تقرير الرصد اليومي ألخبار القطاع الصحي في الصحافة المحلية

Daily Media Monitering Report for Helth Industry

اليوم  :اإلثنين

التاريخ 1 :يونيو 2020

www.akhbar-alkhaleej.com

(GAKH103)

≈dEG ƒ``Yój zá``«eÓ°SE’G ¿hDƒ``°ûdG{
zá©ªédG IÓ°U{ äÉª«∏©àH ΩGõ``àd’G

QÉ©°SC’Gh IQÉéàdG ácôM QGô≤à°SG ≥«≤ëJ »a âëéf áeƒμëdG

»àdG ájOÉ«àY’G ¬à°ù∏L »a á«eÓ°SE’G ¿hDƒ°û∏d ≈∏YC’G ¢ù∏éªdG ÉYO
ΩGõàd’G ≈dEG ™n «ªédG »FôªdG ∫É°üJ’G ôÑY ó©oH øY ¢ùeCG ìÉÑ°U äó≤©fG
»àdG áeRÓdG ájRGôàM’G á«ë°üdG äGAGô``LE’Gh äÉª«∏©àdG ≥«Ñ£àH ΩÉàdG
QÉ°ûàfG ™æªd á©ªédG IÓ°U AGOCG ¢Uƒ°üîH á°üàîªdG äÉ¡édG ÉgOóëJ
.¢VôªdG
óªëe øH øªMôdGóÑY ï«°ûdG á°SÉFôH á°ù∏édG ∫ÓN ¢ù∏éªdG OÉ°TCGh
¿ód øe á«eÉ°ùdG á«μ∏ªdG äÉ¡«LƒàdÉH ¢ù∏éªdG ¢ù«FQ áØ«∏N ∫BG ó°TGQ øH
áeÉbEG »a á«éjQóàdG IOƒ©dÉH ióØªdG OÓÑdG πgÉY ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†M
.á©ªédG IÓ°U áeÉbEÉH AGóàH’Gh ,á«YÉªédG äGOÉÑ©dG
ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†M IOÉ°TEÉH ≥«ª©dG √RGõàYG øY ¢ù∏éªdG ÜôYCGh
øjódG áeóN »a ¢ù∏éªdG ¬H ™∏£°†j …ò``dG º¡ªdG QhódÉH ióØªdG ∂∏ªdG
áªFÉ≤dG ¬àHGƒãH á«YƒàdGh ,áëª°ùdG ¬ª«dÉ©J ô°ûfh ∞«æëdG »eÓ°SE’G
ƒ∏¨dG òÑfh ,á«£°SƒdGh ∫GóàY’G ≈∏Y
∂°ùªàdG ≈dEG IƒYódGh ,Ö°ü©àdGh
t
.á∏°VÉØdG ¥ÓNC’ÉH
(3¢U π«°UÉØàdG)

¿ƒμJ ¿CG Ö``éj É``æJGƒ£N :AGQRƒ``dG ¢``ù«FQ
ÉfhQƒc á¡LGƒe »a ìÉéædG QGôªà°S’ á°ShQóe
QGôªà°SG π``LCG øe GkQò``M ôãcCGh á°ShQóe ÉæJGƒ£N πc
.…óëàdG Gòg á¡LGƒe »a ≥≤ëJ …òdG ìÉéædG
¢ù«FQ »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ∫ÉÑ≤à°SG iód ∂dP AÉL
øH óªëe ï«°ûdG ¢ùeCG ´ÉaôdG »a √ƒª°S ô°ü≤H AGQRƒdG
»fÉjõdG ó°TGQ øH ó``jGRh ,§ØædG ôjRh áØ«∏N ∫BG áØ«∏N
.áMÉ«°ùdGh IQÉéàdGh áYÉæ°üdG ôjRh
ï«°ûdG øe ìô°T ≈``dEG √ƒª°S ™ªà°SG AÉ≤∏dG ∫Ó``Nh
§£îdG ∫ƒ``M §ØædG ô``jRh áØ«∏N ∫BG áØ«∏N øH óªëe
,áμ∏ªªdG »a RÉ¨dGh §ØædG ´É£b ôjƒ£àd äÉYhô°ûªdGh
´É£b ôjƒ£J »a ô«°ùJ øjôëÑdG ¿CG ≈∏Y √ƒª°S Oó°Th
øe πNódG QOÉ°üe ™jƒæJ ™e …RGƒàdÉH RÉ¨dGh §ØædG
º°ùàJ …OÉ°üàb’G ƒªæ∏d äÉ«é«JGôà°SGh èeGôH ∫ÓN
.äÉjóëàdG ∞∏àîe ™e πeÉ©àdG »a áfhôªdGh áeGóà°S’ÉH
áYÉæ°üdG IQGRh Oƒ¡éH AGQRƒdG ¢ù«FQ ƒª°S OÉ°TCGh
¥Gƒ°SC’G ≈∏Y áHÉbôdG ∞«ãμJ »a áMÉ«°ùdGh IQÉéàdGh
É¡fhÉ©àHh ,á«°SÉ°SC’Gh á«FGò¨dG ™∏°ùdG QÉ©°SCG §Ñ°Vh
.øjôëÑdG áYÉæ°Uh IQÉéJ áaôZ ™e
ÉfhQƒc áëFÉL ô«KCÉJ øe ºZôdG ≈∏Y ¬fEG √ƒª°S ∫Ébh
â°UôM áeƒμëdG ¿EÉa äGOQGƒdGh äGQOÉ°üdG ácôM ≈∏Y
ôKCÉàJ ’ å«ëH ΩGóà°ùe πμ°ûH ™∏°ùdG ≥aóJ ¿Éª°V ≈∏Y
IQÉéàdG ácôM QGô≤à°SG ≥«≤ëJ »a âëéfh ,ÉgQÉ©°SCG
.™∏°ùdG QÉ©°SCGh
(2¢U π«°UÉØàdG)

IQÉ``°ûà°SG z40{ ô``ah ƒ``L õ``côe
A’õ````æ`∏d ó```©`H ø```Y á````«`Ñ``W
É``````eƒ``j ø``````jô```°û``Y ∫Ó``N
á«æWƒdG á°ù°SDƒªdÉH á©HÉàªdGh ó°UôdGh ihÉμ°ûdG áæéd â≤∏J
¢ùªN 2020 ƒjÉe ≈àM πjôHCG øe IôàØdG ∫ÓN ¿É°ùfE’G ¥ƒ≤ëd
áeÓ°ùdG »a ≥ëdGh áë°üdG »a ≥ëdG ø«H É¡æ«eÉ°†e âYƒæJ ihÉμ°T
â°S äó°UQh ,á«fƒfÉb IóYÉ°ùe 41 âeób Éªc ,ájƒæ©ªdGh ájó°ùédG
Ó°†a ,»YÉªàL’G π°UGƒàdG πFÉ°Shh ΩÓ``YE’G §FÉ°Sh ôÑY ä’ÉM
∫ÓN á°ù°SDƒª∏d »fÉéªdG øNÉ°ùdG §îdG ôÑY ’É°üJG 93 É¡«≤∏J øY
º«bCG …òdG áæé∏d …ô¡°ûdG ´ÉªàL’G ∫ÓN ∂dP AÉL .IQƒcòªdG IôàØdG
.…QƒN ÉjQÉe á°SÉFôH »FôªdG π°UGƒàdG πFÉ°Sh ôÑY
ô«HGóàdGh á``jRGô``à`M’G äGAGô``LE’É``H É¡JOÉ°TEG áæé∏dG äQô``ch
IQGRh »a π«gCÉàdGh ìÓ°UEÓd áeÉ©dG IQGOE’G É¡àé¡àfG »àdG á«FÉbƒdG
á≤∏©àªdG ∂∏J Éª«°S ’h ,áægGôdG á«FÉæãà°S’G ±hô¶dG ∫ÓN á«∏NGódG
π«gCÉàdGh ìÓ°UE’G õcGôe A’õæd êÓ©dGh á«Ñ£dG äGQÉ°ûà°S’G ºjó≤àH
≥∏£æe øe ∂dPh ,»FôªdG ∫É°üJ’Gh π°UGƒàdG äÉ«æ≤J ΩGóîà°SÉH
≈∏Y ÉXÉØM ,ÉfhQƒc ¢Shô«Ød …ó°üàdG ≈∏Y õcGôªdG ∂∏J IQGOEG ¢UôM
.A’õædG áeÓ°Sh áë°U
(40) Ωób ƒL øé°S õcôe ¿CG ≈dEG áæé∏dG á°ù«FQ äQÉ°TCG óbh
øjôëÑdG äÉ«Ø°ûà°ùe ∞∏àîe øe ø«jQÉ°ûà°SG ™e á«ÑW IQÉ°ûà°SG
IQÉ°ûà°S’Gh êÓ©dG »≤∏J áeóN π«©ØJ øe §≤a Éeƒj øjô°ûY ∫ÓN
.ó©H øY á«Ñ£dG
É¡«dEG äOQh »àdG IóYÉ°ùªdG äÉÑ∏W øe GOó``Y áæé∏dG â°ûbÉfh
,»eÉ°ùdG »μ∏ªdG ƒØ©dG º¡∏ª°T øjòdG ÖfÉLC’G ø«eƒμëªdG ¢†©H øe
πX »a º¡fÉWhCG ≈dEG º¡JOƒYh ºgôØ°S äGAGô``LEG π«¡°ùJ GƒÑ∏W PEG
IQGRh øe πc É¡H Ωƒ≤J »àdG Oƒ¡édG áæé∏dG áæªãe ,áægGôdG ±hô¶dG
á«ÑæLC’G ∫hódG äGQÉØ°S ™e ≥«°ùæàdÉH á«∏NGódG IQGRhh á«LQÉîdG
.ájRGôàM’G äGAGôLE’G ≥ah ΩRÓdG AGôLEG ¿Éª°†d øjôëÑdG »a
(4¢U π«°UÉØàdG)

…ô``μ°ùdG á``jhOCG ¢``†©H Ö``ë°S
áæWô°ùe ÖFGƒ``°T ≈∏Y É¡FGƒàM’
á«ë°üdG äÉeóîdGh ø¡ªdG º«¶æàd á«æWƒdG áÄ«¡dG âæ∏YCG
≈∏Y …ƒàëJ »àdG z…ôμ°ùdG{ ¢Vôe ájhOCG äÉéàæe ¢†©H Öë°S
Éª«a ,áæWô°ùe ÖFGƒ°T ≈∏Y É¡FGƒàMG ÖÑ°ùH (ø«eQƒØà«e) IOÉe
ÖFGƒ°ûdG ∂∏J øe ƒ∏îJ »àdG iô``NC’G á``jhOC’G áÄ«¡dG âæãà°SG
.ΩGóîà°SÓd áæeB’Gh
áªgÓédG ºjôe IQƒàcódG áÄ«¡∏d …ò«ØæàdG ¢ù«FôdG äócCGh
á∏é°ùªdG …ôμ°ùdG ¢Vôe á``jhOCÉ` H áªFÉb äQó``°` UCG áÄ«¡dG ¿CG
ø«eQƒØà«ªdG IOÉe ≈∏Y …ƒàëJ »àdGh øjôëÑdG »a IOƒLƒªdGh
»a IOƒLƒªdG hCG (NDMA) áæWô°ùªdG ÖFGƒ°ûdG øe á«dÉN
.ádƒÑ≤ªdG OhóëdG
Ωó©H áμ∏ªªdÉH á«ë°üdG ájÉYôdG »Ñ°ùàæe áÄ«¡dG â°UhCGh
ô«Z ø«eQƒØà«ªdG IOÉe ≈∏Y …ƒàëJ ájhOCG …CG ±ô°U hCG ∞°Uh
™bƒªdG ≈∏Y Qƒ°ûæªdGh ≥aôªdG º«ª©àdG »a IQƒcòªdG ájhOC’G
.zΩGô¨à°ùfEG{ ≥«Ñ£J ≈∏Y áÄ«¡dG áëØ°Uh áÄ«¡∏d »fhôàμdE’G
(3¢U π«°UÉØàdG)
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.AGQRƒdG ¢ù«FQ ƒª°S |

¿Éª∏°S øH áØ«∏N ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ócCG
PÉîJÉH âeÉb øjôëÑdG áμ∏ªe ¿CG AGQRƒdG ¢ù«FQ áØ«∏N ∫BG
,ÉfhQƒc ¢Shô«a áëFÉL ™e πeÉ©à∏d á«bÉÑà°SG äGƒ£N
π°†ØH ,¬àë°Uh ™ªàéªdG ≈∏Y ßaÉëJ ¿CG âYÉ£à°SGh
É¡FÉæHCG ø``e Ohó``ë`eÓ``dG AÉ£©dG º``K ,π``Lh õ``Y ¬``∏`dG ø``e
,á«Ñ£dG QOGƒμdG øe á«eÉeC’G ±ƒØ°üdG »a ø«°ü∏îªdG
πμH ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒª∏d »YƒdG ≥jôW Gƒª°SQ øjòdG
.ìƒ°Vhh á°SÓ°S
ÉfQOGƒc ºYOh IófÉ°ùe É©«ªL Éæ«∏Y{ :√ƒª°S ∫Ébh
áeÓ°S ≈∏Y ®ÉØë∏d äÉ«ë°†J øe ¬fƒeó≤j Éª«a á«æWƒdG
äÉMÉéf ø``e ≥≤ëJ É``e ≈∏Y ßaÉëf »μd ÉææWh ø``eCG
»£îJh äÉeRC’G IQGOEG ≈∏Y É¡JQóbh øjôëÑdG õ«ªJ äócCG
.zäÉjóëàdG ∞∏àîe
Gò``g ≈``∏`Y ®É``Ø` ë` dG IQhô``°``V ≈``∏`Y √ƒ``ª`°`S Oó``°` Th
øH óªM ∂∏ªdG ádÓL äÉ¡«LƒàH ≥≤ëJ …ò``dG RÉ``é`fE’G
ÖMÉ°U Oƒ¡Lh ,ióØªdG OÓÑdG πgÉY áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y
»dh áØ«∏N ∫BG óªM øH ¿Éª∏°S ô``«`eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG
¢ù∏ée ¢ù«Fôd ∫hC’G ÖFÉædG ≈∏YC’G óFÉ≤dG ÖFÉf ó¡©dG
ø«æWGƒªdG ™«ªL ¿hÉ©J ∫ÓN øeh ,áeƒμëdGh ,AGQRƒdG
.ø«ª«≤ªdGh
´ÉÑJÉH ™«ªédG Ωõà∏j ¿CG á«ªgCG ≈``dEG √ƒª°S √ƒ``fh
äÉ¡édG É¡à©°Vh »``à` dG äÉ``WGô``à` °` T’Gh äÉ``¡`«`Lƒ``à`dG
É«éjQóJ ÉMÉàØfG CGó``H ºdÉ©dG ¿CG Éª«°S ’h ,á«ª°SôdG
¿ƒμJ ¿CG Ö∏£àj Ée ƒgh ,IÉ«ëdG á∏éY ¿GQhO QGôªà°S’

ÉfhQƒμH äÉHÉ°UEG 605 ó``°UQh ádÉM 857 »aÉ©J ..á«°SÉ«b ΩÉ``bQCG
ø``jô``ë``Ñ``dGh ..á```YÉ```°```S 24 »````a äÉ```«```ah 4
äÉ```°```Uƒ```ë```Ø```dG »`````a É```«```ª```dÉ```Y ≈``````````dhC’G
áμ∏ªe É¡H Qó°üàJ É«ÑW É°üëa 314823 É``fhQƒ``c ¢Shô«a ø``Y ∞°ûμ∏d
.¿Éμ°ùdG Oó©H áfQÉ≤e ∫ÉéªdG Gòg »a ºdÉ©dG ∫hO áªFÉb øjôëÑdG
∫ÓN ¢Shô«ØdG »HÉ°üe ø«H äÉ«ah 4 áμ∏ªªdG â∏é°S ¬JGP ¥É«°ùdG »ah
™ØJô«d ¢Shô«ØdG »HÉ°üe ø«H IÉah »àdÉM π«é°ùJ ¢ùeCG ºJ PEG áYÉ°S 24
ø«à«ë°V ôNBG ¿CG záë°üdG{ âæ«H Éª«a ,ádÉM 19 ≈dEG ÉfhQƒc äÉ«ah »dÉªLEG
øe ≠∏Ñj óaGhh ,ÉeÉY 70 ôª©dG øe ≠∏Ñj »æjôëH øWGƒªd ÉàfÉc ¢Shô«Ø∏d
á«ë°U ±hôXh ¢VGôeCG øe »fÉ©j ¿Éc ÉªgÓc ¿CG áë°Vƒe ,ÉeÉY 42 ôª©dG
≥jôØdG πÑb øe áYÉ°ùdG QGóe ≈∏Y ájÉYôdGh êÓ©dG ≈∏Y Ó°üM óbh áæeÉc
.êÓ©dGh ∫õ©dG õcGôe »a áªFÉ≤dG ä’ÉëdG ™«ªLh Éªg ¢üàîªdG

:»∏Y áªWÉa âÑàc
áHÉ°UE’Gh »aÉ©àdG ä’ó©ªH á«°SÉ«b ÉeÉbQCG ¢ùeCG øjôëÑdG áμ∏ªe â∏é°S
;»°VÉªdG ¢SQÉe òæe ≈∏YC’G »g z19-ó«aƒc zóéà°ùªdG ÉfhQƒc ¢Shô«ØH
»dÉªLEG ™ØJô«d á«aÉ°VEG ádÉM 857 »aÉ©J ¢ùeCG áë°üdG IQGRh âæ∏YCG PEG
IójóL äÉHÉ°UEG 605 IQGRƒ``dG â∏é°S Éªc ,6683 ≈dEG á«aÉ©àªdG ä’ÉëdG
,á£dÉîªdÉH ihó©dG É¡«dEG â∏≤f ádÉM 172h ,IóaGh ádÉª©d ádÉM 433 É¡æe
.IõcôªdG ájÉæ©dG âëJ ádÉM 13 É¡æ«H êÓ©dGh ájÉYôdG ádÉM 43 ≈≤∏àJ Éªæ«H
ÉgDhGôLEG ºJ »àdG á«Ñ£dG äÉ°UƒëØdG »dÉªLEG ≠∏H ¬°ùØf âbƒdG »a

:zè«∏îdG QÉÑNCG{`d á«HôàdG ôjRh

ôÑªàÑ``°S 16h 6 ¢SQGóªdG ≈dEG á``Ñ∏£dGh ø«ª∏©ªdG IOƒ``Y
ó``jóédG ΩÉ``©dG »``FGóàH’G ¿ƒ``∏Nój Ö``dÉW ±’BG 10

.á«HôàdG ôjRh |

ÖdÉW ±’BG 10 øe ôãcCG ∫ÉÑ≤à°S’ IQGRƒ``dG ó©à°ùJ ø«M
,ójóédG »°SGQódG ΩÉ©dG »FGóàH’G ∫hC’G ∞°üdG »a áÑdÉWh
ΩÉ©dG É``gDhÓ``NEG ºJ »àdG ™°ùàdG ¢SQGóªdG ¿CG ≈``dEG Gô«°ûe
ΩÉ©dG ájGóH ™e É¡∏«¨°ûJ IOÉ``YEG ºàà°S Ωô°üæªdG »°SGQódG
.πÑ≤ªdG »°SGQódG
√òg ¿CG ôjRƒdG í°VhCG á°UÉîdG ¢SQGóªdG ≈dEG áÑ°ùædÉHh
áJhÉØàe ó«YGƒªd É≤ah GkOóée É¡HGƒHCG íàØJ ±ƒ°S ¢SQGóªdG
≈àM ¢ù£°ùZCG ∞°üàæe øe CGóÑJ ,iôNCGh á°SQóe πc ø«H
ºjó≤J »a Iôªà°ùe IQGRƒdG ¿CG GkócDƒe ,2020 ôÑªàÑ°S ájGóH
…òdG …ƒ«ëdG QhódG ≈dEG Gkô¶f ,¢SQGóªdG √ò¡d OÉà©ªdG É¡ªYO
.øjôëÑdG áμ∏ªe »a º«∏©àdG áeóN »a ¬H Ωƒ≤J
(6¢U π«°UÉØàdG)

:»HƒjC’G ¬∏dGóÑY Öàc
»∏Y øH óLÉe QƒàcódG º«∏©àdGh á«HôàdG ôjRh ∞°ûc
»°SGQódG ΩÉ©dG AóÑd É¡JGOGó©à°SG IQGRƒdG AóH øY »ª«©ædG
á«eƒμëdG ¢SQGóªdG ≈``dEG IOƒ©dG ¿CG ≈``dEG Gô«°ûe ,πÑ≤ªdG
≈dEG áÑ°ùædÉH 2020 ôÑªàÑ°S 6 ≥aGƒªdG óMC’G Ωƒj ¿ƒμà°S
ôÑªàÑ°S 16 AÉ©HQC’G Ωƒjh ,á«ª«∏©àdGh á``jQGOE’G äÉÄ«¡dG
ø«H á∏°UÉØdG IôàØdG ¿CG Éë°Vƒe ,áÑ∏£dG ≈``dEG áÑ°ùædÉH
á«ÑjQóJ èeGôH ò«Øæàd ¢ü°üîà°S øjQƒcòªdG øjóYƒªdG
πc ô«aƒJh ,áÑ∏£dG ∫ÉÑ≤à°S’ ¢SQGóªdG áÄ«¡àdh ø«ª∏©ª∏d
.áeRÓdG äÉLÉ«àM’G
»dÉªLEG ¿EG zè«∏îdG QÉÑNCG{``d ¢UÉN íjô°üJ »a ∫Ébh
»a ,áÑdÉWh ÖdÉW ∞``dCG 145 ≈``dEG π°üj É«dÉM áÑ∏£dG OóY

zô``FGõ``é``dG êÓ```H{ ¥Ó````ZEG
ô````NBG QÉ````©````°````TEG ≈```à```M
(äÉμ∏àªe ácô°ûd …QÉ``≤` ©` dG ´GQò`` `dG) zá`` ` eGOEG{ äQô`` b
ø``eCG ájôjóe ø``Y ø«∏ãªe Qƒ°†ëH ¢ùeG ó≤Y ´ÉªàLG »``a
≈àM Éàk bDƒe ôFGõédG êÓH ÅWÉ°T ¥ÓZEG á«HƒæédG á¶aÉëªdG
.ôNBG QÉ©°TEG
…OÉJôe ΩGõ``à`dG Ωó``Y á«Ø∏N ≈∏Y ¥Ó``ZE’G QGô``b »``JCÉ`jh
óYGƒ≤dÉH ∑QÉÑªdG ô£ØdG ó«Y á∏£Y ∫ÓN ôFGõédG êÓH ÅWÉ°T
äGQGô≤dGh äÉª«∏©àdÉHh ,ÅWÉ°ûdG …OÉJôe áeÓ°ùH á°UÉîdG
.á«ª°SôdG äÉ¡édG øe IQOÉ°üdG
ó«≤àdG IQhô``°` V ¢``ù` eCG É¡d ¿É``«`H »``a zá`` ` eGOEG{ äó`` `cCGh
¢ùÑd πãe á``«`FÉ``bƒ``dG ô``«`HGó``à`dGh á``jRGô``à` M’G äGAGô`` LE’É`` H
É¡©«ªL ±ó¡J »àdGh »YÉªàL’G óYÉÑàdÉH ΩGõàd’Gh äÉeÉªμdG
.™ªàéªdG OGôaCG áaÉc áeÓ°Sh áë°U ≈∏Y ®ÉØë∏d
(4¢U π«°UÉØàdG)

á```Hƒ`¡æe ∫É``ëeh á``bôàëe ´QGƒ``°T ≈``∏Y ß``≤«à°ùJ á``«μjôeCG ¿ó``e
,ájô°ü©dG ¢ùHÓª∏d ôLÉàe ¢UÉî°TCG Ö¡f ¢Sƒ∏éfCG ¢Sƒd »ah
á``j’h áª°UÉY π«Ø°TÉf »``a ºcÉëe »``a ¿Gô``«`æ`dG â``eô``°`VCG Éªæ«H
…Qƒ°ù«e áj’ƒH ¿ƒ°ùLô«a »a áWô°û∏d ≈æÑe ¢Vô©Jh ,»°ù«æ«J
.Ö¡ædGh Ö∏°ù∏d
300 ∫É≤àYG ºJ ¬fEG ƒ«°SÓH …O π«H ∑Qƒjƒ«f áæjóe IóªY ∫Ébh
âeÉb »àdG áWô°ûdG øY ´ÉaódG »a ôªà°SG Éªæ«H ,¬àæjóe »a ¢üî°T
.É¡H ¿ƒ£«ëj GƒfÉc øjôgÉ¶àe Ωó°üH É¡JÉÑcôe ióMEG
(8¢U π«°UÉØàdG)

»a á©bGƒdG áæjóªdG ∂∏J ,¢ù«dƒHÉ«æ«e øe Ö°†¨dG ôéØJh
ô¶M ¢Vôa ºJ å«M ,OÓÑdG AÉëfCG ≈dEG ,»μjôeC’G §°ShC’G Üô¨dG
øe ø«jÓªdG IÉ«M ≈∏Y ôKCG Ée ,áæjóe 24 øe ôãcCG »a ≈∏«d ∫GƒéJ
.ø«æWGƒªdG
GójQƒ∏a áj’ƒH π«Øfƒ°ùcÉL áæjóe »a áWô°T §HÉ°V ¢Vô©Jh
òaÉæªd É≤ah ,äÉ«Ø°ûà°ùªdG óMCÉH êÓ©∏d ™°†îjh ,≥æ©dG »a ø©£∏d
»aƒJh ,¢UÉî°TCG áKÓK ≈∏Y QÉædG ≥∏WCG Éªæ«H ,á«∏ëe ájQÉÑNEG
.ÉfÉjófEG áj’ƒH ¢ù«dƒHÉfÉjófEG »a ¿É°üî°T

¿óªdG øe äGô°û©dG â¶≤«à°SG :(CG Ü O) - ¢Sƒ∏éfCG ¢Sƒd
óMC’G ¢ùeCG ≥FGôëdG áæNOCG É¡æe óYÉ°üàJ ´QGƒ°T ≈∏Y á«μjôeC’G
Éeó©H ,ø«éàëeh áWô°ûdG ø«H á°Sô°T äÉcÉÑà°TG äó¡°T á∏«d ó©H
…ójCG ≈∏Y ójƒ∏a êQƒL »≤jôaEG π°UCG øe »μjôeC’G πà≤e ÖÑ°ùJ
.IóëàªdG äÉj’ƒdG AÉëfCG »a äô°ûàfG äÉHGô£°VG »a áWô°T πLQ
ΩÉb ,»°VÉªdG ´ƒÑ°SC’G ójƒ∏a »aƒJ å«M ,¢ù«dƒHÉ«æ«e »ah
É©jô°S GƒeÉbh ´QGƒ°ûdG á°SGôëH »æWƒdG ¢SôëdG äGƒb øe ±’B’G
.∞æ©dÉH âª°ùJG äGôgÉ¶e ™ª≤H

.¢†«HC’G â«ÑdG ΩÉeCG áWô°ûdG ∞æY ≈∏Y âª°üdÉH ójóæJ |
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:AGQRƒdG ¢ù«FQ ..áMÉ«°ùdGh IQÉéàdGh áYÉæ°üdGh §ØædG …ôjRh √ƒª°S ∫ÉÑ≤à°SG ∫ÓN

ìÉéædG QGôªà``°S’ GQòM ô``ãcCGh á``°ShQóe ¿ƒμJ ¿CG Ö``éj É``æJGƒ£N
¬FÉæHCG äGAÉ£©H ™``ªàéªdG ≈∏Y ®ÉØëdG Éæ©£à°SGh ..É``fhQƒc á¡LGƒªd á«bÉÑà°SG äGƒ``£N äòîJG á``eƒμëdG

QÉ©°SC’Gh IQÉéàdG QGô≤à°SG ≥«≤ëJ »a Éæëéfh ..πNódG QOÉ°üe ™jƒæJ ™e …RGƒàdÉH RÉ¨dGh §ØædG ´É£b ôjƒ£J

AÉªfh ø«æWGƒªdG äÉ©∏£J ≥«≤ëJ ≈``dEG ±ó¡J
á©HÉàe ≈∏Y ¢UôëdG øjócDƒe ,»æWƒdG OÉ°üàb’G
á«ªæàdG Iô«°ùe ºYój ÉªH √ƒª°S äÉ¡«LƒJ ò«ØæJh
.øjôëÑdG áμ∏ªe Égó¡°ûJ »àdG

¢üdÉN øY áMÉ«°ùdGh IQÉéàdGh áYÉæ°üdG ôjRh
¢ù«FQ »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°üd Éªgôjó≤Jh Éªgôμ°T
äÉYÉ£≤∏d π°UGƒàªdG √ƒª°S º``YO ≈∏Y AGQRƒ``dG
»àdG Iójó°ùdG √ƒª°S äÉ¡«LƒJh ,ájOÉ°üàb’G

QGô≤à°SGh §«°ûæJ ¬fCÉ°T øe Ée πc »a øjôëÑdG
.ájQÉéàdG ácôëdG
áëFÉL ô«KCÉJ ø``e ºZôdÉH ¬``fEG √ƒª°S ∫É``bh
¿EÉa äGOQGƒ`` dGh äGQOÉ°üdG ácôM ≈∏Y É``fhQƒ``c
πμ°ûH ™∏°ùdG ≥aóJ ¿Éª°V ≈∏Y â°UôM áeƒμëdG
»a âëéfh ÉgQÉ©°SCG ôKCÉàJ ’ å«ëH ΩGóà°ùe
.™∏°ùdG QÉ©°SCGh IQÉéàdG ácôM QGô≤à°SG ≥«≤ëJ
»a ábÉÑ°S âfÉc øjôëÑdG ¿CG ≈dEG √ƒª°S √ƒfh
∫ÉªYC’G ÜÉë°UCGh QÉéàdGh ¢UÉîdG ´É£≤dG ºYO
áeóN »a ºgQhO øe Rõ©j ÉªH ,º¡«∏Y ô«°ù«àdGh
.áμ∏ªªdG Égó¡°ûJ »àdG á«ªæàdG Iô«°ùe
øe ô°ûæj Éªe ócCÉàdG IQhô°V √ƒª°S ó``cCGh
áëFÉL äÉ«YGóJ øY ôªà°ùªdG É¡≤aóJh äÉeƒ∏©e
ócCÉàdGh É¡à°SGQOh ,»dhódG iƒà°ùªdG ≈∏Y ÉfhQƒc
óæY ¿É``μ`eE’G Qó``b É¡æe IOÉØà°SÓd ÉgQOÉ°üe øe
.á«∏Ñ≤à°ùªdGh á«dÉëdG §£îdG ∞∏àîe ™°Vh
áØ«∏N øH óªëe ï«°ûdG ÜôYCG ,Éª¡ÑfÉL øe
»fÉjõdG ó°TGQ øH ó``jGRh §ØædG ô``jRh áØ«∏N ∫BG

§ØædG ô``jRh áØ«∏N ∫BG áØ«∏N øH óªëe ï«°ûdG
§ØædG ´É£b ôjƒ£àd äÉYhô°ûªdGh §£îdG ∫ƒM
áμ∏ªe ¿CG √ƒª°S ó``cCG ó``bh ,áμ∏ªªdG »``a RÉ``¨`dGh
k
´É£b ôjƒ£àd áYƒæàe É££N
≈æÑàJ øjôëÑdG
,¬H á£ÑJôªdG á«∏«ªμàdG äÉYÉæ°üdGh RÉ¨dGh §ØædG
áeGóà°SG »a …ƒ«ëdG ´É£≤dG Gòg ôKCG øe Rõ©j ÉªH
.»æWƒdG OÉ°üàb’G AÉªf
»a ô«°ùJ øjôëÑdG ¿CG ≈∏Y √ƒª°S Oó``°`Th
™jƒæJ ™e …RGƒàdÉH RÉ¨dGh §ØædG ´É£b ôjƒ£J
äÉ«é«JGôà°SGh èeGôH ∫ÓN øe πNódG QOÉ°üe
»a áfhôªdGh áeGóà°S’ÉH º°ùàJ …OÉ°üàb’G ƒªæ∏d
.äÉjóëàdG ∞∏àîe ™e πeÉ©àdG
¢``ù`«`FQ »``μ` ∏`ª`dG ƒ``ª`°`ù`dG Ö``MÉ``°` U OÉ`` °` `TCGh
IQÉéàdGh áYÉæ°üdG IQGRh Oƒ¡Lh QhóH AGQRƒdG
¥Gƒ``°` SC’G ≈∏Y á``HÉ``bô``dG ∞«ãμJ »``a áMÉ«°ùdGh
,á``«`°`SÉ``°`SC’Gh á``«`FGò``¨`dG ™∏°ùdG QÉ``©`°`SCG §Ñ°Vh
IôaGƒàªdG äÉéàæªdGh ájòZC’G áeÓ°S øe ócCÉàdGh
áYÉæ°Uh IQÉéJ áaôZ ™e É¡fhÉ©àHh ,¥Gƒ°SC’ÉH

∫hC’G ÖFÉædG ≈∏YC’G óFÉ≤dG ÖFÉf ó¡©dG »dh áØ«∏N
∫ÓN øeh ,áeƒμëdGh ,AGQRƒ``dG ¢ù∏ée ¢ù«Fôd
.ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒªdG ™«ªédG ¿hÉ©J
™«ªédG Ωõà∏j ¿CG á«ªgCG ≈``dEG √ƒª°S √ƒ``fh
É¡à©°Vh »àdG äÉWGôà°T’Gh äÉ¡«LƒàdG ´ÉÑJÉH
É kMÉàØfG CGóH ºdÉ©dG ¿CG Éª«°S ’h ,á«ª°SôdG äÉ¡édG
Ée ƒgh ,IÉ«ëdG á∏éY ¿GQhO QGôªà°S’ Ék«éjQóJ
ôãcCGh á°ShQóe ÉæJGƒ£N πc ¿ƒμJ ¿CG Ö∏£àj
»a ≥≤ëJ …òdG ìÉéædG QGôªà°SG πLCG øe GkQò``M
.…óëàdG Gòg á¡LGƒe
»μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ∫ÉÑ≤à°SG iód ∂dP AÉL
¢ùeCG ´É``aô``dG »a √ƒª°S ô°ü≤H AGQRƒ`` dG ¢ù«FQ
,§ØædG ô``jRh áØ«∏N ∫BG áØ«∏N øH óªëe ï«°ûdG
IQÉéàdGh áYÉæ°üdG ôjRh »fÉjõdG ó°TGQ øH ójGRh
øe GkOó``Y Éª¡©e √ƒª°S åëH å«M ,áMÉ«°ùdGh
ájOÉ°üàb’G äÉjóëàdÉH ≥∏©àJ »àdG äÉYƒ°VƒªdG
.É¡©e πeÉ©àdG πÑ°Sh áægGôdG
øe ìô°T ≈``dEG √ƒª°S ™ªà°SG AÉ≤∏dG ∫Ó``Nh

áØ«∏N ô``«` eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ó``cCG
áμ∏ªe ¿CG AGQRƒ`` dG ¢ù«FQ áØ«∏N ∫BG ¿Éª∏°S øH
πeÉ©à∏d á«bÉÑà°SG äGƒ£N PÉîJÉH âeÉb øjôëÑdG
¿CG âYÉ£à°SGh ,É``fhQƒ``c ¢``Shô``«`a áëFÉL ™``e
õY ¬∏dG øe π°†ØH ,¬àë°Uh ™ªàéªdG ≈∏Y ßaÉëJ
ø«°ü∏îªdG É¡FÉæHCG øe OhóëeÓdG AÉ£©dGh ,πLh
øjòdG ,á«Ñ£dG QOGƒμdG øe á«eÉeC’G ±ƒØ°üdG »a
πμH ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒª∏d »YƒdG ≥jôW Gƒª°SQ
. ìƒ°Vhh á°SÓ°S
ºYOh IófÉ°ùe É©«ªL Éæ«∏Y{ :√ƒª°S ∫É``bh
äÉ«ë°†J ø``e ¬fƒeó≤j Éª«a á«æWƒdG É``fQOGƒ``c
Ée ≈∏Y ßaÉëf »μd ÉææWh øeCG áeÓ°S ≈∏Y ®ÉØë∏d
É¡JQóbh øjôëÑdG õ«ªJ äócCG äÉMÉéf øe ≥≤ëJ
.zäÉjóëàdG ∞∏àîe »£îJh äÉeRC’G IQGOEG ≈∏Y
Gòg ≈∏Y ®ÉØëdG IQhô°V ≈∏Y √ƒª°S Oó°Th
óªM ∂∏ªdG ádÓL äÉ¡«LƒàH ≥≤ëJ …òdG RÉéf’G
Oƒ¡Lh ,ióØªdG OÓÑdG πgÉY áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y øH
∫BG óªM øH ¿Éª∏°S ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U
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AGQRƒ``dG ¢``ù«FQ ¿Gƒ``jO »``dhDƒ°ùe »``≤à∏j ó``°TGQ ø``H ó``ªëe ï``«°ûdG ó«°ûj zá``«``eÓ``°``SE’G ¿hDƒ` °``û``∏``d ≈```∏```YC’G{
á©ªé`dG IÓ`°U IOƒ`©H á`«`μ∏`ªdG äÉ¡`«Lƒ`àdÉH

¢``Vô``e á````````jhOCG äÉ``é``à``æ``e ¢``†``©``H ≥``«``∏``©``Jh Ö``ë``°``S
zø``«``eQƒ``Ø``à``«``e{ IOÉ`````e ≈``∏``Y …ƒ``à``ë``J »```à```dG …ô``μ``°``ù``dG
IOÉe ≈∏Y …ƒàëJ ájhOCG …CG ±ô°U hCG ∞°Uh Ωó©H áμ∏ªªdÉH
≥aôªdG º«ª©àdG »a IQƒcòªdG á``jhOC’G ô«Z ø«eQƒØà«ªdG
áÄ«¡dG áëØ°Uh áÄ«¡∏d »fhôàμdE’G ™bƒªdG ≈∏Y Qƒ°ûæªdGh
π«é°ùJ ≥«∏©àH áÄ«¡dG âeÉb Éªc ,zΩGô¨à°ùfG{ ≥«Ñ£J ≈∏Y
ø«eQƒØà«ªdG IOÉe ≈∏Y ájƒàëªdG ájhOC’G »bÉH OGô«à°SGh
ÉgOƒLh hCG áæWô°ùªdG ÖFGƒ°ûdG øe Égƒ∏N øe ócCÉàdG ø«ëd
Oó°üdG Gòg »ah ,ΩGóîà°SÓd É¡H ìƒª°ùªdG Ö°ùædG øª°V
AGhO øe É kYGƒfCG ¿ƒeóîà°ùj øjòdG ≈°VôªdG áÄ«¡dG í°üæJ
¬eGóîà°SG áeÓ°S øe ócCÉà∏d º¡FÉÑWCG á©LGôe zø«eQƒØà«e{
.¬dGóÑà°SG hCG
á«æWƒdG áÄ«¡dG ¿CG ≈∏Y áªgÓédG IQƒàcódG äOó°Th
äGóéà°ùªdG ™«ªL ™HÉàJ á«ë°üdG äÉeóîdGh ø¡ªdG º«¶æàd
≥«°ùæàdGh ¿hÉ©àdÉH áμ∏ªªdG »a ájhOC’G áeÓ°ùH ≥∏©àj Éª«a
ø«æWGƒªdG áë°U ¿Éª°†d á°üàîªdG äÉÄ«¡dGh äÉª¶æªdG ™e
.øjôëÑdG áμ∏ªe »a ø«ª«≤ªdGh

äÉ``eó``î`dGh ø¡ªdG º«¶æàd á«æWƒdG áÄ«¡dG â``æ`∏`YCG
z…ôμ°ùdG{ ¢Vôe á``jhOCG äÉéàæe ¢†©H Öë°S á«ë°üdG
≈∏Y É¡FGƒàMG ÖÑ°ùH zø«eQƒØà«e{ IOÉe ≈∏Y …ƒàëJ »àdG
»àdG iôNC’G ájhOC’G áÄ«¡dG âæãà°SG Éª«a ,áæWô°ùe ÖFGƒ°T
.ΩGóîà°SÓd áæeB’Gh ÖFGƒ°ûdG ∂∏J øe ƒ∏îJ
ø¡ªdG º«¶æàd á«æWƒdG áÄ«¡∏d …ò«ØæàdG ¢ù«FôdG äócCGh
áÄ«¡dG ¿CG áªgÓédG »HòY ºjôe IQƒàcódG á«ë°üdG äÉeóîdGh
IOƒLƒªdGh á∏é°ùªdG …ôμ°ùdG ¢Vôe ájhOCÉH áªFÉb äQó°UCG
ø«eQƒØà«ªdG IOÉe ≈∏Y …ƒàëJ »àdGh øjôëÑdG áμ∏ªe »a
IOƒLƒªdG hCGzNDMA{ áæWô°ùªdG ÖFGƒ°ûdG øe á«dÉN
íª°ù«°S »àdGh »eƒj πμ°ûH ∑Ó¡à°SÓd ádƒÑ≤ªdG OhóëdG »a
π«dÉëàdG ôjQÉ≤J QÉWEG »a ∂dP »JCÉjh ,É¡dhGóàHh É¡aô°üH
ájOƒ©°ùdG áÄ«¡dG πÑb øe É¡æY ¿ÓYE’G ºJ »àdG ájôÑàîªdG
.2020 ƒjÉe 29 Ωƒj »a (SFDA) AGhódGh AGò¨∏d
á«ë°üdG ájÉYôdG »Ñ°ùàæe »°UƒJ áÄ«¡dG ¿EÉa ¬«∏Y AÉæHh

ÖMÉ°U ¿GƒjóH ¬Ñàμe »a áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y øH ΩÉ°ùM ï«°ûdG πÑ≤à°SG
áØ«∏N ∫BG ó°TGQ øH óªëe ï«°ûdG ¢ùeCG ìÉÑ°U AGQRƒdG ¢ù«FQ »μ∏ªdG ƒª°ùdG
å«M ,AGQRƒdG ¢ù«FQ »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ¿Gƒjód Ó«ch ¬æ««©J áÑ°SÉæªH
óªM ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†M √ÉjEG Ég’hCG »àdG á«dÉ¨dG á«μ∏ªdG á≤ãdÉH √CÉæg
.ióØªdG OÓÑdG πgÉY áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y øH
øH óªëe ï«°ûdG ¬H õ«ªàj ÉªH áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y øH ΩÉ°ùM ï«°ûdG OÉ°TCGh
Ωóîj ÉªH ¬∏ªY ΩÉ¡e »a ≥«aƒàdG ¬d É«æªàe ,á«dÉY IAÉØc øe áØ«∏N ∫BG ó°TGQ
ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°üd Iójó°ùdG äÉ¡«LƒàdG ò«ØæJ »a º¡°ùjh øWƒdG
.AGQRƒdG ¢ù«FQ áØ«∏N ∫BG ¿Éª∏°S øH áØ«∏N
QÉÑc ó``°`TGQ ø``H óªëe ï«°ûdG ≈``dEG ≈°ù«Y ø``H ΩÉ°ùM ï«°ûdG Ωó``b ó``bh
äÉμjôÑàdGh »fÉ¡àdG ¢üdÉN Gƒ©aQ øjòdG ,¿GƒjódÉH ø«ØXƒªdGh ø«dhDƒ°ùªdG
.¿Gƒjó∏d Ó«ch ¬æ««©àH á«dÉ¨dG á«μ∏ªdG á≤ãdG áÑ°SÉæªH
∞«∏μàdÉH √RGõàYG øY áØ«∏N ∫BG ó°TGQ øH óªëe ï«°ûdG ôqÑY ,¬ÑfÉL øe
»a á«dhDƒ°ùªdÉH ¢†¡æj ¿CÉH ¬aô°ûJh ,ióØªdG ∂∏ªdG ádÓL ¿ód øe »eÉ°ùdG
øH áØ«∏N ódGƒdG ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°üd Iójó°ùdG äÉ¡«LƒàdG πX
AÉ≤JQ’G »a √ƒª°S äÉMƒªWh iDhQ ≥«≤ëàd ,AGQRƒdG ¢ù«FQ áØ«∏N ∫BG ¿Éª∏°S
ÉªH »eƒμëdG πª©dG Ωó≤Jh á°†¡f »a Ö°üj ÉªH √ôjƒ£Jh AGOC’G äÉjƒà°ùªH
.πÑ≤à°ùªdG äÉÑ∏£àe ÖcGƒj
»μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U áªμMh IôÑN øe º∏©àfh π¡æf É©«ªL ÉæfEG{ :∫Ébh
√ôμØH ô«æà°ùfh ,ôbƒªdG AGQRƒ`` dG ¢ù«FQ ¿Éª∏°S øH áØ«∏N ó``dGƒ``dG ô``«`eC’G
ÉææWh AÉªfh á°†¡f »a áªgÉ°ùªdG π``LCG øe á«ªæàdGh IQGOE’G »a …OÉ«≤dG
≈∏Yh áª«μëdG IOÉ«≤dG øX ø°ùM óæY ÉªFGO ¿ƒμf ¿CG ≈``dEG ™∏£àfh ,»dÉ¨dG
,ôbƒªdG AGQRƒdG ¢ù«FQ »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°Uh ,ióØªdG ∂∏ªdG ádÓL É¡°SCGQ
¿CG ≈dÉ©Jh ¬fÉëÑ°S ¬∏dG ∫CÉ°ùfh ,ø«eC’G ó¡©dG »dh »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°Uh
.zá«dhDƒ°ùªdG √òg πªëd Ék ©«ªL Éæ≤aƒj
ƒª°ùdG ÖMÉ°U ¿GƒjO »Ñ°ùàæe ™«ªéd √ôjó≤Jh √ôμ°T πjõL øY ÜôYCGh
Oƒ¡édG ∫òH ≈∏Y ¬°UôM GócDƒe ,áÑ«£dG ºgôYÉ°ûe ≈∏Y AGQRƒdG ¢ù«FQ »μ∏ªdG
ójõe ≥«≤ëJh AGQRƒdG ¢ù«FQ »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U áeóN »a º¡©e ¿hÉ©àdÉH
,øjôëÑdG áμ∏ªe Égó¡°ûJ »àdG á∏eÉ°ûdG á°†¡ædG øe Rõ©J »àdG äGRÉéfE’G øe
.OGó°ùdGh ≥«aƒàdG ™«ªé∏d Ék «æªàe

Ö£∏d IRƒe áî«°ûdG ƒª°S áëæªd ºjó≤àdG ÜÉH íàØJ á«Ø«∏îdG IôÑªdG á°ù°SDƒe
.á«∏ª©dGh á«ª∏©dG º¡JGQób Qƒ£Jh
âæH øjR áî«°ûdG ƒª°S âMô°U ,É¡à¡L øe
á°ù°SDƒe AÉ``æ` eCG ¢ù∏ée ¢ù«FQ áØ«∏N ∫BG ó``dÉ``N
á«∏μdG ≈dEG ôμ°ûdG πjõéH Ωó≤àf{ :á«Ø«∏îdG IôÑªdG
øjôëÑdG á©eÉL-GóædôjEG »a ø«MGôé∏d á«μ∏ªdG
ΩGƒ``YC’G áKÓãdG ∫ÓN Éæ©e º¡fhÉ©J ≈∏Y á«Ñ£dG
øe IójôØdG á°UôØdG √òg ô«aƒJ πLCG øe á≤HÉ°ùdG
¢ü°üîàdG á°SGQód øjôëÑdG áμ∏ªe áÑ∏£d É¡Yƒf
√òg ô``aƒ``Jh ,º``¡`JÉ``Mƒ``ª`Wh º¡dƒ«e »Ñ∏j …ò`` dG
¬d í«àà°S Éªc ,ÖdÉ£dG äÉLÉ«àMG áaÉc áëæªdG
¢TQƒdG ∫ÓN øe ¬JGQÉ¡e ∞∏àîe á«ªæàd ∫ÉéªdG
íæª∏d AGô``KEG èeÉfôH øª°V á«ÑjQóàdG äÉ°ù∏édGh
ÜQÉéJ øe º∏©à∏d ¬bÉaBG íàØJ »àdGh ,á«°SGQódG
AÉæH ≈∏Y QOÉb ´Gh π«L ≥∏N π«Ñ°S »a øjôNB’G
.zπÑ≤à°ùªdG »a áμ∏ªªdG á°†¡f

áëæªdG √òg ≈∏Y ∫ƒ°üë∏d ºjó≤àdG •ôà°ûjh
,á«°ùæédG »æjôëH Ωó≤àªdG Ö``dÉ``£`dG ¿ƒ``μ`j ¿CG
Éªa %98 ∫ó©e ≈∏Y Ók °UÉMh êôîàdG å``jó``Mh
.»ª∏©dG ¢ü°üîàdG »a áeÉ©dG ájƒfÉãdG »a ¥ƒa
™bƒªdG ô``Ñ`Y Ö∏£H Ωó``≤`à`dG •ô``à`°`û`jo ∂``dò``c
á«∏μdG øe ∫ƒÑb ≈∏Y ∫ƒ°üëdGh á«∏μ∏d »fhôàμdE’G
øjôëÑdG á©eÉL-GóædôjEG »a ø«MGôé∏d á«μ∏ªdG
.á«Ñ£dG
ºjó≤àdG IQÉªà°SG Aπe ó©H áÑ∏£dG QÉ«àNG ºàjh
º¡FÉØ«à°SGh á°ù°SDƒª∏d »fhôàμdE’G ™bƒªdG ôÑY
π«°üëàdG π``ª`°`û`J »``à` dG ¥É``≤`ë`à`°`S’G ô``«`jÉ``©`ª`d
∫É`` ª` `YC’Gh á``«`°`ü`î`°`û`dG á``∏` HÉ``≤` ª` dGh »`` ª` `jOÉ`` cC’G
.á«Yƒ£àdG
É≤Ñ°ùe ºgQÉ«àNG ºJ øjòdG áÑ∏£dG ióHCG óbh
™ªàéªdG ™e º¡∏YÉØJh º¡MÉéfh »°SGQódG º¡bƒØJ

π«é°ùàdG AóH á«Ø«∏îdG IôÑªdG á°ù°SDƒe âæ∏YCG
óªM âæH IRƒe áî«°ûdG ƒª°S áëæªd »fhôàμdE’G
É¡eó≤J »àdGh ,Ö£∏d ¢SƒjQƒdÉμH áLQód áØ«∏N ∫BG
-GóædôjEG »a ø«MGôé∏d á«μ∏ªdG á«∏μdG ™e ¿hÉ©àdÉH
.»dGƒàdG ≈∏Y ™HGôdG ΩÉ©∏d ,á«Ñ£dG øjôëÑdG á©eÉL
øe ™HÉ°ùdG ø«H ºjó≤àdG Iô``à`a ôªà°ùà°Sh
™bƒe ô``Ñ`Y 2020 ƒ``«`fƒ``j 20h 2020 ƒ``«`fƒ``j
ójõe ô«aƒJ ¥É«°S »a ∂dPh ,»fhôàμdE’G á°ù°SDƒªdG
øjôëÑdG áμ∏ªe »a ø«bƒØàªdG áÑ∏£∏d ¢UôØdG øe
.á«æ¡ªdGh á«°SGQódG º¡aGógCG ≥«≤ëàd º¡ªYOh
âæH IRƒ`` e áî«°ûdG ƒª°S áëæe »``£`¨`Jh
áaÉc Ö£∏d ¢SƒjQƒdÉμH á``LQó``d áØ«∏N ∫BG óªM
Ωó``≤`Jh ,ó`` `MGh Ö``dÉ``£`d á``«` °` SGQó``dG ∞``jQÉ``°`ü`ª`dG
íæª∏d äÉjGQ èeÉfôH Égôaƒj »àdG É¡JGP äGõ«ªªdG
.á«°SGQódG

.ºjó≤dG ¥ƒ°ùdG á≤£æªd
Ió``Y ≈``∏`Y ¢ù∏éªdG ™``∏` WG º``K
»``Yô``°`û`dG …CGô`` ` dG á``aô``©`ª`d äÉ``Ñ` ∏` W
Qôbh ,äÉYƒ°VƒªdG øe OóY ¿CÉ°ûH
AGó``HEG áæéd ≈``dEG É¡àdÉMEG ¢ù∏éªdG
™``aQh É``¡`à`°`SGQó``d »``Yô``°`û`dG …CGô`` `dG
.¢ù∏éªdG ≈dEG É¡fCÉ°ûH É¡JÉ«°UƒJ
øe GkOó`` Y ¢ù∏éªdG ™``HÉ``J É``ª`c
»a ™eGƒédG QÉªYEG πãe äÉYhô°ûe
»àdG »fÉμ°SE’G óëdG ¥ô°T ´hô°ûe
Éæk ªãe ,ø«æ°ùëªdG øe Oó``Y ÉgÉæÑJ
Ωƒ≤j …ò``dG ô«ÑμdG …ƒ«ëdG Qhó``dG
,™ªàéªdG áeóN »a ¿ƒæ°ùëªdG ¬H
ô«N º¡jõéj ¿CG ≈dÉ©J ¬∏dG ÓFÉ°S
¬à°ù∏L ¢ù∏éªdG ºààNGh .AGõédG
òîJGh ∫ÉªYCG øe óéà°ùj Ée åëÑH
.áeRÓdG äGQGô≤dG ¬fCÉ°ûH

