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ájôÑîªdG äÉæ«©dG ¢üëØd ájOƒ©°ùdG ™e ≥°ùæjh äÉHÉ°UEG …CG ∫õ©d Éª°ùb ¢ü°üîj z…ôμ°ù©dG ≈Ø°ûà°ùªdG{
 ﻓﻴﺮوس ﻳﺜﻴﺮ اﻟﺮﻋﺐ.. «»ﻛﻮروﻧﺎ
إﺻﺎﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺼﻴﻦ

2000

وﻓﺎة ﻓﻲ اﻟﺼﻴﻦ

56

دوﻟﺔ وﺻﻞ إﻟﻴﻬﺎ اﻟﻔﻴﺮوس

15

«ﻓﺘﺮة ﺣﻀﺎﻧﺔ »اﻟﻔﻴﺮوس

«ﺛﺎﻟﺚ ﻧﻮع ﻣﻦ »ﻛﻮروﻧﺎ

 أﻳﺎم6  إﻟﻰ3 ﻣﺎﺑﻴﻦ

ﻣﻦ اﻟﺼﻴﻦ

إﺟﺮاءات اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ اﻻﺣﺘﺮازﻳﺔ
ﺻﻔﺮ إﺻﺎﺑﺎت ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ
أﺟﻬﺰة ﻟﻠﺘﺼﻮﻳﺮ اﻟﺤﺮاري
وﻏﺮف ﻟﻠﻌﺰل ﺑﺎﻟﻤﻄﺎر
«ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻗﺴﻢ ﻟﻠﻌﺰل ﺑـ»اﻟﻌﺴﻜﺮي

ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺳﻴﻨﺎرﻳﻮ وﻫﻤﻲ
ﻻﻧﺘﺸﺎر اﻟﻮﺑﺎء
 ﻓﺎﻃﻤﺔ ﻋﻠﻲ:إﻋﺪاد

»ªgh ƒjQÉæ«°S ò``«ØæJ :»fÉ£ë≤dG ±Éæe …QÉ``°ûà°S’G
á¡LGƒªdG á«Ø«c ≈∏Y ÜQóàdGh ÉfhQƒμdG AÉHh QÉ°ûàf’
ójóédG É``fhQƒ``c ¢Shô«ØH áHÉ°UEG
,»°VÉªdG ôÑª°ùjO øe ø«KÓãdG »a
äGP äÉ``«``aƒ``dG º``¶` ©` e â``∏` é` °` Sh
á©WÉ≤e »``a ¢``Shô``«`Ø`dÉ``H á``bÓ``©` dG
á``æ` jó``e »`` `a Gó`` jó`` ë` `Jh ,»`` `Hƒ`` `g
Gô«°ûe ,á©WÉ≤ªdG áª°UÉY ,¿Éghh
âæ∏YG á«ªdÉ©dG áª¶æªdG ¿G ≈``dG
Gòg ∫É≤àfG ¥ô``Wh ä’É``ª`à`MG ¿G
,áë°VGh ô«Z â``dGRÉ``e ¢Shô«ØdG
á``£` dÉ``î` e Ö``æ``é``à``H â`` ë` `°` `ü` `fh
IOÉM á«°ùØæJ äÉHÉ¡àdÉH ø«HÉ°üªdG
äÉfGƒ«ëdG hCG ´QGõªdG äÉfGƒ«Mh
ÖfÉL ≈dEG ,áª«ªM á£dÉîe ájôÑdG
GQGôe øjó«dG π°ùZ ≈∏Y áÑXGƒªdG
.GQGôμJh
É``fhQƒ``μ`dG ¢``Shô``«`a ¿G ∫É`` bh
øe Ió``jó``L á``dÓ``°`S ƒ``g óéà°ùªdG
ºd …ò`` `dG É`` fhQƒ`` μ` `dG äÉ``°` Shô``«` a
ô°ûÑdG »``a ¬«∏Y ±ô``©` à` dG ≥Ñ°ùj
äÉ°Shô«a äÉYƒªée ó``MCG ƒ``gh
áHÉ°U’G ìhGô``à` J »àdG É``fhQƒ``μ`dG
Oô``Ñ`dG ä’õ`` f ø``«`H ô°ûÑdG »``a É``¡`H
ájƒFôdG äÉHÉ¡àd’G ≈``dEG á£«°ùÑdG
GôNDƒe ä’ÉM äó°UQ óbh IOÉëdG
ø«∏eÉYh ≈°Vôªd ø«£dÉîe ø«H
Ió``cDƒ`e ä’É``M Ghô``°`TÉ``H ø««ë°U
¿G ≈dG Gô«°ûe ,¢VôªdÉH º¡àHÉ°UG
á©°SGh á∏«°üa ÉfhQƒc äÉ°Shô«a
ÖÑ°ùJ É¡fCÉH á``ahô``©`eh QÉ°ûàf’G
OôÑdG ä’õ``f øe ìhGô``à`J É°VGôeCG
ó``°` TC’G ä’Ó``à``Y’G ≈`` dEG á``©`FÉ``°`û`dG
§°ShC’G ¥ô°ûdG áeRÓàe πãe ICÉWh
áeRÓàeh (MERS) á«°ùØæàdG
º«NƒdG OÉ``ë` dG …ƒ``Fô``dG ÜÉ``¡`à`d’G
¢``Shô``«` a π``ã` ª` à` jh .z¢`` SQÉ`` °` `ù` `dG{
IójóL ádÓ°S »a ójóédG ÉfhQƒc
∞°ûμJ º``d É``fhQƒ``c ¢``Shô``«` a ø``e
¿G Éªc É≤HÉ°S É¡H ô°ûÑdG á``HÉ``°`UEG
¬fCG äó``cCG á«ªdÉ©dG áë°üdG áª¶æe
ä’Ó``°`S ¢``†`©`H π≤àæJ ¿CG ø``μ`ª`j
,ô``NBG ≈``dEG ¢üî°T ø``e ¢Shô«ØdG
¢üî°ûdG ™``e Üô``b ø``Y ∫É°üJ’ÉH
¥É«°S »a çóëj Éªc ,IOÉY ÜÉ°üªdG
õ``cGô``e »``a hCG π``ª`©`dG hCG Iô``°` SC’G
Ióe ¿CG Éë°Vƒe ,á«ë°üdG ájÉYôdG
øe ¢Shô«ØdÉH á°UÉîdG áfÉ°†ëdG
áfÉ°†ëdG Iôàa øμdh ;ΩÉjCG 6 ≈dEG3
¢``Shô``«` Ø` d á``ahô``©``ª``dG •É`` ª` `fCÓ` `d
´ƒ``Ñ`°`SCG ø``«`H ìhGô``à` J (É`` fhQƒ`` c)
.ΩÉjCG Iô°ûYh

»∏Y áªWÉa :âÑàc

.»fÉ£ë≤dG ±Éæe .O Ωó≤ªdG |

.áØ«∏N ∫BG ódÉN Qƒ°ù«ahôH AGƒ∏dG |

ºK á``«` FÉ``bƒ``dG äGAGô`` ` ` L’G Qƒ``ë` e
™°Vh GócDƒe ,á«LÓ©dG äGAGôL’G
iƒà°ùe ≈∏Y áeRÓdG ô«HGóàdG πc
á«Ñ£dG äÉ``eó``î` dG ΩÉ``°` ù` bG ™``«`ª`L
äÉ``eó``î`dG ó``FÉ``b ø``e äÉ``¡`«`Lƒ``à`Hh
¥É«°ùf’G øe GQòëe ,á«μ∏ªdG á«Ñ£dG
»àdG áWƒ∏¨ªdG äÉeƒ∏©ªdG AGQh
»a ™``°`Sƒ``e πμ°ûH å``Ñ` Jh ô°ûàæJ
»``YÉ``ª` à` L’G π``°` UGƒ``à` dG π``FÉ``°` Sh
øe äÉeƒ∏©ªdG ¥É«à°SG IQhô°Vh
.á«ª°SôdG á«Ñ£dG QOÉ°üªdG
äÉ°Shô«ØdG Ö∏ZG ¿É``H OÉ``aCGh
º°ùL êQÉ`` N ¢û«©dG ™«£à°ùJ ’
∂``dò``d ,á``YÉ``°` S 24 Ió`` e ¿É``°` ù` f’G
ó``MCG ¿É``H Éjô¶f Éæª∏°S ¿G ≈àMh
™e πeÉ©J ¢Shô«ØdÉH ø«HÉ°üªdG
πÑb äƒªà°S »¡a äÉéàæªdG ó``MCG
,ô``NBG ¿É°ùfEG º°ùL ≈``dG É¡dƒ°Uh
á«ªdÉ©dG áë°üdG áª¶æe ¿CÉH Gó«Øe
ádÉM{ ¬``fCÉ`H ¢Shô«ØdG ∞æ°üJ º``d
Ék«FõL ∂dP iõ©jh ,zá«dhO ÇQGƒW
êQÉîdG »a ä’É``ë`dG Oó``Y á∏b ≈``dEG
ójóédG ¢Shô«ØdG ¿G ≈dG Gô«°ûe ,
…ò``dG ¢``SQÉ``°`ù`dG ¢``Shô``«`Ø`H ¬«Ñ°T
Ω2002 ΩÉ``Y »``a ø«°üdG »``a ô¡X
∞∏àîj ¬fG äÉ°SGQódG âàÑKG …òdGh
»ªàæjh Gõ``fƒ``∏`Ø`f’G ¢``Shô``«`a ø``Y
âØ°ûàcG »àdG ÉfhQƒμdG á∏FÉY ≈dG
ø«°üdG É``gQó``°`ü`e ¿É```ch É≤Ñ°ùe
RÉàªj ¢Shô«ØdG ¿CG Éæ«Ñe ,É°†jG
,´ô°SG πμ°ûH √QƒëJh ¬ªéM ôÑμH
. √QÉ°ûàfG áYô°S »a º¡°ùj Ée ƒgh
∫hCG âæ∏YCG ø«°üdG ¿G ∫É``bh

äGôÑàîe ™e ¥ÉØJ’G ºJ Éªc ,áë°üdG
äGôÑàîe É¡æeh ¿hÉ©à∏d á«LQÉN
ájOƒ©°ùdG á``«`Hô``©`dG áμ∏ªªdG »``a
¿CG É``ë`°`Vƒ``e ,Ió`` L »``a Gó``jó``ë` Jh
âªªY ≈Ø°ûà°ùªdÉH É«∏©dG IQGOE’G
QOGƒ``μ` dG ≈``∏`Y »``°`VÉ``ª`dG ´ƒ``Ñ` °` SC’G
ÉjOÉ°TQG Ó«dO á«°†jôªàdGh á«Ñ£dG
™e π``eÉ``©` à` dG á``«`Ø`«`c ∫ƒ`` M Ó``eÉ``°` T
Éªc ,¬æY ≠«∏ÑàdG ¥ô``Wh ¢Shô«ØdG
äÉ``bÓ``©`dG á``æ`é`d ™``e ´É``ª` à` LG ó``≤`Y
åÑd ≈Ø°ûà°ùªdÉH ΩÓ``Y’Gh áeÉ©dG
á©«Ñ£dG ∫ƒ``M á«ë«°VƒJ πFÉ°SQ
∫BG Ée ìÉ°†jGh ¢Shô«Ø∏d á«ª∏©dG
QÉ°ûàf’ É©æe »∏ëªdG ™°VƒdG ¬«dG
.áWƒ∏¨e äÉeƒ∏©e …G
ó©H ø``e AGó``à` HG ¬``fCG í``°` VhCGh
πªY ¢``TQh ≥∏£æà°S AÉ``©` HQC’G óZ
≈Ø°ûà°ùªdG »ØXƒe ™«ªéd á«ÑjQóJ
IÉcÉëªdG á«æ≤J ΩGóîà°SÉH …ôμ°ù©dG
QOGƒμdG ÖjQóàd »°VGôàa’G ºdÉ©dGh
äÉ«°SÉ°SG ≈∏Y á«°†jôªàdGh á«Ñ£dG
,ÉfhQƒμdG ≈°Vôªd ihó©dG áëaÉμe
ó≤©à°S ¢``TQƒ``dG √ò`` g ¿CG Gó``cDƒ``e
ø«Jôe ÖjQóà∏d ó¡©dG »dh õcôªH
ø«ØXƒªdG ™«ªL á«£¨àd É«YƒÑ°SG
»ªgh ƒjQÉæ«°S ò«ØæJ ºà«°S å«ëH
ÖjQóà∏d É``fhQƒ``μ`dG AÉ``Hh QÉ°ûàf’
.á¡LGƒªdG á«Ø«c ≈∏Y
¢``VGô``eC’G …QÉ``°`û`à`°`SG ø``«` Hh
»fÉ£ë≤dG ±Éæe QƒàcódG ájó©ªdG
IOó°ûe á«FÉbh äGAGô``LG ∑Éæg ¿CG
QhÉëe áKÓK ∫ÓN øe ¢VôªdG Gò¡d
»fÉãdGh ¬æY …ôëàdG É¡dhG á«°ù«FQ

øjôëÑdG äÉ«Ø°ûà°ùe ó``≤`©`J
ÉYÉªàLG Ωƒ«dG á°UÉîdGh á«eƒμëdG
äGóéà°ùe å``ë`Ñ`d Ó``eÉ``°`T É``«`æ`Wh
ÉfhQƒμdG ¢Shô«Ød »ªdÉ©dG ™°VƒdG
-2019) ¬``«` dG QÉ``°`û`jh óéà°ùªdG
á£N ™``°`Vh π``LG ø``e (nCoV
,¢Shô«ØdG á¡HÉéªd á∏eÉ°T á«æWh
¿CÉ` H zè«∏îdG QÉ``Ñ` NCG{ âª∏Y Éª«a
OGƒ``ª` dG âª∏°ùJ ø``jô``ë`Ñ`dG áμ∏ªe
,¢Shô«ØdG ∞°ûμH á°UÉîdG ájôÑîªdG
…òdG π«∏ëàdG RÉ¡L π«¨°ûJ ºJ Éªc
äGôÑàîªH øjôëÑdG áμ∏ªe ¬μ∏àªJ
É«ªdÉY Ωóîà°ùªdGh áeÉ©dG áë°üdG
ÉfhQƒμdG ¢Shô«a äÉæ«Y ¢üëa »a
.É¡eóY øe áHÉ°U’G ó«cCÉJh
IOÉ«≤dG äÉ¡«LƒJ ≈∏Y AÉæHh
´É``aO Iƒ``b ≈Ø°ûà°ùe πμ°T áeÉ©dG
ó°Uôà∏d áæéd z…ôμ°ù©dG{ øjôëÑdG
É`` fhQƒ`` μ` `dG á``¡` HÉ``é` ª` d º``μ` ë` à` dGh
á«Ñ£dG äÉ``eó``î` dG ó``FÉ``b É``¡`°`SCGô``à`j
ï«°ûdG Qƒ°ù«ahôH AGƒ∏dG á«μ∏ªdG
É¡àª¡e ,áØ«∏N ∫BG »∏Y ø``H ó``dÉ``N
ájQƒa á«é«JGôà°SGh á``«`dBG ™``°`Vh
≈dG áaÉ°VEG ,¢Shô«ØdG ™e πeÉ©à∏d
…Oƒ©°S »æjôëH ≥«°ùæJ OÉ``é` jG
…G ™e ájôÑîªdG äÉæ«©dG ¢üëØd
É¡àHÉ°UEG »a ¬Ñà°ûe ä’ÉM øY ≠«∏ÑJ
…ôμ°ù©dG ≈Ø°ûà°ùªdG ø∏YCG Éª«a ,¬H
¢Shô«ØdG ™``e πeÉ©à∏d ¬``à`jõ``gÉ``L
õ«¡éJ º``à` a á``aÉ``c Ió``©` °` U’G ≈``∏` Y
»Ñ£dG ôéëdGh ∫õ©∏d ¢UÉN º°ùb
Éªc ,á«Ñ£dG äÉeõ∏à°ùªdG πc º°†j
»a Iô``°`SC’G ∫É¨°TEG ºéM ô°üM ºJ
.áëæL’G
zè«∏îdG QÉÑNCG{`d ∂dòH ìô°U
¢ù«FQ ájó©ªdG ¢VGôeE’G …QÉ°ûà°SG
áæédh á``≤`«`bó``dG AÉ`` «` `MC’G ôÑàîe
á«Ñ£dG äÉeóîdÉH ihó©dG áëaÉμe
Ö«ÑW …ôμ°ù©dG ≈Ø°ûà°ùªdG »``a
≈dG Gô«°ûe ,»fÉ£ë≤dG ±Éæe Ωó≤e
»a ôªà°ùe …ôμ°ù©dG ôÑàîe ¿CG
É¡«a ¬Ñà°ûe ádÉM …G á©HÉàeh ó°UQ
IOÉ«b ™e ô°TÉÑe πμ°ûH π°UGƒàdGh
IQGRƒH áeÉ©dG áë°üdGh ≈Ø°ûà°ùªdG

πLÉY πμ``°ûH ø``«°üdG ø``e ø``««æjôëÑdG IOÉ``YEÉH á``«HÉ«f äÉ``ÑdÉ£e
zÉfhQƒc{ ¢Shô«a á¡LGƒe »a ájRGôàM’G äGAGôLE’G õjõ©J á«ªgCG ó«cCÉJ
õ``jõ``©` J á```«` `ª` `gCG ≈`` ∏` `Y ÜÉ`` `£` ` M
π«©ØJh á``jRGô``à`M’G äGAGô`` `LE’G
™«ªLh äGQGRƒ`` dG ø«H ≥«°ùæàdG
á``¡`LGƒ``e »``a á``«`æ`©`ª`dG äÉ``¡` é` dG
…òdG (ÉfhQƒc) ójóédG ¢Shô«ØdG
CGó`` Hh ø``«`°`ü`dG á``jQƒ``¡`ª`é`H ô``¡`X
.ºdÉ©dG ∫hO »a ô°ûàæj
á«ªgCG ≈∏Y ÜÉ£M Oó°T Éªc
ø``«` æ` WGƒ``ª` dG á``Ñ``bGô``eh á``©` HÉ``à` e
ø«°üdG »a ÜÓ£dGh ø««æjôëÑdG
á``≤`jô``£`dÉ``H º``¡`¡`«`Lƒ``J ∫Ó`` N ø``e
º¡YÉLQEG »a áYQÉ°ùªdGh ,≈∏ãªdG
´É°VhCG πX »a ,áμ∏ªªdG ¢VQG ≈dEG
.º¡d Iô≤à°ùeh áæeBG ô«Z ¿ƒμJ ób
º``¡`ª`dG Qhó`` ` dG ≈`` `dEG QÉ```°` `TCGh
≥JÉY ≈∏Y ™≤j …ò``dG …ƒ``«`ë`dGh
√ò``g π`` X »`` a á``ë` °` ü` dG IQGRh
É``¡` fEG å``«` M ,á``«` ª` dÉ``©` dG á`` ` ` eRC’G
á«YƒàdG äÉ«dBG ΩGóîà°SÉH áÑdÉ£e
≈∏Y Oô``dGh OÉ``°` TQE’Gh áÑbGôªdGh
øY É``°`Vƒ``Y ,á``©`FÉ``°`û`dG á``∏` Ä` °` SC’G
ájôëÑdGh ájôÑdG πNGóªdG ójhõJ
áeRÓdG á«Ñ£dG Iõ¡LC’ÉH ájƒédGh
…C’ …ó°üà∏d á∏gDƒªdG QOGƒ``μ`dGh
è¡æe øe ÉbÓ£fG ,á∏ªàëe ä’ÉM
.êÓ©dG øe ô«N ájÉbƒdG
É``fó``°` UQ{ :Ó`` FÉ`` b ±É`` `°` ` VCGh
ÜÉ``«``JQ’Gh ≥``∏`≤`dG ø``e É``WÉ``°` ShCG
äÉYÉ°TE’G áé«àf ø«æWGƒªdG ø«H
»a ádhGóàªdG á°Vô¨ªdG QÉÑNC’Gh
,»``YÉ``ª`à`L’G π``°`UGƒ``à`dG π``FÉ``°`Sh
»∏ëàdG ≈`` dEG ø``«`æ`WGƒ``ª`dG É``«` YGO
Ωó``Yh á«YÉªàL’G á«dhDƒ°ùªdÉH
øe IÉ≤à°ùe ô«Z QÉÑNCG …CG ∫hGóJ
.zá≤Kƒe QOÉ°üe

.ÜÉ£M ¥GRôdGóÑY |

.ôeÉ©dG óªMCG |

.ôÑªb QÉªY |

,á``HPÉ``μ` dG QÉ`` Ñ` `NC’Gh Ö``Yô``dG å``H
√òg øe áë∏°üe ∑Éæg óLƒj ’h
¬°ùØf âbƒdG »a GOó°ûe ,∫É©aC’G
π``FÉ``°`Sh Ωƒ``≤` J ¿CG á``«` ª` gCG ≈``∏` Y
»YƒdG IOÉ``jõ``H á«ª°SôdG ΩÓ`` YE’G
OôdGh ∫hCÉH ’hCG QÉÑNC’G á©HÉàeh
»Lhôe ≈∏Y äGô¨ãdG ó°ùd É¡«∏Y
.äÉ©FÉ°ûdG
ôeÉ©dG ó``ª` MCG Ö``FÉ``æ`dG â``Ø`dh
»a IOó°ûªdG äGAGô`` `LE’G ¿CG ≈``dG
,¿ÉæÄªWG å©Ñe øjôëÑdG QÉ£e
øe ócCÉàdG Öéj ¬°ùØf âbƒdG »ah
òaÉæªdG ™«ªL »a Ωhó≤dG äGAGôLEG
õ«côàdG ΩóYh øjôëÑdG áμ∏ªe »a
∂``dò``ch ,Gƒ```L ø``jô``aÉ``°`ù`ª`dG ≈``∏`Y
IQGRh øe »YƒdG ∞«ãμJ IQhô°V
ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒª∏d áë°üdG
¥ô``Wh ¢``Vô``ª` dG ¢`` VGô`` YCG ∫ƒ`` M
»a á©ÑàªdG äGAGô``LE’Gh ájÉbƒdG
.áHÉ°UEG OƒLh ∫ÉM
¥GRôdGóÑY ÖFÉædG Oó°T √QhóH

IRÉ`` `LE’G ¿CG ≈`` `dEG Ék ``à``a’ ,iô`` ` NCG
ºJ á«æ«°üdG äÉ©eÉédÉH á«°SGQódG
’ ∑Éæg ÜÓ£dG OƒLhh ,ÉgójóªJ
áeƒμëdG ôaƒJ ¿CG Öéjh .¬d QôÑe
øjôëÑdG ≈dEG º¡JOƒ©d ôØ°S ôcGòJ
äGôFÉW â°ü°üN ∫hóH Iƒ°SCG ’k ÉM
.É¡«æWGƒe AÓLE’
IQhô°V ôeÉ©dG ÖFÉædG ó``cCGh
Qób ≈∏Y á«æ©ªdG äÉ¡édG ¿ƒμJ ¿CG
≈∏Y Iôªà°ùªdG á©HÉàªdÉH çóëdG
áª¶æe ∫Ó``N øe ºdÉ©dG iƒà°ùe
äGP äÉª¶æªdGh á«ªdÉ©dG áë°üdG
…C’ äGAGô`` ` LE’G PÉ``î` J’ á``bÓ``©`dG
»a ø««æjôëÑdG ¬LGƒj ób Qô°V
™jô°ùdG QÉ°ûàf’G πX »a ádhO …CG
Ék àa’ ,ójóédG É``fhQƒ``c ¢Shô«Ød
É¡dhGóJ ºàj »àdG äÉYÉ°TE’G ¿CG ≈dEG
á°Vƒaôe »∏ëªdG iƒà°ùªdG ≈∏Y
ƒ``eó``î`à`°`ù`e ¿ƒ`` μ` `j ¿CG Ö`` é` `jh
≈∏Y »YÉªàL’G π°UGƒàdG ™bGƒe
Ωó©H á«æWƒdG á«dhDƒ°ùªdG Qó``b

øjôëÑdG áÑ∏W IOÉ``YE’ ø«°üdG »a
º``gOó``Y Qó``≤` j ø``jò``dG ø``«`°`ü`dG »``a
øe ójó©dG ≈∏Y ¿ƒYRƒàjh äÉÄªdÉH
πLÉY πμ°ûH á«æ«°üdG äÉ©eÉédG
.º¡àë°Uh º¡àeÓ°S ≈∏Y ÉXÉØM
ìGô``à`bÉ``H Ωó≤à«°S ¬`` fCG ó```cCGh
ø``e Ö``∏` £` ∏` d ∫É``é` ©` à` °` SG á``Ø` °` ü` H
»æÑàd GQƒ`` a IQOÉ``Ñ` ª` dG á``eƒ``μ`ë`dG
πμ°ûH º``¡` FÓ``NEGh á``Ñ`∏`£`dG IOƒ`` Y
¿hÉ©àdG ≈dEG ÜGƒædG É«YGO ,™jô°S
πμ°ûH ìôà≤ªdG Gòg ôjôªJ πLG øe
.∫É©ah πLÉY
óªMCG ÖFÉædG ÖdÉW ¬à¡L øe
ÜÓ``£`dG IOƒ`` Y IQhô``°` †` H ô``eÉ``©`dG
≈`` dEG ø``«` °` ü` dG »`` a ø``«` «` æ` jô``ë` Ñ` dG
¢VôªdG QÉ°ûàfG ó©H GQƒ``a OÓ``Ñ`dG
á``dÉ``Mh zÉ`` `fhQƒ`` `c{ »``°` Shô``«` Ø` dG
ø«°üdG É¡°û«©J »``à`dG ÇQGƒ``£` dG
¬«£îJh ¢VôªdG QÉ°ûàfG ÖÑ°ùH
äÉ``j’ƒ``dGh É`` HhQhCG ≈``dEG É``gOhó``M
∫hO Ió`` Yh á``«` μ` jô``eC’G Ió``ë`à`ª`dG

