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Ω2020 ƒ«dƒj 5 - `g1441 Ió©≤dG hP 14 óMC’G - ¿ƒ©HQC’Gh á°ùeÉîdG áæ°ùdG - (15444) Oó©dG

ÉfhQƒc á¡LGƒe »``a øjôëÑdG Oƒ``¡éH ó«°ûJ á``«ªdÉ©dG á``ë°üdG

.á«ªdÉ©dG áë°üdG áª¶æªd ΩÉ©dG ôjóªdG |
å«M ,»ë°üdG ∫ÉéªdG »a ø«∏eÉ©dG
√QhóH ¢ùμ©æj ¬LƒàdG Gòg πãe ¿EG
äÉYÉ£≤dG õ«ØëJh ™«é°ûJ ≈∏Y
É``gô``jƒ``£`Jh á``«`ë`°`ü`dGh á``«`Ñ`£`dG
»LÓ©dG åëÑdG ä’Éée á«ªæJh
≥«≤ëJ »``a Ö``°`ü`j É``ª`H »``Ñ` £` dGh
á«ªdÉ©dG áë°üdG áª¶æe ±Gó`` gCG
áë°üdG ô«jÉ©ªH AÉ≤JQ’G πLCG øe
.äÉjƒà°ùªdG π°†aC’

ø«∏eÉ©dÉH AÉØàM’G »a øjôëÑdG
ó°ùéJ »àdGh »ë°üdG ´É£≤dG »a
,ºgOƒ¡éd ºjôμàdGh ôjó≤àdG »fÉ©e
»a Oƒ¡L øe √ƒdòH Ée É°Uƒ°üNh
k
ÉfhQƒc ¢Shô«a áëFÉL áHQÉëe
ÉgGó°Uh ÉgôKCG GkócDƒe ,(19 ó«aƒc)
∫hO ∞∏àîe õ«ØëJ »a »HÉéjE’G
áμ∏ªe hò`` M hò``ë` J »``c º``«` ∏` bE’G
ôFÉ°Sh AÉÑWC’G ºjôμJ »a øjôëÑdG

.áë°üdG IôjRh |
¿Éª∏°S ø``H áØ«∏N ô``«`eC’G »μ∏ªdG
,AGQRƒ`` ` ` `dG ¢`` ù` `«` `FQ á``Ø` «` ∏` N ∫BG
AGQRƒ``dG ¢ù∏ée OÉªàYG áÑ°SÉæªH
Ö«Ñ£∏d É``ek ƒ``j ø``jô``ë`Ñ`dG áμ∏ªªH
Iõ``FÉ``L ¢ü«°üîJh ,»``æ`jô``ë`Ñ`dG
AÉ`` Ñ` `WC’G º``jô``μ` à` d √ƒ``ª` °` S º``°` SÉ``H
åëÑdG »a øjõ«ªàªdG ø««æjôëÑdG
øY Üô`` YCG PEG ,»``Ñ`£`dGh »``LÓ``©`dG
áμ∏ªe ácQÉ°ûªH √ôîah √RGõ``à`YG

É``gò``«` Ø` æ` Jh ,¢`` Shô`` «` `Ø` `dG Qƒ`` £` `J
.¿CÉ°ûdG Gò¡H É¡JGQGôb
ºYO QGôªà°SG ádÉ°SôdG äócCGh
äGƒ£îd á«ªdÉ©dG áë°üdG áª¶æe
…ó°üà∏d ácQÉÑªdG øjôëÑdG áμ∏ªe
É``°``kUƒ``°`ü`Nh á```Ä` `HhC’G ∞``∏`à`î`ª`d
,19ó`` «` `aƒ`` c É`` ` fhQƒ`` ` c á`` ë` `FÉ`` L
É¡JÉjƒdhCG ≥«≤ëàd É¡©e ±ƒbƒdGh
QGô≤dG ò«ØæJ á©HÉàeh ,á«ë°üdG
øY QOÉ°üdG 73^1 WHA º``bQ
áãdÉãdG á«ªdÉ©dG áë°üdG á«©ªL
ÉfhQƒμd …ó°üàdG ¿CÉ°ûH ø«©Ñ°ùdGh
óëdGh ,¢Shô«ØdG QÉ°ûàfG ™æeh
á∏°UGƒe ≥jôW ø``Y √QÉ°ûàfG ø``e
®É``Ø`ë`dGh Iò``î`à`ª`dG äGAGô`` ` `LE’G
™e ΩAÓ`` à` `j É``ª` H ,É``gò``«` Ø` æ` J ≈``∏` Y
∫ÓN äÉÑ∏£àªdGh äÉ``LÉ``«`à`M’G
ΩGõàd’G ƒëf Ék«©°Sh ,á∏MôªdG √òg
á∏eÉ°ûdG á«ë°üdG á«£¨àdG ≥«≤ëàH
,â©°Vh »àdG ±Gó`` gC’G ≥«≤ëJh
»àdG ìÉéædG äGô°TDƒe ≈∏Y ®ÉØë∏d
.É≤k Ñ°ùe É¡à∏é°S
z¢ShQó«J{ QƒàcódG ¿CG ôcòj
ƒª°ùdG Ö``MÉ``°`U Gô``NDƒ` e CÉ` æ` g ó``b

,äÉ°ù∏édGh äÉYÉªàL’G øe OóY
RQÉH ƒ°†©c ÉgQhO iƒà°ùe ≈∏Y hCG
,á«ªdÉ©dG á«ë°üdG äÉª¶æªdG »a
¬H Ωƒ≤J …òdG ÜhDhódG πª©dG ∂dòch
áeƒ¶æªdG õjõ©J πLCG øe áeƒμëdG
øe ó``ë`∏`d ,á``«` LÓ``©` dGh á«ë°üdG
âbh ´ô``°`SCÉ`H ¢``Shô``«`Ø`dG QÉ°ûàfG
á«FÉbƒdG ô«HGóàdG PÉîJGh ,øμªe
,áëFÉédG √ò``g ø``e óë∏d ádÉ©ØdG
AÉ°†YC’G ∫hódG »bÉH ™e É¡æeÉ°†Jh
á∏eÉ°ûdG äGAGô`` ` `LE’G PÉ``î` JG »``a
OÉéjEG áYô°ùd Oƒ¡édG ó«Mƒàdh
.ΩRÓdG êÓ©dG
Qƒ`` à` `có`` dG ÜÉ`` £` `N OÉ`` ` °` ` `TCGh
øjôëÑdG áμ∏ªe »æÑàH z¢ShQó«J{
áHÉéà°S’G »``a πeÉμàªdG è``¡`æ`dG
¬d ¿Éc …òdGh ,19 ó«aƒc áëFÉéd
äGAGôLE’G PÉîJG ôÑY …õcôe QhO
á«FÉbƒdG ô``«`HGó``à`dGh á``jRGô``à` M’G
≠dÉHh »bÉÑà°SG πμ°ûH äÉ°SÉ«°ùdGh
QÉ°ûàfG Iô``«` Jh AÉ``£` HEG »``a ô```KC’G
≥«KƒdG É¡dÉ°üJG ∂dòch ,¢Shô«ØdG
áª¶æªdG ™e ôªà°ùªdG ≥«°ùæàdGh
π``MGô``eh äGó``é`à`°`ù`ª`dG á©HÉàªd

âæH á``≤`FÉ``a IPÉ``à` °` SC’G â≤∏J
áë°üdG Iô`` `jRh í``dÉ``°`ü`dG ó«©°S
QƒàcódG øe ôjó≤Jh ôμ°T ádÉ°SQ
¢Sƒ°ù«jôÑ«Z Ωƒ``fÉ``gOCG ¢ShQó«J
áë°üdG á``ª`¶`æ`ª`d ΩÉ``©``dG ô``jó``ª` dG
É¡àÄæ¡J ≈∏Y GkOQ ∂``dPh ,á«ªdÉ©dG
á«©ªL ∫É``ª``YCG ìÉ``é` f áÑ°SÉæªH
ø«©Ñ°ùdGh áãdÉãdG á«ªdÉ©dG áë°üdG
∫hC’ äó``≤`Y »``à`dG zá``«`°`VGô``à`a’G{
á«æ≤J ôÑY áª¶æªdG ïjQÉJ »a Iôe
±GógC’G â≤≤Mh ,»FôªdG ∫É°üJ’G
êhô`` î` `dG ô``Ñ` Y É``¡` æ` e Iƒ`` Lô`` ª` `dG
¿CÉ°ûdÉH á≤∏©àªdG áª¡ªdG äGQGô≤dÉH
áëFÉL äÉ«YGóJ á¡LGƒªd »ë°üdG
.(19 ó«aƒc) ÉfhQƒc ¢Shô«a
ôjóªdG ôμ°T ádÉ°SQ âæª°†Jh
á«ªdÉ©dG áë°üdG áª¶æªd ΩÉ``©` dG
ôîa ≠dÉHh ôjó≤àdG »fÉ©e Ö«WCG
á«ªdÉ©dG áë°üdG áª¶æe RGõàYGh
áªYGódG øjôëÑdG áμ∏ªe Oƒ¡éH
,áëFÉédG √òg á¡LGƒe »a ÉgQhód
ø``jô``ë`Ñ`dG QhO ≈`` `dEG IQÉ`` `°` ``TE’Gh
áØ∏àîe GQGhOCGh äGQGôb ÉgPÉîJGh
»a É¡àcQÉ°ûe iƒà°ùe ≈∏Y AGƒ°S

≈``©``°``ù``J á``«``ë``°``ü``dG ø```¡```ª```dG á``Ä``«``g :á```ª```gÓ```é```dG º```jô```e .O
É``¡``H ¥ƒ``````Kƒ``````eh á``````æ``````eBG á```«```ë```°```U äÉ``````eó``````N º```jó```≤```à```d

áª«°ùédG çOGƒ``ë` dGh á«æ¡ªdGh
PÉîJG ¿Éª°†d äÉ°ù°SDƒªdG πÑb øe
ø«°ùëJh É``¡`fCÉ`°`û`H äGAGô`` ` ` LE’G
äGAGô`` ` ` `LE’G PÉ`` `î` ` JGh ,AGOC’G
øe ø«ØdÉîªdG ≥``ë`H á``«`Ñ`jOCÉ`à`dG
.á«ë°üdG ø¡ªdG »dhGõe

¿CG á``ª` gÓ``é` dG .O äó`` ` ` cCGh
»≤∏àd á``Mƒ``à`Ø`e á``Ä`«`¡`dG ÜGƒ`` ` HCG
çhó``M ó``æ`Y ≈``°`Vô``ª`dG ihÉ``μ` °` T
»dhGõªd á«æ¡ªdGh á«Ñ£dG AÉ£NC’G
,É¡«a ≥«≤ëàdGh á«ë°üdG ø¡ªdG
á«Ñ£dG AÉ`` £` `NC’G ø``Y ≠``«`∏`Ñ`à`dGh

ø«fGƒ≤dG ¢VGô©à°SG ºJ Éªc
,áeOÉ≤dG á∏Môª∏d É¡∏jó©J ìôà≤ªdG
≈∏YC’G ¢ù∏éª∏d É¡©aQ ºJ »àdGh
¿ƒfÉb πjó©J ≈∏Y â∏ªYh áë°üdG
ÖWh …ô°ûÑdG Ö£dG áæ¡e ádhGõe
.ádó«°üdG ¿ƒfÉbh ¿Éæ°SC’G
≈``dEG áªgÓédG .O äQÉ``°``TCGh
äÉ``eó``N º``jó``≤` à` d á``Ä` «` ¡` dG »``©` °` S
øe ,É``¡`H ¥ƒ``Kƒ``eh á``æ` eBG á«ë°U
äÉ``eó``î` dG IOƒ`` `L ¿É``ª` °` V ∫Ó`` N
OÉ``ª` à` YGh º``«`«`≤`J ó``æ` Y á``«`ë`°`ü`dG
OÉªàYGh ,á«ë°üdG äÉ°ù°SDƒªdG
ôªà°ùªdG »æ¡ªdG º«∏©àdG èeGôH
,ø««æ¡ªdG π«gCÉJ QGôªà°SG ¿Éª°†d
ájôjô°ùdG ÜQÉ``é`à`dG ¢ü«NôJh
á``«`Ñ`£`dG äGô`` jò`` ë` `à` `dG º`` jó`` ≤` `Jh
¿Éª°†d Iõ¡LC’Gh ájhOC’G Öë°Sh
πLCG øe ∂dP πch ,≈°VôªdG áeÓ°S
.áXƒØëe á«ë°U ¥ƒ≤M

á``Yô``°` ù` dGh á``eÓ``°` ù` dGh á``«` dÉ``©` dG
ºjó≤J »``a á``«` ∏` YÉ``Ø` dGh ,á`` eRÓ`` dG
´É£≤dG »``a AGƒ``°`S äÉeóîdG √ò``g
É≤k ah ,¢UÉîdG ´É£≤dG hCG »eƒμëdG
ô«jÉ©eh á«ª∏©dG ¢ù°SC’G π°†aC’
»a Ióªà©ªdG á«ë°üdG á°SQÉªªdG
.øjôëÑdG áμ∏ªe
≈∏Y á``ª` gÓ``é` dG .O äó`` ` cCGh
É¡«©°Sh áÄ«¡∏d »``HÉ``bô``dG Qhó`` dG
áª¶æe á«ë°U äÉ°ù°SDƒe ô«aƒàd
ôaƒJ ¿Éª°V ∫Ó``N øe ,áeõà∏eh
óæY ô``«` jÉ``©` ª` dGh äÉ``WGô``à``°``T’G
ô``aƒ``Jh ,äÉ``°`ù`°`SDƒ`ª`dG ¢``ü`«`Nô``J
óæY Iô``Ñ` î` dGh »``ª`∏`©`dG π``gDƒ` ª` dG
≈``dEG áaÉ°VEG ,ø««æ¡ªdG ¢ü«NôJ
QÉ©°SCÉHh ø``eBG AGhO ôaƒJ ¿Éª°V
¢ü«NôJ óæY ™«ªédG ∫hÉæàe »a
á``eÓ``°` Sh ,√ô``«` ©` °` ù` Jh AGhó`` ` ` dG
.É¡°ü«NôJ óæY á«Ñ£dG Iõ¡LC’G

…ò«ØæàdG ¢ù«FôdG áªgÓédG »HòY
ø¡ªdG º«¶æàd á``«`æ`Wƒ``dG áÄ«¡∏d
AÉ``°`†`YC’ ,á``«`ë`°`ü`dG äÉ``eó``î` dGh
á«æ≤J ô``Ñ` Y iQƒ`` °` `û` `dG ¢``ù` ∏` é` e
.»FôªdG ∫É°üJ’G
â°Vô©à°SG Iô°VÉëªdG ∫ÓNh
´É£≤dG äÉ©jô°ûJ áªgÓédG .O
á«æWƒdG áÄ«¡dG QhOh ,»ë°üdG
á«ë°üdG äÉeóîdGh ø¡ªdG º«¶æàd
ÉgQÉÑàYÉH º«¶æàdGh áHÉbôdG »a
ºbQ ¿ƒfÉ≤H äCÉ°ûfCG á∏≤à°ùe áÄ«g
º«¶æJ áª¡e ≈dƒàJ 2009 áæ°ùd 38
É¡«∏Y ±ô°ûjh ,á«ë°üdG äÉeóîdG
É¡àjDhQh ,áë°ü∏d ≈∏YC’G ¢ù∏éªdG
IOƒL äGPh áæeBG á«ë°U äÉeóN
≥«Ñ£Jh áÑbGôe ∫ÓN øe ,á«dÉY
äÉeóîdGh á«ë°üdG ø¡ªdG º¶f
ìGô`` à` `bGh ,á``μ` ∏` ª` ª` dÉ``H á``«`ë`°`ü`dG
IAÉ``Ø` μ` dG ø``ª`°`†`j É``ª` H É``gô``jƒ``£` J

∂æÑ∏d »``dÉ``ª``dGh »``fƒ``fÉ``≤``dG ø``«``©``°``Vƒ``dG ¢``û``bÉ``æ``j Iô```°```SC’G ∂``æ``H
ô``°` SC’G ∫É`` ª` `YCG ô``jƒ``£`à`H á``∏`«`Ø`μ`dG
º¡æμªj ÉªH ∫ÉªYC’G OGhQh áéàæªdG
º¡°Vôà©J ób äÉÑ≤Y …CG RhÉéJ øe
»a GƒªgÉ°ù«d ,áægGôdG IôàØdG »a
»∏ëªdG OÉ``°`ü`à`b’G IQhO §«°ûæJ
á``«`LÉ``à`fE’G º``¡`©`jQÉ``°`û`e ∫Ó`` N ø``e
äÉ``LÉ``ë`d á``«`Ñ`∏`ª`dG á``jOÉ``°` ü` à` b’Gh
á«ªgCG GócDƒe ,á«cÓ¡à°S’G ¥ƒ°ùdG
ÜÉ£≤à°S’ áMƒªW á£N ¥Ó`` WEG
IOÉØà°SÓd ™ªàéªdG äÉÄa ∞∏àîe
∂æÑdG É¡eó≤j »``à`dG äÉ``eó``î`dG ø``e
,º`` `gOQGƒ`` `eh º`` ¡` `JGQó`` b á``«` ª` æ` à` d
ÉjGõªdG ∞∏àîe ≈∏Y ∫ƒ``°`ü`ë`dGh
ø«°ùëJ »a º¡°ùJ »àdG Iô°ù«ªdG
á``«` ª` æ` Jh …OÉ`` °` `ü` `à` `b’G ™`` °` `Vƒ`` dG
á£°SƒàªdGh Iô«¨°üdG äÉ°ù°SDƒªdG
.áμ∏ªªdG »a

ó©ÑdG õjõ©J ájQGôªà°SG QÉ``WEG »a
,∂æÑdG πª©d …ƒªæàdGh »YÉªàL’G
QÉμaC’G øe ójõªdG QÉμàHG ≈dEG Ék«YGO

øe øjó«Øà°ùªdG äÉLÉ«àMG á«Ñ∏J
èFÉàædG ø``e ó``ë`dGh ∂æÑdG äÉ``eó``N
∂``dPh ,É``¡`«`∏`Y á``Ñ`Jô``à`ª`dG á«Ñ∏°ùdG

zÉ``fhQƒ``c{ ```H Ió``jó``L á``HÉ``°``UEG 447
¢``ù`````eCG á`````dÉ`````M 641 »`````aÉ``©``Jh

áé«àf äÉ``YÉ``£`≤`dG ∞∏àîe â``dÉ``W
IòîàªdG á``jRGô``à` M’G äGAGô`` ` LE’G
ÉfhQƒc áëFÉL QÉ°ûàfG ø``e óë∏d
™«ªL â∏ª°T »àdGh ,(19-ó«aƒc)
ió``d á``∏`é`°`ù`ª`dG á``é`à`æ`ª`dG ô`` °` `SC’G
,á«YÉªàL’G á«ªæàdGh πª©dG IQGRh
øe GhOÉØà°SG øjòdG OGô``aC’G ∂dòch
,Iô``°`SC’G ∂æH äÓ«¡°ùJh ¢``Vhô``b
äÉ``¡`«`Lƒ``à`dG ™`` e É``«k ` °` TÉ``ª` J ∂`` `dPh
º«ª©àd É≤k «Ñ£Jh á«eÉ°ùdG á«μ∏ªdG
.¢Uƒ°üîdG Gò¡H …õcôªdG ∂æÑdG
á«ªæàdGh πª©dG ô``jRh OÉ``°`TCGh
Iõ``«`ª`ª`dG Oƒ``¡` é` dÉ``H á``«` YÉ``ª` à` L’G
ø``«`Ø`Xƒ``ª`dGh á``jò``«`Ø`æ`à`dG IQGOEÓ` ` ` d
»``à`dG IAÉ``Ø` μ` dÉ``H É`` kgƒ``æ` e ,∂``æ` Ñ` dÉ``H
±hô¶dG ™e πeÉ©àdG »a Éghô¡XCG
≈∏Y IQó≤dGh ,á«dÉëdG á«FÉæãà°S’G

á«ªæàdGh πª©dG ô``jRh ¢``SCGô``J
IQGOEG ¢ù∏ée ¢ù«FQ á«YÉªàL’G
»∏Y óªëe øH π«ªL Iô``°`SC’G ∂æH
∂æÑdG IQGOEG ¢ù∏ée ´ÉªàLG ¿Gó«ªM
…òdG ,2020 »dÉëdG ΩÉ©∏d »fÉãdG
,»FôªdG ∫É°üJ’G á«æ≤J ôÑY ó≤Y
IQGOEG ¢ù∏ée ¢ù«FQ ÖFÉf ácQÉ°ûªH
¢ù«FôdGh ,ó«°ùdG ≈Ø£°üe ∂æÑdG
,≥«àY ódÉN QƒàcódG ∂æÑ∏d …ò«ØæàdG
.IQGOE’G ¢ù∏ée AÉ°†YCG øe OóYh
¢VGô©à°SG ´ÉªàL’G ∫ÓN ºJh
»fƒfÉ≤dG ø«©°VƒdG äGóéà°ùe
¿CÉ°ûH ≥∏©àj Éª«a ∂æÑ∏d »dÉªdGh
¢Vhô≤dG OGó°S ¥É≤ëà°SG π«LCÉJ
ø∏YCG »àdG ô¡°TCG 6 Ióªd ø«æWGƒª∏d
äÉ«YGóJ á¡LGƒªd GkôNDƒe ∂æÑdG É¡æY
»àdG áægGôdG á«FÉæãà°S’G ´É°VhC’G

:zè«∏îdG QÉÑNCG{`d ¿Gó«ªM

äBÉ°ûæªdG ójóëJ πªμà°ùJ zπª©dG{
É``fhQƒ``c ø``e GQô``°``†``J ô```ã```cC’G
≈°ù«Y øH óªM ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†ëd
Oƒ¡édG ó«Mƒàd ,ióØªdG OÓÑdG πgÉY ,áØ«∏N ∫BG
»ªdÉ©dG QÉ°ûàf’G äÉ°SÉμ©fG á¡LGƒªd á«æWƒdG
iƒà°ùªdG ≈∏Y z19 ó«aƒc{ ÉfhQƒc ¢Shô«Ød
á``eÓ``°`Sh á``ë`°`U ≈``∏` Y ß``aÉ``ë` j É``ª` H »``∏` ë` ª` dG
QGôªà°SG ™e …RGƒàdÉH ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒªdG
»YÉ°ùe ≥«≤ëJh ,É¡∏ªY Iô«°ùeh ádhódG èeGôH
á©HÉàeh ,ø«æWGƒªdG ídÉ°üd áeGóà°ùªdG á«ªæàdG
AGQRƒ`` `dG ¢``ù`«`FQ á``°`SÉ``Fô``H á``eƒ``μ`ë`dG äGQGô`` `b
¿Éª∏°S øH áØ«∏N ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U
≈∏YC’G óFÉ≤dG ÖFÉf ó¡©dG »dh ôeGhCGh áØ«∏N ∫BG
ÖMÉ°U AGQRƒ``dG ¢ù∏ée ¢ù«Fôd ∫hC’G ÖFÉædG
áØ«∏N ∫BG óªM øH ¿Éª∏°S ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG
ádƒ«°ùdG ô«aƒàd ájOÉ°üàbGh á«dÉe áeõM ¥ÓWEÉH
QÉ`` KBG ™``e πeÉ©à∏d ¢``UÉ``î` dG ´É``£`≤`∏`d á``eRÓ``dG
k
ÉXÉØM
¢Shô«Ø∏d …ó°üà∏d áægGôdG ´É``°`VhC’G
.ΩGóà°ùªdG ƒªædG ≈∏Y

:»°ùæe π°VÉa Öàc
π«ªL á«YÉªàL’G á«ªæàdGh πª©dG ôjRh ócCG
âdGRÉe á«æ©ªdG äÉ¡édG ™e IQGRƒdG ¿CG ¿Gó«ªM
ôãcC’G äBÉ°ûæªdG ójóëJ á°SGQO ∫Éªμà°S’ πª©J
™aO ∫Ó``N ø``e º``Yó``dG ≥ëà°ùJ »``à`dGh GQô°†J
»a º¡«∏Y øeDƒªdG ø««æjôëÑdG ÖJGhQ øe %50
3 Ióe ¢UÉîdG ´É£≤dG »a GôKCÉJ ôãcC’G äBÉ°ûæªdG
.2020 ƒ«dƒj ô¡°T øe AGóàHG ô¡°TCG
QÉÑNCG{`d á°UÉN äÉëjô°üJ »a ±É``°`VCGh
IQô``°`†`à`ª`dG äÉ``YÉ``£` ≤` dG ™``«`ª`L ¿CG zè``«` ∏` î` dG
ø«æWGƒªdG É¡«ØXƒe ÖJGhQ ºYO ≈∏Y π°üëà°S
äÉYÉ£≤dG ¿CG É kë°Vƒe ,äÉYÉ£≤dG ™«ªL »``a
äÉ°ù°SDƒªdG ≈dEG áaÉ°VEG É≤Ñ°ùe ÉgôcP ºJ »àdG
QÉL πª©dG Éª«a ,º``Yó``dG É¡∏ª°û«°S á«Øë°üdG
äÉYÉ£≤dG »``a IQô°†àªdG äBÉ°ûæªdG ójóëàd
.iôNC’G
á«eÉ°ùdG á«μ∏ªdG äÉ¡«LƒàdG ¿Gó«ªM øsªKh

