوا عند ح�ضن
ظن جاللته وعلى ال�ضمع والطاعة.

اأ�ساد بعالقات ال�سداقة مع بلدانهم

وزير اخلارجية يت�س َّلم اأوراق اعتماد عدة �سفراء
ت�ضلم الدكتور عبداللطيف بن را�ضد
ً
ن�ضخا من
الزياين ،وزير اخلارجية اأم�ص،
اأوراق اعتماد عدد من �ضفراء الدول املعينني
لدى مملكة البحرين ،وذلــك عرب الت�ضال
الإلكرتوين املرئي ،مب�ضاركة الدكتور ال�ضيخ
عبداهلل بن اأحمد اآل خليفة ،وكيل وزارة
اخلارجية لل�ضوؤون الدولية ،ود .ال�ضيخة رنا
بنت عي�ضى اآل خليفة ،وكيل وزارة اخلارجية.
فقد ت�ضلم ن�ضخة من اأوراق اعتماد ال�ضفري
رافائيل فينتيميال ك�ضفري جلمهورية الأكوادور
معني لدى مملكة البحرين واملقيم يف القاهرة.
كما ت�ضلم وزيــر اخلارجية ن�ضخة من
اأوراق اعتماد ال�ضفري احلبيب عبا�ص عبداهلل
ك�ضفري جلمهورية القمر املتحدة معني لدى
مملكة البحرين واملقيم يف الريا�ص.
وت�ضلم وزير اخلارجية كذلك ن�ضخة من
اأوراق اعتماد ال�ضفري فاختانغ جاو�ضفيلي
ك�ضفري جلمهورية جورجيا معني لدى مملكة
البحرين واملقيم يف الريا�ص.
كما ت�ضلم وزيــر اخلارجية ن�ضخة من
اأوراق اعتماد ال�ضفري اأنــدري لوت�ضينوك
ك�ضفري جلمهورية بيالرو�ص معني لدى مملكة
البحرين واملقيم يف اأبوظبي.
وت�ضلم وزير اخلارجية ا ً
أي�ضا ن�ضخة من
اأوراق اعتماد ال�ضفري جورج دكرت بهنا ك�ضفري
جلمهورية ت�ضيلي معني لدى مملكة البحرين
واملقيم يف اأبوظبي.
وقد اأعرب وزير اخلارجية عن الرتحيب
بال�ضفراء املعينني ،متمنيًا لهم التوفيق
والنجاح يف مهامهم الدبلوما�ضية ،م�ضيدًا
بعالقات ال�ضداقة الوطيدة التي تربط مملكة
البحرين بدولهم واجلهود امل�ضرتكة لتعزيز
تلك العالقات يف خمتلف املجالت مبا يعود
باخلري والنفع ويحقق امل�ضالح امل�ضرتكة
للجميع.

�ضدر عن ح�ضرة �ضاحب اجلاللة امللك
حمد بن عي�ضى اآل خليفة عاهل البالد املفدى
مر�ضوم رقم ( )21ل�ضنة  2020باإعادة
ت�ضكيل جمل�ص اإدارة م�ضرف البحرين
املركزي وجاء فيه:
املــادة الأوىل :يعاد ت�ضكيل جمل�ص
اإدارة م�ضرف البحرين املركزي ،وذلك على
النحو الآتي :ح�ضن خليفة اجلالهمة رئي�ضً ا،
ر�ضيد حممد املعراج ع�ضوًا ،يو�ضف عبداهلل
حمود -ممثالً عن وزارة املالية والقت�ضاد
الوطني -ع�ضوًا ،خالد اإبراهيم حميدان
ع�ضوًا ،يو�ضف عبداحل�ضني خلف ع�ضوًا،
ال�ضيخة مي بنت حممد اآل خليفة ع�ضوًا،
اأحمد حممد بوحجي ع�ضوًا.
وتكون مدة ع�ضوية اأع�ضاء املجل�ص
اأربــع �ضنوات قابلة للتجديد ملدد اأخرى
مماثلة.

ح�شن اجلالهمة

املــادة الثانية :يعمل بهذا املر�ضوم
من تاريخ �ضدوره ،ويُن�ضر يف اجلريدة
الر�ضمية.

مر�سوم ملكي بتجديد
تعيني حمافظ م�سرف البحرين املركزي
�ضدر عن ح�ضرة �ضاحب اجلاللة امللك
حمد بن عي�ضى اآل خليفة عاهل البالد املفدى،
مر�ضوم رقم ( )22ل�ضنة  2020بتجديد
تعيني حمافظ م�ضرف البحرين املركزي،
جاء فيه:
املادة الأوىل :يُجدد تعيني ال�ضيد ر�ضيد
حممد املعراج حمافظا ً مل�ضرف البحرين
املركزي ،وذلك ملدة خم�ص �ضنوات.
وجــاء يف املــادة الثانية :على رئي�ص
جمل�ص اإدارة م�ضرف البحرين املركزي تنفيذ
هذا املر�ضوم ،ويُعمل به من تاريخ �ضدوره،
ويُن�ضر يف اجلريدة الر�ضمية.

ر�شيد املعراج

مر�سوم ملكي يق�سي بتعيني وكيل
ووكيل م�ساعد بوزارة «ال�سناعة والتجارة»

عرب ال�ضفراء املعينون عن
ومن جانبهم ،رّ
�ضعادتهم بتقدمي ن�ضخة من اأوراق اعتمادهم
ك�ضفراء معينني لدى مملكة البحرين اإىل وزير
اخلارجية ،م�ضيدين بتطور عالقات ال�ضداقة

والتعاون التي تربط دولهم مع البحرين،
معربني عن تطلعهم اإىل مزيد من النماء
والتقدم يف م�ضار العالقات التي تربط دولهم
مع اململكة.

يف جتهيز من�ساآت للعمالة الوافدة

بياناتالالخبر
أمنية
حمافظ اجلنوبية ي�سيد بالتعاون مع الأجهزة
اليوم

تــراأ�ــص حمــافــظ املحافظة
اجلنوبية �ضمو ال�ضيخ خليفة بن
علي بن خليفة اآل خليفة اجتماع
اللجنة الأمنية «عن بعد» ،بح�ضور
عــدد من ال�ضباط الأع�ضاء من
ممثلي خمتلف الأجهزة الأمنية.
ويف م�ضتهل الجتماع ،اأ�ضاد
�ضموه بجهود التعاون والتن�ضيق
امل�ضرتك املثمر بني خمتلف الأجهزة
الأمنية واملحافظة يف جتهيز
املن�ضاآت للعمالة الوافدة.
وخالل الجتماع ،تابع �ضمو
املحافظ ا�ــضــتــعــدادات مديرية
ال�ضرطة للع�ضر الأواخر من ال�ضهر
الف�ضيل وعيد الفطر املبارك ،من
حيث اتخاذ الإجــراءات والتدابري
الأمنية الالزمة بخ�ضو�ص تعزيز
منع التجمعات وتكثيف دور
الرقابة يف مناطق املحافظة كافة؛
ً
حفاظا على �ضالمة املواطنني.
واأكــد �ضمو ال�ضيخ خليفة

اإعادة ت�سكيل جمل�س اإدارة
«امل�سرف املركزي» برئا�سة اجلالهمة
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بن علي اآل خليفة اأن التعاون
والتن�ضيق القائم مع الإدارة العامة
للمرور يعزز من دور الرقابة

املرورية ،متابعًا �ضموه الرتتيبات
التن�ضيقية ل�ضمان ان�ضيابية
احلركة املرورية يف بع�ص الطرق

احليوية باملحافظة ،ك�ضارع
م�ضتان ،و�ضارع الرفاع ،و�ضارع
ماجد بن نا�ضر النعيمي بالرفاع
الغربي ،م�ضيدًا �ضموه بالدور الذي
تقوم به الإدارة العامة للمرور من
�ضرعة ا�ضتجابة.
من جهة اأخرى ،ا�ضتمع �ضمو
املحافظ اإىل عر�ص الإدارة العامة
للمباحث والأدلة اجلنائية حول
املبادرات التي تهدف اإىل توعية
املجتمع ،اإذ اأكــد �ضموه حر�ص
املحافظة على ال�ضراكة والتعاون
يف تلك املبادرات الهادفة ،خالل
الفرتة املقبلة.
من جهتهم ،اأعرب احل�ضور عن
�ضكرهم وتقديرهم ل�ضمو ال�ضيخ
خليفة بن علي اآل خليفة حمافظ
املحافظة اجلنوبية؛ على املتابعة
والتوا�ضل امل�ضتمر يف اإبراز العمل
امل�ضرتك يف خمتلف الــربامــج
واملبادرات الأمنية امل�ضرتكة.

ال�شيخ حمد بن �شلمان

اإميان اأحمد الدو�شري

�ضدر عن ح�ضرة �ضاحب اجلاللة
امللك حمد بن عي�ضى اآل خليفة عاهل البالد
املفدى ،مر�ضوم رقم ( )20ل�ضنة 2020
بتعيني وكيل ووكيل م�ضاعد يف وزارة
ال�ضناعة والتجارة وال�ضياحة ،جاء فيه:
املادة الأوىلُ :ت نَ
عني اإميان اأحمد ح�ضن
الدو�ضري وكيالً للوزارة ل�ضوؤون التجارة
يف وزارة ال�ضناعة والتجارة وال�ضياحة.

املادة الثانية :ي نَ
ُعني ال�ضيخ حمد بن
�ضلمان بن خليفة اآل خليفة وكيالً م�ضاعدا ً
للتجارة املحلية واخلارجية يف وزارة
ال�ضناعة والتجارة وال�ضياحة.
املــادة الثالثة :على وزيــر ال�ضناعة
والتجارة وال�ضياحة تنفيذ اأحكام هذا
املر�ضوم ،ويُعمل به من تاريخ �ضدوره،
وين�ضر يف اجلريدة الر�ضمية.

ال�سفري �سيخو يطمئن على
اأو�ساع املواطنني البحرينيني باأندوني�سيا
يف اإطــــار حــر�ــص �ــضــفــارة مملكة
البحرين يف جاكرتا على التوا�ضل مع
املواطنني البحرينيني املوجودين يف
جمهورية اإندوني�ضيا وا�ضرتاليا والوقوف
على احتياجاتهم ،اأجرى الدكتور حممد
غ�ضان حممد عدنان �ضيخو� ،ضفري مملكة
البحرين لدى جمهورية اإندوني�ضيا ،عددًا
من الت�ضالت الهاتفية مع املواطنني
البحرينيني يف جاكرتا لالطمئنان على
اأو�ضاعهم.
وقــد نقل ال�ضفري خــالل ات�ضاله
باملواطنني حتيات ح�ضرة �ضاحب اجلاللة
امللك حمد بن عي�ضى اآل خليفة ،عاهل البالد
املفدى ،موؤكدًا على اهتمام وحر�ص جاللته
على الطمئنان على �ضالمة املواطنني
املوجودين خارج مملكة البحرين ،واتخاذ
ً
حفاظا
كافة الإجراءات والتدابري الالزمة

ال�شفري حممد �شيخو

على �ضحتهم ،كما نقل ال�ضفري حتيات
الدكتور عبداللطيف بن را�ضد الزياين،
وزيــر اخلارجية ،ومتنياته للمواطنني
البحرينيني املوجودين يف اأندوني�ضيا
بالعودة اىل اأر�ص الوطن �ضاملني.

 04حمليات
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لدى تروؤ�س �سموه اجتماع اللجنة التن�سيقية� ..سمو ويل العهد:

رم�ســان الأ�ســرة ج ّـ�سـد �ســورًا متـنـوعــة للتـالحــم والتـعـاون املجتـمـعـي
ال ـ ـ� ـ ـس ـ ـمـ ــاح بـــا�ـ ـسـ ـتـ ـئـ ـنـــاف ع ـ ـمـ ــل امل ـ ـ ـحـ ـ ــال الــ ـتــ ـجـ ــاريـ ــة وال ـ ـ� ـ ـس ـ ـنـ ــاع ـ ـيـ ــة غ ـ ـ ـ ًدا
اأكد �ضاحب ال�ضمو امللكي الأمري �ضلمان بن
حمد اآل خليفة ويل العهد نائب القائد الأعلى
النائب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء ،اأن ما اأبدته
الأ�ضرة البحرينية يف �ضهر رم�ضان الف�ضيل
من ا�ضتمرار باللتزام بالقرارات والإجراءات
الحرتازية املتخذة يعك�س الوعي املجتمعي
الكبري الذي يتمتع به اأبناء البحرين املخل�ضني،
وحر�ضهم على رفد اجلهود الوطنية املبذولة
للت�ضدي لفريو�س كورونا (كوفيد  ،)19عرب
ا�ضت�ضعارهم بامل�ضوؤولية التي تقع عليهم يف
ظل الظروف الراهنة ،منوهً ا باأهمية ا�ضتمرار
التزام اجلميع بالإجراءات الحرتازية والتدابري
الوقائية؛ من اأجل الو�ضول اإىل النتائج املرجوّة،
وهو ما يعوّل عليه فريق البحرين يف جتاوزه
للتحديات بكل عزم وعزمية.
وقال �ضموه اإن رم�ضان الأ�ضرة ج�ضّ د �ضو ًرا
متنوعة للتلحم والتعاون املجتمعي القائم على
القيم الأ�ضيلة املتجذرة بني اأبناء هذا الوطن
الغايل ،فكل فرد يف هذا الوطن هو جزء منه ميده
بالقوة يف �ضاحة املواجهة ،وبتكاتف اجلميع
وعزميتهم �ضنحوّل التحديات كافة اإىل فر�س
يتم ا�ضتثمارها يف موا�ضلة م�ضرية مواجهة
فريو�س كورونا ،مبا يحفظ �ضحة و�ضلمة
جميع املواطنني واملقيمني يف مملكة البحرين.
جاء ذلك لدى تروؤ�س �ضموه حفظه اهلل،
يوم اأم�س ،اجتماع اللجنة التن�ضيقية عن بُعد
بح�ضور اأع�ضاء اللجنة ،اإذ ا�ضتعر�س الفريق
الوطني الطبي للت�ضدي لفريو�س كورونا
(كوفيد  )19برئا�ضة الفريق طبيب ال�ضيخ
حممد بن عبداهلل اآل خليفة رئي�س املجل�س الأعلى
لل�ضحة تقري ًرا حول الإجراءات الحرتازية
والتدابري الوقائية التي مت اتخاذها ،مبا يتما�ضى
مع امل�ضتجدات العاملية للفريو�س.
ومن اأجل موا�ضلة احلفاظ على �ضحة
و�ضلمة اجلميع خلل �ضهر رم�ضان ،وبنا ًء
على تو�ضيات الفريق الوطني الطبي للت�ضدي
لفريو�س كورونا (كوفيد  ،)19تق ّرر بدءًا من

غد اخلمي�س املوافق  7مايو  2020يف متام
ال�ضاعة ال�ضابعة ما يلي:
] ال�ضماح با�ضتئناف عمل املحال التجارية
وال�ضناعية التي تقدم �ضلعًا اأو خدمات مبا�ضرة
للزبائن �ضرط اتباع ال�ضرتاطات الآتية:
 ارتداء الأقنعة وكمامات الوجه من قبلالعاملني ومرتادي هذه املحال التجارية.
 تقليل عدد املوجودين باملن�ضاأة ومنعالكتظاظ يف املحلت ،مع ترك امل�ضافة الكافية.
 اللتزام بالتعقيم امل�ضتمر لهذه املحلتوفق اإر�ضادات وزارة ال�ضحة.
 تنظيم النتظار خارج املحلت وفقتدابري التباعد الجتماعي ح�ضب اإر�ضادات وزارة
ال�ضحة.
] توجيه القطاع اخلا�س من قبل اجلهات
املعنية باتباع ما يلي:
 موا�ضلة تطبيق العمل من املنزل قدرامل�ضتطاع.
 موا�ضلة تقليل عدد العمال املوجودين قدرامل�ضتطاع يف الأق�ضام واملكاتب ،مع مراعاة تدابري
التباعد الجتماعي.
 -موا�ضلة تقليل عدد امل�ضتخدمني لو�ضائل

ا�ـ ـسـ ـتـ ـمـــرار اإغ ـ ـ ـ ــالق مـ ـق ــاه ــي الــ�ــســيــ�ــســة وال ـ ـ� ـ ـسـ ــالـ ــونـ ــات واملـ ـ ــراكـ ـ ــز الــريــا�ــســيــة

املوا�ضلت اخلا�ضة بالعمال من قبل ال�ضركات.
] ا�ضتمرار اإغلق دور ال�ضينما وكل �ضالت
العر�س التابعة لها.
] ا�ضتمرار اإغلق املراكز الريا�ضية
اخلا�ضة ،و�ضالت الرتبية البدنية اخلا�ضة،
وبرك ال�ضباحة اخلا�ضة ،والألعاب الرتفيهية
اخلا�ضة.
] ا�ضتمرار اقت�ضار اأن�ضطة جميع املطاعم
واملرافق ال�ضياحية واأماكن تقدمي الأطعمة على
الطلبات اخلارجية والتو�ضيل.
] ا�ضتمرار اإغلق مقاهي ال�ضي�ضة واقت�ضار
اأن�ضطتها على تقدمي الأطعمة فقط من خلل
الطلبات اخلارجية والتو�ضيل.
] ا�ضتمرار اإغلق ال�ضالونات.
] ا�ضتمرار وقف بع�س الإجراءات
واخلدمات ال�ضحية غري الطارئة باملوؤ�ض�ضات
ال�ضحية اخلا�ضة.
] ال�ضتمرار يف تخ�ضي�س اأول �ضاعة من
فتح حملت الأغذية والتموين لكبار ال�ضن
والن�ضاء احلوامل فقط لتقليل املخالطة.
] ا�ضتمرار منع التجمعات لأكرث من 5
اأ�ضخا�س يف الأماكن العامة ،وا�ضتمرار اللتزام

بالبقاء يف املنزل بقدر امل�ضتطاع واخلروج
لل�ضرورة فقط.
] اإلزام املواطنني واملقيمني كافة بارتداء
الأقنعة وكمامات الوجه يف الأماكن العامة.
وقد اأكدت اللجنة التن�ضيقية اأن �ضحة

و�ضلمة املواطنني واملقيمني كافة اأولوية يتم
احلفاظ عليها عرب ما يتم اتخاذه من اإجراءات
احرتازية وتدابري وقائية ،ي�ضهم فيها اجلميع
بوعيهم والتزامهم التام.

البوعينني :رفع الدعاوى ال�سرعية بجميع درجاتها اإلكرتون ًيا
اأعلن امل�ضت�ضار عبداهلل بن ح�ضن
البوعينني رئي�س حمكمة التمييز
نائب رئي�س املجل�س الأعلى للق�ضاء،
تد�ضني خدمة رفع الدعاوى ال�ضرعية
بجميع درجاتها اإلكرتونيًا ب�ضكل كامل،
وذلك يف اإطار تنفيذ مبادرات التحول
الإلكرتوين يف قطاع العدالة.
وثمن نائب رئي�س املجل�س الأعلى
للق�ضاء ،الدعم املتوا�ضل للمجل�س
الأعلى للمراأة برئا�ضة �ضاحبة ال�ضمو
امللكي الأمرية �ضبيكة بنت اإبراهيم
اآل خليفة قرينة عاهل البلد املفدى،
ملبادرات تطوير املنظومة الق�ضائية
والعدلية اخلا�ضة بالأ�ضرة ،وهو ما
كان له دو ٌر يف �ضنع منجزات بارزة
على م�ضتوى اخلدمات القانونية املقدمة
للأ�ضرة ،وفقا ً لأهداف امل�ضرية التنموية
ال�ضاملة بقيادة ح�ضرة �ضاحب اجلللة
امللك حمد بن عي�ضى اآل خليفة عاهل
البلد املفدى حفظه اهلل ورعاه.
ومن جانبه ،قال ال�ضيخ خالد بن
علي اآل خليفة وزير العدل وال�ضوؤون
الإ�ضلمية والأوقاف اإن اإطلق خدمة

عبداهلل البوعينني

رفع الدعاوى ال�ضرعية اإلكرتونيًا
�ضي�ضهم يف رفع كفاءة اخلدمات
الق�ضائية والعدلية املقدمة للأ�ضرة،
وتي�ضري الإجراءات اأمام املحامني
واملتقا�ضني ،معربًا عن �ضكره وتقديره
لهيئة املعلومات واحلكومة الإلكرتونية
ملا تقدمه من دعم م�ضتمر لإجناز التحول
الإلكرتوين العديل ،مثم ًنا العمل املتميز
الذي تقوم به اإدارات الوزارة وبخا�ضة
نظم املعلومات ،واملحاكم ،والتنفيذ،
والتي ا�ضتطاعت بالتعاون الوثيق
مع احلكومة الإلكرتونية تد�ضني هذه

ً
حتول جذريًا
اخلدمات التي ُت�ضكل
يف م�ضار تطور قطاع العدالة ،مبا
يواكب الجتاهات احلديثة يف املجالني
الق�ضائي والعديل ،من خلل ال�ضتفادة
من الو�ضائل التكنولوجية؛ ملا توفره من
�ضرعة وتقليل للوقت واجلهد.
اإىل ذلك ،ذكر نائب رئي�س املجل�س
الأعلى للق�ضاء اأن البدء يف تطبيق هذه
اخلدمة �ضيتيح اإىل جانب رفع الدعاوى
ال�ضرعية ،تقدمي جميع املذكرات
والطلبات خلل كل مراحل الدعوى،
لت�ضمل اأول درجة ،ومرحلة ال�ضتئناف،
وتقدمي الطعون اأمام حمكمة التمييز.
واأ�ضار نائب رئي�س املجل�س الأعلى
للق�ضاء اإىل اأنه باإطلق هذه اخلدمة
ت�ضبح منظومة املحاكم ال�ضرعية
وكذلك حمكمة التنفيذ ال�ضرعية ،متاحة
اإلكرتونيًا ب�ضكل كامل ،وذلك بدءًا من
رفع الدعوى حتى مرحلة تنفيذ الأحكام
الق�ضائية ال�ضرعية ،حيث مت تد�ضني
خدمات التنفيذ الإلكرتونية منذ العام
.2015

جلنة تن�سيق اجلهود القائمة يف احلملة الوطنية «فينا خري» تعقد اجتماعها:

الخبرمرئيات لتنفيذ التوجيهات ال�سامية باأعلى م�ستويات الدقة والكفاءة
بيانات و�سع
اليوم

