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Ω2020 ƒ«fƒj 4 - `g1441 ∫Gƒ°T 12 ¢ù«ªîdG - ¿ƒ©HQC’Gh á°ùeÉîdG áæ°ùdG - (15413) Oó©dG

Ö``à``μ``e »````a äÉ``æ``«``«``©``à``H »```μ```∏```e Ωƒ```°```Sô```e
AGQRƒ``````dG ¢``ù``∏``é``e ¢``ù``«``Fô``d ∫hC’G Ö``FÉ``æ``dG
ÉveÉY É≤°ùæe ,ó«ªëªdG Üƒ≤©j óªM ó«°ùdG -1
.çƒëÑdGh äÉ°SGQó∏d
ÉveÉY É≤°ùæe ,»éMƒH óªMCG IQÉ°S Ió«°ùdG -2
.π°UGƒàdGh ΩÓYEÓd
∫hC’G ÖFÉædG ≈∏Y ¿CG á«fÉãdG IOÉªdG »a AÉ``Lh
πª©ojh ,Ωƒ°SôªdG Gòg ò«ØæJ AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«Fôd
.á«ª°SôdG IójôédG »a ô°ûæojh ,√Qhó°U ïjQÉJ øe ¬H

á«é«JGôà°S’G äÉ``°SGQódG ó``¡©ªd πYÉØdG Qhó``dÉH ó«°ûj á``«LQÉîdG ô``jRh
äÉ°SGQó∏d »dhódG ó¡©ª∏d Ék«æªàe ,IƒLôªdG
ìÉ``é` æ` dG π`` c (IISS) á``«` é` «` JGô``à` °` S’G
.Ωó≤àdGh
øY âμH Ωƒ``J ó«°ùdG ôÑY ,¬ÑfÉL øe
ø«H º``FÉ``≤`dG ¿hÉ``©`à`dG iƒà°ùªH √RGõ``à` YG
áμ∏ªªd É«æªàe ,á«LQÉîdG IQGRhh ó¡©ªdG
.QÉgOR’Gh Qƒ£àdG øe ójõªdG øjôëÑdG

øe ¬«dƒj É``eh ,á≤£æªdG »a QGô≤à°S’Gh
äÉjóàæªdGh äGôªJDƒªdG º«¶æàd ΩÉªàgG
äÉ°SGQódGh çƒëÑdG AGôLEGh ,á°ü°üîàªdG
ø«àMÉ°ùdG ≈``∏`Y ÉjÉ°†≤dG Rô`` HC’ áª«≤dG
IQGRh ¢UôM GkócDƒe ,á«dhódGh á«ª«∏bE’G
äÉjƒà°ùªH AÉ`` ≤` `JQ’G ≈``∏` Y á``«` LQÉ``î` dG
±Gó``gC’G ≥≤ëj ÉªH ó¡©ªdG ™``e ¿hÉ©àdG

âæH É``fQ áî«°ûdG .Oh ,á«dhódG ¿hDƒ°û∏d
IQGRh π«ch ,áØ«∏N ∫BG è«YO øH ≈°ù«Y
.á«LQÉîdG
á«LQÉîdG ôjRh OÉ°TCG ,´ÉªàL’G ∫ÓNh
ó¡©ªdG ¬``H ™∏£°†j …ò``dG πYÉØdG Qhó``dÉ``H
(IISS) á«é«JGôà°S’G äÉ°SGQó∏d »dhódG
ø``eC’É``H á≤∏©àªdG É``jÉ``°`†`≤`dG á``©`HÉ``à`e »``a

ó°TGQ ø``H ∞«£∏dGóÑY Qƒ``à`có``dG ó≤Y
ôÑY ¢`` ù` `eCG á``«` LQÉ``î` dG ô`` `jRh »``fÉ``jõ``dG
™e ÉYÉªàLG ,»fhôàμd’G »FôªdG ∫É°üJ’G
ó¡©ª∏d …ò«ØæàdG ôjóªdG ,âμH ΩƒJ ó«°ùdG
»a á``«`é`«`JGô``à`°`S’G äÉ``°` SGQó``∏` d »``dhó``dG
¬∏dGóÑY QƒàcódG ácQÉ°ûªH ,§°ShC’G ¥ô°ûdG
á«LQÉîdG IQGRh π«ch ,áØ«∏N ∫BG óªMCG øH

áHÉ°UE’G ä’ÉM ´ÉØJQG ÖÑ°ùH

øH óªM ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†M øY Qó°U
ºbQ Ωƒ°Sôe ióØªdG OÓÑdG πgÉY áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y
∫hC’G ÖFÉædG Öàμe »a äÉæ««©àH 2020 áæ°ùd (34)
.AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«Fôd
øs«©oj ¬fCG Ωƒ°SôªdG øe ≈dhC’G IOÉªdG »a AÉLh
πw c AGQRƒ``dG ¢ù∏ée ¢ù«Fôd ∫hC’G ÖFÉædG Öàμe »a
:øe

»``a ø``jôjóe ø``««©àH GQGô``b Qó``°üj ó``¡©dG »``dh
AGQRƒ``dG ¢``ù∏ée ¢``ù«Fôd ∫hC’G Ö``FÉædG Ö``àμe
π°UGƒàdG
:á«fÉãdG IOÉªdG
ÖFÉædG Öàμe ΩÉY ôjóe ≈∏Y
AGQRƒ`` dG ¢ù∏ée ¢ù«Fôd ∫hC’G
¬H π``ª` ©` jo h ,QGô`` ≤` `dG Gò`` g ò«ØæJ
»a ô°ûæojh ,√Qhó``°`U ïjQÉJ øe
.á«ª°SôdG IójôédG

:≈dhC’G IOÉªdG
∫hC’G ÖFÉædG Öàμe »a ø«©j
:øe πc AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«Fôd
»∏Y ódÉN ó``ª`MCG ó«°ùdG -1
ΩÓYE’G IQGOE’ Gkôjóe »Øjô©dG
ó``ª` MCG QÉ`` æ` `e Ió``«` °` ù` dG -2
IQGOE’ Gkô` `jó`` e »``fÉ``K ¬``∏` dGó``Ñ` Y

ƒª°ùdG Ö``MÉ``°` U ø``Y Qó``°` U
∫BG óªM øH ¿Éª∏°S ô«eC’G »μ∏ªdG
∫hC’G ÖFÉædG ó¡©dG »``dh áØ«∏N
QGô``b AGQRƒ`` ` dG ¢ù∏ée ¢``ù`«`Fô``d
ø««©àH ,2020 áæ°ùd (10) º``bQ
∫hC’G ÖFÉædG Öàμe »a øjôjóe
:¬«a AÉL ,AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«Fôd

á``©``ª``é``dG IÓ```°```U á````eÉ````bEG »```a å```jô```à```dG ø``∏``©``j ∫ó```©```dG ô`````jRh

.∫ó©dG ôjRh |

øeC’G ÉæbRôj ¿CGh ,πLÉ©dG Öjô≤dG
™«ª°S ¬``fEG ,¿É``æ`Ä`ª`W’Gh ¿É`` eC’Gh
Éfó«°S ≈∏Y ¬``∏`dG ≈∏°Uh ,Ö«ée
º∏°Sh ¬Ñë°Uh ¬``dBG ≈``∏`Yh óªëe
.ø«©ªLCG

øe ™ªLCG ºdÉ©dGh ø«ª∏°ùªdG OÓHh
øqªj ¿CGh ,ΩÉ≤°SC’G Å«°Sh áÄHhC’G
ø«HÉ°üªdG ≈∏Y á«aÉ©dGh AÉØ°ûdÉH
,¬``æ`e ™``«` ª` é` dG ß``Ø` ë` j ¿CGh ,¬`` `H
»a AÉ``Hƒ``dG Gò``g AÉ``¡`à`fÉ``H π``é`©`jh

á«Yô°ûdG §HGƒ°†dG ≥``ah ¿CÉ`°`û`dG
áë°U ≈∏Y ®ÉØë∏d ôªà°ùe πμ°ûH
≈dƒªdG ø«∏FÉ°S ,™«ªédG áeÓ°Sh
™«ªédG øe πÑ≤àj ¿CG ôjó≤dG »∏©dG
ÉfOÓH ßØëj ¿CGh ,∫ÉªYC’G ídÉ°U

QÉ°ûªdG ´ÉªàL’ÉH ¬«∏Y ≥aGƒàdG ºJ
»æWƒdG ≥jôØdG ¢ù«FQ ø«H ¬``«`dEG
ó≤a ,ø``«` aÉ``bhC’G »°ù«FQh »Ñ£dG
¿hDƒ` °` û` dGh ∫ó``©` dG IQGRh äCÉ` ` JQG
å``jô``à` dG ±É`` ` ``bhC’Gh á``«` eÓ``°` SE’G
√òg »``a á©ªédG IÓ°U á``eÉ``bEG »``a
QGô`` b π``«` LCÉ` J äQô`` ` bh á``∏` Mô``ª` dG
ó©H ≥`` `M’ ó``Yƒ``e ≈`` `dEG É``¡` à` eÉ``bEG
ôjQÉ≤àdGh äGóéà°ùªdG á©LGôe
ºàà°Sh .¬æ«M »a äÉ«£©ªdG ∫ƒM
Gò¡H á∏°üdG äGP äGQGô≤dG á©LGôe

¿hDƒ°ûdGh ∫ó``©`dG ô``jRh ø``∏`YCG
ódÉN ï«°ûdG ±É``bhC’Gh á«eÓ°SE’G
Aƒ°V »``a ¬`` fCG áØ«∏N ∫BG »∏Y ø``H
≥jôØdG ¢ùeCG √ó≤Y …òdG ´ÉªàL’G
¬∏dGóÑY ø``H óªëe ï«°ûdG Ö«ÑW
≈∏YC’G ¢ù∏éªdG ¢ù«FQ áØ«∏N ∫BG
»æWƒdG ≥``jô``Ø`dG ¢``ù`«`FQ áë°ü∏d
ÉfhQƒc ¢Shô«Ød …ó°üà∏d »Ñ£dG
óªëe øH ó°TGQ QƒàcódG ï«°ûdG ™e
±É``bhC’G ¢ù∏ée ¢ù«FQ …ôLÉ¡dG
ídÉ°U øH ∞°Sƒj ó«°ùdGh á«æ°ùdG
±É`` bhC’G ¢ù∏ée ¢ù«FQ ídÉ°üdG
äGóéà°ùe ¢VGô©à°S’ ájôØ©édG
¢Shô«Ø∏d …ó°üà∏d á«æWƒdG Oƒ¡édG
∫ƒ``M ô``jQÉ``≤` à` dGh äGó``é`à`°`ù`ª`dGh
ø«ÑJ »``à` dGh á``«`dÉ``ë`dG äÉ``«`£`©`ª`dG
¢Shô«ØH á``HÉ``°`UE’G ä’É``M ´É``Ø`JQG
∫Ó``N äÉ©ªéàdG áé«àf É``fhQƒ``c
.∑QÉÑªdG ô£ØdG ó«Y IRÉLEG
Ée Aƒ``°` V »`` ah ,¬``«`∏`Y AÉ``æ` Hh
¿hDƒ°û∏d ≈∏YC’G ¢ù∏éªdG øY Qó°U
¿CÉ°ûH á«Yô°T AGQBG øe á«eÓ°SE’G
QÉ°ûàfG ø``eR »``a äGOÉ``Ñ` ©` dG AGOCG
Éeh ,(19ó«aƒc) ,ÉfhQƒc áëFÉL

:áØ«∏N øH ódÉN .O ..zøjôëÑdG »a »fƒfÉ≤dG ΩÉ¶ædG ïjQÉJ{ ÜÉàc ø«°TóJ

ó¡©dG áj’h º``«¶æàd á≤£æªdG »a ≈dhC’G á``jQƒà°SódG QOGƒÑdG ≥``Kƒj ÜÉàμdG
1919 »a ¿ƒ``fÉb ∫hCG Gƒ©æ``°U ¿ƒ``«æjôëÑdG :»≤jó``°üdG »``∏Y .O

äGQÉ°†ëdG »a á∏ãªàªdG ,øjôëÑdG
∫BG º∏°ùJ ≈àMh áØ∏àîªdG áªjó≤dG
,øjôëÑdG »a ºμëdG ΩGôμdG áØ«∏N
á°ùªîH …ó«¡ªàdG π°üØdG Gòg ÓJ ºK
ô°ü©dG á``∏` Mô``e â``dhÉ``æ` J ∫ƒ``°` ü` a
ôgÉ¶ªdGh øjôëÑdG ïjQÉàd åjóëdG
É``¡`J’É``é`ª`H ø``«` fGƒ``≤` ∏` d á``Ø`∏`à`î`ª`dG
.áØ∏àîªdG
õcôªd …OÉªëdG .O ∑QÉ``H ó``bh
≈∏Y ∞``dDƒ``ª``dGh »``aÉ``≤` ã` dG ≈``°`ù`«`Y
ΩÉ``ª` à` g’Gh ,ÜÉ``à` μ` dG Gò`` g QGó`` °` `UEG
»fƒfÉ≤dG ΩÉ``¶`æ`dG ï``jQÉ``J ≥«KƒàH
ó©oj ÜÉàμdG ¿CG GócDƒe ,øjôëÑdG »a
ôÑà©à°S »àdG Iõ«ªàªdG ∫ÉªYC’G øe
äÉ°SGQódGh çÉëHCÓd Éª¡e Gk Qó°üe
,»îjQÉàdGh »fƒfÉ≤dG ø«dÉéªdG »a
áÑàμª∏d á«ª∏Y á``aÉ``°` VEG π``μq `°`û`«o `dh
.á«Hô©dGh á«æjôëÑdG

.áμ∏ªª∏d »fƒfÉ≤dG
QÉ°ûà°ùªdG Ωó``b ,¬``à`¡`L ø``eh
…OÉ``ª`ë`dG ¬``∏` dG ∫É`` e .O »``fƒ``fÉ``≤` dG
.ÜÉ``à`μ`dG ∫ƒ``M á«Ñ«≤©àdG ¬``JAGô``b
øμªJ ∞``dq p Dƒ`ªo `dG ¿G ¬àª∏c »``a ∫É``bh
ΩÉ``¶` æ` dG ï`` ` jQÉ`` ` J{ AGƒ`` ` à` ` `MG ø`` `e
¬Ñ©°ûJ ø`` e º``Zô``dÉ``H z»``fƒ``fÉ``≤``dG
∫Ó``N ø``e ∂`` `dPh ,¬``à`«`°`Uƒ``°`ü`Nh
çGó``MC’Gh QÉμaCÓd ºZÉæàªdG Oô°ùdG
≥FÉKƒ∏d ±Gh
m ¢VôYh ,É¡∏°ù∏°ùJh
∫É≤àf’Gh ,áª«≤dG äÉWƒ£îªdGh
á«îjQÉàdG Ö≤ëdG ø«H Ée ¢ù∏°ùdG
ΩÉ«≤dGh ,É¡°†©ÑH É¡£HQh á≤MÓàªdG
≈∏Y ≥``«`∏`©`à`dGh π«∏ëàdG á«∏ª©H
.»fƒfÉ≤dG Qƒ£àdG πMGôe
π°üØH CGóH ∞dDƒªdG ¿CG í°VhCGh
≈`` dEG ¬``dÓ``N ø`` e ¥ôs ` `£` `J …ó``«` ¡` ª` J
»a »fƒfÉ≤dG ΩÉ¶æ∏d ≈dhC’G QhòédG

¬``fCG ≈`` `dEG »``≤` jó``°` ü` dG QÉ`` °` `TCGh
óYGƒ≤dG á∏MôªdG ∂∏J »``a â∏μ°ûJ
áj’h º«¶æJ »a ≈dhC’G ájQƒà°SódG
ôÑà©J »àdGh ,ôÑcC’G øH’G ≈dEG ó¡©dG
,è«∏îdG á≤£æe »``a ábÉÑ°S IQOÉ`` H
äÉ``«`MÓ``°`ü`dG ô``gÉ``¶` e ø`` Y Ók ` °` †` a
Oƒ≤Y »a äQƒ∏ÑJ »àdG á«fƒfÉ≤dG
∂dPh ,¿Gô«£dG Oƒ≤Yh §ØædG RÉ«àeG
äÉ©jô°ûàdG øe äÉYƒªée ÖfÉL ≈dEG
¿ƒfÉ≤dG ÖfGƒL ∞∏àîe âª¶f »àdG
á`` jQGOE’G äÉ©jô°ûàdÉc ,¬``J’É``é`eh
åjóëdG »``fó``ª`dG AÉ``°`†`≤`dG ΩÉ``¶` fh
øY Ók °†a ,äÉ©aGôªdGh ºcÉëªdGh
,äÉHƒ≤©dGh á«FÉæédG äÉ©jô°ûàdG
ájQÉéàdG äÉ©jô°ûàdG ≈dEG áaÉ°VE’ÉH
Iô«Ñc äÉ``MÓ``°`UEÉ`H âª¡°SG »``à`dG
…ó«∏≤àdG OÉ``°`ü`à`b’G äÉ``YÉ``£`b »``a
.áYGQõdGh ¢Uƒ¨dÉc
≥FÉKƒdG ¿CG »≤jó°üdG ø``«q `Hh
¿CG âÑãJ É¡°Vô©à°SG »àdG á«îjQÉàdG
ï«°ûdG áª¶©dG ÖMÉ°U ºμM äGƒæ°S
ÖMÉ°Uh áØ«∏N ∫BG »∏Y øH ≈°ù«Y
øH ≈°ù«Y øH óªM ï«°ûdG áª¶©dG
êÉàfEÉH IôjõZ âfÉc ,áØ«∏N ∫BG »∏Y
á«fƒfÉ≤dGh á«©jô°ûàdG äÉ``fÓ``YE’G
áHÉãªH âfÉch ,≈dhC’G É¡∏MGôe »a
™jô°ûàdG á«∏ªY »a á«°ù«°SCÉJ á∏Môe
»a õ``cô``ª`dG QhO Éæªãe ,å``jó``ë` dG
»îjQÉàdG Qƒ£àdG Iô«°ùe ≥«KƒJ

Iõ«côdG √QÉÑàYG ≈∏Y ó¡©dG á``j’h
ø«eÉ¶ædG QGô``≤` à` °` S’ á``«` °` SÉ``°` SC’G
,áμ∏ªªdG »a »YÉªàL’Gh »°SÉ«°ùdG
ádÓédG ÖMÉ°U ó¡Y »a ÉªgQÉgORGh
áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y ø``H ó``ª`M ∂``∏`ª`dG
…òdG ÜÉàμdG ¿CG Gk ócDƒe ,zOÓÑdG πgÉY
á«îjQÉàdG ≥FÉKƒdG õcôe √Qó°üj
ïjQÉàd á«Yƒf áaÉ°VEG ó©j õcôªdÉH
É©Lôeh ,»Hô©dG è«∏îdGh øjôëÑdG
ø«°üàîªdGh ø«ãMÉÑdG πμd É«°SÉ°SCG
»fƒfÉ≤dGh »bƒ≤ëdG ∫ÉéªdG »``a
.»©jô°ûàdGh »FÉ°†≤dGh
ÜÉàμdG ∞dDƒe ∫É``b ,¬ÑfÉL øe
¬Jô°VÉëe »``a ,»≤jó°üdG »∏Y .O
áHôéàdG ¢VôY ∫hÉëj ÜÉàμdG ¿EG
á``YÉ``æ`°`U á``«` ∏` ª` Y »`` a á``«` æ` jô``ë` Ñ` dG
PEG ,≈`` `dhC’G É¡∏MGôe »``a ¿ƒ``fÉ``≤`dG
∫hCG áYÉæ°U »a ¿ƒ«æjôëÑdG íéf
º«∏©àdG ¿ƒfÉb ƒgh »æjôëH ¿ƒfÉb
¬fCG ÉØ«°†e ,Ω1919 ΩÉ``Y åjóëdG
IôàØdG ∂∏J »a iôNCG ø«fGƒb äQó°U
ájó∏Ñd »°SÉ°SC’G ¿ƒfÉ≤dG É¡æ«H øe
¿ƒ``fÉ``bh ,Ω1920 ΩÉ``©` d á``eÉ``æ` ª` dG
πª©dG ¢ù«°SCÉàH »æ©ªdG z¢ù«dƒÑdG{
¬eƒ¡ØªH ≈`` dhC’G Iôª∏d »``Wôn `°`o`û`dG
á«°ùæédG ¿ƒfÉb πsμ°T óbh ,åjóëdG
¿Ó``YEÉ` H Qó``°` U …ò`` `dG á``«`æ`jô``ë`Ñ`dG
»a IRQÉH áeÓY Ω1937 ΩÉY ºcÉëdG
.∑GòfBG »©jô°ûàdG •É°ûædG

»``aÉ``≤`ã`dG ≈``°`ù`«`Y õ``cô``e ø``°` TO
»``fƒ``fÉ``≤`dG ΩÉ``¶` æ` dG ï``jQÉ``J{ ÜÉ``à` c
≈``dhC’G Oƒ≤©dG ∫Ó``N øjôëÑdG »a
.O åMÉÑ∏d zø``jô``°`û`©`dG ¿ô``≤` dG ø``e
»a ∂`` dPh ,»≤jó°üdG π°ü«a »∏Y
zΩhhR{ á``°`ü`æ`e ô``Ñ` Y Iô``°` VÉ``ë` e
áFÉe QhôªH Ak ÉØàMG ,á«fhôàμdE’G
ádhódG äÉ°ù°SDƒe ¢ù«°SCÉJ ≈∏Y ΩÉY
.áãjóëdG á«æjôëÑdG
ó``dÉ``N ï``«` °` û` dG .O í`` à` `à` `aGh
¢ù«FQ Ö``FÉ``f áØ«∏N ∫BG áØ«∏N ø``H
…ò«ØæàdG ô``jó``ª`dG AÉ``æ` eC’G ¢ù∏ée
É¡«a ÖMQ áª∏μH Iô°VÉëªdG õcôª∏d
,»fhôàμdE’G ô«KC’G ôÑY Qƒ¡ªédÉH
OGó`` YEG »``a å``MÉ``Ñ`dG ó¡éH Gk ó``«`°`û`e
QÉ°ûà°ùªdG áªgÉ°ùe Ék æªãeh ,ÜÉàμdG
»a …OÉªëdG ¬∏dG ∫Ée .O »fƒfÉ≤dG
Qƒ¶æe ø``e ÜÉ``à`μ`dG ≈∏Y Ö«≤©àdG
.á«fƒfÉ≤dGh á«ªjOÉcC’G ¬JôÑN
ΩÉ``b ó``≤``d{ :¬``à` ª` ∏` c »`` a ∫É`` ` bh
»≤jó°üdG π°ü«a »∏Y .O åMÉÑdG
≥«KƒJ »a í°VGh ó¡éH ,¬HÉàc »a
á«fƒfÉ≤dG á«æÑdG πtμ°ûJ Iô«°ùe
»àdGh ,øjôëÑdG »a á«©jô°ûàdGh
AÉ°†≤dG Iô``«`°`ù`e ¥Ó``£` f’ äó``¡` e
¿ô``≤` dG äÉ`` `jGó`` `H »`` a »``æ` jô``ë` Ñ` dG
¬MôW Ée ÖfÉL ≈dEG ∂dPh ,»°VÉªdG
≈``dhC’G ájQƒà°SódG QOGƒ``Ñ`dG ¿CÉ°ûH
º«¶æJ »``a á∏ãªàªdG á≤£æªdG »``a

»```μ```jô```eC’G ô```«```Ø```°```ù```dGh á```«```∏```NGó```dG ô```````jRh
ø``jó``∏``Ñ``dG ø``«``H á``«``FÉ``æ``ã``dG äÉ``bÓ``©``dG ¿É``°``Vô``©``à``°``ù``j
ô«Ø°S πjô«Ñ«°S ø«à°SÉL ó«°ùdG ,¢ùeCG ,á«∏NGódG ôjRh áØ«∏N ∫BG ¬∏dGóÑY øH ó°TGQ ï«°ûdG ∫hCG ≥jôØdG πÑ≤à°SG
ΩÉ©dG ø``eC’G ¢ù«FQ ø°ùëdG ø°ùM øH ¥QÉW ≥jôØdG Qƒ°†ëH ,øjôëÑdG áμ∏ªe iód á«μjôeC’G IóëàªdG äÉj’ƒdG
.∑QÉªédG ¢ù«FQ áØ«∏N ∫BG óªM øH óªMCG ï«°ûdGh
äÉYƒ°VƒªdG øe OóY åëHh , ø«≤jó°üdG øjó∏ÑdG ø«H áªFÉ≤dG á«FÉæãdG äÉbÓ©dG ¢VGô©à°SG ,AÉ≤∏dG ∫ÓN ºJh
.∑ôà°ûªdG ΩÉªàg’G äGP

Ω2020 ƒjÉe ≈dEG πjôHCG øe IôàØdG ∫ÓN

Ωƒ``°``Sô``dG •É```≤```°```SEGh AÉ````Ø````YEGh ¢``†``«``Ø``î``J
á``«``æ``jô``ë``H Iô````°````SCG 156 ø```Y á``jó``∏``Ñ``dG
AGQRƒ``dG ¢ù∏ée QGô``≤`H QOÉ°üdG
á°UÉîHh 2002 áæ°ùd (16) ºbQ
øe (48) IOÉªdG øe (Ü) Iô≤ØdG
≈∏Y AÉ``æ` Hh IQƒ``cò``ª` dG á``ë`FÓ``dG
äÉjó∏ÑdG Ωƒ``ª`Y …ô``jó``e ¢``Vô``Y
ájó∏ÑdG Ωƒ°SôdG ¢†«ØîJ ºJ ó≤a
•É≤°SGh á«æjôëH Iô°SCG 143 øY
Iô``°`SCG 12 ø``Y ájó∏ÑdG Ωƒ``°`Sô``dG
á«æjôëH Iô°SCG AÉØYEGh á«æjôëH
á``jó``∏`Ñ`dG Ωƒ``°``Sô``dG ø`` e Ió`` ` MGh
ájÉ¨dh π``jô``HCG ø``e IôàØdG ∫Ó``N
.zΩ2020ƒjÉe
IQGRƒ`` ` dG ¿CG ≈`` `dEG QÉ```°` `TCGh
äÉ«fÉμeE’G áaÉc ô«î°ùàd ≈©°ùJ
AÉ``≤` JQ’G ≈∏Y πª©∏d OQGƒ``ª` dGh
ø«æWGƒª∏d »°û«©ªdG iƒà°ùªdÉH
ájó∏ÑdG Ωƒ°SôdG øe ∞«ØîàdGh
.ø«æWGƒªdG øY
¿CG ∞``∏`N ô``jRƒ``dG ó```cCG É``ª`c
¿hDƒ°T ø«H Gôªà°ùe É≤«°ùæJ ∑Éæg
¿hDƒ°T äÉeóN IQGOEGh äÉjó∏ÑdG
AÉHô¡μdG áÄ«g »a ø«μ∏¡à°ùªdG
Ωƒ°SôdG πjó©J π``LCG øe AÉªdGh
ô«JGƒa »``a ô``°`SC’G √ò¡d ájó∏ÑdG
Gò«ØæJ º``¡`H á``°`UÉ``î`dG AÉ``Hô``¡`μ`dG
IQƒ``cò``ª`dG á``jQGRƒ``dG äGQGô``≤` ∏` d
.√ÓYCG

.∫É¨°TC’G ôjRh |
¢†«ØîJ ≥jôW øY ,ø«æWGƒªdG
,º¡∏gGƒc øY á«°û«©ªdG AÉÑYC’G
á°†Øîe ájó∏H Ωƒ°SQ ∫Ó``N øe
A’Dƒg äÉLÉ«àMG ™e áªé°ùæeh
¢†©H AÉØYEG ∂dòch ,ø«æWGƒªdG
OGó°S øe OhóëªdG πNódG …hP
•É``≤`°`SEG hCG ÓÑ≤à°ùe Ωƒ``°` Sô``dG
.áªjó≤dG º¡fƒjO
É≤ah ¬fCG ≈dEG ôjRƒdG QÉ°TCGh
áæ°ùd (35) ºbQ äÉjó∏ÑdG ¿ƒfÉ≤d
ºbQ ¿ƒ``fÉ``≤`dÉ``H ∫ó``©`ª`dGh 2001
áëFÓdG ≈∏Yh 2001 áæ°ùd (38)
äÉ``jó``∏` Ñ` dG ¿ƒ``fÉ``≤` d á``jò``«` Ø` æ` à` dG

ƒª°S äÉ¡«LƒJ ≈∏Y AÉæH
≈``dEG á``«` eGô``dG AGQRƒ`` ` `dG ¢``ù` «` FQ
á«°û«©ªdG AÉ```Ñ` `YC’G ¢``†`«`Ø`î`J
QÉ`` `WEG »`` `ah ,ø``«` æ` WGƒ``ª` dG ø`` Y
IGhÉ°ùªH AGQRƒ`` dG ¢ù∏ée QGô``b
ø``jô``LCÉ` à` °` ù` ª` dG ø`` «` `æ` `WGƒ`` ª` `dG
ájó∏ÑdG Ωƒ°Sô∏d áÑ°ùædÉH øcÉ°ùª∏d
,º¡æcÉ°ùªd ø«μdÉªdG ø«æWGƒªdÉH
øH ΩÉ``°` ü` Y ¢``Só``æ` ¡` ª` dG Qó`` °` `UCG
∫É``¨`°`T’G ô```jRh ∞``∏`N ¬``∏`dGó``Ñ`Y
§«£îàdGh äÉjó∏ÑdG ¿hDƒ` °` Th
á`` ``jQGRh äGQGô`` ` ` `b »`` fGô`` ª` `©` `dG
•É``≤` °` SEGh AÉ`` `Ø` ` YEGh ¢``†`«`Ø`î`à`d
Iô°SCG 156 øY ájó∏ÑdG Ωƒ°SôdG
á°UÉN øcÉ°ùe ∂∏àªJ ’ á«æjôëH
IôLCÉà°ùe øcÉ°ùe »a øμ°ùJh É¡H
π``jô``HCG ô``¡`°`T ø``e Iô``à` Ø` dG ∫Ó`` N
øe Ω2020ƒ`` jÉ`` e ô¡°T á``jÉ``¨`dh
.»dÉëdG ΩÉ©dG
∫É``¨` °` TC’G ô`` `jRh í```°` `VhCGh
§«£îàdGh äÉjó∏ÑdG ¿hDƒ` °` Th
äGQGô``≤` dG √ò`` g ¿EG{ »``fGô``ª` ©` dG
øe á«eÉ°ùdG áÑZô∏d Gò«ØæJ »JCÉJ
ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†M IOÉ``«` b
áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y øH óªM ∂∏ªdG
á``«`eGô``dG ió``Ø` ª` dG OÓ``Ñ` dG π``gÉ``Y
™«ªéd áªjôc IÉ«M ô«aƒJ ≈``dEG

Éeƒμëe 43 äÉLÉ«àMG á«£¨J

ó«°ûj á``«``∏``NGó``dÉ``H ΩÉ````μ````MC’G ò``«``Ø``æ``J ô``jó``e
zø«ØJÉμàe{ á∏ªM ∫ÓN øe ICGôª∏d ≈∏YC’G IQOÉÑªH
∫ÓN É¡H ´ôÑàªdG ≠dÉÑªdG á∏ªL ¿CG
ôãcCG â¨∏H ,ø««°VÉªdG ø«YƒÑ°SC’G
»£¨j É``ª`H ,QÉ``æ` jO ∞`` dCG 413 ø``e
.Éeƒμëe 43 áLÉM
ò«ØæJ IQGOEG ô``jó``e ±É``°` VCGh
ôaGƒàJ áeóîdG √ò``g ¿CG ΩÉ``μ` MC’G
zOGó°S{h zäÉ«eÓ°SEG{ »≤«Ñ£J ôÑY
…CÉH ´ôÑàdGh Éª¡∏«ªëJ ¿ÉμeE’ÉHh
π«°UÉØJ ó``jó``ë`J ¿hO ø``e ≠``∏`Ñ`e
ô``aƒ``J É``ª` c ,´ô``Ñ` à` ª` dG ¢``ü`î`°`û`dG
≈∏Y Ak ÉæH ≠dÉÑªdÉH ´ôÑàdG áeóîdG
»a É`` ¡` `LGQOEG º``à`j á``Lô``M ä’É`` M
»dÉe ≠∏Ñe ™ªL ºàj »μd ≥«Ñ£àdG
≠∏ÑªdG Ö°ùëH á``dÉ``M π``μ`d ø«©e
ô≤J ä’É``ë` dG ¿CG Éª∏Y ,Ö``Jô``à`ª`dG
äÉWGôà°T’Gh §HGƒ°†dG Ö°ùëH
πYÉa{ áæéd πÑb ø``e É¡«≤ëà°ùªd
.zô«N

.áØ«∏N ∫BG ódÉN ï«°ûdG |
ΩÉμMC’G ò«ØæJ IQGOEG É¡àæ°TO »àdGh
≈dEG ±ó¡J á«∏NGódG ô``jRh ájÉYôH
AÉ°†«ÑdG …OÉ``jC’G ÜÉë°UCG ø«μªJ
ídÉ°üd á«dÉe ≠dÉÑªH ´ô``Ñ`à`dG ø``e
Qó°U øªe ,øjôã©àªdGh øjô°ù©ªdG
≈dEG Égƒæe ,á«FÉ°†b ΩÉμMCG º¡≤ëH

ó°TGQ øH ódÉN ï«°ûdG Üô``YCG
IQGOEG ôjóe áØ«∏N ∫BG ¬∏dGóÑY øH
øY ,á«∏NGódG IQGRƒH ΩÉμMC’G ò«ØæJ
IQOÉÑªdÉH √RGõàYGh √ôjó≤J ¢üdÉN
»μ∏ªdG ƒª°ùdG áÑMÉ°üd áªjôμdG
∫BG º``«`gGô``HEG âæH áμ«Ñ°S Iô``«` eC’G
,ióØªdG OÓÑdG πgÉY áæjôb ,áØ«∏N
,ICGôª∏d ≈``∏` YC’G ¢ù∏éªdG á°ù«FQ
á∏ªM ∫Ó`` N ø``e ¢ù∏éªdG ΩÉ``«`≤`H
zøjôëÑdG áeÓ°S πLC’ ..ø«ØJÉμàe{
ø``jô``ë`Ñ`dG ≥``jô``a ™``e ¿hÉ``©` à` dÉ``Hh
OGó°ùH ,ÉfhQƒc ¢Shô«a áëaÉμªd
á≤ëà°ùªdG á«dÉªdG ≠dÉÑªdGh ¿ƒjódG
QOÉ°üdG ,äÉ«æjôëÑdG AÉ°ùædG ≈∏Y
øª°V ,á``«`FÉ``°`†`b ΩÉ``μ``MCG ø``¡`≤`ë`H
IQGRh πÑb øe IQƒ°ûæªdG ºFGƒ≤dG
.zô«N πYÉa{ ≥«Ñ£J ≈∏Y á«∏NGódG
zô«N πYÉa{ áeóN ¿CG í°VhCGh
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:¢ùeCG »Øë°üdG ôªJDƒªdÉH ÉfhQƒc ¢Shô«Ød …ó°üà∏d »æWƒdG ≥jôØdG

ºdÉ©dG ∫ƒM ø``«°üàîe AGôÑN ™e åMÉÑàdÉH É``«YƒÑ°SCG êÓ©dG á``«é¡æe å``jóëJ
äÉ©ªéàdG É¡ÑÑ°S ø««æjôëÑdG ø«H ÉfhQƒμdG ä’ÉM IOÉjR :™fÉªdG
≈æëæªdG í«£°ùàH ¢Shô«ØdG ™e πeÉ©àfh ..¿hÉ¡àdGh á«YÉªàL’G
…ôμ°ù©dG ≈Ø°ûà°ùªdÉH ÖjQóàdGh á«Ñ£dG çƒëÑ∏d ó¡©dG »``dh õcôe
Éμjô°T âfÉc øjôëÑdG áμ∏ªe ¿CG ¢Shô«ØdG äGóéà°ùe ôNBG øY åjóë∏d
äGQƒ£Jh äGóéà°ùe »a åëÑJ á«ªdÉY á«ÑW çƒëH Ió``Y »a ’É©a
,»ãëÑdG ∫ÉéªdÉH ¢üàîe ≥jôa IOÉ«≤H óéà°ùªdG É``fhQƒ``c ¢Shô«a
ä’ÉëdG ¢†©H êÓY »a Ωóîà°SG …òdG zø«cQƒ∏c{ QÉ≤Y ¿CG É kë°Vƒe
¥É£f øª°V âfÉc á``Fô``dG »``a GOhó``ë`e ÉHÉ¡àdG »fÉ©J »àdG á£«°ùÑdG
…CG πé°ùJ ºdh iôNC’G ∫hódG á«≤ÑH áfQÉ≤e á°†Øîæe äÉYôéHh ≥«°V
AGhO ∫ÉNOEG ÉÑjôb ºà«°S Éª«a ,¬«∏Y ø«LQóªdG ≈°VôªdG ø«H äÉØYÉ°†e
âÑK …òdGh øjôëÑdG »a á©ÑàªdG á«LÓ©dG á£îdG øª°V zô«Ø°ùjóªjQ{
çƒμªdG Iôàa π«∏≤àH ¬à«dÉ©a z19 ó«aƒc{ ™e á«ªdÉ©dG ÜQÉéàdG ∫ÓN øe
.≈Ø°ûà°ùªdÉH

»∏Y áªWÉa :âÑàc
ó«aƒc{ óéà°ùªdG ÉfhQƒc ¢Shô«Ød …ó°üà∏d »æWƒdG ≥jôØdG ócCG
¢Shô«ØdG á¡HÉée ≈∏Y QOÉbh …ƒb »æjôëÑdG »ë°üdG ΩÉ¶ædG ¿CG z19
ø«HÉ°üªdG êÓY »a á©ÑàªdG á«LÓ©dG á£îdG ¿CGh √Qƒ£J πMGôe ∫ÓN
ø«YƒÑ°SCG πc …Qhó``dG åjóëà∏d ™°†îJh ¢``ShQó``e è¡f ≥``ah ô«°ùJ
≥jôa É¡«a ∑QÉ°ûj »àdG á«YƒÑ°SC’G äÉYÉªàL’G äÉ«£©e ≈∏Y AÉæH
êÓY øY ¿ƒãëÑj øªe ºdÉ©dG ∫ƒM AGôÑN øe áÑîf ™e »æjôëH »ãëH
í°VGh πμ°ûH â∏éJ á«æjôëÑdG á£îdG èFÉàf ¿CG ø«ë°Vƒe ,ÉfhQƒμ∏d
.á«°VÉªdG ΩÉjC’G á∏«W É«∏ëe »aÉ©àdG ô°TDƒe ´ÉØJQG »a
»a ¢ùeCG ô¡X √ó≤Y …òdG »Øë°üdG ôªJDƒªdG ∫ÓN ≥jôØdG ø∏YCGh

٪61 »aÉ©àdG á``Ñ°ùfh ..ÉfhQƒμ∏d á``«ªdÉY äÉ``°SGQOh çÉëHCG »``a ∂jô°T ø``jôëÑdG :»``fÉ£ë≤dG

É``Ñjôb á``«LÓ©dG á``£`î`dG ø``ª°V zô``«`Ø°ù`jó`ªjQ{ AGhO êGQOEG :¿É``ª∏°ùdG
»ë°üdG ™°VƒdG ¿Éª∏°ùdG â°Vô©à°SGh
,(19 ó«aƒc) ÉfhQƒc ¢Shô«Ød áªFÉ≤dG ä’Éë∏d
Ö∏£àj »àdG áªFÉ≤dG ä’É``ë` dG Oó``Y ≠∏H å«M
,áªFÉb ádÉM 48 êÓ©dG »≤∏J »ë°üdG É¡©°Vh
ádÉM 4875h ,á``jÉ``æ`©`dG âëJ ä’É``M 9 É¡æe
ä’Éë∏d »dÉªLE’G Oó©dG øe ô≤à°ùe É¡©°Vh
»aÉ©Jh ,áªFÉb ádÉM 4884 ≠∏H …ò``dG áªFÉ≤dG
∫õ``©`dG õ``cGô``e ø``e É``¡` Lhô``Nh ä’É`` M 7407
ΩGõàdG QGôªà°SG IQhô°V ≈∏Y IOó°ûe ,êÓ©dGh
»a á∏ãªàªdGh IQOÉ``°` ü` dG äGQGô``≤` dÉ``H ™«ªédG
á«∏FÉ©dG äÉ©ªéàdG ÖæéJh »YÉªàL’G óYÉÑàdG
≈``dEG É``¡`Jƒ``YO IOó``é` e ,äGQGô`` ≤` `dG ø``e É``gô``«`Zh
á«Ñ£dG ¬LƒdG äÉeÉªμd ™«ªédG AGó``JQG á«ªgCG
AGôLEG ó©j …ò``dGh ΩÉY πμ°ûH É¡æe á«æ£≤dG hCG
π°ù¨H ΩGõàd’G »a QGôªà°S’G IQhô°Vh ,Ék«FÉbh
™e …QhO πμ°ûH Gkó«L ¿ƒHÉ°üdGh AÉªdÉH øjó«dG
.øjó«dG º≤©e ΩGóîà°SG ≈∏Y ¢UôëdG
∞«¶æJ á``«`ª`gCG ≈`` dEG ¿É``ª`∏`°`ù`dG äQÉ`` °` `TCGh
πμ°ûH É¡eGóîà°SG ºàj »àdG AÉ«°TC’Gh í£°SC’G
á«£¨Jh ,ájQhO IQƒ°üH Gkó«L É¡ª«≤©Jh Qôμàe
πjOÉæªdG ø``e ¢ü∏îàdGh ,∫É``©`°`ù`dG óæY º``Ø`dG
ÖæéJh ,áë«ë°üdG á≤jô£dÉH áeóîà°ùªdG
,∫É©°ùdG hCG ≈ªëdG øe »fÉ©j ¢üî°T …CG ¢ùªd
¢üî°T …CG ≈∏Y ¢``VGô``YC’G Qƒ``¡`X ∫É``M »``ah
äÉª«∏©àdG ´É``Ñ` JGh 444 ≈∏Y ∫É``°`ü`J’G ¬«∏Y
ó«≤àdG IQhô°V IócDƒe ,¬«dEG ≈£©J ±ƒ°S »àdG
ßØM π``LCG øe É¡H ¿hÉ¡àdG Ωó``Yh äÉª«∏©àdÉH
.™«ªédG áeÓ°Sh áë°U

ƒ°†Y »``Ñ`£`dG á«fÉª∏°ùdG ™ªéªH á``«`æ`WÉ``Ñ`dG
¢Shô«Ød …ó°üà∏d »``Ñ`£`dG »``æ`Wƒ``dG ≥``jô``Ø`dG
Ωóîà°ùJ øjôëÑdG ¿CG (19-ó``«` aƒ``c) É``fhQƒ``c
äÉYôL øª°V zøjƒchQƒ∏c »°ùchQó«g{ QÉ≤Y
≈∏Y √ô«KCÉJ øY ¿Ó``YE’G ºJ Ée øY ô«ãμH π``bCG
™≤j É«∏ëe ¬eGóîà°SG ¿CGh ,¿É``°` ù` fE’G áë°U
¢†jôªdG ¿CGh á``≤`«`bO á``«`Ñ`W ô``jPÉ``ë` e ø``ª`°`V
,êÓ©dG ∫ÉNOEG ó©Hh πÑb ájQhO á©HÉàªd ™°†îj
≈∏Y äõ``cQ áãjóëdG äGQGó``°` UE’G ¿CG áë°Vƒe
»a πãªàJ ø«cQƒ∏μ∏d á«ÑfÉédG ¢``VGô``YC’G ¿CG
ä’Éë∏d Ωóîà°ùj ’ ¬fCGh Ö∏≤dG äÉHô°V IOÉjR
.áFôdG »a á£«°ùÑdG áHÉ°UE’G ä’ÉM πH áeó≤àªdG
ΩGõàdÉH QGôªà°S’G IQhô°V ≈∏Y äOó°Th
√òg ∫Ó``N ¬«∏Y ™≤J »àdG á«dhDƒ°ùªdÉH OôØdG
äÉª«∏©àdGh äGQGô≤dG áaÉc ò«ØæJ ôÑY á∏MôªdG
á``eÓ``°` Sh á``ë` °` U ß``Ø` ë` j É``ª` H äGOÉ`` ``°` ` `TQE’Gh
IQGRh ¿CG ≈``dEG ágƒæe ,ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒªdG
OGó``YCGh ¥É£f ™«°SƒJ ≈∏Y á°üjôM áë°üdG
≈``dEG ôμÑªdG ∫ƒ``°`Uƒ``∏`d á``«`eƒ``«`dG äÉ``°`Uƒ``ë`Ø`dG
,É¡LÓYh É¡dõY áYô°S »dÉàdÉHh áªFÉ≤dG ä’ÉëdG
∞dCG 330 øe ôãcCG ≈``dEG É¡Yƒªée π°Uh å«M
ô«ãμdG »aÉ©J ¿CG ≈dEG Iô«°ûe ,…ôÑàîe ¢üëa
ΩÉ``jC’G ∫Ó``N ¢Shô«ØdÉH áªFÉ≤dG ä’É``ë`dG ø``e
»a á∏ãªàªdGh ÜÉÑ°SCG IóY ≈dEG ™Lôj á«°VÉªdG
áédÉ©e »a ™ÑàªdG »LÓ©dG ∫ƒcƒJhôÑdG ≥«Ñ£J
á«ë°üdG á``jÉ``Yô``dG Ö``fÉ``L ≈`` dEG ä’É``ë` dG √ò``g
iOCG Ée áªFÉ≤dG ä’ÉëdG ÉgÉ≤∏àJ »àdG Iôªà°ùªdG
.¢Shô«ØdG øe É¡«aÉ©J áYô°S ≈dEG

»àdG á«LÓ©dG á«é¡æªdG èFÉàf ¿EG ∫É``bh
»a ÉHÉéjEG â°ùμ©fG »Ñ£dG ≥jôØdG Égóªà©j
ø«HÉ°üªdG ø«H »aÉ©à∏d »eƒ«dG ô°TDƒªdG ´ÉØJQG
OÉªàYG ≈dEG Égƒæe ,%61 ¿B’G ≈àM â¨∏H »àdGh
ôeC’G º¡LhôNh ≈°VôªdG ∫ƒNód IójóL á«dBG
πμ°ûH ø«aÉ©àªdG OGóYCG ∞YÉ°†J »a º¡°SCG …òdG
.®ƒë∏e
Oô``a π`` c ΩGõ```à` `dG IQhô```°` `V ≈``∏` Y Oó`` °` `Th
∫ qƒ©oj å«M ,äGAGôLE’Gh äGQGô≤dÉH ™ªàéªdÉH
…óëJ RhÉéàd ¬JÉ«dhDƒ°ùªH OôØdG ΩGõàdG ≈∏Y
øe GOóY ∑Éæg ¿CG ≈dEG Gkô«°ûe ,ÉfhQƒc ¢Shô«a
∫RÉæª∏d øeB’G ∫ƒNó∏d ájRGôàM’G äGAGô``LE’G
∫õæª∏d ´ƒLôdG óæY É¡H ΩGõàd’G Öéj »àdGh
IQhô°V »a πãªàJ »àdGh »°T …CG ¢ùªd πÑbh
¿ƒμJ ¿CG π°†Øjh ,ÜÉ``Ñ`dG óæY á``jò``MC’G ™°Vh
,º«≤©àdG IQhô°V ≈∏Y ó«cCÉàdG ™e ∫õæªdG êQÉN
πc ™°Vh ¬«a ºàj πNóªdG óæY ¥hóæ°U ôaƒJh
,ΩÉªμdGh RÉØ≤dG ¢ùÑdh ,á«°üî°ûdG äÉ«æà≤ªdG
¢ü∏îàdGh ,á©àeC’Gh äÉ«æà≤ªdG áaÉc º«≤©Jh
,ΩÉªμdGh RÉØ≤dG ™``e á«LQÉîdG ¢``SÉ``«`cC’G ø``e
π≤J ’ IóªH ¿ƒHÉ°üdGh AÉªdÉH øjó«dG π°ùZh
»a á«LQÉîdG ¢ùHÓªdG ™°Vhh ,á«fÉK 40 øY
øe »g äÉª«∏©àdG √òg ¿CG Éæk «Ñe ,π«°ù¨dG á∏°S
.™ªàéªdG OGôaCG áaÉc áeÓ°S πLCG
¢VGôYC’G êÓ©d ájhOCG Ωóîà°ùf
¿Éª∏°ùdG á∏«ªL IQƒàcódG äócCG É¡à¡L øe
¢``VGô``eC’Gh á``jó``©`ª`dG ¢`` VGô`` eC’G á``jQÉ``°`û`à`°`SG

äÉeóîdG ¿CG GócDƒe ,Gkôjô°S 599 É¡æe »dÉëdG
êÓYh ôéMh ¢üëa øe á«LÓ©dG á«ë°üdG
»ë°üdG ôéëdG õcGôe »a ¿ÉéªdÉH Iôªà°ùe
ÖfÉL ≈dEG ,êÓ©dGh ∫õ©dG õcGôeh …RGôàM’G
∫õ©dGh ôéëdG äÉeóN »≤∏àd ìÉàe QÉ«îdÉa ∂dP
ø«ÑZGôdG OGôaCÓd ¢UÉîdG ´É£≤dG »a êÓ©dGh
.á°UÉîdG º¡à≤Øf ≈∏Y ∂dPh
¿ƒ∏ãªj ™ªàéªdG OGô`` aCG ¿EG ™fÉªdG ∫É``bh
º``¡` eGõ``à` dG ô``Ñ` Y á``∏` Ñ` ≤` ª` dG á``∏` Mô``ª` dG ∫É`` `£` ` HCG
Gòg ¿ƒ``c º¡≤JÉY ≈∏Y IÉ≤∏ªdG äÉ«dhDƒ°ùªdÉH
.¢Shô«ØdG ó°V ∫hC’G ó°üdG §FÉM πãªj ΩGõàd’G
á«ªdÉY çÉëHCG »a ∂jô°T øjôëÑdG
±É``æ` e Ö``«` Ñ` W Ωó``≤``ª``dG ó`` ` cCG ¬``Ñ` fÉ``L ø`` e
á``jó``©`ª`dG ¢`` VGô`` eC’G …QÉ``°` û` à` °` SG »``fÉ``£`ë`≤`dG
»æWƒdG ≥jôØdG ƒ°†Yh …ôμ°ù©dG ≈Ø°ûà°ùªdÉH
á£îdG ìÉ``é` f É`` fhQƒ`` c ¢``Shô``«` Ø` d …ó``°`ü`à`∏`d
»gh ø«HÉ°üªdG êÓ``Y »``a á©ÑàªdG á«LÓ©dG
äÉ«£©e ≈∏Y AÉæH ø«YƒÑ°SCG πc åjóëàd ™°†îJ
≥jôa É¡«a ∑QÉ°ûj »àdG á«YƒÑ°SC’G äÉYÉªàL’G
ºdÉ©dG ∫ƒM AGôÑN øe áÑîf ™e »æjôëH »ãëH
≈dEG Égƒæe ,ÉfhQƒμ∏d êÓY øY ¿ƒãëÑj øªe
çƒëH IóY »a »æjôëH »ãëH ≥jôa ácQÉ°ûe
∫ÉéªdG »a ¢üàîeh á«ªdÉY á«ÑW äÉ``°`SGQOh
ó©H øY á«YƒÑ°SCG äÉYÉªàLG »a ∑QÉ°ûj å«M
»a ¿ƒãëÑj øªe ºdÉ©dG ∫ƒM AGôÑNh AÉÑWCG ™e
ó«aƒc{ óéà°ùªdG ÉfhQƒc ¢Shô«Ød êÓY OÉéjEG
.z19

ΩGõàd’Gh ,∫õæªdG ¢ùØæH ø«æcÉ°ù∏d Iô«¨°üdG
AGóJQG ™e iƒ°ü≤dG IQhô°†∏d ’EG êhôîdG Ωó©H
ô«jÉ©ªH ΩGõ``à`d’Gh ¬LƒdG á©æbCG hCG äÉeÉªμdG
.»YÉªàL’G óYÉÑàdG
ΩGõ`` à` `d’G á``«``ª``gCG ≈`` ` dEG ™``fÉ``ª``dG QÉ`` `°` ` TCGh
áeRÓdG ájò«ØæàdG äGAGô`` LE’Gh äÉWGôà°T’ÉH
…ó°üà∏d »Ñ£dG »æWƒdG ≥jôØdG É``gô``bCG »àdG
á«eGõdEG ¥É£f ™«°SƒJ ¿CÉ°ûH ÉfhQƒc ¢Shô«Ød
øcÉeC’G πc »a ∫õæªdG êQÉN äÉeÉªμdG AGóJQG
É¡FGóJQGh ,IQÉ«°ùdG IOÉ«b AÉæKCG GóY Ée äÉbhC’Gh
k G
AÉæãà°SGh »°ûªdG á°VÉjQ á°SQÉªe óæY É°†jC
πãe Gkójó°T Ék«fóH Gkó¡L Ö∏£àJ »àdG äÉ°VÉjôdG
,á«FGƒ¡dG äÉLGQódG ÜƒcQh áMÉÑ°ùdGh …ôédG
¢VGôeCG º¡jód ¢UÉî°TCG á∏HÉ≤e óæY É¡FGóJQGh
ø°ùdG QÉ``Ñ` c ø``e hCG á``æ`eÉ``c á«ë°U ±hô`` `Xh
Iô``°`SC’G QÉ``WEG π``NGO ô£î∏d ô``ã`cCG ø«°Vô©ªdG
.IóMGƒdG
™fÉªdG í°VhCG á«HÉ©«à°S’G ábÉ£dG ∫ƒMh
∫õ©dG õcGôªd á«HÉ©«à°S’G ábÉ£dG ™aQ ºJ ¬``fCG
≥jôØdG É¡©°Vh »``à`dG á``£`î`dG ≥``ah êÓ``©` dGh
É``fhQƒ``c ¢Shô«Ød …ó°üà∏d »Ñ£dG »``æ`Wƒ``dG
™e IAÉØμH πeÉ©àdG ¿Éª°†d ∂dPh (19-ó«aƒc)
πMGôe øe á∏Môe πc ≥``ah äGóéà°ùªdG áaÉc
á``bÉ``£`dG ¿CG ≈`` dEG É``gƒ``æ`e ,¢``Shô``«` Ø` dG QÉ``°`û`à`fG
7187 â¨∏H êÓ©dGh ∫õ©dG õcGôªd á«HÉ©«à°S’G
,Gkôjô°S 4884 É¡æe »dÉëdG ∫É¨°TE’G ≠∏Ñj Gkôjô°S
»ë°üdG ôéëdG õcGôªd á«HÉ©«à°S’G ábÉ£dG ¿CGh
∫É¨°TE’G ≠∏Ñj Iô``°``q SCG 3410 â¨∏H …RGô``à`M’G

≥jôØdG ƒ°†Y áë°üdG IQGRh π«ch ó``cCGh
(19-ó«aƒc) ÉfhQƒc ¢Shô«Ød …ó°üà∏d »æWƒdG
»a ∞YÉ°†J ó°UQ ºJ ¬fCG ™fÉªdG ó«dh QƒàcódG
™«HÉ°SC’G ∫ÓN ¢Shô«ØdÉH ø««æjôëÑdG áHÉ°UEG
∫hC’G ¢ùeCG ádÉM 179 ó°UQ ºJ ó≤a ,á«°VÉªdG
¿CG É kë°Vƒe ,»°VÉªdG πjôHCG ádÉM 28`H áfQÉ≤e
ä’Éëc ø««æjôëÑdG áHÉ°UE’ »eƒ«dG ó°UôdG
Ωó©d âfÉch ºgô°SCG ¥É£f øª°V É¡fCG ócCG IójóL
≥«Ñ£àdG »a º¡fhÉ¡Jh äÉª«∏©àdÉH º¡eGõàdG
Gkô«°ûe ,á«FÉbƒdG ô«HGóàdGh äGAGôLEÓd º«∏°ùdG
OGóYC’G √òg ™LGôJ ≈∏Y πª©∏d ≥jôØdG »©°S ≈dEG
.á∏Ñ≤ªdG IôàØdG ∫ÓN
…ƒb øjôëÑdG »a »ë°üdG ΩÉ¶ædG ¿EG ∫Ébh
πeÉ©àdGh »WÉ©àdG ≈∏Y ¬JQób âÑKCGh ∂°SÉªàeh
Iƒ≤H áμ∏ªªdG äõ``«`ª`Jh É``fhQƒ``c á``ë`FÉ``L ™``e
º¡°SCG Ée ƒgh ¢VôªdG Qó°üe ™ÑàJh ¢üëØdG
,¢Shô«ØdG á¡HÉéªd á«bÉÑà°SG §£N OGó``YEG »a
¢Shô«a ™e øjôëÑdG áμ∏ªe πeÉ©J ¿CG ≈dEG Gkô«°ûe
™e Ö°SÉæàJ á°ShQóe §£N ≥ah ô«°ùj ÉfhQƒc
QOGƒμdGh áeƒμëdG ¿CGh óéà°ùeh á∏Môe πc
k
≈∏Y ÉXÉØM
ΩRÓ``dG PÉîJG »a OOôàJ ºd á«Ñ£dG
øe GkQÉ¡fh Ók «d É¡∏ªY π°UGƒJh ™ªàéªdG áeÓ°S
.™«ªédG áeÓ°Sh áë°U πLCG
á«dhDƒ°ùªdG ¿EG áë°üdG IQGRh π«ch ∫Ébh
ájOôa á«dhDƒ°ùe »``g á∏Ñ≤ªdG á∏MôªdG ∫Ó``N
äGQGô≤dÉH ΩGõàd’ÉH OôØdG QGôªà°SG ≈∏Y õμJôJh
á«FÉbƒdG ô«HGóàdGh á``jRGô``à`M’G äGAGô`` `LE’Gh
¬°ùØf ájÉªMh ìÉéæH áëFÉédG √ò``g RhÉéàd
áYô°S ≈``dEG ™«ªédG É«YGO ,¬©ªàéeh ¬Jô°SCGh
¢Shô«ØdÉH á°UÉîdG ¢VGôYC’G OƒLh øY ÆÓHE’G
áªFÉ≤dG ádÉëdG ∫õY áYô°S »a º¡°ùà°S »àdGh
áYô°S »``dÉ``à`dÉ``Hh ø«£dÉîªdG OGó`` `YCG π«∏≤Jh
IQhô°V ≈dEG ÉYO Éªc ,É¡«aÉ©J áYô°Sh É¡LÓY
…CÉ`H Qƒ©°ûdG Qƒ``a 444 º``bô``dG ≈∏Y ∫É``°`ü`J’G
√ò``g ∞``YÉ``°`†`à`J ’ »``c ,¢``Shô``«` Ø` ∏` d ¢`` VGô`` YCG
Ö©°üj ôNCÉàe âbh »a ádÉëdG »JCÉJh ¢VGôYC’G
.É¡aÉ©°SEG »Ñ£dG ºbÉ£dG ≈∏Y É¡æ«M
OGóYCG ´ÉØJQG ÜÉÑ°SCG ¿CG ≈dEG ™fÉªdG âØdh
ΩóY ≈``dEG Oƒ©J Iô``«`NC’G ΩÉ``jC’G ∫Ó``N ä’É``ë`dG
≥«Ñ£àdG »``a ¿hÉ``¡`à`dGh äÉª«∏©àdÉH ΩGõ``à` d’G
É kgƒæe ,á«FÉbƒdG ô«HGóàdGh äGAGôLEÓd º«∏°ùdG
ø«H áªFÉ≤dG ä’ÉëdG OGóYC’ »eƒ«dG ó°UôdG ¿CÉH
ø«∏é°ùªdG ø««æjôëÑdG OGóYCG »a ´ÉØJQG OƒLh
πeCÉj »àdGh ,ø«ª«≤ªdÉH ák fQÉ≤e IójóL ä’Éëc
,á∏Ñ≤ªdG IôàØdG ∫ÓN OGó``YC’G √òg ¢übÉæàJ ¿CG
ä’ÉëdG OGó``YCG »a IOÉjõdG ÜÉÑ°SCG ¿CG É kë°Vƒe
ájô°SC’G äÉ©ªéà∏d ™LôJ ø«æWGƒªdG øe áªFÉ≤dG
ô£ØdG ó«Yh ¿É°†eQ ô¡°T ∫ÓN á«YÉªàL’Gh
á«ªgCÉH É kgƒæe ,äGQhô°†dG ô«¨d êhôîdG ∂dòch
á«∏FÉ©dG äÉ©ªéàdG ≈∏Y äÉ©ªéàdG QÉ°üàNG