¬àdÉ°SQ AGOCG »``a ¬«°†e ¢ù∏éªdG
,¢SÉædGh øWƒdGh øjódG áeóN »a
øe Å°ûfCG »àdG ±Gó`` gC’G ≥«≤ëJh
¢ù∏éªdG åëH ,∂``dP ó©H .É``¡` ∏` LCG
∫hóL ≈∏Y áLQóªdG äÉYƒ°VƒªdG
¢VGô©à°SÉH É``¡`∏`¡`à`°`SGh ,¬``dÉ``ª` YCG
QÉKB’Gh áaÉ≤ã∏d øjôëÑdG áÄ«g ÜÉ£N
´õ¡ªdG º°SÉb ï«°ûdG ™eÉL ¿CÉ°ûH
∫É``ª`YCG ¬``«`dEG â∏°Uh É``eh áeÉæªdÉH
»°Sóæ¡e πÑb øe QÉ`` KB’Gh Ö«≤æàdG
ó``cCGh ,QƒcòªdG ™eÉédG »a áÄ«¡dG
¬°UôM Oó``°`ü`dG Gò``g »``a ¢ù∏éªdG
Gòg AÉæH IOÉ``YEG áYô°S ≈∏Y ô«ÑμdG
√OÉ©HCG IÉYGôe ™e »îjQÉàdG ™eÉédG
,á``∏` «` °` UC’G ¬``ë` eÓ``eh á``«` î` jQÉ``à` dG
,ô°TÉÑªdG ¬£«ëe ™e ºé°ùæj ÉªHh
™eÉéc »Ø«XƒdG √QhO ó«©à°ù«d

¿hDƒ°û∏d ≈∏YC’G ¢ù∏éªdG OÉ°TCG
á«μ∏ªdG äÉ``¡`«`Lƒ``à`dÉ``H á``«` eÓ``°` SE’G
ÖMÉ°U Iô°†M ¿ó``d ø``e á«eÉ°ùdG
∫BG ≈°ù«Y ø``H óªM ∂∏ªdG ádÓédG
IOƒ©dÉH ióØªdG OÓÑdG πgÉY áØ«∏N
äGOÉ``Ñ` ©` dG á`` eÉ`` bEG »``a á``«` é` jQó``à` dG
IÓ°U áeÉbEÉH AGó``à`H’Gh ,á«YÉªédG
.á©ªédG
¬à°ù∏L »``a ¢``ù`∏`é`ª`dG É`` `YOh
ìÉÑ°U äó``≤` ©` fG »``à` dG á``jOÉ``«` à` Y’G
∫É°üJ’G ôÑY ó©oH øY ó``MC’G ¢ùeCG
øªMôdGóÑY ï«°ûdG á°SÉFôH »FôªdG
¢ù«FQ áØ«∏N ∫BG ó°TGQ øH óªëe øH
,á«eÓ°SE’G ¿hDƒ°û∏d ≈∏YC’G ¢ù∏éªdG
≥«Ñ£àH ΩÉàdG ΩGõàd’G ≈dEG ™n «ªédG
á«ë°üdG äGAGô`` ` LE’Gh äÉª«∏©àdG
ÉgOóëJ »àdG á``eRÓ``dG á``jRGô``à`M’G
AGOCG ¢Uƒ°üîH á°üàîªdG äÉ¡édG
.¢VôªdG QÉ°ûàfG ™æªd á©ªédG IÓ°U
√RGõàYG øY ¢ù∏éªdG ÜôYCG Éªc
ádÓédG Ö``MÉ``°`U IOÉ``°` TEÉ` H ≥«ª©dG
¢ù«FôdG ¬dÉÑ≤à°SG iód ióØªdG ∂∏ªdG
á«æ°ùdG ±É``bhC’G »°ù∏ée »°ù«FQh
…ò``dG º``¡`ª`dG Qhó``dÉ``H á``jô``Ø`©`é`dGh
øjódG áeóN »a ¢ù∏éªdG ¬H ™∏£°†j
¬ª«dÉ©J ô°ûfh ∞«æëdG »eÓ°SE’G
áªFÉ≤dG ¬àHGƒãH á«YƒàdGh ,áëª°ùdG
òÑfh ,á``«`£`°`Sƒ``dGh ∫Gó``à` Y’G ≈``∏`Y
≈``dEG Iƒ``Yó``dGh ,Ö``°``tü`©`à`dGh ƒ``∏`¨`dG
ó``cCGh .á∏°VÉØdG ¥Ó``NC’É``H ∂°ùªàdG

á©ªédG IÓ°üd óLÉ°ùªdG íàa IOÉYEG QGô≤H ó«°ûj OƒªëªdG

.Oƒªëe ∫BG ∞«£∏dGóÑY ï«°ûdG |

≥HÉ°ùc á«©«ÑW IÉ«ëdG ¬∏dG ¿PEÉ` H
™``ª`à`é`ª`dG »`` Yƒ`` H ∂`` ` dPh É``gó``¡` Y
.z»æjôëÑdG

øe OÉ``Ñ`©`dGh OÓ``Ñ` dG ájÉªëd ∂`` dPh
»a ¬«°ûØJh AÉ``Hƒ``dG QÉ°ûàfG ô£N
á©jô°ûdG ¢SÉ°SCG ƒg Gògh ,áμ∏ªªdG
¢``ù`Ø`æ`∏`d ß``Ø` M ø`` e É``gó``°` UÉ``≤` eh
.zøjódGh
Ωƒ``«` dGh{ :Oƒ``ª` ë` e ∫BG ∫É`` `bh
»μ∏ªdG ¬«LƒàdÉH Gô«N Éfô°ûÑà°SG
ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†M øe »eÉ°ùdG
IÓ°U áeÉbE’ óLÉ°ùªdG íàa IOÉYEÉH
äGAGô``LEGh §HGƒ°V ≥``ah á©ªédG
≈∏Y ®É``Ø`ë`∏`d á``eQÉ``°` U á``jRGô``à` MG
â``bƒ``dG äGP »``a ø``jó``dGh ¢``ù`Ø`æ`dG
ΩGõ``à` d’G ø``«`∏`°`ü`ª`dG ≈``∏` Y Ö``é` jh
äGOÉ°TQE’G ´ÉÑJGh »aÉμdG »YƒdÉH
Oƒ©àd á«ª«¶æàdGh á«Ñ£dG íFGƒ∏dGh

»a á∏ãªe Ió``«`°`Tô``dG IOÉ``«` ≤` dG É``¡`H
óªM ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†M
OÓÑdG πgÉY áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y ø``H
»μ∏ªdG ƒ``ª`°`S Ö``MÉ``°` Uh ió``Ø` ª` dG
áØ«∏N ∫BG ¿Éª∏°S øH áØ«∏N ô«eC’G
ƒª°ùdG ÖMÉ°Uh AGQRƒ`` dG ¢ù«FQ
∫BG óªM øH ¿Éª∏°S ô«eC’G »μ∏ªdG
∫hC’G Ö``FÉ``æ`dG ó``¡`©`dG »``dh áØ«∏N
.zAGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«Fôd
√òg ¿CG{ ≈dEG Oƒªëe ∫BG QÉ°TCGh
äÉ`` eRC’G ™``e πeÉ©àdG »``a áªμëdG
âfÉc äGRÉ`` é` `fEG ≈```dEG É``¡`∏`jƒ``ë`Jh
,áëFÉédG √òg ájGóH òæe áXƒë∏e
»°ûØJ πX »a óLÉ°ùªdG ¥ÓZEG QGô≤a
,áë∏e IQhô°V ¿Éc ÉfhQƒc áëFÉL

IQGOG ¢ù∏ée ¢``ù`«`FQ OÉ``°``TCG
ï``«` °` û` dG á`` «` `eÓ`` °` `SE’G á``«` ©` ª` é` dG
¬«LƒàdÉH Oƒªëe ∫BG ∞«£∏dGóÑY
øY QOÉ`` °` `ü` `dG »``eÉ``°` ù` dG »``μ` ∏` ª` dG
∂``∏`ª`dG á``dÓ``é` dG Ö``MÉ``°` U Iô``°` †` M
IOÉ``YEÉ`H áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y ø``H óªM
á``eÉ``bE’ ø«∏°üª∏d ó``LÉ``°`ù`ª`dG í``à`a
á«dhC’G ¬à∏Môe »a á©ªédG IÓ°U
≥«Ñ£J Üƒ``Lh ≈∏Y ójó°ûàdG ™``e
á``jRGô``à`M’G á«ë°üdG äÉª«∏©àdG
.¢VôªdG QÉ°ûàfG ™æªd áeRÓdG
±hô```¶` `dG ¿G{ :±É`` ` `°` ` ` VCGh
áμ∏ªe É¡H äô``e »àdG á«FÉæãà°S’G
á«°VÉªdG äGƒæ°ùdG ∫ÓN øjôëÑdG
™àªàJ »àdG Iô«ÑμdG áªμëdG äó``cCG
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ÉfhQƒc ó©H ÉæJÉ«eƒj

»a AÉHƒ∏d Qó°üe ¿GôjEG
!ºdÉ©dGh §°ShC’G ¥ô°ûdG
á©ªL ∑QÉÑe óª .O
pá``jó``©` ª` dG ¢``p `VGô`` `eCÓ` ` d áo ` ` «s ` ` dhó`` `dG áo ` `∏` `é` `ª` `dG räô`` °` `û` `f
International Journal of Infectious)
ál °ùªN ;ø«ãMÉH áo à°S ÉgõéfCG ák «s ª∏Y ák ` bQh (Diseases
á©eÉL øe ¢SOÉ°ùdGh á«æ«°U çÉëHC
øe º¡æe
m G õcGôeh äÉ©eÉL
m
OóY øY äÉeƒ∏©e
É¡«a Gƒ©ªL ,á«μjôeC’G ¿É¨«°ûà«e QƒHQBG ¿BG
m
∞∏àîe
øe â≤∏£fG »àdG ¿Gô«£dG äÓMQ
p
p
pá«fGôjE’G äGQÉ£ªdG
ÉfhQƒc ¢Shô«a QÉ°ûàfG ájGóH Iôàa ∫ÓN ¿Gô``jEG êQÉ`
p `N ≈``dEG
k G GƒÑ°ùàMGh ,z19-ó«aƒc{
ihó©dG π≤f ∫ÉªàMG ä’ó©e
É°†jC
p
óo æà°ùJ ás«°VÉjQ ä’OÉ©e
Gƒeóîà°SGh ,É¡LQÉN ≈dEG ¿GôjEG øe
m
Gƒ∏°üj ≈àM ,äÉfÉ«H øe ∂dP ô«Zh ,¿GôjEG »a ¿Éμ°ùdG OGó©J ≈dEG
áo «fGôjE’G oäÉ£∏°ùdG É¡àæ∏YCG »àdG ΩÉ``bQC’G ábO ióe á≤«≤M ≈dEG
á≤£æªdG ∫hO Ωn É«b â≤Ñ°S »àdG pIôàØdG »a äÉHÉ°UE
’G Op GóYCG ∫n ƒM
p
ádhÉëe ≈dEG áaÉ°VE’ÉH ,¿GôjEG ≈dEGh øe ¿Gô«£dG äÓMQ ô¶ëH
áμ∏ªe äOQh PEG ,¿GôjE’ IQhÉéªdG ∫hódG ≈∏Y ∂dP ôKCG êÉàæà°SG
¿ÉªYh âjƒμdG øe πc ÖfÉL ≈dEG ∫hódG √òg øª°V øjôëÑdG
.¿Éà°ùcÉHh ¿Éà°ùfÉ¨aCGh ¥Gô©dGh
,Ω2020 ¢SQÉe 1 ïjQÉàH ¬``fCG ≈``dEG áo °SGQódG äQÉ°TCG óbh
,¿GôjEG »a z19-ó«aƒc{ ÉfhQƒc ¢Shô«ØH äÉHÉ°UE’G Oo óY ¿Éc
54 É¡æ«H øe ,ádÉM 987 ,∑Éæg oäÉ£∏°ùdG ¬àæ∏YCG Ée ≥``ahh
¿ƒãMÉÑdG ÉgGôLCG »àdG án «s ª∏©dG án °SGQódG ¿CG ’EG .IÉ``ah ádÉM
ô«ãμH πbCG ø∏©ªdG On ó©dG ¿CG ÉgOÉØe ám é«àf ≈dEG â∏°UƒJ áà°ùdG
∫ƒ∏ëH »fGôjE’G πNGódG »a äÉHÉ°UEÓd »≤«≤ëdG Op ó©dG øe GkóL
25 ïjQÉàH ¿GôjEG »a »∏©ØdG äÉHÉ°UE’G On óY ¿CGh ,ïjQÉàdG ∂dP
»é«∏îdG ¿hÉ©àdG ¢ù∏ée ∫o hO Ωn ƒ≤J ¿CG πÑb{ Ω2020 ôjGôÑa
áà°S{ 16533 ≠∏H ób z¿GôjEG ≈dEGh øe ájƒédG äÓMôdG ≥«∏©àH
.áHÉ°UEG (ø«KÓKh áKÓKh áFÉª°ùªNh ÉØk dCG ô°ûY
É¡éFÉàf ¿CG ócDƒJ πH ,óëdG Gò``g óæY áo `°`SGQó``dG ∞≤J ’h
¿ƒãMÉH ÉgGôLCG á∏KÉªe á°SGQO èFÉàf ™e ô«Ñc óM ≈dEG ≥HÉ£àJ
Év«ªdÉY ihó©dG QÉ°ûàfG á«fÉμeE’ äGôjó≤J{ ¿GƒæY âëJ ¿hôNBG
OGóYCG ÜÉ°ùàM’ áØ∏àîe πo FÉ°Sh É¡«a âeóîào °SGh ,z¿GôjEG øe
»a ¢Shô«ØdÉH äÉHÉ°UE
’G On ó``Y ¿CG ≈``dEG â∏°UƒJh ,äÉHÉ°UE’G
p
¢ù∏ée ∫o hO Ωn ƒ≤J ¿CG πÑb{ Ω2020 ôjGôÑa 25 ïjQÉàH ¿Gô``jEG
z¿GôjEG ≈dEGh øe ájƒédG äÓMôdG ≥«∏©àH »é«∏îdG ¿hÉ©àdG
ƒgh ,áHÉ°UEG (áFÉªKÓKh ÉØk dCG ô°ûY á«fÉªK) 18300 ≠∏H ób ¿Éc
¿ƒãMÉÑdG ¬«dEG π°UƒJ …òdG ºbôdG ≈dEG ô«Ñc óM ≈dEG ÜQÉ≤e ºbQ
.áà°ùdG
∫ÉM »a ¬``fCG É¡àjÉ¡f »a ¢ü∏îà°ùJ
án °SGQódG ¿EÉ`a ∂dòdh
o
,É¡d IQhÉéªdG ∫hó``dG ≈dEG ¿Gô``jEG øe AÉHƒdG QÉ°ûàfG QGôªà°SG
√òg ¿EÉa ,á°ûg á«ë°U áª¶fCG øe »fÉ©J »àdG ∂∏J É°Uƒ°üNh
k
.AÉHƒdG á¡LGƒe »a äÉHƒ©°U ¬LGƒJ ±ƒ°S ∫hódG
âæμªJ ób §°ShC’G ¥ô°ûdG ∫hO øe ádhóc øjôëÑdG án μ∏ªe ¿EG
ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°üd á«ª∏©dGh áª«μëdG IQGOE’G π°†ØH
ÖFÉædG ≈∏YC’G óFÉ≤dG ÖFÉf ó¡©dG »dh áØ«∏N ∫BG óªM øH ¿Éª∏°S
áëaÉμe øjôëÑdG ≥jôa Oƒ¡éd AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«Fôd ∫hC’G
∫ƒ°UƒdGh AÉHƒdG QÉ°ûàfG ó°U øe z19-ó«aƒc{ ÉfhQƒc ¢Shô«a
∫GDƒ°ùdG ¿CG ’EG ,áëjôeh áæÄª£e πMGôe ≈dEG »ë°üdG ™°VƒdÉH
§°ShC’G ¥ô°ûdG ∫hO øe ô«ãμdG ¬¡LGƒJ ±ƒ°S Ée ∫ƒM ≈≤Ñj
É¡àª¶fCG á°TÉ°ûg πX »a ÖYÉàeh ÖYÉ°üe øe ¿GôjE’ IQhÉéªdG
!á«fGôjE’G OhóëdG ôÑY É¡«dEG AÉHƒdG ≥aóJ QGôªà°SGh á«ë°üdG

Ωó``©``d ô``FGõ``é``dG êÓ```H ¥Ó`````ZEG
Å``WÉ``°``û``dG …OÉ````Jô````e ΩGõ````à````dG
ÉfhQƒc øe ájRGôàM’G äGAGôLE’ÉH
…QÉ≤©dG ´GQòdG) záeGOEG{ äQôb
ó≤Y ´ÉªàLG »a (äÉμ∏àªe ácô°ûd
ájôjóe øY ø«∏ãªe Qƒ°†ëH ¢ùeG
¥Ó``ZEG á«HƒæédG á¶aÉëªdG ø`` eCG
≈àM É``àk `bDƒ`e ô``FGõ``é`dG êÓ``H ÅWÉ°T
≈∏Y ¥ÓZE’G QGôb »JCÉjh ,ôNBG QÉ©°TEG
ÅWÉ°T …OÉ``Jô``e ΩGõ``à`dG Ωó``Y á«Ø∏N
ô£ØdG ó«Y á∏£Y ∫ÓN ôFGõédG êÓH
áeÓ°ùH á°UÉîdG óYGƒ≤dÉH ∑QÉÑªdG
äÉª«∏©àdÉHh ,Å``WÉ``°` û` dG …OÉ``Jô``e
äÉ¡édG ø``e IQOÉ``°`ü`dG äGQGô``≤``dGh
.¢†jô©dG ø«eCG |
ó«≤àdG IQhô``°` V Ió``cDƒ` e ,á«ª°SôdG
ô«HGóàdGh ájRGôàM’G äGAGô``LE’É``H
äÉ``eÉ``ª` μ` dG ¢``ù` Ñ` d π``ã` e á``«` FÉ``bƒ``dG
áë°U ≈∏Y ®ÉØë∏d É¡©«ªL ±ó¡J »àdGh »YÉªàL’G óYÉÑàdÉH ΩGõàd’Gh
.™ªàéªdG OGôaCG áaÉc áeÓ°Sh
ácô°ûdG ¿CG á``eGOEG ácô°ûd …ò«ØæàdG ¢ù«FôdG ¢†jô©dG ø«eCG ó``cCGh
ô«HGóàdGh ájRGôàM’G äGAGô``LE’G ™«ªL ≥«Ñ£àd ÉgOƒ¡L »a Iôªà°ùe
ƒª°ùdG ÖMÉ°U IOÉ«≤H á°ü∏îªdG á«æWƒdG Oƒ¡édG ó«MƒJh ,á«FÉbƒdG
≈∏YC’G óFÉ≤dG ÖFÉf ó¡©dG »dh áØ«∏N ∫BG óªM øH ¿Éª∏°S ô«eC’G »μ∏ªdG
ÉfhQƒc ¢Shô«a QÉ°ûàfG øe óë∏d ,AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«Fôd ∫hC’G ÖFÉædG
.(19 ó«aƒc)
á¶aÉëªdG ™``e ¿hÉ``©`à`dG ≈∏Y É``ªk ` FGO ¢Uôëf É``æ`fEG ¢†jô©dG ∫É``bh
øY ÉHô©e ,ÉkÑjôb ôFGõédG êÓH ÅWÉ°T íàa IOÉYEG ≈dEG ™∏£àfh ,á«HƒæédG
á¶aÉëªdG ßaÉëe áØ«∏N ∫BG »∏Y øH áØ«∏N ï«°ûdG ƒª°ùd √ôjó≤Jh √ôμ°T
ájôjóe ΩÉY ôjóe áØ«∏N ∫BG ódÉN øH ¬∏dGóÑY ï«°ûdG ó«≤©dGh á«HƒæédG
.á«HƒæédG á¶aÉëªdG áWô°T
äGQƒ°ûæªdG ™jRƒàH âeÉb á`` eGOEG ácô°T ¿CÉ` H ¢†jô©dG í``°`VhCGh
,(19 ó«aƒc) ÉfhQƒc ¢Shô«a ¿CÉ°ûH áeRÓdG ájƒYƒàdG äGOÉ``°` TQE’Gh
á«∏NGódG IQGRh »∏ãªe ™e ≥«°ùæàdÉH ∂dPh ,ÅWÉ°ûdG QGhR ™«ªL ≈∏Y
™°VƒH Ωƒ≤à°S ácô°ûdG ¿CG ÉØ«°†e ,á«HƒæédG á¶aÉëªdÉH ø«dhDƒ°ùªdGh
äÉ¡édG ™e ≥«°ùæàdÉH áeQÉ°üdG á«æeC’Gh ájRGôàM’G äGAGôLE’G øe ójõªdG
´Oôd ÅWÉ°ûdG ≈∏Y øeC’G ójó°ûJh QGhõdG OGóYCG ójóëJ ±ó¡H ábÓ©dG äGP
IQOÉ°üdG äÉª«∏©àdGh ájRGôàM’G äGAGôLE’ÉH ø«eõà∏ªdG ô«Z ¢UÉî°TC’G
.(19-ó«aƒc) ÉfhQƒc ¢Shô«a áëaÉμªd á«ª°SôdG äÉ¡édG øe

¿hDƒ` °``T IQGRh π``«``chh á``«``dÉ``ª``dG á``HÉ``bô``dG ¿Gƒ````jO ¢``ù``«``FQ
∑ô``à``°``û``ª``dG ¿hÉ```©```à```dG ¿É``ã``ë``Ñ``j AGQRƒ`````````dG ¢``ù``∏``é``e
¬àÄæ¡J ≈∏Y áØ«∏N ∫BG óªëe ø``H ó``ª`MCG ï«°û∏d
õjõ©J ≈∏Y ¬°UôM Gó``cDƒ` e ,á∏«ÑædG √ôYÉ°ûeh
¢ù∏ée ¿hDƒ°T IQGRh ø«H ≥«°ùæàdGh π°UGƒàdG
á`` ` jQGOE’Gh á``«`dÉ``ª`dG á``HÉ``bô``dG ¿Gƒ`` `jOh AGQRƒ`` ` dG
õjõ©Jh ,AGOC’G IOƒ``L ô«jÉ©ªH AÉ``≤`JQ’G ±ó¡H
ΩÉ©dG ∫É``ª`dG IQGOEG ø°ùMh á«aÉØ°ûdGh á``HÉ``bô``dG
√ƒª°S OÉ``°`TCGh .á«eƒμëdG Iõ``¡`LC’G ∞∏àîe »a
á``jQGOE’Gh á«dÉªdG áHÉbôdG ¿Gƒ``jO ¢ù«FQ Oƒ¡éH
á«eƒμëdG äÉ¡édG IófÉ°ùe »a ,¬«Ñ°ùàæe ™«ªLh
õjõ©Jh AGOC’G ø«°ùëJ »a É¡JÉ«dhDƒ°ùªH ¢Vƒ¡æ∏d
¿GƒjódG ™e ¿hÉ©àdG πc √ƒª°S ÉjóÑe ,á«aÉØ°ûdG
≥ah á«HÉbôdG ¬eÉ¡e ò«ØæJ »a áªgÉ°ùªdG πLCG øe
.IAÉØμdGh á«æ¡ªdG äÉLQO ≈∏YCG

≈°ù«Y ï«°ûdG ƒª°ùd äÉμjôÑàdGh »fÉ¡àdG ¢üdÉN
Qhó°U áÑ°SÉæªH ,áØ«∏N ∫BG áØ«∏N øH »∏Y øH
IQGRƒd Ó«ch ¬æ««©àH »eÉ°ùdG »μ∏ªdG Ωƒ°SôªdG
¬H ™àªàj ÉªH Gó«°ûe ,AGQRƒ```dG ¢ù∏ée ¿hDƒ`°`T
äGRÉéfEG øe ¬≤≤M Éeh ,IôÑNh IAÉØc øe √ƒª°S
É¡«a ó``∏`≤`J »``à` dG äÉ``YÉ``£` ≤` dG ∞∏àîe »``a á``Ñ`«`W
AGOCG »a OGó°ùdGh ≥«aƒàdG ¬d Ék «æªàe ,á«dhDƒ°ùªdG
¿GƒjódG ø«H AÉæÑdG ¿hÉ©àdÉH √ƒfh .¬Ñ°üæe ΩÉ¡e
¬àHÉbôd á©°VÉîdG á«eƒμëdG äÉ¡édG ∞∏àîeh
»a á°Sƒª∏e äGõéæe ≥«≤ëJ »a º¡°SCG …ò``dGh
.…QGOE’Gh »dÉªdG É¡FGOCG ôjƒ£J
»∏Y øH ≈°ù«Y ï«°ûdG ƒª°S ÜôYCG ,¬à¡L øe
ôjó≤àdGh ôμ°ûdG ¢üdÉN øY áØ«∏N ∫BG áØ«∏N øH

óªMCG ï«°ûdG ø«H ´ÉªàLG ¢ùeCG ìÉÑ°U ó≤oY
á«dÉªdG áHÉbôdG ¿GƒjO ¢ù«FQ áØ«∏N ∫BG óªëe øH
áØ«∏N øH »∏Y øH ≈°ù«Y ï«°ûdG ƒª°Sh ájQGOE’Gh
,AGQRƒ``dG ¢ù∏ée ¿hDƒ°T IQGRh π«ch áØ«∏N ∫BG
¬LhCG åëH ¬dÓN ºJ ,»FôªdG ∫É°üJ’G ôÑY ∂dPh
Oƒ¡L õjõ©J »``a º¡°ùj ÉªH ∑ôà°ûªdG ¿hÉ©àdG
äÉ¡«Lƒàd Gò``«`Ø`æ`J ,»``eƒ``μ`ë`dG AGOC’G ô``jƒ``£`J
∫BG ¿Éª∏°S øH áØ«∏N ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U
á©HÉàªdGh ºYódG πX »ah ,AGQRƒdG ¢ù«FQ áØ«∏N
ô``«`eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ø``e Iôªà°ùªdG
óFÉ≤dG ÖFÉf ó¡©dG »dh áØ«∏N ∫BG óªM øH ¿Éª∏°S
.AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«Fôd ∫hC’G ÖFÉædG ≈∏YC’G
øY áØ«∏N ∫BG óªëe øH óªMCG ï«°ûdG ôqÑYh

zAÉØ°T{ »ë°üdG ¿Éª°†dG ¥hóæ°U IQGOEG ¢ù∏ée ´ÉªàLG ∫ÓN

á``«ë°üdG äÉ``°ù°SDƒª∏d »``JGòdG ô``««°ùàdG ´hô``°ûe á``°ûbÉæe

.áë°ü∏d ≈∏YC’G ¢ù∏éªdG ¢ù«FQ |
zAÉØ°T{ »ë°üdG ¿Éª°†dG ¥hóæ°üd
πª©dG »a Ék eób »°†ªdG á«ªgCG ó«cCÉJh
≈æ°ùà«d ¥hó``æ` °` ü` dG IGƒ`` `f ø``jƒ``μ`à`d
á°UÉîdG í``FGƒ``∏` dGh º``¶`æ`dG ™``°`Vh ¬``d
.¬∏«¨°ûàH
¢ù∏éªdG ƒdhDƒ°ùe ¢Vô©à°SGh
≈∏Y äGó``é`à`°`ù`ª`dG áë°ü∏d ≈`` ∏` `YC’G
∫hÉ``æ` J å``«` M ,á``Ø` ∏` à` î` ª` dG QhÉ``ë``ª``dG
»a äGóéà°ùe »©£ædG ™«Ø°T ó«°ùdG
Éª«a ,´hô°ûªdG IQGOEG Öàμe »a πª©dG
»YGõîdG ø°Sh Ió«°ùdG â°Vô©à°SG
¥hóæ°U Qƒëe »a πª©dG äGóéà°ùe
áYƒªée ¢ü«î°ûJ ΩÉ``¶`fh ¿Éª°†dG
ø«eCÉàdG Qƒëeh ,á∏°üdG äGP ¢VGôeC’G
.ÖfÉLC’G ≈∏Y
ï«°ûdG Ωó≤ªdG ¢Vô©à°SG ¬ÑfÉL øe
äGóéà°ùe ôNBG áØ«∏N ∫BG óªM øH ódÉN
äÉeƒ∏©ª∏d »``æ`Wƒ``dG õ``cô``ª`dG AÉ``°` û` fEG
Éª«a ,(áªμM) áaô©ªdG IQGOEGh á«ë°üdG
GRÉéjEG …QÉ°üfC’G óªMCG QƒàcódG Ωób
»JGòdG ô««°ùàdG ´hô°ûe äGóéà°ùe øY
âeób Éªc ,á«eƒμëdG äÉ«Ø°ûà°ùª∏d
äGóéà°ùªd Ék °VôY QóH Iô``gR Ió«°ùdG
.á«YƒàdGh ΩÓYE’G áæéd Qƒëe

á∏eÉμàe á«ë°U áeƒ¶æe ô«aƒJ ≈``dG
áfhôªdÉH º°ùàJ ,á``«`dÉ``Y IOƒ`` L äGP
äÉeóN ºjó≤Jh ,á«dÉªdG áeGóà°S’Gh
QÉ``WEG øª°V á«°ùaÉæJh á``dOÉ``Y á«ë°U
ácQÉ°ûªdG ±Gô``WC’G πc ¥ƒ≤M »ªëj
.»ë°üdG ¿Éª°†dG »a
¬∏dGóÑY ø``H óªëe ï«°ûdG Ωó``bh
íFGƒ∏dG øY Ó°üØe ÉMô°T áØ«∏N ∫BG
ô««°ùàdG ´hô°ûªd á«dÉªdGh á`` jQGOE’G
»àdGh ,á«ë°üdG äÉ°ù°SDƒª∏d »``JGò``dG
πÑb øe É¡H πª©dG ºà«°S É¡°SÉ°SCG ≈∏Y
.á«ë°üdG äÉeóîdG »eó≤e
πÑb øe íFGƒ∏dG √ò``g OGó``YEG º``Jh
ø«©HÉàdG ø«fƒfÉ≤dGh ´hô°ûªdG ≥jôa
IQGOEG ¢ùdÉée É¡JôbCG »àdGh ´hô°ûª∏d
á«ë°üdG õ``cGô``ª`∏`d »``JGò``dG ô««°ùàdG
âªJ Éªc ,á«eƒμëdG äÉ«Ø°ûà°ùªdGh
¢ù∏éªdG π``Ñ` b ø``e É``¡`«`∏`Y á``≤` aGƒ``ª` dG
πª©dG q¿CG Ék ë°Vƒe ,áë°ü∏d ≈``∏` YC’G
á«dÉªdG IQGRh πÑb øe É¡à©LGôªd QÉL
áeóîdG ¿Gƒ``jOh »æWƒdG OÉ°üàb’Gh
.á«fóªdG
¬fCG IòNGƒædG ó«°ùdG í°VhCG Éªc
ájò«ØæàdG IQGOE’G π«μ°ûJ á°ûbÉæe âªJ

¢``ù`«`FQ Ö``FÉ``f »``æ` Wƒ``dG OÉ``°` ü` à` b’Gh
áØ«∏N ø``H ¿Éª∏°S ï«°ûdG ¢ù∏éªdG
IPÉà°SC’G áë°üdG Iô``jRhh ,áØ«∏N ∫BG
ó«°ùdGh ,í``dÉ``°`ü`dG ó«©°S âæH á≤FÉa
ô``jRh ¿Gó«ªM »∏Y óªëe ø``H π«ªL
ó«°ùdGh ,á«YÉªàL’G á«ªæàdGh πª©dG
±ô°üe ßaÉëe êGô©ªdG óªëe ó«°TQ
ójôa »eÉëªdGh ,…õ``cô``ª`dG øjôëÑdG
ø°ùM º``°`SÉ``L ó``«`°`ù`dGh ™``«` aQ …RÉ`` Z
´É``ª` à` L’G ô``°` †` M É``ª` c ,∫É``©``dGó``Ñ``Y
»μdÉªdG π°ü«a óªM ó«°ùdG ¢Sóæ¡ªdG
OÉ``°` ü` à` b’Gh á``«` dÉ``ª` dG IQGRh π``«` ch
IòNGƒædG º``«`gGô``HEG ó«°ùdGh »æWƒdG
.¢ù∏éªdG »dhDƒ°ùe øe OóYh
¢ù∏éª∏d ΩÉ``©` dG ø``«` eC’G ìô``°` Uh
»∏Y º``«`gGô``HEG ó«°ùdG áë°ü∏d ≈``∏`YC’G
´ÉªàL’G π¡à°ùe »a{ :Ók FÉb IòNGƒædG
≥jôØdG ¢ù«FQ ¢ù∏éªdG ¢ù«FQ Ωó``b
¢Shô«Ød …ó°üà∏d »``Ñ`£`dG »``æ` Wƒ``dG
äGóéà°ùe øY É°VôY óéà°ùªdG ÉfhQƒc
Oƒ¡édGh áμ∏ªªdG »a »ë°üdG ™°VƒdG
Gò¡d …ó°üàdG ≈``dG á``«`eGô``dG áã«ãëdG
ºK ,zøjôëÑdG ≥jôa äÉ¡«LƒàH AÉHƒdG
äGóéà°ùe á°ûbÉæªd ¢ù∏éªdG π≤àfG
»æWƒdG »``ë`°`ü`dG ¿É``ª`°`†`dG è``eÉ``fô``H
øH ó``ª`ë`e ï``«`°`û`dG ó`` `cCGh ,z»``à` ë` °` U{
øjôëÑdG áμ∏ªe ¿CG áØ«∏N ∫BG ¬∏dGóÑY
ΩÉ``¶` æ` dG ô``jƒ``£` à` d Oƒ``¡` é` dG π``°` UGƒ``J
ô«aƒJ á``eGó``à` °` SGh ¿Éª°†d »ë°üdG
,¿Éμ°ù∏d á∏eÉ°ûdG á«ë°üdG á«£¨àdG
á©ÑàªdG ô«jÉ©ªdG π°†aC’ É≤ah ∂``dPh
äÉjóëàdG πX »a Ék °Uƒ°üNh ,Ék «ªdÉY
á«ë°üdG äGQƒ``£``à``dG É``¡`à`≤`∏`N »``à` dG
»``æ`Wƒ``dG ø«jƒà°ùªdG ≈``∏`Y á``æ` gGô``dG
.»ªdÉ©dGh
äòîJG øjôëÑdG áμ∏ªe ¿EG :∫Ébh
á∏«ØμdG äGAGô`` ` ` `LE’G ø`` e á``Yƒ``ª` é` e
,á∏eÉ°ûdG á«ë°üdG á«£¨àdG ≥«≤ëàH
á``jQhô``°` †` dG äÉ``©`jô``°`û`à`dG ø``°` S É``¡`æ`e
…òdG »ë°üdG ¿Éª°†dG ¿ƒfÉb É¡ªgCGh
ó©ojh ,á«fÉμ°ùdG äÉÄØdG ™«ªL ±ó¡à°ùj
±ó¡j ,á«Yƒf á∏≤f »ë°üdG ¿Éª°†dG

¥hó``æ` °` U IQGOEG ¢``ù` ∏` é` e ó``≤` Y
¬YÉªàLG (AÉ``Ø`°`T) »ë°üdG ¿Éª°†dG
∫É°üJ’G á«æ≤J ≥jôW øY …OÉ«àY’G
Ö«ÑW ≥jôØdG á°SÉFôH ,ó©oH øY »FôªdG
áØ«∏N ∫BG ¬∏dGóÑY ø``H óªëe ï«°ûdG
,áë°ü∏d ≈`` ∏` `YC’G ¢``ù`∏`é`ª`dG ¢``ù` «` FQ
¿Éª°†dG ¥hóæ°U IQGOEG ¢ù∏ée ¢ù«FQ
á``«`dÉ``ª`dG ô`` `jRh Qƒ``°` †` ë` H ,»``ë` °` ü` dG

âfÉc Éªc Oƒ©J ø``d ÉæJÉ«eƒj
»a ô«μØàdG Oôéªa zÉ``fhQƒ``c{ πÑb
ôNB’G ≈∏Y áëaÉ°üª∏d ∑ój óªJ ¿CG
¬Ñ°TCG ≈``dEG É¡àÑgQ »``a ∫ƒëàJ ó``b
»a É«Lƒdƒ«H ÉMÓ°S óªJ ¿CG ácôëH
»a Éæcƒ∏°Sh ÉfOƒLh É``eCG ,¬¡Lh
äÓëªdGh Éªæ«°ùdG QhOh ºYÉ£ªdG
Ωó≤dG Iô``c ÖYÓeh ,á«cÓ¡à°S’G
,ÉeÉªJ ô«¨àà°ùa áeÉ©dG äÓØëdGh
iô``J ó``≤`a ô«¨à«°S Éæ°ùÑ∏e ≈``à`M
»£¨J ICGôe’ øé¡à°ùe ô«Z ô¡¶ªdG
:º∏≤H
∞°üædGh áeÉªμH É``¡`¡`Lh ∞°üf
í``Ñ`°`ü`à`°`Sh ,IQÉ`` ¶` `æ` `dÉ`` H ô`` ` `NB’G
ó¡a ¿GóLh.O
ó©H Ée äÉ«dÉªL ≈∏Y Oƒq©J ádCÉ°ùªdG
´Gƒ``fCG ø``e ´ƒ``f …CG ø``e zÉ``fhQƒ``c{
.Év«©«ÑW GkôeCG ø«æ«©dGh ¬LƒdG á«£¨J
Éªc É¡«a Éæà≤K ¿ƒμJ ød äÉ¡LƒdG ∞∏àîe ≈dEG ÉfôØ°Sh ÉæJÓ≤æJ ¿EG ºK
ôØ°ùdG äGAGôLEG áHƒ©°U πªëà«°S ¢SÉædG øe π«∏≤a ,ÉfhQƒc πÑb âfÉc
´ÓbE’G óYƒe øe äÉYÉ°S 4 πÑb äGQÉ£ªdG »a OƒLƒdG »Yóà°ùJ »àdG
äGAGôLEG øe á∏°ù∏°ùH QhôªdGh ,áaÉ°ùªdGh á¡LƒdG âfÉc ÉªæjCG á∏Mô∏d
äGAGôLEÉH ≥ãj ±ƒ°S Éæq e π«∏≤dGh ,…OÉªdGh »fóÑdG ô«¡£àdGh º«≤©àdG
äÉÑ∏£àe á«Ñ∏J ¥OÉæØdG ™«£à°ùJ ød ÉªHQh ,¥OÉæØdG »a ±ô¨dG º«≤©J
OÉ°üàbG QÉ«¡fG ≈dEG …ODƒj Gòg ÉªHQh ,¬aÓNh º«≤©àdG QÉWEG »a A’õædG
.áaÉ«°†dGh ôØ°ùdGh áMÉ«°ùdG
πª©dG á°SQÉªeh á«ª°SôdG äÉYÉªàL’Gh á«eÉ¶ædG á°SGQódG øY ÉeCG
,á«°VGôàa’G äÉÄ«ÑdG á°SGô°ûH É¡°ùaÉæà°S á«©bGƒdG äÉÄ«ÑdG »a …QGOE’G
Gò¡a zΩhhR{ ≥«Ñ£J πãe IƒéØdG ó°S »a Iô«ãc äÉ≤«Ñ£J âëéf ¿CG ó©H
¿ƒ°†Z »a Q’hO QÉ«∏e øjô°ûY ≈dEG á«bƒ°ùdG ¬àª«b â∏°Uh ≥«Ñ£àdG
≈∏Y ¢†ëJ »àdG äÉ≤«Ñ£àdG øe á«YƒædG √òg ójGõàJ ±ƒ°Sh ,Qƒ¡°T
¢ù°SDƒJ Iô«Ñc á«æ≤J á«æH Éæjód ¿ƒμà°S Éæg øeh .»YÉªàL’G óYÉÑàdG
.¬àjQGôªà°SGh óYÉÑàdG ™ªàéªd
áYÉæ°U »a ájhOC’G äÉcô°T äGQób ºXÉ©J ó¡°ûæ°S äÉYÉæ°üdG øYh
á«fGõ«ªdG ∞YÉ°†àà°Sh ,äGRÉØ≤dGh äÉeÉªμdGh á©æbC’Gh äGô¡£ªdG
.¬JÉ©ÑJh ¢Shô«Ø∏d áédÉ©ªdG ájhOC’Gh äÉMÉ≤∏dG çÉëHC’ á°ü°üîªdG
zÉfhQƒc{ Iôàa »a ÉæJÉ«eƒj äÉ«cƒ∏°Sh äÉ°SQÉªe ¿EG …ôª©dh
¿ƒjƒ«°SC’G ¿Éc Éªμa IôàØd Éæ©e ≈≤Ñà°S ,¢Shô«ØdG AÉ¡àfÉH »¡àæJ ød
ádCÉ°ùe hó¨à°S Üô©dG øëæa ,√ó©Hh ÉfQƒc πÑb äÉeÉªμdG ¢ùÑ∏H ø«eõà∏e
Gò¡Hh ,Éæ∏ëJQGh Éæ∏∏M ÉªæjCG É¡H Ωõà∏f á«cƒ∏°S IOÉY »YÉªàL’G óYÉÑàdG
.¬∏Ñb Ée ºdÉY ô«Z zÉfhQƒc{ ó©H Ée ºdÉY íÑ°üj

ÉfhQƒμH Iô«NC’G ™HQC’G äÉ«aƒdG ôNCÉJ :áë°üdG
º¡àdÉM Qƒgóàd É``«°ù«FQ ÉÑÑ°S ¿Éc ÆÓHE’G »``a
¥É£f ™«°SƒJ ôÑY á«FÉbƒdG Égô«HGóJh ájRGôàM’G
ôμÑªdG ∫ƒ°Uƒ∏d á«eƒ«dG äÉ°UƒëØdG OGó```YCGh
êÓ©dG »≤∏àd É¡dõY áYô°Sh áªFÉ≤dG ä’ÉëdG ≈dEG
≥jôØdG πÑb øe áYÉ°ùdG QGóe ≈∏Y áeRÓdG ájÉYôdGh
ôNóJ ød PEG ,êÓ©dGh ∫õ©dG õcGôe »a ¢üàîªdG
ájÉYôdGh êÓ©dG ô«aƒJ π«Ñ°S »a ó¡L …CG IQGRƒdG
»a ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒªdG ø``e ä’É``ë`dG ™«ªéd
.øjôëÑdG áμ∏ªe
™«ªédG ΩGõ``à` dG IQhô``°`†`H IQGRƒ```dG â``gƒ``fh
≈∏Y Ak ÉæH á«æ©ªdG äÉ¡édG øe IQOÉ°üdG äGQGô≤dÉH
¢Shô«Ød …ó°üà∏d »Ñ£dG »æWƒdG ≥jôØdG äÉ«°UƒJ
äÉeÉªc AGóJQÉc ájRGôàM’G äGAGôLE’Gh ,ÉfhQƒc
,»``YÉ``ª`à`L’G ó``YÉ``Ñ`à`dG ô«jÉ©ªH ó``«`≤`à`dGh ¬``Lƒ``dG
øjó«dG π°ùZ »a QGôªà°S’G IQhô°V ÖfÉL ≈``dEG
¢UôëdGh ,…QhO πμ°ûH Gkó«L ¿ƒHÉ°üdGh AÉªdÉH
í£°SC’G ∞«¶æJh ,øjó«dG º≤©e ΩGóîà°SG ≈∏Y
Qôμàe πμ°ûH É¡eGóîà°SG ºàj »``à`dG AÉ``«` °` TC’Gh
ºØdG á«£¨Jh ,á`` jQhO IQƒ°üH Gkó`«`L É¡ª«≤©Jh
áeóîà°ùªdG πjOÉæªdG øe ¢ü∏îàdGh ∫É©°ùdG óæY
…CG ¢ùªd ÖæéJ ≈dEG áaÉ°VEG ,áë«ë°üdG á≤jô£dÉH
.∫É©°ùdG hCG ≈ªëdG øe »fÉ©j ¢üî°T

™`` HQC’G äÉ``«` aƒ``dG ¿CG á``ë`°`ü`dG IQGRh äó`` `cCG
ÉfhQƒc ¢Shô«ØH áªFÉ≤dG ä’É``ë`dG ø``e Iô``«` NC’G
áYÉ°S øjô°û©dGh ™``HQC’G ∫ÓN É¡∏«é°ùJ ºJ »àdG
Qƒgóàd á«°ù«FôdG ÜÉÑ°SC’G øª°V øe ¿Éc á«°VÉªdG
Qƒ¡X Qƒa ÆÓHE’G »a ºgôNCÉJ ƒg á«ë°üdG º¡àdÉM
ô°SC’ É¡jRÉ©J IQGRƒ``dG IOóée ,º¡«∏Y ¢``VGô``YC’G
.ÜÉ°üªdG Gò¡d º¡HQÉbCGh º¡∏gCG πch ø«aƒàªdG
øY ÆÓ`` `HE’G áYô°S ¿CG IQGRƒ`` `dG â``ë` °` VhCGh
(19-ó``«` aƒ``c) É``fhQƒ``c ¢``Shô``«`a ¢``VGô``YCG Oƒ``Lh
áHÉ°UE’G ∫ÉM »a ôμÑªdG ∞°ûμdG áYô°S »a º¡°ùj
áªFÉ≤dG ádÉëdG ∫õ``Y áYô°S »dÉàdÉHh ¢Shô«ØdÉH
,áØYÉ°†e QÉ``KB’ É¡°Vô©J ¿hO É¡«aÉ©Jh É¡LÓYh
áYô°Sh ø«£dÉîªdG OGóYCG π«∏≤J á«fÉμeEG ÖfÉL ≈dEG
äÉ°UƒëØdG âàÑKCG ¿EG º¡«aÉ©Jh º¡LÓYh º¡dõY
k G º¡àHÉ°UEG
,É°†jC
∫É°üJ’G IQhô°V ≈dEG ™ªàéªdG OGôaCG πc âYOh
¢Shô«Ø∏d ¢``VGô``YCG …CÉ` H Qƒ©°ûdG Qƒ``a 444 ºbôH
IQGôëdG áLQO »a ´ÉØJQG hCG ¢ùØæàdG »a áHƒ©°üc
±ƒ°S »àdG äÉª«∏©àdG ´ÉÑJG á«ªgCGh ,∫É©°ùdG hCG
,™«ªédG áeÓ°Sh áë°U ßØM πLCG øe º¡d ≈£©J
É``¡` JGAGô``LEG »``a Iô``ª`à`°`ù`e IQGRƒ`` ` `dG ¿CG Ió`` cDƒ` `e

õ``cGôe äGAGô``LEÉH ó``«°ûJ z¿É``°ùfE’G ¥ƒ``≤ëd á``«æWƒdG{ ™ªàéªdG äÉª¶æªd õ«éJ zπª©dG{
áægGôdG á``«FÉæãà°S’G ±hô``¶dG ∫Ó``N π``«gCÉàdGh ìÓ``°UE’G ó©H øY É¡JÉ«eƒªY ó≤Y »fóªdG

â¨∏H »``à`dGh ,2020 ƒjÉe ≈àM π``jô``HCG ø``e
≥ëdG ø«H É¡æ«eÉ°†e âYƒæJ ihÉμ°T ¢ùªN
ájó°ùédG áeÓ°ùdG »``a ≥``ë`dGh áë°üdG »``a
,á«fƒfÉb IóYÉ°ùe 41 âeób Éªc ,ájƒæ©ªdGh
ΩÓ``YE’G §FÉ°Sh ôÑY ä’É``M â°S äó``°`UQh
øY Ó°†a ,»YÉªàL’G π°UGƒàdG π``FÉ``°`Shh
»fÉéªdG øNÉ°ùdG §îdG ôÑY ’É°üJG 93 É¡«≤∏J
.IQƒcòªdG IôàØdG ∫ÓN á°ù°SDƒª∏d
»a á°ù°SDƒªdG QGôªà°SG áæé∏dG äó``cCGh
ádÉ≤ædG ∞JGƒ¡dG ≥«Ñ£J ôÑY É¡JÉeóN ºjó≤J
É¡©bƒe ôÑY hCG ,(NIHR Bahrain)
(www.nihr.org.bh) »``fhô``à`μ`dE’G
»``fÉ``é`ª`dG ø``NÉ``°` ù` dG §``î` dG ≥``jô``W ø``Y hCG
±hô``¶`dG ≈``dEG Gkô`¶`f ∂``dPh ,(80001144)
ÉgòîàJ »àdG ájRGôàM’G äGAGôLE’Gh á«dÉëdG
,ÉfhQƒc ¢Shô«a áëaÉμªd øjôëÑdG áμ∏ªe
äÉ¡édG äGOÉ`` °` `TQEGh äÉ¡«LƒàH É``eGõ``à` dGh
É°UôMh
,¢Shô«ØdG QÉ°ûàfG øe óë∏d á«ª°SôdG
k
.™«ªédG áeÓ°Sh áë°U ≈∏Y

ΩGôàMG QGôªà°SG á«ªgG ≈∏Y ó«cCÉà∏d ∂``dPh
π``MGô``ª` dG »``a A’õ``æ` ∏` d º``«`∏`©`à`dG »``a ≥``ë` dG
º¡d á«°SGQódG ÖàμdG ô«aƒJ ôÑY á«°SGQódG
.»°SGQódG π°üØdG äÉfÉëàeG ájOCÉàd GOGó©à°SG
IóYÉ°ùªdG äÉÑ∏W øe GOóY áæé∏dG â°ûbÉfh
ÖfÉLC’G ø«eƒμëªdG ¢†©H øe É¡d äOQh »àdG
å«M ,»eÉ°ùdG »μ∏ªdG ƒØ©dG º¡∏ª°T øjòdG
º¡JOƒYh ºgôØ°S äGAGô```LEG π«¡°ùJ GƒÑ∏W
áæªãe ,áægGôdG ±hô¶dG πX »a º¡fÉWhCG ≈dEG
IQGRh øe πc É¡H Ωƒ≤J »àdG Oƒ¡édG áæé∏dG
™e ≥«°ùæàdÉH á«∏NGódG IQGRhh á«LQÉîdG
¿Éª°†d øjôëÑdG »a á«ÑæLC’G ∫hódG äGQÉØ°S
.ájRGôàM’G äGAGôLE’G ≥ah ΩRÓdG AGôLEG
πªée ¿CÉ°ûH ºJ Ée áæé∏dG â°ûbÉf ºK øeh
Ée â°SQGóJh á≤HÉ°ùdG É¡JÉ«°UƒJh É¡JGQGôb
áæé∏dG â°Vô©à°SGh ,äGAGôLEG øe É¡«a òîJG
á«fƒfÉ≤dG äGóYÉ°ùªdGh ,ihÉμ°ûdG øe GkOó``Y
ΩÓYE’G §FÉ°Sh ôÑY ó°UôdG ä’ÉMh áeó≤ªdG
IôàØdG ∫ÓN »YÉªàL’G π°UGƒàdG πFÉ°Shh

ó`` °` `Uô`` dGh ihÉ`` μ` `°` `û` `dG á``æ` é` d äó`` ≤` `Y
¥ƒ≤ëd á``«`æ`Wƒ``dG á``°`ù`°`SDƒ`ª`dÉ``H á``©`HÉ``à`ª`dGh
ôÑY OÉà©ªdG …ô¡°ûdG É¡YÉªàLG ¿É``°` ù` f’G
ÉjQÉe á°SÉFôH ,»``Fô``ª`dG π``°`UGƒ``à`dG π``FÉ``°`Sh
ø«°ùM óªMCG ó«ªM QƒàcódG ájƒ°†Yh …QƒN
.…ÉæÑdG óªMCG QÉªYh …OGô©dG á°VhQh
äGAGô``LE’É``H É``¡`JOÉ``°`TEG áæé∏dG äQô`` ch
É¡àé¡àfG »àdG á«FÉbƒdG ô«HGóàdGh ájRGôàM’G
IQGRh »a π«gCÉàdGh ìÓ°UEÓd áeÉ©dG IQGOE’G
áægGôdG á«FÉæãà°S’G ±hô¶dG ∫ÓN á«∏NGódG
äGQÉ°ûà°S’G ºjó≤àH á≤∏©àªdG ∂∏J Éª«°S ’h
ìÓ``°` UE’G õ``cGô``e A’õ``æ` d êÓ``©``dGh á``«`Ñ`£`dG
π``°`UGƒ``à`dG äÉ``«`æ`≤`J ΩGó``î`à`°`SÉ``H π``«` gCÉ` à` dGh
¢UôM ≥∏£æe øe ∂``dPh ,»FôªdG ∫É°üJ’Gh
¢Shô«Ød …ó°üàdG ≈∏Y õcGôªdG ∂∏J IQGOEG
k
,ÉfhQƒc
.A’õædG áeÓ°Sh áë°U ≈∏Y ÉXÉØM
õcôe ¿G ≈``dG áæé∏dG á°ù«FQ äQÉ``°` TCG ó``bh
™e á«ÑW IQÉ°ûà°SG (40) OóY Ωób ƒL øé°S
øjôëÑdG äÉ«Ø°ûà°ùe ∞∏àîe øe ø«jQÉ°ûà°SG
»≤∏J áeóN π«©ØJ øe §≤a Éeƒj øjô°ûY ∫ÓN
.ó©H øY á«Ñ£dG IQÉ°ûà°S’Gh êÓ©dG
øª°†àªdG …QhódG É¡Ø°ûc áæé∏dG â°ûbÉfh
¿ƒfÉb ΩÉμMCG ≥«Ñ£àH ábÓ©dG äGP ä’Éë∏d
áæé∏dG äó``cCGh á∏jóÑdG ô«HGóàdGh äÉHƒ≤©dG
±ó¡H á«æ©ªdG äÉ¡édG ™e π°UGƒàdG QGôªà°SG
á«aƒà°ùªdG äÉÑ∏£dG ¿CÉ°ûH É¡©e ≥«°ùæàdG
¿CÉ°ûH 2017 áæ°ùd (18) ºbQ ¿ƒfÉ≤dG •hô°ûd
.á∏jóÑdG ô«HGóàdGh äÉHƒ≤©dG
ø««æ©ªdG ™e É¡∏°UGƒJ áæé∏dG äócCG Éªc