ó¡©eh iQƒ°ûdG ¢ù∏ée º¶f
á``«`°`SÉ``«`°`ù`dG á``«`ª`æ`à`∏`d ø``jô``ë` Ñ` dG
¿Gƒ``æ`©`H á``«` fhô``à` μ` dEG Iô``°` VÉ``ë` e
QhOh »ë°üdG ´É£≤dG äÉ©jô°ûJ{
ø¡ªdG º«¶æàd á``«`æ`Wƒ``dG á``Ä`«`¡`dG
áHÉbôdG »``a á«ë°üdG äÉ``eó``î`dGh
ºjôe IQƒàcódG É¡àeób ,zº«¶æàdGh

¢```ù```«```FQ Å```æ```¡```j ∂````∏````ª````dG
∫Ó≤à°S’G iô``cò``H Ó``jhõ``æ``a
πgÉY áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y øH óªM ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†M å©H
¢ù«FQ hQhOÉe ¢S’ƒμ«f ¢ù«FôdG áeÉîa ≈dEG áÄæ¡J á«bôH ióØªdG OÓÑdG
.√OÓH ∫Ó≤à°SG iôcP áÑ°SÉæªH ∂dPh ,ájQÉØ«dƒÑdG Ójhõæa ájQƒ¡ªL

iô```cò```H Å```æ```¡```j ∂```∏```ª```dG
ô``°``†``NC’G ¢```SCGô```dG ∫Ó``≤``à``°``SG
πgÉY ,áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y øH óªM ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†M å©H
,Éμ«°ùfƒa ¢SƒdQÉc êQƒL ¢ù«FôdG áeÉîa ≈dEG áÄæ¡J á«bôH ,ióØªdG OÓÑdG
.√OÓH ∫Ó≤à°SG iôcP áÑ°SÉæªH ∂dPh ,ô`` °†NC’G ¢SCGôdG ájQƒ¡ªL ¢ù«FQ

ó¡©dG »dhh AGQRƒdG ¢ù«FQh ∂∏ªdG
ôFGõédG ∫Ó≤à°SG iôcòH ¿ƒÄæ¡j
πgÉY ,áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y øH óªM ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†M å©H
¢ù«FQ ,¿ƒÑJ ó«éªdGóÑY ¢ù«FôdG áeÉîa ≈dEG áÄæ¡J á«bôH ,ióØªdG OÓÑdG
áÑ°SÉæªH ∂dPh ,á≤«≤°ûdG á«Ñ©°ûdG á«WGô≤ªjódG ájôFGõédG ájQƒ¡ªédG
¬d ¬JÉ«æªJh ¬«fÉ¡J Ö«WCG øY É¡«a ¬àdÓL ÜôYCG ,√OÓH ∫Ó≤à°SG iôcP
.á«æWƒdG áÑ°SÉæªdG √ò¡H IOÉ©°ùdGh áë°üdG QƒaƒªH
¢ù«FQ ,áØ«∏N ∫BG ¿Éª∏°S øH áØ«∏N ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U å©Hh
¢ù«FQ ,¿ƒÑJ ó«éªdGóÑY ¢ù«FôdG áeÉîa ¬«NCG ≈dEG áÄæ¡J á«bôH ,AGQRƒdG
áÑ°SÉæªH ∂dPh ,á≤«≤°ûdG á«Ñ©°ûdG á«WGô≤ªjódG ájôFGõédG ájQƒ¡ªédG
¬d ¬JÉ«æªJh ¬«fÉ¡J ¢üdÉN øY √ƒª°S É¡«a ôÑY ,√OÓ``H ∫Ó≤à°SG iô``cP
.á«æWƒdG áÑ°SÉæªdG √ò¡H IOÉ©°ùdGh áë°üdG QƒaƒªH
á∏KÉªe áÄæ¡J á«bôH AGQRƒdG ¢ù«FQ »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U å©H Éªc
.…ôFGõédG ∫hC’G ôjRƒdG OGôL õjõ©dGóÑY QƒàcódG ádhO ≈dEG
»dh ,áØ«∏N ∫BG óªM øH ¿Éª∏°S ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U å©Hh
á«bôH ,AGQRƒ``dG ¢ù∏ée ¢ù«Fôd ∫hC’G ÖFÉædG ≈∏YC’G óFÉ≤dG ÖFÉf ó¡©dG
ájQƒ¡ªédG ¢ù«FQ ,¿ƒÑJ ó«éªdGóÑY ¢ù«FôdG áeÉîa ¬«NCG ≈``dEG áÄæ¡J
,√OÓH ∫Ó≤à°SG iôcP áÑ°SÉæªH ,á≤«≤°ûdG á«Ñ©°ûdG á«WGô≤ªjódG ájôFGõédG
IOÉ©°ùdGh áë°üdG QƒaƒªH ¬d ¬JÉ«æªJh ¬«fÉ¡J ¥OÉ°U øY É¡«a √ƒª°S ôÑY
.á«æWƒdG áÑ°SÉæªdG √ò¡H
ÖFÉædG ≈∏YC’G óFÉ≤dG ÖFÉf ó¡©dG »dh »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U å©H Éªc
QƒàcódG ádhO ¬«NCG ≈dEG á∏KÉªe áÄæ¡J á«bôH AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«Fôd ∫hC’G
.…ôFGõédG ∫hC’G ôjRƒdG OGôL õjõ©dGóÑY

áØ«∏N ∞∏μj AGQRƒ``dG ¢ù«FQ
¿hDƒ°ûdG IQGOEÉ``H ó``°TGQ ø``H
√ƒ``ª°ùH á``≤∏©àªdG á``«æeC’G
øH áØ«∏N ô``«`eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U øY Qó°U
∞«∏μàH QGô``b ,¢ùeCG AGQRƒ``dG ¢ù«FQ ,áØ«∏N ∫BG ¿Éª∏°S
á«æeC’G ¿hDƒ`°`û`dG IQGOEG ΩÉ¡ªH ΩÉ«≤∏d √ƒª°S QÉ°ûà°ùe
.√ƒª°ùH á≤∏©àªdG
áæ°ùd (9) º``bQ QGô``≤`dG øe ≈`` dhC’G IOÉ``ª`dG »a AÉ``Lh
áØ«∏N ∫BG ó°TGQ øH áØ«∏N ï«°ûdG ÉfQÉ°ûà°ùe ∞∏μj{ 2020
.zÉæH á≤∏©àªdG á«æeC’G ¿hDƒ°ûdG IQGOEG ΩÉ¡ªH ΩÉ«≤dÉH
øe ¬H πª©j ¿CG ≈∏Y QGô≤dG øe á«fÉãdG IOÉªdG â°üfh
.√Qhó°U ïjQÉJ
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:ô°üe iód áμ∏ªªdG ô«Ø°S ..»°ù«°ùdG ¢ù«FôdG ≈dEG √OÉªàYG ¥GQhCG ºjó≤J ó©H

..á∏jóÑdG äÉHƒ≤©dG
ó«Øe ô°üàîe
ó«ªëŸG ó«ª

malmahmeed7@gmail.com

ô°üà≤j á∏jóÑdG äÉHƒ≤©dG ¿ƒfÉb ¿CG ó≤à©f Éªæ«M Å£îf
ºjó≤àH øé°ùdG Iôàa ∫GóÑà°SÉH ¿GóªdG ¢üî°ûdG ΩÉ«b ≈∏Y §≤a
¿CG Qƒ°üàf ÉeóæY ∂dòc Å£îfh ..™ªàéªdG »a »Yƒ£J πªY
§HGƒ°V ÓH áMÉàeh áMƒàØe ™ªàéªdG áeóN »a πª©dG áHƒ≤Y
¿ƒfÉb ¿CG ø¶f Éæc GPEG ôãcCG Å£îfh ..äGAGôLEG ’h •hô°T ’h
∫hO »a ≥Ñ£e ô«Zh ,øjôëÑdG »a §≤a ≥Ñ£e á∏jóÑdG äÉHƒ≤©dG
.iôNCG
¿ƒfÉb π«°UÉØàd á«°üî°ûdG »à©HÉàe »``a Qƒ°ü≤d É``ª`HQ
ôãcCG »eÓYEG ≥jƒ°ùàd áLÉëdG »a ÉªHôdh ,á∏jóÑdG äÉHƒ≤©dG
ádƒ¡°S πμH ¢SÉæ∏d π°üj »c ¿ƒfÉ≤∏d ájƒ«Mh ÉWÉ°ûfh á«∏YÉa
§«∏°ùJ »a RQÉH »eÓYEG ó¡L OƒLh øe ºZôdG ≈∏Y ,á°SÓ°Sh
¬æμdh ,»LQÉîdGh »∏ëªdG ΩÉ©dG …CGô∏d ¿ƒfÉ≤dG ≈∏Y Aƒ°†dG
á∏ãeCÓd ¬æe ÜôbCG …ô¶f ìôWh ,»eÓYEG ¬æe ôãcCG »fƒfÉb ó¡L
.á«fÉ«ÑdG äÉeƒ°SôdGh ,äÉ«FÉ°üME’Gh ΩÉbQC’Gh ,êPÉªædGh
»eÓYEG ó¡éd »°VÉªdG ´ƒÑ°SC’G »a …ó°UQ ∫ÓN øeh ,∂dòd
,á∏jóÑdG äÉHƒ≤©dG ¿ƒfÉb RGôHE’ á°üàîªdG äÉ¡édG øe »fƒfÉb
ÇQÉ≤∏d π≤fCG ¿CG âjCÉJQGh ,√OGƒ``eh ¿ƒfÉ≤dG »a CGô``bCG âMQ ó≤a
»a ºgÉ°SCG ¿CG ÓeBG ,¿ƒfÉ≤dG øY Iô°üàîe AGõLCG ¢†©H ,ºjôμdG
.…ô°ü©dG …QÉ°†ëdG ¿ƒfÉ≤dG Gòg øY ΩÉ©dG …CGôdG ôjƒæJ
¿ƒfÉ≤dG º°SÉH ±ô©j ¿ƒfÉ≤dG Gòg ¿CG ≈dG ô«°ûf ¿CG Oƒf ájGóH
,á∏jóÑdG ô«HGóàdGh äÉHƒ≤©dG ¿CÉ°ûH 2017 ΩÉ©d (18) º``bQ
z´GƒfCG á©Ñ°S{ »g á∏jóÑdG äÉHƒ≤©dG ¿CGh ,IOÉe (24) øª°†àjh
IOÉªdG »a AÉL å«M ,§≤a IóMGh áHƒ≤Yh GóMGh ÉYƒf â°ù«dh
áeóN »a πª©dG :»``g á∏jóÑdG äÉHƒ≤©dG ¿CG ¿ƒfÉ≤dG øe (2)
¿Éμe OÉ«JQG ô r¶M ..Osóëe ¿Éμe »a ájôÑédG áeÉbE’G ..™ªàéªdG
¢UÉî°TCÉH ∫É°üJ’G hCG ¢Vôt ©àdG Ωó©H ót¡©àdG ..IOsóëe øcÉeCG hCG
Qƒ°†M ..á«fhôàμdE’G áÑbGôª∏d ´ƒ°†îdG ..áæs«©e äÉ¡L hCG
s ìÓ°UEG ..ÖjQóàdGh π«gCÉàdG èeGôH
.áªjôédG øY Å°TÉædG Qô°†dG
äÉ``WGô``à` °` T’Gh ò«ØæàdG á«Ø«c ¿ƒ``fÉ``≤` dG OGƒ`` e í``°`Vƒ``Jh
âbƒdG äGP »a á∏jóH áHƒ≤Y øe ôãcCG ò«ØæJ ºàj óbh ,äGAGôLE’Gh
iôNCGh Iôàa ø«Hh á«æ©ªdG äÉ¡édG Ωƒ≤J Éªc ,¢üî°ûdG ≈∏Y
,á∏jóÑdG äÉHƒ≤©dG ¿ƒfÉb øe øjó«Øà°ùªdG OGó``YCG øY ¿ÓYE’ÉH
¿É°ùfE’G ¥ƒ≤M »``a á«Yƒf á∏≤f ó©j ¿ƒfÉ≤dG Gò``g ¿CG ∞«ch
ÖMÉ°U Iô°†ëd á«eÉ°ùdG á«μ∏ªdG ájDhô∏d Gò«ØæJ ,’hCG »æjôëÑdG
ióØªdG OÓÑdG πgÉY áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y øH óªM ∂∏ªdG ádÓédG
QƒeC’G áaÉc »YGôj »æjôëÑdG è¡ædG ¿CG ∞«ch ,√ÉYQh ¬∏dG ¬¶ØM
áμ∏ªe Ö°ùcCG ¿ƒfÉ≤dG Gòg ¿CG Éªc ,»©ªàéeh »fÉ°ùfEG ≥∏£æe øe
.∫ÉéªdG Gòg »a É©«aQ É«dhO Gôjó≤Jh IOÉ°TEGh áfÉμe øjôëÑdG
øe π©d ,á∏jóÑdG äÉHƒ≤©dG ò«ØæJ á©HÉàªH Ωƒ≤J IójóY äÉ¡L
á«∏NGódG IQGRh ÖfÉéH ,áeÉ©dG áHÉ«ædGh ∫ó©dG IQGRh ÉgRôHCG
âëéf óbh ,ò«ØæàdG »a ôÑcC’G á«dƒÄ°ùªdG É¡≤JÉY ≈∏Y ™≤j »àdG
≥«≤ëJh ,√RGô`` `HEGh ∞∏ªdG Gò``g IQGOEG »``a õ«ªJ πμH IQGRƒ`` dG
»dÉ©e ∫hCG ≥jôØdG ø``e ™«aQ ±Gô``°`TEÉ`Hh ,¬``aGó``gCGh √ó°UÉ≤e
óLƒJ Éªc ,á«∏NGódG ôjRh áØ«∏N ∫BG ¬∏dGóÑY øH ó°TGQ ï«°ûdG
¿ƒfÉ≤d á«aGô°TE’G á∏¶ªdG πμ°ûJ á°üàîe IQGOEG IQGRƒ``dG »a
.ΩÉμMC’G ò«ØæJ IQGOEG »gh ,á∏jóÑdG äÉHƒ≤©dG
..Iô«ãc äÉ«FÉ°üMEGh ΩÉ`` bQCGh ..Ió``jó``Y á«fÉ°ùfEG ¢ü°üb
É¡≤≤M ..áª«¶Y äGRÉéfGh Ö°SÉμeh ..Iô«Ñc ∫ÉªYCGh Oƒ¡Lh
RGô``HEGh ≥jƒ°ùJ ºàj ¿CG ™FGôdG øeh ,á∏jóÑdG äÉHƒ≤©dG ¿ƒfÉb
Ö°SÉμªdGh ∫É``ª` YC’Gh Oƒ``¡`é`dGh ΩÉ`` `bQC’Gh ¢ü°ü≤dG ∂∏J π``c
á«æjôëH ìÉéf á°üb ô°ûf πLCG øe ,ôNBGh ø«M ø«H äGRÉéfE’Gh
.Iôªà°ùe

á°†¡ædG ó°S ádCÉ°ùeh É«Ñ«d »a ´É°VhC’G AGREG ájô``°üªdG ∞bGƒªdG ™e øjôëÑdG
á``«``FÉ``æ``ã``dG äÉ```bÓ```©```dG ô``jƒ``£``J π`````LCG ø```e π``ª``©``∏``d »``æ``¡``Lh ∂``∏``ª``dG á```dÓ```L

¢ù∏ée ∫hó```d á``eÉ``©` dG á``fÉ``eC’É``H
áæé∏dG ƒ°†Yh ,»é«∏îdG ¿hÉ©àdG
,¢ù∏éªdG ∫hóH ÜÉÑ°û∏d á«aÉ≤ãdG
á``«` YÉ``ª` à` L’G á``æ` é` ∏` dG ƒ``°` †` Yh
¿hÉ©àdG ¢ù∏ée ∫hó``H ÜÉÑ°û∏d
¿Éc Éªc ,á«Hô©dG è«∏îdG ∫hó``d
πª©dG ôjƒ£Jh ºjƒ≤J áæéd ƒ°†Y
¢ù∏ée ∫hó``H ∑ôà°ûªdG »HÉÑ°ûdG
,á«Hô©dG è«∏îdG ∫hó``d ¿hÉ©àdG
≈``∏` YC’G ¢``ù`∏`é`ª`dG »``a G kƒ``°` †` Yh
,øjôëÑdÉH á``°`VÉ``jô``dGh ÜÉÑ°û∏d
á``«`æ`Wƒ``dG á``æ` é` ∏` dG »``a Gƒ``°` †` Yh
Gƒ``°`†`Yh ,äGQó``î``ª``dG á``ë`aÉ``μ`ª`d
¿Éch øjôëÑdG AÉæeCG ¢ù∏ée »a
ájQGRƒdG áæé∏dG »a Gƒ°†Y É°†jCG
á«YÉªàL’G äÉeóî∏d á«æjôëÑdG
Gƒ°†Yh ,ΩÓ`` YE’Gh ä’É``°`ü`J’Gh
QÉ``ª` YEÓ` d á```jQGRƒ```dG á``æ`é`∏`dG »``a
»a Gƒ``°`†`Yh ,á«àëàdG á``«`æ`Ñ`dGh
º«∏©àdG ôjƒ£àd ≈∏YC’G ¢ù∏éªdG
.ÖjQóàdGh
º°ùb ™jQÉ°ûªd É k°ù«FQ ¿É``ch
º«¶æàdG IQGOEG á``jQGOE’G á°Sóæ¡dG
áeóîdG ¿GƒjóH á∏eÉ©dG iƒ≤dGh
≈dEG 1998 ôÑªàÑ°S 1 øe á«fóªdG
É°Sóæ¡e πªYh ,2002 ôHƒàcCG 31
AÉHô¡μ∏d Iôà°Sh ´ÉaôdG »à£ëªH
31 ≈``dEG 1997 ôHƒàcCG 1 AÉªdGh
.1998 ¢ù£°ùZCG
ΩÉ``°` û` g ô``«` Ø` °` ù` dG π`` °` `ü` `Mh
á°Sóæ¡dG ¢SƒjQƒdÉμH ≈∏Y QOƒédG
øjôëÑdG á©eÉL øe á«μ«fÉμ«ªdG
π°üMh ,1997 - 1996 ΩÉ`` Y
»a ∑QÉ°ûªdG Ωƒ∏HódG IOÉ¡°T ≈∏Y
á©eÉL øe á«μ«fÉμ«ªdG á°Sóæ¡dG
Ωƒ∏HOh ,1994 - 1993 øjôëÑdG
á©eÉL ø``e á`` `jQGOE’G Ωƒ∏©dG »``a
π°UÉM ƒ``gh ,2002 ø``jô``ë`Ñ`dG
á``eÉ``©`dG á``jƒ``fÉ``ã` dG IOÉ``¡` °` T ≈``∏` Y
AÉjõ«a ¢ü°üîJ Ωƒ``∏` ©` dG º°ùb
.1990 - 1989 äÉ«°VÉjQh

É¡H »``æ`¡`Lh »``à`dG äÉ``¡`«`Lƒ``à`dGh
âaô°ûJ ÉeóæY ióØªdG ∂∏ªdG ádÓL
,ô°üe »a áμ∏ªª∏d Gô«Ø°S »æ««©àH
ójõe ∑É``æ` g ¿ƒ``μ` j ¿CÉ` `H »``æ`¡`Lh
ìƒª£dGh äÉjóëàdÉa ,πª©dG øe
,GóL Iô«Ñc ábÓ©dG √òg ôjƒ£àd
ø«aô£dG πÑb øe áHÉéà°SG ∑Éægh
πÑb ø`` eh ø``«` JOÉ``«` ≤` dG π``Ñ` b ø`` eh
ôjƒ£àd ô°üeh øjôëÑdG »àeƒμM
¬∏dG áÄ«°ûªHh ,ábÓ©dG √ò``g πãe
GQƒ``£`J ó¡°ûà°S á∏Ñ≤ªdG Iô``à`Ø`dG
ä’É``é` ª` dG ™``«` ª` L »`` a É``°`Sƒ``ª`∏`e
OƒLƒªdG ™°Vƒ∏d á``jQGô``ª`à`°`SGh
.¿B’G ¬«∏Y
¢``ù`«`Fô``dG ¿CG √ô`` `cP ô``jó``é` dG
º∏°ùJ ób ¿Éc »°ù«°ùdG ìÉàØdGóÑY
øH ΩÉ°ûg ó«°ùdG OÉ``ª`à`YG ¥GQhCG
áμ∏ªªd Gô``«`Ø`°`S QOƒ`` é` `dG ó``ª`ë`e
ô°üe á``jQƒ``¡`ª`L ió`` d ø``jô``ë`Ñ`dG
º``FGó``dG áμ∏ªªdG Ühó``æ`e á«Hô©dG
Ωƒj á«Hô©dG ∫hó``dG á©eÉL ió``d
ƒ«dƒj øe ∫hC’G »°VÉªdG AÉ©HQC’G
.ájOÉëJ’G ô°ü≤H
πÑb QOƒédG ΩÉ°ûg ≈dƒJ óbh
»a øjôëÑdG áμ∏ªªd Gô«Ø°S ø«©j ¿CG
ÜÉÑ°ûdG ¿hDƒ°T ôjRh Ö°üæe ô°üe
∫ÓN øjôëÑdG áμ∏ªªH á°VÉjôdGh
2015 π```jô```HCG 14 ø`` e Iô``à` Ø` dG
¿Éc Éªc ,2018 ôÑª°ùjO 4 ≈àM
ÜÉÑ°û∏d áeÉ©dG á°ù°SDƒª∏d É k°ù«FQ
»a øjôëÑdG áμ∏ªªH á``°`VÉ``jô``dGh
≈dEG 2010 ôHƒàcCG 14 øe IôàØdG
Ö°üæe π¨°Th ,2015 πjôHCG 14
¿hDƒ°T ΩÉ``Y ôjóe ∫ÉªYCÉH ºFÉ≤dG
ÜÉÑ°û∏d áeÉ©dG á°ù°SDƒªdÉH ÜÉÑ°ûdG
ôjóe π``ª`Yh ,2010 á``°`VÉ``jô``dGh
á°ù°SDƒªdÉH ÜÉÑ°ûdG ¿hDƒ°T IQGOEG
1 øe á°VÉjôdGh ÜÉÑ°û∏d áeÉ©dG
.2009 ôÑª°ùjO ≈dEG 2002 ôÑªaƒf
π``Ñ`b ø```e QOƒ`` `é` ` dG π``¨``°``Th
á«HÉÑ°ûdG áæé∏dG ¢ù«FQ Ö°üæe

