
تقرير الرصد اليومي ألخبار القطاع الصحي في الصحافة المحلية
Daily Media Monitering Report for Helth Industry

التاريخ: 4  فبراير 2020 

 اليوم :     الثالثاء



بيانات الخبر
اليوم

التاريخ
الخبر

جهة النشر
الصفحة

العدد
الرابط اإللكتروني

الثالثاء
4  فبراير 2020

الصحة: ال توجد إصابات بفيروس كورونا المستجد في البحرين
أخبار الخليج

1
15292

http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1199028

24| Ω2020 ôjGôÑa 4 - `g1441 IôNB’G iOÉªL 10 AÉKÓãdG - ¿ƒ©HQC’Gh á°ùeÉîdG áæ°ùdG - (15292) Oó©dGAkhbar Alkhaleej - Tue 4 Feb 2020 - No. (15292) (GAKH103)www.akhbar-alkhaleej.com

É«dÉ£jEGh øjôëÑdG ø«H äÉbÓ©dG Iô«°ùe »a áª¡e á£ëe

»``dÉ£jE’G AGQRƒ``dG ¢``ù«FQ »```≤`à`∏jh ..É``ehQ »``a á``μ`∏`ªªdG IQÉ`Ø``°S í```à`à`Ø`j √ƒª``°S
á`«FÉ`æ`ãdG äÉbÓ`©dG Qƒ`£J »a º`¡``°ùJ øjó`∏ÑdG ø`«`H äÉ`«`bÉ`Ø`J’G :ó``cDƒjh

»°VÉjôdG »æWƒdG Ωƒ«dG »a ácQÉ°ûª∏d πªY Ωƒj ∞°üf ô``jGôÑa 11
zÉ``̀ fhQƒ``̀ c{ ô`̀£`̀î`̀d …ó`̀°`̀ü`̀à`̀∏`̀d á`̀æ`̀é`̀d π`̀μ`̀°`̀û`̀j AGQRƒ``````̀dG ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀e

 ¿Éª∏°S ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ócCG
 óFÉ≤dG  ÖFÉf  ó¡©dG  »`̀dh  áØ«∏N  ∫BG  óªM  øH
 AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«Fôd ∫hC’G ÖFÉædG ≈∏YC’G
 á«dÉ£jE’G  á«æjôëÑdG  äÉ`̀bÓ`̀©`̀dG  √ó¡°ûJ  É`̀e
 Égƒæe  ,ä’ÉéªdG  ≈à°T  »a  ôªà°ùe  mΩÉæJ  øe
 á∏°UGƒªd ΩÉªàgG øe áμ∏ªªdG ¬«dƒJ ÉªH √ƒª°S
 ≥≤ëj ÉªH Ió©°UC’G πc ≈∏Y É¡JÉbÓY ôjƒ£J
 AÉL .ø«≤jó°üdG øjó∏Ñ∏d ácôà°ûªdG äÉ©∏£àdG
 á°SÉFQ  ô≤e  »a  ¢ùeCG  √ƒª°S  AÉ≤d  ió`̀d  ∂`̀dP
 »ÑjRƒL  ÉehQ  á«dÉ£jE’G  áª°UÉ©dÉH  AGQRƒdG

.É«dÉ£jEG AGQRh ¢ù«FQ »àfƒc
 AGQRh  ¢ù«FQ  ™`̀e  √ƒª°S  ¢Vô©à°SGh
 ∑ôà°ûªdG  ΩÉªàg’G  äGP  ™«°VGƒªdG  É«dÉ£jEG
 á∏MôªdG  ∫Ó``N  Égõjõ©J  á∏°UGƒe  πÑ°Sh
 ≈∏Y  äGóéà°ùªdG  ô`̀NBG  ≈`̀dEG  áaÉ°VEG  ,á∏Ñ≤ªdG
 á«ªgCÉH É kgƒæe ,á«dhódGh á«ª«∏bE’G ø«àMÉ°ùdG
 äÉ«bÉØJ’G  QÉWEG  »a  ácGô°ûdG  äÉbÓY ó«WƒJ
 ,ø«≤jó°üdG øjó∏ÑdG  ø«H É¡©«bƒJ ºà«°S »àdG
 º¡°ùà°S äÉ«bÉØJ’G √òg ¿CG ≈dEG √ƒª°S G kô«°ûe
 ¬æY  ôØ°ùà°S  Éªd  äÉbÓ©dG  Qƒ£Jh  Ωó≤J  »a
 ≈∏Y ájƒ«M äÉYÉ£b IóY »a Iôªãe èFÉàf øe

.äÉjƒà°ùªdG ∞∏àîe
 IQÉØ°S  ìÉààaG  ¿CG  ó¡©dG  »dh  ƒª°S  ócCGh
 áª¡e á£ëe πμ°ûj ÉehQ »a øjôëÑdG áμ∏ªe
 áμ∏ªe  ø«H  á«FÉæãdG  äÉ`̀bÓ`̀©`̀dG  Iô«°ùe  »`̀a
 ,á≤jó°üdG  á«dÉ£jE’G  ájQƒ¡ªédGh  øjôëÑdG
 ™°ShCG  ¥É``̀aBG  ƒëf  É¡H  ™`̀aó`̀dG  »`̀a  º¡°ùj  ÉªH

 ∫OÉÑàªdG  ΩÉ`̀ª`̀à`̀g’Gh  ¢UôëdG  ió`̀e  ¢ùμ©J
 ¿hÉ©àdG  ¬``̀LhCG  π`̀c  õjõ©àd  ø«ÑfÉédG  ø«H

.∑ôà°ûªdG
 ô≤e  ¢ùeCG  √ƒª°S  ìÉààaG  ió`̀d  ∂`̀dP  AÉ`̀L

 Qƒ°†ëH  É`̀ehQ  »a  øjôëÑdG  áμ∏ªe  IQÉØ°S
 Iô«Ø°ùdGh  ,√ƒª°ùd  ≥aGôªdG  »ª°SôdG  óaƒdG
 IQGRƒ``̀d  áeÉ©dG  á`̀æ`̀«`̀eC’G  »fƒq∏«H  Éà«HGõ«dEG
 »`̀ dhó`̀ dG ¿hÉ``̀©``̀à``̀dGh á`̀«`̀LQÉ`̀î`̀dG ¿hDƒ``̀°``̀û``̀dG

.ø««dÉ£jE’G ø«dhDƒ°ùªdG øe OóYh á«dÉ£jE’G
 ¿CG  ó¡©dG  »`̀dh  ƒª°S  ó`̀cCG  á«fÉK  á¡L  øe
 íeÉ°ùà∏d ÖM øe øjôëÑdG AÉæHCG ¬H º°ùàj Ée
 áμ∏ªªdG áfÉμe øe RõY ∫GóàY’Gh á«£°SƒdGh

 …ò`̀dG è`̀¡`̀æ`̀dG ï`̀°`̀Sô`̀j É`̀e ƒ``̀gh ,á`̀jQÉ`̀°`̀†`̀ë`̀dG
 óªM  ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U  Iô°†M  ¬£àNG
 ,ióØªdG  OÓÑdG  πgÉY  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  øH
 äõ«ªJ …òdG áμ∏ªªdG ™bƒe ≈dEG √ƒª°S Gô«°ûe

 ∞∏àîe É¡fÉ°†àMG »a óàªªdG É¡îjQÉJ ôÑY ¬H
 õjõ©J ƒëf ºFGódG É¡«©°Sh ¿ÉjOC’Gh äÉaÉ≤ãdG
 øe  π°UGƒà°S  …ò`̀dG  ´ƒæàdGh  ájOó©àdG  º«b
 á«ªæàdG  ±Gó``̀gCG  ≥«≤ëJ  ƒëf  ô«°ùdG  ¬dÓN

.É¡«dEG ™∏£àJ »àdG áeGóà°ùªdG
 á°SGób  ¢ùeCG  √ƒª°S  AÉ≤d  ió`̀d  ∂`̀dP  AÉ`̀L
 ô≤e  »`̀a  ¿É`̀μ`̀«`̀JÉ`̀Ø`̀dG  É`̀HÉ`̀H  ¢ù«°ùfôa  É`̀HÉ`̀Ñ`̀dG
 ÖMÉ°U Iô°†M äÉ«ëJ √ƒª°S π≤fh ,¬à°SGób
 ÉHÉÑdG á°SGób ≈dEG ióØªdG OÓÑdG πgÉY ádÓédG
 Iô°VÉM  ádhód  ¬àdÓL  äÉ«æªJh  ¢ù«°ùfôa
 Qƒ£àdG  ΩGhO  ≥jó°üdG  É¡Ñ©°Th  ¿Éμ«JÉØdG
 áμ∏ªe  ¬«dƒJ  ÉªH  √ƒª°S  Égƒæe  ,AÉ`̀ª`̀æ`̀dGh
 ábGó°üdG äÉbÓY õjõ©àd ΩÉªàgG øe øjôëÑdG
 ÉªH  ¿Éμ«JÉØdG  Iô°VÉM  á`̀dhO  ™e  ¿hÉ©àdGh
 ájOó©àdGh áÑëªdG º«gÉØe ¢ùjôμJ »a º¡°ùj
 ΩÓ`̀°`̀ù`̀dG ≥`̀«`̀≤`̀ë`̀Jh Üƒ`̀©`̀°`̀û`̀dGh º````̀eC’G ø`̀«`̀H

.QGô≤à°S’Gh
 IQGRh â©bh á«ª°SôdG IQÉjõdG QÉWEG »ah
 ¿hÉ©J á«bÉØJG áMÉ«°ùdGh IQÉéàdGh áYÉæ°üdG
 á£°ûfC’Gh »aÉ≤ãdG çGôàdG IQGRh ™e ácôà°ûe
 äÉ≤aóàdG  IOÉ`̀jR  ±ó¡H  á«dÉ£jE’G  áMÉ«°ùdGh
 ájOôØdG  äÓ`̀Mô`̀dG  ™«é°ûJ  ôÑY  á«MÉ«°ùdG

.øjó∏ÑdG ø«H áª¶æªdGh

(6h4h3¢U π«°UÉØàdG)

 2020 ôjGôÑa 11 ≥aGƒªdG AÉKÓãdG Ωƒj ¿ƒμj ¿CG AGQRƒdG ¢ù∏ée Qôb
 á«eƒμëdG  äÉ°ù°SDƒªdGh  äÉÄ«¡dGh  äGQGRƒ``̀dG  πc  »a  πªY  Ωƒ`̀j  ∞°üf
 »æWƒdG Ωƒ«dG äÉ«dÉ©a »a ácQÉ°ûª∏d  É¡«a ø«∏eÉ©dG  ΩÉeCG  ∫ÉéªdG ìÉ°ùaE’
 á«©ªàée  áaÉ≤ãc  á°VÉjôdG  QhO  ¢Sôμj  ÉªH  ,øjôëÑdG  áμ∏ªªd  »°VÉjôdG
 øH  óªëe  ï«°ûdG  ƒª°S  ¢SDhôJ  ∫ÓN  ∂dP  AÉL  .IÉ«M  Üƒ∏°SCGh  á∏«°UCG
 AGQRƒ`̀dG  ¢ù∏ée  á°ù∏L  AGQRƒ``̀dG  ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  ÖFÉf  áØ«∏N  ∫BG  ∑QÉÑe

.¢ùeCG
 ájRGôàM’G  äGAGô``̀LE’Gh  ádhòÑªdG  Oƒ¡édG  AGQRƒ`̀dG  ¢ù∏ée  ™HÉJh
 ôNBG ≈∏Y ¢ù∏éªdG ™∏WGh ,ÉfhQƒc ¢Shô«a ∫ƒ°Uh ™æªd É¡≤«Ñ£J …QÉédG
 »a »°†ªdG á«ªgCG ≈∏Y GOó°ûe ,¢Uƒ°üîdG Gò¡H äGQƒ£àdGh äGóéà°ùªdG
 ™æªd IójóL äGƒ£N PÉîJG ¢ù∏éªdG Qôbh ,IOó°ûªdG á«FÉbƒdG äGAGôLE’G

 ihó©dG ô£îd …ó°üà∏d ≥jôa π«μ°ûàH øjôëÑdG áμ∏ªe ≈dEG ihó©dG ∫ƒ°Uh
 áØ«∏N ∫BG ¬∏dGóÑY øH óªëe ï«°ûdG Ö«ÑW ≥jôØdG á°SÉFôH ÉfhQƒc ¢Shô«ØH
 ájRGôàM’G  äGAGô``̀LE’G  IQGOEG  ≈dƒàj  ,áë°ü∏d  ≈∏YC’G  ¢ù∏éªdG  ¢ù«FQ
 çQGƒμdG á¡LGƒªd á«æWƒdG áæé∏dG ™e ≥«°ùæàdÉH Ωƒ≤jh ,É«ÑW á«FÉbƒdGh
 »a  ¬Ñà°ûªdG  ä’ÉëdG  ∫É«M  á°UÉNh  ,áæé∏dG  äÉ°UÉ°üàNÉH  ≥∏©àj  Éª«a

.¬∏dG Q qób ’ OÓÑdG »a ádÉM …CG ±É°ûàcG ∫ÉM »a hCG É¡àHÉ°UEG
 »dÉëdG  äGQÉ`̀≤`̀©`̀dG  QÉ`̀é`̀jEG  ¿ƒ`̀fÉ`̀b  πjó©J  AGQRƒ``̀ dG  ¢ù∏ée  Qô`̀b  Éªc
 äÉYRÉæªdG  áæéd  AÉ¨dEÉH  ∂dPh  ,2014  áæ°ùd  (27)  ºbQ  ¿ƒfÉ≤dÉH  QOÉ°üdG
 ∫ÉMCGh  ,á«fóªdG  iôÑμdG  áªμëªdG  ≈dEG  É¡JÉ°UÉ°üàNG  OÉæ°SEGh  ,ájQÉéjE’G

.∫Éé©à°S’G áØ°üH ÜGƒædG ¢ù∏ée ≈dEG ´hô°ûªdG

(7¢U π«°UÉØàdG)

 øH  ¬∏dGóÑY  ï«°ûdG  ƒª°S  Üô``̀YCG
 »°üî°ûdG  π`̀ã`̀ª`̀ª`̀dG  áØ«∏N  ∫BG  ó`̀ª`̀M
 ¢ù∏éªdG  ¢ù«FQ  ióØªdG  ∂∏ªdG  ádÓéd
 iƒà°ùªdÉH  RGõàY’G øY áÄ«Ñ∏d  ≈∏YC’G
 »a  πª©dG  ¬`̀«`̀dEG  π°Uh  …ò``dG  õ«ªàªdG
 »a  áeGóà°ùªdG  á«ªæàdGh  áÄ«ÑdG  ájÉªM

.øjôëÑdG áμ∏ªe
 áÄ«ÑdG  Ωƒj  áÑ°SÉæªH  √ƒª°S  ∫Ébh
 ôjGôÑa øe ™HGôdG ≥aGƒj …òdG »æWƒdG
 »ªëæd{ ΩÉ©dG Gòg QÉ©°T QÉ«àNG ºJ ¬fEG
 áμ∏ªe  ¿EGh  ,z∂«à°SÓÑdG  ø`̀e  ÉæàÄ«H
 áÑbÉãdG äÉ¡«LƒàdG Aƒ°V »a øjôëÑdG
 ádÓédG  ÖMÉ°U  Iô°†ëd  Iójó°ùdGh
 πLCG  øe  πª©dG  π°UGƒJ  ióØªdG  ∂∏ªdG

 ≥«≤ëàd  ∂«à°SÓÑdG  øe  áÄ«ÑdG  ájÉªM
 ø«æWGƒª∏d  á`̀eGó`̀à`̀°`̀ù`̀eh  á`̀ æ`̀ eBG  á`̀Ä`̀«`̀H
 øjôëÑdG  áμ∏ªe ¿CG  GócDƒe  ,ø«ª«≤ªdGh
 ∫É`̀é`̀e »```̀a G kô``̀«``̀Ñ``̀c É``̀Wƒ``̀°``̀T â`̀©`̀£`̀ b

.¬à«ªæJh áÄ«ÑdG ´É£b ≈∏Y á¶aÉëªdG
 OGó```̀YEG Aó``̀H ø``Y √ƒ`̀ª`̀°`̀S ∞`̀°`̀û`̀ch
 ΩGóîà°SG øe óëdG ¿CÉ°ûH ≥jôW áWQÉN
 πμ°ûH  É¡©æe  hCG  á«μ«à°SÓÑdG  ¢SÉ«cC’G
 ∫Ó`̀N ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀ dG á`̀μ`̀∏`̀ª`̀e »``̀a »`̀FÉ`̀¡`̀f
 ∂``dPh ,á``eOÉ``≤``dG ¢`̀ù`̀ª`̀î`̀dG äGƒ`̀æ`̀°`̀ù`̀dG
 áeó≤àªdG ∫hódG ÜQÉéJ øe IOÉØà°S’ÉH
 ±Gó```̀gC’  É≤«Ñ£Jh  ∫É`̀é`̀ª`̀dG  Gò``̀g  »``a

.áeGóà°ùªdG á«ªæàdG

(8¢U π«°UÉØàdG)

 ¢``SÉ«cC’G ΩGóîà``°SG ™``æ`ªd ≥```jô`W á``WQÉ`N
äGƒæ``°S ¢ùªN ∫ÓN øjôëÑdG »a á«μ«à``°SÓÑdG

 ≈°ù«Y øH ΩÉ°ùM ï«°ûdG  ócCG
 IõFÉL  áæéd  ¢`̀Uô`̀M  áØ«∏N  ∫BG
 ô`̀«`̀eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U
 ¢ù«FQ áØ«∏N ∫BG ¿Éª∏°S øH áØ«∏N
 ≈∏Y  áeGóà°ùªdG  á«ªæà∏d  AGQRƒ`̀dG
 √ƒª°S  äÉ`̀©`̀∏`̀£`̀Jh  iDhQ  ò«ØæJ
 »YÉªédG  πª©dG  Rõ©j  Ée  πc  »a
 á«ªæàdG  É`̀jÉ`̀°`̀†`̀b  √É`̀é`̀J  »``̀dhó``̀dG
 ó``̀MCG É`̀gQÉ`̀ Ñ`̀ à`̀YÉ`̀ H á`̀eGó`̀à`̀ °`̀ù`̀ª`̀ dG
 √ÉaQ  ≥«≤ëàd  á«°ù«FôdG  IóªYC’G
 Égƒæe  ,Üƒ©°ûdGh  ∫hó`̀dG  Ωó≤Jh
 ô«ª°†dG  Ωƒ«H  ∫ÉØàM’G  ¿CG  ≈`̀ dEG
 »a  ≈``̀dhC’G  ¬àî°ùf  »a  »ªdÉ©dG
 πμ°ûj πÑ≤ªdG πjôHCG  øe ¢ùeÉîdG
 iƒ`̀à`̀°`̀ù`̀ª`̀dG ≈`̀∏`̀Y G kó```jô```a É``̀ kKó``̀M
 ô`̀jó`̀≤`̀J ió```̀e ¢`̀ù`̀μ`̀©`̀j ,»```̀dhó```̀dG
 ÖMÉ°U äGQOÉÑªd á«dhódG Iô°SC’G
 »a AGQRƒdG ¢ù«FQ »μ∏ªdG ƒª°ùdG
 QGô≤à°S’Gh  á«ªæàdG  ºYój  Ée  πc
 ∫ÉØàM’G  ¿CG  Éë°Vƒe  ,ΩÓ°ùdGh
 ¬`̀Lƒ`̀à`̀ dG ø```̀Y Gô``̀Ñ``̀©``̀e ¿ƒ`̀μ`̀ «`̀ °`̀ S
 ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG á`̀μ`̀∏`̀ª`̀ª`̀d …QÉ`̀ °`̀†`̀ë`̀ dG

 »dhódG ™ªàéªdG »a á∏YÉa ádhóc
 ∫ÓN  ∂`̀dP  AÉ`̀L  .ΩÓ°ù∏d  áªYGOh
 »≤«°ùæàdG ´ÉªàL’G ¢ùeCG ¬°SDhôJ

.IõFÉé∏d
 Ée π``̀c ´É``̀ª``̀à``̀L’G ¢``û``bÉ``fh
 ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  IõFÉéH  ≥∏©àj
 ¿Éª∏°S  øH  áØ«∏N  ô«eC’G  »μ∏ªdG
 AGQRƒ```````dG  ¢``̀ù``̀«``̀FQ  á`̀ Ø`̀ «`̀ ∏`̀N  ∫BG
 ø«ë°TôªdGh  áeGóà°ùªdG  á«ªæà∏d
 Oƒ¡édG  õ«ØëJ  »a  É`̀gô`̀KCGh  ,É¡d

 º¡°ùJ  »àdG  á«YÉªédGh  ájOôØdG
 äÉ©ªàéª∏d  á«ªæàdG  ≥«≤ëJ  »a
 QhO  õjõ©J  äÉ`̀«`̀dBGh  ,Üƒ©°ûdGh
 ÉªH É`̀«`̀ª`̀dÉ`̀Yh É`̀«`̀ª`̀«`̀∏`̀bEG  Iõ`̀FÉ`̀é`̀dG
 »àdG  ,á`̀∏`̀«`̀Ñ`̀æ`̀dG  É`̀¡`̀à`̀dÉ`̀°`̀SQ  ≥≤ëj
 ™aO  ≈∏Y  √ƒª°S  ¢`̀Uô`̀M  ó°ùéJ
 »``̀dhó``̀dGh »`̀ª`̀ «`̀ ∏`̀ bE’G ΩÉ``̀ª``̀à``̀g’G
 Iõ«côc  á«ªæàdG  ≥jôW  »a  ô«°ù∏d

 .QÉgOR’Gh Ωó≤à∏d á«°SÉ°SCG
(7¢U π«°UÉØàdG)

 ∞ë°üdG ióMEG »a √ô°ûf ºJ Ée áë°üdG IQGRh âØf
 øjóFÉY ø«ÑdÉW áHÉ°UEG √ÉÑà°TG ∫ƒM á«ÑæLC’G á«∏ëªdG
 ¢Shô«ØH  á«Ñ©°ûdG  ø«°üdG  ájQƒ¡ªéH  ¿É``̀ghh  ø`̀e
 »≤∏J  IQhô°V  ≈`̀dEG  ™«ªédG  ká«YGO  ,óéà°ùªdG  ÉfhQƒc
 ºàj  ºd  ¬fCG  IócDƒe  ,á«ª°SôdG  ÉgQOÉ°üe  øe  äÉeƒ∏©ªdG
 ÉfhQƒc  ¢Shô«ØH  áHÉ°UEG  ä’ÉM  …CG  π«é°ùJ  ¿B’G  ≈dEG

.øjôëÑdG »a óéà°ùªdG
 áÑbGôe  π°UGƒJ  É¡fCG  ≈dEG  áë°üdG  IQGRh  âgƒfh
 øe  Oó`̀Y  PÉîJG  ºJ  Éªc  ,ºdÉ©dG  »a  ¢Shô«ØdG  QÉ°ûàfG

 òaÉæªdG  »a  ¢üëØdG  ∂dP  »a  ÉªH  ájRGôàM’G  ô«HGóàdG
 äGOGó©à°S’G ™«ªL PÉîJG ºJ óbh ,øjôëÑ∏d  á«°ù«FôdG
 áª¶æe  É¡à©°Vh »àdG  äGAGô`̀LE’G  ™e  É k«°TÉªJ  á«FÉbƒdG
 áëaÉμªd á«°ù«FôdG á«ªdÉ©dG õcGôªdGh á«ªdÉ©dG áë°üdG

.¢VGôeC’G
 ¢ü«°üîàH âeÉb É¡fCG ≈dEG áë°üdG IQGRh äQÉ°TCGh
 ≈∏Y Oô∏d áYÉ°ùdG QGóe ≈∏Y (17246769) øNÉ°S §N
 ¢Shô«a  ∫ƒ`̀M  ø«ª«≤ªdGh  ø«æWGƒªdG  äGQÉ°ùØà°SG

.óéà°ùªdG ÉfhQƒc

»ªdÉ©dG ô«ª°†dG Ωƒ«H ∫hC’G ∫ÉØàMÓd äÉÑ«JôàdG åëH

øjôëÑdG »a ÉfhQƒμH äÉHÉ°UEG ’ :ócDƒJ áë°üdG

 ΩÉ`¶`f ø`e á«fÉãdG á∏MôªdG ¥ÓWEG
»fhô`àμdE’G ∞```«Xƒ`àdG äÉ``Ñ`∏`W
 ºJ  ¬fCG  á«fóªdG  áeóîdG  ¿GƒjO  ¢ù«FQ  ójGõdG  ójGR  øH  óªMCG  ócCG
 ∞«XƒàdG äÉÑ∏£d ¿GƒjódG ΩÉ¶f øe á«fÉãdG á∏MôªdG π«©ØJ øe AÉ¡àf’G
 IójóL äÉ`̀eó`̀N çÓ`̀K Ö`̀fÉ`̀L ≈``̀dEG ,Ió`̀jó`̀é`̀dG √É`̀jGõ`̀ª`̀H »`̀fhô`̀à`̀μ`̀dE’G
 á«fhôàμdE’G  áeƒμëdGh  äÉeƒ∏©ªdG  áÄ«g  ™e  ¿hÉ©àdÉH  É¡bÓWEG  ºJ
 äÉeóîdG  ÖfÉéH  Bahrain.bh  á«æWƒdG  áHGƒÑdG  ôÑY  áMÉàªdGh

.á«eƒμëdG äÉ¡édG »ØXƒªH á∏°üdG äGP iôNC’G á«fhôàμdE’G
 π«©ØJ  »a  ΩÉ¡°SE’G  É¡fCÉ°T  øe  IójóédG  ÉjGõªdG  ¿CG  ≈`̀dEG  QÉ°TCGh
 ,IôZÉ°ûdG  ∞FÉXƒ∏d  äÉÑ∏£dG  ºjó≤J  π«¡°ùJh  á«fhôàμdE’G  äGAGôLE’G
 ≈∏Y  πjó©àdG  Ö∏£dG  »eó≤ªd  äÉÑ∏£dG  åjóëJ  á«°UÉN  í«àJ  Éªc
 áª¶fC’G  Ö°ùëH  ø«àæ°S  ≠∏ÑJ  »`̀à`̀dG  ¬fÉjô°S  Ió`̀e  ∫Ó`̀N  º¡JÉfÉ«H