التاريخ
الخبر

جهة النشر

الصفحة
العدد

الرابط اإللكتروني

عقدت جلنة تن�ضيق اجلهود
القائمة يف احلملة الوطنية «فينا
خري» اجتماعها الأول برئا�ضة الدكتور
م�ضطفى ال�ضيد الأمني العام للموؤ�ض�ضة
امللكية للأعمال الإن�ضانية رئي�س جلنة
تن�ضيق اجلهود القائمة يف احلملة
الوطنية «فينا خري» وذلك عن طريق
الجتماع عن بُعد.
وخلل الجتماع اأ�ضاد الأع�ضاء
بالهتمام الكبري الذي يوليه ح�ضرة
�ضاحب اجلللة امللك حمد بن عي�ضى
اآل خليفة عاهل البلد املفدى الرئي�س
الفخري للموؤ�ض�ضة امللكية للأعمال
الإن�ضانية حلفظ �ضحة و�ضلمة
املواطنني واملقيمني يف مملكة البحرين،
واملبادرات الكبرية التي اأطلقها
جللة امللك املفدى ،حلفظ �ضلمة
مملكة البحرين وجميع من عليها من
املواطنني واملقيمني ،منذ بداية ظهور
هذا الوباء حيث و�ضع �ضلمة مملكة
البحرين على راأ�س الأولويات ،واأمر
بتخ�ضي�س ميزانية كبرية حلماية

الإن�ضان والقت�ضاد الوطني من هذا
الوباء ،لتكون البحرين رائدة يف
الت�ضدي لوباء كورونا على امل�ضتوى
العاملي واأك�ضبها ال�ضمعة الطيبة
والإ�ضادة الدولية من منظمة ال�ضحة
العاملية.
مثمنني اجلهود احلثيثة للحكومة
برئا�ضة �ضاحب ال�ضمو امللكي الأمري
خليفة بن �ضلمان اآل خليفة رئي�س
الوزراء املوقر وما يقوم به فريق

البحرين الوطني للت�ضدي لوباء
كورونا 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 جد لحتواء ومنع انت�ضار وباء
كورونا (كوفيد  )19يف اململكة ،عرب
تطبيق املعايري الدولية والإجراءات
الحرتازية كافة ملواجهة الفريو�س.
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اقت�صاد 07

«الإثمار» يطلق خدمة حتويل الأموال الفوري دوليًا بالتعاون مع «ما�صرتكارد»
اأعلن بنك الإثمار عن اإطالق خدمة جديدة
بالتعاون مع ما�ضرتكارد ،ت�ضمح لعمالء بنك
الإثمار بتحويل الأموال من البحرين اإىل
خمتلف اأنحاء العامل تقريبًا ب�ضكل فوري.
وقال البنك يف بيان له اإن اخلدمة
التي �ضميت  IthmaarSENDيتم تقدميها
للعمالء من من�ضة اخلدمات امل�ضرفية
الإلكرتونية لبنك الإثمار .و�ضتوفر اخلدمة
للعمالء طريقة اآمنة و�ضهلة و�ضريعة
لتحويل الأموال للخارج من جميع اأنحاء
العامل ،من خالل ا�ضتخدام اأجهزة الهواتف
النقالة اأو الأجهزة اللوحية «التابلت»
اأو اأي جهاز مو�ضل ب�ضبكة الإنرتنت.
IthmaarSEND
خدمة
وت�ضتخدم
من�ضة « »Mastercard Sendلتحويل
الأموال للخارج ،والتي ت�ضمح باإجراء
حتويالت دولية �ضريعة واآمنة ملجموعة
متنوعة من طرق الدفع .وي�ضمح برنامج
 IthmaarSENDحاليًا للعمالء بتحويل
الأموال يف احلال اإىل الهند وباك�ضتان
والفلبني واململكة املتحدة .كما ي�ضمح برنامج

 IthmaarSENDللعمالء بتحويل الأموال
ب�ضرعة اإىل معظم دول اأوروبا ،مبا يف ذلك
النم�ضا وبلجيكا وقرب�ص واإ�ضتونيا وفنلندا
وفرن�ضا واأملانيا واليونان واأيرلندا واإيطاليا
ولتفيا وليتوانيا ولوك�ضمبورغ ومالطا
وهولندا والربتغال و�ضلوفاكيا و�ضلوفينيا
واإ�ضبانيا ،ومن املتوقع اإ�ضافة املزيد من

البلدان مع مرور الوقت.
وقال نائب الرئي�ص التنفيذي للمجموعة
امل�ضرفية يف بنك الإثمار عبداحلكيم املطوع:
«اإن هذه اخلدمة اجلديدة ،والتي تتوافر
ب�ضكل ح�ضري لعمالء بنك الإثمار ،ميكنها
اأن ت�ضهم يف تغيري طريقة قيام الأفراد يف
البحرين بتحويل الأموال اإىل اخلارج� ،ضواء

كان ذلك لتحويل الأموال لأفراد الأ�ضرة
يف موطنهم اأو لالأبناء الذي يدر�ضون يف
خارج البالد اأو لتحويل الأموال بالنيابة
عن العمالة املنزلية اأو غريهم من العاملني.
ويف احلقيقة ،فاإن حتويل الأموال الذي يتم
تقريبًا يف احلال ،وتوافر اخلدمة �ضمن
من�ضة اخلدمات امل�ضرفية الإلكرتونية
�ضوف يجعل هذه اخلدمة حتديدًا حت�ضل
على اإقبال العديد من الأفراد عليها» .من
جانبه ،قال املدير العام ملا�ضرتكارد يف
ال�ضعودية والبحرين جي كي خليل« :اإن
هذه ال�ضراكة هي خري دليل على اأن من�ضة
 Mastercard Sendلتحويل الأموال
للخارج ل تدعم فقط التحول الرقمي
لالقت�ضاد يف البحرين ،اإمنا تقدم ا ً
أي�ضا
حلولً مبتكرة للعمالء وامل�ضتهلكني يف
جميع اأنحاء العامل عرب ال�ضماح لالأفراد
وال�ضركات التجارية باإر�ضال وا�ضتالم
الأموال باأي طريقة ويف اأي مكان ح�ضب
اختيارهم ،مع الثقة والقدرة على معرفة كم
املبلغ املر�ضل وموعد ا�ضتالمه».

«ك�ص ــا» :ا�صت�ص ــارات طبيـ ــة جمانيـ ــة عن ُبعـ ــد للعم ـ ــالء
يف اإطار حر�ضها على متكني النا�ص من عي�ص حياة
اأف�ضل ،قامت اأك�ضا اخلليج ،اإحدى اأكرب �ضركات التاأمني
العاملية يف دول جمل�ص التعاون اخلليجي ،بتو�ضيع خدمة
الرعاية ال�ضحية عن بعد املتوافرة على مدار ال�ضاعة طوال
اأيام الأ�ضبوع ،املعروفة با�ضم «اأك�ضا الرعاية ال�ضحية عن
بُعد» ،جلميع حاملي وثائق اأك�ضا للتاأمني ال�ضحي اأو ملنتجات
التجزئة يف منطقة اخلليج خالل فرتة جائحة (كوفيد
 )19احلالية .وتوفر خدمة اأك�ضا الرعاية ال�ضحيّة عن بُعد

لعمالئها املعنيني اإمكانية احل�ضول على ا�ضت�ضارات طبية
جمانية افرتا�ضية على مدار ال�ضاعة خالل الأزمة احلالية ،مبا
ي�ضمن و�ضولهم اإىل خدمات الرعاية ال�ضحية دون انقطاع
يف اأثناء بقائهم يف املنزل ،اإىل جانب م�ضاعدة قطاع الرعاية
ال�ضحية يف موا�ضلة العمل بكفاءة ،من خالل تخفيف ال�ضغط
على امل�ضت�ضفيات والعيادات يف هذا الوقت الذي ين�ضب
الرتكيز فيه على التعامل مع تاأثريات (كوفيد .)19
ويف هذا ال�ضياق ،قال الدكتور �ضريف حممود ،رئي�ص

قطاع منافع املوظفني ورعاية العمالء لدى �ضركة اأك�ضا
اخلليج« :اإن �ضحة و�ضالمة عمالئنا هي اأولويتنا الق�ضوى.
وب�ضفتنا �ضركة تاأمني رائدة ،فاإننا ملتزمون باأن نكون اأكرث
من جمرد دافع للمطالبات واأن نركز على تطوير �ضراكات
موثوقة وطويلة الأمد مع عمالئنا .كما نود اأن نوؤكد اأن
�ضركة اأك�ضا �ضتبقى ملتزمة بتقدمي اأف�ضل اخلدمات يف القطاع
لرعاية �ضحتكم و�ضالمتكم ،حتى يف ظل هذه الظروف
ال�ضعبة».

بيانات الخبر
اليوم

التاريخ
الخبر

جهة النشر

الصفحة
العدد

الرابط اإللكتروني

د .وحيد القا�سم

د .القا�صم :حجم تربعات البنوك
حلملة «فينا خري» جتاوز  10ماليني دينار
قال الدكتور وحيد القا�ضم ،الرئي�ص التنفيذي جلمعية
م�ضارف البحرين ،اإن اجلمعية ر�ضدت و�ضول اإجمايل املبالغ
التي تربعت بها البنوك واملوؤ�ض�ضات املالية حلملة «فينا خري»
اإىل اأكرث من ع�ضرة ماليني دينار ،م�ضريًا اإىل اأن املوؤ�ض�ضات املالية
وامل�ضرفية يف مملكة البحرين اأثبتت مرة اأخرى اأن القطاع امل�ضريف
ً
نهو�ضا مب�ضوؤوليته الجتماعية ودعمًا
ياأتي يف مقدمة القطاعات
للق�ضايا الوطنية .ونوه الدكتور القا�ضم بحجم التربعات التي
تقدمت بها البنوك البحرينية حتى الآن حلملة «فينا خري» ،وقال:
«هاهو القطاع امل�ضريف البحريني يثبت مرة اأخرى اأنه جزء ل
يتجزاأ من الن�ضيج القت�ضادي والجتماعي يف مملكة البحرين،
واأنه اأحد اأهم القطاعات القت�ضادية ،لي�ص لناحية م�ضاهمته يف
الناجت املحلي الإجمايل وتوفري لفر�ص العمل للبحرينيني فقط ،بل
للتزامه الكامل بدعم املجتمع البحريني» .وتابع اأن هذه التربعات
ال�ضخية ت�ضاف لقائمة طويلة من املبادرات التي قامت بها
املوؤ�ض�ضات املالية وامل�ضرفية يف البحرين لدعم اجلهود الوطنية
يف تخطي الظروف الدقيقة التي فر�ضتها جائحة كورونا ،ومن
ذلك قيام بنوك التجزئة و�ضركات التمويل وموؤ�ض�ضات التمويل
املتناهي ال�ضغر بتاأجيل الأق�ضاط على جميع املقرت�ضني ملدة �ضتة
اأ�ضهر دون ر�ضوم اأو فوائد.
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اأبع ــاد
�ضعيد احلمد

رجل قتلته حتالفاته

مل يكن �سيا�سيًا ومل ينخرط يف حزب اأو تنظيم �سيا�سي
طوال عمره «من مواليد  ،»1954لكنه كان م�سكونًا حتى النخاع
مبن�سب �سيا�سي كبري ،يربز اأو ينتقم من خالله ل�سنوات الغربة
والبتعاد والنعزال.
فقد غادر وطنه العراق �سغريًا مل يتجاوز الرابعة ع�سرة من
عمره ،ومبا�سر ًة بعد  14متوز  1985هرب من بغداد مع اأ�سقائه
ووالدته ،ومل يعد اإىل العراق اإل مع تراجع و�سعف نظام �سدام
ح�سني ،حينها داعبه حلم كبري.
كان ذكيًا ذكا ًء حادًا ،لكنه مل يلعبها «�سح» ،منذ اأن كان
ناجحا و�سل اإىل �سدة اإدارة بنك برتا ،فخرج منه
تكنوقراطيًا
ً
هار ًبا من تهمة الختال�س ،وعا�س يف اأوروبا.
ويف اأوروبا ومع تواجد جماعات الأحزاب الإ�سالمية
ال�سيعية ذات الولء اخلميني والعالقات اليرانية الغام�سة ،اأقام
معها �سبكة عالقات متينة وا�ستطاع نيل ثقتها كما اعتقد وكما
ظن وهو منخرط بقوة وحما�س وبخربة رجل العالقات العامة
الناجح والتاجر ال�ساطر يف ت�سويقها تلك اجلماعات يف العوا�سم
�سنع القرار فيها ويف وا�سنطن ا ً
أي�سا
الأوروبية ويف دوائر ُ
بحكم عالقات �سابقة له وبديناميكية من يفهم «العقل الغربي»،
وخ�سو�سا العقل ال�سيا�سي فيها.
ً
وكلما زاد اعتماد جماعات وتنظيمات الأحزاب والتنظيمات
ال�سيعية الولئية عليه يف تن�سيد وترتيب الت�سالت بالغرب كلما
رئي�سا ملن�سب �سيا�سي
كرب يف داخله طموح العودة اإىل العراق
ً
مهم ل يقل عن رئا�سة الوزراء التي يجد نف�سه جدي ًرا وموؤهالً
لها وهو الذي ا�ستطاع اأن يحتويهم جمي ًعا حتت مظلة «املوؤمتر
الوطني» كما �س ّماه وتراأ�سه واأ�سبح �ساحب القرار املوؤثر فيه.
لكن �ساهبندر التجار مل يفطن اأن التجارة يف �سوق املال
وال�ستثمار والبنوك تختلف عن التجارة يف �سوق ال�سيا�سية
وبني دهاليزها وكوالي�سها املاكرة.
لعب اأحمد اجللبي بكل بي�سة وبكل حجر وتنقل يف اللعب
بني الأحزاب الثيوقراطية الولئية وال�سريازية واحلوزوية ،وبني
اللعب يف �ساحة الي�سار واحلزب ال�سيوعي العراقي حتديدًا الذي
�سمه اإىل املوؤمتر الوطني العام ،فكتب يف دفرت طموحه املخبوء
يف قلبه �سمنتهم و�سمنت املن�سب الأهم.

حممد كمال

�ضتظل الأ�ضئلة لغ ًزا كلغز
العراق الذي فيه ولد وفيه مات
اأقنع اإدارة بو�س البن ب�سرورة التدخل بجيو�سه ،واأقنع
اجلانب الكردي والإيراين بالقبول بدخول اجلي�س الأمريكي الذي
ل يحتاج �سوى لغ�س الطرف عن احتاللهم بغداد ،وعلى ظهر
دبابة برمير عاد اأحمد اجللبي بابت�سامة الزهو والنت�سار حتى
على حلفائه كما ظن واعتقد.
ولأن بريق الكر�سي خطف ب�سره فاإنه مل ي�ستطع رغم
ذكائه قراءة وروؤية بريق عيون حلفائه يف اخلارج على كرا�سي
ومرا�سي الداخل ،فا�سطدم بحلمه وقد �سار وه ًما يف بغداد ومل
ي�سعفه املحتل الأمريكي وقلب له برمير ظهر املجن.
فتنازل ببقايا ذكاء ظل يلعب به ،لكنه كمن يلعب يف الوقت
ال�سائع ،اأو بالأدق كان لعبًا على «دكة الحتياط» كما يقول
التعبري والتو�سيف الريا�سي.
وكربت الغُ�سة داخله واإن ظل مبت�س ًما يف غدوه ورواحه،
حتى خنقته الغ�سة ذات فجر بال �سوء داخل �سقته ،مات اأحمد
اجللبي الذي قتلته حتالفاته ،فقيل �سكتة قلبية وقيل فنجان قهوة
د�سه له خادمه ،لكنه ذهب ب�سره الدفني كما جاء ب�سره
م�سمم ّ
الدفني.
وبني احللم وقد �سار وه ًما حتت �سم�س بغداد احلارقة �سقط
اأحمد جلبي ميتًا قبل اأن ميوت حني �سحقت حلمه دبابات برمير
ومكر احللفاء ،اأو نقول غدرهم؟؟!!
لعب اجللبي بكل الأوراق وراهن يف �سنواته الأخرية على
طهران فتقرب وتودد وعر�س خدماته ،ونظم موؤمت ًرا ولئيًا من
الهاربني من البحرين بعد ف�سل انقالبهم حتى تر�سى عنه قم،
فخرج من بني احل�سور من قذفه بحذائه ،واختفى ليظل اجللبي
فاغ ًرا فاه حتى مات بني ده�سة الغدر و�سربة احلذاء الذي جاءه
من اأحد كوادر تنظيم ولئي خ�سر اجللبي يف ك�سب ولئه.
قتله طموحه؟ قتله طمعه؟؟ اأم قتلته حتالفاته؟؟ �ستظل
الأ�سئلة لغزًا كلغز العراق الذي فيه ولد وفيه مات.

اأمناط اخلوف من كورونا

�سلطان ال�سالطني يف العامل اليوم هو الفريو�س كورونا ،فهو
ال�سيد ال�سائد باملطلق والآمر الناهي دون منازع ،كل الب�سر ،من
اأعلى �سلم الأهرامات النظامية والتنظيمية كلها اإىل قاع الأهرامات،
الكل دون ا�ستثناء ياأمتر باأوامره ويرجتف من �سلطته اجلبارة
املرعبة ،وهو يوؤدي دوره الفريو�سي ب�سمت مطبق وفاعلية خارقة
ت�سل ن�ساط الإن�سان وتربك عقله وتزلزل نف�سه...
�سلطة بهذه املكانة ،لها احلق وعلينا الواجب اأن نك ِّر�س كل
جهودنا ،من فكر وتعبري وعمل ،لال�ستجابة ل�سلطانها علها ترتكنا
يف حالنا وتودعنا ،ووداعه عيد يعلو فوق كل الأعياد .ومن مو�سع
هذا احلق والواجب ،اأرى اأنه لي�س من اأمر اليوم يهم النا�س �سوى
معرفة املزيد عن هذا ال�سلطان ،وتعلم املزيد من الدرو�س التي
بثها ون�سرها ب�سمت والكل ي�سغي لها ،وكاأنه الوحي الذي ينبئ
بالروؤية يف كامل الكيان الب�سري ،من ج�سد ونف�س وعقل ،اأمام هذا
ال�سلطان ،للج�سد ا�ستجابة مادية للنف�س ا�ستجابة روحية وللعقل
ا�ستجابة فكرية...
درو�س كثرية وهي في�س من الرتبية والتعليم ،فالكوارث
باأنواعها وتاأثريها واآثارها تربينا وتعلمنا ،ومن ل يرتبى ول يتعلم
فاإنه موجود بذاته دون ح�سور يف الوجود .وننتقي من هذا الفي�س
اأول در�س والذي ابتداأ باأول رد فعل ،وهو «اخلوف» ،و�سيبقى
اخلوف �سائدًا اإىل اأن يحني يوم الوداع ،نودعه اأو يودعنا .اإذا
ودعناه فعندها ت�سكت �سهرزاد عن �سرد ق�سة احلياة وتتنف�س
الطبيعة ال�سعداء ،اأما اإذا ودعنا ،يتنف�س الإن�سان ال�سعداء ،وكل
يذهب اإىل غاية قد ل تكون غايته قبل الأم�س ،والكل يذهب اإىل
مو�سع يف �سلم الأهرامات قد ل تكون مو�سعه كما كان بالأم�س...
اإن احلياة بعد وداع كورونا �سوف لن تكون كما كانت قبل قدومه
غري املبارك علينا ،هكذا تغ ِّرد بع�س الأل�سن .ال�سيف املزعج القا�سي
مل يزرع اخلوف فينا ،بل فتح باب اخلوف الكامن يف اأعماق
نفو�سنا ،وا�ستيقظ اخلوف من نومه .كل احلالت ،ذات الطابع
اليوم النف�سي ،التي يتعر�س لها الإن�سان ويتعارك داخليًا معها ،بذرتها
مغرو�سة يف ذات الإن�سان وهي جزء من مكوناته النف�سية ،وهذه
التاريخالبذور املغرو�سة يف ذات الإن�سان تكون يف حال �سبات اإىل اأن
ياأتي موؤثر خارجي يحفزها (يوقظها) ،فتنتف�س اأول ما ت�ستيقظ
الخبر ومن ثم تدب دبيب النمل يف كامل اأو�سال اجل�سم ،وت�ستحوذ على
نوا�سي العقل وتوجه �سلوك �ساحبه ،اإىل اأن يغادر املوؤثر اخلارجي
جهة النشر
وتطمئن البذرة النف�سية وتعود اإىل خمدعها ،وي�ستعيد اجل�سم
هدوءه ولكن الإن�سان (�ساحب اجل�سم) لن يعود بالكامل اإىل �سابق
الصفحة
عهده ،فالتاأثري النف�سي ،اعتمادًا على حدته ومدته ،يرتك اأث ًرا مغاي ًرا
ومغريًا ،دائم اأو �سبه دائم اأو موؤقت؛ ويف اأف�سل احلالت ،بعد زوال
العدد الأثر بفرتة من الزمن ،يتحول الأثر اإىل اإرث يف ذاكرة الإن�سان،
ي�ستعيد تاريخها ويرويها من باب الطرافة اأو �سرد ق�سة احلياة،
اإللكتروني
جتربة ،ذات قيمة م�سافة ،يف حياة الإن�سان.
الرابطوميثل الأثر
اخلوف اأنواع بذاته ،واأنواع لأثره ،والذي يهمنا يف هذا املو�سوع،
هو اأنواع الأثر الذي يرتكه نوع من اخلوف يف الإن�سان ،لي�س
الإن�سان يف فرديته الذاتية ،ولكن الإن�سان يف فرديته الجتماعية...
م�سدر اخلوف ،يف التعريف العام ،هو الوعي اليقني بوجود
خطر ،ومقابل هذا اخلطر ،الوعي اليقني بالعجز اأمام هذا اخلطر،
لأن من ي�ستطيع اأن يتغلب على اخلطر بثقة تامة ،ل ي�سعر باخلوف

التاريخ �ضحنة وخزينة ل تن�ضب من
الدرو�ص وال ِعرب ،ولكن ل حياة ملن تنادي
من اخلطر ،مثل الأ�سد عندما ياأتيه الأرنب مهددًا ...اأب�سع اأنواع
اخلوف ذلك الذي يكون اأثره املوت املحقق ،ولي�س من رهاب على
الإن�سان اأم�س من اإح�سا�سه بوجود خطر مميت ،فالكل يخاف على
حياته ،و خا�سة من مل يكملوا دورة احلياة اإىل مقربة اخلريف ،و
هذه هي الفطرة الأوىل يف اخللية احلية.
وحد النا�س يف وحدة اخلوف ،اأي
قد يظن البع�س اأن الوباء قد َّ
اأن الإن�سان اأمام اخلوف واحد ،كان من كان هذا الإن�سان ،من قمة
ال�سلم الجتماعي اإىل قاعه ،هذا ما يبدو من اأول وهلة ،وعلى �سطح
النفعال .الواقع الجتماعي ذات الطابع الطبقي بطيف الرثوة،
التدرج يف مروحة الرثوة والتدرج يف مروحة الفقر واملنبوذون
خارج مملكة الغذاء ،هذه الت�سكيلة املتفاوتة يف امتالك ،تقريبًا ،كل
يتوحد فيها اخلوف .فخوف من ميلك
�سيء اإىل امتالك ل �سيء ،ل
ّ
غري خوف من ل ميلك ،وخوف املرفه يف احلياة غري خوف املعذب يف
احلياة .حتى ننقل الفكرة عن تعدد اأمناط اخلوف ،ودون ا�سرت�سال
مطول عن جممل الطبقات الجتماعية ،نختزل اأمناط اخلوف بني
املرفه باإفراط يف احلياة ،وهو يف اأعلى �سلم الهرم الطبقي ،وبني
املعذب املنبوذ يف احلياة ،وهو حتت قاع الهرم الطبقي ،وبينهما
تتدرج بقية الطبقات الجتماعية ،فارق اخلوف بني قمة الهرم وقاع
الهرم نوعي ،بينما فارق اخلوف بني الطبقات الجتماعية الباقية،
بني امل�ستويني ،ن�سبي.
اإن الذين يرتبعون على قمة الهرم ،خوفهم مزدوج ،فهم
يخافون على حياتهم وعلى فقدان متعة احلياة وفقدان الرثوة
واجلاه ،ول�سان حالهم« :هل يعقل اأن اأموت وتذهب كل هذه الرثوة
�سدى ،واأفقد �سلطتي ومكانتي الجتماعية ،وتتبخر متعة احلياة،
ً
ويكون حايل مثل الفقري وال�سعلوك ،قرب واحد يجمعنا» ،فهذا
الإن�سان يتلب�سه اخلوف والعذاب واحل�سرة وحتى ح�سرة فقدان
الفر�س (فر�س الربح اأثناء الوباء قالها الرئي�س الرثي ترامب بكل
�سراحة وبجاحة) .على النقي�س من هذا احلال املزري الذي يبكي
احلال على �ساحبه ،هناك املنبوذون واملعذبون يف الأر�س فاإن
بذرة اخلوف يف نفو�سهم ،لي�ست نائمة ولكنها خمدرة بجرعات
زائدة من �سنك احلياة ،وهم جمرد دبيب على �سطح الأر�س ،فهذا
اجلمع من اأ�سباه الب�سر ل ميلكون �سيئًا يخافون عليه ،بل يف واقع
الأمر فاإنهم ل ميلكون حياتهم حتى يخافوا عليها .الإن�سان يف بقية
الطبقات الجتماعية ،يتدرج خوفه على حياته ون�سبة ما ميلك من
ثروة وتراتبية ال�سلطة واجلاه ،والكل ،كح ٍد اأدين ،ميلك حياته حتى
يخاف عليها.
هذا در�س معريف وتربوي تك َّرم به علينا املعلم الفريو�سي
كورونا ،اأما ا�ستيعاب الدر�س وه�سمه ،فهذا �ساأن اآخر ،لأن الإن�سان
بفطرته م�ساب بـ«متالزمة الن�سيان» .التاريخ �سحنة وخزينة ل
تن�سب من الدرو�س والعِ رب ،ولكن ل حياة ملن تنادي .مهما كان
اخلوف والعذاب الذي مير به الإن�سان ،فاإن حليمة حتن دائ ًما اإىل
عادتها القدمية.