ôÑªb QÉ`` ª` `Y Ö``FÉ``æ``dG Ö`` dÉ`` W
øjôëÑdG áÑ∏W IOÉ``YEG ≈∏Y πª©dÉH
ójGõJ ó©H ø«°üdG »a ø«°SQGódG
ÉfhQƒc AÉ``Hh QÉ°ûàfG øY AÉ``Ñ`fC’G
âeÉb ¿CG ó``©`H á``°`UÉ``Nh ,ó``jó``é` dG
ádÉM ¿Ó``YEÉ` H á«æ«°üdG áeƒμëdG
»ë°üdG ôéëdG ¢Vôah ÇQGƒ£dG
≠∏Ñj »``à`dG ¿É`` ghh á©WÉ≤e ≈``∏`Y
,áª°ùf ¿ƒ«∏e 65 øe ôãcCG É¡fÉμ°S
ô¶ëH GQGôb áeƒμëdG äòîJG óbh
∫ƒ``NO ø``e á``°` UÉ``î` dG äGQÉ``«` °` ù` dG
≈£°SƒdG á≤£æªdG »a ¿Éghh áæjóe
IQDƒ` Ñ` dG ó``©`J »``à` dGh ,ø``«`°`ü`dG ø``e
.¢Shô«ØdG QÉ°ûàf’ á«°ù«FôdG
äGQƒ`` `£` ` à` ` dG Aƒ`` `°` ` V »`` ` `ah
…òdG ¢VôªdG »°ûØàd áYQÉ°ùàªdG
É°üî°T 41 øe ôãcCG IÉ«ëH iOhCG
ÜÉ``°` UCGh ø``«`°`ü`dG »``a ¿B’G ≈``à`M
áaÉ°VEG ,É°üî°T 1300 ø``e ô``ã`cCG
,É°ùfôa »a äÉHÉ°UEG 4 ¿Ó``YEG ≈``dEG
¢†©H »``a äÉ``HÉ``°` UE’G ø``e Oó`` Yh
ó``cCG ,É``gô``«` Zh ¿É``HÉ``«` dÉ``c ∫hó`` ` dG
πLÉ©dG ∑ôëàdG á«ªgCG ôÑªb ÖFÉædG
ø««æjôëÑdG áÑ∏£dG IOÉYEG πLCG øe
øe ôãcCG »a ø«°üdG »a ø«°SQGódG
â``Ø`bhCG ¿CG ó©H á``°`UÉ``Nh ,á``æ`jó``e
äÓaÉM ácôM á«æ«°üdG áeƒμëdG
äÉ``¶` aÉ``ë` ª` dG ø``«` H ΩÉ`` ©` `dG π``≤` æ` dG
,äGQÉ``£` ª` dG ø``e Gk Oó`` ` Y â``≤` ∏` ZCGh
áÑ∏£dG IOƒ``Y ¿ƒ``μ`J ¿CG ≈°ûîjh
.áeOÉ≤dG ΩÉjC’G »a áHƒ©°U ôãcCG
á«LQÉîdG ≈∏Y ¿EG ôÑªb ∫Ébh
øjôëÑdG ô«Ø°S ∞«∏μJ á«æjôëÑdG
™e π°UGƒàdG áYô°ùH ø«°üdG »a
á«æ©ªdG á«æeC’Gh á«ë°üdG äÉ¡édG
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á«LQÉîdG ôjRh ó``YÉ°ùe ÖFÉf ™e åëÑj á«dÉªdG ô``jRh
ÜÉgQE’G πjƒªJh á«dÉªdG äGójó¡àdG áëaÉμe »μjôeC’G

ø«°üdG øe ÉæFÉæHCG IOÉYEG
!!..áYô°ùdG ¬Lh ≈∏Y
ÊÉjõdG ÜÉgƒdGóÑY ΩÉ°ûg

»Ñ∏jh ø«≤jó°üdG øjó∏ÑdG ídÉ°üe Rõ©j ÉªH …OÉ°üàb’G
.ø«≤jó°üdG Éª¡«Ñ©°T äÉMƒªW
OÉ°üàb’Gh á«dÉªdG ô``jRh ∫ÉÑ≤à°SG ió``d ∂``dP AÉ``L
óYÉ°ùe ÖFÉf ¿Éª«H ó«ØjO ó«°ùdG ¬Ñàμe »a ¢ùeCG »æWƒdG
á«dÉªdG äGójó¡àdG áëaÉμªd »μjôeC’G á«LQÉîdG ô``jRh
.≥aGôªdG óaƒdGh äÉHƒ≤©dGh
ôNBG ∫ƒ``M ô¶ædG äÉ¡Lh ∫OÉÑJ AÉ≤∏dG ∫Ó``N º``Jh
¿CÉ°T »a ¢üNC’ÉHh á«dhódG áMÉ°ùdG ≈∏Y äGóéà°ùªdG
.ÜÉgQE’G πjƒªJh á«dÉªdG äGójó¡àdG áëaÉμe

riffa3al3z@gmail.com

≈dEG π≤àæj ºd ójóédG ÉfhQƒc ¢Vôe ¿CG ≈∏Y ’hCG ¬∏dG óªëf
áYƒªée ∑Éæg ¿CG ’EG ,GóHCG π≤àæj ’CG ¬∏dG øe ƒLôfh ,øjôëÑdG
øª°†f ¿CG πLCG øe QÉÑàY’G ø«©H òNDƒJ ¿CG »¨Ñæj •É≤ædG øe
.øjôëÑdG ≈dEG ¢VôªdG ∫É≤àfG ΩóY
ô°ùLh QÉ£ªdG É¡dhCGh òaÉæªdG »a ¢üëØdG äGAGô``LEG πg
äGó©ªdGh Iõ``¡`LC’G å«M øe á«aÉc áØ«∏N AÉæ«eh ó¡a ∂∏ªdG
?»Ñ£dG ºbÉ£dGh ø«ØXƒªdG å«M øeh áãjóëdG á«Ñ£dG
Ö£≤à°ùj ƒ`` gh (»``æ` «` °` U) ¥ƒ``°` S ø``jô``ë` Ñ` dG »``a É``æ` jó``d
äGAGô`` LEG ∑Éæg π``g ,QGƒ``é` dG ∫hO ø``e QGhõ`` dGh ø«bƒ°ùàªdG
ø««æ«°üdG πμd ¢üëa óLƒj πgh ,¥ƒ°ùdG Gòg »a ájRGôàMG
?¥ƒ°ùdÉH øjOƒLƒªdG
,ø«μH ™e Gô°TÉÑe É£N ∂∏ªJ ’ É¡fEG âdÉb è«∏îdG ¿Gô«W
áμÑ°Th äÉeƒ∏©e IóYÉb ¿hÉ©àdG ¢ù∏ée ∫hóc Éæjód πg øμd
øjôaÉ°ùªdG ø«H äÉHÉ°UEG …CG øY ≠«∏Ñà∏d É¡©«ªL ∫hódÉH á£ÑJôe
äGAGô``LE’G ∫hó``dG á«≤H òNCÉJ »μd (âjõfGôJ) øjôHÉ©dG ≈àM
øe √ô«Z hCG Éfhôc ,¿É``c AÉ``Hh …CG QÉ°ûàfG Ωó©d á``jRGô``à`M’G
?Iô«£îdG ájó©ªdG ¢VGôeC’G
∫É``bh ø«°üdÉH ¢``SQó``J á«æjôëH áÑdÉW ô``eCG »``dh »æKóM
áæjóe »``a â°ù«d ¬àæHG ¿CG º``ZQ ô«£N ø«°üdÉH ™°VƒdG ¿EG
äGhOC’G ¿CGh ø««æ«°üdG ø«H É©∏g ∑Éæg ¿CG ’EG á«æ«°üdG ¿Éghh
.äÉeÉªμdG É¡«a ÉªH ¥Gƒ°SC’G øe äóØf ¢VôªdG øe ájRGôàM’G
AÓLE’ IôFÉW ∫É°SQEÉH á≤«≤°ûdG á«fOQC’G áμ∏ªªdG âeÉb Éªc
AÓ``LEÉ`H Ωƒ``≤`f ’ GPÉ``ª` d :É``æ`g ∫GDƒ` °` ù` dG ,ø«°üdG ø``e É``gÉ``jÉ``YQ
ôÑY ø«°üdG øe ø««æjôëÑdG äÉÑdÉ£dGh áÑ∏£dGh ø«æWGƒªdG
?..ø«μH »a ÉæJQÉØ°S
á«LQÉîdG IQGRh πNóàJ ¿CG »¨Ñæjh ô«£N ´ƒ°VƒªdG
Ö«Jôà∏d ø«°üdÉH øjOƒLƒªdG äÉÑdÉ£dGh áÑ∏£dG OGóYCG ô°üëd
äÉ©eÉédG ¿CG á°UÉNh ,øμªe âbh ´ô°SCÉH º¡JOƒY π``LCG øe
ô«Z π``LCG ≈``dEG á«æ«°üdG áæ°ùdG ¢``SCGQ äGRÉ``LEG äOó``e á«æ«°üdG
.¿B’G ´GO ¬d ¢ù«d ø«°üdÉH áÑ∏£dG OƒLƒa Gò¡dh ≈ª°ùe
OÓÑdG ≈dEG øjôëÑdG AÉæHCG ó«©àd ádhódG πNóàJ ¿CG »¨Ñæjh
.ó©e ¢Shô«a …CÉH º¡àHÉ°UEG ΩóY øe ócCÉà∏d º¡°üëah
¬d Gò¡a ,ô«£îdÉH ™°VƒdG ∞°üj »æ«°üdG ¢ù«FôdG ¿Éc GPEG
¿Éª°V πLG øe ádhódG πNóàJ ¿CG »¨Ñæj Éæg øe ,Iô«ãc ä’’O
ø«°üdÉH øjOƒLƒªdG ø«æWGƒªdGh áÑ∏£dG ÉæJÉæHh ÉæFÉæHCG áeÓ°S
.áYô°ùdG ¬Lh ≈∏Y OÓÑdG ≈dEG º¡JOÉYEG πLCG øe É«dÉM

ô``jRh áØ«∏N ∫BG áØ«∏N ø``H ¿É``ª`∏`°`S ï``«`°`û`dG ó`` cCG
á«îjQÉàdG äÉbÓ©dG ≥ªY »æWƒdG OÉ°üàb’Gh á«dÉªdG
øjôëÑdG áμ∏ªe ø«H §HôJ »àdG Iõ«ªàªdG á«é«JGôà°S’Gh
∂∏J √ó¡°ûJ ÉªH Égƒæe ,á«μjôeC’G IóëàªdG äÉj’ƒdGh
»àdGh Ió©°UC’G áaÉc ≈∏Y ôªà°ùe Qƒ£J øe äÉbÓ©dG
ídÉ°Uh ô«N ¬«a Éªd ôªãªdG ¿hÉ©àdG õjõ©J ≈∏Y â°ùμ©fG
≈∏Y øjôëÑdG áμ∏ªe ¢UôM GócDƒe ,ø«≤jó°üdG øjó∏ÑdG
¿hÉ©àdG øe ÖMQCG ¥ÉaBG ƒëf äÉbÓ©dG √ò¡H Ékeób »°†ªdG
ÖfÉédG »a ¢üN’ÉHh äÉjƒà°ùªdG áaÉc ≈∏Y ∑ôà°ûªdG

k
ó¡©dG »dh äÉ¡«Lƒàd Gò«ØæJ

zá«HƒæédG á©HÉ°S{ ™jQÉ°ûe ¿Gó≤Øàj »ª«©ædG ÖFÉædGh ∫É¨°TC’G ôjRh
ΩÉ©dG øeC’G ¥Gƒ°SCG πHÉ≤e áØ°UQC’G íàah ¥ô£dG iƒà°ùe
√É«e ∞jô°üàd á«∏NGO áμÑ°T AÉ°ûfEG øY Ó°†a ,π«°ùdG …OGƒH
iƒà°ùe πjó©Jh äÉbô£dG ¢†©H ∞°UQ IOÉ``YEGh ,QÉ£eC’G
ºJ ¬fCG ø«M »a ,á«ë£°ùdG √É«ªdG á«HÉ«°ùfG ¿Éª°†d ≥jô£dG
,π«°ùdG …OGh óé°ùe Üôb QÉ£eC’G √É«e ™ªéJ á∏μ°ûe á°SGQO
.áeRÓdG á«∏«°üØàdG º«eÉ°üàdG OGóYEGh
ôjRƒdG ∫É≤a ó¡©dG »dh ´QÉ°T π«ªéàH ≥∏©àj Éª«a ÉeCG
ó¡©dG »dh ´QÉ°T ôjƒ£àH ≥∏©àªdG ´hô°ûªdG ∫ƒW ¿EG{ ∞∏N
»dh ´QÉ°T á``YGQR øª°†àj å«M ,»dƒW ôàe 2600 ≠∏Ñj
ï«°ûdG ™WÉ≤J ≈àM áYÉ°ùdG QGhO øe øªjC’G ÖfÉédÉH ó¡©dG
™e ó¡©dG »dh ´QÉ°T ™WÉ≤J π«ªéJ ∂dòch ¿Éª∏°S øH áØ«∏N
.z¿Éª∏°S øH áØ«∏N ï«°ûdG ´QÉ°T
´QGƒ°ûdG øe ó¡©dG »dh ´QÉ°T ¿CG ∞∏N ôjRƒdG ó``cCGh
∫ÉªYCG ¿CGh ,á«HƒæédG á¶aÉëªdG »a áª¡ªdGh á«°ù«FôdG
¬∏ãªj Ée ™e Ö°SÉæàJ ´QÉ°ûdG Gòg »a π«ªéàdGh ôjƒ£àdG
™jQÉ°ûªdG øe GOóY ¿CG ≈dEG Éàa’ ,º¡ªdGh …ƒ«ëdG ´QÉ°ûdG Gòg
É¡«∏Y πª©dG ºà«°S áμ∏ªªdG äÉ¶aÉëe ∞∏àîe »a áeOÉ≤dG
.á∏Ñ≤ªdG á∏MôªdG ∫ÓN
∫É¨°TC’G ¿hDƒ°ûd IQGRƒ``dG π«ch øe πc ádƒédG ô°†M
¿hDƒ` °` û` d IQGRƒ`` ` `dG π``«``chh ,•É``«` î` dG ó``ª``MCG ¢``Só``æ`¡`ª`dG
ΩÉY ô``jó``eh ,áØ«∏N ∫BG ó``ª`MCG ø``H óªëe ï«°ûdG äÉjó∏ÑdG
…ó∏ÑdG ÜhóæªdGh ,∞«£∏dGóÑY º°UÉY .Ω á«HƒæédG ájó∏H
ô°TÉÑªdG πª©dG IóMh ¢ù«FQh ,â«°ûHƒH ¬∏dGóÑY á≤£æª∏d
á°ù«FQh ,¢üî°ûªdG ø«°ùM ¢Sóæ¡ªdG QÉ£eC’G ™jQÉ°ûe ôjóe
»°Sóæ¡e øe OóYh ¿Óª°T A’BG ≥FGóëdGh äÉgõàæªdG º°ùb
.IQGRƒdG

ºJ PEG ,ó¡©dG »dh ´QÉ°T ≈``dEG π«°ùdG …OGh øe »FÉe ôÑ©e
¢VôYh Ω6 ≥ªYh Ω6 ∫ƒ£H ¢``VQC’G âëJ ¿Gõ``N AÉ°ûfEG
´QÉ°T ≈∏Y QÉ£eC’G √É«e ™ªéJ ¢VƒM ™«°SƒJ ºJ Éªc ,Ω5
.ó¡©dG »dh
ò«ØæJ âæª°†J áãdÉãdG á∏MôªdG ¿EG ∞∏N ΩÉ°üY .Ω ∫Ébh
§HQh π«°ùdG …OGƒH QÉ£eC’G √É«e ∞jô°üJ áμÑ°T ´hô°ûe
.á≤£æªdG ÜôZ ∫Éª°T ™bGƒdG ¢VƒëdÉH π«°ùdG …OGh áμÑ°T
á∏MôªdG ¿CG äÉjó∏ÑdG ¿hDƒ°Th ∫É¨°TC’G ôjRh í°VhCGh
πjó©àH ∂``dPh á«∏NGódG ™jQÉ°ûªdG ≈∏Y â∏ªà°TG áãdÉãdG

,äÉjQÉÑ°üdGh QÉé°TC’G øe iôNCG ´GƒfCGh »©«Ñ£dG Ö°û©dÉH
™«ªL ¿CG ≈``dEG Gô«°ûe ,ÜÉ``©`dC’G á≤£æe π«∏¶J ≈``dEG áaÉ°VEG
≈æÑdG ôjƒ£àH ≈æ©J »àdGh »eóîdG ™HÉ£dG äGP ™jQÉ°ûªdG
ájó∏ÑdG äÉ``eó``î`dG IOƒ``é`H AÉ``≤` JQ’Gh ≥``aGô``ª`dGh á«àëàdG
øe Ωó≤J øjôëÑdG ≥WÉæe »a ä’ÉéªdG ≈à°T »a áeó≤ªdG
.º¡JÉLÉ«àMG ≈∏Y AÉæHh ø«æWGƒªdG πLCG
Oó©H âeÉb IQGRƒ``dG ¿CÉH ôjRƒdG ìô°U iôNCG á¡L øe
π«°ùdG …OGh á≤£æªH QÉ£eC’G √É«ªH á≤∏©àªdG ™jQÉ°ûªdG øe
ôØM ≈``dhC’G á∏MôªdG âæª°†J å«M ,πMGôe 3 ≈∏Y ∂``dPh

¿Éª∏°S ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U äÉ¡«Lƒàd Gòk «ØæJ
ÖFÉædG ≈∏YC’G óFÉ≤dG ÖFÉf ó¡©dG »``dh áØ«∏N ∫BG óªM øH
∫É``¨`°`TC’G IQGRh äCGó`` H ,AGQRƒ`` `dG ¢ù∏ée ¢ù«Fôd ∫hC’G
≥«°ùæàdGh ¿hÉ©àdÉH »fGôª©dG §«£îàdGh äÉjó∏ÑdG ¿hDƒ°Th
ájôjƒ£àdG ™jQÉ°ûªdG øe áeõM ò«ØæJ ÜGƒædG ¢ù∏ée ™e
áeó≤ªdG äÉeóîdG ø«°ùëJ π``LCG øe »eóîdG ™HÉ£dG äGP
∞∏àîªH ácôà°ûªdG ájó∏ÑdG ™jQÉ°ûªdG QÉWEG »a ø«æWGƒª∏d
±Gó`` gC’G ≥«≤ëJ »``a º¡°ùj ÉªH øjôëÑdG áμ∏ªe ≥WÉæe
óªM ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†M IOÉ«≤H á∏eÉ°ûdG ájƒªæàdG
.ióØªdG OÓÑdG πgÉY áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y øH
§«£îàdGh äÉjó∏ÑdG ¿hDƒ` °` Th ∫É``¨`°`TC’G ô``jRh ΩÉ``bh
»∏Y .O ÖFÉædGh ∞∏N ¬∏dGóÑY øH ΩÉ°üY ¢Sóæ¡ªdG »fGôª©dG
á¶aÉëªdÉH á©HÉ°ùdG IôFGódG ™jQÉ°ûe ó≤ØàH »ª«©ædG óLÉe
ôjƒ£J øe â¡àfG IQGRƒdG ¿CG ôjRƒdG í°VhCG å«M ,á«HƒæédG
™ªée »a ï«°ûdG …ôL á≤£æªH QÉ£eC’G √É«e ∞jô°üJ ΩÉ¶f
.2419 ≥jôW 924
QÉ£bCG ô««¨àH âeÉb IQGRƒdG ¿CG ∞∏N ΩÉ°üY .Ω ±É°VCGh
√É«e ∞jô°üJ ábÉW ójõj Éªe ,ôàe ≈``dEG 600 øe Ö«HÉfC’G
¬fCG ≈dEG Ék àa’ ,áfÉ«°üdGh OGó°ùf’G á«∏ªY øe π∏≤jh QÉ£eC’G
QÉ£eC’G √É«e ∞jô°üàd •É≤f 3 áaÉ°VEG øe Gk ôNDƒe AÉ¡àf’G ºJ
.á«°ù«FôdG áμÑ°ûdÉH É¡£HQh á≤£æªdG »a
,ï«°ûdG …ôL áMGôà°SG ≈∏Y ôjRƒdG ™∏WG ôNBG ÖfÉL øe
,áMGôà°SÓd ôjƒ£J ∫ÉªYCÉH Ωƒ≤à°S IQGRƒdG ¿CG í°VhCG å«M
Ö°ûY á``YGQRh á«Ñ°ûîdG »°SGôμdG øe Oó``Y áaÉ°VEÉH ∂``dPh
áMGôà°S’G áMÉ°ùe ¿CG ≈dEG Ék àa’ ,≥WÉæªdG ¢†©H »a »©«ÑW
ôjƒ£àdG ∫ÉªYCG ¿ƒμà°Sh ,É©Hôe Gôàe 974 »dGƒM ≠∏ÑJ
áMÉ°ùªdG »bÉH á``YGQR ™``e ∫É``Ø` WC’G Ö©∏d áMÉ°ùe AÉ``≤`HEÉ`H
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..zÉfhQƒc{
ø«°üdG »a ¿ƒ«æjôëÑdGh
ó«ªëŸG ó«ª

malmahmeed7@gmail.com

ÖfÉéH ,áë°üdG IQGRhh á«LQÉîdG IQGRh øe »ª°SôdG ∑ôëàdG
Égô«Zh »eÓYE’G πYÉØàdGh ,øjôëÑdG QÉ£e »a á∏LÉ©dG äGAGôLE’G
¢ùμ©J ¿B’G ≈dEG ,ø«°üdG »a zÉfhQƒc{ ¢Shô«a »°ûØJ ™e ,ô«ãc
ø«æWGƒªdGh øWƒdG ájÉªM πLCG øe ÉXƒë∏e ÓYÉØJh á©jô°S GOƒ¡L
.¬H áHÉ°UE’G äÉ«YGóJ øe
»æjôëH ÖdÉW 800 ¿EG ∫É``b ø«°üdG »a »æjôëÑdG ô«Ø°ùdG
á«æjôëÑdG IQÉØ°ùdG ¿CGh ,º¡æe ó``MCG Ö°üj ºdh ,á«aÉYh áë°üH
º¡FÉØYE’ ø««æjôëÑdG áÑ∏£dG äÉ©eÉL áÑWÉîªH âeÉb ø«μH »a
á«LQÉîdGh IQÉØ°ù∏d Ö°ùëJ á«HÉéjEG Iƒ£N ∂∏Jh ,Qƒ°†ëdG øe
ô«Z øjôNBG ø««æjôëH Oƒ``Lh ≈``dEG Éæg IQÉ``°`TE’G ™e .á«æjôëÑdG
hCG áMÉ«°ùdG hCG IQÉéàdG ¢Vô¨d ø«°üdG »a ¿hóLGƒàj áÑ∏£dG
.Égô«Z
≥«°ùæJ øY âæ∏YCG »àdG »fóªdG ¿Gô«£dG ¿hDƒ°T »g ∂dòch
í°ùªdGh ,á``jRGô``à`MG äGAGô`` LEG πª©d áë°üdG IQGRh ™e ô°TÉÑe
á«eÓYE’G á∏ªëdG ÖfÉéH ,QÉ£ªdÉH ø«eOÉ≤dG øjôaÉ°ùª∏d »Fƒ°†dG
.¿CÉ°ûdG Gòg »a ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒªdG á«Yƒàd äô°ûàfG »àdG
≈∏Y πª©dÉH ÉÑdÉW ,ôeÉ©dG óªMCG ÖFÉædGh ,ôÑªb QÉªY ÖFÉædG
πLCG øeh ,º¡àeÓ°S πLCG øe ,ø«°üdG »a ø«°SQGódG áÑ∏£dG IOÉYEG
¢Shô«ØH áHÉ°UE’G QÉ°ûàfG ´QÉ°ùJ πX »a ,º¡JÓFÉYh ºgô°SCG áfCÉªW
.∫hódG øe ójó©dG »a zÉfhQƒc{
äÉYÉ°TE’G åH ΩóY ¿CÉ°ûH ôeÉ©dG óªMCG ÖFÉædG IƒYO ¿CG ∂°T ’h
,™«ªédG øe á«æWh á«dhDƒ°ùe ó©J ,zÉfhQƒc{ ¢Uƒ°üîH ôYòdGh
IQhô°V ™e ,»YÉªàL’G π°UGƒàdG ™``bGƒ``eh äÉHÉ°ùM á°UÉNh
.ÖfÉédG Gòg »a »ª°SôdG »eÓYE’G ó¡édG áØYÉ°†e
¿hOƒLƒªdG ¿ƒ«æjôëÑdG ∂dòch áÑ∏£dG ô°SCGh »dÉgCG ¿CG ∑QOCG
,»©«ÑW ôeCG Gògh ,º¡FÉæHCG áë°U ≈∏Y ≥∏≤dG º¡HÉàæj ,ø«°üdG »a
,ºgOÓH ≈dEG º¡JOƒYh É¡«æWGƒe AÓLEÉH ∫hódG ¢†©H âYQÉ°S óbh
â∏°†ØJ Éªc ÉeÉªJ ,ôeC’G Gò¡H IôbƒªdG áeƒμëdG Ωƒ≤J ¿CG ≈æªàfh
´ƒÑ°SC’G ¥Gô©dG »a øjOƒLƒªdG ø««æjôëÑdG IOÉ``YEÉ`H IQƒμ°ûe
.ΩGôμdG ø«æWGƒªdG IÉ«M ≈∏Y É°UôM ,»°VÉªdG
ÉfÉ«Hh ,É©jô°S É«ª°SQ ÉcôëJ ∑Éæg ¿CG ,¬∏c ôeC’G »a ógÉ°ûdG
DƒWÉÑJ ¿hO øe ,ádCÉ°ùªdG ™e πeÉ©àdG »a ,á∏LÉY á«aÉØ°Th Éë°VGh
ájÉªM »a ádhódG äÉ°ù°SDƒe ájõgÉéd Ö°ùëj Gò``gh ,ô«NCÉJ hCG
π°UGƒàdG ™bGƒeh »ª°SôdG ΩÓYE’G ƒg Éªc ÉeÉªJ ,É¡«æWGƒe ájÉYQh
.®ƒë∏ªdGh Qƒμ°ûªdG …ƒYƒàdG ÉgQhóH âeÉb »àdG »YÉªàL’G
¢Shô«ØH áHÉ°UE’G QÉ°ûàfG QÉÑNCG ´QÉ°ùJ ¿CG ,∂dòc ógÉ°ûdG
,»æjôëÑdG πYÉØàdGh äGAGôLE’G »a ´QÉ°ùJ ¬≤aGôj ¿Éc ,zÉfhQƒc{
Gògh ,á≤£æªdG ∫hO øe ô«ãμdG »a ¬¶MÓf hCG √óéf ºd ÉªHôdh
ôªà°ùªdG É¡dÉ¨°ûfG øe ºZôdG ≈∏Y ,ádhódG äÉ°ù°SDƒªd ∂dòc Ö°ùëj
ICÉLÉØªdG{ ô°üæY Oƒ``Lh πX »``ah ,Ió``jó``Y äÉ«dhDƒ°ùeh ΩÉ¡ªH
.™«ªé∏d áeÓ°ùdG ≈dÉ©J ¬∏dG ∫CÉ°ùfh ..zÉfhQƒc{ ¢Shô«Ød zá©jô°ùdG