äÉª¶æªdG ºYO IQGOEG Iôjóe äó``cCG
á``«`ª`æ`à`dGh π``ª` ©` dG IQGRƒ`` ` ` H á`` «` `∏` `gC’G
∞«£∏dGóÑY iƒéf Ió«°ùdG ,á«YÉªàL’G
äÉª¶æe â`` YO IQGRƒ`` ` dG ¿CG ,»``MÉ``æ` L
á∏¶e âëJ ájƒ°†æªdG »fóªdG ™ªàéªdG
äÉ«©ªédG äÉYÉªàLG ó≤Y ≈dG IQGRƒ``dG
≥ah IQô≤ªdG Égó«YGƒe »a á«eƒª©dG
QÉWEG »a ∂dPh ,ó©H øY »°SÉ°SC’G É¡eÉ¶f
óë∏d á∏°UGƒàªdGh Iôªà°ùªdG äGAGôLE’G
-ó«aƒc) É``fhQƒ``c ¢Shô«a QÉ°ûàfG ø``e
»JCÉJ Iƒ£îdG √òg ¿CG ≈dEG Iô«°ûe ,(19
.»MÉæL iƒéf |
áeÓ°S ¿Éª°V ≈∏Y ¢UôëdG QÉ``WEG »``a
AÉ``°` SDhQ ø``e »``fó``ª` dG ™ªàéªdG OGô`` `aCG
äÉ«©ªédG äGQGOEG ¢ùdÉée AÉ``°`†`YCGh
á«Yƒ£àdG É¡dÉªYCGh ÉgOƒ¡éd É¡à°SQÉªe ájQGôªà°SG ¿Éª°Vh ,á«∏gC’G
√ò¡H ΩÉ«≤dÉH πîj ’ º«∏°S »fƒfÉb ™°Vh ≥``ah á«æ¡ªdGh ájô«îdGh
.äÉÑLGƒdG
äRÉ``LCG á«YÉªàL’G á«ªæàdGh πª©dG IQGRh ¿CG »MÉæL äó`` cCGh
∫É°üJ’G á£°SGƒH á«eƒª©dG äÉ«©ªédG äÉYÉªàLG …ôéJ ¿CG äÉ«©ªé∏d
á°ü°üîàªdG á«æ≤àdG áª¶fC’G ΩGóîà°SG äRÉ``LCG Éªc ,ô°TÉÑªdG »FôªdG
¢ù∏ée áeP AGôHEG ≈∏Y âjƒ°üà∏d ∂dPh ,ó©H øY »fhôàμdE’G âjƒ°üàdÉH
∂dòch ,»``HOC’G ôjô≤àdG ≈∏Y âjƒ°üàdGh ,»dÉªdG ôjô≤àdG ¿CÉ°ûH IQGOE’G
√òg ΩGóîà°SG ¿CG ≈dEG Iô«°ûe ,IQGOE’G ¢ù∏ée äÉHÉîàfG »a âjƒ°üàdG
,á«©ªédG äÉØ∏e »a äÉHÉîàfÓd πeÉμàe π«é°ùàH ®ÉØàM’G πØμj á«æ≤àdG
á«©ªédG äGóæà°ùe øª°V ôÑà©J å«M ,áLÉëdG óæY É¡«dEG ´ƒLôdG øμªjh
.á«ª°SôdG
äCGóH IQGRƒ``dG ¿CG á«∏gC’G äÉª¶æªdG ºYO IQGOEG Iôjóe âë°VhCGh
á«æ≤J äÉ«fÉμeEG É¡jód »àdG äÉ«©ªédG ™e ¿hÉ©àdÉH ¬LƒàdG Gòg ò«ØæJ »a
äÉ«fÉμeE’G πc É¡«Hhóæªd äô``ah IQGRƒ``dG ¿CG ≈``dEG Iô«°ûe ,∂dòH íª°ùJ
äÉ«©ªédG äÉYÉªàLG »a ácQÉ°ûªdG øe º¡æμªJ »àdG á«æØdGh á«æ≤àdG
,Qƒ°†ëdG Ö°ùf å«M øe äÉYÉªàL’G áÑbGôªd ∂dPh ,ó©H øY á«eƒª©dG
.äGƒ°UC’G Rôah äÉHÉîàf’G äÉ«∏ªYh
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:zè«∏îdG QÉÑNCG{`d á«HôàdG ôjRh
..¢ù«FôdG ô«eC’G
zá«dhDƒ°ùªdGh ájƒdhC’G{ è¡fh
ó«ªëŸG ó«ª

malmahmeed7@gmail.com

:ô£°ùdG ∫hCG
á«FÉ°†ØdG äGƒ``æ`≤`dGh ∞ë°üdG »∏°SGôe π``°`VÉ``aC’G AÓ``eõ``dG º¶©e
Iõ«ªàe GOƒ¡L ¿ƒdòÑj øjôëÑdG áμ∏ªe »a ø«∏eÉ©dG á«eÓYE’G πFÉ°SƒdGh
¢Shô«Ød …ó°üàdG äGAGôLEG á°UÉNh ,á«æjôëÑdG ìÉéædG ¢ü°üb π≤f »a
IQƒ°üdG ¿ƒ∏≤æj º¡fC’ ,ôjó≤àdGh ôμ°ûdG ¿ƒ≤ëà°ùj A’Dƒ` g ..É``fhQƒ``c
IÉæb π°SGôe …ôjô¨dG …RÉZ π«eõdG :∫ÉãªdG π«Ñ°S ≈∏Y º¡æe ..áë«ë°üdG
øe Éªgô«Zh ,Ωƒ«dG É«°ShQ IÉæb π°SGôe ΩÉ¡ædG º«gGôHEGh ,á«FÉ°†ØdG »HO
.äÓ«eõdGh AÓeõdG
:zá«dhDƒ°ùªdGh ájƒdhC’G{ è¡fh ..¢ù«FôdG ô«eC’G
∑Éægh ,áª¡e πFÉ°ùe ∑Éægh ,äÉjƒdhCG ∑Éæg á«æWƒdG QƒeC’G πc »a
¢SÉædG áLÉMh É¡àjQhô°Vh É¡à«≤MCGh É¡àLQO á«ªgCG í°†àJ ..áª¡e ÉjÉ°†b
,øWGƒªdG áë∏°üeh ,¢ShQóªdG ™bGƒ∏d É≤ahh ,äÉ«£©ªdG Ö°ùëH É¡«dEG
,π°UGƒàªdGh âHÉãdG ,º«μëdG è¡ædG Gògh ..áÑbÉãdG á«∏Ñ≤à°ùªdG ájDhôdGh
.øjôëÑdG áμ∏ªe »a áª«μëdG IOÉ«≤dG iód
∫BG ¿Éª∏°S øH áØ«∏N ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U IƒYO »JCÉJ ,∂dòd
»æjôëÑdG RÉéfE’G ≈∏Y ®ÉØëdG IQhô°V ≈dEG ôbƒªdG AGQRƒdG ¢ù«FQ áØ«∏N
áeÓ°Sh áë°U ≈∏Y ®ÉØëdGh ,ÉfhQƒc ¢Shô«Ød …ó°üàdG »a õ«ªàªdG
ádÓL äÉ¡«LƒàH ≥≤ëJ …ò``dGh ,áeRÓdG äGAGô`` LE’G PÉîJGh ,™«ªédG
,√ÉYQh ¬∏dG ¬¶ØM ,ióØªdG OÓÑdG πgÉY áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y øH óªM ∂∏ªdG
ó¡©dG »dh áØ«∏N ∫BG óªM øH ¿Éª∏°S ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U Oƒ¡Lh
áeƒμëdGh ,AGQRƒ``dG ¢ù∏ée ¢ù«Fôd ∫hC’G ÖFÉædG ≈∏YC’G óFÉ≤dG ÖFÉf
ÉgQÉÑàYÉH ,ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒªdG ™«ªL ¿hÉ©J ∫ÓN øeh ,IôbƒªdG
,¬«∏Y á¶aÉëªdGh ,¬«a ô«°ùdG ÖLGƒdG º«∏°ùdG è¡ædG Qƒ°U øe IQƒ°U
.á∏Ñ≤ªdG á∏Môª∏d á«dhDƒ°ùeh ájƒdhCG √QÉÑàYÉH
πªYh ,äÉ``«`ë`°`†`Jh Oƒ``¡`é`H AÉ``L ,≥``≤`ë`J …ò`` dG RÉ``é` fE’G ¿CG ∂``dP
π©L ∫ÓN øe ¬«∏Y ®ÉØëdG ÖLƒà°ùj ,Ö«JôJh §«£îJh ,¢UÓNEGh
Gògh ,ñGôJ
m ’h ™LGôJ ¿hO ,π°UGƒàJh ôªà°ùJ ¿CG Öéj ,ájƒdhCG záë°üdG{
á«dhDƒ°ùeh ,OGô``aC’G á«dhDƒ°ùe πH ,ÉgóMh ádhódG á«dhDƒ°ùe ¢ù«d ôeC’G
.∂dòc É¡«a ¿ƒ∏ª©j »àdG äÉ°ù°SDƒªdG
™aQ »a ,áHƒ°ùëeh á≤«bO ,á«éjQóJ äGƒ£N Ωƒ«dG ó¡°ûf Éæc GPEÉa
¢†ØîæJ ¿CG »æ©j ’ ∂``dP ¿CG Gó«L »©f ¿CG Öé«a ,äGAGô`` `LE’G ¢†©H
¿C’ ,z»YÉªàL’G óYÉÑàdG{ á«ªgCG ™LGôàJ hCG ,z»ë°üdG »YƒdG{ á``LQO
¬JÉ°ù°SDƒeh √OGô``aCG ™«ªéH ™ªàéªdG π«ªëJ »a ÖÑ°ùàj ±ƒ°S ∂dP πc
±ƒØ°üdG »a á∏eÉ©dG ,á«æWƒdG QOGƒμdG ≈∏Yh ,ádhódG ≈∏Y ,á∏«≤K äÉ©ÑJ
.á«eÉeC’G
áeRCG »a ,¢ù«FôdG ô«eC’G ƒª°S á°SÉFôH IôbƒªdG áeƒμë∏d Ö°ùëj
QƒeCG ¿Éª°V ≈∏Y â¶aÉM É¡fCG ,IójóY äÉjóëJh äÉ``eRCG »ah ,ÉfhQƒc
,QÉ©°SC’G §Ñ°Vh ,™∏°ùdG ≥aóJ ÉgRôHCG øeh ,º«≤ªdGh øWGƒª∏d á«°SÉ°SCG
øeh ,QGô≤à°S’Gh øeC’G ≈∏Y ®ÉØëdGh ,ÖJGhôdG ™aO ájQGôªà°SG ÖfÉéH
Öéj ôeCG Gòg ..¿É°ùfE’G áeÓ°Sh áë°U :ÉªFGO Égó©Hh ÉgAÉæKCGh É¡∏Ñb
¬H âeÉb Ée ôaƒJ ¿CG ™£à°ùJ ºd ’hO ∑Éæg ¿CG á°UÉNh ,Gó«L ¬cQóf ¿CG
OÓH »a π°üëj Éªc ≈°Vƒah äÉHGô°VEG äó¡°T hCG ,IôbƒªdG áeƒμëdG
,º«μM ô«Z ¿Éc É¡«a äÉ«dhDƒ°ùªdGh äÉjƒdhC’G è¡f ¿CG ÖÑ°ùdGh ,iôNCG
IOÉ«≤dG QhO »JCÉj ∑Éægh ,á«°ù«FQ ÉjÉ°†b ≈∏Y á«°ûeÉg QƒeCG ¬«∏Y â¨Wh
.óªëdG ¬∏dh øjôëÑdG áμ∏ªe »a É¡H º©æf »àdGh ,áÑbÉãdG É¡àjDhQh áª«μëdG
:ô£°ùdG ôNBG
óYÉ°ùªdG ΩÉ©dG ôjóªdG øe IQƒμ°ûe á«ØJÉg áªdÉμe ¢ùeC’ÉH Éæ«≤∏J
¬LƒJ …CG óLƒj ’ ¬fCG ócCG ,±hô©e QGõf π°VÉØdG ñC’G zâØæH{ ácô°ûd
100{ ≠∏ÑªH á°UÉîdG äÉeóîdGh äÓeÉ©ªdG ≈∏Y Ωƒ°SôdG ¢Vôa ≈dEG É«dÉM
á«dÉëdG Ωƒ°SôdGh ,™«ªédG áeóN πLCG øe πª©J ácô°ûdG ¿CGh ,zπbCGh QÉæjO
.…õcôªdG ±ô°üªdG á©HÉàªd ™°†îJ »gh ,GóL ájõeQ

á∏eÉ°ûdG á``fÉ«°üdG ó``©H ¢SQGóe 9 π``«¨°ûJ IOÉ``YEG ó``¡°ûj π``Ñ≤ªdG »``°SGQódG ΩÉ``©dG
ó``jóédG ΩÉ``©dG »``FGóàH’G ∞``°üdG »``a Ö``dÉWh á``ÑdÉW ±’BG Iô``°ûY ø``e ô``ãcCG ∫ÉÑ≤à``°SG
»dƒJ õjõ©dG Éfó∏H »a áª«μëdG IOÉ«≤dG ¿CG ôjRƒdG ó``cCGh
øe √QÉÑàYÉH ,º«∏©à∏d á«°SÉ°SC’G á«æÑdG õjõ©àd É¨k dÉH ÉkeÉªàgG
ºJ »àdG ¢SQGóªdG π«¨°ûJ IOÉYEG ¿CG Éæk «Ñe ,ájƒ«ëdG äÉjƒdhC’G
õjõ©J ó«©°U ≈∏Y »HÉéjEG OhOôe É¡d ¿ƒμ«°S πeÉμdÉH ÉgDhÓNEG
á«°SGQódG ∫ƒ°üØdG ≈``dEG áLÉëdG π«∏≤Jh ,á«HÉ©«à°S’G ábÉ£dG
OhóëdG »``a á«Ø°üdG áaÉãμdG ∫ó©e ≈∏Y ®É``Ø`ë`dGh ,á∏≤æàªdG
.áÑ°SÉæªdG
√òg ¿CG ôjRƒdG í°VhCG ,á°UÉîdG ¢SQGóªdG ó«©°U ≈∏Yh
áJhÉØàe ó«YGƒªd É≤k ah GkOóée É¡HGƒHCG íàØJ ±ƒ°S ¢SQGóªdG
ájGóH ≈àM ¢ù£°ùZCG ∞°üàæe øe CGóÑJ ,iôNCGh á°SQóe πc ø«H
É¡ªYO ºjó≤J »a Iôªà°ùe IQGRƒ``dG ¿CG GkócDƒe ,2020 ôÑªàÑ°S
¬H Ωƒ≤J …òdG …ƒ«ëdG QhódG ≈dEG Gkô¶f ,¢SQGóªdG √ò¡d OÉà©ªdG
.øjôëÑdG áμ∏ªe »a º«∏©àdG áeóN »a

á«ÑjQóJ èeGôH ò«Øæàd ¢ü°üîà°S øjQƒcòªdG øjóYƒªdG ø«H
áaÉc ô«aƒJh ,áÑ∏£dG ∫ÉÑ≤à°S’ ¢SQGóªdG áÄ«¡àdh ,ø«ª∏©ª∏d
.áeRÓdG äÉLÉ«àM’G
¢SQGóªdG IQGRƒdG º∏°ùàJ ¿CG ™bƒàªdG øe ¬fCG ôjRƒdG ócCGh
∫É¨°TC’G IQGRh πÑb ø``e É¡àfÉ«°U á«∏ªY Ék«dÉM …ôéJ »àdG
ôÑªàÑ°S ô¡°T ájGóH »a ,»fGôª©dG §«£îàdGh äÉjó∏ÑdG ¿hDƒ°Th
.πÑ≤ªdG
á£N äó``YCG IQGRƒ``dG ¿CG º«∏©àdGh á«HôàdG ô``jRh í°VhCGh
2020 øe IôàØdG »£¨J ,á«°SQóªdG äGAÉ°ûfE’G »a ™°Sƒà∏d á∏eÉ°T
,á«ª«∏©àdG áeóî∏d á«eÉæàªdG äÉLÉ«àMÓd ák HÉéà°SG ,2030 ≈dEG
áÑ∏£dG OóY »dÉªLEG ≠∏Ñj PEG ,¢UÉN ¬m LƒH IójóédG ¿óªdG »a
ôãcCG ∫ÉÑ≤à°S’ IQGRƒdG ó©à°ùJ Éªc ,áÑdÉWh ÖdÉW ∞dCG 145 Ék«dÉM
.»FGóàH’G ∫hC’G ∞°üdG »a áÑdÉWh ÖdÉW ±’BG 10 øe

:»HƒjC’G ¬∏dGóÑY Öàc
»∏Y øH óLÉe QƒàcódG º«∏©àdGh á«HôàdG ôjRh ¢Vô©à°SG
ø«°üàîªdGh ø«dhDƒ°ùªdG ™``e √ó≤Y ´ÉªàLG ∫Ó``N »ª«©ædG
»°SGQódG ΩÉ©dG AóÑd áeRÓdG äGOGó©à°S’G ∞∏àîe IQGRƒ``dÉ``H
∫ÉªYCG ò«ØæJ hCG ,IójóédG äGAÉ°ûfE’G iƒà°ùe ≈∏Y AGƒ°S ,πÑ≤ªdG
ÉgDhÓNEG ºJ ¢SQGóe 9 É¡æ«H øe ,á°SQóe 42`d á∏eÉ°ûdG áfÉ«°üdG
™e É¡∏«¨°ûJ IOÉ``YEG ºàà°S ∂dòHh ,Ωô°üæªdG »°SGQódG ΩÉ©dG »a
.πÑ≤ªdG »°SGQódG ΩÉ©dG ájGóH
¿CG øY zè«∏îdG QÉÑNCG{`d ¢UÉN íjô°üJ »a ôjRƒdG ∞°ûch
6 ≥aGƒªdG óMC’G Ωƒj ¿ƒμà°S á«eƒμëdG ¢SQGóªdG ≈dEG IOƒ©dG
Ωƒjh ,á«ª«∏©àdGh á``jQGOE’G äÉÄ«¡∏d áÑ°ùædÉH 2020 ôÑªàÑ°S
á∏°UÉØdG IôàØdG ¿CGh ,áÑ∏£dG ≈dEG áÑ°ùædÉH ôÑªàÑ°S 16 AÉ©HQC’G

eslammahfoouz@hotmail.com
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∫É«àM’ÉH É¡«∏Y π°üëJ QÉæjO ø«jÓe 3 π°ùZ »æjôëÑd äGƒæ°S 7 øé°ùdG
¬``cÓeCG ø``e QÉ``æjO ¿ƒ``«∏e 2^750 IQOÉ``°üªH ô``eCÉJh QÉ``æjO ∞``dCG á``FÉe ¬``eô¨J á``ªμëªdG
2009h 2008 ¿ƒ°†Z »a ¬fCG º¡àªdG
≈``Ø` NCGh iô`` `LCG ø``jô``ë`Ñ`dG áμ∏ªªH
™e áªjôL óFGƒ©H ßØàMGh ≈≤∏Jh
≈≤∏J ¿CÉH É¡æe á∏°üëàe É¡fCÉH ¬ª∏Y
áFÉª©Ñ°Sh ¿É``fƒ``«`∏`e √Qó`` b É¨∏Ñe
áé«àf »æjôëH QÉæjO ∞dCG ¿ƒ°ùªNh
¬«∏Y »æéªdG ≈∏Y ¬dÉ«àMGh √ôjhõJ
äÉ«∏ªY iô`` LCGh áªjôédG ∂∏J »``a
É¡∏≤fh É``gQó``°` ü` e ≈`` Ø` `NCGh á``«` dÉ``e
äÉHƒë°ùH ΩÉ``b ¿CÉ` `H É``¡`H ß``Ø`à`MGh
∂∏ªJh äÉ«æà≤e AGô°Th äÓjƒëJh
º¡°SCG AGô``°` Th ä’ƒ``≤`æ`eh äGQÉ``≤` Y
»a äÓé°S íàah äÉ«fƒjóe OGó°Sh
¬∏c ∂dPh É¡LQÉNh øjôëÑdG áμ∏ªe
Qó°üe ¿CG QÉ¡XEG ¬fCÉ°T øe ƒëf ≈∏Y
ƒëædG ≈∏Y ´hô``°`û`e ∫Gƒ`` `eC’G ∂∏J
.¥GQhC’ÉH ø«ÑªdG

∫hDƒ°ùªdG ƒg º¡àªdG ¿CG ó``cCG …ò``dG
±ôàYG º¡àªdG §Ñ°†Hh .á©bGƒdG øY
∫Gƒ``eC’G ≈∏Y ¬FÓ«à°SGh á©bGƒdÉH
º``ghCG ¬`` fCGh ,¬°ùØf ≈``∏`Y É``¡`aô``°`Uh
AGô``°`û`dG IQhô``°` †` H ¬``«`∏`Y »``æ`é`ª`dG
AGô°T ¿hó``jô``j ø``jô``NBG ¿CGh á°UÉN
äGAGô`` `LE’G ≈``¡` fCG π©ØdÉHh QÉ``≤`©`dG
∫Ébh ,∫GƒeC’G º∏°ùJh IQhõe Oƒ≤©H
∫GƒeC’G iQCG ÉfCGh »°ùØf ∂dÉªJCG ºd{
2 øe ôãcCG »JRƒëH íÑ°UCG ¿CG ó©H
»fƒjO OGó°ùH âª≤a QÉ``æ`jO ¿ƒ«∏e
IóY »a äGQÉ``≤`Yh äGQÉ«°S AGô°Th
’EG âîjh º¡°SCG ≈dEG áaÉ°VE’ÉH ¿Gó∏H
ºdh ∫Gƒ`` eC’G ∂∏J π``c äô°ùN »``æ`fCG
zô«Z ’ Q’hO ∞dCG 750 ’EG »©e ó©j
GOóée IOƒ©dG ’EG ∫Éée »d øμj ºdh
≈dEG áHÉ«ædG äóæ°SCGh .øjôëÑdG ≈dEG

É``¡``FGQh ø`` e ≥``≤``Mh É``¡` H ±ô``°` ü` J
.ÉMÉHQCG
≈∏Y ¬fCG ¬«∏Y »æéªdG ±É°VCGh
™HÉàj ƒ``gh äGƒæ°ùdG ∂∏J πc QGó``e
íHôàjh äOGR É¡fCG ó≤à©jh º¡àªdG
GQGô``e ∫hÉ``M ¬``fCG ≈``dEG Gkô«°ûe ,É¡æe
ô``eC’G ájƒ°ùJ ≈∏Y º¡àªdG ó``dGh ™e
í∏°U ó``æ` °` S ≈``∏` Y É``©` bh π``©` Ø` dÉ``Hh
øe QÉ``æ` jO ∞`` dCG 450 ≈∏Y π°üMh
∫Éªμà°SG ø``e ¬aƒîd ∂``dPh ≠∏ÑªdG
Éª«a ,º¡≤ëH á«fƒfÉ≤dG äGAGô`` LE’G
ƒg ¬∏éf ¿CG ≈``dEG º¡àªdG ó``dGh QÉ°TCG
≥jƒ°ùàdG Öàμªd ¬``JQGOEG π¨à°SG øe
º∏Y ≈``∏` Y π``©`Ø`dÉ``H ¬`` ` fCGh …QÉ``≤` ©` dG
≈∏Y ≈dƒà°SG ¬∏éf ¿CGh á©bGƒdÉH
,øjôëÑdG êQÉ`` N Üô`` gh ∫Gƒ`` ` eC’G
º¡àª∏d ô¨°UC’G ≥«≤°ûdG √ócCG Ée ƒgh

ájÉæH AGô°T ≈∏Y ≥ØJG ¬``fCG ±É°VCGh
±hô``X ¿CG ’EG ô©°ùdG ≈∏Y É``≤`Ø`JGh
,á≤Ø°üdG ΩÉ``ª` JEG â©æe IÉ`` ah á``dÉ``M
º¡àªdG ¬©e π°UGƒJ Égó©H ¬fCG ÉØ«°†e
¬fCGh âªJ ™«ÑdG á≤Ø°U ¿CG √ôÑNCGh
»ª°SÉH Oƒ≤©dG ™``bhh ∫Gƒ``eC’G ™``aO
Oƒ≤Y ôªãà°ùªdG º∏°ùJ π``©`Ø`dÉ``Hh
≈∏Y áª«≤dG ™``aO »``a CGó`` Hh AGô``°`û`dG
¿ƒ«∏e 2^750 áª«≤H äÉμ«°T Ió``Y
ó©H ¬fCG ≈dEG QÉ°TCGh ,»æjôëH QÉæjO
…QÉ≤©dG πé°ùdG ™``LGQ ô¡°TCG Ió``Y
ICÉLÉØªdG âfÉch ájÉæÑdG á«μ∏e º∏°ùàd
IóY ó©Hh ,IQhõ``e É¡∏c ¥GQhC’G ¿CG
Qó°U á«FÉ°†b ihÉ`` YOh ä’hÉ``ë` e
äGƒæ°S 3 ¬æé°ùH ºμM º¡àªdG ≈∏Y
π°üëj º``d Éªæ«H ,ô``jhõ``J áª¡J ø``Y
º¡àªdG ¿CG ¬d ø«ÑJh ¬dGƒeCG ≈∏Y ƒg

QÉæjO ø«jÓe 3 ø``e Üô``≤`j É``e ≈∏Y
¿CG ó©H ∫É«àM’G ≥jô£H »æjôëH
ô«ØédG »``a ájQÉªãà°SG ájÉæH ´É``H
Üôg º``K 2008 »``a IQhõ`` e Oƒ≤©H
äGQÉ≤Y iôà°TGh øjôëÑdG êQÉN ≈dEG
¿Gó∏H IóY »a º¡°SCGh á«∏«d »gÓeh
äÉ¡éd ihÉ``°` TQ ™``aO ó©H á«LQÉN
AÉØNEG ≈∏Y √óYÉ°ùàd á«LQÉN á«æeCG
∂∏J ó©H ¬fCG ’EG ,∫GƒeC’G äÓ°üëàe
≈∏Y ¢VôYh §≤°Sh OÉY äGƒæ°ùdG
.ídÉ°üàdG ¬«∏Y »æéªdG
ÆÓÑH …Oƒ©°S ôªãà°ùe Ωó≤J PEG
iòdG º¡àªdG ódGh ≈∏Y ±ô©J ¬fCG ó«Øj
∂dPh …QÉ≤©dG ≥jƒ°ùà∏d ÉÑàμe ∂∏ªj
¬fCG ¬ªghCGh 2009 ΩÉY ¿ƒ°†Z »a
ájQÉªãà°SG ájÉæH AGô°T »a √óYÉ°ù«°S
É``gô``«`LCÉ`J ∂`` dP ó``©` Hh ô``«`Ø`é`dG »``a

iôÑμdG á«FÉæédG áªμëªdG â°†b
»æjôëH ∫ÉªYCG πLQ øé°ùH ≈dhC’G
∫GƒeCG π°ù¨H ¬àfGOEG ó©H äGƒæ°S 7
π°üëJ ,QÉ``æ`jO ø«jÓe 3`` dG â``HQÉ``b
ájQÉªãà°SG ájÉæH ´ÉH ¿CG ó©H º¡«∏Y
Oƒ≤©H »é«∏îd ô«ØédG á≤£æe »a
∫Gƒ`` `eC’G ≈``∏` Y ≈``dƒ``à` °` SGh IQhõ`` `e
AGô°ûH ΩÉbh øjôëÑdG êQÉN Üôgh
IóY »a º¡°SCGh á«∏«d m√Óeh äGQÉ≤Y
áªμëªdG ¬àeôZ Éªc ,á«LQÉN ¿Gó∏H
∫Gƒ``eC’G IQOÉ°üeh QÉæjO ∞dCG áÄªH
∫Gƒ`` eCG …CG hCG á``ª`jô``é`dG ´ƒ``°`Vƒ``e
∫Gƒ`` eC’G áª«b ájhÉ°ùe ¬``d ácƒ∏ªe
iƒ``Yó``dG ≈``ah á``ª`jô``é`dG ´ƒ``°` Vƒ``e
áªμëªdG ≈```dEG É``¡`à`dÉ``MEÉ`H á``«`fó``ª`dG
.á°üàîªdG á«fóªdG
¬FÓ«à°SÉH ±ôàYG º¡àªdG ¿Éch

IQÉYódG ≈``∏Y á``jƒ«°SBG 21 Ghô``ÑLCG á``«eGôLEG á``μÑ°ûd äGƒ``æ°S 7 ø``é°ùdG
º``FGôédG á∏«``°üM QÉ``æjO ∞``dCG 200 ø``e ô``ãcCGh ..ô``eGhC’G ¿É«``°üY á``Hƒ≤Y Üô``°†dG
á«FÉæédG iôÑμdG áªμëªdG ¿CÉH áHÉ«ædG π«ch ¿Gƒ°ûædG Ihôe âMô°U
»fƒfÉb ¬Lh ô«¨H ø¡àjôM õéMh äÉ«ÑæLCG äÉ«àØH QÉéJG á«°†b »a
º¡ªjô¨Jh äGƒæ°S ™Ñ°S Ióe øé°ùdÉH º¡àÑbÉ©eh ø«ª¡àªdG áfGOEÉH â°†b
IOÉYEG ∞jQÉ°üe ™aO º¡eGõdEGh äÉWƒÑ°†ªdG IQOÉ°üeh QÉæjO »ØdCG ≠∏Ñe
Ö≤Y OÓÑdG øY ÖfÉLC’G ø«ª¡àªdG OÉ©HEGh ,øgOÓH ≈dEG ø¡«∏Y »æéªdG
.º¡≤ëH QOÉ°üdG ºμëdG ò«ØæJ
k á«æeC’G IQGOE’G »≤∏J »a á©bGƒdG π«°UÉØJ Oƒ©Jh
IQÉØ°ùdG øe ÉZÓH
ÉgQÉÑLEGh Öjò©à∏d ÉgÉjÉYQ øe äÉ«àØdG ióMEG ¢Vô©J øY á«fÉà°ùNRÉμdG
AGôLEÉH ô°ûÑdÉH QÉéJ’G áëaÉμe IQGOEG äQOÉH PEG ,IQÉYódG á°SQÉªe ≈∏Y
øjô°ûY ájƒg ≈dEG π°UƒàdG ºJ Éªc á«ë°†dG ≈dEG â∏°UƒJ »àdG äÉjôëàdG
.IQÉYódG á°SQÉªe ≈∏Y øgQÉÑLE’ √GôcE’ÉH ø¡dÓ¨à°SG ºJ iôNCG á«ë°V
á«°ùæédG »æjôëH »°ù«FôdG º¡àªdG ¿CG á«æeC’G äÉjôëàdG âØ°ûch
ø∏ª©j äÉ«fÉà°ùNGRÉc AÉ°ùf ™``HQCG øe ∞dCÉàJ á«eGôLEG áYÉªL ¢SCGôJ
å«M ,IQÉYódG á°SQÉªe ≈∏Y øgQÉÑLEGh äÉ«àØdG ∫Ó¨à°SG »a ¬JôeEG âëJ
»à°ù«Lƒdh »dÉe ô«HóàH ø¡eGó≤à°SGh ø¡«∏Y »æéªdÉH ∫É°üJ’ÉH ø¡Ø∏c
º¡àªdG ∞∏c ºK ,ø¡ØJGƒgh øgôØ°S äRGƒéH ®ÉØàM’Gh ø¡dÉÑ≤à°SGh
ºK øeh ¬d á©HÉàdG ¥OÉæØdG óMCÉH ±ôZ ≈dEG ø¡«∏Y »æéªdG π≤æH ¢SOÉ°ùdG
»æéªdG QÉÑLEGh øFÉHõdG Ö∏éH á°ùeÉîdG ≈dEG á«fÉãdG øe äÉª¡àªdG äCGóH
.IQÉYódG á°SQÉªe ≈∏Y ø¡«∏Y
»a πª©dG ¢†aôJ øe Üô°Vh ø¡«∏Y »æéªdG áÑbGôªH äÉª¡àªdG ôeCGh
á«fÉ°ùfEG äGQÉÑàYG iCG ¿hO Iô«Ñc á«dÉªdG á∏«°üëdG ¿ƒμJ ¿CGh IQÉYódG
»æéªdG ¢Vô©J PEG ¥É`` gQE’Gh Ö©àdG ø¡«∏Y »æéªdG ÜÉ°UCG ƒd ≈àM
çóMCGh ø«ª¡àªdG »bÉHh ∫hC’G º¡àªdG ój ≈∏Y Öjò©àdGh Üô°†∏d ø¡«∏Y
¿CG ≈dEG ,á«Ñ£dG ôjQÉ≤àdÉH áaƒ°UƒªdG äÉHÉ°UE’G ≈dhC’G É¡«∏Y »æéªdÉH
™e â∏°UGƒJ »àdG É¡∏gCG ™e π°UGƒàdG øe ø¡«∏Y »æéªdG ióMEG âæμªJ
»æéª∏d ôØ°ùdG ôcGòJ õéM á©bGƒdÉH º¡àªdG º∏Y OôéªHh ,Égó∏H IQÉØ°S
QÉ£ªdG »a É¡H ¥Éë∏dG ºJ øμdh Égó∏H ≈dEG GQƒa ôØ°ùdÉH ÉgôeCGh É¡«∏Y
.É¡dGƒbCG òNCGh
áª¡àªdG á≤aôH ¬LƒJh ¬fÉμe QOÉZ ¬Wƒ≤°S Üô≤H º¡àªdG º∏Y Qƒah
â¨∏H ∫Gƒ``eCGh ä’ƒ≤æe AÉØNEÉH ΩÉbh ™HÉ°ùdG º¡àªdG ∫õæe ≈dEG á«fÉãdG
ø«ª¡àªdG »bÉH IóYÉ°ùªH áØ∏àîe äÓªY øe QÉæjO ∞``dCG 200 É¡àª«b
ø«ª¡àªdG ™«ªL ≈∏Y ¢†Ñ≤dG øe áWô°ûdG âæμªJ å«M ,™°SÉàdGh øeÉãdG
»àFÉªH Qó≤j »dÉe ≠∏Ñe É¡æª°V øe »àdGh áªjôédG äÓ°üëàe §Ñ°Vh
.ø¡«∏Y »æéªdG ôØ°S äGRGƒL É¡H áfõNh IQóîe OGƒeh QÉæjO ∞dCG
á©HGôdGh áãdÉãdGh »fÉãdGh ∫hC’G ø«ª¡àªdG áÑbÉ©ªH áªμëªdG â°†bh
øY áæ°S ∫hC’G º¡àªdG ¢ùÑMh ,äGƒæ°S ™Ñ°S Ióe øé°ùdÉH á°ùeÉîdGh
äGƒæ°S 3 Ióe ¢ùÑëdÉH ¢SOÉ°ùdG º¡àªdG áÑbÉ©eh äGQóîªdG »WÉ©J
ø«ª¡àªdG OÉ©HEGh øjô¡°T ™°SÉàdGh øeÉãdGh ™HÉ°ùdG ø«ª¡àªdG ¢ùÑMh
Ö≤Y OÓÑdG øY É«FÉ¡f á°SOÉ°ùdGh á°ùeÉîdGh á©HGôdGh áãdÉãdGh á«fÉãdG
.áHƒ≤©dG òÑØæJ
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(2) »ªbôdG º∏©àdG »a øjôëÑdG á©eÉL áHôéJ

»fhôàμdE’G º∏©àdG ÖÑ°ùH º«∏©à∏d ÉæJô¶f ô««¨J
õ«côà∏d Gk óL Iõ«Lh Iôàa »a º«∏©àdG
»àdG- IójôØdG áHôéàdG äôî°S
º∏©àdG øY Ék °VƒY π≤à°ùªdG º∏©àdG ≈∏Y
º«∏©àdG »a øjôëÑdG á©eÉL É¡àé¡àfG
∫ÓN ø``e Iô``à`Ø`dG √ò``g »``a …ó«∏≤àdG
»àdG ó©H ø``Y º«∏©àdGh »``fhô``à`μ`dE’G
º∏©àdÉa .ó©oH øY »fhôàμdE’G º∏©àdG
ÖÑ°ùH ,≈```dhC’G á≤∏ëdG »``a É¡àdhÉæJ
É``«`Lƒ``dƒ``æ`μ`à`dG ΩGó``î` à` °` SÉ``H »``ª` bô``dG
Ée Gô«ãc Gk Qƒ``eCG -ájRGôàM’G ±hô¶dG
á``«`ª`«`∏`©`à`dG äÉ``°` ü` æ` ª` dGh á``ã` jó``ë` dG
Oƒ¡Lh ¬∏dG áÄ«°ûe ’ƒd ô°ù«ààd âfÉc
º∏©à∏d äÉ``«` fÉ``μ` eE’G ô``aƒ``j ájô°ü©dG
Iô«°ùªdG áeƒªjO ≈∏Y ø«∏eÉ©dG ™«ªL
»ªbôdG iƒàëªdG ∫ÓN øe π≤à°ùªdG
øe ø``jô``ë`Ñ`dG á``©`eÉ``L »``a á«ª«∏©àdG
™Lô«d º∏©àdG IQGOEG º¶fo ≈∏Y OƒLƒªdG
áÑ∏Wh ¢ùjQóàdG áÄ«g AÉ°†YCGh IQGOEG
Ö°ùëH ¿ÉeRh ¿Éμe …CG »a ÖdÉ£dG ¬d
.zá©aÉf IQÉ°V Üoôa{ ,QƒeCG AÉ«dhCGh
…ó«∏≤àdG º«∏©àdG ¢ùμY ≈∏Y ,¬àLÉM
ójó©dG áëFÉédG √ò¡d ¿CG ÖjQ ’
π°üØdG πNGO á°SGQódG ≈∏Y ô°üà≤ªdG
¿CG Ωƒ«dG º∏©f øëæa ,äÉ«HÉéjE’G øe
.¢SQóªdG OƒLƒHh
øjôëÑdG á©eÉL »``a á«àëàdG Éæà«æH
Ék aOGôe â°ù«d Éæg á«dÓ≤à°S’Gh
Ió©à°ùeh ,áFQÉ£dG ±hô¶∏d Ió©à°ùe
âæH »```a
≈∏Y ô°üà≤J ’ »¡a ,»``JGò``dG º∏©à∏d
ó©H ø``e ô``jƒ``£`à`dG ƒ``ë`f »°†ªJ ¿C’
q .O :º∏≤H
Éªc º∏©ªdG ø``Y iCÉ`æ`eh ∫õ©ªH º∏©àdG
¿CGh ,¬∏dG AÉ°T ¿EG áª¨dG √ò``g ±É°ûμfG
|
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º¡e QhO º∏©ª∏∏a ,»``JGò``dG º∏©àdG »``a
≈∏Y QOÉ``b »``ª`jOÉ``cC’Gh …QGOE’G ºbÉ£dG
Éªc ,º``∏`©`à`ª`dG á``«`dÓ``≤`à`°`SG á``«`ª`æ`J »``a
.ÇQÉ`` W ô`` `eCG …CGh ô``WÉ``î` ª` dG á``Ñ` cGƒ``e
∫RÉæJ »æ©J ’ º∏©àªdG á«dÓ≤à°SG ¿CG
¢ùjQóàdG áÄ«g AÉ°†YCG ¿CG º∏©f Éfô°Uh
á°SGQódG äGôéM πNGO ¬JÉ«dhDƒ°ùeh √QGhOCG øY º∏©ªdG
≥«©J ób »àdG ±hô¶dG äGóéà°ùe ™e º∏bCÉà∏d ¿hó©à°ùe
ìÉª°ù∏d iôMC’ÉH ≈©°ùj ÉªfEGh ;á«∏©ØdG hCG á«°VGôàa’G
,π£Y …CG …OÉØàd áªFÓeh á©jô°S IQƒ°üH á«ª«∏©àdG á«∏ª©dG
PÉîJGh ,¬ª∏©J á«dhDƒ°ùe »a ¬©e ∑QÉ°ûàj ¿CÉ` H º∏©àª∏d
,á«ª«∏©àdG á«∏ª©dG QGô≤à°SGh QGôªà°SG ¿Éª°†d ΩRÓdG πªYh
.¬H á£ÑJôªdG äGQGô≤dG
πYÉØà∏d âbh …CG øe ôãcCG Ωƒ«dG øjó©à°ùe GƒJÉH º¡fCGh
ÉªfEGh º∏©àdG á«∏ªY º«¶æJ »a ô°üëæJ ’ á«dÓ≤à°S’Gh
»fhôàμdE’G º∏©àdG õcôe ¿Éc »àdG ájôjƒ£àdG §£îdG ™e
∫Ó≤à°S’G ≈∏Y ¬``JQó``b ≈∏Y º∏©àªdG á«dÓ≤à°SG …ƒ£æJ
.É¡«dEG ∫ƒëà∏d áeRÓdG á«æeõdG IóªdG øY ∫AÉ°ùàj
º∏©àdÉH á£ÑJôªdG äGQGô≤dG PÉîJG »a äGòdG ≈∏Y OÉªàY’Gh
ø«cQóªdG ø«Mƒª£dG É``æ`HÓ``W ≈``∏`Y Ωƒ``«` dG ø``gGô``f
.É«JGP äGQGô≤dG √òg ò«ØæJ ≈∏Y IQó≤dGh ,óbÉædG πeCÉàdGh
,±hô¶dG ó°TCG âëJ á«ª«∏©àdG º¡Jô«°ùe ∫ÉªcEG IQhô°†d
»a ô¶ædG IOÉ``YEÉ` H á«YƒædG á∏≤ædG √ò``g Éæd âëª°S ó``bh
AÉ«dhC’ ôjó≤àdGh ΩGô``à`M’G πc πªëf ¬°ùØf âbƒdG »``ah
OÉ``°`TQE’G äÉ``«` dBGh á©eÉédG »``a á©ÑàªdG º««≤àdG Ö«dÉ°SCG
º¡JÉæHh º¡FÉæHCG OÉ°TQEG »a º¡«fÉØJh º¡ª¡ØJ ≈∏Y Qƒ``eC’G
ájƒHôJ áÄ«H ≥∏îd Égôjƒ£J ≈∏Y π``ª`©`dGh »``ª` jOÉ``cC’G
.á°VQÉ©dG ±hô¶dG √òg âëJ º¡ªYOh ,áÑ∏£dG
ΩAÓàJh ,π≤à°ùªdG º∏©àdG ≈∏Y ™é°ûJ Iô°UÉ©eh á∏eÉμàe
á≤HÉ°ùdG IôàØdG »a ø«≤j ≈∏Y øjôëÑdG á©eÉL âfÉc
ΩGóîà°SG ¿CG iô``j …ò`` dG ó``jó``é`dG π``«`é`dG äÉÑ∏£àe ™``e
Ék jƒæ°S ójGõàªdG áÑ∏£dG OóY ºFÓj ’ …ó«∏≤àdG º«∏©àdG ¿CG
¬æe óH ’ ôeCG ƒg º«∏©àdG »a áãjóëdG á«ªbôdG äÉ°üæªdG
∂dP ≈∏Y áÑJôàªdG äÉjóëàdGh ,á©eÉédG »a ≥ëà∏j …òdG
á©eÉL ø«H á«fhôàμdEG á«°TÉ≤f Ihóf »ah .¬æY ≈æZ ’h
¢ü≤fh ,OGó`` YC’G ∂∏àd áªFÓe ¢ùjQóJ äÉYÉb ôaGƒJ øe
äÉ©eÉédG ¥ôYCG øe »gh- á«©eÉédG ¿óæd á«∏ch øjôëÑdG
Iô«Jh IOÉjR ™e á≤«bódG äÉ°ü°üîàdG Oó©àH ,ø««ªjOÉcC’G
á©eÉL »a ÉæàHôéJ ¿CG Ék ë°VGh GóH -IóëàªdG áμ∏ªªdG »a
.º∏©dG »a á«°ü°üîàdG çƒëÑdG
Éfô¡HCG ó≤a ,»fhôàμd’G º∏©àdG »a π©ØdÉH IóFGQ øjôëÑdG
¬éàJ áãjóëdG º«∏©àdGh á«HôàdG Ωƒ``∏`Y ¿CG º∏©fh
,áægGôdG ±hô¶∏d ÉæàHÉéà°SG áYô°ùH á≤jô©dG äÉ©eÉédG
…ó«∏≤àdG º∏©àªdÉa ,º∏©àªdG á«dÓ≤à°SG ™«é°ûJ ≈dEG Ωƒ«dG
IhóædG ô°†M ó≤a ,á©ÑàªdG ÉæJGAGôLEÉHh ,ÉfôjQÉ≤J ábóHh
¬«≤∏J »a ¢SQóªdG ≈∏Y Iô«Ñc IQƒ°üH óªà©j (»dÉμJ’G)
»a ¬H ø«ªà¡ªdGh »fhôàμd’G º∏©àdG »dhDƒ°ùe øe Oó``Y
¿CGh ,¬ª∏©J øY ∫hDƒ°ùªdG ƒg º∏©ªdG ¿CÉH øeDƒjh ,º«∏©àdG
áHôéàH º¡HÉéYEG º¡©«ªL Ghó``HCG ó``bh ,ºdÉ©dGh á≤£æªdG
Éªe ,º∏©ªdG ô``eGhCGh äÉÑZôd áHÉéà°S’G »a πãªàj √QhO
ÉææÄª£j Éªe ,ó©H øY º∏©àdG »a IóFGôdG øjôëÑdG á©eÉL
äGôéM π``NGO çOÉ``ë`dG º∏©àdG ø«H §``Hô``dG ¬«∏Y Ö©°üj
ƒëf º«∏°ùdG QÉ°ùªdG »ah ,í«ë°üdG è¡ædG ≈∏Y ô«°ùf ÉæfCÉH
π≤à°ùªdG º∏©àªdG Éªæ«H ,¬dƒM øe »LQÉîdG ºdÉ©dGh á°SGQódG
ƒëf »°†ªdGh ,á«ª«∏©àdG á«∏ª©dG IQGOEG »a IójóL áÑ≤M
º¶æjh QÉàîj ƒ¡a ,ádƒ¡°ùH ¬ª∏©J ±GógCG Oóëj ¿CG ™«£à°ùj
Ö«dÉ°SCGh äÉ«æ≤àdG çó``MCG ΩGóîà°SÉH π°†aCG »ªbQ º«∏©J
QÉàîjh ,¬aGógCG ≥«≤ëJ ¬dÓN øe øμªj …òdG iƒàëªdG
á«ª«∏©àdG á«∏ª©dG ±Gô``WCG ™«ªL §Hôd ájô°ü©dG á«HôàdG
≈∏Y óYÉ°ùJh iƒàëªdG Ö°SÉæJ »àdG º∏©àdG äÉ«é«JGôà°SG
øª°†j Éªe ,ÖdÉWh º∏©eh »ªjOÉcCG ó°Tôe IOÉª∏d óFÉb øe
¬ª∏©J ÖbGôjh ó°Uôj π≤à°ùªdG º∏©àªdÉa .±GógC’G ≥«≤ëJ
.πÑ≤à°ùªdG »a á«ª«∏©àdG Iô«°ùªdG áeƒªjO
ìÉéf ióeh ¬ª∏©J Ωƒp ≤n «o d ¬≤«≤ëJ ¬æμªj …òdG RÉéfE’Gh
º∏©àdG õcôe Iôjóe |
.¬aGógCG ≥«≤ëJ »a ¬JÉ«é«JGôà°SG
øjôëÑdG á©eÉL »a »fhôàμdE’G
»a á«YƒædG á∏≤ædG √òg ≥«≤ëJ á°Uôa Éæd äôaGƒJ óbh

