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≈Ø°ûà°ùªdG πNój âjƒμdG ô«eCG
á``«```ÑW ¢Uƒ```ë`a AGô`````LE’
¿Gƒ`` ` `jó`` ` `dG ø`` ` `∏` ` ` YCG
∫ƒNO âjƒμdG »a …ô«eC’G
ìÉÑ°U ï«°ûdG OÓÑdG ô«eCG
≈dEG ìÉÑ°üdG ôHÉédG óªMC’G
AGôLE’ ,¢ùeCG ≈Ø°ûà°ùªdG
.äÉ°UƒëØdG ¢†©H
¬`` JOQhCG É``e Ö°ùëHh
ó≤a á«àjƒμdG AÉÑfC’G ádÉch
¿CG …ô«eC’G ¿GƒjódG ø∏YCG
ìÉÑ°U ï«°ûdG OÓÑdG ô«eCG
ìÉÑ°üdG ô``HÉ``é` dG ó``ª` MC’G
≈``Ø`°`û`à`°`ù`ª`dG π`` ` NO ó`` ` b{
AGô``LE’ Ωƒ``«` dG Gò``g AÉ°ùe
á«Ñ£dG
äÉ°UƒëØdG ¢†©H
.âjƒμdG ô«eCG ƒª°S |
QOÉ¨j ±ƒ``°`Sh .IOÉ``à`©`ª`dG
≥M’ â``bh »``ah .zäÉ°UƒëØdG √ò``g ΩÉ``ª`JEG ó©H ≈dÉ©J ¬∏dG ¿PEÉ` H ≈Ø°ûà°ùªdG
¢†©H ≈dƒà«°S ó¡©dG »dh ¿CG …ô«eCG ôeCG øY Ó≤f á«àjƒμdG AÉÑfC’G ádÉch äôcP
¿Gƒ``jó``dG ô``jRh ∫É``bh .â``bDƒ`e πμ°ûH OÓ``Ñ`dG ô``«`eC’ ájQƒà°SódG äÉ°UÉ°üàN’G
¢†©H á°SQÉªªd ó¡©dG »``dh ƒª°ùH áfÉ©à°S’ÉH …ô«eCG ô``eCG Qhó°U{ :…ô``«`eC’G
.zÉàbDƒe ájQƒà°SódG OÓÑdG ô«eCG ƒª°ùdG ÖMÉ°U äÉ°UÉ°üàNG

(9¢U π«°UÉØàdG)

êQÉîdG »``a OÉ°ùa áμÑ°T ≥``MÓJ á``jOƒ©°ùdG
á«eƒμëdG ∫GƒeC’G øe Q’hO QÉ«∏e 11 Ö¡æH áª¡àe z…ôÑédG áμÑ``°T{
Ée ,ø««μjôeC’G ø«jôμ°ù©dG øjOQƒªdG ™e ácGô°T »a
∂∏J øe ájOƒ©°ùdG áeƒμëdG äÉjôà°ûe øe É kMÉHQCG ≥≤M
á«dhódG ∑ƒæÑdG ∫ÓN øe ∫Gƒ``eC’G â≤aóJh äÉcô°ûdG
ø«jOƒ©°Sh ø««μjôeCG ø«dhDƒ°ùªd É≤k ah ,HSBC πãe
á∏éªdG É¡à©LGQ á«aô°üe ≥FÉKhh ø«≤HÉ°Sh ø««dÉM
.≥«∏©àdG HSBC º°SÉH áKóëàe â°†aQh
≥«≤ëàdG ≈∏Y ¿ƒ©∏£e ¢UÉî°TCG √ôcP Ée Ö°ùëHh
Ωóîà°SG …ôÑédG ¿EÉa á«eƒμëdG ≥FÉKƒdG »a OQh Éeh
áWôîæªdG ¢UÉîdG ´É£≤dG ™e äÉcGô°T áeÉbE’ ∫GƒeC’G
ƒg ¬æμªj ÉeÉ¶f CÉ°ûfCG ¬æμdh ,øeC’ÉH ≥∏©àJ ∫ÉªYCG »a
.¬æe IOÉØà°S’G √DhÓeRh
¿EÉa ¿ƒjOƒ©°ùdG ¿ƒ≤≤ëªdG ¬«dEG π°UƒJ Éªd É≤ahh
øe ø«æKGh ¬«NCG AÉæHCG øe ø«æKGh ¬≤«≤°Th …ôÑédG
Q’hO QÉ«∏e 11 øe ôãcCG GƒëHôJh GƒÑYÓJ ób ¬FÓeR
k G ¿ƒ≤≤ëj º¡fCG Éªc ,Iô°TÉÑªdG äÉYƒaóªdG øe
»a É°†jC
ô«Z iô``NC’G ∫Gƒ``eC’G äÉ≤aóJ øe äGQ’hó``dG äGQÉ«∏e
.áæ£Ñe Oƒ≤Yh Iô°TÉÑªdG

…ôÑédG QGOCG ó``bh .äGƒ``æ`°`S ∞jÉf ø``H óªëe ô``«`eC’G
»eƒμëdG ¥ÉØfEÓd Ωóîà°ùj IQGRƒ∏d É°UÉN Ébk hóæ°U
áØ«ë°üdG â©ÑàJh ,ÜÉ`` ` gQE’G áëaÉμe Oƒ``¡`L ≈``∏`Y
É≤k ah ,ø``jô``NBGh …ôÑé∏d íæªJ âfÉc »àdG äBÉaÉμªdG
âjôLCG »àdG äÓHÉ≤ªdG ∂dòch É¡à©LGQ »àdG ≥FÉKƒ∏d
.…ôÑédG øe ø«Hô≤ªdG ™eh ø«jOƒ©°ùdG ø«dhDƒ°ùªdG ™e
¥hóæ°üdG ≈∏Y É¡«a ±ô°TCG »àdG ÉkeÉY 17`dG ∫ÓNh
∫ƒ≤j PEG ,¬dÓN øe Q’hO QÉ«∏e 19^7 ÜQÉ≤j Ée ≥aq óJ
É¡bÉØfEG ºJ Q’hO QÉ«∏e 11 ¿EG ¿ƒjOƒ©°ùdG ¿ƒ≤≤ëªdG
á«aô°üe äÉHÉ°ùM ∂``dP »``a ÉªH ,í«ë°U ô«Z πμ°ûH
.√DhÉcô°Th ¬à∏FÉYh …ôÑédG É¡«∏Y ô£«°ùj á«LQÉN
á≤aGƒeh áaô©ªH äGƒæ°S …ôÑédG ΩÉ¶f ôªà°SGh
»àdG á``«`μ`jô``eC’G äGQÉ``Ñ`î`à`°`S’G ä’É`` ch ø``e á«æª°V
¿EÉa ÜÉ``gQE’G ∫ƒªJ ’ ∫Gƒ``eC’G ¿CG ÉªdÉW ¬``fCG äôÑàYG
A»°T πc ¿Éc GPEG Ée ôjô≤àd ø«jOƒ©°ù∏d ∑hôàe ô``eC’G
á«μjôeC’G äGQÉÑîà°S’G »dhDƒ°ùªd É≤ah ,ΩGôj Ée ≈∏Y
…ôÑédG á∏FÉ©H á£ÑJôªdG äÉcô°ûdG â∏NOh .ø«≤HÉ°ùdG

∫ÉfQƒL âjôà°S ∫hh áØ«ë°U âØ°ûc :âf.á«Hô©dG
ó©°S OÉ°ùØdÉH º¡àªdG ¿ƒ≤MÓj ø«jOƒ©°S ø«≤≤ëe ¿CG
âdÉb É¡d ôjô≤J »ah .É«dhO ÉHQÉg äÉH …òdG ,…ôÑédG
á«∏NGódG IQGRh »a π pªY …òdG …ôÑédG ¿EG áØ«ë°üdG
¿ƒHô≤e ¿hôNBGh ¬à∏FÉY øe Ol GôaCGh ƒg º¡àe ájOƒ©°ùdG
∫Gƒ`` eC’G ø``e Q’hO QÉ``«`∏`e 11 ÜQÉ``≤` j É``e ¥É`
p `Ø` fEÉ` H ¬``d
ájOƒ©°ùdG äÉeÉ¡JG
áØ«ë°üdG äOQhCGh .á«eƒμëdG
p
ø«dhDƒ°ùe √nAGôKEG âÑãJ »àdG …ôÑédG ó©°S OÉ°ùa páμÑ°ûd
äÉHÉ°ùM øe ∫Gƒ``eCG πn jƒëJh ,êQÉîdÉH º¡∏ªY An ÉæKCG
Gójõe ájOƒ©°ùdG π«ªëJ É°†jCGh ,º¡°ùØfCG ≈dEG á«LQÉN
.á«HôZ äÉcô°T ™e äÉ≤Ø°U »a Ωƒ°SôdG øe
,2017 ΩÉ``Y »``a ájOƒ©°ùdG …ôÑédG QOÉ``Z ó≤dh
≈∏Y Góæc ≥aGƒJ ºdh .ƒàfhQƒJ »a ¢û«©j É«dÉM ƒgh
.ájOƒ©°ùdG äÉ£∏°ùdG ≈dEG ¬ª«∏°ùJ
IOÉ¡°T ÉkeÉY 61 ôª©dG øe ≠dÉÑdG …ôÑédG ∂∏ªjh
á«°üî°T ôãcCG »fÉK ¿Éch ,ôJƒ«ÑªμdG Ωƒ∏Y »a √GQƒàcO
Égôjój ¿Éc »àdG ,ájOƒ©°ùdG á«∏NGódG IQGRh »a IòaÉf

¿ƒ``«``∏``e 25 :»``````fÉ``````MhQ
äÉ``eƒ``∏``©``eh äGAÉ````````YOG ó``æ``Ø``J á```«```LQÉ```î```dG
É``fhQƒ``μ``H Gƒ``Ñ``«``°``UCG »```fGô```jEG
GƒÑ«°UCG »fGôjEG ¿ƒ«∏e 25 ¿EG ¢ùeCG »fÉMhQ ø°ùM »fGôjE’G ¢ù«FôdG ∫Éb
ΩÉbQC’G óæà°ùJh .áHÉ°UE’G ô£îd á°VôY øjôNBG Éfƒ«∏e 35 ¿EGh ,ÉfhQƒc ¢Shô«ØH
OóY øe ô«ãμH ≈∏YCG »gh ,áë°üdG IQGRƒd ójóL ôjô≤J ≈dEG »fÉMhQ ÉgôcP »àdG
¬àª∏c ∫ÓN »fÉMhQ ¥ô£àj ºdh .áHÉ°UEG 269^440 ≠dÉÑdG »ª°SôdG äÉHÉ°UE’G
80 ≈∏Y É¡fÉμ°S OóY ƒHôj »àdG ¿GôjEGh .¢†bÉæàdG Gòg ≈dEG ¿ƒjõØ∏àdG É¡∏≤f »àdG
.§°ShC’G ¥ô°ûdG »a ÉfhQƒc áëFÉL øe GQô°†J ôãcC’G ádhódG »g áª°ùf ¿ƒ«∏e
Gò¡H »fGôjEG ¿ƒ«∏e 25 Ö«°UCG ¿B’G ≈àM ¬fCG Éfôjó≤J{ :¬àª∏c »a »fÉMhQ ∫Ébh
¿CG ∫ÉªàMG áªK{ :ÓFÉb ™HÉJh .zá«dÉ¨dG º¡MGhQCG ÉØdCG 14 ƒëf ó≤ah ,¢Shô«ØdG
,πªéªdG »a{ :±É°VCGh .zô£î∏d á°VôY øjôNBG Éfƒ«∏e 35h 30 ø«H Ée ¿ƒμj
¢ùeCG áë°üdG IQGRh äô``cPh .zäÉ«Ø°ûà°ùªdG »a ∞dCG 200 ≈∏Y ójõj Ée èdƒY
z19-ó«aƒc{ ¢VôªH áHÉ°UE’G áé«àf GƒaƒJ É°üî°T 13^791 ¿CG á©ªédG ∫hC’G
.¢Shô«ØdG ¬ÑÑ°ùj …òdG

(8¢U π«°UÉØàdG)
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øjôëÑdG »``a ΩGó`````YE’G á``Hƒ``≤``Y ø``Y á``Wƒ``∏``¨``e
¿É°ùfE’G ¥ƒ≤M ÇOÉÑeh »dhódG ¿ƒfÉ≤dG ™e ≥ØàJ øjôëÑdG »a
.IóëàªdG ºeC’G iód Ióªà©ªdG
»FÉæédG ™jô°ûàdG »a á«HÉ≤©dG á°SÉ«°ùdG ¿CG ≈dEG äQÉ°TCGh
,√QGô≤à°SG ¿Éª°Vh ™ªàéªdG ájÉªM ≈``dEG ±ó¡J »æjôëÑdG
,øjôëÑdG áμ∏ªe »a QOÉ``f ΩGó``YE’G áHƒ≤Y ò«ØæJ ¿CG áØ«°†e
≥aGƒJ ∫ÉM »a ¬fCG IócDƒe ,GóL Iô£îdG ºFGôédG »a òØæjh
∞bƒe PÉ``î`JG ≈∏Y á``«`eÓ``°`SE’G ∫hó`` dG á°UÉNh ºdÉ©dG ∫hO
»WÉ©àdG »a ájóéH ô¶æà°S É¡FÉ¨dEG hCG áHƒ≤©dG √òg á©LGôªH
.ôeC’G Gòg ™e
(2¢U π«°UÉØàdG)

äÉfÉ«Ñ∏d ΩÉ``à` dG É¡°†aQ ø``Y á``«`LQÉ``î`dG IQGRh â``Hô``YCG
ΩGóYE’G ºμM ¿CÉ°ûH äÉª¶æªdG ¢†©H øY IQOÉ°üdG äÉ≤«∏©àdGh
ø««æjôëH ø«nª¡àe ≥ëH Ω2020 ƒ«dƒj 13 ïjQÉàH QOÉ°üdG
óMC’ ó°UôàdGh QGô°UE’G ≥Ñ°S ™e óª©dG πà≤dG áªjôL ÉÑμJQG
º¡d óYCG ø«ªc ∫ÓN øe øjôNBG πàb »a ´hô°ûdGh áWô°ûdG OGôaCG
.IôéØàe IƒÑY ¬«a âeóîà°SG 2014 ΩÉY ¿ƒ°†Z »a
á≤«bódG ô«Zh Iõ«ëàªdG äGOÉ≤àf’G ¿CG IQGRƒ``dG âæ«Hh
πμ°ûH ô°ûæJ »àdG äÉYÉªédG ≥jôW øY äAÉL QOÉ°üdG ºμë∏d
áμ∏ªe øY á«Ñ∏°ùdG ájÉYódGh áWƒ∏¨ªdG äÉeƒ∏©ªdG »é¡æe
á≤Ñ£æªdG äÉ°SQÉªªdGh á«fƒfÉ≤dG óYGƒ≤dG ¿CG IócDƒe ,øjôëÑdG

.…ôÑédG ó©°S |

êÉeOEG π«¡°ùàd á``«∏YÉØJ äÉeóN ¥Ó`WEG
¢UÉ`îdG ´É£≤dG »`a πªY øY ø«ãMÉÑdG
πª©dG ÜÉë°UC’ í«àJ IójóL á«∏YÉØJ äÉeóN á«YÉªàL’G á«ªæàdGh πª©dG IQGRh â≤∏WCG
OQGƒªdG øe º¡JÉLÉ«àMG á«Ñ∏àd º¡Ñ°SÉæj Ée QÉ«àNGh πªY øY ø«ãMÉÑdG ºFGƒb ≈∏Y ´Ó``W’G
∫ÓN øe IQGRƒ∏d ™HÉàdG ôZGƒ°ûdG ∂æH ≈∏Y äÉfÉ«ÑdG åjóëJ º¡d í«àJ Éªc ,á«æWƒdG ájô°ûÑdG
ôZGƒ°ûdG π©é«°S Ée ƒgh ,É¡«dEG áLÉëH ICÉ°ûæªdG ó©J ºd ôZGƒ°T ±òM hCG Ióéà°ùe ∞FÉXh êGQOEG
ø«æWGƒªdG êÉeOEG õjõ©J QÉWEG »a ∂dPh ,∞«XƒàdG á«∏ªY π¡°ùj Ée ,ábO ôãcCG á°Vhô©ªdG á«Ø«XƒdG
øe º¡JÉLÉ«àMÉH πª©dG ÜÉë°UCG óaQh ,¢UÉîdG ´É£≤dG äBÉ°ûæe ∞∏àîe »a πªY øY ø«ãMÉÑdG
»fhôàμdE’G ΩÉ¶ædÉH ¿ƒμà°S á«dÉª©dG äÓeÉ©ªdG ™«ªL ¿CG ±É°VCGh .á«æWƒdG á∏eÉ©dG …ó``jC’G
∫ƒ°üë∏d πªY øY ø«ãMÉÑdGh πª©dG ÜÉë°UCG ≈∏Y π«¡°ùàdG πLCG øe ∂dPh ,áeOÉ≤dG á∏MôªdG ∫ÓN
»fhôàμdE’G IQGRƒdG ™bƒe ≈∏Y ∫ƒNódG óæY øμªe âbh ´ô°SCG »ah ó¡L πbCÉH Iõ«ªe áeóN ≈∏Y
äÉeóN ø«°TóJ ó¡°ûà°S á∏Ñ≤ªdG á∏MôªdG ¿CG ócCGh .áeóîdG π«©ØJh ,(www.mlsd.gov.bh)
áμ∏ªe »a ø«æWGƒª∏d áeó≤ªdG äÉeóîdG IOƒLh IAÉØc øe Rõ©J »àdG ,πª©dG ÜÉë°UC’ á«fhôàμdEG
.øjôëÑdG

(2¢U π«°UÉØàdG)

»àjƒμdG πjƒªàdG â``«H øe Q’hO ¿ƒ«∏e ∞°üæH Rƒ``Øj óYÉ≤àe
Iõ¡LC’ ôaGƒàe zπjõL{ ≥«Ñ£Jh,
øe ¬∏«ªëJ øμªjh ó``jhQó``fBGh π``HBG
.äÉ≤«Ñ£àdG ôéàe
õ``FÉ``Ø` dG í``°` ü` f ,¬`` Ñ` `fÉ`` L ø```e
ÜÉ°ùM íàØH ™«ªédG ó«ÑY ¬∏dGóÑY
≥«≤ëJ á°Uôa »a º¡dƒNód IQÉ°ûÑd
GôÑ©e ,õFGƒédG √ò``g πãªH RƒØdG
√òg íæe ≈∏Y ∂æÑ∏d ¬fÉæàeG ø``Y
øe ¬æμªà°S É¡fCG Gó``cDƒ`e ,IõFÉédG
¿Éc »àdG ¬aGógCG øe ô«ãμdG ≥«≤ëJ
.√óYÉ≤J ó©H á°UÉNh É¡d §£îj

(ájOÉ°üàb’G áëØ°üdG ≈∏Y π«°UÉØàdG)

äÉeóîdG ¢ù«FQ …ò«ØæàdG ôjóªdG
äÉ``eó``î` dGh OGô`` aCÓ` `d á``«`aô``°`ü`ª`dG
πjƒªàdG â«ÑH á°UÉîdG á«aô°üªdG
ób ¬```fCG ≈```dEG ø``jô``ë`Ñ`dG-»``à`jƒ``μ`dG
á∏ªëd ájó≤ædG õFGƒédG IOÉjR âªJ
ójõªdG ô«aƒàd 2020 ΩÉ©d zIQÉ°ûÑd{
ô«aƒJ ™e ,øFÉHõ∏d RƒØdG ¢Uôa øe
øe IQÉ``°` û` Ñ` d ÜÉ``°` ù` M í``à` a á``eó``N
…òdG ,zπjõL{ ∂æÑdG ≥«Ñ£J ∫ÓN
º¡HÉ°ùM í``à`a ø``e AÓ``ª`©`dG ø``μq `ª`j
â``bhh ¿É``μ` e …CG »``a »``aô``°`ü`ª`dG
´ôØdG IQÉ``jR ≈``dEG áLÉëdG ¿hO øe

ƒgh ó«ÑY óªëe ¬∏dGóÑY RÉ``a
ÜÉ°ùM Iõ``FÉ``é`H »æjôëH óYÉ≤àe
â«Ñd zIQÉ°ûÑd{ …QÉªãà°S’G ô«aƒàdG
∞°üæ∏d øjôëÑdG-»àjƒμdG πjƒªàdG
áª«b ≠∏ÑJh ,2020 ΩÉY øe ∫hC’G
»``gh ,Q’hO ∞`` dCG 500 Iõ``FÉ``é` dG
iôÑμdG õFGƒédG ió``MEG øY IQÉÑY
AGô`` `LEG º`` Jh ,2020 ΩÉ`` Y á``∏`ª`ë`d
zó©H ø``Y{ Iõ``FÉ``é`dG ≈∏Y Öë°ùdG
áYÉæ°üdG IQGRh ™``e ≥«°ùæàdÉH
.áMÉ«°ùdGh IQÉéàdGh
»``aô``©``ª``dG ó`` `dÉ`` `N QÉ`` ` `°` ` ` TCGh

.ó«ÑY óªëe ¬∏dGóÑY |

»````eÉ````eC’G §````î````dG »````a ¿É```«```æ```jô```ë```H ¿É```Ñ```«```Ñ```W
É```«```fÉ```£```jô```H »``````a É```````fhQƒ```````c á````¡````LGƒ````ª````d
¬≤aGôJ »Ñ£dG π≤ëdG »a á∏eÉY É°†jCG
GOÉ``Y Éª¡æμdh ,É¡æHG ™``e ¿óæd »``a
´É°VhCG âªbÉØJ ÉeóæY øjôëÑdG ≈dEG
.¢VôªdG
¿ÉØ∏N QƒàcódG ∫Éb ¬ÑfÉL øe
ÉæWGƒe ¬fƒμH ó«cCÉàdÉH ôîØj ¬``fEG
»eÉeC’G ∞°üdG »a ∞≤j É«æjôëH
áμ∏ªªdG »a ¢VôªdG Gòg á¡LGƒe »a
.IóëàªdG
øjôëÑdG »a ¬à∏FÉY ¿CG í°VhCGh
∫ÓN ¿óæd »a AÉ≤ÑdÉH √QGôb âªYO
.¬àLhR ™e äÉbhC’G √òg
¬d ¿É``c QGô``≤`dG Gò``g ¿CG ÉØ«°†e
¬æμdh á«°üî°ûdG ¬JÉ«M »a √ô``KCG
.Ö«Ñ£c ¬JÉÑLGƒH ΩÉ«≤dÉH ΩõàdG

ÉfhQƒc áëFÉL ´’ófG òæe áYÉ°ùdG
,¢Shô«ØdÉH ø«HÉ°üªdG êÓ``Y »``a
»a É``ª` ¡` FÓ``eR ¢``†`©`H ™``°` Vh ó`` bh
ó©H ¿hô``NBG »aƒJ ø«M »a ô¶ëdG
.¢Shô«ØdÉH º¡àHÉ°UEG
:ø«°ùM ƒ`` HCG Qƒ``à` có``dG ∫É`` bh
¿Éch ,Éæ«dEG áLÉëH ≈°VôªdG ¿Éc{
≈∏Y ÉæÑLGƒH Ωƒ≤f ¿CG Éæ«∏Y Öéj
Éæc .ôWÉîe øe ¬¡LGƒf Éªe ºZôdG
É°†jCG Éæ«dEG áLÉëH ÉæJÓFÉY ¿CG ∑Qóf
’ Éææμdh ,âbƒdG Gòg »a á°UÉNh
,ô£î∏d º¡JÉ«M ¢Vô©f ¿CG øμªj
™e π``ª`©`dG á``∏`°`UGƒ``e Éæ«∏Y ¿É`` ch
.záeÓ°ùdG äGAGôLEG πc PÉîJG
»gh ø«°ùM ƒHCG áLhR âfÉch

∑Ó¡à°SG IAÉ``Øc ø«°ùëàd ´hô°ûe «
á`«eƒ`μëdG »``fÉ`ÑªdG »```a á``bÉ`£dG

(ájOÉ°üàb’G áëØ°üdG ≈∏Y π«°UÉØàdG)

.ø«°ùMƒHCG ΩRÉM .O |
≈Ø°ûà°ùªH Iô``é`æ`Mh ∞`` fCGh ¿PCG
.∑QÉH ∂jƒKQƒf
QGó``e ≈``∏` Y ¿Ó``ª` ©` j Ó``X ó`` bh

¿É``«`æ`jô``ë`H ¿É``Ñ` «` Ñ` W ió``ë``J
∫hC’G ∞°üdG »a ±ƒbƒdÉH ôWÉîªdG
ÉfhQƒc ¢Shô«a áëFÉL á¡LGƒe »a
.IóëàªdG áμ∏ªªdG »a (19-ó«aƒc)
™e á∏HÉ≤e »a ¿ÉÑ«Ñ£dG ∫É``bh
Éª¡fEG zRƒ``«`f »∏jO ∞∏L{ á∏«eõdG
»a AÉ≤ÑdÉH Ö©°üdG QGô``≤`dG GòîJG
´É£b »a IóYÉ°ùªdG ºjó≤Jh ¿óæd
»a á``«` ë` °` ü` dG á`` jÉ`` Yô`` dG ÇQGƒ`` ` `W
.áëFÉédG á¡LGƒe
ƒ``HCG ΩRÉ`` `M Qƒ``à` có``dG π``ª` ©` jh
≈Ø°ûà°ùªdÉH IOÉ``«` Y »``a ø``«`°`ù`M
áMGôLh ÜÉ°üYC’G Ö£d »æWƒdG
ø«M »a ,¿óæd »a ÜÉ°üYC’Gh ïªdG
ìGôL ¿ÉØ∏N ¬∏dGóÑY QƒàcódG ¿CG

∫hGõ``J äÉ``°ù°SDƒe ¢``ùªN §``Ñ°V «
íjô°üJ ¿hO ø``e á«∏«ªéJ äÉ``eóN
(4¢U π«°UÉØàdG)
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º«∏©àdG »a »ØWÉ©dG AÉcòdG á«ªgCG

á``«∏«ªéàdG äÓ``NGóªdG äÉ``eóN º``jó≤J â``dhGR á``«ë°U äÉ``°ù°SDƒe §``Ñ°V
zá``«ë``°ü```dG ø``¡ªdG{ ø```e í``jô°üJ ¿hO ø``e z¢``ùμ``Jƒ``Ñ``dG{h zô``∏«``ØdG{
:¬fCG ≈∏Y ¬«a â°üf ø««æ¡ªdGh á«ë°üdG
á«∏«ªéàdG äÓNGóªdG á°SQÉªe ô«jÉ©e ≈dEG GOÉæà°SG
¢ù∏éªdG øe óªà©ªdGh 2019 ôÑª°ùjO »a áÄ«¡dG øe QOÉ°üdG
…ô°ûÑdG Ö£dG) AÉÑWC’G ™«ªL áÄ«¡dG ôcòJ ,áë°ü∏d ≈∏YC’G
IQƒcòªdG ô«jÉ©ªdG º¡«∏Y ≥Ñ£æJ øªe (¿É``æ`°`SC’G Ö``Wh
á«∏«ªéàdG äÓNGóªdG á°SQÉªªd áÄ«¡∏d Ö∏W ºjó≤J IQhô°†H
medical@nhra.) »fhôàμdE’G ójôÑdG ≥jôW øY
ºààd Üƒ∏£ªdG ∫ÉéªdG »a ÖjQóàdG âÑãj Ée ºjó≤Jh (bh
á«£N á≤aGƒe QGó``°`UEGh π°üØæe πμ°ûH Ö∏W πc á``°`SGQO
ô°ûæH É≤M’ áÄ«¡dG Ωƒ≤à°S PEG •É°ûædG Iô°TÉÑªd áÄ«¡dG øe
É¡©bƒe ôÑY íjô°üàdG ≈∏Y ø«∏°UÉëdG AÉ``Ñ`WC’G AÉª°SCG
á«YƒJ ±ó¡H »YÉªàL’G π°UGƒàdG πFÉ°Shh »fhôàμdE’G
á«∏«ªéJ äÓNGóe º¡«≤∏J ™æeh á«ë°üdG äÉeóîdG »≤∏àe
,ádhGõªdG øe ´ƒædG Gò¡d ø«∏gDƒe ô«Z ø««æ¡e ≥jôW øY
áeRÓdG á«fƒfÉ≤dG äGAGôLE’G πc PÉîJÉH áÄ«¡dG Ωƒ≤à°S Éªc
á≤aGƒe ¿hO øe á«∏«ªéàdG äÓNGóªdG ∫hGõj »æ¡e …CG ó°V
áÄ«¡dG
øe ≈°VôªdG áeÓ°Sh IOƒL õjõ©J ≈∏Y áÄ«¡dG πª©Jh
≈°TÉªàj ÉªH áÑ°SÉæªdG äÉ°SÉ«°ùdGh äGOÉ°TQE’G ™°Vh ∫ÓN
Iôªà°ùªdG á``Ñ`bGô``ª`dGh á``«`dhó``dG äÉ°SQÉªªdG π``°`†`aCG ™``e
áeóîà°ùªdG OGƒªdG ™«ªL áeÓ°Sh IOƒL ¿Éª°†d É¡≤«Ñ£àd
.øjôëÑdG áμ∏ªe »a á«Ñ£dG äBÉ°ûæªdG »a

abuloum@gmail.com

º∏©àdG ¿ƒμj ∂dòHh ,¬©aGhO áaô©eh äGò``dG º¡ah
.zó°ùédGh π≤©dGh Ö∏≤dG{ AGôKEG πª°ûJ á∏eÉμàe á«∏ªY
ôjƒ£àH ΩÉ``ª`à`g’G Ωó``Y ¿CG ô``cò``dÉ``H ô``jó``é`dGh
ô≤a ≈``dEG …ODƒ` j ¿CG øμªj á«ØWÉ©dG ÖdÉ£dG äGQó``b
áØ∏àîe πcÉ°ûe çGó``MEG »a IOÉ``Y ÖÑ°ùàj »ØWÉY
ÖjôîàdGh Ö¨°ûdGh OÉæ©dGh á«Ñ∏°ùdGh ∞æ©dG πãe
»∏NGódG ´OGôdG á∏bh ¢ùØædÉH á≤ãdG á∏bh I’ÉÑeÓdGh
.(ô«ª°†dG)
AÉcòdG ôjƒ£J »a áeóîà°ùªdG ¥ô£dG ºgCG øeh
á°UÉNh ,á≤HÉ°ùdG ÜQÉéàdG º¡ØJ ádhÉëe »ØWÉ©dG
ä’É©ØfGh ôYÉ°ûeh äÓYÉØJ »a âÑÑ°ùJ »àdG ∂∏J
.É¡Ø∏N á«°ù«FôdG ÜÉÑ°SC’G áaô©eh á©bƒàe ô«Z
äÉaô°üàdGh äÉ«cƒ∏°ùdG á°SGQO É°†jCG ¥ô£dG øeh
ºμëdGh ,á«Ñ∏°S èFÉàfh äÉLGôMEG »a âÑÑ°ùJ »àdG
»a óYÉ°ùj Ée ,»ØWÉY ô«Zh »Yƒ°Vƒe πμ°ûH É¡«∏Y
∞WÉ©àdG ôÑà©jh .±OÉgh ≥«bO π«∏ëJ ≈dEG ∫ƒ°UƒdG
»a É°†jCG óYÉ°ùJ »àdG ¥ô£dG øe (Empathy)
¿ƒμjh ,»ØWÉ©dG AÉcòdG ó«©°U ≈∏Y Ωó≤J RGô``MEG
¢ùØædG ™°Vhh øjôNB’G ôYÉ°ûe º¡a ádhÉëªH ∂dP
,É¡fhôj »àdG ájhGõdG øe á∏μ°ûªdG ájDhôd ,º¡fÉμe
»àdG Ω’B’G ≈∏Y ±ô©àdG »a ¢üî°ûdG óYÉ°ùj Ée
,¬JÉaô°üJh ¬cƒ∏°S áé«àf øjôNBÓd É¡H ÖÑ°ùJ ób
.πÑ≤à°ùªdG »a ÉgQGôμJ ÖæéJ øe ¬æμªjh
ø«jƒHôàdG ø``e ô«ãμdG í°üæj ,ΩÉ``à`î`dG »``ah
πÑb ø``e »``Ø`WÉ``©`dG AÉ``cò``dÉ``H ΩÉ``ª` à` g’G IQhô``°` †` H
AÉ``«` dhCGh ¢``SQGó``ª` dGh äÉ``©` eÉ``é` dGh äÉ``°`ù`°`SDƒ`ª`dG
™e πeÉ©àdG »a ÖdÉ£dG äGQób ôjƒ£àd ∂dPh ,QƒeC’G
ójõj Ée ,áFOÉgh á«°VGQ IÉ«M ¢û«©dGh ,øjôNB’G
.πÑ≤à°ùªdG »a ¬MÉéf ¢Uôa øe