بيانات الخبر
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gmail.com@oalmajed2000

عثمان املاجد

اأمام �ضا�ضة التلفزيون
فر�ضت علينا جائحة الكورونا هذه ال�ضنة اأن جتري
الأمور خال ًفا ملا درجت عليه عاداتنا نحن اأهل البحرين يف
�ضهر رم�ضان من كل عام ،فبعدما كان التوا�ضل ينال مكانته
املنا�ضبة من يومياتنا ،اإذ ياأخذ فيها حي ًزا زمنيًا يف برنامج
الإن�ضان البحريني اليومي يرتبه يف دقة وفق متاحات الزمن
اليومي بني تلبية احتياجات اأ�ضرته وبني وقت ين�ضرف
يف القيام بالزيارات امل�ضائية املعتادة يف مثل هذا ال�ضهر.
لن يكون لنا يف رم�ضان من هذا العام اأن جندد العهد مع
عاداتنا ،امتثالً منا لالإجراءات الحرتازية ال�ضادرة من
الفريق البحريني الطبي؛ ليكون التعامل فاعالً مع ق�ضوة
فريو�ش كورونا الذي غزا العامل وفتك بحياة الب�ضر بتوح�ش
ال�ضواري .من اأجل هذا ترى الأ�ضر البحرينية يف رم�ضان
هذا العام مُت�ضي معظم اأوقاتها موزعة بني العبادات واأمام
�ضا�ضة التلفزيون ملتابعة م�ضل�ضالت رم�ضان اأو التوا�ضل
الجتماعي عرب و�ضائل التقنية احلديثة.
�ضحيح اأن �ضهر رم�ضان �ضهر العادات والعبادات،
ولكنه ا ً
أي�ضا مو�ضم الذروة يف الإنتاج التلفزيوين وخا�ضة
منه الدرامي ففي كل رم�ضان تتناف�ش حمطات الإنتاج
والتلفزيون يف عر�ش ما اأنفقت ال�ضهور يف اإعداده من
م�ضل�ضالت ،وتتخذ من هذه املادة الرتفيهية م�ضاحة
ا�ضتثمارية مهمة تتجلى يف زحمة الإعالنات ،ويف هذا ا ً
أي�ضا
تقليد تلفزيوين رم�ضاين تاأقلمنا معه مبرور الأعوام .ولعله
من ح�ضن الطالع يف رم�ضان هذا العام اأن جائحة الكورونا
مل حترمنا متعة اكت�ضاف اأعمال درامية جديدة خليجية
وم�ضرية و�ضورية ولبنانية ،تعك�ش من زوايا نظر فنية
متنوعة واقع املجتمعات العربية ،احلديث منها والقدمي،
ت�ضريحً ا وتلميحً ا بح�ضب املتاح من فر�ش التعبري اجلمايل
يف هذه الأعمال .ومل تقطع الكورونا عادة اجلدل حول هذه
الأعمال وانق�ضام النا�ش بني موؤيد معجب وم�ضكك منتقد
وراف�ش ثائر ،وهو جدل اأراه من عالمات �ضحة املجتمعات
وانتباهها اإىل اأن املادة الفنية ميكن اأن تكون منطلقا ملناق�ضة
ق�ضايا اجتماعية ما كانت تنال حظها من احلوار يف �ضائر
الأيام.
لقد اأثارت بع�ش هذه امل�ضل�ضالت الكثري من النقا�ش
واحتدم من حولها اجلدل ب�ضبب اأهمية الق�ضايا املطروحة
وجودة تناولها واإنتاجها واإخراجها واخللطة املدرو�ضة
ملمثيلها التي كانت �ضببًا يف جناحها .واجليد يف اأمر هذه
اجلدالت التي دارت حول بع�ش امل�ضل�ضالت ،واأخ�ش بالذكر
هنا ثالثة منها ،اثنني خليجيني هما «اأم هارون» ،و«خمرج
 »7وم�ضل�ضل م�ضري «الختيار» ،هو اأنها قد �ضجعت
املواطنني واملقيمني بدول جمل�ش التعاون على متابعة هذه
امل�ضل�ضالت لكي تتعمق لديهم يف الوجدان القيم والأفكار
وخ�ضو�ضا فكرتي
التي تن�ضدها هذه الأعمال الدرامية،
ً
املواطنة والوطنية وما تتطلبانه من حت ٍّل بقيم الت�ضامح
وقبول الآخر املختلف مهما كان دينه اأو مذهبه اأو لونه
اأو عرقه ،وهي واحدة من الأطروحات الرئي�ضة التي اأقيم
عليها اخلطاب الدرامي يف م�ضل�ضلي «اأم هارون» وخمرج
 ،7هذا ف�ضالً عن مبادئ الت�ضحية والتفاين يف خدمة الوطن
وال�ضجاعة ونبذ الإرهاب وحماربته وهي املحاور الدرامية
الرئي�ضة يف م�ضل�ضل «الختيار».
اجلدل حول الأعمال الفنية عمومًا والدرامية على
وجه اخل�ضو�ش له اأهميته واأبعاده التطويرية املتوخاة
يف النواحي الكتابية والإخراجية والأدائية ،لكن اإذا كان
اجلدل مبنيًا على مواقف �ضيا�ضية للقطات جمت َزاأة من
الدراما املعرو�ضة ،كما هو احلال مع امل�ضل�ضالت الثالثة
املذكورة ،منذ عر�ش احللقتني الأوىل والثانية من امل�ضل�ضلني
اخلليجيني ،فاإنه عادة ما يتخذ وجهة حادة ،من ذلك مثالً اأن
بع�ضهم ،وبنا ًء على لقطات اختريت بق�ضد ،خرج علينا براأي
عجيب يرى فيه باأن هذين امل�ضل�ضلني يدعوان اإىل التطبيع
مع اإ�ضرائيل! هكذا ،وبب�ضاطة ومن دون اأن ن�ضمع لهوؤلء
نقدًا فنيًا للعمل .جماعة هذا الراأي ،الذي اأراه راأيًا متطر ًفا،
فاتهم اأن امل�ضل�ضلني يعر�ضان واقعً ا اجتماعيًا م ّرت به بع�ش
دول اخلليج العربي .فم�ضل�ضل «اأم هارون» مثالً يتحدث عن
حقبة زمنية لي�ضت بعيدة يف التاأريخ ،وقد عاي�ضها كل من
ولد نهاية ع�ضرينيات القرن الع�ضرين .ولي�ش وا�ضحً ا اإن
كان امل�ضل�ضل يتحدث عن ّ
الولدة اأم جان التي كانت يداها
اأول من لم�ضت اأج�ضاد الكثريين ممن ولدوا يف الفرتة من
اخلم�ضينيات اإىل نهاية ال�ضبعينيات ،لكن الأكيد اأنه يتحدث
عن حقبة زمنية كانت فيها القيم الإن�ضانية يف اأعلى واأبهى
جتلياتها يف املجتمع البحريني.
من وجهة نظري ال�ضخ�ضية اأن ما عمُ ر�ش من حلقات
امل�ضل�ضل حتى الآن ي�ضي مبا ل يدع جمالً لل�ضك اأن الهدف
منه هو ت�ضليط ال�ضوء على الواقع الجتماعي امل�ضيء
لفرتة من الزمن مل تكن فيها حقوق الإن�ضان بهذا الزخم
الذي تتحدث عنه املنظمات اليوم ،ولهذا فهو ي�ضتحق منا
وقفة تقييم حقيقية بعيدًا عن ممنوعات العقيدة ومكبالت
الإيديولوجيا .كما ي�ضتحق �ضخو�ش العمل الثناء والتقدير؛
اإذ وفقوا يف عر�ش الواقع الجتماعي ملرحلة من مراحل
وخ�ضو�ضا،
التطور الجتماعي للمجتمعات اخلليجية
ً
جمتمعي الكويت والبحرين يف م�ضل�ضل «اأم هارون» ،وقد
كان هذا العر�ش ذكيًا يف مالم�ضته املبا�ضرة لإيديولوجيا
الإخوان امل�ضلمني يف ت�ضوراتهم املغالطة حول الرتكيبة
الجتماعية للبلدان التي يتحدث عنها هذا امل�ضل�ضل ،ففكرة
املواطنة اجلامعة والنتماء املتعايل على �ضروط العقيدة
والدين واملذهب تن�ضف اأطروحة ال�ضفاء الديني الإخوانية
من اأ�ضا�ضها.
ولعلي هنا األفت نظر القارئ اإىل اأنه ما كان مل�ضل�ضل
«اأم هارون» اأن يلقى نقدًا �ضلبيًا لو اأنه كان من اإنتاج
كويتي �ضرف ،ذلك اأن قنوات الإعالم القطري يختل توازنها
وت�ضتنفر كل طاقاتها وحت�ضد طواقمها العاملة على كل
املن�ضات عندما ت�ضهد ا�ضم مملكة البحرين واململكة العربية
ال�ضعودية ودولة الإمارات العربية املتحدة ،م�ضاء على كوة
النجاحات! وكذا �ضاأنها حني يف�ضح عمل درامي اأكاذيبهم
وجرائمهم يف اأر�ش الكنانة اأو يف غريها من بلداننا العربية
التي ابتليت ب�ضرطان الخوان املدعوم قطريًا.
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مرسوم ملكي بتجديد
تعيين المعراج محافظًا
لـ«البحرين المركزي»
صدر عن حض��رة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيس��ى
آل خليفة عاهل البالد المفدى مرس��وم رقم ( )22لس��نة
 2020بتجديد تعيين محافظ مصرف البحرين المركزي،
جاء فيه:
المادة األولى:
ً
ُيجدد تعيين السيد رشيد محمد المعراج محافظا لمصرف
البحرين المركزي ،وذلك لمدة خمس سنوات.
المادة الثانية:
على رئيس مجلس إدارة مصرف البحرين المركزي تنفيذ
هذا المرس��وم ،و ُيعمل به من تاريخ صدوره ،و ُينش��ر في
الجريدة الرسمية.

الملك يتلقى برقية شكر
من وزير الداخلية إلشادته
بجهود الوزارة لحفظ األمن
تلق��ى حضرة صاح��ب الجاللة الملك حمد بن عيس��ى آل
خليفة ملك البالد المفدى ،برقية ش��كر واعتزاز من وزير
الداخلي��ة الفريق أول الركن الش��يخ راش��د بن عبداهلل آل
خليفة ،رفع فيها باألصالة عن نفسه ونيابة عن منتسبي
وزارة الداخلية بأخلص مش��اعر الش��كر وعظيم االمتنان
على ما تفضل به جاللته من إشادة وشكر بجهود مختلف
قطاعات وزارة الداخلية في حفظ أمن واس��تقرار الوطن،
وحماية منجزاته ومكتسباته الحضارية.
وأك��د وزير الداخلية في برقيته أن رجال ش��رطة البحرين
يدركون ثمرة جه��ود وتوجيهات جالل��ة الملك المفدى
الس��امية في حث جميع مؤسس��ات الدول��ة في التصدي
لفي��روس كورونا (كوفيد )19ضمن منظومة عمل وطنية
محكمة اإلجراءات ،متكاملة األداء ،مجس��دة أرقي معاني
الوطني��ة في الب��ذل والعطاء ،مؤكدي��ن لجاللته أن أمن
البحرين وتكاتف شعبها ،ووحدتهم الوطنية هي األساس
الراس��خ في عملنا ،والمبدأ الثابت في رس��التنا الشرطية
اإلنسانية النبيلة.
وأعرب عن ش��كره لجاللة الملك المفدى؛ إلشادة جاللته
بمنتس��بي وزارة الداخلية ،الذين تضاعفت س��عادتهم،
وازدادت هممه��م ،وه��م ي��ؤدون واجباتهم ف��ي توفير
األم��ن المجتمع��ي ،مس��تلهمين العزيمة م��ن جاللته
مؤدين عملهم اإلنس��اني والوطني بهمة وطنية عالية،
معاهدين جاللته أن يكونوا عند حسن ظن جاللته وعلى
السمع والطاعة.
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مرسوم ملكي بإعادة تشكيل مجلس
إدارة «البحرين المركزي» برئاسة الجالهمة
المعراج وحمود وحميدان وخلف والشيخة مي وبوحجي أعضا ًء
ص��در عن حضرة صاح��ب الجاللة الملك حمد بن عيس��ى آل خليف��ة عاهل البالد
المف��دى مرس��وم رقم ( )21لس��نة  2020بإعادة تش��كيل مجل��س إدارة مصرف
البحرين المركزي وجاء فيه:
المادة األولى:
يعاد تشكيل مجلس إدارة مصرف البحرين المركزي ،وذلك على النحو اآلتي:
السيد حسن خليفة الجالهمة رئيس ًا
السيد رشيد محمد المعراج عضواً
ال عن وزارة المالية واالقتصاد الوطني  -عضواً
السيد يوسف عبداهلل حمود – ممث ً
السيد خالد إبراهيم حميدان عضواً
السيد يوسف عبدالحسين خلف عضواً
الشيخة مي بنت محمد آل خليفة عضواً
السيد أحمد محمد بوحجي عضواً
وتك��ون م��دة عضوية أعض��اء المجلس أربع س��نوات قابلة للتجدي��د لمدد أخرى
مماثلة.
المادة الثانية:
يعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره ،وينشر في الجريدة الرسمية.

جاللة الملك المفدى

مرسوم ملكي بتعيين وكيل
ووكيل مساعد في وزارة الصناعة
صدر عن حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل
البالد المفدى ،مرس��وم رقم ( )20لس��نة  2020بتعيين وكيل ووكيل
مساعد في وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ،جاء فيه:
المادة األولى:
تُع َين إيمان أحمد حسن الدوس��ري وكي ً
ال للوزارة لشؤون التجارة في
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة.

المادة الثانية:
ال مس��اعداً
ُيع َين الش��يخ حمد بن س��لمان بن خليف��ة آل خليفة وكي ً
للتجارة المحلية والخارجية في وزارة الصناعة والتجارة والسياحة.
المادة الثالثة:
عل��ى وزير الصناعة والتجارة والس��ياحة تنفيذ أحكام هذا المرس��وم،
و ُيعمل به من تاريخ صدوره ،وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس الوزراء :البحرين والكويت
يجمعهما تاريخ طويل أرساه اآلباء واألجداد

محافظ الجنوبية :تعاون
مثمر بين أجهزة األمن
لتجهيز منشآت للعمالة
أكد محافظ الجنوبية س��مو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة
آل خليفة ،على جهود التعاون والتنس��يق المشترك المثمر
بين مختلف األجهزة األمنية والمحافظة في تجهيز المنشآت
للعمالة الوافدة.
وترأس س��مو الش��يخ خليفة ب��ن علي بن خليف��ة آل خليفة
محاف��ظ الجنوبي��ة ،اجتم��اع اللجن��ة األمنية «ع��ن بعد»،
بحض��ور عدد م��ن الضب��اط األعض��اء من ممثل��ي مختلف
األجهزة األمنية .وتابع س��موه استعدادات مديرية الشرطة
للعشر األواخر من الشهر الفضيل وعيد الفطر المبارك ،من
حي��ث اتخاذ اإلج��راءات والتدابير األمني��ة الالزمة بخصوص
تعزيز من��ع التجمعات وتكثيف دور الرقابة في كافة مناطق
المحافظة ،حفاظ ًا على س��المة المواطنين.وأكد أن التعاون
والتنس��يق القائم م��ع اإلدارة العامة للم��رور ،يعزز من دور
الرقاب��ة المروري��ة ،متابع�� ًا س��موه الترتيبات التنس��يقية
لضمان انسيابية الحركة المرورية في الطرق الحيوية.

السفير شيخو
يطمئن على أوضاع
البحرينيين في إندونيسيا
اليوم

أج��رى س��فير المملك��ة
ل��دى إندونيس��يا الدكتور
محم��د غس�����ان محم��د
عدنان ش��يخو ،ع��دداً من
االتص��االت الهات������فية
م�����ع البحرينيي�����ن ف��ي
جاكرت��ا لالطمئن��ان على
أوضاعهم.
ونق��ل الس��فير خ������الل
اتصاله بالم��������واطنين
د .محمد غسان شيخو
تحي��ات حض��رة صاح��ب
الجالل��ة المل��ك حمد ب��ن عيس��ى آل خليفة ،عاه��ل البالد
مؤكدا على اهتمام وحرص جاللته على االطمئنان
المفدى،
ً
على سالمة المواطنين المتواجدين خارج المملكة ،واتخاذ
كافة اإلجراءات والتدابير الالزمة حفاظ ًا على صحتهم.
كما نقل الس��فير تحيات وزير الخارجية الدكتور عبداللطيف
ب��ن راش��د الزيان��ي ،وتمنيات��ه للمواطني��ن البحرينيي��ن
المتواجدي��ن ف��ي إندونيس��يا بالع��ودة إل��ى أرض الوطن
سالمين معافين.

التاريخ
الخبر

جهة النشر

الصفحة
العدد

الرابط اإللكتروني

أكد صاحب الس��مو الملك��ي األمير خليفة
بن س��لمان آل خليفة رئي��س الوزراء ،لدى
اس��تقبال س��موه لس��فير دول��ة الكويت
الشقيقة لدى البحرين ،أن البحرين ودولة
الكويت يجمع بينهما تاريخ طويل وممتد
م��ن العالقات المتميزة الت��ي ترتكز على
أس��اس متي��ن م��ن المحبة التي أرس��اها
اآلباء واألجداد.
وأشاد س��موه بما يشهده مسار العالقات
الثنائية بين البلدين الشقيقين من تطور
وازده��ار مس��تمر ف��ي ش��تى القطاعات،
بم��ا يؤكد ح��رص البلدين عل��ى الوصول
بمس��توى التعاون إلى اآلفاق التي تخدم
المصالح المشتركة.
وكان صاح��ب الس��مو الملك��ي رئي��س
الوزراء قد استقبل في قصر سموه بالرفاع
الثالثاء ،سفير دولة الكويت الشقيقة لدى
البحرين ،الش��يخ ثامر جابر األحمد الصباح
حيث أكد سموه على عمق عالقات التعاون
بي��ن البلدي��ن الش��قيقين ف��ي مختل��ف
المجاالت.
وخ��الل اللقاء ،نقل س��فير دول��ة الكويت

السفير الكويتي :خليفة بن سلمان
يتمتع بالحكمة والرؤية الموضوعية
في القضايا اإلقليمية والدولية
الش��قيقة إلى س��موه تحيات وتقدير أخيه
صاحب الس��مو الشيخ صباح األحمد الجابر
الصب��اح أمي��ر دول��ة الكوي��ت الش��قيقة
وتمنياته لسموه بموفور الصحة والعافية
وللبحري��ن وش��عبها مزي��داً م��ن التقدم
واالزدهار ،فيما كلفه س��موه بنقل تحياته
وتقدي��ره ألخيه أمير دول��ة الكويت وأخيه
سمو ولي العهد وأخيه سمو رئيس مجلس
ال��وزراء وتمني��ات س��موه لدول��ة الكويت
وشعبها الشقيق دوام النماء والرخاء.
وأشاد س��موه بمواقف أمير دولة الكويت
الش��قيقة التي أس��همت في تعزيز مكانة
ب��الده ف��ي مختل��ف المحاف��ل اإلقليمي��ة
والدولية ،وبما تش��هده دولة الكويت من
نهضة وتطور في ظل قيادته الحكيمة.
من جانبه ،أعرب الش��يخ ثامر جابر األحمد

بيانات الخبر

الصباح عن جزيل الشكر والتقدير لصاحب
الس��مو الملكي رئيس الوزراء على اهتمام
س��موه ودعمه لكل ما يس��هم في توطيد
عالق��ات األخ��وة والمحبة والتع��اون بين
البلدين الش��قيقين ،مشيداً بما يتمتع به
س��موه من حكمة ورؤي��ة موضوعية تجاه
مختلف القضايا اإلقليمية والدولية.
ونوه بالجه��ود التي تقوم به��ا الحكومة
برئاس��ة صاحب الس��مو الملك��ي رئيس
الوزراء في رعاية أبناء الكويت في البحرين،
وم��ا تحظى به م��ن اهتم��ام وتقدير من
س��موه ،يعكس عمق العالقات التاريخية
بي��ن البلدين الش��قيقين ،مؤك��داً حرص
ب��الده على توس��يع مجاالت التع��اون مع
البحري��ن بم��ا يع��ود بالنف��ع والخير على
البلدين والشعبين الشقيقين.

