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ΩÉ```Y º````cÉ````M Å```æ```¡```j OÓ````Ñ````dG π````gÉ````Y
»æWƒ`dG ó``«©`dÉH »````dGôà``°SC’G å``dƒ``æ`eƒ`μ`dG
áeÉîa ≈dEG áÄæ¡J á«bôH ióØªdG OÓÑdG ∂∏e áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y øH óªM ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†M å©H
.√OÓÑd »æWƒdG ó«©dG áÑ°SÉæªH ∂dPh ,»dGôà°SC’G ådƒæeƒμ∏d ΩÉ©dG ºcÉëdG »dô«g ó«ØjO ∫GôæédG

AGQRh ¢````ù````«````FQ …õ`````©`````j ∂````∏````ª````dG
ΩOÉ≤dG ô¡°ûdG øe ∫hC’G ∞°üædG »a íæªJ

√ó```````dGh IÉ````````ah »`````a É````«````dGô````à````°````SCG

äÉcQÉ°ûª∏d á«FÉ¡ædG äÉLôîªdG ¢ûbÉæJ zICGôªdG Ωó≤àd áμ«Ñ°S Iô«eC’G IõFÉL{ áæéd

IÉ°SGƒeh ájõ©J á«bôH ,ióØªdG OÓÑdG ∂∏e áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y øH óªM ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†M å©H
.√ódGh IÉah »a É«dGôà°SCG AGQRh ¢ù«FQ ¿ƒ°ùjÉe äƒμ°S ó«°ùdG ádhO ≈dEG

ICGô``ª` dG Ωó≤àd áØ«∏N ∫BG º``«` gGô``HEG
äGQOÉ``Ñ` ª` dG ø``e ó``©`J ,zá``«`æ`jô``ë`Ñ`dG
õcôe õ``jõ``©`J ∫É``é` e »``a á``«`Yƒ``æ`dG
á``«`dBGh ,á``eÉ``©`dG IÉ``«`ë`dG »``a ICGô``ª` dG
Öéj »àdG á«Ø«μdG áªLôàd ájõ«ØëJ
á«ª«¶æàdG á``«`°`VQC’G É¡«a CÉ«¡J ¿CG
,á∏eÉ©dG á«æjôëÑdG ICGôª∏d ájQGOE’Gh
≥«aƒàdG ≈∏Y IQó≤dG É¡d øª°†j ÉªH
,ájô°SC’Gh á«∏ª©dG É¡JÉÑLGh ø«H
É¡eÉeCG áÄaÉμàªdG ¢UôØdG á``MÉ``JEGh
™aôd äÉ«bôàdGh ÖjQóàdG ∫Éée »a
ájOÉ«≤dG õcGôªdG »a ÉgóLGƒJ áÑ°ùf
äÉ°ù°SDƒªdG ™«é°ûàdh ,ájò«ØæàdGh
É¡éeGôHh É``gOQGƒ``e ¬«LƒJ ≈∏Y
.Iô°SC’Gh ICGôªdG äÉLÉ«àMG á«Ñ∏àd

¬LhCG …QÉ°üf’G â°VôY Éªc
IõFÉé∏d Ωó≤àdG á``«` dBG »``a Qƒ``£`à`dG
ø«H É``e ô°TÉÑªdG §HôdG ∫ÓN ø``e
äGô``°``TDƒ``eh Iõ``FÉ``é``dG äÉ``Ñ`∏`£`à`e
DƒaÉμJ ¿Ééd ôjQÉ≤Jh »æWƒdG ôjô≤àdG
äÉ¡édG ∞«æ°üJ ihóLh ,¢UôØdG
»a QGôªà°S’G ≈∏Y º¡©«é°ûJ »a
ΩÉ¶ædG á«dÉ©a ≈dEG áaÉ°VEG ,ácQÉ°ûªdG
∫hóédÉH ΩGõ``à`d’G »a »fhôàμdE’G
QÉªãà°SGh ,IõFÉédG ∫ÉªYC’ »æeõdG
¿Éª°†d »fGó«ªdG ≥«bóàdG á«é¡æe
,äÉ``fÉ``«` Ñ` dGh äGAGô`` ` ` `LE’G á``eÓ``°` S
.IõFÉé∏d »eÓYE’G èjhôàdG á£Nh
áÑMÉ°U IõFÉL{ ¿CG ≈``dEG QÉ°ûj
âæH áμ«Ñ°S Iô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG

.ICGôªdG ó°V õ««ªàdG ΩóY á°SÉ«°ùH
∫Ó``N …QÉ`` °` `ü` `fC’G â``Kó``ë` Jh
Iõ``FÉ``é` dG ô``«` KCÉ` J ∫ƒ`` M ´É``ª` à` L’G
ábÓ©dÉH ójGõàªdG ΩÉªàg’G á«MÉæd
IOÉjRh …ô°SC’G QGô≤à°S’G ºYO ø«H
äÉ°SÉ«°ùd ô``Ñ`cCG mø``Ñ`Jh ,á``«`LÉ``à`fE’G
ΩGõ``à`d’Gh ø«°ùæédG ø«H ¿RGƒ``à`dG
IOÉjRh ,á«æWƒdG á£îdG äÉÑ∏£àªH
Ωó≤àd áªYGódG á«YƒædG äÉ°SQÉªªdG
,ø«°ùæédG ø«H ¿RGƒ``à` dGh ICGô``ª` dG
,áaô©ªdG IQGOEG äÉ«é¡æe Oó``©`Jh
á«æWƒdG äÉ¡LƒàdÉH »YƒdG IOÉjRh
RGô`` `HEGh ,ICGô`` ª` `dG Ωó``≤` J ∫É``é` e »``a
∫Éée »``a øjôëÑdG áμ∏ªe áHôéJ
.»dhódG iƒà°ùªdG ≈∏Y ICGôªdG Ωó≤J

¿CG QÉ`` ` `WE’G Gò```g »`` a Ió`` cDƒ` `e
»a ácQÉ°ûªdG ≈∏Y ójGõàªdG ∫ÉÑbE’G
ócDƒj É``ª`fEG á«YƒædG Iõ``FÉ``é`dG √ò``g
»a É``gô``«` jÉ``©` eh É``¡` ¡` Lƒ``J á``ë` °` U
ºYód IOƒ°ûæªdG ±Gó`` gC’G ≥«≤ëJ
,á∏eÉ©dG á«æjôëÑdG ICGô``ª` dG Ωó``≤`J
ø``«`H ≥``«` aƒ``à` dG ¬`` ` `LhCG ¿É`` ª` `°` `Vh
IOÉjRh ,ájô°SC’Gh á«∏ª©dG É¡JÉÑLGh
™aQh ,ICGôªdG ÖjQóJh π«gCÉJ áÑ°ùf
õcGôªdG »``a ICGô``ª` dG ó``LGƒ``J áÑ°ùf
ΩÉ``¡` °` SE’Gh ,á``jò``«`Ø`æ`à`dGh á``jOÉ``«`≤`dG
ƒëf á«æWƒdG Oƒ¡édG á©HÉàe »``a
§£N »a ICGôªdG äÉLÉ«àMG êÉ``eOEG
äGQGRƒdG ΩGõàdGh ,á«æWƒdG á«ªæàdG
á°UÉîdGh á«eƒμëdG äÉ°ù°SDƒªdGh

AÉ``°``†``YCG »``ª``°``ù``j zá``ë``°``ü``∏``d ≈````∏````YC’G{ ¢``ù``«``FQ
á``«``μ``«``æ``«``∏``cE’G ô``«``jÉ``©``ª``dGh IOƒ````é````dG á``æ``é``d
πªμjh ,IGOC’G äGòHh á¡édG äGP øY πãªe ¬∏ëe
.¬Ø∏°S Ióe ójóédG ƒ°†©dG
á£N ìGôàbG áæé∏dG ΩÉ¡e ø«H øe QGô≤dG óq Yh
êPÉªædGh ô«jÉ©ªdGh äÉ°SÉ«°ùdG ™°Vhh IOƒé∏d
á«æWƒdG á«ë°üdG äGô°TDƒªdGh ájOÉ°Tôà°S’G
ÉªH á«ë°üdG äÉ°ù°SDƒªdG AGOCG IOƒ``L ¢SÉ«≤d
á°UÉîdG íFGƒ∏dG ìGôàbGh áeóîdG »eó≤e É¡«a
πª°ûJ »àdGh á«æWƒdG á«ë°üdG äGô°TDƒªdG ºYóH
á«dÉªdGh á«∏«¨°ûàdGh á«μ«æ«∏cE’G äGô°TDƒªdG
äGPh á``«`dhó``dG ô«jÉ©ªdG ™``e ≥HÉ£àJ »``à` dGh
áμ∏ªe »a á«ë°üdG ájÉYôdG äÉ``jƒ``dhC’ á∏°üdG
.øjôëÑdG
áeRÓdG á«dB’G ójóëàH áæé∏dG ™∏£°†J Éªc
Ék ≤ah áHƒ∏£ªdG á«FÉ°üME’G äÉfÉ«ÑdG ™ªéd
á©HÉàeh ójóëJh ,É``¡`bô``Wh IOƒ``é` dG äGhOC’
»ë°üdG ¿Éª°†dG èeÉfôÑd áª¡ªdG äGô°TDƒªdG
ô«jÉ©e ≈∏Y AÉæH πª©dG á``dOCG OGó``YEGh ,»æWƒdG
èeGôH ò«ØæJ äGAGô`` ` LEGh Ióªà©ªdG IOƒ``é` dG
äÉ°ù°SDƒªdG ™«ªL ≈∏Y É``¡`©`jRƒ``Jh IOƒ``é` dG
á«æWƒdG áÄ«¡dG ™e ≥«°ùæàdÉH ∂dPh ,á«ë°üdG
.á«ë°üdG äÉeóîdGh ø¡ªdG º«¶æàd
äÉfÉ«H ô``jô``≤`J QGó``°` UEÉ` H áæé∏dG Ωƒ``≤` Jh
º¶àæe ¢SÉ°SCG ≈∏Y IOƒé∏d á«æWƒdG äGô°TDƒª∏d
,áë°ü∏d ≈``∏` YC’G ¢ù∏éªdG äÉÑ∏£àªd Ék ` ≤` ah
»æ≤àdG º``Yó``dGh ¬«LƒàdGh IQƒ°ûªdG ºjó≤Jh
ΩÉ``©`dG »``é`«`JGô``à`°`S’G è``¡`æ`dG á``LÉ``M Ö°ùëH
º«gÉØe ô°ûfh ,¬àeGóà°SGh IOƒédG ø«°ùëàd
ø«∏eÉ©dG äGQÉ¡e ôjƒ£J ≈∏Y πª©dGh IOƒédG
è``eGô``H ∫Ó``N ø``e á«ë°üdG äÉ``°`ù`°`SDƒ`ª`dG »``a
.Iôªà°ùªdG ø«°ùëàdGh ôjƒ£àdG
äÉjóàæªdG º«¶æJ ≈``∏`Y áæé∏dG π``ª`©`Jh
á«Yƒf ø«°ùëJh äGRÉéfE’Gh Ωó≤àdG á°ûbÉæªd
™e ≥«°ùæàdG ≈dEG áaÉ°VE’ÉH ,á«ë°üdG äÉeóîdG
á«ë°üdG äÉeƒ∏©ª∏d »æWƒdG õcôªdG ø``e π``c
ø¡ªdG º«¶æàd á«æWƒdG áÄ«¡dGh áaô©ªdG IQGOEGh
.á«ë°üdG äÉeóîdGh

.áë°ü∏d ≈∏YC’G ¢ù∏éªdG ¢ù«FQ |
á«μ«æ«∏cE’G ô«jÉ©ªdGh IOƒédG áæéd{ ≈ª°ùJ
≈``∏` YC’G ¢ù∏éªdG ™ÑàJ z»``ë` °` ü` dG ´É``£` ≤` dÉ``H
áª∏μH QGô``≤` dG Gò``g »``a É¡«dEG QÉ°ûjh ,áë°ü∏d
äÉ¡édG ø``Y ø«∏ãªe ø``e πμ°ûJh ,(á``æ`é`∏`dG)
AÉÑWC’G á«©ªL ,áë°ü∏d ≈∏YC’G ¢ù∏éªdG :á«JB’G
áÄ«¡dG ,á«eƒμëdG äÉ«Ø°ûà°ùªdG ,á«æjôëÑdG
,á«ë°üdG äÉeóîdGh ø¡ªdG º«¶æàd á«æWƒdG
áØ«∏N øH óªëe ï«°ûdG õcôªH IOƒédG ∫hDƒ°ùe
IOƒédG ∫hDƒ°ùe ,Ö∏≤∏d »°ü°üîàdG ¿Éª∏°S øH
IOƒédG ∫hDƒ°ùe ,á``«` dhC’G á«ë°üdG ájÉYôdÉH
IOƒédG ∫hDƒ°ùe ,øjôëÑdG ´ÉaO Iƒb ≈Ø°ûà°ùªH
∫hDƒ`°`ù`e ,»``©`eÉ``é`dG ó``ª`M ∂``∏`ª`dG ≈Ø°ûà°ùªH
,áë°üdG IQGRƒH áeÉ©dG áë°üdG IQGOEÉH IOƒédG
.á°UÉîdG á«ë°üdG äÉ°ù°SDƒªdÉH IOƒédG πãªeh
á«ª°ùàH Qó°üj á«fÉãdG IOÉ``ª`dG »a AÉ``Lh
QGô``b áæé∏dG AÉ``°`†`YCGh ¢ù«FQ Ö``FÉ``fh ¢ù«FQ
≈∏Y Ak ÉæH áë°ü∏d ≈∏YC’G ¢ù∏éªdG ¢ù«FQ øe
»a ájƒ°†©dG Ió``e ¿ƒ``μ`Jh .á¡L π``c í«°TôJ
iôNCG Oóªd ójóéà∏d á∏HÉb äGƒæ°S ™HQCG áæé∏dG
,º¡à«ª°ùàH QGô≤dG Qhó°U ïjQÉJ øe CGóÑJ á∏KÉªe
πëj ,ÖÑ°S …C’ AÉ°†YC’G ó``MCG πëe ÓN GPEGh

óªëe ï«°ûdG Ö«ÑW ≥``jô``Ø`dG ø``Y Qó``°` U
≈∏YC’G ¢ù∏éªdG ¢ù«FQ áØ«∏N ∫BG ¬∏dGóÑY øH
á«ª°ùJ ¿CÉ°ûH 2020 áæ°ùd 4 ºbQ QGôb áë°ü∏d
á«μ«æ«∏cE’G ô«jÉ©ªdGh IOƒédG áæéd AÉ°†YCG
.»ë°üdG ´É£≤dÉH
áæé∏dG π«μ°ûJ Qô≤J ¬``fCG QGô≤dG »a AÉ``Lh
»JÉYÉ°ùdG ºjôμdGóÑY ø«eCG QƒàcódG á°SÉFôH
:º``gDhÉ``ª`°`SCG á«dÉàdG AÉ``°`†`YC’G áæé∏dG º°†Jh
Ók ãªe áØ«∏N ∫BG óªëe øH ¿Éª∏°S ï«°ûdG QƒàcódG
,(¢ù«Fô∏d Ék ÑFÉf) á«æjôëÑdG AÉÑWC’G á«©ªL øY
øY Ók ãªe ¿Éª∏°ùdG óªëe á∏«ªL IQƒ``à` có``dG
,(GQô``≤` eh Gƒ°†Y) áë°ü∏d ≈``∏` YC’G ¢ù∏éªdG
áÄ«¡dG øY Ók ãªe ∂∏e º«gGôHEG áæeBG IQƒàcódG
á«ë°üdG äÉ``eó``î`dGh ø¡ªdG º«¶æàd á«æWƒdG
ø«eCG º«gGôHEG ºã«g QƒàcódG ó«ª©dG ,(Gƒ°†Y)
øH óªëe ï``«`°`û`dG õ``cô``ª`H IOƒ``é` dG ∫hDƒ` °` ù` e
,(Gƒ°†Y) Ö∏≤∏d »°ü°üîàdG ¿Éª∏°S øH áØ«∏N
IOƒédG ∫hDƒ°ùe ôÑ°T ø«°ùM ¿ƒJÉN IQƒàcódG
IQƒàcódG ,(Gƒ°†Y) á«dhC’G á«ë°üdG ájÉYôdÉH
IQGOEÉH IOƒédG ∫hDƒ°ùe íàØdGƒHCG óªëe IÉéf
,(Gƒ``°`†`Y) áë°üdG IQGRƒ`` `H á``eÉ``©`dG áë°üdG
IOƒ``é`dG πãªe »``JGOô``Y ô``ª`Y º``°`SÉ``b Qƒ``à` có``dG
,(Gƒ``°`†`Y) á``°`UÉ``î`dG á«ë°üdG äÉ°ù°SDƒªdÉH
øY Óãªe øªMôdGóÑY ø«°ùM á«ª°S Ió«°ùdG
Ωó≤ªdG ,(Gƒ``°` †` Y) á«eƒμëdG äÉ«Ø°ûà°ùªdG
≈Ø°ûà°ùªH IOƒédG ∫hDƒ°ùe óªMCG »∏Y áæ«eCG
ø°ùM ≈æe óFGôdG ,(Gƒ°†Y) øjôëÑdG ´ÉaO Iƒb
óªM ∂∏ªdG ≈Ø°ûà°ùªH IOƒédG ∫hDƒ°ùe ó«©°S
.(Gƒ°†Y) »©eÉédG
AÉ°†YCG á«ª°ùJ QGô``b ¿CG ôcòdÉH ôjóédG
ƒª°ùdG Ö``MÉ``°`U QGô``≤` d Gò«ØæJ »``JCÉ` j áæé∏dG
,áØ«∏N ∫BG ¿Éª∏°S ø``H áØ«∏N ô``«` eC’G »μ∏ªdG
AÉ°ûfEÉH 2019 áæ°ùd (29) ºbQ ,AGQRƒdG ¢ù«FQ
á«μ«æ«∏cE’G ô«jÉ©ªdGh IOƒédG áæéd π«μ°ûJh
.»ë°üdG ´É£≤dÉH
áæéd CÉ°ûæoJ ≈``dhC’G IOÉ``ª`dG »a AÉ``L å«M

Iõ``FÉ``L º«μëJ áæéd äó``≤`Y
Iô``«` eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG áÑMÉ°U
Ωó≤àd áØ«∏N ∫BG º«gGôHEG âæH áμ«Ñ°S
ô«NC’G É¡YÉªàLG ,á«æjôëÑdG ICGôªdG
ô≤e »``a ,á``«`dÉ``ë`dG IQhó```dG ∫É``ª` YC’
,´ÉaôdÉH ICGô``ª`∏`d ≈``∏`YC’G ¢ù∏éªdG
»dhC’G ôjô≤àdG á°ûbÉæe ¬dÓN iôL
»a äÉ``cQÉ``°`û`ª`dG º««≤àH ≥∏©àªdG
»``ah Iõ``FÉ``é`∏`d á``°`SOÉ``°`ù`dG IQhó`` `dG
´É£≤dG äÉ°ù°SDƒe øe ,É¡JÉÄa áaÉc
äÉ°ù°SDƒeh ¢UÉîdG ´É£≤dGh ,ΩÉ©dG
∂``dPh OGô`` ` aC’Gh »``fó``ª`dG ™ªàéªdG
á°UÉN áÑ°SÉæe »a É¡ëæªd Gkó«¡ªJ
ôjGôÑa ô¡°T øe ∫hC’G ∞°üædG ∫ÓN
áÑMÉ°üd á``ª`jô``μ`dG á``jÉ``Yô``dG â``ë`J
âæH áμ«Ñ°S Iô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG
.áØ«∏N ∫BG º«gGôHEG
ádÉg IPÉ``à` °` SC’G â°Vô©à°SGh
¢ù∏éª∏d ΩÉ©dG ø``«`eC’G …QÉ``°`ü`fC’G
,áæé∏dG á``°`ù`«`FQ ,ICGô``ª` ∏` d ≈``∏` YC’G
äGQÉªà°SG èFÉàf ´ÉªàL’G ∫Ó``N
»``fGó``«`ª`dG ≥``«` bó``à` dGh á``cQÉ``°` û` ª` dG
áfÉeC’G ≥jôa É¡H ΩÉb »àdG äGQÉjõ∏d
äÉ``°`ù`°`SDƒ`ª`∏`d ¢``ù`∏`é`ª`∏`d á``eÉ``©` dG
¢VGô©à°SG ≈``dEG áaÉ°VEG ,ácQÉ°ûªdG
Iõ``«`ª`à`ª`dG äÉ``°` SQÉ``ª` ª` dG ø`` e Oó`` Y
á``°` UÉ``î` dGh á``«` eƒ``μ` ë` dG äÉ``¡` é` ∏` d
RƒØ∏d áë°TôªdG OGô``aC’Gh á«∏gC’Gh
.IõFÉédÉH

¿É```fƒ```«```dG á```°```ù```«```FQ Å```æ```¡```j ∂```∏```ª```dG
áeÉîa ≈dEG áÄæ¡J á«bôH ,ióØªdG OÓÑdG ∂∏e áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y øH óªM ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†M å©H
.á«fÉfƒ«dG ájQƒ¡ªédG á°SÉFôH ÉgRƒa áÑ°SÉæªH ƒdƒHhQÓ«cÉ°S »æjô«JÉμjEG Ió«°ùdG

ó¡`©`dG »````dhh AGQRƒ```dG ¢ù``«FQh ∂∏``ª`dG
ó``æ¡`dG »```a á```jQƒ`¡`ª`é`dG Ωƒ``«H ¿ƒ``Äæ¡j
ÖFÉf ó¡©dG »dh áØ«∏N
ÖFÉædG ≈``∏``YC’G ó``FÉ``≤``dG
¢ù∏ée ¢ù«Fôd ∫hC’G
áÄæ¡J á«bôH ,AGQRƒ````dG
¢``ù``«``Fô``dG á``eÉ``î``a ≈````dEG
¢ù«FQ óæ«aƒc çÉf ΩGQ
,ó```æ```¡```dG á````jQƒ````¡````ª````L
Ωƒ``j iô````cP á``Ñ``°``SÉ``æ``ª``H
.√OÓH »a ájQƒ¡ªédG
á«bôH ƒª°S å©H Éªc
ádhO ≈``dEG á∏KÉªe áÄæ¡J
…Oƒe GQóæjQÉf ó«°ùdG
ájQƒ¡ªL AGQRh ¢ù«FQ
.óæ¡dG

áeÉîa ≈dG áÄæ¡J á«bôH
óæ«aƒc çÉf ΩGQ ¢ù«FôdG
á```jQƒ```¡```ª```L ¢````ù````«````FQ
∂``dPh ,á≤jó°üdG óæ¡dG
Ωƒ``j iô````cP á``Ñ``°``SÉ``æ``ª``H
.√OÓH »a ájQƒ¡ªédG
√ƒ``ª``°``S å```©```H É```ª```c
≈dEG á∏KÉªe áÄæ¡J á«bôH
…Oƒe GQóæjQÉf ó«°ùdG
ájQƒ¡ªL AGQRh ¢ù«FQ
.óæ¡dG
Ö```MÉ```°```U å`````©`````Hh
ô``«``eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG
∫BG ó``ª``M ø```H ¿É``ª``∏` °``S

Iô````°````†````M å``````©``````H
∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U
∫BG »``°``ù``«``Y ø````H ó```ª```M
OÓ```Ñ```dG ∂```∏```e á```Ø```«```∏```N
áÄæ¡J á«bôH ,ió``Ø``ª``dG
¢``ù``«``Fô``dG á``eÉ``î``a ≈````dEG
¢ù«FQ óæ«aƒc çÉf ΩGQ
∂dPh ,óæ¡dG ájQƒ¡ªL
Ωƒ``j iô````cP á``Ñ``°``SÉ``æ``ª``H
.√OÓH »a ájQƒ¡ªédG
Ö```MÉ```°```U å`````©`````Hh
ô``«``eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG
∫BG ¿É``ª``∏``°``S ø``H áØ«∏N
,AGQRƒ``dG ¢ù«FQ áØ«∏N

äÉ``YRÉ``æ``ª``dG ¢``†``a RÉ``¡``L AÉ``°``û``fEG :π``ª``©``dG ô````jRh
ºcÉëªdG ΩÉ````eCG É``jÉ``°``†``≤``dG Oó```Y π``∏``≤``j á``«``dÉ``ª``©``dG

.πª©dG ôjRh |
≈dEG Ék àa’ ,áæeB’Gh áª«∏°ùdG πª©dG
äÉYRÉæªdG ¢†a RÉ¡L AÉ°ûfEG ¿CG
äGQô`` ≤` `e ™`` e π``eÉ``μ` à` j á`` jOô`` Ø` `dG
»∏gC’G ´É£≤dG »``a πª©dG ¿ƒ``fÉ``b
.áeRÓdG ájQGRƒdG äGQGô≤dGh

Ωƒ≤à°S á«YÉªàL’G á«ªæàdGh πª©dG
IAÉØc …Ph πeÉμàe ≥jôa OGó``YEÉ`H
≈∏Y πª©dGh ,RÉ¡édG Gò``g IQGOE’
ájOôØdG á«dÉª©dG äÉ``YGõ``æ` dG π``M
¿ƒ``fÉ``b QÉ`` `WEG »`` ah ,…Oh πμ°ûH
ÉªHh ,»``∏` gC’G ´É``£`≤`dG »``a πª©dG
ΩÉeCG á°Vhô©ªdG ÉjÉ°†≤dG OóY π∏≤j
øe Rõ©«°S ∂dP ¿CG Gk ócDƒe ,AÉ°†≤dG
á«dÉª©dG äÉYGõædG πM áÑ°ùf IOÉjR
¿hO ø`` e IQGRƒ`` ` ` dG »`` a á``jOô``Ø``dG
.AÉ°†≤dG ≈dEG Aƒé∏dG
á«ªæàdGh πª©dG ô``jRh ó`` cCGh
¬ëjô°üJ ΩÉ``à`N »``a á``«`YÉ``ª`à`L’G
áμ∏ªe »a á«dÉª©dG äÉ©jô°ûàdG ¿CG
äÉ``©`jô``°`û`à`dG ø``e ó``©` J ø``jô``ë` Ñ` dG
,»ªdÉ©dG iƒà°ùªdG ≈∏Y IQƒ£àªdG
êÉàfE’G ±Gô``WCG ¥ƒ≤ëd áæeÉ°Vh
áÄ«H ôaƒJ É¡fƒc øY Ók °†a ,áKÓãdG

øe (119) º``bQ IOÉ``ª` dG ¢üf ≈``dG
»``∏`gC’G ´É£≤dG »``a πª©dG ¿ƒ``fÉ``b
,¬JÓjó©Jh ,2012 áæ°ùd (36) ºbQ
øe QƒcòªdG RÉ¡édG πμ°û«°S å«M
,π«é°ùàdG Ió``Mh Éª¡dhCG ø«JóMh
.ájOƒdG ájƒ°ùàdG IóMh á«fÉãdGh
ájƒ°ùàdG ìÉ``é` f á``dÉ``M »`` ah
Gô°†ëe RÉ``¡` é` dG Qô``ë` j á`` jOƒ`` dG
hCG ´Gõ``æ` dG »``aô``W ø``e π``c ¬``©`bƒ``j
,¢üàîªdG ∞XƒªdGh Éª¡∏ãªj øe
óæ°ùdG Iƒb ô°†ëªdG Gò¡d ¿ƒμjh
á¨«°üdG ™``°` Vh ó``©` H …ò``«` Ø` æ` à` dG
ò«ØæàdG áªμëe øe ¬«∏Y ájò«ØæàdG
Gòg ò«ØæJ øμªj ∂dòHh ,á°üàîªdG
¢ùYÉ≤J GPEG ájôÑédG Iƒ≤dÉH ¥ÉØJ’G
¥É``Ø`JG ò«ØæJ ø``Y ô`` `NB’G ±ô``£` dG
.ájƒ°ùàdG
IQGRh ¿G ≈``dEG ô``jRƒ``dG âØdh

á«ªæàdGh π``ª` ©` dG ô`` `jRh ó`` `cCG
IQGOEG ¢ù∏ée ¢ù«FQ ,á«YÉªàL’G
ó«°ùdG ,πª©dG ¥ƒ°S º«¶æJ áÄ«g
¿CG ,¿Gó«ªM »∏Y óªëe øH π«ªL
πª©dG äÉYRÉæe ¢†a RÉ¡L AÉ°ûfEG
á«ªæàdGh πª©dG IQGRƒ`` H á``jOô``Ø`dG
≈`` dEG ±ó``¡` j …ò`` `dG ,á``«` YÉ``ª` à` L’G
´Gõæ∏d á``jOƒ``dG ájƒ°ùàdG AGô`` `LEG
πª©dG ÖMÉ°Uh πeÉ©dG ø«H …OôØdG
≈dG Aƒé∏dG πÑbh ø«aô£dG á≤aGƒªH
ÉjÉ°†≤dG Oó``Y π«∏≤J á«¨H AÉ°†≤dG
¢ùμ©j ,AÉ°†≤dG ΩÉ``eCG á°Vhô©ªdG
äÉ«dB’G OÉéjEG ≈∏Y IQGRƒdG ¢UôM
»dÉª©dG ´Gõ``æ` dG ¢†Ød á©jô°ùdG
¥ƒ≤M ¿ƒ°U øª°†j ÉªH …Oô``Ø`dG
ÖMÉ°Uh πeÉ©dG ,êÉ``à` fE’G »aôW
.øjôëÑdG áμ∏ªe »a ,πª©dG
QƒcòªdG RÉ¡édG AÉ°ûfG óæà°ùjh
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:á«∏NGódG ôjRh ..»ªdÉ©dG ∑QÉªédG Ωƒj áÑ°SÉæªH ¬àª∏c »a

»côªédG πª©dG ôjƒ£J »a áeó≤àªdG ∫hódG áÑcGƒªd ≈©°ùJ ∑QÉªédG ¿hDƒ°T
ø«fGƒ≤∏d »``∏``©``Ø``dG ≥``«``Ñ``£``à``dGh á``¶``≤``«``dÉ``H ’EG É``gò``aÉ``æ``eh á``μ``∏``ª``ª``dG Ohó```ë```d á``jÉ``ª``ë``dG ≥``≤``ë``à``J ’

º``¡``JÉ``°``UÉ``°``ü``à``NG Ohó``````M ¿É```«```Ñ```Jh ø```«```dhDƒ```°```ù```ª```dG π```μ```d ≥```jô```W á```£```jô```N AÉ````°````û````fEG

.á«∏NGódG ôjRh |

QÉÑàYG ≈∏Y ;á«æeC’G ÖfGƒédGh
,ájRGôàMG É¡JGAGôLEG ∑QÉªédG ¿CG
ôWÉîªdG øe ;á«FÉbh Égô«HGóJh
∞∏àîªH ;äGójó¡àdGh Öjô¡àdGh
»a É``ek hO ≈©°ùf Gò¡dh ,É¡dÉμ°TCG
äGQƒ``£` à` dG π``c á``Ñ` cGƒ``e π``«`Ñ`°`S
IOÉØà°S’Gh ,á«ªdÉ©dG á«côªédG
≈æªJCG .äÉ``°`SQÉ``ª`ª`dG π``°`†`aG ø``e
™«ªédh ∑QÉªédG ¿hDƒ°T ¢ù«Fôd
õ«ªàdG ø``e ó``jõ``ª` dG É¡«Ñ°ùàæe
Iô«°ùe ó``FÉ``b π``X »``a IOÉ`` jô`` dGh
»eÉM á∏eÉ°ûdG á«ªæàdGh á°†¡ædG
ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†M ,óéªdG
,áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y øH óªM ∂∏ªdG
.ióØªdG OÓÑdG ∂∏e

IAÉØc ™``aQ ≈∏Y á«∏NGódG IQGRh
¿hDƒ``°``û``H á``jô``°` û` Ñ` dG QOGƒ`` `μ` ` `dG
πÑ°S ™«ªéH ÉgÉfOhRh ,∑QÉªédG
π``FÉ``°`Shh ô``jƒ``£` à` dGh å``jó``ë`à`dG
ìôW ≈dEG ’k ƒ°Uhh ; É«LƒdƒæμàdG
»côªédG ¢ü«∏îàdG ΩÉ¶f á°übÉæe
âëÑ°UCG »àdGh IójóédG ¬JQƒ°üH
ó``YGƒ``°`ù`H ,õ``«` ª` Jh ìÉ``é` f á``°`ü`b
¿hDƒ°T »Ñ°ùàæªd πé°ùJ á«æWh
.∑QÉªédG
,á«∏NGódG IQGRh âfÉc ó≤d
»côªédG πª©dÉH ≈æ©oJ ,∫GõJ ’h
§ÑJôj …òdG ,øjôëÑdG áμ∏ªe »a
k
OQƒeh ,IQÉéàdÉH É≤k «Kh ÉWÉÑJQG
,»æWƒdG πNó∏d º¡e …OÉ°üàbG

»μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U äÉ©∏£Jh
áØ«∏N ∫BG óªM øH ¿Éª∏°S ô«eC’G
≈∏YC’G óFÉ≤dG ÖFÉf ,ó¡©dG »``dh
¢ù∏ée ¢``ù`«`Fô``d ∫hC’G Ö``FÉ``æ` dG
äÉ``eó``î` dG º``jó``≤` J »``a ,AGQRƒ`` ` `dG
™ØædÉH Oƒ©àd ≈∏°†ØdG á«eƒμëdG
.øWGƒªdGh øWƒdG ≈∏Y
¿ƒμj ∫hó∏d øeC’G ájÉªM ¿EG
,É¡æeh IOó``©`à`e äÉ``bÉ``«`°`S øª°V
OÉ°üàb’G ájÉªM É¡∏ªée »a πH
êÉ``à`f ¿ƒ``μ` j …ò`` `dGh ,Ohó`` ë` `dGh
Iõ``¡` LC’G ø``«`H Oƒ``¡` é` dG ≥«°ùæJ
»àdG ∑QÉ``ª`é`dG Iõ``¡` LCGh á``«`æ`e’C G
Qƒ``¨`K ø`` e º``¡` e ô``¨` K ≈``∏` Y ∞``≤` J
ájÉªëdG √òg ≥≤ëàJ ’h ,øWƒdG
É``gò``aÉ``æ``eh á``μ` ∏` ª` ª` dG Ohó`` `ë` ` d
;(á``jƒ``é` dGh á``jô``Ñ` dGh á``jô``ë`Ñ`dG)
»∏©ØdG ≥``«`Ñ`£`à`dGh á¶≤«dÉH ’EG
§«£îàdGh á``ª`¶`fC’Gh ø«fGƒ≤∏d
á«é¡æe ¢ù°SCG ≈∏Y »é«JGôà°S’G
±Gó`` ` ` gC’G ó``jó``ë``J »```a á``ª``jƒ``b
.äGAGôLE’Gh
âæ q°TO ó``≤`a ,∂``dò``d GkPÉ`` Ø` `fEGh
á«é«JGôà°SG á``«` ∏` NGó``dG IQGRh
ΩGƒ`` `YCÓ` ` d ∑QÉ`` `ª` ` é` ` dG ¿hDƒ` ` `°` ` `T
âëÑ°UCG »``à` dGh 2020-2017
Æƒ∏H ø``e ≈`` fOCG hCG ø«°Sƒb ÜÉ``b
;É¡àeó≤e »ah áeƒ°SôªdG É¡aGógCG
AÉ``°` SQEGh ,≥``«` Kƒ``à` dGh ,ø``jhó``à` dG
ÉªH ;á``«`°`ù`°`SDƒ`ª`dGh ,á``«`aÉ``Ø`°`û`dG
πμd ≥jôW á``WQÉ``N AÉ``°`û`fEG »æ©j
Ohó`` M ¿É``«` Ñ` Jh ,ø``«` dhDƒ` °` ù` ª` dG
â°UôM ó≤a Gò¡dh ,º¡JÉ°UÉ°üàNG

äGôÑîdG øe IOÉØà°S’G É¡fCÉ°T øe
IOÉ``jR É¡fCÉ°T ø``e »``à`dG á«ªdÉ©dG
å«M ,»``cô``ª`é`dG AGOC’G á«∏YÉa
áfÉμe ∑QÉ``ª`é`dG ¿hDƒ` °` T äCGƒ``Ñ` J
»ªdÉ©dG ó«©°üdG ≈``∏`Y á``bƒ``eô``e
Gòg É``eh ;»``∏`ë`ª`dGh »``ª`«`∏`bE’Gh
»ªdÉ©dG ô``jó``≤`à`dG ≈``∏`Y π``«` dO ’EG
á«æjôëÑdG Oƒ¡édÉH •É``MCG …ò``dG
ådÉãdG ó©≤ªdG â∏¨°T ¿CÉH Iõ«ªàªdG
G kƒ°†Y ø``«`KÓ``K ø``«`H ø``e ƒ°†©c
áæéd »``a áª¶æªdG AÉ``°` †` YCG ø``e
áªLôJ »``gh ,áeÉ©dG äÉ°SÉ«°ùdG
äÉ``¡`«`Lƒ``à`d á``bOÉ``°``Uh á``«`≤`«`≤`M
∂∏ªdG á``dÓ``é` dG Ö``MÉ``°`U Iô``°`†`M
πgÉY áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y ø``H óªM
¿CG IQhô``°` †` H ,ió``Ø` ª` dG OÓ`` Ñ` `dG
äÉ°ù°SDƒeh GkOGô``aCG Ék©«ªL ≈©°ùf
ä’ÉéªdG »a õ«ªàdGh ´GóHE’G »a
.áaÉc
¿EÉ` `a ,¥É`` «` `°` `ù` `dG Gò`` ` g »`` ` ah
»ªdÉ©dG ∑QÉªédG Ωƒ«H ∫ÉØàM’G
»àdG äGRÉéfE’G ¢VGô©à°S’ ¢ù«d
§«£îàdG É``ª` fEGh ,§``≤`a â≤≤ëJ
,OÉ``¡` à` LGh ó``L π``μ` H πÑ≤à°ùª∏d
∑QÉ``ª` é` dG ¿hDƒ` `°` `T â``≤` ∏` WCG ó`` bh
(≥``aCG) »côªédG ¢ü«∏îàdG ΩÉ¶f
π``°` †` aCG Iõ`` FÉ`` L ≈``∏` Y â``∏` °` ü` Mh
≈≤à∏ªdG »a á«eƒμëdG äÉ°SQÉªªdG
≈©°ùJ Ée Gògh ,ådÉãdG »eƒμëdG
ò«ØæJ »``a á«∏NGódG IQGRh ¬``«`dEG
»μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U äÉ¡«LƒJ
áØ«∏N ∫BG ¿Éª∏°S øH áØ«∏N ô«eC’G
äGQOÉÑªd áªLôJh ,AGQRƒdG ¢ù«FQ

∫ÉLQh ,øjôªãà°ùªdG ΩÉeCG äÉÑ≤©dG
.…QÉéàdG ´É£≤dGh ∫ÉªYC’G
∑QÉªédG ¿hDƒ°T ¿EÉa ;¬«∏Yh
,áeó≤àªdG ∫hó``dG áÑcGƒªd ≈©°ùJ
»``a Iô``°` †` ë` à` ª` dG äÉ`` fÉ`` «` `μ` `dGh
øY »``cô``ª` é` dG π``ª` ©` dG ô``jƒ``£` J
øe ójó©dG ≈∏Y É¡©«bƒJ ≥``jô``W
ácQÉ°ûªdGh ,á«dhódG äÉ«bÉØJ’G
»àdGh ,äGô``ª`JDƒ`ª`dG »``a á∏YÉØdG

π°†aCG ≥«≤ëJh ,äÉeóîdG π°†aCG
ácGô°ûdG õjõ©àH ∂dPh ,äÉ°SQÉªªdG
¢UÉîdG ´É``£`≤`dG äÉ``°`ù`°`SDƒ`e ™``e
øe Ébk Ó£fG ,…QÉéàdG ™ªàéªdGh
ájOÉ°üàb’G øjôëÑdG áμ∏ªe ájDhQ
äÉ°ù°SDƒªdG äõ``Øq `M »àdG 2030
»a ;á``°`UÉ``î`dGh É¡æe á«eƒμëdG
á°Sƒª∏e á«∏ªY äGƒ``£` N PÉ``î` JG
π``«`dò``Jh ,äGQÉ``ª` ã` à` °` S’G Üò``é` d

øe ôjÉæj øe øjô°û©dGh ¢SOÉ°ùdG
á«∏NGódG IQGRh ¿EÉa Gò¡dh ,ΩÉY πc
πØàëJ ∑QÉªédG ¿hDƒ°ûH á∏ãªe
IAGô``≤` d »``ª`dÉ``©`dG Ωƒ``«` dG Gò``g »``a
¥Ó``WEGh ,¬«∏Y AÉæÑdGh ,õéfCG Ée
≥ah ,É``gô``KCG º««≤Jh äGQOÉ``Ñ` ª` dG
πªY á«é¡æeh á∏eÉ°T áeƒ¶æe
§«°ùÑJ »``a ;á``ë` °` VGh »``cô``ª`L
ºjó≤Jh ,á«côªédG äGAGô`` ` LE’G

ø``cô``dG ∫hCG ≥``jô``Ø` dG ¬`` `Lh
áØ«∏N ∫BG ¬∏dGóÑY øH ó°TGQ ï«°ûdG
áÑ°SÉæªH áª∏c ,á``«`∏`NGó``dG ô``jRh
…ò`` dGh »``ª`dÉ``©`dG ∑QÉ``ª` é` dG Ωƒ`` j
øe øjô°û©dGh ¢SOÉ°ùdG ≥``aGƒ``j
ó≤d :É¡°üf Gòg ,ΩÉY πc øe ôjÉæj
∑QÉªé∏d á«ªdÉ©dG áª¶æªdG â``HCGO
Ékjƒæ°S ∫ÉØàM’ÉH É¡°ù«°SCÉJ òæe
»a ∑QÉ``ª` é` ∏` d »``ª` dÉ``©` dG Ωƒ``«` dÉ``H

