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Ω2020 ¢ù£°ùZCG 23 - `g1442 Ωôëe 4 óMC’G - ¿ƒ©HQC’Gh á°ùeÉîdG áæ°ùdG - (15493) Oó©dG

»æjôëÑdG Ö«Ñ£∏d IõFÉL ¢ü«°üîàH AGQRƒdG ¢ù«FQ ƒª°S IQOÉÑe ≈∏Y AÉæH

IõFÉédG á``fÉ`eC’ É``°ù«FQ á``Ø«`∏`N ∫BG ó``°TGQ ø``H ó``ªëe ï``«°ûdG
á``«``ª``dÉ``Y äGô````Ñ````N á```jƒ```°```†```Yh í```dÉ```°```ü```dG á```≤```FÉ```a á```°```SÉ```Fô```H ø```jõ```FÉ```Ø```dG QÉ```«```à```N’ á``æ``é``d

.ó°TGQ øH óªëe ï«°ûdG |
á«ª∏©dG ô«jÉ©ªdG ôjƒ£J ìGôàbGh
º««≤àdGh í«°Tôà∏d áeRÓdG á«æØdGh
≥«°ùæàdÉH IõFÉédG íæe äGAGôLEGh
.IõFÉédG áfÉeCG ™e

.AGQRƒdG ¢ù«FQ ƒª°S |

,í``°`Tô``e π``μ` d á``eó``≤` ª` dG iô`` ` NC’G
øjõFÉØdG AÉª°SCG OÉªàYGh QÉ«àNGh
á«FÉ¡ædG äGQGô≤dG ™aQh IõFÉédÉH
,É¡æY ¿ÓYEÓd IõFÉédG áfÉeCG ≈dEG

ô``«` jÉ``©` ª` dGh í``«` °` Tô``à` dG •hô`` °` `T
á``©`LGô``eh ,Iõ``FÉ``é` dÉ``H á``°`UÉ``î`dG
á«ãëÑdG ¥GQhC’Gh í«°TôàdG äÉØ∏e
≥``FÉ``Kƒ``dGh º``«` «` ≤` à` dG ô``«` jÉ``©` eh

.¿hOQƒL ó«ØjO Qƒ°ù«ahôÑdGh
ΩÉ`` ¡` `e á`` æ` `é` `∏` `dG ≈`` `dƒ`` `à` ` Jh
íæe äGAGô`` ` `LEG ≈``∏` Y ±Gô`` °` `TE’G
AÉØ«à°SG ø``e ó``cCÉ` à` dGh ,Iõ``FÉ``é` dG

ºdÉ°S óªMCG QƒàcódGh ,á«©ªédG
»``ª` «` ∏` bE’G ô`` jó`` ª` `dG …ô``¶``æ``ª``dG
º«∏bEG á«ªdÉ©dG áë°üdG áª¶æªd
áª¶æe øY Óãªe §°SƒàªdG ¥ô°T
ódÉN QƒàcódGh ,á«ªdÉ©dG áë°üdG
¢``ù`«`FQ »``∏` gƒ``©` dG ø``ª` Mô``dGó``Ñ` Y
øY Ók ãªe »Hô©dG è«∏îdG á©eÉL
ô«ª°S Qƒ°ù«ahôÑdGh ,á©eÉédG
á«μ∏ªdG á``«`∏`μ`dG ¢``ù`«`FQ Ωƒ``à` ©` dG
øjôëÑdG- ø«MGôé∏d ájóædôjC’G
.á«∏μdG øY Ók ãªe
É¡àjƒ°†Y »a áæé∏dG º°†J Éªc
ø``«` «` dhó``dG AGô`` Ñ` `î` `dG ø`` e GOó`` ` Y
çÉ``ë` HC’G ∫É``é`e »``a ø``«`bƒ``eô``ª`dG
á``ë` °` ü` dG á``ª` ¶` æ` e ø`` `e á``«` Ñ` £` dG
á`` «` `HhQhCG äÉ``©` eÉ``Lh á``«`ª`dÉ``©`dG
Qƒ°ù«ahôÑdG :º`` gh ,á``«`μ`jô``eCGh
ΩÉ©dG ôjóªdG »î∏H ø°ùM ¿ÉæM
äGOÉ°†e áehÉ≤e ¿hDƒ°ûd óYÉ°ùªdG
áë°üdG áª¶æªH äÉ``Hhô``μ` «` ª` dG
∫ÉKÉc Qƒ°ù«ahôÑdGh ,á«ªdÉ©dG
ø«aQÉH ΩGO Qƒ°ù«ahôÑdGh »∏«c
å«æ«c Qƒ``°` ù` «` ahô``Ñ` dGh QÉ``eƒ``c
Qƒ``°` ù` «` ahô``Ñ` dGh ,ô``aƒ``à` °` ù` jô``c
,¢`` Sƒ`` jó`` «` `f ¢```Sƒ```jô```«` `Jƒ```°` `S

É¡©aQ ºK øeh •hô°û∏d É¡FÉØ«à°SG
,IõFÉédÉH øjõFÉØdG QÉ«àNG áæé∏d
»àdG äGQGô≤dG ò«ØæJ øe ócCÉàdGh
øjõFÉØdG QÉ``«`à`NG áæéd ÉgòîàJ
øjõFÉØdG øY ¿Ó``YE’Gh ,IõFÉédÉH
áæéd äGQGô`` ` `b ≥`` ah Iõ``FÉ``é` dÉ``H
iôNCG ΩÉ¡e …CGh ,øjõFÉØdG QÉ«àNG
.IõFÉédG ∫ÉªYCG É¡Ñ∏£àJ
≈∏Y É``°` †` jCG QGô`` ≤` `dG ¢``ü` fh
øjõFÉØdG QÉ«àN’ áæéd π«μ°ûJ
øjõFÉØdG QÉ``«`à`NG áæéd{ ≈ª°ùJ
∫BG ¿É``ª`∏`°`S ø``H á``Ø`«`∏`N Iõ``FÉ``é` H
,z»``æ` jô``ë` Ñ` dG Ö``«` Ñ` £` ∏` d á``Ø` «` ∏` N
ó«©°S âæH á≤FÉa IPÉà°SC’G á°SÉFôH
º°†Jh ,áë°üdG Iô``jRh ídÉ°üdG
ó«°ùdG :ø`` e Ó``c É``¡`à`jƒ``°`†`Y »``a
QÉ°ûà°ùªdG óªM ¢SÉÑY ¬∏dGóÑY
»μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ¿GƒjO »a
Iójôa Ió«°ùdGh ,AGQRƒ``dG ¢ù«FQ
º««≤àdG ôjóe »éæN º«MôdGóÑY
ƒª°ùdG ÖMÉ°U ¿GƒjóH π«∏ëàdGh
ø«∏ãªe ,AGQRƒ`` dG ¢ù«FQ »μ∏ªdG
IOÉ``Z IQƒ``à` có``dGh ,¿Gƒ`` jó`` dG ø``Y
á«©ªL á``°`ù`«`FQ º``°` SÉ``≤` dG ó``ª`ë`e
øY á∏ãªe á``«`æ`jô``ë`Ñ`dG AÉ`` Ñ` `WC’G

Iójôa Ió«°ùdGh ,AGQRƒ``dG ¢ù«FQ
º««≤àdG ôjóe »éæN º«MôdGóÑY
ƒª°ùdG ÖMÉ°U ¿GƒjóH π«∏ëàdGh
QƒàcódGh ,AGQRƒdG ¢ù«FQ »μ∏ªdG
áØ«∏N ∫BG óªëe øH ¿Éª∏°S ï«°ûdG
AÉ``Ñ`WC’G á«©ªéd »``dÉ``ª`dG ø``«` eC’G
≈°†Jôe ó``«` °` ù` dGh ,á``«`æ`jô``ë`Ñ`dG
á°Sóæg IOÉYEG ¢ù«FQ ø«°ùM ø°ùM
.áë°üdG IQGRƒH äÉ«∏ª©dG
Iõ``FÉ``é``dG á`` `fÉ`` `eCG ô``Ñ` à` ©` Jh
≈∏Y áaô°ûªdG É«∏©dG á¡édG »``g
É¡JÉ°SÉ«°S QGôbEGh IõFÉédG ∫ÉªYCG
ájò«ØæàdG É``¡`é`eGô``Hh É¡££Nh
,É``¡` aGó``gCG ≥«≤ëJ ≈``∏`Y π``ª` ©` dGh
™°Vh :É¡æ«H øe ΩÉ¡e IóY ≈dƒàJh
áª¶æªdG íFGƒ∏dGh πª©dG äÉ``«`dBG
á``©` LGô``ª` dGh ,Iõ``FÉ``é``dG ∫É`` ª` `YC’
•hô`` °` `Th ô``«` jÉ``©` ª` d á`` ` jQhó`` ` dG
äGô``«`«`¨`à`dG çGó`` ` `MEGh Iõ``FÉ``é` dG
∫ÉªYCG ≈∏Y ±Gô``°` TE’Gh ,á``eRÓ``dG
Ö«Ñ£dG Ωƒ«d º«¶æàdGh ∫ÉØàM’G
á``£` î` dG ò``«` Ø` æ` Jh ,»``æ``jô``ë``Ñ``dG
,∫É``Ø`à`M’Gh IõFÉé∏d á``«` eÓ``YE’G
ΩÓà°SG á«∏ªY ≈``∏`Y ±Gô`` °` `TE’Gh
øe ócCÉà∏d É¡à©LGôeh äÉë«°TôàdG

Ö``MÉ``°`U OÉ``ª` à` YG ≈``∏` Y AÉ``æ` H
øH áØ«∏N ô``«`eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG
,AGQRƒdG ¢ù«FQ áØ«∏N ∫BG ¿Éª∏°S
IQOÉÑeh ,»æjôëÑdG Ö«Ñ£∏d Ékeƒj
Ö«Ñ£∏d IõFÉL ¢ü«°üîàH √ƒª°S
Q’hO ∞dCG 200 ÉgQób »æjôëÑdG
Gkôjó≤J ºjôμdG √ƒª°S º°SG πªëJ
É©«é°ûJh ø««æjôëÑdG AÉ``Ñ`WCÓ`d
ä’Éée »a º¡æ«H á«°ùaÉæàdG ìhôd
…ô``jô``°` ù` dGh »``LÓ``©` dG å``ë` Ñ` dG
¿Gƒ`` `jO ø```Y Qó`` °` `U ..»```Ñ` `£` `dGh
¢ù«FQ »μ∏ªdG ƒª°ùdG Ö``MÉ``°`U
π«μ°ûJh AÉ°ûfEÉH QGô``b AGQRƒ`` `dG
∫BG ¿Éª∏°S øH áØ«∏N IõFÉL{ áfÉeCG
»àdGh ,z»æjôëÑdG Ö«Ñ£∏d áØ«∏N
Ωƒ«H ∫ÉØàM’G ∫ÓN É¡ëæe ºà«°S
øe ™HGôdG »a »æjôëÑdG Ö«Ñ£dG
.ΩOÉ≤dG ôÑªaƒf ô¡°T
áfÉeCG ¢SCGôàj ,QGô≤∏d É≤k ahh
∫BG ó°TGQ øH óªëe ï«°ûdG IõFÉédG
ƒª°ùdG ÖMÉ°U ¿GƒjO π«ch áØ«∏N
º°†Jh ,AGQRƒ`` `dG ¢ù«FQ »μ∏ªdG
ó«°ùdG :ø`` e Ó``c É``¡`à`jƒ``°`†`Y »``a
QÉ°ûà°ùªdG óªM ¢SÉÑY ¬∏dGóÑY
»μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ¿GƒjO »a

á«æWƒdG áHGƒÑdG ôÑY á°UÉîdGh á``«eƒμëdG ¢SQGóªdG ≈dEGh øe πjƒëàdG á``eóN ø«°TóJ
äÉ``eƒ``∏` ©` ª` dG á``Ä` «` gh º``«` ∏` ©` à` dGh
ø«°TóJ ¿CG á«fhôàμdE’G áeƒμëdGh
ák ` Ñ` cGƒ``e AÉ`` `L ó`` b á``eó``î``dG √ò`` `g
»``à` dG á``«` FÉ``æ` ã` à` °` S’G ±hô`` ¶` `∏` `d
πX »a ºdÉ©dGh áμ∏ªªdG É¡¡LGƒJ
óYÉÑàdG ≥≤ëJ PEG ,ÉfhQƒc áëFÉL
®ÉØëdG »``a º¡°ùJh ,»``YÉ``ª`à`L’G
QƒeC’G AÉ«dhCG áeÓ°Sh áë°U ≈∏Y
QƒeC’G AÉ«dhCG áaÉc ÉàYOh ,áÑ∏£dGh
≈``dEG ø«ª«≤ªdGh ø``«`æ`WGƒ``ª`dG ø``e
á«fhôàμdE’G áeóîdG ≈∏Y ∫É``Ñ` bE’G
.É¡æe IOÉØà°S’Gh IójóédG

ø«æWGƒªdG áaÉc áeóN »``a º¡°ùj
á«ªgCG ≈`` dEG Gkô`«`°`û`e ,ø``«`ª`«`≤`ª`dGh
IójóédG á«fhôàμdE’G áeóîdG ôKCGh
AÉ«dhCG ≈∏Y äGAGô``LE’G ô«°ù«J »a
Qƒ°†ëdG øe º¡FÉØYEG »ah ,QƒeC’G
áeóîdG ºjó≤J ÖJÉμªd »°üî°ûdG
»a º¡°ùj ÉªH ,IQGRƒ```dG ≈æÑe »``a
ßØMh ,á«eƒμëdG áØ∏μdG ¢†ØN
»a ø«bô¨à°ùªdG ó``¡`é`dGh â``bƒ``dG
ø«H áÑ∏£dG π≤f äÓ``eÉ``©`e RÉ``é` fEG
.á°UÉîdGh á«eƒμëdG ¢SQGóªdG
á``«`Hô``à`dG IQGRh äó`` ` cCG ó```bh

,á«fhôàμdE’G áeƒμëdGh äÉeƒ∏©ªdG
QGô``ª`à`°`SÉ``H á``ª``YGO â``fÉ``c »``à``dGh
.∫ÉéªdG Gòg »a IQGRƒdG »YÉ°ùªd
óªëe ó«°ùdG ócCG ,¬ÑfÉL øeh
áÄ«¡d …ò«ØæàdG ¢ù«FôdG óFÉ≤dG »∏Y
á«fhôàμdE’G áeƒμëdGh äÉeƒ∏©ªdG
äÉ¡«LƒJ ò«ØæàH áeõà∏e áÄ«¡dG ¿CG
øH ó°TGQ ï«°ûdG øcôdG ∫hCG ≥jôØdG
≈∏Y ócDƒJ »àdGh ,áØ«∏N ∫BG ¬∏dGóÑY
äÉ¡édG ∞∏àîe ™e ¿hÉ©àdG á«ªgCG
≥«≤ëJ ƒëf »©°ùdGh ,á«eƒμëdG
ÉªH ,É¡JÉeóîd »fhôàμdE’G ∫ƒëàdG

.∂dP ≈dEG áLÉëdG âYO Ée ≈àe
QƒàcódG ócCG ,áÑ°SÉæªdG √ò¡Hh
ô`` jRh »``ª` «` ©` æ` dG »``∏` Y ø`` H ó``LÉ``e
ø``«`°`Tó``J ¿CG º``«` ∏` ©` à` dGh á``«` Hô``à` dG
»a »``JCÉ` j Ió``jó``é` dG á``eó``î` dG √ò``g
ôªà°ùªdG IQGRƒ`` ` dG ΩÉ``ª`à`gG QÉ```WEG
É¡£HQh É¡JÉeóN iƒà°ùe ôjƒ£àH
≥Ñ°S å«M ,á«fhôàμdE’G áeƒ¶æªdÉH
É¡JÉeóN øe ójó©dG ô«aƒJ IQGRƒ∏d
ô«°ù«àd ,á``«`ª`bô``dG äÉ°üæªdG ôÑY
,Qƒ¡ªédG πÑb øe É¡«∏Y ∫ƒ°üëdG
áÄ«g ™e ôªãªdG ¿hÉ©àdÉH Gkó«°ûe

á«°ù«°SCÉàdG á``æ`é`∏dG ¢``ù`«FQ »```≤`à`∏j π`ª©dG ô```jRh
á£°SƒàªdGh Iô``«¨°üdG äÉ``°ù°SDƒª∏d »``ªdÉ©dG OÉ``ëJÓd
äGQOÉ``Ñ` ª` dG √ò``g π``ã`e º``Yó``d ,á``bÓ``©` dG äGP
Iô«¨°üdG äÉ°ù°SDƒªdG ´É``£`b »ªæJ »``à`dG
ójõªdG ≥∏îJh áμ∏ªªdG »``a á£°SƒàªdGh
ájô°ûÑdG OQGƒª∏d ≥FÓdG πª©dG ¢Uôa øe
≈©°ùJ IôbƒªdG áeƒμëdG ¿CÉH Éàk a’ ,á«æWƒdG
…ƒ«ëdG ´É£≤dG Gòg ôjƒ£Jh á«ªæàd ÉkªFGO
Ék«©°S ,¬¡LGƒJ »àdG äÉÑ≤©dG áaÉc π«dòJh
»àdG IƒLôªdG èFÉàædG π°†aCG ≥«≤ëJ ≈``dEG
OÉ°üàb’G áeGóà°SGh ƒªf áë∏°üe »a Ö°üJ
.»æWƒdG
IQGRh º``Yó``H á∏©°ûdG OÉ``°` TCG ¬ÑfÉL ø``e
áæé∏dG Oƒ¡éd á«YÉªàL’G á«ªæàdGh πª©dG
Gòg ¿CG ≈``dEG Gkô«°ûe ,OÉ``ë`JÓ``d á«°ù«°SCÉàdG
OÉëJ’G ≥«≤ëJ »a ºgÉ°ùj ¿CG ¬fCÉ°T øe ºYódG
Ö«MôJ ¿CG GkôÑà©e ,¬æe IƒLôªdG ±GógCÓd
¬cGQOEG ócDƒj IQOÉÑªdG √ò¡H ¿Gó«ªM ôjRƒdG
OÉëJ’G Gòg ¬H ™∏£°†«°S …òdG QhódG á«ªgC’
äÉ°ù°SDƒªdG QhO õjõ©Jh á«ªæJ ∫Éée »a
ácôëdG ƒ``ª`f »``a á``£`°`Sƒ``à`ª`dGh Iô«¨°üdG
ø«jƒà°ùªdG ≈∏Y á``jQÉ``é`à`dGh ájOÉ°üàb’G
¢Uôa øe ójõªdG ô«aƒJh ,»ªdÉ©dGh »∏ëªdG
»a πª©∏d ÜÉÑ°ûdG ÜÉ£≤à°SGh á«YƒædG πª©dG
.∫ÉªYC’G IOÉjQh ájó«∏≤àdG ô«Z ∞FÉXƒdG

IôμØH ¿Gó«ªM OÉ°TCG ¥É«°ùdG Gòg »ah
øe …ò``dGh QƒcòªdG OÉ``ë`J’G Gò``g ¢ù«°SCÉJ
Oƒ¡édÉH ¢``Vƒ``¡`æ`dG »``a ºgÉ°ùj ¿CG ¬``fCÉ`°`T
QhO õ``jõ``©` Jh á«ªæàd á``dhò``Ñ`ª`dG á``«`æ`Wƒ``dG
äÉfƒμªc á£°SƒàªdGh Iô«¨°üdG äÉ°ù°SDƒªdG
á``jQÉ``é` à` dGh á``jOÉ``°` ü` à` b’G á``cô``ë`∏`d á``∏` YÉ``a
É kgƒæe ,πª©dG ¢``Uô``a ø``e ójõª∏d ódƒªch
Ék«°ù«FQ Gkô≤e ¿ƒμàd øjôëÑdG áμ∏ªe QÉ«àNÉH
ådÉãdG ôªJDƒªdG OÉ≤©fG ∫ÓN ∂dPh ,OÉëJÓd
äÉª¶æªd »ªdÉ©dG OÉëJÓd á«°ù«°SCÉàdG áæé∏d
…òdGh ,á£°SƒàªdGh Iô«¨°üdG äÉ°ù°SDƒªdG
áÑîf ácQÉ°ûªH ,»°VÉªdG ƒ«dƒj ô¡°T »a ó≤Y
≈dEG Éàk a’ ,ºdÉ©dG ∫hO ∞∏àîe øe AGôÑîdG øe
øe áμ∏ªªdG ¬H ™àªàJ Ée π°†ØH AÉL ∂dP ¿CG
ájOÉ°üàbG äÉ°SÉ«°Sh õ«ªàe »aGô¨L ™bƒe
»àdG IôëdG ¥ƒ°ùdG ø«fGƒb øY Ók °†a ,áfôe
ºYO ∫Éée »a É°Uƒ°üNh
,øjôëÑdG É¡©ÑàJ
k
Iô«¨°üdG äÉ°ù°SDƒªdG ´É£bh ∫ÉªYC’G IOÉjQ
øe ¬``H ™àªàJ É``e ÖfÉL ≈``dEG ,á£°SƒàªdGh
.ábƒeôe á«dhO áfÉμeh á©ª°S
πª©dG IQGRh OGó©à°SG ¿Gó«ªM ó``cCGh
¿hÉ©àdG ∫ÓN øeh ,á«YÉªàL’G á«ªæàdGh
á«∏gC’Gh á«ª°SôdG äÉ¡édG ™e ≥«°ùæàdGh

,á«YÉªàL’G á«ªæàdGh πª©dG ôjRh ≈≤àdG
»a ,¿Gó«ªM »∏Y óªëe ø``H π«ªL ó«°ùdG
OÉëJÓd á«°ù«°SCÉàdG áæé∏dG ¢ù«FQ ,¬Ñàμe
Iô«¨°üdG äÉ°ù°SDƒªdG äÉª¶æªd »ªdÉ©dG
»ÑædGóÑY ó«°ùdG (ƒª°ù«fƒ«dG) á£°SƒàªdGh
ΩÉ©dG ≥°ùæªdG Qƒ°†ëH ,á∏©°ûdG ¬∏dGóÑY øH
,…ôjódG ø°ùM ø°ùëdGóÑY QƒàcódG ,OÉëJÓd
IòîàªdG äGAGô`` `LE’G ¢VGô©à°SG º``J å«M
º°†j …ò``dGh ,OÉ``ë` J’G ¢ù«°SCÉJ π«Ñ°S »``a
äGOÉ«≤dGh AGôÑîdG øe áÑîf ¬àjƒ°†Y »a
Iô«¨°üdG äÉ°ù°SDƒªdG äÉª¶æªd á«ªdÉ©dG
IOÉ``jQ º``YO ∫Éée »a á∏eÉ©dG á£°SƒàªdGh
Iô«¨°üdG äÉ``°`ù`°`SDƒ`ª`dG ´É``£` bh ∫É`` ª` `YC’G
.ºdÉ©dG ∫ƒM á£°SƒàªdGh
≈∏Y ¿Gó``«` ª` M ™``∏``WG AÉ``≤` ∏` dG ∫Ó`` ` Nh
…ò`` dG »``ª` dÉ``©` dG OÉ`` ë` `J’G è`` eGô`` Hh §``£` N
OGhQ äÉ©∏£Jh äƒ°U ∫É°üjEG ≈``dEG ±ó¡j
Iô«¨°üdG äÉ°ù°SDƒªdG ÜÉë°UCGh ∫É``ª`YC’G
∫ƒM QGô≤dG ´Éæ°Uh ∫hódG ≈dEG á£°SƒàªdGh
äÉ°SQÉªªdG π°†aCG ≈∏Y ´Ó`` W’Gh ,ºdÉ©dG
ôjƒ£J »a áªgÉ°ùªdGh ,áëLÉædG á«ªdÉ©dG
Iô«¨°üdG äÉ°ù°SDƒªdG ´É£≤d á©é°ûe áÄ«H
.ºdÉ©dG ∫ƒM á£°SƒàªdGh

,á«eƒμëdG ¢SQGóªdG ≈dEG á°UÉîdG
≈``dEG á``«`eƒ``μ`ë`dG ¢``SQGó``ª``dG ø`` eh
¢SQGóªdG øeh ,á°UÉîdG ¢SQGóªdG
á«eƒμM ¢``SQGó``e ≈``dEG á«eƒμëdG
≈dEG á°UÉîdG ¢SQGóªdG øeh ,iôNCG
¿CÉ`H Ékª∏Y ,iô`` NCG á°UÉN ¢``SQGó``e
ójóªà∏d á∏HÉb É¡«dEG QÉ°ûªdG äGôàØdG

á``«`eƒ``μ`ë`dG ¢``SQGó``ª``dG ≈`` `dEGh ø``e
º¡JÉÑ∏W á``©`HÉ``à`e ™``e ,á``°` UÉ``î` dGh
.Ék«fhôàμdEG
øe GkAóH áeóîdG π«©ØJ ºà«°Sh
¢ù£°ùZCG 23 ≥aGƒªdG ó``MC’G Ωƒ``j
,2020 ôÑªàÑ°S 10 ¢ù«ªîdG ≈àMh
¢SQGóªdG øe áÑ∏£dG πjƒëJ πª°ûJh

º«∏©àdGh á«HôàdG IQGRh âæ°TO
äÉ``eƒ``∏`©`ª`dG á``Ä`«`g ™``e ¿hÉ``©` à` dÉ``H
á``eó``N á``«` fhô``à` μ` dE’G á``eƒ``μ` ë` dGh
ôÑY z¢`` SQGó`` ª` `dG á``Ñ`∏`W π``jƒ``ë` J{
bahrain. á``«` æ` Wƒ``dG á``HGƒ``Ñ` dG
QƒeC’G AÉ«dhC’ í«àJ »àdGh ,bh
áÑ∏£dG º¡FÉæHCG πjƒëJ äÉÑ∏W ºjó≤J

.á«HôàdG ôjRh |
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..á≤£æªdG zá∏HõM{
Iô«£N á≤«Kh
ó«ªëŸG ó«ª

malmahmeed7@gmail.com

záææÑd{ ≈dEG áªFGódG äGƒYódG âfÉc ,∫GõJ ’h â°†e äGƒæ°ùd
¬ØbGƒeh ,¬JÉcôëJh ¬JGQGôb π©L …CG ,»fÉæÑ∏dG ¬∏dG ÜõM äGQGôb
’EG ,»Hô©dG AÉ``ª`à`f’Gh Ö©°ûdGh ø``Wƒ``dG ¿ÉæÑd ƒëf ,¬``JGQOÉ``Ñ`eh
´hô°ûª∏d á«£eh IGOCG Oôée ¬``fCG âÑKCG z»``HÉ``gQE’G{ ¬∏dG ÜõM ¿CG
¬dÉªYCG ≈∏Y ôà°ùà∏d AÉ£Z ƒg záehÉ≤ªdG{ QÉ©°T ¿CGh ,»°SQÉØdG
.ô°ûdGh áæàØdGh ÜÉgQEÓd áªYGódG ,¬à£°ûfCGh ¬££Nh ,¬aGógCGh
øY :™jòªdG »ædCÉ°S ,ájQÉÑNE’G ájOƒ©°ùdG (24) IÉæb ™e AÉ≤d »a
ó©H á°UÉNh ,»Hô©dG è«∏îdG ∫hO ≈∏Y »HÉgQE’G ¬∏dG ÜõM IQƒ£N
á«HÉgQEG áª¶æe ¬∏dG ÜõM ¿CÉH á«μjôeC’G á«LQÉîdG ôjRh íjô°üJ
,ähô«H CÉaôe äGô«éØJ ™e ÉæeGõJ ,¿Gô``jE’ áã«ÑN á«ØFÉW IGOCGh
ºd …òdG ¿GôjEG í«∏°ùJ ™æe QGôbh ,…ôjôëdG ¢ù«FôdG á∏àb áªcÉëeh
ó°V »HÉgQE’G ¬∏dG ÜõM ∫ÉªYCG ¿EG :âÑLCÉa ?á«ªeC’G á≤aGƒªdG πæj
,Qƒ°üdGh ´GƒfC’G ≈à°ûH á∏°UGƒàeh Iôªà°ùe »Hô©dG è«∏îdG ∫hO
AÉL ∂dòd ,ÉgQGô≤à°SGh É¡æeCG äOógh ,è«∏îdG ∫hO ∞∏àîe âdÉWh
É©jô°S á«æeC’G É¡Jõ¡LCGh è«∏îdG ∫hód º°SÉëdGh ΩRÉëdG ∞bƒªdG
áëaÉμªd ,»HÉgQE’G ¬∏dG ÜõM á£°ûfCGh ∫ÉªYCG ÖfGƒL áaÉμd ÓeÉ°Th
¬YÉÑJCG Oô``Wh ,√ô°UÉæY ∫ƒ``NO ™æeh ,¬©HÉæe ∞«ØéJh ÜÉ``gQE’G
.¬©e ø«ØWÉ©àªdGh
»a øªμJ á«HÉgQE’G áª¶æªdG √ò``g äÉcôëJ Iƒ£N ¿EG â∏bh
Üõëd á©HÉJ äÉª¶æe AÉ°ûfEGh ,»Hô©dG è«∏îdG ∫hO zá∏HõM{ ádhÉëe
hCG »æjôëÑdG ¬∏dG ÜõM ≈ª°ùe âëJ Iô°TÉÑe á≤jô£H ,ÉædhO »a ¬∏dG
πª©dGh ,iôNCG äÉ«ª°ùeh äÉ£aÉj âëJ hCG ,…Oƒ©°ùdG hCG »àjƒμdG
äÉ°ù°SDƒe »a ∫ƒNódG ôÑYh ,»æWƒdG QGô≤dG ±É£àNG π``LCG øe
π°UÉM ƒg Éªc ÉeÉªJ ,»WGô≤ªjódG πª©dG AGƒLCG ∫Ó¨à°SGh ,ádhódG
π°UÉØe π°ûH ∑Éæg »HÉgQE’G ¬∏dG ÜõM ÖÑ°ùJ å«M ,¿ÉæÑd »a Ωƒ«dG
.ádhódG ≈∏Y É¡Jô£«°Sh ,É¡àÑ«g Ö««¨Jh ,É¡∏ªY π«£©Jh ,ádhódG
2016 ¢SQÉe »a É¡æY ¿ÓYE’G ºJ »àdG á≤«KƒdG ≈dEG äô°TCG Éªc
á≤ãÑæªdG §°ShC’G ¥ô°ûdÉH á°UÉîdG á«YôØdG áæé∏dG á°ù∏L ∫ÓN
»àdG ,»μjôeC’G ÜGƒædG ¢ù∏ée »a á«LQÉîdG ¿hDƒ°ûdG áæéd øY
≈∏Y ¬∏dG Üõëd á«eÉæàªdG äGójó¡àdG{ »a ô¶æ∏d É¡°ü«°üîJ ºJ
,z§°ShC’G ¥ô°ûdG »a IóëàªdG äÉj’ƒ∏d á«eƒ≤dG á«æeC’G ídÉ°üªdG
ó«ØªdG øeh ,á«eÓYE’G πFÉ°SƒdG »a á≤«KƒdG øe AGõLCG äô°ûf óbh
.É¡«∏Y ÇQÉ≤dG ™∏£fh Égô°ûf ó«©f ¿CG
øjÉà°S èeÉfôH »a ≥HÉ°ùdG ôjóªdG zâ«Ø«d ƒ«KÉe .O{ ∞°ûc ó≤a
,á≤£æªdG ∫hO ≈∏Y ¬∏dG Üõëd »HÉgQE’G ô£îdG ,ÜÉgQE’G áëaÉμªd
¢ù∏ée QGôb ó©H á°UÉNh ,á≤£æªdG ∫hO ≈∏Y ójó¡J øe ¬∏μ°ûoj Éeh
.á«HÉgQEG áª¶æe ¬∏dG ÜõM ¿ÓYEÉH á«Hô©dG ∫hódG á©eÉLh ¿hÉ©àdG
ºd z¬∏dG ÜõM{ ó°V è«∏îdG ∫hO QGôb ¿EG :zâ«Ø«d ƒ«KÉe .O{ ócDƒjh
»a √ôjƒ°üJ ,¿GôjEG ¬©eh ÜõëdG OGQCG Éªc hCG ,É kYô°ùàe GkQGôb øμj
•QƒJ â``cQOCG è«∏îdG ∫hO øμdh ,záehÉ≤ªdG ≈∏Y Iô``eGDƒ`e{ QÉ``WEG
∂dP ø«ÑJ óbh ,É¡∏Ñ≤à°ùeh á≤£æªdG øeCG ójó¡J »a ÜõëdGh ¿GôjEG
ÜõëdG ïjQÉJ ¿CG Éªc ,øª«dGh ÉjQƒ°Sh ¥Gô©dG »a πNóàdG ôÑY ôãcCG
∫É«àZGh äGQÉ«°S ï«îØJh ¿ÉÑe äGô«éØJ äÉ«∏ªY »a »HÉgQE’G
ºgôHÉæeh ¬YÉÑJCG ∫ÓN øe ádhódG …óëJ ≈∏Y QGô°UEGh ,äÉ«°üî°T
≈dEG zâ«Ø«d ƒ«KÉe .O{ QÉ°TCG Éªc .á«é«∏îdG ∫hó``dG »a áØ∏àîªdG
∫ÓN øe ,á≤£æªdG ∫hO zá∏HõM{ ≈dEG ≈©°S »fÉæÑ∏dG ¬∏dG ÜõM ¿CG
ºYódGh πjƒªàdG øY Ó°†a ,¬d á©HÉJ äÉ«©ªLh äÉYÉªLh äÉ°ù°SDƒe
.º¡d ¬eó≤j …òdG í«∏°ùàdGh ÖjQóàdGh
á°UÉN ,∞bƒàj ºd á≤£æªdG ∫hO ≈∏Y »HÉgQE’G ÜõëdG ô£N ¿EG
¿ƒμJ ¿CG Öéj á«é«∏îdG ∫hódG ¿EGh ,¬d …ô£≤dG πjƒªàdG ∞°ûc ó©H
º¡Ñ«dÉ°SCG âYƒæJ ¿EGh ,¬YÉÑJCGh ÜõëdG Gòg ∫ÉªYCG ó°V ÉªFGO á¶≤«àe
ÜõëdG ÉjÓN âª°Uh ¿ƒμ°S ∫É``W ¿EG ≈àMh ºgôHÉæe âØ∏àNGh
,»é«JGôà°S’G ∂«àμàdGh §«£îàdG øª°V êQóæj ¬fC’ ,áæ«©e IôàØd
∫Éμ°TCG áaÉc øe øjQòM ¿ƒμf ¿CG É©«ªL Éæ«∏Y ÖLƒà°ùj …òdG ôeC’G
.»Hô©dG è«∏îdG zá∏HõM{ ádhÉëªd π¨∏¨àdGh πZƒàdG