QÉ£ªdÉH çQGƒμdG á¡LGƒªd á«æWƒdG áæé∏d ÉFQÉW ÉYÉªàLG ¢SCGôàj ΩÉ©dG øeC’G ¢ù«FQ
zÉfhQƒc{ ¢Shô«a ø``e ájÉªë∏d á«FÉbƒdG äGAGô``LE’G PÉîJG ≈∏Y É``«fGó«e ¿É``æÄªW’G
hCG äGô«¨àe …CG á¡LGƒe »a º¡°ùj
.äÉ«YGóJ
¿CG á``æ`é`∏`dG ¢``ù` «` FQ í`` °` `VhCGh
á¡LGƒªd ºFGO OÉ≤©fG ádÉM »a áæé∏dG
äÉ``eó``î` dG ô``«` aƒ``Jh äGô``«` ¨` à` e …CG
§£N ™°Vh ≈∏Y πª©dGh áHƒ∏£ªdG
Ée çhóM ∫ÉM É¡«∏Y OÉªàYÓd á∏jóH
,áYƒ°VƒªdG §£îdG ò«ØæJ ¥ƒ©j
π«©ØJ ≈``dEG ¬``JGP â``bƒ``dG »``a Égƒæe
ô°ûf áæª°†àe ,á``jƒ``Yƒ``à`dG á£îdG
ø«æWGƒª∏d áeÉ©dG áeÓ°ùdG äGOÉ°TQEG
á«ªgCG ≈``dEG IQÉ``°`TE’G ™e ø«ª«≤ªdGh
øe IQOÉ``Ñ` ª` dGh á``HÉ``é`à`°`S’G á``Yô``°`S
™e πeÉ©àdG »a á«æ©ªdG äÉ¡édG πÑb
.∞bGƒªdG
¢ù«FQ ¿CÉªWG ,´ÉªàL’G Ö≤Yh
,çQGƒμdG á¡LGƒªd á«æWƒdG áæé∏dG
QÉ£e òØæªH É«fGó«e ,áæé∏dG AÉ°†YCGh
áaÉμH πª©dG ≈∏Y ,»dhódG øjôëÑdG
πª°ûJ »àdGh á«FÉbƒdG äGAGô```LE’G
™«ªL ∫ƒ``Nó``d á``HGƒ``H ¢ü«°üîJ
,º¡°üëØd ø``«` eOÉ``≤` dG ø``jô``aÉ``°`ù`ª`dG
ºàj ádÉM …CÉ` H √ÉÑà°T’G ∫É``M »``ah
,GQƒ``a á«FÉbƒdG äGAGô`` `LE’G PÉ``î`JG
¬«a ¬Ñà°ûªdG ¢üëah äÉæ«Y ò``NCGh
∫É``M »`` ah ,¥OCG πμ°ûH ¬``à`HÉ``°`UEÉ`H
≈dEG ôaÉ°ùªdG ∫Éëj √ÉÑà°T’G ôªà°SG
QÉ£ªH á°UÉîdG »ë°üdG ∫õ©dG áaôZ
¬∏≤æd Gó``«`¡`ª`J ,»`` dhó`` dG ø``jô``ë` Ñ` dG
∫õ©dG áaôZ ≈dEG ±É©°SE’G á£°SGƒH
ºjó≤àd »Ñ£dG á«fÉª∏°ùdG ™ªéªH
.ΩRÓdG êÓ©dG

¿B’G ≈àM âÑãj º``d ¬`` fCG ≈∏Y ¬`` JGP
¢Shô«ØdÉH áHÉ°üe ádÉM …CG Oƒ``Lh
Égƒæeh ,øjôëÑdG »a É¡H ¬Ñà°ûe hCG
øe äÉeƒ∏©ªdG AÉ≤à°SG IQhô°V ≈dEG
.á«ª°SôdG ÉgQOÉ°üe
á``æ`é`∏`dG ¢``ù` «` FQ Üô`` ` ` YCG É``ª` c
äÓ``°` UGƒ``ª` dG IQGRƒ`` ` `d √ô``μ` °` T ø``Y
¿hDƒ` °` û` H á``∏` ã` ª` e ,ä’É`` `°` ` ü` ` J’Gh
¿hDƒ` °` T IQGOEGh »``fó``ª`dG ¿Gô``«` £` dG
≈∏Y øjôëÑdG QÉ£e ácô°Th ÅfGƒªdG
áë°üdG IQGRh ™e ¿hÉ©àdÉH º¡JQOÉÑe
øe á«FÉbƒdG §£îdG õjõ©Jh ºYO »a
QÉ£ªdG »a IòîàªdG äGAGôLE’G ∫ÓN
.ÅfGƒªdGh
â``©` ∏` WG ,´É`` ª` `à` `L’G ∫Ó`` ``Nh
á``jõ``gÉ``é` dG ä’ó``©``e ≈``∏` Y á``æ` é` ∏` dG
äGAGô`` ` `LE’Gh ,Iò``Ø` æ` ª` dG §``£` î` dGh
IQGRh É¡JòîJG »``à`dG á``jRGô``à` M’G
¢Shô«ØdG Gò``g øY ∞°ûμ∏d áë°üdG
äGAGô``LE’G Iô°TÉÑeh √óLGƒJ ∫ÉM
,∞bƒªdG É¡Ñ∏£àj ób »àdG á``eRÓ``dG
™fÉªdG ó«dh QƒàcódG ¢Vô©à°SG å«M
∫É≤àfG ¥ô``W ,áë°üdG IQGRh π«ch
äGAGô`` LE’Gh ¬JQƒ£Nh ¢Shô«ØdG
≥«bóàdG É¡æ«H øeh IòîàªdG á«FÉbƒdG
™e ≥«°ùæàdG øY Ó°†a òaÉæªdG ≈∏Y
¢ù∏ée ∫hó`` H á°üàîªdG äÉ``¡`é`dG
¢Shô«ØdG øY ∞°ûμdG »a ¿hÉ©àdG
.¬æe ájÉbƒdGh
É``ª` ∏` Y á`` `æ` ` é` ` ∏` ` dG äò`` ` ` ` ` ` `NCGh
á«ªgCGh äÉ¡édG ∞∏àîe äGOGó©à°SÉH
≥``ah π``ª` ©` dGh á``HÉ``é` à`°` S’G á``Yô``°` S
ÉªH ,≥«°ùæàdGh ¿hÉ©àdG øe áeƒ¶æe

Qƒ``a á`` eRÓ`` dG ô``«` HGó``à` dG PÉ`` î` `JGh
≈``dEG áaÉ°VE’ÉH ,á``dÉ``M …CG ±É°ûàcG
ø«ÑZGôdG øjôaÉ°ùªdG ôjòëJh á«YƒJ
ºJ »``à` dG ∫hó`` `dG ≈`` `dEG ÜÉ`` gò`` dG »``a
™e É¡«a ¢Shô«ØdG óLGƒàH √ÉÑà°T’G
.ájÉbƒdG πÑ°S ≈dEG ºgOÉ°TQEG
√ôμ°T øY áæé∏dG ¢ù«FQ ÜôYCGh
äÉ¡édGh áë°üdG IQGRƒ``d √ôjó≤Jh
ô``NBG á©HÉàeh ó``°`UQ ≈∏Y á«æ©ªdG
,ô£îdG Gò¡H á≤∏©àªdG äGóéà°ùªdG
áª¶æe ™`` e ≥``«` °` ù` æ` à` dG ∫Ó`` `N ø`` e
á≤£æªdG ∫hOh á«ªdÉ©dG áë°üdG
√òg πãªd …ó°üà∏d ∂``dPh ,ºdÉ©dGh
á``eRÓ``dG áÄ«ÑdG ô``«`aƒ``Jh ¢``VGô``eC’G
â``bƒ``dG »``a GOó``°`û`e ,É``¡`æ`e á``jÉ``bƒ``∏`d

™``aQh çQGƒ``μ` dG á¡LGƒªd »æWƒdG
Égƒæe ,»æWƒdG ±É©°SE’ÉH ájõgÉédG
…ò«ØæJ ≥``jô``a π«μ°ûJ á``«`ª`gCG ≈``dEG
π«dóc IòîàªdG äGAGô``LE’G ≥«Kƒàd
™e ,ä’ÉëdG √òg πãe »a …OÉ°Tôà°SG
á«æWƒdG á£îdG ájõgÉL øe ócCÉàdG
…CG á¡LGƒªd OGó©à°S’Gh ÇQGƒ£∏d
Éæjód ¿CG á°UÉNh ,»FÉæãà°SG ±ôX
á«æWh áaƒØ°üeh á≤Ñ°ùe É££N
É¡ãjóëJh É¡à©LGôe ºàj ôWÉîª∏d
.ôªà°ùe πμ°ûH Égôjƒ£Jh
≥«Ñ£J IQhô``°``V ≈``∏`Y Oó``°` Th
á`` eRÓ`` dG á`` «` `FÉ`` bƒ`` dG äGAGô`` ` ` ` ` LE’G
≈ª°ùj É``e ∫Ó`` N ø``e É``gó``jó``°` û` Jh
,áeOÉ≤dG ä’Éë∏d (»FÉHƒdG »°ü≤àdG)

ÖMQ ,´É``ª`à`L’G π¡à°ùe »``ah
≈dEG Égƒæe ,AÉ°†YC’ÉH áæé∏dG ¢ù«FQ
±ƒbƒdG ±ó¡à°ùj ´ÉªàL’G Gòg ¿CG
äÉ``¡` é` dG ∞``∏` à` î` e á``jõ``gÉ``L ≈``∏` Y
áHƒ∏£ªdG äGAGôLE’G PÉîJGh á«æ©ªdG
ájÉªM πLCG øe áæé∏dG πªY QÉWEG »a
ºàj å«M ,ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒªdG
™«ªL ´É``°`†`NG áYÉ°ùdG QGó``e ≈∏Y
í°ùªdG äÉ«∏ª©d ø«eOÉ≤dG øjôaÉ°ùªdG
»a ¢Shô«ØdG øY ∞°ûμ∏d »Fƒ°†dG
≥jôa ±Gô°TEÉH ∂dPh ,√óLGƒJ ∫ÉM
.áë°üdG IQGRh øe ¢ü°üîàe »ÑW
≈`` dEG á``æ` é` ∏` dG ¢``ù` «` FQ QÉ```°` `TCGh
IóY äò``î` JG ,á``«`∏`NGó``dG IQGRh ¿CG
õcôªdG π«©ØJ É¡æ«H øe ,äGAGô`` LEG

ô`` jRh äÉ``¡` «` Lƒ``à` d Gk ò``«` Ø` æ` J
´É``aó``dG ¢ù∏ée ¢``ù`«`FQ ,á``«` ∏` NGó``dG
ájõgÉédG ≈``∏`Y ±ƒ``bƒ``∏`d ,»``fó``ª` dG
äGAGô`` ` LE’G á``aÉ``c PÉ``î``JGh á``eÉ``©` dG
á£«ëdG äÉ``LQO ≈°übCGh á«FÉbƒdG
∫É≤àfG Ωó``Y øª°†j É``ª`H ,Qò``ë``dGh
ó``é`à`°`ù`ª`dG zÉ`` ` fhQƒ`` ` c{ ¢`` Shô`` «` `a
,ø«°üdG ≥WÉæe ¢†©H »a ô°ûàæªdGh
ø°ùM ø``H ¥QÉ`` `W ≥``jô``Ø` dG ¢`` SCGô`` J
¢ù«FQ ,ΩÉ©dG ø``eC’G ¢ù«FQ ø°ùëdG
,çQGƒμdG á¡LGƒªd á«æWƒdG áæé∏dG
»a ,áæé∏d É``FQÉ``W ÉYÉªàLG ,¢``ù` eCG
∂dPh ,»dhódG øjôëÑdG QÉ£e òØæe
»∏ãªe øe ,áæé∏dG AÉ°†YCG Qƒ°†ëH
.á«æ©ªdG äÉ¡édGh äGQGRƒdG

:ócDƒJ áë°üdG IQGRh

zÉ``fhQƒc{ ¢``Shô«Ød ä’É``M …CG ø``e á``«dÉN ø``jôëÑdG
¢Shô«a ¢Vôe ¢VGôYCG øe ºgƒ∏N øe ócCÉà∏d
.óéà°ùªdG ÉfhQƒc
∞«ãμàH âeÉb É``¡`fCG IQGRƒ```dG â``ë`°`VhCGh
äGóéà°ùe ∫ƒ`` M »``FÉ``Hƒ``dG ™``°` Vƒ``dG á``Ñ` bGô``e
á«ë°üdG äGOÉ``°`TQE’G OGó``YEGh ÉfhQƒc ¢Shô«a
É¡«a ¬Ñà°ûªdG ä’É``ë` dG ™``e π``eÉ``©`à`dG á«Ø«μd
∞∏àîe ™e ¿hÉ©àdGh ,¢Shô«ØdÉH É¡àHÉ°UEÉH
.ábÓ©dG äGP äÉ¡édG

IQGRƒ`` `dG â``eÉ``b å``«` M ,á``Ø`∏`à`î`ª`dG á``«`ë`°`ü`dG
QÉ£e IQGOEG ™e ∑ôà°ûªdG ≥«°ùæàdGh ¿hÉ©àdÉH
øjôaÉ°ùªdG ™«ªL ¢üëØH »``dhó``dG øjôëÑdG
Ωƒj òæe »dhódG øjôëÑdG QÉ£e ≈dEG ø«eOÉ≤dG
º¡àHÉ°UEG Ωó``Y ø``e ócCÉà∏d »°VÉªdG á©ªédG
.¢Shô«ØdÉH
™«ªL ¢``ü` ë` Ø` H â``eÉ``b É``¡` fCÉ` H äOÉ`` ` ``aCGh
»FÉbh AGôLEÉc ∞jôîdG ¢Vô©e »a ø«cQÉ°ûªdG

ó°UQ º``à`j º``d ¬`` fCG áë°üdG IQGRh äó`` cCG
áμ∏ªe »a ÉfhQƒc ¢Shô«a ¢Vôªd ä’É``M …CG
äÉ«Ø°ûà°ùªdG π``é`°`ù`J º``d å``«` M ,ø``jô``ë` Ñ` dG
ä’ÉM …CG á°UÉîdGh áeÉ©dG á«ë°üdG õcGôªdGh
É¡fCG IQGRƒ`` dG âë°VhCGh ,óéà°ùªdG ¢Vôª∏d
ájRGôàM’G äGAGôLE’G áaÉc PÉîJG »a Iôªà°ùe
É``fhQƒ``c ¢``Shô``«`a ¢``Vô``e IOÉ```ah ø``e á``jÉ``bƒ``∏`d
äÉ°ù°SDƒªdGh òaÉæªdG ™«ªL »``a ,óéà°ùªdG
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AÉ```°```†```YC’G á`````YGQõ`````d õ```cô```e AÉ```°```û```fEÉ```H Ö```dÉ```£```j iQƒ````°````û````dG
É``«``ZÉ``eO ≈```aƒ```à```ª```dG AÉ```°```†```YCÉ```H ´ô```Ñ```à```dG ≈``````dEG ¿ƒ````Yó````j ¿ƒ````jQƒ````°````T
,áμ∏ªªdG »a ¬«∏Y ≥aGƒe CGóÑe ƒg AÉ°†YC’G á``YGQRh π≤f CGóÑe ¿CG
.¬«∏Y ±ÓN ’ ¿ƒfÉ≤dGh
á°UÉîdG äÉ«Ø°ûà°ùªdG ó``MCG ¿CG ≈``dEG ô«°ûªL øªMôdGóÑY âØdh
hCG √ó«ªéJ ºJ Ö∏£dG øμd AÉ°†YC’G áYGQR äÉ«∏ªY AGôLE’ Ö∏£H Ωó≤J
äÉ«Ø°ûà°ùªdG IóYÉ°ùªd ó©à°ùe ¢UÉîdG ´É£≤dG ¿CG »æ©j Ée ƒgh ,¢†aQ
.¿ƒfÉ≤dÉH º¡eGõàdG ™e á≤«bódG äÉ«∏ª©dG √òg »a á«eƒμëdG
á°UÉîdG äÉ«Ø°ûà°ùªdG ó``MCG ¿CG ∫’ó``dG ΩÉ°ùàHG .O âë°VhCGh
≈∏Y øμdh ,äÉMGôédG √òg AGôLE’ Ö∏£H âeó≤J øjôëÑdG »a IóFGôdG
ò«Øæàd ¿CÉ°ûdG Gòg »a áeRÓdG äÉWGôà°T’G ™°†J ¿CG áë°üdG IQGRh
.äÉMGôédG √òg
øe (3) IOÉ``ª`dG πjó©àH ¿ƒfÉb ´hô°ûe ≈∏Y ¢ù∏éªdG ≥``aGhh
,»fGôª©dG §«£îàdG ¿CÉ°ûH Ω1994 áæ°ùd (2) ºbQ ¿ƒfÉ≤H Ωƒ°SôªdG
øe Ωó≤ªdG -ádó©ªdG ¬à¨«°üH- ¿ƒfÉ≤H ìGôàb’G Aƒ°V »a ó©ªdG)
á«©«Ñ£dG áÄ«ÑdG ≈∏Y ®ÉØëdG ≈``dEG ±ó¡j …ò``dGh ,(ÜGƒ``æ`dG ¢ù∏ée
™e ,¬«aôà∏d á«∏MÉ°S äÉMÉ°ùe ô«aƒJh »dÉªédG ô¶æªdG AÉØ°VEGh
π≤ædG πFÉ°Shh ájôëÑdG áMÉ«°ù∏d á``eRÓ``dG á«àëàdG áÄ«ÑdG ô«aƒJ
.áæé∏dG á«°UƒJ ≈∏Y á≤aGƒªdG ¢ù∏éªdG Qôb å«M ,…ôëÑdG
øe (11) IOÉªdG πjó©àH ¿ƒfÉb ´hô`°ûe ¢ù∏éªdG ¢†aQ Éª«a
,π£©àdG ó°V ø«eCÉàdG ¿CÉ°ûH Ω2006 áæ°ùd (78) ºbQ ¿ƒfÉ≤H Ωƒ°SôªdG
øe Ωó≤ªdG zádó©ªdG ¬à¨«°üH{ ¿ƒfÉ≤H ìGô``à`b’G Aƒ°V »a ó©ªdG)
Ωƒ°SôªdG ΩÉμMCG ¢†©H πjó©àH ¿ƒfÉb ´hô°ûeh ,(ÜGƒædG ¢ù∏ée
ó©ªdG) ,π£©àdG ó°V ø«eCÉàdG ¿CÉ°ûH Ω2006 áæ°ùd (78) ºbQ ¿ƒfÉ≤H
.(ÜGƒædG ¢ù∏ée øe Ωó≤ªdG ¿ƒfÉ≤H ìGôàb’G Aƒ°V »a

º¡JÉ«M PÉ≤fEG ºJ øjòdG ø«jOƒ©°ùdGh ø««æjôëÑdG øe ójó©dG ∑Éægh
.ôeC’G Gòg ∫ÓN øe
≈∏Y ójDƒªdG äOó°T ,πjƒªàdG »a iôNC’G äÉ¡édG ácQÉ°ûe ∫ƒMh
áªgÉ°ùe ≈dEG ™∏£àfh ,ádhódG ≈∏Y πeÉμdÉH AÖ©dG ∑ôJ Öéj ’ ¬fCG
π°ûØdG ¢Vôe øe ¢ü∏îàf ≈àM π«ÑædG πª©dG Gòg »a ¢UÉîdG ´É£≤dG
.…ƒ∏μdG
…CGQ ´Ó£à°SG ≈dEG ¬©∏£J øY »ë«eôdG ¢ù«ªN ÜôYCG ¬ÑfÉL øe
ºd AÉ°†YC’G áYGQR ¿CG ≈dEG Éàa’ ,á«eÓ°SE’G ¿hDƒ°û∏d ≈∏YC’G ¢ù∏éªdG
»a ¢ü°üîàe õcôe AÉ°ûfEG ¿CG ≈dEG Gô«°ûe ,≈∏μdG ≈∏Y Iô°üà≤e ó©J
øe ø«jÓe IÉ«M PÉ≤fEG ≈dEG ±ó¡j π«Ñf ´ƒ°Vƒe ƒg AÉ°†YC’G áYGQR
.ô°ûÑdG
∞ØîJ ìGôàb’G Gòg ≈∏Y á≤aGƒªdG ¿EG ô«°ûªL øªMôdGóÑY ∫Ébh
òaÉædG ¿ƒfÉ≤dG ,AÉ°†YC’G π≤f ≈dEG ¿ƒLÉàëj øjòdG ≈°VôªdG Ω’BG øe
Éæ©ª°Sh ,òØæj ºd ∞°SCÓd øμdh GóL Ωó≤àe ¿ƒfÉb ƒg øjôëÑdG »a
øe áæ°S 20 ó©H ájò«ØæàdG áëFÓdG Qó°üJ ±ƒ°S áë°üdG IQGRh ¿CG
.√QGó°UEG
º¡H áfÉ©à°S’G ºàjh ¿hOƒLƒe ø««æjôëÑdG AÉÑWC’G ¿CG ±É°VCGh
∞«Øîàd ø«æWGƒªdG ø«H ´ôÑàdG áaÉ≤K AÉ°SQEG Éæ«∏Yh ,øjôëÑdG êQÉN
.≈∏μdG π°ùZ õcGôe ≈∏Y ∞ØîJ á≤aGƒªdG ,≈°VôªdG IÉfÉ©e
»a á«Yô°T äÉ«dÉμ°TEG OƒLh øe »LÉëdG OGDƒ`a QòM ¬ÑfÉL øe
,,∂dP õ«éj ´ô°ûdG πg ÓFÉ°ùàe ,…ôjô°ùdG hCG »ZÉeódG äƒªdG ádCÉ°ùe
.´hô°ûªdG Gòg »a á«eÓ°SE’G ¿hDƒ°û∏d ≈∏YC’G ¢ù∏éªdG …CGQ òNoCG πg
ÜGƒædGh iQƒ°ûdG »°ù∏ée ¿hDƒ°T ôjRh ø«æ«YƒÑdG ºfÉZ ócCGh

»a ∫ÉéªdG íàa »a É¶ØëJ …óÑJ ób á«ªdÉ©dG äÉª¶æªdG øμd ,É°†jCG
øe IOÉØà°S’G á«fÉμeEG ™e ,ø«fGƒ≤dG É¡YÉÑJG øe ócCÉàdG ¿hO øe ¬àjGóH
.πÑ≤à°ùªdG »a á°UÉîdG äÉ«Ø°ûà°ùªdG
ÉJƒe »ZÉeódG äƒªdG QÉÑàYG á«ªgCG ≈∏Y ìGôàb’G ƒeó≤e Oó°Th
óLƒj ’ å«M ,â«ªdG AÉ°†YCÉH ´ôÑàdG ™«é°ûJ ¬dÓN øe øμªj É«©«ÑW
.¿CÉ°ûdG Gòg »a »Yô°T ≥FÉY
´hô°ûªdG Gòg ¿CG ìGôàb’G »eó≤e óMCG ∫’ódG ΩÉ°ùàHG .O äócCGh
IóFGQ âfÉc øjôëÑdG ¿CG ≈∏Y IOó°ûe ,RÉ«àeÉH »æWh ´hô°ûe ƒg
≈dEG Iô«°ûe ,»°VÉªdG ¿ô≤dG øe äÉ«æ«©°ùàdG ∫ÓN ∫ÉéªdG Gòg »a
Gòg »a »dÉªdG πjƒªàdG øe áeƒμëdG »æãà°ùj ’ ¿ƒfÉ≤H ìGôàb’G ¿CG
ìôW ™e á°UÉNh ,¬∏jƒªàd iôNCG äÉ¡L áaÉ°VEG ™e øμdh ,´hô°ûªdG
.»ZÉeódG äƒªdÉH ≥∏©àj Éeh AÉ°†YC’G áYGQR ¿ƒfÉb πjó©J
πLCG øe óæ¡dG ≈dEG ¿ƒÑgòj ø««æjôëÑdG øe øjô«ãc ¿CG âaÉ°VCGh
øjôëÑdG áμ∏ªe ¿CG ≈``dEG Iô«°ûe ,AÉ°†YC’G á``YGQR äÉMGôL AGô``LEG
√òg AGô``LE’ º¡∏gDƒJ »àdG äGQó≤dG ¿ƒμ∏àªj ¿ƒ«æjôëH AÉÑWCG É¡H
.êQÉîdG »a É¡fhôéjh ,äÉMGôédG
á«YƒJ Öéj ø«fGƒ≤dG ™°Vh πÑb ¬fCG ójDƒªdG ≈æe äócCG ÉgQhóHh
¿CG ≈dEG Iô«°ûe ,IÉaƒdG ó©H á°UÉNh ,AÉ°†YC’ÉH ´ôÑàdG á«ªgCÉH ¢SÉædG
Gƒ©bh ¢üî°T ø«jÓe 4 ∑Éæg á≤«≤°ûdG ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áμ∏ªªdG »a
10 ò≤æj ´ôÑàªdG ¢üî°ûdG ¿CG ≈dEG áàa’ ,AÉ°†YC’ÉH ´ôÑàdG äQÉc ≈∏Y
.¢UÉî°TCG
,ájOƒ©°ùdÉH ∫ÉéªdG Gòg »a π°UÉëdG Qƒ£àdG ≈dEG ójDƒªdG äQÉ°TCGh
,¬∏gCG á≤aGƒªH ¬FÉ°†YCG π≤f ºàj É«ZÉeO ≈aƒàe ¢üî°T πc ¿EG PEG