وزير الخارجية يتس َّلم «عن ُبعد»
نسخًا من أوراق اعتماد  5سفراء جدد
تس��لم وزير الخارجية عبداللطيف الزياني،
الثالثاء ،نس��خ ًا من أوراق اعتماد  5سفراء
معينين لدى البحرين ومقيمين في القاهرة
والري��اض وأبوظب��ي ،وذلك عب��ر االتصال
اإللكتروني المرئي ،بمش��اركة وكيل وزارة
الخارجية للش��ؤون الدولية الش��يخ عبداهلل
بن أحم��د آل خليفة ،ووكيل وزارة الخارجية
الشيخة رنا بنت عيسى آل خليفة.
ورحب وزير الخارجية بالس��فراء المعينين
ل��دى المملك��ة وه��م :س��فير جمهوري��ة
اإلكوادور رافائي��ل فينتيميال المعين لدى

جمهوري��ة القمر المتح��دة الحبيب عباس
عب��داهلل المعين ل��دى البحري��ن والمقيم
ف��ي الرياض ،وس��فير جمهوري��ة جورجيا
فاختانغ جاوش��فيلي المعين لدى البحرين
والمقيم ف��ي الرياض ،وس��فير جمهورية
بي��الروس أن��دري لوتش��ينوك المعي��ن
ل��دى البحري��ن والمقي��م ف��ي أبوظب��ي،
وس��فير جمهوري��ة تش��يلي ج��ورج دكرت
بهنا المعي��ن لدى البحري��ن والمقيم في
أبوظب��ي ،متمني ًا لهم التوفيق والنجاح في
مهامهم الدبلوماس��ية ،مش��يداً بعالقات

بدولهم والجهود المش��تركة لتعزيز تلك
العالقات في مختل��ف المجاالت بما يعود
بالخير والنفع ويحقق المصالح المشتركة
للجميع.
م��ن جانبه��م ،عب��ر الس��فراء المعين��ون
عن س��عادتهم بتقديم نس��خة من أوراق
اعتمادهم كس��فراء معينين لدى البحرين
إلى وزير الخارجية ،مشيدين بتطور عالقات
الصداق��ة والتعاون التي تربط دولهم مع
البحرين ،معربي��ن عن تطلعهم إلى مزيد
من النماء والتقدم في مسار العالقات التي
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ولي العهد مترئسًا «التنسيقية»:
جسد صورًا متنوعة للتالحم المجتمعي
رمضان األسرة
ّ
غد
استئناف عمل المحال التجارية والصناعية الـ 7مساء ٍ
تحويل التحديات
لفرص بتكاتف
الجميع وعزيمتهم
الفريق الوطني
يعوّ ل على تجاوز
التحديات بكل
عزم وعزيمة
االلتزام بالقرارات
يعكس وعي
أبناء البحرين عبر
استشعارهم
المسؤولية
قال صاحب الس��مو الملكي األمير سلمان بن حمد
آل خليف��ة ول��ي العهد نائب القائ��د األعلى النائب
األول لرئي��س مجلس ال��وزراء ،إن رمضان األس��رة
جس��د صوراً متنوعة للتالحم والتعاون المجتمعي
ّ
القائم على القي��م األصيلة المتجذرة بين أبناء هذا
فرد في هذا الوطن هو جز ٌء منه
الوطن الغالي ،فكل ٍ
يمده بالقوة في ساحة المواجهة ،وبتكاتف الجميع
وعزيمتهم س��نحول كافة التحديات إلى فرص يتم
اس��تثمارها في مواصلة مس��يرة مواجهة فيروس
كورونا بما يحفظ صحة وس��المة كافة المواطنين
والمقيمين في مملكة البحرين.
وأكد س��موه أن ما أبدته األسرة البحرينية في شهر
اس��تمرار بااللت��زام بالقرارات
رمضان الفضيل من
ٍ
واإلج��راءات االحترازي��ة المتخ��ذة يعك��س الوعي
المجتمع��ي الكبير ال��ذي يتمتع به أبن��اء البحرين
المخلصي��ن وحرصهم عل��ى رفد الجه��ود الوطنية
المبذولة للتص��دي لفيروس كورون��ا (كوفيد)19-
عبر استشعارهم بالمسؤولية التي تقع عليهم في
ظل الظروف الراهنة.
ون��وه س��موه بأهمي��ة اس��تمرار الت��زام الجمي��ع
باإلج��راءات االحترازية والتدابي��ر الوقائية من أجل
الوصول للنتائج المرجوة ،وهو ما يع ّول عليه فريق
البحرين في تجاوزه للتحديات بكل عزم وعزيمة.
جاء ذلك لدى ترؤس س��موه مس��اء أم��س ،اجتماع
اللجنة التنس��يقية عن بعد بحضور أصحاب السمو
أعض��اء اللجن��ة ،حيث اس��تعرض الفري��ق الوطني
الطب��ي للتص��دي لفي��روس كورون��ا (كوفيد)19-
برئاس��ة رئي��س المجل��س األعلى للصح��ة الفريق
طبيب الش��يخ محم��د بن عبداهلل آل خليف��ة تقريراً
حول اإلجراءات االحترازي��ة والتدابير الوقائية التي
تم اتخاذها بما يتماش��ى مع المستجدات العالمية
للفيروس.
وم��ن أجل مواصل��ة الحف��اظ على صحة وس��المة
الجمي��ع خالل ش��هر رمض��ان وبنا ًء عل��ى توصيات
الفريق الوطن��ي الطبي للتصدي لفي��روس كورونا
(كوفي��د ،)19-تقرر بدءاً من ي��وم الخميس  7مايو
السابعة مساء ما يلي:
السماح باستئناف عمل المحال التجارية والصناعية
التي تقدم س��لع ًا أو خدمات مباشرة للزبائن شرط
اتباع االشتراطات التالية:
 ارتداء األقنعة وكمامات الوجه من قبل العاملينومرتادي هذه المحال التجارية.
 تقليل عدد الموجودين بالمنشأة ومنع االكتظاظفي المحالت مع ترك المسافة الكافية.
 االلتزام بالتعقيم المس��تمر لهذه المحالت وفقإرشادات وزارة الصحة.
 تنظيم االنتظار خارج المحالت وفق تدابير التباعداالجتماعي حسب إرشادات وزارة الصحة.
توجيه القط��اع الخاص من قبل الجه��ات المعنية
باتباع ما يلي:
 مواصلة تطبيق العمل من المنزل قدر المستطاع. مواصل��ة تقليل ع��دد العم��ال المتواجدين قدرالمستطاع في األقسام والمكاتب مع مراعاة تدابير
التباعد االجتماعي.
 مواصل��ة تقلي��ل ع��دد المس��تخدمين لوس��ائلالمواصالت الخاصة بالعمال من قبل الشركات.
 استمرار إغالق دور الس��ينما وكل صاالت العرضالتابعة لها.
 استمرار إغالق المراكز الرياضية الخاصة وصاالتالتربي��ة البدني��ة الخاصة وبرك الس��باحة الخاصة
واأللعاب الترفيهية الخاصة.
 استمرار اقتصار أنشطة جميع المطاعم والمرافقالس��ياحية وأماكن تقديم األطعم��ة على الطلبات
الخارجية والتوصيل.
 -استمرار إغالق مقاهي الشيشة واقتصار أنشطتها

اليوم

التاريخ
الخبر

جهة النشر

الصفحة
العدد

الرابط اإللكتروني

عل��ى تقدي��م األطعمة فقط م��ن خ��الل الطلبات
الخارجية والتوصيل.
 استمرار إغالق الصالونات. استمرار وقف بعض اإلجراءات والخدمات الصحيةغير الطارئة بالمؤسسات الصحية الخاصة.
 -االستمرار في تخصيص أول ساعة من فتح محالت

األغذي��ة والتموين لكبار الس��ن والنس��اء الحوامل
فقط لتقليل المخالطة.
 اس��تمرار منع التجمعات ألكثر من  5أشخاص فياألماكن العامة واستمرار االلتزام بالبقاء في المنزل
بقدر المستطاع والخروج للضرورة فقط.
 -إلزام كافة المواطنين والمقيمين بارتداء األقنعة

بيانات الخبر

وكمامات الوجه في األماكن العامة.
وأكدت اللجنة التنس��يقية أن صحة وس��المة كافة
المواطني��ن والمقيمين أولوية يت��م الحفاظ عليها
عبر ما يتم اتخ��اذه من إج��راءات احترازية وتدابير
وقائية يس��هم فيه��ا الجميع بوعيه��م والتزامهم
التام.
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 187إصابة جديدة
بـ«كورونا» ..وتعافي  18حالة
كش��فت وزارة الصح��ة ع��ن تس��جيل  41حال��ة قائمة
جدي��دة بفي��روس كورونا (كوفي��د )19منه��ا  34حالة
لعمالة وافدة ،و  3ح��االت لمخالطين لحاالت قائمة ،و
 4ح��االت قادمة من الخارج .وبهذا يبلغ إجمالي الحاالت
المكتشفة أمس  187حالة جديدة ،بعد اإلعالن سابق ًا
عن تس��جيل  146حالة قائمة جدي��دة منها 127حالة
لعمال��ة وافدة ،و18حال��ة لمخالطين لح��االت قائمة،
وحال��ة واح��دة قادم��ة من الخ��ارج ضمن خط��ة إجالء
المواطنين وبلغ اجمالي الحاالت المتعافية 18حالة.

تنسيقية «فينا خير»
تعقد اجتماعها األول
عقدت لجنة تنسيق الجهود القائمة في الحملة الوطنية
«فينا خير» اجتماعها األول برئاس��ة الدكتور مصطفى
الس��يد األمي��ن الع��ام للمؤسس��ة الملكي��ة لألعم��ال
اإلنس��انية رئي��س لجنة تنس��يق الجه��ود القائمة في
الحملة الوطنية «فينا خي��ر» وذلك عن طريق االجتماع
عن بعد.
وأش��اد األعضاء باالهتم��ام الكبير ال��ذي يوليه حضرة
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة عاهل
الب��الد المف��دى الرئيس الفخ��ري للمؤسس��ة الملكية
لألعم��ال اإلنس��انية لحفظ صحة وس��المة المواطنين
والمقيمي��ن ف��ي المملكة ،والمب��ادرات الكبي��رة التي
أطلقها جاللة الملك المفدى ،لحفظة س��المة البحرين
وجمي��ع من عليها م��ن المواطني��ن والمقيمي��ن ،منذ
بداي��ة ظهور هذا الوباء حيث وضع س��المة الجميع على
رأس األولوي��ات ،وأمر بتخصيص ميزانية كبيرة لحماية
اإلنسان واالقتصاد الوطني من هذا الوباء.

القبض على أجنبية
حرضت على ممارسة
أعمال منافية لآلداب
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«النواب» يوافق على تعديل «قانون الغرفة»
تغطية :مريم بوجيري

أق��ر مجل��س الن��واب مش��روع ًا بقان��ون
يه��دف إلى الح��د من التصرفات المش��ينة
الت��ي صدرت مؤخ��راً ،والت��ي أدت لتعطيل
اجتماعات مجل��س إدارة الغرف��ة ،وضمان
حض��ور التج��ار البحرينيي��ن ،وت��م وض��ع
ضمان��ات للمادة تس��مح بتظل��م الممثل

القانون��ي ،وأن تعديل توزيع عدد األصوات
المس��تحقة للعضو يضع في االعتبار نسبة
مس��اهمة الش��ركات ف��ي النات��ج المحلي،
ودورها ف��ي تحريك عجل��ة االقتصاد وخلق
وظائ��ف للبحرينيي��ن ،بحيث يمن��ح العضو
عدداً من األصوات حس��ب رأس��ماله الصادر

والمقي��د بالس��جل التجاري بش��كل متدرج
ُ
وعلى أسس حس��ابية واضحة وعادلة وذلك
بتعدي��ل بعض أح��كام المرس��وم بقانون
رقم ( )48لس��نة 2012م بشأن غرفة تجارة
وصناع��ة البحرين ،المرافق للمرس��وم رقم
( )99لسنة 2019م.

زينل يتهم «الصناعة» بالهيمنة
على «الغرفة» ..والزياني :ال وقت للمهاترات
اته��م النائ��ب يوس��ف زين��ل وزارة الصناعة
والتجارة والسياحة باإلصرار لفرض هيمنتها
عل��ى غرفة تجارة وصناع��ة البحرين ومجلس
إدارتها البقائها دائرة ملحقة بها.
واعتب��ر أن التعديالت الواردة ضمن مش��روع
قانون الغرفة لم تمس عدداً من المواد التي
تض��ع الغرفة تحت رحم��ة الوزارة متس��ائ ً
ال
عن مدى نفع التعديل الذي غير اإلش��راف إلى
رقابة ومن الرقابة إلى التنسيق.
ورف��ض وزي��ر الصناع��ة والتجارة والس��ياحة
مداخل��ة زينل أثناء مناقش��ة مش��روع قانون
التعدي��ل على قان��ون غرفة تج��ارة وصناعة
البحري��ن ،معتب��راً أن م��ا ج��اء على لس��انه
ً
جمل��ة وتفصي ً
ال .وق��ال ممتعض ًا:
مرف��وض
«ال نسعى لبس��ط هيمنتنا على الغرفة أو أي
أحد آخر ،هذا ال��كالم مرفوض وأعتبره إهانة
ش��خصية لي ولوزارتي ،فدورنا دعم ومساندة
ولي��س س��يطرة ،فالحكومة وال��وزارة تكنان
االحت��رام للقطاع الخ��اص وتعترف��ان بدور
الغرف��ة اعتراف ًا كام�� ً
ال وش��رعي ًا وتام ًا وهي
تمثل القطاع الخاص وترعى مصالحه».
وأكد أن صيغة القانون رفعت بالتوافق التام

من قبل جمي��ع األطراف المش��تركة موضح ًا
أن ال��وزارة أول م��ن يب��ادر بدع��م القطاعات
بكام��ل أحجامها س��واء صغيرة أو متوس��طة
أو كبي��رة إل��ى جان��ب دعم االقتص��اد وليس
تأليب فئة على األخ��رى ،وقال« :ال نرضى أن
تك��ون الغرفة تحت رحمتن��ا أو أي طرف آخر،
وتقدي��راً الس��تقالليتها تم تصحيح إش��راف
الوزي��ر على الغرف��ة ضمن القان��ون الحالي،
وعلي��ه تك��ون هناك عالق��ة تنس��يقية بدل
اإلش��راف نظراً للعامل المشترك بين الوزارة
والغرفة كش��ريكين أساس��يين ف��ي القطاع
االقتصادي ويجب أن يكون هناك همزة وصل
بي��ن الحكومة والقطاع الخاص الس��تمرارية
ووضوح العم��ل» ،مؤكداً احترام اس��تقاللية
الغرفة من خ��الل القبول بتخفيف دور الوزارة
م��ن دور إش��رافي إل��ى دور تنس��يقي لتعزيز
التشاور والتعاون فض ً
ال عن الرقابة.
وطالب الوزي��ر النواب بض��رورة التركيز على
الجهود الحالي��ة التي تقوم به��ا الدولة من
خ��الل توحي��د الصف��وف والتكات��ف في هذه
الظروف معتبراً أنه ال وقت للمهاترات واألخذ
وال��رد فالعالم أجمع يم��ر بمرحلة اقتصادية

صعبة يجب االستعداد لها.
من جانب آخر بين أن انتخابات  2018شهدت
أكبر حضور للغرفة وكان بها تنافس��ية عالية
وعدالة وشفافية ومساواة ،مؤكداً عدم وجود
هيمن��ة على التصوي��ت بانتخاب��ات الغرفة،
خصوص ًا أن نس��بة األصوات كانت عالية جداً
تمثل وعي ًا ومش��اركة من قبل أعضاء الغرفة
خصوص ًا أنها مرت في سنوات سابقة بعزوف
كبير ولكنها اآلن تمضي بفاعلية أكبر وتقوم
بجهود في الوقت الحالي.
وأوض��ح الزيان��ي ،أنه ال يمكن ألي مؤسس��ة
نفع عام حس��ب الدس��تور أن تك��ون عائمة،
ال ب��د من أن تك��ون هناك جهة م��ن الدولة
تش��رف عليها وس��تظل الوزارة مس��اءلة عن
الغرفة ،ولكن هناك فصل بين قرارات الغرفة
اإلداري��ة أو التنفيذي��ة عن السياس��ة العامة
التي تنتهجها الغرفة س��واء داخلي ًا أو خارجي ًا
فهي تمثل البحرين في نهاية المطاف.
وأردف« :ال نحب التدخل كحكومة في اإلشراف
والرقابة والتدقيق ف��ي األمور الداخلية فهي
تابع��ة لق��رارات الجه��از التنفي��ذي ومجلس
اإلدارة وعليها رقابة من الجمعية العمومية.

اقتراحات مستعجلة

أكد مدير عام اإلدارة العامة للمباحث واألدلة الجنائية،
أن شرطة مكافحة اإلتجار بالبشر وحماية اآلداب العامة،
تمكنت من القبض على امرأة « 26عاما» تحمل جنسية
أجنبية ،إث��ر قيامه��ا بالتحريض على ممارس��ة أعمال
منافية ل��آداب العامة ،مقابل مبال��غ مالية ،من خالل
نشر صور غير أخالقية على مواقع التواصل االجتماعي.
وأوض��ح أن��ه بعد تلق��ي معلومات بهذا الش��أن ،تمت
مباش��رة أعمال البح��ث والتح��ري ،والتي أس��فرت عن
تحديد هويتها والقبض عليها.
وأشار مدير عام اإلدارة العامة للمباحث واألدلة الجنائية
جار اتخ��اذ اإلجراءات القانونية الالزمة ،تمهيداً
إلى أنه ٍ
إلحالة المقبوض عليها إلى النيابة العامة.

اتخاذ إجراءات صارمة وسريعة ضد
الشركات المتالعبة بحقوق العمال
البحرينيين في ظل ظروف «كورونا»
دعم سجالت السياحة
والسفر والحج والعمرة

فتح التسجيل لتعويض المتضررين من
«كورونا» تعويضًا مجزيًا على أن يشمل
أصحاب الصاالت الرياضية والصالونات
الرجالية والنسائية
تخفيض أسعار البنزين
والجازولين بمختلف أنواعها

زيادة التعويضات المقدمة من تمكين
ألصحاب المؤسسات الصغيرة ومتناهية
الصغر لتغطية مصروفاتهم التشغيلية

اإلسراع في صرف معونات وتعويضات
التعطل بحيث ال تتجاوز شهرًا من
تسجيل العاطل في سجل وزارة العمل

 :تعديل قانون «الغرفة»
نجيبي لـ
يؤكد التوافق بين بيت التجار والحكومة
موزة فريد

أكد النائ��ب األول لرئيس مجلس إدارة غرف��ة تجارة وصناعة
البحرين خال��د محمد نجيبي ،أن موافق��ة مجلس النواب على
مش��روع قانون بتعديل قان��ون الغرفة وإحالت��ه إلى مجلس
الش��ورى ،يؤكد التوافق بي��ن الغرفة والحكوم��ة التي تقوم
بالتنس��يق المس��تمر مع الغرفة لمصلح��ة االقتصاد الوطني
وتفهم المجلس التش��ريعي لدور الغرفة في تنمية االقتصاد
الوطني.
وأض��اف ل�«الوط��ن» ،أن «الغرفة» س��تظل الممث��ل الوحيد
لجمي��ع قطاع��ات األعمال بالمملك��ة الذي يعبر ع��ن آرائهم
ويحمي مصالحهم وفق ًا للقانون.

وعبر عن أمله بأن يكون تعديل قانون الغرفة بداية مس��يرة
جدي��دة لحض��ور أقوى وأفض��ل لغرفة البحري��ن لتنفيذ رؤية
البحرين االقتصادية  ،2030في العهد الزاهر لحضرة صاحب
الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البالد المفدى،
وذلك اس��تكما ًال لتاريخه��ا الممتد ألكثر م��ن  8عقود ،حيث
تعتب��ر من أقدم الغرف في المنطقة ومن أعرق المؤسس��ات
الديمقراطي��ة عل��ى المس��توى العرب��ي ،منوه�� ًا باس��تمرار
االنتخابات فيها والتي لم تتوقف منذ العام  1939وحتى اآلن.
وأك��د النائ��ب األول لرئي��س الغرف��ة ،أنه في ظ��ل الظروف
اإلقتصادي��ة الراهن��ة التي تم��ر بها المملكة س��تظل كافة

بيانات الخبر

الش��ركات والمؤسس��ات الصغيرة والمتوس��طة والمتناهية
الصغر أعضاء بالغرفة ،الفت ًا إلى أن الغرفة هي مظلة للقطاع
الخاص بالمملكة تدافع عنهم بالتنس��يق المس��تمر والدائم
مع الحكومة الرشيدة.
وأض��اف نجيبي أن هوية الغرف��ة الجديدة كان من المفترض
أن يتم إطالقها وسط حفل كبير يقام احتفاء بهذه المناسبة،
إال أنه في ظ��ل الظروف الراهنة والمس��تجدات التي تمر بها
المنطق��ة ودول العالم ،ارتأى مجلس إدارة الغرفة عدم إقامة
أي احتفالي��ة به��ذه المناس��بة وإط��الق الهوية في وس��ائل
التواصل اإلجتماعي والصحافة المحلية.