º∏©J πc{ :¿ƒWÓaCG ô«¡°ûdG ±ƒ°ù∏«ØdG ∫ƒ≤j
¿hóH ô«μØJ óLƒj ’{ :π«bh ,z»ØWÉY ¢SÉ°SCG ¬d
.zº«∏°S ô«μØJ ¿hóH áØWÉY óLƒJ ’ Éªc ,á«≤f áØWÉY
¬à«ªgCGh »ØWÉ©dG AÉcòdG ≈∏Y ∫É≤ªdG Gòg »a ±ô©àf
.º«∏©àdG »a
Emotional) »```Ø` `WÉ```©` `dG AÉ`` ` `cò`` ` `dG
IQó≤dG ƒg ¬JÉØjô©J §°ùHCÉH (Intelligence
äGQGô``b PÉ``î`J’ ôYÉ°ûªdGh ∞WGƒ©dG IQGOEG ≈∏Y
á«cƒ∏°ùdG äÉ°SGQódG øe ô«ãμdG âàÑKCG PEG ,áª«∏°S
ájôμah á«ØWÉY á«fÉ°ùfEG äGQó``b OƒLh á«°ùØædGh
»a ¿É``°` ù` fE’G ìÉ``é`f »``a ô«Ñc πμ°ûH º¡°ùJ áª¡e
§ZÉ°†dG Éª«°S ’h ,áØ∏àîªdG IÉ``«`ë`dG ∞``bGƒ``e
»ØWÉ©dG AÉcòdG ø«°üàîªdG ¢†©H ±ô©jh .É¡æe
äGQÉ¡ªdGh á«°üî°ûdG äÉØ°üdG øe áYƒªée ¬fCÉH
√ôYÉ°ûe »Yh øe ¿É°ùfE’G øμªJ »àdG á«YÉªàL’G
≈dEG É¡æe »Ñ∏°ùdG πjƒëJh ,É¡H ºμëàdGh ,¬J’É©ØfGh
∂∏J ¿CG Éªc .IƒLôªdG ±GógC’G ≥«≤ëJ á«¨H »HÉéjEG
ôYÉ°ûe º¡a øe ¿É°ùfE’G øμªJ äGQÉ¡ªdGh äÉØ°üdG
.º«∏°S πμ°ûH É¡©e πeÉ©àdGh º¡J’É©ØfGh øjôNB’G
AÉcòdG á«ªgCG ≈∏Y ¿ƒjƒHôàdG AGôÑîdG õcôjh
»a ô«ÑμdG √QhO ≈``dEG Gô¶f ,º«∏©àdG »a »ØWÉ©dG
πeÉ©àdG ø``e ¬æ«μªJh Ö``dÉ``£`dG á«°üî°T π``eÉ``μ`J
¿EG PEG ,º∏©àdG á«∏ªY AÉ``æ`KCG ¬£«ëe ™``e ¿RGƒ``à`ª`dG
º∏©àdG çhó``ë`d Gó``L á``jQhô``°`V á«ØWÉ©dG áë°üdG
á«∏≤©dG ø«JQó≤dG ø«H êRÉ``ª`à`dG ôÑà©jh .∫É``©q `Ø`dG
º∏©àdG á«∏ªY ìÉéf »a É«°SÉ°SCG GQƒëe á«ØWÉ©dGh
á«∏≤©dG ¬JGQób ∞«XƒJ ≈dEG áaÉ°VE’ÉÑa .ÖdÉ£dG iód
êÉàëj ,»ª«∏©àdG iƒàëªdG ÜÉ©«à°SGh º¡a »``a
»àdG á«ØWÉ©dG ¬JGQób ∞«XƒJ ≈``dEG É°†jCG ÖdÉ£dG
´Ó£à°S’G ÖMh ¢ùØædÉH á≤ãdG ∑ÓàeG øe ¬æμªJ

:¿ƒª∏©e ..π«°ùdG …OGƒH ójóédG ƒjóà°S’G »a π«é°ùàdG AóH

äÉeóîdGh ø¡ªdG º«¶æàd á«æWƒdG áÄ«¡dG âæ∏YCG
¿hO øe ¿ÉÑ«ÑW Éª¡H πª©j ø«à°ù°SDƒe §Ñ°V á«ë°üdG
äÉeóN ¿’hGõj ÉfÉch ,áÄ«¡dG øe áæ¡ªdG ádhGõªH ¢ü«NôJ
PÉîJG ºJh óbh ,z¢ùμJƒÑdGh ô∏«ØdG{ á«∏«ªéàdG äÓNGóªdG
áØ°U ø«∏eÉëdG áÄ«¡dG »°ûàØe πÑb øe á«fƒfÉ≤dG äGAGôLE’G
,áeÉ©dG áHÉ«ædG ≈dEG ø«ØdÉîªdG ádÉMEGh á«FÉ°†≤dG á«£Ñ°†dG
.áÄ«¡dÉH ádAÉ°ùªdG áæéd ≈dEG ø«à°ù°SDƒªdG ádÉMEG ºJ Éªc
çÓK §Ñ°V øY áÄ«¡dG âØ°ûc π°üàe ó«©°U ≈∏Yh
z¢ùμJƒÑdG{h zô∏«ØdG{ äÉeóN ¿ƒdhGõj AÉÑWCG É¡H äÉ°ù°SDƒe
âªJh áÄ«¡dG øe íjô°üJ ¿hO ø``eh ¢ü°üîJ ¿hO øe
.á«ÑjOCÉJ áæéd ≈dEG ø««æ¡ªdGh äÉ°ù°SDƒªdG ádÉMEG
4 OóM áë°ü∏d ≈∏YC’G ¢ù∏éªdG ¿CG ôcòdÉH ôjóédGh
¢ùμJƒÑdGh ô∏«ØdG äÉeóN ádhGõe É¡æμªj §≤a äÉ°ü°üîJ
∞``fC’G AÉ``Ñ`WCGh ,ájó∏édG AÉ``Ñ`WCGh ,π«ªéàdG ƒMGôL :º``g
á≤∏©àªdG á≤£æªdÉH ¿Éæ°SC’G AÉ``Ñ`WCGh IôéæëdGh ¿PC’Gh
.§≤a ºØdÉH
ób Ée ,ø«fGƒ≤dGh áª¶fC’G áØdÉîe øe áÄ«¡dG äQòMh
Éªc ,É¡dÉ«M IOó°ûe äGAGô``LEG PÉîJ’ äÉ°ù°SDƒªdG ¢Vô©j
∫hGõe ¿CG øe ócCÉàdÉH äÉeóîdG √òg »©LGôe áÄ«¡dG í°üæJ
PEG ,äGAGôLE’G √òg πãªH ΩÉ«≤∏d áÄ«¡dG øe ¢üNôe áæ¡ªdG
.¢ü«NôàdG »a ∂dP âÑãj Ée Ö∏W º¡≤M øe q¿EG
äÉ°ù°SDƒªdG πc ≈dEG Éª«ª©J äQó°UCG ób áÄ«¡dG âfÉch

á``eÉ``ª``c ±’BG 10 zá```ë```°```ü```dG{ º``∏``°``ù``J ∞``«``°``ù``dG äGQÉ````≤````Y
zá```«```fÉ```°```ù```fE’G ∫É```ª```YCÓ```d á``«``μ``∏``ª``dG{ ô````°````SCG êÉ````à````fEG ø````e

ºYO øe ¬fƒeó≤j Ée ≈∏Y á«fÉ°ùfE’G
√òg ∫ÓN áë°üdG IQGRƒ``d ôªà°ùe
äGQÉ≤Y ácô°T QhO Éæªãe ,áëFÉédG
ºYO »a ¢UÉîdG ´É£≤dGh ∞«°ùdG
áëaÉμªd á«æWƒdG á∏ªëdG Oƒ``¡`L
.ÉfhQƒc ¢Shô«a

≈`` `dhC’G ±ƒ``Ø` °` ü` dG »``a »``dƒ``£` Ñ` dG
.ÉfhQƒc ¢Shô«a á¡LGƒªd
QƒàcódG Ωó≤J iô``NCG á¡L øe
áë°üdG IQGRh π«ch ™fÉªdG ó«dh
»Ñ°ùàæe ™«ªéd πjõédG ôμ°ûdÉH
∫É``ª` YCÓ` d á``«` μ` ∏` ª` dG á``°` ù` °` SDƒ` ª` dG

,áëFÉédG √òg ∫ÓN IóFGQ ™jQÉ°ûe
»dƒ£ÑdG QhódÉH »Ñ«éf OÉ°TCG Éªc
É¡H Ωƒ≤j »àdG Iô«ÑμdG Oƒ``¡`é`dGh
AÉÑWC’G øe áë°üdG IQGRh ƒÑ°ùàæe
ø``jò``dG ø`` «` `jQGOE’Gh ø``«`°`Vô``ª`ª`dGh
º¡Øbƒeh ,øjôëÑdG ≥jôa ø``e º``g

ΩGóîà°SÓd πHÉ≤dG õ«ªªdG ´ƒædG øe
á°ù°SDƒªdG É¡àéàfCG »àdG ,äGôe IóY
¿hÉ©àdÉH á«fÉ°ùfE’G ∫ÉªYCÓd á«μ∏ªdG
≈dEG áÑ°ùàæªdG áéàæªdG ô``°`SC’G ™e
äGQÉ≤Y ácô°T øe ºYóH á°ù°SDƒªdG
.∞«°ùdG
QƒàcódG ó``cCG áÑ°SÉæªdG √ò¡Hh
™e ¿hÉ``©` à` dG ¿CG ó«°ùdG ≈Ø£°üe
äÉeÉªμdG êÉàfEG »a áë°üdG IQGRh
áHƒ∏£ªdG äÉ«ªμdG ô«aƒàd ôªà°ùe
ø``«` °` Vô``ª` ª` dGh »``Ñ``£``dG º``bÉ``£` ∏` d
≈``dEG á``aÉ``°`VEG ,á«ë°üdG QOGƒ``μ``dGh
õcGôe A’õæd iô``NCG äÉ«ªc ô«aƒJ
»ë°üdG ôéëdG õ``cGô``eh AGƒ```jE’G
¿hÉ``©` à` dÉ``H Gó``«` °` û` e ,…RGô`` `à` ` M’G
∞«°ùdG äGQÉ``≤`Y ácô°T øe ô«ÑμdG
á«fÉ°ùfE’G ™jQÉ°ûª∏d º¡ªYO »``a
º``YO »``a º``¡`à`ª`gÉ``°`ù`eh ,á``aOÉ``¡``dG
¢Shô«Ød …ó°üà∏d á«æWƒdG Oƒ¡édG
.ÉfhQƒc
»Ñ«éf ≈°ù«Y øªK ¬ÑfÉL øe
äGQÉ≤Y ácô°T IQGOEG ¢ù∏ée ¢ù«FQ
øe ô«N Éæ«a á∏ªM ¬àeób Ée ∞«°ùdG

≈Ø£°üe Qƒ``à` có``dG π``Ñ`≤`à`°`SG
á°ù°SDƒª∏d ΩÉ``©` dG ø``«` eC’G ó``«`°`ù`dG
¢ù«FQ á«fÉ°ùfE’G ∫ÉªYCÓd á«μ∏ªdG
á«æ©ªdG Oƒ``¡` é` dG ≥``«`°`ù`æ`J á``æ`é`d
ô«N Éæ«a á∏ªM äÉªgÉ°ùe ™jRƒàH
á«MÉ°†H á°ù°SDƒªdG ô≤ªH ¬Ñàμe »a
»Ñ«éf ≈``°`ù`«`Y ø``e Ó``c ∞``«` °` ù` dG
äGQÉ≤Y ácô°T IQGOEG ¢ù∏ée ¢ù«FQ
™``fÉ``ª`dG ó``«` dh Qƒ``à` có``dGh ∞``«`°`ù`dG
Qƒ°†ëH ,á``ë`°`ü`dG IQGRh π``«` ch
…ò«ØæàdG ¢ù«FôdG ∞°Sƒj ó``ª`MCG
IQƒàcódGh ∞«°ùdG äGQÉ≤Y ácô°ûd
óYÉ°ùªdG π«cƒdG óMGƒdGóÑY áªWÉa
,áë°üdG IQGRƒH äÉeóîdGh OQGƒª∏d
πÑ°S ¢VGô©à°SG AÉ≤∏dG ∫Ó``N º``Jh
á«μ∏ªdG á°ù°SDƒªdG ø«H ¿hÉ``©`à`dG
áë°üdG IQGRhh á«fÉ°ùfE’G ∫ÉªYCÓd
ójó©dG »a ∞«°ùdG äGQÉ≤Y ácô°Th
.áØ∏àîªdG ™«°VGƒªdG øe
≈°ù«Y º``∏`°`S AÉ``≤` ∏` dG ∫Ó`` `Nh
ácô°T IQGOEG ¢ù∏ée ¢ù«FQ »Ñ«éf
™fÉªdG ó«dh QƒàcódG ∞«°ùdG äGQÉ≤Y
áeÉªc ±’BG 10 áë°üdG IQGRh π«ch

Iõ``Ø``∏``à``ª``dG ¢``ü``°``ü``ë``dG »```a QGô```ª```à```°```S’G zÉfhQƒc{ áëFÉL QÉ``KBG RhÉ`éàd »©ªàéªdG ∞``JÉ`μàdG IQhô``°V :Ωƒ∏°ùdG Ö``FÉædG
á«dÉªdG á``æ`é`∏`dG ¢``ù`«`FQ ∫É`` b
ºjó≤J ≈```dEG á``aOÉ``¡` dG É``¡` à` jDhQ ø``e
ô«Ñc πμ°ûH äOÉØà°SG »àdGh ô¨°üdG
á``«``ª``«``∏``©``à``dG á``«``∏``ª``©``∏``d á``aÉ``°``†``e á``ª``«``b
ÜGƒ``æ` dG ¢ù∏éªH á``jOÉ``°` ü` à` b’Gh
á°ùeÉN AÉæHC’ ájô«îdG äÉeóîdG
.É¡«dG áeó≤ªdG äÓjƒªàdG øe
√òg ¿CG iQCGh ,á``æ`gGô``dG á«ë°üdG ±hô``¶` dG π``X »``a
Rõ©J á«ÑjQóJ äGQhO áHÉãªH »g Iõ«ªªdG áHôéàdG
IPÉà°SC’G ºYóH ó«°TCGh ,á«°ùjQóàdG QOGƒμdG IAÉØc øe
,»æØdGh ΩÉ©dG º«∏©à∏d óYÉ°ùªdG π«cƒdG áXƒfƒÑdG áØ«£d
ègÉæª∏d óYÉ°ùªdG π«cƒdG ôeÉ©dG ΩÓ``MCG IPÉ``à`°`SC’Gh
.…ƒHôàdG ±Gô°TE’Gh
»∏eƒ°ûdG ódÉN áî«°T IPÉà°SC’G âdÉb É¡ÑfÉL øe
:äÉæÑ∏d ájƒfÉãdG óëdG á°SQóªH äÉ«°VÉjôdG áª∏©e
Oƒ¡°ûªdG IQOÉÑªdG ≈∏Y º«∏©àdGh á«HôàdG IQGRh ôμ°TCG
á¶ëd OOôJCG ºdh ,áægGqôdG ±hô¶dG πX »a ,ìÉéædÉH É¡d
…òdG ´hô°ûªdG Gòg »a ácQÉ°ûªdG ±ô°T π«f »a IóMGh
,á«ª«∏©àdG áfÉeC’Gh »æWƒdG ÖLGƒdG øe Ébk Ó£fG »JCÉj
É¡dÓN øe âÑ°ùàcG á©àªeh á©FGQ áHôéJ âfÉc óbh
Qƒ©°T ¿EGh ,äGQÉ¡ªdGh ÜQÉéàdGh äGôÑîdG øe ô«ãμdG
Qƒ©°T ±hô¶dG √òg πãe »a øWƒdG áeóNh RÉéfE’G
ób øjôëÑdG áμ∏ªe ¿CG Gkôîa Éæ«Øμjh ,∞°Uƒj ’h π«ªL
…óëàdG ≈∏Y ák Ñ∏¨àe ,»°SGQódG ΩÉ©dG ∫ÉªcEG »a âëéf
.zÉfhQƒc{ áëFÉL ¬à°Vôa …òdG

áμ∏ªe ¢SQGóe äÉª∏©eh »ª∏©e øe áÑîf äCGó``H
á«ª«∏©àdG ¢ü°üëdG øe ójõªdG π«é°ùJ »a øjôëÑdG
á«HôàdG IQGRh ¬JóYCG …òdG ójóédG ƒjóà°S’G »a IõØ∏àªdG
á°SQóªH ,ΩÓYE’G ¿hDƒ°T IQGRh ™e ¿hÉ©àdÉH º«∏©àdGh
á«∏ªY »a ,ø«æÑ∏d á``jOGó``YE’G á«FGóàH’G π«°ùdG …OGh
.á«°SGQódG OGƒªdGh πMGôªdG ∞∏àîe πª°ûJ á∏eÉμàe
Éàk a’ É kMÉéf ´hô°ûªdG Gòg ≥≤M ¿CG ó©H ∂dP »JCÉjh
å«M ,Ωô°üæªdG »°SGQódG ΩÉ©dG øe »fÉãdG π°üØdG ∫ÓN
á°üM 375 ôjƒ°üJ »a º«∏©àdGh á«HôàdG IQGRh âëéf
ºJh ,ΩÓ``YE’G ¿hDƒ°T IQGRh äÉgƒjóà°SG »a ,IõØ∏àe
.á«FÉ°†ØdG øjôëÑdG áμ∏ªe IÉæb ôÑY É¡ãH
≈``dhCG áª∏©e ∞«°S óªëe π``eCG IPÉ``à`°`SC’G â``dÉ``bh
¿EG :äÉ``æ`Ñ`∏`d á``jƒ``fÉ``ã`dG AÉ``aƒ``dG á``°`SQó``ª`H äÉ``«`°`VÉ``jQ
πãªj IõØ∏àªdG ¢ü°üëdG ´hô``°`û`e »``a QGô``ª`à`°`S’G
IQƒîa É``fCGh ,á«ª«∏©àdG á«∏ª©∏d á«Yƒf áaÉ°†e áª«b
»àdG ¢ü°üëdG √ò``g ºjó≤J »a ácQÉ°ûª∏d …QÉ«àNÉH
ΩóNCG ¿CÉH ±ô°ûJCG »àdGh ,É¡Yƒf øe Iójôa áHôéJ πãªJ
,á«ª«∏©àdG áeóîdG áeGóà°S’ ,É¡dÓN øe »dÉ¨dG »æWh

.º«gGôHEG ¬∏dGóÑY QƒfCG |
.äGAGôLE’G
áæéd ¿CG ô``cò``dÉ``H ô``jó``é` dG
á©HÉàdG á``«`YÉ``ª`à`L’G äGQOÉ``Ñ` ª` dG
á°ùeÉîd …QhÉ``°` û` à` dG ¢ù∏éª∏d
Qƒ``fCG á``°`SÉ``Fô``H ¿ƒ``μ`à`J áª°UÉ©dG
ó`` `FGQ π`` `c á``jƒ``°``†``Yh ¬``∏``dGó``Ñ``Y
áªWÉah Ö«ÑM π°SÉHh ø«°ùMƒH
.ó«éªdGóÑY óªëeh »μjÉëdG

.Ωƒ∏°ùdG ìÉÑ°U óªMCG |
ºjó≤Jh ,ΩÉ``Y πc ∑QÉÑªdG ¿É°†eQ
»a ºJBÉªdGh óLÉ°ùª∏d äGóYÉ°ùªdG
äÉ«©ªédG ™e ≥«°ùæàdÉH Iô``FGó``dG
äÉ«©ªédG ™e π°UGƒàdGh ájô«îdG
ä’ÉëdG á°SGQOh IôFGódÉH ájô«îdG
ÜÉë°UCG ÆÓHG ∂dòch π°üØe πμ°ûH
Iò``î`à`ª`dG äGQGô`` ≤` `dÉ`` H äÉ``Ñ` ∏` £` dG
Ö°ùëH º``¡` Jó``YÉ``°` ù` e á``«` fÉ``μ` eGh

≥``«`≤`ë`J π``«` Ñ` °` S »```a á``ª` °` UÉ``©` dG
áaÉ°VE’ÉH ,»YÉªàL’G π°UGƒàdG
•É°ûædG á°SQÉªªH áæé∏dG ádÉ°SQ ≈dEG
»a »fÉ°ùf’Gh …ô«îdG »YÉªàL’G
á«ªæàdG »a ácQÉ°ûªdGh √ôWG ™°ShG
Ohó``M »``a ™ªàéª∏d áeGóà°ùªdG
™e ≥«°ùæàdÉH áMÉàªdG äÉ«fÉμe’G
.IôFGódÉH ájô«îdG äÉ«©ªédG
±ó¡J áæé∏dG ¿CG ≈``dEG √ƒ``fh
øjRƒ©ª∏d äGóYÉ°ùe ô«aƒJ ≈``dEG
áKÉZG äGQOÉ``Ñ`e ¥Ó``WGh IôFGódÉH
Öàμe ™e ≥«°ùæàdÉH øjQô°†àª∏d
á``jô``«`î`dG äÉ``«` ©` ª` é` dGh Ö``FÉ``æ` dG
…hP øY ∞«ØîàdG »a IóYÉ°ùªdGh
≈°VôªdGh á°UÉîdG äÉLÉ«àM’G
áeó≤ªdG IóYÉ°ùªdG äÉÑ∏W á°SGQOh
ábóH ä’ÉëdG åëHh ÖFÉædG Öàμªd
™jRƒàd Ö«JôàdGh ≥«°ùæàdGh ,áeÉJ
ô¡°T »`` a á``«` fÉ``°` †` eô``dG ∫Ó``°` ù` dG

z∑QGO ó``æ``Y á``«``dÉ``ª``°``û``dG{ IQOÉ```Ñ```e ø``ª``°``V á``∏``eÉ``©``e 200 RÉ```é```fEG

±ƒØ°üdG »a ø«∏eÉ©dGh äÉ≤∏£ªdGh π``eGQC’Gh ºª¡dG
≈∏Y É¡°UôM øeh ,ÉfhQƒc ¢Shô«a á¡LGƒªd á«eÉeC’G
»àdGh øjó«Øà°ùªdG É°VQ ≥«≤ëJh á«Yƒf äÉeóN ºjó≤J
IOƒL ø«°ùëJ ≈∏Y πª©J PEG É¡eÉªàgG äÉjƒdhCG øe ó©J
.√ôjƒ£Jh πª©dG

á«°üf ádÉ°SQ ∫É°SQEG ºàj óYƒªdG ójóëJ ó©Hh ,á«Ñ«MôJ
.áeóîdG ΩÉªJE’ OóëªdG óYƒªdG ≈∏Y …ƒàëJ iôNCG
äCGóH á«dÉª°ûdG á≤£æªdG ájó∏H ¿CG ≈``dEG äQÉ°TCGh
øe É``bÓ``£`fG z∑QGO ó``æ`Y á``«`dÉ``ª`°`û`dG{ IQOÉ``Ñ` e ò«ØæJ
…hPh ø«æWGƒªdG QÉÑc √ÉéJ á«YÉªàL’G É¡à«dhDƒ°ùe

π«ch øe Iôªà°ùe á©HÉàªHh ,ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒª∏d
øH óªëe ï«°ûdG ¢Sóæ¡ªdG äÉjó∏ÑdG ¿hDƒ°ûd IQGRƒdG
É°UÉN ÉeÉªàgG á«dÉª°ûdG ájó∏ÑdG »dƒJ áØ«∏N ∫BG óªMCG
.ájó∏ÑdG äÉeóî∏d äGAGôL’G π«¡°ùàd
Ωó≤J »àdG äÉeóîdG ¿G ájó∏ÑdG ΩÉY ôjóe âæ«Hh
AÉæÑdG ø«eCÉJ ´ÉLôà°SGh ,áeÉª≤dG ¢SÉ«cCG π«°UƒJ »g
,øjhÉæ©dGh äÓé°ùdG ¢ü«NGôàH á≤∏©àªdG äÓeÉ©ªdGh
QGó°UEGh ,¿GƒæY ábÉ£H QGó°UEGh ,øμ°S IOÉaEG QGó°UEGh
AÉæÑdG ¢ü«NGôàH á≤∏©àªdG äÓeÉ©ªdGh ,¿GƒæY áMƒd
QÉ«àdG π«°UƒJh ,¬YGƒfCG ™«ªéH É©Hôe Gôàe 50 øe πbCG
ájó∏ÑdG Ωƒ°SôdÉH á≤∏©àªdG äÓeÉ©ªdGh »FÉHô¡μdG
.É¡ãjóëJh
øY ø«©LGôª∏d äÉ``eó``î`dG ºjó≤J ºàj :â``©`HÉ``Jh
ôJƒ«Ñªc RÉ¡éH IOhõeh πeÉμdÉH Iõ¡ée IQÉ«°S ≥jôW
CGóÑJ ,ájó∏ÑdG É¡eó≤J »àdG äÉeóîdG áª¶fCÉH §ÑJôe
ÜG ¢ùJGƒdG ôÑY π°UGƒàdÉH áeóîdG Ö∏W äGƒ``£`N
,»ª°SôdG ΩGhó``dG äÉ``bhCG ∫ÓN 17985030 ºbQ ≈∏Y
áHƒ∏£ªdG äÉeƒ∏©ªdÉH ∫É``°` ü` J’G ∞``Xƒ``e ó``jhõ``Jh
áeóîdGh ,¿Gƒæ©dGh ,ádÉëdGh ,OÓ«ªdG ïjQÉJh ,º°S’G
á«°üf ádÉ°SQ π«ª©dG ≈``dEG π°üJ ºK øeh ,záHƒ∏£ªdG

á``«`dÉ``ª`°`û`dG á``≤`£`æ`ª`dG á``jó``∏` H ΩÉ```Y ô``jó``e äó`` ` cCG
øª°V á∏eÉ©e 200 RÉéfEG ádÉ°†ØdG AÉ«ªd á°Sóæ¡ªdG
áÄØd äÉeóN Ωó≤J »àdGh z∑QGO óæY á«dÉª°ûdG{ IQOÉÑe
äÉ≤∏£ªdGh π``eGQC’Gh ºª¡dG …hPh ø«æWGƒªdG QÉÑc
¢Shô«a á¡LGƒªd á«eÉeC’G ±ƒØ°üdG »a ø«∏eÉ©dGh
.…QÉédG ΩÉ©dG øe ƒjÉe 15 »a É¡æ«°TóJ òæe ÉfhQƒc
á«é«JGôà°SG øª°V ¬`` fCG ádÉ°†ØdG â``ë` °` VhCGh
É°VQ ∫ó©e ô«jÉ©e ≈∏YCG ≥«≤ëàd á«dÉª°ûdG ájó∏ÑdG
π°UGƒà∏d áMÉàªdG äGƒæ≤dG ô«aƒJ ∫ÓN øe AÓª©dG
¿Éª°V ™e äÉLÉ«àM’G ™«ªL á«Ñ∏àd ,ø«∏eÉ©àªdG ™e
º¡JóYÉ°ùeh äÉÄØdG √òg øe ø«∏eÉ©àªdG áeÓ°Sh áë°U
Qƒ°†ëdG AÉæY óÑμJ ¿hO øe º¡dRÉæe »a AÉ≤ÑdG ≈∏Y
.ájó∏ÑdG ≈æÑe ≈dEG
äGó©ªH Iõ``¡`é`e IQÉ``«` °` S »``a á``eó``î` dG π``ã`ª`à`Jh
»a á∏eÉμàªdG áeóîdG ºjó≤àd á∏eÉ°Th áãjóM á«fhôàμdEG
.ájó∏ÑdG áª¶fCÉH á∏°üàeh ¬°ùØf ¿ÉμªdG
ô``jRh ø``e äÉ¡«LƒJ ≈∏Y AÉ``æ`H ¬``fCG â``ë`°`VhCGh
»fGôª©dG §«£îàdGh äÉjó∏ÑdG ¿hDƒ` °` Th ∫É``¨`°`TC’G
á≤£æªdG ájó∏H ¿EÉa ∞∏N ¬∏dGóÑY øH ΩÉ°üY ¢Sóæ¡ªdG
äÉeóîdG Ωó≤J ¥ôW π°†aCG ≥«≤ëJ ≈∏Y πª©J á«dÉª°ûdG

…QhÉ°ûàdG ¢ù∏éªdG ¿CG ó``cCGh
∫Ó``N ≈``©`°`S á``ª`°`UÉ``©`dG á°ùeÉîd
¬fÉéd π«μ°ûJ ≈dEG á«°VÉªdG IôàØdG
,IOó©àe ä’É``é`e »``a πª©J »àdG
äGQOÉÑªdG áæéd π«μ°ûJ äCÉ` `JQGh
»a É``gQhó``H Ωƒ``≤`à`d á``«`YÉ``ª`à`L’G
.IôFGódG »dÉgCG áeóN
áæéd ¢ù«FQ ø«H ¬ÑfÉL ø``e
á©HÉàdG á``«`YÉ``ª`à`L’G äGQOÉ``Ñ` ª` dG
á°ùeÉîH …QhÉ``°` û` à` dG ¢ù∏éª∏d
º«gGôHEG ¬∏dGóÑY Qƒ``fCG áª°UÉ©dG
ìô``W É``¡``fCÉ``°``T ø`` `e á``æ` é` ∏` dG ¿CG
¿ƒ©dG ój ºjó≤Jh á«Yƒf äGQOÉÑe
äÉÄ«¡dGh äÉ«©ªédG ™e ¿hÉ©àdÉH
º`` Yó`` dG õ`` ` cGô`` ` eh á`` «` `YÉ`` ª` `à` `L’G
á°SGQO »a óYÉ°ùJ »àdGh áØ∏àîªdG
IOÉØà°S’G ƒëf º¡¡«LƒJh ä’ÉëdG
.IOƒLƒªdG äÉeóîdG øe
≥∏£æJ áæé∏dG ¿CG ≈dEG QÉ°TCGh