¢Vô©à°ùj É```fhQƒ```c á``ë``aÉ``μ``ª``d »``æ``Wƒ``dG ≥``jô``Ø``dG
¢``Shô«Ø∏d á``«ªdÉ`©``dG äGó``éà°ù`ª`dGh á``«FÉ``bƒdG ô``«HGóàdG
ô``NBG á©HÉàeh IòîàªdG ä’ƒ``cƒ``Jhô``Ñ`dG
á«∏ëªdG Ió``©` °` UC’G ≈``∏`Y äGó``é`à`°`ù`ª`dG
≥«°ùæàdG QGôªà°SGh ,á«dhódGh á«ª«∏bE’Gh
¿CÉ°ûH á``≤`jó``°`ü`dGh á≤«≤°ûdG ∫hó`` dG ™``e
≈∏Y ¢``Uô``ë` dG ™``e ,äGó``é`à`°`ù`ª`dG ô```NBG
πμH á«aÉØ°ûH ºjôμdG Qƒ¡ªédG ´Ó`` WEG
.á«ª°SôdG äÉ°üæªdG ôÑY äGóéà°ùªdG

≈∏Y ´Ó`` ` `W’Gh ,á`` ` ` `jhOC’Gh á``«`ë`°`ü`dG
»a ¢üëØdG äGóéà°ùeh ,òaÉæªdG ™°Vh
á©HÉàeh á∏≤æàªdG äGóMƒdGh äGôÑàîªdG
á«æWƒdG ¥ôØdG áª¡e π«¡°ùJh É¡éFÉàf
Iô°TÉÑªd ÇQGƒ£dG ¥ôa ¬«LƒJh ,á∏eÉ©dG
.òaÉæªdGh äÉ«Ø°ûà°ùªdG πc »a ä’ÉëdG
á©HÉàeh º««≤J ≥jôØdG ≈dƒàj Éªc

…ó°üà∏d »``æ`Wƒ``dG ≥``jô``Ø`dG ó``≤`©`jh
¬YÉªàLG (19-ó«aƒc) ÉfhQƒc ¢Shô«Ød
Ö«ÑW ≥``jô``Ø` dG á``°`SÉ``Fô``H á``«`eƒ``j áØ°üH
,áØ«∏N ∫BG ¬``∏`dGó``Ñ`Y ø``H óªëe ï``«`°`û`dG
õcGôe »a ä’ÉëdG äGóéà°ùe ¢ûbÉæjh
∫õ©dG õcGôe äÉLÉ«àMGh ,∫õ©dGh ôéëdG
OQGƒªdG øe áμ∏ªªdG áLÉMh ,ájÉYôdGh

≈``dEG ™«ªédG »æWƒdG ≥jôØdG É``YOh
º¡æY IOƒ¡©ªdG á«dhDƒ°ùªdG ìhôH »∏ëàdG
ΩGõàdG ¿CG ≈∏Y ¬JGP âbƒdG »a Gk Oó°ûe ,Ék ªFGO
äÉ¡édG øY IQOÉ°üdG äÉª«∏©àdÉH ™«ªédG
»a ¿hÉ¡àdG ΩóYh É¡H ºgó«≤Jh á°üàîªdG
QÉ°ùªdG ƒg ±hô¶dG ∞∏àîe »a É¡≤«Ñ£J
√òg RhÉéàd ¬«∏Y ∫ƒ©f …ò``dG í«ë°üdG
áeÓ°Sh áë°U ≈∏Y ßaÉëj ÉªH á∏MôªdG
ÖLGƒdGh IQhô°†dG q¿CG Gk ócDƒe ,™«ªédG
ΩGõ``à`d’G ™«ªédG ≈∏Y ¿Éªàëj »æWƒdG
»àdG á``jRGô``à` M’G äGAGô`` LE’É`` H π``eÉ``μ`dG
≥«≤ëJ ±ó¡à°ùJ »``à` dGh Ék `YÉ``Ñ`J É¡æ∏©j
.™«ªédG áeÓ°Sh áeÉ©dG áë∏°üªdG

Qô≤J ™«ªédG áeÓ°Sh áë°U ≈∏Y ®ÉØëdG
:»∏j Ée
êQÉ``N äÉeÉªμdG AGó`` JQG á``«`eGõ``dEG GóY Ée äÉ``bhC’Gh øcÉeC’G πc »a ∫õæªdG
.IQÉ«°ùdG IOÉ«b AÉæKCG
á°SQÉªe ó``æ`Y Ék ` °` †` jCG É`` gDhGó`` JQG »àdG äÉ°VÉjôdG AÉæãà°SGh »°ûªdG á°VÉjQ
…ôédG πãe Gójó°T É«fóH Gó¡L Ö∏£àJ
.á«FGƒ¡dG äÉLGQódG ÜƒcQh áMÉÑ°ùdGh
¢VGôeCG º¡jód ¢UÉî°TCG á∏HÉ≤e óæY ø°ùdG QÉÑc øe hG áæeÉc á«ë°U ±hôXh
QÉ`` WEG π`` NGO ô£î∏d ô``ã` cCG ø``«`°`Vô``©`ª`dG
.IóMGƒdG Iô°SC’G

øjôëÑdG ≥``jô``a É¡dòÑj »``à` dG á``«`æ`Wƒ``dG
»``dh »``μ`∏`ª`dG ƒ``ª`°`ù`dG Ö``MÉ``°` U IOÉ``«` ≤` H
∫hC’G ÖFÉædG ≈∏YC’G óFÉ≤dG ÖFÉf ó¡©dG
QÉWE’G Gòg »ah ,AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«Fôd
Ók °üØe Ék °VôY »æWƒdG ≥jôØdG ¢Vô©à°SG
ô«HGóàdGh ájRGôàM’G äGAGô``LE’G ¿CÉ°ûH
™e ≈°TÉªàj ÉªH ÉgPÉîJG ºJ »àdG á«FÉbƒdG
∞bh Éªc ,¢Shô«Ø∏d á«ªdÉ©dG äGóéà°ùªdG
ádhòÑªdG Oƒ¡édG äGQƒ£J ≈∏Y ≥jôØdG
ò«ØæJ á``©`HÉ``à`eh ,¢``Shô``«` Ø` dG á``ë`aÉ``μ`ª`d
äÉLÉ«àMGh Ö°SÉæàj ÉªH Ió©ªdG §£îdG
.á∏Môe πc
á∏°UGƒe πLCG øeh ,QÉWE’G Gòg »ah

á``æ` é` ∏` dG äÉ`` ¡` `«` `Lƒ`` J ≈`` ∏` `Y Ak É`` `æ` ` H
»μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U á°SÉFôH á«≤«°ùæàdG
»dh áØ«∏N ∫BG óªM ø``H ¿Éª∏°S ô``«` eC’G
∫hC’G ÖFÉædG ≈∏YC’G óFÉ≤dG ÖFÉf ó¡©dG
≥jôØdG åëH ,AGQRƒ`` dG ¢ù∏ée ¢ù«Fôd
ÉfhQƒc ¢Shô«Ød …ó°üà∏d »Ñ£dG »æWƒdG
á°SÉFôH ¢ùeCG ¬YÉªàLG ∫ÓN z19 ó«aƒc{
¬∏dGóÑY øH óªëe ï«°ûdG Ö«ÑW ≥jôØdG
áë°ü∏d ≈∏YC’G ¢ù∏éªdG ¢ù«FQ áØ«∏N ∫BG
ô«HGóàdGh ájRGôàM’G äGAGô``LE’G õjõ©J
™e ≈°TÉªàj ÉªH ÉgPÉîJG ºJ »àdG á«FÉbƒdG
.¢Shô«Ø∏d á«ªdÉ©dG äGóéà°ùªdG
Oƒ¡édG »Ñ£dG »æWƒdG ≥jôØdG øªKh
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..QƒLCÓd »eƒμëdG ºYódG Iôàa AÉ¡àfG ÜGôàbG ™e
..OôØdG á«dhDƒ°ùe
ádhódG á«dhDƒ°ùeh

!ø««æjôëÑdG ∞``FÉ`Xƒ`H ∂``à`Ø`j z»```°SÉ`≤dG{ ƒ``«`fƒ`j

ÊÉjõdG ΩÉ°ûg

ø«æWGƒªdG ¥ƒ``≤M ßØM »a ¿hôªà°ùeh ..äÉ``ëjô°ùàdG ø``e ójó©dG ÉæØbhCG :π``ª©dG π``«ch

,IójóL AÉ«°TCG º∏©àf Ωƒj πc ,É¡°û«©f »àdG IÉ«ëdG √òg »a
≈∏Y AGƒ°S ,Iô«ãc âëÑ°UCG óMGƒdG Ωƒ«dG ∫ÓN ÉªHQ ¢ShQódG
IÉ«ëdG »a hCG ,πª©dG ¥É£f »a hCG ,á«fÉ°ùfE’G äÉbÓ©dG iƒà°ùe
¿CG Ö«Y óLƒjh ’h ,ôÑ©dG É¡«a òNCÉf ¿CG »¨Ñæj Ωƒj πc ,á«LhõdG
ÜGƒ°üdG ÖfÉL Ée hCG ,¢ùeC’G »a ¬H CÉ£NCG Ée Éæe ¿É°ùfE’G íë°üj
.äGQGôb øe
¢Vôa ¿CG á«æ«°üdG áHôéàdG »``a ô¡X É``fhQƒ``c á``eRCG ∫Ó``N
¿Éc É°†jCG ∂dP ¿CG ô«Z ,¢VôªdG QÉ°ûàfG ∞bh »a ôKCG ¬d ¿Éc ô¶ëdG
.»æ«°üdG OÉ°üàb’G ≈∏Y á«°SÉb äÉ©ÑJ ¬d
É¡à≤ÑWh á«æ«°üdG áHôéàdG äò``NCG É°†jCG á``«`HhQhC’G ∫hó``dG
É°†jCG âcQOCG ∫hódG √òg ¿CG ’EG ,É«fÉ£jôHh É«fÉÑ°SEGh É«dÉ£jEG »a
»dÉàdÉHh ,™ªàéªdG ≈∏Yh É¡JÉjOÉ°üàbG ≈∏Y ΩÉàdG ¥ÓZE’G IQƒ£N
Gòg ¿CG ≈∏Y Ωƒ≤J á«é«JGôà°SG ≈``dEG á«é«JGôà°S’G ô««¨J º``J
.¬d ìÉ≤d êôîj ≈àM ÉªFÉb ≈≤Ñ«°S ¢VôªdG
äÉWGôà°T’G ≥«Ñ£J ™``e ,¬©e ¢ûjÉ©àdG »¨Ñæj »dÉàdÉHh
.äÉeÉªμdG ¢ùÑdh »YÉªàL’G óYÉÑàdÉH ¢SÉædG ΩGõdEGh ,á«ë°üdG
Oƒ«≤dG ádGREG ≈dEG âÑgP á«HhQhC’G ∫hódG ¢†©H ÉfóLh ∂dòd
≈dEG »éjQóJ πμ°ûH IÉ«ëdG IOƒYh OÉ°üàb’G íàah ,™ªàéªdG øY
.É¡à©«ÑW
QÉ°ûàfG áëaÉμe »a ÉgóMh ádhódG ≈∏Y â°ù«d á«dhDƒ°ùªdG
ƒg OôØdG íÑ°UCG »dÉàdÉHh ,™«ªédG ¬«dEG ¢ü∏N Ée Gòg ..¢VôªdG
.¬H §«ëªdG ™ªàéªdGh ,¬Jô°SCG áeÓ°S øYh ¬°ùØf øY ∫hDƒ°ùªdG
óªM øH ¿Éª∏°S ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ¬H π°†ØJ Ée Gòg
πc á«dhDƒ°ùe ¿EG{ :√ƒª°S ∫Éb PEG ∫hC’G ¢ùeCG -√ÉYQh ¬∏dG ¬¶ØMΩGõàdG ∫ÓN øe ¬©ªàéeh ¬Jô°SCGh ¬°ùØf ájÉªM ™ªàéªdÉH Oôa
.zájRGôàM’G äGAGôLE’ÉH ΩGõàd’Gh á«dhDƒ°ùªdG ¢ùëH ™«ªédG
â°ü∏N Üô¨dGh ¥ô°ûdG »a ∫hó``dG É¡H äôe »àdG ÜQÉéàdG
â°ù«d äGô°TDƒeh áæ«©e OhóM »a ¢VôªdG QÉ°ûàfG ΩGOÉe ¬fCG ≈dEG
á«dhDƒ°ùªdG ™ªàéªdÉH Oôa πc π«ªëàd ¿ƒμj ¬LƒàdG ¿EÉa áØ«îe
äÉ©ÑJ ¬d OÓÑdG ≥∏Z ¿CG ∂dP ,¬dƒM øeh ¬°ùØf ájÉªëd á«æWƒdG
Éªe ,»eƒ«dG ôLC’ÉH ¿ƒ∏ª©j øeh ∫ÉªYC’G ÜÉë°UCG ≈∏Y Iô«ãc
.™«ªé∏d ÉªHQ GóL áÑ©°U ájOÉ°üàbG ±hôX ¬«∏Y ÖJôàj
≈àM -√ÉYQh ¬∏dG ¬¶ØM- ∂∏ªdG ádÓL IOÉ«≤H øjôëÑdG áHôéJ
πμd ¿CG ºZQ ,OÉ°üàb’G ¥ÓZEG ¿hO øe áÑ«W èFÉàf ≥≤ëJ Ωƒ«dG
.øjôëÑdG ≥jôa É¡©°Vh á£N ¢VôªdG QÉ°ûàfG πMGôe øe á∏Môe
øe É©«ªL á«æWƒdGh á«dhDƒ°ùªdG πªëàf ¿CG Ωƒ«dG êÉàëf
É¡«a ≥∏¨J Iôàa ∑Éæg ¿ƒμJ ¿CG ¿hO øe á∏MôªdG √òg RhÉéJ πLCG
¥ÓZE’G ¿EG πH ,™«ªédG ≈∏Y á«°SÉb äÉ©ÑJ ¬«∏Y ÖJôà«°S Éªe OÓÑdG
.¬àdGREÉH ¢SÉædG ÖdÉ£«°Sh ™«ªédG ≈∏Y É«°SÉb ¿ƒμ«°S

á∏¨à°ùªdG äÉcô°ûdG ó°V áeGô°üdÉH ÖdÉ£j ÖFÉfh ..»eƒμëdG ºYódG ójóªJ ≈dEG ƒYój …OÉ°üàbG ô«ÑN

PGPQ
ádÉª©dG äÉ©ªéJ øcÉeCG »a çóëJ äÉ©ªéJ ∑Éæg âdGRÉe
hCG á«YÉæ°üdG ≥WÉæªdG »a AGƒ°S IójóY ≥WÉæe »a ,á«ÑæLC’G
ádÉMEGh äÉ©ªéàdG √òg áÑbGôe »¨Ñæj »dÉàdÉHh ,¥Gƒ°SC’G ¢†©H
¢†©H øe QÉà¡à°SG ∑Éæg ,á«fƒfÉ≤dG äÉ¡édG ≈dEG É¡«a ∑QÉ°ûj øe
√òg ≈∏Y É¡àHÉbQ Oó°ûJ ¿CG á«æ©ªdG ádhódG Iõ¡LC’ »¨Ñæjh ádÉª©dG
.äÉÄØdG √òg »a ¢VôªdG QÉ°ûàf’ É©æe øcÉeC’G

¬∏ªY ø``e »Øë°üdG π°üa Rƒ``é`j
ø««Øë°üdG á«©ªL QÉ£NEG ó©H ’EG
äóØæà°SG GPEÉ` a ,π°üØdG äGQôÑªH
ø«H ≥``«` aƒ``à` dG á``∏` Mô``e á``«`©`ª`é`dG
,ìÉéf ¿hO »Øë°üdGh áØ«ë°üdG
¿ƒfÉb »a IOQGƒ``dG ΩÉμMC’G ≥Ñ£J
¿CÉ°T »a »∏gC’G ´É£≤dG »a πª©dG
.zπeÉ©dG π°üa

≥dÉÿGóÑY »∏Y :≥«≤–

.…OGô©dG »∏Y |

.óªM øH óªMCG ï«°ûdG |
ÖMÉ°Uh ióØªdG ∂∏ªdG ádÓédG
,AGQRƒ``dG ¢ù«FQ »μ∏ªdG ƒª°ùdG
»dh »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°Uh
ÖFÉædG ≈∏YC’G óFÉ≤dG ÖFÉf ó¡©dG
,AGQRƒ``dG ¢ù∏ée ¢ù«Fôd ∫hC’G
ôjRh º``YOh äÉ¡«LƒàH Gk ó«°ûoe
.äÉjƒà°ùªdG áaÉc ≈∏Y á«∏NGódG
ó``cCG ,π``°`ü`à`e ¥É``«` °` S »`` ah
∞«∏μàdG Gòg ¿CG ∑QÉªédG ¢ù«FQ

.…ôØ©L ôÑcCG .O |

.»©«ØædG º«gGôHEG |

.…ô°ShódG ìÉÑ°U |

ø«∏eÉ©dG ájÉªëd πª©dG ¿ƒfÉb OƒæH áZÉ«°U IOÉYEG Öéj :ôëdG OÉëJ’G

∫É``ª``YCÉ`H º``FÉ``≤``dG Ö°üæe ≈``dƒ``à``J ø``jô``ë``Ñ``dG
á``«``ª``dÉ``©``dG ∑QÉ```ª```é```dG á``ª``¶``æ``e ¢``ù``«``FQ
-™°VƒdG πX »a Ék °Uƒ°üNh≈∏Y πª©dG ¬``fCÉ`°`T ø``e ø``gGô``dG
¿hÉ``©` à` dGh Oƒ``¡` é` dG á``Ø`YÉ``°`†`e
Iõ¡LCGh äÉÄ«g áaÉc ™e »dhódG
®É``Ø`ë`∏`d á`` «` `dhó`` dG ∑QÉ`` ª` `é` `dG
áª¶æªdG πªY ájQGôªà°SG ≈∏Y
É¡éeGôHh É¡££N ò«ØæJ »``a
.Ióªà©ªdG
ó``ª` MCG ï``«` °` û` dG ¿CG ô`` cò`` jo
π``¨`°`û`j á``Ø` «` ∏` N ∫BG ó``ª``M ø```H
πãªªdGh ¢ù«FôdG ÖFÉf Ö°üæe
∑QÉ``ª` é` dG á``ª`¶`æ`ª`d »``ª` «` ∏` bE’G
É«≤jôaEG ∫Éª°T á≤£æªd á«ªdÉ©dG
òæe §°ShC’Gh ≈``fOC’G ¥ô°ûdGh
™``bƒ``à`ª`dG ø`` eh ,Ω2016 ΩÉ`` Y
ΩOÉ``≤` dG ´É``ª` à` L’G ¢``SCGô``à` j ¿CG
á``ª`¶`æ`ª`d á`` eÉ`` ©` `dG á``«` ©` ª` é` ∏` d
ƒ«fƒj ájÉ¡f á«ªdÉ©dG ∑QÉªédG
Ék FQÉW Ék YÉªàLG ∂dòch Ω2020
ø``«``eC’Gh ¢``ù` «` Fô``dG ÜGƒ`` `f ™``e
äÉÑ«JôàdG åëÑd áª¶æª∏d ΩÉ©dG
.áeOÉ≤dG IQhódÉH á°UÉîdG

.êGô©ªdG ¬∏dGóÑY |

áª¶æe ¢ù«FQ ÜGƒ``f ™ªLCG
º«dÉbC’G áaÉμd á«ªdÉ©dG ∑QÉªédG
óªM øH óªMCG ï«°ûdG ºYO ≈∏Y
áμ∏ªe ∑QÉªL ¢ù«FQ áØ«∏N ∫BG
áª¶æªdG ¢ù«FQ ÖFÉf øjôëÑdG
∫ÉªYCÉH º``FÉ``≤`dG Ö°üæe »dƒàd
IôàØ∏d áª¶æªdG ¢ù∏ée ¢ù«FQ
¢``ù`«`Fô``dG á`` `j’h ø``e á``«`≤`Ñ`à`ª`dG
ádÉ°SQ »a AÉL Ée ƒgh ,≥HÉ°ùdG
áª¶æª∏d ΩÉ©dG ø«eC’G øe ÉgÉ≤∏J
øe Éª«a ,É``jQƒ``μ`«`e ƒ``«`fƒ``c .O
»dƒJ Iô``à` a QGô``ª` à` °` SG Qô``≤` ª` dG
Ö°üæªdG Gò``g ∑QÉªédG ¢ù«FQ
áeOÉ≤dG äÉHÉîàf’G ó≤Y ø«M ≈dEG
.…QÉédG ΩÉ©dG ájÉ¡f
óªM øH óªMCG ï«°ûdG ÜôYCGh
á≤ãdG √ò¡H √RGõàYG øY áØ«∏N ∫BG
¢ùμ©j …òdG »æjôëÑdG RÉéfE’Gh
ÉgCGƒÑàJ »àdG á«dhódG áfÉμªdG
≈¶ëJ Ée π°†ØH øjôëÑdG áμ∏ªe
ájÉYQ øe á«æjôëÑdG ∑QÉªédG ¬H
ÖMÉ°U Iô°†M ¿ód øe ΩÉªàgGh

»a ádCÉ°ùªdG ∂∏J º¶f ób »æjôëÑdG
:IOÉªdG ¢üæJ PEG ,¬æe (110) IOÉªdG
AÉ¡fEG πª©dG ÖMÉ°üd Rƒéj{
ICÉ°ûæªdG ¥Ó``ZEG ÖÑ°ùH πª©dG ó≤Y
ºéM ¢ü«∏≤J hCG Ék«FõL hCG Ék«∏c
êÉàfEG ΩÉ¶f ∫GóÑà°SG hCG É¡WÉ°ûf
≈∏Y ,ádÉª©dG ºéM ¢ùªj ÉªH ôNBÉH
QÉ£NEG ó©H ’EG ó≤©dG AÉ¡fEG ºàj ’CG
ø«KÓK πÑb AÉ¡fE’G ÖÑ°ùH IQGRƒdG
πeÉ©dG QÉ``£` NEG ï``jQÉ``J ø``e É``ek ƒ``j
.AÉ¡fE’ÉH
ádÉM »``a π``eÉ``©` dG ≥ëà°ùjh
ÜÉ``Ñ` °` SC’G ø``e …C’ ó``≤` ©` dG AÉ`` ¡` `fEG
Iô``≤`Ø`dG »`` a É``¡`«`∏`Y ¢``Uƒ``°`ü`æ`ª`dG
∞°üf ∫OÉ``©``J ICÉ` aÉ``μ` e á``≤`HÉ``°`ù`dG
IOÉªdG »a ¬«dEG QÉ°ûªdG ¢†jƒ©àdG
.z¿ƒfÉ≤dG Gòg øe (111)
ÜÉë°UCG ¿EÉ` a ∂``dP ô``KCG ≈∏Yh
¬H º¡eõ∏j Ée ≈dEG áaÉ°VE’ÉH πª©dG
…òdG πeÉ©∏d äÉ≤ëà°ùe
øe ¿ƒfÉ≤dG
m
IôNCÉàªdG ¬ÑJGhôc ¬ëjô°ùJ ºàj
øe É``gô``«` Zh ¬`` `JGRÉ`` `LEG ó``«` °` UQh
¿ƒeõ∏oe º¡fEÉa äÉ≤ëà°ùªdG »bÉH
∞°üf ∫OÉ©J ICÉaÉμe OGó°ùH ∂dòc
∫ÉM »a ¬d ≥ëà°ùj …òdG ¢†jƒ©àdG
hCG ÖÑ°S
m ô«Z øe Ék«Ø°ù©J ¬∏°üa ºJ
Qô≤J Ée GPEG ,´hô°ûe ô«Z ÖÑ°ùd
•É°ûf ¢ü«∏≤J áé«àf √ó≤Y AÉ¡fEG
≈dEG áaÉ°VEG ..¬à∏μ«g IOÉYEG hCG πª©dG
™°Vh »àdG ø¡ªdG ¢†©H óLƒJ ∂dP
á°UÉîdG Oƒ«≤dG ¢†©H É¡d ´ô°ûªdG
πÑb πª©dG ÖMÉ°U ≈∏Y Öéj PEG
Ωƒ≤j ¿CG ¬jód πeÉ©dG π°üØH ΩÉ«≤dG
Aƒé∏dG πÑb áæ«©e äÉ¡L QÉ£NEÉH
≈∏Yh ,»æjôëÑdG πª©dG ¿ƒfÉb ≈dEG
áØ«Xh ô°üëdG ’ ∫É``ã`ª`dG π«Ñ°S
(36) IOÉª∏d É≤k ah ¬fEÉa »Øë°üdG
’{ »æjôëÑdG áaÉë°üdG ¿ƒfÉb øe

âÑK ¿EGh πª©dG ≈dEG πeÉ©dG ´ÉLQEÉH
.É«Ø°ù©J ¬∏°üØH ¬≤M
πª©dG ¿ƒ``fÉ``b ¿CG ≈`` dEG â``Ø` dh
IOÉ``ª` dG »``a ó``jó``ë` à` dÉ``Hh ó``jó``é` dG
áZÉ«°U IOÉ`` `YEG ≈`` dEG êÉ``à`ë`j 109
¬fCG ¢üæJ IOÉªdG ¿EG å«M ,πjó©Jh
ó≤Y AÉ¡fEG πª©dG ÖMÉ°üd Rƒéj ’
πeÉ©dG IAÉØc »fóJ ÖÑ°ùH πª©dG
¬LhCÉH √QÉ£NEG ó©H ’EG É¡°ü≤f hCG
¬ëæeh ¢ü≤ædG hCG IAÉ``Ø` μ` dG Ωó``Y
øY π≤J ’ áÑ°SÉæe á∏¡eh á°Uôa
iƒà°ùªdG ≈dEG ∫ƒ°Uƒ∏d Ékeƒj ø«à°S
RÉL πeÉ©dG ≥ØNCG GPEÉ` a ,Üƒ∏£ªdG
πª©dG ó≤Y AÉ``¡` fEG πª©dG ÖMÉ°üd
É≤k ÑW πeÉ©dG ≈dEG QÉ£NEG ¬«LƒJ ó©H
øe 99 IOÉªdG øe (CG) Iô≤ØdG ºμëd
¬«∏Y ¢üæJ Éªd É≤k ÑWh ¿ƒfÉ≤dG Gòg
.Ióªà©ªdG íFGƒ∏dG
:êGô`` ©` `ª` `dG ∫AÉ`` °` `ù` `J É```æ` `gh
?Ók `°`UCG IAÉØμdG ¢SÉ«b øμªj ∞«c
ä’É`` `M ∑É`` æ` `g ¿CG É``°` Uƒ``°` ü` Nh
»a GƒeóN ób ø«ØXƒe øY AÉæ¨à°SG
π¨à°ùJh !á∏jƒW ø«æ°S º¡JÉcô°T
»a IOÉ``ª` dG √ò``g äÉ``cô``°`û`dG º¶©e
.º¡JÉeóN øY AÉæ¨à°S’Gh º¡∏°üa
ójó©dG ¿CG ≈dEG êGô©ªdG QÉ°TCGh
ºYódG ≈∏Y â∏°üM äÉcô°ûdG ø``e
»a πWÉªJ âëÑ°UCGh ¬à∏¨à°SGh
IhÓ``Y ,É¡«ØXƒªd ≠dÉÑªdG ±ô°U
á``eRCG ∫Ó¨à°SÉH Gƒ``eÉ``b ∂``dP ≈``∏`Y
.ádÉª©dG øe ójó©dG íjô°ùàd ÉfhQƒc
á«fƒfÉb ájhGR
,´ƒ`` °` `Vƒ`` ª` `dG Gò`` ` `g ∫ƒ`` ` ` Mh
¿CG …OGô`` ©` `dG »``∏`Y »``eÉ``ë`ª`dG ó`` cCG
áëFÉéH π``ª` ©` dG ÜÉ``ë` °` UCG Qò``©` J
»a (19 ó``«` aƒ``c) É`` fhQƒ`` c AÉ`` `Hh
º¡à£°ûfCGh º¡dÉªYCG ºéM ¢ü«∏≤J
’ º``¡`JÉ``°`ù`°`SDƒ`e á∏μ«g IOÉ`` `YEG hCG
á«fƒfÉ≤dG äÉ``eGõ``à`d’G ø``e º¡«Ø©oj
º¡ëjô°ùJ ºàj øjòdG ∫Éª©dG √ÉéJ
πª©dG ¿ƒfÉb ¿EG PEG ,º¡dÉªYCG AÉ¡fEGh

É¡JÉWÉ«àMGh É``¡`dƒ``°`UCG Ωóîà°ùJ
ø«ØXƒªdG A’Dƒ` ¡` d É¡JGQÉªãà°SGh
äGƒæ°S äÉcô°ûdG »a GƒeóN øjòdG
ø«ØXƒªdG ¿CG ≈``dEG âØdh .á∏jƒW
å«M ,äÉ``cô``°`û`dG ìÉ`` HQCG ÖÑ°S º``g
áÑÑ°ùªdG πeGƒ©dG øe %64 ¿ƒ∏ãªj
äGQÉªãà°SG »a AÉcô°T º¡a ,ìÉéæ∏d
.ácô°ûdG ∫ƒ°UCGh
ìôàbG ,´ƒ``°`Vƒ``ª`dG á∏ë∏ëdh
ºYódG áeƒμëdG OóªJ ¿CG …ôØ©L
¬JGP âbƒdG »``ah ,á«aÉ°VEG Gô¡°TCG
,áeƒμëdG ™e äÉcô°ûdG ¿hÉ©àJ ¿CG
Öéj ìÉ``HQC’G øe äOÉØà°SG Éª∏ãªa
™e ∞≤J ¿CGh ∞«dÉμàdG πªëàJ ¿CG
.AGô°†dGh AGô°ùdG »a áeƒμëdG
áZÉ«°U IOÉYEG
πª©dG ¿ƒfÉb
ô``ë`dG OÉ`` ë` `J’G ¢``ù` «` FQ Ö``FÉ``f
™jô°ûà∏d øjôëÑdG ∫ÉªY äÉHÉ≤æd
êGô``©` ª` dG ¬``∏` dGó``Ñ` Y äÉ`` °` `SGQó`` dGh
OÉëJ’G ¿EG zè«∏îdG QÉ``Ñ`NCG{``d ∫É``b
øY ´ÉaódG ≈∏Y GkógÉL πª©j ôëdG
á∏eÉ©dG á≤Ñ£∏d á``eÉ``©`dG ídÉ°üªdG
¬°ùØf ôÑà©jh ø``jô``ë`Ñ`dG áμ∏ªªH
á«dÉª©dG ácô oëdG øe CGõéàj ’ GkAõL
É¡ëdÉ°üe π°üØæJ ’ »àdG á«ªdÉ©dG
»a á«dÉª©dG á``cô`` oë``dG ídÉ°üe ø``Y
.øjôëÑdG
á``∏`ë`∏`M ∫hÉ`` ë` `f :±É`` ` °` ` `VCGh
…Oh πμ°ûH á«dÉª©dG ÉjÉ°†≤dG ™«ªL
∫hÉëfh ,É¡°ùØf ácô°ûdG ™e ’k hCG
äÉ«ã«M iô``f ¿CG ´É£à°ùªdG Qó≤H
´É£à°ùªdG Qób OÉ©àH’Gh ,á∏μ°ûªdG
øμdh ,ºcÉëª∏d ÉjÉ°†≤dG πjƒëJ øY
∑Éægh ,ô``«`NC’G QÉ«îdG ¿ƒμJ »g
∫Éª©dG É¡«a Ö°ùμj IójóY ä’É``M
,º``cÉ``ë`ª`dG ≥``jô``W ø``Y º``gÉ``jÉ``°`†`b
,§≤a ÉjOÉe ¿ƒμj ¢†jƒ©àdG øμdh
¿ƒ``fÉ``b Oƒ`` Lh Ωó``Y ƒ``g Ö``Ñ`°`ù`dGh
¢UÉîdG ´É£≤dG »a äÉcô°ûdG Ωõ∏j

±É`` `≤` ` jEG ó`` ¡` `L π`` μ` `H ∫hÉ`` ` `ë` ` ` fh
πFÉ°ùªdG √òg á∏ë∏Mh äÉëjô°ùàdG
≈∏Y GkOó°ûe ,á«æ©ªdG äÉcô°ûdG ™e
ihÉμ°T QGôªà°SÉH ™HÉàJ IQGRƒdG ¿CG
äÉ``YÉ``£`≤`dG ™«ªL »``a ø``«`Ø`Xƒ``ª`dG
ø«H á`` jOh ∫ƒ∏ëd É``ª` FGO ≈©°ùJh
’ ≈àM ∞XƒªdGh πª©dG ÖMÉ°U
»æjôëÑdG ∞XƒªdG QGô≤à°SG ôKCÉàj
.¢UÉîdG ´É£≤dG »a
áeQÉ°U äGQGôb
Ö`` FÉ`` æ` `dG ∞`` °` `û` `c ,√Qhó`` ` ` ` ` `H
™aôd ìôà≤e øY »©«ØædG º«gGôHEG
∫ƒ°üØªdG π``eÉ``©`∏`d äÉ``°`†`jƒ``©`à`dG
øe ô¡°TCG 3 AÉ°†≤fG ó©H Ék«Ø°ù©J
ô¡°TCG 3 ô``LCG øY π≤j ’ ÉªH ,¬∏ªY
»``ah ,Gkô` ¡` °` T 24 ≈``∏` Y ó``jõ``j ’h
’ ¢†jƒ©àdG ¿EÉ`a »dÉëdG ¿ƒfÉ≤dG
ôLCG ≈∏Y ójõj ’h ô¡°T ôLCG øY π≤j
.Gkô¡°T 12
QGôªà°SG QGô``b ó``jDhCG ’ :∫É``bh
áeƒμë∏d óH ’ øμdh ,Qƒ``LC’G ºYO
ó°V á``eQÉ``°`U äGQGô```b QGó``°` UEG ø``e
ø«ØXƒªdG π°üØJ »àdG äÉcô°ûdG
øjôëÑdG ¿CG á``°` UÉ``Nh ,É``«k `Ø`°`ù`©`J
ôKCÉàJ ≈àM ô¶ëdG QGô``b ≥Ñ£J ºd
.ô°TÉÑe hCG ô«Ñc πμ°ûH äÉcô°ûdG
OÉªàY’G øμªj ’ ¬fCG ≈dEG âØdh
,QƒLCÓd áeƒμëdG ºYO ≈∏Y »∏μdG
∞≤Jh äÉcô°ûdG ¿hÉ©àJ ¿CG Öéj
Éμjô°T ¿ƒ``μ`Jh áeƒμëdG ÖfÉéH
ø«æWGƒªdG ø«ØXƒªdG ºYód ÓYÉa
á©jQP ÉfhQƒc ∫Ó¨à°SÉH Ωƒ≤J ’CGh
.ádÉª©dG π°üØd
ójóªJ ≈dEG IƒYO
»eƒμëdG ºYódG
ô«ÑN äQhÉM zè«∏îdG QÉÑNCG{
…ôØ©L ôÑcCG .O á«LÉàfE’G IQGOE’G
äÉëjô°ùàdG á∏μ°ûe ¿CG ó``cCG …ò``dG
»a ô¶æJ äÉcô°ûdG ¿CG »``a øªμJ
!Ö°ùëa á«∏«¨°ûàdG á``«` fGõ``«` ª` dG
äÉ``WÉ``«` à` MGh ∫ƒ`` °` `UC’G ø`` `jCG ø``μ` d
!?äÉcô°ûdG äGQÉªãà°SGh
≈``dEG áeƒμëdG …ôØ©L É`` YOh
¿EG å«M ,Qƒ``LC’G ºYO Iôàa ójóªJ
¥hóæ°U äGQƒah øe É©°ùàe ∑Éæg
â∏ª©à°SG óbh ,π£©àdG ó°V ø«eCÉàdG
215 ô¡°TCG áKÓãd É¡æe áeƒμëdG
¢†©H ¿CÉH ∂dP Ók ∏©e ,QÉæjO ¿ƒ«∏e
QƒLCG ™aO øe øμªàJ ød äÉcô°ûdG
.ø«ØXƒªdG
¢†©H »a á∏μ°ûªdG ¿CG ±É°VCGh
á«fGõ«ªdG ≈dEG ô¶æJ É¡fCG äÉcô°ûdG
’ GPÉ``ª` d ø``μ` dh ,§``≤` a á«∏«¨°ûàdG

¿CG zè``«` ∏` î` dG QÉ`` Ñ` `NCG{ â``ª`∏`Y
á``«`∏`ë`ª`dG äÉ`` cô`` °` `û` `dG ø```e GOó`` ` `Y
ô«Ñc OóY íjô°ùJ …ƒæj á«ªdÉ©dGh
∂dPh ,ø««æjôëÑdG ø«ØXƒªdG øe
»eƒμëdG º``Yó``dG Iôàa AÉ¡àfG ó©H
ihÉμ°T IójôédG â≤∏J PEG ,QƒLCÓd
º¡°Vô©J øY ø«ØXƒªdG øe OóY øe
ó©H ƒ``«`fƒ``j ô¡°T á``jÉ``¡`f íjô°ùàd
äGQGOEG ø`` e äGQÉ`` `£` ` NEG º``¡`«`≤`∏`J
.∂dòH º¡JÉcô°T
™aóH â∏ØμJ ób áeƒμëdG âfÉch
ø««æjôëÑdG ø``«`æ`WGƒ``ª`dG Ö`` JGhQ
¢``UÉ``î` dG ´É``£` ≤` dG »`` a ø``«` ∏` eÉ``©` dG
áeÉ©dG áÄ«¡dG ió``d ø«∏é°ùªdGh
πjôHCG ô¡°TC’ »YÉªàL’G ø«eCÉà∏d
∂dPh .2020 ΩÉ©d ƒ«fƒjh ƒjÉeh
∞«Øîà∏d á«æWƒdG Oƒ¡édG øª°V
É``fhQƒ``c ¢``Shô``«` a äÉ``«``YGó``J ø`` e
.(19- ó«aƒc)
â≤∏J »àdG äÉcô°ûdG âYƒæJ
øe ihÉ``μ``°``T zè``«` ∏` î` dG QÉ`` `Ñ` ` NCG{
,á``«`ª`dÉ``Y äÉ``cô``°` T ø``«` H É``¡`«`Ø`Xƒ``e
,äÉ`` fÓ`` YEGh ,á``°` Só``æ` gh ,ø``«` eCÉ` Jh
,á°UÉN ¢SQGóeh ,áMÉ«°Sh ôØ°Sh
πFÉ°SQ ø``e ï°ùf ≈``∏`Y â``∏`°`ü`Mh
º¶©e äQÉ`` `°` ` TCG ó`` `bh .QÉ`` `£` ` NE’G
¿CG ≈dEG äÉcô°ûdG ∂∏J øe πFÉ°SôdG
ºéM ¢VÉØîfG ƒg AÉæ¨à°S’G ÖÑ°S
ácô°ûdG ΩÉ°ùbCG á∏μ«g IOÉYEGh πª©dG
ƒg ƒ«fƒj øe ôNB’G ¿ƒμ«°S å«ëH
.º¡d πªY Ωƒj ôNBG
á«ªæàdGh πª©dG ôjRh ócCG óbh
É≤HÉ°S ¿Gó«ªM π«ªL á«YÉªàL’G
ƒg Éªd É≤k ah ºà«°S ÖJGhôdG ™aO ¿CG
ø«eCÉà∏d áeÉ©dG áÄ«¡dG iód πé°ùe
ºà«°S ¬``fCG ≈``dEG Gkô«°ûe ,»YÉªàL’G
äGQƒah ∫ÓN øe ÖJGhôdG √òg ™aO
å«M ,π£©àdG ó°V ø«eCÉàdG ¥hóæ°U
QÉ``æ`jO ¿ƒ``«`∏`e 215 É¡àØ∏c ≠``∏`Ñ`J
ƒjÉeh πjôHCG ô¡°TCG á«£¨àd »æjôëH
…ô¡°T ∫ó``©`ª`H .2020 ƒ``«` fƒ``jh
πª°ûjh ,QÉ``æ` jO ¿ƒ«∏e 70 ¥ƒ``Ø`j
»a ø«∏eÉ©dG ø««æjôëÑdG ™«ªL
ºgOóYh ¢UÉîdG ´É£≤dG äBÉ°ûæe
π``eÉ``Yh ∞``Xƒ``e ∞`` `dCG 100 ƒ``ë` f
.áÄ«¡dG iód ø«∏é°ùe
´É``°`VhC’G É¡à°Vôa ä’DhÉ``°`ù`J
Qô°†J ™e É``fhQƒ``c ¢Shô«a AGô``L
,AÉ``Hƒ``dG Gò``g ø``e π©ØdÉH äÉ``cô``°`T
â∏¨à°SG ∞°SCÓd äÉcô°T ∑Éæg øμdh
Ióe âaQÉ°T ø«Mh »eƒμëdG ºYódG
íjô°ùàH âeÉb ,AÉ¡àf’G ≈∏Y ºYódG
π¡a ..ø``«` Ø` Xƒ``ª` dG ø``e äGô``°` û` ©` dG
πc AGƒàMG πª©dG IQGRh ™«£à°ùJ
?ƒ«fƒj ô¡°T ó©H ø«dƒ°üØªdG A’Dƒg
ójóªJ áeƒμëdG äQô``b ƒ``d ≈``à`Mh
∂ÄdhCG Oƒ©«°S πg ,QƒLC’G ºYO Ióe
?º¡dÉªYCG ≈dEG ¿ƒdƒ°üØªdG
øe É¡Mô£f IójóY ä’DhÉ°ùJ
áYƒªée ¿CÉ°ûH ≥«≤ëàdG Gòg ∫ÓN
.á«°†≤dG √ò¡H á«æ©ªdG ±GôWC’G øe
äÉëjô°ùàdG ±É≤jEG
π``ª` ©` dG IQGRh π`` «` `ch ó`` ` `cCG
zè«∏îdG QÉÑNCG{`d …ô°ShódG ìÉÑ°U
≈àM äÉ``eƒ``∏`©`e …CG ó``Lƒ``J ’ ¬`` fCG
áeƒμëdG â``fÉ``c GPEG É``e ∫ƒ``M ¿B’G
,’ ΩCG Qƒ```LC’G º``YO »``a ôªà°ùà°S
≈dEG ô¶æà°Sh áª«μM áeƒμëdG øμd
IQGRh ¿CG ÉØ«°†e ,Üƒ°UC’G QGô≤dG
øe ô«ãμdG ±É≤jEG »a âëéf πª©dG
»a ôªà°ùà°S É``¡` fCGh äÉëjô°ùàdG
,ø«ØXƒªdG ¥ƒ``≤`M ¿ƒ``°`Uh ßØM

OÉ≤©f’G QhO ∫ÓN äÉ©jô°ûJ 4 »a »bƒ≤ëdG É¡jCGQ Ωó≤J ziQƒ°ûdG á«bƒ≤M{
É```jOÉ```°```TQEG Ó```«```dO Qó```°```ü```J z∫ó`````©`````dG{ ¿É°ùfE’G ¥ƒ≤M ájÉªMh á«ªæJ ó«©°U ≈`∏`Y øjôëÑdG Oƒ¡éd Gõjõ©J »°VÉªdG
á``«``fhô``à``μ``dE’G ò``«``Ø``æ``à``dG äÉ```eó```N ∫ƒ````M

∞∏e íàa äÉ``eó``N ∫ƒ``M Ék«∏«°üØJ É`` kMô``°`T øª°†àj
,É¡à©HÉàeh äÉÑ∏£dG ºjó≤Jh ,¬eƒ°SQ OGó°Sh ò«ØæàdG
ò«ØæàdG äÉØ∏e øY ΩÓ©à°S’Gh ,äÉ≤ëà°ùªdG ™``aOh
¢üî∏ªdG á``©`LGô``eh ,Iò``î`à`ª`dG äGAGô`` ` LE’G ¿CÉ`°`û`H
.»dÉªdG
ÖJÉμe ójhõàH âeÉb IQGRƒdG ¿CG OƒªMƒH ôcPh
Éªc ,…OÉ°TQE’G π«dódG øe á«fhôàμdEG áî°ùæH ø«eÉëªdG
¿hDƒ°ûdGh ∫ó©dG IQGRh ™bƒe ôÑY ôaGƒàe π«dódG ¿CG
.www.moj.gov.bh ±ÉbhC’Gh á«eÓ°SE’G
äÉeóN âæ°TO ∫ó©dG IQGRh ¿CG ôcòdÉH ôjóédG
¿hÉ©àdÉH ,2015 ΩÉ``Y ò``æ`e á``«`fhô``à`μ`dE’G ò«ØæàdG
äÉeƒ∏©ªdG áÄ«gh ,AÉ°†≤∏d ≈``∏` YC’G ¢ù∏éªdG ™``e
.á«fhôàμdE’G áeƒμëdGh

á«eÓ°SE’G ¿hDƒ` °` û` dGh ∫ó``©` dG IQGRh äQó``°` UCG
ò«ØæàdG äÉ``eó``N ∫ƒ``M É``jk OÉ``°` TQEG Ó``«` dO ±É`` ` bhC’Gh
áHGƒÑdG ≥jôW øY IQGRƒdG É¡eó≤J »àdG á«fhôàμdE’G
www.bahrain. á«fhôàμdE’G áeƒμë∏d á«æWƒdG
..bh
≥«KƒàdGh ºcÉëªdG ¿hDƒ°ûd óYÉ°ùªdG π«cƒdG ÉYOh
IOÉØà°S’G ≈dEG …ô«LƒH º«MôdGóÑY óªëe IQGRƒdÉH
,™«ªédG ΩÉ``eCG áMÉàªdG á«fhôàμdE’G äÉ``eó``î`dG ø``e
É¡dÓN øe ºàj »àdG äÉeóîdG √ò``g á«ªgCÉH É kgƒæe
.Ékjƒæ°S äÓeÉ©ªdG øe ô«Ñc OóY AGôLEG
∫ó©dG IQGRƒH ò«ØæàdG IQGOEG ôjóe ∫Éb ¬ÑfÉL øeh
OƒªMƒH ø°ùM º°SÉL ±ÉbhC’Gh á«eÓ°SE’G ¿hDƒ°ûdGh
á«fhôàμdE’G ò«ØæàdG äÉeóîd …OÉ``°` TQE’G π«dódG ¿EG

ICGôªdG ¿hDƒ°T áæéd ≈dEG á∏eÉ©ªdG Aƒ°S
≈∏Y É``«`dÉ``M ∞μ©J »``à` dGh ,π``Ø` £` dGh
.¿ƒfÉ≤dG ´hô°ûe á°SGQO

¿CÉ°ûH »bƒ≤ëdG É¡jCGQ áæé∏dG âdÉMCG
ádGó©dG ¿ƒfÉb QGó°UEÉH ¿ƒfÉb ´hô°ûe
øe º¡àjÉªMh ∫É``Ø`WCÓ`d á«MÓ°UE’G

IOÉªdG ∫GóÑà°SÉH ¿ƒfÉ≤H ´hô°ûªdG »a
.πØ£dG ¿ƒfÉb øe (60)
áæé∏dG ™HÉàJ{ :OGóëdG ±É°VCGh
ábÓ©dG äGP äÉYƒ°VƒªdG ∞∏àîe
¿ƒμJh ìô£J »àdG ¿É°ùfE’G ¥ƒ≤ëH
,»æjôëÑdG ™ªàéªdG ΩÉªàgG §ëe
ôjQÉ≤àdG ó°UôJ Éªc ,É¡©e πYÉØàJh
øjôëÑdG áμ∏ªe ∫hÉæàJ »àdG á«dhódG
Gòg »``a Égƒæe ,zâ``fÉ``c á≤jôW …CÉ` H
IQGRh É¡H Ωƒ≤J »àdG Oƒ¡édÉH QÉWE’G
á«©jô°ûàdG á``£`∏`°`ù`dGh á``«` LQÉ``î` dG
¿É«Ñd »``fó``ª`dG ™ªàéªdG äÉª¶æeh
øjôëÑdG áμ∏ªªd …QÉ°†ëdG ¬``Lƒ``dG
.¿É°ùfE’G ¥ƒ≤M ∫Éée »a É¡JGRÉéfEGh
øe áæé∏dG ¿CG ≈dEG OGóëdG âØdh
¬Jó≤Y …ò``dG ô«NC’G É¡YÉªàLG ∫Ó``N
â¡àfG ób ¿ƒμJ OÉ≤©f’G QhO ¢†a ó©H
PEG ,É¡jód »àdG äÉYƒ°VƒªdG πc øe

.¿É°ùfE’G ¥ƒ≤M ájÉªMh á«ªæJ
äÉ©jô°ûàdG ¿CG ≈dEG OGóëdG QÉ°TCGh
,¿ƒfÉ≤H ø«Yhô°ûe âæª°†J á©HQC’G
áæé∏dG â£YCG PEG ,¿ƒfÉ≤H ø«MGôàbGh
»a äÉeóîdG áæéd ≈dEG »bƒ≤ëdG É¡jCGQ
áaÉ°VEG ¿CÉ°ûH ¿ƒfÉb ´hô°ûe øe πc
øe (27) IOÉ``ª` dG ≈`` dEG Ió``jó``L Iô``≤`a
ìGôàb’Gh ,πª©dG ¥ƒ°S º«¶æJ ¿ƒfÉb
øe (19) IOÉ`` ª` `dG π``jó``©`à`d ¿ƒ``fÉ``≤` H
áæ¡e ádhGõe ¿CÉ°ûH ¿ƒfÉ≤H Ωƒ°SôªdG
.¿Éæ°SC’G ÖWh …ô°ûÑdG Ö£dG
É``¡``jCGQ á``æ` é` ∏` dG â`` £` `YCG É``ª`æ`«`H
á«LQÉîdG ¿hDƒ°ûdG áæé∏d »bƒ≤ëdG
¿CÉ`°`û`H »``æ` Wƒ``dG ø`` ` `eC’Gh ´É`` aó`` dGh
IójóL Iô≤a áaÉ°VEÉH ¿ƒfÉ≤H ìGôàb’G
äGRGƒL ¿ƒfÉb øe (12) IOÉªdG ≈dEG
≈dEG »bƒ≤ëdG É¡jCGQ âeób Éªc ,ôØ°ùdG
¢ù∏éªdÉH πØ£dGh ICGôªdG ¿hDƒ°T áæéd