Oƒ©j á«¡«aôJ á≤jóM AÉ°ûfEÉH »HÉ«f ìGôàbCG
á°UÉ`î`dG äÉ``LÉ«à`M’G …hP ≈``dEG É``¡©jQ
ó```ª` `MCG Ö`` `FÉ`` `æ` ` dG Ωó`` `≤` ` J
áÑZôH ìGô``à` bÉ``H »``fÉ``à`°`ù`eó``dG
á≤jóëd ô≤e ¢ü«°üîJ ¿CÉ°ûH
É¡©jQ Oƒ©j ,É«¡«aôJ á∏eÉμàe
á«æ©ªdG äÉ«©ªédG º``YO ≈`` dEG
äÉ``LÉ``«` à` M’G …hP á``jÉ``Yô``H
.á°UÉîdG
IôcòªdG »a ÖFÉædG QÉ°TCGh
≈dEG áÑZôH ìGôàbÓd á«MÉ°†j’G
¢üî∏àj ìGôàb’G ¿ƒª°†e ¿CG
ô≤e ¢ü«°üîJ IQhô``°``V »``a
.»fÉà°ùeódG óªMG |
Oƒ©j É«¡«aôJ á∏eÉμàe á≤jóëd
á«∏NGódG á£°ûfC’G ø``e É¡©jQ
äÉLÉ«àM’G …hP ájÉYôH á«æ©ªdG äÉ«©ªédG ºYO ≈dEG áYƒæàªdG
…hP áÄØd ÉehO áªYGódG øjôëÑdG áμ∏ªe ájDhQ øª°V ∂dPh á°UÉîdG
.ä’ÉéªdG ∞∏àîe »a á°UÉîdG äÉLÉ«àM’G
πª°ûj »æWh ¿ƒμe ºg á°UÉîdG äÉLÉ«àM’G ¿G ≈dEG QÉ°TCGh
≈∏Y áeƒμëdG â∏ªM »àdGh »æjôëÑdG ™ªàéªdG øe á©°SGh áÄa
ø«eCÉJh º¡bƒ≤M ájÉªM ¬fCÉ°T øe Ée πc õjõ©Jh ø«°ùëJ É¡≤JÉY
ø«æWGƒªdG øe ºgô«Z ™e áeÉ©dG á«YÉªàL’G IÉ«ëdG »a º¡LÉeófG
.áææ≤eh á°ShQóe §£N øª°V
IQôÑªdG áeÉ©dG äGQÉ``Ñ` à` Y’G ø``e ¬``fG »fÉà°ùeódG í``°` VhCGh
ø«H á«©ªàéªdG ácGô°ûdG õjõ©J ¢ù∏éªdG ≈∏Y ìGôàb’G ¢Vô©d
,º``¡`jhPh á°UÉîdG äÉLÉ«àM’G …hP ø``e ø«æWGƒªdGh á``dhó``dG
ø«Yƒ£àªdGh øjóYÉ≤àª∏d á«YÉªàL’Gh á«ª∏©dG äGôÑîdG »æÑJh
»a Égô«î°ùJh É¡æe IOÉØà°S’Gh ä’ÉéªdG πc »a ÜÉÑ°ûdG øe
äÉLÉ«àM’G …hP º«∏©Jh ÖjQóJ »a áªgÉ°ùªdGh ,™ªàéªdG áeóN
»fóÑdG •É°ûædG á«ªgCGh ,õ«ªe »¡«aôJ Üƒ∏°SCG øª°V á°UÉîdG
äÉLÉ«àM’G …hP áÄØd »YÉªàL’Gh »°ùØædG ≥aGƒàdG ≥«≤ëJ »a
™«H ∫Ó``N ø``e É¡ªYOh áéàæªdG ô``°`S’G QhO π«©ØJh ,á°UÉîdG
Iõ«ªe á«MÉ«°S á¡LGh øjƒμJh ,á≤jóëdG •É°ûf øª°V É¡JÉéàæe
É¡à«dÉ©a ∫ÓN øe ô°VÉëdGh »°VÉªdG ø«H ™ªéJ øjôëÑdG áμ∏ªªd
øe ÉgOÉJô«°S øe ™«ªéd ÜÉ£≤à°SG πeÉY πμ°ûJ å«ëH É¡ª«ª°üJh
¿hÉ©àdG ¢ù∏ée ∫hO øe ¿ƒeOÉ≤dG ∂dòch ø«ª«≤ªdG hCG ø«æWGƒªdG
.Égô«Zh

ø``H ô````°````UÉ````f ¿ƒ```Ä```æ```¡```j ¥ô````ë````ª````dG »```````dÉ```````gCGh ß````aÉ````ë````e
á````jOÉ````«````≤````dG ΩÉ```````©```````dG á```«```°```ü```î```°```T Iõ`````FÉ`````é`````H ó`````ª`````M
≥«≤ëJ ≈∏Y πª©∏d ÜÉÑ°ûdG õ«ØëJ
,á«∏Ñ≤à°ùªdG º¡JÉ©∏£Jh º¡JÉMƒªW
º«¶©dG è¡æªdG ∂``dò``H øjô«æà°ùe
óªM ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†ëd
OÓÑdG πgÉY áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y ø``H
πª©dG ¥Éã«e øe øjòîàe ,ióØªdG
OÉ``é` dG π``ª`©`∏`d GQƒ``à` °` SO »``æ` Wƒ``dG
.øWƒ∏d ¢ü∏îªdGh

á«dhódG πaÉëªdG ™«ªL »a Iõjõ©dG
.á«é«∏îdGh á«ª«∏bE’Gh
á¶aÉëe ¿CG ß``aÉ``ë`ª`dG ó`` `cCGh
∫ƒ°üëH É¡°ùØæd ∑QÉ``Ñ`J ¥ôëªdG
øªãJh Iõ``FÉ``é`dG √ò``g ≈∏Y √ƒª°S
√ò``g √ƒ``ª` °` ù` d ¬`` ` JGP â`` bƒ`` dG »`` a
¿É``c »``à` dGh äGQOÉ``Ñ` ª` dGh Oƒ``¡`é`dG
»a ô``«` Ñ` μ` dG ô`` ` KC’G É``¡` d ∫Gõ`` `j ’h

¥ôëªdG ¿CG ß``aÉ``ë`ª`dG ó`` `cCGh
øe ó``jó``©` dG ¿É``°` †` à` MÉ``H â``aô``°` û` J
É¡≤∏WCG »``à`dG áªjôμdG äGQOÉ``Ñ` ª` dG
∫BG ó``ª`M ø``H ô``°`UÉ``f ï«°ûdG ƒª°S
≥∏£æe ø``e »``JCÉ` J »``à` dGh á``Ø`«`∏`N
ÜÉÑ°ûdG AÉ£YEG ≈∏Y √ƒª°S ¢UôM
¢Vƒ¡æ∏d ó«H Gó``j πª©∏d á°UôØdG
ájGôdG ™``aQ ≈∏Y πª©dGh øWƒdÉH

ájôîØdG ájOÉ«≤dG ΩÉ©dG á«°üî°T
»ªeC’G õcôªdG øe íæªdG ∫Éée »a
∫Ó``N ∂`` `dPh ø``«`ë`fÉ``ª`dG äÉ``eó``î` d
äÉ¡édG Iõ``FÉ``Lh ôªJDƒe äÉ«dÉ©a
…òdGh 2020 ΩÉ©d ™HGôdG áëfÉªdG
äÉ``eó``î`d »`` ª` `eC’G õ``cô``ª` dG ¬``ª`¶`f
áYƒªée ™``e ¿hÉ©àdÉH ø«ëfÉªdG
.äGQÉ°ûà°SÓd »ªdÉ©dG ô«ÑîdG

¥ôëªdG á¶aÉëe ßaÉëe ™aQ
»YÉæªdG …óæg øH ≈°ù«Y øH ¿Éª∏°S
á¶aÉëªdG »``dÉ``gCG º``°`SÉ``Hh ¬ª°SÉH
≈``dEG äÉμjôÑàdGh »fÉ¡àdG ¢üdÉN
∫BG ó``ª`M ø``H ô``°`UÉ``f ï«°ûdG ƒª°S
∫ÉªYCÓd ∂∏ªdG ádÓL πãªe áØ«∏N
ÜÉ``Ñ` °` û` dG ¿hDƒ` ` °` ` Th á``«` fÉ``°` ù` fE’G
IõFÉL ≈∏Y √ qƒª°S ∫ƒ°üM áÑ°SÉæªH

.¥ôëªdG ßaÉëe |

ø``jô``ë``Ñ``dG-Gó``æ``dô``jEÉ` H ø``«``MGô``é``dG á``«``∏``ch á``«``μ``∏``ª``dG á``«``Ñ``£``dG äÉ``eó``î``dG ø``«``H á«ª«∏©J á``cGô``°``T

¿CG ≈∏Y áØ«∏N ∫BG »∏Y øH ódÉN
∫Éée »a ájOÉjôdG É¡àfÉμe Rõ©J
ÖjQóàdGh »``ª` jOÉ``cC’G º«∏©àdG
.øjôëÑdG áμ∏ªe »a »Ñ£dG
ó««°ûJ ºJ ¬fCG ôcòdÉH ôjóL
Ö``jQó``à` ∏` d ó``¡` ©` dG »`` `dh õ``cô``e
ôÑà©j …òdG ,á«Ñ£dG çƒëÑdGh
¬Yƒf øe Gójôa É«ÑjQóJ Gõcôe
ºJ óbh 2019 ΩÉY á≤£æªdG »a
äGôªJDƒªdG ø``e ójó©dG º«¶æJ
á``«`Ñ`jQó``à`dG ¢`` TQƒ`` dGh á``«`Ñ`£`dG
øe á«Ñ£dG ø¡ªdG »Ñ°ùàæe áaÉμd
õcôªdÉH É¡LQÉNh áμ∏ªªdG πNGO
.ôgÉH ìÉéæH

áÑ∏£dGh ¿ƒaô°ûªdG øμªà«°S
äÉ«æ≤àdG çó`` MCG ∫Ó¨à°SG ø``e
á``«`Ñ`£`dG IÉ``cÉ``ë` ª` dG Iõ`` `¡` ` LCGh
É«°ù«FQ É``fƒ``μ` e ô``Ñ`à`©`J »``à` dG
»a »Ñ£dG ÖjQóàdG á«∏ªY »a
äÉ«Ø°ûà°ùªdGh äÉ©eÉédG ≈à°T
äÉ¡«LƒàdG IÉYGôe ™e ,É«ªdÉY
óYÉÑàdG ≥«Ñ£àc äÉª«∏©àdGh
»a á©æbC’G ¢ùÑdh »YÉªàL’G
øe É``gô``«` Zh äÉ`` ` `bhC’G ™``«`ª`L
øe óë∏d á``jRGô``à`MG äGAGô`` `LEG
.¢Shô«ØdG QÉ°ûàfG
øª°V ácGô°ûdG √òg »JCÉJh
á«Ñ£dG äÉeóîdG á«é«JGôà°SG
øjôëÑdG ´É`` aO Iƒ``≤`H á«μ∏ªdG
Qƒ``°`ù`«`ahô``Ñ`dG AGƒ``∏``dG IOÉ``«` ≤` H

-GóædôjEÉH á«μ∏ªdG ø«MGôédG
≥jôØdG ∞ãμ«°S PEG ,øjôëÑdG
ä’É``ë` dG IÉ``cÉ``ë` e ∑ô``à` °` û` ª` dG
ºμëJ ±ô``Z ∫Ó``N ø``e á«Ñ£dG
áÑ∏£dG øμªà«°Sh ,á°ü°üîàe
ºàj É``ª`d »∏©ØdG ≥«Ñ£àdG ø``e
ºgQGƒ°ûe ∫Ó``N ¬°VGô©à°SG
á«ª«∏©J áÄ«H »``a »``ª` jOÉ``cC’G
»a ¬°ùjQóJ ºàj Ée …QÉéJ áæeBG
.á«°SGQódG ∫ƒ°üØdG
øe Iƒ``£` î` dG √ò`` g »``JCÉ` Jh
á«μ∏ªdG ø``«`MGô``é`dG á«∏c π``Ñ`b
ô«aƒàd ø``jô``ë` Ñ` dG-Gó``æ` dô``jEÉ` H
,áÑ∏£∏d »∏ª©dG »Ñ£dG ÖjQóàdG
»FÉæãà°S’G ±ô``¶`dG ™``e ∂``dPh
å«M ,ÉfhQƒc ¢Shô«a áëFÉéd

»``ª`jOÉ``cC’G ºbÉ£dG áYÉ£à°SÉH
äGô°VÉëªdG äÉ``YÉ``b ∫Ó¨à°SG
Ék °Uƒ°üNh ,õcôªdÉH IOƒLƒªdG
¬∏dGóÑY øH óªëe ï«°ûdG áYÉb
™«ªéH IOhõ```ª` `dG á``Ø`«`∏`N ∫BG
øe á``ã` jó``ë` dG äÉ``eõ``∏` à` °` ù` ª` dG
,IOó``©`à`ª`dG §``FÉ``°`Sƒ``dG π``FÉ``°`Sh
120 º``é`ë`H ¢``Vô``Y á``°` TÉ``°` Th
äGô``°` VÉ``ë` ª` dG º``jó``≤` à` d É`` eó`` b
π≤ædG πFÉ°Shh ,äÉ°ûbÉæªdGh
á«∏ª©dG äGôÑàîªdG øe ô°TÉÑªdG
.áYÉ≤∏d õcôªdÉH
¢``ü``°``ü``ë``dG ô`` `jó`` `«` ` °` ` Sh
á°ü°üîàe ¥ô```a á``«` Ñ` jQó``à` dG
ÖjQóà∏d ó¡©dG »``dh õcôe ø``e
á``«` ∏` ch á``«``Ñ``£``dG çƒ```ë` `Ñ` `dGh

IÉ``cÉ``ë` e õ``cô``ª` dG ô`` aƒ`` jh
ÇQGƒ`` `£` ` dG á`` aô`` ¨` `d á`` «` `©` `bGh
±É©°SE’G IQÉ«°S πª°ûJ »``à`dG
ÇQGƒ£dG ≈°Vôe êÓY áaôZh
»àdG áFQÉ£dG ä’ÉëdG IÉcÉëªd
,ΩÉ``Y ≈Ø°ûà°ùe …CG É¡∏Ñ≤à°ùj
»àdG Iõ``cô``ª`dG ájÉæ©dG ±ô``Zh
øe ójó©dG IÉcÉëe É¡àYÉ£à°SÉH
Ö∏£àJ »``à`dG á«Ñ£dG ä’É``ë` dG
,á«Ñ£dG ájÉæ©dG øe á«YƒædG √òg
Ö£d IÉ``cÉ``ë``e ±ô`` `Z ∂`` dò`` ch
…ƒàëJ »àdG IO’ƒ``dGh AÉ°ùædG
≈``eOh á°ü°üîàe ≥``aGô``e ≈∏Y
äÉ«∏ªY IÉcÉëªd IQƒ£àe á«ÑW
øe É``gô``«`Zh IO’ƒ`` `dGh ádÉÑ≤dG
¿ƒ``μ`«`°`S ∂``dò``c .äÉ``Ñ` ∏` £` à` ª` dG

á«Ñ£dG äÉ``eó``î` dG âØ°ûc
ø``«` MGô``é` dG á``«` ∏` ch á``«` μ` ∏` ª` dG
øY øjôëÑdG-GóædôjEÉH á«μ∏ªdG
É¡ÑLƒªH ºàj á«ª«∏©J ácGô°T
áÑ∏£d á``«`Ñ`jQó``J ¢`` TQh º«¶æJ
ó``¡` ©` dG »`` ` dh õ``cô``ª``H á``«` ∏` μ` dG
á«Ñ£dG çƒ``ë` Ñ` dGh Ö``jQó``à` ∏` d
á``«`ª`jOÉ``cC’G º¡JÉÑ∏£àe øª°V
.á«∏μdÉH
;ácGô°ûdG √ò``g Ö``Lƒ``ª`Hh
øe 110 ≈∏Y ójõj Ée øμªà«°S
áãdÉãdG ø«àæ°ùdÉH á«∏μdG áÑ∏W
º¡JÉÑ∏£àe ΩÉªJEG øe á©HGôdGh
¢ù£°ùZCG …ô¡°ûH á«©eÉédG
¢ü°üM ∫Ó``N ø``e ,ôÑªàÑ°Sh
»«ªjOÉcCG πÑb øe QGóJ á«ÑjQóJ
á«μ«æ«∏cG ¢ü°üM ºjó≤àd á«∏μdG
Ö``£` dG è`` eÉ`` fô`` H »``Ñ` °` ù` à` æ` ª` d
≈∏Y Qƒ``ë`ª`à`à`°`Sh ,…ô``°` û` Ñ` dG
õcôe ≥aGôªd πeÉμdG ∫Ó¨à°S’G
çó``MCG º°†J »àdG ,ó¡©dG »``dh
Iõ``¡` LCGh á«ª«∏©àdG π``FÉ``°`Sƒ``dG
á«Yƒf á∏≤f ôÑà©Jh ,IÉcÉëªdG
.»Ñ£dG ÖjQóàdG ∫Éée »a
ø``e ÜÓ```£` `dG ø``μ` ª` à` «` °` Sh
á«MGôédG äÉ«∏ª©dG IÉ``cÉ``ë`e
≈àM ôjóîàdG á«∏ªY ø``e GkAó``H
á«ÑW ≈``eO ≈∏Y á«∏ª©dG ΩÉ``ª`JEG
º``°` ù` é` dG »`` cÉ`` ë` `J IQƒ`` £` `à` `e
.…ô°ûÑdG

»FôªdG ∫É°üJ’G á«æ≤J ôÑY á«°VGôàa’G äGhóædG øe áYƒªée ∫ÓN

ó©H øY º«∏©àdG á«∏ªY »``a á«≤«Ñ£àdG Ωƒ∏©dG á©eÉL äÉMÉéf ºgCG ≈``∏Y Aƒ°†dG AÉ``≤dEG
á``«ª«∏©àdG á``«∏ª©dG á``eóîd á``ãjóëdG äÉ``«æ≤àdGh É``«LƒdƒæμàdG ∞``«XƒJ á``«ªgCG ó``cDƒj OGƒ``Y ¿É``°ùZ .O

.OGƒY ¿É°ùZ .O |
äÉjôéªd áã«ãëdG º¡à©HÉàeh Iôªà°ùªdG
¿Éª°†d ∫hCÉ` H ’k hCG á«ª«∏©àdG á«∏ª©dG
®ÉØëdGh á«ª«∏©àdG á«∏ª©dG QGôªà°SG
.áÑ∏£dG áeÓ°Sh ídÉ°üe ≈∏Y

á«FÉæãà°S’G ±hô`` ¶` `dG ™``e π``eÉ``©`à`∏`d
ó©H øY º«∏©àdG á«∏ªY ìÉéf ¿Éª°Vh
áYƒªée â``≤`∏`WCG å``«`M ,á``Ñ`∏`£`dG ≈``∏`Y
ΩÉ¶f É¡æe ,á«fhôàμdE’G äÉeóîdG øe
áeóNh ,ó©H ø``Y »fhôàμdE’G º«∏©àdG
»æØdG º``Yó``dG Ió``Mhh ,øNÉ°ùdG §îdG
º¡à∏Ä°SCG ≈∏Y Oô``dGh áÑ∏£dG IóYÉ°ùªd
á©eÉédG ¢UôM GkócDƒe ,º¡JGQÉ°ùØà°SGh
»a É«LƒdƒæμàdG ΩGóîà°SG π«©ØJ ≈∏Y
OÉªàY’Gh É¡àÑ∏£d É¡eó≤J »àdG äÉeóîdG
,áeGóà°ùªdG IôμàÑªdG ∫ƒ``∏`ë`dG ≈``∏`Y
áªFÉb á«cP äÉ``eó``N çGóëà°SG ≈∏Yh
áÑ∏£dG IóYÉ°ùªd ,É«LƒdƒæμàdG ≈∏Y
¢üîj Éª«a IOó©àe ÖfGƒL áédÉ©ªd
.á«ª«∏©àdG á«∏ª©dGh ÖdÉ£dG
¬``ã`jó``M á``©` eÉ``é` dG ¢``ù` «` FQ º``à` Nh
º«∏©àdG ¢ù∏éªd áeÉ©dG áfÉeC’G GkôcÉ°T
äÉ©eÉé∏d º¡ªYOh ºgOƒ¡L ≈∏Y »dÉ©dG
º¡JÉ¡«LƒJh IôàØdG √òg ∫ÓN á«æjôëÑdG

áHôéàdG ìÉéf øY ÉfhQƒc áëFÉL øeR
…òdG ∫ƒëàdG ™e πeÉ©àdG »a á«æjôëÑdG
.á«ª«∏©àdG á«∏ª©dG »a π°üM
OGƒY ¿É°ùZ QƒàcódG PÉà°SC’G âØdh
á«≤«Ñ£àdG Ωƒ∏©dG á©eÉL áHôéJ ≈``dEG
å«M ±hô`` ¶` `dG √ò`` `g »`` a Iõ``«` ª` à` ª` dG
»a ≈dhC’G á¶ë∏dG òæe á©eÉédG âëéf
á«∏ª©dG π«¡°ùàd ójóL ƒg Ée πc QÉμàHG
á∏°ù∏°S ∫ÓN øe É¡àÑ∏W ≈∏Y á«ª«∏©àdG
á``«`fhô``à`μ`dE’Gh á«ªbôdG äÉ``eó``î`dG ø``e
∫Éªμà°SG ≈``∏`Y áÑ∏£dG äó``YÉ``°`S »``à`dG
º¡d IóFÉØdG ≥«≤ëJh »ª∏©dG º¡∏«°üëJ
á©eÉédG ¿CG ≈``dEG Gkô«°ûe ,º¡à°SGQO »a
»a É«LƒdƒæμàdG ∞«XƒJ »``a âëéf
¿Éª°Vh É¡àÑ∏W áeóN ¬fCÉ°T øe Ée πc
.º¡àeÓ°S
¿CG ≈`` dEG á``©`eÉ``é`dG ¢``ù`«`FQ QÉ``°``TCGh
äò``î` JG á``«`≤`«`Ñ`£`à`dG Ωƒ``∏` ©` dG á``©` eÉ``L
á``jRGô``à`M’G äGAGô`` `LE’G ø``e áYƒªée

º«∏©àdG »``a á°ù°SDƒªdG ìÉ``é`f{ ¿Gƒ``æ`Y
á≤£æªdG »``a â``fô``à` fE’G ô``Ñ`Y º``∏`©`à`dGh
á«FÉæãà°S’G ±hô¶dG πX »a ,zá«Hô©dG
¢ùjQóàdG á«∏ªY QGôªà°S’ ¬à°Vôa Éeh
äÉ°ù°SDƒªdG âØ«μJ ∞``«`ch ,ó``©`H ø``Y
√òg ™e »Hô©dG øWƒdG »a á«ª«∏©àdG
,â≤≤ëJ »àdG äÉMÉéædGh ,±hô``¶` dG
,á«∏ª©dG √òg øe IOÉØà°ùªdG ¢ShQódGh
ôÑY ¢``ù`jQó``à`dG ô``«`KCÉ`J ≈`` dEG á``aÉ``°`VE’É``H
.º«∏©àdG IOƒL ≈∏Y âfôàfE’G
á``«`ª`jOÉ``cCG ¬``Jô``°`û`f ô``jô``≤`J ∫Ó`` Nh
º«∏©àdG ∫ƒM á«fÉ£jôÑdG »dÉ©dG º«∏©àdG
ô°ûf ,É``fhQƒ``c áëFÉL πX »a ó©H øY
º`` gCG ∫hÉ`` æ` `J ’k É`` ≤` `e á``©` eÉ``é` dG ¢``ù` «` FQ
á«∏ªY ìÉ``é` f ¿É``ª` °` †` d äÉ``°` SQÉ``ª` ª` dG
IhóædG ∫ÓN çóëJh ,ó©H øY º«∏©àdG
äÉ©eÉédG OÉëJG É¡eÉbCG »àdG á«°VGôàa’G
»a IóFGôdG ÜQÉéàdG{ ¿Gƒæ©H á«Hô©dG
»a á«Hô©dG äÉ©eÉédG »a ó©H øY º∏©àdG

á«≤«Ñ£àdG Ωƒ∏©dG á©eÉL ¢ù«FQ ócCG
á«ªgCG OGƒ``Y ¿É°ùZ Qƒ``à`có``dG PÉ``à`°`SC’G
äÉ``«` æ` ≤` à` dGh É``«` Lƒ``dƒ``æ` μ` à` dG ∞``«` Xƒ``J
,á«ª«∏©àdG á«∏ª©dG á``eó``î`d á``ã`jó``ë`dG
á«FÉæãà°S’G ±hô``¶`dG ¿CG ≈``dEG Gkô«°ûe
ÉfhQƒc áëFÉL ºdÉ©dG ≈∏Y É¡à°Vôa »àdG
á«ª«∏©àdG äÉ°ù°SDƒªdG áaÉc ≈∏Y ºàëJ
ÉgôaƒJ »àdG äÉ«fÉμeE’G øe IOÉØà°S’G
á«∏ª©dG ájQGôªà°SG ¿Éª°†d É«LƒdƒæμàdG
.™ªàéªdGh áÑ∏£dG áeóîd á«ª∏©àdG
¬``°`SDhô``Jh ¬``ã`jó``M ∫Ó``N ∂``dP AÉ``L
óFGƒªdG á∏°ù∏°S øª°V äÉ°ù∏édG ¢†©Ñd
`dG á°ù°SDƒe É¡àª¶f »àdG Iôjóà°ùªdG
»àdG á«°TÉ≤ædG á≤∏ëdGh ,á«ªdÉ©dG QS
äGQÉ``μ`à`H’G õ``cô``e ø``e º«¶æàH âª«bCG
á°ü°üîàªdG áaô©ªdG ∫ƒ∏Mh á«ª«∏©àdG
»FôªdG ∫É°üJ’G á«æ≤J ôÑY ,(Clicks)
»àdG ÉjÉ°†≤dG ø``e áYƒªée á°ûbÉæªd
âëJ »Hô©dG ºdÉ©dG »a º«∏©àdÉH ≥∏©àJ

áaô©ªdG áYÉæ°Uh IQGOE’G Ωƒ∏©d É«dhO Gõcôe øjôëÑdG π©éd ≈©°ùf :IQGOE’G ó¡©e ôjóe

.¢ùª°T øH óFGQ .O |

á«dÉª°ûdG ø«à«μjôeC’Gh É«°SBGh
πª°ûJh ,É«dGôà°SCGh á«HƒæédGh
Iõ`` `¡` ` LCGh ’k hO É``¡` à` jƒ``°` †` Y
á«ªjOÉcCG äÉ°ù°SDƒeh á«eƒμM
™ªàée äÉ``°`ù`°`SDƒ`eh GOGô`` ` aCGh
ó¡©ªdG ¢ù«FQ ∂∏àªj Éªc ,»fóe
¢ù∏éªdG »a ÉjQÉ°ûà°SG Gó©≤e
»`` YÉ`` ª` `à` `L’Gh …OÉ`` °` `ü` `à` `b’G
UN) IóëàªdG º``eCÓ` d ™``HÉ``à`dG
.(ECOSOC

»àdG ä’ƒëàdGh áeÉ©dG IQGOE’G
á``«`Ñ`jQó``à`dG á``«`∏`ª`©`dG É``gó``¡`°`û`J
á``Ñ`cGƒ``e á``«` ª` gCGh ΩÉ`` ` jC’G √ò`` g
»àdG äGóéà°ùªdGh äGô«¨àªdG
πÑ≤à°ùe ≈∏Yh ºdÉ©dG ≈∏Y CGô£J
¬``Lh ≈``∏``Y á`` eÉ`` ©` `dG IQGOE’G
.¢Uƒ°üîdG
áª¶æªdG ¿CG ôcòdÉH ôjóédG
IIAS ájQGOE’G Ωƒ∏©∏d á«dhódG
»£¨Jh Ω1930 ΩÉY »a â°ù°SCÉJ
ÉHhQhCG IQÉb É¡à£°ûfCGh É¡Yhôa

ájDhQh …QGOE’G πª©dG áeƒ¶æªH
Gk õ``cô``e øjôëÑdG π©éd á``«` dhO
.áeÉ©dG IQGOE’G ∫Éée »a Ék «ªdÉY
¿CG ¢ùª°T ø``H .O í``°` VhCGh
âcQÉ°T á«æWƒdG ó¡©ªdG QOGƒ``c
ó¡©ªdG ôªJDƒe »``a á«∏YÉa πμH
ΩÉ©d á`` `jQGOE’G Ωƒ∏©∏d »``dhó``dG
ºéf øe πc Ωqób å«M ,Ω2020
áfGOh •É«îdG π°ü«ah ø«ªdÉ°S
èeÉfôH øª°V á°ù∏L …ôμYƒÑdG
ó``YGƒ``b ô``«q ` ¨` J ∫ƒ`` M ô``ª` JDƒ` ª` dG

áeÉ©dG IQGOE’G ó¡©ªd áãdÉãdG
áª¡∏e IOÉjQ{ »a ¢üî∏àJ »àdGh
∑ôq ëªdG ó©J zäÉ©∏£àdG RhÉéàJ
QOGƒ`` c ™``aó``j …ò`` dG »``°` SÉ``°` SC’G
AGOCG π°†aCG ºjó≤J πLCG øe ó¡©ªdG
äÉjƒà°ùªdG ™«ªL ≈∏Y »°ùaÉæJ
,á«dhódGh á«ª«∏bE’Gh á«∏ëªdG
¬°ù«°SCÉJ òæe ó¡©ªdG ¿CG Ék ë°Vƒe
™ªàéªdG QÉ¶fCG ÜòL øe øqμªJ
ôÑY ø««dhódG ¬FÉcô°Th »dhódG
AÉ``≤`JQÓ``d í``°` VGh è¡æe ´É``Ñ` Jq G

≥≤ëjh ¢``UÉ``î` dGh »``eƒ``μ`ë`dG
≈à°T »a á«Yƒf áeGóà°ùe á«ªæJ
áÑ°SÉæªH ∂``dP AÉ``L .ä’É``é`ª`dG
QOGƒ`` `μ` ` dG ø`` `e Oó`` ` Y QÉ`` «` `à` `NG
ó¡©ªdG øe á«æjôëÑdG á«æWƒdG
ôªJDƒe äÉ°ù∏L ió``MEG ºjó≤àd
á``jQGOE’G Ωƒ∏©∏d »dhódG ó¡©ªdG
…òdGh ,Ω2020 ΩÉ©d (IIAS)
ôÑY »°VÉªdG ô¡°ûdG ájÉ¡f ó≤Y
.á«FôªdG §FÉ°SƒdG
áª«≤dG ¿EG ¢ùª°T øH .O ∫Ébh

óªëe ó`` FGQ Qƒ``à` có``dG ó`` cCG
ó¡©ªd ΩÉ©dG ôjóªdG ¢ùª°T øH
á≤ãdG ¿CG zÉÑ«H{ áeÉ©dG IQGOE’G
É¡«∏Y â``∏`°`ü`M »``à` dG á``«` dhó``dG
ó¡©e »a á∏ãªe øjôëÑdG áμ∏ªe
óæY ∞bƒàJ º``d áeÉ©dG IQGOE’G
¥ô``YCG á°SÉFôd ó¡©ªdG QÉ``«`à`NG
áeÉ©dG IQGOEÓ` ` d á``«` dhO áª¶æe
¿EG π`` H ,2018 ΩÉ```Y IIAS
ºgÉ°ùe Ωƒ``«` dG ó¡©ªdG QOGƒ`` `c
IQGOEG »```a ¢``ù``«``FQ ∑ô```ë` `eh
ó«©°üdG ≈∏Y á`` `jQGOE’G Ωƒ∏©dG
ó¡©ªdG ¿CG ≈``dEG Gkô«°ûe ,»dhódG
™Lôªc ¬àfÉμe õjõ©J π°UGƒ«°S
á≤£æªdG »``a á`` ` jQGOE’G Ωƒ∏©∏d
√Oƒ``¡` L ∫Ó`` `N ø`` e ,º`` dÉ`` ©` `dGh
∑GôëdG AGô``KEG »a ¬JÉªgÉ°ùeh
∫Éée »``a »``aô``©`ª`dGh »``ª`∏`©`dG
¬``eGõ``à`dGh ,á`` ` `jQGOE’G É``jÉ``°`†`≤`dG
äÉ``°` SQÉ``ª` ª` dG ≈``∏`°`†`a ´É``Ñ``Jq É``H
≥«Ñ£J »a á«ª∏©dG äÉ«é¡æªdGh
,¬``JÉ``«`é`«`JGô``à`°`SGh ¬``JÉ``°`SÉ``«`°`S
πª©dG iƒ``à`°`ù`ª`H »``≤` Jô``j É``ª` H
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ÜÉÑ°ûdG äGQÉμàHG ≈∏Y Aƒ°†dG §∏°ùJ »æjôëH »Yƒ£J ´hô°ûe π°†aCG IõFÉL
º«∏©àdG πÑ≤à°ùeh »JGòdG º∏©àdG
abuloum@gmail.com

,º∏q ©à∏d Ö°SÉæªdG âbƒdG QÉ«àN’ á«aÉμdG ájôëdG
ºgCG ø``eh .É¡YÉÑJG OGô``ªo `dG Ö«dÉ°SC’Gh á£°ûfC’Gh
ójóéàdG á«∏ªY »a ºgÉ°ùj ¬fCG »JGòdG º∏©àdG äGõ«e
.º∏©àdG ºFGO ™ªàée AÉæHh ™ªàéª∏d »JGòdG
»a Ék«°SÉ°SCG GkQhO º∏©ª∏d ¿CG ¿ƒjƒHôàdG iôjh
,»JGòdG º∏©àdG á«∏ª©H ΩÉ«≤dG ≈∏Y ¬HÓW ÖjQóJ
≈∏Y ø«ª∏©àªdG ™«é°ûJ »``a Qhó``dG Gò``g ≈∏éàjh
IÉ«ëdÉH º∏©àdG §``HQh ,áMƒàØªdG á∏Ä°SC’G IQÉ``KEG
¬«a ºàj …ò``dG ¥É«°ùdG á«JÉ«ëdG ∞bGƒªdG π©Lh
º¡dƒ«eh ø«ª∏©àªdG äGQób ≈∏Y ±ô©àdGh ,º∏©àdG
ô«μØàdG á°UÉN ô«μØàdG IQÉãà°SGh ,º¡JÉgÉéJGh
»LÉàæà°SG QÉ``WEG hCG á∏μ°ûe ìôW ∫ÓN øe óbÉædG
áÑ∏£dG äÓμ°ûªd ó«édG ´Éªà°S’Gh ,»FGô≤à°SGh
á``«`©`bGh §``£` N ™`` °` `Vhh á``«` °` SGQó``dG º``¡` eƒ``ª` gh
ô«Ñ©à∏d º∏©àª∏d á∏eÉμdG ájôëdG AÉ£YEGh ,É¡àédÉ©ªd
.ÉkÑ°SÉæe √Gôj …òdG Üƒ∏°SC’ÉH ¬°ùØf øY
»æ©j ’ »``JGò``dG º∏©àdG ¿CG ô``cò``dÉ``H ô``jó``é`dG
øY Gkó«©H OGôØfÉH º∏©àdÉH º∏©àªdG ΩÉ«b IQhô°†dÉH
É¡eó≤j ,áØ∏àîe ∫Éμ°TCG ∫ÓN øe ÉªfEGh ,øjôNB’G
»a AGƒ°S ,ø«ª∏©àªdG øe √ô«Zh º∏©àªdG ø«H º∏©ªdG
≈∏Y π°üëj å«ëH ,Iô«¨°U hCG Iô«Ñc äÉYƒªée
øYh ,¬àHÉLEG áë°U ióe øY á©jô°S á©LGQ ájò¨J
.¬≤≤ëj …òdG Ωó≤àdG
øªa ,É«LƒdƒæμàdG ô°üY »``a ¢û«©f É``æ`fC’h
∞∏àîªH »fhôàμdE’G º∏©àdG …ODƒ` j ¿CG »©«Ñ£dG
º∏©àdG ƒ``ë`f ™«é°ûàdG »``a É``ªv `¡`e GkQhO ¬``dÉ``μ`°`TCG
»a á«°SGQódG äGQô``≤`ª`dG âëÑ°UCG å«M ,»``JGò``dG
âfôàfE’G áμÑ°T ≈∏Y áMÉàoe ºdÉ©dG äÉ©eÉL ¥ô``YCG
äÉ°üæe ô¡°TCG ø``eh .É¡à°SGQO ójôj ¢üî°T …C’
Gô«°SQƒc á°üæe â``fô``à` fE’G ôÑY »``JGò``dG º∏©àdG
»ªjOƒjh (Lynda) Góæ«dh (Coursera)
øeh ,(Udacity) »à«°SGOhCGh (Udemy)
∑GQOEGh (Rwaq) ¥GhQ á°üæe á«Hô©dG äÉ°üæªdG
º¡Øfh (Maharah) IQÉ``¡` eh (Edraak)
.Égô«Zh (Nafham)