áªYGO øjôëÑdG ÉªFGóa ,AGQRƒ```dG
…òdG ºYódG É©ÑW ≈°ùæJ ’h ô°üªd
á«Hô©dG ô°üe á``jQƒ``¡`ª`L ¬``eó``≤`J
øe ô«ãc »``a É¡Ñ©°Th É``¡`JOÉ``«`bh
áμ∏ªe É``¡`H äô`` e »``à` dG ∞``bGƒ``ª` dG
.øjôëÑdG
ô°üe ø`` eCG ¿CG QOƒ``é` dG ó`` cCGh
,è«∏îdG ø`` eCG ø``e CGõ``é`à`j ’ Aõ``L
øY ô``Ñ`Y »°ù«°ùdG ¢``ù`«`Fô``dG ¿CGh
áaÉ°ùez :∫É``b ÉeóæY ìƒ°VƒH ∂``dP
è«∏îdG ¢Vô©J ∫É``M »``a{ áμ°ùdG
≈dEG Gô«°ûe ,πNóJ hCG ¿Ghó``Y …C’
É¡dÉ©aCG á«Hô©dG ô°üe ájQƒ¡ªL ¿CG
πμdÉa ,É``¡` dGƒ``bCGh É``¡`JGQGô``b ≥Ñ°ùJ
¬H âeÉb …ò``dG Qhó``dG º∏©jh ó¡°ûj
,äGƒæ°S πÑb ’h ¿B’G ¢ù«d ô°üe
∞bGƒe ¿CG ó¡°ûj ¬∏c ïjQÉàdG π``H
â``fÉ``c á``«` Hô``©` dG ô``°`ü`e á``jQƒ``¡` ª` L
¢ù∏ée ∫hO ™«ªéd áªYGO âdGRÉeh
É¡d ¿Éc ô°üªa ,»é«∏îdG ¿hÉ©àdG
ôjôëJh è«∏îdG Üô``M »``a ∞bƒe
∞bGƒªdG ø``e ô«ãc »``ah ,â``jƒ``μ`dG
á``«`Hô``©`dG ô``°` ü` e á``jQƒ``¡` ª` L iô```f
á«Hô©dG É¡ØbGƒeh É¡dÉ©aCÉH áªYGO
ô°üe ∞``bƒ``e ¿É``μ` a ,á``«` ª` dÉ``©` dGh
πμdGh ,Gó``L Éjƒbh ÉàHÉK É¡JOÉ«bh
.∂dòH ó¡°ûj
ójóL ô«Ø°ùc ¬``à` jDhQ ∫ƒ`` Mh
äÉbÓ©dG ≥«ª©àd ô°üe »a √OÓÑd
∫Éb ,IóàªªdG á«æjôëÑdG ájô°üªdG
ák ≤«≤M :QOƒ`` é` `dG ΩÉ``°`û`g ô«Ø°ùdG
ájƒ≤dG ábÓ©dGh OƒLƒªdG ™°VƒdG
ÉªFGO »àdGh ,ä’ÉéªdG ™«ªL »a
øjó∏ÑdG Óc »a IOÉ«≤dG É¡H ¬LƒJ Ée
™«ªL Çô≤à°ùf ¿CG Éæ«∏Y º``à`ë`J
á``jQÉ``é`à`dG IOƒ``Lƒ``ª` dG ä’É``é` ª` dG
á«aÉ≤ãdGh á«°SÉ«°ùdGh ájOÉ°üàb’Gh
É¡©«ªL ,ä’É``é` ª` dG ™``«`ª`L »`` ah
Égôjƒ£àd Ωƒ«dG áMhô£e äÉØ∏e
.ôãcCGh ôãcCG
ΩÉ¡ªdG øª°V øe ¬fCG ±É°VCGh

..á«dhódG äÉ©eÉédG ™e É¡àHôéJ âcQÉ°T

,è«∏îdG ∫hO ∞∏àîe »``a ΩÉ¶ædG
á«FÉªdG OQGƒªdG IQGOEG ∫Éée »a ÉeCG
á«FÉªdG OQGƒªdG IQGOEG èeÉfôH ó©j
∫hód áeÉ©dG áfÉeC’G ™e ¿hÉ©àdÉH
É¡Lƒe É«JÉ°SÉ«°S GõLƒe ¢ù∏éªdG
ádhDƒ°ùªdG É«∏©dG äGQGOE’G ≈`` dEG
áëFÉL ô``«` KCÉ` J ∫ƒ`` M √É``«` ª` dG ø``Y
»``FÉ``ª`dG ø`` ` eC’G ≈``∏` Y 19-ó``«``aƒ``c
IOÉØà°ùªdG ¢ShQódGh äÉjóëàdGh
äÉ``«`°`Uƒ``à`dGh ¢ù∏éªdG ∫hO »``a
á``fhô``e IOÉ`` jõ`` d á``«` é` «` JGô``à` °` S’G
,íFGƒédG øe ´ƒædG Gòg ™e πeÉ©àdG
»a á«ÑjQóJ IQhO OGó```YEG ∂``dò``ch
øª°†àJ »``FÉ``ª``dG ø`` ` `eC’G ∫É`` é` `e
.z19ó«aƒc áëFÉL äÉjóëJ
QÉ``μ`à`H’G è``eÉ``fô``H ΩÉ`` bh ,Gò`` g
¿hÉ©à∏d á«bÉØJG ™«bƒàH á©eÉédÉH
IQGOEÓd øjôëÑdG ó¡©e ™e »ãëÑdG
QÉμàHÓd êPƒ``ª` f ôjƒ£àd á``eÉ``©`dG
áëFÉL πãe- äÉeRC’G øe ≥ãÑæªdG
øe GôNDƒe AÉ¡àf’G ºJh -ÉfhQƒc
´Éæ°üd »JÉ°SÉ«°S õ``Lƒ``e OGó`` `YEG
∫ƒM äÉ°SÉ«°ùdG »©°VGhh QGô≤dG
Ió``Y ô``°`û`f º`` Jh ,´ƒ``°` Vƒ``ª` dG Gò`` g

¥ô``Ø` dG ™`` e á``«` dÉ``©` Ø` H ¿ƒ``cQÉ``°` û` j
√ò``g á``ë`aÉ``μ`ª`d É``«` ∏` ©` dG á``«` æ` Wƒ``dG
¢ù∏ée ∫hO iƒà°ùe ≈∏Y áëFÉédG
∫É©a πμ°ûH ¿ƒªgÉ°ùjh ,¿hÉ©àdG
Gƒ``HQó``Jh √ƒ``°` SQO É``e ∞«XƒJ »``a
Gòg »``a Év«∏ªY á©eÉédG »``a ¬«∏Y
πc ¬JGP âbƒdG »a GkQó≤e ,∫ÉéªdG
áμ∏ªe áeƒμM É¡àdòH »àdG Oƒ¡édG
á∏MôªdG √ò``g RÉ``«`à`L’ ø``jô``ë`Ñ`dG
äÉ``¡`«`Lƒ``Jh IOÉ``«` ≤` Hh ,á``Ñ`©`°`ü`dG
óªM ∂``∏`ª`dG á``dÓ``é`dG Ö``MÉ``°`U ø``e
äÉ¡«LƒJh ,áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y øH
ô``«` eC’G »``μ`∏`ª`dG ƒ``ª`°`ù`dG Ö``MÉ``°` U
Oƒ¡Lh ,áØ«∏N ∫BG ¿Éª∏°S øH áØ«∏N
ô``«` eC’G »``μ`∏`ª`dG ƒ``ª`°`ù`dG Ö``MÉ``°` U
.áØ«∏N ∫BG óªM øH ¿Éª∏°S
âæ«H{ :∫Éb ,¬JGP ó«©°üdG ≈∏Y
»fhôàμdE’G º«∏©àdG á«ªgCG áëFÉédG
á©eÉédG ∂∏àªJ PEG ,ó©H øY º«∏©àdGh
∫hC’G »é«∏îdG ô«à°ùLÉªdG èeÉfôH
íÑ°UCG …ò```dGh ,∫É``é` ª` dG Gò``g »``a
,Ék«dÉM º«∏©àdG Ö«dÉ°SCG º``gCG ø``e
ó©H øY º«∏©àdG èeÉfôH ƒéjôNh
Gòg IQGOEG »a ¿ƒª¡°ùj øe É«dÉM ºg

IóFGQ ìÉéf á°üb øjôëÑdG áμ∏ªe
≈∏Y á«ë°üdG áeRC’G √òg IQGOEG »a
Oƒ¡édÉH Gkó«°ûe ,Ió©°UC’G ∞∏àîe
è«∏îdG á©eÉL IòJÉ°SCG É¡dòH »àdG
IóMh »a ºYódG º``bGƒ``Wh »Hô©dG
â©°Vh »``à`dG äÉ``eƒ``∏`©`ª`dG á«æ≤J
ΩGó``î`à`°`SG »``a á``«`dÉ``©`dG É``¡` JGQÉ``¡` e
IQƒ£àªdG á«fhôàμdE’G äÉ«éeôÑdG
ó©H øY áª«∏©àdG Iô«°ùªdG ìÉéfE’
.zìÉéæH äGQÉÑàN’G ΩÉªJEGh
∫ÓN á©eÉédG ¢ù«FQ ∫É`` bh
∂``°` Tƒ``f ø`` ë` `f É`` ` g{ :´É`` `ª` ` à` ` L’G
»``ª` jOÉ``cCG ΩÉ`` Y ø``e AÉ``¡` à` f’G ≈``∏`Y
äÉjóëàdÉH A»∏e ¿É``c »FÉæãà°SG
áæ°S â``fÉ``c ó``≤` a ,äÉ``Hƒ``©` °` ü` dGh
øe ô«ãμdG É¡«a Éæ≤≤M ≥ëH Iõ«ªe
»ª«∏©àdG ó«©°üdG ≈∏Y äGRÉéfE’G
™jQÉ°ûªdGh »ãëÑdGh »ªjOÉcC’Gh
øμJ º``d á``Hô``é` à` dG ¿CGh ,á``ª` ¡` ª` dG
âfÉc É¡æμdh ,áHƒ©°üdG øe ƒ∏îJ
á«HÉéjEGh Iõ«ªàeh ájôK áHôéJ
∞∏àîe ≈∏Y ô«ãμdG É¡«a Éæª∏©J
≈æªJCG âæc{ :ÉØk «°†e ,zäÉjƒà°ùªdG
»a ¬JOÉ©c ´ÉªàL’G √òg ó≤©j ¿CG
ÖMôf …ƒæ°ùdG ¬∏ØM ∫ÓN ΩÉY πc
OóédG ¢ùjQóàdG áÄ«g AÉ°†YCÉH ¬«a
¿EG Éææμd ,øjóYÉ≤àªdG ¬«a Ωôμfh
Ée ∫É``M ÉÑjôb »≤à∏æ°S ¬``∏`dG AÉ``°`T
.zÉ¡à©«ÑW ≈dEG IÉ«ëdG Oƒ©J
19-ó``«`aƒ``c áëFÉL ¿CG ó`` cCGh
èeGôH •É``Ñ`JQGh á∏°U ió``e âæ«H
É``jÉ``°`†`≤`H É``¡` «` é` jô``Nh á``©` eÉ``é` dG
áfÉμeh É¡àfÉμe äRõ``Yh á≤£æªdG
Gô«Ñc GOó``Y ¿CG É kë°Vƒe ,É¡éeGôH
IòJÉ°SCGh Ö£dG á«∏c »éjôN øe
»°ü°üîJ »a á©eÉédÉH Ö£dG á«∏c
ájó©ªdG ¢VGôeC’Gh áeÉ©dG áë°üdG

è«∏îdG á``©`eÉ``L ¢``ù`«`FQ ó``≤`Y
ø``H ó`` `dÉ`` `N Qƒ`` `à` ` có`` `dG »`` `Hô`` `©` ` dG
É`` kYÉ``ª`à`LG »``∏`gƒ``©`dG ø``ª`Mô``dGó``Ñ`Y
áÄ«¡dG AÉ°†YCG ™``e ó©H ø``Y Év«Fôe
Ωƒ∏©dGh Ö£dG »à«∏μH á«ªjOÉcC’G
É``«`∏`©`dG äÉ`` `°` ` SGQó`` `dGh á``«` Ñ` £` dGh
IQGOE’ »°ùfôØdG »Hô©dG ó¡©ªdGh
Iô«°ùe äGóéà°ùe á©HÉàªd ∫ÉªYC’G
/ 2019 »ªjOÉcC’G ΩÉ©dG »a º«∏©àdG
±hô¶dGh äÉjóëàdG πX »a 2020
ÉfhQƒc ¢Shô«a áëFÉéd áægGôdG
∫ÓN ¢ù«FôdG ócDƒ«d .19-ó«aƒc
øH óªM ∂∏ªdG »°Sôc ¿CG ´ÉªàL’G
¿Éc »fhôàμdE’G º«∏©àdG »a ≈°ù«Y
ìÉéf »``a GRk QÉ`` H Gkô°üæYh Ékª¡∏e
»a á©eÉédÉH á«ª«∏©àdG á«ª∏©dG
.±hô¶dG Ö©°UCG
»∏gƒ©dG Qƒ``à` có``dG í``°` VhCGh
¥ƒØàe ó«°UôH õ«ªJ »°SôμdG ¿CG
É¡àØXh äGô``Ñ` î` dGh çÉ``ë` HC’G ø``e
á``æ` gGô``dG á``∏` Mô``ª` dG »``a á``©` eÉ``é` dG
á``«` ë` °` ü` dG ±hô`` ` ¶` ` `dG »``£` î` à` d
PEG ,ÉfhQƒc áëFÉL ¿ÉHEG á«FÉæãà°S’G
,»°SôμdG ∫ÓN øe á©eÉédG âæμªJ
è``eÉ``fô``H ™`` e Oƒ``¡` é` dG ô``aÉ``°` †` Jh
»``fhô``à` μ` dE’G º``«`∏`©`à`dG ô«à°ùLÉe
øe á©eÉédÉH »dB’G Ö°SÉëdG õcôeh
∫ÉªcEGh á«ª«∏©àdG á«∏ª©dG á∏°UGƒe
.ìÉéæH »ªjOÉcC’G ΩÉ©dG
Gò``g ¢``ù` «` °` SCÉ` J ¿EG{ :∫É`` ` `bh
∫É``é`e »``a »`` ª` `jOÉ`` cC’G »``°` Sô``μ` dG
øe ≥ãÑæj »``fhô``à` μ` dE’G º«∏©àdG
∂∏e á``dÓ``é` d á``ª` «` μ` ë` dG á`` `jDhô`` `dG
äõ«ªJ »``à`dGh ,ióØªdG øjôëÑdG
πÑ≤à°ùªdG AGô≤à°SG ≈∏Y IQó≤dÉH
π°†ØHh ,¬JÉÑ∏£àeh ¬JÉLÉ«àMGh
â∏é°S Éªd ájhôdG √ò¡H ºK ¬∏dG øe

QOÉ≤dGóÑY ó«°S - IôgÉ≤dG
óªëe ø``H ΩÉ°ûg ô«Ø°ùdG CÉæg
iód øjôëÑdG áμ∏ªe ô«Ø°S QOƒédG
Ühóæe á«Hô©dG ô°üe ájQƒ¡ªL
∫hódG á©eÉL iód ºFGódG áμ∏ªªdG
ìÉàØdGóÑY ¢ù«FôdG áeÉîa á«Hô©dG
Ö``©`°`û`dGh á``eƒ``μ` ë` dGh »``°`ù`«`°`ù`dG
IQƒ``K iô`` cP áÑ°SÉæªH …ô``°`ü`ª`dG
√òg :Ó``FÉ``b ,ƒ``«`fƒ``j ø``e ø«KÓãdG
ô°üe áWQÉN âª°SQ »àdG IQƒãdG
¬°ùØf âbƒdG »a â¶aÉMh ,áãjóëdG
»a á∏«°UC’Gh Iô«ÑμdG É¡àfÉμe ≈∏Y
.á«Hô©dG ÉæàeCG
∫hCG »``a ,QOƒ`` é` `dG ±É`` °` `VCGh
Ö≤Y ¬``H »``dó``j »Øë°U í``jô``°`ü`J
áeÉîa ≈``dEG √OÉªàYG ¥GQhCG ºjó≤J
á``∏`NGó``e »``a »``°`ù`«`°`ù`dG ¢``ù` «` Fô``dG
QÉÑNCÓd π«ædG IÉæb ≈∏Y ¬d á«ØJÉg
…ò``dG zIô``gÉ``≤` dG ø``e{ è``eÉ``fô``H »``a
óeÉM »``eÓ``YE’G √ô``jô``ë`J ¢``SCGô``j
¬fCG º∏©j ™«ªédG ¿EG :ÓFÉb ,Oƒªëe
¢†©ÑdG ¬«a ∫hÉM …òdG âbƒdG »a
êQÉîdG øe hCG π``NGó``dG øe AGƒ°S
’EG Ö«£dG ó∏ÑdG Gòg ≈∏Y ôeBÉàj ¿CG
¢ù«FôdG áeÉîa IOÉ«bh áªμëH ¬fCG
Ö``©`°`û`dGh »``°`ù`«`°`ù`dG ìÉ``à` Ø` dGó``Ñ` Y
ô°üe âYÉ£à°SG ¢ü∏îªdG …ô°üªdG
Oƒ©J ¿CGh äGôeGDƒªdG √òg ¢†MO
ºdÉ©dG É¡d ó¡°ûj áfÉμªH áMÉ°ùdG ≈dEG

´ƒÑ``°SC’G Gòg π``ªY ¢``TQƒH ≥``∏£æj »``fÓYEG ió``àæe
∫ƒÑb øe ¬H »¶M Éªd ,OÓ``Ñ`dG »a
ø``«`ª`à`¡`ª`dG ∫Ó`` `N ø`` e ΩÉ`` ª` `à` `gGh
√ò¡d ø«eóîà°ùªdGh ø«©HÉàªdGh
»``à` dG á`` «` `fhô`` à` `μ` `dE’G äÉ``°` ü` æ` ª` dG
»ah ó``j π``c ∫hÉæàe »``a âëÑ°UCG
ΩÓ`` `YE’G π`` NO ¿CG ó``©` H ¿É``μ` e π``c
Qƒ£J ≈àM ∫õæe πc ¬∏FÉ°Sh πμH
¿Éc ÉªæjCG Oôa πc ™e Ωƒ«dG íÑ°UCGh
.¿ÉeRh ™bƒe …CG »ah
ájÉ¡f ™e ¬``fEG …óæ¡ªdG âdÉbh
ió``à`æ`ª`dG äÉ``≤` ∏` M ø`` e á``≤` ∏` M π`` c
á°ü∏îà°ùe èFÉàf ∑É``æ`g ¿ƒμà°S
ôÑY ™``aô``J äÉ``«`°`Uƒ``J É¡«∏Y ≈æÑJ
º¡°ùJ äÉMôà≤eh á«∏ëªdG áaÉë°üdG
.ä’ÉéªdG πμd ájƒªæàdG á«∏ª©dG »a
ºà«°S ¬`` ` fCG ≈`` ` dEG äQÉ`` `°` ``TCGh
è``eÉ``fô``Ñ`dG π«°UÉØJ ¿Ó`` `YEG É``Ñ`jô``b
á°üæªdG √ò``g ≈∏Y ìô£«°S …ò``dG
ÉéeÉfôH ¿ƒμ«°S å«M á°ü°üîàªdG
πc ¬``«` a ∑QÉ``°` û` j Ó``eÉ``μ`à`e É`` ` jQhO
á«∏ª©dG Ωóîj ÉªH ™ªàéªdG AÉ``æ`HCG
äÉMGôàb’G πμH ø«ÑMôe ,ájƒªæàdG
™«ªL øe äÉcQÉ°ûªdGh äGQOÉÑªdGh
∫Ó``N ø``e ìô``£` dG Gò``¡` H ø«ªà¡ªdG
suh- »dÉàdG π«ªjE’G ôÑY π°UGƒàdG
.ier80@gmail.com

º«∏©à∏d ó``ª``M ∂``∏``ª``dG »``°``Sô``c :»``Hô``©``dG è``«``∏``î``dG á``©``eÉ``L ¢``ù``«``FQ
á``©``eÉ``é``dÉ``H º``«``∏``©``à``dG ìÉ```é```f »```a »``°``ù``«``FQ ø````cQ »```fhô```à```μ```dE’G
Éªc ´ƒ``°` Vƒ``ª` dG Gò`` g »``a ¥GQhCG
áÑ∏£d »ãëH QÉ``WEÉ` c √OÉ``ª` à` YG º``J
í``°` VhCGh ,è``eÉ``fô``Ñ`dÉ``H √GQƒ``à` có``dG
øe ô``«`ã`μ`dG É``æ`jó``d ó``Lƒ``j{ :Ó``FÉ``b
äô¡X »àdG äGQÉ``¡`ª`dGh äGôÑîdG
QÉμàH’G Iô«°ùe ºYO âbƒdG Gòg »a
óbh á©eÉédG É``¡`«`dEG ƒÑ°üJ »``à`dG
π°†ØH ¿hQOÉb ÉæfCG áëFÉédG äócCG
äGQÉ¡eh äGQób π°†ØHh ≈dÉ©J ¬∏dG
¢ùjQóàdG áÄ«g AÉ°†YCG äGô``Ñ`Nh
É``æ` aGó``gCG ≥«≤ëJ ≈``∏`Y á``©`eÉ``é`dÉ``H
,±hô¶dG Ö©°UCG »a á«é«JGôà°S’G
áHôéàdG √òg øe IOÉØà°S’G Ék«æªàe
IôμàÑe á«∏Ñ≤à°ùe ∫ƒ∏M ™°Vh »a
.á©eÉédG Iô«°ùeh ±GógCG ºYód
»``∏` gƒ``©` dG Qƒ`` à` `có`` dG Gõ`` ``Yh
ìƒ``°` Vh ≈`` ``dEG á``Hô``é` à` dG ìÉ`` é` `f
¢†jƒØJ »a áfhôªdGh ,±Gó`` gC’G
á``bó``H ΩGõ`` `à` ` d’Gh ,äÉ``«` MÓ``°` ü` dG
πª©dGh ¿hÉ``©` à` dG ìhQh ,π``ª`©`dG
»Ñ°ùàæe ø«H óMGƒdG ≥jôØdG ìhôH
»æ≤àdG ó«°UôdG ºcGôJh ,á©eÉédG
äÉ``eƒ``∏` ©` ª` dG á``«` æ` ≤` J Ió`` ` Mh »`` a
»àdG á«ªjOÉcC’Gh ájQGOE’G áÄ«¡dGh
ájQGôªà°SG ìÉ``é` fEG »``a â``ª`¡`°`SCG
AGô`` ` ` LEGh á``«` ª` «` ∏` ©` à` dG á``«` ∏` ª` ©` dG
»``£`î`Jh ó``©` H ø`` Y äGQÉ`` Ñ` `à` `N’G
PEG ,OóédG ø«éjôîdG èjƒØJ ô«NCÉJ
,á«dhDƒ°ùªdG Qób ≈∏Y ™«ªédG ¿Éc
√òg ¬«a âØ°ûc …ò``dG â``bƒ``dG »``a
ájô°ûÑdG äÉ«fÉμeE’G øY áHôéàdG
É¡fCÉ°T øe »àdGh áæeÉμdG á«æ≤àdGh
ójƒéJh ø«°ùëJ »``a º¡°ùJ ¿CG
ô``ã`cCG ¿ƒ``μ`à`d á«ª«∏©àdG á«∏ª©dG
≈``dEG Gkô` «` °` û` e ,Gõk ``«``ª``Jh GkQÉ``μ``à``HG
ôjƒ£Jh ÖjQóàdG QGôªà°SG á«ªgCG
.á«ª«∏©àdG äÉ«æ≤àdG

iDhôdÉa ,á«Hô©dG ô°üe ájQƒ¡ªL
ø«H ∑ôà°ûe ô«°üªdGh ácôà°ûe
ô°üe ájQƒ¡ªLh øjôëÑdG áμ∏ªe
á∏ãªàe øjôëÑdG áμ∏ªªa ,á«Hô©dG
AGQRƒ`` `dG ¢ù∏éeh á``eƒ``μ`ë`dG »``a
äQó°UCG »àdG ∫hódG πFGhCG øe âfÉc
äGQGô``≤` dG ™«ªéd ó``«` jCÉ`J äÉ``fÉ``«`H
É¡JòîJG »``à`dG ∞``bGƒ``ª` dG ™``«`ª`Lh
äGQƒ£J ¢üîj Éª«a AGƒ°S ô°üe
∞∏e ¢üîj Éª«a hCG »Ñ«∏dG ¿CÉ°ûdG
.á°†¡ædG ó°S
™«ªL »`` a :Ó`` FÉ`` b ±É```°` `VCGh
øe ô°TÉÑªdG ºYódG iô``f ∞bGƒªdG
∂∏ªdG á``dÓ``L IOÉ``«`≤`H IOÉ``«`≤`dG πÑb
¢``ù`∏`é`eh á``eƒ``μ``ë``dGh ió``Ø``ª``dG

.ôîØdGh Iõ©dÉH áîeÉ°T á«ªdÉY
IOÉ«≤H øjôëÑdG áμ∏ªe ¿CG ócCGh
∂∏ªdG á``dÓ``é` dG Ö``MÉ``°` U Iô``°` †` M
ÉÑ∏b ∞≤J áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y øH óªM
É¡Ñ©°Th É¡JOÉ«bh ô°üe ™e ÉÑdÉbh
¢SÉ°ùª∏d ádhÉëe …CG ó°V ≥«≤°ûdG
,»Hô©dGh …ô°üªdG »eƒ≤dG øeC’ÉH
√ò``g á``fÉ``à`e ió``e º∏©j ™``«`ª`é`dGh
∂∏ªdG á``dÓ``L ™ªéJ »``à`dG ábÓ©dG
ìÉàØdGóÑY ¢ù«FôdG áeÉîØH ióØªdG
á≤«≤M âªLôàJ ábÓ©dGh ,»°ù«°ùdG
ïjQÉàdGh º∏©j ™«ªédÉa ,∫É©aC’ÉH
»ªdÉYh »HôY º«YR ∫hCG ¿CG ó¡°ûj
ó©H á«Hô©dG ô°üe ájQƒ¡ªL Qhõj
»a Gó``jó``ë` Jh ,ƒ``«` fƒ``j 30 IQƒ`` K
ádÓL ¿Éc 2013 ƒ«dƒj øe ∫hC’G
,áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y ø``H óªM ∂∏ªdG
ÉÑM äAÉ`` `L »``à` dG IQÉ```jõ```dG √ò```g
ó∏ÑdG Gò¡d øjôëÑdG ∂∏e øe Gôjó≤Jh
.IOÉ«≤dGh Ö©°ûdG Gò¡dh ,º«¶©dG
áμ∏ªe ∞``bƒ``ª` d IAGô`` ` b »`` ah
IQÉãªdG ÉjÉ°†≤dG á∏ªL øe øjôëÑdG
∫ƒM AGƒ``°` S ,á≤£æªdG »``a É«dÉM
hCG É«Ñ«d »``a ∞``bƒ``ª` dG äGó``«`≤`©`J
¢üîj Éª«a hCG á°†¡ædG ó°S á``eRCG
ô«Ø°ùdG ó``cCG ,á«æ«£°ù∏ØdG á«°†≤dG
øjôëÑdG áμ∏ªe ∞bƒe ¿CG QOƒédG
™«ªéd ìƒ°Vh πμH ºYGOh í°VGh
ÉgòîàJ »àdG äGQGô≤dGh ∞bGƒªdG