õ``cô``e AÉ``°``û``fEÉ` H É``MGô``à``bG å``ë``Ñ``j ziQƒ```°```û```dG{
á``jô°ûÑdG AÉ``°†YC’G á``YGQR äÉ``«`∏ª`©d ¢``ü°ü`î`à`e
(78) ºbQ ¿ƒfÉ≤H Ωƒ°SôªdG øe (11) IOÉªdG
ó©ªdG) π£©àdG ó°V ø«eCÉàdG ¿CÉ°ûH 2006 áæ°ùd
(ádó©ªdG ¬à¨«°üH) ¿ƒfÉ≤H ìGôàb’G Aƒ°V »a
¿ƒfÉb ´hô°ûeh ,(ÜGƒædG ¢ù∏ée øe Ωó≤ªdG
ºbQ ¿ƒfÉ≤H Ωƒ°SôªdG ΩÉμMCG ¢†©H πjó©àH
π£©àdG ó°V ø«eCÉàdG ¿CÉ°ûH 2006 áæ°ùd (78)
øe Ωó≤ªdG ¿ƒfÉ≤H ìGôàb’G Aƒ°V »a ó©ªdG)
.(ÜGƒædG ¢ù∏ée
»∏«ªμàdG) ôjô≤àdG »a ¢ù∏éªdG ô¶æjh
á``Ä`«`Ñ`dGh á``eÉ``©` dG ≥``aGô``ª` dG á``æ`é`∏`d (∫hC’G
(3) IOÉ``ª` dG πjó©àH ¿ƒ``fÉ``b ´hô``°`û`e ¿CÉ`°`û`H
1994 áæ°ùd (2) º``bQ ¿ƒfÉ≤H Ωƒ°SôªdG øe
Aƒ°V »a ó©ªdG) »fGôª©dG §«£îàdG ¿CÉ°ûH
Ωó≤ªdG zádó©ªdG ¬à¨«°üH{ ¿ƒfÉ≤H ìGôàb’G
áæé∏dG ¬«a â¡àfG …òdGh ,(ÜGƒædG ¢ù∏ée øe
´hô°ûe ≈∏Y CGóÑªdG å«M øe á≤aGƒªdG ≈``dEG
.¿ƒfÉ≤dG
≈∏Y ®ÉØëdG ≈dEG ¿ƒfÉ≤dG ´hô°ûe ±ó¡jh
¢†«ØîàdGh ,øjôëÑdG áμ∏ªªd á«©«Ñ£dG áÄ«ÑdG
á«àëJ á«æH ô«aƒJh ,IQGô``ë` dG äÉ`` LQO ø``e
≈dEG ,…ôëÑdG π≤ædG πFÉ°Shh ájôëÑdG áMÉ«°ù∏d
hCG áæjóª∏d ΩÉ©dG §£îªdG Iôμa ôjƒ£J ÖfÉL
.»fGôª©dG §«£îàdG OÉªY ó©J »àdGh ájô≤dG

π≤fh ∫É°üÄà°SG äÉ«∏ªY AGô``LE’ ¢ü°üîàe
É`eÉ¡°SEG º¡°ùj ¿CG ¬fCÉ°T øe AÉ°†YC’G á``YGQRh
,á«Ñ£dG ájÉYôdGh ,áédÉ©ªdG AGôLEG »a Gkô«Ñc
óëdG »a º¡°ùj Éªe áæeBG á«ë°U ±hô``X »a
ôWÉîe øe É¡≤aGôj Éeh ,á«ÑfÉédG ÉgQÉKBG øe
≈dEG áé«àædÉH …ODƒjh ,¢VGôeC’G ¢†©Ñd ∫É≤àfG
áÑ°ùf π«∏≤Jh ≈°VôªdG øe ójó©dG IÉ«M PÉ≤fEG
.äÉ«aƒdG
ìGôàb’G ¿CG ≈dEG äÉeóîdG áæéd äQÉ°TCGh
á«fƒfÉ≤dG ájÉªëdG õjõ©J »a º¡°ùj ¿ƒfÉ≤H
AÉ°†YC’G á``YGQRh π≤fh ∫É°üÄà°SG äÉ«∏ª©d
§HGƒ°Vh äGAGô`` LEG ≥``ah áYhô°ûe IQƒ°üH
≈∏Y áHƒ≤©dG ójó°ûJ ∫ÓN øe áeQÉ°U á«ë°U
áëaÉμe »a º¡°ùj Éªe ¿ƒfÉ≤dG ΩÉμMCG áØdÉîe
ô«Z IQƒ°üH AÉ°†YC’G áYGQRh π≤fh ∫É°üÄà°SG
QÉéJ’G ºFGôL Qƒ°U øe ÉgQÉÑàYÉH áYhô°ûe
π«gCÉJh OGó``YEG »a º¡°ùj ¬fCG IócDƒe ,ô°ûÑdÉH
áYGQRh ∫É°üÄà°SG ∫Éée »a á«æWƒdG QOGƒμdG
º¡ÑjQóJ ∫Ó``N øe ,ájô°ûÑdG AÉ°†YC’G π≤fh
øe ∫ÉéªdG Gò``g »``a äGóéà°ùªdG ô``NBG ≈∏Y
.á«∏ª©dGh á«ª∏©dG á«MÉædG
¬JóYCG ô``NBG Gkôjô≤J ¢ù∏éªdG ¢ûbÉæj Éªc
πjó©àH ¿ƒfÉb ´hô°ûe ¿CÉ°ûH äÉeóîdG áæéd

¬à°ù∏L »``a iQƒ``°` û` dG ¢``ù`∏`é`e å``ë`Ñ`j
¿ƒfÉ≤H É kMGôàbG ,(óMC’G) Ωƒ«dG Iô°ûY á°ùeÉîdG
∫GóÑà°SÉH ¢ù∏éªdG AÉ``°`†`YCG ø``e Oó``Y ¬``eó``b
ºbQ ¿ƒfÉ≤H Ωƒ°SôªdG øe (10) ,(8) ø«JOÉªdG
AÉ°†YC’G áYGQRh π≤f ¿CÉ°ûH 1998 áæ°ùd (16)
¬JóYCG ôjô≤J »a ¢ù∏éªdG ô¶æj å«M ,ájô°ûÑdG
.QƒcòªdG ìGôàb’G ¿CÉ°ûH äÉeóîdG áæéd
¿CG ,É``gô``jô``≤` J »``a á``æ`é`∏`dG â``ë` °` VhCGh
QƒàcódG :AÉ°†YC’G øe Ωó≤ªdG ¿ƒfÉ≤H ìGôàb’G
óªëe ΩÉ°ùàHG IQƒàcódG ,¢†jô©dG ºdÉ°S óªMCG
,»``ë`«`eô``dG ó``ª`M ¢``ù`«`ª`Nh ,∫’ó`` ` dG í``dÉ``°`U
∞°Sƒj ≈æeh ,ô«°ûªL óªëe øªMôdGóÑYh
¢ü°üîàe »ÑW õcôe AÉ°ûfEG ≈dEG ±ó¡j ,ójDƒªdG
´QRh π``≤` fh ∫É``°`ü`Ä`à`°`SG äÉ``«`∏`ª`©`H ΩÉ``«`≤`∏`d
äÉÑ¡dG øe ¬∏jƒªJ ¿ƒμj ájô°ûÑdG AÉ°†YC’G
ô«Z øjQOÉ≤dG ≈°VôªdG äÉªgÉ°ùeh äÉYôÑàdGh
»àdG äGOÉªàY’G ≈dEG áaÉ°VE’ÉH ,ø««æjôëÑdG
≈dEG ±ó¡j ìGôàb’G ¿CG Éªc ,ádhódG É¡°ü°üîJ
º¡«dEG hCG º¡æe π≤æJ øjòdG ¢UÉî°TC’G ájÉªM
ójó°ûàH ô°ûÑdG »a QÉéJ’G ™æeh ,AÉ°†YC’G
.¿ƒfÉ≤dG ΩÉμMCG áØdÉîe ≈∏Y áHƒ≤©dG
ìGôàb’G »a ô¶ædG RGƒéH áæé∏dG â°UhCGh
»ÑW õcôe OƒLh ¿CG IócDƒe ,QƒcòªdG ¿ƒfÉ≤H

¢ùdÉée OÉëJG äÉYÉªà`LG »a ∑QÉ°û`J á«fÉªdôÑdG áÑ©°ûdG
zƒ°SÉa Éæ«cQƒH{`H »eÓ°SE’G ¿hÉ©àdG áª¶æªH AÉ°†YC’G ∫hódG
»a á«©jô°ûàdG á£∏°ùdG ¿CG
¢``Uô``ë` J ø``jô``ë``Ñ``dG á``μ` ∏` ª` e
πaÉëªdG »``a ácQÉ°ûªdG ≈∏Y
,á``«` fÉ``ª` dô``Ñ` dG äGô`` ª` `JDƒ` `ª` `dGh
ƒªædGh Ωó``≤`à`dG RGô`` `HE’ ∂`` dPh
øjôëÑdG áμ∏ªe √ó¡°ûJ …ò``dG
Gkô«°ûe ,ä’É``é` ª` dG ≈à°T »``a
AÉ°†YCG ø«H äGAÉ≤∏dG ¿CG ≈``dEG
»a º¡°ùJ á«©jô°ûàdG ¢ùdÉéªdG
≈dEG ,ÜQÉéàdGh äGôÑîdG ∫OÉÑJ
∞∏àîe á°ûbÉæeh åëH ÖfÉL
≈∏Y πª©dGh ,áª¡ªdG ÉjÉ°†≤dG
RhÉéàd èeGôHh §£N ™°Vh
∫hódG É¡¡LGƒJ »àdG äÉjóëàdG
¿hÉ©àdG áª¶æe »a AÉ°†YC’G
.»eÓ°SE’G

á``æ`é`∏`dG ô``°` S ø`` «` `eCG ÜGƒ`` æ` `dG
.á«fÉªdôÑdG áÑ©°û∏d ájò«ØæàdG
∑QÉ°ûj ¿CG Qô``≤`ª`dG ø``eh
á«Hô©dG áYƒªéªdG øª°V óaƒdG
¿Éé∏dG øe OóY äÉYÉªàLG »a
¢ùdÉée OÉ``ë` JG »``a á``ª` FGó``dG
á``ª`¶`æ`ª`H AÉ`` °` `†` `YC’G ∫hó`` ` `dG
≈`` dEG ,»`` `eÓ`` `°` ` SE’G ¿hÉ`` ©` `à` `dG
´ÉªàL’G »a ácQÉ°ûªdG ÖfÉL
,á«Hô©dG áYƒªéª∏d …QhÉ°ûàdG
á«©ªéd å``dÉ``ã` dG ´É``ª` à` L’Gh
¢ùdÉéª∏d ø``«`eÉ``©`dG AÉ`` æ` `eC’G
.OÉëJ’G »a AÉ°†YC’G
»ÑædGóÑY Ö``FÉ``æ`dG ó`` `cCGh
áÑ©°ûdG ó``ah ¢ù«FQ ,¿Éª∏°S
,øjôëÑdG áμ∏ªªd á«fÉªdôÑdG

Ó``c ¬``à` jƒ``°` †` Y »`` `a ó`` `aƒ`` `dG
≈°ù«Y ó``ª` ë` e Ö``FÉ``æ` dG :ø```e
¿hDƒ°ûdG áæéd ¢ù«FQ »°SÉÑ©dG
á``«``fƒ``fÉ``≤``dGh á``«` ©` jô``°` û` à` dG
¢ù«Fôd ÖFÉf) ÜGƒædG ¢ù∏éªH
»∏Y QGƒ`` f ó``«`°`ù`dGh ,(ó`` aƒ`` dG
äÉeóîdG áæéd ƒ°†Y OƒªëªdG
ÖFÉædGh ,iQƒ``°`û`dG ¢ù∏éªH
ƒ°†Y ìÓa º°TÉg ìÓa ó«°ùdG
á«©jô°ûàdG ¿hDƒ` °` û` dG á``æ`é`d
,ÜGƒædG ¢ù∏éªH á«fƒfÉ≤dGh
ƒ°†Y ø«°ùM ¬∏dGóÑY OGƒ``Lh
á«©jô°ûàdG ¿hDƒ` °` û` dG á``æ`é`d
,iQƒ°ûdG ¢ù∏éªH á«fƒfÉ≤dGh
óªëe ó`` °` `TGQ QÉ``°` û` à` °` ù` ª` dGh
¢ù∏éªd ΩÉ©dG ø«eC’G ,áªéfƒH

á``Ñ` ©` °` û` dG ó`` ` ah ∑QÉ`` °` `û` `j
,øjôëÑdG áμ∏ªªd á«fÉªdôÑdG
á°ùeÉîdG IQhó``dG ´ÉªàLG »a
OÉ```ë` `JG ô```ª` `JDƒ` `ª` `d Iô```°` `û` `Y
»a AÉ``°`†`YC’G ∫hó`` dG ¢ùdÉée
,»``eÓ``°` SE’G ¿hÉ``©` à` dG áª¶æe
iô`` ` ` `NC’G äÉ`` `YÉ`` `ª` ``à` ``L’Gh
»a ó≤©à°S »àdGh ,áÑMÉ°üªdG
ájQƒ¡ªéH ƒ``ZhOÉ``ZGh áæjóe
∫ÓN ∂`` dPh ,ƒ``°`SÉ``a Éæ«cQƒH
ô``jÉ``æ`j 30-27 ø`` e Iô``à``Ø``dG
.Ω2020
á``Ñ`©`°`û`dG ó`` `ah ¢`` `SCGô`` `jh
»ÑædGóÑY ÖFÉædG á«fÉªdôÑdG
á°ù«Fôd ∫hC’G ÖFÉædG ,¿Éª∏°S
º°†j Éª«a ,ÜGƒ``æ``dG ¢ù∏ée

zêó```jQÉ```c{ »```a ø``«``«``æ``jô``ë``H ø```Y AÉ``æ``¨``à``°``SG ’
ºgQGô≤à°SG ¿Éª°Vh ∫Éª©dG ¥ƒ≤M ¿ƒ°U ≈∏Y É¡°UôM ócDƒJ zπª©dG{
¿CG ≈dEG Ék àa’ ,øjôëÑdG áμ∏ªe »a πª©dG ¥ƒ°ùd
,É¡JGQÉªãà°SG ™°SƒJ π°†ØH ƒªf »a ácô°ûdG
πμ°ûH áYƒæàªdG É¡JÉeóN ºjó≤àd É¡«©°Sh
øe ójõªdG ÜÉ£≤à°SGh ,OÓ``Ñ` dG »``a ™``°` ShCG
,É¡dÉªYCG ô««°ùàd á∏gDƒªdG á«æWƒdG QOGƒμdG
,É¡jód ájQGOE’Gh á«æØdG ∞FÉXƒdG ∞∏àîe »a
äGAÉØc IOÉ«≤H ,É¡àHôéJ ìÉéf ó©H ∂``dPh
»a áμ∏ªªdG »a É¡∏ªY òæe ,Iõ«ªàe á«æWh
.Ω2011 ΩÉ©dG
OGó©à°SG »μjÉëdG ócCG ,QÉWE’G Gòg »ah
≥«°ùæà∏d á«YÉªàL’G á«ªæàdGh πª©dG IQGRh
¿CÉ°ûdG Gòg »a Ék Hô©e ,ácô°ûdG ™e ôªà°ùªdG
ø«ªFÉ≤dG ¿hÉ©Jh ácô°û∏d IQGRƒdG ôjó≤J øY
á«é«JGôà°SG ≥«Ñ£J ≈∏Y º¡°UôMh ,É¡«∏Y
OQGƒªdG øe ójõªdG ÜÉ£≤à°SG »a ICÉ°ûæªdG
É``gQGô``≤`à`°`SG ¿É``ª`°`Vh ,á``∏` gDƒ` ª` dG á``«`æ`Wƒ``dG
.É«æ¡e Égôjƒ£Jh

¿Éª°Vh á«æWƒdG ádÉª©dG ¥ƒ≤M ¿ƒ°U ≈∏Y
´É£≤dG äBÉ°ûæe »``a »Ø«XƒdG ÉgQGô≤à°SG
á«ªgCÉH ¥É«°ùdG Gò``g »``a Ék gƒæe ,¢``UÉ``î`dG
ájô°ûÑdG OQGƒªdG ™«ªL ÜÉ©«à°SG ≈∏Y πª©dG
»a á∏μ«¡dG IOÉ``YEG äGAGô``LEG ∫Ó``N á«æWƒdG
.ácô°ûdG
πª©dG ¿hDƒ°ûd óYÉ°ùªdG π«cƒdG ¿É``ch
ób ,»cÉëdG ôØ©L óªMCG ó«°ùdG ,IQGRƒ``dÉ``H
ºJh ,»JÉYÉ°ùdG ó«°ùdÉH ¬Ñàμe »``a ™ªàLG
ºJ Ée ÜGƒ°U ΩóY ≈∏Y AÉ≤∏dG ∫ÓN ó«cCÉàdG
¢ù«FôdG √ƒf å«M ,´ƒ°VƒªdG Gòg »a ¬dhGóJ
ácô°ûdG ¿G hô«g …ôØ«dO ácô°ûd …ò«ØæàdG
¢ù∏ée ¿Gh ,É¡jód á«æWƒdG ádÉª©dÉH áμ°ùªàe
»ØXƒe ™«ªL AÉ``≤`HEG ≈∏Y ¢üjôM IQGOE’G
≥«°ùæàdG ºàj ∂dòd ,áYƒªéªdG øª°V ácô°ûdG
ÉªH á«YÉªàL’G á«ªæàdGh πª©dG IQGRh ™e
áª¶æªdG íFGƒ∏dGh ø«fGƒ≤dG ≥«Ñ£J øª°†j

π°UGƒàdG πFÉ°Sh ¬à∏bÉæJ Ée Aƒ°V »a
…ôØ«dO{ ácô°T AÉæ¨à°SG ∫ƒ``M »YÉªàL’G
∫Éée »a á∏eÉ©dG äÉcô°ûdG ió``MEG ,zhô«g
øe ø«æWGƒe ø«ØXƒe øY ,äÉÑ∏£dG π«°UƒJ
äÉ«∏ªY ó«MƒJ ÉgQGôb ó©H ,zêójQÉc{ ácô°T
ΩÉ«bh ,zäÉÑ∏W{ ácô°T ™e ájQÉéàdG zêójQÉc{
π°UGƒàdG ∂dP »a ÉªH ,É¡JGAGôLEÉH IQGRƒ``dG
ø∏YCG ,ácô°ûdÉH ø««æ©ªdG ™e äGAÉ≤d ó≤Yh
ó«°ùdG ,á«YÉªàL’G á«ªæàdGh πª©dG ô``jRh
AÉæ¨à°SG ΩóY ¿Gó«ªM »∏Y óªëe øH π«ªL
,É¡jód á∏eÉY á«æjôëH QOGƒ``c ø``Y ácô°ûdG
ó«°ùdG ácô°ûdÉH …ò«ØæàdG ¢ù«FôdG ócCG å«M
»a ™«°TCG Ée áë°U Ωó``Y ,»JÉYÉ°ùdG ΩÉ°ûg
É¡JGAÉØμH áμ°ùªàe ácô°ûdG ¿Gh ,¿CÉ°ûdG Gòg
.á«æWƒdG
¢UôM ¿Gó«ªM ó``cCG ,áÑ°SÉæªdG √ò¡Hh
á«YÉªàL’G á«ªæàdGh πª©dG IQGRh ΩÉªàgGh
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ΩÉ©d z±ÓàNÉH ¿hQOÉb{ á«dÉØàMG ∫ÓN »°ù«°ùdG ¢ù«FôdG ≈≤∏J GôNDƒe
,óæ¡e πØ£dG øe Ió°TÉæe á°UÉîdG äÉLÉ«àM’G …hPh ºª¡dG ÜÉë°UC’ 2019
»a zôNB’G ΩGôàMG{ :¿Gƒæ©H IOÉe ¢ùjQóàH ,á°UÉîdG äGQó≤dG …hP øe ƒgh
.äÉ©eÉédGh ¢SQGóªdG
,ôNBÓd ΩGôàM’G øe ÉYƒf π©ØdÉH ¢ùμ©«d »°ù«°ùdG π©a OQ AÉL ó≤d
±ƒ°S ¬fCÉH OOôJ ¿hO øeh ¬HÉLCG å«M ,óæ¡e πãe Gô«¨°U ÓØW ¿Éc ƒd ≈àM
zô``NB’G ΩGôàMG{ IOÉ``e ¢ùjQóJ Qô≤J π©ØdÉHh ,GQƒ``ah áÑZôdG √òg ¬d òØæj
è¡æªdG Gòg çGóëà°SG ºà«°Sh ,á«Hô©dG ô°üe ájQƒ¡ªL »a ¢SQGóªdG »a
ºª¡dG …hòd ºYódG πÑ°S πc ºjó≤J ≈∏Y ¢ù«FôdG ¢UôM QÉWEG »a ∂dPh ,É©jô°S
.äÉ¶aÉëªdG »à°T »a øjOƒLƒªdG
,á«∏©a áLÉM øe â©Ñf πH ,ÆGô``a øe äCÉ`J ºd √ò``g óæ¡e Ió°TÉæe ¿EG
øe ¿hô«ãc ºgô«Zh √DhÉ``bó``°` UCGh ƒ``g É¡¡LGƒj á«°üî°T IÉfÉ©e ø``eh
Éë°Vƒe ,ô«¨°üdG Gò``g ¬æY Üô``YCG Ée ƒ``gh ,á°UÉîdG äÉLÉ«àM’G …hP
»a ¢†©ÑdG πÑb øe ôªæà∏d ¢Vô©àdG É¡ªgCG Iô«ãc πcÉ°ûe ¿ƒ¡LGƒj º¡fCG
á°SQóªdG »a ôªæàdG á∏μ°ûe É¡àaOÉ°U ¬d á∏«eR á°üb ≈dEG Gô«°ûe ,™ªàéªdG
»°SôμdÉH ¬«∏Y ó©°üJ …òdG ó©°üªdG ô«°ùμJ øY Ó°†a ,óMCG ÉgQó≤j ’ å«M
.∑ôëàªdG
≈∏Y ò«ØæàdG πëe âJÉH »àdG IôμØdG √òg ≈∏Y ≥∏Y º«∏©àdGh á«HôàdG ôjRh
äÉYƒ°VƒªdGh º«≤dG √òg πãe AÉæH ≈∏Y ¢UôëJ IQGRƒdG ¿CÉH ,™bGƒdG ¢VQCG
¿É°ùfE’G AÉæÑH á°UÉîdG äÉ«bÓNC’G ™«ªL ¿CGh ,ójóédG º«∏©àdG ΩÉ¶f »a
IOÉe πμ°T »a ¢ù«d øμdh ,ójóédG º«∏©àdG ΩÉ¶f ègÉæe »a π©ØdÉH áLƒeóe
á«Ø«c á©LGôe ºàJ ±ƒ°S ¢ù«FôdG äÉª«∏©J ó©H ¬fCG ≈dEG Gô«°ûe ,á∏°üØæe
ΩGôàMÉH á£ÑJôªdG »fÉ©ªdG ócDƒJ »c ,á«æjódG á«HôàdG OGƒe áZÉ«°U IOÉYEG
.É¡«∏Y ÜÓ£dG »Hôf ¿CG óH ’ »àdG áæ°ùëdG º«≤dG øe Égô«Zh ,ôNB’G
:ƒg Éæg ∫GDƒ°ùdG ≈≤Ñjh
CGóÑe º«∏©àd ¢``UÉ``N è¡æe çGóëà°SG ≈``dEG π©ØdÉH á``LÉ``M ∑É``æ`g π``g
¢ùØæH ¬©e ¿hô©°ûjh ,ÜÓ£dG ≈∏Y É«aÉ°VEG ÉÄÑY ∞«°†j ,ô``NB’G ΩGôàMG
GhRÉàéj ¿CG Öéj »àdGh ,º¡«∏Y á°VhôØªdG iôNC’G ègÉæªdG √ÉéJ Qƒ©°ûdG
!!?á«æWƒdG á«HôàdG è¡æe á∏μ°ûe Qôμfh Oƒ©æd ,ìÉéæH É¡JGQÉÑàNG
’ záæWGƒªdG{h zôNB’G ΩGôàMG{ »é¡æe ¿CG iQCG ,™°VGƒàªdG »jCGQ »a
QÉμàH’G øe Gô«Ñc GQób ¿ÉÑ∏£àj Éª¡a ,á«°Uƒ°üîdG øe ´ƒæH Éª°ùàj ¿CG óH
,ábƒ°ûeh áHGòL ¥ô£H ¬°ùjQóàd á∏gDƒªdG QOGƒμdG OGóYEG ≈dEGh ,´Gó``HE’Gh
πNGO äÉ«dÉ©ah èeGôHh á£°ûfCG çGóëà°SG ™e mRGƒàe §N »a ∂dP ô«°ùj ¿CGh
,ÜÓ£dG ¢SƒØf »a zôNB’G ΩGôàMG{ áª«b ∞«XƒJ É¡dÓN øe ºàj á°SQóªdG
á«Ñ∏°ùdG ôgGƒ¶dG øe Égô«Zh áÑ«¨dGh ôªæàdGh á«Ñ°ü©dG ≈∏Y AÉ°†≤∏d ∂dPh
QÉ¨°üdG ø«H ¢ù«d ,áMÉ°ùdG ≈∏Y Ωƒ«dG áØ«îe IQƒ°üH ô£«°ùJ âJÉH »àdG
!É°†jCG QÉÑμdGh πH ,§≤a
¢ù«FQ ÖFÉf »Ñ«à©dG ¿Éª«∏°S âæH »e áî«°ûdG .O áYGôÑH ¬JócCG Ée Gògh
á°SQóe IQGOEG ¢ù∏ée ¢ù«FQ á«°SÉ«°ùdG á«ªæà∏d øjôëÑdG ó¡©e AÉæeCG ¢ù∏ée
πNGO »æWƒdG AÉªàf’G ´QR á«°†b øY É¡ãjóM ¢Vô©e »a øjôëÑdG ¿É«H
Öéj »àdG á∏«ªédG º«≤dG øe ô«ãμdG ≈∏Y ∂dòc ≥Ñ£æj Ée ƒgh ,ÉæFÉæHCG ¢SƒØf
øe á¨«∏ÑdG É¡àªμëHh âdÉb ø«M ∂dPh ,á°SQóªdG §«ëe πNGO É¡«∏Y õcôf ¿CG
:™«ªédG É¡d ó¡°ûj »àdG ájƒHôàdGh á«ª«∏©àdG É¡JôÑN ™bGh
á«HôJ øe %75 »dGƒëa ,á°SQóªdG πNGO øe çóëj á«°üî°ûdG π≤°U{
»a É¡©°†f ¿CG ™«£à°ùf ’ ,á°SQÉªe ó∏ÑdG ÖM ¿CGh ,á°SQóªdG øe πØ£dG
!zá«YƒàdG ∫ÓN øe á«°SÉ«°ùdG á«ªæàdG QhO ƒg Gògh ,¿ƒfÉb
CGóÑe ï«°SôJ ≈``dEGh ,É°†©H Éæ°†©H ΩGô``à`MG ≈``dEG Ωƒ«dG ÉæLƒMCG Éªa
!!º¡©e ÉæJÉaÓàNG πÑ≤J ≈dEGh ,øjôNB’G ™e ¢ûjÉ©àdG
ƒgh ,áãjóëdG ádhódG º«gÉØe øe »°ù«FQ Ωƒ¡Øe ƒg ôNB’G ΩGôàMÉa
!äGòdG ΩGôàMG CGóÑªH É≤«Kh ÉWÉÑJQG §ÑJôj
!!ΩôàëoJ ΩôàMG..ôNBG ≈æ©ªH

á©ªL ∑QÉÑe óª .O

ájôëÑdG ájƒ«ëdG äBÉ°ûæªdG ájÉªM øjôªJ ºààîj »æWƒdG ¢SôëdG
¢ù«FQ ƒª°ùd ô``jó``≤` à` dGh ô``μ`°`û`dG
äÉ¡«LƒJ ≈∏Y »æWƒdG ¢SôëdG
πãe ò«Øæàd ôªà°ùªdG √ƒª°S ºYOh
≈∏YCG ≈dG ∫ƒ°Uƒ∏d øjQÉªàdG √òg
ΩÉ¡ªdG ò«ØæJh AGOC’G äÉjƒà°ùe
IAÉØc πμH Ió``Mƒ``dG ≈``dEG á∏cƒªdG
≈``dEG ôμ°ûdÉH ¬LƒJ Éªc ,QGó``à` bGh
≈∏Y »æWƒdG ¢SôëdG ¿É``cQCG ôjóe
OGóYEG Iôàa ∫ÓN áªFGódG ¬à©HÉàe
ƒª°S Ωó≤J Éªc ,Égò«ØæJh øjQÉªàdG
á°UÉîdG äÉ``«`∏`ª`©`dG Ió```Mh ó``FÉ``b
»a ø«cQÉ°ûªdG ™«ªéd ôμ°ûdÉH
±ô°ûªdG iƒà°ùªdG ≈∏Y øjôªàdG
ò«ØæJ »`` a õ``«` ª` à` ª` dG RÉ`` `é` ``fE’Gh
.øjôªàdG

áØ«∏N ∫BG Oƒ©°S ø``H õjõ©dGóÑY
,»``æ`Wƒ``dG ¢``Sô``ë` dG ¿É`` ` cQCG ô``jó``e
ôjóe ôn μn n°T å«M ,øjôªàdG äÉjôée
≈∏Y ø«cQÉ°ûªdG ™«ªL ¿É`` `cQC’G
√hô``¡`XCG …ò``dG ™«aôdG iƒà°ùªdG
π°VÉ©eh äÉjôée ≥«Ñ£J ∫Ó``N
Éeh øjôªàdG ìÉéæH Ék Äæ¡e ,øjôªàdG
iƒà°ùe ≈∏Y áª¡e èFÉàf øe ¬∏μ°T
∫ÓN á«aGôàM’G äGôÑîdG QÉ¡XEG
èFÉàædG ≥«≤ëJh øjôªàdG äÉjôée
.Iõ«ªàªdG
øcôdG Ωó≤ªdG ÜôYCG ,¬à¡L øe
óªëe ø``H ¿É``ª`∏`°`S ï``«`°`û`dG ƒ``ª`°`S
Ió``Mh ó``FÉ``b áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y ø``H
¢üdÉN ø``Y ,á``°`UÉ``î`dG äÉ«∏ª©dG

Oƒ¡L øe á°UÉîdG äÉ«∏ª©dG IóMh
¢ùμY …òdG øjôªàdG Gòg »a Iõ«ªe
ò«ØæJ »a ¢UÓNE’Gh áªjõ©dG ìhQ
»a ¢üàîj …ò``dG øjôªàdG πMGôe
,ájôëÑdG ájƒ«ëdG äBÉ°ûæªdG ájÉªM
√òg πãe AGô``LEG ¿CG √ƒª°S Gk ócDƒe
á``«`ª`gC’G á``¨`dÉ``H ôÑà©J ø``jQÉ``ª`à`dG
øe ™``aô``J ±Gó`` `gCG ø``e ¬≤≤ëJ Éªd
á«æeC’G á¶≤«dGh ájõgÉédG iƒà°ùe
»a »``æ` Wƒ``dG ¢``Sô``ë` dG »Ñ°ùàæªd
,ájôëÑdG ájƒ«ëdG äBÉ°ûæªdG ájÉªM
Gk ójó¡J É¡d ¢Vô©àdG πãªj ób »àdGh
äGQó``≤`eh á``eÉ``©`dG áeÓ°ù∏d Ék `¨`dÉ``H
.øWƒdG äÉÑ°ùàμeh
ï«°ûdG ø``cô``dG AGƒ``∏` dG ™``HÉ``Jh

»``æ` Wƒ``dG ¢`` Sô`` ë` `dG º``à``à``NG
äBÉ°ûæªdG ájÉªM »a É°UÉN ÉæjôªJ
¬JòØf …ò``dGh ,ájôëÑdG ájƒ«ëdG
IóMƒH π``MGƒ``°`ù`dG ájÉªM ájô°S
±ó¡j å«M ,á°UÉîdG äÉ«∏ª©dG
»æeC’G ºYódG õjõ©J ≈``dEG øjôªàdG
á``jƒ``«`ë`dG äBÉ` °` û` æ` ª` dG á``jÉ``ª` M »``a
á¶aÉëª∏d π``MGƒ``°`ù`dGh á``jô``ë`Ñ`dG
Éªc ,ájôëÑdG áeÓ°ùdGh øeC’G ≈∏Y
ájõgÉL ™``aQ ≈``dEG øjôªàdG ±ó¡j
ò«Øæàd »æWƒdG ¢SôëdG »Ñ°ùàæe
.º¡«dEG á∏cƒªdG äÉÑLGƒdGh ΩÉ¡ªdG
ƒª°S øcôdG ∫hCG ≥jôØdG OÉ°TCGh
áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y øH óªëe ï«°ûdG
¬à≤≤M ÉªH ,»æWƒdG ¢SôëdG ¢ù«FQ

..≥jôë∏d ¢Vô©J …òdG záHÉ≤e º©£e{ √ó≤ØJ iód

áeÓ°ùdGh øeC’G äGAGôLEÉH ó«≤àdG ≈∏Y Oó°ûj á«dÉª°ûdG ßaÉëe

ódÉN ó«ª©dG á≤aôH çOÉëdG ™bƒªd
ôjóe …ô°ShódG ¿Éæ°S á©«HQ øH
á¶aÉëªdG á``Wô``°` T á``jô``jó``e ΩÉ`` Y
ø«dhDƒ°ùªdG ø``e Oó``Yh á«dÉª°ûdG
»``fó``ª`dG ´É`` aó`` dGh á``jô``jó``ª` dG »``a
.á¶aÉëªdGh

,ájOÉe ôFÉ°ùNh äÉHÉ°UEG øe ¬æY
OGôaCGh •ÉÑ°V É¡dòH »àdG Oƒ¡édGh
çOÉëdG ™e πeÉ©à∏d »fóªdG ´ÉaódG
ádƒ∏«ëdGh ≥jôëdG ≈∏Y Iô£«°ùdGh
.á≤£æªdG »a √QÉ°ûàfG ¿hO
ßaÉëªdG ó≤ØJ ∫ÓN ∂dP AÉL

™bGƒe »``a äÉ``fGƒ``£` °` SC’G ß``Ø`Mh
¢üëØdG AGô`` LEG IQhô``°` Vh ,á``æ`eBG
áfÉ«°üdGh RÉ¨dG äGójóªàd …QhódG
.ájQhódG
ìô°T ≈``dEG ßaÉëªdG ™ªà°SGh
ôØ°SCG Éeh çOÉëdG äÉ°ùHÓe ∫ƒM

ï``«` °` û` dG ø`` ` H »`` ∏` `Y OÉ`` ` `°` ` ` TCG
ßaÉëe Qƒ``Ø`°`ü`©`dG ø«°ùëdGóÑY
»àdG Oƒ¡édÉH á«dÉª°ûdG á¶aÉëªdG
»a »``fó``ª` dG ´É``aó``dG ∫É`` LQ É``¡`dò``H
™bh …ò``dG ,≥``jô``ë`dG ™``e πeÉ©àdG
¬æY èàfh ,áHÉ≤e ájô≤H º©£e »a
≈∏Y GOó°ûe ,É°üî°T 12 á``HÉ``°`UEG
ø``eC’G äGAGô`` LEÉ` `H ó``«`≤`à`dG á``«`ª`gCG
Ée Öæéàd ™bGƒªdG πc »a áeÓ°ùdGh
øe ≥FGôëdGh çOGƒëdG øY èàæj ób
.äÉμ∏àªªdGh ìGhQC’G »a ôFÉ°ùN
ô«jÉ©ªdÉH ò``NC’G ¿CG í°VhCGh
º¡°ùj á``«` FÉ``bƒ``dG äÉ``WGô``à` °` T’Gh
Gô«°ûe ,çOGƒ`` ë` `dG ø``e ó``ë` dG »``a
QGò``fE’G áª¶fCG Oƒ``Lh á«ªgCG ≈``dEG
øμdh §≤a ¿ÉNó∏d ¢ù«d ,ôμÑªdG
»a É``°` Uƒ``°` ü` Nh ,É`` °` `†` `jCG RÉ``¨` ∏` d
á``«` ª` gCGh ,ï``HÉ``£` ª` dGh º``YÉ``£` ª` dG
RÉ¨dG äGójóªJ áeÓ°S øe ócCÉàdG

Mubarak_bh@yahoo.com

ô¶àæj ¿Éc ó≤a ,âbƒdG πeÉY ≈∏Y ¬fÉgQ »fGôjE’G ΩÉ¶ædG ô°ùN
∫ƒ∏ëH áÑ≤JôªdG á«μjôeC’G á«°SÉFôdG äÉHÉîàf’G óYƒe ôÑ°üdG ÆQÉØH
πª©dÉH √hóYh øjòdG ø««WGô≤ªjódG íFÉ°üf ≈∏Y ’k ƒ©e ,ΩÉ©dG Gòg ájÉ¡f
äÉHÉîàf’G óYƒe πÑb ÖeGôJ ódÉfhO »μjôeC’G ¢ù«FôdG á«ëæJ ≈∏Y
»a »μjôeC’G ¢ù«FôdG •ƒ≤°S ¿EÉa ∂dP çhóM ΩóY ∫ÉM »ah ,áeOÉ≤dG
ΩÉ¶ædG Qôëàj ±ƒ°S ºK øeh ,Éeƒàëe ¿ƒμj ±ƒ°S äÉHÉîàf’G √òg
Ωhób ôÑY ,¬«∏Y â°Vôa »àdG äÉHƒ≤©dGh Oƒ«≤dG ™«ªL øe »fGôjE’G
Gògh ,ø««fGôjEÓd ¿ƒ«WGô≤ªjódG ¬dÉb Ée ƒg Gòg .»WGô≤ªjO ¢ù«FQ
¬≤jó°U ≥HÉ°ùdG »μjôeC’G á«LQÉîdG ôjRh …ô«c ¿ƒL ¬H í°üf Ée ƒg
¬æe Ö∏Wh ,»``fGô``jE’G á«LQÉîdG ô``jRh ∞jôX OGƒ``L óªëe õjõ©dG
ä’RÉæJ …CG ºjó≤àH »ÄæeÉN »∏Y ≈∏YC’G »fGôjE’G ó°TôªdG Ωƒ≤j ’CG
.ÉÑjôb á°SÉFôdG QOÉ¨j ±ƒ°S ¬fC’ »μjôeC’G ¢ù«Fô∏d
®ƒ¶M âJÉH ÉeÉªJ ¢ùμ©dG ≈∏Y πH ,∂dP øe A»°T …CG ≥≤ëàj ºd
¬à«Ñ©°ûa ,ócDƒe ¬Ñ°T GôeCG á«fÉK á°SÉFQ IôàØH RƒØ∏d »μjôeC’G ¢ù«FôdG
»àdG …CGôdG äGAÉàØà°SG ≈àMh ,É¡J’ÉM π°†aCG »a »g ø«ÑNÉædG ø«H
ô¡¶J âJÉH ø««WGô≤ªjódG ≈∏Y áHƒ°ùëªdG äÉ°ù°SDƒªdG É¡H Ωƒ≤J
ÜõëdG »ë°Tôe ™«ªL ≈∏Y ÖeGôJ ódÉfhO »μjôeC’G ¢ù«FôdG ¥ƒØJ
¿CG Éë°VGh äÉH ¬°ùØf âbƒdG »ah ,¿ójÉH ƒL º¡«a øªH »WGô≤ªjódG
¿ƒ«WGô≤ªjódG ∫hÉëj »àdG (Impeachment) á«ëæàdG á«∏ªY
∫hDƒJ ±ƒ°S áéª°S á«Mô°ùe iƒ°S â°ù«d ÖeGôàH ´É≤jEÓd É¡H ΩÉ«≤dG
.ÉÑjôb •ƒ≤°ùdG ≈dEG
»fGôjE’G ΩÉ¶ædG É¡H ΩÉb »àdG áZhGôªdG á«∏ªY πc ¿CG Éæg ø«Ñàjh
äOÉY ób âbƒdG Ö°ùc ≈dEG ¬æe É«©°Sh ø««WGô≤ªjódG íFÉ°üæd ’k ÉãàeG
™°VƒdGh ,GóL Qƒgóàe »dÉªdGh …OÉ°üàb’G ™°VƒdÉa ,¿Gô°ùîdÉH ¬«∏Y
,CGƒ``°`SCG ≈``dEG Å«°S øe »``fGô``jE’G π``NGó``dG »a »°SÉ«°ùdGh »YÉªàL’G
ádÉM ∑Éægh ,ájOôàe äÉeóîdGh ,Iô«Ñc á«àëàdG ≈æÑdG »a ôFÉ°ùîdGh
ôFÉ°ùîdG øY Ók °†a ,É«dÉM ¿ƒ«fGôjE’G É¡«fÉ©j »àdG á«dhódG ádõ©dG øe
,»fÉª«∏°S º°SÉb z¢Só≤dG ≥∏«a{ óFÉb πà≤e ó©H º¡àHÉ°UCG »àdG áMOÉØdG
á«fGôjE’G AGƒLC’G Égó©H âJÉH »àdG á«fGôchC’G IôFÉ£dG •É≤°SEG áeRCGh
CGóÑJ ºd »àdG áeRC’G »gh ,»dhO hCG »ª«∏bEG »fóe ¿Gô«W …CG øe ƒ∏îJ
!ó©H É¡«∏Y »fGôjE’G ΩÉ¶ædG áÑbÉ©e ∫ƒ°üa