¿EG Ωƒ∏°ùdG ìÉÑ°U ó``ª`MCG ÖFÉædG
Ö∏£àj É`` fhQƒ`` c á``ë` FÉ``L ô``«` KCÉ` J
áaÉc ∫ò`` Hh »©ªàéªdG ∞``JÉ``μ`à`dG
√ò``g RhÉ`` é` `J π`` `LCG ø`` e Oƒ``¡` é` dG
.á∏MôªdG
¿CG Ωƒ``∏` °` ù` dG Ö``FÉ``æ` dG ô`` `cPh
É``¡`à`dò``H »``à` dG Iô``«` Ñ` μ` dG Oƒ``¡` é` dG
QÉ`` `KBÓ` ` d …ó``°``ü``à``∏``d á`` eƒ`` μ` `ë` `dG
ø«æWGƒªdG ôKCÉJ ΩóYh ájOÉ°üàb’G
»``à`dG á``«` dÉ``ª` dG Ωõ``ë``dG ∫Ó`` N ø``e
á«°VÉªdG ô¡°TC’G QGóe ≈∏Y É¡àeób
ΩóY ≈dEG âaóg »àdG äÓ«¡°ùàdGh
áëFÉédG √òg AGôL ô°SC’G Qô°†J
»a ø«∏eÉ©dG ø««æjôëÑdG º``Yó``H
,ô``¡`°`TCG 3 Ió``ª`d ¢``UÉ``î`dG ´É``£`≤`dG
äÉÄØdG ôãcC’ GkôNDƒe ÉgQGôªà°SGh
ójõªdG ≥«≤ëJ π«Ñ°S »a GkQô°†J
äÉ``cô``°`û`∏`d »``dÉ``ª` dG ¿RGƒ`` à` `dG ø``e
á«gÉæàªdGh Iô«¨°üdG äÉ°ù°SDƒªdGh
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Öjô¡Jh ¢SÓàNG ..ÖjôîJh ábô°S
ó«ªëŸG ó«ª

malmahmeed7@gmail.com

ø«WÉ«°T øe ∑Éæg øμdh ..ΩGô``à` M’Gh ôjó≤àdG πc
hCG ø«æWGƒe GƒfÉc AGƒ°S ,ΩÉ©dG ∫ÉªdG ¥Gô°Sh ¢ùfE’G
,áeôëªdG º¡JÉÑZQh ,áÄ«fódG º¡°SƒØf âHCG ,ÖfÉLCG
¥ƒ≤M ≈∏Y GhõØ≤j ¿CGh ’EG ,á``«`fÉ``fC’G º¡YÉªWCGh
º¡d Gƒ≤≤ëj ¿CG π``LCG øe ,áeÉ©dG äGhôãdGh ¢SÉædG
´ƒædG Gòg ¿CG Öjô¨dGh ..∫ÉªdG øe á©jô°S Ö°SÉμe
..Öjô¡àdGh ¢``SÓ``à`N’Gh ÖjôîàdGh ábô°ùdG ø``e
¢ù«d ¬fCG Éªc ,∞bƒàj ’h ÉªFGO π°UGƒàeh ôªà°ùe
ójó©dG »a OƒLƒe ¬æμdh ,§≤a ÉfOÓH ≈∏Y GQƒ°üëe
!!..∫hódG øe
¿CG ájôëÑdG áHÉbôdG IQGOEG ôjóe ócCG ¢ùeC’ÉHh
øe ôKÉμàdGh ÜÉ°üNE’G º°Sƒe »a ó«°üdG ™æe á«∏ªY
ó¡L ¢†ØN »a Ék«ªdÉY áeóîà°ùªdG á«ª∏©dG ¥ô£dG
¿Éª°Vh ,»μª°ùdG ¿hõîªdG ≈∏Y á¶aÉëªdGh ,ó«°üdG
»àdGh ,ájôëÑdG AÉ«MC’G ájQGôªà°SG ≈∏Y ®ÉØëdG
¿CG Éªc ..…ôëÑdG »FGò¨dG ø``eC’G ≥«≤ëJ »a Ö°üJ
IóY πª°ûJ πH ,§≤a ¿É«HôdÉH ¢üàîJ ’ ô¶ëdG á«∏ªY
º°Sƒe á°SGQO ≈∏Y AÉæH ájôëÑdG AÉ«MC’G øe ´GƒfCG
OÉ«£°UG ΩóY ÖfÉéH ..´ƒf πc ≈dEG áÑ°ùædÉH ôKÉμàdG
∑ÉÑ°ûdG ΩGóîà°SGh ,IQƒ¶ëªdG Iô«¨°üdG ∑Éª°SC’G
.áYƒæªªdG ó«°üdG äGó©e hCG
,ájôëÑdG áHÉbôdG IQGOEG ¬H Ωƒ≤J Ée ¿CG ∂°T ’
øe ,áÄ«Ñ∏d ≈``∏` YC’G ¢ù∏éªdGh ,π``MGƒ``°`ù`dG ô``Ø`Nh
ôeCG ,ájôëÑdG IhôãdG ≈∏Y ®ÉØëdG »a IRQÉH Oƒ¡L
Qƒ°Uh AÉª°SG ¿Ó`` YEG ø``e ó``H ’h ,¬«∏Y ¿hôμ°ûj
:ºFGôédG √ò``g πãe »a ´ƒbƒdG ¬«∏Y âÑãj øe πc
..zÖ``jô``¡`à`dGh ¢``SÓ``à`N’Gh ,Ö``jô``î`à`dGh ábô°ùdG{
.∂dòc ôÑdG hCG ,ôëÑdG »a ¿Éc AGƒ°S

Üôîj øeh ..¬d áYOGQ äÉHƒ≤Y ∑Éæ¡a ¥ô°ùj øe
∑Éæ¡a ¢ù∏àîj ø``eh ..¬©e áeRÉM äGAGô`` LEG ∑Éæ¡a
∑Éæ¡a Öjô¡àdÉH Ωƒ≤j ø``eh ..√QÉ¶àfÉH äÉªcÉëe
øμdh ..¬«∏Y ¢†Ñ≤dGh ¬FÉ«°TCG IQOÉ°üªd á«æeCG á¶≤j
:ºFGôédG ∂∏J π``c ¬«a ™ªàéJ ø``e áHƒ≤Y »``g ∞«c
??..zÖjô¡àdGh ,¢SÓàN’Gh ,ÖjôîàdGh ,ábô°ùdG{
∫ÉªdG ¥QÉ°S øY ôëÑdG Ihô``K ¥QÉ°S ∞∏àîj ’
ájôëÑdG IhôãdG Üôîe π≤j ’h ..áÄ«g hCG IQGRh »a
ø«H øjÉÑJ ’h ..áeÉ©dG äÉμ∏àªªdG Üôîe øY ÉeôL
¢ù∏àîj øªY ôëÑdG »``a ¢SÉædG Ihô``K ¢ù∏àîj ø``e
¿É«HhôdG Üô¡e ø«H ¥ôa ’h ..ôÑdG »a ¢SÉædG ≥M
áYƒæªªdG OGƒªdG Üô¡e øY É¡ª°Sƒe ô«Z »a ∑Éª°SC’Gh
¢ù∏àîeh Üôîeh ¥QÉ°S ÉªgÓμa ..áæ°ùdG ∫Gƒ``W
,¿ƒfÉ≤dG ≈∏Y ∫hÉ£àdGh ,ΩGôLE’G Éª¡©ªéj ..Üô¡eh
.ádhódG áª¶fCG RhÉéJh ,¢SÉædG ¥ƒ≤M ≈∏Y …ó©àdGh
≈∏Y ¢†Ñ≤dG AÉ≤dEG QÉÑNCG CGô≤f ¿CG ÉfóàYG ÉªHQ
»ah ..¬ª°Sƒe ô«Z »a ó«°üdÉH ¿ƒeƒ≤j ¢UÉî°TCG
..É¡JQOÉ°üe ºJ óbh z¿É«HôdG äÉLÓK{ IQƒ°U IógÉ°ûe
√É«ªdG ÉgQƒÑY πÑb Öjô¡àdG äÉ«∏ªY •É``Ñ`MEG »``ah
ó©H hCG ,ájôëÑdG ÅfGƒªdG É¡dƒNO πÑb hCG ..á«ª«∏bE’G
√òg πc IAGôb ≈∏Y ÉfóàYG ÉªHQ ..¥Gƒ°SC’G »a É¡MôW
á©HÉàeh ≠dÉH ΩÉªàgG …CG Éæd πμ°ûJ ¿CG ¿hO çOGƒëdG
´Gƒ``fCG ø``e ÉYƒf ó©J É``¡`fCG ø``e º``Zô``dG ≈∏Y ,Ió``jó``°`T
ÜÉÑ°SCG óMCG πμ°ûJ πH ,ΩÉ©dG ∫ÉªdGh Ihôã∏d ábô°ùdG
.™«ªé∏d ∂∏e »gh ,ájôëÑdG IhôãdG ójó¡Jh ÖjôîJ
§``HGƒ``°``Vh ,äÉ`` ©` `jô`` °` `û` `Jh ø`` «` `fGƒ`` b É``æ``jó``d
π``MGƒ``°`ù`dG ô``Ø`N »``a á``«` æ` eCG á``¶`≤`jh ,äGAGô`` ` ` LEGh
º¡d áeÉY áHÉ«fh äÉªcÉëe Éæjódh ,É¡«∏Y ¿hôμ°ûj

¢``†``Ñ``≤``dG :zá```«```fhô```à```μ```dE’G º```FGô```é```dG{
á«æjO á``Ø``FÉ``W ≈````dEG AÉ```°```SCG ¢``ü``î``°``T ≈``∏``Y
¢üî°T ≈∏Y ¢†Ñ≤dG â≤dCG á«fhôàμdE’G ºFGôédG áëaÉμe IQGOEG ¿CG zôàjƒJ{ »a á«∏NGódG IQGRh ÜÉ°ùM ôcP
á«æjO áØFÉW ≈dEG IAÉ°SE’G øª°†àJ Iójô¨J √ô°ûæH ∂dPh ,»YÉªàL’G π°UGƒàdG πFÉ°Sh ΩGóîà°SG AÉ°SCG ,(ÉeÉY 35)
.áeÉ©dG áHÉ«ædG ≈dEG ¬àdÉME’ Gó«¡ªJ á«fƒfÉ≤dG äGAGôLE’G PÉîJG QÉLh ,É¡°†¨H ≈∏Y ¢†jôëàdGh

∞``°üf É``ª¡JRƒëH ø``«°üî°T ≈``∏Y ¢``†Ñ≤dG
QÉ``æjO ±’BG 4 á``ª«≤H É``°û«°ûM ΩGô``Lƒ∏«c
¢û«°ûëdG IOÉ``e øe ΩGôLƒ∏«c
.IQóîªdG
IQGOE’G ΩÉ``Y ôjóe QÉ``°` TCGh
á`` ` `dOC’Gh å``MÉ``Ñ` ª` ∏` d á`` eÉ`` ©` `dG
ßØëàdG º``J ¬``fCG ≈``dEG á«FÉæédG
PÉ``î` JGh ,äÉ``Wƒ``Ñ`°`†`ª`dG ≈``∏`Y
ádÉMEGh á«fƒfÉ≤dG äGAGô`` LE’G
.áeÉ©dG áHÉ«ædG ≈dG á«°†≤dG

åëÑdG ∫ÉªYCG ¿CG í°VhCGh
áWô°T É¡jôéJ »àdG …ôëàdGh
âØ°ûc äGQó`` î` `ª` `dG á``ë` aÉ``μ` e
OGƒ`` ª` `dG ø``«` °` ü` î` °` T IRÉ`` `«` ` M
Éª¡àjƒg ójóëJ ó©Hh ,IQóîªdG
á``«`æ`eC’G äGAGô`` ` `LE’G PÉ``î``JGh
Éª¡«∏Y ¢``†` Ñ` ≤` dG º``J á`` eRÓ`` dG
∞°üf »dGƒM ™«ÑH ø«°ùÑ∏àe

IQGOE’G ΩÉ``Y ô``jó``e ìô``°`U
á`` ` `dOC’Gh å``MÉ``Ñ` ª` ∏` d á`` eÉ`` ©` `dG
áëaÉμe áWô°T ¿CÉ` H á«FÉæédG
¢†Ñ≤dG øe âæμªJ äGQóîªdG
É``ª`¡`JRƒ``ë`H ø``«`°`ü`î`°`T ≈``∏` Y
øe ΩGôLƒ∏«c ∞°üf »``dGƒ``M
Qó≤J IQóîªdG ¢û«°ûëdG IOÉ``e
.QÉæjO 4000`H É¡àª«b

eslammahfoouz@hotmail.com

»æjôëH áLhõd áeÉbEG Iô«°TCÉJ QGó°UEG äGRGƒédG ΩGõdEG iƒYO ¢†aQ
Ö≤©e ÓH ¬°SQÉªJh ájôjó≤àdG ádhódG äÉ£∏°S øª°V áeÉbE’G Iô«°TCÉJ íæe :áªμëªdG
Iô«°TCÉJ »YóªdG á``LhR íæe ¢†aôH É¡«∏Y
»a êQó``æ` j ô`` eCG ƒ``g ,OÓ``Ñ` dG π`` NGO á``eÉ``bEÓ` d
Aƒ°V »a ¬°SQÉªJ ájôjó≤àdG É¡à£∏°S ¥É£f
ÓH ¬«YGhOh ΩÉ©dG ídÉ°üdG äGQÉÑàYG ¬«∏ªJ Ée
»a ’EG …QGOE’G AÉ°†≤dG á¡L øe É¡«∏Y Ö≤©e
ºd Ée ƒ``gh ,á£∏°ùdÉH ±Gô``ë`f’G Ö«Y Ohó``M
≈ë°†j ºK øeh ,¥GQhC’G øe π«dO ¬«∏Y º≤j
»YóªdG áLhR íæe ¢†aôH É¡«∏Y ≈YóªdG QGôb
¢SÉ°SCG ≈∏Y ÉkªFÉb OÓÑdG πNGO áeÉbEÓd Iô«°TCÉJ
óæY AÉ``¨` dE’G ø``Y iCÉ`æ`ª`H ¿ƒ``fÉ``≤`dG ø``e º«∏°S
»YóªdG ΩGõdEÉH áªμëªdG â°†bh ,¬«∏Y ø©£dG
.äÉahô°üªdÉH

ÖfÉLC’G ∫ÉÑ≤à°SG »a ≥ëdG É¡d ádhódG ¿EÉa ,∂dòd
É¡«°VGQCG π``NGO º¡dÉÑ≤à°SÉH ìÉª°ùdG ΩóY hCG
≈∏Y áeÉbE’G ΩóY hCG áeÉbE’ÉH º¡d ìÉª°ùdG hCG
»aÉμdG ôjó≤àdG ádhódG äÉ£∏°ùd ¿CGh ,É¡ª«∏bEG
.¿CÉ°ûdG Gòg »a ¬H ¢üNôàJ …òdG
k G ¬«∏Y ô≤à°ùªdG øe ¬``fEG å«Mh
¿CG É°†jC
í«ë°üdG ¬ÑÑ°S ≈∏Y πªëj …QGOE’G QGô``≤`dG
’ ¬`` fCGh ¬àë°U Ωó``Y ≈∏Y π``«`dó``dG º≤j º``d É``e
Ée É¡JGQGôb Ö«Ñ°ùàH IQGOE’G á¡L ≈∏Y ΩGõ``dEG
á¡L ¿CG ÉªdÉW ¬``fCGh ,∂dòH ¿ƒfÉ≤dG É¡eõ∏j ºd
¬fEÉa É``gQGô``b ÜÉ``Ñ`°`SCG ø``Y í°üØJ º``d IQGOE’G
≈YóªdG ΩÉ«b ¿CG å«Mh ,áë°üdG ≈∏Y πªëj

á«°ùæédG á«HôY Ió«°S øe êhõJ ¬fCG z»YóªdG{
≈YóªdG{ äGRGƒ``é` dG ió``d Ö∏£H Ωó≤J ¬``fCGh
É¡fCG ’EG ,¬àLhõd ∫ƒNO Iô«°TCÉJ QGó°UE’ zÉ¡«∏Y
GóM Éªe ,≈fƒfÉb QôÑe ¿hO øe ∂dP â°†aQ
≈YóªdG ΩGõdEÉH ¬d ºμë∏d iƒYódG áeÉbEG ≈dEG ¬H
ΩGõdEGh ,¬àLhõd ∫ƒNO Iô«°TCÉJ QGó°UEG É¡«∏Y
.∞jQÉ°üªdGh Ωƒ°SôdÉH É¡«∏Y ≈YóªdG
¿É£∏°S ¿CG Qô≤ªdG øe ¬fEG áªμëªdG âdÉbh
í«àj ≥ëdG Gòg ¿CGh ≥∏£e É¡ª«∏bEG ≈∏Y ádhódG
É¡æeCG øª°†J »àdG äGAGô``LE’G áaÉc PÉîJG É¡d
≥«°†Jh äGAGô``LE’G √òg ™°ùàJh ,É¡àeÓ°Sh
É≤k «Ñ£Jh ádhódG ∞æàμJ »àdG ±hô¶dG Ö°ùM

áæWÓ°ùdG ÒeC’GóÑY :Öàc

∫ƒ°Uh ø«M ≈dG äGQÉ«°ùdG
á``MGREG º``Jh Qhô``ª` dG áWô°T
,´QÉ``°` û` dG ø``e ø``«` JQÉ``«` °` ù` dG
á«ª°SôdG äÉ``¡`é`dG â``ë`à`ah
≥FÉ°ùdG á``aô``©`ª`d ≥«≤ëàdG
IQÉ`` ` °` ` `TE’G RhÉ`` `é` ` J …ò`` ` ` dG
.AGôªëdG

¿ÉàÑcôªdG Qô°†Jh .ΩRÓ`` dG
π``°`ü`M ,Iô`` «` `Ñ` `c äÉ``«` Ø` ∏` à` H
óMCG RhÉéJ ÖÑ°ùH çOÉëdG
.AGôªëdG IQÉ°TE’G ø«≤FÉ°ùdG
´ƒbh Qƒa äô°†M óbh
Ió``é` æ` dG á``Wô``°` T çOÉ`` `ë` ` dG
ô«°S π«¡°ùàH É``gOGô``aG ΩÉ``bh

»æjôëH ÜÉ``°`T ¢``Vô``©`J
çOÉM »a ábôØàe äÉHÉ°UE’
âÑ°ùdG ¢ùeCG ìÉÑ°U …Qhôe
IQÉ`` `°` ` TE’G RhÉ`` é` `J á``é` «` à` f
.AGôªëdG
π``«` °` UÉ``Ø` à` dG ô`` «` `°` `û` `Jh
»a ¬``fCG ≈``dEG çOÉë∏d á«dhC’G
ìÉÑ°U øe á°SOÉ°ùdG áYÉ°ùdG
»æjôëH ÜÉ``°` T ¿É`` c ¢``ù` eCG
óªM áæjóªH ¬JQÉ«°S Oƒ``≤`j
IQÉ°TE’G ≈dEG ¬dƒ°Uh AÉæKCGh
ájôb ≈dEG ájODƒªdG á«Fƒ°†dG
áæMÉ°ûH Ωó``£` °` UG ¿É``cRô``c
,…ƒ``«`°`SBG É``gOƒ``≤`j Iô«¨°U
ÜÉ°ûdG áHÉ°UEG ∂``dP øY èàf
¬∏≤f º``Jh ábôØàe äÉHÉ°UEÉH
êÓ©dG »≤∏àd ≈Ø°ûà°ùªdG ≈dEG

¢†aôH á``jQGOE’G iôÑμdG áªμëªdG â°†b
¿hDƒ`°`T IQGOEG ó°V »æjôëH É``¡`eÉ``bCG iƒ`` YO
ÖdÉ£j ¿É`` c »``à``dGh Iô``é` ¡` dGh äGRGƒ```é` `dG
¬àLhõd OÓÑdÉH áeÉbEG Iô«°TCÉJ QGó°UEÉH É¡eGõdEÉH
.á«°ùæédG á«HôY
¿hDƒ``°``T ¢``†``aQ ¿EG á``ª` μ` ë` ª` dG â`` dÉ`` bh
»YóªdG á`` LhR í``æ`e Iô``é` ¡` dGh äGRGƒ`` é` `dG
É¡à£∏°S ¥É``£`f »``a êQó``æ`j ô``eCG ƒ``g Iô«°TCÉJ
¬«∏ªJ É``e Aƒ``°` V »``a ¬``°` SQÉ``ª` Jh á``jô``jó``≤`à`dG
»a ’EG É¡«∏Y Ö≤©e ÓH ΩÉ©dG ídÉ°üdG äGQÉÑàYG
.á£∏°ùdÉH ±Gôëf’G Ö«Y OhóM
»æjôëÑdG ôcP iƒYódG ¥GQhCG Ö°ùëHh

äGƒæ``°S çÓK øe ôãcCG ó©H á«ªgh IƒÑY ™fÉ``°U øY ∞``°ûμj zDNA{`dG
π≤æH ΩÉbh É¡bÓZEGh É¡∏NGóH πeôdG
ádÉ°U øe Üô≤dÉH ´ƒæ°üªdG º°ùédG
»bô°ûdG ôμ©dG á≤£æªH áæMGô°ùdG
≈dEG ¬∏°SQCGh ™bƒªdG ôjƒ°üàH ΩÉbh
.»fÉãdG º¡àªdG
Ωƒμëe ¬fCG º¡àªdG ±É°VCGh
º¡àªdG ¿CGh á«HÉgQEG ÉjÉ°†b »a
™«æ°üàH ΩÉ«≤dG ¬æe Ö∏W »fÉãdG
¬fCG ≈dEG Gôk ¶f IôéØàªdG IƒÑ©dG
äÉ«∏ª©dG ø``e Oó``Y ò«ØæàH ΩÉ``b
∑Gôà°T’G º``FGO ¿É``ch á¡HÉ°ûªdG
¢†Ñ≤dG πÑb á«HÉgQEG ™FÉbh »a
.¬«∏Y

äÉª°üHh äÉfÉ«H â≤HÉ£J á©bGƒdG
π«gCÉàdGh ìÓ``°` UE’G IQGOEÉ` `H πjõf
≈∏Y ø``e á``Yƒ``aô``ª` dG äÉ``ª`°`ü`Ñ`dÉ``H
äÉjôëàdG âØ°ûch á«ªgƒdG IƒÑ©dG
¬FÉYóà°SÉHh ,á©bGƒdG »a ¬Yƒ∏°V
ó©H á©bGƒdG »a ∑QÉ°T ¬fCG ±ôàYG
»fÉãdG º``¡`à`ª`dG ¬``©`e π``°` UGƒ``J ¿CG
≈``dEG ¬``Lƒ``à`dG ¬``æ`e Ö``∏`Wh ÜQÉ``¡` dG
äGhOCG OƒLƒH √ôÑNCGh ôμ©dG IôÑ≤e
»ªgh πμ«g áYÉæ°U É¡æe øμªj
øÑd áÑ∏Y ∑Éæg âfÉch äGôéØàª∏d
∑Ó``°`SCGh ≥°U’ §jô°Th á«fó©e
™°Vhh É¡∏«μ°ûàH ΩÉ≤a á«FÉHô¡c

ºK äGQÉ``WEG 10 »a QÉædG Gƒ∏©°TCGh
ø«ÑjôZ ø«ª°ùL ™``°`Vƒ``H Gƒ``eÉ``b
á°üàîªdG äÉ¡édG OGô``aCG ô°†Mh
™e π``eÉ``©` à` dG º```Jh ™``bƒ``ª` dG ≈`` `dEG
Éª¡fCG ø«ÑJh ø«Ñjô¨dG ø«ª°ùédG
á«fó©e Ö∏©d ø««ªgh ø«ª°ùL
á«FÉHô¡c ∑Ó``°` SCGh π``eQ É¡∏NGóH
≈∏Y …ƒàëJ äÉæ«©dG ¿CG ø«ÑJh
ájô°ûH É``jÓ``Nh áëdÉ°U äÉª°üH
óLƒj ’ ó``MGh ¢üî°T ÉgQó°üe
äÉjôëàdG π°UƒàJ ºdh É¡d ≥HÉ£J
.á©bGƒdG »ÑμJôe ≈dEG
ÜÉ`` μ` `JQG ø`` e ø``«` eÉ``Y ó`` ©` `Hh

ΩGƒ``YG á``KÓ``K ø``e ô``ã` cCG Qhô`` e ø``e
äÉª°üH âØ°ûc PEG É¡HÉμJQG ≈∏Y
π«gCÉàdGh ìÓ``°` UE’G IQGOEÉ` `H πjõf
ÉjÉ°†b »a äGƒæ°S Ió©H Ωƒμëe
™°Vh øY ¬à«dhDƒ°ùe øY á«HÉgQEG
»a í``JÉ``Ø`dG ´QÉ``°`û`H á«ªgh á∏Ñæb
ò«ØæJ ôeCG ≈≤∏J ¿CG ó©H 2017 ΩÉY
¬μjô°T »fÉãdG º¡àªdG øe áªjôédG
.êQÉîdG »a ÜQÉ¡dGh á©bGƒdG »a
õcôe »≤∏àH ¿Éc á©bGƒdG ájGóH
2017 ΩÉY »a ídÉ°üdG ¬«ÑædG áWô°T
øe É°üî°T 25 êhôîH ó«Øj ÉZÓH
íJÉØdG ´QÉ°T ≈∏Y Ö¨°ûdG …ô«ãe

iô``Ñ` μ` dG á``ª` μ` ë` ª` dG â``°` †` b
äGƒ``æ`°`S 3 ø``é`°`ù`dÉ``H á``«` FÉ``æ` é` dG
¥ô``M á``©` bGh »``a É``æ` jOCG ø«ª¡àªd
É``cQÉ``°`T ¿G ó``©` H Ö``¨` °` Th »``FÉ``æ` L
≈∏Y á«ªgh á∏Ñæb ™°Vh »a øjôNBG
ºd PEG 2017 ΩÉY »a íJÉØdG ´QÉ°T
ÖμJôe ≈∏Y âbƒdG ∂dP »a ∫óà°ùj
¢†ªëdG á``æ`«`Y ¿G ’EG á``©` bGƒ``dG
øe â©aQ »àdG (DNA) …hƒædG
á«ªgƒdG IƒÑ©dG ≈∏Y »FÉHô¡c ∂∏°S
.É¡©æ°U øe ájƒg øY ∞°ûc
´ƒ∏°V äÉjôëàdG âØ°ûc PEG
ºZôdG ≈∏Y á©bGƒdG »a ø«ª¡àªdG

äGƒæ``°S 10 ¬æé``°S ºμM ≈∏Y z∫ÉLO{ ±ÉæÄà``°SG »a ºμëdG ƒ``«dƒj 27
ô°†j πμ°ûH É¡∏cÉ°ûe ºbÉØJ øe ójõjh É¡d Iô«ãc äÉeRCG
âî°VQ ø«ª¡àªdG øe •ƒ¨°V ó©Hh ,É¡H ø«£«ëªdG πμH
.±ƒîdG ™aGóH √ôeGhC’ á«ë°†dG
¿hO ø``e äÉ``jô``NCG ™``e á``©` bGƒ``dG ¿Éª¡àªdG Qô`` ch
≈∏Y É£¨°V ¿É°SQÉªj ¬àLhRh ¿Éc PEG ,ø¡LGhRCG º∏Y
ábÓY áeÉbEG ≈∏Y á≤aGƒªdG ≈dEG ø¡©aód ø¡«∏Y »æéªdG
,á«ë°†dG øjôb ™e ¬æjôb AÉ≤àdG ºYõH ¬©e áYhô°ûe ô«Z
π∏°ûdG ádÉMh ÉjÉë°†dG ∫ƒ≤Y ≈∏Y ¬Jô£«°S Ó¨à°ùe
ø¡«∏Y §¨°†dG ó``©`H á``°`UÉ``N ø¡Ñ«°üJ »``à`dG »∏≤©dG
πμd GQô°V ÖÑ°ù«°Sh ø¡∏cÉ°ûe ójõ«°S ¢†aôdG ¿CÉ` H
áª¡àªdG Ωƒ≤J Qƒ¶ëªdG ™≤j ¿EG Éeh ,ø¡H ø«£«ëªdG
ø``gRGõ``à`HG ±ó``¡`H ø¡«∏Y »æéªdG ôjƒ°üàH á«fÉãdG
.∫GƒeC’G ≈∏Y ∫ƒ°üëdGh
áeRCÉH √ÉjÉë°V ióMEG äôe ¿CG ó©H º¡àªdG §≤°Sh
»bÉH á≤aôH á©bGƒdG øY ÆÓ``HE’G ≈∏Y É¡JôÑLCG á«°ùØf
âaôàYG »àdG ¬àLhRh º¡àªdG ≈∏Y ¢†Ñ≤dG ºà«d ÉjÉë°†dG
IQhô°†H ÉjÉë°†dG ´ÉæbEG ¿Éc É``gQhO ¿CGh Éª¡ªFGôéH
É¡eÉ«bh É``¡` LhR ™``e á``Yhô``°`û`e ô``«`Z á``bÓ``Y á``°`SQÉ``ª`e
AGQh øe Év«dÉe Ö°ùμàJ âfÉc É¡fCG áë°Vƒe ,øgôjƒ°üàH
øY É¡LhR á≤aôH Ió``Y ø``cÉ``eCG ≈``dEG äôaÉ°Sh áªjôédG
.∫GƒeCG øe ¬«∏Y ¿Ó°üëàj ÉfÉc Ée ≥jôW

á°ù∏L á«FÉæédG É«∏©dG ±ÉæÄà°S’G áªμëe äõéM
øé°ùdÉH Ωƒμëe ∫ÉLO ±ÉæÄà°SG »a ºμë∏d ƒ«dƒj 27
5 É¡æé°ùH º``μ`M Qó``°` U »``à` dG ¬``à` LhRh äGƒ``æ`°`S 10
Ékjó©àe IPƒ©°ûdGh πLódG áæ¡e º¡àªdG ø¡àeG PEG ,äGƒæ°S
.ó©H Éª«a øgRGõàHGh Év«°ùæL √ÉjÉë°V ≈∏Y
á«FÉæédG áªμëªdG É¡«a äQó``°` UCG »``à`dG á``©`bGƒ``dG
äGƒæ°S 10 ∫ÉLódG º¡àªdG øé°ùH ÉªμM á©HGôdG iôÑμdG
zè«∏îdG QÉ``Ñ` NCG{ É¡æY âØ°ûch ¬àLhõd äGƒæ°S 5h
ÉeÉY 47`` `dG ÖMÉ°U º¡àªdG ¿EG PEG É¡∏«°UÉØJ âæ«Hh
πcÉ°ûªdG πMh êÓY ™«£à°ùj ¬fCÉH √ÉjÉë°V ™æ≤j ¿Éc
ó©Hh ,»fÉMhôdG êÓ©dG ≥jôW øY ∂dP ≈dEG Éeh ájô°SC’G
záæ°S 45{ ¬àLhR IóYÉ°ùªH √ÉjÉë°V ≈∏Y §¨°†j ∂dP
π°üj ¿EG Éeh ,ø¡©e áYhô°ûe ô«Z ábÓY áeÉbEG IQhô°†H
á«ë°†dG ôjƒ°üàH á«fÉãdG áª¡àªdG Ωƒ≤J ≈àM √É¨àÑe ≈dEG
.áªjôédG øe á«fÉK á∏Môe »a ÉgRGõàHG ¢Vô¨H
¢†©H πM ¢Vô¨H √ÉjÉë°V ≈dhCG ¬d äô°†M óbh
Gô«ãc É¡«∏Y ¢VôY äÉ°ù∏L IóY ó©Hh ,ájô°SC’G É¡∏cÉ°ûe
ºYõH É¡YGóîd IPƒ©°ûdGh π``Ló``dG ¥ô``Wh π«ëdG ø``e
¬àLhR âfÉc …òdG âbƒdG ¢ùØf »a ,É¡d êÓ©dG ô«aƒJ
±ó¡H É¡d É``¡`LhR Iô°TÉ©e IQhô``°`†`H á«ë°†dG ™æ≤J
ÖÑ°ù«°S É¡°†aQ ¿CGh êÓ``©`dG ø``e øμªàj »``c É¡LÓY

º``gQÉ``éJ’ ¢``UÉ``î°TCG á```©``HQCG ≈```∏```Y ¢``†```Ñ`≤``dG
¢ü«NôJ ô``«``¨``H á``eƒ``Yó``ª``dG §``Ø``æ``dG äÉ``≤``à``°``û``ª``H

çOÉ`````M »`````a »```æ```jô```ë```H á````HÉ````°````UEG
AGô``ª``ë``dG IQÉ````°````TE’G RhÉ```é```J Ö``Ñ``°``ù``H

®ƒØë`e ΩÓ`°SEG:Ëó≤J

Iôà°S á≤£æªH ´QGõ``ª`dG ió``MEÉ`H ∫õ``jó``dG IOÉ``e ∫hGó``à`H
Éªgh øjôNBG ø«°üî°T ≈∏Y ¢†Ñ≤dG ºJ Éªc ,¬©«H ó°ü≤H
»àdG äÉæMÉ°ûdG ≥jôW øY ∫õjódG IOÉ``e ™«ÑH ¿Éeƒ≤j
.É¡fÉeóîà°ùj
áª°UÉ©dG á¶aÉëe áWô°T ájôjóe ΩÉY ôjóe ±É°VCGh
,ø«ª¡àªdG ∫É«M á«fƒfÉ≤dG äGAGô`` LE’G PÉîJG ºJ ¬``fCG
.áeÉ©dG áHÉ«ædG ≈dEG ø«à«°†≤dG ádÉMEGh

áª°UÉ©dG á¶aÉëe áWô°T ájôjóe ΩÉY ôjóe ìô°U
á©HQCG ≈∏Y ¢†Ñ≤dG ø``e âæμªJ ájôjóªdG áWô°T ¿CÉ` H
äÉ≤à°ûªH ºgQÉéJ’ ø«àØ∏àîe ø«à©bGh »a ¢UÉî°TCG
.¢ü«NôJ ô«¨H áeƒYóªdG §ØædG
ºJ ¿CÉ°ûdG Gò¡H äÉeƒ∏©e OhQh Qƒa ¬fCÉH í°VhCGh
øY äôØ°SCG »àdGh …ôëàdGh åëÑdG ∫É``ª`YCG Iô°TÉÑe
Éª¡eÉ«b ôKEG ≈dhC’G á©bGƒdG »a ø«°üî°T ájƒg ójóëJ

