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ø``e á``Äæ¡J »``à«bôH ≈``≤∏àj ó``ªM ø``H ô``°UÉf ´Éaó∏d ≈∏YC’G ¢ù∏éª∏d ÉeÉY Éæ«eCG ¬æ««©àH óªM ø``H ô°UÉf Åæ¡j óªM øH ó``dÉN
ï«°ûdG ƒª°S øcQ Ωó≤ªdG CÉæg
iQƒ``°ûdG ¢``ù∏ée ¢``ù«FQh ÜGƒ``ædG ¢``ù∏ée á``°ù«FQ
Iƒb óFÉb áØ«∏N ∫BG óªM øH ódÉN
√Oƒ¡L π∏μjh ,IójóédG ¬eÉ¡e »a √ qƒª°S ≥aƒj ¿CG ôjó≤dG
É¡JOÉ«b πX »a áμ∏ªªdG ídÉ°Uh ô«N ¬«a Éªd ìÉéædÉH
.ióØªdG OÓÑdG πgÉY IOÉ«≤H áª«μëdG
πãªe áØ«∏N ∫BG óªM øH ô°UÉf ï«°ûdG ƒª°S ≈≤∏J Éªc
QÉ°ûà°ùe ÜÉÑ°ûdG ¿hDƒ°Th á«fÉ°ùfE’G ∫ÉªYCÓd ∂∏ªdG ádÓL
,á°VÉjôdGh ÜÉÑ°û∏d ≈∏YC’G ¢ù∏éªdG ¢ù«FQ »æWƒdG øeC’G
¢ù∏ée á°ù«FQ πæjR ¬∏dGóÑY âæH ájRƒa øe áÄæ¡J á«bôH
Iô°†M øe »eÉ°ùdG »μ∏ªdG ôeC’G Qhó°U áÑ°SÉæªH ÜGƒædG
πgÉY áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y øH óªM ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U
´ÉaódG ¢ù∏éªd ÉeÉY Éæ«eCG √ƒª°S ø««©àH ióØªdG OÓÑdG
.≈∏YC’G
Ö«£j{ :á«bôÑdG »a πæjR ¬∏dGóÑY âæH ájRƒa âdÉbh
äÉμjôÑàdGh »fÉ¡àdG ¢üdÉîH ºcƒª°ùd Ωó≤àf ¿CG Éæd
∂∏ªdG ádÓL øY »eÉ°ùdG »μ∏ªdG ô``eC’G Qhó°U áÑ°SÉæªH
ÉeÉY Éæ«eCG ºcƒª°S ø««©àH √É``YQh ¬∏dG ¬¶ØM ióØªdG
¿CG ôjó≤dG »∏©dG ≈dƒªdG ø«YGO ,≈∏YC’G ´ÉaódG ¢ù∏éªd
øWƒdG áeóN ¬«a ÉªH IójóédG ºμeÉ¡e »a ºcƒª°S ≥aƒj
ø«∏FÉ°Sh ìÉéædGh ≥«aƒàdG ΩGhO ºcƒª°ùd ø«æªàe ,õjõ©dG
.zIOÉ©°ùdGh áë°üdG áª©æH ºμ«∏Y º©æj ¿CG πLh õY ¬∏dG

,iQƒ°ûdG ¢ù∏ée ¢ù«FQ ,ídÉ°üdG ídÉ°U øH »∏Y CÉæq g
πãªe ,áØ«∏N ∫BG óªM øH ô°UÉf ï«°ûdG øcôdG AGƒ∏dG ƒª°S
QÉ°ûà°ùe ÜÉÑ°ûdG ¿hDƒ°Th á«fÉ°ùfE’G ∫ÉªYCÓd ∂∏ªdG ádÓL
¢ù«FQ ,≈∏YC’G ´ÉaódG ¢ù∏ée ΩÉY ø«eCG ,»æWƒdG øeC’G
AÉæeCG ¢ù∏ée ¢ù«FQ á°VÉjôdGh ÜÉÑ°û∏d ≈∏YC’G ¢ù∏éªdG
áÑ°SÉæªd ∂``dPh ,á«fÉ°ùfE’G ∫ÉªYCÓd á«μ∏ªdG á°ù°SDƒªdG
ÖMÉ°U Iô°†M ¿ó``d øe »eÉ°ùdG »μ∏ªdG ô``eC’G Qhó°U
OÓÑdG πgÉY áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y ø``H óªM ∂∏ªdG ádÓédG
.≈∏YC’G ´ÉaódG ¢ù∏éªd ÉkeÉY Éæk «eCG ¬æ««©àH ,ióØªdG
™∏£°†j …òdG QhódÉH iQƒ°ûdG ¢ù∏ée ¢ù«FQ OÉ°TCGh
™°Vhh ,øeC’G õjõ©J »a óªM øH ô°UÉf ï«°ûdG ƒª°S ¬H
äÉ``MÉ``é`æ`dGh äGõ``é`æ`ª`dG ø``e ó``jõ``ª`dG ≥«≤ëàd §``£`î`dG
,»eÉ°ùdG »μ∏ªdG ôeC’G s¿CG GócDƒe ,»æWƒdG øeC’G áeƒ¶æªd
√ qƒª°S øe á«æWƒdG »YÉ°ùªdGh Oƒ¡é∏d É kéjƒàJ »JCÉj
»a √QhOh ÜhDhódG ¬°UôMh ,øjôëÑdG áμ∏ªe º°SG AÓYE’
.QGô≤à°S’Gh ¿ÉeC’Gh øeCÓd áMGh øjôëÑdG áμ∏ªe π©L
»æWƒdG AÉ``£`©`dG iQƒ``°`û`dG ¢ù∏ée ¢ù«FQ ø``ªq ` Kh
øe Ée πc »a óªM øH ô°UÉf ï«°ûdG ƒª°ùd å«ãëdG ∫òÑdGh
»∏©dG ≈dƒªdG Ók FÉ°S ,øjôëÑdG áμ∏ªe Ωó≤Jh á©aQ ¬fCÉ°T

.óªM øH ódÉN ï«°ûdG ƒª°S |
Gòg áeóN »a √ƒª°S ≥aƒj ¿CG
IOÉ``«`b π``X »``a õ``jõ``©` dG ø``Wƒ``dG
.∂∏ªdG ádÓL …ó«°S

ÜÉÑ°û∏d Ihó``bh IOÉ«≤dG »``a ¬``H
É``«` LGQ ,ìƒ``ª``£``dG »``æ` jô``ë` Ñ` dG
ôjó≤dG »``∏`©`dG ¬``∏` dG ø``e √ƒ``ª`°`S

.óªM øH ô°UÉf ï«°ûdG ƒª°S |
Éª«°S ’h ä’ÉéªdG ∞∏àîe »a
,…ôμ°ù©dG ∂∏°ùdG iƒà°ùe ≈∏Y
iòàëj ÉLPƒªfCG √ƒª°S hó¨«d

á≤ãdG ≈∏Y áØ«∏N ∫BG óªM ø``H
á«dÉ©dG IAÉØμdG ¢ùμ©J ,á«μ∏ªdG
¬JGRÉéfEGh √ƒª°S É¡H RÉàªj »àdG

AGƒ∏dG ,á°UÉîdG »μ∏ªdG ¢SôëdG
øH ô°UÉf ï«°ûdG ƒª°S ø``cô``dG
Qhó°U áÑ°SÉæªH áØ«∏N ∫BG óªM
ÖMÉ°U Iô°†M øY »μ∏ªdG ôeC’G
≈°ù«Y ø``H óªM ∂∏ªdG ádÓédG
,ióØªdG OÓÑdG πgÉY áØ«∏N ∫BG
É``eÉ``Y É``æ``«``eCG √ƒ``ª` °` S ø``«`«`©`à`H
.≈∏YC’G ´ÉaódG ¢ù∏éªd
≈ª°SG ™aôf{ :√ƒª°S ∫É``bh
≈dEG äÉμjôÑàdGh »fÉ¡àdG äÉ``jBG
ô°UÉf ï«°ûdG ƒª°S øcôdG AGƒ∏dG
¬∏«f áÑ°SÉæªH ,áØ«∏N ∫BG óªM øH
¿ód øe á«eÉ°ùdG á«μ∏ªdG á≤ãdG
ÖMÉ°U Iô°†M ó``dGƒ``dG …ó«°S
≈°ù«Y ø``H óªM ∂∏ªdG ádÓédG
,ióØªdG OÓÑdG πgÉY áØ«∏N ∫BG
¢ù∏éª∏d É``eÉ``Y É``æ`«`eCG ¬æ««©àH
.z´Éaó∏d ≈∏YC’G
ƒª°S ø```cQ Ωó``≤` ª` dG ó`` ` cCGh
áØ«∏N ∫BG óªM øH ódÉN ï«°ûdG
ô°UÉf ï``«`°`û`dG ƒ``ª`°`S π``«` f ¿CG

ºgGôcòd Gó«∏îJ Ωƒj ¢ü«°üîàH ÉfhQƒc É``jÉë°V ºjôμJ ìôà≤j …ô°ShódG ÖFÉædG

áWô°ûdG á«ªjOÉcCG ôeBG ™e åëÑj á«HƒæédG ßaÉëe ƒª°S
ácôà°ûªdG è``eGô``Ñ``dGh á«æeC’G äGQOÉ``Ñ``ª``dG ò«ØæJ
áWô°û∏d á«μ∏ªdG á``«` ª` jOÉ``cC’G ¬``H
ôjƒ£J »``a á«∏YÉØH ΩÉ``¡`°`SE’G »``a
äGQhó`` ` ` dGh á``«` ª` ∏` ©` dG è`` eGô`` Ñ` `dG
≥«≤ëJ »a º¡°ùj ÉªH ,á«ÑjQóàdG
»àdG Ió``FGô``dG á``«`æ`eC’G äGQOÉ``Ñ`ª`dG
øeC’G QhO RGôHE’ á¶aÉëªdG ÉgÉæÑàJ
.á«ªæàdG »a ábô°ûªdG √QÉKBGh
RGƒa ó«ª©dG ÜôYCG ,¬à¡L øe
á``«` ª` jOÉ``cC’G ô```eBG ø``°`ù`ë`dG ø``°`ù`M
√ôjó≤Jh √ôμ°T øY áWô°û∏d á«μ∏ªdG
á«HƒæédG á¶aÉëªdG ßaÉëe ƒª°ùd
ó«Wƒàd ΩÉ``ª` à` gG ø``e ¬``«` dƒ``j É``ª` d
áaÉc á«æeC’G Iõ¡LC’G ™e ¿hÉ©àdG
»a ≥«°ùæàdG IOÉ``jR ≈∏Y πª©dGh
.IóFGôdG á«æeC’G èeGôÑdG ∞∏àîe

øH ó``°` TGQ ï``«`°`û`dG ∫hCG ≥``jô``Ø` dG
á«∏NGódG ô``jRh áØ«∏N ∫BG ¬∏dGóÑY
∞∏àîe ø«H øeC’G ºFÉYO ï«°SôàH
á¶aÉëªdG ¿EÉ` `a ™ªàéªdG OGô`` `aCG
á∏°UGƒe »a ¿hÉ©àdG ≈∏Y á°üjôM
èeGôÑdGh á«æeC’G äGQOÉÑªdG ò«ØæJ
á«ªjOÉcC’G ™e ¿hÉ©àdÉH ácôà°ûªdG
.áWô°û∏d á«μ∏ªdG
πãe á«ªgCG ≈dEG √ƒª°S QÉ°TCGh
»a äÉ``YÉ``ª`à`L’Gh äGAÉ``≤`∏`dG √ò``g
Iõ¡LC’G ™e ≥«°ùæàdGh π°UGƒàdG
ácGô°ûdG ó``YGƒ``b AÉ``°` SQE’ á``«`æ`eC’G
øe ójó©dG ≥«≤ëJ »a á«©ªàéªdG
√ƒª°S Gó«°ûe ,á``aOÉ``¡`dG è``eGô``Ñ`dG
™∏£°†J …ò`` ` dG RQÉ`` Ñ` `dG Qhó`` dÉ`` H

á``¶` aÉ``ë` ª` dG Oƒ`` ¡` `L ø``ª` °` V
¿hÉ©àdG ôWCG õjõ©J »a á«HƒæédG
è`` eGô`` Ñ` `dGh äGQOÉ`` `Ñ` ` ª` ` dG º`` ` `YOh
á«æeC’G äGQGOE’G ™``e ácôà°ûªdG
ƒª°S ™ªàLG ,á``«`∏`NGó``dG IQGRƒ```H
∫BG áØ«∏N øH »∏Y øH áØ«∏N ï«°ûdG
á«HƒæédG á¶aÉëªdG ßaÉëe áØ«∏N
»``Fô``ª` dG ∫É`` °` `ü` `J’G á``«` æ` ≤` J ô``Ñ` Y
ø°ùëdG ø°ùM RGƒ`` a ó«ª©dG ™``e
áWô°û∏d á«μ∏ªdG á``«`ª`jOÉ``cC’G ô``eBG
ô``eÉ``K ≈``°`ù`«`Y ó``«` ª` ©` dG Qƒ``°` †` ë` H
OóYh ,ßaÉëªdG ÖFÉf …ô°ShódG
.ø«dhDƒ°ùªdGh •ÉÑ°†dG øe
á¶aÉëªdG ßaÉëe ƒª°S ócCGh
äÉ¡«Lƒàd Gò«ØæJ ¬``fCG á«HƒæédG

á``«fhôàμdEG Iô``°VÉëe º``«≤J ziQƒ``°ûdG á``fÉeCG{
z»cÓ¡à°S’G ∑ƒ``∏°ùdG §Ñ°Vh QÉ``NO’G øa{ ∫ƒ``M
OGó``©` à` °` S’G á``«` Ø` «` c ø`` Y çó``ë``J
»a É°Uƒ°üNh á«dÉªdG äÉÑ∏≤à∏d
äGô««¨àdGh øgGôdG ™°VƒdG πX
,ºdÉ©dG É¡H ôªj »àdG ájOÉ°üàb’G
Iô°VÉëªdG ∫ÓN áØ«∏N í°VhCGh
á«é«JGôà°SG á£N ™°Vh á«ªgCG
á«∏ª©dG IÉ«ëdG ájGóH òæe QÉNOÓd
.¢üî°û∏d
á«Ø«c Iô°VÉëªdG âdhÉæJh
áëLÉf Iô``°` SCG á«fGõ«ªd OGó```YE’G
Égòîàj »``à` dG äGƒ``£` î` dG º`` `gCGh
,á«fGõ«ªdG ∂∏J OGó``YE’ ¢üî°ûdG
º``gC’ É`` kMô``°`T ô°VÉëªdG Ωó``b Éªc
äÉ`` `KhQƒ`` `ª` ` dGh äÉ`` «` `cƒ`` ∏` `°` `ù` `dG
»``à` dG á``Ä` WÉ``î` dG á``«` cÓ``¡` à` °` S’G
á``«`Ø`«`ch ¢``ü` î` °` û` dG É``¡`Ñ` °`ù`à` μ`j
.É¡æe ¢ü∏îàdG

±ó¡J äÉeƒ∏©e ø``e Iô°VÉëªdG
á``fÉ``eC’G »Ñ°ùàæe ∞``jô``©` J ≈`` `dEG
QÉNO’Gh OGó©à°S’G á«Ø«μH áeÉ©dG
á``«` dÉ``ª` dG äÉ``Ñ` ∏` ≤` à` dG ™`` °` `Vh »`` a
øe IOÉØà°S’G á«Ø«ch ,á``æ`gGô``dG
áμ∏ªe ¬eó≤J …ò``dG »dÉªdG ºYódG
ÖfÉL ≈``dEG ,ø«æWGƒª∏d øjôëÑdG
äGQÉ¡e ø«ØXƒªdG ÜÉ°ùcEGh õjõ©J
,»cÓ¡à°S’G ∑ƒ∏°ùdG »a äGôÑNh
á∏°ù∏°S øª°V Iô°VÉëªdG »JCÉJ PEG
πª©dG QhOh äGô``°` VÉ``ë` ª` dG ø``e
áaÉ≤ãH ¢Vƒ¡ædG ≈``dEG ±ó¡J »àdG
.ä’ÉéªdG ∞∏àîe »a ø«ØXƒªdG
¬∏dGóÑY ±QÉ``Y ¢Vô©à°SGh
Iô`` °` `VÉ`` ë` `ª` `dG ∫Ó`` ` ` N á`` Ø` `«` `∏` `N
»àdG ÜÉ``Ñ`°`SC’G º``gCG á«fhôàμdE’G
Éªc ,ô`` Nó`` j ¢``ü` î` °` û` dG π``©` é` J

á``eÉ``©` dG á`` ` fÉ`` ` eC’G â`` ` eÉ`` ` bCG
Iô``°` VÉ``ë` e iQƒ`` °` `û` `dG ¢``ù`∏`é`ª`d
á``jƒ``Yƒ``Jh á«Ø«≤ãJ á``«` fhô``à` μ` dEG
ΩGóîà°SÉH ,É¡«Ñ°ùàæe ø``e Oó©d
∫ƒM ,»``Fô``ª`dG ∫É``°`ü`J’G á``ª`¶`fCG
∑ƒ``∏`°`ù`dG §``Ñ` °` Vh QÉ`` ` NO’G ø`` a{
Iô°VÉëªdG Ωqó` bh ,z»cÓ¡à°S’G
áØ«∏N ¬``∏`dGó``Ñ`Y ±QÉ`` Y PÉ``à` °` SC’G
ô°VÉëeh …OÉ°üàbG åMÉH ƒ``gh
OÉ°üàb’G »a ¢ü°üîàe »aô°üe
»cÓ¡à°S’G ø«μªàdGh ∑ƒ∏°ùdGh
QÉªãà°S’Gh ∞°û≤àdG äÉ°SÉ«°Sh
.á«ªdÉ©dG IQÉéàdG πjƒªJh
á``eÉ``°` SCG QÉ``°`û`à`°`ù`ª`dG ¬`` `Lhh
ΩÉ``©`dG ø``«``eC’G Qƒ``Ø`°`ü`©`dG ó``ª` MCG
ôjó≤àdGh ôμ°ûdG iQƒ°ûdG ¢ù∏éªd
¬``à`æ`ª`°`†`J É`` e ≈``∏` Y ô``°` VÉ``ë` ª` ∏` d

¬fC’ ø«aƒàªdG AÉHôbCGh »dÉgG ¢SƒØf
≈∏Y Ék«Ñ©°T Ék«æWh GkOGó`` M ¿ƒμ«°S
ºàNh .á«ªdÉY áëFÉLh AÉHh ÉjÉë°V
øjôëÑdG áμ∏ªe ¿CG GócDƒe …ô°ShódG
πeÉ©àdG »a É¡JQó≤eh É¡JAÉØc âàÑKCG
ÉfhQƒc ¢Shô«a áëFÉL …óëJ ™e
äGAGô`` ` LE’G ø``e ó``jó``©` dG É``gPÉ``î`JÉ``H
âª¡°SCG »àdG á«bÉÑà°S’G ájRGôàM’G
øe ó``ë`dGh ¢Shô«Ø∏d …ó°üàdG »``a
áeÓ°Sh áë°U øª°†j ÉªH √QÉ°ûàfG
øjôëÑdG É¡æe êô``î`à`°`Sh ™«ªédG
.¬∏dG ¿PEÉH øjô°üàæe ºdÉ©dGh

ºd øªe É``fhQƒ``μ`H ø«aƒàªdG iô``cP
óLÉ°ùªdÉH º¡«∏Y IÓ``°`ü`dG ™£à°ùf
’h ø``«` aƒ``à` ª` dG »``dÉ``gG á``jõ``©` J ’h
áëFÉL ÖÑ°ùH º¡JÉ°SGƒeh º¡JQÉjR
óYÉÑàdG äGAGô`` LEG ≥«Ñ£Jh ÉfhQƒc
√ò``g ∞Øîà°S ∂``dò``dh »``YÉ``ª` à` L’G
ÉÑ«ÑM GõjõY ó≤a øe Ω’BG øe iôcòdG
á∏«°üM Oó``Y ¿CG É``°``Uk ƒ``°`ü`Nh ¬``jó``d
≠∏H É``fhQƒ``c ¢``Shô``«`Ø`H ø``«`aƒ``à`ª`dG
í°Tôeh IÉ``ah ádÉM 100 ÜQÉ≤j Ée
¿G ìGôàb’G Gò¡d ¿ƒμ«°Sh ,ójGõà∏d
»a ô``KC’G ≠∏HG ¬«∏Y á≤aGƒªdG âªJ

AÉaƒdG ≈dEG á«côàdG áeƒμëdG Iƒ``YOh
GkQƒa êGô``aE’Gh ,á«dhódG É¡JÉeGõàdÉH
äQó``°`U ø``jò``dG AÉ£°ûædG ™«ªL ø``Y
»a ,áØëéeh á«°SÉb ΩÉ``μ`MCG º¡≤ëH
äÉfÉª°†dG É¡«a ôaGƒàJ ºd äÉªcÉëe
á``«` æ` ©` ª` dG á`` `«` ` dhó`` `dG ô`` «` `jÉ`` ©` `ª` `dGh
ΩôàëJ º`` dh á``dOÉ``©` dG äÉ``ª`cÉ``ë`ª`dÉ``H
,ø«ª¡àª∏d á«°SÉ°SC’G ¥ƒ≤ëdG É¡dÓN
Iôàa ∫GƒW º¡JÉfÉ©e äôªà°SG ¿CG ó©H
äôªà°SG »àdG áªcÉëªdGh RÉéàM’G
ºJ ¿G òæe äGƒæ°S çÓãdG ÜQÉ≤j Éªd
»a ,áªcÉëª∏d º¡ªjó≤Jh º¡dÉ≤àYG
.áªcÉëªdG √ò¡d »dhO ¢†aQ Aƒ°V
»Hô©dG OÉ``ë` J’G ¢``ù`«`FQ ∫É`` bh
≈°ù«Y QÉ°ûà°ùªdG ¿É``°`ù`fE’G ¥ƒ≤ëd
ô©°ûj »``Hô``©`dG OÉ``ë` J’G ¿G »``Hô``©`dG
á«côàdG áeƒμëdG ø``e π`` eC’G áÑ«îH
äGƒ``Yó``dG ™``«`ª`L â``∏`gÉ``é`J ¿G ó``©` H

¥ƒ≤ëd »``Hô``©` dG OÉ``ë``J’G ô``Ñ`Y
IôFÉédG ΩÉμMCÓd ¬°†aQ øY ¿É°ùfE’G
ø``e ó`` jó`` ©` `dG ≥``ë` H äQó```°` `U »`` à` `dG
,É«côàH ¿É°ùfE’G ¥ƒ≤M øY ø«©aGóªdG
º¡àªcÉëeh ºgRÉéàMG º``J ø``jò``dGh
º``¡` à` £` °` û` fCG º``¡` à` °` SQÉ``ª` e Ö``Ñ` °` ù` H
¥ƒ≤M ø``Y ´É``aó``dG »``a á``Yhô``°`û`ª`dG
Aƒ°V »a ,ºdÉ©dÉH Égõjõ©Jh ¿É°ùfE’G
¥ƒ≤ëd á``«` dhó``dG á``Yô``°`û`dG ¬∏ØμJ É``e
ÇOÉÑªdGh º«≤dG ¬«∏Y åëJh ¿É°ùfE’G
OÉ``ë`J’G É``YOh .á«eÉ°ùdG á«fÉ°ùfE’G
á«°VƒØªdG ¿É°ùfE’G ¥ƒ≤ëd »Hô©dG
¢ù∏éeh ¿É``°`ù`fE’G ¥ƒ≤ëd á«eÉ°ùdG
IóëàªdG ºeCÓd ™HÉàdG ¿É°ùfE’G ¥ƒ≤M
»a á«dhódG º¡JÉ«dhDƒ°ùe πªëJ ≈``dEG
¿É°ùfE’G ¥ƒ≤M øY ø«©aGóªdG ájÉªM
º¡dÉªYCG á°SQÉªe øe º¡æ«μªJ ¿Éª°Vh
,ájôëH ¿É``°` ù` fE’G ¥ƒ``≤`ë`H á«æ©ªdG

…ô``°`Shó``dG Qó``H Ö``FÉ``æ`dG ìô``à` bG
á«LQÉîdG ¿hDƒ°ûdG áæéd ¢ù«FQ ÖFÉf
¢ù∏éªH »æWƒdG ø`` eC’Gh ´É``aó``dGh
áëFÉL ÉjÉë°V iôcP ó«∏îJ ÜGƒædG
ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒªdG øe É``fhQƒ``c
∫É«L’G √É°ùæJ ’ »æWh OGóM Ωƒ«H
Oƒ¡édG Ωƒ``«`dG Gò¡H ô``cò``Jh áeOÉ≤dG
áæé∏dGh øjôëÑdG áeƒμM É¡àdòH »àdG
É``fhQƒ``c AÉ``Hh á¡HÉéªd á«≤«°ùæàdG
»dh »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U á°SÉFôH
∫hC’G ÖFÉædG ≈∏YC’G óFÉ≤dG ÖFÉf ó¡©dG
äGOÉ``°`TEGh ,AGQRƒ``dG ¢ù∏ée ¢ù«Fôd

.…ô°ShódG QóH |

ÅWGƒ°ûdG ≈∏Y á«ë°üdG äÉWGôà°T’G Qó°üJ záë°üdG{

ÅWÉ°ûdG ≈∏Y óYÉÑàdG áaÉ°ùe ¿Gô``àeh ..IóMGƒdG áYƒªéª∏d ¢``UÉî°TCG 5
.ΩGóîà°SG πc ó©H »eƒ«dG
äÉ``eÉ``ª`M ¥Ó`` `ZG äó`` `cCG É``ª` c
±ô``Zh É``fhÉ``°` ù` dGh ΩÉ``ª` ë` à` °` S’G
≥``WÉ``æ` ª` dGh ¢``ù``HÓ``ª``dG ô``«` «` ¨` J
äGQhO Gó``Y iô`` `NC’G ácôà°ûªdG
.ôNBG QÉ©°TEG ≈àM √É«ªdG
»àdG äBÉ°ûæª∏d QGô≤dG RÉ``LCGh
hCG á«MÉ«°S ≥aGôe ≈∏Y …ƒàëJ
™«H ÅWGƒ°ûdG ≈∏Y ájQÉéJ äÓëe
ΩGõàd’G ºàj ¿CG ≈∏Y ,áFõéàdG ™∏°S
äÉ`` WGô`` à` `°` `T’Gh äGOÉ`` `°` ` TQ’É`` `H
áFõéàdÉH ™«ÑdG äÓëªd á«ë°üdG
≈∏Y AÓª©dG ™«é°ûJh ájQÉéàdG
,á«fhôàμdG á≤jô£H ô«JGƒØdG ™aO
™«H äÓ``ë`eh ºYÉ£ªdG ¬«LƒJh
äÉ``Hhô``°`û`ª`dGh á``«`FGò``¨`dG OGƒ``ª` dG
øª°V á``∏` NGó``dG hCG É``¡`d á``©`HÉ``à`dG
≥jôW øY ™«ÑdÉH »fÉμªdG É¡bÉ£f
.»LQÉîdG ™«ÑdG äÉeóN
πc áë°üdG IQGRh â``Ñ`dÉ``Wh
ΩóY ∫ÉM É¡ÄWÉ°T ¥ÓZEÉH ICÉ°ûæe
äÉWGôà°T’G ≥«Ñ£J ≈∏Y É¡JQób
É¡«∏Y ¢Uƒ°üæªdG äÉ``eGõ``à` d’Gh
.QGô≤dG

