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..ó¡©dG »dh á°SÉFôH á«YƒÑ°SC’G ¬à°ù∏L »a

¿ôªdG πª©dG íjô°üJ ôjƒ£J äGAGô``LEG ≈∏Y ≥aGƒj AGQRƒdG ¢``ù∏ée
√ƒ``ª``°``ù``d â````jô````LCG »```à```dG á``«``Ñ``£``dG ¢``Uƒ``ë``Ø``dG ìÉ``é``æ``H AGQRƒ````````dG ¢``ù``«``FQ á``Ä``æ``¡``J

áμ«Ñ°S Iô```«```eC’G á``°``SÉ``Fô``H ICGô``ª``∏``d ≈```∏```YC’G ¢``ù``∏``é``ª``dG äGRÉ```é```fEÉ```H ó``«``°``û``j ¢``ù``∏``é``ª``dG
∫hC’G ÖFÉædG ≈∏YC’G óFÉ≤dG ÖFÉf ó¡©dG »dh áØ«∏N ∫BG óªM øH ¿Éª∏°S ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ¢SCGQ
.AGQRƒdG ¢ù∏éªd »YƒÑ°SC’G …OÉ«àY’G ´ÉªàL’G AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«Fôd
∫BG ¿Éª∏°S øH áØ«∏N ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ≈dEG ∂jôÑàdGh »fÉ¡àdG äÉjBG ≈ª°SCG AGQRƒdG ¢ù∏ée ™aQ
≈dÉ©J ¬∏dG π°†ØH â∏∏μJ »àdGh √ƒª°ùd âjôLCG »àdG á«Ñ£dG ¢UƒëØdG áeÓ°S áÑ°SÉæªH AGQRƒdG ¢ù«FQ áØ«∏N
q õq Y ≈dƒªdG Ók FÉ°S ,ìÉéædGh ≥«aƒàdÉH
∫ƒ£H √óªjh á«aÉ©dG ΩÉªJh áë°üdG Qƒaƒe √ƒª°S ≈∏Y ºjój ¿CG πLh
ÖMÉ°U Iô°†ëd ôgGõdG ó¡©dG πX »a øjôëÑdG áμ∏ªe Égó¡°ûJ »àdG AÉªædGh Ωó≤àdG Iô«°ùe á∏°UGƒªd ôª©dG
.ióØªdG OÓÑdG πgÉY áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y øH óªM ∂∏ªdG ádÓédG

∫hC’G Ö``FÉædG Ö``àμe ΩÉ``Y ô``jóe ™``Ñà«d »``æWƒdG ∫É``°üJ’G õ``côe π``≤f
zÉfhQƒc{ ¢Shô«a á¡LGƒe »a á«°†jôªàdG QOGƒμdGh á«Ñ£dG ºbGƒ£dG »fÉØàH IOÉ°TE’G

.ô°UÉædG ô°SÉj .O |
Ió``Mh 5000 ≈àM AÉHô¡μ∏d »dõæªdG
24 »°VÉªdG ΩÉ``©`dG ¬ªéM ≠∏H …ò``dGh
.QÉæjO ¿ƒ«∏e
≈∏Y AGQRƒdG ¢ù∏ée ≥aGh :Ék ©HÉ°S
∫ƒM áÑZôH ìGô``à`bG ≈∏Y áeƒμëdG OQ
äÉ°ù°SDƒªdG »a RÉ«àe’G áæ°S RÉ«àLG
ô°üb º``à`j ¿CGh á``«`eƒ``μ`ë`dG á``«`ë`°`ü`dG
RÉ«àe’G áæ°ùd Ö£dG á«∏c áÑ∏W ÖjQóJ
á«∏ëªdG äÉ©eÉédG »éjôN ≈∏Y §≤a
§ÑJôJ »``à`dGh áμ∏ªªdG »``a IOƒ``Lƒ``ª`dG
IQGRh ™``e Ióªà©e Ö``jQó``J äÉ«bÉØJÉH
.áë°üdG
AGQRƒ``dG ¢ù∏ée ≥aGh :Ék æeÉK
Ö©∏e πjƒëàd áÑZôH ìGôàbG ≈∏Y
¬≤≤ëàd »HÉÑ°T õcôe ≈``dEG ôμ°ùY
ôμ°ùY ™ªée ∫Ó``N ø``e π©ØdÉH
ºjó≤J »``a CGó```H …ò```dG »``°` VÉ``jô``dG
á≤£æªdG »``dÉ``gCGh ÜÉÑ°ûd ¬JÉeóN
ÜÉ``Ñ`°`T õ``cô``e ∫Ó`` N ø``e ∂``dò``ch
.ƒL »a OƒLƒªdG ÜƒæédG
AGQRƒdG ¢ù∏ée ≥aGh :Ék ©°SÉJ
äGQô≤e ∫ÉNOE’ áÑZôH ìGôàbG ≈∏Y
∫É``°`ü`J’G É``«`Lƒ``dƒ``æ`μ`Jh ΩÓ`` `YE’G
.á«eƒμëdG ¢SQGóªdG ègÉæªH
,ájQGRƒdG ôjQÉ≤àdG óæH »ah
øe ôjô≤àH Ék `ª`∏`Y ¢ù∏éªdG ò`` NCG
áæéd èFÉàf ¿CÉ°ûH á«∏NGódG ôjRh
ájhOC’G äÉYOƒà°ùe ≈∏Y ¢û«àØàdG
á``«`fÉ``ª`∏`°`ù`dG ™``ª` é` ª` H IQó`` î` `ª` `dG
.»Ñ£dG

»dÉªdG ¿RGƒàdGh ájOÉ°üàb’Gh á«dÉªdG
Ωƒ°SôªdG ΩÉ``μ`MCG ¢†©H πjó©J ¿CÉ°ûH
QGó°UEÉH 1977 áæ°ùd (15) ºbQ ¿ƒfÉ≤H
∞≤°S ™aôd á«eƒμëdG á«ªæàdG äGóæ°S
≈``dEG QÉ``æ` jO QÉ``«`∏`e 13 ø``e ¢``VGô``à` b’G
äÉLÉ«àM’G ô«aƒàd ,QÉ``æ`jO QÉ«∏e 15
á«fGõ«ªdG äÉahô°üe πjƒªàd á«dÉªdG
iô``NC’G äÉahô°üªdGh ádhó∏d áeÉ©dG
á≤ëà°ùªdG ¿ƒ``jó``dG •É``°` ù` bCG OGó``°` Sh
á«dÉªdG á``æ`°`ù`dG ø``e á«≤ÑàªdG Iô``à`Ø`∏`d
ø«àeOÉ≤dG ø«à«dÉªdG ø«àæ°ùdGh 2020
∞«ØîJ »a º¡°ùj ÉªH ,2022h 2021
¢VÉØîfG øY áéJÉædG ájOÉ°üàb’G QÉKB’G
ÖÑ°ùH á∏°üëªdG á«∏©ØdG äGOGô`` `jE’G
á«ªdÉ©dG ¥Gƒ°SC’ÉH §ØædG QÉ©°SCG ™LGôJ
äGOGôjE’G »a ¢VÉØîfG
≈dEG äOCG »àdGh
m
ô«Z äGOGô`` ``jE’G ¢``VÉ``Ø`î`fGh á«£ØædG
…OÉ°üàb’G •É°ûædG DƒWÉÑàd á«£ØædG
»``ª`«`∏`bE’Gh »``ª`dÉ``©`dG iƒà°ùªdG ≈``∏`Y
áëFÉL äÉ``«` YGó``J Ö``Ñ`°`ù`H »``∏` ë` ª` dGh
ºZôdÉH (19ó``«`aƒ``c) É``fhQƒ``c ¢Shô«a
≥«≤ëàd áªFÉ≤dG Oƒ¡édG ájQGôªà°SG øe
ºJ Éeh »dÉªdG ¿RGƒàdG èeÉfôH ±GógCG
äGQOÉ``Ñ`e ø``e QÉ`` WE’G Gò``g »``a ¬≤«≤ëJ
¢†«ØîJh ¥É`` Ø` `fE’G IAÉ`` Ø` `c õ``jõ``©` à` d
∂dPh ,IQôμàªdG á«eƒμëdG äÉahô°üªdG
ÖFÉf É¡©aQ »``à`dG Iô``cò``ª`dG Aƒ``°`V »``a
áæé∏dG ¢ù«FQ AGQRƒ``dG ¢ù∏ée ¢ù«FQ
.IQƒcòªdG
AGQRƒ`` `dG ¢``ù`∏`é`e ™``∏` WG :Ék ` ©` HGQ
¢ù∏ée ¢ù«FQ Ö``FÉ``f ø``e ¢``Vô``Y ≈∏Y
á`` jQGRƒ`` dG á``æ`é`∏`dG ¢``ù` «` FQ AGQRƒ`` ` `dG
á«àëàdG á«æÑdGh ájƒªæàdG ™jQÉ°ûª∏d
»a IQƒcòªdG áæé∏dG ¬JõéfCG Ée ∫ƒM
∫ÓN øe 2020 ΩÉY øe ∫hC’G ∞°üædG
´ÉªàLG 40h Ék `«`°`ù`«`FQ É``YÉ``ª`à`LG 22
357 áæé∏dG É¡dÓN øe äQó°UCG á©HÉàe
ôÑY É``¡`JÉ``jƒ``dhCG ò«ØæJ á©HÉàªd Gk QGô`` b
á©HÉàe πØμJ á«°SÉ°SCG QhÉ``ë`e á©Ñ°S
áeÉ©dG á«fGõ«ªdG øe ádƒªªdG ™jQÉ°ûªdG
á©LGôeh ,»é«∏îdG á«ªæàdG èeÉfôHh
õjõ©Jh ,á«fÉμ°SE’G äÉ°SÉ«°ùdG ôjƒ£Jh
™``aQh ,¢``UÉ``î`dG ´É``£`≤`dG ™``e ácGô°ûdG
≥«≤ëJh ,äÉeóîdG áeGóà°SGh IAÉØc
äGhô`` ã` `dG á``jÉ``ª` Mh »``FGò``¨` dG ø`` ` eC’G
ΩGóîà°SG IAÉØc ø«°ùëJh ,á«©«Ñ£dG
ábÉ£dGh OQGƒ``ª` dG ∑Ó¡à°SG ó«°TôJh
É¡JÉ°SÉ«°Sh á«àëàdG á«æÑdG ôjƒ£Jh
.áeGóà°ùªdG á«ªæàdG ºYód
≈∏Y AGQRƒdG ¢ù∏ée ≥aGh :Ék °ùeÉN
IOÉªdG πjó©àH ¿ƒfÉ≤H Ωƒ°Sôe ´hô°ûe
(54) ºbQ ¿ƒfÉ≤H Ωƒ°SôªdG øe (173)
á«∏NGódG áëFÓdG ¿CÉ°ûH 2002 áæ°ùd
äGAGô`` `LE’G PÉ``î` JGh ÜGƒ``æ` dG ¢ù∏éªd
å«M ,áeRÓdG á«fƒfÉ≤dGh ájQƒà°SódG
∫É``ª`μ`à`°`SG √Ó`` `YCG π``jó``©` à` dG ¿CÉ` °` T ø``e
á«dBG º«¶æJ ¿CÉ°ûH »©jô°ûàdG Qƒ°ü≤dG
.Ék WÉÑ°†fG ôãcCG É¡∏©Lh áeÉ©dG á°ûbÉæªdG
AGQRƒ`` dG ¢ù∏ée ≥aGh :Ék °SOÉ°S
AÉHô¡μdG ºYóH ≥∏©àj áÑZôH ìGôàbG ≈∏Y
ø««æjôëÑdG QÉ``é`à`dG QÉ¨°üd AÉ``ª` dGh
Iô``«` ¨` °` ü` dG äÉ``°` ù` °` SDƒ` ª` dG ÜÉ`` ë` `°` `UCG
∫ÓN ø``e Ék «∏©a ¬≤≤ëàd á£°SƒàªdGh
ô«Z ∑Ó¡à°S’G áëjô°ûd áeƒμëdG ºYO

áaÉc á°ûbÉæªd äó≤Y »àdG äÉYÉªàL’G
¢ù∏éªdG ióHCG óbh .áMÉàªdG äGQÉ«îdG
øe ôªà°ùªdG ¿hÉ©à∏d √ôjó≤Jh √ôμ°T
Éeh áaô¨dGh á«©jô°ûàdG á£∏°ùdG πÑb
≥≤ëj ÉªH áª¶fCÓd ôjƒ£J øe ¬æY èàf
.á«ªæà∏d IOƒ°ûæªdG ±GógC’G
á°SÉ«°S ôjƒ£J äGAGô``LEG πãªàJh
∞«ãμJ »`` a ¿ô`` ª` `dG π``ª` ©` dG í``jô``°` ü` J
πª©dG ÜÉë°UCG ≈∏Y á«°û«àØàdG äÓªëdG
øe ócCÉà∏d (áfôªdG ádÉª©dG) Ö``fÉ``LC’G
á«æ¡ªdG á£°ûfC’G »a πª©dÉH º¡eÉ«b ΩóY
»ÑæLC’G πª©dG ÖMÉ°üd Rƒéj ’ »àdG
íjô°üJ ≈∏Y ∫ƒ°üëdG ¿hO øe É¡àdhGõe
≈∏Y á«°û«àØàdG äÓªëdG ∞«ãμJh ,∂dòH
äGAGôLE’G PÉîJ’ á«eÉ¶ædG ô«Z ádÉª©dG
ádÉª©∏d ìÉª°ùdG ΩóYh ,º¡fCÉ°ûH áeRÓdG
á«ª«¶æàdG äGAGô``LE’É``H áeõà∏ªdG ô«Z
πª©dG íjô°üJ ≈∏Y ∫ƒ°üë∏d Ωó≤àdÉH
ìÉª°ùdG äGô``à` a êQÉ`` N ∂`` dPh ,¿ô``ª` dG
Éªc ,áØdÉîªdG ádÉª©dG ´É°VhCG πjó©àd
¿ôªdG πª©dG íjô°üJ ø«H ™ªédG ™æªj
äGƒ£îdG PÉîJGh ,…QÉéàdG πé°ùdGh
»àdG ádÉª©dG ´É°VhCG í«ë°üàd áeRÓdG
áà°S ∫Ó``N ø``jô``eC’G øjòg ø«H ™ªéJ
π«μ°ûJ ÖfÉL ≈``dEG ,¬îjQÉJ øe ô¡°TCG
øe πc øY Ók ãªe º°†J á°üàîe áæéd
,á«YÉªàL’G á«ªæàdGh πª©dG IQGRh
,»æWƒdG OÉ°üàb’Gh á«dÉªdG IQGRhh
,áMÉ«°ùdGh IQÉéàdGh áYÉæ°üdG IQGRhh
äÉjó∏ÑdG ¿hDƒ` °` Th ∫É``¨`°`TC’G IQGRhh
IQGRhh ,»`` fGô`` ª` `©` `dG §``«` £` î` à` dGh
á``Ä`«`gh ,AÉ```ª` `dGh AÉ``Hô``¡` μ` dG ¿hDƒ` `°` `T
IQÉ``é`J á``aô``Zh ,π``ª`©`dG ¥ƒ``°`S º«¶æJ
IOƒ``L á``Ä` «` gh ,ø``jô``ë` Ñ` dG á``YÉ``æ` °` Uh
ô«jÉ©e çGóëà°S’ ÖjQóàdGh º«∏©àdG
áæ¡e 20 ádhGõªd á«æ¡e äÉWGôà°TGh
iô``NCG ø¡e …CGh ÉgójóëJ º``J á«∏ªY
±ó¡H ,É¡æ«ª°†J á«ªgCG áæé∏dG iô``J
∂dP ™aQh ,á«°ùaÉæàdGh IOƒédG õjõ©J
º«∏©àdG ôjƒ£àd ≈``∏`YC’G ¢ù∏éªdG ≈``dEG
.¬îjQÉJ øe øjô¡°T ∫Ó``N ÖjQóàdGh
∞bh Ék `°`†`jCG äGAGô`` `LE’G øª°†àJ Éªc
á©é°ûªdG á«°üædG ∞JÉ¡dG πFÉ°SQ ∫É°SQEG
∞bhh ,¿ôªdG πª©dG èeÉfôÑH ¥ÉëàdÓd
á``«` dB’G äÉ``Ñ`cô``ª`dG π«é°ùàH ìÉ``ª`°`ù`dG
äGAÉ°ûfE’G »a áeóîà°ùªdGh á«YÉæ°üdG
πª©dG íjô°üJ ÜÉë°UC’ π≤ædG äÉ°UÉHh
.¿ôªdG
AÉæH AGQRƒdG ¢ù∏ée ≥aGh :Ék «fÉK
á°SÉFôH á«≤«°ùæàdG áæé∏dG á«°UƒJ ≈∏Y
ÖFÉf ó¡©dG »dh »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U
¢ù«Fôd ∫hC’G Ö``FÉ``æ`dG ≈``∏` YC’G ó``FÉ``≤`dG
õcôe á«©ÑJ π≤f ≈∏Y AGQRƒ``dG ¢ù∏ée
ôjóªd Ék ©HÉJ ¿ƒμ«d »æWƒdG ∫É°üJ’G
¢ù∏ée ¢ù«Fôd ∫hC’G ÖFÉædG Öàμe ΩÉY
»a õcôªdG Qhód Gk õjõ©J ∂dPh AGQRƒ``dG
»eƒμëdG »``eÓ``YE’G ÜÉ£îdG ó«MƒJ
äÉ``¡`é`dG ø``«` H »`` eÓ`` YE’G ≥``«`°`ù`æ`à`dGh
≈∏Y ¢``ù`∏`é`ª`dG ≥`` ` aGhh ,á``«` eƒ``μ` ë` dG
ΩÉμMCG ¢†©H πjó©àH Ωƒ°Sôe ´hô°ûe
AÉ°ûfEÉH 2016 áæ°ùd (84) ºbQ Ωƒ°SôªdG
.»æWƒdG ∫É°üJ’G õcôe º«¶æJh
≈∏Y AGQRƒdG ¢ù∏ée ≥aGh :Ék ãdÉK
¿hDƒ°û∏d á`` jQGRƒ`` dG áæé∏dG á«°UƒJ

á``©`°`SÉ``à`dG iô`` cò`` dG á``Ñ`°`SÉ``æ`ª`Hh
AGQRƒdG ¢ù∏ée OÉ°TCG ¬°ù«°SCÉàd Iô°ûY
¢ù∏éªdG ¬``H ™∏£°†j …ò`` dG Qhó``dÉ``H
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
»a â≤≤ëJ »àdG ¬``JGRÉ``é`fEÉ`H Gk ó«°ûe
É¡eó≤Jh á«æjôëÑdG ICGôªdG Iô«°ùe ºYO
∞∏àîe ≈``∏` Y É``¡`à`fÉ``μ`ª`H AÉ```≤` `JQ’Gh
.ó©°üdG
øY AGQRƒdG ¢ù∏ée ÜôYCG Égó©H
º``bGƒ``£`dÉ``H √RGõ`` à` `YGh √ô``jó``≤` J ≠``dÉ``H
»àdG á«°†jôªàdG QOGƒ``μ` dGh á«Ñ£dG
¢Shô«a ΩÉeCG ±ƒØ°üdG á¡LGh »a ∞≤J
ájÉªM »a É¡«fÉØJh óéà°ùªdG ÉfhQƒc
∫òÑdGh AÉ£©dG ≈∏Y É¡°UôMh ¢SÉædG
,»©ªàéªdGh »fÉ°ùfE’G ÉgQhO ájOCÉJh
≥«≤ëJ »a ôKC’G RôHCG ¬d ¿Éc Ée ƒgh
É``«`dÉ``Y iƒ``à` °` ù` e ø``jô``ë` Ñ` dG á``μ` ∏` ª` e
¢üëØdGh AÉØ°ûdG Ö°ùf »``a Ék «ªdÉY
á≤«bódG á©HÉàªdGh êÓ©dGh …ôÑàîªdG
Ék `Ñ`«`¡`e ,ø``«` £` dÉ``î` ª` dGh ø``«`HÉ``°`ü`ª`∏`d
¢ùëdGh »©ªàéªdG »YƒdÉH ¢ù∏éªdG
»a ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒª∏d ∫hDƒ°ùªdG
äGõéæe ø``e ≥≤ëJ É``e ≈∏Y ®ÉØëdG
ôÑY 19-ó«aƒc ¢Shô«a áëaÉμe »a
á«FÉbƒdG ô«HGóàdÉH ΩGõàd’G øe ójõe
á∏°UGƒªd á``jRGô``à` M’G äGAGô`` ` LE’Gh
≥jôØdG ìhô``H ¬«∏Y AÉæÑdGh RÉ``é`fE’G
á«æWƒdG áë∏°üªdG ™``°`Vhh ó``MGƒ``dG
.Gk ô«NCGh ’k hCG
øH ô``°` SÉ``j Qƒ``à` có``dG ≈`` `dOCG ó`` bh
¢ù∏éªd ΩÉ©dG ø«eC’G ô°UÉædG ≈°ù«Y
AGQRƒdG ¢ù∏ée ´ÉªàLG Ö≤Y AGQRƒdG
ôÑY ó©H ø``Y ¢``ù`eCG ìÉÑ°U ó≤Y …ò``dG
íjô°üàdÉH »``Fô``ª`dG ∫É``°`ü`J’G á«æ≤J
:»JB’G
äGô``cò``ª` dG »`` a ¢``ù` ∏` é` ª` dG ô``¶` f
òîJGh ¬``dÉ``ª`YCG ∫hó``L ≈∏Y á``LQó``ª`dG
:»∏j Ée äGQGô≤dG øe É¡fCÉ°ûH
AGQRƒ`` ` dG ¢``ù`∏`é`e ≥`` ` ` ` aGh :’k hCG
á«≤«°ùæàdG áæé∏dG á«°UƒJ ≈∏Y Ak É``æ`H
»dh »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U á°SÉFôH
∫hC’G ÖFÉædG ≈∏YC’G óFÉ≤dG ÖFÉf ó¡©dG
äGAGôLEG ≈∏Y AGQRƒ``dG ¢ù∏ée ¢ù«Fôd
ÖMÉ°üd í``jô``°`ü`à`dG á°SÉ«°S ô``jƒ``£`J
á£°ûfC’G ¢†©H ádhGõªd »ÑæLC’G πª©dG
»àdGh (¿ôªdG πª©dG íjô°üJ) á«æ¡ªdG
¬∏«©ØJh ΩÉ¶ædG Gòg ôjƒ£J ±ó¡H »JCÉJ
¥ƒ°S áª¶fC’ Gk ôjƒ£J πãeC’G IQƒ°üdÉH
Gk õ``jõ``©`Jh á``«`HÉ``bô``dG É`` ¡` `JGhOCGh π``ª`©`dG
QÉ«îdG ¬∏©Lh øWGƒª∏d πª©dG ¢UôØd
¥ƒ≤M ≈∏Y Ék XÉØMh ∞«Xƒà∏d ∫hC’G
√òg »JCÉJh ,º¡dÓ¨à°SG ™æeh ádÉª©dG
ôjƒ£J Oƒ¡éd á∏°UGƒe äGAGô`` ` LE’G
á«°ùaÉæàdG Rõ©j ÉªH πª©dG ¥ƒ°S áª¶fCG
óbh .øWGƒªdG ídÉ°üd á«ªæàdG Oƒ¡Lh
ôjƒ£J äGAGô`` ` LEG ≈``∏`Y á``≤`aGƒ``ª`dG º``J
≈∏Y Ak ÉæH ¿ôªdG πª©dG íjô°üJ á°SÉ«°S
ÜGƒ``æ`dGh iQƒ``°`û`dG »°ù∏ée äÉ``«`Fô``e
ôKEGh øjôëÑdG áYÉæ°Uh IQÉéJ áaôZh

πª©dG ¥ƒ``°ùd QGô≤à``°S’G ≥≤ë«``°S z¿ôªdG íjô``°üàdG{ á``°SÉ«°S ôjƒ£J :ÜGƒædG á«dÉe ¢``ù«FQ
.Ωƒ∏°ùdG óªMCG |
Ée ≈∏Y ó«cCÉJ ƒ``g ¿ô``ª`dG πª©dG
∞∏ªdG Gò``g »a É≤k HÉ°S ¬``dhGó``J ºJ
≈∏Y ô`` KDƒ` `j ’ É`` ª` `Hh …ƒ``«``ë``dG
ádÉª©dG á°ùaÉæeh ø««æjôëÑdG
.áØ∏àîªdG º¡JÉYÉ£b »a º¡d áfôªdG

≈∏Y á¶aÉëª∏d »JCÉJ »àdGh áª¡ªdG
áμ∏ªªdG »a …OÉ°üàb’G QGô≤à°S’G
¬«aÉ©Jh …QÉéàdG •É°ûædG IOƒ``Yh
≈dEG áaÉ°VE’ÉH ,áëFÉédG √òg AGô``L
ø«∏eÉ©dG ∞``FÉ``Xh ≈∏Y á¶aÉëªdG
âeÉb »àdGh ¢UÉîdG ´É£≤dG »a
ºYódG ºjó≤àH IôbƒªdG áeƒμëdG
QGôªà°SGh áeƒªjO πLCG øe ΩRÓdG
óaQ »a ¬à«ªgC’ ¢UÉîdG ´É£≤dG
πãe »a ¬ªYOh »æWƒdG OÉ°üàb’G
.ájOÉ°üàb’G ±hô¶dG √òg
§HGƒ°†dG ™°Vh ¿CG ≈dEG âØdh
íjô°üàH ≥∏©àj Éª«a ô«jÉ©ªdGh

ó«°ûf »àdGh ∞FÉXƒdG √ò¡d Ωó≤àdÉH
≥«≤ëJ »``a IòîàªdG äGAGô`` LE’É`` H
IOÉjõd áªYGódG äGƒ£îdG øe ójõªdG
.¢UÉîdG ´É£≤dG »a áfôëÑdG áÑ°ùf
øe ádhòÑªdG Oƒ¡édG ¿CG ø«Hh
á«eÉeC’G ±ƒØ°üdG »a ø«∏eÉ©dG πc
¿Gh RGõ`` `à` ` YGh ô``jó``≤` J π``ë` e »`` g
áHÉ°UE’G áÑ°ùf ¢†ØN »a º¡JÉªgÉ°ùe
QÉ°ûàfG ∞``bƒ``d É``fhQƒ``c ¢``Shô``«`Ø`H
øe ójó©dG IOƒY »a âª¡°SG ¢VôªdG
ó«≤àdG IQhô°V ó«cCÉàdG ™e á£°ûfC’G
¢ùÑd øe ájRGôàM’G äÉWÉ«àM’ÉH
äGOÉ``°` TQE’G ø``e Égô«Zh äÉeÉªμdG

πμd ¬ªjó≤J ºJ …ò``dG ºYódGh øμªe
»JCÉj …ò`` dGh ,Iô``KCÉ`à`ª`dG äÉYÉ£≤dG
πª©dG íjô°üJ ôjƒ£J á©LGôe QGôb
.ájOÉ°üàb’G ´É°VhCÓd áÑcGƒe ¿ôªdG
¢ù∏ée QGô`` b ¿CG ≈`` dEG QÉ``°``TCGh
Aƒ``°` V »`` a ∂``dò``c »`` JCÉ` `j AGQRƒ`` ` ``dG
QÉ«îdG ø``WGƒ``ª` dG π©éH ΩÉ``ª` à`g’G
âeÉb É``e Gò`` gh ∞«Xƒà∏d π``ã` eC’G
øe π``ª`©`dG ¥ƒ``°` S º«¶æJ á``Ä`«`g ¬``H
ÜÉ``ë`°`UC’ §``HGƒ``°` Vh äÉ``WGô``à` °` TG
»a ôZGƒ°ûdG äÉ``fÓ``YEG ô°ûæH πª©dG
…QhO πμ°ûH á«∏ëªdG ∞ë°üdG áaÉc
ø«æWGƒª∏d á°UôØdG AÉ£YE’ »eGõdEGh

á«eÉ¶ædG ô«Z ádÉª©dG ≈∏Y á«°û«àØàdG
πª©dG ÜÉë°UCG ΩÉ«b ΩóY øe ócCÉàdGh
»a π``ª`©`dÉ``H º``¡`eÉ``«`b ø``e Ö`` fÉ`` LC’G
º¡d Rƒéj ’ »àdG á«æ¡ªdG á£°ûfC’G
§Ñ°V »``a ∂dòc º¡°ù«°S É¡àdhGõe
áØdÉîªdG ΩóYh IòîàªdG äGAGô``LE’G
IƒLôªdG èFÉàædG ≈∏Y ∫ƒ°üëdGh
πª©dG ÜÉë°UCG ≈∏Y ô«KCÉàdG ΩóY øe
.ø««æjôëÑdG
äGAGô`` ` ` `LE’G ¿CG ≈`` ` dEG √ƒ`` ` fh
áμ∏ªe É¡H â``eÉ``b »``à`dG á``jRGô``à` M’G
IOƒYh áëFÉédG á¡LGƒªd øjôëÑdG
âbh ´ô°SCÉH ¬«dEG …OÉ°üàb’G •É°ûædG

.∞«Xƒà∏d
¢ûbÉf ÜGƒædG ¢ù∏ée ¿EG ∫Ébh
äÉ¶MÓªdGh äGƒ£îdG øe ójó©dG
∫ÓN ¿ô``ª`dG πª©dG íjô°üJ ¿CÉ°ûH
™``aQ º`` Jh »``°`VÉ``ª`dG OÉ``≤` ©` f’G QhO
¿CÉ°ûdG Gò¡H äÉ«°UƒàdG øe ójó©dG
á≤aGƒe ¿CGh ,AGQRƒ`` dG ¢ù∏ée ≈``dEG
äGAGô`` ` LEG ≈``∏` Y AGQRƒ`` ` `dG ¢``ù`∏`é`e
π``ª`©`dG í``jô``°` ü` J á``°`SÉ``«`°`S ô``jƒ``£` J
øe ójõªdG ≥«≤ëJ »a º¡°ùà°S ¿ôªdG
.πª©dG ¥ƒ°ùd QGô≤à°S’G
äGAGô`` ` `LE’G PÉ``î` JG ¿CG ô`` `cPh
äÓ``ª` ë` dÉ``H ΩÉ`` «` `≤` `dGh á``Ñ` °` SÉ``æ` ª` dG

á≤aGƒªH Ωƒ∏°ùdG ÖFÉædG OÉ°TCGh
ÖMÉ°U á``°`SÉ``Fô``H AGQRƒ`` `dG ¢ù∏ée
øH ¿Éª∏°S ô``«` eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG
ÖFÉf ó``¡`©`dG »`` dh áØ«∏N ∫BG ó``ª`M
¢ù«Fôd ∫hC’G ÖFÉædG ≈∏YC’G óFÉ≤dG
á°SÉ«°S ôjƒ£J ≈∏Y AGQRƒdG ¢ù∏ée
»ÑæLC’G πª©dG ÖMÉ°üd íjô°üàdG
á«æ¡ªdG á``£`°`û`fC’G ¢†©H á``dhGõ``ª`d
»JCÉJ »àdGh ,z¿ôªdG πª©dG íjô°üJ{
¬∏«©ØJh ΩÉ¶ædG Gò``g ôjƒ£J ±ó¡H
πª©dG ¥ƒ°S áª¶fC’ Gkôjƒ£J πãeC’G
¢UôØd Gõk jõ©Jh á«HÉbôdG É``¡`JGhOCGh
∫hC’G QÉ«îdG ¬∏©Lh øWGƒª∏d πª©dG

á``«`dÉ``ª`dG á``æ` é` ∏` dG ¢``ù` «` FQ ó`` `cCG
ÖFÉædG ÜGƒædG ¢ù∏éªH ájOÉ°üàb’Gh
¿hÉ©àdG ¿CG Ωƒ∏°ùdG ìÉÑ°U ó``ª`MCG
ájò«ØæàdG ø«à£∏°ùdG ø«H ≥«KƒdG
ƒ``gh AÉ``æ` Hh ôªà°ùe á«©jô°ûàdGh
äÉÑ°ùàμªdG øe ójó©dÉH ≥≤ëàj Ée
É¡à°SGQOh AGQB’G ≈``dEG ´É``ª`à`°`S’Gh
èàæj …ò``dGh ,¢†«Øà°ùªdG πμ°ûdÉH
äGQÉ``«`î`dG ø``e ó``jó``©`dG ≥«≤ëJ ¬æY
QGô≤à°S’G ≥«≤ëàd É¡d áHÉéà°S’Gh
Ωó``≤`à`dG á``∏`é`Y ™`` `aOh …OÉ``°` ü` à` b’G
QÉ«îdG ø``WGƒ``ª`dG π``©`Lh áμ∏ªªdÉH
.∞«Xƒà∏d πãeC’G
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:áë°üdG π«ch ..á«°SÉ«°ùdG á«ªæàdG ó¡©ªH z2 §HGôJ{ èeÉfôH ∫ÓN

º``««≤à∏d ™``°VÉNh É``«FÉ¡f ¢``ù«d ô``ÑªàÑ°S á``jÉ¡f º``YÉ£ªdG í``àa QGô``b
äÉ``©ªéªdGh ¥Gƒ``°SC’G …OÉ``Jôe ø``«H É``¡æe ô``ãcCG ∫RÉ``æªdG »``a ø``«£dÉîªdG ø``«H äOGR É``fhQƒc ihó``Y
áμ∏ªe ≈dEG ∫hódG ∂∏àd á«Ñ£dG ¥ôØdG
»Ñ£dG ≥jôØdG IQÉjR É¡æe ,øjôëÑdG
¿CG ≈dEG Gkô«°ûe ,»fÉªdC’Gh »dÉ£jE’G
áμ∏ªªdG »a OóéàJ ä’ƒcƒJhôÑdG
™e »``eƒ``j πμ°ûH π°UGƒàdG º``à`jh
.á«ªdÉ©dG äÉ°ù°SDƒªdG
§£îdG Rô``HCÉ` H ≥∏©àj Éª«ah
É¡©°Vh ºJ »àdG á«HÉbôdGh á«FÉbƒdG
ócCG ,á«∏Ñ≤à°ùªdG áÄHhC’G áëaÉμªd
øjôëÑdG ¿CG ™fÉªdG ó«dh QƒàcódG
áÄHhC’G ™e πeÉ©àdG »a ïjQÉJ É¡d
âëéf å«M ,ÉjQÓªdG ¢Vôe É¡æe
ÉØ«°†e ,¬«∏Y AÉ°†≤dG »a 1984 ΩÉY
á«é«JGôà°S’G ±Gó`` `gC’G ø``e ¬`` fCG
¿hÉ©à∏d ¢SÉædG »Yh IOÉjR áª¡ªdG
∫ÓN øe ¢VGôeC’G ≈∏Y AÉ°†≤dGh
áμ∏ªe â``YÉ``£`à`°`SGh ,äÉª«©£àdG
Ö°ùædG ≈∏YCG ≈dEG ∫ƒ°UƒdG øjôëÑdG
¢SÉædG »``Yh ™``aQ ÖÑ°ùH á«ªdÉ©dG
å«M ,äÉ``ª`«`©`£`à`dG √ò`` g á``«`ª`gCÉ`H
π°†aCG ≥``ah Éæà«é«JGôà°SG º``à`J
¢SÉædG »``Yh Ö°ùch ,äÉ°SQÉªªdG
•Gƒ``°` TCG ™``£`b »``a ºgÉ°ùj …ò`` dGh
.Iô«Ñc
™fÉªdG ó``«`dh Qƒ``à`có``dG Oó``°` Th
äÉ``eƒ``∏`©`ª`dG ò`` `NCG IQhô`` °` `V ≈``∏` Y
Ωó``Yh ,áë«ë°üdG É``gQOÉ``°`ü`e ø``e
»àdG áHPÉμdG QÉÑNC’G AGQh QGôéf’G
,¢SƒØædG »a ™∏¡dGh ±ƒîdG åÑJ
øe »æWƒdG ≥jôØdG ™e π°UGƒàdGh
∫ƒ°üë∏d á«ª°SôdG ¬JGƒæb ∫Ó``N
á``ë` «` ë` °` ü` dG äÉ`` eƒ`` ∏` `©` `ª` `dG ≈`` ∏` `Y
äGAGô``LE’É``H ΩGõ``à`d’Gh á«aÉØ°ûdGh
ÉgQôμfh É¡«∏Y ócDƒf »àdG á«FÉbƒdG
óYÉÑàdÉH ΩGõàd’Gh áeÉªμdG ¢ùÑd øe
.»YÉªàL’G