¢ù«FQ OGó``ë`dG …ó¡e óªMCG ∫É``b
¢ù∏éªH ¿É`` °` `ù` `fE’G ¥ƒ`` ≤` `M á``æ` é` d
É``¡` jCGQ â``eó``b á``æ`é`∏`dG ¿EG iQƒ``°` û` dG
»a á«æ©ªdG ¿É``é`∏`dG ≈`` dEG »bƒ≤ëdG
äÉ©jô°ûJ á``©` HQCG ¿CÉ` °` û` H ¢ù∏éªdG
»fÉãdG OÉ≤©f’G QhO ∫ÓN É¡«dEG â∏«MCG
∂dPh ,¢ùeÉîdG »©jô°ûàdG π°üØdG øe
É¡°UÉ°üàNGh áæé∏dG QhO øe ÉbÓ£fG
ø«fGƒ≤dGh äÉ©jô°ûàdG á``°` SGQO »``a
óYGƒbh ÇOÉÑe ™e É¡àeAGƒeh á«æWƒdG
á``«`dhó``dG äGó``gÉ``©` ª` dGh äÉ``«` bÉ``Ø` J’G
¥OÉ°üªdG ¿É°ùfE’G ¥ƒ≤ëH á≤∏©àªdG
ìGôàbGh ,øjôëÑdG áμ∏ªe »a É¡«∏Y
Qƒà°Só∏d É≤k ah ∂dòd áeRÓdG äÓjó©àdG
GkócDƒe ,¢ù∏éª∏d á«∏NGódG áëFÓdGh
Oƒ¡L ºYO ±ó¡à°ùj áæé∏dG πªY ¿CG
,º¡ªdG ÖfÉédG Gòg »a øjôëÑdG áμ∏ªe
ó«©°U ≈∏Y á«dhódG É¡àfÉμe õjõ©Jh
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z∫hGóàdG …óëJ{ »a IõFÉØdG á«eƒμëdG ¢SQGóªdG Ωôμj á«HôàdG ôjRh
»Hô©dG è«∏îdG »a z»fÉμ°ùdG ¿RGƒàdG{
ó«ªëŸG ó«ª
§ÑJôJ ,¬``Yhô``°`û`eh á``∏`«`°`UCG ¥ƒ``≤`M ≈``∏`Y ¬``©`e
.≈dhCG áLQóH áæWGƒªdÉH
∫hO »a åjóëdG ¿Éc zÉfhQƒc áëFÉL{ πÑb
∞FÉXƒdG øY É«dÉYh Éë°VGh »Hô©dG è«∏îdG
∫ÓMEG IQhô°Vh ,É¡JÉ©ªàée »a ádÉ£ÑdG Ö°ùfh
ÜÉÑ°ûdG π«gCÉJ ™``e ,ó``aGƒ``dG ø``e ’ó``H øWGƒªdG
É¡«∏Y ô£«°ùj ¿É``c »``à`dG ™``bGƒ``ª`dGh ∞FÉXƒ∏d
ÜÉÑ°ûdG øe Iô«Ñc OGóYCG OƒLh πX »a ,¿hóaGƒdG
ó«ÑμJ ™e ,πª©dG øY ø«ãMÉHh ø«∏WÉY »é«∏îdG
,Égô«Zh π£©àdGh ºYó∏d ∫GƒeCÉH ∫hódG äÉ«fGõ«e
øe âfÉc øμdh ,IôaGƒàe ∞FÉXh OƒLh ø«M »a
.øjóaGƒdG Ö«°üf
≈dEG ∞«°VCG ,zÉfhQƒc áëFÉL{ äAÉL Éªæ«Mh
,á«ë°üdG äÉeóîdG ádCÉ°ùe zø«∏WÉ©dG{ ´ƒ°Vƒe
ádÉª©dG á``jÉ``Yô``d É¡∏ªëJh á``dhó``dG á``«`fGõ``«`eh
á≤jô£H º«≤e É¡æe ô«Ñc Aõ``L »àdGh ,Ió``aGƒ``dG
á«©bGh ôãcCG GQôÑe ¬©e πμ°T Ée ,á«eÉ¶f ô«Z
±GógC’ ,z»fÉμ°ùdG ¿RGƒàdG{ ≥«≤ëàd ájQhô°Vh
Ö°SÉæªdG ¬«LƒàdG ÉgRôHCG øe π©d ,IójóY á«æWh
íàah ,ø«æWGƒªdG ƒëf ádhódG OQGƒªd πãeC’Gh
π«ªëJ Ωó``Yh ,»é«∏îdG ÜÉÑ°û∏d πª©dG ¢Uôa
É¡aô°U á«ªgCGh ,á«aÉ°VEG AÉÑYCG ádhódG á«fGõ«e
áLQódG »a øWGƒªdGh øWƒ∏d πãeC’G ¬LƒdG »a
¢UÉîdG z»fÉμ°ùdG ¿RGƒàdG{ ≥«≤ëJ ™e ,≈dhC’G
äÉLÉM ™``e ≥aGƒàj ÉªHh ,Ö°ùædGh OGó``YC’É``H
.á«é«∏N ádhO πc OQGƒeh
¬°ùØf ¢Vôa z»fÉμ°ùdG ¿RGƒ``à` dG{ ≥«≤ëJ
¿ƒμJ ¿CG Ö``é`j »``à`dG äÉ`` jƒ`` dhC’G º∏°S øª°V
ó©à°ùJ »gh ,»Hô©dG è«∏îdG ∫hO iód Iô°VÉM
á«ªgC’G ø``eh ,zÉ``fhQƒ``c{ ó©H É``e á∏Môªd ¿B’G
ó¨dG »a ÉªHô∏a ,Ωƒ«dG ôeC’G Gòg QÉªãà°SG ¿ÉμªH
íª°S ’ ,Gó«≤©Jh áHƒ©°U ôãcCG äÉjóëàdG âfÉc
á«é«∏îdG äGOÉ«≤dG ¿CÉ`H á≤K ≈∏Y Éææμdh ..¬∏dG
á«æWh IOGQEGh á«HÉéjEÉH Ωõ©dG IóbÉY É¡Hƒ©°Th
,zÉfhQƒc áëFÉL{ ó©H »Hô©dG è«∏îdG ∫hO ¿CG »a
ÖfGƒL »a É¡«æWGƒªd É«HÉéjEG áØ∏àîe ¿ƒμà°S
.Iô«ãc

malmahmeed7@gmail.com

∫hO »a z»fÉμ°ùdG ¿RGƒ``à`dG{ ∫Gõ``j ’h ¿Éc
,ô°VÉëdG »a ÉbQDƒe É°ùLÉg πμ°ûj »Hô©dG è«∏îdG
∫hO AÉæHCG ™«ªL iód πÑ≤à°ùªdG »a É°†eÉZ Éqªgh
äGOÉ«b çóëàJ Éªæ«ëa ∂dòd ,»Hô©dG è«∏îdG
¿RGƒàdG{ IQhô``°`Vh á«ªgCG øY IRQÉ``H á«é«∏N
CGóH ô``eC’G ¿CG √Éæ©ªa ,Ó``LBG hCG ÓLÉY z»fÉμ°ùdG
.áeR’ äGQGôb ¬Ñ≤©J ,áë°VGh äÉYÉæb ≈dEG π°üj
áÑ∏≤àe á«æeR äGô``à`ah â°†e äGƒæ°S »``a
á≤£æe »``a Ió``jó``Y ä’ƒ``ë` Jh äÉjóëJ äó¡°T
¿RGƒ``à` dG{ ø``Y å``jó``ë`dG ¿É``c »``Hô``©`dG è``«`∏`î`dG
ÉªHQ πH ,á«ªgCG ’h ájƒdhCG πμ°ûj ’ z»fÉμ°ùdG
,¬«∏Y äGQÉμæà°S’Gh äÉ°VGôàY’G ¢†©H óLh
á∏MôªdG ∂∏àd áÑ°SÉæe âfÉc äGQôÑeh ÜÉÑ°SC’
,™``°`Vƒ``dG ô``«`Z ™``°`Vƒ``dG ¿É``c É``ª`Hô``dh ,Iô``à` Ø` dGh
ô«Z äGóéà°ùªdGh ,äÉ«£©ªdG ô«Z äÉ«£©ªdGh
.ô«Z QÉKB’Gh äÉ«YGóàdG ∂dòch ,äGóéà°ùªdG
´ƒ°VƒªH ábÓY ¬d ¢ù«d z»fÉμ°ùdG ¿RGƒàdG{
¬d ¢``ù`«`d É``ª`c É``eÉ``ª`J ,äÉ``«`°`ù`æ`L ’h »``°`SÉ``«`°`S
Ö°ùfh OGó``YCG »a ¿RGƒàdG øe ´ƒf ≥∏îH ábÓY
Iô¶f √ò``¡` a ,§``≤` a ø«ª«≤ªdG ™``e ø``«`æ`WGƒ``ª`dG
z»fÉμ°ùdG ¿RGƒ``à`dG{ ¿C’ ∂dP ,á°übÉfh Iô°UÉb
™e ø«æWGƒªdG OóY ø«H áÑ°SÉæªdG ádOÉ©ªdG ƒg
™eh ,áMÉàªdG äÉ«fÉμeE’Gh äGhôãdGh OQGƒªdG
á«ë°üdG äÉ``eó``î`dGh Ö°SÉæªdG º«∏©àdG ô«aƒJ
,äÉ``Ñ`ZQh äÉLÉ«àMG ø``e Égô«Zh ,áÑ°SÉæªdG
.äÉ©∏£Jh äÉMƒªWh
è«∏îdG ∫hO »a z»fÉμ°ùdG ¿RGƒàdG{ á«°†b
á``dhO ø``«`H ähÉ``Ø` à` J ,á«Ñ°ùf á«°†b ,»``Hô``©` dG
É¡«a ø«æWGƒªdG OóY ¿ƒμj ádhO »a ƒ¡a ,iôNCGh
Oó©dG ¿ƒμj iôNCG ádhO »ah ,ø«ª«≤ªdG øe πbCG
ø«æWGƒªdG OóY ¿ƒμj iôNCG ádhO »ah ,ÉHQÉ≤àe
Ö°ùædG »a á«°†≤dG øªμJ ’h ..ø«ª«≤ªdG øe ôãcCG
øWGƒªdG IOÉØà°SG ióe »a øªμJ Ée Qó≤H OGóYC’Gh
»a ¬≤Mh ,√OÓH äÉ«fÉμeEGh OQGƒeh äÉeóN øe
¬d ¿ƒμJh ,√OÓ``H »a øμ°ùdGh πª©dGh ¢û«©dG
øeh ,óaGƒdG ¢üî°ûdG πÑb á«≤MC’Gh ájƒdhC’G
óaGƒdG á°ùaÉæe OƒLƒH øWGƒªdG ô©°ûj ¿CG ¿hO

º««≤J áæéd ΩÉeCG »ë«°VƒJ ¢VôY
á«é«JGôà°SG É¡«a í°VƒJ QÉªãà°S’G
¬à¶Øëe IQGOEG á``«`Ø`«`ch ≥``jô``Ø` dG
,á«∏MôªdG ¬``aGó``gCGh ájQÉªãà°S’G
Iõ``FÉ``Ø`dG ¥ô``Ø` dG É``gó``©`H π``°`ü`ë`Jh
õFGƒL ≈∏Y ≈dhC’G áKÓãdG õcGôªdÉH
.øjôëÑdG á°UQƒH øe ájó≤f

ó©j …QÉªãà°S’G ∫hGó``à` dG …óëJ
,á«ª«∏©J á``«`dÉ``e IÉ``cÉ``ë`e è``eÉ``fô``H
äGôÑîH ÜÓ£dG ójhõJ ≈dEG ±ó¡j
á«dÉªdG ¥Gƒ``°` SC’G »cÉëJ á«©bGh
√ò«ØæJ º``à`jh ,á``«` dhó``dGh á«∏ëªdG
,ô¡°TCG áà°S ∫ÓN πMGôe çÓK ≈∏Y
ºjó≤àH ácQÉ°ûªdG ¥ôØdG Égó©H Ωƒ≤J

¿Gôª©dG óªMCG á°SQóe ôjóe ¢Sôég
∫Éæe IPÉà°SC’Gh ,ø«æÑ∏d ájƒfÉãdG
ájƒfÉãdG ádƒN á°SQóe Iôjóe ¿Éæ°S
IOÉªM ≈¡°S IPÉ``à` °` SC’Gh ,äÉæÑ∏d
ájƒfÉãdG ¢üØMóL á°SQóe Iôjóe
.äÉæÑ∏d
è``eÉ``fô``H ¿CG ô``cò``dÉ``H ô``jó``é` dG

»a ácQÉ°ûªdG á«°SQóªdG äGQGOE’Gh
≈``dEG ±ó¡j …ò``dGh ,èeÉfôÑdG Gò``g
áeRÓdG IôÑîdG ø«cQÉ°ûªdG ÜÉ°ùcEG
´É``£`≤`dG »``a á«∏ª©dG äGQÉ``¡` ª` dGh
IÉ``cÉ``ë` e ∫Ó`` `N ø`` e ,»``aô``°` ü` ª` dG
»àdG QÉªãà°S’G äÉ«∏ª©d á«°VGôàaG
,á«ªdÉ©dG á«dÉªdG ¥Gƒ°SC’G »a ºàJ
»a ø«dhDƒ°ùªdG ≈dEG ôμ°ûdG Ék¡Lƒe
º¡fhÉ©J ≈``∏`Y ø``jô``ë`Ñ`dG á``°`UQƒ``H
…ƒæ°ùdG èeÉfôÑdG Gò``g ò«ØæJ »``a
áÑ∏£dG ≈∏Y IôÑîdÉH Oƒ``©`j …ò``dG
.¬«a ø«cQÉ°ûªdG
áØ«£d IPÉ``à`°`SC’G AÉ≤∏dG ô°†M
ó``YÉ``°` ù` ª` dG π`` «` `cƒ`` dG á`` Xƒ`` fƒ`` Ñ` `dG
PÉ``à`°`SC’Gh ,»``æ`Ø`dGh ΩÉ``©`dG º«∏©à∏d
IQGOEG ô``jó``e ó``«`°`TQƒ``Ñ`dG º``«` gGô``HEG
RGƒa QƒàcódGh ,…ƒfÉãdG º«∏©àdG
äÉ``bÓ``©`dG IQGOEG ô``jó``e »``bhô``°`û`dG
óªëe PÉà°SC’Gh ,ΩÓ`` YE’Gh áeÉ©dG

ó``LÉ``e Qƒ`` à` `có`` dG π``Ñ` ≤` à` °` SG
á«HôàdG ô`` jRh »ª«©ædG »``∏`Y ø``H
IQGRƒdG ¿GƒjóH ¬ÑàμªH ,º«∏©àdGh
¢SQGóªdG …ôjóe ,≈°ù«Y áæjóªH
õ``cGô``ª` dÉ``H Iõ`` FÉ`` Ø` `dG á``«` eƒ``μ` ë` dG
…óëJ èeÉfôH »a ≈``dhC’G áKÓãdG
Trade) …QÉ``ª`ã`à`°`S’G ∫hGó``à` dG
,Ω2020/2019 ΩÉ©d (Quest
øjôëÑdG á``°`UQƒ``H ¬ª¶æJ …ò`` dGh
á``jƒ``fÉ``ã` dG ¢`` SQGó`` ª` `dG á``cQÉ``°` û` ª` H
,äÉ©eÉédGh á°UÉîdG ¢SQGóªdGh
¿Gôª©dG óªMCG á°SQóe äRÉ``a å«M
,∫hC’G õcôªdÉH ø«æÑ∏d ájƒfÉãdG
äÉæÑ∏d á``jƒ``fÉ``ã`dG á``dƒ``N á``°`SQó``eh
¢üØMóL á°SQóeh ,»fÉãdG õcôªdÉH
≈∏Y ådÉãdG õcôªdÉH äÉæÑ∏d ájƒfÉãdG
.á«eƒμëdG ¢SQGóªdG iƒà°ùe
OÉ`` °` `TCG ,á``Ñ` °` SÉ``æ` ª` dG √ò```¡` `Hh
áÑ∏£dG É¡dòH »àdG Oƒ¡édÉH ôjRƒdG

..zó©H øY{ ÜGƒædG Öàμe áÄ«g ´ÉªàLG »a

ájRGôàM’G äGAGôLE’ÉH ΩGõ``àdÓd á«©ªàéªdG á«dhDƒ°ùªdG õjõ©àd »HÉ«f º``YO
:´É``ª` à` L’G »``a ∑QÉ``°``T ó`` bh
ÖFÉædG ¿Éª∏°S »ÑædGóÑY ÖFÉædG
,ÜGƒ``æ` dG ¢ù∏ée á°ù«Fôd ∫hC’G
»fÉãdG ÖFÉædG ó``jGR »∏Y ÖFÉædGh
ÖFÉædGh ,ÜGƒædG ¢ù∏ée á°ù«Fôd
áæéd ¢ù«FQ »°SÉÑ©dG ≈°ù«Y óªëe
,á«fƒfÉ≤dGh á«©jô°ûàdG ¿hDƒ°ûdG
Ωƒ∏°ùdG ìÉ``Ñ`°`U ó``ª` MCG Ö``FÉ``æ` dGh
á``«`dÉ``ª`dG ¿hDƒ``°``û``dG á``æ`é`d ¢``ù` «` FQ
ìhó``ª`e Ö``FÉ``æ` dGh ,á``jOÉ``°` ü` à` b’Gh
áæéd ¢``ù` «` FQ í``dÉ``°` ü` dG ¢``SÉ``Ñ` Y
ó``ª`MCG ó``ª`M Ö``FÉ``æ` dGh ,äÉ``eó``î` dG
≥aGôªdG áæéd ¢ù«FQ »égƒμdG
QÉ``°`û`à`°`ù`ª`dGh ,á``Ä` «` Ñ` dGh á``eÉ``©` dG
ΩÉ©dG ø«eC’G áªéfƒH óªëe ó°TGQ
º«gGôHEG ídÉ°U .Oh ,ÜGƒædG ¢ù∏éªd
øjQÉ°ûà°ùªdG áÄ«g ¢ù«FQ å«ã¨dG
.¢ù∏éªdÉH ø««fƒfÉ≤dG

¿CÉ°ûH á«fÉªdôÑdG ≥«≤ëàdG áæéd
äÉÑ∏£∏d ™jRƒàdG ô«jÉ©e á``dGó``Y{
äGó``Mƒ``dG AÉ``æ`H áØ∏ch á«fÉμ°SE’G
á«æØdG •hô°ûdG IÉYGôeh á«fÉμ°SE’G
.zá«fÉμ°SE’G äGóMƒdG º«ª°üJ »a

á«fÉªdôÑdG ¿Éé∏dG ôjQÉ≤J ÖàμªdG
,¿ƒfÉ≤H ™jQÉ°ûªdG :¢Uƒ°üîH
äÉMGôàb’Gh ,¿ƒfÉ≤H äÉMGôàb’Gh
.áÑZôH
πªY ójóªJ ≈∏Y â``≤`aGh Éªc

äGAGôLE’ÉH ΩGõàdÓd ,™ªàéªdÉH Oôa
É¡à≤K ø`` Y á``Hô``©` e ,á```jRGô```à` `M’G
äÉjóëàdG øjôëÑdG áμ∏ªe RhÉéàH
∞JÉμàH ,õ«ªJh ìÉéf πμH áægGôdG
.™«ªédG ¿hÉ©Jh
ø``«`æ`WGƒ``ª`dG á``aÉ``c â```YO É``ª` c
≈dEG ™ªàéªdG äÉ°ù°SDƒeh ø«ª«≤ªdGh
õjõ©Jh ,á«æWƒdG á«dhDƒ°ùªdG πªëJ
™e ¿hÉ©àdGh ,á«©ªàéªdG ácGô°ûdG
ΩGõàd’Gh ,ájRGôàM’G äGAGô`` LE’G
≥∏£æe øe äÉª«∏©àdGh äGOÉ°TQE’ÉH
áë°U ¬«a Éªd ájOôØdG á«dhDƒ°ùªdG
.™ªàéªdGh OôØdG áeÓ°Sh
â°Vô©à°SG ´ÉªàL’G ∫Ó``Nh
øe IOQGƒdG πFÉ°SôdG ÖàμªdG áÄ«g
iQƒ°ûdG »°ù∏ée ¿hDƒ` °` T ô`` jRh
äÉMGôàb’G ¢Uƒ°üîH ÜGƒ``æ`dGh
≈∏Y á`` jQGRƒ`` dG OhOô`` `dGh ,á``Ñ`Zô``H
áÄ«g âãëH Éªc ,á«HÉ«ædG á∏Ä°SC’G

¬∏dGóÑY âæH ájRƒa á°SÉFôH
ÜGƒ`` æ` `dG ¢``ù` ∏` é` e á``°` ù` «` FQ π`` æ` `jR
ÜGƒædG ¢ù∏ée Öàμe áÄ«g äó≤Y
,AÉ``©` HQC’G ¢``ù`eCG ìÉÑ°U É¡YÉªàLG
o ,zó``©`H ø``Y{ ó≤Y …ò`` dGh
¢ü°üNh
.á«HÉ«ædG ™«°VGƒªdG øe OóY åëÑd
øY ÖàμªdG áÄ«g â``Hô``YCG ó``bh
áμ∏ªe Oƒ¡éd IOÉ°TE’Gh ôjó≤àdG ≠dÉH
øe á«eÉ°ùdG äÉ¡«LƒàdGh ,øjôëÑdG
∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†M ¿ód
πgÉY áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y ø``H ó``ª`M
®ÉØëdG π`` LCG ø``e ió``Ø` ª` dG OÓ``Ñ` dG
ø«æWGƒªdG á``eÓ``°` Sh áë°U ≈``∏`Y
¢Shô«a øe º¡àjÉªMh ,ø«ª«≤ªdGh
¬≤≤ëj É``eh ,(19-ó``«`aƒ``c) ÉfhQƒc
äÉMÉéf øe »æWƒdG øjôëÑdG ≥jôa
.∫ÉéªdG Gòg »a Iõ«ªàe äGRÉéfEGh
ΩÉ``à`dG »``HÉ``«`æ`dG º``Yó``dG äó`` `cCGh
πμd á«©ªàéªdG á«dhDƒ°ùªdG õjõ©àd

QÉ``æ``jO ±’BG á``à``°``S ø``«``ª``¡``à``e 6 º``jô``¨``J
ø``jô``NBG 27 ™``e ≥«≤ëàdGh ô``é``ë``dG Gƒ``Ø``dÉ``N
áªμëªdG ≈dG º¡àdÉMEÉH äô``eCGh ,º¡«∏Y ¢VhôØªdG ô¶ëdG
á«MÉf øeh .ø«ª¡àªdG áfGOEÉH â°†b »àdG á«FÉæédG iô¨°üdG
äOQh äÉZÓH »a ≥«≤ëàdG áeÉ©dG áHÉ«ædG äô°TÉH iô``NCG
Éª¡àe øjô°ûYh á©Ñ°S ó°V áeÉ©dG áë°üdG IQGOEG øe É¡«dEG
»a º¡dRÉæe º¡JQOÉ¨ªd ∂dPh »dõæªdG ôéëdÉH º¡eGõàdG Ωó©d
äôLG Éªc ,º¡«∏Y ¢VhôØªdG ôéëdG Ióe øe áØ∏àîe äÉbhCG
k ≥«≤ëàdG
…QGRƒdG QGô≤dG GƒØdÉN ø«ª¡àe á°ùªN ™e É°†jG
,áëFÉédG QÉ°ûàfG ™æªd ájQÉéàdG äÓëªdG ¥ÓZEÉH ¢UÉîdG
á«dÉe äÉfÉª°†H º¡∏«Ñ°S »∏NCGh ø«ª¡àªdG ÜGƒéà°SG ºJ óbh
.É¡«a ±ô°üàdGh äÉ≤«≤ëàdG ∫Éªμà°SG ø«M ≈dG

áà°S ó°V ÉkeÉμMG á«FÉæédG iô¨°üdG áªμëªdG äQó°UCG
QÉ°ûàfG ™æªd º¡«∏Y ¢VhôØªdG »dõæªdG ôéëdG GƒØdÉN ø«ª¡àe
.º¡æe πμd QÉæjO ∞dCG áeGô¨dÉH óéà°ùªdG ÉfhQƒc ¢Shô«a
ΩÉ«b áeÉ©dG áë°üdG IQGOEG øe â≤∏J ób áeÉ©dG áHÉ«ædG âfÉch
¢VhôØªdG »dõæªdG ôéëdG QGôb áØdÉîªH ¢UÉî°TG áà°S OóY
,óéà°ùªdG ÉfhQƒc ¢Shô«ØH ø«HÉ°üe º¡à£dÉîe ó©H º¡«∏Y
»dõæªdG ôéëdÉH ∂ÄdhCG ΩGõàdG ΩóY ø«ÑJ á©HÉàªdG ∫ÓN øeh
óbh ,áØ∏àîe ï``jQGƒ``J »``a º¡æcÉ°ùe ø``e Gƒ``Lô``N º``¡` fCGh
PEG äÉZÓÑdG É¡«≤∏J Qƒa É¡JÉ≤«≤ëJ áeÉ©dG áHÉ«ædG äô°TÉH
Iôàa AÉæKG º¡LhôîH ¿ƒª¡àªdG ôbCGh ø«ª¡àªdG âHƒéà°SG

eslammahfoouz@hotmail.com

®ƒØë`e ΩÓ`°SEG:Ëó≤J

IQÉYódGh äGQóîªdG ÖÑ°ùH

¬``à≤jó°üd á``æ°S 11h …ƒ``«°SB’ á``æ°S 15 ø``é°ùdG ó``«jCÉJ
äóªàYG Éªc ,IQó``î` e IOÉ``e »WÉ©àdG ó°ü≤H
øe ¬Ñ°ùμJ Ée ≈∏Y á«FõL áØ°üH Éª¡JÉ«M »a
äRÉ``M áãdÉãdG áª¡àª∏dh ,IQÉ``Yó``dG á°SQÉªe
.IQóîe IOÉe »WÉ©àdG ó°ü≤H äRôMCGh
º¡àªdG øé°ùH iôÑμdG áªμëªdG â°†bh
áª¡J øY äGƒæ°S 10 á«fÉãdGh áæ°S 15 ∫hC’G
áª¡J øY áæ°S É¡°ùÑMh äGQóîªdG »a QÉéJ’G
øY ô¡°TCG 6 áãdÉãdG ¢ùÑMh á∏jPôdG á°SQÉªe
Ö≤Y OÓÑdG øY ºgOÉ©HEÉH äôeCGh »WÉ©àdG áª¡J
»fÉãdGh ∫hC’G øe πc ∞fCÉà°SGh .áHƒ≤©dG ò«ØæJ
øeh áHƒ≤©dG ó«jCÉàH ±ÉæÄà°S’G áªμëe â°†bh
.áHƒ≤©dG õ««ªàdG áªμëe äójCG Égó©H

ô«Z ádÉëH ájƒ«°SBG IÉàa ≈∏Y ôãYh »WÉ©à∏d
AÉæKGh ,IQóîªdG OGƒª∏d É¡«WÉ©J ø«ÑJ á«©«ÑW
á«fÉãdG áª¡àªdG âaôàYG ø«ª¡àªdG ™e ≥«≤ëàdG
∂dPh ø«ÑZGôdG ™e á∏jPôdG ¢SQÉªJ É°†jCG É¡fCÉH
.…OÉe πHÉ≤ªH
º¡fCG iô``NGh ø«æYÉ£∏d áHÉ«ædG äóæ°SCGh
¿Éª¡àªdG 2018h 2017 ΩÉ`` Y ¿ƒ``°`†`Z »``a
áª°UÉ©dG á¶aÉëe øeCG IôFGóH á«fÉãdGh ∫hC’G
»a IQóîe IOÉ``e QÉ``é`JE’G ó°ü≤H ÉYÉHh GRÉ``M
RÉM ∫hC’Gh ,ÉfƒfÉb É¡H ìô°üªdG ∫GƒMC’G ô«Z
ó°ü≤H IQó``î`e IOÉ``e »WÉ©àdG ó°ü≤H Rô``MGh
äRô``MCGh äRÉ``M á«fÉãdG áª¡àª∏dh ,»WÉ©àdG

É¡£Ñ°V ºJh .º«∏°ùàdG á«∏ªY âªJh §HÉ°V á≤aQ
IQóîªdG IOÉªdG øe á«ªc ≈∏Y É¡àaô¨H ôãY å«M
»a QÉéJ’ÉH ±GôàYE’G ºJh ,»WÉ©à∏d äGhOCGh
.∫hC’G º¡àªdG øe É¡eÓà°SGh IQóîªdG OGƒªdG
§Ñ°†H áHÉ«ædG ø``e ¿PG QGó°üà°SG º``Jh
áª¡àªdG ¬H â∏°üJGh ,∫hC’G º¡àªdG ¢û«àØJh
áª«b ΩÓà°S’ Qƒ°†ëdG ¬æe âÑ∏Wh á«fÉãdG
π©ØdÉHh É¡JRƒéëH »àdG IQóîªdG OGƒªdG ™«H
º∏à°SGh á«fÉãdG áª¡àªdG ô≤e ≈dEG º¡àªdG ô°†M
ºJh áWô°ûdG OGôaCG ™ª°ùeh iCGôe âëJ ∫GƒeC’G
ôãY ¬°û«àØJh ¬æμ°ùe ≈``dEG ¬LƒàdÉHh ¬£Ñ°V
Ωóîà°ùJ äGhOCGh IQóîªdG OGƒªdG øe á«ªc ≈∏Y

15 øé°ùdÉH ÉªμM õ««ªàdG áªμëe äó``jCG
ÉªgQÉéJ’ ¬à≤jó°U ≈∏Y 11h …ƒ«°SBG ≈∏Y áæ°S
≈dEG áaÉ°VE’ÉH ,É¡«WÉ©Jh IQóîªdG OGƒªdG »a
ÜGOBÓ``d á«aÉæªdG ∫É``ª`YCÓ`d Iô``«` NC’G á°SQÉªe
.á∏jPôdG á°SQÉªeh
äÉ``¡`é`dG ≈`` dG äOQh äÉ``eƒ``∏`©`e â``fÉ``ch
á«fÉãdGh ∫hC’G º¡àªdG RGô``MEÉ`H ó«ØJ á«æ©ªdG
,Ió``Y ø``cÉ``eCG »``a IQó``î` ª` dG OGƒ``ª` dG è``jhô``Jh
™e ájô°ùdG QOÉ°üªdG ó``MG π°UGƒJ π©ØdÉHh
¢û«°ûM IOÉe AGô°T É¡æe Ö∏Wh á«fÉãdG áª¡àªdG
»a AÉ≤∏dG ≈∏Y ¬©e â≤ØJGh QÉæjO 600 áª«≤H
…ô°ùdG Qó°üªdG ¬LƒJ π©ØdÉHh .¬H º«≤J ¥óæa

IQGRƒdG ∫GƒeCG øe QÉæjO ∞dCG 15 ¢SÓàNÉH É¡àfGOEG ó©H

äGƒæ°S 3 É¡æé°S º``μM ≈∏Y áë°üdG áØXƒe ±É``æÄà°SG ô¶f ..ƒ``«fƒj 7
»μæÑdG ÜÉ°ùëdG »a ¬YGójEG πLCG øe
âØ°ûc ¢†jôªdG á©bGh ¿CG ’EG IQGRƒ∏d
ó``MCG ø``e äGQÉ`` é` `jEG ≠``dÉ``Ñ`e É¡ª∏°ùJ
ø«eCG ≈``dEG √ó``jQƒ``J ¿hO ø``e ∫ÉëªdG
ó``MCG ø``e É¨∏Ñe É¡ª∏°ùJh ¥hóæ°üdG
≠dÉÑe ´ÉLôà°SÉH É°UÉN ø«©LGôªdG
óæà°ùe ¬àª∏°Sh êQÉ``î` dÉ``H êÓ``©` dG
¢``Vô``¨`dG ∂``dò``d ¢ü°üîe ô``«`Z ™`` aO
AÉØàNG ø«ÑJ á©LGôªdGh ≥«bóàdÉHh
áª«b â¨∏Hh πeÉμdÉH Ió``°`UQG ôàaO
15 øe Üô≤j Ée á°ù∏àîªdG ∫Gƒ``eC’G
.QÉæjO ∞dCG
â°ù∏àNG É``¡`fG áª¡àªdG â``dÉ``bh
±’BG 10h 8 ø«H Ée ìhGô``à`J ≠dÉÑe
≈`` dEG É``¡` à` LÉ``M Ö``Ñ`°`ù`H §``≤` a QÉ`` æ` `jO
É¡fCGh É¡«∏Y •É°ùbC’G ºcGôJh Oƒ≤ædG
≈°VôªdG óMCG øe ≠∏Ñe º∏°ùàH âeÉb
QGó≤e hCG ¬ª°SG ôcòàJ ’h ø«©LGôªdG
ôàaO øe ’É°üjEG ¬d äQô``Mh ≠∏ÑªdG
º°ù≤dG »a É¡jód OƒLƒªdG äGQÉéjE’G
ï°ùf π``c â``bõ``eh ≠``∏`Ñ`ª`dG äò`` ` NCGh
É¡æe â°ü∏îJh πeÉμdÉH ∫É``°` ü` jE’G
É¡àfƒjóe ø``e Aõéc ≠∏ÑªdG â``©`aOh
.äGôe 10 »dGƒëd á«∏ª©dG äQôch

ó«°UQ ø``e â°ü∏îJh ≠``∏`Ñ`ª`dG ¬``æ`e
ôNBG óæà°ùe øe ábQh ¬à£YCGh ™aódG
.∫GƒeC’G ≈∏Y â∏°üMh
≥«≤ëà∏d á``æ`é`d π``«`μ`°`û`J º`` Jh
15 ø``e Üô``≤`j É``e É¡°SÓàNG ø«ÑJh
áeÉ©dG áHÉ«ædG ≈dEG â∏«MCÉa QÉæjO ∞dCG
¿ƒ°†Z »``a É``¡`fCG É¡«dEG â¡Lh »àdG
É¡fƒc ∫É``M 2017h 2016 »``eÉ``Y
IQGRƒ``H äÉHÉ°ùM »æa ÉeÉY ÉØXƒe
≠∏Ñe ƒ``gh ’É``e â°ù∏àNG á``ë`°`ü`dG
»a óLh GQÉæjO 14797 √Qób …ó≤f
QƒeCÉe É¡fƒc É¡àØ«Xh ÖÑ°ùH É¡JRÉ«M
π«LCÉJ áªμëªdG äQôb Éª«a ,π«°üëJ
´ÓWÓd ôjGôÑa 11 á°ù∏L ≈dEG á«°†≤dG
øe IQƒ``°` ü` H í``jô``°`ü`à`dG ™``e Oô`` `dGh
.áª¡àªdG ¢ùÑM QGôªà°SG ™e ¥GQhC’G
¿CG á©bGƒdG π«°UÉØJ øe ø«ÑJh
π«°üëJ QƒeCÉe π¨°ûJ âfÉc áª¡àªdG
É¡«a É``ª`H IQGRƒ``∏` d á≤ëà°ùe ≠``dÉ``Ñ`e
QÉéjG ≠dÉÑeh êQÉîdÉH êÓ©dG ≠dÉÑe
å«M ,IQGRƒ`` dÉ`` H á``°`UÉ``î`dG ∫É``ë`ª`dG
QôëJh ø«©LGôªdG øe ≠dÉÑªdG º∏°ùàJ
ºàj º``K ø``eh º∏°ùàdG âÑãj Gó``«`°`UQ
¥hóæ°üdG ø«eG ≈``dEG ≠∏ÑªdG º«∏°ùJ

¬`` fCG ’EG ¬``«` ∏` Y ≥``ë`à`°`ù`ª`dG ≠``∏` Ñ` ª` dG
∫hDƒ°ùªdG óéj ºd ¬Ø∏e øe ≥«≤ëàdÉH
øe á©aO √OGó°S âÑãj Ée áæjõîdG øY
áØXƒªdG âfÉc Éª«a ,¬«∏Y ≥ëà°ùªdG
»a Iôe ∫hCG ≠∏Ñe ¬æe âª∏°ùJ »àdG
âª∏°ùJ É¡fCG ø«ÑJ ≥«≤ëàdÉHh ,IRÉLEG

¿ÓYEGh É¡°ùÑëe øe áØfCÉà°ùªdG Ö∏Lh
.á©aGôªdÉH É¡à∏«ch
á©bGƒdG øY ∞°ûc ¢†jôe ¿Éch
Oó°ù«d ≈Ø°ûà°ùe ≈``dEG ¬LƒJ ¿CG ó©H
á°UÉNh ,¬«∏Y á«≤ÑàªdG ≠dÉÑªdG ¢†©H
»dÉªLEG øe GAõL ™aO ¿CG ¬d ≥Ñ°S ¬fCG

±É``æ` Ä` à` °` S’G á``ª` μ` ë` e äQô`` ` `b
ºμM áª¡àe ø©W »``a ô¶ædG π«LCÉJ
É¡àfGOEG ó©H äGƒæ°S 3 øé°ùdÉH É¡«∏Y
∞dCG 15 õgÉf …ó≤f ≠∏Ñe ¢SÓàNÉH
áØXƒe É¡∏ªY ºμëH ¬àª∏à°SG QÉæjO
ƒæjƒj 7 á°ù∏L ≈dEG ,áë°üdG IQGRƒH

ô«ÑμdG áØ«∏N ´QÉ°T ≈∏Y ¬JQÉ«°S äQƒgóJ ≥FÉ°S áHÉ°UEG
áæWÓ°ùdG ÒeC’GóÑY :Öàc
¿G ó©H ábôØàe äÉ``HÉ``°`UE’ »æjôëH ¢Vô©J
´QÉ°T ≈∏Y ∫hC’G ¢``ù`eCG AÉ°ùe ¬JQÉ«°S äQƒ``gó``J
¬JQÉ«°S Oƒ≤j ÜÉ°T ¿Éch ,¥ôëªdÉH ô«ÑμdG áØ«∏N
≈∏Y Iô£«°ùdG ó≤a ICÉéah ô«ÑμdG áØ«∏N ´QÉ°T ≈∏Y
á∏îæH Ωó£°UGh ∞«°UôdG ó©°Uh IOÉ«≤dG á∏éY
¬àHÉ°UG ∂dP øY èàf ,IQÉ«°ùdG âÑ∏≤fGh É¡©∏àbGh
äÉ«Ø∏àH IQÉ``«`°`ù`dG äQô``°`†`Jh ábôØàe äÉ``HÉ``°`UEÉ`H
IóéædG áWô°T äô°†M çOÉëdG ´ƒbh Qƒah .Iô«Ñc
ø«M ≈``dG äGQÉ«°ùdG ô«°S π«¡°ùàH É``gOGô``aG ΩÉ``bh
âëàah ,IQÉ«°ùdG áMGRG ºJh QhôªdG áWô°T ∫ƒ°Uh
.çOÉëdG ÜÉÑ°SG áaô©ªd ≥«≤ëàdG á«ª°SôdG äÉ¡édG

16

Ω2020 ƒ«fƒj 4 - `g1441 ∫Gƒ°T 12 ¢ù«ªîdG - ¿ƒ©HQC’Gh á°ùeÉîdG áæ°ùdG - (15413) Oó©dG

äÉJƒHhôdÉ`H É``fhQƒc á``eRCG ≈``£îàj …ó``ædƒg º``©£e

zÉ```fhQƒ```c{ á``eÉ``ª``c QÉ``μ``à``HG
…ƒ°†Y OÉ``ª``°``S ≈````dEG ∫ƒ``ë``à``J
¢Shô«a ø``e á``jÉ``bƒ``∏`d áÄ«Ñ∏d ≥``jó``°`U ´É``æ`b ∫hCG ¿ƒ``ã`MÉ``H ô``μ`à`HG
á©æbCG πc ¬«∏Y óªà©J …òdG ,∂«à°SÓÑdG øe ÉkeÉªJ ƒ∏îj å«M ,ÉfhQƒc
øe ∫hC’G ,É°ùæH 50 ¬àØ∏μJ ≠∏ÑJ …òdG ´Éæ≤dG ó©jh ,»LÉàdG ¢Shô«ØdG
.á«Ø∏îdG ∂à≤jóM »a OÉª°S ≈``dEG ¬∏jƒëJ øμªj Éªc ,ºdÉ©dG »a ¬Yƒf
ºà«°S …ò``dG ´Éæ≤dG ¿ƒμàj ,á«fÉ£jôÑdG zπ«e »∏jO{ áØ«ë°U Ö°ùëHh
Ék«æ«dôà°SEG Ék¡«æL 75 πHÉ≤e á©£b 150 ≈∏Y …ƒàëJ äGƒÑY »a ¬©«H
≥jó°U ¥Qh øe ´ƒæ°üe πjó©à∏d πHÉb ¢``SCGQ ¥ƒW øe ,(GQ’hO 94)
,Ö°ûîdG Öd øe êôîà°ùªdG Rƒ∏«∏°ùd øe ´ƒæ°üe ±ÉØ°T ´Éæbh áÄ«Ñ∏d
äÉjÉØædG ™e É¡æe ¢ü∏îàdG øμªj ¬fEG ºª°üªdG ∫ƒ≤j ,É¡eGóîà°SG OôéªHh
ô°ûæd ô£N óLƒj ’ ¬``fEG »μjôeC’G OÉª°ùdG ¢ù∏ée ∫É``bh .ájƒ°†©dG
áHƒWôdGh IQGôëdG »a π∏ëàJ É¡fC’ ;»LÉàdG ¢Shô«Ø∏d á∏ª¡ªdG á©æbC’G
.ΩÉjCG 3 ¿ƒ°†Z »a

∫Ghô``°S ¿hO øe ô¡¶j …óædôjEG ÖFÉf
»``HhQhC’G ¿É``ªdôÑ∏d ´É``ªàLG »``a
…ó``æ` dô``jE’G Ö``FÉ``æ` dG ∑QÉ``°` T
∑ƒ``d ,»`` ` ` HhQhC’G ¿É``ª` dô``Ñ` dG »``a
á«°VGôàaG á°ù∏L »``a ,¿É``ZÉ``fÓ``a
QÉY ¬Ñ°T ƒ``gh á«fÉªdôH áæé∏d
.∫Ghô°ùdG …ó``Jô``j øμj º``d å«M
π≤à°ùªdG ÖFÉædG ,¿ÉZÉfÓa ô¡Xh
ø«jQÉ°ù«dG á∏àc ≈dEG »ªàæj …òdG
/ø`` jó`` Mƒ`` ª` `dG ø`` ``«` ` `«` ` `HhQhC’G
ôÑY ,∫Éª°û∏d ô°†îdG ø«jQÉ°ù«dG
áæé∏d ´ÉªàLG ∫ÓN ƒjó«a ô°ùL
¢ù∏éj ƒgh ,á«YGQõdG ¿hDƒ°ûdG
…óædôjE’G ÖFÉædG çóëJh .∫Ghô°S ¿hOh Oƒ°SCG ¢ü«ªb »a ¢TGôa ≈∏Y
»a ¿ƒYQGõªdG É¡æe »fÉ©j »àdG ájOÉ°üàb’G πcÉ°ûªdG ∫ƒM ¬àª∏c »a
≈∏Y ±ô©j ºd ÉªHQh ,ø«àjQÉ©dG ¬«bÉ°S á°ùeÓe øY ∞bƒàj ºdh ,√OÓH
™£≤e øe ™ª o°Sh .√ó°ùL øe πØ°SC’G ÖfÉédG ô¡¶J Gô«eÉμdG ¿CG hóÑj Ée
GƒdhÉM øjòdG ø«ªLôàªdG äƒ°U ¿ÉZÉfÓa áª∏c ≥Kƒj …ò``dG ƒjó«ØdG
äô¡X Éªc .…óædôjE’G ÖFÉædG ó¡°ûe ÖÑ°ùH ∂ë°†dG øY ∞bƒàdG áHƒ©°üH
.á«HhQhC’G á«fÉªdôÑdG áæé∏dG »a ¬FÓeR √ƒLh ≈∏Y áeÉ°ùàH’G

á``æ` jó``e »`` a ¿GhOGO º``©` £` e ¿É``©` à` °` SG
ô«Z áYƒªéªH Góædƒg »HƒæL âîjôà°SÉe
±ÉæÄà°SG ó©H Oó``é`dG ø«∏eÉ©dG ø``e IOÉ``à`©`e
,Oƒ«≤dG OÓ``Ñ` dG ∞«ØîJ ™``e ¬WÉ°ûf º©£ªdG
¢``Shô``«` a QÉ``°` û` à` fG AGƒ`` à` `M’ â``°` Vô``a »``à` dG
IójóédG áYƒªéªdG √ògh ,óéà°ùªdG ÉfhQƒc
ô``cBGh »``ª`jCG »``dB’G »KÓãdGh .äÉ``Jƒ``HhQ »``g
º©£ªdG »a ÉHÉgPh áÄ«L ¿ƒcôëàj ,¢ùª«Lh
π∏≤j ÉªH äÉHhô°ûªdG ¿ƒeó≤j ºgh ,…ƒ«°SB’G
.¿ÉμªdG AÉëfCG »a ô°ûÑdG ø«ØXƒªdG äÉcôëJ
πμ°T äÉ``Jƒ``Hhô``dG √ò``g ø``e π``c ò``î`à`Jh
»fGƒ°üH ∑É°ùeEÓd ¿ÉYGQP ∂dP »a ÉªH ¿É°ùfEG
hCG áeÉ°ùàHG É¡gƒLh ≈∏Y ô¡¶Jh ºjó≤àdG
»``ª` jBG äƒ`` Hhô`` dG ∫ƒ``≤` Jh .É``fÉ``«` MCG ¢``Sƒ``Ñ` Y
ø«°SCÉc Ωó≤J »gh É¡eÉeCG ¿É°ù∏éJ ø«Jó«°ùd
.Ö∏£dG ƒg Ég ..ÉÑMôe{ è∏ãªdG …É°ûdG øe
ó©H É«FÉ≤∏J OƒYCÉ°S .á«æ«°üdG ≈∏Y øe √ò``N
º¡JÉHhô°ûe º∏°ùJ øFÉHõdG ≈∏Yh ,zá«fÉK 20
.º¡°ùØfCÉH

áØ«∏ÿG á∏ØW

º«gGôHEG º©æŸGóÑY

ájRGôàM’G äGAGôLE’G Gƒ≤ÑW ..óLÉ°ùªdG »a IÓ°üdÉH GƒMôØJ »μd
¿ƒμj ¿CGh ,¬H á°UÉîdG IÓ°üdG IOÉé°S ¬©e π°üe
ôNBGh π°üe πc ø«H ø«Jôe øY π≤j ’ óYÉÑJ ∑Éæg
óYÉÑà∏d É«WÉ«àMG áZQÉa ±ƒØ°U ∑Éæg ¿ƒμJ ¿CGh
.óé°ùe πc »a »YÉªàL’G
(ádhódG) π©é«°S …ò``dG ƒg ΩOÉ≤dG á©ªédG Ωƒj ø«∏°üª∏d »ë°üdG »YƒdG
»dÉëdG ™°VƒdG øª°V ÉgAÉ≤HEG ΩCG á«eƒ«dG äGƒ∏°üdG ™«ªéd óLÉ°ùªdG íàa Qô≤J
â≤∏ZCG Éª∏ãeh ..¢SÉædG ø«H ÉfhQƒc ¢Shô«a QÉ°ûàfG Ωó©d ∫RÉæªdG »a IÓ°üdG …CG
ó«©dG IRÉ``LEG »a øjOÉJôªdG ΩGõàdG Ωó©d ôFGõédG êÓH ÅWÉ°T á«æeC’G äÉ¡édG
¢ùØæH πeÉ©àJ ¿CG É°†jCG ádhó∏d øμªj ájRGôàM’G äGAGô``LE’Gh áeÓ°ùdG óYGƒ≤H
¿CGh ájRGôàM’G á«ë°üdG äGAGôLE’ÉH Ωõà∏J ød ±ƒ°S »àdG óLÉ°ùªdG ™e áeGô°üdG
á«ë°üdGh ájRGôàM’G äGAGôLE’ÉH ¿ƒ∏°üªdG ¬«a Ωõà∏j ’ óé°ùe πc ¥ÓZEG ºàj
.ôFGõédG êÓH ÅWÉ°T ™e â∏©a Éª∏ãe ÉeÉªJ
øμd ,ø«ª∏°ùªdG ø«H ô«Ñc »fÉMhQ ´ƒ°ûN É¡«a ∂°T ÓH óLÉ°ùªdG »a IÓ°üdG
πãe øjôëÑdG íÑ°üJ ’ ≈àM á«ë°üdG óYGƒ≤dÉH ΩGõàd’G ™«ªédG øe Üƒ∏£ªdG
¢Shô«ØdG OÉY ºK (ÉfhQƒc) QÉ°ûàfG ∞bh »a ájGóÑdG »a âëéf »àdG IQƒaÉ¨æ°S
.¥ÓZE’G ∞bh ó©H ≈∏YCG Ö°ùæH QÉ°ûàf’G ≈dEG

QÉ©°TEG ≈àM ÉàbDƒe ôFGõédG êÓH ÅWÉ°T ¥ÓZEG (áeGOEG) ácô°T äQôb GôNDƒe
ôFGõédG êÓH ÅWÉ°T …OÉJôe ΩGõàdG ΩóY á«Ø∏N ≈∏Y ¥Ó``ZE’G QGôb AÉLh ,ô``NBG
ÅWÉ°ûdG …OÉ``Jô``e áeÓ°ùH á°UÉîdG óYGƒ≤dÉH ∑QÉÑªdG ô£ØdG ó«Y á∏£Y ∫Ó``N
IQhô°V (áeGOEG) äócCGh ,á«ª°SôdG äÉ¡édG øY IQOÉ°üdG äGQGô≤dGh äÉª«∏©àdÉHh
»YÉªàL’G óYÉÑàdÉH ΩGõàd’Gh äÉeÉªμdG ¢ùÑd πãe ájRGôàM’G äGAGôLE’ÉH ó«≤àdG
.™ªàéªdG OGôaCG πc áeÓ°Sh áë°U ≈∏Y ®ÉØë∏d
ΩGõàd’G ≈dEG ™«ªédG á«eÓ°SE’G ¿hDƒ°û∏d ≈∏YC’G ¢ù∏éªdG ÉYO iôNCG á¡L øe
AGOCG ¢Uƒ°üîH áeRÓdG ájRGôàM’G á«ë°üdG äGAGôLE’Gh äÉª«∏©àdG ≥«Ñ£àH ΩÉàdG
.(ÉfhQƒc) ¢Shô«a QÉ°ûàfG ™æªd á©ªédG IÓ°U
≈∏Y É«FóÑe á©ªédG IÓ°U AGOC’ óLÉ°ùªdG íàa Iƒ£îH GƒÑMQ ¿hô«ãc É©ÑW
óªà©j Gòg øμd ,iô``NC’G äGƒ∏°üdG πc AGOC’ ÓÑ≤à°ùe óLÉ°ùªdG ™«ªL íàa πeCG
áeOÉ≤dG á©ªédG Ωƒj ºgQÉÑàNG ºàj ±ƒ°S øjòdG ø«ª∏°ùªdG OGô``aC’G »Yh ≈∏Y
¿ƒeõà∏j ±ƒ°S ™«ªédG πg ..≈æ©ªH (á©ªédG IÓ°U) AGOCG ≈``dEG ¿ƒÑgòj ºgh
»àdG äGAGô``LE’G Ö°ùëH »YÉªàL’G óYÉÑàdÉH IÓ°üdGh ájRGôàM’G äGAGôLE’ÉH
á£°SGƒH ¿BGô≤dG IAGôbh ∫õæªdG »a Aƒ°VƒdG πãe πÑb øe (∫ó©dG IQGRh) É¡àë°VhCG
πc Ö∏éj ¿CGh ,óLÉ°ùªdÉH á«bQƒdG ∞MÉ°üªdG ¢ù«dh áãjóëdG á«fhôàμdE’G Iõ¡LC’G

»``a á````jQÉ````Y ô``¡``¶``J á``«``μ``«``°``ù``μ``e á``«``°``SÉ``«``°``S
ƒ``jó``«``Ø``dG á``«``æ``≤``à``H »```eƒ```μ```M ´É````ª````à````LG

»``°ûªj ø``e πc π``≤à©J ƒ``cÉfƒe
AGò``M ¿hO ø``e É¡YQGƒ``°T »``a
Qó°üHh AGòM ¿hO øe É¡YQGƒ°T »a »°ûªdG ƒcÉfƒe ádhO ô¶ëJ
πc π≤à©Jh ,OÓÑdG »a É¡JOÉ«b hCG π≤ædG äÉHôY ΩGóîà°SG ™æªJ Éªc ,QÉY
.á«fÉ£jôÑdG z¢ùjôÑ°ùcEG »∏jO{ áØ«ë°U äôcP Ée ≥ah ,∂dP ∞dÉîj øe
»fÉK »``gh ,™Hôe π«e 0^78 É¡àMÉ°ùe á¨dÉÑdG ƒcÉfƒe õ«ªàJh
øe ¿ƒμàj ÖjôZ ºdÉY øe èjõªH ,¿Éμ«JÉØdG ó©H ºdÉ©dG »a ádhO ô¨°UCG
≈æZCG øe Ió``MGh ó©Jo PEG ,º¡fƒeóîj øeh ô«gÉ°ûªdGh AÉ``jô``KC’G á≤ÑW
¢VôØJh .ô«fƒ«∏e É¡fÉμ°S øe áKÓK πc øe GkóMGh ¿EG å«M ,ºdÉ©dG ∫hO
OhóëdG øe á∏«∏b ∫É«eCG ó©H ≈∏Y ™≤Jh É°ùfôØH áWÉëªdG á«HhQhC’G ádhódG
áWô°T Iõ¡LCG É¡jód å«M ,áÑjô¨dG ø«fGƒ≤dG øe ák Yƒªée ,á«dÉ£jE’G
øe á``jhGR πc »a ™°†Jh ,É¡æ«fGƒb áaÉc ≥«Ñ£J ¿Éª°†d ájƒbh Iô«ãc
.áÑbGôe äGô«eÉc É¡YQGƒ°T

øÄª£e

π°UGƒàdG äÉ≤«Ñ£J áÑcGƒeh É«LƒdƒæμàdG QƒeCÉH π¡édG ÖÑ°ùH
äGAGôLEGh ÉfhQƒc ¢Shô«a ¬°Vôa …òdG ô¶ëdG ÖfÉL ≈dEG ,»YÉªàL’G
É«°Sƒd ÉKQÉe á«μ«°ùμªdG QƒJÉæ«°ùdG â°Vô©J ,»YÉªàL’G óYÉÑàdG
RÉ¡L Gô«eÉc ΩÉeCG iôL »eƒμM ´ÉªàLG AÉæKCG êôëe ∞bƒªd ,ô°ûà«e
.É¡°üîJ »àdG »dõæªdG ôJƒ«ÑªμdG
ÉeóæY ,á«fÉ£jôÑdG zπ«e »∏jO{ áØ«ë°U ¬Jô°ûf …òdG ∞bƒªdG CGóHh
,»μ«°ùμªdG ñƒ«°ûdG ¢ù∏ée »a ƒ°†Y »gh (ÉkeÉY 66) ô°ûà«e â≤∏J
29 »a »FôªdG ƒjó«ØdG á«æ≤J ôÑY »eƒμM ´ÉªàLG OÉ≤©f’ á«ª°SQ IƒYO
∫ÓN á«μ«°ùμªdG áeƒμëdG ¬JòîJG AGôLEG ƒgh ,ΩhhR á°üæe ôÑY ƒjÉe
ΩGó©fG ≈dEG Gkô¶f øμd .ihó©dG ô£N Öæéàd ÉfhQƒc ¢Shô«a áëFÉL
QƒJÉæ«°ùdG â©bh ,áãjóëdG É«LƒdƒæμàdG πFÉ°Sh ™e πeÉ©àdÉH É¡JôÑN
øe ,É¡°ùHÓe Égô««¨J AÉæKCG Qó°üdG ájQÉY äô¡Xh ,Qƒ¶ëªdÉH ô°ûà«e
á©ªàéªdG áYƒªéªdG äógÉ°Th .πª©J RÉ¡édG Gô«eÉc ¿CG ∑QóJ ¿CG ¿hO
»∏ãªeh ∂«°ùμªdG ∂æH ßaÉëe Ö``fÉ``L ≈``dEG Gƒ°†Y 15 ƒëf »``gh
äQó°UCG ™£≤ªdG Öjô°ùJ Qƒ``ah ,∫ÉëdG Gòg ≈∏Y ô°ûà«e ,áaÉë°üdG
.Oƒ°ü≤ªdG ô«Z É¡Ä£N øY GQGòàYG ô°ûà«e

tea.kh@aakgroup.net

ºZQ ÉæÄª£e ∫GRÉe øjôëÑ∏d »Ñ£dG ™°VƒdG
,Iô«Ñc »aÉ°ûàdG áÑ°ùf ¿EG å«M ,äÉHÉ°UE’G ójGõJ
,É¡Ø©°V ≠∏ÑJ ÉªHQh äÉHÉ°UE’G áÑ°ùf ¥ƒØJ πH
ádÉM »``a »Ñ£dG ™°VƒdG ¿CG ≈∏Y π``«`dO Gò``gh
.Iô≤à°ùeh áæ°ùM
ø``«`eƒ``«`dG ∫Ó`` `N äÉ`` HÉ`` °` `UE’G â``¨` ∏` H ó``≤` d
OóY øμd ,áHÉ°UEG ±’BG 5 øe ÜQÉ≤j Ée ø««°VÉªdG
Gògh ,»aÉ°ûàe ±’BG 7 øe ôãcCG ≠∏H ø«aÉ°ûàªdG
.Éæ°ùM Gô«°S ô«°ùJ êÓ©dG QƒeCG ¿CG »æ©j
Égó¡L πc âdòH øjôëÑdG áeƒμM ¿CG Éªc
ø``«`æ`WGƒ``ª`dG á``ë`°`U π`` `LCG ø``e ∂``∏`ª`J É``e π`` ch
ΩGõàd’ÉH áeƒμëdG óYÉ°ùf ¿CG »≤Hh ,ø«ª«≤ªdGh
äÉHÉ°UE’G OóY ∞îj »μd á«ë°üdG äÉWGôà°T’ÉH
≈dEG π``bC’G ≈∏Y π°üf hCG (0) ºbôdG ≈``dEG π°üfh
Iô£«°ùdG øμªj äÉHÉ°UE’G øe IOhóëe áÑ°ùf
Gò``gh ,Ó``ã`e ø«°üdG »``a ∫É``ë`dG ƒ``g Éªc É¡«∏Y
äÉ``WGô``à`°`T’É``H ΩGõ``à` d’É``H ’EG º``à`j ø``d ™``°`Vƒ``dG
.»YÉªàL’G óYÉÑàdG óYGƒbh á«ë°üdG
ÖfÉédG ø``e É``eCG ,»Ñ£dG ÖfÉédG ø``e Gò``g
PÉ≤fEG áeõM â©°Vh áeƒμëdG ¿EÉa …OÉ°üàb’G
QÉ``«` ¡` f’G ô``WÉ``î` e OÉ``°` ü` à` b’G â``Ñ`æ`L á``©`jô``°`S
É¡JÓëeh É¡cƒæHh É¡JÉcô°T øjôëÑdG âdGRÉeh
πLCG øe Iƒb øe ™«£à°ùJ Ée πμH πª©J ájQÉéàdG
øe â∏∏b QÉ``KBG øe ÉfhQƒc ¬ÑÑ°S Ée ¢Vƒ©J ¿CG
.OÉ°üàb’G á∏éY ¿GQhO áYô°S
∫ÉéªdG Gò``g »a QhO ø«æWGƒª∏d ∫GRÉ``eh
øjódG Oô``d êÉ``à` fE’G ºéM IOÉ``jõ``H …OÉ``°`ü`à`b’G
¢ù«ØædGh »dÉ¨dG âdòH »àdG IôbƒªdG Éæàeƒμëd
É¡àª¡e É¡à∏©Lh ô°ûÑdG IÉ«M PÉ``≤`fEG π``LCG ø``e
øjôëÑdG øe ôÑcCG ∫hO ∂dP π©ØJ ºd Éªæ«H ,≈dhC’G
ø«M øμdh ,¿É°ùfE’G ¥ƒ≤M øY ÉªFGO çóëàJ
âcôJh ¿É°ùfE’G πLC’ ÉÄ«°T π©ØJ ºd óédG óL
.±’B’ÉH §bÉ°ùàJ ÉjÉë°†dG

IÉ`«`ëH …Oƒ`````j ≥```jô`M
≈```Ø°ûà°ùe »```a ¢``†`jô`e
Æô`````Ñ`°Sô`£`H ¿É``°S »``a
≥jôM »``a AÉ`` ©` `HQC’G ¢``ù` eCG ¢``†`jô``e »``aƒ``J
ÆôÑ°Sô£H ¿É°S »a ø«μJƒH ≈Ø°ûà°ùe »a Ö°T
äOÉ``aCG Ée ≈∏Y ájó©ªdG ¢VGôeC’ÉH ¢ü°üîàªdG
.á``«`°`Shô``dG ¿ó``ª` dG »``fÉ``K »``a ÇQGƒ`` £` `dG Iõ``¡` LCG
∫Ébh .≈¡àfG çOÉëdG ¿CG ¬°ùØf Qó°üªdG í°VhCGh
ÇQGƒ£dG Iõ¡LCG º°SÉH ≥WÉædG ƒμaƒà«d ¬jQófG
áaôZ »a ∞°TGô°ûdG âbôàMG{ ¢SôH ¢ùfGôa ádÉcƒd
.¿Gô«f ∑Éæg øμJ ºdh É¡«a Gó«Mh ¢†jôªdG ¿Éc
¬°TÉ©fE’ ádhÉëe â∏°üMh .ÉbÉæàNG »aƒJ ó``bh
.zí∏ØJ ºd É¡æμd
¢VôªH ÉHÉ°üe øμj ºd á«ë°†dG ¿CG í°VhCGh
≈Ø°ûà°ùªdG Gò``g πÑ≤à°ùj ø«M »``a 19-ó``«`aƒ``c
.óéà°ùªdG ÉfhQƒc ¢Shô«ØH ø«HÉ°üªdG øe ô«ãμdG
z»à°Sƒaƒf É``jQ{h z¢ùcÉaôàfG{ ä’É``ch â∏≤fh
∞°ûμJ ºd Qó°üe øY AÉÑfCÓd á«°ShôdG z¢SÉJ{h
ÖÑ°ùJ ¢†jôªdG ¿EG ¬dƒb áKÉZE’G ¥ôa »a ¬ª°SG
≈∏Y ƒ``gh ø``NO Éeó©H ≥jôëdÉH í`` `LQC’G ≈∏Y
.á∏©à°ûe ∫GõJ ’ IQÉé«°ùdGh ÉØZh ôjô°ùdG

≈``dEG ó``©°üJ zRhQ ∫Oƒ``e{
áÑjôZ á``àμf Ö``Ñ°ùH ó``fôàdG
äó©°U Éeó©H ∫óédG RhQ ∫Oƒe ájOƒ©°ùdG Éà°ù«æ«°TÉØdG äQÉKCG
.záØ«î°S{ ¿hô«ãμdG ÉgBGQ áàμf ÖÑ°ùH zôàjƒJ{ ™bƒe ≈∏Y ófôàdG ≈dG
É°üî°T Oó¡jh É«fƒJQÉc ÉjR …óJôj »eGôëd IQƒ°U zRhQ{ äô°ûfh
É¡«a ??¢û«d ¢übôJ áMÉØJ :á∏FÉb É¡«∏Y â≤∏Yh ,ôjô°ùdG ≈∏Y ÉªFÉf
áHÉéà°SG Ωó``Y º``ZQh .zGƒ``μ`ë`°`VG{ IQƒ``°`ü`dG ≈∏Y âÑàch .IOhO
π©L Ée ófôàdG ≈dG äó©°U É¡fCG ’EG º¡cÉë°VEG ádhÉëªd Qƒ¡ªédG
.áÑjô¨dG áàμædG √òg Oôéªd ∂dP ôμæà°ùj ¢†©ÑdG

ó``©``H á````KQÉ````c »````a Ö``Ñ``°``ù``à``j ø``````eCG π`````LQ
á``jQÉ``f á`````LGQO ó``FÉ``b ≈``∏``Y ô``¡``£``ª``dG ¢```TQ
øe áªî°V á∏àc §°Sh ÉgóFÉb íÑ°UCG ≈àM ô¡£ªdG ¢TQ
,∫É©à°T’G á©jô°S OGƒe ≈∏Y ô¡£ªdG …ƒàëjh .Ö¡∏dG
Ée ,É¡°ùØf á``LGQó``dG ∑ôëe ø``e Ö¡d IQGô``°`T â£≤àdG
.≥jôëdG ∫É©à°TG »a ÖÑ°ùJ

»a ¿Gô«ædG â∏©à°TG PEG ;áYhôe á©bGh óæ¡dG äó¡°T
ô¡£ªdG ¢TôH øeCG πLQ ΩÉb ¿CG ó©H ájQÉf á``LGQO óFÉb
¢Shô«a øe ájÉbƒ∏d á©ÑàªdG äGAGôLE’G QÉWEG »a ;É¡«∏Y
óæY ,É¡∏c áLGQódG »a ICÉéa ¿Gô«ædG â©dófGh .ÉfhQƒc

..»``ªdÉ©dG É``¡eƒj »``a á``«FGƒ¡dG á``LGQódG
áÄ«Ñ∏d á``≤jó°Uh á``«ë°U äÓ``°UGƒe á``∏«°Sh
IGhÉ°ùªdG ≥«≤ëàd πÑ°ùdG óMCG{ É¡fCG ≈dEG áaÉ°VEG ,z¥ô£dG
áLGQódG Üƒ``cQ ¿EÉ` a ,áª¶æªdG Ö°ùëHh .zá«ë°üdG
äÉàμ°ùdGh Ö∏≤dG ¢``VGô``eCG ø``e ó``ë`dG ≈∏Y óYÉ°ùj{
.z…ôμ°ùdGh äÉfÉWô°ùdG ´GƒfCG ¢†©Hh á«ZÉeódG
áëdÉ°U á∏¡°S π≤f á∏«°Sh á«FGƒ¡dG áLGQódG ó©Jh
¿CG ≈``dEG áaÉ°VEG ,øeõdG øe á∏jƒW IôàØd ΩGóîà°SÓd
.áÄ«Ñ∏d á≤jó°Uh áØ«¶fh áfƒeCÉeh ∫ƒ≤©e Égô©°S
á«ªgC’ IóëàªdG ºeCÓd áeÉ©dG á«©ªédG øe É`` cGQOEGh
Ωƒj ¿ÓYEG äQôb ,ÉgÉjGõeh É¡àª«bh á«FGƒ¡dG áLGQódG
.á«FGƒ¡dG áLGQó∏d É«ªdÉY Éeƒj ƒ«fƒj øe ådÉãdG

áLGQó∏d »ªdÉ©dG Ωƒ«dG AÉ©HQC’G ¢ùeCG Ωƒj ±OÉ°U
øjô«ãμ∏d á«°ù«FôdG π≤ædG á∏«°Sh ôÑà©J »àdG á«FGƒ¡dG
π≤f á∏«°Sh É¡fƒc ≈dEG áaÉ°VE’ÉH ,ºdÉ©dG »a AGô≤ØdG øe
.áeó≤àªdG ∫hódG »a øjô«ãμ∏d á«°VÉjQ á°SQÉªeh
øe ô«ãμdG áªK ,á«ªdÉ©dG áë°üdG áª¶æªd É≤ahh
óYÉ°ùJ{ PEG ,á«FGƒ¡dG áLGQódG Üƒcôd óFGƒØdGh ™aÉæªdG
Éªc ,zô≤ØdG øe óëdGh áÄ«ÑdG ájÉªMh ¢ùØfC’G PÉ≤fEG »a
,π≤ædG ∫Éée »a áeó≤ªdG áª¡ªdG ∫ƒ∏ëdG øe{ ó©J É¡fCG
»fÉμ°ùdG ƒªædG ø«H π°üØdG ≈∏Y ¿óªdG óYÉ°ùj ÉªH
áeÓ°Sh AGƒ¡dG IOƒ``L ø«°ùëJh äÉKÉ©Ñf’G IOÉ``jRh
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يف �سوء الآراء ال�سرعية من «الأعلى الإ�سالمي» ..وزير العدل:

تاأجـي ــل قرار اإقامــة �سالة اجلمعة اإل ــى مـوعـد لحــق
اأعلن وزير العدل وال�شوؤون
الإ�شالمية والأوقاف اأنه يف �شوء
الجتماع الذي عقده اأم�س الفريق
طبيب ال�شيخ حممد بن عبداهلل
اآل خليفة رئي�س املجل�س الأعلى
لل�شحة رئي�س الفريق الوطني
الطبي للت�شدي لفريو�س كورونا
مع ال�شيخ الدكتور را�شد بن
حممد الهاجري رئي�س جمل�س
الأوقاف ال�شنية ،ويو�شف بن
�شالح ال�شالح رئي�س جمل�س
الأوقاف اجلعفرية ،ل�شتعرا�س
م�شتجدات اجلهود الوطنية
للت�شدي للفريو�س وامل�شتجدات
والتقارير حول املعطيات احلالية،
والتي نّ
تبي ارتفاع حالت الإ�شابة
بفريو�س كورونا نتيجة التجمعات
خالل اإجازة عيد الفطر املبارك.