®ÉØàM’Gh ø«ØXƒªdÉH ∫É``°` U’G
ICÉ°ûæªdG IQGOEG ≈∏Y Öéj ,É``¡`H
ójóëàd á«Fôe äÉ``à`a’ ΩGóîà°SG
•É≤f óæY óMGƒdG √ÉéJ’G QÉ°ùe
¿É``ª` °` Vh êhô`` `î` ` dGh ∫ƒ`` `Nó`` `dG
»YÉªàL’G óYÉÑàdG ≈∏Y ®ÉØëdG
ΩGóîà°SGh ,äÉ`` `bhC’G ™«ªL »``a
óëdG ≈`` dEG ô«°ûJ á``«`Fô``e äÉ``à` a’
IóMGƒdG áYƒªéªdG Oó©d ≈°übC’G
ΩGóîà°SG ™``e ,¢UÉî°TCG 5 ƒ``gh
ájƒYƒàdG äÉ≤°ü∏ªdGh äÉàaÓdG
ø``jó``«`dG π``°`ù`Z äGOÉ`` `°` ` TQEG ∫ƒ`` M
.Ió«édG áaÉ¶ædG ô«jÉ©eh
™«ªL ≈``∏` Y QGô`` ≤` `dG Oó`` °` `Th
…OÉJôe ¬«LƒJ ICÉ°ûæªdG »ØXƒe
…Oôa πμ°ûH GƒfÉc AGƒ°S ÅWÉ°ûdG
≈∏Y ®ÉØëdG ≈``dEG äÉYƒªée hCG
™e ,º¡æ«H Éª«a ôàe 2 óYÉÑJ áaÉ°ùe
≈∏Y ®ÉØë∏d óYÉ≤ªdG Ö«JôJ IOÉYEG
∫É°üJ’G π«∏≤àd áæeB’G äÉaÉ°ùªdG
™«ªL ô«¡£Jh ∞«¶æJh ô°TÉÑªdG
á«ë°üdG äGOÉ°TQÓd É≤ah ≥aGôªdG
äGhOC’Gh äGó`` ©` `ª` `dG ô``«` ¡` £` Jh
QÉéÄà°SÓd á°ü°üîªdG á∏ª©à°ùªdG

¢üî°ûdG øe Ö∏£j ∂dòH ΩGõàd’G
.ICÉ°ûæªdG IQOÉ¨e ∞dÉîªdG
äÉ``eGõ``à``d’G QGô`` ≤` `dG Oó`` `Mh
IQGOEG πÑb ø``e É¡YÉÑJG Ö``LGƒ``dG
,Å``WÉ``°`û`dG ô``jó``J »``à` dG ICÉ`°`û`æ`ª`dG
ø«©HÉàdG ø«ØXƒªdG Ωõ∏J å«ëH
á``aÉ``¶` æ` dG ≈`` ∏` `Y ®É`` Ø` `ë` `dÉ`` H É`` ¡` `d
≈∏Y Öéjh ,áeÉ©dGh á«°üî°ûdG
¢SÉ«≤e ΩGóîà°SG ICÉ°ûæªdG IQGOEG
IQGô`` `M ø`` e ≥``≤`ë`à`∏`d IQGô`` `ë` ` dG
ÅWÉ°ûdG …OÉ`` Jô`` eh ø``«`Ø`Xƒ``ª`dG
πc ™æe ™e ,ICÉ°ûæªdG ∫ƒ``NO πÑb
37^5 ¬``JQGô``M á`` LQO â``fÉ``c ø``e
»fÉ©j hCG ≈∏YCG hCG ájƒÄe á``LQO
∫ƒNO øe 19 ó«aƒc ¢VGôYCG øe
GQƒ``a É¡JQOÉ¨e ¬«∏Yh ICÉ°ûæªdG
.444 ºbôdG ≈∏Y ∫É°üJ’Gh
ICÉ°ûæªdG IQGOEG ≈∏Y Öéj Éªc
πNóªdG óæY »dƒëc ô`¡£e ô«aƒJ
,ÅWÉ°ûdG ∫ƒM áYRƒe •É≤f »ah
ICÉ°ûæªdG »ØXƒe ≈∏Y Öéj Éªc
∫GƒW äÉeÉ`ªμdGh äGRÉØ≤dG ¢ùÑd
≈∏Y Ö``é` j É``ª` c ,π``ª` ©` dG äÉ`` ` bhCG
äÉeƒ∏©e π«é°ùJ äBÉ°ûæªdG IQGOEG

.áë°üdG IôjRh |
GPG Ée ∫ƒMh ,19 ó«aƒc ¢Shô«ØH
âëJ ¢üî°T …CG ™e øμ°ùj ¿É``c
.»dõæªdG ôéëdG
ÜÉ``LCG GPEG ¬fCÉH QGô``≤`dG OÉ``aCGh
√òg øe …CG ≈∏Y º©æH ¢üî°ûdG
ICÉ°ûæªdG IQGOEG ≈∏Y Öé«a á∏Ä°SC’G
.É¡dƒNO øe ¬©æe
…OÉJôe ≈∏Y QGô≤dG ÖLhCG Éªc
óæY äÉ``eÉ``ª`μ`dG AGó`` `JQG Å``WÉ``°`û`dG
ΩóY ádÉM »ah ,ô«¨dG ™e πeÉ©àdG

á≤FÉa áë°üdG IôjRh äQó°UCG
äÉWGôà°T’G ¿CÉ°ûH GQGôb ídÉ°üdG
»a É¡≤«Ñ£J Ö``LGƒ``dG á«ë°üdG
≈∏Y …ƒ``à` ë` J »``à``dG äBÉ` °` û` æ` ª` dG
QÉ°ûàfG ™æeh AGƒ``à`M’ ÅWGƒ°T
ó``é`à`°`ù`ª`dG É`` `fhQƒ`` `c ¢`` Shô`` «` `a
Öéj ¬``fCG âæª°†J ,(19ó``«` aƒ``c)
ô``«`aƒ``J ICÉ` °` û` æ` ª` dG IQGOEG ≈``∏` Y
øª°†àJ É¡∏Ñb øe Ió©e IQÉªà°SG
á«°üî°ûdG äÉfÉ«ÑdG AπªH Ö∏£dG
áfhóªdG á``∏`Ä`°`SC’G ø``Y á``HÉ``LE’Gh
OÉ«JQGh ICÉ°ûæªdG ∫ƒ``NO πÑb É¡H
á«MÉ«°ùdG ≥``aGô``ª`dGh ÅWGƒ°ûdG
¢`` ü` `NC’G ≈`` ∏` `Yh É``¡` H á``≤` ë` ∏` ª` dG
.á«°üî°ûdG äÉfÉ«ÑdG
Å``WGƒ``°` û` dG OÉ`` Jô`` e ΩGõ`` ` ` dEGh
¬JÉfÉ©e ∫ƒM á∏Ä°SCG øY áHÉLE’ÉH
hCG IQGôëdG áLQO »a ´ÉØJQG øe
hCG Ö©àdGh OÉ``¡` L’G hCG ∫É©°ùdG
á°SÉM ¿Gó``≤`a hCG ¢ùØæàdG ≥«°V
¥hò``à` dG á``°` SÉ``M ¿Gó`` ≤` `ah º``°` û` dG
ió`` eh ,≥``∏``ë``dG »`` a ¿É`` ≤` `à` `MGh
øe »``fÉ``©` j ó`` `MCG …C’ ¬``à`£`dÉ``î`e
¬«°üî°ûJ º``J hCG ¢``VGô``YC’G √ò``g

ó©H øY á«ÑjQóàdG äGô°VÉëªdG øe á∏°ù∏°S ≥∏£J ¿É°ùfE’G ¥ƒ≤ëd á«æWƒdG á°ù°SDƒªdG

»dhódG ™ªàéªdG ÖdÉ£j z¿É°ùfE’G ¥ƒ≤ëd »Hô©dG{
É«côàH ¿É``°ùfE’G ¥ƒ``≤M øY ø``«©aGóªdG á``jÉªëH
≥«≤ëàH áÑdÉ£ª∏d á«dhódGh á«ª«∏bE’G
øY êGô`` ` `aE’Gh ,ø«ª¡àª∏d á``dGó``©` dG
º¡dÉ≤àYG º``J ø``jò``dG AÉ£°ûædG ™«ªL
ÉjOÉ«b 11 ºgOóY ≠dÉÑdGh º¡àªcÉëeh
º¡æ«H øe ,¿É°ùfE’G ¥ƒ≤M øY Ék©aGóeh
øY ôÑY Éªc .á``«` dhO äÉª¶æªd IOÉ``b
äÉª¶æªdG ™«ªL ™e OÉëJ’G ôaÉ°†J
ƒØ©dG áª¶æe É¡°SCGQ ≈∏Yh á«dhódG
»àdG äÉªcÉëªdG ¢†aQ »a ,á«dhódG
øY ø«©aGóªdGh AÉ£°ûædG É¡d ¢Vô©J
,á«°†≤dG √ò``g »``a ¿É``°` ù` fE’G ¥ƒ``≤`M
äÉªcÉëªdG ∂∏J ¬«∏Y äƒ£fG Ée ô«¶f
™`` `aGhOh å`` YGƒ`` H ø`` e äÉ`` eÉ`` ¡` `J’Gh
∞jƒîJh ´OQ ≈``dEG ±ó``¡`J á«°SÉ«°S
√Qhó``H ΩÉ«≤dG ø``e »fóªdG ™ªàéªdG
í°†ah ¿É°ùfE’G ¥ƒ≤M øY ´ÉaódG »a
äÉeƒμëdG É¡H Ωƒ≤J »àdG äÉcÉ¡àf’G
.ºdÉ©dÉH

∫hó`` dGh á«ªdÉ©dG áë°üdG áª¶æe
ø«∏eÉ©dG ™«ªL Oƒ``¡`é`H á≤jó°üdG
AÉ``Ñ`WCG ø``e á``«` eÉ``eC’G ±ƒ``Ø`°`ü`dG »``a
ôWÉîªdGh ø«Yƒ£àeh ø«°Vôªeh
ßØMh ájÉªëd É¡d ¿ƒ°Vô©àj »àdG
ø«æWGƒªdG ™«ªL á``eÓ``°`Sh áë°U
»dÉ¨dG ø``Wƒ``dG Gò``g »``a ø«ª«≤ªdGh
á«æjôëÑdG IôcGòdG »a ó∏îà°S »àdGh
.ÖgP øe OGóªH
øe ±ó``¡` dG ¿EG :Ó`k ` FÉ`` b ™``HÉ``Jh
»``°`ù`Ø`fh …ƒ``æ` ©` e ìGô`` `à` ` b’G Gò`` `g
ó«∏îàH á``eƒ``μ` ë` dG Ωƒ``≤` à` °` S å``«` M

ihÉ``μ` °` û` dG á`` `°` ``SGQOh π``«` ∏` ë` J)
,ó°UôdGh ,áeó≤ªdG äGóYÉ°ùªdGh
äÉfÉ«Hh áeÉ©dG äÉ≤«∏©àdG á©HÉàe
äGAGô`` `LE’Gh äGógÉ©ªdG äÉÄ«g
ô``jQÉ``≤`à`dG á``HÉ``à`c á``«` dBG ,á``°` UÉ``î` dG
çÉ``ë`HC’Gh ,ájQÉ°ûà°S’G AGQB’Gh
Éª∏Y ,(¿É``°`ù`fE’G ¥ƒ≤ëH á«æ©ªdG
ôªà°ùà°S ó©H øY ÖjQóàdG á«dBG ¿CÉH
øe á∏°UGƒàe á°ù∏°S º``jó``≤`J »``a
á``aÉ``≤`ã`H á``≤` ∏` ©` à` ª` dG ™``«` °` VGƒ``ª` dG
AÉ°†YCG É¡eó≤«°S ,¿É°ùf’G ¥ƒ≤M
.ø«ZôØàªdG á°ù°SDƒªdG

ihÉμ°ûdG ΩÓà°SG á«dG ∫ƒM ÉMô°T
»a É°Uƒ°üN IóYÉ°ùªdG äÉÑ∏Wh
QÉ°ûàfG øe áægGôdG ±hô¶dG πX
.ÉfhQƒc áëFÉL
è`` eÉ`` fô`` Ñ` `dG ±ó```¡` `à` `°` `ù` `jh
AGƒ°S äÉ©eÉédG áÑ∏W »ÑjQóàdG
hCG øjôëÑdG áμ∏ªe »a ø«°SQGódG
»a áÑZôdG º¡jód ø``jò``dG É¡LQÉN
¢UÉîdG »``∏`ª`©`dG Ö``jQó``à` dG AGOCG
OGô``aCÓ`dh ,á«°SGQódG º¡JÉÑ∏£àªH
áÑZôdG º¡jód ø``jò``dG ø«ãMÉÑdGh
á°ù°SDƒªdG πªY á``«` dBG áaô©e »``a

è``eGô``Ñ`dGh äÉ``«`dÉ``©`Ø`dG øª°V
á°ù°SDƒªdG É¡ª¶æJ »àdG á«ÑjQóàdG
ÉbÓ£fG ¿É°ùfE’G ¥ƒ≤ëd á«æWƒdG
¥ƒ≤M áaÉ≤K ô°ûf »a É``gQhO øe
äÉ``Ä` a ∞``∏` à` î` e ø``«``H ¿É```°` `ù` `fE’G
á«æWƒdG ô«jÉ©ªdG ≥``ah ™ªàéªdG
á«é«JGôà°S’ Gò«ØæJh ,á«dhódGh
á°ù°SDƒªdG âª¶f ,É¡∏ªY á£Nh
õjõ©J »a É``gQhO ∫ƒM Iô°VÉëe
áμ∏ªªH ¿É``°`ù`fE’G ¥ƒ≤M ájÉªMh
áWƒæªdG äÉ°UÉ°üàN’Gh øjôëÑdG
.É¡FÉ°ûfEG ¿ƒfÉb ≥ah É¡H
É``jQÉ``e Iô``°` VÉ``ë` ª` dG â``eó``bh
á«æWƒdG á°ù°SDƒªdG á°ù«FQ …QƒN
á«æ≤J ô``Ñ` Y ¿É`` °` `ù` `fE’G ¥ƒ``≤` ë` d
áHQóàe áÑdÉ£d ,»FôªdG ∫É°üJ’G
É«HÉéjEG ÓYÉØJ ∂``dPh ,zó``©`H ø``Y{
»àdG á``jRGô``à`M’G äGAGô`` `LE’G ™``e
QÉ°ûàfG áëaÉμªd ádhódG É¡H âeÉb
É``¡`dÓ``N ø`` e ,É`` `fhQƒ`` `c ¢``Shô``«` a
äÉ``©`ª`é`à`dGh •Ó`` à` `N’G Ö``æ` é` J
óYÉÑàdG ≈∏Y πª©dGh äÉYÉªàL’Gh
∞jô©àdG ≈dEG âbô£Jh ,»YÉªàL’G
»àdG äÉeóîdGh á°ù°SDƒªdG ¿ƒfÉ≤H
ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒª∏d É¡eó≤J
¥ƒ≤M áaÉ≤K õjõ©Jh ájÉªM »``a
∞jô©àdG ≈``dEG áaÉ°VE’ÉH ,¿É°ùf’G
á≤∏©àªdG iôNC’G á«æWƒdG äÉ«dB’ÉH
ÉgQhOh ,¿É°ùf’G ¥ƒ≤M ájÉªëH
á«©jô°ûàdG á£∏°ùdG ™e ¿hÉ©àdG »a
≈°übCG ≈dEG ∫ƒ°Uƒ∏d äÉ°ù°SDƒªdGh
»a õjõ©àdGh ájÉªëdG äÉjƒà°ùe
É¡ªjó≤J øY Ó°†a ,»bƒ≤ëdG ¿CÉ°ûdG

Ió``jó``L äÉ```HÉ```°```UEG 510
ádÉM 690 »aÉ©Jh zÉfhQƒc{ `H
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¥ôëªdG ájó∏H »a zÉfhQƒc{
ó«ªëŸG ó«ª

malmahmeed7@gmail.com

Éªd øëªdG ’ƒdh ..óFGƒa Ωƒb óæY Ωƒb ÖFÉ°üeh ..á©aÉf IQÉ°V ÜQ
§Ñ°†æJ óFGó°ûdG »ah ..≥FÉ≤ëdG ±ô©J äÉeRC’G óæYh ..¿OÉ©ªdG âØ°ûc
»°ù°SDƒªdG πeÉ©àdG »a É©«ªL √ÉfóLh Ée §Ñ°†dÉH Gògh ..∞bGƒªdG
.ÉfhQƒc áëFÉL ™e »æjôëÑdG
,äÉMÉéædG ¢ü°übh ,äÉ«ë°†àdG Qƒ°U Éæd ∞°ûc zÉfhQƒc{ ¿CG Éªμa
OGó©à°S’G á«ªgCG Éæd ∞°ûc ∂dòμa ,äÉjóëàdG RhÉéJ á∏ãeCGh êPÉªfh
§ªf »ah ,πª©dG è¡f »ah ,…QGOE’G πμ«¡dG »a ,ÉfhQƒc ó©H Ée á∏Môªd
,äÉeRC’G ΩÉeCG ÉgOƒª°U ióeh zájQÉéàdG{ ™jQÉ°ûªdG IóFÉa »a ,ô«μØàdG
»£îJ á«Ø«ch ,äGOGô``jE’G IOÉjR ¥ôWh ,¥ÉØfE’Gh ±ô°üdG á«dBG »ah
.∫hódG πc ¿CÉ°T ÉæfCÉ°T ,á«dÉªdGh ájOÉ°üàb’G QÉKBÓd á∏Ñ≤ªdG äÉjóëàdG
â≤ÑWh ,»fhôàμdE’G ∫ƒëàdÉH âeÉb ádhódG äÉ°ù°SDƒe øe ójó©dG
â∏∏bh ,äGOÉ`` °` `TQE’Gh äGAGô`` LE’É`` H â``eõ``à`dGh ,»``YÉ``ª`à`L’G óYÉÑàdG
ÖfÉédG ≈∏Y äÓeÉ©ªdG RÉéfEG »a äõ``cQh ,ø«ØXƒªdG Qƒ°†M áÑ°ùf
øe É``gô``«`Zh ,ó``©`H ø``Y ´É``ª`à`L’Gh ∫õ``æ`ª`dG »``a π``ª`©`dGh »``fhô``à`μ`dE’G
.É¡JÉÄ«gh ádhódG äÉ°ù°SDƒe áaÉc É¡«a âëéf »àdG Iõ«ªàªdG äGQOÉÑªdG
™e πeÉ©àdG »a Éæëéf ÉæfCÉHh ,RGõàY’Gh ôîØ∏d ÉfƒYój ,ôeC’G Gòg
,á≤£æªdG ∫hO iƒà°ùe ≈∏Y IóFGQ GQƒ°U Éæeóbh ,»FÉæãà°S’G …óëàdG
äÉ°ù°SDƒeh äGQGRh »a ,»dhódG ≈àMh …QÉ≤dGh »Hô©dG ôjó≤àdG Éæ∏fh
,º«∏°ùdG §«£îàdGh ,á«æWƒdG IOGQE’G OƒLƒd ™Lôj Gò``gh ,Iô«ãc
ºYOh ,ióØªdG ∂∏ªdG ádÓL äÉ¡«LƒàH øjôëÑdG ≥jôØd á∏YÉØdG IOÉ«≤dGh
º¡¶ØM ,ø«eC’G ó¡©dG »dh ƒª°S IOÉ«bh ,ôbƒªdG AGQRƒdG ¢ù«FQ ƒª°S
.ºgÉYQh ¬∏dG
»àdG ,¥ô``ë` ª` dG á``jó``∏`H »``a Ió``jó``L á``Hô``é`J ΩÉ`` `eCG ø``ë`f Ωƒ``«` dGh
¢Shô«ØH ø«ØXƒªdG ø``e Oó``Y áHÉ°UEG ô``KEG ≈æÑªdG ¥Ó``ZEG ø``Y âæ∏YCG
πeÉ©àdG ≈dEG äÓeÉ©ªdGh äGAGôLE’Gh ∫ÉªYC’G áaÉc πjƒëJh ,ÉfhQƒc
≈∏Y ø«æWGƒªdGh ø«©LGôªdG åMh ,ó©H øY ∫É°üJ’Gh »fhôàμdE’G
É¡d ≈æªàf áHôéJ »gh ,ô«Z ’ §≤a ∞JÉ¡dGh »fhôàμdE’G π°UGƒàdG
…ó∏ÑdG πª©dG »a ∫ƒëàd ÓeÉ°T ÉLPƒªf Ωó≤J É¡fC’ ,≥«aƒàdGh ìÉéædG
ºàj É¡æe AõL ¿Éc »àdG á≤HÉ°ùdG ∫ÉªYC’ÉH áfQÉ≤e ,»fhôàμdE’G πª©dG ≈dEG
äÉ°ù°SDƒeh äGQGRh ∫ÉªYCG áaÉc ¿CÉ°T É¡fCÉ°T ,§≤a á«fhôàμdE’G á≤jô£dÉH
.ádhódG »a äÉÄ«gh
,»fGôª©dG §«£îàdGh äÉjó∏ÑdG ¿hDƒ°Th ∫É¨°TC’G IQGRh øe ≈æªJCG
ó¡édG ÉØYÉ°†j ¿CG ,á«fhôàμdE’G áeƒμëdGh äÉeƒ∏©ªdG áÄ«g øe ∂dòch
(ÖgP øe ≥ÑW ≈∏Y äAÉL) Iójôa áHôéJ ìÉéfE’ ,IófÉ°ùªdGh ºYódGh
,É«fhôàμdEG ¥ôëªdG ájó∏H ∫ÉªYCG áaÉc ΩÉªJEG ∫ÓN øe ,áæ«©e Ióªdh
É¡ªjó≤Jh ,äÉMôà≤ªdGh äÉ¶MÓªdGh ,äÉ«Ñ∏°ùdGh äÉ«HÉéjE’G á°SGQOh
OóY ¢ü∏≤J ÉªHQ …Qó``j øªa ,á``dhó``dG äÉ°ù°SDƒe ™«ªL ≈``dEG êPƒªæc
.ÉfhQƒc ó©H Ée á∏Môe »a ø«ØXƒªdGh äÉ°ù°SDƒªdGh äÉÄ«¡dG
º``Yó``dGh ,á``jÉ``æ`©`dGh ΩÉ``ª`à`g’G ≥ëà°ùJ ,¥ô``ë`ª`dG ájó∏H áHôéJ
ºàj ¿CG ÖLƒà°ùJ áHôéJ âfÉc ÉªHôdh ..ìÉéædG πLCG øe IófÉ°ùªdGh
ÜQ{ :π«b Éªch ..ádhódG äÉ°ù°SDƒe øe ójó©dG ≈∏Y ∂dP ó©H É¡ª«ª©J
.zá©aÉf IQÉ°V

ô``jƒ``£``J »````a ¿É```fhÉ```©```à```J ∂```æ```μ```à```«```dƒ```Hh ∫É````¨````°````TC’G
AÉ```æ```Ñ```dG ¢````ü````«````NGô````J äÉ`````WGô`````à`````°`````TGh á```eƒ```¶```æ```e
¿hÉ©àdG Gò¡H AGó©°S øëf{ :∫ƒ≤dÉH
¬fCÉ°T øe …òdG ∫É¨°TC’G IQGRh ™e
:ø«aô£dG áë∏°üe »``a Ö°üj ¿CG
¬Lh ≈∏Yh ,∂æμà«dƒÑdGh IQGRƒ``dG
OÉªY º``g ø``jò``dG áÑ∏£dG ó``jó``ë`à`dG
≈∏Y ∫ƒ`q p `©`f É``æ`fEG å«M ,πÑ≤à°ùªdG
øe π``«` L AÉ``æ` H »``a ¿hÉ``©` à` dG Gò`` g
¿ƒªYó«°S IôÑN …hP ø«°Sóæ¡ªdG
Gòg »a ájƒªæàdG áμ∏ªªdG äÉ¡LƒJ
.z∫ÉéªdG
¿hÉ©Jh ≥«°ùæJ á«ªgCG ó``cCGh
∞∏àîªH »dÉ©dG º«∏©àdG äÉ°ù°SDƒe
äGQGRƒ```dG ∞∏àîe ™``e É¡JÉ¡LƒJ
ÉªH á«∏gC’Gh á«eƒμëdG äÉ¡édGh
§£îdGh áeÉ©dG áë∏°üªdG Ωóîj
,ájƒªæàdG ä’ÉéªdG »a á«eƒμëdG
á«ª«∏©àdG äÉ°ù°SDƒªdG §HQ Rõ©jh
≥≤ëj ÉªHh ,πª©dG ¥ƒ°S äÉÑ∏£àªH
.Ió«°TôdG IOÉ«≤dG äÉ©∏£J

»a πª©dG ¢Uôa ø«°ùëJh º¡JGQÉ¡e
áaÉ°VE’ÉH »æjôëÑdG πª©dG ¥ƒ°S
AGOCG º``«`«`≤`J »``a á``ª`gÉ``°`ù`ª`dG ≈`` `dEG
Rõq ©j ÉªH èeÉfôÑdG »a ø«cQÉ°ûªdG
,∞FÉXh ≈∏Y ∫ƒ°üëdG »a º¡°Uôa
äÉ``°` SGQO ôjƒ£J »``a á``cQÉ``°`û`ª`dGh
(Case Studies) á``dÉ``ë``dG
IQGRƒ``dÉ``H á``°`UÉ``î`dG ™``jQÉ``°` û` ª` dGh
á«°SGQódG ègÉæªdG »``a É``¡` LGQOE’
áaÉ°VEG ,äÓμ°ûªdG πM ≈∏Y áªFÉ≤dG
™e ≥«°ùæàdG »``a Ió``YÉ``°`ù`ª`dG ≈`` dEG
≈∏Y ∫ƒ``°`ü`ë`∏`d ø``«`μ`ª`J ¥hó``æ` °` U
º«¶æJh ,IQOÉÑª∏d ΩRÓ``dG πjƒªàdG
≥«°ùæàdGh á``«`fGó``«`ª`dG äGQÉ`` jõ`` dG
AGôÑîdGh ø«KóëàªdG ™e ∑ôà°ûªdG
.ábÓ©dG äGP ä’ÉéªdG »a
¢ù∏ée ¢ù«FQ ôqÑn Y ,√Qhó`` Hh
ï«°ûdG øjôëÑdG ∂æμà«dƒH AÉ``æ`eCG
áØ«∏N ∫BG õ``jõ``©`dGó``Ñ`Y ø``H ΩÉ``°`û`g

.∫É¨°TC’G ôjRh |
(π``eÉ``°`û`dG …ó``∏` Ñ` dG õ``cô``ª` dG) É``¡`æ`Y
OGƒªdG ≈∏Y ±Gô``°`TE’Gh ≥«°ùæàdÉH
ø««æ©ªdG ™e ÉgOÉªàYGh á«ª«∏©àdG
ô«aƒJh ,øjôëÑdG ∂æμà«dƒH »``a
»a ø``«`cQÉ``°`û`ª`∏`d á``«`Ñ`jQó``J ¢``Uô``a
ôjƒ£J »``a º¡°ùj ÉªH ,è``eÉ``fô``Ñ`dG