.…óæ¡ªdG ô«¡°S .O |
π¡°S »fhôàμdG º``dÉ``Y »``a á``bÓ``©`dG
á≤∏M ó`` `LhCGh π``°`UGƒ``à`dG Üƒ``∏` °` SCG
»àdG äGôÑîdG √ò``g ™ªéd Iô°ù«e
ôjƒ£Jh »``JGò``dG AÉæÑdG »``a º¡°ùJ
. ájƒªæàdGh ájôμØdG äGQÉ¡ªdG
ióàæªdG Gòg ¿CG ≈dEG äQÉ°TCGh
Oƒ¡édG …RGƒJ á«ª∏Y IòaÉf ¿ƒμ«°S
∫ÉéªdG »``a á«ª°SôdGh á«eƒμëdG
áææ≤eh á°ShQóe §£îHh »eÓYE’G
ójóédG Üƒ∏°SC’G Gò``g ≈∏Y πª©∏d
äÉ°üæªdG ôÑY èeGôÑdG ºjó≤J »a
ÉªHh ¥É£ædG á©°SGƒdG á«fhôàμdE’G
á«eƒμëdG äÉ°SÉ«°ùdG ™e ≥aGƒàj

ø««eÓYE’G øe áYƒªée ≥∏£J
´ƒÑ°SC’G Gòg ∫ÓN ø«°ü°üîàªdG
z»æjôëÑdG »``eÓ``YE’G ió``à`æ`ª`dG{
¢TQƒdG øe áYƒªée øª°†àj …òdG
ôÑY è`` eGô`` Ñ` `dGh äGô``°` VÉ``ë` ª` dGh
∫ƒM á«fhôàμdE’G äÉ°üæªdG Rô``HCG
ácQÉ°ûªH áØ∏àîªdG äÉYƒ°VƒªdG
Iô``Ñ`î`dG ÜÉ``ë` °` UCG ø``e á``Yƒ``ª` é` e
á«YƒÑ°SCG äÉ≤∏M »a ¢ü°üîàdGh
º¡d øjRQÉH ø««eÓYEG ∫ÓN øe QGóJ
»eÓYE’G iƒà°ùªdG ≈∏Y º¡àfÉμe
.á«Hô©dG á≤£æªdG »a
á`` ` ` ` `jQGOEGh ≥``°` ù` æ` e â`` `dÉ`` `bh
IQƒ`` à` `có`` dG ió``à``æ``ª``dG äÉ``°` ù` ∏` L
ábÓ£f’G √ò``g ¿EG …óæ¡ªdG ô«¡°S
»a ájô°ü©dG äGQƒ``£` à` dG Ö``cGƒ``J
ôÑY á`` «` `eÓ`` YE’G è``eGô``Ñ` dG º``jó``≤` J
ΩóîJ »àdG á«fhôàμdE’G äÉ°üæªdG
¢ûbÉæJh ÉjÉ°†≤dG èdÉ©Jh ™ªàéªdG
á«dÉëdG äGô``«`«`¨`à`dGh äGQƒ``£` à` dG
»dÉëdG Éæ©bGh ≈∏Y Égô«KCÉJ ióeh
á°üæe OÉéjE’h ,á«∏Ñ≤à°ùªdG √QÉKBGh
AGQB’G AGó``HE’ ∫ÉéªdG í°ùØJ Iô``M
øe ádOÉÑàªdG äGQGƒ``ë` dG ¥Ó`` WEGh
»àdG á«°ü°üîàdG äGôÑîdG ∞∏àîe
…hP ø`` eh ä’É``é` ª` dG π``μ` H º``à`¡`J
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�أ�سادت بتبني �ململكة للنهج �ملتكامل يف �ل�ستجابة للجائحة

«�ل�سحة �لعاملية» :حكومة �لبحرين تقوم بعمل دوؤوب للحد من �نت�سار «كورونا»

�لرئي�س �جلز�ئري

جاللة �مللك

�مللك ورئي�س �لوزر�ء وويل �لعهد يهنئون
�لرئي�س �جلز�ئري بذكرى ��ستقالل بالده
بعث ح�سرة �ساحب اجلاللة امللك حمد
بن عي�سى اآل خليفة عاهل البالد املفدى ،برقية
تهنئة اإىل فخامة الرئي�س عبداملجيد تبون
رئي�س اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية
ال�سعبية ال�سقيقة؛ وذلك مبنا�سبة ذكرى
ا�ستقالل بالده ،اأعرب جاللته فيها عن
اأطيب تهانيه ومتنياته له مبوفور ال�سحة
وال�سعادة بهذه املنا�سبة الوطنية.
وبعث �ساحب ال�سمو امللكي الأمري
خليفة بن �سلمان اآل خليفة رئي�س الوزراء
املوقر ،برقية تهنئة اإىل اأخيه الرئي�س
عبداملجيد تبون رئي�س اجلمهورية
اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية ال�سقيقة؛
وذلك مبنا�سبة ذكرى ا�ستقالل بالده ،عرب
فيها �سموه عن خال�س تهانيه ومتنياته له
مبوفور ال�سحة وال�سعادة بهذه املنا�سبة
الوطنية.
كما بعث �ساحب ال�سمو امللكي رئي�س

الوزراء املوقر ،برقية تهنئة مماثلة اإىل
دولة الدكتور عبدالعزيز جراد الوزير الأول
اجلزائري.
وبعث �ساحب ال�سمو امللكي الأمري
�سلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد نائب
القائد الأعلى النائب الأول لرئي�س جمل�س
الوزراء ،برقية تهنئة اإىل اأخيه الرئي�س
عبداملجيد تبون رئي�س اجلمهورية
اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية ال�سقيقة؛
وذلك مبنا�سبة ذكرى ا�ستقالل بالده ،عرب
�سموه فيها عن �سادق تهانيه ومتنياته له
مبوفور ال�سحة وال�سعادة بهذه املنا�سبة
الوطنية.
كما بعث �ساحب ال�سمو امللكي ويل
العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول
لرئي�س جمل�س الوزراء ،برقية تهنئة مماثلة
اإىل اأخيه دولة الدكتور عبدالعزيز جراد
الوزير الأول اجلزائري.

�مللك يهنئ رئي�س جمهورية �لر�أ�س
�لأخ�سر بذكرى ��ستقالل بالده
بعث ح�سرة �ساحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى
اآل خليفة عاهل البالد املفدى ،برقية تهنئة اإىل فخامة
الرئي�س جورج كارلو�س فون�سيكا رئي�س جمهورية الراأ�س
الأخ�سر؛ وذلك مبنا�سبة ذكرى ا�ستقالل بالده.

�مللك يبعث برقية تهنئة
�إىل رئي�س جمهورية فنزويال
بعث ح�سرة �ساحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى اآل
خليفة عاهل البالد املفدى حفظه اهلل ورعاه ،برقية تهنئة اإىل
فخامة الرئي�س نيكول�س مادورو رئي�س جمهورية فنزويال
البوليفارية؛ وذلك مبنا�سبة ذكرى ا�ستقالل بالده.

جامعة �لبحرين و�لربنامج «�لإمنائي»
يطور�ن مقرر «�لتنمية �مل�ستد�مة»
عقد برنامج الأمم املتحدة الإمنائي ( )UNDPوجامعة
البحرين دورة تدريبية قدمها جمموعة من اخلرباء من
موؤ�س�سة «كاد» الدولية ( ،)Global CADوذلك خالل
الفرتة  30-29يونيو .2020
وقد مت يف الدورة تدريب  17من اأع�ساء هيئة التدري�س
من خمتلف التخ�س�سات باجلامعة على اإدارة حمتوى مقرر
اأهداف التنمية امل�ستدامة الذي مت اإعداده من قبل جمموعة
اخلرباء من خالل برنامج الأمم املتحدة الإمنائي.
وياأتي هذا التعاون لتعزيز ال�سراكة بني جامعة البحرين
وبرنامج الأمم املتحدة الإمنائي من خالل تطوير مقرر اأهداف
التنمية امل�ستدامة يف برنامج دكتوراه التنمية امل�ستدامة الذي
تطرحه كليه العلوم .وتعرف موؤ�س�سة «كاد» الدولية بخربتها
الوا�سعة يف العمل يف جمال الأهداف الإمنائية (الأهداف
الإمنائية لالألفية واأهداف التنمية امل�ستدامة) وتاأكيدها
على اأهمية خطة التنمية امل�ستدامة لعام  2030لتعزيز
الأبعاد الجتماعية والقت�سادية والبيئية وغريها للتنمية
الب�سرية العاملية .ويركز املقرر الذي مت تطويره على الإطار
البيئي لأهداف التنمية امل�ستدامة مع �سرح الدور القانوين
والقت�سادي لعملية تفعيل التنمية امل�ستدامة واأثرها يف
املجتمع وحياة الفرد ،وذلك من خالل اأمثلة واقعية وق�س�س
جناح من دول العامل ب�سكل عام واملنطقة العربية ب�سكل
خا�س .واجلدير بالذكر اأن جامعة البحرين قد �ساهمت يف
تعزيز اأهداف التنمية امل�ستدامة من خالل ال�سراكات العاملية
ومن خالل طرح برامج اأكادميية ترتبط بالبحث العلمي يف
جمال التنمية امل�ستدامة.

تقدم املدير العام منظمة ال�سحة العاملية
الدكتور تيدرو�س اأدهانوم غيربيي�سو�س ب�سكره
وتقديره وبالغ اعتزازه بجهود مملكة البحرين
الداعمة لدور املنظمة يف مواجهة جائحة فريو�س
كورونا (كوفيد  ،)19م�سريًا اإىل دور البحرين
واتخاذها قرارات واأدوار خمتلفة� ،سواء على
م�ستوى م�ساركتها يف عدد من الجتماعات
واجلل�سات ،اأو على م�ستوى دورها كع�سو
بارز يف املنظمات ال�سحية العاملية ،كذلك العمل
الدوؤوب الذي تقوم به حكومة مملكة البحرين
من اأجل تعزيز املنظومة ال�سحية والعالجية،
للحد من انت�سار الفريو�س باأ�سرع وقت ممكن،
واتخاذ التدابري الوقائية الفعّالة للحد من هذه
اجلائحة ،وت�سامنها مع باقي الدول الأع�ساء يف
اتخاذ الإجراءات ال�ساملة ولتوحيد اجلهود ل�سرعة
اإيجاد العالج الالزم.
جاء ذلك يف الر�سالة التي تلقتها الأ�ستاذة
فائقة بنت �سعيد ال�سالح وزيرة ال�سحة من املدير
العام ملنظمة ال�سحة العاملية ،ردًّا على تهنئتها
مبنا�سبة جناح اأعمال جمعية ال�سحة العاملية
الثالثة وال�سبعني (الفرتا�سية) التي عُ قدت لأول
مرة يف تاريخ املنظمة عرب تقنية الت�سال املرئي،
وحققت الأهداف املرجوّة منها عرب اخلروج
بالقرارات املهمة املتعلقة يف ال�ساأن ال�سحي
ملواجهة تداعيات جائحة فريو�س كورونا (كوفيد
.)19
واأ�ساد خطاب الدكتور تيدرو�س بتبني مملكة
البحرين النهج املتكامل يف ال�ستجابة جلائحة
(كوفيد  )19الذي كان له دور مركزي ،عرب
اتخاذ الإجراءات الحرتازية والتدابري الوقائية
وال�سيا�سات ب�سكل ا�ستباقي وبالغ الأثر يف اإبطاء
وترية انت�سار الفريو�س ،كذلك ات�سالها الوثيق
والتن�سيق امل�ستمر مع املنظمة ملتابعة امل�ستجدات

�أدهانوم غيربيي�سو�س

ومراحل تطور الفريو�س ،وتنفيذها قراراتها بهذا
ال�ساأن.
واأكدت الر�سالة ا�ستمرار دعم منظمة ال�سحة
العاملية خلطوات مملكة البحرين املباركة للت�سدي
خ�سو�سا جائحة كورونا (كوفيد
ملختلف الأوبئة،
ً
 ،)19والوقوف معها لتحقيق اأولوياتها ال�سحية،
ومتابعة تنفيذ القرار ( )73.1 WHAال�سادر
عن جمعية ال�سحة العاملية الثالثة وال�سبعني
ب�ساأن الت�سدي للكورونا ومنع انت�سار الفريو�س،
واحلد من انت�ساره عن طريق موا�سلة الإجراءات
املتخذة واحلفاظ على تنفيذها ،مبا يتالءم مع
الحتياجات واملتطلبات خالل هذه املرحلة،
و�سعيًا نحو اللتزام بتحقيق التغطية ال�سحية
ال�ساملة وحتقيق الأهداف التي و�سعت ،للحفاظ
على موؤ�سرات النجاح التي �سجلتها م�سب ًقا.
اجلدير بالذكر اأن البحرين كانت �سباقة بو�سع
اخلطط ال�ستباقية ،واتخذت الإجراءات الحرتازية
والعديد من التدابري الوقائية للحد من انت�سار
الفريو�س ،مع تنفيذ اأعلى معايري التتبّع ملعرفة
تفا�سيل اأثر املخالطني .كما حر�ست البحرين على

زيادة الطاقة ال�ستيعابية للم�ست�سفيات ومراكز
احلجر الحرتازي ومراكز العزل والعالج وزيادة
اأعداد الفحو�سات املختربية ،ومعدات العناية
املركزة ،ومعدات احلماية والوقاية ال�سخ�سية.
كما مت و�سع خطة كاملة لتوظيف القوى
العاملة الالزمة وتاأهيلهم وتدريبهم .كذلك جنحت
يف اإدارة احلالت وحت�سني القدرة العالجية،
وجتلى ذلك فيما اأثبتته الربوتوكولت العالجية
املعتمدة يف مملكة البحرين من فاعلية يف تعايف
عدد كبري من احلالت القائمة ،وقد كانت البحرين
الأوىل عربيًا يف الن�سمام اإىل «اختبار الت�سامن»
لتجربة اأول لقاح ،والبدء يف التجارب ال�سريرية
للعالج ببالزما املتعافني.
يُذكر اأن الدكتور «تيدرو�س» قد هناأ موؤخ ًرا
�ساحب ال�سمو امللكي الأمري خليفة بن �سلمان
اآل خليفة رئي�س الوزراء املوقر ،مبنا�سبة اعتماد
جمل�س الوزراء مبملكة البحرين يومًا للطبيب
البحريني ،وتخ�سي�س جائزة با�سم �سموه
لتكرمي الأطباء البحرينيني املتميزين يف البحث
العالجي والطبي ،اإذ اأعرب عن اعتزازه وفخره
مب�ساركة مملكة البحرين يف الحتفاء بالعاملني
يف القطاع ال�سحي والتي جت�سد معاين التقدير
خ�سو�سا ما بذلوه من
والتكرمي جلهودهم،
ً
جهود يف حماربة جائحة فريو�س كورونا
(كوفيد  ،)19موؤكدًا اأثرها و�سداها الإيجابي
يف حتفيز خمتلف دول الإقليم كي حتذو
حذو مملكة البحرين يف تكرمي الأطباء و�سائر
العاملني يف املجال ال�سحي ،اإذ اإن مثل هذا
التوجّ ه ينعك�س بدوره على ت�سجيع وحتفيز
القطاعات الطبية وال�سحية وتطويرها وتنمية
جمالت البحث العالجي والطبي ،مبا ي�سب يف
حتقيق اأهداف منظمة ال�سحة العاملية من اأجل
الرتقاء مبعايري ال�سحة لأف�سل امل�ستويات.

تلبية �حتياجات �مل�ستفيدين و�حلد من �لنتائج �ل�سلبية للجائحة

بنك �لأ�سرة يتطلع ل�سمول خدماته خمتلف فئات �ملجتمع
تراأ�س وزير العمل والتنمية الجتماعية ،رئي�س
جمل�س اإدارة بنك الأ�سرة ،جميل بن حممد علي حميدان،
اجتماع جمل�س اإدارة البنك الثاين للعام احلايل ،2020
الذي عقد عرب تقنية الت�سال املرئي ،مب�ساركة نائب
رئي�س جمل�س اإدارة البنك م�سطفى ال�سيد ،والرئي�س
التنفيذي للبنك الدكتور خالد عتيق ،وعدد من اأع�ساء
جمل�س الإدارة.
ومت خالل الجتماع ا�ستعرا�س م�ستجدات
الو�سعني القانوين واملايل للبنك فيما يتعلق ب�ساأن
تاأجيل ا�ستحقاق �سداد القرو�س للمواطنني ملدة 6
اأ�سهر التي اأعلن عنها البنك موؤخ ًرا ملواجهة تداعيات
الأو�ساع ال�ستثنائية الراهنة التي طالت خمتلف
القطاعات نتيجة الإجراءات الحرتازية املتخذة للحد
من انت�سار جائحة كورونا (كوفيد  ،)19والتي
�سملت جميع الأ�سر املنتجة امل�سجلة لدى وزارة العمل
والتنمية الجتماعية ،وكذلك الأفراد الذين ا�ستفادوا
من قرو�س وت�سهيالت بنك الأ�سرة ،وذلك متا�سيًا مع

وزير �لعمل

التوجيهات امللكية ال�سامية وتطبي ًقا لتعميم البنك
املركزي بهذا اخل�سو�س.
واأ�ساد وزير العمل والتنمية الجتماعية ،باجلهود

املميزة لالإدارة التنفيذية واملوظفني بالبنك ،منزهً ا
بالكفاءة التي اأظهروها يف التعامل مع الظروف
ال�ستثنائية احلالية ،والقدرة على تلبية احتياجات
امل�ستفيدين من خدمات البنك احلد من النتائج ال�سلبية
املرتتبة عليها ،وذلك يف اإطار ا�ستمرارية تعزيز البعد
الجتماعي والتنموي لعمل البنك ،داعيًا لبتكار
املزيد من الأفكار الكفيلة بتطوير اأعمال الأ�سر املنتجة
ورواد الأعمال مبا ميكنهم من جتاوز اأي عقبات قد
تعرت�سهم يف الفرتة الراهنة ،لي�ساهموا يف تن�سيط
دورة القت�ساد املحلي من خالل م�ساريعهم الإنتاجية
والقت�سادية امللبية حلاجات ال�سوق ال�ستهالكية،
موؤكدًا اأهمية اإطالق خطة طموحة ل�ستقطاب خمتلف
فئات املجتمع لال�ستفادة من اخلدمات التي يقدمها
البنك لتنمية قدراتهم ومواردهم ،واحل�سول على
خمتلف املزايا املي�سرة التي ت�سهم يف حت�سني الو�سع
القت�سادي وتنمية املوؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة
يف اململكة.

موؤكد�ً �أنه يفر�س ثقافة جديدة تتطلب �ل�ستعد�د لها ..د .حمزة:

فرق لبحث �ل�ستفادة �لق�سوى من جتربة �لتعلم �لإلكرتوين
�سارك رئي�س جامعة البحرين الأ�ستاذ الدكتور
ريا�س يو�سف حمزة ،يوم الأربعاء ( 1يوليو ،)2020
يف الجتماع الذي عقدته ال�سبكة العربية الأوروبية
لتدريب القيادات اجلامعية ( )ARELENالتابعة
لحتاد اجلامعات العربية حتت عنوان «مناق�سات
الطاولة امل�ستديرة الفرتا�سية لأولويات الحتياجات»،
�سمن ت�سع جامعات عربية خمتارة ،وذلك بدعوة من
الأمني العام لحتاد اجلامعات العربية الأ�ستاذ الدكتور
عمرو عزت �سالمة.
وقال اأ .د .حمزة« :ياأتي هذا الجتماع بعد جتارب
خا�سها التعليم اجلامعي حمليًا ،يف �سياق ما حدث يف
كل جامعات العامل خالل الف�سل الدرا�سي املا�سي ،ما
فر�سا مهمة
اأ�سفر عن الكثري من التحديات التي خلقت
ً
للم�سي قدمًا يف التعليم الرقمي ،واأنهت حالة من الرتدد
يف اعتماد هذا النوع من التعليم كاأحد املخارج املهمة
للتعليم يف الكثري من الظروف».
واأ�سار رئي�س جامعة البحرين اإىل �سرعة التحول من
التعليم الكال�سيكي يف اجلامعة اإىل التعليم الرقمي يف

د .ريا�س يو�سف

مدى زمني ق�سري جدًا ،نظ ًرا لال�ستعدادات القبلية التي
اأخذت بها اجلامعة لعتماد التعليم الإلكرتوين تدريجيًا
يف بيئتها التعليمية منذ العام 2006م.
كما عر�س يف اجتماع الطاولة امل�ستديرة عددًا من

اأهم واأبرز الأرقام والإح�ساءات التي مت ت�سجيلها على
من�ستي بالكبورد ،ومايكرو�سوفت تيمز ،اللتني كانتا
رافعتي التعليم الرقمي يف جامعة البحرين ،مبا يبني
عدد ال�ساعات الدرا�سية يف الف�سل الدرا�سي الثاين ،وعدد
�ساعات الأن�سطة ،والنقا�سات بني الأ�ستاذ والطلبة،
واحل�سور الطالبي وغريها ،الأمر الذي اأ�سار ب�سكل جلي
اإىل جناح التجربة يف جامعة البحرين.
وا�ستدرك اأ .د .حمزة «اإل اأن هذه النتائج ل تعني
اأننا يف مناأى عن التحديات امل�ستقبلية ،واأن هذا النوع
من التعليم �سيفر�س ثقافة جديدة علينا تهيئة جميع
الأجواء للتعامل معها» ،م�سريًا اإىل الدرا�سات الكثيفة
واملعمقة التي جتريها فرق متخ�س�سة يف جامعة
البحرين حاليًا ب�ساأن جميع مناحي التجربة للخروج
بال�ستفادة الق�سوى منها ،وتطويرها م�ستقبالً.
واأعرب اأ .د .حمزة عن اعتزازه باختيار جامعة
البحرين لتقدم جانبًا من جتربتها الناجحة يف التعليم
الرقمي ،ومناق�سة الأولويات املقبلة �سمن عدد منتقى من
اأهم اجلامعات العربية.