.á«fóªdG áeóîdG »a É¡H ∫ƒª©ªdG

(10¢U π«°UÉØàdG)
.óªM øH ¬∏dGóÑY ï«°ûdG ƒª°S |

.∑QÉÑe øH óªëe ï«°ûdG ƒª°S |

.áeGóà°ùªdG á«ªæà∏d AGQRƒdG ¢ù«FQ ƒª°S IõFÉL áæéd  ´ÉªàLG |

.¿Éμ«JÉØdG ÉHÉH ¬FÉ≤d ∫ÓN ó¡©dG »dh ƒª°S |.»dÉ£jE’G AGQRƒdG ¢ù«FQh ó¡©dG »dh ƒª°S ø«H áª¡e äÉãMÉÑe |

ájQÉ°†ëdG áμ∏ªªdG áfÉμe äRõY ∫GóàY’Gh á«£°SƒdGh íeÉ°ùàdG :¿Éμ«JÉØdG ÉHÉÑd ó¡©dG »dh
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     كالم في الصحة

Éªgh ¢ù«d »≤«°SƒªdÉH êÓ©dG
 º«gGôHEG AÉ«Ÿ :º∏≤H

óªMCG ó«°S

Ω2020 ôjGôÑa 4 - `g1441 IôNB’G iOÉªL 10 AÉKÓãdG - ¿ƒ©HQC’Gh á°ùeÉîdG áæ°ùdG - (15292) Oó©dG

 á«ªdÉ©dG  áë°üdG  áª¶æe  ¿Ó`̀YEG  ó©H
 É≤∏b ∂dòH äQÉKCG á«ë°üdG ÇQGƒ£dG ádÉM
 »a  ¢Shô«ØdG  QÉ°ûàfG  É¡fÓYEG  ó©H  É«dhO
 ™«ªL ∫hó`̀dG  øe ô«ãc â`̀YOh ,á`̀dhO 18
 ’EG ø«°üdG ≈dEG  ôØ°ùdG ΩóY ≈dEG  É¡«æWGƒe
 ÉæfÉgPCG  »a  QhóJh  .iƒ°ü≤dG  IQhô°†∏d
 ,¢VôªdÉH á≤∏©àªdG ä’DhÉ°ùàdG øe ô«ãμdG
 Qƒ`̀à`̀có`̀dG  z»`̀Ñ`̀£`̀dG  è`̀«`̀∏`̀î`̀dG{  QGR  ∂`̀ dò`̀ d
 áFôdG  ¢VGôeG  …QÉ°ûà°SG  …ƒjóH  ∫OÉ`̀Y
 AÉæKG  ¢ùØæàdG  äÉHGô£°VGh á«°SÉ°ùëdGh
 ¿Éch ,á«Ñ£dG ¬∏dGóÑY ∂∏ªdG áæjóªH ΩƒædG

 :AÉ≤∏dG Gòg Éæd
 Éeh ?ÉfhQƒc ¢Shô«a π≤àæj ∞«c }

 ?√Qƒ¡X πÑb ¬àfÉ°†M Iôàa »g
 ;ójóéH  ¢ù«d  ¢Shô«ØdG  Gò`̀g  ||
 ¥ô`̀Wh ,2012 ΩÉ``̀Y  ò`̀æ`̀e  Oƒ`̀Lƒ`̀e  ƒ`̀¡`̀a
 âëJ ∫GõJ  ’  É¡fC’  ;áahô©e ô«Z ¬dÉ≤àfG
 ÉeG  ¿ƒμJ  É¡fG  íLôjh  ,¿B’G  ≈dG  åëÑdG

 ÜÉ°üªdG ¢üî°ûdG ™e ô°TÉÑªdG ∑ÉμàM’ÉH
 á°ùeÓeh ¢ù£©dG hG ∫É©°ùdG ≥jôW øY hG
 πjOÉæªdÉc  ¢Shô«ØdG  πªëJ »àdG  AÉ«°TC’G
 ¿ƒμJ  áfÉ°†ëdG  Iôàa  .í£°S’G  hG  Óãe
 Ée  ìhGôàJ  ájOÉ©dG  OôÑdG  ä’õæd  á∏KÉªe

 .ø«YƒÑ°SCGh ´ƒÑ°SCG ø«H
 ?¢Shô«ØdÉH áHÉ°UE’G ¢VGôYG »gÉe -
 Gõfƒ∏ØfEG  ¢`̀VGô`̀YG  ¿ƒμJ  ¢`̀VGô`̀Y’G
 IQGô`̀ë`̀dG á``̀LQO »`̀a ´É`̀Ø`̀JQ’É`̀c ;á`̀jOÉ`̀Y
 ºK  É£«°ùH  CGóÑj  …òdG  ∫É©°ùdGh ,í°TôdGh
 Qƒ£àj ¿G øμªjh ,º¨∏H ¬ÑMÉ°üjh óà°ûj
 ,áØ«©°†dG  áYÉæªdG  ÜÉë°UCG  ™e  ™°VƒdG
 ºgh äÉ°Shô«Ø∏d á°VôY ôãcCG ºg A’Dƒgh
 ,á«fÉWô°ùdG  ΩGQh’Gh  …ôμ°ùdG  »°Vôe
 ¢VGôY’G ¿ƒμàa ,ø°ùdG QÉÑch ∫ÉØWC’Gh
 …ƒFQ ÜÉ¡àdG ≈dG Qƒ£àJ ¿G øμªjh iƒbCG
 ¬ÑMÉ°üJ  Gòg  πch  ,¥ÉæàNG  ádÉMh  OÉM
 ¢ü¨ªdGh  ∫É`̀¡`̀°`̀SE’É`̀c  á`̀jƒ`̀©`̀e  ¢``̀VGô``̀YG

 ’  IQGô`̀ë`̀dG  ¿EÉ`̀a  ájGóÑdG  »`̀ah  .…ƒ©ªdG
.AGhó∏d Ö«éà°ùJ ’h ¢†ØîæJ

 ¢`̀†`̀jô`̀e π`̀©`̀é`̀j É```e ∑É``̀æ``̀g π```g }
 ¬Lƒàjh ≥∏≤dÉH ô©°ûj ájOÉ©dG Gõfƒ∏ØfE’G

 ?Ö«Ñ£dG ≈dG
 ¢UÉî°TC’G  ™e  ≥∏≤∏d  »`̀YGO  ’  ||
 Gƒ£∏àîj ºd GƒeGOÉe AÉë°U’G ø««©Ñ£dG

 áYÉæªdG hhP ¢UÉî°TC’G ÉeG ,ø«HÉ°üe ™e
 iƒbCG  º¡©e  ¢VGôY’G  ¿ƒμàa  áØ«©°†dG
 Ωó``̀Yh á`̀ jƒ`̀©`̀e ¢```̀VGô```̀eG É`̀¡`̀Ñ`̀MÉ`̀°`̀ü`̀Jh
 ¬LƒàdG º¡«∏Yh ,êÓ©∏d º°ùédG áHÉéà°SG

 .Ö«Ñ£dG ≈dG Iô°TÉÑe
 Gòg  π≤f  »a  äÉfGƒ«ëdG  QhO  Ée  }

 ?É¡ÑæéJ Éæ«∏Y πgh ?¢VôªdG
 øe É`̀°`̀SÉ`̀°`̀SCG  ¢`̀Shô`̀«`̀Ø`̀dG  á`̀jGó`̀H  ||
 Éæ«∏©a ,∫ÉªédGh ¢û«aÉØîdÉc äÉfGƒ«ëdG

 .IQƒ£N πμ°ûJ É¡fC’ É¡à£dÉîe ΩóY
 ?¢VôªdG äÉØYÉ°†e RôHCG Éæd í°Vh }
 á°UÉN  ¢`̀Vô`̀ª`̀ dG  äÉ`̀Ø`̀YÉ`̀°`̀†`̀e  ||
 ¢VGôYCG  ó©Ña ,…ƒ∏©dG »°ùØæàdG RÉ¡édÉH
 …ƒFôdG ÜÉ¡àd’G ≈dG π≤àæf ájOÉ©dG OôÑdG
 ≈`̀dG  iODƒ````̀jh  ô«£N  ƒ``̀gh  »`̀°`̀Shô`̀«`̀Ø`̀dG
 ≈dG ¢†jôªdG êÉàëjh ,¢ùØæàdG »a π°ûa
 ,»YÉæ°üdG  ¢ùØæàdG  Iõ¡LCG  ≈∏Y  ¬©°Vh
 ÜGô£°VG  ≈dG  …ODƒ`̀j  âbƒdG  Qhô`̀e  ™eh

 .áØ∏àîªdG º°ùédG Iõ¡LCG »a
 ?¢Shô«ØdG  Gò¡d  ìÉ≤d  ∑Éæg  π`̀g  }
 Gõfƒ∏ØfE’G  ìÉ≤d  ΩGóîà°SG  øμªj  π`̀gh

 ?á«ª°SƒªdG
 ¬d  ìÉ``̀≤``̀d  ó``̀Lƒ``̀j  ’  ∞``̀°``̀SCÓ``̀d  ||
 ìÉ≤∏dG  ΩGóîà°SG  Éææμªj  ’h  ,¿B’G  ≈àM
 ¢UÉN ìÉ≤d ¢Vôe πμ∏a ,É°†jG »ª°SƒªdG

.¬H
?êÓ©dGh ájÉbƒdG ¥ôW »g Ée }

 øY OÉ`̀©`̀à`̀H’É`̀H  á`̀jÉ`̀bƒ`̀dG  ¥ô``̀W  ||

 äÉfGƒ«ëdG á£dÉîe ΩóYh ihó©dG QOÉ°üe
 •ÓàN’G  ΩóYh  ,IAƒHƒªdG  øcÉeC’G  »a
 ,Gõfƒ∏ØfEÓd  ¢Shô«a  …CÉH  ø«HÉ°üªdG  ™e
 á`̀eÉ`̀ª`̀μ`̀dG  …ó``̀Jô``̀j  ¿G  ¢`̀†`̀jô`̀ª`̀dG  ≈`̀ ∏`̀ Yh
 Ωó`̀Yh  ,¢`̀Vô`̀ª`̀dG  ô°ûæj  ’  ≈àM  á«Ñ£dG
 áaÉ¶ædÉH  AÉ`̀æ`̀à`̀Y’Gh  í`̀£`̀°`̀S’G  á°ùeÓe
 …ó`̀j’G  π°ùZ  A»`̀°`̀T  º``̀gCGh  ,á«°üî°ûdG
 ,äÉ°Shô«ØdG  πà≤j  π«°ù¨dÉa  ;ΩÉ¶àfÉH
 »ë°üdG  AGò¨dÉH  áYÉæªdG  ájƒ≤J  øμªjh
 ¢ù«d ¢VôªdG ¿G ≈dG áaÉ°VE’ÉH .¿RGƒàªdG
 …OÉ`̀Y  Gõfƒ∏ØfG  ¢Shô«a  ƒ¡a  ,∞«îªH
 äÉ«aƒdG  áÑ°ùæa  ,¬«∏Y Iô£«°ùdG  âªJ GPEG
 …ó©àJ  ’  ø«°üdG  »a  AÉHƒc  √QÉ°ûàfG  ™e
 ÉcÉàa  É°Vôe  ¢ù«d  ¬fG  ∂dòH  »æYCGh  ,%2
 ¿ƒaƒàªdG  A’Dƒ```̀gh  ,É`̀fQò`̀M  É`̀fò`̀NG  GPEG 
 ÉeG  ,áØ«©°†dG  áYÉæªdG  …hP  ø`̀e  Gƒ`̀fÉ`̀c
 ºg hG GƒaÉ©Jh GƒÑ«°UCÉa ø«HÉ°üªdG »bÉH
 ™∏¡∏d  »`̀YGO  Óa  ,¿’G  ≈`̀dG  êÓ©dG  âëJ
 áYÉæªdG  ÜÉë°UCG  ≈∏Y  Oó°TCGh  .±ƒîdGh
 äÉæ«eÉà«ØdG øe áYƒªée òNCÉH áØ«©°†dG
 AGò¨H  ΩGõ``̀à``̀d’Gh  Ió`̀°`̀ù`̀c’G  äGOÉ`̀°`̀†`̀eh
 ø«°ùëJ  ≈∏Y  Gó`̀L  óYÉ°ùj  Gò¡a  ;»ë°U

 .É¡FGOG ™aQh áYÉæªdG
 êÓY óLƒj Óa êÓ©dG á«MÉf øe ÉeG
 ,¿’G  ≈dG  ¢Shô«ØdG  Gò¡H  ¢UÉN  »`̀FGhO
 ¢VGôYG  ∞«ØîJ  ƒ`̀g  ¬`̀H  Ωƒ≤f  É`̀e  øμdh

.äÉØYÉ°†e çhóM ™æeh ¢VôªdG

 »£©jh äÉ©bƒàdG ¥ƒØj Qƒ£J »a
 ó¡°ûj ,áeƒeC’ÉH ø«ªdÉë∏d GójóL kÓeCG
 Gô«Ñc  ÉMÉéf  º`̀Mô`̀dG  á``̀YGQR  ∫É`̀é`̀e
 ádÉM  ∫hG  ìÉéf  ™e  ÉæeGõJ  É©jô°Sh
 ´ôÑàe øe ºMQ ´Qõd á«∏ªY ó©H IO’h
 ìÉéf ≈dEG áaÉ°VE’ÉH .2015 ΩÉY »M
 á«dÉª°ûdG  ÉμjôeCG  »a IO’h ádÉM ∫hCG
 øe ºMQ ´QR ó©H ºdÉ©dG »a á«fÉãdGh
 »a  âjôLCG  »àdGh  ,IÉaƒàe  áYôÑàe
 äÉj’ƒdÉH ∂«æ«∏c ófÓØ«∏c ≈Ø°ûà°ùe
 »°VÉªdG  ΩÉ`̀©`̀dG  á«μjôe’G  IóëàªdG
 ¬¡°SCGôj  ô«Ñc  »`̀Ñ`̀W  ≥`̀jô`̀a  ó`̀j  ≈`̀∏`̀Y
 ôjóªdG  ¿ƒ`̀μ`̀dÉ`̀a  ¢`̀SÉ`̀eƒ`̀J  Qƒ`̀à`̀có`̀dG
 ¢VGôeCG  ∫Éée  »a  åMÉÑdGh  »Ñ£dG

 ó`̀MCGh  á«∏°SÉæàdG  á`̀MGô`̀é`̀dGh  º≤©dG
 ´QR  èeÉfôH  ôjƒ£J  »a  ø«cQÉ°ûªdG
 ƒëf AGôLEG ºJ ¬dÓN øe …òdG ºMôdG
 AÉëfCG ™«ªL »a ºMQ ´QR á«∏ªY 70
 20 IO’h É¡æY èàf ¿’G ≈àM ºdÉ©dG
 AÉ°ùæ∏d  πeC’G  »£©j  Ée  ,Éª«∏°S  ÓØW
 ÜÉéf’G  øgQhó≤ªH  ¢ù«d  »JGƒ∏dG
 ƒg  ø¡d  ó«MƒdG  πëdG  ¿É`̀c  ¿CG  ó©H

.»æÑàdG
 ó`̀ah ¿ƒ`̀μ`̀dÉ`̀a Qƒ`̀à`̀có`̀dG ¢``̀SCGô``̀Jh
 ∑QÉ°ûªdG  ∂«æ«∏c  ófÓØ«∏c  ≈Ø°ûà°ùe
 2020  »Hô©dG  áë°üdG  ôªJDƒe  »`̀a
 ,»°VÉªdG ´ƒÑ°SC’G »HO »a ó≤Y …òdG
 AÉ`̀Ñ`̀WCG  Rô``̀HCG  ø`̀e áÑîf ó`̀aƒ`̀dG º`̀°`̀Vh

 .∂«æ«∏c ófÓØ«∏c äÉ«Ø°ûà°ùe
 »`̀a ¿ƒ``̀μ``̀ dÉ``̀a Qƒ``̀ à``̀ có``̀ dG õ`````̀cQh
 ô`̀ª`̀JDƒ`̀ª`̀dG »``a É`̀gÉ`̀≤`̀ dCG »`̀à`̀dG á`̀ª`̀∏`̀μ`̀dG
 äÉ«∏ªY  äÉ«Ñ∏°Sh  äÉ`̀«`̀HÉ`̀é`̀jEG  ≈∏Y
 hCG  AÉ«MCG  äÉYôÑàe  øe  ºMôdG  ´QR
 øe  ºZôdG  ≈∏Y  ¬fCG  ±É°VCGh  .äGƒ`̀eCG
 É¡ÑæéJ  øμªj  äÉØYÉ°†ªdG  √ò`̀g  ¿CG
 IÉaƒàe  áYôÑàe  øe  º`̀MQ  á``̀dGREG  óæY
 ¬∏cÉ°ûe  øe  ƒ∏îj  ’  QÉ«îdG  Góg  ¿EÉa
 ≈aƒàªdG  ´ôÑàªdG  ádÉM  »Øa  ;É°†jCG
 øμªj  ’  PEG  ;Éª¡e  GQhO  ôª©dG  Ö©∏j
 äÉfƒeô¡dG  äÉLÓY  ´ôÑàªdG  AÉ£YEG
 ∫ÉëdG  ƒg Éªc  ´Qõ∏d  ¬àÄ«¡àd  á∏jóÑdG
 ¿G  π°†aC’G  øªa  ,»ëdG  ´ôÑàªdG  »a

 Ée Iôàa »a IÉaƒàªdG áYôÑàªdG ¿ƒμJ
 á«∏ªY AGôLG óæY åª£dG ´É£≤fG πÑb
 Ée  πc  IÉYGôe  É°†jCGh  ,ºMôdG  á`̀ dGREG
 äÉ¡Lh ΩGôàMGh á≤aGƒªH ≥∏©àe ƒg
 AGôLG ÖfÉL ≈dG áYôÑàªdG Iô°SG ô¶f
 äÉÑ∏£àe  IQGOE’  áeRÓdG  äÉª««≤àdG
 Qƒ`̀à`̀có`̀dG ±É``̀ °``̀VCG É`̀ª`̀c .á``̀MGô``̀é``̀dG
 ¢†©Ñd  ¢Vô©e  »≤∏àªdG  ¿G  ¿ƒμdÉa
 º°ùédG áHÉéà°SG ΩóY hCG äÉØYÉ °†ªdG

 .ójóédG ºMô∏d
 ádGREÉH  ¿ƒμdÉa  QƒàcódG  í°üfh
 ,≈°übG  ó`̀ë`̀c  ø`̀ «`̀ JO’h ó`̀©`̀H  º`̀Mô`̀dG
 ’ ó``̀b  á`̀«`̀∏`̀ª`̀©`̀dG  √ò```̀g ¿G É`̀ë`̀°`̀Vƒ`̀e

 .äGó«°ùdG πc ™e Ö°SÉæàJ

تأثير عصرة ليمون 
واحدة على الوجبة 

 øe  »ªëj  ,»ª°†¡dG  RÉ¡édG  áë°U  øe  ø°ùëj

 óYÉ°ùj  ,¿ÉWô°ùdG  ¢`̀VGô`̀eCG

 ,»∏μdG  »°üM  ™æe  »`̀a

 ¢UÉ°üàeG »∏Y óYÉ°ùj

 ó`````̀jó`````̀ë`````̀ dG

 .áÑLƒdÉH

 ٦ حلول للجوع 
المستمر في الشتاء!

 Ühô`̀°`̀û`̀e  ,  AÉ```̀e  Üƒ```̀c
 ¢ùØæàdG  ,A…ó``̀¡``̀e  A»````̀aGO
 äÉæjôªJ ,  ≥jÉbO 5 ≥«ª©dG
 áYÉ°S  ™Hôd  áØ«ØN  á«°VÉjQ
 ÖëJ ≥`̀jó`̀°`̀ü`̀H  ∫É``°``ü``J’G,
 ≥FÉbO √ó©d »°ûªdG , ¬Jƒ°U

. ìƒàØe ¿Éμe »a

 ≈∏Yh  ™jô°S  »Ñ£dG  Qƒ£àdÉa  ;Ö£dG  ºdÉY  »a  ójóédG  ô¶àæf  Ωƒj  πc  ¢ùª°T  ábGô°TEG  ™e
 êÓ©dG …OÉØJ ¿ƒdhÉëj »°VôªdG øe Gô«ãc ¿G ¬«a ∂°T ’ Éªeh  .Qƒ£àdG Gòg áÑcGƒe ø«°ü°üîàªdG
 óæY Ó«∏b ÉæØbƒJ GPEÉa .πjóÑdG Ö£dG áHôéJ »a ôμØj ºd Éæe øªa ,á«ÑfÉédG QÉKBÓd ÉÑæéJ »FGhódG
 ¿hô≤dG  òæe Ωóîà°SG ó≤a ;ójóéH ¢ù«d ƒgh ,Iô«Ñc á«∏YÉa âÑKCG  ¬fG  óéæ°S »≤«°SƒªdÉH êÓ©dG
 ≈≤«°SƒªdÉa ;á«°ùØædG áë°üdG õjõ©àd Ωóîà°ùjh …ô«Ñ©àdG êÓ©dG ´GƒfCG øe ´ƒf ƒgh ,≈£°SƒdG
 ’ ÉeóæY »≤«°SƒªdG ó«ØJ Éªc ,ø°ùëàdÉH Qƒ©°ûdG ≈dEG áÄ«°S á«°ùØf ádÉM øe êhôîdG ≈∏Y ÉfóYÉ°ùJ
 ≈≤«°SƒªdG ≥jôW ø©a .IôÑ©ªdG ¬à¨d »g íÑ°üàa äÉª∏μdÉH ¬°ùØf øY ô«Ñ©àdG ¢†jôªdG ™«£à°ùj
 ôÑY  á«ØWÉ©dGh  á«côëdG  º¡JGQÉ¡e  ø«°ùëàc  ä’Éée  IóY  »a  ≈°VôªdG  ¿ƒ°ü°üîàªdG  óYÉ°ùj
 ±GógG  ≥«≤ëàd  ∂dPh  ;´Éªà°S’Gh  ,AÉæ¨dGh  ,∫ÉéJQ’Éc  IOó©àªdG  ≈≤«°SƒªdG  ä’Éée  ΩGóîà°SG
 á«ØWÉ©dG  É¡ÑfGƒL  πc  ΩGóîà°S’  í«ë°U  πμ°ûH  ¢üàîªdG  É¡ØXƒj  á«∏ªY  ’G  »g  Éªa  ,êÓ©dG

 á«fóÑdGh á«∏≤©dG ádÉëdG ø«°ùëàd á«dÉªédGh á«MhôdGh á«∏≤©dGh
 á«Ñ£dG äÉLÓ©∏d IófÉ°ùªdG πFÉ°SƒdG ºgG ióMEG »gh ,¢†jôª∏d

 .iôNC’G
 AÉªdG ôjôN hG Qƒ«£dG πjó¡c á©«Ñ£dG äGƒ°UCG ¿CG GhóLh ó≤a ;ÉgóMh ≈≤«°SƒªdG â°ù«dh

 .ΩƒædG ≈∏Y É°†jCG óYÉ°ùJ Éªc ,»HÉéjEG êGõe ≥≤ëJh ôJƒàdG ∞«ØîJ »a Iô«Ñc á«∏YÉa âàÑKG
 ∫ÉØWCG  ä’ÉM  ø°ùëJ  »a  ô«Ñc  πμ°ûH  óYÉ°S  ≈≤«°SƒªdÉH  êÓ©dG  ¿G  äÉ°SGQódG  äô¡XCG  óbh
 Éeó≤J Gƒeó≤J ôªjÉgõdG ¢VôªH ø«HÉ°üªdG ¿G πgòªdGh ,ƒªædG ôNCÉàH øjôNBG  ø«HÉ°üeh óMƒàdG
 õcôe ∫hG ¿G ôcòdÉH ôjóédGh .äÉjôcòdG ¢ü«°üH ®É≤jG ≈∏Y ≈≤«°SƒªdG º¡JóYÉ°S ¿G ó©H ÉXƒë∏e
 ºK ,≈≤«°SƒªdÉH êÓ©∏d á«æWƒdG á«©ªédG ¢ù«°SCÉàH 1950 ΩÉY ô°üe »a Å°ûfCG »Hô©dG øWƒdG »a
.ójóL πc ΩÉeCG øjQƒ¡Ñe ∞≤f ÉædRÉeh ,ô«ãμdG ¬àÑ©L »a Ö£dG ∫Gõj ’h .¿OQC’Gh ¢ùfƒJ Égó©H 

 äGô©°ùdG  ¢ùØf  º¡d
 ôª°SC’G  ø`̀μ`̀dh  kÉÑjô≤J
 ±É`̀«`̀ dG »`̀ ∏`̀Y …ƒ`̀à`̀ë`̀j
 ™Ñ°ûdÉH  ∑ô©°ûjh  ôàcG
 π∏≤jh  ôμ°ùdG  º¶æj  ,

.∫hôà°ù«dƒμdG

الخبز ا�بيض أم ا�سمر؟  في حوار خاص عن فيروس «كورونا».. الدكتور عادل بديوي:

¢ù«d ¢Shô«ØdG ..±ƒî∏d »YGO ’
á`jƒ`b á`YÉæªH ¬`à¡LGƒ`e ™«£à°ùfh ∞«îªH

…ƒjóH ∫OÉY.O |
 áFôdG ¢VGôeG …QÉ°ûà°SG 

¢ùØæàdG äÉHGô£°VGh á«°SÉ°ùëdGh

í∏°üj ’ …OÉ©dG á«ª°SƒªdG Gõfƒ∏ØfE’G ìÉ≤dh ..¿B’G ≈dEG ìÉ≤d óLƒj ’