.õjõ©dGóÑY øH ΩÉ°ûg ï«°ûdG |
áeÉ©dG äÉbÓ©dG ôjƒ£àd ácôà°ûe
,»ÑjQóàdG èeÉfôÑdG ±GógCG ≥«≤ëJh
ácôà°ûªdG º``gÉ``Ø`à`dG Iô``cò``e ¿CGh
IQGRh äÉ«dhDƒ°ùeh QGhOCG äOó`` M
äÉ``jó``∏` Ñ` dG ¿hDƒ` ``°` ``Th ∫É```¨` `°` `TC’G
Ók ` ã` ª` e »`` fGô`` ª` `©` `dG §``«` £` î` à` dGh

±Gó`` ` gCG ø`` e ¿CG ∞``∏` N ¬``∏` dGó``Ñ` Y
øjôëÑdG á«∏c ™``e ºgÉØàdG Iô``cò``e
»àdG äÉ``°`SÉ``«`°`ù`dG ™°Vh á«æ≤àdG
ôjƒ£J »``a ºgÉ°ùJ ¿CG É¡fCÉ°T ø``e
¢ü«NGôJ äÉ``WGô``à`°`TGh áeƒ¶æe
¿hDƒ` °` û` dG »``a ¿hÉ``©` à` dGh AÉ``æ` Ñ` dG
ø«cQÉ°ûªdG ôjƒ£Jh ábÓ©dG äGP
™jQÉ°ûªdG ∫Ó``N øe èeÉfôÑdG »a
.»æ¡ªdG ÖjQóàdGh ácôà°ûªdG
ºgÉØàdG Iô``cò``e ¿CÉ` `H ìô``°` Uh
∫OÉÑJ âæª°†J ∂``æ`μ`à`«`dƒ``Ñ`dG ™``e
ä’ÉéªdG »a äGôÑîdGh áaô©ªdG
äGQÉ``jõ``dG º«¶æJh ,ábÓ©dG äGP
™e ∑ôà°ûªdG ≥«°ùæàdGh ,á«fGó«ªdG
ä’ÉéªdG »a AGôÑîdGh ø«KóëàªdG
¿hÉ©àdG ≈``dEG áaÉ°VEG ,ábÓ©dG äGP
åëÑdG ™``jQÉ``°`û`e »``a á``cQÉ``°`û`ª`dGh
É«LƒdƒæμàH á``≤`∏`©`à`ª`dG »``ª`∏`©`dG
¢Uôa ≥∏Nh ,AÉæÑdG ¢ü«NGôJh

∫É`` `¨` ` °` ` TC’G IQGRh â`` `©` ` bh
§«£îàdGh äÉ``jó``∏` Ñ` dG ¿hDƒ` `°` `Th
á«∏c ™``e ºgÉØJ Iô``cò``e »``fGô``ª`©`dG
∂``æ`μ`à`«`dƒ``H) á``«` æ` ≤` à` dG ø``jô``ë` Ñ` dG
»a ∑ôà°ûªdG ¿hÉ©à∏d (øjôëÑdG
»``Ñ`jQó``J è``eÉ``fô``H ò``«`Ø`æ`Jh OGó`` ` YEG
áμ∏ªªH AÉæÑdG äÉWGôà°T’ πeÉμàe
óMƒªdG π«dódG Ö°ùëH øjôëÑdG
å«M ,AÉæÑdG ¢ü«NGôJ äÉWGôà°T’
ΩÉ°üY ¢``Só``æ`¡`ª`dG IQGRƒ`` ` `dG π``ã` e
∫É``¨`°`TC’G ô``jRh ∞∏N ¬∏dGóÑY ø``H
§«£îàdGh äÉ``jó``∏` Ñ` dG ¿hDƒ` `°` `Th
øjôëÑdG á«∏c πãe Éª«a ,»fGôª©dG
AÉ``æ``eCG ¢``ù`∏`é`e ¢``ù` «` FQ á``«` æ` ≤` à` dG
øH ΩÉ``°` û` g ï``«` °` û` dG ∂``æ`μ`à`«`dƒ``Ñ`dG
.áØ«∏N ∫BG õjõ©dGóÑY
∫É`` ¨` `°` `TC’G ô`` ` `jRh í`` ` °` ` `VhCGh
§«£îàdGh äÉ``jó``∏` Ñ` dG ¿hDƒ` `°` `Th
øH ΩÉ``°`ü`Y ¢``Só``æ`¡`ª`dG »``fGô``ª` ©` dG

äÉÑàμªdG á``«©ªéd »°VGôàa’G ô``ªJDƒªdG »a ∑QÉ``°ûj zÖjQóà∏d ø``jôëÑdG{
.ó«©°üdG Gòg ≈∏Y äGQƒ£àdG
õcôe ¢ù«FQ ≈æKCG ,¬ÑfÉL øe
ô``«`gR PÉ`` à` `°` `SC’G º``∏` ©` à` dG QOÉ``°` ü` e
Gò¡d õ«ªàªdG º«¶æàdG ≈∏Y ídÉ°üdG
á«©ªL πÑb øe »°VGôàa’G ôªJDƒªdG
,á«æjôëÑdG äÉeƒ∏©ªdGh äÉÑàμªdG
º∏©àdG QOÉ``°`ü`e õ``cô``e ¿CG ÉØ«°†e
´É£à°SG ÖjQóà∏d øjôëÑdG ó¡©ªH
É¡à°Vôa »``à`dG äÉ``jó``ë`à`dG RhÉ``é` J
√OÉªàYG ∫ÓN øe á«dÉëdG ±hô¶dG
≈∏Y π``ª`©`dG º``J PEG ,zÉ``gƒ``c{ ΩÉ``¶`f
OÉªàYGh ,á«ªbôdG QOÉ°üªdÉH √õjõ©J
áeóîd á«fhôàμdE’G äGô°ûædG ºjó≤J
,á``«`fhô``à`μ`dE’G á``jQÉ``é` dG á``WÉ``ME’G
øe õcôªdG IOÉØà°SG ≈dEG áaÉ°VE’ÉH
π°UGƒàdG ™bƒe ≈∏Y ó¡©ªdG ÜÉ°ùM
≥jƒ°ùàd zΩGô¨à°ùfEG{ »YÉªàL’G
.¬JÉeóN

õcôe »a »ªbôdG ∫ƒëàdG äÉ«∏ªY
∫ÓN ó¡°û«°S …òdG º∏©àdG QOÉ°üe
øe ójõªdG ΩOÉ≤dG »ÑjQóàdG π°üØdG

áHôéJ ºjó≤J ≈∏Y º¡JQób õjõ©J
,á``∏`YÉ``ah Iõ``«`ª`e »``°`VGô``à`aG º∏©J
ºYóJ ó``¡`©`ª`dG IQGOEG ¿CG ák Ø«°†e

øe »``Ñ` jQó``à` dGh …QGOE’G ó``¡`©`ª`dG
¬``LGƒ``J »``à`dG äÉ``jó``ë`à`dG á``¡`LGƒ``e
≈dEG áaÉ°VE’ÉH ,ó©H øY º∏©àdG á«∏ªY

äÉ«é«JGôà°SGh ô«jÉ©ªH ∂``dò``ch
õ``cGô``eh äÉÑàμªdG »``a ≥jƒ°ùàdG
.äÉeƒ∏©ªdG
√ò``g ≈``∏` Y É``¡` d ≥``«` ∏` ©` J »`` `ah
IQƒ``à``có``dG äOÉ`` `°` ` TCG á``cQÉ``°` û` ª` dG
ó¡©e ΩÉ``Y ô``jó``e …hÉ``é`©`dG ìÉª°S
»ØXƒe ¢UôëH ÖjQóà∏d øjôëÑdG
á```jQGOE’G ΩÉ``°` ù` bC’G π``c ø``e ó¡©ªdG
∫É©ØdG Oƒ``Lƒ``dG ≈∏Y á«ÑjQóàdGh
äGôªJDƒªdGh äÉ«dÉ©ØdG ∞∏àîe »a
ΩGóîà°S’G ôjƒ£J ≈dEG ±ó¡J »àdG
º∏©à∏d IRõ``©`ª`dG äGhOCÓ` ` d π``YÉ``Ø`dG
QGô``ª`à`°`SG ¿É``ª`°`†`d ,»``°` VGô``à` a’G
á``ª` YGó``dG ΩÉ``°``ù``bC’G ∞``∏`à`î`e π``ª` Y
∫ÓN ∞bƒJ ¿hO øe º∏©àdG á«∏ª©d
,á``«`dÉ``ë`dG á``«`FÉ``æ`ã`à`°`S’G ±hô``¶` dG
»a ácQÉ°ûªdG á«ªgCG ≈``dEG Ik ô«°ûe
≥jôa ø«μªàd ,äÉ«dÉ©ØdG √òg πãe

õ`` `cô`` `e ¢`` ` ù` ` `«` ` `FQ ∑QÉ`` ` ` °` ` ` `T
øjôëÑdG ó¡©ªH º``∏`©`à`dG QOÉ``°` ü` e
ídÉ°üdG ô``«`gR PÉ``à` °` SC’G ÖjQóà∏d
»``ª`∏`©`dG ô``ª` JDƒ` ª` dG äÉ``«` dÉ``©` a »`` a
á«©ªL ¬àª¶f …ò`` dG »``°`VGô``à`a’G
á«æjôëÑdG äÉeƒ∏©ªdGh äÉÑàμªdG
ø``«`«`Ñ`à`μ`ª`dG QhO{ ¿Gƒ`` ` æ` ` `Y â``ë` J
õ``cGô``eh äÉ``Ñ`à`μ`ª`dG ≥``jƒ``°`ù`J »``a
á``«`ª`bô``dG á``Ä`«`Ñ`dG »``a äÉ``eƒ``∏` ©` ª` dG
äÉjóëàdG ..ÉfhQƒc áëFÉL ∫ÓN
áÑîf á``cQÉ``°` û` ª` H ,zäÉ``©` ∏` £` à` dGh
Ωƒ∏Y ∫É``é` e »``a ø«°üàîªdG ø``e
∞∏àîe øe äÉeƒ∏©ªdGh äÉÑàμªdG
ºjó≤J ¬dÓN ºJh ,á«Hô©dG QÉ£bC’G
πª©dG ¥GQhCGh äÉ°SGQódG øe OóY
QhÉëe Ió``Y âdhÉæJ »àdG áª¡ªdG
ø«∏eÉ©dGh äÉÑàμªdG Qhó``H ≥∏©àJ
,á«ªbôdG É¡JÉeóN ≥jƒ°ùJ »a É¡«a
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مهنئني �ضموه بتعيينه اأمي ًنا عامً ا ملجل�س الدفاع االأعلى

نواب يوؤكدون جدارة نا�ضر بن حمد بالثقة وتويل هذا املن�ضب املهم
ّ
فاطمة �صلمان:
هناأ عدد من النواب اللواء الركن
�صمو ال�صيخ نا�صر بن حمد اآل خليفة
ممثل جاللة امللك لالأعمال اخلريية
و�صوؤون ال�صباب م�صت�صار االأمن
الوطني قائد احلر�س امللكي ،مبنا�صبة
�صدور االأمر امللكي ال�صامي من ح�صرة
�صاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�صى
اآل خليفة عاهل البالد املفدى ،بتعيني
�صموه اأمي ًنا عامًا ملجل�س الدفاع االأعلى.
واأكدوا جدارة �صموه بهذا التكليف
الذي ينم عن ثقة وجدارة يف توليه
هذا املن�صب ،منوهني بخربته يف جمال
العلوم الع�صكرية ،اإ�صافة اإىل دوره
البارز واملتميز يف خدمة الوطن.
وه ّناأ علي بن �صالح ال�صالح رئي�س
جمل�س ال�صورى� ،صمو اللواء الركن
ال�صيخ نا�صر بن حمد اآل خليفة ممثل
جاللة امللك لالأعمال االإن�صانية و�صوؤون
ال�صباب م�صت�صار االأمن الوطني اأمني
عام جمل�س الدفاع االأعلى رئي�س
املجل�س االأعلى لل�صباب والريا�صة
رئي�س جمل�س اأمناء املوؤ�ص�صة امللكية
لالأعمال االإن�صانية ،وذلك مبنا�صبة
�صدور االأمر امللكي ال�صامي من لدن
ح�صرة �صاحب اجلاللة امللك حمد بن
عي�صى اآل خليفة عاهل البالد املفدى،
بتعيينه اأمي ًنا عامًا ملجل�س الدفاع
االأعلى.
واأ�صاد رئي�س جمل�س ال�صورى
بالدور الذي ي�صطلع به �صمو ال�صيخ
نا�صر بن حمد يف تعزيز االأمن وو�صع
اخلطط لتحقيق املزيد من املنجزات
والنجاحات ملنظومة االأمن الوطني،
موؤكدًا اأن االأمر امللكي ال�صامي ياأتي
تتويجً ا للجهود وامل�صاعي الوطنية
من �صموه الإعالء ا�صم مملكة البحرين،
وحر�صه الدوؤوب ودوره يف جعل
مملكة البحرين واحة لالأمن واالأمان
واال�صتقرار.
بدوره ،قال النائب حممد ال�صي�صي
البوعينني رئي�س جلنة ال�صوؤون
اخلارجية والدفاع واالأمن الوطني
مبجل�س النواب اإن �صدور الثقة امللكية
ال�صامية بتعيني �صمو ال�صيخ نا�صر
بن حمد اآل خليفة اأمي ًنا عامًا ملجل�س
الدفاع االأعلى يعك�س ما يقدمه �صموه
من عطاءات م�صتمرة لرفع ا�صم مملكة

رئي�س جمل�س �ل�شورى

يو�شف �لغتم

عبد�لعزيز �لعجمان

�لنائب �أحمد �لعامر

�لنائب خالد بوعنق

�لنائب عي�شى �لقا�شي

�لنائب عمار �لبناي

�لنائب حممد �ل�شي�شي

�لنائب علي �إ�شحاقي

�لنائب �أحمد �لدم�شتاين

البحرين عاليًا ،وما يتمتع به �صموه
من قدرات وخربات عالية يف االإ�صراف
على �صيا�صات وا�صرتاتيجيات االأمن
الوطني ،معربًا عن متنياته للواء
الركن �صمو ال�صيخ نا�صر بن حمد
اآل خليفة بكل التوفيق والنجاح يف
خدمة مملكة البحرين ،يف ظل امل�صرية
التنموية ال�صاملة للمملكة بقيادة
ح�صرة �صاحب اجلاللة عاهل البالد
املفدى.
كما اأكد النائب عمار البناي اأن
الثقة امللكية ال�صامية تعك�س كفاءة
�صمو ال�صيخ نا�صر بن حمد وخربته
يف جمال العلوم الع�صكرية ،اإىل جانب
دوره البارز واملتميز يف خدمة الوطن،
متمنيًا ل�صموه املزيد من التوفيق
والنجاح يف خدمة الوطن حتت راية
ح�صرة �صاحب اجلاللة امللك حمد بن
عي�صى اآل خليفة عاهل البالد املفدى.
كذلك هناأ النائب البناي ،الدكتور
ال�صيخ عبداهلل بن اأحمد اآل خليفة وكيل
وزارة اخلارجية لل�صوؤون الدولية
مبنا�صبة �صدور االأمر امللكي ،موؤكدًا
اأن الثقة امللكية جاءت نتيجة للدور
الوطني الكبري للدكتور ال�صيخ عبداهلل

بن اأحمد اآل خليفة يف خدمة الوطن من
خالل عمله وكيالً لوزارة اخلارجية
لل�صوؤون الدولية ،متمنيًا له التوفيق
والنجاح يف ظل القيادة احلكيمة
جلاللة العاهل املفدى.
من جانبه ،تقدم اأعرب علي
اإ�صحاقي عن �صعادته بهذا التعيني
قائالً�« :صمو ال�صيخ نا�صر الرجل
املنا�صب يف املكان املنا�صب» ،موؤكدًا اأنه
�صخ�صية فذة وقيادية وقيمة م�صافة
للمن�صب ،داعيًا ل�صمو ال�صيخ نا�صر
دوام التوفيق والنجاح واأن يعينه اهلل
على خدمة هذا الوطن قياد ًة و�صعبًا.
بدوره ،هناأ النائب اأحمد الدم�صتاين
�صمو ال�صيخ نا�صر بن حمد اآل خليفة
ممثل جاللة امللك لالأعمال االإن�صانية
و�صوؤون ال�صباب م�صت�صار االأمن
الوطني رئي�س املجل�س االأعلى لل�صباب
والريا�صة ،مبنا�صبة الثقة امللكية
ال�صامية بتعيينه اأمي ًنا عامًا ملجل�س
الدفاع االأعلى.
وقال الدم�صتاين« :ال �صك اأن
هذه الثقة ال�صامية هي و�صام �صرف
للبحرين ولكل بحريني على هذه
االأر�س الطيبة التي نعت ّز جميعًا

بانتمائنا لها ،وندين لها وحلكومتنا
الر�صيدة باملحبة والوالء».
كما تقدم النائب خالد بوعنق
ع�صو جمل�س النواب بخال�س التهاين
اإىل اللواء الركن �صمو ال�صيخ نا�صر
بن حمد اآل خليفة ممثل جاللة امللك
لالأعمال اخلريية و�صوؤون ال�صباب
رئي�س املجل�س االأعلى لل�صباب
والريا�صة م�صت�صار االأمن الوطني،
مبنا�صبة �صدور االأمر امللكي ال�صامي
عن ح�صرة �صاحب اجلاللة امللك حمد
بن عي�صى اآل خليفة ملك البالد املفدى،
بتعيني �صموه اأمي ًنا عامًا ملجل�س الدفاع
االأعلى.
قال النائب اأحمد العامر اإن �صمو
اللواء الركن ال�صيخ نا�صر بن حمد اآل
خليفة م�صت�صار االأمن الوطني بقدر
الثقة امللكية ال�صامية وميلك الكفاءة
والقدرة لتحقيق اأهداف مهامه اجلديدة
اأمي ًنا عامًا ملجل�س الدفاع االأعلى ،وما
ميلكه من جدارة بتويل هذا املن�صب
املهم لي�صهم مبزيد من العطاء �صمن
م�صرية التطوير ال�صامل والروؤية
احلكيمة حل�صرة �صاحب اجلاللة امللك
حمد بن عي�صى اآل خليفة عاهل البالد

املفدى القائد االأعلى ،والعمل على
تعزيز االأمن الوطني واحلفاظ على
االأمن واال�صتقرار.
واأ�صار العامر اإىل اأن �صمو ال�صيخ
نا�صر بن حمد �صخ�صية قادرة على
�صناعة التغيري مبا ي�صب يف �صالح
الوطن واملواطن ووف ًقا للتوجهات
امللكية ال�صامية املتعلقة باالأمن
الوطني ،الف ًتا اإىل اأن �صموه ا�صتطاع
حتقيق اأدوار بطولية خالل قيادته
قوة الواجب (واحد) يف اليمن مع �صمو
ال�صيخ خالد بن حمد اآل خليقة قائد
قوة احلر�س امللكي اخلا�صة ،وهو اأمر
مبعث اعتزاز لكل بحريني.
من جانبه ،قال النائب عي�صى
القا�صي اإن �صمو اللواء الركن ال�صيخ
نا�صر بن حمد اآل خليفة م�صت�صار
االأمن الوطني ميلك الكفاءة العالية
ويحظى بثقة ملكية �صامية لتويل
مهامه اجلديدة اأمي ًنا عامًا للمجل�س
االأعلى للدفاع؛ نظ ًرا الإجنازاته
يف املجال الع�صكري ويف خمتلف
املجاالت ،وا�صتطاع اأن يكون
�صخ�صية موؤثرة ب�صكل اإيجابي على
فئة ال�صباب واملجتمع ككل ،كما اأن

لديه عزمية واإ�صرا ًرا على حتقيق
االإجناز واالأهداف التي ي�صبو اإليها،
ومنها يف م�صتوى ال�صلك الع�صكري.
يف حني اأ�صاد عبدالعزيز بن
عبداهلل العجمان رئي�س جلنة ال�صوؤون
اخلارجية والدفاع واالأمن الوطني
مبجل�س ال�صورى بتعيني �صمو ال�صيخ
نا�صر بن حمد اآل خليفة اأمي ًنا عامًا
للمجل�س االأعلى للدفاع ،معتربًا اأن
هذه اخلطوة ا�صتمرار للخطوات
الرائدة التي اأ�ص�صها امللك حمد بن
عي�صى اآل خليفة ،ودليل على كفاءة
�صموه القيادية يف و�صع الدرا�صات
اال�صرتاتيجية واالأمنية.
واأ�صاد يو�صف اأحمد الغتم ع�صو
جلنة ال�صوؤون اخلارجية والدفاع
واالأمن الوطني مبجل�س ال�صورى
باجلهود التي يبذلها �صمو اللواء الركن
ال�صيخ نا�صر بن حمد اآل خليفة ممثل
جاللة امللك لالأعمال االإن�صانية و�صوؤون
ال�صباب م�صت�صار االأمن الوطني االأمني
العام ملجل�س الدفاع االأعلى ،يف دعم
م�صرية االأمن الوطني ،ومتابعته
احلثيثة لكل ما يحقق للبحرين
االزدهار والتقدم يف املجاالت كافة.

الوكالة مل تلتزم بتقليل عدد املوظفني بعد انق�ضاء اإجازة العيد

اإ�ضابة موظفني يف «الزراعة» بفريو�س كورونا وحجر اآخرين
حممد بحر:
علمت «االأيام» باأن عددًا من موظفي وكالة الزراعة والرثوة
البحرية اأ�صيبوا بعدوى فريو�س كورونا «كوفيد  ،»19واأدى ذلك
اإىل فر�س حجر منزيل على عدد اآخر منهم.
واأفاد م�صدر مطلع باأن اأحد موظفي الوكالة زاول عمله
االعتيادي يف الوكالة يوم اخلمي�س املوافق  25يونيو  ،2020دون
فح�صا طبيًا
علمه باإ�صابته بفريو�س كورونا امل�صتجد ،ثم اأجرى
ً
يوم االأحد بعد ظهور اأعرا�س املر�س ،تاأكدت على اإثره اإ�صابته.
وبعد ح�صر املخالطني له اكت�صف اإ�صابة موظف بحريني
خالطه قبل اإجازة نهاية االأ�صبوع ،وهو يعاين من مر�س مزمن
كذلك ،كما ُفر�س على خم�صة موظفني اآخرين حج ًرا منزليًا بعد اأن
ظهرت نتائج فحو�صاتهم �صلبية.
واأ�صار امل�صدر اإىل اأن الوكالة مل ُترب عمّال النظافة االآ�صيويني

على اإجراء فح�س «كورونا» للتاأكد من خلوّهم من الفريو�س ،رغم
قيامهم بتنظيف �صطح مكتب امل�صاب.
كما علمت «االأيام» باأن وكالة الزراعة والرثوة البحرية األزمت
جميع املوظفني ،دون ا�صتثناء ،مبزاولة عملهم االعتيادي يف مبنى
الوكالة بعد انق�صاء اإجازة عيد الفطر املبارك ،يف خمالفة �صريحة
لقرار ديوان اخلدمة املدنية رقم ( )6ل�صنة  2020ب�صاأن تطبيق
�صيا�صة العمل من املنزل على موظفي اجلهات احلكومية وف ًقا ملا
تقت�صيه م�صلحة العمل بحيث تكون بن�صبة  %70كحد اأق�صى من
املوظفني ،على اأن يوؤدي املوظفون مهام وظائفهم بالتناوب بني
العمل من املنزل واحل�صور يف مقر العمل -عند احلاجة -بح�صب
املخت�صة باجلهة احلكومية.
تقدير ال�صلطة
ّ
من جانب اآخر ،اأجرت «االأيام» ات�صاالت متك ّررة بق�صم
العالقات العامة ال�صتي�صاح االأمر ،ونفى ق�صم العالقات العامة
علمه باحلادثة.

خالل اجتماعاتها يف دور االنعقاد الثاين من الف�ضل اخلام�س

 13تو�ضية ح�ضيلة اللجنة القانونية يف بلدي «اجلنوبية»
اختتمت اللجنة القانونية مبجل�س
بلدي املنطقة اجلنوبية دور االنعقاد
الثاين من الف�صل اخلام�س 2020-2019
اجتماعاتها ،بعد درا�صتها لـ 33مو�صوعً ا،
وخرجت يف اجتماعها بـ 13تو�صية.
وقد در�صت اللجنة خالل دور االنعقاد
املن�صرم  33مو�صوعً ا اأُدرجت على جداول
اأعمالها ،كان اأبرزها املوافقة على اقرتاح
تاأجيل حت�صيل اإيجارات اأمالك البلدية،
ومقرتح اإعفاء اأ�صحاب املحالت واملنازل
الواقعة على �صوارع تارية من ر�صوم عداد
املواقف.
وناق�صت اللجنة املوا�صيع الواردة اإليها
التي تنوّعت بني مقرتحات اأع�صاء املجل�س
كمقرتح و�صع �صوابط ل�صناديق املالب�س

مب�ضاركة النوّ اب وموؤ�ض�ضات املجتمع املدين

«عالقات العا�ضمة» تنظم امللتقى البلدي املرئي االأول
ك�صفت رئي�س جلنة العالقات العامة
واالإعالم مبجل�س اأمانة العا�صمة د .مها
اآل �صهاب عن تنظيم اأول ملتقى مرئي
على م�صتوى اململكة ،ملناق�صة الق�صايا
وامل�صتجدات البلدية يف حمافظة العا�صمة،
وذلك يوم الثالثاء املقبل عند ال�صاعة 7:30
م�صاءً.
وقالت« :اأطلقت جلنة العالقات العامة
باملجل�س فكرة هذا امللتقى حتت �صعار
(اخلدمات البلدية يف العا�صمة يف ظل جائحة
كورونا ..واقع وحتديات) ،ومن املوؤمل اأن
يركز امللتقى على اأهم اخلدمات البلدية واأهم
امل�صاكل التي تعرت�س املواطنني واملقيمني
وطرق حلها ،وكذلك امل�صاريع البلدية التي
تعمل عليها وزارة البلديات ،ودور النواب
يف دعم العمل البلدي ،و�صيكون ملوؤ�ص�صات
املجتمع املدين م�صاركة وراأي يف هذا امللتقى
انطال ًقا من اإمياننا باأهمية م�صاركة جميع
االأطراف يف اإجناح العمل البلدي» ،وتابعت
«�صيكون الباب مفتوحً ا للم�صاركة للمواطنني
واملقيمني ،وطرح االأ�صئلة على املتحدثني من

د .مها �آل �شهاب

خالل كتابة االأ�صئلة عرب برنامج (.»)zoom
وتابعت رئي�س اللجنة «يتحدث رئي�س
املجل�س املهند�س �صالح طرادة ،والنائب
عادل الع�صومي ،والوكيل امل�صاعد للخدمات
البلدية امل�صرتكة املهند�صة �صوقية حميدان،
ومدير عام اأمانة العا�صمة املهند�س حممد
�صعد ال�صهلي ،واالأ�صتاذ اأحمد اخلباز رئي�س
مركز �صباب ال�صناب�س ،يف هذا امللتقى ،كل يف
جمال اخت�صا�صه».

�ضرطة املحرق :القب�س على  4اأ�ضخا�س
انتحلوا �ضفة رجال اأمن و�ضرقوا اآخرين باالإكراه

الواقعة يف االأحياء ال�صكنية للجمعيات
اخلريية ،واقرتاح منع ظاهرة توزيع
االإعالنات الدعائية واملل�صقات على املنازل
وال�صيارات ،ومقرتح لتاأجيل حت�صيل

اإيجارات اأمالك البلدية ،ومقرتح لتنظيم
وو�صع �صوابط يف حمال اخلياطة الن�صائية
وحمال بيع املالب�س ال�صخ�صية الن�صائية.