اليوم
«األعلى للقضاء» :تدشين خدمة
التاريخ
الخبر الدعاوى الشرعية بجميع درجاتها إلكترونيًا
رفع

أعلن رئي��س محكم��ة التمييز نائب
رئي��س المجل��س األعل��ى للقض��اء
المستش��ار عب��داهلل البوعيني��ن عن
تدشين خدمة رفع الدعاوى الشرعية
بجمي��ع درجاته��ا إلكتروني ًا بش��كل
كامل ،وذلك في إطار تنفيذ مبادرات
التحول اإللكتروني في قطاع العدالة.
وثم��ن البوعينين الدع��م المتواصل
للمجل��س األعل��ى للم��رأة برئاس��ة
صاحبة السمو الملكي األميرة سبيكة
بنت إبراهي��م آل خليفة قرينة عاهل
الب��الد المف��دى ،لمب��ادرات تطوير
المنظوم��ة القضائي��ة والعدلي��ة
الخاصة باألسرة ،وهو ما كان له دور
في صنع منجزات بارزة على مس��توى

جهة النشر

الصفحة
العدد

الرابط اإللكتروني

الخدمات القانونية المقدمة لألسرة
وفق�� ًا أله��داف المس��يرة التنموي��ة
الش��املة بقي��ادة حض��رة صاح��ب
الجالل��ة المل��ك حمد بن عيس��ى آل
خليفة عاهل البالد المفدى.
من جانبه ،قال وزير العدل والشؤون
اإلس��المية واألوق��اف الش��يخ خال��د
ب��ن علي آل خليف��ة ،إن إطالق خدمة
رف��ع الدع��اوى الش��رعية إلكتروني�� ًا
سيس��هم في رف��ع كف��اءة الخدمات
القضائي��ة والعدلي��ة المقدم��ة
لألس��رة ،وتيس��ير اإلج��راءات أم��ام
المحامين والمتقاضي��ن ،معرب ًا عن
ش��كره وتقديره لهيئ��ة المعلومات
والحكوم��ة اإللكترونية لم��ا تقدمه

م��ن دع��م مس��تمر إلنج��از التحول
اإللكترون��ي العدلي ،مثمن�� ًا العمل
المتميز الذي تقوم به إدارات الوزارة
وبخاصة نظم المعلومات ،والمحاكم،
والتنفيذ ،والتي استطاعت بالتعاون
الوثي��ق م��ع الحكوم��ة اإللكتروني��ة
تدش��ين هذه الخدمات التي تش��كل
تح��و ً
ال جذري ًا في مس��ار تطور قطاع
العدال��ة ،بم��ا يواك��ب االتجاه��ات
الحديث��ة ف��ي المجالي��ن القضائ��ي
والعدل��ي م��ن خالل االس��تفادة من
الوسائل التكنولوجية لما توفره من
سرعة وتقليل للوقت والجهد.
إلى ذل��ك ،ذكر نائب رئيس المجلس
األعل��ى للقضاء أن الب��دء في تطبيق

هذه الخدمة س��يتيح إل��ى جانب رفع
الدع��اوى الش��رعية ،تقدي��م جمي��ع
المذكرات والطلبات خالل كل مراحل
الدعوى ،لتش��مل أول درجة ،ومرحلة
االس��تئناف ،وتقديم الطع��ون أمام
محكم��ة التمييز ،وص��و ً
ال إلى إصدار
األح��كام ،م��ع مراع��اة توف��ر كاف��ة
الضمانات القضائية المقررة قانو ًنا
في هذا الشأن.
وأش��ار نائب رئيس المجلس األعلى
للقضاء إلى أنه بإطالق هذه الخدمة
تصب��ح منظومة المحاكم الش��رعية
وكذلك محكم��ة التنفيذ الش��رعية،
متاحة إلكتروني ًا بشكل كامل ،وذلك
ب��دءاً من رف��ع الدعوى حت��ى مرحلة

خالد نجيبي

تنفيذ األحكام القضائية الش��رعية،
حيث ت��م تدش��ين خدم��ات التنفيذ
اإللكترونية منذ العام .2015
ولف��ت البوعيني��ن إل��ى أن النظ��ام
اإللكترون��ي لرفع الدعاوى الش��رعية
وكذلك المدنية والتجارية والعمالية
واإليجاري��ة بجمي��ع درجاته��ا يقوم
بإرسال اإلعالنات القضائية لألطراف
بمواعيد انعقاد الجلس��ات واستماع
الشهود أو أية إجراءات أخرى ،هذا إلى
جانب تقدي��م المذك��رات وتبادلها،
وتقدي��م الطلب��ات ومتابعته��ا
إلكتروني ًا ،بما يتيح خيار عدم الحاجة
لحض��ور الجلس��ات ف��ي ح��ال ارتأى
األطراف ذلك.
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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

«مساحيق تجميل»
باألدبيات واآليات واألحاديث!!

المسلسالت
الخليجية الساخنة

فيصل الشيخ
alshaikh.faisal@gmail.com

@f_alshaikh

أخطر أنواع البشللر هو من ُينظر بالمبللادئ واألخاقيات وكذلك
الديللن عبللر اآليللات القرآنيللة واألحاديللث الشللريفة ،ثم تجد
ممارساته كلها تتناقض مع ما يدعيه وينصح الناس به.
هللذه النوعية أخطر علللى المجتمع من كل أنللواع الضرر ،وهم
أخطللر على مواقع العمللل إن وجدوا فيها ،بل تخيلللوا لو كانوا
أصحللاب قرار فيهللا ،لللكان تأثيرهم «شللنيع ًا» قللد يفوق في
تداعياته وضرره على البشر اآلخرين فيروس «كورونا» نفسه.
هذه النوعية هللي التي «تطوع» المبللادئ واألخاقيات ،وحتى
آيات القللرآن وتعاليم الديللن للتخدم ما تقوم بلله من أفعال،
فمث ً
ا «الفسللاد اإلداري» الذي يمارسللونه يتعللارض تمام ًا مع
مللا ينص عليه الدين من «أمانة» و«نزاهة» و«عدالة» ،لكنهم
يبررون هذا بأنه «حسللن إدارة» بالنسللبة لهم طبع ًا ،فيما هو
عكللس ذلك تمام ًا ،هو «سللرقة» و«اسللتبداد» و«ظلم» ،وعلى
هذا النمط أمثلة أخرى.
«التشدق» باألخاقيات ،وباألقوال المأثورة ،وباآليات القرآنية،
وباألحاديث الشللريفة ،كلها أصبحت مثل «مساحيق التجميل»
لدى هذه النوعية من البشر ،الذين يظهرون عكس ما يبطنون
بالللكام فقللط ،ألنهللم يظهرونلله كله مللن خللال أفعالهم
وتصرفاتهم.
منهم من يحاول التنظير على المجتمع ،من يحاول إيهام الناس
بأنه قيادي من الطراز الرفيع ،ملهم خطير لبقية الناس ،شخص
عارف وفاهم بكل األمور ،وأن الناس سيحققون النجاح وسيبرزون
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إن هللم اتبعوا منهجلله ولحقوا بلله ومجدوه وهللوا للله ،بينما
الحقيقة هو من يسللعى لتحطيمهم ووضللع العراقيل أمامهم،
ومن سيحقر شأنهم ،إن لم يتحولوا ألتباع» و «طبالة» له .هذه
نوعية خطيرة من البشللر موجودة ومنتشللرة في أوسللاطنا ،بل
هم يشكلون ظاهرة عالمية أيض ًا ،لكن في عالمنا العربي تجد
منهم أعداداً مهولة.
مثال آخر ،إحدى الشللخصيات المؤثرة في اإلعام وفي وسللائل
التواصل االجتماعي على المسللتوى العربللي ،دائم ًا ما يتغنى
باألدبيات واألقوال الشللهيرة ،دائم ًا ما يتحدث عن السلوكيات
القويمة ،تصادف لقائي به في أحد المؤتمرات ،وبعد السللام
والتحيللة والتعارف ،أخذت أالحظ سلللوكياته من بعيد ،وأحاول
مقاربتهللا مع «تنظيراته» علللى الناس ،ودعواتلله لهم التباع
«األدبيللات واآليللات واألحاديللث» ،فهالنللي ما رأيللت ،إذ رأيت
النقيض ،شللخص ًا متعجرف ًا متعالي ًا ،يسللتهزئ بالبشر ،خاصة
ممللن أرادوا التصوير أو الحديث معلله باعتباره «ملهم ًا لهم»،
هنللا أدركت بللأن ما كان يضعه أمام الكاميرات ليسللت سللوى
«مساحيق تجميل» باستخدام األدبيات واآليات واألحاديث.
في عديد من المواقع ،في أعمالنا ،في مجتمعنا ،في الشاشللات
أمامنللا ،سللتجدون كثيللراً ممللن يتجملللون ويضعللون هللذه
المسللاحيق ،ممن يسللتغلون األدبيات واآليات واألحاديث وكل
قول جميل ومؤثر لل«يخدعوا» الناس ،وليقدموا أنفسللهم لهم
بصورة «كاذبة» تمام ًا ،فا تقعوا فريسة لهؤالء «الزائفين».

هل العالم جاهز للهجوم على «كورونا»؟!

فريد أحمد حسن
@fa re e d b i n e s a

fareedbinesa@gmail.com

السللؤال الذي يتنامى هذه األيام بسللبب ما تناولته بعض المسلسللات
التلفزيونية الخليجية التي أعدت لشللهر رمضان المبارك وتحظى بنسللبة
مشللاهدة عالية هو لماذا يسللعى البعض إلى التطبيع مع إسللرائيل؟ وهو
سللؤال محق ومنطقي ،يقابله سؤال محق ومنطقي أيض ًا وينبغي أن يطرح
بقللوة كذلللك هو لماذا ال يتم السللعي إلى التطبيع مع إسللرائيل؟ هذا هو
جوهر ما يدور بين مشاهدي تلك المسلسات.
مللا تطرحه الدراما الخليجية صار موضوع حديث رمضان هذا العام في كل
العالم ،وبسللببها انقسم المشاهدون قسمين ،األول يرفع صوته بالسؤال
صراحة عن لماذا ال نطبع مع إسللرائيل التي هللي اليوم دولة قوية ارتبط
اسللمها بالعلم والمعرفة والتطور؟ والثاني يرفع صوته بالسللؤال عما إذا
كان من المنطق والعدل أن يضيع العرب كل الجهد الذي بذلوه على مدار
العقود السبعة الماضية وقبول التصالح مع العدو؟
األول يعتبر ما يراه طريق ًا لحل القضية الفلسللطينية ونثر بذور االستقرار
في المنطقة والتفرغ للتنمية والبناء والتطور ويتيح الفرصة للفلسطينيين
كي يعيشوا كما يعيش اآلخرون وكما ينبغي أن يعيشوا ،والثاني يعتبر أن
مجرد التفكير في هذه الخطوة يعتبر خيانة للقضية الفلسللطينية وبداية
مرحلة تصفيتها وشطب فلسطين من خارطة العالم .األول يعتبر خطوته
تعاملل ً
ا مللع الواقع ،والثانللي يعتبر مثل هللذه الخطوة استسللام ًا وظلم ًا
لفلسطين.
سللؤال التطبيع يصنف دائم ًا في خانة األسللئلة الصعبة والصادمة والتي
يرى البعض أنه ينبغي أال تطرح أي ًا كانت األسباب وعبر أي طريق بينما يرى
البعض اآلخر ما يخالف هذا ،لكنه في النهاية سؤال مهم ،والواقع وتطورات
األحداث في المنطقة يفرضان طرحه بقوة وبجرأة رغم حساسلليته ،فعدم
طرحه ال يعني أن القضية الفلسطينية في خير وفي مأمن.
المثير في األمر هو أن كل هذا يقال وكله تسبب في التنافر بين مشاهدي
ومتابعي تلك المسلسات بينما ال تزال تعرض ،ولم يتبين بعد ما يرمي
إليه كتابها وصانعوها.

د .ظافر محمد العجمي
@Z4alajmi

لقللد قتلت العالللم وهو يواجلله فيروس
كورونللا تناقضاتلله ،فهو ال يعللرف ماذا
يريد؟ هل يقاوم أم يستسلللم أم يهاجم؟
فقللد كنا في موقف الدفاع أمام الجائحة،
متخندقيللن بالحجر المنزلي ،وأسلللحتنا
متوفرة وسهلة ال تتعدى النظافة وعدم
التمللاس مللع العللدو .وقد ظهللر مؤخراً
أن فيللروس كورونللا قللد خفف من سللير
جحافللله ،أو على األقل انسللاق الهجمات
المتوحشللة األولى منه ،فوجللد البعض
أنها فرصة لشللن هجللوم معاكس على
فيروس كورونا ،بعودة الحياة لطبيعتها
وتحريللر الرهائللن من الحجر ثللم تحييد
الوباء وعزله فللي منطقة القتل والقضاء
عليلله ،أما بعدم توفير ماذات إنسللانية
حاضنللة له ،أو بتدميللره بالعقارات التي
بدأ إنتاجها.
لكللن عمليللة الهجللوم لتحقيللق هللدف
تكتيكي بشفاء المصابين أو استراتيجي
بعللدم عودة الوباء مسللتقب ً
ا تحتاج إلى

جهللود ضخمللة ،فالهجوم علللى فيروس
كورونا يجب أن يشتمل على شق دفاعي
فللي مرحلللة مللا مللن التنفيذ ،كمللا أن
المهاجم -كمللا في العسللكرية -طالب
بتفوق  1-3ضد المدافع ،كما يجب تقدير
إن كان سيكون هجوم ًا مفاجئ ًا أو هجوم ًا
مدبراً يتللم على مراحل ،فهل قام العالم
وسللط االرتبللاك الجاري حاليلل ًا بإجراءات
ما قبل المعركللة كالتحضير الكامل ،ثم
االقتحللام بكوادر طبيللة مؤهلة ،يتبعها
التطهير ثم إعللادة التنظيم بعد فوضى
الهجوم ومخلفاته!
يشللهد التاريللخ أن الحروب تسللهم في
دفللع عجلللة الممارسللات واالبتللكارات
الطبيللة ،وفللي تقديرنللا أن الهجللوم
علللى فيللروس كورونللا مطلللوب عبللر
طللب الحللروب أو المعللارك والصراعات،
« ،»Battlefield medicineفالمشتركات
بين طللب األوبئة وطب الحللروب كثيرة،
منها كثرة اإلصابات الجماعية وتشابهها

وحدوثهللا فجللأة ،وتكون االسللتعدادات
لتلقللي اإلصابات علللى عجللل ،كما يتم
بنللاء مستشللفيات ميدانيللة ومخيمللات
ومحاجر بنفس سللرعة ونسللق ما يحدث
في الحروب .وقد طور طب الحروب مبادئ
يمكن االستعانة بها ،فصحيح أن للجميع
الحق في العاج لكن األولوية في العاج
بيللد الطبيب ،لللذا هناك نظللام التمييز،
والتصنيللف ،لكللن األهم تأهيللل الكوادر
بدورات للفريق الطبي والفريق المساند.

* بالعجمي الفصيح:
فللي كل تراجيديا البد من وجود شللرير،
فللإذا كان فيللروس كورونللا هو «سلليل
العللرم» المدمللر ،فالحجر الصحي «سللد
مأرب» ،وبيتك «مملكة سبأ» السعيدة.
ويحللك ،هللل مللن الضللروري أن تكتمل
المأساة ،ألنك تريد أن تكون فأراً؟!
* كاتب وأكاديمي كويتي

باختصار
الدراما الخليجية ..عمليات

تجميل ووجوه غير طبيعية..بيانات الخبر

اليوم

التاريخ
الخبر

فواز العبداهلل
@faawaaz

لن أتحدث حول مضمون ما تقدملله الدراما الخليجية ،فالوقت
ال يزال مبكراً للحكم على األعمال ،ولكن سللأتحدث عن ما ليس
بحاجة إلللى االنتظار ،سللأتحدث عن اإلزعاج والتلللوث البصري
الللذي يصيبنللا كمشللاهدين لفنانات طالللت وجوههن معدات
أطباء التجميل وحولتها إلى مسللوخ مشوهة حتى بتنا ال نفرق
بين فنانة وأخرى بسبب تشابه المامح المكتنزة بأبر وعمليات
حولتهن إلى كرات منتفخة الوجوه.
لألسف ما نشللاهده على شاشات الفضائيات ألشباه بشر لعبن
في مامحهن وعبثن في تفاصيلهن ،فإبرة في الشفاه تلحقها
إبللرة الخدود وإبللرة تحت الجفون لتصل إلى المشللاهد بصورة
نهائية أقرب إلى االشمئزاز والقبح.
ال أعلللم لمللاذا ال يحترم كبللار الفنانات تاريخ ًا وسللن ًا أعمارهن
ويرضللون بمظهرهللن مهما كان ،مللع العلم بللأن مظهرهن
الطبيعللي أجمللل ممللا أصبللح عليه بعللد النفللخ والتجميل بل
والتشللويه إن صح التعبير ،المدهش في األمر أن هؤالء مدعي
الفن يظهرن عبر أدوارهن بدور القدوة والمثل األعلى ويقدمن

جهة النشر

الصفحة
العدد

الرابط اإللكتروني

Fawaz_al_abdulla@hotmail.com

النصائللح والعبللر والمواعظ ولكن نسللين بأن فاقد الشلليء ال
يعطيلله ،وهن فقللدن ثقتهن بأنفسللهن عبر تلللك العمليات
فكيف لنا أن نثق في من اليثق هو بنفسه ونعتبره قدوة؟ األمر
األكثر دهشللة هو لجوء صغار الفنانات سللن ًا إلى تلك العمليات
من باب التغيير وتجديد المظهر.
شخصي ًا بدأت استشعر فقدان ثقة المشاهدين ببعض فناناتنا
الخليجيات بسللبب ما يفعلونه بأنفسهن ،فمع منغصات الحياة
لسنا بحاجة إلى أشباه بشر يقفن أمامنا خاصة خال هذا الشهر
الفضيل يسللتعرضن جمالهن الصناعي الصالح لفترة محدودة
وسللرعان ما سيزول ،ليكشللف بعد زواله عن بقايا أنثى حاولت
تغطية النقص الذي تشللعر به عبر نفللخ بعض المواقع وقطع
بعللض النتللوءات وصباغة بعض الجوانب وكأنهللا تحولت إلى
سلعة يتم ترميمها مع بداية كل عام.
فللي الختام هديتي لللكل من قام بتلللك العمليات هللي مرآة،
وبعدها ستعرفون كم قاسى وعانى المجتمع الذي فرض عليه
أن يتحمل طلتكم عليه عبر الشاشات...

حبر جاف
أتمتة العمليات!..
محمد ناصر لوري
@mohammed_lori

Mohammed.lori@gmail.com

كانت هيئللة المعلومات والحكومللة اإللكترونية تسللعى جاهدة لتحويل
العمليللات الحكوميللة للبوابللة الوطنيللة لتسللهيل الوصول إلللى مختلف
المعلومللات والخدمللات الحكوميللة للمواطنين ،والتي تكللون فيها جميع
الخدمللات التللي يحتاجها المواطللن دون االضطللرار للذهاب إلللى الجهة
وزحام مروري وضيللاع وقت وجهد للمواطن
زحام بشللري
الحكومية وخلق
ٍ
ٍ
وللموظف الحكومي الذي يمكنه إنهاء المعاملة عن طريق البوابة الوطنية
بكل سهولة.
كانت العديد من الجهات تقللاوم التحول التكنولوجي واالنتقال للخدمات
اإللكترونية بحجج واهية ال يتسع المقام لذكرها ،وذلك كان بسبب االعتياد
على طوابير االنتظار والشللعور الوهمي باإلنجاز لما ينتهي اليوم مع إنهاء
احتياجات كل هذه الطوابير.
ولكن مع جائحة فيروس كورونا وتوجيه اللجنة التنسلليقية بقيادة صاحب
السللمو الملكي ولي العهد بضرورة التباعد االجتماعي وتقديم الخدمات
اإللكترونيللة ،تحولت الكثير من الخدمات الحكومية إلى خدمات إلكترونية
سلسللة تنهيها في دقائق معللدودة دون االضطرار للخضوع لمزاج موظف
ال يمللر بيوم جيللد كي يعقد عليللك العملية البسلليطة ،أو تمر في سلللم
بيروقراطي طويل وهي ال تحتاج إال لضغطة زر.
ومللن األمثلة البسلليطة والتي كانت سللتحل أزمللة كبيرة هللي الخدمات
اإلسللكانية التي كانت تتطلللب موعداً عن طريق مركللز االتصال الوطني
ومن ثم لقاء مع الموظف الذي يراجع المسللتندات المطلوبة والتي تحتاج
إلى وقت طويل لتجهيزها ومن ثم إدخال معلوماتك في النظام واالنتظار
للحصول علللى الموافقة ،وكل ذلك يحدث لخدمللة تعد من أهم الخدمات
التي تقدمهللا الدولة للمواطنين وهي الخدمة اإلسللكانية ،والتي تحولت
بكل ساسللة لخدمة إلكترونية متميزة ترفع فيها جميع المستندات ومن
ثم تأتيك الماحظات بالقبول أو الرفض عن طريق البريد اإللكتروني دون
الحاجة ألي اتصال بشري ودون الخضوع للمزاجية العربية.
كذلللك أبدى المحامون سللعادتهم مللن نظام رفع الدعللاوى الجديد الذي
اختصر الكثير من المعامات الورقية واإلجراءات التي ال تسللمن وال تغني
مللن جوع للتحول لخدمللة إلكترونية سللريعة تتيح للمحامللي تقديم كل
طلباته دون الحاجة للذهاب إلى المحكمة واالنتظار والبحث عن المعنيين
ومن ثم الدفع لدى شخص آخر والعبث في دائرة مغلقة.
وهنللاك العديد من الخدمات األخرى التي كان مقدموها يرفضون بشللكل
كلي تحولها لمعاملة إلكترونية خشللية خسارتهم لنفوذهم أو لشعورهم
الوهمي بأهميتهم عندما يصرح معاملة أو يرفضها أو يطرب أذنه بسماع
الرجاء والخضوع لتمرير المعاملة ،إال أن فيروس كورونا لم يكن من ضمن
حساباتهم التي «تلخبطت» بعد أن باتت العملية سلسة جداً دون الحاجة
لوجود موظف يعطلها.
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اضرب الحديد
حام
وهو
ٍ
سوسن الشاعر
@ s a ws a n a l s h a er

حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البالد المفدى حفظه اهلل ورعاه ،مع سمو الشيخ ناصر بن حمد ،وسمو الشيخ خالد
بن حمد في صورة جماعية أثناء ممارسة رياضة الخيل ،نشرها سمو الشيخ ناصر على حسابه في االنستغرام

محمود الطبالوي..
نقيب قراء القرآن بمصر في ذمة اهلل
نعت دار اإلفتاء المصرية عبر حس��ابها الرس��مي ف��ي «تويتر» ،الثالثاء،
نقيب قراء ومحفظي القرآن الكريم الش��يخ محم��د محمود الطبالوي عن
راض بقضاء
عم��ر ناهز  85عام ًا .وقالت الدار في التغريدة« ،ننعى بقلب ٍ
اهلل الق��ارئ الش��يخ محمد محمود الطبالوي نقيب ق��راء ومحفظي القرآن
الكري��م في مص��ر» .وولد الطبالوي ،في  14نوفمب��ر من عام  ،1934في
قرية ميت عقبة بمحافظة الجيزة ،والتحق باإلذاعة المصرية قارئ ًا للقرآن
الكريم في فترة الس��تينيات .كما يعرف بأنه من أشهر المقرئين الذين
يتم دعوتهم إلحياء المناس��بات الدينية ومراسم العزاء ،إال أنه توقف عن
القراءة في السنوات األخيرة بعد تدهور حالته الصحية.
إل��ى ذلك نعى ش��يخ األزهر اإلمام األكبر د .أحمد الطيب ،الش��يخ محمود
الطبالوي ،مؤكداً أن الراحل عالمة بارزة في تاريخ الترتيل والتالوة.
وأضاف ش��يخ األزهر أن الش��يخ الطبالوي س��يظل يحتل مكانة كبيرة في
قلوب وعقول المسلمين ،وسيبقى صوته العذب مقصداً للجميع.