دعم ال محدود للتوسع
العالمي للشركات البحرينية الناشئة
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« ..»INFINITWAREثورة الذكاء اال�صطناعي

اأمني التاجر

من بني جميع البتكارات التقنية التي تقود عملية رقمنة القت�صاد العاملي ،حتظى تقنية الذكاء ال�صطناعي بالن�صيب الأكرب
من اهتمام امل�صتثمرين .فوف ًقا لتقرير حديث ملجموعة ماكنزي لال�صت�صارات ،فاإنه �صوف يتم اأمتتة ما يقارب  18%من �صوق
العمل يف العامل مع حلول  .2030ولأجل ذلك ،تتوجه الأنظار اليوم ب�صكل متزايد نحو الذكاء ال�صناعي واإىل كيفية ت�صخري
اإمكاناته ودجمها على اأف�صل وجه يف اأ�صواق العمل احلالية ،وكيفية تطوير اأطرها القت�صادية على نحو اأو�صع.
وبالن�صبة لل�صرق الأو�صط ،فقد بداأ التوجه نحو اعتماد اإمكانات الذكاء ال�صطناعي بالتزامن مع اجلهود املبذولة لتنويع
املوارد القت�صادية بعيدًا عن امل�صادر التقليدية كالغاز والنفط .ووف ًقا لتقرير حديث ل�صركة  PwCال�صت�صارية� ،صتبلغ قيمة
الذكاء ال�صطناعي يف اقت�صاديات ال�صرق الأو�صط ما يقارب  320مليار دولر بحلول العام  ،2030اأي ما يعادل  2%من
�صايف الفوائد العاملية .وعلى م�صتوى مملكة البحرين ،فهي تعد واحدة من اأكرث الدول تقد ًما فيما يتعلق باعتماد التطور التقني،
كما اأنها من اأوائل الدول على م�صتوى ال�صرق الأو�صط من ناحية القوانني والت�صريعات الداعمة لالقت�صاد الرقمي ،واجلهود
احلكومية لدعم التدريب والتوجيه يف هذا اجلانب.
تُعد  INFIITEWAREاأول �صركة للذكاء ال�صناعي يف البحرين ،بتاأ�صي�س واإدارة اأمني التاجرالذي بداأ حياته املهنية
بتطوير الألعاب الإلكرتونية خالل �صنوات درا�صته اجلامعية ،ومن ثم العمل يف جمال ت�صميم املحاكاة الثالثية الأبعاد ( )3Dيف
الولية الأمريكية كاليفورنيا ،لينطلق للعمل يف اإدارة البحث والتطوير يف �صركة اأرامكو ال�صعودية ،ومن هناك اكت�صب خرباته
مهند�صا خبريًا مبجال العمالت الرقمية ( .)Blockchainواليوم ،تُعد  INFIITEWAREواحدة من اأكرب �صركات الذكاء
ً
ال�صطناعي يف ال�صرق الأو�صط ،بينما ُيعد التاجر واحدًا من اأبرز املدونني يف هذا املجال ،كما اأنه يعمل حما�ص ًرا وموج ًها للعديد
من املوؤ�ص�صات الداعمة للم�صاريع النا�صئة.
تاأ�ص�صت �صركة  INFIITEWAREيف املنامة عام  ،2009وتبواأت مكانة رفيعة نظ ًرا خلرباتها املمتدة مبجال الذكاء
ال�صطناعي ،ومنط اإدارتها الذي يت�صم بال�صفافية والنتقائية يف معامالتها التجارية ،ومتيزها بقدرتها على ر�صد وتقييم
احتياجات العمالء مع املحافظة على اأق�صى درجات اخل�صو�صية التي يت�صم بها العمل يف هذا املجال .ونتيجة لهذا امل�صتوى
الحرتايف ،اكت�صبت ال�صركة قاعدة عمالء متنوعة ما بني املوؤ�ص�صات املالية ،وال�صركات امل�صنعة ،وال�صركات العاملة بقطاع
تكنولوجيا املعلومات ،بالإ�صافة اإىل احلكومة .كما اأنها �صقت طريقها بالنت�صار من خالل ال�صتفادة من الدعم الذي تقدمه غرفة
جتارة و�صناعة البحرين للموؤ�ص�صات ال�صغرية واملتو�صطة التي تطمح للتو�صع.
لقد �صهدت تقنية الذكاء ال�صطناعي مراحل عدة قبل انت�صارها ،فما بني البداية البطيئة لظهورها ومن ثم النظرة العامة
املت�صائمة من التكنولوجيا اجلديدة� ،صهدت هذه التقنية ما ي�صمى «النتكا�صة» التي امتدت منذ �صبعينات القرن املا�صي حتى
ت�صعيناته ،حينما قامت احلكومة الأمريكية بتحويل ميزانية البحث والتطوير بعيدًا عن تكنولوجيا التعليم وتطبيقات الذكاء
ال�صطناعي .ومن بعد ذلك برزت نه�صة ملحوظة خالل العقدين الأخريين ،حينما قام القطاع اخلا�س با�صتثمار اإمكاناته الهائلة
يف هذا الجتاه ،وبالأخ�س يف العام  2013الذي كان العالمة الفارقة بالن�صبة للذكاء ال�صطناعي ،حينما قام حمرك البحث
(جوجل) باإن�صاء تطبيقات عملية ،من �صمنها خا�صية ال�صتجابة عرب ال�صوت وال�صيارات ذات القيادة الذاتية.
حاليًا ،تُعد الوليات املتحدة الأمريكية وال�صني من اأهم رواد العامل يف جمال الذكاء ال�صناعي ،اإل اأنه هناك موجة ابتكار
قوية قادمة ا ً
أي�صا من الهند واأوروبا .وميكن اأن ي�صهم الذكاء ال�صطناعي مبا يبلغ  15.7ترييليون دولر لالقت�صاد العاملي
بحلول العام  ،2030وهو الأمر الذي من �صاأنه اأن يعزز من فر�صة اأن تتحول ال�صركات بذات م�صتوى التطور يف INFIIT E
 WAREاإىل اأن ت�صبح من اأهم ال�صركات الواعدة يف العامل خالل العقد القادم.

اأمني التاجر املوؤ�ص�س واملدير التنفيذي:

لتبني اأمثل لتقنية الذكاء اال�صطناعي تلزمنا
خطة متكاملة لتعزيز مهارات االأ�صخا�س واإعادة توظيفهم
] ما املخاوف العامة املحيطة بتقنية الذكاء
ال�صطناعي؟

] ما هي طموحاتك املتعلقة بالتو�صع عامليًا؟

اإن اأف�صل ما مييزنا ك�صركة خمت�صة بالذكاء اال�صطناعي
هو قدرتنا على العمل يف تخ�ص�صات متعددة ،ابتدا ًء من
ا�صتوديوهات االألعاب الرقمية ،اإىل البنوك �ال�صركات
االأمنية .تركز خطة العمل اخلا�صة بي على املوؤ�ص�صات
التجارية ،ما يتيح يل الفر�صة بتطوير منتجاتي �خدماتي
قبل اأن اأقوم بعملية التو�صع �االنت�صار عامليًا .تعتمد
خططي بالدرجة االأ�ىل على خلق منتجات كفوءة �فعالة
على امل�صتوى املحلي� ،من ثم االنطلق بها عامليًا .يُعد
ال�صوق مبنتهى التناف�صية بالن�صبة للذكاء اال�صطناعي،
�ال تزال البحرين بحاجة اإىل املزيد من اخلربة �التعليم
االإ�صافيي ملواكبة هذه النوعية من ال�صناعات العالية
التقنية� .مع ذلك ،ال بد من القول اإن البحرين �احدة
من اأف�صل البلدان يف ال�صرق االأ��صط من ناحية القواني
�الت�صريعات التي متنح املجال �الفر�صة لل�صركات
النا�صئة بالتهيئة �اال�صتعداد للدخول يف االأ�صواق العاملية،
�التناف�س مع ال�صركات املتقدمة� .على الرغم من كل هذه
اجلهود الكبرية ،اإال اأنه ال يزال من ال�صعب على ال�صركات
املحلية التناف�س يف ال�صوق العاملية ،حتى بالن�صبة ل�صركة
متقدمة مثلنا ،فاإننا نحتاج اأن نبتكر منتجات جديدة من
�صاأنها اأن ت�صاعدنا على التناف�س مع ال�صركات الكبرية قبل
اأن نتمكن من اقتحام ال�صوق العاملية� .لكي ن�صل اإىل ذلك،
ً
عو�صا
علينا اأن ن�صع مبداأ اجلودة �الكفاءة ن�صب اأعيننا،
عن اعتمادنا فقط على منتجاتنا املحلية ب�صكها احلايل،
�هذا هو ما اعتمده ا ً
أي�صا فيما يتعلق بعملي بتطوير
االألعاب االإلكرت�نية.

�صخ�صيًا ،اإنني متحمّ�س للغاية لر�ؤية التغيريات التي
�صتحدثها التكنولوجيا يف امل�صتقبل القريب ،اإال اأنه يجب
ّ
يتعي علينا اأن
اأن يتم ذلك على نحو �صحيح ،مبعنى اأنه
نقوم بتثقيف النا�س حول اجلوانب االأخلقية للأمور التي
مت�س خ�صو�صياتهم ،اإذ ترتكز معظم املخا�ف ال�صائعة
اليوم حول االأ�صاليب اخلفية التي ميكن اأن تتطفل بها
التكنولوجيا �م�صغلوها على حياة النا�س اليومية .لقد
�صهدنا على مر التاريخ الكثري من املغالطات �عدم االإدراك
للمفهوم ال�صحيح ،لكننا اليوم للمرة االأ�ىل التي نقوم فيها
باال�صتعانة بالتكنولوجيا لتدير العمل املعريف لنا .فعلى
�صبيل املثال ،تقوم العديد من البنوك �املوؤ�ص�صات املالية
باتخاذ الكثري من القرارات عرب عمليات ح�صابية �صارمة
ميكن اأمتتتها بالكامل با�صتخدام الذكاء ال�صناعي� ،هو
االأمر الذي من �صاأنه اأن يحقق م�صتوى عاليًا من الكفاءة يف
العمليات بالن�صبة لل�صركات �امل�صاريع التجارية .اليوم،
ين�صح املنتدى االقت�صادي العاملي الباحثي عن العمل
�م�صوؤ�يل التوظيف بالرتكيز على جماالت الذكاء العاطفي
ً
عو�صا عن الرتكيز على
�مهارات التعامل مع االآخرين،
املهام التي تطلب جهدًا كبريًا� ،التي رمبا تكون مو�صع
تقدير اإال اأنها �صرعان ما �صوف تنتقل للآالت للقيام بها.
ً
ب�صيطا من
حاليًا هناك العديد من املهام التي تتطلب قد ًرا
اجلهد� ،عليه يقوم اأ�صحاب االأعمال با�صتبدال املوظف
باالآلة .من الناحية االأخلقية ،اأنا ال اأحبّذ ذلك اإال اإذا مت نقل
هذا املوظف اإىل دائرة اأخرى يف ال�صركة .لتبني مثل تقنية
الذكاء اال�صطناعي ،تلزمنا خطة متكاملة لتعزيز مهارات
االأ�صخا�س �اإعادة توظيفهم.

] ما اأبرز التحديات التي تواجهك لتقدمي  /تنفيذ
خدماتك؟

ميتلك امل�صتثمر�ن يف الواليات املتحدة االأمريكية
خلفية قوية عن التكنولوجيا ،يف حي اأن الكثري من
عملئي يف د�ل اخلليج من ال�صركات العقارية الذين
يعتمد�ن بالدرجة االأ�ىل على موظفيهم بق�صم املبيعات،
�الذين قد ال يلبون احتياجاتهم بالكامل� .عليه،
يتطلب االأمر جهدًا كبريًا لكي يدركوا اأن التكنولوجيا
لي�صت هي احلل ال�صحري ،كذلك هو احلال بالن�صبة
للذكاء ال�صطناعي .اإنني دائمًا ما اأقدم لهم ا�صت�صاراتي
فيما يتعلق بالتقنية التي تتنا�صب مع طبيعة اأعمالهم.
اإن اأكرب حت ٍد تواجهه خدماتي �منتجاتي هو م�صتوى

الوعي �االإدراك بها .اإننا نقدم اأنظمة ذكاء �صناعي يف
غاية التطور �تتيح خيارات ال حمد�دة فيما يتعلق
بالتنبوؤ الدقيق� ،اال�صت�صعار العاطفي �حتليل البيانات
ال�صخمة� ،جزء كبري من عملي هو اإي�صاح فكرة �فعالية
هذه املنتجات .فعلى �صبيل املثال ،عمل�ؤنا يف القطاع
البنكي ي�صتخدمون اأنظمة اآلية قدمية للغاية تعود
ً
م�صو�صا بالن�صبة لهم ا�صتبدال
لل�صتينات�� ،صيكون اأم ًرا
ذلك باأنظمتنا املتطورة ،على االأقل يف البداية.
مثال اآخر ،قد يكون اإدراج بيانات العميل اأم ًرا مكل ًفا
�معقدًا ،فاملوؤ�ص�صات الكبرية مثل البنوك اأ� �صركات
التاأمي تعتمد على اأنظمة متعددة حتتوي على هذه

البيانات� ،عليه ال بد من ��صع برنامج اآيل الكت�صاف
االأخطاء �اإ�صلحها على امل�صتويات كافة من اأجل
ّ
يتعي
الو�صول اإىل جميع املعلومات� .يف هذه احلالة،
على ال�صركة اأن متنح خا�صية الو�صول هذه اإىل جميع
االأنظمة� ،هو االأمر الذي من �صاأنه اأن ي�صبح م�صاألة
اأمنية �صائكة� .لهذا ال�صبب قمنا بتطوير برناجمي
« »Couverya«� »chatbotالذي يطرح خيارين؛ االأ�ل
امل�صمى «ال�صند�ق االأ�صود» الذي نقوم باإدراجه يد�يًا،
�الثاين الذي يقوم باإدارة البيانات بن�صبة � %80يف�صح
املجال للعميل باأن يقوم بنف�صه باإدارة الـ %20املتبقية،
�بهذا ال�صكل ميكن تليف العديد من االأخطاء.

بالتعاون مع مجموعة أوكسفورد العالمية

] ما املوؤ�ص�صات الر�صمية التي تقدم لك الدعم
وامل�صاندة؟

يقوم جمل�س التنمية االقت�صادية م�صكو ًرا بدعمي من
ناحية الت�صويق �العلقات العامة ،بينما تقوم (متكي)
بد�ر رائع فيما يتعلق برفع �عي ر�اد االأعمال �توحيد
عملهم ،كما اأنها تعد اجلهة الر�صمية املخت�صة بتقدمي
التمويل �دعم �تطوير امل�صاريع يف القطاعات كافة .يف
احلقيقة تعتمد الكثري من ال�صركات املحلية على الدعم
احلكومي� ،اأعتقد باأنه يجب اأن تكون هناك طريقة اأف�صل
للتقييم من قبل احلكومة فيما يتعلق بفائدة �جد�ى دعم
هذه ال�صركات �ا�صتدامتها على املدى الطويل ،كما يجب اأن
متنح االأ�لوية لل�صركات التي ميكنها ال�صمود طويلً ،مثل
�صركات الربجميات �نظم املعلومات �املبادرات الرقمية.
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فاطمة الزياين ..ا ّأول ممر�ضة بحرينية م�ؤهلة

د .عبداهلل املدين

Elmadani@batelco.com.bh

يف مقال له بجريدة «الأيام» البحرينية ()2011/6/21
توقف اأ�صتاذ النرثوبولوجيا بجامعة البحرين ال�صديق
الدكتور عبداهلل عبدالرحمن يتيم� ،صمن درا�صته حول اأعيان
البحرين وجذورهم الجتماعية ،عند الوجيه علي بن اإبراهيم
بن ح�صن بن اإبراهيم الزياين العدواين (ن�صبة اإىل بني عدوان،
وهي اإحدى الع�صائر العربية الكبرية املنت�صرة يف البحرين
وبع�ض دول اجلوار اخلليجي) ،فتطرق اإىل دوره التجاري
قائالً اإنه كان «وكيالً للتاجر الأملــاين» (م�صرت دالكو�ض)
الذي ا�صتورد على �صبيل املثال من الزياين عام 1901م ما
بني  10000-6000جونية (كي�ض) من ال�صدف ب�صعر
روبيتني ون�صف للكي�ض الواحد.
وميكن هنا اأن ن�صيف معلومات اأخرى عن الرجل الذي
نـُعت ب�صيخ الطواوي�ض ،منها اأنه ولد عام 1848م وتويف
عام  ،1929وكان من كبار جتار اللوؤل ؤو املعروفني بالكرم
والبذل يف �صبل الرب واخلري يف البحرين وعموم اخلليج،
ومن اأ�صحاب العقارات داخل البحرين وخارجها (يف لنجة
على ال�صفة الفار�صية من اخلليج العربي ،ودارين مثالً)،
وكان ممن ق�صى هو وبع�ض اأبنائه وط ًرا من حياتهم يف
الهند ،يتاجرون ويغرفون من كنوز املعارف والعلوم يف تلك
الديار ويحتكون بثقافات اأهلها ويوطدون �صالتهم بغريهم
من جتار اخلليج واجلزيرة العربية املقيمني بالهند .كما اأنه
ح�صل على و�صام ولقب «بك» من الدولة العثمانية ب�صبب
متثيله لالأخرية يف جزر البحرين ،وب�صبب ح�صن معامالته
التجارية ،و�صمعته الطيبة ،وخدماته اجلليلة ،معطوفة على
نفوذه املتاأتي من ثرائه.
وهناك وثائق عديدة حول قيامه هو وابنه الأكرب حممد
بن علي الزياين بالقرتا�ض من التجار الهنود البانيان،
يف اأوقات نق�ض ال�صيولة عندهما ،من اأجل متويل رحالت
الغو�ض و�صيد اللوؤل ؤو اأو من اأجل متويل وارداتهم لل�صوق
املحلية.
وقد دلل الباحث الكويتي «�صيف مرزوق ال�صمالن»
على مدى ثراء علي بن اإبراهيم الزياين وابنه حممد باإيراد
ق�صة «دانة بن ياقوت» يف اجلزء الأول من كتابه «تاريخ
الغو�ض على اللوؤل ؤو يف الكويت واخلليج العربي» (دار ذات
ال�صال�صل /الكويت/الطبعة الأوىل� /1986/ض،)314
وملخ�صها اأن الغا�ض الكويتي عمر بن ياقوت ح�صل على
حمارة بطريق ال�صدفة ،فلما فتحها وجد بداخلها دانة فريدة
تزن نحو  170جوًا ،ففرح بها وذهب لبيعها يف �صوق اللوؤلوؤ
ال�صهرية بجزيرة دارين ،وكان حممد بن علي الزياين موجودًا
هناك فا�صرتاها منه مببلغ  110اآلف روبية ،ثم قام الزياين
ببيع تلك الدانة التي �صميت «دانة بن ياقوت» يف الهند عام
 1918مببلغ  170األف روبية.
كما اأورد الباحث البحريني ب�صار يو�صف احلادي ،يف
�صاأن �صهولة اقرتا�صهما لالأموال ب�صمان �صمعتهما التجارية
احلميدة ،وثيقتني يف ال�صفحتني  458و 459من اجلزء
الثالث من كتابه «اأعيان البحرين يف القرن الرابع ع�صر
الهجري» ،الأوىل حول قيام احلاج علي بن اإبراهيم الزياين
وابنه احلاج حممد يف عام  1909باقرتا�ض مبلغ ع�صرة
اآلف روبية من البانيان «�صيت تال�صي دار�صني» وكيل
البانيان «ك�صندا�ض جمردا�ض» ،وذلك يف ح�صور و�صهادة
التاجرين البحرينيني اأحمد بن علي يتيم ،وعبدالرحمن بن
اأحمد الوزان .اأما الوثيقة الثانية واملوؤرخة يف العام نف�صه
فتدور حول اإقرار الزياين الأب والزياين البن با�صتالمهما
األف جونية عي�ض بلم من البانيان «�صيت ك�صندا�ض هريدا�ض»
بقيمة اإجمالية قدرها  15األف روبية ،على اأن ي�صددا املبلغ
املذكور لح ًقا .وهذه الوثيقة مذيلة اأي�صا با�صمي تاجرين
بحرينيني هما اأحمد بن �صلمان بن حممد كمال ،ويو�صف بن
اأحمد كانو ،ك�صاهدين على عملية البيع بالأجل.
ومن الأمور الأخرى التي تتطرق اإليها الزميل الدكتور
يتيم يف بحثه امل�صار اإليه اآن ًفا ،دور احلاج علي بن اإبراهيم
الزياين يف احلياة العامة يف البحرين ،وكيف اأن هذا الدور
متيز بالنفتاح الفكري يف زمن مبكر ،ما جعله يتماهى مع
منجزات الع�صر دون ح�صا�صية ويقوم مببادرات وخطوات
مل يكن يجر ؤو عليها اأقرانه.
ومن ذلك اأنه اأن�صاأ اأول مدر�صة اأهلية للبنني على نفقته

التاجر املح�سن حممد علي اإبراهيم الزياين وولده اإبراهيم

فاطمة متو�سطة وزير ال�سحة علي حممد فخرو وم�سرت �سنو كبري اأطباء حكومة البحرين

فاطمة الزياين ووالدها علي اإبراهيم الزياين

�سورتان لفاطمة الزياين مبالب�ض التمري�ض

اخلا�صة يف بيت من بيوته ذي الغرف الكبرية بفريج
الزياينة باملحرق �صنة  ،1912اأي قبل افتتاح مدر�صة الهداية
اخلليفية يف العام  ،1919وحر�ض على اأن يتلقى ابنه حممد
بن علي بن اإبراهيم الزياين (تويف  )1936العلوم واملعارف
احلديثة ويتماهى مع مظاهر التمدن والع�صرنة ،وي�صتفيد
من درو�ض احلياة فكان ياأخذه معه اإىل الهند يف زياراته
املتكررة ،ويجعله مالزمًا له يف جمال�صه وزياراته لكبار
التجار داخل البحرين وخارجها ،وهو ما مكن البن حممد
من تعلم اللغة الإجنليزية وبع�ض اللغات الهندية ،ومعرفة
اأ�صول التجارة والبيع وال�صراء ،واكت�صاب الفطنة والنباهة
وح�صن التدبري ،علمًا باأن حممدًا ع�صق الهند كثريًا اإىل اأن لقى
وجه ربه يف مببي ودفن بها.
ويبدو اأن هاج�ض التعليم والتح�صيل ،من منطلق الإميان
الرا�صخ باأن العلوم واملعارف احلديثة هي ال�صبيل الأجدى
للتقدم والنهو�ض واللحاق بركب الع�صر ،انتقل من الأب
علي اإىل ابنه حممد واأخيه عبدالرحمن الذي اختارته الدولة
العثمانية مندوبًا �صاميًا لها يف البحرين بعد وفاته ،فوهب
منزله يف املحرق ليكون مق ًرا لأول مدر�صة نظامية للبنات
(مدر�صة خديجة الكربى التي افتتحت عام 1928م) .اأما
ابنه حممد فقد حر�ض على اإر�صال ولده جا�صم بن حممد
الزياين اإىل الهند للدرا�صة ،فعا�ض الأخري هناك ملدة  40عامًا
متوا�صلة قبل اأن يعود اإىل البحرين ويتوفى بها ،وكان خالل
اإقامته الطويلة بالهند مق ّيمًا لأثمان اللوؤلوؤ ،حمبًا مل�صاعدة
اخلليجيني املقيمني اأو الزائرين دون مقابل.
كما اأر�صل حممد ابنه الآخر اإبراهيم بن حممد الزياين
(تويف  )1994اإىل الهند لدرا�صة ال�صيدلة ب�صبب تفوقه
يف اللغة الإجنليزية ،وبالفعل اأنهى الرجل درا�صته هناك
وتخرج وعاد اإىل البحرين ليعمل اأولً يف م�صت�صفى النعيم
باملنامة ،ثم طلبته �صركة الزيت العربية الأمريكية (اأرامكو)
يف حدود عام  1935للعمل لديها مبقرها الرئي�ض يف
الظهران .واملعروف اأن اإبراهيم (والد فايزة ونزهة وفائق
وفوؤاد وفواز وخليل وحممد وفائزة واإميان) كان متنو ًرا مثل
والده .واآية ذلك اأنه دخل قطاع الرتفيه يف حقبة كانت فيها
خطوة كتلك مغامرة حمفوفة باملخاطر .ففي عام  1937قام
بال�صرتاك مع جمموعة من املواطنني ال�صباب (ال�صيخ علي
بن عي�صى اآل خليفة وعبداهلل الزايد وح�صني يتيم) بافتتاح
اأول دار لل�صينما يف املوقع احلايل ل�صينما احلمراء حتت ا�صم
«مر�صح البحرين» اأو «�صينما الوطني» ،لكن خالفات دبت
بني ال�صركاء لح ًقا ،فان�صحب اإبراهيم وقام با�صتئجار اأر�ض
من بلدية املنامة ملدة  99عامًا يف منطقة الق�صيبية وبنى
فوقها «�صينما الأهلي» اأو ما عرف عند اجلمهور بـ«�صينما
الزياين».
كان ما �صبق توطئة للحديث عن «فاطمة الزياين» ابنة
التاجر املح�صن احلاج علي بن اإبراهيم الزياين ،والأخت غري
ال�صقيقة لتاجر اللوؤلوؤ حممد بن علي بن اإبراهيم الزياين،
والتي دخلت تاريخ بالدها بو�صفها اأول خريجة واأول
ممر�صة موؤهلة ،بل اإن متطلبات عملها بالتمري�ض جعلتها
حت�صل على اأول رخ�صة قيادة بحرينية متنح لمراأة ،وذلك
يف عام  1947لت�صبح هي والكويتية بدرية �صعود ال�صباح
(نالت اإجازة القيادة يف عام  1947ا ً
أي�صا ب�صبب متطلبات
عملها م�صرفة عامة على ال�صوؤون ال�صحية يف بالدها) اأول