¢``ù``HÓ``ª``dG ≈```∏```Y Ö````∏````£````dGIOÉ````jR
º``jó`````≤`````dG ¥ƒ``°``ù`````dÉ``H á``jƒ`````à``°``û`````dG
:ø°ùM »μe Öàc
∂dPh ájƒà°ûdG ¢ùHÓªdGh äÉà«cÉédG AGô°T ≈∏Y Ö∏£dG ™ØJQG
≈∏Y ø««°VÉªdG ø«eƒ«dG ∫ÓN QÉ£eC’G •ƒ≤°Sh OôÑdG áÑg áÑ°SÉæªH
.øjôëÑdG áμ∏ªe
,¬∏dG óÑY ï«°ûdG ´QÉ°ûH ºjó≤dG áeÉæªdG ¥ƒ°S »a áYÉH ∂dòH OÉaCG
≈∏Y Ö∏£dG »``a GOƒ©°U ¿G ¢``ù`eCG AÉ°ùe zè«∏îdG QÉ``Ñ`NCG{``d GƒØ°ûch
ó©H Ó©a π°üM ób ¿PC’G äÉ«bGhh »aÉë≤dGh ôà¨dGh ájó∏édG äÉà«cÉédG
.ô£ªdG ∫ƒ£g â≤aGQ »àdG OôÑdG áLƒeh QÉ£eC’G ∫ƒ£g
áeÉæªdG ¥ƒ°S »``a á°Vhô©ªdG äÉà«cÉédG º¶©e ¿G GhOÉ`` aCG Éªc
óæ¡dG »``a áYƒæ°üe õæ«édG äÉfƒ∏£æH Éªæ«H ø«°üdG »``a áYƒæ°üe
,§«°ùH A»°ûH øμdh ∫É``Ñ` bE’G ø``e ∂dòc É¡Ñ«°üf âdÉf ,¢ûjOÓ¨æHh
»a ™«ÑdG áLƒe âcôM º¡«∏Y áª©f áHÉãªH ô£ªdG ∫ƒ£g ¿G GhôÑàYGh
ΩóY øY ¿hôNBG áYÉH ∞°ûc Éª«a (AÉ°ùædGh ÉjÉÑ°üdG) øe á°UÉN ¥ƒ°ùdG
,º¡jód ™«ÑdG ä’ÉM ø°ùëJ

á«©ªàéªdG ácGô°ûdGh πaÉμàdG õjõ©J ≈dEG ±ó¡j zø«eQÉ¨dG º¡°S{

Gô``°ù©e 381 á``Hôc è``jôØJ »``a âª¡``°SCG º¡``°ùdG IQOÉ``Ñe

á«fÉ£jôÑdGh ô∏μ``°ùdG á«©ªL ø«H ìƒàØe AÉ≤d
zºdC’G ∞«ØîJ{ ÜÉàc »a É¡àHôéJ ∫ƒM ¢û∏jh ¿BG

º``dC’G ™``e πeÉ©àdG á«Ø«c ¿CÉ`°`û`H
¢``SÉ``°`SCG ≈``∏`Y »``∏`≤`©`dGh »``fó``Ñ` dG
â∏¨°T Éªc ,…ô«gÉªL hCG …Oô``a
ÉjÓîdG á«©ªL á°ù«FQ Ö°üæe
øe IóëàªdG áμ∏ªªdG »a á«∏éæªdG
âfÉch ,2012 ΩÉY ≈dEG 2009 ΩÉY
∫ÉW »àdG ájô«îdG á°ù°SDƒªdG √òg
ô°SC’G á∏HÉ≤ªd ¿B’ áHGƒH É``gó``eCG
ô≤a øe ¿ƒfÉ©j ∫ÉØWCG É¡jód »àdG
.»∏éæªdG ΩódG
¢ù«FQh ¢ù°SDƒe É``¡` fCG Éªc
ácô°T ,zArise Consult{
,∫ÉªYC’G ôjƒ£J »a IóFGQ á«ªdÉY
ô``°`û`©`dG äGƒ``æ` °` ù` dG ió`` `e ≈``∏` Y
.á«°VÉªdG

á°SOÉ°ùdG »a Ék «eƒj ®É≤«à°S’G
É¡eÓMCG ≥«≤ëJh »©°ù∏d Ék MÉÑ°U
.π©ØdÉH É¡JCGóH »àdG É¡©jQÉ°ûeh
¢û∏jh ¿BG äqó` cCG É¡ÑfÉL øe
≈æ©J äÉ``«`©`ª`L Oƒ`` `Lh á``«` ª` gCG
ºgófÉ°ùàd ,ô``∏`μ`°`ù`dG ≈``°`Vô``ª`H
Ék ` «` YÉ``ª` à` LGh É``«`°`ù`Ø`f º``¡` ª` Yó``Jh
Ik ôcÉ°T .º¡JÉ«M ±hôX ø«°ùëàd
É``¡`°`SCGQ ≈``∏` Yh á``«`©`ª`é`dG Oƒ``¡` L
Éªd á«©ªédG ¢ù«FQ ºXÉμdG ÉjôcR
á«HÉéjGh ΩÉ¡dEG äÉYôL øe ¬eó≤j
.ºdÉ©dG ∫ƒM ≈°VôªdG πμd
Ió``FGQ ¢``û`∏`jh ¿BG ¿CG ô``cò``j
ájõ«ØëJ áKóëàeh áØdDƒeh ∫ÉªYCG
¢UÉî°TC’G ™e π°UGƒàJ ,á«dhO

ø``jô``ë` Ñ` dG á``«` ©` ª` L äó`` ≤` `Y
AÉ``≤`d ô``∏`μ`°`ù`dG ≈``°` Vô``e á``jÉ``Yô``d
ô∏μ°ùdG ≈``°`Vô``e ™``ª`L É``Mƒ``à`Ø`e
¢û∏jh ¿BG á«fÉ£jôÑdG áÑJÉμdÉH
»a É¡àHôéJh É¡HÉàc øY åjóë∏d
ô≤ªH ô∏μ°ùdG ¢Vôe ™e ¢ûjÉ©àdG
≥aGƒªdG âÑ°ùdG ¢ùeCG á«©ªédG
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¢ù∏ée AÉ°†YCG AÉ≤∏dG ô°†M
QƒàcódG ,ô∏μ°ùdG á«©ªL IQGOEG
≥jôØdG ¢``ù`«`FQ ¥ƒ``W ∫BG ôØ©L
¢``†` ©` Hh ,á``«` ©` ª` é` dÉ``H »``Ñ``£``dG
ÜÉ``à`μ`dG á``Ñ`MÉ``°`U ™``e ≈``°` Vô``ª` dG
∞«ØîJ) ºdÉ©dG ∫ƒM Ék ©«Ñe ôãcC’G
ÜQÉéàdG ∫OÉÑàd ¢û∏jh ¿BG (ºdC’G
™``e π``eÉ``©` à` dG »```a äGô```Ñ` `î` `dGh
.ô∏μ°ùdG ≈°Vôe äÉjóëJ
¢``Vô``©` à` °` SG AÉ`` ≤` `∏` `dG ∫Ó`` `N
»a IOôØæªdG º¡HQÉéJ ≈°VôªdG
óªMCG ∫Éb å«M ,zô∏μ°ùdG{ áHQÉëe
√Góëàjh ºdC’G ÜQÉëj ¬fEG Ö«ÑM
AÉ``æ`KCG º°SôdG ø``a ¬à°SQÉªe ôÑY
ôjô°S ≈∏Y á∏jƒW äGô``à`a ¬FÉ≤H
.≈Ø°ûà°ùªdG
É¡fCG ±hôb ¢SÉæjEG âaÉ°VCGh
øY óYÉ≤àdG á∏Môe ≈``dEG â∏°Uh
≈∏Y Iô°üe âdGRÉe É¡æμd ,πª©dG

,2019 ΩÉ©dG »a »Yƒ£àdG ô«îdG
,»YÉªàL’G π°UGƒàdG ™bGƒe ôÑY
º¡°S ´hô°ûªd Ék ` ª` YO »``JCÉ` J »``à` dGh
äÉYôÑàdG â∏°Uh ó``bh ,ø``«`eQÉ``¨`dG
ÜQÉ≤j É``e ≈``dEG »°VÉªdG ΩÉ``©` dG »``a
»``gh ,»``æ`jô``ë`H QÉ``æ` jO ∞`` dCG 600
á∏ªëdG É¡à≤≤M äÉYôÑJ áÑ°ùf ≈∏YCG
Éªc ,Ω2018h 2017 »eÉ©H ák fQÉ≤e
»a º¡°SCG øe πμd √ôμ°T øY Üô``YCG
,äÉcô°ûdG) øe RÉéf’G Gòg ≥«≤ëJ
∞ë°üdGh ,IóªY’G ÜÉsàco h ,∑ƒæÑdGh
,ø«fÉæØdGh ,ø««eÓYE’Gh ,á«∏ëªdG
π°UGƒàdG πFÉ°Sh »``a ø«£°TÉædGh
√ò``g â``ª`Lô``J å``«`M ,(»``YÉ``ª` à` L’G
≈``∏`YCÉ`H á``«`æ`Wƒ``dG á``ª`ë`∏`dG á``∏`ª`ë`dG
Ö©°ûdG É¡H õ«ªàj »àdGh ,É¡JÉLQO
¿hO ø``e ,¬``aÉ``«` WCG π``μ`H »æjôëÑdG
,ó``MGƒ``dG ø``Wƒ``dG AÉ``æ`HCG ø«H ≥jôØJ
AÉ≤JQÓd ºYódG øe ójõªdG ≈dEG Ék «YGO
IÉ``cõ``dG ¥hó``æ` °` U äÉ``eó``Nh π``ª`©`H
»∏aÉμàdG √QhO …ODƒ«d ;äÉbó°üdGh
.™ªàéªdG »a …ƒªæàdGh
¿hDƒ°û∏d óYÉ°ùªdG π«cƒdG ÉYOh
≈``dEG º``jô``μ`dG Qƒ``¡`ª`é`dG á``«` eÓ``°` SE’G
É¡æ°TO »àdG ™jQÉ°ûªdG ≈∏Y ´ÓW’G
»fhôàμdE’G ™bƒªdG ôÑY ¥hóæ°üdG
,/http://zakafund.bh
äÉMôà≤ªdG AGó`` HEG »``a ácQÉ°ûªdGh
¥hóæ°üdG Iô«°ùe ΩóîJ »àdG AGQB’Gh
¬©jQÉ°ûe ôjƒ£Jh ¬aGógCG ≥«≤ëJ »a
ÉªH ,™ªàéªdG áeóN »a Ö°üJ »àdG
»a áªjôμdG IÉ«ëdG √OGô``aC’ ≥≤ëj
ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†M IOÉ«b πX
πgÉY áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y øH óªM ∂∏ªdG
.ióØªdG OÓÑdG
äGƒ``æ` b ¿CÉ` ` `H ¿É``£``≤``dG √ƒ`` ` fh
ÖZôj øe ™«ªéd áMƒàØe π°UGƒàdG
,zø«eQÉ¨dG º¡°S{ ´hô°ûªd ´ôÑàdG »a
»°üî°ûdG Qƒ°†ëdG ∫ÓN øe AGƒ°S
á≤£æªH ø``FÉ``μ` dG ¥hó``æ` °` ü` dG ô``≤`ª`d
≈∏Y ´ô``Ñ`à`dG ∫Ó``N ø``e hCG ô«ØédG
:QÉªKE’G ∂æH iód ¥hóæ°üdG ÜÉ°ùM
BH23FIBH01021464950011

á``eGó``à` °` S’G ÇOÉ`` Ñ` `eh »``YÉ``ª` à` L’G
≥``∏`WCG ó``≤`a ,á``dGó``©` dGh á``«`aÉ``Ø`°`û`dGh
ΩÉY »a äÉbó°üdGh IÉcõdG ¥hóæ°U
,zø«eQÉ¨dG º¡°S{ á∏ªM ,Ω2017
øe OóY ¿ƒjO ójó°ùàH ≈æ©oJ »àdGh
ôeGhCG º¡≤ëH Qó°U øjòdG øjô°ù©ªdG
¢ùÑëdG hCG ôØ°ùdG ™æe hCG ¢†Ñ≤dÉH
∂dP πª°ûj ’h ,ø``jó``dG OGó``°`S Ωó©d
QÉ``WEG »a ∂``dPh ,á«FÉæédG ÉjÉ°†≤dG
¬«∏Y âãM …ò``dG ,zø«eQÉ¨dG º¡°S{
á∏ªëdG âª¡°SGh ,áëª q°ùdG á©jô°ûdG
»a á«°VÉªdG çÓãdG äGƒæ°ùdG »a
áØ∏μH ,Gô°ù©e 381 á``Hô``c èjôØJ
∞``dCG 800 ƒ``ë`æ` `H Qó``≤` J á``«` dÉ``ª` LEG
¿hÉ``©`à`dÉ``H ∂`` dPh ,»``æ`jô``ë`H QÉ``æ` jO
∫ó``©`dG IQGRƒ`` `H ò«ØæàdG IQGOEG ™``e
±É`` `bhC’Gh á``«`eÓ``°`SE’G ¿hDƒ` °` û` dGh
øe øjó«Øà°ùªdG áªFÉb ójóëJ »``a
Ö°ùëH ,ø``«`eQÉ``¨`dG º¡°S ´hô``°`û`e
É¡©°Vh »àdG äÉWGôà°T’Gh ô«jÉ©ªdG
§HGƒ°†dG ∂dP »a Ék «YGôe ¥hóæ°üdG
.¢Uƒ°üîdG Gò¡H á«Yô°ûdG ΩÉμMC’Gh
»``æ`Ñ`J ¿CÉ` ` ` H ¿É`` £` `≤` `dG OÉ`` ` ` `aCGh
√ò¡d äÉ``bó``°`ü`dGh IÉ``cõ``dG ¥hó``æ`°`U
≈dEG ≈dhC’G áLQódÉH ±ó¡j IQOÉÑªdG
»YÉªàL’G πaÉμàdG Ωƒ¡Øe õjõ©J
É¡ªLôàJh ,á«©ªàéªdG ácGô°ûdGh
ÉªFGO √Éfó¡Y Ée ƒgh Ék °Sƒª∏e Ék ©bGh
,¥hóæ°ü∏d AÉcô°ûdGh ø«ªYGódG øe
IQOÉ``Ñ` ª` dG √ò`` g ¿ƒ``μ` J ¿CG Ék `«`æ`ª`à`e
QÉ``°` ù` «` dG …hò`` ` d Gõ`` aÉ`` M á``ª` jô``μ` dG
QÉWEG øª°V ºgQhóH ΩÉ«≤∏d á©°ùdGh
åM »àdG á«©ªàéªdG á«dhDƒ°ùªdG
.∞«æëdG ÉææjO É¡«∏Y
ójó°ùJ ºJ ¬fCG ≈dEG ¿É£≤dG âØdh
øe Ik Oôée øjô°ù©ªdG ≈∏Y ≠dÉÑªdG
ádhó∏d á≤ëà°ùªdG iƒ``Yó``dG Ωƒ°SQ
áÑJôàªdG ó``FGƒ``Ø` dGh ∞``jQÉ``°`ü`ª`dGh
…ò``dG zø``«`eQÉ``¨`dG º``¡`°`S{ ø``e É¡«∏Y
á«fÉªãdG IÉ``cõ``dG ±QÉ°üe ó``MCG ó©j
.Ék Yô°T IQô≤ªdG
ºgó«Y) á∏ªëH ¿É£≤dG OÉ°TCGh
ÜGƒHCG ≥jôa É¡≤∏WCG »àdG (º¡à«H »a

ÉªH Gk ó«°ûe ,á«YÉªàL’G ¬JÉeóN »a
∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†M ¬«dƒj
OÓÑdG πgÉY áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y øH óªM
Iô«°ùªH ≠``dÉ``H ΩÉªàgG ø``e ióØªdG
≥≤ë«d äÉbó°üdGh IÉcõdG ¥hóæ°U
.™ªàéªdG áeóN »a ¬aGógCG
óYÉ°ùªdG IQGRƒ`` dG π«ch ∫É``bh
Ék `bÓ``£`fG ¬``fG á``«`eÓ``°`SE’G ¿hDƒ`°`û`∏`d
πaÉμàdG õjõ©J »``a IÉ``cõ``dG QhO ø``e

¿hDƒ°û∏d óYÉ°ùªdG π«cƒdG ó``cCG
¿hDƒ°ûdGh ∫ó©dG IQGRƒH á«eÓ°SE’G
óªëe QƒàcódG ±ÉbhC’Gh á«eÓ°SE’G
IÉcõdG ¥hóæ°U ¿CG ,¿É£≤dG ôgÉW
øe º``Yó``Hh IQGRƒ``dÉ``H äÉ``bó``°`ü`dGh
OGô`` aC’Gh äÉ°ù°SDƒªdGh äÉcô°ûdG
,¥hóæ°ü∏d ø«ªYGódG ô«îdG πgCG øe
™jQÉ°ûªdG ø``e Gk Oó``Y Gk ô``NDƒ` e ≥``∏`WCG
á∏≤f É¡dÓN øe ≥≤M »àdG á«∏aÉμàdG

.¿É£≤dG ôgÉW óªëe |
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π°UGƒàj ..»æWƒdG øjôëÑdG ∂æH AÉ£Yh Ωôc
á``«dGôà°SCG á``ª«≤ªd ø``jôëÑdG ï``jQÉJ »``a á``«dÉe Iõ``FÉL º``î°VCGh ô``ÑcCG º``«∏°ùJ
óMGh Ωƒj »a ¬FÓª©d õFGƒL Q’hO ¿ƒ«∏e 2 Ωó≤j »æWƒdG øjôëÑdG ∂æH

Q’hO ¿ƒ``«∏e 20```dG äRhÉ``éJ ¬``æ«°TóJ ò``æe z»``æWƒdG QÉ``NOG{ è``eÉfôH õ``FGƒL

Éfó©°S ø``jò``dG ,ø``jõ``FÉ``Ø` dG ™«ªéd
Qƒ°†ëH Rƒ``Ø`dG áMôa º¡àcQÉ°ûªH
»fô°ùj ,É``ek É``à` Nh .É``æ`©`e º``gô``°` SCG
ÉææFÉHR ™«ªéd πjõédG ôμ°ûdG ¬«LƒJ
,∂æÑ∏d ôªà°ùªdG º¡ªYO ≈∏Y AÉ«ahC’G
äÉeóîdG ôjƒ£àH ÉfQGôªà°SG ó«cCÉJh
áaÉc ≥«≤ëàd IôμàÑªdG äGQOÉÑªdGh
.zº¡JÉ©∏£J

ΩGô``μ` dG É``æ`FÓ``ª`Y äÉ``©` bƒ``J RhÉ``é` J
.zºgÉ°VQ õjõ©Jh
áHÉ«ædÉH{ :kÓFÉb ìÉÑ°U ±É°VCGh
OhCG ,»``æ` Wƒ``dG ø``jô``ë`Ñ`dG ∂``æ`H ø``Y
á°ùfB’G áÄæ¡àd á°UôØdG ºæàZCG ¿CG
É¡∏ªY º¡°SCG »àdG ,¢ùfGQƒd âfÉ°S
øe ójó©dG IÉ«M AGôKEÉH áμ∏ªªdG »a
áÄæ¡àdÉH Ωó≤JCG ¿CG OhCG Éªc ,∫É«LC’G

∞``«` £` ∏` dGó``Ñ` Y ìÉ``Ñ``°``U ∫É`` ` `bh
á«aô°üªdG äÉeóîdG ¢ù«FQ »fÉjõdG
:»æWƒdG øjôëÑdG ∂æH »a OGôaCÓd
»æWƒdG øjôëÑdG ∂æH »``a Ωõà∏f{
ø«°ü∏îªdG ÉææFÉHR ™«ªL ICÉaÉμªH
á∏«W É``æ` H º``¡`à`≤`K Gƒ``©` °` Vh ø``jò``dG
ôîØf ,Gò`` dh .á«°VÉªdG äGƒ``æ`°`ù`dG
á∏°UGƒªH áªq«≤dG õFGƒédG √òg ôÑY

RƒØ∏d É°Uôa AÓª©dG øe øμªe Qób
.iôÑμdG õFGƒédÉH
øjôëÑdG ∂æH ¿CG â``ë` °` VhCGh
»fƒ«∏ªH Qó≤J õFGƒL Ωób »æWƒdG
,§≤a ¢ùeCG Ωƒj ∫ÓN AÓª©∏d Q’hO
IõFÉØ∏d Q’hO ¿ƒ``«`∏`e 1^7 É``¡`æ`e
∞dCG 300h ,iôÑμdG º∏ëdG IõFÉéH
Ió``cDƒ`e ,ø``jô``NBG Gõ``FÉ``a 12```d Q’hO
≈∏YCG »g iôÑμdG º∏ëdG IõFÉL ¿CG
ÉªH øjôëÑdG ïjQÉJ »a Ωó≤J IõFÉL
,QÉ``æ`jO ∞`` dCG 700 ø``e ô``ã` cCG ∫OÉ``©` j
∂æÑdG AÓª©H ÉgRGõàYG øY áHô©e
á``aÉ``c IQGó`` é` `H Gƒ``≤` ë` à` °` SG ø`` jò`` dG
.É≤Ñ°ùe É¡fÓYEG ºJ »àdG õFGƒédG

.AÉ£©ªdG ó∏ÑdG
á«dGôà°SC’G áª«≤ªdG ¿CG ô``cò``j
»dGƒY ≈Ø°ûà°ùe »a á°Vôªe πª©J
äô°†Mh ,É``eÉ``Y 20 ò``æ`e IO’ƒ``∏` d
É¡cQÉ°ûàd É``«`dGô``à`°`SCG ø``e É``¡` Jó``dGh
º∏ëdG Iõ``FÉ``L É¡eÓà°SÉH á``Mô``Ø`dG
.iôÑμdG
∫Éæe äQÉ°TCG ¬°ùØf âbƒdG »a
≥jƒ°ùàdGh ôjƒ£àdG Iôjóe π©°ûe
QÉÑNCG{`d »æWƒdG øjôëÑdG ∂æH »a
èeÉfôH õ``FGƒ``L ¿CG ≈`` dEG zè``«`∏`î`dG
20`` dG äRhÉ``é` J z»``æ` Wƒ``dG QÉ`` `NOG{
å«M ,¬æ«°TóJ òæe Q’hO ¿ƒ«∏e
ôÑcCG AÉ``£` YEG ≈`` dEG è``eÉ``fô``Ñ`dG ±ó``¡`j

QÉ``Ñ` NCG{`` d ¢``ù` fQƒ``d â``fÉ``°`S á``°` ù` fB’G
âfÉc Iõ``FÉ``é`dG ¿EG á∏FÉb zè«∏îdG
¿CG Éeƒj ™bƒàJ ºd É¡d º∏M áHÉãªH
É¡JOÉ©°Sh É¡Môa øY áHô©e ,≥≤ëàj
IóMGh á©aO õFGƒédG √òg ≥«≤ëàH
äBÉ`aÉ``μ`ª`dG ≈``∏`Y ∂æÑ∏d É``¡`fÉ``æ`à`eGh
.AÓª©∏d É¡eó≤j »àdG á«î°ùdG
Iõ``FÉ``é`dÉ``H …Rƒ`` `a :â``aÉ``°``VCGh
≈∏Y É``ek É``Y 20 Qhô```e ™``e ø``eGõ``à` j
ƒgh ,øjôëÑdG áμ∏ªe ≈``dEG »ehób
¢ùμ©j ƒgh ,¬Ø°Uh øμªj ’ Qƒ©°T
,øjôëÑdG ≈dEG »ehób òæe »àHôéJ
ΩôμH É``ehO õ«ªàj …ò``dG ó∏ÑdG ∂``dP
Gòg »a AÉªàf’ÉH Qƒ©°ûdGh áaÉ«°†dG

™ªée »a º«bCG õFGƒédG ™jRƒàd πØM
.Rƒ«æaC’G
ájó≤f Iõ``FÉ``L Gkõ`FÉ``a 12 RÉ``Mh
πμd »μjôeCG Q’hO 25^000 áª«≤H
,ó``ª`MCG »∏Y º``«`gGô``HEG :º``gh ,º¡æe
øªMQ óªëe ,º«∏°S õjõ©dGóÑY »eh
AÉ«∏Yh ,º«gGôHEG »∏Y Qƒ``fh ,õ«eCG
»∏Y QƒØ¨dGóÑYh ,ó«©°S ô«eC’GóÑY
,»∏Y º``«` gGô``HEG É``°` VQh ,º``«` gGô``HEG
∞°Sƒjh ,ø°ùM ¬∏dGóÑY á``ª`WÉ``ah
ídÉ°U í``dÉ``°`Uh ,∞``°`Sƒ``j º``«` gGô``HEG
øjQÉØYh ,¢SÉÑY »∏Y óªëeh ,óªëe
.¿ÉeCG ô«e
â``Kó``ë`J ,á``Ñ` °` SÉ``æ` ª` dG √ò`` ¡` `Hh

:»°ùæe π°VÉa Öàc
áæWÓ°ùdG ÒeC’GóÑY :ôjƒ°üJ
»``æ`Wƒ``dG ø``jô``ë`Ñ`dG ∂``æ`H ø``∏` YCG
øjôëÑdG »``a á«dGôà°SCG áª«≤e Rƒ``a
èeÉfôH øª°V iôÑμdG º∏ëdG IõFÉéH
Qó≤J »àdGh 2019 z»æWƒdG QÉ``NOG{
Ö``JGQ ≈`` dEG á``aÉ``°` VEG Q’hO ¿ƒ``«`∏`ª`H
Ékjô¡°T Q’hO ±’BG 5`H Qó≤j …ô¡°T
´ÉaQ »a Ó«ah ,äGƒæ°S ¢ùªN Ióe
¿ƒ«∏e 1^7`` `H Qó≤j ´ƒªéªH Rƒ«a
õFGƒédÉH GkõFÉa 12 ÖfÉL ≈dEG Q’hO
∫ÓN ∂``dPh ,ôÑª°ùjO ô¡°ûd ájó≤ædG

?ájhOC’G ¢ü≤f øY …Qƒ°T ∫GDƒ°S ≈∏Y áë°üdG äOQ ∞«c

.óªëªæÑdG ΩÉ°ùH |
,ó``bÉ``©` à` dGh á``«` °` Sô``à` dGh â`` Ñ` `dGh
áYƒªée ôaGƒJ ΩóY ≈dEG áaÉ°VE’ÉH
»∏ëªdG ¥ƒ°ùdG »``a á```jhOC’G ø``e
AGô°ûdG á«fGõ«e ôaGƒJ øe ºZôdÉH
∫ó``©`e »``a Å``LÉ``Ø` ª` dG OÉ`` ` ` jOR’Gh
…ò`` `dGh ∑Ó`` ¡` `à` `°` `S’Gh ±ô``°``ü``dG
»a IOƒ``°` Uô``ª` dG äÉ``«`ª`μ`dG ¥ƒ``Ø` j
äó`` `cCGh .IQGRƒ`` ` `dG äÉ``YOƒ``à` °` ù` e
øe ó©j á``jhOC’G ∞∏e ¿CG IQGRƒ``dG
ÉªFGO πª©Jh É¡JÉeÉªàgG äÉjƒdhCG
áHƒ∏£ªdG á``jhOC’G πc ô«aƒJ ≈∏Y
äÉÑ≤©dG π«dòJ ≈dEG ÉªFGO »©°ùdGh
¢``†`©`H »`` a É``¡` ¡` LGƒ``J ó`` b »`` à` `dG
¢†©H ójQƒJ ≈dEG áÑ°ùædÉH ¿É«MC’G
’ äÉ``eƒ``μ` ë` dG ¿CG É``ª`c ,á`` ` `jhOC’G
≈∏Y IQGRƒ``dG ºYO »a Gó¡L ôNóJ
á``°`UÉ``Nh ,äÉ``jƒ``à`°`ù`ª`dG ∞∏àîe
á°UÉNh á«fGõ«ªdÉH ≥∏©àj Éª«a
É¡æe É``fÉ``ª` jEG ,á`` ` `jhOC’G á``«`fGõ``«`e
»a …Qƒà°SódG É¡ÑLGh ≥«≤ëàH
ájÉbƒdG πFÉ°Sh πc ô«aƒàH πØμàdG
.ø«æWGƒªdG ™«ªéd êÓ©dGh

.áë°üdG IôjRh |
äGAGô`` ` LEGh äÉ``Ñ`∏`W ¥Gô``¨` à` °` SGh
IójóédG á`` jhOC’G ó``jQƒ``Jh AGô``°`T
ø«M ≈dEG ∫ƒ£j ób øeõdG øe Éàbh
á``jQGOE’G äGAGô``LE’G πc ∫Éªμà°SG
øjOQƒªdG ¢†©H ôNCÉJh ,á«dÉªdGh
»a áHƒ∏£ªdG á``jhOC’G º«∏°ùJ »a
º¡ª«∏°ùJ øe ºZôdÉH AGô°ûdG ôeGhCG
áKÓK ø``Y π≤J ’ Iôàa πÑb É``gÉ``jEG
ô«NCÉàdG áeGôZ ÜÉ°ùàMGh ô¡°TCG
äÉcô°ûdG á``dÉ``ch ô««¨Jh ,º¡«∏Y
,ôNBG ≈dEG »∏ëe π«ch øe á©fÉ°üdG
äGAGô`` LEG IOÉ`` YEG ¬«∏Y ÖJôàj É``e
ΩÉ``«`b Ωó`` `Yh ,ó``bÉ``©` à` dGh AGô``°` û` dG
á`` `jhOC’G π«é°ùàH äÉ``«`dó``«`°`ü`dG
ô«aƒJ Ö∏£àj Ée ;á∏é°ùªdG ô«Z
º«¶æàd á«æWƒdG áÄ«¡dG á``≤`aGƒ``e
,É¡«∏Y á«ë°üdG äÉeóîdGh ø¡ªdG
øY äÉ«dó«°üdG ¢†©H QGò``à` YGh
»a É¡«∏Y IÉ°SôªdG á``jhOC’G ô«aƒJ
º¡ª∏°ùJ ó``©`H ∂`` dPh äÉ°übÉæªdG
¬«∏Y ÖJôàj É``e ,AGô``°` û` dG ô`` `eGhCG
ìô£dGh §«£îàdG äGAGôLEG IOÉYEG

IQGRh »a É¡°ü≤f ÖÑ°S ™Lôj ’h
á«fGõ«ªdG ôaGƒJ ΩóY ≈dEG áë°üdG
øe Oó``Y ≈`` dEG ™``Lô``j π``H ,á``eRÓ``dG
AGô°T »a äÉbƒ©ªdGh äÉHƒ©°üdG
ÖÑ°ùàj ób Ée ,ÉgójQƒJh á``jhOC’G
.äÉæë°ûdG ô«NCÉJ »a
äÉHƒ©°üdG ¿CG ≈``dEG äQÉ``°`TCGh
»a äÉcô°ûdG ¢†©H ôNCÉJ πª°ûJ
É¡æe IOó``©` à` e ÜÉ``Ñ` °` SC’ ó``jQƒ``à` dG
±É``≤` jEGh ,á``«` æ` Ø` dGh á«à°ùLƒ∏dG
ó∏H ø``e OGƒ`` ª` `dG ¢``†`©`H ™``«`æ`°`ü`J
á`` jhOC’G ¢†©H AÉ``¨` dEGh ,CÉ°ûæªdG
Ö°ùëH á`` `jhOC’G º``FGƒ``b ó``jó``ë`Jh
Ωó``Yh ,á«LÓ©dG ä’ƒ``cƒ``Jhô``Ñ`dG
äGQÉ``Ñ`à`NG ô°†ëà°ùªdG RÉ``«`à`LG
IOƒ`` é` `dG ô``Ñ` à` î` e »`` a π``«` ∏` ë` à` dG
Ωó``Yh ,á``ë`°`ü`dG IQGRƒ`` ` d ™``HÉ``à` dG
π«∏ëàdG á`` `jhOC’G ¢†©H RÉ``«`à`LG
AÉæKCG É¡JOƒéH ¢UÉîdG …ôÑàîªdG
…ODƒ``j ó``b É``e ,™«æ°üàdG π``MGô``e
äÉæë°ûdG ∫ƒ°Uh »a ôNCÉàdG ≈dEG
,äÉØ°UGƒª∏d á≤HÉ£ªdGh áHƒ∏£ªdG

á≤FÉa áë°üdG Iô```jRh â``dÉ``b
ÉgOGóYEG óæY áeƒμëdG ¿EG ídÉ°üdG
»a ™°†J ádhó∏d áeÉ©dG á«fGõ«ªdG
á«fGõ«ªdG ô«aƒJ É¡JÉjƒdhCG áeó≤e
»a á«YGôe ,áë°üdG IQGRƒd áeRÓdG
áë°Vƒe ,á«∏©ØdG É¡JÉLÉ«àMG ∂dP
2018 ΩÉ©d Oƒ°UôªdG ≠∏ÑªdG ¿CG
¿CGh ,QÉæjO ¿ƒ«∏e 254^65 ≠∏Ñj
Ö°ùëH ±ô°üdG »a ¥ôØdG áÑ°ùf
»``dGƒ``M â``¨`∏`H IQGRƒ`` ` dG äÉ``fÉ``«` H
,IOƒ°UôªdG á«fGõ«ªdG øe %4^2
»àdG äGƒ£îdG ≈``dEG ™Lôj ∂``dPh
2018 ∫Ó``N IQGRƒ`` `dG É¡H â``eÉ``b
»a áeƒμëdG äÉ°SÉ«°S ™e É«°TÉªJ
πãeC’G ∫Ó¨à°S’Gh ¥ÉØfE’G ó«°TôJ
âYÉ£à°SG PEG ,áMÉàªdG OQGƒ``ª`∏`d
QÉæjO ø«jÓe 10 ô«aƒJ IQGRƒ``dG
á«fGõ«ªdG ø``e iô`` NCG ÜGƒ`` HCG ø``e
ôKCÉJ ¿hO øe IQGRƒ∏d IOƒ°UôªdG
ÉgOQ »a ∂dP AÉL .ájhOC’G á«fGõ«e
ƒ°†Y ø``e »``fÉ``ª`dô``H ∫GDƒ` °` S ≈``∏`Y
.óªëªæÑdG ΩÉ°ùH iQƒ°ûdG ¢ù∏ée
ájhOC’G á«fGõ«ªH ≥∏©àj Éª«ah
á«Ñ£dG äÉeõ∏à°ùªdG øe Égô«Zh
á``«`fGõ``«`ª`dG ¿CG Iô```jRƒ```dG äó`` ` cCG
Gò``g »``a ¢``ü`≤`f …CG ø``e ¿É``©` J º``d
äó``aQCG áeƒμëdG ¿EG πH ,ÖfÉédG
AÉæH QÉ``æ` jO ø``«`jÓ``e 10 »``dGƒ``M
á«fGõ«ªd ÉªYO IQGRƒ``dG Ö∏W ≈∏Y
áeƒμëdG ¿CG ≈∏Y IOó°ûe ,ájhOC’G
ócCÉàdG ≈∏Y ¢UôëdG πc á°üjôM
πμ°ûH êÓ``©`dG πFÉ°Sh ô``aGƒ``J ø``e
,¢ü≤ædG ä’É``M »a πLÉYh º``FGO
¢†©H ¢ü≤f ∫ƒ``M QÉãj Éª«a É``eCG
á``æ` «` Ø` dG ø``«``H á`` ` ` ` jhOC’G ´Gƒ`` ` ` `fCG
≈``dEG IQÉ`` °` `TE’G Qó``é`à`a iô`` ` NC’Gh
á∏μ°ûe á`` jhOC’G ¢ü≤f á∏μ°ûe ¿CG
∫hó``dG º¶©e É¡æe »fÉ©J á«ªdÉY

»ª∏©dG π«°üëàdÉH áeÉ©dG áfÉeC’G »Ñ°ùàæe ΩÉªàgÉH ó«°ûj iQƒ°ûdG ΩÉY ø«eCG
á∏°UGƒe ≈∏Y iQƒ°ûdG ¢ù∏éªd áeÉ©dG áfÉeC’G
≈∏YCG ≈dEG ∫ƒ°UƒdGh ÖjQóàdGh º«∏©àdG èeGôH
.á«ª∏©dG äÉLQódG
πjõéH …ôjô¨dG ø°ùëe Ωó≤J ¬ÑfÉL øe
≈∏Y iQƒ°ûdG ¢ù∏éªd ΩÉ©dG ø«eC’G ≈dEG ôμ°ûdG
áeÉ©dG áfÉeC’G »Ñ°ùàæªd ôªà°ùªdG ¬©«é°ûJ
,»``ª` jOÉ``cC’Gh »ª∏©dG º¡∏«°üëJ á∏°UGƒªd
è``eGô``Ñ` dG º```YO ∫É``é` e »`` a Qó``≤` ª` dG √QhOh
.áeÉ©dG áfÉeC’G »a á«ÑjQóàdGh á«ª«∏©àdG

âëJ ô«à°ùLÉªdG áLQO π«æd ¬àdÉ°SQ øe áî°ùf
ÜÉîàf’G ≥ëd á«fƒfÉ≤dG äÉfÉª°†dG{ ¿GƒæY
QÉ``°`TCG ,z¿QÉ``≤` ª` dGh »æjôëÑdG ™jô°ûàdG »``a
QGôªà°SG ≈dEG iQƒ°ûdG ¢ù∏éªd ΩÉ©dG ø«eC’G
iQƒ°ûdG ¢ù∏éªd áeÉ©dG áfÉeC’G IófÉ°ùeh ºYO
äÉ«fÉμeEÉH AÉ≤JQ’G ≈dEG á«eGôdG Oƒ¡édG áaÉμd
äÉ¡«LƒJ ¿CG Ék æ«Ñe ,ø``«`Ø`Xƒ``ª`dG äGQó`` `bh
¢ù∏ée ¢ù«FQ ídÉ°üdG ídÉ°U øH »∏Y ó«°ùdG
»Ñ°ùàæe ™«é°ûJ ≈∏Y Ék ªFGO åëJ iQƒ°ûdG

QƒØ°ü©dG óªMCG áeÉ°SCG QÉ°ûà°ùªdG ó``cCG
ΩÉªàg’G ¿CG iQƒ°ûdG ¢ù∏éªd ΩÉ©dG ø«eC’G
á∏°UGƒªd áeÉ©dG áfÉeC’G ƒÑ°ùàæe ¬«dƒj …òdG
º¡°UôM âÑãj »ªjOÉcC’Gh »ª∏©dG º¡∏«°üëJ
∫Éée »a õ«ªàdG RGô``MEGh Ωó≤àdG ≈∏Y ºFGódG
.»©jô°ûàdG Qhó∏d ófÉ°ùªdGh ºYGódG º¡∏ªY
»∏Y ø°ùëe ó«°ùdG ¬dÉÑ≤à°SG iód QÉ°TCGh
øjQÉ°ûà°ùªdG áÄ«¡H »fƒfÉ≤dG åMÉÑdG …ôjô¨dG
¬d Ωób …òdGh ,iQƒ°ûdG ¢ù∏éªH ø««fƒfÉ≤dG
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زيادة املف ّت�شني واإلزام ال�شركات باأجهزة تتبّع اإلكرتوين ..خلف:

االأمن يهاجم املعت�شمني يف بغداد واجلن�ب بعد ان�شحاب اأن�شار ال�شدر

اأعنف م�اجهات بالعراق وقتلى بالر�شا�س احلي

منطقة بديلة عن «�شرق احلد» ال�شتخراج الرمال

بغداد  -وكالت:
قالت م�شادر يف ال�شرطة واأخــرى
طبية اإن قوات الأمن العراقية داهمت مقر
الحتجاج الرئي�شي يف العا�شمة بغداد
اأم�س ال�شبت وحاولت تفريق املحتجني يف
مدن جنوبية واأطلقت الغاز امل�شيل للدموع
والر�شا�س مما اأدى ملقتل اأربعة اأ�شخا�س
واإ�شابة الع�شرات.
وجاءت حماولة ف�س العت�شامات بعد
�شاعات من اإعالن رجل الدين مقتدى ال�شدر،
اأنه �شيتوقف عن امل�شاركة يف املظاهرات
وطالب اأن�شاره بالن�شحاب.
ووقعت ال�شتباكات بعد اأن �شرعت
ال�شلطات يف اإزالة حواجز خر�شانية قرب
�شاحة التحرير ،حيث يعت�شم املحتجون
املناه�شون للحكومة منذ �شهور ،وعلى
ج�شر رئي�شي واحد على الأقل على نهر دجلة
يف بغداد.