…ƒ``«``°``SB’ äGƒ``æ``°``S 5 ø``é``°``ù``dG
Qóîe ¢Uô`b ±’BG 3 Ö∏`éH º`¡àe
»æ«©HQG …ƒ«°SBG º¡àe ≈∏Y ≈dhC’G á«FÉæédG iôÑμdG áªμëªdG âªμM
äGQóîªdG Ö∏L ádhÉëªd QÉæjO ±’BG 3 ¬ªjô¨Jh äGƒæ°S 5 øé°ùdÉH
ò«ØæJ Ö≤Y OÓÑdG øY É«FÉ¡f √OÉ©HEÉH äôeCGh ,øjôëÑdG QÉ£e ≥jôW øY
.äÉWƒÑ°†ªdG IQOÉ°üªHh É¡H »°†≤ªdG áHƒ≤©dG
äGôKDƒe QÉéJ’G ó°ü≤H Ö∏L ¬fCG áeÉ©dG áHÉ«ædG ¬d â¡Lh âfÉch
RÉM ¬fG Éªc ,ÉfƒfÉb É¡H ìô°üªdG ∫GƒM’G ô«Z »a ø«eÉà«ØeÉà«e á«∏≤Y
∫GƒM’G ô«Z »a (ø«eÉà«ØeÉà«e) É«∏≤Y GôKDƒe »WÉ©àdG ó°ü≤H Rô``MCGh
.ÉfƒfÉb É¡H ìô°üªdG
≈dEG ô°†M …òdG …ƒ«°SB’G º¡àªdG ΩÉ«b ≈dEG á©bGƒdG π«°UÉØJ Oƒ©Jh
§HÉ°V ¬«a ¬Ñà°TÉa »dhódG øjôëÑdG QÉ£e ≥jôW øY øjôëÑdG áμ∏ªe
¢û«àØàH ΩÉbh ≥«bódG ¢û«àØà∏d ôªM’G QÉ°ùª∏d ¬∏jƒëàH ΩÉbh ∑QÉªédG
É«∏ª©e âÑK É«ÑW É°Uôb 2974 Oó``Y ≈∏Y ôãY å«M ¬°ùHÓe áÑ«≤M
âfÉch ,á«∏≤©dG äGôKDƒªdG øe »gh ø«eÉà«ØeÉà«ªdG IOÉe ≈∏Y ÉgDhGƒàMG
ógÉ°ûdG πÑb øe äÉjôëàdG AGôLEÉHh áÑ«≤ëdÉH ¢UÉîdG ôédG ¢†Ñ≤e πNGóH
πª©j º¡àªdG ¿CG ≈dEG π°UƒJ äGQóîªdG áëaÉμe IQGOEÉH ∫hCG ΩRÓªdG »fÉãdG
ô°üà≤j √QhO ¿CGh QÉéJ’G ó°ü≤H IQóîªdG OGƒªdG Öjô¡àd áμÑ°T øª°V øe
,…OÉe πHÉ≤ªH øjôëÑdG áμ∏ªe π``NGO ≈``dEG IQóîªdG OGƒªdG Öjô¡J ≈∏Y
.á«∏≤©dG äGôKDƒªdG ≈∏Y ÉgDhGƒàMG âÑK º¡àªdG QGQOG áæ«Y òNCÉHh

QGô≤dG ≥``«Ñ£J Aó``H òæe ¬``LƒdG á``eÉªc AGó``JQG Ωó``Y á``ØdÉîe 12800

øe ô``ã`cC’ ™ªéàdG Ωó``©`H ó«≤àdG ™``e
AGó`` JQÉ`` H ΩGõ`` `à` ` d’Gh ¢``UÉ``î` °` TCG 5
áë«ë°üdG á≤jô£dÉH ¬LƒdG áeÉªc
äÓëªdGh á``eÉ``©`dG ø``cÉ``eC’G π``c »``a
πMGƒ°ùdGh äÉ©ªéªdGh ájQÉéàdG
QGô``ª`à`°`S’G Gó``cDƒ``e ,äÉ``gõ``æ` à` ª` dGh
ø«æWGƒª∏d ájƒYƒàdG äÓªëdG »a
äÉ``¨` ∏` dG ∞``∏` à` î` ª` Hh ø``«` ª` «` ≤` ª` dGh
.ø«ª«≤ªdG iód áeóîà°ùªdG

áØdÉîªd á«fƒfÉ≤dG É¡JGAGôLEG á«æeC’G
ájôjóe âæμªJ óbh ,ø«eõà∏ªdG ô«Z
§Ñ°V øe á«dÉª°ûdG á¶aÉëªdG áWô°T
ájôjóe â£Ñ°Vh ,áØdÉîe 2897
2443 á``ª`°`UÉ``©`dG á``¶`aÉ``ë`e á``Wô``°`T
,¬``Lƒ``dG á``eÉ``ª`c ¢ùÑd Ωó``Y áØdÉîe
ó°V ÉgôjôëJ º``J áØdÉîe 3777h
á¶aÉëe áWô°T ájôjóªH ø«ØdÉîªdG
á``Ø`dÉ``î`e 2097 Oó`` ` Yh ,¥ô`` ë` `ª` `dG
,á«HƒæédG á¶aÉëªdG áWô°T ájôjóªH
á°SÉFôH äÉ«∏ª©dG IQGOEG âeÉb Éªc
áØdÉîe 1497 §Ñ°†H ΩÉ``©`dG ø``eC’G
,¬LƒdG áeÉªc ¢ùÑ∏H ΩGõàd’G QGô≤d
øeC’ áeÉ©dG IQGOE’G âæμªJ ø«M »a
ΩóY áØdÉîe 89 §Ñ°V ø``e òaÉæªdG
.áeÉªμdG ¢ùÑd
ø``eC’G ¢``ù`«`FQ óYÉ°ùe ÜÉ`` `gCGh
ÖjQóàdGh äÉ«∏ª©dG ¿hDƒ°ûd ΩÉ©dG
IQhô°†H ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒªdG πμH
»``YÉ``ª`à`L’G ó``YÉ``Ñ`à`dG CGó``Ñ` e ≥«≤ëJ

á«∏NGódG IQGRh Oƒ¡L QÉWEG »a
™ªàéªdG áeÓ°S ≈∏Y ®É``Ø`ë`dG »``a
ï«°ûdG QƒàcódG øcôdG ó«ª©dG QÉ°TCG
óYÉ°ùe áØ«∏N ∫BG óªëe ø``H ó``ª`M
äÉ«∏ª©dG ¿hDƒ°ûd ΩÉ©dG øeC’G ¢ù«FQ
Iôªà°ùe IQGRƒ``dG ¿CG ≈dEG ÖjQóàdGh
∫É«M á«fƒfÉ≤dG äGAGôLE’G PÉîJG »a
AGó``JQÉ``H ΩGõ``à` d’G QGô``≤`d ø«ØdÉîªdG
äÉ¡«LƒJ ≈∏Y AÉæH ,¬``Lƒ``dG áeÉªc
¢Shô«a áëaÉμªd á«æWƒdG áæé∏dG
äGAGôLE’Gh ô«HGóàdG PÉîJ’ ÉfhQƒc
QÉ``°`û`à`fG ø``e á``jÉ``bƒ``∏` d á``jRGô``à``M’G
äÓªëdG ¥Ó``WEÉ`H ∂``dPh ,¢Shô«ØdG
á«YƒJ ≈``dEG ±ó``¡`J »``à`dG á``jƒ``Yƒ``à`dG
IQhô``°`†`H ø«ª«≤ªdGh ø``«`æ`WGƒ``ª`dG
»a ¬``Lƒ``dG áeÉªc AGó``JQÉ``H ΩGõ``à` d’G
.ájQÉéàdG äÓëªdGh áeÉ©dG øcÉeC’G
≠∏H äÉØdÉîªdG ´ƒªée ¿CG í°VhCGh
≥«Ñ£J »a AóÑdG òæe áØdÉîe 12800
äÉ``jô``jó``ª`dG äô``°`TÉ``H å``«`M ,QGô``≤` dG

الأمرية رميا
اأول امراأة
�سعودية تفوز
بع�سوية اللجنة
الأوملبية الدولية
15

توقيع اتفاقية
لتح�سني كفاءة
ا�ستهالك الطاقة
يف  4من�ساآت
حكومية
08
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القائد يف حوار مع «الأيام»:

اإطالق «بوابة للعاطلني» توؤمن وظائف خالل فرتة ق�سرية
 440خدمة اإلكرتونية متاحة للجمهور و 450األف م�ستخدم لتطبيق «جمتمع واعي»

حممد
القائد

من�شور �شاكر:
ك�شف الرئي�س التنفيذي لهيئة املعلومات واحلكومة الإلكرتونية حممد القائد اأن الهيئة ت�شتعد لإطالق «بوابة الباحث عن العمل» نهاية
العام ،وا�ش ًفا البوابة بامل�شروع املتطور جدًا الذي ي�شاعد الباحث عن العمل يف احل�شول على وظيفة وراتب منا�شب يف فرتة ق�شرية.
واأكد الرئي�س التنفيذي اأن هناك العديد من اجلهات احلكومية حري�شة على التعاون مع الهيئة ،وتعمل ب�شورة دائمة على مراجعة
خدماتها ،وبحث ُ�شبل واإمكانية حتويلها اإلكرتونيًا ،مبا ي�شهم يف تقلي�س وجود عمالئها يف مراكز تقدمي اخلدمات .واأ�شار القائد يف
حديث لـ«الأيام» اإىل اأن الهيئة عملت مع جميع املوؤ�ش�شات واجلهات احلكومية خالل هذا الفرتة على حتقيق التحول الرقمي خلدماتها،
مو�شحً ا اأن اإ�شدار بطاقة الهوية ،واملحاكم حتول ب�شكل كامل اإىل ال�شيغة الإلكرتونية.
وقال« :اإن الهيئة عملت على توفري اأكرث من  440خدمة اإلكرتونية عرب البوابة الوطنية  ،bahrain.bhوذلك قبل
اجلائحة ،كما متت اإ�شافة  45خدمة جديدة خالل فرتة اجلائحة» .واأكد خالل احلوار اأن «جمتمع واعي» تطبيق متكامل
جلميع ما يحتاجه املواطن ،ففي اأول اأ�شبوعني مت اإ�شدار  12حتدي ًثا جديدًا للتطبيق ،كما واأنه متوافر بـ 6لغات.
واأو�شح القائد يف حديثه عن التطبيق اأن اإجمايل عدد مرات حتميله منذ التد�شني يف نهاية مار�س املا�شي حتى اليوم
قد بلغ  871األف مرة ،واأن اإجمايل عدد امل�شجلني فيه حتى اليوم قد بلغ  450األ ًفا.

05

اأكدت اأن تنفيذ العقوبة نادر ول يتعار�ض مع القانون الدويل

«اخلارجية» :نرف�ض النتقادات املتحيزة يف ق�سية الإعدام
اأعربت وزارة اخلارجية يف مملكة البحرين عن رف�شها التام للبيانات
والتعليقات ال�شادرة عن بع�س املنظمات ب�شاأن حكم الإعدام ال�شادر بتاريخ
 13يوليو 2020م بحق متهمَني بحرينيَني ارتكبا جرمية القتل العمد مع �شبق
الإ�شرار والرت�شد لأحد اأفراد ال�شرطة وال�شروع يف قتل اآخرين من خالل كمني
اأعد لهم يف غ�شون عام  2014ا�شتخدمت فيه عبوة متفجرة .فقد تبني للوزارة اأن
النتقادات املتحيزة وغري الدقيقة للحكم ال�شادر جاءت عن طريق اجلماعات التي تن�شر
ب�شكل منهجي املعلومات املغلوطة والدعاية ال�شلبية عن مملكة البحرين.

واأو�شحت الوزارة اأن القواعد القانونية واملمار�شات املنطبقة يف مملكة البحرين
تتفق مع القانون الدويل ومبادئ حقوق الإن�شان املعتمدة لدى الأمم املتحدة ،واأن
املحاكم الوطنية تقوم ب�شون ال�شمانات كافة للمتهمني خالل جميع مراحل
املحاكمة.
واأكدت اأن تنفيذ عقوبة الإعدام نادر يف مملكة البحرين ،وين ّفذ يف اجلرائم
اخلطرية جدًا ،وهو ل يتعار�س مع القانون الدويل حلقوق الإن�شان وخا�شة ما ن�شت
عليه املادة ال�شاد�شة من العهد الدويل اخلا�س باحلقوق املدنية وال�شيا�شية.
03

متقاعد بحريني يفوز بن�سف مليون دولر
من ح�ساب «لب�سارة» لبيت التمويل الكويتي
خالل
عملية
ال�سحب
على
جائزة
«لب�سارة»
من بيت
التمويل
الكويتي

 3كيلومرتات مربعة زيادة
يف م�ساحة البحرين الياب�سة
�شارة جنيب:
اأظهرت بيانات �شادرة عن جهاز
امل�شاحة والت�شجيل العقاري اأن م�شاحة
ً
كيلومرتا
الياب�شة يف البحرين تبلغ 783
مربعً ا ،فيما تبلغ م�شاحة املياه الإقليمية
ً
كيلومرتا مربعً ا .وبح�شب
 7اآلف و486
البيانات ،فقد ازدادت م�شاحة الياب�شة
مبعدل  3كيلومرتات خالل العام 2019
عنها يف العام .2018
04

�سبط  5موؤ�س�سات �سحية
تزاول التجميل دون ت�سريح
اأعلن بيت التمويل الكويتي  -البحرين عن فوز عبداهلل حممد عبيد ،وهو متقاعد بحريني،
باجلائزة للن�شف الأول من العام  2020من ح�شاب التوفري ال�شتثماري «لب�شارة».
واأعلن البنك اأنه مت اإجراء ال�شحب على اجلائزة البالغ قيمتها  500األف دولر بالتن�شيق
مع وزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة عن بُعد .واأعرب عبيد عن فرحته الغامرة بالفوز
باجلائزة.
16

اأعلنت الهيئة الوطنية لتنظيم املهن
واخلدمات ال�شحية عن �شبط خم�س
موؤ�ش�شات يعمل بها اأطباء يقدمون خدمات
املداخالت التجميلية «الفيلر والبوتك�س»،
وقالت اإنه مت اتخاذ الإجراءات القانونية
واإحالة املخالفني اإىل النيابة العامة ،كما
مت اإحالة املوؤ�ش�شات اإىل جلنة امل�شاءلة
بالهيئة.
03

توا�سل العتقالت والعملة توا�سل انهيارها

روحاين 25 :مليــون اإيــراين اأ�سيب ــوا بـ«كــورونا»
طهران  -وكالت:
قال الرئي�س الإيراين ح�شن روحاين ،اأم�س ،اإن  25مليون اإيراين
اأ�شيبوا بفريو�س كورونا ،واإن  35مليو ًنا اآخرين عر�شة خلطر الإ�شابة.
من ناحية ثانية ،اأفادت و�شائل اإعالم اإيرانية باأن اأجهزة الأمن
وال�شتخبارات واحلر�س الثوري �ش ّنت حملة اعتقالت يف العديد

من املحافظات طالت مواطنني يح�شرون لالحتجاج .وكانت الأجهزة
الإيرانية بداأت حملة اعتقالت اخلمي�س.
اإىل ذلك ،تراجع الريال الإيراين اإىل م�شتوى جديد اأمام الدولر يف
ال�شوق غري الر�شمية ،اأم�س ،وبلغ انخفا�س قيمته الآن نحو الن�شف
تقريبًا.
12

اأمري الكويت مع ويل عهده «اأر�سيف»

اأمري الكويت يدخل امل�ست�سفى
ونقل بع�ض �سالحياته لويل العهد
الكويت ( -اأ ف ب):
اأعلنت الكويت اأم�س نقل بع�س �شالحيات اأمري
البالد ال�شيخ �شباح الأحمد اجلابر ال�شباح لويل عهده
اإثر دخوله امل�شت�شفى لإجراء فحو�س طبية ،ح�شبما
اأفادت وكالة الأنباء احلكومية.
ونقلت الوكالة عن وزير �شوؤون الديوان الأمريي
ال�شيخ علي جراح ال�شباح �شدور اأمر اأمريي «بال�شتعانة
ب�شمو ويل العهد ملمار�شة بع�س اخت�شا�شات ح�شرة
�شاحب ال�شمو الأمريي حفظه اهلل الد�شتورية موؤق ًتا».
ويف وقت �شابق ،اأعلن ال�شيخ علي جراح ال�شباح
اأن اأمري البالد «دخل امل�شت�شفى ظهر (اأم�س) لإجراء
بع�س الفحو�شات الطبية».
وكان اأمري البالد قد قام يف  2019برحلة عالجية
يف الوليات املتحدة ا�شتمرت �شتة اأ�شابيع وتخلّلها
اإلغاء لقاء مع الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب ب�شبب
و�شعه ال�شحي.
ويف الوقت ذاته ،اأعلن بنك الكويت املركزي قوة
ومتانة نظام �شعر �شرف الدينار الكويتي والحتياطيات
الأجنبية بعد نقل اأمري البالد اإىل امل�شت�شفى.
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الوزير املبارك ي�ستعر�ض
م�ساريع الكهرباء مع النائب البحراين

ا�شتقبل وزير �ش�ؤون الكهرباء واملاء
املهند�س وائل بن نا�شر املبارك ،النائب
حمم�د البحراين ع�ش� جمل�س الن�اب
للمحافظة ال�شمالية بالدائرة الثانية ع�شرة،
ومت خالل اللقاء مناق�شة عدد من امل�ا�شيع
املتعلقة بقطاعي الكهرباء واملاء ،اإذ ا�شتعر�س
ال�زير خطط وم�شاريع هيئة الكهرباء واملاء
امل�شتقبلية ،اإ�شافة اإىل ا�شتعرا�شه لأهم
املنجزات التي حتققت م�ؤخ ًرا يف الهيئة
وع�ائد هذه املنجزات يف تقدمي خدمات
الكهرباء واملاء للم�اطنني واملقيمني يف مملكة
البحرين .وتط ّرق اللقاء اإىل �شبل تعزيز
التعاون امل�شرتك بني هيئة الكهرباء واملاء
وجمل�س الن�اب ،من خالل دعم خطط الهيئة
التي تهدف ب�شكل م�شتمر لتح�شني وتط�ير
خدماتها ،م�شيدًا باجله�د املخل�شة التي

يق�م بها الن�اب يف طرح ومناق�شة الق�شايا
التي مت�س م�شلحة امل�اطن وبالتعاون
امل�شرتك بني ال�شلطة التنفيذية وال�شلطة
الت�شريعية يف حتقيق تطلعات امل�اطنني،
والرتقاء بج�دة وكفاءة اخلدمات املقدمة،
وذلك انطال ًقا من ت�جيهات القيادة الر�شيدة
بت�ثيق وت�طيد التعاون بني ال�شلطتني
الت�شريعية والتنفيذية.
ويف ال�شياق ذاته ،ا�شتعر�س النائب
احتياجات منطقته من اخلدمات ،م�شيدًا
بجه�دهم واهتمامهم بامل�ا�شيع التي تهم
امل�اطن وحر�شهم على تقدمي اأف�شل اخلدمات
جلميع امل�اطنني واملقيمني.
فيما اأعرب النائب حمم�د البحراين عن
تقديره للجه�د التي تبذلها الهيئة من اأجل
الرتقاء بخدمتي الكهرباء واملاء.

رف�ست االنتقادات املتحيّزة وغري الدقيقة للحكم

«اخلارجية» :تنفيذ عقوبة االإعدام نادر يف البحرين
اأعربت وزارة اخلارجية يف مملكة البحرين
عن رف�شها التام للبيانات والتعليقات ال�شادرة
عن بع�س املنظمات ب�شاأن حكم الإعدام ال�شادر
بتاريخ  13ي�لي� 2020م بحق متهمَني
بحرينيَني ارتكبا جرمية القتل العمد مع �شبق
الإ�شرار والرت�شد لأحد اأفراد ال�شرطة وال�شروع
يف قتل اآخرين من خالل كمني اأعد لهم يف غ�ش�ن
عام  2014ا�شتخدمت فيه عب�ة متفجرة ،فقد
تبني لل�زارة اأن النتقادات املتحيزة وغري الدقيقة
للحكم ال�شادر جاءت عن طريق اجلماعات
التي تن�شر ب�شكل منهجي املعل�مات املغل�طة
والدعاية ال�شلبية عن مملكة البحرين.
واأكدت ال�زارة اأن الق�اعد القان�نية
واملمار�شات املنطبقة يف مملكة البحرين تتفق مع
القان�ن الدويل ومبادئ حق�ق الإن�شان املعتمدة
لدى الأمم املتحدة ،واأن املحاكم ال�طنية تق�م
ب�ش�ن كل ال�شمانات للمتهمني خالل جميع
مراحل املحاكمة.
وبخ�ش��س هذه الق�شية ،فاإن ال�زارة ت�ؤكد
على اأن املحاكمة بكل مراحلها قد ا�شت�فت جميع
متطلبات حتقيق مبداأ املحاكمة العادلة ،وقد مت
نظر الدع�ى من قبل  15قا�شيًا يف عدة حماكم
على مدى � 6شن�ات مت فيها فح�س م�شروعية
الأدلة القائمة �شد املحك�م عليهما ،ومن ثم ثب�ت
م�ش�ؤوليتهما عما اأ�شند اإليهما.
واأكدت وزارة اخلارجية اأن ال�شيا�شة

العقابية يف الت�شريع اجلنائي يف مملكة البحرين
كغريها يف الق�انني املقارنة يف �شائر الدول،
تهدف مبا تقرره من عق�بات اإىل حماية املجتمع
و�شمان ا�شتقراره .كما تهدف ا ً
أي�شا اإىل حماية
احلق اخلا�س للمجني عليهم واملت�شررين من
اآثار اجلرمية .وكال احلقني العام واخلا�س
هما م��شع اعتبار امل�شرع والق�شاء عند تقرير
وفر�س العق�بة اإذا ما ثبتت امل�ش�ؤولية اجلنائية.
كما اأن تنفيذ عق�بة الإعدام نادر يف مملكة

اإحالة املخالفني للنيابة وم�ساءلة املوؤ�س�سات« ..املهن ال�سحية»:

�سبط موؤ�س�سات �سحية ّ
تقدم خدمات جتميلية دون ترخي�ض
اأعلنت الهيئة ال�طنية لتنظيم املهن
واخلدمات ال�شحية �شبط م�ؤ�ش�شتني
يعمل بهما طبيبان دون ترخي�س مبزاولة
املهنة من الهيئة ،وكانا يزاولن خدمات
املداخالت التجميلية «الفيلر والب�تك�س»،
وقد مت اتخاذ الإجراءات القان�نية من قبل
مفت�شي الهيئة احلاملني ل�شفة ال�شبطية
الق�شائية واإحالة املخالفني اإىل النيابة
العامة ،كما مت اإحالة امل�ؤ�ش�شتني اإىل جلنة
امل�شاءلة بالهيئة.
على �شعيد مت�شل ،ك�شفت الهيئة
�شبط ثالث م�ؤ�ش�شات بها اأطباء يزاول�ن
خدمات «الفيلر» و«الب�تك�س» دون
تخ�ش�س ودون ت�شريح من الهيئة ،ومتت
اإحالة امل�ؤ�ش�شات واملهنيني اإىل جلنة
تاأديبية.
اجلدير بالذكر اأن املجل�س الأعلى
لل�شحة قد حدد  4تخ�ش�شات فقط ميكنها
مزاولة خدمات الفيلر والب�تك�س ،هم
جراح� التجميل ،واأطباء اجللدية ،واأطباء
الأنف والأذن واحلنجرة ،واأطباء الأ�شنان
باملنطقة املتعلقة بالفم فقط.
وحذرت الهيئة من خمالفة الأنظمة

والق�انني ،ما قد يعر�س امل�ؤ�ش�شات اإىل
اتخاذ اإجراءات م�شددة حيالها ،كما ن�شحت
الهيئة مراجعي هذه اخلدمات بالتاأكد من
اأن مزاول املهنة مرخ�س من الهيئة للقيام
مبثل هذه الإجراءات ،اإذ اإن من حقهم طلب
ما يثبت ذلك يف الرتخي�س.
وكانت الهيئة قد اأ�شدرت تعميمًا

اإىل جميع امل�ؤ�ش�شات ال�شحية واملهنيني،
ن�شت فيه على اأنه «ا�شتنادًا اإىل معايري
ممار�شة املداخالت التجميلية ال�شادر
من الهيئة يف دي�شمرب  2019واملعتمد
من املجل�س الأعلى لل�شحة ،تذكر الهيئة
جميع الأطباء (الطب الب�شري وطب
الأ�شنان) ممن تنطبق عليهم املعايري

املذك�رة ب�شرورة تقدمي طلب للهيئة
ملمار�شة املداخالت التجميلية عن طريق
الربيد الإلكرتوين (medical@nhra.
 )bhوتقدمي ما يثبت التدريب يف املجال
املطل�ب ،لتتم درا�شة كل طلب ب�شكل
منف�شل واإ�شدار م�افقة خطية من الهيئة
ملبا�شرة الن�شاط ،حيث �شتق�م الهيئة
لح ًقا بن�شر اأ�شماء الأطباء احلا�شلني على
الت�شريح عرب م�قعها الإلكرتوين وو�شائل
الت�ا�شل الجتماعي؛ بهدف ت�عية متلقي
اخلدمات ال�شحية ومنع تلقيهم مداخالت
جتميلية عن طريق مهنيني غري م�ؤهلني
لهذا الن�ع من املزاولة .كما �شتق�م الهيئة
باتخاذ كل الإجراءات القان�نية الالزمة
لأي مهني يزاول املداخالت التجميلية
دون م�افقة الهيئة».
وتعمل الهيئة على تعزيز ج�دة
و�شالمة املر�شى؛ من خالل و�شع
الإر�شادات وال�شيا�شات املنا�شبة ،مبا
يتما�شى مع اأف�شل املمار�شات الدولية
واملراقبة امل�شتمرة لتطبيقها؛ ل�شمان
ج�دة و�شالمة جميع امل�اد امل�شتخدمة يف
املن�شاآت الطبية يف مملكة البحرين.

�سنعتها «امللكية للأعمال االإن�سانية» عرب االأ�سر املنتجة

«عـ ـقــارات ال�سـيــف» ت�س ـلـّ ــم وزارة الـ�س ـحــة  10اآالف كـ ـم ــامـ ــة

ا�شتقبل الدكت�ر م�شطفى ال�شيد الأمني
العام للم�ؤ�ش�شة امللكية لالأعمال الإن�شانية
رئي�س جلنة تن�شيق اجله�د املعنية بت�زيع
م�شاهمات حملة «فينا خري» ،يف مكتبه مبقر
امل�ؤ�ش�شة ب�شاحية ال�شيف ،كالً من عي�شى
جنيبي رئي�س جمل�س اإدارة �شركة عقارات
ال�شيف ،والدكت�ر وليد املانع وكيل وزارة
ال�شحة ،بح�ش�ر اأحمد ي��شف الرئي�س
التنفيذي ل�شركة عقارات ال�شيف ،والدكت�رة
فاطمة عبدال�احد ال�كيل امل�شاعد للم�ارد
واخلدمات ب�زارة ال�شحة ،اإذ مت خالل
اللقاء ا�شتعرا�س �شبل التعاون بني امل�ؤ�ش�شة
امللكية لالأعمال الإن�شانية ووزارة ال�شحة
و�شركة عقارات ال�شيف يف العديد من
امل�ا�شيع املختلفة.
وخالل اللقاء� ،شلّم عي�شى جنيبي رئي�س
جمل�س اإدارة �شركة عقارات ال�شيف ،الدكت�ر
وليد املانع وكيل وزارة ال�شحة 10 ،اآلف

كمامة من الن�ع املميز القابل لال�شتخدام
عدة مرات ،والتي اأنتجتها امل�ؤ�ش�شة امللكية
لالأعمال الإن�شانية بالتعاون مع الأ�شر
املنتجة املنت�شبة اإىل امل�ؤ�ش�شة بدعم من
�شركة عقارات ال�شيف.
وبهذه املنا�شبة ،اأكد الدكت�ر م�شطفى
ال�شيد اأن التعاون مع وزارة ال�شحة يف
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اإنتاج الكمامات م�شتمر لت�فري الكميات
املطل�بة للطاقم الطبي واملمر�شني والك�ادر
ال�شحية ،اإ�شافة اإىل ت�فري كميات اأخرى
لنزلء مراكز الإي�اء ومراكز احلجر ال�شحي
الحرتازي ،م�شيدًا بالتعاون الكبري من
�شركة عقارات ال�شيف يف دعمها للم�شاريع
الإن�شانية الهادفة ،وم�شاهمتها يف دعم

اجله�د ال�طنية للت�شدي لفريو�س ك�رونا.
من جانبه ،ثمّن عي�شى جنيبي رئي�س
جمل�س اإدارة �شركة عقارات ال�شيف ما
قدمته حملة «فينا خري» من م�شاريع رائدة
خالل هذه اجلائحة ،كما اأ�شاد جنيبي
بالدور البط�يل واجله�د الكبرية التي
يق�م بها منت�شب� وزارة ال�شحة من الأطباء
واملمر�شني والإداريني ،والذين هم من فريق
البحرين ،وم�قفهم البط�يل يف ال�شف�ف
الأوىل مل�اجهة فريو�س ك�رونا.
من جهة اأخرى ،تقدم الدكت�ر وليد املانع
وكيل وزارة ال�شحة بال�شكر اجلزيل جلميع
منت�شبي امل�ؤ�ش�شة امللكية لالأعمال الإن�شانية؛
على ما يقدم�نه من دعم م�شتمر ل�زارة
ال�شحة خالل هذه اجلائحة ،مث ّم ًنا دور
�شركة عقارات ال�شيف والقطاع اخلا�س يف
دعم جه�د احلملة ال�طنية ملكافحة فريو�س
ك�رونا.

الف�سالة :اإجناز  200معاملة لفئة كبار املواطنني وذوي الهمم واالأرامل
اأكدت مدير عام بلدية املنطقة ال�شمالية املهند�شة
ملياء الف�شالة اإجناز  200معاملة �شمن مبادرة
«ال�شمالية عند دارك» ،والتي تقدم خدمات لفئة كبار
امل�اطنني وذوي الهمم والأرامل واملطلقات والعاملني
يف ال�شف�ف الأمامية مل�اجهة فريو�س ك�رونا ،منذ
تد�شينها يف  15ماي� من العام اجلاري .واأو�شحت
الف�شالة اأنه �شمن ا�شرتاتيجية البلدية ال�شمالية
لتحقيق اأعلى معايري معدل ر�شا العمالء من خالل
ت�فري القن�ات املتاحة للت�ا�شل مع املتعاملني،
لتلبية جميع الحتياجات مع �شمان �شحة و�شالمة
املتعاملني من هذه الفئات وم�شاعدتهم على البقاء

يف منازلهم دون تكبد عناء احل�ش�ر ملبنى البلدية،
وتتمثل اخلدمة يف �شيارة جمهزة مبعدات اإلكرتونية
حديثة و�شاملة لتقدمي اخلدمة املتكاملة يف املكان
نف�شه ،ومت�شلة باأنظمة البلدية.
واأو�شحت اأنه بنا ًء على ت�جيهات من وزير
الأ�شغال و�ش�ؤون البلديات والتخطيط العمراين
املهند�س ع�شام بن عبداهلل خلف ،فاإن بلدية املنطقة
ال�شمالية تعمل على حتقيق اأف�شل طرق تقدم
اخلدمات للم�اطنني واملقيمني ،ومبتابعة م�شتمرة
من وكيل ال�زارة ل�ش�ؤون البلديات املهند�س ال�شيخ
حممد بن اأحمد اآل خليفة.

البحرين ،وينفذ يف اجلرائم اخلطرية جدًا ،وه�
ل يتعار�س مع القان�ن الدويل حلق�ق الإن�شان
وخا�شة ما ن�شت عليه املادة ال�شاد�شة من العهد
الدويل اخلا�س باحلق�ق املدنية وال�شيا�شية.
واأو�شحت ال�زارة اأن مملكة البحرين ،ويف
حال ت�افق دول العامل وخا�شة الدول الإ�شالمية
على اتخاذ م�قف مبراجعة هذه العق�بة اأو
اإلغائها� ،شتنظر وبجدية يف التعاطي مع هذا
الأمر.

الداخلية 12800 :خمالفة
عدم ارتداء كمامة منذ تطبيق القرار
يف اإطار جه�د وزارة الداخلية يف احلفاظ على
�شالمة املجتمع ،اأ�شار العميد الركن الدكت�ر ال�شيخ
حمد بن حممد اآل خليفة م�شاعد رئي�س الأمن العام
ل�ش�ؤون العمليات والتدريب ،اإىل اأن ال�زارة م�شتمرة
يف اتخاذ الإجراءات القان�نية حيال املخالفني لقرار
اللتزام بارتداء كمامة ال�جه ،بنا ًء على ت�جيهات
اللجنة ال�طنية ملكافحة فريو�س ك�رونا لتخاذ
التدابري والإجراءات الحرتازية لل�قاية من انت�شار
الفريو�س ،وذلك باإطالق احلمالت الت�ع�ية التي تهدف
اإىل ت�عية امل�اطنني واملقيمني ب�شرورة اللتزام بارتداء
كمامة ال�جه يف الأماكن العامة واملحا ّل التجارية.
واأو�شح اأن جمم�ع املخالفات بلغ  12800خمالفة
منذ البدء يف تطبيق القرار ،اإذ با�شرت املديريات الأمنية
اإجراءاتها القان�نية ملخالفة غري امللتزمني ،وقد متكنت
مديرية �شرطة املحافظة ال�شمالية من �شبط 2897
خمالفة ،و�شبطت مديرية �شرطة حمافظة العا�شمة
 2443خمالفة عدم لب�س كمامة ال�جه ،و3777
خمالفة مت حتريرها �شد املخالفني مبديرية �شرطة
حمافظة املحرق ،وعدد  2097خمالفة مبديرية �شرطة
املحافظة اجلن�بية ،كما قامت اإدارة العمليات برئا�شة
الأمن العام ب�شبط  1497خمالفة لقرار اللتزام بلب�س
كمامة ال�جه ،يف حني متكنت الإدارة العامة لأمن
املنافذ من �شبط  89خمالفة عدم لب�س الكمامة.
واأهاب جميع امل�اطنني واملقيمني ب�شرورة حتقيق
مبداأ التباعد الجتماعي مع التقيّد بعدم التجمع لأكرث
من  5اأ�شخا�س واللتزام بارتداء كمامة ال�جه يف
الأماكن العامة.