.™fÉªdG ó«dh .O |
â∏°Uh Ée ≥«≤ëJ »a âªgÉ°S »àdGh
¬fCG É kë°Vƒe ,Ωƒ«dG øjôëÑdG ¬«dEG
¿B’G ≈àM ¢üëa ¿ƒ«∏e AGô``LEG ºJ
Oó©dG Gògh ,ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒª∏d
á¡LGƒªd áª¡ªdG äGRÉ``é` fE’G ó``MCG
,(19-ó`` «` `aƒ`` c) É`` fhQƒ`` c á``ë` FÉ``L
äÉeÉªμdG AGóJQG á«eGõdEG ≈∏Y GkOó°ûe
GóY ,øcÉeC’G πc »a ∫õæªdG êQÉ``N
.á°VÉjôdG á°SQÉªeh IOÉ«≤dG AÉæKCG
ä’ƒcƒJhôÑdG ¿CG ™fÉªdG ócCGh
IóYÉb äGP ¿ƒμJ ¿CG óH ’ á«LÓ©dG
≈∏Y Gó``jó``L ¢VôªdG ¿ƒμd á«ª∏Y
äÉeƒ∏©ªdG òNCÉJ áμ∏ªªdGh ,ºdÉ©dG
áª¶æe É¡æe á«°ù«FôdG É¡©HÉæe øe
»àdG ∫hó`` ` dGh á``«`ª`dÉ``©`dG á``ë`°`ü`dG
™e πeÉ©àdG »``a áª¡e ÜQÉ``é`J É¡d
â``≤`à`°`SG É``ª` c ,¬`` LÓ`` Yh ¢``Vô``ª` dG
™°Vƒd äÉ°SQÉªªdG π°†aCG áμ∏ªªdG
ô``eCG å``«`M ,¢``Vô``ª` dG Gò``¡` d êÓ``©` dG
,ó¡©dG »dh »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U
øe äGQÉjõH ÜQÉéàdG πªY ºàj ¿CÉH

ô£ØdG ó«Y ó©H á``HÉ``°`UE’G ä’ó``©`e
º¡∏YÉØJh º¡«Yh øe ¢SÉædG Rõ©«d
â°†ØîfG å«M ,≈ë°VC’G ó«Y »a
.ô£ØdG ó«©H áfQÉ≤e OGóYC’G
¿CG ≈`` dEG áë°üdG π``«`ch â``Ø`dh
øe IQƒ£N πbCG ôÑà©J πª©dG øcÉeCG
,á«∏FÉ©dG äÉ©ªéàdGh πFGƒ©dG äƒ«H
á«cP •hô``°` T ™``°`Vh º``J ¬`` fEG ∫É`` bh
á«©«ÑW IÉ«ëdG ¿ƒμàd Ée óM ≈``dEG
»``é` jQó``à` dG í``à` Ø` dG ø``e ø``μ`ª`à`æ`dh
ø``«` æ` WGƒ``ª` dG É`` ` YOh ,¢```ShQó```ª` `dG
äÉeƒ∏©ªdG AÉ≤à°SG ≈dEG ø«ª«≤ªdGh
OÉ©àH’Gh ,áë°üdG IQGRh QOÉ°üe øe
äGƒæb ∑Éæg :∫É``bh äÉ©FÉ°ûdG øY
,»``æ` Wƒ``dG ≥``jô``Ø` dG ™``e π``°`UGƒ``à`∏`d
äò``NCG á``eƒ``μ`ë`dG ¿CG ≈`` dEG Gkô`«`°`û`e
≈∏Y ®ÉØëdG á«dhDƒ°ùe É¡≤JÉY ≈∏Y
â≤≤Mh ,™«ªédG á``eÓ``°`Sh áë°U
ÖgCÉàdG á``LQO ™``aQ ∫Ó``N ø``e ∂``dP
´ÉÑJG ∫ÓN øe ¢Shô«ØdG á¡LGƒªd
,(èdÉY ,¢üëaG ,™ÑJG) á«é«JGôà°SG

á``jhOC’G π«°UƒJ áeóN çGóëà°SÉH
áeÓ°Sh áë°U ¿Éª°V ±ó¡H ∫RÉæª∏d
ó«YGƒªdG õéM ≈dEG áaÉ°VEG ,≈°VôªdG
.ó©H øY IQÉ°ûà°S’Gh
»àdG ä’ƒcƒJhôÑdG ≈dEG QÉ°TCGh
áfƒμªdG á«æWƒdG áæé∏dG É¡à©°Vh
ø``eh %100 á«æjôëH QOGƒ```c ø``e
iô``NCGh ájÉbƒ∏d ä’ƒcƒJôH É¡æ«H
ó©H É`` e á``∏` Mô``ª` d á``ã` dÉ``Kh êÓ``©` ∏` d
ä’ƒcƒJhôH ø``Y Ók °†a ,»aÉ©àdG
:∫É``bh ôØ°ùdG äGAGô`` LEGh ¢üëØdG
∂∏J áaÉμd É``jk OÉ``°` TQEG Ók `«`dO É``fó``LhCG
á«ª∏Y óYGƒb ≥ah ,ä’ƒcƒJhôÑdG
áë°üdG áª¶æe øe øjôëÑdG É¡à≤à°SG
»a ÜQÉéàdG π°†aCG øeh ø«°üdGh
,äÉ°SQÉªªdG π°†aCG ÉfòîJGh ºdÉ©dG
¢ù«d π``eÉ``μ`dG ô¶ëdG ¿CG É kë°Vƒe
ΩGõ``à` d’G ø``μ` dh É`` kë``«`ë`°`U AGô`` ` LEG
≈dEG Égƒæe ,π°†aCG ó©j äGAGôLE’ÉH
≥jôØdG É¡≤∏WCG »``à`dG äGô``jò``ë`à`dG
»a ´É``Ø`JQ’G √ó°UQ ó©H ™ªàéª∏d

π«©ØJ »a â∏ãªJ á«æWƒdG Oƒ¡édG
äÉLÉ«àM’G ó°Uôd äÉ«∏ª©dG áaôZ
äÉ¡édG áaÉc ™e π°UGƒàdGh áeRÓdG
á«aÉØ°ûdG ΩGõ``à``dG ™``e á``«`eƒ``μ`ë`dG
∞«ãμJ ™e ,≥FÉ≤ëdG π≤f »a áeÉàdG
∫É``ë`ª`∏`d á``«` °` û` «` à` Ø` à` dG äÓ`` ª` `ë` `dG
ó``cCÉ` à` dGh á``jQÉ``é` à` dG äÉ``©`ª`é`ª`dGh
äGAGô`` ` LE’G ò«ØæàH É``¡`eGõ``à`dG ø``e
óë∏d á«FÉbƒdG ô«HGóàdGh ájRGôàM’G
.¢VôªdG QÉ°ûàfG øe
á``aô``Z π``«`©`Ø`J ≈`` ` dEG â``Ø` d É``ª` c
äÉ``LÉ``«`à`M’G ó``°`UQ »``a äÉ«∏ª©dG
äÉ¡édG áaÉc ™e π°UGƒàdGh áeRÓdG
áeÉàdG á«aÉØ°ûdG ΩGõàdG ™e á«eƒμëdG
QGôªà°SGh ,™«ªé∏d ≥FÉ≤ëdG π≤f »a
∫Éëª∏d á«°û«àØàdG äÓªëdG ∞«ãμJ
ó``cCÉ` à` dGh á``jQÉ``é` à` dG äÉ``©`ª`é`ª`dGh
äGAGô`` ` LE’G ò«ØæàH É``¡`eGõ``à`dG ø``e
,á«FÉbƒdG ô``«`HGó``à`dGh á``jRGô``à` M’G
∫hCG â``fÉ``c ø``jô``ë` Ñ` dG ¿CG Gó`` cDƒ` `e
≥«∏©J QGô``b äòîJG á«é«∏N á``dhO
áÑ∏£dG ≈``∏`Y á¶aÉëª∏d á``°` SGQó``dG
Égó©H äòM ,»æjôëÑdG ™ªàéªdGh
,¿CÉ°ûdG Gòg »a ÉghòM è«∏îdG ∫hO
QOGƒμdG ÖjQóJ á«ªgCG ≈∏Y Oó°T Éª«a
á£«°ùH á«æeR Iôàa »a á°ü°üîàªdG
.ÉkjóëJ πãe …òdGh
áë°üdG IQGRh π«ch ¥ô£Jh
IQGRƒ``dG É¡àdòH »àdG Oƒ¡édG ≈``dEG
É``°``kUƒ``°`ü`Nh ,≈``°` Vô``ª` dG á``jÉ``ª` ë` d
±ó¡H ,áæeõªdG ¢VGôeC’G ÜÉë°UCG
,≈Ø°ûà°ùªdG ≈`` dEG º``¡` HÉ``gP π«∏≤J

:»∏Y áªWÉa âÑàc
ó«dh QƒàcódG z19ó«aƒc{ ÉfhQƒc ¢Shô«Ød …ó°üà∏d »Ñ£dG »æWƒdG ≥jôØdG ƒ°†Y áë°üdG IQGRh π«ch ócCG
ΩóY øe ócCÉàdG ó©Hh á«ë°U •hô°Th ¢ù«jÉ≤e ≥ah ºà«°S πÑ≤ªdG ôÑªàÑ°S ájÉ¡f ºYÉ£ªdG íàa QGôb ¿CG ™fÉªdG
ô««¨à∏d πHÉb ¬fCGh ô«jÉ©ª∏d É≤k ah º««≤àd ™°†î«°S å«M ,Ék«FÉ¡f ó©j ’ QGô≤dG ¿CG ≈∏Y GOó°ûe ,ä’ÉëdG OÉjORG
»μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U äÉ¡«LƒàH »Ñ£dG ≥jôØdG Oƒ¡L ¿CG É kë°Vƒe ,áeOÉ≤dG á∏MôªdG ΩÉbQCGh äÉ«£©e ≈∏Y AÉæH
âª¡°SCG ,AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«Fôd ∫hC’G ÖFÉædG ≈∏YC’G óFÉ≤dG ÖFÉf ó¡©dG »dh ,áØ«∏N ∫BG óªM øH ¿Éª∏°S ô«eC’G
.¢Shô«ØdG QÉ°ûàfG øe óëdG »a
¢SÉædG Ωõà∏j á``eÉ``©`dG ø``cÉ``eC’G »``a
É¡©Ñæe á«FÉ≤∏J ádÉëc ,óYÉÑàdÉH
»a É¡°†©Ñd ¢``SÉ``æ` dG á``aô``©`e Ωó`` Y
º¡∏©éj É`` e ƒ`` gh ,ø`` `cÉ`` `eC’G ∂``∏` J
óYÉÑàdG ≥«Ñ£J ≈∏Y É°UôM
ô``ã`cCG
k
.á«FÉbƒdG ô«HGóàdÉH ΩGõàd’Gh
ìÉª°ùdG QGô``b ¿CG ≈``dEG QÉ``°` TCGh
ó°Uôd ™°†îJ á£°ûfC’G á``dhGõ``ª`H
å«M QÉ``°`û`à`f’G ∫ó``©` eh ä’É``ë` dG
ä’ó©e ¢VÉØîfG äÉ©bƒàdG ø«ÑJ
øμd ,ΩOÉ≤dG ô¡°ûdG ∫ÓN äÉHÉ°UE’G
™ÑààdGh ó°UôdG »a ôªà°ù«°S ≥jôØdG
Oƒ¡L ≈``dEG Égƒæe ,íàØdG ó©H Éªd
QÉ°ûàfG ø``e óë∏d »æWƒdG ≥jôØdG
øeh (19ó«aƒc) ÉfhQƒc ¢Shô«a
™ªàée) ≥«Ñ£J ø«°TóJ É``gRô``HCG
OóY IOÉ`` jR ≈``dEG äOCG Éªc ,(»```YGh
áμ∏ªe É``¡`Jô``LCG »``à`dG äÉ°UƒëØdG
≈∏YCG ø``e ôÑà©J »``à` dGh øjôëÑdG
äRhÉéJ å«M ,á«ªdÉ©dG ä’ó©ªdG
¿ƒ``«`∏`ª`dG á``«`°`VÉ``ª`dG ΩÉ`` ` jC’G ∫Ó`` N
Iô``ª` K ¿CG ≈`` ` dEG Gkô` «` °` û` e ,¢``ü` ë` a

á``¡`LGƒ``ª`d á``μ`∏`ª`ª`dG Oƒ``¡` L ¥É``«` °` S
.ÉfhQƒc ¢Shô«a
¬ª¶f ô°TÉÑe AÉ≤d ∫ÓN ∂dP AÉL
,á«°SÉ«°ùdG á«ªæà∏d øjôëÑdG ó¡©e
™aQ ±ó¡H ,(2§HGôJ) èeÉfôH øª°V
…òdG QhódÉH ¬Ø«≤ãJh ™ªàéªdG »Yh
íàah ,á«eƒμëdG äÉ¡édG ¬H Ωƒ≤J
ø«dhDƒ°ùªdG ø«H π°UGƒàdG äGƒæb
.™ªàéªdG äÉÄa ∞∏àîeh
¢SÉædG ΩGõ``dEG á°SÉ«°S ¿EG ∫É``bh
Éªc øjôëÑdG »a ≥Ñ£J ød Iƒ≤dÉH
íàa QGôb ¿CGh ,iôNCG ∫hO »a çóM
äGAGôLEGh •hô°ûd ™°†îj ºYÉ£ªdG
äÉ©ªéªdG ™e çóM Éªc ,ájRGôàMG
ßM’ å«M ,ô``LÉ``à`ª`dGh ájQÉéàdG
√òg »a QÉ°ûàf’G ∫ó©e ¿CG ≥jôØdG
ä’ÉëdÉH áfQÉ≤ªdÉH π``bCG ø``cÉ``eC’G
πFGƒY á£dÉîe ÖÑ°ùH IOƒ°UôªdG
äÉbÓ©dG ¿CG É kë°Vƒe ,ø«HÉ°üªd
ΩGõàd’G Ωó©d ¢ù«FQ ÖÑ°S ájô°SC’G
óéj å``«`M »``YÉ``ª` à` L’G ó``YÉ``Ñ`à`dÉ``H
Éªæ«H ,É kLôM É¡≤«Ñ£J »a ¢†©ÑdG

IÉ«ëdG ≈`` dEG IOƒ``©` dG ¿CÉ` °` û` Hh
øe ø«ÑJ{ :™fÉªdG ∫É``b ,á«©«Ñ£dG
¿CG äÉ©ªéªdGh ¥Gƒ°SC’G íàa ∫ÓN
Gkô¶f ,ôÑcCG πμ°ûH π≤æJ ’ ihó©dG
´ÉÑJGh QòëdÉH ¢SÉædG ΩGõ``à`dG ≈``dEG
πHÉ≤ªdG »ah ,á«FÉbƒdG äGAGô``LE’G
ä’É``ë` dG ô`` ã` `cCG π``«`é`°`ù`J º`` J ó``≤` a
QòëdG á∏≤d ,∫RÉæªdG »a ø«£dÉîª∏d
á``eÉ``ª`μ`dG ¢``ù`Ñ`d Ωó`` `Yh π`` ` gC’G ™`` e
¿CG ≈``dEG Gkô«°ûe ,zóYÉÑàdG ΩGõ``à` dGh
záë°üdG{ ¬JôLCG …CGô∏d ÉYÓ£à°SG
¢Shô«ØdG áëaÉμªd ÉgOƒ¡L ¿CÉ°ûH
¿CG ó``cCG OGô``aCG 610h ÉØdCG 54 πª°T
âª¡°SCG á«eÉ°ùdG á«μ∏ªdG äÉ¡«LƒàdG
¿CGh ,™ªàéª∏d áæ«fCÉª£dG å``H »``a
≥«∏©J QGô``b Ghó``jCG áæ«©dG øe %97
444 ºbôH Gƒ∏°üJG %84h ,á°SGQódG
¢VGôYCG »a ∂°ûdÉH º¡°SÉ°ùMEG ™e
øe %90 ¿CG ≈``dEG Gkô«°ûe ,¢VôªdG
á«æWƒdG á∏ªëdG ¿CG Ghó``cCG áæ«©dG
%95 …CGQ Éª«a ,á«aÉØ°ûdÉH äõ«ªJ
»a äAÉ```L äÉ``¡`«`Lƒ``à`dG ¿CG º``¡`æ`e

..ájRGôàM’G äGAGôLE’G ≥«Ñ£J ¿CÉ°ûH ≥«°ùæàdGh ¿hÉ©àdG iƒà°ùªH Gó«°ûe

AGQƒ``°TÉY º``°Sƒªd á``eRÓdG äÉ``eóîdG º``jó≤J :áª``°UÉ©dG ß``aÉëe
á``¶``aÉ``ë``e ™`````e ´É`````ª`````à`````L’G :»````fÉ````à````°````SOô````Ñ````dG QOÉ````````f á«æWh á«dhDƒ``°ùe É``fhQƒc áëaÉμe Oƒ``¡L õ``jõ©Jh π«``°UCG »``æjôëH è``¡f
É¡fEÉa ∂dòdh ,¢ù««°ùàdGh ±ô£àdG
áØ«∏N ∫BG øªMôdGóÑY øH ΩÉ°ûg ï«°ûdG ó``cCG
AÉ``
k `æ```Hh É``«``HÉ``é``jEG ¿É````c zAGQƒ````°````TÉ````Y{ á``Ñ``°``SÉ``æ``ª``H á``ª``°``UÉ``©``dG »aäÉ¡édGájƒdhC™eG ó©J≥«°ùæàdGh
¿hÉ©àdÉH á¶aÉëªdG πªY
øjôëÑdG áμ∏ªe ¢UôM áª°UÉ©dG á¶aÉëe ßaÉëe

.ÖLQ øH π°ü«a |
ô``«` HGó``Jh äGAGô`` `LEÉ` ` H ΩGõ```à` `d’G
É``gó``cCG »``à` dGh É``fhQƒ``c á``ë`aÉ``μ`e
º``°`Sƒ``e ∫Ó`` `N »``Ñ` £` dG ≥``jô``Ø``dG
á``«`ª`gCG ≈`` `dEG É``gƒ``æ` e ,AGQƒ``°``TÉ``Y
á«dhDƒ°ùªdG õ``jõ``©`J ≈``∏`Y π``ª`©`dG
Oƒ¡édG ºYO QÉWEG »a ,á«©ªàéªdG
.ÉfhQƒc áëaÉμªd á«æWƒdG

.»fÉà°SOôÑdG QOÉf |
É¡à°SGQO ºà«°S ¬fG º¡d ócCG áª°UÉ©dG
≈``dEG É¡©aôd Gó«¡ªJ ,ó``«`L πμ°ûH
ôjô≤àH ¢üàîªdG »Ñ£dG ≥jôØdG
ΩGõàd’G õjõ©àd ÉÑ°SÉæe √Gô``j Ée
øe óë∏d ájRGôàM’G äGAGôLE’ÉH
.ÉfhQƒc ¢Shô«a QÉ°ûàfG
≈``dEG »``fÉ``à` °` SOô``Ñ` dG QÉ`` °` `TCGh
á©LGôe ∂dòc ó¡°T ´ÉªàL’G ¿CG

É¡ãëHh É¡à°SGQO ºà«°S ¬``fG ó``cCG
»Ñ£dG ≥jôØdG ≈dEG É¡©aQ ºK øeh
Gò``g »``a ÉÑ°SÉæe √Gô`` j É``e Qô``≤`«`d
ádhòÑªdG Oƒ¡édG Rõ©j ÉªH ¿CÉ°ûdG
.ÉfhQƒc ¢Shô«a QÉ°ûàfG øe óë∏d
QOÉ`` `f ìô`` `°` ` U ¬`` Ñ` `fÉ`` L ø`` `e
»a ∑QÉ`` °` `T …ò`` `dG »``fÉ``à` °` SOô``Ñ` dG
√ó≤Y …ò``dG »≤«°ùæàdG ´ÉªàL’G
øªMôdGóÑY øH ΩÉ°ûg ï«°ûdG ¢ùeG
áª°UÉ©dG á¶aÉëe ßaÉëe áØ«∏N ∫BG
á¶aÉëªdG ºJBÉe AÉ°SDhQ øe OóYh
¿CÉ` H AGQƒ``°` TÉ``Y º°Sƒe áÑ°SÉæªH
øeh ,kAÉæHh É«HÉéjG ¿Éc ´ÉªàL’G
,Iôªãe èFÉàf ¬d ¿ƒμJ ¿CG ™bƒàªdG
≈¶ëJh ™«ªédG äÉLÉ«àMG »Ñ∏J
.ºgÉ°VôH
,ºJBÉªdG AÉ``°`SDhQ ¿CG ±É``°`VCGh
äÉ``Mô``à`≤`ª`dG ø``e GOó`` `Y Gƒ``Mô``W
á∏MôªdG ¬«°†à≤J ÉªH á≤∏©àªdG
ßaÉëe ¿CG ≈``dEG Égƒæe ,á∏Ñ≤ªdG

É``fhQƒμH Ió``jóL áHÉ``°UEG 389 π«é``°ùJ

Ö`` LQ ø`` `H π``°` ü` «` a ∑QÉ`` `°` ` T
øe Oó``Yh Ö``LQ ø``H º``JCÉ`e ¢ù«FQ
»a áª°UÉ©dG á¶aÉëe ºJBÉe AÉ°SDhQ
ΩÉ°ûg ï«°ûdG ™e »≤«°ùæJ ´ÉªàLG
ßaÉëe áØ«∏N ∫BG øªMôdGóÑY øH
.áª°UÉ©dG á¶aÉëe
∫Ó`` N º`` `J ¬`` ` ` fCG í`` ` `°` ` ` VhCGh
á``°` û` bÉ``æ` eh å`` ë` `H ´É`` `ª` ` à` ` L’G
≥Ñ°S »àdG ájRGôàM’G äGAGôLE’G
¢üàîªdG »Ñ£dG ≥jôØdG ÉgôbCG ¿CG
,AGQƒ``°`TÉ``Y º°SƒªH ≥∏©àj Éª«a
≈∏Y ºJBÉªdG AÉ°SDhQ ¢UôM ióeh
≈∏Y ®ÉØëdG »a º¡°ùj ÉªH É¡≤«Ñ£J
.áeÉ©dG áeÓ°ùdGh áë°üdG
¿CG ≈`` `dEG Ö```LQ ø`` H QÉ```°` `TCGh
∫Ó``N Gƒ``Mô``W º``JBÉ` ª` dG AÉ`` °` `SDhQ
äÉMôà≤ªdG ø``e GOó`` Y ´É``ª`à`L’G
áeOÉ≤dG á∏MôªdG É¡Ñ∏£àJ »``à`dG
,á«æ«°ùëdG ôFÉ©°ûdÉH ≥∏©àj Éª«a
áª°UÉ©dG ßaÉëe ¿CG ≈``dEG Égƒæe

áæeBG AGƒLCG »a É¡eÉªJEG ¬fCÉ°T øe ÉªH ,ábÓ©dG äGP
’ƒ©e ,ÉgƒØ°U ôμ©J äGRhÉéJ …CG ´ƒ``bh ¿hOh
AÉ°SDhQ ¬H ™àªàj …òdG »YƒdG ≈∏Y ¬JGP âbƒdG »a
.¿hõ©ªdGh á«æ«°ùëdG ÖcGƒªdG áÄ«gh ºJBÉªdG
á«ªdÉY áëFÉLh áæëe ΩÉ`` eCG É``æ`fCG í``°` VhCGh
äÉÑ°SÉæªdG πc ™e πeÉ©à∏d á«FÉæãà°SG ÉahôX Ö∏£àJ
®ÉØë∏d Oƒ¡édG á∏°UGƒe »Yóà°ùj Éªe ,äÉ«dÉ©ØdGh
Ée ƒ``gh ,™«ªé∏d áeÉ©dG áeÓ°ùdGh áë°üdG ≈∏Y
ájRGôàM’G äGAGôLE’ÉH ΩGõàd’G ∫ÓN øe ≥≤ëàj
»àdGh ,ÉfhQƒc ¢Shô«a QÉ°ûàfG øe óë∏d áHƒ∏£ªdG
.»Ñ£dG ≥jôØdG ÉgôbCG ¿CG ≥Ñ°S
,á∏MôªdG √òg RhÉéJ á«ªgCG ßaÉëªdG ó``cCGh
±ó¡J »àdGh ,áaô°ûªdG á«æWƒdG Oƒ¡édG õjõ©Jh
ƒgh ,äÉ``«`aƒ``dGh á``HÉ``°`UE’G ä’É``M ø``e óëdG ≈``dEG
Ωõà∏j ¿CG Öéj á«æWh á«dhDƒ°ùeh ÉÑLGh ó©j Ée
.ÉgQÉWEG »a πª©dÉH ™«ªédG
™e ≥«°ùæàdG á∏°UGƒe ≈``dEG ßaÉëªdG QÉ``°`TCGh
ácôà°ûe á«∏ªY ≥``ah á«eóîdGh á«æeC’G äÉ¡édG
ô¡¶ªdG ¢ùμ©j ÉªH Oƒ``¡`é`dG ó«MƒJ ≈∏Y Ωƒ``≤`J
Éeh øjôëÑdG áμ∏ªe ¬``H ™àªàJ …ò``dG …QÉ°†ëdG
.ø«æWGƒªdG áaÉμd äÉeóN øe √ôaƒJ

.áª°UÉ©dG ßaÉëe |
»Ñ£dG ≥jôØdG ≈dEG É¡©aQh É¡à°SGQOh äÉMôà≤ªdG
äGAGô``LE’É``H πîj ’ ÉªHh ,É¡æe Ö°SÉæªdG QGô``bE’
.áeRÓdG ájRGôàM’G
ôªà°ùªdG πª©dG á«ªgCG ≈``dEG ßaÉëªdG QÉ°TCGh
»fÉMhôdG É¡©HÉ£H AGQƒ°TÉY ôFÉ©°T ≈∏Y á¶aÉëª∏d
áÑ°SÉæªdG √òg É¡≤ëà°ùJ »àdG áfÉμªdGh QÉWE’G »ah
º«≤dG øª°Vh ,ø``jô``ë`Ñ`dG π`` gCG π``c É``gQó``≤`j »``à`dG
øY áÑ°SÉæªdG OÉ©HEGh ,áëª°ùdG á«eÓ°SE’G πãªdGh

áeRÓdG äÓ«¡°ùàdGh äÉeóîdG áaÉc ºjó≤J ≈∏Y
òæe óàªe π``«`°`UCG è¡f ƒ``gh ,AGQƒ``°` TÉ``Y º°Sƒªd
É¡Jõ¡LCGh ádhódG äÉ°ù°SDƒe ô«aƒJ øª°†àj ,Ωó≤dG
»àdG á«æeC’Gh á«ª«¶æàdG äÉLÉ«àM’G á«eƒμëdG
,á∏«∏édG á«æjódG áÑ°SÉæªdG √ò``g º«¶æJ É¡Ñ∏£àj
∂∏ªdG á``dÓ``L äÉ¡«LƒJ ¥É«°ùdG Gò``g »``a Éæªãe
ájƒæ°ùdG á«eÉ°ùdG á«μ∏ªdG áeôμªdG ™jRƒàH ióØªdG
™e á«æ«°ùëdG ºJBÉªdGh ájô«îdG äÉ«©ªédG ≈∏Y
.…ôég ΩÉY πc ájGóH
√ó≤Y …òdG »≤«°ùæàdG ´ÉªàL’G ∫ÓN ∂dP AÉL
»dhDƒ°ùeh AÉ°SDhQ øe OóY ™e áª°UÉ©dG ßaÉëe
ø«∏ãªeh á«æ«°ùëdG ÖcGƒªdG áÄ«g AÉ°†YCGh ºJBÉªdG
ßaÉëªdG OÉ``°` TCG å«M ,ájôØ©édG ±É`` `bhC’G ø``Y
ΩGõàd’ÉH ≥∏©àj Éª«a ≥«°ùæàdGh ¿hÉ©àdG iƒà°ùªH
≥jôØdG É``gô``bCG »àdG á«FÉbƒdG ô«HGóàdG ≥«Ñ£àH
óë∏d É¡H ∫ƒª©ªdG á«æWƒdG á``«`dB’G øª°V »Ñ£dG
øe Ée πc ÖæéJh ,É``fhQƒ``c ¢Shô«a QÉ°ûàfG øe
á«ë°üdG ±hô¶dG πX »a ihó©dG ∫É≤àfG ¬fCÉ°T
á«≤«°ùæàdG äÉYÉªàL’G ¿CG ÉØ«°†e ,á«FÉæãà°S’G
á©LGôe ≈dEG ±ó¡J ,¿CÉ°ûdG Gòg »a Égó≤Y ºàj »àdG
≈``dEG ´É``ª`à`°`S’G ¬`` JGP â``bƒ``dG »`` ah ,äÉ``eGõ``à``d’G

äÉ``©ªéàdG Ö``æéJ á``«ªgCG ó``cDƒJ á``«dhC’G á``jÉYôdÉH á``«Ñ£dG äÉ``eóîdG ¢``ù«FQ Ö``FÉf
øjôàe øY π≤J ’ äÉaÉ°ùªH ΩGõàd’G
ΩGõàd’Gh ,ô``NBGh ¢üî°T πc ø«H
,í«ë°üdG πμ°ûdÉH áeÉªμdG ¢ùÑ∏H
ΩGóîà°SGh Gk ó``«`L øjó«dG π°ùZh
¿Éª°†d í£°SC’G º«≤©Jh äÉª≤©ªdG
¢Uôa øe π«∏≤àdGh OGô``aC’G ájÉªM
.á∏ªàëe ihóY …CG •É≤àdG
≈``dEG ™``«`ª`é`dG ƒ``ë`à`dG â```YOh
»a 444 ºbôdÉH ∫É``°`ü`J’G á«ªgCG
¢``VGô``YCG ø``e …CÉ` `H Qƒ``©`°`û`dG ∫É``M
áLQO ´ÉØJQG πãe ÉfhQƒc ¢Shô«a
¿Gó≤a ,ΩÉcõdG ,∫É©°ùdG ,IQGô``ë`dG
áeÉY Ω’BG ,¥hòàdG hCG º°ûdG á°SÉM
.∫É¡°SE’G ,äÓ°†©dÉH

ÉæFÉæHCGh Éæ°ùØfCG π``LCG ø``e »``JCÉ` j
øe Öëf øe πc πLCG øeh ,ÉæFÉHBGh
.áÑ«ÑëdG Éæàμ∏ªe πLCG øeh ÉædƒM
¿CG ƒëàdG IQƒàcódG âë°VhCGh
äGOÉ°TQEG »g á«ë°üdG äGOÉ°TQE’G
™«ªédG áYÉ£à°SÉHh á∏¡°Sh áeÉY
øe »àdGh ;É¡≤«Ñ£Jh É¡H ΩGõàd’G
»YÉªàL’G óYÉÑàdÉH ΩGõàd’G É¡ªgCG
π``°`UGƒ``à`dÉ``H ¬``æ` Y á``°` VÉ``©` à` °` S’Gh
π``FÉ``°`Sh π``ã` e á``ã` jó``ë` dG ¥ô``£` dÉ``H
øe Égô«Zh »YÉªàL’G π°UGƒàdG
âëÑ°UCG »``à`dGh áMÉàªdG ¥ô``£`dG
¬fCG ≈dEG ák àa’ ,™«ªédG ∫hÉæàe »a
Öé«a ™ªéàdG IQhô``°`V ∫É``M »``a

.ƒëàdG ≈æe .O |
¿CÉH ák Mô°üe ,»YÉªàL’G óYÉÑàdG
äÉ©ªéàdG ÖæéJh Ωõ©H á∏°UGƒªdG

πeÉ©àdG πMGôe πc ∫ÓN èFÉàf øe
áeÓ°Sh áë°U ßØëd ¢Shô«ØdG ™e
.™«ªédG
øe ¬`` fCG IQƒ``à` có``dG â``aÉ``°` VCGh
ƒYóf zΩõ©H π°UGƒf{ QÉ©°T ∫ÓN
¬aÉ«WCG πμH »æjôëÑdG ™ªàéªdG
πμH QGô°UEÉHh ¬eGõàdG á∏°UGƒe ≈dEG
É¡fCÉ°T øe »àdG á«ë°üdG äGOÉ°TQE’G
πªëJ ∫ÓN øe ™«ªédG »ªëJ ¿CG
á¶aÉëªdG »a ¬à«dhDƒ°ùe Oô``a πc
á¶aÉëªdG »dÉàdÉHh ,¬àë°U ≈∏Y
™ªàéªdG á``eÓ``°` Sh á``ë`°`U ≈``∏` Y
Ö``æ`é`J ∫Ó`` ` N ø`` `e »``æ``jô``ë``Ñ``dG
ô«jÉ©e π``c ´É`` Ñ` `JGh äÉ``©`ª`é`à`dG

äÉeóîdG ¢ù«FQ ÖFÉf äOó°T
IQƒàcódG á«dhC’G ájÉYôdÉH á«Ñ£dG
á∏°UGƒe á«ªgCG ≈∏Y ƒëàdG ≈æe
»æjôëÑdG ™ªàéªdG OGô``aCG ™«ªL
ájRGôàM’G äGAGô``LE’É``H ΩGõ``à`d’G
QÉ``°`ù`ë`f’ á``«` FÉ``bƒ``dG ô``«` HGó``à` dGh
ø``e ó```ë` `dGh É`` `fhQƒ`` `c ¢`` Shô`` «` `a
ó«≤àdG IQhô°†H ák gƒæe ,√QÉ°ûàfG
»Ñ£dG »æWƒdG ≥jôØdG äÉª«∏©àH
á°UÉNh ,ÉfhQƒc ¢Shô«Ød …ó°üà∏d
,ÜGƒHC’G ≈∏Y AGQƒ°TÉY º°Sƒe ¿CG
»àdG äÉª«∏©àdÉH ΩGõàd’G ¿EG å«M
á«dhDƒ°ùªdG øe AõL »g É¡fÓYEG ºJ
¬≤«≤ëJ ºJ Ée á∏°UGƒªd á«æWƒdG