ó«ª◊GóÑY óªMCG :Öàc
áæWÓ°ùdG ÒeC’GóÑY - ôjƒ°üJ
AÉ°ûfE’ ¿ƒfÉ≤H ÉMGôàbG ¢ùeCG áeƒμëdG ≈dEG iQƒ°ûdG ¢ù∏ée ™aQ
Ék `eÉ¡°SEG º¡°ù«d ,ájô°ûÑdG AÉ°†YC’G áYQGõd ¢ü°üîàe »ÑW õcôe
,áæeBG á«ë°U ±hôX »a á«Ñ£dG ájÉYôdGh áédÉ©ªdG AGôLEG »a Gkô«Ñc
≈∏Y á«ë°üdG ájÉYôdGh êÓ©dG ∞«dÉμJ ó«MƒJh ¢†ØN »a º¡°ùj Éªc
»a ájô°ûÑdG AÉ°†YC’G π≤fh áYGQR ™«é°ûJ ∫ÓN øe OGôaC’Gh ádhódG
»YƒdG ô°ûf »a º¡°ùjh ,êQÉîdG »a É¡FGôLEG øe ’k óH øjôëÑdG áμ∏ªe
OGôaC’G ™é°ûjh ,AÉ°†YC’G á``YGQRh π≤f äÉ«∏ªY á«ªgCÉH »©ªàéªdG
.øjôNB’G IÉ«M ≈∏Y ®ÉØë∏d É¡H ´ôÑàdG ≈∏Y
ídÉ°üdG ídÉ°U øH »∏Y É¡°SCGôJ »àdG á°ù∏édG ∫ÓN AÉ°†YC’G ócCGh
AÉ°†YC’G á``YGQõ``d ¢ü°üîàe õcôe AÉ°ûfEG á«ªgCG ¢ù∏éªdG ¢ù«FQ
¿CG á°UÉNh ,∫ÉéªdG Gò``g »a øjôëÑdG IOÉ``jQ IOÉ©à°S’ ájô°ûÑdG
á``YGQR äÉ«∏ªY …ôéJ è«∏îdG á≤£æe »a á``dhO ∫hCG âfÉc áμ∏ªªdG
.AÉ°†YC’G
Gòg »a »Hô©dG è«∏îdG ∫hO ™e ¿hÉ©àdG á«ªgCG ≈``dEG GhQÉ``°`TCGh
õcGôªdG óMCG º°†J »àdG ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áμ∏ªªdG á°UÉNh ,∫ÉéªdG
±’BG iôLCG …òdGh ,á≤£æªdG iƒà°ùe ≈∏Y AÉ°†YC’G áYGQR »a áª¡ªdG
.≈∏μdG π≤f äÉ«∏ªY
áYGQR »a á°UÉîdG äÉ«Ø°ûà°ùªdG ΩÉeCG ∫ÉéªdG íàa øe GhQòMh
äÉ«Ø°ûà°ùªdG ¿CG ≈dEG øjô«°ûe ,AÉ°†YC’G IQÉéJ øe á«°ûN AÉ°†YC’G
áÑbGôe á°UÉîdG äÉ«Ø°ûà°ùªdG ∂dòch ,áeƒμëdG πÑb øe áÑbGôe áeÉ©dG

ø«LÉàëª∏d ¬dÉ°üjEG ≈∏Y πª©dGh ΩÉ©£dG QGógEG IôgÉX ≈∏Y AÉ°†≤∏d

º``YÉ``£``ª``dG ΩGõ```````dEG :zÜGƒ`````æ`````dG á``«``dÉ``e ¢```ù```«```FQ{
á```ª```©```æ```dG ß````Ø````M á```«```©```ª```L ™`````e ó```bÉ```©```à```dÉ```H
»YÉªàL’G øeÉ°†àdG ≥«≤ëJ É¡æ«H
á«©ªàéªdG ácGô°ûdG QhO π«©ØJh
»fóªdG ™ªàéªdG äÉ``°`ù`°`SDƒ`e ø``«`H
≈∏Y É``¡`H •ƒ``æ` ª` dG É``gQhó``H ΩÉ``«`≤`∏`d
,áØØ©àªdG ô``°`SC’G √ÉéJ ¬``Lh π``ª`cCG
π°UGƒàdG Qƒ°ùL óe »a áªgÉ°ùªdGh
øe á«æ©ªdG äÉ¡édG ø«H ≥«°ùæàdGh
áª©ædG ß``Ø`M á«©ªL ™``e ¥OÉ``æ` Ø` dG
QÉÑàYÉH É``¡` JGAGô``LEG ø``e π¡°ùj ÉªH
,ø«Yƒ£àªdG øe É¡jód ø«∏eÉ©dG ¿CG
≈dEG ádÉëªdG äÉ«ªμdG øe π«∏≤àdGh
áª©WC’ÉH ≥∏©àJ »àdGh ôμ°ùY øaóe
ä’É``°` Uh ¥OÉ``æ``Ø``dG ø`` e á``dƒ``ë` ª` dG
áØØ©àªdG ô°SC’G IOÉØà°SGh ,ìGô``aC’G
.áëdÉ°üdG áª©WC’G øe

É¡≤«≤ëJ ¿É``ª`°`Vh É¡æe Iƒ``Lô``ª` dG
ΩÉ©£dG ≈∏Y á¶aÉëªdG π«Ñ°S »``a
.ø«LÉàëªdG ≈dEG ¬dÉ°üjEGh
OóY ≈``dEG ô¶ædÉH ¬``fCG ±É``°` VCGh
ºéM âdhÉæJ »àdG äÉ«FÉ°üM’G øe
»àdGh øjôëÑdG »``a ΩÉ©£∏d Qó``¡`dG
QÉæjO ¿ƒ«∏e 94``dG áHGôb ≈dEG ô«°ûJ
∫ƒ∏ëdG OÉéjG IQhô°V ócDƒj Ékjƒæ°S
áª©WC’G ∂∏J πjƒëJh ,¬Øbƒd á∏LÉ©dG
É¡æe á«≤«≤M IOÉØà°SG ≈``dEG IQó¡ªdG
≥ah É¡«dG ô°SC’G ¢†©H áLÉM πX »a
πª©J áàHÉKh áë°VGh á«ë°U •hô°T
.É¡æe ≈∏ãªdG IOÉØà°S’G ≈∏Y
≈∏Y áÑZôH ìôà≤ªdG óªàYG óbh
øe »àdGh ¢ù°SC’Gh ÇOÉÑªdG øe OóY

ÉgQhóH É¡eÉ«≤d á°üàîªdG äÉ¡édG
ô°SC’G ≈∏Y ¬©jRƒàH ΩRÓdG πªY »a
.ø«LÉàëªdGh áØØ©àªdG
áμ∏ªªdG á``Hô``é`J ¿CG í``°``VhCGh
â``eõ``dCG »``à`dGh ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG
á``jó``∏`Ñ`dG ¿hDƒ` °` û` dG IQGRh É``¡` dÓ``N
»a äÉ`` `fÉ`` `eC’G ™``«` ª` L{ á`` jhô`` ≤` `dGh
ΩGõ``dEÉ``H á``μ`∏`ª`ª`dG ≥``WÉ``æ` e ∞``∏`à`î`e
ìGô``aC’G äÉ``YÉ``bh Qƒ°übh ºYÉ£ªdG
áª©ædG ßØM äÉ«©ªL ™e óbÉ©àdÉH
¿É``ª`°`Vh á``ª`©`æ`dG ¢``†`FÉ``a áédÉ©ªd
ΩÉ©£dG QGógEG ≈∏Y AÉ°†≤dGh É¡¶ØM
áë°U Rõ©jh É¡àeGóà°SG ≥≤ëj ÉªH
,zá«aGôàMGh á«ª∏Y á≤jô£H áÄ«ÑdG
±Gó`` g’G ≈∏Y πeÉ°T πμ°ûH πª©j

ìÉÑ°U ó`` ª` `MCG{ ÜGƒ`` æ` `dG Ωó``≤` J
ºã∏ch ô``«`eC’Gó``Ñ`Y Ö``æ`jRh Ωƒ∏°ùdG
óªMh ôeÉ©dG óªëe óªMCGh »μjÉëdG
¿CÉ°ûH áÑZôH ìGô``à`bÉ``H z»égƒμdG
á«©ªL ™e óbÉ©àdÉH ºYÉ£ªdG ΩGõ``dEG
.áª©ædG ßØM
Ωƒ∏°ùdG ó``ª` MCG Ö``FÉ``æ` dG ∫É```bh
ájOÉ°üàb’Gh á«dÉªdG áæé∏dG ¢ù«FQ
…ò``dG •É°ûædG ¿G ÜGƒ``æ`dG ¢ù∏éªH
»a áª©ædG ß``Ø`M á«©ªL ¬``H Ωƒ``≤`J
ô«Z ájô«îdG É¡JGQOÉÑªHh øjôëÑdG
¢†FÉa ™ªL ±ó¡à°ùJ »àdG á«ëHôdG
áfhÉ©àªdG äÉ¡édG ¢†©H øe ΩÉ©£dG
πc ≥ëà°ùj GOƒ``¡`é`e ôÑà©j É¡©e
¿hÉ©J Ö∏£àj Éªc AÉæãdGh ôjó≤àdG

zá«≤WÉæªdG{ QÉ«©e ó≤àæJ ¿Éμ°SE’G ¿CÉ°ûH á«fÉªdôÑdG ≥«≤ëàdG áæéd
ó``bh ,∫OÉ`` `Y ô``«`Z á``«`fÉ``μ`°`S’G äGó``Mƒ``dG ™``jRƒ``J
,á«fÉμ°S’G äÉÑ∏£dG ø«H Iƒéa OƒLh »a ÖÑ°ùJ
.ø«æWGƒªdG øe AõL ø«H ¿É≤àMGh
AÉæãà°SG øe É¡HGô¨à°SG ô«eC’GóÑY äó``HCGh
¢†©H ø``e á``ª`jó``≤`dG äÉ``Ñ`∏`£`dG ÜÉ``ë` °` UCG ¢†©H
»a º``gOƒ``Lh º``ZQ É¡©jRƒJ º``J »àdG ™jQÉ°ûªdG
¿Éμ°SE’G IQGRh á«YGO ,ø«æ°ùdG äGô°û©d á≤£æªdG
á∏μ°ûªdG á∏ë∏ëd É¡∏ªY äÉ``«` dBG í«°VƒJ ≈`` dEG
.á«fÉμ°S’G
É¡FÉ°†YCG ™«ªL ≥aGƒàHh áæé∏dG ¿CG äócCGh
¢üîJ »àdG π«°UÉØàdG áaÉc á©HÉàe »a ≈fGƒàJ ød
Qhód É≤k «≤ëJ ∂dPh ,á«fÉμ°S’G äGóMƒdG ™jRƒJ
ºgCG ióMG »a É°Uƒ°üNh
»HÉbôdG ÜGƒædG ¢ù∏ée
k
»gh ô°TÉÑe πμ°ûH ø«æWGƒªdG ¢ùªJ »àdG ÉjÉ°†≤dG
.¿Éμ°SE’G á«°†b

.2007 ΩÉ©dG ≈àM ≥WÉæªdG ¢†©H äÉÑ∏W
á«≤WÉæªdG QÉ«©e êÉ¡àfG ¿CG áæé∏dG äôcP Éªc
»àdG äÉÑ∏£dG ∞«æ°üJ π``FÉ``°`Sh ø``e Égô«Z hCG
ô«Z É¡fC’ É¡∏°ûa âàÑKCG á«eóbC’G ≈∏Y óæà°ùJ ’
.ø«æWGƒªdG ø«H IGhÉ°ùªdG ≥≤ëJ ’h áØ°üæe
IójóY ihÉμ°T Gƒ≤∏J ób áæé∏dG AÉ°†YCG ¿Éch
ΩÉY ≈dEG Oƒ©J äÉÑ∏W ∑Éæg ¿CÉH GhOÉaCG ø«æWGƒe øe
Oƒ©J áªjób äÉÑ∏W ∑Éæg Éªæ«H ,É¡à«Ñ∏J ºJ 2007
,QÉ¶àf’G ºFGƒb ≈∏Y â``dGRÉ``e äÉ«æ«©°ùàdG ≈``dEG
áæ«μ°S IóMh ±’BG 5 `dG ™jRƒJ á«Ø∏N ≈∏Y ∂dPh
¿Éª∏°S ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ôeC’ Gò«ØæJ
≈∏YC’G óFÉ≤dG ÖFÉf ó¡©dG »dh áØ«∏N ∫BG óªM øH
.AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«Fôd ∫hC’G ÖFÉædG
ô«eC’GóÑY Ö``æ`jR ÖFÉædG â``dÉ``b É¡ÑfÉL ø``e
»a zá«≤WÉæªdG{ CGóÑe OÉªàYG ¿EG áæé∏dG á°ù«FQ

¿CÉ°ûH á«fÉªdôÑdG ≥«≤ëàdG áæéd äQó°UCG
áØ∏ch á«fÉμ°SE’G äÉÑ∏£∏d ™jRƒàdG ô«jÉ©e ádGóY
á«æØdG •hô°ûdG IÉYGôeh á«fÉμ°SE’G äGóMƒdG AÉæH
ÜGƒædG ¢ù∏éªH á«fÉμ°SE’G äGóMƒdG º«ª°üJ »a
IQGRh OÉªàY’ ΩÉàdG É¡°†aQ ≈∏Y ¬«a äOó°T ÉkfÉ«H
äGóMƒdG ™jRƒJ »a zá«≤WÉæªdG{ CGóÑe ¿Éμ°SE’G
’ CGóÑªdG Gòg OÉªàYG ¿CG áæé∏dG Ik ócDƒe ,á«fÉμ°S’G
.ádGó©dG ≥≤ëj
¿Éμ°SE’G IQGRh É¡fÉ«H »a áæé∏dG âÑdÉWh
äGóMƒ∏d É¡©jRƒJ »a á«aÉØ°ûdG êÉ¡àfG IQhô°†H
.§≤a á«eóbC’G QÉ«©e OÉªàYGh á«fÉμ°SE’G
Ióàªe áªjób äÉÑ∏W ∑Éæg ¿CG ≈dEG äQÉ°TCGh
äÓjƒdG ¿ƒfÉ©j É¡HÉë°UCG ∫GRÉe äÉ«æ«©°ùàdG øe
≈∏Y Ióæà°ùªdGh Év«dÉM á©ÑàªdG ô«jÉ©ªdG ÖÑ°ùH
á«Ñ∏J âªJ πHÉ≤ªdÉHh ,™jRƒàdG »a á«≤WÉæªdG

ΩÉ©dG Gòg èëdG º°Sƒe äÉÑ«JôJ ájOƒ©°ùdG »a åëÑj èëdG áã©H ó``ah

π``«``gCÉ` à``dG è```eGô```H ò``«``Ø``æ``J å``ë``Ñ``j á``«``dÉ``ª``°``û``dG ß``aÉ``ë``e
á``∏jóÑdG äÉ``Hƒ≤©dG ¿ƒ``fÉb ≥```«Ñ£J QÉ```WEG »````a Ö``jQóàdGh
øe èeGôÑdG √òg ¬æª°†àJ Éeh (™eÉ°S) áeÉ©dG á©ØæªdG
ô«jÉ©ªdG ≈∏YCG ™e ≥aGƒàJ äÉ«é¡æeh á«ª∏Y ™«°VGƒe
»ª∏©dG π«gCÉàdGh »æ¡ªdG ÖjQóàdG ∫Éée »a á«dhódG
ájô¶f ÖfGƒL øe ¬∏ª°ûJ Éeh á«ÑjQóàdG èeGôÑdG »a
á«°ù«FQ ±Gó`` gCG ≥«≤ëJ »``a º¡°ùJ å«ëH á«∏ªYh
áHƒ≤©dG QÉKBG ∫ƒ°Uh ™æeh ,º¡«∏Y ΩƒμëªdG ìÓ°UEÉH
Ωƒ∏©dÉH ºgójhõJh ,á«æ¡ªdGh á«°üî°ûdG º¡JÉ«M ≈dEG
,™bGƒdG ¢VQCG ≈∏Y É¡àªLôJh ,IójóédG äGôÑîdGh
.É¡«a ´ƒbƒdGh áªjôédG ≈dEG IOƒ©dG ΩóY ¿Éª°Vh

»a Ék «HÉéjEG ¢ùμ©æjh ,á¶aÉëªdG ™ªàée ≈∏Y ™ØædÉH
πª©dGh ,áæWGƒªdG Rõ©jh ,ø«eƒμëªdG ∑ƒ∏°S ô««¨J
AÉ°ûfEG »a ø«eƒμëªdG øe IOÉØà°S’G §HQh »Yƒ£àdG
º``gó``jhõ``Jh ,á«dÉª°ûdG á¶aÉëªdÉH ´ƒ£à∏d …OÉ``f
ø«fÉæa ±Gô°TEÉH äÉjQGóL ò«Øæàd áeRÓdG äGQÉ¡ªdÉH
.á¶aÉëªdG øe ø««∏«μ°ûJ
øe ájÉbƒdG IQGOEG ôjóe ¢Vô©à°SG ,¬à¡L øe
ø«eƒμëªdG π``«` gCÉ` J è``eÉ``fô``H ±Gó`` ` gCG ,á``ª` jô``é` dG
∫ÉªYCG »YÉ°S èeÉfôHh (ΩÉªJ) ™ªàéªdÉH º¡LÉeOEGh

ø«°ùëdGóÑY ï«°ûdG ø``H »∏Y ó«°ùdG πÑ≤à°SG
»∏Y ó«°ùdG ,á«dÉª°ûdG á¶aÉëªdG ßaÉëe QƒØ°ü©dG
ôjóe ,áªjôédG øe ájÉbƒdG IQGOEG ôjóe »æ«eCG óªMCG
åëH ºJ å«M ,¿ÉeOE’Gh ∞æ©dG áëaÉμªd Ék ©e èeÉfôH
»a ÖjQóàdGh π«gCÉàdG èeGôH ò«ØæJ á«dBG á°ûbÉæeh
.á∏jóÑdG ô«HGóàdGh äÉHƒ≤©dG ¿ƒfÉb ≥«Ñ£J QÉWEG
≈∏Y πª©dG á«ªgCG ßaÉëªdG ócCG ,AÉ≤∏dG ∫ÓNh
IOÉØà°S’Gh ,á¶aÉëªdG »a èeGôÑdG √òg πãe ò«ØæJ
Oƒ©j Éªd áeÉ©dG øcÉeC’Gh ≥FGóëdG ôjƒ£J »a É¡æe

∂``dPh ,è``ë` dG äÉã©Ñd á«≤«°ùæàdG
äÉ``Ñ` «` Jô``à` dG º`` ` `gCG ¢``VGô``©``à``°``S’
IQGRh É¡à©°Vh »``à` dG §``£` î` dGh
∫ÉÑ≤à°S’ Gk ó«¡ªJ ájOƒ©°ùdG èëdG
áμ∏ªe øe ø«eOÉ≤dG øªMôdG ±ƒ«°V
.øjôëÑdG
¿CG ≈`` ` `dEG ¿É`` £` `≤` `dG QÉ`` ` °` ` `TCGh
á°ûbÉæe øª°†àà°S äÉ``YÉ``ª` à` L’G
»àdG äÉ«Ñ∏°ùdGh äÉbƒ©ªdG ™«ªL
»a êÉ``é` ë` dGh äÓ``ª`ë`dG â``¡` LGh
¿CG Ék ë°Vƒe ,»°VÉªdG ΩÉ©dG º°Sƒe
πc π«dòJ áã©ÑdG ±Gó`` gCG º``gCG ø``e
ø«°ùëàd »``©` °` ù` dGh äÉ``Hƒ``©` °` ü` dG
áeó≤ªdG äÉeóîdG iƒà°ùeh á«Yƒf
ø«eOÉ≤dG ΩGôëdG ¬∏dG â«H êÉéëd
Ék ©«ªL øëæa ,øjôëÑdG áμ∏ªe øe
º¡JGAGôLEG áeÓ°S øY ¿ƒdhDƒ°ùe
º``¡``à``MGQh º``¡` à` ë` °` Uh º`` ¡` `æ` `eCGh
≈∏Y º¡μ°ùf AGOCG ø``e º¡æ«μªJh
.≈dÉ©J ¬∏dG ≈dEG ÉHô≤J πªcC’G ¬LƒdG

.¿É£≤dG ¿ÉfóY ï«°ûdG |
ø``«` eC’G Iô``ª` ©` dGh è``ë` dG ¿hDƒ` `°` `T
,èë∏d øjôëÑdG áμ∏ªe áã©Ñd ΩÉ©dG
ô`` jRh Iƒ`` Yó`` d ák ` HÉ``é` à` °` SG »`` JCÉ` `J
óªëe Qƒ``à` có``dG …Oƒ``©`°`ù`dG è``ë`dG
äÉYÉªàL’G Qƒ°†ëd øàæH ídÉ°U

äÉeóîdG ô«aƒàH á«æ©ªdG á¡édG
,ô``YÉ``°`û`ª`dG »``a êÉ``é`ë`∏`d á``eRÓ``dG
»æ©ªdG ó``Mƒ``ª`dG AÓ``cƒ``dG Öàμeh
â«H êÉéM ™«ªéd ¬JÉeóN ºjó≤àH
êQÉ``N ø``e ø``«`eOÉ``≤`dG ΩGô``ë` dG ¬``∏`dG
øY á``jOƒ``©`°`ù`dG á``«`Hô``©`dG áμ∏ªªdG
ájôëÑdGh ájƒédG òaÉæªdG ≥jôW
á«æ©ªdGh πé°S ácô°Th ,ájôÑdGh
π«é°ùàd »``fhô``à` μ` dE’G QÉ``°`ù`ª`dÉ``H
.ΩGôëdG ¬∏dG â«H êÉéM
ó``ah IQÉ`` jR ¿EG ¿É``£`≤`dG ∫É`` bh
¿ƒ``μ`ª`dGh ø``jô``ë`Ñ`dG áμ∏ªe á``ã`©`H
¿É£≤dG ô``gÉ``W óªëe Qƒ``à`có``dG ø``e
¿hDƒ°û∏d óYÉ°ùªdG IQGRƒ`` dG π«ch
,áã©ÑdG ¢``ù`«`FQ Ö``FÉ``f á``«` eÓ``°` SE’G
ôjóe ø°ùM óªëe ó``dÉ``N ó«°ùdGh
á«dÉªdGh ájô°ûÑdG OQGƒ``ª` dG IQGOEG
OQGƒª∏d áã©ÑdG ¢ù«FQ ÖFÉf óYÉ°ùe
ó«°ùdGh ,ájQGOE’G äÉeóîdGh á«dÉªdG
º°ùb ¢ù«FQ Oƒ``dÉ``ª`dG º°SÉL ó``dÉ``N

ó``ah ø``«` æ` K’G Ωƒ``«``dG ¬``Lƒ``à` j
á°SÉFôH èë∏d øjôëÑdG áμ∏ªe áã©H
¿É£≤dG ¬∏dGóÑY øH ¿ÉfóY ï«°ûdG
èë∏d øjôëÑdG áμ∏ªe áã©H ¢ù«FQ
ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áμ∏ªªdG ≈`` dEG
…òdG …ƒæ°ùdG ´ÉªàL’G Qƒ°†ëd
ø``«`dhDƒ`°`ù`ª`dG ø``e π``c ø``«`H ™``ª`é`j
ájOƒ©°ùdG Iôª©dGh èëdG IQGRƒ``H
.ΩGôëdG ¬∏dG â«H êÉéM äÉã©Hh
ôjRh ÖFÉf ¿É£≤dG »≤à∏«°Sh
¿CÉ°ûH åMÉÑà∏d …Oƒ``©`°`ù`dG è``ë`dG
äÉÑ∏£àe ≈∏Y ´ÓW’Gh èëdG º°Sƒe
,ΩÉ©dG Gò¡d IQGRƒ``dG äGOGó©à°SGh
¢ùdÉée AÉ°SDhQ óaƒdG »≤à∏«°S Éªc
äGP á«eóîdG äÉ°ù°SDƒªdG äGQGOEG
≈∏Y ∫ƒ``°` ü` ë` dG ¢``Vô``¨` H á``bÓ``©` dG
áμ∏ªe êÉéM áMGôd äÉeóîdG π°†aCG
äÉ°ù°SDƒªdG º``gCG ø``eh ,øjôëÑdG
á°ù°SDƒe ó``aƒ``dG É¡«≤à∏«°S »``à` dG
»gh ,É«°SBG ÜƒæL êÉéM »aƒ£e
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ال�سفري البحريني يف ّ
«بكني» :املطارات مفتوحة وباإمكان الطلبة املغادرة

م�سدر يف «اخلارجية» لـ«الأيام» :نتدار�س اإجالء الرعايا البحرينيني من ال�سني
متام اأبو�سايف:
قال م�سدر م�سوؤول بوزارة اخلارجية
لـ«الأيام» اأم�س« ،اإن الوزارة تتدار�س اإجالء
الرعايا البحرينيني من ال�سني ،وذلك يف �سوء
التطورات ال�سريعة املتعلقة بانت�سار فريو�س
كرونا».
وقال امل�سدر« :يف ظل انت�سار فريو�س
كورونا يف مناطق متفرقة من ال�سني ،وت�سارع
التطورات حيال �سرعة انت�ساره؛ فاإن الوزارة
حاليًا تتدار�س خطة اإجالء الرعايا البحرينيني
من جمهورية ال�سني ال�سعبية ،والذي يرتاوح
عددهم بني  700اإىل  800معظهم من الطلبة».
من جانبه ،اأكّد �سفري اململكة لدى العا�سمة

ال�سينية (بكني) اأنور العبداهلل لـ(الأيام) �سباح
اأم�س ،اأن ال�سفارة تلقت ات�سالت من عدة طلبة
بحرينيني يرغبون يف العودة اإىل البحرين،
وقد مت توجيههم ملغادرة ال�سني حيث اأن
املطارات لي�ست مغلقة وميكنهم املغادرة.
ويف ذات الوقت ،قال ال�سفري لـ(الأيام)
اإنه مل يتلقّ حتى الآن تعليمات لإجالء رعايا
البحرين من ال�سني .ولفت ال�سفري اإىل ان
الطلبة لي�سوا مقيمني يف مدينة (ووهان) التي
تعترب اأكرث منطقة انت�سر فيها املر�س.
واأكد ال�سفري العبداهلل انه ل يوجد بني
الطلبة من يعاين من اأعرا�س املر�س اأو طلب
م�ساعدة من قبل �سفارته.
وقال ال�سفري العبداهلل «تلقينا ات�سالت

عديدة من طلبة بحرينيني ،معظمهم يرغبون
بالعودة اىل البحرين ،وميكنهم املغادرة اىل
البحرين ،او اىل اي دولة قريبة من ال�سني،
حيث ان املطارات مفتوحة».
ويقدر عدد البحرينيني املتواجدين يف
ال�سني بنحو  700اىل  800بحريني معظمهم
من الطلبة ،ا ّإل اأن عدًدا كبريًا منهم يتواجد حاليًا
يف البحرين ب�سبب اإجازة منت�سف ال�سنة.
وكانت اخلارجية البحرينية قد دعت
رعايا البحرين للتقيد بالتعليمات التي
ا�سدرتها ال�سلطات ال�سينية ،وجتنب ال�سفر
الداخلي للمناطق التي ينت�سر فيها املر�س،
وكذلك املناطق املزدحمة؛ و�سرورة ارتداء
الأقنعة الطبية الواقية.