قال مدير عام مديرية �صرطة حمافظة املحرق اإن �صرطة املديرية متكنت يف اأقل من 24
�صاعة من القب�س على اأربعة اأ�صخا�س ،قاموا بانتحال �صخ�صية رجال اأمن و�صرقوا مبالغ
مالية من عدد من العمّال االآ�صيويني مبنطقة �صماهيج.
ً
بالغا من املجني عليهم مفاده اأنه بينما كانوا يف موقع العمل،
واأو�صح اأن املديرية تلقت
توقفت مركبة بها اأربعة اأ�صخا�س ،واأبلغوهم باأنهم رجال اأمن وقاموا با�صطحاب العمّال
باالإكراه اإىل اإحدى الغرف واال�صتيالء على حمفظاتهم النقدية ،ثم الذوا بالفرار.
وعليه بو�صرت اأعمال البحث والتحري ،والتي اأ�صفرت عن حتديد هوية املذكورين
والقب�س عليهم ،اإذ ّ
تبني اأنهم من اأ�صحاب ال�صوابق ،وقد مت اتخاذ االإجراءات القانونية
الالزمة متهيدًا الإحالة الق�صية اإىل النيابة العامة.
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حمليات 05

توفري التدريب وفق خطة عمل مدرو�سة يف ظل الظروف الراهنة

ّ
«ال�سحة» :بدء ا�ستقبال طلبات خريجي الطب لربنامج االمتياز
خديجة العرادي:
اأكدت وزارة ال�صحة اأنها حري�صة على توفري فر�ص
التدريب لالأطباء البحرينيني ودعم االأطباء حديثي التخرج
و�صمان ح�صولهم على الفر�ص التدريبية املالئمة ،ليتم
تهيئتهم وتاأهيلهم وف ًقا الأحدث امل�صتويات العاملية املعتمدة
يف الطب الب�صري وطب االأ�صنان ،مبا ي�صهم يف االرتقاء
بجودة الرعاية ال�صحية وتنمية الكوادر الطبية البحرينية.
وقالت الوزارة اإنها بداأت يف يونيو املا�صي 2020
ا�صتقبال طلبات خريجي الطب لربنامج االمتياز� ،صواء من
اجلامعات املحلية اأو اخلارجية يف ظل الظروف الراهنة،
التخ�ص�صية
كذلك بداأت االإعالن عن ال�صواغر التدريبية
ّ
لالأطباء للعام االأكادميي  ،2020بح�صب خطة عمل مدرو�صة
وجمدولة ،كي ال يتم االإخالل يف �صري العمل يف ظل الظروف
والتحديات احلالية ب�صبب اجلائحة.
وقالت وزارة ال�صحة ،يف تعقيب على ما ن�صرته
«االأيام» ب�صاأن ال�صواغر التدريبية بوزارة ال�صحة« :اإن

اجلهات املعنية بالوزارة ،امل�صوؤولة عن مو�صوع التدريب،
قامت منذ االإعالن عن جائحة فريو�ص كورونا (كوفيد )19
على امل�صتوى املحلي والدويل باتخاذ عدد من االإجراءات
الوقائية واالحرتازية ،مبا ي�صمن احلفاظ على ال�صحة
العامة وحتقي ًقا ملعايري التباعد االجتماعي للحد من انت�صار
الفريو�ص ،وكان يف مقدمتها اإغالق املدار�ص واجلامعات
واملعاهد التعليمية وموا�صلة الدرا�صة عن بُعد ،ومت توقف
الدرا�صة وتاأجيلها اإىل اإ�صعار اآخر ،حيث مت تاأمني عودة
الطلبة البحرينيني اإىل اأر�ص الوطن حلني ا�صتقرار االأو�صاع
يف الدول التي كانوا يدر�صون بها ،واإ�صعارهم يف وقت
الحق بعودة الدرا�صة ،علمًا باأن عمليات التن�صيق واملتابعة
بني جامعاتهم ووزارة ال�صحة كانت م�صتمرة لالطالع على
امل�صتجدات ب�صاأن ا�صتئناف الربامج التدريبية والدرا�صة».
واأكدت وزارة ال�صحة اأنها من اجلهات التي امتثلت
للتوجيهات ال�صادرة بتاأجيل الربامج التدريبية حلني
ا�صتقرار االأو�صاع ،وقد وجّ هت االإدارة العليا بالوزارة
املعنيني ب�صوؤون التدريب اإىل توفري اأن�صب احللول التي

ت�صمن ح�صول اخلريجني على الربامج التدريبية ،املتمثلة
التخ�ص�صات
يف برنامج االمتياز اأو برامج التدريب يف
ّ
املختلفة ،واحلفاظ على ت�صيري اخلطط التدريبية يف االأوقات
املق ّررة �صنويًا ،وعدم التخلف عن بدء الربامج والتي تبداأ
يف اأغ�صط�ص من كل عام لربنامج االمتياز ،واأكتوبر لربامج
التدريب لالأطباء املقيمني املتدربني .م�صيفة اأنه يف ظل هذه
الظروف ،التزمت جميع االأق�صام ذات العالقة بهذا ال�صاأن
برفع خطة منوذجية تت�صمّن حلوالً �صريعة لتنفيذ اآلية
ااإاعالن عن ال�صواغر التدريبية واإجراءات املفا�صلة ،بدءًا من
ا�صتقبال الطلبات اإىل اإجراء االمتحان واملقابالت ال�صخ�صية
مع املتقدمني.
واأ�صارت اإىل اأنها ا�صتعانت بالتقنيات االإلكرتونية
وخدمات االإنرتنت يف ا�صتحداث اآلية ال�صتقبال الطلبات
والرد على ا�صتف�صارات املتقدمني اإلكرتونيًا ،وقد مت الرتتيب
الآلية اإجراء املقابالت ال�صخ�صية مع املتقدمني عن بُعد ،مبا
ي�صمن حتقيق اأف�صل و�صائل التباعد االجتماعي للحد من
انت�صار الفريو�ص.

اإغالق حمامات اال�ستحمام وال�ساونا وغرف تغيري املالب�س حتى اإ�سعار اآخر

ّ
«اخلا�سة» ..ومرتان مل�سافة التباعد
 5اأ�سخا�س العدد االأق�سى للمجموعات يف ال�سواطئ
�صارة جنيب:
اأ�ــصــدرت وزيـــرة ال�صحة فائقة
ال�صالح قـــرا ًرا ب�صاأن اال�صرتاطات
ال�صحية الواجب تطبيقها يف املن�صاآت
التي حتتوي على �صواطئ؛ الحتواء
ومنع انت�صار فريو�ص كورونا امل�صتجد.
وح ـدّد القرار االلتزامات الواجب
اتباعها من قبل اإدارة املن�صاأة التي تدير
ال�صاطئ ،اإذ يجب على اإدارة املن�صاأة
ا�صتخدام الفتات مرئية لتحديد م�صار
االجتــاه الــواحــد عند نقاط الدخول
واخلــــروج ،و�ــصــمــان احلــفــاظ على
التباعد االجتماعي يف جميع االأوقات،
وا�صتخدام الفتات مرئية ت�صري اإىل احلد
االأق�صى لعدد املجموعة الواحدة وهو (5
اأ�صخا�ص) ،وتوجيه مرتادي ال�صاطئ
(�صواء كانوا ب�صكل فردي اأو جمموعات)
للحفاظ على م�صافة تباعد ( )2مرت فيما
بينهم ،واإعادة ترتيب املقاعد للحفاظ على
امل�صافات االآمنة لتقليل االت�صال املبا�صر.
و�صدّد القرار على اإغالق حمامات
اال�صتحمام وال�صاونا وغــرف تغيري
املالب�ص واملناطق امل�صرتكة االأخرى (عدا
دورات املياه) حتى اإ�صعار اآخر ،على
اأن يتم تنظيف وتطهري دورات املياه

ب�صكل كامل بعد كل ا�صتخدام ،وتطهري
االأجهزة االإلكرتونية عند مغادرة العمل،
والتخلّ�ص من االأدوات ال�صخ�صية
امل�صتخدمة ملرتادي ال�صاطئ ب�صكل
ٍ
كاف من �صالل
�صحيح ،وتوفري عدد
املهمالت والتخلّ�ص من القمامة ب�صورة
دورية.
ودعــا القرار اإدارات املن�صاآت اإىل
تنظيف وتطهري جميع املرافق وف ًقا
لالإر�صادات ال�صحية ،وتطهري املعدات
املخ�ص�صة
امل�صتعملة
واالأدوات
ّ
لال�صتئجار اليومي بعد كل ا�صتخدام ،كما
يجب على اإدارة املن�صاأة غ�صل املنا�صف
باملاء الدافئ بدرجة ( )80درجة اأو اأكرث

دف ًئا ،ولكن دون درجة الغليان.
ومبــوجــب الــقــرار ،ف ـاإنــه يجوز
للمن�صاآت التي حتتوي على مرافق
�صياحية اأو حمال جتارية على ال�صواطئ
بيع �صلع التجزئة ،على اأن يتم االلتزام
باالإر�صادات واال�صرتاطات ال�صحية
اخلا�صة بــوزارة ال�صحة ملحال البيع
بالتجزئة التجارية ،وت�صجيع العمالء
على دفع الفواتري بطريقة اإلكرتونية.
ووف ًقا للقرار ،ف ـاإن على موظفي
املن�صاأة م�صاعدة العمالء يف اأثناء الت�صوّق
للحد من االت�صال باملوجودات ،واإذا اأراد
العميل اإجراء عملية ال�صراء فيتوجّ ب
على امل�صرتي الوقوف على العالمات

االأر�صية املحدّدة يف اأثناء االنتظار يف
الطابور.
واأو�صح القرار اأنه يجب على اإدارة
املن�صاأة توجيه املطاعم وحمال بيع املواد
الغذائية وامل�صروبات التابعة لها ،اأو
الداخلة �صمن نطاقها املكاين ،اإىل البيع
عن طريق خدمات البيع اخلارجي.
واأ�صار اإىل اأن املن�صاآت تخ�صع وف ًقا
الأحكام هذا القرار للتفتي�ص من قبل
املخت�صة للتاأكد من
اجلهات احلكومية
ّ
االلتزام باال�صرتاطات ال�صحية ،وعلى كل
من�صاأة اإغالق �صاطئها حال عدم قدرتها
على تطبيق اال�صرتاطات وااللتزامات
املن�صو�ص عليها يف القرار.
ّ
يتعني
وبالن�صبة للموظفني ،فاإنه
عليهم لب�ص القفازات والكمامات طوال
اأوقات العمل ،ويجب على اإدارة املن�صاأة
ت�صجيل معلومات االت�صال باملوظفني
واالحتفاظ بها ،كما دعا القرار اإىل توفري
ا�صتمارة معدّة من قبلها تت�صمّن طلب
ملء البيانات ال�صخ�صية واالإجابة عن
االأ�صئلة املدوّنة بها قبل دخول املن�صاأة
وارتياد ال�صواطئ واملرافق ال�صياحية
أخ�ص البيانات
امللحقة بها ،وعلى اال ّ
ال�صخ�صية (اال�ــصــم ورقــم التوا�صل
والعنوان).

بحث مع اآمر االأكادميية تعزيز اأطر ال�سراكة ..حمافظ اجلنوبية:

مبادرات اأمنية وبرامج م�سرتكة بالتعاون مع «امللكية لل�سرطة»
�صمن جهود املحافظة اجلنوبية
يف تعزيز اأطــر التعاون ودعم
املبادرات والربامج امل�صرتكة مع
االإدارات االأمنية بوزارة الداخلية،
اجتمع �صمو ال�صيخ خليفة بن
علي بن خليفة اآل خليفة حمافظ
املحافظة اجلنوبية ،عرب تقنية
االت�صال املرئي ،مع العميد فواز
ح�صن احل�صن اآمر االأكادميية امللكية
لل�صرطة ،بح�صور العميد عي�صى
ثامر الدو�صري نائب املحافظ وعدد
من ال�صباط وامل�صوؤولني.
واأكــد �صمو حمافظ املحافظة
اجلنوبية اأنه تنفي ًذا لتوجيهات
الفريق اأول ال�صيخ را�ــصــد بن
عبداهلل اآل خليفة وزير الداخلية يف
تر�صيخ دعائم االأمــن بني خمتلف

اأفـــراد املجتمع ،فــاإن املحافظة
حري�صة على التعاون يف موا�صلة
تنفيذ املبادرات االأمنية والربامج
امل�صرتكة ،بالتعاون مع االأكادميية
امللكية لل�صرطة.

واأ�صار �صموه اإىل اأهمية مثل
هــذه اللقاءات واالجتماعات يف
التوا�صل والتن�صيق مع االأجهزة
االأمنية الإر�صاء قواعد ال�صراكة
املجتمعية يف حتقيق العديد من

الربامج الهادفة ،م�صيدًا �صموه
بالدور البارز الــذي ت�صطلع به
االأكادميية امللكية لل�صرطة يف
االإ�صهام بفاعلية يف تطوير الربامج
العلمية والدورات التدريبية ،مبا
ي�صهم يف حتقيق املبادرات االأمنية
الــرائــدة التي تتبناها املحافظة
الإبراز دور االأمن واآثاره امل�صرقة يف
التنمية.
من جهته ،اأعرب العميد فواز
ح�صن احل�صن اآمر االأكادميية امللكية
لل�صرطة عن �صكره وتقديره ل�صمو
حمافظ املحافظة اجلنوبية؛ ملا
يوليه من اهتمام بتوطيد التعاون
مع االأجهزة االأمنية كافة ،والعمل
على زيــادة التن�صيق يف خمتلف
الربامج االأمنية الرائدة.

مدير الثقافة املرورية :هدايا للملتزمني با�سرتاطات ال�سيف
يف اإطار اخلطط والربامج التي
تنفذها االإدارة العامة للمرور لرفع
م�صتوى الوعي املروري ،وحتت
�صعار «�صيف اآمن بال حوادث»،
اأكد مدير اإدارة الثقافة املرورية
�صالح حممد �صهاب ا�صتمرار
تنظيم مبادرة «�صك ًرا» ،وذلك من
خالل التعاون مع القطاع اخلا�ص
لتكرمي ال�صائقني امللتزمني.
واأ�صار مدير اإدارة الثقافة
املرورية اإىل اأن االإدارة العامة
للمرور ،بالتعاون مع وكيل
لالإطارات
العاملية
ال�صركة
«برييللي»� ،صتنظيم حمالت

ميدانية يف �صوارع اململكة
تت�صمّن فح�ص االإطارات والتاأكد
ً
حفاظا على
من �صالمتها؛ وذلك
�صالمة ال�صائق والركاب ،يف
خطوة توعوية لبيان اأهمية
االإطارات يف املحافظة على
�صالمة املركبة ،خا�صة خالل
ف�صل ال�صيف .واأ�صاف �صالح
�صهاب اأنه بالتعاون مع �صركة
البحرين الوطنية للتاأمني ،bni
فاإن ال�صائقني امللتزمني باالأنظمة
والقواعد املرورية من خالل
ر�صدهم يف احلمالت امليدانية
�صتتم مكافاأتهم؛ وذلك بتزويدهم

�شالح �شهاب

بخدمة على الطريق جما ًنا
ملدة عام ،باالإ�صافة اإىل تقدمي
الن�صائح واالإر�صاد حول كيفية
الت�ص ّرف يف حال تعطل املركبة

على الطريق؛ ل�صمان عدم وقوع
حوادث مرورية نتيجة التعامل
اخلاطئ مع املوقف ،كما �صيتم
توزيع ق�صائم لرتكيب عوازل
حرارية على ال�صواق وتقدمي �صرح
حول الفرق بني العازل احلراري
وحاجب الروؤية ،واأهمية اختيار
االأنواع ال�صحيحة وعدم االعتماد
على احلاجب قيا�صً ا باللون الداكن،
واإمنا بدرجة عزله للحرارة ،اإذ ال
بد من االلتزام بالن�صبة املحددة
التي ال تزيد على  %30للحفاظ
على درجة روؤية وا�صحة خالل
القيادة الليلية.

جمال الياقوت

ج�سر امللك فهد ..وفاء وعهد
تت�صافح قريبًا االأيادي بعد اأن ت�صافحت
القلوب يف حنني و�صوق .تتجه االأنظار اإىل
اإعادة افتتاح ج�صر امللك فهد الذي يربط بني
اأقرب بلدين �صقيقني ،تربطهما متانة مب�صار
العالقات االأخوية املتبادلة بني (اململكة العربية
ال�صعودية ومملكة البحرين) ،والتي حتظى هذه
العالقات بدعم واهتمام وحر�ص خادم احلرمني
ال�صريفني امللك �صلمان بن عبدالعزيز اآل �صعود،
واأخيه �صاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�صى
اآل خليفة ،بعد اأن توقفت احلركة على اجل�صر
ب�صبب تداعيات جائحة كورونا امل�صتجد (كوفيد
 .)19ويُعد اجل�صر اأحد الدعائم االأ�صا�صية
ومن املعجزات التنموية ومثاالً جلمال التحفة
الهند�صية� ،صيّد بعزم واإرادة واحدة لقرار �صائب
ترجم من خالله تالحم ال�صعبني ال�صقيقني وزاد
ً
ر�صوخا يف العالقات اخلليجية ،فكان عهدًا
ووفا ًء للعالقات االأخوية االأبدية بني البحرين
وال�صعودية على درب واحد ونحو هدف واحد
وم�صري م�صرتك واحد ،ليدركوا باأن هاج�صهم
(درب من الع�صق ..ال دربًا من احلجر)؛ لكونه
ج�صد دالالت ومعاين عميقة متجذرة ل�صلة
ّ
الرتاحم وو�صائج القربى ،حمق ًقا يف �صدد ذلك
ً
منفعة ملرتاديه من االإجنازات واملكت�صبات،
باعتباره نقطة و�صل و�صريا ًنا ممتدًا� ،صيحكي
لالأجيال القادمة العزمية واالإ�صرار لو�صالت
الود واملحبة يف احللم الذي حتقق ،وها نحن
اليوم نرغب يف افتتاحه بحرارة اأ�صد من حرارة
اجلمر ،وهنا ن�صتذكر اأبيات ال�صعر ،للمرحوم
ال�صيخ ح�صن بن �صلمان اآل خليفة:
يا خادم احلرمني ال�صريفني جئت ملوطن
هــو بــالــوالء وبــاملــحــبــة عامر
هــلــت ملــقــدمــكــم بــ�ــصــائــر عــزنــا
فــــاأوال يف فـــرح وعــيــد غامر
ج�صر اأقــيــم كــي يج�صد ما�صينا
كم ر�صخت فيه عــري واأوا�صر
وا ً
أي�صا قال املرحوم ال�صاعر الدكتور غازي
الق�صيبي:
يا ج�صر ع�صناك حلمًا يف نواظرنا
نحنو عليه ونحميه من ال�صهد
وبــ�ــصــمــة تــتــمــ�ــصــى يف مالحمنا
نخ�صى عليها فنخفيها من احل�صد
تهفو املنامة واالأ�ــصــواق يف دمها
اإىل الريا�ص كما ا�صتاق النمري �صدي
ولــلــقــ�ــصــيــم تـــبـــاريـــح تـــوؤرقـــه
اإىل الــرفــاع واأوطــــا ٌر بــال عدد
وب�صرت جــدة احل�صناء �صاطئها
هذي املحرق كادت اأن مت�ص يدي
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ندوة الدراسات القضائية :البحرين أول دولة
عربية تقدم مساعدات في جائحة «كورونا»
أيمن شكل

كش��فت ندوة «القانون اإلنس��اني الدولي في
زمن كوفيد  ،»19-أن البحرين كانت أول دولة
عربية تس��تجيب لتقديم مساعدات في جائحة
كورون��ا (كوفي��د  )19من��ذ بدايته��ا ،وقدمت
جمعي��ة الهالل األحمر البحرينية المس��اعدات
ألكث��ر م��ن  37دولة حول العال��م ،فيما طالب
الخبراء المشاركون في الندوة بإعطاء األولولية
لتقدي��م القان��ون الدولي اإلنس��اني ضمانات
ل��كل المتضررين من ج��راء النزاعات حتى في
زمن كورونا (كوفيد .)19
الن��دوة نظمه��ا معه��د الدراس��ات القضائية
والقانوني��ة بالتع��اون م��ع اللجن��ة الوطني��ة
للقان��ون الدول��ي اإلنس��اني وجمعي��ة الهالل
األحم��ر البحرين��ي واللجن��ة الدولي��ة للصليب
األحمر ،وتركزت محاورها على الوضع اإلنساني
ف��ي العال��م وخاصة ف��ي مناطق الن��زاع ودور
الحركة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر
البحريني ،والقانون الدولي اإلنس��اني في زمن
كورونا (كوفيد  )19والتحديات والمسؤوليات،
ودور القوات المس��لحة في معاونة الس��لطات
الوطني��ة خالل جه��ود احتواء كورون��ا (كوفيد
 )19ف��ي إط��ار التع��اون المدني العس��كري،
والمنظوم��ة التش��ريعية للقان��ون الدول��ي
اإلنساني في مملكة البحرين على ضوء قانون
الشارة الجديد.
وف��ي كلمت��ه أش��اد وزي��ر الع��دل والش��ؤون
اإلس��المية واألوق��اف رئي��س اللجن��ة الوطنية
للقانون الدولي اإلنساني الشيخ خالد بن علي آل
خليفة بجه��ود البعثة اإلقليمية للجنة الدولية
للصلي��ب األحمر ودورها في تعزيز الش��راكات
للعمل اإلنس��اني واإلغاثي ،وإس��هاماتها في
نش��ر مبادئ القانون الدولي اإلنس��اني ،وقال
يجب الس��ماح للمساعدات اإلنس��انية للدخول
والتفاه��م المس��تمر بين هذه الجه��ات التي
تريد المس��اعدة كما يج��ب التنويه بالمناطق
والمنشآت المحمية والتوس��ع لتشمل مصانع
الدواء أو الكمامات أو مناطق الحجز الصحي.

وم��ن جانبه ،ق��ال رئي��س البعث��ة اإلقليمية
لدول مجلس التع��اون الخليجي للجنة الدولية
للصلي��ب األحمر عمر ع��وده إن جائحة كورونا
(كوفيد  )19ألق��ت بظاللها على الفئات األكثر
ضعف ًا وخاصة الفئات التي تعيش في مناطق
النزاع��ات المس��لحة ما أدى لتده��ور الخدمات
اإلنس��انية ،مؤكداً أنه من ب��اب أولى أن يقدم
القانون الدولي اإلنساني ضمانات للمتضررين
من جراء النزاعات حتى في زمن كورونا (كوفيد
.)19
وخ��الل المحاضرة أكد القائ��م بأعمال األمين
الع��ام لله��الل األحمر البحرين��ي المدير العام
للجمعي��ة مب��ارك خليفة الح��ادي أن الجمعية
تمكن��ت بمس��اعدة وتوجيهات جالل��ة الملك
من مس��اعدة النازحين في أكث��ر من  37دولة
ح��ول العالم ،فيما قدم العميد حقوقي منصور
المنص��ور نائب رئيس اللجنة الوطنية للقانون
الدولي اإلنس��اني ،فك��رة إصدار قانون ش��ارة
الحماية وضوابط استخدامها.
وأك��د مدي��ر دائ��رة النش��ر واإلع��الم بالبعثة

اإلقليمية للجن��ة الدولية للصليب األحمر لدول
مجل��س التعاون الخليجي ،زي��اد أبولبن أن كل
دقيق��ة له��ا أهميتها ف��ي التعام��ل مع هذه
الجائح��ة ،وقال إنه ال بد من تطبيق مبدأ عدم
االنحياز لتقديم المس��اعدات في كافة مناطق
النزاع أو الس��لم ،كما كش��ف د .فوزي أمين أن
البحري��ن كان��ت أول دول��ة عربية تس��تجيب
لن��داء تقديم المس��اعدة ضم��ن قائمة الدول
المساهمة منذ بداية الجائحة وتلتها الكويت
والس��عودية ،مش��يراً الرتفاع المساعدات من
 35مليون إلى  150مليون ًا.
وش��رح مستش��ار قانوني بالمنظم��ة العربية
لله��الل األحم��ر والصلي��ب األحم��ر د .مع��ز
الهذل��ي ،عالق��ة القان��ون اإلنس��اني الدولي
وتطبي��ق القواع��د الحمائي��ة الت��ي أقرها في
مناطق النزاعات خالل أزمة كورونا (كوفيد ،)19
فيما اس��تعرض العقيد مؤمن حس��ن مندوب
الصليب األحمر للشؤون العسكرية دور القوات
المس��لحة في معاونة السلطات الوطنية خالل
جهود احتواء كورونا (كوفيد .)19
وع��رض العمي��د حقوق��ي منص��ور المنص��ور
نائ��ب رئيس اللجنة الوطني��ة للقانون الدولي
اإلنس��اني ،تط��ور المنظومة التش��ريعية في
البحري��ن ،وقان��ون إط��الق الش��ارات وعالمات
الحماية ،الفت ًا إل��ى أن الفيروس لم يفرق بين
طائفة وعرق وجنس ونوه بالنداء الذي أطلقته
األمم المتحدة بوجوب وقف النزاعات الدولية.
وش��ارك في المحاضرة كل من د .معز الهذلي
مستش��ار القان��ون الدولي اإلنس��اني بالبعثة
اإلقليمية للجن��ة الدولية للصليب األحمر لدول
مجل��س التع��اون الخليجي ،واألس��تاذ مؤمن
حس��ن مندوب اللجنة الدولي��ة للصليب األحمر
للش��ؤون العس��كرية بالبعثة اإلقليمية للجنة
الدولي��ة للصليب األحمر بدول مجلس التعاون
الخليج��ي ،والدكتور فوزي أمي��ن رئيس البعثة
اإلقليمية لالتحاد الدولي لدول الخليج في دبي
بدولة اإلمارات العربية المتحدة.