وبنا ًء عليه ،ويف �شوء
ما �شدر عن املجل�س الأعلى
لل�شوؤون الإ�شالمية من اآراء
�شرعية ب�شاأن اأداء العبادات يف
زمن انت�شار جائحة كورونا،
(كوفيد  ،)19وما مت التوافق

عليه بالجتماع امل�شار اإليه بي
رئي�س الفريق الوطني الطبي
ورئي�شَ ي الأوقافي ،فقد ارتاأت
وزارة العدل وال�شوؤون الإ�شالمية
والأوقاف الرتينّث يف اإقامة �شالة
اجلمعة يف هذه املرحلة ،وق نّررت

تاأجيل قرار اإقامتها اإىل موعد
لحق بعد مراجعة امل�شتجدات
والتقارير حول املعطيات يف
حينه .و�شتتم مراجعة القرارات
ذات ال�شلة بهذا ال�شاأن وفق
ال�شوابط ال�شرعية ب�شكل م�شتمر
للحفاظ على �شحة و�شالمة
اجلميع� ،شائلي املوىل العلي
القدير اأن يتقبل من اجلميع
�شالح الأعمال ،واأن يحفظ بالدنا
وبالد امل�شلمي والعامل اأجمع
من الأوبئة و�شيئ الأ�شقام ،واأن
مي نّن بال�شفاء والعافية على
امل�شابي به ،واأن يحفظ اجلميع
منه ،ويعجل بانتهاء هذا الوباء
يف القريب العاجل ،واأن يرزقنا
الأمن والأمان والطمئنان ،اإنه
�شميع جميب.

تربعات الأ�سبوعني املا�سني تغطي حاجة  43حمكومً ا ..مدير اإدارة تنفيذ الأحكام:

خدمة «فاعل خري» جتمع نحو ن�سف مليون دينار للمع�سرين واملتعرثين
اأعرب ال�شيخ خالد بن را�شد
بن عبداهلل اآل خليفة مدير اإدارة
تنفيذ الأحكام بوزارة الداخلية
عن خال�س تقديره واعتزازه
باملبادرة الكرمية ل�شاحبة
ال�شمو امللكي الأمرية �شبيكة بنت
اإبراهيم اآل خليفة قرينة عاهل
البالد املفدى رئي�شة املجل�س
الأعلى للمراأة ،بقيام املجل�س من
خالل حملة «متكاتفي ..لأجل
�شالمة البحرين» بالتعاون مع
فريق البحرين ملكافحة فريو�س
كورونا ب�شداد الديون واملبالغ
املالية امل�شتحقة على الن�شاء

�ل�سيخ خالد بن ر��سد

البحرينيات ،ال�شادر بحقهن
اأحكام ق�شائية� ،شمن القوائم

املن�شورة من قبل وزارة الداخلية
على تطبيق «فاعل خري».
واأو�شح اأن خدمة «فاعل
خري» التي د�شنتها اإدارة تنفيذ
الأحكام ،برعاية وزير الداخلية،
تهدف اإىل متكي اأ�شحاب
الأيادي البي�شاء من التربع
مببالغ مالية ل�شالح املع�شرين
ممن �شدر بحقهم
واملتعرثين نّ
اأحكام ق�شائية ،لف ًتا اإىل اأن
جملة املبالغ املتربع بها خالل
الأ�شبوعي املا�شيي بلغت اأكرث
من  413األف دينار ،مبا يغطي
حاجة  43حمكومًا.

واأ�شاف مدير اإدارة تنفيذ
الأحكام اأن هذه اخلدمة تتوافر
عرب تطبيقي «اإ�شالميات»
و«�شداد» ،وبالإمكان حتميلهما
والتربع باأي مبلغ دون حتديد
تفا�شيل ال�شخ�س املتربع ،كما
توفر اخلدمة التربع باملبالغ
بنا ًء على حالت حرجة يتم
اإدراجها يف التطبيق لكي يتم
نّ
معي لكل حالة
جمع مبلغ مايل
ح�شب املبلغ املرتتب ،علمًا باأن
احلالت تق نّر بح�شب ال�شوابط
وال�شرتاطات مل�شتحقيها من
قبل جلنة «فاعل خري».

�سمن جهود حملة «فينا خري» ل�سمان �سالمة املواطنني واملقيمني

املحافظة اجلنوبية ِّ
توزع �سناديق م�سروع «غذاوؤك يف بيتك»
�شمن توجيهات اللجنة التن�شيقية
برئا�شة �شاحب ال�شمو امللكي الأمري �شلمان
بن حمد اآل خليفة ويل العهد نائب القائد
الأعلى النائب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء،
و�شمن حملة «فينا خري» التي اأطلقها �شمو
ال�شيخ نا�شر بن حمد اآل خليفة ممثل جاللة
امللك لالأعمال الإن�شانية و�شوؤون ال�شباب
م�شت�شار الأمن الوطني رئي�س جمل�س اأمناء
املوؤ�ش�شة امللكية لالأعمال الإن�شانية.
كلنَّف �شمو ال�شيخ خليفة بن علي بن
خليفة اآل خليفة حمافظ املحافظة اجلنوبية،
العميد عي�شى ثامر الدو�شري نائب املحافظ
حل�شور مبادرة توزيع �شناديق م�شروع
«غذاوؤك يف بيتك» يف منطقة الرفاع؛ وذلك
�شمن جهود املحافظة يف امل�شاركة باحلملة
الوطنية «فينا خري».
واأكد نائب املحافظ اأن هذه امل�شاركة
تاأتي لتعزيز مبداأ ال�شراكة املجتمعية مع
مديرية �شرطة املحافظة اجلنوبية وخمتلف

مر�سوم ملكي بتعيينات يف
مكتب النائب الأول لرئي�س الوزراء

حمد �ملحميد

�شدر عن ح�شرة �شاحب اجلاللة
امللك حمد بن عي�شى اآل خليفة عاهل البالد
املفدى ،مر�شوم رقم ( )34ل�شنة 2020
بتعيينات يف مكتب النائب الأول لرئي�س
جمل�س الوزراء.
وجاء يف املادة الأوىل من املر�شوم اأنه
ي َنّ
ُعي يف مكتب النائب الأول لرئي�س جمل�س
الوزراء ك ٌل من:

�سارة بوحجي

 -1ال�شيد حمد يعقوب املحميد من�ش ًقا
عامًا للدرا�شات والبحوث.
 -2ال�شيدة �شارة اأحمد بوحجي من�ش ًقا
عامًا لالإعالم والتوا�شل.
وجاء يف املادة الثانية اأن على النائب
الأول لرئي�س جمل�س الوزراء تنفيذ هذا
املر�شوم ،ويُعمل به من تاريخ �شدوره،
ويُن�شر يف اجلريدة الر�شمية.

ويل العهد ي�سدر قرارًا بتعيني مديرين
يف مكتب النائب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء

�أحمد �لعريفي

�شدر عن �شاحب ال�شمو امللكي الأمري
�شلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد النائب
الأول لرئي�س جمل�س الوزراء ،قرار رقم
( )10ل�شنة  2020بتعيي مديرين يف
مكتب النائب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء،
جاء فيه:
املادة الأوىل:
ي نَّ
ُعي يف مكتب النائب الأول لرئي�س
جمل�س الوزراء ك ٌل من:

منار �أحمد

 -1ال�شيد اأحمد خالد علي العريفي
مدي ًرا لإدارة الإعالم.
 -2ال�شيدة منار اأحمد عبداهلل ثاين
مدي ًرا لإدارة التوا�شل.
املادة الثانية:
على مدير عام مكتب النائب الأول
لرئي�س جمل�س الوزراء تنفيذ هذا القرار،
ويُعمل به من تاريخ �شدوره ،ويُن�شر يف
اجلريدة الر�شمية.

البحرين تدين التفجري الإرهابي الذي ا�ستهدف
م�سج ًدا يف احلي الدبلوما�سي مبدينة كابول الأفغانية

اجلهات الأمنية ،التي تعزز روح امل�شاركة
والتعاون القائم ،من خالل اجلهود املبذولة
حلملة «فينا خري» ل�شمان �شالمة املواطني
واملقيمي يف اأرجاء املحافظة.
واأكد نائب املحافظ اأن املحافظة
اجلنوبية حري�شة على امل�شاركة يف هذا

العمل الإن�شاين لتوزيع  200من ال�شناديق
الغذائية على الأهايل واملقيمي والعمالة
الوافدة ،ما يعزز من القيم ال�شامية للدين
الإ�شالمي والقيَم النبيلة للمجتمع البحريني
يف الرتابط والتكافل املجتمعي بي اأفراد
املجتمع.

اأدانت وزارة اخلارجية التفجري الإرهابي الذي ا�شتهدف م�شجدًا يف احلي الدبلوما�شي
مبدينة كابول بجمهورية اأفغان�شتان الإ�شالمية ،ونتج عنه مقتل واإ�شابة عدد من
الأ�شخا�س ،معربة عن بالغ التعازي واملوا�شاة لأهايل وذوي ال�شحايا واحلكومة
الأفغانية ،ومتنياتها بال�شفاء العاجل للم�شابي ج نّراء هذا العمل الإرهابي الآثم.
واأكدت وزارة اخلارجية ت�شامن مملكة البحرين مع جمهورية اأفغان�شتان الإ�شالمية
يف جهودها ملحاربة الإرهاب ل�شتتباب الأمن وال�شتقرار ،جمدنّدة موقف مملكة البحرين
الرا�شخ الراف�س جلميع اأ�شكال العنف والتطرف والإرهاب ،مهما كانت دوافعه اأو مربنّراته.

«مكافحة الف�ساد» ت�سارك يف اجتماع
ا�ستثنائي نظمه جهاز ال�سرطة اخلليجية

تابع ت�سليم م�ساعدات «غذاوؤك يف بيتك» على اجلمعيات ..ه�سام بن عبدالرحمن:

ا�ستجابة اأهل البحرين حلملة «فينا خري» توؤكد حمبتهم ال�سادقة لأر�سهم
قالت حمافظة العا�شمة
اإن املحافظ ال�شيخ ه�شام بن
عبدالرحمن اآل خليفة تابَع عملية
توزيع املحافظة  3اآلف �شلة
غذائية �شمن م�شروع «غذاوؤك
يف بيتك» الذي اأطلقته املوؤ�ش�شة
الإن�شانية
لالأعمال
امللكية
بالتعاون مع وزارة الداخلية،
تنفي ًذا لتوجيهات �شمو ال�شيخ
نا�شر بن حمد اآل خليفة ممثل
جاللة امللك لالأعمال الإن�شانية
م�شت�شار
ال�شباب
و�شوؤون

الأمن الوطني رئي�س جمل�س
اأمناء املوؤ�ش�شة امللكية لالأعمال

الإن�شانية ،اإذ تاأتي هذه احلملة
لدعم الأ�شر واملواطني البحرينيي

واملحتاجي واملت�شررين من اأزمة
كورونا.
واأ�شاد املحافظ بتوجيهات
�شمو ال�شيخ نا�شر بن حمد اآل
خليفة باإطالق �شموه حلملة «فينا
خري» لدورها يف دعم الأعمال
الإن�شانية يف ظل هذه الأزمة،
موؤكدًا اأن ا�شتجابة اأهل البحرين
للحملة توؤكد حمبتهم ال�شادقة
لأر�شهم وتربيتهم على ثقافة
اخلري والعطاء ،ومت�شكهم بوحدة
ال�شف والكلمة.

�شارك وفد من الإدارة العامة ملكافحة الف�شاد والأمن القت�شادي والإلكرتوين يف
الجتماع ال�شتثنائي ملديري مكافحة اجلرائم الإلكرتونية ،والذي نظمه اأم�س جهاز
ال�شرطة اخلليجية ،عرب تقنية الت�شال املرئي.
وا�شتعر�س الجتماع اأهم الظواهر والأ�شاليب الإجرامية التي ُر�شدت يف دول املجل�س
خالل جائحة كورونا ،وا ً
أي�شا اجلهود التوعوية ملكافحة اجلرائم الإلكرتونية املرتبطة
باجلائحة .ويف نهاية الجتماعُ ،رفعت بع�س التو�شيات واحللول امل�شتقبلية ،والتفاق
على ا�شتمرارية الجتماعات عن بُعد لزيادة التن�شيق بي اأجهزة ال�شرطة اخلليجية.
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وزير اخلارجية ي�سيد بدور املعهد الدويل للدرا�سات ال�سرتاتيجية
عقد وزير اخلارجية عبداللطيف بن را�شد
الزياين ،اأم�س ،عرب الت�شال املرئي الإلكرتوين،
اجتماعً ا مع املدير التنفيذي للمعهد الدويل
للدرا�شات ال�شرتاتيجية يف ال�شرق الأو�شط
توم بكت ،مب�شاركة الدكتور عبداهلل بن اأحمد
اآل خليفة وكيل وزارة اخلارجية لل�شوؤون
الدولية ،والدكتورة ال�شيخة رنا بنت عي�شى
بن دعيج اآل خليفة وكيل وزارة اخلارجية.
وخالل الجتماع ،اأ�شاد وزير اخلارجية
بالدور الفاعل الذي ي�شطلع به املعهد
الدويل للدرا�شات ال�شرتاتيجية ( )IISSيف
متابعة الق�شايا املتعلقة بالأمن وال�شتقرار
يف املنطقة ،وما يُوليه من اهتمام لتنظيم
املوؤمترات واملنتديات املتخ�ش�شة ،واإجراء
البحوث والدرا�شات القيمة لأبرز الق�شايا على
ال�شاحتني الإقليمية والدولية ،موؤكدًا حر�س
وزارة اخلارجية على الرتقاء مب�شتويات
التعاون مع املعهد مبا يحقق الأهداف املرجوة،
متمنيًا للمعهد الدويل للدرا�شات ال�شرتاتيجية
( )IISSكل النجاح والتقدم.

حمليات 03

وزير الداخلية ي�ستعر�ض
العالقات الثنائية مع ال�سفري الأمريكي

ا�شتقبل الفريق اأول ال�شيخ را�شد بن عبداهلل اآل خليفة وزير الداخلية اأم�س ،جا�شتني
�شيبرييل �شفري الوليات املتحدة الأمريكية لدى مملكة البحرين ،وذلك بح�شور الفريق
طارق بن ح�شن احل�شن رئي�س الأمن العام ،وال�شيخ اأحمد بن حمد اآل خليفة رئي�س
اجلمارك.
ومت خالل اللقاء ،ا�شتعرا�س العالقات الثنائية القائمة بني البلدين ال�شديقني ،وبحث
عدد من املو�شوعات ذات الهتمام امل�شرتك.
عرب توم بكت عن اعتزازه
من جانبه ،رّ
مب�شتوى التعاون القائم بني املعهد ووزارة

اخلارجية ،متمنيًا ململكة البحرين املزيد من
التطور والزدهار.

بنا ًء على توجيهات رئي�ض الوزراء ..وزير الأ�سغال:

وزير الإ�سكان يبحث مع النائب
البحراين احتياجات الدائرة الثانية ع�سرة

تخفي�ض واإ�سقاط الر�سوم البلدية على  156اأ�سرة بحرينية
بنا ًء على توجيهات �شمو رئي�س الوزراء
الرامية اإىل تخفي�س الأعباء املعي�شية على
املواطنني ،ويف اإطار قرار جمل�س الوزراء
مب�شاواة املواطنني امل�شتاأجرين للم�شاكن من
الر�شوم البلدية باملواطنني املالكني مل�شاكنهم،
اأ�شدر وزير الأ�شغال و�شوؤون البلديات
والتخطيط العمراين ع�شام بن عبداهلل خلف
قرارات وزارية لتخفي�س واإ�شقاط واإعفاء
الر�شوم البلدية على  156اأ�شرة بحرينية ل
متتلك م�شاكن خا�شة بها وت�شكن يف م�شاكن
م�شتاأجرة خالل الفرتة من �شهر اأبريل ولغاية
�شهر مايو2020م من العام احلايل.
واأو�شح وزير الأ�شغال اأن هذه القرارات
تاأتي تنفي ًذا للرغبة ال�شامية من قيادة ح�شرة
�شاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�شى اآل خليفة
عاهل البالد املفدى حفظه اهلل ورعاه الرامية
اإىل توفري حياة كرمية جلميع املواطنني ،عن
طريق تخفي�س الأعباء املعي�شية عن كواهلهم،
من خالل ر�شوم بلدية خمف�شة ومن�شجمة مع
احتياجات هوؤلء املواطنني وكذلك اإعفاء بع�س

وزير الأ�شغال

ذوي الدخل املحدود من �شداد الر�شوم م�شتقبالً
اأو اإ�شقاط ديونهم القدمية.
واأ�شار الوزير اإىل اأنه وف ًقا لقانون البلديات
رقم ( )35ل�شنة  2001واملعدل بالقانون رقم

( )38ل�شنة  2001وعلى الالئحة التنفيذية
لقانون البلديات ال�شادر بقرار جمل�س الوزراء
رقم ( )16ل�شنة  2002وبخا�شة الفقرة
(ب) من املادة ( )48من الالئحة املذكورة،
وبنا ًء على عر�س مدراء عموم البلديات فقد
مت تخفي�س الر�شوم البلدية عن  143اأ�شرة
بحرينية واإ�شقاط الر�شوم البلدية عن 12
اأ�شرة بحرينية واإعفاء اأ�شرة بحرينية واحدة
من الر�شوم البلدية خالل الفرتة من اأبريل
ولغاية مايو 2020م.
نَّ
وبني اأن الوزارة ت�شعى لت�شخري كل
الإمكانات واملوارد للعمل على الرتقاء
بامل�شتوى املعي�شي للمواطنني والتخفيف من
الر�شوم البلدية على املواطنني.
كما اأكد الوزير خلف اأن هناك تن�شي ًقا
م�شتم ًرا بني �شوؤون البلديات واإدارة خدمات
�شوؤون امل�شتهلكني يف هيئة الكهرباء واملاء
من اأجل تعديل الر�شوم البلدية لهذه الأ�شر يف
فواتري الكهرباء اخلا�شة بهم تنفي ًذا للقرارات
الوزارية املذكورة اأعاله.

اأكد م�ساعفة اجلهود حلفظ ا�ستمرارية عمل املنظمة يف تنفيذ خططها

اأحمد بن حمد قائ ًما باأعمال رئي�ض جمل�ض منظمة اجلمارك العاملية
اأجمع نواب رئي�س منظمة اجلمارك العاملية
للكافة الأقاليم على دعم ال�شيخ اأحمد بن حمد
اآل خليفة رئي�س جمارك مملكة البحرين ،نائب
رئي�س املنظمة ،لتويل من�شب القائم باأعمال رئي�س
جمل�س املنظمة للفرتة املتبقية من ولية الرئي�س
ال�شابق ،وهو ما جاء يف ر�شالة تلقاها معاليه
من الأمني العام للمنظمة د .كونيو ميكوريا ،فيما
من املقرر ا�شتمرار فرتة تويل رئي�س اجلمارك،
هذا املن�شب ،حلني عقد النتخابات القادمة نهاية
العام اجلاري.
واأعرب ال�شيخ اأحمد بن حمد اآل خليفة عن
اعتزازه بهذه الثقة والإجناز البحريني الذي
يعك�س املكانة الدولية التي تتبواأها مملكة
البحرين بف�شل ما حتظى به اجلمارك البحرينية
من رعاية واهتمام من ح�شرة �شاحب اجلاللة
امللك املفدى و�شاحب ال�شمو امللكي رئي�س

اأبوالفتح والأن�ساري ي�ستعر�سان
م�سروعات وكالة الزراعة
ا�شتقبل وكيل الزراعة والرثوة البحرية
بوزارة الأ�شغال و�شوؤون البلديات والتخطيط
العمراين ،الدكتور نبيل حممد اأبوالفتح يف مكتبه
بالبديع ،ع�شو جمل�س النواب النائب اأحمد
الأن�شاري ،وبحث معه �شبل تعزيز التعاون مع
ال�شلطة الت�شريعية.
واأكد اأبوالفتح اأهمية ال�شراكة مع اأع�شاء
ال�شلطة الت�شريعية ملا ي�شكله ذلك من دافع
لإجناح املبادرات والربامج التي تنفذها الوكالة
خدمة للم�شلحة الوطنية.
وخالل اللقاء ،ا�شتعر�س اأبوالفتح امل�شروعات
التي تنفذها الوكالة يف قطاعي الزراعة والرثوة
ال�شمكية واجلهود املبذولة لدعم العاملني يف
هذه القطاعات ،دعمًا لتوجيهات احلكومة املوقرة
بتحقيق اأمن غذائي يف مملكة البحرين.
وبحث اأبوالفتح مع الأن�شاري بع�س
القرتاحات واملالحظات املتعلقة بال�شتثمار يف
ال�شتزراع ال�شمكي ،وو�شع الت�شورات التي من
�شاأنها اأن ت�شهم يف النهو�س بالعاملني فيهما
حتقي ًقا لتطلعات احلكومة.

ال�شيخ اأحمد بن حمد

الوزراء املوقر ،و�شاحب ال�شمو امللكي ويل العهد
نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئي�س جمل�س
الوزراء ،مُ�شيدًا بتوجيهات ودعم وزير الداخلية

على جميع امل�شتويات.
ويف �شياق مت�شل ،اأكد رئي�س اجلمارك اأن
وخ�شو�شا يف ظل الو�شع الراهن
هذا التكليف
ً
من �شاأنه العمل على م�شاعفة اجلهود والتعاون
الدويل مع هيئات واأجهزة اجلمارك الدولية كافة
للحفاظ على ا�شتمرارية عمل املنظمة يف تنفيذ
خططها وبراجمها املعتمدة.
يُذكر اأن ال�شيخ احمد بن حمد ال خليفة
ي�شغل من�شب نائب الرئي�س واملمثل الإقليمي
ملنظمة اجلمارك العاملية ملنطقة �شمال اأفريقيا
وال�شرق الأدنى والأو�شط منذ العام 2016م،
ومن املتوقع اأن يرتاأ�س الجتماع القادم للجمعية
العامة ملنظمة اجلمارك العاملية نهاية يونيو
2020م ،وكذلك الجتماع الطارئ مع نواب
الرئي�س والأمني العام للمنظمة لبحث الرتتيبات
اخلا�شة بالدورة القادمة.

ا�شتقبل املهند�س با�شم بن يعقوب
احلمر وزير الإ�شكان يف مكتبه بديوان
الوزارة ،النائب حممود البحراين ع�شو
جمل�س النواب ،وبحث عددًا من املوا�شيع
املتعلقة بالدائرة الثانية ع�شرة يف املحافظة
ال�شمالية واملوا�شيع ذات الهتمام امل�شرتك،
والتي من �شاأنها تعزيز التعاون والتن�شيق
بني وزارة الإ�شكان وجمل�س النواب؛ وذلك
لتنفيذ الربامج الإ�شكانية التي تكفل توفري
ال�شكن املالئم جلميع املواطنني.
وتطرق اللقاء اإىل تعزيز التعاون
امل�شرتك بني وزارة الإ�شكان وجمل�س
النواب ،ودعم خطط الوزارة لتلبية
الطلبات املدرجة على قوائم النتظار،

من خالل ت�شريع وترية العمل بامل�شاريع
الإ�شكانية املدرجة على خطط الوزارة .كما
جرى ا�شتعرا�س �شري امل�شاريع الإ�شكانية
قيد التنفيذ يف مدن البحرين اجلديدة،
وخطط الوزارة لتلبية الطلبات الإ�شكانية
مبحافظات اململكة ،ومنها املحافظة
ال�شمالية.
ويف ختام اللقاء قدم النائب حممود
البحراين ع�شو جمل�س النواب خال�س
�شكره وتقديره للوزير على جهوده
امللمو�شة يف توفري ال�شكن الجتماعي
للمواطنني ،مبديًا ا�شتعداده للتعاون مع
الوزارة لتنفيذ تلك اخلطط وامل�شاريع
بح�شب اجلداول الزمنية املو�شوعة لها.

«العدل» ت�سدر دلي ًال اإر�ساديًا
ب�ساأن خدمات التنفيذ الإلكرتونية
اأ�شدرت وزارة العدل وال�شوؤون
الإ�شالمية والأوقاف دليالً اإر�شاديًا حول
خدمات التنفيذ الإلكرتونية التي تقدمها
الوزارة عن طريق البوابة الوطنية
للحكومة الإلكرتونية www.bahrain.
.bh
ودعا الوكيل امل�شاعد ل�شوؤون املحاكم
والتوثيق بالوزارة حممد عبدالرحيم
بوجريي اإىل ال�شتفادة من اخلدمات
الإلكرتونية املتاحة اأمام اجلميع ،منوهً ا
باأهمية هذه اخلدمات التي يتم من خاللها
اإجراء عدد كبري من املعامالت �شنويًا.
ومن جانبه قال مدير اإدارة التنفيذ بوزارة
العدل وال�شوؤون الإ�شالمية والأوقاف
جا�شم ح�شن بوحمود ،اإن الدليل الإر�شادي
خلدمات التنفيذ الإلكرتونية يت�شمن

�شرحً ا تف�شيليًا حول خدمات فتح ملف
التنفيذ و�شداد ر�شومه ،وتقدمي الطلبات
ومتابعتها ،ودفع امل�شتحقات ،وال�شتعالم
عن ملفات التنفيذ ب�شاأن الإجراءات املتخذة،
ومراجعة امللخ�س املايل.
وذكر بوحمود اأن الوزارة قامت بتزويد
مكاتب املحامني ن�شخة اإلكرتونية من الدليل
الإر�شادي ،كما اأن الدليل متوافر عرب موقع
وزارة العدل وال�شوؤون الإ�شالمية والأوقاف
.www.moj.gov.bh
اجلدير بالذكر اأن وزارة العدل نَّ
د�شنت
خدمات التنفيذ الإلكرتونية منذ العام
 ،2015بالتعاون مع املجل�س الأعلى
للق�شاء ،وهيئة املعلومات واحلكومة
الإلكرتونية.

مب�ساركة عدد من املتحدثني من داخل اجلامعة وخارجها

ً
منتدى افرتا�س ًيا حول جائحة كورونا
جامعة البحرين تقيم
تنظم جامعة البحرين منتدىً
افرتا�شيًا حتت عنوان «م�شتقبل التنمية
يف ظل التحديات الراهنة :جائحة كورونا
( ،»)19-COVIDيوم اخلمي�س املوافق 4
يونيو املقبل ،مب�شاركة عدد من املتحدثني من
داخل اجلامعة وخارجها.
ويهدف املنتدى اإىل حتديد اأهم خمرجات
التحديات الراهنة ،واأثرها املقبل عليه
العامل يف الثورة القت�شادية ،وال�شناعية،
والعلمية ،مما �شيكون له اأكرب الأثر يف اإعادة
ت�شكيل اأولويات ال�شباب واأدوات �شنع
امل�شتقبل.
وينق�شم املنتدى اإىل اأربعة حماور؛ هي:
القت�شاد والتحول املرن ،ودور ال�شباب
يف مواجهة التحديات التنموية (خالل
انت�شار جائحة كورونا) ،واملنهج البحريني

يف مواجهة التحديات الطارئة ،والتعليم
والبحث العلمي :بني املتغريات والفر�س.
ومن املتوقع اأن ينتهي املنتدى اإىل عدد
من املخرجات من اأهمها :ح�شر حتديات
الفرتة احلالية التي مير بها العامل يف �شوء
الت�شدي لنت�شار جائحة كورونا ،والوقوف
على اأهم نقاط القوة وال�شعف يف الأنظمة
القت�شادية والعلمية وال�شناعية خا�شة
ما يت�شل با�شتمرارية العامل بكل اأركانه
احلالية ،بالإ�شافة اإىل تعرف اأهم الدرو�س
امل�شتفادة من الأزمة احلالية ،وت�شليط
ال�شوء على الفر�س املتاحة لل�شباب يف
الوقت الراهن ،ومرحلة ما بعد كورونا،
بالإ�شافة اإىل حتديد اأدوار ال�شباب يف ظل
التحديات احلالية ،ناهيك عن و�شع الأطر
العامة التي يجدر الرتكيز عليها يف املرحلة

احلالية ا�شتعدادًا ملرحلة ما بعد كورونا.
وي�شارك يف املنتدى كل من :الرئي�س
التنفيذي ملركز  Clever Playال�شيخة لطيفة
اآل خليفة ،ومديرة مركز التعليم الإلكرتوين
يف جامعة البحرين الدكتورة رّ
يف اآل خليفة،
والأ�شتاذ امل�شاعد يف كلية الآداب يف جامعة
البحرين الدكتورة ديانا جهرمي ،ومدير
برنامج الدرا�شات الدولية واجليو�شيا�شية
يف مركز البحرين للدرا�شات ال�شرتاتيجية
والدولية والطاقة (درا�شات) الدكتور عمر
العبيديل ،واملحلل القت�شادي ورائد الأعمال
حازم جناحي ،ومدير برنامج البحرين
لأف�شل املمار�شات احلكومية اإبراهيم
التميمي ،والباحثة يف املجال الإعالمي
وامل�شت�شارة يف وزارة الإعالم الدكتورة
لولوة بودلمة ،ورائدة الأعمال البحرينية

احلائزة على جائزة «اختيار اجلمهور»
يف الن�شخة الرابعة من م�شابقة «رواد يف
الق�شر» الدكتورة نهلة ال�شني.
ومن املزمع ا ً
أي�شا اأن ي�شارك الطلبة
مبداخلة م�شورة وم�شجلة حتت عنوان:
«ماذا ا�شتفدت؟» ،مدتها دقيقة واحدة،
يعربون من خاللها عن مدى ا�شتفادتهم
ال�شخ�شية من مرحلة «جائحة كورونا».
وميكن للطلبة الراغبني يف امل�شاركة بالفيديو
امل�شور ،اإر�شال م�شاركاتهم عرب الربيد
الإلكرتوين  amkhan@uob.edu.bhاإذ
�شيتم عر�س هذه امل�شاركات يف بث مبا�شر
خالل جل�شات املنتدى .وللت�شجيل حل�شور
املنتدى الفرتا�شي ميكن زيارة الرابط
.EhtDc/qrgo.page.link//:https
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جتمعات العيد ورم�ضان ..اأع�ضاء الفريق الوطني:
ارتفاع اإ�ضابات البحرينيني ب�ضبب ّ

ال�ضحي قوي وت�ضطيح منحنى انت�ضار اجلائحة ّ
نظام البحرين ّ
ً
التزاما فرد ًيا
يتطلب
 179اإ�� � � � � � �ض � � � � � ��اب � � � � � ��ة ب � � � � � � ��ني ب � � � �ح� � � ��ري � � � �ن � � � �ي� � � ��ني �� � � ُ � ��ض� � � � � ّ�ج � � � � �ل� � � � ��ت يف ي�� � � � � � � � ��وم واح � � � � � � ��د
امل � � � � ��ان � � � � ��ع ي � � � ��دع � � � ��و ل�� � ���� � �ض� � ��رع� � ��ة الإب � � � � � � � � � � � ��اغ ع� � � �ن � � ��د ال� � � ��� � � �ض� � � �ع � � ��ور ب� � � � � �اأع � � � � ��را� � � � � ��ض امل � � ��ر� � � ��ض
ال�ضلمان :مل ن�ضتخدم ه�ي��دروك���ض��ي-ك�ل��وروك��ني اإل ب �ح��الت الإ� �ض��اب��ة الب�ضيطة ب��ال��رئ��ة وب�ج��رع��ة حم��ددة
ال� � �ق� � �ح� � �ط � ��اين 40 :جت�� ��رب�� ��ة ��� �ض� ��ري� ��ري� ��ة اأج�� � ��ري�� � ��ت ل�� �ل�� �ع� ��اج ب � ��ال� � �ب � ��ازم � ��ا ون � �ن � �ت � �ظ� ��ر ال� �ن� �ت���ائ���ج
ن� ��� �ض� �ب ��ة ال� � �ت� � �ع � ��ايف يف ال � �ب � �ح� ��ري� ��ن ب� �ل� �غ���ت  %61وع� � � � ��دد ال � �ف � �ح� ��و� � �ض� ��ات جت� � � � ��اوز  330األ� � � ًف � ��ا
متام اأبو�شايف:
ك�شف اأع�شاء الفريق الطبي للت�شدي لفريو�س كورونا
(كوفيد  )19عن ارتفاع باأعداد الإ�شابات بالفريو�س
بني املواطنني البحرينيني كحالت قائمة جديدة ،خالل
اإح�شاءات يومية ُ�شجّ لت يف �شهري اأبريل ومايو املا�شيني،
كان اأبرزها يوم اأم�س الأول اإذ بلغت اأعداد الإ�شابات بني
املواطنني البحرينيني  179حالة.
وقال وكيل وزارة ال�شحة وليد املانع اإن من خالل
الر�شد اليومي لأعداد احلالت القائمة ّ
تبني ارتفاع يف
اأعداد البحرينيني امل�شجّ لني حالت جديدة ،اإذ ُر�شدت
يف  16اأبريل املا�شي  28حالة بني مواطنني بحرينيني،
كما ُر�شدت يف  14مايو املا�شي  68حالة بني مواطنني
بحرينيني ،فيما ُ�شجّ لت يوم الثالثاء املا�شي  2يونيو 179
حالة تعود ملواطنني بحرينيني.
واأ�شار املانع -خالل املوؤمتر ال�شحايف الذي عُ قد ظهر
اأم�س (الأربعاء) ،بح�شور كل من ا�شت�شاري الأمرا�س
املعدية مب�شت�شفى قوة الدفاع مقدم طبيب مناف القحطاين،
وا�شت�شارية الأمرا�س املعدية بوزارة ال�شحة جميلة
ال�شلمان -اإىل اأن اأ�شباب الزيادة يف اأعداد احلالت القائمة
بني املواطنني هي التجمّعات الأ�شرية والجتماعية خالل
�شهر رم�شان املبارك ،وعيد الفطر ،واخلروج لغري
ال�شروري ،وعدم تقيّد احلالت بالتعليمات وتهاونها يف
التطبيق ال�شليم لالإجراءات والتدابري الوقائية.
ودعا املانع املجتمع اإىل اأهمية �شرعة الإبالغ عن وجود
الأعرا�س اخلا�شة بالفريو�س عرب �شرعة الت�شال بـ444
فور ال�شعور باأي اأعرا�س؛ كي ل تت�شاعف هذه الأعرا�س
وتاأتي يف وقت متاأخر ي�شعب على الطاقم الطبي حينها
اإ�شعاف احلالة ،م�شددًا على اأن �شرعة الإبالغ هي من ت�شهم
يف �شرعة عزل احلالة القائمة وتقليل اأعداد املخالطني،
وبالتايل �شرعة عالجها وتعافيها.
و�شدد املانع على اأن امل�شوؤولية خالل املرحلة املقبلة
هي م�شوؤولية فردية ،وترتكز على ا�شتمرار الفرد باللتزام
بالقرارات والإجراءات الحرتازية والتدابري الوقائية
لتجاوز هذه اجلائحة بنجاح ،وحماية نف�شة واأ�شرته
وجمتمعه ،موكدًا اأن احلكومة والكوادر الطبية مل ترتدّد
ً
حفاظا على �شالمة املجتمع ،لف ًتا اىل اأن
يف اتخاذ الالزم
تعامل البحرين مع فريو�س (كوفيد  )19ي�شري وفق خطط
مدرو�شة تتنا�شب مع كل مرحلة وم�شتجد.
واأعلن املانع خالل املوؤمتر عن قرار لفريق البحرين
للت�شدي لكورونا (كوفيد  ،)19يق�شي بتو�شيع نطاق

اأع�صاء الفريق ال�طني الطبي خالل امل�ؤمتر ال�صحايف

ارتداء الكمامات لت�شمل ممار�شي ريا�شة امل�شي ،فيما
ُت�شتثنى من ذلك الريا�شات التي تتطلّب جمهودًا بدنيًا
�شديدًا ،مثل ريا�شة اجلري وال�شباحة وركوب الدراجات
الهوائية ،لف ًتا اىل اأن هذا القرار ياأتي بعد امل�شتجدات
الأخرية يف اأعداد احلالت القائمة ،وامل�شجّ لة ،للحفاظ على
�شحة و�شالمة اأفراد املجتمع كافة.
وك�شف املانع عن رفع الطاقة ال�شتيعابية ملراكز
العزل والعالج ل�شمان كفاءة التعامل مع كل م�شتجد ،اإذ
بلغت الطاقة ال�شتيعابية ملراكز العزل والعالج 7187
يبلغ الإ�شغال منها � 4884شري ًرا ،اأي اأن ن�شبة الأ�شرة
غري ال�شاغرة ت�شل اإىل نحو  ،%33فيما بلغت الطاقة
ال�شتيعابية ملراكز احلجر ال�شحي الحرتازي 3410
اأ�شرة ،ي�شل عدد الإ�شغال منها اإىل � 599شري ًرا.
من جانبه ،ك�شف القحطاين عن النتهاء من التجارب
ال�شريرية للعالج بالبالزما ،والذي ُطبّق على  40فردًا،
فيما يتم حاليًا تدار�س النتائج من خالل املخت�شني والتاأكد
من فعالية العالج.
وا�شتعر�س القحطاين العديد من التدابري الوقائية،
وعلى راأ�شها الدخول الآمن اإىل املنازل ،وت�شمل خلع
الأحذية ،والتعقيم ،وتخ�شي�س �شندوق لو�شع املقتنيات
ال�شخ�شية ،وتعقيم املقتنيات كافة ،والتخلّ�س من الأكيا�س
اخلارجية مع القفازات والكمامات امل�شتخدمة ،وغ�شل
اليدين باملاء وال�شابون مبدة ل تقل عن  40ثانية ،وو�شع
املالب�س اخلارجية يف �شلة الغ�شيل ،والتاأكد من تنظيف
الأ�شطح ومقاب�س الأبواب.

من جانبها ،اأكدت ال�شلمان على ال�شتمرار بتو�شيع
نطاق الفحو�شات اليومية من اأجل الو�شول املبكر اإىل
احلالت القائمة ،اإذ و�شل جمموع الفحو�شات التي اأجرتها
اململكة نحو  330األف فح�س خمربي ،مو�شحة اأن هناك
 48فقط من جمموع احلالت القائمة يتلقون العالج ،فيما
يخ�شع  9اأفراد منهم للعناية املركزة.
بدوره ،اأكد املانع اأن مناعة القطيع ل تتنا�شب مع
طبيعة فريو�س (كوفيد  ،)19اإذ هناك عدّة ف�شائل واأنواع
لهذا الفريو�س ،لف ًتا اىل اأن البحرين توجّ هت لت�شطيح
منحنى انت�شار اجلائحة.
ويف رد على �شوؤال لـ«الأيام» حول الفرق يف توزيع
ت�شنيف احلالت القائمة بني املخالطني والعمالة الوافدة،
ل �شيّما اأن بني املخالطني ا ً
أي�شا عمالة وافدة ،قال املانع:
«هناك عدة اأنواع ،منها احلالت التي يتم اكت�شافها عرب
احلمالت الع�شوائية ،وهناك حالت يتم ك�شفها بعد ظهور
الأعرا�س عرب الت�شال املبا�شر ،وهناك حالت يتم حتويلها
من امل�شت�شفيات اخلا�شة ،اأما الفرق فهو اأن اأغلب املخالطني
للعمالة الوافدة هم عمالة وافدة اأخرى مت ر�شدهم ب�شكل
ا�شتباقي ،ووُ�شعوا باحلجر ال�شحي ،ومن ثم تاأكدت
اإ�شابتهم خالل فرتة احلجر ،اأما املخالطني من املواطنني
فهم بالطبع خمالطون ،لكن الإجراءات التي تتبع مع
العمالة الوافدة تختلف ،حيث هناك اإجراءات ا�شتباقية
وفحو�شات ع�شوائية لر�شد الإ�شابات بينهم».
واعترب املانع اأن البحرين قد متيزت بقوة الفح�س
وتتبع م�شدر املر�س ،وهو ما ُتبنى عليه خطط مكافحة

بنا ًء على توجيهات اللجنة التن�ضيقية ..الفريق الوطني ملكافحة «كورونا»:

اإلزامية ارتداء الكمامات يف جميع الأماكن والأوقات
بنا ًء على توجيهات اللجنة
التن�شيقية برئا�شة �شاحب
ال�شمو امللكي الأمري �شلمان
بن حمد اآل خليفة ويل العهد
نائب القائد الأعلى النائب الأول
لرئي�س جمل�س الوزراء ،بحث
الفريق الوطني الطبي للت�شدي
لفريو�س كورونا (كوفيد )19
خالل اجتماعه اأم�س ،برئا�شة
الفريق طبيب ال�شيخ حممد بن
عبداهلل اآل خليفة رئي�س املجل�س
الأعلى لل�شحة ،تعزيز الإجراءات
الحرتازية والتدابري الوقائية
التي مت اتخاذها مبا يتما�شى مع
امل�شتجدات العاملية للفريو�س.
وثمّن الفريق الوطني الطبي
اجلهود الوطنية التي يبذلها
فريق البحرين بقيادة �شاحب
ال�شمو امللكي ويل العهد نائب
القائد الأعلى النائب الأول
لرئي�س جمل�س الوزراء ،ويف هذا
الإطار ا�شتعر�س الفريق الوطني
ً
مف�شالً ب�شاأن الإجراءات
عر�شا
ّ
الحرتازية والتدابري الوقائية
التي مت اتخاذها مبا يتما�شى مع
امل�شتجدات العاملية للفريو�س ،كما
وقف الفريق على تطورات اجلهود
املبذولة ملكافحة الفريو�س،
ومتابعة تنفيذ اخلطط املعدة مبا
يتنا�شب واحتياجات كل مرحلة.
ويف هذا الإطار ،ومن اأجل

موا�شلة احلفاظ على �شحة
و�شالمة ،تق ّرر ما يلي:
 اإلزامية ارتداء الكماماتخارج املنزل يف كل الأماكن
والأوقات ،عدا يف اأثناء قيادة
ال�شيارة.
ارتداوؤه ا ًأي�شا عند ممار�شة
وا�شتثناء
امل�شي،
ريا�شة
الريا�شات التي تتطلب جهدًا بدنيًا
�شديدًا ،مثل اجلري وال�شباحة
وركوب الدراجات الهوائية
 عند مقابلة اأ�شخا�س لديهماأمرا�س وظروف �شحية كامنة
اأو من كبار ال�شن املعر�شني اأكرث
للخطر داخل اإطار الأ�شرة الواحدة.
ودعا الفريق الوطني اجلميع اإىل
التحلّي بروح امل�شوؤولية املعهودة
عنهم دائمًا ،م�شددًا يف الوقت ذاته
اأن التزام اجلميع بالتعليمات

ال�شادرة عن اجلهات املخت�شة
وتقيّدهم بها وعدم التهاون يف
تطبيقها يف خمتلف الظروف هو
امل�شار ال�شحيح الذي نعوّل عليه
لتجاوز هذه املرحلة مبا يحافظ
على �شحة و�شالمة اجلميع ،موؤكدًا
اأن ال�شرورة والواجب الوطني
يحتم على اجلميع اللتزام الكامل
بالإجراءات الحرتازية التي
يعلن عنها تباعً ا ،والتي ت�شتهدف
حتقيق امل�شلحة العامة و�شالمة
اجلميع.
ويعقد الفريق الوطني
للت�شدي لفريو�س كورونا
(كوفيد  )19اجتماعه ب�شفة
يومية برئا�شة الفريق طبيب
ال�شيخ حممد بن عبداهلل اآل خليفة،
ويناق�س م�شتجدات احلالت يف
مراكز احلجر والعزل ،واحتياجات

مراكز العزل والرعاية ،وحاجة
اململكة من املوارد ال�شحية
والأدوية ،والطالع على و�شع
املنافذ ،وم�شتجدات الفح�س يف
املختربات والوحدات املتنقلة
ومتابعة نتائجها وت�شهيل مهمة
الفرق الوطنية العاملة ،وتوجيه
فرق الطوارئ ملبا�شرة احلالت يف
جميع امل�شت�شفيات واملنافذ.
ّ
يتوىل الفريق تقييم
كما
ومتابعة الربوتوكولت املتخذة
ومتابعة اآخر امل�شتجدات على
الأ�شعدة املحلية والإقليمية
والدولية ،وا�شتمرار التن�شيق مع
الدول ال�شقيقة وال�شديقة ب�شاأن
اآخر امل�شتجدات ،مع احلر�س على
اإطالع اجلمهور الكرمي ب�شفافية
بجميع امل�شتجدات عرب املن�شات
الر�شمية.

املر�س ،م�شددًا على اأن اخلطة التي وُ�شعت للطاقة
ال�شتيعابية هي مواكبة لتطورات املر�س كافو ،موؤكدًا اأن
النظام ال�شحي يف البحرين قوي ،ومل يتاأثر با�شتيعاب
مر�شى (كوفيد  ،)19كذلك مر�شى الأمرا�س الأخرى.
ولفت املانع اإىل عدم اإمكانية مقارنة دولة باأخرى
بالعتماد على عدد ال�شكان فقط ،دون الأخذ بعني العتبار
اأعداد الفحو�شات التي تقوم باإجرائها والتي ُتعد عامالً
قويًا يف الك�شف عن املر�س ،معتربًا اأن ن�شبة الفح�س
الكبرية يف البحرين -التي و�شلت اىل  330األف فح�س-
هي ميزة اأدت اىل زيادة معدلت ر�شد احلالت يف البحرين
بفعل زيادة اأعداد الفحو�شات.
من جانبه ،ك�شف القحطاين عن اجتماعات اأ�شبوعية
عن بُعد مع الأطباء حول العامل الذين يبحثون الو�شول
اإىل عالج لـ(كوفيد  ،)19لف ًتا اىل اأن هناك بحو ًثا طبية قد
اأ�شهمت فيها البحرين عرب فريق بحثي خمت�س بهذا املجال.
وقال القحطاين اإن فر�س الإ�شابة واحلالت التي
ّ
معني ،بل بالتهاون يف تطبيق
ُر�شدت مل تتعلّق بن�شاط
الحرتازات وال�شرتاطات الوقائية.
وعن العالجات ،اأكد القحطاين اأن جناحات العالج
تعود للم�شت�شارين الذين �شاعدوا يف تقدمي اأف�شل �شبل
العالج دون م�شاعفات ،وب�شكل اأكرث اأم ًنا على �شحة
امل�شابني ،لف ًتا اىل اأن ن�شبة التعايف يف البحرين و�شلت
اىل  ،%61وهي ن�شبة متقدمة.
من جانبها ،اأكدت ال�شلمان اجتاه البحرين ل�شتخدام
دواء «رميدي�شفري» �شمن اخلطة العالجية املتبعة لعالج
(كوفيد  ،)19ل �شيّما بعد اأن اأثبت فعاليته بتقليل فرتة
املكوث بامل�شت�شفى.
وقالت ال�شلمان اإن البحرين تتابع الربوتوكالت
العالجية وفق امل�شتجدات ،لفتة اىل عدم وجود دواء
حمدّد حتى الآن لعالج (كوفيد  )19ب�شكل حمدّد ،بل يتم
ا�شتخدام اأدوية لعالج الآثار الناجمة عن الإ�شابة به.
وحول «هيدروك�شي كلوركني» -الذي يُ�شتخدم عادة
لعالج املالريا -اأكدت ال�شلمان اأن هذا الدواء قد مت الرتكيز
موؤخ ًرا على اآثاره اجلانبية ،ومن بينها زيادة �شربات
القلب ،لفتة اىل اأن ا�شتخدامات كلوركني يف البحرين مل
تكن تتم قبل التدقيق باخلريطة العالجية لكل حالة على
حدة ،وبعد اإجراء جميع الفحو�شات ،وبجرعات حمدودة
جدًا ،ولعالج الإ�شابات الب�شيطة اىل املتو�شطة يف الرئة
الناجتة عن الإ�شابة بـ(كوفيد  )19ولي�س الإ�شابات
املتقدمة.

«التظلمات» ت�ضارك يف ندوة تفاعلية
نظمها مكتب اأمني املظامل يف نيوزيلندا
�شرح مدير اإدارة التعاون الدويل
والتطوير بالأمانة العامة للتظلمات ال�شيخ
حممد بن علي اآل خليفة باأن الأمانة ،ممثلة
يف نواف املالود� ،شاركت موؤخ ًرا يف ندوة
تفاعلية نظمها مكتب اأمني املظامل يف
نيوزيلندا من خالل تقنية الت�شال املرئي.
وقد حتدثت يف هذه الندوة الدكتورة
روث نيكولز ،امل�شت�شارة مبكتب اأمني
املظامل يف نيوزيلندا ،حول كيفية التعامل
مع حتديات مراقبة اأماكن الحتجاز ،مبا
يف ذلك ال�شجون واملرافق ال�شحية (والتي
ت�شمل مرافق رعاية امل�شنني) ،وغريها ،يف
اأثناء الإغالق واحلجز ال�شحي املتخذ �شمن
الإجراءات الوقائية من فريو�س كورونا
(كوفيد  ،)19ودور الآليات الوقائية

الوطنية يف هذا ال�شدد.
كما �شهدت الندوة العديد من املداخالت
واحلوارات التي مت فيها تبادل الآراء
واخلربات وطرح اأ�شئلة والإجابات عنها.
واختتم مدير اإدارة التعاون الدويل
والتطوير ت�شريحه باأن امل�شاركة يف
مثل هذه الفعاليات الدولية تاأتي يف اإطار
احلر�س على اكت�شاب مزيد من اخلربات
واملهارات الوظيفية ،والتعرف على
املمار�شات الدولية املطبقة يف التعامل مع
الظروف ال�شتثنائية التي فر�شتها اإجراءات
الت�شدي لفريو�س كورونا ،الأمر الذي من
�شاأنه اإ�شافة خربات جديدة لكوادر الأمانة
العامة للتظلمات متكنهم من العمل يف
خمتلف الظروف امل�شاحبة لبيئة عملهم.