�شركات �شحب الرمال «اأر�شيف»

فاطمة �شلمان:
قال وزير الأ�شغال و�شوؤون البلديات
والتخطيط العمراين ع�شام خلف اإن
الوزارة رخ�شت لـ� 12شركة فقط لعمليات
�شحب الرمال البحرية 9 ،منها �شركات
حمليّة و� 3شركات اأجنبية.
وذكر يف رد على �شوؤال للنائب خالد
بوعنق ،باأن املناطق التي يتم ا�شتخراج
ً
الرمال البحرية منها حمدّدة �شلفا ،م�شريًا
اإىل اأن الــوزارة ب�شدد تطوير اأدواتها

الرقابية ،وزيــادة عدد املفتّ�شني واإلــزام
ال�شركات برتكيب اأجهزة تتبع اإلكرتوين
لل�شفن والآليات امل�شتعملة يف عمليات
جرف و�شحب الرمال؛ ل�شمان رقابة اأكرب
عليها والتزامها باملواقع املحدّدة لها.
واأفاد يف ذات الوقت اأن جلنة مكوّنة
من عدّة جهات حكومية تعكف على درا�شة
موقع بديل عن املنطقة البحرية امل�شمّاة
بـ( )GOBAوالتي تقع �شرق احلد ويتم
ا�شتخراج الرمال منها من قبل عدد من
ال�شركات.
07

ال�شني ت�ؤكد «خط�رة ال��شع» وت�شتعني باجلي�س

تهدد �شالمة ال�حدات و�شاكنيها« ..االإ�شكان»:

«ك�رونا» يتمدد الأوروبا وال�اليات املتحدة واأ�شرتاليا
ووهان  -وكالت:
حذر الرئي�س ال�شيني �شي جينبينغ من
اأنّ ال�شني تواجه «و�شعً ا خطريًا» ،عازيًا
ذلك اإىل «ت�شارع» انت�شار وباء اللتهاب
الرئوي الفريو�شي الذي اأودى بحياة 41
�شخ�شا رغم تعزيز الإجــراءات املتخذة يف
ً
�شبيل كبحه.
وبــدءًا من الثنني ،لن تتمكن وكالت
ال�شفر ال�شينية من بيع حجوزات فنادق
اأو تنظيم رحالت جماعية ،وفق ما اأعلن
التلفزيون ال�شيني .تزام ًنا ،اأر�شل اجلي�س
ال�شيني اإىل ووهان اأطباء ع�شكريني وعاملني
اآخرين يف املجال الطبي.
وك ّثفت ال�شني مبادراتها عرب منع حركة
ال�شري يف مركز الوباء واإعالن حالة انذار
ق�شوى يف هونغ كونغ واتخاذ اجراءات
منهجية يف و�شائل النقل يف �شمال وجنوب
البالد ،يف حماولة ملنع تف�شي الفريو�س
الذي و�شل حاليًا اإىل اأربع قارات .وينت�شر
الوباء ب�شرعة يف ال�شني ،مع ت�شجيل 1300
اإ�شابة بينها  41حالة قاتلة حتى ال�شبت.
واأعلنت فرن�شا عن ثالث اإ�شابات موؤكدة
لديها ُقدّمت على اأنها الأوىل يف اأوروبا.
من جهتها ،اأبلغت اأ�شرتاليا ال�شبت عن
اأربع اإ�شابات على اأرا�شيها ،لدى اأ�شخا�س
عادوا موؤخرًا من ال�شني .و�شُ جلت اإ�شابات
يف �شتّ دول اآ�شيوية و ّ
مت تاأكيد وجود
اإ�شابة ثانية يف الوليات املتحدة05 .

خمالفة يف م�شروع اللوزي ،بالإ�شافة اإىل
 124خمالفة يف م�شروع الب�شيتني ،و131
خمالفة مب�شروع �شمال �شرق املحرق ،و155
خمالفة يف م�شروع جممع  609مبنطقة
�شرتة ،ف�شالً عن  49خمالفة يف م�شروع
النبيه �شالح ،و 51خمالفة يف م�شروع
املالكية ،واأخ ـريًا  36خمالفة يف م�شروع
جدحف�س الإ�شكاين.
وقالت وزارة الإ�شكان اإنها قامت باتخاذ
خطوات ت�شمن للم�شتفيدين احلــق يف
التو�شع بامل�شاحة البنائية لوحداتهم.

04

بنك االإ�شكان :ال جنرب املتقاعدين
على دفع مبالغ تف�ق  %25من رواتبهم
نفى بنك الإ�شكان قيامه بتهديد املتقاعدين واإجبارهم على دفع مبالغ الأق�شاط ال�شهرية
للخدمات الإ�شكانية مبا يتجاوز اأكرث من ربع دخلهم ال�شهري.
واأكد البنك اأنه مل يقم على الإطالق بتكليف اأي من �شركات حت�شيل الديون للقيام
باإجراءات التح�شيل للمنتفعني باخلدمات الإ�شكانية �شواء كانت خدمات الوحدات اأو
�شقق التمليك اأو التمويالت الإ�شكانية ،ول �شحة ملا يتعلق باإجراء تلك ال�شركات ات�شالت
باملتقاعدين ملالحقتهم بهدف حت�شيل اأية فوارق تفوق ربع املعا�س التقاعدي.
وقال اإن البنك ووزارة الإ�شكان ملتزمان متامًا با�شتقطاع قيمة الأق�شاط ال�شهرية التي
حددها نظام وزارة الإ�شكان واملحددة بربع الراتب فقط دون اأية زيادة ،منوهً ا اإىل اأن ن�شبة
ال�شتقطاع املحددة بـ %25فقط من الراتب م�شتقاة من جمل�س الوزراء.
04

حت�شن حاالت  7م�شابني
يف حريق مقهى البديع
حمرر ال�شوؤون املحلية:
ك�شف م�شدر طبي يف جممع ال�شلمانية
الطبي اأن خم�شة عمال من موظفي املقهى
الذي تعر�س حلريق اأم�س الأول يف �شارع
البديع ،ليزالون يرقدون يف ق�شم العناية
املركزة ،فيما مت ترخي�س  7عمال اآخرين،
وذلك لتح�شن حالتهم ال�شحية.
وكان حريق قد اندلع ع�شر اأم�س الأول
يف اأحد املطاعم املطلّة على �شارع البديع
بالقرب من منطقة مقابة ،اإثر انفجارين
كبريين وقعا يف مطبخ املطعم وفق �شهود
عيان.
06

مواجهات الأمن العراقي واملحتجني يف بغداد

16

 774خمالفة بناء باملناطق اجلديدة
اأعلنت وزارة الإ�شكان عن ر�شد 774
خمالفة بناء ج�شيمة يف امل�شاريع الإ�شكانية
اجلديدة ،م�شرية اإىل اأن املخالفات تهدد
�شالمة الوحدات ال�شكنية وقاطنيها.
وقالت الوزارة اإنها قامت باإعداد تقرير
فني مدعوم بال�شور لتحويل تلك املخالفات
اإىل البلديات املخت�شة ،وذلــك لتخاذ
الإجراءات الالزمة وف ًقا لقانون تنظيم املباين.
واأو�شحت الـــوزارة اأن تقرير ر�شد
املخالفات اأ�شار اإىل وجود  67خمالفة يف
مدينة �شلمان ،و 63خمالفة يف مدينة �شرق
احلد و 19خمالفة يف م�شروع توبلي ،و79
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خا�شا ملنع انتقال فريو�س كورونا.
اأحد الأطقم الطبية يف م�شت�شفى �شيني يرتدي زيًا
ً

جامعات ال�شني متدد اإجازاتها ..وطلبتنا :ال��شع «خميف»
متام اأبو�شايف  -خديجة العرادي:
قال �شفري البحرين يف ال�شني د .اأنور
العبداهلل يف ت�شريح لـ«الأيام» اإن ال�شفارة
َ
تتلق اأي ات�شالت من رعايا بحرينيني
مل
مقيمني هناك يطلبون امل�شاعدة يف ظل
انت�شار فريو�س كورونا.
يف الوقت ذاتــه ،اأكــد عدد من الطلبة
البحرينيني الدار�شني يف اجلامعات ال�شينية

اأنهم بخري واأن غالبيتهم يتواجدون حاليًا
يف البحرين نظرًا لالإجازة الر�شمية من قبل
اجلامعة.
وقالت اإحــدى الطالبات البحرينيات
الدار�شات يف جامعة �شيان يف ت�شريح
خا�س لـ«الأيام» اإن اجلامعة مددت اإجازتهم
اإىل اأجل غري معروف .وذكرت طالبة اأخرى
اأن الو�شع الراهن يف ال�شني خميف ب�شبب
انت�شار فريو�س كورونا.
05

ملي�ن دوالر نقدًا وفيال يف الرفاع في�ز و 5اآالف راتب �شهري

اأ�شرتاليّة تف�ز بجائزة احللم للبنك ال�طني
اأجرى بنك البحرين الوطني ال�شحب
على جائزة احللم املرتقبة �شمن برنامج
«ادخار الوطني» .ومت الإعالن عن فوز لني
اأدريانا �شانت لورن�س باجلائزة الكربى.
وقالت لورن�س اأنها دعت والدتها من
اأ�شرتاليا لتكون معها يف ا�شتالم اجلائزة.
وجائزة احللم عبارة عن مليون
دولر نقدًا ،وفيال يف الرفاع فيوز ،وراتب
�شهري بقيمة  5.000دولر على مدى 5
اأعوام.

23

«احلر�س ال�طني» يختتم مترين
حماية املن�شاآت احلي�ية البحرية

الأ�شرتالية تت�شلم جائزة احللم من بنك البحرين الوطني

خا�شا يف حماية
اختتم احلر�س الوطني متري ًنا
ً
املن�شاآت احليوية البحرية ،والذي نفذته �شرية حماية
ال�شواحل بوحدة العمليات اخلا�شة ،حيث يهدف
التمرين اإىل تعزيز الدعم الأمني يف حماية املن�شاآت
احليوية البحرية وال�شواحل للمحافظة على الأمن
وال�شالمة البحرية.
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اجلهاز اجلديد �ضيقلل الق�ضايا املعرو�ضة اأمام املحاكم ..حميدان:

فريق متكامل وكفء حلل النزاعات العمالية الفردية ب�ضكل ودي
اأكد وزير العمل والتنمية الجتماعية
رئي�س جمل�س اإدارة هيئة تنظيم �سوق العمل
جميل بن حممد علي حميدان ،اأن اإن�ساء جهاز
ف�س منازعات العمل الفردية بوزارة العمل
والتنمية الجتماعية ،الذي يهدف اإىل اإجراء
الت�سوية الودية للنزاع الفردي بني العامل
و�ساحب العمل مبوافقة الطرفني ،وقبل
اللجوء للق�ساء؛ بغية تقليل عدد الق�سايا
املعرو�سة اأمــام الق�ساء ،يعك�س حر�س
الوزارة على اإيجاد الآليات ال�سريعة لف�س
النزاع العمايل الفردي مبا ي�سمن �سون
حقوق طريف الإنتاج ،العامل و�ساحب العمل،
يف مملكة البحرين.
وي�ستند ان�ساء اجلهاز املذكور اىل ن�س
املادة رقم ( )119من قانون العمل يف القطاع
الأهلي رقم ( )36ل�سنة  ،2012وتعديالته،
حيث �سي�سكل اجلهاز املذكور من وحدتني
اأولهما وحــدة الت�سجيل ،والثانية وحدة
الت�سوية الودية.

وزير العمل

ويف حالة جناح الت�سوية الودية يحرر
اجلهاز حم�سرا ً يوقعه كل من طريف النزاع
اأو من ميثلهما واملوظف املخت�س ،ويكون
لهذا املح�سر قوة ال�سند التنفيذي بعد و�سع
ال�سيغة التنفيذية عليه من حمكمة التنفيذ
املخت�سة ،وبذلك ميكن تنفيذ هذا التفاق
بالقوة اجلربية اإذا تقاع�س الطرف الآخر عن

تنفيذ اتفاق الت�سوية.
ولفت الوزير اإىل ان وزارة العمل والتنمية
الجتماعية �ستقوم باإعداد فريق متكامل وذي
كفاءة لإدارة هذا اجلهاز ،والعمل على حل
النزاعات العمالية الفردية ب�سكل ودي ،ويف
اإطار قانون العمل يف القطاع الأهلي ،ومبا
يقلل عدد الق�سايا املعرو�سة اأمام الق�ساء،
موؤكدا ً اأن ذلك �سيعزز من زيادة ن�سبة حل
النزاعات العمالية الفردية يف الوزارة دون
اللجوء اإىل الق�ساء.
واأكد وزير العمل والتنمية الجتماعية يف
ختام ت�سريحه اأن الت�سريعات العمالية يف
مملكة البحرين تعد من الت�سريعات املتطورة
على امل�ستوى العاملي ،و�سامنة حلقوق
اأطراف الإنتاج الثالثة ،ف�سالً عن كونها توفر
بيئة العمل ال�سليمة والآمنة ،لفتا ً اإىل اأن
ان�ساء جهاز ف�س املنازعات الفردية يتكامل
مع مقررات قانون العمل يف القطاع الأهلي
والقرارات الوزارية الالزمة.

«العمل»� :ضون حقوق العمال و�ضمان ا�ضتقرارهم

ال ا���ض��ت��غ��ن��اء ع� ��ن ب �ح��ري �ن �ي��ن يف «ك� ��اري� ��دج»
يف �سوء ما تناقلته و�سائل التوا�سل الجتماعي حول ا�ستغناء
�سركة «دليفري هريو» ،اإحدى ال�سركات العاملة يف جمال تو�سيل
الطلبات ،عن موظفني مواطنني من �سركة «كاريدج» ،بعد قرارها
توحيد عمليات «كاريدج» التجارية مع �سركة «طلبات» ،وقيام
الوزارة باإجراءاتها ،مبا يف ذلك التوا�سل وعقد لقاءات مع املعنيني
بال�سركة ،اأعلن �سعادة وزير العمل والتنمية الجتماعية ،ال�سيد جميل
بن حممد علي حميدان ،عن عدم ا�ستغناء ال�سركة عن كوادر بحرينية
عاملة لديها ،حيث اأكد الرئي�س التنفيذي بال�سركة ه�سام ال�ساعاتي،
عدم �سحة ما اأ�سيع يف هذا ال�ساأن ،وان ال�سركة متم�سكة بكفاءاتها
الوطنية.
وبهذه املنا�سبة ،اأكد حميدان حر�س واهتمام وزارة العمل والتنمية
الجتماعية على �سون حقوق العمالة الوطنية و�سمان ا�ستقرارها
الوظيفي يف من�ساآت القطاع اخلا�س ،منوها ً يف هذا ال�سياق باأهمية
العمل على ا�ستيعاب جميع املوارد الب�سرية الوطنية خالل اإجراءات
اإعادة الهيكلة يف ال�سركة.
وكان الوكيل امل�ساعد ل�سوؤون العمل بالوزارة ،اأحمد جعفر

احلاكي ،قد اجتمع يف مكتبه بال�ساعاتي ،ومت التاأكيد خالل اللقاء على
عدم �سواب ما مت تداوله يف هذا املو�سوع ،حيث نوه الرئي�س التنفيذي
ل�سركة دليفري هريو ان ال�سركة متم�سكة بالعمالة الوطنية لديها،
وان جمل�س الإدارة حري�س على اإبقاء جميع موظفي ال�سركة �سمن
املجموعة ،لذلك يتم التن�سيق مع وزارة العمل والتنمية الجتماعية
مبا ي�سمن تطبيق القوانني واللوائح املنظمة ل�سوق العمل يف مملكة
البحرين ،لفتا ً اإىل اأن ال�سركة يف منو بف�سل تو�سع ا�ستثماراتها،
و�سعيها لتقدمي خدماتها املتنوعة ب�سكل اأو�سع يف البالد ،وا�ستقطاب
املزيد من الكوادر الوطنية املوؤهلة لت�سيري اأعمالها ،يف خمتلف
الوظائف الفنية والإدارية لديها ،وذلك بعد جناح جتربتها ،بقيادة
كفاءات وطنية متميزة ،منذ عملها يف اململكة يف العام 2011م.
ويف هذا الإطار ،اأكد احلايكي ا�ستعداد وزارة العمل والتنمية
الجتماعية للتن�سيق امل�ستمر مع ال�سركة ،معربا ً يف هذا ال�ساأن عن
تقدير الوزارة لل�سركة وتعاون القائمني عليها ،وحر�سهم على تطبيق
ا�سرتاتيجية املن�ساأة يف ا�ستقطاب املزيد من املوارد الوطنية املوؤهلة،
و�سمان ا�ستقرارها وتطويرها مهنياً.

د .ال�ضاعاتي رئي�ضً ا للجنة اجلودة
واملعايري االإكلينيكية بالقطاع ال�ضحي
�سدر عن الفريق طبيب ال�سيخ حممد
بن عبداهلل اآل خليفة رئي�س املجل�س الأعلى
لل�سحة قرار رقم  4ل�سنة  2020ب�ساأن
ت�سمية اأع�ساء جلنة اجلودة واملعايري
الإكلينيكية بالقطاع ال�سحي.
وجاء يف القرار اأنه تقرر ت�سكيل
اللجنة برئا�سة الدكتور اأمني عبدالكرمي
ال�ساعاتي وت�سم اللجنة الأع�ساء التالية
اأ�سماوؤهم :الدكتور ال�سيخ �سلمان بن
حممد اآل خليفة ممثالً عن جمعية الأطباء
البحرينية (نائبا ً للرئي�س) ،الدكتورة
جميلة حممد ال�سلمان ممثالً عن املجل�س
الأعلى لل�سحة (ع�سوا ً ومقرراً) ،الدكتورة
اآمنة اإبراهيم ملك ممثالً عن الهيئة
الوطنية لتنظيم املهن واخلدمات ال�سحية
(ع�سواً) ،العميد الدكتور هيثم اإبراهيم
اأمني م�سوؤول اجلودة مبركز ال�سيخ حممد
بن خليفة بن �سلمان التخ�س�سي للقلب
(ع�سواً) ،الدكتورة خاتون ح�سني �سرب
م�سوؤول اجلودة بالرعاية ال�سحية الأولية
(ع�سواً) ،الدكتورة جناة حممد اأبوالفتح
م�سوؤول اجلودة باإدارة ال�سحة العامة
بوزارة ال�سحة (ع�سواً) ،الدكتور قا�سم
عمر عرداتي ممثل اجلودة باملوؤ�س�سات
ال�سحية اخلا�سة (ع�سواً) ،ال�سيدة �سمية
ح�سني عبدالرحمن ممثالً عن امل�ست�سفيات
احلكومية (ع�سواً) ،املقدم اأمينة علي
اأحمد م�سوؤول اجلودة مب�ست�سفى قوة
دفاع البحرين (ع�سواً) ،الرائد منى ح�سن
�سعيد م�سوؤول اجلودة مب�ست�سفى امللك
حمد اجلامعي (ع�سواً).
حيث جاء يف املادة الأوىل تُن�ساأ
جلنة ت�سمى «جلنة اجلودة واملعايري
الإكلينيكية بالقطاع ال�سحي» تتبع
املجل�س الأعلى لل�سحة ،وي�سار اإليها يف
هذا القرار بكلمة (اللجنة) ،وت�سكل من
ممثلني عن اجلهات الآتية :املجل�س الأعلى
لل�سحة ،جمعية الأطباء البحرينية،
امل�ست�سفيات احلكومية ،الهيئة الوطنية
لتنظيم املهن واخلدمات ال�سحية ،م�سوؤول
اجلودة مبركز ال�سيخ حممد بن خليفة

ال�شيخ حممد بن عبداهلل اآل خليفة

بن �سلمان التخ�س�سي للقلب ،م�سوؤول
اجلودة بالرعاية ال�سحية الأولية،
م�سوؤول اجلودة مب�ست�سفى قوة دفاع
البحرين ،م�سوؤول اجلودة مب�ست�سفى امللك
حمد اجلامعي ،م�سوؤول اجلودة باإدارة
ال�سحة العامة بوزارة ال�سحة ،وممثل
اجلودة باملوؤ�س�سات ال�سحية اخلا�سة.
وجاء يف املادة الثانية ي�سدر بت�سمية
رئي�س ونائب رئي�س واأع�ساء اللجنة
قرار من رئي�س املجل�س الأعلى لل�سحة
بنا ًء على تر�سيح كل جهة .وتكون مدة
الع�سوية يف اللجنة اأربع �سنوات قابلة
للتجديد ملدد اأخرى مماثلة تبداأ من تاريخ
�سدور القرار بت�سميتهم ،واإذا خال حمل
اأحد الأع�ساء لأي �سبب ،يحل حمله ممثل
عن ذات اجلهة وبذات الأداة ،ويكمل
الع�سو اجلديد مدة �سلفه.
وع ّد القرار من بني مهام اللجنة
اقرتاح خطة للجودة وو�سع ال�سيا�سات
ال�سرت�سادية
والنماذج
واملعايري
واملوؤ�سرات ال�سحية الوطنية لقيا�س
جودة اأداء املوؤ�س�سات ال�سحية مبا فيها
مقدمي اخلدمة واقرتاح اللوائح اخلا�سة
بدعم املوؤ�سرات ال�سحية الوطنية والتي
ت�سمل املوؤ�سرات الإكلينيكية والت�سغيلية
واملالية والتي تتطابق مع املعايري الدولية
وذات ال�سلة لأولويات الرعاية ال�سحية
يف مملكة البحرين.

بنك االإ�ضكان :ال ميكن جتاوز قيمة
اال�ضتقطاعات ال�ضهرية واملحددة بن�ضبة %25

نفى بنك الإ�سكان نفيا ً قاطعا ً
ما اأوردته اإحدى ال�سحف املحلية
ب�ساأن قيام البنك بتهديد املتقاعدين،
واإجبارهم على دفع مبالغ الأق�ساط
ال�سهرية للخدمات الإ�سكانية مبا
يتجاوز اأكرث من ربع دخلهم ال�سهري،
واإل قام البنك مبقا�ساتهم بح�سب
ما اأوردته ال�سحيفة ،م�سرية اإىل اأن
املقال امل�سار اإليه قد احتوى على
معلومات مغلوطة جملة وتف�سيالً.
واأكد البنك يف بيان اأ�سدره ردا ً
على ما ورد يف هذا املقال انه مل يقم
على الطالق بتكليف اأي من �سركات
حت�سيل الديون للقيام باجراءات
التح�سيل للمنتفعني باخلدمات
الإ�سكانية� ،سواء كانت خدمات
الوحدات او �سقق التمليك او التمويال
ال�سكانية ،ول �سحة ملا يتعلق باإجراء
تلك ال�سركات ات�سالت باملتقاعدين
ملالحقتهم بهدف حت�سيل اية فوارق
تفوق ربع املعا�س التقاعدي ،كما
مل ي�سبق للبنك اأن تعاقد مع تلك
ال�سركات لجراء عمليات التح�سيل،
مفيدا ً باأن اإجراءات التح�سيل تخت�س
بها ادارة داخلية بالبنك فقط ،وهذه
الإدارة على علم ودراية باأنظمة
ال�سكان التي ل جتيز ا�ستقطاع ما
يفوق عن ربع دخل املنتفع.
وقال البنك اإنه ووزارة الإ�سكان
ملتزمني متاما ً با�ستقطاع قيمة
الأق�ساط ال�سهرية التي حددها نظام
وزارة الإ�سكان واملحددة بربع الراتب
فقط دون اأية زيادة ،منوهة اإىل اأن
ن�سبة ال�ستقطاع املحددة بـ %25
فقط من الراتب م�ستقاة من جمل�س
الوزراء املوقر عام  ،1979وقرار
رقم  909لعام  2015املنظم لل�ساأن
الإ�سكاين ،ول متلك اأي من وزارة
الإ�سكان وبنك الإ�سكان جتاوز هذا

النظام والقرارات املنظمة لهذا الأمر.
واأو�سح بنك ال�سكان اأنه
حري�س كل احلر�س على انفاذ
توجيهات وزير ال�سكان ورئي�س
جمل�س ادارة بنك ال�سكان يف مراعاة
اأو�ساع املنتفعني وتقدير ظروفهم
املادية ،واللتزام بعدم حتميلهم
ما يفوق قدراتهم املالية ،والتعامل
معهم مب�سوؤولية واحرتام ،ووفق
مقت�سيات النظام ،م�سددا البنك على
انه مل يقم يف اي وقت من الوقات
بال�سغط على املنتفعني ،وخا�سة
فئة املتقاعدين بهدف حت�سيل اق�ساط
تفوق قيمتها اكرث من  %25من دخلهم
ال�سهري.
ونوه البنك باأنه من منطلق
حر�سه على حماية حقوق املواطنني
وم�ساحلهم ،فقد دعا املواطنني الكرام
اإىل مراجعة فروعه واإدارته املخت�سة
حال تلقيهم اأية ات�سالت من قنوات
ات�سال غري معروفة وغري خمولة
ب�سكل ر�سمي ،للتاأكد من اية معلومات
او مطالبات ،موؤكدا اأن خدمة املواطنني
الكرام يف اإطار القانون هو اأمر ل
ميكن اأن يحيد عنه البنك.
ويف �سياق مت�سل ،اأكد بنك
الإ�سكان اأنه يف الوقت الذي يثمن
فيه يدور ال�سحافة املحلية يف تناول
املوا�سيع التي تهم املواطنني ،اإل اأنه
يهيب ب�سرورة حتري الدقة قبل ن�سر
اأخبار ومعلومات مغلوطة من �ساأنها
اإثارة الراأي العام ،كما �سدد البنك
على �سرورة الرجوع اإىل امل�سادر
املعنية ل�ستقاء املعلومات ،والتبني
من �سحة املعلومات واحلقائق قبل
الن�سر ،مبا يحقق املو�سوعية والدقةـ
ل �سيما واأن قطاع ال�سكن الجتماعي
مي�س �سريحة عري�سة من املواطنني
البحرينيني.

حتويل تقارير املخالفات اإىل البلديات املخت�ضة التخاذ االإجراءات الالزمة

«االإ�ضكان» :ر�ضد  774خمالفة بناء ج�ضيمة يف املناطق اجلديدة
قالت وزارة الإ�سكان اإن الفريق الفني املعني
بالرقابة والتفتي�س على خمالفات البناء يف
امل�ساريع الإ�سكانية اجلديدة ،قام بر�سد 774
خمالفة بناء ج�سيمة تهدد �سالمة الوحدات
ال�سكنية وقاطنيها ،واإن الوزارة قامت باإعداد
تقريرا ً فنيا ً مدعوما ً بال�سور لتحويل تلك
املخالفات اإىل البلديات املخت�سة ،وذلك لتخاذ
الإجراءات الالزمة؛ وفقا ً لقانون تنظيم املباين
رقم ( )13ل�سنة  1977وقرار وزير الأ�سغال
و�سئون البلديات والتخطيط العمراين رقم ()76
ل�سنة  2018باإ�سدار ال�سرتاطات التنظيمية التي
تطبق على امل�ساريع الإ�سكانية ،وذلك من منطلق
التعاون والتكامل بني الوزارات واجلهات اخلدمية
باململكة.
وقالت الوزارة اإنها حر�ست لدى اإعداد
املخططات اخلا�سة مبدن البحرين اجلديدة
وم�ساريع املجمعات ال�سكنية ،على اأن تت�سمن كافة
املقومات الالزمة لتحقيق جودة ال�سكن للمواطنني،
ومن بينها اإمكانية التو�سع يف الوحدات دون
الإخالل ب�سالمة الوحدة اأو الإ�سرار باملنظر العام
للم�ساريع ،ومبا يحقق مبداأ جتويد الوحدات
ال�سكنية ،منوهة الوزارة اإىل اأنها حر�ست على
ا�ستخدام اأحدث مواد البناء يف مكونات الوحدة
ال�سكنية املختلفة ،اإل اأن التغيري والإ�سافات
الع�سوائية وغري املدرو�سة ت�سر بجودة املدن
واملنظر العام لها.
واأو�سحت الوزارة اأن تقرير ر�سد املخالفات
اأ�سار اإىل وجود  67خمالفة يف مدينة �سلمان،

و 63خمالفة يف مدينة �سرق احلد و 19خمالفة يف
م�سروع توبلي ،و 79خمالفة يف م�سروع اللوزي،
بالإ�سافة اإىل  124خمالفة يف م�سروع الب�سيتني،
و 131خمالفة مب�سروع �سمال �سرق املحرق،
و 155خمالفة يف م�سروع جممع  609مبنطقة
�سرتة ،ف�سالً عن  49خمالفة يف م�سروع النبيه
�سالح ،و 51خمالفة يف م�سروع املالكية ،واأخريا ً
 36خمالفة يف م�سروع جدحف�س الإ�سكاين.
وقالت وزارة ال�سكان اإنها قامت باتخاذ
خطوات ت�سمن للم�ستفيدين احلق يف التو�سع
بامل�ساحة البنائية لوحداتهم مبا ي�سمن �سالمة
وجودة وحداتهم ،وذلك من خالل تزويد املنتفعني
وقت ا�ستالم وحداتهم بعدة مناذج للتو�سعة مبا
يوفر عدة خيارات للمنتفعني للتو�سع عن طريق
ا�ستخدام النموذج الذي ينا�سب احتياجاتهم
بطريقة اآمنة ،ومبقدار ي�سل اإىل  %30من م�ساحة
الوحدة ال�سكنية ،اإل اأن بع�س املنتفعني ل يزالون
يتعمدون اإجراء خمالفات ج�سيمة تهدد �سالمة
الوحدة والقاطنني بها.
كما نوهت الوزارة اإىل القيام بالتن�سيق مع
وزارة الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط
العمراين يف وقت �سابق لإجراء تعديالت على
ال�سرتاطات التنظيمية للتعمري يف املناطق
الإ�سكانية ،منها اإلغاء البند املتعلق بحظر البناء
خالل ال�سنة الوىل من ا�ستالم الوحدات ال�سكانية،
ا�ستجابة لرغبات املواطنني يف هذا ال�ساأن ،موؤكدة
اأن تلك التعديالت تهدف اإىل منح املواطنني املرونة
يف التو�سع يف الوحدات وفق احتياجاتهم مبا ل

يخالف ال�سرتاطات التعمريية.
وبينت الوزارة اأن هناك عددًا من خمالفات
تعديالت البناء ت�سمنت ممار�سات هند�سية خاطئة
اأدت اىل حدوث ت�سدعات يف جدران الوحدات،
واأخرى ت�سببت يف ت�سرر نظم احلماية من
ت�سربات املاء ،واأخرى ت�سمنت تو�سيالت كهربائية
خاطئة قد توؤدي اإىل حدوث متا�س كهربائي ينتج
عنه حرائق ،ف�سالً عن اأعمال ادت اىل ان�سدادات
يف نظم ت�سريف مياه ال�سرف ال�سحي و�سبكات
ت�سريف مياه المطار ،ما قد يعر�س املنطقة اإىل
جتمعات للمياه نتيجة ان�سداد تلك ال�سبكات.
وقالت الوزارة اإن عددا ً من املنتفعني قاموا
مبحاولت لتعديل ملعاجلة املخالفات التي مت
ارتكابها ،اإل اأنهم واجهوا �سعوبة يف ذلك نتيجة
لأ�سباب تتعلق بج�سامة تلك املخالفات والكلفة
املالية املرتفعة ،فيما واجه البع�س �سعوبات
يف احل�سول على تراخي�س للبناء نتيجة لعدم
ا�ستيفاء ال�سرتاطات الفنية والهند�سية ونظم
احلماية وعدم كفاية الطاقة ال�ستيعابية.
واأهابت وزارة ال�سكان املنتفعني امل�ستفيدين
حديثا ً بالوحدات ال�سكنية اإىل �سرورة مراجعة
البلديات واإ�سدار رخ�س البناء قبل مبا�سرة اعمال
التو�سعة والإ�سافات على الوحدة ال�سكنية ،مع
�سرورة مراعاة املتطلبات اخلا�سة بال�سرتاطات
التعمريية وعلى وجه اخل�سو�س التي تتعلق
باملحافظة على الواجهات املعمارية ،واللتزام
بالرتدادات الالزمة وحتديد الرتفاعات وم�ساحات
البناء امل�سموح بها.
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اإيقاف حركة املوا�سالت بني املحافظات

طلبة البحرين يف ال�سني بخري وتعليق الدرا�سة يف اجلامعات
خديجة العرادي:
اأكــد عــدد من الطلبة البحرينيني
الدار�شني يف اجلامعات ال�شينية انهم
بخري ،وان غالبية الطلبة يت�اجدون
حاليا يف البحرين؛ نظرا لالجازة
الر�شمية من قبل اجلامعة.
وقــالــ�ا اإن عـــددًا مــن اجلامعات
ال�شينية منحت عم�م الطلبة اإجازة عن
الدوام الر�شمي ،والطلبة الذين يداوم�ن
يف امل�شت�شفيات.
وقالت احدى الطالبات البحرينيات
الدار�شات يف جامعة (�شيان) يف ت�شريح
خا�ض لـ(الأيام) اإن اجلامعة منحتهم
اجازة مفت�حة يف ال�قت احلايل ،مبينة
انه «وفقا للتق�مي اجلامعي يف جامعتهم؛
فانه من املفرت�ض اأن يبداأ الدوام الر�شمي
يف اجلامعة بتاريخ  17فرباير املقبل،
ولكن نظرا للظروف الراهنة وانت�شار
فريو�ض الك�رونا – الفريو�ض التاجي-
يف جمه�رية ال�شني؛ فقد مت التعميم على
اجلامعات بت�جيه طلبتها بعدم اخلروج

مطارات عاملية ت�ستخدم اأجهزة الك�سف احلراري لفح�ص امل�سافرين خوفًا من انت�سار الفريو�ص

من اجلامعات وال�شكن ال لل�شرورة
الق�ش�ى».
وفيما يتعلق بحركة امل�ا�شالت
القطارات والطائرات ،قالت الطالبة ان
اخلدمات م�ق�فة حاليا ،وخ�ش��شا بني
املحافظات ،وبالذات يف مدينة (مدينة
ووهـــان) التي ظهر فيها الفريو�ض،
ومنعت فيها حركة ال�شفر وخروج اي
احد منها.

وذكرت طالبة اأخرى انها تت�اجد
حاليا يف البحرين؛ نظرا لـالإجــازة
اجلامعية املعتادة ،م�شرية اىل اأن ال��شع
الــراهــن واحلا�شل خميف جــدا ،وان
الغالبية من الطلبة بداأوا يتخ�ف�ن من
انتقال الفريو�ض اإليهم.
واأ�شافت اأن اجلامعة بعثت ر�شائل
الكرتونية للطلبة تفيدهم بتعطيل
الدوام اجلامعي وعدم اخلروج واللتزام

بالتعليمات والر�شادات.
وقالت اإن بع�ض الطلبة يحاول�ن
الع�دة للبحرين ،خا�شة انه ل �شبب
معروف للفريو�ض ،ال ان اجلميع ا�شبح
جمربا على اللتزام بالتعليمات.
واأ�شارت الطالبة (فاطمة.ا ) اإىل انه
مت تعليق الدرا�شة يف جامعتهم ،ومتت
طباعة وتعليق ب��شرتات عن اأهمية
اللتزام بطرق ال�قاية ،واأهمها ارتداء
قناعات واقية (الكمامات).
جدير بالذكر ان ال�شني عزلت اأكرث
من  40ملي�ن �شخ�ض ،واألغت احتفالت
مقررة مبنا�شبة ال�شنة القمرية اجلديدة،
يف اإجراءات لحت�اء فريو�ض ك�رونا.
وت�شاعفت احل�شيلة الر�شمية
للم�شابني بهذا املر�ض الــذي ظهر يف
دي�شمرب يف �ش�ق يف مدينة ووهــان،
مع وفاة � 26شخ�شا ً بني  830م�شاباً،
بينهم  177يف حــال خطرة .وغــادر
امل�شت�شفيات  34م�شابا «تعاف�ا» ،فيما
اأخ�شع للفح�ض اأكرث من األف �شخ�ض
يُ�شتبه باإ�شابتهم بالفريو�ض.

دعت املواطنني املقيمني للت�سجيل يف جمموعة االت�سال اخلا�ص بال�سفارة

�سفارتنا يف ال�سني :مل َ
نتلق اأي ات�سال من رعايانا طلبًا للم�ساعدة
متـام اأب��شايف:
اأكد �شفري البحرين لدى لدى جمه�رية ال�شني ال�شعبية د .اأن�ر العبداهلل لـ «اليام»
اأن ال�شفارة مل تتلق حتى الن اأي ات�شالت من رعايا اململكة املقيمني لطلب امل�شاعدة يف
ظل انت�شار فريو�ض ك�رونا يف مناطق متفرقة من البالد.
وقال ال�شفري د .اأن�ر العبداهلل انه مل يرد لل�شفارة او امللحقية الثقافية البحرينية
اي ات�شال من البحرينيني املقيمني يف ال�شني لطلب م�شاعدة اوللتبليغ عن ا�شابة كي
نتعامل معها على الف�ر ،لفتًا اىل اأن ال�شفارة قد عممت كافة ارقام الت�ا�شل معها ومع
امللحقية الثقافية عرب جمم�عة ات�شال (جروب) على تطبيق ( )we chatالذي ي�شرتك
فيه اأعداد كبرية من الطلبة البحرينيني املقيمني يف مدن خمتلفة.
وذكر اأن ال�شفارة دائما ما تدع� امل�اطنني املقيمني للت�شجيل يف جمم�عة الت�شال.
وتابع «كذلك عممت وزارة اخلارجية ار�شادات ون�شائح للبحرينيني املت�اجدين يف

ال�شني مرفقة باأرقام ه�اتف كافة املعنيني ومنها مكتب املتابعة التابع لل�زارة للت�ا�شل
معهم على مدار ال�شاعة .وح�ل تعامل ال�شلطات ال�شينية اكد ان ال�شلطات املحلية قد
اتخذت تدابري حل�شر فر�ض انتقال الفريو�ض.
وقال «ل اريد ان اقلل من حجم امل�شكلة نعم هناك انت�شار للفريو�ض يف مناطق
متفرقة من البالد ،لكن ال�شلطات املحلية اتخذت العديد من التدابري ملنع انت�شار املر�ض
بني امل�اطنني واملقيمني وهي تتعامل مع امل�شكلة مب�ش�ؤولية و�شفافية».
يذكر ان هناك نح�  800-700بحريني مقيمني يف جمه�رية ال�شني اغلبهم طلبة
يتلق�ن تعليمهم اجلامعي يف مدن خمتلفة.
وكانت وزارة اخلارجية قد دعت الرعايا البحرينيني املقيمني يف ال�شني لأخذ
احليطة واحلذر وجتنب الت�اجد يف املناطق التي ينت�شر فيها املر�ض .والت�جه ملراكز
العناية الطبية واطالع العاملني فيها على املناطق التي �شافروا اليها يف حال ظه�ر
اأعرا�ض املر�ض التنف�شية عند ع�دتهم من ال�شني.

بكلفة ُتقدر بنحو  800األف دينار خالل � 3سنوات ..د .القطان:

مبادرة «�سهم الغارمني» �ساهمت يف تفريج كربة  381مع�سرًا
اأكد ال�كيل امل�شاعد لل�ش�ؤون
الإ�شالمية ب�زارة العدل وال�ش�ؤون
الإ�شالمية والأوقاف الدكت�ر حممد
طاهر القطان ،اأن �شندوق الزكاة
وال�شدقات بال�زارة وبدعم من ال�شركات
وامل�ؤ�ش�شات والأفراد من اأهل اخلري
الداعمني لل�شندوق ،اأطلق م�ؤخرا ً عددا ً
من امل�شاريع التكافلية التي حقق من
خاللها نقلة يف خدماته الجتماعية،
م�شيدا ً مبا ي�ليه ح�شرة �شاحب اجلاللة
امللك حمد بن عي�شى اآل خليفة عاهل
البالد املفدى ،من اهتمام بالغ مب�شرية
�شندوق الزكاة وال�شدقات ليحقق
اأهدافه يف خدمة املجتمع.
وقال وكيل ال�زارة امل�شاعد لل�ش�ؤون
الإ�شالمية اإنه انطالقا ً من دور الزكاة
يف تعزيز التكافل الجتماعي ومبادئ
ال�شتدامة وال�شفافية والعدالة ،فقد اأطلق
�شندوق الزكاة وال�شدقات يف العام

2017م ،حملة «�شهم الغارمني» ،والتي
تُعنى بت�شديد دي�ن عدد من املع�شرين
الذين �شدر بحقهم اأوامر بالقب�ض اأو منع
ال�شفر اأو احلب�ض لعدم �شداد الدين ،ول
ي�شمل ذلك الق�شايا اجلنائية ،وذلك يف
اإطار «�شهم الغارمني» ،الذي حثت عليه
ال�شريعة ال�شّ محة ،و�شاهمت احلملة
يف ال�شن�ات الثالث املا�شية بتفريج
كربة  381مع�شرًا ،بتكلفة اإجمالية
تقدر بـنح�  800األف دينار ،وذلك
بالتعاون مع اإدارة التنفيذ ب�زارة العدل
وال�ش�ؤون الإ�شالمية والأوقاف يف حتديد
قائمة امل�شتفيدين من م�شروع �شهم
الغارمني ،بح�شب املعايري وال�شرتاطات
التي و�شعها ال�شندوق مراعيا ً يف
ذلك ال�ش�ابط والأحكام ال�شرعية بهذا
اخل�ش��ض.
واأفاد القطان اأن تبني �شندوق
الزكاة وال�شدقات لهذه املبادرة يهدف

د .حممد طاهر القطان

بالدرجة الأوىل اإىل تعزيز مفه�م
التكافل الجتماعي وال�شراكة املجتمعية،
وترتجمها واقعا ً ملم��شا ً وه� ما عهدناه
دائما من الداعمني وال�شركاء لل�شندوق،

متمنيا ً اأن تك�ن هذه املبادرة الكرمية
حافزا لذوي الي�شار وال�شعة للقيام
بدورهم �شمن اإطار امل�ش�ؤولية املجتمعية
التي حث عليها ديننا احلنيف.
ولفت القطان اإىل اأنه مت ت�شديد املبالغ
على املع�شرين جمرد ًة من ر�ش�م الدع�ى
امل�شتحقة للدولة وامل�شاريف والف�ائد
املرتتبة عليها من «�شهم الغارمني» الذي
يعد اأحد م�شارف الزكاة الثمانية املقررة
�شرعاً.
واأ�شاد القطان بحملة (عيدهم يف
بيتهم) التي اأطلقها فريق اأب�اب اخلري
التط�عي يف العام  ،2019عرب م�اقع
الت�ا�شل الجتماعي ،والتي تاأتي دعما ً
مل�شروع �شهم الغارمني ،وقد و�شلت
التربعات يف العام املا�شي اإىل ما يقارب
 600األف دينار بحريني ،وهي اأعلى
ن�شبة تربعات حققتها احلملة مقارن ًة
بعامي  2017و2018م.