:¿hÉ©àdG ¢ù∏ée ¢ù«°SCÉàd ø«KÓãdGh á©°SÉàdG iôcòdG »a

á«é«JGôà°SG IQhô°V äÉjóëà∏d á«YÉªédG á¡LGƒªdG
∫hó`` d ¿hÉ`` ©` `à` `dG ¢``ù` ∏` é` e ¿EG{
∫Gõj’ ìôà≤e ƒgh zOÉëJ’G ádÉM{ ≈dEG
:É``¡`ã`dÉ``Kh ,ô``jƒ``£` à` dGh åëÑ∏d Ók ` HÉ``b
±QÉ°ûe ≈∏Y ƒ``gh á«Hô©dG è«∏îdG
ácôà°ûªdG á«é«∏îdG äÉ``Yhô``°`û`ª`dG
ácQÉÑªdG ¬Jô«°ùe øe ¢ùeÉîdG ó≤©dG
ájôμ°ù©dG ä’ÉéªdG »a Iô«ãc »``gh
»a ábƒÑ°ùe ô``«`Z äÉ``jó``ë`J ¬``LGƒ``«`d
.áaÉc ájOÉ°üàb’Gh á«æeC’Gh
ôãcCG Ωƒ«dG Ö∏£àJ É¡Ñ©°ûJh É¡à«Yƒf
¿hÉ``©` à` dG ¢``ù` ∏` é` e á``Hô``é` J ¿EG
»YÉªédG ô«μØàdG ≈°†e âbh …CG øe
ó©J »ª«∏bE’G ø``eC’G ÜQÉ``é`J ió``MEÉ`c
É``¡`à`¡`LGƒ``ª`d ∑ô``à` °` û` ª` dG ¿hÉ`` ©` `à` `dGh
øe É¡∏«∏ëJ Ö``é`j ’h ájÉ¨∏d á``jô``K
äGQÉÑY .z....É¡JÉ«YGóJ ™e πeÉ©àdGh
ø«©àj πH ,áØWÉ©dG ¬«∏Y Ö∏¨J Qƒ¶æe
Qƒàcó∏d IõØ∏àe áª∏c øª°V äAÉ`` L
»ª∏Y Qƒ¶æe øe áeƒ¶æªdG ∂∏J º««≤J
ΩÉ©dG ø«eC’G ±ôéëdG ìÓa øH ∞jÉf
á«Ø«c hCG ICÉ` °` û` æ` dG å``«`M ø``e AGƒ``°` S
è«∏îdG ∫hód ¿hÉ©àdG ¢ù∏éªd ójóédG
QÉÑàY’G »a Gòk NCG äÉeRC’G ™e πeÉ©àdG
øe øjô°û©dGh ¢ùeÉîdG »a á«Hô©dG
¿CG ∫hC’G ô``eC’G ,á«°SÉ°SCG Qƒ``eCG áKÓK
á©°SÉàdG iôcòdG áÑ°SÉæªH 2020 ƒjÉe
IóëàªdG ºeC’G É¡«a ÉªH äÉª«¶æàdG áaÉc
.¢ù∏éªdG ¢ù«°SCÉàd ø«KÓãdGh
:º∏≤H
á£∏°S É¡d áeƒμM â°ù«d ΩC’G áª¶æªdG
á¨dÉH á«ªgCG âÑ°ùàcG äÉëjô°üJ
ô``eC’G É``eCG ,AÉ``°`†`YC’G É¡dhO ≈∏Y á«bƒa
iô``cP π``ë` J PEG ,É``àk ` «` bƒ``Jh É``fk ƒ``ª`°`†`e
|
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á«©«ÑW áª°S êQó``à` dG ¿CG ƒ¡a »``fÉ``ã`dG
§°Sh ΩÉ``©` dG Gò`` g ¢ù∏éªdG ¢``ù`«`°`SCÉ`J
áHôéJh »ª«∏bE’G øeC’G äÉª«¶æJ Qƒ£àd
äÉeRC’G ΩGóàMÉH AGƒ°S á∏FÉg äÉjóëJ
,∂dP ≈∏Y π«dO ô«N »``HhQhC’G OÉëJ’G
±ƒ°S »àdG ÉfhQƒc á``eRCG hCG á«ª«∏bE’G
≈dEG 1952 ΩÉ``Y Ö∏°üdGh ºëØ∏d á``«`HhQhC’G áYÉªédG øªa
ôeC’G ,ÉgGóe ±hô©e ô«Z IôàØd áaÉc ∫hódG ≈∏Y ÉgQÉKBG óàªJ
,É«fÉ£jôH ÜÉë°ùfG ó©H øgGôdG âbƒdG »a Gƒ°†Y ádhO 27
äÉjóëà∏d á«YÉªédG á¡LGƒªdG øY åjóëdG øe π©éj …òdG
¿EÉa iDhôdG »a äÉaÓàNGh äÉæjÉÑJ OƒLh ádÉM »a ≈àMh
.á«é«JGôà°SG IQhô°V
,Égó°UÉ≤eh É¡aGógCG hCG äÉª«¶æàdG ∂∏J á«æH π£j ºd ∂dP
øe ¿ƒμe ¥Éã«e ÖLƒªH ¿hÉ©àdG ¢ù∏ée Å°ûfCG ó≤d
øe äÉª«¶æàdG √ò``g π«∏ëJ ¿CG »a :ådÉãdG ô``eC’G πãªàjh
¢ùeÉîdG »a â°ùdG ∫hó``dG ÖfÉL øe √QGô`` bEG ºJ IOÉ``e 22
¿C’ Qƒ°ü≤dG ¬jôà©j GkôeCG ¿ƒμ«°S Ö°ùëa »°ù°SDƒe Qƒ¶æe
¿ƒª°†e ™e ≈°TÉªàj ÉªHh ,1981 ΩÉY ƒjÉe øe øjô°û©dGh
Ée Qó≤H á«ªdÉYh á«ª«∏bEG ø«àÄ«H øª°V πª©J äÉª«¶æàdG ∂∏J
âëæe »``à`dG á«Hô©dG á©eÉL ¥Éã«e ø``e á©°SÉàdG IOÉ``ª` dG
.äÉjóëJ øe ¬°VôØJ Ée Qó≤H ÉgQGhOCG õjõ©àd ¢Uôa øe Éª¡H
,á«ª«∏bEG äÉª«¶æJ áeÉbEG ≥M AÉ°†YC’G É¡dhO øe áYƒªée
¢ùμ©j É¡JÉjóëJh ÉfhQƒc áeRCG π«∏ëJh á©HÉàe π©dh
øe øeÉãdG π°üØ∏d É≤k ah â°ù°SCG É¡JGP á©eÉédG ¿CG å«M
¬H iòàëj É kLPƒªf »é«∏îdG »YÉªédG ≥«°ùæàdG ¿Éc ∞«c
äÉª¶æe ¢ù«°SCÉJ ∫hó∏d ìÉ``JCG …ò``dG IóëàªdG º``eC’G ¥Éã«e
»a ájQGRƒdG ¿hOh ájQGRƒdG äÉYÉªàL’G â∏°UGƒJ å«M
º∏°ùdGh øeC’G ≥«≤ëJ π«Ñ°S »a áª¶æªdG ™e πeÉμàJ á«ª«∏bEG
¢ù°SCG ≈∏Y ¥ÉØJ’Gh ≥«°ùæàdG ±ó¡H äÉYÉ£≤dG øe ójó©dG
.ø««dhódG
AGQRh QGô``bEG É``gRô``HCG ¿É``ch á``eRC’G ∂∏J á¡LGƒªd IóMƒe
ójó©dG QGOCG ób ¬fCG óéf IóàªªdG ¢ù∏éªdG Iô«°ùe ∫ÓNh
âjƒμdG á``dhO ìôà≤e ¢ù∏éªdG ∫hó``H áYÉæ°üdGh IQÉéàdG
øe á«YGh áHÉéà°SG ó©j ¬JGP ¢ù«°SCÉàdG ¿CG PEG ,äÉeRC’G øe
áHÉéà°SG á∏eÉμàe »é«∏N »``FGò``Z ø`` eCG áμÑ°T AÉ``°`û`fEÉ`H
øμJ ºd á«æeCG äÉeRCG ójó¡J á¡LGƒªd ∑GòfBG á«é«∏îdG ÖîædG
¬«a â``dÉ``W …ò``dG â``bƒ``dG »``a ∂``dPh ,á```eRC’G ∂∏J äÉ«YGóàd
øe ΩÉY ó©H ¢ù°SCÉJ ó≤a ,áægGôdG É¡à∏«ãe øe IQƒ£N πbCG
øeC’G ÜQÉéJ ¥ôYCG »HhQhC’G OÉëJ’G áeƒ¶æe ó≤ædG ΩÉ¡°S
»fÉªãd ÉgÉMQ äQGO »àdG á«fGôjE’G - á«bGô©dG ÜôëdG ´’ófG
CGóÑe â©°Vh »àdGh ÉfhQƒc áeRCG ™e É¡∏eÉ©J »a »ª«∏bE’G
É¡JGQÉ©°T ôjó°üJ âaó¡à°SG »àdG á«fGôjE’G IQƒãdGh ,äGƒæ°S
.»≤«≤M QÉÑàNG ∂ëe ≈∏Y OÉëJ’G ∂dP ôgƒL ƒgh øeÉ°†àdG
.»Hô©dG è«∏îdG ∫hód
á``æ`gGô``dG äÉ``jó``ë` à` dG ¿EÉ` `a ≥``Ñ`°`S É``ª`H º«∏°ùàdG ™`` eh
ø``eC’G äÉª«¶æJ ø``e √ô``«`¨`c - ¢ù∏éªdG ¬`` LGh ó``≤`d
πª©dG QGôªà°SG á«ªàM ¢ù∏éªdG ∫hO ≈∏Y »∏ªJ á«∏Ñ≤à°ùªdGh
¿ƒ°üj ÉªH É¡©e πeÉ©J ¬fCG ó«H AGƒfCGh ∞°UGƒY - »ª«∏bE’G
:≈dhC’G ,∂dòd áKÓK äÉ«dBG ∑Éæg ¿CG …Qƒ°üJ »ah »YÉªédG
ádhód »bGô©dG hõ¨dÉH Ak GóàHG ,¬dhód á«é«JGôà°S’G ídÉ°üªdG
πª°û«d ÇQGƒ£dG ä’ÉM IQGOE’ ¿hÉ©àdG ¢ù∏ée õcôe ôjƒ£J
ΩÉY ¥Gô©∏d »μjôeC’G hõ¨dÉH GkQhô``eh 1990 ΩÉY âjƒμdG
¿CÉ°ûH á©bƒàe á«ª«∏bEG äÉeRCG É¡«a ÉªH É¡YGƒfCG áaÉμH äÉeRC’G
,Ω2011 ΩÉY øjôëÑdG »a çGó``MC’G áeRCÉH AÉ¡àfGh 2003
è«∏îdG á≤£æe »a ájƒ«ëdG äGôªªdG »a áMÓªdG äGójó¡J
’k Éée ´ój ’ ÉªHh É¡dÓN ¢ù∏éªdG âÑKCG »àdG äÉeRC’G ∂∏J
çQGƒ``μ`dGh äÉ`` eRC’G Ωƒ¡Øe ™«°SƒJ ô``NBG ≈æ©ªH ,»Hô©dG
¿EG πH ,CGõéàj ’ πc »Hô©dG è«∏îdG ∫hO øeCG ¿CG ∂°T ≈fOC’
:á«fÉãdGh ,õcôªdG ∂``dP πª©d ôjƒ£J øe ∂``dP ¬Ñ∏£àj ÉªH
á«ª«∏bEG äÉª«¶æJ QÉ«¡fG πX »a ¬JGP óM »a ¢ù∏éªdG AÉ≤H
≈∏Y ¢ù∏éªdG ∫hód »é«JGôà°SG Ωƒ¡Øe QGó°UEG »a ô«μØàdG
OÉëJG) iô``NCG ∫ÉªYCG ó«ªéJh ,(»Hô©dG ¿hÉ©àdG ¢ù∏ée)
ƒgh äGƒæ°S ô°ûY πc ƒJÉædG ∞∏M √Qó°üj …òdG ∂dP QGôZ
∫hO IOÉ``b áYÉæb ≈∏Y É``¨k ` eGO Ók `«`dO ó©j (»``Hô``©`dG Üô¨ªdG
∫hódG ¬LGƒJ »àdG á«æeC’G äGójó¡à∏d á∏eÉ°T á©LGôe áHÉãªH
¢ùμ©j óMƒe »é«∏N ¿É«c OƒLh á«ªàëH áî°SGôdG è«∏îdG
Å°ûæªdG ¥Éã«ªdG ™e πeÉμàjh É¡à¡LGƒe äÉ«dBGh AÉ°†YC’G
äÉMƒªW ¢ùμ©J á∏¶e ¿ƒμ«dh á«MÉf øe á«é«∏îdG ájƒ¡dG
¢ù∏éªdG ∫hO Qó°üJ ¿CG øμªjh ,¬©e ¢†bÉæàj ’h ∞∏ë∏d
πH GkóeÉL ¿hÉ©àdG ¢ù∏ée øμj ºd .á«fÉK á«MÉf øe ¬Hƒ©°T
πªY RhÉéàj ¿CG :áãdÉãdGh ,äGƒæ°S ¢ùªN πc Ók KÉªe Ékeƒ¡Øe
∂∏J ó°Uôd ∫É≤ªdG Gòg ™°ùàj ’ – â∏N Oƒ≤Y ¿É``HEG Qƒ£J
»ªjOÉcC’G QÉ``WE’G á«æeC’G äÉ°SGQó∏d á«é«∏îdG á«ªjOÉcC’G
áàa’ äGô°TDƒe áKÓK ∑Éæg âfÉc ΩÉY ¬LƒH øμdh -Iô«°ùªdG
»é«JGôà°S’G ∫ÉéªdG »a ájQÉ°ûà°SG ΩÉ¡ªH ¢†¡æJ å«ëH
øe ¢ù∏éªdG ∫ÉªYCG »a á«Ñ©°ûdG ácQÉ°ûªdG õjõ©J :É¡dhCG
á©HÉàdG ´ÉaódG á«∏c QGô``Z ≈∏Y ∂``dPh á«ÑjQóJ ΩÉ¡e ∂dòch
óªMC’G ôHÉL ï«°ûdG ƒª°S πMGôdG ¬d QƒØ¨ªdG ìôà≤e ∫ÓN
¬Lƒªc Qƒ£°ùdG √òg ÖJÉc ∑QÉ°T »àdGh ÉehôH ƒJÉædG ∞∏ëd
áfƒμe ájQÉ°ûà°SG áÄ«g AÉ°ûfEÉH 1996 ΩÉY ìÉÑ°üdG ôHÉédG
øjôªJ øª°V äGƒæ°S ô°ûY ióe ≈∏Y É¡dÉªYCG »a »ªjOÉcCG
øe AÉ°†YCG á°ùªN ™bGƒH ,¢ù∏éªdG ∫hO øe G kƒ°†Y 30 øe
.Ékjƒæ°S ø«Jôe á«∏μdG √ó≤©J …òdG äÉeRC’G IQGOEG
QGôbEG ºJ óbh ,äGƒæ°S çÓK Ióªd º¡àjƒ°†Y ¿ƒμJ ádhO πc
IQhô``°` V ó``©`j ¿hÉ``©` à` dG ¢ù∏ée ô``jƒ``£` Jh AÉ``≤` H ¿EG
É¡JÉ«Fôe ºjó≤J »a áÄ«¡dG ΩÉ¡e πãªàJh 1998 ΩÉY ìôà≤ªdG
Ö°ùëa »é«∏îdG »YÉªédG πª©∏d QÉWEÉc ¢ù«d á«é«JGôà°SG
óbh ≈∏YC’G ¢ù∏éªdG øe É¡«dEG ∫ÉëJ »àdG äÉYƒ°VƒªdG ∫ƒM
ÉkÑ∏£àe ó©j …ò`` dGh »ª«∏bE’G iƒ``≤`dG ¿RGƒ`` J ≥«≤ëàd π``H
á«∏ªY äÉ«°UƒJh áæ«°UQ äÉ°SGQO OGóYEG øe áÄ«¡dG âæμªJ
.»Hô©dG è«∏îdG øeCG ≥«≤ëàd Ék«°SÉ°SCG
:É¡«fÉKh ,≈``∏`YC’G ¢ù∏éªdG äGQGô``b »a ô«Ñc ô``KCG É¡d ¿É``c
∫BG õjõ©dGóÑY øH ¬∏dGóÑY ∂∏ªdG πMGôdG ¬d QƒØ¨ªdG ìôà≤e
õcôªH á«dhódGh á«é«JGôà°S’G äÉ°SGQódG èeÉfôH ôjóe |
zäÉ°SGQO{ ábÉ£dGh á«dhódGh á«é«JGôà°S’G äÉ°SGQó∏d øjôëÑdG
z¿hÉ©àdG{ ádÉM øe ¢ù∏éªdG ∫É≤àfÉH 2011 ΩÉ``Y Oƒ©°S

»HƒjC’G ¬∏dGóÑY

ayoobi99@gmail.com

zÉfhQƒc{ ™e áëLÉædG øjôëÑdG áHôéJ
hCG ±ô``X …CG ™``e πeÉ©àdG »``a ¿Éà«°SÉ°SC’G ¿É``Jõ``«`cô``dG Éªg
¿ÉJõ«côdG ¿ÉJÉg ,É¡ªéM hCG É¡à©«ÑW øμj É``jCG ,áFQÉW á``eRCG
áëLÉædG øjôëÑdG áHôéàd »°ù«FôdG ìÉàØªdG Éà∏μ°T ¿Éà«°SÉ°SC’G
»¶Mh ∫É``f …ò``dG ô``eC’G ,zÉ``fhQƒ``c{ áëFÉL ™``e πeÉ©àdG »``a
,Égôjó≤Jh á«dhódG äÉ°ù°SDƒªdG ∞∏àîe ±Gô``à`YGh ΩÉªàgÉH
áHôéJ »a äóLh »àdG á«ªdÉ©dG áë°üdG áª¶æe É¡°SCGQ ≈∏Yh
íéfCG øe É¡fCG ,á∏eÉ©dG á«ë°üdG á``eRC’G √òg ∫ÓN ,øjôëÑdG
√òg πãe »a É¡æe IOÉØà°S’Gh á°SGQódG ≥ëà°ùJ »àdG ÜQÉéàdG
.áFQÉ£dG äGóéà°ùªdG
áëFÉéd …ó°üàdG »``a É``gOƒ``¡`Lh É¡«©°S »``a øjôëÑdG
≈∏Y ,ó`` `MGh π``ª`Y ≥``jô``a ≈`` dEG π``©`Ø`dÉ``H â``dƒ``ë`J ,zÉ`` fhQƒ`` c{
≈``dhC’G áLQódÉH Oƒ©j Gò``gh ,»``∏`gC’Gh »ª°SôdG ø«jƒà°ùªdG
,øjôëÑdG Ö©°T ¬H RÉàªj …òdG Ωó≤àªdG »YƒdG iƒà°ùe ≈dEG
äGAGôLE’ÉH ΩQÉ°üdGh ≥«bódG ΩGõàd’G ∫ÓN øe ≈∏éJ …òdGh
∫ÓN á°üàîªdG äÉ¡édG É¡JQôb »àdG ájRGôàM’G §HGƒ°†dGh
IOÉ«≤dG âëJ πªY óMGƒdG ≥jôØdG Gòg ,á«ë°üdG á``eRC’G √òg
á«HÉéjE’G èFÉàædG √òg â£YCG »àdGh ,ó¡©dG »dh ƒª°ùd Iõ«ªªdG
»ah ,áØ∏àîªdG ºdÉ©dG ∫hO øe Égô«Z øY øjôëÑdG äõ«e »àdG
.Iô«ÑμdG ájOÉªdGh á«Ñ£dG äÉ«fÉμeE’G äGP ∫hódG É¡àeó≤e
,Iójó©dG ÜQÉéàdG ≈dEG ±É°†J IójóL ìÉéf áHôéJ √òg
AÉæÑdG ≥jôW ≈∏Y øjôëÑdG É¡à∏é°S »àdG ,áØ∏àîe øjOÉ«e »ah
»£©J ∂°T ÓH áHôéJ »gh ,äÉgÉéJ’G IOó©àªdG á«ªæàdGh
πLCG øe É¡«dEG áaÉ°VE’Gh É¡«∏Y AÉæÑdG øμªj áª«bh á«æZ É°ShQO
ÉæÑ©°Th ÉææWh áeóîd äGRÉéfE’Gh ìÉéædG øe ójõªdG ≥«≤ëJ
øe Gkô«ãc ,¬©bƒe »a πc ,É©«ªL Éæe ≥ëà°ùj …ò``dG õjõ©dG
.äÉ«ë°†àdG

»ë°U ΩÉ¶f …CG »a õFÉcôdG √òg ôaGƒJ ¿CG »a øªμJ ,É¡∏gÉéJ
,áFQÉ£dG ±hô¶dG á¡LGƒe »a ìÉéædG ¬©e ≥≤ëàj ¿CG øμªj ’
∑Éæg øμJ ºd Ée ,¢Sô°ûdG zÉfhQƒc{ Ωƒég ™e ∫ÉëdG ƒg Éªc
äÉ«fÉμeE’G øe IOÉØà°S’Gh ∫Ó¨à°SG ≈∏Y IQOÉ``b IDƒØc IQGOEG
á«ë°üdG ≥aGôªdG) ádhódG iód IôaGƒàªdGh IQƒ£àªdG ájOÉªdG
.(á«Ñ£dG Iõ¡LC’Gh
øjôëÑdG áHôéJ »g ôeC’G Gòg »a ¬H iòàëj …òdG ∫ÉãªdG
áëLÉf áHôéJ É¡fCÉH ,IójÉëe á«ªdÉY á¡L øe ôãcCG É¡àØ°Uh »àdG
øe á«fóàe OGóYCG π«é°ùJ ≈dEG OÉæà°S’ÉH AGƒ°S ,¢ù«jÉ≤ªdG πμH
áëLÉædG πª©dG IQGOEÉH hCG ,ÉjÉë°†dG OóY å«M øe hCG ø«HÉ°üªdG
¬≤JÉY ≈∏Y É¡∏ªM »àdG IQGOE’G ∂∏J ,Iô«£îdG áëFÉédG √òg ™e
ƒª°S IOÉ«≤H zÉfhQƒc{ ¢Shô«a áëaÉμªd »æWƒdG øjôëÑdG ≥jôa
Gò¡d …ó°üàdG º°†N »a á«HÉéjEG èFÉàf â≤≤M »àdGh ,ó¡©dG »dh
.∂dP ô«Zh á«YÉªàL’Gh á«ë°üdG ¬JÉ«YGóJh ¢Shô«ØdG
âé¡àfG zÉ``fhQƒ``c{ ó°V ácô©ª∏d É``¡` JQGOEG »``a øjôëÑdG
∫É©aC’G OhOQ øY ó©ÑdG πc ó«©ÑdG ÇOÉ¡dG »ª∏©dG Üƒ∏°SC’G
áªLÉf äÉ``cÉ``HQEG …CG É``¡`JGAGô``LEG ¬LGƒJ º∏a ,áHƒ°ùëªdG ô«Z
ó°V ¢Shô«ØdG É¡æ°T »àdG á©°SGƒdGh áÄLÉØªdG áªé¡dG øY
â∏eÉ©J ∂dP øe ¢ùμ©dG ≈∏Y πH ,ºdÉ©dG Üƒ©°Th ∫hO ∞∏àîe
≈∏Y ¢SÉ°SC’ÉH Ióªà©e IôaGƒàªdG É¡JÉ«fÉμeEG ≥ah ô£îdG ™e
,iô``NCG á¡L ø``eh ,á¡L ø``e ,á`` eRC’G √ò¡d áëLÉædG IQGOE’G
óæà°ùj »àdG á«ë°üdG á«àëàdG ≈æÑdGh á«Ñ£dG äGQó≤dÉH É¡fÉªjEG
âÑKCG …ò``dG ΩÉ¶ædG ƒgh ,øjôëÑdG »a »ë°üdG ΩÉ¶ædG É¡«dEG
.áFQÉ£dG äÉeRC’G á¡LGƒe »a ¬JQGóL
≈∏Y IQOÉ``b IDƒ`Ø`c IQGOEG π``X »``a IQƒ£àªdG äÉ``«`fÉ``μ`eE’G
,πãeC’G ∫Ó¨à°S’G É¡dÓ¨à°SGh äÉ«fÉμeE’G √òg øe IOÉØà°S’G

¢Shô«a É¡ÑÑ°S »àdG áªé¡dG Iƒb øe π∏≤j ¿CG óMC’ øμªj ’
áYô°S ™e á°UÉNh ,ºdÉ©dG Üƒ©°Th ∫hO ™«ªéd zÉ``fhQƒ``c{
á«°VQC’G IôμdG ìÉ«àLG øe É¡dÓN øe øμªJ »àdG ,√QÉ°ûàfG
»a Iôe ∫hCG √Qƒ¡X øe äGOhó©e ô¡°TCG ¿ƒ°†Z »a É¡∏ªcCÉH
áªé¡dG √ò``g ,ø«°üdG »``a »°VÉªdG ΩÉ``©`dG ø``e ôÑª°ùjO ô¡°T
…òdG ô£îdG ºéMh ¢Shô«ØdG Gò``g É¡H ô¡X »àdG á©jô°ùdG
ÉÑjô≤J ∫hódG ™«ªéH áª«°ùL ájô°ûH QGô°VCG ¥ÉëdEG »a ÖÑ°ùJ
,ø«HÉ°üªdG OGóYCG å«M øe hCG ¬ÑÑ°ùH ø«aƒàªdG OóY å«M øe
,¿B’G ≈àM ó©H ¢üëJ ºd »àdG ájOÉ°üàb’G ôFÉ°ùîdG øY ∂«gÉf
∫hO ïjQÉJ »a ábƒÑ°ùe ô«Z ájOÉ°üàbG ôFÉ°ùN ó«cCÉJ πμH »gh
ájô°ûÑdG É¡Jó¡°T »àdG iôÑμdG ÜhôëdG ∫Ó``N ≈àM ,ºdÉ©dG
.åjóëdG É¡îjQÉJ ∫GƒW
øY ≥«MÉ°ùªdGh á«£ZC’G âdGRCG zÉfhQƒc{ ¢Shô«a áëFÉL
,áØ∏àîªdG ºdÉ©dG ∫hO »a á©ÑàªdG á«ë°üdG áª¶fC’G øe ô«ãμdG
√òg …ôà©J »``à`dG ¢``ü`bGƒ``æ`dGh äGô``¨`ã`dG ºéM ø``Y âØ°ûch
á°UÉNh ,É°†jCG IQGOE’Gh IAÉØμdGh OGó©à°S’G å«M øe áª¶fC’G
å«M øe á«°SÉ«≤dG ΩÉ``bQC’G â∏é°S »àdG áeó≤àªdG ∫hódG iód
Éªc ,ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒªdG ø«H äÉHÉ°UE’Gh ÉjÉë°†dG Oó``Y
±hô¶dG ™e πeÉ©àdG ≈∏Y ∫hó``dG IQó``b ¢Shô«ØdG Gòg ∞°ûc
É¡°Vôa »àdG ºéëH ácô©e IQGOEG á«Ø«ch É¡ÄLÉØJ »àdG áFQÉ£dG
.∫hódG ∞∏àîe »a á«ë°üdG áª¶fC’G ≈∏Y zÉfhQƒc{ ¢Shô«a
á«ë°üdG á«àëàdG ≈æÑdG ¿CG »``a ∂°T ≈`` fOCG ∑É``æ`g ¢ù«d
IQƒ£àªdG á«Ñ£dG Iõ¡LC’Gh á«LÓ©dG ≥aGôªdG »a á∏ãªàªdG
ádhO …C’ »ë°üdG ΩÉ¶ædG »a áª¡eh á«°SÉ°SCG õFÉcQ É¡∏c ôÑà©J
ájOÉ°üàb’G IQó≤dG å«M øe âØ∏àNG Éª¡e ,ºdÉ©dG ∫hO øe
hCG É¡dƒM ±ÉØàd’G ΩóY Öéj »àdG á≤«≤ëdG øμdh ,á«dÉªdGh

ÉfhQƒc áëFÉL ≈dEG è«∏îdG áeRCG øe »é«∏îdG ¿hÉ©àdG ¢ù∏ée
∑ôà°ûªdG §«£îàdGh ¿hÉ``©` à` dGh ≥«°ùæàdG ÜÉ``«`Z ß``MÓ``j
¿hDƒ°û∏d ádhódG ôjRh ôjÉ£dG ó«ªM ó«ÑY ÉYO Éªe ,É¡à¡LGƒªd
»dÉªdG ¿hÉ©àdG áæé∏d ´ÉªàLG ¢ûeÉg ≈∏Y »JGQÉe’G á«dÉªdG
2020 πjôHCG 22 »a ó≤Y ,¿hÉ©àdG ¢ù∏ée ∫hóH …OÉ°üàb’Gh
¢ù∏ée ∫hO ø«H ≥«°ùæàdGh åMÉÑàdG IQhô°V ≈dG ,ó©H øY
äGAGôLE’Gh äGQGô≤dG PÉîJ’ á«Hô©dG è«∏îdG ∫hód ¿hÉ©àdG
QÉ°ûàf’ ájOÉ°üàb’Gh á«dÉªdG QÉKB’G AGƒàM’ É¡∏«©ØJh áeRÓdG
çÓãd É©«ªL â°Vô©J É¡fCG á°UÉNh ,¢ù∏éªdG ∫hO ≈∏Y AÉHƒdG
¥ÉØfE’G áeó°Uh ,§ØædG QÉ©°SCG ¢VÉØîfG áeó°U ,äÉeó°U
≈∏Y ¬à°Vôa É``eh ,É``fhQƒ``c ¢Shô«a á¡LGƒe äÉÑ∏£àe ≈∏Y
,Q’hO QÉ«∏e (122) ƒëf â¨∏H á«dÉe Ωõ``M øe äÉeƒμëdG
É¡æeCG ¢``Vô``©`J ø``Y Ó°†a ..É``¡` JGOÉ``°` ü` à` bG ¥Ó`` `ZEG á``eó``°` Uh
ôWÉîªd ¢UÉN πμ°ûH »FGò¨dG É¡æeCGh ΩÉY πμ°ûH …OÉ°üàb’G
øe ójõªdG Ö∏£àJ É``fhQƒ``c ó©H É``e á∏Môe ¿CG Éªc ..Iô«Ñc
AGƒàM’ ¢ù∏éªdG ∫hO ø«H πeÉμàdGh ≥«°ùæàdGh ¿hÉ©àdG
á©LGôe ≈∏Y IhÓY ,á«æWƒdG É¡JGOÉ°üàbG ø«°UôJh ÉgQÉKBG
»a Éª«°S ’h ájOÉ°üàb’G É¡JÉ°SÉ«°Sh ,á«ë°üdG É¡ª¶æd á∏eÉ°T
¿ÉeC’G äÉμÑ°Th ,QÉªãà°S’G äÉjƒdhCGh ,IóaGƒdG ádÉª©dG ∫Éée
≈∏Y ó«cCÉàdG øe óH ’ ΩÉàîdG »ah .ø«æWGƒª∏d …OÉ°üàb’G
ø«°UôJ ≈dG »é«∏îdG ¿hÉ©àdG ¢ù∏ée ∫hO IOÉb »©°S á«ªgCG
»a ∞©°†dG •É≤f RhÉéJh »é«∏îdG √QhO õjõ©Jh ¬àHôéJ
âfÉch ,É¡H AÉ≤JQ’Gh ,Égò«ØæJ äÉ«dBGh ,¬JGõéæe øe º°ùb
»a õjõ©dGóÑY øH ¬∏dGóÑY ∂∏ªdG ¬∏dG ¿PEÉH ¬d QƒØ¨ªdG IƒYO
¢ù∏éªdG πjƒëàd 2011 ôÑª°ùjO 19 ïjQÉàH ¢ù∏éªdG áªb
∫hO √ó¡°ûJ ¿G øμªj RÉéfEG º¶YCG OÉëJ’G ≈dG ¿hÉ©àdG øe
»é«∏îdG OÉëJ’G øY ºéæj PEG ..≥≤ëàdG ¬d Öàc ƒd ¢ù∏éªdG
ájOÉ°üàbG á°SÉ«°S ≈∏Y óæà°ùe ø«àe »é«∏N OÉ°üàbG AÉæH
¬FÉ°†YC’ ájOÉ°üàb’Gh á«dÉªdG äÉfÉμe’G ó«°ûëJh ,IóMƒe
äÉeƒ≤e ô«aƒJh ,áMÉàªdG OQGƒª∏d πãeC’G ∫Ó¨à°S’G ≥«≤ëJh
õaGƒëdGh ÉjGõªdG ó«MƒJh ¥ƒ°ùdG IôFGO ™«°SƒàH QÉªãà°S’G
äÉ`` eRC’Gh äÓμ°ûª∏d Ió``Mƒ``ª`dG á``¡`LGƒ``ª`dGh ,¬``H á°UÉîdG
,ádÉ£ÑdG ºbÉØJh ,á«ÑæL’G ádÉª©dG ºî°†J á∏μ°ûªc ájOÉ°üàb’G
OÉªàY’Gh ,»FGò¨dG ø``eC’G ÜÉ«Zh ,»LQÉîdG ±É°ûμf’Gh
…ODƒ` j ÉªY Ó°†a ..É``gô``«`Zh ,»£ØædG ™``jô``dG ≈∏Y •ôØªdG
øe …ôμ°ù©dGh »``æ`eC’G ÖfÉédG »a »é«∏îdG OÉ``ë`J’G ¬«dG
á«æeC’G äÉ«dhDƒ°ùªdG ™jRƒJh ¢ü°üîàdG ôÑY á©æeh Iƒ``b
ájƒÑ©àdG ¢üFÉ°üî∏d É``≤` ah ¬``FÉ``°` †` YCG ø``«`H á``jô``μ`°`ù`©`dGh
¢ü«∏≤Jh IAÉØμdG IOÉjR »a º¡°ùj ÉªHh ,É¡æe πμd á«à°ùLƒ∏dGh
á∏Môe »ah .á«dÉªdG OQGƒªdG ≈∏Y §¨°†dG ∞«ØîJh ∞«dÉμàdG
ƒg »é«∏îdG OÉ``ë`J’G º∏M ≈≤Ñ«°S É``fhQƒ``c áëFÉL ó©H Ée
≥«≤ëJh áëFÉédG äÉ«YGóJ RhÉéàd ihó``L ô``ã`cC’G QÉ«îdG
∫hód »©ªàéªdGh »``æ`eC’Gh …ôμ°ù©dGh …OÉ°üàb’G ø``eC’G
.»é«∏îdG ¿hÉ©àdG ¢ù∏ée Üƒ©°Th
…OÉ°üàbG ô«ÑNh »ªjOÉcCG |

ƒjÉe ô¡°T øe øjô°û©dGh ¢ùeÉîdG »a
á«é«JGôà°S’G ,1983 ΩÉ``Y Iô``ë`dG IQÉéàdG
≈dh’G è«∏îdG ÜôM AGƒLCG πX »ah Ω1981
,1985 ΩÉ``Y á«YÉæ°üdG á«ªæà∏d Ió``Mƒ``ª` dG
øe ¬∏ãªJ âfÉc É``eh ,¿Gô`` jGh ¥Gô``©`dG ø«H
.É¡d ádó©ªdG á¨«°üdG ô``bCG 1998 ΩÉ``Y »``ah
,¬ÄWGƒ°Th »Hô©dG è«∏îdG ∫hód ô«£N ójó¡J
á«é«JGôà°S’Gh ájOÉ°üàb’G á«bÉØJ’G ∂dòch
äGQÉ`` `eE’G á`` dhO á``ª`°`UÉ``Y »``Ñ` Xƒ``HCG »``a º``J
¿Ó`` `YEGh ,1996 ΩÉ`` Y Ió``Mƒ``ª` dG á``«` YGQõ``dG
áμ∏ªªdG) IOÉb ¥ÉØJG ¿ÓYEG IóëàªdG á«Hô©dG
∫hC’G »a ¢ù∏éªdG ∫hó``d »côªédG OÉ``ë`J’G
áμ∏ªeh âjƒμdG á``dhOh ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG
á``jQÉ``é`à`dG á``°` SÉ``«` °` ù` dGh ,2003 ô``jÉ``æ` j ø``e
ádhOh IóëàªdG á«Hô©dG äGQÉeE’Gh øjôëÑdG
,2005 ΩÉY ¿hÉ©àdG ¢ù∏ée ∫hó``d IóMƒªdG
¢ù∏ée AÉ``°`û`fEG ≈∏Y (¿É``ª`Y áæ£∏°Sh ô£b
ácôà°ûªdG á«é«∏îdG ¥ƒ°ùdG á≤«Kh QGô`` bEGh
º¡©ªéj Éªd á«Hô©dG è«∏îdG ∫hód ¿hÉ©àdG
ΩÉY »é«∏îdG …ó≤ædG ¢ù∏éªdGh ,2008 ΩÉY
á«é«JGôà°SG ¢ù∏éªdG IOÉ``b ø``°`TOh ,2009
áª¶fCGh ,ácôà°ûe äÉª°Sh á≤«Kh §HGhQ øe
∫hód ióªdG Ió«©H IQƒ£ªdG á∏eÉ`°ûdG á«ªæàdG
∑ôà°ûªdG ºgô«°üªH º¡æe Ék fÉªjEGh ,á¡HÉ°ûàe
èeÉfôHh ,(2025 - 2010) ¿hÉ©àdG ¢ù∏ée
Iƒ`` NC’G §```HGhQ ø``e º¡Hƒ©°T ™ªéj É``eh
:º∏≤H
»a á«ªæàdG ™jQÉ°ûe πjƒªàd »é«∏îdG á«ªæàdG
»aGô¨L ¢ùfÉéJ øe ºgõ«ªj Éeh ,≈Hô≤dGh
á«Hô©dG è«∏îdG ∫hó``d ¿hÉ©àdG ¢ù∏ée ∫hO | ¿hó©°ùdG OƒªM ó©°SCG .O ∑ôà°ûªdG ô«°üªdÉH ¿É`` ª` `jEGh ,»``î` jQÉ``Jh
øe ójó©dG ó«MƒJ ≈dG áaÉ°VE’ÉH .2011 ΩÉY
É≤ah ,¢ù∏éªdG ±óg óbh .¬LƒàdG Ió``Mhh
ä’ÉéªdG »a äGAGô`LE’Gh áª¶fC’Gh ø«fGƒ≤dG
¬eÉ¶f ø``e á``©`HGô``dG IOÉ``ª` dG ¬«∏Y â°üf Éªd
Ék fƒfÉb ø«©HQCG ƒëf ≈∏YC’G ¢ù∏éªdG ôq ` bCG å«M ,ájOÉ°üàb’G
∫hódG ø«H §HGôàdGh πeÉμàdGh ≥«°ùæàdG ≥«≤ëJ{ ≈dEG »°SÉ°S’G
∞bGƒªdG ≥«°ùæJh ,…OÉ°Tôà°SG É¡ª¶©eh Ωõ∏e É¡°†©H ,Gk óMƒe
≥«ª©Jh ,É¡JóMh ≈``dG ’ƒ°Uh øjOÉ«ªdG ™«ªL »a AÉ°†YC’G
QGƒëdGh »YÉªédG ¢VhÉØàdGh ,á«dhódG ájOÉ°üàb’G áMÉ°ùdG ≈∏Y
ø«H áªFÉ≤dG ¿hÉ``©`à`dG ¬`` LhCGh äÓ``°`ü`dGh §``HGhô``dG ≥«KƒJh
OÉëJ’Éc ájOÉ°üàb’G äÉYƒªéªdGh ∫hó``dG ™``e …OÉ°üàb’G
∞∏àîe »a á∏KÉªàe áª¶fCG ™°Vhh ä’ÉéªdG ∞∏àîe »a É¡Hƒ©°T
¿hDƒ°ûdGh á«dÉªdGh ájOÉ°üàb’G ¿hDƒ°ûdG ∂dP »a ÉªH øjOÉ«ªdG
Éªc .Égô«Zh ø«°üdGh ¿ÉHÉ«dGh IóëàªdG äÉj’ƒdGh »HhQhC’G
á«ª«∏©àdG ¿hDƒ` °` û` dGh äÓ``°` UGƒ``ª` dGh ∑QÉ``ª` é` dGh á``jQÉ``é`à`dG
á«YÉªàL’Gh ájOÉ°üàb’G äGQGô≤dG øe ójó©dG ¢ù∏éªdG òîJG
á«eÓY’G ¿hDƒ°ûdGh á«ë°üdGh á«YÉªàL’G ¿hDƒ°ûdGh á«aÉ≤ãdGh
áæWGƒªdG ≥«≤ëJ √ÉéJG »a Ö°üJ »àdG á«Ä«ÑdGh á«fÉμ°ùdGh
Ωó≤àdG á∏éY ™aOh ,ájQGO’Gh á«©jô°ûàdG ¿hDƒ°ûdGh á«MÉ«°ùdGh
.á∏eÉμdG ájOÉ°üàb’G
´QO Iƒb ¢ù∏éªdG ¢ù°SCG …ôμ°ù©dGh »æeC’G ∫ÉéªdG »ah
á`YGQõdGh øjó©àdGh á`YÉæ°üdG ä’Éée »a »æ≤àdGh »ª∏©dG
∫hód á∏eÉ°ûdG á«æeC’G á«é«JGôà°S’G ôbCGh ,1982 ΩÉY IôjõédG
á«ª∏Y çƒëH õcGôe AÉ°ûfEGh á«fGƒ«ëdGh á``«FÉªdG äGhôãdGh
≈∏YC’G ¢ù∏éªdG É¡«∏Y ¥OÉ°Uh ,1987 ôjGôÑa 15 »a ¢ù∏éªdG
ÉªH ¢UÉîdG ´É£≤dG ¿hÉ©J ™«é`` °ûJh ácôà``°ûe ™jQÉ``°ûe áeÉbEGh
Égôjƒ£Jh É¡ãjóëJ ºJ ºK ,¢VÉjôdG »a áæeÉãdG ¬``JQhO »a
¢ù∏éªdG ≈©°S ±ó¡dG Gòg ≥«≤ëàdh .zÉ¡Hƒ©°T ≈∏Y ô«îdÉH Oƒ©j
∑ôà°ûªdG »é«∏îdG ´ÉaódG á«bÉØJG ôbCGh .2015h 2008 »eÉY
äÉeƒ≤ªdG áeõM ∞«XƒJ ≈dG ø«KÓãdGh ™°ùàdG ¬JGƒæ°S ∫ÓN
∫hO{ á«bÉØJG ¢ù∏éªdG IOÉb ™bh 2004 ΩÉY »ah ,2000 ΩÉY
á©ªàée ¬dhO É¡H ™àªàJ »àdG ájOÉ°üàb’Gh á«é«JGôà°Sƒ«édG
´QódG Iƒb õjõ©àH ΩÉb ºK .zÜÉgQE’G áëaÉμªd ¿hÉ©àdG ¢ù∏ée
,ájOÉ°üàb’Gh á«æeC’Gh á«°SÉ«°ùdG äÉjóëàdG ∞∏àîªd …ó°üà∏d
á«é«JGôà°S’G QGôbG ºJ 2009 ΩÉY »ah ,2005 ΩÉY á«dÉà≤dG
»≤JôJ áeGóà°ùe ájƒªæJ á«∏ªY RÉ``é`fE’ ∑ôà°ûªdG ¿hÉ©àdGh
IOÉ«≤dG AÉ°ûfEG ºJ 2013 ΩÉY »ah .¿hÉ©àdG ¢ù∏éªd á«YÉaódG
áWQÉîdG ≈∏Y Gõ«ªe É©bƒe É¡Ñ©°ûd §îJh É¡JÉ«fÉμeGh É¡àfÉμªH
ºJ 2016 ôjGôÑa 4 »ah .¢ù∏éªdG ∫hód IóMƒªdG ájôμ°ù©dG
á«é«∏îdG áÄ«ÑdG »a IôKDƒe áfÉμe ¬ëæe …òdG πμ°ûdÉHh ,á«dhódG
áμ∏ªe √ô≤eh ¢ù∏éªdG ∫hód óMƒªdG …ôëÑdG õcôªdG ìÉààaG
Ó°UGƒàe É«eÉæàe πXh ,»ªdÉ©dGh »ª«∏b’Gh »Hô©dG §«ëªdGh
ä’Éée »a äGRÉéf’G øe ójó©dG ≈dG áaÉ°VE’ÉH ..øjôëÑdG
±ô£dG Gòg øe ¬æY ∫É≤j hCG π«b Ée πc øe ºZôdG ≈∏Y ¬FÉ£Y »a
ó©jh .ä’ÉéªdG øe Égô«Zh äÓ°UGƒªdGh áë°üdGh º«∏©àdG
≈∏Yh ,≥≤ëJ Éªe ôÑcCG âfÉc äÉMƒª£dG ¿G øe ºZôdÉHh ,∑GP hCG
»∏©ØdG ΩGõàd’Gh ¿hÉ©à∏d ∞©°V’G ∫ÉéªdG »°SÉ«°ùdG ∫ÉéªdG
¬``aGó``gCGh ¬FOÉÑe ≈∏Y äGRhÉ``é`à`dGh äÉbhôîdG πc øe ºZôdG
Éª«°S ’h ,¢ù∏éªdG ∫hó``d á«YÉªédG ídÉ°üªdGh äGQGô≤dÉH
ºZôdÉHh ,¬FÉ°†YCG ¢†©H øe IOó©àe ä’Éée »a ¬à¡LGh »àdG
¢†©H äÉ°SÉ«°S ΩOÉ°üàJ Ée ÉÑdÉZ PEG ,á«LQÉîdG É¡JÉ°SÉ«°S »a
IOGQE’ Égò«ØæJ ∑hô``à`eh ájOÉ°Tôà°SG ¬``JGQGô``b Ö∏ZG ¿G ø``e
.¢ù∏éªdG AÉ°†YG
øμªJ ¬fEÉa ,Égò«Øæàd IôeBG á£∏°S áeÉ©dG ¬àfÉeCG ∂∏àªJ ’h ¬dhO
ó≤Y øe ºZôdG ≈∏Yh ÉfhQƒc áëFÉL äÉ«YGóJ πX »ah
øe ,…OÉ°üàb’G ∫ÉéªdG »a äGRÉéf’G øe ójó©dG ≥«≤ëJ øe
ÖbGôªdG ¿EÉa …QGRƒdG iƒà°ùªdG ≈∏Y ,ó©H øY äÉYÉªàLG IóY
á≤£æeh ,1981 ΩÉY »a IóMƒªdG ájOÉ°üàb’G á«bÉØJ’G ÉgRôHCG

á«Hô¨dG áØ°†dG º°V á£N ø«eÉ°†ªd áØ°TÉc á«∏«FGô°SEG ∞bGƒe
¢û«édG äÉ``¶` Ø` ë` J{ ¿EG ∫É``≤` a (´É``«` fô``H
πLCG øe IOÉb{ ácôM ¢ù°SDƒeh •É«àM’G
ƒëf òæe â°ù°SCÉJ »àdG ,zπ«FGô°SEG ø``eCG
¥ÉØJ’G ≈∏Y QGô≤dG ÖbGƒY øe »∏«FGô°SE’G
ø«°üëJ{ ø∏©J Éªc É¡aógh ΩGƒYCG á°ùªN
É«°SBGh É``HhQhCG »a QGô°VC’Gh ,¿OQC’G ™e
á«Ñ∏ZCG ™e ,á«WGô≤ªjO ádhóc π«FGô°SEG øeCG
ô``eC’G ájÉ¡f »a »Øàμj ƒgÉ«æàf π©éà°S
,z∫Ó≤à°S’G á≤«Kh º«b á«MhôH ájOƒ¡j
¿ƒ«°üàY ¢``Tƒ``Z ≈``∏`Y ¿ƒ``fÉ``≤` dG ¢``Vô``Ø`H
ôÑéà°S º°†dG á«∏ªY{ :GQò``ë`e Öàc ó≤a
.(ºëd â«H á≤£æe »a á«fÉ£«à°S’G á∏àμdG)
≈dEG √OƒæL IOÉYEG ≈∏Y »∏«FGô°SE’G ¢û«édG
»a ∂dP ¿CÉ°ûH Qô≤d ,¬à«æeCG º°†dG ¿Éc ƒ∏a
,áÑ°ü≤dG ábRCGh ,á«∏«≤∏bh ¢ù∏HÉf ´QGƒ°T
ájôb ≈àM pπîoj ºd ƒ¡a .á≤HÉ°ùdG ¬JÉeƒμM
É``¡`eÉ``jCG ≈`` dEG á``«`fó``ª`dG IQGOE’G ó«©à°Sh
¢ù«FQ ¢VQÉY ¬à¡L øeh .zôªMC’G ¿ÉîdG
âfÉc ÉeóæY ,áØ∏μdG á«dÉ¨dGh zIó``«`é`dG{
zπÑ≤à°ùe ∑É``æ`g{ Üõ``M º«YR á°VQÉ©ªdG
¿Éμ°ùdG äÉ``LÉ``M ∫ƒ``ª`Jh ôjóJ π«FGô°SEG
áØ°†dG »a IOÉ«°ùdG ≥«Ñ£J (ó«Ñd ô«FÉj)
,Ék«FõL ¿Éc ƒd ≈àM ,º°†dG .ø««æ«£°ù∏ØdG
…OÉ`` MCG ¥É``Ø` JG Gò`` g{ ¿C’ ¿OQC’G Qƒ`` Zh
π``«`FGô``°`SEG ¿CG ø««æ«£°ù∏Ø∏d í°Vƒ«°S
.z»°SÉ«°S ¥ÉØJG øe GkAõL ¢ù«dh ÖfÉédG
:º∏≤H
GOƒ¡j ≈∏Y É¡Jô£«°S áeGOEÉH GkQGô``b äòîJG
ΩÉ¶f ÉgÉ¡àæe ÜôM áªjôL º°†dG ¿C’h
Iô``£`«`°`ù`dG Ohó`` `M ô``jô``≤` Jh ,Iô``eÉ``°``ù``dGh
ø«ª«dG ∞bGƒe ¬d ≈©°ùJ »ª°SQ zójÉJQÉHCG{
øªMôdGóÑY ó©°SCG .O
ø««æ«£°ù∏ØdG º∏M AÉ``¡` fEGh ,á«æ«£°ù∏ØdG
óéf ,º°†∏d áªYGódG ±ô£àªdG »∏«FGô°SE’G
.z∫Ó≤à°S’ÉH
ø«jôμ°ù©dGh ø««°SÉ«°ùdG QÉÑc øe GOóY ¿CG
øe â°ù«æμdG ƒ°†Y ∫É``b ¬ÑfÉL ø``eh
™bGh ≈∏Y ÉÑ∏°S ôKDƒà°S »àdG èFÉàædG √òg »aÓJ »a ¿ƒÑZôj
®ÉØëdG ƒgh ô«NC’G óæÑdG{ (»dƒª°T ∂«°ùàjEG) zπª©dG{ ÜõM
á≤«KƒH áμ°ùªàe zá«WGô≤ªjO á``dhO{) »∏NGódG zπ«FGô°SEG{
ádhód á«°SÉ«°ùdGh á«æeC’G ídÉ°üªdGh ΩÓ°ùdG »à«bÉØJG ≈∏Y
äÉbÓYh IQƒ``°`U ≈∏Y ÉÑ∏°S ôKDƒà°S Éª∏ãe (!!z∫Ó``≤`à`°`S’G{
¿OQC’G QƒZ »a √ò¡c Iƒ£N ¿C’ ,É«∏©a Éª°V ™æª«°S π«FGô°SEG
á«dhO iƒb áehÉ≤e πX »a äGòdÉHh É«ªdÉY á«fƒ«¡°üdG ádhódG
ΩƒMÉf) »°SÉ«°ùdG π∏ëªdG ÉeCG .z¿OQC’G ™e ¥ÉØJ’G ¥ôîà°S
.»©°SƒàdG º°†dG §£îªd IRQÉH

≈``dEG á∏àëªdG á«Hô¨dG áØ°†dG »``a ≥WÉæe º°V §£îe
QƒZh zäÉæWƒà°ùªdG{ - äGôª©à°ùªdG É¡æª°†Hh ,zπ«FGô°SEG{
øe (ƒgÉ«æàf ø«eÉ«æH) ™æªJ ób ÖbGƒY ¬d ¿ƒμà°S ,¿OQC’G
áeƒμëdG Ωó≤J ¿CG ∫ÉªàMG »a É©jô°S ∂«μ°ûàdG CGóH óbh .√ò«ØæJ
¥QRCG{h zOƒμ«∏dG{ »HõM øe áØdDƒªdG ,IójóédG á«∏«FGô°SE’G
QƒZh zäÉæWƒà°ùªdG{ - äGôª©à°ùªdG º°V ò«ØæJ ≈∏Y ,z¢†«HCG
.¿OQC’G
øe AGõ``LCG º°V AóÑd ô°†NCG Aƒ°V (ƒgÉ«æàf) ió``d ¿EG
ódÉfhO) »μjôeC’G ¢ù«FôdG IQGOEG ™e ≥«°ùæàdÉH øμd ,áØ°†dG
∂dP ™eh .πÑ≤ªdG ƒ«dƒj øe ∫hC’G øe GQÉÑàYG ∂dPh ,(ÖeGôJ
äQÉ°TCG ¿EGh »¡a .áHQÉ°†àe äAÉL á«μjôeC’G äÉëjô°üàdG ¿EÉa
º°†dG óYƒe á¡éd (ƒgÉ«æàf) ój »a ¿B’G IôμdG ¿CG ≈dEG πªéªdÉH
á«∏«FGô°SEG á«eÓYEG ôjQÉ≤J ¿EÉa ,¬eóY øe º°†dG ò«ØæJ ≈àM hCG
á«∏«FGô°SE’G áeƒμë∏d á°†jô©dG •ƒ£îdG ¿G ≈∏Y äõ``cQ
á«Hô¨dG áØ°†dG »a ≥WÉæe º°V §£îe ≈dEG ¥ô£àJ ºd IójóédG
.zπ«FGô°SEG{ ≈dEG
áØ«ë°üd á«°SÉ«°ùdG á∏°SGôªdG äô``Ñ`à`YG É¡à¡L ø``eh
™°†îJ º°†dG ¿ƒfÉb á¨«°U{ ¿G (hGó``f’ ÉYƒf) z¢``ù`JQBÉ`g{
¿ƒμ«°S ¿Éc GPEG Ée º°ùëd Iƒ≤dG ¬ëæªj Ée ,ƒgÉ«æàf ábOÉ°üªd
IôμØdG ∫ÉªgEÉH É°†jCG ¬d íª°ùjh ,ºà«°S ∞«ch ,º°V ∑Éæg
¢†aôJ ød á∏Ñ≤ªdG áeƒμëdG ,á«FóÑªdG á«MÉædG øe øμd .É≤M’
»a AGƒ∏dG (∞°ûjQ ¿ƒæeCG) É``eCG ,zó«cCÉJ πμH á«fÉμeE’G √òg
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حمليات 03

«الوطنية للحقوق» :مركز �شجن
جو قدم  40ا�شت�شارة طبية عن بُعد للنزلء

اأكد اعتزازه باإ�شادة جاللة امللك بدور املجل�س يف خدمة الدين والقيم

«الأعلى الإ�شالمي» ي�شيد بالتوجيهات امللكية بعودة �شالة اجلمعة
التزا ًما من املوؤ�ش�شة الوطنية حلقوق االإن�شان باالإجراءات االحرتازية
والتعليمات ال�شادرة للمحافظة على �شحة اجلميع التي تعد ح ًقا اأ�شا�ش ًيا من
حقوق االإن�شان ،عقدت جلنة ال�شكاوى والر�شد واملتابعة اجتماعها ال�شهري
املعتاد عرب و�شائل التوا�شل املرئي ،برئا�شة االآن�شة ماريا خوري وع�شوية
الدكتور حميد اأحمد ح�شني ورو�شة العرادي وعمار اأحمد البناي.
وكررت اللجنة اإ�شادته باالإجراءات االحرتازية والتدابري الوقائية التي
انتهجتها االإدارة العامة لالإ�شالح والتاأهيل يف وزارة الداخلية خالل الظروف
اال�شتثنائية الراهنة وال �شيما تلك املتعلقة بتقدمي اال�شت�شارات الطبية والعالج
لنزالء مراكز االإ�شالح والتاأهيل با�شتخدام تقنيات التوا�شل واالت�شال املرئي،
وذلك من منطلق حر�س اإدارة تلك املراكز على الت�شدي لفريو�س كورونا،
ً
حفاظا على �شحة و�شالمة النزالء .وقد اأ�شارت رئي�شة اللجنة اإىل اأن مركز
�شجن جو قدم  40ا�شت�شارة طبية مع ا�شت�شاريني من خمتلف م�شت�شفيات
البحرين خالل ع�شرين يو ًما فقط من تفعيل خدمة تلقي العالج واال�شت�شارة
الطبية عن ُبعد.
وناق�شت اللجنة ك�شفها الدوري املت�شمن للحاالت ذات العالقة بتطبيق
اأحكام قانون العقوبات والتدابري البديلة ،واأكدت اللجنة على ا�شتمرار
التوا�شل مع اجلهات املعنية بهدف التن�شيق معها ب�شاأن الطلبات امل�شتوفية
ل�شروط القانون رقم ( )18ل�شنة  2017ب�شاأن العقوبات والتدابري البديلة.
كما واأكدت اللجنة اأنه انطال ًقا من ال�شالحيات املمنوحة للموؤ�ش�شة فيما
يتعلق بحماية وتعزيز حقوق االإن�شان ،اإىل جانب اخت�شا�شها الرقابي ب�شكل
عام واخت�شا�س اللجنة يف ر�شد اأو�شاع حقوق االإن�شان ب�شكل خا�س ال�شيما
يف مراكز االإ�شالح والتاأهيل ،فقد توا�شلت اللجنة مع املعنيني وذلك للتاأكيد
على اأهمية ا�شتمرار احرتام احلق يف التعليم للنزالء يف املراحل الدرا�شية
عرب توفري الكتب الدرا�شية لهم ا�شتعدادًا لتاأدية امتحانات الف�شل الدرا�شي.
وناق�شت اللجنة عددًا من طلبات امل�شاعدة التي وردت لها من بع�س
املحكومني االأجانب الذين �شملهم العفو امللكي ال�شامي ،اإذ طلبوا ت�شهيل
اإجراءات �شفرهم وعودتهم اإىل اأوطانهم يف ظل الظروف الراهنة ،مثمنة اللجنة
اجلهود التي تقوم بها كل من وزارة اخلارجية ووزارة الداخلية بالتن�شيق
مع �شفارات الدول االأجنبية يف البحرين ل�شمان اجراء الالزم وفق االإجراءات
االحرتازية.
ومن ثم ناق�شت اللجنة ما مت ب�شاأن جممل قراراتها وتو�شياتها ال�شابقة
وتدار�شت ما اتخذ فيها من اإجراءات ،وا�شتعر�شت اللجنة عددًا من ال�شكاوى،
وامل�شاعدات القانونية املقدمة وحاالت الر�شد عرب و�شائط االإعالم وو�شائل
التوا�شل االجتماعي خالل الفرتة من اأبريل وحتى مايو  ،2020والتي
بلغت � 5شكاوى تنوعت م�شامينها بني احلق يف ال�شحة واحلق يف ال�شالمة
اجل�شدية واملعنوية ،كما وقدمت  41م�شاعدة قانونية ،ور�شدت �شت حاالت
عرب و�شائط االإعالم وو�شائل التوا�شل االجتماعي ،ف�شالً عن تلقيها 93
ات�شاالً عرب اخلط ال�شاخن املجاين للموؤ�ش�شة خالل الفرتة املذكورة.