á``Ä``°``TÉ``æ``dG º```FGô```é```dG{ ∫ƒ````M iQƒ```°```û```dÉ```H á```«```fhô```à```μ```dEG Iô``°``VÉ``ë``e
z»```æ```jô```ë```Ñ```dG ™```jô```°```û```à```dG »````a É`````fhQƒ`````c ¢```Shô```«```a π```≤```f ø````Y
.¢Shô«ØdÉH ihó©dG π≤f øY áÄ°TÉædG ºFGôédG äÉ«cƒ∏°Sh
»ØdÉîe ¬LGƒJ »àdG äÉHƒ≤©∏d Ék °VôY Iô°VÉëªdG âdhÉæJh
,ÉfhQƒc ¢Shô«a øe ájÉbƒdÉH á°UÉîdG äÉª«∏©àdGh ø«fGƒ≤dG
á``jRGô``à`M’G äGAGô`` ` LE’G ∞dÉîj ø``e π``c É¡d ¢Vô©àj »``à` dGh
,áëFÉédG √òg á¡LGƒªd øjôëÑdG áμ∏ªe Oƒ¡L øª°V Ióªà©ªdG
.ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒªdG áë°U ßØëj ÉªHh

áeÉ©dG á``fÉ``eC’G ¢UôM QÉ``WEG »``a Iô°VÉëªdG √ò``g »``JCÉ`Jh
äGAGôLE’ÉH ΩGõàd’Gh ájÉbƒdG á«ªgCÉH »YƒdG õjõ©J ≈∏Y ¢ù∏éª∏d
ø«H å«M ,É``fhQƒ``c ¢Shô«a á¡LGƒªd á``jRGô``à`M’G ô«HGóàdGh
øe ájÉbƒdG á«ªgCG á«fhôàμdE’G Iô°VÉëªdG ∫ÓN áÑdGƒ£dG .O
Qƒ°Uh ,19- ó«aƒc óéà°ùªdG ÉfhQƒc ¢Shô«ØH ihó©dG ô£N
Qƒ°U ÖfÉL ≈dEG ,»æjôëÑdG ™jô°ûàdG ÉgOóM Éªc ihó©dG ∫É≤àfG

á«fhôàμdEG Iô°VÉëe iQƒ°ûdG ¢ù∏éªd áeÉ©dG áfÉeC’G âeÉbCG
»FôªdG ∫É°üJ’G áª¶fCG ΩGóîà°SÉH ,É¡«Ñ°ùàæªd ájƒYƒJh á«Ø«≤ãJ
¢Shô«ØH ihó©dG π≤f øY áÄ°TÉædG ºFGôédG Qƒ°U{ ∫ƒM ,ó©oH øY
Iô°VÉëªdG Ωqób å«M ,z»æjôëÑdG ™jô°ûàdG »a óéà°ùªdG ÉfhQƒc
øjQÉ°ûà°ùªdG áÄ«g ¢ù«FQ ÖFÉf áÑdGƒ£dG ø°ùM »∏Y QƒàcódG
.¢ù∏éªdÉH ø««fƒfÉ≤dG
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Vacancies Available
GREEN SAND EXCAVATION
has a vacancy for the occupation of
HEAVY DRIVER
VXLWDEO\TXDOL¿HGDSSOLFDQWVFDQFRQWDFW
RUJUHHQVDQGH[F#JPDLOFRP

AIRTRONICS AC SERVICES
has a vacancy for the occupation of
WORKER
VXLWDEO\TXDOL¿HGDSSOLFDQWVFDQFRQWDFW
RUVKDDGPDQNKDDQ#JPDLOFRP

SIEMENS LLC UAE
has a vacancy for the occupation of
SUPERINTENDENT/SUPV.(ELECTRICAL
EQUIP.MANUFACTURING& FITTNG)
VXLWDEO\TXDOLILHGDSSOLFDQWVFDQFRQWDFW
RUEDVLPDNNDZL#VLHPHQVFRP

AL NABHANI ELECTRICAL CONTRACTING
has a vacancy for the occupation of
ELECTRICAL WORKER
VXLWDEO\TXDOL¿HGDSSOLFDQWVFDQFRQWDFW
RUEXUVKHG#KRWPDLOFRP

<868)%,1$+0('.$122&203$1<://
has a vacancy for the occupation of
SERVICES SUPPORT MANAGER
VXLWDEO\TXDOL¿HGDSSOLFDQWVFDQFRQWDFW
RURSSRUWXQLWLHVEK#NDQRRFRP

ITALIAN PALACE PIZZA
has a vacancy for the occupation of
COOK(GENERAL)
VXLWDEO\TXDOL¿HGDSSOLFDQWVFDQFRQWDFW
RULVDDODZDGKLFRQW#JPDLOFRP

SIEMENS LLC UAE
has a vacancy for the occupation of
SUPERINTENDENT/SUPV.(ELECTRICAL
EQUIP.MANUFACTURING& FITTNG)
VXLWDEO\TXDOL¿HGDSSOLFDQWVFDQFRQWDFW
RUEDVLPDNNDZL#VLHPHQVFRP

352)(66,21$/:$<&2175$&7,1*://
has a vacancy for the occupation of
CONSTRUCTION MANAGER
VXLWDEO\TXDOL¿HGDSSOLFDQWVFDQFRQWDFW
RULQIR#SZFEKFRP

WADI ALSAIL GATE CONSTRUCTION
has a vacancy for the occupation of
WORKER
VXLWDEO\TXDOL¿HGDSSOLFDQWVFDQFRQWDFW
RUDBBD#KRWPDLOFRP

:21'(5)8/3$.35,17,1*67$7,21$5<://
has a vacancy for the occupation of
WORKER
VXLWDEO\TXDOL¿HGDSSOLFDQWVFDQFRQWDFW
RUNKDOLGEXWW#JPDLOFRP

5,00$5.(7,1*63&
has a vacancy for the occupation of
WORKER
VXLWDEO\TXDOLILHGDSSOLFDQWVFDQFRQWDFW
RUULPVSF#JPDLOFRP

MOHAMED NASER AHMED
$/.+$,5$1,*$=,$/%,+$5
has a vacancy for the occupation of
SEAMAN
VXLWDEO\TXDOL¿HGDSSOLFDQWVFDQFRQWDFW
RUEXQDVVHU#JPDLOFRP

OMICRON ELECTRONICS
MIDDLE EAST - FOREIGN BRANCH
has a vacancy for the occupation of
MANAGER (OPERATIONS)
VXLWDEO\TXDOL¿HGDSSOLFDQWVFDQFRQWDFW
RUDKPHGHOKDPDN\#RPLFURQHQHUJ\FRP
75$16*/2%$/&2175$&7,1*&2://
has a vacancy for the occupation of
SUPERVISOR
VXLWDEO\TXDOL¿HGDSSOLFDQWVFDQFRQWDFW
RUKQLMDPGHHQ#\DKRRFRP
%85-&$5*2+$1'/,1*://
has a vacancy for the occupation of
DRIVER
VXLWDEO\TXDOL¿HGDSSOLFDQWVFDQFRQWDFW
RUUL]ZDQXOODKEDUNL#JPDLOFRP
STILLER AGENCY FOR THE SUPPLY
:25.(56://
has a vacancy for the occupation of
CHEF
VXLWDEO\TXDOL¿HGDSSOLFDQWVFDQFRQWDFW
RUDOD]]DPJURXS#\DKRRFRP
67&+5,6723+(5¶66&+22/µ,6$72:1¶
has a vacancy for the occupation of
TEACHER
VXLWDEO\TXDOL¿HGDSSOLFDQWVFDQFRQWDFW
RUUHFUXLWPHQW#VFKRROVWFKULVQHW
ALMODEER RESTURANT
has a vacancy for the occupation of
CHEF
VXLWDEO\TXDOL¿HGDSSOLFDQWVFDQFRQWDFW
RUIPV#JPDLOFRP
62/$5$&$53(175<&2://
has a vacancy for the occupation of
PAINTER(FURNITURE)
VXLWDEO\TXDOL¿HGDSSOLFDQWVFDQFRQWDFW
RUKDVDQ#QDUGLQSURSHUWLHVQHW
$48$7(&+12/2*<75$16)(5://
has a vacancy for the occupation of
SUPERVISOR
VXLWDEO\TXDOL¿HGDSSOLFDQWVFDQFRQWDFW
RUPRKDPHGDODVIRRU#JPDLOFRP
MUHAMMAD MUZAMMIL FACILITIES
68332576(59,&(6&2://
has a vacancy for the occupation of
WORKER
VXLWDEO\TXDOL¿HGDSSOLFDQWVFDQFRQWDFW
RUFKPX]DPPDO#JPDLOFRP
KHALED MOHAMED HABIB ABDULLA
has a vacancy for the occupation of
WORKER
VXLWDEO\TXDOL¿HGDSSOLFDQWVFDQFRQWDFW
RUNKDOLGUDKLP\#\DKRRFRP

ROHITH CAR SERVICE
has a vacancy for the occupation of
CAR WASHER/CLEANER
VXLWDEO\TXDOL¿HGDSSOLFDQWVFDQFRQWDFW
RUDOZDOLRIF#KRWPDLOFRP
SALEH AL ABDULLAH AL MUHANNA &
PARTNERS TRADING & CONTRACTING CO
has a vacancy for the occupation of
DRAFTSMAN
VXLWDEO\TXDOLILHGDSSOLFDQWVFDQFRQWDFW
RULQIR#VPFRFRQWUDFWLQJFRP
GHASSAN SPORTS CENTRE
has a vacancy for the occupation of
FITNESS TECHNICIAN
VXLWDEO\TXDOL¿HGDSSOLFDQWVFDQFRQWDFW
RUDEXQD]DUFOH#JPDLOFRP
6(9(1'$<6&2175$&7,1*&263&
OWNED BY MOHAAMAD AKHTAR MIAN
has a vacancy for the occupation of
ELECTRICIAN
VXLWDEO\TXDOL¿HGDSSOLFDQWVFDQFRQWDFW
RUVGFVSF#\DKRRFRP
SAWA SALON
has a vacancy for the occupation of
BEAUTICIAN
VXLWDEO\TXDOL¿HGDSSOLFDQWVFDQFRQWDFW
RUVDQD#LFORXGFRP
1$*5$&$5*2+$1'/,1*&263&
OWNED BY MUHAMMAD AJMAL
has a vacancy for the occupation of
SUPERVISOR
VXLWDEO\TXDOL¿HGDSSOLFDQWVFDQFRQWDFW
RUDMPDOQDJUD#JPDLOFRP
ABU JOUDA BAKERY
has a vacancy for the occupation of
BAKER(GENERAL)
VXLWDEO\TXDOL¿HGDSSOLFDQWVFDQFRQWDFW
RUKDOD#OLYHFRP
FOZIA ABDULREHMAN OMAR
HAYAT MOHAMMAD HAYAT
has a vacancy for the occupation of
WORKER
VXLWDEO\TXDOL¿HGDSSOLFDQWVFDQFRQWDFW
RUWDKLUPDKPRRG#\DKRRFRP
CAFETERIA TEA TEAM
has a vacancy for the occupation of
WORKER
VXLWDEO\TXDOL¿HGDSSOLFDQWVFDQFRQWDFW
RUGRRUB#RXWORRNFRP

JANADA PUBLICITY AND ADVERTISING
has a vacancy for the occupation of
SALES EXECUTIVE REPRESENTATIVE
VXLWDEO\TXDOL¿HGDSSOLFDQWVFDQFRQWDFW
RUPDOGRVHUL#MDQDGDQHW

SIT ALSHAM CAFETERIA
has a vacancy for the occupation of
CLEANER
VXLWDEO\TXDOL¿HGDSSOLFDQWVFDQFRQWDFW
RULQIR#VLWDOVKDPFRP

ALQURA ALSHAMEYA BAKERY
has a vacancy for the occupation of
DRIVER
VXLWDEO\TXDOL¿HGDSSOLFDQWVFDQFRQWDFW
RUDOPDUR]DDED\DW#KRWPDLOFRP

125$5(/,$1&(35,17,1**5283
has a vacancy for the occupation of
TECHNICIAN(COMPUTER)
VXLWDEO\TXDOLILHGDSSOLFDQWVFDQFRQWDFW
RU\DVHHQDOKHMD]L#JPDLOFRP

,17(*5$7('&/28')25&2168/7$1&<63&
has a vacancy for the occupation of
TECHNICIA N(COMPUTER)
VXLWDEO\TXDOL¿HGDSSOLFDQWVFDQFRQWDFW
RULQIR#LFORXGEKFRP

CALICUT TRADERS
has a vacancy for the occupation of
SALESMAN
VXLWDEO\TXDOL¿HGDSSOLFDQWVFDQFRQWDFW
RUWDOLE#JPDLOFRP

BLUE DIAMOND LAUNDRY
has a vacancy for the occupation of
WORKER(LAUNDRY)
VXLWDEO\TXDOL¿HGDSSOLFDQWVFDQFRQWDFW
RUDELWKQ#JPDLOFRP
APPLIED SCIENCE UNIVERSITY
has a vacancy for the occupation of
ASSISTANT PROFESSOR
VXLWDEO\TXDOL¿HGDSSOLFDQWVFDQFRQWDFW
RU]XKRRUKDVDQ#DVXHGXEK
6(6$<('(*<37,215(67$85$17://
has a vacancy for the occupation of
COOK (GENERAL)
VXLWDEO\TXDOL¿HGDSSOLFDQWVFDQFRQWDFW
RUPDUXPUDGZDQ#\DKRRFRP
HAMA MARKET
has a vacancy for the occupation of
WORKER
VXLWDEO\TXDOL¿HGDSSOLFDQWVFDQFRQWDFW
RUKDPDEDKUDLQ#JPDLOFRP
%$//<%6&&/26('
has a vacancy for the occupation of
SUPERVISOR
VXLWDEO\TXDOL¿HGDSSOLFDQWVFDQ
contact 37700702
BOSTAN CONTRACTING
has a vacancy for the occupation of
WORKER
VXLWDEO\TXDOL¿HGDSSOLFDQWVFDQFRQWDFW
RUMDWWPXVKWDT#JPDLOFRP
*/2%$/&20326,7(67(&+12/2*,(6://
has a vacancy for the occupation of
WORKER
VXLWDEO\TXDOL¿HGDSSOLFDQWVFDQFRQWDFW
RUVDMHHYVXU\D#JPDLOFRP
BLACK BELT CONSTRUCTION
has a vacancy for the occupation of
SUPERVISOR FOR BUILDING
VXLWDEO\TXDOL¿HGDSSOLFDQWVFDQFRQWDFW
RUUDQDBMLP#\DKRRFRP
EAST MUHARRAQ COLDSTORE
has a vacancy for the occupation of
SALESMAN
VXLWDEO\TXDOL¿HGDSSOLFDQWVFDQFRQWDFW
RUMPDODE#KRWPDLOFRP
)8785(),71(66&(17(5://
has a vacancy for the occupation of
PHYSICAL TRAINER
VXLWDEO\TXDOL¿HGDSSOLFDQWVFDQFRQWDFW
RUNTXEDLO#JPDLOFRP
WALEED AL RUMAIH TRADING EST
has a vacancy for the occupation of
SALES EXECUTIVE REPRESENTATIVE
VXLWDEO\TXDOL¿HGDSSOLFDQWVFDQFRQWDFW
RUWDDZHQVSF#JPDLOFRP
526<60,775$',1*&2://
has a vacancy for the occupation of
SALESMAN
VXLWDEO\TXDOL¿HGDSSOLFDQWVFDQFRQWDFW
RUVDPLVDP#JPDLOFRP
$,57(&+://
has a vacancy for the occupation of
SECURITY GUARD
VXLWDEO\TXDOL¿HGDSSOLFDQWVFDQFRQWDFW
RULQIR#DLUWHFKFRPEK
WADI ALSAIL GATE CONSTRUCTION
has a vacancy for the occupation of
WORKER
VXLWDEO\TXDOLILHGDSSOLFDQWVFDQFRQWDFW
RUDBBD#KRWPDLOFRP

LAYALY ALAFRAH COFEE SHOOP
has a vacancy for the occupation of
BAKER(GENERAL)
VXLWDEO\TXDOL¿HGDSSOLFDQWVFDQFRQWDFW
RUODUL#\DKRRFRP
DAIREX BUILDING CONTRACTING
has a vacancy for the occupation of
WORKER
VXLWDEO\TXDOL¿HGDSSOLFDQWVFDQFRQWDFW
RUGDLUH[#KRWPDLOFRP
1$66(5$%'02+$00('%6& &/26('
has a vacancy for the occupation of
WELDER
VXLWDEO\TXDOL¿HGDSSOLFDQWVFDQFRQWDFW
RUQDVVHUDE#EDWHOFRFRPEK
*5$1'67$7,21)25$8726(59,&(6://
has a vacancy for the occupation of
CLEANER
VXLWDEO\TXDOLILHGDSSOLFDQWVFDQFRQWDFW
RUJVVEKZOO#JPDLOFRP
MAZALI RESTAURANT
has a vacancy for the occupation of
WORKER
VXLWDEO\TXDOL¿HGDSSOLFDQWVFDQFRQWDFW
RUOD\DOLEDKUDLQ#JPDLOFRP
BAHRAIN INSTITUTE FOR PEARLS AND
*(06721(6 '$1$7 %6&&/26('
has a vacancy for the occupation of
BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER
VXLWDEO\TXDOLILHGDSSOLFDQWVFDQFRQWDFW
RUKU#GDQDWEK
.,06%$+5$,10(',&$/&(17(5%6& &
has a vacancy for the occupation of
RECEPTIONIST
VXLWDEO\TXDOL¿HGDSSOLFDQWVFDQFRQWDFW
RUPHWHH#PHWHHEDKFRP
SPECIAL COMMUNICTIONS
has a vacancy for the occupation of
TELEPHONE TECHNICIAN
VXLWDEO\TXDOL¿HGDSSOLFDQWVFDQFRQWDFW
RUEKU#KRWPDLOFRP

πNóàdG πª©dG IQGRh Ghó°TÉf

á``°UÉN á``°ù°SDƒe ø``e ø``««æjôëÑdG ø``«ØXƒªdG ø``e Oó``Y íjô``°ùJ
äÉeGõàdG º¡jód ø«ØXƒªdG á«Ñ∏ZCG ¿CG º∏©dG ™e ,§≤a ÖfÉLC’G
IOÉ¡°T ≈∏Y π°UÉM ¢†©ÑdGh ,É``gô``«`Zh ¢``Vhô``b ø``e á«μæH
≈∏Y ∫ƒ°üë∏d º¡JGOÉ¡°T øe πbG ¿ƒª∏°ùàjh ¢SƒjQƒdÉμÑdG
.áeRÓdG IôÑîdG
ácô°ûdG ΩGõ``dE’ …óédG ∑ôëàdÉH πª©dG IQGRh GƒÑdÉWh
øWGƒªdG ¥ƒ≤M ßØMh ¿ƒ°üd πNóàdGh äÉ≤ëà°ùªdG ±ô°üH
áYƒªée äÓgDƒe ™e Ö°SÉæàJ πªY ¢Uôa ô«aƒJh »æjôëÑdG
.ø«Mô°ùªdG ø«ØXƒªdG øe

ÖJGQ øe AGƒ°S ÉæJÉ≤ëà°ùe πc OGó°ùH áeõà∏e ¿ƒμà°S ácô°ûdG
»°†e øe ºZôdG ≈∏Y øμdh ,ájƒæ°ùdG ÉæJGRÉLEG hCG áeóîdG ájÉ¡f
Ée ¬fEÉa º¡©e π°UGƒàdG »a Iôªà°ùªdG ÉæJ’hÉëeh ô¡°TCG IóY
.¬fÉμe ÉæcÉ°S ôeC’G ∫GR
∂dP QôÑJh ÉæJÉ≤ëà°ùe OGó°ùH º≤J ºd ácô°ûdG ¿CG GƒaÉ°VCGh
á«MÉf øeh ,π«°üëàdG ácô°T ≈``dEG á∏cƒe Qƒ``eC’G ™«ªL ¿CÉ`H
ø«ØXƒªdG ¥ƒ≤M OGó°ùd »Øμj Ée óLƒj ’ ¬fCÉH Qò©àJ iôNCG
øe π«≤à°ùj øªd á∏eÉc ¥ƒ≤ëdG AÉ£YEÉH Ωƒ≤Jh ø««æjôëÑdG

ïª°UC’G º«gGôHEG .O »æjôëÑdG åMÉÑdG »≤à∏j ÜGƒædG ¢ù∏ée á°ù«Fôd ∫hC’G ÖFÉædG
Gk õ«ªàe Gk óaGQh Ék eÉ¡°SEG ôÑà©jh á«ªgC’G øe
¬H Ωƒ≤J Ée ÖfÉL ≈``dEG á«æWƒdG äGAÉØμ∏d
,∫ÉéªdG Gòg »a Iõ«ªàe Oƒ¡L øe ádhódG
øjôëÑdG ≥jôa IAÉØch Oƒ¡L π°†ØH ∂dPh
ø``«`eC’G ó¡©dG »``dh ƒª°S IOÉ``«`≤`H »``æ`Wƒ``dG
»ª«∏bEG ΩGô`` à` `MGh ô``jó``≤`à`H »``¶`M …ò`` `dGh
πc åMÉÑ∏d Ék «æªàe ,ô«¶ædG ™£≤æe »``dhOh
.ìÉéædGh ≥«aƒàdG

äGOÉ``°` ü` à` b’G ≈``∏` Y á``ª` FÉ``≤` dGh á``∏`ª`à`ë`ª`dG
øe ô«ãμdG ìGôàLG ≈dEG áaÉ°VE’ÉH ,á«ªdÉ©dG
∞∏àîe ≈∏Y á«ª∏©dGh á«HÉéjE’G ∫ƒ∏ëdG
á``«`ª`«`∏`©`à`dGh á``jOÉ``°` ü` à` b’G äÉ``jƒ``à` °` ù` ª` dG
.á«YÉªàL’Gh á«ë°üdGh
∫hC’G ÖFÉædG ôμ°T AÉ≤∏dG ájÉ¡f »``ah
¬ãëH ≈``∏` Y ÜÉ``°` û` dG »``æ` jô``ë` Ñ` dG å``MÉ``Ñ` dG
Iô«Ñc á``LQO ≈∏Y »``JCÉ` j …ò`` dGh ≥ª©àªdG

ÖFÉædG ¿Éª∏°S »ÑædGóÑY ÖFÉædG ≈≤àdG
¬ÑàμªH ÜGƒ`` æ` `dG ¢``ù`∏`é`e ¢``ù`«`Fô``d ∫hC’G
º«gGôHEG QƒàcódG »æjôëÑdG åMÉÑdG ¢ùeCG
…òdGh õ«ªªdG ¬ãëH ¬d Ωób å«M ,ïª°UC’G
√GQƒàcO ádÉ°SQ ∫hCG åMÉÑdG Ö°ùëH ôÑà©j
≈∏Y ÉYƒ°Vƒe ¢ûbÉæJ »``à`dGh ,ºdÉ©dG »``a
±hô¶dG πX »a á«ªgC’G øe Iô«Ñc á``LQO
»àdG á«FÉæãà°S’G á«ë°üdGh ájOÉ°üàb’G

¿Éμ°SE’G áæéd ó°V âØbhh …OÉ°üàb’G OƒcôdG áæéd äófÉ°S ÜGƒædG Öàμe áÄ«g
Ée ôÑYh ÉfhQƒc áëFÉL πX »a …OÉ°üàb’G ∞∏ªdG IQGOEG ≈∏Y
»æjôëÑdG OÉ°üàb’G äò≤fCG äGQGôb øe É©«ªL ¬°ùª∏àfh √Gôf
…òdG QhódG ƒg Éªa ,iôÑc ∫hO äGOÉ°üàbG âHÉ°UCG ôWÉîe øe
»àdG äÉjóëàdG ∂∏J πX »a áæé∏dG ¬H Ωƒ≤J ¿CG ¢VôàØªdG øe
.É¡d ¢Vô©àf
á«HÉ«ædG ≥«≤ëàdG áæéd AÉ°ûfEG Qô≤J ÉeóæY ¬fG âë°VhCGh
»æjôëÑdG …OÉ°üàb’G ™°VƒdG ¿Éc …OÉ°üàb’G OƒcôdG ¿CÉ°ûH
¿CG É¡æμªj áæé∏dG ¿CG iôf ’ ºK øeh ,¿B’G ¬H ôªf ÉªY ÉØ∏àîe
Iõ«ªàe IQGOEG øe √Gô``f Ée ¿CGh ,äGô«¨àdG ∂∏J πX »a πª©J
ó«©f Éæ∏©éj ó¡©dG »``dh ƒª°S IOÉ«≤H ájOÉ°üàb’G á``eRCÓ` d
OƒcôdG ¿CÉ°ûH á«HÉ«ædG ≥«≤ëàdG áæéd πªY QGôªà°SG »a ô¶ædG
»a ió°S ¢ù∏éªdG πªY ™«°†j ¿CG øμªj ’ PEG ,…OÉ°üàb’G
∫hO ™«ªL É¡æe »fÉ©J á«dhO áëFÉLh áeRCG πM »a ≥«≤ëàdG
øe Iô«Ñc áëjô°T º¡j …òdG »fÉμ°SE’G ∞∏ªdG ∫ÉªgEGh ,ºdÉ©dG
.ø««æjôëÑdG

ÉgójóªJ º°ùM ºàj ºd ¬fEÉa ™jRƒàdG ádGóY ¢SÉ«≤d áæé∏dG É¡àÑ∏W
ÖàμªdG áÄ«g ≈dEG â∏«MCGh ÜGƒædG ¢ù∏éªd áeÉ©dG á°ù∏édG »a
Gô¡°T §≤a Éæàëæeh ô¡°TCG á©HQCG ójóªàdG â°†aQ ÉgQhóH »àdG
™aQh É¡∏ªY AÉ¡fE’ áæé∏dG ≈∏Y Gô«Ñc É£¨°V πãe Ée ,Gó``MGh
ºdh á«fÉªdôÑdG IRÉLE’G ájGóH »a Éæc ÉæfCG øe ºZôdÉH Égôjô≤J
ô¡°TCG á©HQCG áæé∏dG πªY ójóªJ øe ™æªj ≥FÉY …CG ∑Éæg øμj
.á∏eÉc
áæéd πª©d ójóªàdG ºàj ¬°ùØf âbƒdG »a ¬fCG ≈dEG äQÉ°TCGh
ôªf âbh »a á∏eÉc ô¡°TCG á©HQCG ádƒ¡°S πμH …OÉ°üàb’G OƒcôdG
AGôL ¬∏c ºdÉ©dG É¡æe »fÉ©j ájOÉ°üàbG äÉ«YGóJh äÉjóëàH ¬«a
´É°VhC’G ∂∏J πX »a áæé∏dG πªY ¬©e Ö©°üj ,ÉfQƒc áëFÉL
.á«FÉæãà°S’G
IQóbh áμæM πX »a ¬fCG ô«eC’GóÑY ÖæjR ÖFÉædG äócCGh
»dh áØ«∏N ∫BG óªM øH ¿Éª∏°S ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U
AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«Fôd ∫hC’G ÖFÉædG ≈∏YC’G óFÉ≤dG ÖFÉf ó¡©dG

áæé∏d ójóªàdG ¢ùeCG ºJ ¬fCG ô«eC’GóÑY ÖæjR ÖFÉædG âØ°ûc
ø«H ôjôªàdG ôÑY ,…OÉ°üàb’G OƒcôdG ¿CÉ°ûH á«fÉªdôÑdG ≥«≤ëàdG
,´ÉªàLG OÉ≤©fG ¿hO øe ÜGƒædG ¢ù∏ée Öàμe áÄ«g AÉ°†YCG
øe ø«dÉ«μªH π«μdG ¬àª°SCG Éªe ójó°ûdG É¡FÉ«à°SG øY áHô©e
ôjôªàdG ºàj …òdG âbƒdG »a ¬fCG ≈dEG áàa’ ,ÖàμªdG áÄ«g πÑb
á©HQCG …OÉ°üàb’G OƒcôdG ¿CÉ°ûH ≥«≤ëàdG áæéd πªY ójóªàd
≥«≤ëàdG áæéd πªY ójóªJ ≈∏Y á≤aGƒªdG ºàj ºd á«aÉ°VEG ô¡°TCG
iƒ°S É¡°SCGôJ âfÉc »àdG á«fÉμ°SE’G ô«jÉ©ªdG ¿CÉ°ûH á«HÉ«ædG
.§≤a óMGh ô¡°T
áª¡ªdG äÉØ∏ªdG øe »fÉμ°SE’G ∞∏ªdG ¿CG øe ºZôdÉH ¬fEG âdÉbh
¢ùªjh ,»æjôëÑdG øWGƒªdG äÉjƒdhCG ¢SCGQ ≈∏Y ™°VƒJ »àdG
ô«jÉ©e ¿CÉ°ûH ≥«≤ëàdG áæéd ¿CGh ,Ö©°ûdG øe Iô«Ñc áëjô°T
áª¡ªdG QhÉëªdG øe ójó©dG É¡H âfÉc á«fÉμ°SE’G äGó``Mƒ``dG
OƒLh ΩóY πX »a …ôëàdGh πª©dGh åëÑ∏d Éàbh Ö∏£àJ »àdG
»àdG äÉeƒ∏©ªdG ô«aƒJ »a ¿Éμ°SE’G IQGRh πÑb øe ±Éc ¿hÉ©J

…QÉ≤©dG ôjƒ£àdGh z∂àæØdG{h »YÉæ£°U’G AÉcòdG É¡æ«H

É«∏©dG äÉ``°SGQódG á``∏Môe »a Ió``jóL èeGôH á``à°S ìô£J ø``jôëÑdG á``©eÉL
ó«ªY ¿CÉ`H OÉ``aCG ,¬à«MÉf øeh
óªëe OGDƒa QƒàcódG á°Sóæ¡dG á«∏c
IójóédG èeGôÑdG ¿CG …QÉ°üfC’G
è``eGô``Ñ` d »``∏``μ``dG Oó```©` `dG â`` ©` `aQ
≈dEG á«∏μdG »a É«∏©dG äÉ``°`SGQó``dG
ø«H âYRƒJ Ék éeÉfôH ô°ûY á©HQCG
,√GQƒàcódGh ô«à°ùLÉªdG »àLQO
¬d èeÉfôH ∫hCG ìô£j IQÉª©dGh
ô«à°ùLÉeh ,É«∏©dG äÉ°SGQódG »a
ä’É``°`ü`J’G á°Sóæg »``a Ωƒ``∏`©`dG
ô``«``à``°``ù``LÉ``eh ,äÉ`` `μ` ` Ñ` ` °` ` û` ` dGh
,IOó``é`à`ª`dG á``bÉ``£` dG »``a Ωƒ``∏` ©` dG
AÉcòdG º¶f »a Ωƒ∏©dG ô«à°ùLÉeh
ôjƒ£àdG èeÉfôHh ,»YÉæ£°U’G
.z∂àæØdG{h …QÉ≤©dG

,¥Ó``î` dG ô``«` μ` Ø` à` dGh ,π``«` ∏` ë` à` dG
.»ª∏©dG åëÑdGh
É``«`∏`©`dG äÉ`` °` `SGQó`` dG º``°` †` Jh
∞∏àîe »``a Ék éeÉfôH 47 Ék «dÉM
Ék éeÉfôH 36 ™bGƒH ,äÉ°ü°üîàdG
,√GQƒàcó∏d èeGôH 9h ,ô«à°ùLÉª∏d
»a »dÉ©dG Ωƒ∏Hó∏d ø«éeÉfôHh
.á«æWƒdG á©eÉédÉH äÉ«∏c »fÉªK
.O.CG í``°`VhCG ∂``dP ÖfÉL ≈``dEG
ôjƒ£àH âeÉb á©eÉédG ¿CG IõªM
IQGOEG ô«à°ùLÉe èeÉfôH πjó©Jh
á«æ≤J ô``«` à` °` ù` LÉ``eh ,∫É`` `ª` ``YC’G
äÉ©LGôe ó©H ∂dPh ,äÉeƒ∏©ªdG
≥«≤ëJ ≈``dEG âaóg ,ø«éeÉfôÑ∏d
πª©dG ¥ƒ°S ™e ≥aGƒàdG øe ójõe
.¬JÉLÉ«àMGh

.IõªM ¢VÉjQ .O |
,OÉ°üàb’G »a ô«KCÉJ äGPh ,IóYGh
äÉ`` °` `SGQó`` dG QhO ≈`` ` dEG Gk ô``«` °` û` e
áaô©ªdG ¥ÉaBG á©°SƒJ »a É«∏©dG
≈∏Y º``¡`JGQó``bh ,ø``«`°`SQGó``dG ió``d

≈`` `dEG á`` aÉ`` °` `VE’É`` H ,IOó`` é` `à` `ª` `dG
.IQÉª©dG ô«à°ùLÉe
IQGOEG á«∏c âMôW ø«M »a
ôjƒ£àdG »a ô«à°ùLÉªdG :∫ÉªYC’G
,äÉ``μ`∏`à`ª`ª`dG IQGOEGh …QÉ``≤` ©` dG
É«LƒdƒæμàdG »``a ô«à°ùLÉªdGh
OóY ∂dòH ™ØJô«d (∂àæØdG) á«dÉªdG
.á©eÉédG »a ô«à°ùLÉªdG èeGôH
PÉà°SC’G á©eÉédG ¢ù«FQ ócCGh
IõªM ∞``°`Sƒ``j ¢``VÉ``jQ Qƒ``à` có``dG
AÉæH AÉL èeGôÑdG √ò``g ìô``W ¿CG
»Ñ∏J ¥ƒ°ù∏d á≤ª©e äÉ°SGQO ≈∏Y
á«æ©ªdG äÉ``YÉ``£`≤`dG äÉ``LÉ``«`à`MG
Qƒ``£` à` dG Ö```cGƒ```Jh ,á``Ø` ∏` à` î` ª` dG
±ô°ûà°ùJh ,»``æ`≤`à`dGh »ª∏©dG
äÉ°ü°üîJ É¡Ø°UƒH πÑ≤à°ùªdG

ø``jô``ë` Ñ` dG á``©` eÉ``L â``æ``∏``YCG
»a Ió`` jó`` L è`` eGô`` H á``à`°`S ìô```W
áHÉéà°SG É«∏©dG äÉ°SGQódG á∏Môe
,IOóéàªdG πª©dG ¥ƒ°S äÉÑ∏£àªd
ìôW »``a QGô``ª`à`°`S’G ¿CG Ió``cDƒ` e
Ék ≤aGƒàe »``JCÉ`j á«YƒædG èeGôÑdG
ájOÉ°üàb’G øjôëÑdG á`` jDhQ ™``e
º«∏©J OÉéjEG ≈dEG á«YÉ°ùdG 2030
á∏eÉ°ûdG á«ªæàdG »a º¡°ùj ∫É©a
.áeGóà°ùªdG
»a á°Sóæ¡dG á«∏c â``Mô``Wh
,Ió``jó``L è``eGô``H á``©` HQCG á©eÉédG
äÉ≤«Ñ£J »``a ô«à°ùLÉªdG :»g
ô«à°ùLÉªdGh ,»YÉæ£°U’G AÉcòdG
,äÉμÑ°ûdGh ä’É°üJ’G á°Sóæg »a
ábÉ£dG á°Sóæg »a ô«à°ùLÉªdGh