 ..äÉeÉªμdG  AGóJQ’ »YGO ’
QGôªà°SÉH …ójC’G π°ùZ Éæ«∏Yh

:π«YÉª°SEG ÖæjR âÑàc

 º«eôàdGh  π«ªéàdG  áMGôL  …QÉ°ûà°SG  ∫Éb
 äÉ«∏ªY AGôLEG øe ™fÉe ’ ¬fEG »é«∏ªdG øªjCG .O
 ,ô∏μ°ùdG  »∏eÉMh  …ôμ°ùdG  ≈°Vôªd  ø£ÑdG  ó°T
 »∏éæªdG  ΩódG  ô≤a  ¢VôªH ø«HÉ°üªdG  ¿CG  Éæ«Ñe
 á«fÉμeE’  äÉ«∏ª©dG  ∂∏J  º¡«∏Y  ™æªj  zô∏μ°ùdG{
 á«ë°U πcÉ°ûe »a ∫ƒNódGh ΩódG  äGôc ô°ùμJ
 Ió«Øe  äÉ`̀«`̀∏`̀ª`̀©`̀dG  ∂`̀∏`̀J  ¿CG  É`̀ë`̀°`̀Vƒ`̀e  ,iô````̀NCG
 ø«dƒ°ùfE’G AGOCG  øe ø°ùëJh …ôμ°ùdG  ≈°Vôªd
 Iôªà°ùe äÉ©HÉàe øª°V É¡FGôLEG •ô°ûH ,º¡jód

.á«∏ª©dG ó©Hh AÉæKCGh πÑb
 ø¡μàdG  øμªj  ’{  ¬``̀fCG  »é«∏ªdG  .O  ó``̀cCGh
 ,ø£ÑdG  ó°T äÉ«∏ªY AGôLEG  ó©H πªëdG  äÉ©ÑàH
 Ée ƒgh ,ô¡°TCG 9 ∫GƒW ôªà°ùj πªëdG ¿C’ ∂dP
 »a  ∞∏àîJ  ádÉM  π`̀ch  ,OóªàdÉH  ó∏é∏d  íª°ùj
 IOÉjR  ™e ∫ÉëdG  Gòch .iô`̀NC’G  øY ô`̀eC’G  Gòg
 ≈`̀dEG  º°ùédG  Oƒ©j  ¿CG  øμªªdG  ø`̀e  PEG  ,¿Rƒ``̀dG
 IÉ«ëdG  Üƒ∏°SCG  IÉYGôe  ΩóY  óæY  ¬«∏Y  ¿Éc  Ée

.zá«ë°üdG
 º«ªμàdG  hCG  Ió©ªdG  §HQ  äÉ«∏ªY  ¿EG  ∫Ébh
 ø«L’ƒμdG Ö°ùf øe π∏≤J ájò¨àdG Aƒ°S ÖÑ°ùH

.πgôàdG IOÉjR ≈dEG …ODƒj Ée ,ó∏édG »a
 äÉ«∏ªY  çó``̀MCG  ø`̀Y  »é«∏ªdG  .O  çó`̀ë`̀Jh
 »YÉHôdG ábódG ≥FÉa ≈ª°ùJ »àdG ,¿ƒgódG §Ø°T
 §Ø°T ≈∏Y ô°üà≤J ’h äÓ°†©dG RôÑJh ,OÉ©HC’G
 ¿ƒgódG  §Ø°T  ≈∏Y  πª©J  πH  á≤«ª©dG  ¿ƒgódG
 É¡fCG  ô`̀cPh  ,äÓ°†©dG  º°SôJ  »àdG  á«ë£°ùdG
 ó∏édG πgôJ øe »fÉ©J ’ »àdG ä’ÉëdG Ö°SÉæJ

 øμd á«°VÉjôdG øjQÉªàdG á°SQÉªe ≈∏Y ÖXGƒJh
 øY Ó°†a ,É¡jód π°†©dG RhôH »a áHƒ©°U ∑Éæg
 å«ëH  ,º°ùédG  »a  IOhóëªdG  ¿ƒgódG  äÉ«ªc
 äÉ«æjô°û©dG  ø«H á∏àμdG  π°üëe ºéM ìhGôàj

.äÉ«æ«KÓãdGh
 ó°T äÉ«∏ªY »Yƒf ≈dEG »é«∏ªdG .O ¥ô£Jh
 ,Qõ«∏dG hCG Qõ«ØdG …RÉ¡éH ÉeEG ºàJ »àdG º°ùédG
 π«∏≤Jh  ¿ƒgódG  ô«°ùμJ  ≈∏Y  ¿Óª©j  ¿ÉæK’Éa
 πgôàªdG ó∏édG ó°T ≈∏Y πª©j ô«NC’Gh ,±õædG
 É¡°TÉªμfGh  ø`̀«`̀L’ƒ`̀μ`̀dG  á≤ÑW  ø«î°ùJ  ôÑY
 πgôàdG øe ¿ƒfÉ©j øjòdG ≈°VôªdG ≈dEG áÑ°ùædÉH
 »L{ ƒg Iõ¡LC’G ∂∏J çóMCG ¿CG Éæ«Ñe ,§«°ùÑdG
 §Ø°ûdG  äÉ«æ≤J  ™`̀e  Ωóîà°ùj  …ò``̀dG  zÉ`̀eRÓ`̀H
 πgôàdG  ä’É`̀M  »a  ó∏édG  ó°Th  §Ø°ûH  Ωƒ≤jh

.§°SƒàªdGh §«°ùÑdG
 ø£ÑdG ó°T á«∏ªY ¿CG ≈dEG »é«∏ªdG .O âØdh
 óªà©J âfÉc »àdG  áªjó≤dG  øY ∞∏àîJ áãjóëdG
 …Qó°üdG  ¢üØ≤dG  ≈àM  ø£ÑdG  ó∏L  ™`̀aQ  ≈∏Y
 π°†©dG  ø``̀Y  ¬`̀∏`̀°`̀ü`̀ah  ó``̀FGõ``̀dG  ó`̀∏`̀é`̀dG  ™`̀£`̀ bh
 á«∏ª©dG  ¿CG  ≈dEG  Gô«°ûe  ,Iô°ùdG  ™bƒe  ∂jôëJh
 ,π°†©dG  øY  ó∏édG  π°üa  É¡«a  ºàj  ’  áãjóëdG
 Ée  ,∞°üædG  ≈``̀dEG  É¡«a  º``̀dC’G  áÑ°ùf  ¢ü∏≤àJh

.ΩÉjCG 5 ∫ÓN ácôëdÉH ¢†jôª∏d íª°ùj
 äÓ°†©dG  QÉ¡XEG  ≈∏Y  ¢Uôëf{  :±É°VCGh
 ,á`̀«`̀dƒ`̀W •ƒ`̀£`̀N π`̀μ`̀°`̀T »``̀a äGó`̀«`̀ °`̀ù`̀ dG ió```d
 óæY  á«°Vô©dG  á«dƒ£dG  •ƒ£îdG  óªà©f  Éªæ«H
 ó°T  á«∏ªY  ó©H  Ée  ¢VGôYCG  ¿CG  ø«Hh  .z∫ÉLôdG
 ºdC’Gh  ΩQƒàdG  ≈∏Y   ÖdÉ¨dG  »a  ô°üà≤J  ø£ÑdG

.§«°ùÑdG

د. أيمن المليجي:

 äÉ«∏ªY øe ™fÉe ’
 …ôμ°ùdG ≈°Vôªd §Ø°ûdG

 zô∏μ°ùdG »∏eÉM{h

 :2020 »Hô©dG áë°üdG ôªJDƒe »a

 äÉ«∏ªY »a πFÉg »ÑW Qƒ£J

ºMôdG áYGQR
 ÖfGƒédG ≈``∏Y Aƒ``°†dG §``∏°ùj ¿ƒ``μdÉa ¢``SÉeƒJ.O
 º```MôdG á````YGQR á````«∏ª©d á```«bÓNC’Gh á```«æ≤àdG
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.øjôëÑdG áWô°T ïjQÉJ øe äÉ«°üî°T |

 á«YGóHEG  ádÉM  º°SôdG
 OÉ©HC’ÉH É≤«bO É«Yh Ö∏£àJ
 ¬````̀ JÉ````̀LQOh ¿Gƒ``````````````̀dC’Gh
 ≈`̀ dEG  á`̀aÉ`̀°`̀VE’É`̀H  áØ∏àîªdG
 º°SQ ¿EÉa ™Ñ£dÉHh ,QÉμaC’G
 ∞∏àîj  á«©«Ñ£dG  ôXÉæªdG
 ,…ó`̀jô`̀é`̀à`̀dG º`̀ °`̀ Sô`̀ dG ø``̀Y
 Öéj  ¿ÉæØdG  ¿EÉa  »dÉàdÉHh
 √òØæj Éªd Gô°üÑe ¿ƒμj ¿CG
 øμdh  .¬JÉMƒd  »a  ¬eó≤jh
 ΩÉ°SôdG hCG ¿ÉæØdG ¿ƒμj ¿CG
 Gò¡a ÉØ«Øc hCG ≈ªYCG ´óÑªdG
 øμdh  ,ájÉ¨∏d  Ö©°U  ô``̀eCG
 ¿hO πëj ºd  ô°üÑdG  ¿Gó≤a

 .¬JÉMƒd  ≈∏Y  Iô«NC’G  äÉ°ùª∏dG  ™°Vh  øe  …QÉ¨∏H  ΩÉ°SQ  øμªàj  ¿CG
 øe  IóMGh ≈∏Y ,±ƒ∏«ØeGQÉc  ø«eÉà°S  …QÉ¨∏ÑdG  ΩÉ°SôdG?  ÖμfG  ó≤a
 ≈∏Y ø«¡dÉH ¢ù«d ÓªY õéfCGh ,Iô«NC’G äÉ°ùª∏dG É¡«dEG ∞«°†«d ¬JÉMƒd
 .RôàjhQ Ö°ùëH ,ΩÉJ ¬Ñ°T ƒëf ≈∏Y ô°üÑdG ¬fGó≤a ≈dEG ô¶ædÉH ¥ÓWE’G
 ICÉéa ≈ª©dÉH Ö«°UCG …òdG ÉeÉY 76 ôª©dG øe ≠dÉÑdG ,ø«eÉà°S ΩÉ°SôdG
 ,ájGóÑdG  »a  º°SôdG  ≈dEG  IOƒ©dG  »a  ÉeÉªJ  πeC’G  ó≤a  ,2015  ΩÉY  »a
 ,ø«eÉà°S øμd .QÉëàf’G »a ôμØj ¬à∏©L ¢SCÉ«dG øe ádÉM ≈dEG π°Uhh

 »a çó`̀ë`̀à`̀j ¿É```̀c …ò```̀ dG
 ∞jóaƒ∏H  áæjóªH  ¬ª°Sôe
 ¬dƒMh  ÉjQÉ¨∏H  Üƒ`̀æ`̀L
 ájƒ«ëdÉH  áÄ«∏e  äÉMƒd
 á«©«ÑW ôXÉæªd  ¿GƒdC’Gh
 ,á``̀jó``̀jô``̀é``̀J iô``````````NCGh
 ∑Éæg ∫Gõj ’ ¬fCG ∞°ûàcG
 º°SôdG  á∏°UGƒªd  π«Ñ°S
 Ö`̀©`̀°`̀UCG  äô```̀e  ¿CG  ó`̀©`̀ H
 ∫É``̀bh .á`````̀eRC’G äÉ`̀¶`̀ë`̀d
 …ò`̀dG  ,…QÉ`̀¨`̀∏`̀Ñ`̀dG  ¿ÉæØdG
 »a á«æØdG  ¬dÉªYCG  ¢Vô©J
 É«côJh  ¿Éfƒ«dGh  É«fÉªdCG
 óbh  ,ájQÉ¨∏H  ¿óe  IóYh
 ¢SóëdGh Iô«ÑμdG  IôÑîdG  »a øªμj ô°ùdG{  ¿EG  ¬¡Lh áeÉ°ùàH’G â∏Y

.z∞gôªdG ¢ùëdGh
 ¥ôØdG  õ««ªJ  ≈∏Y  GQOÉ`̀b  ∫Gõ`̀j  ’  ¬`̀fCG  ∞°ûàcG  ób  ø«eÉà°S  ¿É`̀ch
 Ée »bÉH ÉeCG iô°ù«dG ¬æ«©H íJÉØdGh øcGódGh ¿GƒdC’G äÉYƒªée ø«H
 IQÉ¡ªdGh áÑgƒªdG ≈∏Y ¬«a óªà©«a á«YGóHEG áMƒ∏H êhôîdG ¬eõ∏à°ùj
 Ωƒ°Sôd  ºeôeh ¿ÉæØc  á∏jƒ£dG  ¬Jô«°ùe ôÑY É¡©ªL »àdG  äÉjôcòdGh

.¢ùFÉæμdG

 z∂jÉe OÉe{ πμjÉe ¢SÉeƒJ »fÉ£jôÑdG »aƒJ
 Iô¡°T ôãcC’G ¥õJôªdG ôÑà©j ¿Éc …òdG ,…QGƒg
 õcôe  »a  ,ΩÉY  100  õgÉæj  ôªY  øY  ,ºdÉ©dG  »a
 ,óMC’G Ωƒj ,É«≤jôaEG  ÜƒæL ¿ÉHôjO »a ájÉYô∏d
 ó©°Uh  .á«fÉ£jôÑdG  zπ«e  »∏jO{  áØ«ë°U  ≥ah
 øe  Ió`̀Mh  ¬JOÉ«b  AÉæKCG  Iô¡°ûdG  ≈`̀dEG  z…QGƒ``g{
 »a  á«Yƒ«°ûdG  á°VÉØàfG  ™ª≤d  ábõJôªdG  äGƒ`̀b
 ¬à©ª°S â°Vô©J øμd ,äÉ«æ«à°ùdG ∫ÓN ƒ¨fƒμdG
 IôFÉW  ¬aÉ£àNG  ÖÑ°ùH  øé o°S  ÉeóæY  ¬jƒ°ûà∏d
 π«°û«°S  »a  á«dõg  á«HÓ≤fG  ádhÉëe  ÜÉ≤YCG  »a
 √ódGh ,…QGƒg πéf ,¢ùjôc ∞°Uh .1981 ΩÉY
 áØ°ù∏a âfÉc{ :∫Ébh ,zπ«Ñf πLQh §HÉ°V{ ¬fCÉH
 ¢û«©dG  ∫ÓN  øe  IÉ«ëdG  øe  ójõªdG  »a  …ódGh
 øe ôãcCG ¢û«©j ¿CG ™FGôdG øªa ∂dòd ,ô«£N πμ°ûH
 øjƒHC’ óæ¡dG »a 1919 ΩÉY »a ódh .zΩÉY 100
 ó©Hh  ,Gôà∏éfEG  »a  ¬ª«∏©J  ≈≤∏Jh  ,ø«jóædôjEG
 ÜôëdG  ∫Ó`̀N  »fÉ£jôÑdG  ¢û«édG  »`̀a  ¬àeóN
 πgCÉJ ,óFGQ áÑJQ ≈dEG ∫ƒ°UƒdGh á«fÉãdG á«ªdÉ©dG
 »a É«≤jôaEG ÜƒæL ≈dEG ôLÉgh »fƒfÉb Ö°SÉëªc
 ΩÉY ábõJôªdG »a á«æ¡ªdG ¬JÉ«M CGóH .1948 ΩÉY
 ,É¨fÉJÉc »a äGƒ≤dG øe IóMh OÉb ÉeóæY ,1961
 »ah ,ƒ¨fƒμdG øY ∫É°üØf’G ∫hÉëJ âfÉc »àdG

 AGQRƒ`̀dG  ¢ù«FQ  πÑb  øe  ¬æ««©J  ºJ  1964  ΩÉY
 á°VÉØàf’G  ™ª≤d  »Ñeƒ°ûJ  ≈°Sƒe  »dƒ¨fƒμdG
 ábõJôªdG  øe  300  øe  IóMh  OÉbh  ,á«Yƒ«°ûdG

 á∏ªM  »a  ,zõjó∏jGh  ó∏jGh{  º°SÉH  GƒaôY  øjòdG

 øe  ójó©dG  »a  ÉaƒdCÉe  Éª°SG  ¬æe  â∏©L  áëLÉf

.ºdÉ©dG AÉëfCG

 ,≈``̀dhC’G  ¬à∏ØW  ódƒªH  »fÉ£jôH  π`̀LQ  πØàMG
 á∏jƒW  á∏MQ  ó©H  ,É k©e  ¿BG  »a  ∫hC’G  ¬HÉàc  ô°ûæHh
 äGQ’hó`̀dG  øe  ±’B’G  äGô°ûY  É¡dÓN  ≥ØfCG  ábÉ°Th
 πÑb  .»YÉæ£°U’G  í«≤∏àdG  ø`̀e  ä’ƒ``L  ™°ùJ  ≈∏Y
 ,ôjÉ°ûμf’ ,OQƒahQÉH  øe ,π«f  πjO  Ö«°UCG  É keÉY 15
 ób …QÉe ¬àLhR ¿CG AÉÑWC’G ∞°ûàcG ÉeóæY áeó°üdÉH
 ,É¡HÉÑ°T  ¿É©jQ  »a  ∫GõJ  ’  »gh  ¢SCÉ«dG  ø°S  â¨∏H
 ø«KÓãdGh  á°SOÉ°ùdG  ∑Gò``̀fBG  ÉgôªY  RhÉéàj  º`̀d  PEG
 πμ°ûH  πªëdG  ≈∏Y  G kóHCG  IQOÉb  ¿ƒμJ  ød  É¡fCGh  ,É keÉY
 ≥ØfCG  ,á«æ°†eh á∏jƒW äGƒæ°S ióe ≈∏Yh .»©«ÑW
 ≈∏Y  »`̀μ`̀jô`̀eCG  Q’hO  ∞``̀ dCG  70  á`̀HGô`̀b  …QÉ```̀eh  π``̀jO
 äôªKCG  ≈àM  ,»YÉæ£°U’G  í«≤∏àdG  øe  ä’ƒL  ™°ùJ
 ¢ù£°ùZCG  »`̀a  »`̀°`̀ù`̀jEG  Éª¡à∏Ø£H  É``̀ bRQh  ÉªgOƒ¡L
 »a π«∏dG AÉ°†b ≈∏Y OÉàYG ¬fEÉa ,πjO Ö°ùëHh .2018
 »àdG ¥QC’G ádÉM øe ¢ü∏îà∏d ¬æe ádhÉëe »a áHÉàμdG
 ôªà°ùªdG  √ô«μØJ  áé«àf  âfÉc  »àdGh  ,¬H  äóÑà°SG
 ,á∏«ëdG  á∏bh  õé©dÉH  ºFGódG  √Qƒ©°Th  ,ÜÉéfE’ÉH
 äGƒæ°S  ∫Gƒ`̀W  á`̀HhDhó`̀dG  ä’hÉëªdG  ó©H  á°UÉNh
 Iôªà°ùe ádÉM »a ¬à©°Vhh á«°ùØædG ¬àbÉW äóØæà°SG
 ,ÜC’G  áMôa  ø`̀e  OGR  Éªeh  .¢`̀SCÉ`̀«`̀dGh  •É`̀Ñ`̀ME’G  ø`̀e
 áYƒªée  πª°ûj  ∫ÉØWCÓd  ÜÉàc  ∫hCG  ô°ûf  øe  ¬æμªJ
 á∏«ªédG  óFÉ°ü≤dGh  ,áaOÉ¡dG  Iô«°ü≤dG  ¢ü°ü≤dG  øe
 ¬à∏ØW  ÜÉéfEG  â«bƒJ  ¢ùØf  »a  ,∫ÉØWCÓd  á¡LƒªdG
 .á«≤«≤M Iõé©e É¡JO’h AÉÑWC’G ôÑàYG »àdG ≈dhC’G

 ..á`````̀bÉ`````̀YE’G ió``̀ ë``̀ à``̀ j ∞``̀«``̀Ø``̀c ¿É```̀æ```̀a
¬````̀YGó````̀ HEG ø````̀Y çó```ë```à```J ¬````JÉ````Mƒ````dh

 ¥õ``̀Jô``̀e ô``̀ ¡``̀ °``̀ TCG π``̀μ``̀jÉ``̀e ¢``̀ SÉ``̀ eƒ``̀ J IÉ`````̀ah
ΩÉ```̀Y  100  ô```̀ª```̀Y  ø````̀ Y  º```̀ dÉ```̀ ©```̀ dG  »````̀ a

¥QC’ÉH  ¬àHÉ°UEG  ÖÑ°ùH  ∫ÉØWCÓd  ÉÑJÉc  íÑ°üj  »fÉ£jôH

 øe ¥Ó``£dG Ö``∏£J IÉ``àa
 º``ëà°ùj ’ …ò``dG É``¡LhR

 …òdG É¡LhR øe ¥Ó£dG ≈dEG ájóæg ICGôeG ≈©°ùJ
 ¬≤«£J ’ …òdG ôeC’G ,ΩÉjCG 10 πc IóMGh Iôe ºëà°ùj
 »fƒ°S  âë°VhCGh  .√ôKCG  ≈∏Y  ¥Ó£∏d  Ö∏£H  âe qó≤Jh
 ≈∏Y  ßaÉëj  ’  É¡LhR  ¿CG  ¥Ó£dG  iƒμ°T  »a  ,»ØjO
 OÉμj ’ ¬fCGh ,A»°S πμ°ûH É¡∏eÉ©jh á«°üî°ûdG ¬àaÉ¶f
 áëFGQ  ¿CG  »fƒ°S  äó`̀cCGh  .¬fÉæ°SCG  ∞¶æj  hCG  ºëà°ùj
 ƒLQCG{ :áØ«°†e ,¬©e ¢û«©dG ójôJ ’ É¡fCGh áæàf É¡LhR
 ≈£YCGh  .z»JÉ«M  ôeO  …òdG  πLôdG  Gòg  øe  »°ü«∏îJ
 »a ;øjô¡°T Ióe ø«Lhõ∏d á∏¡e º«μëàdG áæéd AÉ°†YCG
 ≈dEG Éª¡à«°†b ádÉMEG πÑb Éª¡æ«H äÉaÓîdG πëd ádhÉëe

.Iô°SC’G áªμëe

 òæe  π``≤à© oe  »``æ«£°ù∏a
 øe á∏ØW Öéæj ÉeÉY 34
¬``àLhR  ¢``ùªj  ¿CG  ¿hO

 É¡JOƒdƒe  »æ«£°ù∏a  π≤à©e  á`̀LhR  â©°Vh
 øe  áHô¡ oe  zájƒæe  ∞£f{  ôÑY  É¡H  â∏ªM  »àdG
 òæe á«∏«FGô°SE’G ¿ƒé°ùdG »a óLƒj …òdG É¡LhR
 IOƒdƒªdG ≈∏Y ,ábO ó«dh ô«°SC’G ≥∏WCGh .ÉeÉY 34
 å«M  ,ø«Lhõ∏d  ôμÑdG  πØ£dG  »gh  ,zOÓ«e{  º°SG
 É¡àëØ°U  ≈∏Y  π≤à©ªdG  á`̀LhR  á`̀bO  AÉæ°S  âÑàc
 IOƒdƒªdG âª£M :ø«æKE’G ,z∑ƒÑ°ù«a{ ™bƒe ≈∏Y
 √ó«b  øe  ÉgódGh  äQ qô`̀Mh  øé°ùdG  ¿GQóL  ,OÓ«e
 Ωƒ«dG  ,…óëàdG  OÓ«e  ,ájôëdG  OÓ«ªH  Iô q°ûÑe
 IQÉ`̀°`̀û`̀Ñ`̀dG á`̀æ`̀jó`̀e »`̀a É`̀«`̀fó`̀dG ≈```dEG OÓ`̀«`̀e äAÉ```L
 Qƒf  á∏eÉM  ,IQÉ°ûÑ∏d  GOÓ`̀«`̀e  ¿ƒμàd  ,Iô°UÉædG
 Ió∏H øe ,(ÉeÉY 58) ábO ≠∏Ñjh .ΩÓ°ùdGh áÑëªdG
 34 òæe π≤à©e ƒgh ,π«FGô°SEG πNGO á«Hô¨dG ábÉH
 ójó©dG Qó°UCGh .ÉeÉY 39 øé°ùdÉH Ωƒμëeh ,ÉeÉY
 AÉ°ùæd í«ÑJ ihÉàa ø««æ«£°ù∏ØdG øjódG AÉª∏Y øe
 áHô¡ªdG  ø¡LGhRCG  z∞£f{  øe  πªëdG  ø«∏≤à©ªdG