«درا�شات» ي�شدر درا�شة ب�شاأن تقنية
«بلوك�شني» يف قطاع اخلدمات املالية اخلليجي
�شدر عن مركز «درا�شات» درا�شة ا�شرتاتيجية بعنوان «تعزيز تبني تقنية �شال�شل
الكتل (بلوك�شني) يف قطاع اخلدمات املالية يف دول جمل�س التعاون اخلليجي :روؤى
م�شتمدة من جتربة البحرين» للدكتورة فاطمة ال�شبيعي ،وتهدف هذه الدرا�شة اإىل حماولة
فهم كيفية تعزيز م�شتوى تبني تقنية �شال�شل الكتل (بلوك�شني) يف قطاع اخلدمات املالية
يف منطقة اخلليج ،وحتديد اأهم العوامل املوؤثرة يف التحول اإىل تطبيقات هذه التقنية
املبتكرة .كما تقدم الدرا�شة روؤى وتو�شيات اإىل كل من �شانعي ال�شيا�شات وموؤ�ش�شات
اخلدمات املالية ،حول كيفية زيادة وت�شريع وترية التحول اإىل تقنية البلوك�شني يف قطاع
اخلدمات املالية يف منطقة اخلليج.

اأ�شاد املجل�س االأعلى لل�شئون االإ�شالمية
بالتوجيهات امللكية ال�شامية من لدن ح�شرة
�شاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�شى اآل خليفة
عاهل البالد املفدى حفظه اهلل ورعاه بالعودة
التدريجية يف اإقامة العبادات اجلماعية،
واالبتداء يف اإقامة �شالة اجلمعة.
ودعا املجل�س يف جل�شته االعتيادية التي
انعقدت يوم اأم�س عن بُعد عرب االت�شال املرئي
برئا�شة ال�شيخ عبدالرحمن بن حممد بن را�شد
اآل خليفة رئي�س املجل�س االأعلى لل�شوؤون
االإ�شالمية ،اجلميع اإىل االلتزام التام بتطبيق
التعليمات واالإجراءات ال�شحية االحرتازية
الالزمة التي حتددها اجلهات املخت�شة
بخ�شو�س اأداء �شالة اجلمعة ملنع انت�شار
املر�س.
كما اأعرب املجل�س عن اعتزازه العميق
باإ�شادة �شاحب اجلاللة امللك لدى ا�شتقباله

الرئي�س ورئي�شي جمل�شي االأوقاف ال�شنية
واجلعفرية بالدور املهم الذي ي�شطلع به
املجل�س يف خدمة الدين االإ�شالمي احلنيف
ون�شر تعاليمه ال�شمحة ،والتوعية بثوابته
القائمة على االعتدال والو�شطية ،ونبذ الغلو
والتع�شب ،والدعوة اإىل التم�شك باالأخالق
ُّ
الفا�شلة .واأكد املجل�س م�شيه يف اأداء ر�شالته
يف خدمة الدين والوطن والنا�س ،وحتقيق
االأهداف التي اأن�شئ من اأجلها.
بعد ذلك ،بحث املجل�س املو�شوعات
املدرجة على جدول اأعماله ،وا�شتهلها
با�شتعرا�س خطاب هيئة البحرين للثقافة
واالآثار ب�شاأن جامع ال�شيخ قا�شم املهزع
باملنامة وما و�شلت اإليه اأعمال التنقيب
واالآثار من قبل مهند�شي الهيئة يف اجلامع
املذكور ،واأكد املجل�س يف هذا ال�شدد حر�شه
الكبري على �شرعة اإعادة بناء هذا اجلامع

اجلمعية الإ�شالمية ت�شيد بقرار اإعاد فتح امل�شاجد ل�شالة اجلمعة ..اآل حممود:

التوجيهــات ال�شاميــة جــاءت لتحقيـق مقـا�شـد ال�شريعـة
اأ�شاد رئي�س جمل�س ادارة اجلمعية
االإ�شالمية ال�شيخ عبداللطيف اآل حممود
بالتوجيه امللكي ال�شامي ال�شادر عن ح�شرة
�شاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�شى اآل خليفة
حفظه اهلل ورعاه ،باإعادة فتح امل�شاجد للم�شلني
الإقامة �شالة اجلمعة يف مرحلته االأولية،
مع الت�شديد على وجوب تطبيق التعليمات
ال�شحية االحرتازية الالزمة ملنع انت�شار
املر�س.
واأ�شاف اأن الظروف اال�شتثنائية التي
مرت بها مملكة البحرين خالل ال�شنوات
املا�شية اأكدت على احلكمة الكبرية التي تتمتع
بها القيادة الر�شيدة ،ممثلة يف ح�شرة �شاحب
اجلاللة امللك حمد بن عي�شى اآل خليفة عاهل
البالد املفدى ،و�شاحب �شمو امللكي االأمري
خليفة بن �شلمان اآل خليفة رئي�س الوزراء،
و�شاحب ال�شمو امللكي االأمري �شلمان بن حمد
اآل خليفة ويل العهد االأمني النائب االأول لرئي�س
جمل�س الوزراء.

عبد�للطيف �آل حممود

واأ�شار اآل حممود «اإىل اأن هذه احلكمة يف
التعامل مع االأزمات وحتويلها الإجنازات كانت
ملحوظة منذ بداية هذه اجلائحة ،فقرار اإغالق
امل�شاجد يف ظل تف�شي جائحة كورونا كان
�شرورة ملحة وذلك حلماية البالد والعباد

من خطر انت�شار الوباء وتف�شيه يف اململكة،
وهذا هو اأ�شا�س ال�شريعة ومقا�شدها من حفظ
للنف�س والدين».
واأ�شاف« :اإن التوجيهات ال�شادرة من
القيادة الر�شيدة واللجنة التن�شيقية اأكدت
اأن �شحة االإن�شان هي اأوىل اولوياتها ،ومن
هذا املنطلق انبثق قرار اإغالق امل�شاجد موؤقتا
حلني ال�شيطرة على تف�شي الفريو�س اخلطري،
فال�شرر االأكرب هو �شرر انتقال الفريو�س بني
امل�شلني».
وقال اآل حممود« :واليوم ا�شتب�شرنا خريا
بالتوجيه امللكي ال�شامي من ح�شرة �شاحب
اجلاللة باإعادة فتح امل�شاجد الإقامة �شالة
اجلمعة وفق �شوابط واجراءات احرتازية
�شارمة ،للحفاظ على النف�س والدين يف ذات
الوقت فيجب على امل�شلني االلتزام بالوعي
الكايف واتباع االإر�شادات واللوائح الطبية
والتنظيمية ،لتعود باإذن اهلل احلياة طبيعية
ك�شابق عهدها وذلك بوعي املجتمع البحريني».

املجل�س الأعلى للبيئة يفتح باب الت�شجيل لتوريد «ال�شفرة» البال�شتيكية
اأعلن املجل�س االأعلى للبيئة فتح باب الت�شجيل لتوريد منتجات (ال�شفرة)
البال�شتيكية اإىل ال�شوق املحلي ،بدءًا من اول يونيو.
واأ�شار املجل�س االأعلى للبيئة اإىل اأن القرار الوزاري رقم  11ل�شنة 2019
املتعلق باإ�شدار الالئحة الفنية للمنتجات البال�شتيكية �شيتم تطبيقه على
ال�شفرة البال�شتيكية بدءًا من  25يوليو .2020
واأو�شح املجل�س االأعلى للبيئة اأنه �شيتم تلقي طلبات الت�شجيل لتوريد هذا

املنتج من خالل ق�شم الرتاخي�س البيئية الكرتونيا ،بوا�شطة التوا�شل من خالل
الربيد االلكرتوين.plasticlicensing@sce.gov.bh :
ولقت املجل�س االأعلى للبيئة اإىل اأنه ميكن لل�شركات امل�شنعة حمليا
وامل�شتوردة للمنتجات البال�شتيكية امل�شمولة بالقرار مع دخوله حيز التنفيذ
يف  25يوليو  2020تقدمي طلبات جتديد الرتخي�س قبل  30يوما من انتهاء
الرتخي�س وذلك وفقا للقرار الوزاري.

� 5شنوات وغرامة األفي دينار ملدانني اأجربوا فتاة اآ�شيوية على ممار�شة «الدعارة»
�شرح عبداهلل البنكي وكيل النيابة باأن املحكمة
الكربى اجلنائية االأوىل قد اأ�شدرت حكمها اأم�س املوافق
 2020/05/31يف ق�شية اجتار بفتاة اآ�شيوية وحجز
حريتها بغري وجه قانوين ،اأن ق�شت باإدانة املتهمني
ومعاقبتهم بال�شجن ملدة خم�س �شنوات ،وتغرميهم مبلغ
املخ�ش�س للدعارة وم�شادرة
األفي دينار ،واإغالق املبنى
ّ
ما به من م�شبوطات واإلزامهم بدفع م�شاريف اإعادة
املجني عليها اإىل بالدها ،واإبعادهم عن البالد عقب تنفيذ
احلكم ال�شادر بحقهم.

التاريخي مع مراعاة اأبعاده التاريخية
ومالحمه االأ�شيلة ،ومبا ين�شجم مع حميطه
املبا�شر ،لي�شتعيد دوره الوظيفي كجامع
ملنطقة ال�شوق القدمي.
ثم اطلع املجل�س على عدة طلبات ملعرفة
الراأي ال�شرعي ب�شاأن عدد من املو�شوعات،
وقرر املجل�س اإحالتها على جلنة اإبداء الراأي
ال�شرعي لدرا�شتها ورفع تو�شياتها ب�شاأنها
اإىل املجل�س.
كما تابع املجل�س عددًا من م�شروعات
اإعمار اجلوامع يف م�شروع �شرق احلد
االإ�شكاين التي تبناها عدد من املح�شنني ،مثم ًنا
الدور احليوي الكبري الذي يقوم به املح�شنون
يف خدمة املجتمع� ،شائالً اهلل تعاىل اأن يجزيهم
خري اجلزاء.
وختم املجل�س جل�شته ببحث ما ي�شتجد
من اأعمال واتخذ ب�شاأنها القرارات الالزمة.

وتعود تفا�شيل الواقعة يف تلقي االإدارة االأمنية
ً
بالغا من ال�شفارة التايلندية عن تعر�س اإحدى الفتيات
من رعاياها حلجز حريتها باإحدى املباين واإجبارها على
ممار�شة الدعارة اإبان وجودها يف مملكة البحرين ،اإذ
بادرت اإدارة مكافحة االجتار بالب�شر اإىل اإجراء التحريات
تو�شلت اإىل مكان وجود ال�شحية ،والتي ح�شرت
التي
ّ
اإىل مملكة البحرين بعد اإيهامها بوجود فر�شة عمل براتب
جمزٍ ،اإذ مت ا�شتقبالها من قبل املتهمني واأخذها اإىل اأحد
املباين ال�شكنية وحجز حريتها واإجبارها على ممار�شة

حت�شلهم على املبالغ
الدعارة من راغبي املتعة مقابل
ّ
املالية ،اإذ متكنت ال�شرطة من القب�س على جميع املتهمني
وتخلي�س املجني عليها.
وقد با�شرت النيابة العامة التحقيق فور ورود البالغ،
اإذ ا�شتمعت اإىل اأقوال املجني عليها واأمرت باإيداعها
دار االإيواء التابع للجنة الوطنية ملكافحة االجتار
باالأ�شخا�س ،كما ا�شتجوبت املتهمني واأمرت بحب�شهم
احتياطيًا على ذمة التحقيق ،واإحالتهم حمبو�شني اإىل
املخت�شة ،اإذ اأ�شدرت حكمها املتقدم.
املحكمة اجلنائية
ّ

ال�شجن � 7شنوات وغرامة األفي دينار ملدانني بالجتار بفتيات
�شرحت وكيل النيابة مروة الن�شوان باأن املحكمة
الكربى اجلنائية االأوىل قد اأ�شدرت حكمها اأم�س املوافق
 2020/05/31يف ق�شية اجتار بفتيات اأجنبيات
وحجز حريتهن بغري وجه قانوين ،اأن ق�شت باإدانة
املتهمني ومعاقبتهم بال�شجن ملدة � 7شنوات وتغرميهم
مبلغ األفي دينار ،وم�شادرة امل�شبوطات واإلزامهم بدفع
م�شاريف اإعادة املجني عليهن اإىل بالدهن ،واإبعاد
املتهمني االأجانب عن البالد عقب تنفيذ احلكم ال�شادر
بحقهم.
وتعود تفا�شيل الواقعة يف تلقي االإدارة االأمنية
ً
بالغا من ال�شفارة الكازخ�شتانية عن تعر�س اإحدى

الفتيات من رعاياها للتعذيب واإجبارها على ممار�شة
الدعارة ،اإذ بادرت اإدارة مكافحة االجتار بالب�شر اإىل
تو�شلت اإىل ال�شحية ،كما مت
اإجراء التحريات التي
ّ
التو�شل اإىل هوية ع�شرين �شحية اأخرى مت ا�شتغاللهن
ّ
تو�شلت
باالإكراه الإجبارهن على ممار�شة الدعارة ،اإذ
ّ
التحريات اإىل اأن اأحد املتهمني بحريني اجلن�شية يرتاأ�س
جماعة اإجرامية تتاألف من اأربع ن�شاء كازاخ�شتانيات
يعملن حتت اإمرته يف ا�شتغالل الفتيات واإجبارهن على
ّ
توىل اأحد املتهمني اأجنبي
ممار�شة الدعارة ،يف حني
اجلن�شية مهمة ا�شتقبال الفتيات فور و�شولهن اإىل
البالد ونقلهن اإىل الزبائن من راغبي املتعة.
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حممد بن عبداهلل :توفري منظومة �صحية متكاملة ذات جودة عالية

مناق�صة ت�صكيل الإدارة التنفيذية ل�صندوق «�صفاء» و�صياغة لوائحه
عقد جمل�س اإدارة �صندوق
ال�صمان ال�صحي (�صفاء) اجتماعه
االعتيادي عن طريق تقنية
االت�صال املرئي عن ُبعد ،برئا�صة
الفريق طبيب ال�صيخ حممد بن
عبداهلل اآل خليفة رئي�س املجل�س
االأعلى لل�صحة ،رئي�س جمل�س
اإدارة �صندوق ال�صمان ال�صحي،
بح�صور وزير املالية واالقت�صاد
الوطني نائب رئي�س املجل�س
ال�صيخ �صلمان بن خليفة اآل خليفة،
ووزيرة ال�صحة فائقة بنت �صعيد
ال�صالح ،وجميل بن حممد علي
حميدان وزير العمل والتنمية
االجتماعية ،ور�صيد حممد املعراج
حمافظ م�صرف البحرين املركزي،
واملحامي فريد غازي رفيــع
وجا�صم ح�صن عبدالعال ،كــما
ح�صر االجتــماع حمـد فيـ�صل
املالكــي وكيل وزارة املاليــة
واالقت�صــاد الوطنــي واإبراهيــم
النواخــذة وعدد مــن م�صــوؤويل
املجل�س.

و�شرح االأمني العام للمجل�س االأعلى لل�شحة اإبراهيم علي
النواخذة قائالً« :يف م�شتهل االجتماع قدم رئي�س املجل�س رئي�س
الفريق الوطني الطبي للت�شدي لفريو�س الكورونا امل�شتجد
ً
عر�شا عن م�شتجدات الو�شع ال�شحي يف اململكة واجلهود
احلثيثة الرامية للت�شدي لهذا الوباء بتوجيهات فريق البحرين.
ثم انتقل املجل�س ملناق�شة م�شتجدات برنامج ال�شمان
ال�شحي الوطني «�شحتي» ،واأكد ال�شيخ حممد بن عبداهلل اآل
خليفة اأن مملكة البحرين توا�شل اجلهود لتطوير النظام
ال�شحي ل�شمان وا�شتدامة توفري التغطية ال�شحية ال�شاملة
خ�شو�شا يف
لل�شكان وذلك فقا الأف�شل املعايري املتبعة عامليًا،
ً
ظل التحديات التي خلقتها التطورات ال�شحية الراهنة على
امل�شتوى الوطني والعاملي.
وقال اإن مملكة البحرين قد اتخذت جمموعة من االإجراءات
الكفيلة بتحقيق التغطية ال�شحية ال�شاملة ومنها �شنّ
الت�شريعات ال�شرورية واأهمها قانون ال�شمان ال�شحي الذي
ي�شتهدف جميع الفئات ال�شكانية ،ويعد ال�شمان ال�شحي نقلة
نوعية ،يهدف لتوفري منظومة �شحية متكاملة ذات جودة عالية،
تت�شم باملرونة واال�شتدامة املالية ،وتقدمي خدمات �شحية عادلة
وتناف�شية �شمن اإطار يحمي حقوق كافة االأطراف امل�شاركة يف
ال�شمان ال�شحي.
وقدم ال�شيخ حممد بن عبداهلل اآل خليفة �شرحً ا مف�شالً عن
اللوائح االإدارية واملالية مل�شروع الت�شيري الذاتي للموؤ�ش�شات
ال�شحية والتي على اأ�شا�شها �شيتم العمل بها من قبل مقدمي
اخلدمات ال�شحية.
ومت اإعداد هذه اللوائح من قبل فريق امل�شروع والقانونني
التابعني للم�شروع والتي اأقرتها جمال�س اإدارة الت�شيري الذاتي
للمراكز ال�شحية وامل�شت�شفيات احلكومية .كما متت املوافقة

ال�صيخ حممد بن عبداهلل اآل خليفة

عليها من قبل املجل�س االأعلى لل�شحة ،مو�شحً ا اأنّ العمل جار
ملراجعتها من قبل وزارة املالية واالقت�شاد الوطني وديوان
اخلدمة املدنية .وتعترب هذه اللوائح من اأهم خمرجات امل�شروع
و�شتكون االأ�شا�س الذي يقوم عليه الت�شيري الذاتي للم�شت�شفيات
والتاأكد من التزامها التام بالقوانني واالإجراءات احلكومية
لتبعيتها الدائمة حتت مظلة احلكومة ح�شب ما ن�س عليه
قانون ال�شمان ال�شحي.
كما اأو�شح النواخذة باأنه ّ
متت مناق�شة ت�شكيل االإدارة
التنفيذية ل�شندوق ال�شمان ال�شحي «�شفاء» والتاأكيد على
اأهمية امل�شي قدمًا يف العمل لتكوين نواة ال�شندوق ليت�شنى له
و�شع النظم و اللوائح اخلا�شة بت�شغيله.
ويف هذا االإطار ،وقف املجل�س على م�شتجدات م�شروع

احل�صيلة اليومية لـ«كورونا»..

قفزة ت�صهدها البحرين يف احلالت املتعافية وامل�صابة والوفيات
حممد بحر:
�شهدت البحرين طفرة غري م�شبوقة يف حربها �شد فريو�س
كورونا «كوفيد ،»19-فقد اأُعلن عن  605حاالت قائمة جديدة
بفريو�س كورونا «كوفيد »19-خالل ال�شاعات الـ 24املا�شية ،ورقم
قيا�شي جديد اآخر للحاالت املتعافية و�شل لـ 857حالة ،اأعلنت وزارة
ال�شحة عن وفاة �شخ�شني م�شابني بفريو�س كورونا خالل يوم واحد،
بوفاة مواطن ووافد.
وتف�شيالً ،فقد ك�شفت الفحو�شات الطبية خالل ال�شاعات الـ24

املا�شية عن وجود  605حاالت جديدة م�شابة بفريو�س «كورونا»،
منها  249حالة لعمالة وافدة ،و 172حالة ملخالطني ،فيما مل ت�شجل
حاالت قادمة من اخلارج؛ ليبلغ اإجمايل عدد احلاالت امل�شابة 4696
بينها  4683حالة م�شتقرة ،و 13حالة حتت العناية ،وقد اأجرت
فح�شا ،وبلغت الفحو�شات الطبية اإجماالً .316807
الوزارة 7234
ً
اأما ب�شاأن احلاالت املتعافية من الفريو�س ،فقد اأعلن عن تعايف
 857حالة اإ�شافية لي�شل العدد االإجمايل للحاالت املتعافية اإىل
 6683حالة حتى االآن مت اإخراجها من مراكز العزل والعالج ،فيما
بلغ اإجمايل الوفيات بفريو�س كورونا يف البحرين  19حالة.

لعدم التزام مرتادي ال�صاطئ بالإجراءات الحرتازية من فريو�س كورونا

اإدامة :اإغالق �صاطئ بالج اجلزائر موؤق ًتا حتى اإ�صعار اآخر
قررت «اإدامة» (الذراع العقاري ل�شركة
ممتلكات) يف اجتماع عقد اأم�س بح�شور ممثلني عن
مديرية اأمن املحافظة اجلنوبية اإغالق �شاطئ بالج
اجلزائر موؤق ًتا حتى اإ�شعار اآخر ،وياأتي قرار االإغالق
على خلفية عدم التزام مرتادي �شاطئ بالج اجلزائر
خالل عطلة عيد الفطر املبارك بالقواعد اخلا�شة
ب�شالمة مرتادي ال�شاطئ ،وبالتعليمات والقرارات
ال�شادرة من اجلهات الر�شمية ،موؤكدة �شرورة
التقيد باالإجراءات االحرتازية والتدابري الوقائية
مثل لب�س الكمامات وااللتزام بالتباعد االجتماعي
والتي تهدف جميعها للحفاظ على �شحة و�شالمة
كافة اأفراد املجتمع.
واأكد اأمني العري�س الرئي�س التنفيذي ل�شركة
اإدامة باأن ال�شركة م�شتمرة يف جهودها لتطبيق
كافة االإجراءات االحرتازية والتدابري الوقائية،
وتوحيد اجلهود الوطنية املخل�شة بقيادة �شاحب
ال�شمو امللكي االأمري �شلمان بن حمد اآل خليفة ويل

اأمني العري�س
العهد نائب القائد االأعلى النائب االأول لرئي�س
جمل�س الوزراء ،للحد من انت�شار فريو�س كورونا
(كوفيد.)19-
وقال العري�س «اإننا نحر�س دائمًا على
التعاون مع املحافظة اجلنوبية ،ونتطلع اإىل اإعادة

فتح �شاطئ بالج اجلزائر قريبًا ،معربًا عن �شكره
وتقديره ل�شمو ال�شيخ خليفة بن علي اآل خليفة
حمافظ املحافظة اجلنوبية و�شعادة العقيد ال�شيخ
عبداهلل بن خالد اآل خليفة مدير عام مديرية �شرطة
املحافظة اجلنوبية».
واأو�شح العري�س باأن �شركة اإدامة قامت
بتوزيع املن�شورات واالإر�شادات التوعوية الالزمة
ب�شاأن فريو�س كورونا (كوفيد ،)19-على جميع
زوار ال�شاطئ ،وذلك بالتن�شيق مع ممثلي وزارة
ً
م�شيفا
الداخلية وامل�شوؤولني باملحافظة اجلنوبية،
اأن ال�شركة �شتقوم بو�شع املزيد من االإجراءات
االحرتازية واالأمنية ال�شارمة بالتن�شيق مع اجلهات
ذات العالقة بهدف حتديد اأعداد الزوار وت�شديد
االأمن على ال�شاطئ لردع االأ�شخا�س غري امللتزمني
باالإجراءات االحرتازية والتعليمات ال�شادرة
من اجلهات الر�شمية ملكافحة فريو�س كورونا
(كوفيد.)19-

ال�شمان ال�شحي مبحاوره املختلفة ومنها :حمور الت�شيري
الذاتي ،حمور �شندوق ال�شمان ال�شحي ،حمور «حكمة» ،حمور
الرعاية ال�شحية االأولية وحمور التاأمني على االأجانب وحمور
جلنة االإعالم ،حيث ا�شتعر�س م�شوؤويل املجل�س االأعلى لل�شحة
امل�شتجدات على املحاور املختلفة ،حيث تناول �شفيع النطعي
م�شتجدات يف العمل يف مكتب اإدارة امل�شروع ،فيما ا�شتعر�شت
و�شن اخلزاعي م�شتجدات العمل يف حمور �شندوق ال�شمان
ونظام ت�شخي�س جمموعة االأمرا�س ذات ال�شلة ،وحمور التاأمني
على االأجانب.
ومن جانبه ا�شتعر�س املقدم ال�شيخ خالد بن حمد اآل خليفة
اآخر م�شتجدات اإن�شاء املركز الوطني للمعلومات ال�شحية واإدارة
املعرفة (حكمة) ،فيما قدم الدكتور اأحمد االأن�شاري اإيجا ًزا عن
م�شتجدات م�شروع الت�شيري الذاتي للم�شت�شفيات احلكومية،
ً
عر�شا عن م�شتجدات حمور جلنة االإعالم
كما قدمت زهرة بدر
والتوعية.
ويُعد �شندوق ال�شمان ال�شحي «�شفاء» امل�شوؤول عن �شراء
اخلدمات ال�شحية من مزودي اخلدمة .ويتمثل دوره يف متويل
املنافع ال�شحية املقدمة لالأ�شخا�س الذين يتوىل تغطيتهم
تاأمينيًا ،و�شمان �شهولة و�شرعة ح�شولهم على اخلدمات
ال�شحية والتعاقد مع مقدمي اخلدمة ال�شحية لتقدمي املنافع
ال�شحية للم�شتفيدين الذين يتوىل ال�شندوق توفري تغطية
تاأمينية لهم ،وجمع وحتليل البيانات واملعلومات واالإح�شاءات
املتعلقة باالأ�شخا�س الذين يتوىل ال�شندوق توفري تغطية
تاأمينية لهم ،واإ�شدار قواعد واإجراءات حت�شيل ا�شرتاكات
ال�شمان ال�شحي امل�شتحقة لل�شندوق بالتن�شيق مع اجلهات
احلكومية املعنية ،ومتلك االأموال املنقولة والعقارية واإدارة
وا�شتثمار اأي من موارد ال�شندوق.

«ال�صحة» :الوفيات الأربع احلديثة تاأخرت
يف الإبالغ عن الأعرا�س فور الإح�صا�س بها
اأكدت وزارة ال�شحة اأن �شرعة االإبالغ عن
وجود اأعرا�س فريو�س كورونا (كوفيد)19-
ي�شهم يف �شرعة الك�شف املبكر يف حال االإ�شابة
بالفريو�س وبالتايل �شرعة عزل احلالة
القائمة وعالجها وتعافيها دون تع ّر�شها
الآثار م�شاعفة ،اإىل جانب اإمكانية تقليل اأعداد
املخالطني و�شرعة عزلهم وعالجهم وتعافيهم
اإن اأثبتت الفحو�شات اإ�شابتهم اأي�شاً ،منوه ًة
باأن الوفيات االأربع االأخرية التي مت ت�شجيلها
خالل االأربع والع�شرين ال�شاعة املا�شية كان
من �شمن االأ�شباب الرئي�شية لتدهور حالتهم
ال�شحية هو تاأخرهم يف االإبالغ فور ظهور
االأعرا�س عليهم ،جمددة الوزارة تعازيها
الأ�شر املتوفني وكافة اأهلهم واأقاربهم لهذا
امل�شاب.
ودعت وزارة ال�شحة كافة اأفراد املجتمع
اإىل �شرورة االت�شال بالرقم  444فور ال�شعور
باأية اأعرا�س للفريو�س ك�شعوبة يف التنف�س
اأو ارتفاع يف درجة احلرارة اأو ال�شعال،
واأهمية اتباع التعليمات التي �شوف تعطى
اإليهم من اأجل حفظ �شحة و�شالمة اجلميع،
موؤكدة اأن الوزارة م�شتمرة يف اإجراءاتها

االحرتازية وتدابريها الوقائية عرب تو�شيع
نطاق واأعداد الفحو�شات اليومية للو�شول
املبكر للحاالت القائمة و�شرعة عزلها لتلقي
العالج والرعاية الالزمة على مدار ال�شاعة من
قبل الفريق املخت�س يف مراكز العزل والعالج
حيث لن تدخر الوزارة اأية جهد يف �شبيل
توفري العالج والرعاية جلميع احلاالت من
املواطنني واملقيمني يف مملكة البحرين.
ونوهت الوزارة ب�شرورة التزام اجلميع
بالقرارات ال�شادرة من اجلهات املعنية بنا ًء
على تو�شيات الفريق الوطني الطبي للت�شدي
لفريو�س كورونا ،واالإجراءات االحرتازية
كارتداء كمامات الوجه والتقيد مبعايري
التباعد االجتماعي ،اإىل جانب �شرورة
اال�شتمرار يف غ�شل اليدين باملاء وال�شابون
جيدا ً ب�شكل دوري ،واحلر�س على ا�شتخدام
معقم اليدين ،وتنظيف االأ�شطح واالأ�شياء التي
يتم ا�شتخدامها ب�شكل متكرر وتعقيمها جيدا ً
ب�شورة دورية ،وتغطية الفم عند ال�شعال
والتخل�س من املناديل امل�شتخدمة بالطريقة
ال�شحيحة ،اإ�شاف ًة اإىل جتنب مل�س اأي �شخ�س
يعاين من احلمى اأو ال�شعال.

اأبوالفتح :متديد فرتة عمل
�صوق ال�صمك يف مرفاأ احلد منعً ا لالكتظاظ

اأ�صدرت قائمة بالأدوية الآمنة اخلالية من ال�صوائب« ..املهن ال�صحية»:

�صحب وتعليق منتجات اأدوية ملر�س ال�صكري حتتوي على «ميتفورمني»
اأعلنت الهيئة الوطنية لتنظيم املهن واخلدمات ال�شحية عن �شحب بع�س
منتجات اأدوية مر�س «ال�شكري» التي حتتوي على مادة (ميتفورمني) ب�شبب
احتوائها على �شوائب م�شرطنة ،فيما ا�شتثنت الهيئة االأدوية االأخرى التي تخلو
من تلك ال�شوائب واالآمنة لال�شتخدام .واأكدت الرئي�س التنفيذي للهيئة الوطنية
لتنظيم املهن واخلدمات ال�شحية الدكتورة مرمي عذبي اجلالهمة اأن الهيئة
اأ�شدرت قائمة باأدوية مر�س ال�شكري امل�شجلة واملوجودة يف مملكة البحرين
والتي حتتوي على مادة امليتفورمني خالية من ال�شوائب امل�شرطنة ()NDMA
اأو املوجودة يف احلدود املقبولة لال�شتهالك ب�شكل يومي والتي �شي�شمح ب�شرفها
وبتداولها ،وياأتي ذلك يف اإطار تقارير التحاليل املختربية التي مت االإعالن عنها
من قبل الهيئة ال�شعودية للغذاء والدواء ( )SFDAيف يوم  29مايو .2020
واأو�شت الهيئة منت�شبي الرعاية ال�شحية باململكة بعدم و�شف اأو �شرف

اأية اأدوية حتتوي على مادة امليتفورمني غري االأدوية املذكورة يف التعميم
املرفق واملن�شور على املوقع االإلكرتوين للهيئة و�شفحة الهيئة على تطبيق
«ان�شتغرام» ،كما قامت الهيئة بتعليق ت�شجيل وا�شترياد باقي االأدوية املحتوية
على مادة امليتفورمني حلني التاأكد من خلوها من ال�شوائب امل�شرطنة اأو وجودها
�شمن الن�شب امل�شموح بها لال�شتخدام ،ويف هذا ال�شدد تن�شح الهيئة املر�شى
الذين ي�شتخدمون اأنواعا ً من دواء (ميتفورمني) مراجعة اأطبائهم للتاأكد من
�شالمة ا�شتخدامه اأو ا�شتبداله.
و�شدّدت الدكتورة اجلالهمة على اأن الهيئة الوطنية لتنظيم املهن واخلدمات
ال�شحية تتابع جميع امل�شتجدات فيما يتعلق ب�شالمة االأدوية يف اململكة
بالتعاون والتن�شيق مع املنظمات والهيئات املخت�شة ل�شمان �شحة املواطنني
واملقيمني يف مملكة البحرين.

«بوليتكنك» :اليوم اآخر موعد لتقدمي طلبات اللتحاق بالكلية
وجه مدير اإدارة القبول والت�شجيل بكلية
البحرين التقنية (بوليتكنك البحرين) اأحمد مال
اهلل ،الطلبة الراغبني يف االلتحاق بالبوليتكنك
للعام االأكادميي القادم 2021-2020م اإىل
امل�شارعة بتقدمي طلبهم عرب املوقع االإلكرتوين
للكلية ،حيث �شيتم غلق باب التقدمي يف متام

ال�شاعة  11:59من م�شاء اليوم االثنني املوافق
االأول من يونيو ،ملف ًتا اإىل اأنه لن يتم قبول اأي
طلب بعد هذا التاريخ.
واأ�شار مال اهلل اإىل اأن اأعداد املتقدمني حتى
حلظة كتابة هذا اخلرب قد جتاوز ثالثة اآالف
متقدم ،وذلك منذ فتح باب تقدمي الطلبات يف 13

اأبريل املا�شي ،داعيًا من لديه اأي ا�شتف�شار من
الطلبة الراغبني يف االلتحاق بالكلية اإىل اال�شتعانة
بخدمة التحدث املبا�شر مع فريق اإدارة القبول
والت�شجيل عرب املوقع االإلكرتوين للبوليتكنك:
( ،)www.polytechnic.bhحيث �شيكون
الفريق على اأمت اال�شتعداد للرد على ا�شتف�شاراتهم.

قال وكيل الزراعة والرثوة البحرية
بوزارة االأ�شغال و�شوؤون البلديات
والتخطيط العمراين الدكتور نبيل حممد
اأبوالفتح ،اإنه يف اإطار دعم التوجهات
الر�شمية ب�شمان توافر املنتجات الغذائية
املختلفة يف هذه الفرتة اال�شتثنائية التي متر
بها مملكة البحرين يف ظل جهود مكافحة
فريو�س كورونا ،تقرر اأن تفتح �شوق ال�شمك
يف مرفاأ احلد يوميًا من ال�شاعة � 8شباحً ا
ولغاية  6م�شاءً ،اعتبارا من اليوم االأحد
«اأم�س».
واأكد اأبوالفتح اأنه انطالقا ً من توجيهات
احلكومة ،واملتابعة امل�شتمرة من وزير
االأ�شغال و�شوؤون البلديات والتخطيط
العمراين املهند�س ع�شام بن عبداهلل خلف،
تعمل وكالة الزراعة والرثوة البحرية على
تقدمي كافة اأوجه الدعم املطلوب للعاملني يف
القطاع ال�شمكي من اأجل رفد ال�شوق املحلي
باملنتجات ال�شمكية التي تلبي احتياجات
امل�شتهلكني ،م�شريًا اإىل اأن هذا القرار ياأتي
�شمن �شل�شلة قرارات �شيتم اإ�شدارها لتنظيم
عملية البيع يف اأ�شواق ال�شمك املوجودة يف
مرافئ ال�شيد مبملكة البحرين.

وذكر اأن قرار متديد ال�شاعات املقررة
لفتح �شوق ال�شمك يف مرفاأ احلد ياأتي
ل�شمان اأن تكون املدة الزمنية اأطول ملرتادي
هذه ال�شوق ،وذلك للحفاظ على �شالمة
اجلميع من خالل تفادي االكتظاظ حر�شا
على �شالمة اجلميع ،الف ًتا اإىل اأن هذا القرار
�شيخدم  21فر�شة لبيع االأ�شماك وهي
اإجمايل عدد الفر�شات املوجودة يف مرفاأ
احلد الذي يعد واحدًا من اأ�شواق االأ�شماك
الرئي�شية يف مملكة البحرين ،والذي
يخدم املحرق و�شواحيها ،عالوة على
ا�شتقطابه العديد من الزبائن من خارج
اململكة قبل االإجراءات االحرتازية املتعلقة
بفريو�س كورونا .و�شدد على �شرورة
تعاون جميع العاملني يف مرفاأ احلد مع
االإجراءات االحرتازية املتبعة ملنع انت�شار
فريو�س كورونا ،موؤكدًا اأن املعنيني يف
الوكالة �شيتابعون مع العاملني يف لل�شوق
تطبيق االإجراءات الالزمة بهذا اخل�شو�س،
م�شيدًا يف هذا ال�شدد بالتعاون الكبري من
اجلهات املعنية يف وزارة الداخلية التي لها
االأثر الكبري يف دعم عملية تنظيم البيع يف
ال�شوق.
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قطر يف دائرة املقاطعة

عودة للأ�سباب ال النتائج واالآثار

مع اخلام�س من يونية لهذا العام (2020م) يكون قد م�شى على
االأزمة اخلليجية ثالثة اأعوام ،فمقاطعة قطر دخلت يومها األف بالتمام
والكمال ،فقبل ثالثة اأعوام وبالتحديد يف اخلام�س من يونية 2017
اتخذت ثالث دول خليجية مع ال�شقيقة الكربى جمهورية م�شر العربية
قرا ًرا �شعبًا وخيا ًرا ال بديل له ،فقد قطعت تلك الدول (ال�شعودية
واالإمارات والبحرين وم�شر) عالقاتها مع دولة قطر الداعم الرئي�س
لالأعمال االإرهابية باملنطقة.
لقد قطعت تلك الدول كل اأ�شكال العالقات وعل كل امل�شتويات مع
النظام القطري بعد اأن بذلت كل ال�شبل الإقناع هذا النظام بعدم التدخل يف
�شوؤون الدول ،ولكن ب�شبب اإ�شرار النظام القطري على دعم تلك التنظيمات
االإرهابية وامللي�شيات العنفية يف الكثري من الدول العربية لزعزعة اأمنها
وا�شتقرارها كان البد لهذه الدول من قطع عالقاتها من هذا النظام.
ولرمبا البحرين كانت الدولة االأكرث ت�شر ًرا لقربها من النظام القطري،
فما من عملية اإرهابية اإال وترى اأ�شابع النظام القطري لها ن�شيب ،ورغم
كل املنا�شدات البحرينية اإال اأن النظام القطري يتمادى وي�شتمر يف التدخل
ب�شوؤون البحرين الداخلية ،ويح�شب تلك (املنا�شدات) �شع ًفا ،وقد �شخر
كل اإمكانياته لزعزعة امن وا�شتقرار البحرين و�شرب الوحدة الوطنية
فيها ،واإ�شعال فتيل ال�شراع الطائفي يف �شاحاتها!!
فمنذ العام  1996والنظام القطري ي�شعى لزعزعة اأمن البحرين
وا�شتقرارها ،وقد ن�شى وتنا�شى اأن البحرين هي ع�شوة مبجل�س التعاون
اخلليجي وجامعة الدول العربية ،وهي اأقرب اجلريان ،ويرتبط ال�شعبني
باأوا�شل الدين والقربي واجلرية وغريها ،وقد ا�شتمر النظام القطري
يف ت�شخري اجهزته االإعالمية ومنها (قناة اجلزيرة) للتدخل يف �شوؤون
البحرين حتت �شعار (حرية الراأي والكلمة).
ِ
يكتف النظام القطري بذلك ولكنه دعم وبكل قوة اجلماعات
ومل
االإرهابية املرتبطة اإيديولوجيًا باحلر�س الثوري االإيراين وبقيادات النظام
االإيراين من اأجل التفجري والتخريب ون�شر الفو�شى بالبحرين ،بل وقدم
االأموال الطائلة �شواء نقدًا اأو ب�شيكات بنكية اأو من خالل دعم البع�س
لالنخراط يف اال�شتحقاق االنتخابي يف انتهاك �شارخ لكل االتفاقيات
واملواثيق ومبادئ القانون الدويل ،متجاو ًزا ملبادئ ح�شن اجلوار ،ودون
اأدنى مراعاة لقيم اأو قانون اأو اأخالق.
النظام القطري الذي يحاول ت�شوير دوره باملنطقة اأكرب مما هو عليه
اأ�شر بالكثري من الدول العربية ،وما الدول االأربع املقاطعة اإال جزء ي�شري
من تلك الدول ،لذا مل يكن اأمام البحرين والدول االأخرى اإال الت�شدي لتلك
االأعمال بعد اأن بذلت الكثري من املحاوالت الإعادة النظام القطري اإىل جادة
احلق.
وبدل اأن يفيق النظام القطري ويعود اإىل عمقه العربي بعد ت�شحيح
م�شاره فقد اأ�شر بكل عناد على موقفه ،بل قام بتوقيع االتفاقيات مع دول
ت�شمر ال�شر لهذه املنطقة ،فقد ا�شتجلب الدعم االإيراين والرتكي لالإ�شرار
بامل�شالح اخلليجية والعربية ،وا�شتمر بدعم اجلماعات االإرهابية املتطرفة
باملنطقة مثل تنظيم حزب اهلل االإرهابي للتدخل يف �شوؤون دول املنطقة.
الف يوم وال يزال النظام القطري م�شر على موقفه من دعم اجلماعات

هــامــ�ش
اأ�سامة مهران

النظام القطري الذي يحاول ت�سوير دوره باملنطقة
اأكرب مما هو عليه اأ�سر بالكثري من الدول العربية
االإرهابية وت�شخري االإعالم للتدخل يف �شوؤون الدول ،وي�شعى لتزييف
احلقيقة من خالل خطابني متناق�شني ،االأول ي�شعى لتاأ�شيل مفهوم
املظلومية ،واأن ال�شعب القطري ي�شكو من ح�شار مزعوم ،دون ذنب اأو
جريرة ،وهذا اخلطاب للداخل!! واخلطاب االآخر للخارج وهو اأن النظام
القطري قد حقق انت�شارات وهمية.
بعد األف عام يجب اأن نعود اإىل اأ�شباب االأزمة ال نتائجها واآثارها،
وهل بذل فيها اجلهد الكايف؟ وهل هناك و�شاطات حللحلة االأزمة؟ وحتى
ال نن�شى اأ�شباب االأزمة فالبد من العودة اإىل:

اأوالً :اخلام�ش من مار�ش 2014
ففي هذا اليوم اأعلنت ال�شعودية واالإمارات والبحرين عن �شحب
�شفرائها من الدوحة لعدم التزام النظام القطري باتفاق مربم معه يف
 23نوفمرب 2013م بالعا�شمة ال�شعودية ،ويف  16نوفمرب 2014م مت
توقيع اتفاق اآخر مع النظام القطري ،وذلك يف الريا�س ،وكانت اأبرز بنود
االتفاق وقف دعم تنظيم االإخوان االإرهابي ،وطرد العنا�شر التابعة له
من غري املواطنني من قطر ،وعدم اإيواء عنا�شر من دول جمل�س التعاون
تعكر �شفو العالقات اخلليجية ،وعدم تقدمي الدعم الأي تنظيم اأو فئة يف
اليمن يخرب العالقات الداخلية اأو مع الدول املحيطة ،بل وتعهدت قطر
بعدم التدخل يف �شئون الدول اخلليجية ،وعدم اإيواء اأو جتني�س اأي من
مواطني دول املجل�س ممن لهم ن�شاط يتعار�س مع اأنظمة دولته اإال يف
حال موافقة دولته.

ثانيًا :اخلام�ش من يونيو 2017
ا�شتنفذت تلك الدول باالإ�شافة اإىل ال�شقيقة م�شر كل الو�شائل الإقناع
النظام القطري بالعودة اإىل طريق احلق اإال اأنه اأ�شر على موقفه ،لذا مل
يكن اأمام تلك الدول ومنهم البحرين الذين ت�شرروا كثريًا من اجلماعات
االإرهابية التي يدعمهم النظام القطري �شوى اتخاذ موقف موحد وهو
مقاطعة ذلك النظام ،فتم االإعالن عن املقاطعة يف يوم اخلام�س من يونية
2017م حتى يتوقف عن دعم اجلماعات االإرهابية.
وبعد اأن ا�شتنفذت الدول االأربع كل الو�شائل الإقناع قطر بالتوقف
عن دعم تلك اجلماعات ،فقد قدمت عرب دولة الكويت واأمريها ال�شيخ
�شباح االأحمد ال�شباح قائمة ت�شم  13مطلبًا الإعادة العالقات ،كلها قد
وافق عليها اأمري قطر �شاب ًقا ووقع عليها! ومع ذلك رف�س النظام القطري
و�شاطة االأمري �شباح االأحمد.
ثالثة اأعوام والنظام القطري يحاول املراوغة ،وعمل حتالفات علنية
مع اإيران وتركيا لالإ�شرار باأمن وا�شتقرار دول املنطقة ،وقد فوت الفر�س
الكثرية لعودة العالقات مع الدول اخلليجية والعربية ،ولكن كما جاء يف
احلديث :اإمنا ياأكل الذئب من الغنم اإال القا�شية!!

«كورونا» لكم و ..اأنتم لـ«كورونا»

ً
عمال بقاعدة «مناعة القطيع» قالت ال�شلطات يف الدول املتقدمة
ل�شعوبها :اذهبوا فاأنتم الطلقاء« ،كورونا» لكم واأنتم لـ«كورونا» ،حبل
على الغارب يف كل �شيء ،ا�شتجابة مبكرة جدًا رغم حتذير «ال�شحة
غري العاملية» ،احتفالية �شابقة الأوانها وزمانها ومكانها بزوال اجلائحة
واأية جائحة ،ان�شيابية مل ي�شبق لها مثيل يف تدفق النا�س اإىل ال�شوارع
واحلوانيت ،اإىل امليادين واملقاهي ومالعب الكرة ،وحتى �شاالت القمار
والفنادق ودور ال�شينما وامل�شرح وحدائق احليوان.
فتحت االأ�شواق واملجمعات التجارية اأبوابها ً
عمال بـ«ما ال يدرك كله
ال يرتك جله» ،وانتظا ًرا ملا ميكن اأن ُت�شفر عنه اإيدلوجيات احل�شر من
بروتوكوالت ،وتربيطات الع�شر من معامل جتارب ،ومراكز بحوث،
وجتمعات علمية مازالت حا�شنة لعوامل بقاء الفريو�س اأكرث من
احت�شانها لثورة احلياة على االأر�س.
مواقع العمل تتخلى فجاأة عن «الروبوت» ،وتزيح اإىل جانبي الطريق
مُعدات «االأون الين» والتخاطب عن بعد ،وترمي بغري را ٍم ذلك االنفالت
غري املنتظم ،وتلك الفو�شى غري اخلالقة ،وهوؤالء الب�شر غري امل�شئولني.
رمبا يكون للحب�س �شبه االنفرادي اأثر يف ت�شعري ثمن احلرية ،ورمبا
اأ�شبح للياأ�س من وعود ترامب ومنظومته الدولية بتجريب عالج اأو لقاح
ناجع هو الذي اأزكى روح املغامرة عند الكثريين ،واأ�شعل نريان «الغرية»
لدى رفقائهم ،حيث اأنه لن يكون يف االإمكان اأ�شواأ مما كان.
هنا ا�شتفاقت «منظمة ال�شحة» املعنية ،وهنا بداأت يف الت�شويح
من جديد لهوؤالء الذين اأطلقوا �شراح االأمم من دون «�شلطان» ،واأزاحوا
ً
عمال بقاعدة :اأن االأعظم مازال يف علم الغيب ،واأن
ال�شتائر عما خفي،
رحمة اخلالق تعلو على زعزعة االإميان بعالج �شريع للوباء.
عادت الب�شرية اإىل املربع «�شف ًرا» وكاأن �شي ًئا مل يكن ،ال مئات االآالف
الذين ماتوا جناة من الفريو�س يف اأوروبا واأمريكا ،وال اآالف املاليني
من الذين اأُزهق اأمنهم ،وروعت خمادعم قد يعودوا جمددًا اإىل خوايل
اأيامهم ،وال الذين التزموا باخل�شوع يف �شبيل �شجدة مناجاة اإىل املوىل
العلي القدير كي يزيح الغمة عن هذه االأمة ،مازالوا على ان�شباطهم،
وعلى تهجدهم الليلي ،وت�شرعهم النهاري ،فاحلالة اأكرث من م�شتع�شية
واالألوان اأغمق من رمادية وامل�شل�شل على طول حلقاته ،ورتابة رواياته،
وتكرار م�شاهده ،مازال معتمدًا لدى هيئات اال�شتماع ،ولدى ال�شلطات
التي حترك اآليات التلفاز واملذياع ،وتلك املحددة لن�شبة امل�شاهدة على اأنها
هي االأعلى بني اجلوائح وامل�شائب والكوارث عرب التاريخ ،اأولئك وهوؤالء
ت�شرفوا وكاأن «ال �شيء يهم».
«اإذهبوا فاأنتم الطلقاء»� ،شعار املرحلة يف اأوروبا واأمريكا ،ومن قبلهما
ً
دوال اآ�شيوية عديدة ،لكن اأحدًا مل يتداول املعلومة على اأنها منزهة من

رمبا يكون للحب�ش �سبه
االنفرادي اأثر يف ت�سعري ثمن احلرية
ال�شالمة املهنية اأو اأنها متعففة عن الوقوع يف �شرك الظلم البني واحلرام
البني ،ت�شرفت كما لو كانت بدائية النطق ب�شالطة ل�شان ،اأو مهي�شة
جلناح م�شلوب االإرادة واالإمكان.
كورونا لكم واأنتم لكورونا� ،شعار ذات املرحلة ،وعنوان اجلائحة
ذاتها ،العدو اأمامكم والبحر ورائكم ،فاأنتم وجهًا لوجه مع الكارثة ول�شنا
وحدنا ً
دوال وحكومات ومراكز قرار ،الكل يف ماأ�شاة الع�شر �شوا�شية ،يف
الهزمية واالنت�شار ،يف االنك�شار واالقتدار ،يف التف�شي واالنح�شار.
مملكة البحرين اعتمدت بروتوكوالت «و�شط» ما بني الغلق التام اأو
االنفتاح «الزوؤام» ،وذلك الذي ميكن اأن يذهب بنا اإىل ما ال ُحتمد عقباه،
راهنت الدولة على وعي النا�س ،والنا�س راهنوا على قدرة الدولة يف
اإدارة �شئون االأزمة ،الدولة و�شعت ثقتها يف �شعبها ،و�شعبها مل ي�شك
حلظة يف اأن الدولة حري�شة كل احلر�س على �شالمته ،وعلى �شحته،
وعلى اأمنه واأمانه.
هنا يظل مربط الفر�س البحريني متاأل ًقا يف ثاين اأعلى ن�شبة فح�س
على م�شتوى املعمورة قيا�شً ا بعدد ال�شكان ،نحو  300األف فح�س الأقل
من مليون ون�شف املليون ن�شمة ،عدد الوفيات مل تتجاوز الـ 15حالة،
�شخ�شا ،والذين يتلقون العالج مل تزد
املتعافون يتجاوزون الـ 5152
ً
اأعدادهم عن  4625حتى اللحظة.
اأما من هم حتت العناية املركزة فلم تزد اأعدادهم على الع�شرة ،مما يدل
على اأن اأنظمة العالج يف اململكة ،وو�شائل العناية بامل�شابني قد انتقلت
بالنا�س اإىل مرحلة اأخرى من الطماأنينة على حيواتهم ،وم�شائرهم ،يف
ظل كورونا واأعتى من كورونا.
رغم ذلك يتم االنفتاح التدرجي ،باحلذر الواجب ،بالكيا�شة املُحكمة،
وبالتمادي املربمج يف توقيتات فتح وغلق االأ�شواق ،ويف ترتيبات
االنك�شاف على االأخر عن بعد ،واالنطالق نحو احلرية غري املطلقة
بح�شابات االأرقام ،ووف ًقا ملقت�شيات عقارب ال�شاعة البيولوجية للمواطن
واملقيم.
ال اأقول ف�شل العامل وجنحنا نحن ،وال اأدعي باأننا �شبقنا الكون يف
م�شعانا ،بينــما تخلف االآخرون مع جائحتهم ،لكنني اأقول :احلمدهلل الذي
هدانــا فاهتــدينا ،وراعــانا فراعـينا ،ووافانا فاأوفينا« ،اإنه على كل
�شيء قدير».