تكليف جهاز امل�ساحة باتخاذ ما يلزم« ...املهن الهند�سية»:

اإزالة مدة «ال�سنتني» من �سهادة امل�سح وجميعها �سارية ال�سالحية
�شارة جنيب:
اأ�شدر جمل�ض تنظيم مزاولة املهن الهند�شية تعميمًا
ب�شاأن «مدة �شالحية �شهادة امل�شح» ،اأ�شار اإىل اأنه متت
امل�افقة على مقرتح جهاز امل�شاحة والت�شجيل العقاري
باإزالة مدة ال�شنتني من �شهادة امل�شح.
واأو�شح التعميم الذي ح�شلت «الأيام» على ن�شخة
منه اأنه مب�جب قرار اللجنة ال�زارية للم�شاريع التنم�ية
والبنية التحتية ،مت تكليف جهاز امل�شاحة والت�شجيل
العقاري لتخاذ ما يلزم بخ�ش��ض �شهادة امل�شح ح�شب
ال�شرتاطات والأحكام.
ّ
وبني التعميم اأن «جميع �شهادات امل�شح �شارية
ال�شالحية لأي عقار ما مل تقدر اجلهة املخت�شة املقدم
اإليها �شهادة امل�شح خالف ذلك».
يذكر اأن جهاز امل�شاحة والت�شجيل العقاري يقدم
خدمة طلب اإ�شدار �شهادة م�شح عقاري اإىل الأفراد
وم�ؤ�ش�شات القطاع اخلا�ض واجلهات احلك�مية الراغبة
يف احل�ش�ل على �شهادة م�شح عقاري وذلك لتحديد
حدود الأرا�شي.

وتت�ىل اإدارة امل�شح العقاري باجلهاز م�ش�ؤولية
مراجعة جميع املعامالت من الناحية الفنية قبل اإ�شدار
اأي �شهادة اأو خارطة اأو وثيقة للتاأكد من مطابقة امل�شح
للم�ا�شفات والإجراءات املتبعة يف الإدارة وذلك للحفاظ
على امل�شت�ى الفني والتاأكد من املعل�مات ال�اردة يف
امل�شح .كما تت�ىل اإىل جانب ذلك م�ش�ؤولية مراجعة
واعتماد اأعمال مكاتب امل�شح اخلا�شة �ش�اء ل��شع
العالئم اأو احت�شاب خمططات التق�شيم.
وتتبع اإدارة امل�شح العقاري ثالثة اأق�شام ،ت�شم ق�شم
املعاجلات الفنية للم�شح العقاري ،الذي يت�ىل م�ش�ؤولية
مراجعة جميع املعامالت من الناحية الفنية قبل اإ�شدار
اأي �شهادة اأو خارطة اأو وثيقة للتاأكد من مطابقة امل�شح
للم�ا�شفات والإجراءات املتبعة يف الإدارة وذلك للحفاظ
على امل�شت�ى الفني والتاأكد من املعل�مات ال�اردة يف
امل�شح ،كما يت�ىل اإىل جانب ذلك م�ش�ؤولية مراجعة
واعتماد اأعمال مكاتب امل�شح اخلا�شة �ش�اء ل��شع
العالئم اأو احت�شاب خمططات التق�شيم .وتتبع هذا الق�شم
جمم�عتان هما جمم�عة بحث واإدارة املعامالت امل�شحية
العقارية ،وجمم�عة اإعداد ال�ثائق والفح�ض التي ت�شم

وحدة اإعداد ال�ثائق ووحدة الفح�ض.
وت�شمن الإدارة ق�شم تن�شيق امل�شح العقاري
والتط�ير ،والذي ميثل حلقة ال��شل بني اجلهاز
وامل�شتفيدين من اجلهات الر�شمية كالدي�ان امللكي
واملحاكم وامل�اطنني ب�شكل عام ،حيث يق�م بعملية
التن�شيق بني جميع هذه الأطراف اإ�شافة اإىل العمل على
تط�ير منتجات اجلهاز .ويتبع هذا الق�شم جمم�عة
التن�شيق وعالقات الزبائن ،وحدة عالقات الزبائن ،وحدة
خدمات امل�شح للمحاكم ،وحدة التن�شيق ،وجمم�عة
بيانات امل�شح العقاري والتط�ير.
من الناحية الفنية تق�م هذه املجم�عة على مراجعة
جميع الطلبات والبيانات املتمثلة يف ا�شدار �شهادات
م�شح ،ا�شدار وثائق ،او خرائط يف قاعدة البيانات،
وتق�م بت�فري جميع البيانات الالزمة للجهات احلك�مية
واخلا�شة،
وبح�شب اجلهاز ،فاإن الإدارة تت�شمن ق�شم العمليات
امليدانية للم�شح العقاري ،والذي يعد الق�شم امل�ش�ؤول عن
عمليات امل�شح امليداين ويتبع هذا الق�شم جمم�عة امل�شح
امليداين العقاري ،وجمم�عة م�شاريع امل�شح العقاري.

د .عبداهلل يو�سف املطوع

حممد غريب
من الروّاد الذين عملوا يف وزارة الرتبية والتعليم،
متيز بالإخال�ص يف العمل والتفاين فيه واإتقانه ،كوَّن
عالقات اأخوية مع الطلبة لدرجة اأن الطالب مبدر�سة
الزلق البتدائية للبنني دائمًا ما يطلبون منه اإح�سار
احتياجاتهم من املنامة لعدم توافر الإمكانيات يف قرية
الزلق من قرطا�سية وا�ستن�ساخ ال�سور الفوتوغرافية
وغريها من الأمور ،اإنه الأ�ستاذ حممد يعقوب غريب من
مواليد املنامة عام 1942م.
�ص الأ�ستاذ حممد غريب يف مدار�ص املنامة ،فكانت
َد َر َ
البتدائية يف املدر�سة الغربية (مدر�سة اأبوبكر ال�سديق
حاليًا) ،حيث تعاقب على اإدارتها عد ٌد من الرتبويني من
مثل الأ�ستاذ ح�سن جواد اجل�سي ،والأ�ستاذ خريالدين
الأتا�سي رحمهما اهلل ،ومن املدر�سني الذين عملوا يف
هذه املدر�سة الأ�ستاذ �سلمان ال�سبَّاغ ،والأ�ستاذ حممود
العلوي ،والأ�ستاذ حممد املهزع �ساحب مكتبة البحرين،
وكذلك ابنه الأ�ستاذ اأحمد املهزع .ثم انتقل الأ�ستاذ حممد
غريب اإىل املدر�سة الثانوية لعدم وجود مدر�سة اإعدادية
يف ذلك الوقت ،حيث كان مديرها اأحد الوافدين العرب،
وكان من زمالئه يف الدرا�سة معايل ال�سيخ خالد بن عبداهلل
اآل خليفة نائب رئي�ص جمل�ص الوزراء ،والأ�ستاذ اإبراهيم
زينل رئي�ص جمل�ص اإدارة ال�سركة الوطنية للموا�سي.
وبعد تخرج الأ�ستاذ حممد غريب من الثاين ثانوي
ق�سم املعلمني عام 1956م ،ا�ستكمل الدرا�سة الثانوية
وح�سل على ال�سهادة التوجيهية عام 1960م ،ثم توجه
اإىل ق�سم املعلمني يف عام 1961-1962م ،حيث يف هذا
العام ع ُّني مدر�سً ا بوزارة الرتبية والتعليم ،اإذ كانت مدر�سة
الرفاع الغربي البتدائية للبنني اأوىل حمطات عمله ،عندما
كان مديرها الأ�ستاذ �سلمان عبداهلل اجلا�سم رحمه اهلل،
وكان من طالبه يف هذه املدر�سة جاللة امللك حمد بن
عي�سى اآل خليفة حفظه اهلل ورعاه ،و�سمو ال�سيخ علي
بن خليفة اآل خليفة نائب رئي�ص جمل�ص الوزراء ،ومعايل
ال�سيخ را�سد بن خليفة اآل خليفة وكيل وزارة الداخلية
ل�سوؤون الهجرة واجلوازات ،بالإ�سافة اإىل اأغلب طالب
الرفاع الغربي الذين التحقوا بقوة الدفاع اأمثال ال�سيد
حممد زيد الغنيم.
بعد ثالث �سنوات ،نُقِ َل الأ�ستاذ حممد غريب اإىل مدر�سة
الزلق البتدائية للبنني ،عندما كان مديرها الأ�ستاذ خليل
زباري رحمه اهلل ،اإذ كان يل ال�سرف اأن يكون الأ�ستاذ
حممد غريب ُمدر�سي يف ال�سف اخلام�ص البتدائي
ليُدر�سنا مادة احل�ساب ،فرغم �سعوبة هذه املادة اإل اأنه
ا�ستطاع اأن يب�سطها للطالب وخا�سة موا�سيع الق�سمة
املطولة وق�سمة الك�سور ومو�سوع املعادل ،فقد مكث يف
هذه املدر�سة مدة ثالث �سنوات ،اإذ نُقِ َل يف العام الدرا�سي
1968 / 1967م اإىل مدر�سة العالء احل�سرمي البتدائية
للبنني ،عندما كان مديرها الأ�ستاذ اإبراهيم املهزع رحمه
اهلل ،ويف العام 1970 / 1969م عاد الأ�ستاذ حممد غريب
اإىل مدر�سة الرفاع الغربي البتدائية الإعدادية للبنني
ثانية ،عندما كان مديرها الأ�ستاذ عبداهلل حممد اخلثالن،
بعدا نُقِ َل اإىل مدر�سة مدينة عي�سى الإعدادية الثانوية
للبنني ،اإذ مكث يف هذه املدر�سة مدة اثنا ع�سر عامًا ،الأمر
الذي اأوكل اإليه مهمة ال�سراف الإداري بالإ�سافة اإىل
تدري�سه مادة الريا�سيات ،ويف عام 1975م ع ُّني الأ�ستاذ
حممد غريب مديرًا م�ساعدًا يف املدر�سة نف�سها حتى عام
1982م ،ويف هذه الأثناء التحق بجامعة بريوت العربية
ليدر�ص بالنت�ساب ويح�سل على لي�سان�ص حقوق عام
1975م.
ُعني
ويف عام 1983م نُقِ َل الأ�ستاذ حممد غريب لي ّ
مديرًا مبدر�سة اخلليل بن اأحمد البتدائية الإعدادية للبنني
بقرية كرزكان ملدة ثالث �سنوات ،بعدها يف عام 1990م
نُقِ َل اإىل مدر�سة ال�سهلة الإعدادية للبنني ،حيث مكث فيها
مدة �ست �سنوات ،ويف هذه الأثناء ُر ِ�سحَ من قبل وزارة
الرتبية والتعليم لاللتحاق بدبلوم الإدارة املدر�سية ،اإذ
تخرج عام 1989م �سمن خطة وزارة الرتبية والتعليم
يف اإحلاق مديري ومديرات املدار�ص بربنامج يف الإدارة
املدر�سية يف جامعة البحرين بالتعاون مع اجلامعة
الأمريكية.
واجلدير بالذكر اأن الأ�ستاذ حممد غريب قد �سارك
يف جميع الدورات التدريبية ملادة الريا�سيات ،بالإ�سافة
اإىل املوؤمترات الرتبوية ال�سنوية التي تُقيمها وزارة الرتبية
والتعليم.
ويف العام الدرا�سي 1997 / 1996م كانت مدر�سة
عايل البتدائية الإعدادية للبنني اآخر حمطة يف م�سوار
الأ�ستاذ حممد غريب التعليمي والرتبوي.
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 5اإ�شابات يف العناية املركزة ..م�شدر بال�شلمانية:

بلدية «ال�شمالية» تنفذ حملة
تفتي�شية وتداهم  50مطعمً ا بالهملة

حت�شن حاالت  7م�شابني يف حادثة حريق مقهى البديع
خديجة العرادي:
ك�شف م�شدر طبي يف جممع ال�شلمانية الطبي ان
خم�شة عمال من موظفي املقهى الذي تعر�س حلريق
يوم ام�س الول يف �شارع البديع ،ليزالون يرقدون يف
ق�شم العناية املركزة ،ويعتمدون على اأجهزة التنف�س
ال�شطناعي يف جممع ال�شلمانية الطبي ،فيما مت ترخي�س
 7عمال منهم؛ وذلك لتح�شن حالتهم ال�شحية حيث كانت
ا�شاباتهم ب�شيطة.
وقال امل�شدر ان العمال اخلم�شة وجميعهم من الرجال
يرقدون جميعهم على اجهزة التنف�س ال�شطناعي 2 ،يف
وحدة احلروق ،و 2يف وحدة العناية املركزة باجلراحة،
وواحد بالعناية املركزة .واو�شح ان العمال من جن�شيات
«م�شرية ،نيبالية ،اوغندية وهندية».
وكان حريق قد اندلع ع�شر يوم ام�س الول اجلمعة
يف اأحد املطاعم املطلّة على �شارع البديع بالقرب من منطقة
مقابة ،وذلك اإثر انفجارين كبريين وقعا يف مطبخ املطعم
وفق �شهود عيان.
وقال �شهود عيان لـ(الأيام) اإن النفجارين ت�شببّا يف
�شقوط حوايل  12اإ�شابة 5 ،منها حرجة ،حيث تفاجاأ
املوجودون باملطعم بانفجار كبري يف الطابق الأر�شي،
ا�شيب على اثر عدد من عمال املطعم.
وا�شتقبل ق�شم طوارئ ال�شلمانية م�شاء اجلمعة املوافق
 24يناير 2020م 12 ،م�شابًا بوا�شطة الإ�شعاف وذلك

بعد تعر�شهم حلادث انفجار باأحد مطاعم منطقة البديع،
ما اأ�شفر عن ا�شابتهم باإ�شابات ترتاوح بني ال�شديدة
والب�شيطة .واأكد رئي�س اأطباء ال�شلمانية اأنه قد مت ا�شتدعاء
فريق الإ�شابات على الفور للتدخل ال�شريع وتفعيل خطة
الطوارئ ،وقد متت ال�شيطرة على الو�شع وتقدمي كافة
الإجراءات العالجية للم�شابني.
واأفاد الدكتور «الع�شريي» باأن  5حالت م�شابني من

خمتلف اجلاليات ،وبني ان امل�شابني تعر�شوا حلروق من
الدرجة الثانية والثالثة ،ومت التعامل معهم من قبل فريق
الإنعا�س وو�شعوا حتت ال�شراف والعناية الق�شوى .كما
اأو�شح اأن حالة باقي احلالت الـ 7ب�شيطة ،واأنهم تلقوا
العالج الالزم بطوارئ ال�شلمانية واأنهم يخ�شعون حاليًا
للمالحظة والإ�شراف الطبي ،علما باأن من بينهم م�شاب
بحريني اجلن�شية ،وحالته ال�شحية م�شتقرة.

تفقد «مطعم مقابة» الذي تعر�ض للحريق

حمافظ ال�شمالية ي�شدد على التقيد باإجراءات االأمن وال�شالمة
اأ�شاد حمافظ ال�شمالية علي بن ال�شيخ عبداحل�شني الع�شفور باجلهود التي
بذلها رجال الدفاع املدين يف التعامل مع احلريق ،الذي وقع م�شاء اجلمعة يف مطعم
بقرية مقابة ،ونتج عنه اإ�شابة � 12شخ�شا ،م�شددا ً على اأهمية التقيد باإجراءات الأمن
وال�شالمة يف كافة املواقع؛ لتجنب ما قد ينتج عن احلوادث واحلرائق من خ�شائر يف
الأرواح واملمتلكات.
واأو�شح اأن الأخذ باملعايري وال�شرتاطات الوقائية ،ي�شهم يف احلد من احلوادث،
م�شريا ً اإىل اأهمية وجود اأنظمة الإنذار املبكر لي�س للدخان فقط ولكن للغاز اأي�شا،
خ�شو�شا ً يف املطاعم واملطابخ ،واأهمية التاأكد من �شالمة متديدات الغاز وحفظ
الأ�شطوانات يف مواقع اآمنة ،وعلى �شرورة اإجراء الفح�س الدوري على متديدات
الغاز وال�شيانة الدورية.
وا�شتمع املحافظ اإىل �شرح حول مالب�شات احلادث وما ا�شفر عنه من اإ�شابات
وخ�شائر مادية ،واجلهود التي بذلها �شباط واأفراد الدفاع املدين للتعامل مع احلادث
وال�شيطرة على احلريق واحليلولة دون انت�شاره يف املنطقة.
جاء ذلك خالل تفقد املحافظ ملوقع احلادث برفقة العميد خالد بن ربيعة �شنان
الدو�شري مدير عام مديرية �شرطة املحافظة ال�شمالية ،وعدد من امل�شئولني يف
املديرية والدفاع املدين واملحافظة.

م�شطفى ال�شاخوري:
قامت بلدية املنطقة ال�شمالية ،بالتعاون مع اإدارة
ال�شحة العامة بوزارة ال�شحة �شباح اأم�س ال�شبت ،بحملة
تفتي�شية على عدد من املطاعم واملحال التجارية ،والطرقات
بهدف ر�شد خمالفات ا�شغال الطريق وازالة التعديات.
ومت خالل احلملة مداهمة  50مطعما يف منطقة الهملة،
ر�شد بينها  15مطعما خمالفا لقوانني البلدية.
كما متت ازالة التعديات مبناطق بني جمرة و�شلماباد،
وازالة عدد من الباعة اجلائلني املخالفني بعدد من مناطق
عايل و�شلماباد ،كما متت ازالة عدد من ال�شيارات واملركبات
املهجورة باملنطقة ،وازالة جمموعة من العالنات يف نطاق
املنطقة ال�شمالية.
من جهتها ،اأكدت ملياء الف�شالة املديرة العامة للبلدية
اأن البلدية م�شتمرة يف حمالتها التفتي�شية ور�شد املخالفات
لت�شحيحها ،مبا يعك�س ال�شكل احل�شاري ململكة البحرين.
م�شيفة اأن احلمالت تاأتي �شمن نطاق حملة البلدية
«ال�شمالية نبيها حلوة وجميلة» ،وتنفيذا لتوجيهات وزير
ال�شغال و�شوؤون البلديات والتخطيط العمراين ع�شام
خلف بتكثيف احلمالت التفتي�شية حيال خمالفات الإ�شغال
والإعالنات والتعديات.

القب�ض على اآ�شيويني م�شتبه يف
قيامهم بت�شنيع مواد م�شكرة وبيعها
�شرح مدير عام الإدارة العامة للمباحث والأدلة
اجلنائية اأن �شرطة مكافحة الجتار بالب�شر وحماية الآداب
العامة ،متكنت من القب�س على عدد من الآ�شيويني م�شتبه
يف قيامهم بت�شنيع مواد م�شكرة وبيعها ،حيث يتخذون
من �شقة موؤجرة ،مكانا ً ملزاولة ن�شاطهم.
واأو�شح اأنه بعد تلقي البالغ وفور تاأكيد املعلومات،
متت مبا�شرة اأعمال البحث والتحري والتي اأ�شفرت عن
حتديد موقع ال�شقة ،والأ�شخا�س امل�شتبه بهم ،حيث مت
القب�س عليهم ،وبحوزتهم كميات من املواد امل�شكرة ومبالغ
مالية متح�شلة من ن�شاطهم املخالف للقانون.
واأ�شار مدير عام الإدارة العامة للمباحث والأدلة
اجلنائية ،اإىل اأنه مت اتخاذ الإجراءات القانونية ،واإحالة
الق�شية اإىل النيابة العامة.

اأقام احتفالية مبنا�شبة مرور  15على تاأ�شي�شه

ً
م�شروعا لرعاية ال�شباب امل�شابني بالتوحد
«عالية للتدخل املبكر» يطلق
ح�شني املرزوق:
اأعلن مركز عالية للتدخل املبكر،
اإطالق م�شروع لرعاية ال�شباب امل�شابني
بالتوحد.
جاء ذلك خالل احتفالية املركز
مبنا�شبة مبرور  15عاما ً على تاأ�شي�شه.
وحول هذا ال�شاأن ،قالت الدكتورة
رانيا بنت علي اآل خليفة رئي�س جمل�س
الإدارة جمعية البحرين لالأطفال ذوي
ال�شعوبة يف ال�شلوك والتوا�شل خالل
كلمتها الفتتاحية« :اإن مرفق رعاية
ال�شباب التابع للجمعية مبثابة م�شروع
يهدف لبناء وت�شغيل م�شروع رعاية
للبالغني من �شن  18فما فوق ،حيث
�شي�شاهم يف تاأمني احتياجاتهم وتدريبهم
على ال�شلوكيات والعادات اليومية».
واأ�شافت د .رانيا« :اأن اأبرز التحديات

التي تواجهنا اليوم ومنذ  15عامًا م�شاألة
التمويل غري املنتظم ،والذي يت�شبب
يف عرقلة واعاقة اإتخاذ قرارات جمل�س
الإدارة» .ويف تفا�شيل اأخرى للم�شروع،
اأ�شارت د .رانيا بنت علي اآل خليفة:
«�شيكون م�شروع رعاية ال�شباب الذي
ي�شتهدف البالغني من امل�شابني بالتوحد
الذين يعانون من �شعوبة يف التوا�شل

مع الآخرين ،عبارة عن م�شروع تعليمي
وترفيهي و�شي�شتقطب اخلريجني من
�شن  18فما فوق ،ففي مركز عالية ومنذ
ان�شائه يبقى امل�شابون بالتوحد معنا
حتى �شن  18عامًا ومن ثم يتخرجون،
و�شي�شتغرق هذا امل�شروع مدة زمنية من
� 12شهرًا اىل � 14شهرًا».
وتابعت« :قررنا ان�شاء هذا امل�شروع

بهدف ا�شتقطاب ال�شباب اخلريجني
ليحتويهم ،ومن �شمن هذا امل�شروع
�شيكون هناك برنامج التدريب على راأ�س
العمل ،و�شينطلق من خالل م�شروع
رعاية ال�شباب ،و�شيكون لهم مبثابة نا ٍد
اجتماعي ،ويف الوقت ذاته يتعلمون منه
مهنة ت�شاعدهم على النخراط يف �شوق
العمل».

فعاليات توعوية لــ«الدفاع املدين»
باملخيم ال�شنوي «يف حب الوطن»
يف اإطار العمل على تعزيز ال�شراكة املجتمعية وتزامنا ً
مع مو�شم الرب� ،شارك مكتب العالقات العامة والتوعية
بالإدارة العامة للدفاع املدين يف املخيم ال�شنوي (يف حب
الوطن) ملجال�س حمافظات اململكة مبنطقة ال�شخري.
وا�شتملت الفعالية على ركن التلوين اخلا�س بالأطفال
وتدريب مرتادين املخيم على طريقة اإخماد احلريق ،وكيفية
ا�شتخدام طفايات احلريق اليدوية بالطريقة ال�شحيحة
والتدريب على كيفية ا�شتخدام بطانية احلريق.
كما مت التطرق اإىل اأمور ال�شالمة باملنزل وطريقة جتنب
اأ�شباب احلريق ،ومنها الإهمال وحتميل التيار الكهربائي
اأكرث من طاقته اأو الت�شليك اخلاطئ للتو�شيالت الكهربائية،
وتراكم الزيوت وال�شحوم على مراوح �شفط الهواء ،وعدم
�شيانة �شخانات املياه ب�شكل دوري.
ومت خالل الفعالية ،توزيع املطويات واملل�شقات
التوعوية على امل�شاركني الذين اأ�شادوا بجهود الإدارة
العامة للدفاع املدين يف خدمة املواطنني واملقيمني؛ من
اأجل حماية الأرواح واملمتلكات والتعاون امل�شتمر مع كافة
املوؤ�ش�شات واجلهات احلكومية ،وامل�شاركة يف ن�شر الوعي
والثقافة الأمنية ،وتقدمي كل ما من �شاأنه اأن ي�شهم يف تقليل
احلوادث واملحافظة على الأرواح واملمتلكات.

االحتاد احلر لنقابات عمال البحرين ي�شرف على اجتماع اجلمعية العمومية

رئي�شا لنقابة عمال �شركة مطار البحرين
اجلودر ً
عقدت نقابة عمال �شركة مطار البحرين ،جمعيتها
العمومية لنتخاب جمل�س الإدارة اجلديد باإ�شراف نائب
رئي�س الحتاد احلر للتنظيم الداخلي ب�شيم الذوادي.
و�شرح الذوادي باأن اجل
اجتماعها يوم الأربعاء  15يناير 2020م مبقر ال�شركة
وقد اأ�شفرت هذه النتخابات عن فوز كل من :حممد عبد-
الرحمن اجلودر ،غازي جمعة املهزع ،مرمي �شالح اليا�شي،
اأحمد ح�شن بوح�شان� ،شالح عبداملنعم بودلمة ،ومرمي
اإبراهيم املاجد ،حممد خالد املريخي بع�شوية جمل�س اإدارة
النقابة للدورة النتخابية 2024 – 2020م
وقد عقد جمل�س اإدارة النقابة اجتماعه الأول لتوزيع
املنا�شب الإدارية والتي جاءت على النحو التايل:
حممد عبدالرحمن اجلودر رئي�شا للنقابة ،وغازي جمعة

املهزع نائبه له ،فيما مت انتخاب مرمي �شالح اليا�شي اأمينا
لل�شر ي�شاعدها اأحمد ح�شن بوح�شان ،و�شالح عبداملنعم
بودلمة الأمني املايل ،ومرمي اإبراهيم املاجد م�شاعدا له،

وبع�شوية حممد خالد املريخي يف جمل�س الإدارة.
وهناأ رئي�س الحتاد احل
يعقوب يو�شف حممد ،جمل�س اإدارة نقابة عمال �شركة

مطار البحرين اجلديد ،موؤكدا على دعم الحتاد احلر لل-
نقابة والعاملني فيها ،بكافة �شبل الدعم ،متمنيا لهم دوام
التوفيق ملا فيه م�شلحة الوطن وال�شركة والعاملني فيها،
م�شيدا بجهود الأع�شاء من الطاقات ال�شبابية والتي من
�شاأنها الدفع مب�شرية النقابة يف ال�شركة وحتقيق املكا-
�شب العمالية التي يتطلع لها العمال بال�شركة ،واأكد اأن
الحتاد احلر لن ياألو جهدا يف دعم اإدارة النقابة واأع�شائها
من خالل تعزيز الثقافة العمالية وتاأهيل الكوادر النقابية.
وبهذه املنا�شبة قدم حممد عبدالرحمن اجلودر �شكره
جلميع اأع�شاء النقابة موؤكدا ً لهم اأن جمل�س الدارة �شوف
ميثلهم جميعا خري متثيل متطلعني اإىل حتقيق املكا�شب
العمالية ووا�شعني ن�شب اأعيننا الوقوف مع جميع العمال
يف الدفاع عنهم وعن ق�شاياهم يف نيل حقوقهم.
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� 12شركة ت�شحب الرمال 9 ..منها حمليّة ..و 3خارجية ..وزير الأ�شغال ردًا على النائب بوعنق:

توجه لزيادة عدد ّ
ّ
املفت�شني البحرينيني واإلزام ال�شركات برتكيب اأجهزة تت ّبع اإلكرتوين
فاطمة �سلمان:
قال وزير الأ�سغال و�س�ؤون البلديات والتخطيط
العمراين ع�سام خلف اإن ال�زارة اأعطت تراخي�ص لـ12
�سركة فقط لعمليات �سحب الرمال من البحر 9 ،منها
�سركات حمليّة ،و� 3سركات اأجنبية.
وذكر يف رد على �س�ؤال للنائب خالد ب� عنق باأن
املناطق التي يتم ا�ستخراج الرمال البحرية منها حمدّدة
�سل ًفا من قبل ال�زارة لكل �سركة حملية اأو خارجية ،واأن
ال�زارة يف �سدد تط�ير اأدواتها الرقابية امل�ج�دة ،واأن
هناك ت�جّ هًا لزيادة عدد املفتّ�سني البحرينيني واإلزام
ال�سركات برتكيب اأجهزة تتبع اإلكرتوين لل�سفن والآليات
امل�ستعملة يف عمليات جرف و�سحب الرمال؛ ل�سمان رقابة
اأكرب عليها والتزامها بامل�اقع املحدّدة لها.
واأفاد يف ذات ال�قت اأن جلنة مك�ّنة من عدّة جهات
حك�مية تعكف على درا�سة م�قع بديل عن املنطقة البحرية
امل�سمّاة بـ( )GOBAوالتي تقع �سرق احلد ويتم ا�ستخراج
الرمال منها من قبل عدد من ال�سركات.
وعن الإجراءات وال�سروط املطل�بة للم�افقة على
طلبات ا�ستخراج الرمال اأكّد خلف اأن ال�زارة ملتزمة
بالقان�ن وال�سروط ال�اردة يف الالئحة التنفيذية املتعلقة
ب�سحب الرمال.
وذكر باأن ال�زارة ت�سرتط �سداد الر�س�م املقرّرة
وقدرها  50األف دينار �سن�يًا اإىل جانب تقدمي �سمان بنكي
بقيمة الرمال امل�سم�ح با�ستخراجها ب�اقع  500فل�ص
للمرت املكعب وكذلك التعهد بتقدمي تقارير �سهرية عن كمية
الرمال البحرية امل�ستخرجة ،كما يجب اأن تك�ن ال�سفن
والآليات امل�ستعملة يف عملية ا�ستخراج الرمال البحرية
م�سجل ًة لدى اإدارة امل�انئ ب�زارة امل�ا�سالت والت�سالت
واأخريًا ي�سرتط اأن يتم ا�ستخراج الرمال من املنطقة
البحرية املحددة يف الرتخي�ص.
اأما عن ا�سرتاطات منح ا�ستخراج الرمال البحرية
لأغرا�ص الدفان التي متنح لل�سركات والأفراد ،فاأو�سح
ال�زير باأن ال�زارة ت�سرتط اأن يك�ن لدى مقدم الطلب
ترخي�سا بيئيًا �سادرًا من املجل�ص الأعلى للبيئة ،كما
ً
(ترخي�ص)
يُ�سرتط اأن يك�ن لدى مقدم الطلب اإجاز َة
َ
دفانٍ �سادرًا من البلدية املخت�سة ،واأن يك�ن مقدم الطلب
ً
حا�سال على م�افقة على م�قع ا�ستخراج من مكتب

وزير الأ�شغال

خالد بوعنق

التخطيط املركزي ب�س�ؤون الأ�سغال ،والذي يتطلب م�افقة
كافة اجلهات املعنية الأخرى مثل الإدارة العامة للتخطيط
العمراين وهيئة الكهرباء واملاء وهيئة تنظيم الت�سالت
ووزارة امل�ا�سالت وغريها.
واأ�ساف «كما ي�سرتط اأن تتم عملية ال�ستخراج
ب�ا�سطة �سركة م�سجلة يف البحرية وحا�سلة على
ترخي�ص ا�ستخراج الرمال البحرية �سادرة من وزارة
الأ�سغال و�س�ؤون البلديات والتخطيط العمراين».
َ
ّ
بع�ص الرتاخي�ص يتم منحها
وبني ال�زير باأن هناك
لال�ستخدام التجاري ببيع الرمال امل�ستخرجة ،وهناك
ن�عان من الرتاخي�ص اأولهما ترخي�ص مزاولة ن�ساط
ا�ستخراج الرمال البحرية مل�اد البناء ،وهذا الن�ع من
الرتاخي�ص يتم منحه لل�سركات املحلية ،اأما الن�ع الآخر
فه� ترخي�ص مزاولة ن�ساط ا�ستخراج الرمال البحرية
لأغرا�ص الدفان ،وذلك للم�ساريع احلك�مية وامل�ساريع
اخلا�سة.
واأو�سح اأن الرتخي�ص من الن�ع الأول ي�سمح من
خالله للجهة امل�ستخرجة للرمال ببيعها يف ال�س�ق املحلي

لأغرا�ص البناء والإن�ساءات ،وذلك بعد ا�ستيفاء ال�زارة
لقيمة تلك الرمال يف حالتها الأولية عند ال�ستخراج ب�اقع
 500فل�ص للمرت املكعب.
واأكّد ال�زير اأن جميع الرتاخي�ص التي متنحها ال�زارة
لل�سركات ل�ستخراج الرمال البحرية �س�اء لأغرا�ص م�اد
البناء اأو الإن�ساءات اأو لأغرا�ص الدفان للم�ساريع احلك�مية
واخلا�سة يك�ن حمددًا فيه املنطقة البحرية التي ي�سمح
حلامل الرتخي�ص ا�ستخراج الرمال منها.
واأ�ساف �سارحً ا :على �سبيل املثال ال�سركات املحلية
تق�م با�ستخراج الرمال من املنطقة البحرية املحددة من قبل
اجلهة املخت�سة وهي املنطقة احلك�مية املعروفة اخت�سارًا
بـ( ،)GOBAاأما بالن�سبة لرتاخي�ص ا�ستخراج الرمال
البحرية لأغرا�ص الدفان اأو«امل�ساريع» فاإن لكل �سركة
منطقة بحرية معينة ي�سمح لها با�ستخراج الرمال منها،
كما يُبني يف ذات الرتخي�ص الكميات امل�سم�ح با�ستخراجها
من الرمال.
من�هً ا اإىل اأن ال�زارة تلزم ال�سركات بالتقيّد مب�سارات
اجلرافات والآليات وكل ذلك تتم مراقبتها من قبل اجلهة

«ال�شورى» يبحث اقرتاحً ا لإن�شاء مركز
متخ�ش�ص لعمليات زراعة الأع�شاء الب�شرية
يبحث جمل�ص ال�س�رى يف جل�سته
اخلام�سة ع�سرة ي�م غ ٍد ،اقرتاحً ا بقان�ن
قدمه عدد من اأع�ساء املجل�ص با�ستبدال
املادتني ( )10( ،)8من املر�س�م بقان�ن
رقم ( )16ل�سنة  1998ب�ساأن نقل
وزراعة الأع�ساء الب�سرية ،حيث ينظر
املجل�ص يف تقرير اأعدته جلنة اخلدمات
ب�ساأن القرتاح املذك�ر.
واأو�سحت اللجنة يف تقريرها ،اأن
القرتاح بقان�ن املقدم من الأع�ساء،
الدكت�ر اأحمد �سامل العري�ص ،والدكت�رة
ابت�سام حممد �سالح الدلل ،وخمي�ص حمد
الرميحي ،وعبدالرحمن حممد جم�سري،
ومنى ي��سف امل�ؤيد ،يهدف اإىل اإن�ساء
مركز طبي متخ�س�ص للقيام بعمليات
ا�ستئ�سال ونقل وزرع الأع�ساء الب�سرية
يك�ن مت�يله من الهبات والتربعات
وم�ساهمات املر�سى القادرين غري
البحرينيني ،بالإ�سافة اإىل العتمادات
التي تخ�س�سها الدولة ،كما اإن القرتاح

ال�شعبة الربملانية ت�شارك يف اجتماعات منظمة التعاون الإ�شالمي بـ«بوركينا فا�شو»

يهدف اإىل حماية الأ�سخا�ص الذين تنقل
منهم اأو اإليهم الأع�ساء ،ومنع الجتار
يف الب�سر بت�سديد العق�بة على خمالفة
اأحكام القان�ن ،واأو�ست اللجنة بج�از
النظر يف القرتاح بقان�ن املذك�ر ،م�ؤكدة
اأن وج�د مركز طبي متخ�س�ص لإجراء
عمليات ا�ستئ�سال ونقل وزراعة الأع�ساء
من �ساأنه اأن ي�سهم اإ�سهامـًا كبريًا يف اإجراء
املعاجلة ،والرعاية الطبية ،يف ظروف
�سحية اآمنة ،ما ي�ساهم يف احلد من اآثارها
اجلانبية ،وما يرافقها من خماطر انتقال
لبع�ص الأمرا�ص ،وي�ؤدي بالنتيجة اإىل
اإنقاذ حياة العديد من املر�سى وتقليل
ن�سبة ال�فيات ،واأ�سارت جلنة اخلدمات
اإىل اأن القرتاح بقان�ن ي�سهم يف تعزيز
احلماية القان�نية لعمليات ا�ستئ�سال
ونقل وزراعة الأع�ساء ب�س�رة م�سروعة
وفق اإجراءات و�س�ابط �سحية �سارمة،
من خالل ت�سديد العق�بة على خمالفة
اأحكام القان�ن.

كمال تدعو القطاع اخلا�ص لدعم الثقافة
اأ�سادت النائب �س��سن كمال ع�س�
جمل�ص الن�اب نائب رئي�ص جلنة اخلدمات
ع�س� جلنة حق�ق الإن�سان ،باجله�د
التي تبذلها هيئة البحرين للثقافة والآثار
بالهتمام باحلركة الثقافية يف مملكة
البحرين ،والإجنازات الكبرية التي تق�م
بها الهيئة من خالل القائمني عليها ،وعلى
راأ�سهم ال�سيخة مي بنت حممد اآل خليفة.
واأكدت النائب اأن اختيار املنامة
«عا�سمة الثقافة العربية »2020؛ جاء
نتاجا ً لالهتمام باحلركة الثقافية باململكة،
كما اأن �سعي الهيئة لإدراج عدد من معامل
املنامة الأثرية �سمن قائمة الي�ني�سك�
للرتاث العاملي ،ي�ؤكد العمل اجلاد الذي
يحفظ عراقة تاريخ مملكة البحرين،
ويعزز مكانتها الدولية يف هذا اجلانب.
وقد �سكرت النائب �س��سن كمال،
ال�سركات والبن�ك امل�ساهمة يف رعاية
امل�ساريع الثقافية يف اململكة ،داعية
يف ال�قت ذاته اإىل اأن ت�ساهم جميع
م�ؤ�س�سات القطاع اخلا�ص ،خ�س��سا ً
ال�سركات الكربى منها ،يف دعم م�ساريع
هيئة البحرين للثقافة والآثار مبا يحفظ

املعنية بال�زارة بالتن�سيق والتعاون مع اجلهات الر�سمية
املعنية مثل اإدارة امل�انئ وقيادة خفر ال�س�احل.
وعن الإجراءات اخلا�سة مبراقبة عدم جتاوز اجلهة
املرخ�ص لها حدود الرتخي�ص من حيث كمية الرمال اأو
املنطقة امل�ستخرجة ،فقد اأو�سح ال�زير باأنه يتم التن�سيق
والتعاون ب�ساأنها بني ال�زارة واجلهات الر�سمية املعنية
الأخرى مثل اإدارة امل�انئ وقيادة خفر ال�س�احل ،حيث
تق�م ال�زارة بتزويد تلك اجلهات الر�سمية باإحداثيات
املنطقة البحرية امل�سم�ح فيها با�ستخراج الرمال لكل
�سركة وبناء عليه تق�م هذه اجلهات بعمليات املراقبة؛
للتاأكد من عدم جتاوز ال�سركات للمنطقة امل�سرح فيها
بعمليات ال�ستخراج.
وا�ستطرد قائالً اإن ال�زارة وبالتن�سيق مع هذه اجلهات
الر�سمية ،بالإ�سافة اإىل هيئة امل�ساحة والت�سجيل العقاري،
تعكف على درا�سة اأجنع ال�سبل لعمليات مراقبة كميات
الرمال البحرية التي يتم ا�ستخراجها.
وتابع :كما تعمل ال�زارة حاليًا على تط�ير اأدواتها
الرقابية امل�ج�دة حاليًا من حيث زيادة الكادر الب�سري
«زيادة املفت�سني البحريني» وو�سع �س�ابط من �ساأنها اأن
ت�ساعد يف عمليات الرقابة البحرية على ال�سركات العاملة
يف جمال ا�ستخراج الرمال البحرية مثل اإلزام ال�سركات
برتكيب اأجهزة تتبع الكرتوين لل�سفن والآليات امل�ستعملة
يف عمليات جرف و�سحب الرمال التي ميكن من خالل تلك
الأجهزة اأن تتم عملية مراقبة ال�سركات من حيث اللتزام
بامل�اقع البحرية املحدد لها والتاأكد من عدم جتاوزها
للكميات امل�ستخرجة من الرمال باحت�ساب عدد مرات
اخلروج والدخ�ل من واىل منطقة ال�ستخراج بناء على
حجم و�سعة الآليات علمًا اأن تلك الإجراءات تاأتي بتن�سيق
وتعاون م�ستمر مع اجلهات الر�سمية الأخرى التي حددها
القان�ن وبخا�سة قيادة خفر ال�س�احل واإدارة امل�انئ
البحرية.
م�ؤكدًا يف ردّه على حر�ص واهتمام ال�زارة الكبري
بالرمال البحرية التي يتم ا�ستخراجها داخل حدود
املياه الإقليمية ململكة البحرين ،وذلك لك�ن تلك الرمال
وف ًقا لتعريف امل�سرّع البحريني لها اأنها اإحدى الرثوات
الطبيعية التي يجب املحافظة عليها ،ولك�نها كذلك فقد
اأناط د�ست�ر اململكة باحلك�مة م�س�ؤولية املحافظة على تلك
الرثوة وحُ �سن ا�ستثمارها مبا يحقق امل�سلحة العامة.