ÉfhQƒc ìÉ≤d áHôéàd ´ƒ£àdG ≈dEG ÜÉÑ°ûdG ƒYóJz á«HÉÑ°ûdG ájódÉîdG{
»a ácQÉ°ûª∏d ´ƒ£à∏d á«æWƒdG
.ìÉ≤∏dG áHôéJ
¿CG ô`` cò`` dÉ`` H ô`` jó`` é` `dG ø`` `e
âëJ êQó``e ìÉ≤∏d »``g áHôéàdG
á«ªdÉ©dG áë°üdG áª¶æe á∏¶e
™bƒàªdG øeh ,ÉfhQƒc ¢Shô«Ød
øe ´ƒ£àe 6000 ≈∏Y Üôéj ¿CG
¢VQCG ≈∏Y ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒªdG
.áμ∏ªªdG

á∏KÉªe áØbh Éæe êÉàëJ øjôëÑdG
áHôéàH ´ƒ£àdG ≈``dEG IQOÉÑªdÉH
PÉ≤fEG »a ¬«∏Y ∫ƒ©j …òdG ìÉ≤∏dG
.ºdÉ©dG ∫ƒM ô°ûÑdG ø«jÓe IÉ«M
øjódG π``LCG øe :¬``fCG ó``cDƒ`Jh
,øjôëÑdG πLCG øeh á«fÉ°ùfE’Gh
¬«a ô``aGƒ``à`J ø``e π``c ≈∏Y »¨Ñæj
áYQÉ°ùªdG á«ë°üdG äÉWGôà°T’G
á``°`ü`æ`ª`dG »`` a π``«` é` °` ù` à` dG ≈`` ` dEG

áëaÉμe ∫Éée »a á∏ãeC’G ´hQCG
ÉæàÑKCGh ,ºdÉ©dG ó«©°U ≈∏Y AÉHƒdG
´Ghh ∫hDƒ°ùe ÜÉÑ°T ÉæfCG ºdÉ©∏d
øe ±’B’G äGô°ûY QOÉ``H ÉeóæY
´ƒ£à∏d øjôëÑdG Ö©°ûdG ΩƒªY
äÉ¡édGh ôLÉëªdG ∞∏àîe »``a
.áëFÉédG áëaÉμe øY ádƒÄ°ùªdG
≈dG É¡ãjóM á¡Lƒe âaÉ°VCGh
»g Ég Ωƒ«dGh :øjôëÑdG ÜÉÑ°ûdG

á``jó``dÉ``î``dG á``«` ©` ª` L â`` ``YO
»æjôëÑdG ÜÉÑ°ûdG ΩƒªY á«HÉÑ°ûdG
≈``dG ΩÉª°†fÓd á``YQÉ``°`ù`ª`dG ≈`` dEG
ø«cQÉ°ûªdG ø«Yƒ£àªdG ±ƒØ°U
ìÉ≤∏d á``jô``jô``°`ù`dG ÜQÉ``é` à` dG »``a
ó``é`à`°`ù`ª`dG É`` `fhQƒ`` `c ¢`` Shô`` «` `a
.z19-ó«aƒc{
á«©ªédG ¢ù«FQ ÖFÉf ∫É``bh
øjôëÑdG â∏é°S :ô``cÉ``°`T á``æ`«`eCG

.ôcÉ°T áæ«eCG |

zá«dÉª°ûdG á``©``°``SÉ``J{```H äGƒ``æ``°``S ò``æ``e IQƒ``é``¡``e äGQÉ``«``°``Sh ¢``VÉ``≤``fCG

ALMALAKY WORKSHOP
has a vacancy for the occupation of
TECHNICIAN
VXLWDEO\TXDOL¿HGDSSOLFDQWVFDQFRQWDFW
RUDOPDODN\DXWR#KRWPDLOFRP
'(/0$1%$.(5<://
has a vacancy for the occupation of
WORKER
VXLWDEO\TXDOL¿HGDSSOLFDQWVFDQFRQWDFW
RUKU#ELQPDKPRRGQHW

ABU AMMAR TOWING AND
ROAD SIDE ASSISTANCE
has a vacancy for the occupation of
WORKER
VXLWDEO\TXDOL¿HGDSSOLFDQWVFDQFRQWDFW
RU\DVHHQPXVKDLPD#JPDLOFRP

¢Shô«a QÉ°ûàfG ™e ,ºdÉ©dG á«ÑdÉZ É¡°û«©j
ádÉ°SôdG Ωó≤J å«M ,z19-ó«aƒc{ ÉfhQƒc
ô``KCG{ :¿Gƒ``æ` Y âëJ äAÉ``L »àdG zå``ë`Ñ`dG{
OÉ°üàb’G ≈∏Y áFQÉ£dG á«dhódG äGô«¨àdG
¢Shô«a Qƒ``¡` X ≈``∏`Y ≥«Ñ£àdG :»``ª`dÉ``©`dG
Éeh ,zÉk «ªdÉY √QÉ°ûàfG äÉ©ÑJh 19-ó«aƒc
∫ƒ``M á``jQÉ``é` dG ä’ƒ``ë` à` dÉ``H É¡æe §``Ñ`Jô``j
¬JÉ«YGóJh ¢Shô«ØdG QÉ°ûàfG ÖÑ°ùH ºdÉ©dG

:ô«eC’GóÑY ÖæjR ÖFÉædG ..ø«dÉ«μªH π«μdÉH ¬àØ°Uh

SAWADIKA AUTHENTIC THAI RESTAURANT
has a vacancy for the occupation of
WORKER
VXLWDEO\TXDOL¿HGDSSOLFDQWVFDQFRQWDFW
RUDDPLUVD\DE#KRWPDLOFRP

+21*.21*&+,1(6(5(67$85$17://
has a vacancy for the occupation of
COOK(ASSISTANT)
VXLWDEO\TXDOLILHGDSSOLFDQWVFDQ
FRQWDFWRUROLUHPL#EDWHOFRFRPEK

ióMEG ΩÉ«b øe ø««æjôëÑdG ø«ØXƒªdG øe OóY ≈μà°TG
ΩóY ™e ,º¡∏ªY øe º¡ëjô°ùàH á°UÉîdG áaGô°üdG äÉcô°T
âæ∏YCG ádhódG ¿CG øe ºZôdG ≈∏Y ô¡°TCG 4 òæe º¡JÉ≤ëà°ùe ójó°ùJ
.ôÑªàÑ°S ô¡°T ≈àM %50 áÑ°ùæH ø««æjôëÑdG ÖJGhôd É¡ªYO
ô¶ædG á«æ©ªdG äÉ¡édG ó°TÉæf ÉæfEG zè«∏îdG QÉÑNCG{`d GƒdÉbh
ó©H ’EG πª©dG øe π°üØdÉH ÉfQÉ©°TEG ºàj ºd ¬fC’ ÉæYÉ°VhCG »a
Égó©H ,ƒ«fƒj ô¡°T ÖJGhô∏d »eƒμëdG ºYódG Iôàa AÉ¡àfG
¿CG ø¶f Éæch »Ø°ù©àdG π°üØdG ¥ƒ≤M øe ≥M …CG º∏°ùàf ºd

IóY òæe áªcGôàªdG ¢VÉ≤fC’G á``dGREG
IQƒé¡ªdG äGQÉ``«` °` ù` dGh äGƒ``æ`°`S
√hôμe çóëj ¿CG πÑb …Qƒa πμ°ûH
ôKÉμJ áé«àf ¢VGôeC’G QÉ°ûàfG øe
áé«àf ìGhQC’G ¿Gó≤a hCG ¢VQGƒ≤dG
∂∏J »``a º¡Ñ©dh ∫É``Ø``WC’G ∫ƒ``°`†`a
.™bGƒªdG

Gójó¡J πμ°ûJ äÉØ∏îªdG ∂∏J âfÉc
.»YÉªàL’G º∏°ùdGh »dÉgC’G áë°üd
øe ¢ù«d ¬fCG »°ù«Ñ≤dG í°VhCGh
…ó∏ÑdG ƒ°†©dG Ωƒ≤j ¿CG ∫ƒ≤©ªdG
äÉØdÉîªdG ó°UQ øe ¢ûàØªdG QhóH
™ªàéªdG ô°†J »``à`dG äÉØ∏îªdGh
.¬«∏Y Gô£N πãªJh
≈``dEG á``jó``∏`Ñ`dG »°ù«Ñ≤dG É`` YOh

á«æØdG áæé∏dG ¢``ù`«`FQ ió`` `HCG
πãªeh »dÉª°ûdG …ó∏ÑdG ¢ù∏éªdÉH
¬∏dGóÑY ó«°ùdG á©°SÉàdG Iô``FGó``dG
ÜhÉéJ Ωó``Y ø``e ¬``Ø`°`SCG »°ù«Ñ≤dG
á≤£æªdG ájó∏ÑH …ò«ØæàdG RÉ¡édG
¢VÉ≤fCG ¢†©H á``dGREG »a á«dÉª°ûdG
ôãcCG É¡ªcGôJ RhÉ``é`J »àdG AÉæÑdG
¿CG ¿hO ø`` e äGƒ``æ` °` S çÓ`` `K ø`` e
øe Oó``Y ≈``dG á``aÉ``°`VEG ,É``¡` à` dGREG ºàJ
»a áæ°S ôãcCG IQƒé¡ªdG äGQÉ«°ùdG
1210h 1209h 1205 äÉ©ªée
.óªM áæjóªH
ÜÉ«Z ≈`` dEG »°ù«Ñ≤dG QÉ``°``TCGh
»a äÉjQhódGh á«°û«àØàdG äÓªëdG
äÉØdÉîªdG ó°Uôd á©°SÉàdG IôFGódG
Qhó°U øe ºZôdG ≈∏Y ,äÉØ∏îªdGh
ájò«ØæàdG ¬àëF’h áaÉ¶ædG ¿ƒfÉb
¢VÉ≤fCG ádGREG øe ájó∏Ñ∏d õ«éJ »àdG
IQƒé¡ªdG äGQÉ«°ùdGh ∫RÉ``æ`ª`dGh
GPEG É°Uƒ°üNh ,…QGOE’G QGô≤dÉH

¬Ñæéàd íFÉ°üfh ..»Ñ°ü©dG ¿ƒdƒ≤dG ¢VGôYCG
»¡a º¶àæe πμ°ûH á«°VÉjôdG øjQÉªàdG á°SQÉªe .äÉMô≤àdGh äÉHÉ¡àd’ÉH áHÉ°UE’G øe óëJ
.ΩƒædGh áMGôdG øe ±Éc §°ùb ≈∏Y ∫ƒ°üëdG …ƒàëJ PEG ,IõgÉédG äÉÑLƒdG ∫hÉæJ øY OÉ©àH’G .¿ƒdƒ≤dG ÜÉ¡àdG ÖÑ°ùJ »àdG äƒjõdGh πHGƒàdG ≈∏Y
á«dƒëμdG äÉHhô°ûªdGh ø«NóàdG øY OÉ©àH’G .ájRÉ¨dGh
ø««aÉμdGh áJ’ƒμ«°ûdG ∫hÉæJ øY OÉ©àH’G Gô«NCGh .¿ƒdƒ≤dG ÜÉ¡àdG øe ójõJ É¡fC’

.¿RƒdGh á«¡°ûdG ¿Gó≤a .¥ÉgQE’Gh Ö©àdÉH Qƒ©°ûdG áHÉ°U’G ô£N øe óëJ »àdG íFÉ°üædG ¢†©H ∑Éægh
:É¡æe »Ñ°ü©dG ¿ƒdƒ≤dÉH
πãe ,¿ƒdƒ≤dG ÜÉ¡àdG øe ójõJ »àdG áª©W’G ÖæéJ .áÑ∏©ªdG ájòZ’Gh äÉ«dƒ≤ÑdGh IQÉëdGh áª°SódG áª©W’G
á«©«Ñ£dG πFGƒ°ùdGh √É«ªdG Üô°T ø``e QÉ``ã` cE’G RÉ¡édG áë°üd áª¡ªdG ±É``«`dC’Gh äÉæ«eÉà«ØdÉH á«æ¨dG
.»ª°†¡dG

14

áæeõªdG äÉHGô£°V’G øe óMGh »Ñ°ü©dG ¿ƒdƒ≤dG
ÉªdCGh äÉéæ°ûJ ÖÑ°ùJh ,»ª°†¡dG RÉ¡édG Ö«°üJ »àdG
hCG á«KGQh πeGƒ©d áé«àf ¿ƒμj ób ,Ió©ªdG »a ójó°T
¢†©H ∫hÉ``æ`Jh ,Ió©ªdG »``a ójó°ûdG ôJƒàdÉH á``HÉ``°`UE’G
.áª°SódG áª©WC’G
áHÉ°UE’G ≈∏Y ∫ó``J »àdG ¢``VGô``YC’G ¢†©H ∑É``æ`gh
:»gh »Ñ°ü©dG ¿ƒdƒ≤dÉH
.äÉéæ°ûJ ™e ø£ÑdG »a ójó°T ºdCG .ójó°ûdG ∑É°ùe’G hG ∫É¡°SE’G Ω2020 ¢ù£°ùZCG 25 - `g1442 Ωôëe 6 AÉKÓãdG - ¿ƒ©HQC’Gh á°ùeÉîdG áæ°ùdG - (15495) Oó©dG

ﻛﻼم
ﻓﻲ اﻟﺼﺤﺔ

:z»Ñ£dG è«∏îdG{`d ¢UÉN QGƒM »a •É«ªàdG ¿É£∏°S QƒàcódG

ô°ùîJ áæª°ùdG äÉ«∏ªY ™e
∂àë°U Ö°ùμJh ∂fRh

óªMCG ó«°S º«gGôHEG AÉ«Ÿ :º∏≤H
Lamiasharra@gmail.com

AÉØ°ûdG ¿GƒæY ∂ë°†dG
ÉªdÉW á``dƒ``≤`e ,É``«` fó``dG ∂``d ∂ë°†J ∂``ë`°`VG
∫DhÉØàdG ≈∏Y å``ë`dG É¡H Oƒ°ü≤ªdG ÉgÉæ©ª°S
•ƒ¨°†dG ø``Y ó©ÑdGh ,IÉ``«`ë`dG ≈∏Y ∫É``Ñ` bE’Gh
äÉ``eGõ``à`d’Gh Ωƒ``ª`¡`dG âª¡°SCG ó≤a ;á«°ùØædG
,áeÉ°ùàH’G ÜÉ``«`Z »``a ô«Ñc ó``M ≈``dEG á«eƒ«dG
;Éæàë°üH ºμëàdG »a ÖÑ°ùdG ¿ƒμJ ób ÉfôYÉ°ûe
áHÉ°UE’G ô£N ø``e ¿Gó``jõ``j ô``Jƒ``à`dGh ¿õëdÉa
AÉ°†YCG ≈∏Y ôKDƒj Gò``gh ,áæeõªdG ¢VGôeC’ÉH
ÉeCG ,»Ñ°ü©dGh »ª°†¡dG RÉ¡édGh Ö∏≤dÉc º°ùédG
IOÉ©°ùdG ¿ƒeôg IOÉjR ≈∏Y πª©j ¬fEÉa ∂ë°†dG
∞«ØîàdG »a √QhóH óYÉ°ùj …òdGh º°ùédG »a
§ÑJôj ø«ahQóf’G ¿ƒeô¡a ;ºdC’ÉH Qƒ©°ûdG øe
π∏≤j ºK øeh ,ÆÉeódG »a ºdC’G äÓÑ≤à°ùe ¢ùØæH
ΩÉ°ùLC’G õ«ØëJ »``a QhO ¬``dh º``dC’É``H Qƒ©°ûdG
áë°U õjõ©J π``LCG ø``e º°ùédG »``a IOÉ``°`†`ª`dG
äÉ°SGQódG øe äÉÄªdG ∑Éæg ,»YÉæªdG RÉ¡édG
¢†¨Hh ¿É°ùfE’G áë°üd ∂ë°†dG á«ªgCG ∫ƒ``M
ÇQÉ≤dG …õjõY ô©°ûJ ’CG äÉ°SGQódG øY ô¶ædG
ÜÉ``Ñ` MC’Gh AÉ``bó``°` UC’G ™``e áØ«£d á°ù∏L ó``©`H
¢VÉØîfG ¬ÑMÉ°üj á«LGõªdG ádÉëdG »a ø°ùëàH
;ºdC’G ≈°ùæJ ¿CG É¡ÑÑ°ùH øμªjh ,ôJƒàdG IóM øe
™°ùàJh Ö∏≤dG äÉ°†Ñf §Ñ°†æJ ∂ë°†dG ™ªa
(ÉeÉZ-¿hô«aôàfEG) Öcôe §°ûæjh ø«jGô°ûdG
≈ª°ùj É``e IOÉ``°`†`ª`dG ΩÉ``°` ù` L’G RGô```aG ó``jõ``jh
»a IOÉ``jR ™e Gòg πc ,(»YÉæªdG-ø«dƒHƒ∏¨dG)
.»°ùØædG ôJƒàdG øe ¢ü∏îà∏d á«Ñ°ü©dG πbGƒædG
,ó«YÉéJ ÓHh Ébô°ûe ¬LƒdG π©éj ∂ë°†dG
≈dEG »dÉëdG Éæàbh »a áLÉëdG ó°TCG »a øëfh
´hQó`` c É``ª`¡`eGó``î`à`°`SGh ∫DhÉ``Ø``à``dGh ∂``ë`°`†`dG
¢ù«d º°ùàHG .ô°ü©dG ¢``VGô``eCG ø``e ÉæàjÉªëd
.’DhÉØJh á≤K ÉªfEGh ÉMôa IQhô°†dÉH
∫ƒ°SQ ¥ó°Uh ,ábó°üH ôLDƒf áª°ùÑdG ≈∏Y
.zábó°U ∂«NCG ¬Lh »a ∂ª°ùÑJ{ :∫Éb ÉeóæY ¬∏dG

áæª°ùdG êÓY Éªa ¿PEG .iôNCG Iôe ¿RƒdG Oƒ©j á«FGò¨dG á«ªëdG øY
•É«ªàdG ¿É£∏°S QƒàcódG É``fQhÉ``M ?É¡æe ¢ü∏îàdG øμªj ∞«ch
…ò«ØæàdG ôjóªdGh áWôØªdG áfGóÑdGh ô«XÉæªdG äÉMGôL …QÉ°ûà°SG
.ájOƒ©°ùdGh øjôëÑdG ∂æ«∏c áfGóH õcGôªd

áÑ°ùædG ™ØJôJ Éªæ«H ,º«ªμàdG ä’ÉM »a %50
»μ«°SÓμdG ôjƒëàdG äÉ«∏ªY »a %90 áHGô≤d
.ô¨°üªdG hCG

ó©J å«M Ék«dÉM IOƒLƒªdG ¢``VGô``eC’G ô£NCG áæª°ùdG ôÑà©J
™Ñ£dÉHh ,ø«NóàdG ó©H IÉaƒ∏d ÖÑ°ùªdG »fÉãdG ¢VôªdG áæª°ùdG
≈°VôªdG øe ójó©dG óéæa ,É¡æe ¢ü∏îàdÉH º∏ëj áæª°S ¢†jôe πc
∞bƒàdG óæY øμdh ¿RƒdG ∞«Øîàd á°VÉjQh á«FGòZ á«ªëH ¿ƒeõà∏j

,á©jô°Sh á``ë`°`VGh äGô``«` KCÉ` J É¡∏a QÉ``°`†`dG
™bƒàæa iô``NC’ á«∏ªY øe èFÉàædG ∞∏àîJh
≈dEG π°üJ áÑ°ùæH ôμ°ùdG øe É«aÉ©Jh Éæ°ùëJ

í∏°üJ π``gh Ió©ªdG ¿ƒdÉH øY GPÉ``e ?¿GRhC’G ™«ªéd
¿GRhC’G …hò`` d Gó``«`Ø`e ¿ƒ``μ`j ¿ƒ``dÉ``Ñ` dG
¿RGƒàe »FGòZ ΩÉ¶æH ¿ƒgôe ¬æμdh áØ«ØîdG
ƒ¡a ¬æY AÉæ¨à°S’G ºàj ¿Rƒ``dG ∫hõ``f ó©Hh
.AGò¨dG º«¶æJ ≈∏Y óYÉ°ùj
Öéj »°VÉjQh »FGòZ ΩÉ¶f ∑Éæg πg ?áæª°ùdG äÉ«∏ªY AGôLEG ó©H ¬YÉÑJG
äÉ«∏ª©dG √ò``g ¿ô``≤`J ¿CG Öéj ,º``©`f
Ée ƒ``g Gò`` `gh ó``«` L »``FGò``Z ΩÉ``¶` æ` H
äGƒ``æ`°`ù`d ¿Rƒ`` ` dG ó``≤` a π``Ø`μ`j
äÉ«∏ª©dG √ò¡a ,á∏jƒW
Oƒª°üdG ™«£à°ùJ ’
»``FGò``¨` dG ΩÉ``¶` æ` dG ™``e
ô«¨J º``¡`«`∏`©`a Å``WÉ``î` dG
QGô``ª`à`°`S’Gh º¡JÉ«M §ªf
ΩGõàd’Gh »ë°üdG π``c’G ≈∏Y
±ó``¡` dG ,á`` °` `VÉ`` jô`` dG á``°` SQÉ``ª` ª` H
ô«¨J äÉ«∏ª©dG øe ´ƒædG Gòg øe »°ù«FôdG
.IÉ«ëdG §ªf
≈°Vôe ≈∏Y áæª°ùdG äÉ«∏ªY ô«KCÉJ Ée ?…ôμ°ùdG
π``ã` eC’G π``ë` dG ô``Ñ`à`©`J äÉ``«`∏`ª`©`dG √ò`` g
∫hôà°ùdƒμdGh §¨°†dGh …ôμ°ùdG ≈°Vôªd

.áWôØe áfGóH hCG ,≈£°Sh ,áØ«ØN :áfGóÑdG
§≤a iôéJ ¿CG Öéj áfGóÑdG äÉ«∏ªY
Éeh •hô°ûdG º¡«∏Y ≥Ñ£æJ øjòdG ¢UÉî°TCÓd
¿RGƒàªdG »FGò¨dG ΩÉ¶ædÉH »°Uƒf ∂dP πÑb
áfGóÑ∏d ÓM ôÑà©J ≈gh á°VÉjôdG á°SQÉªeh
áæª°ùdG äÉ«∏ªY É``eCG ,≈£°SƒdGh áØ«ØîdG
¿ƒμJh áWôØe á``fGó``H º¡jód øjò∏d ¿ƒμàa
35 hCG ,¥ƒ``a Éªa 40 º°ùédG á∏àc ô°TDƒe
É¡àÑÑ°S áæeõe ¢``VGô``eCG ¬jód øªd ¥ƒ``a Éªa
¢VGôeCGh §¨°†dGh ôμ°ùdG πãe áfGóÑdG º¡d
É¡æ«ëa π°UÉØªdGh Ö∏≤dGh ∫hôà°ùdƒμdG
.áfGóÑdG äÉ«∏ªY AGôLEÉH »°Uƒf
AGô``LEG ™æªJ á«ÑW ™``fGƒ``e ∑Éæg π``g ?áfGóÑdG äÉ«∏ªY
ø°ùdÉc á«Ñ£dG ™fGƒªdG ¢†©H ∑Éæg ,º©f
áæeõe ¢VGôeCÉH Éfk hô≤e ¥ƒa Éªa ÉeÉY 60 øe
¿ƒμj ¿CG Öéj ôμ°ùdGh §¨°†dG hCG Ö∏≤dG »a
™e ádÉë∏d πeÉc º««≤J πªY ™e QòM ìGôédG
,á«∏ª©dG AGô``LEG πÑb ôjóîàdGh Ö∏≤dG AÉÑWCG
á«∏≤Yh á«°ùØf πcÉ°ûe øe ¿ƒfÉ©j øe É°†jCGh
,äGQóîªdGh ∫ƒëμdG ƒæeóe ¢UÉî°T’Gh
πeÉ©àdG ¿ƒ©«£à°ùj ’ º¡a ∫ÉØW’G É°†jCGh
ób É``ª` e í``«`ë`°`ü`dG π``μ`°`û`dÉ``H á``«`∏`ª`©`dG ó``©` H
.π°ûØ∏d º¡°Vô©j

?áfGóÑdG äÉ«∏ªY ´GƒfCG »g Ée áfGóÑdG ¿CG í°VhCG ¿G ÖMCG ájGóÑdG »a
äÉª¶æªdG øe ójó©dG Oó¡j AÉ``Hh âëÑ°UCG
ÖÑ°ùH »Hô©dG è«∏îdGh ºdÉ©dG »a á«ë°üdG
Oƒ≤©dG »a π``cC’G ΩÉ¶fh IÉ«ëdG §ªf ô«¨J
.á«°VÉªdG
É¡æªa áfGóÑdG äÉ«∏ªY ´GƒfC’ áÑ°ùædÉH ÉeCG
»a ,ô¨°üªdGh »μ«°SÓμdG ôjƒëàdGh º«ªμàdG
Ió©ªdG ºéM ô«¨°üJ ºàj º«ªμàdG äÉ«∏ªY
äÉ«∏ªY ÉeCG ,πcC’G á«ªc π«∏≤J ≈dEG …ODƒj Éªe
ºéM ô«¨°üàH ¿ƒμàa É¡«YƒæH ôjƒëàdG
AÉ``©`eC’G ø``e Aõ``é`d RhÉ``é`J É``°`†`jCGh Ió``©`ª`dG
k G »dÉàdÉÑa
,AGò¨dG ¢†©H ¢UÉ°üàeG ™æªj É°†jC
á«ªc π«∏≤J Éªg ¿Éà«dBG óLƒJ ôjƒëàdG »Øa
´Gƒ`` fCG ¢†©H ¢UÉ°üàeG Ωó``Y ™``e ΩÉ``©`£`dG
ôãcCG ôjƒëàdG äÉ«∏ªY »dÉàdÉÑa ,á``ª`©`WC’G
IQÉ°ùN »a QGôªà°S’Gh á¶aÉëªdG ≈∏Y IQób
.…ôμ°ùdG ≈°Vôªd á«∏YÉa ôãcCGh ¿RƒdG
äÉ«∏ªY º¡d í∏°üJ »àdG äÉÄØdG ºg øe ?ΩÉY πμ°ûH áæª°ùdG
áæ«©e á≤jô£H áæª°ùdG áÑ°ùf ÜÉ°ùM ºàj
≈∏Y º°ù≤jh ΩGôL ƒ∏«μdÉH ¿RƒdG ¢SÉ«b »gh
ô°TDƒe ¬«ª°ùf èJÉædG ™HôªdG ôàªdÉH ∫ƒ£dG
∞«æ°üJ ºàj Égó©Hh ,BMI º°ùédG á∏àc

:¢UÉN QGƒM »a …OôØæªdG OÉ©°S IQƒàcódG

اﻟـــﺮﺑــــﻮ

¬JÉLÓY »a á©°SGh äGQƒ£J ∑Éægh ´ƒf øe ôãcCG ¬d
GPEG ÉeCG ,QÉîÑdG hCG ájhOC’G ∫hÉæJ πãe ƒHôdG áHƒæd Ö«Ñ£dG É¡©°Vh »àdG á«LÓ©dG
ºbÉØàj ’ ≈àM Ö«Ñ£dG á©LGôe ¬«∏©a á«LÓY á£N …G ¢†jôªdG iód óLƒj ºd
á©HÉàªdG ¿ƒμJ ¿CG π°†Øjh ,äÉHƒædG QGôμàd á°VôY ôãcCG ¢†jôªdG íÑ°üjh ¢VôªdG
.ô¡°TCG 6 ≈dEG 3 øe
?êÓ©dGh ¢ü«î°ûàdG ºàj ∞«ch ΩƒædG AÉæKCG ¢ùØæàdG ≥«°V ÜÉÑ°SCG Ée É¡æe ≥«ª©dG ΩƒædG á∏Môe »a ΩƒædG AÉæKCG ¢ùØæàdG ≥«°†d ÜÉÑ°SCG IóY ∑Éæg
,ájƒFôdG á£∏édG ,øeõªdG …ƒFôdG OGó°ùf’G ¢Vôe ,ƒHôdG πãe á«°ùØæJ ¢VGôeCG
øe ƒ¡a »∏«∏dG ¥ÉæàN’G ≈``dEG áÑ°ùædÉHh .»∏«∏dG ¥ÉæàN’G hCG ,Ö∏≤dG ¢``VGô``eCG
.ΩƒædG AÉæKCG äGôe IóY Oƒ©jh ¢ùØædG ™£≤æj É¡ÑÑ°ùH »àdG Iô«£îdG ΩƒædG ¢VGôeCG
hCG ,∫ÉY äƒ°üH Gô«î°T Qó°üJ âæc GPEG ¢VôªdG Gòg øe »fÉ©J øªe ¿ƒμJ óbh
,ø«Yƒf ≈dEG º°ù≤æj ¢VôªdG ¿CG Éªc ,πjƒW Ωƒf ó©H ≈àM ójó°T Ö©àH ô©°ûJ âæc ¿EG
äÓ°†Y AÉîJQG óæY çóëjh ,Ék Yƒ«°T ôãcC’G …OGó°ùf’G ΩƒædG ¥ÉæàNG ƒg ∫hC’G
∫É°SQEÉH ïªdG Ωƒ≤j ’ ÉeóæY çóëjh …õcôªdG ΩƒædG ¥ÉæàNG »fÉãdGh ,≥∏ëdG
.¢ùØæàdG øY ádhDƒ°ùªdG äÓ°†©∏d º«∏°S πμ°ûH á«Ñ°üY äGQÉ°TEG
π«°UƒJ ∫ÓN øe ºàjh »∏«∏dG ΩƒædG §«£îJ ∫ÓN øe ¢ü«î°ûàdG ¿ƒμjh
ácôMh ø«àFôdG ≈dEG AGƒ¡dG ≥aóJh Ö∏≤dGh ïªdG §«£îJ áÑbGôªd Iõ¡LCÉH ¢†jôªdG
.ΩƒædG AÉæKCG ΩódG »a ø«é°ùcC’G iƒà°ùeh ,ø«bÉ°ùdGh ¢ùØæàdG
∫ó©e ¢ù«≤J IOÉYh á£«°ùH ¿ƒμàa ∫õæªdÉH ΩƒædG QÉÑàNG ≈dG áÑ°ùædÉH ÉeCG
.¢ùØæàdGh AGƒ¡dG ≥aóJ •ÉªfCGh ,ΩódG »a ø«é°ùcC’G iƒà°ùeh ,Ö∏≤dG äÉHô°V
QÉÑàN’G ó©H ¬Jó°Th ¢VôªdG ádÉM áaô©e ≈∏Y óªà©j êÓ©dG
´ÓbE’Gh ∫ƒëμdG ∑Ó¡à°SG øe óëdGh ¿RƒdG ¢†ØN ôÑY IÉ«ëdG §ªf ô«¨J .ø«NóàdG øY
CPAP RÉ¡L øY IQÉÑY ÖLƒªdG AGƒ¡dG §¨°V ¿Éæ°SC’G ºjƒ≤J »°UÉ°üàNG hCG ¿Éæ°SC’G Ö«ÑW ™æ°üj PEG :¿Éæ°SC’G äÉÑ«côJ ΩƒædG AÉæKCG Ék MƒàØe AGƒ¡dG iôée AÉ≤HE’ ájƒªØdG IGOC’G
.»MGôédG êÓ©dG -

.ΩÉ¶©dÉHh
?¬HÉÑ°SCG Éeh ƒHôdG ¢Vôe ƒg Ée ≥«°Vh ¢ùØæàdG ≥«°Vh ô«Ø°üdG πãe Ék °VGôYCG ÖÑ°ùjh øeõe ¢Vôe ƒHôdG
,É¡Jó°Th ÉgQGôμJh É¡KhóM »a âbƒdG QhôªH ∞∏àîJ »àdGh ,∫É©°ùdGh ,Qó°üdG
QGóL ácÉª°S IOÉjRh á«FGƒ¡dG Ö©°ûdG ≥«°V ÖÑ°ùH ¢ùØæàdG »a áHƒ©°U çóëjh
á«æ«édG á``KGQƒ``dG ¿ƒμJ ó``b πeGƒ©dG ø``Y É``eCG .•ÉîªdG IOÉ`` jRh AGƒ``¡`dG iôée
.á«Ä«ÑdGh
óæY ƒHôdGh ,»°ù°ùëàdG ô«Z ƒHôdGh »°ù°ùëàdG ƒHôdG :ƒHôdG ´Gƒ``fCG øeh
.áæª°ùdG ™e ƒHôdGh ø«¨dÉÑdG
ƒHôdG ≈∏Y ôKDƒJ »àdG ÜÉÑ°SC’G øe øμdh ,Ék eÉªJ áeƒ¡Øe â°ù«d »¡a ¬HÉÑ°SCG ÉeCG
.áØ«dC’G äÉfGƒ«ëdG ôHhh äGô°ûëdGh ìÉ≤∏dG ÜƒÑMh QÉÑ¨dG åY πãe »°ù°ùëàdG
º¡jód ¢ù«d ¢UÉî°TC’G ¿CG ƒ``d ≈àM ƒ``Hô``dG áHƒf ÖÑ°ùJ äÉé«¡e ∑É``æ`gh
,ôFÉé°ùdG ¿ÉNO ÖÑ°ùH è«¡àJ á«°ùØæàdG …QÉéªdG ¿CG ’EG ô°UÉæ©dG √òg øe á«°SÉ°ùM
,ºëa äÉjGƒ°T ,Ö°ûîdG ≥FGôM ,»ØWÉ©dG ∫É©Øf’G ,OQÉÑdG AGƒ¡dG ,AGƒ¡dG çƒ∏J
.á«FÉª«μdG OGƒªdGh ,QÉÑ¨dGh ,Qƒ£©dGh øjõæÑdGh AÓ£dÉc ájƒ≤dG íFGhôdGh
?øeõe ¢Vôe ¬fCG ΩCG âbƒdG ™e ƒHôdG ¢†jôe ≈Ø°ûj πgIô£«°ùdG øμªj øμdh ,¢†jôªdG ¬æe ≈Ø°ûj ’ øeõe ¢Vôe ƒHôdG äôcP Éªc
.ΩÉ¶àfÉH êÓ©dG òNCG ∫ÓN øe ¬«∏Y áeÉàdG
?ƒHôdG êÓY »a á«Ñ£dG äGQƒ£àdG ºgCG Ée πjƒ£dG ºμëàdG ájhOCG É¡æeh ƒHôdG ≈°Vôe äÉLÓY »a á©°SGh äGQƒ£J ∑Éæg
ºμëà∏d áª¡ªdG á``jhOC’G øe »gh á≤°ûæà°ùªdG (ójhô«à°Sƒμ«JQƒμdG) πãe ióªdG
á«©«Ñ£dG IOÉ°†ªdG ΩÉ°ùLC’G ô«KCÉJ §ÑãJ »àdG IOÉ°†e ájhOCGh ,Ék «eƒj Ωóîà°ùJh
.»°ù°ùëàdG ƒHôdG »a Ék «°ù«FQ Gk QhO Ö©∏J »àdG
?ƒHôdG äÉeRCG çhóM ádÉM »a É¡YÉÑJG Öéj »àdG óYGƒ≤dG Ée äƒ°U ÖÑ°ùàa á«FGƒ¡dG …QÉéªdGh ∂dÉ°ùªdG Ö¡à∏Jh ΩQƒàJ ƒHôdG áeRCG AÉæKCG
á£îdG ≈dG ´ƒLôdG øe óHÓa ,¢ùØæàdG »a áHƒ©°U ÖfÉL ≈dG ô«Ø°üdG hCG õjRC’G