.á«∏«FGô°SE’G ¿ƒé°ùdG øe

 »a äÉ«Øë°üdG øe ٪90 :ô``jô≤J
»°ùæédG ¢Tôëà∏d ø°Vô©àj ¿GôjEG

 ¿CG  ,á«fGôjE’G  ä’É°üJ’G  IQGOEG  á∏ée  GôNDƒe  ¬JôLCG  í°ùe  ∞°ûc
 »°ùæédG  AGò``̀jE’Gh  ¢Tôëà∏d  ø°Vô©J  ¿Gô`̀jEG  »a  äÉ«Øë°üdG  øe  %90
 πFÉ°Sh ¬Jô°ûf …òdG É¡≤«≤ëJ »a á∏éªdG äôcPh .πbC’G ≈∏Y IóMGh Iôe
 πª©J á«Øë°U 59 ™e á∏HÉ≤e äôLCG{  É¡fCG  ,ø«æK’G ¢ùeCG  ,á«ª°SQ ΩÓYEG
 AGòjEÓd  ø°Vô©J  ø¡æe  %90  ¿CG  ø«ÑJ  ,á`̀«`̀fGô`̀jE’G  ΩÓ``̀YE’G  πFÉ°Sh  »a
 %36{  á∏éªdG  âaÉ°VCGh  .zπ`̀bC’G  ≈∏Y  Ió`̀MGh  Iôe  »°ùæédG  ¢TôëàdGh
 πÑb øe âªJ äÉ«fGôjE’G  äÉ«Øë°üdG  ó°V »°ùæédG  ¢TôëàdG  ä’ÉM øe
 øe  %66{  ¿CG  ≈dEG  Iô«°ûe  ,zø««eƒμëdG  ô«Zh  ø««eƒμëdG  ø«dhDƒ°ùªdG
 á∏éªdG  äQÉ°TCGh  .zäÉ«Øë°üdG  πÑb  øe  É¡∏gÉéJ  iôL  ¢TôëàdG  ä’ÉM
 ø°ùd  ø¡fCG  ¿ócCG  ≥«≤ëàdG  »a äÉcQÉ°ûªdG  äÉ«Øë°üdG  øe %57{ ¿CG  ≈dEG
 …òdG  ô`̀eC’G  ,»°ùæédG  ¢TôëàdG  øe  ø¡°ùØfCG  ájÉªëd  ¥ô£H  á`̀jGQO  ≈∏Y
 á∏ª¡e ∫GõJ ’ ¬à¡LGƒeh »°ùæédG ¢TôëàdG á°ûbÉæe á«°†b ¿CG ≈dEG ô«°ûj

.z»fGôjE’G ™ªàéªdG »a ô«Ñc óM ≈dEG

 ..ájOÉ°üàb’G áeRC’G ÖÑ°ùH

 ¿hô`̀ LCÉ`̀ à`̀ °`̀ ù`̀ j ¿ƒ```«```fGô```jEG
±É``̀ aõ``̀ dG π`̀ Ø`̀ ë`̀ d Ö```̀gò```̀dG

 ÜÉë°UCGh ø«æWGƒªdG ¿GôjEG Égó¡°ûJ »àdG ájOÉ°üàb’G áeRC’G â©aO
 äGôgƒéªdG ô«LCÉJ ≈dEG (ÜƒæL) RGô«°T áæjóe ¿Éμ°S øe áZÉ°üdG ∫Éëe
 ∂dòch ÖgòdG AGô°T øY ÜÉÑ°ûdG õéY πX »a ∂dPh ,êGhõdG ≈∏Y ø«∏Ñ≤ª∏d
 OÉëJG  ¢ù«FQ  ∞°ûch  .OÓÑdG  »a  á«ÑgòdG  äÉéàæªdG  ™«H  ¥ƒ°S  Oƒ`̀cQ
 »a ,»æ¨à°ùe ø«°ùM óªëe ,RGô«°T áæjóªd äGôgƒéªdGh ÖgòdG »©FÉH
 GƒJÉH áæjóªdG »a ø«æWGƒªdG Ö∏ZCG ¿CG á«∏ëªdG zÉæ∏jG{ ádÉcƒd äÉëjô°üJ
 ∫ÉØàMÓd ´ƒÑ°SCG Ióe É¡FGô°T øe ’óH á«ÑgòdG äGôgƒéªdG ¿hôLCÉà°ùj
 ÉÑgP ¿ƒμ∏àªj øªe ø«æWGƒªdG ¿CG ≈dEG »æ¨à°ùe QÉ°TCG Éªc .±ÉaõdG á∏«∏H
 ±ó¡H  º¡JÉ«æà≤e  ô«LCÉJ  ¿ƒ°Vô©jh  áZÉ°üdG  ∫Éëe  ≈dEG  ¿ƒÑgòj  GƒJÉH
 Ö∏ZCG  É¡«fÉ©j  »àdG  ájOÉ°üàb’G  á`̀eRC’G  πX  »a  ∫Gƒ`̀eCG  ≈∏Y  ∫ƒ°üëdG

.ø«æWGƒªdG

º«gGôHEG º©æŸGóÑY

É«Ñ«d »a ∫Éà≤∏d É«côJ ºgóuæéJ ..ábõJôª∏d ºî°V ¿õîe ÉjQƒ°S
 »a o∑QÉ©ªdG óªîJ ’h ,∑Éæg ´Gô°üdG ±GôWCG πc ´ÉªWCG nπëe râëÑ°UCG ÉjQƒ°S
 òæe ÉjQƒ°S »a ó GõædG ÖÑ°ùJh ,iôNCG máæjóe »a ÜôëdG o™dóæJ ≈àM áæjóe hCG á¡ÑL
 É k«dÉMh ..ø«jQƒ°ùdG øe ø«jÓªdG Oô°ûJh π«àb ∞dCG 380 øe ôãcCÉH 2011 ¢SQÉe
 á«HÉgQE’G  πFÉ°üØdGh  …Qƒ°ùdG  ΩÉ¶ædG  äGƒ`̀b  ø«H  áæNÉ°ùdG  äÉ¡LGƒªdG  ™dóæJ
 iôb  äOÉ©à°SGh  äGQÉ°üàfG  ΩÉ¶ædG  äGƒb  â≤≤Mh  ,zÖ`̀dOEG{  á≤£æe  »a  áë∏°ùªdG
 á¡ÑL{  tó©Jh  ,zÖbGô°S{h  z¿Éª©ædG  Iô©e{h  z¿Éî«°T  ¿ÉN{  :πãe  ,∑Éæg  Éfóeh
 »`̀HÉ`̀gQE’G  nπ«°üØdG  ,±ô£àªdG  zIó`̀YÉ`̀≤`̀dG{  º«¶æJ  ø`̀e  á≤ãÑæe  »`̀gh  ,zIô°üædG
 Gògh  ,zÖ``dOEG{  IQÉéJh  OÉ°üàbG  ôjóJh  ,iô`̀NC’G  πFÉ°üØdG  á«≤H  ≈∏Y  ô£«°ùªdG
 á«HÉgQE’G  áë∏°ùªdG  πFÉ°üØdG  ó°V  …Qƒ°ùdG  ΩÉ¶ædG  ídÉ°üd  …ôμ°ù©dG  Qƒ£àdG
 ºFGõg ≈≤∏àJ Iô≤fC’ á«dGƒªdG á«HÉgQE’G É¡∏FÉ°üa iôJ É¡fC’ ,G kô«ãc zÉ«côJ{ èYRCG
 òæe â∏Nóa ,º¡JóYÉ°ùªd á«côJ ájôμ°ùY äGõjõ©J â∏°SQCG ó≤a ∂dòd ,∑Éæg Iô«Ñc
 äÉæMÉ°Th óæL äÓbÉfh äÉHÉHO øe á«dBG  »àÄe ƒëf á«côàdG  OhóëdG øe ø«eƒj
 ídÉ°üd  ájôμ°ù©dG  ádOÉ©ªdG  ô««¨J  πLCG  øe  ∂dPh  ,zÖ∏Mh  Ö`̀dOEG{  »à¶aÉëe  »a

.∑Éæg áë∏°ùªdG á«HÉgQE’G πFÉ°üØdG
 É¡fƒc  »a  øªμj  ájQƒ°ùdG  ¿óªdG  øe  Égô«Zh  Ö`̀dOEÉ`̀H  É«côJ  ΩÉªàgG  ô°Sh

 øe ºgô«Zh ø«jQƒ°ùdG ábõJôª∏d zÉªî°V Éfõîe{
 πLCG øe É«côJ º¡H ø«©à°ùJ »àdG ,iôNCG äÉ«°ùæL
 áeƒμM{  ÖfÉL  ≈`̀dEG  zÉ«Ñ«d{  »a  ∫Éà≤∏d  ºgó«æéJ
 á∏ªëe IôNÉH G kôNDƒe É k°†jCG â∏°SQCGh πH ,zêGô°ùdG

 ¢ù∏HGôW  ≈dEG  ø«jQƒ°ùdG  ábõJôªdGh  OƒæédGh  á«©aóªdGh  äÉHÉHódGh  äÉæMÉ°ûdÉH
.á«côJ ájôμ°ùY áWÉbôa á≤aôH §°SƒàªdG ôëÑdG ¢VƒM ôÑY

 ,ÉjQƒ°S »a áë∏°ùªdG á«HÉgQE’G πFÉ°üØdG øY ΩÉjC’G √òg É«côJ ™aGóJ ø«M ¿PEG
 ÉgôÑà©J  »àdG  ,É«Ñ«d  »a  ∫Éà≤∏d  ábõJôe  ¢Tƒ«éc  º¡eGóîà°S’  ∂dP  π©ØJ  »¡a
 ÜÉ°ùM ≈∏Y á«LQÉîdG É¡JÉ©°SƒJ »a ÉjQƒ°S ó©H »fÉãdG …ôμ°ù©dG ±ó¡dG zIô≤fCG{
 áæª«¡dGh  ,áªjó≤dG  á«fÉªã©dG  ájQƒWGôÑeE’G  IOƒY  º∏ëH áYƒaóe  ,á«Hô©dG  ∫hódG
 ájƒb ’hOh ,z»`̀HhQhC’G  OÉëJ’G{  ¿EÉa  Gòd  ..É k©e »`̀HhQhC’Gh »Hô©dG  ºdÉ©dG  ≈∏Y
 ™e  ¿hÉ©à∏d  ∑ôëàJ  ºd  GPEG  É«fÉÑ°SEGh  É«fÉ£jôHh  É«dÉ£jEGh  É°ùfôah  É«fÉªdCG  πãe
 É¡fEÉa  ,§°SƒàªdG  ¢VƒM  »a  »côàdG  …ôμ°ù©dG  ∞MõdG  ∞bh  »a  á«Hô©dG  ∫hódG
 ájÉªëH  ≈¶ëJ  »àdG  á«HÉgQE’G  äÓjƒdG  øe  ô«ãμdG  πÑ≤à°ùªdG  »a  »fÉ©J  ±ƒ°S

.á«côJ

IÉaÉ©e á∏ØW Ö``éæJ ÉfhQƒc ¢Shô«ØH áHÉ``°üe ICGô``eG
 ∫Éª°T  ø«HQÉg  áæjóªH  äÉ«Ø°ûà°ùªdG  óMCG  »a
 ¢Shô«ØH  áHÉ°üe  Ió«°S  âÑéfCG  ,ø«°üdG  »bô°T
 Ée  ≥ah  ,¢VôªdG  øe  ÉeÉªJ  IÉaÉ©e  á∏ØW  ,ÉfhQƒc
 .ø«æK’G ¢ùeCG ,á«∏ëe á«ª°SQ ΩÓYEG πFÉ°Sh äócCG
 ¿CG  ,ø«HQÉg  »a  á«∏ëªdG  áë°üdG  áæéd  âæ∏YCGh
 3^5  ¿õJ  ,»°VÉªdG  ¢ù«ªîdG  äó`̀dh  »àdG  á∏Ø£dG
 äôcP Ée ≥ah ,Ió«L áë°üH ™àªàJh ,äÉeGôLƒ∏«c
 ICÉLÉØªdG  øμd  ,á«æ«°üdG  z»∏jO  ÉæjÉ°ûJ{  áØ«ë°U
 øjQÉÑàN’G  ¿CG  »g  ,áØ«ë°üdG  É¡æY  âØ°ûc  »àdG
 ÉYƒÑ°SCG 38 ó©H äAÉL »àdG Ió«dƒ∏d ÉjôLCG øjò∏dG
 …òdG ÉfhQƒc ¢Shô«a øe Égƒ∏N ÉàÑKCG ,πªëdG øe
 ø«°üdG  »a  É°üî°T  360  øe  ôãcCG  IÉ«ëH  iOhCG
 äócCG  ,»ë°üdG  ôéëdG  »a  ΩÉjCG  ó©Hh  .¿B’G  ≈àM
 âjôLCG ¿CG ó©H ,Iô≤à°ùe ΩC’G ádÉM ¿CG á«ÑW QOÉ°üe
 RÉ¡édGh ó«dƒàdG AÉÑWCG ±Gô°TEÉH ájô°ü«b IO’h É¡d
 áØ«ë°U âdÉbh .IO’ƒdG »ãjóM ∫ÉØWC’Gh »°ùØæàdG
 ∑ôà°TG  …ò`̀dG  »Ñ£dG  ≥jôØdG  ¿EG  ,z»∏jO  ÉæjÉ°ûJ{
 áMGôédG  AGô`̀LEGh  á∏Ø£dGh  ΩC’G  ádÉM  á©HÉàe  »a

.É«dÉM á«Ñ£dG á¶MÓªdG âëJ ,πeÉμdÉH

áØ«∏ÿG á∏ØW tea.kh@aakgroup.net

ÉfhQƒc

 øe  ±ƒ`̀î`̀dÉ`̀H  ¿hô`̀©`̀°`̀û`̀j  ø`̀«`̀æ`̀WGƒ`̀ª`̀dG  ø`̀e  ô«ãc
 äQÉ°U  »àdG  ™WÉ≤ªdG  ó©H  á°UÉN  É`̀fhQƒ`̀c  ¢Shô«a
 øY ô°ûæj Éeh ø«°üdG »a ≈°VôªdG ´É°VhCG øY ô°ûàæJ
 øYh ¿ƒ°ûªj  ºgh ´QÉ°ûdG  »a  ¿ƒ©≤j  É°SÉfCG  ∑Éæg  ¿CG
 çGóMC’G  áé«àf  º¡æe  ¢†©ÑdG  Ö«°üJ  »àdG  Éjô«à°ù¡dG
 Ée  ≈`̀dEG  º¡JÉ©ªée  ∫ƒëJ  øY  áfõëªdG  QÉ`̀Ñ`̀NC’G  ø`̀Yh
 É¡æe êhôîdÉH  º¡d  ìÉª°ùdG  ¢†aQ ó©H ¿ƒé°ùdG  ¬Ñ°ûj
 áÑ©°üdG ±hô`̀¶`̀dG √ò`̀g ™`̀e QÉ`̀©`̀°`̀SC’G ´É`̀Ø`̀JQG ∂`̀dò`̀ch

.ºdÉ©dG ∫hO øe ô«ãc øe º¡«dEG äÓMôdG ∞bƒJh
 ¿EÉa  áfõëªdG  áÑ©°üdG  ´É°VhC’G  √òg  ÖfÉL  ≈dEG
 Ühô¡d  ¢ü°ü≤dG  øe  Oó`̀Y  øY  ¿ƒ©ª°ùj  ø«æWGƒªdG
 ±hô¶dG  √òg  øe  QGôØ∏d  ºgó∏H  øe  ø««æ«°üdG  ¢†©H
 »àdG  á∏FÉ©∏d  çóM  Ée  ƒgh  º¡H  §«ëJ  »àdG  áÑ©°üdG
 ø«°üdG øe ÉgôØ°S ó©H äGQÉeE’G »a ¢Shô«ØdG É¡HÉ°UCG
 QÉ°ûàfGh ¢VôªdG QÉ°ûàfG ¿CG »æ©j Gògh äGQÉeE’G ≈dEG
 ø«æWGƒªdG  ¢†©Ñd  á∏μ°ûe  ÖÑ°ùj  ¬°ùØf  ¢Shô«ØdG
 á©HÉàe  ∂`̀dò`̀ch  ,ójó°ûdG  ≥∏≤dÉH  º¡Ñ«°üj  ó`̀bh  Éæjód
 É¡HÉ°UCG »àdG ∫hódG øeh ø«°üdG øe ø«eOÉ≤dG ´ƒ°Vƒe

.¢Shô«ØdG
 á¡LGƒªd  â∏μ°T  »`̀à`̀dG  ¿É`̀é`̀∏`̀d  º`̀¡`̀ª`̀dG  ø`̀e  ∂`̀dò`̀d
 á£«ëªdG  ÖfGƒédG  πc  ≈dEG  ¬ÑàæJ  ¿CG  ÉfhQƒc  ¢Shô«a
 áfCÉª£d  áÑ°SÉæªdG  ∫ƒ∏ëdG  É¡d  ™°†Jh  ¢VôªdG  Gò¡H
 πc  øe  º¡àjÉªëdh  º¡J’DhÉ°ùJ  ≈∏Y  áHÉLEÓdh  ¢SÉædG

.ºgOó¡àj ób ô£N
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د. يا�صر النا�صر

الوطني  اليوم  انطالق  ومبنا�سبة   

جمل�س  قرر  فقد  البحرين،  ململكة  الريا�سي 

 11 املوافق  الثالثاء  يوم  يكون  اأن  الوزراء 

جميع  يف  عمل  يوم  ن�سف   2020 فرباير 

احلكومية  واملوؤ�س�سات  والهيئات  الوزارات 

لإف�ساح املجال اأمام العاملني فيها اإىل امل�ساركة 

مبا  الريا�سي  الوطني  اليوم  فعاليات  يف 

يكر�س دور الريا�سة كثقافة جمتمعية اأ�سيلة 

واأ�سلوب حياة.

 ثم ا�ستعر�س جمل�س الوزراء م�ستجدات 

الأو�ساع وتطوراتها على ال�ساحتني الإقليمية 

والدولية. ويف هذا ال�سدد، فقد اطلع املجل�س 

العادية  غري  الدورة  اجتماع  نتائج  على 

امل�ستوى  على  العربية  الدول  ملجل�س جامعة 

جاء  مبا  الوزراء  جمل�س  رحب  اإذ  الوزاري، 

العربية  الدول  جلامعة  اخلتامي  البيان  يف 

على  وتاأكيد  الفل�سطينية  للق�سية  دعم  من 

حلل  ا�سرتاتيجي  كخيار  بال�سالم  التم�سك 

ال�سياق  هذا  �سمن  املجل�س  منوًها  ال�سراع، 

اإىل  للعودة  الأمريكية كمنطلق  ال�سالم  بخطة 

املجل�س  معرًبا  دويل،  اإطار  املفاو�سات �سمن 

عن تقديره لالإدارة الأمريكية وم�ساعيها حلل 

الق�سية الفل�سطينية وترحيبه بكل جهد دويل 

يحقق ال�سالم العادل يف الأرا�سي الفل�سطينية 

اإىل  للو�سول  ال�سالم  بعملية  ويدفع  املحتلة 

ال�سقيق  الفل�سطيني  لل�سعب  يحقق  اتفاق 

الفل�سطينية  الدولة  واإقامة  امل�سروعة  حقوقه 

وفق  ال�سرقية  القد�س  وعا�سمتها  امل�ستقلة 

مبداأ حل الدولتني وقرارات ال�سرعية الدولية 

ومبادرة ال�سالم العربية واملرجعيات الدولية 

مملكة  موقف  على  التاأكيد  جمدًدا  املعتمدة، 

الفل�سطينية  الق�سية  من  الثابت  البحرين 

ودعمها جلميع اجلهود واملبادرات التي توؤدي 

حلل عادل و�سامل للق�سية الفل�سطينية.

اجلهود  الوزراء  جمل�س  تابع  ذلك  بعد   

اجلاري  الحرتازية  والإجراءات  املبذولة 

تطبيقها ملنع و�سول فريو�س الكورونا، واطلع 

املجل�س على اآخر امل�ستجدات والتطورات بهذا 

اخل�سو�س، و�سدد جمل�س الوزراء على اأهمية 

امل�سي يف الإجراءات الوقائية امل�سددة، وقرر 

و�سول  ملنع  جديدة  خطوات  اتخاذ  املجل�س 

فريق  بت�سكيل  البحرين  مملكة  اإىل  العدوى 

»كورونا«  بفريو�س  العدوى  للت�سدي خلطر 

برئا�سة الفريق طبيب ال�سيخ حممد بن عبداهلل 

اآل خليفة رئي�س املجل�س الأعلى لل�سحة يتوىل 

طبًيا،  والوقائية  الحرتازية  الإجراءات  اإدارة 

ويقوم بالتن�سيق مع اللجنة الوطنية ملواجهة 

اللجنة  باخت�سا�سات  يتعلق  فيما  الكوارث 

وبخا�سة حيال احلالت امل�ستبه باإ�سابتها اأو 

يف حال اكت�ساف اأي حالة يف البالد ل قدر اهلل.

 بعدها نظر املجل�س يف املذكرات املدرجة 

على جدول اأعماله، وذلك على النحو التايل: 

ال�سمو  �ساحب  لتوجيهات  تنفيًذا  اأولً:   

امللكي الأمري خليفة بن �سلمان اآل خليفة رئي�س 

تعليمية  م�ساريع   4 بتنفيذ  املوقر  الوزراء 

فقد  حمد،  ومدينة  املحرق  مبحافظة  خدمية 

لتلك  التنفيذي  املوقف  الوزراء  جمل�س  تابع 

امل�ساريع واملتعلقة باإن�ساء مدار�س جديدة يف 

القائمة  املدار�س  وترميم  حمد،  ومدينة  قاليل 

يف حمافظة املحرق، وزيادة خدمات التنظيف 

املرفوعة  املذكرة  خالل  من  وذلك  باملدار�س، 

لهذا الغر�س من وزير الرتبية والتعليم والتي 

الوزارية  اللجنة  من  كل  اإىل  املجل�س  اأحالها 

والتوازن  والقت�سادية  املالية  لل�سوؤون 

التنموية  للم�ساريع  الوزارية  واللجنة  املايل 

الوزراء  جمل�س  تابع  كما  التحتية،  والبنية 

امللكي  ال�سمو  �ساحب  لتوجيهات  تنفيًذا 

رئي�س الوزراء ا�ستكمال الحتياجات اخلدمية 

التعليمية لأهايل قرية باربار وذلك من خالل 

املذكرة املرفوعة لهذا الغر�س من �سعادة وزير 

الرتبية والتعليم، اإذ وقف املجل�س على ما مت 

اتخاذه حيال ما تقدم مبا يف ذلك احتياجات 

القوى  �سعيد  على  والتعليم  الرتبية  وزارة 

الب�سرية واجلانب الإن�سائي من خالل اخلطة 

الوزارة  و�سعتها  التي  اجلديدة  الإن�سائية 

�ستغطي  والتي   2030-2020 لل�سنوات 

اأو  اجلديدة  املدار�س  من  املحافظات  احتياج 

�سيانة املدار�س التي مت عملية اإخالئها موؤقًتا 

خالل  املدار�س  جلميع  املطلوبة  ال�سيانة  اأو 

الفرتة امل�سار اإليها.

�سري  الوزراء  جمل�س  ا�ستعر�س  ثانًيا:   

العمل يف امل�ساريع التنموية اجلاري تنفيذها 

ال�سحي  وال�سرف  الطرق  قطاعات  يف 

وم�ساريع البناء وال�سيانة التي ت�سرف عليها 

وزارة الأ�سغال و�سوؤون البلديات والتخطيط 

بقيمة  م�سروع   102 وعددها  العمراين 

 20 منها  دينار  مليون  تبلغ   379 تقديرية 

م�سروًعا بقيمة 171 مليونا يف قطاع الطرق، 

قطاع  يف  مليوًنا   121 بكلفة  م�سروًعا  و53 

م�سروًعا   29 اإىل  بالإ�سافة  ال�سحي  ال�سرف 

البناء  م�ساريع  قطاع  يف  مليوًنا   86 بكلفة 

وال�سيانة، فيما اأخذ املجل�س علًما باملناق�سات 

املا�سي  العام  خالل  وطرحت  اأر�سيت  التي 

البيان،  اآنفة  الثالثة  القطاعات  يف   2019

 89 اأر�سيت  التي  املناق�سات  جمموع  بلغ  اإذ 

مليوًنا،  قدرها 199  اإجمالية  بكلفة  مناق�سة 

 93 طرحت  التي  املناق�سات  عدد  بلغ  بينما 

مناق�سة بكلفة حوايل 107 ماليني دينار.

 ثالًثا: قرر جمل�س الوزراء تعديل قانون 

بالقانون  ال�سادر  احلايل  العقارات  اإيجار 

رقم )27( ل�سنة 2014، وذلك باإلغاء جلنة 

املنازعات الإيجارية، التي ن�س عليها قانون 

اإىل  اخت�سا�ساتها  واإ�سناد  العقارات،  اإيجار 

اإىل  املجل�س  واأحال  املدنية،  الكربى  املحكمة 

م�سروع  ال�ستعجال  ب�سفة  النواب  جمل�س 

اإيجارات  قانون  اأحكام  بع�س  بتعديل  قانون 

ل�سنة  بالقانون رقم )27(  ال�سادر  العقارات 

2014 وفق املادة )97( من الالئحة الداخلية 

ملجل�س النواب.

تعديل  على  الوزراء  وافق جمل�س  رابًعا: 

قانون حمكمة التمييز لتب�سيط اإجراءات قبول 

مبالغ  وتعديل  التمييز،  حمكمة  اأمام  الطعن 

اأمام  للطعن  اجلدية  �سمان  وكفالة  الر�سوم 

والتجارية  املدنية  املواد  يف  التمييز  حمكمة 

ال�سخ�سية،  والأحوال  ال�سرعية  املواد  ويف 

ال�ستعجال  ب�سفة  النواب  اإىل جمل�س  واأحال 

قانون  اأحكام  بع�س  بتعديل  قانون  م�سروع 

بقانون  باملر�سوم  ال�سادر  التمييز  حمكمة 

رقم )8( ل�سنة 1989 وفق املادة )97( من 

الالئحة الداخلية ملجل�س النواب.

على  الوزراء  جمل�س  وافق  خام�ًسا:   

اإقليمية  لندوة  البحرين  مملكة  ا�ست�سافة 

الوطن  يف  التعليم  م�ستقبل  ا�ست�سراف  حول 

مار�س   23-22 من  الفرتة  خالل  العربي 

2020 بال�سراكة بني وزارة الرتبية والتعليم 

والعلوم  والثقافة  للرتبية  العربية  واملنظمة 

والتميز  للجودة  الإقليمي  اليوني�سكو  ومركز 

يف التعليم واملزمع تنظيمها.