ي�سارك وفد ال�سعبة الربملانية ململكة
البحرين ،يف اجتماع الدورة اخلام�سة ع�سرة
مل�ؤمتر احتاد جمال�ص الدول الأع�ساء يف منظمة
التعاون الإ�سالمي ،والجتماعات الأخرى
امل�ساحبة ،والتي �ستعقد يف مدينة واغادوغ�
بجمه�رية ب�ركينا فا�س� ،وذلك خالل الفرتة
من  30 – 27يناير 2020م.
ويراأ�ص وفد ال�سعبة الربملانية النائب
عبدالنبي �سلمان ،النائب الأول لرئي�سة جمل�ص
الن�اب ،فيما ي�سم ال�فد يف ع�س�يته كل من:
النائب حممد عي�سى العبا�سي رئي�ص جلنة
ال�س�ؤون الت�سريعية والقان�نية مبجل�ص الن�اب
(نائب لرئي�ص ال�فد) ،ون�ار علي املحم�د

ع�س� جلنة اخلدمات مبجل�ص ال�س�رى،
والنائب فالح ها�سم فالح ع�س� جلنة ال�س�ؤون
الت�سريعية والقان�نية مبجل�ص الن�اب ،ج�اد
عبداهلل ح�سني ع�س� جلنة ال�س�ؤون الت�سريعية
والقان�نية مبجل�ص ال�س�رى ،وامل�ست�سار را�سد
حممد ب�جنمة الأمني العام ملجل�ص الن�اب اأمني
�سر اللجنة التنفيذية لل�سعبة الربملانية.
ومن املقرر اأن ي�سارك ال�فد �سمن املجم�عة
العربية يف اجتماعات عدد من اللجان الدائمة
يف احتاد جمال�ص الدول الأع�ساء مبنظمة
التعاون الإ�سالمي ،اإىل جانب امل�ساركة يف
الجتماع الت�ساوري للمجم�عة العربية،
والجتماع الثالث جلمعية الأمناء العامني

للمجال�ص الأع�ساء يف الحتاد.
واأكد النائب عبدالنبي �سلمان رئي�ص وفد
ال�سعبة الربملانية ململكة البحرين ،اأن ال�سلطة
الت�سريعية يف مملكة البحرين حتر�ص على
امل�ساركة يف املحافل وامل�ؤمترات الربملانية،
وذلك لإبراز التقدم والنم� الذي ت�سهده مملكة
البحرين يف �ستى املجالت ،م�سريًا اإىل اأن
اللقاءات بني اأع�ساء املجال�ص الت�سريعية ت�سهم
يف تبادل اخلربات والتجارب ،اإىل جانب بحث
ومناق�سة خمتلف الق�سايا املهمة ،والعمل على
و�سع خطط وبرامج لتجاوز التحديات التي
ت�اجهها الدول الأع�ساء يف منظمة التعاون
الإ�سالمي.

داعيًا لتن�شيق اجلهود من اأجل الت�شدي للمر�ص

القا�شي :يجب تكثيف الإجراءات الحرتازية والتوعية بـ«كورونا»
اإىل اأهمية
املعنية يف
«ك�رونا»
وا�سع يف

دعا النائب عي�سى القا�سي
تن�سيق جه�د ال�زارات واجلهات
م�اجهة ومنع و�س�ل فايرو�ص
اجلــديــد ،والــذي انت�سر ب�سكل
جمه�رية ال�سني ودول اأخرى.
وخــ�ــص وزارة ال�سحة وغــريهــا من
ال�زارات ك�زارة اخلارجية ووزارة الرتبية
والتعليم ،واملنافذ وخ�س��سا ً مطار البحرين
الــدويل ،حيث تزداد احلاجة لتاأمني املنافذ،
والتاأكد من عدم ت�سرب املر�ص مع اأحد حامليه
للبالد.
كما اأكــد القا�سي اأهمية الإجـــراءات
الحرتازية ،واأهمية بيان ما �سيتم اتخاذه
من كل جهة ذات عالقة ،والت�سديد على
الإجــراءات يف منافذ مملكة البحرين كافة،
ج�ا ً وبحرا ً وبراً ،و�سرورة طماأنة امل�اطنني
على الإجراءات ال�سحية الكفيلة ملنع انت�سار

عي�شى القا�شي

الفريو�ص.
واأ�سار اإىل اأن دورًا كبريًا يقع على وزارة
ال�سحة ببث ر�سائل ت�ع�ية هامة وب�سكل
مكثف عرب كافة ال��سائل الإعالمية ،وخا�سة

يف م�اقع الت�ا�سل الجتماعي ،ح�ل كيفية
ال�قاية من هذا املر�ص الفريو�سي الذي اأثبتت
منظمة ال�سحة العاملية انتقاله من �سخ�ص اإىل
�سخ�ص ،م�ؤكدا ً �سرورة بيان اأعرا�ص املر�ص
ب�سكل وا�سح والطالع على امل�ستجدات من
منظمة ال�سحة العاملية ،وت�فري غرفة معزولة
وغري مت�سلة باأنظمة التكييف الرئي�سية يف
املباين ملنع انت�ساره وعدم التهاون يف هذه
الإجراءات ،و�سدد على اأهمية متابعة الطالب
البحرينيني يف ال�سني والطمئنان على
اأو�ساعهم ال�سحية وت�جيههم بطريقة مثلى،
واإن تطلب الأمر ت�فري تذاكر ال�سفر على ح�ساب
احلك�مة يف حال تعذر ع�دتهم لأ�سباب مادية
خا�سة باأنهم يت�اجدون للدرا�سة ،ما يتطلب
تعاو ًنا وتن�سي ًقا بني وزارة الرتبية والتعليم
ووزارة اخلارجية؛ لت�سهيل اأي عقبات اأمام
الطالب يف ال�سني.

الف�شالة تهنئ القيادة بتاأهل منتخب «اليد» لكاأ�ص العام
�شو�شن كمال

املعامل الأثرية ،ويعزز ال�سياحة الثقافية
والرتاثية باململكة.
م�ؤكدة اأنها وجميع الغي�رين على
تاريخ مملكة البحرين العريق ،على اأهبة
ال�ستعداد لتقدمي الدعم للهيئة وم�ساريعها
الرائدة ،كالً ح�سب اخت�سا�سه وجماله.

هناأت رئي�ص جلنة �س�ؤون ال�سباب مبجل�ص ال�س�رى
�سبيكة الف�سالة ،ح�سرة �ساحب اجلاللة امللك حمد بن
عي�سى اآل خليفة ،عاهل البالد املفدى حفظه اهلل ورعاه،
و�ساحب ال�سم� امللكي الأمري خليفة بن �سلمان اآل خليفة،
رئي�ص جمل�ص ال�زراء امل�قر حفظه اهلل ورعاه ،و�ساحب
ال�سم� امللكي الأمري �سلمان بن حمد اآل خليفة ،ويل العهد
نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئي�ص جمل�ص ال�زراء،
حفظه اهلل ،وذلك ملنا�سبة تاأهل املنتخب ال�طني لكرة
اليد اإىل نهائيات كاأ�ص العامل ،م�سيدة بدعم وم�ساندة

القيادة الر�سيدة للريا�سة البحرينية ،وه� ما اأ�سهم يف
حتقيق اإجنازات حمليا واإقليميا ودوليا يف العديد من
املجالت الريا�سية ،وتقدمت الف�سالة بخال�ص التهاين
والتربيكات اإىل �سم� ال�سيخ نا�سر بن حمد اآل خليفة،
ممثل جاللة امللك لالأعمال اخلريية و�س�ؤون ال�سباب،
م�ست�سار الأمن ال�طني ،رئي�ص املجل�ص الأعلى لل�سباب
والريا�سة ،مثمنة الدور الكبري ،واجله�د املت�ا�سلة
التي يبذلها �سم�ه للدفع نح� حتقيق املزيد من املنجزات
واملكت�سبات الريا�سية.

�شبيكة الف�شالة
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الملك يهنئ
إيكاتريني ساكيالروبولو
بانتخابها رئيسًا لليونان
بع��ث حضرة صاحب الجالل��ة الملك حمد بن عیس��ی آل خلیفة ملك
البالد المفدی ،برقیة تهنئة إلی إیكاتیرینی س��اكیالروبولو بمناسبة
فوزها برئاسة الجمهوریة الیونانیة.

الملك يهنئ الحاكم العام
للكومنولث األسترالي
بالعيد الوطني
بع��ث حضرة صاحب الجالل��ة الملك حمد بن عیس��ی آل خلیفة ملك
الب��الد المفدی برقیة تهنئة إلی الجنرال دیفی��د هیرلي الحاكم العام
للكومنولث األسترالي ،وذلك بمناسبة العید الوطني لبالده.

الملك يبعث برقية تعزية
إلى رئيس وزراء أستراليا
بع��ث حضرة صاحب الجالل��ة الملك حمد بن عیس��ي آل خلیفة ملك
البالد المفدی ،برقیة تعزیة ومواس��اة إلی س��كوت مایس��ون رئیس
وزراء أسترالیا في وفاه والده.

الحرس الوطني
يختتم تمرين حماية
المنشآت الحيوية البحرية

اختت��م الح��رس الوطن��ي تمرین��اً خاصاً ف��ي حمایة
المنش��آت الحیوی��ة البحری��ة ،والذي نفذته س��ریة
حمایة الس��واحل بوح��دة العملی��ات الخاصة ،حیث
یه��دف التمرین إلی تعزیز الدع��م األمني في حمایة
المنشآت الحیویة البحریة والسواحل للمحافظة علی
األمن والس��المة البحریة .كما یه��دف التمرین إلی
رفع جاهزیة منتس��بي الحرس الوطني لتنفیذ المهام
والواجبات الموكلة إلیهم.
وأشاد الفریق أول الركن سمو الشیخ محمد بن عیسی
آل خلیف��ة رئیس الحرس الوطن��ي ،بما حققته وحدة
العملیات الخاصة من جهود ممیزة في هذا التمرین
الذي عكس روح العزیمة واإلخالص في تنفیذ مراحل
التمری��ن الذي یختص في حمایة المنش��آت الحیویة
البحریة ،مؤكداً س��موه أن إج��راء مثل هذه التمارین
تعتب��ر بالغة األهمیة لما تحققه من أهداف ترفع من
مستوی الجاهزیة والیقظة األمنیة لمنتسبي الحرس
الوطني في حمایة المنش��آت الحیویة البحریة ،والتي
یمثل التع��رض لها تهدی��داً بالغاً للس��المة العامة
ومقدرات ومكتسبات الوطن.
وتاب��ع الل��واء الرك��ن الش��یخ عبدالعزیز بن س��عود
آل خلیف��ة مدی��ر أركان الح��رس الوطن��ي ،مجریات
التمرین ،حیث َ
شَكرَ مدیر األركان جمیع المشاركین
علی المس��توی الرفی��ع الذي أظهروه خ��الل تطبیق
مجریات ومعاضل التمرین ،مهنئاً بنجاح التمرین وما
ش��كله من نتائج مهمة علی مستوی إظهار الخبرات
االحترافیة خ��الل مجریات التمری��ن وتحقیق النتائج
المتمیزة.
ومن جهته ،أعرب المقدم الركن سمو الشیخ سلمان
بن محمد بن عیس��ی آل خلیفة قائد وحدة العملیات
الخاص��ة ،ع��ن خال��ص الش��كر والتقدیر إلی س��مو
رئیس الحرس الوطني علی توجیهات ودعم س��موه
المس��تمر لتنفیذ مث��ل هذه التماری��ن للوصول الی
أعلی مستویات األداء وتنفیذ المهام الموكلة للوحدة
ب��كل كف��اءة واقتدار ،كم��ا توجه بالش��كر إلی مدیر
أركان الح��رس الوطني علی متابعت��ه الدائمة خالل
فترة إعداد التمارین وتنفیذها ،كما تقدم سمو قائد
وحدة العملیات الخاصة بالش��كر لجمیع المشاركین
في التمرین علی المستوی المشرف واإلنجاز المتمیز
في تنفیذ التمرین.
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الملك ورئيس الوزراء وولي العهد
يهنئون رئيس الهند بيوم الجمهورية
بعث حض��رة صاحب الجاللة الملك حمد بن عیس��ي آل خلیفة ملك
الب��الد المفدی ،برقیة تهنئة إلی رام ن��اث كوفیند رئیس جمهوریة
الهند ،وذلك بمناسبة ذكری یوم الجمهوریة في بالده.
وبع��ث صاحب الس��مو الملك��ي األمیر خلیفة بن س��لمان آل خلیفة
رئیس ال��وزراء ،برقیة تهنئة إلی رام ن��اث كوفیند رئیس جمهوریة
الهند ،وذلك بمناسبة ذكری یوم الجمهوریة في بالده.
كما بعث سموه برقیة تهنئة مماثلة إلی ناریندرا مودي رئیس وزراء

جمهوریة الهند.
وبعث صاحب الس��مو الملكي األمیر سلمان بن حمد آل خلیفة ولي
العهد نائب القائد األعلی النائب األول لرئیس مجلس الوزراء ،برقیة
تهنئة إل��ی رئیس جمهوریة رام ناث كوفیند ،بمناس��بة ذكری یوم
الجمهوریة في بالده.
كما بعث سموه برقیة تهنئة مماثلة إلی دولة ناریندرا مودي رئیس
وزراء جمهوریة الهند.

رئيس «األعلى للصحة» يصدر قرارًا بتسمية
أعضاء لجنة الجودة والمعايير اإلكلينيكية
ص��در ع��ن الفریق طبی��ب الش��یخ محمد بن
عب��داهلل آل خلیف��ة رئی��س المجل��س األعلی
للصحة قرار رقم  4لسنة  2020بشأن تسمیة
أعض��اء لجنة الج��ودة والمعایی��ر اإلكلینیكیة
بالقطاع الصحي.
وجاء في القرار أنه تقرر تشكیل اللجنة برئاسة
د .أمین عبدالكریم الس��اعاتي ،وتضم اللجنة
األعضاء التالیة أس��ماؤهم :د .الش��یخ سلمان
بن محم��د آل خلیفة ممث ً
ال عن جمعیة األطباء
البحرینی��ة (نائب��اً للرئی��س) ،د .جمیلة محمد
الس��لمان ممث ً
ال عن المجل��س األعلی للصحة
(عض��واً ومقرراً) ،د .آمن��ة إبراهیم ملك ممث ً
ال
عن الهیئة الوطنیة لتنظیم المهن والخدمات
الصحی��ة (عض��واً)  ،العمید د .هیث��م إبراهیم
أمین مسؤول الجودة بمركز الشیخ محمد بن
خلیفة بن س��لمان التخصصي للقلب (عضواً)،
د .خاتون حسین شبر مسؤول الجودة بالرعایة
الصحیة األولی��ة (عضواً) ،د .نج��اة محمد أبو
الفتح مس��ؤول الجودة ب��إدارة الصحة العامة
بوزارة الصحة (عضواً) ،د .قاس��م عمر عرداتي
ممث��ل الجودة بالمؤسس��ات الصحیة الخاصة
(عضواً) ،س��میة حس��ین عبدالرحم��ن ممث ً
ال
عن المستش��فیات الحكومیة (عضواً) ،المقدم
أمینة علي أحمد مس��ؤول الجودة بمستشفی
قوة دفاع البحرین (عضواً)  ،الرائد منی حسن
سعید مسؤول الجودة بمستشفی الملك حمد
الجامعي (عضواً) .
یذكر أن قرار تسمیة أعضاء اللجنة یأتي تنفیذاً
لقرار صاحب الس��مو الملكي األمیر خلیفة بن
س��لمان آل خلیف��ة ،رئیس ال��وزراء ،رقم ()29
لس��نة  2019بإنش��اء وتش��كیل لجنة الجودة
والمعاییر اإلكلینیكی��ة بالقطاع الصحي ،حیث
جاء ف��ي الم��ادة األولی تُنش��أ لجنة تس��می
«لجنة الج��ودة والمعاییر اإلكلینیكیة بالقطاع
الصحي» تتبع المجلس األعلی للصحة ،ویشار

الشيخ محمد بن عبداهلل آل خليفة

إلیها في هذا القرار بكلمة (اللجنة) ،وتش��كل
م��ن ممثلین عن الجه��ات اآلتی��ة  :المجلس
األعل��ی للصح��ة  ،جمعیة األطب��اء البحرینیة ،
المستش��فیات الحكومی��ة  ،الهیئ��ة الوطنیة
لتنظیم المهن والخدمات الصحیة  ،مس��ؤول
الج��ودة بمركز الش��یخ محمد ب��ن خلیفة بن
س��لمان التخصصي للقلب ،مس��ؤول الجودة
بالرعای��ة الصحی��ة األولیة ،مس��ؤول الجودة
بمستشفی قوة دفاع البحرین ،مسؤول الجودة
بمستش��فی الملك حم��د الجامعي ،مس��ؤول
الج��ودة بإدارة الصحة العام��ة بوزارة الصحة،
وممثل الجودة بالمؤسسات الصحیة الخاصة.
وجاء في المادة الثانیة ،یصدر بتسمیة رئیس
ونائ��ب رئیس وأعضاء اللجن��ة قرار من رئیس
المجلس األعلی للصحة بنا ًء علی ترش��یح كل
جهة .وتك��ون مدة العضویة ف��ي اللجنة أربع
سنوات قابلة للتجدید لمدد أخری مماثلة تبدأ
م��ن تاریخ صدور القرار بتس��میتهم ،وإذا خال
محل أحد األعضاء ألي سبب ،یحل محله ممثل
عن ذات الجهة وب��ذات األداة ،ویكمل العضو

الجدید مدة سلفه.
وع��دّ القرار من بین مهام اللجنة اقتراح خطة
للجودة ووضع السیاس��ات والمعاییر والنماذج
االسترش��ادیة والمؤش��رات الصحیة الوطنیة
لقیاس ج��ودة أداء المؤسس��ات الصحیة ،بما
فیها مقدمو الخدمة واقت��راح اللوائح الخاصة
بدعم المؤش��رات الصحی��ة الوطنی��ة ،والتي
تش��مل المؤش��رات اإلكلینیكیة والتش��غیلیة
والمالی��ة ،وتتطابق مع المعاییر الدولیة وذات
الصل��ة ألولویات الرعای��ة الصحیة في مملكة
البحرین.
كما تضطل��ع اللجن��ة بتحدید اآللی��ة الالزمة
لجم��ع البیان��ات اإلحصائیة المطلوب��ة ،وفقاً
ألدوات الج��ودة وطرقه��ا ،وتحدی��د ومتابعة
المؤش��رات الهامة لبرنام��ج الضمان الصحي
الوطني ،وإع��داد أدلة العمل؛ بناء علی معاییر
الج��ودة المعتم��دة وإج��راءات تنفی��ذ برامج
الج��ودة وتوزیعه��ا عل��ی جمیع المؤسس��ات
الصحیة .وذلك بالتنس��یق مع الهیئة الوطنیة
لتنظیم المهن والخدمات الصحیة.
وتقوم اللجنة بإصدار تقریر بیانات للمؤشرات
الوطنی��ة للج��ودة علی أس��اس منتظ��م وفقاً
لمتطلب��ات المجلس األعل��ی للصحة ،وتقدیم
المش��ورة والتوجی��ه والدعم التقني بحس��ب
حاج��ة النه��ج االس��تراتیجي العام لتحس��ین
الجودة واس��تدامته ،ونش��ر مفاهی��م الجودة
والعم��ل عل��ی تطوی��ر مه��ارات العاملین في
المؤسس��ات الصحیة من خالل برامج التطویر
والتحسین المستمرة .
وتعمل اللجنة علی تنظیم المنتدیات لمناقشة
التقدم واإلنجازات وتحس��ین نوعیة الخدمات
الصحی��ة  ،باإلضافة إلی التنس��یق مع كل من
المرك��ز الوطن��ي للمعلومات الصحی��ة وإدارة
المعرف��ة والهیئ��ة الوطنی��ة لتنظی��م المهن
والخدمات الصحیة.

لجنة جائزة «األميرة سبيكة لتقدم المرأة»
تناقش المخرجات النهائية للمشاركات

عقدت لجنة تحكیم جائزة صاحبة السمو الملكي
األمیرة س��بیكة بن��ت إبراهی��م آل خلیفة لتقدم
المرأة البحرینیة ،اجتماعها األخیر ألعمال الدورة
الحالیة ،في مقر المجلس األعلی للمرأة بالرفاع،
ج��ری خالله مناقش��ة التقری��ر األول��ي المتعلق
بتقییم المش��اركات في الدورة السادسة للجائزة
وفي كافة فئاتها ،من مؤسس��ات القطاع العام،
والقطاع الخ��اص ومؤسس��ات المجتمع المدني
واألف��راد؛ وذل��ك تمهی��داً لمنحها في مناس��بة
خاصة خالل النصف األول من ش��هر فبرایر تحت
الرعایة الكریمة لصاحبة الس��مو الملكي األمیرة
سبیكة بنت إبراهیم آل خلیفة.
واس��تعرضت هال��ة األنص��اري األمی��ن الع��ام
للمجل��س األعلی للم��رأة ،رئیس��ة اللجنة ،خالل
االجتماع نتائج اس��تمارات المش��اركة والتدقیق
المیدان��ي للزی��ارات التي قام به��ا فریق األمانة
العامة للمجلس للمؤسس��ات المشاركة ،إضافة
إلی اس��تعراض ع��دد من الممارس��ات المتمیزة
للجه��ات الحكومیة والخاص��ة واألهلیة واألفراد
المرشحة للفوز بالجائزة.
مؤك��دة في هذا اإلطار أن اإلقب��ال المتزاید علی

المش��اركة في ه��ذا الجائزة النوعی��ة إنما یؤكد
صحة توجهه��ا ومعاییرها ف��ي تحقیق األهداف
المنشودة لدعم تقدم المرأة البحرینیة العاملة،
وضم��ان أوجه التوفی��ق بین واجباته��ا العملیة
واألسریة ،وزیادة نس��بة تأهیل وتدریب المرأة،
ورفع نس��بة تواجد المرأة في المراك��ز القیادیة
والتنفیذی��ة ،واإلس��هام ف��ي متابع��ة الجه��ود
الوطنیة نحو إدماج احتیاج��ات المرأة في خطط
التنمیة الوطنیة ،والتزام الوزارات والمؤسس��ات
الحكومیة والخاصة بسیاس��ة ع��دم التمییز ضد
المرأة .وتحدثت األنص��اري خالل االجتماع حول
تأثیر الجائ��زة لناحیة االهتمام المتزاید بالعالقة
بین دعم االس��تقرار األس��ري وزی��ادة اإلنتاجیة،
وتبني أكب��ر لسیاس��ات التوازن بین الجنس��ین
وااللت��زام بمتطلب��ات الخطة الوطنی��ة ،وزیادة
الممارس��ات النوعی��ة الداعم��ة لتق��دم الم��رأة
والتوازن بین الجنس��ین ،وتعدد منهجیات إدارة
المعرفة ،وزی��ادة الوعي بالتوجهات الوطنیة في
مجال تقدم المرأة ،وإبراز تجربة مملكة البحرین
في مجال تقدم المرأة علی المستوی الدولي.
كم��ا عرضت االنص��اري أوج��ه التطور ف��ي آلیة

التقدم للجائزة من خالل الربط المباش��ر ما بین
متطلب��ات الجائزة ومؤش��رات التقری��ر الوطني
وتقاری��ر لج��ان تكافؤ الفرص ،وج��دوی تصنیف
الجه��ات ف��ي تش��جیعهم عل��ی االس��تمرار في
المش��اركة ،إضافة إلی فعالیة النظام االلكتروني
ف��ي االلتزام بالج��دول الزمني ألعم��ال الجائزة،
واس��تثمار منهجی��ة التدقی��ق المیداني لضمان
س��المة االج��راءات والبیان��ات ،وخط��ة الترویج
اإلعالمي للجائزة .یش��ار إل��ی أن جائزة «صاحبة
الس��مو الملك��ي األمیرة س��بیكة بن��ت إبراهیم
آل خلیف��ة لتق��دم الم��رأة البحرینی��ة» ،تعد من
المبادرات النوعیة في مج��ال تعزیز مركز المرأة
في الحیاة العامة ،وآلیة تحفیزیة لترجمة الكیفیة
الت��ي یج��ب أن تتهیأ له��ا األرضی��ة التنظیمیة
واإلداریة للمرأة البحرینی��ة العاملة ،بما یضمن
له��ا القدرة علی التوفیق بی��ن واجباتها العملیة
واألس��ریة ،وإتاحة الفرص المتكافئة أمامها في
مجال التدری��ب والترقیات لرفع نس��بة تواجدها
ف��ي المراك��ز القیادی��ة والتنفیذی��ة ،ولتش��جیع
المؤسسات علی توجیه مواردها وبرامجها لتلبیة
احتیاجات المرأة واألسرة.
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:
وكيل «الطيران المدني» لـ
ال قيود على السفر للصين بسبب «كورونا»
أسماء عبداهلل

أكد وكي��ل وزارة المواصالت لش��ؤون الطيران المدني
محم��د الكعبي ،ع��دم وجود قي��ود حالياً عل��ى الطيران
بس��بب فيروس «كورون��ا» ،مبيناً أن الطي��ران المدني
يراقب هذا الفيروس عن كثب ويتم التنسيق مع الجهات
الدولية المعنية في هذا الخصوص.
وأضاف الكعبي ل�»الوطن» ،أن هناك تنسيقاً بين شركة
مطار البحرين ووزارة الصحة بخصوص المسح الضوئي
للمسافرين القادمين بالمطار.
وكانت ش��ركة مط��ار البحري��ن ،أعلنت أنه��ا بالتعاون
م��ع وزارة الصحة ب��دأت إجراءات احترازي��ة بفحص كل
المس��افرين القادمين إلى المملكة ف��ي مطار البحرين

الدولي للكشف عن الفيروس التاجي «كورونا» المستجد
في الصين.
وقالت الشركة إنه سيتم إخضاع كل المسافرين القادمين
لعمليات المس��ح الضوئي للكشف عن الفيروس في حال
وجوده ،وذلك بإش��راف فريق طبي متخصص من وزارة
الصحة.
ودع��ت الش��ركة جميع المس��افرين إلى ض��رورة اتخاذ
االحتياط��ات الصحية الالزمة قبل الس��فر وبعده وخاصة
في ح��ال التوجه إلى الدول التي تم االش��تباه في وجود
الفيروس فيها.
وكان��ت الس��لطات الصينية ،أغلقت مدينة خامس��ة في

إقليم هوبي بوس��ط البالد ،في محاولة للحد من انتشار
فيروس كورونا الجديد.
وبعد مدن ووهان وهوانج جانج وإتشو وشيبي تم أيضاً
تعليق عمل وس��ائل النق��ل العام بالحاف��الت والعبارات
والقطارات الذاهبة إلى أماكن أخرى في مدينة شيانتاو،
حسبما ذكرت وسائل إعالم حكومية .وأغلقت المالعب،
وأماكن الترفيه ،واألسواق التي توجد بها طيور حية.
وق��ال المركز الوطني الس��عودي للوقاي��ة من األمراض
ومكافحته��ا أمس عل��ى «تويتر» :لم نرص��د أي حاالت
لفيروس كورونا الجديد في المملكة العربية الس��عودية
حتى اآلن.

محمد الكعبي

«طيران الخليج» :ال نسير رحالت إلى الصين..
وبكين ليست ضمن خطوطنا
أسماء عبداهلل

أك��دت «طي��ران الخلي��ج « -الناقل��ة الوطن��ي
لمملك��ة البحرين -ل�»الوطن» ،أن الش��ركة ال
تس��ير أي رحالت من وإل��ى جمهورية الصين،
مبين��ة أن جمهورية الصين ليس��ت من ضمن
شبكة خطوط طيران الخليج.
يذك��ر أن الس��لطات الصيني��ة ،عقلت الس��بت
الرحالت الجوي��ة داخل البالد وإلى خارجها ،في
ظل تفش��ي فيروس كورونا الذي أدى لوفاة 41
ش��خصاً على األقل ،وتس��جيل ح��االت في عدة
دول ،حسبما أفاد التلفزيون الصيني.
وقال الرئيس ش��ي جين بينغ إن انتشار كورونا

يتس��ارع وإن الوضع «خطر» ،فيما اتخذ الجيش
إج��راءات اس��تثنائية وع��زل مناط��ق موب��وءة
برمتها.
وقررت الحكومة الصينية تعليق الرحالت الجوية
المنظمة داخل البالد وإلى خارجها ،بعد تفشي
فيروس كورونا الذي أسفر عن وفاة  41شخصاً
في البالد ،وتس��جيل حاالت في عدة قارات كما
أعلن التلفزيون الصيني السبت.
واعتباراً من اإلثنين ،لن تتمكن وكاالت الس��فر
الصينية من بي��ع حجوزات في الفنادق ورحالت
منظمة كما أفاد التلفزيون العام.

« :كورونا»
مكاتب سفر لـ
يغير وجهات البحرينيين إلى دول أخرى
ريانة النهام

أك��د مس��ؤولون ف��ي مكات��ب س��فر وس��ياحة ،تأثر
الحجوزات إلى الصين وبعض دول أوروبا التي انتشر
فيها فيروس «كورونا» والذي تسبب بحالة من الهلع
لدى المسافرين ،الفتين إلى إلغاء بعض المسافرين
رحالتهم وتغيير آخرين لوجهات سفرهم.
وأكدوا ل�»الوطن» ،أن هناك العديد من المس��افرين
ألغ��وا رحالته��م إل��ى الصي��ن وتايلن��د ،والياب��ان،
والوالي��ات المتح��دة األمريكي��ة بس��بب الفيروس،
مش��يرين إلى وج��ود حالة م��ن الهل��ع والقلق لدى
المس��افرين في المطارات ،فيما ألغ��ى بعض التجار
جميع الرحالت إلى بكين.
وأك��د المدي��ر العام لمكت «س��تار غولدن» للس��فر
والس��ياحة ،محم��ود أحم��د ،أن التج��ار ألغ��وا جميع
الرح��الت إل��ى الصين ،حيث كان حوالي  30ش��خصاً
يزورون الصين س��ابقاً لشراء بضائع من بكين ،األمر
الذي أثر كثيراً على التجار.
وأش��ار صاح��ب مكت��ب المبتكر للس��فريات ،حس��ن
المعلم ،إلى أن نس��بة الهلع ل��دى الناس كبيرة جداً،
خاصة مع تزامن عطلة الس��نة الصينية ،الفتاً إلى أن
غالبية المس��افرين ف��ي المطارات أصبح��وا يرتدون
كمامات ف��ي المط��ارات واألماكن العام��ة متخذين
ً
خاصة في تايلند والصين.
الحيطة والحذر
وأض��اف« :م��ن الطبيعي أن تقل نس��بة اإلقبال على
الدول التي بدأ المرض بالوصول إليها مثل فرنس��ا،

وفيتنام ،وتايلند ،واليابان وغيرها من الدول ،فالكثير
من العائالت أوقفت رحالتها ،كما أني ش��خصياً كان
لدي س��فرة عمل إل��ى الصين لكن أوقفتها بس��بب
انتشار مرض كورونا».
واتف��ق صاحب مكتب س��فريات الزامل ،خالد الزامل،
م��ع س��ابقه بوج��ود العديد م��ن المس��افرين ممن

أوقفوا رحالتهم إلى الصين تخوفاً من مرض كورونا،
وآخرين ألغوا رحالتهم إلى الواليات المتحدة وتايلند
بعد رصد حاالت للمرض فيها.
وأردف« :اس��تقبلنا اآلن ع��دداً م��ن المكالم��ات من
العم��الء متخوفين من المرض والس��فر إلى البلدان
التي رصد فيها المرض ،ومازلنا نتابع األوضاع تحسباً

ألي من��ع من قبل الس��لطات ف��ي البل��دان المتأثرة
بالمرض».
م��ن جانب��ه ،ق��ال صاح��ب مكتب أس��فاري للس��فر
والس��ياحة ،عب��داهلل البس��تكي« :ننص��ح جميع من
يرغبون بالس��فر إلى البلدان الت��ي رصد فيها حاالت
للمرض ،بأخذ الحيط��ة والحذر ،ويفضل االبتعاد عن
الدول القريبة منها».
وأضاف« :الم��رض في بداية انتش��اره ،ال يوجد تأثر
ملح��وظ ،كما أن ع��دد البحرينيين الذين يس��افرون
إلى الصين س��نوياً ضئيل ،وحالي��اً ال يوجد إيعاز من
قبل وزارة الخارجية بعدم السفر إلى أي من البلدان».
وأكد المدير التنفيذي في شركة سفر كوم للسياحة،
محمد النكال ،أن خبر فيروس كورونا أفزع العديد من
األفراد الذين كانوا يرغبون بالس��فر ،خاصة للصين
وهي الدولة التي تم اكتش��اف المرض فيها ،والدول
التي رصد وجود حاالت فيها.
ولف��ت إلى وج��ود بعض المس��افرين الذي��ن أجلوا
رحالتهم وآخرين غي��روا وجهاتهم ،وإلى قلة اإلقبال
على المناطق التي اكتشف فيها الفيروس.
وزاد بالق��ول« :يوجد بعض المط��ارات والدول التي
ب��دأت باالحترازات ونش��رت التعليمات عن الفيروس
مم��ا أثار القلق بين الناس ..نحن كمكاتب س��فريات
ننص��ح المس��افرين بع��دم الس��فر إلى ال��دول التي
اكتشف فيها حاالت ،واتباع طرق الوقاية».

الرئيس الصيني :الوضع خطير
وبكين تستطيع االنتصار على «كورونا»
أبوظب��ي ( -وكاالت) :أقرّ الرئيس ش��ي جين بينغ ،الس��بت ،بأن انتش��ار وباء االلتهاب
الرئوي الفيروس��ي «كورونا» ،الذي أودى بحياة  41شخصاً «يتسارع» ،ويضع الصين في
«وضع خطير» ،حسبما نقلت «فرانس برس».
وأكدّ شي جين بينغ خالل اجتماع للجنة الدائمة للمكتب السياسي للحزب الشيوعي ،أن
الصين يمكنها «االنتصار في المعركة» ضد فيروس كورونا المستجد ،بحسب ما أوردت
وكالة أنباء الصين الجديدة الرسمية.
وأدى انتشار الفيروس الجديد إلى وفاة  41شخصاً ،وأصاب أكثر من  1300على مستوى
العالم .وأمرت الصين بفرض إجراءات على مس��توى البالد للكش��ف عن حاالت اإلصابة
المش��تبهة بفيروس «كورون��ا» ،في القط��ارات والطائرات والحافالت ،م��ع ارتفاع عدد
المصابين والوفيات.
وأفاد بيان لجنة الصحة الوطنية ،أنه سيتم وضع محطات للكشف عن اإلصابات ،وسينقل
الركاب الذين يُشتبه بإصابتهم «فوراً» إلى مركز صحي.

وجاء اإلعالن عن هذه الخطوة بينما أغلقت الس��لطات خمس مدن جديدة فيها نحو 56
مليون نسمة السبت ،في محاولة الحتواء المرض.
ونش��رت القوات المس��لحة الصينية ،الجمع��ة ،طواقم طبية محترفة ف��ي إطار مواجهة
مرض االلتهاب الرئوي الناجم عن تفشي الفيروس ،وفقاً لما أعلنته السلطات العسكرية.
وأعلن��ت الجمع��ة وزارة العلوم والتكنولوجي��ا الصينية ،عن تأس��يس فريق بحث وطني
يتألف من  14خبيرا ،للمساعدة في الوقاية ومراقبة تفشي فيروس «كورونا» الجديد في
الصين ،حسبما ذكرت وكالة األنباء الصينية «شينخوا».
وقال��ت ال��وزارة ،إن فري��ق البح��ث لمكافحة الفي��روس يعتبر جزءا من مش��روع علمي-
تكنولوجي عاجل للوزارة ،تم إطالقه بش��كل مش��ترك مع لجنة الصحة الوطنية وإدارات
أخرى في اجتماع عقد مؤخراً.
وس��يوفر المش��روع دعم��اً علمياً-تكنولوجي��اً في  10ميادي��ن بحثية ،بم��ا فيها تعقب
الفيروس وانتقاله وطرق التعقب والتغير الجيني وتطوير لقاح يقضي عليه.
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السفير أنور العبداهلل لـ
 800طالب بحريني في بكين بخير وال إصابات بـ«كورونا»
مروة غالم

كشــف ســفير البحرين في
جمهورية الصين الشــعبية
د.أنـــــور العبـــــــداهلل ،أن
كافــة الطلبــة البحرينيين
الموجودين هنــاك والبالغ
عددهــم  800طالــب ،في
كامــل صحتهــم وعافيتهم
ولــم يتم تســجيل أي حالة
مصابــة لفيــروس كرورنــا
المستجد بينهم.
وأكد العبــداهلل لـ«الوطن»
أنــه تــم إخطــار الطلبــة
د.أنور العبداهلل
بإجــراءات الســالمة التــي
يجب مراعاتها باإلضافة إلى إرسال كافة أرقام السفارة في بكين لهم
للتواصل معهم عند الضرورة.
وأضــاف أن كافة المطارات مفتوحة ويمكــن للطلبة العودة للمملكة
في حال تواجدهم خارج منطقة ووهان الموبوءة والتي تم منع الدخول
والخــروج منها ،مؤكداً حرص وزارة الخارجية على متابعة األوضاع في
الصيــن وفتح كافة خطوط التواصل مع الســفارة في بكين على مدار
 24ساعة طوال أيام األسبوع.
وقالت طالبــة الطب إيمان ع .من المملكة ،أنها تســكن في منطقة
شــيان بجمهورية الصين الشعبية ،وتعد منطقتهم قريبة من ووهان
والتي انتشر فيها «كورونا» المستجد المنتشر في البالد.
وأوضحــت لـ«الوطن»« :في منطقتنا يوجد حوالي  56طالب طب من
مختلف دول الخليج ..أمضينا أســبوعاً كام ً
ال في الســكن ألن الجامعة
أصدرت أمراً بإيقاف التدريب في المستشفى لتفشي المرض فيه حيث
تم تسجيل  11حالة مصابة و 2تم وضعهم في الحجر الصحي».
وأشــارت أن عــدداً من الطلبة تواصلــوا مــع وزارة الخارجية بمملكة
البحريــن إلخطارهــم برغبتهم الشــديدة بالعــودة ،وردت الخارجية
بمنشورات تنبه بضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إجراءات السالمة
من المــرض ،وأكدت إيمان أن هناك مجموعة مــن الجامعات تعاني
من الخطر نفسه.
فيما قالت الطالبة وفاء د .إنها تعاني من خوف شديد وترغب بالعودة
ألرض الوطن بأســرع وقت ألن إدارة المستشــفى الذي تعمل به قد
أخطرتهــم بضــرورة التوقف عــن الحضور ألنه بدأ باســتقبال حاالت
تعاني من فيروس كورونا وعليهم المكوث في الســكن إلى أجل غير
معروف.

رغم مخاوف «كورونا»..
إقبال منقطع النظير على «معرض الخريف»
مروة غالم

التقطت عدسة «الوطن» ،الحضور الغفير
لمعــرض الخريــف  ،2020على الرغم من
مخاوف ظهور مرض «كورونا» في الصين

وانتقالــه إلى المنطقة .وعلــى الرغم من
انتشــار المخاوف من «كورونا» المستجد،
إال أن معرض الخريف بنسخة العام الجاري

شــهد إقبــا ً
ال منقطــع النظيــر مــع اتخاذ
كافــة االحتياطات والســالمة لتجنب خطر
العدوى.

سفارة السعودية بالصين تطلب
من مواطنيها التواصل إلجالئهم
دبي ( -العربية نت) :دعت السفارة السعودية في
الصين على موقع «تويتر» ،الســبت ،المواطنين
الســعوديين الموجوديــن في مقاطعــة ووهان
الصينية إلى سرعة التواصل معها إلجالئهم من
مناطق انتشار فيروس كورونا.
وأصاب فيــروس كورونا الجديــد الذي ظهر في
ديســمبر في مدينــة ووهان وســط البالد نحو
 1300شــخص في الصين ،وشُــخصت إصابات
فــي العديد مــن البلــدان ،بما في ذلك فرنســا
والواليــات المتحــدة .إلى ذلــك ،توقفت خدمة
الحافــالت والمواصالت بين األقاليم في الصين،
بحسب ما أفادت وسائل إعالم محلية .وأوضحت
تقاريــر إعالميــة أن العاصمــة الصينيــة بكين
ستوقف حركة جميع الحافالت بين األقاليم اعتباراً
من  26يناير للحد من انتشار الفيروس المميت.
من جانبه ،أقر الرئيس شــي جين بينغ ،السبت،
أن انتشــار وباء االلتهاب الرئوي الفيروسي الذي
أودى بحياة  41شخصاً «يتسارع» ويضع الصين
فــي «وضع خطيــر» .أما فــي هونغ كونــغ ،فقد

أعلنــت الرئيســة التنفيذية كاري الم ،الســبت،
حالة الطــوارئ ،واتخاذ مجموعة مــن اإلجراءات
للحد مــن الصالت بين المدينة والبر الرئيســي
الصيني.
وســتظل المــدارس التي بدأت عطلة بمناســبة
الســنة القمرية الجديدة مغلقة حتى  17فبراير،
في حين ســيتم وقف رحالت الطيــران من وإلى

مدينــة ووهــان الصينيــة ،ورحــالت القطــارات
الســريعة منها وإليها .وقالت الم إنه سيتم إلغاء
جميع الزيارات الرســمية للبــر الرئيس ،وكذلك
احتفــاالت الســنة القمرية الجديدة علــى الفور.
وارتفــع عــدد الوفيات جــراء الفيــروس إلى 41
شخصاً حتى الجمعة ،في حين بلغ عدد المصابين
به أكثر من  1300على مستوى العالم.