ºZôdG ≈∏Yh ,Ék Yƒ«°T ô``ã`cC’G áæeõªdG ¢``VGô``eC’G øe ƒHôdG
øe ¿CG ’G ¿É``«` MC’G ¢†©H »``a Ék àeÉ°U ¢``Vô``ª`dG Gò``g ¿ƒ``c ø``e
çhó``M …OÉ``Ø`J π``LCG ø``e øμªe â``bh ´ô``°`SG »``a ¬aÉ°ûàcG º¡ªdG
OÉ©°S IQƒ``à`có``dG ™``e »Ñ£dG è«∏îdG π``°`UGƒ``Jh .äÉØYÉ°†ªdG
ΩƒædG äÉHGô£°VGh ájQó°üdG ¢VGôeC’G á«°UÉ°üàNG …OôØæªdG
¥ôWh ¬``YGƒ``fCGh ¬HÉÑ°SCGh ƒHôdG ƒg Ée ±ô©æd É«∏jEG IOÉ«©H
.¬LÓY
á°VôY ôãcCG ƒHôdÉH ø«HÉ°üªdG ¢UÉî°TC’G ¿CG í«ë°U πg?ÉfhQƒc ¢Shô«ØH áHÉ°UEÓd
,19-ó«aƒμdÉH áHÉ°UEÓd ¢Vô©e ôªY …CG øe ¢üî°T …CG
¬KhóM á«dÉªàMG º¡jód ójõJ ƒHôdG ≈°Vôe ¿CG í«ë°U ô«Zh
,äÉ``°`SGQó``dG Ö°ùëH Gò``g ,ø``«`jOÉ``©`dG ¢``UÉ``î`°`TC’G ø``e ô``ã`cCG
¢``VGô``eC’G ≈°Vôe ºg ihó©∏d á°VôY ¢SÉædG ôãcCG øμdh
áFôdG ¢VGôeCG ºK øeh …ôμ°ùdGh ,Ö∏≤dG ≈°Vôªc áæeõªdG
ójó°ûdG ƒHôdÉH ÜÉ°üe ¿Éc GPEG øμdh ,áãdÉãdG áÑJôªdG »a
≈°Vôe øe ôãcCG á«∏HÉb ¬jód ¿ƒμ«a Iô≤à°ùe ô«Z ¬àdÉMh
.øjô≤à°ùªdG ƒHôdG
á«°SÉ°ùëdG ¢``VGô``YCG ø«H ≥jôØàdG ™«£à°ùf ∞«c?ÉfhQƒμH áHÉ°UE’Gh
áëμdG å«M øe ø«àdÉëdG ø«H ¬HÉ°ûJ ∑Éæg
¢üî°ûdG ¿É``c GPEG Ék °Uƒ°üNh ,¢ùØæàdG ≥«°Vh
¢†©H ∑É``æ` g ø``μ` dh ,êÓ`` ©` `dG »``a ôªà°ùe ô``«` Z
áæ°ùdG º°SGƒe ∫ÓN ô«¨àe ƒHôdG Ók ãªa .¥hôØdG
iód ’G IQGôëdG á``LQO »a ´ÉØJQG ¬ÑMÉ°üj ’h
º¡jó∏a ÉfhQƒc ≈°Vôe É``eCG ,ÜÉ¡àdÉH ø«HÉ°üªdG
º°ùédÉH º`` dG ™``e IQGô`` ë` `dG á`` `LQO »``a ´É`` Ø` `JQG
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حمليات 03

جمل�س الوزراء مينع اجلمع بني الت�سريح وال�سجل التجاري ..وعدم ال�سماح للعمالة غري امللتزمة باال�ستفادة منه

تطويـر �سيا�سـات ت�سريـح العمـل املـرن وتكثيـف احلمـالت التفتي�سيـة
راأ�س �ساحب ال�سمو امللكي الأمري
�سلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد نائب
القائد الأعلى النائب الأول لرئي�س جمل�س
الوزراء الجتماع العتيادي الأ�سبوعي
ملجل�س الوزراء.
رفع جمل�س الوزراء اأ�سمى اآيات التهاين
والتربيك اإىل �ساحب ال�سمو امللكي الأمري
خليفة بن �سلمان اآل خليفة رئي�س الوزراء
املوقر مبنا�سبة �سالمة الفحو�سات الطبية
التي اأجريت ل�سموه والتي تكللت بف�سل اهلل
اً
�سائال املوىل ع ّز
تعاىل بالتوفيق والنجاح،
وج ّل اأن يدمي على �سموه موفور ال�سحة
ومتام العافية وميده بطول العمر ملوا�سلة
م�سرية التقدم والنماء التي ت�سهدها مملكة
البحرين يف ظل العهد الزاهر حل�سرة
�ساحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى اآل
خليفة عاهل البالد املفدى.
ومبنا�سبة الذكرى التا�سعة ع�سرة لتاأ�سي�سه
فقد اأ�ساد جمل�س الوزراء بالدور الذي ي�سطلع
به املجل�س الأعلى للمراأة برئا�سة �ساحبة ال�سمو
امللكي الأمرية �سبيكة بنت اإبراهيم اآل خليفة
قرينة عاهل البالد املفدى ،م�سيدًا باإجنازاته التي
حتققت يف دعم م�سرية املراأة البحرينية وتقدمها
والرتقاء مبكانتها على خمتلف ال�سعد.
بعدها اأعرب جمل�س الوزراء عن بالغ تقديره
واعتزازه بالطواقم الطبية والكوادر التمري�سية
التي تقف يف واجهة ال�سفوف اأمام فايرو�س
كورونا امل�ستجد وتفانيها يف حماية النا�س
وحر�سها على العطاء والبذل وتاأدية دورها
الإن�ساين واملجتمعي وهو ما كان له اأبرز الأثر
يف حتقيق مملكة البحرين اأعلى امل�ستويات عامليًا
يف ن�سب ال�سفاء والفح�س املختربي والعالج
واملتابعة الدقيقة للم�سابني واملخالطني ،مهيبًا
املجل�س بالوعي املجتمعي واحل�س امل�سوؤول
للمواطنني واملقيمني يف احلفاظ على ما حتقق من
منجزات يف مكافحة فريو�س (كوفيد )19-عرب
مزيد من اللتزام بالتدابري الوقائية والإجراءات
الحرتازية ملوا�سلة الإجناز والبناء عليه بروح
الفريق الواحد وو�سع امل�سلحة الوطنية اأولً
واأخريًا.
وقد اأدىل الدكتور يا�سر بن عي�سى النا�سر
الأمني العام ملجل�س الوزراء عقب اجتماع جمل�س
الوزراء الذي عقد �سباح اأم�س عن بُعد عرب تقنية
الت�سال املرئي بالت�سريح التايل:
نظر املجل�س يف املذكرات املدرجة على جدول
اأعماله واتخذ ب�ساأنها من القرارات ما يلي:
اأولً :وافق جمل�س الوزراء بنا ًء على تو�سية
اللجنة التن�سيقية برئا�سة �ساحب ال�سمو امللكي
ويل العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول
لرئي�س جمل�س الوزراء على اإجراءات تطوير
�سيا�سة الت�سريح ل�ساحب العمل الأجنبي
ملزاولة بع�س الأن�سطة املهنية (ت�سريح العمل
املرن) والتي تاأتي بهدف تطوير هذا النظام
وتفعيله بال�سورة الأمثل تطويرا ً لأنظمة �سوق

العمل واأدواتها الرقابية وتعزيزا ً لفر�س العمل
للمواطن وجعله اخليار الأول للتوظيف و حفاظا ً
على حقوق العمالة ومنع ا�ستغاللهم ،وتاأتي
هذه الإجراءات موا�سلة جلهود تطوير اأنظمة
�سوق العمل مبا يعزز التناف�سية وجهود التنمية
ل�سالح املواطن .وقد مت املوافقة على اإجراءات
تطوير �سيا�سة ت�سريح العمل املرن *بنا ًء
على مرئيات جمل�سي ال�سورى والنواب وغرفة
جتارة و�سناعة البحرين واثر الجتماعات التي
عقدت ملناق�سة كافة اخليارات املتاحة .وقد اأبدى
املجل�س �سكره وتقديره للتعاون امل�ستمر من قبل
ال�سلطة الت�سريعية وغرفة �سناعة وما نتج عنه
من تطوير لالأنظمة مبا يحقق الأهداف املن�سودة
للتنمية*.
وتتمثل اإجراءات تطوير �سيا�سة ت�سريح
العمل املرن بتكثيف احلمالت التفتي�سية على
اأ�سحاب العمل الأجانب (العمالة املرنة) للتاأكد
من عدم قيامهم بالعمل يف الأن�سطة املهنية التي
ل يجوز ل�ساحب العمل الأجنبي مزاولتها دون
احل�سول على ت�سريح بذلك ،وتكثيف احلمالت
التفتي�سية على العمالة غري النظامية لتخاذ
الإجراءات الالزمة ب�ساأنهم ،وعدم ال�سماح
للعمالة *غري امللتزمة بالإجراءات التنظيمية*
بالتقدم للح�سول على ت�سريح العمل املرن،
وذلك خارج فرتات ال�سماح لتعديل اأو�ساع
العمالة املخالفة ،كما مينع اجلمع بني ت�سريح
العمل املرن وال�سجل التجاري ،واتخاذ اخلطوات
الالزمة لت�سحيح اأو�ساع العمالة التي جتمع
بني هذين الأمرين خالل  6اأ�سهر من تاريخه ،اإىل
جانب ت�سكيل جلنة خمت�سة ت�سم ممثالً عن كل
من وزارة العمل والتنمية الجتماعية ،ووزارة
املالية والقت�ساد الوطني ،ووزارة ال�سناعة
والتجارة وال�سياحة ،ووزارة ال�سغال و�سئون
البلديات والتخطيط العمراين ،وهيئة تنظيم
�سوق العمل ،وغرفة جتارة و�سناعة البحرين،
وهيئة جودة التعليم والتدريب ل�ستحداث
معايري وا�سرتاطات مهنية ملزاولة  20مهنة

د .يا�سر النا�سر

عملية مت حتديدها واأي مهن اأخرى ترى
اللجنة اأهمية ت�سمينها ،بهدف تعزيز اجلودة
والتناف�سية ،ورفع ذلك للمجل�س الأعلى لتطوير
التعليم والتدريب خالل �سهرين من تاريخه .كما
تت�سمن الإجراءات اأي�سا ً وقف اإر�سال ر�سائل
الهاتف الن�سية امل�سجعة لاللتحاق بربنامج
العمل املرن ،و وقف ال�سماح بت�سجيل املركبات
الآلية ال�سناعية وامل�ستخدمة يف الن�ساءات
وبا�سات النقل لأ�سحاب ت�سريح العمل املرن.
ثانيًا :وافق جمل�س الوزراء بناء على تو�سية
اللجنة التن�سيقية برئا�سة �ساحب ال�سمو امللكي
ويل العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول
لرئي�س جمل�س الوزراء على نقل تبعية مركز
الت�سال الوطني ليكون تابعًا ملدير عام مكتب
النائب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء ،وذلك
تعزي ًزا لدور املركز يف توحيد اخلطاب الإعالمي
احلكومي والتن�سيق الإعالمي بني اجلهات
احلكومية .ووافق املجل�س على م�سروع مر�سوم
بتعديل بع�س اأحكام املر�سوم رقم ( )84ل�سنة
 2016باإن�ساء وتنظيم مركز الت�سال الوطني.
ثال ًثا :وافق جمل�س الوزراء على تو�سية

اللجنة الوزارية لل�سوؤون املالية والقت�سادية
والتوازن املايل ب�ساأن تعديل بع�س اأحكام
املر�سوم بقانون رقم ( )15ل�سنة  1977باإ�سدار
�سندات التنمية احلكومية لرفع �سقف القرتا�س
من  13مليار دينار اإىل  15مليار دينار،
لتوفري الحتياجات املالية لتمويل م�سروفات
امليزانية العامة للدولة وامل�سروفات الأخرى
و�سداد اأق�ساط الديون امل�ستحقة للفرتة املتبقية
من ال�سنة املالية  2020وال�سنتني املاليتني
القادمتني  2021و ،2022مبا ي�سهم يف
تخفيف الآثار القت�سادية الناجتة عن انخفا�س
الإيرادات الفعلية املح�سلة ب�سبب تراجع اأ�سعار
ٍ
انخفا�س
النفط بالأ�سواق العاملية التي اأدت اإىل
يف الإيرادات النفطية وانخفا�س الإيرادات
غري النفطية لتباطوؤ الن�ساط القت�سادي على
امل�ستوى العاملي والإقليمي واملحلي ب�سبب
تداعيات جائحة فريو�س كورونا (كوفيد)19-
بالرغم من ا�ستمرارية اجلهود القائمة لتحقيق
اأهداف برنامج التوازن املايل وما مت حتقيقه يف
هذا الإطار من مبادرات لتعزيز كفاءة الإنفاق
وتخفي�س امل�سروفات احلكومية املتكررة ،وذلك
يف �سوء املذكرة التي رفعها معايل نائب رئي�س
جمل�س الوزراء رئي�س اللجنة املذكورة.
رابعًا :اطلع جمل�س الوزراء على عر�س من
نائب رئي�س الوزراء رئي�س اللجنة الوزارية
للم�ساريع التنموية والبنية التحتية حول ما
اأجنزته اللجنة املذكورة يف الن�سف الأول من
العام  2020من خالل  22اجتماعًا رئي�سيًا
و 40اجتماعَ متابعة اأ�سدرت من خاللها اللجنة
 357قرا ًرا ملتابعة تنفيذ اأولوياتها عرب �سبعة
حماور اأ�سا�سية تكفل متابعة امل�ساريع املمولة
من امليزانية العامة وبرنامج التنمية اخلليجي،
ومراجعة وتطوير ال�سيا�سات الإ�سكانية،
وتعزيز ال�سراكة مع القطاع اخلا�س ،ورفع
كفاءة وا�ستدامة اخلدمات ،وحتقيق الأمن
الغذائي وحماية الرثوات الطبيعية ،وحت�سني
كفاءة ا�ستخدام وتر�سيد ا�ستهالك املوارد والطاقة

وتطوير البنية التحتية و�سيا�ساتها لدعم التنمية
امل�ستدامة.
خام�سً ا :وافق جمل�س الوزراء على م�سروع
مر�سوم بقانون بتعديل املادة ( )173من
املر�سوم بقانون رقم ( )54ل�سنة 2002
ب�ساأن الالئحة الداخلية ملجل�س النواب واتخاذ
الإجراءات الد�ستورية والقانونية الالزمة
حيث من �ساأن التعديل اأعاله ا�ستكمال الق�سور
الت�سريعي ب�ساأن تنظيم اآلية املناق�سة العامة
ً
ان�سباطا.
وجعلها اأكرث
�ساد�سً ا :وافق جمل�س الوزراء على اقرتاح
برغبة يتعلق بدعم الكهرباء واملاء ل�سغار
التجار البحرينيني اأ�سحاب املوؤ�س�سات ال�سغرية
واملتو�سطة لتحققه فعليًا من خالل دعم احلكومة
ل�سريحة ال�ستهالك غري املنزيل للكهرباء حتى
 5000وحدة والذي بلغ حجمه العام املا�سي
 24مليون دينار.
�سابعًا :وافق جمل�س الوزراء على رد
احلكومة على اقرتاح برغبة حول اجتياز �سنة
المتياز يف املوؤ�س�سات ال�سحية احلكومية واأن
يتم ق�سر تدريب طلبة كلية الطب ل�سنة المتياز
فقط على خريجي اجلامعات املحلية املوجودة
يف اململكة والتي ترتبط باتفاقيات تدريب
معتمدة مع وزارة ال�سحة.
ثام ًنا :وافق جمل�س الوزراء على اقرتاح
برغبة لتحويل ملعب ع�سكر اإىل مركز �سبابي
لتحققه بالفعل من خالل جممع ع�سكر الريا�سي
الذي بداأ يف تقدمي خدماته ل�سباب واأهايل املنطقة
وكذلك من خالل مركز �سباب اجلنوب املوجود
يف جو.
تا�سعًا :وافق جمل�س الوزراء على اقرتاح
برغبة لإدخال مقررات الإعالم وتكنولوجيا
الت�سال مبناهج املدار�س احلكومية.
ويف بند التقارير الوزارية ،اأخذ املجل�س
علمًا بتقرير من وزير الداخلية ب�ساأن نتائج
جلنة التفتي�س على م�ستودعات الأدوية املخدرة
مبجمع ال�سلمانية الطبي.

فعاليات فنية وثقافية و�سينمائية ي�سرف عليها الفنان عبا�س املو�سوي

«اجلعفرية» ترعى الن�سخة الـ 11من مهرجان االإمام احل�سني «ع»
اأعلنت اإدارة الأوقاف اجلعفرية عن رعايتها
ملهرجان الإمام احل�سني (ع) الفني احلادي
والع�سرين والذي �سيقام عرب الف�ساء الإلكرتوين
باإ�سراف الفنان الت�سكيلي عبا�س املو�سوي
والذي �سيقام حتت �سعار «عا�سوراء ...ت�سامن
و�سالم» مت�سم ًنا العديد من الربامج والفعاليات
املتنوعة مب�ساركة وا�سعة النطاق وعرب ا�ستثمار
التقنيات احلديثة.
وقال رئي�س الأوقاف اجلعفرية يو�سف بن
�سالح ال�سالح اإنّ مهرجان الإمام احل�سني الفني
ميثل مبادرة ثقافية ح�سينية متميزة ،واأ�سبح
اأحد املبادرات املهمة يف اإحياء مو�سم عا�سوراء،
لذا فاإن اإدارة الأوقاف اجلعفرية حري�سة �سنويًا
على ال�سراكة املتميزة مع هذا املهرجان ،والذي
�سينتقل هذا العام للف�ساء اللكرتوين ب�سبب
ً
وحفاظا على �سحة و�سالمة
جائحة «كورونا»
اجلميع.
ومن جانبه ،اأو�سح موؤ�س�س املهرجان
الفنان الت�سكيلي عبا�س املو�سوي اأنّ املهرجان
ا�ستطاع على مدى عقدين كاملني اأن يوؤ�سّ �س
مل�ساحات وا�سعة وم�سرقة من العمل احل�سيني،
وا�ستطاع اأن يعرب عن الر�سالة احل�سينية
اخلالدة من خالل خمتلف فنون الإبداع ،و�سكل
مظلة فريدة من نوعها للتعبري احلر بالألوان
وبالكلمة وال�سورة عن الأهداف وامل�سامني
ال�سامية التي حملتها نه�سة الإمام احل�سني (ع)
فاأ�سحت تلك املبادئ منوذجً ا على مدى الزمن،
وا�ستطعنا من خالل هذا املهرجان اأن نوؤكد

البعاد الإن�سانية واحل�سارية والقيم الكبرية
التي حملتها عا�سوراء.
واأ�ساف« :كانت وما زالت اأهداف عا�سوراء
امل�ستمدة من التاريخ العظيم مل�سرية الإمام
احل�سني (ع) تقدم ر�سالتها النبيلة ويف طيّاتها
قيم الت�سامح والتعاي�س وال�سالم والعدالة
والت�سامن والوحدة و�سيانة املجتمع من
النق�سام والفرقة ،من اأجل عزة ورفعة و�سوؤدد
الأمة ،ويف بحريننا ..كان ذلك موروثا ً متجذ ًرا
من الإخاء والتعددية واملحبة ،فقبل اأي عمل..
كانت عا�سوراء الإمام احل�سني (ع) مرت�سخة
فك ًرا واعتقادًا يف وجدان املحبني ،فاندمج هذا
الفكر والوعي مع الإبداع والتنفيذ ،لت�سحى
العا�سمة منا ًرا ح�سينيًا م�سعًا قائمًا على التنوع
والتميّز يف اإحياء الذكرى اخلالدة».
وي�سرح رئي�س اللجنة املنظمة وموؤ�س�س
املهرجان الفنان عبا�س املو�سوي اأن اختيار
�سعار هذا العام« :عا�سورء ..ت�سامن و�سالم»،
تاأكيدًا على اأن اأهداف عا�سوراء كانت ول تزال
م�ستمدة من التاريخ العظيم مل�سرية الإمام
احل�سني (ع) ،وتقدم يف ر�سالتها النبيلة ويف
طياتها قيم الت�سامح والتعاي�س وال�سالم
والعدالة والت�سامن والوحدة و�سيانة املجتمع
من النق�سام والفرقة ،من اأجل عزة ورفعة الأمة.
و�ستنطلق هذا العام مبادرة «ذاكرة
عا�سوراء» والتي تهدف لتوثيق تاريخ ومظاهر
عا�سوراء يف مملكة البحرين ،للم�ساهمة يف رفد
ذاكرة ال�سعائر احل�سينية يف البحرين ،وت�ستقبل

امل�ساركات عرب اإر�سال ال�سور حل�ساب املهرجان
على الن�ستغرام والربيد اللكرتوين املخ�س�س.
وبهذه املنا�سبة ،اأكد امل�سرف العام للمهرجان
ملتقى
ر�سوان املو�سوي« :هكذا جاءت الفكرة..
ً
للثقافة والفن ،تاأ�سيالً مل�سرية �سيد ال�سهداء
(ع) ،من الر�سم واللوحة وفنون اخلط وري�سة
الفنان ..اإىل ال�سورة الفوتوغرافية وال�سينمائية
وال�سعر والأدب ..كل ذلك باأ�سلوبٍ م�سوّقٍ
ي�ستوعب العقول والأذهان ملختلف الفئات.
بكل تلك الو�سائل ..نقل مهرجان الإمام احل�سني
(ع) الفني بالعا�سمة املنامة ،ر�سالة عا�سوراء
ٍ
جهات
وقيمها ال�سامية .وا�ستطاع ا�ستقطاب
ٍ
ٍ
و�سخ�سيات ر�سمية واأهلية».
ووزارات
واأو�سح املو�سوي باأنّ مهرجان الإمام

احل�سني (ع) الفني على مدى الع�سرين عامًا
املا�سية حتت �سقفه الآلف من امل�ساركني
واحل�سور يف مو�سم عا�سوراء بني الفن والكلمة
وال�سورة باإبداع �سهد له رواده ،ويطل املهرجان
يف ن�سخته احلادية والع�سرين هذا العام
عرب الف�ساء الإلكرتوين و�سبكات التوا�سل
الجتماعي ،التزامًا باإجراءات الوقاية وفق
ظروف جائحة كورونا.
ومن املوؤمل اأن يقدم الفنان عبا�س املو�سوي
عمالً فنيًا �سيعر�س اعتبا ًرا من ليلة اخلام�س
حتى ليلة العا�سر عرب تقنية الت�سال املرئي يف
ال�ساعة الثامنة ،ويج�سد العمل تطلعات الب�سرية
للتخل�س من الوباء و�سنوف املعاناة ،ويعرب
عن ت�سامن امل�ساركني يف عا�سوراء مع العامل
نحو الأمل والبحث عن ال�سلم الكوين ،وخ�س�س
املهرجان ليلة ال�سابع من املحرم بعنوان:
«ليلة الت�سامن مع الأيتام» ،واإطالق مبادرات
وفعاليات تفاعلية مع اجلمهور بالتن�سيق مع
موؤ�س�سات املجتمع املدين.
وتت�سدر مبادرة «طبيب الإن�سانية»
مهرجان هذا العام الذي ينظم وتاأتي هذه
املبادرة الت�سامنية ل�سكر وتقدير جهود
العاملني يف مواجهة واحتواء جائحة كورونا
يف اخلطوط الأمامية للحفاظ على �سحة
و�سالمة اجلميع ،وتتمثل املبادرة يف ا�ست�سافة
عدد من الأطباء ومب�ساركة عدد من املتعافني
من فريو�س كورونا لنقل التجارب والن�سائح
للمجتمع.

كما �سيتم اإطالق الفلم الوثائقي «األق
اخللود» عرب مواقع التوا�سل الجتماعي ،حيث
وثق الفيلم عا�سوراء البحرين عرب الزمن،
ً
م�سلطا ال�سوء على الن�سجام يف رحاب هذه
الذكرى اخلالدة.
و�سيتم بالتعاون مع جمعية الكوثر
تخ�سي�س ليلة للت�سامن مع الأيتام واإطالق
مبادرات وفعاليات تفاعلية مع اجلمهور،
وذلك يف �سياق حث اجلميع على الهتمام بهذه
ال�سريحة املهمة يف املجتمع ا�ستلهامًا من القيم
الدينية النبيلة.
وميتد معر�س «خمطوطات عا�سوراء» حتى
ليلة العا�سر عرب و�سائل التوا�سل الجتماعي،
مبا يف ذلك معر�س فني يت�سمن خمطوطات
ح�سينية من كلمات واأحاديث وق�سائد ،اأما
مبادرة «األوان الطف» متثل فنون الأطفال
ونتاجاتهم العفوية موقعًا بار ًزا يف اخلطاب
الثقايف والإن�ساين للمجتمعات ،وتهدف هذه
املبادرة اإىل منح الأطفال م�ساحة رحبة من
التعبري وامل�ساركة يف هذه املنا�سبة ،وت�ستهدف
�سور الأطفال واأعمالهم اخلا�سة مبحرم.
وامتدادًا لل�سنوات املا�سية �سيتم اإطالق
م�سابقة الإمام احل�سني (ع) للت�سوير
الفوتوغرايف ،والتي تهدف لتوثيق مظاهر
واإحياء مو�سم عا�سوراء بروؤية فنية من خالل
عد�سات امل�سورين البحرينيني واملقيمني،
و�ستخ�س�س جوائز نقدية للفائزين ح�سب
�سروط امل�سابقة.
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حمذرًا من «حرب املعلومات» املغلوطة ب�ساأن اللقاحات ..وكيل «ال�سحة» يف لقاء «التنمية ال�سيا�سية:

ق ــرار فتــح املطاعــم يف �سبتمبـر ليـ�س نهـائ ًيا ويخ�سـع للتقييـم
ال ـ ـل ـ ـقـ ــاحـ ــات لـ ـهـــا الـ ـفـ ـ�ـ ـس ــل يف حـ ـمـــايـــة ال ـ ـنـ ــا�ـ ــس م ـ ــن ع ـ ـ ــدة اأم ـ ـ ــرا� ـ ـ ــس مـ ـثـــل «�ـ ـسـ ـلـــل الأط ـ ـ ـفـ ـ ــال»
متام �أبو�صايف:
�أكد وكيل وز�رة �ل�صحة ،ع�صو �لفريق �لوطني �لطبي للت�صدي لفريو�س كورونا (كوفيد )-19وليد �ملانع على �أن قر�ر فتح
�ملطاعم نهاية �صبتمرب �لقادم جاء بنا ًء على توقعات ت�صري �إىل �نخفا�س �أعد�د �الإ�صابات يف �ململكة ،الفتًا �إىل �أن �لقر�ر لي�س نهائيًا ،بل
يخ�صع للتقييم.
وقال �ملانع يف لقاء ّ
نظمه معهد �لتنمية �ل�صيا�صية �صمن برنامج «تر�بط» �إن فتح �ملطاعم �صيتم وفق �صروط حمددة ،مع �الإبقاء
على قيا�س �ملعايري ،ومعدالت �نت�صار �ملر�س ،م�صددً� على �أن �لتحدي �القت�صادي ي�صكل �أحد �ملعطيات �لتي تاأخذ بعني �العتبار عند
فتح �الأن�صطة �لتجارية �ملختلفة ،مع �الإبقاء على �ال�صرت�طات.
و�أ�صار �ملانع �إىل �أن �لبحرين �تبعت خط ًطا للت�صدي �إىل �نت�صار �ملر�س ،مع �ملحافظة على �صري �حلياة �لطبيعية ،كا�ص ًفا عن �أن معظم
حاالت �لعدوى باملر�س ،تاأتي نتيجة �الختالط �الجتماعي يف �ملنازل ،وعرب عالقات عائلية و�أ�صرية ،ولي�س عرب �لذهاب �إىل �ملحال
�لتجارية� ،الأمر �لذي دفع باجتاه �إعادة فتح �ملجمعات و�ملحال �لتجارية ،مع �إبقاء �صروط وقيود �حرت�زية ل�صمان �لتباعد �الجتماعي.
ويف �ل�صياق ذ�ته ،دعا �ملانع �إىل �أهمية �أخذ �ملعلومات من م�صادرها �ل�صحيحة وعرب قنو�ت �ملعلومات �لتي توفرها وز�رة �ل�صحة يف
ظل ما و�صفه بـ«حرب �ملعلومات» ،معتربً� �أن ��صتق�صاء �ملعلومات ي�صكل حتد ًيا حقيقيًا �أمام �لفريق �لوطني للت�صدي لـ«كوفيد.)-19
وقال املانع« :هناك معلومات مغلوطة يتم ن�شرها بني
النا�س حول التطعيمات من بينها من ي�شيع اأن اللقاحات
قد توؤدي اإىل العقم ،وما �شابه ،دون اأن يلتفتوا اإىل اأن
اللقاحات كان لها الف�شل يف حماية النا�س من عدة اأمرا�س
وعلى راأ�شها �شلل الأطفال وغريها والتي �شبه انتهت من
البحرين».
واعترب املانع اأن اأبرز �شالح ا�شتخدمته البحرين يف
معركتها �شد انت�شار (كوفيد )19-كان الفحو�شات
للك�شف عن املر�س ،والتي و�شل عددها اإىل مليون

فح�س موؤخ ًرا .لف ًتا اإىل اأن الربوتوكالت العالجية والتي
مت و�شعها من قبل فريق طبي بحريني بالكامل ،ومنها
بروتوكولت الوقاية ،وكذلك بروتوكالت العالج وال�شفر،
يتم جتديدها وف ًقا للمعطيات واملتغريات.
واأو�شح املانع اأن البحرين كانت من اأوائل دول املنطقة
التي اجتهت لقرار تعليق الدرا�شة �شمن خطط الت�شدي
للفريو�س ،كما فعلت ال�شلطات ال�شحية غرفة العمليات يف
ر�شد الحتياجات الالزمة ،والتوا�شل مع جميع اجلهات
املعنية ،بالإ�شافة اإىل تكثيف احلمالت التفتي�شية من اأجل

«الرتبية» :ا�ستبعاد  59كتابًا من
التعليم الأ�سا�سي والثانوي لتغيري حمتواها
�شارة جنيب:
وجّ هت وزارة الرتبية والتعليم اإدارات
املدار�س الإعدادية والثانوية ل�شتبعاد
عدد من الكتب املدر�شية للتعليم الأ�شا�شي
والثانوي والتغيري يف حمتواها.
وقالت الوزارة اإن ذلك يتطلب ا�شتبعاد
جميع الن�شخ ال�شابقة وا�شتبدالها بكتب
وطبعات جديدة.
واأكدت الرتبية على �شرورة الحتفاظ
بالكتب الدرا�شية امل�شتبعدة ملدة ترتاوح
من عام درا�شي واحد اإىل عامني درا�شيني،
و�شرورة اإمتام التخزين ب�شورة خا�شة
متنع اأي لب�س.
وت�شمنت الكتب التي مت ا�شتبعادها
 24كتابًا للمرحلة الثانوية ،و 35كتابًا
للمرحلتني البتدائية والإعدادية.
ومن بني الكتب امل�شتبعدة للتعليم

الثانوي؛ كتاب بالرتبية الإ�شالمية،
و 9كتب باملواد الجتماعية والتاريخ،
بالإ�شافة اإىل كتاب مبادة الرتبية للمواطنة
وحقوق الإن�شان ،و 6كتب علوم تت�شمن
مقررات الفيزياء والكيمياء والأحياء ،و6
كتب باملواد التجارية.
ومن املقرر اأن يتم ا�شتبعاد كتب
الرتبية الإ�شالمية لل�شفوف من الأول
اإىل الثالث البتدائي ،وجميع كتب
الرتبية الإ�شالمية للمرحلة الإعدادية،
كما �شيتم ا�شتبعاد كتب اللغة العربية
لل�شفوف من الثالث اإىل ال�شاد�س
البتدائي ،بالإ�شافة اإىل  12كتابًا للمواد
الجتماعية لعدد من �شفوف املرحلتني
البتدائية والعدادية ،وكتاب الرتبية
للمواطنة لل�شف ال�شاد�س البتدائي ،و6
كتب علوم لل�شفوف من الأول اإىل الثالث
الإعدادي ت�شمل الف�شلني.

اإحالة مقهى ومطعم للمحاكمة ملخالفتهما ال�سرتاطات
قال وكيل النيابة معاذ احلقيل اإن
النيابة العامة قد اأجنزت حتقيقاتها ب�شاأن
قيام متهمني مبخالفة القرار الوزاري
اخلا�س با�شتئناف بع�س املن�شاآت اخلا�شة
للحيلولة دون انت�شار فريو�س كورونا
امل�شتجد.
وكانت اإدارة ال�شحة العامة اأبلغت
النيابة العامة عن قيام مقهى ومطعم
مبخالفة ال�شرتاطات ال�شحية للمطاعم
ال�شياحية حيث مل يقم املقهى بفح�س

درجة حرارة الزبائن ،وا�شتقبل الزبائن
بدون حجوزات م�شبقة ،ف�شالً عن وجود
زبائن لأكرث من منا�شبة خا�شة .ومن جانب
اآخر مت �شبط مطعم وهو يقدم ال�شي�شة
باملخالفة للقرار الوزاري بوقف ن�شاط
تقدمي ال�شي�شة.
وبا�شرت النيابة العامة حتقيقاتها حيث
ا�شتمعت اإىل �شهادة املفت�شني الذين �شبطوا
الواقعة ،كما ا�شتجوبت املتهمني ،واأمرت
باإحالتهما للمحكمة اجلنائية املخت�شة.