الأمن الإذاعي يناق�ض اأهمية اإنفاذ
القانون بحق خمالفي ارتداء الكمامة
يناق�س برنامج «الأمن» الإذاعي يف حلقته
التي تذاع اليوم اجلهود الأمنية املبذولة
لتعزيز اللتزام بالإجراءات الحرتازية للحد
من انت�شار فريو�س كورونا ،وكيف ي�شهم
اإنفاذ القانون بحق خمالفي ارتداء كمامة
الوجه ،والتوعية بتحقيق مبداأ التباعد
الجتماعي يف الماكن العامة ،يف احلد من
تداعيات الأزمة .ويف هذا الإطار ،ي�شت�شيف
الربنامج النقيب اإبراهيم الكعبي رئي�س
�شعبة العمليات مبديرية �شرطة املحافظة

اجلنوبية .كما تتخلل الربنامج م�شابقة
وجوائز نقدية للم�شاركني الذين ميكنهم
الت�شال على هاتف  .17684888برنامج
«الأمن» الإذاعي تعده وتقدمه الإدارة العامة
لالإعالم بوزارة الداخلية ،بالتعاون مع اإذاعة
البحرين ،ويبث كل خمي�س يف متام ال�شاعة
 1ظه ًرا على املوجة  ،FM102.3واحللقة
من تقدمي النقيب جا�شم عيد و�شيخة الزياين،
ومن اإخراج املالزم مروة املعراج ،واملخرج
املنفذ م�شاعد مالزم ثاين عبدالرحمن البطي.
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ثالثة اأعوام على املقاطعة العربية للدوحة ..وموؤامراتها لن�سر الفو�سى والتخريب م�ستمرة

قطر ت�سرب و�سائج القربى بتدخالتها يف �سوؤون البحرين وانتهاكها للمواثيق
تدخل االأزمة القطرية عامها الرابع ،وال تزال م�شبباتها
قائمة يف ظل تعنت النظام القطري احلاكم واإ�شراره على
خرق كل القيم االإن�شانية واالتفاقيات واملواثيق اخلليجية
والعربية والدولية ،من خالل موا�شلة خمططاته
التخريبية ونهجه العدواين يف دعم التنظيمات االإرهابية
املتطرفة ،والتدخل يف ال�شوؤون الداخلية العربية ،وتوظيف
اأذرعه االإعالمية يف بث �شموم الفنت واال�شطرابات وترويج
خطابات الفو�شى والكراهية.
ولقد كان وا�شحً ا وموؤ�ش ًفا اأن مملكة البحرين من اأكرث
دول املنطقة والعامل ت�شر ًرا من هذه ال�شيا�شات العدائية
القطرية ،التي ا�شطرتها مع اأ�شقائها يف اململكة العربية
ال�شعودية ودولة االإمارات العربية املتحدة وجمهورية
م�شر العربية اإىل قطع عالقاتها الدبلوما�شية مع حكومة
الدوحة يف  5يونيو 2017م ،اإزاء تكرار نق�شها للعهود،
وتعديها على روابط االأخوة وو�شائج القربى ومبادئ
ح�شن اجلوار.
ومل يكن قرار املقاطعة وليد املرحلة الراهنة ،واإمنا
جاء نتيجة حتمية لتاريخ طويل من املوؤامرات والتدخالت
القطرية التي ا�شتهدفت زعزعة اأمن مملكة البحرين
وا�شتقرارها ،ون�شر الفو�شى والتخريب وال�شقاق والفنت
الطائفية يف املنطقة العربية ،واأخذت طابعً ا م�شي ًنا يف
عدوانها الع�شكري الغادر على �شيادة مملكة البحرين
واأرا�شيها يف ف�شت الديبل عام 1986م ،بعد احتالل
الزبارة وتهجري �شكانها ق�شريًا ،وم�شاومتها لدى ا�شت�شافة
القمة اخلليجية يف دي�شمرب 1990م بني ق�شيتي «حترير
الكويت» و«النزاع احلدودي ب�شاأن جزر حوار» ،ورف�شها
للو�شاطة ال�شعودية ،وتقدميها  83وثيقة مزورة ملحكمة
العدل الدولية ،قبل اأن ت�شدر املحكمة حكمها بتاأكيد حق
مملكة البحرين التاريخي يف ال�شيادة على جزر حوار.
ومنذ تاأ�شي�شها يف عام 1996م ،داأبت ال�شلطات
القطرية على توظيف �شبكة اجلزيرة ومن�شاتها الرقمية
كمعاول للهدم ون�شر االأكاذيب والفنت ،ودعم التطرف
واالإرهاب واملخططات التخريبية ،والتي زادت حدتها ببثها
اأكرث من  2000مادة اإعالمية م�شيئة �شد مملكة البحرين
وحدها ،منها  27برناجمً ا و 1659خربًا ،وذلك منذ اإعالن
املقاطعة العربية للدوحة وحتى بدايات العام احلايل،
هذا بخالف العديد من االأخبار امل�شللة والتقارير املزيفة
والتجاوزات �شد ال�شعودية واالإمارات وم�شر والعديد من
البلدان العربية االأخرى.
وا�شتنزف نظام الدوحة ثروات ال�شعب القطري
ال�شقيق باإنفاق ماليني الدوالرات على و�شائل االإعالم
ومراكز البحوث والدرا�شات و�شركات العالقات العامة
الغربية لتح�شني �شورته ،وا�شتغاللها يف الهجوم على
مملكة البحرين والدول العربية واأنظمتها احلاكمة
وتزييف احلقائق بن�شر تقارير مزورة ،وتنظيم ندوات
م�شبوهة �شمن اأجندة تخريبية ومتاآمرة �شد االأمن القومي
اخلليجي والعربي؛ ومن بينها :متويل اأكرث من  40و�شيلة
اإعالمية من �شحف وقنوات ومواقع وح�شابات اإلكرتونية
وهمية ،وتاأ�شي�س اأكادميية التغيري يف لندن ،ومركز
بروكنجز الدوحة ،واملركز العربي لالأبحاث ودرا�شة

ال�شيا�شات الذي يديره النائب االإ�شرائيلي ال�شابق عزمي
ب�شارة م�شت�شار اأمري قطر احلايل ،ومنظمة الكرامة التي
يرتاأ�شها عبدالرحمن عمري النعيمي املدرج على الالئحة
االأمريكية لالإرهاب ،وغريها.
ولقد انك�شفت اأجزاء من تفا�شيل هذه املوؤامرة القطرية
�شد اأمن مملكة البحرين وغريها من البلدان العربية يف
مطلع عام 2011م ،وف�شحتها االت�شاالت الهاتفية امل�شجلة
بني رئي�س الوزراء وزير اخلارجية القطري ال�شابق حمد
بن جا�شم ورئي�س جمعية الوفاق املنحلة املدعو علي
�شلمان اإبان اأحداث فرباير ومار�س 2011م ،والتحويالت
املالية اإىل العنا�شر والتنظيمات املتطرفة ،وهو ما اأكده
الق�شاء البحريني بتاأييد حمكمة التمييز يف يناير 2019م
احلكم بال�شجن املوؤبد �شد املدعو علي �شلمان ،واثنني من
م�شاعديه بتهمة «التخابر مع قطر واإف�شاء وت�شليم اأ�شرار
دفاعية».
ووا�شل النظام القطري خمططاته التخريبية للم�شا�س
عمدًا بالرتكيبة ال�شكانية البحرينية من خالل �شلوعه يف
التجني�س االنتقائي الأفراد من عائالت معنية عن طريق
تقدمي اإغراءات مادية واجتماعية ،اإىل جانب متويله
للجماعات االإرهابية ،واعرتا�س املقاتالت احلربية القطرية
لطائرات مدنية يف االأجواء البحرينية ،ف�شالً عن تدخالته
املرفو�شة لعرقلة اجلهود الدبلوما�شية البحرينية الإجالء
املواطنني من اإيران وفق اخلطة واالإجراءات االحرتازية
الطبية املتبعة يف مكافحة فريو�س كورونا (كوفيد ،)19
بخالف ا�شتفزازه مل�شاعر االأمة االإ�شالمية كافة يف حتري�شه
�شد اململكة العربية ال�شعودية ،وحماولته الفا�شلة لتدويل
امل�شاعر املقد�شة وافت�شاح عرقلته الأداء مواطنيه منا�شك
احلج والعمرة بدوافع �شيا�شية.
حقائق وموؤامرات عديدة كانت االأزمة القطرية كافية
لك�شفها وف�شح زيف �شعارات الدوحة حول احلرية
والدميقراطية ،وتعرية �شبكة قنوات اجلزيرة وتوابعها
كونها جمرد اأدوات رخي�شة يف يد النظام احلاكم ،فاقدة
للم�شداقية والتاأثري يف الراأي العام العربي ،وال متت للعمل
املهني وال اأخالقيات التعبري احلر وامل�شتقل عن الراأي
ب�شلة ،وهي مدانة من االحتاد العام لالأدباء والكتاب العرب
يف عام 2017م لدورها الهدام والتخريبي بو�شفها «ذراعً ا
اإعالمية للفكر التكفريي واإثارة البغ�شاء والكراهية والفنت
والتحري�س على القتل» ،اإ�شافة اإىل كونها من�شات ممولة
من احلكومة وتخدم �شيا�شاتها وتوجهاتها يف هجماتها
غري املربرة �شد مملكة البحرين والبلدان العربية وقيادتها
ورموزها و�شعوبها ،وحتري�شها على الفتنة الطائفية
والكراهية والعنف ،وانحيازها ال�شافر اإىل التنظيمات
االإرهابية املتطرفة ،وتربير اأعمالها االإجرامية ،وترويجها
للتدخالت االإيرانية ،واإيوائها لقادات وعنا�شر اجلماعات
االإرهابية كاحلر�س الثوري وميلي�شيا احلوثي وحزب اهلل،
وبث بياناتها التحري�شية ،يف ظل تاأكيد منظمات دولية
باأن «قطر تتحدث لفظيًا عن احلريات ومنها االإعالمية،
لكنها متنعها وتقمعها يف الداخل».
اإن ا�شتمرار التدخالت القطرية يف ال�شوؤون الداخلية
ململكة البحرين والدول العربية بو�شائل اإعالمية

وا�شتخباراتية واأمنية ي�شكل خمالفة �شريحة للمواثيق
واالتفاقيات واملرجعيات القانونية العربية والدولية ،ويف
مقدمتها :النظام االأ�شا�شي ملجل�س التعاون لدول اخلليج
العربية وم�شاعيه املباركة لتحقيق التن�شيق والتكامل
والرتابط بني الدول االأع�شاء يف جميع امليادين و�شوالً اإىل
وحدتها ،واتفاق الريا�س لعام 2013م ،واآليته التنفيذية،
واالتفاق التكميلي لعام 2014م يف اإطار املجل�س ،والتي
تفر�س االلتزام مبكافحة التطرف واالإرهاب ،ووقف
التحري�س على الكراهية اأو العنف ،وعدم التدخل يف
ال�شوؤون الداخلية للدول االأخرى ،هذا اإىل جانب تعديها
على ميثاق جامعة الدول العربية ،ومنظمة التعاون
االإ�شالمي.
ً
�شارخا
كما متثل هذه التجاوزات االإعالمية انتها ًكا
مليثاق ال�شرف االإعالمي العربي ،واالإعالن امل�شرتك ب�شاأن
حرية التعبري ومكافحة التطرف العنيف الذي اعتمده
مقرر االأمم املتحدة اخلا�س بحرية الراأي والتعبري ،واإعالن
املوؤمتر العام ملنظمة (اليون�شكو) لعام 1978م ب�شاأن
«املبادئ االأ�شا�شية اخلا�شة باإ�شهام و�شائل االإعالم يف دعم
ال�شالم والتفاهم الدويل ،وتعزيز حقوق االإن�شان ،ومكافحة
العن�شرية والف�شل العن�شري والتحري�س على احلرب»،
بالتوافق مع العهد الدويل اخلا�س باحلقوق املدنية
وال�شيا�شية لعام 1966م ،ويحظر يف مادتيه ()19
و( )20اأي دعوات اإىل الفتنة الطائفية اأو الكراهية القومية
اأو العن�شرية اأو الدينية ،اأو التحري�س على التمييز اأو
العداوة اأو العنف اأو تهديد االأمن القومي والنظام العام،
وغريها من املخالفات التي مت مبقت�شاها اإحالة �شكوى
مملكة البحرين ب�شاأن انتهاكات قناة اجلزيرة واإ�شاءاتها
اإىل الدول العربية اإىل جمل�س وزراء االإعالم العرب مبوجب
قرار جمل�س جامعة الدول العربية على امل�شتوى الوزاري
يف دورته العادية ( )152يف �شبتمرب 2019م.
ثالثة اأعوام م�شت على املقاطعة العربية لقطر،
وال تزال االأ�شئلة مطروحة :متى يعود النظام القطري
اإىل جادة ال�شواب ويتخلى عن �شيا�شته املعادية الأمن
ال�شعوب اخلليجية والعربية ال�شقيقة؟ وهل اآن االأوان يف
ظل ما يواجهه العامل من اأزمة اإن�شانية جراء تف�شي جائحة
فريو�س «كورونا» الأن يعيد النظر يف نهجه العدواين،
ويتوقف عن تدخالته امل�شيئة يف ال�شوؤون الداخلية ململكة
البحرين وغريها من دول املنطقة؟!
القول الف�شل :اإن حل االأزمة القطرية مع دخولها
عامها الرابع هو تقيدها باملبادئ النابعة من اتفاقيتي
الريا�س  2013و2014م ،والتزامها اجلاد مبكافحة
التطرف واالإرهاب ،ومنع متويلهما اأو توفري املالذات
االآمنة لها ،واإيقاف كل اأعمال التحري�س وخطاب احل�س
على الكراهية اأو العنف ،واالمتناع عن التدخل يف ال�شوؤون
الداخلية للدول العربية ،مبا يف ذلك وقف جميع االأعمال
العدائية �شد مملكة البحرين ،حتى تعود قطر اإىل حا�شنتها
اخلليجية والعربية ،وتوحيد ال�شف ملا فيه خري و�شالح
ال�شعوب ال�شقيقة وخدمة ق�شاياها العربية واالإ�شالمية،
وتطلعاتها التنموية.

دعا لو�سع اإجراءات �سد امل�ستهرتين باتباع التعليمات ال�سحية ..ال�ساعر:

البحرين قدمت ً
در�سا يف اللتزام مبعايري حقوق الإن�سان خالل جائحة كورونا
اأكد خالد ال�شاعر نائب رئي�س املوؤ�ش�شة
الوطنية حلقوق االإن�شان والنائب الربملاين
ال�شابق اأن مملكة البحرين طبقت اأ�شمى
املعايري واملبادئ املرتبطة بحقوق االإن�شان،
يف الظروف اال�شتثنائية التي مير بها
العامل اأجمع جراء جائحة كورونا (كوفيد
يعرب عن
 ،)19وقدمت منوذجً ا رائعً ا
رّ
النهج االإن�شاين الذي تتبعه ،وي�شكل
اإحدى ركائز االإ�شالح والتطوير يف دولة
املوؤ�ش�شات والقانون التي يرعاها �شاحب
اجلاللة امللك حمد بن عي�شى اآل خليفة
عاهل البالد املفدى.
واأ�شار ال�شاعر اإىل البحرين ت�شع
احلقوق االإن�شانية نقطة مركزية جلميع
االأعمال والن�شاطات والتوجهات التي
متار�شها ،وتعمل ب�شورة م�شتمرة على
اأن تكون تلك احلقوق م�شانة مهما كانت
الظروف ،اإذ ت�شكل تلك الروؤية مظه ًرا من

مظاهر احل�شارة العريقة التي تتمتع بها
اململكة.
واأ�شاف« :من املالحظ اأن البحرين
ومنذ بداية اجلائحة ،قد �شرفت اجلهود
واالإمكانات كافة ،ومل تدخر اأي جهد يف
�شبيل حتقيق �شالمة اجلميع من مواطنني
ومقيمني ،وذلك اتباعً ا ملواثيق االأمم
املتحدة ،ومبادرات حقوق االإن�شان العاملية،
والعهود الدولية ،وو�شعت ميزانيات
كبرية ،وجهزت املراكز وامل�شت�شفيات،
ً
خططا متكاملة ،لتقدمي الرعاية
وو�شعت
الكاملة للجميع».
واأ�شاد ال�شاعر باجلهود اجلبارة التي
بذلها الفريق الوطني ملكافحة فريو�س
كورونا بقيادة �شاحب ال�شمو امللكي االأمري
�شلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد نائب
القائد االأعلى النائب االأول لرئي�س جمل�س
الوزراء ،والدور امل�شهود الذي يلعبه

خالد ال�شاعر

املرابطون يف ال�شفوف االأمامية ملكافحة
اجلائحة ،اإذ بجهودهم وم�شاعيهم حظيت
البحرين باإ�شادة منظمة ال�شحة العاملية،

والثناء من قبل دول متقدمة ومنظمات
خمت�شة.
واأكد اأن من الواجب على اجلميع
حتمل امل�شوؤولية وعدم اإ�شاعة اجلهود
والت�شحيات التي بذلها فريق البحرين من
كوادر طبية وممر�شني ورجال اأمن وجميع
الكفاءات التي حتملت م�شوؤوليتها الوطنية
من خمتلف املواقع ،تطلعً ا ل�شالمة الوطن
ومن فيه ،وذلك بااللتزام الفعلي بكل
االإجراءات وال�شوابط التي ت�شعها اجلهات
املعنية.
ودعا ال�شاعر لو�شع اإجراءات �شارمة
اإزاء كل من يعر�س املجتمع خلطر تف�شي
فريو�س كورونا ،من خالل اال�شتهتار
باتباع التعليمات ،وعدم تطبيق قواعد
التباعد االجتماعي ،االأمر الذي قد يبدد
جهود اأبناء الوطن املت�شدين النت�شار
الفريو�س.

خالد احلمادي

حقيقة اأثر تداعيات «كوفيد »19
يواجه العامل االآن اأزمة حقيقية اأثر تداعيات «كوفيد »19
على قطاع ال�شناعة والتي هي العمود الفقري لالقت�شاد
العاملي ،فقد اأثرت هذه اجلائحة على العديد من القطاعات
االقت�شادية الهامة،التي مت�س املواطنني والعاملني ب�شكل
مبا�شر ،مثل توقف الطريان ،وتوقف العمليات االإن�شائية،
وال�شياحة ،وهو ما اأدى لرتاجع ن�شب الت�شغيل.
وظهرت يف الوقت ذاته وب�شرعة فائقة جتارب ناجحة
ومناذج ميكن االقتداء بها يف مكافحة هذا الوباء ووقف
انت�شار ،مما �شينعك�س ب�شكل اإيجابي على تدين االأزمة
االقت�شادية بدرجة كبرية.
مف�شل ن�شرته وكالة االأنباء االأمريكية
ولفت نظري تقرير رّ
«يو بي اأي» اأن يف مقدمة هذه النماذج التي اأثبتت فاعلية
االإجراءات االحرتازية التي اتخذتها يف مواجهة الفريو�س هي
مملكة البحرين والتي و�شفتها منظمة ال�شحة العاملية باأنها
النموذج الذي ميكن للدول االأخرى اأن ت�شتفيد منها ب�شبب
النتائج ال�شريعة التي حتققت والتي متثلت يف املعاجلات
ال�شافية للمر�شى ووقف انت�شار املر�س وحما�شرته يف
اأ�شيق احلدود.
فقد اتخذت القيادة وفريق العمل الذي مت ت�شكيله
برئا�شة �شمو ويل العهد وع�شوية وزراء الداخلية وال�شناعة
واملالية وال�شحة والرتبية والعدل والدفاع املدين يف ظل هذه
الظروف اال�شتثنائية حزمة من االإجراءات ،اأولها قرار بتوفري
العالج باملجان والك�شف املبكر من خالل اإجراء عدد كبري من
الفحو�شات الع�شوائية ،حتى و�شل عدد الفحو�شات اليوم
اإىل ما يقارب  %20من تعداد ال�شكان باململكة بواقع  33األف
فح�س.
ومن االإجراءات التي جعلت البحرين رائدة يف مواجهة
هذه اجلائحة هو تد�شني تطبيق «جمتمع واعي» والذي
يعك�س حر�س احلكومة على تطويع كافة الو�شائل املتاحة
واال�شتخدام االأمثل للتقنيات احلديثة ،ويعزز ا ً
أي�شا حماية
املجتمع الواعي الذي اأثبت تفاعله االإيجابي مع تنفيذ جميع
االإجراءات االحرتازية والتدابري الوقائية للت�شدي لفريو�س
كورونا وحماية املجتمع واملحافظة على ال�شحة العامة
ون�شر الطماأنينة بني اأفراد املجتمع كافة.
اإ�شافة اإىل االإجراءات ال�شحية االحرتازية ،اتخذت
اململكة حزمة م�شاعدات اقت�شادية قدرت  11.4مليار دوالر
تقريبًا لتعوي�س تاأثري هذا الوباء على معي�شة املواطنني
و�شرف رواتب البحرينيني وعدم حت�شيل ر�شوم الكهرباء
على جميع املواطنني واملقيمني ملدة ثالثة اأ�شهر.
وق رّررت احلكومة م�شاعفة حجم �شندوق ال�شيولة اإىل
 200مليون دينار ( 530مليون دوالر.وعمل البنك املركزي
على زيادة قدرة االإقرا�س لدى البنوك  3.7مليار دينار
( 9.80مليار دوالر) لتاأجيل االأق�شاط والتمويل االإ�شايف
للعمالء.
جزيل ال�شكر واالمتنان ململكة البحرين وقيادتها ووزارة
ال�شحة وقياداتها وفريق مكافحة فريو�س كورونا ،جهود
حقيقية ملواجهة هذه اجلائحة الوبائية العابرة للقارات
التي اأدت اإىل هالك املئات من الب�شر واأقعدت االآالف منهم
يف احلجر ال�شحي الوقائي ،واأغلقت العديد من املوؤ�ش�شات.
واأكد التقرير بالقول اإن جتربة البحرين التي اتخذت
التوجهات ال�شحيحة واتبعت ال�شفافية والتحرك ال�شريع
وا�شتغالل كل امل�شادر املمكنة تعطي درو�شً ا قيمة للعامل
والدول التي ت�شعى اإىل مكافحة وباء كورونا امل�شتجد
وال�شريع االنت�شار.

الرئي�ص التنفيذي ل�سركة ديفيدند جيت كابتال

«املرور» تد�سن مكتبًا لإنهاء
املعامالت يف جممع وادي ال�سيل

«املرور» يدعو لال�ستفادة من اخلدمات الإلكرتونية والفح�ص الفني املبكر
حدرّدت االإدارة العامة للمرور ،الفرتة
ال�شباحية من ال�شاد�شة �شباحً ا وحتى
الثانية ظه ًرا ،من االأحد وحتى اخلمي�س،
لتقدمي خدمة الفح�س الفني للمركبات،
داعية اجلمهور اإىل اال�شتفادة من اخلدمة
قبل  3اأ�شهر من موعد ت�شجيل املركبة
لتفادي انتهاء موعد الت�شجيل.
وحثت االإدارة العامة للمرور على
اال�شتفادة من اخلدمات االإلكرتونية
املتاحة على مدار ال�شاعة من خالل املوقع
االإلكرتوين للحكومة االإلكرتونية bahrain.
 bhوتطبيق االأجهزة الذكية etraffic

واأجهزة �شداد واملن�شات االإلكرتونية يف
جميع املحافظات ،منوهة اإىل اأنه فيما يتعلق
باخلدمات التي تتطلب ح�شو ًرا �شخ�شيًا،
في�شتوجب حجز موعد م�شبق من خالل
تطبيق االأجهزة الذكية skiplino؛ لتفادي
وجود كثافة يف اأعداد املراجعني يف قاعات
تقدمي اخلدمة .وتاأتي هذه اخلطوة� ،شمن
م�شاعي االإدارة العامة للمرور لتطوير
االإجراءات االإدارية التي تدعم اجلهود
الوطنية االحرتازية الحتواء ومنع انت�شار
فريو�س كورونا ،وتعزي ًزا للتدابري الوقائية
املحققة للتباعد االجتماعي.

�شمن اخلطة التي اأطلقتها االإدارة العامة للمرور
لتطوير وت�شهيل املعامالت واخلدمات املرورية للجمهور
التي ت�شتوجب احل�شور ال�شخ�شيَّ ،
د�شنت االإدارة فرعً ا
الإمتام اخلدمات املرورية ،وذلك يف جممع وادي ال�شيل
باملحافظة اجلنوبية ،مو�شحة اأن مواعيد عمل الفرع
�شتكون من االأحد اإىل اخلمي�س ،من � 9شباحً ا لغاية 3
م�شاءً.
وياأتي افتتاح فرع جممع وادي ال�شيل �شمن اخلطة
التي مت�شي فيها االإدارة العامة للمرور لت�شهيل اإنهاء
االإجراءات للمراجعني وفق مراجعة م�شتمرة ومتوا�شلة
لتلبية االحتياجات الفعلية خلدمة املواطنني واملقيمني يف
خمتلف املحافظات.
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د.خالد اآل خليفة :الكتاب اإ�صافة نوعية لتاريخ البحرين واخلليج ..الباحث ال�صدّ يقي:

البحرين �ص ّباقة يف «القوانني احلديثة» واأول من ّ
نظم «والية العهد» باملنطقة
حمرر ال�شوؤون املحلية:
َّ
د�شن مركز عي�شى الثقايف كتاب «تاريخ
النظام القانوين يف البحرين خالل العقود
الأوىل من القرن الع�شرين» للباحث د .علي
في�شل ال�شديقي ،وذلك يف حما�شرة عرب
من�شة «زووم» الإلكرتونية ،احتفا ًء مبرور
مائة عام على تاأ�شي�س موؤ�ش�شات الدولة
البحرينية احلديثة .وافتتح د .ال�شيخ خالد بن
خليفة اآل خليفة نائب رئي�س جمل�س الأمناء
املدير التنفيذي للمركز املحا�شرة بكلمة رحب
فيها باجلمهور عرب الأثري الإلكرتوين ،م�شيدًا
بجهد الباحث يف اإعداد الكتاب ،مثم ًنا م�شاهمة
امل�شت�شار القانوين د .مال اهلل احلمادي يف
التعقيب على الكتاب من منظور خربته
الأكادميية والقانونية.
وقال يف كلمته« :لقد قام الباحث د.
علي في�شل ال�شديقي يف كتابه بجهد وا�شح
يف توثيق م�شرية ت�ش ُّكل البنية القانونية
والت�شريعية يف البحرين ،والتي مهدت
لنطالق م�شرية الق�شاء البحريني يف
بدايات القرن املا�شي ،وذلك اإىل جانب ما
طرحه ب�شاأن البوادر الد�شتورية الأوىل يف
املنطقة املتمثلة يف تنظيم ولية العهد على
اعتباره الركيزة الأ�شا�شية ل�شتقرار النظامني
ال�شيا�شي والجتماعي يف اململكة ،وازدهارهما
يف عهد �شاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�شى
اآل خليفة عاهل البالد حفظه اهلل ورعاه»،
موؤكدًا اأن الكتاب الذي ي�شدره مركز الوثائق
التاريخية باملركز يعد اإ�شافة نوعية لتاريخ
البحرين واخلليج العربي ،ومرجعًا اأ�شا�شيًا
لكل الباحثني واملخت�شني يف املجال احلقوقي
والقانوين والق�شائي والت�شريعي.
من جانبه ،قال موؤلف الكتاب د .علي
ال�شديقي ،يف حما�شرته ،اإن الكتاب يحاول
عر�س التجربة البحرينية يف عملية
�شناعة القانون يف مراحلها الأوىل ،اإذ جنح
البحرينيون يف �شناعة اأول قانون بحريني
وهو قانون التعليم احلديث عام ،1919
ً
م�شيفا اأنه �شدرت قوانني اأخرى يف تلك الفرتة

من بينها القانون الأ�شا�شي لبلدية املنامة لعام

 ،1920وقانون «البولي�س» املعني بتاأ�شي�س
العمل ُ
ال�ش َرطي لأول مرة مبفهومه احلديث،
وقد �ش َّكل قانون اجلن�شية البحرينية الذي
�شدر باإعالن احلاكم عام  1937عالمة بارزة
يف الن�شاط الت�شريعي اآنذاك.
وقال اإن جمموعات اأخرى من القوانني
التي �شدرت تاريخيًا كانت عرب و�شيلة الن�شر
وقتها ،وهي (الإعالن) ،اإذ �شدرت جملة من
الإعالنات التي تخاطب اجلمهور ،يف حني اأن
القوانني التي تخاطب موظفي الدولة كانت
ت�شمى (الأوامر الإدارية).
واأ�شار ال�شديقي اإىل اأنه ت�شكلت يف تلك
املرحلة القواعد الد�شتورية الأوىل يف تنظيم
ولية العهد اإىل البن الأكرب ،والتي تعترب
بادرة �شباقة يف منطقة اخلليج ،ف�شالً عن
مظاهر ال�شالحيات القانونية التي تبلورت
يف عقود امتياز النفط وعقود الطريان ،وذلك
اإىل جانب جمموعات من الت�شريعات التي
نظمت خمتلف جوانب القانون وجمالته،
كالت�شريعات الإدارية ونظام الق�شاء املدين
احلديث واملحاكم واملرافعات ،ف�شالً عن
الت�شريعات اجلنائية والعقوبات ،بالإ�شافة
اإىل الت�شريعات التجارية التي اأ�شهمت
باإ�شالحات كبرية يف قطاعات القت�شاد
التقليدي ،كالغو�س والزراعة.
نّ
وبني ال�شديقي اأن الوثائق التاريخية التي

ا�شتعر�شها تثبت اأن �شنوات حكم �شاحب
العظمة ال�شيخ عي�شى بن علي اآل خليفة
و�شاحب العظمة ال�شيخ حمد بن عي�شى بن
علي اآل خليفة كانت غزيرة باإنتاج الإعالنات
الت�شريعية والقانونية يف مراحلها الأوىل،
وكانت مبنزلة مرحلة تاأ�شي�شية يف عملية
الت�شريع احلديث ،مثم ًنا دور املركز يف توثيق
م�شرية التطور التاريخي القانوين للمملكة.
من جهته ،قال امل�شت�شار القانوين د .مال
اهلل احلمادي اإن الدرا�شة تعد جهدًا كبريًا
ومتمي ًزا بذله املوؤلف مت نّثل يف اطالعه الوا�شع
على خمتلف امل�شادر التي ا�شتقى منها مادة
الكتاب ،وعلى الأخ�س الوثائق التاريخية
النادرة ،ومت نّكنه يف الوقت ذاته من جتميع
وت�شنيف وتبويب ما جاء فيها من اأحكام
قانونية بح�شب ما كانت تنظمه من موا�شيع،
�شواء ما تعلنّق منها بالقواعد الد�شتورية اأو
مبختلف فروع القانون اأو بتنظيم املحاكم
املختلفة.
واأ�شاف اأن امل ُ ؤو ِ نّلف متكن من احتواء
املو�شوع -رغم ت�شعبه وخ�شو�شيته -وذلك
من خالل ال�شرد املتناغم لالأفكار والأحداث
وت�شل�شلها ،والنتقال ال�شل�س ما بني احلقب
التاريخية املتالحقة وربطها ببع�شها،
ومتابعة تطور الت�شريعات القانونية املختلفة
خاللها ،كما قام بتحليل بع�س منها والتعليق

العامر ي�صيد مبوافقة جمل�س
الوزراء على مقرتح «�صكن العزاب»
اأ�شاد النائب اأحمد العامر مبوافقة
جمل�س الوزراء برئا�شة �شاحب
ال�شمو امللكي الأمري خليفة بن �شلمان
اآل خليفة رئي�س الوزراء ،بح�شور
�شاحب ال�شمو امللكي الأمري �شلمان
بن حمد اآل خليفة ويل العهد نائب
القائد الأعلى النائب الأول لرئي�س
جمل�س الوزراء ،على املقرتح النيابي
الذي تقدم به بو�شع احللول لظاهرة
انت�شار ال�شكن امل�شرتك للعمالة
الأجنبية داخل املناطق ال�شكنية
للمواطنني ،والقرتاح برغبة ب�شاأن
اإيجاد حل مل�شكلة العمالة العزاب
الأجانب باململكة ب�شكل عام،
وباملحافظة اجلنوبية ب�شكل خا�س.
وذكر اأن توجيهات جمل�س
الوزراء بتكليف اجلهات احلكومية
املخت�شة لو�شعها مو�شع التنفيذ،
وف ًقا لالأنظمة والإجراءات املعمول بها
يف هذا اخل�شو�س ،ت�شع هذه امل�شكلة

اأحمد العامر

موقع نقا�س لإيجاد احللول التي
توؤرق املواطنني من �شلوكيات �شريحة
كبرية من العمالة ال�شائبة التي ل
تعرف العادات والتقاليد وتت�شبب يف
م�شايقات لالأهايل ،كما يتم ا�شتغالل

بع�س امل�شاكن ل�شناعة امل�شكرات
والإدمان عليها وتهريب عامالت
املنازل ،وتقوم وزارة الداخلية بدور
كبري ملعاجلة هذا الو�شع؛ لذلك يجب
اإبعاد العمالة ال�شائبة والعزاب عن
املناطق ال�شكنية.
وراأى العامر اأن م�شكلة �شكن
العزاب تعاين منها مملكة البحرين
ب�شكل عام ،واملحافظة اجلنوبية
ب�شكل خا�س ،وتاأثر على امل�شتوى
الجتماعي والأخالقي واملعي�شي يف
املحافظة اجلنوبية.
َّ
وبني اأن اأهايل املحافظة اجلنوبية
عربوا عن �شديد ا�شتيائهم للو�شع
َّ
احلايل املرتتب عن وجود هذا الكم
الكبري من العزاب الأجانب بني
ظهرانيهم ،وما يرتتب عن ذلك من
م�شاكل اأخالقية واجتماعية يف
املنطقة.

حطاب :اجلهود الوطنية لفريق
البحرين تتطلب التزام اجلميع بامل�صوؤولية
اأكد النائب عبدالرزاق حطاب
دعمه وتاأييده لكل الإجراءات
الحرتازية والوقائية املطبقة يف
�شبيل مواجهة فريو�س كورونا ،لف ًتا
اإىل اأنه من الواجب اللتزام بها من قبل
جميع املواطنني واملقيمني.
واأ�شاف حطاب« :كل ما جاء من
اإر�شادات وتوجيهات واإجراءات من
فريق البحرين يجب اللتزام بها،
وندعو اجلميع من املواطنني واملقيمني
اإىل التكافل والت�شامن والتعاون بني
اجلميع لتطبيقها ،وتنفيذ الإجراءات
الحرتازية للوقاية واحلماية من هذا
الوباء اخلطري واحلد من انت�شاره؛
وذلك دفعً ا لل�شرر وحلفظ الأنف�س
وتعزي ًزا ل�شحة و�شالمة هذا املجتمع
الكرمي».
واأكمل« :نحن من خالل ال�شلطة
الت�شريعية نثمِّن ونعتز باجلهود
وامل�شاعي الإن�شانية والوطنية التي

عبدالرزاق حطاب

يقودها �شاحب ال�شمو امللكي الأمري
�شلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد
نائب القائد الأعلى النائب الأول
لرئي�س جمل�س الوزراء ،فقد اأثبتت
تلك اخلطوات ال�شتباقية التي مت

اتخاذها ملكافحة فريو�س كورونا
جدارة ال�شيا�شات التي تتبعها اللجنة
الوطنية ملكافحة فريو�س كورونا
منذ البدايات الأوىل وحتى اللحظة،
فنجحت يف احتواء اجلائحة ،ويف
رفع م�شتوى التعايف ،ويف حماية
العامة من التعر�س لالإ�شابة،
وب�شهادة اأممية ودولية جامعة».
واأو�شح النائب حطاب اأن اجلهود
الوطنية التي يبذلها فريق البحرين
تتطلب التزام اجلميع بح�س امل�شوؤولية
املجتمعية امل�شرتكة ،والعمل على
ت�شجيع النا�س على اأن يكونوا �شركاء
يف النجاح ،ل �شيما فيما يتعلق
بالتباعد الجتماعي ،وقال« :نتمنى
من املواطنني اللتزام بالتعليمات
ً
حفاظا
وتطبيق التباعد الجتماعي؛
على �شحتهم و�شحة الآخرين
وتقدي ًرا للجهود الوطنية التي يقوم
بها الكادر الطبي».

على البع�س الآخر ،وو�شع التعريفات
املمهدة لبع�س املوا�شيع املحتاجة لذلك ،كذلك
تو�شل اإليه من نتائج قينّمة ،واملح�شلة
ما
نّ
النهائية اخلروج مبادة قانونية وتاريخية
وثقافية متميزة.
واأو�شح اأن املوؤ نّلف بداأ بف�شل متهيدي
تط نّرق من خالله اإىل اجلذور الأوىل للنظام
القانوين يف البحرين ،املتمثلة يف احل�شارات
القدمية املختلفة وحتى ا�شتالم اآل خليفة الكرام
احلكم يف البحرين ،ثم تال هذا الف�شل التمهيدي
خم�شة ف�شول تناولت مرحلة الع�شر احلديث
لتاريخ البحرين واملظاهر املختلفة للقوانني
الد�شتورية واملالية والق�شائية والإدارية
واجلنائية واملدنية والتجارية.
وقد تقدم الدكتور احلمادي بخال�س ال�شكر
والتقدير ملركز عي�شى الثقايف ،وعلى راأ�شه
الدكتور ال�شيخ خالد بن خليفة اآل خليفة نائب
رئي�س جمل�س الأمناء واملدير التنفيذي للمركز،
على الإجناز القانوين التاريخي املميز ،وعلى
دعمه للم�شرية الأكادميية لل�شباب البحريني،
مثم ًنا دور املركز يف توثيق اإجنازات البحرين
التاريخية.
كما بارك الدكتور احلمادي للدكتور علي
ال�شديقي على اهتمامه الكبري بتاريخ النظام
القانوين يف البحرين ،اأولً كفكرة ،ومن ثم
ترجمة هذه الفكرة اإىل واقع ملمو�س من خالل
هذ املُوؤَ َلف القينّم ،الذي بال �شك يعد من الأعمال
املتميزة يف جمايل القانون والتاريخ يف
البحرين ،مثم ًنا املجهود املتميز الذي قام به يف
جتميع امل�شادر املختلفة وا�شتقاء املنا�شب منها
من معلومات ووثائق وتهيئتها خلدمة بحثه،
ليكون م�شد ًرا مهمًا لالأبحاث والدرا�شات يف
املجالني القانوين والتاريخي ،وليُ�ش نّكل اإ�شافة
علمية للمكتبة البحرينية والعربية ُت�شاف اإىل
البحوث والدرا�شات التاريخية ال�شابقة التي
تناولت تاريخ البحرين من وجوه عدة.

وزير للرتبية يك ّرم املدار�س الفائزة يف
برنامج حتدي التداول اال�صتثماري
ا�شتقبل وزير الرتبية والتعليم ماجد
بن علي النعيمي ،مبكتبه بديوان الوزارة
مبدينة عي�شى ،مديري املدار�س احلكومية
الفائزة باملراكز الثالثة الأوىل يف برنامج
حتدي التداول ال�شتثماري ()Trade Quest
للعام  ،2020/2019والذي تنظمه بور�شة
البحرين مب�شاركة املدار�س الثانوية واملدار�س
اخلا�شة واجلامعات ،فقد فازت مدر�شة اأحمد
العمران الثانوية للبنني باملركز الأول ،ومدر�شة
خولة الثانوية للبنات باملركز الثاين ،ومدر�شة
جدحف�س الثانوية للبنات باملركز الثالث على
م�شتوى املدار�س احلكومية.
وبهذه املنا�شبة ،اأ�شاد الوزير باجلهود التي
بذلها الطلبة والإدارات املدر�شية امل�شاركة يف هذا
الربنامج ،والذي يهدف اإىل اإك�شاب امل�شاركني
اخلربة الالزمة واملهارات العملية يف القطاع
امل�شريف ،من خالل حماكاة افرتا�شية لعمليات
ال�شتثمار التي تتم يف الأ�شواق املالية العاملية،
موجهًا ال�شكر للم�شوؤولني يف بور�شة البحرين؛
على تعاونهم يف تنفيذ هذا الربنامج ال�شنوي
الذي يعود باخلربة على الطلبة امل�شاركني فيه.
ح�شر اللقاء الأ�شتاذة لطيفة البونوظة
الوكيل امل�شاعد للتعليم العام والفني ،والأ�شتاذ
اإبراهيم البور�شيد مدير اإدارة التعليم الثانوي،
والدكتور فواز ال�شروقي مدير اإدارة العالقات
العامة والإعالم ،والأ�شتاذ حممد هجر�س
مدير مدر�شة اأحمد العمران الثانوية للبنني،
والأ�شتاذة منال �شنان مدير مدر�شة خولة
الثانوية للبنات ،والأ�شتاذة �شهى حمادة مدير
مدر�شة جدحف�س الثانوية للبنات.
اجلدير بالذكر اأن برنامج حتدي التداول
ال�شتثماري يُعد برنامج حماكاة مالية تعليمية،
يهدف اإىل تزويد الطالب بخربات واقعية حتاكي
الأ�شواق املالية املحلية والدولية ،ويتم تنفيذه
على ثالث مراحل خالل �شتة اأ�شهر ،تقوم بعدها
الفرق امل�شاركة بتقدمي عر�س تو�شيحي اأمام
جلنة تقييم ال�شتثمار تو�شح فيها ا�شرتاتيجية
الفريق وكيفية اإدارة حمفظته ال�شتثمارية
واأهدافه املرحلية ،وحت�شل بعدها الفرق الفائزة
باملراكز الثالثة الأوىل على جوائز نقدية من
بور�شة البحرين.
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خطة الوزارة يف التباعد يف ّ
ت�ساءلوا عن ّ
ظل اكتظاظ ال�سفوف ..نواب:

اإعالن فتح املدار�س من الوزير قرار م�ستعجل ومل ي�ستند على معطيات علمية
قرار الوزير مت�شرعً ا و�شاب ًقا لأوانه ول مربر
له ،قائالً «لكل حادث حديث ،وطاملا يتفاخر
الوزير باإجنازاته يف التعلم عن بُعد ،فلماذا
الت�شرع للعودة اإىل التعليم العتيادي؟ اإل اإذا
كان الأمر عك�س ما يتفاخر به».
واأ�شاف خماطبًا الوزير «اإذا كنت مقتنعً ا
باإجنازاتك وجناحك يف التعلم عن بُعد،
فعليك مبوا�شلة التعليم بهذه ال�شورة بعد
تطوير البوابة التعليمية ب�شكل اأف�شل بدلً
من فتح املدار�س يف ظل تف�شي الوباء».
واأكد اأن اآخر اأمر ندعو له هو فتح
املدار�س وعودة الطالب اإىل مقاعد الدرا�شة
مع �شعوبة توعية هذه الفئة وخا�شة
الأطفال منهم واإلزامهم بالتدابري الوقائية
من التعقيم والنظافة والتباعد وغريها من
الأمور الحرتازية ،مبي ًنا اأن ت�شريح الوزير
بفتح املدار�س وعودة الطالب ملقاعد الدرا�شة
هو ت�شريح غري مدرو�س وخاطئ جدًا وكل
ما اأثاره هذا الت�شريح هو الذعر يف نفو�س
اأولياء الأمور ،فلماذا هذا الت�شريح املبكر
و�شبق الأحداث!
واأ�شار قمرب على وزير الرتبية اأن يتاأنى
يف قراراته خا�شة يف ظل جائحة كورونا
التي تاأتينا يوميًا مبتغريات وم�شتجدات،
مت�شائالً «كيف لوزير الرتبية اأخذ قرار وهو
ل يعلم ما هي م�شتجدات وتطورات الوباء يف
الفرتة القادمة؟».

فاطمة �شلمان:
اعترب نوّاب اأن اإعالن وزير الرتبية
والتعليم لعودة املدار�س يف �شبتمرب املقبل
قرار م�شتعجل وهروب من ا�شتحقاق
«التعليم عن بُعد» والذي يجب اأن ت�شتع ّد له
الوزارة لتتجاوز العرثات والنواق�س التي
ح�شلت يف الفرتة املا�شية.
واأكّد النواب اأن هذا الإعالن جاء م�شتغربًا
وغري مدرو�س ومل ي�شتند على اأ�ش�س
تخ�س انت�شار فريو�س
ومعطيات علمية
ّ
كورونا والإجراءات الحرتازية التي �شتقوم
بها الوزارة لتحقيق «التباعد الجتماعي» يف
خ�شو�شا يف ظ ّل اكتظاظ
حال عودة الطلبة،
ً
ال�شفوف الدرا�شية.
ودعا النواب الوزير اإىل �شرورة
وخ�شو�شا
ال�شتعداد ال�شامل لكل الحتمالت
ً
على �شعيد ا�شتمرار «التعليم عن بُعد»
والذي يتطلّب ّ
خط ًة �شامل ًة ،م�شدّدين على اأن
ّ
الطالب واحل ّد من انت�شار الفريو�س
�شالمة
تاأتي يف املقام الأول يف املرحلة الراهنة.
واأبدى النائب حممد عي�شى العبا�شي
ا�شتغرابه من قرار الوزير امل�شبق لأوانه
بفتح املدار�س قائالً «القرار �شابق لأوانه جدًا
يف ظل جهود الدولة وفريق البحرين ب�شاأن
زيادة الحرتازات وفر�س القيود والتاأكيد
على التباعد الجتماعي بينما ت�شريح الوزير

حممد العبا�سي

يو�سف زينل

عمار قمرب

ياأتي عك�س ذلك».
واأكّد على «�شرورة اعتماد الرتبية خطة
عودة وا�شحة من خالل ا�شتعداد جدي
م�شبق وتوفري البيئة املالئمة للعودة والتي
ت�شتوجب اأولً العمل على توعية الطالب
وخا�شة الأطفال منهم بالطرق الوقائية،
ناهيكم عن اإيجاد �شفوف ميكن حتقيق
التباعد من خاللها وهذا ما ل ميكن حتقيقه،
خا�شة بعد اعرتاف الوزير نف�شه مب�شكلة
اكتظاظ ال�شفوف الدرا�شية».
ووا�شل «لي�شرح لنا الوزير كيف
�شيحقق التباعد بني الطالب ،وما هي
اإجراءات ال�شالمة التي �شيعتمدها ،هل
ي�شمن لنا تقليل عدد الطالب يف ال�شف
الواحد وغريها من الأمور التي تهم ويل

الأمر وتطمئنه على �شالمة اأبنائه» ،منوهً ا
على اأن هذا الت�شرع وامل�شاومة على �شالمة
الأطفال اأمر ل يقبل.
كما دعا النائب يو�شف زينل وزير
الرتبية والتعليم اإىل �شرورة الرتيّث ب�شاأن
فتح املدار�س وعودة الطالب خا�شة واأن
هذا القرار يجب اأن يكون مدرو�شً ا ووفق
ا�شتعدادات م�شبقة ومعطيات حقيقية ل وفق
اأهواء وعدم ا�شتعداد يذكر.
واأرجع زينل قرار وزير الرتبية بالعودة
للنظام التعليمي العادي اإىل الهروب الوا�شح
اإثر العرثات التي ح�شلت على �شعيد جتربة
التعلم عن بُعد ،واأو�شح «كما يوؤكد الوزير
عك�س ذلك ،فقد ات�شح بقراره ال�شابق لآوانه
بالعودة للمدار�س ب�شبب �شعف الإمكانات

ملوا�شلة التعليم عن بُعد ،لذلك كان قرا ًرا
�شريعً ا للعودة اإىل التعليم العتيادي لي�س
اإل».
و�شدد على �شرورة اأن يعلن الوزير اأولً
ما هي ا�شتعداداته امل�شبقة لفتح املدار�س،
ٍ
كاف من حتقيق التباعد
وهل هو على قدر
والإجراءات ال�شحية لتجنب الختالط
واإ�شابة الطالب ،وهذا �شعب التحقيق يف
ظل تف�شي املر�س وزيادة اأعداد الإ�شابات
ب�شكل يومي ،منوهً ا على اأن الوزير يبدو
غري م�شتعد وقراره بفتح املدار�س قرار غري
�شائب وخاطئ؛ لأنه مع فتح املدار�س يف ظل
تف�شي املر�س �شتكون النتائج كارثية ول
حتمد عقباها.
ووافقه الراأي النائب عمار قمرب الذي ع َّد

يف اجتماع هيئة مكتب النواب« ..عن بُعد»:

دعم نيابي لتعزيز امل�سوؤولية املجتمعية لاللتزام باالإجراءات االحرتازية
برئا�شة فوزية بنت عبداهلل
زينل رئي�شة جمل�س النواب،
عقدت هيئة مكتب جمل�س النواب
اجتماعها «عن بُعد»ُ ،
وخ�ش�س
لبحث عدد من املوا�شيع النيابية.
وقد اأعربت هيئة املكتب عن
بالغ التقدير والإ�ــشــادة جلهود
مملكة البحرين ،والتوجيهات
ال�شامية من لدن �شاحب اجلاللة
امللك حمد بن عي�شى اآل خليفة عاهل
البالد املفدى من اأجل احلفاظ على
�شحة و�شالمة املواطنني واملقيمني،
وحمايتهم من فريو�س كورونا
(كوفيد  ،)19وما يحققه فريق
البحرين الوطني من جناحات
واإجنازات متميزة يف هذا املجال.
موؤكدة هيئة املكتب الدعم
النيابي التام لتعزيز امل�شوؤولية
املجتمعية لكل فــرد باملجتمع،
لاللتزام بالإجراءات الحرتازية،
ومعربة عن ثقتها يف جتاوز مملكة
البحرين التحديات الراهنة بكل
جناح ومتيز ،بتكاتف وتعاون
اجلميع.
كما ودعـــت هيئة املكتب
املواطنني واملقيمني وموؤ�ش�شات

رئي�سة جمل�س النواب

املجتمع كافة لتحمل امل�شوؤولية
الوطنية ،وتعزيز ال�شراكة
املجتمعية ،والــتــعــاون مع
الإجــراءات الحرتازية ،واللتزام
بالإر�شادات والتعليمات من منطلق
امل�شوؤولية الفردية؛ ملا فيه �شحة
و�شالمة الفرد واملجتمع.
وخالل الجتماع ا�شتعر�شت
هيئة املكتب الر�شائل الواردة من
وزير �شوؤون جمل�شي ال�شورى
والنواب بخ�شو�س القرتاحات
برغبة ،والــردود الوزارية على
الأ�شئلة النيابية ،كما وبحثت هيئة
املكتب تقارير اللجان الربملانية

بخ�شو�س :امل�شاريع بقانون،
والقرتاحات بقانون ،والقرتاحات
برغبة.
كما وافــقــت هيئة املكتب
على متديد عمل جلنة التحقيق
الربملانية ب�شاأن «عدالة معايري
التوزيع للطلبات الإ�شكانية
وتكلفة بناء الوحدات الإ�شكانية
ومــراعــاة ال�شروط الفنية يف
ت�شميم الوحدات الإ�شكانية».
وقــد �ــشــارك يف الجتماع:
النائب عبدالنبي �شلمان اأحمد
النائب الأول لرئي�شة جمل�س
النواب ،والنائب علي اأحمد زايد

النائب الثاين لرئي�شة جمل�س
النواب ،والنائب حممد عي�شى
العبا�شي رئي�س جلنة ال�شوؤون
الت�شريعية والقانونية ،والنائب
اأحمد �شباح ال�شلوم رئي�س جلنة
ال�شوؤون املالية والقت�شادية،
والنائب ممدوح عبا�س ال�شالح
رئي�س جلنة اخلدمات ،والنائب
حمد اأحمد الكوهجي رئي�س جلنة
املرافق العامة والبيئة ،وامل�شت�شار
را�شد حممد بوجنمة الأمني العام
ملجل�س النواب ،و�شالح اإبراهيم
الغثيث رئي�س هيئة امل�شت�شارين
القانونيني باملجل�س.

مبا يدعم جهود البحرين ويعزز مكانتها يف حماية حقوق االإن�سان

«حقوقية ال�سورى» تقدم راأيها احلقوقي يف  4ت�سريعات
قال اأحمد مهدي احلداد رئي�س جلنة حقوق الإن�شان مبجل�س
ال�شورى ،اإن اللجنة قدمت راأيها احلقوقي اإىل اللجان املعنية يف املجل�س
ب�شاأن اأربعة ت�شريعات اأحيلت اإليها خالل دور النعقاد الثاين من الف�شل
الت�شريعي اخلام�س ،وذلك انطال ًقا من دور اللجنة واخت�شا�شها يف
درا�شة الت�شريعات والقوانني الوطنية ومواءمتها مع مبادئ وقواعد
التفاقيات واملعاهدات الدولية املتعلقة بحقوق الإن�شان امل�شادق عليها
يف مملكة البحرين ،واقرتاح التعديالت الالزمة لذلك وف ًقا للد�شتور
والالئحة الداخلية للمجل�س ،موؤكدًا اأن عمل اللجنة ي�شتهدف دعم جهود
مملكة البحرين يف هذا اجلانب املهم ،وتعزيز مكانتها الدولية على
�شعيد تنمية وحماية حقوق الإن�شان.
واأ�شار احلداد اإىل اأن الت�شريعات الأربعة ت�شمنت م�شروعني بقانون،
واقرتاحني بقانون ،اإذ اأعطت اللجنة راأيها احلقوقي اإىل جلنة اخلدمات
يف كل من م�شروع قانون ب�شاأن اإ�شافة فقرة جديدة اإىل املادة ( )27من
قانون تنظيم �شوق العمل ،والقرتاح بقانون لتعديل املادة ( )19من
املر�شوم بقانون ب�شاأن مزاولة مهنة الطب الب�شري وطب الأ�شنان.
بينما اأعطت اللجنة راأيها احلقوقي للجنة ال�شوؤون اخلارجية
والدفاع والأمن الوطني ب�شاأن القرتاح بقانون باإ�شافة فقرة جديدة
اإىل املادة ( )12من قانون جوازات ال�شفر ،كما قدمت راأيها احلقوقي اإىل
جلنة �شوؤون املراأة والطفل باملجل�س يف امل�شروع بقانون با�شتبدال املادة
( )60من قانون الطفل.
واأ�شاف احلداد «تتابع اللجنة خمتلف املو�شوعات ذات العالقة
بحقوق الإن�شان التي تطرح وتكون حمط اهتمام املجتمع البحريني،
وتتفاعل معها ،كما تر�شد التقارير الدولية التي تتناول مملكة البحرين
باأي طريقة كانت» ،منوهً ا يف هذا الإطار باجلهود التي تقوم بها وزارة
اخلارجية وال�شلطة الت�شريعية ومنظمات املجتمع املدين لبيان الوجه
احل�شاري ململكة البحرين واإجنازاتها يف جمال حقوق الإن�شان.
ولفت احلداد اإىل اأن اللجنة ومن خالل اجتماعها الأخري الذي عقدته

«مالية ال�سورى» تبحث التطورات االقت�سادية
واإجراءات اململكة ملواجهة اآثار انت�سار «كورونا»
بحثت جلنة ال�شوؤون املالية والقت�شادية
مبجل�س ال�شورى خالل اجتماعها املنعقد
عن بُعد برئا�شة خالد امل�شقطي ،القرارات
والإجراءات التي اتخذتها مملكة البحرين
ملواجهة اآثار انت�شار فايرو�س (كوفيد ،)19
وانعكا�شها على الو�شع املايل والقت�شادي
يف اململكة ،وذلك يف اإطار متابعتها لآخر
امل�شتجدات املتعلقة بال�شاأن القت�شادي
والنظر يف التقدم بالقرتاحات واملرئيات
التي ت�شاهم يف دعم اإجراءات الدولة بهذا
ال�شدد.
كما ياأتي اجتماع اللجنة خالل فرتة
الإجازة الربملانية التزامًا منها باإجناز جميع
املوا�شيع املحالة اإليها قبل بداية انعقاد دور
النعقاد القادم ،اإذ اأكدت اللجنة متابعتها
لكل امل�شتجدات املتعلقة بال�شاأن املايل
والقت�شادي يف مملكة البحرين ،و�شعيها
املتوا�شل للتقدم مبزيد من القرتاحات

بقوانني التي من �شاأنها تطوير القوانني
والت�شريعات واملتعلقة بهذا ال�شاأن.
كما ا�شتعر�شت اللجنة خالل الجتماع
اأربع م�شودات لتقاريرها ب�شاأن احل�شاب
اخلتامي املوحد للدولة للعامني ،2017
و ،2018وتقارير اأداء امليزانية ب�شاأنها،
اإىل جانب احل�شابات اخلتامية لحتياطي
الأجيال للفرتة ذاتها ،اإذ ناق�شت املرئيات
التي تقدم بها امل�شت�شارون القانونيني للجنة
واملرئيات التي تقوم بها اأع�شاء اللجنة ب�شاأن
كل من احل�شاب اخلتامي املوحد للدولة لل�شنة
املالية املنتهية يف  31دي�شمرب 2017م،
وتقرير اأداء تنفيذ امليزانية العامة للدولة
لل�شنة املالية 2017م ،وك�شف املناقالت من
ح�شاب تقديرات اأخرى للوزارات واجلهات
احلكومية لل�شنة املالية 2017م واملعد من
قبل وزارة املالية والقت�شاد الوطني (وزارة
املالية �شاب ًقا).

يتقدم
رئي�س جمل�س الإدارة ورئي�س التحرير
واأع�صاء جمل�س الإدارة وجميع منت�صبي �صحيفة

باأحر التعازي و�صادق املوا�صاة اإىل الزميلة

ليلى عبدالـله عبداحل�سني
لوفاة املغفور له باإذن اهلل تعـــاىل

عمها
يتغمد الفقيد بوا�صع رحمته
�صائلني اهلل تعاىل اأن
ّ
وي�صكنه ف�صيح جناته ويلهم اأهله وذويه ال�صرب وال�صلوان
بعد ف�س دور النعقاد ،تكون قد انتهت من جميع املو�شوعات التي لديها،
اإذ اأحالت اللجنة راأيها احلقوقي ب�شاأن م�شروع قانون باإ�شدار قانون
العدالة الإ�شالحية لالأطفال وحمايتهم من �شوء املعاملة اإىل جلنة �شوؤون
املراأة والطفل ،والتي تعكف حاليًا على درا�شة م�شروع القانون.

02

أخبار الوطن

local@alwatannews.net

الســنة  | 15العدد 5290

مرسوم ملكي بتعيينات
في مكتب النائب األول
صدر عن حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل
خليفة عاهل البالد المفدى مرسوم رقم ( )34لسنة 2020
بتعيينات في مكتب النائب األول لرئيس مجلس الوزراء.
عين في مكتب
وجاء في المادة األولى من المرسوم أنه ُي َّ
النائ��ب األول لرئيس مجلس الوزراء ٌ
كل من حمد يعقوب
المحميد منس��ق ع��ام للدراس��ات والبحوث ،س��ارة أحمد
بوحجي منسق عام لإلعالم والتواصل.
وج��اء في الم��ادة الثاني��ة أن على النائ��ب األول لرئيس
مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ،و ُيعمل به من تاريخ
صدوره ،و ُينشر في الجريدة الرسمية.