بيانات الخبر

اليوم

التاريخ
الخبر

جهة النشر

يذكر أن محمد الس��عاتي ،المتحدث باسم النقابة ،كان قد أشار في بيان
صحافي ،إلى أن التفاصيل الخاصة بالعزاء سوف تعلن الحق ًا.

الصفحة
قتل «كورونا» بالمايكروويف فأحرق أمواله
أراد
العدد

الرابط اإللكتروني

كشف موظف في أحد البنوك األمريكية أن عميال
أتلف مئات الدوالرات بوضعها في المايكروويف
من أجل تعقيمها وقتل فيروس كورونا.
ونش��ر موظف البنك لقطات فيديو ،وهو يضحك
مش��يراً إل��ى أن أح��د العم��الء حاول اس��تبدال
األموال التي اس��ودت واحترقت أجزاء منها بعد
محاولته تعقيمها من فيروس كورونا بواسطة
المايكرووي��ف .وق��ال الموظ��ف جيف��ري ديكر:
«أن��ا أعمل في بنك ،وقبل قليل جاء رجل وس��أل

عن إمكانية اس��تبدال بعض األم��وال المدمرة
ألن��ه وضعها ف��ي المايكرووي��ف لقتل فيروس
كورونا».
ورفع ديكر مجموعة م��ن الدوالرات أمام كاميرا
الهات��ف الذك��ي وق��د ب��دت بالفعل مس��ودة
ومحترقة ،وأظهرت اللقط��ات دوالرات محترقة
م��ن فئ��ة ال��دوالر الواح��د والخمس��ة دوالرات
والعش��رين دوالراً ،بحس��ب ما ذك��رت صحيفة
الصن البريطانية.

s.alshaeer@gmail.com

كم بلغ عدد (البالوي) التي تكشفت بفضل زيادة جرعة نشاط األجهزة
الحكومية وبفضل تعاون المواطنين معها هذه األيام؟
مخازن ومس��تودعات بها مواد منتهي��ة الصالحية كنا نأكلها وال ندري
منذ متى ،اهلل وحده العالِم كم بقيت متس��ترة وهذا الس��م نأكله نحن
وأبناؤن��ا؟ ومخازن بها س��لع محتكرة اهلل العالِم كم مرة مارس��ت هذه
المس��تودعات لعب��ة تخزين الس��لع ورفعت األس��عار علينا ال من ش��ح
المواد إنما من جريمة احتكارها؟ وكم بلغت أضرار المساكن المخالفة
لقان��ون اإليجار وحجم العمالة المخالفة علينا وعلى مناطقنا الس��كنية
على بيئتنا وصحتنا وأمن منازلنا بال حل رغم الش��كاوى المتكررة؟ وكم
بل��غ عدد المطاعم التي تعمل في بيئ��ة قذرة وبها مخالفات صحية ال
تحصى تقدم الطعام لتلك العمال��ة وربما أيض ًا لمواطنينا؟ و ..و ..و..
وكلها جرائم كانت مسترخية وهي ترتكب في بلدنا ويعيش مجرموها
في بحبوة من العيش والرقابة كانت عنها مرتخية وغافلة  ...والرقابة
هنا تش��ترك فيها ع��دة جهات حكومية حس��ب االختصاص ،فال نحمل
جهة واحدة وزرها ،لذلك جزى اهلل الس��يدة كورونا ألف خير التي أجبرتنا
عل��ى أن نعمل بذم��ة ونتع��اون ،مواطنين وحكوم��ة ،فنظفت كورونا
ومسحت وكشفت ماذا كان تحت السجادة منذ سنوات.
نحن بحاجة إلى إعادة تش��غيل من جديد حكومة ومواطنين (ريستارت)
لنضع ش��عار «جودة الحياة» أمام ناظرينا من اآلن فصاعداً ،فإذا كانت
الظروف قد أجبرتنا على تنظيف وتعقيم أيدينا فإنها أجبرتنا أيض ًا على
تنظيف البلد من المخالفات والمخلفات.
نس��تطيع أن نبدأ بوضع معايير جديدة للخدمات المقدمة تلزم صاحب
الخدم��ة بمتطلباته��ا م��ن عمالة م��ن نوعية خدمة أو نوعية س��لعة
يبيعها لنا ،وهذا س��يغير خارطة الس��وق تمام ًا ومعها ستتغير شروط
استقدام العمالة وشروط السجالت وشروط األنشطة التجارية ،ولدينا
الفرصة مواتي��ة اآلن وربما لن تتكرر ،وهذا يحت��اج تعاون ًا وزاري ًا على
أعلى مس��توى يجل��س اآلن ويضع خطة زمني��ة مجدولة تعيد تخطيط
السوق من جديد.
هناك مناطق مأس��اوية ال تتوفر فيها أدنى متطلبات الحياة النظيفة أو
الصحية دع عنك الحياة الكريمة ،بها مس��اكن وبها مطاعم وبها ورش
وكراجات مع�� ًا مختلطة مع بعضها البعض ،ه��ذه يجب أن توضع لها
خط��ة زمنية مجدولة إلعادة تأهيلها من جدي��د وتحدد بلون أحمر ثم
ل��ون برتقالي إلى أن نضع عليها اللون األخضر أي صالحة لالس��تهالك
اآلدمي .هناك سلع وخدمات في السوق ال تنتمي لعالم الجودة معاييرها
أقل بكثير من المفروض وتش��كل خطراً على المستهلك ،تحتاج لمسح
وجرد وتنظيف السوق منها.
(وعل��ى طاري المس��تهلك) كان��ت ومازالت دائرة صغي��رة بال حول وال
ق��وة يتصل به��ا المتضرر فتق��دم له نصائح ال تس��من وال تغني من
ج��وع ،ولوال دعم الوزارة لها في هذه الفترة نتيجة الظروف الحرجة لما
تمكنت من اتخاذ آلية س��ريعة وحاس��مة لضب��ط المخالفات واألمثلة
على عجزها كانت كثيرة ومازالت خارج ما يتعلق بكورونا!!
البحري��ن بإمكانها أن تك��ون دولة نموذجية ف��ي المنطقة فع ً
ال فكل
المقومات موجودة عندنا نحتاج إلى أجهزة حكومية (مصحصحة) معنا
ومتعاونة م��ع بعضها البعض ،وال يغفل عن أداء أعضائها أبداً ال من
الرئي��س وال من النواب وال من الصحاف��ة ،ونحتاج أن تعترف الحكومة
بأخطائه��ا وبمش��اكلنا وتق��ر به��ا وتب��دأ اآلن بوضع خط��ة اإلصالح
الحقيق��ي .لقد كس��بت الحكومة ثق��ة كبيرة في الش��هرين الماضيين
بقراراتها الش��عبية الهامة التي ساعدت بها المواطن على اجتياز هذه
المرحلة الحرجة وآخرها ما أصدره سمو رئيس الوزراء الشيخ خليفة بن
سلمان بتأخير أقساط اإلسكان لستة شهور ،بمعنى أن الحكومة تملك
رصيداً شعبي ًا كبيراً اآلن يؤهلها للقيام بحركة إصالح كبيرة تنظف بها
البل��د وتعيد من خاللها ترتي��ب األمور من جدي��د والمواطنون كلهم
س��يكونون معكم داعمي��ن لخطواتكم ،فال تضيع��وا الفرصة واضرب
حام.
الحديد وهو ٍ

مخادعون يستغلون أزمة «كورونا»
لالحتيال على محبي الحيوانات
يس��تغل مخادع��ون عل��ى اإلنترنت ف��ي بريطانيا تفش��ي
فيروس كورون��ا في البالد ،لتحقيق أرب��اح عبر بيع حيوانات
أليفة «غير موجودة» .وأش��ار تقرير نش��رته «سكاي نيوز»
إلى أن محتالين على اإلنترنت استغلوا أزمة كورونا كذريعة
إلقناع العمالء المتأثرين باإلغالق الكلي بالدفع مسبق ًا قبل
السماح لهم برؤية أو استالم الحيوانات األليفة التي يودون
شراءها .وقالت الشرطة إنه خالل الشهرين الماضيين فقدت
 669ضحية أكثر من  282ألف جنيه إسترليني ،بعد التفاعل
مع إعالنات وهمية على وسائل التواصل االجتماعي.

التوجيهات الملكية منظومة عمل في مواجهة “كورونا”

جـــالـــة الـــعـــاهـــل يــتــلــقــى شــكــر وزيـــــر الــداخــلــيــة

المنامة  -بنا

تلقى عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة برقية شكر واعتزاز من وزير
الداخليــة الفريــق أول الركــن الشــيخ راشــد بــن عبــدهللا آل خليفة رفــع فيها باألصالة عن نفســه

ونيابة عن منتســبي وزارة الداخلية بأخلص مشــاعر الشــكر وعظيم اإلمتنان على ما تفضل به
جاللتــه مــن إشــادة وشــكر بجهــود مختلــف قطاعــات وزارة الداخلية فــي حفظ أمن واســتقرار

الوطن ،وحماية منجزاته ومكتسباته الحضارية.
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وأكد وزير الداخلية في برقيته أن رجال شرطة

في رسالتنا الشرطية اإلنسانية النبيلة.

الملك السامية في حث جميع مؤسسات الدولة

جاللتـــه بمنســـوبي وزارة الداخليـــة ،الذيـــن

البحرين يدركون ثمرة جهود وتوجيهات جاللة
فـــي التصـــدي لفيـــروس كورونـــا ()19-COVID

ضمن منظومة عمل وطنية محكمة اإلجراءات،
متكاملة األداء  ،مجســـدة أرقي معاني الوطنية
في البـــذل والعطـــاء ،مؤكدين لجاللتـــه أن أمن

البحريـــن وتكاتف شـــعبها ،ووحدتهـــم الوطنية

ً
محافظا للمصرف المركزي
مجد ًدا ..المعراج

هي األساس الراســـخ في عملنا ،والمبدأ الثابت

المنامة  -بنا

خليفــة ،مرســوم رقــم ( )22لســنة  2020بتجديــد تعييــن محافــظ

مصرف البحرين المركزي ،جاء فيه:
المادة األولى:

البحريـــن المركـــزي ،وذلك لمدة 5

سنوات.

المادة الثانية:

تضاعفـــت ســـعادتهم ،وإزدادت هممهـــم ،وهـــم

يـــؤدون واجباتهم في توفيـــر األمن المجتمعي،

مســـتلهمين العزيمـــة من جاللتـــه مؤدين عملهم
اإلنســـاني والوطنـــي بهمـــة وطنيـــة عاليـــة،

معاهديـــن جاللتـــه أن يكونـــوا عنـــد حســـن ظن

جاللته وعلى السمع والطاعة.

جاللة الملك

إيمان الدوسري وكيال وحمد بن سلمان وكيال مساع ًدا للتجارة

صــدر عــن عاهــل البــالد صاحــب الجاللــة الملــك حمد بن عيســى آل

يُ جـــدد تعييـــن رشـــيد محمـــد
ً
محافظـــا لمصـــرف
المعـــراج

وأعرب الوزير عن شـــكره لجاللة الملك؛ إلشادة

والسياحة.

المنامة  -بنا

على رئيس مجلس إدارة مصرف

صـــدر عـــن عاهـــل البـــالد صاحـــب

الجاللـــة الملـــك حمد بن عيســـى آل

البحريـــن المركـــزي تنفيـــذ هـــذا

خليفـــة ،مرســـوم رقـــم ( )20لســـنة

المرســـوم ،ويُ عمـــل به مـــن تاريخ

 2020بتعيين وكيل ووكيل مساعد

صـــدوره ،ويُ نشـــر فـــي الجريـــدة

فـــي وزارة الصناعـــة والتجـــارة

الرسمية.

المادة الثالثة:

والسياحة ،جاء فيه:

المادة األولى:
عين إيمان أحمد حســـن الدوســـري
ُت َ
ً
وكيـــال للـــوزارة لشـــؤون التجـــارة
فـــي وزارة الصناعـــة والتجـــارة

المادة الثانية:

علـــى وزيـــر الصناعـــة والتجـــارة

عيـــن الشـــيخ حمـــد بـــن ســـلمان بن
يُ َ
ً
وكيـــال مســـاعدًا
خليفـــة آل خليفـــة

المرســـوم ،ويُ عمـــل بـــه مـــن تاريـــخ

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة.

الرسمية.

للتجـــارة المحليـــة والخارجيـــة فـــي

والســـياحة تنفيـــذ أحـــكام هـــذا
صـــدوره ،وينشـــر فـــي الجريـــدة

سمو محافــظ الجنوبيــة يشيـد بالتعـاون مع األجهـزة األمنيـة
تعزيــز منــع التجمعــات وتكثيف دور الرقابــة بجميع مناطــق المحافظة
المنامة  -وزارة الداخلية

وخالل االجتماع ،تابع ســـمو المحافظ،

دور الرقابـــة المروريـــة ،متابعـــا ســـموه

تهـــدف إلى توعيـــة المجتمع ،حيث أكد

ترأس محافظ الجنوبية ســـمو الشـــيخ

اســـتعدادات مديريـــة الشـــرطة للعشـــر

الترتيبات التنســـيقية لضمان انسيابية

األواخر من الشهر الفضيل وعيد الفطر

الحركـــة المروريـــة فـــي بعـــض الطـــرق

ســـموه حرص المحافظة على الشـــراكة

المبـــارك ،مـــن حيـــث اتخـــاذ اإلجراءات

الحيوية بالمحافظة ،كشـــارع مشـــتان،

والتدابيـــر األمنيـــة الالزمـــة بخصـــوص

وشـــارع الرفاع ،وشارع ماجد بن ناصر

تعزيـــز منـــع التجمعـــات وتكثيـــف دور

النعيمي بالرفاع الغربي ،مشـــيدا سموه

الرقابـــة فـــي كافـــة مناطـــق المحافظة،

بالـــدور الـــذي تقـــوم بـــه اإلدارة العامـــة

خليفـــة بـــن علي بـــن خليفـــة آل خليفة،
اجتمـــاع اللجنـــة األمنيـــة “عـــن بعـــد”،
بحضور عدد مـــن الضباط األعضاء من
ممثلي مختلف األجهزة األمنية.
وفـــي مســـتهل االجتماع ،أشـــاد ســـموه

حفاظا على سالمة المواطنين.

للمرور من سرعة استجابة.

المثمـــر بيـــن مختلـــف األجهـــزة األمنية

وأكـــد ســـمو الشـــيخ خليفة بـــن علي آل

ومن جهة أخرى ،استمع سمو المحافظ

والمحافظة في تجهيز المنشآت للعمالة

خليفـــة أن التعـــاون والتنســـيق القائـــم

إلـــى عـــرض اإلدارة العامـــة للمباحـــث

الوافدة.

مـــع اإلدارة العامـــة للمـــرور يعـــزز مـــن

واألدلة الجنائية حـــول المبادرات التي

بجهـــود التعـــاون والتنســـيق المشـــترك

سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة آل خليفة مترأسا اجتماع اللجنة األمنية “عن بعد”

والتعاون فـــي تلك المبـــادرات الهادفة،
خالل الفترة المقبلة.
من جهتهم ،أعرب الحضور عن شكرهم
وتقديرهم لسمو الشيخ خليفة بن علي
آل خليفـــة علـــى المتابعـــة والتواصـــل
المســـتمر في إبراز العمل المشـــترك في
مختلـــف البرامـــج والمبـــادرات األمنية
المشتركة.

“تنسيق جهود فينا خير” تعقد اجتماعها األول

اســـتـــعـــراض مـــهـــمـــات الــلــجــنــة وآلــــيــــة الـــعـــمـــل الــمــشــتــرك

ضاحية السيف  -المؤسسة الملكية لألعمال اإلنسانية

عقـــدت لجنة تنســـيق الجهود القائمة

الصحة العالمية.

اجتماعها األول برئاســـة األمين العام

برئاسة رئيس الوزراء صاحب السمو

فـــي الحملـــة الوطنيـــة “فينـــا خيـــر”

للمؤسســـة الملكية لألعمال اإلنسانية
رئيس لجنة تنســـيق الجهـــود القائمة
فـــي الحملـــة الوطنيـــة “فينـــا خيـــر”

مصطفـــى الســـيد ،وذلـــك عـــن طريق

االجتماع عن بعد.

الملكـــي األميـــر خليفة بن ســـلمان ال
الوطنـــي للتصـــدي لوبـــاء كورونـــا

عقدت اللجنة الثقافية بجمعية المحامين البحرينية أمسية قانونية

النائـــب األول لرئيس مجلس الوزراء

“األنمـــــــــــــاط الشخصيـــــــــــــة للمحامي” ،قدمها دكتور القانون الدولي

بقيادة ولي العهد نائب القائد األعلى

البـــالد صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمد

بـــكل جد الحتواء ومنع انتشـــار وباء

الفخري للمؤسســـة الملكيـــة لألعمال
اإلنســـانية لحفـــظ صحـــة وســـالمة

المواطنيـــن والمقيميـــن فـــي مملكـــة
البحريـــن ،والمبـــادرات الكبيـــرة التي

أطلقهـــا جاللة الملك ،لحفظة ســـالمة

مملكة البحرين وجميع من عليها من

اليوم

المواطنيـــن والمقيميـــن ،منـــذ بدايـــة

ظهور هذا الوباء حيث وضع ســـالمة

التاريخ

مملكة البحرين على رأس األولويات،
وأمـــر بتخصيـــص ميزانيـــة كبيـــرة

الخبر

لحمايـــة اإلنســـان واالقتصاد الوطني
مـــن هـــذا الوبـــاء ،لتكـــون البحريـــن

رائدة في التصدي لوباء كورونا على

جهة النشر

المســـتوى العالمي وأكســـبها الســـمعة
الطيبة واإلشـــادة الدولية من منظمة

الصفحة
العدد

الرابط اإللكتروني

عباس إبراهيم

خليفـــة ،وما يقوم بـــه فريق البحرين

وخـــالل االجتمـــاع أشـــاد األعضـــاء

بـــن عيســـى آل خليفـــة ،الرئيـــس

األنماط الشخصية لـ ”المحامين” في أمسية إلكترونية

مثمنيـــن الجهـــود الحثيثـــة للحكومة

صاحب الســـمو الملكي األمير سلمان

باالهتمـــام الكبيـــر الـــذي يوليه عاهل

محمد الذوادي

نورة إبراهيم

شعبان علم الدين

عن بعد عبر برنامج التواصل االجتماعي (اإلنستغرام) تحت عنوان
ومــدرب التنميــة القانونيــة شــعبان علــم الديــن والدكتــورة نــورة

بـــن حمـــد آل خليفـــة والـــذي يعمـــل

كورونـــا (كوفيـــد  )19فـــي المملكـــة،
عبـــر تطبيـــق كافـــة المعاييـــر الدولية

واإلجـــراءات االحترازيـــة لمواجهـــة
الفيروس.

مشـــيدين بمبادرة ممثل جاللة الملك
لألعمال اإلنســـانية وشـــؤون الشباب
مستشـــار األمـــن الوطنـــي رئيـــس

مجلـــس أمنـــاء المؤسســـة الملكيـــة

لألعمال اإلنسانية سمو الشيخ ناصر
بن حمد آل خليفة بإطالق حملة فينا
خير ودعم سموه الكبير لهذه الحملة.
كما أشـــاد األعضـــاء بالتجاوب الكبير
الـــذي أبـــداه المواطنـــون والمقيمـــون

والشـــركات والمؤسســـات مع الحملة
الوطنيـــة “فينـــا خيـــر” لدعـــم الجهود
الوطنيـــة للتصـــدي لوبـــاء كورونـــا،

إبراهيم المدرب الدولي المعتمد ،وأدارها المحامي محمد الذوادي.
لجنة تنسيق الجهود القائمة في الحملة الوطنية “فينا خير” تعقد اجتماعها األول

حيث بلغ مجموع المساهمات المالية

خيـــر” من أجلهـــا ،كما تم اســـتعراض

بيانات الخبر

فـــي الحملـــة أكثـــر مـــن  100مليـــون

دوالر فيمـــا بلغ عدد المســـاهمين من

األفراد أكثر من أربعين ألف مســـاهم
وأكثـــر مـــن خمســـمائة مؤسســـة ،مما

قدم صـــورة ونموذجا متميزا للعطاء

والتالحم المجتمعي.

مـــا تـــم تنفيـــذه مـــن المهـــام وأهـــم

االحتياجات الواجب توفيرها للفئات
والجهات المســـتفيدة ،والتأكيد على
أهمية وضـــع المرئيـــات والمقترحات

الخاصـــة بكل جهة عضـــو في اللجنة
واإلســـراع فـــي تنفيـــذ التوجيهـــات

كمـــا اســـتعرض األعضـــاء خـــالل

الســـامية بأعلـــى مســـتوى مـــن الدقة

“فينـــا خير” والمهـــام المناطة باللجنة

واالســـتعانة بالمتطوعين مـــع أهمية

االجتمـــاع أهـــداف الحملـــة الوطنيـــة

والجهات المستفيدة من عملها وآلية
العمـــل المشـــترك بين جميـــع الجهات

المشـــتركة من أجل تحقيق األهداف
الســـامية التـــي انطلقـــت حملـــة “فينا

والكفـــاءة من خالل العمل المشـــترك
مراعـــاة جميع المعاييـــر واإلجراءات
الصحية واالحترازيـــة في الخدمات
التي تحتاج إلى لقاءات مباشـــرة مع
الجمهور.