القب�س على  3اأ�سخا�س �سرقوا
�سيارة وقاموا بفك اأجزائها لبيعها

التطبيق الأمثل لالإجراءات الحرتازية.
وكان املانع قد قدم �شرحً ا حول اإ�شهامات اجلهود
الوطنية للفريق الطبي للحد من انت�شار املر�س ،ومنها
بينها الت�شريعات واملرحلة احلالية ،ومعطياتها،
والإجراءات الحرتازية ،والتدابري الوقائية التي اتخذتها
اململكة ،وكذلك حول وعي املجتمع يف املرحلة املقبلة
لتحقيق التوزان بني احلفاظ على �شحة النا�س و�شالمة
املجتمع.
وحتدث املانع عن تطبيق «جمتمع واعي» والذي

كان الهدف منه تعزيز اجلهود الرامية للحد من انت�شار
الفريو�س ،وزيادة عدد الفحو�شات التي اأ�شهمت يف ح�شر
احلالت القائمة ،وعزلها و�شرعة تلقيها العالج والرعاية
ال�شحية الالزمة ،وكذلك تفعيل غرفة العمليات يف ر�شد
الحتياجات الالزمة ،والتوا�شل مع اجلهات احلكومية
كافة ،مع التزام ال�شفافية التامة يف نقل احلقائق للجميع.
كما تناول املانع حمالت التفتي�س لكل املحال،
واملجمعات التجارية ،والتاأكد من التزامها بتنفيذ الإجراءات
الحرتازية ،والتدابري الوقائية ،للحد من انت�شاره.

يتطوع
وكيل القت�ساد الوطني
ّ
للتجارب ال�سريرية الثالثة للقاح «كورونا»
تطوّع حمد في�شل املالكي وكيل القت�شاد الوطني بامل�شاركة يف التجارب
ال�شريرية الثالثة للقاح «كورونا» بعد اأن مت فتح باب التطوع يف مملكة البحرين
بعد جناح وتبيان فاعلية واأمان املرحلتني الأوىل والثانية يف ال�شني .حيث اإن
اللقاح قد جنح يف اجتياز املرحلتني من التجارب دون اأن يت�شبب يف اأي اآثار �شارة.
وتعد التجربة ال�شريرية التي تقوم بها البحرين متوازية مع دولة الإمارات العربية
املتحدة ،و�شت�شم يف وقت لحق دول اأخرى اأعلنت ان�شمامها للتجارب ال�شريرية
على موقع �شينافورم الإلكرتوين.
ي�شار اإىل اأن املرحلة الثالثة من التجارب ال�شريرية للقاح مت اعتمادها من قبل
الهيئة الوطنية لتنظيم املهن واخلدمات ال�شحية و�شرتكز على اختبار فاعلية
وكفاءة اللقاح ،حيث �شيتم اإجراء التجارب عرب اختيار ع�شوائي لختبارات اللقاح
ً
ّ
وخامال غري حي ول ي�شبب الإ�شابة بالفريو�س بعد
معط ًال
اجلديد الذي يعد لقاحً ا
هذا التطعيم ،واإمنا ي�شاعد اجل�شم يف �شنع اأج�شام م�شادة ت�شهم يف حتفيز مناعة
اجل�شم ملقاومة الإ�شابة بالفريو�س ،و�شتكون املتابعة على مدى � 12شه ًرا.

بوهزاع :نرف�س نقل «خزانات الوقود» قبل النتهاء من �سروط ال�سالمة ل�سارع «ريا»
طالب ع�شو جمل�س املحرق البلدي �شالح
بوهزاع من وزير ال�شغال و�شوؤون البلديات
والتخطيط العمراين تنفيذ وعده لنا بتاريخ
 11يناير  2020عند زيارته ل�شارع ريا
تنفي ًذا لتوجيهات �شاحب ال�شمو امللكي الأمري
�شلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد نائب
القائد الأعلى النائب الأول لرئي�س جمل�س
الوزراء ،لتنفيذ حزمة من امل�شاريع التطويرية
ذات الطابع اخلدمي ومن ابرزها �شارع ريا
والبدء يف املرحلة الوىل من عمليات التطوير
والن�شاء ،حيث اإنه �شبق واأن وافق جمل�س
الوزراء وافق جمل�س الوزراء على اقرتاح
برغبة من جمل�س النواب لتو�شعة �شارع ريا
املمتد من قاليل اإىل الب�شيتني والذي يخدم
قرى الدير و�شماهيج وقاليل.
واأ�شاف بوهزاع اأنه من غري املمكن نقل
خزانات الوقود قبل تنفيذ ا�شرتاطات ال�شالمة
مل�شروع بناء خزانات وقود الطائرات يف

�صالح بوهز�ع

مطار البحرين الدويل والذي تقوم باإن�شائه
�شركة مطار البحرين لوقود الطائرات ان
يتم تهيئة املداخل واملخارج ل�شارع ريا وهي
�شمن املرحلة الوىل فكيف �شيتم الفتتاح
ونقل خزانات الوقود من منطقة عراد اإىل
املطار بالقرب من قاليل ومل يتم النتهاء من
تطوير �شارع ريا ،وذلك قبل بنهاية العام

احلايل ،وهو امر يف غاية الهمية ل�شمان
تطبيق ما ا�شرتاطات ال�شالمة.
كما ث ّمن بوهزاع توجيهات �شاحب
ال�شمو امللكي الأمري خليفة بن �شلمان اآل
خليفة رئي�س الوزراء املوقر و�شاحب ال�شمو
امللكي الأمري �شلمان بن حمد اآل خليفة ويل
العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئي�س
جمل�س الوزراء ب�شاأن هذين امل�شروعني
املهمني للمواطنني من اأهايل املنطقة وحاجة
الهايل لهذه امل�شاريع الرئي�شية واملهمة
لتطوير املنطقة.
وختم بوهزاع ت�شريحه مبطالبة وزير
ال�شغال و�شوؤون البلديات والتخطيط
العمراين بتوجيه املعنيني ملبا�شرة انطالق
العمل ب�شكل عاجل يف �شارع ريا الذي �شبق
ولن وعدنا باأن يبداأ العمل به يف ابريل
املا�شي اإل اأننا الآن يف اأغ�شط�س ومل يتم
حتريك امل�شروع.

مبديًا اأ�سفه ل�سعف تواجب اجلهاز التنفيذي يف البلدية ..القبي�سي:

اأنقا�س و�سيارات مهجورة منذ �سنوات يف «تا�سعة ال�سمالية»

قال مدير عام مديرية �شرطة املحافظة
اجلنوبية ،اإن �شرطة �شعبة البحث والتحري
متكنت من القب�س على  3اأ�شخا�س ترتاوح
اأعمارهم بني  25و 32عامًا اإثر قيامهم
ب�شرقة �شيارة متوقفة اأمام اأحد املنازل
مبنطقة الرفاع ،حيث قام اأحدهم ب�شرقة
ال�شيارة وت�شليمها اإىل �شخ�شني اآخرين لدى

اأحدهما حمل لبيع اخلردة مع علمهما باأن
ال�شيارة م�شروقة ،اإذ قاما بنقلها اإىل املحل
وفك اأجزائها وبيع بع�س منها.
واأ�شار مدير عام مديرية �شرطة
املحافظة اجلنوبية اإىل اأنه مت اتخاذ
الإجراءات القانونية الالزمة واإحالة الق�شية
اإىل النيابة العامة.

اأبدى رئي�س اللجنة الفنية باملجل�س البلدي
ال�شمايل وممثل الدائرة التا�شعة عبداهلل القبي�شي
اأ�شفه من �شعف جتاوب اجلهاز التنفيذي يف
بلدية املنطقة ال�شمالية ،م�شريًا اإىل عدم اإزالة
بع�س اأنقا�س البناء امللقاة منذ ثالث �شنوات،
اإ�شافة لعدد من ال�شيارات املهجورة منذ نحو
�شنة يف جممعات  1205و 1209و1210
مبدينة حمد.
واأ�شار القبي�شي اإىل غياب احلمالت
التفتي�شية والدوريات يف الدائرة التا�شعة
لر�شد املخالفات واملخلفات ،على الرغم من
�شدور قانون النظافة ولئحته التنفيذية
التي جتيز للبلدية من اإزالة اأنقا�س واملنازل
خ�شو�شا
وال�شيارات املهجورة بالقرار الإداري،
ً
اإذا كانت تلك املخلفات ت�شكل تهديد �شحة

الأهايل وال�شلم الجتماعي.
واأو�شح القبي�شي اأنه لي�س من املعقول اأن
يقوم الع�شو البلدي بدور املفت�س من ر�شد
املخالفات واملخلفات التي ت�شر املجتمع ومتثل
خطر عليه .ودعا القبي�شي البلدية اإىل اإزالة

الأنقا�س املرتاكمة منذ عدة �شنوات وال�شيارات
املهجورة ب�شكل فوري قبل اأن يحدث اأي مكروه
من انت�شار الأمرا�س نتيجة تكاثر القوار�س اأو
فقدان الأرواح نتيجة ف�شول الأطفال ولعبهم
يف تلك املواقع.
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حمليات 05

حمافــظ اجلنوبيــة يتفقــد تطويــر املرافــق اخلدميــة بالرفــاع
قام �ضمو ال�ضيخ خليفة بن علي بن خليفة اآل
خليفة حمافظ املحافظة اجلنوبية ،بزيارة تفقدية
اأم�ض ملنطقة الرفاع ،وذلك ملتابعة احتياجات املواطنني
وتلبية تطلعاتهم بالتعاون والتن�ضيق مع خمتلف
اجلهات لتنفيذ امل�ضاريع الرائدة يف املنطقة.
واأكد �ضموه حر�ض املحافظة اجلنوبية يف
متابعة احتياجات االأهايل واملواطنني ،وذلك من خالل
تو�ضيات املجل�ض التن�ضيقي ومتابعتها مع اجلهات
املعنية ،من اأجل االرتقاء مب�ضتوى اخلدمات املقدمة
والدفع بعجلة التنمية ال�ضاملة يف خمتلف مناطق
املحافظة.
وتابع �ضمو املحافظ اأعمال تطوير العديد من
املرافق اخلدمية والتنموية مبا يرتقي اإىل روؤى اأهايل
املحافظة ويتما�ضى مع النمو العمراين الذي ت�ضهده
املنطقة ،موؤكدا �ضموه حر�ض املحافظة اجلنوبية يف
التن�ضيق واملتابعة ور�ضد املتطلبات يف املجاالت
االأمنية واالجتماعية واخلدمية.
ويف ختام الزيارة امليدانية ،اأكد �ضموه اأهمية
ا�ضتمرار الزيارات امليدانيــة ،واإبراز اجلانب
احل�ضاري والتنمــوي يف املحافظــة بال�ضورة التي
يتطلع اإليها املواطنون.

علي بن ال�ضيخ عبداحل�ضني الع�ضفور

عا�ضوراء بني �ضوابط
الإحياء وتطبيق القانون

م�ضي ًدا مب�ضتوى التعاون لتطبيق الإجراءات الحرتازية ..حمافظ العا�ضمة:

املحافظة على �ضعائر عا�ضوراء واإبعادها عن التطرف والت�ضيي�س
اأكد ال�ضيخ ه�ضام بن عبدالرحمن اآل خليفة حمافظ
العا�ضمة ،حر�ض مملكة البحرين على تقدمي كافة
اخلدمات والت�ضهيالت الالزمة ملو�ضم عا�ضوراء ،وهو
نهج اأ�ضيل ممتد منذ القدم ،يت�ضمن توفري موؤ�ض�ضات
الدولة واأجهزتها احلكومية ،االحتياجات التنظيمية
واالأمنية ،التي يتطلبها تنظيم هذه املنا�ضبة الدينية
اجلليلة ،مثمنا يف هذا ال�ضياق توجيهات جاللة امللك
املفدى ،حفظه اهلل ورعاه ،بتوزيع املكرمة امللكية
ال�ضامية ال�ضنوية على اجلمعيات اخلريية واملاآمت
احل�ضينية ،مع بداية كل عام هجري.
جاء ذلك خالل االجتماع التن�ضيقي ،الذي عقده
حمافظ العا�ضمة مع عدد من روؤ�ضاء وم�ضوؤويل
املاآمت واأع�ضاء هيئة املواكب احل�ضينية وممثلني عن
االأوقاف اجلعفرية ،حيث اأ�ضاد املحافظ مب�ضتوى
التعاون والتن�ضيق ،فيما يتعلق بااللتزام بتطبيق
التدابري الوقائية ،التي اأقرها الفريق الطبي� ،ضمن
االآلية الوطنية املعمول بها للحد من انت�ضار فريو�ض
كورونا ،وجت ّنب كل ما من �ضاأنه انتقال العدوى،
يف ظل الظروف ال�ضحية اال�ضتثنائية ،م�ضي ًفا اأن
االجتماعات التن�ضيقية ،التي يتم عقدها يف هذا
ال�ضاأن ،تهدف اإىل مراجعة االلتزامات ،ويف الوقت ذاته
اال�ضتماع اإىل املقرتحات ودرا�ضتها ورفعها للفريق

حمافظ العا�صمة

الطبي الإقرار املنا�ضب منها ،ومبا ال يخل باالإجراءات
االحرتازية الالزمة.
واأ�ضار املحافظ اإىل اأهمية العمل امل�ضتمر للمحافظة
على �ضعائر عا�ضوراء بطابعها الروحاين ويف االإطار
واملكانة التي ت�ضتحقها ،هذه املنا�ضبة التي يقدرها كل
اأهل البحرين ،و�ضمن القيم واملثل االإ�ضالمية ال�ضمحة،
واإبعاد املنا�ضبة عن التطرف والت�ضيي�ض ،ولذلك فاإنها

تعد اأولوية يف عمل املحافظة ،بالتعاون والتن�ضيق مع
اجلهات ذات العالقة ،مبا من �ضاأنه اإمتامها يف اأجواء
اآمنة ودون وقوع اأي جتاوزات ،تعكر �ضفوها ،معوال
يف الوقت ذاته على الوعي الذي يتمتع به روؤ�ضاء املاآمت
وهيئة املواكب احل�ضينية واملعزون.
واأو�ضح اأننا اأمام حمنة وجائحة عاملية،
تتطلب ظروفا ا�ضتثنائية للتعامل مع كل املنا�ضبات
والفعاليات ،مما ي�ضتدعي موا�ضلة اجلهود للحفاظ
على ال�ضحة وال�ضالمة العامة للجميع ،وهو ما يتحقق
من خالل االلتزام باالإجراءات االحرتازية املطلوبة
للحد من انت�ضار فريو�ض كورونا ،والتي �ضبق واأن
اأقرها الفريق الطبي.
واأكد املحافظ ،اأهمية جتاوز هذه املرحلة ،وتعزيز
اجلهود الوطنية امل�ضرفة ،والتي تهدف اإىل احلد
من حاالت االإ�ضابة والوفيات ،وهو ما يعد واجبًا
وم�ضوؤولية وطنية ،يجب اأن يلتزم اجلميع بالعمل يف
اإطارها.
واأ�ضار املحافظ اإىل موا�ضلة التن�ضيق مع اجلهات
االأمنية واخلدمية ،وفق عملية م�ضرتكة تقوم على
توحيد اجلهود ،مبا يعك�ض املظهر احل�ضاري الذي
تتمتع به مملكة البحرين وما توفره من خدمات لكافة
املواطنني.

بداي ًة اأرجو اأن يكون مفهومًا لدى البع�ض �ضرورة
عدم الوقوع يف خطاأ الرتويج لبع�ض النماذج يف اإدارة
االأزمة لبع�ض الدول القريبة بهدف االإخالل مببداأ االلتزام
ملا تعارفت عليه مملكة البحرين من خالل موؤ�ض�ضاتها
الدينية وال�ضحية واالأمنية وعدم الت�ضكيك مبقدراتها
و�ضيا�ضاتها واأال ننحاز بال�ضيا�ضات الطائفية ون�ضع
اأنف�ضنا مبوقع امل�ضاءلة القانونية اأو ال�ضبهة وكاأننا نخرق
القوانني ون�ضرت�ضد بقوانني دول اأخرى معادية ،والبحرين
ومنذ البداية اتخذت طري ًقا خمتل ًفا يف اإدارة االأزمة ملكافحة
جائحة كورونا م�ضتند ًة اإىل فريق البحرين الوطني بقيادة
م�ضتنرية ل�ضاحب ال�ضمو امللكي االأمري �ضلمان بن حمد اآل
خليفة ويل العهد االأمني نائب القائد االأعلى النائب االأول
لرئي�ض جمل�ض الوزراء حفظه اهلل ورعاه ،وا�ضتطاعت اأن
تتفرد بنظامها ال�ضحي على م�ضتوى العامل ،وبني دول
املنطقة وتفوقت اأنظمتها ال�ضحية رغم االإمكانيات ،ويكفي
اأن نرى ذلك يف ت�ضنيف البحرين بني دول املنطقة من
حيث عدد االإ�ضابات ون�ضب اال�ضت�ضفاء وعدد الوفيات كما
اأن اململكة مل حتظر التجول طوال فرتة اإدارة االأزمة االأمر
الذي يعك�ض موقعها املتفوق بني مثيالتها من دول اخلليج
العربي.
اأقول هذا ونحن يف موقف دقيق جدًا ،ونحن منر
مبنا�ضبة دينية تتمثل يف اإحياء ذكرى عا�ضوراء ،وال ميكن
اأن نقارن بيننا وبني اأي دولة خليجية يف هذا ال�ضاأن ،ال
من حيث حجم امل�ضاركة ال�ضعبية يف االإحياء اأو احل�ضور
اأو امل�ضاهدة اأو املتابعة� ،ضواء عن بُعد اأو ُقرب ،لذلك تبقي
ً
باهظا بعد انق�ضاء ع�ضرة
املحاذير قائمة لكي ال ندفع الثمن
حمرم ،وباالأم�ض �ضمعت اأحد اخلطباء يف اإحدى احل�ضينيات
يتحدث عن القاعدة ال�ضرعية يف ال�ضرر ،حيث يحظر اإقامة
اأحد اأركان االإ�ضالم اخلم�ضة يف حال حدوث ال�ضرر ،كما
جاء يف القراآن الكرمي الكثري من هذه احلاالت كما هو يف
ً
مري�ضا اأو على �ضفر فعدة
االآية الكرمية« ،فمن كان منكم
من اأيام اأخر» ،فحظر امل�ضرع احلكيم على النا�ض ال�ضيام
يف حالتي املر�ض وال�ضفر ،فكيف �ضيكون من اأجل االحرتاز
من االإ�ضابة بفريو�ض كورونا امل�ضتجد ،الذي يعترب اأخطر
الفريو�ضات فت ًكا وتف�ضيًا يف القرن الواحد والع�ضرين ،فهل
نريد اأن ن�ضع �ضبابنا و�ضيبتنا اليوم يف موقع االختبار
ليتفتك بهم؟ ،ال �ضمح اهلل ،وعلينا اأن نعرف مدى اخلطر
الداهم والقادم ما مل ندفع بوعي نحو م�ضوؤوليتنا الوطنية
يف تعزيز الوقاية ،وجتنب التجمع اجل�ضدي ،وتطبيق
ال�ضوابط يف اإحياء مو�ضم عا�ضوراء لهذا العام.

حمافظ املحافظة ال�ضمالية

اأ�ضارت اإىل اأن الإر�ضادات ال�ضحية �ضهلة واجلميع قادر على تطبيقها

د .التحو توؤكد اأهمية جتنب التجمعات حلفظ �ضحة اجلميع
�ضددت نائب رئي�ض اخلدمات الطبية بالرعاية
االأولية ،الدكتورة منى التحو ،على اأهمية موا�ضلة جميع
اأفراد املجتمع البحريني االلتزام باالإجراءات االحرتازية
والتدابري الوقائية النح�ضار فريو�ض كورونا واحلد
من انت�ضاره ،منوه ًة ب�ضرورة التقيد بتعليمات الفريق
خ�ضو�ضا
الوطني الطبي للت�ضدي لفريو�ض كورونا،
ً
خالل مو�ضم عا�ضوراء ،حيث اإن االلتزام بالتعليمات
التي مت االإعالن عنها هي جزء من امل�ضوؤولية الوطنية
ملوا�ضلة ما مت حتقيقه من نتائج خالل كافة مراحل
التعامل مع الفريو�ض حلفظ �ضحة و�ضالمة اجلميع.
واأ�ضافت الدكتورة التحو اأنه من خالل �ضعار
«نوا�ضل بعزم» ندعو املجتمع البحريني بكل اأطيافه اإىل
موا�ضلة التزامه وباإ�ضرار بكل االإر�ضادات ال�ضحية التي
من �ضاأنها اأن حتمي اجلميع من خالل حتمل كل فرد
مل�ضوؤوليته يف املحافظة على �ضحته ،وبالتايل املحافظة
على �ضحة و�ضالمة املجتمع البحريني من خالل جتنب
التجمعات واتباع كافة معايري التباعد االجتماعي،

د .منى التحو

منوه ًة اأن املوا�ضلة بعزم وجتنب التجمعات ياأتي من
اأجل اأنف�ضنا واأبنائنا واآبائنا ،ومن اأجل كل من نحب من

حولنا ومن اأجل مملكتنا احلبيبة.
واأو�ضحت الدكتورة منى التحو اأن االإر�ضادات
ال�ضحية هي اإر�ضادات عامة و�ضهلة وبا�ضتطاعة اجلميع
االلتزام بها وتطبيقها ،والتي من اأهمها االلتزام بالتباعد
االجتماعي واال�ضتعا�ضة عنه بالتوا�ضل بالطرق
احلديثة مثل و�ضائل التوا�ضل االجتماعي وغريها من
الطرق املتاحة ،والتي اأ�ضبحت يف متناول اجلميع،
الفت ًة اإىل اأنه يف حال �ضرورة التجمع فيجب االلتزام
مب�ضافات ال تقل عن مرتين بني كل �ضخ�ض واآخر،
وااللتزام بلب�ض الكمامة بال�ضكل ال�ضحيح ،وغ�ضل
اليدين جيدًا وا�ضتخدام املعقمات وتعقيم االأ�ضطح
ل�ضمان حماية االأفراد والتقليل من فر�ض التقاط اأي
عدوى حمتملة.
ودعت التحو اجلميع اإىل اأهمية االت�ضال بالرقم
 444يف حال ال�ضعور باأي من اأعرا�ض فريو�ض كورونا
مثل ارتفاع درجة احلرارة ،ال�ضعال ،الزكام ،فقدان
حا�ضة ال�ضم اأو التذوق ،اآالم عامة بالع�ضالت ،االإ�ضهال.

الربد�ضتاين :اجتماع حمافظة العا�ضمة
مبنا�ضبة مو�ضم عا�ضوراء كان اإيجاب ًيا وبنا ًء
�ضرح نادر الربد�ضتاين والذي �ضارك يف االجتماع التن�ضيقي الذي
عقده اأم�ض ،ال�ضيخ ه�ضام بن عبدالرحمن اآل خليفة حمافظ العا�ضمة
وعدد من روؤ�ضاء ماآمت املحافظة مبنا�ضبة مو�ضم عا�ضوراء ،باأن
االجتماع ،كان ايجابيًا وبناءً ،ومن املتوقع باأن تكون له نتائج مثمرة،
واأن تلبي احتياجات اجلميع وحتظى بر�ضاهم.
واأ�ضاف :اإن روؤ�ضاء املاآمت ،طرحوا عددًا من املقرتحات املتعلقة مبا
تقت�ضيه املرحلة املقبلة ،منوهً ا اىل اأن حمافظ العا�ضمة ،اأكد لهم اأنه
�ضيتم درا�ضتها ب�ضكل جيد ،متهيدًا لرفعها للفريق الطبي واملخت�ض
بتقرير ما يراه منا�ضبًا لتعزيز االلتزام باالجراءات االحرتازية للحد
من انت�ضار فريو�ض كورونا.
واأ�ضار الربد�ضتاين اإىل اأن االجتماع� ،ضهد كذلك مراجعة االلتزام
باإجراءات وتدابري مكافحة كورونا والتي اأكد عليها الفريق الطبي
خالل مو�ضم عا�ضوراء ،منوهً ا اىل اأهمية العمل على تعزيز امل�ضوؤولية
املجتمعية ،يف اإطار دعم اجلهود الوطنية ملكافحة كورونا.

اإحدى طائرات جناح طريان ال�ضرطة يف ميدان قلعة ال�ضرطة ،وذلك يف نهاية ال�ضتينيات من القرن املا�ضي

الهيئة الوطنية لعلوم الف�ضاء ت�ضتكمل مبادرة
 Space Talkمع املهند�س طيار م�ضاعل ال�ضميمري
�ضمن مبادرة  Space Talkالتي اأطلقتها الهيئة
الوطنية لعلوم الف�ضاء مت ا�ضت�ضافة املهند�ض طيار م�ضاعل
ال�ضميمري من اململكة العربية ال�ضعودية اخلليجية وهي
اأول خليجية تعمل يف جمال ت�ضميم ال�ضواريخ واملركبات
الف�ضائية.
حتدثت املهند�ض طيار م�ضاعل من مدينة ميامي يف
والية فلوريدا بالواليات املتحدة االأمريكية عن جتربتها يف
درا�ضة هند�ضة الطائرات وال�ضواريخ واملركبات الف�ضائية
وعن عملها يف هذا املجال واإدارتها ل�ضركتها اخلا�ضة ،حيث
�ضاركت اجلمهور جتربتها مع وكالة (نا�ضا) واإ�ضهاماتها
متخ�ض�ضا يف
البنائة ومنها م�ضاركتها يف  22برناجمً ا
ً
ت�ضميم وبناء ال�ضواريخ.
وقد القت املحا�ضرة اقباالً كبريًا من املهتمني ،حيث
فاق عدد احل�ضور مائة و�ضتني م�ضارك من مملكة البحرين
واململكة العربية ال�ضعودية ،كما �ضهدت املحا�ضر الثالثة
�ضمن �ضل�ضة من املحا�ضرات املرئية على تطبيق (زووم)
تفاعل وا�ضع من امل�ضاركني الذين بادروا بطرح العديد
خ�ضو�ضا واأن املهند�ض طيار
من اال�ضئلة واال�ضتف�ضارات
ً
م�ضاعل �ضابة طموحة ولها ا�ضهامات ومبادرات عدة مما
اأ�ضعد احل�ضور.
وتنوه الهيئة الوطنية لعلوم الف�ضاء عن قرب اختتام
مبادرة  SpaceTalkبحلقتها الرابعة والتي �ضيتم االإعالن
عنها قريباً ،وباإمكان املهتمني الت�ضجيل عرب من�ضات
التوا�ضل االجتماعي اأو عن طريق املوقع االإلكرتوين التابعة
للهيئة بعد االإعالن.
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مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد :تطوير تصريح
العمل المرن وتعزيز فرص توظيف البحريني
منع الجمع بين «التصريح المرن» والسجل التجاري ..و 6أشهر للتصحيح

واف��ق مجلس ال��وزراء بنا ًء عل��ى توصية
اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو
الملكي ولي العهد نائ��ب القائد األعلى
النائ��ب األول لرئيس مجلس الوزراء على
إجراءات تطوير سياسة التصريح لصاحب
العمل األجنبي لمزاولة بعض األنش��طة
المهني��ة «تصريح العمل المرن» بهدف
تطوير ه��ذا النظام وتفعيل��ه بالصورة
األمث��ل تطوي��راً ألنظم��ة س��وق العمل
وأدواته��ا الرقابي��ة وتعزي��زاً لف��رص
العم��ل للمواط��ن وجعل��ه الخي��ار األول
للتوظي��ف وحفاظ ًا على حق��وق العمالة
ومنع اس��تغاللهم ،وتأتي هذه اإلجراءات
مواصل��ة لجه��ود تطوير أنظمة س��وق
العم��ل بم��ا يع��زز التنافس��ية وجهود
التنمية لصالح المواطن.
جاء ذل��ك خالل ت��رؤس صاحب الس��مو
الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة
ول��ي العهد نائب القائ��د األعلى النائب
األول لرئي��س مجل��س الوزراء ع��ن ُبعد
االجتم��اع االعتيادي األس��بوعي لمجلس
الوزراء.
ورفع مجلس الوزراء أس��مى آيات التهاني
والتبري��ك إلى صاح��ب الس��مو الملكي
األمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس
ال��وزراء بمناس��بة س��المة الفحوص��ات
الطبية التي أجريت لسموه والتي تكللت
بفض��ل اهلل تعال��ى بالتوفي��ق والنجاح
س��ائ ً
ّ
وج��ل أن يديم على
ال المول��ى ع�� ّز
س��موه موفور الصح��ة وتم��ام العافية
ويم��ده بط��ول العمر لمواصلة مس��يرة
التقدم والنماء التي تش��هدها المملكة
في ظ��ل العه��د الزاهر لحض��رة صاحب
الجاللة الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة
عاهل البالد المفدى.
وبمناس��بة الذك��رى التاس��عة عش��رة
لتأسيسه فقد أشاد مجلس الوزراء بالدور
ال��ذي يضطلع به المجلس األعلى للمرأة
برئاس��ة صاحبة الس��مو الملكي األميرة
س��بيكة بنت إبراهي��م آل خليف��ة قرينة
عاهل الب��الد المفدى مش��يداً بإنجازاته
الت��ي تحققت في دع��م مس��يرة المرأة
البحرينية وتقدمه��ا واالرتقاء بمكانتها
على مختلف الصعد.
بعدها أع��رب مجل��س الوزراء ع��ن بالغ
تقدي��ره واعت��زازه بالطواق��م الطبي��ة
والكوادر التمريضية التي تقف في واجهة
الصفوف أمام فيروس كورونا المس��تجد
وتفانيها في حماية الناس وحرصها على
العط��اء والبذل وتأدية دورها اإلنس��اني
والمجتمع��ي وه��و ما كان ل��ه أبرز األثر
عال عالمي ًا
في تحقيق المملكة مستوى ٍ
في نس��ب الش��فاء والفح��ص المختبري
والعالج والمتابع��ة الدقيقة للمصابين
والمخالطي��ن ،مهيب ًا المجل��س بالوعي
المجتمعي والحس المسؤول للمواطنين
والمقيمي��ن في الحفاظ عل��ى ما تحقق
من منجزات في مكافحة فيروس (كوفيد
 )19عب��ر مزي��د م��ن االلت��زام بالتدابير
الوقائية واإلجراءات االحترازية لمواصلة
اإلنجاز والبناء علي��ه بروح الفريق الواحد
ووضع المصلحة الوطنية أو ًال وأخيراً.
وأدل��ى األمي��ن الع��ام لمجل��س الوزراء
الدكت��ور ياس��ر بن عيس��ى الناصر عقب
اجتم��اع مجلس الوزراء ال��ذي عقد صباح
أم��س ع��ن ُبع��د عب��ر تقني��ة االتصال
المرئي بالتصريح التالي:

نظ��ر المجلس في المذك��رات المدرجة
عل��ى ج��دول أعماله واتخذ بش��أنها من
القرارات ما يلي:
أو ًال:وافق مجلس الوزراء بنا ًء على توصية
اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو
الملكي ولي العهد نائ��ب القائد األعلى
النائ��ب األول لرئي��س مجل��س ال��وزراء
على إج��راءات تطوير سياس��ة التصريح
لصاحب العمل األجنب��ي لمزاولة بعض
األنش��طة المهني��ة (تصري��ح العم��ل
الم��رن) والتي تأتي به��دف تطوير هذا
النظام وتفعيله بالصورة األمثل تطويراً
ألنظمة س��وق العمل وأدواتها الرقابية
وتعزي��زاً لفرص العمل للمواطن وجعله
الخي��ار األول للتوظي��ف و حفاظ�� ًا عل��ى
حقوق العمالة ومنع استغاللهم ،وتأتي
هذه اإلج��راءات مواصل��ة لجهود تطوير
أنظمة س��وق العمل بما يعزز التنافسية
وجهود التنمية لصالح المواطن .وقد تم
الموافق��ة على إجراءات تطوير سياس��ة
تصريح العمل المرن بن��ا ًء على مرئيات
مجلس��ي الش��ورى والنواب وغرفة تجارة
وصناعة البحرين وأثر االجتماعات التي
عقدت لمناقشة كافة الخيارات المتاحة.
وق��د أب��دى المجل��س ش��كره وتقديره
للتع��اون المس��تمر م��ن قبل الس��لطة
التش��ريعية وغرفة صناعة وما نتج عنه
من تطوي��ر لألنظمة بما يحقق األهداف
المنشودة للتنمية.
وتتمث��ل إج��راءات تطوي��ر سياس��ة
تصريح العمل الم��رن بتكثيف الحمالت
التفتيش��ية على أصحاب العمل األجانب
(العمال��ة المرن��ة) للتأك��د م��ن ع��دم
قيامه��م بالعمل في األنش��طة المهنية
الت��ي ال يجوز لصاح��ب العم��ل األجنبي
مزاولته��ا دون الحص��ول عل��ى تصري��ح
بذلك ،وتكثيف الحمالت التفتيشية على
العمالة غير النظامي��ة التخاذ اإلجراءات
الالزمة بشأنهم ،وعدم السماح للعمالة
غي��ر الملتزم��ة باإلج��راءات التنظيمي��ة
بالتق��دم للحصول على تصري��ح العمل
الم��رن ،وذل��ك خ��ارج فت��رات الس��ماح
لتعديل أوضاع العمال��ة المخالفة ،كما
يمن��ع الجمع بين تصري��ح العمل المرن
والس��جل التج��اري ،واتخ��اذ الخط��وات
الالزم��ة لتصحي��ح أوض��اع العمالة التي
تجمع بين هذين األمرين خالل  6أش��هر
م��ن تاريخ��ه ،إل��ى جانب تش��كيل لجنة
مختص��ة تضم ممث ً
ال ع��ن كل من وزارة
العم��ل والتنمي��ة االجتماعي��ة ،ووزارة
المالي��ة واالقتص��اد الوطن��ي ،ووزارة
الصناع��ة والتج��ارة والس��ياحة ،ووزارة
االش��غال وش��ئون البلديات والتخطيط
العمران��ي ،وهيئة تنظيم س��وق العمل،
وغرف��ة تجارة وصناع��ة البحرين ،وهيئة
ج��ودة التعلي��م والتدري��ب الس��تحداث
معايير واش��تراطات مهنية لمزاولة 20
مهن��ة عملية ت��م تحديده��ا وأي مهن
أخ��رى ت��رى اللجن��ة أهمي��ة تضمينها،
بهدف تعزيز الجودة والتنافس��ية ،ورفع
ذلك للمجل��س األعلى لتطوي��ر التعليم
والتدري��ب خالل ش��هرين م��ن تاريخه.
كم��ا تتضم��ن اإلج��راءات أيض�� ًا وق��ف
إرسال رس��ائل الهاتف النصية المشجعة
لاللتح��اق ببرنامج العم��ل المرن ،ووقف
الس��ماح بتس��جيل المركب��ات اآللي��ة
الصناعية والمس��تخدمة في االنش��اءات

أبرز ما جاء في الجلسة

رفع سقف االقتراض إلى  15مليار
دينار لتخفيف آثار انخفاض اإليرادات
تكثيف الحمالت التفتيشية
على أصحاب العمل األجانب
د .ياسر الناصر