على  الوزراء  جمل�س  وافق  �ساد�ًسا: 

جمالت  يف  للتعاون  تفاهم  مذكرة  م�سروع 

البحرين  مملكة  حكومة  بني  الغذائي  الأمن 

املتحدة  العربية  الإمارات  دولة  وحكومة 

القائمة  العالقات  وتطوير  لتنمية  ال�سقيقة 

املجالت  يف  امل�سرتك  والتعاون  بينهما 

الزراعية ب�سقيها النباتي واحليواين والرثوات 

البحرية التي من �ساأنها امل�ساهمة يف حتقيق 

الأمن الغذائي.

اإدراج  الوزراء على  �سابًعا: وافق جمل�س 

مر�س الت�سلب املتعدد �سمن فئات الأمرا�س 

لهذا  املرفوعة  للرغبة  حتقيًقا  وذلك  املزمنة 

اإىل  اأحال  فيما  النواب،  جمل�س  من  الغر�س 

اقرتاح  على  احلكومة  رد  النواب  جمل�س 

يف  متخ�س�سني  اأطباء  توفري  ب�ساأن  برغبة 

املراكز ال�سحية.

تعديل قانون الإيجارات وا�شتعرا�س امل�شاريع التنموية.. جمل�س الوزراء:

 تب�شيـــط اإجـــراءات قبــول الطعــن اأمــام حماكــم التمييــز 

راأ�س ال�صيخ حممد بن مبارك اآل خليفة نائب رئي�س جمل�س الوزراء اجلل�صة العتيادية الأ�صبوعية ملجل�س الوزراء، وذلك بق�صر الق�صيبية �صباح اأم�س، وقد 

اأدىل الدكتور يا�صر بن عي�صى النا�صر الأمني العام ملجل�س الوزراء عقب اجلل�صة بالت�صريح التايل:

 رفع جمل�س الوزراء مبنا�صبة يوم قوة دفاع البحرين خال�س التهاين والتربيكات اإىل ح�صرة �صاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�صى اآل خليفة عاهل البالد 

املفدى، كما هنّاأ املجل�س �صاحب ال�صمو امللكي الأمري خليفة بن �صلمان اآل خليفة رئي�س الوزراء املوقر و�صاحب ال�صمو امللكي الأمري �صلمان بن حمد اآل خليفة ويل 

العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء وجميع �صباط واأفراد ومنت�صبي قوة دفاع البحرين بهذه املنا�صبة، م�صيًدا املجل�س بالدعم امللكي 

ال�صامي من لدن جاللة العاهل املفدى الذي اأحدث نقلة نوعية يف اأدائها وجعلها تتمتع بكامل اجلاهزية وح�صن الإعداد تدريبًا وت�صليًحا، منوًها جمل�س الوزراء 

مبا ت�صكله قوة دفاع البحرين من �صياج منيع يف الذود عن حيا�س الوطن وامل�صاهمة بفعالية مع قوات الدول ال�صقيقة وال�صديقة.

بعدها اأ�صاد جمل�س الوزراء بدور الزيارة الر�صمية التي يقوم بها �صاحب ال�صمو امللكي الأمري �صلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد نائب القائد الأعلى النائب 

الأول لرئي�س جمل�س الوزراء اإىل جمهورية اإيطاليا ال�صديقة وباملباحثات التي يجريها �صموه مع كبار امل�صوؤولني يف احلكومة الإيطالية، وبالتفاقيات ومذكرات 

التفاهم التي �صتوقع خاللها يف تطوير جمالت التعاون بني البلدين ال�صديقني �صيا�صيًا وجتارًيا واقت�صادًيا مبا يخدم امل�صالح امل�صرتكة بينهما، موؤكًدا املجل�س 

عمق العالقات بني البلدين وحر�صهما على دعمها وتعزيزها، وم�صيًدا بدور الزيارة الر�صمية ل�صاحب ال�صمو امللكي ويل العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول 

لرئي�س جمل�س الوزراء يف توثيقها وتطويرها.

100 دينار لالعتماد النوعي لأجهزة الت�شالت
�سارة جنيب:

الت�سالت  تنظيم  هيئة  اأ�سدرت 

الالئحة  اأحكام  بع�س  تعديل  ب�ساأن  قراًرا 

تفر�سها  التي  الر�سوم  ب�ساأن  التنظيمية 

الهيئة على الرتاخي�س واخلدمات الأخرى.

التي  بالر�سوم  املتعلق  القرار  وحدد 

ر�سوم  الرتاخي�س  على  الهيئة  تفر�سها 

لالأجهزة  ديناًرا  تبلغ 50  النوعية  اعتماد 

ر�سوم  دنانري  و10  املدى،  ق�سرية 

التعديل،  ر�سوم  ديناًرا  و40  التجديد، 

وكذلك الأجهزة الطرفية.

الت�سالت، بني  باأجهزة  يتعلق  وفيما 

تبلغ  النوعية  اعتماد  ر�سوم  اأن  القرار 

100 دينار، ور�سوم التجديد 10 دنانري، 

بالإ�سافة اإىل 80 ديناًرا ر�سوم التعديل.

يذكر اأن جميع اأنواع اأجهزة الت�سالت 

الأ�سواق  يف  للبيع  طرحها  قبل  تخ�سع 

لعتماد نوعي من هيئة تنظيم الت�سالت.

من  الغاية  فاإن  الهيئة،  وبح�سب 

يف  املناف�سة  تي�سري  النوعي،  العتماد 

على  والت�سجيع  الت�سالت  اأجهزة  توريد 

الأجهزة  هذه  من  وا�سعة  ت�سكيلة  توفري 

ا�سترياد  على  ويرتتب  معقولة،  باأ�سعار 

هذه الأجهزة احل�سول على اعتماد نوعي 

وامل�ستوردين  امل�سانع  حتميل  وجتنب 

لهم  ال�سماح  قبل  لها  لزوم  ل  م�سوؤوليات 

مملكة  اأ�سواق  يف  الأجهزة  هذه  بطرح 

البحرين.

الت�سالت  تنظيم  هيئة  و�سعت  وقد 

النوعي  لالعتماد  ر�سمية  تنظيمية  لئحة 

لأجهزة الت�سالت، وهي مبثابة بيان حتدد 

والإجراءات  وم�سوؤولياتها  الهيئة  مهام 

يف  يرغب  من  لكل  اتباعها  ينبغي  التي 

ت�سجيل اأجهزة ات�سال لدى الهيئة.

�سرورة  على  الالئحة  هذه  وتن�س 

والت�سالت  الراديوية  الأجهزة  التزام 

العالقة،  ذات  الفنية  باملوا�سفات  الطرفية 

قبل  الهيئة  لدى  ت�سجيلها  يتم  اأن  وعلى 

ويكون  البحرين،  مملكة  اإىل  ا�ستريادها 

الت�سجيل على اأ�سا�س بيان مطابقة معززة 

بتقارير اختبار وم�ستندات فنية اأخرى.

وزير الرتبية يتفّقد ت�شجيل 

امل�شتجدين للعام الدرا�شي املقبل

بداأت وزارة الرتبية والتعليم يف ا�ستقبال طلبات ت�سجيل الأطفال من مواليد اأكتوبر 2013 

وحتى اأغ�سط�س 2014، لاللتحاق كطلبة م�ستجدين بال�سف الأول البتدائي خالل العام الدرا�سي 

املقبل 2020/ 2021، و�سط اإجراءات ات�سمت بال�سال�سة والي�سر وال�سرعة، ب�سهادة اأولياء الأمور، 

الذين توافدوا باملئات ب�سحبة اأبنائهم، منذ بدء عملية الت�سجيل يف ال�سباح الباكر.

وقام الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير الرتبية والتعليم بزيارة تفقدية اإىل مقر الت�سجيل 

ب�سالة الوزارة مبدينة عي�سى، حيث اطماأن على �سري العمل بال�سورة املطلوبة، وتبادل الأحاديث 

الودية مع عدد من اأولياء الأمور واأبنائهم، وا�ستمع اإىل انطباعاتهم ب�ساأن اإجراءات الت�سجيل. واأ�سار 

الوزير اإىل اأن الوزارة قد وفرت عدًدا كافًيا من فرق العمل، لتي�سري عملية ت�سجيل هوؤلء الأبناء من 

جميع املحافظات، موؤكًدا اللتزام بتوفري املقعد الدرا�سي لكل طفل يبلغ �سن الإلزام وهو 6 �سنوات 

مع بداية العام الدرا�سي، اأي يف نهاية �سهر اأغ�سط�س من كل عام، تنفيًذا ملا ورد يف املادة ال�ساد�سة 

من قانون التعليم ل�سنة 2005، وا�ستناًدا اإىل التوجيهات امل�ستمرة من قيادة بلدنا العزيز يحفظها 

اهلل ويرعاها ب�سرورة توفري اخلدمات التعليمية جلميع م�ستحقيها، فيما اأو�سحت فاطمة �ساهني 

البوعينني مدير اإدارة التعليم البتدائي اأن الوزارة قد اتخذت العديد من الإجراءات ل�سمان ان�سيابية 

العملية، مبا فيها توفري ا�ستمارة الت�سجيل عرب موقع الـوزارة الإلكرتوين.

اإغالق املدار�س واجلامعات �شيمتد اإىل منت�شف مار�س.. م�شدر ب�شفارة البحرين يف بكني:

40 طالًبا بحرينًيا ما زالوا يف ال�شني وندعوهم للمغادرة الفورية
متام اأبو�سايف:

قال م�سدر م�سوؤول ب�سفارة البحرين لدى 

بّكني اأن معظم البحرينيني قد غادروا ال�سني يف 

ظل انت�سار فريو�س كورونا ل �سيما من مدينة 

»وهان« التي تعترب بوؤرة املر�س. 

اأن  لـ»الأيام«  ت�سريح  يف  امل�سدر  وقال 

يف  زالوا  ما  الذين  البحرينيني  الطلبة  عدد 

ا،  �سخ�سً  40 بحوايل  عددهم  ُيقّدر  ال�سني 

املغادرة  �سرورة  اإىل  الوقت  ذات  يف  منّوًها 

ما  ال�سينية  املطارات  واأن  ا  الفورية، خ�سو�سً

زالت مفتوحة، كما اأن خطوط الطريان متوّفرة 

للرجوع اإىل البحرين.

واأفاد امل�سدر اأن ال�سلطات يف ال�سني تّتجه 

لتمديد اإغالق املدا�س واجلامعات اإىل منت�سف 

لل�سيطرة  الوقت  لإتاحة  وذلك  املقبل،  مار�س 

للبقاء  معنى  ل  وبالتايل  املنت�سر،  الوباء  على 

يف ال�سني حتى هذا الوقت.

وامللحقية  ال�سفارة  اأن  اإىل  امل�سدر  واأ�سار 

الرعايا  من  ات�سالت  يومًيا  تتلقى  الثقافية 

لهم  وتقدم  هناك  املتواجدين  البحرينيني 

الإر�سادات والتوجيهات الالزمة. وقال امل�سدر: 

يدر�سون  بحرينيني  طلبة  لدينا  تعلمون  »كما 

يف مدن متفرقة يف خمتلف اأنحاء ال�سني، وقد 

�سيما  ل  البحرينيني  من  كبرية  اأعداد  غادرت 

من  بالقرب  يقيمون  كانوا  الذين  البحرينيني 

من  تبقى  من  ندعو  بدورنا  ونحن  »وهان«، 

حيث  ال�سينية،  الأرا�سي  ملغادرة  البحرينيني 

التعليمية  واملوؤ�س�سات  اجلامعات  جميع  اإن 

القادم،  مار�س  منت�سف  حتى  تعطيلها  مت  قد 

يوجد  ول  متاًما  م�سلولة  �سبه  هنا  واحلياة 

نتلقى  »يومًيا  وتابع  بقاءهم«.  يربر  ما 

ات�سالت من بحرينيني مقيمني هنا، ونقدم لهم 

لهم،  العون  كل  بتقدمي  وملتزمون  توجيهاتنا، 

الوقت نتطلع اىل تعاونهم معنا،  لكننا بنف�س 

زالت  ل  حيث  ال�سينية،  الأرا�سي  ومغادرة 

املطارات تعمل والأجانب يغادرون ال�سني يف 

ظل انت�سار املر�س واإعالن ال�سلطات ال�سينية 

عن تزايد اأعداد امل�سابني«. 

ولفت امل�سدر اإىل اأن العطلة التي حددتها 

ما  اإىل  متتد  قد  ال�سينية  الر�سمية  ال�سلطات 

بعد منت�سف مار�س القادم طاملا ل زالت هناك 

اأعداد جديدة يتم الك�سف عن اإ�سابتها باملر�س. 

بني  اإ�سابة  اأي  وجود  عدم  على  امل�سدر  واأكد 

جمدًدا  ال�سني،  يف  تبقوا  الذين  البحرينيني 

مب�ست�سفي  لأقرب  التوجه  باأهمية  التوجيهات 

يف املدينة التي يقيمون فيها يف حال ظهور اأي 

اأعرا�س للمر�س.

خط �شاخن للرد على ا�شتف�شار املواطنني واملقيمني.. ال�شحة:

ل توجد اإ�شابات بفريو�س كورونا امل�شتجد يف البحرين

نفت وزارة ال�سحة ما مت ن�سره يف اإحدى ال�سحف املحلية الأجنبية 

حول ا�ستباه اإ�سابة طالبني عائدين من ووهان بجمهورية ال�سني ال�سعبية 

بفريو�س كورونا امل�ستجد، داعيًة اجلميع اإىل �سرورة تلقي املعلومات من 

م�سادرها الر�سمية، وموؤكدة على اأنه مل يتم اإىل الآن ت�سجيل اأية حالت 

اإ�سابة بفريو�س كورونا امل�ستجد يف البحرين. ونوهت وزارة ال�سحة اأنها 

توا�سل مراقبة انت�سار الفريو�س يف العامل، كما مت اتخاذ عدد من التدابري 

مت  وقد  للبحرين،  الرئي�سية  املنافذ  يف  الفح�س  ذلك  يف  مبا  الحرتازية 

التي و�سعتها  الإجراءات  الوقائية متا�سًيا مع  اتخاذ جميع ال�ستعدادات 

منظمة ال�سحة العاملية واملراكز العاملية الرئي�سية ملكافحة الأمرا�س.

�ساخن  خط  بتخ�سي�س  قامت  اأنها  اإىل  ال�سحة  وزارة  واأ�سارت 

املواطنني  ا�ستف�سارات  على  للرد  ال�ساعة  مدار  على   )17246769(

واملقيمني حول فريو�س الكورونا امل�ستجد.

�صمو
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مبارك
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بلدي المحرق

رفع تو�ضًية ب�ضرورة و�ضع حلول جذرية لها.. بلدي املحّرق:

حفر يف مناطق املحّرق تتجّمع فيها الأمطار وتهّدد الأطفال

خديجة العرادي:

املحّرق  بلدي  جمل�س  دعا 

�ضرورة  اإىل  اأم�س  جل�ضته  يف 

و�ضريعة  عاجلة  حلول  و�ضع 

اإىل م�ضكلة وجود عدد كبري من 

تتجّمع  املحّرق،  مبناطق  احلفر 

فيها مياه الأمطار وت�ضّكل خطًرا 

على حياة الأطفال.

الأع�ضاء  بع�س  واقرتح 

تغطية احلفر ب�ضكل اآمن بال�ضبك 

تقع  التي  ا  وخ�ضو�ضً الأخ�ضر، 

واإ�ضكان  ال�ضاية  مناطق  يف 

الب�ضيتني.

وزارة  عن  ممّثلون  وقال 

البلديات  و�ضوؤون  الأ�ضغال 

الوزارة  اأن  العمراين  والتخطيط 

الت�ضاميم  اإعداد  من  انتهت 

مياه  ت�ضريف  �ضبكة  لإن�ضاء 

اأمطار يف منطقة ال�ضاية، اإّل اأّنهم 

رهن  بات  املو�ضوع  باأن  اأفادوا 

للبدء  الالزمة  امليزانية  توفري 

بامل�ضروع.

ناق�س  مّت�ضل،  �ضياق  يف 

املجل�س يف جل�ضته اأم�س مقرتًحا 

بو�ضع كامريات مراقبة مرورية 

ناق�س  كما  اأمواج،  �ضارع  على 

حديقة  على  الرقابة  مو�ضوع 

ال�ضاية بال�ضراكة مع مديرية اآمن 

املحرق، اإىل جانب الزام �ضركات 

الرمال  بتنظيف  الرمال  غ�ضيل 

املتناثرة منها على الطرق.

�ضارك  نف�ضه،  ال�ضياق  يف 

بلديون مبداخالت �ضاخطة اأم�س 

ب�ضاأن عدم ال�ضتجابة للكثري من 

يرفعها جمل�س  التي  التو�ضيات 

بلدي املحّرق.

غازي  املجل�س  رئي�س  وقال 

البلدية  املجال�س  اإن  املرباطي 

الالزم،  بالهتمام  حتظى  ل 

تطّورها  يعيق  الذي  الأمر  وهو 

وعملها.

جل�ضته  يف  املجل�س  وقّرر 

احتجاجٍي  خطاب  رفع  اأم�س 

بهذا ال�ضاأن، بهدف الدفع للمزيد 

من التعاون بني املجل�س البلدي 

مقدمتها  ويف  املعنية  واجلهات 

وزارة الأ�ضغال والبلديات.

النتهاء من دفان ج�ضر املنامة ال�ضمايل يف �ضبتمرب القادم

يف  الأ�ضغال  وزارة  عن  ممّثلون  قّدم 

اأبرز م�ضتجدات  ا تناول  الأم�س عر�ضً جل�ضة 

وج�ضر  الدائري  املحرق  طريق  م�ضروع 

املنامة ال�ضمايل »الب�ضيتني«.

النتهاء  املتوقع  فمن  العر�س  وبح�ضب 

من كافة اأعمال الدفان مبرحلتيه خالل الربع 

الثالث من العام القادم 2020، على اأن يتم 

واجل�ضور  الطرق  اإن�ضاء  اأعمال  يف  ال�ضروع 

عقب  مبا�ضرًة  ــ  الرابع  اجل�ضر  فيها  مبا  ــ 

اأعمال  الدفان. و�ضيتم تنفيذ  اأعمال  ا�ضتكمال 

اإن�ضاء الطرق واجل�ضور على ثالثة حزم من 

امل�ضروعات جتري يف وقت واحد لتقليل زمن 

تنفيذها اإىل ثالثة �ضنوات، فيما تبلغ امليزانية 

املر�ضودة للم�ضروع 94 مليون دينار مقدمة 

العربية  اململكة  من  كرمية  منحة  �ضمن 

ال�ضعودية ال�ضقيقة.

ج�ضر  اإن�ضاء  على  امل�ضروع  ويحتوي 

ومرفاأ  ال�ضاية  منطقة  بني  يربط  بحري 

تقريباً،  مرًتا   550 بطول  املايل  البحرين 

الرئي�ضية وحدها 150  فتحته  يبلغ عر�س 

مالحي  جمرى   / م�ضار  على  حتتوي  مرتاً 

بعر�س 40 مرتاً وارتفاع اأكرث من 10 اأمتار، 

 93 اإىل  اجل�ضر  قمة  ارتفاع  ي�ضل  حني  يف 

اجل�ضر  ويتاألف  البحر،  م�ضتوى  فوق  مرتاً 

اجتاه،  كل  يف  مرورية  م�ضارات  خم�ضة  من 

م�ضارات  واأربعة  ب�ضارعني  اجل�ضر  ويرتبط 

يف كل اجتاه، اأحدهما �ضرقاً ميتد من ال�ضاية 

بني  يربط  غرباً  والآخر  املحرق،  ديار  حتى 

مرفاأ البحرين والواجهة البحرية يف منطقة 

من  الثانية  )املرحلة  م�ضمى  حتت  ال�ضيف 

ج�ضر �ضمال املنامة(.

ويعترب امل�ضروع من اأهم م�ضاريع الطرق 

ال�ضرتاتيجية التي تعزز احلركة القت�ضادية 

اأن  املوؤمل  من  اإذ  اململكة،  ت�ضهدها  التي 

القت�ضادية  املن�ضاآت  الرابع  اجل�ضر  يربط 

املحرق  جزيرة  يف  والتنموية  وال�ضياحية 

منافذ  ويوفر  ال�ضمال،  من  الأم  باجلزيرة 

للو�ضول للب�ضيتني اجلديدة ومنطقة ال�ضاية 

املرحلة  اإن�ضاء  اإىل  بالإ�ضافة  ال�ضيف،  وبندر 

الذي  ال�ضمايل  املنامة  ج�ضر  من  الثانية 

البحرين  مرفاأ  من  املرورية  احلركة  �ضينقل 

اإىل الواجهة البحرية يف منطقة ال�ضيف.

خالل رعايته احلفل اخلتامي للفعالية املجتمعية »التطوع نور«

خليفة بن علي: ت�ضجيع روح العمل التطوعي والبيئي

املجتمعية  للفعالية  اخلتامي  احلفل  اأقيم 

اليومني  يف  اأقيمت  والتي  نور«  »التطوع 

من  عدد  بح�ضور  خليفة  مبدينة  املا�ضيني 

اجلهات  من  امل�ضوؤولني  وكبار  ال�ضباط 

احلكومية امل�ضاركة، وذلك برعاية �ضمو ال�ضيخ 

حمافظ  خليفة  اآل  خليفة  بن  علي  بن  خليفة 

املحافظة اجلنوبية.

تاأتي  الفعالية  اأن هذه  املحافظ  واأكد �ضمو 

مبادرات  من  املحافظة  به  تقوم  ما  اإطار  يف 

العمل  ت�ضجيع  يف  ت�ضب  واأدوار  ا�ضتثنائية 

اإبراز  خالل  من  به  والرتقاء  التطوعي 

ال�ضراكة والتعاون مع كافة القطاعات، تنفيًذا 

للتوجيهات ال�ضديدة حل�ضرة �ضاحب اجلاللة 

البالد  عاهل  خليفة  اآل  عي�ضى  بن  حمد  امللك 

ال�ضمو امللكي  املفدى، وبدعم كبري من �ضاحب 

الأمري الوالد خليفة بن �ضلمان اآل خليفة رئي�س 

الوزراء، وموؤازرة �ضاحب ال�ضمو امللكي الأمري 

�ضلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد نائب القائد 

الأعلى النائب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء.

»التطوع نور«  اأن فعالية  واأو�ضح �ضموه 

اأ�ضهمت يف اإبراز ما تتمتع به املدينة من �ضورة 

ح�ضارية منوذجية، من خالل م�ضاركة الطلبة 

التطوعي  العمل  روح  لت�ضجيع  واملتطوعني 

واخلدمي  الجتماعي  املجال  يف  وامل�ضاركة 

والبيئي، الذي يعد املحرك القوي لكل ما يقوم 

وخريي  اإن�ضاين  عمل  من  املجتمع  اأفراد  به 

واجتماعي يف خمتلف املجالت.

�ضالحيات خا�ضة للجهات احلكومية لالطالع على املر�ضحني املنا�ضبني

»اخلدمة«: تفعيل املرحلة الثانية من »التوظيف الإلكرتوين«

اأحمد  املدنية  اخلدمة  ديوان  رئي�س  اأكد 

وت�ضهيل  التطور  عجلة  مع  متا�ضيا  باأنه  الزايد 

من  النتهاء  مت  فاإنه  للمواطنني،  اخلدمات  تقدمي 

لطلبات  الديوان  نظام  من  الثانية  املرحلة  تفعيل 

جانب  اإىل  اجلديدة  مبزاياه  الإلكرتوين  التوظيف 

ثالث خدمات جديدة مت اإطالقها بالتعاون مع هيئة 

عرب  واملتاحة  الإلكرتونية  واحلكومة  املعلومات 

اخلدمات  بجانب   Bahrain.bh الوطنية  البوابة 

الإلكرتونية الأخرى ذات ال�ضلة مبوظفي اجلهات 

احلكومية.

املدنية  اخلدمة  ديوان  رئي�س  واأو�ضح 

للتحول  املو�ضوعة  الإ�ضرتاتيجية  و�ضمن  اإنه 

قاعدة  تاأ�ضي�س  تطلب  النظام  فاإن  الإلكرتوين 

بالعتماد  به  اخلا�ضة  الت�ضاميم  واإعداد  للبيانات 

ربطه  ومت  الديوان  يف  البحرينية  الكوادر  على 

املعلومات  بنظام  واخلا�ضة  الداخلية  بالأنظمة 

العمل  �ضري  لت�ضهيل  الب�ضرية  للموارد  الإدارية 

والتعاون  التن�ضيق  خالل  ومن  الإلكرتوين، 

واحلكومة  املعلومات  هيئة  مع  والدائم  امل�ضرتك 

الإلكرتونية مت تعزيز قنوات ال�ضتخدام والتقدمي 

على  واجلهد  الوقت  توفري  بغية  الإلكرتوين 

املواطنني وتقدمي طلباتهم ب�ضورة اإلكرتونية حال 

ال�ضاغرة لدى اجلهات احلكومية  التقدم للوظائف 

اخلا�ضعة للديوان اأو جتديد طلباتهم اأو حتديثها 

باملعلومات واخلربات والتي اأ�ضبحت متاحة عرب 

.Bahrain.bh البوابة الوطنية

وتابع الزايد اأن النظام ي�ضمل الكثري من املزايا 

التوظيف  عمليات  يف  ت�ضاعد  التي  واخلوا�س 

حتديث  خدمة  ا�ضتحداث  واأهمها  الإلكرتوين 

التوظيف،  لإعالنات  والتقدمي  التوظيف،  طلبات 

وعر�س طلب التوظيف، والرت�ضيح لها، ف�ضالً عن 

ا�ضتحداث خوا�س جديدة اأهمها خا�ضية الرت�ضيح 

الإلكرتوين للجهات احلكومية من خالل �ضالحيات 

للجهات  الديوان  قبل  من  ت�ضميمها  مت  خا�ضة 

الإعالن  ملراجعة  اأخرى  و�ضالحية  احلكومية، 

الن�ضر  قبل  الن�ضر ولفرتات حمددة  واملوافقة على 

القنوات  تعزيز  بجانب  الوطنية،  البوابة  عرب 

اخلا�ضة بالنظام من خالل تفعيل وحتديث �ضامل 

.Bahrain.bh للخدمة عرب البوابة الوطنية

املزايا  اإن  املدنية  اخلدمة  ديوان  رئي�س  وقال 

الإجراءات  بتفعيل  الإ�ضهام  �ضاأنها  من  اجلديدة 

للوظائف  الطلبات  تقدمي  وت�ضهيل  الإلكرتونية 

ال�ضاغرة كما تتيح خا�ضية حتديث الطلبات ملقدمي 

�ضريانه  مدة  خالل  بياناتهم  على  التعديل  الطلب 

والتي تبلغ �ضنتني ح�ضب الأنظمة املعمول بها يف 

اخلدمة املدنية.