طلبة لـ«الأيام» :نعي�س حالة رعب ول ن�ستطيع الرجوع للبحرين ّ
لتوقف املوا�سالت

ال�سفارة البحرينية تطالب اجلامعات ال�سينية بوقف قيد الطلبة
خديجة العرادي:
اأكد عدد من الطلبة البحرينيني الدار�سني
يف ال�سني اأن �سفارة مملكة البحرين -
امللحقية الثقافية يف بكني اأر�سلت تعميمًا
لكل اجلامعات واأماكن تدريب الطلبة -
امل�ست�سفيات  -بتمديد اإجازة الطلبة واإيقاف
قيد الدار�سني هناك حاليًا نتيجة للو�سع
الراهن بعد تف�سي فريو�س كورونا القاتل يف
مدينة ووهان ال�سينية.
وطالبت امللحقية الثقافية البحرينية تلك
اجلهات بت�سهيل اإجراءات الطلبة الراغبني يف
العودة للبحرين.
وذكرت اإحدى الطالبات يف ت�سريح
لـ«الأيام» اأن الطلبة ات�سلوا بال�سفارة
ون�سحهم موظّ فون بالعودة اإىل البحرين
يف ظ ّل الأو�ساع احلالية ،اإل اأنّهم ما زالوا
متخوّفني ،منوّهني اإىل اأن ً
دول اأخرى اتخذت

قرارًا باإجالء رعاياها.
وقالت طالبة اأخرى يف مدينة «�سيان» باأن
عددًا كبريًا من الطلبة البحرينيني متواجدون
حاليًا يف البحرين ،واأن اجلامعة حاليًا يف
اإجازة مبنا�سبة عطلة ال�سنة القمرية اجلديدة،
واأنه ّ
مت متديد الرجوع اإىل اجلامعة حتى 17
فرباير ،واأنّ الطلبة املتواجدين متخوّفون
من البقاء يف ال�سني ،م�سري ًة اإىل اأنّه ل توجد
موا�سالت نهائيًا ،حيث مت اإغالق ووقف
جميع �سبل التنقل مبا فيها حمطات القطارات
 املرتو  -والتكا�سي ،وقالت اإحدى الطالباتالدار�سات يف جامعة «وجنو ال�سينية» «اإننا
نعي�س حالة من الرعب والذعر واخلوف
بعد تف�سي هذا الفريو�س القاتل ،خا�سة واأن
الو�سع يف ال�سني بدا اأكرث رعبًا بعد اإعالن
حالة الطوارئ ،فالطرقات خالية واملحالت
مغلقة ول توجد موا�سالت بتاتًا».
واأ�سافت «نرغب بالعودة اىل ار�س

الوطن يف اأ�سرع وقت ،وندعو امل�سوؤولني
يف القن�سلية البحرينية يف بكني لتو�سيح
الو�سع لنا ،خا�سة فيما يتعلق مب�سري
درا�ستنا ،واأن غالبيتنا حاليًا على م�سارف
التخرج».
يف ذات ال�سياق ،اأن�ساأت �سفارة مملكة
البحرين يف ال�سني قروب على تطبيق
الكرتوين ا�سمه« »We chatللتوا�سل مع
جميع الطلبة البحرينيني الدار�سني يف
خمتلف املقاطعات ال�سينية ،وذلك بغر�س
توجيههم واإبالغهم بامل�ستجدات املتعلقة
بفايرو�س «كورونا» الذي اكت�سف يف منطقة
ووهان ال�سينية وح�س َد وفيات عدة.
واأكدت ال�سفارة للطلبة اأنها تتابع عن
كثب وب�سكل م�ستمر تطورات الو�سع.
واأبلغت ال�سفارة الطلبة من خالل تعميمها
ور�سائلها يف القروب للطلبة ،اأن رجوع
الطلبة جلامعاتهم �سيتحدد لح ًقا.

موؤكدة فح�س جميع امل�ساركني مبعر�س اخلريف كاإجراء وقائي

«ال�سحة» :مل نر�سد اأية حالت ملر�س «كورونا» بالبحرين
اأكدت وزارة ال�سحة باأنه مل يتم ر�سد اأية حالت ملر�س فريو�س
الكورونا يف مملكة البحرين ،حيث مل ت�سجل امل�ست�سفيات واملراكز
ال�سحية العامة واخلا�سة اأية حالت للمر�س امل�ستجد ،واأو�سحت
الوزارة باأنها م�ستمرة يف اتخاذ كافة الإجراءات الحرتازية للوقاية من
وفادة مر�س فريو�س الكورونا امل�ستجد يف جميع املنافذ واملوؤ�س�سات
ال�سحية املختلفة ،حيث قامت الوزارة بالتعاون والتن�سيق امل�سرتك
مع اإدارة مطار البحرين الدويل بفح�س جميع امل�سافرين القادمني
اإىل مطار البحرين الدويل منذ يوم اجلمعة املا�سي؛ للتاأكد من عدم

اإ�سابتهم بالفريو�س.
واأفادت وزارة ال�سحة باأنها قامت بفح�س جميع امل�ساركني يف
معر�س اخلريف كاإجراء وقائي؛ للتاأكد من خلوهم من اأعرا�س مر�س
فريو�س الكورونا امل�ستجد.
واأو�سحت الوزارة اأنها قامت بتكثيف مراقبة الو�سع الوبائي
حول م�ستجدات فريو�س الكورونا واإعداد الإر�سادات ال�سحية لكيفية
التعامل مع احلالت امل�ستبه باإ�سابتها بالفريو�س ،والتعاون مع
خمتلف اجلهات ذات العالقة.

احل�سن يزور مطار البحرين الدويل

«اللجنة الوطنية» تعقد اجتماعا طارئا ملناق�سة «كورونا»

تفعيل املركز الوطني ملواجهة
الكوارث ورفع جاهزية الإ�سعاف الوطني
تنفيذا ً لتوجيهات وزير الداخلية
رئي�س جمل�س الدفاع املدين؛ للوقوف على
اجلاهزية العامة واتخاذ كافة الإجراءات
الوقائية واأق�سى درجات احليطة واحلذر،
مبا ي�سمن عدم انتقال فريو�س «كورونا»
امل�ستجد واملنت�سر يف بع�س مناطق ال�سني،
تراأ�س الفريق طارق بن ح�سن احل�سن
رئي�س الأمن العام رئي�س اللجنة الوطنية
ملواجهة الكوارث ،اأم�س ،اجتماعا طارئا
للجنة يف منفذ مطار البحرين الدويل ،وذلك
بح�سور اأع�ساء اللجنة ،من ممثلي الوزارات
واجلهات املعنية.
ويف م�ستهل الجتماع ،رحب رئي�س
اللجنة بالأع�ساء ،منوها اإىل اأن هذا
الجتماع ،ي�ستهدف الوقوف على جاهزية
خمتلف اجلهات املعنية واتخاذ الإجراءات
املطلوبة يف اإطار عمل اللجنة من اأجل حماية
املواطنني واملقيمني ،حيث يتم على مدار
ال�ساعة اخ�ساع كافة امل�سافرين القادمني
لعمليات امل�سح ال�سوئي للك�سف عن
الفريو�س يف حال تواجده ،وذلك باإ�سراف
فريق طبي متخ�س�س من وزارة ال�سحة.
واأ�سار رئي�س اللجنة اإىل اأن وزارة
الداخلية اتخذت عدة اإجراءات ،من بينها
تفعيل املركز الوطني ملواجهة الكوارث
ورفع اجلاهزية بالإ�سعاف الوطني ،منوها
اإىل اأهمية ت�سكيل فريق تنفيذي لتوثيق
الإجراءات املتخذة كدليل ا�سرت�سادي يف مثل
هذه احلالت ،مع التاأكد من جاهزية اخلطة
الوطنية للطواريء وال�ستعداد ملواجهة
اأي ظرف ا�ستثنائي ،خا�سة واأن لدينا
خططا م�سبقة وم�سفوفة وطنية للمخاطر
يتم مراجعتها وحتديثها وتطويرها ب�سكل
م�ستمر.
و�سدد على �سرورة تطبيق الإجراءات
الوقائية الالزمة وت�سديدها من خالل
ما ي�سمى بـ(التق�سي الوبائي) للحالت
القادمة ،واتخاذ التدابري الالزمة فور

اكت�ساف اأي حالة ،بالإ�سافة اإىل توعية
وحتذير امل�سافرين الراغبني يف الذهاب
للدول التي مت ال�ستباه بتواجد الفريو�س
فيها مع اإر�سادهم ب�سبل الوقاية.
واأعرب رئي�س اللجنة عن �سكره
وتقديره لوزارة ال�سحة واجلهات املعنية
على ر�سد ومتابعة اآخر امل�ستجدات املتعلقة
بهذا اخلطر ،من خالل التن�سيق مع منظمة
ال�سحة العاملية ودول املنطقة والعامل،
وذلك للت�سدي ملثل هذه الأمرا�س وتوفري
البيئة الالزمة للوقاية منها ،م�سددا يف
الوقت ذاته على اأنه مل يثبت حتى الآن
وجود اأي حالة م�سابة بالفريو�س اأو م�ستبه
بها يف البحرين ،ومنوها اإىل �سرورة ا�ستقاء
املعلومات من م�سادرها الر�سمية.
كما اأعرب رئي�س اللجنة عن �سكره
لوزارة املوا�سالت والت�سالت ،ممثلة
ب�سئون الطريان املدين واإدارة �سئون املوانئ
و�سركة مطار البحرين على مبادرتهم
بالتعاون مع وزارة ال�سحة يف دعم وتعزيز
اخلطط الوقائية من خالل الإجراءات املتخذة
يف املطار واملوانئ.
وخالل الجتماع ،اطلعت اللجنة
على معدلت اجلاهزية واخلطط املنفذة،
والإجراءات الحرتازية التي اتخذتها وزارة
ال�سحة للك�سف عن هذا الفريو�س حال
تواجده ومبا�سرة الإجراءات الالزمة التي
قد يتطلبها املوقف ،حيث ا�ستعر�س الدكتور
وليد املانع وكيل وزارة ال�سحة ،طرق انتقال
الفريو�س وخطورته والإجراءات الوقائية
املتخذة ومن بينها التدقيق على املنافذ ف�سال
عن التن�سيق مع اجلهات املخت�سة بدول
جمل�س التعاون يف الك�سف عن الفريو�س
والوقاية منه.
واأخذت اللجنة علما با�ستعدادات خمتلف
اجلهات واأهمية �سرعة ال�ستجابة والعمل
وفق منظومة من التعاون والتن�سيق ،مبا
ي�سهم يف مواجهة اأي متغريات اأو تداعيات.

«الرتبية» توجه لتفعيل الإدارة الذاتية باملدار�س وحركة تنقالت م�ستمرة

ازدحام ..برد ..واحرتازات وقائية يف اأول يوم من الف�سل الدرا�سي الثاين
�سارة جنيب:
عاد  128األف طالبة وطالبة يف مدار�س البحرين
احلكومية التي يبلغ عددها  202مدر�سة يوم اأم�س
«الأحد» بعد اأن افتتحت املدار�س اأبوابها ليبداأ الف�سل
الدرا�سي الثاين من العام اجلاري .2020/2019
و�سهدت �سوارع البحرين ازدحامًا مروريًا يف �ساعات
ال�سباح الأوىل ،مما اأدى لو�سول العديد من الطلبة
والطالبات بعد قرع اجلر�س املدر�سي ،والذين ا�ستيقظوا
وخرجوا من منازلهم قبل اأن ت�سرق ال�سم�س ،اإذ اأن الفا�سل
بني ال�سروق عند ال�ساعة � 6:25سباحً ا وبني اجلر�س
املدر�سي � 7:05سباحً ا اأقل من �ساعة.
وتاأثرت البحرين مبنخف�س جوي قطبي ،ت�سبب
بانخفا�س درجات احلرارة ،اإذ بلغت الفعلية  10درجات،
واملح�سو�سة  6درجات ،وهو الأمر الذي دفع اأولياء الأمور
للقلق ب�ساأن �سحة اأبنائهم وبناتهم ،يف حني ا�ستكى العديد
من الطلبة واأولياء الأمور من اأن ال�سفوف الدرا�سية ونظرًا
لتقلب حالة الطق�س خالل الأيام املا�سية كانت مليئة
بالغبار ،خا�سة تلك التي ن�سيت نوافذها مفتوحة طوال
فرتة اإجازة بني الف�سلني.
واأ�سار طلبة واأولياء اأمور اإىل اأن اإدارات بع�س املدار�س
قامت بال�ستف�سار عما اإذا كان اأحدهم اأو اأي من اأفراد
الأ�سرة قد �سافر اإىل ال�سني موؤخرًا اأو لأي من الدول التي
ظهرت فيها حالت لفايرو�س الكورونا ،ومل يتبني ما اإذا
كانت الوزارة قد وجهت لتخاذ هذا الإجراء اأم اأن الإدارات
بادرت بذلك.
وفيما يتعلق بنتائج الف�سل الدرا�سي الأول للحلقة
الأوىل من التعليم الإبتدائي ،اأعلنت بع�س املدار�س عن
درجات الطلبة والطالبات ،يف حني مت حتديد تاريخ 31
يناير اجلاري موعدًا من قبل الوزارة لتوزيع ال�سهادات،
و�سبق اأن اأعلنت الرتبية يف وقت �سابق اأنه وميكن للطلبة
من ال�سف الرابع البتدائي اإىل الثالث الثانوي الطالع على

نتائجهم من خالل البوابة التعليمية ،وميكن للطلبة من
ال�سف الثالث الإعدادي اإىل الثالث الثانوي الطالع على
نتائجهم من خالل خدمة «نتائج الطلبة الدرا�سية» على
موقع احلكومة اللكرتونية اأو من خالل تطبيق الهاتف
النقال.
وقالت م�سادر تربوية لـ«الأيام» اإنه جرت حركة
تنقالت لعدد من اأع�ساء الهيئات الإدارية والتعليمية يف
املراحل التعليمية الثالث ،كما جرى تثبيت العديد منهم
بقرارات من املوارد الب�سرية ،ومن املتوقع اأن ت�سدر حزمة
اأخرى من القرارات ذات ال�سلة خالل الأ�سبوع اجلاري.
ويف �سياق ذي �سلة ،اأ�سدرت الوكيل امل�ساعد للتعليم
العام والفني بوزارة الرتبية والتعليم لطيفة البونوظة
تعميمًا ب�ساأن تفعيل متطلبات مرحلة الإدارة الذاتية يف

املدار�س ،اأ�سارت من خالله اإىل اأنه كان من املتوقع اإتقان
املدار�س يف قيادة اأولوياتها عرب فرق التح�سني الداخلي،
وا�ستيعاب الإجراءات الهامة بناء على تقارير الزيارات
اخلارجية وف ًقا للتعميم ال�سادر م�سب ًقا بهذا ال�ساأن.
واأو�سح التعميم اأنه تاأكيدا على اأهمية دور القيادات
املدر�سية يف رفع الفعالية العامة للمدر�سة ورفع م�ستوى
قدراتها ال�ستيعابية للتغيري نحو الأف�سل ،فاإننا وزارة
الرتبية والتعليم حتر�س على توفر الأ�سا�سيات الآتية يف
دورة العمل املدر�سية؛ لتجنب اجلهد املكرر يف املتابعة يف
كل ف�سل درا�سي اأو كل دورة مراجعة.
ووجهت الرتبية لأن يتم حتديث ا�ستمارة «التقييم
الذاتي» نهاية كل ف�سل درا�سي اأي مبعدل مرتني يف العام
الدرا�سي ،مبينة اأن م�سوؤولية مدير املدر�سة «رئي�س فريق
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التح�سني» تكون لربط كافة حماور العمل يف املدر�سة
وترجمتها ح�سب املجالت املطلوبة يف ال�ستمارة ،وتطبيق
منوذج املدر�سة البحرينية املتميزة للتقييم الذاتي امل�ستمر.
وقالت الرتبية اإن هذا البند �سي�سكل حمورا ذا ثقل يف
مقيا�س اإدارة الأداء والقدرات املدير املدر�سة يف كل عام،
م�سيفة اأن تبني اأنظمة حفظ اخلطط واأدوات الر�سد
والتحليل والأدلة وال�سواهد وفق املجالت الرئي�سة لالإطار
الرابع للمراجعات اخلارجية يف كافة اأق�سام الإدارة
املدر�سية والأق�سام الأكادميية وق�سم الإ�سراف الجتماعي
والإ�سراف الإداري.
وبح�سب التعميم� ،سيتم توجيه الأق�سام الأكادميية
يف املدر�سة لتوظيف «بطاقة اجلودة» و«بطاقة املوؤ�سرات
التوظيف الأمثل؛ ل�سرعة اإعداد البيانات ،وح�سن اتخاذ
القرار جتاه التحديات التي تواجهها املدر�سة خا�سة يف
املواد الأ�سا�سية وم�ستويات الإجناز الأكادميي والتطور
ال�سخ�سي للطلبة.
ون�س التعميم على اأن يتم تدريب جميع منت�سبي
املدر�سة على تفا�سيل الإطار الرابع للمراجعات اخلارجية؛
لتمكينهم من ا�ستخدامه يف حمور الإجناز الأكادميي
والتعليم والتعلم ،بالتطابق مع منوذج املدر�سة البحرينية
املتميزة ،وموؤ�سرات الأداء يف املدر�سة.
و�سددت الرتبية على اأن تلتزم املدر�سة يف بداية كل
عام درا�سي بتحديث بيانات الطلبة ،واأولياء اأمورهم،
بحيث تكون حمدثة متاما مع بداية كل عام ،نظرا لدور
هذه البيانات يف جناح املدر�سة عند ا�ستعدادها لزيارات
املراجعة اخلارجية ،وجودة بناء اخلطط وبرامج املتابعات
يف كل جمال.
واأكدت الرتبية من خالل التعميم على اأن تدرج اإجنازات
املدر�سة يف منظومة موؤ�سرات الأداء يف املدر�سة وت�ستخرج
منه تقارير نوعية واإدارية ت�ستخدم كاأدلة لعمل املدر�سة
واإجنازات فرق العمل فيها.
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فايز« :القانون ي�صهم يف خف�ض تكاليف العالج والرعاية ال�صحية على الدولة»

ً
مقرتحا لإن�صاء مركز طبي «لنقل وزراعة الأع�صاء الب�صرية»
«ال�صورى» ميرر
احلداد :ملاذا ا�صتثنى املقرتح احلكومة من امل�صاهمة بامل�صروع؟
ت�شاءل ال�شوريّ اأحمد احلداد ،وقال بالن�شبة
للم�شاهمات املالية والتي �شتكون من التربعات ،وملاذا
ا�شتثنى القرتاح م�شاهمة احلكومة يف هذا املقرتح،
وهل البحرين بحاجة ملثل هذا النوع من املراكز
خ�شو�شا ،مت�شائالً هل العمليات ال�شابقة اأجريت على
ً
يد اطباء بحرينيني اأم اأطباء من اخلارج؟

الدلل :قانون املوت الدماغي �صيطرح هذا الدور
�ملعاودة� :أعلن من هذ� �ملجل�س �أنني �ضوف �أتربع باأع�ضائي

رئي�س �ملجل�س علي �ل�ضالح

�ضماء عبد�جلليل:
�أو�ضت جلنة �خلدمات مبجل�س �ل�ضورى بجو�ز �لنظر يف �ملقرتح ب�ضاأن �إن�ضاء مركز طبي متخ�ض�س للقيام
بعمليات ��ضتئ�ضال ونقل وزرع �لأع�ضاء �لب�ضرية يكون متويله من �لهبات و�لتربعات وم�ضاهمات �ملر�ضى �لقادرين
غري �لبحرينيني ،بالإ�ضافة �إىل �لعتماد�ت �لتي تخ�ض�ضها �لدولة ،ويهدف �لقرت�ح بقانون �إىل حماية �لأ�ضخا�س
�لذين تنقل منهم �أو �إليهم �لأع�ضاء ،ومنع �لجتار يف �لب�ضر بت�ضديد �لعقوبة على خمالفة �أحكام �لقانون.
واأكدت مقررة جلنة اخلدمات ال�شورية
هالة رمزي اأن وجود مركز طبي متخ�ش�ص
لإجراء عمليات ا�شتئ�شال ونقل وزراعة
الأع�شاء ،من �شاأنه اأن ي�شهم اإ�شهامـًا كبريًا
يف اإجراء املعاجلة والرعاية الطبية يف
ظروف �شحية اآمنة ،ما ي�شاهم يف احلد
من اآثارها اجلانبية وما يرافقها من خماطر
انتقال لبع�ص الأمرا�ص ،ويوؤدي بالنتيجة
اإىل اإنقاذ حياة العديد من املر�شى وتقليل
ن�شبة الوفيات.
واأ�شارت اىل اأن القرتاح بقانون ي�شاهم
يف خف�ص وتوحيد تكاليف العالج والرعاية
ال�شحية على الدولة والأفراد من خالل
ت�شجيع زراعة ونقل الأع�شاء الب�شرية يف
مملكة البحرين بدلً من اإجرائها يف اخلارج،
ف�شالً عن توفري الغطاء القانوين لإجرائها
يف اأجواء �شحية منا�شبة ،كما �شي�شهم يف
ن�شر الوعي املجتمعي باأهمية عمليات نقل
وزراعة الأع�شاء ،وي�شجع الأفراد على

هالة رمزي فايز

التربع بها للحفاظ على حياة الآخرين،
ويعزز الرتاحم والرتابط والتعاطف بني
اأفراد املجتمع.
وذكرت رمزي اأن القرتاح بقانون
يراعي ما قد ترتتب على اإن�شاء هذا املركز من

جم�صري :البحرين لديها قانون لزراعة الأع�صاء ونطالب بتفعيله
قال ال�شوري عبدالرحمن جم�شري «لدينا قانون
زراعة الأع�شاء يف البحرين منذ الت�شعينات ،ولكن
القانون غري مفعل؛ لذلك نريد تفعيل قانون زراعة
الأع�شاء واإر�شاء ثقافة التربع لدى املواطنني؛ لأنه يف
�شالح املري�ص ومبوافقتنا على هذا القانون �شوف
نخفف على مراكز الغ�شيل الكلوي ،واحلكومة لن
تتحمل الكثري من الأعباء باإن�شاء هذا املركز».

املوؤيد :اأقرتح اأن يوقع الأ�صخا�ض على بطاقة للتربع باأع�صائهم
اأكدت ال�شوريّة منى املوؤيد اأن توقيع الأ�شخا�ص
على بطاقة التربع باأع�شائهم اذا توفوا دماغيًا ي�شاهم
يف اإنقاذ ما يقارب ع�شرة اأ�شخا�ص ،وهذا الأمر معمول
به يف اململكة العربية ال�شعودية ،كما نتمنى من القطاع
اخلا�ص اأن ي�شاهم يف هذا امل�شروع ،فقد عانينا من
مر�ص الف�شل الكلوي ،والغ�شيل الدموي يعترب جحيمًا
بالن�شبة للمر�شى وعوائلهم.

البريوقراطية عطلت امل�صروع ..بدموع �صبقت كالمه ..العري�ض:

احلاجي« :هناك اإ�صكالية �صرعية
يف التربع باأع�صاء املتوفني �صريريًا»
قال ال�شوريّ فوؤاد احلاجي :بالن�شبة
للموت ال�شريري اأتوقع به اإ�شكالية
�شرعية من ناحية التربع ،فهل ال�شرع
يجوز نقل اأع�شائه وهو لزال قلبه
ينب�ص ،فهل مت اأخذ راأي املجل�ص الأعلى
لل�شوؤون الإ�شالمية بهذا ال�شاأن؟ وحتى
لو وقع ال�شخ�ص على موافقته بالتربع
باأع�شائه ،وبعد ذلك تويف �شريرًا فرمبا
يرف�ص اأهله التربع باأع�شائه ولهم
احلق يف ذلك.
فرد عليه مقدم املقرتح اأحمد
العري�ص وقال« :لقد ناق�شنا اجلانب
ال�شرعي منذ ربع قرن يف اأغلب الدول

اإجراءات واآثار مالية واإدارية يقت�شي القيام
بها متهيدًا لإن�شائه ،لذا فقد ن�شت املادة
الثانية منه على اأن العمل به �شيكون خالل
�شنة من تاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�شمية
وفقـًا لأحكام املادة ( )122من الد�شتور،
كما انه ي�شاهم يف تعزيز احلماية القانونية
لعمليات ا�شتئ�شال ونقل وزراعة الأع�شاء
ب�شورة م�شروعة وفق اإجراءات و�شوابط
�شحية �شارمة ،من خالل ت�شديد العقوبة
على خمالفة اأحكام القانون ،ما ي�شاهم يف
مكافحة ا�شتئ�شال ونقل وزراعة الأع�شاء
ب�شورة غري م�شروعة باعتبارها من �شور
جرائم الجتار بالب�شر.
واأ�شارت اىل اإن القرتاح بقانون �شوف
ي�شاهم يف اإعداد وتاأهيل الكوادر الوطنية
يف جمال ا�شتئ�شال وزراعة ونقل الأع�شاء
الب�شرية ،من خالل تدريبهم على اآخر
امل�شتجدات يف هذا املجال من الناحية
العلمية والعملية.

قالت الدكتورة ابت�شام الدلل اإن هذا امل�شروع
م�شروع وطني بامتياز ومل ن�شتثنِ احلكومة من
متويل هذا امل�شروع ولكن يتم اإ�شراك جهات اأخرى يف
خ�شو�شا بعد
التمويل ،فاحلكومة مطالبة بالتمويل
ً
تعديل قانون زراعة الأع�شاء واملوت الدماغي والذي
�شيطرح رمبا يف هذا الدور او الدور املقبل ،لذلك يجب
ان يتم دعم هذا امل�شروع لتطوير البحرين ولدينا
خربات بحرينية ولكن خارج م�شت�شفى ال�شلمانية.