«الصحة» :حبس  3أشهر وغرامة  10آالف
دينار لمخالف اشتراطات الشواطئ
حسن الستري

أص��درت وزيرة الصحة فائق��ة الصالح قراراً يحدد االش��تراطات الصحية
الواج��ب تطبيقه��ا ف��ي المنش��آت التي تحت��وي على ش��واطئ الحتواء
ومنع انتش��ار فيروس كورونا (كوفي��د  ،)19والذي ينص على أنه يعا َقب
بالحبس مدة ال تقل عن ثالثة أش��هر وبغرامة ال تقل عن ألف دينار وال
تجاوز عشرة آالف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين ،كل َمن خالف القرار.
ِ
وطبق ًا للقرار يجب على إدارة المنش��أة توفير اس��تمارة معدة من قبلها
المدونة
تتضمن الطلب بملء البيانات الشخصية واإلجابة عن األسئلة
َّ
والمرافق السياحية الملحقة
بها قبل دخول المنش��أة وارتياد الش��واطئ َ
بها ،وعلى األخص البيانات الش��خصية ،االسم ورقم التواصل والعنوان،
واإلجاب��ة على األس��ئلة التالية والتي ِّ
تغطي مدة  14يوم ًا س��ابقة :هل
أي من األعراض اآلتي��ة «ارتفاع في درجة الحرارة،
تعان��ي أو عانيت من ٍّ
س��عال ،إجهاد وتعب ،ضيق في التنفس ،فقدان حاس��ة الش��م ،فقدان
حاس��ة التذوق ،احتقان في الحلق ،هل خالطت أحداً يعاني من األعراض
المذكورة أعاله أو تم تشخيصه ب�فيروس كورونا(كوفيد  ،)19هل تسكن
أي من
مع ِّ
الحجر المنزلي؟ ،وإذا أجاب الشخص بنعم على ٍّ
أي شخص تحت ْ
هذه األسئلة ،فيتوجب على إدارة المنشأة منعه من دخول المنشأة.
ً
وطبقا للقرار يجب على مرتادي الش��واطئ وموظفي المنشأة التي تدير
الش��اطئ ،تحرير االس��تمارة المش��ار إليه��ا أعاله ،ويجب عل��ى مرتادي
الكمامات عند التعامل مع الغير ،وفي حالة عدم االلتزام
الشاطئ ارتداء َّ
بذلك ُيط َلب من الشخص المخالف مغادرة المنشأة ،كما يجب على إدارة
المنشأة إلزام الموظفين التابعين لها بالحفاظ على النظافة الشخصية
والعامة ،كما على إدارة المنش��أة استخدام مقياس الحرارة للتحقق من
درجة حرارة الموظفين ومرتادي الش��اطئ قبل دخول المنشأة ،وم ْنع كل
َمن كانت درجة حرارته ( )37.5درجة مئوية أو أعلى أو يعاني من أعراض
فيروس كورونا من دخول المنشأة ،وعليه مغادرتها فوراً واالتصال على
مطهر كحولي ال يقل تركيز المادة الكحولية
الرق��م  ،444إضافة لتوفير ِّ
فيه عن ( .)%70عند المدخل وفي نقاط موزَّعة حول الشاطئ.
ويل��زم القرار موظفي المنش��أة ل ْبس َّ
والكمامات طوال أوقات
القف��ازات
َّ
العمل ،كما يلزم إدارة المنش��أة تسجيل معلومات االتصال بالموظفين
واالحتف��اظ بها ،اس��تخدام الفتات مرئية لتحديد مس��ار االتجاه الواحد
عند نقاط الدخول والخروج ،وضمان الحفاظ على التباعد االجتماعي في

جميع األوقات ،واس��تخدام الفتات مرئية تش��ير إلى الحد األقصى لعدد
المجموع��ة الواحدة وهو  5أش��خاص ،اس��تخدام الالفت��ات والملصقات
التوعوية حول إرشادات غسل اليدين ومعايير النظافة الجيدة« ،متوفرة
بوزارة الصحة بلغات متعددة».
ويلزم القرار موظفي المنشأة توجيه مرتادي الشاطئ (سواء كانوا بشكل
فردي أو مجموعات) إلى الحفاظ على مسافة تباعد ( )2متر فيما بينهم،
وإع��ادة ترتيب المقاعد للحفاظ على المس��افات اآلمنة لتقليل االتصال
المباش��ر ،وتنظي��ف وتطهير جميع المراف��ق ِو ْفق ًا لإلرش��ادات الصحية،
وتطهير المعدات واألدوات المس��تعملة المخصصة لالستئجار اليومي
بعد كل اس��تخدام ،غسل المناش��ف بالماء الدافئ ،بدرجة ( )80درجة أو
أكثر دفئ ًا ولكن دون درجة الغليان.
كم��ا يج��ب على إدارة المنش��أة إغ��الق حمامات االس��تحمام والس��اونا
وغرف تغيير المالبس والمناطق المش��تركة األخرى (عدا دورات المياه)
حتى إش��عار آخر ،وتنظيف وتطهير دورات المياه بش��كل كامل بعد كل
ُّ
والتخلص
اس��تخدام ،وتطهير األجهزة اإللكترونية عند مغادرة العمل،
من األدوات الش��خصية المس��تخدمة لمرتادي الش��اطئ بشكل صحيح،
ُّ
والتخلص م��ن القمامة بصورة
وتوفير عدد كاف من س��الل المهمالت
دورية .ويجيز القرار للمنش��آت التي تحتوي على مرافق سياحية أو محال
تجارية على الشواطئ بيع سلع التجزئة ،على أن يتم االلتزام باإلرشادات
واالش��تراطات الصحية الخاصة ب��وزارة الصحة لمح��الت البيع بالتجزئة
التجارية ،وتش��جيع العمالء على دفع الفواتير بطريقة إلكترونية ،وعلى
التس��وق للحد من االتصال مع
موظفي المنش��أة مساعدة العمالء أثناء
ُّ
الموجودات.
وإذا أراد العمي��ل إجراء عملية الش��راء ،فيتوجب على المش��تري الوقوف
المحددة أثناء االنتظار في الطابور.
على العالمات األرضية
َّ
ويجب على إدارة المنش��أة توجيه المطاعم ومحالت بيع المواد الغذائية
الداخلة ضمن نطاقها المكاني؛ بالبيع عن
والمش��روبات التابعة لها أو َّ
طريق ِخ ْدمات البيع الخارجي ،وتخضع المنش��آت وفق ًا ألحكام هذا القرار
للتفتي��ش من ِق َب��ل الجهات الحكومي��ة المختصة للتأك��د من االلتزام
باالشتراطات الصحية ،وعلى كل منشأة إغالق شاطئها حال عدم قدرتها
على تطبيق االشتراطات وااللتزامات المنصوص عليها في هذا القرار.

خلف يصدر قرارًا بتعديل الرسوم البلدية
حسن الستري

أص��در وزي��ر األش��غال وش��ؤون البلدي��ات
والتخطي��ط العمران��ي عص��ام خلف ق��راراً
بتعدي��ل بع��ض أح��كام الق��رار المتعل��ق
بالرسوم البلدية.
وطبق�� ًا للق��رار ،فإن��ه تضاف م��ادة جديدة
برقم «الثانية مكرراً» إلى القرار رقم  5لسنة
 2010ف��ي ش��أن بع��ض الرس��وم البلدية،
مفاده��ا أن��ه تك��ون رس��وم رخ��ص البن��اء

والتأمين على ش��ريحة مباني الحزام األخضر
طبقا للمناطق الزراعية في الشريحة الثالثة،
والمناطق الطبيعية الخاصة « »spالسكنية،
طبق�� ًا لمناطق الس��كن الخ��اص «فلل» في
المش��اريع االس��تثمارية ،والمناط��ق ذات
الطبيع��ة الخاصة « »spاالس��تثمارية طبق ًا
لمناطق العمارات االستثمارية في المشاريع
االس��تثمارية ،ومناطق المش��اريع السكنية

«الوحدات السكنية -المباني السكنية ،طبق ًا
لمناطق السكن الخاص «فلل» في الشريحة
األول��ى ،ومناط��ق مش��روعات الخدم��ات
والمراف��ق العام��ة « »psطبق�� ًا للمناط��ق
الخدمي��ة ف��ي الش��ريحة الثالث��ة ،ومناطق
العمارات االس��تثمارية «ه���» طبق ًا لمناطق
العم��ارات االس��تثمارية «د» في المش��اريع
االستثمارية.

أخبار الوطن 03
local@alwatannews.net

رنا بنت عيسى :عالقات أخوية
راسخة بين البحرين والسعودية
أك��دت وكيل وزارة الخارجية د .الش��يخة رنا بنت عيس��ى بن
دعيج آل خليفة عمق العالقات األخوية الراسخة التي تربط
بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية الشقيقة،
والتي تستند على أسس من المحبة واإلخاء ووشائج القربى
بين البلدين والشعبين الشقيقين.
جاء ذلك ،خ��الل اجتماعها أمس ،عبر االتص��ال اإللكتروني
المرئي ،مع وكيل وزارة خارجية المملكة العربية السعودية
لش��ؤون الدبلوماس��ية العامة فهد أبو النصر ،حيث أشادت
بمواقف المملكة العربية الس��عودية المش��رفة والداعمة
لمملكة البحري��ن بقيادة خادم الحرمين الش��ريفين الملك
س��لمان ب��ن عبدالعزي��ز آل س��عود .وهن��أت وكي��ل وزارة
الخارجية ،فهد أبو النصر بمناسبة توليه منصب وكيل وزارة
خارجية المملكة العربية الس��عودية لشؤون الدبلوماسية
العامة ،متمنية له كل التوفيق والنجاح في مهام عمله.
فيم��ا أعرب أبو النصر عن اعتزازه باالجتماع مع د .الش��يخة
رنا بنت عيسى ،مشيداً بمسار العالقات الثنائية التي تجمع
بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية في شتى
المج��االت والت��ي تعكس مدى عمق العالق��ات األخوية في
ظل االهتم��ام والرعاية الس��امية من ل��دن حضرة صاحب
الجالل��ة المل��ك حمد ب��ن عيس��ى آل خليفة ،مل��ك مملكة
البحري��ن ،وأخيه خادم الحرمين الش��ريفين الملك س��لمان
بن عبدالعزيز آل س��عود ملك المملكة العربية السعودية،
متمني ًا لمملكة البحرين دوام الرفعة والنماء.

مذكرة تفاهم بين «األشغال»
و«البوليتكنك» لتنفيذ برنامج
تدريبي الشتراطات تراخيص البناء
وقعت وزارة األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني
مذك��رة تفاه��م م��ع كلي��ة البحري��ن التقني��ة (بوليتكنك
البحرين) للتع��اون المش��ترك في إع��داد وتنفي��ذ برنامج
تدريبي متكامل الش��تراطات البناء بالمملكة بحسب الدليل
الموحد الش��تراطات تراخيص البناء ،حيث مثل الوزارة وزير
األش��غال وش��ؤون البلديات والتخطيط العمراني م.عصام
خل��ف ،فيما مثل كلية البحري��ن التقنية رئيس مجلس أمناء
البوليتكنك الشيخ هشام بن عبدالعزيز آل خليفة.
وأوضح خلف أن من أهداف مذكرة التفاهم مع كلية البحرين
التقنية وضع السياس��ات التي من ش��أنها أن تس��اهم في
تطوير منظومة واش��تراطات تراخي��ص البناء والتعاون في
الش��ؤون ذات العالقة وتطوير المشاركين في البرنامج من
خالل المشاريع المشتركة والتدريب المهني.

«البحرينية لإلعاقة الذهنية»:
المشاركة المجتمعية مع
الكوادر الصحية واجب وطني
أجم��اع م��ا نس��بته  %99م��ن العاملي��ن والمتطوعين في
الجمعية البحرينية لإلعاقة الذهنية والتوحد ،أن المش��اركة
المجتمعي��ة مع الك��وادر الصحية في برام��ج الوقاية بلجان
العمل الطوعي للحد من انتش��ار «كورونا» ،هو واجب وطني
بالدرجة األولى وإنساني وأخالقي أيضا .وهدفت الدراسة إلى
التعرف على موقف العاملين والمتطوعين في الجمعية إزاء
جائحة كورونا ،وفقا لعدة متغيرات ،حيث اعتمدت الدراس��ة
عل��ى المنهج الوصفي المقارن .وتكونت عينة الدراس��ة من
 97ش��خص ًا بينهم  57موظف ًا و 40متطوعا) من الذكور 39
واإلناث  ،58تراوحت أعمارهم ما بين  18س��نة إلى أكثر من
 60سنة .واستخدمت الدراسة  -التي أعدها أعضاء الجمعية
وهم ،د .أحمد األنصاري ،د .هيثم جهرمي ،د .نبيل س��ليمان
 اس��تبانة تم توزيعها على أفراد عينة البحث عبر الش��بكةاإللكتروني��ة ،حيث أظه��رت النتائج عدم وج��ود فروق دالة
إحصائيا بين أفراد عينة البحث ولمختلف المتغيرات.
وكان��ت اإلجاب��ات متوافقة فيما يخص الش��عور بالقلق في
حال إصابة أحدا من أفراد األسرة بالمرض بنسبة  ،100%ما
يظهر مستوى وعي العاملين جميعا بجميع مراكز الجمعية،
والتحلي بروح المس��ؤولية .كما أن  %98من اإلجابات كانت
بالموافق��ة على توصي��ات الفريق الوطن��ي الطبي للتصدي
لفي��روس كورون��ا ،الت��ي تع��د ب��رأي جمي��ع العاملين هي
الضامن األساس��ي للوقاية من هذا المرض ،من خالل غسل
اليدين بالصابون أو اس��تخدام المعقمات ولبس الكمامات،
وكذل��ك االبتعاد عن التجمعات الكبي��رة .وبينت النتائج أن
حوالي  %89من العاملين بالجمعية يؤيدون هذه المبادرة،
بأخ��ذ اللقاح في حال تم الحصول علي��ه .وهذا يؤكد ارتفاع
مس��توى الوع��ي الصح��ي لدى جمي��ع العاملي��ن بالجمعية
بأهمية التحصين ضد األمراض واألوبئة .كما تبين أيضا أن
 %99من العاملين بالجمعية متفقون على ضرورة الحصول
عل��ى كافة المعلومات الخاصة بالفي��روس واالطالع عليها،
وهذا دليل على تطابق وجهات النظر لدى كافة العاملين في
الجمعية .وأظهرت النتائج أن  %86من العاملين بالجمعية
ي��رون أن المعلومات المتوفرة حول م��رض كورونا مقبولة
وكافية ،ما يؤكد الدور الذي يقوم به األطباء والمس��ؤولون
بتقديم كافة المعلومات المستجدة حول المرض.
وأظهرت النتائج أن  %93م��ن العاملين بالجمعية يرون أن
المؤسس��ات الصحية قادرة األن على احت��واء المرض ،فيما
يرى حوال��ي  %54من العاملين أنه يج��ب أن يحظى مرضى
فيروس كورونا  19بالعالج المركز في المش��افي المجهزة،
وأن يكون هؤالء المرضى موضع اهتمام من قبل األطباء.
كما كش��فت النتائج أن  %97من العاملين بالجمعية أكدوا
تجاوبه��م م��ع إج��راءات الجمعي��ة ،والمبنية عل��ى إجراءات
المملكة في التباعد االجتماعي.
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جهود أمنية مشتركة تنقذ حياة بحارة في عرض البحر
لحظ��ات مخيف��ة ومرعبة عاش��ها
ثالثة شبان عندما تعرض قاربهم
للغرق وهم في ع��رض البحر لي ً
ال،
ول��وال س��تر اهلل وتمك��ن أحده��م
م��ن التش��بث بإح��دى البالون��ات
الهوائي��ة وحصول��ه عل��ى هاتفه
وانتظ��اره لحي��ن الحص��ول عل��ى
تغطية لالتصال بغرفة العمليات
الرئيسية ،وس��رعة استجابة غرفة
العمليات الرئيس��ية ودوريات خفر
السواحل وطيران الشرطة النتهت
حياة الشبان في البحر.
وتسلس��ال ألح��داث الواقع��ة،
فق��د أوض��ح النقي��ب رش��يد المير
الضابط المناوب بغرفة العمليات
الرئيس��ية ،أن الغرف��ة تلق��ت في
الس��اعة  6:52مساء يوم الخميس
 2يولي��و بالغ��ا ،من قب��ل مواطن
يفيد بتعرض قاربهم لحادث غرق
وبرفقته اثنان من أصدقائه وذلك
ف��ي المنطقة البحرية ش��رق الحد،
وعلى الف��ور قامت غرفة العمليات
بإبالغ قيادة خفر السواحل وقيادة
طي��ران الش��رطة التخ��اذ إجراءات
االستجابة والبحث عن المفقودين
وإنقاذهم.
وأض��اف النقيب رش��يد المير ،أنه
وبالرغ��م من س��وء تغطية هاتف
المبل��غ إال أن غرف��ة العملي��ات
ّ
الرئيس��ية اس��تمرت في التواصل
معه لالطمئن��ان عليهم والوصول
إلى اإلحداثي��ات لمعرفة موقعهم
وبالتالي تسهيل عملية إنقاذهم،
مش��يرا أنه ولتأمين توفير الرعاية
الصحي��ة له��م فق��د ت��م توجي��ه
اإلس��عاف الوطن��ي إل��ى فرض��ة

النقيب محمد ساتر

النقيب رشيد المير

قاللي لتقديم الخدمات الطبية إن
استدعى األمر.
م��ن جانبه ،أش��ار النقي��ب محمد
خالد س��اتر الضاب��ط المناوب في
قيادة خفر السواحل ،أنه بعد تلقي
غرفة العمليات البحرية البالغ من
قب��ل غرف��ة العمليات الرئيس��ية،
تم عل��ى الف��ور إرس��ال  6دوريات
بحرية بمس��اندة طيران الشرطة،
وذل��ك للبح��ث ع��ن المفقودي��ن،
وبع��د جه��ود حثيث��ة وتمش��يط
المنطقة بالكامل من قبل دوريات
خفر الس��واحل وطيران الش��رطة،
ت��م العث��ور عليه��م ،حي��ث قامت
دوريات خفر الس��واحل بانتشالهم
من منطقة بحري��ة مفتوحة وذات
تيارات مائية قوية وتمر بها بواخر
كبي��رة ينت��ج عنه��ا أم��واج عالية،
وكانت عملية البحث قد اس��تمرت
حوال��ي ث��الث س��اعات ونص��ف
م��ن تلق��ي الب��الغ وهلل الحمد تم
إنقاذهم وإجراء اإلسعافات األولية
واالطمئنان على استقرار وضعهم
الصحي.

وأشار الضابط المناوب في قيادة
خفر الس��واحل إلى أن األش��خاص
الذي��ن ت��م إنقاذه��م ه��م م��ن
اله��واة وكانوا يس��تخدمون قارب ًا
مخصص�� ًا لإلبح��ار ف��ي المناط��ق
القريب��ة من الس��واحل وليس في
المي��اه العميق��ة ،كم��ا أن جه��از

وفاة مواطن خمسيني بـ»كورونا»
وتعافي  690حالة جديدة
كش��فت وزارة الصح��ة عن وف��اة حالة قائمة
بفي��روس كورون��ا لمواطن  52عام�� ًا ،ليرتفع
ع��دد حاالت الوف��اة بالفيروس إل��ى  97حالة
وف��اة ،فيما أعربت الوزارة عن خالص تعازيها
ألسرة الفقيد وكافة أهله وأقاربه.
وأعلن��ت الصح��ة عل��ى حس��ابها الرس��مي
ب�«تويتر» ،أن «الفحوص��ات التي بلغ عددها
 9801أم��س ،أظه��رت تس��جيل  510حاالت
قائمة جديدة منها  284حالة لعمالة وافدة،
و 223حال��ة لمخالطي��ن لح��االت قائمة ،و3

ح��االت قادمة م��ن الخارج ،كم��ا تعافت 690
حالة إضافية ليصل الع��دد اإلجمالي للحاالت
المتعافية إلى .»24649
وقالت ال��وزارة إن «عدد الحاالت القائمة التي
يتطلب وضعها الصح��ي تلقي العالج بلغ 53
حال��ة ،منها  45حالة تح��ت العناية ،في حين
أن  4576حال��ة وضعها مس��تقر م��ن العدد
اإلجمالي للحاالت القائمة البالغة  4621حالة
قائم��ة» .وأج��رت ال��وزارة « 602151فحص�� ًا
طبي ًا».

مساعدو رؤساء هيئة األركان بدول
الخليج يبحثون تعزيز التعاون العسكري
شارك مساعد رئيس هيئة األركان للعمليات اللواء
الركن غانم إبراهيم الفضالة في االجتماع المرئي
للجنة العمليات والتدريب لمساعدي رؤوساء هيئة
األركان بالقوات المس��لحة ب��دول مجلس التعاون
لدول الخليج العربية.

وجرى خالل االجتماع مناقش��ة المواضيع المدرجة
على جدول األعمال التي من ش��أنها دفع المسيرة
المبارك��ة ل��دول مجل��س التع��اون ل��دول الخليج
العربية نح��و المزيد من تقوي��ة وتعزيز التعاون
العسكري المشترك بين دول المجلس.

«العدل» :تخويل  36موظفًا
بـ«األعلى للبيئة» «الضبط القضائي»
حسن الستري

أصدر وزير العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف الشيخ
خالد بن علي ب��ن عبداهلل آل خليفة قراراً بتخويل 36
موظف ًا من الجهاز التنفي��ذي للمجلس األعلى للبيئة
صفة مأموري الضبط القضائي في الجرائم التي تقع
ضمن اختصاصهم بالمخالفة لقانون البيئة وقانون
حماية الحياة الفطرية وقانون النظام الموحد بشأن
الم��واد المس��تنفدة لطبق��ة األوزون ل��دول مجلس
التعاون ل��دول الخلي��ج العربية والق��رارات الصادرة
تنفي��ذاً له��م .والموظف��ون المخولون ه��م ،صادق
رحمة ،وفواز الحمري ،وحس��ين علي ،وحسن منصور،

ومحم��د مزعل ،ويوس��ف يعقوب ،وعب��داهلل عبيدان،
وعبداهلل إبراهيم ،وجاسم محمد ،وزهرة حبيب ،وعلي
أمان ،وأحمد بوحسن ،ورضا إبراهيم ،وطالب عبداهلل،
وزينب إبراهي��م ،وقابيل محمد ،وحس��ين المقهوي،
وعلي األس��ود ،وحس��ين علي ،ومرام عاش��ور ،وحسن
محمد ،وعوض سويد ،ومحمد دعالة ،وعلي الكليتي،
وس��ارة صالح ،وحورية عيسى ،وحس��ن يوسف ،وسيد
حسين محمد ،وأحمد بوحسن ،وسعيد سوار ،وفاطمة
محمد ،وعلي منصور ،وعلي عبداهلل ،وحس��ين حميد،
ومحمد الصياح ،وحسين جواد.

 4أشخاص ينتحلون شخصية
رجال أمن ويسرقون آخرين باإلكراه
صرح مدي��ر عام مديرية ش��رطة محافظ��ة المحرق،
بأن ش��رطة المديرية تمكنت في أقل من  24س��اعة
من القبض على  4أش��خاص قاموا بانتحال شخصية
رجال أمن وس��رقوا مبالغ مالي��ة من عدد من العمال
اآلس��يويين بمنطقة س��ماهيج .وأوضح أن المديرية
تلقت بالغ ًا من المجني عليهم مفاده أنه بينما كانوا
ف��ي موقع العم��ل توقف��ت مركبة بها  4أش��خاص،

وأبلغوه��م بأنه��م رج��ال أم��ن وقام��وا باصطحاب
العم��ال باإلكراه إلى إح��دى الغرف واالس��تيالء على
محفظاته��م النقدية ثم الذوا بالفرار .وتم مباش��رة
أعمال البح��ث والتحري ،والتي أس��فرت ع��ن تحديد
هوية المذكورين والقب��ض عليهم ،حيث تبين أنهم
من أصحاب الس��وابق ،وتم اتخاذ اإلجراءات القانونية
الالزمة تمهيداً إلحالة القضية إلى النيابة العامة.

النقيب عبداهلل الكواري

التع��رف اآللي المخص��ص للقارب
كان مغلق�� ًا ،وأدوات الس��المة
واإلس��عافات األولي��ة ل��م تك��ن
مكتملة ،داعيا مرت��ادي البحر إلى
ض��رورة تركي��ب وتش��غيل جه��از
التعرف اآللي عند اإلبحار وتسجيل
الوجهة المراد التوج��ه إليها لدى
نقط��ة خف��ر الس��واحل ،باإلضافة
إلى توفير معدات األمن والسالمة
في الق��وارب ،والتأكد م��ن الحالة
الجوية ،مع ضرورة تحديث بيانات
الق��وارب ومالكها لدى قيادة خفر
السواحل تحسب ًا لوقوع أي طارئ.
وح��ول جهود طيران الش��رطة في

عبداهلل النزر

ه��ذه الواقع��ة ،فقد أش��ار النقيب
طيار عبداهلل عيس��ى الك��واري من
قي��ادة طيران الش��رطة ،أن��ه فور
اس��تالم البالغ من غرفة العمليات
الرئيس��ية ،أقلع��ت الطائ��رة
العمودية المجهزة بكافة األجهزة
المعتم��دة والالزمة ف��ي عمليات
اإلنق��اذ البح��ري ،وقام��ت بإج��راء
عملية التمشيط للمنطقة البحرية
واس��تخدام الكامي��را الحراري��ة
الكاش��فة لألجس��ام ف��ي المي��اه،
وهلل الحم��د بع��د تضاف��ر الجهود
تم العثور على المفقودين ش��رق
مملكة البحرين.
من جانبه قال عبداهلل النزر  29عاما
وه��و صاحب الق��ارب« :لقد خرجنا
في رحلة لصيد الس��مك من فرضة
قاللي باتجاه ش��مال منطقة أمواج
حوالي الس��اعة الرابع��ة والنصف
عصر يوم الخميس ،وفي الس��اعة
السادسة مساء قررنا العودة وبعد
مرور حوال��ي  10دقائ��ق واجهتنا
موجة بحرية قوية أدت إلى انقالب
القارب وس��قوطنا ف��ي البحر حيث
كان مس��توى الماء عميقا جدا ،اال
اننا استطعنا اإلمساك بالقارب».
وواصل عبداهلل النزر حديثه« :لقد
قمت بالغوص تحت القارب وجلبت
األدوات التي ساعدتنا على مقاومة
تيار الم��وج العالي الذي يحيط بنا
حي��ث أمس��كنا ببالون��ة هوائي��ة

مخصصة لمثل هذه الحوادث ،وهلل
الحم��د كنت ق��د وضع��ت هاتفي
النق��ال ف��ي حقيبة مقاوم��ة للماء
وحاول��ت االتصال بذوي��ي وغرفة
العمليات الرئيسية  999ولكن لم
يكن هناك تغطية كافية لش��بكة
االتص��ال ،وانتظ��رت حوال��ي ربع
س��اعة وبعدها استطعت االتصال
بغرف��ة العملي��ات وإبالغه��م
بالحادثة التي تعرضنا لها ،ونظراً
لك��ون الم��وج عاليا ،جرفن��ا بعيدا
ع��ن موقعنا باتجاه منطقة ش��رق
الح��د ،وهلل الحم��د كان إيمانن��ا
باهلل عز وج��ل قويا وكنا ندعي من
اهلل أن ينقذنا ،وبع��د مرور حوالي
 4س��اعات وصل��ت دوري��ات خف��ر
الس��واحل ،وأنقذون��ا م��ن الموت
المحق��ق وقام��وا باالطمئنان على
س��المتنا وضم��ان ع��دم تعرضنا
ألي إصابة وكان اإلس��عاف الوطني
بانتظارنا في فرضة قاللي لتقديم
اإلسعافات األولية لنا والتأكد من
سالمتنا» .ووجه عبداهلل النزر كلمة
ش��كر وتقدي��ر وعرفان إل��ى رجال
وزارة الداخلي��ة من خفر الس��واحل
وطيران الش��رطة وغرفة العمليات
الرئيس��ية عل��ى جهوده��م الت��ي
يبذلونه��ا في مجال إنق��اذ األرواح
فلوال ق��درة اهلل ثم جهودهم لوقع
ما ال أحد يتمناه .ونصيحة أوجهها
للشباب سواء من البحارة أو الهواة
بضرورة وضع س��ترة النجاة طوال
فت��رة التواج��د في البح��ر لما لها
من أهمية كبيرة سواء في الحفاظ
على األرواح والمس��اعدة في جعل
الجس��م ف��ي وض��ع ش��به طبيعي
ف��ي الم��اء ويخف��ف اآلالم ط��ول
فترة البقاء في الماء واالس��تعانة
بالتقني��ات الحديث��ة ،وض��رورة
االلت��زام باله��دوء والس��كينة الن
ذلك يساعد في التفكير في طريقة
طلب المس��اعدة وعدم االستهانة
باألمور عند الدخول للبحر.
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اتجاهات

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

نظرات
الخليج العربي..
هل هو ضحية
دائمًا؟
يوسف البنخليل
yfbink@gmail.com

لنع��د بالزمن إلى الوراء قلي ً
ال ،نحن اآلن في  6يوليو  ،2016في هذا
اليوم أعلنت لجنة تشيلكوت أن نظام صدام حسين لم يشكل خطراً
على المصال��ح البريطاني��ة ،وأن النظام العراقي لم يملك أس��لحة
الدمار الش��امل .هذه خالصة لجنة التحقيق الرسمية التي شكلتها
لندن للتأكد من سالمة قرار المشاركة في غزو العراق عام .2003
الي��وم تمر الذكرى الرابع��ة على نتائج لجنة التحقي��ق البريطانية
لتدفعنا للتفكير فيما أصاب الخليج العربي ،وهل هو ضحية دائم ًا؟
لنراج��ع التاريخ القري��ب وليس البعيد ،في نهاية س��بعينات القرن
العش��رين ،ب��دأت مالمح الجماعات الدينية الس��نية بالتش��كل في
المنطقة لمواجهة اليسار اآلفل حينها ،لتتفجر الثورة الخمينية عام
 ،1979ويب��دأ التنافس بي��ن الجماعات الدينية الس��نية ونظيرتها
الشيعية.
م��ا أن وصلنا إلى نهاية الثمانينات الماضية ،إال وهناك تنافس من
مجموعة من القوى السياسية ،إخوان مسلمين ،ووالية فقيه ،وسلف
وغيرهم ،وانتهى اليس��ار .تطور حضور ه��ذه القوى في مجتمعات
الخلي��ج العرب��ي ،فظه��رت المطالبات السياس��ية للبع��ض مبكراً،
ولظروف عدة تبنى البعض مسار العنف واإلرهاب ،لكنه فشل.
دخلن��ا العق��د األول من القرن الح��ادي والعش��رين ،فوصل النفوذ
السياس��ي لهذه الجماعات إل��ى الذروة في المجتمع��ات الخليجية،
خاصة مع االنفتاح الذي ش��هدته المنطقة ،واإلصالحات الواس��عة
التي تبنتها بعض الدول.
كان العق��د الثان��ي لبداية األلفية ه��و بداية النهاي��ة لجميع هذه
الجماع��ات التي تراجع نفوذها ،وصار بعضها ضمن قوائم اإلرهاب
إث��ر التورط فيما يس��مى بالربي��ع العربي ،والمح��اوالت االنقالبية
ُ
تخ��ل تلك الفت��رة الطويلة م��ن تصاعد
الح��ادة التي تم��ت .ولم
موج��ات من اإلرهاب العنيف الذي عانت من��ه منطقة الخليج كثيراً،
وكانت وراءه أيديولوجيات راديكالية متطرفة.
ه��ذا التاريخ الممت��د للخليج العرب��ي يدفعنا للتس��اؤل فع ً
ال :هل
الخليج العربي دائم ًا ضحية؟
يمكن الجزم بأن الخليج العربي فع ً
ال ضحية وفق منظور هذا السرد
التاريخي ،لكن ألم يحن الوقت لدول الخليج أن تتجاوز هذه الفكرة.
فالخلي��ج لي��س بحاجة لجماع��ات سياس��ية ودينية له��ا ارتباطات
خارجي��ة ،واهتمام��ات الخليجيي��ن بأيديولوجي��ات ومطال��ب هذه
الجماعات صارت في ذيل االهتمامات.