�صيدتني يف اخلليج حت�صالن على رخ�صة قيادة �صيارة،
علمًا باأن اأول �صيدة عربية ح�صلت على اإجازة قيادة كانت
امل�صرية «عبا�صية فرغلي» يف �صنة  ،1920تلتها العراقية
«اأمينة علي �صائب» يف �صنة .1936
ولأن فاطمة املولودة عام  1918لأم من عائلة اجلالهمة
املعروفة ن�صاأت وترعرعت يف بيت والدها باملحرق العبق
بروائح املوؤلفات يف �صتى املعارف واملزدحم بال�صيوف
والزوار من رجالت العلم والفكر وجتار اللوؤلوؤ واأعيان
البالد ،فقد كربت وكرب معها ع�صقها للمعرفة وتطلعاتها
لبلوغ اآفاق درا�صية بعيدة .تقول الباحثة الجتماعية فايزة
اإبراهيم الزياين يف حديث �صحايف من�صور يف دي�صمرب
 2009عن عمتها فاطمة الزياين« :عندما كنا �صغا ًرا كنا
نراها تعمل باإخال�ض وتلب�ض اللبا�ض الأبي�ض ،وكانت دائمًا
تف�صر
حتثنا على التعليم وعلى العمل خلدمة الوطن» ،ثم ّ
فايزة اأ�صباب ذلك بالقول« :لأن اأجدادنا كانوا متعلمني فعلموا
بناتهم ،والبنات بدورهن حملوا الر�صالة جيالً بعد جيل».
ويوؤكد امل ـوؤرخ البحريني خليل حممد املريخي هذا
يف مقال ن�صرته له �صحيفة اأخبار اخلليج البحرينية
( )2015/12/30بقوله «اإنها -اأي فاطمة الزياين -من
عائلة عرفت ب�صغفها للعلم واملعرفة .ففي عام 1938/1937
�صافرت اإىل بريوت للدرا�صة يف الكلية الإجنيلية  -ال�صورية
(جامعة بريوت الأمريكية لح ًقا) كل من �صريفة و�صقيقتها
لولوة حممد علي اإبراهيم الزياين وزعفرانة �صعيد مبتعثات
من دائرة املعارف التابعة حلكومة البحرين ،ثم تتابعت
ً
بع�صا
البعثات الدرا�صية عامًا بعد عام ،وغالبًا ما جتد بينهم
من اأفراد عائلة الزياين الكرمية».
واجهت فاطمة الزياين �صعوبات جمة جلهة موا�صلة
درا�صتها الأولية ب�صبب العادات والعوائق الجتماعية
والدينية اآنذاك ،لكنها ،رغم �صغر �صنها وقلة حيلتها
واعرتا�ض والدتها ،تغلبت على ال�صعاب باإ�صرارها وقوة
عزميتها و�صالبة اإرادتها .وهكذا �صقت طريقها ونالت
ال�صهادة البتدائية من مدر�صة كانت يف تلك احلقبة مو�صع
�صكوك واتهامات من البع�ض باأنها تعمل على تن�صري اأو
تغريب اأبناء وبنات البالد ،األ وهي مدر�صة الإر�صالية
الأمريكية باملنامة (مدر�صة اجلوزة �صاب ًقا ومدر�صة الرجاء
حاليًا) التي فتحت اأبوابها يف عام  1899على يد الأمريكية
«اإميي زومير».
ولدرا�صتها وتخرجها من هذه املدر�صة حكاية تطرقت
لها الأ�صتاذة فايزة اإبراهيم الزياين يف كتابها «واقع العمل
الجتماعي يف البحرين» ال�صادر عام  .1994تزوجت
فاطمة يف �صن مبكرة من ابن عمها حممد بن م�صاعد بن خليفة
الزياين الذي �صرعان ما تويف تار ًكا لها ابنتهما �صيخة .ويف
الثالثينات كانت فاطمة تذهب يوميًا اإىل مدر�صة الإر�صالية
لإي�صال ال�صغرية �صيخة ،فكانت جتل�ض معها تتعلم ما
تتعلمه ،حتى توفيت �صغريتها فجاأة بحمى �صديدة ،ما ترك
يف نف�صها اأملًا وغ�صة مل تتخل�ض منها اإل بعد مدة طويلة،
تلتها حماولت حثيثة من قبل �صديقاتها لإقناعها مبوا�صلة ما
تعلمته .وبالفعل حتمّ�صت فاطمة واأكملت درا�صتها وتخرجت
حاملة ال�صهادة البتدائية ،التي كانت يف تلك احلقبة ذات
قيمة ومتنح حاملها و�صعً ا اجتماعيًا ممي ًزا .ومما حدث ا ً
أي�صا
يف هذه الفرتة من حياتها اأنها انتهزت فرتة اإجازتها ال�صيفية

م�ست�سفى الإر�سالية الأمريكية يف عام 1911

للعمل م�صاعدة للممر�صة بري�صوم يف م�صت�صفى الإر�صالية
الأمريكية (افتتح عام  ،)1903مدفوعة برغبتها يف تخفيف
اآلم املر�صى وتقدمي العون املمكن لهم .وقد بداأت عملها يف
امل�صت�صفى مرتدية املالب�ض البحرينية التقليدية اإىل اأن ّ
مت
اإقناعها بلب�ض مالب�ض املمر�صات ،ولأن املالب�ض الأخرية كانت
م�صتنكرة يف جمتمعها ال�صغري فقد جلاأت اإىل ارتدائها داخل
العيادة ،وخلعها قبل خروجها للعودة اإىل منزلها.
يقول خليل حممد املريخي (م�صدر �صابق)« :نظ ًرا اإىل
م�صاهدتها لبع�ض حالت املر�صى املوؤملة وما كانوا يعانونه
من ق�صاوة املعاملة يف بع�ض احلالت ،فقد تولدت لديها
منذ ذلك الوقت رغبة جاحمة يف اأن تدر�ض وتتعلم مهنة
التمري�ض ،مهما كانت املتاعب وال�صعاب ،لت�صاعدها وتعينها
هذه املهنة على التخفيف من ويالت املر�ض واحلالت
ال�صحية التي كان يعاين منها املر�صى .كان ذلك هو الهدف
الذي ر�صمته يف بداية م�صوارها والذي حددته عندما تتخرج
من درا�صة التمري�ض ،وكان لها بالفعل ما اأرادت فقد حقق
لها اهلل �صبحانه وتعاىل تلك الرغبة والأمنية الرا�صخة والتي
كانت تراودها من حني اإىل اآخر».
ففي عام � 1937صافرت اإىل العراق ،حيث التحقت هناك
بكلية التمري�ض يف بغداد ،وقد �صاعدها يف ذلك اإجادتها للغة
الإجنليزية التي تعلمتها يف مدر�صة الإر�صالية الأمريكية.
ً
ملحوظا ،تكلل
وخالل درا�صتها يف العراق اأظهرت تفو ًقا
بتخرجها بتقدير جيد جدًا من كلية التمري�ض يف عام 1941
وح�صولها على اأعلى الدرجات واملرتبات يف املواد الطبية
واجلراحية والولدية .وبانتهاء م�صوارها الدرا�صي الطويل
عادت فاطمة اإىل البحرين والتحقت على الفور بالعمل يف
اخلدمات ال�صحية ممر�صة وقابلة موؤهلة ،اإذ عُ يّنت يف
م�صت�صفى النعيم ،ثم انتقلت للعمل مب�صت�صفى ال�صلمانية مع
الطبيب الربيطاين �صنو (كبري اأطباء حكومة البحرين).
على اأن طموحات هذه ال�صيدة املقدامة مل تقف عند هذا
احلد من الإجناز .ففي عام  1947افتتحت �صيدلية حتت
ا�صم (�صيدلية الزياين) ،فكانت اأول بحرينية وخليجية
تقوم مبثل هذا امل�صروع .وقد ا�صتمرت هذه ال�صيدلية تعمل
ملدة خم�ض �صنوات ،وكانت بداخلها غرفة لعالج املر�صى
والأطفال ،كما كانت متنح الأدوية جما ًنا لغري املقتدرين.
عالوة على ذلك ،راحت فاطمة يف خم�صينات القرن الع�صرين
تزور الأ�صر يف بيوتها للقيام بعمليات توليد الن�صاء احلوامل.
وكثريًا ما كانت ترف�ض قبول اأي اأجر ،مقدمة خدماتها جما ًنا
خ�صو�صا للفقراء واملحتاجني ،ولهذا مل يكن غريبًا ت�صميتها
ً
بالقابلة التي ولد على يدها كثري من اأبناء البحرين من ذوي
املراكز املرموقة اليوم.
يف عام ّ 1959
مت تعيينها مدي ًرا للعيادات اخلارجية
مب�صت�صفى ال�صلمانية ،ثم نالت ترقية اأخرى يف عام 1963
بتعيينها م�صاعدة لرئي�ض املمر�صات .وا�صتمرت توؤدي عملها
مبحبة واإخال�ض واإن�صانية يف هذا امل�صت�صفى الكبري اإىل اأن
داهمتها بع�ض الأمرا�ض ،ما اأجربها على تقدمي ا�صتقالتها من
عملها ب�صورة نهائية يف عام  .1971وكانت فاطمة قبل ذلك
بعام واحد قد تلقت �صهادة تكرمي وميدالية من لدن �صمو اأمري
البحرين الراحل ال�صيخ عي�صى بن �صلمان اآل خليفة.
وعلى الرغم من متاعبها ال�صحية ،اإل اأنها وا�صلت العطاء
من خالل اإلقاء بع�ض املحا�صرات يف كلية العلوم ال�صحية
باملنامة ويف مدر�صة التمري�ض التابعة مل�صت�صفى الإر�صالية
الأمريكية .ويف عام ّ 1980
مت تكرميها من قبل وزارة
الداخلية مبنا�صبة مرور � 35صنة على قيادتها لل�صيارة دون
اأن ترتكب اأي حوادث اأو خمالفات مرورية .ثم كــُرمت للمرة
الثالثة يف عام  1981من قبل كلية املمر�صات باملنامة التي
خ�ص�صت جائزة �صنوية حتت ا�صم «جائزة فاطمة الزياين»
تقدمها لطلبتها املتفوقني.
واأخريًا ،جاء �صهر يوليو من عام  1982وهو التاريخ
الذي انتقلت فيه فاطمة اإىل جوار ربها .واملفارقة هي اأن
رحيلها كان يف بومباي ،املدينة التي ع�صقها والدها وتويف
ودفن بها ،والتي �صهدت ا ً
أي�صا ن�صاط وجتارة اأخيها حممد.
وبهذا اأ�صدل ال�صتار على حياة رائدة من الرائدات الأوائل يف
تاريخ البحرين واخلليج العربي ،ممن كافحن واجتهدن يف
الزمن ال�صعب.
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العاهل يهنئ
رئيس فنزويال
بذكرى االستقالل
بع��ث حضرة صاح��ب الجالل��ة المل��ك حمد بن
عيس��ى آل خليفة عاه��ل البالد المف��دى ،برقية
تهنئ��ة إل��ى الرئيس نيك��والس م��ادورو رئيس
جمهوري��ة فنزويال البوليفارية ،وذلك بمناس��بة
ذكرى استقالل بالده.

الملك يهنئ
رئيس الرأس األخضر
بذكرى استقالل بالده
بعث حض��رة صاح��ب الجاللة المل��ك حمد بن
عيس��ى آل خليفة ،عاهل الب��الد المفدى ،برقية
تهنئة إل��ى رئي��س جمهورية ال��رأس األخضر
جورج كارلوس فونسيكا ،وذلك بمناسبة ذكرى
استقالل بالده.

تكليف خليفة بن راشد
بإدارة الشؤون األمنية
المتعلقة برئيس الوزراء
صدر ع��ن صاحب الس��مو الملكي األمي��ر خليفة
ب��ن س��لمان آل خليف��ة ،رئيس الوزراء ،الس��بت،
قرار بتكليف مستش��ار سموه للقيام بمهام إدارة
الشؤون األمنية المتعلقة بسموه.
وج��اء في المادة األولى من القرار رقم ( )9لس��نة
« 2020يكلف مستش��ارنا الشيخ خليفة بن راشد
آل خليف��ة بالقيام بمهام إدارة الش��ؤون األمنية
المتعلقة بنا».
ونصت المادة الثانية من القرار على أن يعمل به
من تاريخ صدوره.
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الملك ورئيس الوزراء وولي العهد
يهنئون الرئيس الجزائري بذكرى استقالل بالده
بع��ث حضرة صاح��ب الجالل��ة الملك حمد
بن عيس��ى آل خليفة ،عاهل البالد المفدى،
برقي��ة تهنئ��ة إل��ى رئي��س الجمهوري��ة
الجزائرية الديمقراطية الش��عبية الشقيقة
عبدالمجي��د تب��ون ،وذلك بمناس��بة ذكرى
اس��تقالل ب��الده ،أع��رب جاللت��ه فيها عن
أطي��ب تهانيه وتمنياته له بموفور الصحة
والسعادة بهذه المناسبة الوطنية.
وبعث صاحب الس��مو الملكي األمير خليفة
ب��ن س��لمان آل خليف��ة ،رئي��س ال��وزراء،
برقي��ة تهنئة إلى أخي��ه رئيس الجمهورية

الجزائرية الديمقراطية الش��عبية الشقيقة
عبدالمجي��د تب��ون ،وذلك بمناس��بة ذكرى
استقالل بالده ،عبر فيها سموه عن خالص
تهاني��ه وتمنيات��ه ل��ه بموف��ور الصح��ة
والسعادة بهذه المناسبة الوطنية.
كم��ا بعث صاحب الس��مو الملك��ي رئيس
ال��وزراء برقي��ة تهنئ��ة مماثلة إل��ى الوزير
األول الجزائري د.عبدالعزيز جراد.
كم��ا بع��ث صاحب الس��مو الملك��ي األمير
سلمان بن حمد آل خليفة ،ولي العهد نائب
القائد األعل��ى النائب األول لرئيس مجلس

الوزراء ،برقية تهنئ��ة إلى أخيه عبدالمجيد
تب��ون رئي��س الجمهوري��ة الجزائري��ة
الديمقراطية الش��عبية الشقيقة ،بمناسبة
ذكرى اس��تقالل بالده ،عبر سموه فيها عن
صادق تهانيه وتمنياته له بموفور الصحة
والسعادة بهذه المناسبة الوطنية.
كما بعث صاحب السمو الملكي ولي العهد
نائب القائ��د األعلى النائ��ب األول لرئيس
مجل��س ال��وزراء برقية تهنئ��ة مماثلة إلى
أخي��ه الوزي��ر األول الجزائ��ري د.عبدالعزيز
جراد.

«الصحة العالمية» :البحرين تبنت
نهجًا متكام ً
ال في االستجابة لـ«كورونا»
أكد المدير الع��ام لمنظمة الصحة
العالمي��ة د .تي��دروس أدهان��وم
غيبرييس��وس ،أن البحري��ن تبن��ت
نهج�� ًا متكام�� ً
ال ف��ي االس��تجابة
لجائحة كورون��ا (كوفيد  ،)19وكان
ل��ه دور مركزي عبر اتخاذ اإلجراءات
االحترازي��ة والتدابي��ر الوقائي��ة
والسياسات بش��كل استباقي وبالغ
األث��ر ف��ي إبط��اء وتي��رة انتش��ار
الفيروس.
ولفت في رس��الة ش��كر إل��ى وزير
الصح��ة فائق��ة الصال��ح ،رداً على
تهنئته��ا بمناس��بة نج��اح أعمال
جمعي��ة الصح��ة العالمي��ة ال�73
«االفتراضي��ة» الت��ي عق��دت ألول
مرة ف��ي تاريخ المنظمة عبر تقنية
االتص��ال المرئي ،إل��ى أن البحرين
كان��ت على اتصال وثيق وتنس��يق
مس��تمر م��ع المنظم��ة لمتابع��ة

د .تيدروس غيبرييسوس

المس��تجدات ومراح��ل تط��ور
الفيروس ،وتنفيذها قراراتها بهذا
الشأن.
وقدم غيبرييسوس شكره واعتزازه
بجه��ود البحري��ن الداعم��ة ل��دور
المنظم��ة ف��ي مواجه��ة جائح��ة
فيروس كورونا (كوفيد  ،)19مشيراً

إلى دور البحري��ن واتخاذها قرارات
وأدواراً مختلفة س��واء على مستوى
مشاركتها في عدد من االجتماعات
والجلس��ات ،أو على مستوى دورها
كعضو بارز في المنظمات الصحية
العالمي��ة ،وكذل��ك العمل الدؤوب
ال��ذي تقوم ب��ه حكوم��ة البحرين
من أج��ل تعزيز المنظومة الصحية
والعالجي��ة ،للح��د م��ن انتش��ار
الفي��روس بأس��رع وق��ت ممك��ن،
واتخ��اذ التدابي��ر الوقائية الفعالة
للحد من هذه الجائحة ،وتضامنها
مع باقي ال��دول األعضاء في اتخاذ
اإلجراءات الشاملة ولتوحيد الجهود
لسرعة إيجاد العالج الالزم.
وأك��د أن أعمال الجمعي��ة ،حققت
األهداف المرجوة منها عبر الخروج
بالق��رارات الهام��ة المتعلق��ة في
الش��أن الصحي لمواجهة تداعيات

جائحة فيروس كورونا (كوفيد .)19
وأكدت الرس��الة على استمرار دعم
منظمة الصح��ة العالمية لخطوات
البحرين المباركة للتصدي لمختلف
األوبئ��ة وخصوص ًا جائح��ة كورونا
(كوفيد  ،)19والوقوف معها لتحقيق
أولوياتها الصحية ،ومتابعة تنفيذ
الق��رار رق��م  73.1 WHAالص��ادر
ع��ن الجمعي��ة بش��أن التص��دي
ل�كورونا (كوفيد  )19ومنع انتش��ار
الفيروس ،والحد من انتش��اره عن
طريق مواصل��ة اإلجراءات المتخذة
والحفاظ على تنفيذها ،بما يتالءم
مع االحتياج��ات والمتطلبات خالل
هذه المرحلة ،وس��عي ًا نحو االلتزام
بتحقيق التغطية الصحية الشاملة
وتحقي��ق األه��داف الت��ي وضعت،
للحفاظ على مؤش��رات النجاح التي
سجلتها مسبق ًا.

البحرين بقيادة الملك وبتكاتف
شعبها حصن في وجه اإلرهاب اإليراني
تورط نظام طهران في أكثر من  360عملية إرهابية دولية
عل��ى م��دى أربع��ة عق��ود ،تعرض��ت البحري��ن
والعدي��د من ال��دول العربية لتدخ��الت إيرانية
عدوانية في ش��ؤونها الداخلية ،عبر ممارس��ات
خطي��رة اس��تهدفت زعزع��ة أمنها واس��تقرارها
وإثارة الفتن واالضطرابات والتوترات الطائفية
وإنش��اء تنظيمات إرهابية وتمويلها وتسليحها،
ف��ي انته��اكات صارخ��ة ل��كل القي��م الديني��ة
واألخالقي��ة ،وقواع��د حس��ن الج��وار ،واألع��راف
الدولية ،والقوانين واالتفاقيات الدولية.
ومنذ وصول نظام الخميني عام 1979؛ كش��فت
إيران ع��ن وجهها كأكب��ر دولة راعي��ة لإلرهاب
والتطرف والميليش��يات المس��لحة في المنطقة
والعالم ،وحقيقة نزعتها العدوانية التوس��عية
كدولة مارق��ة ،وتهديدها ألمن مملكة البحرين
والخلي��ج العرب��ي بوس��ائل أمني��ة وعس��كرية
ومخابراتي��ة وإعالمي��ة وسياس��ية تخريبي��ة،
واس��تمرار احتالله��ا للج��زر اإلماراتي��ة الثالث،
ومخططاته��ا لتصدير إرهابه��ا ،وخلق الفوضى
وتعكي��ر صفو أمن ال��دول ،كون ه��ذا النظام ال
يعي��ش إال عل��ى الفت��ن وإش��عال االضطرابات،
وذل��ك بتحريك م��ن الح��رس الث��وري اإلرهابي
وأذرعه في المنطقة العربية.
وتصاعدت التدخالت اإليرانية في الشأن البحريني
من��ذ ع��ام  ،2011بع��د محاولتي��ن فاش��لتين
س��ابقتين ف��ي ثمانيني��ات وتس��عينيات القرن
الماض��ي ،حيث واصل النظام اإليراني سياس��ته
العدواني��ة ومؤامرات��ه وادعاءات��ه الباطلة ضد
مملكة البحرين وس��يادتها واستقاللها ،وتورط
عب��ر دعم��ه للميليش��يات اإلرهابية باألس��لحة
والمتفج��رات والتحريض في ارتكاب العديد من
ح��وادث العنف والتخريب واإلره��اب ،بلغ عددها
أكث��ر من  29ألف عم��ل تخريبي لقرابة العش��ر
س��نوات ،نتج عنها استش��هاد  35مدني�� ًا ورجل
أم��ن ،وإصاب��ة  ،3500منه��ا إصاب��ات بعاهات
مس��تديمة ،وتخري��ب العدي��د م��ن المنش��آت
والممتل��كات العام��ة والخاص��ة م��ن محط��ات
كهرب��اء وأب��راج اتصاالت ومؤسس��ات تعليمية
ومصرفية وقطع الطرق.
ونجحت األجه��زة األمنية البحريني��ة في تفكيك
العديد من خاليا التجس��س واإلرهاب المرتبطة
بإيران واألحزاب والش��بكات اإلرهابية التي تدور
في الفل��ك اإليران��ي ،وضب��ط عناص��ر إرهابية
تلق��ت تدريب ًا ف��ي معس��كرات الح��رس الثوري
اإليراني وح��زب اهلل اإلرهابيان في لبنان العراق،

وكش��ف مس��تودعات لألس��لحة والمتفج��رات،
وعملي��ات لتهريب األس��لحة والذخائ��ر والمواد
ش��ديدة االنفجار ،وإحباط مخططاتها اإلجرامية
للتخري��ب والقت��ل وتروي��ع األبري��اء اآلمني��ن،
ومحاولته��ا الفاش��لة إل��ى قلب وتغيير دس��تور
الدول��ة ونظامه��ا السياس��ي بالق��وة وتعطيل
أحكام القانون ،واستهداف المنشآت االقتصادية
والحيوية ،وتجنيد اإلرهابيين وتدريبيهم ،وجميع
هذه الجرائم موثقة ،واتخذت بشأنها اإلجراءات
القانونية.
وعلى الصعيد اإلعالم��ي؛ واصلت إيران عبر أكثر
من  40قن��اة فضائية مملوك��ة أو ممولة منها
والعدي��د من المواق��ع اإللكترونية والحس��ابات
المش��بوهة على وس��ائل التواص��ل االجتماعي
دوره��ا الهدام في بث س��موم الفتن والكراهية
الدينية والعنصرية ،وترويج الخطابات العدوانية
واالس��تفزازية للتحريض عل��ى الفوضى والتوتر
واالنقس��ام في البحري��ن والمجتمعات العربية،
وزعزعة األمن واالس��تقرار ،وتجني��د اإلرهابيين،
وتدريبهم على وسائل صنع المتفجرات والقنابل
يدوية الصنع.
وتوس��عت إيران ف��ي تهديدها لألم��ن القومي
العربي عبر تدخالتها في العراق وسوريا ولبنان،
ودعمها وتس��ليحها لميليشيا الحوثي االنقالبية
ف��ي اليم��ن وإمداده��ا باألس��لحة والصواري��خ
الباليس��تية ،والطائرات المس��يرة للعدوان على
دول الجوار ،وهجماتها اإلرهابية على المنش��آت
النفطية واستهداف المدنيين واألماكن الدينية
المقدس��ة ف��ي المملك��ة العربية الس��عودية،
ومخالفته��ا لق��رارات مجل��س األم��ن الدول��ي
بش��أن حظر تزوي��د الحوث��ي باألس��لحة ،فض ً
ال
ع��ن انتهاكاته��ا للس��المة اإلقليمي��ة وتهديد
أم��ن الطاقة وط��رق المالحة البحري��ة والتجارة
العالمي��ة ف��ي المنطقة العربي��ة والعالم ،وهو
م��ا أكده تقرير األمين العام لألمم المتحدة يوم
 30يونيو الماضي في تحميله إيران المسؤولية
المباش��رة لألعم��ال اإلرهابية التي اس��تهدفت
معملي��ن تابعي��ن لش��ركة أرامكو الس��عودية،
ومطار أبها الدولي العام الماضي.
كما كش��فت وزارة الخارجي��ة األمريكية في مايو
الماضي ع��ن تورط النظام اإليراني في أكثر من
 360عملي��ة إرهابي��ة دولية ،تتضم��ن عمليات
اغتي��ال وتفجي��رات وهجم��ات في أكث��ر من 40
دول��ة ،موضح��ة ف��ي تقريره��ا الس��نوي األخير