القب�ض على  4اأ�سخا�ض الجتارهم
مب�ستقات النفط املدعومة بغري ترخي�ض
�شرح مدير عام مديرية �شرطة حمافظة العا�شمة
باأن �شرطة املديرية متكنت من القب�س على اأربعة
اأ�شخا�س يف واقعتني خمتلفتني لجتارهم مب�شتقات
النفط املدع�مة بغري ترخي�س.
واأو�شح اأنه ف�ر ورود معل�مات بهذا ال�شاأن مت
مبا�شرة اأعمال البحث والتحري والتي اأ�شفرت عن
حتديد ه�ية �شخ�شني يف ال�اقعة الأوىل اإثر قيامهما
بتداول مادة الديزل باإحدى املزارع يف منطقة �شرتة
بق�شد بيعه ،كما مت القب�س على �شخ�شني اآخرين وهما
يق�مان ببيع مادة الديزل عن طريق ال�شاحنات التي
ي�شتخدمانها.
واأ�شاف مدير عام مديرية �شرطة حمافظة
العا�شمة اأنه مت اتخاذ الإجراءات القان�نية حيال
املتهمني ،واإحالة الق�شيتني اإىل النيابة العامة.

القب�ض على �سخ�سني بحوزتهما
ن�سف كيلوجرام من احل�سي�ض املخدر
�شرح مدير عام الإدارة العامة للمباحث والأدلة
اجلنائية باأن �شرطة مكافحة املخدرات متكنت من
القب�س على �شخ�شني بح�زتهما ح�ايل ن�شف
كيل�جرام من مادة احل�شي�س املخدرة تقدر قيمتها بـ
 4000دينار.
واأو�شح اأن اأعمال البحث والتحري التي جتريها
�شرطة مكافحة املخدرات ك�شفت حيازة �شخ�شني للم�اد
املخدرة ،وبعد حتديد ه�يتهما واتخاذ الإجراءات
الأمنية الالزمة مت القب�س عليهما متلب�شني ببيع ح�ايل
ن�شف كيل�جرام من مادة احل�شي�س املخدرة.
واأ�شار مدير عام الإدارة العامة للمباحث والأدلة
اجلنائية اإىل اأنه مت التحفظ على امل�شب�طات ،واتخاذ
الإجراءات القان�نية واإحالة الق�شية للنيابة العامة.
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ها�سم :حتفي ًزا لأ�سحاب العمل على توظيف املراأة ..قانون نيابي:

ح�ساب للتاأمني على الأمومة لتمويل اإجازات الولدة والر�ساعة
فاطمة �سلمان:
تقدم عدد من النواب باقرتاح
ين�ص على اإن�ساء
بقانون جديد
ّ
التاأمينات
�سندوق
ح�ساب
الجتماعية كفرع للتاأمني على
الأمومة ،ويكون احل�ساب م�ستقالً
عن احل�سابات الأخرى ،على اأن
ي�سطلع احل�ساب بتمويل اإجازة
الأمومة والر�ساعة.
وين�ص القرتاح بقانون
ّ
على اإلزام اأ�سحاب الأعمال بدفع
ا�سرتاكات �سهرية بواقع %0.075
فقط من العامالت ل�سالح «ح�ساب
الأمومة» ،على اأن يتم متويل
اإجازات احلمل والو�سع من
احل�ساب ،بحيث ُتدفع مر ّتبات
املوظفات والعامالت من احل�ساب
خالل الإجازات املتعلقة باحلمل
والر�ساعة.
ويق�سي القانون باأن يُ�سرف
للموؤمن عليها خالل اإجازة الو�سع
ٌ
بدل يعادل اأجرها و ف ًقا لآخر اأجر
خا�سع لالقتطاع عند بدء اإجازة
الو�سع ،واأن يُ�سرف للموؤمن عليها
خالل فرتة الر�ساعة بدل ما يعادل
اأجرها عن كل �ساعة عمل وف ًقا لآخر
اأجر خا�سع لالقتطاع خالل فرتة
الر�ساعة ،على اأن يوقف �سرف
بدل اإجازة الو�سع يف حال التحاق
املوؤمن عليها بعمل خالل هذه
الإجازة.
كما يعترب القانون اإجازة
الأمومة املمنوحة للموؤمن عليها
وف ًقا لأحكام هذا القانون مدة خدمة
فعلية ،ويخ�سم من البدل امل�سروف
لها خالل هذه الإجازة ا�سرتاكات
تاأمني ال�سيخوخة والعجز والوفاة

�سيد فالح ها�سم

وا�سرتاك تاأمني التعطل عن العمل.
وتقدّم باملقرتح كل من النواب
�سيد فالح ها�سم ،عبدالنبي �سلمان،
يو�سف زينل ،ه�سام الع�سريي،
باقرتاح بقانون ب�ساأن التاأمني على
الأمومة.
وقال النائب �سيد فالح ها�سم،
اأحد اأبرز مقدمي القرتاح بقانون،
اإن هذا املقرتح جاء بغر�ص حماية
و�سع املراأة يف �سوق العمل ،اىل
جانب توافر الإعانات املتعلقة
بالأمومة من التاأمني الجتماعي اأو
من الأموال العامة اأو بطريقة تق ّررها
القوانني الوطنية ،بحيث ل يكون
�ساحب العمل م�سوؤولً م�سوؤولية
فردية عن التكلفة املبا�سرة لأي من
هذه الإعانات النقدية املقدمة للمراأة
العاملة لديه.
واأو�سح اأن اإيجاد �سندوق
تاأمني خا�ص على الأمومة �سيلغي
ما قد يوؤدي اأو يت�سبّب يف اختاللت
يف عملية الت�سغيل عند املفا�سلة
بني اجلن�سني ،والذي جاءت هذه
التفاقية ملعاجلته اأو للحد من
الفرق يف التكلفة املادية التي قد
يتحمّلها �ساحب العمل عند ت�سغيله

الن�ساء ،ج ّراء اإجازة الولدة اأو
فرتات الر�ساعة ،بتحميل التكلفة
على جمموع العمالة دون اعتبار
للجن�ص ،ما قد يوؤدي اإىل ت�سييق
الفجوة يف هذا ال�ساأن.
ّ
وبني ها�سم اأنه على الرغم من
ن�ص قانون العمل احلايل رقم
اأن ّ
ن�ص على
( )36ل�سنة 2012
ّ
العديد من احلقوق للمراأة ،خا�سة
يف الباب اخلام�ص (ت�سغيل الن�ساء)
يف املواد ()35 ،34 ،33 ،32
الذي ينظم ا�ستحقاق املراأة لإجازة
و�سع مدفوعة الأجر مدتها �ستون
يومًا ،ويكون للمراأة العاملة بعد
النتهاء من اإجازة الو�سع وحتى
يبلغ طفلها �ستة اأ�سهر من العمر
فرتتا رعاية لر�ساعة طفلها على األ
تقل مدة كل منهما عن �ساعة واحدة،
كما يحق لها فرتتا رعاية مدة كل
منهما ن�سف �ساعة حتى يبلغ
طفلها عامه الأول ،وللعاملة احلق
يف �سم هاتني الفرتتني ،وحت�سب
هاتان الفرتتان الإ�سافيتان من
�ساعات العمل ،ول يرتتب عليهما
اأي تخفي�ص يف الأجر.
الن�ص يقرتب مما
واأكد اأن هذا
ّ
ين�ص عليه العهد الدويل اخلا�ص
باحلقوق القت�سادية والجتماعية
والثقافية الذي ان�سمت اإليه مملكة
البحرين وفق قانون رقم ()10
ل�سنة  2007يف مادته العا�سرة
(البند الثاين) ،على وجوب توفري
حماية خا�سة لالأمهات خالل
فرتة معقولة قبل الو�سع وبعده.
وينبغي منح الأمهات العامالت،
يف اأثناء الفرتة املذكورة ،اإجازة
ماأجورة اأو اإجازه م�سحوبة
با�ستحقاقات �سمان اجتماعي

كافية ،اإل اأن امل�سرع احلايل ترك
م�سوؤولية اأو تكلفة هذه الإجازة
على عاتق �ساحب العمل منفردًا.
ووا�سل «وهذا ما يتعار�ص
مع ما تذهب اإليه اتفاقيات منظمة
العمل الدولية ذات ال�ساأن ،خا�سة
التفاقية رقم  183والتو�سية
 ،191كذلك اأر�سيات احلماية
تن�ص يف الفقرة
الجتماعية التي
ّ
الثامنة من املادة  6من اتفاقية
العمل الدولية رقم ( )183لعام
 2000ب�ساأن حماية الأمومة على
(من اأجل حماية و�سع املراأة يف
�سوق العمل ،توفر الإعانات املتعلقة
بالأمومة من التاأمني الجتماعي
اأو من الأموال العامة اأو بطريقة
تقررها القوانني الوطنية ،ول يكون
�ساحب العمل م�سوؤولً م�سوؤولية
فردية عن تكلفة املبا�سرة لأي من
هذه الإعانات النقدية املقدمة للمراأة
العاملة لديه)».
واأ�ساف قائالً« :من املالحظ اأن
ن�سبة الن�ساء من جمموع اإجمايل
العاطلني عن العمل هي اأكرث مما هي
يف اأو�ساط الذكور ،وبالتايل �سي�سهم
هذا املقرتح يف حتفيز م�ساركة
املراأة يف �سوق العمل ،نظ ًرا لأهمية
دور املراأة بامل�ساركة القت�سادية،
وحتقيق ال�سمانة املالئمة لها
ول�ساحب العمل يف بناء عالقة عمل
حتفظ حقوق وواجبات كل طرف
جتاه الآخر ،ملا �سيكون لهذا التاأمني
من تاأثريات اإيجابية كبرية يف رفع
ن�سبة امل�ساركة القت�سادية للمراأة
يف القطاع اخلا�ص ،ويحفزها على
الإقبال على فر�ص العمل املتاحة يف
هذا القطاع ويحفز اأ�سحاب العمل
على توظيفها».

 3كيلومرتات مربعة زيادة يف م�ساحة الياب�سة موزعة على  5مناطق
�سارة جنيب:
اأظهرت بيانات ر�سمية �سادرة
عن جهاز امل�ساحة والت�سجيل
العقاري اأن م�ساحة الياب�سة يف
ً
كيلومرتا
مملكة البحرين تبلغ 783
مربعًا ،فيما تبلغ م�ساحة املياه
الإقليمية  7اآلف و 486كيلومرتاً
مربعًا.
وبح�سب البيانات التي ح�سلت
«الأيام» على ن�سخة منها ،فقد
ازدادت م�ساحة الياب�سة مبعدل
 3كيلومرتات خالل العام 2019
عنها يف العام  ،2018موزعة على
كل من اجلزيرة الأم (البحرين)،
واملحرق واأ�سري ،و�سرتة ،وجدة
واأم النع�سان.
وفيما يتعلق بتوزيع امل�ساحة
بح�سب املحافظات ،اأو�سحت
الأرقام اأن م�ساحة العا�سمة تبلغ

 78.88كيلومرت مربع بن�سبة
 ،%10.08وتبلغ م�ساحة حمافظة
املحرق  69.62كيلومرت مربع
بن�سبة  ،%8.89فيما تبلغ م�ساحة
املحافظة ال�سمالية 145.74

كيلومرت مربع بن�سبة ،%18.61
وتعد املحافظة اجلنوبية الأكرب
م�ساحة اإذ تبلغ  488.79كيلومرت
مربع بن�سبة  %62.42من اإجمايل
م�ساحة مملكة البحرين.

وتف�سيليًا ،اأ�سارت البيانات
اإىل اأن م�ساحة جزيرة البحرين
ً
كيلومرتا مربعًا بن�سبة
تبلغ 616
 %78.73من اإجمايل امل�ساحة،
يف حني تبلغ م�ساحة املحرق
واأ�سري  69.62كيلومرت مربع
بن�سبة  %8.89من اإجمايل م�ساحة
مملكة البحرين ،وتبلغ م�ساحة
النبيه �سالح  1.3كيلومرت مربع،
و 21.96كيلومرت مربع ل�سرتة
بن�سبة  %2.80من اإجمايل امل�ساحة.
وبيّنت الإح�سائية اأن م�ساحة
جزر حوار تبلع  52.10كيلومرت
مربع بن�سبة  %6.65من اإجمايل
امل�ساحة ،واأم النع�سان 20.64
كيلومرت مربع ،وتبلغ م�ساحة جدة
 0.60كيلومرت مربع ،و0.18
كيلومرت مربع لأم ال�سبان ،يف حني
تبلغ م�ساحة ق�سار القليعة 0.13
كيلومرت مربع.

اأطباء :اأكثـر من  100طبيب اأ�سنان عاطل يف البحرين
خديجة العرادي:
طالب اأطباء اأ�سنان عاطلون امل�سوؤولني
املعنيّني بال�سماح لهم بتاأ�سي�ص نقابة خا�سة
لأطباء الأ�سنان م�ستقلة ت�سمن حقوقهم يف
احل�سول على عمل.
ودعا الأطباء كالً من وزارة ال�سحة
وديوان اخلدمة املدنية بفتح �سواغر
التوظيف يف املراكز ال�سحية وزيادة عدد
املقاعد لأطباء الأ�سنان يف الربامج التدريبية
لدى وزارة ال�سحة واإعالن النتائج ب�سفافية
وم�سداقية ،م�سددين على اأهمية بحرنة
القطاع ال�سحي يف جمال الأ�سنان وابتعاث
اأطباء الأ�سنان لدرا�سة تخ�س�سات املاج�ستري
اأو الزمالت الطبية ل�سد حاجة وزارة ال�سحة
من الأخ�سائيني بدلً من ال�ستعانة بالأجانب،
كما طالبوا وزارة العمل ومتكني بدعم اأطباء
الأ�سنان العاطلني بالدورات التدريبية،
واإلزام العيادات اخلا�سة بتوظيف البحريني
وعدم ف�سله عند انتهاء دعم متكني ،واأو�سح
الأطباء اأن هناك اأكرث من  100طبيب حتى
الآن من احلا�سلني على التدريب والرتخي�ص
مبمار�سة املهنة من هيئة تنظيم املهن
واخلدمات ال�سحية «نهرا» عاطلني عن العمل
منذ اأكرث من �سبع �سنوات ،موؤكدين اأن م�سكلة
البطالة التي تواجه اأطباء الأ�سنان ،لزالت
تراوح مكانها ،حيث اإن اأعدادهم يف تزايد
م�ستمر.

وقالوا« :لقد م�سى على تخ ّرجنا �سنوات
ول نعلم عن م�سرينا اأي �سيء» ،مو�سحني اأن
ال�سحة ترف�ص توظيفهم بحجة عدم وجود
�سواغر ،يف الوقت الذي طرحت فيه الوزارة
الربنامج الوطني للتدريب حلل اأزمة البطالة
بني اأطباء الأ�سنان الذي ّ
تبني لح ًقا اأن املبادرة
الوطنية لتدريب اأطباء الأ�سنان البحرينيني
العاطلني مل ت�سهم يف حل امل�سكلة.
واأو�سحوا اأن وزارة ال�سحة تفتتح
برناجمها التدريبي مرة كل �سنة وتخ�س�ص
ع�سرة مقاعد فقط واأن عدد املقاعد مقارنة
بعدد الأطباء العاطلني املتزايد مل ي�سهم يف
حل امل�سكلة ،عدا عن التكتم ال�سديد يف اإعالن
نتائج الختبارات اأو القبولت يف الربنامج
واإيقاف باب الرت�سح يف ال�سنة اجلارية
بذريعة جائحة كورونا.
وقالوا« :لقد جلاأنا لوزارة العمل ولكن
الوزارة اأبلغتنا باأنها لي�ست معنيّة بتوفري
دورات تخ�س�سية واأن الدورات الإلزامية ل
ت�سملهم»
وحمّل اأطباء الأ�سنان العاطلني وزارة
العمل م�سوؤولية عدم ح�سولهم على عمل،
م�سريين اإىل اأن املقابالت ال�سهرية التي
جتريها الوزارة تقت�سر على ت�سجيل احل�سور
فقط واإعطاء موعد جديد دون تر�سيح لأي
وظيفة �ساغرة.
وعن معار�ص التوظيف قال الأطباء
العاطلني اإن معار�ص التوظيف التي تنفذها

وزارة العمل «دعائية» ول توفر عمالً.
ومن جهة اأخرى اأو�سح «العاطلون» اأن
العيادات اخلا�سة تتذ ّرع بالفتقار للخربة،
م�سريين اإىل اأن التدريب بدون راتب يحتاج
ملوافقة من «نهرا» التي بدورها ترف�ص
ّ
املرخ�سني باعتبارهم قد اأ ّ
متوا
اإعطائه لالأطباء
فرتة التدريب واأ�سبحوا جاهزين لالنخراط
يف �سوق العمل ،ويف �سياق املو�سوع نف�سه
ك�سف عدد من العاطلني عن ممار�سات ل
اأخالقية من قبل اأ�سحاب العيادات اخلا�سة،
م�سددين اأنه يتم ا�ستغاللهم للعمل بدون
راتب اأو التفاق م�سب ًقا  -قبل توقيع عقد
العمل مع الطبيب  -اأن الراتب يقت�سر فقط
من اجلزء الذي ت�سهم فيه «متكني» دون دفع
اجلزء املرتتب على رب العمل .وهو ما اعتربه
اأطباء الأ�سنان العاطلون �سورة �سارخة
من �سور غياب الرقابة واملحا�سبة من قبل
هيئة تنظيم املهن واخلدمات ال�سحية «نهرا»
ووزارة العمل من جهة اأخرى.
واأكد بع�ص من اأطباء الأ�سنان العاطلون
من تع ّر�سهم لال�ستغالل من قبل بع�ص
العيادات اخلا�سة ،حيث يعر�ص �ساحب
العيادة العمل بالن�سبة اأو تاأجري كر�سي
العيادة مقابل مبالغ مادية كبرية اأو ا�ستغالل
ترخي�ص طبيب الأ�سنان وعر�ص عليه وظيفة
يف جمال الليزر والبوتك�ص والفيلر التجميلية
وهو ما تعتربه هيئة تنظيم املهن خمالفة
�سريحة للوائحها التنظيمية.

د .عبداهلل يو�سف املطوع

الدكتور حمد علي ال�سليطي
من الرعيل الثاين تعود خربته يف وزارة
الرتبية والتعليم اإىل عام 1958م عندما كان
معلمًا للمرحلة البتدائية ،اإذ يُعترب خبري
تربوي على امل�ستوى الوطني والإقليمي
والعربي والعاملي ،م ّثل مملكة البحرين يف
العديد من املوؤمترات وقاد بع�سها ،اأ ّلف العديد
من الكتب والأبحاث يف جمال التخ�س�ص ،له
باع طويل يف العمل التطوعي ل�سيما يف
جمال تعليم الكبار وحمو الأمية من خالل
الأندية التي ينتمي اإليها ،عا�سرته عندما كان
وكيالً لوزارة الرتبية والتعليم حينما كنتُ
اخت�سا�سيًا يف اإدارة املناهج حتى نقلي اإىل
مركز البحوث الرتبوية والتطوير ،فكان نعم
ال�سخ�سية املتوا�سعة ،ذا ابت�سامة ل تفارق
حمياه واأخالق رفيعة ،متوا�سعً ا بكل ما
حتمله الكلمة من معنى ،م�ساعدًا لالآخرين،
خمل�سا يف عمله ومتق ًنا له ،يفر�ص اخرتام
ً
الآخرين له من احرتامه لهم ،بابه مفتوح
جلميع املوظفني ،اإنه الدكتور حمد علي
ال�سليطي.
الدكتور حمد علي ال�سليطي من مواليد
املحرق وحتديدًا احلد ،تعلم يف مدار�ص
احلكومة وت�سرب من عادات وتقاليد اأهل احلد،
بعد انهائه املرحلة الثانوية عُ ّني معلمًا يف
املدار�ص البتدائية يف مملكة البحرين من عام
1958م حتى عام 1960م ،كما عَ مِ َل حمر ًرا
يف جريدة «النجمة الأ�سبوعية» ال�سادرة من
قبل �سركة نفط البحرين املحدودة (بابكو)
من عام 1960م حتى عام 1962م ،ح�سل
على بعثة من اجلمهورية العراقية ليح�سل
على بكالوريو�ص يف الرتبية وعلم النف�ص
من جامعة بغداد عام 1966م ،بعد عودته
عُ ّني حما�س ًرا ملادتي الرتبية وعلم النف�ص
يف املعهد العايل للمعلمني من عام 1967م
حتى عام 1969م ،بعدها التحق الدكتور
حمد علي ال�سليطي باجلامعة الأمريكية يف
بريوت ليح�سل على ماج�ستري يف الإدارة
والتخطيط الرتبوي عام 1970م ،وبعد
عامني من تخرجه عُ ّني مدي ًرا للتخطيط
الرتبوي وال�سوؤون الثقافية يف وزارة الرتبية
والتعليم عام 1972م وبقي مدي ًرا حتى عام
1975م ،اإذ ُرقي يف هذا العام اإىل وظيفة
وكيل م�ساعد للتخطيط واملناهج وال�سوؤون
الثقافية ،وبقي يف هذا املن�سب حتى عام
1982م.
يف هذه الأثناء ح�سل الدكتور حمد علي
ال�سليطي على الدكتوراه يف املناهج وعلم
املكتبات من جامعة انديانا بلومنجتون يف
الوليات املتحدة الأمريكية عام 1980م،
هذا املوؤهل عط ًفا على خربته كاأمني عام ملركز
البحرين للدرا�سات والبحوث بالوكالة من
عام 1981م حتى عام 1997م بتكليف
من �ساحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى اآل
خليفة حفظه اهلل ورعاه عندما كان وليًا للعهد
اآنذاك ،هذه اخلربة بالإ�سافة اإىل التحاقه
بدورات تدريبية وتاأهيلية متخ�س�سة اأهلته
ليكون وكيالً لوزارة الرتبية والتعليم من
عام 1982م حتى عام 1997م ،حيث
عُ ّني يف عام 1997م بوظيفة الأمني العام
امل�ساعد لل�سوؤون ال�سيا�سية يف الأمانة العامة
ملجل�ص التعاون لدول اخلليج العربي حتى
عام 2003م ،ويف هذا العام ُر َ�سحَ الدكتور
حمد علي ال�سليطي ليكون ع�سوًا يف جمل�ص
ال�سورى مبملكة البحرين حتى عام 2008م،
اإذ نُقِ َل يف هذا العام �سفريًا يف ديوان وزارة
اخلارجية مبملكة البحرين حتى عام
2010م.
والدكتور حمد علي ال�سليطي ع�س ٌو يف
العديد من اللجان واملجال�ص ،فهو ع�س ٌو يف
جمل�ص التخطيط والتن�سيق من عام 1971م
حتى عام 1975م ،وع�س ٌو يف املجل�ص
التنفيذي للمنظمة العربية للرتبية والثقافة
والعلوم الألك�سو من عام 1972م حتى
عام 1978م ،ونائب رئي�ص جلنة الرتبية
والتعليم مبملكة البحرين من عام 1981م
حتى عام  1997م ،وع�سو يف جمل�ص
اأمناء البحرين للدرا�سات والبحوث العلمية
برئا�سة �سمو ويل العهد من عام 1981م
حتى عام 1997م ،وع�سو يف املجل�ص
التنفيذي ملكتب الرتبية العربي لدول اخلليج
العربية من عام1982م حتى عام 1997م،
ورئي�ص اللجنة لتقومي املوؤهالت العلمية
مبملكة البحرين من عام 1985م حتى عام
1997م ،وممثل مملكة البحرين يف جلنة
التعاون العلمي والتكنولوجي لدول جمل�ص
التعاون اخلليجي من عام 1985م حتى عام
1997م ،وع�سو يف جمل�ص اأمناء مدر�سة
بيان البحرين من عام 1996م حتى عام
1997م ،وع�سو يف جمل�ص الرتبية بجامعة
اخلليج العربية من عام 1987م حتى عام
1989م ،وم�ست�سار للمجلة الرتبوية التي
ت�سدرها جامعة الكويت من عام 1989م
حتى عام 1996م ،وع�سو املجل�ص الأعلى
للتدريب املهني مبملكة البحرين من عام
1995م حتى عام 1997م ،وع�سو يف
جلنة جائزة مكتب الرتبية العربي لبحوث
الرتبية بالريا�ص من عام 1981م حتى

د .حمد علي ال�سليطي
عام 1997م ،ورئي�ص اللجان التالية
يف الأمانة العامة ملجل�ص التعاون لدول
اخلليج العربية :جلنة تفعيل الإعالم من
عام 1997م حتى عام 1998م ،جلنة
احلا�سب الآيل واأنظمة املعلومات من عام
1989م حتى عام 1999م ،جلنة تر�سيد
ا�ستخدام القوى العاملة عام 1999م ،جلنة
تقومي م�سرية جمل�ص التعاون لدول اخلليج
العربية من عام 1999م حتى عام 2000م،
جلنة التدريب عام 2002م.
وقد اأ ّلف الدكتور حمد علي ال�سليطي
ً
العديد من املوؤلفات ت�سل اإىل  23موؤلفا باللغة
العربية و 4موؤلفات باللغة الإجنليزية جلها
يف الرتبية والتعليم وما يدور يف فلكها
(الر�سوب والنجاح ،التخطيط الرتبوي،
التدريب ،القرارات ال�سيا�سية ،املناهج،
مدار�ص التعليم الأ�سا�سي ،التعليم العايل،
حمو الأمية ،اإ�سالح التعليم وغريها).
وقد �سارك الدكتور حمد علي ال�سليطي
يف العديد من املوؤمترات منها :رئي�ص وفد
مملكة البحرين للموؤمتر العام للمنظمة
العاملية للرتبية والعلوم والثقافة
(اليون�سكو) املنعقد يف باري�ص عام 1997م،
ورئي�ص وفد مملكة البحرين للموؤمتر
العام للمنظمة العربية للرتبية والثقافة
والعلوم (الألك�سو) تون�ص عام 1997م،
ورئي�ص وفد مملكة البحرين للموؤمتر العام
للمنظمة العاملية للرتبية والعلوم والثقافة
(اليون�سكو) املنعقد يف باري�ص عام 1982م،
ورئي�ص وفد مملكة البحرين للجنة الدائمة
للتعاون العلمي والتكنولوجي ملنظمة
املوؤمتر الإ�سالمي يف ا�سالم اباد عام 1983م،
ورئي�ص وفد مملكة البحرين للموؤمتر العام
للمنظمة العاملية للرتبية والعلوم والثقافة
(اليون�سكو) املنعقد يف بلغاريا عام 1985م،
ورئي�ص وفد مملكة البحرين ملوؤمتر وزراء
التعليم العايل يف الدول العربية يف طرابل�ص
بليبيا عام 1989م ،ورئي�ص وفد الأمانة
العامة اإىل املوؤمتر ال�سالمي الثامن بطهران
عام 1977م ،ورئي�ص وفد الأمانة العامة
اإىل اجتماعات اجلمعية العامة لالأمم املتحدة
يف نيويورك عام 2001م ،ورئي�ص وفد
الأمانة العامة اإىل املوؤمتر ال�سالمي لوزراء
اخلارجية يف دورته ال�ساد�سة والع�سرين يف
بركينا فا�سو باأفريقيا عام 1999م ،وع�سو
جمل�ص ابناء معهد هامبورج العايل للتعليم
امل�ستمر.
وعلى �سعيد العمل التطوعي بادر
الدكتور حمد علي ال�سليطي بالتعاون
مع جمموعة من اأع�ساء نادي اخلريجني
بتاأ�سي�ص جلنة اأهلية ملحو الأمية وتعليم
الكبار ،وذلك بالتن�سيق والتعاون مع عدد
من الأندية الأهلية ،وقد متكنت هذه اللجنة
الأهلية برئا�سته من فتح ف�سول ملحو الأمية
وتعليم الكبار يف عدة مناطق يف مملكة
البحرين (احلد ،املحرق ،املنامة� ،سرتة)،
بالإ�سافة اإىل توفري الكتب الدرا�سية اخلا�سة
بتعليم الكبار مهداة من وزارة الرتبية بدولة
الكويت ال�سقيقة ،كما وفرت اللجنة دورات
تدريبية للمدر�سني الذين عُ يّنوا لتعليم
الكبار بالتعاون مع منظمة اليون�سكو ودفع
خم�س�سات مالية للمعلمني الذين عُ يّنوا
لتعليم الكبار ،وذلك ل�سمان جناح م�سروع
حمو الأمية وتعليم الكبار وا�ستمراريته ،وقد
لقيّت اللجنة دعمًا وم�ساندة كبرية من �سعادة
املرحوم ال�ستاذ اأحمد العمران وزير الرتبية
والتعليم اآنذاك ،وا�ستمر عمل اللجنة يف قيادة
هذا العمل الوطني حتى عام 1977م حينما
توّلت وزارة الرتبية والتعليم م�سوؤولية حمو
الأمية وتعليم الكبار يف البالد.
واجلدير بالذكر اأن الدكتور حمد
علي ال�سليطي قارئ نهم ،حمب للرحالت
البحرية ،لعب تن�ص اأر�سي متمر�ص،
وعا�سق لل�سباحة.
واأمام هذه امل�ساحة الوا�سعة من اخلربات
الرتبوية والتعليمية للدكتور حمد علي
ال�سليطي على امل�ستوى الوطني والإقليمي
والعربي والدويل التي ي�سهد لها التاريخ
الرتبوي والتعليمي يف مملكة البحرين من
�سهادة من عَ مِ َل معه يف احلقل الرتبوي،
فالدكتور حمد علي ال�سليطي عمود من اأعمدة
مئوية التعليم ،نرجو من اهلل العلي القدير اأن
ميد يف عمره ليوا�سل يف م�سرية العطاء يف
مملكة البحرين.
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«المهن الصحية» 5 :مؤسسات صحية
تقدم «الفيلر» و«البوتكس» دون تصريح
أعلن��ت الهيئ��ة الوطنية لتنظي��م المهن والخدم��ات الصحية عن ضبط
مؤسستين يعمل بهما طبيبان دون ترخيص بمزاولة المهنة من الهيئة
وكانا ي��زاوالن خدمات المداخالت التجميلي��ة «الفيلر والبوتكس» ،حيث
ت��م اتخاذ اإلجراءات القانونية من قبل مفتش��ي الهيئة الحاملين لصفة
الضبطي��ة القضائية وإحالة المخالفين إلى النيابة العامة .كما تم إحالة
المؤسستين إلى لجنة المساءلة بالهيئة.
عل��ى صعيد متصل ،كش��فت الهيئة عن ضبط  3مؤسس��ات بها أطباء
يزاول��ون خدمات «الفيلر» و«البوتكس» دون تخصص ودون تصريح من
الهيئة وتمت إحالة المؤسسات والمهنيين إلى لجنة تأديبية.
يذكر أن المجلس األعلى للصحة ،حدد  4تخصصات فقط يمكنها مزاولة
خدم��ات الفيلر والبوتكس وه��م :جراحو التجميل ،أطب��اء الجلدية،أطباء
األنف واألذن والحنجرة وأطباء األسنان بالمنطقة المتعلقة بالفم فقط.
وح��ذرت الهيئ��ة م��ن مخالف��ة األنظم��ة والقواني��ن مم��ا ق��د يعرض
المؤسسات إلى اتخاذ إجراءات مشددة حيالها ،كما نصحت مراجعي هذه
الخدم��ات التأكد من أن مزاول المهن��ة مرخص من الهيئة للقيام بمثل
هذه اإلجراءات ،حيث ّ
أن من حقهم طلب ما يثبت ذلك في الترخيص.
وكانت الهيئة أصدرت تعميم ًا إلى كافة المؤسسات الصحية والمهنيين
ً
نصت فيه على أنه« :اس��تنادا إلى معايير ممارسة المداخالت التجميلية
الص��ادر من الهيئة في ديس��مبر  2019والمعتمد م��ن المجلس األعلى
للصحة ،تذكر الهيئة جميع األطباء (الطب البش��ري وطب األسنان) ممن
تنطبق عليهم المعايير المذكورة بضرورة تقديم طلب للهيئة لممارسة
المداخالت التجميلية عن طريق البريد اإللكتروني ()medical@nhra.bh
وتقدي��م ما يثبت التدري��ب في المجال المطلوب لتتم دراس��ة كل طلب
بش��كل منفصل وإصدار موافقة خطية من الهيئة لمباشرة النشاط حيث
س��تقوم الهيئة الحق ًا بنشر أس��ماء األطباء الحاصلين على التصريح عبر
موقعها اإللكتروني ووس��ائل التواص��ل االجتماعي بهدف توعية متلقي

الخدم��ات الصحية ومن��ع تلقيهم مداخالت تجميلية ع��ن طريق مهنيين
غير مؤهلين لهذا النوع من المزاولة .كما وس��تقوم الهيئة باتخاذ كافة
اإلج��راءات القانونية الالزمة أي مهني ي��زاول المداخالت التجميلية دون
موافقة الهيئة».
وتعم��ل الهيئ��ة على تعزي��ز جودة وس��المة المرضى م��ن خالل وضع
اإلرش��ادات والسياس��ات المناس��بة بما يتماش��ى مع أفضل الممارسات
الدولي��ة والمراقبة المس��تمرة لتطبيقها لضمان جودة وس��المة جميع
المواد المستخدمة في المنشآت الطبية في مملكة البحرين.