:Iô«¡°ûdG ¬J’ƒ≤e ióMEG »a øjÉà°ûæjBG ∫ƒ≤j
º∏©àdG É``eq CG ,áØ«Xh ∂d Ö∏é«°S »°SQóªdG º∏©àdG{
»μjôeC’G ÖJÉμdG ∫ƒ≤jh .zÓ≤Y ∂d Ö∏é«°ùa »JGòdG
:(Louis L›Amour) Qƒe’ ¢ùjƒd Qƒ¡°ûªdG
º∏©ªdG ,»JGP º∏©J »g º«∏©àdG á«∏ªY ¿CG ™bGƒdG »a{
…CG óLƒJ ’h ≥jô£dG ≈``dEG ∂d ô«°ûj ó°Tôe Oôée
∂FÉ£YEG ≈∏Y IQOÉ``b É¡JAÉØc â¨∏H Éª¡e á°SQóe
OhóëH ¬Ñ°TCG á°SQóªdG »a √É≤∏àJ Ée ,Ék«≤«≤M Ékª«∏©J
¿ƒ∏J ¿CG ∂«∏Yh ∫ÉØWCÓd øjƒ∏J ÜÉàc »a äÉeƒ°SQ
º∏©àdG ∫É≤ªdG Gòg »a ∫hÉæàf .z∂°ùØæH äÉZGôØdG
.πÑ≤à°ùªdG º«∏©J »a √QhOh »JGòdG
Self-) »``JGò``dG º∏©àdG ¿ƒ``jƒ``Hô``à`dG ±ô``©`j
Ωƒ≤j »ª∏©J »ª«∏©J •É°ûf ¬fCG ≈∏Y (Learning
äGQÉ¡ªdGh äÉeƒ∏©ªdG ÜÉ°ùàc’ Ék«JGP º∏©àªdG ¬H
ÉªH ¬eÉªàgGh ¬dƒ«eh ¬àÑZôH É kYƒaóe äGôÑîdGh
√OÉªàYG Rõ©jh É¡∏eÉμJh ¬à«°üî°T á«ªæJ ≥≤ëj
.á«dhDƒ°ùªdG πªëJh QGô``≤`dG PÉîJG »a ¬``JGP ≈∏Y
k G ƒ``gh
¬H Ωƒ≤j …ò``dG º∏©àdG •ÉªfCG øe §ªf É°†jC
¿hójôj É``e ¿ƒª∏©àj ∞«c ¬HÓW º«∏©àd º∏©ªdG
¿É≤JEGh ∑ÓàeG øe º¡æ«μªJ ≥jôW øY º¡°ùØfCÉH
º∏©àdG ≈∏Y ºgóYÉ°ùJ »àdG áØ∏àîªdG º∏©àdG äGQÉ¡e
Ée ƒgh ,É¡LQÉNh á°SQóªdG πNGO äÉbhC’G πc »a
.Iôªà°ùªdG á«HôàdÉH ±ô©j
äGõ«ªdG øe áYƒªéªH »``JGò``dG º∏©àdG RÉàªj
øe .º«∏©àdG ∫É``é`e »``a πÑ≤à°ùªdG ¬∏©éJ »``à`dG
ø«ª∏q ©àªdG OGó``YEG »a ºgÉ°ùj ¬fCG äGõ«ªdG ∂∏J ºgCG
á``«`dhDƒ`°`ù`e π``ª`ë`J ≈``∏` Y º``gOƒ``©` jh πÑ≤à°ùª∏d
∫ƒ°üëdG äGQÉ¡e º¡«a »ªæjh ,º¡°ùØfCÉH º¡ª∏©J
≈∏Y ºgóYÉ°ùjh ÉgQOÉ°üe ø``e äÉeƒ∏©ªdG ≈∏Y
,AÉ°ü≤à°S’Gh åëÑdG äGQÉ¡e øe ójó©dG ÜÉ°ùàcG
k G RÉàªjh
ø«H ájOôØdG ¥hô``Ø`dG »``YGô``j ¬``fCÉ`H É°†jC
¬JÉÑZQh º∏q ©àªdG äÉLÉM òNCÉjh ,É¡∏∏≤jh ø«ª∏q ©àªdG
,∂``dò``ch .QÉ``Ñ` à` Y’G ø«©H ¬``JÉ``eÉ``ª`à`gGh ¬``JGQó``bh
πª©dGh π«∏ëàdGh §HôdG ≈∏Y ø«ª∏q ©àªdG óYÉ°ùj
º¡«£©jh ,äÓμ°ûªdG πM »a »≤£æªdG ô«μØàdG ≈∏Y

ºYóH ÖdÉ£J ÖjQóàdGh º«∏©àdG IOƒL áÄ«g ¢ù«FQ
¬H á°UÉîdG äÉ©jô°ûàdG á©LGôeh ó©H øY º«∏©àdG

ôjƒ£Jh ,¬H á°UÉîdG äÉ©jô°ûàdG
,á``Ñ` °` SÉ``æ` ª` dG á``«` à` ë` à` dG á``«` æ` Ñ` dG
ÉªH á«fhôàμdE’G º∏©àdG QOÉ°üeh
á«ª«∏©àdG äÉLÉ«àM’Gh Ö°SÉæàj
¢ù«FôdG âàØd Éªc ,á«ÑjQóàdGh
ôjƒ£J á«ªgCG ≈dEG ô¶ædG …ò«ØæàdG
øY º«∏©àdÉH á°UÉN á«é«JGôà°SG
õjõ©J ≈∏Y ∂``dP ¢ùμ©æ«d ,ó``©r ` Ho
ºYOh ,IÉ«ëdG ióe º∏©àdG ¢Uôa
≈dEG ≈©°ùJ »àdG á«æWƒdG Oƒ¡édG
™bGƒªdG áaÉc »a »ªbôdG ∫ƒëàdG
™ØædÉH Oƒ``©`j É``ª`H ;áμ∏ªªdG »``a
,Év«æ≤Jh ,Év«ª∏Y ;ø«æWGƒªdG ≈∏Y
.ÉØk «XƒJh

»dh áØ«∏N ∫BG óªM ø``H ¿Éª∏°S
ÖFÉædG ≈∏YC’G óFÉ≤dG ÖFÉf ó¡©dG
,AGQRƒ``dG ¢ù∏ée ¢ù«Fôd ∫hC’G
.áæé∏dG øY IQOÉ°üdG äGQGô≤dGh
…ò«ØæàdG ¢ù«FôdG âeób Éªc
ºJ »``à` dG äÉ``«`°`Uƒ``à`dG ø``e GkOó`` `Y
º««≤àdG á«∏ªY ø``e É¡°UÓîà°SG
äÉ°ù°SDƒe ≈∏Y áÄ«¡dG É¡JôLCG »àdG
á«eƒμëdG Ö``jQó``à` dGh º«∏©àdG
,øjôëÑdG áμ∏ªe »``a á°UÉîdGh
ô¶ædG IQhô°V ≈∏Y â°üf »àdGh
»à«∏ªY äGAGôLEGh äÉ°SÉ«°S ≈dEG
ºYOh ,á©ÑàªdG º««≤àdGh º∏©àdG
á©LGôe ∫ÓN øe ó©H øY º«∏©àdG

…ò«ØæàdG ¢ù«FôdG âcQÉ°T
ÖjQóàdGh º«∏©àdG IOƒ``L áÄ«¡d
ø``«` gÉ``°` T ô`` `gGƒ`` `L IQƒ`` `à` ` có`` `dG
»é«∏îdG ióàæªdG »a »μë°†ªdG
ICGôªdG ó¡©ªd ∫hC’G »°VGôàa’G
âjƒμdG ádhóH ΩÓ°ùdGh á«ªæà∏d
º«∏©àdG{ :¿GƒæY âëJ ,á≤«≤°ûdG
..¬``«` ∏` Y É`` ` eh ¬`` dÉ`` e :ó`` ©` `H ø`` `Y
,ór©Ho ø``Y ón ` ≤p `Yo …ò``dG ,zÜQÉ``é` Jh
º«∏©àdGh á«HôàdG ôjRh ¬ëààaGh
QƒàcódG á≤«≤°ûdG âjƒμdG ádhóH
.GôNDƒe »HôëdG ∫Óg Oƒ©°S
»``a É`` ¡` `à` `cQÉ`` °` `û` `e ∫Ó`` ` ``Nh
¢ù«FôdG âeób ,ióàæªdG äÉ°ù∏L
º«∏©àdG IOƒ``L áÄ«¡d …ò«ØæàdG
ô``gGƒ``L IQƒ``à``có``dG Ö``jQó``à``dGh
»àdG á°ù∏édG ∫Ó``N ,»μë°†ªdG
¢ù∏ée ∫hO ÜQÉ``é``J â``dhÉ``æ` J
º«∏©àdG »``a »é«∏îdG ¿hÉ``©`à`dG
º««≤J{ :¿Gƒæ©H á``bQh ,ó©H øY
πX »a ó©H øY º«∏©àdG äÉ°SQÉªe
,(19–ó«aƒc) É``fhQƒ``c áëFÉL
áμ∏ªªH º«∏©àdG äÉ°ù°SDƒe »``a
â°Vô©à°SG å``«` M ,zø``jô``ë` Ñ` dG
»a øjôëÑdG áμ∏ªe Oƒ¡L É¡dÓN
áëFÉL äÉ``«`YGó``J ≈``dEG …ó°üàdG
≥∏©àj Éª«a á°UÉNh ,19-ó«aƒc
º«∏©àdG ºjó≤Jh ,º«∏©àdG ´É£≤H
äÉ¡«LƒJ ≈``∏`Y AÉ``æ` H ,ó``©` H ø``Y
á``°` SÉ``Fô``H á``«`≤`«`°`ù`æ`à`dG á``æ` é` ∏` dG
ô``«`eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U

ídÉa Qƒ``à` có``dG ∫É`` b ¬``Ñ`fÉ``L ø``e
»a º«μëàdG áæéd ¢ù«FQ »``∏`jhô``dG
»a â``°` Uô``M á``æ` é` ∏`dG ¿EG Iõ``FÉ``é` dG
ô«jÉ©e ô``jƒ``£`J ≈``∏`Y áî°ùædG √ò``g
Ö°ùëH á«Yƒ£àdG ™jQÉ°ûªdG º««≤J
äÉÄØdGh ´hô°ûªdG øe ΩÉ©dG ±ó¡dG
á©«ÑWh ™ªàéªdG »``a áaó¡à°ùªdG
ÖfGƒLh ´hô°ûªdG Iôμa »a QÉμàH’G
πª©dG äÉ`` «` `dBG ∂``dò``ch ,¬``«` a õ``«`ª`à`dG
≥«≤ëàd á``eó``î`à`°`ù`ª`dG π``FÉ``°` Sƒ``dGh
Ók °†a á∏μ°ûªdG á``é`dÉ``©`eh ¬`` aGó`` gCG
√ò``g ô``jƒ``£` J á``«` fÉ``μ` eEG QÉ``«` ©` e ø`` Y
»a âaÉ°VCG Éªc ,Ók Ñ≤à°ùe ™jQÉ°ûªdG
QhO ƒgh Éª¡e GQÉ«©e áî°ùædG √òg
äÉ©ÑJ ø``e ∞«ØîàdG »``a ´hô``°`û`ª`dG
..(19 ó«aƒc) ÉfhQƒc áëFÉL QÉ``KBGh
≈∏Y Ék °†jCG äõ``cQ áæé∏dG ¿CG Ék Ø«°†e
ióeh ´hô°ûªdG »a áeGóà°S’G Qƒëe
,áeGóà°ùªdG á«ªæàdG ±GógCÉH ¬WÉÑJQG
™jQÉ°ûªdG √òg º««≤J ºà«°S ¬fCG Gk ócDƒe
á«dÓ≤à°SÉH IQƒcòªdG ô«jÉ©ª∏d Ék ≤ÑW
.ΩÉJ OÉ«Mh

.´GõgƒH Üƒ≤©j |
Gk ô``«`Ñ`c Ók ` YÉ``Ø` J ∑É``æ` g ¿EG ∫É```bh
äÉ«©ªédGh á``«`Yƒ``£`à`dG ¥ô``Ø` dG ø``e
,É¡bÓWEG òæe IõFÉédG ™``e OGô```aC’Gh
RGô``HEG »a IõFÉédG á«ªgC’ ó«cCÉJ »a
OGô``aC’Gh äÉ¡édGh äÉ°ù°SDƒªdG QhO
äÉeÉ¡°SEG º¡d âfÉc øjòdGh »Yƒ£àdG
ó«aƒc) ÉfhQƒc áëFÉL ∫ÓN Iô«Ñc
IQDƒ` H »``a º¡©jQÉ°ûe ™``°`Vhh ,(19
ìhQ õ``jõ``©` J ø`` Y Ó`k `°` †` a Aƒ`` °` `†` `dG
.áØjô°ûdG á°ùaÉæªdG

.»∏jhôdG ídÉa .O |
™e ,ø``«`cQÉ``°`û`ª`dG AGô`` `K’E º``¡`J’É``é`e
»a áeGóà°ùªdG á«ªæàdG Ωƒ¡Øe õjõ©J
äCGó``H »àdG á«Yƒ£àdG äÉYhô°ûªdG
ÜÉH íàa ™e IõFÉédG »a ácQÉ°ûªdG
…QÉédG ¢ù£°ùZCG 10 »a É¡d ºjó≤àdG
áª¶æªdG áæé∏dG ¿CG ≈dEG Ék gƒæe ,2020
»a ºjó≤àdG ÜÉH ≥∏¨J ¿CG Qô≤ªdG øe
ó©H ,2020 ΩOÉ≤dG ôÑªàÑ°S øe 10`dG
»a á``cQÉ``°`û`ª`dG ≈``∏`Y ô«ÑμdG ∫É``Ñ` bE’G
.IõFÉédG

≥WÉæe ∞∏àîe »a á«fGó«e ájƒYƒJ
.á¶aÉëªdG
á``Wô``°` T á`` jô`` jó`` e â`` eÉ`` b É`` ª` `c
äGAGô``LEG Ió©H á«HƒæédG á¶aÉëªdG
ΩÉ¶ædGh øeC’G ßØëd á«fƒfÉbh á«æeCG
øª°†àJ á∏eÉμàe á£N ™°Vh »a â∏ãªJ
∞«ãμJh á``«`æ`eC’G äÉ``jQhó``dG ™``jRƒ``J
»a ™ªàéªdG á``eó``N á``Wô``°`T Oƒ`` Lh
á«YƒàdÉH QGôªà°SÓd á«æμ°ùdG AÉ«MC’G
ò«ØæJ ôÑY »YÉªàL’G óYÉÑàdG ≥«≤ëàd
äÉØdÉîe ó°UQh ,ájƒYƒJ á∏ªM 362
2879 â¨∏H »àdG áeÉªμdG AGóJQG ΩóY

,»YÉªàL’G óYÉÑàdG ≈∏Y á¶aÉëª∏d
á¡Lƒe ájƒYƒJ á∏ªM 570 äòØfh
.Qƒ¡ªédG ≈dEG
á``jô``jó``e Oƒ`` ¡` `L QÉ`` ` ``WEG »`` ` ah
É`` gQhOh ¥ô``ë`ª`dG á¶aÉëe á``Wô``°`T
ΩÉ``¶` æ` dGh ø`` `eC’G ≈``∏` Y ®É``Ø` ë` dG »``a
á«FÉbƒdG äGAGô`` `LE’G ò«ØæJh ΩÉ``©`dG
ó≤a É``fhQƒ``c áëFÉéd á``jRGô``à` M’Gh
≈∏Y ®ÉØë∏d AGô``LEG 1082 PÉîJG ºJ
5670 ôjôëJh »YÉªàL’G óYÉÑàdG
Éªc ,¬LƒdG áeÉªc AGóJQG ΩóY áØdÉîe
á∏ªM 954`` H ájôjóªdG áWô°T âeÉb

IõFÉéd áª¶æªdG áæé∏dG π°UGƒJ
»æjôëH »``Yƒ``£`J ´hô``°` û` e π``°` †` aCG
äÉ«dÉ©a »a ácQÉ°ûªdG ∫ÉªYC’G ∫ÉÑ≤à°SG
ôÑY á°SOÉ°ùdG É¡àî°ùf »a IõFÉédG
»àdGh ,á«©ªé∏d »fhôàμdE’G ™bƒªdG
øH ≈°ù«Y ï«°ûdG ƒª°S ájÉYôH ΩÉ≤J
¿hDƒ°T IQGRh π«ch áØ«∏N ∫BG »∏Y
…ôîØdG ¢ù«FôdG ,AGQRƒ`` `dG ¢ù∏ée
IõFÉL øª°V ,áÑ«£dG áª∏μdG á«©ªéd
»a á«æWƒdG QOGƒ``μ`dG ºjôμàd √ƒª°S
äÉeÉ¡°SEG º¡d øjòdG á«eÉeC’G ±ƒØ°üdG
QÉKBGh äÉ«YGóJ øe ∞«ØîàdG »a Iô«Ñc
áμ∏ªe »a (19 ó«aƒc) ÉfhQƒc áëFÉL
.øjôëÑdG
π``°` †` aCG Iõ`` FÉ`` L ¢``ù` «` FQ ∫É`` ` bh
Üƒ≤©j »æjôëH »``Yƒ``£`J ´hô``°`û`e
´hô°ûe π°†aCG Iõ``FÉ``L ¿EG ´Gõ``gƒ``H
≈∏Y Aƒ°†dG §∏°ùJ »æjôëH »Yƒ£J
ìÉéædG ¢ü°übh IôμàÑªdG äGQOÉÑªdG
áμ∏ªe »``a ÜÉ``Ñ`°`û`dG π``«`é`d áª¡∏ªdG
QÉKBG º¡©jQÉ°ûªd âfÉc øjòdG øjôëÑdG
»a ø``Wƒ``dGh ™ªàéªdG ≈∏Y á«HÉéjEG

:¿É°ùfE’G ¥ƒ≤ëd á«æWƒdG á°ù«FQ

á``à``HÉ``K ≈``£``î``H ô``«``°``ù``J á``μ``∏``ª``ª``∏``d ¿É```°```ù```fE’G ¥ƒ``≤``ë``d á``«``æ``Wƒ``dG á``£``î``dG
á«dhódGh á«ª«∏bE’G äÉª¶æªdGh á«æWƒdG äÉÄ«¡dG
.á°üàîªdG Iõ¡LC’Gh
ô«eC’GóÑY ÖæjR ÖFÉædG äó``cCG É¡ÑfÉL øe
ÖMÉ°U Iô``°`†`ë`d »``MÓ``°` UE’G è``¡`æ`dG ï``«`°`Sô``J
πgÉY áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y øH óªM ∂∏ªdG ádÓédG
»a ™«ªédG äÉ``jô``Mh ¥ƒ``≤`ë`d ió``Ø`ª`dG OÓ``Ñ` dG
≈∏Y ¢ùμ©fG Ée ,ø«ª«≤eh ø«æWGƒe ,áμ∏ªªdG
â©°Vh ájOÉjQh á«Yƒf á«bƒ≤M äGRÉéfEG ≥«≤ëJ
,¿É°ùfE’G ¥ƒ≤M ∫Éée »a RQÉH ™bƒe »a øjôëÑdG
õjõ©àd áμ∏ªªdG É¡«dƒJ »àdG á«ªgC’G ≈dEG Ik ô«°ûe
äGP áaÉ≤ãdG ô°ûf ∫Ó``N øe AGƒ°S ∫ÉéªdG Gò``g
≈∏Y ábOÉ°üªdGh ,™ªàéªdG •É``°`ShCG »a á∏°üdG
áaÉ°VEG äÉ©jô°ûàdG QGó°UEGh á«dhódG äÉ«bÉØJ’G
¿É°ùfE’G ¥ƒ≤ëd á«æWƒdG äÉÄ«¡dG AÉ°ûfEG ≈``dEG
áëaÉμe Oƒ¡L õjõ©Jh ,äÉª∏¶à∏d áeÉ©dG áfÉeC’Gh
,á∏jóÑdG äÉHƒ≤©dG ¿ƒfÉb QGôbEGh ,ô°ûÑdÉH QÉéJ’G
.ìÓ°UE’Gh π«gCÉàdG õcGôe ôjƒ£Jh

É¡à°SQÉªe »a ΩÉ¡°SE’G ¿Éª°Vh ,É¡H »YƒdG ô°ûfh
.á«dÓ≤à°SGh ájôM πμH
»μ∏ªdG ô``eC’G Qhó``°`U òæe ¬``fCG ≈``dEG âàØdh
»°VƒØe ¢ù∏ée π«μ°ûàH 2013 áæ°ùd (20) ºbQ
çÓ``ã`dG ¿É``é`∏`dG QGô`` `bEGh ,á``«`æ`Wƒ``dG á°ù°SDƒªdG
ó°UôdGh ihÉμ°ûdG áæéd :»``gh É≤M’ áªFGódG
IQÉjR áæédh ,áeÉ©dG äÉjôëdG áæédh ,á©HÉàªdGh
á°ù°SDƒªdG πª©J ,≥``aGô``ª`dGh RÉ``é`à`M’G ø``cÉ``eCG
2009 ΩÉ``Y É¡FÉ°ûfEG òæe É``¡`aGó``gCG ≥«≤ëJ ≈∏Y
á«ªæJh ájÉªëd IƒLôªdG èFÉàædG ≈dEG ∫ƒ°Uƒ∏d
ihÉ``μ`°`û`dG »≤∏àH Ωƒ``≤` J PEG ;¿É``°` ù` fE’G ¥ƒ``≤` M
åëÑdGh É¡à°SGQOh ¿É°ùfE’G ¥ƒ≤ëH á≤∏©àªdG
∫ƒª©ªdG º``¶`æ`dGh äÉ©jô°ûàdG á``°` SGQOh ,É¡«a
¿É``°`ù`fE’G ¥ƒ≤ëH á≤∏©àªdGh áμ∏ªªdG »``a É¡H
,áÑ°SÉæe É``gGô``J »``à`dG äÓjó©àdÉH á«°UƒàdGh
äÉYƒÑ£ªdGh äGô°ûædG QGó``°` UEG ≈∏Y π``ª`©`dGh
™e ¿hÉ©àdG ÖfÉL ≈``dEG ,ôjQÉ≤àdGh äÉfÉ«ÑdGh

áμ∏ªe õ«ªJ …QƒN âæ«Hh ,z9 π°UCG øe ¿É°ùfE’G
¥ƒ≤Mh ábÉYE’G …hP ¥ƒ≤M ádÉØc »a øjôëÑdG
ÉfhQƒc áëFÉéa ,¿É``μ`°`SE’Gh º«∏©àdGh áë°üdG
áμ∏ªª∏d »fÉ°ùfE’Gh »HÉéjE’G »WÉ©àdG âë°VhCG
hCG º«≤eh øWGƒe ø«H ¥ôØJ ºd PEG ≈°VôªdG ™e
.øjO hCG ¥ôY
á«æWƒdG á°ù°SDƒªdG ¿CG …Qƒ``N âë°VhCGh
IQGRh ™``e QhÉ``°` û` à` dG QGô``ª` à` °` SG ≈``∏`Y ¢``Uô``ë`J
≈à°T »``a á``«`©`jô``°`û`à`dG á``£`∏`°`ù`dGh á``«` LQÉ``î` dG
IOÉªdG »a ¿ƒfÉ≤dG ¢üf ¿CG ≈dEG áàa’ ,™«°VGƒªdG
≥∏©àj Éª«a á°ù°SDƒªdG äÉ°UÉ°üàNG ø``e 12
á°ù°SDƒª∏d πØμ«d AÉ``L á«æWƒdG á£îdG OGó``YEÉ`H
¥ƒ≤ëH á≤∏©àe ádCÉ°ùe …CG ≈∏Y ≥«∏©àdG ájôM
ò«ØæJh ™°Vh »a ácQÉ°ûªdG ¿Éª°V ™e ,¿É°ùfE’G
¿É°ùfE’G ¥ƒ≤M ájÉªMh õjõ©àd á«æWh á£N
á«ªæJh õjõ©J øY Ók °†a ,»æWƒdG iƒà°ùªdG ≈∏Y
É¡ª«b ï«°SôJ ≈∏Y πª©dGh ,¥ƒ≤ëdG √òg ájÉªMh

zICGô```ª```∏```d ≈````∏````YC’G{`````d Ió```````FGQ äGõ```é```æ```e :ÜGƒ```````f
á«æjôëÑdG ICGô```ª```dG ≈``∏``Y »``HÉ``é``jEG π``μ``°``û``H â``°``ù``μ``©``fG

.…ô«°û©dG ΩÉ°ûg .O |
.∂∏ªdG ádÓL IOÉ«≤H øWƒ∏d Ωó≤àdGh
Iô°ûY á©°SÉàdG iô``cò``dG áÑ°SÉæªHh
,ICGôª∏d ≈``∏` YC’G ¢ù∏éªdG ¢ù«°SCÉàd
»àdG äGQOÉ``Ñ` ª` dÉ``H …ô``«`°`û`©`dG OÉ``°` TCG
øe ó``fÉ``°`Sh ,¢ù∏éªdG É``¡`H ™∏£°VG
øe ô«ãc »a á«æjôëÑdG ICGôªdG É¡dÓN
±hô¶dG πX »a É°Uƒ°üNh ,±hô¶dG
É``fhQƒ``c áëFÉL »°ûØJ ø``e á``æ`gGô``dG
äGQOÉÑªdG â∏μ°T å«M ,(19-ó«aƒc)
øe Iójôa ádÉM ¢ù∏éªdG É¡eób »àdG
,ºdÉ©dGh á≤£æªdG iƒà°ùe ≈∏Y É¡Yƒf
è¡ædG ∑ƒ∏°S »a øjôëÑdG ΩGõàdG ócCGh
≥«≤ëJh ICGô`` ª` `dG ø«μªàd õ``«`ª`à`ª`dG
.±hô¶dG áaÉc »a É¡d Ωó≤àdG

.Ωƒ∏°ùdG óªMCG |
É¡dƒ°Uhh πFÉ°SƒdG ≈à°ûH É¡ªYOh
áeó≤àªdG õ``cGô``ª`dG ø``e ójó©dG ≈``dEG
»a ÉgóLGƒJh É¡JQób âàÑKCG »àdG
ó¡©dG »``a ¬à°†¡f AÉ``æ`Hh ™ªàéªdG
.ióØªdG ∂∏ªdG ádÓéd ôgGõdG
Qƒ``à` có``dG Ö``FÉ``æ` dG ó`` `cCG √Qhó`` ` H
≈∏YC’G ¢ù∏éªdG ¿CG …ô«°û©dG ΩÉ°ûg
»μ∏ªdG ƒª°ùdG áÑMÉ°U á°SÉFôH ICGôª∏d
áØ«∏N ∫BG º«gGôHEG âæH áμ«Ñ°S Iô«eC’G
Öàc ,ió``Ø` ª` dG OÓ``Ñ` dG π``gÉ``Y á``æ`jô``b
GôμàÑe Éé¡f óLhCGh ,ìÉéæ∏d É°ü°üb
RGô``HEGh ,ICGôªdG ÉjÉ°†b ÜÉ©«à°SG »a
ÉgQhO π«©ØJh ,É¡JGQóbh É¡JÉ«fÉμeEG
á©aôdG øe ójõªdG ≥«≤ëàd ,»æWƒdG

á``«`dÉ``ª`dG á``æ`é`∏`dG ¢``ù` «` FQ ™`` aQ
ÜGƒ``æ` dG ¢``ù`∏`é`ª`H á``jOÉ``°` ü` à` b’Gh
≈ª°SCG Ωƒ∏°ùdG ìÉÑ°U óªMCG ÖFÉædG
≈``dEG äÉ``μ` jô``Ñ` à` dGh »``fÉ``¡` à` dG äÉ`` `jBG
óªM ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†M
OÓÑdG π``gÉ``Y áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y ø``H
19`` `dG iô``cò``dG áÑ°SÉæªH ió``Ø` ª` dG
,ICGôª∏d ≈∏YC’G ¢ù∏éªdG ¢ù«°SCÉàd
äÉeƒ≤e áaÉc ¬àdÓL ≈°SQCG …ò``dGh
»a √Qhó``H ¢ù∏éªdG ΩÉ«≤d ìÉéædG
á«æjôëÑdG ICGô``ª` dG ácQÉ°ûe õjõ©J
…òdGh QÉgOR’Gh á«ªæàdG á«∏ªY »a
äGƒæ°S ôÑY Iôªãe ¬éFÉàf äAÉ``L
äÉMÉéædGh äGRÉéfE’G øe áÄ«°†e
áÑbÉãdG ájDhôdG π°†ØH â≤≤ëJ »àdG
É¡FÉ£YEGh ICGôªdG IGhÉ°ùeh ¬àdÓéd
.É¡bƒ≤M áaÉc
¿EG Ωƒ``∏` °` ù` dG Ö`` FÉ`` æ` `dG ∫É`` ``bh
¢ù∏éªdG É¡≤≤M »``à`dG äGõ``é`æ`ª`dG
ƒª°ùdG áÑMÉ°U á°SÉFôH ICGôª∏d ≈∏YC’G
º«gGôHEG âæH áμ«Ñ°S Iô«eC’G »μ∏ªdG
ióØªdG OÓÑdG πgÉY áæjôb áØ«∏N ∫BG
ICGô``ª`∏`d ≈``∏` YC’G ¢ù∏éªdG á``°`ù`«`FQ
Ωó≤J â°ùμY äGƒæ°ùdG √ò``g ∫Gƒ``W
ä’ÉéªdG áaÉc »a á«æjôëÑdG ICGôªdG

ÉfhQƒc øe óëdG Oƒ¡éd ºYGO π``°†aCG ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒªdG »Yh :ΩÉ©dG øeC’G ¢ù«FQ óYÉ``°ùe
®ÉØë∏d AGôLEG 2276 PÉîJGh ,áØdÉîe
.»YÉªàL’G óYÉÑàdG ≈∏Y
äÉ«∏ª©dG IQGOEG âeÉb É¡ÑfÉL øe
5175 ôjôëàH ΩÉ©dG ø``eC’G á°SÉFôH
»a ¬LƒdG áeÉªc AGóJQG ΩóY áØdÉîe
AGô``LEG 334 PÉîJGh áeÉ©dG øcÉeC’G
»a »``YÉ``ª` à` L’G ó``YÉ``Ñ` à` dG ≥``«`≤`ë`à`d
∂``dPh ,áμ∏ªªdG äÉ``¶`aÉ``ë`e ∞∏àîe
Oƒ``¡`é`dG º```YO »`` a É``gOƒ``¡` L ø``ª`°`V
ô«HGóàdGh äGAGôLE’G õjõ©àd ádhòÑªdG
Éªc ,É``fhQƒ``c ¢Shô«a ø``e á«FÉbƒdG
IóéædG äÉ``jQhO ô°ûæH IQGOE’G âeÉb
ΩÉ«≤∏d áμ∏ªªdG ≥WÉæe ∞∏àîe »``a
áHÉéà°S’G áYô°S ¿Éª°Vh É``gQhó``H
.ÆÓH …CG »≤∏J óæY
ø``eC’ áeÉ©dG IQGOE’G â∏°UGhh
äGAGô``LEG π«¡°ùJ »a É``gQhO òaÉæªdG
áμ∏ªe øe iôNC’G ∫hódG ÉjÉYQ AÓLEG
14402 º``gOó``Y ≠``dÉ``Ñ` dG ø``jô``ë` Ñ` dG
ø«eCÉàH IQGOE’G â``eÉ``b Éªc ,ôaÉ°ùe
ÉeOÉb GôaÉ°ùe 67585 ¢üëa á«∏ªY
äÉØdÉîe OóY ≠∏H Éª«a ,êQÉîdG øe
.áØdÉîe 97 ¬LƒdG áeÉªc ¢ùÑd ΩóY

ó«aƒc) É``fhQƒ``c áëFÉL »°ûØJ π``X
.(19
áfÉμe πàëJ IõFÉédG ¿CG ≈dEG âØdh
»Yƒ£àdG πª©dG õFGƒL ø«H Iõ«ªàe
É¡fƒμd ,øjôëÑdG áμ∏ªe iƒà°ùe ≈∏Y
,±hô`` ¶` `dG ∞``∏` à` î` e ™`` e ≈``°` TÉ``ª` à` J
Gò¡d á°SOÉ°ùdG áî°ùædG ∫ÓN ≈©°ùJh
áfÉμªdG √ò``g ≈∏Y ßaÉëJ ¿CG ΩÉ``©`dG
äGƒ``æ`b ≥``∏`N ∫Ó`` N ø``e É``gõ``jõ``©` Jh
á«æ©ªdG äÉ¡édG ∞∏àîe ™e π°UGƒJ
á``cGô``°`û`dG CGó``Ñ` e õ``jõ``©` Jh ´ƒ``£` à` dÉ``H
äÉ``Ä`«`¡`dGh äÉ``ª`¶`æ`ª`dG ™``e á``∏` YÉ``Ø` dG
á«Yƒ£àdG äÉ«©ªédGh äÉ°ù°SDƒªdGh
≈∏Y º¡©«é°ûJh ,á«Yƒ£àdG ¥ôØdGh
πX »``a á«eƒμëdG Oƒ¡édG IófÉ°ùe
.±hô¶dG √òg
áª¶æªdG áæé∏dG ¿CG ≈``dEG QÉ``°`TCGh
º«μëJ á``æ`é`d QGô``ª` à` °` SÉ``H â``μ`°`ù`ª`J
í``dÉ``a Qƒ``à``có``dG á``°` SÉ``Fô``H Iõ``FÉ``é``dG
…ó``ª`MC’G óªëe PÉ``à`°`SC’Gh »∏jhôdG
√òg ∫ÓN ¿ƒgôe ¿ÉªjEG á«eÓYE’Gh
»a º¡JGôÑN øe IOÉØà°SÓd áî°ùædG

.áØ«∏N ∫BG óªM .O øcôdG ó«ª©dG |
ÖjQóàdGh äÉ«∏ª©dG ¿hDƒ°ûd ΩÉ``©`dG
áª°UÉ©dG á¶aÉëe áWô°T ájôjóe ¿CG
á≤∏©àªdG äGAGô`` LE’G øe GOó``Y äòØf
ô``«` aƒ``Jh ΩÉ`` ¶` `æ` `dGh ø`` ` `eC’G ß``Ø` ë` H
êÉàëj ób »àdG IóYÉ°ùªdGh äÉeóîdG
ΩGõàdG øe ócCÉàdG ºJh ,Qƒ¡ªédG É¡«dEG
IQOÉ°üdG äGQGô``≤` dG ò«ØæàH ™«ªédG
ó«≤àdGh äÉ``eÉ``MOR’G ÖæéàH ∂``dPh
≈∏Y ®É``Ø` ë` dGh äÉ``eÉ``ª`μ`dG AGó``JQÉ``H
áWô°T äQô``Mh ,»YÉªàL’G óYÉÑàdG
AGóJQG ΩóY äÉØdÉîe 3708 ájôjóªdG
AGô``LEG 358 äòîJGh ,¬LƒdG áeÉªc

´ƒªée ≠∏H PEG ,ájQÉéàdG äÓëªdGh
áWô°T É``¡`Jó``°`UQ »``à` dG äÉ``Ø`dÉ``î`ª`dG
áμ∏ªªdG äÉ¶aÉëe »``a äÉ``jô``jó``ª`dG
22462 á«∏NGódG IQGRh äGQGOEGh
.QGô≤dG ≥«Ñ£J AóH òæe ∂dPh áØdÉîe
á¶aÉëªdG áWô°T ájôjóe ¿CG ôcPh
øe »æeC’G É``gQhO äô°TÉH á«dÉª°ûdG
≥WÉæe ∞∏àîe »``a Oƒ``Lƒ``dG ∫Ó``N
äÉ©ªéªdGh ´QGƒ``°`û`dÉ``c á¶aÉëªdG
PÉ``î`JG º`` Jh á``jQÉ``é` à` dG ¥Gƒ`` `°` ` SC’Gh
ó°V ájRGôàM’Gh á«FÉbƒdG äGAGôLE’G
¢UÉî°TCG 5 ≈∏Y ójõJ »àdG äÉ©ªéàdG
π``MGƒ``°` ù` dÉ``c á``eÉ``©` dG ø`` `cÉ`` `eC’G »`` a
ΩGõàd’G á«ªgCG ó«cCÉJ ™e ,¥Gƒ°SC’Gh
á«≤«°ùæàdG áæé∏dG äGQGô``b ≥«Ñ£àH
áeÉªc AGó``JQGh »YÉªàL’G óYÉÑàdÉH
ájôjóªdG áWô°T äô°TÉH PEG ,¬``Lƒ``dG
ô«Z áØdÉîªd á«fƒfÉ≤dG É``¡` JGAGô``LEG
áØdÉîe 4933 §Ñ°†H ø«eõà∏ªdG
PÉ``î`JGh ¬``Lƒ``dG áeÉªc AGó`` `JQG Ωó``Y
óYÉÑàdG ≈∏Y á¶aÉëª∏d AGôLEG 1518
521``H ΩÉ«≤dG ÖfÉL ≈dEG ,»YÉªàL’G
.ájƒYƒJ á∏ªM
ø``eC’G ¢ù«FQ óYÉ°ùe ±É``°` VCGh

Qƒ``à` có``dG ø`` cô`` dG ó``«` ª` ©` dG ó`` `cCG
áØ«∏N ∫BG ó``ª`ë`e ø``H ó``ª`M ï``«`°`û`dG
¿hDƒ°ûd ΩÉ©dG ø``eC’G ¢ù«FQ óYÉ°ùe
QhO á``«` ª` gCG Ö``jQó``à` dGh äÉ``«`∏`ª`©`dG
AGƒàMG »``a ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒªdG
,É``fhQƒ``c ¢``Shô``«` a QÉ``°` û` à` fG ™``æ` eh
á«FÉbƒdG äGAGô``LE’É``H »YƒdÉH ∂``dPh
Oƒ¡é∏d º```YGO π``°` †` aCG ôÑà©J »``à` dG
óë∏d áμ∏ªªdG É¡dòÑJ »àdG á«æWƒdG
Gô«°ûe ,á``ë`FÉ``é`dG √ò``g QÉ°ûàfG ø``e
»àdG á«æeC’G Oƒ¡édG QGôªà°SG ≈``dEG
äGQGOEGh äÉ``jô``jó``e É``¡` H ™``∏`£`°`†`J
ô«HGóàdG PÉîJG »a á«∏NGódG IQGRh
¿Éª°†d á``jRGô``à` M’G äGAGô`` ` ` LE’Gh
áeÉ©dG øcÉeC’G »a »YÉªàL’G óYÉÑàdG
ájQÉéàdG äÉ``©`ª`é`ª`dGh äÓ``ë` ª` dGh
.πMGƒ°ùdGh
≈``∏`Y É``XÉ``Ø``M ¬`` ` `fCG í`` ` °` ` `VhCGh
áWô°T â°UôM ó≤a ™«ªédG áeÓ°S
¬LƒdG äÉeÉªc ™jRƒJ ≈∏Y äÉjôjóªdG
äÓªëdG ∫ÓN ∂dPh ø«ØdÉîªdG ≈∏Y
áaÉ≤K ô°ûæd Égò«ØæJ ºJ »àdG ájƒYƒàdG
AGóJQÉH ΩGõàd’Gh »YÉªàL’G óYÉÑàdG
áeÉ©dG ø`` cÉ`` eC’G »``a ¬``Lƒ``dG á``eÉ``ª`c