ولي العهد يصدر
قرارًا بتعيين مديرين
في مكتب النائب األول
صدر عن صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل
خليفة ولي العهد النائب األول لرئيس مجلس الوزراء قرار
رقم ( )10لسنة  ،2020بتعيين مديرين في مكتب النائب
األول لرئيس مجلس الوزراء ،جاء فيه:
الم��ادة األول��ى :يعين ف��ي مكتب النائ��ب األول لرئيس
مجل��س ال��وزراء أحمد خالد عل��ي العريفي مدي��راً إلدارة
اإلعالم ومنار أحمد عبداهلل ثاني مديراً إلدارة التواصل.
المادة الثانية :على مدير عام مكتب النائب األول لرئيس
مجل��س الوزراء تنفيذ ه��ذا القرار ،و ُيعمل ب��ه من تاريخ
صدوره ،و ُينشر في الجريدة الرسمية.

«الخارجية» تدين
تفجيرًا إرهابيًا استهدف
مسجدًا في كابول
دانت وزارة الخارجية تفجيراً إرهابي ًا اس��تهدف مسجداً في
الحي الدبلوماسي بمدينة كابول في أفغانستان.
وقالت وزارة الخارجية في بيان« :تدين وزارة خارجية مملكة
البحري��ن التفجي��ر اإلرهابي الذي اس��تهدف مس��جداً في
الحي الدبلوماس��ي بمدينة كابول بجمهورية أفغانس��تان
اإلس��المية ،ونتج عنه مقتل وإصابة عدد من األش��خاص،
معربة عن بالغ التعازي والمواس��اة ألهالي وذوي الضحايا
والحكومة األفغانية وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين
جراء هذا العمل اإلرهابي اآلثم».
وأضاف��ت« :وإذ تؤك��د وزارة الخارجي��ة تضام��ن مملك��ة
البحرين مع جمهورية أفغانس��تان اإلسالمية في جهودها
لمحاربة اإلرهاب الستتباب األمن واالستقرار ،فإنها تجدد
موقف مملكة البحرين الراسخ الرافض لكافة أشكال العنف
والتطرف واإلرهاب مهما كانت دوافعه أو مبرراته».

«العدل» تصدر دلي ً
ال إرشاديًا
حول خدمات التنفيذ اإللكترونية
أصدرت وزارة العدل والش��ؤون اإلس��المية واألوقاف ،دلي ً
ال
إرش��ادي ًا حول خدم��ات التنفيذ اإللكتروني��ة التي تقدمها
الوزارة عن طري��ق البوابة الوطني��ة للحكومة اإللكترونية
.www.bahrain.bh
ودعا الوكيل المس��اعد لشؤون المحاكم والتوثيق بالوزارة
محمد بوجيري ،إلى االس��تفادة م��ن الخدمات اإللكترونية
المتاحة أمام الجميع ،منوه�� ًا بأهمية هذه الخدمات التي
يتم من خاللها إجراء عدد كبير من المعامالت سنوي ًا.
من جانبه قال مدير إدارة التنفيذ بالوزارة جاس��م بوحمود
أن الدليل اإلرش��ادي لخدمات التنفيذ اإللكترونية يتضمن
ش��رح ًا تفصيلي ًا ح��ول خدمات فت��ح ملف التنفيذ وس��داد
رس��ومه ،وتقديم الطلبات ومتابعتها ،ودفع المستحقات،
واالس��تعالم عن ملفات التنفيذ بشأن اإلجراءات المتخذة،
ومراجعة الملخص المالي.
وذكر بوحمود أن الوزارة قام��ت بتزويد مكاتب المحامين
بنس��خة إلكترونية من الدليل اإلرش��ادي ،كم��ا أن الدليل
متوفر عبر موقع وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف
.www.moj.gov.bh
يذكر أن وزارة العدل دش��نت خدم��ات التنفيذ اإللكترونية
من��ذ العام  ،2015بالتعاون م��ع المجلس األعلى للقضاء،
وهيئة المعلومات والحكومة اإللكترونية.

«التظلمات» تشارك في ندوة
حول مراقبة أماكن االحتجاز
أثناء الحجر الصحي بنيوزيلندا
ق��ال مدير إدارة التعاون الدولي والتطوير باألمانة العامة
للتظلمات الش��يخ محمد ب��ن على آل خليفة ب��أن األمانة
ممثلة في نواف المالود ش��اركت مؤخراً في ندوة تفاعلية
نظمها مكتب أمين المظالم في نيوزيلندا من خالل تقنية
االتصال المرئي.
وتحدث��ت في الندوة المستش��ارة بمكت��ب أمين المظالم
في نيوزيلندا الدكت��ورة روث نيكولز ،حول كيفية التعامل
مع تحديات مراقبة أماكن االحتجاز بما في ذلك الس��جون
والمرافق الصحية (والتي تش��مل مرافق رعاية المسنين)،
وغيره��ا ،أثن��اء اإلغ��الق والحج��ز الصح��ي المتخ��ذ ضمن
اإلج��راءات الوقائية من فايروس (كورونا) كوفيد  ،19ودور
اآللي��ات الوقائي��ة الوطنية ف��ي هذا الصدد .كما ش��هدت
الن��دوة العديد من المداخ��الت والحوارات الت��ي تم فيها
تبادل اآلراء والخبرات وطرح أسئلة واإلجابات عليها.
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وزير الداخلية يستعرض
العالقات الثنائية مع السفير األمريكي
استقبل وزير الداخلية الفريق
أول الركن الش��يخ راش��د بن
عب��داهلل آل خليف��ة ،أم��س،
س��فير الوالي��ات المتح��دة
األمريكي��ة ل��دى مملك��ة
البحرين جاس��تين سيبيريل،
بحض��ور رئيس األم��ن العام
الفريق طارق الحسن ،ورئيس
الجمارك الشيخ أحمد بن حمد
آل خليفة.
وتم خالل اللقاء ،اس��تعراض
العالق��ات الثنائي��ة القائمة
بي��ن البلدي��ن الصديقي��ن،
وبحث عدد م��ن الموضوعات
ذات االهتمام المشترك.

وزير الخارجية :دور فاعل لـ«»IISS
في متابعة قضايا أمن واستقرار المنطقة
أكد وزير الخارجية عل��ى الدور الفاعل الذي
يضطل��ع ب��ه المعه��د الدولي للدراس��ات
االستراتيجية « »IISSفي متابعة القضايا
المتعلقة باألمن واالستقرار في المنطقة،
وم��ا يوليه من اهتمام لتنظيم المؤتمرات
والمنتدي��ات المتخصصة ،وإج��راء البحوث
والدراس��ات القيم��ة ألب��رز القضاي��ا على
الس��احتين اإلقليمي��ة والدولي��ة ،مؤك��داً
ح��رص وزارة الخارجي��ة عل��ى االرتق��اء
بمستويات التعاون مع المعهد بما يحقق
األهداف المرج��وة ،متمني ًا للمعهد الدولي
للدراسات االستراتيجية « »IISSكل النجاح
والتقدم.
جاء ذلك خالل عقده ،األربعاء ،عبر االتصال
المرئ��ي اإللكتروني ،اجتماع�� ًا مع ،المدير
التنفي��ذي للمعه��د الدول��ي للدراس��ات
االس��تراتيجية ف��ي الش��رق األوس��ط توم
بك��ت ،بمش��اركة وكي��ل وزارة الخارجي��ة
للش��ؤون الدولي��ة د.عبداهلل ب��ن أحمد آل
خليفة ،ووكيل وزارة الخارجية د.الشيخة رنا
بنت عيسى بن دعيج آل خليفة.
م��ن جانب��ه ،عب��ر توم بك��ت ع��ن اعتزازه
بمس��توى التع��اون القائم بي��ن المعهد
ووزارة الخارجي��ة ،متمني�� ًا للبحرين المزيد
من التطور واالزدهار.

االرتقاء بمستويات التعاون
مع المعهد بما يحقق األهداف المرجوة
توم بكت :نعتز بمستوى التعاون
القائم بين « »IISSو«الخارجية»

خلف :تخفيض وإسقاط وإعفاء من
الرسوم البلدية على  156أسرة بحرينية
قرر وزير األشغال وشؤون البلديات
والتخطي��ط العمران��ي المهندس
عص��ام بن عبداهلل خل��ف تخفيض
وإس��قاط وإعفاء الرس��وم البلدية
عن  156أس��رة بحرينية ال تمتلك
مس��اكن خاص��ة بها وتس��كن في
مساكن مستأجرة خالل الفترة من
شهر أبريل ولغاية شهر مايو2020
من العام الحالي.
وأوضح خلف أن هذه القرارات تأتي
تنفيذاً للرغبة الس��امية من قيادة
حض��رة صاحب الجاللة الملك حمد
بن عيس��ى آل خليف��ة عاهل البالد
المف��دى الرامية إل��ى توفير حياة
كريم��ة لجمي��ع المواطني��ن ،عن
طريق تخفيض األعباء المعيش��ية

وكذل��ك إعفاء بع��ض ذوي الدخل
المح��دود م��ن س��داد الرس��وم
مس��تقب ً
ال أو إس��قاط ديونه��م
القديمة .وأشار الوزير إلى أنه وفق ًا
لقان��ون البلديات رقم ( )35لس��نة
 2001والمع��دل بالقان��ون رق��م
( )38لس��نة  2001وعل��ى الالئحة
التنفيذية لقانون البلديات الصادر
بق��رار مجل��س ال��وزراء رق��م ()16
لس��نة  2002وبخاص��ة الفق��رة
(ب) م��ن الم��ادة ( )48من الالئحة
وزير األشغال المذكورة وبناء عل��ى عرض مدراء
عموم البلديات فق��د تم تخفيض
ع��ن كواهله��م ،من خالل رس��وم الرس��وم البلدي��ة عن  143أس��رة
بلدي��ة مخفض��ة ومنس��جمة م��ع بحرينية وإس��قاط الرسوم البلدية
احتياج��ات ه��ؤالء المواطني��ن ،عن  12أسرة بحرينية وإعفاء أسرة

بحرينية واحدة من الرسوم البلدية
خالل الفترة من أبريل ولغاية مايو
.»2020
وأشار إلى أن الوزارة تسعى لتسخير
كافة اإلمكاني��ات والموارد للعمل
على االرتقاء بالمستوى المعيشي
للمواطنين والتخفيف من الرس��وم
البلدية عل��ى المواطني��ن ،مؤكداً
على أن هناك تنسيق ًا مستمراً بين
ش��ؤون البلدي��ات وإدارة خدم��ات
ش��ؤون المس��تهلكين ف��ي هيئة
الكهرب��اء والماء م��ن أجل تعديل
الرس��وم البلدي��ة لهذه األس��ر في
فواتي��ر الكهرب��اء الخاص��ة به��م
تنفيذاً للقرارات الوزارية المذكورة
أعاله.

«تنفيذ األحكام» 413 :ألف دينار
في «فاعل خير» خالل أسبوعين
أك��د مدي��ر إدارة تنفيذ األحكام
ب��وزارة الداخلي��ة الش��يخ خالد
بن راش��د بن عبداهلل آل خليفة،
أن جمل��ة المبال��غ المتبرع بها
ضمن خدم��ة «فاعل خير» خالل
األس��بوعين الماضيين ،تجاوزت
 413ألف دينار ،بما يغطي حاجة
 43محكوم ًا.
وأوض��ح أن «فاعل خي��ر» والتي
دش��نتها إدارة تنفي��ذ األحكام،
برعاية وزير الداخلية ،تهدف إلى
تمكين أصحاب األيادي البيضاء
من التبرع ،بمبالغ مالية لصالح
المعس��رين والمتعثرين ،ممن
صدر بحقهم أحكام قضائية.

مدير إدارة تنفيذ األحكام

وأعرب الش��يخ خالد بن راشد بن
عب��داهلل آل خليفة ،ع��ن خالص

تقدي��ره واعت��زازه بالمب��ادرة
الكريمة لصاحبة السمو الملكي
األمي��رة س��بيكة بن��ت إبراهيم
آل خليف��ة ،قرينة عاه��ل البالد
المفدى ،رئيسة المجلس األعلى
للم��رأة ،بقي��ام المجل��س م��ن
خالل حمل��ة «متكاتفين ..ألجل
س��المة البحري��ن» وبالتع��اون
م��ع فري��ق البحري��ن لمكافح��ة
في��روس كورون��ا (كوفي��د،)19
بس��داد الدي��ون والمبال��غ
المالية المس��تحقة على النساء
البحريني��ات ،الص��ادر بحقه��ن
أحكام قضائي��ة ،ضمن القوائم
المنشورة من قبل وزارة الداخلية

على تطبيق «فاعل خير».
وأض��اف مدي��ر إدارة تنفي��ذ
األح��كام ،أن ه��ذه الخدم��ة،
تتوفر عبر تطبيقي «إسالميات»
و«سداد» وباإلمكان تحميلهما
والتب��رع بأي مبل��غ دون تحديد
تفاصيل الشخص المتبرع.
كما توفر الخدمة التبرع بالمبالغ
بن��ا ًء عل��ى ح��االت حرج��ة ،يتم
إدراجها ف��ي التطبيق لكي يتم
جمع مبلغ مالي معين لكل حالة
حسب المبلغ المترتب ،علم ًا أن
الحاالت ،تقر ،بحسب الضوابط
واالشتراطات لمس��تحقيها من
قبل لجنة «فاعل خير».
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التجمعات العائلية والخروج
لغير الضرورة وراء زيادة حاالت «كورونا»

أيمن شكل

أك��د الفري��ق الوطن��ي للتص��دي لفي��روس كورون��ا
(كوفي��د )19أن زي��ادة الح��االت س��ببها التجمع��ات
العائلية والخروج لغير الضرورة ،مشيراً إلى أن تعامل
مملكة البحرين مع فيروس كورونا يس��ير وفق خطط

مدروس��ة تتناس��ب مع كل مرحلة ومس��تجد ،مش��يراً
إلى أن الحكومة والك��وادر الطبية لم تتردد في اتخاذ
ال��ازم حفاظ ًا على س��امة المجتم��ع وتواصل عملها
لي ً
ا ونهاراً من أجل صحة وسامة الجميع .وشدد خال

المؤتمر الصحفي ال��ذي عقده الفريق أمس في مركز
ول��ي العهد للبح��وث الطبية والتدريب بالمستش��فى
العس��كري للحديث عن آخر مستجدات فيروس كورونا
(كوفي��د ،)19عل��ى المس��ؤولية الفردي��ة بااللت��زام

بالق��رارات واإلج��راءات االحترازي��ة ،وذل��ك بعد زيادة
ح��االت اإلصابات في الفترة األخيرة ،ودعا إلى االلتزام
بعدم الخروج إال للضرورة القصوى مع ارتداء الكمامات
أو أقنعة الوجه وااللتزام بمعايير التباعد االجتماعي.

القحطاني :نسبة التعافي بلغت ٪61
أك��د المقدم طبيب من��اف القحطاني
استش��اري األم��راض المعدي��ة
بالمستش��فى العس��كري وعض��و
الفري��ق الوطن��ي للتص��دي لفيروس
كورون��ا على ض��رورة الت��زام كل فرد
بالمجتم��ع بالقرارات واإلجراءات حيث
ُيع ّول على التزام الفرد بمس��ؤولياته
لتجاوز تحدي فيروس كورونا.
وش��دد د .من��اف عل��ى ض��رورة عدم
رب��ط الح��االت المرص��ودة بس��بب
نش��اط معين مثل الصالونات ،وقال
إن األه��م هو ضرورة االلت��زام باتباع
اإلج��راءات االحترازي��ة ،مش��يراً إل��ى
نسبة التعافي التي بلغت  %61حسب

آخ��ر إحصائي��ة وتفوق ع��دد الحاالت
القائم��ة وأرج��ع ارتفاع تلك النس��بة
إلى البروتوك��ول العاجي الذي وضع
من��ذ بداي��ة الجائحة ويت��م تحديثه
بصفة دورية على حس��ب المعطيات
والمنش��ورات الطبية ،ويتم التش��اور
أس��بوعي ًا م��ع المختصي��ن ح��ول آخر
وأهم التط��ورات في العاج .ونوه إلى
اجتماع الفريق الطبي المش��رف على
الع��اج أس��بوعي ًا ،إلجراء ح��وار ذهني
لسبل تحديث العاج ،الفت ًا إلى أنه تم
وض��ع آلية لدخول المرضى وخروجهم
م��ن مراكز العزل الصحي��ة ،وقال إنه
تم تش��كيل فريق متخص��ص للتأكد

زيادة الحاالت المرصودة غير
مرتبطة بنشاط الصالونات
آلية لدخول المرضى
وخروجهم من مراكز العزل
من خ��روج المتعافين من العزل وفق
االش��تراطات ،وأن تلك العوامل أدت
لخروج أعداد كبيرة من المتعافين.
وأوضح أن البحرين ساهمت في العديد
م��ن البح��وث الطبية س��يتم عرضها،

ولدين��ا فريق مخت��ص فقط باالطاع
على أحدث مستجدات الفيروس.
وأش��ار القحطاني إل��ى أن هناك عدداً
م��ن اإلج��راءات االحترازي��ة للدخ��ول
اآلم��ن للمن��ازل الت��ي يج��ب االلتزام

به��ا عند الرجوع للمن��زل وقبل لمس
أي ش��يء والت��ي تتمثل ف��ي ضرورة
وضع األحذية عن��د الباب ،ويفضل أن
تكون خ��ارج المنزل م��ع التأكيد على
ضرورة التعقي��م ،وتوفر صندوق عند
المدخل يتم فيه وضع كل المقتنيات
الش��خصية ،ولب��س القف��از والكمام،
وتعقيم كافة المقتني��ات واألمتعة،
والتخلص من األكي��اس الخارجية مع
القفاز والكمام ،وغسل اليدين بالماء
والصابون بمدة ال تقل عن  40ثانية،
ووض��ع الماب��س الخارجية في س��لة
الغسيل ،مبين ًا أن هذه التعليمات هي
من أجل سامة كافة أفراد المجتمع.

السلمان« :كوفيد »19
ال يوجد له دواء خاص واألدوية المستخدمة تجريبية
أكدت د.جميلة الس��لمان استش��ارية األمراض
المعدية واألمراض الباطنية بمجمع السلمانية
الطب��ي أن م��رض (كوفيد  )19ال يوج��د له دواء
خاص ب��ه وجمي��ع األدوي��ة المس��تخدمة على
مس��توى العالم هي أدوية تجريبية يتم متابعة
أعراضها من قبل المتخصصين.
وش��ددت عل��ى ض��رورة االس��تمرار بالت��زام
الف��رد بالمس��ؤولية التي تقع علي��ه خال هذه
المرحلة عبر تنفيذ كافة الق��رارات والتعليمات
واإلرشادات بما يحفظ صحة وسامة المواطنين
والمقيمين.
وحول البروتوكوالت المتبعة في العاج أوضحت
د .جميلة الس��لمان تعاون البحرين مع منظمة
الصحة بش��أن التجارب اإلكلينيكية والس��ريرية
والت��ي يتم من خالها مقارنة األدوية المتوفرة
لم��رض معين لتحديد مدى فعاليته ،الفتة إلى
أن الدراس��ات العالمي��ة تتزايد ع��ن الفيروس،
وقالت إن دواء ريمديس��فير يستخدم منذ قرابة
 10سنوات وتم تجربته على الفيروس وثبت أن
ل��ه نتيجة في تقليل عدد أي��ام تواجد المريض
تح��ت الع��اج م��ا بي��ن  3إل��ى  4أي��ام لحاالت
االلتهاب��ات الرئوي��ة المتوس��طة والش��ديدة،
وسيتم استخدامه في البحرين.
أما بشأن دواء هيدروكسيكلوروكين ،أوضحت د.

الجرعات العالية من هيدروكسيكلوروكين
قد تسبب أعراضًا جانبية
نجري تخطيطًا للقلب قبل إعطاء
هيدروكسيكلوروكين للمريض
السلمان أنه يستخدم في البحرين لعدة أمراض
منها المناعة والماريا ،وله أعراض جانبية ركزت
الدراس��ات األخيرة عليها وم��ن أبرزها األثر على
ضربات القلب ،ويتم في البحرين إجراء تخطيط
للقلب قبل إعطاء ال��دواء للمريض وذلك ضمن
البروتوكول العاج��ي ،والذين لديهم اضطراب
في ضرب��ات القلب أو أمراض خاص��ة بالقلب أو
ضغط الدم ،فا يعطى الدواء.
وأش��ارت إلى أن تخطيط القلب يجرى للمريض
بعد أخ��ذ الدواء للتأكد من ع��دم وجود أعراض
جانبي��ة م��ن اس��تخدامه ،وقالت إن ال��دواء بدأ
اس��تخدامه من ش��هر فبراير في البحرين ،ومن
خال تحدي��ث البروتوكول العاج��ي فإن الدواء
يس��تخدم للح��االت البس��يطة فق��ط ،وهن��اك
دراس��ات مس��تمرة منذ ب��دء اس��تخدام الدواء،
أثبتت ظه��ور األعراض الجانبية عند اس��تخدام

جرعات عالية منه وهو ما ال يحدث في البحرين.
واس��تعرضت الس��لمان الوضع الصحي للحاالت
القائم��ة لفيروس كورون��ا (كوفي��د  ،)19حيث
بلغ عدد الح��االت القائمة التي يتطلب وضعها
الصح��ي تلق��ي الع��اج  48حالة قائم��ة ،منها
 9ح��االت تح��ت العناي��ة ،و 4875حالة وضعها
مس��تقر من العدد اإلجمالي للح��االت القائمة
ال��ذي بل��غ  4884حالة قائم��ة ،وتعافي 7407
حاالت وخروجها من مراكز العزل والعاج.
ونوه��ت الس��لمان ب��أن وزارة الصح��ة حريصة
على توس��يع نطاق وأع��داد الفحوصات اليومية
للوصول المبكر للحاالت القائمة وبالتالي سرعة
عزلها وعاجها ،حي��ث وصل مجموعها إلى أكثر
من  330ألف فحص مختبري.
وأش��ارت الس��لمان إل��ى أن تعاف��ي الكثير من
الحاالت القائمة بالفيروس خال األيام الماضية

يرج��ع إلى عدة أس��باب والمتمثلة ف��ي تطبيق
البروتوك��ول العاجي المتبع ف��ي معالجة هذه
الح��االت إلى جانب الرعاية الصحية المس��تمرة
التي تتلقاها الحاالت القائمة ما أدى إلى سرعة
تعافيها من الفيروس.
وشددت الس��لمان على ضرورة اس��تمرار التزام
الجميع بالقرارات الصادرة والمتمثلة في التباعد
االجتماعي وتجن��ب التجمعات العائلية وغيرها
من الق��رارات ،مجددة دعوتها إلى أهمية ارتداء
الجميع لكمامات الوجه الطبية أو القطنية منها
بش��كل عام والذي يع��د إجرا ًء وقائي�� ًا ،وضرورة
االس��تمرار ف��ي االلتزام بغس��ل اليدي��ن بالماء
والصابون جيداً بش��كل دوري م��ع الحرص على
استخدام معقم اليدين.
وأش��ارت الس��لمان إلى أهمية تنظيف األس��طح
واألش��ياء التي يتم اس��تخدامها بش��كل متكرر
وتعقيمها جيداً بصورة دورية ،وتغطية الفم عند
الس��عال ،والتخلص من المناديل المس��تخدمة
بالطريق��ة الصحيحة ،وتجنب لمس أي ش��خص
يعاني من الحمى أو الس��عال ،وف��ي حال ظهور
األعراض على أي شخص عليه االتصال على 444
واتباع التعليمات التي سوف تعطى إليه ،مؤكدة
على ضرورة التقي��د بالتعليمات وعدم التهاون
بها من أجل حفظ صحة وسامة الجميع.
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المانع :المسؤولية فردية
بالمرحلة المقبلة وارتفاع الحاالت سببه التهاون
ش��دد د .وليد المانع وكيل وزارة الصحة
عضو الفريق الوطني للتصدي لفيروس
كورونا (كوفيد )19-على أن المسؤولية
خ��ال المرحل��ة المقبلة هي مس��ؤولية
فردي��ة وترتك��ز عل��ى اس��تمرار الف��رد
بااللتزام بالقرارات واإلجراءات االحترازية
والتدابي��ر الوقائية لتجاوز هذه الجائحة
بنجاح وحماية نفسه وأسرته ومجتمعه.
وحول حقيق��ة تطبيق البحري��ن لثقافة
«مناع��ة القطي��ع» ورداً عل��ى س��ؤال
«الوط��ن» أكد المانع أن ه��ذا المفهوم
ليس موجوداً اآلن وال يمكن التأكد منه
في جائحة كوفي��د  ،19لحدوث تغييرات
كثيرة ف��ي الفيروس وظه��ور أنواع منه
حيث تم رص��د أكثر م��ن  70تغير حتى
اآلن ،وه��ذا ال يس��مح بتطبي��ق «مناعة
القطي��ع» موضح ًا أنه��ا موجودة لبعض
الفيروس��ات وتس��تخدم لمعرف��ة مدى
انتشارها وتعتمد على التطعيم الخاص
بهذا الفيروس لفئة معينة ،أو االعتماد
على تكوين مناع��ة طبيعية لدى بعض
األشخاص.
ولفت المانع إلى أن أسباب ارتفاع أعداد
الحاالت خ��ال األيام األخي��رة تعود إلى
عدم االلت��زام بالتعليمات والتهاون في
التطبي��ق الس��ليم لإلج��راءات والتدابير
الوقائي��ة ،منوه�� ًا ب��أن الرص��د اليومي
ألعداد الحاالت القائمة بين وجود ارتفاع
في أعداد البحرينيين المسجلين كحاالت
ً
مقارن��ة بالمقيمين ،والتي يأمل
جديدة

مناعة القطيع ال تصلح مع «كورونا» لحدوث
أكثر من  70تغيرًا في طبيعته
تميز البحرين في الفحص والعالج والطاقة االستيعابية
زيادة الطاقة االستيعابية لمراكز الحجر والعزل والعالج
الحكومة اتخذت الالزم حفاظًا على سالمة المجتمع
أن تتناق��ص هذه األعداد خ��ال الفترة
المقبلة.
وأض��اف المانع أن أس��باب الزي��ادة في
أع��داد الحاالت القائمة م��ن المواطنين
ترجع للتجمعات األس��رية واالجتماعية
خال ش��هر رمضان وعيد الفطر وكذلك
منوها بأهمية
الخروج لغير الض��رورات،
ً
اختص��ار التجمع��ات عل��ى التجمع��ات
العائلي��ة الصغي��رة للس��اكنين بنفس
المن��زل ،وااللت��زام بع��دم الخ��روج إال
للضرورة القصوى مع ارتداء الكمامات أو
أقنعة الوجه وااللت��زام بمعايير التباعد
االجتماعي.
ودعا المانع الجميع إلى سرعة اإلباغ عن
وجود األعراض الخاصة بالفيروس والتي
ستس��هم في سرعة عزل الحالة القائمة
وتقلي��ل أع��داد المخالطي��ن وبالتال��ي
س��رعة عاجها وس��رعة تعافيه��ا ،كما

دعا إلى ضرورة االتصال على الرقم 444
فور الش��عور بأية أعراض للفيروس ،كي
ال تتضاعف هذه األعراض وتأتي الحالة
ف��ي وق��ت متأخر يصع��ب حينه��ا على
الطاقم الطبي إسعافها.
وش��رح المانع الف��رق بي��ن المخالطين
م��ن البحرينيين والعمالة الوافدة ،قائ ً
ا
إن��ه توج��د أن��واع للح��االت المرصودة
هي المخالطين ،والعينات العش��وائية،
واالتص��ال المباش��ر عل��ى  444وحاالت
محولة من المستشفيات الخاصة ،الفت ًا
إل��ى أن الف��رق ف��ي مخالط��ي العمالة
الوافدة أنهم ممن تم رصدهم مس��بق ًا
ووضع��وا ف��ي الحج��ر الصح��ي ،ويطلق
عليه��م مخالط��ي الح��االت الس��ابقة،
أم��ا المخالط��ون م��ن البحرينيين فهم
مخالطون لمصابين في منازلهم.
ون��وه وكي��ل وزارة الصح��ة إل��ى تمي��ز

مملكة البحرين في قوة الفحص الخاص
بفي��روس كورون��ا والترص��د للم��رض
وانتش��اره ،والذي يس��تخدم لبناء خطط
التص��دي للفيروس والخدم��ات الازمة،
مش��يراً إلى أن ع��دد الفحوص��ات تجاوز
 330أل��ف فح��ص وه��و يعتب��ر رقم�� ًا
كبيراً ج��داً ،كما لفت إل��ى حجم الطاقة
االس��تيعابية في البحري��ن والذي يفوق
المتوق��ع م��ن إصاب��ات ،وق��ال إن قوة
وتمي��ز البحرين أيض ًا في العاج ،مرجع ًا
الفض��ل لاستش��اريين والمتخصصين
الذين قدم��وا برتوك��والت عالمية على
حسب الدراسات العلمية ،ونتج عن ذلك
تشاف كبيرة في البحرين وتسطيح
نسبة
ٍ
للمنحنى.
وأش��ار وكيل وزارة الصحة إلى أن الطاقة
االستيعابية لمراكز العزل والعاج بلغت
 7187س��ريراً يبلغ اإلشغال الحالي منها

«الفريق الوطني» :إلزامية ارتداء
الكمامات في كافة األماكن العامة

ق��رر الفري��ق الوطن��ي الطب��ي للتص��دي
لفيروس كورونا (كوفيد  )19إلزامية ارتداء
الكمام��ات خ��ارج المنزل ف��ي كل األماكن
واألوق��ات م��ا ع��دا أثناء قي��ادة الس��يارة،
وارتداؤه��ا أيض�� ًا عن��د ممارس��ة رياض��ة
المش��ي واس��تثناء الرياضات التي تتطلب
جهداً بدني ًا ش��ديداً مثل الجري والس��باحة
وركوب الدراج��ات الهوائي��ة ،وكذلك عند
مقابلة أش��خاص لديهم أم��راض وظروف
صحية كامنة أو من كبار السن المعرضين
أكثر للخطر داخل إطار األسرة الواحدة.
ودعا الفري��ق الوطني الجمي��ع إلى التحلي
بروح المس��ؤولية المعهودة عنهم دائم ًا،
مش��دداً على الت��زام الجمي��ع بالتعليمات
الصادرة عن الجه��ات المختصة وتقيدهم
بها وعدم التهاون في تطبيقها في مختلف
الظروف هو المس��ار الصحي��ح الذي نعول
عليه لتجاوز هذه المرحلة بما يحافظ على
صحة وسامة الجميع ،مؤكداً ّ
بأن الضرورة
والواج��ب الوطن��ي يحت��م عل��ى الجمي��ع
االلتزام الكامل باإلجراءات االحترازية التي
يعلن عنها تباع ًا والتي تس��تهدف تحقيق
المصلحة العامة وسامة الجميع.

استثناء الجري والسباحة
وركوب الدراجات الهوائية وقيادة السيارة
ج��اء ذل��ك خ��ال اجتم��اع الفري��ق أمس
برئاس��ة رئي��س المجلس األعل��ى للصحة
الفريق طبيب الش��يخ محمد بن عبداهلل آل
خليفة تعزيز اإلجراءات االحترازية والتدابير
الوقائية التي تم اتخاذها بما يتماشى مع
المستجدات العالمية للفيروس.
وثم��ن الفري��ق الوطن��ي الطب��ي الجهود
الوطني��ة الت��ي يبذله��ا فري��ق البحري��ن
بقيادة صاحب الس��مو الملكي ولي العهد
نائ��ب القائد األعلى النائ��ب األول لرئيس
مجلس الوزراء ،واستعرض الفريق الوطني
عرض ًا مفص ً
ا بش��أن اإلجراءات االحترازية
والتدابي��ر الوقائي��ة الت��ي ت��م اتخاذه��ا
بما يتماش��ى م��ع المس��تجدات العالمية
للفيروس ،كما وق��ف الفريق على تطورات
الجه��ود المبذول��ة لمكافح��ة الفي��روس،
ومتابع��ة تنفي��ذ الخط��ط المع��دة بم��ا
يتناسب واحتياجات كل مرحلة.
ويعقد الفريق الوطن��ي للتصدي لفيروس

كورون��ا (كوفي��د )١٩-اجتماع��ه بصف��ة
يومية برئاسة الفريق طبيب الشيخ محمد
بن عبداهلل آل خليفة ،ويناقش مس��تجدات
الحاالت في مراكز الحجر والعزل ،واحتياجات
مراكز العزل والرعاية ،وحاجة المملكة من
الم��وارد الصحية واألدوي��ة ،واالطاع على
وض��ع المناف��ذ ،ومس��تجدات الفحص في
المختب��رات والوح��دات المتنقلة ومتابعة
نتائجها وتس��هيل مهمة الف��رق الوطنية
العامل��ة ،وتوجيه فرق الطوارئ لمباش��رة
الحاالت في كافة المستشفيات والمنافذ.
كم��ا يتول��ى الفري��ق تقيي��م ومتابع��ة
البروتوك��والت المتخ��ذة ومتابع��ة آخ��ر
المس��تجدات عل��ى األصع��دة المحلي��ة
واإلقليمية والدولية ،واس��تمرار التنس��يق
م��ع ال��دول الش��قيقة والصديق��ة بش��أن
آخ��ر المس��تجدات ،م��ع الح��رص عل��ى
إط��اع الجمه��ور الكريم بش��فافية بكافة
المستجدات عبر المنصات الرسمية.

 4884س��ريراً ،وأن الطاقة االستيعابية
لمراك��ز الحجر الصحي االحت��رازي بلغت
 3410أس�� ّرة يبل��غ اإلش��غال الحال��ي
منها  599س��ريراً ،مؤك��داً أن الخدمات
الصحي��ة العاجي��ة م��ن فح��ص وحجر
وع��اج مس��تمرة بالمج��ان ف��ي مراكز
الحج��ر الصحي االحت��رازي ومراكز العزل
والعاج ،إل��ى جانب ذل��ك فالخيار متاح
لتلقي خدمات الحجر والعزل والعاج في
القط��اع الخاص لألف��راد الراغبين وذلك
على نفقتهم الخاصة.
وأش��ار المان��ع إل��ى أهمي��ة االلت��زام
باالش��تراطات واإلج��راءات التنفيذي��ة
الازم��ة الت��ي أقره��ا الفري��ق الوطني
الطبي للتصدي لفيروس كورونا بش��أن
توس��يع نطاق إلزامية ارت��داء الكمامات
خ��ارج المنزل ف��ي كل األماكن واألوقات
ما عدا أثن��اء قيادة الس��يارة ،وارتداؤها
أيض�� ًا عن��د ممارس��ة رياض��ة المش��ي
واس��تثناء الرياضات التي تتطلب جهداً
بدني�� ًا ش��ديداً مث��ل الجري والس��باحة
وركوب الدراجات الهوائية ،وعند مقابلة
أش��خاص لديهم أمراض وظروف صحية
كامنة أو من كبار السن المعرضين أكثر
للخطر داخل إطار األسرة الواحدة.
وقال المان��ع إن أفراد المجتمع يمثلون
أبط��ال المرحلة المقبلة عب��ر التزامهم
بالمس��ؤوليات الملق��اة عل��ى عاتقهم
ك��ون هذا االلت��زام يمثل حائ��ط الصد
األول ضد الفيروس.

 504إصابات جديدة
بـ«كورونا» وتعافي  3حاالت

أعلنت وزارة الصحة عن أن «عدد الحاالت القائمة التي يتطلب
وضعها الصحي تلقي العاج بس��بب فيروس كورونا (كوفيد
 ،)19بل��غ  48حال��ة ،منها  10حاالت تح��ت العناية ،في حين
أن  5375حالة وضعها مس��تقر من العدد اإلجمالي للحاالت
القائم��ة الذي بل��غ  5385حالة قائمة ،ف��ي حين تخضع 10
ح��االت تحت العناية» ،فيما س��جلت إحصائيات الوزارة أمس
تسجيل  504إصابات وتعافي  3حاالت.
وأوضح��ت الوزارة مس��اء أمس أن��ه «تم تس��جيل  241حالة
قائم��ة جديدة منه��ا  176حال��ة لعمالة واف��دة ،و 55حالة
لمخالطين لحاالت قائمة و 10حاالت قادمة من الخارج».
وعص��ر أم��س ،أوضحت ال��وزارة أنه «ت��م تعاف��ي  3حاالت
إضافية ليصل العدد اإلجمالي للحاالت المتعافية إلى ،7410
وتس��جيل  263حالة قائمة جديدة منه��ا  197حالة لعمالة
واف��دة ،و 61حال��ة لمخالطين لحاالت قائم��ة و 5حاالت من
الخارج» .وكش��فت اإلحصائيات عن أن «عدد المتعافين بلغ
 4710حاالت ،فيما بلغ ع��دد الوفيات  20حالة ،وذلك بعدما
أعلنت الوزارة صباح أمس عن حالة وفاة لوافد يبلغ من العمر
 37عام�� ًا ،لديه أمراض وظ��روف صحية كامن��ة وكان إحدى
الحاالت القائمة لفيروس كورونا (كوفيد .»)19
وأعربت الصحة عن خالص تعازيها ألسرة الفقيد وكافة أهله
وأقاربه لهذا المصاب .وقالت الصحة إن «المتوفى حصل على
العاج والرعاية على مدار الس��اعة من قبل الفريق المختص
هو وجميع الحاالت القائمة في مراكز العزل والعاج».
وبينت إحصائيات الوزارة عن إجراء  337773فحص ًا طبي ًا.
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القائد 635 :ألف مستخدم لـ«مجتمع واعي» منذ انطالقته
 3آالف شخص خضعوا للحجر المنزلي تمت مراقبتهم عبر التطبيق
مريم بوجيري

كشف الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة
اإللكتروني��ة محمد القائ��د أن عدد المس��تخدمين
لتطبي��ق «مجتمع واعي» منذ إطالق��ه نهاية مارس
الماضي بلغ  635ألف مس��تخدم ،مؤكداً أن مايقارب
 5آالف ش��خص رص��دوا كمخالطي��ن عب��ر التطبيق
في حي��ن انتهى الحج��ر المنزلي لما يق��ارب  3آالف
ش��خص تمت مراقبته��م عبر التطبيق وت��م التأكد
من س��المتهم عبر نتائج العينات مشدداً على اتخاذ
اإلج��راءات القانونية بحق أي ش��خص يخالف أنظمة
الحجر المنزلي بإحالته للنيابة العامة.
وأكد خالل جلسة حوارية تمت عبر بث مباشر مشترك
مع مؤسس��ة الش��ركات الرقمية الناش��ئة «ستارت
آب –البحرين» بإدارة مؤس��س ش��ركة «كوه�جي –
سيس��تم» إحس��ان الكوهج��ي؛ حول مب��ادرات هيئة
المعلومات والحكومة اإللكترونية ورؤيتها للتعامل
مع الظروف االستثنائية ،أن الهيئة بصدد طرح نظام
إلكترون��ي للتوقي��ع على المس��تندات وق��ال« :نحن
على اس��تعداد لتقديم المش��روع للبنوك بالتعاون
مع ش��ركة (بنفت) ،مؤك��داً في الوق��ت ذاته إصدار
مناقصة لنظام وطني للمواع�يد سيتم طرحها قريب ًا
على الحكومات ويمكن للشركات الناشئة المشاركة
فيها».
وأوضح أن عملية التطوي��ر لتطبيق «مجتمع واعي»
اس��تغرقت ما يقارب الش��هر منذ رصد أول حالة في
البحري��ن فبراير الماض��ي ،كما أن عملي��ة التطوير
بش��كل كامل اس��تغرقت  3أش��هر حيث ت��م إطالق
التطبيق في نهاية مارس الماضي ،مبين ًا أن التطبيق
ت��م تطوي��ره بالكام��ل بواس��طة ش��باب بحرينيين
محترفين في المجال التقني.
وبي��ن القائد خالل اللق��اء أن التطبي��ق يمتلك دقة
عالي��ة لكنه ال يس��تطيع رص��د الع��دوى إنما يرصد
االختالط المباشر بنسبة  ،%100أما في حالة العدوى

«التطبيق» رصد  5آالف شخص «مخالط»
طرح نظام إلكتروني للتوقيع على
المستندات اإللكترونية للبنوك قريبًا
مناقصة إلنشاء نظام وطني للمواعيد قريبًا
دقة التطبيق عالية تصل
إلى  %100في رصد المخالطة

بش��كل ع��ام يتم رصده��ا بنس��بة تق��ارب ،%15.5
مؤكداً أن الدقة مضمونة ويتم اس��تخدام معادالت
«لوغاريثمي��ة» خاص��ة لجع��ل التطبيق أكث��ر ذكاء،
مؤكداً وجود حماية للخصوصية للمس��تخدمين عند
تفعيل خاصية تتبع التطبيق للموقع الجغرافي وقال:
«تفعي��ل خاصية الموق��ع الجغرافي للمس��تخدمين
تطوعية لكنها إجبارية للخاضعين للحجر المنزلي»،
مضيف ًا أن البيانات المش��فرة لمواقع المستخدمين
الجغرافية يتم مسحها بعد  5أسابيع من االستخدام.
وبش��أن الخطوات التي اتخذته��ا الحكومة للتعامل

 ٪74من المشاركين في
«جلسة الحكومة اإللكترونية»
فعلوا تطبيق «مجتمع واعي»
َّ
مريم بوجيري

حم��ل  %74من المش��اركين ف��ي الجلس��ة الحوارية
المباش��رة مع الرئيس التنفي��ذي لهيئة المعلومات
والحكومة اإللكترونية ومؤسس��ة الشركات الرقمية
الناشئة «ستارت آب –البحرين» حول مبادرات هيئة
المعلومات والحكومة اإللكترونية ورؤيتها للتعامل
مع الظروف االستثنائية تطبيق «مجتمع واعي».
وتم استعراض التصويت والنتائج عبر الجلسة التي
بينت نس��ب إيجابي��ة للتطبيق ،حي��ث أكد  %69من
المش��اركين أنهم قامو بالتسجيل وتفعيل التطبيق
واس��تخدامه ،في حين أكد  %62منه��م أن التطبيق
ليس مصدرهم الرئيس لتلقي المعلومات المحدثة
المتعلقة باألرقام واإلحصائيات حول رصد الحاالت،
ف��ي حين أكد غالبية المش��اركين خالل الجلس��ة أن
الش�����ركات التقنية الناشئ��ة س��يكون لها دورأكبر
في المض���ي قدم��� ًا باالقتص�اد وكانت نس���بتهم
تقدر ب� .%94

«المرور» تفتتح فرعًا
إلنهاء المعامالت
بمجمع وادي السيل

دش��نت اإلدارة العامة للمرور فرع ًا إلتمام الخدمات
المروري��ة ،وذل��ك بمجمع وادي الس��يل بالمحافظة
الجنوبي��ة ،موضحة أن مواعيد عمل الفرع س��تكون
م��ن األح��د لغاية الخمي��س من  9صباح�� ًا لغاية 3
مسا ًء.
ويأتي افتتاح فرع مجمع وادي الس��يل ضمن الخطة
التي تمض��ي فيها اإلدارة العامة للمرور لتس��هيل
إنهاء اإلجراءات للمراجعين وفق مراجعة مس��تمرة
ومتواصل��ة لتلبي��ة االحتياج��ات الفعلي��ة لخدم��ة
المواطنين والمقيمين في مختلف المحافظات.

م��ع الوضع الحالي ،أك��د أن الحكومة اتخذت خطوات
لتفعي��ل العم��ل الحكوم��ي اإللكترون��ي م��ن خالل
تطبي��ق العم��ل عن ُبع��د بنس��بة  ٪70للموظفين
الحكوميي��ن ،وبي��ن أن مايقارب  6500ش��خص من
موظفي الحكومة تم تزويده��م باألنظمة المحمية
والمش��فرة إلنج��از األعم��ال الحكومية الت��ي تحتاج
لحساس��ية المعلوم��ات للتأكد من سالس��ة العمل،
مش��يراً إل��ى أن أغل��ب ال��وزارات الحكومي��ة تحولت
لالجتماع��ات عن ُبع��د لضمان اس��تمرارية العمل
الحكومي.
وق��ال« :عملنا مع وزارة التربي��ة والتعليم لتضمين
أنظمتها عبر الحوس��بة الس��حابية خالل أسبوع كما
نجحن��ا في تحويل بعض المعام��الت القضائية إلى
إلكترونية خالل الفترة الماضية كما أن جميع أنظمة
المحاكم القضائية تحولت إلى إلكترونية في غضون
أس��بوع» مؤكداً أن الوضع االستثنائي كان له الكثير
من اإليجابيات على العمل الحكومي.
وأوض��ح القائد أن مايق��ارب  133خدمة حكومية لم

يكن باإلمكان توفيرها عبر الخدمة اإللكترونية لكن
تم االس��تعاضة عنه��ا باالتصال المباش��ر أو خدمة
اإليمي��ل اإللكترون��ي ،وأضاف« :العال��م كان بحاجة
للجائحة ليمكنه التعامل بشكل أسرع مع المعطيات
اإللكترونية والتحول اإللكتروني ،كما أن العالم بعد
الجائحة لن يكون كما هو عليه قبلها».
وفيما يتعلق بأبرز المميزات التي سيضمها التطبيق
في الفترة المقبلة ،أكد القائد أن المميزات الجديدة
يصدر فيها قرار من الفريق الوطني لمكافحة فيروس
«كورونا» لتضمين أية مميزات جديدة في التطبيق
يمك��ن إضافتها مس��تقب ً
ال ،مؤكداً ط��رح الكثير من
المزايا منها التفكير في توفير مراقبة العزل والحجر
عبر التحكم في مميزات التطبيق.
وقال« :تم التعاون مع الس��عودية والكويت وبعض
ال��دول العربي��ة الذين طلب��وا االطالع عل��ى تجربة
البحري��ن ف��ي تطوير تطبي��ق مجتمع واع��ي ،وقمنا
بمش��اركة التجرب��ة معهم ،نحن منفتح��ون لتبادل
المعرفة والتعلم من تجارب اآلخرين».

إعادة هيكلة جميع أقسام
«جارمكو» وفتح مصنع رقائق األلمنيوم
أيمن شكل

وص��ف الرئيس التنفي��ذي إلعادة الهيكلة بش��ركة جارمك��و محمد رفيع
وضع الش��ركة بش��كل عام ب� «غير المريح» ،وأعلن في اجتماع مع نقابة
عمال الش��ركة عن إعادة هيكلة جميع األقسام ،وإعادة فتح مصنع رقائق
األلمنيوم بش��كل تدريجي .وكانت نقابة عم��ال جارمكو قد أصدرت بيانا
أش��ارت في��ه إلى ما ذك��ره رفيع خالل اجتم��اع مع مجل��س إدارة النقابة،
حيث أش��اد بما أنجزته النقابة من تفاهمات عديدة مع اإلدارات السابقة
والحالي��ة للنهوض برفع مس��توى الش��ركة والعمال م��ن ناحية الحقوق

والمكتسبات العمالية وتطوير بيئة العمل .وقال رفيع إن محاوالت تجري
إلنعاش الش��ركة بعد ص��دور قانون إعادة التنظي��م واإلفالس رقم ()22
لسنة  ،2018حيث سيتم إعادة الهيكلة لجميع األقسام بالشركة ،وإعادة
فتح مصنع رقائق األلمنيوم للتش��غيل بش��كل تدريجي والعودة لس��وق
الخلي��ج كبديل للمنتج الصين��ي .وأكد ممثلو العمال تمس��كهم بالقوى
العاملة في الشركة بشكل عام والبحرينية بشكل خاص ،وعدم المساس
بمن أسس وساهم في بناء وتطوير هذا الصرح الكبير.

تدشين «تاريخ النظام القانوني
في البحرين» للباحث الصديقي
الكتاب يوثق البوادر الدستورية األولى في المنطقة
دش��ن مركز عيس��ى الثقاف��ي كت��اب «تاريخ
النظ��ام القانوني ف��ي البحرين خ��الل العقود
األولى م��ن القرن العش��رين» للباحث د .علي
فيص��ل الصديقي ،خالل محاض��رة عبر منصة
«زووم» اإللكترونية ،احتف��ا ًء بمرور مائة عام
عل��ى تأس��يس مؤسس��ات الدول��ة البحرينية
الحديثة.
وافتت��ح نائب رئي��س مجلس األمن��اء المدير
التنفيذي للمركز د .الش��يخ خالد بن خليفة آل
خليف��ة المحاضرة بكلمة رحب فيها بالجمهور
عبر األثي��ر اإللكتروني ،مش��يداً بجهد الباحث
في إعداد الكتاب.
وقال إن الباحث د .عل��ي فيصل الصديقي قام
ُّ
بجهد واضح في توثيق مس��يرة تش��كل البنية
القانوني��ة والتش��ريعية في البحري��ن ،والتي
مهدت النطالق مس��يرة القضاء البحريني في
بداي��ات الق��رن الماضي ،وذلك إل��ى جانب ما
طرحه بش��أن الب��وادر الدس��تورية األولى في
المنطق��ة المتمثلة في تنظي��م والية العهد
عل��ى اعتب��اره الركي��زة األساس��ية الس��تقرار
النظامين السياسي واالجتماعي في المملكة،
وازدهارهما ف��ي عهد صاح��ب الجاللة الملك
حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البالد.
واكد أن الكت��اب الذي يصدره مرك��ز الوثائق
التاريخي��ة بالمركز يعد إضاف��ة نوعية لتاريخ
البحرين والخليج العربي ،ومرجع ًا أساسي ًا لكل
الباحثي��ن والمختصين في المج��ال الحقوقي
والقانوني والقضائي والتشريعي.
من جانبه قال مؤلف الكتاب د .علي الصديقي،
إن الكتاب يحاول عرض التجربة البحرينية في
عملية صناع��ة القانون في مراحلها األولى ،إذ
نجح البحرينيون في صناعة أول قانون بحريني

وهو قانون التعليم الحديث عام  ،1919مضيف ًا
بأن��ه صدرت قوانين أخرى في تلك الفترة من
بينها القانون األساس��ي لبلدية المنامة لعام
 ،1920وقانون «البوليس» المعني بتأس��يس
العمل ُ
الش�� َرطي ألول مرة بمفهومه الحديث،
وقد َّ
شكل قانون الجنسية البحرينية الذي صدر
بإع��الن الحاكم ع��ام  1937عالمة ب��ارزة في
النشاط التشريعي آنذاك.
وأش��ار الصديق��ي إلى أن��ه تش��كلت في تلك
المرحلة القواعد الدستورية األولى في تنظيم
والي��ة العهد إل��ى االبن األكب��ر ،والتي تعتبر
بادرة س��باقة ف��ي منطقة الخلي��ج ،فض ً
ال عن
مظاه��ر الصالحي��ات القانونية الت��ي تبلورت
في عقود امتياز النفط وعقود الطيران ،وذلك
إل��ى جانب مجموع��ات من التش��ريعات التي

نظم��ت مختل��ف جوان��ب القان��ون ومجاالته،
كالتش��ريعات اإلدارية ونظام القضاء المدني
الحدي��ث والمحاك��م والمرافع��ات ،فض ً
ال عن
التشريعات الجنائية والعقوبات ،باإلضافة إلى
التشريعات التجارية التي ساهمت بإصالحات
كبيرة في قطاعات االقتصاد التقليدي.
من جهت��ه قال المستش��ار القانون��ي د .مال
المؤ ِّلف تمك��ن من احتواء
اهلل الحم��ادي بأن ُ
«تاريخ النظام القانوني» بالرغم من تش��عبه
وخصوصيته ،وذلك من خالل الس��رد المتناغم
واف
لألف��كار واألحداث وتسلس��لها ،وع��رض ٍ
للوثائ��ق والمخطوط��ات القيم��ة ،واالنتق��ال
الس��لس ما بين الحق��ب التاريخية المتالحقة
وربطه��ا ببعضه��ا ،والقيام بعملي��ة التحليل
والتعليق على مراحل التطور القانوني.
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يكرم المدارس الحكومية
النعيمي
ّ
الفائزة في «تحدي التداول االستثماري»
كرم وزير التربي��ة والتعليم د.ماجد النعيمي
المدارس الحكومية الفائزة بالمراكز الثالثة
األولى في برنامج تحدي التداول االستثماري
( )Trade Questللعام  ،2020-2019والذي
تنظمه بورصة البحرين بمش��اركة المدارس
الثانوية والمدارس الخاصة والجامعات.
ج��اء ذلك خ��الل اس��تقباله بمكتب��ه بديوان
ال��وزارة بمدين��ة عيس��ى ،مدي��ري المدارس
الحكومية الفائزة ،حيث فازت مدرس��ة أحمد
العم��ران الثانوي��ة للبني��ن بالمرك��ز األول،
ومدرس��ة خول��ة الثانوي��ة للبن��ات بالمركز
الثاني ،ومدرس��ة جدحف��ص الثانوية للبنات
بالمرك��ز الثال��ث عل��ى مس��توى الم��دارس
الحكومية.
وبهذه المناسبة ،أش��اد الوزير بالجهود التي
بذلها الطلبة واإلدارات المدرس��ية المشاركة
في ه��ذا البرنامج ،والذي يهدف إلى إكس��اب
المش��اركين الخب��رة الالزم��ة والمه��ارات
العملي��ة في القط��اع المصرف��ي ،من خالل
مح��اكاة افتراضية لعمليات االس��تثمار التي
تتم في األس��واق المالي��ة العالمية ،موجه ًا
الشكر للمس��ؤولين في بورصة البحرين على
تعاونه��م في تنفي��ذ هذا البرنامج الس��نوي
الذي يعود بالخبرة على الطلبة المش��اركين
فيه.
حضر اللقاء الوكيل المس��اعد للتعليم العام

والفن��ي أ.لطيف��ة البونوظ��ة ،ومدي��ر إدارة
التعليم الثانوي أ.إبراهيم البورش��يد ،ومدير
إدارة العالق��ات العام��ة واإلع��الم د.ف��واز
الش��روقي ،ومدي��ر مدرس��ة أحم��د العمران
الثانوي��ة للبني��ن أ.محمد هج��رس ،ومديرة
مدرس��ة خولة الثانوية للبنات أ.منال س��نان،
ومديرة مدرس��ة جدحفص الثانوي��ة للبنات
أ.سهى حمادة.
الجدي��ر بالذك��ر أن برنام��ج تح��دي التداول
االس��تثماري يع��د برنام��ج مح��اكاة مالي��ة

تعليمية ،يهدف إلى تزوي��د الطالب بخبرات
واقعي��ة تحاك��ي األس��واق المالي��ة المحلية
والدولية ،ويتم تنفيذه على ثالث مراحل خالل
س��تة أش��هر ،تقوم بعدها الفرق المشاركة
بتقدي��م ع��رض توضيحي أم��ام لجنة تقييم
االس��تثمار توضح فيها اس��تراتيجية الفريق
وكيفية إدارة محفظته االستثمارية وأهدافه
المرحلي��ة ،وتحص��ل بعدها الف��رق الفائزة
بالمراكز الثالثة األولى على جوائز نقدية من
بورصة البحرين.