ح��ول مكافحة اإلرهاب إن إي��ران «الدولة األولى
الراعي��ة لإلره��اب» تق��وم باس��تخدام الغط��اء
الدبلوماس��ي والعصابات اإلجرامي��ة وعصابات
المخدرات لتنفيذ عملياتها الس��رية في الخارج،
واس��تهدافها لنشطاء األقليات العرقية والدينية
والمجتم��ع المدني والصحافيي��ن ،وأن الحكومة
اإليراني��ة كان��ت تنف��ق أكث��ر م��ن  700مليون
دوالر س��نوي ًا لدعم الجماعات اإلرهابية ،قبل أن
تنخفض قدراتها المالية كثيراً بسبب العقوبات
الدولية.
وال ش��ك ف��ي أن ت��ورط نظ��ام المالل��ي ف��ي
تبديد ثروات ش��عبه على مؤامرات��ه العدوانية
والطائفي��ة بحج��ة نص��رة »المس��تضعفين
والش��عوب المظلومة» بنص المادة ( )154من
دس��توره ،وإنفاقه أكثر من  100مليار دوالر على
برنامجه النووي بحسب دراسة لمعهد كارنيجي
للس��الم الدولي يمثل جريمة أخ��رى تضاف إلى
جرائمه ضد اإلنس��انية ،السيما مع وقوع غالبية
الش��عب اإليراني تح��ت وطأة الظل��م والمعاناة
واالضطهاد والقمع ،حيث يرزح  %40منهم تحت
خط الفقر ،وارتف��اع التضخم إلى  ،%41وفقدان
العمل��ة ألكثر م��ن  75في المائة م��ن قيمتها
منذ عام  2018وفق ًا لتقارير رس��مية وبرلمانية
إيراني��ة ،وتحذيرها م��ن تراجع إمكان��ات النمو
االقتص��ادي ح��ول  %2خ��الل  40عام ًا ،وخس��ارة
 2.6ملي��ون لوظائفهم بس��بب تداعيات كورونا
(كوفي��د  ،)19إل��ى جانب منظومة صحية هش��ة
ومتهالكة.
ومن هذا المنطلق ،وحرص ًا على مصالح الشعوب
العربي��ة واإلس��المية الش��قيقة كاف��ة ،وم��ن
بينه��ا الش��عب اإليراني ،وحقوقه��ا في العيش
بأم��ان وس��الم ،وتوجي��ه ثرواتها إل��ى التنمية
االقتصادي��ة واالجتماعية ،يأت��ي حرص مملكة
البحرين على تعزيز الجهود العربية واإلسالمية
والدولي��ة ف��ي مواجهة إرهاب النظ��ام اإليراني،
وضرورة اتخاذ المجتم��ع الدولي ومجلس األمن
خط��وات حازمة لردع إي��ران والتصدي لها ،حتى
تغي��ر نهجها اإلجرام��ي الذي يتناق��ض مع كل
المواثيق والقوانين الدولية ،مع تطلعها الدائم
إلى عالقات طبيعية م��ع إيران تقوم على مبادئ
حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية،
وض��رورة حل النزاعات بالطرق الس��لمية والحوار
البن��اء ،وإخالء منطق��ة الخليج العربي والش��رق
األوس��ط من كافة أس��لحة الدمار الش��امل بما

فيها األسلحة النووية.
ولق��د عبرت البحري��ن عن هذا النه��ج العقالني
الحكيم لدى مش��اركتها في القمتي��ن الخليجية
األمريكي��ة والعربي��ة اإلس��المية األمريكي��ة
بالرياض في  21مايو  ،2017وإعالنهما الرفض
الكام��ل لممارس��ات النظام اإليران��ي المزعزعة
لألم��ن واالس��تقرار وتدخالت��ه العدواني��ة في
المنطق��ة والعال��م ،وتأكي��د القم��م العربي��ة
المتتالي��ة دعمها للبحرين والس��عودية في كل
ما تتخذان��ه من إجراءات لحماية أمنهما ،وإدانة
المحاوالت اإليرانية العدوانية الرامية إلى زعزعة
األم��ن وبث النع��رات الطائفية ،وه��و ما أكدته
أيض ًا اللجنة الوزارية العربي��ة الرباعية المعنية
بمتابع��ة تطورات األزمة م��ع إيران على هامش
االجتماع ال��وزاري العربي بالقاهرة في  4مارس
 2020ف��ي اس��تنكارها التام الس��تمرار اإلرهاب
اإليراني.
وأكدت البحرين تأييدها لالستراتيجية األمريكية
لمكافح��ة أنش��طة النظ��ام اإليران��ي المزعزعة
لألمن واالس��تقرار في المنطق��ة والعالم ،وجدد
وزير الخارجية د.عبداللطيف الزياني ،في مؤتمره
الصحاف��ي م��ع براين ه��وك المبع��وث الخاص
بإيران وكبير مستشاري وزير الخارجية األمريكي
ف��ي  29يوني��و  2020تأكي��د موق��ف البلدي��ن
الصديقين بش��أن التصدي للتدخ��الت اإليرانية
في ش��ؤون المنطق��ة ،واتفاقهما عل��ى تمديد
حظر األس��لحة إل��ى إي��ران وتش��ديد العقوبات
عليها نتيجة الس��تمرارها في تزويد الميليشيات
المس��لحة في اليمن ولبنان والعراق باألس��لحة،
وس��ط تقدير بحريني للق��رار األمريكي بتصنيف
«الحرس الثوري» وما يس��مى «س��رايا األش��تر»
على قائمته��ا للمنظمات اإلرهابية .إن البحرين
بفضل اهلل تعالى ،وحكمة وقيادة حضرة صاحب
الجالل��ة الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة عاهل
الب��الد المفدى حفظه اهلل ورعاه ويقظة وكفاءة
أجهزته��ا األمني��ة والدفاعي��ة الباس��لة ،ووعي
وتكاتف شعبها قادرة على ردع اإلرهاب اإليراني
واجتثاث��ه م��ن ج��ذوره ،وس��تمضي قدم�� ًا في
مس��يرتها الديمقراطية والتنموية المس��تدامة
في ظل س��يادة القان��ون ،معززة م��ن مكانتها
كواحة للتس��امح والتعايش السلمي بين جميع
األدي��ان والثقاف��ات ،وش��راكتها الفاعل��ة م��ع
محيطه��ا العربي والمجتم��ع الدولي في محاربة
التطرف واإلرهاب ،من أجل خير وسالمة البشرية.

06

أخبار الوطن

local@alwatannews.net

الســنة  | 15العدد 5321

الدوسري :الموافقة على قانوني
«االحتراف الرياضي» وتحويل
األندية لشركات استثمارية

أكد رئيس اللجنة النوعية الدائمة للش��باب والرياضة
بمجلس النواب عبداهلل الدوس��ري ،أن اللجنة ناقش��ت
خ��الل اجتماعها م��ع وزير ش��ؤون الش��باب والرياضة
أيم��ن المؤيد والوف��د المرافق له -ال��ذي عقدته عن
بعد -األربعاء ،مشروع قانون بشأن االحتراف الرياضي
(المع��د في ضوء االقتراح بقان��ون المقدم من مجلس
الش��ورى) ،حيث قررت الموافقة على المش��روع ،مشيراً
إلى أنه تم التوافق مع وزير ش��ؤون الشباب والرياضة
بما يخ��دم القان��ون والرياضيين وس��يتم رف��ع تقرير
بش��أنه إلى هيئ��ة المكتب ،مؤك��داً أن ه��ذا القانون
يكتس��ب أهمية كبيرة في ظل التوجه الحاصل لصالح
االنتقال إل��ى االحت��راف الرياضي وبما يخدم مس��يرة
المملكة في هذا المجال.
وذكر الدوس��ري أن اللجنة -خالل االجتماع -استمعت
لمرئيات الوزارة ورؤيتها بشأن االقتراح بقانون بشأن
تحويل األندية الرياضية إلى شركات استثمارية ،حيث
انته��ت من بحث االقت��راح بقانون ،وق��ررت الموافقة
عليه ورفع تقريرها بشأنه إلى هيئة المكتب.
وعلى صعيد متصل ،نوه الدوسري إلى أن اللجنة اطلعت
على االقتراح بقانون بشأن تنظيم الرياضة ،إضافة إلى
االقتراح برغبة بشأن تطوير ملعب مركز شباب النعيم،
إلى جانب االقتراح برغبة بش��أن تخصيص أرض إلنشاء
نادي س��يدات الرفاع ،وأرجأت الب��ت فيهم لالجتماعات
المقبلة ،لمزيد من البحث والدراسة.
كما اس��تعرضت اللجنة االقتراح برغب��ة -المحال من
قب��ل معالي رئيس��ة مجل��س النواب -بش��أن االقتراح
برغبة بش��أن وقف إج��راءات تحويل المراكز الش��بابية
إلى لجان فرعية تتبع األندية األم من قبل وزارة شؤون
الش��باب والرياض��ة وإعطاء تلك المراكز االس��تقاللية
المالية واإلدارية.
وفي ختام تصريحه أشاد الدوسري بالجهود التي يبذلها
س��مو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة وسمو الشيخ خالد
ب��ن حمد آل خليف��ة في تطوير الرياض��ة البحرينية وما
حققته من نتائج على المستويين الدولي واإلقليمي.

القاضي :بحرنة
الوظائف مطلب مهم
لمستقبل شباب البحرين
طال��ب النائ��ب عيس��ى
القاضي بضرورة التجاوب
م��ع مطال��ب الش��باب
بالحص��ول عل��ى وظائ��ف
تلي��ق بتحصيلهم العلمي
وبحرن��ة الوظائ��ف وفق�� ًا
النابع��ة
للتوصي��ات
م��ن الرغب��ة النيابي��ة
ألعض��اء مجل��س الن��واب
والت��ي تعك��س مطالبات
عيسى القاضي
المواطني��ن ورغبته��م
في الحصول عل��ى وظائف لبناء مس��تقبلهم الوظيفي
واالجتماعي ،الفت ًا إلى أن نداءات الفنانين الشباب عبر
مواق��ع التواص��ل االجتماعي تعبر بال ش��ك عما وصل
إليه الحال من وجود شريحة كبيرة من الباحثين العمل
وال بد من احتوائهم وتوظيف طموحاتهم وكفاءاتهم
ونش��اطهم فيما يخدم صالح بالدهم والمساهمة في
بن��اء وطنهم ف��ي مختلف المج��االت الت��ي يتميز بها
الشباب.
ودع��ا القاض��ي وزارة العمل ودي��وان الخدمة المدنية
باإلع��الن عن خطته��م القادم��ة لتوظي��ف أكبر عدد
ممكن من الباحثين عن عمل والتنس��يق حول ش��واغر
الجهات الحكومية وتحفيز القطاع الخاص على توظيف
المواطني��ن بإحالله مكان األجنبي ،وهذا س��يعود على
اس��تقرار المجتمع والوطن وتوجيه طاقة الشباب نحو
ما ينفع أنفسهم وبالدهم.
وش��دد على أهمية ط��رح وزارة ش��ؤون اإلعالم وهيئة
البحري��ن للثقاف��ة واآلثار للمش��كلة القائم��ة بوجود
قائمة من الش��باب العاطلين عن العمل من الفنانين
واإلعالميين البحرينيين وإيجاد الوظائف التي تتناسب
مع مجاالته��م وهذا س��يعود على تطوي��ر العمل في
ال��وزارة والهيئة ك��ون الجهتين معنيتي��ن بالفنانين
البحرينيي��ن وخاص��ة الش��باب الذين يعتم��دون كلي ًا
على األعمال الفنية وهي ش��حيحة محلي ًا بسبب ضعف
اإلنتاج وغياب الدع��م الحكومي في هذا الجانب مما ال
يلبي التزامات الش��باب الذين استطاعوا الحصول على
عال تقديراً لفنهم
جوائز خارجية وتكريم على مستوى ٍ
وإعالء للبحرين في المحافل الفنية والثقافية.
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السيسي :البحرين تعاملت بحزم وقوة
مع التدخالت اإليرانية في الشؤون الداخلية
أك��د رئيس لجنة الش��ؤون الخارجية والدفاع
واألم��ن الوطن��ي بمجل��س الن��واب محم��د
السيس��ي البوعيني��ن أن «البحري��ن تعاملت
بح��زم وق��وة م��ع التدخ��الت اإليراني��ة في
ش��ؤونها الداخلية ،مما أس��هم في إفش��ال
العديد من المخططات اإلرهابية المدعومة
مادي ًا وفكري ًا ولوجس��تي ًا م��ن إيران وأذرعها
الس��تهداف أمن البحرين واإلض��رار بمصالح
شعبها».
وأضاف أن «التقرير المقدم مؤخراً من األمين
الع��ام لألمم المتح��دة أمام مجل��س األمن
بشأن إيران قد أثبت مس��ؤوليتها المباشرة
عن األعمال اإلرهابية التي استهدفت منشآت
حيوية ومدنية بالمملكة العربية السعودية
الش��قيقة بصواريخ وطائرات مس��يرة بدون
طي��ار ،مما يؤكد اس��تمرار إي��ران وإصرارها
عل��ى النهج العدائ��ي في انته��اك القوانين
والمواثيق الدولية بتنفيذ األعمال التخريبية
لزعزع��ة أم��ن واس��تقرار دول المنطقة بما
في ذلك اس��تمرار احتاللها للج��زر اإلماراتية
الثالث».
وش��دد على «ض��رورة مواجهة أعم��ال إيران
العدائي��ة باتخ��اذ خط��وات حازم��ة لردعها
وتقلي��ص نف��وذ أذرعها اإلرهابي��ة في دول
المنطق��ة» ،منوه�� ًا بأن «طه��ران لن تكف

محمد البوعينين

عن ممارساتها الغوغائية في تهديد السلم
اإلقليم��ي إن ل��م يت��م ردعه��ا بح��زم وقوة
وتقويض أنشطتها في نشر الفوضى والعنف
والتخريب وزعزعة استقرار دول المنطقة».
وأش��ار إل��ى أن «البحري��ن تعرض��ت للكثير
من األعم��ال والمخطط��ات اإلرهابي��ة التي
تس��تهدف أمنه��ا واس��تقرارها وس��يادتها
ألهداف إيرانية توس��عية وبدعم مباشر من
الحرس الثوري اإليراني لألحزاب والتنظيمات
والخاليا اإلرهابي��ة ،والتي كان آخرها تنظيم
«سرايا األش��تر» اإلرهابي المدرج في قائمة

المنظم��ات اإلرهابي��ة ل��وزارة الخارجي��ة
األمريكية وخلية «ح��زب اهلل البحريني» الذي
يتلق��ى الدعم والتمويل م��ن قيادات النظام
اإليراني».
وأوض��ح أن «البحرين تمكنت بكفاءة ويقظة
أجهزتها األمنية والدفاعية الباسلة من دحر
اإلره��اب اإليراني وتفكيك خالي��اه واجتثاثه
من جذوره وتحقيق األمن واالستقرار بفضل
م��ن اهلل و حكم��ة وقي��ادة حض��رة صاح��ب
الجالل��ة المل��ك حمد ب��ن عيس��ى آل خليفة
عاهل البالد المفدى» ،مشيراً إلى أن «النظام
اإليران��ي عكف خالل الس��نوات الماضية على
إمداد التنظيمات والخاليا اإلرهابية باألسلحة
وتدريب عناصرها على اس��تعمال األس��لحة
وصناع��ة المتفجرات لزعزعة أم��ن البحرين
واستقرارها».
وأعرب رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع
واألمن الوطني بمجل��س النواب عن «دعمه
وتأيي��ده لجهود الواليات المتحدة األمريكية
في تمديد حظر األس��لحة إلى إيران وتشديد
العقوبات عليها إلى أجل غير مس��مى ،والذي
سيس��اهم في تعزيز الجهود الدولية الرامية
إلى وق��ف النظ��ام اإليران��ي ع��ن تصرفاته
العدائي��ة تج��اه دول المنطق��ة وانتهاكاته
للقوانين واألعراف الدولية».

زايد يطرح ملف المسرحين بشركات
الطيران الخليجية على «العمل» إليجاد حلول
رفع النائب الثاني لرئيس مجلس النواب علي زايد ،مش��كلة الطيارين
والمضيفين البحرينيين المس��رحين من ش��ركات طيران خليجية إلى
وزارة العم��ل وذلك إلضافتهم ضمن قوائ��م المتضررين من جائحة
كورونا (كوفيد  ،)19ومتابعة ش��ؤونهم ومستحقاتهم بالتواصل مع
ش��ركات الطيران .ودعا إلى ض��رورة النظر في ه��ذه القضية الهامة
والتي تتعلق بالمس��تقبل الوظيفي للمواطنين الذين يعملون خارج
مملكة البحرين وحماية مصالحهم ومصدر دخلهم الوحيد.
كم��ا دع��ا جمي��ع العاملين في قط��اع الطيران للتواص��ل مع مكتب
النائ��ب أو مباش��رة إل��ى وزارة العمل بكتابة تفصي��ل تضررهم من
تخفيض نس��ب القوى في الشركات نتيجة الخسائر االقتصادية نظراً

لتوق��ف رحالت الطي��ران عالمي ًا ضم��ن اإلج��راءات االحترازية للدول
بهدف مكافحة انتشار فيروس كورونا (كوفيد  )19وتقييد السفر عدا
طائرات اإلجالء التي يتم التنسيق لها بالتعاون بين الدول.
وقال إن شريحة من العاملين في هذا القطاع من المواطنين تواصلوا
معه نتيجة اختيارهم ضمن المس��رحين وأولوي��ة بقاء مواطني تلك
ال��دول في أعماله��م ،وتم التواصل م��ع وزارة العمل ح��ول إدراجهم
ضم��ن القطاعات المتضررة والنظر إلى مس��تحقاتهم والبدائل التي
يمك��ن توفيره��ا حالي ًا لع��دم تأثر مس��تقبلهم وانقط��اع دخلهم،
وتفاعل��ت ال��وزارة وطلب��ت تواص��ل جمي��ع المتضرري��ن للنظر إلى
ملفاتهم ومتابعة شؤونهم.

العشيري يقترح إنشاء مركز
لتعليم القرآن بسادسة المحرق

تقدم النائب د.هش��ام العش��يري بمقترح
برغبة إلنشاء مركز لتعليم القرآن بالدائرة
السادسة بمحافظة المحرق.
ويهدف المقترح إلنشاء مقر رسمي لتعليم
الق��رآن وتدري��س علوم��ه وعل��ن القراءات
وف��ق المنهج العلمي عل��ي يد قراء متقنين

حاملين إجازات معتمدة.
وقال ف��ي المذكرة اإليضاحي��ة ،إن الدائرة
السادس��ة بها مرك��زان مرخص��ان لتعليم
القرآن الكري��م وهما مرك��ز بصائر الهدى
في قرية الدير ومركز س��ماهيج القرآني في
قري��ة س��ماهيج إال أنهما اليمتل��كان مقراً

رس��مي ًا مجهزاً بالتجهي��زات الالزمة وقامت
إدارة مرك��ز بصائ��ر اله��دى بع��د موافقة
الجهات الرس��مية بجم��ع الم��ال لبناء مقر
للمركز وعليه نرجو الموافقة على المقترح
لتوفي��ر أرض لبناء مركز نموذج ليخدم أبناء
الدائرة».

«الشورى» و«التنمية السياسية»
ينظمان محاضرة «تشريعات القطاع الصحي»
نظ��م مجل��س الش��ورى ومعه��د البحري��ن
للتنمي��ة السياس��ية محاض��رة إلكتروني��ة
بعن��وان «تش��ريعات القطاع الصح��ي ودور
الهيئ��ة الوطنية لتنظيم المه��ن والخدمات
الصحية ف��ي الرقاب��ة والتنظي��م» ،قدمتها
الرئي��س التنفيذي للهيئ��ة الوطنية لتنظيم
المهن والخدمات الصحية د.مريم الجالهمة،
ألعضاء مجلس الش��ورى عبر تقنية االتصال
المرئي.
وخالل المحاضرة ،اس��تعرضت د .الجالهمة
تش��ريعات القط��اع الصح��ي ،ودور الهيئ��ة
الوطنية لتنظيم المه��ن والخدمات الصحية
ف��ي الرقاب��ة والتنظي��م باعتباره��ا هيئ��ة
مس��تقلة أنش��أت بقان��ون رق��م  38لس��نة
 2009تتول��ى مهم��ة تنظي��م الخدم��ات
الصحي��ة ،ويش��رف عليه��ا المجل��س األعلى
للصحة ،ورؤيتها خدم��ات صحية آمنة وذات
ج��ودة عالية ،م��ن خ��الل مراقب��ة وتطبيق
نظم المه��ن الصحي��ة والخدم��ات الصحية
بالمملك��ة ،واقت��راح تطويره��ا بما يضمن
الكفاءة العالية والس��المة والسرعة الالزمة،
والفاعلية في تقديم هذه الخدمات سواء في
القط��اع الحكوم��ي أو القطاع الخ��اصً ،
وفقا
ألفضل األس��س العلمية ومعايير الممارسة
الصحية المعتمدة في مملكة البحرين.
وأكدت د .الجالهمة على الدور الرقابي للهيئة
وس��عيها لتوفير مؤسس��ات صحية منظمة
وملتزمة ،من خالل ضمان توفر االشتراطات
والمعايير عند ترخيص المؤسس��ات ،وتوفر
المؤه��ل العلم��ي والخب��رة عن��د ترخي��ص
المهنيي��ن ،إضافة إلى ضمان توفر دواء آمن
وبأس��عار في متن��اول الجمي��ع عند ترخيص

الدواء وتس��عيرة ،وس��المة األجهزة الطبية
عند ترخيصها.
كم��ا ت��م اس��تعراض القواني��ن المقت��رح
تعديله��ا للمرحلة القادمة ،والتي تم رفعها
للمجل��س األعلى الصحة وعملت على تعديل
قان��ون مزاولة مهن��ة الطب البش��ري وطب
األسنان وقانون الصيدلة.
وأضافت الجالهمة إلى سعي الهيئة لتقديم
خدمات صحية آمن��ة وموثوق بها ،من خالل
ضمان ج��ودة الخدمات الصحي��ة عند تقييم
واعتم��اد المؤسس��ات الصحي��ة ،واعتم��اد
برام��ج التعلي��م المهني المس��تمر لضمان
استمرار تأهيل المهنيين ،وترخيص التجارب
السريرية وتقديم التحذيرات الطبية وسحب
األدوية واألجهزة لضمان س��المة المرضى،
وكل ذلك من أجل حقوق صحية محفوظة.
وأك��دت د .الجالهم��ة أن أب��واب الهيئ��ة
مفتوحة لتلقي ش��كاوى المرضى عند حدوث

األخطاء الطبي��ة والمهني��ة لمزاولي المهن
الصحية والتحقيق فيها ،والتبليغ عن األخطاء
الطبية والمهنية والحوادث الجسيمة من قبل
المؤسسات لضمان اتخاذ اإلجراءات بشأنها
وتحس��ين األداء ،واتخاذ اإلجراءات التأديبية
بحق المخالفين من مزاولي المهن الصحية.
يذك��ر أن المحاض��رة تأت��ي ضم��ن برنامج
«مه��ارات برلمانية» الذي يقدم��ه المعهد
بالش��راكة مع مجلس الش��ورى والمخصص
ألعض��اء المجلس ،وذل��ك في إط��ار جهوده
لتحقي��ق أح��د أهداف��ه وهو تعزي��ز مهارات
عض��و مجل��س الش��ورى م��ن أداء دوره
التش��ريعي بحرفي��ة عالية ،وتنمي��ة قدراته
ف��ي المه��ارات الفني��ة ،وتعزي��ز ثقافت��ه
السياس��ية والدس��تورية ،من خالل مجموعة
م��ن المحاض��رات وال��ورش المتخصصة في
المجاالت الدس��تورية والقانونية والسياسية
واإلعالمية.
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الطبيب اإلنسان
سوسن الشاعر
@ sawsan alsh aer

منظر غروب الشمس خلف جامع المغفور له بإذن اهلل الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة في ديار المحرق.
«تصوير :محمد رضا العصفور»

بالفيديو ..جولة في كوكب المريخ
ربم��ا تمضي س��نوات أو عقود قب��ل أن تطأ
قدم س��طح كوكب المريخ ،لكن في وس��عك
اآلن القي��ام بجولة في الكوك��ب األحمر دون
أن تغادر منزلك.
وأنتج��ت وكال��ة الفض��اء األوروبي��ة ،مقطع
فيديو يمنح مشاهديه «جولة افتراضية» في
الفض��اء ،من خالل مزج الص��ور التي جمعها
الوكالة عن المريخ ،ونشرت للمرة األولى في
أواخر عام .2018
وتظهر الصور تفاصيل سطح الكوكب األحمر،
من زوايا مختلفة ،وتحلق بالمشاهدين فوق
الفوه��ة المتجمدة في المري��خ ،التي يطلق
عليها اسم «كوروليوف».
وتق��ع الفوهة ف��ي منطقة تس��مى األراضي
الشمالية المنخفضة في المريخ ،يبلغ عرضها
 82كيلومت��را وعمقه��ا نح��و  1.6كيلومتر،
وأرضيته��ا مغطاة بطبقة من الجليد المائي
السميك.

ويغطي الجليد أرضية الفوهة ،ويصل عمقه
في مركز الفوهة إلى نحو  1524مترا.
وتعم��ل طبقة الجليد ف��ي الفوهة كمصيدة
للهواء الذي يتحرك صوب المنطقة ،وتسحبه

ص��وب طبقة الجليد ليش��كل طبق��ة إضافية
فوقها.
وتك ّون هذه الطبق��ة الجديدة «درعا» يحمي
الجليد من االندثار ،ويحافظ على استقراره.