بدر عبدامللك

الراأ�سمالية لي�ست
منرًا من ورق ! 3/3
منذ عام  1998-2020اختفت من امل�سرح العاملي
القوة العظمى اال�سرتاكية و�سمد النظام الراأ�سمايل
امام مناف�سه التاريخي بل وامام �ستى ا�سكال
االزمات املنبثقة مو�سوعيا من طبيعة وبنية وجوهر
ذلك النظام القادر يف جوانبه على ا�ستعادة اأو�ساعه
املختلة وجتديد طاقاته وا�ساليبه .نالحظ �سمات هذا
الع�سر اجلديد الذي انتهى من الثنائية القطبية اىل
التعددية القطبية تقف الواليات املتحدة على قمة تلك
التعددية والت�سكيل بت�سوراتها النيوليربالية ،فيما
اقطاب اخرى تثري فزعها با�ستمرار كما هي القوة
العظمى ال�ساعدة كال�سني والهند واليابان كقوة
اقت�سادية واالحتاد االوروبي ككتلة جديدة ورو�سيا
الفيدرالية الوريث الطبيعي لالمرباطورية املنهارة،
والدب الذي مل تنتزع انيابه الواليات املتحدة بعد
كقوة عظمى م�ستمرة.
هذا امل�سهد اجلديد من العقد االخري من القرن
الع�سرين والعقدين االولني من االلفية الثالثة افرز
عاملا جديدا له �سماته وتناق�ساته وم�ساحله ونفوذه
اجلغرايف وال�سيا�سي املعا�سر .فكان البد من
مالمح ملا بعد «امربيالية القرن الع�سرين» يف النظام
الراأ�سمايل العاملي العتي باأن تنبثق عاملية جديدة كونية
هي «العوملة» وال جنازف ان نقول ان «العوملة هي
اعلى مراحل االمربيالية» من حيث اندماجها وقوتها
وتغلغلها ونفوذها العاملي وقدرتها على تهدمي وتدمري
�سيادة الدول وغزو الف�ساء املفتوح واالخرتاعات
والثورات الناعمة دون ان تتخلى تلك العوملة عن
�سراع االقطاب فيما بينها حمتفظا الرا�سمال والنظام
الرا�سمايل العاملي بحجر اال�سا�س يف ذلك ال�سراع.
قد ت�سهد تلك االقطاب حروبا اعالمية �سرو�س
وتناف�سا حول اال�سواق والنزوع املحموم للت�سلح
واالنفاق ،على ح�ساب البيئة واالن�سان واملجتمع،
وهذا ما ك�سفته – رغم الكتابة عنها مل تتوقف –
كورونا عن حالة اهمال املجتمع االن�ساين يف االلتفات
اىل ظواهر وق�سايا اكرث احلاحا للمجتمعات االن�سانية
كما هي االوبئة واالمرا�س واجلرمية واالرهاب
واال�سلحة النووية واجلرثومية ،وموا�سلة ال�سناعات
اخلطرة وامل�سالح يف تدمري البيئة املحيطة دون اأي
اعتبار للقيمة املت�سامية لالن�سان على كوكبنا .لن
يتوقف �سراع امل�سالح بني القوى العظمى وتوابعها
من حماور ومع�سكرات خفية ومعلنة نلم�سه بكل
و�سوح يف �سراع الواليات املتحدة مع ال�سني
حول التجارة العاملية ،كما ت�سهد الدول وال�سركات
نزاعا حم�سو�سا حول النفط والغاز واهمية ودور
العملة املتداولة وتاأثرياتها على اقت�ساديات العامل.
لقد ك�سفت جائحة الكورونا «احللقات ال�سعيفة» يف
بنية النظام الرا�سمايل العاملي وجوهره الب�سع يف
تلك النزعة االنانية املحمومة والوح�سية ال�ستغالل
املجتمعات واإثراء طغمة �سغرية عامليا على ح�ساب
ماليني املاليني من الب�سر.
ودون احلاجة الحتجاجات من منط «ال�سرتات
ال�سفراء» واال�سرابات التقليدية تاريخيا وغريها
لك�سف عورة اخللل يف النظام الرا�سمايل العاملي
ملواجهة الظواهر الطبيعية واالجتماعية ب�سورة
جماعية ،فقد جاءت الكورونا لت�سع املجتمع االن�ساين
امام نف�سه ولتوؤكد تلك املجتمعات بكافة منظماتها
امل�سنوعة نتيجة احلربني كمنظمة االمم املتحدة،
فاإن احلقيقة برهنت على ان القوى العظمى تبتز
تلك املنظمة وتهددها وت�ستغلها للوقوف معها يف
اأية ق�سية من الق�سايا كما حدث �سابقا مع منظمة
اليون�سكو ويف منظمات االغاثة وخميمات الالجئني
واخريا يف منظمة ال�سحة العاملية .كل ذلك يربهن على
ان االن�سانية تبحر يف مناخ عا�سف متوتر يف ظل
نظام راأ�سمايل عاملي له ا�سماء وا�سكال واندية «كبار»
ومنتديات جميعها تعبريا لذلك اجلربوت العاملي ،الذي
من العبث واحلمق والبالهة ان نعتقد ان وباء كورونا
كفيل بتدمريه كما هي علبة الكارتون املقوى.
�ستمر كارثة الوباء كما مرت غريها ،بل ومتوقع
حدوث اوبئة اخرى ،غري ان كورونا ايقظت الوعي
العاملي باهمية اإعادة النظر ملا بعد الكورونا يف م�ساألة
االجراءات والقوانني واالنظمة املتعلقة بالبيئة وحياة
االن�سان ،مثلما نبهت كورونا رجال االعمال واملال
والتعليم والعمل واملجتمعات املدنية عن اهمية االرتقاء
ب�سكل او�سع بعامل التقنيات والثورة املعلوماتية ،التي
دون �سك �ستكون �سببا جديدا قادما من ا�سباب ارتفاع
ن�سبة البطالة يف العامل نتيجة التعوي�س با�ستخدام
التقنية والذكاء اال�سطناعي والثورة املعرفية كقوة
ناعمة كما توقعها عامل امل�ستقبليات االمريكي جريمي
ريفكن يف كتابه «انتهاء ع�سر الوظيفة» ي�ساطره ذلك
الراأي الفني توفلر وفوكوياما وغريهم .وبدال من انهيار
النظام الرا�سمايل العاملي اجلديد يف املنظور القريب،
�ستنهار يف داخلنا كل اوهام اخلرافة حول مقولة
قدمية حمقاء ملاوت�سي تونغ عن «اإن االمربيالية منر
من ورق» ت�سقطه جمرد ازمات عابرة قابلة للمعاجلة.
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ترحب «االأيام» بر�شائل القراء وم�شاهماتهم ،وتوجه قراءها اإىل ذكر اال�شم كامالً والعنوان م�شفوعني بعنوان الربيد االإلكرتوين اإذا وجد ورقم االت�شال .وحتتفظ «االأيام» لنف�شها بحق التعديل واالخت�شار وفق مقت�شيات الن�شر.

كيف نطبق مبداأ التباعد االجتماعي وً 35
�شخ�شا يف منزل واحد؟
نحن �شبع عوائل ن�شكن جميعنا يف منزل واحد ي�شل عددنا اإىل  35فردًا،
تقدمنا �شاب ًقا اإىل وزارة االإ�شكان للنظر يف اأمر ا�شتعجال طلباتنا االإ�شكانية وقد
اأر�شلنا قرابة  6ر�شائل اإىل جلنة الدرا�شات والبحوث وقامت اللجنة م�شكورة
بزيارة املنزل ومعاينته عن كثب.
وقابلنا وزير االإ�شكان واأطلعناه على الو�شع وبدوره اأكد اأن املو�شوع اإن�شاين
وي�شتحق املتابعة وبنا ًء على ذلك مت ت�شجيل املالحظات من االخوة املعنيني يف
الوزارة.
كذلك تابع مو�شوعنا النائب عبدالنبي �شلمان واأبدى اهتمامًا كبريًا بق�شيتنا
وحتدث مبا�شرة مع وزير االإ�شكان ،وقام برفع خطاب اإىل الوزارة للنظر يف اأمرنا،
ولكن كل تلك امل�شاعي مل تو ِؤت اأكلها بعد يف الوقت الذي ما زلنا نعاين فيه من

�شيق املكان و�شعوبة احلال.
خ�شو�شا يف مثل هذه
فامل�شكن ما عاد ي�شعنا ورمبا يكون هناك خطر علينا
ً
الظروف التي تو�شي فيه اجلهات الر�شمية بالتباعد االجتماعي.
اجلدير بالذكر اأن الوزارة قامت موؤخ ًرا بتوزيع ق�شائم الرملي يف عايل ونحن
من �شكنتها ،وما زلنا ناأمل اأن نح�شل على وحدة �شكنية نظ ًرا ملا نعانيه من
ظروف.
وختامًا اأنا�شد �شمو االأمري خليفة بن �شلمان اآل خليفة رئي�س الوزراء ،وويل
العهد االأمري �شلمان بن حمد اآل خليفة ،ووزير االإ�شكان النظر اإىل مو�شوعنا بعني
الرحمة واالإن�شانية.

البيانات لدى املحررة

�شاب جامعي يحلم
بوظيفة يف «ال�شباب والريا�شة»
اأنا �شاب خريج جامعي عاطل عن العمل ،رب اأ�شرة
وملزم بتوفري احتياجات اأ�شرتي املالية واملعي�شية ،بيد اأن
�شيق احلال يحول دون ذلك.
لقد عملت �شاب ًقا يف اإحدى الوظائف اإال اأنني ولظروف
خارجة عن اإرادتي مل اأمتكن من اال�شتمرار فيها ،بعدها
تقدمت بطلب وظيفة يف ديوان اخلدمة املدنية على اأمل
احل�شول على �شاغر يف اأي وزارة ولكن مل اأوفق يف ذلك
بعد.
اأحلم بوظيفة يف وزارة �شوؤون ال�شباب والريا�شة لكي
اأمتكن من اإعالة اأ�شرتي وحتقيق اأحالمها املعي�شية ،ولكي
اأمتكن من ت�شديد ديوين وامل�شاهمة يف خدمة جمتمعي
ووطني.

البيانات لدى املحررة

عاما من االنتظار واأملي يف «وحدة �شكنية»
اأربعة ع�شر ً
اأتقدم اإىل وزارة االإ�شكان طالبًا تخ�شي�س وحدة �شكنية يل بعد مرور � 14شنة على
االنتظار ،اإذ اأ�شكن حاليًا يف منزل يبلغ اإيجاره ال�شهري  157دينا ًرا يف مدينة املحرق
مع الزيادة ال�شنوية على مبلغ االإيجار.
وما يزيد من رغبتي يف ا�شتعجال طلبي هو اأنني عاطل عن العمل واأعتمد على
خ�شو�شا
م�شاعدة مالية من وزارة التنمية االجتماعية بالكاد ت�شد احتياجاتي االأ�شا�شية
ً

واأن لدي �شبعة اأبناء.
واإن حتدثتُ كثريًا فو�شعي ال�شحي متدهور للغاية ب�شبب اإجرائي لعملية فتح
قلب ،لذا اأمتنى من املعنيني �شرعة تخ�شي�س وحدة �شكنية تلم �شمل اأ�شرتي وكلي اأمل
باهلل ثم بتعاون الوزارة.

البيانات لدى املحررة

قبل ثالث �شنوات اأجرينا ال�شحب على قرعة الوحدة
ال�شكنية وتبقى ا�شتالم املفاتيح ..ناأمل من وزارة االإ�شكان
النظر يف حالنا ،فنحن اأ�شرة ن�شكن يف منزل اإيجار بواقع
 230دينا ًرا �شهريًا ،ناهيكم عن اأن طلبنا االإ�شكاين يعود

اأتقدم ب�شوؤال اإىل وزارة االإ�شكان التي مل ُت�شرف يل
عالوة بدل �شكن بعذر اأين مل اأقم بتحديث الطلب ،وهو ما
اأدخلني يف ماأزق مادي حول حياتي جحيمًا.

من االنتظار دون جدوى اأو حتى ووعد بقرب ت�شليمنا
املفاتيح.

وبعد تلك احلجة قمت بتحديثه �شاب ًقا ح�شب طلب
الوزارة التي وعدتني ب�شرف ما فاتني باأثر رجعي ،ولكن
م�شت � 5شهور على ذلك الوعد وال �شيء يذكر ،علمًا باأن
ظرويف املادية �شعبة للغاية وال يعلمها اإال اهلل ،لذا اأنا�شدة
وزارة االإ�شكان �شرف عالوة ال�شكن التي اأ�شتحقها وفق
قانون الوزارة.

البيانات لدى املحررة

البيانات لدى املحررة.

ثالث �شنوات يف االنتظار لت�ش ّلم مفاتيح منزيل
اإىل عام .1996
كلنا اأمل باهلل ثم بعطف الوزارة ،فكثري من املنتفعني
قد ا�شتلموا وحداتهم و�شكنوا فيها يف حني اأننا مازلنا
على قائمة االنتظار ،لكي يلت َّم �شملنا فقد �شقنا ذرعً ا

ملاذا مل ت�شرف يل عالوة بدل ال�شكن؟

مقتل شخصين
في احتجاجات
ضد الشرطة
األمريكية..
وإعالن الطوارئ
في فريجنيا

األولى بحرينيًا
و  16عربــــــــــيًا

11
 16صفحة |  210فلس

«شاملة الضريبة»

الســنة  | 15العــدد 5287

| االثنيــن  9شــوال 1441هـــ | Mon 1 Jun 2020

www.alwatannews.net

رئيس الوزراء :مساندة ودعم الكوادر
الوطنية للمحافظة على ما تحقق من نجاحات

رقم التسجيل | )(CAWAN 630

«نهرا» :سحب أدوية سكر
الحتوائها شوائب مسرطنة
أعلنت الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية
«نهرا» ،عن سحب بعض منتجات أدوية مرض السكري
الت��ي تحتوي على مادة «ميتفورمي��ن» الحتوائها على
شوائب مس��رطنة ،فيما استثنت الهيئة األدوية األخرى
التي تخلو من تلك الشوائب واآلمنة لاستخدام.
وأوصت الهيئة منتس��بي الرعاي��ة الصحية بعدم وصف
أو صرف أي��ة أدوية تحتوي عل��ى «الميتفورمين» ،كما
قامت الهيئة بتعليق تس��جيل واس��تيراد باقي األدوية
المحتوي��ة عل��ى م��ادة «الميتفورمين» لحي��ن التأكد
من خلوها من الش��وائب المس��رطنة أو وجودها ضمن
النسب المسموح بها لاستخدام.

التعامل بحذر الستمرار نجاح التصدي لـ«كورونا»

04

قال صاحب الس��مو الملكي األمير خليفة بن
س��لمان آل خليف��ة رئيس ال��وزراء إن «علينا
جميع ًا مس��اندة ودعم كوادرنا الوطنية فيما
يقدمونه من تضحيات للحفاظ على س��امة
أم��ن وطننا لك��ي نحافظ على م��ا تحقق من
نجاح��ات أكدت تميز البحري��ن وقدرتها على

إدارة األزمات وتخطي مختلف التحديات».
وأكد سموه ،أثناء استقباله أمس وزير النفط
الش��يخ محم��د بن خليف��ة آل خليف��ة ،ووزير
الصناع��ة والتجارة والس��ياحة زاي��د الزياني،
أن «البحرين قامت باتخاذ خطوات استباقية
للتعام��ل مع جائحة في��روس كورونا (كوفيد

 ،)19واس��تطاعت أن تحاف��ظ على المجتمع
وصحت��ه ،بفضل من اهلل عز وج��ل ،والعطاء
الامح��دود م��ن أبنائه��ا المخلصي��ن ف��ي
الصفوف األمامية من الكوادر الطبية ،الذين
رس��موا طريق الوعي للمواطنين والمقيمين
بكل ساسة ووضوح».
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شوريون :قطع العالقات مع نظام
الحمدين لحماية الشعوب من إرهاب قطر

إبراهيم الرقيمي

كش��ف تقرير الترس��يات الش��هري لمجلس المناقصات
والمزايدات ،عن ترس��ية  130مناقص��ة تتبع  37جهة
حكومية تج��اوز إجمالي قيمته��ا  78.588مليون دينار
خ��ال أبري��ل الماض��ي .وكان��ت أكب��ر المناقصات هي
لمشروع إنشاء ش��ارع جنوب البحرين الدائري «المرحلة
الثانية» ،التي منحت لشركتي «ناس» و«حاجي حسن»،
بقيمة  24مليون دينار.
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حسن الستري

طالب ش��وريون ،السلطات القطرية بإثبات
حس��ن النوايا تجاه جيرانها إذا كانت راغبة
ف��ي عاق��ات طيب��ة معه��م ،مؤكدين أن
اإلجراءات التي اتخذته��ا حكومات البحرين
والس��عودية واإلمارات ومصر لها مبرراتها
تأت إال لحماية شعوبها من
وأسبابها ،ولم ِ
خطر اإلرهاب المدعوم من حكومة قطر.

وأضاف��وا ل�«الوط��ن» ،م��ا قام��ت به قطر
ال نرتضي��ه قيادة وال ش��عب ًا ،ومن حقنا أن
نحمي أمننا واس��تقرارنا ولحمتن��ا الوطنية
من السموم التي بثتها قطر في مجتمعنا.
ولفت��وا إل��ى أن الدوح��ة ،مارس��ت أعم��ا ً
ال
مش��ينة بحق جيرانها ،وكان ال بد من اتخاذ
إجراءات للتصدي له��ذه األعمال المتمثلة

ترسية 130مناقصة
بـ 78.6مليون دينار في أبريل

ف��ي التضليل اإلعامي لم��ا يجري في هذه
الدول.
وأش��روا إلى أن ممارس��ات قط��ر العدائية،
ً
ً
تع��د انته��اكا صارخ��ا ل��كل االتفاقي��ات
والمواثيق الدولية ومبادئ القانون الدولي
المبنية على احترام س��يادة الدول واحترام
حسن الجوار.

انتهاء تطوير الحديقة
المائية أغسطس المقبل

08

شاهد عيان يفضح الظروف
المأساوية للعمالة األجنبية في الدوحة

كش��ف وزي��ر األش��غال وش��ؤون البلدي��ات والتخطيط
العمران��ي عصام خل��ف ،ع��ن انتهاء  %85م��ن أعمال
المرحل��ة الثانية م��ن تطوير الحديق��ة المائية بصورة
إجمالي��ة ،والتي تقام على مس��احة  6هكت��ارات ،ومن
المؤمل اكتمال المشروع خال األشهر ال� 3المقبلة.
وأوض��ح خل��ف أن مواقف الس��يارات تم االنته��اء منها
بنس��بة  %99فيما ت��م إنجاز و %80م��ن أعمال المباني
الخدمية في الحديقة.

كش��ف أحد العمال األجان��ب العاملين في قط��ر انتهاكات
نظام الدوحة لحقوق العمالة األجنبية والظروف المأساوية
التي تعيش��ها ،من خال مقال نش��ره في موقع «Migrant
 »Rightsالمعن��ي بحقوق العمالة األجنبي��ة والمهاجرين،
مضيف��ا أن «العمالة األجنبية تتع��رض النتهاكات حقوق
اإلنسان وال يتم تطبيق لوائح وقوانين العمل الدولية ،وكل
ذلك يتم تحت سمع وأبصار ودراية من السلطات القطرية».
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 :برامج
«الشباب والرياضة» لـ
مشابهة لـ«مدينة الشباب» بالصيف إلكترونيًا
موزة فريد

كش��ف أخصائ��ي أنش��طة وبرامج ف��ي وزارة
الش��باب والرياضة خالد جناحي ،عن التوجه
لطرح برامج خال فترة الصيف مقاربة لفكرة
«مدينة الشباب» ولكن بشكل إلكتروني دون

الحاجة للحضور الشخصي.
وأك��د جناح��ي ل�«الوطن» ،اس��تمرار البرامج
التدريبي��ة عن بع��د حتى مع وج��ود جائحة
فيروس كورونا (كوفيد ،)19مشيراً في الوقت

نفسه إلى أنه سيتم طرح العديد من البرامج
واألفكار في الصيف عب��ر «األون الين» .الفت ًا
إلى أن��ه يوجد العديد م��ن المقترحات التي
سيتم اإلعان عنها في وقتها.

تغيير في خدمات
حافالت النقل العام
سماهر سيف اليزل

أعلنت ش��ركة البحري��ن للنقل العام ،ع��ن تغييرات في
خدمات الحافات ،ابتداء من اليوم االثنين ،كما س��يتم
خدم��ة جمي��ع المس��ارات بج��دول أوقات يوم الس��بت
حتى الس��اعة ال� 11مس��اء .وأوضحت الشركة أن خدمة
«الخط  »22س��تنتهي عند محطة لولو الحد ،وستنتهي
خدمة «الخط  »X6عند محطة جس��ر ألبا ،وتسري هذه
التغييرات حتى إشعار آخر.
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08

الدوسري :سلوكيات غير
مقبولة في ساحل مدينة سلمان
سماهر سيف اليزل

ق��ال عض��و مجلس بل��دي الش��مالية محم��د الدوس��ري ،إن هناك
مواطنين اخترقوا القانون المفروض بساحل مدينة سلمان ،والذي
يمنع دخول المراكب و« ،»JETSKIوتطرق إلى سلوكات غير مقبولة
تمارس بالساحل.

06

«الصحة» :وفيات «كورونا» الـ 4لم
تبلغ عن األعراض فور اإلحساس بها

«إدامة» تغلق «بالج الجزائر»
بعد مخالفة اإلجراءات االحترازية

أكدت وزارة الصحة ،أن الوفيات األربع األخيرة بفيروس كورونا
(كوفيد ،)19التي تم تسجيلها خال ال� 24ساعة الماضية كان
من األس��باب الرئيس��ة لتدهور حالتهم الصحية ،هو تأخرهم
ف��ي اإلباغ فور ظه��ور األع��راض عليهم ،مجددة ف��ي الوقت
نفس��ه تعازيها ألس��ر المتوفين وكافة أهلهم وأقاربهم لهذا
المصاب.

قررت «إدامة»  -الذراع العقاري لشركة ممتلكات  -في اجتماع عقد
أم��س بحضور ممثلين عن مديرية أم��ن المحافظة الجنوبية إغاق
ش��اطئ باج الجزائر مؤقت ًا حتى إشعار آخر ،على خلفية عدم التزام
مرتادي الش��اطئ خال عطلة عيد الفطر المبارك بالقواعد الخاصة
بس��امة مرتادي الش��اطئ ،وبالتعليمات والق��رارات الصادرة من
الجهات الرسمية.
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رئيس الوزراء :مساندة ودعم الكوادر
الوطنية للمحافظة على النجاحات
الحكومة نجحت في تحقيق استقرار بأسعار السلع

أكد صاحب الس��مو الملكي األمير خليفة
ب��ن س��لمان آل خليف��ة رئيس ال��وزراء،
أن «البحري��ن قام��ت باتخ��اذ خط��وات
اس��تباقية للتعامل م��ع جائحة فيروس
كورون��ا (كوفي��د  ،)19واس��تطاعت أن
تحافظ على المجتم��ع وصحته ،بفضل
من اهلل عز وجل ،والعطاء الالمحدود من
أبنائها المخلصين في الصفوف األمامية
من الكوادر الطبية ،الذين رسموا طريق
الوع��ي للمواطني��ن والمقيمي��ن ب��كل
سالسة ووضوح».
وق��ال س��موه« :علين��ا جميع ًا مس��اندة
ودع��م كوادرنا الوطنية فيم��ا يقدمونه
من تضحيات للحفاظ على س��المة أمن
وطنن��ا لك��ي نحافظ على م��ا تحقق من
نجاح��ات أكدت تميز البحري��ن وقدرتها
عل��ى إدارة األزم��ات وتخط��ي مختل��ف
التحديات».
وشدد س��موه على ضرورة الحفاظ على
هذا اإلنجاز الذي تحقق بتوجيهات جاللة
المل��ك حمد بن عيس��ى آل خليفة عاهل
الب��الد المفدى ،وجهود صاحب الس��مو
الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة
ولي العهد نائب القائ��د األعلى النائب
األول لرئيس مجل��س الوزراء ،والحكومة
وم��ن خالل تع��اون الجمي��ع المواطنين
والمقيمي��ن ،منوه ًا س��موه إلى «أهمية
أن يلت��زم الجمي��ع باتب��اع التوجيه��ات
واالش��تراطات الت��ي وضعته��ا الجهات
الرسمية ،ال سيما وأن العالم بدأ انفتاح ًا
تدريجي�� ًا الس��تمرار دوران عجلة الحياة،

البحرين تتبنى خططًا متنوعة لتطوير قطاع النفط والغاز
جهود واضحة لـ«الصناعة» في تكثيف الرقابة على األسواق
البحرين سباقة في دعم «الخاص» والتجار وأصحاب األعمال
التأكد مما ينشر من معلومات عن تداعيات «كورونا»
«النفط» و«التجارة» :تنفيذ توجيهات رئيس الوزراء لدعم مسيرة التنمية
وهو م��ا يتطلب أن تك��ون كل خطواتنا
مدروس��ة وأكثر حذراً من أجل اس��تمرار
النج��اح ال��ذي تحق��ق في مواجه��ة هذا
التحدي».
جاء ذلك لدى اس��تقبال صاحب الس��مو
الملكي رئيس الوزراء بقصر س��موه في
الرفاع األحد ،لوزير النفط الش��يخ محمد
ب��ن خليفة آل خليف��ة ،ووزي��ر الصناعة
والتج��ارة والس��ياحة زاي��د الزيان��ي،
حي��ث بحث س��موه معهم��ا ع��دداً من
الموضوع��ات الت��ي تتعل��ق بالتحديات
االقتصادي��ة الراهن��ة وس��بل التعام��ل
معها.
وخالل اللقاء استمع سموه إلى شرح من
وزير النفط حول الخطط والمش��روعات
لتطوير قطاع النفط والغاز في المملكة،

وزير العمل يطلع العشيري
على مستجدات المجاالت
العمالية والحماية االجتماعية
بحث وزير العمل والتنمي��ة االجتماعية ،رئيس مجلس
إدارة هيئ��ة تنظيم س��وق العمل ،جمي��ل حميدان ،في
مكتب��ه بال��وزارة األح��د ،خ��الل لقائه بالنائب هش��ام
العش��يري ،تعزي��ز التعاون بين الس��لطتين التنفيذية
والتش��ريعية في المجاالت ذات الصلة بش��ؤون العمل
وخدم��ات الرعاي��ة االجتماعي��ة ،وتوفي��ر المس��توى
المعيشي الالئق للمواطنين.
وخالل اللقاء ،أطلع حميدان ،العشيري على المستجدات
المتعلقة بمب��ادرات وزارة العمل والتنمية االجتماعية
المتنوعة ف��ي المجاالت العمالية والحماية االجتماعية
لجمي��ع فئات وش��رائح المجتمع ،وخاص��ة في ظل هذه
الظ��روف االس��تثنائية وع��دم المس��اس باحتياجاتهم
المعيش��ية ،فض�� ً
ال عن حماي��ة منظومة س��وق العمل
واستدامة اس��تقراره بما يخدم التنمية المستدامة في
المملكة.
من جانبه ،ثمن العش��يري جهود وزارة العمل والتنمية
االجتماعية في إطار أداء دورها بتقديم خدمات تنموية
ش��املة ف��ي مج��االت العم��ل والخدم��ات االجتماعية
لمختل��ف فئ��ات وش��رائح المواطنين ،مؤك��داً في هذا
السياق على أهمية التعاون بين السلطتين التشريعية
والتنفيذي��ة لما له من أثر إيجاب��ي في تلبية احتياجات
المواطني��ن م��ن الخدم��ات التنموية المتنوع��ة التي
توفرها الوزارة للفئات المستهدفة ،ال سيما خالل هذه
الفترة ،عب��ر منصاتها الرقمية وعبر مراكزها في جميع
محافظات المملكة.

حي��ث أك��د س��موه أن البحري��ن تتبنى
خطط�� ًا متنوع��ة لتطوير قط��اع النفط
والغاز والصناع��ات التكميلية المرتبطة
به ،بما يعزز من أثر هذا القطاع الحيوي
في اس��تدامة نم��اء االقتص��اد الوطني،
مش��دداً س��موه على أن البحرين تس��ير
في تطوير قطاع النفط والغاز بالتوازي
م��ع تنويع مصادر الدخل من خالل برامج
واس��تراتيجيات للنمو االقتصادي تتسم
باالس��تدامة والمرونة ف��ي التعامل مع
مختلف التحديات .وأش��اد صاحب السمو
الملكي رئيس الوزراء بدور وجهود وزارة
الصناعة والتجارة والس��ياحة في تكثيف
الرقاب��ة عل��ى األس��واق وضبط أس��عار
السلع الغذائية واألساسية ،والتأكد من
س��المة األغذي��ة والمنتج��ات المتوفرة

باألس��واق ،وبتعاونها م��ع غرفة تجارة
وصناع��ة البحرين في كل ما من ش��انه
تنشيط واستقرار الحركة التجارية.
وقال سموه إنه بالرغم من تأثير جائحة
فيروس كورونا (كوفي��د  )19على حركة
الص��ادرات وال��واردات ،إال أن الحكوم��ة
حرصت على ضمان تدفق الس��لع بشكل
مستدام بحيث ال تتأثر أسعارها ونجحت
في تحقيق استقرار حركة التجارة وأسعار
السلع .ونوه سموه إلى أن البحرين كانت
س��باقة في دعم القطاع الخاص والتجار
وأصح��اب األعم��ال والتيس��ير عليه��م،
بم��ا يعزز من دورهم في خدمة مس��يرة
التنمية التي تشهدها المملكة.
وأكد س��موه عل��ى ض��رورة التأكد مما
ينش��ر من معلومات وتدفقها المستمر

ع��ن تداعي��ات جائح��ة كورون��ا (كوفيد
 )19على المس��توى الدولي ،ودراس��تها
والتأكد من مصادرها لالس��تفادة منها
ق��در اإلمكان عند وض��ع مختلف الخطط
الحالية والمستقبلية.
م��ن جانبهما ،أعرب وزي��ر النفط ووزير
الصناعة والتجارة والس��ياحة عن خالص
ش��كرهما وتقديرهم��ا لصاحب الس��مو
الملك��ي رئيس الوزراء على دعم س��موه
المتواص��ل للقطاع��ات االقتصادي��ة،
وتوجيهات س��موه السديدة التي تهدف
إل��ى تحقيق تطلع��ات المواطنين ونماء
االقتص��اد الوطن��ي ،مؤكدي��ن الحرص
عل��ى متابعة وتنفيذ توجيهات س��موه
بما يدعم مسيرة التنمية التي تشهدها
المملكة.

أحمد بن محمد :تحقيق منجزات
ملموسة في تطوير األداء المالي واإلداري
تعزيز التنسيق بين وزارة شؤون مجلس الوزراء وديوان الرقابة

ُعقد أم��س اجتماع بين رئيس دي��وان الرقابة
المالي��ة واإلدارية الش��يخ أحمد ب��ن محمد آل
خليفة ووكيل وزارة ش��ؤون مجلس الوزراء سمو
الشيخ عيسى بن علي بن خليفة آل خليفة ،عبر
االتصال المرئ��ي تم خالله بحث أوجه التعاون
المش��ترك بما يس��هم في تعزيز جهود تطوير
األداء الحكوم��ي ،تنفي��ذاً لتوجيه��ات صاح��ب
الس��مو الملك��ي األمي��ر خليفة بن س��لمان آل
خليفة رئيس الوزراء ،وفي ظل الدعم والمتابعة
المس��تمرة م��ن صاحب الس��مو الملكي األمير
س��لمان بن حم��د آل خليفة ول��ي العهد نائب
القائ��د األعل��ى النائ��ب األول لرئي��س مجلس
الوزراء.
وع ّب��ر الش��يخ أحمد ب��ن محم��د آل خليفة عن

خالص التهاني والتبريكات إلى س��مو الش��يخ
عيس��ى بن علي بن خليفة آل خليفة ،بمناسبة
صدور المرسوم الملكي السامي بتعيينه وكي ً
ال
لوزارة شؤون مجلس الوزراء ،مشيداً بما يتمتع
به س��موه م��ن كف��اءة وخبرة ،وم��ا حققه من
إنج��ازات طيبة في مختلف القطاعات التي تقلد
فيها المس��ؤولية ،متمني ًا له التوفيق والسداد
في أداء مهام منصبه.
ون��وه بالتعاون البن��اء بين الدي��وان ومختلف
الجه��ات الحكومي��ة الخاضعة لرقابت��ه والذي
أس��هم في تحقيق منجزات ملموسة في تطوير
أدائها المالي واإلداري.
من جهته ،أعرب س��مو الش��يخ عيسى بن علي
بن خليفة آل خليفة عن خالص الشكر والتقدير

إل��ى الش��يخ أحمد بن محم��د آل خليف��ة ،على
تهنئته ومش��اعره النبيل��ة ،مؤكداً حرصه على
تعزي��ز التواصل والتنس��يق بين وزارة ش��ؤون
مجلس الوزراء وديوان الرقابة المالية واإلدارية
بهدف االرتق��اء بمعايير ج��ودة األداء ،وتعزيز
الرقابة والشفافية وحسن إدارة المال العام في
مختلف األجهزة الحكومية.
وأش��اد س��موه بجهود رئيس دي��وان الرقابة
المالية واإلدارية وجميع منتسبيه ،في مساندة
الجهات الحكومية للنهوض بمس��ؤولياتها في
تحسين األداء وتعزيز الش��فافية ،مبدي ًا سموه
كل التعاون م��ع الديوان من أجل المس��اهمة
في تنفيذ مهام��ه الرقابية وف��ق أعلى درجات
المهنية والكفاءة.
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«األعلى للصحة»:
مراجعة اللوائح اإلدارية والمالية لـ«التسيير الذاتي»
أكد رئي��س المجلس األعل��ى للصحة،
رئيس مجل��س إدارة صندوق الضمان
الصح��ي ،الفريق طبيب الش��يخ محمد
بن عب��داهلل آل خليف��ةّ ،
أن العمل جار
لمراجع��ة اللوائ��ح اإلداري��ة والمالية
لمشروع التس��يير الذاتي للمؤسسات
الصحية والمستشفيات الحكومية من
قبل وزارة المالي��ة واالقتصاد الوطني
وديوان الخدمة المدنية.
وتعتبر هذه اللوائح ،من أهم مخرجات
المشروع وستكون األساس الذي يقوم
عليه التس��يير الذاتي للمستش��فيات
والتأكد م��ن التزامها التام بالقوانين
واإلج��راءات الحكومي��ة لتبعيته��ا
الدائمة تحت مظلة الحكومة حسب ما
نص عليه قانون الضمان الصحي.
وعق��د مجلس إدارة صن��دوق الضمان
الصحي «ش��فاء» اجتماع��ه االعتيادي
ع��ن طريق تقنية االتصال المرئي عن
بع��د ،برئاس��ة الفريق طبيب الش��يخ
محم��د بن عب��داهلل آل خليفة ،بحضور
وزي��ر المالي��ة واالقتص��اد الوطن��ي
نائب رئيس المجلس الش��يخ س��لمان
بن خليف��ة آل خليف��ة ،ووزيرة الصحة
فائق��ة الصالح ،ووزير العمل والتنمية
االجتماعية جمي��ل حميدان ،ومحافظ
مص��رف البحرين المركزي رش��يد ممد
المعراج ،والمحامي فريد غازي وجاسم
عبدالعال.
كما حضر االجتماع وكيل وزارة المالية
واالقتص��اد الوطن��ي حم��د المالكي،
وإبراهيم النواخذة وعدد من مسؤولي
المجلس.

وقال األمي��ن العام للمجل��س األعلى
للصحة إبراهيم النواخذة« :قدم رئيس
المجلس رئيس الفريق الوطني الطبي
للتص��دي لفي��روس الكورون��ا (كوفيد
 )19المس��تجد عرض ًا عن مس��تجدات
الوضع الصحي ف��ي المملكة والجهود
الحثيثة الرامية للتص��دي لهذا الوباء
بتوجيهات فريق البحرين».
وناقش المجلس ،مس��تجدات برنامج
الضم��ان الصحي الوطن��ي «صحتي»،
حيث أك��د الش��يخ محمد ب��ن عبداهلل
آل خليفة أن مملك��ة البحرين تواصل
الجه��ود لتطوي��ر النظ��ام الصح��ي
لضم��ان واس��تدامة توفي��ر التغطية
الصحية الشاملة للسكان وفق ًا ألفضل

المعايير المتبعة عالمي ًا ،خصوص ًا في
ظ��ل التحديات التي خلقتها التطورات
الصحية الراهنة على المستوى الوطني
والعالمي.
وق��ال إن البحري��ن اتخ��ذت مجموعة
م��ن اإلج��راءات الكفيل��ة بتحقي��ق
التغطية الصحية الش��املة ومنها سن
التش��ريعات الضرورية وأهمها قانون
الضمان الصحي الذي يستهدف جميع
الفئ��ات الس��كانية ،ويع��د الضم��ان
الصح��ي نقل��ة نوعية ،يه��دف لتوفير
منظوم��ة صحية متكامل��ة ذات جودة
عالية ،تتس��م بالمرونة واالس��تدامة
المالية ،وتقديم خدمات صحية عادلة
وتنافس��ية ضم��ن إطار يحم��ي حقوق

كافة األطراف المش��اركة في الضمان
الصحي.
وق��دم الش��يخ محم��د بن عب��داهلل آل
خليف��ة ش��رح ًا مفص�� ً
ال ع��ن اللوائ��ح
اإلداري��ة والمالية لمش��روع التس��يير
الذات��ي للمؤسس��ات الصحي��ة والتي
على أساس��ها س��يتم العم��ل بها من
قبل مقدمي الخدمات الصحية.
وت��م إع��داد ه��ذه اللوائ��ح م��ن قبل
فريق المش��روع والقانونين التابعين
للمش��روع والتي أقرتها مجالس إدارة
التس��يير الذات��ي للمراك��ز الصحي��ة
والمستش��فيات الحكومية .كما تمت
الموافق��ة عليه��ا من قب��ل المجلس
األعلى للصحة.
وأوض��ح النواخذة ،أنه تمت مناقش��ة
تش��كيل اإلدارة التنفيذي��ة لصن��دوق
الضم��ان الصح��ي «ش��فاء» والتأكيد
عل��ى أهمية المضي قدم�� ًا في العمل
لتكوي��ن ن��واة الصندوق ليتس��نى له
وضع النظم واللوائح الخاصة بتشغيله.
ووقف المجلس على مستجدات مشروع
الضم��ان الصحي بمح��اوره المختلفة
ومنها :مح��ور التس��يير الذاتي ،محور
صن��دوق الضم��ان الصح��ي ،مح��ور
«حكم��ة» ،مح��ور الرعاي��ة الصحي��ة
األولي��ة ومحور التأمي��ن على األجانب
ومحور لجنة اإلعالم.
واس��تعرض مسؤولي المجلس األعلى
للصح��ة المس��تجدات عل��ى المح��اور
المختلفة ،حيث تناول ش��فيع النطعي
مس��تجدات في العمل في مكتب إدارة
المش��روع ،فيم��ا اس��تعرضت وس��ن

محمد بن راشد :تحقيق المزيد من
اإلنجازات لتعزيز النهضة الشاملة بالمملكة

استقبل الشيخ حسام بن عيسى آل خليفة
في مكتبه بديوان صاحب السمو الملكي
رئيس الوزراء أمس الشيخ محمد بن راشد
آل خليفة بمناس��بة تعيينه وكي ً
ال لديوان
صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء ،حيث
هنأه بالثق��ة الملكية الغالية التي أوالها
إياه حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن
عيسى آل خليفة ،عاهل البالد المفدى.
وأشاد الشيخ حس��ام بن عيسى آل خليفة
بم��ا يتميز ب��ه الش��يخ محمد بن راش��د
آل خليف��ة من كف��اءة عالي��ة ،متمني ًا له
التوفيق في مهام عمله بما يخدم الوطن
ويس��هم في تنفيذ التوجيهات الس��ديدة
لصاحب الس��مو الملكي األمير خليفة بن
سلمان آل خليفة رئيس الوزراء.
وق��دم الش��يخ حس��ام ب��ن عيس��ى إل��ى
الش��يخ محمد بن راش��د كبار المسؤولين

والموظفين بالدي��وان ،والذين رفعوا له
خال��ص التهان��ي والتبريكات بمناس��بة
الثق��ة الملكي��ة الغالية بتعيين��ه وكي ً
ال
للديوان.
من جانبه عبر الش��يخ محمد بن راشد آل
خليفة عن اعتزازه بالتكليف الس��امي من
لدن جاللة الملك المفدى ،وتش��رفه بأن
ينهض بالمس��ؤولية في ظل التوجيهات
الس��ديدة لصاحب الس��مو الملكي األمير
الوالد خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس
الوزراء ،لتحقيق رؤى وطموحات سموه في
االرتق��اء بمس��تويات األداء وتطويره بما
يصب في نهضة وتقدم العمل الحكومي
بما يواكب متطلبات المستقبل.
وقال« :إننا جميعا ننهل ونتعلم من خبرة
وحكمة صاحب السمو الملكي األمير الوالد
خليفة بن سلمان رئيس الوزراء ،ونستنير

بفك��ره القيادي ف��ي اإلدارة والتنمية من
أجل المس��اهمة في نهض��ة ونماء وطننا
الغالي ،ونتطلع إل��ى أن نكون دائم ًا عند
حس��ن ظن حضرة صاحب الجاللة الملك
المفدى ،وصاحب الس��مو الملكي رئيس
ال��وزراء ،وصاح��ب الس��مو الملك��ي ولي
العهد ،ونس��أل اهلل س��بحانه وتعالى أن
يوفقنا جميع ًا لحمل هذه المسؤولية».
وأع��رب عن جزيل ش��كره وتقديره لجميع
منتس��بي دي��وان صاحب الس��مو الملكي
رئيس ال��وزراء ،على مش��اعرهم الطيبة،
مؤكداً حرصه على بذل الجهود بالتعاون
معهم في خدمة صاحب الس��مو الملكي
رئي��س ال��وزراء وتحقي��ق المزي��د م��ن
اإلنجازات التي تعزز من النهضة الشاملة
التي تش��هدها المملكة ،متمني ًا للجميع
التوفيق والسداد.

 :برامج
«الشباب والرياضة» لـ
مشابهة لـ«مدينة الشباب» بالصيف إلكترونيًا
موزة فريد

كش��ف أخصائي أنشطة وبرامج أول في وزارة
الش��باب والرياض��ة خالد جناح��ي ،عن طرح
برام��ج خالل فت��رة الصي��ف مقارب��ة لفكرة
«مدينة الشباب» ولكن بشكل إلكتروني دون
الحاجة للحضور الشخصي.
وأكد ل�«الوطن» ،اس��تمرار البرامج التدريبية
عن بع��د مع وج��ود جائحة في��روس كورونا
(كوفي��د ،)19مش��يراً إل��ى أن��ه س��يتم طرح
العديد من البرامج واألف��كار في الصيف عبر
«األون الين».

وق��ال جناحي« :يوجد العديد من المقترحات
التي س��يتم اإلعالن عنها في وقتها مع طرح
العدي��د من البرام��ج الصيفي��ة التدريبية»،
مطمئن�� ًا أولي��اء األمور عل��ى أن م��ا اعتادوا
عليه من برامج تقدم ألبنائهم خالل الصيف
ستستمر في ظل األوضاع االستثنائية.
ونوه إلى وجود فري��ق متخصص يعمل على
إع��داد حزم��ة برام��ج الصي��ف اإللكترونية،
التزام�� ًا بتوجيه��ات فري��ق البحري��ن وأخذاًَ
باإلجراءات واالحترازية.

الخزاعي مس��تجدات العم��ل في محور
صن��دوق الضم��ان ونظام تش��خيص
مجموعة األمراض ذات الصلة ،ومحور
التأمين على األجانب.
من جانبه اس��تعرض المقدم الش��يخ
خالد بن حمد آل خليفة آخر مستجدات
إنش��اء المرك��ز الوطن��ي للمعلوم��ات
الصحي��ة وإدارة المعرف��ة «حكم��ة»،
فيم��ا قدم د.أحمد األنصاري إيجازاً عن
مس��تجدات مش��روع التس��يير الذاتي
للمستش��فيات الحكومية ،كما قدمت
زهرة بدر عرض ًا عن مس��تجدات محور
لجنة اإلعالم والتوعية.
ويعد «ش��فاء» المس��ؤول عن ش��راء
الخدم��ات الصحي��ة م��ن م��زودي
الخدم��ة .ويتمث��ل دوره ف��ي تمويل
المنافع الصحية المقدمة لألشخاص
الذي��ن يتول��ى تغطيته��م تأميني ًا،
وضمان س��هولة وس��رعة حصولهم
على الخدمات الصحي��ة والتعاقد مع
مقدم��ي الخدم��ة الصحي��ة لتقديم
المنافع الصحية للمستفيدين الذين
يتول��ى الصن��دوق توفي��ر تغطي��ة
تأمينية لهم ،وجمع وتحليل البيانات
والمعلومات واإلحص��اءات المتعلقة
باألش��خاص الذين يتول��ى الصندوق
توفير تغطي��ة تأمينية لهم ،وإصدار
قواع��د وإجراءات تحصيل اش��تراكات
الضمان الصحي المستحقة للصندوق
بالتنس��يق م��ع الجه��ات الحكومي��ة
المعني��ة ،وتملك األم��وال المنقولة
والعقاري��ة وإدارة واس��تثمار أي من
موارد الصندوق.

«العمل» تدعو منظمات
المجتمع المدني لعقد
جمعياتها العمومية عن بُعد
أك��دت مدي��رة إدارة
دع��م المنظم��ات
األهل�����ية ب����وزارة
العم��ل والتنم�����ية
االجتماعي��ة ،نج��وى
جناح��ي ،أن ال��وزارة
دع����ت منظم�����ات
المجتم����ع المدن��ي
المنضوي������ة تحت
مظلة ال��وزارة لعقد
اجتماعات الجمعيات
العمومي������ة ف�����ي
نجوى جناحي
مواعيده��ا المق��ررة
وفق نظامها األساس��ي ع��ن ُبعد ،وذل��ك في إطار
اإلجراءات المس��تمرة والمتواصلة للحد من انتشار
في��روس كورون��ا (كوفيد  ،)19مش��يرة إلى أن هذه
الخطوة تأتي في إطار الحرص على ضمان س��المة
أفراد المجتمع المدني من رؤس��اء وأعضاء مجالس
إدارات الجمعي��ات األهلي��ة ،وضم��ان اس��تمرارية
ممارستها لجهودها وأعمالها التطوعية والخيرية
والمهني��ة وفق وضع قانوني س��ليم ال يخل بالقيام
بهذه الواجبات.
وأكدت جناحي أن وزارة العمل والتنمية االجتماعية
أجازت للجمعي��ات أن تجري اجتماع��ات الجمعيات
العمومي��ة بواس��طة االتص��ال المرئي المباش��ر،
كما أجازت اس��تخدام األنظمة التقنية المتخصصة
بالتصوي��ت اإللكتروني عن ُبع��د ،وذلك للتصويت
على إبراء ذمة مجلس اإلدارة بشأن التقرير المالي،
والتصويت على التقري��ر األدبي ،وكذلك التصويت
في انتخابات مجلس اإلدارة ،مشيرة إلى أن استخدام
ه��ذه التقنية يكف��ل االحتفاظ بتس��جيل متكامل
لالنتخابات ف��ي ملفات الجمعي��ة ،ويمكن الرجوع
إليه��ا عند الحاج��ة ،حيث تعتبر ضمن مس��تندات
الجمعية الرسمية.
وأوضح��ت مديرة إدارة دع��م المنظمات األهلية أن
الوزارة ب��دأت في تنفيذ هذا التوج��ه بالتعاون مع
الجمعي��ات الت��ي لديه��ا إمكانيات تقنية تس��مح
بذلك ،مش��يرة إل��ى أن ال��وزارة وف��رت لمندوبيها
كاف��ة اإلمكاني��ات التقنية والفنية الت��ي تمكنهم
من المش��اركة في اجتماعات الجمعيات العمومية
ع��ن ُبعد ،وذل��ك لمراقب��ة االجتماع��ات من حيث
نسب الحضور ،وعمليات االنتخابات وفرز األصوات،
مش��يرة إل��ى أن تنفيذ ه��ذه التجربة س��وف يذلل
العدي��د من العقبات التي ق��د تعترض الجمعيات
األهلي��ة ،وباألخ��ص م��ا يتعل��ق بضمان س��المة
الوضع القانوني لها ،والمتمثل في عقد الجمعيات
العمومية وإج��راء انتخابات مجل��س اإلدارات وفق
األنظمة األساسية لها.
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«الصحة» :الوفيات الـ  4بـ«كورونا»
لم تبلغ عن األعراض فور اإلحساس بها
أك��دت وزارة الصح��ة ،أن الوفي��ات األرب��ع األخي��رة
بفي��روس كورون��ا (كوفي��د ،)19التي تم تس��جيلها
خ��الل األرب��ع والعش��رين س��اعة الماضي��ة كان من
ضمن األس��باب الرئيس��ة لتدهور حالته��م الصحية
ه��و تأخرهم في اإلبالغ فور ظه��ور األعراض عليهم،
مج��ددة تعازيه��ا ألس��ر المتوفي��ن وكاف��ة أهلهم
وأقاربهم لهذا المصاب.
وأوضحت أن س��رعة اإلبالغ عن وجود أعراض كورونا
(كوفي��د  )19يس��هم في س��رعة الكش��ف المبكر في
ح��ال اإلصاب��ة بالفي��روس وبالتال��ي س��رعة ع��زل

الحال��ة القائمة وعالجه��ا وتعافيه��ا دون تعرضها
آلث��ار مضاعف��ة ،إل��ى جان��ب إمكانية تقلي��ل أعداد
المخالطين وس��رعة عزلهم وعالجهم وتعافيهم إن
أثبتت الفحوص إصابتهم أيض ًا.
ودعت وزارة الصح��ة كافة أفراد المجتمع إلى ضرورة
االتص��ال بالرق��م  444ف��ور الش��عور بأي��ة أعراض
للفيروس كصعوبة ف��ي التنفس أو ارتفاع في درجة
الح��رارة أو الس��عال ،وأهمية اتب��اع التعليمات التي
ستعطى إليهم من أجل حفظ صحة وسالمة الجميع.
وأكدت أن الوزارة مس��تمرة في إجراءاتها االحترازية

وتدابيره��ا الوقائي��ة عب��ر توس��يع نط��اق وأع��داد
الفح��وص اليومية للوصول المبك��ر للحاالت القائمة
وس��رعة عزلها لتلق��ي العالج والرعاي��ة الالزمة على
مدار الس��اعة من قب��ل الفريق المخت��ص في مراكز
الع��زل والعالج حيث ل��ن تدخر ال��وزارة أية جهد في
س��بيل توفير الع��الج والرعاي��ة لجمي��ع الحاالت من
المواطنين والمقيمين في مملكة البحرين.
ونوه��ت ال��وزارة بضرورة الت��زام الجمي��ع بالقرارات
الص��ادرة م��ن الجه��ات المعنية بنا ًء عل��ى توصيات
الفري��ق الوطن��ي الطب��ي للتصدي لفي��روس كورونا

(كوفيد  ،)19واإلج��راءات االحترازية كارتداء كمامات
الوج��ه والتقي��د بمعايي��ر التباع��د االجتماعي ،إلى
جان��ب ضرورة االس��تمرار في غس��ل اليدي��ن بالماء
والصابون جيداً بشكل دوري ،والحرص على استخدام
معقم اليدين ،وتنظيف األس��طح واألش��ياء التي يتم
اس��تخدامها بش��كل متكرر وتعقيمها جي��داً بصورة
دوري��ة ،وتغطية الفم عن��د الس��عال والتخلص من
ً
إضافة
المناديل المس��تخدمة بالطريق��ة الصحيحة،
إل��ى تجنب لم��س أي ش��خص يعاني م��ن الحمى أو
السعال.