قطرة وقت
معجزة راية
الكاظمي
فريد أحمد حسن
@ f areed b in es a

«بالزما» األشخاص المصابين!
@f _ a l s h aik h

خالل األس��بوع الماضي قرأت عدة أخبار متعلقة بفيروس «كورونا»،
بعضها يش��ير إلى ظهور فيروسات أخرى مقترنة به ،لكنها تطورت،
وبعضها يش��ير لوجود نوع آخر من «الكورونا» يتفش��ى بشكل أكبر،
لكنه أق��ل خطورة ،بموازاة ذلك تس��تمر األخب��ار المعنية باألمصال
واللقاحات المعالجة والمضادة ك� «المطر» ،ووسط ذلك يظل البشر
محتارين بشأن متى ننتهي من هذا الوضع؟! ومتى يوجد عالج يحول
«كورونا» لمجرد مرض؟!
أتذكر بداية ظهور التصريحات بش��أن األمصال واللقاحات ،وأتساءل
أي��ن وصل��ت نتائج ما أعلن��ت عنه بع��ض الجامع��ات العريقة مثل
أوكس��فورد ،أو شركات األدوية الش��هيرة من اكتشاف لقاحات تجرى
عليها التجارب! أين هي نتيجة هذه التجارب؟! ومتى تجهز األمصال؟!
وم��اذا ح��ل بالمرأة األمريكية الت��ي أبرزت في اإلع��الم على أنها أول
متطوعة ألول مصل ينتج وهو قيد التجربة؟!
دعك��م من هذا كله ،إذ المصل ال بد من أن يظهر في فترة ما ،لربما
تكون قريبة جداً ،لكن هناك مس��ألة أخرى هامة تتعلق باألش��خاص
المتعافي��ن ،م��ا يعني أنهم بن��وا مناعة جس��دية أمكنه��ا مقاومة
الم��رض والتغلب عليه ،وهو األمر ال��ذي خلق توجه ًا ألخذ عينات من
بالزما دم المتش��افين باعتبار احتوائها على األجسام المضادة التي
تولدت نتيجة مقاومة المرض.

هذه البالزما انتش��رت بأنها اس��تخدمت لحقن مصابين بالفيروس،
وبإمكانها المس��اهمة في عالجهم ،وبالعودة للتصريحات الرسمية
في البحرين من قبل الفري��ق الوطني لمكافحة «كورونا» ،يتضح أنه
في أبريل الماضي كانت البحرين تتابع تجارب الدول في هذا الشأن،
وبعدها بدأ التوجه لتطبيق تجارب سريرية على نقل البالزما ،وتلتها
دعوات للمتعافين بالتبرع ببالزما الدم لمساعدة اآلخرين.
موضوع بالزما دم المتش��افين بحد ذاته يكش��ف لن��ا وجود إمكانية
توافر عالج يس��تفيد منه المصاب��ون ،في ظل تأخر اإلعالن عن إنتاج
مصل مض��اد أو لقاح عالج��ي ،وبالتالي أرى من المهم نش��ر المزيد
من المعلومات بش��أن العالج ببالزما ال��دم ،وهل دخل هذا األمر في
البرتوكول العالجي الرس��مي المستخدم؟! وهل هناك حاالت مصابة
تعاف��ت بالفعل باس��تخدام هذه البالزما؟! وهل يمكن أن تس��تخدم
ه��ذه البالزما كعالج وقائي لآلخرين ،بمعنى أنه حتى غير المصابين
ل��و نقلت لهم ه��ذه البالزم��ا ،هل س��تكون لديهم مناع��ة تجنبهم
اإلصابة بالفيروس حتى لو تعرضوا له؟!
هذه أسئلة ال يجيب عنها إال الطب المختص ،وال يعرف تفاصيلها إال
من وصلوا لنتائج التجارب السريرية التي طبقت ،وألنه موضوع مهم
جداً ،فنحن نتساءل هنا بشأنه ،لعله يكون هو بارقة األمل لقهر هذا
الفيروس حتى قبل اكتشاف مصل أو لقاح مضاد له.

رؤى
«األندية الشركات»
ورؤية ناصر بن حمد
@HussainTattan

قلنا من قبل وما زلنا نقول ،بأن زمن ما بعد «كورونا» ليس كما قبله.
خصوص ًا ف��ي القضايا المتعلقة باالس��تثمار والتنمي��ة واالقتصاد.
فالدول��ة مقبل��ة على حزمة من المش��اريع التنموي��ة القادمة ،لكن
بطريقة مختلفة جداً ،وأن التفكير من داخل الصندوق لم يعد يجدي
نفع ًا.
ف��ي ظل ه��ذا الس��ياق ،ومن منطل��ق تغيي��ر العقلية الس��ائدة في
تبني ملف��ات اس��تثمارية واقتصادي��ة وطنية قديمة ،ج��اءت رؤية
س��مو الش��يخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جالل��ة الملك لألعمال
اإلنس��انية وشؤون الشباب مستش��ار األمن الوطني رئيس المجلس
األعلى للش��باب والرياضة بتغيير مسار األندية الرياضية بشكل كلي
ومختلف ،حيث على األندية أن تنتقل من كونها أندية عادية تمارس
بعض األنش��طة الرياضية ،لتتحول إلى شركات تجارية واستثمارية
رائدة.
في ظل الرياضة االحترافية وصناعة االحتراف الرياضي في البحرين،
كخط��وة اس��تباقية ،فال خي��ار أمامنا س��وى أن تتح��ول اإلندية إلى
ش��ركات تجارية ،كما هو الحاصل في الدول األوربية ،والتي استقرت
منذ زمن عميق على أن تكون األندية هناك عبارة عن شركات عابرة
للقارات ،فاالحتراف في س��ياق س��مو الش��يخ ناصر ب��ن حمد هو أن
تتحول األندية إلى مصانع وش��ركات ومؤسس��ات اس��تثمارية ألجل

fareedbinesa@gmail.com

جاء في خبر نش��ره واحد من األح��زاب العراقية في مطبوعة خاصة
ب��ه يصدرها أن «لجنة المثقفين المحلية للحزب أدانت ،عبر الفتات
رفعته��ا في عدد م��ن مناطق بغ��داد ،التجاوزات الس��افرة األخيرة
للجارتين إيران وتركيا على األراضي العراقية».
التعلي��ق كان عل��ى تع��رض إقلي��م كردس��تان أخي��راً إل��ى قصف
بالمدفعي��ة والطائرات من قبل تركيا وإيران ومحاولة قوات تركية
التوغل إلى داخل أراضي اإلقليم.
في الخبر أيض ًا أن «مواطنين عراقيين تكبدوا خسائر فادحة بمصادر
قوتهم إثر القصف المستمر منذ أسابيع ..ما تسبب في نزوح جديد
داخل العراق».
الس��ؤال من دون ل��ف وال دوران هو هل بالبيان��ات التي تصدر عن
األحزاب العراقي��ة أو غير العراقية يمكن وق��ف االعتداءات التركية
واإليرانية وحماية المواطنين العراقيين منها؟
لو كانت األمور تعالج بإصدار بيانات الش��جب واإلدانة واالس��تنكار
لتحررت فلسطين منذ زمن طويل والنتهت مشكالت شعوب سوريا
ولبنان واليمن وليبيا وكل الشعوب والدول التي تعاني من مشكالت
تمنعها من ممارسة حياتها بالكيفية التي ينبغي أن تمارسها.
ليس بهذا يمكن مواجهة االعتداءات ،وخصوص ًا التركية واإليرانية،
وخصوص ًا في العراق ،ف��ال يكفي أن تصدر األحزاب المعتمدة وغير
المعتمدة البيانات أي ًا كانت درجة س��خونتها ،فهذا كله ال قيمة له
وال تفهم��ه ال تركي��ا وال إيران وال يعني لهما ش��يئا ،والواقع يؤكد
أنه لوال تيقن هاتين اآلفتين من ضعف العراق في هذه الفترة لما
تجرأت��ا على إط��الق رصاصة واحدة تجاه األراض��ي العراقية بل لما
تجرأتا حتى على إصدار تصريح عابر.
ما يحتاجه العراق في هذه الفترة بشكل خاص هو وقوف كل فئات
الشعب العراقي وأحزابه مع حكومة مصطفى الكاظمي التي عملت
فور تس��لمها المس��ؤولية على توفير المثال عل��ى أنها عازمة على
إعادة هيبة العراق وجعله يحكم نفسه بنفسه وتمنع اآلخرين على
اختالفهم من التدخل في شؤونه.
يكف��ي االلتفاف حول راية الكاظمي عام�� ًا واحداً ليتبين الجميع بأن
غير هذا ال يفيد العراق.

alshaikh.faisal@gmail.com

فيصل الشيخ

tattan86@hotmail.com

حسين التتان

قدرتها المس��تقبلية على تمويل نفس��ها وتثبيت مفهوم االحتراف
الرياضي على «أصوله» كما يقولون.
م��ن ه��ذا المنطلق ولتعزيز هذا المبدأ« ،أكد وزير ش��ؤون الش��باب
والرياض��ة أيم��ن بن توفي��ق المؤيد أن مش��روع تأس��يس األندية
الوطنية على هيئة شركات تجارية يتوافق مع رؤية سمو الشيخ ناصر
بن حم��د آل خليفة في اتج��اه المملكة نحو صناع��ة الرياضة ،األمر
الذي يس��اهم في دع��م االقتصاد الوطني وتطوي��ر القطاع الرياضي
ومنظومته اإلدارية والفنية ،وأن مش��روع تأس��يس وتحويل األندية
الوطنية إلى هيئة شركات تجارية يساهم في النمو المستمر للرياضة
البحرينية وتعزيز احترافيتها ،في اس��تقطاب الرع��اة وهو أحد ثمار
البرنام��ج الوطني لتطوير القطاع الش��بابي والرياضي «اس��تجابة»،
والقائم على أس��اس البيئة التنافس��ية العادل��ة المفتوحة .كما أن
موافقة مجلس الوزراء على تحويل مش��روع تأسيس األندية الوطنية
على هيئة ش��ركات ،للجنة الوزارية للش��ؤون القانونية والتشريعية
وهي خطوة متقدمة نحو إقرار هذا المشروع الرائد.
كل األندي��ة وكل الرياضيي��ن البحرينيي��ن ممن يس��عون لالحتراف
الحلم ،لتكون فرصتهم للتطور واالس��تقرار
الداخل��ي ،ينتظرون هذا ُ
هو أحد مكاس��ب مشروع سمو الشيخ ناصر بن حمد الخاص بتحويل
األندية إلى شركات تجارية ناجزة.

خارج السرب
إيجابي بتعقل

@yalail

لم أقتنع كثيراً بما يس��مى بالتنمية الذاتية على الرغم من قراءتي
لعش��رات الكتب ف��ي هذا المج��ال واس��تيعابي للمفاهي��م التي
تطرحه��ا .ولعل أكثر ما كان يجعلن��ي أتردد في االقتناع التام بما
يروج له من أس��اليب النجاح واإليجابية والخروج من أزمات الماضي
والت��ي تتمحور حولها فك��رة التنمية الذاتي��ة «النهوض بالنفس
وتخطي العقب��ات» هو أن أغلبها إما كان مبني�� ًا على مبالغات في
قدرة اإلنس��ان على تحقيق الس��عادة واألحالم أو أنها كانت تفتقر
إلى مسلمات دينية نؤمن بها نحن المسلمون.
فالكثي��ر ممن كتب��وا كت��ب التنمية الذاتي��ة أو درس��وها للناس
يصورون النجاح وكأنه في متناول اإلنس��ان دائم ًا وكل ما عليه هو
أن يب��ذل مجهوداً مضاعف ًا وأن يتأم��ل الوصول إلى الهدف صباح ًا
ومس��اء .وأيض ًا أغلبهم ،يبس��ط عملية الخروج من جروح الماضي
وإخفاقات��ه وكأنه��ا ال تت��رك أثراً عميق�� ًا أحيان ًا تؤث��ر في حاضر
ومس��تقبل اإلنس��ان .وأرى في األمرين تس��طيح ًا و ُبع��داً عن واقع
الحياة.
صحي��ح ،أن في التنمي��ة الذاتي��ة الكثير من المناف��ع ،فهي تحفز
اإلنس��ان عل��ى العمل وتقوي��ه من الداخ��ل وتحثه على الس��عي
والمثاب��رة لكنها تفتق��د التذكير بعنصر في غاي��ة األهمية وهو
الق��در .فهذا المج��ال من ابت��كار الغرب الذي ابتع��د عن اإليمان
بالغي��ب والقض��اء والق��در وألقى بكل حم��ل الدنيا على اإلنس��ان
المسكين.

mohammed@darwishtv.com

محمد درويش

المؤمن��ون يعملون باألس��باب ولكن كلهم اقتن��اع وإيمان باآلية
الكريم��ة «قل ل��ن يصيبنا إال ما كتب اهلل لنا ه��و موالنا وعلى اهلل
فليتوكل المؤمنون» ،فمن أراد نجاح ًا س��عى له بكل ما يملك من
قدرات ولكن دون أن يحمل نفس��ه فوق طاقتها ،فمشيئة اهلل فوق
كل ش��يء .ومن أراد تخط��ي محنة أو جرح عميق ،فال يملك س��وى
القبول بقضاء اهلل وقدره.
وأذكر أن الوحيدين الذين لم يغفلوا مس��لمات الدين في حديثهم
ح��ول التنمية الذاتي��ة  -ممن تابعته��م  -كان المرحوم المدرب
المصري إبراهيم الفقي ومقدم البرامج الس��عودي أحمد الشقيري
والواعظ الفلس��طيني عدنان إبراهي��م .ووجدت أن ه�ؤالء تعاملوا
عال مع مفاهيم مس��توردة فوظفوها
ب��ذكاء وفطنة وحس دين��ي ٍ
للتماش��ى م��ع الدين وم��ا نؤمن به كمس��لمين ولذل��ك حصدوا
جماهيرية منقطعة النظير.
أتحدث اليوم عن التنمية الذاتية بعد أن جلس��ت مع ش��اب صغير
مطل��ع وقارىء نهم للكتب التحفيزية وقد أعجبني حماس��ه المليء
بالطاق��ة واإلصرار على تحقيق المس��تحيل .لك��ن انزعجت عندما
الحظ��ت في حديثه بعداً عن اإليمان بالق��در وبما هو مكتوب في
صحيفة اإلنس��ان فخش��يت عليه من الخيبات المحبطة إذا اكتشف
أن اجته��اده وحده ل��ن يحقق له مراده ألنه تجاهل مش��يئة اهلل -
عن غير قصد  -والتي هي التي تحدد إذا كان اإلنس��ان سينجح في
مهمة ما أم ال؟

السنة  | 15العدد 5322

| اإلثنين  15ذو القعدة 1441هـ | Mon 6 July 2020

مــــلـف 15

people@alwatannews.net

مشروع قانون «سكن العمال» حبيس أدراج «النواب» منذ  10أعوام
ملفاً كام ً
ال حول مواق��ع وجود تلك العمالة
وأعدادها وأع��داد المن��ازل القاطنين بها،
والمس��توى الصحي لتلك المنازل مع األخذ
بعين االعتبار التوصيالت الكهربائية وعدد
الساكنين بكل منزل على حدة.
وأوض��ح ل� «الوط��ن» ،أن المحافظة حالها
حال أجهزة الدولة تنف��ذ كل ما يصدر من
ق��رارات وتوجيهات م��ن الفري��ق الوطني
الصح��ي لمحارب��ة كورون��ا (كوفي��د ،)19
مؤكداً أن المحافظة قامت بعمليات التوعية
للجنسيات القاطنة بالمحرق ،كما تم حصر
أع��داد العمال��ة الواف��دة والمناط��ق التي
تتمرك��ز بها وتم وضع الحلول واالقتراحات
لحلحلة الوضع القائم.
وق��ال المحافظ« :قمنا بتش��كيل لجنة بنا ًء
على توجيه��ات وزير الداخلي��ة تعمل على
اس��تقبال مالك منازل الس��كن المش��ترك
لحثهم عل��ى تقليل عدد القاطنين في تلك
المنازل خصوصاً خ��الل األوضاع االحترازية
الراهن��ة ،باإلضاف��ة إل��ى ض��م ع��دد من
الجه��ات ذات العالقة إلى تل��ك اللجنة فور
تفشي جائحة كورونا (كوفيد  )19في كافة
دول العالم.
وتقوم تل��ك اللجن��ة بزيارة المن��ازل التي
تقطنها تلك العمالة الوافدة حس��ب قاعدة
البيانات الت��ي رصدتها المحافظة في وقت
س��ابق وتعم��ل عل��ى تحديثها باس��تمرار
وتتخذ اإلجراءات القانونية في ذات الوقت.
وأش��ار إلى أن اللجنة تض��م ،باإلضافة إلى
ممثل��ي المحافظ��ة ،ممثلي��ن ع��ن وزارة
األش��غال وش��ؤون البلدي��ات والتخطي��ط
العمران��ي وهيئ��ة الكهرباء والم��اء ووزارة
الصحة والمجلس البلدي ومديرية ش��رطة
محافظ��ة المح��رق واإلدارة العام��ة للدفاع
المدني وغيرها من الجهات ذات العالقة.

الشمالية
ف��ي حي��ن كش��ف مص��در ل��� «الوط��ن»
بالمحافظة الش��مالية عن رص��د ما ال يقل
ع��ن  550من��ز ًال للس��كن المش��ترك حتى
اآلن ،مؤكداً أن الفريق المعني بالمحافظة
لتصحي��ح أوضاع المس��اكن المش��تركة ما
زال يعم��ل بش��كل مكثف لتغطي��ة األعداد
الحقيقية لتلك المساكن.
وأكد المصدر ،الذي فضل عدم ذكر اسمه،
أن المحافظ��ة غط��ت حتى اآلن م��ا ال يقل
ع��ن  30مس��كناً مش��تركاً ،مش��يراً إلى أن
الع��دد الواقعي أكثر من ذل��ك بكثير لكن
الفترة المقبلة س��يتم رصدها بش��كل أكبر
من خالل الزيارات الميدانية والتي تكش��ف
وجود مس��اكن غير موجودة في الكش��وف
الرس��مية ما يعني وج��ود التأجير بالباطن
لبعض المساكن من قبل مالكيها.
واعتب��ر المص��در أن الس��بب الرئي��س في
تفاق��م مش��كلة الس��كن المش��ترك تعود
لنقص التش��ريع خصوصاً مع عدم وجود ما
يلزم المالك أو يشترط عليه عدداً محدداً.
وق��ال« :المش��كلة تكمن ف��ي التأجير من
الباطن كما إن خالف بعض األشخاص على
المنازل الخاصة بالورثة ووجود القضية في
المحكمة لس��نوات لحين البت فيها يكون
العقار حينها مؤج��راً بالحال التي هو عليها
إما أن يكون عقاراً قديماً أو آي ً
ال للسقوط».
وطال��ب الجه��ات المعنية ،بض��رورة وضع
تش��ريع واضح ينظم العملي��ة وجهاز رقابة
م��ن الجه��ات المعني��ة بمس��ألة الس��كن
المش��ترك خصوصاً وأنها اآلن تمر بمرحلة
حرجة وخطرة عل��ى الصحة بوجود تكدس
العمال��ة ف��ي الغ��رف بجان��ب الثق��ل على
األحمال الكهربائية وخدمات المياه معتبراً
أن المس��أله ش��ائكة وتحت��اج لحل س��ريع
وعاجل.
وتساءل المصدر بقوله« :ماذا بعد الزيارات
والمخالف��ات؟ الجميع يتس��اءل عن اإلجراء
المتخ��ذ والجمي��ع متف��ق عل��ى أن الوضع
خاطئ يجب أن يصحح وال بد من أن تكون
المس��اكن معروف��ة بحي��ث تطب��ق عليها
االش��تراطات من جميع الجه��ات المعنية،
ونحت��اج لتنظي��م المس��ألة بش��كل عاجل
لتفادي تفاقم األمور مستقب ً
ال».
م��ن جانب��ه ،طال��ب رئيس مجل��س بلدي
الشمالية أحمد الكوهجي ،بضرورة التحرك
الجاد لتنظيم مسألة السكن المشترك ،من
خالل وضع الحل��ول بالتعاون م��ع الجهات
المعنية ،معتبراً أن العش��وائية الحالية في
التعامل مع المل��ف خلقت فوضى خصوصاً
أن بعض المناطق السكنية لها خصوصية
عائلية مع وجود العمالة فيها.
وأض��اف أن العمالة تحتاج س��كناً مناس��باً،
مؤكداً س��كن بع��ض العمالة بالش��مالية

ف��ي «م��زارع وأماك��ن غير صحي��ة بالقرب
م��ن الحيوانات ما يتس��بب بالخطورة على
الصح��ة العام��ة ،مش��يراً إل��ى أن الوض��ع
أصبح ال يحتمل خصوصاً مع جائحة كورونا
(كوفيد .)19
وق��ال« :ح��ان الوق��ت للتنس��يق الجماعي
م��ع كافة الجه��ات المعنية وأرب��اب العمل
إليجاد حلول جذرية وبأس��رع وقت لس��كن
العمال المشترك الذي أصبح ظاهرة مؤرقة
وتش��كل ظاه��رة غي��ر مرغوب��ة م��ن قبل
المواطنين وخصوصاً في األحياء الس��كنية
لخط��ورة وجود العمالة ف��ي هذه المناطق
وسلب الخصوصية للمجتمع البحريني».
فيما أشاد الكوهجي بجهود وزارة الداخلية
بالحم��الت التي تم��ت في اآلون��ة األخيرة
الحت��واء المش��كلة وطالب بتكات��ف كافة
األجهزة المعنية بم��ا فيها القطاع الخاص
لحل هذه المشكلة بأسرع وقت ممكن.
وأفاد أن المساكن المشتركة تبلغ أكثر من
 80مس��كناً بالش��مالية في عدد من القرى
والمناطق منها جبلة حبشي ومقابة وكرانة
وس��ار وبني جم��رة وج��د الح��اج والهملة
ومدينة حمد وغيرها.

الجنوبية
م��ن جانب��ه ،أك��د رئي��س مجل��س بلدي
الجنوبية بدر التميمي ،أنه آن األوان لوضع
حل جذري ينظم مس��ألة السكن المشترك
بجانب إيجاد تش��ريع عاج��ل لتفادي تفاقم
المشكلة التي اعتبرها «قنبلة موقوتة».
وأش��ار التميمي إل��ى أن المجل��س البلدي
تلق��ى عروض��اً م��ن مس��تثمرين إلقام��ة
مس��اكن نموذجية خاص��ة بالعمالة تقارب
تكلفته��ا  7ماليي��ن دينار ،لك��ن ما يعوق
إقام��ة تل��ك المس��اكن النموذجي��ة عدم
وجود التش��ريع والضمانة للمستثمر والتي
تمكنه من إقامة مثل تلك المشاريع والتي
ستستهم بحل جذري للمشكلة.
وقال« :الجميع يعانون من عشوائية تنظيم
الس��كن المش��ترك ولن��ا النصي��ب األكبر
بالجنوبي��ة بحكم وج��ود المصانع الكبيرة
كما إن الكثافة السكانية بالمحافظة زادت
بعد إلغ��اء المحافظة الوس��طى وأصبح لنا
من الكثافة السكانية ما نسبته .»%60
واعتبر أن بعض األهالي في بعض المناطق
بالجنوبي��ة يدفعون الثم��ن بوجودهم في
مناط��ق أصبح به��ا كثافة ،مؤك��داً أهمية
التح��رك العاج��ل ألن يك��ون هن��اك مكان
مخصص للعمالة وفق اش��تراطات ومعايير
معينة.