«تويتر» تشترط ارتداء الكمامة لتعديل التغريدات
قالت منصة «تويتر» إنها ستبدأ بالسماح
لألش��خاص بتعدي��ل تغريداته��م عندما
يكون «هناك اعتماد واس��ع النطاق ألقنعة
الوجه في العالم» ،حيث ال توجد في الوقت
الحال��ي طريقة لتعدي��ل التغريدة بمجرد
نشرها .وشوقت منصة التدوين المصغرة،
الواقع مقرها في سان فرانسيسكو ،للميزة
التي طال انتظارها على حس��ابها الرسمي
قائلة« :يمكنك الحص��ول على زر التعديل
عندما يرتدي الجميع قناع ًا».
وس��محت منص��ات التواص��ل االجتماع��ي
األخرى ،من ضمنها «فيسبوك» ،لألشخاص
بتعديل ما ينش��رونه منذ سنوات ،ويشعر
بعض مس��تخدمي «تويت��ر» بالحيرة من
سبب عدم توفير «تويتر» للميزة نفسها.
ويس��مح خيار تحرير التغريدة لمستخدمي
المنصة بتصحيح التغريدات في حال نشروا
شيئ ًا ،وأدركوا الحق ًا أنه كاذب ،أو إذا قاموا
ببس��اطة بخط��أ مطبعي .ونش��رت مجلة
( )Wiredفي ش��هر أبريل ً 2013
مقاال حول
خيار تعديل التغري��دة بعنوان« :الوظيفة
الوحيدة التي تحتاجها تويتر بشدة» ،حيث
جادل الصحفي (مات هونان) Matt Honan
أنه يمكن أن تك��ون الوظيفة بمثابة أداة
حاسمة في الحرب ضد التضليل.
وق��ال (ج��اك دورس��ي) ،Jack Dorsey

الرئي��س التنفيذي لش��ركة «تويتر» ،في
ش��هر يناير« :إن هن��اك اعتب��ارات عملية
تجع��ل إضاف��ة زر تعديل التغري��دات أمرا
صعبا».
وأضاف« :يمكنك نش��ر تغري��دة وقد يعيد

ش��خص ما تغريدها ،وبعد س��اعة يمكنك
تغيير محت��وى تل��ك التغري��دة بالكامل،
بحي��ث يصبح الش��خص الذي أع��اد تغريد
التغريدة األصلية ينش��ر اآلن شيء مختلف
تماما ،وهو شيء يجب االنتباه إليه».
ً

s.alshaeer@gmail.com

بمب��ادرة وطنية وإنس��انية من صاحب الس��مو الملكي األمير
خليفة بن س��لمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر ،س��تحتفل
البحرين وش��عبها وأطباؤها في أول أربعاء من ش��هر نوفمبر
م��ن كل عام بيوم الطبيب البحريني وتخصيص جائزة باس��م
س��موه لتكري��م األطب��اء البحرينيي��ن المتميزين ف��ي البحث
العالجي والطبي ،ويأتي ذل��ك اعترا ًفا بفضل األطباء وتقدي ًرا
لجهودهم للحفاظ على سالمة البحرينيين وصحة مجتمعهم.
لو قدر لي أن أضيف ش��رط ًا لش��روط الجائزة لوضعت على أن
يكون الطبيب «إنسان ًا» ،وذلك بشهادة وترشيح مرضاه .فهذا
الن��وع من األطباء أصبح -مع األس��ف -قليل ،ول��ن أقول نادراً،
ولكنك تسمع أسماء تتردد بأن هذا الطبيب «إنسان» ،بمعنى
الكلم��ة ،مما يدل عل��ى أن الوضع ليس ش��ام ً
ال وعام ًا بل هو
االستثناء!
ففي خضم السرعة العصرية وضغط العمل حتى قبل كورونا،
وضغوط الحي��اة عامة أصبح العديد م��ن أطبائنا الذين نكن
له��م كل االحت��رام و التقدير كاإلنس��ان اآللي ..وجه يكس��وه
الجم��ود بال تعابير  ،أصبحنا نبحث عن ذلك الطبيب الذي يرى
في المرضى وأهلهم ،بشراً وأرواح ًا وأنفس ،وال يراهم (حالة).
نبحث عن الطبيب الذي يعرف أسماء مرضاه ال أسماء مرضاهم.
ذلك الذي يفكر قبل أن يتكلم ماذا س��يقول ،فالمريض يتعلق
بالح��رف الص��ادر منه ،فيبذل جه��داً في ترتيب أف��كاره .وفي
عملية التواصل ال يقل عن جهده في عملية العالج .ذلك الذي
يس��أل عن المريض حتى بعد خروجه من عيادته ..ذلك الذي
يأخ��ذ في االعتبار أن بناء الثقة بين��ه وبين المريض وأهله ال
يق��ل أهمية عن الوصفة العالجية ..وإن ش��فاء المريض رهنا
بحالته النفسية .وذلك الذي يقتنع أن الوضع النفسي للمريض
هو نصف عالجه.
ذلك الذي يرى أن معلوماته الغزيرة وذكائه وخبرته وإنجازاته
الطبي��ة ومهارات��ه غير كافي��ة للعالج .ما ل��م تكن مصحوبة
بابتسامته وحسن استقباله ووفادته وإصغائه.
ذلك الطبيب ال��ذي يقول مريضه بعد خروجه من عنده (حتى
ل��و لم اش��ف يكفيني حس��ن تعامله واس��تقباله وبشاش��ته
وتواضعه)..
ذل��ك الذي ينظر في عين المريض أكثر مما ينظر في أش��عته
ونتائج تحاليله
ذلك المؤمن أن هناك إله ورب فوق الجميع وفوق العلم وفوق
طاقته
ذلك الذي يبر بقسمه بإخالص نابع من القلب
ذلك ال��ذي ال يمل وال ي��كل من اإلجابة على األس��ئلة وبصبر
وأناة.
يؤسفنا القول إن العديد العديد من أطبائنا الكرام يحتاجون
لدورة تأهيل نفس��ي وإعداد يجعلهم حيادين مع «أطباعهم»
الحادة أو «صفاتهم الس��لبية» في شخصياتهم .تمكنهم من
خلق صفح��ة بيضاء من حالتهم النفس��ية عل��ى األقل ..حين
يلتقون مع مرضاهم وذوي مرضاهم ،فال يزيدونهم رهق ًا.
أعطن��ي طبيب�� ًا بتل��ك المواصف��ات وأعطي��ك عالج�� ًا لنصف
األمراض ،ذلك من يس��تحق جائزة من الدولة ،ويس��تحق أجراً
وثواب�� ًا من رب العالمين الذي اس��تجاب لدعاء مرضاه له بأن
يجيزه خيراً.

المتحور»
دراسة« :كورونا
ّ
أكثر انتشارًا وأقل خطورة
كش��فت دراس��ة علمي��ة جدي��دة نش��رتها مجلة
«الخلي��ة»  CELLع��ن أدلة على تط��ور الفيروس
التاج��ي «كورون��ا» ال��ذي انتش��ر م��ن أوروبا إلى
الوالي��ات المتح��دة األمريكي��ة ،مبين��ة أن طفرة
حدثت في الجين الوراثي للفيروس.
وقالت إن الطفرة الجديدة التي سميت اختصارا ب�
 G614تجعل الفيروس أش��د قدرة على مهاجمة
الخالي��ا البش��رية ،لك��ن ه��ذه الطف��رة ال تجعل
المصابين أكثر مرض ًا.
وأج��رى الفريق الدولي م��ن الباحثين تجارب على

أشخاص وحيوانات وخاليا في المختبر أظهرت أن
حورة أكثر شيوع ًا ،وأنها معدية أكثر،
النس��خة ُ
الم َّ
ووج��دوا أن الطف��رة  614Gتؤث��ر عل��ى بروتين
النتوءات الشوكية الموجود على سطح الفيروس،
بحي��ث تزيد النت��وءات وتجعله��ا أكثر اس��تقرارا
وتساعدها على اختراق الخاليا وااللتصاق بها.
هذه النس��خة الجديدة ،بحس��ب الباحثين ،تتكاثر
بشكل أسرع في الجهاز التنفسي العلوي ،أي األنف
والجيوب األنفية والحنجرة ،ما يفسر سبب مرورها
بسهولة أكبر.

وخلصت جميع النتائج إلى أن الش��كل  614Gكان
معدي�� ًا أكثر بثالث إلى  9مرات من الش��كل الذي
كان منتشراً في السابق.
واألبح��اث جارية حالي��ا لمعرفة م��ا إذا كان ذلك
يؤثر على إمكانية التحك��م بالفيروس عن طريق
اللقاح.
لكن في ظل هذه النتائج ،ش��دد الباحثون على أن
اس��تخدام البالزما من األشخاص المتعافين قادر
على تحييد هذه الطفرة ،الفتين إلى أهمية ارتداء
األقنعة والتباعد االجتماعي.

“إليت الطبي” يعتزم افتتاح  6فروع

إنــشــاء أول عــيــادة تشخيص أســنــان متنقلة مجانية

قالـــت المديـــر العام لمركز إليت الطبـــي هدى الحمزي

إن المركز يســـتهدف افتتاح  6فروع خال الســـنوات
الثـــاث المقبلـــة بمبلـــغ إجمالـــي يصـــل إلـــى نحـــو 10

ماييـــن دوالر ،مؤكدة أن المركز ينافس حاليا ليكون
األفضل من فئته في منطقة الخليج العربي.

جـــاء ذلـــك في احتفـــال المركز بتحقيـــق أكثر من 10
آالف زائـــر يســـتفيد مـــن خدماتـــه خال عـــام واحد،

محققا ذلك بعد  3أعوام من افتتاحه .وبينت الحمزي
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خـــال االحتفال أن المركز ينوي جعل البحرين مركز
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لعملياتـــه الخليجية عن طريق افتتاح  6فروع أخرى
خـــال الســـنوات الثـــاث المقبلـــة ،منهـــا فرعـــان في

البحرين وفرعان في السعودية وآخر في عمان.

multaqa@albiladpress.com

كمـــا أوضحـــت أن إدارة المركـــز تولـــي أهمية قصوى
لجعله “رقم واحد” ،والمركز الرائد في مجال األسنان

والتجميـــل والخدمات الطبية األولية ،منوهة إلى أن
تقديم الخدمة بجودة عالية وبســـعر منافس للســـوق
أعطـــى المركـــز قـــوة تســـويقية هائلـــة اســـتطاع مـــن

تحقيقها في وقت قياسي.

وقالـــت“ :الشـــراكة المجتمعيـــة حقيقـــة نؤمـــن بهـــا

ونسعى إليها” ،هذا الشعار نضعه نصب أعيننا ونحلم
بـــأن نكون من الشـــركات التـــي تقدم الكثيـــر في هذا

المجال ،وقد بدأنا فعا في إنشاء أول عيادة متنقلة

لتشخيص األسنان وبشكل مجاني تماما.

كمـــا أشـــارت إلى أن المركز يســـتهدف اســـتقبال أكثر
مـــن  100ألف شـــخص يســـتفيد مـــن خدماتـــه خال

السنوات الخمس المقبلة.

يذكـــر أن مركـــز إليـــت الطبـــي يعتبـــر مـــن المراكـــز

المتطورة جدا في البحرين ومنطقة الخليج العربي،

ويســـعى إلى تقديم أفضـــل الحلـــول والعاجات في
مجـــال التجميـــل الطبي لتحســـين وضعيـــة المرضى

واالرتقـــاء بمســـتوى العاج ليصل إلـــى أعلى درجات

الدقة والمقاييس العالمية ،عبر تقديم خدمات طبية
بأفضل الوســـائل ،مســـتعينا بأفضل الكفاءات الطبية
بمختلف مجاالت الطب التجميلي.

“بريجستون” و“مايكروسوفت” تتعاونان لسالمة اإلطارات

فــــي ابـــتـــكـــار يــتــيــح الــــرصــــد الــــفــــوري ألي ضـــرر

أعلنت “بريجستون” ( ،)Bridgestoneالشركة الرائدة عالميا في صناعة إطارات المركبات والمُ نتجات المطاطية ،تعاونها
نظام مبُ تكر لمراقبة ســامة اإلطارات ورصد تعرضها للضرر .ويتيح هذا
مع عماق التكنولوجيا “مايكروســوفت” لتطوير
ٍ
االبتكار الجديد الرصد الفوري ألي ضرر يُ حدث تلفا في اإلطارات ،وهي الحاالت التي تسبب  % 30من حوادث السيارات
الناجمة عن األعطال الفنية ،وهي خطوة مُ تقدمة في مسيرة تطوير ُن ُ
ظم سامة اإلطارات.

ُتصنَّـــف حاالت تضـــرر وتلف اإلطارات

ويمكن الحد من احتمال وقوع مُ عظم

والحـــوادث الناجمـــة عـــن انخفـــاض

إلـــى أربع فئـــات :الخلل فـــي الضغط –

حـــاالت الخلل المذكـــورة ،حيث أصبح
تركيـــب ُن ُظـــم قياس ضغـــط اإلطارات

ضغط اإلطـــارات .كما تشـــكل الصيانة

نتيجـــة عوامـــل غير طبيعيـــة – الضرر

الزاميـــا منـــذ العـــام  2012فـــي خطوةٍ

الناجم عن االحتكاك بأجسام خطرة.

ســـاهمت فـــي الحـــد مـــن األعطـــال

اإلفـــراط فـــي االســـتخدام  -االهتـــراء

واالهتراء نتيجة عوامل غير طبيعية.
ً
مشـــكلة
كما يشـــكل تضـــرر اإلطـــارات
حقيقيـــة فـــي الحـــاالت التـــي ال يمكن

اكتشـــافها دون إجـــراء فحص مُ باشـــر
ومُ ك َّثـــف .ويســـبب هـــذا الضـــرر وقوع

العديـــد مـــن الحـــوادث ،إلـــى جانـــب
ُ
ٍ
أجزاء أخـــرى من ضمنها
التأثيـــر علـــى

الدوريـــة وتبديـــل اإلطـــارات بصـــورةٍ
ً
ضمانـــة تقـــي مـــن الحـــوادث
مُ نتظمـــة

الهيـــاكل المعدنية للعجـــات ،مما يزيد

الناجمة عـــن اإلفراط في االســـتخدام

في األجزاء األخرى من السيارات.

من احتمال وقوع الحوادث واألعطال

“الغرفة” تنظم ندوة بعنوان “كيف تجد شغفك؟”

“سيسكو” تدخل تحسينات على حلول “”Webex
أعلنت شركة “سيسكو” (ناسداك:

 )CSCOعن إطاقها لتحسينات

“ ”Webexاألساســـية التـــي مـــن
شـــأنها أن تســـاعد الموظفين في
تلـــك المرحلـــة ،وتضـــم :قـــدرات

األمـــان واالمتثـــال ،وقـــدرات
تدفـــق المعلومـــات الذكيـــة التي

يمكن استخدامها لتوفير تجارب
متّســـقة ،والتكامـــل مـــع منصـــة

التخزيـــن الذكيـــة  .Boxإضافـــة
إلـــى ذلـــك ،فـــإن تهيئـــة تقنيـــة

“ ”Epicللرعاية الصحية ســـتمنح

المرضـــى

خيـــارات

متعـــددة

للتفاعـــل مـــع مـــزودي الرعايـــة

ريم أسعد

الصحيـــة األساســـيين لصحتهم.

وتأتـــي هـــذه التحســـينات فـــي

إطار ســـعي الشـــركة لاســـتجابة
لمتطلبـــات

العمـــل

المتغيـــرة

وكبـــح الضغـــط على فـــرق تقنية
المعلومـــات في الشـــركات خال

دعمهـــم للتحـــول غير المســـبوق

إلـــى العمل عن بُعـــد وتخطيطهم
للعـــودة إلى المكتب فـــي الوقت
نفسه.

وفـــي هـــذا اإلطـــار ،قالـــت نائـــب
الرئيـــس

التنفيـــذي

لشـــركة

“سيســـكو” الشـــرق األوســـط
وإفريقيـــا ،ريـــم أســـعد “يُ عـــ ّد

الحفـــاظ على تواصـــل وإنتاجية

الموظفيـــن ورؤســـاء الـــدول
ومـــزودي

الرعايـــة

الصحيـــة

وغيرهـــم الكثيريـــن مـــن أســـس

عملنا وما نقوم به.

“المرصد” تشيد بمبادرات المتطوعين لمواجهة “كورونا”

تـــعـــقـــد “عــــــن ُبـــــعـــــد” الــــثــــاثــــاء الــمــقــبــل

ضمن تقريرها الحقوقي التوثيقي لجهود البحرين

تدعـــو غرفـــة تجـــارة وصناعـــة

علـــى أصغـــر نطـــاق ،ومســـاندتهم

أشـــادت جمعية المرصد لحقوق اإلنســـان

ً
أيضا
علـــى العمـــل المؤسســـي ،بـــل امتـــد

لمتابعـــة

وســـيقدم العيســـى العديـــد مـــن

مواجهـــة فيـــروس كورونا ومســـاهماتهم

بهـــا المواطنـــون والمقيمـــون ،حيث رصد

الشـــغف فـــي الحياة ،وكيـــف تبدأ

المســـتويين الميدانـــي واإللكترونـــي

األنســـب لبـــدء األعمـــال ،ومـــا

ضمـــن التقريـــر التوثيقـــي الـــذي أصدرته

في تحقيق النجاح ،كما سيتم في

المملكة في التصدي للفيروس.

البحريـــن جميـــع أصحـــاب ورواد
األعمـــال

والمهتميـــن

للوصول إلى التميز والتفوق.

النـــدوة االفتراضية التـــي تنظمها
يـــوم الثاثـــاء الموافـــق  7يوليـــو
 2020فـــي تمـــام الســـاعة 5:00
ً
مباشـــرة عبر موقع Zoom
مســـاء
ً

بعنـــوان “كيـــف تجـــد شـــغفك؟”،

والتي ســـيلقيها المبـــادر الكويتي
بـــدر العيســـى ،المعـــروف باســـم
“بونبيـــل” ،وهـــو رجـــل أعمـــال
ومســـتثمر ومتحـــدث تحفيـــزي

يحلـــم برؤيـــة الشـــباب ورواد
عـــال من
األعمـــال علـــى مســـتوى
ٍ

التطوير واإلنجاز اإلبداعي.

وتهـــدف غرفة البحرين من خال
تنظيـــم هـــذه النـــدوة إلـــى خلـــق

للمبـــادرات الفرديـــة التطوعيـــة التي قام

بـــدور المتطوعيـــن فـــي البحريـــن فـــي

النصائـــح المفيـــدة حـــول مفهـــوم

فـــي إطـــاق المبـــادرات والحمـــات على

مشـــروعك الخـــاص ،ومـــا الوقت

انطاقا من مســـؤوليتهم الوطنية ،وذلك

المشـــروع األنســـب واألكثر نسبة

الجمعيـــة مؤخـــرا لرصـــد وتحليـــل جهود

التقريـــر عـــدد مـــن التبرعـــات العينيـــة
بتخصيـــص المبانـــي والفنـــادق تحـــت

تصـــرف وزارة الصحـــة واللجنـــة المكلفة

بمكافحة فيروس كورونـــا حتى االنتهاء
من الجائحة.

وبينـــت الحســـن أن جهـــود البحريـــن لـــم
ّ

ختام الندوة فتح باب التساؤالت

وفـــي هـــذا الخصـــوص ،قالـــت عزيـــزة

عزيزة الحسن

تقتصـــر علـــى اإلجراءات التـــي قامت بها

تأثيـــر إيجابـــي ومســـاعدة رواد

وقـــد رحبـــت الغرفـــة بمشـــاركة

المحـــور الخامس تضمن رصـــدا وتحليا

تعقيـــم األماكـــن العامـــة التـــي يكثـــر فيها

المجتمـــع المدني والمتطوعيـــن دور بارز

وقيمتهـــم الداخليـــة؛ مـــن أجـــل

االفتراضيـــة مـــن خـــال المبادرة

التـــي تضمنت حمـــات تعريفيـــة بكيفية

ركـــزت على نشـــر ثقافة الشـــكر والتقدير

إطـــاق العديد من الحمـــات والمبادرات

موقع الغرفة اإللكتروني https://

فضـــا عـــن توفيـــر احتياجـــات المجتمـــع

الصفوف األمامية.

والتاحـــم الوطني والحب الذي يكنه كل

بدر العيسى

األعمـــال للعثـــور علـــى شـــغفهم

مواصلة أعمالهم التجارية بنجاح
فـــي ظـــل تحديـــد أهدافهـــم عنـــد

ممارسة شـــغفهم حتى وإن كانت

واالستفسارات أمام المتابعين.

الحســـن عضـــو فريـــق إعـــداد التقريـــر إن

جميـــع الراغبيـــن بمتابعـــة الندوة

لـــدور المتطوعين ومبادراتهـــم المتنوعة

بتســـجيل بياناتهـــم عبـــر زيـــارة

مواجهـــة الفيـــروس وطـــرق الوقاية منه،

.bahrainchamber.bh

مـــن األدويـــة واألغذيـــة والمشـــاركة فـــي

الجهـــات الحكوميـــة ،بل كان لمؤسســـات

تواجد األفراد ،إضافة إلى الحمات التي

في مســـاندة هذه اإلجـــراءات عن طريق

المجتمعـــي لألفـــراد المتواجديـــن فـــي

التطوعيـــة ،وبشـــكل يبين مـــدى التكاتف

وأضافـــت الحســـن أن الرصـــد لـــم يقتصر

مواطن ومقيم لهذه األرض الغالية.

دراسة تناقش سلوك التنمر بمدارس الدمج
هدفـــت دراســـة علميـــة حديثـــة إلى

التعـــرف علـــى ســـلوك التنمـــر لـــدى
الطـــاب العادييـــن بمـــدارس الدمج

نحو أقرانهـــم المعاقين ذهنيا ،حيث

توصلت الدراســـة إلى وجود ســـلوك
تنمـــر لـــدى الطـــاب العادييـــن فـــي

المـــدارس نحـــو أقرانهـــم المعاقيـــن

لنيل شهادة
الماجستير في
جامعة الخليج
العربي

ذهنيا بالمدرسة .وقد أشارت النتائج

أن البعد اللفظي للتنمر كان أعلى من

تقنية وسائط الفيديو ،والتي حملت

إلـــى أن ســـلوك التنمـــر لـــدى الذكـــور

مـــدارس الدمـــج نحـــو أقرانهم ذوي

الدراســـيتين االبتدائية واإلعدادية،

من متطلبات الحصول على شـــهادة

التنمر أعلى في المرحلة المتوســـطة

قســـم صعوبـــات التعلـــم واإلعاقـــات

جاء ذلك لدى مناقشـــة الباحثة هند

تكونت عينة الدراسة من ( )84طالبا

البعـــد الجســـدي ،كما توصـــل البحث

عنـــوان (ســـلوك التنمـــر لـــدى طـــاب

أعلى من اإلناث فـــي كا المرحلتين

اإلعاقـــة الذهنيـــة البســـيطة) كجـــزء

كما أظهرت نتائج البحث أن ســـلوك

الماجســـتير في اإلعاقة الذهنية من

منه في المرحلة االبتدائية.

محمـــود الجريســـي ،دراســـتها عبـــر

النمائية بجامعة الخليج العربي.

وطالبة مقســـمين ما بين ( )50طالبا،

و( )34طالبـــة مـــن الطـــاب العاديين
الملتحقيـــن بمـــدارس دمـــج ذوي
اإلعاقـــة الذهنيـــة البنيـــن والبنـــات
الذيـــن تراوحـــت أعمارهـــم مـــا بيـــن

( )-14 10ســـنة للمرحلتين االبتدائية

والمتوسطة.

إلـــى ذلـــك أوصـــت الدراســـة بتنويع

األســـاليب التعليميـــة واألنشـــطة
بحيث تشـــمل إســـتراتيجيات قائمة
على توعية الطاب بالحد من سلوك

التنمر تجاه أقرانهم من ذوي اإلعاقة
الذهنيـــة .كمـــا أوصـــت بتدريـــب

المعلميـــن والمعلمـــات علـــى توعيـــة
الطـــاب العادييـــن للحـــد من ســـلوك

التنمـــر .وتعديـــل برامـــج التوعيـــة
المقدمـــة مـــن المرشـــد الطابـــي عن

ســـلوك التنمر للطاب العاديين تجاه
اقرانهـــم مـــن ذوي اإلعاقـــة الذهنية

الكتشـــاف نقاط القوة فـــي البرنامج
وتعزيـــزه بشـــكل أكبـــر واكتشـــاف
نقـــاط الضعف وعاجهـــا .إلى جانب
وضـــع برنامـــج إرشـــادي يوظـــف

إســـتراتيجيات دعـــم األقـــران فـــي

وقف التنمر ضد األطفال المعاقين.
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