يف  الإعالنات  خا�ضية  باأن  الزايد  واأ�ضاف   

التقدمي  اإمكانية  توفر  التوظيف  طلبات  نظام 

لالإعالن مع ميزة تفعيل الربط املبا�ضر بني اإعالنات 

النظام،  يف  الطلبات  وحالة  ال�ضارية  التوظيف 

الأمر الذي �ضي�ضهل على املواطنني التقدم للوظائف 

خالل  من  وذلك  و�ضهولة،  ي�ضر  بكل  املن�ضورة 

التقدم  واإمكانية  الإلكرتوين  النظام  يف  عر�ضها 

�ضريان  حال  يف  عنها  املعلن  ال�ضاغرة  للوظائف 

طلب التوظيف.

�ضيكون  الوظائف  لهذه  الرت�ضيح  اأن  كما   

مع  يتنا�ضب  معايري حمددة مبا  ح�ضب  اإلكرتونياً 

هذه  على  وبناًء  عنها،  املعلن  الوظيفة  �ضروط 

املعايري يتم عر�س هذه القوائم من خالل �ضالحيات 

احلكومية  للجهات  حمددة  خا�ضة  و�ضا�ضات 

والتي  املدنية،  اخلدمة  ديوان  نظام  يف  ومتوفرة 

ميكن احل�ضول عليها وفقاً لالإجراءات املتبعة.

اأحمد الزايد

اجلن�ضية  ل�ضوؤون  الداخلية  وزارة  وكيل  خليفة  اآل  خليفة  بن  را�ضد  ال�ضيخ  ا�ضتقبل 

ملا قدموه من جهد وتفاٍن يف خدمة  املوظفني، تكرمًيا  واجلوازات والإقامة، جمموعة من 

الوطن، خا�ضة واأنهم مبثابة خط الدفاع الأول ل�ضوؤون اجلن�ضية واجلوازات والإقامة.

واأو�ضح، خالل التكرمي، اعتزازه بهذه املجموعة امل�ضّرفة من املوظفني، م�ضيًفا اأن هدف 

هذه اللقاءات امل�ضتمرة، تعزيز التوا�ضل بني الإدارة العليا واملوظفني وت�ضجيًعا لهم على 

تقدمي ال�ضورة امل�ضّرفة للوطن الغايل على اجلميع، واختتم اللقاء بتوزيع هدايا و�ضهادات 

تقدير على املوظفني املكّرمني.

وكيل »الداخلية« ل�ضوؤون

 اجلن�ضية يكّرم املوظفني املتميزين

تكرمي امل�ضاركني يف الواجب 

العملياتي اخلا�ص بعملية اإعادة الأمل

اأُقيم حتت رعاية �ضمو اللواء الركن ال�ضيخ 

نا�ضر بن حمد اآل خليفة م�ضت�ضار الأمن الوطني 

يف  الثنني  اأم�س  �ضباح  امللكي،  احلر�س  قائد 

وتكرمي  ا�ضتقبال  حفل  اجلوية،  عي�ضى  قاعدة 

الواجب  قوة  جمموعة  يف  امل�ضاركني  من  عدد 

امل�ضاركة  البحرين  دفاع  لقوة  التابعة  اخلا�س 

يف عملية اإعادة الأمل بجمهورية اليمن ال�ضقيقة 

اململكة  بقيادة  العربي  التحالف  قوات  �ضمن 

�ضموه  اأناب  وقد  ال�ضقيقة،  ال�ضعودية  العربية 

قائد  نائب  النعيمي  خليفة  حمد  الركن  اللواء 

امللكي ل�ضتقبال وتكرمي جمموعة قوة  احلر�س 

الواجب اخلا�س.

خالل  امللكي  احلر�س  قائد  نائب  وقام 

التي  التقديرية  الأو�ضمة  بت�ضليم  ال�ضتقبال 

منحها �ضاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�ضى اآل 

لعدٍد  الأعلى  القائد  املفدى  البالد  عاهل  خليفة 

الواجب  قوة  واأفراد  �ضف  و�ضباط  �ضباط  من 

تقديًرا  البحرين  دفاع  لقوة  التابعة  اخلا�س 

لهم على جهودهم الوطنية املخل�ضة، ودورهم 

الأ�ضقاء  جانب  اإىل  وقوفهم  يف  الكبري  الأخوي 

روح  من  به  يتحلون  وما  احلق،  عن  بالدفاع 

لأداء  وان�ضباط  واحرتافية،  عالية،  معنوية 

من  عدد  ال�ضتقبال  وح�ضر  ال�ضامية.  ر�ضالتهم 

كبار �ضباط قوة دفاع البحرين.

»الخدمة المدنية«: مزايا جديدة لتسهيل تقديم طلبات التوظيف

https://www.alayam.com/alayam/economic/840048/News.html
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حت��ى 31 يناير 2020، مضى ش��هر كام��ل منذ أعلنت 
الصين ظه��ور حاالت م��ن مرض تنفس��ي جديد، وتم 
التأك��د م��ن أن مس��ببه س��الة جدي��دة م��ن فيروس 
الكورونا، وحس��ب تقارير منظمة الصح��ة العالمية فإن 
ع��دد المصابين ارتف��ع من 44 في 3 يناي��ر إلى 9826 
حال��ة في 19 دول��ة حول العال��م في 31 يناي��ر. ولكن 
بالرغ��م م��ن العدد الكبي��ر للدول التي أعل��ن فيها عن 
إصاب��ات فإن 99% م��ن اإلصابات مازال��ت في الصين. 
وبالرغم من العدد الكبير من اإلصابات فإن الوفيات لم 
تتعدى 213 »2% من المصابين«وجميعهم في الصين 
أيضًا. علمًا بأن أغلب الوفيات ضمت أش��خاص مسنين 
يعانون من أمراض ومضاعفات أخرى. وفي نفس الوقت 
وبالرغم من عدم اإلشارة إلى ذلك في األخبار فإن هناك 

عددًا من المصابين الذين تعافوا وعادوا إلى بيوتهم.
وقد س��اهمت الصين بش��كل فعال ف��ي تحديد ماهية 
الفي��روس عندم��ا تمكن��ت من ع��زل الحم��ض النووي 
للفي��روس وتحديد تركيبته مما مكن من تحديد ماهية 
بروتين��ات الفي��روس. ومن خال ذل��ك أصبح باإلمكان 
إع��داد فحص مخب��ري للتأك��د م��ن أن المصابين هم 
 n-COV« فعًا مصابي��ن بفيروس الكورونا المس��تجد
2019«. وباإلضاف��ة إل��ى ذل��ك، فقد تبي��ن أن تركيب 
الحم��ض النووي يش��ابه بنس��بة 82% الحمض النووي 

لسالة مرض سارس الذي ظهر في الصين منذ 17 عامًا 
وذلك ويش��ابه فيروس »كورونا« من الخفاش بنس��بة 
تفوق 90%، ولذا فإنه من المرجح أن المرض انتقل من 
الخفاش، ولكن من الممكن أنه كان له حيوان آخر كان 

مضيفًا بين الخفاش واإلنسان. 
الم��رض رئوي وينتقل عن طريق استنش��اق الرذاذ من 
س��عال أو عطس ش��خص مصاب أو عن طريق مامسة 
أسطح ملوثة من ش��خص مصاب، ومن ثم انتقاله من 
اليد إل��ى الف��م أو األن��ف أو العين بالمامس��ة. ولكن 
الفيروس يفقد قابليته للعدوى خارج الجس��م خال أيام 

محدودة.
أع��راض المرض هي مش��ابهة لألنفلونزا من الس��عال 
ومن ثم تزداد ليعان��ي المريض من ضيق في التنفس 
والحم��ى. ولذا فمن الضروري أن نع��رف طريق الحماية 
من ه��ذا الم��رض »وكل األم��راض الرئوية«. تش��مل 
الحماية غسل االيدي بالصابون على األقل خمس مرات 
يوميًا، ومن الضروري الغس��ل عن��د دخول المنزل وقبل 
األكل، واالبتعاد عن لمس الفم أو األنف أو العينين قبل 
غسل األيدي. واالبتعاد عن المصابين بعوارض تنفسية 
حتى لو كنا غير متأكدين من الس��بب، وإذا كنت مصابًا 
بأي من أعراض المرض، فمن األفضل البقاء في المنزل 
وإذا اشتدت العوارض اذهب إلى أقرب مستشفى. وعند 

السعال أو العطس غطي فمك وانفك بمنديل ورقي وقم 
برميه في القمامة. وتأكد من تنظيف وتعقيم األس��طح 

في المكتب والمنزل بشكل مستمر.
 أما عن الحماية المؤكدة فلن يتم ذلك إلى حين تطوير 
لق��اح لهذا المرض، ولكن ذلك س��وف يس��تغرق بعض 
الوق��ت حيث على العلماء التمكن أواًل من زرع الفيروس 
ف��ي خايا حية ف��ي المختبر ث��م اس��تخاص بروتينات 
الغش��اء، أو تحضي��ر البروتينات ف��ي المختبر عن طريق 
الحمض النووي. ومن ثم تحديد أي جزء من البروتينات 
يؤم��ن الحماي��ة ومن ث��م تجرب��ة اللق��اح المقترح في 
الحيوانات ث��م في متطوعين. وذلك قد يس��تغرق عدد 
من الش��هور أو الس��نوات في أفضل الح��االت. لذا من 
الض��روري إتباع العادات الصحي��ة المذكورة أعاه حتى 

ذلك الوقت.
وم��اذا عن الع��اج؟ طبع��ًا هن��اك العديد م��ن األدوية 
المضادة للفيروس��ات في جعبة األطب��اء ولكن األدوية 
المضادة للفيروس��ات محددة لكل في��روس على حده. 
وتطوي��ر مض��اد فيروس��ي له��ذا الفيروس المس��تجد 
يتطلب دراس��ة دورة حي��اة هذا الفيروس ف��ي المختبر 
لتحديد نق��اط الضعف التي باإلمكان اس��تحداث أدوية 

جديدة تؤثر على هذا الفيروس.
ولك��ن ذلك لن يكون مس��تعصيًا عل��ى العلماء. ويجب 
أال ننس��ى المرض الفت��اك الذي أودى بحي��اة ما يقارب 
مليوني شخص منذ ظهوره وهو األيدز! وهذا الفيروس 
أيض��ًا أتي م��ن حيوان بري ف��ي أفريقيا. وم��ازال هناك 
حوالي 38 مليون مصاب بهذا الفيروس في أنحاء العالم 
الي��وم. ولكن العلماء تمكنوا من تطوير أدوية ضد هذا 
الفيروس مما مكن العديد من المصابين من االستمرار 
ف��ي حياتهم بش��كل طبيعي حيث بالرغ��م من أن هذه 
األدوية لم تش��فيهم م��ن الفي��روس »أي أن الفيروس 
مازال في جس��مهم« ولكن أعراض المرض تاشت مع 

استمرار أخذهم األدوية.
إذًا تطوي��ر عاج ممك��ن ولكن هذا أيضًا قد يس��تغرق 
بع��ض األش��هر أو الس��نوات. ولكن يجب أن ال ننس��ى 
أن هن��اك عددًا جيدًا من األدوية المضادة للفيروس��ات 
وقد بدأ األطباء في تجربته��ا على المصابين باإلضافة 
إل��ى أدوية أخ��رى ط��ورت لمعالجة أم��راض أخرى مثل 
الس��رطان، والتي من الممكن أن يكون تأثيرها إيجابيًا 
في عاج المرض، والب��د أن يكون لبعض هذه األدوية 

تأثير ولو جزئي لحين تركيب أدوية فعالة.
أما بش��أن الخوف من انتقال المرضى إلى مملكتنا فإن 
وزارة الصح��ة في المملكة وكما قرأنا في الجرائد، تتخذ 
جميع االحتياطات للتأك��د من عزل أي مصاب قد يدخل 
من أي منافذ المملكة ومعالجتهم، في غرف عزل خاصة، 
من خال عاج أعراضهم إلى أن يقوم جهازهم المناعي 
من التغلب على المرض ويتعافون. وللعلم فإن األغلبية 
الكبرى من الحاالت في الدول األخرى خارج الصين كانت 
مس��توردة لم يحدث انتقال من الش��خص المصاب إلى 
شخص س��ليم في هذه الدول، ولم يتوف أي من هؤالء 
المصابي��ن حتى اآلن وذلك في األغلب نظرًا لمس��توى 
الخدمات الصحية في ه��ذه الباد كما هو في مملكتنا. 
وق��د توجه معال��ي رئيس المجلس األعل��ى للصحة في 
الجرائد، وكذل��ك األمر من وزارة الصحة والمستش��فى 
العسكري، لتطمين المواطنين من اتخاذ المملكة جميع 
االحتياطات الصحية الازم��ة لتحديد المصابين في أي 
م��ن مناف��ذ المملكة وعزله��م وعاجهم منع��ًا النتقال 
العدوى آلخرين. ل��ذا أهيب بجمي��ع المواطنين باتخاذ 
الح��ذر واتب��اع التعليمات الصحي��ة وأعتقد أنن��ا جميعًا 

سنكون في أمان. واهلل الموفق.

* نائب رئيس جامعة الخليج العربي - 
األستاذ المشارك لألحياء الدقيقة والمناعة
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د. خالد سعيد طبارة

كل ما جاء في محاضرة 
مدير معهد األرض في 

جامعة كولومبيا وأستاذ 
التنمية المستدامة -وهو 

كثير- مهم ويستوجب 
االهتمام به

لم يقتصر عهد الميثاق على 
إحداث تغييرات إيجابية 

على الوضع السياسي 
والحقوقي بل شمل أيضًا 
ضمانات وكفالة للحقوق 

االقتصادية واالجتماعية 
والثقافية

إن الحديث عن قوة 
دفاع البحرين في ذكرى 
تأسيسها ال ينتهي عند 

مكان معين فالخطوات 
تمضي سريعة ومتواصلة 
في البناء والتطور لحصد 

المزيد من اإلنجازات 
والمكتسبات

قد نحمل رسائل هالكنا 
بأيدينا ونحن ال نعلم.. مرجع 
ذلك قصور فهمنا للنصوص 

وإدراكنا لما تحمله من 
معاٍن ضمنية ومرجع ذلك 

أيضًا قصور الوعي

تطوير عالج ممكن ولكن 
هذا أيضًا قد يستغرق 

بعض األشهر أو السنوات 
ولكن يجب أن ال ننسى أن 

هناك عددًا جيدًا من األدوية 
المضادة للفيروسات

قد تخطو كثيرًا في هذه الحياة، إنسانيًا ومهنيًا 
لكن تذكر بأن خطواتك هذه لن تحسب ولن 

يلقى لها بال ولن يتم تذكرها إال حينما تترك 
بصمات محفورة إال حينما يظل تأثيرك حاضرًا 

وتظل إنجازاتك تتحدث عنك

إن ما عاشته قوة دفاع 
البحرين من أدوار وثوابت 

وطنية في السلم والحرب 
أثبت أنها قادرة على 
التصدي لكل األزمات 

العسكرية والسياسية 
واألمنية

إضاءة على 
محاضرة ساكس

كل م��ا قال��ه وأكد علي��ه مدير معه��د األرض في جامع��ة كولومبيا وأس��تاذ التنمية 
المس��تدامة في كلية العاقات الدولية والعامة بجامع��ة كولومبيا، المفكراالقتصادي 
العالمي البروفيس��ور جيفري س��اكس، عن السياس��ة الحكيمة الت��ي تنتهجها مملكة 
البحرين في إرس��اء دعائم الس��ام وتعزيز دور الضمير العالم��ي صحيح ودقيق، وهو 

رصد مهم ينبغي توثيقه جيدًا. 
كان البروفيس��ور جيف��ري س��اكس قد ألقى صباح الس��بت الماض��ي محاضرة بمركز 
الش��يخ إبراهيم بن محم��د آل خليفة للثقافة والبحوث بالمح��رق نّظمتها لجنة جائزة 
صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة للتنمية المستدامة، عنوانها 
»تحقيق التنمية المستدامة في الشرق األوسط.. التحديات والفرص« حضرها رئيس 
لجنة الجائزة الش��يخ حس��ام بن عيس��ى آل خليفة وعدد من المس��ؤولين والس��فراء 

واألكاديميين ورجال الصحافة واإلعام. 
س��اكس لفت إلى المكانة المتميزة التي تش��غلها البحرين على الصعيد الدولي ورأى 
أنها »المحصلة الواقعية إلسهاماتها ومواقفها الداعمة في إرساء أسس األمن والسلم 
الدوليي��ن«، ونوه بدور صاحب الس��مو الملك��ي األمير خليفة بن س��لمان آل خليفة، 
رئيس الوزراء، ورؤيته في تعزيز قضايا الس��ام العالمي من خال مبادرة س��موه التي 
أقرته��ا األمم المتح��دة باعتماد الخامس من أبريل من كل ع��ام يومًا دوليًا للضمير، 
وقال إنها »مبادرة رائدة تس��هم في تحفيز وتشجيع العمل والتعاون الدولي في مجال 
التنمية المس��تدامة«، وأضاف أن »جهود مملكة البحري��ن في تحقيق أهداف التنمية 

المستدامة جعلتها من الدول الرائدة في مسيرة االستدامة العالمية«.
م��ن األمور الت��ي اهتم المحاضر ببيانه��ا أن البحرين »خطت خط��وات هامة وحققت 
إنجازات الفتة في مجال تحقيق األهداف اإلنمائية« وأنها »التزال من رواد دفة التغيير 
نحو االقتصاد األخضر على مس��توى المنطقة«، معتبرًا ذلك »ريادة ضرورية لدفع دول 
منطقة الش��رق األوس��ط إلى الحذو حذوه��ا لتحقيق األفضل على الصعي��د البيئي«، 
وش��ارحًا أن ه��ذا يؤكد أن »ل��دى حكومة مملك��ة البحرين فهم كبي��ر وإدراك عميق 
ألهمية ديمومة االلتزام تجاه تعزيز عرى التنمية المس��تدامة وجاهزيتها على الدوام 
لبذل المزيد من الجهود الرامية لضمان التحول األخضر، وتقليل االعتماد على القطاع 
الهيدروكربوني من أجل توليد طاقة متجددة نظيفة بما يخدم تحسين معيشة ورفاه 

مواطنيها«. 
من الموضوعات التي تناولها البروفيس��ور س��اكس في محاضرت��ه المهمة موضوع 
اس��تعداد البحرين للقيادة على مس��توى القيم، حيث قال »التس��امح والسلم واألمان 
وص��ون الحري��ات واحترام اآلخ��ر« ليس أم��رًا هينًا، فالقي��م هي الت��ي تحفظ للدول 
اس��تقرارها لما يربطها بالتنمية من ارتباط وثي��ق، ولفت إلى أن البحرين قطعت في 

هذا المجال شوطًا طويًا.
ساكس أكد أيضًا »أهمية أن تعمل دول منطقة الشرق األوسط وشبه الجزيرة العربية 
أكثر من أي وقت مضى على تعظيم االس��تفادة من الطاقة الشمس��ية التي تزخر بها 
حت��ى تكون قادرة على الحد من االعتماد بش��كل كبير عل��ى الوقود األحفوري« وحث 
دول المنطقة »على وضع اس��تراتيجيات تنموية وبيئية وطنية واإلس��راع في تنفيذها 
جديًا، إلى جانب تس��خير أفضل العقول والتقنيات المتطورة لاس��تفادة القصوى من 
الطاقة الشمس��ية، بجانب التوجه الجدي تجاه اس��تخدام التطبيقات الكهربائية على 

غرار السيارات الكهربائية الصديقة للبيئة«. 
كل م��ا جاء ف��ي محاضرة مدير معه��د األرض في جامع��ة كولومبيا وأس��تاذ التنمية 
المس��تدامة -وه��و كثي��ر- مه��م ويس��توجب االهتم��ام ب��ه، وكذلك كان��ت مهمة 
المعلومات التي وفرتها رئيس قس��م التخطيط البيئي بإدارة السياس��ات والتخطيط 
البيئي بالمجلس األعلى للبيئة سوزان عجاوي، والقائم بأعمال مدير إدارة اإلحصاءات 
الس��كانية والديموغرافية بهيئة المعلومات والحكومة اإللكترونية مها سبت، اللتان 
شاركتا في ذلك اللقاء الذي ال يتأخر أحد من الذين حضروه عن اقتراح توفير تفاصيله 
لطلب��ة الثانوي��ة والجامعات في البحري��ن، حيث من المهم تنوير عقول الش��باب بما 

احتوته من معلومات وأفكار ورؤى.

 التطورات 
في مرض »كورونا« المستجد

 ليست 
 بـ»الخطوات«.. 

بل بـ»البصمات«!

ما الذي يجعل بعض البش��ر »فارقين« فيما يقومون به أو يقدمونه، سواء 
على الصعيد المهني أو االجتماعي؟!

كثير من البشر يأتون ويذهبون، بعضهم يتبوأ مواقع لمدة طويلة، وبعض 
بخ��اف ذل��ك، بعضهم يحظ��ى بمكانة مجتمعي��ة، وآخرون ق��د يجعلهم 
حراكهم المتنوع بحسب توجهاتهم يتصدرون واجهة المجتمع، لكن يظل 

السؤال بشأن تأثير هؤالء البشر على بقية البشر. 
المقولة أعاه تحدد كثيرًا من أهمية الفرد والش��خص، خاصة وأن البعض 
يظن أنه يعيش لنفس��ه فقط، وال يهم ما يؤديه لمجتمعه أو ناس��ه، وهذا 
تص��ور قاص��ر ج��دًا، إذ رغم صحة القول ب��أن حياتك لك وح��دك، أنت من 
تعيشها، وأنت من تفني دقائقها، وأنت من ستكون وحيدًا حينما ترحل، إال 

أن ما تفعله في حياتك هو »األثر« الحقيقي الذي يبقى. 
دينيًا فإن هناك كثيرًا من اآليات واألحاديث تبين كيف أن اإلنسان لم يخلق 
ليعيش حياته لنفسه، بل هو مخلوق ليعمر هذه األرض، وينشر الخير فيها، 
ويصنع األمور اإليجابية في محيطه، وكل ما يقدمه من عمل صالح ال يفنى 

بل هو رصيد له في الدنيا واآلخرة. 
نع��م في الدنيا، بصمات��ك اإليجابية، أفعالك المؤث��رة، أقوالك التي تخدم 
الناس وتوعيهم وتنش��ر فيهم كل اإليجابية أيضًا. فالحياة ليست خطوات 
تتقدم بها فقط، س��واء باتجاه معيشة معينة، أو باتجاه عمل ما، أو منصب 
تحظى به، بل الحياة عبارة عن »بصمات«، بصمات تبقى وتظل ويتذكرها 

الناس، ويستفيدون منها. 
لذل��ك نق��ول على الصعيد المهن��ي بأن كينونة الش��خص ال ترتبط فقط 
بمنصبه ودرجاته التي يتقدم بها، ألن هذه المواقع لربما تأتي للبعض على 
طبق من ذهب، بل ما يش��كلك كإنس��ان له قيمة وأهمية هي »بصماتك« 

فيما تفعله وتقوم به. 
اجتماعي��ًا إن كنت صاحب تأثير، وش��خصية عامة، فإن علي��ك دينًا تقدمه 
للمجتم��ع، يتمث��ل بأن تك��ون عنص��رًا إيجابيًا فاع��ًا فيه، ف��إن كانت لك 
كلمة مس��موعة وتحترم، فابد من تس��خيرها لتنوير الناس، والدفاع عن 
قضاياه��م، ونش��ر الفكر اإلصاح��ي، وإن كنت في موقع عمل��ك البد وأن 
تعمل دائمًا بهدف إحداث التغيير، وترك بصمات تظل محفورة في األرض، 
حت��ى بعد رحيلك م��ن هذا الموق��ع، وقليل من ينجحون ف��ي ذلك، ألنهم 
يثبتون أنهم مؤثرين في مواقعهم، ليسوا من صنف البشر »الرتيبين« في 
كل ما يفعلونه، هم ليس��وا بش��رًا عاديين يُحسبون كأنهم رقم فقط، بل 
هم مؤثرون ومطورون وصانعو تغيير، أفعالهم تحدث جلبة، وتحقق صدى 
واس��عًا، وردات فعل كبي��رة، وجودهم هام وعملهم أه��م، وحينما يغيبون 

يظل مكانهم شاغرًا، لكن بصماتهم تظل باقية ال تنسى. 
ق��د تخطو كثيرًا في هذه الحياة، إنس��انيًا ومهنيًا، لكن تذكر بأن خطواتك 
هذه لن تحس��ب، ول��ن يلقى لها بال، ول��ن يتم تذكره��ا، إال حينما تترك 
بصمات محف��ورة، إال حينما يظل تأثيرك حاض��رًا، وتظل إنجازاتك تتحدث 

عنك. 
كم من بشر بقوا في مواقعهم لسنوات طوال يخطون فيها، فلم يتذكرهم 
الن��اس بخير، وكم بش��ر جاؤوا لمواقع ومروا بها م��رور الكرام، تركوا فيها 
بصم��ات مؤثرة، فظل الن��اس يذكرونهم ويتمنون تكرار وجود ش��خوص 

مثلهم.
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“كورونا” يؤجل بطولة آسيا للصاالت بتركمانستان“بنات ثانوي”... متمرداتمقتل 6 جنود أتراك بسوريا“الصغيرة” تعتمد الرقمنةأجنبية تسافر بجواز صديقتها
حجزت المحكمة الكبرى الجنائية  «

األولى النظر في قضية فتاة 
أجنبية عادت للمملكة بعد 

إبعادها بجواز صديقتها، إلى 12 
فبراير الجاري؛ للنطق بالحكم 

عليها مع األمر باستمرار حبسها 
لحين الجلسة المقبلة.