«إدامة» :إغالق «بالج الجزائر» حتى إشعار
آخر لعدم االلتزام باإلجراءات االحترازية

قررت «إدامة»  -الذراع العقاري لشركة
ممتل��كات  -ف��ي اجتم��اع عق��د أمس
بحض��ور ممثلي��ن ع��ن مديري��ة أم��ن
المحافظة الجنوبية إغالق ش��اطئ بالج
الجزائ��ر مؤقت�� ًا حتى إش��عار آخر ،على
خلفية ع��دم الت��زام مرتادي الش��اطئ
خالل عطلة عيد الفطر المبارك بالقواعد
الخاص��ة بس��المة مرت��ادي الش��اطئ،
وبالتعليم��ات والقرارات الص��ادرة من
الجهات الرسمية.
وأك��دت ض��رورة التقي��د باإلج��راءات
االحترازية والتدابير الوقائية مثل لبس

الكمامات وااللتزام بالتباعد االجتماعي،
والت��ي ته��دف جميعها للحف��اظ على
صحة وسالمة كافة أفراد المجتمع.
وأك��د الرئيس التنفيذي لش��ركة إدامة
أمي��ن العريض أن الش��ركة مس��تمرة
في جهوده��ا لتطبيق كاف��ة اإلجراءات
االحترازية والتدابي��ر الوقائية ،وتوحيد
الجه��ود الوطني��ة المخلص��ة بقي��ادة
صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن
حم��د آل خليفة ولي العهد نائب القائد
األعل��ى النائ��ب األول لرئي��س مجلس
الوزراء ،للحد من انتشار فيروس كورونا

«الوحدوي» و«الوسط
العربي» بموزانة ألفي دينار
أظهرت موازن��ة جمعية التجمع الوطن��ي الديمقراطي
الوحدوي فائض ًا لعام  2019يقدر ب�  34ديناراً فقط حيث
استحصلت الجمعية خالل العام  2020ديناراً ضمن بند
التبرعات المالية تم صرفهم على االثني عش��ر ش��هراً،
حيث س��جل بن��د اإليج��ار  1380دين��اراً والكهرباء 550
ديناراً.
ولم تختلف كثيراً جمعية الوسط العربي اإلسالمي عن
الوحدوي ،حي��ث بلغت االلتزامات المالية على الجمعية
 والناتج��ة عن ق��روض مس��تحقة لبع��ض أعضائهالس��داد العجز المالي ف��ي موازن��ة  2016وحتى نهاية
 – 2019مبل��غ  2320ديناراً ،وقامت الجمعية بتس��ديد
 1070ديناراً منهم ليتبقى عليها من القرض في نهاية
 1250 ،2019ديناراً .وخالل عام  2019تمكنت الجمعية
من جمع  550ديناراً فقط من اش��تراكات األعضاء لكن
هذا المبلغ لم يصرف منه س��وى  61ديناراً اس��تقطعها
البنك من حس��اب الجمعية ،كمصروفات بنكية ،فيما ال
تمتلك الجمعية مقراً لتدفع إيجارات أو كهرباء وليتبقى
في حسابها البنكي نهاية  ،2019فقط  488ديناراً.
ولم تحصل الجمعية على أي دعم من جهات حكومية أو
أخرى خالل العام الماضي.

 70ألف دينار رواتب
موظفي «التجمع» في 2019
بلغ إجمالي إي��رادات جمعية تجمع الوح��دة الوطنية 197
ألف دين��ار خالل العام  ،2019حي��ث حصلت الجمعية على
منحة من وزارة العدل ،بقيمة  18ألف دينار ،باإلضافة إلى
 79ألف دينار عبارة عن تبرعات ومساعدات ،وقسط إطفاء
اإليرادات المؤجلة بقيمة  95500دينار.
ووفق��ا لمانش��ر ف��ي الجري��دة الرس��مية كان إجمال��ي
المدفوعات للجمعية  107آالف دينار خالل العام المنصرم،
حي��ث بلغ��ت مصروف��ات الروات��ب ومكاف��آت ومصاري��ف
العاملين في الجمعي��ة  70ألف دينار ،والمصاريف اإلدارية
 96ألف دينار ،على الرغم من غلق الجمعية لمقرها الثاني
واالكتف��اء بمقر واحد في البس��يتين .وت��م تقييم األرض
الممنوحة للجمعية بمنطقة الساية كهبة حكومية بقيمة
مليون و  433ألف دينار ،بانخفاض عن تقييم بداية 2018
يتجاوز نصف مليون دينار.

 831دينار اشتراكات
التجمع الوطني الدستوري
افتتحت جمعي��ة التجمع الوطني الدس��توري رصيدها في
البن��ك في ع��ام  2018بصف��ر مطل��ق ،واختتمته بنفس
الصف��ر ،بينما ق��ام األعضاء بدف��ع  831دين��اراً تحت بند
االش��تراكات ،تم دفعها إليجار المق��ر وفاتورة كهرباء لم
تتجاوز  100دينار.
لك��ن ع��ام  2019كان مختلف�� ًا عن س��ابقه ،حي��ث افتتح
الحساب البنكي واختتم بالصفر ،ولم تظهر خالل االفتتاح
والختام أي إيرادات أو اشتراكات وال حتى مدفوعات.

(كوفيد .)19
دائما على
وق��ال العريض إننا نح��رص ً
التع��اون م��ع المحافظ��ة الجنوبي��ة،
ونتطل��ع إل��ى إع��ادة فتح ش��اطئ بالج
الجزائر قريب ًا ،معربا عن شكره وتقديره
لس��مو الش��يخ خليفة بن علي آل خليفة
محاف��ظ المحافظة الجنوبية وس��عادة
العقيد الشيخ عبداهلل بن خالد آل خليفة
مدي��ر عام مديري��ة ش��رطة المحافظة
الجنوبية.
وأوض��ح العري��ض أن «إدام��ة» ،قامت
بتوزيع المنشورات واإلرشادات التوعوية

الالزمة بش��أن في��روس كورونا (كوفيد
 ،)19على جميع زوار الشاطئ ،بالتنسيق
مع ممثلي وزارة الداخلية والمس��ؤولين
بالمحافظة الجنوبية ،مضيفا أن الشركة
س��تقوم بوض��ع المزيد م��ن اإلجراءات
االحترازية واألمنية الصارمة بالتنس��يق
مع الجه��ات ذات العالقة بهدف تحديد
أع��داد ال��زوار وتش��ديد األم��ن عل��ى
الشاطئ لردع األشخاص غير الملتزمين
باإلج��راءات االحترازي��ة والتعليم��ات
الصادرة من الجهات الرسمية لمكافحة
فيروس كورونا (كوفيد.)19-

أمين العريض

 857حالة ..تسجيل أعلى
تعاف يومية من «كورونا»
حصيلة
ٍ
أعلنت وزارة الصحة أمس عن «تسجيل أعلى حصيلة تعافي يومية من «كورونا»
في البحرين ،بعد تس��جيل تعافي  10حاالت إضافية ،مساء أمس ،ليصل العدد
اإلجمالي للحاالت المتعافية إلى  6683حالة».
وكش��فت إحصائيات الوزارة عن تس��جيل أعلى حصيلة إصاب��ات يومية ،بلغت
 605ح��االت ،بعد تس��جيل  110حاالت قائمة جديدة ،منه��ا  92حالة لعمالة
وافدة ،و 18حال��ة لمخالطين لحاالت قائمة .وأضافت الوزارة أن «عدد الحاالت
القائمة التي يتطلب وضعها الصحي تلقي العالج بلغ  43حالة ،منها  13حالة
تح��ت العناية ،في حين أن  4683حالة وضعها مس��تقر م��ن العدد اإلجمالي
للحاالت القائمة الذي بلغ  4696حالة قائمة».
وبلغ عدد الوفيات  19حالة ،فيما أجرت الوزارة  316807فحص ًا طبي ًا.

تسجيل أعلى حصيلة
إصابات يومية بـ  605حاالت
 4683إصابة مستقرة
و 13حالة تحت العناية
إجراء  316807فحصًا طبيًا

«المهن الصحية» :سحب منتجات
أدوية سكري تحتوي على مادة «ميتفورمين»
أعلن��ت الهيئ��ة الوطني��ة لتنظي��م المه��ن
والخدمات الصحية عن س��حب بعض منتجات
أدوية م��رض «الس��كري» التي تحت��وي على
م��ادة «ميتفورمي��ن» بس��بب احتوائها على
ش��وائب مس��رطنة ،فيم��ا اس��تثنت الهيئ��ة
األدوي��ة األخرى التي تخلو من تلك الش��وائب
واآلمنة لالستخدام.
وأك��دت الرئي��س التنفيذي للهيئ��ة الوطنية
لتنظيم المهن والخدم��ات الصحية الدكتورة
مري��م عذب��ي الجالهم��ة أن الهيئ��ة أصدرت
قائم��ة بأدوي��ة م��رض الس��كري المس��جلة

والموج��ودة في المملكة والت��ي تحتوي على
م��ادة «الميتفورمي��ن» خالية من الش��وائب
المسرطنة ( )NDMAأو الموجودة في الحدود
المقبول��ة لالس��تهالك بش��كل يوم��ي والتي
سيس��مح بصرفه��ا وبتداوله��ا ،ويأت��ي ذلك
في إطار تقارير التحالي��ل المختبرية التي تم
اإلعالن عنها من قبل الهيئة السعودية للغذاء
والدواء ( )SFDAفي يوم  29مايو .2020
وأوص��ت الهيئ��ة منتس��بي الرعاي��ة الصحية
بالمملك��ة بع��دم وص��ف أو صرف أي��ة أدوية
تحتوي على مادة «الميتفورمين» غير األدوية

المذكورة في التعميم المرفق والمنشور على
الموق��ع اإللكتروني للهيئة وصفح��ة الهيئة
على تطبيق «إنس��تغرام» ،كما قامت الهيئة
بتعلي��ق تس��جيل واس��تيراد باق��ي األدوي��ة
المحتوية عل��ى م��ادة «الميتفورمين» لحين
التأك��د من خلوها من الش��وائب المس��رطنة
أو وجوده��ا ضم��ن النس��ب المس��موح به��ا
لالستخدام ،داعية المرضى الذين يستخدمون
أنواع�� ًا م��ن دواء «ميتفورمي��ن» مراجع��ة
أطبائه��م للتأكد من س��المة اس��تخدامه أو
استبداله.

«األصالة» تحقق صافي فائض
 16ألف دينار بعد عجز خالل 2018
بل��غ مجموع فائض األم��وال بجمعية االصالة ف��ي  ،2019ما قيمته
 22410دين��ارا ،بالمقارنة مع  6451دينارا في نهاية العام الس��ابق
ل��ه ،بينما حقق��ت الجمعية صافي فائض  15959دينارا س��بقه عجز
بقيمة  4475دينارا.
وبحس��ب البيانات المنشورة بالجريدة الرسمية حصلت الجمعية على

مساهمات حكومية بقيمة  32500دينار في  ،2019والذي يعتبر أكبر
من ضعف ما حصلت عليه في العام السابق له ،حيث حصلت فقطعلى
 15000دينار ،وانخفضت المس��اهمات األخ��رى إلى  660دينارا فقط
مقاب��ل ألفي دينار في  ،2018وانخفض��ت تكلفة الموظفين 14800
في عام  ،2018لتبلغ فقط  6400في العام الماضي.

 27ألف دينار رواتب «المنبر اإلسالمي»
و 21ألف دينار اشتراكات «التقدمي»
بينم��ا اس��تثمرت جمعي��ة المنب��ر الوطني
اإلس��المي نص��ف مليون دين��ار ولم تحصل
عل��ى أي دع��م حكومي ف��ي  ،2019حصلت
جمعية المنبر التقدمي خالل العام الماضي
 41أل��ف دين��ار من بينه��ا  18أل��ف كدعم
حكومي ،والباقي تبرعات واشتراكات ،ودفع
المنبر اإلس��المي لموظفي��ه  27ألف دينار،
في مقابل  11ألف لموظفي التقدمي.

وبلغت إيرادات جمعية المنبر الديمقراطي
التقدمي بحسب مانشر بالجريدة الرسمية
 41أل��ف دينار خ��الل ع��ام  ،2019كان من
بينها  18ألف دين��ار دعم ًا من وزارة العدل،
و  21أل��ف دينار اش��تراكات وتبرعات ،فيما
كانت جملة المصروفات  28800دينار.
وأظه��ر المرك��ز المال��ي لجمعي��ة المنب��ر
الوطني اإلسالمي مجموع موجودات بقيمة

 589أل��ف دين��ار ،منها اس��تثمارات عقارية
بحوالي نصف مليون دينار باإلضافة إلى 50
ألف دينار نقد لدى البنوك ،وبلغت اشتراكات
وتبرعات األعضاء  27ألف دينار ،فيما حصلت
الجمعي��ة على دعم حكوم��ي بقيمة  3آالف
دينار.وبلغ��ت رواتب الموظفي��ن في العام
الماض��ي حوالي  27ألف دينار باإلضافة إلى
 3آالف دينار لمصروفات المقر واإلدارة.
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«األعلى للشؤون اإلسالمية» يدعو إلى االلتزام
بالتعليمات واإلجراءات الصحية أثناء أداء الصالة
دع��ا المجل��س األعل��ى للش��ؤون
اإلس��امية ف��ي جلس��ته االعتيادي��ة
الت��ي انعق��دت األح��د عن ُبع��د عبر
االتص��ال المرئ��ي برئاس��ة رئي��س
المجلس األعلى للش��ؤون اإلس��امية
الشيخ عبدالرحمن بن محمد بن راشد
الجميع إلى االلت��زام التام
آل خليف��ة،
َ
بتطبيق التعليمات واإلجراءات الصحية
االحترازي��ة الازم��ة الت��ي تحدده��ا
الجهات المختصة بخصوص أداء صاة
الجمعة لمنع انتش��ار المرض ،مشيداً
بالتوجيه��ات الملكي��ة الس��امية من
حضرة صاحب الجالة الملك حمد بن
عيس��ى آل خليفة عاهل الباد المفدى
بالعودة التدريجية في إقامة العبادات
الجماعي��ة ،واالبت��داء بإقام��ة ص��اة
الجمعة.
كم��ا أع��رب المجل��س ع��ن اعت��زازه
العميق بإشادة صاحب الجالة الملك
المف��دى ل��دى اس��تقباله الرئي��س
ورئيس��ي مجلس��ي األوق��اف الس��نية
والجعفري��ة بال��دور المه��م ال��ذي
يضطلع ب��ه المجلس في خدمة الدين

استعراض أعمال التنقيب واآلثار
في جامع الشيخ قاسم المهزع
متابعة مشروعات إعمار الجوامع
في «شرق الحد اإلسكاني»
اإلس��امي الحني��ف ونش��ر تعاليم��ه
الس��محة ،والتوعي��ة بثوابته القائمة
على االعتدال والوس��طية ،ونبذ الغلو
والتعص��ب ،والدع��وة إل��ى التمس��ك
ُّ
باألخاق الفاضل��ة ،مؤكداً مضيه في
أداء رس��الته في خدمة الدين والوطن
والناس ،وتحقيق األهداف التي أنش��ئ
م��ن أجلها .بعد ذل��ك ،بحث المجلس
الموضوع��ات المدرج��ة عل��ى ج��دول
أعماله ،واستهلها باستعراض خطاب
هيئ��ة البحرين للثقافة واآلثار بش��أن
جامع الش��يخ قاس��م المهزع بالمنامة
وما وصلت إليه أعمال التنقيب واآلثار
من قبل مهندس��ي الهيئة في الجامع
المذك��ور ،مؤك��داً ف��ي ه��ذا الص��دد

حرصه الكبير على س��رعة إع��ادة بناء
هذا الجامع التاريخي مع مراعاة أبعاده
التاريخي��ة ومامح��ه األصيل��ة ،وبما
ينسجم مع محيطه المباشر ،ليستعيد
دوره الوظيفي كجامع لمنطقة السوق
القدي��م .ثم اطلع المجل��س على عدة
طلبات لمعرفة الرأي الش��رعي بش��أن
عدد من الموضوع��ات ،وقرر المجلس
إحالتها على لجنة إبداء الرأي الش��رعي
لدراستها ورفع توصياتها بشأنها إلى
المجلس.
كما تابع المجلس عدداً من مشروعات
إعم��ار الجوام��ع ف��ي مش��روع ش��رق
الحد اإلس��كاني الت��ي تبناها عدد من
المحسنين ،مثمن ًا الدور الحيوي الكبير

الذي يق��وم به المحس��نون في خدمة
المجتمع ،سائ ً
ا اهلل تعالى أن يجزيهم
خير الجزاء.

واختت��م المجل��س جلس��ته ببحث ما
يس��تجد م��ن أعم��ال واتخ��ذ بش��أنه
القرارات الازمة.

آل محمود :الوعي وااللتزام يساهم في عودة الحياة لطبيعتها
أشاد رئيس مجلس إدارة الجمعية
اإلس��امية الش��يخ عبداللطيف آل
محمود بالتوجيه الملكي السامي
الصادر عن حضرة صاحب الجالة
المل��ك حمد بن عيس��ى آل خليفة
بإع��ادة فتح المس��اجد للمصلين
إلقامة صاة الجمعة في مرحلته
األولية ومع التش��ديد على وجوب
تطبي��ق التعليم��ات الصحي��ة
االحترازي��ة الازمة لمنع انتش��ار

الم��رض .وأض��اف أن الظ��روف
االس��تثنائية الت��ي م��رت به��ا
المملكة خال الس��نوات الماضية
أكدت على الحكم��ة الكبيرة التي
تتمتع بها قي��ادة صاحب الجالة
المل��ك حمد بن عيس��ى آل خليفة
عاهل الباد المفدى.
وأش��ار آل محم��ود إل��ى أن ه��ذه
الحكمة في التعام��ل مع األزمات
وتحويلها إلنجازات كانت ملحوظة

أشـــــــــــــاد الشـــــــــــــــيخ
د .عبداللطيــف الشــيخ
بتوجيهات سمو الشيخة
ســبيكة بنت إبراهيم آل
خليفــة رئيســة املجلس
األعلــى للمــرأة بســداد
الديــون واملبالــغ املاليــة
املســتحقة على النســاء
البحرينيات ممن صدر
بحقهن أحكام قضائية ،والتي تســاهم يف احملافظة
على االستقرار األسري.

اســتقبلت جمعيــة اإلصــاح املهنئــن بعيــد الفطر
السعيد عن بعد عبر تطبيق ( )ZOOMحيث تبادل
اجلميع التهنئة بعيد الفطر السعيد.
نظمــت واحــات القــرآن
الكــرمي عــدة مســابقات
قرآنيـــــــة عـــــــن بعــــــــد
متاشــ ًيا مــع اإلجـــراءات
االحترازيــة ،منها مســابقة
احلــاج عبدالكـــرمي املــا،
ومسابقة جامع اإلسراء.
ضمن أنشــطة جمعية اإلصاح
عــن بعــد ،نظــم نــادي الفتيات
لطالبــات املرحلتــن اإلعداديــة
والثانوية مسابقة «أجمل فاصل
للمصحــف» ،فيما نظــم املعالي
لطلبة املرحلة اإلعدادية برنامج
«الر ّبــان» عن طريق الواتســاب
تضمن برامج ثقافية وترفيهية.

www.aleslah.org

من��ذ بداية ه��ذه الجائح��ة فقرار
إغاق المس��اجد في ظل تفش��ي
جائحة كورون��ا كان ضرورة ملحة
وذل��ك لحماي��ة الب��اد والعب��اد
من خطر انتش��ار الوباء وتفش��يه
ف��ي المملك��ة ،وهذا هو أس��اس
الش��ريعة ومقاصده��ا من حفظ
للنفس والدين.
وأض��اف أن التوجيه��ات الصادرة
من قي��ادة جالة المل��ك المفدى

واللجنة التنس��يقية أكدت على أن
صحة اإلنسان هي أولى أولوياتها
وم��ن ه��ذا المنطلق انبث��ق قرار
إغ��اق المس��اجد مؤقت�� ًا لحي��ن
الس��يطرة على تفش��ي الفيروس
الخطير ،فالض��رر األكبر وهو ضرر
انتقال الفيروس بين المصلين.
وقال آل محمود «واليوم استبشرنا
خي��راً بالتوجيه الملكي الس��امي
من حضرة صاحب الجالة المفدى

أخبار جمعية اإلصالح
يتقـــــدم رئيـــــــس وأعضــاء
جمعيــة اإلصــاح بخالــص
التهانــي والتبريكات للقيادة
احلكيمــــــــة وللمواطنيـــــــن
واملقيمــن مبناســبة عيــد
الفطــر الســعيد ،داعيــــــــن
املولــى الكرمي أن يعيد على
اجلميع هذه املناسبة مبوفور الصحة والعافية.
أوضــح الشــيخ نبيــل محمــد صالــح
رئيس القطاع الشــرعي باجلمعية بأن
القطاع الشــرعي سيقدم خال الفترة
القادمــة سلســلة دروس عبــر البــث
املباشــر ( ،)live storyمنها سلسلة
عن اجلنة للشــيخ عبداهلل احلمادي ،وأشــراط الســاعة
للشــيخ خالد الشــنو يف الســاعة  8:30من يومي اإلثنن
واألربعاء من كل أسبوع من خال حساب اجلمعية على
االنستغرام.
أصدرت اللجنـــة اإلعامية
بجمعيـــة اإلصـــاح عـــــــدد
شـــــهــــر مــــــــايو  ،2020مت
تســـليط الضوء مـــن خاله
علـــى عـــدد مـــن أنشطــــــة
اجلمعيـــة عـــن بعـــد ،وملف
خـــــــاص عــــن إجنـــــــــازات
اجلمعيـــة ضمن مســـيرتها
يف خدمـــة الديـــن والوطن.

بإعادة فتح المساجد إلقامة صاة
الجمع��ة وفق ضواب��ط وإجراءات
احترازي��ة صارم��ة للحف��اظ على
النف��س والدي��ن ف��ي ذات الوقت
يج��ب عل��ى المصلي��ن االلت��زام
بالوعي الكافي واتباع اإلرش��ادات
واللوائ��ح الطبي��ة والتنظيمي��ة
لتع��ود بإذن اهلل الحي��اة طبيعية
كس��ابق عهده��ا وذل��ك بوع��ي
المجتمع البحريني».

الشيخ عبداللطيف آل محمود

تبرعـــت جمعيـــة اإلصـــاح مببلـــغ  10آالف
دينـــار حلملـــة «فينا خيـــر» لدعم توفيـــر األجهزة
واملعـــدات الطبيـــة مبا يعـــزز من جـــودة اخلدمات
الصحيـــة يف اململكـــة.
قـــــــامـــــــــت
جلنـــــــــــــــــــة
األعمـــــــــــال
اخليريــــــــــــة
خال شـــهر
رمضــــــــــــان
املبـــــــــــــارك
بعــــــــــدد من
املشروعــــــات الرمضانية داخـل البحــــرين ،مـــــــن
أهمهـــا «فطوركـــم علينا» حرصت مـــن خاله على
توجيـــه اإلفطـــار لألســـر املتعففـــة املســـجلة لديها
واألســـر األخـــرى املتضررة مـــن أزمـــة كورونا ،كما
مت توفيـــر  30ألـــف وجبة إفطار صائـــم مت توزيعها
علـــى أبنـــاء اجلاليـــات املســـلمة يف البحريـــن ،كما
قامـــت بفتح باب التبـــرع ملشـــروعات رمضانية يف
كل ليلـــة مـــن ليالي العشـــر األواخر مـــن رمضان.
نظمت البــذور الصاحلة
خــال شــهر رمضــان
مسابقة «صمم مصاك»
تشــجي ًعا لألطفــال علــى
احملافظــة علــى الصــاة
مــع األســرة يف منازلهم.
حيــث القـــــت املسابقـــــة
ً
تفاعا كبي ًرا من األطفال
وأولياء أمورهم.
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اتجاهات

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

قطرة وقت
القطري التائه
فريد أحمد حسن
@fareedbin esa

fareedbinesa@gmail.com

ثالث س��نوات مرت على إعالن الدول األربع «السعودية والبحرين واإلمارات
ومصر» ،قطع عالقاتها مع قطر ،وألن ش��يئ ًا لم يتغير بسبب إصرار الدوحة
عل��ى موقفه��ا ومكابرتها ل��ذا لم تجد الدول األربع س��وى االس��تمرار في
موقفها .وألن تراجع الدول األربع عن هذا الموقف غير وارد على اإلطالق لذا
فإن المخرج الوحيد إلنهاء هذه األزمة هو مراجعة قطر لموقفها وسلوكها
والنظر إلى األمور بعقالنية يعود خيرها على ش��عب قطر وش��عوب الدول
األربع والمنطقة إجما ًال.
هذا ما يقوله كل العقالء وأولهم عقالء الش��عب القطري الذين يبدو أنهم
ال يزالون محرومين من فرصة إيصال صوتهم ورأيهم إلى المتحكمين في
ق��رار الدوحة .ه��ؤالء العقالء يدركون أنه ال س��بيل لوضع نقطة في نهاية
س��طر هذه المشكلة سوى انتباه الس��لطة في قطر لممارساتها ومراجعة
نفس��ها ،ففي هذا خير لها قبل أن يكون للدول األربع التي رغم كل ش��يء
تركت الباب موارب ًا ،لعل وعسى.
منطق�� ًا ال يمكن أن تكون الدول األربع على خط��أ حيث اإلجماع يؤكد أنها
عل��ى صواب وإال الختلفت فيما بينها ،ومنطق ًا ال يمكن أن تكون قطر التي
أحصى العالم أخطاءها وتجاوزاتها على صواب .الدول األربع ال تعادي قطر
ولم وال تفكر في معاداتها وال تزال تصفها بالش��قيقة .كل ما تريده منها
هو أن تتوقف عن ممارس��ة األخطاء والتجاوزات وتعود إلى رشدها وتراعي
مصلحة المنطقة وأساس��ها الدول األربع التي لم تتخذ موقفها إال بعد أن
وصلت إلى طريق مس��دود وتبين لها عدم جدية قطر ،خصوص ًا بعد توقيع
أميرها عل��ى التعهد في الرياض في حضور الكبار وع��دم التزامه بما وقع
عليه.
الحقيق��ة التي يراها العالم بوضوح هي أن قطر تعاني من تخبط يحرمها
من التوصل إلى قرارات منطقية .لوال هذا لما سلمت قيادها إليران وتركيا
اللتين توغلتا وبالغتا حتى صار صعب ًا على الدوحة اتخاذ قرار يمس شأنها
الداخلي من دون موافقتهما ..وليس في هذا مبالغة.

ماذا حصل لنا خالل « 24ساعة»؟!!
@f _a l s ha i kh

ُيفترض أن المؤشرات «إيجابية» أكثر مما سبق ،باعتبار أن العالم
يتجه إل��ى العودة تدريجي ًا للحياة الس��ابقة ،قب��ل ظهور فيروس
«كورونا» ،لكن السؤال هنا :هل المؤشرات بالفعل إيجابية؟!!
قبل اإلجابة على الس��ؤال ،ال بد من أن ندرك حقيقة ثابتة تتمثل
بأن هذا الفيروس «لن يتراجع من تلقاء نفس��ه» ،إذ مازال العالم
يفتقد وجود «عالج أكيد» له ،ومازال العالم بعيداً أيض ًا عن إيجاد
«مصل» أو «لقاح» يجنب آخذه اإلصابة.
المس��ألة الوحي��دة المرتبط��ة ب�«التحكم» في مدى انتش��ار هذا
الفيروس ،تتمثل ب� «الناس أنفسهم» ،وذلك من خالل «تكيفهم»
و«تعاملهم» معه ،ال عبر «الغوص في أحضانه» واإلصابة به ثم
التش��افي ،بل عبر «تجن��ب» الوقوع ضحية له ،وه��ذا يتحقق عبر
«االلت��زام» باإلجراءات االحترازي��ة والضوابط التي وضعت ،وهذا
الكالم تحديداً تم تكراره عشرات المرات.
نري��د أن نعود لحياتن��ا ،نريد الع��ودة ألعمالنا ،نري��د لالقتصاد
أن يتعاف��ى ،نريد بس��رعة أن نجبر الضرر الذي لح��ق بعديد من
القطاع��ات ،لكن المقل��ق أن «تعامل البش��ر» م��ع «جدية» هذا
الفيروس تمضي في اتجاه معاكس.
الدليل على ما نقوله يتمثل باإلجابة على الس��ؤال أعاله ،إذ «ماذا
حصل لنا خالل ال� 24ساعة األخيرة؟!».
الدول��ة ف��ي جان��ب تمضي لتعزي��ز إجراءاته��ا ،واالس��تمرار في
فحوصها الطبية التي وصلت تكلفتها إلى قرابة  68مليون دينار!
نع��م مبلغ كبير جداً معني بإج��راءات احترازية ل� «حماية الناس»،
لك��ن يقابل هذا «خفوت» لدرجة الوعي لدى ش��رائح عديدة ،رغم
وجود بشر ملتزمين بالضوابط.

alshaikh.faisal@gmail.com

فيصل الشيخ

خ��الل أقل من  24س��اعة ،تفاجأنا بتجمعات بش��رية كبيرة على
ساحل بالج الجزائر ،رغم التنبيهات والتأكيد على االلتزام بالتباعد
اإلجتماعي ،األمر الذي اضطر للتدخل السريع واتخاذ إجراءات لوقف
هذا االس��تهتار .في الوقت نفس��ه توفي  4أش��خاص في حصيلة
تف��وق ما ش��هدناه من وفيات س��ابقة ،وهنا أتح��دث عن المدى
الزمني ،وضعوا معها تس��جيل البحرين ألكبر عدد من المصابين
خالل  24ساعة ،رغم وجود مؤشر إيجابي يتمثل بتعافي أكبر عدد
أيض ًا ،إذ تعافى  847ش��خص ًا ،وسجلت إصابة  495شخص ًا بينهم
 341حالة ضمن صفوف العمالة الوافدة.
ه��ذه األرقام ،وهذه الحاالت تكش��ف عن عدم الت��زام بالضوابط،
م��ا قد تعرقل عملي��ة العودة للحياة تدريجي ًا ،ألن العودة ليس��ت
معنية فق��ط بموعد إعالنها ،أو بتواقي��ت زمنية لتخفيف القيود،
بل معنية ب�«تش��ديد االلتزام» من قبل األفراد أنفسهم ،إذ الحذر
يجب أن يتضاعف ،وتطبي��ق التعليمات واإلجراءات يجب أن يكون
«جاداً».
البحرين تقوم بالفحوص ،وتوفر أماكن للحجر والعزل واالستشفاء،
وتوفر للجميع ما يلزمهم من إقامة ومأكل ومش��رب ،وكلها أموال
كبيرة تضخ يومي ًا ،وهو وضع لن تجدوه يحصل في كثير من الدول
المتقدمة ،وتقوم به الدولة من منطلق مس��ؤولية ،بالتالي على
الجمي��ع تحمل المس��ؤولية ،إذ لو كانت كل ه��ذه الخدمات تقدم
مقابل رسوم ،فهل كان االستهتار سيصل لهذا الحد؟!
ال تضيع��وا جه��ود الذين يعملون بج��د في الصف��وف األولى ،ال
تس��ببوا لهم اإلحباط ،فال يعقل أن يجاهدوا ليبن��وا حاجزاً منيع ًا،
ونقوم نحن بهدمه بكل سهولة وبال مسؤولية!!

رؤى
حين يسرّ حك األجنبي

خارج السرب
@HussainTattan

خطر استراتيجي!

محمد درويش
@yalail

mohammed@darwishtv.com

أصب��ح من الضروري اإلس��راع ف��ي إيجاد مخارج لش��بح توطي��ن العمالة
الوافدة الذي يلوح في األفق حس��ب ما وضح السيد عبدالنبي الشعلة وزير
العم��ل الس��ابق في مقال أخير ل��ه عنوانه «العمالة الواف��دة واحتمالية
التوطي��ن والتجنيس» وذكر في��ه االتفاقيات الدولي��ة المتعلقة بحقوق
اإلنس��ان والعم��ال المهاجرين التي تدفع نحو ه��ذا الهدف .فكما ذكرت
في مقال سابق ،فإن لتوطين األجانب تبعات سلبية جمة أبرزها استنزاف
ميزانيات الدول الخليجية وخدماتها باإلضافة الى تشويه الهوية الوطنية
واحتمالية ضياعها.
وأقترح أن تب��ادر دول الخليج فوراً في فتح قنوات تفاوض جادة مع الدول
المصدرة للعمالة وتبحث معها إع��ادة الفائض من العمالة لديها بعد
أزمة فيروس «كورونا» وعن طريق دفعات في فترة زمنية محددة على أن
تتكفل دول الخليج بمساعدة هذه الدول مالي ًا طوال فترة العودة لتخفف
ال عاد ً
عنهم معضلة رج��وع مواطنيها إليها .وأعتقد أن هذا ح ً
ال ووس��ط ًا
ليس فيه رابح أو خاسر.
والمقترح الثاني أن تبدأ دول الخليج في ربط وجود العمالة على أراضيها
بمش��اريع مح��ددة بتاريخ بداي��ة ونهاية دون تجدي��د لإلقامة بعد ذلك
ودون السماح لها بالتنقل كيفما شاءت بين عمل وآخر .وفي المقابل يتم
تحسين أجور العمال من الشرائح الدنيا كي يستطيعوا جمع المال بالقدر
الذي يكفيهم لبدء حياة أفضل في بلدناهم وأيض ًا كي ال يستقدم صاحب
العمل أع��داداً مهولة من األجانب طالما ارتفع��ت تكلفتهم ،والتضخم
في أس��عار بعض الخدم��ات المتوقع في هذا الحال أه��ون من التوطين
بمراحل.
والمقت��رح الثالث أن يتم التدقيق في مش��كلة إدخال أف��راد العائلة من
األجانب في العمل في المش��اريع التجارية التي يديرها األجانب أنفسهم
«بس��بب تأجير السجل بالباطن المنتشر في البحرين على سبيل المثال».
فك��م «ب��رادة» تدار م��ن عائ��الت بأكملها وك��م محل تلفون��ات ومحل
سندويتش��ات ونش��اطات تجارية أخرى نج��د عائلة أجنبي��ة تتناوب على
العمل فيه؟
كما أتس��اءل حول س��بب الس��ماح لألجنبي بجلب عائلته بأكملها ،فهل
ه��ذا مف��روض علينا من قبل منظم��ات عالمية واتفاقي��ات أم هو جانب
من المرونة الخليجية في التعامل مع األجانب؟ أال يجب وضع حد النتقال
العائالت األجنبي��ة بكامل أفرادها إلى الخلي��ج دون ضوابط صارمة؟ في
البحري��ن وحدها ،تحولت الم��دن القديمة كلها إلى مدن ال يس��كنها إال
عائالت أجنبية ،وهذا بداية واضحة لتشويه الهوية .فهل يعقل هذا؟
وللتوضي��ح فإن الحديث عن مخاطر توطين العمالة األجنبية حديث ليس
عنصري�� ًا إطالق�� ًا .فصحيح أن دول الخليج فيها مجموع��ات كثيرة متنوعة
األص��ول واألع��راق إال أنها كان��ت ومازال��ت أعدادها محدودة واس��تطاع
أغلبها أن ينصهر في بوتقة الوطن والهوية الوطنية اإلسالمية والعربية
المالمح .فهل س��يحدث ذلك مع ماليين األجان��ب الذين قد يفرض علينا
توطينهم؟ الجواب ،حتم ًا ال.

حين قرأت م��ا قاله معالي وزير العمل قبل أيام ،بأن عدد الس��جالت
غير النش��طة حتى مارس من هذا العام بلغت  169865س��ج ً
ال وعدد
العمالة األجنبية لدى السجالت غير النشطة  46123عام ً
ال ،بينما عدد
الس��جالت غير النش��طة وليس لديها عمالة أجنبي��ة بلغت 144300
الَّ ،
س��ج ً
تذكرت بأن هناك آالف ًا من البحرينيي��ن والبحرينيات يعانون
من وجع البطالة.
ليس هذا وحس��ب ،بل أخذت بعض الش��ركات أزمة في��روس كورونا
«كوفيد »19ش��ماعة لتس��ريح البحرينيين ،وبعض الش��ركات ما إن
أحس��ت بوجود أزمة ف��ي الطريق ،حت��ى قامت بتس��ريح البحرينيين
بش��كل قانوني ،فقط لتتخلص من أعدادهم ،ولو كلفهم ذلك رواتب
لمدة عام كامل.
شابة بحرينية تم تسريحها من عملها على الرغم من سجلها النظيف
والمتميز في العمل ،وما يح ّز في النفس -حسب الشابة -أن من قدم
لها ورقة اس��تغناء الشركة عنها هو المس��ؤول األجنبي ،وحين قامت
بمراجع��ة الوزارة وعلى أعلى المس��تويات ،تبين أن ليس بمقدورهم
فعل شيء.
هذه الش��ابة وغيرها من شابات وشباب الوطن ممن يجري االستغناء
عنهم وتس��ريحهم من أعمالهم لسبب أو من دون سبب ،تعجز وزارة

tattan86@hotmail.com

حسين التتان

العمل بمن فيها على مواجهة هذه الشركات التي ترمي بشبابنا إلى
الش��ارع .نعم ،تقول لهم الوزارة بأن يقدموا ش��كواهم للمس��ؤولين
تحدثت معهم من
عندهم ،لمتابعة أس��باب الفصل ،ولك��ن ،كل من
ُ
المس��رحين من أعمالهم يؤكدون أن هذا مج��رد «تطييب للخواطر»
لي��س إال .بل ذهب بعضهم ألبعد من ذلك ،بأن الش��ركة الفالنية ال
يمكن فعل أي شيء تجاهها!
لي��س َّ
منة من مس��ؤول يقول للمس��رحين من أعمالهم بأننا س��وف
نعمل عل��ى إرجاعكم ألعمالكم ،وإنما هذا من صلب مس��ؤولياتهم،
وه��ي حماية الموظ��ف البحريني ف��ي ظل طغيان بعض مؤسس��ات
القطاع الخاص.
الدولة لم تقصر مع القطاع الخاص خالل هذه األزمة ،فقدمت ماليين
الدنانير للش��ركات لمس��اعدة موظفيها ،ومع ذلك حدثت الكثير من
التج��اوزات ،ولوال صوت اإلعالم المرتف��ع عندنا لضاعت حقوقهم في
زحمة الجائحة.
نح��ن نتطل��ع ألن تكون وزارة العم��ل تتمتع بش��خصية أكثر فاعلية
وق��وة لحماية الموظ��ف البحريني من جور بعض الش��ركات الخاصة،
الس��ند الحقيقي إليه ب��دل أن تتوارى في المواقف الوطنية
وأن تكون َّ
الصعبة عن األنظار.

بين السطور
قطر ..من ضياع إلى ضياع!
@saad_bahrain

دعمتم جماعات إرهابية وقمتم بتمويلها من األلف إلى الياء ،قدمتم
تس��هيالت وجوازات قطرية لهم حتى ينش��روا الفوضى والتدمير في
الش��رق األوس��ط حتى جعلتم دماء األبرياء مباح��ه لتحقيق غاياتكم
المريضة وتنفيذ األجندة الغربية في الوطن العربي.
ونس��تذكر في هذه األيام الذكرى الثالثة لقرار ال��دول األربع الداعية
لمكافح��ة اإلرهاب بقطع العالقات الدبلوماس��ية مع قطر ،والذي جاء
بعد أن كش��فت ال��دول المقاطعة المؤام��رات الخبيث��ة التي أرادت
الدوح��ة أن تق��وم به��ا من خ��الل دعمها لإلره��اب وع��دم التزامها
بالمواثي��ق والمعاهدات المبرمة كاتفاقيتي الرياض ،2014 -2013
إضافة إلى خرقه��ا للبروتوكوالت المنظمة لحس��ن الجوار ،وتعديها
السافر على الدول العربية وتورطها بشكل مباشر في دعم العمليات
اإلرهابية.
إن قط��ر في انحدار في ظل ه��ذا النظام الحاكم الذي ال يعي ما يفعل
س��وى أن ينف��ذ أوامر عصاب��ات إرهابية لتزرع الفوض��ى وتهدد أمن
واس��تقرار الدول العربية ،فالعديد من الصفقات كشفتها السلطات
األمنية والتي وصلت إل��ى مبالغ بالمليارات كصفقة دعم «حزب اهلل»
اللبنان��ي والتي بلغت أكثر من مليار دوالر ،إضافة إلى اعتراف العديد
م��ن األفراد بالجماع��ات اإلرهابية بالتمويل القطري لها ،وال ننس��ى

S3 d ba h@gma i l .com

سعد راشد

اعت��راف وزير الخارجية القطري بأن «دولته تدعم اإلرهاب» ،كل هذه
األم��ور جعلت ال��دول المقاطعة مس��تمرة في قراره��ا الذي انعكس
بشكل مباشرة في توقف العمليات اإلرهابية.
ك��دول خلي��ج عربي ال نتمن��ى أن نقاطع قط��ر ،لكن ه��ذا النظام لن
يعط��ي أي خيار آخر لحماية الش��عوب الخليجية من ه��ذا الخطر ،وأن
النظ��ام القطري رغم المقاطعة فهو ال يزال يتهجم بش��كل ال أخالقي
على الدول الداعية لمكافح��ة اإلرهاب بل تعدى هذا األمر بأنه جعل
ترس��انته اإلعالمية اإلرهابية قناة الخزي والعار «الجزيرة» بأن تقوم
بفبرك��ة التقارير م��ن أجل إثارة البلبل��ة في الرأي الع��ام ،وكل هذه
األساليب جعلتنا نتأكد بأن هذا النظام قد انتهى دوره في المنطقة.
خالصة الموض��وع ،النظام القطري بقيادة تمي��م بن حمد لم يجعل
خيار الع��ودة متاح ًا في ظل ما يقوم به ويس��تمر في دعم الجماعات
اإلرهابية في اليمن والعراق وليبيا وسوريا وغيرها من الدول العربية،
فنحن أمام تحديات صعبة وال مجال وال تهاون في الحفاظ على أمننا
واس��تقرارنا ،فرسالتنا واضحة للنظام القطري ،أما تنفيذ الشروط 13
الت��ي اتفقت عليها ال��دول المقاطعة وعودة العالقات إلى مس��ارها
الصحيح ،أو أن تس��تمروا في تعنتكم وضياعكم الذي س��ينهيكم كما
أنهى أنظمة فاشلة من قبلكم.

32

إيران تعترف بمقتل  225باحتجاجات نوفمبر

ً
سوقا
“صادرات البحرين” لـ 32

مليون دوالر

أمل الحامد

طهران  -وكاالت

اعترف وزيـــر الداخلية اإليرانـــي عبد الرضا
مـــع التلفزيـــون الحكومـــي مســـاء الســـبت،

افتتاحـــه وحتـــى أمـــس ،وعلى

بمقتل  225شـــخصا باالحتجاجات الشعبية

مدى  18شـــهرً ا ،تمكـــن من دعم

نوفمبـــر الماضـــي ،فـــي حيـــن تقـــول مصادر

تصديـــر منتجـــات وخدمـــات

المعارضة إن عدد القتلى كان باآلالف .وقال

لشـــركات بحرينية بأكثر من 32

عبدالرضـــا رحماني فضلـــي  ،إن “حوالي 40

مليـــون دوالر فـــي أكثـــر من 32
ً
سوقا حول العالم.

شـــخصا ،أي حوالي  % 20من القتلى
ً
أو 45
استهدفوا بأسلحة غير حكومية”.

صفاء عبدالخالق أن المركز منذ

التجـــارة األميركيـــة وجمعيـــة

فـــي مركـــز صـــادرات البحريـــن

رحمانـــي فضلـــي ،ألول مـــرة ،فـــي مقابلـــة
من
احتجاجات
سابقة في
إيران

أكدت مديرة التصدير البحريني

وأطلقـــت الســـفارة األميركيـــة

()12

في البحرين بالشراكة مع غرفة
ســـيدات األعمـــال البحرينيـــات

وبرنامـــج

األمـــم

المتحـــدة

اإلنمائـــي أمـــس سلســـلة ندوات
عبـــر اإلنترنـــت بعنـــوان “توفيـــر
الفـــرص لالرتقـــاء االقتصـــادي

للمرأة”.
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الـحـذر مطـلـوب الستـمـرار النـجـاح

“الصحة” :الوفيات األربع

ســمو رئيس الــوزراء :تطويــر قطاع النفــط بالتوازي مــع تنويع الدخل

تأخرت في اإلبالغ عن األعراض
الجفير  -وزارة الصحة

أكدت وزارة الصحة أن ســـرعة اإلبالغ

الوزارة كل أفراد المجتمع إلى ضرورة

أكـــد رئيس الـــوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير

(كوفيد )-19يســـهم في سرعة الكشف

بأيـــة أعـــراض للفيـــروس كصعوبة في

الجميـــع باتبـــاع التوجيهـــات واالشـــتراطات التـــي

وبالتالـــي ســـرعة عـــزل الحالـــة القائمة

ً
تدريجيا الســـتمرار دوران عجلـــة الحياة،
انفتاحـــا
ً

آلثـــار مضاعفـــة ،إلـــى جانـــب إمكانيـــة

حـــذرًا؛ من أجل اســـتمرار النجاح الـــذي تحقق في

عزلهـــم وعالجهـــم وتعافيهم إن أثبتت
ً
ً
منوهـــة
أيضـــا،
الفحوصـــات إصابتهـــم

توســـيع نطـــاق وأعـــداد الفحوصـــات

رئيس الوزراء ،بقصر سموه في الرفاع أمس ،وزير

تم تســـجيلها خـــالل األربع والعشـــرين

القائمـــة وســـرعة عزلهـــا لتلقـــي العالج

المنامة  -بنا

عـــن وجـــود أعـــراض فيـــروس كورونا

خليفـــة بـــن ســـلمان آل خليفـــة أهميـــة أن يلتـــزم

المبكـــر فـــي حـــال اإلصابـــة بالفيروس

وضعتهـــا الجهـــات الرســـمية ،الســـيما أن العالم بدأ

وعالجهـــا وتعافيهـــا دون تعرضهـــا

مـــا يتطلب أن تكون كل خطواتنا مدروســـة وأكثر

تقليـــل أعـــداد المخالطيـــن وســـرعة

جـــاء ذلك لـــدى اســـتقبال صاحـــب الســـمو الملكي

بـــأن الوفيـــات األربـــع األخيـــرة التـــي

النفـــط الشـــيخ محمد بن خليفـــة آل خليفة ،ووزير

الســـاعة الماضيـــة كان مـــن ضمـــن

مواجهة التحدي.

األســـباب الرئيســـية لتدهـــور حالتهـــم

الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني.

الصحيـــة هـــو تأخرهـــم فـــي اإلبـــالغ

وشـــدد ســـموه علـــى أن البحرين تســـير في تطوير

فـــور ظهور األعـــراض عليهـــم ،مجددة

قطـــاع النفـــط والغـــاز بالتـــوازي مع تنويـــع مصادر

الوزارة تعازيها ألســـر المتوفين وكافة

الدخـــل مـــن خـــالل برامـــج واســـتراتيجيات للنمو

أهلهم وأقاربهم لهـــذا المصاب .ودعت

االقتصـــادي تتســـم باالســـتدامة والمرونـــة فـــي

التعامل مع مختلف التحديات.

()٠٢

إغالق “بالج
الجزائر” حتى
إشعار آخر

مجمد
 200موظف
ّ
لبلوغهم “نهاية المربوط”

المنامة  -شركة إدامة

ممتلـــكات) فـــي اجتمـــاع عقـــد أمـــس

المحافظـــة الجنوبيـــة إغالق شـــاطئ
ً
مؤقتا حتى إشعار آخر.
بالج الجزائر

الحكوميي ــن الذي ــن وصل ــوا ف ــي

أن تكون ترقية الموظف على أساس

وما يزالون عل ــى درجاتهم الوظيفية
الحالي ــة ال يتجاوز  200موظف ،في

عدم التزام مرتادي شـــاطئ بالج

الوق ــت ال ــذي ي ــرى مؤي ــدون لترقية

الجزائـــر فـــي عطلـــة عيـــد الفطـــر

والقـــرارات الصادرة مـــن الجهات
باإلجراءات االحترازية والتدابير

الجدارة بقرار من الس ــلطة المختصة

بع ــد موافقة الدي ــوان ويضع الديوان
نظام ــا للترقي ــة يتضم ــن ضواب ــط

ضابـــط شـــرطة فـــي مدينـــة مينيابوليس

للضواب ــط الت ــي تحدده ــا الالئح ــة

وفي مدينـــة إنديانابوليس ،عاصمة والية

نظاما للترقية أثن ــاء خدمة الموظف

وأكدت الشـــرطة في الوالية إطالق قنابل

الوظيفية عند نهاية خدمته)٠٦( .

والنهب أثنـــاء الليل .كما أكدت مقتل أحد

الص ــادرة رق ــم  51لس ــنة 2010

بطلقـــات ناريـــة توفـــي  3منهـــم ،فيمـــا

عل ــى أن يضع ديوان الخدمة المدنية

المحتجين.

وعن ــد وصول ــه نهاية مرب ــوط درجته

مسيلة للدموع بعد تواصل أعمال الشغب

“غوغاء الغاضبين” بتدمير الديمقراطية.

المحتجين وإصابة اثنين آخرين.

“الفوضوييـــن واليســـاريين المتطرفيـــن

ووحـــدة األرض والـــذود عـــن محـــاوالت
التدخـــل المؤثمـــة ،مـــن جـــار يمعـــن فـــي

أكـــد نواب أن ممارســـات النظـــام القطري

الضرر ونكث العهود.

نتائجهـــا إال بالضرر على الشـــعب القطري

بمجلـــس النـــواب محمد العباســـي النظام

أن مســـاعي دول المقاطعـــة مشـــروعة

الخليجي ،وأن يعيد النظر في سياســـاته

ومحـــاوالت تمريـــر مشـــروعات الهـــدم

وأكـــد رئيـــس اللجنـــة النوعيـــة الدائمـــة

وقـــال النائب إبراهيم النفيعـــي إن العزلة

عمـــار البنـــاي ثبـــات الموقـــف البحرينـــي

عـــن محيطها الطبيعي ،أمـــر متوقع وغير

اإلرهابيـــة ،المثيـــرة للفتن والرامية لشـــق

األجنبية.

التقســـيمية واإلرهابيـــة لـــم تتمخـــض

ودعا رئيس لجنة التشـــريعية والقانونية

غيـــر المســـبوقة التي تعيشـــها قطر اليوم

وعلـــى الدولة القطرية نفســـها ،موضحين

القطـــري ألن يعـــود إلـــى رشـــده وللبيـــت

مســـتبعد كنتائـــج طبيعيـــة لسياســـات

وتعكـــس الحق فـــي الدفاع عن الســـيادة

التقســـيمية والتـــي تظهـــر ســـوء النوايـــا،

04

» قال وزير األشغال وشؤون
البلديات والتخطيط العمراني
عصام خلف ،إنه تم االنتهاء من
 % 85من أعمال المرحلة الثانية
من تطوير الحديقة المائية
بصورة اجمالية ،والتي تقام على
مساحة  6هكتارات.

جهد في سبيل توفير العالج والرعاية
لجميـــع الحـــاالت مـــن المواطنيـــن

والمقيمين في مملكة البحرين.

محتجون يلقون بمفرقعات نارية أمام شرطة البيت األبيض (أف ب)

قبـــل ذلك ،قـــال الرئيس األميركـــي دونالد
ترامـــب إنـــه لن يســـمح لمـــن اعتبرهـــم بالـ

وأشـــار ترامـــب إلـــى أن مـــن أســـماهم بــــ

نواب لـ “^” :قطر بوابة مشروعات الهدم األجنبية بالمنطقة

إنهاء  % 85من تطوير الحديقة المائية

والعـــالج حيـــث لـــن تدخر الـــوزارة أية

األميركـــي مـــن أصـــول إفريقيـــة علـــى يد

المعتم ــدة م ــن الجه ــات الحكومي ــة

الطيـــش واإلرهاب التي يمارســـها أقطاب
نظام الحكم في الدوحة.

البورصة تطلق خدمة مرابحة

08

قبـــل الفريق المختص في مراكز العزل

األقـــل احتجاجا على مقتل جورج فلويد،

وتعديالته ــا نصت في المادة رقم 15

()٠٤

إبراهيم النهام

والرعاية الالزمة على مدار الساعة من

التظاهـــرات فـــي  30مدينـــة أميركية على

أكـــدت الشـــرطة أنهـــا لـــم تطلق النـــار على

المادة  14من قانون الخدمة المدنية

علـــى صحـــة وســـالمة أفـــراد

لس ــنة  2010م وتعديالته نصت على

ويؤك ــد دي ــوان الخدم ــة المدني ــة أنه

ويوض ــح دي ــوان الخدمة المدنية أن

والتـــي تهـــدف جميعهـــا للحفـــاظ

اليوميـــة للوصـــول المبكـــر للحـــاالت

األميركيـــة ،أمس األحد ،في حين اندلعت

ويش ــير إل ــى أن الالئح ــة التنفيذي ــة

المستوفية للشروط المحددة.