á``°`ù`°`SDƒ`ª`dG ¢``ù`«`FQ …Qƒ`` `N É``jQÉ``e äó`` `cCG
øjôëÑdG áμ∏ªe ΩÉªàgG ¿É°ùfE’G ¥ƒ≤ëd á«æWƒdG
âHGƒãdG øe GkAõ``L ÉgQÉÑàYÉH ¿É°ùfE’G ¥ƒ≤ëH
äÉjôëdGh ¥ƒ≤ëdG ádÉØc ≈``dEG âàØdh ,á«æWƒdG
ájDhôdG øe Ék bÓ£fG ,á«°SÉ«°ùdGh á«fóªdG áeÉ©dG
øH óªM ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†ëd á«eÉ°ùdG
Ik ócDƒe ,ióØªdG OÓÑdG πgÉY áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y
á«fÉ°ùfE’G áeGôμdGh IGhÉ°ùªdGh ádGó©dG á«ªgCG
áaÉ≤K äóZ å«M ,õ««ªJ ¿hO øe ô°ûÑdG »æH πμd
.áμ∏ªªdG »a IÉ«ë∏d É£ªf ¿É°ùfE’G ¥ƒ≤M
É¡JÉ«Fôe á°ù°SDƒªdG âeób{ :…QƒN âdÉbh
áæ°ùdG ∞°üfh áæ°S πÑb á«æWƒdG á£îdG ∫ƒ``M
á©FGQ Ék `WGƒ``°`TCG â©£bh ,á«©jô°ûàdG á£∏°ù∏d
øe Éeƒj AGQƒ`` dG ≈``dEG ô¶æf º``dh ,áàHÉK ≈£îH
òæe IOƒLƒe ¿É°ùfE’G ¥ƒ≤M{ :âaÉ°VCGh ,zΩÉjC’G
óbh ,øjôëÑdG Ö©°T »a á∏°UCÉàe áaÉ≤ãc Ωó≤dG
¥ƒ≤ëH á°UÉN á«dhO Oƒ¡Y 7 ≈dEG áμ∏ªªdG âª°†fG

:»Hô©dG ¿ÉªdôÑdG ¢ù«Fôd ∫hC’G ÖFÉædG

»a º¡°SCG ICGôª∏d ≈∏YC’G ¢ù∏éªdG
á«æjôëÑdGh á«Hô©dG ICGôªdG á°†¡f
¢``ù`«`Fô``d ∫hC’G Ö``FÉ``æ``dG ™`` `aQ
∫OÉ`` Y Ö``FÉ``æ` dG »``Hô``©` dG ¿É``ª` dô``Ñ` dG
»``fÉ``¡`à`dG äÉ`` `jBG ≈``ª` °` SCG »``eƒ``°`ù`©`dG
ÖMÉ°U Iô``°`†`M ≈`` dEG äÉ``μ`jô``Ñ`à`dGh
∫BG ≈°ù«Y ø``H ó``ª`M ∂``∏`ª`dG á``dÓ``é`dG
áÑ°SÉæªH ,ióØªdG OÓÑdG πgÉY áØ«∏N
Iô``°`û`Y á``©` °` SÉ``à` dG iô`` cò`` dG ∫ƒ``∏``M
,ICGôª∏d ≈``∏`YC’G ¢ù∏éªdG ¢ù«°SCÉàd
»``eÉ``°`ù`dG »``μ` ∏` ª` dG º``Yó``dÉ``H Gó``«` °` û` e
øe ÉfÉªjEG ICGôª∏d ≈``∏`YC’G ¢ù∏éª∏d
.»eƒ°ù©dG ∫OÉY |
á«æjôëÑdG ICGôªdG QhO á«ªgCÉH ¬àdÓL
,õ«ªàdGh ´GóHE’Gh ìÉéædG ≈∏Y É¡JQóbh
ICGôª∏d ≈∏YC’G ¢ù∏éªdG ¬≤≤M …ò``dG ¢Sƒª∏ªdGh ô«ÑμdG Qhó``dG Éæªãe
áØ«∏N ∫BG º«gGôHEG âæH áμ«Ñ°S Iô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG áÑMÉ°U á°SÉFôH
á«Hô©dG ICGôªdG IófÉ°ùeh ºYOh õjõ©J »a ióØªdG OÓÑdG πgÉY áæjôb
.™ªàéªdG »a É¡àfÉμªH AÉ≤JQ’Gh Ió©°UC’G πc ≈∏Y á«æjôëÑdGh
≈∏YC’G ¢ù∏éªdG ¬H Ωƒ≤j …òdG ÜhDhó``dG πª©dG{ :»eƒ°ù©dG ∫Ébh
∫BG º«gGôHEG âæH áμ«Ñ°S Iô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG áÑMÉ°U IOÉ«≤H ICGôª∏d
¢ù∏éªdG á°SÉFQ IQGóéH â°SCGôJ »àdGh ióØªdG OÓÑdG πgÉY áæjôb áØ«∏N
≈¶ëàd ≈∏YC’G ¢ù∏éªdG »a πª©dG áeƒ¶æe ôjƒ£J »a Gkó¡L ∫o CÉJ ºdh
É¡fƒch á«ªæàdGh AÉ£©dG »a É¡àfÉμe õjõ©àd ΩÉªàg’G πeÉc ICGô``ª`dG
áÄ°ûæàd Iô°SC’G »a º¡ªdG É``gQhOh ∫É«LC’G áÄ°ûæàd »°ù«FôdG ô°üæ©dG
.zá«eÓ°SE’Gh á«Hô©dG ó«dÉ≤àdGh º«≤dÉH ÉeGõàdG AÉæHC’G
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Iƒ¡≤dG ¥É°ûY

Vacancies Available
SIEMENS LLC UAE
has a vacancy for the occupation of
SUPERINTENDENT/SUPV.(ELECTRICAL
EQUIP.MANUFACTURING& FITTNG)
VXLWDEO\TXDOLÀHGDSSOLFDQWVFDQFRQWDFW
or BASIM.AKKAWI@SIEMENS.COM
-----------------------------------------------------------AXA INSURANCE (GULF) BSC (C)
has a vacancy for the occupation of
MANAGER (INSURANCE)
VXLWDEO\TXDOLÀHGDSSOLFDQWVFDQFRQWDFW
or RECRUITMENT-BAHRAIN@AXA-GULF.COM
-----------------------------------------------------------AXA INSURANCE (GULF) BSC (C)
has a vacancy for the occupation of
CUSTOMER SERVICES AGENT
VXLWDEO\TXDOLÀHGDSSOLFDQWVFDQFRQWDFW
or RECRUITMENT-BAHRAIN@AXA-GULF.COM
-----------------------------------------------------------ABU MUHSIN FOR RE& AIC REPAIRINJ
has a vacancy for the occupation of
WORKER
VXLWDEO\TXDOLÀHGDSSOLFDQWVFDQFRQWDFW
RU*8/)%0#%$7(/&2&20%+
-----------------------------------------------------------BLANC SPECIALTY COFFEE S.P.C
OWNED BY YUSUF MOHAMED
has a vacancy for the occupation of
COFFEE SERVER
VXLWDEO\TXDOLÀHGDSSOLFDQWVFDQFRQWDFW
or EMPIRE.RENTACAR@GMAIL.COM
-----------------------------------------------------------JAY KAY BAHRAIN TRADING
has a vacancy for the occupation of
STOREKEEPER
VXLWDEO\TXDOLÀHGDSSOLFDQWVFDQFRQWDFW
or ISMAIL.RAMADHAN@GMAIL.COM
-----------------------------------------------------------KHAN ANTIQUE JEWELLERY
has a vacancy for the occupation of
SALESMAN
VXLWDEO\TXDOLÀHGDSSOLFDQWVFDQFRQWDFW
RU.+$1$17,48(6#<$+22&20
-----------------------------------------------------------PRUDENT SOLUTIONS W .L .L
has a vacancy for the occupation of
MANAGER (PROJECT)
VXLWDEO\TXDOLÀHGDSSOLFDQWVFDQFRQWDFW
or INFO@PRUDENTSOLUTIONS.NET
-----------------------------------------------------------RICH HOUSE REAL ESTATE
has a vacancy for the occupation of
SALES EXECUTIVE REPRESENTATIVE
VXLWDEO\TXDOLÀHGDSSOLFDQWVFDQFRQWDFW
or IRFAN_RASHEED@HOTMAIL.COM
-----------------------------------------------------------AQUA TECHNOLOGY TRANSFER W.L.L.
has a vacancy for the occupation of
PLANT / UNIT OPERATOR
VXLWDEO\TXDOLÀHGDSSOLFDQWVFDQFRQWDFW
or MOHAMEDALASFOOR@GMAIL.COM
-----------------------------------------------------------AGILE ARABIA CO. W.L.L.
has a vacancy for the occupation of
WORKER(SALES)
VXLWDEO\TXDOLÀHGDSSOLFDQWVFDQFRQWDFW
or ASHRAF@AGILEARABIA.CO.UK
-----------------------------------------------------------MY CHOICE - NOWSHAD CO.W.L.L.
has a vacancy for the occupation of
WORKER
VXLWDEO\TXDOLÀHGDSSOLFDQWVFDQFRQWDFW
RUIDW\HEUDKLP#KRWPDLOFRP
-----------------------------------------------------------SPECTRUM OTHER BUSINESS SUPPORT
SERVICE ACTIVITIES WLL
has a vacancy for the occupation of
WORKER
VXLWDEO\TXDOLÀHGDSSOLFDQWVFDQFRQWDFW
RU$%22%$.5$+0$'#*0$,/&20
-----------------------------------------------------------HARMONY HOMES CONSTRUCTION
has a vacancy for the occupation of
LABOURER
VXLWDEO\TXDOLÀHGDSSOLFDQWVFDQFRQWDFW
or HARMOONYHOMES@GMAIL.COM
-----------------------------------------------------------ASAACO CONTRACTING & GENERAL
TRADING CO W.L.L
has a vacancy for the occupation of
WORKER
VXLWDEO\TXDOLÀHGDSSOLFDQWVFDQFRQWDFW
or INFO@ALMUSAFERGROUP.ORG
-----------------------------------------------------------AL AREEN PALACE AND SPA S.P.C.
has a vacancy for the occupation of
DIRECTOR OF FINANCE AFFAIRS
VXLWDEO\TXDOLÀHGDSSOLFDQWVFDQFRQWDFW
or ADNAN.ASLAM@LPODWATERPARK.COM
-----------------------------------------------------------WADI ALSAIL GATE CONSTRUCTION
has a vacancy for the occupation of
WORKER
VXLWDEO\TXDOLÀHGDSSOLFDQWVFDQFRQWDFW
RU$BB$#+270$,/&20
-----------------------------------------------------------A J M KOOHEJI GROUP BSC CLOSED
has a vacancy for the occupation of
GENERAL MANAGER
VXLWDEO\TXDOLÀHGDSSOLFDQWVFDQFRQWDFW
RURPDU#$-0.22+(-,&20
-----------------------------------------------------------GALACTIC BAHRAIN TRADING CO. W.L.L.
has a vacancy for the occupation of
PAINTER
VXLWDEO\TXDOLÀHGDSSOLFDQWVFDQFRQWDFW
RUVIOLA.DECOR@HOTMAIL.COM
-----------------------------------------------------------THE DAMASK CHEF RESTAURANT
has a vacancy for the occupation of
CHEF
VXLWDEO\TXDOLÀHGDSSOLFDQWVFDQFRQWDFW
RU-$66,0%,5'#*0$,/&20
-----------------------------------------------------------ABULHASSAN FOR FOODSTUFF W.L.L
has a vacancy for the occupation of
LABOURER
VXLWDEO\TXDOLÀHGDSSOLFDQWVFDQFRQWDFW
or AMINA.MEFTAH@AL-BUSTANI.COM
-----------------------------------------------------------ASHRAFS BUSINESS TOWER
has a vacancy for the occupation of
SUPERVISOR
VXLWDEO\TXDOLÀHGDSSOLFDQWVFDQFRQWDFW
RUDTHHO#DOPRD\\HGFRPEK
-----------------------------------------------------------LE MONDE RESTAURANTS
MANAGEMENT SPS
has a vacancy for the occupation of
SUPERVISOR(CUSTOMER SERVICES)
VXLWDEO\TXDOLÀHGDSSOLFDQWVFDQFRQWDFW
RU/(021'(#+270$,/&20
-----------------------------------------------------------LINNAS MEDICAL CENTER W L L
has a vacancy for the occupation of
DENTAL ASSISTANT
VXLWDEO\TXDOLÀHGDSSOLFDQWVFDQFRQWDFW
RUOLQQDVPHGLFDO#\DKRRFRP
-----------------------------------------------------------WADI ALSAIL GATE CONSTRUCTION
has a vacancy for the occupation of
WORKER
VXLWDEO\TXDOLÀHGDSSOLFDQWVFDQFRQWDFW
RU$BB$#+270$,/&20
-----------------------------------------------------------APPLIED SCIENCE UNIVERSITY
has a vacancy for the occupation of
ASSOCIATE PROFESSOR
VXLWDEO\TXDOLÀHGDSSOLFDQWVFDQFRQWDFW
or ZUHOOR.HASAN@ASU.EDU.BH

APPLIED SCIENCE UNIVERSITY
has a vacancy for the occupation of
PROGRAMMER(COMPUTER)
VXLWDEO\TXDOLÀHGDSSOLFDQWVFDQFRQWDFW
RU=8+225+$6$1#$68('8%+
-----------------------------------------------------------MASTER OF THE BRIGHT
ARTS CLEANING SERVICES
has a vacancy for the occupation of
CLEANER
VXLWDEO\TXDOLÀHGDSSOLFDQWVFDQFRQWDFW
RU0%$'&36#287/22.&20
-----------------------------------------------------------APPLIED SCIENCE UNIVERSITY
has a vacancy for the occupation of
ASSISTANT PROFESSOR
VXLWDEO\TXDOLÀHGDSSOLFDQWVFDQFRQWDFW
RU=8+225+$6$1#$68('8%+
-----------------------------------------------------------STANFORD MEDICAL CENTER W.L.L.
has a vacancy for the occupation of
NURSE(GENERAL)
VXLWDEO\TXDOLÀHGDSSOLFDQWVFDQFRQWDFW
RU65$*$%#'2&725625*8.
-----------------------------------------------------------COUNTRY HILLS PROPERTY
has a vacancy for the occupation of
WORKER
VXLWDEO\TXDOLÀHGDSSOLFDQWVFDQFRQWDFW
RU6.0*5283%$+#*0$,/&20
-----------------------------------------------------------TSMA ALUMINUM S.P.C OWNED BY TAREQ
SULIEMAN ABUALRUB
has a vacancy for the occupation of
WORKER
VXLWDEO\TXDOLÀHGDSSOLFDQWVFDQFRQWDFW
RU,1)2#760$%+&20
-----------------------------------------------------------BAHRAIN TELECOMMUNICATIONS
COMPANY (BATELCO) B.S.C.
has a vacancy for the occupation of
MANAGER (PROJECT)
VXLWDEO\TXDOLÀHGDSSOLFDQWVFDQFRQWDFW
RUKDPDGIDGKHO#EWFFRPEK
-----------------------------------------------------------AMINA AHMED MUBARAK ALAMIRI
has a vacancy for the occupation of
WORKER
VXLWDEO\TXDOLÀHGDSSOLFDQWVFDQFRQWDFW
RU$0,1$$+0('#*0$,/&20
-----------------------------------------------------------AQUA TECHNOLOGY TRANSFER W.L.L.
has a vacancy for the occupation of
ELECTRICAL TECHNICIAN
VXLWDEO\TXDOLÀHGDSSOLFDQWVFDQFRQWDFW
or MOHAMEDALASFOOR@GMAIL.COM
-----------------------------------------------------------HDFC BANK LIMITED
has a vacancy for the occupation of
COMPLIANCE AND MONEY
LAUNDERING OFFICER
VXLWDEO\TXDOLÀHGDSSOLFDQWVFDQFRQWDFW
or PALLAVA.RATHORE@HDFCBANK.COM
-----------------------------------------------------------BLACK ROSE CONTRACTING CO. W.L.L
has a vacancy for the occupation of
WORKER
VXLWDEO\TXDOLÀHGDSSOLFDQWVFDQFRQWDFW
RU%5&://#*0$,/&20
-----------------------------------------------------------ALSHAMEKH CONSTRUCTION
has a vacancy for the occupation of
WORKER
VXLWDEO\TXDOLÀHGDSSOLFDQWVFDQFRQWDFW
RU6$/((06$/(0#*0$,/&20
-----------------------------------------------------------BIN HAFIZ LINE BUILDING CONTRACTING
has a vacancy for the occupation of
FOREMAN
VXLWDEO\TXDOLÀHGDSSOLFDQWVFDQFRQWDFW
RU0%,1#*0$,/&20
-----------------------------------------------------------SMART SCREENING TECHNOLOGY W.L.L
has a vacancy for the occupation of
MECHANICAL TECHNICIAN
VXLWDEO\TXDOLÀHGDSSOLFDQWVFDQFRQWDFW
RU,1)2#6671'7&20
-----------------------------------------------------------YACOUBI STORE CO.
has a vacancy for the occupation of
SALESMAN
VXLWDEO\TXDOLÀHGDSSOLFDQWVFDQFRQWDFW
RUDGPLQ#\DTXE\FRP
-----------------------------------------------------------MINDTECK MIDDLE EAST LIMITED S.P.C.
has a vacancy for the occupation of
MANAGER (PROJECT)
VXLWDEO\TXDOLÀHGDSSOLFDQWVFDQFRQWDFW
RUDOLPDKGL#PLQGWHFNFRP
-----------------------------------------------------------ISABILA RESTAURANT FOR BIRYANI
has a vacancy for the occupation of
COOK(GENERAL)
VXLWDEO\TXDOLÀHGDSSOLFDQWVFDQFRQWDFW
RULEHOODEK#JPDLOFRP
-----------------------------------------------------------NAEEMA AHMED HUSAIN ALI ASHOOR
has a vacancy for the occupation of
WORKER
VXLWDEO\TXDOLÀHGDSSOLFDQWVFDQFRQWDFW
RU1$((0$+0('$/,#*0$,/&20
-----------------------------------------------------------BAHRAIN SPECIALIST HOSPITAL
has a vacancy for the occupation of
TECHNOLOGIST(MEDICAL)
VXLWDEO\TXDOLÀHGDSSOLFDQWVFDQFRQWDFW
RU.$6,0#%6+&20%+
-----------------------------------------------------------EAGLE WINGS CORPORATE
SOLUTIONS S.P.C
has a vacancy for the occupation of
CONSULTANT
VXLWDEO\TXDOLÀHGDSSOLFDQWVFDQFRQWDFW
RU-2%,1.3$1,&.(5#*0$,/&20
-----------------------------------------------------------WADI ALSAIL GATE CONSTRUCTION
has a vacancy for the occupation of
WORKER
VXLWDEO\TXDOLÀHGDSSOLFDQWVFDQFRQWDFW
RU$BB$#+270$,/&20
-----------------------------------------------------------PRINCE BURGER W.L.L
has a vacancy for the occupation of
FOOD SERVICE WORKER
VXLWDEO\TXDOLÀHGDSSOLFDQWVFDQFRQWDFW
or GOURMETBURGERBAH@GMAIL.COM
-----------------------------------------------------------SHARIKI GENERAL CLEANING OF
BUILDINGS COMPANY S.P.C OWNED BY TAH
has a vacancy for the occupation of
WORKER
VXLWDEO\TXDOLÀHGDSSOLFDQWVFDQFRQWDFW
or TAHER.MARHOON@GMAIL.COM
-----------------------------------------------------------HVAC TECHNICAL SOLUTIONS S.P.C
has a vacancy for the occupation of
TECHNICIAN
VXLWDEO\TXDOLÀHGDSSOLFDQWVFDQFRQWDFW
RU)$4((5+866$,1#*0$,/&20
-----------------------------------------------------------MAMA LONDON MARKETING
AND PROMOTION W.L.L
has a vacancy for the occupation of
OFFICE HELPER
VXLWDEO\TXDOLÀHGDSSOLFDQWVFDQFRQWDFW
or TAHGORGWE@GMAIL.COM

!ÉfhQƒc øeR »a ¿ƒØYÉ°†àj

»`∏îàdG ø``μªj ’ IOÉ``Y Iƒ¡≤dG Üô``°T :¿ƒ``æWGƒe
É````¡«∏Y É```jô``¡°T QÉ```æjO 100 ≥````Øæfh ..É````¡æY
øjôëÑdG »a Iƒ¡≤dG Üƒc ≈∏Y ∫ƒ°üë∏d ôãcCG hCG á≤«bO 30 QÉ¶àf’G
ÉHƒc ¿ƒHô°ûj ¿hô``NBG Éª«a ,É«eƒj Iƒ¡b ÜGƒ``cCG 3 »dGƒM
∞°üfh QÉæjO øe Iƒ¡≤dG QÉ©°SCG ìhGôàJ Éª«a ,§≤a GóMGh
»àdG äÉ``aÉ``°`VE’Gh Iƒ¡≤dG ´ƒ``f Ö°ùM ≈∏Y ô«fÉfO 3 ≈àM
.¿ƒHõdG É¡Ñ∏£j
’ Iƒ¡≤dG ¿CG äôÑàYG ó≤a iô`` NC’G ô¶ædG á``¡`Lh É``eG
Éªe ∫õæªdG »a É¡©æ°üf ¿CG ¿ÉμeE’ÉHh QÉ¶àf’G AÉæY ≥ëà°ùJ
AGô°T ≈∏Y ¿ƒ∏Ñ≤j º¡fCG ø«ë°Vƒe ,∫ÉªdGh âbƒdG Éæ«∏Y ôaƒj
ájÉ¡f »a ¿ƒμJ Ée IOÉ``Yh ´ƒÑ°SC’G »a Ió``MGh Iôe Iƒ¡≤dG
º¡dRÉæe »a Iƒ¡≤dG áæ«cÉe AGô°ûd ™«ªédG ø«YGO ,´ƒÑ°SC’G
.QÉæjO 100`dG RhÉéàJ »àdG ájô¡°ûdG º¡ØjQÉ°üe ô«aƒàd
∫ƒ°üë∏d ÓjƒW ºgQÉ¶àfG ÖÑ°S ¿CG ¢†©ÑdG ø«H Éª«a
òæe É¡Hô°T ≈∏Y º``¡`fÉ``eOEG ÖÑ°ùH »``JCÉ`j Iƒ¡≤dG Üƒ``c ≈∏Y
’ É«eƒj Éæ«JhQ íÑ°UCG Iƒ¡≤dG AGô°T ¿CG øjôÑà©e ,äGƒæ°S
,Iƒ¡≤dG ∫Éëe óæY äÉeÉMOR’G â¨∏H Éª¡e ¬æY »∏îàdG øμªj
É¡æe óH ’ Iƒ£N É¡fCG ’EG É¡JQGôe ºZQ Iƒ¡≤dG ¿CG ø«ë°Vƒe
.É«eƒj

:»°ùæe π°VÉa Öàc
:áæWÓ°ùdG ÒeC’GóÑY ôjƒ°üJ
∫ÉÑbE’G ∞YÉ°†J øjôëÑdG »a ÉfhQƒc ¢Shô«a »°ûØJ òæe
™«H áeóN Ωó≤J »àdG ∂∏J É°Uƒ°üN Iƒ¡≤dG ™«H äÓëe ≈∏Y
πNGO ≈dEG ∂∏¡à°ùªdG ∫ƒNód áLÉëdG ¿hO äGQÉ«°ù∏d Iƒ¡≤dG
óë∏d OÓÑdG É¡à°Vôa »àdG ájRGôàM’G äGAGôLE’G ÖÑ°ùH πëªdG
.¢Shô«ØdG »°ûØJ øe
,Ωƒ«dG QGó``e ≈∏Y Gô«Ñc ’É``Ñ`bEG Iƒ¡≤dG ∫Éëe ó¡°ûJh
á°ùeÉîdG òæe CGóÑàa Iƒ¡≤dG äÓëe ≈∏Y ∫ÉÑbE’G IhQP ÉeG
óæY ø«æWGƒªdG äGQÉ«N ´ƒæàJh ,AÉ°ùe Iô°TÉ©dG ≈àM AÉ°ùe
,äÉjƒ∏ëdGh Ö«∏ëdG ™e É¡fƒ∏°†Øj á«ÑdÉ¨dGh ,Iƒ¡≤dG AGô°T
áÑ°ùf ≈∏Y É¡FGƒàM’ AGOƒ°ùdG Iƒ¡≤dG ¿ƒ∏°†Øj ¿hô``NBGh
≈∏Y - º¡dƒb Ö°ùM ≈∏Y - ºgóYÉ°ùJh ø««aÉμdG øe á«dÉY
.ôÑcCG πμ°ûH õ«côàdG
Iƒ¡≤dG äÓëe ió``MEG »``a äó``LGƒ``J zè«∏îdG QÉ``Ñ` NCG{
AGô°T ≈∏Y º¡dÉÑbEG ∫ƒM ø«æWGƒªdG AGQBG ó°Uôd Iô«¡°ûdG
≈∏Y ∫ƒ°üë∏d äÉ``eÉ``MOR’G »a ÓjƒW QÉ¶àf’Gh Iƒ¡≤dG
.ÉfhQƒc ¢Shô«a »°ûØJ ™e É°Uƒ°üN á∏°†ØªdG º¡Jƒ¡b
»a »JCÉj Iƒ¡≤dG AGô°T ≈∏Y º¡dÉÑbEG ¿EG ¿ƒæWGƒªdG ∫Ébh
∫õæªdG øe êhôîdG óæY IôaGƒàªdG äGQÉ«îdG á∏b QÉWEG
äÉÑ∏£dG ∞bƒJ ¿EG å«M ,ÉfhQƒc ¢Shô«a »°ûØJ òæe
øjô£°†e Éæ∏©L »``gÉ``≤`ª`dGh ºYÉ£ª∏d á``«`∏`NGó``dG
,Iƒ¡≤dG AGô°ûd äÉ``eÉ``MOR’G »``a ÓjƒW ±ƒbƒ∏d
Ée ìhGôàJ âfÉc É≤HÉ°S QÉ¶àf’G äGôàa ¿CG øjócDƒe
âbh ∞YÉ°†J ¿B’G ÉeG ,≥FÉbO ô°ûY ≈dEG ¢ùªN ø«H
∫ÉÑbE’G ÖÑ°ùH ôãcCG hCG á≤«bO 30 ≈``dEG QÉ¶àf’G
.´ƒÑ°SC’G ájÉ¡f IRÉLEG ΩÉjCG »a É°Uƒ°üN ô«ÑμdG
Iƒ¡≤dG Üô°T º¡fÉeOEG øY ¿hôNBG çóëJ Éª«a
»a QÉ¶àf’G AÉæY øe º¡jód ™fÉe ’h ,»eƒj πμ°ûH
≥ëà°SG ƒd ≈àM Iƒ¡≤dG Üƒc ≈∏Y ∫ƒ°üëdG π«Ñ°S
Gƒë°VhCGh ,á≤«bO 30 øe ôãcCG QÉ¶àf’G ôeC’G
IOƒ``Lƒ``e â``fÉ``c Iƒ``¡`≤`dG AGô``°` T IOÉ`` Y ¿CG
,¢``Shô``«`Ø`dG »°ûØJ π``Ñ`bh äGƒ``æ`°`S ò``æ`e
õ«côàdG ≈∏Y ºgóYÉ°ùJ Iƒ``¡`≤`dG ¿CGh
≈∏Y É¡FGƒàM’ º¡à°SGQOh º¡dÉªYCG »a
.ø««aÉμdG øe á«dÉY áÑ°ùf
∞``jQÉ``°` ü` ª` dG ¢``Uƒ``°` ü` î` H É`` ` eG
¢†©ÑdG í°VhCG Iƒ¡≤dG AGô°ûd ájô¡°ûdG
≈∏Y Éjô¡°T ±ô°üJ »àdG ≠dÉÑªdG ¿CG
20 ø«H Ée ìhGôàJ §≤a Iƒ¡≤dG AGô°T
Üô°ûj ¢†©ÑdG ¿CG PG ,GQÉ``æ`jO 150 h

á``«ªgCG ó``cDƒJ á«fÉª∏``°ùdÉH ÇQGƒ``£dG Ö``W ájQÉ``°ûà°SG
É``fhQƒ`c ø``e á```jÉbƒ∏d äÉ```©ªéàdG Ö```æéJh ó```YÉÑàdG
.≈°ù«Y á«bQ .O |
óYÉÑàdG ô«jÉ©e ≥«Ñ£Jh äÉeÉªμdG
Oó`` Y ø`` `e ó`` `ë` ` dGh ,»```YÉ```ª` `à` `L’G
ø``jô``FGõ``dG hCG ¢†jôª∏d ø«≤aGôªdG
k `Ø` M
≈``dEG ,™``«`ª`é`dG áë°U ≈``∏`Y É``XÉ`
º≤©e ΩGóîà°SG ≈∏Y ¢UôëdG ÖfÉL
∫ÉM »ah ,Iôªà°ùe IQƒ°üH øjó«dG
≈ªëdÉc ¢Shô«ØdG ¢VGôYCÉH Qƒ©°ûdG
ºbôdG ≈∏Y ∫É°üJ’G Öéj ∫É©°ùdG hCG
±ƒ°S »àdG äÉª«∏©àdG ´ÉÑJGh 444
.z∂d ≈£©J

ΩGõàd’G á«ªgCG Ik ócDƒe ,áë«ë°üdG
¿CG Ék `°`Uƒ``°`ü`Nh äÉª«∏©àdG á``aÉ``μ`H
¢Shô«ØdG πªëJ ó``b ä’É`` M ∑É``æ`g
,¢VGôYC’G É¡«∏Y ô¡¶J ¿CG ¿hO øe
≈∏Y Gkô`£`N πμ°ûoj É¡H •Ó``à` N’Gh
.™ªàéªdG áeÓ°Sh áë°U
OGô`` aC’G á«ÑdÉZ ¿CG{ â``aÉ``°`VCGh
¿hô©°ûj ihó©dÉH ¿ƒHÉ°üj øjòdG
øμdh ,¿ƒaÉ©àjh áØ«ØN ¢VGôYCÉH
IóM ôãcCG πμ°ûH ô¡¶J ób ¢VGôYC’G
iEG ∑QGô£°VG óæY Gòd ,ºgô«Z iód
ÇQGƒ``£`dGh çOGƒ``ë` dG º°ùb IQÉ``jõ``d
¢UôMG »Ñ£dG á«fÉª∏°ùdG ™ªéªH
á``jÉ``ª` Mh ∂``à`ë`°`ü`H á``jÉ``æ` ©` dG ≈``∏` Y
á``aÉ``c ´É`` Ñ` `JG á``£` °` SGƒ``H ø`` `jô`` `NB’G
ΩGõ`` `à` ` d’Gh á`` «` `FÉ`` bƒ`` dG ô`` «` `HGó`` à` `dG
AGó``JQÉ``c á``jRGô``à` M’G äGAGô`` LE’É`` H

AGóJQGh »YÉªàL’G óYÉÑàdG ô«jÉ©e
π«∏≤Jh ,äÉ©ªéàdG ÖæéJh äÉeÉªμdG
¿CG Ék °Uƒ°üNh ,á«∏FÉ©dG äGQÉ``jõ``dG
¿CG âàÑKCG äGAÉ°üME’Gh äÉ°SGQódG
»g á«∏FÉ©dG äGQÉ``jõ``dGh äÉ©ªéàdG
´É``Ø`JQ’ á«°ù«FôdG ÜÉ``Ñ` °` SC’G ó`` MCG
zÉfhQƒc{ ¢Shô«ØH áªFÉ≤dG ä’ÉëdG
≈``dEG É``°``k†` jCG ák ``«``YGO ,ø``jô``ë` Ñ` dG »``a
πÑb í£°SC’G ¢ùªd ÖæéàH ΩGõàd’G
ΩóYh ,¬LƒdG ¢ùªd Ωó``Yh É¡ª«≤©J
ä’ÉM »a ’EG ∫õæªdG øe êhô``î`dG
øjó«dG π°ù¨H ΩGõàd’Gh ,IQhô°†dG
…QhO πμ°ûH Gk ó«L ¿ƒHÉ°üdGh AÉªdÉH
º≤©e ΩGóîà°SG ≈∏Y ¢``Uô``ë`dG ™``e
ºØdG á«£¨Jh ,QGô``ª`à`°`SÉ``H ø``jó``«`dG
¢ü∏îàdGh ¢SÉ£©dG hCG ∫É©°ùdG óæY
á≤jô£dÉH áeóîà°ùªdG πjOÉæªdG øe

.™ªàéªdG
≈``dEG á«bQ IQƒ``à`có``dG äQÉ``°` TCGh
≥jôØdG ™e ™ªàéªdG ¿hÉ©J á«ªgCG
¢Shô«Ød …ó°üà∏d »Ñ£dG »æWƒdG
º``¡`eGõ``à`dGh (19-ó``«` aƒ``c) É``fhQƒ``c
ºgô°SCGh º¡°ùØfCG √ÉéJ á«dhDƒ°ùªdÉH
øe ó``ë`dG ƒ``ë`f Ék «©°S ,™``ª`à`é`ª`dGh
AÉ°†≤dGh zÉfhQƒc{ ¢Shô«a QÉ°ûàfG
≈∏Y ®ÉØëdG »a áªgÉ°ùªdGh ,¬«∏Y
Oƒ¡°ûªdG øjôëÑdG áμ∏ªe iƒà°ùe
¢Shô«Ø∏d …ó°üàdG »``a Ék «ªdÉY ¬``d
á«FÉbƒdG Égô«HGóJ áaÉc ∫Ó``N ø``e
.ájRGôàM’G É¡JGAGôLEGh
Ö``W á``jQÉ``°` û` à` °` SG â`` bô`` £` `Jh
»``à`dG äÉ``ª`«`∏`©`à`dG ≈`` `dEG ÇQGƒ`` £` `dG
¢Shô«a øe ájÉbƒ∏d É¡YÉÑJG Öéj
´ÉÑJG á«ªgCÉH âgƒf å«M ;zÉfhQƒc{

≈°ù«Y á``«` bQ IQƒ``à` có``dG â``YO
QÉ``Ñ`μ`dG ÇQGƒ`` ` W Ö``W á``jQÉ``°` û` à` °` SG
»Ñ£dG á«fÉª∏°ùdG ™ªéªH ∫ÉØWC’Gh
á∏°UGƒe ≈``dEG »æjôëÑdG ™ªàéªdG
É``fhQƒ``c ¢Shô«Ød …ó°üà∏d Ωõ``©`dG
≥«Ñ£àH ΩGõ``à` d’Gh ,(19- ó«aƒc)
äGAGô`` ` `LE’Gh á``«` FÉ``bƒ``dG ô``«` HGó``à` dG
äGQGô```≤` `dG ´É```Ñ` `JGh á```jRGô```à` `M’G
,á«ª°SôdG äÉ``¡` é` dG ø``e IQOÉ``°` ü` dG
∞∏àîe »a äÉ©ªéàdG øY OÉ©àH’Gh
,AGQƒ°TÉY º°Sƒe É¡æe ,äÉÑ°SÉæªdG
ihó``©`dÉ``H á``HÉ``°` UE’G Öæéàd ∂`` dPh
≈``dEG ák `à`a’ ,ø``jô``NB’G ≈``dEG É¡∏≤f hCG
»a Iôªà°ùe ø``jô``ë`Ñ`dG áμ∏ªe ¿CG
äGƒ£îdG PÉ``î`JGh Oƒ¡édG ∞«ãμJ
äÉjƒà°ùªdG áaÉc ≈∏Y á``jRGô``à`M’G
OGôaCG ø«H ¢Shô«ØdG QÉ°ûàfG øe óë∏d
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�لعمالة �لوطنية �خليار �لأف�ضل وعر�ض �ل�ضو�غر مبوقع �لوز�رة ..حميد�ن لـ«�لأيام»:

��ضتقد�م �لعمالة �خليار �لأخري لأ�ضحاب �لأعمال
متام اأبو�سايف:

وزير العمل

اأكد وزير العمل والتنمية الجتماعية جميل حميدان
اأن ا�ستقدام العامل من اخلارج ي�سكّل اآخر خيار ميكن اأن
يلجاأ اإليه �ساحب العمل للح�سول على عامل ي�سغل ال�ساغر
الوظيفي لديه ،م�سددًا على اأن العمالة الوطنية تبقى اخليار
الأف�سل اأمام اأ�سحاب العمل ،تليهم العمالة الوافدة املقيمة
اأ�سالً يف البالد التي ُتعد اخليار الثاين.
وقال الوزير حميدان يف ت�سريحات لـ«الأيام» اإن
الوزارة تقوم ب�سكل يومي بالتوا�سل مع جميع املن�ساآت التي
تتقدم بطلبات للح�سول على ت�ساريح عمل من اخلارج،
اأو التحويل املحلي ،اإذ يتم تزويد الوزارة ب�سكل اآيل بتلك
الطلبات التي يتم تقدميها يف املهن املنا�سبة للبحرينيني

والتي مت حتديدها م�سب ًقا ،بالتوازي مع عر�ض الوظائف
عرب ال�سحف ،كا�س ًفا اأن الوزارة قد قامت بت�سكيل فريق
ت�سويق للتوا�سل مع اأ�سحاب العمل املتقدمني للح�سول على
ت�ساريح جلب عمالة.
واأ�سار الوزير اإىل اأن الوزارة تقوم بعر�ض ال�سواغر يف
معر�ض التوظيف الإلكرتوين يف موقع الوزارة الإلكرتوين،
اإذ ي�ستطيع املتقدم للوظيفة من البحرينيني الطالع على
تفا�سيل ال�سواغر كافة على موقع الوزارة الإلكرتوين
(.)www.mlsd.gov.bh
و�سدد الوزير حميدان على اأن هذه الآلية هي م�سدر
جديد ومعزز لفر�ض توظيف البحرينيني ،لكنها لي�ست بديالً
عن اأي من اإجراءات اأو و�سائل التوظيف العتيادية التي
تقوم بها الوزارة.
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�ضيت�ضبب يف عزوف عن �لعمل �لنقابي وم�ضا�ض باخل�ضو�ضية

�لذمة �ملالية»
ل نيابية لإخ�ضاع �لنقابيني لـ«ك�ضف ّ

فاطمة �سلمان:

علمت «الأيام» اأن جلنة ال�سوؤون الت�سريعية
والقانونية مبجل�ض النواب رف�ست م�سروعً ا بقانون
يهدف اإىل اإخ�ساع روؤ�ساء واأع�ساء جمال�ض اإدارات
النقابات العمّالية اإىل قانون «الك�سف عن الذمّة
املالية».
ويهدف القانون الذي اأحالته احلكومة للنواب يف
�سيغة م�سروع بقانون اإىل اعتبار النقابيني �سخ�سيات
اعتبارية ويح�سلون على دعم مايل من الدولة واأجهزتها

املعنية ،الأمر الذي يعني �سرورة اإخ�ساعهم لقانون
الك�سف عن الذمّة املالية حتقي ًقا ملبداأ ال�سفافية.
من جانبه ،قال ع�سو اللجنة الت�سريعية �سيد فالح
ها�سم اإن رف�ض اللجنة للقانون جاء ب�سبب م�سا�سه
باحلق يف اخل�سو�سية للنقابيني وهو ّ
ّ
حق د�ستوري،
وذلك على الرغم من اأهدافه النبيلة يف حماية املال العام
والنزاهة ،من ّوهً ا اإىل اأن التدقيق يجب اأن يطال املوؤ�س�سة
النقابية اأو الحتاد العمايل واأن ذلك �سيفي بالهدف
املن�سود مبراقبة النقابيني و�سمان عدم �سراء ذممهم من
قبل اأ�سحاب العمل.