كشف رئيس مجلس إدارة  «
جمعية المؤسسات الصغيرة 

والمتوسطة البحرينية 
عبدالحسن الديري، عن مالمح 

اإلستراتيجية الجديدة للجمعية 
في 2020، التي سيتم إقرارها 

اليوم الثالثاء.

قال الرئيس التركي رجب  «
طيب أردوغان، أمس، إن 

تركيا ضربت أهداًفا في 
ا على قصف  شمال سوريا، ردًّ

من قبل القوات الحكومية 
السورية أسفر عن مقتل 

ستة جنود أتراك.

عرضت شركة “البحرين للسينما”،  «
ضمن عروضها السينمائية الجديدة 

مطلع األسبوع الماضي، الفيلم 
العربي الجديد “بنات ثانوي”. وجاء 

الفيلم في قالب شبابي درامي، 
عن بنات مراهقات متمردات ضد 

منظومة اجتماعية أخالقية رجعية.

ل االتحاد اآلسيوي لكرة  « أجَّ
القدم بطولة آسيا لكرة 

الصاالت 2020، والتي 
كان مقررا لها أن تقام في 

تركمانستان في الفترة 
26 فبراير الجاري وحتى 8 مارس المقبل.وجاء التأجيل بسبب 

االنتشار الكبير لمرض “كورونا” في منطقة شرق آسيا.

أكـــد ولـــي العهـــد نائـــب القائـــد األعلى 
النائـــب األول لرئيس مجلس الوزراء، 
صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان 
بـــن حمد آل خليفة أن افتتاح ســـفارة 
يشـــكل  رومـــا  فـــي  البحريـــن  مملكـــة 
محطـــة مهمـــة فـــي مســـيرة العالقات 
البحريـــن  مملكـــة  بيـــن  الثنائيـــة 
يســـهم  بمـــا  اإليطاليـــة،  والجمهوريـــة 
بالدفـــع بهـــا نحو آفـــاق أوســـع تعكس 
مدى الحرص واالهتمام المتبادل بين 
الجانبين؛ لتعزيـــز كافة أوجه التعاون 

المشترك.
وشدد ســـموه لدى لقائه أمس في مقر 
رئاســـة الـــوزراء بالعاصمـــة اإليطاليـــة 
رومـــا رئيـــس وزراء إيطاليـــا جوزيبي 
الوفـــد  مـــن  عـــدد  بحضـــور  كونتـــي 
الرســـمي المرافـــق لســـموه، ما تشـــهده 
العالقات البحرينية اإليطالية من تناٍم 

مستمر في شتى المجاالت.

افتتاح سفارة البحرين بروما محطة مهمة
سمو ولي العهد: العالقات الثنائية في تناٍم مستمر بشتى المجاالت

سمو ولي العهد يلتقي رئيس وزراء إيطاليا

روما - بنا

تنفيـــذا لتوجيهات رئيس الوزراء 
األميـــر  الملكـــي  الســـمو  صاحـــب 
خليفـــة  آل  ســـلمان  بـــن  خليفـــة 
بتنفيذ 4 مشاريع تعليمية خدمية 
بمحافظة المحـــرق ومدينة حمد، 
الموقـــف  الـــوزراء  مجلـــس  تابـــع 
والمتعلقـــة  للمشـــاريع  التنفيـــذي 
فـــي  جديـــدة  مـــدارس  بإنشـــاء 
وترميـــم  حمـــد،  ومدينـــة  قاللـــي 
المـــدارس القائمـــة فـــي محافظة 
خدمـــات  وزيـــادة  المحـــرق، 
تابـــع  كمـــا  بالمـــدارس.  التنظيـــف 
مجلس الوزراء تنفيذًا لتوجيهات 
رئيـــس  الملكـــي  الســـمو  صاحـــب 
الـــوزراء اســـتكمال االحتياجـــات 
الخدميـــة التعليميـــة ألهالي قرية 

باربار.
مجلـــس  رئيـــس  نائـــب  وتـــرأس 
محمـــد  الشـــيخ  ســـمو  الـــوزراء 
الجلســـة  خليفـــة  آل  مبـــارك  بـــن 
االعتياديـــة األســـبوعية لمجلـــس 

الوزراء بقصر القضيبية أمس.

خطـــوات  اتخـــاذ  المجلـــس  وقـــرر 
عـــدوى   وصـــول  لمنـــع  جديـــدة 
مملكـــة  إلـــى  كورونـــا  فيـــروس 
البحريـــن بتشـــكيل فريـــق للتصدي 
لخطـــر العـــدوى بفيـــروس كورونـــا 
برئاســـة رئيـــس المجلـــس األعلـــى 
الشـــيخ  طبيـــب  الفريـــق  للصحـــة 
خليفـــة.  آل  عبـــدهللا  بـــن  محمـــد 
وبمناســـبة انطـــالق اليـــوم الوطني 
قـــرر  البحريـــن،  لمملكـــة  الرياضـــي 
المجلـــس أن يكـــون يـــوم الثالثـــاء 
الموافـــق 11 فبرايـــر 2020 نصـــف 
يوم عمل فـــي الـــوزارات والهيئات 

والمؤسسات الحكومية كافة.

مدارس جديدة بالمحرق ومدينة حمد
المنامة - بنا

)05(
)02(

قتلــى باحتجاجات العراق... والتظاهــرات تدخل منعطًفا جديًدا

عالوي يبدأ مشاورات تشكيل الحكومة

بغداد ـ وكاالت

على وقع االحتجاجات المتواصلة في 
مختلف المدن العراقية رفًضا لتسمية 
محمد توفيق عالوي رئيًســـا للوزراء، 
بدأ عالوي، أمس، مشـــاورات تشـــكيل 
الحكومـــة بلقاءات مع قوى سياســـية 
عـــدة، وفق ما نقلته قناة “الســـومرية” 
عـــن مصـــدر سياســـي.وتهدف لقـــاءات 
عالوي لطـــرح برنامجـــه الحكومـــي وآلية 
الذهـــاب النتخابـــات مبكـــرة فـــي مـــدة ال 
تتعـــدى منتصف العـــام المقبل. وســـيكون 
التصويـــت على الحكومـــة الجديدة نهاية 
الشـــهر الحالي أو مطلع الشهر المقبل على 

أبعد تقدير.
 ودخلـــت االحتجاجـــات منعطًفـــا جديـــًدا، 
أمس، تمثل في المواجهة بين المحتجين 
ضد الحكومة وأنصار زعيم التيار الصدري 
مقتـــدى الصدر، الذين يحاولون مســـاعدة 
قـــوات األمن في فض االعتصامات وفتح 

الطرق.
التظاهـــرات  قتلـــى  حصيلـــة  وارتفعـــت 
أمـــس إلـــى 5، فيمـــا أعلنت مصـــادر أمنية 
عراقيـــة، مقتل محتج طعنًا باشـــتباك بين 

المتظاهريـــن وأصحـــاب القبعـــات الزرقاء 
جنوب بغداد، نقال عن “فرانس برس”.

هذا وأصيب 3 متظاهرين آخرين بجروح 
جراء ضربات بالعصي.

متظاهرون بالنجف يغلقون طريقا بإطارات مشتعلة احتجاجا على تكليف عالوي )أ ف ب(

لـ”البـــالد” عـــن أن  كشـــف مصـــدر 
طالبيـــن عائديـــن مـــن الصين، قد 
خرجا من جناح العزل بمستشفى 
الســـلمانية الطبي بعـــد التأكد من 

خلوهما من فيروس كورونا.
بالحجـــر  أودعـــا  أنهمـــا  وبّيـــن   
عـــن  الشـــامل  للفحـــص  الصحـــي 
الفيـــروس، وهـــو إجـــراء روتيني 
يجـــري بعـــد إجـــراء الفحوصـــات 
الالزمـــة للمســـافرين مـــن الصين، 
المطـــار،  منـــذ  عبـــر  والقادميـــن 
حضانـــة  فتـــرة  أن  بخاصـــة 
الفيروس تصل إلى 14 يوًما، مما 
تطلـــب االطمئنـــان لخلوهمـــا من 

اإلصابة بالفيروس.
الطالبيـــن  أن  للصحيفـــة  وذكـــر   
غـــادرا جناح العزل بعـــد مكوثهما 

فيه لســـاعات فقط، وليس لفترة 
بمنصـــات  أشـــيع  مثلمـــا  طويلـــة، 

التواصل االجتماعي.
بيـــن  التفريـــق  ضـــرورة  وأكـــد 
حالـــة االشـــتباه باإلصابـــة، وبيـــن 
وأن  فعليـــة،  إصابـــة  تســـجيل 
الصيـــن  مـــن  المســـافرين  إيـــداع 
بجنـــاح العـــزل ال يعنـــي اإلصابـــة 

بالفيروس.

الطالبان المشتبه بإصابتهما 
بـ“كورونا” يغادران جناح العزل

)16(

والتجـــارة  الصناعـــة  وزيـــر  أصـــدر 
والســـياحة زايـــد الزيانـــي 3 قـــرارات، 
ألغـــى فيها الرســـوم المفروضـــة على 4 
خدمـــات، وأقـــر الوزيـــر أن يتـــم العمل 
بهذه القرارات من اليوم التالي لتاريخ 
نشره في الجريدة الرسمية )أي اعتباًرا 

من 30 يناير 2020(.

3 قرارات تلغي 
رسوم 4 خدمات

المحرق - طيران الخليج

احتفلـــت طيـــران الخليج باســـتئناف 
عملياتها إلى المدينة العراقية أربيل، 
 GF233 إذ حطـــت رحلـــة الناقلة رقم
فـــي مطـــار أربيـــل الدولي، فـــي تمام 
الســـاعة الرابعة والنصف عصًرا، يوم 

األحد 2 فبراير 2020.

“طيران الخليج” 
إلى أربيل

زينب العكري

)١٣(

)١٣(

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات

وشـــؤون  األشـــغال  وزيـــر  أصـــدر 
العمرانـــي  والتخطيـــط  البلديـــات 
عصـــام خلف قـــرار رقم )18( لســـنة 
2020 بشـــأن حظر صيـــد أو تداول 
أو بيـــع الروبيـــان، والذي دخل حيز 
التنفيـــذ بدءا مـــن 1 فبراير الجاري 

ولغاية 31 يوليو 2020.
وقـــال خلـــف فـــي تصريـــح لـــه إن 
القـــرار يأتـــي حرصـــا مـــن الـــوزارة 
للمحافظـــة علـــى الثـــروة البحريـــة 

بمـــا يســـاهم فـــي تنميـــة القطـــاع، 
وســـعيا لحماية المخزون الســـمكي 
التنميـــة  لتحقيـــق  البحريـــن  فـــي 
المســـتدامة للثـــروات البحرية، في 
ظـــل الممارســـات الخاطئـــة لطـــرق 
الصيد. وأشـــار إلـــى أن القرار يأتي 
اتساقا مع القرارات الخليجية فيما 
يتعلـــق بحماية المخزون الســـمكي 
والـــدول  البحريـــن  مملكـــة  فـــي 

الخليجية.

حظر صيد أو بيع الروبيان لغاية 31 يوليو

)08(

رؤى سمو رئيس الوزراء تعزز 
العمل الدولي نحو التنمية

المنامة - بنا

ُعقـــد بديـــوان صاحب الســـمو الملكـــي رئيـــس الوزراء 
أمس اجتماع تنســـيقي لجائزة رئيس الوزراء صاحب 
الســـمو الملكـــي األميـــر خليفـــة بـــن ســـلمان آل خليفـــة 
للتنمية المســـتدامة برئاســـة الشيخ حســـام بن عيسى 
آل خليفـــة، وبحضور آنا تيباجـــوكا، وهي عضوة لجنة 
الجائزة وعضو لجنة االستشاريين لفعالية يوم الضمير 
العالمـــي ووكيـــل األميـــن العـــام والمديـــرة التنفيذيـــة 

السابقة لبرنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية.
وأكد الشـــيخ حسام بن عيســـى آل خليفة حرص لجنة 
الجائـــزة علـــى تنفيـــذ رؤى وتطلعـــات صاحـــب الســـمو 
الملكي رئيس الوزراء في كل يعزز من العمل الجماعي 
الدولـــي تجـــاه قضايـــا التنميـــة المســـتدامة باعتبارهـــا 
أحـــد األعمـــدة الرئيســـة لتحقيـــق رفـــاه وتقـــدم الدول 

)05(والشعوب. سمو رئيس الوزراء

أيمن يعقوب

خضعا إلجراء 
روتيني بعد 

عودتهما من 
الصين

فريق للتصدي 
لخطر “كورونا”... 
و11 فبراير نصف 

يوم عمل

http://www.albiladpress.com/newspaper/4130/624556.html
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“الصحة” لم تصرف رواتب األطباء المؤقتين منذ شهرين
حـــســـابـــاتـــهـــم ــد  ــ ــمِّ ــ ــج ــ ت ــوك  ــ ــنـ ــ ــبـ ــ والـ ــرر  ــ ــض ــ ــت ــ م ــب  ــيـ ــبـ طـ  100

شـــكا أطباء بعقود مؤقتـــة عبر “البـــاد” تأخر وزارة 
الصحة صرف مكافآتهم الشـــهرية. وقالوا للصحيفة 
إنهـــم لـــم يســـتلموا حتـــى اليـــوم مكافآت الشـــهرين 

الماضيين، حيث كانت آخرها في نوفمبر 2019.
وعبر األطبـــاء عن معاناتهم من قبـــل وزارة الصحة 
التي استنزفت طاقاتهم في وقت مبكر عبر تجاهل 
التزامهـــا بدفـــع أجورهم الســـنوية للتدريـــب وزيادة 

المناوبات الشهرية.
وأوضحـــوا لــــ “البـــاد” أن عددهم نحـــو 100 طبيب 
يعملـــون في مستشـــفى الســـلمانية لفتـــرات تتراوح 
التدريـــب  تحـــت  والخمـــس ســـنوات  الثـــاث  بيـــن 
وبعقـــود مؤقتـــة تعطـــل صـــرف مكافآتهم الشـــهرية 
منـــذ أكتوبر الماضي، حيث تم صرف المكافأة نهاية 
الشـــهر بـــدال من منتصفه. أمـــا مكافأة شـــهر نوفمبر، 

فتم تأجيلها حتى ديسمبر.

تبعات التأخير

وحســـب األطبـــاء، فـــان الـــوزارة تخلفـــت عـــن دفـــع 
مكافـــأة شـــهري ديســـمبر وينايـــر، معرضـــة األطبـــاء 
لتبعـــات التأخيـــر التي أجبـــرت البنوك علـــى تجميد 
حســـاباتهم البنكية وســـحب ســـيارتهم لتخلفهم عن 
تسديد أقساط وغيرها من االلتزامات التي ال يمكن 

التملص منها.
المعنييـــن تجنبـــوا  المســـؤولين  وقـــال األطبـــاء إن 

االلتقاء بهم رغم طلبهم الذي يزيد عن الشهرين.

عقود الوزارة

وذكـــروا أن وزارة الصحة لم تلتزم بالعقود الموقعة 
بينهـــا وبينهـــم، والتـــي تقـــر فيها بتســـديدها رســـوم 
التدريـــب الســـنوية، والتـــي تتـــراوح بيـــن 500 إلـــى 
750 دينـــارا، األمر الذي أوقع األطباء المتدربين في 
دوامـــة الديـــون واالقتراض لتســـديد هذه الرســـوم 
وتملصـــت وزارة الصحـــة عـــن القيـــام بدورهـــا فـــي 

تجديد الرخص.
وبيـــن األطبـــاء أن الوزارة فـــي ظل ضغطهـــا الكبير 

علـــى األطبـــاء بالعقود المؤقتة تم زيـــادة مناوباتهم 
من 5 إلى 6 مناوبات شـــهرية بمعدل 36 ســـاعة في 
كل مناوبـــة ابتـــداء مـــن ينايـــر لبعضهم وتـــم تعميم 

المناوبات لجميع التخصصات فبراير الجاري. 
وقـــال األطبـــاء إن تعميـــم زيـــادة المناوبـــات يطبق 
على األطبـــاء بعقود المؤقتة فقـــط، حيث إن زيادة 
المناوبات لن يتبعها زيادة للمكافاة الشـــهرية، خافا 
لألطبـــاء بالعقود الدائمة التي ســـيترتب على زيادة 

مناوباتهم زيادة في الرواتب. صورة ضوئية من عقد تكفل الوزارة برسوم التدريب

آخر راتب 
تقاضوه عن 

شهر نوفمبر 
2019

د  الوزارة لم تسّدِ
دينها لألطباء 
بسداد رسوم 

التدريب

local@albiladpress.com
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عباس إبراهيم

عباس إبراهيم
علوي الموسوي

ليلى مال اهلل

رفضت محكمة االســـتئناف العليا الجنائية األولى اســـتئناف وافد من أصل 
اثنين، مدانيـــن بتهم تتعلق بتزوير أختام خاصة بوزارة الصحة ومحررات 
رســـمية، وحققـــا بذلك هدفهما بالحصـــول قرض من أحد البنـــوك المعروفة 
ا لشـــراء ســـيارة “الند كروزر” قيمتها تفوق 24 ألف دينار واالســـتياء  عالميًّ
عليها، وأّيدت معاقبة المســـتأنف بالســـجن لمدة 3 ســـنوات كونه قد أخفى 
متحصـــات الجريمـــة بتهريب المركبة لخـــارج الباد بعـــد براءته من باقي 
التهـــم، فيما لم يســـتأنف المتهـــم األول بالقضية والمحكوم عليه بالســـجن، 
ـــا، لمـــدة 10 ســـنوات واإلبعـــاد النهائي، نظـــًرا لفراره خـــارج الباد قبل  غيابيًّ
ا عن  اكتشـــاف الواقعـــة، وأيـــدت محكمة االســـتئناف إبعاد المســـتأنف نهائيًّ
البـــاد عقـــب تنفيـــذ العقوبـــة المقضي بهـــا ومصـــادرة المحـــررات المزورة. 
وذكـــرت محكمـــة أول درجة في حكمها أن الواقعـــة تتحّصل في أن المتهم 
األول اشـــترك مع آخـــر مجهول بطريق االتفاق والمســـاعدة في تقليد ختم 
وزارة الصحة “إدارة الموارد البشـــرية” وفي تزوير في المحررات الرسمية، 
وهي شـــهادة راتب تفيد أن المتهم األول يعمل لديها براتب شـــهري وقدره 
1363 ديناًرا والمنســـوب صدورها لوزارة الصحة، ومســـتخرج قارئ بطاقة 
هويتـــه ورد فيـــه بأنـــه يعمل مبرمـــج الحاســـب اإللكتروني بـــوزارة الصحة 
على خاف الحقيقة، وفي تزوير المحرر الخاص وهو كشـــف حساب بنكي 
منسوب صدوره للبنك المجني عليه، وذلك عن طريق اصطناع قالب تقليد 

لنظائرهم الصحيحة.

وافد يهّرب سيارة للخارج اشتراها آخر بتزوير

حملـــت القطاعات الطبيـــة والتمريضية 
وغيرهـــا من المهن المســـاندة في وزارة 
الصحة مســـؤولية مـــا يتعّرضون له من 
استنزاف مادي جراء بعض اإلجراءات 
التنفيذية المتعلقة بدفع رســـوم تجديد 
التـــي  ا  ســـنويًّ المهنـــة  مزاولـــة  رخـــص 
تطبقهـــا هيئة المهـــن الصحية )نهرا( إلى 
الوزارة.  وذلك عقب مطالبة )نهرا( هذه 
القطاعات بدفع مبالغ مالية طائلة تحت 
مسمى تأخير الرسوم، وصلت إلى 400 
دينـــار لكثير من الموظفيـــن بالقطاعات 
الطبيـــة والتمريضية في الـــوزارة، األمر 
الـــذي جعـــل العامليـــن بهـــذه القطاعات 

الطبية يجأرون بالشكوى.
الممرضيـــن  مـــن  واســـع  قطـــاع  وأكـــد   
والممرضـــات واالختصاصييـــن لـ”الباد” 
إجرائيـــة  لضغـــوط  يتعّرضـــون  بأنهـــم 

هـــذه  مثـــل  تنفيـــذ  جـــراء  شـــديدة 
ثمـــن  أن  إلـــى  مشـــيرين  اإلجـــراءات، 
ا 40 دينـــاًرا إال  تجديـــد الرخصـــة ســـنويًّ
أنهـــم هـــذا العـــام فوجئـــوا بأن األســـعار 
قفـــزت بشـــكل هســـتيري تحـــت ذريعـــة 
ال  الـــوزارة  أن  وبّينـــوا  المتأخـــرات. 
تقـــوم بدورهـــا في دفـــع تجديد رخصة 
مزاولـــة المهـــن الصحيـــة للعاملين لديها 
فـــي القطـــاع الطبـــي، وتلـــزم موظفـــي 
القطاعـــات الطبيـــة والتمريضيـــة بدفـــع 

ا. ثمن تجديد الرخص سنويًّ

يدفعها الموظفون لتجديد “ليسن” المهنة الطبية
إلزام شركة بدفع 75 ألف دينار رسوم الرعاية الصحية

حكمت المحكمة الكبرى المدنية األولى )الدائرة اإلدارية( بإلزام شركة 
صناعيــة أن تدفــع لصالــح وزارة الصحــة مبلغ يتجــاوز 75 ألف دينار؛ 
وذلك نظير تقديم الوزارة خدمات الرعاية الصحية عن العاملين في 

المنشأة لمدة تصل ألكثر من سنتين و8 أشهر.

 مؤكـــدة المحكمـــة إلزاميـــة دفـــع 
الشـــركة لهذا المبلغ بناء على نص 
القانون الذي يلزم الشـــركات التي 
يتجـــاوز عـــدد العامليـــن فيهـــا 50 
موظفـــا أن تدفـــع رســـوم الرعايـــة 
الصحيـــة وفقـــا لمـــا ورد بنصوص 
قانـــون العمـــل، إذ يتوجـــب علـــى 
كل منشـــأة دفـــع مبلـــغ 60 دينـــارا 
ســـنويا عن كل عامـــل، كما ألزمتها 

المحكمة بمصروفات الدعوى.
وجـــاء فـــي دعـــوى الـــوزارة ضـــد 
المنشـــأة الصناعيـــة أن المؤسســـة 

لنظـــام  خاضعـــة  عليهـــا  المدعـــى 
الرعايـــة الصحية األولية، بموجب 
المرســـوم  مـــن   )95( رقـــم  المـــادة 
 1976 لســـنة   )23( رقـــم  بقانـــون 
بإصـــدار قانون العمـــل في القطاع 
الـــوزاري  للقـــرار  وطبقـــا  األهلـــي، 
رقـــم )1( لســـنة 1977، والذي ألزم 
المنشـــأة بتوفيـــر الرعاية الصحية 
تجـــاوز  إذا  لعمالهـــا  األساســـية 
وذلـــك  عامـــا،   50 عـــن  عددهـــم 
طبقـــا لمـــا يصـــدره وزيـــر الصحـــة 
الشـــأن،  هـــذا  فـــي  قـــرارات  مـــن 

وقـــد امتنعـــت المدعـــى عليها عن 
ســـداد الرســـوم المســـتحقة عليها 
وقدرهـــا 75 ألفـــا و96 دينارا و15 
فلســـا، وذلـــك عن الفترة من شـــهر 
أبريل 2012 ولغاية شـــهر ديسمبر 

2014، وعلى الرغم من حثها على 
الســـداد، إال أنها لـــم تبادر إلى ذلك 
ولم تحرك ســـاكنا، وأرفقت كشـــفا 
الواجـــب  الشـــهرية  بالمســـتحقات 

دفعها من قبل المدعى عليها.

26 فبراير الحكم بقضية رشوة موظف و4 متهمين ببنك محلي
ــات ــوم ــل ــع م عـــلـــى  لــلــحــصــول  شـــهـــريـــا  ــار  ــ ــن ــ دي  300 مـــقـــابـــل  عـــمـــل  عـــقـــد  أبــــرمــــوا 

ترافع المحاميان عبدالرحمن غنيم وإسالم غنيم بقضية رشوة وإفشاء أسرار، تضم 5 متهمين بينهم موظف بوزارة الداخلية 
وجميعهم مخلى ســبيلهم، حيث كان الموظف يمد باقي المتهمين - حســب األوراق - بمعلومات الســجل الجنائي لزبائن البنك 
الذي يعمل فيه باقي المتهمين، ومن بينهم الرئيس التنفيذي للبنك المذكور، وتساءال أمام المحكمة أنه إذا كانت نية المتهمين 
انصرفت إلى رشــوة المتهم األول فلماذا أبرم البنك معه عقد عمل يتقاضي بموجبه مبلغ 300 دينار شــهريا، وقررت المحكمة 

الكبرى الجنائية األولى حجز القضية للحكم في جلسة 26 فبراير الجاري.