غياب التشريع
وكان��ت الحكومة أحالت إلى مجلس النواب
مش��روع قانون بش��أن س��كن العمال في
يوليو  2010وال��ذي ال يزال في أدراج لجنة
الخدمات بالمجل��س وبذلك يكون القانون

أكمل  10سنوات كاملة في أدراج المجلس،
بعد آخ��ر طل��ب للتمديد من قب��ل اللجنة
لدراسته في أبريل الماضي.
ويتأل��ف مش��روع القان��ون م��ن  10مواد،
حي��ث يعاق��ب بالغرامة الت��ي ال تقل عن 5
دناني��ر وال تجاوز ألف دين��ار كل من يخالف
أح��كام القانون مع إغالق المكان أو المبنى
لحين إزالة المخالفة وتعدد العقوبة بتعدد
المخالف��ات وتكون العقوبة الغرامة التي ال
تق��ل ع��ن  3آالف دينار وال تج��اوز  10آالف
دينار ف��ي حالة الع��ود .ويعاق��ب بالحبس
م��دة ال تقل ع��ن  3أع��وام وال تزيد عن 7
أع��وام ،إذا كانت المخالفة س��بباً في وفاة
أحد العمال ،فإذا كان المس��ؤول عن سكن
العم��ال ش��خصاً طبيعي��اً كان��ت العقوب��ة
الغرامة الت��ي ال تقل عن  10آالف دينار وال
تج��اوز  30ألف دينار مع ع��دم اإلخالل بأية
عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو
أي قانون آخر ،وفي حالة تعدد مالك سكن
العمل يكون المس��ؤول هو الشخص الذي
يتولى إدارته .وبحس��ب مش��روع القانون،
ال يجوز التأجير خ��ارج المناطق التي يصدر
بتحديده��ا ق��رار من المجل��س البلدي في
حدود اختصاصاته بحيث تكون بعيدة عن
مساكن األسر مع إصدار تصريح بتخصيص
المسكن كسكن للعمال ،كما يلتزم المؤجر
بتحديد أسماء العمال في السكن وتحديث
بياناته��م كما تلت��زم المؤسس��ة المعنية
بتحدي��د الس��كن واس��تيفاء االش��تراطات
الالزمة ،ويخول المفتشين من وزارة العمل
للتأكد من عدم وجود المخالفات.

التشريعات الحالية
وكانت السلطة التشريعية أجرت تعدي ً
ال على
قانون إنش��اء وتنظي��م المناطق الصناعية،
وال��ذي يجيز بموجب��ه إقامة مبان س��كنية
للعم��ال ف��ي المناطق الس��كنية م��ن قبل
مالك المش��روع الصناعي إلس��كان العمالة

ف��ي األرض المخصصة للمش��روع وكذلك
المس��تثمرين الراغبين في إنشاء المساكن
ألغراض س��كن العمال بع��د الحصول على
ترخيص من لجنة شؤون المناطق الصناعية
بمراعاة الش��روط المتعلقة بأمن وس��المة
العاملي��ن وصحتهم وذلك وفق��اً لما تقرره
الالئح��ة التنفيذي��ة .في حين أق��ر مجلس
الوزراء في مارس  2015قراراً يقضي بإلزام
مال��ك أي عقار إخطار البلدية المختصة حال
تأجيره كسكن مشترك أو جماعي مع توفير
االش��تراطات الصحي��ة واش��تراطات األمن
والس��المة في سكن العمال ،خالل  30يوماً
م��ن تاريخ توقيع العق��د ،إضافة لتخصيص
مس��احة ال تقل عن  40قدم��اً م 2لكل فرد،
ش��رط أال يقل ارتفاع الغرفة عن  10أقدام،
وأال تس��تخدم الغرفة الواحدة في الس��كن
لنوم أكثر من  8أش��خاص ،وذلك في سياق
إجراءات معالجة الظواهر السلبية المرتبطة
بالعمالة األجنبية كما ق��رر المجلس فرض
عقوب��ات جنائية على المخالف��ات المتعلقة
بالمع��دات والتمدي��دات الكهربائي��ة ف��ي
سكن العمال.
فيما يت��م العمل أيضاً بالق��رار الوزاري رقم
( )35لسنة  2015بشأن إضافة مادة جديدة
برق��م ( )34مك��رراً إلى الالئح��ة التنفيذية
لقان��ون البلدي��ات الص��ادر بالمرس��وم
بقانون رق��م ( )35لس��نة  2001والصادرة
بالقرار رقم ( )16لس��نة  2002والذي يلزم
مال��ك العق��ار بإخط��ار البلدي��ة المختصة
الت��ي يق��ع ف��ي دائرته��ا العقار ف��ي حالة
قيامه بتأجيره كس��كن مش��ترك أو جماعي
بتوفير االش��تراطات الصحية واش��تراطات
األمن والس��المة طبقاً للقوانين والقرارات
واألنظمة المعمول بها وذلك خالل ثالثين
يوماً من تاريخ توقيع العقد.

مجلس النواب
وق��دم النواب خالل الفصول التش��ريعية

الس��ابقة عدة اقتراح��ات تتعلق بتنظيم
مسألة سكن العمالة وهي كالتالي:
 -1االقتراح بقانون بشأن سكن العمال،
ق��دم في الدور الرابع الفصل التش��ريعي
الثاني ،ديس��مبر  :2009يهدف لتنظيم
س��كن العمال خ��ارج المناطق الس��كنية
بحي��ث يكون بعيداً عن مس��اكن األس��ر
نظراً لوجود العمالة األجنبية بين األس��ر
ف��ي المناطق الس��كنية وتزايد ش��كاوى
األهالي بعد رصد ممارسات تخل بالذوق
العام والعادات والتقاليد وتحسين ظروف
العمال��ة الس��كنية الت��ي تفتق��ر ألدن��ى
شروط النظافة والصحة
-2اقتراح برغبة مستعجل إلعادة مراجعة
جميع العق��ود المتعلقة بس��كن العمال
ومسح شامل لسكن العزاب في المناطق
وض��رورة إل��زام جمي��ع م��الك العقارات
بتوفي��ق أوضاعهم ،قدم بال��دور الثالث
م��ن الفص��ل التش��ريعي الراب��ع ،يناير
 2017وذات المقت��رح ت��م تقديم��ه في
ال��دور الراب��ع الفصل التش��ريعي الرابع
ديسمبر .2017
 -3اقتراح برغبة إليجاد حل جذري لمشلكة
العمالة العزاب األجانب بالمملكة بشكل
عام وبالمحافظة الجنوبية بشكل خاص،
قدم بالدور الثاني الفصل الخامس ،أبريل
 2019نظ��راً الس��تياء أهال��ي المحافظة
من س��كن العمال العزاب وس��ط األحياء
الس��كنية وما يترتب عليها من مش��اكل
أخالقية واجتماعية وأمنية وبيئية وزيادة
المش��اكل الت��ي يتس��بب فيه��ا العمالة
األجان��ب بس��بب المواق��ف واالزدح��ام
الشديد والتسبب في ازدحام شديد.
 -4اقت��راح برغبة بش��أن إعطاء ترخيص
س��نوي لس��كن العم��ال األجان��ب قدك
بال��دور الثال��ث م��ن الفصل التش��ريعي
الثالث أبريل .2013
 -5االقت��راح برغبة بش��أن وض��ع آليات
وأنظم��ة لع��الج مش��كلة س��كن العمال
العزاب في المناطق التي تس��كنها األسر
البحريني��ة ،ق��دم بال��دور األول الفص��ل
التشريعي الثاني أبريل .2007

رصد «البلديات»
وكانت وزارة األش��غال وشؤون البلديات
والتخطيط العمراني أعلنت مايو الماضي
رصد  1604مس��اكن مش��تركة مخالفة
ف��ي المحافظ��ات األربع حيث ت��م إخطار
ما يقارب  %65من المس��اكن المرصودة
ويوج��د حتى اآلن  206عق��ارات في طور
التصحي��ح ،بينما تم إحال��ة  49عقاراً إلى
القضاء كما تم تصحيح وضعية  70عقاراً.
فيم��ا أعل��ن الحقاً ف��ي أبري��ل الماضي
تس��جيل ال��وزارة ل�  1315عقاراً لس��كن
مش��ترك غير مس��جل لديها ،بينما يبلغ
عدد المساكن المسجلة  2200منشأة.
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تزامن اكتمال أول بدر في فصل الصيف مع بدر شهر ذي القعدة للعام  1441هجرية
في سماء المملكة .من جامع راشد الزياني بقاللي« .تصوير :محمد رضا العصفور»

وفاة رجاء الجداوي بـ «كرورنا» بعد  43يومًا في العزل
توفي��ت الفنانة المصرية ،رج��اء الجداوي ،األحد ،ع��ن عمر يناهز 82
عام ًا ،بعد تواجدها لمدة  43يوم ًا في العزل الصحي لمستش��فى أبو
خليفة باإلس��ماعيلية ،منذ إصابتها بفي��روس كورونا ،وفق ما أعلنت
ابنتها أميرة مختار.
وكان��ت الجداوي تتواجد عل��ى جهاز تنفس صناع��ي اختراقي داخل
العناية المركزة في المستشفى بعد تدهور حالتها الصحية.
يش��ار إلى أن الفنانة أجرت منذ دخولها العزل الصحي بالمستش��فى
ف��ي  24ماي��و الماض��ي 3 ،مس��حات تحالي��ل « ،»pcrكان األول بعد
دخوله��ا بثالثة أيام ،وظهرت نتيجته إيجابي��ة ،والثاني عقب حقنها
بمص��ل البالزما المتعافين بيومين ،وظه��رت أيض ًا نتيجته إيجابية،
والمس��حة الثالثة والتي تمت خالل األيام الماضية ،وظهرت نتيجته
إيجابية.
يذكر أن الجداوي تزوجت مطلع الس��بعينات من حسن مختار ،مدرب
حراس مرمى اإلس��ماعيلي ومنتخب مصر األس��بق ،الذي توفي في 5
م��ارس  ،2016ولديها ابن��ة وحيدة هي أمي��رة وال تعمل في المجال
الفن��ي ،ومتزوجة من رج��ل األعمال محم��د هندي .كم��ا أن للفنانة
حفيدة وحيدة اسمها روضة.

ورجاء الجداوي من مواليد  6س��بتمبر  1938بمحافظة اإلسماعيلية،
هي ابنة أخت الفنانة تحية كاريوكا .تلقت تعليمها األول في مدارس
الفرانسيس��كان بالقاه��رة ،ث��م عمل��ت في قس��م الترجم��ة بإحدى
الش��ركات اإلعالنية وت��م اختيارها لتك��ون عارضة أزي��اء بعد فوزها
كملك��ة جمال القط��ر المصري عام  ،1958وف��ى نفس الوقت عرفت
الطريق إلى الفن.

زوجان يفوزان بـ 130مليون دوالر
رغم أنهما فاز بجائزة كبيرة تقدر ب� 105مليون
جني��ه إس��ترليني قبل  7أش��هر ،غي��ر أن نمط
حياتهما المتواضع لم يتغير حتى اآلن وس��ط
دهشة الكثير من األصدقاء.
فبحس��ب صحيفة «الص��ن» البريطانية ال يزال
س��تيف طومس��ون ( 42عام�� ًا) وزوجت��ه لينكا
( 41عام ًا) يعيش��ان في منزلهما المتواضع مع
أطفالهما الثالثة رغم أنهما دخال عالم األثرياء

بثروة كبيرة نسبي ًا.
ول��م يط��رأ أي تغيير على حياة س��تيف س��وى
شرائه س��يارة فان مستعملة ،في حين اشترت
زوجته سيارة اقتصادية.
وأعرب بعض األصدقاء ع��ن حيرتهم من عدم
رغبة الزوجين في االنتقال إلى منزل أكبر خاصة
وأن ابنيهما المراهقين يتشاركان نفس غرفة
النوم.

الجزائر تستعيد رفات
المصري الدرقاوي من فرنسا
ضمت الئحة الش��هداء الذين اس��ترجعت الجزائر ،رفاتهم من فرنسا،
مقاوم ًا مصري ًا ،كان ضمن األبطال الذين قاوموا االستعمار الفرنسي.
وتمكنت الس��لطات الجزائرية الجمعة من إع��ادة  24رفات ًا من أبطال
المقاومة الش��عبية ،بعدما كانت رهينة «متحف اإلنس��ان» في باريس
لم��دة تزي��د عن  170عام�� ًا .ومن بين تل��ك الرف��ات ،جمجمة مصري
شارك في مقاومة االحتالل الفرنسي للجزائر ،يدعى موسى بن الحسن
المدني الدرقاوي ،أو «صاحب الجمجمة رقم .»5942
وكان الدرقاوي كان المستش��ار العس��كري للش��يخ بوزي��ان قائد ثورة
الزعاطش��ة.ويقول المتخص��ص في األنثروبولوجيا فري��د بلقاضي إنه
«في حدود الس��اعة التاسعة والنصف صباح ًا من يوم  26نوفمبر لسنة
 1849علقت جماجم الشيخ بوزيان وابنه الحسن وموسى الدرقاوي على
أعمدة» .وأضاف «تم التمثيل بها في معسكر الجنود في الزعاطشة ثم
في بسكرة ليكونوا عبرة لمن يحاولون السير على خطاهم».

لك��ن أحد المقربين منهما ق��ال إنهما يفكران
في االنتقال إلى منزل أكبر في مسقط رأسهما
ببل��دة سيلس��ي ف��ي ويس��ت ساس��كس ،لكن
جائح��ة كورونا وظروف اإلغ��الق التي مرت بها
البالد أجلت خطتهما.
وكان س��تيف رغم فوزه بالجائزة قد استمر في
ممارس��ة عمل��ه كعامل بن��اء ،ولكنه اس��تقال
مؤخراً بعد أن أنجز بعض األمور المنوطة إليه.

حتى اللحظة لم يخرج أي مسؤول حكومي يضع تصوراً مستقبلي ًا
وبرنامج ًا متكام ً
ال يطمئن المواطن أن ملف «العمالة األجنبية»
بوضع��ه الحال��ي الخطير ما ه��و إال وضع مؤق��ت ،وأن الحكومة
ستطرح قريب ًا ح ً
ال يبدو في األفق يعالجه من جذوره.
أما والصمت مستمر فاألمور إلى تعقيد أكثر بعد حادثة االعتداء
على موظفيين بحرينيين من قبل مجموعة من الجالية اآلسيوية
مع استمرار الغلق وانتش��ار الوباء بين أفراد تلك الجالية ،وعدم
وجود عمل لها في ظل استمرار هذه الجائحة وصمت الحكومة.
لق��د فعل��ت الدول��ة ممثل��ة ف��ي وزارة الداخلي��ة وغيره��ا من
المؤسسات ما في وسعها لمنع حدوث التصادمات أو تكرارها أو
تم��رد هذه الجاليات ولكن إلى متى؟ تلك حلول ترقيعية مؤقتة
تح��اول أن تم��د طاقة التحم��ل والصبر قدر المس��تطاع ونعود
ونسأل إلى متى؟
الدولة فحصت مجان ًا وعالجت مجان ًا ومنحت إقامة مجان ًا وطعام ًا
وش��راب ًا مجان ًا بل وخدمات اتص��ال مجانية ،إقامة مريحة جعلت
م��ن التهافت على اإلصاب��ة بال� «كورونا» مطلب�� ًا والتهرب من
الخروج من مقرات الحجز سلوك ًا لتلك العمالة.
رجال األمن بذلوا جهوداً جبارة في حفظ النظام وتوزيع الوجبات
وفي نقل العم��ال ،المحافظات والبلديات بذلت جهوداً في تتبع
المخالفات السكنية وإعادة توزيع مقرات السكن ،حتى المجتمع
البحرين��ي لم يقصر جمع التبرعات وأطعم المحتاج وكس��اه ولم
يترك له حاجة إال ولباها وذلك من منطلقات إنسانية ،وسفارات
تل��ك الجاليات تش��هد على ذل��ك والعالم كله أش��اد بنا ،ولكن
المش��كلة في أن حجم المشكلة أكبر مما تستوعبه تلك الحلول،
الورط��ة في األع��داد الزائ��دة والفائضة من تل��ك العمالة عن
حاجتن��ا ،نحن نتحدث عن أكثر م��ن  100ألف فائض ال حاجة لنا
به��م على أقل تقدي��ر ،تلك أعداد يصعب التحك��م فيها وتلبية
احتياجاته��ا كلما طالت المدة ،فإذا أضف��ت لكل تلك الضغوط
الحالة النفس��ية والمادية للمواطنين فمنع الصدام يصبح صعب ًا
جداً.
كلم��ا ُطرح ٌّ
حل ب��دا وكأنه إبرة مخدر ال أكث��ر وال أقل ،فمن قال
ابن��وا لهم مدن ًا للعزاب خ��ارج المناطق الس��كنية لن يمنع ذلك
م��ن تحول تلك المناط��ق إلى بؤرة للمش��اكل األمنية والصحية
والبيئي��ة ،حتى األخبار التي ذكرت أن تحويالت العمالة األجنبية
م��ن العمالت األجنبية قلت فأصبحت مليار دينار س��نوي ًا بعد أن
وصل��ت إل��ى مليار وثالثمائة ملي��ون ،بمعنى أننا مازلنا نخس��ر
مليار دينار تخرج س��نوي ًا من البحرين ،فأي��ن اإلنجاز؟ أما األخبار
التي تتحدث عن الترحيل فهي ال تتجاوز بضعة آالف.
نح��ن إذاً ف��ي ورط��ة حقيقية س��ببها «بابلو» آس��يوي و«بابلو»
بحرين��ي اس��تفادوا م��ن تل��ك التج��ارة ونفض��وا ثيابهم وهم
يتفرج��ون إلى اآلن علينا ونحن نتفاكر في الحل دون أن نرى رداً
رسمي ًا من الحكومة على التصور المستقبلي لهذه الورطة.
المواطن حين يش��عر أن الدول��ة جادة في معالج��ة هذا الملف
معالجة جذرية س��تخفض األع��داد إلى مقدار الحاج��ة الفعلية
فقط ،وإن قصة تسفير بضعة آالف ليست ح ً
ال نهائي ًا ،فإن هناك
بصيص أمل وقدرته على التحمل والصبر ستساعد الحكومة على
المعالجة ،وحتى عدد مرات الصدام ستقل بين االثنين (العمالة
والمواطنين) ،ولكن حين تصمت الحكومة بال أي تعليق وال نرى
ف��ي األفق بصيص أمل ،فإن االحتقان س��يقود لعدة تصادمات،
خاصة إذا تنصلت الشركات الكبرى من دفع الرواتب ،حينها كان
اهلل في عوننا.

كمامة «كورونا» بـ 4آالف دوالر
يضع رج��ل هندي كمام��ة مصنوعة من الذهب بقيم��ة قال إنها
تق��رب من  4آالف دوالر للوقاية م��ن فيروس كورونا (كوفيد ،)19
الذي يتفشى على نطاق واسع في الهند.
وأش��ار رجل األعمال ،ش��انكار كورهادي ،من مدينة بونا في غرب
الهن��د إلى أن الكمام��ة مصنوعة من أونصتين م��ن الذهب (60
غرام ًا) وقد اس��تغرق إنجازها  8أيام .وقال شانكار لوكالة فرانس
برس «إنها كمامة رفيعة وتضم مس��امات صغيرة لمس��اعدتي
على التنفس» .وأضاف «ال أعلم ما إذا كان ذلك كافيا للوقاية من
فيروس كورونا لكنني أتخذ تدابير وقائية أخرى».
وأش��ار رجل األعمال ( 49عام ًا) إلى أنه يهوى التزين بحلي ذهبية
ت��زن كيلوغرام��ا لدى الخروج من المنزل تش��مل قالدات وأس��اور
وخواتم في كل أصابع يده اليمنى.

s.alshaeer@gmail.com
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تعداد سكاني جديد هذا العام ...واألجانب أكثر من البحرينيين
هيئ ــة المعلوم ــات لـــ “^” :ع ــدد الس ــكان ملي ــون و 483ألف ــا % 47 ..منه ــم مواطن ــون
راشد الغائب

ﺑﺮوﻓﺎﻳﻞ ﻋﻦ اﻟﺘﻌﺪادات

كشفت هيئة المعلومات والحكومة االلكترونية

اﻟﺘﺴﻌﺔ ﻟﻠﺒﺤﺮﻳﻦ

لــــ “البـــاد” أن عدد ســـكان البحرين يبلـــغ مليونا

و 483ألفـــا و 756نســـمة ،ويشـــكل البحرينيـــون
نســـبة  .% 47وذكـــرت الهيئـــة ردا علـــى

ﺇﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺍﻟﺴﻘﺎﻱ

ﺭﺍﺷﺪ ﺍﻟﻐﺎﺋﺐ

استفســـارات منـــدوب الصحيفة بأن نســـبة عدد

األجانب تبلغ .% 53

اﻷول

وكشـــفت الهيئـــة عزمهـــا تنفيـــذ التعـــداد العـــام

اﻟﺜﺎﻧﻲ

1941

للســـكان والمســـاكن والمنشـــآت بالعـــام الجاري،

اﻟﺜﺎﻟﺚ

1959

1950

وستعلن عن نتائجه قريبا.

وآخـــر تعداد أجرتـــه البحرين قبل  10ســـنوات،
ٍ

وهو التعداد التاسع في عمر الدولة.

22

واتفقـــت دول الخليـــج العربـــي علـــى توحيـــد

الفتـــرات الزمنيـــة للتعـــدادات ،بحيـــث تكـــون

جاللة الملك وسمو رئيس الوزراء يطلعان على سير العمل بمكتب اإلحصاء 1967

عشرية وأن تجرى في السنوات الصفرية.

كما تنشـــر الهيئة اإلســـقاطات الســـكانية المبنية

حصـــر جميـــع المبانـــي المشـــيدة (والتـــي تحـــت

وســـأل مندوب “البـــاد” ،الهيئة ،عـــن عدد تعداد

دوري ،إذ تشـــير التقديرات إلى ان عدد السكان

(مســـاكن) وغير ســـكنية والموجـــودة على أرض

الهيئة بالعـــام  2019وبالعام ( 2020حتى مايو)،

وسيجاوز مليوني نسمة في العام .2032
ً
حاليـــا وفي ظل
إلـــى ذلـــك فـــإن الهيئـــة تعكـــف

الهيئة تقوم بنشـــر إحصاء السكان لمنتصف كل

العام للسكان والمســـاكن والمنشآت للعام 2020
ً
قريبا.
والذي من المؤمل اإلعان عن نتائجه

لهؤالء األفراد.

العـــام  ،2019شـــكل البحرينيـــون منه نســـبة 47

بروفايل عن التعداد

،1981 ،1971 ،1965 ،1959 ،1950 ،1941

إجابة الهيئة

وفق معـــادالت رياضية خاصة وتحدّث بشـــكل

ســـكان البحرين وفقا لإلحصاءات الرسمية لدى

في العام  2020ســـيبلغ مليونا و 530ألف نسمة

وجاءت إجابة الهيئة كاآلتي :وجب التنويه بأن

التزاماتها اإلقليمية والدولية على تنفيذ التعداد

وكم عدد البحرينيين وعدد غير البحرينيين؟

عـــام وفق المنهجيات والمعاييـــر الدولية ،إذ بلغ
عـــدد الســـكان  1,483,756نســـمة فـــي منتصف
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1941

التعـــداد العـــام للســـكان والمســـاكن والمباني هو

التشـــييد) وكذلك مكوناتها من وحدات ســـكنية

اﻟﺴﺎدس

اﻟﺨﺎﻣﺲ

1981

المملكـــة وداخـــل حدودهـــا حســـب خصائصهـــا

اﻟﺮاﺑﻊ

1965

1971

المختلفة .وكذلك حصر جميع المنشآت العاملة

وغير العاملة حسب خصائصها ،وإحصاء جميع

3

األفـــراد الموجوديـــن علـــى قيـــد الحيـــاة داخـــل

13
7

،1971

حـــدود المملكـــة حســـب الخصائـــص المختلفـــة

ُ

ُ
1967

ونفـــذت البحريـــن تعـــدادا في كل مـــن األعوام:
اﻟﺴﺎﺑﻊ

.2010 ،2000 ،1991

اﻟﺜﺎﻣﻦ

1991

اﻟﺘﺎﺳﻊ

2010

2001

1991

مشاركون بإحصاء السكان 1971

تسجيل البيانات في إحصاء 1965

@albiladnews

موظف التعداد يستوفي بيانات األسر بالعام 1971

 7سنوات لبحريني و 5وافدين بقضية استغالل فتاتين بالدعارة

ادعــــــوا تــشــغــيــهــمــا فـــنـــانـــات اســـتـــعـــراضـــيـــات وغـــــــدروا بهما
المجني عليهما ويجبرونهما على ممارسة

عباس إبراهيم

الدعارة باستخدام وسائل القوة والتهديد

رفضت محكمة االستئناف العليا الجنائية

مـــن خال اإلكراه المادي باالعتداء عليهم

األولـــى اســـتئنافات  6مدانيـــن من أصل 8
متهميـــن غالبيتهـــم وافدون عـــدا بحريني
واحـــد متواطـــئ معهـــم ،إذ أبلغت ضدهم
ســـفارة دولة الوافدين التـــي كانت تحقق
فيهـــا ســـلطات بادهـــا بشـــأن عـــدد مـــن
رعاياهـــا أنهـــم يســـتغلون مواطناتهـــم في
أعمـــال الدعـــارة ضمـــن شـــبكة تديـــر وكرا
للرذيلة ،تدر عليهم أرباحا كثيرة في وقت

إلحـــدى الـــدول اآلســـيوية عبـــر القنـــوات

وال يســـمحون لهمـــا بالعـــودة إلـــى بادهما

لمدة  7ســـنوات وبتغريـــم كل منهم 2000

بادهم تحقق في جريمة االتجار بالبشـــر،

وإجبارهمـــا علـــى ممارســـة البغـــاء ،حيث

يســـير ،وأيدت معاقبتهم جميعا بالســـجن

الرســـمية بين البلدين ،تضمن أن ســـلطات

دينـــار ،وأمرت بإبعادهـــم جميعا نهائيا عن

وأن المتـــورط فيهـــا عـــدد مـــن رعاياهـــم،

وجـــاء فـــي التفاصيـــل أن شـــعبة مكافحة

مـــن رعاياهـــا أيضـــا فـــي ارتـــكاب أعمـــال

الجنائية تلقت باغا من السلطات األمنية

يحتجزونهما في شـــقة مخصصة للدعارة

المملكة عدا المتهم الثالث.
االتجـــار باألشـــخاص بـــإدارة المباحـــث

والذيـــن يعملـــون علـــى اســـتغال فتاتيـــن
الدعارة ،والتكســـب مـــن وراءهما ،إذ إنهم

ويحجزون جوازات سفرهما؛ إلخضاعهما
يعتمدون في كسب رزقهم على ما تكسبه
المجني عليهما من ممارسة الدعارة.

@albiladpress

كمين خلف مسجد الفاتح يوقع بائع “شبو”
عباس إبراهيم

قــررت المحكمــة الكبــرى الجنائيــة الرابعــة تأجيــل محاكمــة شــاب

ثالثينــي  -عاطــل عــن العمــل  -متهــم بقضيــة بيــع وتعاطــي المؤثر

العقلي الميتامفيتامين “الشبو” ،حتى جلسة  8يوليو المقبل؛ وذلك
للمرافعــة مــع التصريــح للدفاع بنســخة مــن أقوال شــاهد اإلثبات،
وأمرت باستمرار حبسه لحين الجلسة المقبلة.