«عائلة املوؤيد دفعت ً
مليونا ون�صف املليون لإن�صاء مركز لزراعة الأع�صاء»
بدموع �شبقت كالمه ،تقدم مقدم املقرتح
ال�شوري الدكتور اأحمد العري�ص بال�شكر
اجلزيل اىل عائلة املوؤيد ،وقال« :قدمت لنا
عائلة املوؤيد مليو ًنا ون�شف املليون دينار
لإقامة م�شروع اإن�شاء مركز لزراعة الأع�شاء
ولكن البريوقراطية عطلت اإن�شاء امل�شروع».
واأكد اأن القرتاح بقانون يهدف اإىل
اإن�شاء مركز طبي متخ�ش�ص للقيام بعمليات
ا�شتئ�شال ،ونقل وزرع الأع�شاء الب�شرية
يكون متويله من الهبات والتربعات
وم�شاهمات املر�شى القادرين غري البحرينيني،
بالإ�شافة اإىل العتمادات التي تخ�ش�شها
الدولة ،وحماية حقوق الأ�شخا�ص الذين تنقل

الإ�شالمية مع رجال دين ورجال علم
يف ايران والعراق وال�شعودية وم�شر،
وقد تو�شلنا اىل الكثري من الفتاوى التي
جتيز نقل الأع�شاء من املتوفني دماغيًا».
واأكد وزير �شوؤون املجل�شني غامن
البوعينني اأن القانون قائم يف اململكة
ب�شاأن نقل وزراعة الأع�شاء الب�شرية،
وما قام به املقرتحون فقط تعديل على
بع�ص مواد القانون ،واملبداأ ل خالف
عليه ،ولكن التعديل يجب اأن ل يحكر
زراعة الأع�شاء على املركز ،ولكن
نحتاج اىل �شيء من الروية لإعادة
�شياغة اجلزئية املتعلقة باجلانب املايل.

منهم اأو اإليهم الأع�شاء ومنع الجتار يف الب�شر
بت�شديد العقوبة على خمالفة اأحكام القانون.
وقال «نحن من الدول ال�شبّاقة يف زراعة
الأع�شاء على م�شتوى دول جمل�ص التعاون،
ومركز الريا�ص لزراعة الأع�شاء كان رافدًا
للبحرين وقد ا�شتفدنا كثريًا من هذا املركز،
وقد مت توفري طائرات طبية لنقل الأع�شاء بني
دول اخلليج ،كما متت زراعة ع�شرات اللف
من الكلى يف ال�شعودية».
وحول املوت الدماغي ،قال العري�ص
«املوت الدماغي هو موت طبيعي ،وهناك
فتاوى من الدول الإ�شالمية ب�شاأن نقل الأع�شاء
والتربع بها من قبل املتوفني دماغيًا».

د� .أحمد �لعري�س

رف�ض �صوريّ لرفع مبلغ التاأمني �صد التعطل بن�صبة %70

ال�صورى يوافق على حتديد
التخطيـط العـام للمـدن والقــرى
مت�شك جمل�ص ال�شورى يف جل�شته يوم
اأم�ص براأيه ال�شابق يف املوافقة على م�شروع
بقانون ب�شاأن حتديد التخطيط العام للمدن
والقرى ،ال�شتعمالت املختلفة لالأر�ص
التي تتفق مع طبيعة املدينة اأو القرية
واحتياجات املواطنني بها مع حتديد مواقع
اخلدمات العامة واملمرات املائية واملناطق
الأثرية اإن وجدت بهدف تاأمينها واحلفاظ
عليها ،ويف جميع الأحوال يراعى عند
اإعداد م�شروع التخطيط العام بيان برامج
واأولويات التنفيذ وحتديد حيز للتو�شع

العمراين يف امل�شتقبل ،وجمال للممرات
املائية يف الأرا�شي املغمورة باملياه.
ويهدف امل�شروع اىل احلفاظ على
البيئة الطبيعية ململكة البحرين ،وتخفي�ص
من درجات احلرارة ،كما يوفرامل�شروع
بنية حتتية لل�شياحة البحرية وو�شائل
النقل البحري ،ويوفر مناطق للرتفيه
وال�شتجمام ،كما ي�شفي منظرًا جماليًا
للمملكة ،وتطوير فكرة املخطط العام
للمدينـة اأو القرية والتي تعد عماد
التخطيط العمراين.

رفــ�ــص جمل�ص الــ�ــشــورى
م�شروع بقانون بخ�شو�ص
بتعديل املادة ( )11من املر�شوم
بقانون ب�شاأن التاأمني �شد التعطل
والـــذي يهدف اىل رفــع ن�شب
تعوي�ص التعطل ،حيث يتم
�شرف  %70من متو�شط اأجر
املوؤمن عليه خالل الثني ع�شر
�شهرًا الأخرية قبل تعطله ،بدلً من
ن�شبة  %60الواردة يف القانون
النافذ ب�شاأن التاأمني �شد التعطل
مع م�شاعفة احلد الأق�شى ملبلغ
التعوي�ص من  500دينار اىل
األف دينار.
كما رف�ص املجل�ص امل�شروع
بقانون ب�شاأن حت�شني مزايا
الــنــظــام التاأميني بالن�شبة
للم�شتفيدين منه ورفــع ن�شب
ومبالغ التعوي�ص او الإعانة
امل�شتحقة للمتعطلني عن العمل،
وذلـــك يف �ــشــوء امل�شتجدات
الإقت�شادية وت�شخم الأ�شعار

د .من�ضور �ضرحان

بحيث ي�شرف التعوي�ص بواقع
 %80من اأجر املوؤمن عليه بدل
من  %6يف القانون النافذ ،ويكون
احلد الدنى  200دينار بدلً من
 150دينارًا ،ويكون مقدار اعانة
التعطل لذوي املوؤهالت اجلامعية
 150دينارًا بدل من  120دينارًا،
وتكون املــدة الق�شوى ل�شرف

التعوي�ص او اعانة � 12شهرًا بدلً
من  6اأ�شهر.
واأكــد مقرر جلنة اخلدمات
الدكتور من�شور �شرحان على اأن
التم�شك بتو�شيتها ال�شابقة بعدم
املوافقة على م�شروعي القانونني
من حيث املــبــداأ ،جــاء ل�شدور
القانون رقم ( )4ل�شنة 2019

بتعديل بع�ص اأحكام املر�شوم
بقانون رقم ( )78ل�شنة 2006
ب�شاأن التاأمني �شد التعطل،
ومعاجلته للمواد ( )1و(  8فقرة
ج) و( 11فقرة اأوىل) و()12
و( )14و( 18فــقــرة اأوىل)
و( )19من املر�شوم بقانون رقم
( )78ل�شنة  ،2006بحيث �شمل
جميع الن�شو�ص املزمع تعديلها
يف كل من م�شروع قانون بتعديل
املادة ( )11من املر�شوم بقانون
رقم ( )78ل�شنة  2006ب�شاأن
التاأمني �شد التعطل (املعد يف
�شوء القرتاح بقانون «ب�شيغته
املــعــدلــة» املــقــدم مــن جمل�ص
النواب) ،وم�شروع قانون بتعديل
بع�ص اأحكام املر�شوم بقانون رقم
( )78ل�شنة  2006ب�شاأن التاأمني
�شد التعطل (املعد يف �شوء
القرتاح بقانون املقدم من جمل�ص
النواب) ،الأمر الذي تنتفي معه
احلاجة اإىل هذين امل�شروعني.
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رئيس األمن العام :تفعيل المركز الوطني
لمواجهة الكوارث لتفادي انتقال «كورونا»

أكد رئيس األمن العام رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة الكوارث الفريق
ط��ارق الحس��ن ،أن وزارة الداخلية اتخ��ذت عدة إج��راءات ،من بينها
تفعي��ل المركز الوطن��ي لمواجهة الكوارث ورفع الجاهزية باإلس��عاف
الوطني ،كإجراء وقائي يضمن عدم انتقال فيروس «كورونا» المستجد
والمنتشر في بعض مناطق الصين.
وتنفي��ذاً لتوجيه��ات وزير الداخلي��ة ،رئيس مجلس الدف��اع المدني،
للوق��وف على الجاهزية العامة واتخاذ كافة اإلجراءات الوقائية وأقصى
درج��ات الحيطة والح��ذر ،بما يضمن عدم انتقال في��روس «كورونا»،
ترأس الفريق طارق الحسن األحد ،اجتماعاً طارئاً للجنة ،في منفذ مطار
البحري��ن الدولي ،وذل��ك بحضور أعضاء اللجنة ،م��ن ممثلي الوزارات
والجهات المعنية.
ورحب رئيس اللجنة باألعضاء ،منوهاً إلى أن هذا االجتماع ،يس��تهدف
الوق��وف على جاهزي��ة مختل��ف الجهات المعني��ة واتخ��اذ اإلجراءات
المطلوبة في إطار عمل اللجنة من أجل حماية المواطنين والمقيمين،
حيث يتم على مدار الساعة اخضاع كافة المسافرين القادمين لعمليات
المسح الضوئي للكشف عن الفيروس في حال تواجده ،بإشراف فريق
طبي متخصص من وزارة الصحة.
ونوه رئيس اللجنة إلى أهمية تشكيل فريق تنفيذي لتوثيق اإلجراءات
المتخ��ذة كدليل استرش��ادي في مثل ه��ذه الحاالت ،م��ع التأكد من
جاهزي��ة الخط��ة الوطنية للط��واريء واالس��تعداد لمواجهة أي ظرف
اس��تثنائي ،خاصة وأن لدينا خططاً مسبقة ومصفوفة وطنية للمخاطر
يتم مراجعتها وتحديثها وتطويرها بشكل مستمر.
وش��دد على ض��رورة تطبيق اإلج��راءات الوقائية الالزمة وتش��ديدها
من خالل ما يس��مى ب���«التقصي الوبائي» للح��االت القادمة ،واتخاذ
التدابي��ر الالزمة فور اكتش��اف أي حالة ،باإلضاف��ة إلى توعية وتحذير
المس��افرين الراغبي��ن في الذهاب لل��دول التي تم االش��تباه بتواجد
الفيروس فيها مع إرشادهم بسبل الوقاية.
وأع��رب رئيس اللجنة عن ش��كره وتقدي��ره لوزارة الصح��ة والجهات
المعني��ة على رص��د ومتابعة آخر المس��تجدات المتعلقة بهذا الخطر،
من خالل التنسيق مع منظمة الصحة العالمية ودول المنطقة والعالم،
وذلك للتص��دي لمثل هذه األم��راض وتوفير البيئ��ة الالزمة للوقاية
منها.
وش��دد في الوق��ت ذاته على أنه ل��م يثبت حتى اآلن وج��ود أي حالة
مصاب��ة بالفيروس أو مش��تبه بها ف��ي البحرين ،منوه��ا إلى ضرورة
استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.
كم��ا أعرب رئيس اللجنة عن ش��كره لوزارة المواص��الت واالتصاالت،
ممثلة بش��ؤون الطيران المدني وإدارة شؤون الموانئ وشركة مطار
البحري��ن عل��ى مبادرتهم بالتعاون مع وزارة الصح��ة في دعم وتعزيز
الخطط الوقائية من خالل اإلجراءات المتخذة في المطار والموانئ.
وخ��الل االجتماع ،اطلع��ت اللجنة عل��ى معدالت الجاهزي��ة والخطط
المنفذة ،واإلج��راءات االحترازية التي اتخذتها وزارة الصحة للكش��ف
ع��ن هذا الفيروس حال تواجده ومباش��رة اإلج��راءات الالزمة التي قد
يتطلبها الموقف.
واس��تعرض وكيل وزارة الصحة د.ولي��د المانع ،طرق انتقال الفيروس
وخطورت��ه واإلج��راءات الوقائية المتخ��ذة ومن بينه��ا التدقيق على
المنافذ فض ً
ال عن التنسيق مع الجهات المختصة بدول مجلس التعاون
في الكشف عن الفيروس والوقاية منه.
وأخ��ذت اللجن��ة علماً باس��تعدادات مختل��ف الجهات وأهمية س��رعة
االس��تجابة والعمل وفق منظومة من التعاون والتنس��يق ،بما يسهم
في مواجهة أي متغيرات أو تداعيات.
وأوض��ح رئيس اللجنة أن اللجن��ة في حالة انعقاد دائ��م لمواجهة أي
متغيرات وتوفير الخدم��ات المطلوبة والعمل على وضع خطط بديلة
لالعتماد عليها ،حال حدوث ما يعوق تنفيذ الخطط الموضوعة.
ونوه ف��ي الوقت ذات��ه إلى تفعيل الخط��ة التوعوية ،متضمنة نش��ر
إرشادات السالمة العامة للمواطنين والمقيمين مع اإلشارة إلى أهمية

لم يثبت وجود أي حالة مصابة بالفيروس أو مشتبه بها في البحرين
رفع جاهزية اإلسعاف الوطني وأخذ أقصى درجات الحيطة
اتخاذ اإلجراءات المطلوبة من أجل حماية المواطنين والمقيمين
إخضاع المسافرين القادمين عبر المطار لعمليات المسح الضوئي
تشكيل فريق تنفيذي لتوثيق اإلجراءات المتخذة كدليل استرشادي
التأكد من جاهزية «الوطنية للطوارئ» واالستعداد لمواجهة أي ظرف استثنائي
تطبيق اإلجراءات الوقائية الالزمة من خالل «التقصي الوبائي» للحاالت القادمة
تدابير لألزمة فور اكتشاف أي حالة وتوعية المسافرين الراغبين في السفر
س��رعة االس��تجابة والمبادرة من قبل الجهات المعنية في التعامل مع
المواقف.
وعق��ب االجتماع ،اطمأن رئي��س اللجنة الوطني��ة لمواجهة الكوارث،
وأعض��اء اللجن��ة ،ميدانيا بمنفذ مط��ار البحرين الدول��ي ،على العمل
بكافة اإلجراءات الوقائية والتي تش��مل تخصيص بوابة لدخول جميع

المسافرين القادمين لفحصهم ،وفي حال االشتباه بأي حالة يتم اتخاذ
اإلجراءات الوقائية فوراً ،وأخذ عينات وفحص المشتبه بإصابته بشكل
أدق ،وفي حال استمر االشتباه ،يحال المسافر إلى غرفة العزل الصحي
الخاصة بمطار البحرين الدولي ،تمهيداً لنقله بواس��طة اإلسعاف إلى
غرفة العزل بمجمع السلمانية الطبي لتقديم العالج الالزم.

«الصحة» تؤكد عدم رصد
أي حالة لـ«كورونا» في البحرين
أكدت وزارة الصح��ة عدم رصد أية حاالت
لم��رض في��روس كورون��ا ف��ي البحرين،
معلنة أن المستش��فيات والمراكز الصحية
العام��ة والخاص��ة لم تس��جل أي��ة حاالت
للمرض المستجد.
وأوضح��ت ال��وزارة ،في بي��ان األحد ،أنها
مس��تمرة ف��ي اتخ��اذ كاف��ة اإلج��راءات
االحترازي��ة للوقاي��ة م��ن وف��ادة م��رض

في��روس الكورون��ا المس��تجد ف��ي جميع
المنافذ والمؤسس��ات الصحية المختلفة،
مؤكدة أنه��ا فحصت بالتع��اون مع إدارة
مطار البحرين الدولي جميع المس��افرين
القادمي��ن إل��ى المطار منذ ي��وم الجمعة
الماض��ي للتأك��د م��ن ع��دم إصابته��م
بالفيروس.
وأضاف��ت وزارة الصحة أنها فحصت جميع

المش��اركين في معرض الخري��ف كإجراء
وقائ��ي للتأكد م��ن خلوهم م��ن أعراض
المرض.
وأوضح��ت ال��وزارة أنه��ا كثف��ت مراقبة
الوضع الوبائي حول مستجدات الفيروس
وأعدت اإلرشادات الصحية لكيفية التعامل
مع الحاالت المش��تبه بإصابتها ،وتعاونت
مع مختلف الجهات ذات العالقة.

حطاب :تعزيز اإلجراءات
االحترازية في مواجهة «كورونا»
ش��دد النائب عبدالرزاق حطاب ،على أهمي��ة تعزيز اإلجراءات االحترازية
وتفعي��ل التنس��يق بين ال��وزارات وجميع الجهات المعني��ة في مواجهة
الفي��روس الجديد «كورونا» الذي ظهر بجمهورية الصين وبدأ ينتش��ر
في دول العالم.
كما ش��دد حط��اب على أهمية متابع��ة ومراقبة المواطني��ن البحرينين
والطالب في الصين من خالل توجيههم بالطريقة المثلى ،والمس��ارعة
ف��ي إرجاعهم إل��ى أرض المملكة ،ف��ي ظل أوضاع قد تك��ون غير آمنة
ومستقرة لهم.
وأش��ار إلى الدور المهم والحيوي الذي يق��ع على عاتق وزارة الصحة في
ظل هذه األزمة العالمية ،حيث أنها مطالبة في اس��تخدام آليات التوعية
والمراقب��ة واإلرش��اد والرد على األس��ئلة الش��ائعة ،عوضا ع��ن تزويد
المداخ��ل البرية والبحري��ة والجوية باألجهزة الطبي��ة الالزمة والكوادر
المؤهل��ة للتصدي ألي ح��االت محتملة ،انطالقا م��ن منهج الوقاية خير
من العالج.

بيانات الخبر
اليوم

التاريخ
الخبر

جهة النشر

الصفحة

اإلثنين

 27يناير 2020

“الصحة” تؤكد عدم رصد أي حالة لـ”كورونا” في البحرين  /تعزيز اإلجراءات االحت ارزية في مواجهته
الوطن
7

العدد
5161
الرابط اإللكتروني https://bit.ly/2RxDxMV
https://bit.ly/36peIXy

08

البرلمان

local@alwatannews.net

السنة 15

| العدد  | 5161االثنين  2جمادى الثاني 1441هـ

| 2020

Mon 27 Jan

«الشورى :إنشاء مركز لنقل األعضاء

www.alwatannews.net

البوعينين :البحرين أقرت
نقل وزراعة األعضاء منذ 1998

حسن الستري،
تصوير :محمد الشويخ

واف��ق مجل��س الش��ورى عل��ى
اقت��راح قان��ون إلنش��اء مرك��ز
طب��ي متخص��ص للقي��ام
بعملي��ات اس��تئصال ونقل وزرع
األعض��اء البش��رية يعتم��د ف��ي
تمويله على الهب��ات والتبرعات
ومس��اهمات المرضى القادرين
غي��ر البحرينيي��ن ،باإلضافة إلى
االعتم��ادات الت��ي تخصصه��ا
الدولة.
ويوفر المقترح حماية لألشخاص
الذي��ن تنق��ل منه��م أو إليه��م
األعضاء ،ويمنع االتجار في البشر
بتش��ديد العقوبة عل��ى مخالفة
أحكام القانون.

حسن الستري

العريض :تبرع إلنشاء «مركز زراعة األعضاء»
والبيروقراطية تعيق المشروع

أكد وزير ش��ؤون مجلس��ي الش��ورى والنواب غانم البوعينين أن مبدأ
نقل وزراعة األعضاء مبدأ موافق عليه في المملكة وهناك قانون قائم
في المملكة صارد في  1998يتناوله.
وقال :ما قام به مقدمو المقترح هو تعديل في المادة  8و 10بالقانون
القائم ،ولكني استغرب من أن يتناول المقترح إنشاء مجلس أمناء من
دون أن يح��دد صالحيات��ه وطريقة تعيين أعضائ��ه وترك ذلك لوزير
الصح��ة ،فمن قدم المقترح ه��و أدرى لمهام مجل��س األمناء ،فكيف
تريدون تحديد المهام تكون لدى جهة أخرى؟

الدالل :مواطنون يذهبون
للهند لزراعة األعضاء

حسن الستري

قال الش��وري د .أحم��د العري��ض« :إن عائلة
المؤي��د قدمت ملي��ون ونصف دينار إلنش��اء
مركز للتبرع لألعضاء لكن البيروقراطية أعاقت
المشروع».
وأضاف خالل مناقش��ة مقترح قانون في جلسة
الش��ورى« :كان للبحرين الس��بق ف��ي التبرع
باألعضاء من المتوفين دماغيا واستفادت دول
مجل��س التعاون من هذا األم��ر ،وهناك مركز

 1.5مليون دينار من عائلة المؤيد للمشروع
زراعة األعضاء في الرياض ،اس��تفدنا من هذا
المركز كثيرا ،وكانت هناك طائرات طبية تنقل
المرض��ى ،نحن نحاول أن نعيد الذي فاتنا ،في
السعودية تم نقل عشرات األلوف من األعضاء
بناء عل��ى فتوى دار الفتوى ال��ذي يضم جميع

الدول اإلس��المية ،كما هناك فتاوى من جميع
الدول اإلسالمية» وبين أنه «أجريت في تركيا
مئات اآلالف م��ن العمليات ،وفي إيران أجريت
 40أل��ف عملي��ة نقل أعض��اء م��ن المتوفين
دماغيا ،وكذلك في مصر».

عادل المعاودة يتبرع
بأعضائه لمركز «زراعة األعضاء»

حسن الستري

حسن الستري

أعلن عضو مجلس الشورى عادل المعاودة
أن��ه أول المتبرعي��ن باألعض��اء بعد عمر
طوي��ل ،كما ذك��ر أنه س��يكون خادماً في
لجنة الدعم المالي للمشروع.
وقال خ��الل مناقش��ة «الش��ورى» مقترح
قانون إلنشاء مركز طبي متخصص للقيام
بعمليات اس��تئصال ونق��ل وزرع األعضاء

البش��رية« :كم من الناس يضطر للتسول
لرعاية مريض ،أس��رة باعت بيتها لرعاية
فرد من األسرة ،ال بد من نشر الوعي لكي
يتجه المواطنون لهذا المركز ،ولن يكون
هن��اك عبء مال��ي ،كما نطال��ب بمرافقة
الهيئة الطبية هيئة شرعية لكي تعطيهم
الرأي الشرعي».

العريض :الشرع حسم نقل األعضاء من ربع قرن

أكدت عضو مجلس الش��ورى د.ابتس��ام الدالل أن مشروع مركز نقل
وزراع��ة األعضاء مش��روع وطني بامتي��از وقال��ت «كادت البحرين أن
تكون رائدة لهذا المش��روع في التس��عينيات وفي بداية هذا القرن،
وتوقف هذا المشروع في وزارة الصحة لظروف».
وأضافت في جلس��ة الش��ورى عند مناقش��ة اقتراح إنش��اء مركز لنقل
األعض��اء« :نح��ن ال نس��تثني الحكومة ف��ي عملية التموي��ل المالي
للمش��روع ،المش��روع إم��ا أن يعاد لمجمع الس��لمانية الطب��ي أو أن
تقوم جهات أخرى لتنفيذه وهناك مبان يمكن أن تس��تغل ،وبالنسبة
للتمويل فإن الحكومة مطالبة به ،وبالنس��بة لزراعة األعضاء والموت
الدماغ��ي ،هن��اك مواطنون كث��ر يذهب��ون للهند للزراع��ة ،ما يعني
الحاجة للمش��روع ،كما إن هناك أطباء كانوا يجرون العمليات بمجمع
السلمانية واآلن هم خارجه ،ويمكن االستفادة منهم».

المؤيد 4 :آالف سعودي
يودون التبرع بأعضائهم

حسن الستري

أك��د عضو مجلس الش��ورى د.أحمد العريض أن الرأي الش��رعي في نقل
األعضاء حسم النقاش حوله من ربع قرن .وقال العضو خميس الرميحي:
«إن مش��روع نقل األعضاء مش��روع نبيل والقصد منه إنقاذ مئات اآلالف
م��ن البش��ر ،ولكني كن��ت أتمنى لو آخ��ذ رأي المجلس األعلى للش��ؤون
اإلس��المية» .وش��اطره في ال��رأي ،العضو فؤاد حاج��ي بقوله« :موضوع
المتوفين دماغياً به إش��كاالت ش��رعية واجتماعي��ة ،ويختلف عمن يتبرع
وهو بكامل صحته ،ففي حالة الموت الس��ريري ال يحكم بموته ،وإن كان
في حكم الميت فتوكيله بأخذ أعضائه باطل ،لماذا لم يؤخذ رأي المجلس
األعلى للشؤون اإلسالمية ،بد ًال من أخذ آراء فقهية من دول أخرى».
ورد علي��ه مق��دم المقترح د.أحمد العريض« :ما ذك��ره حاجي حول الرأي
الش��رعي ناقش��ناه من ربع ق��رن في المؤتم��رات والجامع��ات والحوزات
اإلسالمية ،وقد وصلنا إلى جواز ذلك».

حسن الستري

أكدت عضو مجلس الش��ورى منى المؤيد أنه يوجد بالس��عودية أكثر
من  4آالف ش��خص موقع على بطاقة التبرع باألعضاء ،وأتمنى لو كل
شخص يوقع على هذه البطاقة ،فالمتوفى دماغيا يمكن أن ينقذ أكثر
من  10مرضى.
م��ن جانبه ،قال العضو عبدالرحمن جمش��ير« :قان��ون زراعة األعضاء
متقدم جدا ،ولم ينفذ حتى اآلن ،والمقترح يأتي تنفيذا لهذا القانون،
وبموافقتنا عليه نخفف على مراكز الغسيل الكلوي المليئة بالمرضى،
كما إن أحد المستش��فيات الخاصة تقدم بطلب إلجراء عمليات زراعة
األعضاء لكن طلبه رفض».

المعتذرون
جميلة سلمان

فيصل النعيمي

نوار المحمود

جواد عبداهلل

دالل الزايد
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«الشورى» :توفير مساحات ساحلية للترفيه

سؤال برلماني

حسن الستري

وافق مجلس الشورى دون مناقشة التفاصيل
مش��روع قانون يه��دف للحفاظ عل��ى البيئة
الطبيعية وإضف��اء المنظ��ر الجمالي وتوفير
مس��احات س��احلية للترفيه ،مع توفير البيئة
التحتية الالزمة للس��ياحة البحرية ووس��ائل
النق��ل البح��ري وذل��ك م��ن خ��الل إل��زام
«التخطي��ط العمراني» بترك مجال للممرات
المائية في األراضي المغمورة.
واعتب��ر المجلس األعل��ى للبيئ��ة أن تعديل
الم��ادة ( )3من المرس��وم بقان��ون رقم ()2
لس��نة  1994بش��أن التخطي��ط العمران��ي
يتوافق مع سياس��ة وخطط المجلس األعلى
للبيئة في المحافظة على الموارد المائية ،ال
س��يما أن مقترح التعديل يهدف إلى الحفاظ
عل��ى الحي��اة الفطري��ة والبيئ��ة الطبيعي��ة
ومكوناتها.
فيم��ا ارتأت الحكومة أن��ه ال بأس من إضافة

محمد العباسي يسأل وزير العمل
عن «توصيات مناقشة العامل المرن»

العبارات التي اش��تمل عليها المش��روع ،رغم
أن اله��دف من إدراجها متحقق بنص المادة

الثانية من المرس��وم بقانون رقم ( )2لسنة
 1994فضال عن الئحته التنفيذية.