ف�ضول ف�ضيحة متويل قطر حلزب �للـه م�ضتمرة

تد�ضني �لتحويل من و�إىل �ملد�ر�ض
�حلكومية و�خلا�ضة عرب �لبو�بة �لوطنية
د�سنت وزارة الرتبية والتعليم بالتعاون
مع هيئة املعلومات واحلكومة الإلكرتونية خدمة
حتويل طلبة املدار�ض عرب البوابة الوطنية
 ،bahrain.bhوالتي تتيح لأولياء الأمور تقدمي
طلبات حتويل اأبنائهم الطلبة من واإىل املدار�ض
احلكومية واخلا�سة ،مع متابعة طلباتهم
اإلكرتونيًا.
و�سيتم تفعيل اخلدمة بدءًا من اليوم ،الأحد،
وحتى يوم اخلمي�ض العا�سر من �سبتمرب املقبل،
وت�سمل حتويل الطلبة من املدار�ض اخلا�سة اإىل
املدار�ض احلكومية ،ومن املدار�ض احلكومية اإىل
املدار�ض اخلا�سة ،ومن املدار�ض احلكومية اإىل
مدار�ض حكومية اأخرى ،ومن املدار�ض اخلا�سة اإىل
مدار�ض خا�سة اأخرى ،علمًا باأن الفرتات امل�سار اإليها
قابلة للتمديد متى ما دعت احلاجة اإىل ذلك05 .

واأ�سار اإىل اأن هناك و�سائل متعددة ي�سهدها تاريخ
احلركة العمالية على عدة م�ستويات خا�سة يف عمليات
التنفيع من ترقيات ومميزات وغريها ،ل ميكن �سبطها اإل
بتفعيل وتن�سيط القاعدة العمالية يف اجلمعية العمومية
لهذه النقابات والحتادات ،ولي�ض من خالل قانون الذمّة
املالية.
واعترب اأن اإدراج روؤ�ساء واأع�ساء جمال�ض اإدارات
املنظمات النقابية �سمن الفئة امللزمة بالك�سف عن ذمّتها
املالية �سيوؤدي اإىل عزوف الكثري من الأفراد عن امل�ساركة
يف العمل النقابي.
05

�لربملان �لأملاين ي�ضتعد لفتح �لتحقيقات
عوا�سم  -وكالت:
على ما يبدو ،مل تنتهِ ف�سول ف�سيحة
متويل قطر حلزب اهلل بعد ،حيث ي�ستعد
الربملان الأملاين لفتح اأبواب التحقيقات
على م�سراعيها.
فبعدما ن�سرت �سحيفة «دي
ت�سايت» حتقي ًقا قبل �سهر يتحدث عن
م�ساعٍ حثيثة تبذلها قطر ملنع ظهور
اإثباتات اإىل العلن توؤكد تورطها بدعم
�سنف اإرهابيًا يف اأملانيا
التنظيم الذي ُ
اأبريل املا�سي ،اأعلن جمل�ض النواب
الفيدرايل «البوند�ستاغ» ا�ستعداده
للتحرك يف هذه الق�سية ،بح�سب
م�سادر التي اأفاد بها نائب من احلزب

احلاكم.
يف التفا�سيل ،ك�سف النائب ماريان
فاندت عن حزب الحتاد امل�سيحي
الدميقراطي احلاكم قائالً�« :سنقدم �سوؤالً
للحكومة عن الأمر ،و�سنطلب تفا�سيل،
ومن ثم �سن�ستخدم ات�سالتنا مع
احلكومات يف ال�سرق الأو�سط لتق�سي
املعلومات بهدف وقف متويل حزب اهلل».
ويبدو اأن حترك النواب الأملان لي�ض
فقط يف اجتاه قطر ،بل ا ً
أي�سا باجتاه
اأوروبا ،فقد اأكد فاندت ،اأن النواب
يتحركون على �سعيد الربملان الأوروبي
اأجمع ،وذلك بهدف اإقناعه بحظر حزب
اهلل كما حدث يف اأملانيا ،موؤكدًا اأن هذا قد
ي�ستغرق وق ًتا.
12

متابعة م�ضتمرة خالل  49يومً ا ..وحرية �لن�ضحاب من �لتجربة

جرعتان للمتطوعني لتجارب لقاح «كوفيد »19
�سارة جنيب:
قال متطوعون بالتجارب ال�سريرية العاملية للمرحلة
الثالثة من اللقاح املحتمل �سد (كوفيد  )19اإن رحلة التطوع
تت�سمن جرعتني ،تعطى الثانية بعد  21يومًا من تلقي الأوىل،
وتتم معاينة الأعرا�ض اجلانبية هاتفيًا اأو �سخ�سيًا حوايل 9
مرات خالل  49يومًا ،و�سيقوم الطبيب املخت�ض بالتوا�سل مع
املتطوع عرب الهاتف مرة اأو مرتني �سهريًا لإجراء معاينة �سحية
عرب الهاتف ،اإىل جانب احل�سور ال�سخ�سي مرة كل � 3سهور.
واأ�ساروا اإىل اأنه بح�سب التعليمات ،للم�سرتك مطلق احلرية
بالن�سحاب يف اأي وقت ،ولن يتحمل اأي م�سوؤولية ناجمة عن
الن�سحاب ،ولن يوؤثر ذلك �سلبًا على امل�سرتك باأي �سكل ،ولن
ينعك�ض على العالج الطبي اخلا�ض به.
04

اختبار لقاح فريو�س كورونا «اأر�سيف»

 16صفحة  210 .فلوس

www.alayam.com

عر�قيون يدمرون مقار
�مللي�ضيا �لتابعة لإير�ن باجلر�فات

املحتجون ا�ستخدموا اجلرافات يف هدم مقار الأحزاب املوالية لإيران

بغداد  -وكالت:
احتدت الحتجاجات يف مدينة النا�سرية ،جنوبي
العراق ،اأم�ض ال�سبت ،بعد يوم �سهد اإحراق مقار تابعة
لعدد من الأحزاب يف املدينة ،اإىل جانب احتجاجات اأخرى
عنيفة يف مدينة الب�سرة.
فقد بلغت الحتجاجات يف مدينة النا�سرية ،مركز
حمافظة ذي قار العراقية ،حد هدم مقار بع�ض الأحزاب
املوالية لإيران بوا�سطة اجلرافات.
وقالت تقارير اإن املحتجني هدموا مقار ميلي�سيات بدر
وع�سائب اأهل احلق يف ذي قار.
وكان املحتجون يف النا�سرية ،اأحرقوا يف وقت �سابق
مقار تابعة لالأحزاب ،كما هز انفجار �ساحة احلبوبي،
�سخ�سا.
و�سط املدينة ،مما ت�سبب يف اإ�سابة 11
ً
من ناحية ثانية و�سل رئي�ض احلكومة العراقية،
م�سطفى الكاظمي ،م�ساء اأم�ض ال�سبت ،اإىل حمافظة الب�سرة
مبا�سرة بعد عودته من وا�سنطن للوقوف على الأو�ساع
الأمنية فيها.
واأ�ساف اأن «الكاظمي �سيعد اجتماعً ا مع املحافظ اأ�سعد
العيداين والقيادات الأمنية هناك ،ومن املتوقع اأن يلتقي
�سيوخ ع�سائر ووجهاء يف املحافظة».
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جائزة �أف�شل م�شروع تطوعي
تو��شل ��شتقبال �لأعمال �مل�شاركة

ت�شرف على �أعمال �جلائزة وتقر �شيا�شاتها وبر�جمها �لتنفيذية

�إن�شاء وت�شكيل �أمانة جلائزة خليفة بن �شلمان للطبيب �لبحريني
بنا ًء على اعتماد �ساحب ال�سمو
امللكي الأمري خليفة بن �سلمان اآل خليفة
رئي�س الوزراء ،يو ًما للطبيب البحريني،
ومبادرة �سموه بتخ�سي�س جائزة
للطبيب البحريني قدرها  200األف
دولر حتمل ا�سم �سموه الكرمي؛ تقدي ًرا
للأطباء البحرينيني وت�سجي ًعا لروح
التناف�سية بينهم يف جمالت البحث
العلجي وال�سريري والطبي� ،سدر
عن ديوان �ساحب ال�سمو امللكي رئي�س
الوزراء قرار باإن�ساء وت�سكيل اأمانة
«جائزة خليفة بن �سلمان اآل خليفة
للطبيب البحريني» ،والتي �سيتم منحها
خلل الحتفال بيوم الطبيب البحريني
يف الرابع من �سهر نوفمرب القادم.
ووف ًقا للقرار ،يرتاأ�س اأمانة اجلائزة
ال�ضيخ حممد بن را�ضد اآل خليفة وكيل ديوان
�ضاحب ال�ضمو امللكي رئي�س الوزراء ،وت�ضم
يف ع�ضويتها كالً من عبداهلل عبا�س حمد
امل�ضت�ضار يف ديوان �ضاحب ال�ضمو امللكي
رئي�س الوزراء ،وفريدة عبدالرحيم خنجي
مدير التقييم والتحليل بديوان �ضاحب
ال�ضمو امللكي رئي�س الوزراء ،والدكتور
ال�ضيخ �ضلمان بن حممد اآل خليفة الأمني
املايل جلمعية الأطباء البحرينية ،ومرت�ضى
ح�ضن ح�ضني رئي�س اإعادة هند�ضة العمليات
بوزارة ال�ضحة.
وتعترب اأمانة اجلائزة هي اجلهة
العليا امل�ضرفة على اأعمال اجلائزة واإقرار
�ضيا�ضاتها وخططها وبراجمها التنفيذية
والعمل على حتقيق اأهدافها ،وتتوىل عدة
مهام من بينها و�ضع اآليات العمل واللوائح
املنظمة لأعمال اجلائزة ،واملراجعة الدورية
ملعايري و�ضروط اجلائزة واإحداث التغريات
الالزمة ،والإ�ضراف على اأعمال الحتفال
والتنظيم ليوم الطبيب البحريني ،وتنفيذ
اخلطة الإعالمية للجائزة والحتفال،
والإ�ضراف على عملية ا�ضتالم الرت�ضيحات
ومراجعتها للتاأكد من ا�ضتيفائها لل�ضروط

�سمو رئي�س الوزراء

ومن ثم رفعها اإىل جلنة اختيار الفائزين
باجلائزة ،والتاأكد من تنفيذ القرارات التي
تتخذها جلنة اختيار الفائزين باجلائزة،
والإعالن عن الفائزين باجلائزة وفق قرارات
جلنة اختيار الفائزين ،واأي مهام اأخرى
تتطلبها اأعمال اجلائزة.
ون�س القرار اأي�ضا على ت�ضكيل جلنة
لختيار الفائزين ت�ضمى «جلنة اختيار
الفائزين بجائزة خليفة بن �ضلمان اآل خليفة
للطبيب البحريني» ،برئا�ضة الأ�ضتاذة فائقة
بنت �ضعيد ال�ضالح وزيرة ال�ضحة ،ت�ضم
يف ع�ضويتها كالً من عبداهلل عبا�س حمد
امل�ضت�ضار يف ديوان �ضاحب ال�ضمو امللكي
رئي�س الوزراء ،وفريدة عبدالرحيم خنجي
مدير التقييم والتحليل بديوان �ضاحب
ال�ضمو امللكي رئي�س الوزراء ،وممثلني عن
الديوان ،والدكتورة غادة حممد القا�ضم
رئي�س جمعية الأطباء البحرينية ممثلة عن
اجلمعية ،والدكتور اأحمد �ضامل املنظري املدير
الإقليمي ملنظمة ال�ضحة العاملية اإقليم �ضرق
املتو�ضط ممثال عن منظمة ال�ضحة العاملية،
والدكتور خالد عبدالرحمن العوهلي رئي�س
جامعة اخلليج العربي ممثالً عن اجلامعة،
والربوفي�ضور �ضمري العتوم رئي�س الكلية

ال�سيخ حممد بن را�سد

امللكية الأيرلندية للجراحني-البحرين ممثالً
عن الكلية.
كما ت�ضم اللجنة يف ع�ضويتها عددا
من اخلرباء الدوليني املرموقني يف جمال
الأبحاث الطبية من منظمة ال�ضحة العاملية
وجامعات اأوروبية واأمريكية ،وهم
الربوفي�ضور حنان ح�ضن بلخي املدير العام
امل�ضاعد ل�ضوؤون مقاومة م�ضادات امليكروبات
مبنظمة ال�ضحة العاملية ،والربوفي�ضور
كاثال كيلي والربوفي�ضور دام بارفني
كومار ،والربوفي�ضور كينيث كري�ضتوفر،
نيديو�س،
�ضوترييو�س
والربوفي�ضور
والربوفي�ضور ديفيد جوردون.
وتتوىل اللجنة مهام الإ�ضراف على
اإجراءات منح اجلائزة ،والتاأكد من ا�ضتيفاء
�ضروط الرت�ضيح واملعايري اخلا�ضة
باجلائزة ،ومراجعة ملفات الرت�ضيح
والأوراق البحثية ومعايري التقييم والوثائق
الأخرى املقدمة لكل مر�ضح ،واختيار واعتماد
اأ�ضماء الفائزين باجلائزة ورفع القرارات
النهائية اإىل اأمانة اجلائزة لالإعالن عنها،
واقرتاح تطوير املعايري العلمية والفنية
الالزمة للرت�ضيح والتقييم واإجراءات منح
اجلائزة بالتن�ضيق مع اأمانة اجلائزة.

قالت اللجنة املنظمة جلائزة اأف�ضل
م�ضروع تطوعي بحريني اإنها توا�ضل
ا�ضتقبال الأعمال امل�ضاركة يف فعاليات
اجلائزة يف ن�ضختها ال�ضاد�ضة عرب املوقع
الإلكرتوين للجمعية ،والتي تقام برعاية
�ضمو ال�ضيخ عي�ضى بن علي اآل خليفة،
وكيل وزارة �ضوؤون جمل�س الوزراء
الرئي�س الفخري جلمعية الكلمة الطيبة،
�ضمن جائزة �ضموه لتكرمي الكوادر
الوطنية يف ال�ضفوف الأمامية الذين لهم
اإ�ضهامات كبرية يف التخفيف من تداعيات
واآثار جائحة كورونا (كوفيد  )19يف
مملكة البحرين.
وقال رئي�س جائزة اأف�ضل م�ضروع
تطوعي بحريني يعقوب بوهزاع اإن
جائزة اأف�ضل م�ضروع تطوعي بحريني
ت�ضلط ال�ضوء على املبادرات املبتكرة
وق�ض�س النجاح امللهمة جليل ال�ضباب يف
مملكة البحرين الذين كانت مل�ضاريعهم
اآثار اإيجابية على املجتمع والوطن يف ظل
تف�ضي جائحة كورونا (كوفيد .)19
ولفت اإىل اأن اجلائزة حتتل مكانة
متميزة بني جوائز العمل التطوعي على
م�ضتوى مملكة البحرين ،كونها تتما�ضى
مع خمتلف الظروف ،وت�ضعى خالل
الن�ضخة ال�ضاد�ضة لهذا العام اأن حتافظ
على هذه املكانة وتعزيزها من خالل خلق
قنوات توا�ضل مع خمتلف اجلهات املعنية
بالتطوع وتعزيز مبداأ ال�ضراكة الفاعلة
مع املنظمات والهيئات واملوؤ�ض�ضات
واجلمعيات التطوعية والفرق التطوعية،
وت�ضجيعهم على م�ضاندة اجلهود
احلكومية يف ظل هذه الظروف.
واأ�ضار اإىل اأن اللجنة املنظمة مت�ضكت
با�ضتمرار جلنة حتكيم اجلائزة برئا�ضة
الدكتور فالح الرويلي وحممد الأحمدي
والإعالمية اإميان مرهون خالل هذه
الن�ضخة لالإ�ضتفادة من خرباتهم يف
جمالتهم لإثراء امل�ضاركني ،مع تعزيز
مفهوم التنمية امل�ضتدامة يف امل�ضروعات
التطوعية التي بداأت امل�ضاركة يف اجلائزة

ال�سيخ عي�سى بن علي

مع فتح باب التقدمي لها يف  10اأغ�ضط�س
اجلاري  ،2020منوهً ا اإىل اأن اللجنة
املنظمة من املقرر اأن تغلق باب التقدمي
يف  10من �ضبتمرب القادم  ،2020بعد
الإقبال الكبري على امل�ضاركة يف اجلائزة.
وقال اإن هناك تفاعالً كبريًا من
الفرق التطوعية واجلمعيات والأفراد
مع اجلائزة منذ اإطالقها ،يف تاأكيد
لأهمية اجلائزة يف اإبراز دور املوؤ�ض�ضات
واجلهات والأفراد التطوعية الذين
كانت لهم اإ�ضهامات كبرية خالل جائحة
كورونا (كوفيد  ،)19وو�ضع م�ضاريعهم
يف بوؤرة ال�ضوء ف�ضالً عن تعزيز روح
املناف�ضة ال�ضريفة.
ومن جانبه ،قال الدكتور فالح
الرويلي رئي�س جلنة التحكيم يف اجلائزة
اأن اللجنة حر�ضت يف هذه الن�ضخة على
تطوير معايري تقييم امل�ضاريع التطوعية
ح�ضب الهدف العام من امل�ضروع والفئات
امل�ضتهدفة يف املجتمع وطبيعة البتكار
يف فكرة امل�ضروع وجوانب التميز فيه،
وكذلك اآليات العمل والو�ضائل امل�ضتخدمة
لتحقيق اأهدافه ومعاجلة امل�ضكلة ف�ضالً
عن معيار اإمكانية تطويرهذه امل�ضاريع
م�ضتقبالً ،كما اأ�ضافت يف هذه الن�ضخة
معيار مهم وهو عالقة امل�ضروع يف
التخفيف من تبعات واآثار جائحة كورونا
(كوفيد .)19

حمافظ �ملحرق يرفع �لتهنئة لنا�شر بن حمد بجائزة �ل�شخ�شية �لقيادية
رفع حمافظ حمافظة املحرق
�ضلمان بن عي�ضى بن هندي املناعي
با�ضمه وبا�ضم اأهايل املحافظة
خال�س التهاين والتربيكات اىل �ضمو
ال�ضيخ نا�ضر بن حمد اآل خليفة
ممثل جاللة امللك لالأعمال الإن�ضانية
و�ضوؤون ال�ضباب مبنا�ضبة ح�ضول
�ضموّه على جائزة �ضخ�ضية العام
القيادية الفخرية يف جمال املنح
من املركز الأممي خلدمات املانحني،
وذلك خالل فعاليات موؤمتر وجائزة
اجلهات املانحة الرابع لعام 2020
والذي نظمه املركز الأممي خلدمات
املانحني بالتعاون مع جمموعة
اخلبري العاملي لال�ضت�ضارات.
واأكد املحافظ باأن املحرق ت�ضرفت

حمافظ حمافظة املحرق

باحت�ضان العديد من املبادرات
الكرمية التي اأطلقها �ضمو ال�ضيخ
نا�ضر بن حمد اآل خليفة والتي
تاأتي من منطلق حر�س �ضموه على
اإعطاء ال�ضباب الفر�ضة للعمل يد بيد

للنهو�س بالوطن والعمل على رفع
الراية العزيزة يف جميع املحافل
الدولية والإقليمية واخلليجية.
واأكد املحافظ باأن حمافظة
املحرق تبارك لنف�ضها بح�ضول
�ضموه على هذه اجلائزة وتثمن يف
الوقت ذاته ل�ضموه هذه اجلهود
واملبادرات والتي كان ول يزال لها
الأثر الكبري يف حتفيز ال�ضباب للعمل
على حتقيق طموحاتهم وتطلعاتهم
امل�ضتقبلية ،م�ضتنريين بذلك املنهج
العظيم حل�ضرة �ضاحب اجلاللة
امللك حمد بن عي�ضى اآل خليفة عاهل
البالد املفدى ،متخذين من ميثاق
العمل الوطني د�ضتور للعمل اجلاد
واملخل�س للوطن.

�خلطة �لوطنية حلقوق �لإن�شان �نعكا�س لنهجها وثقافتها �ملتاأ�شلة ..خوري:

�لبحرين �ن�شمت ل�شبعة عهود خا�شة بحقوق �لإن�شان من �أ�شل ت�شعة
اأكدت ماريا خوري رئي�س
املوؤ�ض�ضة الوطنية حلقوق الإن�ضان
اهتمام مملكة البحرين بحقوق
الإن�ضان باعتبارها جزءًا من
الثوابت الوطنية ،ولفتت اإىل كفالة
احلقوق واحلريات العامة املدنية
وال�ضيا�ضية ،انطالقا ً من الروؤية
ال�ضامية حل�ضرة �ضاحب اجلاللة
امللك حمد بن عي�ضى اآل خليفة عاهل
البالد املفدى ،موؤكد ًة اأهمية العدالة
وامل�ضاواة والكرامة الإن�ضانية لكل
بني الب�ضر دون متييز ،اإذ غدت
ثقافة حقوق الإن�ضان منطا للحياة
يف اململكة.
«قدمت
خوري:
وقالت
املوؤ�ض�ضة مرئياتها حول اخلطة
الوطنية قبل �ضنة ون�ضف لل�ضلطة
الت�ضريعية ،وقطعت اأ�ضواطا ً
رائعة وبخطى ثابتة ،ومل ننظر اإىل
الوراء يوما من الأيام» ،واأ�ضافت:
«حقوق الإن�ضان موجودة منذ
القدم كثقافة متاأ�ضلة يف �ضعب
البحرين ،وقد ان�ضمت اململكة اإىل
 7عهود الدولية خا�ضة بحقوق
الإن�ضان من اأ�ضل  ،»9وبينت
خوري متيز مملكة البحرين يف
كفالة حقوق ذوي الإعاقة وحقوق
ال�ضحة والتعليم والإ�ضكان،

ماريا خوري

فجائحة كورونا اأو�ضحت التعاطي
الإيجابي والإن�ضاين للمملكة مع
املر�ضى ،اإذ مل تفرق بني مواطن
ومقيم اأو عرق اأو دين.
اأن
خوري
واأو�ضحت
املوؤ�ض�ضة الوطنية حتر�س على
ا�ضتمرار الت�ضاور مع وزارة
اخلارجية وال�ضلطة الت�ضريعية
يف �ضتى املوا�ضيع ،لفتة اإىل اأن
ن�س القانون يف املادة  12من
اخت�ضا�ضات املوؤ�ض�ضة فيما يتعلق
باإعداد اخلطة الوطنية جاء ليكفل
للموؤ�ض�ضة حرية التعليق على اأي
م�ضاألة متعلقة بحقوق الإن�ضان،
مع �ضمان امل�ضاركة يف و�ضع
وتنفيذ خطة وطنية لتعزيز

وحماية حقوق الإن�ضان على
امل�ضتوى الوطني.
من جانبها ،اأكدت النائب زينب
عبدالأمري تر�ضيخ النهج الإ�ضالحي
حل�ضرة �ضاحب اجلاللة امللك حمد
بن عي�ضى اآل خليفة عاهل البالد
املفدى حلقوق وحريات اجلميع
يف اململكة؛ مواطنني ومقيمني،
ما انعك�س على حتقيق اإجنازات
حقوقية نوعية وريادية و�ضعت
البحرين يف موقع بارز مبجال
حقوق الإن�ضان ،م�ضري ًة اإىل الأهمية
التي توليها اململكة لتعزيز هذا
املجال �ضواء من خالل ن�ضر الثقافة
ذات ال�ضلة يف اأو�ضاط املجتمع،
وامل�ضادقة على التفاقيات الدولية
واإ�ضدار الت�ضريعات اإ�ضافة لإن�ضاء
الهيئات الوطنية حلقوق الإن�ضان
والأمانة العامة للتظلمات ،وتعزيز
جهود مكافحة الجتار بالب�ضر،
واإقرار قانون العقوبات البديلة،
وتطوير مراكز التاأهيل والإ�ضالح.
وقالت اإن ان�ضمام مملكة
البحرين لع�ضوية جمل�س حقوق
الإن�ضان التابع لالأمم املتحدة دليل
على امل�ضاعي احلثيثة التي تبذلها
اململكة بقيادة عاهل البالد املفدى
لتعزيز احلقوق وكفالة احلريات.
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حرية االن�سحاب من التجربة يف اأي وقت

جرعتان للمتطوعني لتجارب «اللقاح» ومتابعة م�ستمرة خالل  49يومً ا
�سارة جنيب:
قال متطوعون بالتجارب ال�سريرية
العاملية للمرحلة الثالثة من اللقاح
املحتمل �سد (كوفيد  )19اإن رحلة
التطوع تت�سمن جرعتني ،تعطى الثانية
بعد  21يومًا من تلقي الأوىل ،وتتم
معاينة الأعرا�ص اجلانبية هاتفيًا اأو
�سخ�سيًا حوايل  9مرات خالل  49يومًا،
و�سيقوم الطبيب املخت�ص بالتوا�سل مع
املتطوع عرب الهاتف مرة اأو مرتني �سهريًا
لإجراء معاينة �سحية عرب الهاتف ،اإىل
جانب احل�سور ال�سخ�سي مرة كل 3
�سهور.
واأ�ساروا اإىل اأنه بح�سب التعليمات،
للم�سرتك مطلق احلرية بالن�سحاب
يف اأي وقت ،ولن يتحمل اأي م�سوؤولية
ناجمة عن الن�سحاب ،ولن يوؤثر ذلك
�سلبًا على امل�سرتك باأي �سكل ،ولن
ينعك�ص على العالج الطبي اخلا�ص به،
واأن رحلة التطوع ت�ستمر اإىل حوايل
�سهرين ،واأن فرتة املتابعة قد ت�ستمر اإىل
� 12سه ًرا ،و�ستتم املحافظة على �سرية
بيانات امل�سرتكني يف وزارة ال�سحة،
ولن يتم م�ساركة معلومات الهوية اأو اأية
تفا�سيل �سخ�سية مع اأي من اجلهات.
وفيما يتعلق بالأعرا�ص اجلانبية
ال�سائعة عند تلقي اللقاح ،اأو�سحت
التعليمات اأنه قد ي�سعر املتطوع امل�سارك
باأمل متو�سط واحمرار وت�سلب وحكة يف
مو�سع التطعيم ،حمى� ،سداع ،اإرهاق،
غثيان ،قيء ،اإ�سهال� ،سعال ،ح�سا�سية،
اأمل بالع�سالت ،اأمل باملفا�سل ،خمول،
نوبات ت�سنجية ،وما اإىل غري ذلك ،لفتة
اإىل اأنه عادة ما تكون هذه الأعرا�ص

خفيفة وتزول من تلقاء نف�سها ،و�سيتم
عالج املر�سى الذين يعانون من اأعرا�ص
متو�سطة اإىل �سديدة حتت اإ�سراف
الطبيب املعالج املخت�ص.
وي�سرتط اأن يكون املتطوع امل�سرتك
بالتجارب يبلغ من العمر  18عامًا اأو
اأكرث ،واأن يتمتع ب�سحة جيدة ،ويطلب
من امل�سرتط الت�سجيل با�ستخدام الأوراق
الر�سمية – بطاقة الهوية وجواز ال�سفر،
ويجب اأن يكون امل�سرتك مقيمًا يف مملكة
البحرين اأو لديه اإقامة �سارية خالل فرتة

التجربة ،و�سيخ�سع امل�سرتك لتقييم
اأهليته للم�ساركة يف التجارب ،ويطلب
من امل�سرتك التوقيع على ا�ستمارة
املوافقة قبل البدء بالتجربة.
وبالن�سبة لالأ�سباب التي متنع
التطوع ،فهي ت�سمل الإ�سابة باأعرا�ص
مثل احلمى ،ال�سعال اجلاف ،الإعياء،
ال�سيالن ،اأو احتقان الأنف خالل 14
يومًا قبل التجربة ،اأو يف حالة التح�س�ص
جتاه بع�ص الأدوية لدى امل�سرتك اأو
اأفراد عائلته ،والإ�سابة امل�سبقة بالت�سنج

اأو ال�سرع ،بالإ�سافة اإىل الإ�سابة
باأي اأمرا�ص حادة ومزمنة مثل الربو،
واأمرا�ص القلب والأوعية الدموية،
واأمرا�ص الكبد والكلى والأورام اخلبيثة،
ف�سالً عن حالت التعر�ص لنقل الدم
خالل  3اأ�سهر قبل بدء التجربة ،ويف
حالة احلمل اأو الرغبة يف احلمل خالل
فرتة التجربة.
وكانت وزارة ال�سحة قد اأعلنت عن
اإمكانية ا�ستقبال املتطوعني لأخذ تطعيم
املرحلة الثالثة للتجارب ال�سريرية على
لقاح لفريو�ص كورونا من خالل التوجه
املبا�سر اإىل مركز التجارب ال�سريرية
للقاحات (كوفيد  )19مبركز البحرين
الدويل للمعار�ص واملوؤمترات ،حيث
ي�ستقبل املركز املتطوعني يوميًا من
ال�ساعة � 8سباحً ا اإىل  8م�ساءً.
اجلدير بالذكر اأن درا�سة هذه
التجارب ال�سريرية العاملية للمرحلة
الثالثة التي د�سنت يف البحرين خالل
اأغ�سط�ص اجلاري ،جترى بالتعاون مع
دولة الإمارات العربية املتحدة ال�سقيقة
من خالل �سركة  ،G42وتتمحور
حول الفعالية واملناعة املكت�سبة من
اللقاح املطور من قبل �سركة �سينوفارم
ال�سينية ،بعد اأن متت املوافقة على
الدرا�سة من قبل الهيئة الوطنية لتنظيم
املهن واخلدمات ال�سحية ووزارة
ال�سحة.
ومن املقرر اأن يتم جتريب اللقاح على
 6000متطوع من املواطنني واملقيمني
على اأر�ص اململكة ،وف ًقا لال�سرتاطات
ال�سحية للمتطوعني والربوتوكول
املعتمد.

 110من طلبة الكلية يوؤدون تدريبهم مبركز ويل العهد للبحوث الطبية

�سراكة تعليمية بني اخلدمات الطبية امللكية وكلية اجلراحني باأيرلندا
قالت اخلدمات الطبية امللكية بقوة دفاع البحرين
اإن التعاون امل�ستمر بني اخلدمات الطبية امللكية وكلية
اجلراحني امللكية باأيرلندا-البحرين انتهى اإىل �سراكة
تعليمية بني املوؤ�س�ستني ،مبوجبها يتم تنظيم ور�ص
تدريبية لطلبة الكلية مبركز ويل العهد للتدريب والبحوث
الطبية �سمن متطلباتهم الأكادميية بالكلية.
و�سيتمكن ما يزيد على  110من طلبة الكلية بال�سنة
الثالثة والرابعة من اإمتام متطلباتهم اجلامعية وذلك
ب�سهري اأغ�سط�ص و�سبتمرب ،من خالل عقد عدة ح�س�ص
تدريبية مدارة من قبل اأكادمييي الكلية لتقدمي ح�س�ص
اكلينيكية ملنت�سبي برنامج الطب الب�سري ،اإذ �ستتمحور
هذه احل�س�ص التدريبية على ال�ستغالل الكامل ملرافق
مركز ويل العهد التي ت�سم اأحدث الو�سائل التعليمية
واأجهزة املحاكاة التي ُتعد نقلة نوعية يف جمال التدريب
الطبي.
وبح�سب بيان للخدمات الطبية ،فاإن الطلبة �سيتمكنون
من حماكاة العمليات اجلراحي ،بدءًا من عملية التخدير
اإىل اإمتام العملية على دمى طبية متطورة حتاكي اجل�سم
الب�سري.
كذلك يوفر املركز حماكاة واقعية لغرفة الطوارئ
التي بدورها ت�سمل �سيارة الإ�سعاف وغرفة عالج مر�سى
الطوارئ ملحاكاة العديد من احلالت الطارئة التي

«احلراك الدويل» :اإجنازات «االأعلى
للمراأة» عززت مكانة البحرين عامليًا
قال املركز البحريني للحراك الدويل اإن املجل�ص الأعلى
للمراأة حقق اإجنازات بارزة اأ�سهمت يف تعزيز مكانة البحرين
عامليا ً يف دعم املراأة والأ�سرة خالل  19عاماً ،وتتمثل ذكرى
تاأ�سي�ص هذا ال�سرح نتاج الروؤية الثاقبة حل�سرة �ساحب
اجلاللة امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة عاهل البالد املفدى
عندما اأمر جاللته بتاأ�سي�ص املجل�ص الأعلى للمراأة برئا�سة
�ساحبة ال�سمو امللكي الأمرية �سبيكة بنت اإبراهيم اآل خليفة
قرينة عاهل البالد املفدى ليكون ال�سرح جهة ا�ست�سارية
جلاللة امللك املفدى لكل ما يتعلق ب�سوؤون املراأة.
واأ�سار رئي�ص جمل�ص اإدارة املركز البحريني للحراك
الدويل عادل �سلطان املطوع باأن املراأة البحرينية حتظى
بدعم غري حمدود من خالل الربامج والور�ص والندوات
واملبادرات التي يطلقها املجل�ص يف جميع املجالت وعلى
خمتلف امل�ستويات لتعزيز العمل الوطني والنه�سة بالبالد
وتن�سئة وتربية اأجيال متعاقبة لزدهار مملكة البحرين.