بالضـــرب تـــارة وتـــارة أخـــرى عـــن طريـــق

وكانـــت أحالتـــه النيابـــة العامـــة

المســـؤول ،لـــم يتـــم التوصـــل

الترهيـــب التـــي تتمثل بعدم الســـماح لهما

 9فبرايـــر  ،2020أوال :حـــاز وباع

ســـكنه ،فتـــم االســـتعانة بمصدر

ســـفرهم ،كمـــا تبيـــن أن بحرينيا يـــدر تلك

بقصد اإلتجار ،ثانيا :حاز وأحرز

مـــن خـــال إجبـــار المجنـــي عليهـــن علـــى

المخـــدرة

العقلـــي

لتهديدهن بهـــا وإجبارهن على دفع 3500

وتعـــود التفاصيـــل إلـــى ورود

الشـــرطة ،وطلب شراء كمية من

المخـــدرات،

أن يســـتلمها منـــه فـــي الســـاحة

اإلكـــراه المعنـــوي باســـتخدام أســـاليب

للمحكمة على اعتبار أنه بتاريخ

بالعـــودة إلـــى بادهمـــا وحجـــز جـــوازات

المؤثـــر العقلـــي الميتامفيتاميـــن

العمليـــة التـــي اســـتمرت ألكثـــر مـــن ســـنة

بقصد التعاطي مادة الحشـــيش

التوقيع علـــى أوراق مديونية على بياض

الميتامفيتامين.

دينـــار قيمـــة اســـتقدام كل فتـــاة في حال

معلومـــات ســـرية شـــرطي فـــي

وكانـــت التقـــت المتهمـــة األولـــى والثانـــي

مفادهـــا قيـــام المتهـــم بحيـــازة

علـــى تشـــغيلهم كفنانـــات اســـتعراضيات

البيـــع والتعاطي ،وبعـــد التحري

فكرت بعدم العمل بممارسة الرذيلة.

وتوصلت التحريات إلـــى أن المدانين من

بالمجني عليهما وادعت لهما أنها ســـتعمل

الجريمة المســـندة إليهم ،وأنهم يستغلون

براتب مجز ولم تفيا بذلك.

األول وحتـــى الســـادس يرتكبـــون بالفعل

@albiladpress

إدارة

والمؤثـــر

مكافحـــة

وإحـــراز المـــواد المخـــدرة بقصد
بشـــانه

بأمـــر

مـــن

الضابـــط

لهويـــة المتهم الكاملـــة أو عنوان
ســـري للمســـاعدة فـــي القبـــض

عليـــه متلبســـا بجرم بيـــع المواد
المخدرة.

وبالفعل اتصل المصـــدر بالمتهم
هاتفيـــا تحـــت مســـمع وإشـــراف

“الشـــبو” بقيمـــة  100دينار ،على
الترابيـــة خلـــف مســـجد الفاتـــح
بمنطقـــة الجفيـــر ،ومـــا إن تمـــت

عملية االســـتام والتسليم حتى

تم القبض على الشاب المتهم.

ازدياد معدل اإلصابة بااللتهابات المعوية ..وبرك السباحة السبب
بدور المالكي

بالطعام.

أو حتـــى بســـبب ارتفـــاع درجـــة حـــرارة

شــهدت المراكــز الصحيــة والمستشــفيات الخاصــة فــي األيــام األخيــرة ومــع دخــول فصــل الصيف ازديــادا في معــدل اإلصابة

وأوضـــح اختصاصـــي األطفـــال أن مـــن

الجسم.

الصحــي فيقــول لـــ “البــالد”“ :مــع دخول فصل الصيف ســنويا يزداد معــدل اإلصابات بااللتهابــات المعوية الحــادة عند األطفال،

اتباعهـــا عنـــد تعـــرض الطفـــل لالتهابات

لالتهـــاب المعويـــة الحادة عنـــد األطفال

التــي تــؤدي إلــى مالحظــة هذه الزيادة في أعــداد األطفال المصابين بااللتهابــات المعوية إال أنها في الغالب تكون بســيطة وال

البطن مع تقيؤ وإســـهال ،أخذ استشـــارة

وأوضـــح ســـلمان أن مـــن أهـــم األســـباب

وأشـــار اختصاصـــي األطفـــال إلـــى أن

األطفال على ارتياد برك السباحة ،حيث

السوائل المناســـبة والكافية لمنع وعاج

خصوصا عنـــد األطفال هو الفيروســـات

الصيـــف في منطقتنـــا العربيـــة يزيد من

مـــا قـــد يعرضهـــم لنقـــل العـــدوى ،إذا لـــم

بااللتهابات المعوية .ولمعرفة األســباب والعالج في مثل هذه الحالة يســتعرض اختصاصي طب األطفال محمد علكم العارض

أهم اإلجـــراءات التي يجـــب على األهل

مقارنــة بفصــل الشــتاء الــذي نالحــظ فيــه كثــرة االلتهابــات التنفســية العلويــة الحادة” ،مبينــا “وعلــى الرغم من تعدد األســباب

المعويـــة ،والتـــي تظهـــر بشـــكل ألـــم في

يستوجب عالجها الدخول للمستشفيات والرقود للعالج ،وإنما تعالج في الغالب كحاالت بسيطة في العيادات الخارجية”.

المؤدية إلى اإلصابة بااللتهابات المعوية
وليس البكتيريا ،وفي السنوات األخيرة
تم ماحظة قلة هذه الحاالت بعد إدخال
تطعيـــم “الروتـــا فيـــروس” وجعله ضمن

جدول التطعيمـــات اإللزامية والمجانية
لألطفال فـــي مملكة البحرين ،إذ ســـاعد

هـــذا التطعيم على تقليل نســـبة اإلصابة

بااللتهابات المعوية بين األطفال بشـــكل
كبير.

ارتفـــاع درجـــات الحـــرارة فـــي فصـــل

رغبة األطفال والكبار لتناول المشروبات
والمـــاء طـــوال الوقـــت ،مـــا يعرضهـــم

لالتهابـــات المعويـــة فيمـــا لو تـــم تناول

مشروب ملوث وغير نظيف ،لذلك يجب

دائما االهتمام بالنظافة خصوصا بغســـل
اليدين جيدا قبل األكل وبعد اســـتخدام
دورات المياه.

ويشـــهد فصـــل الصيـــف عادة إقبـــاال من

الطبيب المختص والبدء بإعطاء الطفل
حـــاالت الجفـــاف التي تصاحـــب حاالت

يتشـــارك فيها األطفال اللعب والســـباحة

االلتهـــاب المعويـــة ،مبينا أن هـــذه تعتبر

يتـــم اتخاذ االحتياطات خصوصا عملية

محمد علكم

من أهـــم اإلجراءات العاجية وباإلمكان

داعيا األهالي إلى االنتباه وعدم إرســـال

وجبـــات الطعام مـــع بعـــض ،ولكن يجب

بالبيـــت أو إعطاء الطفل محلول اإلرواء

ترك الطعام مكشـــوفا لفتـــرات طويلة أو

معـــد وجاهـــز للشـــرب أو علـــى شـــكل

في تلف الطعام وبشـــكل سريع ما يؤدي

وإعطاؤها للطفل لتعويضه عن السوائل

تنظيف البركة المستمرة وتعقيم مياهها،
أطفالهـــم المرضـــى إلـــى بـــرك الســـباحة

العامـــة إال بعـــد شـــفائهم مـــن االلتهابات

المعوية فيما لو تمت إصابتهم بها.

وقال إن مـــن الجميل مشـــاركة األطفال
واألهـــل ســـاعات المرح واللعـــب وتناول

االنتبـــاه واالهتمام بنظافة الطعام وعدم

إما استخدام السوائل المنزلية المتوافرة
الفموي ،وهو عبارة عن سائل أو محلول

تعريضـــه لحـــرارة الجو ،ما قدد يتســـبب

أكياس “بـــاودر” يتم حلهـــا بإضافة الماء

لإلصابة بااللتهابات المعوية أو التســـمم

التـــي يفقدها بســـبب اإلســـهال أو التقيؤ

وشـــدد على أن أهم األسباب التي تؤدي
هـــي الفيروســـات وليـــس البكتيريـــا ،فا

ينصـــح باســـتخدام المضـــادات الحيوية
فـــي عاجهـــا إال باستشـــارة الطبيـــب
المختـــص الـــذي قـــد يحتـــاج إلجـــراء

بعض التحاليل المختبرية إلثبات ســـبب

االلتهابـــات ووصف المضـــادات الحيوية
لعاجهـــا ،ويبقـــى منـــع وعـــاج الجفـــاف

مـــن أهم طرق عـــاج االلتهابات المعوية
الحادة عند األطفال.

وشـــدد في ختـــام تصريحه علـــى أهمية
الرضاعـــة الطبيعيـــة ونظافـــة الطعـــام
والشـــراب وغســـل اليديـــن قبـــل تنـــاول

الطعـــام وبعـــد اســـتخدام دورات المياه،

وهي أفضل سبل للوقاية من اإلصابة.

local@albiladpress.com

عيادات “انتهازية” تؤجِّ ر كرسي األسنان بألف دينار
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محرر الشئون المحلية

طالـــب ( )72مـــن العاطليـــن مـــن

الخبرة والمهـــارة الميدانية الالزمة،

بــاألطــبــاء م ــح ــدود الــمــقــاعــد إذ ال

أوجه السبل لمساعدتهم ،رغم كثرة

وزادت “أغلـــب العيـــادات الخاصـــة

لم يتم فتحه هذا العام”.

(السوشيال ميديا) ومكاتب النواب.

فـــي إحـــدى العيـــادات ،عـــرض علي

بمجلـــس النائـــب إبراهيـــم النفيعـــي

شهريا”.

مطالبهـــم واحتياجاتهـــم ،والتعرف

فـــي الحمـــالت التطوعيـــة لمواجهة

توظيفهـــم ،مع تجاوز فترة االنتظار

“أغلبهم مشاركون بالفعل”.

وقالـــت الدكتـــورة زينـــب القصـــاب

عـــادل وهو من المشـــاركين

وحتـــى  2018وبالرغـــم مـــن كثـــرة

األمامية لمواجهة “كورونا”

التوظيـــف إال أنهـــا لـــم تثمـــر عـــن
ً
علمـــا بأنهـــم خريجـــو
أي نتيجـــة،

ال يوجـــد هنالـــك تنظيم لها،
وخروج الطبيب البحريني

واالمارات ومصر وغيرها ،وأغلبهم

وتابع عادل “البدائل كثيرة

خريجـــي الطـــب (قســـم األســـنان)

باإلسراع بتوظيفهم ،بعد تعثر كافة

فاإلشـــكالية هنـــا ليســـت بالتوظيف
ً
أيضا”.
فقط ،وانما بالخبرة

مناشـــداتهم عبر الصحف ومنصات

انتهازيـــة ،وحيـــن حاولـــت العمـــل

جـــاء ذلـــك ،خـــالل لقـــاء مفتـــوح

الطبيـــب تأجيـــر المقعد بألـــف دينار

عبر تطبيق (زوم) للوقوف على أهم

وعـــن مشـــاركة الطلبـــة العاطليـــن

على األســـباب الكامنة خلف تعطيل

جائحـــة “كورونـــا” قالـــت القصـــاب

للبعض منهم العشر سنوات.

إن العاطليـــن هـــم من دفعـــة 2011
الزيـــارات لـــوزارة العمـــل ومعـــارض

بأن “العيـــادات كثيرة ،لكن

جامعـــات دولية مختلفة من الصين

درس على حسابه الخاص.
“اإلشـــكالية

وأضافـــت

األخـــرى

أن تمكيـــن ال تدعـــم الـــدورات

التخصصية الخاصة بطب األسنان،
بخـــالف التخصصـــات األخـــرى،

بأنهـــم بحاجـــة لســـاعات تدريبيـــة

تتجاوز العشرة ،فــي حين ال يقل
ً
علما بأنه
عدد المتقدمين عن ،250

لتجديد رخصة العمل ،لمســـاعدتهم

مـــن جهتها ،قالـــت الدكتورة ســـارة

والندوات والدورات التدريبية.

ميدان بأن “لدي من زمالئي من قدَّم
بأكثر من  50عيادة للتوظيف ،دون

فائدة ،أعرف زميلـــة تدربت براتب

 100دينار ،لكـــن صاحب العيادة لم
ً
ً
واحـــدا ،بالرغم من
فلســـا
يدفـــع لها
الدعـــم الشـــهري الـــذي يتحصله من
تمكين”.

إلـــى

بدوره ،قال الدكتور عبدالعزيز
فـــي الصفـــوف الطبيـــة

ذلك ،قالـــت الدكتـــوره ايمان مهدي

المشـــاركة

علـــى

بالمؤتمـــرات

 Ûبعــد مــرور أكثــر مــن  5فصــول تشــريعية ،ال يزال البعــض من النــواب في حالة

وفـــي ذات الوقـــت ،تســـاءلت

األدوات الدســتورية والرقابيــة التي بمتناول أيديهــم لخدمة المواطن ،واألهم

الدكتـــورة زينـــب محمـــد عـــن
خريجـــي الطـــب ،وتهيئتهم لســـوق

المغلــوب علــى أمــره ،والذي ينشــد العمــل الجــاد والتكاملي والصحيــح لجوهر

أســـباب عـــدم تدعيـــم العاطلين من

 Ûمــا يحــدث فــي حــاالت فرديــة متعــددة ،بــأن هنالــك بُعدً ا عــن خدمــة المواطن

العمـــل ،أســـوة ببقيـــة العاطليـــن

القضيــة ،وهــو أمــر تترقبــه الحكومــة نفســها ،والــذي يهــدر مــن وقتهــا الكثيــر

فـــي القطاعـــات األخـــرى ،متمنيـــة

باقتراحات برلمانية ال تسمن وال تغني من جوع.

مؤكدة أن هنالك الكثير من المراكز

البوســتات في تطبيق “االنســتغرام” وقروبات “الواتساب” كفقاعات إعالمية ال

وضـــع الحلول الجذرية لهـــذا األمر،

والعيادات الطبية التي ال يوجد بها
وفي تعليق لها ،قالت عضو مجلس

األولــى واألخيــرة ،فكمــا نــرى البعــض منهــم ينشــط بحمــاس فــي الســاحات

معصومـــة

عبدالرحيـــم

مـــن قبل بعـــض األطـــراف للحيلولة

فالمواطــن قــادر علــى إيصــال صوتــه بالمنصــات اإلعالمية دون وســاطة أحد،

مـــع البحرين لمواجهة فيروس
“كورونـــا” وقفـــة أبنـــاء البلد
المخلصين”.

الـــخـــاص

وأكملـــت”

ونحن نأمل أن تفتح تمكين أبوابها

مخجل وال يجوز”.

األقـــل ،لكـــي نطـــور مهاراتنـــا ونظل

وخــــتــــام ع ــل ــق ال ــن ــائ ــب

على الدرجـــة المطلوبة من التأهيل

إب ـ ــراه ـ ــي ـ ــم الــنــفــيــعــي

لدخول سوق العمل الحقا”.

بــالــقــول “تــكــلــمــت عن
هــذا الموضوع مـ ً
ـرارا

وتابعـــت القصـــاب “باإلمـــكان أن
تتفـــق الـــوزارة مـــع الســـعودية ألن
هنالك زمالة مشـــتركة بيـــن البلدين

نأمل فتح مستشفى تدريبي لطلبة

أدواتهم الدســتورية ،والعمل بروح الفريق الواحد ،والكف عن دغدغة مشــاعر

الناس ،ومحاولة استمالتهم باإلعالم المبهرج ،دون السعي لخدمتهم.

انتحلوا صفة الشرطة وسرقوا آخرين باإلكراه
المنامة  -وزارة الداخلية

صرح مدير عام مديرية شـــرطة محافظة المحرق ،أن شـــرطة المديرية تمكنت في
أقل من  24ســـاعة من القبض على  4أشـــخاص قاموا بانتحال شـــخصية رجال أمن

الوظائف ،لكننا لم ن َر

إلـــى إحدى الغرف واالســـتيالء على محفظاتهم النقدية ثـــم الذوا بالفرار .وعليه تم

التجاوب المطلوب

الطـــب يؤهلهـــم للعمل والكتســـاب

 Ûلكن ما هو مطلوب من ممثلي الشعب هو توحيد الصفوف بالبرلمان ،واستثمار

تحت قبة البرلمان،
الــبــرلــمــانــيــة لبحرنة

للتدريب ليس باألمـــر الصعب ،كما

ومنهم النواب أنفسهم.

وســـرقوا مبالغ مالية من عدد من العمال اآلســـيويين بمنطقة ســـماهيج .وأوضح أن
ً
بالغا من المجني عليهم مفاده أنه بينما كانوا في موقع العمل توقفت
المديرية تلقت

وعــــــــبــــــــر الـ ــلـ ــجـ ــنـ ــة

الشـــقيقين ،وإرســـال المبتعثيـــن

 Ûهــذه الظاهــرة الغريبــة تُ خالــف جوهــر الهــدف الــذي وجــد ألجلــه البرلمــان،

تعطيـــل

توظيـــف األطبـــاء أمر

لنا لالنخراط بدورات التدريب على

اإلعالميــة ويزبــد ويرعــد ،فــإن محصلــة إنجــازه للدائــرة االنتخابيــة وللنــاس،

“الوضـــع مخيف ،ونحـــن نبحث عن

دون توظيـــف هـــؤالء العاطليـــن؟
ً
خصوصا وأن الكثير منهم وقفوا

الـــــــســـــــنـــــــوي

 Ûالعمــل اإلعالمــي يجب أن يكــون تكميليًّ ا لعمل النائب األساســي ،وليس الغاية

وللتشريعات النافعة دون الـ(صفر).

األسباب ،هل هو قصور؟ أم تالعب

البرنامج التدريبي

إحباطا ،هو تســابق الســادة النــواب على التغريد ونشــر
ً
 Ûاألمــر األدهــى واألكثــر
تخدم القضية أو أصحابها ،وال توجد لهم الحلول المنشودة.

النـــواب

وأغــلــبــهــا غــيــر بــحــريــنــيــة،

مغيبــة عــن الــدور الفعلــي الــذي انتخبــوا ووجــدوا ألجلــه ،وهــو اســتثمار كافة

العمل بشكل جماعي وموحد في الرأي والموقف.

طبيب بحريني واحد.

من العمل كعدمه”.

ليست وظيفة النائب “التغريد”

حتى اآلن”.

مركبة بها  4أشخاص ،وأبلغوهم بأنهم رجال أمن وقاموا باصطحاب العمال باإلكراه

مباشرة أعمال البحث والتحري ،التي أسفرت عن تحديد هوية المذكورين والقبض
عليهـــم ،إذ تبيـــن أنهـــم مـــن أصحاب الســـوابق ،وقد تم اتخـــاذ اإلجـــراءات القانونية

الالزمة تمهيدًا إلحالة القضية إلى النيابة العامة.

جهود أمنية مشتركة تنجح في إنقاذ البحارة الثالثة في عرض البحر
حقيبـــة مقاومة للمـــاء وحاولت االتصال بذويي

المنامة  -وزارة الداخلية

وغرفـــة العمليات الرئيســـية  999ولكـــن لم يكن

لحظـــات مخيفـــة ومرعبـــة عاشـــها ثالثة شـــبان

هناك تغطية كافية لشـــبكة االتصـــال ،وانتظرت

عندمـــا تعـــرض قاربهـــم للغـــرق وهم فـــي عرض
البحـــر ليـــالً ،ولوال ســـتر هللا وتمكـــن أحدهم من

حوالـــي ربـــع ســـاعة وبعدها اســـتطعت االتصال

بغرفة العمليات وإبالغهم بالحادثة التي تعرضنا
ً
ونظرا لكـــون الموج عاليـــا ،جرفنا بعيدا عن
لهـــا،

التشـــبث بإحـــدى البالونـــات الهوائيـــة وحصوله
علـــى هاتفـــه وانتظـــاره لحيـــن الحصـــول علـــى

موقعنـــا باتجاه منطقة شـــرق الحـــد ،ولله الحمد

تغطيـــة لالتصـــال بغرفـــة العمليـــات الرئيســـية،

كان إيماننـــا باللـــه عـــز وجـــل قويـــا وكنـــا ندعـــي

وســـرعة اســـتجابة غرفـــة العمليـــات الرئيســـية

مـــن هللا أن ينقذنـــا ،وبعـــد مرور نحو  4ســـاعات

ودوريـــات خفـــر الســـواحل وطيـــران الشـــرطة

النتهت حياة الشبان في البحر.

وتسلســـال ألحـــداث الواقعـــة ،أوضـــح الضابـــط

المناوب بغرفة العمليات الرئيسية النقيب رشيد
الميـــر أن الغرفة تلقت في الســـاعة  6:52مســـاء
يـــوم الخميـــس  2يوليـــو بالغا ،من قبـــل مواطن
يفيـــد بتعـــرض قاربهـــم لحـــادث غـــرق وبرفقته

اثنـــان من أصدقائه وذلك فـــي المنطقة البحرية

شـــرق الحد ،وعلى الفور قامـــت غرفة العمليات
بإبـــالغ قيـــادة خفـــر الســـواحل وقيـــادة طيـــران

الشـــرطة التخـــاذ إجراءات االســـتجابة والبحث

عن المفقودين وإنقاذهم.

النقيب رشيد المير

النقيب عبدالله الكواري

وأشـــار الضابـــط المنـــاوب فـــي قيـــادة خفـــر

ً
مخصصـــا لإلبحـــار فـــي المناطـــق القريبـــة مـــن

بإجـــراء عمليـــة التمشـــيط للمنطقـــة البحريـــة

غرفـــة العمليـــات البحرية البالغ مـــن قبل غرفة

جهـــاز التعـــرف اآللـــي المخصـــص للقـــارب كان

فـــي الميـــاه ،ولله الحمـــد بعد تظافـــر الجهود تم

الســـواحل النقيـــب محمـــد ســـاتر ،أنه بعـــد تلقي
العمليـــات الرئيســـية ،تـــم علـــى الفـــور إرســـال 6

دوريات بحرية بمساندة طيران الشرطة ،وذلك
للبحـــث عـــن المفقوديـــن ،وبعـــد جهـــود حثيثـــة

وتمشيط المنطقة بالكامل من قبل دوريات خفر
الســـواحل وطيران الشـــرطة ،تم العثـــور عليهم،
حيث قامت دوريات خفر الســـواحل بانتشـــالهم

وأضـــاف النقيب رشـــيد الميـــر أنـــه وبالرغم من

مـــن منطقة بحرية مفتوحة وذات تيارات مائية

الرئيسية استمرت في التواصل معه لالطمئنان

عالية ،وكانت عملية البحث قد استمرت حوالي

ســـوء تغطية هاتف المّ بلغ إال أن غرفة العمليات
عليهـــم والوصـــول إلـــى اإلحداثيـــات لمعرفـــة

موقعهـــم وبالتالـــي تســـهيل عمليـــة إنقاذهـــم،

مشـــيرا أنه ولتأمين توفير الرعاية الصحية لهم
فقـــد تـــم توجيه اإلســـعاف الوطني إلـــى فرضة
قاللـــي لتقديـــم الخدمـــات الطبية إن اســـتدعى

األمر.

قويـــة وتمر بهـــا بواخر كبيرة ينتـــج عنها أمواج
ثـــالث ســـاعات ونصـــف مـــن تلقـــي البـــالغ ولله

الحمـــد تـــم إنقاذهم وإجراء اإلســـعافات األولية

واالطمئنان على استقرار وضعهم الصحي.
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الســـواحل وليـــس فـــي الميـــاه العميقـــة ،كمـــا أن
مغلقا ،وأدوات الســـالمة واإلسعافات األولية لم
تكـــن مكتملـــة ،داعيا مرتادي البحـــر إلى ضرورة

تركيب وتشغيل جهاز التعرف اآللي عند اإلبحار

وتسجيل الوجهة المراد التوجه إليها لدى نقطة
خفـــر الســـواحل ،باإلضافـــة إلـــى توفيـــر معدات

األمن والسالمة في القوارب ،والتأكد من الحالة

العثور على المفقودين شرق مملكة البحرين.

وقـــال عبـــدهللا النـــزر ( 29عامـــا) وهـــو صاحـــب

القـــارب“ :خرجنـــا فـــي رحلـــة لصيد الســـمك من

فرضة قاللي باتجاه شمال منطقة أمواج حوالي
الســـاعة الرابعـــة والنصـــف عصر يـــوم الخميس،

وفي الســـاعة السادسة مساء قررنا العودة وبعد
قويـــة أدت إلـــى انقـــالب القارب وســـقوطنا في

وعـــن جهود طيران الشـــرطة في هـــذه الواقعة،

اننا استطعنا اإلمساك بالقارب”.

من قيادة طيران الشرطة ،أنه فور استالم البالغ

وجلبـــت األدوات التـــي ســـاعدتنا علـــى مقاومة

لوقوع أي طارئ.

فقد أشـــار النقيب طيار عبدهللا عيسى الكواري

وأشـــار الضابـــط المنـــاوب فـــي قيـــادة خفـــر

هـــم مـــن الهـــواة وكانـــوا يســـتخدمون قاربـــا

والالزمـــة في عمليـــات اإلنقاذ البحـــري ،وقامت

الســـواحل إلى أن األشـــخاص الذين تم إنقاذهم

واستخدام الكاميرا الحرارية الكاشفة لألجسام

الجويـــة ،مـــع ضـــرورة تحديث بيانـــات القوارب
ً
تحســـبا
ومالكهـــا لـــدى قيـــادة خفـــر الســـواحل

مـــن غرفـــة العمليات الرئيســـية ،أقلعـــت الطائرة

عرض وطلب
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النقيب محمد ساتر

عبدالله النزر

العموديـــة المجهـــزة بكافـــة األجهـــزة المعتمـــدة

مـــرور نحـــو  10دقائـــق واجهتنـــا موجـــة بحرية

البحـــر حيث كان مســـتوى الماء عميقـــا جدا ،اال
وواصـــل النـــزر“ :قمـــت بالغـــوص تحـــت القارب

تيار الموج العالي الذي يحيط بنا حيث أمســـكنا
ببالونـــة هوائية مخصصة لمثل هـــذه الحوادث،
وللـــه الحمد كنت قد وضعـــت هاتفي النقال في

وصلـــت دوريـــات خفـــر الســـواحل ،وأنقذونا من

الموت المحقق وقاموا باالطمئنان على سالمتنا

وضمان عدم تعرضنا ألي إصابة وكان اإلسعاف
الوطنـــي بانتظارنـــا فـــي فرضـــة قاللـــي لتقديـــم

اإلسعافات األولية لنا والتأكد من سالمتنا.

ووجـــه النـــزر كلمـــة شـــكر وتقديـــر وعرفـــان إلى

رجـــال وزارة الداخليـــة مـــن خفـــر الســـواحل

وطيـــران الشـــرطة وغرفـــة العمليات الرئيســـية
علـــى جهودهـــم التـــي يبذلونها في مجـــال إنقاذ

األرواح فلـــوال قـــدرة هللا ثـــم جهودهـــم لوقع ما

ال أحد يتمناه.ونصيحة أوجهها للشـــباب ســـواء
مـــن البحـــارة أو الهـــواة بضـــرورة وضـــع ســـترة

النجاة طوال فترة التواجد في البحر لما لها من
أهميـــة كبيرة ســـواء فـــي الحفاظ علـــى األرواح
والمســـاعدة فـــي جعـــل الجســـم في وضع شـــبه

طبيعـــي فـــي المـــاء ويخفـــف اآلالم طـــول فترة

البقاء في الماء واالستعانة بالتقنيات الحديثة،
وضـــرورة االلتزام بالهـــدوء والســـكينة الن ذلك

يســـاعد في التفكير في طريقة طلب المساعدة
وعدم االستهانة باألمور عند الدخول للبحر.
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