جامعة البحرين تقيم
منتدى افتراضيًا حول جائحة «كورونا»
ً
منتدى افتراضي ًا تحت عنوان «مس��تقبل التنمية
تنظم جامعة البحرين
ً
في ظل التحديات الراهنة :جائحة كورونا (كوفيد  ،)19الخميس  4يونيو،
بمشاركة عدد من المتحدثين من داخل الجامعة وخارجها.
ويه��دف المنتدى إل��ى تحديد أهم مخرجات التحدي��ات الراهنة ،وأثرها
المقبل على العالم في الث��ورة االقتصادية ،والصناعية ،والعلمية ،مما
س��يكون له أكبر األثر في إعادة تش��كيل أولويات الش��باب وأدوات صنع
المستقبل.
وينقس��م المنتدى إلى أربعة محاور هي :االقتصاد والتحول المرن ،ودور
الش��باب في مواجهة التحديات التنموية (خالل انتشار جائحة كورونا)،
والمنه��ج البحريني ف��ي مواجهة التحديات الطارئ��ة .والتعليم والبحث
العلمي :بين المتغيرات والفرص.
ومن المتوقع أن ينتهي المنتدى إلى عدد من المخرجات من أهمها :حصر
تحديات الفترة الحالية التي يمر بها العالم في ضوء التصدي النتش��ار
جائح��ة كورونا .والوق��وف على أهم نقاط الق��وة والضعف في األنظمة ح��ازم جناحي ،ومدي��ر برنامج البحري��ن ألفضل الممارس��ات الحكومية
االقتصادية ،والعلمية ،والصناعية ،خاصة ما يتصل باستمرارية العالم إبراهيم التميمي ،والباحثة في المجال اإلعالمي والمستش��ارة في وزارة
بكل أركانه الحالية .باإلضافة إلى تعرف أهم الدروس المس��تفادة من اإلعالم د.لولوة بودالم��ة ،ورائدة األعمال البحرينية الحائزة على جائزة
األزمة الحالية ،وتسليط الضوء على الفرص المتاحة للشباب في الوقت «اختيار الجمهور» في النس��خة الرابعة من مس��ابقة «رواد في القصر»
الراهن ،ومرحلة ما بعد كورونا ،باإلضافة إلى تحديد أدوار الش��باب في د.نهلة السني.
ظل التحديات الحالية ،ناهيك عن وضع األطر العامة التي يجدر التركيز وم��ن المزم��ع أيض�� ًا أن يش��ارك الطلب��ة بمداخل��ة مصورة ومس��جلة
تح��ت عن��وان« :م��اذا اس��تفدت؟» ،مدته��ا دقيق��ة واح��دة ،يعب��رون
عليها في المرحلة الحالية استعداداً لمرحلة ما بعد فيروس كورونا.
ويش��ارك في المنتدى كل من :الرئيس التنفي��ذي لمركز  Clever Playم��ن خاله��ا عن م��دى اس��تفادتهم الش��خصية م��ن مرحل��ة «جائحة
الش��يخة لطيف��ة آل خليف��ة ،ومدي��رة مرك��ز التعلي��م اإللكتروني في كورون��ا» .ويمك��ن للطلبة الراغبين ف��ي المش��اركة بالفيديو المصور،
د.في آل خليفة ،واألس��تاذ المس��اعد ف��ي كلية اآلداب إرس��ال مش��اركاتهم عب��ر البري��د اإللكترون��ي amkhan@uob.edu.
جامعة البحرين ّ
ف��ي جامعة البحرين د.ديانا جهرمي ،ومدير برنامج الدراس��ات الدولية  bhحيث س��يتم عرض هذه المش��اركات في بث مباش��ر خالل جلس��ات
والجيوسياس��ية ف��ي مركز البحرين للدراس��ات االس��تراتيجية والدولية المنتدى .وللتس��جيل لحضور المنتدى االفتراضي يمك��ن زيارة الرابط
والطاقة (دراسات) د.عمر العبيدلي ،والمحلل االقتصادي ورائد األعمال .https://qrgo.page.link/EhtDc

«حقوق» جامعة البحرين تناقش
 12أطروحة ماجستير ودكتوراه عن ُبعد
أعلن��ت كلي��ة الحقوق في جامع��ة البحرين مواعيد مناقش��ة  12أطروحة
ماجستير ودكتوراه لطلبتها عبر االتصال المرئي ،في أول تجربة للجامعة
الوطني��ة المتح��ان طلبة الدراس��ات العليا ع��ن ُبعد في ظ��ل اإلجراءات
االحترازية المعمول بها في المملكة.
وعق��دت ي��وم اإلثنين (األول من يوني��و  )2020أول مناقش��ة علمية عبر
منص��ة «مايكروس��وف تيمز» للطالبة ن��ورة أحمد الش��ريان ،التي جاءت
رس��التها بعنوان «المس��ؤولية المدنية عن أضرار التل��وث البيئي الناتج
عن المنشآت الصناعية».
ومن المقرر أن تستمر مناقشات الرسائل العلمية في الكلية إلى السادس
عشر من شهر يونيو الجاري.
وق��ال القائ��م بأعمال عميد كلي��ة الحقوق في الجامع��ة د.صالح محمد:
«إن الجامع��ة حريصة على تبني أرقى المعايي��ر األكاديمية في العملية
التعليمي��ة وضم��ان ج��ودة المخرج��ات ،إلى جان��ب اس��تدامة العملية
التعليمية».
وأضاف« :وفي ظل تداعي��ات جائحة فيروس كورونا والتدابير االحترازية،
وحرص�� ًا على س��المة الطلب��ة وعلى الصح��ة العامة؛ فق��د أصدر مجلس وقال عميد الدراس��ات العليا والبحث العلمي د.محمد قادر« :حرصنا على
الجامع��ة ق��راراً باعتماد آلية مناقش��ة رس��ائل الماجس��تير والدكتوراه تفعي��ل الضوابط واآلليات الخاصة بإجراء المناقش��ات ع��ن ُبعد ،بحيث
ع��ن ُبعد من خالل المنص��ات اإللكترونية المعتمدة ف��ي الجامعة ،وفق تك��ون وف��ق جدول زمني دقيق ،ويتم تس��جيل وقائع جلس��ة المناقش��ة
مجموعة م��ن الضوابط والمعايي��ر األكاديمية الرصين��ة لضمان جودة بالصوت والصورة».
وذكر أن كليتي الحقوق وتقنية المعلومات بدأتا فعلي ًا عمليات المناقشة
المخرجات».
وأعرب عن س��عادته ب��أن تكون كلية الحقوق أول��ى الكليات التي تطبق ع��ن ُبع��د ،ول��م تردنا أي��ة مالحظات س��لبية عل��ى اإلج��راءات المتخذة
المناقشة عبر تقنية االتصال المرئي في جامعة البحرين ،منوه ًا إلى عدة والمناقش��ة ،مش��يراً إلى تكليف مدي��ر لجنة ضمان الجودة ف��ي الكليات
مزايا لهذه التجربة لعل من أهمهما الحفاظ على الصحة العامة ،وتوفير بمتابعة تنفيذ آلية عقد المناقش��ة .فيما أعربت رئيس��ة قس��م القانون
عناء االنتقال والسفر للممتحن الخارجي ،وما يستلزمه ذلك منه من جهد الخاص ف��ي الكلية د.وفاء جناحي عن ارتياحها من المناقش��ة والطريقة
ووقت ،كما ألزمت عمادة الدراس��ات العلي��ا والبحث العلمي في الجامعة التي وصفتها بالسلس��ة والمريح��ة لجميع األطراف ،وقال��ت «إن عملية
الكليات واألقسام األكاديمية بعدة ضوابط إلجراء المناقشات عن ُبعد .المناقشة كانت ناجحة من أول تجربة لها».
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الحمر :تسريع وتيرة العمل
بالمشاريع اإلسكانية المدرجة

استقبل وزير اإلس��كان المهندس باسم بن يعقوب الحمر
بمكتب��ه في ديوان الوزارة النائب محمود البحراني ،وبحث
عدداً من المواضيع المتعلقة بالدائرة الثانية عش��رة في
المحافظة الش��مالية والمواضيع ذات االهتمام المشترك،
والت��ي من ش��أنها تعزيز التعاون والتنس��يق بي��ن وزارة
اإلس��كان ومجلس النواب ،وذلك لتنفيذ البرامج اإلسكانية
التي تكفل توفير السكن المالئم لجميع المواطنين.
وتط��رق اللق��اء إلى تعزي��ز التعاون المش��ترك بين وزارة
اإلس��كان ومجلس الن��واب ،ودعم خط��ط ال��وزارة لتلبية
الطلب��ات المدرجة على قوائم االنتظار ،من خالل تس��ريع
وتيرة العمل بالمش��اريع اإلس��كانية المدرجة على خطط
الوزارة ،كما جرى اس��تعراض سير المشاريع اإلسكانية قيد
التنفيذ في م��دن البحرين الجديدة ،وخطط الوزارة لتلبية
الطلبات اإلس��كانية بمحافظات المملكة ومنها المحافظة
الشمالية.
وقدم النائب محمود البحراني عضو مجلس النواب خالص
ش��كره وتقديره للوزير على جهوده الملموس��ة في توفير
الس��كن االجتماعي للمواطنين ،مبدي ًا استعداده للتعاون
مع الوزارة لتنفيذ تلك الخطط والمش��اريع بحسب الجداول
الزمنية الموضوعة لها.

توزيع صناديق مشروع
«غذاؤك في بيتك» بالرفاع

كل��ف محافظ الجنوبية س��مو الش��يخ خليف��ة بن علي
بن خليف��ة آل خليف��ة ،نائب المحافظ العميد عيس��ى
ثامر الدوس��ري لحضور مبادرة توزيع صناديق مش��روع
«غ��ذاؤك في بيتك» ف��ي منطقة الرف��اع ،وذلك ضمن
جهود المحافظة في المش��اركة بالحملة الوطنية «فينا
خير».
وأكد نائ��ب المحافظ إن هذه المش��اركة تأتي لتعزيز
مبدأ الشراكة المجتمعية مع مديرية شرطة المحافظة
الجنوبي��ة ومختل��ف الجه��ات األمني��ة ،التي تع��زز روح
المشاركة والتعاون القائم ،من خالل الجهود المبذولة
لحملة «فينا خير» لضمان سالمة المواطنين والمقيمين
في كافة أرجاء المحافظة.
وأك��د نائب المحافظ ،أن المحافظ��ة الجنوبية حريصة
على المش��اركة في ه��ذا العمل اإلنس��اني لتوزيع عدد
 200من الصناديق الغذائية عل��ى األهالي والمقيمين
والعمالة الوافدة ،مما يعزز من القيم الس��امية للدين
اإلسالمي والق َيم النبيلة للمجتمع البحريني في الترابط
والتكافل المجتمعي بين أفراد المجتمع.

«األمن اإلذاعي» يناقش
أهمية إنفاذ القانون بحق
مخالفي ارتداء كمامة الوجه
يناق��ش برنام��ج األم��ن اإلذاع��ي ف��ي حلقته الت��ي تذاع
الخمي��س ،الجه��ود األمني��ة المبذول��ة لتعزي��ز االلت��زام
باإلج��راءات االحترازية للحد من انتش��ار في��روس كورونا،
وكيف يس��هم إنف��اذ القانون بحق مخالف��ي ارتداء كمامة
الوج��ه ،والتوعي��ة بتحقيق مب��دأ التباع��د االجتماعي في
األماكن العامة ،في الحد من تداعيات األزمة.
ويس��تضيف البرنام��ج رئيس ش��عبة العملي��ات بمديرية
ش��رطة المحافظ��ة الجنوبي��ة النقي��ب إبراهي��م الكعبي،
متخل ً
ال مسابقة وجوائز نقدية للمشاركين الذين يمكنهم
االتصال على هاتف .17684888
وتع��د برنامج األم��ن اإلذاع��ي وتقدم��ه ،اإلدارة العامة
لإلع��الم والثقافة األمنية ب��وزارة الداخلي��ة ،بالتعاون مع
إذاعة مملكة البحرين ويبث كل خميس في تمام الس��اعة
 1:00ظهراً على الموج��ة  ،FM102.3والحلقة من تقديم
النقيب جاس��م عيد آدم وشيخة الزياني ومن إخراج المالزم
م��روة المع��راج والمخ��رج المنف��ذ مس��اعد م��الزم ثاني
عبدالرحمن البطي.
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إشراف
وليد صبري

 :المدخنون
شيرين حجي لـ
أكثر الفئات تعرضًا لمضاعفات «كورونا»
الشيشة اإللكترونية تحوي سمومًا تسبب السرطان
وليد صبري

كشفت استش��اريه طب العائلة د .شيرين
حجي عن أن «المدخنين يعانون من نقص
في وظائف الرئة ،مم��ا يعرضهم للعديد
من األمراض التنفسية المعدية ،ولذا هم
معرض��ون أكثر م��ن غيره��م لمضاعفات
فيروس كورون��ا (كوفيد  ،»)19موضحة أن
«الفي��روس كما هو معلوم يؤثر مباش��رة
عل��ى الرئ��ة» ،مش��يرة إلى أن «الش��خص
المدخ��ن يصع��ب عل��ى رئت��ه محارب��ة
الفيروس مما يعرضه لمضاعفات خطيرة
ق��د تؤدي في بع��ض األحي��ان إلى قصور
شديد في الرئة والوفاه».
وأضافت د .ش��يرين حجي ف��ي تصريحات
ل� «الوطن» ،أنه «ال توجد دراس��ات تؤكد
أن المدخني��ن أكث��ر عرض��ة لإلصاب��ة ب�
بفي��روس «كورونا» ،مبين��ة أن «التدخين
ه��و أح��د عوامل الخط��ر للنوب��ات القلبية
وكذلك أمراض الش��رايين س��واء شرايين
القل��ب أو الدم��اغ أو األط��راف مم��ا يعني
زيادة نس��بة اإلصابة بارتفاع ضغط الدم
أو نزيف الدماغ وكذلك هو السبب الرئيس
لمرض االنس��داد الرئ��وي المزمن والذي
يسمى علمي ًا « ،»COPDالذي يتسبب في
انتفاخ مزمن في الحويصالت الهوائية مما
يضعف عملية التنفس ووظائف الرئة».
وقال��ت إن��ه «ال يخف��ى علين��ا أم��راض
الس��رطانات الت��ي يس��ببها التدخي��ن
وأهمها س��رطان الرئة وس��رطان الحنجرة
وس��رطان الفم وسرطان المثانة وسرطان

د .شيرين حجي

قصور الرئة ونزيف الدماغ أبرز مضاعفات التدخين
التدخين يؤثر في الخصوبة وليس سببًا مباشرًا للعقم
نجاح عمليات أطفال األنابيب مرتبط باإلقالع عن التدخين
التدخين يعجل َّ
سن اليأس ويؤثر في جودة الحيوانات المنوية
الدراسات تؤكد أن التأثير السلبي للشيشة أقوى من السجائر
البنكرياس».
وف��ي رد عل��ى س��ؤال حول تأثي��ر تعاطي
التدخين والتبغ على الخصوبة لدى الرجال

تحت المجهر

الرجال أكثر
عرضة لإلصابة من
النساء بـ«كورونا»

والنس��اء على حد س��واء ،أفادت د .شيرين
حجي بأنه «ال يعتبر التدخين سبب ًا مباشراً
للعقم ولكن الكثير من الدراسات أثبتت أن

التدخين يؤثر على خصوبة المرأة والرجل
على ح��د س��واء» ،مضيفة أنه «بالنس��بة
للم��رأة بين��ت الدراس��ات أن التدخي��ن له

عالقة ببلوغ سن الياس في وقت أبكر من
النس��اء الالتي ال يدخن ،وطبع ًا في النساء
الحوام��ل المدخن��ات فان التدخي��ن يؤثر
س��لبا على نم��و الجنين ويعرض��ه للكثير
من المضاعفات س��واء قبل الوالدة او بعد
الوالدة».
وأوضح��ت أن��ه «بالنس��بة للرج��ال ،ف��إن
التدخي��ن يؤث��ر عل��ى فعالي��ة وج��ودة
الحيوان��ات المنوي��ة ،وكذل��ك أثبت��ت
الدراسات أن نجاح عمليات أطفال األنابيب
تتأث��ر بتدخين كل من الرج��ل أو المرأة».
وتطرقت استش��ارية طب العائلة للحديث
ع��ن أخط��ار تدخين الشيش��ة والس��جائر،
مؤكدة أن «تدخين كل منهما - ،الشيشة
والس��جائر  -تس��ببان نفس األمراض وال
يق��ل تأثي��ر تدخي��ن األولى ع��ن الثانية،
بل إن بعض الدراس��ات تثب��ت أن التأثير
السلبي للشيشة أقوى من السجائر».
وفيم��ا يتعل��ق بالشيش��ة اإللكتروني��ة،
أوضحت د .شيرين حجي أنها «تحتوي على
م��ادة النيكوتين التي توجد في الس��جائر
وكذل��ك تحت��وي عل��ى بع��ض الس��موم
األخ��رى الت��ي تس��بب أمراض الس��رطان
المختلفة ،فيما يعتقد البعض أن الشيشة
اإللكتروني��ة أق��ل ضرراً ألنه��ا ال تنتج غاز
أول أكس��يد الكربون الذي يوجد بالسجائر
العادي��ة ،لكن ف��ي المقاب��ل ،فإنها تنتج
بع��ض الم��واد المس��رطنة األخ��رى التي
تسبب نفس أضرار التدخين».

رابعة الهاجري :على مريض السكري
مراجعة الطبيب بشأن استبدال العالج
الحذر حتى إصدار قائمة األدوية اآلمنة من «نهرا»

د .صفاء موسى عمران
بالرغ��م م��ن أهمي��ة اإلج��راءات االحترازية الت��ي طالبت بها منظم��ة الصحة
العالمي��ة للوقاي��ة من فيروس كورون��ا إال أن دول العالم اختلفت في س��رعة
تطبيقه��ا له��ذه اإلجراءات مم��ا أدى إلى التف��اوت في مع��دل اإلصابات بهذا
الفي��روس .وإل��ى جانب ذلك االختالف ف��ي أن فيروس كورونا أظه��ر نوع ًا من
التمييز في اإلصابات والوفيات بين الجنس��ين في جميع دول العالم تقريب ًا ،إذ
أظهرت اإلحصائيات العالمية أن الرجال أكثر عرضة لإلصابة والوفاة بفيروس
كورونا مقارنة بالنساء.
ففي إيطاليا ،أظهرت دراس��ة ش��ملت 1591مصاب ًا بفيروس كورونا أن معدل
إصاب��ة الرجال بلغ��ت  ،% 52.9مقارنة ب�  % 47.1إصابة للنس��اء ،ولقد ش��كل
الرجال نس��بة  % 68من الوفيات .كما بينت التقارير الواردة من الصين أنه من
بين  1099مصاب ًا كانت نسبة الرجال  % 58مقارنة بنسبة  % 42من النساء وأن
مع��دل الوفيات بين الرجال كان أكبر ب�  2.5مرة من النس��اء وقد كانت النتائج
هذه مشابهة لما تم مالحظته في الواليات المتحدة األمريكية.
إن الداف��ع الذي يجع��ل الرجل مضطراً إلى مغ��ادرة المنزل في ه��ذه الجائحة
كالذهاب إلى العمل أو ش��راء احتياجات المنزل ،قد يكون س��بب ًا مقنع ًا للبعض
لتفس��ير هذه الزيادة في اإلصاب��ات بينهم ،إال أن التفس��ير المنطقي يتطلب
أن تكون اإلصابة متس��اوية بين الجنس��ين حيث إن هذا الرجل سينقل العدوى
لعائلته وبالتالي البد من وجود أسباب أخرى أكثر واقعية حيث يمكن أن نعزي
هذه االختالفات بصورة عامة إلى أس��باب سلوكية وأخرى بيولوجية .فاألسباب
السلوكية قد تشير إلى أن هذا االرتفاع بمعدل اإلصابات بين الرجال يرجع إلى
عدم تطبيقهم إلجراءات الس��المة مقارنة بالنس��اء اللوات��ي من الواضح أنهن
أكثر حرصا منهم في هذا الجانب.
وربما ألن المرأة هي المس��ؤول األول عن النظافة وإع��داد الطعام في المنزل
ويلزمها هذا األمر اس��تعمال الماء والصابون أكثر .ومن األس��باب الس��لوكية
أيض ًا هو أن نس��بة المدخنين الرجال أعلى من نسبة المدخنات في معظم دول
العال��م .وكم��ا هو معروف فإن التدخين هو أحد األس��باب الرئيس��ة لألمراض
المزمن��ة ،كم��ا يعمل على إضع��اف مناعة المصاب وتفاقم آث��ار المرض على
الجس��م .ومن األسباب السلوكية التي كش��فت عنها دراسة أمريكية أن الرجال
قد يخجلون من ارتداء الكمامات الواقية في األماكن العامة ،ظن ًا منهم أن هذا
اإلجراء الوقائي قد يمثل عالمة ضعف.
أما األس��باب البيولوجية فقد يلعب الكروموس��وم ( ،)Xالذي تحمل النساء منه
نسختين دوراً في ذلك .ويحمل الكروموسوم ( )Xالجينات المسؤولة عن تشفير
البروتين الذي يمكن الجهاز المناعي من التعرف على الفيروسات مثل فيروس
كورونا ولهذا تكون االستجابة المناعية تجاه فيروس كورونا أقوى مرتين لدى
النس��اء .كما قد يش��كل اختالف إنزيم  ACE2الموجود على أس��طح الخاليا في
الرئة والكلية وغيرها من األعضاء والذي يرتبط به الفيروس سبب ًا آخر لحماية
المرأة كونه يوجد بنسبة أكبر لدى الرجال.
وختام ًا ،بالرغم من تنوع هذه األسباب إال أننا في حاجة إلى المزيد من البحوث
إللق��اء الضوء على أس��باب قد تكون أكثر دقة في تفس��ير معان��اة الرجال من
فيروس كورونا.
* أخصائية طب مجتمع ووبائيات

د .رابعة الهاجري

وليد صبري

دعت استش��ارية طب األس��رة وأخصائية أمراض الس��كري د .رابعة
الهاجري «مرضى الس��كري إل��ى مراجعة األطباء المختصين بش��أن
مس��ألة اس��تبدال عالجهم ،إلى حين إصدار الهيئ��ة الوطنية لتنظيم
المه��ن والخدمات الصحي��ة «نهرا» ،إص��دار قائم��ة األدوية اآلمنة
المتعلقة بعالج مرض الس��كري» ،وذلك على خلفي��ة إعالن «نهرا»
قبل أيام عن سحب بعض منتجات أدوية مرض السكري التي تحتوي
على مادة «ميتفورمين» بس��بب احتوائها على ش��وائب مس��رطنة،
فيما اس��تثنت الهيئ��ة األدوية األخرى التي تخلو من تلك الش��وائب
واآلمنة لالستخدام.
وكش��فت في تصريحات ل� «الوطن» ،عن أن «مادة «ميتفورمين» أو
«الكلوكوف��اج» ،يعتبر العالج األول لمريض الس��كري ،وعمره يفوق
نح��و  60عام ًا ،من��ذ تصنيعه» ،مضيف��ة أنه «يس��تخدم في تنظيم
س��كري الدم لمرض��ى الس��كري ،وف��ي الوقاية من مرض الس��كري
ويس��تخدم لتكيس المبايض ويحمي الكل��ى والقلب من مضاعفات
الس��كري وهناك الماليين من مرضى السكري في العالم يستخدمون
هذا العالج» .واعتبرت أننا «محظوظ��ون بوجود «نهرا» في البحرين
ألنه عن طريق الهيئة تم إخبارنا بما يدور اآلن ومس��ألة التدقيق في
عالج «ميتفورمين»».
وذك��رت الهاج��ري أن��ه «بتاري��خ  28ماي��و الماضي ،أص��درت هيئة
الغ��ذاء وال��دواء األمريكية تنويه��ا بضرورة التحقق م��ن وجود مادة

معلومة في كبسولة

مس��رطنة في عالج «ميتفورمين» ،وما إذا كانت نس��بتها في العالج
تفوق  ،»% 96مش��يرة إلى أن النتائج أثبتت بعد الفحص أن النسبة
أقل من .»% 96
وأضاف��ت أن «المرجع في تل��ك الحاالت في دول الخلي��ج ،هو الهيئة
العامة للغذاء والدواء في السعودية ،والتي قامت مشكورة بالتدقيق
وفحص مركبات الميتفورمين وت��م اإلعالن عن القائمة الخالية من
هذه الماده المس��رطنة» .وأوضحت أن «هن��اك أدوية أخرى لمرضى
السكري جاري التدقيق بالنسبة لها السيما األكثر تداو ًال في البحرين
ومنطق��ة الخليج ،وهذا ال يعني عدم وج��ود هذه األدوية في القائمة
المنشوره بأنه تم سحبها من األسواق».
وش��ددت على «ضرورة عدم توقف مريض السكري عن تناول األدوية
دون استش��ارة الطبي��ب المعال��ج» ،مح��ذرة م��ن أن «توقف مريض
الس��كري عن تناول أدويته سيؤدي إلى مضاعفات يمر بها المريض
الحق ًا ،والبد من مراجعه الطبي��ب المعالج والتواصل معه حتى يتم
أخذ القرار من قبل الطبيب الس��تبدال الع��الج إلى حين حصولنا على
نتيجة فحص بقية أدوية مرضى السكري خالل الساعات المقبلة».
استشارية طب األسرة وأخصائية أمراض السكري أكدت أنه «ال يوجد
ما يس��تدعي الخوف والهلع ألن ذلك يؤثر س��لب ًا وي��ؤدي إلى ارتفاع
س��كري الدم» ،ونصح��ت «بمراجعة األطب��اء المختصي��ن ومواصلة
ممارسة الرياضة اليومية وتناول الغذاء الصحي».

انفص��ال ش��بكية العين :عبارة عن عت��م وعدم وضوح في الرؤية وه��ذا المرض يصيب
كبار الس��ن ،كما يمكن حدوثه في أي سن ،ويحدث بسبب األمراض التي تصيب السائل
الزجاجي أو بسبب تعرض الرأس إلصابات وقد تكون األورام التي تحدث في داخل العين
مسؤولة عن هذا االنفصال
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اآلراء واألفكار الواردة في هذه المقاالت تعكس آراء أصحابها
وحدهم ..وال تمثل بالضرورة رأيًا أو موقفًا رسميًا لجريدة
«الوطن» أو سياستها التحريرية

قطرة وقت

ماذا يحصل في «غرفة الطوارئ»؟!
فيصل الشيخ

استغاثة قطرية
فريد أحمد حسن
@fareedbi nesa

fareedbinesa@gmail.com

كل ما نش��ر وينشر من تقارير ومقاالت وكل ما صدر ويصدر من تصريحات
ع��ن قطر في ه��ذه األيام التي يكون ق��د مر فيها  3س��نوات على اضطرار
الدول األربع «السعودية والبحرين واإلمارات ومصر» اتخاذ قرار مقاطعتها
بعدم��ا بالغت في غيها ومارس��ت من األخطاء والتج��اوزات الكثير هو عن
الس��لطة في قطر وليس عن الشعب القطري ،فهذا الشعب بعيد عن الذي
راض عنه ولكن ال حيلة له في
تمارس��ه الس��لطة في بالده واألكيد أنه غير ٍ
منعه حيث الديمقراطية الشكلية التي يتفاخر بها المسؤولون في قطر ال
تس��مح له باتخاذ موقف أو حتى التعبير عن عدم رضاه ورفضه لهذا الذي
يحدث ويلصق به.
كل م��ا ينش��ر ويقال ع��ن تعن��ت قط��ر ومواقفه��ا الس��البة وتجاوزاتها
وممارس��اتها المرفوضة من الدول األرب��ع بل من العالم أجمع ال عالقة له
بالش��عب القطري الطيب بطبعه والمسالم أبداً ،فهذا الشعب رافض لكل
ما تقوم به الس��لطة في قطر ،ولو أتيحت له فرصة التعبير عن ذلك لزلزل
األرض من تحت أقدام تلك الس��لطة ولس��ارع إلى المطالبة بتغيير الحكم
فيها.
ه��ذه حقيق��ة ينبغي أن تكون واضح��ة للجميع وأولهم الس��لطة في قطر،
فهذه السلطة تمثل نفس��ها وال تمثل شعب قطر ،خصوص ًا وأن القرار لم
يعد قرارها ولكنه قرار من سلمت لهم «الخيط والمخيط» وصارت تتفاهم
معه��م بلغاتهم وتعتبر توصياتهم أوامر غير قابلة للمناقش��ة حتى بعد
تنفيذها.
الي��وم صار ما رأته الدول األربع قبل عدة س��نوات واضح ًا للش��عب القطري
ومقنع ًا له أكثر ،فما رآه هذا الش��عب خالل السنوات الثالث المنصرمة من
تصرفات المسؤولين في بالده ومن التدخالت الفارسية والتركية في قراره
ومصيره وصو ًال إلى التحدث بالنيابة عنه وباسمه كثير وال يمكن القبول به
بل يس��تدعي الثورة عليه ،وهو ما بدأ البعض القيام به حيث أخبار التحرك
الش��عبي ضد كل هذا صارت تتتالى وصار لزام ًا على ش��عوب المنطقة بل
شعوب العالم كافة مساندته ودعمه واالستجابة الستغاثته.

من القلب
لقاح ضد مؤامرات
«نظام الحمدين»
اإلرهابي!
فاطمة الصديقي
fatema.aa@hotmail.com

تداعي��ات أزمة فيروس كورونا أحدثت تغييرات جذرية في العالم في جميع
األصعدة االقتصادية والصحية واالجتماعية والسياسية وغيرها كثير ،كما
التم��س العالم تراج��ع حدة الصراعات بي��ن الدول وكأنه��ا هدنة للتفكر
والتدبر .وإن دل ذلك على شيء فإنما يدل على خطورة األمر ،والذي أثر في
التركيبة الس��كانية وفي تفكير وس��لوك المجتمعات أيض ًا ،ومع ذلك ومع
جائح��ة فيروس كورونا ال ي��زال النظام القطري متمس��ك ًا بدعمه لإلرهاب
والتط��رف كأولوي��ة واضحة في أجندة النظام القط��ري برغم هذه الظروف
ال��ذي يتطلب من النظام ضخ هذه األموال ف��ي ميزانية الدولة للخروج من
األزمة بأقل الخسائر بد ًال من ضخها لعناصر اإلرهاب والتطرف.
ثالث س��نوات منذ أزمة قطر الدبلوماسية في  ،2017وقرار كل من مملكة
البحري��ن والمملكة العربية الس��عودية ودولة اإلم��ارات العربية المتحدة
وجمهوري��ة مصر العربي��ة قطع العالقات الدبلوماس��ية رس��مي ًا مع دولة
قط��ر ،فجدي��ة المقاطعة وامتدادها للس��نة الثالثة دلي��ل على حجم جرم
النظ��ام القطري م��ع دول المنطقة ومنها ال��دول المقاطعة خاصة كنظام
داعم للجماعات اإلرهابية المتطرفة مثل تنظيم الدولة «داعش» وتنظيم
«القاعدة» ومليشيات الحوثي في اليمن.
ه��ذا الدعم يه��دف إلى زعزعة اس��تقرار الدول في محاول��ة لقلب األنظمة
الش��رعية في بعض ال��دول ،فما حدث في البحرين ف��ي أزمة  2011ما هو
إال ص��ورة واضح��ة بالبراهين واإلثبات��ات على تدخل النظ��ام القطري في
شؤون مملكة البحرين الداخلية ودعم اإلرهابيين وتمويلهم بالمال بهدف
نش��ر الفوضى من خ��الل التحريض على الحكومة البحريني��ة وإثارة الفتن
والطائفية تمهيداً لتقديم األراضي البحرينية للنظام اإليراني بهدف إلغاء
سيادة المملكة ومسحها كلي ًا عن خارطة العالم.
هذا التدخل في ش��ؤون البحرين ليس ولي��د اليوم ولكنه أزمة عداء النظام
القطري لمملكة البحرين س��طرتها الخيبات المتوالي��ة من دولة تربطها
معن��ا برواب��ط من الصع��ب نكرانها في ظ��ل أي ظرف ولكنه��ا كما يبدو
محاولة في الهيمنة بس��الح اإلرهاب على حس��اب اس��تقرار شعوب العالم
لي��س من خالل تأيي��د ودعم اإلرهاب والتطرف فحس��ب وإنما من خالل ما
تبثه من سموم عبر قناة الفتنة «الجزيرة» التي دمرت استقرار دول عربية
كثيرة ودعمت اإلرهابيين إعالمي ًا لتحقيق أجندتهم الخبيثة.
مصر وليبيا واليمن والس��عودية واإلمارات والكثير ،حتى بعض الدول التي
س��كتت عن حقها في المقاطعة ولزمت الصم��ت جميعها متضررة ولكن
دول المقاطعة أخذت على عاتقها مس��ؤولية عظيمة للتصدي لمن يدعم
اإلره��اب والعمل عل��ى تجفيف منابر ومنابع اإلره��اب واجتثاثه كلي ًا فهذه
أمانة تحملها هذه الدول إلعادة السالم واالستقرار في المنطقة.
 3س��نوات نعت��ز بوق��وف دولنا في وج��ه الطغ��اة ،أحرار نفخر بإس��المنا
وعروبتن��ا ونتبرأ من اإلرهاب .وبينما ش��عوب العالم في ترقب الكتش��اف
لق��اح ضد في��روس كورونا (كوفيد  ،)19نرجو اكتش��اف لقاح ضد مؤامرات
نظام الحمدين اإلرهابي أيض ًا حتى يعم السالم واالستقرار!

alshaikh.faisal@gmail.com

@f _alshaik h

ف��ي عل��م اإلدارة ،هناك ما يع��رف بالمواقف اإلداري��ة ،وهناك ما
يعرف باألزمات اإلدارية!
األول��ى مرتبطة بمعادالت ثابتة ،مبنية على مدخالت ومخرجات،
بمعنى واحد زائد واحد يس��اوي اثنان ،أي لدينا وضع إداري معين،
يقابله إجراء معين ،وغالب ًا ما تكون اإلجراءات أو التعامالت ثابتة،
باعتب��ار أن الخبرة المكتس��بة ف��ي المعالجات أثبت��ت نجاعتها،
بالتالي أصبحت ثابت ًا معتمداً.
أما األزمات اإلدارية ،فتقودنا لذكر الممارس��ة المسماة ب� «إدارة
األزمات» ،وهي أحد العلوم اإلدارية التي تتعامل مع وجود «عناصر
طارئ��ة» تظه��ر فجأة وقد ال يك��ون إزائها «منهجي��ة للتعامل»،
وبالتالي التعامل معها يولد بالضرورة خبرة تمثل نموذج ًا أولي ًا
يضم لما قد تعتبره بالتراكم «دلي ً
ال إلدارة األزمات».
عل��م اإلدارة مبني على عدة جوانب ،المتع��ارف عليه ينحصر على
«إدارة البش��ر»« ،إدارة الم��وارد»« ،جودة الخدم��ات» و«التطوير
والتحس��ين» ،واآلن في العقود األخيرة يضاف إليه بش��كل رئيس
جانب «إدارة األزمات» ،بالنظر لكثرة األزمات المختلفة.
«إدارة األزمات» من أقدم العلوم البشرية ،فحياتك كإنسان تشمل
مش��اكل وأزمات تحتاج لحل��ول ،هذه الحلول تمث��ل منهجيات لو
ثبتها وطبقتها على نفس المشاكل ،وحينما نقول بأنها ممارسة
قديمة فإننا نعود ألول أزمة بشرية حصلت بين الشقيقين هابيل
وقابيل ،وكيف تعامل األخير مع قتله لش��قيقه في مس��ألة دفنه،
رغم أن دليله في ذلك الغراب الذي حفر األرض ليدفن آخر.
إدارة األزم��ات تحت��اج ل� «غ��رف ط��وارئ» فيها توض��ع الخطوط
العريض��ة لكيفية إدارة األزمة ،وربم��ا بعض األزمات قد ال يكون

لها دليل سابق معني بالحلول ،بالتالي عملية االرتجال قد تكون
واردة ،والتصويب المستمر للعمل هو أساس رفع جودته ليعتمد
كحل.
في هذه الغرف تحدث الكثير من الممارس��ات ،بعضها على مدار
الس��اعة ،وبعضها بش��كل يوم��ي ،لكن العامل المه��م فيها هو
«القائد» ،الشخص صاحب صالحية اتخاذ القرار.
في ه��ذا الجانب قرأت بعض ًا من الثواب��ت التي يجب اتباعها في
غ��رف الطوارئ خ��الل إدارة األزم��ات ،أنقل منه��ا التالي :تفضيل
الس��رعة على الدقة عند اتخ��اذ القرارات ،وذلك عب��ر تحديد أبرز
األولوي��ات التي يجب تحقيقها مع اش��تراط الحفاظ على س��المة
الن��اس .بعدها البد من تحمل المس��ؤولية والتكي��ف مع الوضع
بش��جاعة ،ما يعني الظهور للجمهور ومحاولة احتواء ردود الفعل
عب��ر الصراحة والش��فافية في تش��خيص األزمة وإع��الن الحلول
المقترح��ة ،وهذا ما يتداخل مع النقطة التالية المعنية بإش��راك
الجمي��ع لضم��ان فاعلي��ة التأثير ،بحي��ث نخلق وعي ًا ش��ام ً
ال عبر
مس��ؤولية مش��تركة تجاه األزمة ،وفي النهاية لو تخطينا األزمة،
فمن المهم تدريب فريقك على قيادة األزمات.
ه��ذا التوصيف أعاله ينطبق تماما على م��ا قامت به البحرين في
ً
شأن جائحة كورونا (كوفيد ،)19يشخص تماما ما قام به صاحب
الس��مو الملكي األمير س��لمان بن حم��د آل خليفة ول��ي العهد،
نائب القائد األعلى ،النائب األول لرئيس مجلس الوزراء ،في غرف
العملي��ات ،وف��ي عمليات صناع��ة القرار .باختص��ار لدينا نموذج
إيجاب��ي إلدارة األزمات ولقي��ادي أدارها باقتدار ،نموذج يس��تحق
الدراسة والبحث.

نعم لمراجعة سياسات العمالة
الوافدة دون عصبية أو تعصب «»1
د .جاسم المناعي
إن أح��د أهم تداعيات أزم��ة فيروس كورونا
(كوفي��د  )19ف��ي دول الخلي��ج ه��و إث��ارة
موض��وع العمال��ة الوافدة م��ن جديد وإن
كان��ت ه��ذه المرة ألس��باب صحية خش��ية
من تفاقم تفش��ي الوباء من خالل الظروف
المعيش��ية والس��كنية له��ذه العمال��ة.
وبالطبع فإنه ليس��ت المرة األولى التي يثار
فيها وض��ع العمالة الواف��دة حيث ظل هذا
الموض��وع مثار جدل مس��تمر خالل العقود
القليلة الماضية وإن كان ألسباب اجتماعية
وسياسية مختلفة .وحس��بما يبدو فإن هذا
الموض��وع سيس��تمر ف��ي إث��ارة الجدل في
المس��تقبل وذلك ألسباب موضوعية أهمها
في الواقع ما يتمثل في المظاهر التالية:
أو ًال :ارتف��اع نس��بة العمال��ة الواف��دة إلى
مجموع الس��كان ف��ي دول المنطقة مقارنة
بما هو علي��ه الحال في بقي��ة دول العالم.
وهذه النس��بة المرتفع��ة للعمالة الوافدة
تثير بالطبع مخاوف عديدة بعضها مرتبط

باخت��الل التركيبة الس��كانية وبعضها قد
تمث��ل مخاوف سياس��ية محتمل��ة في حال
اس��تمرار هذا الوض��ع لفترة زمنية ليس��ت
بالقصيرة.
ثاني�� ًا :الظ��روف المعيش��ية والس��كنية
والصحية التي تعيشها غالبية هذه الفئات
والت��ي أثارت وستس��تمر ف��ي إث��ارة كثير
م��ن القضاي��ا المتعلق��ة بحقوق اإلنس��ان
ه��ذا إضافة إل��ى مخاوف مس��تجدة تتعلق
بالظروف الصحية واحتمال تفش��ي األوبئة
من خالل التك��دس الكبير لهذه الفئات في
ظروف معيش��ية وس��كنية ضيقة هذا عدى
ع��ن ضع��ف إن لم نق��ل انعدام المس��توى
المطل��وب م��ن الس��لوكيات والممارس��ات
الصحي��ة لدى غالبية ه��ذه الفئات وبخاصة
غير المتعلمة منها.
تجاه هذه األوضاع م��ن الطبيعي أن تكون
هناك ردود فعل سواء على الصعيد الشعبي
أو على المستوى الرسمي تخوف ًا من تفاقم

هذه األوضاع وخروجها عن السيطرة.
المطل��وب فق��ط الح��ذر م��ن االنفع��االت
وردود الفعل المبالغ فيها .فالمناداة بطرد
العمالة الوافدة أو اإلس��اءة إليها هي ردود
أفعال مس��تهجنة وغير عقالنية .ال ننس��ى
ب��أن هذه العمالة قد أتت وفق ًا لرغبتنا وقد
دخل��ت بلداننا بطرق مش��روعة هذا إضافة
إلى أن هذه العمالة قد ساهمت في تطوير
بلداننا كما أنها ساعدت في سد عجز بعض
الوظائ��ف واألعم��ال لي��س فق��ط األعمال
الت��ي ال يرغ��ب المواطنون فى ممارس��تها
ولك��ن حتى على مس��توى األعمال والمهن
الفنية كاألطباء والممرضين والمهندس��ين
وأساتذة الجامعات واالستشاريين وغيرهم
مم��ا ال يتوف��ر لدين��ا العناص��ر الوطني��ة
الكافية .وللحديث بقية.
* الرئيس السابق لصندوق النقد
العربي

مجرد رأي
العودة إلى العزلة..
المناخ الدولي المريض
كمال الذيب
ب��ات واضح�� ًا أن العال��م يتجه الي��وم إلى
الغلق التام أو شبه التام ،وتضخم النزعات
الوطني��ة والقومي��ة مجدداً ،بم��ا في ذلك
النكوص عن القواع��د وبعض االتفاقيات
التي حكمت السياسة الدولية خالل العقود
التي أعقبت الحرب العالمية الثانية« ،وقد
دش��نت الواليات المتح��دة األمريكية على
س��بيل المثال هذا النكوص ع��ن اتفاقية
التج��ارة الدولية واتفاقي��ة باريس للمناخ
والخروج م��ن منظمة اليونس��كو وتعليق
االشتراك في منظمة الصحة العالمية.»...
وفي ضوء هذا المناخ الدولي المهزوز ،من
المرجح أن الحمائية عائدة بقوة ،بأشكال
تعلي من العصبيات القومية ،ووقتها لن
يبقى من العولمة إال ما يتعلق باكتس��اح
تكنولوجيات المعلوم��ات واالتصال لحياة
الناس والمجتمعات وزيادة تأثيرها.
الوجه األكثر خط��ورة من ذلك ،أن النظام
الدولي المؤسس -نظري ًا على األقل -على

القانون الدولي كمرجعية أساسية لسلوك
الدول ،قد ب��دا واضح ًا أنه يتراجع عن تلك
المب��ادئ الحاكم��ة ،ويتجه نح��و حيثيات
وتفاصيل عصر الغاب ،في رجعة مدهشة
إلى م��ا قبل عص��ر ظه��ور الديمقراطيات
والمؤسس��ات والعهود الدولية المكرسة
لإلرادة اإلنسانية المشتركة ،عصر حركات
التحرر وحق الش��عوب في تقرير مصيرها،
عص��ر الم��د الحقوق��ي ال��ذي اقتتلت من
أجله الش��عوب ،عصر القواني��ن والعهود
والدبلوماس��ية والبروتوكوالت والمواثيق
الدولية .هذا النظام الجديد أصبح كوكتي ً
ال
ولقط��ات مس��تعارة م��ن تاري��خ نيرون،
وهوالك��و ،وقراقوش ،عصر ما قبل الفكرة
البديلة عن الناب ،ما قبل استبدال القنص
بالزراع��ة والقطي��ع بالعائل��ة ،والكه��ف
بالبيت ،والمحاكاة بالتجريد .ففي السابق،
كان االنتماء للوطن عقي��دة والدفاع عنه
واجب ًا .وفي النظ��ام الدولي الجديد صارت

الوطنية الوحيدة التي يسمح بها هي تلك
النعرات االقتتالية التي تشطر الوطن إلى
أوطان واألم��ة إلى قبائل وطوائف ،وكلمة
الس��يادة الت��ي تغن��ت بها الش��عوب ،لم
يعد لها أثر ...دس��اتير وقواني��ن البلدان
ومؤسس��اتها لم تع��د مهم��ة .القرارات
التي تمليها دولة أو دولتان هي القانون.
وفي هذا المناخ المريض فقدت العالقات
الدولية مناخها الحضاري واإلنساني أو هي
في طريقها إلى ذلك.

* همس:
كل يوم،
أخوض آخر معاركي الصغيرة،
أجادل الغيمة الفارة مني،
أن تجلس معي،
على رصيف المقهى الشمالي،
لكني أشرب قهوتي وحيداً،
في آخر الليل.

مكتب للمعامالت المرورية

تعيين مديرين في مكتب النائب األول لرئيس الوزراء

بمجمع وادي السيل
المنامة  -وزارة الداخلية

ضمن الخطة التي أطلقتها اإلدارة

المنامة  -بنا

الــعــامــة لــلــمــرور لــتــطــويــر وتسهيل

أحمد العريفي
لإلعالم ...ومنار
عبدهللا للتواصل

صـــدر عن ولي العهد نائب القائد األعلى النائب

الــمــعــامــات والــخــدمــات الــمــروريــة

األول لرئيـــس مجلـــس الوزراء صاحب الســـمو

للجمهور الــتــي تستوجب الحضور
الــشــخــصــي ،دشــنــت اإلدارة ،فــرعـ ًـا

الملكي األمير ســـلمان بن حمـــد آل خليفة ،قرار
رقـــم ( )10لســـنة  ،2020بتعييـــن مديريـــن فـــي

إلتمام الخدمات الــمــروريــة ،بمجمع

مكتـــب النائـــب األول لرئيس مجلـــس الوزراء،

وادي السيل بالمحافظة الجنوبية،

جاء فيه:

مــوضــحــة أن مــواعــيــد عــمــل الــفــرع

المـــادة األولـــى :يعين في مكتـــب النائب األول

ستكون مــن األحــد لغاية الخميس
ً
ً
مساء.
صباحا لغاية 3
من 9

لرئيس مجلس الوزراء كل من:

الزياني :االرتقاء بالتعاون مع “”IISS

 1-أحمـــد خالـــد علـــي العريفـــي مديـــرً ا إلدارة

علـــى مديـــر عـــام مكتـــب النائـــب األول لرئيس

إلدارة التواصل

تاريخ صدوره ،ويُ نشر في الجريدة الرسمية.

اإلعـــام  2-منـــار أحمـــد عبـــدهللا ثانـــي مديـــرً ا
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المادة الثانية:

مجلس الوزراء تنفيذ هذا القرار ،ويُ عمل به من
سمو ولي العهد

تبادل التجارب مع بريطانيا لمحاربة الوباء

وزيــــر الــداخــلــيــة يــبــحــث مـــع الــســفــيــر الــمــوضــوعــات المشتركة

المنامة  -وزارة الداخلية

اســـتقبل وزيـــر الداخليـــة الفريق أول الشـــيخ راشـــد بن عبـــدهللا آل خليفة
أمـــس ،ســـفير المملكـــة المتحـــدة لدى مملكـــة البحريـــن رودريـــك دراموند،

وذلـــك بحضـــور رئيس األمن العام الفريق طارق الحســـن .وتم أثناء اللقاء،
اســـتعراض العاقـــات الثنائيـــة القائمـــة بين البلديـــن الصديقين ،ومناقشـــة
الخطـــط واإلجـــراءات االحترازيـــة والتدابيـــر الوقائيـــة للحـــد مـــن انتشـــار

فيـــروس كورونـــا ،وتبادل الخبـــرات والتجارب بين البلديـــن الصديقين في

المنامة  -وزارة الخارجية

عقـــد وزيـــر الخارجيـــة ،عبداللطيـــف الزيانـــي ،أمـــس ،عبر االتصـــال المرئي

هذا الشأن ،وتم بحث عدد من الموضوعات ذات االهتمام المشترك.

االلكترونـــي ،اجتماعً ـــا مـــع المديـــر التنفيـــذي للمعهـــد الدولـــي للدراســـات

االســـتراتيجية فـــي الشـــرق األوســـط ،تـــوم بكـــت ،بمشـــاركة وكيـــل وزارة

استعراض العالقات الثنائية بين المنامة وواشنطن

المعهد الدولي للدراسات االستراتيجية ( )IISSفي متابعة القضايا المتعلقة

المنامة  -وزارة الداخلية

الخارجيـــة للشـــؤون الدوليـــة ،عبـــدهللا بن أحمـــد آل خليفة ،ووكيـــل وزارة

الخارجية الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة.

وخـــال االجتمـــاع ،أشـــاد وزيـــر الخارجية بالـــدور الفاعل الـــذي يضطلع به

باألمـــن واالســـتقرار في المنطقة ،وما يوليه مـــن اهتمام لتنظيم المؤتمرات

والمنتديات المتخصصة ،وإجراء البحوث والدراسات القيمة ألبرز القضايا
علـــى الســـاحتين اإلقليمية والدوليـــة ،مؤكدًا حـــرص وزارة الخارجية على

متمنيا
االرتقاء بمستويات التعاون مع المعهد بما يحقق األهداف المرجوة،
ً
للمعهد الدولي للدراسات االستراتيجية ( )IISSكل النجاح والتقدم.

مـــن جانبه ،عبر توم بكت عن اعتزازه بمســـتوى التعـــاون القائم بين المعهد

متمنيا لمملكة البحرين المزيد من التطور واالزدهار.
ووزارة الخارجية،
ً

اســـتقبل وزيـــر الداخلية الفريق أول الشـــيخ راشـــد بن عبدهللا

آل خليفة أمس ســـفير الواليات المتحدة األمريكية لدى مملكة
البحريـــن جاســـتين ســـيبيريل ،بحضـــور الفريـــق رئيـــس األمن

العام طارق الحســـن ،ورئيس الجمارك الشيخ أحمد بن حمد آل
خليفة.

وتـــم فـــي اللقـــاء اســـتعراض العاقـــات الثنائيـــة القائمـــة بيـــن

البلدين الصديقين ،وبحث عدد من الموضوعات ذات االهتمام
المشترك.

توزيع  200من صناديق “غذاؤك في بيتك”

بتكليــف من ســمو محافــظ الجنوبيــة لحضــور المبادرة

المنامة  -وزارة الداخلية

ضمـــن توجيهات اللجنة التنســـيقية
وزير التربية والتعليم يكرّم المدارس الحكومية الفائزة في برنامج تحدي التداول االستثماري

تكريم المدارس الفائزة بتحدي التداول االستثماري

وزير “التربية” يشيد بجهود الطلبة واإلدارات المدرسية المشاركة

مدينة عيسى  -وزارة التربية والتعليم

برئاســـة ولـــي العهـــد نائـــب القائـــد

األعلى النائب األول لرئيس مجلس
الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي

األمير ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفة،
وضمـــن حملـــة “فينـــا خيـــر” ،التـــي

أطلقهـــا ممثل جالـــة الملك لألعمال

اإلنسانية وشؤون الشباب مستشار
األمن الوطنـــي رئيس مجلس أمناء

المؤسسة الملكية لألعمال اإلنسانية

اســـتقبل وزيـــر التربيـــة والتعليـــم ماجـــد النعيمـــي ،بمكتبـــه

على مستوى المدارس الحكومية.

الفائـــزة بالمراكـــز الثاثـــة األولى في برنامج تحـــدي التداول

فـــي البرنامـــج ،الـــذي يهدف إلى إكســـاب المشـــاركين الخبرة

الشـــيخ خليفـــة بـــن علي بـــن خليفة

افتراضية لعمليات االســـتثمار التي تتم في األســـواق المالية
العالمية ،موجهً ا الشكر للمسؤولين في بورصة البحرين على

عيســـى الدوســـري لحضـــور مبادرة

توزيـــع صناديـــق مشـــروع “غـــذاؤك

على الطلبة المشاركين فيه.

وذلـــك ضمـــن جهـــود المحافظة في

بديوان الوزارة بمدينة عيســـى ،مديـــري المدارس الحكومية
االستثماري ( )Trade Questللعام  ،2020 - 2019الذي تنظمه

بورصـــة البحريـــن بمشـــاركة المـــدارس الثانويـــة والمـــدارس

الخاصة والجامعات .وفازت مدرســـة أحمد العمران الثانوية
للبنين بالمركز األول ،ومدرســـة خولة الثانوية للبنات بالمركز
الثاني ،ومدرســـة جدحفـــص الثانوية للبنـــات بالمركز الثالث

وأشـــاد الوزير بجهود الطلبة واإلدارات المدرســـية المشاركة

ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل
خليفةّ ،
كلف محافظ الجنوبية سمو

الازمة والمهارات العملية في القطاع المصرفي ،عبر محاكاة

آل خليفـــة ،نائـــب المحافـــظ العميد

تعاونهم في تنفيذ هذا البرنامج الســـنوي الذي يعود بالخبرة

أحمد بن حمد قائما بأعمال رئيس مجلس “الجمارك العالمية”

دوليــا
إنجــاز بحرينــي جديــد يعكــس مكانــة المملكــة
ً
وفي سياق متصل ،أكد رئيس الجمارك

المنامة  -وزارة الداخلية

أجمـــع نـــواب رئيـــس منظمـــة الجمارك
العالميـــة لكافـــة األقاليـــم علـــى دعـــم

رئيس جمارك مملكة البحرين الشـــيخ
أحمـــد بـــن حمـــد آل خليفـــة ،نائـــب

رئيـــس المنظمة لتولي منصـــب القائم

بأعمـــال رئيس مجلس المنظمة للفترة

المتبقيـــة من واليـــة الرئيس الســـابق،
وهـــو مـــا جاء فـــي رســـالة تلقاهـــا من

األميـــن العام للمنظمة كونيو ميكوريا،

الشيخ أحمد بن حمد

رئيـــس الجمارك هـــذا المنصـــب لحين

رعايـــة واهتمـــام من لـــدن عاهل الباد

فيمـــا من المقرر اســـتمرار فتـــرة تولي
عقـــد االنتخابـــات القادمـــة نهاية العام

الجاري.

وأعـــرب الشـــيخ أحمـــد بـــن حمـــد آل

خليفة عن اعتزازه بهذه الثقة واإلنجاز
البحريني الذي يعكس المكانة الدولية
التـــي تتبوأهـــا مملكـــة البحرين بفضل
مـــا تحظى به الجمـــارك البحرينية من

صاحب الجالة الملك حمد بن عيسى
آل خليفـــة ،وولـــي العهـــد نائـــب القائد

األعلـــى النائـــب األول لرئيـــس مجلس

الوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير
ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة ،مُ شـــيدا

بتوجيهـــات ودعم وزير الداخلية على

كافة المستويات.

فـــي بيتـــك” فـــي منطقـــة الرفـــاع،

المشـــاركة بالحملـــة الوطنيـــة “فينـــا

والمقيميـــن فـــي كافـــة أرجـــاء

وأكـــد نائـــب المحافـــظ ،أن هـــذه

الجنوبيـــة حريصـــة على المشـــاركة

المجتمعيـــة مـــع مديريـــة شـــرطة

 200مـــن الصناديـــق الغذائيـــة علـــى

خير”.

المشاركة تأتي لتعزيز مبدأ الشراكة
المحافظـــة الجنوبيـــة ومختلـــف

الجهـــات األمنيـــة ،التـــي تعـــزز روح

المشـــاركة والتعـــاون القائـــم ،مـــن

خال الجهـــود المبذولة لحملة “فينا
خيـــر” لضمـــان ســـامة المواطنيـــن

األهالي والمقيمين والعمالة الوافدة،
مما يعزز مـــن القيم الســـامية للدين
والقيـــم النبيلـــة للمجتمع
اإلســـامي
َ
البحرينـــي فـــي الترابـــط والتكافـــل

المجتمعي بين أفراد المجتمع.

خالدبنخليفة:توثيقالبوادرالدستوريةاألولىلتنظيمواليةالعهد

الجفير -مركز عيسى الثقافي

أن هـــذا التكليـــف خصوصـــا فـــي ظـــل
مضاعفـــة الجهـــود والتعـــاون الدولـــي

للباحـــث علي فيصل الصديقي ،فـــي محاضرة عبر منصة

الدولية؛ للحفاظ على استمرارية عمل

مؤسســـات الدولة البحرينيـــة الحديثة.وافتتح نائب رئيس

المعتمدة.

آل خليفـــة المحاضـــرة بكلمـــة رحـــب فيهـــا بالجمهور عبـــر األثير

الوضـــع الراهـــن مـــن شـــأنه العمل على

فـــي البحريـــن خـــال العقود األولـــى من القرن العشـــرين”

مـــع كافـــة هيئـــات وأجهـــزة الجمـــارك

احتفاء بمرور  100عام على تأسيس
ً
“زووم” اإللكترونية،

المنظمة فـــي تنفيذ خططها وبرامجها

مجلـــس األمنـــاء المدير التنفيذي للمركز الشـــيخ خالد بن خليفة

يُ ذكـــر أن الشـــيخ احمـــد بـــن حمـــد ال

اإللكترونـــي ،مشـــيدًا بجهـــد الباحـــث في إعـــداد الكتـــاب ،مثمنًا

خليفـــة يشـــغل منصب نائـــب الرئيس

مساهمة المستشار القانوني مال هللا الحمادي في التعقيب على

العالميـــة لمنطقـــة شـــمال إفريقيـــا

وقـــال فـــي كلمتـــه “قـــام الباحـــث الصديقـــي فـــي كتابـــه ،بجهـــد
ُّ
تشـــكل البنية القانونية والتشـــريعية
واضح في توثيق مســـيرة

االجتمـــاع القـــادم للجمعيـــة العامـــة

فـــي بدايات القرن الماضـــي ،إلى جانب ما طرحه بشـــأن البوادر

 2020وكذلك اجتماعا طارئا مع نواب

علـــى اعتباره الركيزة األساســـية الســـتقرار النظامين السياســـي

الترتيبات الخاصة بالدورة القادمة.

صاحـــب الجالـــة الملـــك حمد بن عيســـى آل خليفـــة“ ،مؤكدًا أن

والشـــرق األدنى واألوســـط منـــذ العام

في هذا العمل اإلنساني لتوزيع عدد

تدشين كتاب “تاريخ النظام القانوني في البحرين”
دشـــن مركز عيسى الثقافي كتاب “تاريخ النظام القانوني

والممثـــل اإلقليمـــي لمنظمـــة الجمارك

المحافظة .وأشار إلى أن المحافظة

الكتاب من منظور خبرته األكاديمية والقانونية.

الكتاب الذي يصدره مركز الوثائق التاريخية بالمركز يعد إضافة
نوعيـــة لتاريـــخ البحريـــن والخليـــج العربـــي ،ومرجعـــا أساســـيا

لـــكل الباحثيـــن والمختصيـــن في المجـــال الحقوقـــي والقانوني

والقضائي والتشريعي.

 ،2016ومـــن المتوقـــع أن يتـــرأس

فـــي البحرين ،التـــي مهدت النطاق مســـيرة القضـــاء البحريني

وقال مؤلف الكتاب الصديقي في محاضرته “إن الكتاب يحاول

لمنظمـــة الجمارك العالمية نهاية يونيو

الدســـتورية األولى في المنطقة المتمثلة في تنظيم والية العهد

األولى ،إذ نجح البحرينيون في صناعة أول قانون بحريني وهو

الرئيس واألمين العام للمنظمة؛ لبحث

واالجتماعـــي فـــي المملكـــة ،وازدهارهمـــا فـــي عهد عاهـــل الباد

عرض التجربة البحرينية في عملية صناعة القانون في مراحلها
قانـــون التعليم الحديث العـــام  .”1919وقدم قراءتـــه التعقيبية

عـــن الكتـــاب ،إذ قال فـــي كلمتـــه “إن المؤلف تمكن مـــن احتواء

“تاريخ النظام القانوني” على الرغم من تشعبه وخصوصيته.
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الحاالت “الكورونية البحرينية” ارتفعت جراء التهور برمضان والعيد
فـــورا بـــ “ ”444لـــدى الشـــعور بأيـــة عـــوارض وال تتأخـــروا
الفريـــق الوطنـــي :اتصلـــوا
ً
بدور المالكي

أكد وكيل وزارة الصحة عضو الفريق
الوطنـــي للتصـــدي لفيـــروس كورونـــا
(كوفيـــد  )19 -وليـــد المانـــع أن تعامل
مملكـــة البحريـــن مع فيـــروس كورونا

يســـير وفق خطط مدروســـة تتناسب
مـــع كل مرحلـــة ومســـتجد ،مشـــيرًا

إلـــى أن الحكومـــة والكـــوادر الطبيـــة
ً
حفاظا
لـــم تتـــردد فـــي اتخـــاذ الـــازم

على ســـامة المجتمع وتواصل عملها
ً
ليـــا ونهارًا مـــن أجل صحة وســـامة

الجميع.