القاضي :تكثيف
اإلجراءات االحترازية
والتوعية بمرض «كورونا»
دعا النائب عيسى
القاضــــــي إلى
أهمية تنســيـق
جهـــود الوزارات
والجهات المعنية
في مواجهة ومنع
وصــول فايروس
«كورونا» الجديد
والذي انتشــــــر
بشكل واسع في
الصيـــــن ودول
أخرى ،وباألخـص
وزارة الصحــــــة
وغيرهـــــــا من
عيسى القاضي
الــوزارات كوزارة
الخارجيــة ووزارة
التربية والتعليــم والمنافذ خصوصــاً مطار البحرين
الدولي.
وأكد القاضي أهمية اإلجــراءات االحترازية ،وبيان ما
سيتم اتخاذه من كل جهة ذات عالقة ،والتشديد على
اإلجــراءات في منافذ مملكة البحرين كافة جواً وبحراً
وبراً ،وضــرورة طمأنــة المواطنين علــى اإلجراءات
الصحية الكفيلة لمنع انتشار الفايروس.
وأشــار إلى أن دوراً كبيراً يقع على عاتق وزارة الصحة
ببث رســائل توعوية هامة وبشــكل مكثف عبر كافة
الوســائل اإلعالميــة وخاصــة فــي مواقــع التواصل
االجتماعــي ،حول كيفيــة الوقاية من هــذا المرض
الفيروســي الــذي أثبتت منظمــة الصحــة العالمية
انتقاله من شخص إلى شخص.
وأكــد أهميــة بيان أعــراض المرض بشــكل واضح
واالطــالع علــى المســتجدات مــن منظمــة الصحة
العالمية ،وتوفير غرفة معزولة وغير متصلة بأنظمة
التكييف الرئيســية في المباني لمنع انتشــاره وعدم
التهاون في هذه اإلجراءات.
وشــدد علــى أهميــة متابعــة الطــالب البحرينيين
فــي الصيــن واالطمئنان علــى أوضاعهــم الصحية
وتوجيههــم بطريقة مثلى ،وإن تطلــب األمر توفير
تذاكر الســفر على حســاب الحكومة في حــال تعذر
عودتهم ألســباب ماديــة خاصة ألنهــم يتواجدون
للدراســة مما يتطلــب تعاوناً وتنســيقاً بيــن وزارة
التربية والتعليم ووزارة الخارجية لتسهيل أي عقبات
أمام الطالب في الصين.
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البحرين تهنئ الهند بيوم الجمهورية

جاللة الملك

يعزي رئيس

وزراء أستراليا

المنامة  -بنا

بعـــث عاهـــل البـــاد صاحـــب
الجالة الملك حمد بن عيسى

المنامة  -بنا

آل خليفـــة ورئيـــس الـــوزراء

ب ــع ــث عـــاهـــل الـ ــبـ ــاد صــاحــب

صاحب الســـمو الملكي األمير

الجالة الملك حمد بن عيسى

خليفـــة بـــن ســـلمان آل خليفة

آل خ ــل ــي ــف ــة بـــرقـــيـــة تــعــزيــة

وولـــي العهـــد نائـــب القائـــد

وم ــواس ــاة إل ــى رئــيــس وزراء

أستراليا سكوت مايسون في

األعلـــى النائـــب األول لرئيس

وفاه والده.

مجلس الوزراء صاحب السمو
الملكي األمير ســـلمان بن حمد
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آل خليفـــة ،برقيـــات تهنئـــة
إلـــى رئيـــس جمهوريـــة الهنـــد

جاللة الملك

رام نـــاث كوفينـــد؛ بمناســـبة
ذكـــرى يـــوم الجمهوريـــة فـــي
بـــاده ،كمـــا بعث ســـمو رئيس
الـــوزراء وســـمو ولـــي العهـــد
برقيتـــي تهنئـــة مماثلتين إلى
رئيـــس وزراء جمهورية الهند
ناريندرا مودي.

سمو رئيس الوزراء

جاللة الملك يهنئ رئيسة اليونان
» بعث عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد
بن عیسی آل خلیفة برقیة تهنئة إلی إیكاتیریني

ساکیالروبولو؛ بمناسبة فوزها برئاسة الجمهوریة
الیونانیة.

سمو ولي العهد

 ...وجاللته يهنئ الحاكم العام للكومنولث األسترالي
» بعث ملك البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عیسی
آل خلیفة برقیة تهنئة إلى الحاكم العام للكومنولث
األسترالي الجنرال ديفيد هيرلي ،بمناسبة العيد
الوطني لبالده.

اللمسات األخيرة لجائزة “األميرة سبيكة لتقدم المرأة”

األنصاري :زيادة نسبة تأهيلها وتبني سياسات التوازن بين الجنسين

الرفاع  -المجلس األعلى للمرأة

هبة الفارس

األميـــرة ســـبيكة بنـــت إبراهيـــم آل خليفـــة لتقـــدم

بقلم :د .عبداهلل الحواج

الحاليـــة ،في مقر المجلس األعلـــى للمرأة بالرفاع،

فــي كل طلــة ،وكل مشــهد ،يلقــي مــن خالــه الرئيــس القائــد نظــرة حانيــة على
شعبه ،تشعر بأن الدعاء قد استجاب ،واألمل قد تحقق ،والبعيد أصبح قريبًا.
في كلمتي الماضية لم تكن الجمل المفيدة كريمة للحد الذي يُ شعرني باالكتفاء،
غيض كان من فيض ،والكثير كان أقل من القليل.
حاما معه كل األماني،
ً
األب الرئيس عندما يطل على شــعبه ،فإن ســموه يكون
وكل المعاني وكل اآلمال ،كل المحبة ،وكل وسائل االتصال ،المرئي والمسموع،
المفهــوم والمعلــوم ،اإلحســاس باآلخــر ،والضلــوع فــي الدفــاع عــن مصالحــه،
التماهي مع رغباته ،وتحقيق أهم طموحاته.
هكــذا نفهــم مــن رســائل الرئيــس عندمــا يلقــي بتحيتــه علــى الجمــوع ،وحيــن
يلتقــي بالنخــب المؤثرة فيهــم ،وهكذا نتواصل جميعً ا مع إشــاراته الكريمة ،مع
توجيهاتــه الســديدة ،فالفــارس مــازال ممتطيً ا جــواده يحارب الدنيــا من فوقه
دفاعً ــا عــن مصالــح أمتــه ،ويكابــد األمرّ يــن فــي نزاالتــه المتواصلة مــن أجل أن
يكون لباده موطئ قدم في محافل الحضارة والتقدم والرقي.
أتذكــر دائمً ــا ونحــن علــى مقربــة مــن لقــاء مهيــب كيــف أن ســموه يدعونــا إلــى
االلتفــاف ،إلــى التكاتــف ،إلــى التعاضــد ،إلــى لم الشــمل ،ونبذ الفرقة واالنقســام
واالنكسار ،ودائمً ا ما كنت أسأل نفسي لماذا يحرص الرئيس على وحدة أمته؟
لماذا يشــدد علينا أن نقف يدً ا بيد وكتفً ا بكتف مع قادتنا وأولياء أمورنا؟ لماذا
كل هذا التجلي والتصافح والتصالح مع الجوار البعيد؟
إنهــا بصيــرة محمولة على أســنة المــدى ،وهي رؤية مشــفوعة ببصيرة مدججة
بــاإلرادة والتمســك بالمــوروث العربــي القويــم ،تمامً ــا مثلمــا هــي المواقــف غير
المســتغربة مــن ســموه وهــو يدعونــا إلــى كلمة ســواء من أجــل أن ننــأى ببادنا
عــن التدخــات الخارجيــة فــي شــئوننا الوطنيــة ،داعيً ــا حفظــه هللا ورعــاه كل
القــوى الشــعبية بــأن تحتــرز مــن القــادم والدخيــل ،وأن تحترم حقوق اإلنســان
فــي التعبيــر ،وليســت حقوقه في التبجيــل والتهليل ،الرئيس يحتــرم أمته في

عقدت لجنة تحكيم جائزة صاحبة الســـمو الملكي

المـــرأة البحرينية ،اجتماعها األخير ألعمال الدورة
جـــرى خالـــه مناقشـــة التقريـــر األولـــي المتعلـــق

بتقييـــم المشـــاركات في الدورة السادســـة للجائزة

وفـــي فئاتهـــا كافة مـــن مؤسســـات القطـــاع العام،
والقطـــاع الخـــاص ومؤسســـات المجتمـــع المدنـــي

واألفراد؛ تمهيدا لمنحها في مناســـبة خاصة خال
النصـــف األول مـــن شـــهر فبرايـــر تحـــت الرعايـــة

الكريمـــة لقرينـــة العاهـــل رئيســـة المجلـــس األعلى

للمرأة صاحبة الســـمو الملكي األميرة ســـبيكة بنت

إبراهيم آل خليفة.

واســـتعرضت األمين العام للمجلـــس األعلى للمرأة
رئيســـة اللجنة هالة األنصاري في االجتماع نتائج

استمارات المشـــاركة والتدقيق الميداني للزيارات
التـــي قـــام بهـــا فريـــق األمانـــة العامـــة للمجلـــس

للمؤسســـات المشـــاركة ،إضافـــة إلـــى اســـتعراض
عدد من الممارســـات المتميـــزة للجهات الحكومية

والخاصـــة واألهليـــة واألفـــراد المرشـــحة للفـــوز
بالجائزة.

وأكـــدت في هذا اإلطـــار أن اإلقبـــال المتزايد على

المشـــاركة فـــي هـــذا الجائـــزة النوعيـــة إنمـــا يؤكد
صحـــة توجههـــا ومعاييرهـــا في تحقيـــق األهداف

المنشـــودة لدعـــم تقدم المـــرأة البحرينيـــة العاملة،

وضمـــان أوجـــه التوفيـــق بيـــن واجباتهـــا العمليـــة

واألســـرية ،وزيـــادة نســـبة تأهيل وتدريـــب المرأة،
ورفـــع نســـبة وجـــود المـــرأة فـــي المراكـــز القيادية

لجنة جائزة األميرة سبيكة لتقدم المرأة تناقش المخرجات النهائية للمشاركات

والتنفيذية ،واإلسهام في متابعة الجهود الوطنية

على االســـتمرار في المشـــاركة ،إضافة إلى فعالية

الوطنية ،والتزام الوزارات والمؤسسات الحكومية

ألعمـــال الجائـــزة ،واســـتثمار منهجيـــة التدقيـــق

نحـــو إدمـــاج احتياجات المرأة فـــي خطط التنمية

والخاصة بسياسة عدم التمييز ضد المرأة.

النظـــام اإللكترونـــي في االلتزام بالجـــدول الزمني

الميدانـــي؛ لضمـــان ســـامة اإلجـــراءات والبيانات،

وتحدثـــت األنصـــاري فـــي االجتمـــاع عـــن تأثيـــر

وخطة الترويج اإلعامي للجائزة.

دعم االســـتقرار األســـري وزيادة اإلنتاجية ،وتبني

األميـــرة ســـبيكة بنـــت إبراهيـــم آل خليفـــة لتقـــدم

الجائـــزة لناحيـــة االهتمـــام المتزايـــد بالعاقة بين

أكبـــر لسياســـات التوازن بيـــن الجنســـين وااللتزام
بمتطلبـــات الخطـــة الوطنيـــة ،وزيادة الممارســـات

النوعيـــة الداعمـــة لتقـــدم المـــرأة والتـــوازن بيـــن

الجنسين ،وتعدد منهجيات إدارة المعرفة ،وزيادة
الوعـــي بالتوجهـــات الوطنيـــة فـــي مجـــال تقـــدم

المـــرأة ،وإبـــراز تجربـــة مملكة البحريـــن في مجال

تقدم المرأة على المستوى الدولي.

يشـــار إلـــى أن جائـــزة “صاحبـــة الســـمو الملكـــي

المـــرأة البحرينيـــة” ،تعـــد مـــن المبـــادرات النوعيـــة
فـــي مجال تعزيز مركـــز المرأة في الحيـــاة العامة،

وآليـــة تحفيزيـــة لترجمـــة الكيفيـــة التـــي يجب أن

تهيـــأ فيهـــا األرضيـــة التنظيميـــة واإلداريـــة للمرأة
البحرينيـــة العاملـــة ،بمـــا يضمـــن لهـــا القـــدرة على

التوفيـــق بين واجباتها العملية واألســـرية ،وإتاحة
الفـــرص المتكافئـــة أمامهـــا فـــي مجـــال التدريـــب

كمـــا عرض أوجـــه التطور في آليـــة التقدم للجائزة

والترقيـــات لرفـــع نســـبة وجودهـــا فـــي المراكـــز

ومؤشـــرات التقريـــر الوطني وتقاريـــر لجان تكافؤ

توجيه مواردها وبرامجها لتلبية احتياجات المرأة

من خال الربط المباشـــر ما بين متطلبات الجائزة
الفـــرص ،وجدوى تصنيف الجهات في تشـــجيعهم

القيادية والتنفيذية ،ولتشـــجيع المؤسســـات على
واألسرة.

صمت ،ويتحرك نحو شــعبه ببســالة واستبســال ،ويدافع عن مقدراته بالحكمة،
والكلمة الطيبة ،والموعظة الحسنة ،بالموقف الصلب ،واإلصرار على المواجهة
وتحريك مكنونات الحضارة العربية األصيلة.
هــي نخــوة رئيــس ،ويقظة قائد ،وســماحة رائــد نهضة وباني وطــن ،ال تخونني
الذاكــرة لــو قلت إن ســموه في مجالســه العتيــدة المتعددة كان دائم الشــرح لنا
عــن أمــم تعالــت ثــم اندثرت ،تعملقت ثــم تراجعت ،كبرت مــن دون حق ،فضاع
منها كل الحق.
مــن هنــا تعرفنــا علــى الفكــر الوطني فــي مدلولــه البعيد ،وعلــى فلســفة القيادة
بمفهومها السياسي البسيط ،وقدرتها اإلدارية الصارمة.
نحــن علــى مقربــة مــن العــودة الميمونــة لفارســنا المغــوار خليفــة بــن ســلمان،
هكــذا يحدثنــي قلبــي ،وال تأتي لــي المصادر باألخبار ،نعم نحــن على مقربة من
اســتجابة الدعاء بالشــفاء والصحة والعافية لطويل العمر ،ونحن على مســافة
محددة من عودة رجل المراحل الصعبة إلى أهله وعشيرته ،إلى وطنه وشعبه
وقبيلته ،إلى باده ووديانه وفرجانه وسريرته.
قائد يفي وشعب يحب ،وطن يحتضن ،وأمل يتحقق ،كلنا ننتظر اليوم القريب
الذي نقول فيه لسموكم ،حمدً ا لله على سامتكم ،حمدً ا لله على سامتكم.

“السكري” تنظم “تحدي المشي” في نسختها الثانية

بــرعــايــة محمد بــن عــبــداهلل وبــالــتــعــاون مــع “بــابــكــو” و “الجنوبية”

جمعية السكري البحرينية

دشـــنت جمعية السكري البحرينية مسابقة “تحدي

المشـــي” فـــي نســـختها الثانيـــة برعايـــة كريمة من
رئيـــس المجلـــس األعلـــى للصحـــة رئيـــس جمعية

الســـكري البحرينيـــة الفريق طبيب الشـــيخ محمد

بن عبدهللا آل خليفة وبتعاون مشـــترك مع شـــركة
“بابكـــو” والمحافظـــة الجنوبيـــة ضمـــن مشـــروع

مكافحة السمنة في المحافظة الجنوبية.

وصرح الشـــيخ محمد بن عبدهللا بأن العالم يشهد

ازديادا مضطردا لعدد األشخاص المصابين بزيادة

“الشعبة” تشارك في اجتماعات
“التعاون اإلسالمي” ببوركينا فاسو
المنامة  -بنا

الـــوزن والســـمنة والســـكري ،وهـــذه الزيـــادة كذلك
تشـــهدها مملكـــة البحريـــن .وهـــي مشـــكلة صحية

يعانـــي منهـــا جميـــع فئـــات المجتمـــع مـــن أطفـــال
وناشـــئة وشـــباب وكبـــار الســـن .ولهـــذه المشـــكلة

الصحيـــة تبعـــات وأعبـــاء كثيرة على الفـــرد وأهله

والمجتمع بأكمله .ومن هذا المنطلق ،تبنت جمعية

يشـــارك وفـــد الشـــعبة البرلمانيـــة

عيسى العباســـي نائبا لرئيسا الوفد،

الســـكري البحرينيـــة مبادرة تحدي المشـــي ،إذ بدأ

الـــدورة الخامســـة عشـــرة لمؤتمـــر

الشـــورى نوار علـــي المحمود ،عضو

الوعـــي الصحي بيـــن جميع أفـــراد المجتمع باتباع

بمجلس النواب النائب الســـيد فاح

وممارسة النشاط البدني بانتظام لمكافحة السمنة

التشـــريعية والقانونيـــة بمجلـــس

ّ
ووجـــه الشـــيخ محمد بن عبدهللا الشـــكر والتقدير

العـــام لمجلـــس النـــواب أميـــن ســـر

خليفـــة بـــن علـــي آل خليفـــة لتبنيـــه العديـــد مـــن

المستشار راشد محمد بونجمة.

المثالية بشـــركة بابكو وشركة البحرين للحاسبات

لمملكـــة البحريـــن ،فـــي اجتمـــاع

اتحـــاد مجالـــس الـــدول األعضـــاء

فـــي منظمـــة التعـــاون اإلســـامي،

واالجتماعـــات األخـــرى المصاحبـــة،

التي ســـتعقد في مدينـــة واغادوغو

بجمهوريـــة بوركينـــا فاســـو ،بالفترة
من  27إلـــى  30يناير .2020ويرأس
وفـــد الشـــعبة البرلمانيـــة النائـــب
عبدالنبـــي ســـلمان النائـــب األول

لرئيســـة مجلس النـــواب ،فيما يضم

الوفـــد في عضويتـــه كا من :رئيس

لجنة الشؤون التشريعية والقانونية
بمجلـــس النـــواب النائـــب محمـــد

عضـــو لجنـــة الخدمـــات بمجلـــس

تنفيذها في العام الماضي  ،2019وتهدف إلى رفع

لجنة الشؤون التشريعية والقانونية

أســـاليب وأنماط الحياة الصحية خصوصا وتعزيز

هاشـــم فاح ،عضـــو لجنة الشـــؤون

والسكري والحد من مضاعفاته.

الشـــورى جـــواد حســـين ،واألميـــن

للمحافظـــة الجنوبيـــة ولســـمو المحافـــظ الشـــيخ

اللجنة التنفيذية للشـــعبة البرلمانية

البرامـــج الصحية بالمحافظـــة ،وإلى فريق الصحة

ومـــن المقرر أن يشـــارك الوفد ضمن

اإللكترونيـــة الداعمة للمســـابقة واللجنـــة المنظمة

عدد مـــن اللجان الدائمـــة في اتحاد

المشـــاركين مـــن جمعيـــات ومؤسســـات المجتمـــع

المجموعـــة العربية فـــي اجتماعات

وجمعيـــة الهـــال األحمـــر البحرينـــي وجميـــع

مجالس الدول األعضاء بالمنظمة.

المدني في تحدي المشي.

مـــن جهتها ،ذكـــرت نائب رئيس جمعية الســـكري

البحرينيـــة مريـــم الهاجـــري أن المبـــادرة متاحـــة

ويوجـــد مشـــي فـــردي  4أيـــام باألســـبوع إلتمـــام

فـــي مملكـــة البحرين ،مضيفـــة أن أنواع المشـــي

االستفادة من الموالت الصحية /مضامير المشي

للجميـــع لاشـــتراك بهـــا ،للمواطنيـــن والمقيميـــن
بالتحـــدي هـــي المشـــي التقليـــدي علـــى األقـــدام،

المشـــي على الجهاز (التريدميل) ،ركوب الدراجة
الهوائيـــة ،ركـــوب الدراجـــة الثابتـــة ،المشـــي مـــع

الكرســـي المتحـــرك لـــذوي االحتياجـــات الخاصة
(الشـــخص بنفســـه أو أحـــد يســـاعده)؛ لنشـــجع

جميـــع أفراد المجتمع علـــى تبني النمط الرياضي

اليومي.

مـــن جهتها ،نوهـــت عضو مجلـــس اإلدارة بجمعية
الســـكري البحرينية رئيسة لجنة التوعية واإلعام
كوثـــر العيـــد إلى آليـــة المبادرة والمطلـــوب تنفيذه

بأن المشـــي متاح للجميع بمعدل نصف ســـاعة من
المشـــي المنتظـــم يوميا و 5أيام باألســـبوع لمدة 3

شهور .وكل سبت هناك مشي جماعي كل مرة في
أحـــد المـــوالت الصحيـــة /مضامير المشـــي بمملكة

البحريـــن وســـيعلن عنـــه في حســـاب “انســـتغرام”

الجمعيـــة الرئيـــس ضمـــن جـــدول زمنـــي يحـــدد

بالتعاون مع المعنيين.

متطلبـــات تحـــدي المشـــي .ويمكـــن للجميـــع

فـــي مملكة البحرين .أما عـــن متطلبات االنضمام

للمسابقة والتحدي فأضافت العيد أنه يجب أخذ

الوزن وتصويره قبل وبعد التحدي وإرساله على

خاص بـ “انستغرام” جمعية السكري ،وعمل فيديو
“اليف” في انســـتغرام المشـــاركين لمشـــيهم لمدة
نصف ســـاعة وعمل “منشـــن” النســـتغرام جمعية
الســـكري البحرينيـــة أو إرســـال عـــدد خطواتهـــم

قبل نهاية اليوم مع صورة لمكان المشـــي لنشـــره

بانســـتغرام الجمعية لتحفيـــز جميع المتابعين ،أو
صـــورة مدة المشـــي مع التاريـــخ ،وبعدها ليدخل
اســـم الحساب في ســـجل تحدي المشي ،وسوف
يتـــم حصـــر المتحديـــن الملتزمين لمدة  3شـــهور
بالمشـــي المنتظـــم لمـــدة نصـــف ســـاعة يوميا و5

أيام باألسبوع على األقل الذين يرسلون التوثيق
بمشـــيهم ،ويتـــم تســـجيل التحـــدي بانتظـــام في

ســـجل تحـــدي المشـــي للمشـــاركين ومكافأتهـــم

حسب عدد الجوائز بالقرعة.
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إلى قادة وساسة الجارة إيران ..مع التحية
 Ûلمــاذا تســتمر جارتنــا إيــران فــي إصرارهــا علــى امتاك
القــوة النوويــة رغــم اعتــراض جيرانهــا فــي المنطقــة

لطاقــات بادهــم وإمكاناتهــا ومواردها وثرواتهــا ،التي

يستحق كل ذلك.

يــؤدي حتمً ــا إلــى انهيــار النظــام وانهيار الدولــة وانهيار

تُ بــدد وتُ هــدر فــي برامج التســلح ومشــروعات التوســع

ومعارضــة المجتمــع الدولــي بقيادة الواليــات المتحدة،
وما يسببه لها ذلك من صعوبات وأخطار وأضرار؟

وأن يسارعوا إلى وقف هذا النزيف المتزايد والمتواصل

والزعفران والســجاد وما شــابه .إن الشــعب اإليراني ال

بالبارحــة ،والــدرس لم يتغيــر ،وهو أن انهيــار االقتصاد

وسياسات التعنت والمواجهة.

 Ûفــي كتابــه “تاريخ األمم والملوك” (ج  ،3ص  )349يقول

أيضــا أن انهيــار األنظمــة يبــدأ مــن
ً
 Ûإن التاريــخ علمنــا

عنــه) القائــد خالــد بــن الوليــد بالتوجــه بجيوشــه لفتــح

الخارجــي ،وأن التهديــدات الخارجيــة توحــد الشــعوب

الطبــري إنه لما أمــر الخليفة أبوبكر الصديق (رضي هللا

الدخــل ،وأن التهديــد الداخلي أخطر بكثير من التهديد

 Ûإن علــى ساســة وقــادة إيــران أن يعرفــوا عناصــر القوة
الحقيقيــة للــدول والشــعوب ،إنهــا بالطبــع ليســت فــي

أحام النهار.

 Ûوإذا كان ساســة وقادة إيران يســعون إلى الهيمنة على

اقتنــاء أســلحة الدمــار الشــامل ،وعليهــم أن يدركــوا أن

المنطقــة؛ فــإن ذلــك يعتبــر من أحــام النهــار أو أضغاث

القنابــل النوويــة ال تجلــب القــوة ،بــل قــد تتحــول إلــى

أحــام الليــل ،وإذا كانوا يبحثون عــن دور إقليمي؛ فإن

عبء.

عليهــم أن يدركــوا أنهــم ال يســتطيعون تحمــل تكاليــف

 Ûإن سر قوة إسرائيل في المنطقة ،ليس بالقنابل النووية

والتزامــات وأعبــاء مثل هذا الدور ،ولذلــك فإننا نتمنى

العــراق فــي العــام 12هـــ ،كانــت العــراق وقتهــا خاضعــة

عــادة ،علــى خــاف التهديــدات الداخليــة التــي تفككها

لحكم الدولة الساسانية الفارسية وتقع ضمن حدودها.

وتمزقهــا؛ لــذا فــإن على ساســة وقــادة إيــران الجارة أال

التي تملكها ،بل في قوتها االقتصادية وقاعدتها العلمية

يتجاهلوا المؤشرات والرسائل التي أخذ شعبها يرسلها

واإلنتاجية ،شــئنا ذلك أم لم نشــأ ،وماذا أضاف الســاح

والتصــادم إلــى حالة الدولــة الطبيعية المســتقرة؛ دولة

إليهم ،فالشعب اإليراني شعب عريق واع ،يدرك إلى أي

النووي من قوة إلى كوريا الشمالية بعد أن امتلكته قبل

المؤسسات والقانون التي تعيش بانسجام مع محيطها

مدججــة باألســلحة بقيــادة (هرمــز) الحاكــم الفارســي

مدى تدهورت أوضاعه المعيشية ،وكيف تدنى وتراجع

ســاحا
ً
 14ســنة؟ أليســت كوريا الجنوبية التي ال تملك

وبسام مع جيرانها ومع مكونات المجتمع الدولي.

 Ûولمــا عبــر خالد الحدود العراقية وعســكر بجيوشــه في
منطقــة كاظمــة ،توجهــت نحــوه الجيــوش الفارســية

منهــم أن ينتقلــوا بإيــران مــن حالة الثــورة واالضطراب

 Ûإن القــوة والنفــوذ ال يأتيــان من خال تصديــر الثورات

للعــراق آنــذاك ،فقــام خالــد بمنــاورة وأخلــى موقعــه

اقتصاد باده ،وإلى أي مســتوى تهاوت وانحدرت إليه

نوويً ا أقوى من كوريا الشمالية؟ ولنستشهد بمثال آخر

وانســحب منــه بســرعة وتوجــه نحــو منطقــة حفيــرة،

أيضا أن متوسط
ً
قيمة عملته وحجم تصديره ،ويعرف

وضوحا وثباتًا ،وال يدور حوله الشــك أو الخاف؛
ً
أكثــر

والشــعارات ،بل مــن خال تصدير البضائــع والمنتجات

ليجــد هرمــز كاظمــة عندمــا وصلهــا خاويــة وخالية من

دخــل الفــرد في إيران انخفــض ،وأصبح يعادل أقل من

فقــد انهــار االتحاد الســوفيتي بعظمته واتســاع رقعته،

والمخترعــات واألفــكار والكفــاءات ،وأوضــح األمثلــة

الجيــوش العربيــة اإلســامية ،فتوجــه بجيوشــه نحــو

نصــف متوســط دخــل الفــرد فــي إســرائيل ،التــي يقول

وهو في أوج أو قمة قوته العسكرية ،وكانت ترساناته

علــى ذلــك جمال عبدالناصــر (رحمه هللا) ،الــذي أصابته

حفيرة لماحقة ومواجهة خالد وجيوشــه ،ولما وصلها

النظــام اإليرانــي إنــه يريــد تدميرهــا ،وأقــل مــن ثلــث

متخمــة ومتكدســة بأكثر مــن  4600قنبلــة نووية ،وهو

نشوة السيطرة واالنتصار ،فقرر تمديد نفوذه وسطوته

وجد أن خالد قد غادرها وعاد بجيوشه مرة أخرى إلى

متوســط دخــل الفــرد فــي دول مجلــس التعاون الســت

ضعــف المخــزون األميركــي مــن القنابــل النوويــة آنذاك

علــى الــدول العربيــة األخــرى مــن خــال تصديــر ثقافة

كاظمــة ،فتبعــه هرمــز .وقد قــام خالد بهــذه المناورة أو

مجتمعة.

الــذي كان يبلــغ  2462قنبلــة ،وقتها كان متوســط دخل

االنقابــات العســكرية وإقامــة الجمهوريــات الشــكلية

الفــرد األميركــي  48ألــف دوالر فــي الســنة ،بينمــا كان

وإلغــاء األنظمــة الشــرعية الملكيــة؛ فكانــت المحصلــة

تحمــل معهــا الكثير من العــدة والعتاد واألســلحة ،التي

عــن البنــك الدولــي ،التــي تشــير إلــى أن اقتصــاد بــاده

متوسط دخل الفرد في االتحاد السوفيتي بالكاد يصل

النهائيــة والمصيبــة الكبــرى هزيمــة  1967النكــراء التي

يصعــب التنقــل والتحرك بهــا بســهولة ،وأراد أن يرهقها

انخفض من المركز الســابع عشــر إلى الســابع والعشرين

إلــى  4آالف دوالر ،أي أن دخــل الفــرد األميركــي يعــادل

قضت على أحامه وحطمت طموحات األمة العربية.

وينهك قواها قبل أن يواجهها وينازلها ،وهذا ما حصل

علــى مســتوى العالــم ،خــال العقــود األربعــة الماضيــة،

عشــرة أضعــاف دخــل الفــرد الســوفيتي ،وهــذا هو أهم

بالفعــل ،ونجحــت الخطة وانهزم هرمز وجيوشــه ،رغم

وأنــه خــال الفتــرة ذاتهــا أصبــح المواطــن اإليرانــي

ســبب لتراجــع وانهيــار االتحــاد الســوفيتي أمــام القــوة

أن الحــروب قد تغيرت أســاليبها وميادينها وأســلحتها؛

عددهــا األكبــر وعدتهــا األوفــر فــي تلــك المعركــة ،التي

العــادي أكثــر فقرا بنســبة  ،% 32وأصبحــت تتردد على

الحقيقــة للمعســكر الغربــي بقيــادة الواليــات المتحــدة،

فاألسلحة البحرية على سبيل المثال لم تعد تتمثل في

ُعرفــت بـــ ”معركة ذات الساســل” ،والتي كانــت البداية

مســامعه أصــداء ما صرح به عضو لجنــة االقتصاد في

فالمواجهة لم تكن متكافئة.

أيضا
ً
البوارج والغواصات وحامات الطائرات فقط ،بل

النهيــار الدولــة الساســانية وســيطرة الجيــوش العربية

مجلس شورى النظام اإليراني السيد شهاب نادري في

هــذا التكتيــك العســكري عندمــا أدرك أن جيــوش هرمز

 Ûويطلــع الشــعب اإليرانــي كذلــك علــى األرقــام الصــادرة

اإلسامية على كامل أراضيها.

 Ûمــا أردنــا أن نتوصــل إليه من ســرد هــذه الواقعة هو أن
التاريــخ ظــل يعلمنا أن قوة الســاح وكثرته وتطوره ال

 19مــارس  ،2018عندمــا قــال إن  % 80مــن المجتمــع
اإليراني يرزحون تحت خط الفقر.

 Ûوالمواطــن اإليرانــي يجــد صعوبــة فــي الحصــول علــى

 Ûإذا كان القــادة والساســة فــي طهــران يعتقــدون أن
تكديــس القنابــل والمدافــع والصواريــخ والطائــرات

 Ûوعلى قادة وساسة إيران أن يدركوا ،قبل فوات األوان،

بعدد البواخر التجارية وما تحمله من حاويات ،وليست
أيضا،
ً
القوة بعدد الجنود فحســب ،بــل بأرقام المبيعات

والبوارج الحربية والغواصات ســتمكنهم من الســيطرة

والقوة تكمن في الكثافة السكانية ودرجة تعلمها ،وفي

علــى المنطقــة فهــم مخطئــون؛ ألن بادهــم مــا زالــت

توسيع نطاق وحدود المعرفة في المجتمع ،وتكمن في

تفتقــر إلــى أهــم عنصــر مــن عناصــر القــوة ،وهــي القوة

الجامعــات ومراكز البحوث وفي التنافس واالســتثمار،
أيضا في القوة الناعمة ،عندما
ً
القوة الحقيقية أصبحت
أصبحــت وســائل اإلعام أهم من فوهــات المدافع ،ولم
تعــد المعــارك الحقيقيــة تــدور بيــن الجيــوش الجــرارة،

تضمــن تحقيــق النصــر ،بــل إنهــا قــد تتحول إلــى عبء

تأشــيرة دخــول لمعظــم دول العالــم ،وهــو ال يرغب في

يســبب الهزيمــة واالنهيــار ،وهــو درس يجــب علينــا

قضــاء عطلتــه الســنوية فــي اليمن أو ســوريا أو العراق

أو الطاقــة االقتصاديــة ،لقــد اســتمر االقتصــاد اإليراني

جميعً ا أال ننســاه ،ومن المفترض أن يكون ساســة إيران

فــاض ،وقــد ذكــر لــي أحد
ٍ
أو لبنــان ببطــن خــاوٍ وجيــب

فــي التراجــع والتــردي ،كمــا ذكرنا ،وتورطــت إيران في

األصدقــاء البحرينييــن ،مــن الذيــن يحرصــون كل عــام

حروب استنزاف ،أو إن شئت ،فقل في حالة استنزاف

علــى زيــارة العتبــات المقدســة بالعــراق ،إنه كان يشــعر

في لبنان واليمن وســوريا والعراق ،وفي تمويل برامج

بــل بين الشــركات العماقــة العابــرة للقارات؛ وليســتمع

باأللــم عندما يــرى اإليرانيين يجلبــون معهم بضائع من

لتوســيع نطــاق النفــوذ فــي العديــد من الدول في آســيا

وينصت قادة وساســة إيران إلى وطيس المعركة التي

ونموهــا وتطورهــا ،ونتمنى أن يبــادر قادتها قبل فوات

إيــران لبيعهــا في العــراق لتغطية نفقــات زيارتهم؛ مثل

وإفريقيــا ،إن الوضــع أصبــح يذكرنــا بحــال االتحــاد

تدور رحاها اآلن بين أقوى دولة في العالم وبين شركة

األوان بإعادة النظر في مواقفهم ومراجعة حســاباتهم،

المكســرات والمخلــات والفواكــه المجففة ومــاء الورد

الســوفيتي بعد تدخله في أفغانســتان ،وما أشبه الليلة

“هواوي” الصينية العماقة .وهللا الموفق.

الحاليون أول من تعلمه.

 Ûإيــران ،كدولة وكشــعب ،جارة لنا يجمعنــا معها التاريخ
والجغرافيــا ،شــئنا أم أبينــا ،يهمنا ويســعدنا اســتقرارها

تسمية أعضاء لجنة الجودة والمعايير اإلكلينيكية

وضع معايير صحية وجمــع البيانات اإلحصائية وتطوير العاملين

المنامة  -المجلس األعلى للصحة

صــدر عــن رئيــس المجلــس األعلــى الفريق طبيب الشــيخ محمد بن عبــدهللا آل خليفة للصحة قرار رقم  4لســنة 2020

بشأن تسمية أعضاء لجنة الجودة والمعايير اإلكلينيكية بالقطاع الصحي.
وجـــاء في القرار أنه تقرر تشـــكيل

االسترشـــادية

اللجنـــة برئاســـة أميـــن الســـاعاتي

الصحيـــة الوطنيـــة لقيـــاس جودة

وتضـــم اللجنـــة األعضـــاء التاليـــة

أداء المؤسســـات الصحية بما فيها

أســـماؤهم :الشـــيخ ســـلمان بـــن

مقدمي الخدمة واقتـــراح اللوائح

محمـــد آل خليفـــة ممثـــا عـــن

الخاصة بدعم المؤشرات الصحية

جمعيـــة األطبـــاء البحرينيـــة (نائبا

الوطنية والتي تشـــمل المؤشـــرات

للرئيـــس) ،جميلـــة محمد الســـلمان

اإلكلينيكية والتشـــغيلية والمالية،

ممثـــا عـــن المجلـــس األعلـــى

التي تتطابق مـــع المعايير الدولية

للصحـــة (عضـــوا ومقـــررً ا) ،آمنـــة

وذات الصلـــة ألولويـــات الرعايـــة

إبراهيـــم ملـــك ممثـــا عـــن الهيئـــة

الصحية في مملكة البحرين.

الوطنية لتنظيم المهن والخدمات
الصحيـــة (عضـــوا) ،العميـــد هيثـــم

الشيخ محمد بن عبدالله

بمركز الشـــيخ محمد بن خليفة بن

اآلتيـــة :المجلـــس األعلـــى للصحة،

إبراهيـــم أميـــن مســـؤول الجـــودة

سلمان التخصصي للقلب (عضوا)،
خاتـــون حســـين شـــبر مســـؤول

الجودة بالرعايـــة الصحية األولية
(عضـــوا) ،نجـــاة محمـــد أبوالفتـــح

مســـؤول الجـــودة بـــإدارة الصحـــة

العامـــة بـــوزارة الصحـــة (عضـــوا)،

قاســـم عمر عرداتي ممثل الجودة
بالمؤسســـات الصحيـــة الخاصـــة

(عضوا) ،سمية حسين عبدالرحمن

ممثا عن المستشفيات الحكومية
(عضـــوا) ،المقـــدم أمينة علي أحمد

مســـؤول الجودة بمستشـــفى قوة
دفـــاع البحريـــن (عضـــوا) ،الرائـــد

منى حسن سعيد مسؤول الجودة
بمستشـــفى الملـــك حمـــد الجامعي

(عضوا).

يذكـــر أن قـــرار تســـمية أعضـــاء
اللجنـــة يأتـــي تنفيذا لقـــرار رئيس
الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي

األمير خليفة بن سلمان آل خليفة،
رقـــم ( )29لســـنة  2019بإنشـــاء

وتشـــكيل لجنة الجـــودة والمعايير
اإلكلينيكيـــة بالقطـــاع الصحي ،إذ
جاء في المادة األولىُ :تنشـــأ لجنة
تســـمى “لجنـــة الجـــودة والمعايير

اإلكلينيكية بالقطاع الصحي” تتبع
المجلـــس األعلـــى للصحة ،ويشـــار

إليها في هذا القرار بكلمة (اللجنة)،
وتشـــكل مـــن ممثلين عـــن الجهات

اليوم

التاريخ
الخبر

جهة النشر

الصفحة

والمؤشـــرات

جمعيـــة

األطبـــاء

البحرينيـــة،

المستشـــفيات الحكوميـــة ،الهيئـــة

الوطنية لتنظيم المهن والخدمات
الصحية ،مســـؤول الجـــودة بمركز

الشيخ محمد بن خليفة بن سلمان
التخصصـــي

للقلـــب،

مســـؤول

الجـــودة بالرعاية الصحية األولية،
مســـؤول الجودة بمستشـــفى قوة
دفـــاع البحريـــن ،مســـؤول الجودة

بمستشـــفى الملك حمـــد الجامعي،
مســـؤول الجـــودة بـــإدارة الصحـــة

العامـــة بـــوزارة الصحـــة ،وممثـــل

الجـــودة بالمؤسســـات الصحيـــة

الخاصة .وجاء فـــي المادة الثانية
يصـــدر بتســـمية رئيـــس ونائـــب

رئيـــس وأعضـــاء اللجنة قـــرار من
رئيـــس المجلـــس األعلـــى للصحـــة

بناء على ترشيح كل جهة .وتكون
ً
مدة العضوية في اللجنة  4سنوات
قابلة للتجديـــد لمدد أخرى مماثلة
تبـــدأ مـــن تاريـــخ صـــدور القـــرار

بتســـميتهم ،وإذا خـــا محـــل أحـــد
األعضـــاء ألي ســـبب ،يحـــل محله

ممثـــل عـــن ذات الجهـــة وبـــذات

األداة ،ويكمـــل العضو الجديد مدة
سلفه.
وعـــ ّ
د القرار مـــن بين مهـــام اللجنة
اقتـــراح خطـــة للجـــودة ووضـــع

السياســـات والمعاييـــر والنمـــاذج

كما تضطلـــع اللجنة بتحديد اآللية
الازمة لجمـــع البيانات اإلحصائية
المطلوبـــة وفقـــا ألدوات الجـــودة
وطرقهـــا،

وتحديـــد

ومتابعـــة

المؤشرات المهمة لبرنامج الضمان
الصحـــي الوطنـــي ،وإعـــداد أدلـــة
العمـــل بنـــاء علـــى معاييـــر الجودة
المعتمـــدة

تنفيـــذ

وإجـــراءات

برامـــج الجـــودة وتوزيعهـــا علـــى
جميع المؤسســـات الصحية وذلك
بالتنســـيق مـــع الهيئـــة الوطنيـــة
لتنظيم المهن والخدمات الصحية.
وتقوم اللجنة بإصدار تقرير بيانات
للمؤشـــرات الوطنيـــة للجودة على
ً
وفقـــا لمتطلبـــات
أســـاس منتظـــم
المجلس األعلـــى للصحة ،وتقديم
المشـــورة

والتوجيـــه

والدعـــم

التقنـــي بحســـب حاجـــة النهـــج
اإلســـتراتيجي العـــام لتحســـين
الجودة واستدامته ،ونشر مفاهيم
الجـــودة والعمـــل علـــى تطويـــر
مهـــارات العاملين في المؤسســـات
الصحية من خال برامج التطوير
والتحسين المستمرة.
وتعمـــل اللجنـــة علـــى تنظيـــم
المنتديـــات

لمناقشـــة

التقـــدم

واإلنجـــازات وتحســـين نوعيـــة
الخدمـــات الصحيـــة ،إضافـــة إلـــى
التنسيق مع كل من المركز الوطني

بيانات الخبر

للمعلومـــات

الصحيـــة

وإدارة

المعرفـــة والهيئـــة الوطنية لتنظيم
المهن والخدمات الصحية.
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“الصحة” تفحص الصينيين للتأكد من عدم إصابتهم بـ “كورونا”
مروة خميس

أشار تجار من الجالية الصينية لـ “البالد” إلى أن وزارة الصحة البحرينية قامت بفحصهم يوم للتأكد من عدم إصابتهم
بفيروس “كورونا”.
وقالـــوا “قامـــت وزارة الصحـــة البحرينيـــة
بإخضاعنـــا لفحوصـــات طبيـــة؛ للتأكـــد من

 25ألـــف متر مربع؛ ليمكنه اســـتيعاب نحو

ويذكر أن المستشفى سيُ بنى على مساحة

وفـــي  ،2003كانت الصيـــن قد فعلت األمر
نفسه عندما بنت مستشفى شياو تانغشان

جمعة لـ “^”“ :كورونا” ال ينتقل عبر المالبس

المستوردة من الصين

أشـــار استشـــاري األمراض الجلدية حســـين جمعة إلى أن فيروس كورونا ال

في  7أيام في الضاحية الشمالية للعاصمة،

ينتقل من المابس المستوردة وال عن طريق التعامل العادي مع البائع.