الثانـــي  المتهـــم  وكيـــل  ودفـــع 
فـــي  غنيـــم  المحامـــي عبدالرحمـــن 
فـــي  باالشـــتراك  الخـــاص  االتهـــام 
جناية الرشـــوة بعدم قبول الدعوى 
الجنائيـــة لتحريكهـــا بغيـــر الطريـــق 
الـــذي رســـمه القانون ومـــن غير ذي 
صفـــة وعلى غير ذي صفة، وببراءة 
موكلـــه مـــن االشـــتراك في الرشـــوة 
لعدم قيـــام أركان الجريمة في حقه 
والمنصوص عليها بالمادة )186( من 

قانون العقوبات.
كمـــا دفع المحامي إســـام غنيم عن 
المتهمين الثاني والرابع والخامس، 
والمتهميـــن باالشـــتراك فـــي جنايـــة 
إفشاء األسرار، بخطأ النيابة العامة 
فـــي قيـــد ووصـــف واقعـــة االتهـــام 
بإحالـــة المتهميـــن بموجـــب المـــادة 
)371( مـــن قانون العقوبات بدال من 
المـــادة )58/1/ط( مـــن القانـــون رقم 
قانـــون  بإصـــدار   2018 لســـنة   )30(

حماية البيانات الشـــخصية، وطلب 
بـــراءة المتهميـــن الرابـــع والخامس 
مـــن تهمـــة إفشـــاء معلومات ســـرية 
المـــادة  بموجـــب  عليهـــا  المعاقـــب 
العقوبـــات  قانـــون  مـــن   )371(
البحرينـــي النتفـــاء أركان الجريمـــة 
وصفة السرية عن المعلومات محل 
االتهـــام، واحتياطيـــا بانتفـــاء علـــم 
المتهميـــن الرابع والخامس بالظرف 
العـــام(  الموظـــف  )صفـــة  المشـــدد 

 )371( بالمـــادة  عليهـــا  المنصـــوص 
من قانـــون العقوبات؛ كـــون أنهم لم 
يكونـــوا يعلمـــون بأن المتهـــم األول 

موظفا عاما.
والتمـــس من المحكمـــة قبل الفصل 
في الموضوع بتعديـــل القيد الوارد 
في أمـــر اإلحالة في حـــق المتهمين 

الثانـــي والرابـــع والخامـــس لتصبح 
المـــواد الواجبة التطبيـــق إما المادة 
 )30( رقـــم  قانـــون  مـــن  )58/1/ط( 
لســـنة 2018 بإصدار قانـــون حماية 
المـــادة  أو  الشـــخصية  البيانـــات 
الرابعـــة والمادة السادســـة فقرة )و( 
مـــن القانـــون رقم )16( لســـنة 2014 

الدولـــة  ووثائـــق  معلومـــات  بشـــأن 
بـــدال مـــن المـــادة )371( مـــن قانـــون 

العقوبات.
بـــراءة  طلـــب  الموضـــوع  وفـــي 
المتهمين الثانـــي والرابع والخامس 
مـــن تهمة إفشـــاء األســـرار المعاقب 
)371( مـــن  المـــادة  عليهـــا بموجـــب 
أركان  النتفـــاء  العقوبـــات  قانـــون 
الجريمـــة المذكـــورة ولعـــدم تقديـــم 
النيابـــة العامـــة الدليـــل علـــى وجود 
أداة قانونيـــة تصنـــف درجة ســـرية 
بالحالـــة  الخاصـــة  المعلومـــات 
النظـــام  فـــي  لألشـــخاص  الجنائيـــة 

القانوني البحريني.
نـــص  إعمـــال  التمـــس  واحتياطيـــا 

المـــادة )47( مـــن قانـــون العقوبـــات 
فـــي حـــق المتهميـــن الثانـــي والرابع 
بعقوبـــة  واالكتفـــاء  والخامـــس 
العقوبـــة  تنفيـــذ  وقـــف  أو  الغرامـــة 
إعماال للنصوص المـــواد )72( و)81( 

من قانون العقوبات.
كمـــا طالـــب وكيـــل المتهمـــة الثالثة 
ببـــراءة موكلته مما نســـب إليها من 
اتهامـــات؛ باعتبـــار أنهـــا لـــم تقم بأي 
مخالفـــة قانونيـــة، وأنهـــا هـــي مـــن 
تقدمـــت بعقـــد العمـــل المبـــرم بيـــن 
المتهـــم األول والبنـــك إلى المصرف 
المركزي، مطالبا - بشكل احتياطي- 
بوقف تنفيذ العقوبة أو إعفائها منها 

في حال ارتأت المحكمة إدانتها.

عبدالرحمن غنيمإسالم غنيم

بعدما تم القبض عليها بقضية أخالقية )ممارسة الدعارة( وصدر عليها حكم 
جنائــي بالحبــس واإلبعــاد نهائيــا عــن البــالد، عادت فتــاة أجنبيــة للمملكة بعد 
إبعادهــا فعليــا عــن البــالد وذلــك حتى تكون بالقــرب من صديقها الــذي يلتقي 
بها في المملكة بين فترة وأخرى، ولســوء حظها فقد وردت معلومات ســرية 
بشــأنها تضمنــت أنهــا دخلــت للمملكة بجــواز صديقتها مســتغلة مــا بينهما من 

شبه في مالمح الوجه فسرقت جوازها وسافرت بواسطته.

وحجـــزت المحكمـــة الكبـــرى الجنائية 
حتـــى  قضيتهـــا،  فـــي  النظـــر  األولـــى 
جلسة 12 فبراير الجاري؛ وذلك للنطق 
بالحكـــم عليهـــا مـــع األمـــر باســـتمرار 

حبسها لحين الجلسة المقبلة.
وتشير التفاصيل إلى ورود معلومات 
ســـرية إلـــى مديريـــة شـــرطة المطـــار، 
مفادهـــا أن المتهمـــة والتي تم إبعادها 
بتاريـــخ 5 ســـبتمبر 2018 عـــن مملكة 

البحرين، نظـــرا إلدانتها باالعتماد في 
الكســـب علـــى مـــا تحصـــل عليـــه مـــن 
ممارســـة الدعـــارة، ســـتحضر للمملكة 
مستخدمة جواز ســـفر مسروق باسم 
إلـــى  الدخـــول  أجـــل  مـــن  صديقتهـــا 
المملكة، وبالفعل تم القبض عليه حال 

تواجدها في أحد الفنادق.
وبعـــد التحقيـــق معهـــا اعترفـــت أنهـــا 
وبعـــد إبعادها عن مملكة البحرين في 

سبتمبر 2018، قامت في شهر ديسمبر 
مـــن ذات العـــام وأثنـــاء تواجدهـــا في 
إحدى الدول الخليجية بســـرقة جواز 
ســـفر صديقتهـــا، والتي تتشـــابه معها 
في المامح، واســـتعملته في الدخول 
إلى مملكة البحرين مجددا، وكل ذلك 
حتـــى تكون بجوار صديقها الخليجي 
الـــذي يحضـــر إلى لقائها فـــي البحرين 

بين فترة وأخرى.
فأحالتها النيابة العامة للمحاكمة على 
اعتبار أنها بتاريخ 14 ديســـمبر 2018، 

ارتكبت اآلتي:
االتفـــاق  بطريـــق  اشـــتركت  أوال: 
والمســـاعدة مـــع موظف حســـن النية 
فـــي ارتـــكاب جريمـــة إدخـــال بيانات 
تخـــص  المعلومـــات  تقنيـــة  وســـيلة 
اإلدارة العامـــة للجنســـية والجـــوازات 

علـــى نحـــو مـــن شـــأنه إظهـــار بيانات 
علـــى أنهـــا غيـــر صحيحـــة علـــى أنهـــا 
صحيحـــة بـــأن ســـلمت جـــواز الســـفر 
المزور إلى المسؤول بما يفيد دخولها 
إلى البحرين بصورة صحيحة، فتمت 

الجريمة بناء على تلك المساعدة.
محـــرر  فـــي  تزويـــرا  ارتكبـــت  ثانيـــا: 
رســـمي، وهو جواز الســـفر المنســـوب 
صدوره إلى بادها باسم شخص آخر 

وذلك عن طريق اصطناعه وتقليده.
الخـــاص  المحـــرر  اســـتعملت  ثالثـــا: 
بـــأن  بتزويـــره  علمهـــا  مـــع  الســـابق 
قدمتـــه لموظـــف الجـــوازات للدخول 
المبيـــن  النحـــو  علـــى  المملكـــة  إلـــى 

بالتحقيقات.
غيـــر  بصـــورة  البـــاد  دخلـــت  رابعـــا: 

مشروعة.

عــــــــــــادت لـــــالـــــتـــــقـــــاء بــــصــــديــــقــــهــــا الـــخـــلـــيـــجـــي
أجنبية دخلت البالد بجواز صديقتها تواجه تهمة التزوير
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المؤقتين فقط

المحرر الشؤون المحلية

المحرر الشؤون المحلية
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الشعوبيون الجدد... قصة تدمير سوريا )4(
تبـــدأ قصة تدمير ســـوريا العروبة من قبـــل الطغرليين بقايـــا العثمانيين وأحفاد 
القوقـــاز الوثنييـــن ذات ليلـــة، عندمـــا خلـــد المنافـــق والفرعون الطغرلـــي وتاجر 
التصريحـــات إلـــى نومـــه، ليأتيـــه الشـــيطان ويتســـامر معه قائـــا: أال تريـــد أيها 
الســـلطان المبجل أن يهتف أبناء شـــعبك باســـمك إلى يوم القيامة؟ أال تريد أن 
يخلدك أبناء شعبك ليكون لقبك جد شعبك بدال من أن ينعم منافسك المتوفى 
بلقب أبوشعبك؟ أال تريد أن تنتقم من األوروبيين الذين أهانوا شعبك وأهانوك 
وماطلـــوا فـــي أن تصبح واحدا منهم كامل العضويـــة؟ أال تريد أن تخضع رقاب 
العـــرب المســـلمين وتنتقـــم منهـــم ألنهم اســـتخدموا أســـافك وأجدادك ســـخرة 
بالجيش العباســـي؟ أيرضيك أن يكون تاريخ بلدك منتهيا بســـقوط الخافة، أم 
تريد أن يستمر تاريخ أجدادك إلى يوم القيامة؟ أال تريد تكرار سياسة أجدادك 
مع العرب حينما أخذوا ثرواتهم وخيراتهم والخبراء وساقوهم إلى بلدك ليبنوا 
القصور والمدن والمباني والصناعات، ويتركوا العرب يعانون قسوة الحياة؟ أال 
ترى أن العرب المســـلمين ممزقون ومشـــتتون يتقاتلون فيما بينهم وهي فرصة 
لك لتكون ســـلطانا عليهم، وتلغي تاريخهم وتاريخ آل البيت والصحابة والقادة 
والعلماء العرب، وتفرض عليهم تاريح جدك وأبنائه وإخوانه وسالته. هل تريد 
أن يســـتحوذ أبناء عمومتك “الصفويون” على باد العرب أم أنك ســـتقتطع من 

الكعكة العربية؟
ثـــم نهـــض المنافـــق والفرعـــون الطغرلـــي تاجـــر التصريحـــات قائـــا: نعـــم أيهـــا 
الشـــيطان، أريـــد كل ذلـــك، أريـــد كل ذلـــك لكن من أنصـــاري لتحقيـــق ذلك؟ فرد 
الشـــيطان: هـــم جاهزون... إنهم اإلخوان المســـلمون ومعهم المســـتتركون عبيد 
أجدادك وســـخرتهم، فهم أشـــرس أعداء الهوية العربية اإلسامية ألنهم يوالون 
كل مـــن هـــو مـــن غير العـــرب، أال ترى كيف عظمـــوا الخميني وســـوقوه على أنه 
زعيـــم إســـامي وتهافتـــوا عليه بعد اعتائـــه العرش؟ أال ترى من أســـس ورعى 
حماس والجهاد اإلســـامي وحركة المقاومة الشـــعبية بفلســـطين؟ وأيضا هناك 
سياســـة 96 القطريـــة التـــي لـــم تظهر أبـــدا بالتاريـــخ العربي إال بملـــوك الطوائف 
باألندلـــس، فسياســـة 96 القطرية هدفها تدمير الســـعودية واإلمارات والبحرين 
ومصر وسوريا واألردن وتونس والجزائر وليبيا تحت حجة نشر الديمقراطية.

إذا اإلخوان وسياسة 96 القطرية أنصارك الحتالل العرب المسلمين  «
واستعبادهم من جديد ونهب خيراتهم. فقط كل ما هو مطلوب منك 

أيها السلطان أن تكثر من التصريحات والتهديدات والوعيد، ودع الباقي 
لإلخوان المسلمين وسياسة 96 القطرية، فرد سلطان الشواذ: إذا.. على 

بركة الشيطان.. هيا بنا نبدأ. وللقصة بقية.

tariq@cogir.org 

د. طارق آل شيخان

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

للتواصل: 17111483

غريب هذا العصر الذي كثرت فيه المقابر المجانية
مـــن الظواهـــر التي تدعـــو إلى التأمل كثـــرة اللقـــاءات واالتفاقيات 
الدولية من أجل ازدهار الســـام والســـلم، وفي الوقت نفســـه تكثر 
مشـــاكل العالم وتشـــن مختلف الحـــروب تحت مســـميات مختلفة، 
وتطبق سياســـة االحتـــواء الخبيثـــة واالنتكاســـات الرجعية، وتتم 
بصورة فاضحة تقوية األجنحة اإلرهابية وكأني باإلنســـان يوظف 
كامـــل عبقريته وتحضره من أجل الدمـــار والفناء، والتلذذ بالعيش 

في اإلحباط والوجع واليأس ومسارات الكذب والنفاق والزيف.
غريـــب هذا العصـــر الذي كثـــرت فيه المقابـــر المجانيـــة والتوترات 
ومحاوالت إيجاد الفرقة بين الشـــعوب، وأصبحت اآلفاق مفتوحة 
لإلرهـــاب واالنحـــراف، ونمـــاذج الجرائم متعددة وتهـــب كاإلعصار، 
تناقض شـــبه دائم يعيشـــه عالمنا، دول تلجأ إلى العنف وفي اليوم 
التالـــي تحتج ضد العنف في دولة أخرى، تشـــجع االضطرابات في 
هذا البلد، وترفضها في بقعة ثانية من العالم، دول تقف في قفص 
االتهـــام، ودول أخـــرى تعطيهـــا مســـاحة كبيرة من الحـــق والمنطق 

وتبرر جرائمها بكل فخر واعتزاز.

الضيـــاع واالســـتاب  بزمـــن  الزمـــن  هـــذا  نســـمي  أن  يمكننـــا  هـــل 
واالنســـحاق، زمن المظاهر الفاجعة والمخزية والســـواد والتشاؤم، 
العالـــم يعـــود لانطواء إلـــى “الداخـــل” هربا من جحيم البشـــر وكل 
شـــيء باطـــل وقبـــض الريـــح وحصـــاد الهشـــيم، أحاســـيس عنيفة 
جامحـــة وأنـــاس تكـــره الحـــب والخيـــر وتهـــرب مذعورة مـــن كلمة 
السام واألمن. أشعر في بعض األوقات أن العالم يظل مصمما على 
الرفـــض والتحدي حتى آخر لحظات حياته... رفضه ســـلوك البشـــر 
الغريب واالســـتغراق العميق في الكذب وسقوط القيم واالستبداد 
واالستغال، والقلق على المصير اإلنساني كما يقول مارك تويني. 

يقول الفيلسوف باسكال “العالم الحاضر رمز على العالم الباقي”،  «
فإذا كان عالمنا الحاضر بهذه العبثية والرعب والدهشة والفجيعة، 

فذلك يعني أن البشرية تعيش الفراغ الروحي الموحش كما القبر 
المظلم، ومعضلة كبرى أن تعيش بدون طمأنينة بين غابات البشر، 

وكما يقول “كولن ويلسون”، العالم الذي نعيش فيه أشبه بظلمة 
الزنزانات.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

تفاخـــر نظـــام المالـــي طوال األعـــوام المنصرمة بصـــورة ملفتـــة للنظر أمام 
الشـــعب اإليراني وأذرعـــه العميلة في بلدان المنطقة بمقدرته على التوســـع 
وفـــرض أفـــكاره وأنه صار أمـــرا واقعا وأن نظام والية الفقيه ترســـخ وليس 
بإمـــكان أحـــد زعزعتـــه والتأثير عليه، وفـــي ذروة تفاخره واعتداده بنفســـه 
انبرت السيدة مريم رجوي، رئيسة الجمهورية المنتخبة من جانب المقاومة 
اإليرانيـــة لتؤكـــد أن هـــذا النظـــام أضعـــف ما يكـــون، وأنه يســـتغل الظروف 
واألوضاع الدولية وبشـــكل خاص سياســـة االســـترضاء والمســـايرة للبلدان 

الغربية التي كان لها الدور الرئيسي في بقاء واستمرار النظام.
ما أكدته الســـيدة رجوي بشـــأن أن النظام أضعف ما يكون جاء من إدراكها أن هذا 
النظام وعلى الرغم من مرور األعوام الطويلة وهدره أمواال طائلة جدا، فإن إيران 
مازالت تفتقر بســـبب هذا النظام إلى بنية تحتية محكمة، والفيضانات والســـيول 
التـــي جـــرت في ســـائر أرجـــاء إيران فضحـــت النظام وعرتـــه بهذا الصـــدد، كما أن 
النظـــام الـــذي طالما طبل لكون إيـــران في عهده أصبحت مكتفيـــة ذاتيا وأن لديها 
زراعـــة وصناعة يعتد بها، لكن تبين أنه ليســـت هنـــاك أية صناعة أو زراعة من هذا 

القبيل، إنما جلها تجميعية أو بدائية أو تفتقر للكثير من المستلزمات.

أمـــا إذا مـــا تحدثنا عن مجـــال الخدمات العامـــة والمدارس والمستشـــفيات، 
تسقط ورقة التوت وتنكشف عورة النظام تماما، ومن هنا، فإن نظاما بهكذا 
بنيـــان وركائـــز مهـــزوزة، ال يمكـــن االعتـــداد بـــه واالعتماد عليه والســـيما في 
األوقات العصيبة كحدوث الكوارث والحروب والظروف غير العادية كفرض 
الحصـــار أو العقوبات عليه كمـــا يجري حاليا، وتزايـــد اعترافات قادة النظام 
بضعفـــه وعجزه أمام الكوارث الطبيعية وأمام العقوبات األميركية والدولية 
المفروضة عليه وعدم قدرته على إدارة األمور واألوضاع كما يجب، يكشف 
هـــذا النظـــام علـــى حقيقته ويبين أنه مجرد نمر مـــن ورق أو بالون من كذب، 

وهذا هو قصد السيدة رجوي تماما بشأن ضعف وعجز النظام.
وبعدما أكدت السيدة رجوي ضعف النظام وعجزه في الحقيقة والواقع، طالبت  «

ودعت بإلحاح إلى إنهاء سياسة االسترضاء والمسايرة واتباع سياسة تتسم 
بالحزم والصرامة تجاه هذا النظام، فأوضاع هذا النظام بعد التغيير الكبير 

الذي جرى في سياسة الواليات المتحدة ضده وكذلك ما يظهر من تغيير في 
سياسة البلدان األوروبية أيضا تجاهه وميلها إلى التشدد، فإن النظام وبعد كل 
المهاترات والمسرحيات الفارغة التي قام بها الستعراض قوته وعضالته، يواجه 

اليوم نتائج وتداعايات أخطائه التي صارت كنار تحرقه. “الحوار”.

فالح هادي الجنابي

نظام الماللي يحترق بناره

صحتنا في خطر
لـــدى الكثير هوس متابعة األبحاث والدراســـات المتعلقـــة بالصحة والتغذية 
بحًثـــا عـــن حياة ســـليمة ووجبة آمنة وطعام خـــال من الضـــرر، إال أن هؤالء 
يجـــدون مشـــقة كبيرة فـــي االســـتقرار على نمـــوذج للحياة والطعام بســـبب 
التضـــارب الواضـــح والشـــديد بين الدراســـات، فما يلبث أن يختار الشـــخص 
أســـلوبا لمعيشـــته وفقا لدراســـات أعجبته وتوافقت مع رغبته، إال ويصطدم 

بعد ذلك بدراسات تحمل معها خاصات مغايرة.
الخاف أو التناقض بين الدراســـات قد يكون مقبوال طالما بني على أســـاس 
علمـــي وأبحاث جادة ومســـتفيضة فـــي الموضوع، فهنا قـــد يعزى لضعف أو 
قصور اعترى الدراســـة السابقة أو لتطور في العلم جعلها في تعداد الماضي 
الـــذي يجـــب تجـــاوزه، إال أن األمر المؤســـف في األمر هـــو أن يكون الخاف 
والتناقـــض تبعـــا ألهـــواء ومصالح أفراد أو جهـــات معينة تتحكـــم في العلم 

وتوجه نتائجه، وكل ذلك على حساب صحتنا وحياتنا. 
فقد وجه جون شـــارب عميد جامعة “تكســـاس إيه أند أم” األميركية الكبيرة 
رســـالة إلـــى لورنس بايكـــو رئيس جامعـــة هارفـــارد العريقة يشـــكو فيها من 
تصريحـــات أســـاتذة فـــي جامعة هارفارد شـــككوا من خالها بصحة دراســـة 
تقلـــل نتائجهـــا من أخطـــار اللحـــوم الحمراء، حيـــث أكدت الدراســـة أن هذه 
األخطـــار ضعيفة لدرجة ال يمكن اســـتخدامها كمبرر للتوصيات الصادرة عن 
وكاالت الصحة العامة بضرورة تقليص استهاك اللحوم الحمراء والمقددة، 
واتهم أساتذة هارفارد معدي الدراسة بأنهم لم يكشفوا عن صاتهم ببرنامج 
جامعي ممول جزئًيا من مجموعة الضغط الخاصة بقطاع إنتاج لحم البقر.

وقـــال شـــارب فـــي رســـالته “باســـتطاعتي أن أؤكـــد لكـــم أن دراســـة جامعـــة 
تكساس إيه أند أم قائمة على أسس علمية بحتة، وأن الباحثين في هارفرد 

قاموا بأعمال منافية لألخاق”.
ودون الدخول في تفاصيل أكثر حول هذه القضية وما شهدته من شد وجذب  «

بين الجامعتين األميركيتين، إال أنها تؤكد لنا ضرورة أخذ الحيطة والحذر وعدم 
االنسياق وراء أية دراسة دون تفكير أو دون الرجوع ألهل االختصاص لتبين 
حقيقتها ومدى صحة نتائجها حتى ال تضيع صحتنا بين مصالح أشخاص 

وشركات تلهث وراء مصالحها دون وازع أو رادع.

Ata2928@gmail.com

عطا الشعراوي

قبل أيام، نشرت صحيفة “الباد” خبًرا الفًتا مفاده أن صندوق تقاعد البرلمانيين 
)النـــواب والشـــورى والبلدييـــن( ســـينفد في غضون أشـــهر قليلة، وذلك حســـب 
دراسة اكتوارية جديدة توقعت نضوب أصول الصندوق في العام ٢٠٢٠، ماذا 
يعنـــي الخبر بالنســـبة لنـــا؟ وماذا يســـتوجب؟ وهل يعني الخبر أن مســـتحقات 
النواب والشـــوريين والبلديين قد ال تصرف؟ اإلجابة على الســـؤال األخير هي: 
طبًعـــا ال، فإذا ما انتهى آخر دينار في الصندوق، ســـتعمد الحكومة إلى الصرف 
من مواردها وبنود ميزانيتها لســـداد رواتب المشرعين والبلديين، ما سيحملها 

عبئا إضافيا جديدا على الموازنة المثقلة بااللتزامات أصا.
ويرجع التقرير ســـرعة نضوب الصنـــدوق وأصوله إلى قرار إلغاء تقاعد النواب 
الـــذي أحـــال جميع النواب والشـــوريين الذين عملوا في فصول ســـابقة للتقاعد 
وألغـــى أيضا تحصيل االشـــتراكات من أعضاء المجالـــس الحاليين، وباختصار 
شديد، إن إلغاء تقاعد أعضاء المجالس رفع عن النواب والشوريين والبلديين 
الحالييـــن عـــبء دفع االشـــتراكات ولكنـــه مكن أكثر مـــن ثلت النـــواب وأغلبية 
شـــورية واســـعة من تســـلم راتـــب تقاعدي مـــن )صنـــدوق النواب والشـــوريين( 

وكذلك استام مكفاءة عن لعب ذات الدور. 

وبكلمـــات أخـــرى، إن جميـــع النـــواب والشـــوريين والبلدييـــن الـــذي انتخبـــوا أو 
عيونـــوا بين العـــام ٢٠٠٢ و٢٠١٨ وأعيد انتخابهـــم أو تعيينهم في العام ٢٠١٨ 
هم حاليا يســـتلمون راتبا شـــهريا )تحت مسمى مكافأة( ويســـتلمون أيضا راتبا 

تقاعديا عن لعب ذات الدور، )يعني هم تقاعدوا ولم يتقاعدوا!(. 
هـــل يعنـــي هـــذا الواقـــع أن القانـــون الـــذي مرر فـــي العـــام ٢٠١٨ إللغـــاء تقاعد 
المشـــرعين والبلدييـــن كان خطأ؟ شـــخصيا ال أرى ذلك، فاالمتيـــارات بمنح ٥٠ 
أو ٨٠ % من المكافآت كمعاش تقاعدي نظير العمل لمدة ٤ أو ٨ سنوات فقط، 

تعتبر عالية مقارنة مع باقي البحرينيين وما يمنح في دول أخرى.
غيـــر أن القانـــون الذي مرر تضمن خطأ أكبر عندما لـــم يمنع ازدواج االمتيازات 
لألعضـــاء الحاليين في هذه المجالس، ونحن اليوم بحاجة لنائب )شـــجاع( من 
التشـــكيلة الجديدة، يكســـر حاجـــز المجامـــات لزمائه ويقدم تعديـــا قانونيا 

يلغي هذه االمتيازات والمعاشات المزدوجة.
وقد يفاجئنا أحد النواب المستفيدين من المزايا )الدبل( فيقدم التعديل  «

القانوني، مفضال المصلحة الوطنية واستقرار الوضع المالي على مصلحته 
الشخصية وهذا ما أتمناه. فهل من مجيب؟.

Raja.marhoon
@gmail.com

رجاء مرهون

تقاعد النواب والشوريين... الخطأ األكبر

http://www.albiladpress.com/news/2020/4130/columns/624478.