وباص��ات النقل ألصح��اب تصريح العمل
المرن.
ثاني�� ًا :واف��ق مجلس ال��وزراء بن��اء على
توصية اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب
الس��مو الملكي ولي العهد نائب القائد
األعل��ى النائ��ب األول لرئي��س مجل��س
الوزراء عل��ى نقل تبعية مرك��ز االتصال
الوطني ليكون تابع�� ًا لمدير عام مكتب
النائب األول لرئيس مجلس الوزراء وذلك
تعزيزاً لدور المركز ف��ي توحيد الخطاب
اإلعالم��ي الحكومي والتنس��يق اإلعالمي
بين الجه��ات الحكومية ،ووافق المجلس
على مش��روع مرس��وم بتعدي��ل بعض
أحكام المرس��وم رقم ( )84لس��نة 2016
بإنشاء وتنظيم مركز االتصال الوطني.
ثالث�� ًا :وافق مجلس ال��وزراء على توصية
اللجن��ة الوزاري��ة للش��ؤون المالي��ة
واالقتصادي��ة والت��وازن المالي بش��أن
تعدي��ل بعض أحكام المرس��وم بقانون
رقم ( )15لس��نة  1977بإصدار س��ندات
التنمية الحكومية لرفع س��قف االقتراض
م��ن  13مليار دينار إل��ى  15مليار دينار،
لتوفي��ر االحتياج��ات المالي��ة لتموي��ل
مصروف��ات الميزاني��ة العام��ة للدول��ة
والمصروف��ات األخ��رى وس��داد أقس��اط
الديون المس��تحقة للفترة المتبقية من
السنة المالية  2020والسنتين الماليتين
القادمتين  2021و ،2022بما يسهم في
تخفيف اآلث��ار االقتصادي��ة الناتجة عن
انخفاض اإلي��رادات الفعلي��ة المحصلة
بس��بب تراجع أس��عار النفط باألس��واق
انخف��اض في
العالمي��ة الت��ي أدت إلى
ٍ
اإليرادات النفطية وانخف��اض اإليرادات
غير النفطية لتباطؤ النشاط االقتصادي
عل��ى المس��توى العالم��ي واإلقليم��ي
والمحلي بسبب تداعيات جائحة فيروس
كورونا (كوفيد )19بالرغم من استمرارية
الجهود القائم��ة لتحقيق أهداف برنامج
الت��وازن المال��ي وم��ا ت��م تحقيقه في
هذا اإلط��ار من مب��ادرات لتعزيز كفاءة
اإلنفاق وتخفيض المصروفات الحكومية
المتكررة ،وذل��ك في ضوء المذكرة التي
رفعها معالي نائب رئيس مجلس الوزراء
رئيس اللجنة المذكورة.
رابع�� ًا اطل��ع مجلس ال��وزراء على عرض
م��ن نائب رئي��س الوزراء رئي��س اللجنة
الوزاري��ة للمش��اريع التنموي��ة والبني��ة
التحتية حول ما أنجزته اللجنة المذكورة
في النص��ف األول من الع��ام  2020من
خ��الل  22اجتماع ًا رئيس��ي ًا و 40اجتماع
متابعة أصدرت م��ن خاللها اللجنة 357
ق��راراً لمتابع��ة تنفي��ذ أولوياته��ا عبر
س��بعة محاور أساس��ية تكف��ل متابعة

عدم السماح للعمالة المخالفة
بالحصول على تصريح العمل المرن
وقف تسجيل المركبات الصناعية
والمستخدمة باإلنشاءات والباصات
ألصحاب «العمل المرن»
تشكيل لجنة الستحداث معايير
واشتراطات لمزاولة  20مهنة عملية
دعم «الكهرباء» لصغار التجار
البحرينيين بـ  24مليون دينار
في 2019
إدخال مقررات اإلعالم
وتكنولوجيا االتصال بالمناهج
عرض نتائج تفتيش مستودعات
األدوية المخدرة بـ«السلمانية»
المش��اريع الممولة من الميزانية العامة
وبرنام��ج التنمي��ة الخليج��ي ،ومراجعة
وتطوير السياس��ات اإلس��كانية ،وتعزيز
الشراكة مع القطاع الخاص ،ورفع كفاءة
واس��تدامة الخدم��ات ،وتحقي��ق األم��ن
الغذائ��ي وحماي��ة الث��روات الطبيعية،
وتحس��ين كف��اءة اس��تخدام وترش��يد
اس��تهالك الم��وارد والطاق��ة وتطوي��ر
البنية التحتية وسياساتها لدعم التنمية
المستدامة.
خامس�� ًا :واف��ق مجل��س ال��وزراء عل��ى
مشروع مرس��وم بقانون بتعديل المادة
( )173من المرس��وم بقان��ون رقم ()54
لس��نة  2002بش��أن الالئح��ة الداخلية
لمجل��س الن��واب واتخ��اذ اإلج��راءات
الدس��تورية والقانونية الالزمة حيث من
ش��أن التعديل أعاله اس��تكمال القصور
التشريعي بش��أن تنظيم آلية المناقشة
العامة وجعلها أكثر انضباط ًا.
سادس�� ًا :واف��ق مجل��س ال��وزراء عل��ى
اقت��راح برغبة يتعل��ق بدع��م الكهرباء
والماء لصغ��ار التجار البحرينيين أصحاب
المؤسس��ات الصغي��رة والمتوس��طة
لتحقق��ه فعلي ًا من خ��الل دعم الحكومة
لش��ريحة االس��تهالك غي��ر المنزل��ي

للكهرب��اء حتى  5000وح��دة والذي بلغ
حجمه العام الماضي  24مليون دينار.
س��ابع ًا :واف��ق مجل��س ال��وزراء على رد
الحكومة على اقت��راح برغبة حول اجتياز
س��نة االمتي��از في المؤسس��ات الصحية
الحكومي��ة وأن يتم قص��ر تدريب طلبة
كلي��ة الطب لس��نة االمتي��از فقط على
خريج��ي الجامع��ات المحلي��ة الموجودة
في المملك��ة والتي ترتب��ط باتفاقيات
تدريب معتمدة مع وزارة الصحة.
ثامن�� ًا :وافق مجلس ال��وزراء على اقتراح
برغب��ة لتحويل ملعب عس��كر إلى مركز
ش��بابي لتحققه بالفعل من خالل مجمع
عس��كر الرياض��ي ال��ذي بدأ ف��ي تقديم
خدماته لشباب وأهالي المنطقة وكذلك
من خالل مركز ش��باب الجنوب الموجود
في جو.
تاس��ع ًا :وافق مجلس الوزراء على اقتراح
برغبة إلدخال مقررات اإلعالم وتكنولوجيا
االتصال بمناهج المدارس الحكومية.
وفي بند التقارير الوزارية ،أخذ المجلس
علم�� ًا بتقرير م��ن وزير الداخلية بش��أن
نتائ��ج لجنة التفتيش على مس��تودعات
األدوي��ة المخ��درة بمجم��ع الس��لمانية
الطبي.
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«النيابة» :مقهى ومطعم
خالفا االشتراطات الصحية
ق��ال وكيل النيابة معاذ الحقيل ب��أن النيابة العامة أنجزت
تحقيقاتها بش��أن قي��ام متهمين بمخالفة الق��رار الوزاري
الخاص باس��تئناف بعض المنش��آت الخاصة للحيلولة دون
انتشار فيروس كورونا المستجد.
وكان��ت إدارة الصحة العامة أبلغت النيابة العامة عن قيام
مقه��ى ومطعم بمخالف��ة االش��تراطات الصحية للمطاعم
السياحية حيث لم يقم المقهى بفحص درجة حرارة الزبائن
واس��تقبال الزبائن بدون حجوزات مس��بقة فض ً
ال عن وجود
زبائن ألكثر من مناس��بة خاصة ،ومن جانب آخر تم ضبط
مطعم وهو يقدم الشيش��ة بالمخالفة للقرار الوزاري بوقف
نشاط تقديم الشيشة.
وباش��رت النياب��ة العام��ة تحقيقاتها حيث اس��تمعت إلى
شهادة المفتش��ين الذين ضبطوا الواقعة ،كما استجوبت
المتهمين ،وأمرت بإحالتهما للمحكمة الجنائية المختصة.

القبض على  3أشخاص
لسرقتهم سيارة بالرفاع
قال مدير عام مديرية شرطة المحافظة الجنوبية ،إن شرطة
ش��عبة البحث والتحري تمكنت من القبض على  3أشخاص
تت��راوح أعماره��م بي��ن  25و 32عام ًا إثر قيامهم بس��رقة
س��يارة متوقفة أمام أحد المنازل بمنطقة الرفاع ،حيث قام
أحدهم بسرقة السيارة وتسليمها إلى شخصين آخرين لدى
أحدهما محل لبيع الخردة مع علمهما بأن السيارة مسروقة،
حيث قاما بنقلها إلى المحل وفك أجزائها وبيع بعض منها.
وأوض��ح أنه ف��ور تلق��ي البالغ ،باش��رت ش��رطة المديرية
عمليات البح��ث والتحري ،والتي أس��فرت عن تحديد هوية
المذكوري��ن والقبض عليهم ،كما تم العثور على الس��يارة
المسروقة بالمحل.
وأشار مدير عام مديرية شرطة المحافظة الجنوبية إلى أنه
تم اتخ��اذ اإلجراءات القانونية الالزم��ة وإحالة القضية إلى
النيابة العامة.
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حكم نهائي بالحبس سنة
لخطيب أهان الصحابة وأحد الخلفاء
أيدت محكم��ة التمييز أمس الحكم الصادر
عل��ى خطي��ب بحريني أدي��ن بإهان��ة أحد
الخلف��اء الراش��دين وصحاب��ة رس��ول اهلل
بحبسه سنة مع النفاد.
وكان��ت النيابة العامة ق��د تلقت بالغ ًا من
اإلدارة األمني��ة بقيام المتهم بإلقاء خطبة
في إح��دى دور العبادة لجم��وع من الناس
تضمن��ت تطاو ً
ال عل��ى الخلفاء الراش��دين
وصحاب��ة الرس��ول عليه الصالة والس��الم،

وقد باش��رت النيابة العامة تحقيقاتها في
الواقع��ة وأم��رت بإحالة المتهم محبوس�� ًا
إل��ى المحكم��ة الجنائي��ة بعد اس��تجوابه
ومواجهت��ه باألدل��ة التي أك��دت ارتكابه
الواقعة محل التحقيق.
وأكدت النيابة على أن حرية الرأي والتعبير
مكفول��ة وف��ق ما ن��ص علي��ه الدس��تور
والقان��ون بش��رط أن ال تم��س الدي��ن
وثوابته ورموزه وال يثير الفرقة والطائفية

وبم��ا ال تنه��ض مع��ه الجريم��ة وتتحقق
ب��ه المس��ؤولية الجنائية وتس��تحق عنها
العقوبة قانون ًا.
وقضت المحكمة الصغرى الجنائية الرابعة
بحبس المتهم لمدة سنة واحدة مع النفاذ
فطعن على الحكم باالستئناف وتم تأييده،
فطع��ن بالتمييز ورفض��ت المحكمة أمس
قب��ول الطع��ن وبذلك يك��ون الحك��م بات ًا
ونهائي ًا.

باع طقم زوجته الذهبي
وحاول تعويضها بآخر مسروق
حتى يعيد لزوجته الطقم الذهبي الذي باعه ،قرر بحريني اختطاف
بائ��ع آس��يوي في محل مصوغ��ات وتهديده بالقتل بس��كين لكي
يحص��ل على طقم آخر ،لك��ن تم التوصل للمته��م والقبض عليه
حيث عاقبته المحكمة بالس��جن  7سنوات وأن يؤدي للعامل 500
دينار على سبيل التعويض المدني.
المته��م كان في أزمة مالية واس��تعان بطقم ذهب يعود لزوجته
لكي يمر به من تلك الضائقة ،فتوجه إلى محل مصوغات بمنطقة
مجمع س��وق الذهب ،وقام بعرض الطقم للبي��ع في محل العامل
المجني عليه والذي ثمنه الطقم بمبلغ  1180ديناراً س��لمهم إلى
المتهم الذي غادر المحل.
وعاد المتهم بعد  4أيام وطلب ش��راء طق��م ذهبي آخر لتعويض
زوجته ،وبالفعل اختار طقم ًا ذهبي ًا تقدر قيمته بحوالي  785ديناراً،
لكنه طلب من العامل مرافقته إلى السيارة كي يعطيه المال وقال
إنه يقف بالس��يارة في منتصف الطريق ،فاستجاب العامل وتوجه
للس��يارة وجلس بجواره حتى يقوم بعد المبلغ وتس��ليمه الطقم،
إال أنه تفاجأ به يتحرك بالس��يارة مس��افة قصيرة ثم أخرج سكين ًا
ووضعه��ا على رقبته وس��حب من��ه الطقم الذهب��ي والرصيد ،ثم

ضربه عدة ضربات وأنزله بالقرب من مجمع السلمانية الطبي.
تم التعرف على المتهم والقبض عليه وأحيل للنيابة العامة التي
أسندت إليه أنه في ليلة  2017/2/26أو ً
ال :سرق المنقوالت المبينة
النوع والوص��ف والقيمة بالمحضر ،والمملوكة لمحل المجوهرات،
بطريق اإلك��راه الواقع على المجني عليه «اآلس��يوي» في الطريق
الع��ام ،وذلك بأن طل��ب منه الركوب في س��يارته وق��ام بضربه
وحمل السكين وهدده بها وطلب منه تسليمه المنقوالت ،وتمكن
بتلك الوسيلة القسرية من الحصول على المسروقات والذ بالفرار،
ثاني�� ًا :خطف المجني علي��ه بطريق الحيلة لغرض الكس��ب ،وكان
ذلك مصحوب ًا بطريق التهديد واستعمال القوة بأن وضع السكين
على رقبته وهدده بالقتل وقام بضربه.
وحكمت المحكمة بسجنه  7سنوات وألزمته بأن يؤدي إلى العامل
المدع��ي بالح��ق المدني مبل��غ  500دينار على س��بيل التعويض
المدن��ي المؤق��ت ومصاري��ف الدع��وى المدنية ،ومقاب��ل أتعاب
المحام��اة ،فطعن على الحكم باالس��تئناف وتم تأيي��د العقوبة،
لكنه لم يستس��لم وطع��ن بالتمييز حيث قض��ت المحكمة أمس
برفض الطعن وتأييد سجنه.

طالب يمثل واقعة اختطافه
بمعاونة األصدقاء ليتهرب من الدراسة
أراد طال��ب ثان��وي أن يته��رب م��ن الدراس��ة ف��ي
معه��د للغات خالف ًا لرغبة أبيه ،فقرر اختالق واقعة
وهمية بأن رجال ش��رطة قاموا باختطافه من أمام
المعه��د ،ولكن الواقعة تحول��ت إلى جريمة تورط
فيها الطالب وثالثة من أصدقائه جلبوا زي ش��رطة
وقام��وا بعملية االختط��اف الوهمي��ة ،وأحيلوا إلى
المحاكمة ،حيث قضت محكمة أول درجة بحبس��هم
 6أش��هر ،لك��ن محكم��ة االس��تئناف كان له��ا رأي
مخال��ف ،وبرأته��م من تهمة انتحال صفة ش��رطة
وس��رقة الزي العس��كري ،وقالت :إن انتحال وظيفة
دون القي��ام بعمل من أعمالها ال يعد تداخ ً
ال فيها،
إال إذا اقترن بعمل يعد افتئات ًا عليها ،أما في سرقة
الزي العس��كري ،فأشارت إلى أنها ليست سرقة؛ ألن
المتهم أعاد الزي بعد استخدامه.
الواقع��ة الغريبة والحكم األغ��رب تتحصل وقائعه
فيما ذكره وكيل المته��م المخطوف المحامي مانع
البوفالسة ،حيث أرغم والد الطالب المتهم ابنه على
الذهاب إلى معهد لدراس��ة اللغة اإلنجليزية ،ففكر
الطالب في طريقة لكي يقنع والده بخطورة الدراسة
في المعهد ،واتفق مع أصدقائه الثالثة على تمثيل
واقعة خطفه من أمام المعهد بعد انتهاء الدراسة،
وقام أحدهم بس��رقة زي عس��كري يع��ود إلى عمه
الذي يعمل ش��رطي ًا ،وتوج��ه األصدقاء إلى المعهد

وانتظ��روا خروج صديقهم ،ثم ق��ام المتهم الثاني
الذي ارتدى الزي العس��كري بوضع قناع على وجهه،
وبمعاونة باقي المتهمين ،أدخلوا صديقهم سيارة
وغادروا المكان بعد أن تأكدوا من مش��اهدة الناس
للواقعة.
وتوجه األصدقاء األربع��ة إلى منزل المتهم الثاني،
ومكث��وا في��ه م��دة س��اعة ،وبعدها اتصل ش��قيق
المتهم األول بالثالث ليس��أل ع��ن أخيه ،فأبلغه أن
الش��رطة قامت بالقبض عليه من أمام المعهد ،ثم
توجه المتهمان الثاني والرابع إلى منزل صديقهما
وأبلغ��ا والدي��ه بأنهم��ا اس��تطاعا إخ��الء س��بيل
صديقهما عن طريق «شخص مهم».
لك��ن الواقع��ة ل��م تم��ر دون عل��م الش��رطة التي
تواصلت مع الطالب وس��ألته عن واقعة االختطاف،
وف��ي البداي��ة أخبره��م أن ثالثة ملثمي��ن يرتدون
زي الش��رطة قام��وا باختطاف��ه ،وبعد أس��بوع تم
اس��تدعاؤه في التحقيقات ،وهناك ل��م يتمكن من
حبك قصته الوهمية ليعترف في النهاية بما حدث.
وأحال��ت النياب��ة العام��ة المتهمي��ن األربع��ة إلى
المحاكمة بعد أن أسندت إلى األول أنه أبلغ الشرطة
ع��ن جريمة يعل��م أنها ل��م ترتكب ،وه��ي واقعة
اختطافه م��ن قبل أش��خاص آخرين خالف�� ًا للواقع،
كما اش��ترك مع المتهمين الثان��ي والثالث بطريق

أفريقية تتهم زوجها
البريطاني باختالس أموال شركتهما
بعد أن تزوجها وقرر إدخالها كش��ريك في مؤسسة
تجارية بأموال��ه ،عادت زوجة أفريقية التهام زوجها
البريطاني باختالس أموال الش��ركة ،لكن المحكمة
الصغرى الجنائية برأت��ه بعدما تبين أنه صرف من
جيبه الخاص على الش��ركة .الواقع��ة تتحصل فيما
أبلغت به الزوجة الشرطة قائلة إن المتهم «زوجها»
قام باالس��تيالء على أكثر من  106آالف دينار ،وذلك
عن طريق تحويل تلك المبالغ من حساب شركتهما
لحس��ابه الش��خصي ،وقالت إنه لم يس��لمها أرباح ًا
مس��تحقة لها بما نس��بته  %23كونها شريكة معه
وآخر بحريني بتلك النسبة.
تكتف به��ذه التهمة ب��ل طالبت بوضع
الزوج��ة لم
ِ
الش��ركة تحت الحراس��ة القضائية ومنع زوجها من
ينف الزوج
إدارتها ،قبل أن تتقدم به��ذا البالغ ،ولم ِ
تحوي��ل المبال��غ لحس��ابه ولكن��ه أكد أنه��ا إلنهاء
معامالت خاصة بالش��ركة وبصفت��ه المدير العام،
وقد قام بتسديد مستحقات للشركة.
أسندت النيابة العامة للمتهم أنه في غضون عامي

 2018 – 2016اختلس المبالغ النقدية المبينة القدر
ب��األوراق والمملوكة للمجني عليها والتي وجدت في
حيازته بسبب عمله كونه أحد العاملين في الشركة.
وقررت المحكمة ندب خبير محاس��بي والذي كش��ف
في تقري��ره أن الزوج المتهم ق��ام بالفعل بتحويل
مبل��غ  162أل��ف دين��ار م��ن حس��اب الش��ركة إل��ى
حس��اباته الش��خصية ،لكنه قام بس��داد مصروفات
للش��ركة تتجاوز  163ألف دينار وأنه دفع من حسابه
الش��خصي أكثر من  700دينار أي أنه دائن للشركاء
بهذا المبلغ.
وأوضحت المحكمة في أس��باب الحكم أنها تطمئن
لما جاء في تقرير الخبير المحاس��بي ،وتتش��كك في
صح��ة إس��ناد التهمة إل��ى المتهم وقال��ت إنه من
المق��رر قضاء أنه ال يضي��ر العدالة إفالت مجرم من
العقاب بقدر ما يضيرها االفتئات على حقوق األفراد
وحرياتهم ،إذ إن الشك يفسر لمصلحة المتهم ،وقد
أحاطت بالدعوى عن بصر وبصيرة ولم ت َر ما تطمئن
إلى إدانة المتهم ،وقضت ببراءته مما أسند إليه.

التحري��ض واالتف��اق على إج��راء عمل م��ن أعمال
وظيفة عامة دون أن يكونوا مختصين بها ،لتحقيق
غرض غير مشروع.
وأس��ندت النيابة إلى المتهم الثاني أنه أجرى عم ً
ال
من أعمال وظيفة عامة ،ش��رطي ب��وزارة الداخلية،
دون أن يكون مختص�� ًا أو مكلف ًا بها لتحقيق غرض
غير مش��روع ،وارتدى زي ًا رس��مي ًا يخص به القانون
فئ��ة من الن��اس بغير وجه ح��ق ،كما س��رق المال
المنقول المملوك لوزارة الداخلية.
ووجه��ت إل��ى المتهمي��ن الثال��ث والراب��ع تهمة
االش��تراك م��ع األول والثاني في جريم��ة االختطاف
وإجراء عمل من أعمال وظيفة عامة.
وحكم��ت محكم��ة أول درج��ة بحب��س المتهمي��ن
األربعة مدة  6أشهر عما أسند إليهم وأعملت العذر
المخفف وهو حداثة سنهم.
وطعن وكيل الطالب المحامي مانع البوفالسة على
الحك��م باالس��تئناف ،ودفع بانع��دام الركن المادي
لجريم��ة الب��الغ الكاذب ،ك��ون المس��تأنف لم يبلغ
الش��رطة بواقعة اختطاف��ه الوهمية ،لكن ما حدث
هو قي��ام باقي المتهمي��ن بإبالغ والدي��ه بواقعة
االختطاف ،وأنهم تمكنوا من إخالء سبيله ،ولم تخل
هذه الواقعة بالس��ير السليم للس��لطات القضائية
أو اإلداري��ة في مباش��رة األعم��ال المنوطة بها ،وال

يحدث ذلك إال في حالة تقديم البالغ الكاذب للجهة
الرس��مية ،والت��ي قامت بالتحري ع��ن الواقعة من
تلقاء نفس��ها مما تُداول من أخب��ار اختفاء المتهم
األول ،وه��ذا من صمي��م عملها الداخ��ل في مجال
حفظ األمن والسلم العام.
وقال��ت المحكم��ة :إن انتح��ال وظيف��ة دون القيام
بعمل من أعمالها ال يعد تداخ ً
ال فيها ،إال إذا اقترن
بعم��ل يعد افتئات ًا عليه��ا ،ويتحقق ذلك باالحتيال
والمظاه��ر الخارجية التي يكون من ش��أنها تدعيم
االعتق��اد في صفة الجاني وكون��ه صاحب الوظيفة
الت��ي انتحله��ا ،الفت��ة إل��ى أن حك��م أول درجة لم
يبي��ن الغرض غي��ر المش��روع الم��راد تحقيقه من
المستأنفين ،ومن أجله ارتكبوا الجريمة.
وبالنسبة إلى تهمة سرقة الزي العسكري المسندة
إل��ى المتهم الثاني قالت المحكمة :إن المس��تأنف
قام بأخ��ذ الس��ترة وارتدائها إبان قيام��ه بتمثيل
واقع��ة القبض على صديقه ،ثم أعادها إلى مكانها
مرة أخ��رى ،م��ا تنتفي معه ني��ة التمل��ك والركن
المادي لقيام جريمة االختالس.
وبرأت المحكمة جميع المتهمين مما أس��ند إليهم،
إال أنه��ا غرم��ت المتهم الثاني مبل��غ  50ديناراً عن
تهمة ارتداء زي رس��مي ،وه��و ما ثبت باعترافه في
التحقيقات وأمام محكمة أول درجة.

عصابة تسرق  4آالف دينار في  5أيام
تخصص��ت عصابة من جنس��ية عربية في س��رقة
المصلي��ن بادع��اء أحدهم أنه فقد الوعي وس��قط
مغش��ي ًا عليه ،بينما يقوم أعضاء العصابة بسرقة
المصلي الذي يساعده ،وتمكنت العصابة من جمع
م��ا يقارب  4آالف دينار وعدد من البطاقات البنكية
في مدة زمنية لم تستغرق أكثر من  5أيام وغادروا
البحرين بعدها مباشرة.
وب��دأت وقائ��ع القضية بتلق��ي ش��رطة محافظة
العاصمة ع��دة بالغات تفيد بس��رقة مبالغ مالية
من أش��خاص بطريقة احتيالية أثناء وجودهم في
المس��اجد؛ وذلك أثناء قيام أحد األش��خاص بادعاء
التعب ويس��قط أرض ًا ،فيه��رع المصلون لنجدته،
وأثن��اء ذلك تتم عملية الس��رقة ،وتوالت البالغات
حي��ث تلق��ى مركز ش��رطة النعي��م بالغ�� ًا من أول
المجن��ي عليهم بأنه أثناء أدائه صالة الظهر حضر
إليه ش��خص من الخل��ف أثناء وجوده ب��دورة مياه
الوض��وء وقام بحركات ليوهمه بأنه مجنون ،وبعد
انتهائ��ه من الصالة اكتش��ف أن  760ديناراً كانت
في جيبه قد سرقت.
وف��ى اليوم التالي تلقى مركز ش��رطة النبيه صالح

بالغ�� ًا آخر من بحريني أفاد في��ه بأنه أثناء خروجه
م��ن صالة الجمع��ة تفاجأ بس��رقة حافظة نقوده
وبداخلها عدد من بطاقات الصراف اآللي ،وبعد 40
دقيقة تلقى رس��ائل من البنك تفيد بسحب مبالغ
مالية متفرق��ة بإجمالي  1900دينار ،وأنه يش��ك
في ش��خصين أحدهما بنفس مواصف��ات المتهم
في الواقعة األولى.
وبالبح��ث والتحري تبي��ن أن العصاب��ة قد غادرت
البحرين متوجهة إلى دولة عربية بعد أن س��رقوا
م��ا يق��ارب  4آالف دين��ار في خمس��ة أي��ام فقط،
لكن عملي��ات البحث والتحري أس��فرت عن تحديد
هوي��ة المتهمين بالتعاون م��ع الجهات المعنية،
وتم القب��ض على الجناة األربعة ف��ي إحدى الدول
الخليجي��ة الش��قيقة وتس��ليمهم إل��ى الس��لطات
المعنية في البحرين.
وحكم��ت محكم��ة أول درجة بالس��جن  5س��نوات
عل��ى كل منهم وأمرت بإبعاده��م عن البالد عقب
تنفي��ذ العقوبة ،فطعنوا باالس��تئناف حيث قضت
المحكمة بقبول االستئنافات شك ً
ال ،وفي الموضوع
برفضها وتأييد الحكم المستأنف.

الســنة  | 15العــدد 5372

| الثالثــاء  6محــرم 1442هـــ |

«الغرفة» :برمجة التشريعات االقتصادية
لتمكين البحرين من مواجهة التحديات
أك��د رئي��س غرف��ة تج��ارة وصناع��ة البحري��ن ،أهمية إع��ادة برمجة
التش��ريعات والنظ��م االقتصادي��ة بم��ا يت��الءم ومس��توى التحديات
االقتصادي��ة المحلية والعالمية ،حتى نتمك��ن من مواجهة التحديات
النوعية المتوقعة قريب ًا.
ورحبت الغرف��ة ،بموافقة مجلس الوزراء في جلس��ته االعتيادية أمس
برئاس��ة صاحب السمو الملكي األمير س��لمان بن حمد آل خليفة ولي
العه��د نائب القائ��د األعلى النائب األول لرئي��س مجلس الوزراء ،على
إج��راءات تطوير سياس��ة التصريح لصاح��ب العمل األجنب��ي لمزاولة
بعض األنش��طة المهنية «تصريح العمل المرن» ،بن��ا ًء على مرئيات
مجلسي الشورى والنواب وغرفة تجارة وصناعة البحرين ،بهدف تطوير
هذا النظ��ام وتفعيله بالص��ورة األمثل تطويراً ألنظمة س��وق العمل
وأدواته��ا الرقابية وتعزيزاً لفرص العمل للمواطن وجعله الخيار األول
للتوظي��ف وحفاظ ًا عل��ى حقوق العمال��ة ومنع اس��تغاللهم ،بما يعزز
تنافسية االقتصاد البحريني ويدعم جهود التنمية المستدامة.
وقالت الغرف��ة ،إن هذا القرار هو خطوة أولى في االتجاه الصحيح ومن
المؤم��ل أن تعقبه��ا خطوات أخ��رى تصحح الوضع القائ��م وصو ًال إلى
معالجات جذرية تحقق التوازن المنش��ود في سوق العمل بين مصالح
كافة األطراف.
وثمن ناس ،تفاعل وتعاون مجلس الوزراء واللجنة التنسيقية برئاسة
صاحب الس��مو الملكي ول��ي العهد نائب القائد األعل��ى النائب األول
لرئي��س مجلس الوزراء ،م��ع مرئيات الغرفة الت��ي تضمنت حزمة من
التوصي��ات مبنية على دراس��ات اس��تقصائية تعكس طموح الش��ارع

التجاري ،والتي حرصت الغرفة على أن تكون قابلة للتطبيق والقياس،
وتم التوصل إليها بعد التش��اور والتنسيق مع جميع الجهات المعنية،
وجرى تضمينها ضمن دراسة شاملة حول تحديات سوق العمل.
وأك��د أن موافق��ة مجلس الوزراء عل��ى تطوير سياس��ة تصريح العمل
المرن ،خطوة إيجابية س��تمهد الطريق أم��ام رؤية توافقية إلطار عام
وخارطة طريق إلصالح شامل لسوق العمل على المدى القريب والبعيد.
ولفت إلى اهتمام الغرفة باعتبارها ممثلة لقطاعات التجارة والصناعة
واألعمال بالعمل الجاد والمدروس حيال ما يخص إعادة هيكلة س��وق
العمل ،وخاصة أن قطاع أصحاب األعمال هو الطرف األساس��ي والمهم
في معادلة اإلصالح المنش��ود لس��وق العمل ،وباعتبار القطاع الخاص
المحرك األساسي للتنمية االقتصادية ،فإنه من الضروري إعادة برمجة
التشريعات والنظم االقتصادية ،ومن هنا تأتي أهمية الغرفة للقطاع
الخ��اص باعتباره��ا حج��ر الزاوية في ه��ذه المعادلة بدوره��ا الفاعل
والحيوي في برمجة تلك التشريعات بما يحقق المصلحة العامة لجميع
األطراف.
وش��دد ،عل��ى أن معالجات تصريح العمل المرن ره��ن ما يتم التوافق
علي��ه بين كافة األط��راف المعنية  -المنتفع��ة والمتضررة -واعتماد
النهج المناس��ب ودون الحيد عن االتجاه الصحيح ،مشيداً بقرار مجلس
الوزراء بتش��كيل لجنة مختصة تضم ممثلين عن عدد من الجهات ذات
العالقة إلى جان��ب غرفة تجارة وصناعة البحرين ،الس��تحداث معايير
واش��تراطات مهنية لمزاولة  20مهنة عملي��ة تم تحديدها ،وأي مهن
أخرى ترى اللجنة أهمية تضمينها ،بهدف تعزيز الجودة والتنافسية.

محافظ العاصمة:
إبعاد «عاشوراء» عن التطرف والتسييس
أك��د محاف��ظ العاصمة الش��يخ
هش��ام ب��ن عبدالرحم��ن آل
خليفة ،أهمية العمل المس��تمر
للمحافظة على ش��عائر عاشوراء
بطابعها الروحان��ي وفي اإلطار
والمكانة التي تس��تحقها ،هذه
المناس��بة الت��ي يقدره��ا كل
أه��ل البحري��ن ،وضم��ن القي��م
والمث��ل اإلس��المية الس��محة،
وإبعاد المناس��بة ع��ن التطرف
والتسييس.
وأوض��ح ،أن العم��ل للمحافظ��ة
عل��ى الش��عائر ،أولوية في عمل
المحافظة ،بالتعاون والتنس��يق
مع الجهات ذات العالقة ،بما من

محافظ العاصمة

ش��أنه إتمامه��ا في أج��واء آمنة
ودون وق��وع أي تج��اوزات ،تعكر
صفوها ،معو ًال ف��ي الوقت ذاته
على الوعي الذي يتمتع به رؤساء

المآتم وهيئة المواكب الحسينية
والمعزون .وأكد ،خالل االجتماع
التنس��يقي ،الذي عق��ده مع عدد
م��ن رؤس��اء ومس��ئولي المآتم
وأعضاء هيئة المواكب الحسينية
وممثلين عن األوقاف الجعفرية،
ح��رص البحري��ن عل��ى تقدي��م
كاف��ة الخدم��ات والتس��هيالت
الالزمة لموس��م عاش��وراء ،وهو
نه��ج أصي��ل ممتد من��ذ القدم،
يتضمن توفير مؤسسات الدولة
وأجهزتها الحكومية ،االحتياجات
التنظيمية واألمنية.
وأش�����اد المحافظ بمس�����توى
التعاون والتنسيق ،فيما يتعلق

بااللت��زام بتطبي��ق التدابي��ر
الوقائي��ة ،الت��ي أقره��ا الفريق
الطب��ي ،ضم��ن اآللي��ة الوطنية
المعم��ول بها للحد من انتش��ار
في��روس كورونا وتجن��ب كل ما
من شأنه انتقال العدو ،في ظل
الظروف الصحية االستثنائية.
وأض�����اف أن االجتم����اع������ات
التنسيقية ،التي يتم عقدها في
هذا الش��أن ،تهدف إلى مراجعة
االلتزام��ات ،واالس��تماع إل��ى
المقترح��ات ودراس��تها ورفعها
للفري��ق الطبي إلقرار المناس��ب
منها ،وبم��ا ال يخ��ل باإلجراءات
االحترازية الالزمة.
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القبيسي :أنقاض
وسيارات مهجورة بـ«تاسعة
الشمالية» منذ سنوات

أب��دى رئيس اللجن��ة الفنية بالمجلس البلدي الش��مالي
وممث��ل الدائرة التاس��عة عبداهلل القبيس��ي أس��فه من
عدم تجاوب الجهاز التنفيذي ببلدية المنطقة الش��مالية
ف��ي إزالة بعض أنقاض البناء الت��ي تجاوز تراكمها أكثر
من ثالث س��نوات دون أن يت��م إزالتها ،إضافة لعدد من
الس��يارات المهجورة أكثر من س��نة في مجمعات ،1205
 1210 ،1209بمدينة حمد.
وأش��ار القبيسي إلى غياب الحمالت التفتيشية والدوريات
في الدائرة التاس��عة لرصد المخالفات والمخلفات ،على
الرغم من صدور قانون النظافة والئحته التنفيذية التي
تجيز للبلدية من إزالة أنقاض المنازل والسيارات المهجورة
بالقرار اإلداري ،خصوص ًا إذا كانت تلك المخلفات تش��كل
تهديداً لصحة األهالي والسلم االجتماعي.
وأوضح القبيس��ي أنه ليس من المعقول أن يقوم العضو
البلدي ب��دور المفتش من رصد المخالف��ات والمخلفات
التي تضر المجتمع وتمثل خطراً عليه.
ودع��ا القبيس��ي البلدية إل��ى إزالة األنق��اض المتراكمة
منذ عدة س��نوات والس��يارات المهجورة بشكل فوري قبل
أن يح��دث مكروه�� ًا من انتش��ار األمراض نتيج��ة تكاثر
القوارض أو فقدان األرواح نتيجة فضول األطفال ولعبهم
في تلك المواقع.