وااللتـــزام بالتباعـــد االجتماعـــي

االحترازيـــة وتدابيرهـــا الوقائيـــة عبـــر

بإطـــالق نـــار فـــي مدينـــة إنديانابوليـــس

التنفيذية.

ويت ــم اعتم ــاد وتمري ــر الترقي ــات

الوقائيـــة مثـــل لبـــس الكمامـــات

أن الـــوزارة مســـتمرة فـــي إجراءاتهـــا

منيابوليس ـ وكاالت

إنديانـــا األميركيـــة ،أفـــادت قنـــاة “فوكس
ٌ
نيـــوز” ،أمـــس ،أن  5أشـــخاص أصيبـــوا

يق ــوم بدراس ــة طلب ــات الترقي ــات

الرســـمية ،مؤكدة ضـــرورة التقيد

حفـــظ صحة وســـالمة الجميع ،مؤكدة

احتجاجات “ال أســتطيع التنفس” تتواصل ..ومقتــل  3متظاهرين بإنديانابوليس

بوالية مينيسوتا.

الشروط.

مرتـــادي الشـــاطئ ،وبالتعليمـــات

التـــي ســـوف تعطـــى إليهـــم مـــن أجـــل

الواليات المتحدة ..اشتباكات عنيفة رغم الحظر

وحق ــوق الموظ ــف المرق ــى وفق ــا

جمي ــع هؤالء الموظفين الس ــتيفائهم

المبارك بالقواعد الخاصة بسالمة

المجتمع كافة.

حس ــب تقرير دي ــوان الرقاب ــة المالية

درجاته ــم الوظيفية لنهاي ــة المربوط

ويأتـــي قرار اإلغـــالق على خلفية

أو الســـعال ،وأهميـــة اتبـــاع التعليمات

لقـــي  3أشـــخاص علـــى األقـــل مصرعهـــم
الص ــادر بالمرس ــوم بقان ــون رق ــم 48

واإلدارية األخير فإن عدد الموظفين

بحضـــور ممثليـــن عـــن مديريـــة أمـــن

التنفـــس أو ارتفاع فـــي درجة الحرارة

سمو رئيس الوزراء يستقبل وزير النفط ووزير الصناعة والتجارة والسياحة

ليلى مال اهلل

قررت “إدامة” (الذراع العقاري لشركة

االتصـــال بالرقـــم  444فـــور الشـــعور

» أطلقت بورصة البحرين خدمة
مرابحة للشركات والبنوك؛ تلبية
المتطلبات المتنامية للمصارف
والمؤسسات والعمالء األفراد،
األمر الذي يساهم في دعم
جهودها لتوسعة وتنويع قاعدة
الخدمات المقدمة.

الصـــف الخليجـــي الواحـــد مـــن خـــالل

التدخل المتكرر بالشـــأن الداخلي للمملكة
البحرين.

ليبيا :إسقاط طائرة مسيرة

12

» أعلن المركز اإلعالمي لغرفة عمليات
الكرامة التابعة للجيش الوطني
الليبي إسقاط طائرة مسيرة في بني
وليد ،ليتجاوز بذلك عدد المسيّرات
المسقطة  ،100كما أعلن الجيش
مقتل  3قادة ميدانيين تابعين
للوفاق جنوب طرابلس.

هـــذا وفرضت عشـــرات المـــدن األميركية

بينهـــا لوس نجلـــوس وفيالدلفيـــا وأتالنتا
حظـــرا للتجول ،بعد أعمال شـــغب تخللت

احتجاجات على مقتل فلويد.

علي الفردان

حـــذر مصـــرف البحريـــن المركـــزي ،البنـــوك والمؤسســـات المالية من

إمـــكان أن يســـتغل المجرمون توافـــر الظروف الراهنـــة الناتجة عن

“كورونـــا” ،وازدياد نشـــاط التحويالت الماليـــة والعمليات المصرفية

عبر اإلنترنت ،في ممارسة أنشطة غير مشروعة.

()١١

“الوطني” يعلن فائزي الحملة اإللكترونية

15

» أعلن بنك البحرين الوطني عن
أسماء الدفعة األولى من الفائزين
بحملته الرامية إلى مكافأة
العمالء الذين يبادرون بإنجاز
معامالتهم باستخدام الخدمات
المصرفية اإللكترونية الخاصة
بالبنك.

()١٢

تحذير للبنوك من أنشطة مالية إجرامية

لحقوق اإلنســـان بمجلس النـــواب النائب
الرافـــض لممارســـات النظـــام القطـــري

يعملون على ترهيب األبرياء”.

عبداهلل يوسف يسجل هدفه األول مع سالفيا براغ

13

» سجل المحترف البحريني عبدالله
يوسف هدفه األول مع نادي سالفيا
براغ التشيكي ،في المباراة التي
جمعت فريقه مع فريق نادي
“يابلونك” ،في المواجهة التي أقيمت
مساء السبت ،ضمن الجولة 26
للدوري التشيكي الممتاز.

()٠٨
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بـدء التسجيـل لمنحـة سمـو الشيخـة مـوزة الطبيـة
س ــمو الش ــيخة زي ــن بن ــت خال ــد :توفي ــر الف ــرص الفري ــدة لطلبتن ــا لتحقي ــق طموحاته ــم
الشخصية واألعمال التطوعية.

المنامة  -بنا

وقـــد أبـــدى الطلبـــة الذيـــن تـــم اختيارهم

الفريـــدة من نوعها لطلبـــة مملكة البحرين

تفاعلهـــم مـــع المجتمـــع وتطـــور قدراتهـــم

وطموحاتهـــم ،وتوفـــر هـــذه المنحـــة كافة

أعلنـــت مؤسســـة المبـــرة الخليفيـــة عـــن

موقـــع المؤسســـة اإللكترونـــي ،وذلـــك في

ويشـــترط التقديـــم للحصـــول علـــى هذه

بـــدء التســـجيل اإللكترونـــي لمنحة ســـمو

ســـياق توفيـــر المزيد مـــن الفـــرص للطلبة

المنحة أن يكون الطالب المتقدم بحريني

الشـــيخة مـــوزة بنـــت حمـــد آل خليفـــة

المتفوقين فـــي مملكة البحريـــن ودعمهم

لدرجة بكالوريوس للطـــب ،والتي تقدمها

لتحقيق أهدافهم الدراسية والمهنية.

معدل  % 98فما فوق في الثانوية العامة

بالتعاون مع الكلية الملكية للجراحين في

وتغطي منحة ســـمو الشـــيخة مـــوزة بنت

في التخصص العلمي.

إيرلنـــدا – جامعـــة البحرين الطبيـــة ،للعام

حمـــد آل خليفة لدرجة بكالوريوس للطب

كذلك يُ شـــترط التقديم بطلب عبر الموقع

ويتـــم اختيـــار الطلبة بعد ملء اســـتمارة

الرابع على التوالي.

كافـــة المصاريف الدراســـية لطالب واحد،

اإللكترونـــي للكلية والحصـــول على قبول

التقديم عبر الموقع اإللكتروني للمؤسسة

وستســـتمر فترة التقديم بين الســـابع من

وتقـــدم المميـــزات ذاتهـــا التـــي يوفرهـــا

مـــن الكلية الملكيـــة للجراحين في إيرلندا

واســـتيفائهم لمعاييـــر االســـتحقاق التـــي

الشـــكر إلـــى الكليـــة الملكيـــة للجراحيـــن

يونيـــو  2020وحتـــى  20يونيو  2020عبر

برنامج رايات للمنح الدراسية.

– جامعة البحرين الطبية.

تشـــمل التحصيـــل األكاديمـــي والمقابلـــة

علـــى تعاونهـــم معنـــا خالل الثـــالث أعوام

مســـبقا تفوقهـــم الدراســـي ونجاحهـــم و

الجنســـية ،وحديث التخرج وحاصالً على

الســـابقة مـــن أجـــل توفيـــر هـــذه الفرصـــة

العلمية والعملية.

لدراســـة التخصـــص الـــذي يلبـــي ميولهـــم

احتياجات الطالب كما ســـتتيح له المجال

من جهتهـــا ،صرحت رئيس مجلس أمناء

لتنمية مختلف مهاراتهم من خالل الورش

زيـــن بنت خالد آل خليفـــة“ :نتقدم بجزيل

للمنـــح الدراســـية ،والتـــي تفتـــح آفاقهـــم

مؤسســـة المبرة الخليفية ســـمو الشـــيخة

فـــي إيرلنـــدا – جامعـــة البحريـــن الطبيـــة

والجلســـات التدريبية ضمن برنامج إثراء
للتعلـــم مـــن تجـــارب اآلخريـــن في ســـبيل

خلـــق جيـــل واعي قـــادر على بنـــاء نهضة

المملكة في المستقبل”.

ننهل من خبرة سمو رئيس الوزراء ونستنير بفكره القيادي

مــحــمــد بـــن راشــــــد :نــعــتــز بــالــثــقــة الــمــلــكــيــة وحـــريـــصـــون عــلــى خـــدمـــة ســمــو األمــيــر

المنامة  -بنا

استقبل الشيخ حسام بن عيسى آل

صاحب السمو الملكي األمير خليفة

وطموحـــات ســـموه فـــي االرتقـــاء

السمو الملكي رئيس الوزراء ،الشيخ

وقـــدم الشـــيخ حســـام بـــن عيســـى

يصـــب فـــي نهضـــة وتقـــدم العمـــل

المســـؤولين والموظفيـــن بالديـــوان،

المستقبل.

خليفـــة فـــي مكتبه بديـــوان صاحب

محمد بن راشـــد آل خليفة؛ بمناسبة

تعيينه وكيال لديوان صاحب السمو
الملكـــي رئيـــس الـــوزراء ،إذ هنـــأه

بالثقـــة الملكيـــة الغالية التـــي أوالها
إيـــاه عاهـــل البـــالد صاحـــب الجاللة

الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

بن سلمان آل خليفة.

إلـــى الشـــيخ محمـــد بـــن راشـــد كبار

الذيـــن رفعـــوا لـــه خالـــص التهانـــي

والتبريكات بمناســـبة الثقـــة الملكية

الغالية بتعيينه وكيال للديوان.

بن راشد آل خليفة من كفاءة عالية،

التوجيهات السديدة لرئيس الوزراء

مـــن خبـــرة وحكمـــة رئيس الـــوزراء

صاحب الســـمو الملكي األمير الوالد

بالتكليف الســـامي مـــن جاللة الملك

وتشرفه بأن ينهض بالمسؤولية في

بما يخدم الوطن ويســـهم في تنفيذ

وقـــال “إننـــا جميعـــا ننهـــل ونتعلـــم

مـــن جانبـــه ،عبـــر الشـــيخ محمـــد

وأشـــاد الشيخ حســـام بن عيسى آل

متمنيـــا لـــه التوفيق في مهـــام عمله

الحكومـــي بمـــا يواكـــب متطلبـــات

خليفـــة بـــن ســـلمان ونســـتنير بفكره

بـــن راشـــد آل خليفـــة عـــن اعتـــزازه

خليفـــة بمـــا يتميز به الشـــيخ محمد

بمســـتويات األداء وتطويـــره بمـــا

ظـــل التوجيهات الســـديدة لصاحب
الســـمو الملكـــي األمير الوالـــد خليفة

بن ســـلمان آل خليفـــة لتحقيق رؤى

القيـــادي فـــي اإلدارة والتنميـــة مـــن
أجـــل المســـاهمة فـــي نهضـــة ونمـــاء

وصاحب الســـمو الملكـــي ولي العهد

شـــكره وتقديـــره لجميـــع منتســـبي

الســـمو الملكـــي رئيـــس الـــوزراء

دائما عن حسن ظن القيادة الحكيمة

لرئيس الوزراء ونســـأل هللا سبحانه
ً
جميعـــا لحمـــل
وتعالـــى أن يوفقنـــا

الـــوزراء ،علـــى مشـــاعرهم الطيبـــة،

تعـــزز مـــن النهضـــة الشـــاملة التـــي

وطننا الغالـــي ،ونتطلع إلى أن نكون

وعلى رأســـها جاللة الملك ،وصاحب
الســـمو الملكـــي رئيـــس الـــوزراء

نائـــب القائـــد األعلـــى النائـــب األول

هذه المسؤولية” .وأعرب عن جزيل

ديوان صاحب السمو الملكي رئيس
مؤكـــدا حرصـــه علـــى بـــذل الجهـــود

بالتعـــاون معهم فـــي خدمة صاحب

وتحقيـــق مزيد من اإلنجـــازات التي
تشـــهدها مملكـــة البحريـــن ،متمنيـــا

للجميع التوفيق والسداد.

تغطية إعالمية لرياضات الموروث الشعبي

بح ــث أوج ــه التع ــاون بي ــن “االع ــام” و“األعل ــى للش ــباب”

المنامة  -بنا

اكتشف مستقبلك

اســـتقبل وزير اإلعالم علي الرميحي
فـــي مكتبـــه األميـــن العـــام المســـاعد
للمجلـــس األعلى للشـــباب والرياضة

انضم الى دفعة  ٢٠٢٤في الجامعة األمريكية بالبحرين.

عبدالرحمـــن عســـكر ،ورئيـــس لجنـــة
رياضـــات المـــوروث الشـــعبي خليفة
القعود.
وتـــم أثنـــاء اللقـــاء ،مناقشـــة أوجـــه
التعاون بين وزارة اإلعالم والمجلس
األعلى للشـــباب والرياضة في تنفيذ
المبادرات الرائدة لممثل جاللة الملك

وأكـــد وزيـــر اإلعـــالم حرص الـــوزارة

وصون الهويـــة الثقافية والحضارية

مستشـــار األمـــن الوطنـــي رئيـــس

والمســـابقات لرياضـــات المـــوروث

مـــن جانبهما ،أعرب عســـكر والقعود

سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة

السامية لعاهل البالد صاحب الجاللة

والموروث الشعبي األصيل.

المحافظـــة علـــى المـــوروث الشـــعبي

لألعمال اإلنســـانية وشـــؤون الشباب

علـــى دعـــم وتغطيـــة األنشـــطة

المجلـــس األعلى للشـــباب والرياضة

الشـــعبي كافة ،بما يدعم التوجيهات

في إحيـــاء التراث الرياضي الوطني

الملك حمد بن عيســـى آل خليفة في

للمملكة.

عـــن شـــكرهما وتقديرهما إلـــى وزير

اإلعالم علـــى اهتمامـــه وحرصه في
دعـــم أنشـــطة وفعاليـــات المجلـــس

األعلى للشباب والرياضة.

دعوة المنظمات األهلية لعقد “عمومياتها” عن بعد

اس ــتخدام األنظم ــة المتخصص ــة للتصوي ــت اإللكترون ــي

مدينة عيسى  -وزارة العمل

أكـــدت مديـــرة إدارة دعـــم المنظمـــات

الرجوع إليها عنـــد الحاجة ،حيث تعتبر

االجتماعيـــة ،نجـــوى جناحـــي ،أن

وأوضحـــت مديرة إدارة دعم المنظمات

األهليـــة بـــوزارة العمـــل والتنميـــة

ضمن مستندات الجمعية الرسمية.

الـــوزارة دعـــت منظمـــات المجتمـــع

األهليـــة أن الوزارة بدأت في تنفيذ هذا

المدنـــي المنضوية تحت مظلـــة الوزارة

التوجـــه بالتعـــاون مـــع الجمعيـــات التي

لعقـــد اجتماعـــات الجمعيـــات العمومية

لديهـــا إمكانيـــات تقنيـــة تســـمح بذلـــك،

فـــي مواعيدهـــا المقـــررة وفـــق نظامهـــا

األساســـي عـــن بعـــد ،وذلـــك فـــي إطـــار

اإلجراءات المستمرة والمتواصلة للحد
من انتشار فيروس كورونا (كوفيد،)-19
مشـــيرة إلى أن هذه الخطـــوة تأتي في

إطار الحرص على ضمان ســـالمة أفراد
المجتمـــع المدنـــي من رؤســـاء وأعضاء

مجالـــس إدارات الجمعيـــات األهليـــة،

وضمان اســـتمرارية ممارستها لجهودها
وأعمالها التطوعيـــة والخيرية والمهنية
وفق وضع قانوني سليم ال يخل بالقيام
بهذه الواجبات.

وأكدت جناحي أن وزارة العمل والتنمية
االجتماعيـــة أجـــازت للجمعيـــات أن

مشيرة إلى أن الوزارة وفرت لمندوبيها
نجوى جناحي

كافـــة اإلمكانيات التقنيـــة والفنية التي
تمكنهـــم مـــن المشـــاركة فـــي اجتماعات

تجـــري اجتماعات الجمعيـــات العمومية

الجمعيـــات العموميـــة عـــن بعـــد ،وذلـــك

كمـــا أجازت اســـتخدام األنظمـــة التقنية

الحضـــور ،وعمليـــات االنتخابـــات وفرز

كأول جامعة على الطراز األمريكي في البحرين ،تعزز منهج التفاعل والتعاون بين
الطالب وأعضاء هيئة التدريس والمجتمع المهني.

األصـــوات ،مشـــيرة إلـــى أن تنفيـــذ هذه

يتم منح طالب الجامعة األمريكية بالبحرين الفرصة لتحقيق أهدافهم المهنية
والشخصية من خالل بيئة تتمحور حول تلبية احتياجات الطالب وتهدف إلى
تزويدهم بالمهارات والمعرفة ليتمكنوا من إكتشاف مستقبلهم.

بواســـطة االتصـــال المرئـــي المباشـــر،

المتخصصـــة بالتصويت اإللكتروني عن
بعـــد ،وذلـــك للتصويت على إبـــراء ذمة

مجلـــس اإلدارة بشـــأن التقريـــر المالـــي،

والتصويت على التقرير األدبي ،وكذلك
التصويت في انتخابات مجلس اإلدارة،
مشـــيرة إلى أن اســـتخدام هـــذه التقنية

يكفـــل االحتفـــاظ بتســـجيل متكامـــل

لالنتخابات في ملفات الجمعية ،ويمكن

لمراقبـــة االجتماعـــات مـــن حيث نســـب

التجربة سوف يذلل العديد من العقبات
التـــي قـــد تعتـــرض الجمعيـــات األهلية،
باألخـــص مـــا يتعلـــق بضمـــان ســـالمة

الوضع القانونـــي لها ،والمتمثل في عقد
الجمعيات العموميـــة وإجراء انتخابات
مجلـــس

اإلدارات

األساسية لها.

وفـــق

األنظمـــة
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عودة تدريجية للعبادات الجماعية واالبتداء بصالة الجمعة
الجفير  -المجلس األعلى للشؤون اإلسالمية

أشـــاد المجلس األعلى للشؤون اإلسالمية

بإشـــادة صاحـــب الجاللـــة الملـــك لـــدى

بالتوجيهـــات الملكيـــة الســـامية مـــن لـــدن

اســـتقباله الرئيـــس ورئيســـي مجلســـي

عاهل البـــالد صاحب الجاللـــة الملك حمد

األوقاف الســـنية والجعفرية بالدور المهم

بن عيســـى آل خليفة ،بالعودة التدريجية

الذي يضطلع به المجلس في خدمة الدين

فـــي إقامة العبادات الجماعيـــة ،واالبتداء

اإلسالمي الحنيف ونشر تعاليمه السمحة،

بإقامة صالة الجمعة.

والتوعيـــة بثوابته القائمـــة على االعتدال

ودعـــا المجلـــس فـــي جلســـته االعتياديـــة

ُّ
والتعصـــب،
والوســـطية ،ونبـــذ الغلـــو

التـــي انعقـــدت صبـــاح امـــس األحـــد عـــن

والدعوة إلى التمســـك باألخالق الفاضلة.

بُعـــد عبر االتصـــال المرئي برئاســـة رئيس

وأكد المجلس مضيه في أداء رسالته في

المجلـــس األعلـــى للشـــؤون اإلســـالمية

خدمة الديـــن والوطن والنـــاس ،وتحقيق

الشـــيخ عبدالرحمـــن بـــن محمد بن راشـــد

األهداف التي أنشئ من أجلها.

آل خليفـــة ،الجميـــعَ إلـــى االلتـــزام التـــام

بعـــد ذلـــك ،بحـــث المجلـــس الموضوعـــات

بتطبيق التعليمـــات واإلجراءات الصحية

المدرجـــة علـــى جـــدول أعماله ،واســـتهلها

االحترازيـــة الالزمة التي تحددها الجهات

باستعراض خطاب هيئة البحرين للثقافة

المختصـــة بخصوص أداء صـــالة الجمعة

واآلثار بشـــأن جامع الشـــيخ قاسم المهزع

الشيخ عبدالرحمن بن محمد بن راشد

جانب من االجتماع

الجامـــع المذكـــور ،وأكد المجلـــس في هذا

ثـــم اطلـــع المجلـــس علـــى عـــدة طلبـــات

اإلسكاني التي تبناها عدد من المحسنين،

الصـــدد حرصـــه الكبير على ســـرعة إعادة

لمعرفـــة الـــرأي الشـــرعي بشـــأن عـــدد مـــن

بنـــاء هـــذا الجامـــع التاريخـــي مـــع مراعاة

الموضوعـــات ،وقرر المجلس إحالتها على

مثمنًا الدور الحيـــوي الكبير الذي يقوم به
المحسنون في خدمة المجتمع ،سائالً هللا
تعالى أن يجزيهم خير الجزاء.

أبعـــاده التاريخية ومالمحه األصيلة ،وبما

لجنة إبداء الرأي الشرعي لدراستها ورفع

لمنع انتشار المرض.

بالمنامـــة وما وصلت إليـــه أعمال التنقيب

ينســـجم مـــع محيطه المباشـــر ،ليســـتعيد

توصياتها بشأنها إلى المجلس.

واختتـــم المجلـــس جلســـته ببحـــث مـــا

كمـــا أعرب المجلـــس عن اعتـــزازه العميق

دوره الوظيفـــي كجامـــع لمنطقـــة الســـوق

كمـــا تابـــع المجلس عـــددًا من مشـــروعات

يستجد من أعمال واتخذ بشأنه القرارات

واآلثـــار مـــن قبـــل مهندســـي الهيئـــة فـــي

القديم.

إعمـــار الجوامـــع في مشـــروع شـــرق الحد

الالزمة.

حميدان :لعدم المساس باحتياجات المواطنين

أطلـــع العشـــيري علـــى مبـــادرات “العمـــل والتنميـــة”

إشادة بسياسات مراكز اإلصالح بظل أزمة كورونا

يــومــا
تــقــديــم  40اســـتـــشـــارة طــبــيــة فـــي 20
ً

مدينة عيسى  -وزارة العمل والتنمية االجتماعية

ضاحية السيف  -المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان

التقى وزير العمـــل والتنمية االجتماعية،

التزامـــا مـــن المؤسســـة الوطنيـــة لحقـــوق

اإلنســـان

رئيس مجلـــس إدارة هيئة تنظيم ســـوق

الجميع التي تعتبر حقا أساسيا من حقوق

العشـــيري ،فـــي مكتبـــه بالـــوزارة امـــس

اإلنســـان عقدت لجنـــة الشـــكاوى والرصد

األحـــد ،وبحـــث معـــه تعزيز التعـــاون بين

المجـــاالت ذات الصلـــة بشـــؤون العمـــل

وخدمـــات الرعايـــة االجتماعيـــة ،وتوفير

المستوى المعيشي الالئق للمواطنين.

وخـــالل اللقـــاء ،أطلـــع حميـــدان النائـــب

العشـــيري علـــى المســـتجدات المتعلقـــة

بمبـــادرات

وزارة

العمـــل

والتنميـــة

االجتماعيـــة المتنوعـــة فـــي المجـــاالت

العماليـــة والحمايـــة االجتماعيـــة لجميـــع

فئات وشرائح المجتمع ،وخاصة في ظل

باإلجـــراءات

االحترازيـــة

والتعليمات الصادرة للمحافظة على صحة

العمـــل ،جميـــل حميـــدان ،النائـــب هشـــام

الســـلطتين التنفيذيـــة والتشـــريعية فـــي

والمتابعـــة اجتماعهـــا الشـــهري المعتـــاد

هذه الظروف االستثنائية وعدم المساس
باحتياجاتهـــم المعيشـــية ،فضـــالً عـــن

االجتماعيـــة لمختلـــف فئـــات وشـــرائح
ً
مؤكـــدا فـــي هـــذا الســـياق
المواطنيـــن،

عبـــر وســـائل التواصـــل المرئـــي ،برئاســـة

حماية منظومة ســـوق العمل واســـتدامة

أهمية التعاون بين السلطتين التشريعية

اســـتقراره بما يخدم التنمية المســـتدامة

والتنفيذيـــة لمـــا لـــه مـــن أثـــر ايجابي في

أحمـــد حســـين وروضـــة العـــرادي ،وعمـــار

في مملكة البحرين.

تلبية احتياجات المواطنين من الخدمات

أحمـــد البنـــاي .وكـــررت اللجنـــة إشـــادتها

مـــن جانبه ،ثمـــن النائب العشـــيري جهود

التنمويـــة المتنوعة التـــي توفرها الوزارة

باإلجراءات االحترازية والتدابير الوقائية

وزارة العمـــل والتنميـــة االجتماعيـــة فـــي

للفئـــات المســـتهدفة ،والســـيما خـــالل

التـــي انتهجتهـــا اإلدارة العامـــة لإلصـــالح

إطار أداء دورها بتقديم خدمات تنموية

هـــذه الفترة ،عبر منصاتهـــا الرقمية وعبر

والتأهيـــل فـــي وزارة الداخليـــة خـــالل
الظـــروف االســـتثنائية الراهنـــة وال ســـيما

شـــاملة فـــي مجـــاالت العمـــل والخدمات

مراكزها في جميع محافظات المملكة.

اآلنســـة ماريـــا خـــوري وعضويـــة حميـــد

تلك المتعلقة بتقديم االستشـــارات الطبية

إنهــاء  % 85مـن تطويـر الحديقـة المائيـة
زيادة العدد الكلي لألشجار بنسبة % 170

المنامة  -وزارة األشغال وشؤون البلديات

قـــال وزيـــر األشـــغال وشـــؤون البلديـــات
والتخطيـــط العمرانـــي عصـــام خلـــف ،إنه

تـــم االنتهاء من  % 85من أعمال المرحلة

الثانية من تطوير الحديقة المائية بصورة
اجماليـــة ،والتـــي تقـــام علـــى مســـاحة 6

هكتـــارات ،موضحا أن مواقف الســـيارات
تـــم االنتهـــاء منهـــا بنســـبة  % 99فيما تم

انجاز و % 80من اعمال المباني الخدمية

في الحديقة .وأشـــار الوزيـــر خلف إلى أن
اعمـــال المشـــروع والذي يحظـــى باهتمام

خاص من لدن قرينة عاهل البالد ،رئيســـة
المجلـــس األعلـــى للمـــرأة ،صاحبة الســـمو
الملكـــي األميرة ســـبيكة بنـــت إبراهيم آل

خليفـــة ،مـــن المؤمـــل االنتهـــاء منها خالل

الشهور الثالثة القادمة.

جـــاء ذلـــك خـــالل جولـــة تفقدية قـــام بها

الوزير خلف للمشـــروع لالطالع على سير

“األعلى اإلسالمي” :تسريع
إعادة بناء جامع المهزع
ومراعاة أبعاده التاريخية

بدر العلوي ومحمد جواد وهو رئيس قسم

الرقعـــة الخضـــراء فـــي المملكـــة وتوفيـــر

خالل الجولة التفقدية

تحديـــد موقع غرفة المضخات بالتنســـيق

المســـطحات الخضـــراء كمـــا تمـــت إضافة

تصاميـــم البحيرتيـــن والمقتـــرح الفنـــي

ذات الروائح العطرية كالياســـمين الهندي

معاالستشـــاري المختـــص المعيـــن إلعداد
المتعلق باستدامة البحيرتين.

بعـــض مـــن األشـــجار المزهـــرة واألشـــجار

إضافـــة إلـــى األشـــجار المثمـــرة المحليـــة

وقـــال “ تـــم تركيـــب  23مظلـــة (اماكـــن

وتحديدا أشـــجار الفاكهة كاللوز وأشـــجار

وأوضـــح أنـــه تـــم البـــدء بالعمـــل فـــي

فيمـــا لـــم يتبـــق مـــن المبانـــي الخدميـــة

وأشـــجار البرتقال والتين التي تشـــكل 20

الحديقـــة المائيـــة حيـــث تـــم البـــدء بإزالة

اداري وعـــدد  2مرافـــق عامـــة إضافـــة الى

مشاريع ترفيهية للمواطنين والمقيمين.

البحيـــرات والتـــي تعـــد أهـــم عنصـــر يميز

الطيـــن المتراكم ،كما تمـــت إزالة الصخور
الموجـــودة حـــول البحيرتيـــن ،إضافة إلى

ســـجن جو قدم عدد ( )40استشـــارة طبية

الطلبات المســـتوفية لشروط القانون رقم

مع استشـــاريين من مختلف مستشـــفيات

( )18لسنة  2017بشأن العقوبات والتدابير

البحريـــن خالل  20يوما فقـــط من تفعيل

البديلة.

إغالق “بالج الجزائر” حتى إشعار آخر
المنامة  -شركة إدامة

قــررت “إدامــة” (الذراع العقاري لشــركة ممتلكات) في اجتماع عقد أمس

االحترازية والتدابير الوقائية مثل لبس الكمامات وااللتزام بالتباعد االجتماعي

راوية المناعي ومدير ادارة صيانة الطرق

ويأتي ضمن اســـتراتيجية الـــوزارة لزيادة

وأشـــارت رئيســـة اللجنـــة إلـــى أن مركـــز

المعنيـــة بهـــدف التنســـيق معهـــا بشـــأن

والقـــرارات الصادرة مـــن الجهات الرســـمية ،مؤكدة ضرورة التقيـــد باإلجراءات

المســـاعد للخدمـــات البلديـــة المشـــتركة

بالشـــراكة مـــع مجلـــس أمانـــة العاصمـــة،

المراكـــز علـــى التصـــدي لفيـــروس كورونا،
ً
حفاظـــا علـــى صحـــة وســـالمة النـــزالء.

أحكام قانـــون العقوبات والتدابير البديلة،
ً
مؤكـــدة اســـتمرار التواصـــل مـــع الجهـــات

عطلة عيد الفطر المبارك بالقواعد الخاصة بسالمة مرتادي الشاطئ ،وبالتعليمات

أحمـــد آل خليفـــة والقائم بأعمـــال الوكيل

الخدميـــة التـــي تعمـــل عليهـــا الـــوزارة

المرئي ،وذلك من منطلق حرص إدارة تلك

المتضمـــن للحـــاالت ذات العالقـــة بتطبيق

ويأتـــي قـــرار اإلغالق على خلفية عدم التزام مرتادي شـــاطئ بـــالج الجزائر في

الوزارة لشؤون البلديات الشيخ محمد بن

الحديقة المائية هو من أهم المشـــروعات

باســـتخدام تقنيـــات التواصـــل واالتصـــال

عن بعد .وناقشـــت اللجنة كشـــفها الدوري

بحضور ممثلين عن مديرية أمن المحافظة الجنوبية إغالق شاطئ بالج
ً
مؤقتا حتى إشعار آخر.
الجزائر

عمليـــة تطويـــر المنطقـــة ،يرافقـــه وكيـــل

االنشـــاءات .وأوضـــح خلـــف أن مشـــروع

والعالج لنـــزالء مراكز اإلصـــالح والتأهيل

خدمـــة تلقي العـــالج واالستشـــارة الطبية

الجلـــوس ) موزعـــة علـــى الحديقـــة
سوىالتشـــطيبات النهائيـــة وهـــي ( مبنـــى

مصلي بمرافقه وكافتيريا ).

وأضـــاف خلف تم االنتهـــاء من  % 70من

الليمـــون والرمـــان والمانجـــو والكنـــار
 %مـــن إجمالـــي عـــدد األشـــجار والنخيل
حيـــث يبلـــغ عددهـــا فـــي الحديقـــة ألـــف

شـــجرة ونخلـــة ،أي زيادة بنســـبة % 170

من العدد الكلي لألشجار.

والتي تهدف جميعها للحفاظ على صحة وسالمة كافة أفراد المجتمع.
وأكد الرئيس التنفيذي لشـــركة إدامة أمين العريض أن الشـــركة مســـتمرة في
جهودهـــا لتطبيـــق كل اإلجـــراءات االحترازيـــة والتدابيـــر الوقائيـــة ،وتوحيد
الجهـــود الوطنية المخلصة بقيادة ولي العهد نائب القائد األعلى النائب األول
لرئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بـــن حمد آل
خليفـــة ،للحـــد من انتشـــار فيـــروس كورونا (كوفيـــد  .)19وقـــال العريض إننا
نحـــرص دائمً ا علـــى التعاون مع المحافظة الجنوبيـــة ،ونتطلع إلى إعادة فتح
ً
قريبـــا ،معربا عن شـــكره وتقديـــره لمحافـــظ الجنوبية
شـــاطئ بـــالج الجزائـــر
ســـمو الشـــيخ خليفة بن علي آل خليفة ومدير عام مديرية شرطة المحافظة
الجنوبية العقيد الشيخ عبدهللا بن خالد آل خليفة”.
» وأوضح العريض أن شركة إدامة وزعت بتوزيع المنشورات واإلرشادات التوعوية
الالزمة بشأن فيروس كورونا (كوفيد  ،)19على جميع زوار الشاطئ ،بالتنسيق

مع ممثلي وزارة الداخلية والمسؤولين بالمحافظة الجنوبية.

تمــــديــــد فتـــرة عمـــل ســـوق السمـــك بمرفــــأ الحــــد
المنامة  -وزارة األشغال وشؤون البلديات

قـــال وكيـــل الزراعـــة والثـــروة البحريـــة
بـــوزارة األشـــغال وشـــؤون البلديـــات
والتخطيـــط العمرانـــي نبيـــل محمـــد

أبوالفتـــح إنـــه في إطار دعـــم التوجهات

الرســـمية بضمـــان توافـــر المنتجـــات
الغذائيـــة المختلفـــة فـــي هـــذه الفتـــرة

االستثنائية التي تمر بها مملكة البحرين

في ظل جهود مكافحة فيروس كورونا،
تقـــرر أن تفتح ســـوق الســـمك فـــي مرفأ

ً
صباحا ولغاية
يوميا من الســـاعة 8
الحد
ً

فـــي القطـــاع الســـمكي؛ مـــن أجـــل رفـــد

لفتـــح ســـوق الســـمك فـــي مرفـــأ الحـــد

الـــذي يعـــد واحـــدًا من أســـواق األســـماك

االحترازيـــة المتبعـــة لمنـــع انتشـــار

ً
انطالقا من توجيهات
وأكد أبوالفتح أنه

تلبـــي احتياجـــات المســـتهلكين ،مشـــيرًا

أطـــول لمرتـــادي هـــذه الســـوق؛ للحفاظ

يخـــدم المحرق وضواحيهـــا ،عالوة على

في الوكالة ســـيتابعون مـــع العاملين في

األشـــغال وشـــؤون البلديات والتخطيط

قرارات ســـيتم إصدارهـــا لتنظيم عملية

الزراعـــة والثـــروة البحريـــة علـــى تقديم

مرافئ الصيد بمملكة البحرين.

 6مساءً .

السوق المحلي بالمنتجات السمكية التي

الحكومة ،والمتابعة المســـتمرة من وزير

إلـــى أن هـــذا القـــرار يأتي ضمن سلســـلة

العمرانـــي عصـــام خلـــف ،تعمـــل وكالـــة

البيع في أســـواق الســـمك الموجودة في

جميـــع أوجه الدعـــم المطلـــوب للعاملين

وذكـــر أن قـــرار تمديد الســـاعات المقررة

يأتـــي لضمـــان أن تكـــون المـــدة الزمنيـــة
علـــى ســـالمة الجميـــع من خـــالل تفادي

االكتظـــاظ حرصـــا على ســـالمة الجميع،
الفتًـــا إلـــى أن هـــذا القـــرار ســـيخدم 21

فرشـــة لبيع األســـماك وهي إجمالي عدد
الفرشـــات الموجـــودة فـــي مرفـــأ الحـــد

الرئيســـة فـــي مملكـــة البحريـــن ،والـــذي

اســـتقطابه العديد مـــن الزبائن من خارج
المملكـــة قبـــل اإلجـــراءات االحترازيـــة

المتعلقة بفيروس كورونا.

وشـــدد علـــى ضـــرورة تعـــاون جميـــع

العامليـــن في مرفأ الحد مـــع اإلجراءات

فيـــروس كورونـــا ،مؤكـــدا أن المعنييـــن
للســـوق تطبيق اإلجـــراءات الالزمة بهذا

القــــرار يخـــدم
 21فرشة

الخصـــوص ،مشـــيدًا فـــي هـــذا الصـــدد

ويخفف من

وزارة الداخليـــة التي لها األثر الكبير في

االكتظاظ

بالتعـــاون الكبير من الجهات المعنية في
دعم عملية تنظيم البيع في السوق.
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مجمد بسبب بلوغهم “نهاية المربوط”
 200موظف
ّ

“الــــــخــــــدمــــــة” :الــــتــــرقــــيــــة عــــلــــى أســـــــــاس الـــــــجـــــــدارة وبـــــشـــــروط
ليلى مال اهلل

حســب تقريــر ديــوان الرقابــة الماليــة واإلداريــة األخيــر فإن عــدد الموظفين

الحكوميين الذين وصلوا في درجاتهم الوظيفية لنهاية المربوط وما يزالون
علــى درجاتهــم الوظيفية الحالية ال يتجــاوز عددهم  200موظف ،في الوقت

الــذي يــرى مؤيــدون لترقيــة جميــع هــؤالء الموظفيــن الســتيفائهم الشــروط.
ويؤكــد ديــوان الخدمة المدنية أنه يقوم بدراســة طلبات الترقيات المعتمدة

الدوسري:
الموظفون
مستوفون الشروط
ويستحقون الترقية

مــن الجهــات الحكومية ويتــم اعتماد وتمرير الترقيات المســتوفية للشــروط

المحددة.

هـــذه الطلبـــات ويتم اعتمـــاد وتمرير

يتضمـــن ضوابط وحقوق الموظف

الجدارة أو ً
ال
مـــن جانبـــه ،يوضـــح ديـــوان

المرقـــى وفقـــا للضوابـــط التـــي

تحددها الالئحة التنفيذية.

الخدمـــة المدنيـــة أن المادة  14من

ويشـــير إلـــى أن الالئحـــة التنفيذية

بالمرســـوم بقانـــون رقـــم  48لســـنة

وتعديالتها قد نصت في المادة رقم

أن تكـــون ترقيـــة الموظـــف علـــى

المدنيـــة نظاما للترقيـــة أثناء خدمة

المختصـــة بعـــد موافقـــة الديـــوان

درجته الوظيفية عند نهاية خدمته.

قانـــون الخدمـــة المدنيـــة الصـــادر

الصـــادرة رقـــم  51لســـنة 2010

 2010م وتعديالتـــه نصـــت علـــى

 15علـــى أن يضـــع ديـــوان الخدمـــة

أســـاس الجدارة بقرار من الســـلطة

الموظف وعند وصوله نهاية مربوط

ويضـــع الديـــوان نظامـــا للترقيـــة

ويلفت الديوان أنه يتم منح الترقية
من خالل قيـــام الجهة
الحكوميـــة
طلبـــات

بإرســـال

الترقيـــات

المعتمـــدة مـــن قبـــل

الســـلطة

بالجهـــة

المختصـــة

الحكوميـــة

إلـــى ديـــوان الخدمـــة

المدنيـــة وعليـــه يقوم
الديـــوان

بدراســـة

الترقيـــات المســـتوفية للشـــروط
المحددة.

شروط ترقية الموظف
حفـــاظ علـــى امتيـــازات الموظـــف

العام والتي من أهمها ترقية درجة
الوظيفيـــة متـــى توافرت شـــروط

اســـتحقاق هذه الترقيـــة لما تؤديه
ومعنويا في ذات الوقت من زيادة
في اإلنتاج والعطاء الوظيفي.

ويلفـــت أن مـــن شـــأن الترقيـــة

بهـــذه الترقيـــة زيـــادة فـــي راتـــب

الموظـــف المرقى إلـــى درجة أعلى

يؤكـــد النائـــب بـــدر الدوســـري علـــى

العامليـــن فـــي الجهـــات الحكوميـــة

تقديـــر لجهـــود هـــؤالء الموظفيـــن

الذيـــن وصلـــوا لنهايـــة المربـــوط في
درجاتهـــم الحاليـــة وال يزالـــون علـــى

نفـــس الدرجة منذ فتـــرة طويلة ولم
يتـــم ترقيتهـــم حتـــى االن بالرغـــم
مـــن اســـتحقاقاهم لهـــذه الترقيـــة

باستيفائهم لكافة اشتراطاتها

2

أمضـــى في نهاية مربوط الدرجة التالية ســـنة
من الخدمة الفعلية المحسوبة في التقاعد

المســـاهمة في تحســـين المستوى

من درجته الوظيفية الحالية.

ضـــرورة ترقيـــة جميـــع الموظفيـــن

في التقاعد

هـــذه الترقيـــة كونهـــا حافـــزا ماديا

المعيشـــي للمواطنيـــن إذا يقتـــرن

فترة طويلة

1

خدمة حكومية ال تقل عن  15سنة محسوبة

ويوضـــح أن هـــذه الترقيـــة هـــي

الذيـــن بذلوا الســـنين الطـــوال في

خدمة الوظن ورفعة شأنه قأقل ما

يمكن تقديمه لهم هو هذه الترقية
مكافـــأة لمـــا قدموه طيلة ســـنوات

خدمتهم في الجهات الحكومية.

3
4
5

أال تكـــون درجة الموظـــف الحالية أعلى من
الدرجة المقررة للوظيفة التي يشغلها

أن تكون درجة الموظـــف بنفس المجموعة
الوظيفية للدرجة المعتمدة للوظيفة

أن يكون من المتعذر ترقية الموظف حسب الترقية االعتيادية أو يتعذر ترقيته
إلى وظيفة أخرى شاغرة بنفس الجهة الحكومية تناسب مؤهالته وخبراته

المحـــددة فـــي اللوائـــح

والتعليمات.

6

ويبين الدوســـري أن
ترقيـــة مـــن وصلوا

إلى نهاية المربوط
فـــي

الوظيفة التي يشغلها إلى درجة أعلى

بدر الدوسري

درجاتهـــم

الوظيفيـــة

أن يكـــون مـــن المتعـــذر إعـــادة تصنيـــف

7

هـــو

8

أحمد الزايد

أن يشـــغل وظيفـــة معتمدة علـــى الهيكل
التنظيمي

أال يقـــل مســـتوى أداء الموظـــف وفـــق آخر
تقييم عن تقدير جيد

إقرار لوائح مشروع التسيير الذاتي للمؤسسات الصحية

محمــد بــن عبــداهلل :البحريــن اتخذت مجموعــة من اإلجــراءات لتحقيــق التغطية الشــاملة

المنامة  -المجلس األعلى للصحة

الوطنـــي حمد المالكي وإبراهيم النواخذة

عقـــد مجلـــس إدارة صنـــدوق الضمـــان

وعدد من مسؤولي المجلس.

الصحي (شـــفاء) اجتماعـــه االعتيادي عن
طريـــق تقنيـــة االتصـــال المرئـــي عـــن بعد،
برئاســـة رئيـــس المجلـــس األعلـــى للصحة

رئيـــس مجلـــس إدارة صنـــدوق الضمـــان
الصحـــي الفريـــق طبيـــب الشـــيخ محمـــد
بـــن عبـــدهللا آل خليفـــة ،بحضـــور وزيـــر

الماليـــة واالقتصـــاد الوطنـــي نائب رئيس
المجلـــس الشـــيخ ســـلمان بـــن خليفـــة آل
خليفـــة ،ووزيـــرة الصحـــة فائقـــة الصالح،

ووزير العمـــل والتنمية االجتماعية جميل
حميـــدان ،ومحافـــظ مصـــرف البحريـــن

المركزي رشـــيد المعراج ،والمحامي فريد
غازي رفيع وجاســـم عبدالعـــال ،كما حضر

االجتمـــاع وكيل وزارة المالية واالقتصاد

وصـــرح األميـــن العـــام للمجلـــس األعلـــى
للصحـــة إبراهيـــم النواخـــذة قائـــالً ”:فـــي
مســـتهل االجتمـــاع قـــدم رئيـــس المجلس
رئيـــس الفريـــق الوطنـــي الطبـــي للتصدي
ً
عرضـــا عن
لفيـــروس الكورونـــا المســـتجد
مســـتجدات الوضـــع الصحي فـــي المملكة
والجهـــود الحثيثـــة الرامية للتصـــدي لهذا
الوباء بتوجيهات فريق البحرين.
ثـــم انتقل المجلس لمناقشـــة مســـتجدات
برنامج الضمان الصحي الوطني”صحتي”،
وأكد الشـــيخ محمد بـــن عبدهللا آل خليفة
أن مملكـــة البحريـــن تواصـــل الجهـــود
لتطوير النظام الصحي لضمان واستدامة
توفير التغطية الصحية الشـــاملة للســـكان

عالميا،
وذلـــك فقا ألفضل المعايير المتبعة
ً
خصوصـــا في ظل التحديات التي خلقتها

التطورات الصحية الراهنة على المستوى
الوطني والعالمي.
وقال إن مملكة البحرين اتخذت مجموعة
مـــن اإلجراءات الكفيلـــة بتحقيق التغطية
الصحية الشـــاملة ومنها ســـن التشـــريعات

ً
شرحا مفصالً عن اللوائح اإلدارية والمالية
لمشـــروع التســـيير الذاتـــي للمؤسســـات
الصحية والتي على أساســـها سيتم العمل

تشـــكيل اإلدارة التنفيذيـــة لصنـــدوق

وتـــم إعـــداد اللوائـــح مـــن قبـــل فريـــق

الضمـــان الصحـــي “شـــفاء” والتأكيـــد على
ً
قدما فـــي العمـــل لتكوين
أهميـــة المضـــي

بها من مقدمي الخدمات الصحية.
المشـــروع والقانونيـــن التابعين للمشـــروع

الضروريـــة وأهمها قانون الضمان الصحي
الذي يســـتهدف جميـــع الفئات الســـكانية،
ويعد الضمان الصحي نقلة نوعية ،يهدف

الحكوميـــة .كمـــا تمت الموافقـــة عليها من
ً
أن
المجلـــس األعلـــى للصحـــة،
موضحـــا ّ

جودة عالية ،تتســـم بالمرونة واالستدامة

واالقتصـــاد الوطنـــي وديـــوان الخدمـــة

الماليـــة ،وتقديـــم خدمـــات صحيـــة عادلة
وتنافســـية ضمن إطار يحمي حقوق كافة
األطراف المشاركة في الضمان الصحي.
وقدم الشـــيخ محمد بن عبدهللا آل خليفة

نواة الصندوق ليتســـنى لـــه وضع النظم و

والتـــي أقرتهـــا مجالـــس إدارة التســـيير
الذاتـــي للمراكـــز الصحية والمستشـــفيات

لتوفيـــر منظومـــة صحيـــة متكاملـــة ذات

قانون الضمان الصحي.
كمـــا أوضـــح النواخـــذة أنه تمت مناقشـــة

اللوائح الخاصة بتشغيله.
وفـــي هـــذا اإلطـــار ،وقـــف المجلـــس على
مســـتجدات مشـــروع الضمـــان الصحـــي
بمحاوره المختلفة ومنها :محور التســـيير

العمـــل جـــار لمراجعتهـــا مـــن وزارة المالية
المدنية.
وتعتبـــر اللوائـــح مـــن أهـــم مخرجـــات
المشـــروع وســـتكون األســـاس الذي يقوم
عليـــه التســـيير الذاتـــي للمستشـــفيات

الذاتـــي ،محور صنـــدوق الضمان الصحي،
رئيس المجلس األعلى للصحة

والتأكـــد مـــن التزامهـــا التـــام بالقوانيـــن
واإلجـــراءات الحكومية لتبعيتهـــا الدائمة
تحت مظلة الحكومة حسب ما نص عليه

محـــور “حكمة” ،محـــور الرعايـــة الصحية
األوليـــة ومحـــور التأميـــن علـــى األجانـــب
ومحـــور لجنـــة اإلعـــالم ،حيث اســـتعرض
مســـؤولو المجلـــس األعلـــى للصحـــة
المستجدات على المحاور المختلفة.

عاما لتوثيق أرضها
عائلة بحرينية تنتظر ً 30
سعيد محمد

ً
موظفــا فــي وزارة العمل،
خــدم رب األســرة الوطــن مــدة  20عامً ــا
وإلى حين تقاعده حتى اآلن ،وهو ينتظر بشارة فرح منذ  33عامً ا
إلنهاء إجراءات توثيق األرض التي حصل عليها كهبة من المغفور
له بإذن هللا تعالى صاحب الســمو األمير الراحل الشــيخ عيســى بن
ســلمان آل خليفــة ،طيــب هللا ثــراه ،واليوم ،يتســاءل هــو وعائلته:
“متى ستكتمل إجراءات توثيق أرضهم ليتمكنوا من بناء منزلهم؟”.
نقلـــت العائلـــة شـــكواها إلـــى

التســـعينات ،وبقـــي الوضع على

المسئولين عبر صحيفة “البالد”،

حالـــه حتـــى العـــام  2006حينما

حيـــث لـــم يتمكـــن رب األســـرة

تقدم األب بطلب إجازة بناء من

بعـــد تقاعـــده مـــن بنـــاء األرض،

وزارة األســـكان فأبلغـــوه حينهـــا

خصوصـــا بعـــد أن صـــرف مـــا
ً

بأن أسفل األرض “كابل كهربي”،

لديـــه مـــن مدخـــرات فـــي عالج

وتابعـــوا مـــع الـــوزارة لمـــدة

ابنتـــه بإحـــدى الـــدول العربيـــة،

ثـــالث ســـنوات مـــن مراجعـــات

كمـــا أنـــه باإلضافـــة إلـــى ذلـــك

واستفســـار ،كمـــا حصلـــوا علـــى

يعيل  9أشـــخاص ،كان ذلك في

شـــهادة مـــن وزارة الكهربـــاء

“الكهرباء” أفادتهم بعدم وجود كابل
أرضي ..و“اإلسكان” تؤكد وجوده
وستسحب الهبة
والمـــاء آنـــذاك تثبـــت إمكانيـــة

ســـكن الئق .ويقـــول أحـــد أبناء

بنـــاء األرض وأنـــه ال يوجد كابل

األسرة ”:نحن نطالب المسئولين

أرضي فيها ،لكن المفاجأة كانت

إمـــا بمنحنـــا وثيقـــة األرض أو

فـــي العـــام  2011عندمـــا أبلغتنا

تعويضنـــا بوحـــدة ســـكنية ،فقد

وزارة اإلســـكان بســـحب األرض

تعبنـــا مـــن المتابعة بل واســـتعنا

ألننـــا تأخرنـــا كثيـــرً ا فـــي بنائها!

بأحد النـــواب لمتابعة الموضوع

فكيـــف ذلـــك؟ حتى أننـــا مضينا

معنا دون أن نصل إلى أي جواب

فـــي المتابعـــة لرفضنـــا ســـحب

واضـــح” ،ونحـــن نوجـــه نداءنـــا

األرض ،فلو حصلنا على الوثيقة

مـــن خـــالل صحيفـــة “البـــالد”

لتمكنـــا مـــن قطـــع شـــوط فـــي

إلى المســـئولين للنظـــر في هذه

بنائها ال ســـيما وأننـــا نحتاج إلى

المشكلة وإنهاء معاناتنا.

عقد تمليك األرض صادر في العام 1987

روابط األخبار

http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1211540
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1211601
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1211542
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1211602
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1211532
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1211596
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1211544
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1211543
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1211539
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1211528
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1211547
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1211465
https://www.alayam.com/online/local/858913/News.html
https://www.alayam.com/online/local/858927/News.html
https://www.alayam.com/online/local/858923/News.html
https://www.alayam.com/online/local/858911/News.html
https://www.alayam.com/online/local/858926/News.html
https://www.alayam.com/online/local/858936/News.html
https://www.alayam.com/online/local/858935/News.html
https://www.alayam.com/online/local/858896/News.html
https://www.alayam.com/online/local/858884/News.html
https://bit.ly/2MfbM87
https://bit.ly/2TY0k57
https://bit.ly/2XPQbsm
https://bit.ly/2Xkbovn
https://bit.ly/2TWBgeG
https://bit.ly/3cmecN9
https://bit.ly/2XiVWjl
https://bit.ly/2Y1WDgf
https://albiladpress.com/news/2020/4248/bahrain/648035.html
https://albiladpress.com/news/2020/4248/bahrain/648051.html
https://albiladpress.com/news/2020/4248/bahrain/648056.html

https://albiladpress.com/news/2020/4248/bahrain/648028.html
https://albiladpress.com/news/2020/4248/bahrain/647992.html
https://albiladpress.com/news/2020/4248/bahrain/647971.html