ال وفيات بـ«كورونا»
أمس وتعافي  577حالة جديدة
كشفت إحصائيات وزارة الصحة على «تويتر»،
ع��ن «عدم تس��جيل أية حالة وف��اة بفيروس
كورون��ا (كوفيد ،)19أمس الس��بت ،ليس��تقر
عدد حاالت الوفاة عند  124حالة وفاة».
وأعلن��ت ال��وزارة أن «الفحوص��ات الت��ي بلغ
عدده��ا  7037ف��ي ي��وم أمس ،الس��بت18 ،

يولي��و  ،2020أظه��رت تس��جيل  531حال��ة
قائمة جديدة منها  297حالة لعمالة وافدة،
و  234حال��ة لمخالطين لح��االت قائمة ،كما
تعاف��ت  577حال��ة إضافي��ة ليص��ل الع��دد
اإلجمالي للحاالت المتعافية إلى .»31765
وذك��رت أن «ع��دد الح��االت القائم��ة تح��ت

العناية بلغ  51حال��ة ،والحاالت التي يتطلب
وضعها الصحي تلقي العالج بلغت  87حالة،
ف��ي حي��ن أن  4064حال��ة وضعها مس��تقر
من الع��دد اإلجمالي للح��االت القائمة الذي
بل��غ  4115حال��ة قائم��ة» .وأج��رت ال��وزارة
« 717723فحص ًا طبي ًا».
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مساعد رئيس األمن العام:
 12800مخالفة عدم ارتداء
الكمامة منذ تطبيق القرار

ف��ي إطار جه��ود وزارة الداخلي��ة في الحفاظ على س��المة
المجتمع ،أش��ار العميد الركن د .الش��يخ حم��د بن محمد
آل خليفة مس��اعد رئي��س األمن العام لش��ؤون العمليات
والتدري��ب ،إلى أن الوزارة مس��تمرة في اتخ��اذ اإلجراءات
القانونية حي��ال المخالفين لقرار االلت��زام بارتداء كمامة
الوج��ه ،بناء عل��ى توجيه��ات اللجن��ة الوطني��ة لمكافحة
في��روس كورونا التخ��اذ التدابي��ر واإلج��راءات االحترازية
للوقاي��ة من انتش��ار الفي��روس ،وذلك بإط��الق الحمالت
التوعوي��ة التي تهدف إلى توعي��ة المواطنين والمقيمين
بضرورة االلتزام بارتداء كمامة الوجه في األماكن العامة
والمحالت التجارية.
وأوض��ح بأن مجموع المخالفات بل��غ  12800مخالفة منذ
الب��دء في تطبي��ق القرار ،حيث باش��رت المديريات األمنية
إجراءاته��ا القانونية لمخالفة غير الملتزمين ،وقد تمكنت
مديري��ة ش��رطة المحافظة الش��مالية من ضب��ط 2897
مخالف��ة ،وضبط��ت مديرية ش��رطة محافظ��ة العاصمة
 2443مخالف��ة عدم لبس كمام��ة الوجه ،و 3777مخالفة
ت��م تحريرها ض��د المخالفي��ن بمديرية ش��رطة محافظة
المحرق ،وعدد  2097مخالفة بمديرية ش��رطة المحافظة
الجنوبية ،كما قامت إدارة العمليات برئاس��ة األمن العام
بضب��ط  1497مخالفة لقرار اإللتزام بلبس كمامه الوجه،
في حين تمكن��ت اإلدارة العامة ألم��ن المنافذ من ضبط
 89مخالف��ة ع��دم لب��س الكمامة .وأهاب مس��اعد رئيس
األمن العام لشئون العمليات والتدريب بكافة المواطنين
والمقيمين بض��رورة تحقيق مبدأ التباع��د االجتماعي مع
التقيد بعدم التجمع ألكثر من  5أشخاص وااللتزام بارتداء
كمامة الوجه بالطريقة الصحيحة في كافة األماكن العامة
والمحالت التجارية والمجمعات والسواحل والمتنزهات.
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 :جاهزية تامة
رجال أعمال لـ
الستقبال األشقاء السعوديين
دعوا إلى فتح المطاعم مع االلتزام باإلجراءات االحترازية
حسن الستري

أك��د رجال أعم��ال الجاهزية التام��ة للقطاع الخاص الس��تقبال الزوار عبر
جس��ر الملك فهد وطالبوا الجه��ات المختصة باتخاذ اإلج��راءات الالزمة
لالس��تعداد الس��تقبال الزوار الخليجيي��ن عموم ًا والس��عوديين خصوص ًا،
وذلك بعد األنباء عن إعادة فتح جسر الملك فهد قريب ًا.
وأوضحوا ،ان الس��عودية قام��ت بفتح المرافق الس��ياحية الداخلية ،حيث
باتت مس��تعدة ألي قرار الحق يس��اهم في عودة الزوار من الخارج ،داعين
إلى أن تقوم البحرين بخطوات مماثلة مع تشديد اإلجراءات االحترازية.
وق��ال رجل األعم��ال عبدالحمي��د الكوهج��ي« :فتح الس��عوديون معظم
األماك��ن التي كانت مغلقة لديهم من مس��اجد ومطاع��م ،ويتبقى األمر
لدينا في البحرين ،نحن في البحرين جزء من المملكة العربية الس��عودية
وخصوص ًا أن هن��اك تعاون ًا تجاري ًا وأخوي ًا ووجود روابط أس��رية والبد أن
نكون مع بعض».
وأض��اف أن «الس��عوديين لديه��م احتياطاته��م المس��بقة ،ف��ال داع��ي
لخضوعهم للحجر الصحي إذا دخلوا البحرين ،ألنه كالبحريني الذي يذهب
من المنامة للرفاع».
وتاب��ع« :المحالت التجارية مفتوحة ،ولك��ن البد من فتح المرافق ،ألنهم

يحتاجون للمطاعم للترفيه والصالة ،أين س��يصلي وأين سيأكل الزائر إذا
حضر البحرين من الصعب الجلوس في سيارته ،البد أن ندبر شيئ ًا».
وأب��دى ثقته بأخذ المس��ؤولين في المملك��ة احتياطاتهم..من الممكن
أن نعمل كما فعل��وا في بريطانيا ،من خالل إبعاد الطاوالت عن بعضها
البعض» ،مؤكداً أن األشقاء السعوديين خائفون على أنفسهم ،ويجب أن
نرس��ل إليهم رس��ائل تطمينية ونوفر الخدمات التي يحتاجونها مع األخذ
بجميع االحتياطات الالزمة».
وأضاف« :ال يمكن استمرار إغالق المحالت إلى ما ال نهاية ،وهذه بالنهاية
أرزاق ناس..المطاعم لديهم أن��اس يعملون ،وعليها التزامات ،ويجب أن
نهتم كدولة بهذه األمور..ندعوا المس��ؤولين االستعداد لهذا األمر ،من
فتح المس��اجد مع مراعاة وض��ع فواصل حتى عودة الحي��اة إلى طبيعتها
تدريجي ًا» .وأردف« :اتخذت الحكومة الحزمة المالية واالقتصادية ،ونتيجة
لهذه الحملة أصبح هناك وعي بالمجتمع لقرابة  5أش��هر ويجب أن يكون
الكل واعي ًا ،والبد أن تعود المطاعم تدريجي ًا بربع األعداد الالزمة».
من جهته ،قال رجل األعمال س��ميح بن رجب« :علينا أو ًال أن نتساءل ،هل
نق��در أن نتحمل هذه األعداد التي س��تأتينا من الناحي��ة الصحية..مئات

اآلالف س��يزورون البحرين والبد أن نكون مهيئين الس��تقبالهم صحي ًا ألن
هذا الجانب مقلق جداً ،نحن جالس��ون في منازلنا بهذا الس��بب ،ونتحمل
خسائر وتأخير أعمالنا».
وتابع« :البد من االس��تعداد الس��تقبال ال��زوار ،فهم يحتاج��ون مطاعم
وس��ينمات ودور عبادة ،مخجل أن نراهم يصلون في الش��وارع ،هذه كلها
خدمات متكامل��ة ،يجب أن تكون مهيأة لكي ال يكون ذهابهم وعودتهم
بال معن��ى» .ويقول «اقتصاد البحرين معتمد على الزوار من الس��عودية
فكل عائلة س��تأتي س��تنفق مبالغ س��واء على الطعام أو السكن أو غيره
فيجب أن يكون كل مطعم مهيأ الستقبالهم».
من جانبه ،قال رجل األعمال علي المس��لم« :البد من أخذ االحتياطات في
الجانبين الس��عودي والبحريني ،وال يمكن تضييق الخانق على الزوار ،فإذا
ما اختنق اقتصاد البحرين ستموت».
ويضي��ف «يج��ب اتخاذ اإلج��راءات الواج��ب اتخاذها كم��ا اتخذتها الدول
األخرى ،فالبد من فتح المطاعم والمس��اجد م��ع أخذ االحتياطات الالزمة،
حتى مقاهي الشيشة ،يجب فتحها ،وليكن «التشييش» خارجي ًا مع التباعد
إذا لم يمكن السماح به داخلي ًا».

فتح السينمات في السعودية والمقاهي باإلمارات
الطيران مسموح في البحرين والسعودية واإلمارات والجسر ينتظر
أيمن شكل

انفردت المملكة العربية السعودية من بين دول
الخليج بأن تكون أول دولة تسمح بإعادة فتح دور
السينما ضمن قرارات تخفيف إجراءات الوقاية من
انتش��ار فيروس كورونا كوفيد  ،19بينما انفردت
اإلمارات بإعطاء الض��وء األخضر لعودة المقاهي،
وكانت ك ً
ال من البحرين والسعودية واإلمارات أكثر
دول المنطق��ة تخفيف ًا من اإلج��راءات االحترازية،
حيث سمحت بالسفر والسياحة وفتح الحدود ،لكن
يبقى جسر الملك فهد قيد االنتظار.
فعل��ى صعيد الس��ياحة كان��ت اإلم��ارات الدولة
الوحيدة التي س��محت بعودة الس��ياح إليها حيث
أعلن��ت أن القط��اع الس��ياحي والفندق��ي وقطاع
الطي��ران أكمل كافة االس��تعدادات التي تس��مح
باس��تقبال الوف��ود الس��ياحية م��ن خ��الل اتخاذ
كاف��ة اإلج��راءات والتدابي��ر الصحي��ة ،فيم��ا قال
وزير السياحة الس��عودي أحمد الخطيب ،إن عودة
القطاع الس��ياحي في الس��عودية للعمل ستكون
بنهاية شهر ش��وال الجاري وأش��ار في تصريحات
لقناة العربية السعودية ،إلى أن «ذلك يأتي أسوة
بالدول التي أعادت تش��غيل القطاعات السياحية
بع��د اإلغ��الق بس��بب جائح��ة في��روس كورون��ا
المستجد».
وبالنس��بة للمطاع��م فق��د س��محت اإلم��ارات
والس��عودية بفتح المطاعم أمام الزوار ش��رط أن
تتبع قواعد التعقي��م وقواعد التباعد االجتماعي،
بينما اكتفت البحرين بتنفيذ الطلبات الخارجية.
وأع��ادت البحرين واإلمارات فت��ح حدودهما وذلك

تزامن�� ًا مع اإلج��ازات الصيفية للعم��ال الوافدين
في الدولتين ،وتماشي ًا مع سياسة عودة السياحة
التي قررتها اإلمارات ،وبينما س��محت السعودية
بفتح األجواء للطائرات الداخلية بالمملكة ،ينتظر
كذل��ك أن تبدأ فتح أجوائها أم��ام طائرات الدول،
وكذلك فتح الحدود البرية مع البحرين والتي توقع
خبراء أن يصل عدد ال��زوار من المملكة  5ماليين
سائح عند فتح جسر الملك فهد.
واتفق��ت ال��دول الث��الث «البحرين والس��عودية

«عقارات السيف» ُتسلم «الصحة»  10آالف
كمامة من إنتاج «الملكية لألعمال اإلنسانية»
سلم رئيس مجلس إدارة شركة
عقارات الس��يف عيس��ى نجيبي،
وكي��ل وزارة الصح��ة د.ولي��د
المانع  10آالف كمامة من النوع
المميز القابل لالس��تخدام عدة
مرات ،والتي أنتجتها المؤسسة
الملكي��ة لألعم��ال اإلنس��انية
بالتع��اون م��ع األس��ر المنتجة
المنتسبة إلى المؤسسة بدعم
من الشركة.
جاء ذلك ،خالل استقبال األمين
الع��ام للمؤسس��ة الملكي��ة
لألعم��ال اإلنس��انية رئي��س
لجنة تنس��يق الجه��ود المعنية
بتوزي��ع مس��اهمات حملة فينا
كل من
خير د.مصطفى السيدٍ ،
نجيبي والمانع ،بحضور الرئيس
التنفيذي لشركة عقارات السيف
أحمد يوسف ،والوكيل المساعد
للموارد والخدمات بوزارة الصحة
د.فاطم��ة عبدالواحد ،حيث تم
استعراض س��بل التعاون بين
المؤسس��ة وال��وزارة وش��ركة
عقارات الس��يف في العديد من
المواضيع المختلفة.
وأك��د الس��يد ب��أن التع��اون
م��ع وزارة الصح��ة ف��ي إنت��اج

الكمام��ات مس��تمر لتوفي��ر
الكمي��ات المطلوب��ة للطاق��م
الطب��ي والممرضي��ن والكوادر
الصحي��ة ،إضاف��ة إل��ى توفي��ر
كمي��ات أخ��رى لن��زالء مراك��ز
اإلي��واء ومراكز الحج��ر الصحي
االحت��رازي ،مش��يداً بالتع��اون
الكبير من شركة عقارات السيف
في دعمهم للمشاريع اإلنسانية
الهادف��ة ،ومس��اهمتهم ف��ي
دعم الجه��ود الوطنية للتصدي
لفيروس كورونا.
فيما ثم��ن نجيبي ،م��ا قدمته
حمل��ة فين��ا خي��ر من مش��اريع
رائ��دة خ��الل ه��ذه الجائح��ة،
مش��يداً بال��دور البطول��ي

والجه��ود الكبي��رة الت��ي يقوم
به��ا منتس��بو وزارة الصحة من
األطباء والممرضين واإلداريين
والذين هم م��ن فريق البحرين
وموقفه��م البطول��ي ف��ي
الصف��وف األول��ى لمواجه��ة
فيروس كورونا.
م��ن جهة أخ��رى ،ق��دم المانع
الش��كر لجمي��ع منتس��بي
المؤسس��ة الملكي��ة لألعم��ال
اإلنس��انية عل��ى م��ا يقدمونه
من دعم مستمر لوزارة الصحة
خالل هذه الجائح��ة ،مثمن ًا دور
ش��ركة عقارات السيف والقطاع
الخاص ف��ي دعم جهود الحملة
الوطنية لمكافحة فيروز كورونا.

واإلم��ارات» ف��ي الس��ماح بفت��ح الش��واطئ أمام
الن��اس ،وصالون��ات الحالق��ة ،وع��ودة الطي��ران
والس��فر لكن الس��عودية اقتصرته عل��ى الداخل
فق��ط ،لكن اإلم��ارات رفضت فت��ح الحدائق أمام
الناس رغم سماح البحرين والسعودية بذلك.
واتفق��ت ك ً
ال م��ن البحرين والس��عودية على فتح
األس��واق ،لك��ن اإلم��ارات ق��ررت اتخاذ إج��راءات
تدريجية لعودة األس��واق للعمل وق��د بدأت تلك
اإلج��راءات منذ ش��هر أبريل الماض��ي ،إال أنها لم

تفتح بالكامل حتى اليوم.
وس��محت ك ً
ال من المملك��ة العربية الس��عودية
واإلمارات بعودة المصلين للمساجد وفق إجراءات
مش��ددة بالنس��بة للتباع��د االجتماعي ف��ي أداء
الصلوات ،لكن البحرين لم تتخذ القرار حتى اليوم،
رغم إعالنها فتح المس��اجد لصالة الجمعة فقط،
وت��م إلغاء القرار نظراً للتخوف من تزاحم العمالة
الوافدة ف��ي المس��اجد وزيادة أع��داد المصابين
بفيروس كورونا كوفيد .19

«البحرين اإلسالمي» ٪88 :من الموظفين
عملوا عن ُبعد خالل أزمة «كورونا»
أك��د بن��ك البحري��ن اإلس��المي
« »BisBالتزام��ه الت��ام بدع��م
ورعاي��ة جميع موظفي��ه ووضع
صح��ة وس��المة ف��رق عمله في
مقدم��ة أولويات��ه تماش��يا مع
جه��ود المملك��ة ف��ي تعزي��ز
وحماية حقوق اإلنسان في إطار
مكافحة انتشار فيروس كورونا،
حيث مكن البنك ما نسبته %88
م��ن الموظفين م��ن العمل عن
ُبعد.
وقال��ت أفن��ان صال��ح رئي��س
تنفي��ذي للم��وارد البش��رية
والش��ؤون اإلداري��ة ف��ي البنك:
«نضع صحة وس��المة موظفينا
ف��ي مقدمة أولوياتنا ،ونس��عى
دائم�� ًا لتقدي��م كاف��ة ُس��بل
الدع��م لهم خالل ه��ذه األوقات
الصعبة».
وأضافت «اتخذن��ا عدة مبادارت
لضمان سير العمل منها تنفيذ
سياس��ة العمل م��ن المنزل عبر
تمكي��ن غالبي��ة الموظفين من
العمل ع��ن ُبعد مت��ى ما دعت
الحاجة لذلك..وصلت أعلى نسبة
عمل عن ُبعد لجميع الموظفين
وفي وقت واحد إلى .»%60

أفنان صالح

وتقول «وفرنا جمي��ع متطلبات
الس��المة الصحي��ة ف��ي مباني
ومراف��ق البن��ك ،حي��ث وضعن��ا
إج��راءات صارم��ة للتباع��د
االجتماع��ي والح��د من انتش��ار
الفي��روس ،كإل��زام الموظفي��ن
بارت��داء القف��ازات والكمام��ات
عن��د التعام��ل م��ع الزبائ��ن
ووضع حواج��ز مابين الموظفين
والزبائن ،وتقليل س��اعات عمل
الفروع وتحديد عدد المراجعين
ف��ي القاعات المصرفي��ة للبنك.
كما س��عت ادارة البن��ك جاهدة
لتوفي��ر غالبية خدم��ات الزبائن
بالفروع بشكل رقمي وفي أوقات

قياس��ية دون الحاج��ة للحض��ور
الشخصي».
وأضافت« :مازلن��ا نبذل قصارى
جهدن��ا لمواكبة تط��ورات هذه
األوض��اع الصعب��ة م��ن جه��ة،
ورف��ع معنوي��ات الموظفي��ن
وضمان عدم ش��عورهم بالعزلة
عن��د عمله��م عن ُبع��د أو تحت
الضغوطات النفس��ية التي يمر
بها الجميع من جهة أخرى».
وأردفت «عقدنا ورش ًا افتراضية
للموظفين العاملين من المنزل
حول الصحة النفسية ،باإلضافة
إلى ندوات افتراضية تحت مظلة
اإلج��راءات الوقائي��ة والتدابي��ر
االحترازي��ة الت��ي ت��م اتخاذها
خالل هذه المرحلة».
وزادت بالقول «نظمنا عدداً من
المحاضرات التحفيزية افتراضي ًا
والتي تميزت بإلهام الموظفين
الكتش��اف إمكانايتهم ،وتجديد
التزامه��م بالتمي��ز ،س��واء في
حياتهم الشخصية أو المهنية مع
عدد م��ن المتحدثين المؤثرين
مثل د.مجدي عبيد ،د.نبيل طه،
د.غاردينيا الصف��ار واألخصائية
النفسية جاكلين لوسون.
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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

صالح «رأس» العملية اإلدارية

نظرات

«كورونا»
في البحرين..
قراءة مختلفة
يوسف البنخليل
yfbink@gmail.com

ال يمكن المزايدة بأي ش��كل من األشكال على اإلجراءات االحترازية التي قامت
بها البحرين بمختلف مؤسس��اتها الرس��مية لمواجهة جائحة «كورونا» ،فهي
بالتأكيد جهود س��يحفظها التاريخ كما حفظ ما قامت به السلطات البحرينية
تجاه األوبئة قبل مائة عام.
لكننا اليوم بحاجة إلى إع��ادة قراءة لطبيعة تعاملنا مع هذه الجائحة في ضوء
تجارب الدول األخرى التي عانت كغيرها من بلدان العالم ،ثم راجعت أنظمتها
وقراراتها وبروتوكوالتها فاختلف تعاملها اآلن مع الجائحة عن تعاملها معها
قبل س��تة ش��هور .ولنس��تعرض بعض التجارب ،في بريطانيا فإنه ليس من
الضروري ارتداء الكمامات في المتاجر ،فيما أعلنت فرنسا إنهاء الحظر والسماح
بالتنق��ل داخل البالد ،وفتح المقاه��ي والمطاعم وحتى المتاحف .وفي دبي تم
فتح مراكز التسوق ،والمطاعم والمقاهي المختلفة واستعدت اإلمارة الستقبال
الس��ياح ،وفي الكويت أعيدت صالة الجمعة وفتحت قطاعات اقتصادية كثيرة،
والس��عودية أعادت فتح معظم قطاعاتها االقتصادية ،وتس��تعد لفتح جس��ر
الملك فه��د قريب ًا .مثل هذه األمثلة تنطبق على كثي��ر من بلدان العالم التي
سارعت لفتح اقتصادها مع فرض العديد من االشتراطات االحترازية والصحية.
تع��د صحة المواطني��ن أولوية غي��ر قابلة للنق��اش ،لكن الداف��ع االقتصادي
يبقى أس��اس صمود الدولة في مواجه��ة هذه الجائحة ،لذلك توجد الكثير من
المس��ائل التي تحت��اج إلى إعادة نق��اش من جديد ،ألنه ال يمكن أن يس��تمر
تعامل الدولة مع هذه الجائحة كما بدأت ،خاصة وأن الخبرات المتراكمة زادت
من كفاءة الفريق الوطني للتصدي لهذه الجائحة.
من القضايا التي تحتاج إلى نقاش طريقة احتساب المصابين بالفيروس ،وهي
طريق��ة تختلف عن تلك المعم��ول بها في الكثير من الدول حتى الس��عودية
واإلم��ارات ،ففي هذه ال��دول يعتبر مريض «الكورونا» مصاب ًا ويتم احتس��ابه
ضمن األرقام الرسمية إذا ظهرت عليه األعراض وأصبح خاضع ًا للعالج بمختلف
أشكاله ،أما من تظهر عليه النتائج اإليجابية أثناء الفحوص وال يحتاج إلى عالج
فإنه ال يتم احتس��ابه ضمن أرقام المصابين الرس��مية ويخضع للحجر المنزلي
فق��ط .وإذا أخذنا هذا النظام المختلف عن نظامن��ا الوطني ،فإن عدد الحاالت
الفعلية لإلصابة ب�«كورونا» في البحرين أمس ال يتجاوز  129مصاب ًا فقط.
هناك أيض ًا أعداد الفحوص الكبيرة التي تتم يومي ًا وتصل إلى  10آالف فحص،
فيها تكلفة ضخمة على موازنة الدولة وتعادل  300ألف دينار يومي ًا تقريب ًا «9
ماليين دينار شهري ًا» .خاصة وأن الدولة ليس لديها القدرة المالية على تحمل
ه��ذه األعباء ،في حين تكتفي معظم الدول بإج��راء فحص أولي ،وال يتم إجراء
فح��ص بعد نهاية فترة الحجر ،وهو ما يمك��ن أن تطبقه البحرين ،وتقلل من
التكلفة والجهد.
من المهم كذلك إش��راك القطاع الخاص ليتحمل جزءاً كبيراً من المس��ؤولية،
فلي��س منطقي ًا أن تتحمل الدولة كلفة الحجر الخاص بعمال ش��ركات القطاع
الخاص ،وعالجهم وأصحاب الشركات ال يتحملون جزءاً من التكلفة.
أعتق��د أن جمي��ع هذه األفكار مهم��ة ،وبحاجة إلعادة نظر الفريق المس��ؤول،
ونحن على ثقة بأن مراجعة األنظمة واإلجراءات ستس��اهم في خروج البحرين
مم��ا تعتبره��ا دول كثي��رة «بلداً موب��وءاً» ،هذه هي س��معة البحرين ،ويجب
العمل على صيانتها.

قطرة وقت

أجواؤنا
مفتوحة يا قطر

@f_alshaikh

باألمس وفي ش��أن الحديث عن تحسين
بيئ��ة العمل ،وأنه��ا الخط��وة القادمة
ال��الزم الب��دء فيها لضم��ان توفير بيئة
صحي��ة وعادل��ة تخل��ق ل��دى الموظ��ف
األج��واء اإليجابي��ة والراح��ة المهني��ة
للعط��اء والعم��ل دون ضغوط ،أش��رت
لوجود عديد من النظريات اإلدارية التي
تتحدث عن س��بل وطرق لتحس��ين هذه
البيئة.
م��ن ضم��ن النظري��ات الت��ي اطلع��ت
عليه��ا مؤخراً ،واحدة تش��ير إلى عش��ر
ط��رق لتحقيق ذلك ،وهي ط��رق هدفها
التحس��ين الدائم للبيئة ،بحيث تحافظ
عل��ى الموظفين م��ن الناحية النفس��ية
والمهني��ة من جان��ب ،وف��ي جانب آخر
تع��زز عملي��ات «اإلص��الح اإلداري» بما
يضمن زيادة اإلنتاجي��ة وبلوغ األهداف
المرصودة.
هذه النظرية تبدأ في خطوتها األولى عبر
«حسن اختيار الموظفين» ،بحيث يكون
الثاب��ت هو تعيين الكف��اءات والطاقات
والخب��رات ،أي أن من يس��ند لهم العمل
أشخاص مؤهلون لش��غل هذه المواقع،

alshaikh.faisal@gmail.com

قادرون على االرتقاء بالعمل.
تل��ي ذل��ك عملية «التخل��ص من نقاط
الضع��ف» بحيث يتم تنقية أجواء العمل
م��ن كل األم��ور الس��لبية التي تش��كل
ضعف�� ًا وخل ً
ال ف��ي المنظوم��ة ،وهذا ما
يتقاط��ع أيض ًا مع النقط��ة الثالثة وهي
«تحسين مقر العمل» بحيث تكون بيئة
مريحة نفس��ي ًا للموظف ،وليس��ت بيئة
مغلقة تجلب الضيق واالختناق.
التش��جيع عل��ى التع��اون ،وتعزي��ز
االتص��االت بي��ن الموظفي��ن ،وهم��ا
نقطت��ان محوريت��ان عب��ر تحقيقهم��ا
يمك��ن تحويل بيئة العمل إلى «وس��ط
عائلي» ت��دور عملياته بي��ن أفراده في
إطار ودي تعاوني قائم على الثقة ،وفيه
من األريحية الشيء الكبير ،وهو ما يحول
لك عملك إلى نسخة ثانية من بيتك.
توزي��ع المه��ام بش��كل ع��ادل واعتماد
المرون��ة والتفاع��ل اإليجاب��ي م��ع
التوجيه��ات واللوائ��ح ،وه��ي عوام��ل
تعزز «العدالة» ،وهن��ا البد من التأكيد
عل��ى أن العدالة لو وج��دت في جهة ما،
ف��إن حاالت الرض��ا واإليجابية س��تكون

نسبتهما مرتفعة لدى الجميع.
وفي شأن تحقيق الرضا الوظيفي ،سنجد
أنها عملي��ة مرتبطة بالعدالة والتقدير
أيض�� ًا م��ن ناحي��ة العدالة ف��ي الحوافز
والمكاف��آت والتحفيز ،وأيض�� ًا االهتمام
بالعنصر البش��ري م��ن خ��الل التدريب
وكذلك الترفيه وكسر الروتين.
كل هذه الخط��وات الرائ��دة واإليجابية
تأتي في س��ياق إحدى نظريات تحسين
بيئ��ات العمل ،لكن بي��ت القصيد فيما
أوردناه يتمح��ور حول «عامل رئيس��ي»
ه��و أس��اس تحقي��ق كل ص��ور وأوج��ه
التحسين ،وهنا أعني المسؤول وصاحب
القرار في أي قط��اع ،ألنه إن كان مؤمن ًا
بكل العوامل أع��اله ،وكان أداة لإلصالح
اإلداري فإنه سينجح في إصالح كل شيء،
وس��يجعل القوة البش��رية تقت��رب أكثر
م��ن عملها وتحبه ،أم��ا إن كان العكس
فالنتيجة هي االنهيار في كل شيء.
لذل��ك نق��ول دائم�� ًا ب��أن ص��الح رأس
العملي��ة اإلداري��ة ،هو ص��الح للعملية
كلها بكاف��ة أطرافها المعنية ،وأهمهم
البشر.

حروف

إنه التعليم يا «كوفيد»
@DrSafaAlalawi

لم تعد المشكلة األساسية اليوم في كيفية
انته��اء جائح��ة (كوفي��د  )19ألنن��ا دخلن��ا
واس��توعبنا بق��وة مرحلة التعاي��ش معها،
وض��رورة أخ��ذ االحت��رازات كونن��ا مجتمع ًا
واعي ًا ،ف��كل يوم ننام ونصح��ى على خبر أن
هناك بع��ض الدول تصل للمراحل النهائية
م��ن التجارب على أم��ل ظهور اللق��اح الذي
س��يحد من انتش��ار هذه الجائحة ،وكل هذه
االجته��ادات من أج��ل أن تع��ود الحياة الى
طبيعتها ،فليس من السهل أن تتغير سبل
الحياة في مجتمع��ات العالم ،وتتغير طرق
التواصل مع األهل واألصدقاء حتى من حيث
طقوس العادات والتقاليد.
لقد رأت العديد من الدول أن الخطوة األولى
تأتي بتنش��يط القط��اع االقتص��ادي وهذا
حت��م موضوع الخ��روج من البي��ت في حين
بات مس��تقبل التعليم مجه��و ًال لدى الكثير
م��ن هذه الدول ،فهل م��ن وراء ذلك ابتعاد
الطلبة عن مدارسهم؟
يعيش أولياء أمور الطلب��ة في هذه الفترة،

Safa_alalawi@hotmail.com

وهي فترة الصيف حالة من القلق المجهول،
في حين أنها تعتبر في كل س��نة فترة راحة
للطالب والمعل��م وولي األمر ،بينما الواضح
اآلن م��ن أحاديث اآلباء واألمه��ات ما يوحي
بأنهم يجهلون مس��تقبل تعلي��م أبنائهم،
وكيف س��تكون فعالية عملي��ة التعليم عن
بع��د إذا ما اس��تدعت الظ��روف بقاءهم في
المنزل في األيام القادمة ،وإذا تحتم حضور
أبنائهم للمدارس فمن سيتحمل مسؤولية
الع��دوى س��واء أكان الحض��ور اختياري�� ًا أم
إلزامي�� ًا بوج��ود طالب أو تس��عة طالب في
الصف الواحد من حي��ث اآللية التي تحددها
الجهة المسؤولة.
من وجهة نظري لم تعد المشكلة اليوم في
كيف ستفتح المدارس ،ولكن كيف نستطيع
أن نأتي بالمدرس��ة بكل محتوياتها البيئية
والتعليمية إذا اس��تدعت الظروف إلى داخل
البيوت من خالل التعلم الرقمي؟
للمرة األولى يكون مصير البش��رية مشترك ًا
بس��بب ه��ذه المحن��ة العالمي��ة الحزين��ة

د .صفاء إبراهيم العلوي

والفري��دة ،وم��ن المحزن أن ملي��اراً ونصف
مليار طفل وش��اب تعطلت دراس��تهم هذه
الس��نة من جميع دول العالم بس��بب ظروف
مختلفة.
عزيزي (كوفيد) وفي ظل وجودك بيننا هناك
أس��ئلة كثيرة ت��دور حول مس��تقبل تعليم
أبنائن��ا ،ه��ل س��تكون آليات رج��وع الطلبة
للمدارس آمنة؟ هل إذا تطلب األمر واستمر
التعلم عن بعد س��يكون مهيئ ًا ليحل مكان
حيوي��ة الصف��وف وتفاع��ل المعلمي��ن مع
الطالب ،هل س��تكون هناك أجهزة حواسيب
متوفرة لجميع الطالب المحتاجين وخدمات
اتصالي��ة س��ريعة فعال��ة داخ��ل بيوتهم؟
ه��ل س��تكون هن��اك اس��تفادة تعليمي��ة
حقيقي��ة س��يحصل عليه��ا الط��الب؟ أم إن
كمية الضغوط س��تزداد عل��ى أولياء األمور
وس��يضطرون إلى حل الواجبات عن أبنائهم
كما فعلوا في السابق؟ أسئلة كثيرة ومهمة
وملح��ة تحت��اج إل��ى إجابات واضح��ة! فإنه
التعليم يا (كوفيد)!