ي�ستقبلها اأي م�ست�سفى عام ،وغرف العناية املركزة التي
با�ستطاعتها حماكاة العديد من احلالت الطبية التي تتطلب
هذه النوعية من العناية الطبية ،كذلك غرف حماكاة لطب
الن�ساء والولدة التي حتتوي على مرافق متخ�س�سة ودمى
طبية متطورة ملحاكاة عمليات القبالة والولدة وغريها
من املتطلبات .كذلك �سيكون با�ستطاعة الطاقم الأكادميي
ا�ستغالل العديد من قاعات املحا�سرات املوجودة باملركز،
واأخ�سها قاعة ال�سيخ حممد بن عبداهلل اآل خليفة املزوّدة
بجميع امل�ستلزمات احلديثة من و�سائل الو�سائط املتعددة،

�سا�سة عر�ص  120قدم لتقدمي املحا�سرات واملناق�سات،
وو�سائل النقل املبا�سر من املختربات العملية باملركز للقاعة.
و�سيدير هذه احل�س�ص التدريبية فرق متخ�س�سة من
مركز ويل العهد للتدريب والبحوث الطبية وكلية اجلراحني
امللكية باأيرلندا-البحرين ،اإذ �سيكثف الفريق امل�سرتك بني
املوؤ�س�ستني حماكاة احلالت الطبية من خالل غرف حتكم
متخ�س�سة ،اإذ �سيتمكن الطلبة من تطبيق الفعلي ملا يتم
ا�ستعرا�سه خالل م�سوارهم الأكادميي يف بيئة تعليمية
اآمنة جتاري ما يتم تدري�سه يف الف�سول الدرا�سية.

د .عبداهلل يو�سف املطوع

ر�سا يو�سف

من الكوادر الرتبوية البحرينية الذين �ساهموا م�ساهمة
فاعلة على امل�ستوى التعليمي والرتبوي وعلى امل�ستوى
الريا�سي ،من اأبناء الرفاع ال�سرقي ،متيز بالإخال�ص يف العمل
والتوا�سع واملرح ،كان حمبوبًا من قبل اأ�سحابه يف العمل �سواء
عندما كان معلمًا يف مدر�سة اأحمد الفاحت الإعدادية للبنني اأو عند
انتقاله لعمل اآخر يف �سركة اأملنيوم البحرين األبا ،اإنه املرحوم
باإذن اهلل تعاىل الأ�ستاذ ر�سا يو�سف حممود الأن�ساري.
ولد الأ�ستاذ ر�سا يو�سف عام 1948م ،واأ ّ
مت درا�سته
البتدائية يف مدر�سة الرفاع ال�سرقي البتدائية للبنني (يطلق
عليها مدر�سة فالح) ،ويف عام 1961م التحق بثانوية املنامة،
حيث ح�سل على ال�سهادة الثانوية عام 1966م على اأن يلتحق
باملعهد العايل للمعلمني عام 1967م ،اإذ يعترب من اأوائل الطلبة
يف هذا املعهد يف بدايات افتتاحه ،فقد تخرج يف عام 1969م
لي ّ
ُعني معلمًا يف مدر�سة اأحمد الفاحت الإعدادية للبنني عندما
كان مديرها الأ�ستاذ عبداهلل اخلثالن الذي جاء بعده الأ�ستاذ
عدنان �سيخو رحمه اهلل عام 1973م ،ونظ ًرا لن�ساط الأ�ستاذ
ر�سا يو�سف ومتيزه ابتعث على نفقة وزارة الرتبية والتعليم
خارج البحرين للح�سول على دبلوم تربية يف تخ�س�ص اللغة
ً
عطفا على ح�سوره عدة دورات عُ قِ دت يف املجل�ص
الإجنليزية،
الثقايف الربيطاين باملنامة.
ومن زمالء الأ�ستاذ ر�سا يو�سف يف مدر�سة اأحمد الفاحت
الإعدادية للبنني الأ�ستاذ نا�سر بن �سعد النعيمي ،الأ�ستاذ حممد
فرج ،الأ�ستاذ مطر يو�سف ،الأ�ستاذ خليفة را�سد احلمدان ،الأ�ستاذ
عبداحلميد لل بخ�ص رحمه اهلل ،والأ�ستاذ م�سطفى اأحمد.
ومن تالميذ الأ�ستاذ ر�سا يو�سف نذكر منهم على �سبيل
املثال ل احل�سر الدكتور اإبراهيم حممد جناحي ،الدكتور خالد
املدين وغريهم من الطلبة.
ويف عام 1969م كان الأ�ستاذ ر�سا يو�سف ع�سوًا وموؤ�س�سً ا
لنادي الرفاع ال�سرقي يف فرتة املغفور له باإذن اهلل تعاىل ال�سيخ
عبدالرحمن بن فار�ص اآل خليفة ،حيث كان الأمني املايل لنادي
الرفاع ال�سرقي الريا�سي واأمني ال�سندوق لنادي الرفاع ال�سرقي
الثقايف والريا�سي.
التحق الأ�ستاذ ر�سا يو�سف ب�سركة اأملنيوم البحرين األبا
عام 1973م اأ�سو ًة مبن التحقوا بها من معلمي اللغة الإجنليزية
يف بدايات تاأ�سي�سها ،وكان قد �سغل وظيفة كاتب مراجعات
التوريد ،وخالل عمله يف هذه ال�سركة التحق يف دورات كثرية
يف بريطانيا واأحلقها بدورات اأخرى يف البحرين لريتقي يف عدة
منا�سب حتى و�سوله اإىل من�سب مدير خدمات ال�سركة واملواد
اخلام.
وقد ُكرم الأ�ستاذ ر�سا يو�سف من قبل اللجنة العامة لعمال
البحرين ووزارة العمل يف عيد العمال تقدي ًرا جلهوده املخل�سة
يف العمل وازدهار الوطن يف عام 1998م.
ويف احلادي ع�سر من �سهر دي�سمرب من العام ال�ساد�ص
بعد الألفني تو�سد الأ�ستاذ اجلليل واملربي الفا�سل ر�سا يو�سف
الأن�ساري الرثى ليُقرب يف مقربة احلنينية ،رحم اهلل ا�ستاذنا
اجلليل رحمة وا�سعة.

ا�ست�سارية طب طوارئ الكبار واالأطفال توؤكد اأهمية التباعد االجتماعي:

التجمعات والزيارات العائلية �سبب ارتفاع االإ�سابات بكورونا
دعت الدكتورة رقية عي�سى ا�ست�سارية
طب طوارئ الكبار والأطفال مبجمع
ال�سلمانية الطبي املجتمع البحريني اإىل
موا�سلة العزم للت�سدي لفريو�ص كورونا
(كوفيد  ،)19-واللتزام بتطبيق التدابري
الوقائية والإجراءات الحرتازية واتباع
القرارات ال�سادرة من اجلهات الر�سمية،
موؤكدة اأهمية البتعاد عن التجمعات يف
خمتلف املنا�سبات ومنها مو�سم عا�سوراء،
وذلك لتجنب الإ�سابة بالعدوى اأو نقلها
لالآخرين.
ولفتت اإىل اأن مملكة البحرين م�ستمرة
يف تكثيف اجلهود واتخاذ اخلطوات
الحرتازية على كافة امل�ستويات للحد من

انت�سار الفريو�ص بني اأفراد املجتمع.
واأ�سارت د .رقية اإىل اأهمية تعاون
املجتمع مع الفريق الوطني الطبي للت�سدي
لفريو�ص كورونا (كوفيد )19-والتزامهم
بامل�سوؤولية جتاه اأنف�سهم واأ�سرهم واملجتمع،
�سعيًا نحو احلد من ان�سار فريو�ص «كورونا»
والق�ساء عليه ،وامل�ساهمة يف احلفاظ على
م�ستوى مملكة البحرين امل�سهود له عامليًا يف
الت�سدي للفريو�ص من خالل كافة تدابريها
الوقائية واإجراءاتها الحرتازية.
وتطرقت ا�ست�سارية طب الطوارئ اإىل
التعليمات التي يجب اتباعها للوقاية من
فريو�ص «كورونا» ،حيث نوهت باأهمية
اتباع معايري التباعد الجتماعي وارتداء

الكمامات وجتنب التجمعات ،وتقليل
الزيارات العائلية ،خ�سو�سا ً اأن الدرا�سات
والإح�ساءات اأثبتت اأن التجمعات والزيارات
العائلية هي اإحدى الأ�سباب الرئي�سية يف
ارتفاع احلالت القائمة بفريو�ص «كورونا»
يف البحرين .ودعت ا ً
أي�سا اإىل اللتزام
بتجنب مل�ص الأ�سطح قبل تعقيمها وعدم
مل�ص الوجه ،وعدم اخلروج من املنزل اإل
يف حالت ال�سرورة ،واللتزام بغ�سل
اليدين باملاء وال�سابون جيدًا ب�سكل دوري
مع احلر�ص على ا�ستخدام معقم اليدين
با�ستمرار ،وتغطية الفم عند ال�سعال اأو
العطا�ص والتخل�ص من املناديل امل�ستخدمة
بالطريقة ال�سحيحة.

د .رقية عي�سى
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وزير العمل يبحث
مع الشعلة إجراءات
تأسيس «اليونيسمو»

اس��تعرض وزير العم��ل والتنمي��ة االجتماعية ،جميل
حمي��دان ،خ��ال لقائ��ه ف��ي مكتب��ه ،رئي��س اللجنة
التأسيس��ية لاتح��اد العالمي لمنظمات المؤسس��ات
الصغيرة والمتوس��طة (اليونيسمو) عبدالنبي الشعلة،
بحضور المنس��ق العام لاتحاد ،د.عبدالحسن الديري،
اإلج��راءات المتخ��ذة ف��ي س��بيل تأس��يس االتح��اد
العالمي لمنظمات المؤسس��ات الصغيرة والمتوسطة
(اليونيسمو) ،والذي يضم في عضويته نخبة من الخبراء
والقي��ادات العالمية لمنظمات المؤسس��ات الصغيرة
والمتوس��طة العامل��ة في مج��ال دعم ري��ادة األعمال
وقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حول العالم.
واطلع حمي��دان على خط��ط وبرامج االتح��اد العالمي
ال��ذي يهدف إلى إيصال صوت وتطلع��ات رواد األعمال
وأصح��اب المؤسس��ات الصغي��رة والمتوس��طة إل��ى
ال��دول وصناع القرار حول العال��م ،واالطاع على أفضل
الممارس��ات العالمية الناجحة ،والمساهمة في تطوير
بيئة مشجعة لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
حول العالم.
وف��ي ه��ذا الس��ياق ،أش��اد حمي��دان بفكرة تأس��يس
هذا االتحاد المذكور والذي من ش��أنه أن يس��اهم في
النهوض بالجه��ود الوطنية المبذول��ة لتنمية وتعزيز
دور المؤسس��ات الصغي��رة والمتوس��طة كمكون��ات
فاعل��ة للحركة االقتصادية والتجاري��ة وكمولد للمزيد
م��ن ف��رص العم��ل ،منوه ًا باختي��ار المملك��ة لتكون
مق��راً رئيس�� ًا لاتح��اد ،وذلك خ��ال انعق��اد المؤتمر
الثالث للجنة التأسيس��ية لاتح��اد العالمي لمنظمات
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ،والذي عقد في شهر
يوليو الماضي ،بمش��اركة نخبة من الخبراء من مختلف
دول العال��م ،الفت�� ًا أن ذل��ك جاء بفضل م��ا تتمتع به
المملكة من موقع جغرافي متميز وسياسات اقتصادية
مرنة ،فض�� ً
ا عن قوانين الس��وق الحرة الت��ي تتبعها
البحرين ،وخصوص ًا في مجال دعم ريادة األعمال وقطاع
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ،إلى جانب ما تتمتع
به من سمعة ومكانة دولية مرموقة.
وأك��د حمي��دان اس��تعداد وزارة العم��ل والتنمي��ة
االجتماعية ،ومن خال التعاون والتنس��يق مع الجهات
الرس��مية واألهلي��ة ذات العاق��ة لدع��م مث��ل ه��ذه
المب��ادرات الت��ي تنمي قط��اع المؤسس��ات الصغيرة
والمتوس��طة في المملك��ة وتخلق المزي��د من فرص
العمل الائق للموارد البش��رية الوطني��ة ،الفت ًا إلى أن
الحكومة تس��عى دائم�� ًا لتنمية وتطوير ه��ذا القطاع
الحيوي وتذليل كافة العقبات التي تواجهه ،س��عي ًا إلى
تحقي��ق أفضل النتائج المرجوة التي تصب في مصلحة
نمو واستدامة االقتصاد الوطني.
من جانبه ،أش��اد الش��علة بدعم وزارة العمل والتنمية
االجتماعية لجهود اللجنة التأسيس��ية لاتحاد ،مشيراً
إل��ى أن هذا الدعم من ش��أنه أن يس��اهم ف��ي تحقيق
االتح��اد لأله��داف المرجوة من��ه ،معتب��راً أن ترحيب
الوزي��ر حميدان به��ذه المبادرة يؤك��د إدراكه ألهمية
الدور الذي س��يضطلع به هذا االتح��اد في مجال تنمية
وتعزيز دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في نمو
الحركة االقتصادية والتجارية على المستويين المحلي
والعالم��ي ،وتوفي��ر المزيد من فرص العم��ل النوعية
واس��تقطاب الشباب للعمل في الوظائف غير التقليدية
وريادة األعمال.
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تشكيل أمانة جائزة خليفة بن سلمان
للطبيب البحريني برئاسة محمد بن راشد
«لجنة اختيار الفائزين» برئاسة وزيرة الصحة
ص��در ع��ن دي��وان صاح��ب الس��مو الملك��ي
رئي��س ال��وزراء ،قرار بإنش��اء وتش��كيل أمانة
«جائ��زة خليفة بن س��لمان آل خليفة للطبيب
البحريني» ،والتي سيتم منحها خال االحتفال
بيوم الطبي��ب البحريني في الرابع من نوفمبر
المقبل.
يأت��ي ذلك ،بن��اء على اعتماد صاحب الس��مو
الملك��ي األمير خليف��ة بن س��لمان آل خليفة
رئيس الوزراء ،يوم ًا للطبيب البحريني ،ومبادرة
س��موه بتخصيص جائ��زة للطبي��ب البحريني
قدره��ا  200أل��ف دوالر تحم��ل اس��م س��موه
الكري��م تقديراً لألطباء البحرينيين وتش��جيع ًا
ل��روح التنافس��ية بينه��م في مج��االت البحث
العاجي والسريري والطبي.
ووفق ًا للق��رار ،يت��رأس أمانة الجائزة الش��يخ
محمد بن راش��د آل خليفة وكيل ديوان صاحب
الس��مو الملك��ي رئي��س ال��وزراء ،وتضم في
عضويتها ك ً
ا من :عبداهلل حمد المستشار في
ديوان صاحب الس��مو الملكي رئي��س الوزراء،
وفري��دة خنجي مدير التقييم والتحليل بديوان
صاحب الس��مو الملكي رئيس الوزراء ،واألمين
المال��ي لجمعية األطب��اء البحرينية د.الش��يخ
س��لمان بن محم��د آل خليف��ة ،ورئيس إعادة
هندس��ة العملي��ات ب��وزارة الصح��ة مرتضى
حسين.
وتعتب��ر أمان��ة الجائ��زة ه��ي الجه��ة العليا
المشرفة على أعمال الجائزة وإقرار سياساتها
وخططه��ا وبرامجها التنفيذي��ة والعمل على
تحقي��ق أهدافه��ا ،وتتول��ى ع��دة مه��ام من
بينها :وض��ع آليات العم��ل واللوائح المنظمة
ألعمال الجائزة ،والمراجع��ة الدورية لمعايير
وش��روط الجائ��زة وإحداث التغي��رات الازمة،
واإلشراف على أعمال االحتفال والتنظيم ليوم
الطبي��ب البحريني ،وتنفيذ الخط��ة اإلعامية
للجائ��زة واالحتف��ال ،واإلش��راف عل��ى عملية
اس��تام الترش��يحات ومراجعته��ا للتأكد من

سمو رئيس الوزراء

الشيخ محمد بن راشد آل خليفة

اس��تيفائها للش��روط ومن ثم رفعه��ا للجنة
اختيار الفائزي��ن بالجائزة ،والتأكد من تنفيذ
الق��رارات التي تتخذها لجن��ة اختيار الفائزين
بالجائزة ،واإلعان عن الفائزين بالجائزة وفق
قرارات لجنة اختيار الفائزين ،وأية مهام أخرى
تتطلبها أعمال الجائزة.
ونص الق��رار أيض ًا على تش��كيل لجنة الختيار
الفائزين تسمى «لجنة اختيار الفائزين بجائزة
خليفة بن سلمان آل خليفة للطبيب البحريني»،
برئاس��ة وزيرة الصحة فائق��ة الصالح ،وتضم
في عضويتها كل من :عبداهلل حمد المستشار
في ديوان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء،
وفري��دة خنجي مدير التقييم والتحليل بديوان
صاحب الس��مو الملكي رئيس الوزراء ،ممثلين
عن الديوان ،وجمعية األطباء البحرينية د.غادة
القاسم رئيس��ة ممثلة عن الجمعية ،والمدير
اإلقليمي لمنظمة الصحة العالمية إقليم شرق
المتوسط د.أحمد المنظري ممث ً
ا عن منظمة
الصح��ة العالمي��ة ،ورئي��س جامع��ة الخليج
العربي د.خال��د العوهلي ممث ً
ا عن الجامعة،
ورئيس الكلية الملكية األيرلندية للجراحين -

البحرين سمير العتوم ممث ً
ا عن الكلية.
كم��ا تض��م اللجنة ف��ي عضويتها ع��دداً من
الخبراء الدوليين المرموقين في مجال األبحاث
الطبية من منظمة الصحة العالمية وجامعات
أوروبية وأمريكية ،وهم :المدير العام المساعد
لشؤون مقاومة مضادات الميكروبات بمنظمة
الصح��ة العالمية حن��ان بلخي ،والبروفيس��ور
كاثال كيل��ي والبروفيس��ور دام بارفين كومار
والبروفيسور كينيث كريس��توفر ،والبروفيسور
س��وتيريوس نيدي��وس ،والبروفيس��ور ديفيد
جوردون.
وتتولى اللجنة مهام اإلشراف على إجراءات منح
الجائزة ،والتأكد من استيفاء شروط الترشيح
والمعايير الخاصة بالجائزة ،ومراجعة ملفات
الترش��يح واألوراق البحثي��ة ومعايي��ر التقييم
والوثائق األخرى المقدمة لكل مرشح ،واختيار
واعتم��اد أس��ماء الفائزي��ن بالجائ��زة ورف��ع
الق��رارات النهائية إلى أمان��ة الجائزة لإلعان
عنه��ا ،واقت��راح تطوي��ر المعايي��ر العلمي��ة
والفني��ة الازمة للترش��يح والتقييم وإجراءات
منح الجائزة بالتنسيق مع أمانة الجائزة.

تدشين خدمة التحويل من وإلى المدارس
الحكومية والخاصة عبر البوابة الوطنية
دشنت وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع هيئة المعلومات
والحكوم��ة اإللكترونية خدم��ة تحويل طلبة الم��دارس عبر
البواب��ة الوطني��ة  ،bahrain.bhوالت��ي تتيح ألولي��اء األمور
تقدي��م طلبات تحوي��ل أبنائهم الطلبة م��ن وإلى المدارس
الحكومية والخاصة ،مع متابعة طلباتهم إلكتروني ًا.
وس��يتم تفعي��ل الخدمة ب��دءاً من الي��وم األح��د ،حتى يوم
الخمي��س العاش��ر من س��بتمبر المقب��ل ،وتش��مل تحويل
الطلبة من الم��دارس الخاصة إلى المدارس الحكومية ،ومن
الم��دارس الحكومية إلى المدارس الخاص��ة ،ومن المدارس
الحكومية إلى مدارس حكومية أخرى ،ومن المدارس الخاصة
إلى مدارس خاصة أخرى ،علم ًا أن الفترات المشار إليها قابلة
للتمديد متى ما دعت الحاجة إلى ذلك.
وق��ال وزير التربي��ة والتعليم د.ماجد النعيمي :إن تدش��ين
هذه الخدمة الجديدة يأتي في إطار اهتمام الوزارة المستمر
بتطوير مس��توى خدماتها وربطها بالمنظومة اإللكترونية،
حيث س��بق للوزارة توفير العديد من خدماتها عبر المنصات
الرقمية ،لتيس��ير الحصول عليها من قبل الجمهور ،مش��يداً
بالتعاون المثمر مع هيئة المعلومات والحكومة اإللكترونية،
والتي كانت داعمة باستمرار لمساعي الوزارة في هذا المجال.

م��ن جانب��ه؛ أك��د الرئي��س التنفي��ذي لهيئ��ة المعلومات
والحكوم��ة اإللكتروني��ة محم��د القائد ،أن الهيئ��ة ملتزمة
بتنفيذ توجيهات الفريق أول الركن الش��يخ راشد بن عبداهلل
آل خليف��ة ،والتي تؤكد أهمية التع��اون مع مختلف الجهات
الحكومية ،والسعي نحو تحقيق التحول اإللكتروني لخدماتها،
بما يس��هم في خدمة كافة المواطنين والمقيمين ،مش��يراً
إل��ى أهمية وأث��ر الخدم��ة اإللكترونية الجديدة في تيس��ير
اإلج��راءات عل��ى أولي��اء األمور ،وف��ي إعفائهم م��ن الحضور
الش��خصي إلى مكاتب تقديم الخدمة ف��ي مبنى الوزارة ،بما
يس��هم في خفض الكلفة الحكومي��ة ،وحفظ الوقت والجهد
المس��تغرقين في إنجاز معامات نقل الطلبة بين المدارس
الحكومية والخاصة.
وأك��دت وزارة التربية والتعليم وهيئة المعلومات والحكومة
ً
مواكبة للظروف
اإللكترونية أن تدش��ين هذه الخدمة قد جاء
االس��تثنائية التي تواجهها المملكة والعالم في ظل جائحة
كورونا ،إذ تحقق التباعد االجتماعي ،كما تسهم في الحفاظ
على صحة وس��امة أولياء األمور والطلبة ،ودعت كافة أولياء
األمور م��ن المواطنين والمقيمين إلى اإلقب��ال على الخدمة
اإللكترونية الجديدة واالستفادة منها.

الحكومة :مساواة فترتي الرعاية
بـ«الخاص» و«العام» اليخدم المرأة
يؤدي إلى عدم إقبال أصحاب األعمال على توظيفها
حسن الستري

اعتبرت الحكومة ،المش��روع النيابي برفع فترة ساعتي الرعاية
ل��ألم العاملة بالقط��اع الخاص إلى مدة عامي��ن في غير صالح
إدماج المرأة في س��وق العمل ،وطلبت من مجلس النواب إعادة
النظر فيه.
وطبق ًا لمشروع القانون ،تس��تحق المرأة العاملة بعد االنتهاء
م��ن إجازة الوض��ع وحتى يبلغ طفلها عامين م��ن العمر فترتي
رعاي��ة لرضاعة طفلها ،على أال تقل مدة كل منهما عن س��اعة
واحدة ،وللعاملة الحق في ضم هاتين الفترتين ،وتحسب هاتان
الفترتان من س��اعات العم��ل وال يترتب عليهم��ا أي تخفيض
ف��ي األجر ،ويحدد صاحب العمل موع��د الفترتين طبق ًا لظروف
العاملة ومصلحة العمل.
وطبق ًا للن��ص النافذ ،فإن الم��رأة العاملة ف��ي القطاع األهلي
تس��تحق فترت��ي رعاية ال تقل مدة كل منهما عن س��اعة حتى

يبلغ الطفل  6أش��هر ،وال تقل مدة كل منهما عن نصف س��اعة
حتى يبلغ عام ًا واحداً.
وبحسب النواب ،فإن المشروع يهدف إلى مساوة المرأة العاملة
في القطاع الخاص مع نظيرتها العاملة في القطاع العام.
ورأت الحكوم��ة ف��ي مذكرته��ا اإليضاحية للمقت��رح :أن النص
الحالي لساعات الرضاعة والرعاية للعامات في القطاع األهلي
يحق��ق التوازن بين أطراف عاقة العمل في القطاع الخاص ،وال
يخل بمبدأ المس��اواة بي��ن المرأة العاملة ف��ي القطاع الخاص
وبي��ن تلك العاملة بالقط��اع الحكومي ،نظ��راً الختاف المركز
القانوني لكل منهما ،فض ً
ا عن اختاف المركز القانون هي لرب
العمل في القطاعين ،بما يؤدي إلى المغاير في بعض األوضاع
الوظيفية والمزايا بين العامات الخاضعات لتشريعات الخدمة
المدني��ة وبين اقرانه��م من العام��ات الخاضع��ات للطبيعة

الخاص��ة لتلك الوظائف ،ذلك ألن القطاع األهلي يضم أكثر من
 82ألف�� ًا من أصحاب العم��ل وأغلبهم من الش��ركات الصغيرة
والمتوسطة التي تستخدم أقل من  10عمال ،ما يعني صعوبة
منحهم المرأة العاملة ذات المزايا المتوفرة بالقطاع الحكومي.
وذكرت الحكومة ،أنه من الجائز أن تغاير السلطات التشريعية
بين مراكز ال تتحد معطياتها أو تتباين فيما بينها في األسس
التي تقوم عليها نتيجة الفوارق الحقيقية بين أرباب األعمال في
القطاع الخاص وبين الحكومة ك��رب عمل ،وأكدت أن التعديل
المقترح من النواب قد يدفع أصحاب األعمال إلى إعادة النظر في
وضع العامات لديها سيما المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
كما سيؤدي إلى عدم إقبال أصحاب األعمال على توظيف المرأة
ف��ي القطاع الخ��اص ،ف��ي الوقت التي تش��كل النس��اء غالبية
العاطلين المسجلين لدى وزارة العمل والتنمية االجتماعية.
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«بيبا» :كوادر من المعهد تشارك
في مؤتمر المعهد الدولي للعلوم اإلدارية
أك��د المدير الع��ام لمعهد اإلدارة
العامة «بيبا» د.رائد بن ش��مس،
أن الثق��ة الدولي��ة الت��ي حصلت
عليها البحري��ن ممثلة في معهد
اإلدارة العام��ة ،ل��م تتوق��ف عند
اختي��ار المعه��د لرئاس��ة أع��رق
منظم��ة دولي��ة ل��إدارة العام��ة
 IIASع��ام  ،2018ب��ل أن ك��وادر
المعه��د الي��وم مس��اهم ومحرك
رئيس ف��ي إدارة العل��وم اإلدارية
عل��ى الصعي��د الدول��ي ،مش��يراً
إل��ى أن المعهد س��يواصل تعزيز
مكانت��ه كمرجع للعل��وم اإلدارية
ف��ي المنطق��ة والعال��م ،من خال
جه��وده ومس��اهماته ف��ي إث��راء
الح��راك العلم��ي والمعرف��ي في
مجال القضايا اإلداري��ة ،والتزامه
باتّب��اع فضل��ى الممارس��ات
والمنهجي��ات العلمية في تطبيق
سياس��اته واس��تراتيجياته ،بم��ا
يرتقي بمس��توى العمل الحكومي
والخاص ويحقق تنمية مس��تدامة
نوعي��ة في ش��تى المج��االت .جاء

ذل��ك بمناس��بة اختي��ار ع��دد من
الك��وادر الوطني��ة البحريني��ة من
المعه��د لتقدي��م إحدى جلس��ات
مؤتم��ر المعهد الدول��ي للعلوم
اإلدارية ( )IIASلعام  ،2020والذي
عقد نهاي��ة الش��هر الماضي عبر
الوسائط المرئية.
وق��ال ب��ن ش��مس إن القيم��ة
الثالث��ة لمعه��د اإلدارة العام��ة
والتي تتلخص في «ريادة ملهمة
تتج��اوز التطلعات» ،تعد المح ّرك
األساسي الذي يدفع كوادر المعهد
من أجل تقديم أفضل أداء تنافسي

على جمي��ع المس��تويات المحلية
وإلقليمي��ة والدولي��ة ،موضح ًا أن
المعه��د من��ذ تأسيس��ه ّ
تمك��ن
من جذب أنظ��ار المجتمع الدولي
وش��ركائه الدوليي��ن عب��ر اتّب��اع
منهج واض��ح لارتق��اء بمنظومة
العمل اإلداري ورؤية دولية لجعل
البحري��ن مركزاً عالمي�� ًا في مجال
اإلدارة العامة.
وأوض��ح ب��ن ش��مس أن ك��وادر
المعه��د الوطني��ة ش��اركت بكل
فاعلية في مؤتمر المعهد الدولي
للعل��وم اإلداري��ة لع��ام ،2020

ق��دم كل من نجم س��المين
حيث ّ
وفيص��ل الخياط ودان��ة البوعكري
جلس��ة ضم��ن برنام��ج المؤتمر
حول تغ ُي��ر قواع��د اإلدارة العامة
والتحوالت التي تشهدها العملية
التدريبي��ة ه��ذه األي��ام وأهمي��ة
مواكبة المتغيرات والمس��تجدات
الت��ي تط��رأ عل��ى العال��م وعلى
مس��تقبل اإلدارة العامة على وجه
الخصوص.
الجدي��ر بالذك��ر أن المنظم��ة
الدولي��ة للعل��وم اإلداري��ة ،IIAS
تأسس��ت في ع��ام  1930وتغطي
فروعه��ا وأنش��طتها ق��ارة أوروبا
وآس��يا واألمريكيتي��ن الش��مالية
والجنوبي��ة وأس��تراليا ،وتش��مل
عضويته��ا دو ًال وأجه��زة حكومية
ومؤسس��ات أكاديمي��ة وأف��راد
ومؤسس��ات مجتمع مدن��ي ،كما
ويمتل��ك رئي��س المعه��د مقعد
استشاري في المجلس االقتصادي
واالجتماعي التابع لألمم المتحدة
(.)UN ECOSOC

استشارية بـ«الطوارئ» :أهمية التباعد
االجتماعي وتجنب التجمعات للوقاية من «كورونا»
دعت استشارية طب طوارئ الكبار
واألطف��ال بمجم��ع لس��لمانية
الطب��ي د.رقية عيس��ى ،المجتمع
البحرين��ي إل��ى مواصل��ة الع��زم
للتصدي لفي��روس كورونا (كوفيد
 ،)19وااللت��زام بتطبي��ق التدابير
الوقائي��ة واإلج��راءات االحترازية
واتب��اع الق��رارات الص��ادرة م��ن
الجهات الرس��مية ،واالبتعاد عن
التجمعات في مختلف المناس��بات
ومنه��ا موس��م عاش��وراء ،وذل��ك
لتجنب اإلصابة بالعدوى أو نقلها
ً
الفتة إل��ى أن المملكة
لآلخري��ن،
مس��تمرة ف��ي تكثي��ف الجه��ود
واتخاذ الخط��وات االحترازية على
كافة المستويات للحد من انتشار
الفيروس بين أفراد المجتمع.
وأش��ارت د.عيس��ى إل��ى أهمي��ة
تع��اون المجتم��ع م��ع الفري��ق
الوطني الطب��ي للتصدي لفيروس
كورون��ا (كوفي��د  )19والتزامه��م
بالمس��ؤولية تج��اه أنفس��هم
وأس��رهم والمجتم��ع ،س��عي ًا نحو

د .رقية عيسى

الحد من انتشار فيروس «كورونا»
والقض��اء عليه ،والمس��اهمة في
الحف��اظ عل��ى مس��توى مملك��ة
البحري��ن المش��هود ل��ه عالمي�� ًا
ف��ي التص��دي له من خ��ال كافة
تدابيره��ا الوقائي��ة وإجراءاته��ا
االحترازية.
وتطرقت استشارية طب الطوارئ
إلى التعليمات التي يجب اتباعها
للوقاية م��ن في��روس «كورونا»؛

حي��ث نوهت بأهمية اتباع معايير
التباع��د االجتماع��ي وارت��داء
الكمام��ات وتجن��ب التجمع��ات،
وتقليل الزيارات العائلية ،خصوص ًا
أن الدراس��ات واإلحص��اءات أثبتت
أن التجمعات والزي��ارات العائلية
هي إحدى األس��باب الرئيسية في
ارتفاع الح��االت القائمة بفيروس
ً
داعية أيض ًا
«كورونا» في البحرين،
إلى االلتزام بتجنب لمس األسطح
قبل تعقيمها وعدم لمس الوجه،
وع��دم الخروج من المن��زل إال في
حاالت الضرورة ،وااللتزام بغس��ل
اليدي��ن بالم��اء والصاب��ون جيداً
بش��كل دوري م��ع الح��رص عل��ى
استخدام معقم اليدين باستمرار،
وتغطي��ة الف��م عن��د الس��عال أو
العط��اس والتخلص من المناديل
المستخدمة بالطريقة الصحيحة،
مؤكد ًة على أهمية االلتزام بكافة
التعليم��ات خصوص�� ًا أن هن��اك
حاالت قد تحمل الفيروس دون أن
تظهر عليه��ا األعراض واالختاط

به��ا ُيش��كل خط��راً عل��ى صح��ة
وسامة المجتمع.
وأضاف��ت« :إن غالبي��ة األف��راد
الذين يصابون بالعدوى يشعرون
بأع��راض خفيف��ة ويتعاف��ون،
ولكن األعراض قد تظهر بش��كل
أكث��ر حدة ل��دى غيرهم ،ل��ذا عند
اضط��رارك لزيارة قس��م الحوادث
والط��وارئ بمجم��ع الس��لمانية
الطب��ي اح��رص عل��ى العناي��ة
بصحتك وحماية اآلخرين بواسطة
اتب��اع كاف��ة التدابي��ر الوقائي��ة
وااللت��زام باإلج��راءات االحترازية
كارتداء الكمامات وتطبيق معايير
التباعد االجتماعي ،والحد من عدد
المرافقي��ن للمري��ض أو الزائرين
ً
حفاظ��ا على صح��ة الجمي��ع ،إلى
جانب الحرص على استخدام معقم
اليدي��ن بص��ورة مس��تمرة ،وفي
حال الش��عور بأع��راض الفيروس
كالحمى أو الس��عال يجب االتصال
على الرقم  444واتباع التعليمات
التي سوف تعطى لك».
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المضحكي :تطوير
استراتيجية خاصة بالتعليم
ُعد والتحول الرقمي
عن ب ْ

دعت الرئي��س التنفيذي لهيئة ج��ودة التعليم والتدريب
د.جواهر المضحكي ،إلى أهمية تطوير استراتيجية خاصة
بالتعليم عن ُب ْعد من خال مراجعة تشريعاته ،لينعكس
ذلك عل��ى تعزيز فرص التعلم مدى الحياة ،ودعم الجهود
الوطنية التي تسعى إلى التحول الرقمي في كافة المواقع
في المملك��ة؛ بما يعود بالنف��ع على المواطني��ن؛ علم ّي ًا
وتقن ّي ًا وتوظيفي ًا.
جاء ذلك ،أثناء مشاركتها في المنتدى الخليجي االفتراضي
األول لمعه��د الم��رأة للتنمية والس��ام بدول��ة الكويت
الشقيقة ،تحت عنوان« :التعليم عن بعد :ماله وما عليه..
ِ��د عن ُب ْع��د ،وافتتحه وزي��ر التربية
وتج��ارب» ،ال��ذي ُعق َ
والتعلي��م بدولة الكويت الش��قيقة د.س��عود الحربي في
الفترة من  17أغسطس وحتى  19أغسطس.
وقدمت ،خال الجلس��ة التي تناولت تج��ارب دول مجلس
التع��اون الخليج��ي في التعلي��م عن ُبعد ،ورق��ة بعنوان:
«تقيي��م ممارس��ات التعلي��م ع��ن ُبع��د في ظ��ل جائحة
كورون��ا (كوفيد )19في مؤسس��ات التعلي��م بالبحرين»،
حيث اس��تعرضت خالها جهود المملكة في التصدي إلى
تداعي��ات الجائحة ،خاص��ة فيما يتعلق بقط��اع التعليم،
وتقدي��م التعليم ع��ن ُبعد ،بن��اء على توجيه��ات اللجنة
التنس��يقية برئاسة صاحب الس��مو الملكي األمير سلمان
بن حم��د آل خليفة ولي العهد نائب القائد األعلى النائب
األول لرئيس مجلس الوزراء ،والقرارات الصادرة عن اللجنة.
وتناول��ت ورق��ة المضحكي كذل��ك ،الجهود الت��ي بذلها
جميع المعنيي��ن بمنظومة التعليم والتدريب والش��ركاء
اإلس��تراتيجيين بالمملكة ،خاصة وزارة التربية والتعليم،
ومؤسس��ات التعليم والتدريب ،والتي اس��تجابت بش��كل
س��ريع لتقديم التعليم عن ُبعد ،وبذل كل الجهود وتوفير
ٌ
توقف للممارس��ة
فق��د أو
الوق��ت؛ لك��ي ال يكون هن��اك
ٌ
التعليمية والتدريبي��ة المقدمة للطلبة خال هذه الفترة
الطارئة.
َ
َ
وبين��ت َّ
المس��تقبلية للقي��ادة الحكيمة ،والتي
الرؤية
أن
َ
َ
بشكل
أسس��ت البنية التحتية لتقنية المعلومات ساهمت
ٍ
وتفاعل ف��ي االنتقال م��ن التعليم
وبس��رعة
ج��دا،
ٍ
كبير ًّ
ٍ
ٍ
التقليدي إلى التعليم عن ُبعد خال هذه األزمة.