وذكـــر المحاضـــران أن الكثيـــر
مـــن الدراســـات توصلـــت إلـــى

أن األشـــخاص الذيـــن يحققـــون

درجـــة كبيـــرة مـــن إدراك الـــذات

يتمتعـــون بالســـعادة ويحققـــون
نجاحـــات أكثـــر من أولئـــك الذين

يفتقـــدون ذلك ،وأن إدراك الذات
ّ
يمكـــن النـــاس مـــن بنـــاء حياتهم
ِ
واطن قوتهـــم ومواجهة
حـــول مَ

التحديات بصورة أفضل.

وأوضحـــا أنـــه وإن كانـــت نظرية

وتقييم  ،Discبعيدة عن المجال
القانوني على المســـتوى النظري،
إال أنهـــا علـــى المســـتوى العلمـــي

شديدة االرتباط بمهنة المحاماة.

وأشـــارا إلـــى أن النظرية قســـمت
الصفـــات الســـلوكية إلـــى أربعـــة
أنمـــاط ،تمثلـــت فـــي (القيـــادي،
المؤثر ،المعبر ،والمفكر).
وتنـــاول المحاضـــرون كل نمـــط
مـــن حيـــث الصفـــات اإليجابيـــة
والســـلبية

وكيفيـــة

تجـــاوز

الســـلبيات لـــكل نمـــط ،كمـــا قدما
خطـــة توزيـــع األدوار لمكتـــب
المحامي وفق األنماط الشخصية
لـــكل فرد مـــن أفراد فريـــق العمل
لتحقيق تفاعل أكبر والنجاح في
التواصـــل مـــع العمـــالء والســـادة
القضاء وكافة المتعاملين معهم.

إشادة بما يتمتع به سموه من حكمة
ورؤية موضوعية إزاء مختلف القضايا

السفير الكويتي أثنى على جهود الحكومة
في رعايتها أبناء الكويت بالبحرين
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سمو رئيس الوزراء :تاريخ طويل وممتد من العالقات بين البحرين والكويت
االرتــــقــــاء بـــمـــجـــاالت الـــتـــعـــاون نــحــو آفـــــاق تـــخـــدم الــمــصــالــح الــمــشــتــركــة
المنامة -بنا

لـــدى اســـتقبال ســـموه ســـفير دولـــة
الكويت الشـــقيقة لدى مملكة البحرين،
أكـــد رئيـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو
الملكـــي األميـــر خليفـــة بـــن ســـلمان ال
خليفـــة ،أن مملكـــة البحريـــن ودولـــة
الكويـــت يجمـــع بينهمـــا تاريـــخ طويـــل
وممتـــد مـــن العالقـــات المتميـــزة التـــي
ترتكـــز علـــى أســـاس متين مـــن المحبة
التي أرساها اآلباء واألجداد.
وأشاد سموه بما يشهده مسار العالقات

أمير الكويت يتمنى
لسموه موفور الصحة
والعافية ومزيدا من
االزدهار للمملكة

الثنائيـــة بيـــن البلديـــن الشـــقيقين مـــن
تطـــور وازدهـــار مســـتمر فـــي شـــتى
القطاعـــات ،بمـــا يؤكـــد حـــرص البلدين
علـــى الوصـــول بمســـتوى التعـــاون إلى
اآلفاق التي تخدم المصالح المشتركة.
وكان صاحـــب الســـمو الملكـــي رئيـــس
الـــوزراء قـــد اســـتقبل في قصر ســـموه
بالرفـــاع أمـــس ،ســـفير دولـــة الكويـــت
الشـــقيقة لـــدى مملكة البحرين الشـــيخ
ثامـــر جابـــر األحمـــد الصبـــاح ،حيـــث
أكـــد ســـموه عمـــق عالقـــات التعـــاون
بيـــن البلديـــن الشـــقيقين فـــي مختلـــف
المجاالت.

سمو رئيس الوزراء

وخالل اللقاء ،نقل سفير دولة الكويت

البحريـــن وشـــعبها مزيـــدا مـــن التقـــدم

دوام النماء والرخاء.

مواقف أمير الكويت
عززت مكانة بالده
بمختلف المحافل
اإلقليمية والدولية

األخوة والمحبـــة والتعاون بين البلدين
الشـــقيقين ،مشـــيدًا بما يتمتع به سموه

مـــن حكمـــة ورؤيـــة موضوعيـــة تجـــاه

مختلف القضايا اإلقليمية والدولية.

ونوه بالجهود التـــي تقوم بها الحكومة
برئاســـة صاحـــب الســـمو الملكي رئيس
الـــوزراء فـــي رعايـــة أبنـــاء الكويت في
مملكـــة البحريـــن ،ومـــا تحظـــى بـــه من

قيادته الحكيمة.

اهتمـــام وتقديـــر مـــن ســـموه ،يعكـــس

الشـــقيقة إلـــى ســـموه تحيـــات وتقدير

واالزدهـــار ،فيمـــا كلفـــه ســـموه بنقـــل

أخيـــه صاحـــب الســـمو الشـــيخ صبـــاح

تحياتـــه وتقديـــره ألخيـــه أميـــر دولـــة

وأشـــاد ســـموه بمواقـــف أميـــر دولـــة

األحمـــد الجابـــر الصبـــاح أميـــر دولـــة

الكويت وأخيه ســـمو ولي العهد وأخيه

الكويـــت الشـــقيقة التـــي أســـهمت فـــي

مـــن جانبـــه ،أعـــرب الشـــيخ ثامـــر جابر

عمـــق العالقات التاريخيـــة بين البلدين

الكويـــت الشـــقيقة وتمنياتـــه لســـموه

ســـمو رئيس مجلس الـــوزراء وتمنيات

تعزيز مكانة بالده في مختلف المحافل

بموفـــور الصحـــة والعافيـــة ولمملكـــة

ســـموه لدولة الكويت وشـــعبها الشقيق

االقليميـــة والدولية ،وبما تشـــهده دولة

والتقدير لصاحب السمو الملكي رئيس

توســـيع مجـــاالت التعـــاون مـــع مملكـــة

الكويـــت مـــن نهضـــة وتطـــور فـــي ظل

لـــكل مـــا يســـهم فـــي توطيـــد عالقـــات

البلدين والشعبين الشقيقين.

األحمـــد الصبـــاح عـــن جزيـــل الشـــكر

الشـــقيقين ،مؤكـــدا حـــرص بـــالده على

الـــوزراء علـــى اهتمـــام ســـموه ودعمـــه

البحريـــن بمـــا يعود بالنفـــع والخير على

وزير الخارجية يتسلم أوراق اعتماد عدد من السفراء الجدد

مــــشــــيــــدًا بــــعــــاقــــات الـــــصـــــداقـــــة الـــــوطـــــيـــــدة بــــيــــن الــــبــــحــــريــــن ودولــــهــــم

وزير الخارجية متسلما نسخا من أوراق اعتماد سفير جمهورية بيالروس عبر االتصال المرئي

ويتسلم نسخا من أوراق سفير جمهورية القمر المتحدة

ويتسلم نسخا من أوراق اعتماد سفير جورجيا

ويتسلم نسخا من أوراق اعتماد سفير جمهورية تشيلي

المنامة  -وزارة الخارجية

الدوليـــة ،والشـــيخة رنـــا بنـــت عيســـى آل

عبدهللا ســـفيرا لجمهوريـــة القمر المتحدة

أوراق اعتمـــاد الســـفير أنـــدري لوتشـــينوك

متمنيا لهـــم التوفيق
بالســـفراء المعينيـــن،
ً

ســـعادتهم بتقديـــم نســـخة مـــن أوراق

تسلم وزير الخارجية عبداللطيف الزياني،
ً
نســـخا مـــن أوراق اعتمـــاد عـــدد
أمـــس،

فقد تسلم نسخة من أوراق اعتماد السفير

الرياض.

األكـــوادور معينـــا لـــدى مملكـــة البحريـــن

أوراق اعتماد السفير فاختانغ جاوشفيلي

مملكة البحرين والمقيم في أبوظبي.
وتســـلم وزيـــر الخارجية ً
أيضا نســـخة من

مشـــيدًا بعالقات الصداقـــة الوطيدة التي

تربـــط مملكة البحريـــن بدولهـــم والجهود

البحريـــن إلى وزيـــر الخارجية ،مشـــيدين

ســـفيرا لجمهوريـــة تشـــيلي معينـــا لـــدى

مختلف المجاالت ،بما يعود بالخير والنفع

مـــن ســـفراء الـــدول المعينين لـــدى مملكة

البحرين ،عبر االتصال اإللكتروني المرئي،
بمشـــاركة الشـــيخ عبـــدهللا بـــن أحمـــد آل

خليفـــة ،وكيـــل وزارة الخارجية للشـــؤون

خليفة ،وكيل وزارة الخارجية.

رافائيـــل فينتيميـــال ســـفيرا لجمهوريـــة

والمقيم في القاهرة.

كمـــا تســـلم وزيـــر الخارجيـــة نســـخة مـــن

أوراق اعتمـــاد الســـفير الحبيـــب عبـــاس

معينا لـــدى مملكـــة البحريـــن والمقيم في

وتســـلم وزير الخارجية كذلك نســـخة من
ســـفيرا لجمهوريـــة جورجيـــا معينـــا لـــدى

مملكة البحرين والمقيم في الرياض.

كمـــا تســـلم وزيـــر الخارجيـــة نســـخة مـــن

ســـفيرا لجمهوريـــة بيـــالروس معينـــا لدى

أوراق اعتمـــاد الســـفير جـــورج دكرت بهنا

مملكة البحرين والمقيم في أبوظبي.

وأعـــرب وزيـــر الخارجيـــة عـــن الترحيـــب

بيانات الخبر
مجلس طلبة “البوليتكنك” يثني على األساتذة “بفيديو شكر”

والنجـــاح فـــي مهامهـــم الدبلوماســـية،

المشـــتركة لتعزيـــز تلـــك العالقـــات فـــي

ويحقق المصالح المشتركة للجميع.

مـــن جانبهـــم ،عبـــر الســـفراء المعينين عن

اعتمادهـــم كســـفراء معينيـــن لـــدى مملكة

بتطـــور عالقـــات الصداقة والتعـــاون التي
تربـــط دولهم مع مملكـــة البحرين ،معربين

عن تطلعهم إلـــى مزيد من النماء والتقدم
في مســـار العالقات التـــي تربط دولهم مع

المملكة.

سفيرنا لدى جاكرتا يتواصل مع بحرينيين بإندونيسيا

اليوم
رئــيــس “األمــــنــــاء” يــشــيــد بــالــمــبــادرة ويــعــتــبــرهــا “هـــديـــة قيمة”
التاريخ
الخبر
مجلــس طلبــة كليــة البحريــن التقنيــة (بوليتكنــك البحريــن) وعبر
فــي بــادرة طيبــة ،قــام
حسابه على “االنستغرام” بتصميم شريط فيديو ،توجه من خالله نيابة عن جميع الطلبة
والعرفــانالنشر
بجزيــل الشــكرجهة
ألســاتذتهم وللبوليتكنك علــى الجهود الكبيرة التــي بذلوها في
سبيل استمرار الدراسة وتقديم المادة العلمية عبر التعليم االفتراضي بجودة عالية.
الصفحة
استحســـان ورضـــا
والقـــت هـــذه المبـــادرة
بمـــا يضمـــن حصـــول الطلبـــة علـــى الفائـــدة
الهيئـــة األكاديميـــة والتنفيذيـــة ،وفـــي ذلك
المرجـــوة ،فـــي ظل الظـــروف الراهنـــة التي
أمنـــاء البوليتكنـــك
رفـــع رئيـــس مجلـــس
دراسيا جديدًا في المملكة.
فرضت واقعً ا
العدد
ً
الشيخ هشام بن عبدالعزيز آل خليفة نيابة
وأثنـــى الشـــيخ هشـــام علـــى الجهـــود
عـــن جميـــع منتســـبي الكليـــة جزيل شـــكره
والمبـــادرات العظيمة التي يقوم بها أعضاء
اإللكتروني
الرابط
وتقديـــره لمجلس الطلبة علـــى هذه البادرة
الهيئـــة األكاديميـــة ،التي تكللـــت بفضل من

عدنان شيخو ،عددًا من االتصاالت

االطمئنان على ســـالمة المواطنين

فـــي جاكرتـــا لالطمئنـــان علـــى

واتخاذ كافـــة اإلجراءات والتدابير
ً
حفاظا علـــى صحتهم ،كما
الالزمـــة

بالمواطنيـــن تحيـــات عاهـــل البالد

عبداللطيـــف بـــن راشـــد الزيانـــي،

البوليتكنـــك والتزامها بحصول طلبتها على

أســـاليب التدريـــس ،ما ســـاهم في سالســـة

األكاديميـــة ،كمـــا وأثبـــت فاعليـــة الخطـــة

بـــن عيســـى آل خليفـــة ،مؤكـــدًا

المتواجدين في أندونيسيا بالعودة

الكليـــة منـــذ نشـــأتها علـــى تضميـــن التعليم

مـــن اإلربـــاك فـــي صفـــوف الطلبـــة والهيئـــة

التحديات.

مدينة عيسى  -بوليتكنك البحرين

الشيخ هشام بن عبدالعزيز

الطيبـــة ،وهذه “الهديـــة القيمة” التي رفعت

هللا وتوفيقـــه بنجـــاح كبيـــر ،مؤكـــدًا حرص

اإللكترونـــي أو التعليـــم عـــن بعـــد ضمـــن

اإلدارة التنفيذيـــة ،وتحفيزهـــم لتقديـــم

التعليـــم بأعلـــى جـــودة متاحـــة ،إذ حرصت

االنتقـــال إلـــى التعليـــم االفتراضـــي ،والحد

مـــن معنويـــات الهيئـــة األكاديميـــة ،وكذلك

المزيد في ســـبيل ســـير العمليـــة التعليمية،

اإلســـتراتيجية للبوليتكنـــك فـــي مواجهـــة

المنامة  -وزارة الخارجية

فـــي إطـــار حـــرص ســـفارة مملكـــة

البحرين في جاكرتا على التواصل
مـــع

المواطنيـــن

المتواجديـــن

فـــي

البحرينييـــن
جمهوريـــة

إندونيســـيا وأســـتراليا والوقـــوف
علـــى احتياجاتهـــم ،أجـــرى ســـفير

مملكـــة البحريـــن لـــدى جمهوريـــة

إندونيســـيا محمـــد غســـان محمـــد

محمد غسان شيخو

الهاتفية مع المواطنين البحرينيين

المتواجدين خارج مملكة البحرين،

وقـــد نقـــل الســـفير خـــالل اتصالـــه

نقل السفير تحيات وزير الخارجية

صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمـــد

وتمنياتـــه للمواطنيـــن البحرينييـــن

اهتمـــام وحـــرص جاللتـــه علـــى

الى أرض الوطن سالمين معافين.

أوضاعهم.
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السماح باستئناف عمل المحالت التجارية والصناعية بشروط
ـورا متنوعة للتالحــم والتعــاون المجتمعــي بين أبنــاء الوطن
جســد صـ ً
ســمو ولــي العهــد :رمضــان األســرة ّ

سمو ولي العهد يترأس اجتماع اللجنة التنسيقية
المنامة  -بنا

أكــد ولــي العهــد نائــب القائــد األعلــى النائــب االول لرئيس مجلــس الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير ســلمان بــن حمد آل
اســتمرار بااللتــزام بالقرارات واإلجــراءات االحترازية
خليفــة أن مــا أبدتــه األســرة البحرينية في شــهر رمضان الفضيل من
ٍ

المتخــذة يعكــس الوعــي المجتمعــي الكبيــر الــذي يتمتــع به أبنــاء البحريــن المخلصيــن وحرصهم علــى رفد الجهــود الوطنية
المبذولــة للتصــدي لفيــروس كورونــا ( )COVID-19عبر استشــعارهم بالمســؤولية التي تقع عليهم في ظــل الظروف الراهنة،
ً
منوها بأهمية استمرار التزام الجميع باإلجراءات االحترازية والتدابير الوقائية من أجل الوصول للنتائج المرجوة ،وهو ما
يعوّ ل عليه فريق البحرين في تجاوزه للتحديات بكل عزم وعزيمة.

وقـــال ســـموه إن رمضـــان األســـرة

جســـد صـــورً ا متنوعـــة للتالحـــم
ّ
والتعـــاون المجتمعـــي القائـــم علـــى
القيـــم األصيلـــة المتجـــذرة بيـــن
أبنـــاء هـــذا الوطـــن الغالـــي ،فـــكل

ٌ
جـــزء منه
فـــردٍ في هـــذا الوطن هو

يمـــده بالقوة في ســـاحة المواجهة،
وبتكاتـــف

الجميـــع

إلزام المواطنين
والمقيمين بارتداء
الكمامات في
األماكن العامة

توجيه “الخاص”
لمواصلة تطبيق
العمل من المنزل
قدر المستطاع

استمرار اقتصار
أنشطة المطاعم
على الطلبات
الخارجية والتوصيل

استمرار وقف
بعض اإلجراءات
والخدمات الصحية
غير الطارئة

بـــدءا
ً
كورونـــا ( ،)COVID�19تقـــرر

االلتزام بالتعقيم المستمر لهذه

وعزيمتهـــم

سنحول كافة التحديات إلى فرص

يتم استثمارها في مواصلة مسيرة
مواجهة فيروس كورونا بما يحفظ
صحـــة وســـالمة كافـــة المواطنيـــن

والمقيمين في مملكة البحرين.

جـــاء ذلك لدى ترؤس ســـموه أمس
اجتمـــاع اللجنـــة التنســـيقية عـــن
بعـــد بحضور أعضـــاء اللجنة ،حيث

اســـتعرض الفريـــق الوطنـــي الطبي

للتصـــدي لفيـــروس كورونـــا )�CO
 )VID�19برئاســـة رئيـــس المجلـــس
األعلـــى للصحـــة الفريـــق طبيـــب

الشـــيخ محمد بن عبدهللا آل خليفة

تقريـــرً ا عن اإلجـــراءات االحترازية

والتدابير الوقائية التي تم اتخاذها
بمـــا يتماشـــى مـــع المســـتجدات

العالمية للفيروس.

ومـــن أجـــل مواصلـــة الحفـــاظ على

صحة وســـالمة الجميع خالل شـــهر

وبناء على توصيات الفريق
ً
رمضان
الوطنـــي الطبـــي للتصـــدي لفيروس

من يـــوم الخميس الموافـــق  7مايو

»

الصحة.

 2020في تمام الســـاعة الســـابعة ما
يلي:

السماح باســـتئناف عمل المحال

التجاريـــة والصناعيـــة التـــي تقدم
ســـلع أو خدمـــات مباشـــرة للزبائن

شرط اتباع االشتراطات التالية:
» ارتداء األقنعة وكمامات الوجه

من قبل العاملين ومرتادي هذه
المحال التجارية.

» تقليل عدد الموجودين بالمنشأة
ومنع االكتظاظ في المحالت مع
ترك المسافة الكافية.

مواصلة تخصيص أول ساعة من فتح محالت
األغذية والتموين لكبار السن والحوامل

المحالت وفق إرشادات وزارة

»

التباعد االجتماعي.
» مواصلة تقليل عدد المستخدمين
لوسائل المواصالت الخاصة

تنظيم االنتظار خارج المحالت

وفق تدابير التباعد االجتماعي
حسب إرشادات وزارة الصحة.

توجيـــه القطاع الخـــاص من قبل

الجهات المعنية باتباع ما يلي:

بالعمال من قبل الشركات.

» استمرار إغالق دور السينما وكل
صاالت العرض التابعة لها.

»

الخاصة وبرك السباحة الخاصة
واأللعاب الترفيهية الخاصة.

قدر المستطاع.

» مواصلة تقليل عدد العمال

األقسام والمكاتب مع مراعاة تدابير

استمرار إغالق المراكز الرياضية

الخاصة وصاالت التربية البدنية

» مواصلة تطبيق العمل من المنزل

المتواجدين قدر المستطاع في

الطلبات الخارجية والتوصيل.

»

استمرار اقتصار أنشطة جميع

المطاعم والمرافق السياحية

وأماكن تقديم األطعمة على

استمرار منع التجمعات ألكثر من 5
أشخاص باألماكن العامة

»

استمرار إغالق مقاهي الشيشة

واقتصار أنشطتها على تقديم

األطعمة فقط من خالل الطلبات

الخارجية والتوصيل.

» استمرار إغالق الصالونات.
» استمرار وقف بعض اإلجراءات

والخدمات الصحية غير الطارئة

بالمؤسسات الصحية الخاصة.

» استمرار منع التجمعات ألكثر
من  5أشخاص في األماكن العامة
واستمرار االلتزام بالبقاء في المنزل
بقدر المستطاع والخروج للضرورة
فقط.

» إلزام كافة المواطنين والمقيمين
بارتداء األقنعة وكمامات الوجه في
األماكن العامة.

وأكدت اللجنة التنسيقية أن صحة

وسالمة كافة المواطنين والمقيمين

» االستمرار في تخصيص أول ساعة

أولويـــة يتـــم الحفاظ عليهـــا عبر ما

لكبار السن والنساء الحوامل فقط

وتدابير وقائية يســـهم فيها الجميع

من فتح محالت األغذية والتموين

لتقليل المخالطة.

يتم اتخاذه من إجراءات احترازية
بوعيهم والتزامهم التام.

االلتزام بالبقاء في المنزل بقدر
المستطاع والخروج للضرورة

االستفادة من الكوادر الوطنية ذات الخبرة وتجاربهم في العمل اإلداري والمهني
بيانات الخبر

القضيبية  -مجلس الشورى

اليوم

أكـــد األميـــن العـــام لمجلـــس الشـــورى
أســـامة العصفـــور أهميـــة االســـتفادة من

التاريخ

الكـــوادر الوطنيـــة ذات الخبـــرة العاليـــة،
وتجاربهـــم فـــي مجـــال العمـــل اإلداري
والمهني ،مـــن خالل الـــدورات والبرامج

الخبر

التـــي تنظمهـــا األمانـــة العامـــة عـــن بُعد،
بمـــا يســـهم فـــي تنويـــع برامـــج التدريب

جهة النشر

ويعـــزز دور إدارات وأقســـام األمانـــة
العامـــة فـــي إدارة العمـــل المســـاند للدور

الصفحة

العصفور يؤكد أهمية االستفادة من الكوادر الوطنية ذات الخبرة العامة وتجاربهم في العمل اإلداري والمهني

التشريعي ألعضاء مجلس الشورى.جاء
ذلك علـــى هامش مشـــاركة األمين العام

العدد

صبـــاح أمس فـــي اللقـــاء الـــذي عقد عن
بُعد مـــع عضو مجلس الشـــورى الســـابق

اإللكتروني
الرابط
الرئيـــس التنفيذي لدار البـــالد للصحافة

ورئيـــس ديوان الخدمة المدنية الســـابق
والنشـــر والتوزيع أحمد البحر بمشـــاركة
األمنـــاء العاميـــن المســـاعدين ومـــدراء
اإلدارات ورؤســـاء األقســـام ومـــن فـــي

العصفور على هامش لقاء عن بعد مع البحر :األمانة
مستمرة في عملية التدريب والتطوير الوظيفي

الصعد التي يشـــملها عمل األمانة العامة
َ
منوهـــا بالخبرة الكبيـــرة التي
للمجلـــس،

المحاضـــرات واللقـــاءات التـــي يقدمهـــا،
منوهـــا بأهميـــة المحـــاور التـــي حـــددت

يمتلكهـــا البحـــر ،وحرصـــه علـــى عرضها

لمناقشـــتها خالل اللقاء عـــن بعد ،والتي

ولفـــت إلـــى أن رئيـــس مجلس الشـــورى

المجلس لرفع الكفاءة المهنية لمنتســـبي

مبادراتـــه وحرصـــه الدائـــم علـــى نقـــل

يأتـــي ذلـــك ،فيما تناول اللقـــاء عددا من

ونقلها لآلخرين.