رأيي المتواضع

فريد أحمد حسن
@fa reed binesa

فيصل الشيخ

fareedbinesa@gmail.com

س��واء لجأت قطر إلى هذه المنظمة أو تلك ،وس��واء حصلت على بعض أو حتى
كل م��ا تريد من ه��ذه المنظمات أو غيرها ،فهذا كله ال يغير من األمر ش��يئ ًا،
حي��ث األمر هو أن ال��دول األربع «الس��عودية والبحرين واإلم��ارات ومصر» لم
تتخذ قرار مقاطعتها في يونيو  2017اعتباط ًا وإنما بعدما يئست من تصحيح
اعوجاجها ،وهذا يعني ببس��اطة أنه إذا أرادت قط��ر أن تعود األمور كما كانت
وتحصل من الدول األربع على ما تريد فإن عليها أن تصحح أخطاءها وتفعل ما
تريده الدول األربع منها .عدا هذا فإن كل ما تقوم به ال ينفعها ،فال الش��كوى
إلى منظمة الطيران المدني الدولي تنفع وال الشكوى إلى غيرها من المنظمات
تنف��ع ،وليس تج��اوب الدول األربع مع تلك المنظمات إال ألنها تحترم نفس��ها
وتحترم القانون الدولي ولتبين للعالم حجم األخطاء التي ورطت قطر نفس��ها
فيها.
العالم كله يعرف جيداً أن أسباب الخالف مع قطر ال عالقة لها بالمالحة الجوية
وإنم��ا لتورطه��ا في حماي��ة ورعاية اإلره��اب والتطرف والتروي��ج لإلرهابيين
وإيوائه��م ويعرف أن الدول األربع عمدت إلى جعل قط��ر تنفذ االتفاقات التي
وقعت عليها في الرياض واحترام النظام األساسي لمجلس التعاون والمواثيق
الدولية.
أصل المش��كلة باختصار هو أن قطر فلتت فتاهت وصار ال بد من إعادتها إلى
مربضها.
ق��رارات الدول األربع هي بغرض حماي��ة أمنها الوطني وكل ما فعلته وتفعله
حقها الس��يادي الذي تضمنه المواثيق والقواني��ن الدولية الخاصة بالعالقات
بين الدول.
رد الدول األربع على تحركات قطر واضح وهو أن كل األمور ستعود إلى ما كانت
عليه لو أنها عادت إلى رش��دها وصححت أخطاءها ووفرت الدليل على أنها لن
تسمح لنفسها بتكرار ما حصل .وهذا ال تستطيعه المنظمات الدولية أي ًا كانت
مكانتها وقوتها.
اإلجراءات التي اتخذتها الدول األربع ضرورية لضمان أمنها واس��تقرارها ،وهي
تزول بزوال السبب ..والقلوب مفتوحة لقطر قبل األجواء.

فلنحافظ على مكتسبات «كورونا»
@ Lu l w a _ b u d a l am a h

وجه مدير الجلس��ة ف��ي المؤتم��ر االفتراضي «ال��ذكاء االصطناعي
والتحول الرقمي ،ضرورة حتمية بعد كورونا» س��ؤا ًال للمتحدثين في
الجلسة قائ ً
ال« :ما هي التحوالت التي نحتاجها بعد كورونا؟».
كان س��ؤا ًال ذكي ًا ،بالفعل ما ه��ي التحوالت والتغي��رات التي نحتاج
إليه��ا بع��د «كورونا»؟؟ أج��اب المتحدثون كل في مج��ال تخصصه،
أم��ا أنا فكان��ت إجابتي مغايرة ..أجبت بأنن��ي أتمنى أن نحافظ على
مكتسبات «كورونا»؟
قد يستغرب البعض من أنني أرى أننا حصدنا الكثير من المكتسبات
في زمن «كورونا» ،وأنني أخش��ى أنه وبعد القضاء على هذا الوباء أن
ترجع حليمة لعاداتها القديمة..
ل��م أتخيل ق��ط أن يتح��ول التعليم بهذه الس��رعة إل��ى تعليم عن
بع��د ،وها أنا أراه واقع ًا يتحقق فالجمي��ع انتظم في دروس تعليمية
افتراضية ،حت��ى هؤالء الذين كانوا يرفضون رفض�� ًا قاطع ًا التعليم
عن بعد رضخوا للواقع ،وقاموا بتعليم أنفسهم استخدام التكنولوجيا
الحديث��ة من أجل إتم��ام عملية التعلم .فهل س��نرجع إلى منهجيات
التعلي��م القديمة؟؟ وهل س��يدرس أبناؤنا م��ن مناهج مطبوعة ذات
معلومات قديمة ،وهل س��يرفض بعض أولياء األمور واقعية التعلم
باستخدام التكنولوجيا الحديثة؟؟
ل��م أتخيل قط أن تصبح معظ��م المعامالت الخدماتي��ة إلكترونية،
ما زلت أذكر الس��ؤال الذي طرحته على س��عادة الرئي��س التنفيذي
للحكوم��ة اإللكتروني��ة قبيل انتش��ار جائح��ة «كورون��ا» عندما كان
يتحدث عن تطوير مراكز الخدمة ،وسألته هل نحن بحاجة إلى تطوير

Lu l w a 777@ g m a i l . c o m

د .لولوة بودالمة

مراكز الخدمة أم إلغائها وتحول الخدمات إلى خدمات إلكترونية؟؟ ما
زلت أذكر رده جيداً عندما قال :التحول اإللكتروني للخدمات الحكومية
يحتاج إلى وقت طويل ونحن نحاول مع مختلف الشركاء من أجل التحول
اإللكترون��ي .وها ه��و التح��ول اإللكتروني للخدمات يفرض نفس��ه
على الس��احة ،وها نحن نرى المسؤولين أنفس��هم يرحبون بالتحول
اإللكترون��ي لخدماته��م ،فهل س��نعود لمراكز الخدم��ات والطوابير
والنسخ الورقية بعد القضاء على «كورونا»؟؟ لم أتخيل يوم ًا أن أعمل
من البيت ،وأن أقوم ب��كل اجتماعاتي والمهام المطلوبة مني بذات
الكفاءة وأنا أعمل من المنزل .وها أنا أرى نس��بة كبيرة من العاملين
يقومون بأعمالهم من المنزل ،فهل سنعود إلى مكاتبنا؟ هل سيعود
ش��كل العمل وآلياته كما كانت؟؟ هل س��نرى مسؤو ًال يسافر لحضور
اجتماع مدته ال تزيد عن س��اعة وهو يس��تطيع أن يجتمع بمن يشاء
عبر استخدام البرامج اإللكترونية التي بات الجميع يحسن استغاللها
واستخدامها؟؟
حتى الع��الج أصبح عن بعد ،وأصبح التطبي��ب اإللكتروني واقع ًا ،بل
وصلن��ا لدرجة أن يص��ل دواؤنا إلى باب البيت؟؟ فهل س��نرى المراكز
الطبية تعج بالمرضى بعد القضاء على «كورونا»؟

* رأيي المتواضع:
مكتس��بات كثيرة أفرزتها هذه الجائحة ،يجب أن نفكر فيها ونحافظ
عليها ونطوعها بما يخدم مصلحة الوطن والمواطن.

“الخارجية” ترفض المزاعم المتعلقة بقضية اإلعدام

العقوبة نــادرة في البحرين وتطبيقها يتفق مع المعايير الدولية
السياســـة العقابيـــة فـــي التشـــريع

المنامة  -وزارة الخارجية

الجنائـــي فـــي مملكـــة البحريـــن

أعربـــت وزارة الخارجيـــة فـــي

كغيرهـــا في القوانيـــن المقارنة في

مملكـــة البحريـــن عن رفضهـــا التام

ســـائر الـــدول ،تهـــدف بمـــا تقـــرره

للبيانـــات والتعليقـــات الصـــادرة

من عقوبـــات إلى حمايـــة المجتمع

عـــن بعـــض المنظمات بشـــأن حكم

وضمـــان اســـتقراره .كمـــا تهـــدف

اإلعـــدام الصادر بتاريـــخ  13يوليو

أيضـــا إلـــى حمايـــة الحـــق الخاص

 2020بحـــق متهميـــن بحرينييـــن
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للمجنـــي عليهـــم والمضروريـــن

ارتكبـــا جريمـــة القتـــل العمـــد مـــع

مـــن آثـــار الجريمـــة .وكا الحقيـــن

سبق اإلصرار والترصد ألحد أفراد

العـــام والخاص همـــا موضع اعتبار

الشرطة والشروع في قتل آخرين

المشـــرع والقضـــاء عنـــد تقريـــر

مـــن خـــال كميـــن أعـــد لهـــم فـــي

وفـــرض العقوبـــة إذا مـــا ثبتـــت

غضـــون العـــام  2014اســـتخدمت

المسؤولية الجنائية.

فيـــه عبـــوة متفجـــرة .فقـــد تبيـــن

وذكـــرت أن تنفيذ عقوبـــة اإلعدام

للـــوزارة أن االنتقـــادات المتحيـــزة

نادر فـــي مملكـــة البحريـــن ،وينفذ

وغيـــر الدقيقـــة للحكـــم الصـــادر

فـــي الجرائـــم الخطيـــرة جـــدا وهو

جاءت عـــن طريق الجماعات التي

ال يتعـــارض مـــع القانـــون الدولـــي

تنشـــر بشـــكل منهجـــي المعلومات

لحقـــوق اإلنســـان ،خصوصـــا مـــا

المغلوطـــة والدعايـــة الســـلبية عن

نصـــت عليـــه المـــادة السادســـة من

مملكة البحرين.

العهـــد الدولـــي الخـــاص بالحقـــوق

وأكـــدت الـــوزارة أن القواعـــد

القانونيـــة والممارســـات المنطبقـــة
فـــي مملكـــة البحريـــن تتفـــق مـــع

القانـــون الدولـــي ومبـــادئ حقـــوق

اإلنســـان المعتمـــدة لـــدى األمـــم
المتحـــدة ،وأن المحاكـــم الوطنيـــة

تقـــوم بصـــون جميـــع الضمانـــات

الحب الكبير
بقلم :د .عبداهلل الحواج
قرأت وســمعت عن الحب الكبير ،عن العواطف عندما تفيض ،وعن األســى عندما
يجيش بالخواطر ،وعن األرق عندما يتوسد مخادعنا ،ويتلصص علينا في الليالي
الطويلة ،لكنني عشــته بكل جوارحي وأنا ألتمس األعذار ألصدقائي ،وحين ألملم
بواعــث األلــم مــن وجــوه المرافقيــن لــي ،وبعــد كل مكــروه يتعــرض لــه قريــب أو
صديق أو جار ،أو حتى غريب ،لكن األعلى شــأنًا ،واألعمق أثرً ا ،واألصدق أرقً ا لم
أواجهــه طيلــة عمــري مثلمــا واجهته مع األب الرئيس وســموه يُ جــري الفحوصات
الطبية األخيرة التي تكللت بالنجاح والحمد لله.
صحيح أنني لم أكن كغيري أعلم بفحوى الفحوصات ،وإذا ما كانت تنم عن وعكة
بســيطة ،أو عــارض طــارئ يمكــن أن يتعــرض لــه أي إنســان ال ســمح هللا ،أم إنهــا
أيضا أن التباعد االجتماعي الذي
مجرد فحوصات دورية والسام ،لكن الصحيح ً
فرضتــه جائحــة كورونــا ،وأن تقنيات الحداثــة التي نلتقي من خالهــا مع األحبة،
لم تكن تكفي ،فالشوق الجارف ،والنطق بالمشاعر ،والشعور بالطمأنينة ال يحققه
إال التاقــي عــن قــرب ،الســام واليــد باليــد ،والكام والصــوت يناجــي رفيقه قبل
الوصول.
كنــا بحاجــة كنخــب وأنا شــخصيً ا من بينهم أن نلتقي بــاألب الرئيس عن قرب ،أن
نتعــرف مجــددً ا عمــا يجــول بخواطــره ،عمــا يجيش بمشــاعره ،وعما يتســلل قلبه
عبر العديد من جوائحنا ونحن نعيش الجائحة الكونية بكامل طواقمنا البشــرية،
وكامل معداتنا الواقية.
كنــت كغيــري مــن المحبيــن والتواقيــن لخليفــة بن ســلمان ،أحتاج لذلــك االلتفاف
الحاني حوله ،وكنت كغيري من المواظبين على مجلسه العتيد نرى في التواصل
أما في بقاء االســتمرارية على كامــل تألقها ،وحلمً ا طالما عاصرناه عندما
الممتــد ً
كنا نحتسي التوجيه مع قهوة الصباح وسموه يرمقنا بعينيه العميقتين وهو يقول
لنا :مرحبًا أين أنتم؟ كيف حالكم؟ لعلكم جميعً ا بخير؟ فنرد عليه التحية قائلين:
نحــن بنعمــة يــا صاحــب الســمو ،جميعنــا بخيــر طالما ســموكم بألف خيــر ،وجميعً ا
نعيش الزمن الذي أرسيتموه ،واالزدهار الذي شيدتموه ،واألمان الذي سيجتموه.
وبعد مرور الزمن ،وبعد فوات أوان من الوقت المرصع باألمنيات الطيبة لسموكم
بــدوام الصحــة وكمــال العافيــة ،نعيــد قولنــا إلــى ســامعنا ،لعلــه يصــل إلــى جــال
مســامعكم ،ولعلنا نربح ســامة الوصول مع يقين عطفكم ،ووجيه دربكم ،ورفيق
عافيتكم.
لقــد مــرت األيــام ثقيلــة متكاســلة هكذا هــو عهدنا بهــا ونحن نواجه محنة بســبب
جائحة ،أو ألم من أجل عزيز أو شوق على فوهة مدافع األرق الليلي ،لكننا ال نملك
لســموكم ســوى الدعــاء ،ســوى أن نرفع على الــدوام أيدينا إلى الســماء متوجهين
جــل وعــا ،بــأن يديم عليكــم نعمة الصحة وبهــاء العافية ،وإعــادة المياه
إلــى هللا ّ
إلى مجاريها ،واللقاءات معكم إلى سابق عهدها ،وإلى مجلسكم المهيب ديمومة
التألــق ،وصيــرورة التعايــش مــع آالمنا وآمالنــا ،هللا يوفقكم ويحفظكــم ويرعاكم،
ويســدد علــى طريــق الخيــر خطاكــم ،ولبادنا وقادتنــا الكرماء وشــعبنا الوفي كل
عزة وتقدم وازدهار ،إنه سميع مجيب.

للمتهميـــن خـــال كافـــة مراحـــل

المدنية والسياسية.
المحاكمة.

 15قاضيـــا فـــي محاكم عـــدة على

وبخصـــوص القضية ،فـــإن الوزارة

مـــدى  6ســـنوات تـــم فيهـــا فحص

قـــد اســـتوفت جميـــع متطلبـــات

المحكـــوم عليهمـــا ،ومن ثـــم ثبوت

أكـــدت أن المحاكمة بـــكل مراحلها
تحقيـــق مبـــدأ المحاكمـــة العادلـــة،

وقـــد تـــم نظـــر الدعـــوى مـــن قبـــل

مشـــروعية األدلـــة القائمـــة ضـــد
مسؤوليتهما عما أسند إليهما.

كمـــا أكـــدت وزارة الخارجيـــة أن

وأوضحـــت الـــوزارة أن مملكـــة
البحريـــن ،وفـــي حـــال توافق دول
العالـــم خصوصا الدول اإلســـامية
على اتخـــاذ موقـــف بمراجعة هذه
العقوبة أو إلغائها ،ستنظر وبجدية
في التعاطي مع هذا األمر.

خدمات تفاعلية لتسهيل إدماج العاطلين في “الخاص”

حميدان :تتيح ألصحاب العمل اختيار األيــدي العاملة إلكترونيا

مدينة عيسى  -وزارة العمل

أكد وزير العمل والتنمية االجتماعية
جميـــل حميـــدان أن منظومـــة البنية

التحتيـــة للخدمـــات اإللكترونيـــة
بـــوزارة العمل والتنميـــة االجتماعية

تشـــهد تطورا نوعيا فـــي ظل حرص

الـــوزارة علـــى تطبيـــق إســـتراتيجية
الحكومـــة اإللكترونيـــة مـــن خـــال

إطاقهـــا العديـــد مـــن الخدمـــات
الرقميـــة التـــي تتيـــح التواصـــل

والتفاعـــل مـــع المســـتفيدين بطريقة

سهلة ومائمة ،الفتا إلى أن توظيف
التطـــورات التكنولوجيـــة وتعزيـــز

والتحول الرقمي؛ لمواكبة المتغيرات

السريعة وخلق التفاعل بين مختلف
المكونـــات ذات العاقة من أصحاب
عمـــل وباحثين عن عمل وعمال ،يعد

من األهـــداف الرئيســـة التي تســـعى

الـــوزارة إلـــى تحقيقهـــا ،ليعكـــس مـــا
تبـــوأت به مملكـــة البحرين من مركز
متقدم على الصعيد العالمي كأفضل

الحكومات اإللكترونية.

الشـــواغر التابـــع للـــوزارة مـــن خـــال

إدراج وظائـــف مســـتجدة أو حـــذف

إطـــاق خدمـــات تفاعليـــة جديـــدة

تتيح ألصحاب العمـــل االطاع على
قوائـــم الباحثيـــن عن عمـــل واختيار

ما يناســـبهم لتلبيـــة احتياجاتهم من

الموارد البشـــرية الوطنية ،كما يتيح
لهـــم تحديـــث البيانـــات علـــى بنـــك

كمـــا يمكنهـــم االســـتفادة مـــن مزايـــا

يسهل من عملية التوظيف ،مؤكدا أن

التأميـــن ضـــد التعطـــل بعـــد االنتهاء

جميع هذه الخدمات مرتبطة بشـــكل

مـــن التســـجيل اإللكترونـــي دون

مباشـــر بهيئة المعلومـــات والحكومة

الحاجة إلـــى مراجعة الـــوزارة .وفي

اإللكترونيـــة والهيئـــة العامة للتأمين

االجتماعي وصندوق العمل (تمكين)،
مشـــددا علـــى أن أي بيانـــات يقدمها

المســـتفيد ،ســـواء صاحـــب عمـــل أو
باحـــث عـــن عمـــل ،يجـــب أن تكـــون

متطابقة مع البيانات الموجودة لدى

تلك الجهات الحكومية.

وأضاف حميدان أن جميع المعامات

العمالية ستكون بالنظام اإللكتروني
خـــال المرحلـــة القادمـــة؛ وذلـــك من

أجـــل التســـهيل على أصحـــاب العمل

والباحثيـــن عن عمـــل الحصول على
خدمة مميزة بأقل جهد وفي أســـرع

الباحثيـــن عـــن عمـــل فـــي مختلـــف

األيـــدي العاملـــة الوطنيـــة ،فقـــد تـــم

عـــن عمـــل الذاتية عبر هـــذه المنصة،

الوظيفيـــة المعروضة أكثـــر دقة مما

 ،)gov.bhوتفعيل الخدمة.

أصحـــاب العمـــل باحتياجاتهـــم مـــن

وذلك من خال إدراج سيرة الباحث

الفتا إلى أن ذلك ســـيجعل الشـــواغر

وفي هذا الســـياق ،أكـــد حميدان أنه

منشـــآت القطـــاع الخـــاص ،ورفـــد

العمل من مؤهـــات وخبرات عملية،

شـــواغر لم تعد المنشأة بحاجة إليها،

وقت ممكن عند الدخول على موقع

فـــي إطـــار تعزيـــز إدمـــاج المواطنين

المقدمـــة التـــي يحتاجهـــا صاحـــب

الـــوزارة اإللكترونـــي (www.mlsd.
وتمنـــح الخدمـــات اإللكترونيـــة

الجديـــدة مزايـــا عديـــدة ألصحـــاب

العمل ،منها تســـجيل بيانات المنشأة
وتحديـــد المخوليـــن بالتعامـــل مـــع

النظـــام اإللكترونـــي ،ووجود ســـجل
إلكترونـــي لجميـــع الشـــواغر التـــي
تقـــدم بهـــا صاحـــب العمـــل ونتائـــج

الترشـــيحات بشـــأنها ،إضافـــة إلـــى
االطـــاع علـــى بيانـــات الباحثيـــن

جميل حميدان

نفـــس الوقـــت يمكنهـــم االطاع على

الشـــواغر الوظيفيـــة الموجـــودة في

عـــن عمـــل المرشـــحين للوظيفـــة

بنـــك الشـــواغر وترشـــيح أنفســـهم

للمتقدمين للشـــواغر ،حيـــث بإمكان

يمكنهـــم الترشـــح لخمـــس وظائـــف

والرفـــض إلكترونيا ،وكذلك إرســـال

الترشـــح مع صاحب العمل أو مرشد

المعروضـــة مع توفير الســـير الذاتية

للوظائـــف التـــي تناســـبهم ،حيـــث

صاحـــب العمـــل اتخـــاذ قـــرار القبول

دفعـــة واحـــدة ،ومتابعـــة نتيجـــة

رســـائل للمرشـــحين لموعد مقابلة أو

التوظيف بالوزارة.

لتوظيف.

وأكـــد

وزيـــر

العمـــل

والتنميـــة

وتوافـــر الخدمـــات اإللكترونيـــة

االجتماعيـــة ،في ختـــام تصريحه أن

على رأس العمل بالمنشـــأة من خال

خدمـــات

ألصحـــاب

بالـــدورات التدريبيـــة المتوافـــرة

اإللكترونيـــة لهـــم واعتمـــاد الدورات

الخـــاص ،كما يمكن ألصحـــاب العمل

ألصحـــاب معاهـــد ومراكـــز التدريب

شـــهادة االلتزام بالبحرنة واستامها

العمـــال الـــذي يوفره صاحـــب العمل

أمـــا المزايـــا التـــي يتحصـــل عليهـــا

وإصابـــات العمل واألمـــراض المهنية

الخدمـــات ،فبالنســـبة للباحثيـــن عن

مواقـــع العمـــل االنشـــائية ،وغير ذلك

العمـــل ،فيمكنهم تســـجيل وتحديث

من كفاءة وجودة الخدمات المقدمة

الجديـــدة عـــرض فـــرص التدريـــب

المرحلـــة المقبلـــة ستشـــهد تدشـــين

برنامـــج (فرص) ،حيث تعرض قوائم

العمـــل ،تشـــمل تقديم االستشـــارات

للعامليـــن والموظفيـــن فـــي القطـــاع

التدريبيـــة

بالنســـبة

تقديـــم طلبـــات الحصـــول علـــى

الخاصـــة ،وتســـجيل بيانـــات ســـكن

إلكترونيا.
ً

لعماله ،فضا عن تســـجيل الحوادث

إلكترونيـــة

والمدربيـــن

الباحثـــون عـــن عمل من خـــال هذه

إلكترونيا وتســـجيل
واإلبـــاغ عنهـــا
ً

عمـــل الجـــدد ،الذيـــن لـــم يســـبق لهم

مـــن الخدمات اإللكترونية التي تعزز

بياناتهم واســـتيعاب جميـــع البيانات

للمواطنين في مملكة البحرين.

 12800مخالفة كمامة منذ البدء بتطبيق القرار

حــمــد بــن مــحــمــد :مــســتــمــرون فــي اتــخــاذ اإلجــــــراءات القانونية

بحث احتياجات “ثانية عشرة”
الشمالية من “الكهرباء”
المنامة  -بنا

المنامة  -وزارة الداخلية

فـــي إطـــار جهـــود وزارة الداخليـــة

االلتـــزام بارتـــداء كمامـــة الوجه في

مـــن ضبـــط  89مخالفـــة عـــدم لبـــس

أكـــد مســـاعد رئيـــس األمـــن العـــام

وأوضـــح أن مجمـــوع المخالفـــات

وأهـــاب مســـاعد رئيس األمـــن العام

فـــي تطبيـــق القـــرار ،حيـــث باشـــرت

المواطنيـــن والمقيميـــن بضـــرورة

في الحفـــاظ على ســـامة المجتمع،
لشـــؤون العمليات والتدريب العميد

اســـتقبل وزيـــر شـــؤون الكهربـــاء

الهيئـــة ،وعوائد هـــذه المنجزات في

الركـــن الشـــيخ حمـــد بـــن محمـــد آل

البحرانـــي ممثـــل الدائـــرة الثانيـــة

للمواطنيـــن والمقيميـــن فـــي مملكـــة

اتخـــاذ اإلجـــراءات القانونيـــة حيال

وتـــم فـــي اللقـــاء مناقشـــة عـــدد

وتطـــرّق اللقـــاء إلـــى ســـبل تعزيـــز

كمامة الوجـــه ،بناء علـــى توجيهات

الكهرباء والماء ،إذ استعرض الوزير

والمـــاء ومجلـــس النـــواب ،عبر دعم

كورونا التخاذ التدابير واإلجراءات

والمـــاء وائل المبارك ،النائب محمود
عشرة بالمحافظة الشمالية.

مـــن المواضيـــع المتعلقـــة بقطاعـــي
خطط ومشـــروعات هيئـــة الكهرباء

والماء المســـتقبلية ،إضافة إلى أهم
المنجـــزات التي تحققـــت أخيرا في

تقديـــم خدمـــات الكهربـــاء والمـــاء

خليفـــة أن الـــوزارة مســـتمرة فـــي

البحرين.

المخالفيـــن لقـــرار االلتـــزام بارتـــداء

التعاون المشترك بين هيئة الكهرباء

اللجنـــة الوطنيـــة لمكافحـــة فيروس

خطـــط الهيئـــة التـــي تهـــدف بشـــكل

اإلحترازيـــة للوقايـــة مـــن انتشـــار

مستمر لتحسين وتطوير خدماتها.

الفيـــروس،

بإطـــاق

الحمـــات

التوعويـــة التـــي تهـــدف إلـــى توعية

المواطنيـــن والمقيميـــن بضـــرورة

الكمامة.

األماكن العامة والمحات التجارية.

لشـــؤون العمليـــات والتدريب بكافة

بلـــغ  12800مخالفـــة منـــذ البـــدء
المديريـــات

األمنيـــة

تحقيـــق مبـــدأ التباعـــد االجتماعـــي

إجراءاتهـــا

مـــع التقيد بعـــدم التجمع ألكثر من 5

القانونيـــة لمخالفـــة غيـــر الملتزمين،

أشـــخاص وااللتـــزام بارتـــداء كمامة

وتمكنت مديرية شـــرطة المحافظة
الشـــمالية من ضبـــط  2897مخالفة،

وضبطـــت مديرية شـــرطة محافظة

العاصمـــة  2443مخالفـــة عـــدم لبس
كمامـــة الوجـــه ،و 3777مخالفـــة تم
تحريرهـــا ضـــد المخالفيـــن بمديرية
شـــرطة محافظـــة المحـــرق ،وعـــدد

 2097مخالفـــة بمديريـــة شـــرطة

الشيخ حمد بن محمد

الوجه بالطريقة الصحيحة في كافة

األماكن العامـــة والمحات التجارية

المحافظـــة الجنوبيـــة ،كمـــا قامـــت

والمجمعات والسواحل والمتنزهات،

بضبط  1497مخالفـــة لقرار اإللتزام

التوعويـــة للمواطنيـــن والمقيميـــن

تمكنـــت اإلدارة العامـــة ألمن المنافذ

المقيمين.

إدارة العمليـــات برئاســـة األمن العام

مؤكـــدا االســـتمرار فـــي الحمـــات

بلبـــس كمامـــة الوجـــه ،فـــي حيـــن

وبمختلـــف اللغات المســـتخدمة لدى
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مع هيئة التأمين االجتماعي وإنقاذ صناديقها ()2 - 1
 Ûكل الشــكر والقديــر لصاحــب الجاللــة الملــك المفــدى
الــذي تفضــل بإصدار المرســوم بقانون رقم ( )21لســنة

 2020بشــأن صناديق ومعاشــات التقاعد في القوانين

واألنظمــة التقاعديــة والتأمينيــة؛ الــذي تضمــن أربــع
خطــوات إصالحيــة طارئة من بين  10توصيات رفعها
مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين االجتماعي ووافق
عليهــا مجلس الوزراء األســبوع الماضي والهادفة إلى

إنقــاذ الصناديق التقاعدية من االنهيار ،وتمديد عمرها

وتمكينهــا مــن االســتمرار بالوفــاء بالتزاماتهــا تجــاه

المؤمن عليهم.

حالة حدوث عجز في أموال الصندوق.

 Ûوقــد حــدث أول اختــالل في ميــزان العالقــة الطردية
بيــن المدخــول والمصروف في الصنــدوق عندما تقرر

فــي العــام التالــي ( ،)1977اســتثناء العمــال األجانــب
مــن إلزامية التأمين ضد الشــيخوخة والعجز والوفاة؛

وذلك بموجب “مرســوم بقانون رقم ( )12لســنة 1977
فــي شــأن إيقاف العمــل ببعض أحــكام قانــون التأمين

االجتماعي بالنســبة لغير البحرينيين” ،حيث نص هذا

القانــون على أنه “يوقف مؤقتً ــا العمل بأحكام التأمين
ضــد الشــيخوخة والعجــز والوفــاة الواردة فــي قانون

 Ûولعــل ما كان ينقص قضية التأمينات االجتماعية منذ

التأمين االجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم ()24

فقــد أسســت هيئــة التأميــن االجتماعــي وصندوقهــا

 1976وذلــك بالنســبة لغيــر البحرينييــن ،علــى أن يتــم

البدايــة المزيــد مــن الشــفافية والتوضيح والشــجاعة،
بموجب القانون رقم  24لسنة  ،1976وكان وقتها وما
يزال من أحدث وأفضل القوانين في هذا المجال الذي

وفر الحماية التأمينية للعاملين في القطاع الخاص.

لسنة  1976والمعدل بالمرسوم بقانون رقم ( )27لسنة

تطبيقه عليهم فيما بعد بقرارات من مجلس الوزراء”،

إال أنه وبعد مضي  43سنة منذ صدور ذلك القانون لم
تتــم حتــى اآلن إعادة تفعيل أو إعــادة تطبيق إلزامية

 Ûوقــد حــدد القانــون عنــد صــدوره مصــادر الدخــل مــن

تأميــن األجانــب كما نــص عليه القانون ،وقــد كان رأي

بواقــع  % 11مــن مرتــب المؤمن عليــه ،والعمال بواقع

إلزاميــة التأميــن ضــد الشــيخوخة والعجــز والوفــاة

االشــتراكات التــي يدفعهــا كل شــهر أصحــاب األعمــال
 % 7وذلــك للتأميــن ضد الشــيخوخة والعجز والوفاة،
أيضــا للتأمين
إلــى جانــب  % 3يدفعهــا صاحب العمل ً

ضــد إصابــات العمــل ،كمــا نــص القانــون علــى إلزاميــة

توفيــر الحماية التأمينية لكل العاملين في مؤسســات

القطاع الخاص من البحرينيين واألجانب.