وقـــال وكيـــل وزارة الصحـــة إن

المســـؤولية فـــي المرحلـــة المقبلـــة
هـــي مســـؤولية فرديـــة ،وترتكـــز على

اســـتمرار الفـــرد بااللتـــزام بالقـــرارات
واإلجـــراءات االحترازيـــة والتدابيـــر

الوقائية لتجاوز هذه الجائحة بنجاح

وحماية نفسه وأسرته ومجتمعه.

جـــاء ذلـــك فـــي المؤتمـــر الصحافـــي

الذي عقـــده الفريـــق الوطني للتصدي

لفيـــروس كورونـــا (كوفيـــد  )19 -ظهر
أمـــس ،فـــي مركز ولي العهـــد للبحوث
الطبيـــة

والتدريـــب

بالمستشـــفى

العسكري للحديث عن آخر مستجدات

فيروس كورونا.

ودعـــا المانـــع الجميـــع إلـــى ســـرعة

تقيدوا بتعليمات
التنظيف والتعقيم
وغسل اليدين
ولبس األقنعة

اختصروا
التجمعات األسرية
وال تخرجوا إال
للضروريات
بشـــأن توســـيع نطاق إلزاميـــة ارتداء

وأشـــار وكيـــل وزارة الصحـــة إلـــى أن
والعـــاج بلغـــت  7187ســـريرًا يبلـــغ

الكمامـــات خـــارج المنـــزل فـــي كل

إشغال 4884
سريرا من أصل
ً
 7187بمراكز
العالج والعزل
عاتقهم كون هذا االلتزام يمثل حائط

أسرة
ّ 3410
للحجر المشغول
منها 599
سريرا
ً
تكون خـــارج المنزل مـــع التأكيد على

األماكـــن واألوقات ما عدا أثناء قيادة
السيارة ،وارتداؤها ً
أيضا عند ممارسة

الطاقـــة االســـتيعابية لمراكـــز العـــزل

الصد األول ضد الفيروس.

اإلشـــغال الحالـــي منها  4884ســـريرًا،

القحطاني :كونوا مسؤولين

الشـــخصية ،ولبـــس القفـــاز والكمـــام،

بدنيا شديدًا ،مثل:
التي تتطلب جهدًا
ً

الحجـــر الصحـــي االحتـــرازي بلغـــت

مـــن جانبـــه أكـــد استشـــاري األمراض

وتعقيـــم كافـــة المقتنيـــات واألمتعـــة،

رياضـــة المشـــي واســـتثناء الرياضات

الجري والســـباحة وركـــوب الدراجات

الهوائية ،وعند مقابلة أشخاص لديهم
أمراض وظروف صحية كامنة أو من

كبـــار الســـن المعرضيـــن أكثـــر للخطـــر

داخل إطار األسرة الواحدة.

وأن الطاقـــة االســـتيعابية لمراكـــز
أســـرة يبلـــغ اإلشـــغال الحالـــي
ّ 3410
منها  599ســـريرًا ،مؤكدًا أن الخدمات

الصحية العاجيـــة من فحص وحجر
وعـــاج مســـتمرة بالمجان فـــي مراكز
الحجـــر الصحـــي االحتـــرازي ومراكـــز

وحـــول الطاقـــة االســـتيعابية فقـــد

العـــزل والعـــاج ،إلـــى جانـــب ذلـــك

االســـتيعابية لمراكـــز العـــزل والعـــاج

والعـــزل والعاج في القطـــاع الخاص

أوضـــح المانـــع أنـــه تـــم رفـــع الطاقـــة
وفـــق الخطـــة التـــي وضعهـــا الفريـــق
الوطنـــي الطبـــي للتصـــدي لفيـــروس

كورونا (كوفيد )19 -؛ لضمان التعامل
بكفاءة مع كافة المستجدات وفق كل

مرحلة من مراحل انتشار الفيروس.

فالخيـــار متاح لتلقـــي خدمات الحجر

لألفـــراد الراغبين وذلك علـــى نفقتهم

الخاصة.

وقـــال المانـــع :إن أفـــراد المجتمـــع

يمثلـــون أبطـــال المرحلـــة المقبلة عبر
التزامهـــم بالمســـؤوليات الملقـــاة على

المعديـــة

بالمستشـــفى

ضـــرورة التعقيم ،وتوفر صندوق عند

العســـكري

وعضـــو الفريـــق الوطنـــي للتصـــدي
لفيروس كورونا المقدم طبيب مناف
القحطانـــي ضـــرورة التـــزام كل فـــرد
بالمجتمـــع بالقـــرارات واإلجراءات ،إذ

يُ عوّ ل علـــى التزام الفرد بمســـؤولياته
لتجاوز تحدي فيروس كورونا.

المدخـــل يتم فيه وضع كل المقتنيات

والتخلـــص من األكياس الخارجية مع
القفاز والكمام ،وغســـل اليدين بالماء
والصابون بمـــدة ال تقل عن  40ثانية،
ووضـــع المابـــس الخارجية في ســـلة
الغســـيل ،مبينًا أن هذه التعليمات هي
من أجل سامة أفراد المجتمع كافة.

أي شـــي ،التـــي تتمثـــل فـــي ضـــرورة

الطبـــي للتصـــدي لفيـــروس كورونـــا

وضـــع األحذية عند الباب ،ويفضل أن

(كوفيد  )19 -جميلة الســـلمان ضرورة

القائمة ،ما أدى إلى سرعة تعافيها من

المســـتمرة التـــي تتلقاهـــا الحـــاالت
الفيروس.

(كوفيـــد  ،)19 -إذ بلـــغ عـــدد الحـــاالت

القائمة التـــي يتطلب وضعها الصحي
تلقـــي العـــاج  48حالة قائمـــة ،منها 9

حـــاالت تحـــت العنايـــة ،و 4875حالة

وضعهـــا مســـتقر مـــن العـــدد اإلجمالي
للحـــاالت القائمـــة الـــذي بلـــغ 4884

حالـــة قائمـــة ،وتعافـــي  7407حـــاالت

وخروجها من مراكز العزل والعاج.

وشـــددت الســـلمان علـــى ضـــرورة
اســـتمرار التـــزام الجميـــع بالقـــرارات
الصـــادرة والمتمثلـــة فـــي التباعـــد

والتهـــاون فـــي التطبيـــق الســـليم

االجتماعـــي

لإلجراءات والتدابير الوقائية ،منوهًا

وتجنـــب

التجمعـــات

العائلية وغيرها من القرارات ،مجددة

أن الرصـــد اليومـــي ألعـــداد الحـــاالت

دعوتهـــا إلـــى أهميـــة ارتـــداء الجميـــع

القائمـــة بين وجود ارتفـــاع في أعداد

لكمامـــات الوجـــه الطبيـــة أو القطنيـــة

البحرينييـــن المســـجلين كحـــاالت
ً
مقارنة بالمقيمين ،التي يأمل
جديـــدة

وقائيا،
إجراء
ً
منهـــا عمومً ا ،الذي يعـــد
ً

وضرورة االستمرار في االلتزام بغسل

أن تتناقـــص هـــذه األعداد فـــي الفترة

اليدين بالماء والصابون جيدًا بشـــكل

المقبلة.

دوري مـــع الحـــرص علـــى اســـتخدام

وأضـــاف المانـــع أن أســـباب الزيـــادة
فـــي أعـــداد الحـــاالت القائمـــة مـــن

معقم اليدين.

مؤتمر صحافي للفريق الوطني لمكافحة فيروس كورونا ()COVID-19

المواطنين ترجع للتجمعات األســـرية

وأشـــارت

القحطـانـي :الصـالـونـات بريئـة مـن نقـل “كـورونـا”

الســـلمان

إلـــى

أهميـــة

تنظيف األســـطح واألشـــياء التي يتم

اســـتخدامها بشـــكل متكـــرر وتعقيمها
جيـــدًا بصـــورة دوريـــة ،وتغطيـــة الفم

عند الســـعال ،والتخلـــص من المناديل

شـــدد عضـــو الفريـــق الوطنـــي للتصـــدي لفيـــروس

وأكـــد القحطانـــي فـــي رده أن األهـــم هـــو ضـــرورة

وأهم التطورات في العاج ،واجتماع الفريق الطبي

المســـتخدمة بالطريقـــة الصحيحـــة،

رصد الحـــاالت ليس له عاقة بنشـــاط معين ،منوها

نسبة التعافي التي بلغت  % 61حسب آخر إحصاء

اسبوعيا في حوار ذهني لتحديث العاج.

الحمـــى أو الســـعال ،وفي حـــال ظهور

كورونـــا “ كوفيـــد  ،“ 19منـــاف القحطانـــي علـــى أن

بضرورة عدم ربط الحاالت المرصودة بسبب نشاط

معين مثل الصالونات ومحات الحاقة الرجالية.

جـــاء ذلك فـــي رده على ســـؤال “الباد” ،عمـــا إذا تم
رصـــد أو تســـجيل أي حـــاالت كانـــت مصابة بســـبب

اختاطها في الصالونات ومحات حاقة.

االلتـــزام باتباع اإلجـــراءات االحترازية ،مشـــيرا إلى
وتفـــوق عـــدد الحـــاالت القائمـــة وأرجع ارتفـــاع تلك

النسبة إلى خمسة أسباب ،وهي البروتوكول العاجي
الـــذي وضع منذ بداية الجائحة ويتم تحديثه بصفة

دورية على حســـب المعطيات والمنشورات الطبية،
ويتـــم التشـــاور أســـبوعيا مـــع المختصيـــن عـــن آخر

مـــن االستشـــاريين والمختصيـــن والكـــوادر الطبيـــة

وتجنـــب لمس أي شـــخص يعاني من

وأشـــار الى وضع برتوكول جديد تم العمل به يشمل

األعـــراض علـــى أي شـــخص عليـــه

الصحيـــة ،وقـــال إنـــه تـــم تشـــكيل فريـــق متخصص

التي ســـوف تعطى إليـــه ،مؤكدة على

آليـــات دخـــول المرضى وخروجهم مـــن مراكز العزل

االتصال على ( )444واتباع التعليمات

للتأكـــد مـــن خـــروج المتعافيـــن مـــن العـــزل وفـــق

ضـــرورة التقيـــد بالتعليمـــات وعـــدم

االشتراطات.

التهـــاون بهـــا؛ مـــن أجـــل حفـــظ صحة

وسامة الجميع.

الطبـــي للتصـــدي لفيـــروس كورونـــا

ألــف ديـنـــار

العاجـــي المتبـــع فـــي معالجـــة هـــذه

للحـــاالت القائمـــة لفيـــروس كورونـــا

تعـــود إلـــى عـــدم االلتـــزام بالتعليمات
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األيام الماضية يرجع إلى أسباب عدة،

واستعرضت السلمان الوضع الصحي

أعـــداد الحـــاالت فـــي األيـــام األخيـــرة

الازمـــة التـــي أقرها الفريـــق الوطني

وأشارت السلمان إلى أن تعافي الكثير

بهـــا عند الرجـــوع للمنـــزل وقبل لمس

الطاقم الطبي إسعافها.

االجتماعي.

من  330ألف فحص مختبري.

السلمانية الطبي عضو الفريق الوطني

ولفـــت المانـــع إلـــى أن أســـباب ارتفاع

باالشـــتراطات واإلجراءات التنفيذية

وعاجها ،إذ وصل مجموعها إلى أكثر

الحـــاالت إلى جانـــب الرعاية الصحية

فـــي وقت متأخر يصعـــب حينها على

وأشـــار المانـــع إلـــى أهميـــة االلتـــزام

للحاالت القائمة وبالتالي سرعة عزلها

اآلمـــن للمنـــازل التـــي يجـــب االلتـــزام

تتضاعف هذه األعراض وتأتي الحالة

أقنعة الوجه وااللتزام بمعايير التباعد

الفحوصـــات اليوميـــة للوصول المبكر

المعديـــة واألمـــراض الباطنية بمجمع

الشـــعور بأية أعراض للفيروس؛ كي ال

القصـــوى مـــع ارتـــداء الكمامـــات أو

حريصـــة على توســـيع نطـــاق وأعداد

مـــن اإلجـــراءات االحترازيـــة للدخول

االتصـــال علـــى الرقـــم ( )444فـــور

وااللتـــزام بعدم الخـــروج إال للضرورة

وسامة المواطنين والمقيمين.

ونوهـــت الســـلمان أن وزارة الصحـــة

وأشـــار القحطاني إلـــى أن هناك عددا

وســـرعة تعافيها ،كما دعا إلى ضرورة

الضـــرورات ،منوهًـــا بأهميـــة اختصار

واإلرشـــادات كافة ،بمـــا يحفظ صحة

من جهتها أكدت استشـــارية األمراض

المخالطيـــن ،وبالتالي ســـرعة عاجها

الصغيـــرة للســـاكنين بنفـــس المنـــزل،

عبـــر تنفيـــذ القـــرارات والتعليمـــات

السلمان 330 :ألف فحص مختبري

عـــزل الحالـــة القائمـــة وتقليـــل أعـــداد

التجمعـــات علـــى التجمعـــات العائلية

التـــي تقـــع عليـــه فـــي هـــذه المرحلـــة،

والمتمثلـــة فـــي تطبيـــق البروتوكـــول

بالفيروس ،التي ستســـهم في ســـرعة

وعيـــد الفطـــر وكذلـــك الخـــروج لغيـــر

االســـتمرار بالتـــزام الفرد بالمســـؤولية

مـــن الحـــاالت القائمة بالفيـــروس في

اإلبـــاغ عن وجود األعـــراض الخاصة

واالجتماعيـــة خـــال شـــهر رمضـــان

تعافي  7407حاالت
و 4875مستقرة
وُ 48يعالجون و9
في العناية

حصيلـة التبــرع فـي “فاعـل خيـر”

تمكيــن أصحــاب األيــادي البيضاء مــن دعــم المتعثرين

ندوة عن تحديات مراقبة أماكن االحتجاز أثناء الحجر
تحدثت بالندوة المستشارة بمكتب المظالم في نيوزيلندا

المنامة  -وزارة الداخلية

ضاحية السيف  -األمانة العامة للتظلمات

أعرب مدير إدارة تنفيذ األحكام بوزارة الداخلية الشــيخ خالد بن راشــد بن عبدهللا آل خليفة ،عن خالص تقديره

صــرح مديــر إدارة التعــاون الدولــي والتطوير باألمانة العامة للتظلمات الشــيخ محمد بن علي آل خليفة أن األمانة

إبراهيم آل خليفة ،بقيام المجلس من خالل حملة “متكاتفين ..ألجل سالمة البحرين” وبالتعاون مع فريق البحرين

االتصال المرئي.

واعتزازه بالمبادرة الكريمة لقرينة العاهل رئيسة المجلس االعلى للمرأة صاحبة السمو الملكي األميرة سبيكة بنت

ممثلــة فــي نــواف المالــود ،شــاركت أخيــرًا في نــدوة تفاعليــة نظمها مكتــب أمين المظالم فــي نيوزيلنــدا عبر تقنية

لمكافحة فيروس كورونا ،بسداد الديون والمبالغ المالية المستحقة على النساء البحرينيات ،الصادر بحقهن أحكام

وتحدثـــت في هـــذه النـــدوة المستشـــارة بمكتـــب أمين

وأوضـــح أن خدمـــة “فاعـــل خيـــر”

أن هذه الخدمة ،تتوفر عبر تطبيقي

التعامـــل مـــع تحديـــات مراقبة أماكن االحتجـــاز بما في

برعايـــة وزيـــر الداخليـــة ،تهدف إلى

تحميلهمـــا والتبـــرع بـــأي مبلـــغ دون

قضائية ،ضمن القوائم المنشورة من قبل وزارة الداخلية على تطبيق “فاعل خير”.
والتي دشـــنتها إدارة تنفيذ األحكام،
تمكيـــن أصحـــاب األيـــادي البيضـــاء
مـــن التبـــرع ،بمبالـــغ ماليـــة لصالـــح

المعســـرين والمتعثريـــن ،ممـــن صدر
بحقهم أحـــكام قضائيـــة ،منوها إلى

أن جملـــة المبالـــغ المتبـــرع بها خال

األســـبوعين الماضييـــن ،بلغـــت أكثر
من  413ألف دينار ،بما يغطي حاجة
 43محكوما.

وأضـــاف مديـــر إدارة تنفيذ األحكام

“إســـاميات” و”ســـداد” وباإلمـــكان
تحديـــد تفاصيل الشـــخص المتبرع،
كمـــا توفـــر الخدمـــة التبـــرع بالمبالغ

بناء على حاالت حرجة يتم إدراجها
ً
فـــي التطبيـــق لكـــي يتـــم جمـــع مبلغ

مالـــي معين لكل حالة حســـب المبلغ
المترتـــب ،علمـــا أن الحـــاالت ،تقـــر ّ،
بحســـب الضوابـــط واالشـــتراطات
لمســـتحقيها مـــن قبـــل لجنـــة “فاعل

خير”.

المظالـــم فـــي نيوزيلنـــدا روث نيكولـــز ،حـــول كيفيـــة

ذلك الســـجون والمرافـــق الصحية (التي تشـــمل مرافق
رعاية المسنين) وغيرها ،أثناء اإلغاق والحجر الصحي

المتخـــذ ضمن اإلجراءات الوقائية من فايروس كورونا
(كوفيـــد  ،)19 -ودور اآلليـــات الوقائية الوطنية في هذا

الصدد.

وشـــهدت النـــدوة العديـــد مـــن المداخـــات والحـــوارات

والمهـــارات الوظيفيـــة ،والتعـــرف علـــى الممارســـات

واإلجابات عليها.

التـــي فرضتهـــا إجـــراءات التصـــدي لفايـــروس كورونا،

التـــي تـــم فيهـــا تبـــادل اآلراء والخبـــرات وطرح أســـئلة

واختتم مدير إدارة التعاون الدولي والتطوير تصريحه
“ان المشـــاركة فـــي مثـــل هـــذه الفعاليـــات الدولية تأتي
فـــي إطـــار الحـــرص علـــى اكتســـاب مزيد مـــن الخبرات

الدوليـــة المطبقة في التعامل مع الظروف االســـتثنائية
األمـــر الـــذي من شـــأنه إضافـــة خبـــرات جديـــدة لكوادر

األمانة العامة للتظلمات ،تمكنهم من العمل في مختلف
الظروف المصاحبة لبيئة عملهم”.
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بقلم :تقى محمدالبحارنة

بـــعـــد ارتـــــفـــــاع حـــــــاالت اإلصـــــابـــــة بــــفــــيــــروس كــــورونــــا
بعد مراجعة المستجدات والتقارير

المنامة  -بنا

حول المعطيات في حينه.

أعلـــن وزيـــر العـــدل والشـــئون

اإلســـامية واألوقاف أنه في ضوء
المجلـــس األعلـــى للصحـــة رئيـــس

علـــى صحـــة وســـامة الجميـــع،

الفريـــق الوطنـــي الطبـــي للتصـــدي

يتقبل مـــن الجميع صالـــح األعمال،

الشـــيخ محمـــد بـــن عبـــدهللا آل

وأن يحفـــظ بادنا وباد المســـلمين

خليفـــة مع رئيس مجلـــس األوقاف

الســـنية راشـــد الهاجـــري ورئيـــس
مجلس األوقاف الجعفرية يوســـف

والمســـتجدات والتقاريـــر حـــول
المعطيـــات الحاليـــة والتـــي تبيـــن
ارتفـــاع حـــاالت اإلصابـــة بفيـــروس
كورونـــا نتيجـــة التجمعـــات خـــال

إجازة عيد الفطر المبارك.

Û

والعالـــم أجمـــع مـــن األوبئة وســـيئ
األسقام ،وأن يمّ ن بالشفاء والعافية

علـــى المصابيـــن بـــه ،وأن يحفـــظ

وبناء عليه ،وفي ضوء ما صدر عن

معالي رئيس الفريق الوطني الطبي

مـــن آراء شـــرعية بشـــأن أداء

وزارة العدل والشـــؤون اإلســـامية

المجلس األعلى للشـــئون اإلسامية
العبـــادات فـــي زمن انتشـــار جائحة

كورونا( ،كوفيد ،)19وما تم التوافق
عليـــه باالجتمـــاع المشـــار إليـــه بين

ورئيســـي األوقافيـــن ،فقـــد ارتـــأت

واألوقاف التريـــث في إقامة صاة

الجمعـــة في هـــذه المرحلـــة وقررت
تأجيل قرار إقامتها إلى موعد الحق

الجميـــع منـــه ،ويعجل بانتهـــاء هذا
الوبـــاء فـــي القريـــب العاجـــل ،وأن
يرزقنـــا األمن واألمـــان واالطمئنان،

إنه ســـميع مجيب ،وصلى هللا على

هذا المقال لتعميم الفائدة المرجوة لقراء “الباد” األعزاء.
يعتبــر نظــام الوقف اإلســامي من أقــدم المؤسســات الخيرية الخاصة فــي تاريخ العالم.
والشــك أنه توجد لدى وزارات االوقاف ودوائرها في العالمين العربي واالســامي وثائق
وســجات تاريخية مفيدة فيما يختص باالوقاف الخيرية ســواء من حيث مصادرها أو

Û
Û

من حيث أغراضها المتعددة.
وبــدءا بالعصــر االموي والعباســي ،حتــى العصور المتأخرة ،كانت تشــاد بأمــوال االوقاف
المستشــفيات العامــة (البيمارســتانات) ودور العجــزة وااليتــام والكثيــر مــن المــدارس
والمؤسسات الدينية.
ومــن يراجــع ســجات االوقاف في البحرين ووثائقها ســوف يكتشــف ما يدل على ســعة
التفكيــر عنــد بعــض الواقفين ،أو نقيض ذلــك عند البعض اآلخر .فمن قبيل ســعة التفكير
ذلك النوع من االوقاف التي تتجاوب مع متطلبات هذا العصر وعلى االخص فيما يتعلق

ســـيدنا محمـــد وعلـــى آلـــه وصحبه

وسلم أجمعين.

“البــاد” بتاريــخ  3يونيــو ومــن دون التطــرّ ق إلــى صلب المقــال ،رأيت أنه ربمــا يكون من
المفيد ،مســاهمة في تعزيز دور أدارة األوقاف الشــرعية في العمل الخيري ،أن أعيد نشــر

ســـائلين المولـــى العلـــي القديـــر أن

لفيـــروس كورونـــا الفريـــق طبيـــب

الجهود الوطنية للتصدي للفيروس

الشـــرعية بشـــكل مســـتمر للحفـــاظ

Û

الصلـــة بهذا الشـــأن وفـــق الضوابط

االجتمـــاع الذي عقـــده أمس رئيس

الصالـــح الســـتعراض مســـتجدات

وســـتتم مراجعـــة القـــرارات ذات

دعوة إلنشاء مؤسسات وقفية مدنية
علــى هامــش مــا تطــرق إليه مقال الســيد ضياء الموســوي عن مســيرة األوقــاف في عدد

Û

بالمحافظة على البيئة وتمويل الخدمات االجتماعية والعلمية.
ومن قبيل ذلك تلك االوقاف التي رصدت للتعليم ،وأخرى لتشجيع العالم الذي له أهلية
التصنيف من علماء البحرين والخطيب الذي له أهلية التوجيه واإلرشاد ،بل إنه وجدت
بعــض الوقفيــات مخصصة لصيانة الطــرق وإزالة الحصى من دروب المســلمين ..وأخرى

تلبية الطلبات اإلسكانية المدرجة على قوائم االنتظار

تـــعـــزيـــز الـــتـــعـــاون الـــمـــشـــتـــرك بـــيـــن الـــــــــوزارة و “الــــنــــواب”

المنامة  -وزارة االسكان

Û

Û
 .١ Ûأن جميــع الوقفيــات العينيــة أو معظمهــا تقريبــا البد وأن تحمل هذا النص أو ماشــابهه:
ويمكن إجمال تلك السلبيات في عدد من النقاط والماحظات فيما يلي:

“وقفــا مؤبــدا وحبســا مخلدا إلى أن يــرث هللا األرض ومن عليها” .ثم اآليــة الكريمة“ :فَ مَ ن

عضــو مجلــس النــواب النائــب محمــود البحرانــي ،وبحــث عــددًا

بتوفيــر الســكن فــي بدايــة الوقــف إلــى أن يكثر العــدد بمرور الســنين وتتضــاءل حصص
الورثــة ومــن يرثهــم فيــه ،ويكــون ذلك مدعاة لنشــوء الخاف ثــم النــزاع والتخاصم .أما

لتنفيذ البرامج اإلســكانية التي تكفل توفير الســكن المالئم لجميع

العين الموقوفة فتتعرض لإلهمال فتتصدع أو تنهار بمرور الزمن ويتفتت نصيب الورثة

المواطنين.

ومجلـــس النـــواب ،ودعـــم خطـــط

المشـــترك بيـــن وزارة اإلســـكان
الـــوزارة لتلبيـــة الطلبـــات المدرجـــة
علـــى قوائـــم االنتظـــار ،مـــن خـــال

تســـريع وتيـــرة العمـــل بالمشـــاريع
اإلســـكانية المدرجـــة علـــى خطـــط

Û

المشـــاريع اإلســـكانية قيـــد التنفيـــذ
وخطـــط الـــوزارة لتلبيـــة الطلبـــات

اإلســـكانية بمحافظـــات المملكـــة

ومنها المحافظة الشمالية.

وفـــي ختام اللقـــاء ،قـــدم البحراني

لــدى الواقــف مــن العيــن الموقوفــة ،كما تــدل على ذلــك االمثلــة التالية بالنســبة لاوقاف

موقوفــا علــى أفراد ذريته .وفي هذه الحالة قد تســتفيد الذرية الســيما المحوجين منهم

التعــاون والتنســيق بيــن وزارة اإلســكان ومجلــس النــواب ،وذلــك

فـــي مـــدن البحريـــن الجديـــدة،

ومن واقع التجربة التطبيقية نرى أن هذا النص يقف عائقا أمام تحقيق الفائدة المرجوة

يرصــد الواقــف منــزال أو بســتانا أو أرضــا أو عقــارا مــن أي نــوع ،ليكــون العقــار أو الدخــل

الشمالية والمواضيع ذات االهتمام المشترك ،التي من شأنها تعزيز

وتطـــرق اللقـــاء إلى تعزيـــز التعاون

ِيم” (البقرة .)181
ين يُ بَدِّ لُونَهُ ۚ إ َِّن اللَّهَ َسمِ يعٌ عَ ل ٌ
بَدَّ لَهُ بَعْ دَ مَ ا َسمِ عَ هُ فَ ِإنَّمَ ا ِإثْمُ هُ عَ لَى الَّذِ َ

الجعفرية :المثال االول :وقف الذرية وهو يكاد أن يكون اكثر االوقاف انتشارا ،وبموجبه

مــن المواضيــع المتعلقــة بالدائــرة الثانيــة عشــرة فــي المحافظــة

الـــوزارة ،وجـــرى اســـتعراض ســـير

منهــا مــا يتعلــق بتخصيص الوقف في حدود ضيقة تبعا لنــص الوقفية ،ومنها ما يتعلق بـ
“الوالية“ على الوقف ،ومنها ما يتعلق باالدارة وحرية التصرف في االوقاف.

Û

اســتقبل وزيــر اإلســكان باســم الحمــر بمكتبــه فــي ديــوان الــوزارة

لحفر العيون وآبار الماء وارواء السابلة ..وما شابه ذلك.
وكل ما تقدم ذكره يتعلق بالجانب االيجابي من الوقف .إال أن هناك جوانب سلبية كثيرة

خالص شـــكره وتقديره للوزير على
االجتماعـــي للمواطنيـــن ،مبديً ـــا

الجداول الزمنية الموضوعة لها.

جهوده الملموسة في توفير السكن

والمثال الثاني :وقف المساجد والمآتم ودور العبادة وقد يكون ثاني أكبر اغراض الوقف
التقليــدي .وكثيــرا مــا يحدث – نتيجة للتطور العمراني ونشــوء مــدن جديدة – أن تبتعد
تلــك المســاجد عــن موقع الكثافة الســكانية فتصبــح مهملة على جوانب الطــرق ،أو عقبة

وزير اإلسكان مستقبال النائب محمود البحراني

استعداده للتعاون مع الوزارة لتنفيذ

فيها حتى تنتفي الفائدة المرجوة.

Û

تلـــك الخطـــط والمشـــاريع بحســـب

أمام شق الطرق الجديدة .وتبقى االموال المخصصة لها محبوسة عليها.
وفــي المقابــل توجــد أوقاف لمســاجد ومآتم توصف بأنها “غنية“ بســبب التطور العمراني
وارتفــاع حصيلتهــا مــن اإليجــار بســبب الموقــع ،ثــم تتراكــم المبالــغ الزائــدة عــن مصرف
الموقــوف لــه ،وال تســتطيع ادارة الوقــف التصــرف فــي االمــوال الزائــدة لصرفهــا فــي
المشروعات الخيرية لكونها محبوسة على ذات الوقف .وفي أحسن الحاالت التي بذلت
فيها ادارة االوقاف جهودا كبيرة الســتصدار فتاوى شــرعية لم يســمح بالتصرف في تلك
االموال اال في وجه واحد هو تقديمها كقروض الســتصاح أوقاف اخرى ثم اســتعادتها

تخفيض وإسقاط رسوم بلدية عن  156أسرة

بــــــنــــــا ًء عــــلــــى تــــوجــــيــــهــــات ســــمــــو رئـــــيـــــس الـــــــــــوزراء

مــن دخــل المســتصلح منهــا .ومــع ذلــك فقد اعتبرت هــذه الخطوة بــادرة ايجابيــة مفيدة
مــن قبــل ادارة االوقاف الســابقة .لكنها ظلت عاجزة عن تلبيــة المطلب االجتماعي الملح
بإنفاق المال الزائد على مشروعات خيرية عامة أو التبرع بها لنفس الغرض ،وذلك بسبب
النص الصريح في تلك الوقفيات .واللوم هنا ال يقع على االدارة وانما على نص الوقفية..

Û

البلديـــات فقد تـــم تخفيض الرســـوم

المنامة  -وزارة األشغال وشؤون البلديات

المعيشــية علــى المواطنيــن ،وفــي إطــار قــرار مجلــس الــوزراء بمســاواة

في الغالب قليلة نظرا النصراف معظم الواقفين عن هذا النوع ..أما بسبب ضيق التفكير

أسرة بحرينية وإعفاء أسرة بحرينية

المواطنين المســتأجرين للمســاكن من الرســوم البلدية بالمواطنين المالكين
لمســاكنهم ،أصــدر وزيــر األشــغال وشــؤون البلديــات والتخطيــط العمرانــي

الفترة من أبريل ولغاية مايو2020م”.

عصــام خلــف قــرارات وزاريــة لتخفيــض وإســقاط وإعفــاء الرســوم البلدية

وأشار إلى أن الوزارة تسعى لتسخير

علــى  156أســرة بحرينيــة ال تمتلــك مســاكن خاصة بها وتســكن في مســاكن

أو عــدم انتشــار الوعــي ،أو ربمــا عدم الراحة النفســية لديهم لتفويــض أمر صرف االموال

Û

كل اإلمكانـــات والمـــوارد للعمـــل

مســتأجرة خــالل الفترة من شــهر أبريل ولغاية شــهر مايــو 2020م من العام
الحالي.

وأوضـــح وزيـــر األشـــغال وشـــؤون
أن “القـــرارات تأتـــي تنفيـــذا للرغبـــة

هـــؤالء المواطنيـــن ،وكذلـــك إعفـــاء

بالقانون رقم ( )38لســـنة  2001وعلى

البلديـــات

والتخطيـــط

العمرانـــي

الســـامية مـــن قيـــادة عاهـــل البـــاد
صاحـــب الجالـــة الملـــك حمـــد بـــن

عيســـى آل خليفة ،الرامية إلى توفير

حياة كريمـــة لجميـــع المواطنين ،عن
طريـــق تخفيـــض األعبـــاء المعيشـــية

مخفضـــة ومنســـجمة مـــع احتياجات

بعض ذوي الدخل المحدود من سداد
الرســـوم مستقبا أو إســـقاط ديونهم

القديمة.

وذكر الوزير أنه وفقا لقانون البلديات
رقـــم ( )35لســـنة  2001والمعـــدل

الائحـــة التنفيذيـــة لقانـــون البلديات

الصـــادر بقـــرار مجلـــس الـــوزراء رقم
( )16لســـنة  2002وبخاصة الفقرة(ب)

مـــن المادة ( )48من الائحة المذكورة
وبنـــاء علـــى عـــرض مـــدراء عمـــوم

مستمرا بين شـــؤون البلديات وإدارة

وفي العهد الميمون لاصاح الشامل ،أصبح من الازم إجراء تطوير ملموس في أنشطة

Û

خدمات شئون المستهلكين في هيئة

المالية لديها .فهي تعتمد على رسوم اشتراكات االعضاء والتبرعات التي تصلها.

Û
 Ûومن المعروف أن في بلدان العالم الحديث ،توجد مؤسســات خيرية تعتمد على مصادر
كما انها ال تملك مصادر مالية متجددة ذاتيا .فهي تصرف بقدر ما يصلها من إيراد.

Û

المطور الرئيس يرد على انتخاب مجلس التحاد الريف

وتنشأ تلك المؤسسات الخيرية حين تقوم جهة ذات قدرة مالية كبيرة ،أو مجموعة
من الجهات واالفراد من محبي الخير ،بتخصيص مبالغ كبيرة من االموال أو االماك
إدارة تكــون مســؤولة عــن تحقيق اغــراض المؤسســة ،والمحافظة على اســتمراريتها
واســتمرار مشــروعاتها وأعمالهــا .فهــي ليســت وقفــا شــرعيا يــدار مــن قبــل االوقــاف
وإنما هي وقف خيري ذو صفة مدنية ،يتم تســجيله كمشــروع مؤسســي .ومن أمثلة
ذلــك فــي العالــم مؤسســة فــورد الخيرية ،ومؤسســة روكفلــر ،وفي البرتغال مؤسســة
كولبنكيــان المشــهورة ،وفــي بريطانيا مؤسســة (ولــكام) التي تملك وتدير مشــروعات

Û

ورد إلى “البالد” الرد اآلتي من المطور الرئيس بشأن ما نشرته “البالد”  31مايو الماضي عن انتخاب رئيس جديد لتجمّ ع “اتحاد مالك جزيرة الريف”:
يفيــد المطــور الرئيســي أن انتخــاب رئيــس جديــد لتجمّ ع “اتحاد مالك جزيــرة الريف” ال يعني جزيــرة الريف بتاتا وال ِّ
يرتب نتائج قانونية لألســباب

ومنتجات تجارية وصحية كبيرة مخصصة أرباحها للمشروعات الخيرية.
ومن هنا نشأت منذ بضع سنوات لدى عدد من رجال االعمال ومحبي الخير فكرة إنشاء
مؤسســة للمشــروعات الخيريــة .وهــي فكــرة لــم تر النــور حتــى اآلن ،ولكن ذلــك ال يمنع
من اســتمرار المحاولة النشــاء رافد جديد لاعمال الخيرية ،حيث تتبنى هذه المؤسسة
انشــاء مشــروعات اقتصاديــة ذات جــدوى فــي المجــاالت الصناعيــة واالســتثمارية

التالية:

والخدمــات وغيرهــا ..وتخصيص أرباحها للصرف على أعمــال الخير وامتصاص العمالة

لعدم اســـتيفاء التجمّ ع اشـــتراطات

الرئيـــس فـــي إدارة العقـــارات

من المتخلفين عن تســـديد الرسوم

يعلـــن المطـــور الرئيـــس عـــن رغبته

ولعـــدم تســـجيله لـــدى مؤسســـة

العمومية الفعلية لكامل الماك.

أحـــكام بحقهـــم قيـــد التنفيـــذ ،كمـــا

الرســـمي تبعـــا لنســـبة ملكيتـــه في

تأســـيس االتحـــادات المركزيـــة
التنظيم العقاري سابقا.

المشتركة إلى حين دعوة الجمعية
ال يعتبـــر التجمع ذا صفـــة تمثيلية؛

لعـــدم إبـــاغ المطوريـــن الفرعييـــن

ألنه تأســـس بشكل مخالف للقانون

المذكـــورة

لعدم اســـتكمال أي نصـــاب قانوني

أو المطـــور الرئيـــس بانعقـــاد هـــذه

الجمعيـــة

ذاتية متجددة .وهي أيضا تسمى بمؤسسات خيرية لتمييزها عن الصناديق الخيرية.

القيمــة النشــاء مؤسســة لاعمــال الخيريــة وتســجيلها لــدى كاتــب العــدل وتكويــن

ال يعتبــر التجمــع ذا صفــة تمثيليــة ...والعمل على تأســيس اتحاد مركزي
محرر الشؤون المحلية

ةلرافد االســاس لاعمال الخيرية ،وهي تضطلع بدور أســاس ومهم في توجيه التبرعات
والجمعيات – اذا صرفنا النظر عن مشاكل االدارة والوسائل واالهداف – هي قلة الموارد

الرســـوم البلديـــة لهـــذه األســـر فـــي

للقرارات الوزارية المذكورة أعاه.

ادارات االوقاف وتنويع مصادرها وطرق مساهمتها في تحقيق التقدم االجتماعي.
المؤسسات الخيرية ودورها :تعتبر الصناديق الخيرية المنتشرة اليوم في أنحاء البحرين
والصدقــات للصــرف علــى االعمــال الخيريــة .والمشــكلة التــي تواجههــا تلــك الصناديــق

الكهربـــاء والمـــاء مـــن أجـــل تعديـــل

فواتيـــر الكهربـــاء الخاصة بهم تنفيذا

أعمال الخير بجميع الطرق المتاحة (خطابيا وإعاميا ،واستصدار الفتاوى الشرعية) وذلك

وهــو أمــر اصبــح أكثــر إلحاحا اليوم بســبب تراكــم المشــاكل االجتماعية وتفشــي البطالة،

البلدية على المواطنين.

كما أكد الوزير خلف أن هناك تنســـيقا

ولمعالجة هذا الوضع ،فإن امام ادارات االوقاف لدينا مســؤولية توعية الجمهور و محبي

في المشــروعات الخيرية في مجال التعليم والتدريب والصحة واالســكان الى غير ذلك.

للمواطنيـــن والتخفيـــف من الرســـوم

عن كواهلهم ،من خال رســـوم بلدية

الوقفية الى مجالس ادارة االوقاف.

بهــدف تشــجيع الوقــف الخيــري للنفــع العــام دون تخصيص لكــي تســاهم ادارات االوقاف

علـــى االرتقـــاء بالمســـتوى المعيشـــي

الوزير عصام خلف

الماليــة المتوافــرة تحــت ادارتهــا – أن تمــد يــد المســاعدة لمشــروع خيــري ،فضــا عن أن
وحتــى لــو وجــدت أوقاف لمشــروعات خيريــة عامة بــا تخصيص ،فــإن حصيلتها تكون

وإســـقاط الرســـوم البلديـــة عـــن 12
واحـــدة مـــن الرســـوم البلديـــة خـــال

لكل تلك االسباب ،ناحظ أن ادارة االوقاف الشرعية ال تستطيع – رغم ضخامة الموارد
تباشــر بنفســها تأســيس أو تمويــل مشــروعات خيريــة ليســت لهــا أمــاك موقوفــة عليها.

البلديـــة عـــن  143أســـرة بحرينيـــة

ً
بنــاء علــى توجيهــات ســمو رئيــس الــوزراء الراميــة إلــى تخفيــض األعبــاء

اللهم إال إذا أذنت الفتوى الشرعية خاف ذلك وهو أمر غير محتمل في معظم االحوال.

العموميـــة

فـــي الخبـــر ،وقد أكـــدت المـــادة ()8

مـــن القـــرار ( )1الصادر فـــي  7مايو
ِّ
المنظم التحـــادات العقارات
2020

المشـــتركة عـــن اســـتمرار المطـــور

الساري العمل به.

الجمعيـــة

العموميـــة،

لتشـــكيل
ً
علمـــا أن أســـماء األعضـــاء المُ شـــار

إليهـــم فـــي المقال يشـــكلون نســـبة
ال تتعـــدى الــــ  % 5مـــن الماّك وهم

المســـتحقة بذمتهـــم ،وقـــد صدرت
أنـــه ال يحـــق لهـــم التصويـــت وفـــق

القوانين المرعية اإلجراء.

األصـــول ،وهـــي بصـــدد تحضيـــر

موعدها في حينه.

تقــوم بتذليــل تلك الصعوبات ،ســواء عن طريق التعليــم أو التدريب أو العاج أو تزويد
الحرفيين باالدوات والمواد لابداع في حرفهم أو أعمالهم .أن سياســة المؤسســة تقوم

كل من يشـــاء إلى تقديم ترشـــيحه

تعمل إدارة الجزيرة على تأســـيس

النطـــاق وعلنية ســـوف يصرَّ ح عن

التــي تحــول بين شــخص ما والحصول على عمــل مجزٍ  ،أو الترقي في ذلك العمل .وهي

الجزيرة التي تفوق  ،% 60ويدعو

إن الشـــركة بصدد تقديـــم الدعاوى

جمعيـــة عموميـــة رســـمية واســـعة

ومثل هذه المؤسســات يكون شــعارها “ســاعد نفســك” ،فهي تدرس االســباب والعقبات

للترشح لمنصب رئيس هذا االتحاد

لمناصـــب الهيئـــة اإلداريـــة لاتحاد

اتحـــاد مركـــزي حقيقـــي حســـب

الوطنيــة وتدريــب القــوى العاملــة ،والمســاهمة فــي شــؤون الصحــة والتعليــم وغيرهــا.

العتيد.

علــى أســاس مســاعدة الفرد على كســب عيشــه بنفســه ليتحــول من عاطل الى شــخص

Û

الجنائيـــة والمدنيـــة بهـــذا الشـــأن؛

حفاظا على حقوقها وحقوق باقي
المطورين.

Û

منتج .والشك ان هذه القاعدة هي أساس نهوض المجتمعات وازدهارها.
وفي الختام أرجو أن اكون قد استطعت إعطاء هذه الفكرة العامة الموجزة عن ضرورة
تطوير اسس ومفاهيم العمل الخيري بدءا بدوائر االوقاف مرورا بالصناديق والجمعيات
الخيرية ..وانتهاء بجدوى انشاء موسسة للمشروعات الخيرية
تقوم على مفاهيم حديثة متطورة مع العصر وحاجات المجتمع المتجددة.

Û

المصدر :أحاديث وسير للمؤلف

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

مركز عيسى الثقافي ...جهود جبارة في األبحاث والدراسات
إذا ألقينـــا نظـــرة دقيقـــة مفصلة على نوعيـــة الكتب التـــي يصدرها

مركز عيســـى الثقافي ،ســـنرى أنها كتب ال مثيل لها في بلدان العالم
العربـــي ،وتتميـــز باالختصـــاص والشـــمول والدراســـات التفصيليـــة

الدقيقة والـــروح العلمية الموضوعية ،فقبل أيام فقط أصدر المركز

كتاب “البرتوكوالت والمراسم في عهد صاحب العظمة الشيخ حمد
بن عيســـى بن على آل خليفة  ”1942 – 1932للمؤلف راشـــد عيسى

الجاســـم ،وكان بحـــق مرجعا مهمـــا للباحثين والمهتميـــن في مجال

الدراســـات والمراسم والعالقات السياسية ،ويستعرض الكتاب أبرز
ســـمات وخصائـــص البروتوكـــوالت والمراســـم الملكية خـــالل حقبة

مهمة من تاريخ مملكة البحرين الحديث.

ومؤخـــرا أصـــدر المركـــز كتابا مهما آخـــر يعتبر من المراجع الشـــاملة

الواســـعة وهـــو “تاريخ النظام القانوني فـــي البحرين ..خالل العقود

لمركز عيسى الثقافي ،في مجمله جوانب نشأة النظام القانوني في
البحريـــن خـــالل فترة مهمة إبان نشـــوء الدولة الحديثـــة ،ما يجعله
مرجعا أساســـيا لباحثي القانون والتاريخ ،فالكتاب بني على دراسة
علميـــة تاريخية مدعمة بالوثائق ،واســـتطاع تقديـــم رصد تاريخي
شـــامل للحركة التشـــريعية وإعطاء تصور واضح حول آلية التطور
القانوني والسياســـة التشـــريعية للمشـــرع البحريني ،والتي أسهمت

للتواصل17111483 :

في تحسين الوضع السياسي واالقتصادي واالجتماعي آنذاك.
» لقد بذل مركز الوثائق التاريخية الذي تأسس عام  1978والذي يعد رافداً
ومكون ًا أساسي ًا وأحد فضاءات مركز عيسى الثقافي ،جهودا جبارة في

األبحاث والدراسات ،وحفظ الوثائق التاريخية للمملكة ،وتهيئة المناخ

الخميس  4يونيو  12 - 2020شوال  - 1441العدد 4251

opinions@albiladpress.com

المناسب للدارسين والمهتمين ،حتى أصبح من أهم وأقوى المراكز

األولـــى مـــن القرن العشـــرين ..دراســـة قانونيـــة تاريخيـــة وثائقية”،

بالدول العربية ،ويقدم فصال كامال من اإلبداع والتميز ،والبحث الدقيق

بـــن خليفة آل خليفة نائـــب رئيس مجلس األمنـــاء المدير التنفيذي

القيمة.

للدكتور علي فيصل الصديقي ،يستعرض الكتاب كما قدمه د .خالد

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

09

الشامل ،فكل الشكر لمركز عيسى الثقافي على هذه اإلصدارات

بثينة خليفة قاسم
B7747@hotmail.com

السارية واالحتفاء بالتراث
برنامج الســـارية الـــذي قدمه تلفزيون البحرين خالل شـــهر رمضان

يعـــد من أفضـــل البرامج التي قدمت على شاشـــته خالل الســـنوات
الماضيـــة ،فقـــد نال هـــذا البرنامـــج بصيغته المســـلية اهتمـــام فئات

كثيـــرة من شـــعب البحرين وحـــرص اآلالف من أبنـــاء البحرين وأنا

منهم على متابعة جميع حلقاته.

وال شـــك أن هنـــاك عوامل عديدة توافـــرت وكانت وراء هذا النجاح
الـــذي تحقـــق ،وأول العوامـــل تلـــك الرعايـــة الكريمـــة التـــي أوالهـــا

ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمـــد آل خليفة ممثل جاللـــة الملك لألعمال

اإلنســـانية وشؤون الشباب مستشـــار األمن الوطني رئيس المجلس
األعلى للشـــباب والرياضة لهذا البرنامج ،ما أعطى دفعة كبيرة لكل
من قام بدور في إنجاح هذا البرنامج.

صحيـــح أن برامـــج المســـابقات التـــي تقـــدم جوائـــز عينيـــة ونقدية

للجماهيـــر يكـــون لهـــا نصيـــب كبيـــر مـــن المتابعة ســـعيا للفـــوز ،لكن
هـــذا البرنامـــج بالـــذات كانـــت وراءه عناصر نجاح متميـــزة ال يمكن

إنكارهـــا ابتداء من الســـيدة ســـلوى بخيت وما تمتلكـــه من كاريزما
جذابـــة ،مرورا بالشـــابين اللذيـــن قدماه وحققا نجاحـــا وجذبا كبيرا
للمشـــاهدين نيلـــة جناحي وحســـن محمد وبالشـــك صاحـــب المادة

العلميـــة المتميزة األســـتاذ القدير محمد جمـــال الباحث المتخصص
في شؤون التراث.

ومما ال شك فيه أن نجاح الصورة والتصوير ووجود المادة الفيلمية
الجيدة المناســـبة لمقتضى الحال من أهم أســـباب نجاح هذا العمل،

وكانت قرية التراث المصدر األساسي لهذه المادة الجيدة بما وفرته
من لقطات نقلت الشـــباب الذين لم يعيشـــوا زمن تراث األجداد إلى

ذلك الزمن الجميل لكي يتعرفوا عليه ويحفظوا تاريخ أسالفهم.

عبدعلي الغسرة

تصـــول وتجـــول الحكومـــة الصهيونيـــة لضـــم األغوار وشـــمال البحر

أصوات الناخبين.

يوليـــو 2020م ،وقـــد صدرت ردود أفعال عربيـــة وأوروبية وإقليمية

الميـــت ،ويُ ســـيطر الصهاينـــة على الجـــزء الواقـــع على البحـــر الميت

وتبدأ منطقة غور األردن من بحيرة طبريا في الشـــمال وحتى البحر

ضـــد هـــذا القـــرار إال أنهـــا لن تجعـــل الصهاينـــة يتخلون عـــن قرارهم

وحتـــى نهايتـــه في الضفة الغربيـــة .إن اســـتيالء الصهاينة على هذه

الصهاينة ،ويأتي قرار الصهاينة بهذا الضم ُمســـتفيدًا من تبعات ضم

والعســـكرية ،منها منع قيام دولة فلســـطينية في المســـتقبل ،وتكمن

فـــي وقـــت مجابهـــة فيروس “كوفيـــد  ”19الذي استشـــرى بقـــوة بين

األراضـــي يُ حقق لهم مجموعة من األهداف السياســـية واالقتصادية

القـــدس وقبلهـــا الجوالن التي أصبحت حقائـــق قائمة على الرغم من

أهمية منطقة األغوار وشـــمال البحر الميت في أنها محاذية للحدود

اعتمـــد العـــدو الصهيوني منـــذ اغتصابه فلســـطين فـــي 1948م على

الصهاينـــة من أجل عملياتهم العســـكرية ،وتتمتع هـــذه المنطقة التي

قتـــال وتشـــريدا وســـجنا ،معتمـــدًا على سياســـة األمر الواقـــع ،بالرغم
ً
حائـــال دون تحقيق ذلك.
مـــن مواقـــف الرفض الدولية التـــي لم تقف

الملح والمياه والمعادن الكثيرة.

كل االعتراضات في ذلك الوقت وبمباركة أميركية وأوروبية.

قضم أراضي فلســـطين قطعة تلو األخرى بقوة الســـالح وإبعاد أهلها

ويسجل التاريخ أن العدو الصهيوني لم ينفذ أي قرار صادر عن األمم

ياسمين خلف

yasmeeniat@yasmeeniat.com

األردنيـــة ،وأن أراضيها صالحة للزراعة وتوليد الطاقة ،ويســـتخدمها
انتشرت فيها المستوطنات الصهيونية بجذب سياحي ومخزون من

“فشلتونا”!
مشـــهد صـــادم ذاك الـــذي تناقلته وســـائل التواصل االجتماعـــي ،المئات

من المواطنين والمقيمين بالقرب من الســـواحل والشـــواطئ ..منهم من

» إن السياسة الصهيونية في قضم ما تبقى من فلسطين واألراضي

المتحـــدة يتعلق بالحقوق المشـــروعة للشـــعب الفلســـطيني والعربي،

العربية لن توقفها سياسة اإلعالم العربي وال تنديدات وشجب الدول

المسؤولون الصهاينة مثل هذه القرارات في وقت االنتخابات لكسب

موقف عربي قومي موحد يكون قادرًا على إرجاع الحق ألهله.

وينجـــو مـــن أي قـــرار يُ دينـــه بفضل حـــق “الفيتو” األميركـــي ،ويتخذ

لصاحب الفضل سمو الشيخ ناصر بن حمد وشكرا لوزير اإلعالم
وشكرا للقائمين على تلفزيون البحرين على هذا العمل التلفزيوني
الجيد الذي توفرت له كل أسباب النجاح فكانت هذه النتيجة التي
شاهدناها.

ضم األغوار وشمال البحر الميت
الميـــت إلى ما تم اغتصابه من األراضي الفلســـطينية مع بداية شـــهر

» وال شك أن تعريف الشباب بتراث بلدهم وكفاح أجدادهم أمر في غاية
األهمية وكما يقول المثل الشعبي“ :اللي ماله أول ماله تالي” ،فشكرا

األخرى وال قرارات األمم المتحدة ومجلس أمنها ،ما يوقف ذلك هو

يســـبح ،ومنهم من امتطـــى قاربه المطاطي ومنهم مـــن افترش الرمال!

في مشهدٍ أقرب للمهرجانات المائية منه من مشهد كنا نتوقعه في ظل
الحجر المنزلي! ضاربين عرض الحائط كل إرشـــادات وتعليمات الفريق

الوطني لمكافحة فيروس كورونا (كوفيد  ،)19في تصرف أقل ما يمكن
أن نصفه بأنه أرعن ،ومســـتهتر وغير مســـؤول ،قد يعرض اآلالف لخطر

انتقال الفيروس والتسبب في كارثة ال تحمد عقباها.

الشـــلل شـــبه الكامل للحياة ،من توقـــف المدارس والجامعـــات ،وإغالق

دور العبـــادة ،والمطاعـــم والنـــوادي الصحيـــة ،وغيرهـــا مـــن اإلجـــراءات
ً
هباء
ً
جميعا ســـتذهب
االحترازيـــة لمنـــع انتشـــار الفيـــروس ،يبـــدو أنهـــا
منثـــورا ،في ظل وجود من يســـتخف بالوضـــع ،ويتحدى كل اإلجراءات
فـــي تصرف أناني ،يجد مـــن متعته الوقتية أهم بكثير من صحة الناس

فرات البسام

حرب البسوس بين الصين وأميركا
لمـــاذا لـــم تظهـــر نتائج حقيقـــة هذا الفيـــروس مـــن المختبـــرات العالمية

للدولتيـــن مســـألة وجـــود لألقوى ،ورأينـــا قبل كورونا كيـــف كان الصراع

كيـــف لفيـــروس يخرج وينتشـــر في مدينة وســـط إقليم ودولة نفوســـها

إن أميـــركا صاحبة المبادرة بانتشـــاره في ووهـــان الصينية ولكن صمت

المتقدمـــة؟ لمـــاذا الصـــراع أميركـــي صينـــي فقط عـــن نشـــأة الفيروس؟
مليـــار ونصـــف المليـــار؟ إذا افترضنا أن الفيروس منشـــأه حيواني ،لماذا

أصاب مدينة واحدة والحيوان المتهم بالجريمة موجود في كل أسواق
الصين؟ إذا كان األمر وباء عاديا ،لماذا أخفت الصين المعلومة وسمحت

بانتشـــاره عن طريق المطارات والسياحة؟ لماذا فتك بأميركا أكثر دولة
متقدمة صحيا؟

حرب البســـوس كانت بين قبيلتين بســـبب ناقة ،وكان للنوق ثمن حيث

دمرت شـــعوبا ،وهناك دالئل كثيرة تشـــير إلى نشوب حرب عالمية ثالثة

وتعتبر من الحروب الباردة والجرثومية بين قبيلة الصين وقبيلة أميركا،
والســـبب هذه المرة خفاش وليس ناقة ،رغم أن ثمنه رخيص ولكن كان
البـــد من وجود كبـــش فداء لهذه الحرب ترمـــى كل التهم عليها بعد هذا

الصـــراع بين القوتيـــن االقتصاديتين العالميتين ،فقد أصبحت بالنســـبة

قريبـــا جـــدا من المواجهة بين الدولتين ،وبال شـــك معظـــم الدالئل تقول
الصيـــن حتى الســـيطرة عليه لم يكن استســـالما بـــل كان التحضير للرد،
فبالتأكيـــد طورت الفيروس المصنع كما تشـــير بعض الدراســـات انتقاما

لتدمير كل اقتصادات العالم ،وعلينا ترك العواطف التي تغلق أعيننا عن
الحقيقة ،وبال شك الغرب مرواغ ماهرٌ يصنعُ في زمن الحرب ّ
كل شيء،

ويتقـــن التواري وراء الجمل السياســـية وخلف حيطان المخططات منذ

زمن فرسان الهيكل والحروب الصليبية حتى الغزوات الفكرية إلى هذا
اليوم ،ويُ حرك ويصوغ المخطط وفق مصالحه.

» الغرب يستهزئ ببعض العقول ،ومن حقه أن يفعل ذلك ألن هناك من
يستحق أكثر من
ُ
يصدقه ويتمايل بأهوائه شرقا وغربا ،ورغم أن البعض
هذا ،فمازالوا يخططون لتدمير العالم دون ألم أو صحوة ضمير.

وحياتهـــم التي قد تكـــون تحت المحك فيما لو أصيبـــوا بالفيروس ولم

يتمكنوا من مقاومته.

مازالـــت فئـــة غيـــر قليلة لألســـف تتـــزاور وراء األعيـــن ،شـــباب يلتقون

بأصحابهـــم ،عوائل تجتمع حول غـــداء الجمعة ،آخرون يقدمون واجب
ً
وجها لوجـــه ،والنتيجة؟ زيادة عدد الحـــاالت المصابة ،والضغط
العـــزاء

علـــى الخدمـــات الصحيـــة .ال ننكر ُحســـن نواياهم ،لكنهـــم بالنهاية كانوا
ً
سببا النتقال الوباء ،كان يمكن الحد منه لو التزموا بيوتهم.
البعـــض يجد من التباعد االجتماعي ،أو الحجر المنزلي مصيبة وكارثة،

وال يعلـــم أنهمـــا أقل بكثير مما قد يشـــعرون به لو أجبرت الحكومة على

اتخاذ قرار الحظر الشامل ،بعد أن تفقد األمل في االلتزام المسؤول من
المواطنيـــن والمقيمين ،حينها فقط سيشـــعرون بالنعمـــة التي يتمتعون
ً
حاليا والتي بغرور يكســـرونها بتصرفات ســـيدفعون ثمنها هم ومن
بهـــا
يحبون قبل غيرهم.

شـــعار “مجتمـــع واعي” الـــذي رفعته المملكـــة ،وكنا نفاخر بـــه ،يبدو أن

الفئـــة المســـتهترة قد شـــوهته لألســـف بتصرفاتها التـــي ال يمكن إال أن
نقـــول لهـــم حيالها ،كما قال النائب الســـابق علي شـــمطوط“ :فشـــلتونا

وهللا فشلتونا”.

» ياسمينة :لن نتخلص من هذا الوباء طالما كانت هناك فئة غير مسؤولة.
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