رفض شوري لتعديل «التأمين ضد التعطل»
حسن الستري

رف��ض مجل��س الش��ورى مش��روعاً بقان��ون
بتعدي��ل الم��ادة ( )11من المرس��وم بقانون
رق��م ( )78لس��نة  2006بش��أن التأمين ضد
التعطل ،ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام
المرسوم بقانون رقم ( )78لسنة  2006بشأن
التأمين ضد التعطل.
وطالب أحمد الح��داد لجنة الخدمات بأخذ رأي
االتح��اد العام لنقابات البحري��ن واالتحاد الحر
لنقابات عمال البحرين.
وكان��ت لجنة الخدم��ات أوصت ف��ي تقريرها
برفض المش��روع مؤكدة أن ص��دور القانون
رق��م ( )4لس��نة  2019بتعدي��ل بعض أحكام
المرسوم بقانون رقم ( )78لسنة  2006بشأن
التأمين ض��د التعطل ،ومعالجت��ه للمواد من
المرسوم بقانون رقم ( )78لسنة  ،2006بحيث
شمل جميع النصوص المزمع تعديلها في كل
من مش��روع قانون بتعديل الم��ادة ( )11من
المرسوم بقانون رقم ( )78لسنة  2006بشأن

استقبل وزير العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف الشيخ خالد بن علي آل
خليفة ،األحد ،النائب يوس��ف الذوادي ،وبحث معه عدداً من الموضوعات
في مجال التطوير التشريعي ذات الصلة بالخدمات العدلية.
كما استقبل الوزير ،النائبين د.عبداهلل الذوادي ،وباسم المالكي ،حيث تم
خالل اللقاء اس��تعراض عدد من الموضوعات المتعلقة بش��ؤون التطوير
العدلي.
كما اس��تقبل الوزير ،األحد ،عضو مجلس النواب عبداهلل الدوسري .وجرى
خالل اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون المشترك في التطوير العدلي.

«النواب» يقدم ورشة «التشريعات
الرقمية في دعم االقتصاد الرقمي»
التأمين ضد التعطل ،ومشروع قانون بتعديل
بعض أحكام المرسوم بقانون رقم ( )78لسنة

 2006بش��أن التأمين ضد التعطل األمر الذي
تنتفي معه الحاجة إلى هذين المشروعين.

الحداد لوزارة الصحة :استفيدوا
من تجربة السعودية في نقل األعضاء
حسن الستري

دعا عضو الش��ورى أحمد الحداد البحرين لالس��تفادة من مركز نقل األعضاء
الموجود في الرياض بد ًال من تحميل البحرين كلفة إنشاء مركز لنقل األعضاء.
وقال خالل مناقش��ة مجلس الشورى مقترح قانون إلنشاء مركز نقل األعضاء:
«هل هناك حاجة فعلية للبحرين إلقامة مشروع لنقل األعضاء ،مقدم المقترح
أحم��د العريض ذكر ف��ي تصريح صحفي أن هناك  22حال��ة لنقل أعضاء في
البحرين خالل  5سنوات ،والسؤال هل كانت هذه العمليات ناجحة».
وأضاف« :إن إنشاء هذا المركز يتطلب ماليين الدنانير والدولة هي المساهم
األساس��ي ،وهم ل��م يطلبوا مس��اهمة الدولة ،فمن أين تأت��ي هذه األموال
الطائل��ة ،وما هي الفترة الزمنية إلجراء العمليات ،هناك مركز في الرياض لم
تستفد منه البحرين وتوقف المواطنون عن الذهاب له ،فلماذا ال نستفد من
هذا المركز بد ًال من تحميل الدولة نفقات إقامة المشروع».

«تحقيق اإلسكان» :معيار
«المناطقية» ال يحقق العدالة

أصدرت لجن��ة التحقيق البرلمانية
بش��أن عدال��ة معايي��ر التوزي��ع
للطلب��ات اإلس��كانية وكلفة بناء
الوح��دات اإلس��كانية ومراع��اة
الش��روط الفني��ة ف��ي تصمي��م
الوح��دات اإلس��كانية بمجل��س
الن��واب ،بياناً ش��ددت في��ه على
رفضه��ا الت��ام العتم��اد وزارة
اإلس��كان مب��دأ «المناطقية» في
توزيع الوحدات اإلسكانية ،مؤكد ًة
اللجن��ة أن اعتم��اد ه��ذا المبدأ ال
يحقق العدالة.
وطالب��ت اللجنة ف��ي بيانها وزارة
اإلسكان بضرورة انتهاج الشفافية
في توزيعها للوحدات اإلس��كانية
واعتماد معيار األقدمية فقط.
وأش��ارت اللجن��ة إل��ى أن هن��اك
طلب��ات قديم��ة ممت��دة م��ن
التسعينات مازال أصحابها يعانون
الويالت بس��بب المعايير المتبعة
حالياً والمس��تندة على المناطقية
في التوزيع ،وبالمقابل تمت تلبية
طلبات بعض المناطق حتى العام
.2007
وذك��رت اللجنة أن انته��اج معيار
المناطقي��ة أو غيرها من وس��ائل

وزير «العدل» يبحث
مع النواب التطوير التشريعي
في المنظومة العدلية

تصني��ف الطلبات التي ال تس��تند
على األقدمية أثبتت فشلها ألنها
غي��ر منصفة وال تحقق المس��اواة
بين المواطنين.
وكان أعضاء اللجنة تلقوا ش��كاوى
عديدة م��ن مواطنين أف��ادوا أن
هن��اك طلبات تع��ود للعام 2007
ت��م تلبيتها ،بينما هن��اك طلبات
قديم��ة تعود للتس��عينات مازالت
عل��ى قوائم االنتظ��ار ،وذلك على
خلفي��ة توزي��ع ال��� 5آالف وح��دة
سكينة تنفيذاً ألمر صاحب السمو
الملك��ي األمير س��لمان بن حمد

آل خليف��ة ولي العهد نائب القائد
األعل��ى النائ��ب األول لرئي��س
مجلس الوزراء.
وقال��ت رئيس��ة اللجن��ة زين��ب
عبداألمي��ر إن اعتم��اد مب��دأ
«المناطقية» ف��ي توزيع الوحدات
اإلس��كانية غير عادل ،وقد تسبب
في وج��ود فج��وة بي��ن الطلبات
اإلس��كانية ،واحتقان بين جزء من
المواطنين.
وأبدت عبداألمير اس��تغرابها من
اس��تثناء بعض أصح��اب الطلبات
القديم��ة م��ن بعض المش��اريع

التي ت��م توزيعها رغ��م وجودهم
في المنطقة لعش��رات الس��نين،
داعي��ة وزارة اإلس��كان لتوضي��ح
آلي��ات عمله��ا لحلحلة المش��كلة
اإلسكانية.
وأكدت أن اللجن��ة وبتوافق جميع
أعضائه��ا لن تتوانى ف��ي متابعة
كافة التفاصيل التي تخص توزيع
الوحدات اإلسكانية ،وذلك تحقيقاً
ل��دور مجل��س الن��واب الرقاب��ي
خصوص��اً في إحدى أه��م القضايا
الت��ي تم��س المواطنين بش��كل
مباشر وهي قضية اإلسكان.

تقي��م األمان��ة العام��ة لمجلس الن��واب متمثلة في مركز الدراس��ات
والتدريب البرلماني ورش��ة «التش��ريعات الرقمية في دعم االقتصاد
الرقمي والذكاء االصطناعي ومواجهة تحديات الجرائم الس��يبرانية»،
برعاية رئيسة مجلس النواب فوزية زينل األربعاء  29يناير.
وتأتي الورشة تماش��ياً مع مضامين الخطاب السامي لحضرة صاحب
الجاللة الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة عاهل البالد المفدى حفظه
اهلل ورعاه بوضع خطة وطنية شاملة تأمن االستعداد الكامل للتعامل
م��ع متطلبات االقتص��اد الرقمي ،وانطالقاً من إيم��ان مجلس النواب
بأهمية مواكبة التس��ارع والتطور في عصر المعرفة الرقمية ،واحتكام
االقتص��اد إلى قواعد عالمية جديدة تالئم تحديات ومتغيرات الطفرة
اإللكترونية،
وتقدم الورش��ة ع��دداً من أوراق العمل تش��ارك فيه��ا كل من وزارة
الداخلية ،وجامعة البحرين ومجلس النواب.
كما تأتي الورش��ة ضمن حزمة البرامج التي يطلقها مركز الدراس��ات
والتدريب البرلماني ترجمة لتوجيهات رئيس��ة مجلس النواب ،لتزويد
البرلمانيين باألدوات المعرفية لمس��اعدتهم على ممارسة واجباتهم
التشريعية والرقابية والدبلوماسية.

«أمانة الشورى» تنظم برنامجًا
تدريبيًا عن تطوير بيئة العمل
نظمت األمانة العامة لمجلس الش��ورى برنامجاً تدريبياً لسبل تطوير
بيئ��ة العم��ل وزي��ادة وتعزيز اإلنتاجية ف��ي األداء ،قدمها استش��اري
أم��راض األن��ف واألذن والحنجرة و طب النوم بمرك��ز الغريب الطبي
د.عبدالرحمن الغريب.
وتناول البرنامج أهمية االس��تعداد الجس��دي والعقل��ي لتحقيق األداء
األفض��ل ،بما يدع��م عملية االس��تعداد واالس��تجابة الس��ريعة لدى
الموظفي��ن ألداء مهامه��م ،ويس��اعد ف��ي المحافظ��ة عل��ى تركيز
الموظفين للوصول ألعلى مستويات الجودة في األداء.
كم��ا تناول البرنامج الس��لوك اليوم��ي المرتبط بالتغذية وممارس��ة
الرياضة والحصول على حصة مناس��بة م��ن الراحة والنوم ،حيث قدم
البرنامج بع��ض التوصيات التي ينبغي القيام بها لتعزيز االس��تعداد
اليومي ألداء العمل والمحافظة على الصحة في ذات الوقت.
ويأت��ي البرنام��ج ،ضم��ن خط��ة األمان��ة العام��ة لتعزي��ز إمكانيات
الموظفي��ن واالهتمام بدع��م إمكانياتهم بما يضم��ن توفير أفضل
الخدمات المساندة لدور أعضاء مجلس الشورى ،تنفيذاً لالستراتيجية
المعتمدة لألمانة العامة للمجلس.

اقتراح برغبة
إلزام المطاعم بالتعاقد مع جمعية حفظ النعمة
 94مليون دينار سنويًا حجم هدر الطعام في البحرين
تنسيق المطاعم مع الجمعية اليصال الطعام
إلى المحتاجين والمعوزين
مقدمو المقترح

أحمد السلوم

زينب عبداألمير
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الحداد لو ازرة الصحة استفيدوا من تجربة السعودية في نقل األعضاء
الوطن
9

العدد
5161
الرابط اإللكتروني https://alwatannews.net/article/864421

أحمد العامر

حمد الكوهجي

برامج علمية وتوعوية بمناسبة السنة الدولية للتمريض والقبالة
الصخير  -جامعة البحرين

اســـتقبل رئيـــس جامعـــة البحرين رياض حمزة فـــي مكتبه بجامعة البحرين رئيســـة
مجلـــس إدارة جمعيـــة التمريـــض البحرينيـــة جميلـــة مخيمـــر بحضور آمـــال عاقلة -

عميـــدة كليـــة العلوم الصحيـــة والرياضية وأعضـــاء مجلـــس إدارة جمعية التمريض

البحرينيـــة كل مـــن لينا خنجي وفيروز حوراني وبدرية الكويتي وورود علي ومقرر
الجمعيـــة حميدة عبدالوهاب .من جانبه اســـتمع رئيس جامعـــة البحرين إلى أعضاء

الجمعيـــة عـــن أهمية دور مهنة التمريـــض والقبالة في تقديـــم الرعاية الصحية ذات

الجودة العالية في مملكة البحرين من خالل وضع الخطط والبرامج االســـتراتيجية
المتعلقـــة بتعليم وتدريـــب التمريض والقبالة ،وكذلك تنميـــة البحث العلمي في هذا

المجال وتعزيز دور التمريض والقبالة.

أوضحـــت رئيســـة الجمعيـــة جميلـــة مخيمـــر دور الشـــراكة المجتمعيـــة مـــع جامعـــة
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البحريـــن ،حيـــث أثنـــى رئيـــس جامعة البحريـــن على الـــدور األساســـي للجمعية في

تطوير التمريض والقبالة.

كمـــا أوضـــح رئيـــس الجامعـــة عـــن خطـــط الجامعـــة لتطوير كليـــة العلـــوم الصحية

رئيس الجامعة متوسطا رئيس وأعضاء الجمعية

والرياضيـــة والتخصصـــات المختلفـــة فيهـــا .الجديـــر ذكـــره أن جامعـــة البحريـــن قد

استحدثت برنامج ماجستير التمريض للبالغين منذ أكثر من عام.

وبمناســـبة الســـنة الدولية للتمريض والقبالة ســـيتم التعاون مع الجمعية في برامج
مختلفة (علمية وتوعوية) تختص بتعزيز دور المهنة.

مالبس ثقيلة بيوم العودة للمدارس
 70يوم دراسة للفصل الثاني ...و 202مدرسة تستقبل طلبتها
ليلى مال اهلل | تصوير :رسول الحجيري

بعــد انقضــاء عطلــة منتصــف الفصــل الدراســي التــي امتــدت ألســبوعين
اســتقبلت  202مدرســة حكوميــة  145ألــف مــن طالــب وطالبــة مــن مختلــف

المراحــل الدراســية ،وقرعــت أجــراس المــدارس أمــس األحــد معلنــة عــودة
الطلبــة إلــى مقاعدهــم الدراســية لتنطلــق رحلة الفصــل الدراســي الثاني من

العام الدراسي (.)2020 - 2019

ولوحظ ارتداء الطلبة مالبس ثقيلة
اليـــوم بســـبب بـــرودة الجـــو وفق ما

رصدته عدسة “البالد”.

ويمتـــد الفصـــل الدراســـي الثانـــي

لهـــذا العـــام لـ  70يومً ا دراســـيًّ ا فقط،

لـــن تتخللـــه إجازات رســـمية ســـوى

تعويـــض إلجازة يـــوم العمال  1مايو

التي ستصادف يوم الجمعة ليعوض
الطلبة عنها بعطلة يوم األحد  3مايو
 .2020ليعـــود الطلبـــة مباشـــرة يـــوم
اإلثنيـــن  4مايو لتقديـــم االمتحانات

استكمال المشروعات التي تركز في

النهائية.

العديد منها على اإلنجاز األكاديمي،
ّ
والتعلم ،لمواصلة إنجازات
والتعليم

وحسب خريطة العام الدراسي التي

أصدرتهـــا وزارة التربيـــة والتعليـــم

فستكون امتحانات منتصف الفصل
الدراسي الثاني من األربعاء  1أبريل

إلى الخميس  30أبريل 2020م.

وســـيكون آخر يـــوم دراســـي لطلبة

الحلقة األولى من التعليم األساســـي
 7مايـــو ،وســـتنطلق االمتحانـــات
النهائيـــة للفصـــل الدراســـي الثانـــي

للحلقة الثانية من التعليم األساسي
مـــن االثنيـــن  4مايو إلـــى اإلثنين 11

مايو ،أما االمتحانات النهائية لطلبة
المرحلـــة اإلعداديـــة فســـتكون مـــن

االثنين  4مايو إلى الثالثاء  12مايو

وستكون االمتحانات لطلبة المرحلة
الثانويـــة والمســـائي مـــن االثنيـــن 4

المدرســـة التـــي توجتهـــا فـــي العـــام
ً
إضافـــة إلـــى اســـتكمال
المطلوبـــة،

الحالـــي بارتفـــاع تقييمهـــا فـــي
المراجعات الخارجية إلى “جيد”.
مـــن جانبهـــا ،قالـــت صديقـــة المالّح

المدارس لالستعدادات الالزمة لبدء
الدراسة.

وقال حســـين العالي مدير مدرســـة

مديـــرة مدرســـة توبلـــي االبتدائيـــة

مدينة عيســـى االبتدائيـــة اإلعدادية

للبنات“ :فخـــورات بما حققناه خالل

للبنين إن المدرســـة أعدّت اســـتقباالً

للطلبة بشـــعار خاص للفصـــل الثاني

وهو “انطالقة نحو التفوق” ،مشـــيرً ا
إلـــى أن المدرســـة قـــد شـــكلت لجنة

الســـتقبال الطلبة الذين يبلغ عددهم

 1176طالبً ـــا بالمرحلتيـــن االبتدائية

واإلعدادية ،وبسبب برودة الطقس،
ومـــن أجـــل الحفـــاظ علـــى صحتهم،

الفصل الدراسي األول ،والذي أكدته
ً
مباشـــرة إلى الصالة
تـــم اصطحابهم

الدراســـية والكتـــب المدرســـية التي

وأضاف العالـــي أن جدول الحصص

أمـــا مريـــم الكعبـــي مديرة مدرســـة

انتهـــاء الفصل األول ،كمـــا تم التأكد

قالـــت “قمنا بتجهيز لجنة الســـتقبال

الرياضية بالمدرسة.

الدراســـية قـــد تـــم إعـــداده قبـــل

مـــن جهوزيـــة الصفـــوف والمقاعـــد

سيتم توزيعها على الطلبة اليوم.

عقبة بن نافـــع االبتدائية للبنين فقد
الطلبـــة من خالل فريق عمل برنامج

النتائج الدراسية ،لذلك نتطلع خالل
“ســـعادتنا فـــي عقبـــة” ،ثم تـــم إلقاء

كلمة تشجيعية خالل الطابور ،لحث
الطلبـــة علـــى المزيـــد مـــن االجتهـــاد

والمثابـــرة ،ولتحفيـــز المعلمات على

هـــذا الفصـــل إلـــى تحقيـــق األفضل،
ً
وخاصـــة وأن طالباتنـــا مـــن الصـــف
الســـادس ســـيخضن االمتحانـــات
الوطنية التي تعد من أهم مؤشرات
القيـــاس ،والتـــي نحـــرص علـــى
االهتمام بها”.

مايو إلى الخميس  14مايو.

وســـتكون امتحانـــات الـــدور الثانـــي

أمـــا إيمـــان الصميم مديرة مدرســـة

لجميـــع المراحـــل الدراســـية وطلبـــة

توبلي االبتدائية للبنين فقد أشـــارت

المســـائي من االثنيـــن  22يونيو إلى

إلـــى حمـــاس وســـعادة الجميـــع ،من

واســـتقبلت المـــدارس الحكوميـــة

هيئة إدارية ومعلمات وطلبة ،ببداية
ً
الفتـــة إلى أنها دعت
الفصـــل الثاني،

األحد  28يونيو.

طلبتهـــا ،اليـــوم األحـــد ،فـــي أجـــواء

المعلمـــات إلـــى مواصلـــة جهودهـــن

من البهجـــة والحميمية ،مع انطالقة

المتميزة في تفعيل حصص مختلف

الفصـــل الدراســـي الثانـــي مـــن العام

المـــواد ،وتفعيـــل الفســـحة ،وغيرهـــا

الدراســـي الجـــاري ،2020 - 2019

من جوانب اليوم الدراســـي ،بالشكل

وذلـــك بعـــد أن هيـــأت وزارة التربية
والتعليـــم

اإلمكانـــات

الـــذي ينعكـــس إيجابًـــا علـــى األبناء

الالزمـــة

الستمرار العملية التعليمية بالصورة

الطلبة.

ورشــة تدريبيــة للجامعــات الحكـوميــة والخــاصــة
المنامة  -هيئة جودة التعليم والتدريب

ورش َ
َ
ــة عمــل
عقــدت هيئــة جــودة التعليــم والتدريــب األربعــاء الماضــي،
تعريفية باإلطار المعتمد لمراجعة أداء البرامج األكاديمية في مؤسســات

التعليــم العالــي فــي دورتهــا الثانيــة ،والتدريــب علــى كتابة تقريــر التقييم
الذاتــي ،بمشــاركة ممثليــن عــن الكليــة الملكيــة للجراحيــن فــي إيرلنــدا -

 ،)RCSIوجامعــة البحريــن ،اللتيــن ســتخضعان ،ضمــن جامعــات أخــرى،

للمراجعة خالل العام األكاديمي .2021 -

التعريف بـ “إطار
مراجعة البرامج
األكاديمية”
وبالتالـــي تعزيـــز ســـوق العمـــل

بخريجين ذوي مهارات عالية.

وفي هذا الســـياق ،قالت مدير إدارة

اإلســـتراتيجية ،والعملية التعليمية،

الجدير ذكره ،ان مدير إدارة مراجعة

العالي الشـــيخة لبنى علي آل خليفة

األكاديمي” .وأوضحت أن مراجعات

الشـــيخة لبنـــى آل خليفـــة ،وعـــدد

مراجعـــة أداء مؤسســـات التعليـــم

وفي كافة الجوانب المتصلة بالعمل

“إنَ مراجعـــات الجـــودة لمؤسســـات،
وبرامـــج التعليـــم العالي فـــي مملكة

علـــى تحســـن أداء أغلب مؤسســـات

دافعً ا لتحقيق التميز ،وتجويد األداء

حيث أســـهمت في زيـــادة الثقة فيها

البحريـــن ،أعطـــت هذه المؤسســـات

في عملهـــا ،وبرامجهـــا ،ومخرجاتها،

والقيـــام بتحســـينات جوهريـــة فـــي
السياســـات ،واإلجـــراءات ،والخطط

الجـــودة لهـــا أثـــر إيجابـــي وملموس

التعليـــم العالي فـــي مملكة البحرين،

مـــن جانب الطلبـــة ،وأوليـــاء األمور،
محليً ـــا وإقليميً ا ،فضالً عن تحســـين

نوعيـــة

المخرجـــات

التعليميـــة،

أداء مؤسســـات التعليـــم العالـــي
مـــن مستشـــاري اإلدارة األكاديميين

حاضـــروا فـــي الورشـــة التعريفيـــة،
كما اشـــتملت الورشـــة على عدد من

المحـــاور التي تناولت كافـــة معايير
إطـــار المراجعـــة المحـــدث ،وكيفيـــة
بنـــاء األدلـــة وإجراء عمليـــة التقييم

الذاتي.

المشاركون بالورشة

بيانات الخبر
اليوم

التاريخ
الخبر

جهة النشر

الصفحة
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سفـــارة البحريـــن بالصيــــن تحصــــر

استعـــدادا لإلجـــالء
أسمــــاء طلبتنـــا
ً

طــــلــــب رســـــمـــــي لـــــإعـــــفـــــاء مــــــن حـــــضـــــور الـــجـــامـــعـــة
بدور المالكي
كشــف عــدد مــن الطلبــة البحرينييــن الدارســين فــي الجامعــات الصينيــة لـــ “البالد” عــن أن الســفارة البحرينيــة في بكيــن تواصلت مع كافــة الطلبة
البحرينيين الدارسين في مختلف الجامعات والمعاهد الصينية طالبة منهم إرسال اسم الطالب واسم الجامعة ،ورقم الجواز والرقم السكاني.

ّ
وعلـــل الطلبـــة فـــي اتصال مـــع “البالد”

من الصين وسرعة عودتهم للوطن.

في الصيـــن ربما يأتي كخطوة مســـبقة

الملحق الثقافي بسفارة مملكة البحرين

أن هـــذا القرار مـــن الســـفارة البحرينية
لالســـتعداد إلجالء الطلبـــة البحرينيين

الصينيـــة التـــي يـــدرس بهـــا الطلبـــة،

مـــن ناحيـــة أخـــرى ،تواصـــل مكتـــب

طالبًـــا مـــن إدارات الجامعـــات إعفـــاء

ً
صباحا مـــع الجامعات
فـــي بكين أمـــس

الجامعات أو برامـــج التدريب الداخلي

طالبنـــا البحرينيين مـــن حضور دورات

للفترة الحالية وحتى إشعار آخر.
وأبلـــغ مكتـــب الملحـــق الثقافـــي كافـــة
الجامعـــات بهـــذا الطلـــب ،مؤكـــدًا الخبر
الذي نقله الطلبة لـ “البالد”.
وحصلت “البالد” على نسخة من رسالة
السفارة للطلبة.

إجراءات احترازية بالمطار لمنع وصول “كورونا”

تــخــصــيــص بـــوابـــة لـــدخـــول جــمــيــع الــمــســافــريــن الـــقـــادمـــيـــن لفحصهم
انعقاد دائم لمواجهة أي متغيرات وتوفير

المنامة  -وزارة الداخلية

ً
تنفيـــذا لتوجيهـــات وزيـــر الداخلية رئيس

الخدمـــات المطلوبـــة والعمـــل علـــى وضع
خطـــط بديلة لالعتماد عليها ،حال حدوث

مجلـــس الدفـــاع المدنـــي للوقـــوف علـــى

مـــا يعـــوق تنفيـــذ الخطـــط الموضوعـــة،

الجهوزيـــة العامـــة واتخـــاذ اإلجـــراءات

منوهـــا فـــي الوقـــت ذاتـــه إلـــى تفعيـــل

الوقائيـــة وأقصـــى درجـــات الحيطـــة

الخطة التوعوية ،متضمنة نشـــر إرشادات

والحـــذر ،بما يضمن عـــدم انتقال فيروس

الســـالمة العامـــة للمواطنيـــن والمقيميـــن

“كورونـــا” المســـتجد والمنتشـــر فـــي بعض

مع اإلشـــارة إلى أهمية ســـرعة االستجابة

مناطـــق الصين ،ترأس رئيـــس األمن العام

والمبـــادرة مـــن قبـــل الجهـــات المعنية في

رئيس اللجنة الوطنيـــة لمواجهة الكوارث
الفريـــق طـــارق الحســـن ،أمـــس ،اجتماعـــا
طارئـــا للجنـــة فـــي منفـــذ مطـــار البحريـــن
الدولي ،بحضور أعضاء اللجنة من ممثلي
الوزارات والجهات المعنية.
وفـــي مســـتهل االجتمـــاع ،رحـــب رئيـــس
اللجنـــة باألعضـــاء ،منوهـــا إلـــى أن هـــذا
االجتمـــاع يســـتهدف الوقـــوف علـــى
جهوزية مختلـــف الجهات المعنية واتخاذ
اإلجراءات المطلوبة في إطار عمل اللجنة؛
مـــن أجل حماية المواطنين والمقيمين ،إذ
يتم على مدار الساعة إخضاع المسافرين
القادمين لعمليات المسح الضوئي للكشف
عـــن الفيروس في حال وجوده ،بإشـــراف
فريق طبي متخصص من وزارة الصحة.
وأشـــار رئيـــس اللجنـــة إلـــى أن وزارة

الداخلية اتخذت إجراءات عدة ،من بينها

القادمـــة ،واتخـــاذ التدابيـــر الالزمـــة فـــور

أو مشـــتبه بها فـــي البحريـــن ،ومنوها إلى

حال وجوده ومباشرة اإلجراءات الالزمة

تفعيـــل المركز الوطنـــي لمواجهة الكوارث

اكتشـــاف أي حالـــة ،إضافـــة إلـــى توعيـــة

ضرورة اســـتقاء المعلومات من مصادرها

التـــي قـــد يتطلبهـــا الموقف ،إذ اســـتعرض

ورفع الجهوزية باإلسعاف الوطني ،منوها

وتحذير المســـافرين الراغبين في الذهاب

الرسمية.