حكمهم ،حيث بين األمين العام مساعي

ومتضمنـــة لعناصـــر اإلبـــداع الفنـــي ،بمـــا

األمانة العامة لمواصلـــة عملية التدريب

يســـهم في توفير الوقـــت والجهد ويعزز

علـــي الصالـــح يقـــدر عاليـــا للبحـــر

والتطويـــر الوظيفـــي لتكـــون مســـتمرة

مســـتوى الجـــودة فـــي األداء علـــى كافة

المعـــارف والخبـــرات للجميـــع ،من خالل

تأتـــي فـــي ســـياق الجهـــود التـــي يبذلها

األمانة العامة وصقل مهاراتهم.

المواقـــف اإلداريـــة التـــي تعكـــس أهمية

الدور اإلداري في تطوير العمل ،وتحفيز
الموظفيـــن لالرتقـــاء بدورهـــم وتقديـــم
المزيـــد مـــن المبـــادرات واألفـــكار التـــي
تساهم في خلق بيئة عمل واعدة ،فضالً
عـــن ســـبل تعزيـــز العالقـــة بيـــن اإلدارة
والموظفيـــن ،وتعزيز الوالء المؤسســـي،
وتحمل ظروف العمل ومتغيراته.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

شرايينهم تنبض بالحقد على البحرين
مـــن أخطـــر الظواهـــر المدانـــة في عالمنـــا العربي اليـــوم ظاهرة اإلعـــالم الموجه

والكاذب الذي يلقي بظله الثقيل على واقعنا ومجتمعنا ،وكانت وال تزال مملكة
البحرين هدفا لهذا اإلعالم المفبرك والتنظيمات ومن يقف خلفها بأدوار الخيانة

المفضوحة بحق الوطن ،ومازالت هناك أصوات أسيرة لألوهام واألمراض ،وإذا
أردنـــا تفحص تركيبها فإننا نجدها مجـــردة من الوطنية ومكبلة بأغالل الخيانة

وممارسة شتى أشكال وألوان التآمر على الوطن.

وزيـــر اإلعـــالم علي بن محمـــد الرميحي قال خالل اللقاء المباشـــر مع الصحافة

المحلية على موقع “اليوتيوب” ضمن مبادرة لقاء مع مسؤول بتنظيم من مركز
االتصال الوطني “إن مجتمعنا مبني على االحترام للكبير والصغير ،ومن هو في
موقـــع المســـؤولية يتحمـــل أي نقد ،لكن النقد يجب أال يكـــون عبر خلط األوراق
ً
نقدا بناءً هدفه في
وألفـــاظ غيـــر مقبولة وتطاول غير مبرر ،بـــل يجب أن يكون

ً
مشيرا إلى أن بعض وسائل اإلعالم الخارجية والموجهة
النهاية عالج قضية ما،
مـــن دول وتنظيمـــات لهـــا أهدافها المشـــبوهة تحـــاول على مـــدى  25عاما إثارة

الفتنـــة مـــن خالل طرح قضايـــا وموضوعات معينة ،ألســـباب كثيرة وليس منها

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

بالتأكيد قضية النقد البناء بقدر ما يعد األمر محاولة إلثارة الفتنة والتحريض،
وهـــذه هـــي نقطة الخالف بيننا وبينهم عندما نتحدث عن اســـتقاللية الصحافة
أو حجم الحرية الموجودة لدينا”.
في كل فترة نكون أمام حلقات أخرى جديدة في مسلسل االفتراءات والكذب
والفبـــركات ،فهـــذا هـــو مشـــروعهم وأود أن أشـــير أيضـــا إلى احتمالية ممارســـة
البعـــض دورا خطيـــرا فـــي بعض الجمعيـــات الخيرية وهم في األصـــل كانوا من

للتواصل17111483 :

خنـــدق الجمعيـــات السياســـية المنحلة ،فلربما قطعوا خطـــوات مهمة في عملية
اإلساءة للبلد والتآمر ،فهؤالء لديهم قناعات ثابتة ترسخت عبر التفاعل الدائم
مع وســـائل اإلعـــالم الخارجية والموجهـــة ضد البحرين ،وكل شـــرايينهم تنبض
بالحقد.
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» لهؤالء هدف بعيد واستراتيجي ،لكن في كل مرة يتلقون ضربة قاصمة
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من الشعب البحريني المخلص الذي عرف بالدراسة والتحليل طبيعتهم

وتحركاتهم ،ومجرى نشاطهم.

د .زهرة حرم

اإلعالنات الرمضانية ...إلى أين!
نحن في زمن الغزو اإلعالني؛ حيث اإلعالنات في كل مكان :على الشاشات الصغيرة
والكبيـــرة ،في الشـــوارع والطرقات ،فـــي المحال التجارية ،وأينمـــا ولينا ،أو اتجهنا!

وغالبـــا ال نختارهـــا؛ أي ال نقصدها قصـــدًا ،أو نجلس ونحدد الوقت لمشـــاهدتها؛ بل
يوتيوبي ،أو حلقـــة تلفزيونية ،أو
ُتباغتنـــا – كالعـــادة – وســـط أي فيديـــو ،أو مقطـــع
ّ
وإن اتخذت أشكاال مختلفة ،لكنها أمينة
لوحة عرض هنا وهناك ..تتكرر ،وتتناسخْ ،
للمنتج نفسه ،أو الشركة ،أو الجهة.

خاصا في رمضـــان ،ومنذ ســـنوات طويلة مضت.
ً
الالفـــت أن لهـــذه اإلعالنـــات لو ًنـــا
يرجـــع ذلـــك إلـــى منتجي اإلعالنات أنفســـهم؛ فهـــم يبحثون عـــن التميـــز ،والجودة،

ً
رائجا لهم ،والسيما مع معرفتهم المسبقة
والتنافســـية؛ حتى أصبح رمضان موســـمً ا
بـــأن هنـــاك من ينتظـــر إعالناتهم مـــن مشـــاهدين ،ومتخصصين ،ونقاد ،ومنافســـين

أن
كذلـــك .هنـــاك عقليـــة جاهزة الســـتقبال ما ســـيخرجون بـــه منها؛ لذلـــك ال عجب ْ
أصبحت اإلعالنات الرمضانية ظاهرة ،وظاهرة تستحق النظر.

ترويجيـــا بالدرجة األولى،
الشـــك أن كثيـــرًا من اإلعالنات الرمضانيـــة القديمة ،كان
ً
ِ
وســـطحيا ،ال يحمل أبعد من الصـــورة أو الكالم الموجهيـــن للجمهور .لكن،
مباشـــرًا،
ً

ومـــع مرور الوقت ،اســـتطاع ســـوق اإلعـــالن والدعاية أن يُ ثبت لـــه قدمً ا قوية على

المواقـــع اإلعالميـــة؛ حتـــى أصبح ِندًا للمسلســـالت الدراميـــة والبرامـــج الرمضانية،
ً
وهدفا؛ أصبح اإلعالن كذلك وأكثر .أصبح
فكما تحمل هذه األخيرة فكرة ،ومغزى،
مدروســـا ،وعلـــى تماس مع نفســـية المتلقين ،ما يرغبون فيـــه ،أو يميلون ،ومؤخرا؛
ً

ahmedjuma44
@yahoo.com

أحمد جمعة

العثمانية وقيام الجمهورية الكمالية وسقوط االمبراطورية الروسية وبروز االتحاد
السوفيتي ،وبالطبع نهوض ألمانيا من هزيمتها وتحولها إلى دولة نازية غزت العالم.
بعـــد الحـــرب العالمية الثانية ،شـــهد العالـــم خريطة جديدة خرجت مـــن مؤتمر يالطا

أبرزها نشـــوء كتلة اشتراكية تقاسمت العالم مع الكتلة الرأسمالية وانهيار النظامين
النازي ونظام العسكرية اليابانية وتجدد الصراع بين معسكرين حتى انتهى أحدهما
بعـــد الحرب البـــاردة ...خالصة القول بعـــد كل منعطف تاريخي يشـــهد العالم تحوال
ً
دراماتيكيـــا يؤدي لبـــروز خرائط جديدة وهذه هي قواعد الصـــراع وقوانين التطور

التـــي ال يمكـــن الوقوف في وجههـــا وهو أن العالم يتغير فـــي دورة كونية تؤثر على
مجريات األحداث.

المراقـــب والمـــؤرخ المتابـــع للتطـــور التاريخي البـــد أن يالحظ أن الخريطـــة العربية
تغيرت بشـــكل عشـــوائي وقســـري ونتيجة ردّة فعل للتغيير الدولي ولم يكن العرب
ّ

مؤثرين في التحوالت بل كانوا خالل كل هذا التغيير مجرد وقود لغيرهم ...ال على
ً
دائما من المولد
المستوى السياسي وال التقني والثقافي وال حتى الرياضي ،خرجوا
بال حمص!

2020؛ ســـتجدون – الجيد منهـــا  -يحمل طابع التوجيه ،والنصائـــح .كلماتها منتقاة

بعناية ،ذات حس عاطفي وجداني ،وجرس موسيقي ،وإن لم يُ غنها أحد المشاهير،
ً
ً
جميال يترنم بها ،حتى تنسى أنها مجرد إعالن ،لوال أنها  -في آخر ثوانيها
صوتا
فإن
غيـــر أنـــه ال يبدو أهـــم الغايات .إنـــه الرغبة في التقـــرب من عواطف المســـتهلك ،أو

النـــاس ،على مـــدى بعيد ،كما أنه فرصـــة لهذه الجهة؛ الســـتيفاء متطلباتها تحت ما

الـــذي لـــن يحتـــاج أي مراقـــب لجهد كبيـــر لتوقعه هو أن العالم سيشـــهد تحـــوالً غير

يسمى بالمسؤولية المجتمعية للشركات.

مســـبوق فـــي التعامـــالت الدولية وفـــي السياســـات والمصالح وحتى فـــي العالقات

» منذ عام فقط ،كانت اإلعالنات الرمضانية تدعو إلى التقارب والتواصل
المجتمعيين ،وتحيي روح األسرة الواحدة ،وصلة األرحام؛ فما إن حل عام
الكورونا هذا؛ حتى (انقلبت الموجة) ،واشتدت الدعوات اإلعالنية إلى التباعد!

وبالتالـــي ســـتكون هناك خرائط اقتصادية وسياســـية مرشـــحة لتكـــون مفتاح عالم
جديد ينشـــأ مـــا بعد كورونا ،وقد يكـــون االتحاد األوروبي وإيـــران والصين من أبرز
المواقع التي سيضربها التغيير والسؤال هل العرب استعدوا أو على األقل في وارد
التأثـــر بالتغييـــرات القادمة التي هي مؤكدة ،ولكن غير المؤكد هو كيف ســـنتأثر في
الجزء العربي من العالم بالتغيير القادم؟
مشـــكلتنا الراهنـــة تكمنُ فـــي العالقات والمجامـــالت وعدم الجرأة فـــي طرح الرؤى

هذا طبيعي؛ فلإلعالن سياسة مُ سايرة ،مُ هادنِة ،وإال تحول إلى قضية تثير
الجدل ،وتحمّ ي النقاش ،والرتفعت الدعوات إلى حذفه .في المحصلة ،لإلعالنات
الرمضانية طابع خاص ،وهي كورونية هذه السنة ،ولعلها ترجعنا للتواصل
السنة القادمة .هذا رهن بالقادم ،اللهم اجعله خيرا.

واألفـــكار وعـــدم المبـــادرة فـــي وضـــع التصـــورات وبنـــاء القواعـــد التي تقـــوم عليها

الحضارات ،وهذه مشكلة تكمن في سيطرة التطرف بكل أنواعه الديني والسياسي
وهيمنـــة اآليديولوجيـــا على العقـــل بدل المعرفة وهنا تكمن مصيبـــة التفكير العربي
الذي ال يستطيع التحرر من تابو اآليديولوجيا التي أكلت العقول وفي طبيعة بعض
األنظمة السائدة التي ال تريد رؤية المستقبل مقابل اإلبقاء على العالقات التقليدية
وفـــرض األســـاطير والخرافـــات ،مـــا يجعلنا نواجـــه صعوبة فـــي التكيف مـــع العلوم

اليـــوم تعتبـــر حالـــة كورونـــا الوبائية حربـــا عالمية وربما أشـــد ألنها هذه المرة ّ
شـــلت

والمعـــارف والثقافـــات التـــي تحتاج لمناخات حـــرة تعارضها الخرافات واألســـاطير،
لذلك أشـــك أن التغيير القادم ســـيكون نابعا من داخلنا ،بل ســـيُ فرض علينا مثل ّ
كل

إذا تمكـــن العالـــم من تجاوز األزمة بســـيطرة على أركان النظـــام الدولي ،لكن المؤكد

» تنويرة :دع الرياح تسير مركبك ،لكن اعرف قبلها اتجاهك.

الكـــرة األرضيـــة برمتها وشـــلت معها كل الخدمـــات وانهارت االقتصاديات ومرشـــح
الوضـــع ليكون أســـوأ حتـــى بعد الزلزال ألن الركود سيســـتمر وربما نخـــرج منهُ بقوة

المنطقة ،أو العالم .شـــاهدوا اإلعالنات الرمضانية المنتشرة اآلن ،في سنة الكورونا

 -تنتهي بشـــعار الجهة المُ علنة! فما الغاية من وجهة نظركم؟! موضوع الربح مؤكد،

في وجه قوانين التغيير
تغير العالم وظهرت خريطة جديدة أبرزها انهيار الدولة
بعد الحرب العالمية األولى ّ

أخذ يُ وصل رسائل مجتمعية ،تبين موقف الجهة المُ علنة ،من قضية ما في البلد ،أو

دورة تاريخية.

عطا الشعراوي
Ata2928@gmail.com

السباق نحو لقاح كورونا ...من يصل أوال!
حاليا هو بتعداد الموتـــى والمصابين جراء جائحة
عالميـــا
رغـــم أن االنشـــغال األكبر
ً
ً

كورونا التي يزداد مداها وضحاياها ويتسع خطرها يوما بعد يوم دون أن تبدو في
ً
سباقا محمومً ا
األفق حتى اآلن نهاية وشـــيكة لهذه المأســـاة اإلنســـانية ،إال أن هناك
موازيًا قد يكون غير منظور لكنه أشد خطرًا من جائحة كورونا نفسها.

هذا الســـباق يدور اآلن بين شـــركات األدوية ألجل تطوير لقاح ضد فيروس كورونا

بيانات الخبر

د .ندى أحمد الحساوي

اليوم

إبينفرين التوتر مقابل دوبامين الرشوة

ّ
التوتر والقلق اليومي الناتج عن األفكار الســـلبية بالهروب التلقائي إلى اللذة
يقترن
ّ
التوتر في اليوم التالي من جديد ،وقد أصبح
المؤقتة والتي ال يوشك بعدها أن يبدأ

التاريخ

ّ
وننشئ عليه أبناءنا ،بدافع
ذلك وضعا طبيعيا ال نعيش فيه فقط ،بل نورّثه لألجيال
ّ
التخلص من ألم تنشـــئتهم فنرغبهم باللـــذة ،أو برغبة منا أن ّ
ينفذوا ما
إمّ ـــا أن يكـــون

اإلبينفريـــن مـــن الغدّتين الكظريتين ،ذلك الهرمون المع ّبـــر عن األلم ،والذي قد يظهر

على شـــكل دموع ،هذا باإلضافة إلى تأثيرات ذلك الهرمون من زيادة نبضات القلب
ومعـــدل التنفـــس ،وكذلـــك االنفعـــاالت التي نخشـــى أن نظهرها مـــن غضب ،وخوف

“كوفيد  ،”19وتشـــوبه محاوالت وصراعات بين دول وشركات كبرى ألجل تحصيل

أكبـــر األربـــاح والمكاســـب دون مراعـــاة صحـــة البشـــر أو معايير العدالـــة والتضامن
وغيرهـــا مـــن المعاييـــر التـــي تـــوارت في دول كثيـــرة كانت تدعـــي أنها نمـــوذج لها،

لكنها تخلت عنها بمجرد أن وجدت نفســـها في شـــدة ومحنة كورونا ،وهي مستعدة

للتخلي عنها مرة أخرى في حال ما ظفرت بهذا الســـباق ووصلت أوال للقاح كورونا
لتتحكم في صحة اإلنســـان بكل مكان وتحدد الســـعر الذي يخفف الخســـائر الهائلة

التي تكبدتها خالل أزمة كورونا.

وكمـــا أن جائحـــة كورونـــا ســـتصل حتمً ا لنهايـــة بأي شـــكل كان ،فإن جهـــود العلماء
وشركات األدوية ً
أيضا ستصل للقاح المطلوب لهذا الفيروس إن عاجال أو آجال كما

نريـــده نحـــن منهم وكأننا قد أخفقنا في تحقيق أهدافنا ،ونريد أبناءنا أن يصنعوا ما

وشـــعور بالذنـــب إذا مـــا رفضنـــا االنصيـــاع ،ومـــا يترتب علـــى حالة عـــدم االنصياع!
ّ
المفضلة التي عوّ دنا عليهـــا فإن الدماغ يجد في ذلك
وعندمـــا يعرض الوالد رشـــوته

فـــي اكتشـــاف لقاحـــات لهـــا ،وعندهـــا ســـيكون الخطر فـــي التالعب بمصائـــر الناس

ولتبسيط المراد من هذا السياق ،عندما كنا نلعب صغارا ،كان اللعب بالنسبة لنا قيمة
ّ
مفضلة نلعبها كل يوم ونســـتمتع بها،
نمارســـها بأشـــكال متعددة ،وقد تكون لنا لعبة

الحســـية في الدماغ ،فتشعرنا بالتحفيز للقيام بذلك
في مســـار يمر على مراكز اللذة
ّ

اللقاح بإغراء شـــركات األدوية وشراء كل اللقاحات التي ستكون متوفرة لفيروس

الخبر

عجزنا عن تنفيذه ،وكأنهم نحن ،ونحن هم ..طبعا من حكم الجينات!

جهة النشر

الصفحة

ّ
مفضل لنا ألنه يشاركنا في هذه اللعبة ،وقد يأتي أحد الوالدين
ونسعد برفقة صديق

ليطلب منا القيام بعمل أو مهمّ ة بالنيابة عنه ،هي بحد ذاتها ليســـت محببة بالنســـبة

لنا أو باألحرى ليســـت بأولوية ما نحن منشـــغلون به من لعب ومرح وقيمة بالنســـبة

العدد

لنا ،فنشـــعر باالنزعاج والتوتر وعدم مطاوعة أجســـادنا بأن نخرج من اللعب الممتع
إلـــى العمل المزعج ،فيقوم الوالد برشـــوتنا لنقوم بمـــا يريد إنجازه إما بإعطائنا مبلغا

الرابط اإللكتروني

من المال ،أو وعدا بالذهاب إلى المالهي أو شراء بوظة أو سكاكر!

ّ
اللـــذة بالقيـــام بذلك العمل ،ذلك عن طريـــق إفراز الدوبامين (الذي هـــو مادة الرغبة)

والتحكم فيها من خالل احتكار الدول القادرة على دفع الثمن الباهظ المتوقع لهذا

العمل.

كورونـــا بأعلى األســـعار لتبدأ هي جوالتهـــا وصراعات مع غيرها مـــن الدول لتحقق

» ذلك ما جبلنا عليه في التنشئة وما نقوم به في حياتنا بشكل مكرّر من غير أن
ندري ،بما في ذلك من بعد عن ما نبدع فيه ،وانشغالنا بما يجلب لنا هرمون

ً
أرباحا مضاعفة.

» على جميع الدول أن تكون مستعدة من اآلن لهذا السباق وأن تعمل مع األمين

التوتر الذي تخمد ألمه أدمغتنا في كل مرة بالرشوة أو اللذة المؤقتة .وذلك ما

العام لألمم المتحدة أنطونيو غوتيريس لكي يكون لقاح كوفيد  19منفعة عامة

وغير ذلك مما برمجنا عليه بال لوم .لنعي ذلك ولنبادر إلى المكافأة واإلهداء

كبار منتجي اللقاحات والقادرين على شرائها واحتكارها .يبدو أن الرأسمالية

يحدث اآلن عندما نجبر أبناءنا األعزاء على الصيام ،والدراسة ،والمهنة ،والزواج،

بعد قيامهم بما يحبّون وبطريقتهم هم ،بدل الرشوة بالقيام بما نريد نحن

وبشـــكل علمـــي ،الـــذي يحدث بالضبـــط هو عند التنشـــئة بهذه الصورة مـــرارا تصبح

منهم ،فليصوموا بحب وليدرسوا ويعملوا بما يحبون وليتزوجوا بمن يريدون

ننزعج بالقيام بما ال نحب فإن دماغنا يستجيب لهذا الشعور المزعج بإفراز هرمون

الذات.

تلـــك التنشـــئة من األلم مقابل اللذة جزءا ال يتجزأ مـــن برنامجنا العقلي ،وعندما كنا

حصـــل قبل ذلك في العديد من الفيروســـات واألوبئة التي انتشـــرت ونجح العلماء

هم ،هم من لهم القرار ،ألنها حياتهم هم ال حياتنا نحن ،دعوة إلى التأمل في

عالمية كما طالب هو بذلك حتى ال تكون صحة ماليين البشر حول العالم بين
ال من أن تعلي التضامن الدولي في
الجشعة لم تتعلم درس كورونا جيدً ا ،وبد ً

هذه القضية المصيرية التي تتعلق بالحياة والموت ،فإنها لن تبحث إال عن
األرباح أينما وجدت.
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