نفســـه من عينه أو فمه أو يده وقام بمامســـة المكان نفســـه ،لذلك ننوه إلى

عدم إصابتنا من أي مرض؛ للتصدي انتشار

 1000سرير.

مرض الكورونا في مملكة البحرين” .وبين

وأظهـــرت صـــور جويـــة نشـــرتها وكالـــة

بكين ،للتعامل مع تفشي مرض السارس.

مغـــردون أنهم متخوفون مـــن الذهاب إلى

شـــينخوا الصينيـــة ،الجمعـــة ،معـــدات

وأشـــارت شـــينخوا إلـــى أنـــه يتـــم عـــاج

مواقع وجود الصينيين بالبحرين.

ميكانيكيـــة تعمـــل فـــي موقع المستشـــفى

مرضـــى فيـــروس كورونـــا فـــي العديد من

وعـــن الفيـــروس ،بـــدأت الصيـــن فـــي بناء

بمنطقـــة قديـــان فـــي الضاحيـــة الغربيـــة

المستشـــفيات ،إضافـــة إلـــى  61عيـــادة

االهتمام بالنظافة وغسل اليدين.

مستشـــفى لعـــاج مرضى تفشـــي فيروس

لمدينة ووهان بمقاطعة هوبي.

ُ
للحمَ ى في ووهان ،وهي أول مدينة يظهر

وأشـــار إلى أنه ال توجد حاالت مصابـــة بفيروس كورونا في مملكة البحرين،

كورونا فـــي مدينة ووهان (وســـط الباد)،

وأوضحت شـــينخوا أن المستشفى سيتبع

فيهـــا المـــرض قبـــل انتشـــاره فـــي مناطـــق

وهنـــاك شـــائعات غير صحيحة لتخوفهـــم من زيارة مواقع وجـــود الصينيين

بحيـــث تنتهي منه فـــي غضون  6أيام قبل

نمـــوذج بنـــاء مستشـــفى شـــياو تانغشـــان

مختلفـــة بالصيـــن ،فضا عـــن دول أخرى،

جراء شراء األقمشة المستوردة من الباعة للجالية الصينية.

أن يدخـــل الخدمـــة فـــي  3فبرايـــر المقبـــل

الســـتخدام المنـــازل الخشـــبية المنقولـــة،

بينها الواليات المتحدة األميركية واليابان

ودعا إلى االهتمام بالنظافة الشخصية للمسافر ،ويفضل للمصابين بحساسية
أو أمراض في الجهاز التنفسي أن يلبسوا كماما.

بحسب ما نشرته وكالة األنباء الصينية.

بحيـــث يتـــم االنتهـــاء مـــن البناء بســـرعة.

وتايلند.

وقال لـ “الباد” إن فيروس كورونا ينتقل في حال هناك إفرازات من المريض

حسين جمعة
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وزير الداخلية :مساع حثيثة لمواكبة الدول المتقدمة بتطوير العمل الجمركي
المنامة  -وزارة الداخلية

للجمارك في الســـادس والعشـــرين من يناير

والتـــي من شـــأنها االســـتفادة مـــن الخبرات

يكون ضمن سياقات متعددة ومنها ،بل في

ً
ووصوال بطرح مناقصة نظام
التكنولوجيا؛

عبـــدهللا آل خليفـــة ،كلمـــة بمناســـبة يـــوم

ممثلـــة بشـــؤون الجمـــارك تحتفل فـــي هذا

األداء الجمركـــي ،حيـــث تبـــوأت شـــؤون

يكـــون نتـــاج تنســـيق الجهود بيـــن األجهزة

والتي أصبحت قصة نجاح وتميز ،بسواعد

ّ
وجـــه وزيـــر الداخليـــة الشـــيخ راشـــد بـــن

الجمـــارك العالمي الـــذي يوافق  26من يناير

من كل عام ،مســـتعرضا فيهـــا ما تحقق من

إنجازات وما تم إطالقه من مبادرات تمثل
خارطـــة طريق للمســـتقبل ،في إطـــار تنفيذ
توجيهـــات رئيـــس الـــوزراء صاحب الســـمو

الملكي األمير خليفة بن ســـلمان آل خليفة،
وترجمـــة تطلعـــات ولـــي العهد نائـــب القائد

األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء
صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان
بـــن حمـــد آل خليفـــة؛ لتقديـــم الخدمـــات

الحكوميـــة الفضلـــى التـــي تعـــود بالنفـــع

علـــى الوطـــن والمواطن ،مؤكدا فـــي كلمته
المســـاعي الدائمـــة فـــي ســـبيل مواكبـــة كل

التطـــورات الجمركية العالمية ،واالســـتفادة
من أفضل الممارسات.

وفيما يلي نص الكلمة:

“لقـــد دأبـــت المنظمة العالميـــة للجمارك منذ
تأسيســـها باالحتفال ســـنويًا باليوم العالمي

مـــن كل عـــام ،ولهـــذا فـــإن وزارة الداخليـــة

اليوم العالمي لقراءة ما أنجز ،والبناء عليه،
وإطـــالق المبـــادرات وتقييـــم أثرهـــا ،وفـــق
منظومـــة شـــاملة ومنهجيـــة عمـــل جمركي

واضحة؛ في تبسيط اإلجراءات الجمركية،
وتقديـــم أفضل الخدمـــات ،وتحقيق أفضل
الممارســـات ،وذلـــك بتعزيـــز الشـــراكة مـــع

مجملهـــا حماية االقتصـــاد والحدود ،والذي

العالميـــة التـــي مـــن شـــأنها زيـــادة فاعليـــة

األمنيـــة وأجهـــزة الجمارك التـــي تقف على

الجمـــارك مكانـــة مرموقـــة علـــى الصعيـــد

ثغـــر هام من ثغور الوطـــن ،وال تتحقق هذه

العالمـــي واإلقليمـــي والمحلي؛ ومـــا هذا إال

الحماية لحدود المملكة ومنافذها (البحرية

دليـــل علـــى التقديـــر العالمـــي الـــذي أحـــاط

والبريـــة والجويـــة)؛ إال باليقظـــة والتطبيق

بالجهـــود البحرينيـــة المتميـــزة بأن شـــغلت

الفعلـــي للقوانيـــن واألنظمـــة والتخطيـــط

المقعد الثالث كعضو من بين ثالثين عضوً ا

االســـتراتيجي على أســـس منهجية قويمة

مـــن أعضـــاء المنظمة في لجنة السياســـات

العامـــة ،وهـــي ترجمـــة حقيقيـــة وصادقـــة

فـــي تحديـــد األهـــداف واإلجـــراءات،
ً
وإنفاذا لذلـــك ،فقد ّ
دشـــنت وزارة الداخلية

مؤسســـات القطـــاع الخـــاص والمجتمـــع
ً
انطالقـــا مـــن رؤيـــة مملكـــة
التجـــاري،
البحريـــن االقتصاديـــة  2030التـــي ّ
حفـــزت

الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة ،فـــي

الملتقـــى الحكومي الثالث ،وهذا ما تســـعى

فـــي اتخاذ خطوات عملية ملموســـة لجذب

في اإلبداع والتميز في المجاالت كافة.

رئيـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي

المؤسســـات الحكوميـــة منهـــا والخاصـــة؛
االســـتثمارات ،وتذليـــل العقبـــات أمـــام
المســـتثمرين ،ورجـــال األعمـــال والقطـــاع
التجـــاري .وعليـــه؛ فـــإن شـــؤون الجمـــارك

تســـعى لمواكبة الدول المتقدمة ،والكيانات
المتحضرة فـــي تطوير العمل الجمركي عن

طريـــق توقيعها على العديد من االتفاقيات

الدولية ،والمشاركة الفاعلة في المؤتمرات،

لتوجيهـــات عاهـــل البـــالد صاحـــب الجاللة

وزير الداخلية

ضرورة أن نسعى جميعً ا أفرادًا ومؤسسات

إليـــه وزارة الداخليـــة في تنفيـــذ توجيهات

وفـــي هـــذا الســـياق ،فـــإن االحتفـــال بيـــوم

األمير خليفة بن سلمان آل خليفة ،وترجمة

اإلنجـــازات التـــي تحققـــت فقـــط ،وإنمـــا

األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء

الجمـــارك العالمـــي ليـــس الســـتعراض
التخطيـــط للمســـتقبل بـــكل جـــد واجتهـــاد،
وقـــد أطلقـــت شـــؤون الجمـــارك ،نظـــام

التخليـــص الجمركـــي (أفـــق) وحصلت على
جائـــزة أفضـــل الممارســـات الحكوميـــة في

لمبـــادرات وتطلعات ولي العهد ،نائب القائد
صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان بن
حمـــد آل خليفـــة؛ فـــي تقديـــم الخدمـــات

الحكوميـــة الفضلـــى لتعـــود بالنفـــع علـــى

الوطن والمواطـــن .إن حماية األمن للدول،

اســـتراتيجية شـــؤون الجمـــارك لألعـــوام
 2020 - 2017والتي أصبحت قاب قوسين

أو أدنـــى من بلوغ أهدافها المرســـومة وفي
مقدمتهـــا؛ التدويـــن ،والتوثيـــق ،وإرســـاء

الشـــفافية ،والمؤسســـية؛ بمـــا يعني إنشـــاء

خارطـــة طريـــق لـــكل المســـؤولين ،وتبيـــان

حـــدود اختصاصاتهـــم .ولهـــذا فقد حرصت
وزارة الداخليـــة علـــى رفـــع كفـــاءة الكوادر

البشـــرية بشـــؤون الجمـــارك ،وزودناهـــا

بجميع ســـبل التحديث والتطوير ووســـائل

التخليـــص الجمركـــي بصورتـــه الجديـــدة

وطنية تسجل لمنتسبي شؤون الجمارك.

لقـــد كانـــت وزارة الداخلية ،وال تزالُ ،تعنى

بالعمـــل الجمركي في مملكة البحرين ،الذي
ً
ً
وثيقـــا بالتجـــارة ،ومـــورد
ارتباطـــا
يرتبـــط

اقتصـــادي هام للدخل الوطنـــي ،والجوانب

األمنية؛ علـــى اعتبار أن الجمارك إجراءاتها

احترازية ،وتدابيرهـــا وقائية؛ من المخاطر
والتهريـــب والتهديدات؛ بمختلف أشـــكالها،
ولهـــذا نســـعى دومً ا فـــي ســـبيل مواكبة كل

التطـــورات الجمركية العالمية ،واالســـتفادة
مـــن افضـــل الممارســـات .أتمنـــى لرئيـــس

شـــؤون الجمارك ولجميع منتسبيها؛ المزيد
مـــن التميـــز والريـــادة في ظل قائد مســـيرة
النهضـــة والتنميـــة الشـــاملة حامـــي المجد،
حضـــرة صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمـــد بـــن

عيســـى آل خليفـــة ،ملـــك البـــالد المفـــدى،

حفظـــه هللا ورعاه .والســـالم عليكم ورحمه

هللا وبركاته”.

وجوب التأكـد من سالمـة تمديـدات الغــاز بالمطاعــم

محافـــظ الشـــمالية :التقيـــد بإجـــراءات الســـامة يســـهم فـــي الحـــد مـــن الحـــوادث

المنامة  -وزارة الداخلية

أشــاد محافــظ الشــمالية علــي العصفور بالجهود التــي بذلها رجال الدفاع المدني في التعامــل مع الحريق ،الذي
وقــع أمــس األول (الخميــس) فــي مطعــم بقرية مقابة ،ونتج عنه إصابة  12شــخصا ،مشــددًا علــى أهمية التقيد
بإجراءات األمن والسالمة في كل المواقع؛ لتجنب ما قد ينتج عن الحوادث والحرائق من خسائر في األرواح
والممتلكات.

والجهـــود التي بذلها ضباط وأفراد
الدفاع المدني للتعامل مع الحادث

والسيطرة على الحريق والحيلولة

دون انتشاره في المنطقة.

جـــاء ذلـــك لـــدى تفقـــد المحافـــظ

وأوضـــح أن األخـــذ بالمعاييـــر

خصوصا في المطاعم
ً
للغاز أيضـــا،

الـــدوري علـــى تمديـــدات الغـــاز

واالشـــتراطات الوقائيـــة ،يســـهم

والمطابـــخ ،وأهميـــة التأكـــد مـــن

والصيانة الدورية.

فـــي الحد مـــن الحـــوادث ،مشـــيرً ا

ســـالمة تمديـــدات الغـــاز وحفـــظ

واســـتمع المحافـــظ إلى شـــرح عن

إلـــى أهميـــة وجـــود أنظمـــة اإلنذار

األســـطوانات فـــي مواقـــع آمنـــة،

مالبســـات الحادث وما أســـفر عنه

الشـــمالية العميـــد خالد الدوســـري

المبكـــر ليـــس للدخـــان فقـــط ولكن

وعلـــى ضـــرورة إجـــراء الفحـــص

مـــن إصابـــات وخســـائر ماديـــة،

والدفاع المدني والمحافظة.

موقـــع الحـــادث برفقـــة المديـــر

العـــام لمديريـــة شـــرطة المحافظة

وعدد من المسؤولين في المديرية
محافظ الشمالية يتفقد المطعم الذي تعرض للحريق

بالغ بالشرطة ضد االتحاد الحر لدعوته الباطلة لالنتخابات

نقابـــة “المطـــار” :مقاضـــاة اإلدارة “غيـــر الشـــرعية” وتهمتهـــم التزويـــر
محرر الشؤون المحلية

حفظه هللا ورعاه.

قالت نقابة عمال شركة مطار البحرين إنها لم تعقد جمعيتها العمومية.

كمـــا ننـــوه بـــأن النقابـــة قـــد رفعـــت شـــكوى

وفيما يأتي بيان النقابة:
اســـتنكرت النقابـــة ادعـــاء انتخـــاب مجلس

كما أن الدعـــوة للجمعية العمومية “الباطلة”

الـــذي يوجـــد مجلـــس إدارة قائـــم وشـــرعي

أو الدوليـــة ،حيـــث إن الدعـــوة انطلقت مما

إدارة للنقابـــة بشـــكل غيـــر شـــرعي بالوقـــت

يمارس أعماله ،للدورة الثالثة للنقابة (٢٠١٩
  )٢٠٢٣لمدة أربع ســـنوات برئاســـة الســـيدعبدالقادر.

العمومية بنقابة شركة مطار البحرين.

التي يقوم بهـــا االتحاد المذكور وغيره ،تعد
باطلة.

النقابات،

وانتحـــال صفـــة) وجميـــع ما ترتـــب عن هذا

باســـم النقابـــة ليســـوا أعضاء فـــي الجمعية

لذلـــك نؤكـــد للجميـــع بـــأن جميـــع الخطوات

يملـــك أي صفـــة للدعوة ألي مـــن اجتماعات

تحـــاد الحـــر للنقابـــات ،وانســـحابنا منه كان

للقانـــون والدســـتور ،حيث إن مـــن اجتمعوا

ومحاولته االســـتيالء على النقابة وأموالها،

يســـمى باالتحـــاد الحـــر للنقابـــات الـــذي ال

وأوضحـــت النقابـــة أن الجمعيـــة المنعقـــدة

الفعـــل غيـــر الشـــرعي يعـــد باطـــال ومخالفـــا

للنقابات وغيره في شؤون النقابة الداخلية

تعد مخالفة للقوانين النقابية سواء المحلية

وكمـــا يعلـــم الجميع بـــأن نقابة شـــركة مطار

باطلـــة ،وتشـــوبها مخالفات جنائيـــة (تزوير

لـــدى القضـــاء ضـــد تدخـــالت االتحـــاد الحر

كمـــا أننـــا نحـــذر كل من شـــارك وتعـــاون مع
االتحـــاد الحـــر للنقابـــات فـــي أي عمـــل غيـــر

البحريـــن ليســـت عضوا فـــي ما يســـمى باال

منذ ما يقارب العام ،وبناء عليه فإن االتحاد

المذكور ال يملك أي حق أو أي صفة للتدخل
في شؤون النقابة ،وأن مثل هذه التدخالت
تعتبـــر اعتـــداء جســـيما علـــى الشـــخصية

االعتباريـــة للنقابـــة يعاقـــب عليـــه القانـــون
ويعد مساســـا بالحقوق التي كفلها الدستور
والمشروع اإلصالحي لجاللة الملك المفدى

ضبط آسيويين يصنعون
مواد مسكرة ويبيعونها
المنامة  -المباحث واألدلة الجنائية

صـــرح مديـــر عـــام اإلدارة العامـــة

للمباحث واألدلة الجنائية أن شـــرطة
مكافحـــة اإلتجـــار بالبشـــر وحمايـــة

اآلداب العامة تمكنت من القبض على
عدد من اآلســـيويين مشتبه بقيامهم

بتصنيـــع مواد مســـكرة وبيعها ،حيث
ً
مكانـــا
يتخـــذون مـــن شـــقة مؤجـــرة،
لمزاولـــة نشـــاطهم .وأوضـــح أنـــه بعد
تلقـــي البالغ وفور تأكيـــد المعلومات،
تـــم مباشـــرة أعمال البحـــث والتحري
والتـــي أســـفرت عـــن تحديـــد موقـــع

الشـــقة ،واألشـــخاص المشـــتبه بهـــم،
حيـــث تم القبـــض عليهـــم وبحوزتهم

كميـــات مـــن المـــواد المســـكرة ومبالغ

مالية متحصلة من نشاطهم المخالف

شـــرعي يمـــس النقابة بأننا ســـنواصل اتخاذ

للقانون.

علـــى أفعالهـــم ،حيـــث إننـــا تقدمنا بشـــكوى

للمباحث واألدلة الجنائية ،إلى أنه تم

إلثبات المخالفة القانونية.

القضية إلى النيابة العامة.

اإلجـــراءات القانونيـــة ضدهـــم ومقاضاتهم

وأشـــار مديـــر عـــام اإلدارة العامـــة

رسمية حول هذه الواقعة في مركز الشرطة

اتخـــاذ اإلجراءات القانونيـــة ،وإحالة

مسابقة توعوية للحد من استخدام الهاتف أثناء القيادة
المنامة  -وزارة الداخلية

أعلنت اإلدارة العامة للمرور عن إطالق مسابقة توعوية للحد من استخدام الهاتف النقال أثناء القيادة في مجاالت
اإلعــالم والتصميــم والفنــون ،فيمــا يزيــد مجمــوع الجوائــز عــن  3000دينــار لـــ  20فائــزا .وقــال مديــر إدارة الثقافــة
المرورية صالح شــهاب إن المســابقة تركز على التوعية بشــأن مخاطر اســتخدام الهاتف أثناء القيادة وتعزيز هذا
المفهــوم للمجتمــع مــن خالل  4مجاالت (أفضل فيديو توعوي ،أفضل تصميم جرافيك ،أفضل رســم ،وأفضل شــعار
توعوي) ،ويتم تقديم األعمال في موعد ال يتجاوز  25فبراير  2020بالحضور الشخصي إلدارة الثقافة المرورية أو
عن طريق البريد اإللكتروني (.)trafficweekbh@gmail.com

وأضـــاف أنه تم تحديد جائزة بقيمة
 1000دينـــار للمركـــز األول ألفضـــل
فيديـــو توعوي ،و 600دينـــار للمركز
الثانـــي علـــى أن تكون مـــدة الفيديو
دقيقـــة واحـــدة ،وأن يكـــون العمـــل
ً
ســـابقا ،ويحتوي
حديثًـــا ولم يعرض
على رسائل هادفة وإيجابية لمفهوم
الســـالمة على الطريق باالمتناع عن
اســـتخدام الهاتف أثناء القيادة ،وأال
يتضمـــن أي مشـــاهد أو إيحـــاءات

جوائز نقدية تفوق 3
آالف دينار لـ  20فائزً ا

ً
سابقا ويعزز من أهداف المسابقة.
وأوضـــح أن جائـــزة أفضـــل تصميـــم
جرافيك تحدد لها جائزة بقيمة 600
دينـــار يحصـــل فيهـــا الفائـــز بالمركـــز
األول علـــى  400دينـــار والثانـــي

عنيفـــة ،أمـــا جائـــزة أفضـــل شـــعار
توعـــوي للحد من اســـتخدام الهاتف

علـــى  200دينـــار ،ويشـــترط فيه أن

فتصـــل جائزتها إلى  150دينارا على

يكـــون العمـــل جديـــدا ،ولـــم يعـــرض
ً
ســـابقا ويكـــون المحتـــوى إيجابيً ـــا

باللغـــة العربيـــة ولم يتم اســـتخدامه

وتعزيـــزًا للفنـــون وأهميـــة توظيفهـــا

أال يتجـــاوز الشـــعار  4كلمات ويكون

وال يحتـــوي علـــى إيحـــاءات عنيفة.

فـــي التوعية المرورية ،أشـــار صالح

 50دينارا لكل فائز تتضمن  3مراحل

محمد شـــهاب إلـــى أن اإلدارة العامة

عمريـــة ( 5 - 3ســـنوات و - 6ســـنة

الرســـومات بعمـــل جديد لـــم يعرض
ً
ســـابقا وبمحتـــوى إيجابـــي بعيد عن

للمـــرور خصصـــت  15جائـــزة بقيمة

و 18 - 12ســـنة) ،وتقبل جميع أنواع

اإليحاءات العنيفة.
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أسامة الماجد

العمل في القطاع الصحي يحتاج إلى أمانة وشرف
كل دولة تعطي األولوية دائما لتحسين أوجه الرعاية الصحية للمواطن

المسؤول الذي بدوره أكد حاجته إلى إجراء عملية منظار عاجلة من

دعـــم الحكومـــة مواكبته التطـــور الطبي والتقني على مســـتوى العالم،

الطبيـــب كتب في التقريـــر حاجة المريض إلى عملية منظار في كتفه

والمقيـــم وتطويرها ،ومعروف عن النظام الصحي في البحرين بفضل
لكـــن هناك حاالت شـــاذة تثير الدهشـــة وكأنه ليســـت عندهـــا رغبة في

العمل في القطاع الصحي والعناية بالناس بكل أمانة وشرف ،ومؤخرا
طالعتنـــا الصحافة بخبرين بمثابة نقطـــة ارتطام وضعف لمزوالة مهنة
الطـــب ،الخبـــر األول يقـــول “إحالـــة الطبيبـــة المتســـببة في وفـــاة أحد

المقيميـــن إلى المســـاءلة ،حيـــث امتنعت عن عاج المريض وإســـعافه
بحجـــة عدم اختصاص المؤسســـة الصحية التي توجـــه إليها المتوفى

دون أن يطلـــع علـــى التقريـــر أو حتى على األشـــعة ،لكـــن المفاجأة أن

األيسر السليم ،وطلب من المريض التوقيع على التقرير والذي بدوره
ســـارع بالتوقيع ،ولحســـن الحظ اكتشـــف المواطن الخطـــأ قبل فوات
األوان.

أكد وجود “رضة قوية” في ســـاقه ،والبد من تحويله إلى الســـلمانية،
وهنـــاك دخلنـــا على طبيبـــة الطوارئ وبعد أن شـــاهدت األشـــعة قالت

بحالتـــه ،فذلـــك يعتبـــر خروجـــا عـــن أصـــول وأخاقيـــات مهنـــة الطب
ً
متعارضا مع مبدأ الحق في الصحة المكفول
البشـــري ،فضاً عن كونه

الخبر الثاني يرســـم أمامنا اتجاها غير مفهوم للمعالجة والتشـــخيص،

موضعي” ،فاألمر ال يســـتدعي “تجبيس الساق بالكامل” ،ووافقه على

األشـــعة إصابتـــه بخلـــع فـــي كتفـــه األيمـــن ،ومـــن ثـــم التقـــى الطبيب

» أخيرا البد أن نسأل أنفسنا ....لماذا يحدث كل ذلك.

لجميع المواطنين والمقيمين على أرض المملكة با استثناء”.

للتواصل17111483 :

الخبر الثاني يذكرني بحالة ابني قبل ســـنوات قليلة ،فالمركز الصحي

صـــادف وجود أخصائي جـــاء لعمل ما ،اندهش الممـــرض المعالج من

فأحـــد المواطنين يقول إنه ذهب إلى مركز الســـلمانية الطبي وأكدت

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

إن الســـاق تحتـــاج إلى “جبس كامل إلى الفخـــذ” ،وفي غرفة الجبس،

األحد  26يناير  - 2020غرة جمادى اآلخرة  - 1441العدد 4121

opinions@albiladpress.com
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الفور األخصائي.

د .طارق آل شيخان

tariq@cogir.org

الشعوبيون الجدد ...قصة تدمير سوريا ()2
لطالمـــا شـــكلت ســـوريا العروبـــة حلمـــا راود الشـــعوبيين ،منـــذ أن أخطـــأ البعض

ووثق بهم واســـتخدمهم مرتزقة لدى الجيوش األموية والعباســـية ،فقد انقلب

الكســـرويون علينا وســـاهموا بإســـقاط الدولة األموية ،ثم جاء أبناء عمومتهم -

الطغرليون العثمانيون أحفاد القوقازيين الوثنيين  -وأســـقطوا الدولة العباسية
واحتلـــوا أمتنـــا العربيـــة المســـلمة ،وهاهـــم يعيدون الكـــرة مرة أخـــرى بمحاولة

احتال سوريا واستعباد أهلها ونهب خيراتها.

وقد اســـتغل الكســـرويون الصفويون ضعف القيادة الســـورية بعد رحيل حافظ
األســـد ،وتغلغلـــوا هنـــاك ،وجاهدوا لبـــث الخافات بين ســـوريا والـــدول العربية

ونجحوا في ذلك ،وفي الوقت الذي أدار ودعم ونفذ هؤالء الصفويون مع أبناء
عمومتهم الطغرليين وسياسة  96القطرية مؤامرة القرن المسماة بالربيع العربي
بالبـــاد العربيـــة ،تظاهـــر هؤالء الكســـرويون الصفويـــون الشـــعوبيون بالتصدي

لمؤامرة الربيع العربي بســـوريا ،وأوهموا القيادة الســـورية بأن ال شـــأن لهم بهذه
المؤامـــرة التـــي ضربت األمة العربية ،وبأنهم ســـيكونون عونا وســـندا بالتصدي

لكل من سيشـــارك بهذه المؤامرة ،هذا فـــي الوقت الذي كانوا يدعمون فيه هذه
المؤامـــرة بليبيـــا وتونـــس والبحريـــن والمغرب واليمـــن وبعض البلـــدان العربية
األخـــرى .وفـــي الحالتيـــن ،أي دعم مؤامـــرة الربيع العربـــي بالبلـــدان العربية ،أو

التصدي لها بســـوريا ،فإن النتيجة النهائية تمكن هؤالء الصفويين من مبتغاهم
بالتغلغـــل بهذه البلـــدان العربية ،وعليه ،كانت مؤامرة الربيع العربي في ســـوريا

فرصة عظيمة للكسرويين لتثبيت أوتاد االحتال الكسروي الصفوي الشعوبي.

ahmedjuma44
@yahoo.com

أحمد جمعة

» وخالل فترات ضرب مؤامرة الربيع العربي سوريا ،كنا نحن العرب بين نارين ،نار
التصدي لهذه المؤامرة التي أدارها الشعوبيون الكسرويون والطغرليون بدعم من
سياسة  96القطرية ،والتي إن تم إخمادها والتصدي لجبهة النصرة والدواعش
والجيش الحر وغيرها من الميليشيات اإلرهابية ،فإن المنتصر إيران ،التي تغلغلت
بسوريا وبمفاصل الدولة ،ونقلت اآلالف من المرتزقة الموالين للفكر الخميني
الشاذ ،وبين نار السماح لهذه التنظيمات اإلرهابية المدعومة من قبل الطغرليين
وسياسة  96القطرية ،وتحت حجة ثورة الربيع العربي ،بالسيطرة على سوريا
وأفغنتها لتكون أفغانستان الجديدة .وللقصة بقية.

خليفة بن سلمان الحب األثير
يقـــول جـــال الدين الرومي “الحب ال يكتـــب على الورق ،ألن الورق قـــد يمحوه الزمان،
وال يُ حفـــر علـــى الحجـــر ألن الحجـــر قد ينكســـر ،الحب يوصـــم في القلـــب ،وهكذا يبقى
ً
أيضا “مرض الحبيب فزرتهُ فمرضت من أســـفي عليه ،شـــفي الحبيب
إلى األبد” ،ويقول
ُ
فشـــفيت من ســـمعي إليه،
فزارنـــي فشـــفيت من نظـــري إليه” ،نعم زارني صوت الحبيب
هكـــذا الحب الســـرمدي مع الحبيـــب الجليل ،مع اإلنســـان العظيم ،مع القائد الرمز ســـمو

األمير خليفة بن ســـلمان الذي أشـــرقت مع صوته عبر األثير شمس معجزة إنسانية تمأل
ذرات الكـــون بنـــور اليقيـــن ،والذي يمـــأل قلب الحياة بنبـــض األمل وإشـــراقة فجر مفعم

بأمن وســـام ...ال مثيل َ
لك
بالجال ،إن هذا القائد اإلنســـان ،القائم على بقاء هذا الوطن
ٍ

يا خليفة العز ،ال نظير لك وأنت ال تنســـى أحدا حين تكون بالوطن أو خارجه ،ال شـــبيه
َ
لـــك ،حيـــن يأتي صوتـــك الجليل عبر األثيـــر يعانق روحـــي ،فأحتضن الصوت من شـــدّة

اللهفـــة وكأني أعانق الجســـد ،كم كنت عظيمً ا في حبـــك ألبنائك ،ال تكتفي باالتصال بهم

بحب ال مثيل له،
والســـؤال عنهم واالطمئنان عليهم وأنت بالوطن ،فتتفوق على الحب
ٍ
وأنـــت تتصـــل بهم خـــارج الوطن وعلى مســـافات بعيدة وفي ظروف نحـــن الذين يجب

علينا السؤال واالطمئنان عليك ،فتبادر أنت باالتصال والسؤال واالهتمام والرعاية.

كما عهدتك وأنت تســـأل وال تكتفي بالســـؤال عن الشـــخص نفســـه ،بل عن أســـرته وعن
النـــاس فـــي الوطن وعن همك عليهم ،بينما نحن من يهمنا أن نســـأل عنك وعن صحتك،
بقلب كبير يتســـع للشـــعب كلـــه ولتراب الوطن كله وهمـــوم البلد كلها وكأنك
لكنك تبادر
ٍ

سافرت وحملت معك الناس والوطن.

أنت الوفاء الدائم والوالء للشعب والوطن ،فتستحق الوفاء والوالء بالمثل ،لقد عهدتك
يا حبيب القلب تســـألني باســـتمرار بصوتك عبر األثير وأنت داخل الوطن فأنشـــر الخبر
بين األســـرة واألصدقـــاء عن جال حبك ورعايتك ،لكنني حلقـــت هذه المرة مع صوتك

سمر األبيوكي

المفعـــم بالجال والقوة والعزيمة حيـــن فاجأني بنبرتهِ المعهودة ،جعله هللا دوما متألقا،
بيوم مشـــرق من بدايته حتى نهايته وقد حفـــظ القلب كلّ
َ
نطقت
حرف
عندمـــا جاءني
ٍ
ٍ
بـــه وكلّ عبـــارة حملها األثير ،لقد حفر صوتك في روحـــي األمل بهذه الباد التي جعلتها

بشغف ال حدود له ،فعانقت الريح ذبذبات األثير
عظيمة ،وعانق صوتك عبر األثير ذاتي
ٍ
ً
معانقا حتى اآلن بانتظار لقائك أيها الحبيب.
وظل الصوت
ً
قريبا باللقاء ،فكانت تلـــك والدة جديدة
أذكـــر كلماتـــك لي بأنك بخيـــر وأنك على العهـــد

في أثر وسائل التواصل االجتماعي

لروحـــي التـــي ذبلت من شـــدّة الخـــوف عليك ،فقـــد قضيت الشـــهور المنصرمـــة بانتظار

إلـــى أين ســـتذهب بنا وســـائل التواصـــل االجتماعي ،وهـــل التأثير المنوط

بحاجـــة إليـــك ،والناس في الوطن يســـتندون عليك ،وهللا تعالى معـــك يحميك ويرعاك
ً
ذخرا لهم.
ويبقيك

للجانـــب اآلخـــر وأرى أن الكثيـــر من الســـلوكيات الخاطئة تـــم تعزيزها عن

إشـــراقتك وكلي أمـــل وتفاؤل ورجاء بـــأن الحياة ملهمة بحفظـــك ورعايتك ألن الوطن

باســـتخدامها إيجابـــي؟ أم أن دخولهـــا حياتنـــا أصبح نقمـــة حقيقية ،أميل

طريق اســـتخدام وســـائل التواصل االجتماعي ،فنحن في الســـابق لم نكن

اشـــتقت إليـــك يـــا خليفـــة الخيـــر والحب والســـام ،اشـــتقت بعد ســـماعي صوتـــك الذي
ً
جميعا فيما تفصلنا مسافات
احتضن روحي من ساعتها وأنت تحدثني عن حبك للناس

تلـــك الوســـائل ،وقد لمســـت قصة إحـــدى الفتيات البســـيطات قلبي ،حيث

عظيم يا خليفة بن سلمان.

واجهـــت ســـيا مـــن التهكم على شـــكلها ومكياجهـــا وثيابها التـــي تصور لنا

نعـــي تمامـــا المعنـــى الحقيقـــي للتنمر ،لكننـــا بتنا نـــراه ونعايشـــه من خال

في الحياة مـــن جديد .كم أنت
وفضـــاءات ،وأنـــواء ،لـــم تحد عن مجـــيء صوتك يوقظ ّ

اســـتخدمت وســـائل التواصل االجتماعي لتوثيق فرحتها بخطوبتها لكنها

» تنويرة :أعظم حرية تملكها هي اكتشاف ذاتك.

بســـاطتها وضيق ذات اليد ،وبدال من ســـماع كلمة “مبروك” ،كانت النتيجة
أن مـــر خطيبهـــا عليها في اليوم الثاني مطالبا إياها بإرجاع خاتم الخطوبة
وإلغـــاء مشـــروع الـــزواج بعـــد أن أصبحـــت قصـــة زواجهما مصـــدرا للتنكر
والضحـــك وتقليـــل الشـــأن ،لقـــد كســـر قلبهـــا كمـــا فعلـــت وســـائل التواصل

Raja.marhoon
@gmail.com

رجاء مرهون

إلى الشوري آل رحمة ..مع التحية
في موقف يعكس توجها بات مألوفا ،انبرى عضو مجلس الشورى صادق آل رحمة
خـــال الجلســـة األخيـــرة دفاعا عن المـــدارس الخاصـــة وإداراتها وقراراتهـــا بزيادة

الرسوم على أولياء األمور وقتما رغبت ،رافضا مشروعا بقانون من مجلس النواب،

ينص على أن ال تتجاوز الزيادة في هذه الرسوم نسبة الـ  % 3كل  3سنوات.

ســـقف الزيادة فـــي اإليجار حماية للطرف األضعف (المســـتأجر) مـــن طمع محتمل
لـــدى بعـــض أصحاب األماك .فبعـــد أن يتحول لإلقامة في العيـــن المؤجرة تصبح

األخيرة سكنا له ولعائلته ،بها حياته وذكرياته وأثاثه وممتلكاته التي يتطلب نقلها
إلـــى محـــل آخر الكثير من الوقت والجهد والمـــال ،وإذا ما تركت اإليجارات لزيادة

يقول الشوري آل رحمة“ :إن كل أولياء األمور يريدون أفضل تعليم ألبنائهم ،وهم

مفتوحـــة وغيـــر مقننة ،قد يســـتغل المالك نقاط الضعف هذه ليقفـــز بقيمة اإليجار

طلبات قبول لدى بعض المدارس على قوائم االنتظار!” .إذا ما أخذنا منطق السيد

األمـــر ذاته ينطبق على المدارس الخاصة ،فالمشـــكلة اليوم ليســـت قيمة الرســـوم

على علم بمســـتوى رســـوم المدارس الخاصة ،وعلى علم بمســـتوى الزيادات ،هناك
آل رحمـــة في االعتبار عند تشـــريع القوانين ،فهذا يعنـــي أن ما ينصه قانون إيجار

األمـــاك العقارية النافذ حاليا هو اآلخـــر يتضمن خطأ جوهريا! فهذا القانون ينص

صراحة على أن صاحب العقار ال يمكن أن يرفع قيمة اإليجار إال بنسبة  % 5كحد
أقصى وبعد مرور عامين أيضا.

في أي وقت يشاء.

في هذه المؤسسات ،ووزارة التربية تترك لهم حرية كبيرة في تحديدها ،وهذا ما
يثبته التفاوت الكبير في حجمها من مدرســـة ألخرى ،وبعض هذه الرســـوم مرتفع

جدا .المشـــكلة الحقيقية تكمن في احتمالية استغال بعض هذه المدارس الوضع
القائم ،فبعد أن انتظم الطلبة في المدرســـة وكونوا صداقاتهم واعتادوا على نمط

هل المســـتأجر ال يعلم مســـتوى اإليجارات في المنطقة التي يود االستئجار فيها؟

الدراســـة وأسلوب التعلم والكتب ،يصعب نقلهم إلى مؤسسة تعليمية أخرى ،وقد

وضع هذا القانون الذي وافق عليه مجلس الشـــورى في وقت ســـابق بينما يرفض

» ختاما وبعد أن تناولت موضوع الرسوم من زاوية جديدة ،أتمنى من اإلخوة أعضاء
مجلس الشورى مناقشة أي قانون يعرض عليهم من عدة زوايا ومنطلقات.

أال يعلم أيضا مســـتوى الزيادة في اإليجارات بهذه المنطقة؟ طبعا يعلم .إذا ،لماذا
اليوم وضع أي ســـقف قانوني لزيادة رســـوم المدارس الخاصـــة؟ لقد حدد القانون

يرضخ أولياء األمور لزيادات غير مبررة في الرسوم.

وكســـرت فرحـــة الفتاة بعبـــارات قاســـية وانتقاد الذع من قبـــل جمهور كل
عاقتها به هذه الوسيلة!

وتطـــول الحكايات فـــي موضوع وســـائل التواصل االجتماعي ،وال أنســـى
الضجـــة التي أثيـــرت عندما صورت إحـــدى الفنانات كـــوب قهوتها ،وأبدى

الكثيـــرون امتعاضهـــم :كيـــف لهـــا أن تشـــرب في كـــوب عادي وهـــي فنانة

معروفـــة وغنيـــة ومترفـــة؟! كيف لهـــا أن ترتكب هذا الذنـــب العظيم وكأن

المطلـــوب ممن يشـــاركونا حياتهـــم أن ينتبهوا إلـــى أدق التفاصيل ،وهكذا

أصبح الحال فرضا ال تفضا وإال فلن تخلو الساحة من التعليقات السلبية
والتطاول.

آخرون تقمصوا دورا عقائديا وكأنما دخلوا في نوايا الناس ودينهم وباتوا
قيمين على دخولهم الجنة والنار ،متناسين الموعظة تكون بالحسنى ،وأن
الحســـنة بعشـــر أمثالها ،واســـتخدموا كلمات نابية وقذفا وســـبا بذريعة أن

من يتواجدون على الساحة يجب أن يكونوا أكثر دينا وخلقا وإال فا مفر
من توجيه عبارات ال أخاقية والكثير من الســـب والدعوات بالموت حتى
يشفي ذلك غليلهم!

» ومضة :خلدت لنا وسائل التواصل االجتماعي كلمات تدل على تناقض
كاتبيها ،وألنني أحبذ دراسة رجع الصدى دخلت مرارا على بعض الحسابات
التي صدرت منها تعليقات لفتت انتباهي ،وغالبا ما أصعق مما أرى ،فصاحب
العبارة السيئة غالبا يعرف نفسه في حسابه الشخصي بجملة عقائدية أو آية
قرآنية أو مثل تراثي ال يمت بأي حال لما كتبه من تعليق على حادث أو صورة
أو غيرها ،لقد عرت مواقع التواصل االجتماعي الكثير وكشفت الكثير وبتنا في
دوامة صراع بين العرف واألخالق وما يتاح لك أن تكتبه خلف ستار وهمي.
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