وكيـــل وزارة الصحـــة وليـــد المانـــع ،طرق

إلى أهمية تشـــكيل فريق تنفيذي لتوثيق

للدول التي تم االشـــتباه بوجود الفيروس

كمـــا أعـــرب رئيـــس اللجنـــة عـــن شـــكره

انتقال الفيـــروس وخطورته واإلجراءات

اإلجـــراءات المتخـــذة كدليل استرشـــادي

فيها مع إرشادهم بسبل الوقاية.

لـــوزارة المواصـــالت واالتصـــاالت ،ممثلـــة

الوقائية المتخذة ومن بينها التدقيق على

فـــي مثـــل هـــذه الحـــاالت ،مـــع التأكـــد من

وأعرب رئيس اللجنة عن شـــكره وتقديره

بشـــؤون الطيـــران المدني وإدارة شـــؤون

المنافـــذ فضـــال عن التنســـيق مـــع الجهات
المختصـــة بـــدول مجلـــس التعـــاون فـــي

التعامـــل مـــع المواقف .وعقـــب االجتماع،
اطمـــأن رئيس اللجنـــة الوطنيـــة لمواجهة
الكـــوارث ،وأعضـــاء اللجنـــة ،ميدانيـــا
بمنفـــذ مطار البحريـــن الدولي ،على العمل
بجميـــع اإلجـــراءات الوقائية التي تشـــمل
تخصيص بوابة لدخول جميع المسافرين
القادميـــن لفحصهـــم ،وفي حال االشـــتباه

جهوزيـــة الخطـــة الوطنيـــة للطـــوارئ

لـــوزارة الصحـــة والجهـــات المعنيـــة علـــى

الموانـــئ وشـــركة مطـــار البحريـــن علـــى

واالستعداد لمواجهة أي ظرف استثنائي،

رصد ومتابعة آخر المســـتجدات المتعلقة

مبادرتهـــم بالتعاون مـــع وزارة الصحة في

الكشف عن الفيروس والوقاية منه.

خصوصـــا أن لدينـــا خططـــا مســـبقة

بهذا الخطر ،من خالل التنسيق مع منظمة

دعم وتعزيـــز الخطـــط الوقائية من خالل

وأخذت اللجنة علما باستعدادات مختلف

ومصفوفة وطنية للمخاطر يتم مراجعتها

الصحـــة العالمية ودول المنطقـــة والعالم؛

اإلجراءات المتخذة في المطار والموانئ.

الجهات وأهمية سرعة االستجابة والعمل

وتحديثها وتطويرها بشكل مستمر.

للتصـــدي لمثـــل هـــذه األمـــراض وتوفيـــر

وخـــالل االجتمـــاع ،اطلعـــت اللجنـــة على

وفـــق منظومـــة مـــن التعـــاون والتنســـيق،

وشـــدد علـــى ضـــرورة تطبيق اإلجـــراءات

البيئـــة الالزمـــة للوقاية منها ،مشـــددا في

معـــدالت الجهوزيـــة والخطـــط المنفـــذة،

بما يســـهم فـــي مواجهـــة أي متغيـــرات أو

الوقائيـــة الالزمـــة وتشـــديدها مـــن خالل

الوقـــت ذاتـــه علـــى أنـــه لـــم يثبـــت حتـــى

واإلجـــراءات االحترازيـــة التـــي اتخذتهـــا

تداعيات.

مـــا يســـمى بــ “التقصـــي الوبائـــي” للحاالت

اآلن وجـــود أي حالـــة مصابـــة بالفيـــروس

وزارة الصحة للكشـــف عن هـــذا الفيروس

العـــزل بمجمـــع الســـلمانية الطبـــي لتقديم

وأوضح رئيس اللجنة أن اللجنة في حالة

العالج الالزم.

بـــأي حالة يتم اتخاذ اإلجـــراءات الوقائية
فـــورا ،وأخـــذ عينـــات وفحـــص المشـــتبه
بإصابتـــه بشـــكل أدق ،وفـــي حال اســـتمر
االشتباه ،يحال المســـافر إلى غرفة العزل
الصحي الخاصة بمطـــار البحرين الدولي؛
تمهيدًا لنقله بواســـطة اإلسعاف إلى غرفة

“الصحة” :ال إصابات بفيروس “كورونا” في البحرين
الجفير  -وزارة الصحة

أكـــدت وزارة الصحة أنه لم يتم رصد
أيـــة حاالت لمـــرض فيـــروس الكورونا
فـــي مملكة البحرين ،حيث لم تســـجل
المستشـــفيات والمراكـــز الصحيـــة

العامـــة والخاصـــة أية حـــاالت للمرض

الكورونا المســـتجد فـــي جميع المنافذ

القادميـــن إلـــى مطار البحريـــن الدولي

المستجد.

والمؤسسات الصحية المختلفة ،حيث

منـــذ يوم الجمعـــة الماضـــي للتأكد من

من أعـــراض مرض فيـــروس الكورونا

وأوضحـــت الـــوزارة أنها مســـتمرة في

قامـــت الـــوزارة بالتعـــاون والتنســـيق

عدم إصابتهم بالفيروس.

المستجد.

المشـــتبه

اتخـــاذ كل اإلجـــراءات االحترازيـــة

المشـــترك مـــع إدارة مطـــار البحريـــن

وأفـــادت وزارة الصحـــة بأنها فحصت

وأوضحت الوزارة أنهـــا كثفت مراقبة

والتعـــاون مـــع مختلـــف الجهـــات ذات

للوقايـــة مـــن وفـــادة مـــرض فيـــروس

الدولـــي بفحـــص جميـــع المســـافرين

جميع المشاركين في معرض الخريف

الوضـــع الوبائـــي حـــول مســـتجدات

العالقة.

كإجـــراء وقائـــي للتأكـــد مـــن خلوهـــم

فيـــروس الكورونا وإعداد اإلرشـــادات
الصحيـــة لكيفية التعامـــل مع الحاالت
بإصابتهـــا

بالفيـــروس،

بوحمود غاض ًبا :الرئيس الصيني يحذر ...و“خارجيتنا” تتدارس عودة الطلبة
إبراهيم النهام

أخذ وباء “كورونـــا” الصيني الحيّ ز األبرز

من اهتمامات الناس والنواب ،مع حديث

إعالمي عن إمكان حصد المرض لماليين
البشـــر ،بعد أن وصم مـــن بعض المحللين

والمراقبين بـ “طاعون العصر”.

وأشـــار عـــدد من أعضاء مجلـــس النواب

النواب يتباحثون
موقف الجهات
الرسمية من وباء
“كورونا”

بحديثهـــم لصحيفـــة “البـــالد” إلـــى أهمية

توحيد الجهـــود الحكوميـــة لمواجهة مد

أن المـــرض ال يظهر على المريض إال بعد

واضحـــة المعالـــم لمجابهـــة األمـــراض

ألجهزة كشف المرض بالمطار غير قادرة

أمـــر ال نقـــاش فيـــه ،ويمثـــل أولويـــة لهم

وبيّ ـــن بوحمـــود أن الكلمـــة التـــي أدرجت

وأكـــد النائـــب محمـــد بوحمـــود أن علـــى

(تتـــدارس عـــودة الطلبـــة البحرينيين من

وبـــاء “كورونا” عبـــر وضع آليـــات منظمة

إصابتـــه بــــ  15يومً ـــا ،األمـــر الـــذي يجعل

الشـــبيهة ،مؤكدين أن إعادة طلبة الصين

على كشف حيثيات المرض.

ولشعب البحرين.

وزارة الصحـــة البحرينيـــة أن توضـــح
تفاصيـــل مـــا ذكرتـــه عـــن اإلجـــراءات

االحترازية لمواجهة مرض كورونا ،مبينًا

بتصريـــح

وزارة

الخارجيـــة

بأنهـــا

الصيـــن للبحريـــن) أمر يدعو لالســـتغراب
ً
مضيفا “في الوقت الذي يعلن
والتعجب،
بـــه الرئيـــس الصينـــي أن المـــرض خطير

الفيروس.

باألثنـــاء ،قـــال النائـــب عمـــار قمبـــر إنـــه

ســـيتقدم باقتـــراح بصفـــة االســـتعجال

للطلب من الحكومة المبادرة فورًا بتبني
عودة الطلبة الجامعيين الذين يدرســـون
فـــي الصيـــن ،وإخالئهـــم بشـــكل ســـريع،

عبدالرزاق حطاب

بوعنق وبوحمود

للغاية وبأنه وباء ينتشـــر بســـرعة ،تتأخر

لتقديـــم مقتـــرح عاجل بالجلســـة المقبلة

الصحيحـــة ،والتـــي لم تتخـــط الفضفضة

والمطلوب منها.

الجهـــات المختصـــة هنا بأخـــذ الخطوات

الصحافية”.

ودعـــا بوحمـــود إلـــى ضـــرورة النظـــر
للجماهيـــر الكبيـــرة التـــي تتوافـــد علـــى

معـــرض الخريف ،والســـبل الضامنة لعدم

نقل أي منهـــم للمرض القاتل ،والوســـائل

المنيعة لمواجهته ،مشـــيرًا إلى أن هنالك
مباحثـــات جـــادة مـــع عـــدد مـــن النـــواب

بشأن موقف الجهات الرسمية وجدواها،
بـــدوره ،قال النائـــب خالد بوعنق إن على
وزارة الصحـــة أخـــذ الحيطـــة والحـــذر،

خصوصا في المنافـــذ البحرية والجوية،
ً
والعمـــل علـــى تأمينها بالشـــكل الصحيح
قياســـا بحجـــم المـــرض
والمناســـب،
ً

وخطورته وســـرعة انتشـــاره ،وأن توضع

آليـــة واضحة المعالـــم لمواجهة األمراض

عمار قمبر

الشبيهة منذ بدايات وقوعها.

داعيً ـــا النـــواب للتعـــاون؛ من أجـــل تمرير

هذا المقترح بشكل عاجل وفعال.

وأكد قمبر أهمية هذه الخطوة بعد تزايد
األنباء عن انتشار وباء “كورونا” الجديد،

وأضاف “نأمل أن تبادر الحكومة الرشيدة

خصوصا بعد أن قامت الحكومة الصينية

حتـــى الوقـــوف النهائـــي علـــى تداعيـــات

الصحـــي علـــى مقاطعـــة ووهـــان التـــي

فـــي ســـرعة إرجـــاع الطلبـــة البحرينييـــن

بإعـــالن حالـــة الطـــوارئ ،وفـــرض الحجر

وباء (كورونا) الذي يصفه البعض بمرض
ً
جميعا في
العصـــر ،وهـــو واجب نتشـــارك

الحكومة الصينية قرارًا بحظر السيارات

وأكـــد النائـــب عبدالـــرزاق حطـــاب أهمية

المنطقـــة الوســـطى مـــن الصيـــن ،والتـــي

التنســـيق بيـــن الـــوزارات لمواجهـــة

اعتبارًا من األحد  26يناير .2020

مسؤوليته”.

تعزيـــز اإلجـــراءات االحترازيـــة وتفعيـــل

يبلـــغ ســـكانها  65مليـــون نســـمة ،واتخاذ

الخاصـــة من دخول مدينـــة (ووهان) في
تعـــد البؤرة الرئيســـة النتشـــار الفيروس،

بيانات الخبر
اليوم

التاريخ
الخبر

جهة النشر

الصفحة
العدد

الرابط اإللكتروني

اإلثنين

 27يناير 2020

استعدادا لإلجالء  /إجراءات احت ارزية بالمطار لمنع كورونا
سفارة البحرين بالصين تحصر أسماء طلبتنا
ً
البالد
9
4122
http://www.albiladpress.com/newspaper/4122/622810.html
http://www.albiladpress.com/newspaper/4122/622811.html
http://www.albiladpress.com/newspaper/4122/622812.html
http://www.albiladpress.com/newspaper/4122/622813.html

عائلة المؤيد تتبرع بمليون ونصف لمركز نقل األعضاء

 4ماليين ســعودي يحملون بطاقة التبرع عند موتهم دماغيا

أفـــاد الشـــوري أحمـــد العريـــض بأننـــا

عائق شـــرعي لقبول التبـــرع باألعضاء

كنـــا رائديـــن ،ونحـــن مـــن دول مجلس

التعاون الذي كان لنا ســـبق في التبرع
باألعضاء من المتوفيـــن دماغيً ا ،مبينًا

أن مركـــز زراعة األعضاء البشـــرية في

الريـــاض هو المركز الرئيـــس وكان من

من المتوفين دماغيً ا.
وقال “وضعنا تشـــجيعً ا لبقيـــة القطاع
الشـــكر لعائلـــة المؤيـــد ،فقـــد قدمت لنا

وإنمـــا لنقـــل الكبـــد والقرنيـــة وأجـــزاء

مليونـــا ونصف دينار إلقامة مركز لنقل

الدعائـــم األولـــى فـــي مملكـــة البحرين

األعضـــاء البشـــرية” .وبيـــت الشـــورية

إلنجاح زراعـــة األعضاء بدول مجلس

ابتســـام الـــدالل أن مملكـــة البحريـــن

التعـــاون ،وأن المركـــز يحتـــوي علـــى

كادت أن تكـــون رائـــدة فـــي موضـــوع

منظومـــة متكاملـــة ووضـــع خيمـــة

نقـــل األعضـــاء فـــي التســـعينات وفـــي

عالجيـــة الســـتضافتنا ووضع إمكانات

تـــم نقـــل عشـــرات األلـــوف مـــن الكلى

هنـــاك طيـــارات طبيـــة تنقـــل األعضاء

أصـــدرت مـــن المركـــز الســـعودي لـــدار

والكثيـــر من النـــاس ال يعلمـــون الجهد

اإلســـالمي ،وهنـــاك أيضـــا فتـــاوى مـــن

بحرينيـــة .وأردف أنـــه في الســـعودية

الدماغـــي ،منوهًـــا بـــأن ليس هنـــاك أي

هائلة مـــن أطباء نقل األعضـــاء ،وكان

مـــن المتوفيـــن دماغيً ـــا ،إذ إن الفتـــوى

بيـــن الكويـــت والبحريـــن والريـــاض

الفتـــوى من مكة المكرمـــة في المؤتمر

الكبيـــر بهذا المركز ،وأجرينا  3عمليات

جميـــع الـــدول اإلســـالمية للمـــوت

للشـــؤون اإلســـالمية بموضـــوع نقـــل
ولكـــن اليـــوم شـــهدنا تطـــورا كبيرا في

األهلـــي للمســـاعدة ،وأتقـــدم بجزيـــل

هـــذا القـــرن ،ولكـــن لظروف مـــا توقف

الموضوع بوزارة الصحة.

ودعـــت الشـــورية منـــى المؤيـــد إلـــى

توعية الناس بأهمية التبرع باألعضاء
من خالل حصولهم على بطاقة تبرع.

وبيـــن خميـــس الرميحـــي أنـــه يجـــب

أن يتـــم األخـــذ بـــرأي المجلـــس األعلى

المعتذرون
تغيَّ ب عن الجلسة الخامسة عشرة لمجلس
ال ــش ــورى الــمــنــعــقــدة يـ ــوم أمـ ــس كـ ــاً من

األعضـــاء ،وأنـــه مقتصـــر علـــى الكلى،

األعضاء التالية أسماؤهم :جواد بوحسين،
جــمــيــلــة ســلــمــان ،فــيــصــل الــنــعــيــمــي ،ن ــوار

العالـــم ككل وال يقتصـــر علـــى الكلـــى

المحمود ،دالل الزايد ،فاطمة الكوهجي.

عديـــدة .ولفـــت الشـــوري عبدالرحمـــن

تغطية :مروة خميس
تصوير :رسول الحجيري

جمشـــير إلى أن لنقل وزراعة األعضاء
قانـــون متقـــدم جـــدًا ولم ينفـــذ ،واآلن

للتو ســـمعنا أن وزارة الصحة ســـتصدر
مذكـــرة لنقل األعضـــاء ،ويجب أن يتم
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متقدم ولكن لم ينفذ.

وتســـاءل الشـــوري فؤاد الحاجي :هل
الشـــريعة تجيـــز نقـــل أعضـــاء الميـــت

ســـريريًا؟ وهـــل هنـــاك رأي للمجلـــس

األعلى للشؤون اإلسالمية بشأنه؟

رفض شوري لرفع نسبة تعويض المفصول إلى % 70

الـــــــحـــــــداد :لـــــمـــــاذا لـــــم يـــــؤخـــــذ رأي الــــنــــقــــابــــات؟

وافـــق مجلـــس الشـــورى علـــى رفـــض

لصـــرف التعويض أو إعانة  12شـــهرًا بدالً

( )11من المرسوم بقانون رقم ( )78لسنة

الشـــورى والنـــواب غانـــم البوعينيـــن إن

مشـــروع بقانون بخصوص تعديل المادة

من  6أشـــهر .وقال وزير شؤون مجلسي

 2006بشأن التأمين ضد التعطل ،والذي

هناك مبررات لعدم الموافقة على مشروع

يهدف إلى رفع نســـب تعويـــض التعطل،

القانـــون ،والتـــي أورد جملـــة ،ولم تتطرّق

إذ يتـــم صـــرف  % 70مـــن متوســـط أجر

إلـــى التعديـــل األساســـي التي صـــدر في

المؤمـــن عليه خالل الســـنة األخيرة قبل
تعطلـــه ،بـــدالً مـــن نســـبة  % 60الـــواردة

الجريـــدة الرســـمية ،حيث القانـــون أقرته

السلطة التشـــريعية عندما تم إصدار هذا

فـــي القانـــون النافـــذ بشـــأن التأمين ضد

القانون .وعقبت رئيس اللجنة الخدمات

التعطـــل مع مضاعفة الحد األقصى لمبلغ

بمجلـــس الشـــورى جهـــاد الفاضـــل علـــى

التعويض من  500دينار إلى ألف دينار.

البوعينيـــن أننـــا أشـــرنا فقط إلـــى التغيير

كمـــا أوصـــت اللجنـــة برفـــض المشـــروع

األساســـي فـــي المـــادة .وعلـــق الشـــوري

بقانـــون بشـــأن تحســـين مزايـــا النظـــام

التأمينـــي بالنســـبة للمســـتفيدين منـــه

ورفع نســـب ومبالغ التعويـــض أو اإلعانة

المســـتحقة للمتعطلين عـــن العمل ،وذلك

أحمـــد الحـــداد بالقـــول“ :كنـــت أتمنى من
فـــي ضـــوء المســـتجدات االقتصاديـــة

وتضخـــم األســـعار بحيـــث يكـــون الحـــد
األدنـــى  200دينـــار بـــدالً مـــن  150دينارًا،

توفير مساحات ساحلية للترفيه
وافق الشورى على مشروع قانون بتعديل المادة ( )3من المرسوم
بقانـــون رقم ( )2لســـنة 1994م بشـــأن التخطيـــط العمراني والذي

يهدف إلى الحفاظ على البيئة الطبيعية وإضفاء المنظر الجمالي
وتوفيـــر مســـاحات ســـاحلية للترفيـــه ،مـــع توفير البيئـــة التحتية
الالزمـــة للســـياحة البحريـــة ووســـائل النقـــل البحري ،حيـــث قرّ ر

المجلس الموافقة على توصية اللجنة.

ويكـــون مقـــدار إعانـــة التعطـــل لـــذوي

المؤهـــالت الجامعيـــة  150دينـــارًا بـــدالً
مـــن  120دينـــارًا ،وتكون المـــدة القصوى

لجنـــة الخدمات أن تطلـــع على رأي جميع

الجهـــات المهنية فـــي الدولـــة ،فيجب أن

يؤخذ رأي اتحاد النقابات في تقريرها”.

ُحتَسى على مهل ..الشاعر
القهوة ال تُشرب على عجل ،القهوةُ أخت الوقت ت ْ
محمود درويش

“ضوء أخضر” إلنشاء مركز طبي لزراعة األعضاء

مــــنــــعً ــــا لــــاتــــجــــار فـــــي الــــبــــشــــر وحــــمــــايــــة األشــــخــــاص

وافق مجلس الشـــورى في جلســـته المنعقـــدة يوم أمس

المعالجـــة ،والرعاية الطبية ،في ظروف صحية آمنة مما

المرسوم بقانون رقم ( )16لسنة  1998بشأن نقل وزراعة

مخاطـــر انتقـــال لبعض األمـــراض ،ويـــؤدي بالنتيجة إلى

علـــى اقتـــراح بقانـــون باســـتبدال المادتيـــن ( )10( ،)8من

األعضـــاء البشـــرية ،ويهـــدف االقتـــراح إلى إنشـــاء مركز

طبـــي متخصـــص للقيام بعمليات اســـتئصال ونقل وزرع

األعضاء البشـــرية يكـــون تمويله من الهبـــات والتبرعات

ومساهمات المرضى القادرين غير البحرينيين ،باإلضافة
إلـــى االعتمـــاد الـــذي تخصصـــه الدولـــة ،كمـــا يهـــدف إلى

حمايـــة األشـــخاص الذين تنقل منهـــم أو إليهم األعضاء،
ومنـــع االتجار في البشـــر بتشـــديد العقوبة علـــى مخالفة

أحـــكام القانون .وأوصـــت لجنة الخدمـــات بجواز النظر

فـــي االقتراح بقانـــون المذكـــور ،مؤكدة أن وجـــود مركز

طبي متخصص إلجراء عمليات استئصال ونقل وزراعة
األعضـــاء من شـــأنه أن يســـهم إسهامـًـــا كبيرًا فـــي إجراء

يســـاهم في الحـــد من آثارهـــا الجانبية ،ومـــا يرافقها من

إنقاذ حياة العديد من المرضى وتقليل نسبة الوفيات.

وأشـــارت لجنـــة الخدمـــات إلـــى أن االقتـــراح بقانـــون

يســـهم في تعزيـــز الحماية القانونية لعمليات اســـتئصال

ونقل وزراعة األعضاء بصورة مشـــروعة وفق إجراءات
وضوابـــط صحيـــة صارمـــة مـــن خـــالل تشـــديد العقوبة
علـــى مخالفـــة أحـــكام القانون مما يســـاهم فـــي مكافحة

اســـتئصال ونقل وزراعة األعضاء بصورة غير مشروعة،
باعتبارهـــا من صـــور جرائم االتجـــار بالبشـــر ،مؤكدة أنه

يســـهم فـــي إعـــداد وتأهيل الكـــوادر الوطنيـــة في مجال

استئصال وزراعة ونقل األعضاء البشرية.

القطان إلى السعودية للتباحث بشأن ترتيبات موسم حج
مــنــاقــشــة جــمــيــع الــمــعــوقــات والــســلــبــيــات الــتــي واجـــهـــت الــحــمــالت الـــعـــام الــمــاضــي
يتوجـــه اليـــوم االثنين وفـــد بعثة مملكة

وســـيلتقي القطـــان بنائـــب وزيـــر الحـــج

مملكـــة البحريـــن ،ومن أهم المؤسســـات

المملكـــة العربيـــة الســـعودية عـــن طريق

الحـــج الســـعودي محمـــد بنتـــن لحضـــور

إلـــى المملكة العربية الســـعودية لحضور

واالطـــالع على متطلبات واســـتعدادات

حجاج جنوب آسيا ،وهي الجهة المعنية

وشـــركة ســـجل والمعنيـــة بالمســـار

الســـتعراض أهـــم الترتيبـــات والخطـــط

البحريـــن للحج برئاســـة عدنـــان القطان

االجتمـــاع الســـنوي الذي يجمـــع بين كل

من المســـؤولين بـــوزارة الحـــج والعمرة
الســـعودية وبعثـــات حجـــاج بيـــت هللا
الحرام.

الســـعودي للتباحث بشـــأن موسم الحج
الـــوزارة لهذا العـــام ،كما ســـيلتقي الوفد
برؤســـاء مجالـــس إدارات المؤسســـات

الخدمية ذات العالقـــة بغرض الحصول
علـــى أفضـــل الخدمـــات لراحـــة حجـــاج

التي ســـيلتقيها الوفد مؤسســـة مطوفي
بتوفيـــر الخدمـــات الالزمـــة للحجـــاج

في المشـــاعر ،ومكتب الـــوكالء الموحد
المعنـــي بتقديم خدماتـــه لجميع حجاج
بيـــت هللا الحـــرام القادميـــن مـــن خـــارج

المنافـــذ الجويـــة والبحريـــة والبريـــة،

اإللكترونـــي لتســـجيل حجـــاج بيت هللا
الحرام.

وقـــال القطان إن زيارة وفد بعثة مملكة
البحريـــن ،تأتـــي اســـتجابة لدعـــوة وزير

االجتماعـــات التنســـيقية لبعثـــات الحج؛
الشيخ عدنان القطان

التـــي وضعتهـــا وزارة الحـــج الســـعودية
ً
تمهيـــدا الســـتقبال ضيـــوف الرحمـــن

ســـتتضمن مناقشـــة جميـــع المعوقـــات

وأشـــار القطـــان إلـــى أن االجتماعـــات

والحجاج في موسم العام الماضي.

القادمين من مملكة البحرين.

والســـلبيات التـــي واجهـــت الحمـــالت
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