شراكة تعليمية بين «الخدمات الطبية» و«الملكية للجراحين»

أثمر التعاون المستمر بين الخدمات الطبية الملكية
وكلي��ة الجراحي��ن الملكي��ة بأيرلن��دا -البحرين ،عن
ش��راكة تعليمية بي��ن المؤسس��تين بموجبها يتم
تنظي��م ورش تدريبي��ة لطلب��ة الكلي��ة بمرك��ز ولي
العهد للتدريب والبح��وث الطبية ضمن متطلباتهم
األكاديمية بالكلية.
يأتي ذل��ك بفضل توجيهات قائ��د الخدمات الطبية
الملكي��ة بقوة دفاع البحرين اللواء البروفيس��ور خالد
ب��ن علي آل خليف��ة ،ورئيس جامعة كلي��ة الجراحين
الملكية بأيرلندا -البحرين سمير العتوم.
وسيتمكن ما يزيد عن  110من طلبة الكلية بالسنة
الثالث��ة والرابعة م��ن إتمام متطلباته��م الجامعية
في ش��هري أغسطس وس��بتمبر ،من خال عقد عدة
حص��ص تدريبية مدارة م��ن قبل أكاديمي��ي الكلية
لتقديم حص��ص إكلينيكية لمنتس��بي برنامج الطب
البش��ري ،إذ س��تتمحور هذه الحصص التدريبية على
االس��تغال الكامل لمراف��ق مركز ول��ي العهد التي

تضم أحدث الوس��ائل التعليمية وأجه��زة المحاكاة
التي تعتبر نقلة نوعية في مجال التدريب الطبي.
كما سيتمكن الطاب من محاكاة العمليات الجراحية
بدءاً من عملية التخدير إلى إتمام العملية على دمى
طبية متطورة تحاكي الجس��م البشري .وكذلك يوفر
المركز محاكاة واقعي��ة لغرفة الطوارئ التي بدورها
تشمل سيارة اإلس��عاف وغرفة عاج مرضى الطوارئ
لمحاكاة العديد من الحاالت الطارئة التي يستقبلها
أي مستش��فى ع��ام ،وغ��رف العناي��ة المرك��زة التي
باستطاعتها محاكاة العديد من الحاالت الطبية التي
تتطلب ه��ذه النوعية من العناي��ة الطبية ،وكذلك
غرف محاكاة لطب النس��اء والوالدة التي تحتوي على
مراف��ق متخصصة ودم��ى طبية متط��ورة لمحاكاة
عمليات القبالة والوالدة وغيرها من المتطلبات.
وس��يكون باس��تطاعة الطاقم األكاديمي اس��تغال
العديد م��ن قاعات المحاض��رات الموجودة بالمركز
وأخصه��ا قاعة الش��يخ محمد بن عب��داهلل آل خليفة

الم��زودة بجميع المس��تلزمات الحديثة من وس��ائل
الوس��ائط المتع��ددة ،شاش��ة ع��رض  120قدم�� ًا
لتقدي��م المحاضرات والمناقش��ات ،ووس��ائل النقل
المباشر من المختبرات العملية بالمركز للقاعة.
وس��يدير هذه الحص��ص التدريبية ف��رق متخصصة
م��ن مركز ول��ي العهد للتدري��ب والبح��وث الطبية
وكلي��ة الجراحي��ن الملكي��ة بإيرلندا-البحري��ن ،إذ
س��يكثف الفريق المشترك بين المؤسستين محاكاة
الح��االت الطبي��ة من خ��ال غرف تحك��م متخصصة
حيث س��يتمكن الطلبة من تطبي��ق الفعلي لما يتم
اس��تعراضه خ��ال مش��وارهم األكاديمي ف��ي بيئة
تعليمي��ة آمنة تجاري ما يتم تدريس��ه في الفصول
الدراسية.
وتأتي هذه الخطوة من قبل كلية الجراحين الملكية
بأيرلن��دا -البحرين لتوفير التدري��ب الطبي العملي
للطلبة وذلك مع الظرف االستثنائي لجائحة فيروس
كورون��ا ،حي��ث س��يتمكن المش��رفون والطلبة من

اس��تغال أحدث التقنيات وأجه��زة المحاكاة الطبية
التي تعتبر مكون ًا رئيس�� ًا في عملية التدريب الطبي
في شتى الجامعات والمستشفيات عالميا مع مراعاة
التوجيه��ات الصادرة والتعليم��ات كتطبيق التباعد
االجتماعي ولبس األقنعة بجميع األوقات وغيرها من
إجراءات احترازية للحد من انتشار الفيروس.
كم��ا تأت��ي ضم��ن اس��تراتيجية الخدم��ات الطبية
الملكية بقوة دفاع البحرين بقيادة اللواء البروفيسور
خال��د بن عل��ي آل خليف��ة عل��ى أن تع��زز مكانتها
الريادية ف��ي مجال التعلي��م األكاديم��ي والتدريب
الطبي في المملكة.
وتم تش��ييد مرك��ز ولي العه��د للتدري��ب والبحوث
ً
ً
ً
الطبي��ة ،الذي يعتبر مركزا تدريبي��ا فريدا من نوعه
ف��ي المنطقة ،في ع��ام  2019وتم تنظي��م العديد
م��ن المؤتمرات الطبي��ة وال��ورش التدريبية لكافة
منتسبي المهن الطبية من داخل المملكة وخارجها
بالمركز بنجاح باهر.
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«الداخلية» 22462 :مخالفة
عدم ارتداء كمام منذ تطبيق القرار
أكد مس��اعد رئي��س األمن العام لش��ؤون
العملي��ات والتدري��ب العمي��د الرك��ن
د.الش��يخ حم��د ب��ن محم��د آل خليفة ،أن
مجموع مخالفات عدم ارتداء الكمام ،التي
رصدتها شرطة المديريات في المحافظات
وإدارات وزارة الداخلية  22462مخالفة منذ
بدء تطبيق القرار .وش��دد ،على أهمية دور
المواطني��ن والمقيمي��ن في احت��واء ومنع
انتشار فيروس كورونا ،بالوعي باإلجراءات
الوقائية الت��ي تعتبر أفضل داعم للجهود
الوطنية التي تبذلها المملكة.
وأوض��ح أن��ه حفاظ ًا على س��المة الجميع،
فق��د حرص��ت ش��رطة المديري��ات عل��ى
توزي��ع كمام��ات عل��ى المخالفي��ن ،خالل
الحم��الت التوعوية.وذك��ر أن مديري��ة
ش��رطة المحافظة الشمالية باشرت دورها
األمن��ي م��ن خ��الل التواج��د ف��ي مختلف
مناطق كالش��وارع والمجمعات واألس��واق
التجارية حيث تم اتخاذ اإلجراءات الوقائية
واالحترازية ض��د التجمعات التي تزيد عن
 5أش��خاص في األماكن العامة كالسواحل
واألسواق.
وباش��رت ش��رطة المديري��ة إجراءاته��ا
القانونية لمخالفة غير الملتزمين بضبط
 4933مخالفة عدم ارت��داء كمامة واتخاذ
 1518إج��راء للمحافظ��ة عل��ى التباع��د
االجتماعي ،إلى جانب القيام ب��  521حملة
توعوية .وأضاف أن مديرية شرطة محافظة
العاصم��ة ،نف��ذت ع��دداً من اإلج��راءات
المتعلق��ة بحفظ األمن والنظ��ام وتوفير
الخدمات والمس��اعدة التي ق��د يحتاجها
الجمه��ور ،حي��ث ت��م التأك��د م��ن التزام
الجمي��ع بتنفيذ القرارات الص��ادرة بتجنب
االزدحام��ات والتقي��د بارت��داء الكمام��ات

والحفاظ عل��ى التباعد االجتماعي ،وحررت
ش��رطة المديري��ة  3708مخالف��ات عدم
ارت��داء كمامة الوجه ،واتخ��ذت  358إجراء
للمحافظة على التباعد االجتماعي ،وتنفيذ
 570حملة توعوية موجهة للجمهور.
وف��ي إطار جهود مديرية ش��رطة محافظة
المح��رق ودورها ف��ي الحف��اظ على األمن
والنظام العام وتنفي��ذ اإلجراءات الوقائية
واالحترازي��ة لجائح��ة كورون��ا ،ت��م اتخاذ
 1082إج��راء للحف��اظ عل��ى التباع��د
االجتماع��ي وتحري��ر  5670مخالف��ة عدم
ارت��داء كمام��ة الوجه ،كما قامت ش��رطة
المديري��ة ب�  954حمل��ة توعوية ميدانية
ف��ي مختلف مناط��ق المحافظة.كما قامت
مديرية ش��رطة المحافظة الجنوبية بعدة
إج��راءات أمني��ة وقانوني��ة لحف��ظ األمن
والنظ��ام تمثلت في وضع خط��ة متكاملة
تتضمن توزيع الدوري��ات األمنية وتكثيف
تواجد ش��رطة خدمة المجتمع في األحياء
الس��كنية لالس��تمرار بالتوعية عبر تنفيذ

 362حمل��ة توعوي��ة ،ورص��د مخالف��ات
عدم ارت��داء الكمامة والت��ي بلغت 2879
مخالفة ،واتخ��اذ  2276إجراء للحفاظ على
التباعد االجتماعي.وقامت إدارة العمليات،
بتحرير  5175مخالف��ة عدم ارتداء كمامة
ف��ي األماك��ن العام��ة واتخ��اذ  334إجراء
لتحقي��ق التباع��د االجتماعي ف��ي مختلف
محافظ��ات المملكة ،ضم��ن جهودها في
دعم الجه��ود المبذولة لتعزي��ز اإلجراءات
والتدابي��ر الوقائي��ة من في��روس كورونا،
كم��ا قامت اإلدارة بنش��ر دوري��ات النجدة
في مختلف مناطق المملكة للقيام بدورها
وضمان س��رعة االس��تجابة عن��د تلقي أي
بالغ.وواصلت اإلدارة العامة ألمن المنافذ
دوره��ا في تس��هيل إج��راءات إج��الء رعايا
ال��دول األخرى من البحري��ن البالغ عددهم
 14402مسافر ،كما قامت اإلدارة بتأمين
عملي��ة فحص  67585مس��افراً قادم ًا من
الخارج ،فيما بل��غ عدد مخالفات عدم لبس
كمامة الوجه  97مخالفة.

حالتا وفاة
بـ«كورونا» وتعافي 423
كشفت إحصائيات وزارة الصحة عن «تسجيل حالتي وفاة بفيروس
كورون��ا (كوفيد ،)19لوافد يبلغ من العمر  50عام ًا ،ومواطن يبلغ
من العمر  78عام ًا» ،ليرتفع ع��دد حاالت الوفاة بالفيروس حتى
مس��اء أم��س الس��بت  183حالة وف��اة ،فيما أعربت ال��وزارة عن
«خالص تعازيها ألسرتي الفقيدين وكافة أهلهما وأقاربهما».
وأعلن��ت ال��وزارة أن «الفحوص��ات الت��ي بل��غ عدده��ا  9166في
يوم أمس الس��بت 22 ،أغس��طس  ،2020أظهرت تس��جيل 377
حال��ة قائمة جديدة منها  138حالة لعمال��ة وافدة ،و 231حالة
لمخالطين لحاالت قائمة و 8حاالت قادمة من الخارج ،كما تعافت
 423حال��ة إضافية ليصل العدد اإلجمالي للحاالت المتعافية إلى
.»45589
وذك��رت أن «عدد الح��االت القائمة تحت العناية بل��غ  33حالة،
والح��االت الت��ي يتطل��ب وضعه��ا الصح��ي تلقي الع��الج بلغت
 68حال��ة ،ف��ي حي��ن أن  3233حالة وضعها مس��تقر من العدد
اإلجمالي للح��االت القائمة الذي بلغ  3266حالة قائمة» .وأجرت
الوزارة « 1029969فحص ًا طبي ًا».

عواد :أهمية توظيف التكنولوجيا
والتقنيات الحديثة لخدمة التعليم
أك��د رئي��س جامع��ة العلوم
التطبيقي��ة د .غس��ان ع��واد،
أهمي��ة توظي��ف التكنولوجيا
والتقني��ات الحديث��ة لخدم��ة
العملي��ة التعليمية ،مش��يراً
إل��ى أن الظروف االس��تثنائية
الت��ي فرضته��ا عل��ى العالم
جائح��ة كورون��ا تحت��م على
كافة المؤسس��ات التعليمية
االس��تفادة م��ن اإلمكاني��ات
الت��ي توفره��ا التكنولوجي��ا
لضمان اس��تمرارية العملية
التعلمي��ة لخدم��ة الطلب��ة
والمجتمع.
جاء ذلك خالل حديثه وترؤسه
لبع��ض الجلس��ات ضم��ن
سلس��لة الموائد المس��تديرة
التي نظمتها مؤسسة ال�QS
العالمية ،والحلقة النقاش��ية
الت��ي أقيم��ت بتنظي��م م��ن
مرك��ز االبت��كارات التعليمية
وحل��ول المعرفة المتخصصة
« ،»Clicksعبر تقنية االتصال
المرئي لمناقشة مجموعة من
القضايا التي تتعلق بالتعليم
ف��ي العال��م العرب��ي تح��ت
عن��وان «نجاح المؤسس��ة في
التعليم والتعلم عبر اإلنترنت
ف��ي المنطقة العربي��ة» ،في

د .غسان عواد

ظ��ل الظ��روف االس��تثنائية
وما فرضته الس��تمرار عملية
التدري��س ع��ن ُبع��د ،وكيف
تكيفت المؤسسات التعليمية
في الوط��ن العرب��ي مع هذه
الظ��روف ،والنجاح��ات الت��ي
تحققت ،والدروس المستفادة
م��ن ه��ذه العملية.باإلضافة
إل��ى تأثي��ر التدري��س عب��ر
اإلنترنت على جودة التعليم.
وخالل تقرير نشرته أكاديمية
التعلي��م العال��ي البريطانية
ح��ول التعلي��م ع��ن ُبعد في
ظ��ل جائح��ة كورون��ا ،نش��ر
رئي��س الجامعة مق��ا ًال تناول
أه��م الممارس��ات لضم��ان

نج��اح عملي��ة التعلي��م ع��ن
ُبع��د ،وتح��دث خ��الل الندوة
االفتراضية التي أقامها اتحاد
الجامع��ات العربي��ة بعنوان
«التج��ارب الرائدة في التعلم
عن ُبعد في الجامعات العربية
ف��ي زم��ن جائح��ة كورون��ا»،
ع��ن نجاح التجرب��ة البحرينية
في التعامل م��ع التحول الذي
حصل في العملية التعليمية.
ولف��ت ع��واد إل��ى تجرب��ة
جامع��ة العل��وم التطبيقي��ة
المتمي��زة في ه��ذه الظروف
حي��ث نجح��ت الجامع��ة منذ
اللحظة األول��ى في ابتكار كل
ما هو جديد لتسهيل العملية
التعليمي��ة عل��ى طلبتها من
خالل سلس��لة م��ن الخدمات
الرقمي��ة واإللكتروني��ة التي
ساعدت الطلبة على استكمال
تحصيله��م العلم��ي وتحقيق
الفائ��دة لهم في دراس��تهم،
مشيراً إلى أن الجامعة نجحت
ف��ي توظي��ف التكنولوجيا في
كل ما من شأنه خدمة طلبتها
وضمان سالمتهم .وأشار إلى
أن الجامع��ة اتخذت مجموعة
إجراءات احترازية للتعامل مع
الظروف االس��تثنائية وضمان

نجاح عملية التعليم عن بعد
عل��ى الطلب��ة ،حي��ث أطلقت
مجموعة خدم��ات إلكترونية،
منها نظام التعليم اإللكتروني
ع��ن ُبع��د ،وخدم��ة الخ��ط
الساخن ،ووحدة الدعم الفني
لمس��اعدة الطلب��ة والرد على
أس��ئلتهم واستفس��اراتهم،
مؤك��داً على ح��رص الجامعة
تفعيل استخدام التكنولوجيا
في الخدم��ات الت��ي تقدمها
لطلبته��ا واالعتم��اد عل��ى
الحلول المبتكرة المستدامة،
وعلى استحداث خدمات ذكية
قائم��ة عل��ى التكنولوجي��ا،
لمس��اعدة الطلب��ة لمعالجة
جوانب متع��ددة فيما يخص
الطالب والعملية التعليمية.
وق��دم ش��كره ،إل��ى األمان��ة
العام��ة لمجل��س التعلي��م
العال��ي عل��ى جهوده��م
للجامع��ات
ودعمه��م
البحريني��ة خالل ه��ذه الفترة
وتوجيهاته��م المس��تمرة
ومتابعتهم الحثيثة لمجريات
العملي��ة التعليمية أو ًال بأول
لضم��ان اس��تمرار العملي��ة
التعليمي��ة والحف��اظ عل��ى
مصالح وسالمة الطلبة.
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االنتهاء من  19منز ً
ال بمالمح
تراثية بالتعاون مع «الثقافة»

قال وكيل الوزارة لش��ؤون البلديات في وزارة األشغال وشؤون
البلدي��ات والتخطي��ط العمران��ي م.الش��يخ محمد ب��ن أحمد
آل خليف��ة ،إن مش��روع تنمي��ة الم��دن والقرى من المش��اريع
االس��تراتيجية الهام��ة الت��ي تولي وزارة األش��غال وش��ؤون
البلدي��ات والتخطي��ط العمران��ي اهتمام ًا بالغ ًا ب��ه ،هو أحد
المشاريع االس��تراتيجية الهادفة لالهتمام باألسر ذوي الدخل
المحدود بم��ا يؤمن الحياة الكريمة لهم وه��و أحد المبادرات
الحكومي��ة المهمة الت��ي تهتم بصحة ورفاهي��ة المواطنين،
ال من أصل  24منز ً
مؤك��داً أنه تم االنتهاء من  19منز ً
ال مدرج ًا
ف��ي المناقصة األخيرة وغالبية هذه البيوت تحتاج إلى الحفاظ
على المالمح المعمارية القديمة بالتعاون مع هيئة الثقافة.
ج��اء ذل��ك لدى تس��ليمه ألح��د البيوت الت��ي ت��م بناؤها من
خالل «البلديات» ضمن مش��روع البيوت اآليلة للس��قوط حيث
ت��م هدمه��ا وإع��ادة تأهيلها ف��ي منطقة الح��د مجمع ،104
وذلك بحضور الوكيل المس��اعد للخدمات البلدية المش��تركة
م.ش��وقية حميدان ومدير عام بلدية المح��رق إبراهيم الجودر
وعضو مجلس بل��دي المحرق عبدالعزيز الكعب��ي ومدير إدارة
الت��راث الوطني الش��يخ محمد بن خليف��ة آل خليفة وعدد من
المختصين من هيئة البحرين للثقافة واآلثار.
وأكد م.الش��يخ محمد بن أحمد آل خليف��ة على توجيهات وزير
األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني م.عصام خلف
على االهتمام باالرتقاء بمس��توى التنمية الحضرية في جميع
مناط��ق البحرين ،مضيف ًا «إن االرتق��اء بالتنمية الحضرية في
المناطق المختلفة وجودة مس��توى الخدمة هي أساس تطوير
منظومة العمل البلدي».
وأوضح بشأن تفاصيل إعادة تأهيل المنزل الذي يقع في منطقة
ً
ً
الحد مجمع « 104تبلغ مس��احته  185مترا مربعا ويتكون من
ثالث غرف وصالة وثالثة حمامات ومطبخ كما تمت المحافظة
على الجدار الخارجي للمن��زل بارتفاع طابقين لما يمتلكه من
قيمة معمارية وتراثية وذلك حسبت توصيات إدارة الثقافة»،
مش��يراً إلى أن الوزارة مس��تمرة في عملها باالنتهاء من باقي
المنازل المدرجة في المش��روع وذلك بالتنس��يق والتعاون مع
المجالس البلدية والتي تعتبر ش��ريك ًا أساس��ي ًا باإلضافة إلى
هيئ��ة الثقافة والتراث وذلك فيما يخ��ص المنازل ذات الطابع
التراثي.
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اآلراء واألفكار الواردة في هذه المقاالت تعكس آراء
أصحابها وحدهم ..وال تمثل بالضرورة رأيًا أو موقفًا
رسميًا لجريدة «الوطن» أو سياستها التحريرية

اتجاهات

قطرة وقت

رأي في
التطورات
األخيرة
فريد أحمد حسن
@ fare e dbi n e s a

fareedbinesa@gmail.com

االختالف إزاء التطورات التي ش��هدتها الساحة العربية أخيراً
أم��ر طبيعي ،ذلك أنه م��ن غير المعقول وغي��ر المنطقي أن
يواف��ق الجميع عليها كلها أو يرفضها كلها .غير الطبيعي هو
التج��اوز على األعراف والعادات والتقاليد واألخالق ،حيث عمد
البع��ض بغية التعويض عن ضعفه وقلة حيلته إلى الس��ب
والش��تم العلني من دون تحف��ظ ،وتوجيه االتهامات جزافا،
وهو أمر ال يمكن القبول به أيا كانت المبررات.
أي�� ًا كان موقف��ك من تلك التطورات ال يح��ق لك التجاوز على
الش��خوص ،وخصوص ًا أولئك الذين تعل��م جيداً وتقر ،ويعلم
ويقر معك العالم كله ،أن لهم أيادي بيضاء ومواقف إيجابية
كثي��رة؛ فالتج��اوز هن��ا يضعف��ك ويضعف موقف��ك ويجعل
المختلف معك يرد عليك بسهولة فتبدو صغيرا مهلهال.
م��ن األم��ور الالفت��ة أيض�� ًا أن البعض اس��تهدف أش��خاص ًا
معروفي��ن ف��ي المجتمع ،وعم��د إلى مقارنة مواقف س��ابقة
له��م بمواقفهم تجاه التطورات األخيرة ،بغية إبراز التناقض
فيم��ا بينها رغم أن حصول التغيير ف��ي المواقف أمر طبيعي،
وخصوص��ا إن كان األمر متعلقا بالسياس��ة ،فالمرء قد يكون
مؤي��داً لقرار ما في فترة ما ثم تح��دث أمور تؤدي إلى تغيير
رأيه فيتح��ول إلى معارض لذلك الق��رار .ليس في هذا عيب،
مثلما أنه ليس في المقارنة بين موقف الش��خص قبل وبعد
شطارة.
مث��ال ذلك ما حصل أخيراً مع أكاديمي خليجي تعرض لهجوم
مكث��ف من قبل كثيرين أخذوا عليه تغير موقفه من القضية
الفلس��طينية التي كان يدافع عنها طوي ً
ال .لم يسأله أحد عن
الس��بب وال التفت أحد إل��ى الظروف الت��ي جعلته يعدل من
موقفه ورأيه ،ما اضطره إلى تدبيج مقال يشرح فيه التفاصيل
والخلفي��ات والظروف ،ويؤكد رفض��ه لالتهامات التي وجهت
إليه ،ويبي��ن أن االنحياز إلى رأي الوطن ال يعيب صاحب الرأي
والموقف ،وإن كان ذلك على حساب قناعاته.
آخ��رون كثر ناله��م أيض�� ًا نصيب وافر من الس��ب والش��تم
واالتهامات بسبب اختالف آرائهم ومواقفهم ..وجرأتهم.

السالم
يبدأ من النفس
د .أمل الجودر
السالم إحدى ركائز «خوش حياة» األساسية وبدونه تتحول حياة
اإلنس��ان إلى سلس��لة من الحروب والصراع��ات والمنازعات،
حيث تنعدم اإلنسانية والكرامة إلى درجة قتل اإلنسان أخاه
اإلنسان ،دون أدنى إحساس باأللم ،بل قد يفخر بهذا العمل
ويتباه��ى به ،ويتيه التس��امح والحب واألم��ل واالزدهار في
دهالي��ز تل��ك النزاعات ،فال يعود باإلم��كان العثور على تلك
الثقافات اإلنس��انية الجميلة في عالم أرعن مستبد ال يختلف
كثيرا عن عالم الغاب ،حيث يأكل القوي فيه الضعيف.
وم��ن الجدير بالذكر أن الس��الم يبدأ من داخ��ل النفس إلى
الخ��ارج .فه��و حالة ذهنية وش��عور داخلي بغ��ض النظر عن
الظروف الخارجية ،فينعكس على تصرفات اإلنسان الخارجية
فكما يقال :المظهر يعكس الجوهر .عندما تستشعر السالم
الداخل��ي في روحك وقلبك وعقلك فإنك س��تتصرف بناء على
ذلك فتحيا خوش حياة ،وعلى النقيض عندما تكون في حالة
صراع مع نفسك وذاتك فإنك تعيش متذبذبا بين خياراتك.
وال تستطيع أن تأخذ قراراً حازم ًا ألن جزءاً منك يريد شيئ ًا ما،
وجزء آخر يريد العكس ،فال تصل إلى االس��تقرار النفسي ،فال
يوجد ما هو أصعب من صراع الذات.
كان الصحابة رضي اهلل عنهم كبالل بن رباح وغيره يشعرون
بس��الم داخلي عجيب ،وبالرغم م��ن تعذيبهم ووضع األغالل
ف��ي أيديهم وأرجله��م ،فإن كفار قريش لم يس��تطيعوا نزع
السالم والطمأنينة من قلوبهم وأفكارهم ،بل كانوا يزيدون
إيمان ًا مع إيمانهم.
وكما يقول فيكتور فرانكل في كتابه «رجل يبحث عن معنى»
ال��ذي يروي تجربته في معس��كر االعتقال الن��ازي وكيف أنه
تس��امى بذاته ،وبالرغم من أصن��اف التعذيب التي تعرض
لها فإنه اس��تطاع تجاوزه��ا والخروج من المعس��كر وكتب
تجربته.
إذن الس��الم يبدأ من داخلك ،ليظلل على أس��رتك الصغيرة،
ث��م محيط عملك ،فمجتمعك الصغير ،ثم الوطن كله .وهذا
يعني أن كل فرد منا مس��ؤول عن إيجاد الس��الم في نفس��ه
أوال ومن ثم نش��ره حوله ،والس��ؤال الذي يطرح نفسه كيف
الس��بيل؟ والجواب بالتس��امي على النف��س وتعزيز اإليمان،
وذك��ر الرحم��ن ،والتأمل في خل��ق اهلل والصم��ت ،وتمارين
التنف��س العميق ،ف��كل ما ذكر طرق لإلحس��اس بالس��الم
الداخلي.
* محاضر ومدرب  -نائب رئيس جمعية البحرين
للتسامح وتعايش األديان

إعفاء ومحاسبة المفسدين!..
@f_als haikh

عملي��ات اإلص��الح اإلداري ال يمكن أن تتم دون «وج��ع» ،إذ إصالح
المكس��ور أو المعط��وب ال يمكن له أن ينج��ح دون إحداث تغييرات
عدي��دة ،بعضها في النظام اإلداري ،وبعضها في مس��ارات العمل،
لكن األهم دائما هو ما يرتبط باإلصالح في «العنصر البشري».
لذلك «الوجع» المقصود به هنا هو ما يرتبط بعمليات المحاس��بة
ألشخاص وضعوا في مواقع مسؤولية ،لكنهم بدل التطوير والنجاح
حققوا إخفاق��ات وتراجعات ورصيداً من الس��لبيات ،وقد تكون هنا
السلبيات المندرج تحتها سوء اإلدارة أو ضياع بوصلة العمل أو عدم
تحقيق األهداف .سلبيات يمكن إيجاد األعذار لها ،لكن المصيبة في
الس��لبيات المرتبطة بشبهات فساد قد تتأكد بالتحقيق والتدقيق،
أو اس��تهتار بالموارد المالية ،بم��ا يجعل القطاع هذا أو ذاك هو ما
يعاني من «الوجع».
وعلي��ه فإن «العنصر البش��ري» ه��و المؤثر الرئيس��ي الذي يحدد
مس��ارات كثير من األعمال ،وهو من يح��دد االتجاهات الصحيحة أو
الضالة فيم��ا يعني تحقيق األهداف ،وبالتالي إن صلح هذا العنصر
البشري فإن األمور ال بد من أن تنصلح وتكون متجهة لألفضل.
لكن المحك هنا هو القبول بقليل من «الوجع» في عمليات اإلصالح،
بمعنى القبول بإجراء تغييرات جادة وصارمة فيما يتعلق بالعنصر
البش��ري ،لو أثبت هذا األخير عدم كفاءته أو أهليته لالس��تمرار في
قي��ادة هذا القط��اع أو ذاك ،وكذلك لو أثبت أنه «غي��ر أمين» على

alshaikh.faisal@gmail.com

فيصل الشيخ

المال العام ،أو اس��تغل نفوذه وموقعه لتحقيق مكاس��ب شخصية
ليس��ت من حقه ،هنا «الوج��ع» مطلوب ،ألنه س��يكون وجع ًا وقتي ًا
سيتش��افى جرحه بمجرد التغيير ووضع أش��خاص أكفاء وأمناء ،مع
إحقاق الح��ق وإرجاع الحقوق وتطبيق العدال��ة على من انحرف عن
مساره.
أكت��ب هذا وأن��ا فخور بمش��اهدة تطبي��ق عملي إلح��دى عمليات
اإلص��الح والتص��دي للفس��اد والمفس��دين ،وهو ما ق��ام به خادم
الحرمين الشريفين العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز
آل س��عود حفظه اهلل مؤخرا بش��أن إعفاءات ومحاسبة لمسؤولين
ومتنفذي��ن لم يكونوا أمناء على الثقة الت��ي منحت لهم ،كيف قام
الملك س��لمان بعزلهم ومحاسبتهم وكش��ف ما فعلوه للناس عبر
وسائل اإلعالم والقنوات الرسمية ،والتأكيد على حفظ المال العام
وصونه ومحاسبة أي مستغل لموقعه.
هذه المحاس��بات المعلنة ،والمكاش��فات الصريحة مع الناس ،هي
الت��ي تعزز الثقة ،وهي التي تخلق أج��واء من التفاؤل في المجتمع
بأن حقوقه محفوظة ،وأن ال مكان لفاس��د أو مس��تهتر أو مستغل
في أي موقع مؤثر ومسؤول في الدولة.
ه��ذا نم��وذج إيجابي نورده هن��ا لعمليات اإلصالح وضرب الفس��اد
والمفس��دين ،وكيف أن من يس��تهتر بالثقة ال بد من أن « ُيعفى»
ويعرف الناس بذلك ،فال شيء أعلى من مصلحة األوطان.

حروف

رسالة ألبطال الصحة
@DrSafaAlalawi

هي رس��الة موجهة لك��م يا أبط��ال الصحة،
س��واء في مجال اإلدارة أو الطب أو التمريض
أو حتى أقس��ام العناي��ة المرك��زة والطوارئ
بمختل��ف مجاالته م��ن أجل عالج ومس��اندة
ورعاي��ة مرضى (كوفيد )19والقضاء على هذا
الوباء.
فرحنا كثيراً بآخر اإلحصائيات لنس��بة الشفاء
بمملك��ة البحرين التي بلغ��ت  %92.2والتي
تع��د من النس��ب األعل��ى في العال��م والتي
توصل��ت له��ا المملك��ة بفض��ل جهودك��م
الجب��ارة ،فكل يوم يم��ر نترقب في��ه األخبار
ونس��عد بنس��بة ح��االت الش��فاء والتعاف��ي
من هذا الوب��اء ،ونحزن عندما تس��وء بعض
الحاالت وتوافيهم المنية رحمهم اهلل ،ونفقد
األمل أحيانا حينما نس��مع تصريحات منظمة
الصحة العالمية غير المطمئنة بالنس��بة إلى
انته��اء الوباء والعثور على اللقاح اآلمن ،وفي
نفس الوقت نستجدي األمل الكبير من خالل
البروتوكوالت العالجية الت��ي تتبعونها هنا
كفريق وطني طبي متمرس.

Safa_alalawi@hotmail.com

أيه��ا األبطال ندرك تمام��ا دوركم الجبار من
أجل إنقاذ الحياة البش��رية ،وعملكم ليل نهار
دون كل��ل وال ملل ،ونعلم أيض ًا ما تمرون به
من هواجس نفس��ية وخوفكم م��ن اإلصابة
بهذا الوباء ونشعر ما تشعرون به من معارك
عاطفية ونفسية كبيرة تعيشونها ،باإلضافة
إلى حاالت التعب واإلرهاق إلى درجة اإلنهاك،
وأحيانا حاالت من اإلحباط واليأس.
كل ي��وم بالنس��بة إليك��م ه��و بمثابة حرب
جديدة في أراضي معركة واسعة وعدو فتاك
ال يمكنكم رؤيته بالعي��ن؛ فهو يبطش دون
رحمة ،ونعلم جيداً حجم المس��ؤولية الكبيرة
الملقاة على عاتقك��م ،ونعلم أن كثيراً منكم
ال يعلم كيف سينتهي يومه ،وأن هناك أسئلة
كثيرة تدور داخل نفوسكم مثل :هل سأصاب
بالفيروس؟ هل س��أنقله ألوالدي؟ وإلى متى
ستس��تمر ه��ذه الجائحة لكي نع��ود لحياتنا
ولعوائلنا؟!
عندم��ا اخترت��م طري��ق العم��ل ف��ي مج��ال
الرعاية الصحية كنت��م تعلمون أن اختياركم

د .صفاء إبراهيم العلوي

ه��ذا التخصص ليس بس��هل ،وعل��ى الرغم
م��ن تكات��ف العديد م��ن الجه��ود ،وبما أن
المس��ؤولية مش��تركة إال أنتم م��ن هم في
أرض المعركة الظاه��رة والتي تختلف اليوم
عن كل المعارك ،فهي أنبل معركة في تاريخ
اإلنسانية على مدى مئة عام ،معركة توحدت
فيها اإلنس��انية جمعاء لمواجه��ة عدو واحد
مشترك.
أيه��ا األبط��ال أنت��م تملك��ون أنب��ل وأجمل
تخصص عل��ى وج��ه األرض ،وعندما أطفئت
األن��وار وغلق��ت دور العب��ادة وتوقف��ت كل
المحافل وأس��دل الس��تار على كل مس��رح لم
َ
يبق على خش��بة المس��رح إال أنتم ،واألضواء
الي��وم جميعها مس��لطة عليك��م ،وبصبركم
وعطائكم نلمس خيط األمل ،نعم أنتم األمل
وأجمل الهدايا ،فنس��تجديكم أن تصمدوا وال
تتراجع��وا ،فنح��ن والعالم بأس��ره في أمس
الحاج��ة إليكم ،يدنا بيدك��م من أجل الحفاظ
على الحض��ارة اإلنس��انية ،ومن أج��ل إعادة
الحياة للحياة.

رأيي المتواضع

النمذجة
@Lu lw a_budal am ah

النمذجة أو كما تسمى «التعلم بالقدوة» ،من أسمى اإلستراتيجيات
ف��ي التربية ،فمن وجهة نظري المتواضعة فإنه ال يجب المغاالة في
تربية األبناء بإس��داء النصح واإلرش��اد لهم بشكل متكرر ،ففي األخير
س��تكون المحصل��ة ما عهدوا علي��ه آباءهم وأمهاته��م .ولعل اإلرث
والهوية البحرينية اختزلت ما أقول في عدد من األمثال الشعبية مثل
«الح��ب يطلع على بذره» كناية عن أن األبناء يكونون مش��ابهين في
التصرفات آلبائهم.
يلفت نظري حرص س��مو الش��يخ ناصر بن حمد آل خليفة على تواجد
أبنائ��ه معه في مختل��ف المحافل ،وال يك��ون تواجدهم حفظهم اهلل
بدافع المش��اركة الرس��مية والتقاط بعض الصور الرس��مية إلثبات
التواجد في هذه المحافل ،بل من خالل المش��اركة الحقة والتفاعلية
مع الجميع .فتواجدهم ولعبهم مع أبناء الشهداء وهي العادة السنوية
التي اعتدنا عليها مؤشر على أن سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة
يعتبر جميع أبناء الشهداء كأبنائه.
لم يلفت نظري اس��تقبال س��مو الش��يخ ناصر للطفل الكفيف محمد
علي حس��ين مكي الذي كان يحلم أن يكون فارس�� ًا ،إليماني المطلق
بأن س��مو الش��يخ ناصر هو «ناصر لجميع المستضعفين» وهو الذي
ال يتردد مطلقا في االس��تجابة لكل نداء إنس��اني .ما شد نظري فعال

Lu lw a777@gmail.com

د .لولوة بودالمة

خالل مقابلة س��موه لهذا البطل الصغير هو حرص سمو الشيخ ناصر
على تواجد أبنائه من أجل استقبال هذا الطفل الكفيف ،ومشاركتهم
له تفاصيل هذا اليوم االس��تثنائي .وكأن هناك رسالة إنسانية يريد
أن يوصلها س��مو الش��يخ ناصر ل��كل من الطفل محم��د علي وأنجال
س��موه الكرام .فأما الرس��الة التي يوجهها سموه للطفل محمد علي
فهي أنه بطل وأن سموه سيهتم به كما يهتم بأبنائه حفظهم اهلل،
وأما الرس��الة التي يوجهها ألبناء سموه حفظهم اهلل فهي أن يكونوا
حليمين رؤوفين عطوفين على الجميع.