مــن قبــل وما أزال أظن أن تطبيق هــذا القانون بإعادة
بالنســبة للعمــال األجانــب ،أو فــرض رســوم شــهرية

إضافية على كل رخصة اســتقدام عامل أجنبي ترصد
لحساب صندوق التقاعد ،قد يوفر الحل أو جزء كبير
منه على األقل ،إذ أن عدد المؤمن عليهم ضد إصابات

العمــل مــن غيــر البحرينييــن والمدرجين في ســجالت

 Ûوعلــى أســاس مــا ســيتم اســتحصاله مــن رســوم

الهيئة يبلغ  475,294شخصا حسب التقرير اإلحصائي

أمــوال الصنــدوق ،تــم تحديــد المنافــع والمزايــا التــي

فرع التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة( ،مقارنة

االشــتراكات ومــن العوائــد المتوقعــة مــن اســتثمار
ســيتمتع بهــا المؤمــن عليهــم؛ فالعالقــة إذً ا طرديــة
ومباشــرة بيــن الدخل الــوارد للصنــدوق والمصروفات

التــي ســتدفع للمؤمــن عليهــم وقــت اســتحقاقها ،فإذا
اختلــت هــذه العالقــة ،أي قل الدخل عــن المصروفات،
تبــدأ الصعوبــات ،ولذلــك فــإن القانــون فــي مادته رقم

 16أصــر علــى أن “يفحــص المركــز المالــي لــكل فــرع
مــن فــروع التأميــن في الصنــدوق مرة علــى األقل كل

خمس ســنوات بمعرفة خبير اكتواري أو أكثر ،ويجب
أن يتنــاول هــذا الفحص قيمــة االلتزامــات القائمة”....

وتحدد المادة ذاتها اإلجراءات التي على إدارة الهيئة
اتخاذهــا فــي حالــة وجــود فائــض أو مــال زائــد أو في

للربع األول من هذا العام ،لكنهم جميعً ا مســتثنون من

بعدد البحرينيين البالغ  97,277شخصا).

عليه أو التي يلتزم بها أحدهما وفقً ا لما يظهره الخبير

االكتواري في تقريره بشأن أسباب العجز”.

 Ûلقــد أدى قــرار اســتثناء العمالــة األجنبيــة مــن إلزاميــة

أعضاء مجلس إدارة الغرفة ،وكنت من بينهم ،جوالت

الصندوق من جزء كبير جدا ومتزايد من الدخل دون

الوزيــر المختــص وقتهــا المرحــوم الشــيخ خليفــة بــن

المســتحقة للمؤمــن عليهــم ،كما إنه أعطــى في الوقت

االجتماعية ،ومع الطاقم اإلداري والفني لهيئة التأمين

مقارنــة بالبحرينــي بالنســبة لصاحــب العمــل ،وأصبــح

آل خليفــة المديــر العــام للهيئــة الذيــن كانــوا شــديدي

فــي العمــل ،وقد ظل صنــدوق التأمينات ســاريا يوفي

الصنــدوق وحقوق المؤمــن عليهم ،وحذرونا بالحقائق

التأميــن ضد الشــيخوخة والعجز والوفــاة إلى حرمان

أن يتــم المســاس أو تخفيــض حجــم المزايــا والمنافــع
نفســه ميــزة تنافســية إضافية لصالــح العامل األجنبي

االجتماعي برئاسة المرحوم الشيخ عيسى بن إبراهيم

أيضــا ضربًــا مــن ضــروب التمييــز
هــذا اإلجــراء يعتبــر ً

التمســك والحــرص والغيــرة علــى ســالمة أوضــاع

بــكل التزاماتــه نحــو المؤمن عليهم رغم هــذه اإلعاقة

واألرقام من مغبة تخفيض االشتراكات .وال أعتقد أن

التــي أشــار إليها وحذر مــن عواقبها الخبيــر االكتواري
في الدراســات الدورية التي يتم أعدادها بانتظام منذ

البداية.

 Ûأمــا الخلــل األكبــر أو الضربــة الكبــرى التــي أصابــت
صنــدوق التأمينــات فقــد وقعــت عندمــا تــم تخفيــض

رســوم اشــتراكات التأميــن ضــد الشــيخوخة والعجــز

والوفــاة فــي العــام  1986بواقــع الثلث ،فــي ذلك العام
تــردى الوضــع االقتصــادي فــي المنطقــة بشــكل عــام
نتيجــة للتراجــع الحــاد الــذي شــهدته أســعار النفــط
وانخفــاض ســعر البرميــل بنســبة  % 75تقريبــا عندما

هبطت من  27دوالرا إلى عشــرة دوالرات .،إلى جانب
أنــه فــي ذلــك العــام كان قــد مضــت  6ســنوات منــذ
انــدالع الحــرب العراقية اإليرانية التي ظلت مشــتعلة

حتــى العــام  1988وأحدثــت آثــارا وتداعيــات ســلبية
مدمــرة علــى اقتصــادات دول المنطقــة ،بمــا فــي ذلــك

البحريــن ،فــي ذلــك الوقــت كنــت عضــوا فــي مجلــس

 Ûمــن ناحيــة أخــرى ولغــرض تغطيــة العجــز؛ فــإن إعادة
الشــيخوخة والعجز والوفاة ســيكون في انســجام تام

اإلجراءات التي من شــأنها تخفيف الضغوط واألعباء

مــع القانــون حيــث تنــص المادة رقــم  16منــه على أنه

“إذا تبيــن وجــود عجــز في أموال الصنــدوق ولم تكف
االحتياطيــات والمخصصــات المختلفة لتســويته جاز
لمجلــس الــوزراء  -بقــرار منــه بنــاء علــى عــرض وزيــر

العمــل والشــؤون االجتماعيــة  -منــح الهيئــة العامــة
قرضــا لهــذا الغرض أو زيادة نســبة اشــتراكات التأمين
ً
التــي يلتزم بهــا كل من صاحب العمل والعامل المؤمن

مــن المناقشــات ،وعقدت سلســلة مــن االجتماعات مع

ســلمان بــن محمــد آل خليفــة وزيــر العمــل والشــؤون

إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين ،وقد شاركت في

إدراج غيــر البحرينييــن ضمــن التغطيــة التأمينية ضد

أيضا بالمنافع والمزايا التي يستحقها المؤمن عليهم.
ً

 Ûوفــي ســبيل التوصــل إلــى هــذا االتفــاق فقــد خــاض

الحملــة التــي تبنتهــا وقادتهــا الغرفــة للمطالبــة باتخاذ
عــن كاهل رجــال األعمال ومؤسســات القطاع الخاص

فــي تلك الظــروف الصعبــة ولكي يتمكنــوا من تخطي

واجتياز تلك المرحلة الحرجة ،وقد تجاوبت الحكومة
مشــكورة مــع الغرفة واســتجابت لطلبهــا باتخاذ جملة
مــن المبــادرات والتــي كان مــن بينهــا تخفيــض رســوم

اشــتراكات التأمين بواقع الثلث بالنســبة لفرع التأمين
ضــد الشــيخوخة والعجــز والوفــاة ،من دون المســاس

أي ممــن ما يزال حيــا من أعضاء مجلس إدارة الغرفة
من الذين شــاركوا في المناقشــات يســتطيع أن ينسى

تحذير خبير الهيئة ،السيد بدران عندما قال في ختام

االجتماعــات“ :إن األجنــة المســتقرة اآلن فــي أرحــام

أمهاتها لن تغفر لنا تفريطنا في حقوقها”.

 Ûوعلــى كل حــال ،وعلى قاعــدة “أن للضرورة أحكامها”،
وبعــد مخاض عســير صدر المرســوم بقانــون رقم ()20
لسنة  1986بتعديل قانون التأمين االجتماعي الصادر

بالمرســوم بقانــون رقــم ( )24لســنة  ،1976حيــث جــاء
في مادته األولى“ :تخفض الحصة التي يلتزم صاحب

العمــل الخاضــع ألحــكام قانــون التأميــن االجتماعــي

الصــادر بالمرســوم بقانــون رقــم ( )24لســنة 1976
بســدادها للهيئة العامة للتأمينات االجتماعية وقدرها

 % 11إلــى  % 7مــن أجــور المؤمــن عليهــم العامليــن
لديــه ،كمــا تخفــض الحصــة التــي يلتــزم المؤمــن عليه

الخاضــع ألحــكام هــذا القانون بســدادها للهيئــة العامة
للتأمينــات االجتماعيــة إلــى  % 5مــن أجــره الشــهري،

وذلــك كلــه بالنســبة لالشــتراكات عــن التأميــن ضــد

الشــيخوخة والعجــز والوفــاة .ويلغى كل نص ورد في
هذا القانون يخالف هذا الحكم”؛ وهكذا طار ثلث دخل

الصندوق من رســوم التأمين ضد الشــيخوخة والعجز

والوفــاة ،وظــل الصندوق يعاني من هذا االقتطاع في

المداخيــل ألكثــر من  20عاما حتــى العام  2007عندما

رفعت الرسوم بنسبة إجمالية قدرها  % 4فقط.

 Ûوللحديث بقية غدً ا.

“األعلى للمرأة” و“النسائي” يتباحثان في آليات التعاون
الرفاع  -المجلس األعلى للمرأة

عقد المجلـــس األعلى للمرأة اجتماع عمل
مـــع االتحاد النســـائي البحرينـــي في إطار

أعمـــال اللجنـــة المشـــتركة المشـــكلة بيـــن

الجهتين ،حيث خصصت أعمال االجتماع
لمناقشـــة انعكاســـات الوضـــع الراهن على

تجويد الدعم
المقدم للبحرينية
في ظل ظروف
الجائحة

شـــؤون األســـرة البحرينيـــة ولمتابعـــة كل
مـــا يلـــزم لتجويـــد الدعـــم المقـــدم للمـــرأة

البحرينيـــة في ظل الظروف االســـتثنائية

التي فرضتها جائحة “كوفيد .”19

وأكدت القائم بأعمال مساعد األمين العام
الشـــيخة دينا بنت راشـــد آل خليفة خالل
اللقـــاء الـــذي جـــرى عـــن بعـــد أن المجلس

يعـــول علـــى دور االتحـــاد والجمعيـــات

النســـائية المنضوية تحت مظلته في ظل
اســـتمرار خطورة هـــذه الجائحـــة لمتابعة

احتياجـــات المـــرأة البحرينيـــة وأســـرتها
وتقديم المقترحات والتوصيات الحتواء
تداعياتها ،موضحة في هذا الشأن طبيعة
الخطـــوات والمبـــادرات الطارئـــة التـــي
اتخذهـــا المجلـــس للتعامـــل مـــع متطلبات
الظـــرف لدعم ومســـاندة المـــرأة وللحفاظ

لمواجهـــة التداعيـــات الســـلبية لجائحـــة

بطـــرح عدد مـــن المواضيـــع ذات األولوية

“كوفيد  .”19وأشارت إلى جهود المجلس

للتفاكر حـــول أولويات التعاون المشـــترك

علـــى صعيـــد تطويـــر وتحويـــل خدماتـــه

فـــي الفتـــرة المقبلـــة فـــي المجـــاالت ذات

تحت مظلة برنامج “مستشـــارك عن بعد”،

العالقة بحفظ مكتسبات المرأة البحرينية

حيث قدمت شـــرحا مفصـــال حول طريقة

ولما يعزز من ممارستها لحقوقها.

وآليـــات عمله التي تســـتعين في مجاالت

يشـــار إلى أن التعاون بيـــن الطرفين يأتي

عدة بالخبرات والكفـــاءات البحرينية في

فـــي إطار مذكرة تفاهم تـــم التوقيع عليها

تقديـــم االستشـــارات والحلـــول في كل ما

فـــي العـــام  ،2014وتنـــص علـــى تعزيـــز

يهـــم المـــرأة البحرينيـــة وأســـرتها ،مرحبة

الشـــراكة بيـــن المجلـــس واالتحـــاد فـــي

بهذا الشـــأن بالتعاون المشترك مع االتحاد

مجاالت نهـــوض المرأة البحرينية ،ونشـــر

النســـائي تحت مظلة هـــذا البرنامج وذلك

الوعـــي بأهميـــة مشـــاركة المـــرأة بصـــورة

لتحقيق فائدته المرجوة.

فاعلة فـــي الحياة العامـــة ،وتكريس روح

من جانبها ،ثمنت رئيســـة االتحاد النسائي

َّ
وخصـــت بالذكر
بنـــت إبراهيـــم آل خليفة،
فـــي اســـتجابة فاعلـــة منـــه الحتياجـــات

علـــى مســـتويات االســـتقرار األســـري في

البحريني بدريـــة المرزوق جهود المجلس
األعلى للمرأة برئاســـة قرينـــة عاهل البالد

المبـــادرات النوعية التـــي أطلقها المجلس

البـــالد ،وذلـــك في إطـــار الجهـــود الوطنية

صاحبـــة الســـمو الملكـــي األميـــرة ســـبيكة

المرأة البحرينية فـــي ظل الجائحة ومنها

سداد ديون النساء المتعثرات في تطبيق
“فاعـــل خير” ،ودعم النســـاء العامالت في

القطاع العام للعمل من المنزل.

وقـــد قـــام االتحـــاد النســـائي مـــن جانبـــه

العمـــل الوطنـــي بمـــا يخـــدم القيـــم التـــي
صاغهـــا ميثـــاق العمـــل الوطنـــي ودســـتور
مملكة البحرين ويرتقي بدور وإســـهامات
مؤسسات المجتمع المدني.

بدء تسجيل الحصص في األستوديو الجديد بوادي السيل
محرر الشؤون المحلية

معلمون :االستمرار

بدأت نخبة من معلمي ومعلمات مدارس مملكة البحرين في تسجيل مزيد

من الحصص التعليمية المتلفزة في األستوديو الجديد الذي أعدته وزارة

التربية والتعليم بالتعاون مع وزارة شؤون اإلعالم ،بمدرسة وادي السيل
االبتدائيــة اإلعداديــة للبنيــن ،في عمليــة متكاملة تشــمل مختلف المراحل
والمواد الدراسية.

في الدروس
المتلفزة إضافة
للعملية التعليمية

ويأتي ذلك بعد أن حقق هذا المشروع

الحصص المتلفزة يمثل قيمة مضافة

التدريســـية ،وأشـــيد بدعـــم الوكيـــل

العام الدراســـي المنصـــرم ،إذ نجحت

باختيـــاري للمشـــاركة فـــي تقديـــم

البونوظة ،والوكيل المساعد للمناهج

ً
نجاحا الفتًا خـــالل الفصل الثاني من

وزارة التربيـــة والتعليـــم فـــي تصوير

 375حصة متلفزة ،في أستوديوهات
وزارة شـــؤون اإلعالم ،وتـــم بثها عبر

قناة مملكة البحرين الفضائية.

نوعية للعملية التعليمية ،وأنا فخورة
الحصـــص التـــي تمثل تجربـــة فريدة

مـــن نوعها ،والتي أتشـــرف بأن أخدم

وطنـــي الغالي من خاللها ،الســـتدامة

الخدمة التعليميـــة ،في ظل الظروف

وقالـــت المعلمـــة األولـــى بالرياضيات

الصحيـــة الراهنـــة ،وأرى أن هـــذه

أمل سيف :إن االستمرار في مشروع

تدريبيـــة تعـــزز مـــن كفـــاءة الكـــوادر

في مدرســـة الوفـــاء الثانويـــة للبنات

التجربـــة المميـــزة هـــي بمثابة دورات

المســـاعد للتعليم العام والفني لطيفة

واإلشراف التربوي أحالم العامر.

من جانبهـــا ،قالت معلمـــة الرياضيات
بمدرســـة الحد الثانوية للبنات شيخة
الشـــوملي :أشـــكر وزارة التربيـــة

شـــرف المشـــاركة فـــي هذا المشـــروع
ً
انطالقـــا مـــن الواجـــب
الـــذي يأتـــي

والتجـــارب والمهـــارات ،وإن شـــعور

ولـــم أتـــردد لحظـــة واحـــدة فـــي نيل

كانت تجربة رائعة وممتعة اكتســـبت

الظـــروف شـــعور جميـــل وال يوصف،

والتعليـــم علـــى المبادرة المشـــهود لها
بالنجـــاح ،في ظـــل الظـــروف الرّ اهنة،

الوطنـــي واألمانـــة التعليميـــة ،وقـــد

مـــن خاللهـــا الكثيـــر مـــن الخبـــرات

اإلنجـــاز وخدمة الوطن في مثل هذه

ويكفينا فخـــرًا أن مملكة البحرين قد

نجحت في استكمال العام الدراسي،
ً
متغلبـــة علـــى التحـــدي الـــذي فرضته

جائحة “كورونا”.
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“عقارات السيف” تسلم “الصحة”  10آالف كمامة
ضاحية السيف  -المؤسسة الملكية لألعمال اإلنسانية

األسر المنتجة
صنعتها لـ “الملكية
لألعمال اإلنسانية”

اســـتقبل األمين العام للمؤسســـة

بـــوزارة الصحة ،حيـــث تم خالل

الملكية لألعمال اإلنسانية رئيس

اللقاء اســـتعراض ســـبل التعاون

لجنـــة تنســـيق الجهـــود المعنيـــة

بين المؤسســـة الملكيـــة لألعمال

بتوزيع مساهمات حملة فينا خير

اإلنسانية ووزارة الصحة وشركة

مصطفى الســـيد في مكتبه بمقر

عقارات الســـيف فـــي العديد من

كل
المؤسســـة بضاحيـــة الســـيف ٍ
من عيسى نجيبي رئيس مجلس

المواضيع المختلفة.
وخالل اللقاء سلم نجيبي لوكيل

إدارة شـــركة عقـــارات الســـيف،

وزارة الصحة  10آالف كمامة من

ووليد المانع وكيل وزارة الصحة،

النـــوع المميز القابل لالســـتخدام

بحضـــور أحمـــد يوســـف الرئيس

عـــدة مـــرات ،والتـــي أنتجتهـــا

الكميات المطلوبة للطاقم الطبي

كورونا.
مـــن جانبـــه ،ثمن رئيـــس مجلس
إدارة شـــركة عقـــارات الســـيف
بمـــا قدمتـــه حملـــة فينـــا خيـــر
مـــن مشـــاريع رائـــدة خـــالل هذه

بدعم من شركة عقارات السيف.

الجائحـــة ،كمـــا أشـــاد نجيبـــي

وبهـــذه المناســـبة أكد الســـيد بأن

بالدور البطولي والجهود الكبيرة

التعـــاون مـــع وزارة الصحـــة في

التـــي يقـــوم بهـــا منتســـبو وزارة

إنتـــاج الكمامات مســـتمر لتوفير

مصطفى السيد مستقبال عيسى نجيبي ووليد المانع بحضور أحمد يوسف

الصحة مـــن األطباء والممرضين
واإلداريين والذين هم من فريق

التنفيذي لشركة عقارات السيف،

المؤسســـة

لألعمـــال

والممرضيـــن والكـــوادر الصحية،

الحجـــر الصحـــي االحتـــرازي،

للمشـــاريع اإلنســـانية الهادفـــة،

البحريـــن وموقفهـــم البطولـــي

وفاطمـــة عبدالواحـــد الوكيـــل

اإلنســـانية بالتعـــاون مـــع األســـر

إضافة إلى توفيـــر كميات أخرى

مشيدا بالتعاون الكبير من شركة

ومســـاهمتهم فـــي دعـــم الجهود

فـــي الصفـــوف األولـــى لمواجهة

المســـاعد للمـــوارد والخدمـــات

المنتجة المنتسبة إلى المؤسسة

لنـــزالء مراكـــز اإليـــواء ومراكـــز

عقـــارات الســـيف فـــي دعمهـــم

لفيـــروس

الملكيـــة

الوطنيـــة

للتصـــدي

فيروس كورونا.

“الصحة العالمية”“ :كورونا” ينتقل بالهواء وعلينا التكيف
مـــــايـــــيـــــن األشــــــــخــــــــاص ال يــــــــزالــــــــون عــــــرضــــــة لــــلــــعــــدوى
بدور المالكي

المنظري% 10 :
ارتفاع عدد حاالت
األسبوع الجاري
عن الماضي

كشــف مدير منظمة الصحة العالمية إلقليم شــرق المتوســط أحمد بن ســالم المنظري عن أن هذا األسبوع شهد ارتفاعا بعدد حاالت
اإلصابة بنســبة  % 10عن األســبوع الماضي ،مؤكدا أن الوضع الراهن في إقليم شــرق المتوســط ال يزال يبعث على القلق ،علما أن
مجموع الحاالت التي أبلغت عنها كل من المملكة العربية السعودية ،وباكستان ،وإيران والعراق يُ شكل نحو  % 70من إجمالي عدد
الحاالت .كما ارتفعت الوفيات في اإلقليم بنســبة  ،% 13إذ شــهدت كل من األرض الفلســطينية المحتلة وســوريا وليبيا أكبر زيادة

نسبية في الوفيات المُ َ
بلغ عنها .

وأشـــار المنظـــري فـــي بيـــان صحافـــي
ُ
وزعتـــه المنظمـــة أمـــس أنـــه أبلـــغ بهـــذا
شـــخص
األســـبوع عـــن تعافـــي مليـــون
ٍ

بالكامـــل فـــي بعـــض البلـــدان التـــي تبلغ

قد تـــؤدي إلـــى مخاطـــر جديـــدة تتمثل

عـــن تزايـــد حـــاالت اإلصابة لديهـــا نظرا
لعـــدم اســـتكمال البيانـــات المُ َّ
بلغة ،الفتا

فـــي الحـــاالت الوافدة إلى البلـــدان التي
نجحـــت بالفعـــل فـــي احتـــواء انتقـــال
المـــرضُ .
وتظهـــر دراســـات االنتشـــار
ُ
التـــي أجريـــت فـــي اإلقليـــم أن نســـبة

فـــي اإلقليم من مـــرض “كوفيد  ”19منذ

إلـــى التحديـــات التـــي تواجههـــا بعـــض

انـــدالع الجائحـــة ،وحاليـــا نمـــر بمرحلـــة

الـــدول عند تخفيف اإلغـــالق في الفترة

مختلفـــة مـــن الجائحة ،إذ باتـــت البلدان

األخيرة ،مضيفا فمع رفع تدابير الصحة

صغيـــرة جـــدا مـــن ســـكان اإلقليـــم قـــد

علـــم بما يتعين
والمجتمعـــات اآلن على
ٍ

العامـــة ،تزايـــد بشـــكل كبيـــر احتمـــال

أصيبـــوا بالعدوى ،مما يعنـــي أن ماليين

عليها القيام به في إطار جهود مكافحة

تعرض الناس في شـــتى أنحـــاء اإلقليم

النازحيـــن الذيـــن لـــم يطلهـــم بعـــد تأثير
المرض بدرجة كبيرة.
ودعا المنظري سكان اإلقليم إلى التكيف

المعتاد الجديد في كل إجراء نقوم به.

وحول مـــا إذا كانت العـــدوى بالفيروس
تنتقـــل عن طريـــق الهـــواء أم ال ،حدَّثت
منظمـــة الصحـــة العالميـــة مؤخـــرا
اإلرشـــادات التـــي أصدرتهـــا فـــي هـــذا

الشـــأن ،فالعـــدوى بمـــرض “كوفيـــد ”19
تنتشـــر أساســـا عبـــر الـــرذاذ المتطايـــر
مـــن المصابيـــن مـــن خـــالل مخالطتهـــم
ً
مباشـــرة أو بشـــكل وثيـــق أو بطرق غير

مباشـــرة كمالمسة األجســـام أو األسطح

مـــع الوضع الجديـــد ،إذ مـــن المرجح أن

الملوثة ،ولتجنب استنشـــاق هذا الرذاذ،

انتقـــال المرض المنخفضة ،وعلى القادة

واحـــد علـــى األقل بعيـــدا عـــن اآلخرين،

الفـــم بمنديـــل عنـــد العطس أو الســـعال.

يوجد مرض “كوفيد  ”19في مستويات

مـــن المهـــم البقـــاء علـــى مســـافة متـــر

األشـــخاص اآلخريـــن ال يزالـــون عُ رضـــة

أن يلتزمـــوا بالشـــفافية إزاء ما يرغبون

انتقال المرض ،مشـــيرا إلـــى أن المنظمة

لإلصابة بالعدوى.

للخطـــر .ويشـــمل ذلك الفئات الســـكانية

تواجـــه صعوبة فـــي فهم أبعـــاد الموقف

وأكـــد المنظـــري أن إعادة فتـــح الحدود

المُ ســـتضعفة ،مثـــل الالجئين والســـكان

مـــن شـــعوبهم القيـــام بـــه؛ كمـــا يجب أن

وتنظيـــف األيـــدي باســـتمراره وتغطيـــة

تعكـــس ســـلوكياتنا كأفـــراد هـــذا الوضع

وعندمـــا يتعـــذر الحفـــاظ علـــى التباعـــد

أحمد المنظري

الجســـدي عن اآلخرين وارتداء الكمامة
كأحـــد تدابير الحمايـــة الضرورية ،ولكن

حسب المعلومات المتوافرة لدينا حاليا
تنتقل العدوى بــــ “كوفيد  ”19في المقام

األول من األشخاص الذين تظهر عليهم

أعـــراض اإلصابة بالمرض ،أو قبل ظهور
هـــذه األعـــراض عليهـــم عندمـــا يكونون

على مسافة قريبة من آخرين ،خصوصا
لفترات زمنية طويلة.

األردن يواصل إجالء رعاياه العالقين من البحرين

عـــــــــــودة  120الــــجــــمــــعــــة عـــــلـــــى رحــــــلــــــة بــــــــ “طــــــــيــــــــران الــــخــــلــــيــــج”
جديـــدة مـــن المواطنيـــن األردنيين،

يصنـــف وضعهـــا الوبائـــي “باألخضر”

فـــي ظـــل توقـــف الرحـــالت الجوية

مجموعـــة دول ال تتعـــدى العشـــرة

ينطبـــق أيضـــا علـــى الزائريـــن مـــن

خضراء ،فلها معايير أخرى ،وتدرس

الخارجيـــة نتيجـــة لتداعيـــات أزمـــة

ســـيتاح لألردنيين فيهـــا العودة إلى

ممتاز ومشابه لدول عديدة.

رعايـــا تلـــك الدول ،حيث ســـيمكنهم

المعاييـــر للتعامـــل مـــع األردنييـــن

فيروس كورونا (كوفيد .)19

األردن دون حجر ،وإنها قامت بعمل

وثمـــن مواطنـــون أردنيـــون مقيمون

دخول األردن دون الخضوع للحجر

القادميـــن مـــن هـــذه الـــدول ومـــع

وأجلـــت األردن قـــرار فتـــح المطـــار

برنامـــج إلكترونـــي لتصنيـــف الدول

وعالقـــون فـــي البحريـــن ،الجهـــود

الصحـــي شـــريطة إجـــراء فحـــص

رعاياهـــا ،والمعاييـــر هـــي أن الـــدول

أمـــام حركـــة المســـافرين والزائريـــن

بحســـب الحالـــة الوبائيـــة وضمـــن

المتواصلة للســـفارة األردنية ،وعلى

كورونـــا قبل  48ســـاعة من قدومهم

ذات الوضع الوبائي المســـتقر سوف

والـــذي كان مقـــررا لـــه نهايـــة الشـــهر

مصـــادر واضحـــة ،ووفـــق  7معايير،

رأســـها رئيـــس البعثـــة الدبلوماســـية

لزيـــارة األردن ،بينمـــا ال يخضـــع

الحالي؛ بســـبب تزامـــن التوقيت مع

ّ
يتم تصنيف الدول إلكترونيا،
حيث

يتـــم معاملتهـــا علـــى األغلـــب دون

باألردن السفير رامي صالح وريكات

القادمـــون مـــن الـــدول الخضـــراء

حجر وضمن بروتوكـــول ،وإن هناك

عطلـــة عيد األضحى المبـــارك ،ولكن

ومـــن بيـــن المعاييـــر نســـبة الوفيات

العـــدوان ،وكل العامليـــن بالســـفرة

للحجـــر الصحي ،والـــدول الخضراء

لجان متخصصة أشرفت على وضع

هذا القـــرار ال ينطبق علـــى الرحالت

وعـــدد الفحوصـــات والتســـطح فـــي

فـــي المنامة ،ومـــا يقوم بـــه من دور

حاليا هي النمســـا ،سويســـرا ،ألمانيا،

معايير رئيســـة الســـتقبال الزوار من

الجوية اإلنسانية والرحالت الطبية

إيطاليا ،اليونان ،قبرص ،هونغ كونغ،

خـــارج األردن ،فـــي مقدمتها المعيار

أمـــام الرعايـــا األردنييـــن العالقيـــن

والعودة إلى الوطن.

المنحنـــى الوبائـــي ،وعـــدد الحـــاالت
ً
يوما ،ونســـبة اإلصابات
في آخر 14

وجهـــد فـــي تســـخير كافـــة العقبات

وتايلنـــد ،والتـــي قـــد يزيـــد عددهـــا

الوبائـــي لكل دولـــة ،وكذلـــك معايير

وأشـــار مصـــدر فـــي وزارة الصحـــة

لكل مليون.

فـــي البحريـــن ،مؤكديـــن متابعتـــه

خالل األيام المقبلة.

دوليـــة ومعاييـــر منظمـــة الصحـــة

وقالـــت وزارة الصحـــة األردنية ،إنه

العالمية.

المحليـــة ،أن مـــا ينطبـــق علـــى

الـــدول إلـــى أخضـــر وأصفـــر وأحمر،

األردنية المقيمة ،وتنسيقه المشترك

إلـــى العاصمـــة البحرينيـــة المنامـــة

األردنيـــة فـــي تصريحـــات للصحافة

وأوضحـــت الـــوزارة أنه تـــم تصنيف

وتواصله الشـــخصي ألبنـــاء الجالية

هـــذا األســـبوع؛ لتأمين عـــودة دفعة

في حـــال إعادة فتـــح المطارات في

وعن تصنيف األردن وفق المؤشرات

المواطنيـــن المقيميـــن فـــي دول

ولـــكل

واضحـــة

مـــع الحكومـــة البحرينيـــة بما يصب

األردن أمـــام حركة المســـافرين ،فإن

الدولية ،وفيمـــا إذا كان ضمن نطاق

بالتعامـــل .أمـــا الـــدول المصنفـــة

في خدمتهم وتســـهيل عودتهم إلى

المنطقـــة الصفراء ،فإن وضع األردن

الوطن.

بدور المالكي

تواصـــل المملكة األردنية الهاشـــمية
رحـــالت إجـــالء رعاياهـــا العالقيـــن
فـــي البحريـــن ،فقـــد عـــاد أمـــس إلى
العاصمة األردنيـــة عمان  120أردنيا
مـــن الرعايـــا العالقيـــن فـــي مملكـــة
البحريـــن علـــى رحلـــة اســـتثنائية
خاصـــة علـــى متـــن طيـــران الخليج،
كمـــا ســـتقوم رحلـــة أخـــرى خـــالل
اليوميـــن المقبلين بأجـــالء عدد آخر
من الرعايا العالقين.
وأعلنـــت وزارة الخارجيـــة وشـــؤون
المغتربيـــن أمـــس عـــن تســـيير رحلة

دولـــة

معاييـــر

ضبط  5مؤسسات مخالفة تمارس َحقن “البوتوكس والفيلر”
المنامة  -الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية

أعلنت الهيئة الوطنية لتنظيم المهن

المؤسســـات والمهنييـــن إلـــى لجنـــة

مؤسســـتين يعمل بهمـــا طبيبان دون

يذكـــر أن المجلـــس األعلـــى للصحـــة

والخدمـــات الصحيـــة عـــن ضبـــط

ترخيـــص بمزاولـــة المهنة مـــن الهيئة
وكانـــا يـــزاوالن خدمـــات المداخالت

التجميليـــة “الفيلـــر والبوتكس” ،وقد
وتـــم اتخـــاذ اإلجـــراءات القانونيـــة
مـــن قبـــل مفتشـــي الهيئـــة الحاملين

لصفـــة الضبطيـــة القضائيـــة وإحالـــة

المخالفيـــن إلـــى النيابـــة العامـــة .كما
تـــم إحالـــة المؤسســـتين إلـــى لجنـــة

المساءلة بالهيئة.

تأديبية.

قد حـــدد  4تخصصات فقـــط يمكنها
مزاولـــة خدمـــات الفيلـــر والبوتكس،
وهـــم :جراحـــو التجميـــل ،أطبـــاء

الجلديـــة ،أطبـــاء األنـــف واألذن

والحنجرة وأطباء األسنان بالمنطقة

المتعلقة بالفم فقط.

وحذرت الهيئة مـــن مخالفة األنظمة

والقوانين مما قد يعرض المؤسسات
إلى اتخاذ إجراءات مشـــددة حيالها،

وعلـــى صعيد متصل ،كشـــفت الهيئة

كمـــا تنصـــح الهيئـــة مراجعـــي هـــذه

أطبـــاء يزاولـــون خدمـــات “الفيلـــر”

مرخص من الهيئـــة للقيام بمثل هذه

عـــن ضبـــط ثـــالث مؤسســـات بهـــا

و”البوتكـــس” دون تخصـــص ودون
تصريـــح مـــن الهيئـــة وتمـــت إحالـــة

الخدمات التأكد من أن مزاول المهنة
إن مـــن حقهـــم
اإلجـــراءات ،حيـــث ّ
طلب ما يثبت ذلك في الترخيص.

إغالق بعض المؤسسات إداريا
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