* رأيي المتواضع:
جب��ر الخواط��ر ميزة ال يعرفه��ا إال ذوو النفوس الس��امية ،ال أعرف ما
هو ش��عور الفارس محمد علي مكي ،هذا االس��م الذي طلب منا سمو
الش��يخ ناصر بن حمد أن نتذكره ،ولكني أجزم بأن سمو الشيخ ناصر
بم��ا قام به من خ��الل مقابلته لهذا البطل ال��ذي نأمل أن نراه يرفع
اس��م البحري��ن عاليا قد «طيب خاطره» ..وال ش��ك في أن أبناء س��مو
الش��يخ ناصر تعلموا مزيداً من الحكم في الحي��اة من خالل تفاصيل
هذا اليوم المميز.
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قرار بتشكيل أمانة لجائزة خليفة بن سلمان للطبيب البحريني
يــتــرأســهــا وكــيــل ديــــوان ســمــوه وتــقــر الــســيــاســات الـــازمـــة وتــعــلــن الــفــائــزيــن
المنامة  -بنا

بنــاء علــى اعتمــاد رئيس الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير خليفة بن ســلمان آل خليفة ،يومً ــا للطبيب البحريني،

ومبادرة سموه بتخصيص جائزة للطبيب البحريني قدرها  200ألف دوالر تحمل اسم سموه الكريم؛ تقديرًا لألطباء

البحرينيين وتشجيعا لروح التنافسية بينهم في مجاالت البحث العالجي والسريري والطبي ،صدر عن ديوان صاحب
السمو الملكي رئيس الوزراء قرار بإنشاء وتشكيل أمانة “جائزة خليفة بن سلمان آل خليفة للطبيب البحريني” ،التي

سيتم منحها خالل االحتفال بيوم الطبيب البحريني في الرابع من شهر نوفمبر المقبل.
ً
ووفقـــا للقـــرار ،يترأس أمانـــة الجائزة

العمليـــات بـــوزارة الصحـــة مرتضـــى

والتنظيـــم ليـــوم الطبيـــب البحرينـــي،

وتعتبـــر أمانـــة الجائـــزة هـــي الجهـــة

واالحتفـــال ،واإلشـــراف علـــى عمليـــة

وخططهـــا

للتأكـــد من اســـتيفائها للشـــروط ومن

وكيـــل ديـــوان صاحب الســـمو الملكي

حسن حسين.

آل خليفـــة ،وتضـــم فـــي عضويتها كال

العليـــا المشـــرفة على أعمـــال الجائزة

رئيس الوزراء الشيخ محمد بن راشد
مـــن :المستشـــار فـــي ديـــوان صاحب

الســـمو الملكي رئيس الوزراء عبدهللا
عباس حمد ،ومدير التقييم والتحليل

بديوان صاحب الســـمو الملكي رئيس
الـــوزراء فريـــدة عبدالرحيـــم خنجي،

واألميـــن المالـــي لجمعيـــة األطبـــاء
البحرينية الشـــيخ ســـلمان بـــن محمد
آل خليفـــة ،ورئيـــس إعـــادة هندســـة

وإقـــرار

سياســـاتها

وبرامجهـــا التنفيذيـــة والعمـــل علـــى

تحقيـــق أهدافهـــا ،وتتولـــى مهامـــا
عـــدة مـــن بينهـــا :وضـــع آليـــات العمل

واللوائـــح المنظمـــة ألعمـــال الجائـــزة،

والمراجعة الدورية لمعايير وشـــروط
الجائزة وإحـــداث التغيـــرات الالزمة،

واإلشـــراف علـــى أعمـــال االحتفـــال

وتنفيـــذ الخطـــة اإلعالميـــة للجائـــزة

اســـتالم الترشـــيحات ومراجعتهـــا؛
ثـــم رفعهـــا للجنـــة اختيـــار الفائزيـــن
بالجائـــزة ،والتأكد من تنفيذ القرارات

التـــي تتخذهـــا لجنة اختيـــار الفائزين
بالجائـــزة ،واإلعـــالن عـــن الفائزيـــن
بالجائـــزة وفـــق قرارات لجنـــة اختيار

الفائزيـــن ،وأية مهـــام أخـــرى تتطلبها

أعمال الجائزة.

تشكيل لجنة
الختيار الفائزين
برئاسة وزيرة
الصحة

عبدالرحيـــم خنجـــي ،ممثليـــن عـــن
الديـــوان ،ورئيســـة جمعيـــة األطبـــاء
البحرينية غادة محمد القاســـم ممثلة
عـــن الجمعيـــة ،والمديـــر اإلقليمـــي
لمنظمـــة الصحة العالمية إقليم شـــرق
المتوســـط أحمد سالم المنظري ممثال
عـــن منظمة الصحـــة العالميـــة ،رئيس

جامعة الخليج العربي العوهلي ممثالً

ونـــص القرار أيضا على تشـــكيل لجنة

عـــن الجامعة ،ورئيـــس الكلية الملكية

الفائزين بجائزة خليفة بن ســـلمان آل

اإليرلندية للجراحين  -البحرين سمير
العتوم ممثالً عن الكلية.

الختيار الفائزين تسمى “لجنة اختيار
خليفـــة للطبيـــب البحريني” ،برئاســـة
وزيـــرة الصحة فائقـــة الصالح ،وتضم
في عضويتها كال من :المستشـــار في
ديـــوان صاحب الســـمو الملكي رئيس
الـــوزراء عبـــدهللا عبـــاس حمـــد ،مدير
التقييـــم والتحليـــل بديـــوان صاحـــب
الســـمو الملكي رئيس الـــوزراء فريدة

كمـــا تضم اللجنة فـــي عضويتها عددا
مـــن الخبـــراء الدولييـــن المرموقيـــن
فـــي مجـــال األبحـــاث الطبيـــة مـــن
منظمـــة الصحـــة العالميـــة وجامعـــات
أوروبية وأميركية ،وهم :المدير العام
المســـاعد لشـــؤون مقاومـــة مضادات
الميكروبات بمنظمـــة الصحة العالمية

حنان حسن بلخي ،وكاثال كيلي ودام
بارفيـــن كومـــار وكينيث كريســـتوفر،
وســـوتيريوس نيديـــوس ،وديفيـــد
جوردون.
وتتولـــى اللجنـــة مهام اإلشـــراف على
إجـــراءات منـــح الجائـــزة ،والتأكد من
اســـتيفاء شروط الترشـــيح والمعايير
الخاصـــة بالجائـــزة ،ومراجعـــة ملفات
الترشـــيح واألوراق البحثيـــة ومعايير
التقييـــم والوثائـــق األخـــرى المقدمـــة
لكل مرشـــح ،واختيار واعتماد أسماء
الفائزيـــن بالجائـــزة ورفـــع القـــرارات
النهائيـــة إلـــى أمانـــة الجائـــزة لإلعالن
عنها ،واقتراح تطوير المعايير العلمية
والفنيـــة الالزمـــة للترشـــيح والتقييم
وإجراءات منح الجائزة بالتنسيق مع
أمانة الجائز.

هل ينجح بلدي الجنوبية في إغالق محالت الكرك؟
عـدســة “^” جـالــت بالمـنـطـقــة المكـتـظـــة
محرر الشؤون المحلية | تصوير رسول الحجيري

يتحـــرك مجلـــس الجنوبيـــة البلـــدي لوقـــف نشـــاط المقاهي

ومحالت بيع الكرك بشوارع عديدة ومن بينها شارع ماجد

بن ناصر النعيمي بالرفاع الغربي.

عدســـة “البـــالد” جالت بالمنطقة والتقطت عـــددا من الصور
لمحـــالت بيـــع شـــاي الكـــرك ،والحظـــت كثرتهـــا واكتظـــاظ

المنطقة بعددها.

 22462مخالفة كمامة منذ بدء تطبيق القرار
المنامة  -وزارة الداخلية

أكـــد مســـاعد رئيس األمن العام لشـــؤون
العمليـــات والتدريـــب العميـــد الركـــن

الشـــيخ حمد بن محمـــد آل خليفة أهمية

دور المواطنيـــن والمقيميـــن في احتواء
ومنع انتشـــار فيـــروس كورونـــا ،بالوعي

باإلجراءات الوقائيـــة التي تعتبر أفضل
داعـــم للجهـــود الوطنيـــة التـــي تبذلهـــا

المملكـــة للحـــد مـــن انتشـــار لجائحـــة،
ً
مشـــيرا إلـــى اســـتمرار الجهـــود األمنيـــة

لمديريـــات وإدارات وزارة الداخليـــة في

اتخاذ التدابير واإلجـــراءات االحترازية
لضمـــان التباعد االجتماعـــي في األماكن

العامة والمحـــالت والمجمعات التجارية
والسواحل.

وأوضـــح مســـاعد رئيـــس األمـــن العـــام

لشـــؤون العمليات والتدريب ،أنه حفاظا
على سالمة الجميع فقد حرصت شرطة
المديريـــات علـــى توزيع كمامـــات الوجه

على المخالفين فـــي الحمالت التوعوية
التـــي تـــم تنفيذهـــا لنشـــر ثقافـــة التباعد

االجتماعـــي وااللتـــزام بارتـــداء كمامـــة
الوجـــه فـــي األماكـــن العامـــة والمحالت

التجارية ،حيث بلـــغ مجموع المخالفات
التـــي رصدتهـــا شـــرطة المديريـــات فـــي

محافظـــات المملكـــة وإدارات وزارة
الداخليـــة  22462مخالفـــة منـــذ بـــدء

تطبيق القرار.

وذكـــر أن مديريـــة شـــرطة المحافظـــة
الشـــمالية باشـــرت دورهـــا األمنـــي مـــن

العميد الركن الشيخ حمد بن محمد

خـــالل وجودهـــا فـــي مختلـــف مناطـــق

المحافظـــة كالشـــوارع والمجمعـــات

واألســـواق التجاريـــة حيـــث تـــم اتخـــاذ

اإلجـــراءات الوقائيـــة واالحترازيـــة ضد

التجمعات التي تزيد عن  5أشخاص في

األماكـــن العامة كالســـواحل واألســـواق،
مـــع التأكيد على أهميـــة االلتزام بتطبيق
قـــرارات اللجنـــة التنســـيقية بالتباعـــد

االجتماعي وارتداء كمامة الوجه ،حيث
باشـــرت شـــرطة المديريـــة إجراءاتهـــا

القانونية لمخالفة غير الملتزمين بضبط

 4933مخالفة عدم ارتداء كمامة الوجه
واتخـــاذ  1518إجـــراء للمحافظـــة علـــى
التباعـــد االجتماعـــي ،هـــذا إلـــى جانـــب

القيام بــ  521حملة توعوية.

الجمهـــور ،حيـــث تـــم التأكـــد مـــن التزام

 5670مخالفة عدم ارتداء كمامة الوجه،

من جانبها ،قامت إدارة العمليات برئاسة

بتجنـــب االزدحامـــات والتقيـــد بارتـــداء

توعويـــة ميدانيـــة فـــي مختلـــف مناطق

ارتداء كمامـــة الوجه في األماكن العامة

الجميع بتنفيذ القـــرارات الصادرة وذلك
الكمامـــات والحفـــاظ علـــى التباعـــد

االجتماعـــي ،وحـــررت شـــرطة المديرية
 3708مخالفـــات عـــدم ارتـــداء كمامـــة

الوجه ،واتخـــذت  358إجراء للمحافظة
علـــى التباعـــد االجتماعـــي ،وتنفيذ 570

حملة توعوية موجهة للجمهور.

المحافظة.

كمـــا قامـــت مديريـــة شـــرطة المحافظة
لحفظ األمـــن والنظام تمثلـــت في وضع

المبذولـــة لتعزيـــز اإلجـــراءات والتدابير

الجنوبية بعدة إجراءات أمنية وقانونية
خطة متكاملـــة تتضمن توزيع الدوريات
األمنيـــة وتكثيـــف تواجد شـــرطة خدمة

وفـــي إطـــار جهـــود مديريـــة شـــرطة
علـــى األمـــن والنظـــام العـــام وتنفيـــذ

عبـــر تنفيـــذ  362حملة توعويـــة ،ورصد

محافظـــة المحرق ودورها فـــي الحفاظ

اإلجـــراءات

الخدمات والمســـاعدة التي قد يحتاجها

للحفاظ على التباعد االجتماعي وتحرير

الوقائيـــة

واالحترازيـــة

لجائحة كورونا ،تـــم اتخاذ  1082إجراء

واتخـــاذ  334إجـــراء لتحقيـــق التباعـــد
االجتماعـــي فـــي مختلـــف محافظـــات

المجتمع في األحياء السكنية لالستمرار

وأضـــاف أن مديريـــة شـــرطة محافظـــة
ً
عـــددا مـــن اإلجـــراءات
العاصمـــة نفـــذت

المتعلقـــة بحفظ األمن والنظـــام وتوفير

كما قامت شـــرطة المديرية بـ  954حملة

األمن العام بتحريـــر  5175مخالفة عدم

بالتوعيـــة لتحقيـــق التباعـــد االجتماعي
مخالفـــات عـــدم ارتـــداء الكمامـــة والتي

بلغـــت  2879مخالفـــة ،واتخـــاذ 2276

إجراء للحفاظ على التباعد االجتماعي.

المملكة ،ضمن جهودها في دعم الجهود
الوقائيـــة مـــن فيـــروس كورونـــا ،كمـــا

قامت اإلدارة بنشـــر دوريات النجدة في
مختلف مناطـــق المملكة للقيـــام بدورها

وضمان سرعة االســـتجابة عند تلقي أي
بالغ.

البالغ عددهم  14402مســـافر ،كما قامت

اإلدارة بتأميـــن عمليـــة فحـــص 67585
ً
ً
قادما من الخارج ،فيما بلغ عدد
مســـافرا
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مخالفة.

وأكد مســـاعد رئيس األمن العام لشؤون
العمليـــات والتدريـــب مواصلـــة بـــذل

الجهـــود للتصدي لجائحـــة كورونا لتبقى

مملكـــة البحرين أكثر أمانـــا وذلك بفضل

إصرار وعزيمة مؤسسات المجتمع كافة،
مشـــيرا إلـــى المضـــي في تنفيـــذ الخطط

والبرامـــج الكفيلـــة بمواجهـــة جائحـــة

وواصلـــت اإلدارة العامـــة ألمـــن المنافـــذ

كورونـــا والعمـــل علـــى الحد من انتشـــار

رعايـــا الدول األخرى من مملكة البحرين

في المملكة.

دورهـــا فـــي تســـهيل إجـــراءات إجـــالء

الفيـــروس بالتعاون مـــع الجهات المعنية
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استشارية طب الطوارئ :تجنبوا التجمعات في “عاشوراء”
ارتـــدوا الكمامـــات وتباعـــدوا لـــدى زيارتكـــم “قســـم الحـــوادث”

المنامة  -وزارة الصحة

دعــت استشــارية طــب طوارئ الكبار واألطفال بمجمع الســلمانية الطبي رقية عيســى المجتمــع البحريني إلى
مواصلــة العــزم للتصــدي لفيــروس كورونــا (كوفيــد  ،)-19وااللتــزام بتطبيــق التدابيــر الوقائيــة واإلجــراءات
االحترازية واتباع القرارات الصادرة من الجهات الرســمية ،واالبتعاد عن التجمعات في مختلف المناســبات،
ً
الفتــة إلــى أن مملكــة البحريــن
ومنهــا موســم عاشــوراء؛ وذلــك لتجنــب اإلصابــة بالعــدوى أو نقلهــا لآلخريــن،
مســتمرة في تكثيف الجهود واتخاذ الخطوات االحترازية على كافة المســتويات؛ للحد من انتشــار الفيروس

تعاون بين “العسكري” والجامعة اإليرلندية

وأشـــارت رقية إلى أهمية تعاون

أثمـــر التعـــاون المســـتمر بيـــن الخدمات

لمرافـــق مركـــز ولـــي العهـــد التـــي تضـــم

لفيـــروس

بإيرلنـــدا -البحريـــن بشـــراكة تعليميـــة

المحـــاكاة التـــي تعتبـــر نقلـــة نوعية في

بيـــن المؤسســـتين بموجبهـــا يتم تنظيم

ورش تدريبيـــة لطلبة الكلية بمركز ولي
العهد للتدريـــب والبحوث الطبية ضمن
متطلباتهـــم األكاديميـــة بالكليـــة ،وذلك
بفضل توجيهات قائد الخدمات الطبية

الملكية بقوة دفاع البحرين اللواء خالد

بن علي آل خليفة ،ورئيس جامعة كلية
الجراحيـــن الملكيـــة بإيرلنـــدا -البحرين

سمير العتوم.

أحـــدث الوســـائل التعليميـــة وأجهـــزة

مجال التدريب الطبي.

كمـــا ســـيتمكن الطـــالب مـــن محـــاكاة

العمليـــات الجراحيـــة بـــدءا مـــن عمليـــة
التخديـــر إلـــى إتمـــام العمليـــة علـــى
دمـــى طبيـــة متطـــورة تحاكي الجســـم

البشـــري .وكذلـــك يوفر المركـــز محاكاة

واقعيـــة لغرفـــة الطـــوارئ التـــي بدورها

تشـــمل ســـيارة اإلســـعاف وغرفة عالج
مرضـــى الطـــوارئ لمحـــاكاة العديـــد من

وســـيتمكن مـــا يزيد عـــن  110من طلبة

الحـــاالت الطارئـــة التـــي يســـتقبلها أي

إتمـــام متطلباتهـــم الجامعيـــة وذلـــك

التـــي باســـتطاعتها محـــاكاة العديد من

الكليـــة بالســـنة الثالثـــة والرابعـــة مـــن
بشـــهري أغسطس وســـبتمبر ،من خالل
عقـــد عدة حصـــص تدريبية مـــدارة من

قبـــل أكاديميـــي الكليـــة لتقديم حصص
اكلينيكيـــة لمنتســـبي برنامـــج الطـــب

البشـــري ،إذ ســـتتمحور هـــذه الحصـــص

التدريبيـــة علـــى االســـتغالل الكامـــل

مستشـــفى عام ،وغرف العناية المركزة
الحـــاالت الطبيـــة التي تتطلـــب النوعية
مـــن العنايـــة الطبيـــة ،وكذلـــك غـــرف

محـــاكاة لطـــب النســـاء والـــوالدة التـــي

تحتـــوي على مرافـــق متخصصة ودمى

طبية متطـــورة لمحاكاة عمليات القبالة

الطبـــي

للتصـــدي

بالمســـؤولية

والطـــوارئ بمجمـــع الســـلمانية
الطبـــي احـــرص علـــى العنايـــة
بصحتـــك

الحد من انشار فيروس “كورونا”

الوقائيـــة وااللتـــزام باإلجـــراءات

الحفـــاظ علـــى مســـتوى مملكـــة

االحترازيـــة كارتـــداء الكمامـــات

البحرين المشـــهود لـــه عالميا في

التصدي للفيروس من خالل كافة

وتطبيـــق

تدابيرهـــا الوقائيـــة وإجراءاتهـــا
وتطرقـــت

الطـــوارئ إلـــى التعليمـــات التـــي
يجـــب اتباعهـــا للوقايـــة مـــن

فيـــروس “كورونـــا”؛ حيث نوهت
بأهميـــة اتبـــاع معاييـــر التباعـــد

االجتماعـــي وارتـــداء الكمامـــات
وتجنـــب التجمعـــات ،وتقليـــل

الزيـــارات العائليـــة ،خصوصـــا أن
الدراســـات واإلحصـــاءات أثبتت

وحمايـــة

اآلخريـــن

بواســـطة اتبـــاع كافـــة التدابيـــر

والقضـــاء عليـــه ،والمســـاهمة في

استشـــارية

الذين يصابون بالعدوى يشعرون

اضطرارك لزيارة قســـم الحوادث

أنفســـهم

طـــب

وأضافـــت“ :أن غالبيـــة األفـــراد

أكثـــر حدة لـــدى غيرهم؛ لـــذا عند

وأســـرهم والمجتمـــع ،ســـعيا نحو

االحترازية.

صحة وسالمة المجتمع.

ولكـــن األعراض قد تظهر بشـــكل

كورونـــا (كوفيـــد )-19والتزامهـــم
تجـــاه

واالختالط بها يُ شكل خطرً ا على

بأعـــراض خفيفـــة ويتعافـــون،

المجتمـــع مـــع الفريـــق الوطنـــي

الرفاع -المستشفى العسكري

الطبية الملكية وكلية الجراحين الملكية

بين أفراد المجتمع.

دون أن تظهـــر عليهـــا األعـــراض

رقية عيسى

معاييـــر

التباعـــد

االجتماعـــي ،والحـــد مـــن عـــدد

أن التجمعـــات والزيارات العائلية
هي إحدى األســـباب الرئيسة في

ارتفـــاع الحاالت القائمة بفيروس

“كورونا” في البحرين.
ً
أيضـــا إلـــى االلتـــزام
ودعـــت
بتجنـــب لمـــس األســـطح قبـــل

تعقيمهـــا وعـــدم لمـــس الوجـــه،
وعـــدم الخـــروج مـــن المنـــزل إال

فـــي حـــاالت الضـــرورة ،وااللتزام

بغســـل اليديـــن بالمـــاء والصابون
جيـــدا بشـــكل دوري مـــع الحرص
علـــى اســـتخدام معقـــم اليديـــن

باســـتمرار ،وتغطيـــة الفـــم عنـــد

السعال أو العطاس والتخلص من
المناديـــل المســـتخدمة بالطريقة
ً
مؤكدة أهمية االلتزام
الصحيحة،

بكافـــة التعليمـــات خصوصـــا أن

هناك حـــاالت قد تحمل الفيروس

المرافقيـــن للمريـــض أو الزائرين؛
ً
حفاظا علـــى صحـــة الجميع ،إلى
جانـــب الحـــرص على اســـتخدام
معقـــم اليديـــن بصورة مســـتمرة،
وفـــي حـــال الشـــعور بأعـــراض
الفيـــروس كالحمـــى أو الســـعال
يجـــب االتصـــال علـــى الرقم 444
واتبـــاع التعليمـــات التـــي ســـوف
تعطى لك”.

والوالدة وغيرها من المتطلبات.

عبدالغفار تروي لـ “^” تجربة عائلتها مع كوفيد 19

أصــــــــاب كـــــل عـــائـــلـــتـــي وجـــــهـــــود الـــــــكـــــــوادر الـــطـــبـــيـــة أنـــقـــذتـــنـــا
بدور المالكي

األشـــهر الســـبعة وأختـــه الصغيـــرة،

واتجهـــت إلـــى هللا ليلطـــف بنـــا وبكل

علينا جميعا كبحرينيين اإلشادة بجهود وعمل الفريق الوطني وكوادره في الصفوف األولى التي تتابع الكشف والتقصي والعالج،

المرضـــى واســـتودعت هللا أمـــي

وأن نقدم الشكر لهم جميعهم من أطباء وممرضين وممارسين طبيين ومن العاملين في المختبرات وفي الخدمات والنقل والتغذية

وإخوانـــي وأوالدهـــم ،كانـــت الدنيـــا

وغيرهم من الفرق المساندة وفي كافة المواقع ،فهم من يدافع عنا ويعمل ليل نهار دون كلل أو ملل؛ من أجل الحفاظ على حياتنا

ســـوداء أمامـــي ،وأنـــا أرى كل عائلتي

وصحتنا ،ويكفينا شرفا أن البحرين حازت إشاده عالمية لنجاحها في التصدي لجائحة كوفيد  19بفضل جهودهم المتميزة.

مصابـــة بكورونـــا ،ولكنـــي كنـــت أثـــق

بهـــذه العبـــارات المليئـــة بالفخـــر

أن عـــدوى الفيـــروس ستنتشـــر بيننـــا

المواطنيـــن ،وهـــذا يؤكـــد الرؤيـــة

بالفريـــق الوطنـــي وبقـــدرة أطبائنـــا

نقلـــت االعالميـــة أروى عبدالغفـــار لــــ

جميعـــا؛ الننـــا نعيـــش معـــا فـــي بيتنـــا

صاحب الســـمو الملكـــي األمير خليفة

بشـــدة لخوفـــي علـــى عائلتـــي ،ثـــم

في تســـخير كافة اإلمكانات؛ من أجل

من خالل الغذاء والمكمالت الصحية

واالعتـــزاز والتقدير للفريـــق الوطني،
“البـــالد” تجربة عائلتهـــا التي أصيبت
جميعهـــا بفيروس كورونا ،وتقول في

لقاء خصت به “البالد”:

بسرعة وســـينتقل المرض إلى العائلة

“العود” ،وبحكم معرفتي بأن فيروس
كورونـــا ســـريع االنتشـــار ،اتصلـــت
فـــورا بـــوزارة الصحـــة لتقـــوم باتخاذ

“كانت مفاجأة صادمة عندما أخبرتني

اإلجراءات الالزمة.

كورونـــا وســـيتم الحجر عليـــه صحيا،

اإلصابـــة ،إذ عليـــه فـــورا اإلبـــالغ،

والدتـــي بـــأن أخـــي مصـــاب بفيروس
وقـــد تـــم نقلـــه فعـــال فـــي تلـــك الليلة

إلـــى الحجـــر الصحـــي ،علما بأنـــه كان

قد أجرى فحوصـــات فيروس كورونا

مرتين قبل هذه المرة وكانت النتيجة
سالبة ،ولكن بحكم ظروف عمل أخي

والتي تفرض عليه التواجد والتعامل
مـــع المســـافرين كان الفيـــروس أقوى
منـــه واقتحـــم جســـمه وســـيطر عليه

وانتشر فيه بقوة”.

طلبـــوا منـــا جميعـــا الخضـــوع إلجراء

الفحوصـــات الالزمـــة؛ للتأكد من عدم

إصابتتا بعدوى الفيروس.

الحجـــر المنزلي ،كانـــت جميع الكوادر

الفيروســـات ،وكان األطبـــاء العاملون
وبالرغم من عملهم المتواصل لطفاء،

ومـــن خـــالل االتصـــال بــــ “  “ 444تـــم

ويتحلـــون بالصبـــر مع الجميـــع ،حتى

المعـــارض إلجـــراء الفحـــص ،وهنـــاك

وأســـندت رأســـي للـــوراء ،وكأنني في

حجـــز موعد لنا ،ذهبنا إلى مركز أرض

طافـــت فـــي بالـــي ذكريات الفـــرح مع
معـــرض الخريـــف ،ومعـــرض الكتـــاب

الدولـــي ،والمعرض الدولـــي للحدائق،

الســـتين والتـــي تعانـــي مرضـــا مزمنا

وزوجاتهـــم ،كنت خائفـــة؛ ألني أعرف

وتـــم اســـتقبالنا وإعطاؤنـــا مطبوعات

الطبيـــة ترتدي المالبـــس الواقية ضد

تحويـــل المركز إلى مكان للفحوصات

وأبنـــاء أخـــي اآلخريـــن وأطفالهـــم

صحة وسالمة المواطنين.

وتشـــدد :يخطـــئ مـــن يخفـــي أمـــر

وتضيـــف ،بعـــد أن عرفنـــا بإصابـــة

أيضا ،وبابن أخي ذي األشهرالســـبعة،

بـــن ســـلمان ،وســـرعة عمـــل الحكومة

اتجهـــت لتقويـــة مناعتـــي وصحتـــي

مجانيـــة خاصـــة بتعليمـــات حـــول

وتمثلـــت لي وأنا داخـــل المركز جهود

أخـــي كنت أفكر بأمـــي التي تجاوزت

الحكيمـــة لرئيـــس مجلـــس الـــوزراء

وكوادرنـــا الطبيـــة ،علمـــا أننـــي بكيت

الحكومة والفريق الوطني في سرعة
الطبيـــة يعج بالكـــوادر الطبية من كل

التخصصات ،في خطوة تؤكد حرص
الحكومـــة علـــى االهتمـــام بســـالمة

جـــاء دوري للفحـــص ،أغمضت عيني

حـــال اســـترخاء وهدوء ،لكـــن بمجرد
ُ
أن أدخـــل ذاك العـــود الطبي في أنفي
لـــم أحتمل الشـــعور الغريـــب الممزوج

باأللم ،فنزلت دموعي وبدأت بالبكاء.

وتكمـــل ،قضينا تلـــك الليلة في البيت
في ســـكون وهـــدوء وخـــوف ممزوج
برهبـــة مـــن النتائـــج الطبيـــة ،لكننـــا

اتصلنـــا بـــكل مـــن نعـــرف ،وأبلغناهـــم

بعدم الحضور للبيت؛ خوفا أن يلتقط

أروى عبدالغفار

ألستطيع رعاية عائلتي.

فـــي الحافلة في مواقـــع عدة بالمنامة

لنقـــل مصابين بجولة اســـتمرت ألكثر

من  5ساعات.

وتضيـــف ،اخترنـــا الحجـــر بالفنـــدق
مثل بقيـــة أفراد العائلة ،وقبل دخولنا
حضرت إحدى الكوادر الطبية وقامت

بإجراء فحص الحرارة ونبض القلب،
بينمـــا ظلـــت الحقائـــب عنـــد المدخـــل

للتعقيـــم ،ثـــم توجهنـــا إلـــى غرفتنـــا
بصحبـــة الدكتـــورة كانـــت الغرفة في

الطابق الرابع عشـــر وبعد مضي ساعة
ونصف اســـتلمت الحقائـــب ،كان يوما

وتردف :قامت وزارة الصحة بواجبها

مرهقـــا متعبـــا ،فنمـــت نومـــا عميقـــا،

الجيـــران أو مـــن األصدقـــاء ،حجرنـــا

تأخيـــر بســـبب األعـــداد الكبيـــرة مـــن

الحجـــر الصحـــي في الصـــالة وقراءة

المطلوبة.

استقبالها.

العـــدوى أي زائـــر مـــن األهـــل أو مـــن

علـــى أفضـــل وجـــه وإن طـــرأ بعـــض

أنفســـنا ،مع تطبيق كافـــة االحترازات

الفحـــوص ومـــن الحـــاالت التـــي يتـــم

لقـــد نقـــل أخـــي الفيـــروس دون أن

نقلـــت عائلتـــي إلى المحجـــر الصحي،

جديدة ،وجـــاءت النتيجـــة لتعلن أننا

أخبرت أمي أن نتيجتي ســـليمة وأني

للجميـــع وحريصة علـــى تعقيم البيت

نفســـنا للخروج وقد ألبســـوني ســـاعة

ولكنـــي كنـــت خائفة على أمـــي كثيرا،

موعدنـــا للفحـــص الثانـــي ،وتواصلت

مصابة ،ومـــن ضمنها أمـــي وإخواني،

البيانـــات والمعلومـــات وإلخبـــاري

ورهبـــة مـــن الفيـــروس اللعيـــن الـــذي

الحجر الصحي أيضا.

كانـــت أمـــي وأخـــي محجوريـــن فـــي

وابن أخي إلى الحجر ،ركبت الحافلة،

ومعهـــم زوجـــة أخي مـــع رضيعها ذي

كان يرتدي بدله واقية ،تجولنا ونحن

يـــدري إلـــى كل عائلتنا ،وفـــي الصباح

وكنـــت دائمـــة االســـتغفار والدعـــاء

غيـــر مصابـــة وكذلـــك كافـــة األطفال،

وكل مـــا نســـتخدمه يوميا ،حتى جاء

وبعد ساعة تم إخبارنا أن بقية العائلة

معـــي إدارة الصحـــة العامـــة ألخـــذ

وضاقـــت بـــي األرض وبكيـــت خوفـــا

بضـــرورة تجهيز ما يلـــزم للذهاب إلى

اقتحم بيتنا الهادئ.

غرفهـــم حتـــى يتم نقلهمـــا إلى الحجر

واستمرت أيام الحجر ،وقضيت فترة
القـــرآن الكريم والرد علـــى االتصاالت

الهاتفيـــة الداعمـــة ،ثـــم تم أخـــذ عينة
غير مصابين ،وفي اليوم التالي جهزنا
إلكترونية مرتبطة مع برنامج مجتمع
واعـــي بصـــورة إلكترونية؛ الســـتكمل

الحجر لـ  14يوما في البيت.

وتختتـــم اإلعالمية أروى عبـــد الغفار
بعـــد كل هـــذه القصـــة ،البـــد أن نخاف

مـــن نقـــل الفيـــروس لعوائلنـــا ،وعـــدم

وتكمـــل ،جـــاءت الحافلـــة لتنقلنـــا أنـــا

مخالطة من نشك بإصابتهم ،وضرورة

وكان يفصلنا حاجز عن السائق ،والذي

حـــال اإلصابة ،وحجر أنفســـنا حتى ال

االتصال واإلبالغ عن الحالة فورا في
ننقل الفيروس لآلخرين.

مواطنة :كدت أفقد “ولدي” بسبب حرائق الشقة ..الرأفة “يا إسكان”!
محرر الشؤون المحلية

باءت محاوالت أسرة بحرينية بالفشل وهي تتابع مع وزارة اإلسكان من أجل
إعــادة إحيــاء طلــب “رب األســرة” الــذي يعود إلى العــام  2003بســبب “طالقه
األول” ،لكن األسرة التي كانت تعيش في إحدى العمارات السكنية في البديع،
أعادت الشقة إلى اإلسكان ودفعت مبالغها بعد عدد من الحرائق التي تكررت
في المبنى واستأجرت شقة أخرى هربًا من المخاطر التي تحيق بها.
وتقـــول ربـــة األســـر إن تلـــك الحرائـــق

كادت تقتل طفلها الرضيع الذي تعرض
ً
فضال عن الخطر الذي جعل
لالختنـــاق،
األســـرة تعيش في خوف دائـــم ،وألنها

حاليا في شـــقة باإليجار ،تابعت
تعيش
ً
مع وزارة اإلســـكان التي رفضت إحياء

طلب الزوج الذي يعود إلى العام 2003
كونـــه طلق زوجته األولى فألغي طلبه،

ويتوجـــب عليه تقديم طلب جديد بعد

أن تزوج زوجته الحالية.

وتشـــير في هذا الشـــأن إلـــى أن زوجها

أسرة بحرينية
تطالب بإعادة إحياء
طلبها اإلسكاني
بقـــي  11عامً ـــا دون زواج بعـــد طالقـــه

األول ألسباب صحية ،وبعد أن تزوجها
بـــدأ رحلة العالج حتى أنعم هللا عليهما
بولـــد ،وقـــد طرحت األســـرة مشـــكلتها

آثار مادة استخدمت للحريق أمام باب الشقة

حريق آخر أتى على مكيف المنزل

الطفل كاد يختنق بسبب كثافة الدخان

فـــي المطالبـــة بإعـــادة إحيـــاء طلـــب

يصعـــب على األســـرة التـــي تحتاج إلى

الحـــل أمامها هـــو ترك الشـــقة والبحث

من المســـؤولين في اإلسكان أن يرأفوا

المســـؤولين بالـــوزارة وكذلـــك في عدة

التي تعرضـــت لها بتكـــرار الحرائق في

أفرادها.

فـــي أمـــان ،الســـيما وأن وضعنـــا المالي

الـــزوج الذي يبلغ مـــن العمر  40عامً ا مع

وســـائل إعالميـــة إال أن الجـــواب هـــو
تقديـــم طلـــب جديـــد! وهو األمـــر الذي

اعتمـــاد الطلـــب القديـــم بعـــد الخســـائر

شـــقتها بالطابـــق الثالـــث تـــارة بســـبب

تماس كهربـــي وتارة بفعل فاعل ،وكان

عن مـــكان آمـــن للعيش حمايـــة ألرواح
ويقـــول رب األســـرة ”:اإلســـكان ترفض
إعـــادة إحيـــاء طلبـــي القديـــم ،ونتمنى

بحالنـــا ويعتمـــدوا الطلب؛ لكـــي نعيش

ال يســـمح باالستمرار في شقة أو منزل
مستأجر”.
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