وفاة مواطن سبعيني
بـ«كورونا» وإصابة 389

التحو :المواصلة بعزم
وتجنب التجمعات من أجل البحرين
ش��ددت نائب رئي��س الخدمات
الطبية بالرعاي��ة األولية د.منى
التح��و ،أن المواصل��ة بع��زم
وتجنب التجمعات يأتي من أجل
أنفسنا وأبنائنا وآبائنا والبحرين،
مؤك��دة أهمية مواصل��ة جميع
أفراد المجتمع البحريني االلتزام
باإلج��راءات االحترازية والتدابير
الوقائية النحسار فيروس كورونا
والحد من انتشاره.
ونوه���ت بض�����رورة التقي�����د
بتعليم��ات الفري��ق الوطن�����ي
الطبي للتصدي لفيروس كورونا
خاص��ة وأن موس��م عاش��وراء
عل��ى األبواب ،حي��ث أن االلتزام
بالتعليم��ات الت��ي ت��م اإلعالن
عنها ه��ي جزء من المس��ؤولية
الوطنية لمواصلة ما تم تحقيقه

د .منى التحو

م��ن نتائج خ��الل كاف��ة مراحل
التعام��ل م��ع الفي��روس لحفظ
صحة وسالمة الجميع.
وأضاف��ت أن��ه من خالل ش��عار
«نواصل بعزم» ،ندعو المجتمع
البحرين��ي ب��كل أطياف��ه إل��ى

مواصل��ة التزام��ه وبإصرار بكل
اإلرش��ادات الصحي��ة الت��ي من
ش��أنها أن تحم��ي الجمي��ع من
خالل تحمل كل فرد لمسؤوليته
ف��ي المحافظ��ة عل��ى صحت��ه
وبالتال��ي المحافظة على صحة
وس��المة المجتمع البحريني من
خالل تجن��ب التجمع��ات واتباع
كافة معايير التباعد االجتماعي.
وأوضح��ت أن اإلرش��ادات
الصحي��ة ه��ي إرش��ادات عام��ة
وس��هلة وباس��تطاعة الجمي��ع
االلتزام به��ا وتطبيقها؛ أهمها
االلت��زام بالتباع��د االجتماع��ي
واالس��تعاضة عن��ه بالتواص��ل
بالط��رق الحديثة مثل وس��ائل
التواصل االجتماعي وغيرها من
الطرق المتاح��ة والتي أصبحت

في متناول الجميع.
ولفت��ت إل��ى أن��ه ف��ي ح��ال
ضرورة التجمع ،فيج��ب االلتزام
بمس��افات ال تق��ل ع��ن مترين
بين كل ش��خص وآخر ،وااللتزام
بلب����س الكمام�����ة بالش����كل
الصحي��ح ،وغس��ل اليدي��ن جيداً
واس��تخدام المعقمات وتعقيم
األس��طح لضمان حماية األفراد
والتقليل من ف��رص التقاط أي
عدوى محتملة.
ودع��ت الجمي��ع إل��ى أهمي��ة
االتص��ال بالرق��م  444في حال
الشعور بأي من أعراض فيروس
كورون��ا مث��ل ارتف��اع درج��ة
الحرارة ،السعال ،الزكام ،فقدان
حاسة الشم أو التذوق ،آالم عامة
بالعضالت ،واإلسهال.

كشفت إحصائيات وزارة الصحة عن «تسجيل حالة قائمة
لفيروس كورونا (كوفيد ،)19لمواطن يبلغ من العمر 71
عام�� ًا» ،ليرتفع عدد ح��االت الوفاة بالفي��روس إلى 185
حال��ة وف��اة ،فيما أعربت ال��وزارة عن «خال��ص تعازيها
ألسرة الفقيد وكافة أهله وأقاربه».
وأعلنت ال��وزارة أن «الفحوصات التي بل��غ عددها 9365
في يوم  24أغس��طس  ،2020أظهرت تسجيل  389حالة
قائمة جديدة منها  142حالة لعمالة وافدة ،و 242حالة
لمخالطي��ن لحاالت قائمة و 5ح��االت قادمة من الخارج،
كم��ا تعافت  330حال��ة إضافية ليصل الع��دد اإلجمالي
للحاالت المتعافية إلى .»46311
وذك��رت أن «عدد الحاالت القائمة تح��ت العناية بلغ 33
حالة ،والحاالت التي يتطلب وضعها الصحي تلقي العالج
بلغت  59حالة ،في حين أن  3190حالة وضعها مس��تقر
من الع��دد اإلجمالي للح��االت القائمة ال��ذي بلغ 3223
حالة قائمة» .وأجرت الوزارة « 1048935فحص ًا طبي ًا».

 :تغير
مكتبات لـ
التعليم يقلص مبيعات القرطاسية ٪60
موزة فريد

رجح أصحاب محال قرطاسية ،إغالق معظم المحالت
وخصوص ًا الصغي��رة منها التي تراجع��ت مبيعاتها
 ،%60بع��د تغير اتجاه��ات التعليم بس��بب جائحة
كورونا (كوفي��د ،)19متطلعين إل��ى حصولهم على
دعم ليتمكنوا من االس��تمرار .وأضافوا ل�«الوطن»،
أن الطل��ب تراجع بنس��بة كبيرة ،حي��ث آثرت بعض
المح��ال اإلغالق نظير تراج��ع مبيعاتها ،مع توقعات
بإغالق المزيد في الفترة المقبلة.
وقال صاحب قرطاسية الس��ندي عبداألمير السندي،
إن «كورونا» أثرت بش��كل كبير على المبيعات ،حيث
يعتمدون أساس�� ًا على المدارس ،مبين�� ًا أن التعليم
عن بعد يعتب��ر تجربة جديدة وتحت��اج وقت ًا وقد ال
تحتاج إلى متطلبات كبيرة من القرطاسية.

وأكد أن الطلب على األدوات المكتبية والقرطاس��ية
ال يكاد يذك��ر ،حيث تراجع إلى أكثر من  %60مقارنة
مع العام الماضي.
وأوضح «في الس��ابق كنا نس��تورد األدوات المكتبية
عند كل فصل دراس��ي..أما اآلن ف��إن كافة البضائع
الموجودة في األرفف متكدس��ة منذ العام الدراس��ي
الس��باق وال طلب عليها وخصوص ًا الدفاتر واألقالم»،
مشيراً إلى أن الطلب حالي ًا يتركز على األلوان ودفاتر
التلوين وبعض المتطلبات التي تسلي األطفال.
وأش��ار ،إل��ى أن هناك ع��دد من محالت القرطاس��ية
الصغيرة أغلقت خالل الفترة الماضية.
صاحب قرطاس��ية المعالي فالح عبدالمجيد ،أكد أن
أوضاع محال القرطاس��ية المادية متدنية منذ مطلع

الفصل الدراس��ي الماضي ،حيث ج��اءت أزمة كورونا
وتسببت في تقلص المبيعات بشكل كبير وإثقالهم
بالدي��ون ،مبين�� ًا أنه��م م��ن الفئة غير المش��مولة
بالدعم رغم تضررهم جراء الجائحة.
وأوض��ح أن الطلب تراجع بنس��بة وصل��ت إلى حوالي
 %90مقارنة مع السابق ،مبين ًا أنهم يبيعون بأسعار
الجمل��ة على محال القرطاس��ية الصغيرة وقد تتجه
 %60منها إلى اإلغالق قبل نهاية العام الحالي لعدم
تمكنهم من تسديد مديونياتهم ألسباب خارجة عن
إرادتهم.
ف��ي المقابل ،أك��د صاحب قرطاس��ية المن��ار أحمد
الصالحي ،أنهم يعتمدون بنسبة  %70من مبيعاتهم
على الم��دارس ،مبين�� ًا أن تغير اتج��اه التعليم منذ

الفص��ل الدراس��ي الثان��ي الماض��ي أوق��ف مبيعات
القرطاس��ية ،وهناك طلب قليل جداً على أدوات الفن
والرس��م .وأض��اف «حالي ًا أغلب أولياء األمور بحس��ب
تواصلنا مع بعض الم��دارس اختاروا تعليم ابناءهم
ع��ن بعد..أغلب مح��ال القرطاس��ية الصغي��رة غير
مؤهلة للتحول إلكتروني ًا ما سيضع صغار التجار في
حيرة من أمرهم».
وأشار إلى أن مما س��يزيد من الخسائر ،ارتفاع كلفة
الش��حن من الخارج رغم أنه لم يتم اس��تيراد بضائع
جديدة ،مع توج��ه لتقديم عروض ترويجية لتحريك
القط��اع .وعبر عن أمل��ه في أن يتمكن��وا من البقاء
واستمرارهم في الس��وق وأن تنتعش المبيعات ولو
قلي ً
ال مع العودة إلى المدارس في سبتمبر المقبل.
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اتجاهات

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

قطرة وقت

خطأ المعزين
في عاشوراء
فريد أحمد حسن
@fa reedb inesa

fareedbinesa@gmail.com

التعبير عن حب اإلمام الحس��ين وآل البيت الكرام عليهم السالم حق ال
ينك��ره أحد عل��ى أحد ،ولم يحدث قط في البحري��ن أن اتخذت الحكومة
موقف ًا س��الب ًا تجاه هذا الحق بل على العكس حيث العالم كله يش��هد
أنها ظل��ت طوال الس��نين الماضية تعمل وتب��ذل كل الجهد الممكن
إلنج��اح االحتفال بمناس��بة عاش��وراء س��نوي ًا وتوفير كل التس��هيالت
والخدم��ات ليتمكن المحتفلون بالمناس��بة من التعبير عن أنفس��هم
بالطريقة التي يرضون عنها .وهذا أمر ال يمكن ألحد أن ينكره أو يزايد
عليه.
وألن الحكوم��ة تعرف حساس��ية االحتفال بعاش��وراء ل��ذا فإنها تعمد
إلى توفير الظروف الت��ي تمنع حصول أي فهم خاطئ ،لذا فإنها تغض
الطرف عن بعض األمور وبعض األخطاء لكنها بطبيعة الحال ال يمكن
أن تقبل بالتجاوز على النظام والقانون والذي مثاله ما حصل في األيام
القليل��ة الماضية من قبل البعض الذي اعتب��ر حرص الجهات المعنية
على منع انتش��ار في��روس كورونا بين المحتفلين بالمناس��بة تضييق ًا
عل��ى الحريات ومحاولة لمنع المعزين من ممارس��ة حقهم في التعبير
عن حبهم آلل البيت الكرام والبكاء على الحسين عليه السالم.
ما ينبغي أن يتفهمه الجميع هو أن العالم كله يعيش ظرف ًا استثنائي ًا
يتطل��ب التعامل معه بحذر ،وم��ا ينبغي أن يعلمه الجميع أيض ًا هو أن
األح��وال ودرج��ة تمكن الفي��روس تختلف من بلد إلى بل��د ،وعليه من
غي��ر المعق��ول اتخاذ ه��ذه البالد أو تل��ك مثا ًال والقول بأنها س��محت
للمحتفلين بعاشوراء بالتحرك بصورة أفضل وبحذر أقل خصوص ًا لو تم
االنتباه إلى االختالف في عدد المحتفلين هناك وهنا.
النتيج��ة المتوقعة لتس��اهل البعض وع��دم التزامه بم��ا تم االتفاق
عليه م��ع الجهات المعني��ة بتنظيم عزاء عاش��وراء والجه��ات المعنية
بمنع انتش��ار الفيروس وعدم االلتفات بص��ورة جدية إلى بيان العلماء
المحذر من انتش��ار الفيروس هي ازدياد أعداد المصابين به ،فالتباعد
االجتماع��ي لم يتحقق ول��م يلتزم الكثيرون بالكمامات ،ولألس��ف فإن
وتحد وتشكيك في النوايا.
البعض تعامل مع الظرف بعناد
ٍ

نشوء األندية
ومشروع
استجابة «»2
يوسف محمد أحمد بوزيد
اس��تكماال للموضوع ،يمكن تلخيص هذا المشروع العظيم ،بأن األندية
الوطني��ة لها دور كبير في حمل أمانة ش��هرة البحري��ن في الداخل ،وفي
محيطه��ا الخليجي والق��اري والدولي ،ه��ذا االحتكاك بالعال��م أثر فينا،
فأصبحن��ا ف��ي أمس الحاجة إلى اس��تقطاب الالعبي��ن المميزين في كل
لعب��ة ،ونالحظ ذلك- ،وهي ظاهرة وواضحة وضوح الش��مس ،-أال وهي
س��عي كل نا ٍد النضمام الالعب الفالني في اللعبة التي يريد من خاللها
اس��تالم كأس البطولة من ي��د مليكنا المفدى ،وهذا ف��ي حد ذاته يعد
إنج��ازاً كبي��راً للنادي ،وش��رفا م��ا بعده ش��رف ،يتفاخر به م��دى الحياة
واألعضاء جميع ًا.
والحقيقة الكبرى أن كل األندية تس��عى بجد واجتهاد لكس��ب األسبقية
في عدة ألعاب رياضية في الموسم الواحد.
احتراف الالعبين وتفرغه��م ،بالتبعية يجرنا إلى التعاقد مع العبين من
خارج الوطن ،كما حصل في السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي،
بالتعاقد مع العبين ممتازين أوال في كرة السلة ومن ثم كرة القدم.
األندي��ة ه��ي اآلن قرى أولمبية ،بفضل السياس��ة الحكيم��ة التي يرعى
ش��ؤونها سمو الش��يخ ناصر بن حمد آل خليفة حفظه اهلل ورعاه ووفقه
بكل كفاءة واقتدار.
فهي تمارس الرياضة وفي الوقت نفسه تبني الجيل الجديد من الصغر،
لتغذي��ة فريقه��ا األول ،والمحافظة على مس��تواه وس��معة النادي في
ال��دوري الداخلي وفي الخارج ،وخاصة إذا نب��غ العب ما في إحدى األلعاب
المش��هورة ،تتقاط��ر أندية الداخ��ل والخارج لضمه إل��ى صفوفها نظير
ماليين الدوالرات ،يس��تفيد منها الالعب والنادي بحسب االتفاق المبرم،
مجز.
وهذا دخل ٍ
مش��روع «اس��تجابة» ،هو أحد المش��اريع الطموحة –وه��ي كثيرة– من
بنات أفكار سمو الشيخ ناصر وفقه اهلل تعالى ،بحيث تتحول األندية إلى
االعتم��اد على التمويل الذاتي -كما كنا س��ابق ًا في أول الطريق نعتمد
على اشتراكات األعضاء وعملهم التطوعي  -عن طريق تحول األندية إلى
شركات تجارية والبون شاسع بين ما كان وما يجب أن يكون ،وقد عمدت
األندي��ة الكبيرة إلى خلق مش��اريع تجارية تدر عل��ى بعض األندية دخال
ال بأس به ،يس��د الثغرات التي في الميزانية العامة لتلك األندية ،لكن
لي��س كل األندية قادرة على ذلك ،فهي ف��ي حاجة إلى الدعم الحكومي،
وستظل ،إال إذا ُمنحت أراضي تقيم عليها مشاريع تجارية كبيرة ،وتؤجرها
عل��ى القط��اع الخاص ،أو تديرها ه��ي ،أي األندية ،راجي ًا لراعي الش��باب
والرياضة س��مو الشيخ ناصر كل التوفيق والنجاح في مشاريعه الشبابية
الطموحة ،كما أش��يد بما يتواله صاحب السعادة والمعالي وزير شؤون
الش��باب والرياضة وما يولي��ه من اهتمام بالمراكز الش��بابية ،وتفعيل
دورها في الفرجان واحتضان الناش��ئة ،وتربيتهم التربية السوية أخالق ًا
وس��لوك ًا ،ورياضي ًا ،تغذي األندية التابعة لهم واستغالل أوقات فراغهم
فيم��ا يعود نفعه عليهم وعلى وطنهم بالخي��ر الوفير وهذا هو المأمول
في س��عادتكم الكري��م ،فأنتم بما تتمتعون به م��ن خبرة في الرياضة
وشؤون الش��باب واإلدارة ،قادرون على تحقيق اآلمال الكبار التي تأملها
حكومتنا الموقرة ،والوسط الرياضي يقدر جهودكم.

يوجد فساد ..لكن ال يوجد مفسدون!!
@f _ a l s h a i k h

تحدث��ت مؤخراً مع أحد زمالئي الذين تعرفت عليهم قبل ثمانية أعوام
في دراس��ة الماجس��تير وهو من دولة في قارة أمريكا الوس��طى ،ومن
ضم��ن المواضيع التي طرقناها وعلى رأس��ها طبع�� ًا «كورونا» و «قيود
الحياة البش��رية» بس��ببها ،موضوع معني بدولته تحدي��داً وما يحصل
فيها حالي ًا من فوضى مرتبطة بالفساد اإلداري والمالي.
زميلي في السابق كان يتفاخر بالموارد الطبيعية في دولته ،وما تحققه
من عوائد مالية ضخمة ،لكن حديثه معي مؤخراً كان مختلف ًا جداً ،كان
اإلحباط يتسيده ،وكان الغضب متأص ً
ال فيه ،فما الذي حصل؟!
يقول بأن المش��كلة ب��دأت عندما زادت عائدات الص��ادرات مما تنتجه
دولت��ه من مختلف المنتجات ،الوضع كان يب��دو ممتازاً للناس ،والحياة
فيها من التفاؤل الكثير ،وكان لس��ان حال البعض يقول بأن مؤشرات
الس��عادة طالما هي مرتفعة هكذا ،فإن تغيير الحال إلى األس��وأ ضرب
من المستحيل.
لكن المس��تحيل حص��ل ،أليس كذلك؟! كان هذا س��ؤالي ،فعاد ليقول:
نعم ،المشكلة بدأت عندما زادت األموال والمكاسب وتحسن دخل البلد
وبدأ الناس يتفاءلون أكثر وأكثر ،هنا كانت الكارثة حينما طغت أطماع
بعض المس��ؤولين ممن يتولون مس��ؤولية مواقع حيوية وحساس��ة،
خاصة تلك المواقع التي تعتبر «أنابيبا» لحركة األموال وتجميعها.
هنا األطماع الش��خصية قادت لتدمير قطاعات عديدة في الدولة ،بدأت
المؤش��رات تس��ير بالعكس ،بدأت المصروف��ات تزيد ،ب��دأت األموال
تتبعثر في أوجه عديدة بال نسق منطقي إطالق ًا ،وبدأت مؤشرات الرضا

فيصل الشيخ

alshaikh.faisal@gmail.com

اإلداري لدى الموظفين تتدنى ،فكثير من المس��ؤولين تغيرت أساليب
إدارتهم ،فبدوا وكأنهم أش��خاص آخرين ،سادت األحادية في القرارات،
برزت الديكتاتورية وصناعة الشللية واللوبيات ،وسجلت حاالت من ظلم
الموظفين بشكل فج وواضح ،وتم رصد حاالت من تغيير األحوال بشكل
غير منطقي!
حينها تزايد الحديث بش��أن وجود ش��بهات فساد وعمليات استهتار في
الم��ال الع��ام ،وحينما تحركت الس��لطات األعلى لتبح��ث في الموضوع
وجدوا بالفعل أن هناك فس��اد ووضع لليد على المال العام واس��تغالل
المواقع للتكس��ب الشخصي و «الش��للي» ،وهو ما أدى الختالل الميزان
االقتصادي وقاد بالبلد للتراجع بشكل رهيب.
ضج الناس وطالبوا بالمحاسبة وإقالة أي فاسد تطاول على المال العام
وخ��ان الثقة التي منحت له ،هنا قفزت وأنا ممس��ك بس��ماعة التلفون
ألق��ول لصديقي :وطبع ًا هنا حلت المش��كلة وأوقف ه��ؤالء عند حدهم
وتم��ت إعادة األموال والحقوق ،ألي��س كذلك؟! ففاجأني وهو يقول :بل
لألسف ،اتضح بأن لدينا فساد ،لكن ليس لدينا مفسدون!

* مالحظة:
هذا واقع حصل فع ً
ال في إحدى الدول الغنية في أمريكا الوسطى ،وكيف
أن س��وء اإلدارة والفس��اد يمكنه أن يقود النهيار مفاصل دولة كاملة،
يدم��ر اقتصادها الق��وي ،ويدفع أهلها المنعمون س��ابق ًا للتفكير حتى
بالهجرة والتحول أليد عاملة رخيصة في دول أخرى.

نقطة ضوء

المجلس األعلى للمرأة..
 19عامًا من اإلنجاز والبناء
@H a i f a d wa n

س��جل تاريخ مملكة البحرين ،وعبر مختلف حقبه حضوراً مميزاً وحقيقي ًا
للم��رأة البحريني��ة ف��ي ش��تى المج��االت ،االجتماعي��ة واالقتصادية
والسياسية ،..فكانت السند والعضيد للرجل ،األب واألخ والزوج واالبن،
في بناء الدولة والذود عن حياضها ومس��اهمة في نهضتها التنموية
وما وصلت إليه اليوم من مستوى حضاري رفيع.
فمن فرجان المنامة والمحرق والبديع وسترة وكل مدن وقرى البحرين،
زرعت األمهات والجدات أولى غراس تنمية حقيقية عمادها نشء طيب،
فمن كانت تحتضن طفلها على صدرها كانت تحتضن الوطن في قلبها
وحب��ات عيونها ،هكذا بنيت البحري��ن ،بهمة أمهات أرضعت أطفالهن
ح��ب هذه األرض وتعلم��وا أن الوطن مثل األم ال يمكن التفريط به أو
التخلي عنه أو خذالنه.
وم��ع تأس��يس المجلس األعل��ى للمرأة ،وال��ذي نحتفل اليوم بس��نته
التاس��عة عش��رة ،دخلت البحري��ن منعطف ًا جديداً ف��ي تكريس ودعم
حق��وق الم��رأة ،وتأكيد دوره��ا التاريخي الريادي في ش��تى المجاالت،
ال س��يما بوجود صاحبة السمو األميرة س��بيكة بنت إبراهيم آل خليفة
في رئاس��ة المجلس ،وهو ما أضفى عل��ى عمله ُبعداً جديدة تمثل في
تحقيق قفزات نوعية وغير مس��بوقة في العمل النس��ائي بش��كل عام،
وف��ي تمكين الم��رأة على وجه الخص��وص ،وتحقيق فرص المس��اواة
والعدال��ة بين الجنس��ين ،إلى جان��ب ما تحقق من دع��م كبير للطفل
واألسرة.
وال ب��د من التأكي��د هنا عل��ى الدور األساس��ي والمحوري ال��ذي لعبه
المجل��س على مدى الس��نوات الماضي��ة ،كأحد المؤسس��ات الوطنية
الرائ��دة ف��ي عهد اإلص��الح والتنمية الش��املة ،بقي��ادة جاللة الملك
المف��دى ،دون أي إخالل بأع��راف المجتمع تقالي��ده العربية واألصيلة

هيفاء عدوان

h a i f a . j um a @g m a i l . c o m

ونهج الش��ريعة اإلس��المية الغراء ،وبم��ا يتوافق مع القان��ون الدولي
واالتفاقيات العالمية ذات الصلة.
وبالت��وازي مع عمل المجلس األعلى للمرأة ،كمؤسس��ة وطنية ريادية
ومرجع إقليمي وعالمي لتنمية المرأة وتمكينها ،فقد كان داعم ًا رئيسي ًا
وأساس��ية في الجهود التي تبذلها الس��لطة التشريعية والحكومة في
دعم ومساندة الحقوق الطبيعية للمرأة ،من خالل صياغة االستراتيجية
الوطنية ،والتي أس��همت في ترس��يخ الحقوق القانونية والدس��تورية
للمرأة ،وأصبحت أحد األركان الرئيس��ة والمساهمة في مسيرة التنمية
والبناء التي تعيشها مملكة البحرين.
وهن��ا ال يمكنن��ا إال أن ننظر بعين التقدير لكاف��ة الجهود التي يبذلها
فريق عمل المجلس ،بقيادة صاحبة الس��مو الملكي ،اللواتي أس��همن
بجهودهن في بناء هذا الصرح الوطني ،وما حققه من إنجازات عكس��ت
الصورة الحقيقية للمرأة البحريني حتى غدت مثا ًال ريادي ًا ومتميزاً محلي ًا
وإقليمي ًا وعالمي ًا ،وهي بالتأكيد مكانة تليق بها وبتاريخها المشرف.
* إضاءة:
« ..أخ��ص بالذكر ما تتواله المرأة البحريني��ة ،المحافظة على هويتها
الوطنية وتقاليدها األصيلة ،من دور طليعي ساهم في تشكيل الصيغة
العصري��ة والمتحض��رة لدولتن��ا المدني��ة ،متجاوزين بذل��ك مرحلة
التمكين والدعم والمطالبة بالحقوق ،إلى مرحلة نش��هد فيها حضوراً
متقدم ًا ومس��ؤو ًال للمرأة البحرينية ،تتمتع فيها بحقوقها اإلنس��انية
كاملة وتعمل مع أخيها الرجل على قاعدة من الش��راكة المتوازنة في
البناء التنموي ،وهو أمر ليس بغريب عليها ،فهي الرائدة والمربية».
«م��ن خطاب جالل��ة الملك المفدى في افتت��اح دور االنعقاد األول من
الفصل التشريعي الخامس».

صهيل

هل يُستبدل النظام اإليراني بالتركي؟
@a l s h a h e en7661

النظ��ام اإليراني في م��أزق حقيقي هذه األيام بس��بب موجة التصعيد
ضده من دول يفترض أنها تحت قبضته كالعراق ولبنان اللتين بدأتا
قب��ل أيام تظاهرات ضد إيران وأحزاب تابعة له ،وأظن هذا التحرك هو
امتداد لثورة الش��عبين العراقي واللبناني ضد النظام اإليراني وأذرعه،
والتي انطلقت أواخر العام الماضي وتوقفت بسبب جائحة كورونا.
فف��ي العراق ال يزال الغضب الش��عبي مس��تمراً وبش��دة وتحديداً في
البص��رة والناصرية ض��د ميليش��يات عراقية تابعة إلي��ران مثل «بدر
وعصائ��ب أهل الح��ق» ،اللتي��ن هدم الش��عب الغاض��ب مقراتهما،
واضرم��وا الن��ار في مكت��ب البرلمان و كثف��وا م��ن تظاهراتهم أمام
البرلمان العراقي مطالبين بإقالة محافظ البصرة ،بعد مقتل نش��طاء
وهم ريهام يعقوب وتحسين علي وفالح الحسناوي وإصابة آخرين ،وزاد
نوري المالكي رئيس الوزراء العراقي األس��بق من غضب الشعب عندما
وصف حراكهم بالفوضى والتخريب.
الناش��طون العراقيون انتقدوا قبل مقتله��م النظام اإليراني واألحزاب
العراقية الموالية إليران ،واستمروا في نشاطهم السياسي منذ أكتوبر
الماض��ي ،لدرجة أن النظام اإليراني وصف هؤالء الناش��طين بالعمالة
للواليات المتحدة ،وه��ذه «التهمة المعلبة» من هذا النظام لكل من
يقف في وجهه سواء دو ًال أو أفرداً ،ويسعى لتصفية من تطاله يده كما
حدث في العراق وغيره.

ashaheen7661@gmail.com

علي شاهين الجزاف

وفي لبنان ،ال يختلف الوضع كثيراً عن العراق حيث خرج الشعب اللبناني
ف��ي مظاه��رات كبيرة ضد ما يس��مى ب� «ح��زب اهلل» اللبنان��ي التابع
المدرج على قوائم التنظيمات اإلرهابية في الواليات المتحدة
إلي��رانُ ،
األمريكي��ة ودول االتحاد األوروبي ،خاصة بعد إدانته في قضية اغتيال
رئي��س الوزراء اللبنان��ي رفيق الحري��ري ،وضلوع الحزب ف��ي تفجيرات
بيروت المؤس��فة بحس��ب ما نشرته صحيفة «ديرش��بيغل» األلمانية
الت��ي أكدت وج��ود عالقة بين «ح��زب اهلل» ومالك الس��فينة الحقيقي
وهو قبرصي الجنس��ية ،حيث حملت تلك السفينة نترات األمونيوم إلى
العاصم��ة اللبنان ّية ،والتي تس��ببت الحق ًا في االنفجار الذي ش��هدته
بيروت.
وليس هذا فحسب ،فهناك هاجس آخر يتخوف منه النظام اإليراني وهو
إصرار الواليات المتحدة على فرض عقوبات على إيران وعدم انتظارها
موافق��ة األوروبيين ،كما صرح وزير الخارجي��ة األمريكي مايك بومبيو،
وف��ي ذلك ضربة موجعة أخرى للنظام اإليران��ي الذي يتلقى الضربات
تل��و األخرى ،وال يعني ذلك أن دول الغرب تس��تميت ف��ي دفاعها عن
ال��دول العربية ،ولك��ن ربما هي «تغيير» أو اس��تبدال النظام اإليراني
بنظام بدأ ينشط في المنطقة ،وهو ال يقل خطورة عن النظام اإليراني
وأعني النظ��ام التركي ،فهل تقتضي مصالح الدول الغربية اس��تبعاد
النظام اإليراني من المشهد السياسي واستبداله بالتركي؟
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منع العمال األجانب من الجمع بين “المرن” والسجالت التجارية
مجلـــس الـــوزراء يوافـــق علـــى رفـــع ســـقف االقتـــراض الحكومـــي إلـــى  15مليـــار دينـــار

سمو ولي العهد يترأس جلسة مجلس الوزراء أمس
المنامة  -بنا

وافـــق مجلـــس الـــوزراء فـــي جلســـته

بنـــاء علـــى توصيـــة اللجنة التنســـيقية
ً
برئاســـة صاحـــب الســـمو الملكـــي ولـــي

العهـــد نائب القائـــد األعلى النائب األول

لرئيس مجلس الـــوزراء على إجراءات
تطويـــر سياســـة التصريـــح لصاحـــب

العمل األجنبي لمزاولة بعض األنشـــطة
المهنيـــة (تصريـــح العمل المـــرن) والتي

تأتي بهدف تطوير هذا النظام وتفعيله
ً
تطويرا ألنظمة ســـوق
بالصـــورة األمثل

ً
وتعزيزا لفرص
العمل وأدواتها الرقابية

العمـــل للمواطـــن وجعلـــه الخيـــار األول
ً
وحفاظـــا على حقوق العمالة
للتوظيف
ومنـــع اســـتغاللهم ،وتأتـــي اإلجـــراءات

مواصلـــة لجهـــود تطويـــر أنظمة ســـوق

العمـــل بمـــا يعـــزز التنافســـية وجهـــود

التنميـــة لصالح المواطن ،وتم الموافقة

التعويل على وعي
المواطنين للحفاظ
على المنجزات ضد
الفيروس

تهنئة سمو رئيس
الوزراء بمناسبة
سالمة الفحوصات
الطبية

“االتصال الوطني”
في عهدة مكتب
النائب األول لرئيس
الوزراء

دعم مسيرة
المرأة البحرينية
وتقدمها
واالرتقاء بمكانتها

وزير الداخلية يعرض
نتائج التفتيش على
مستودعات األدوية
المخدرة في السلمانية
على إجراءات تطوير سياســـة تصريح

ورفـــع مجلـــس الـــوزراء أســـمى آيـــات

والنماء التي تشـــهدها مملكـــة البحرين

بإنجازاته التي تحققت في دعم مسيرة

الشـــورى والنـــواب وغرفـــة تجـــارة

صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر خليفة

صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســـى

بمكانتها على مختلف الصعد.

والكـــوادر التمريضيـــة التـــي تقـــف فـــي

واجهـــة الصفوف أمـــام فيروس كورونا
المســـتجد وتفانيهـــا في حمايـــة الناس

وحرصها علـــى العطاء والبـــذل وتأدية

دورها اإلنساني والمجتمعي وهو ما كان
له أبرز األثر في تحقيق مملكة البحرين
عالميا في نســـب الشفاء
عال
مســـتوى
ًّ
ٍ

والفحـــص المختبري والعالج والمتابعة
بناء على مرئيات مجلسي
ً
العمل المرن
وصناعـــة البحريـــن واثـــر االجتماعـــات

التـــي عقدت لمناقشـــة كافـــة الخيارات

المتاحة.

التهانـــي والتبريـــك إلى رئيـــس الوزراء
بن ســـلمان آل خليفة بمناســـبة ســـالمة
الفحوصـــات الطبيـــة التـــي أجريـــت

لســـموه والتـــي تكللـــت  -بفضـــل هللا

فـــي ظـــل العهـــد الزاهـــر لعاهـــل البـــالد

آل خليفة.

وبمناســـبة الذكـــرى التاســـعة عشـــرة
بالـــدور الـــذي يضطلـــع بـــه المجلـــس

مســـتودعات األدوية المخـــدرة بمجمع

لتأسيســـه ،فقـــد أشـــاد مجلـــس الوزراء

وكان صاحب الســـمو الملكي ولي العهد

األعلـــى للمـــرأة برئاســـة قرينـــة عاهـــل

االعتيادي األسبوعي لمجلس الوزراء.

بطـــول العمـــر؛ لمواصلة مســـيرة التقدم

ســـبيكة بنت إبراهيم آل خليفة ،مشيدا

مجلـــس الـــوزراء قـــد تـــرأس االجتماع

وقف تسجيل
المركبات اآللية
الصناعية ألصحاب
العمل المرن

موفـــور الصحة وتمـــام العافيـــة ويمده

إدخال مقررات
اإلعالم وتكنولوجيا
االتصال بالمناهج
الحكومية

وفـــي بنـــد التقاريـــر الوزاريـــة ،أخـــذ

المجلس علما بتقرير من وزير الداخلية

تعالـــى  -بالتوفيـــق والنجـــاح ،ســـائال
ّ
المولـــى ّ
وجل أن يديم على ســـموه
عـــز

نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس

المـــرأة البحرينيـــة وتقدمهـــا واالرتقـــاء

البـــالد صاحبـــة الســـمو الملكـــي األميرة

االعتزاز بالكوادر
الطبية والتمريضية
التي تقف في
واجهة الصفوف

بشـــأن نتائـــج لجنـــة التفتيـــش علـــى

السلمانية الطبي.

بعدهـــا ،أعرب مجلس الـــوزراء عن بالغ
تقديـــره واعتـــزازه بالطواقـــم الطبيـــة

الدقيقة للمصابيـــن والمخالطين ،مهيبا
المجلـــس بالوعـــي المجتمعـــي والحس

المســـؤول للمواطنيـــن والمقيميـــن في
الحفـــاظ علـــى مـــا تحقق مـــن منجزات

فـــي مكافحة فيـــروس كوفيد  19 -عبر
مزيـــد مـــن االلتـــزام بالتدابيـــر الوقائية

واإلجـــراءات االحترازيـــة لمواصلـــة
اإلنجـــاز والبنـــاء عليـــه بـــروح الفريـــق

الواحـــد ووضع المصلحـــة الوطنية أوال
وأخيرا.

الموافقة على تحويل
ملعب عسكر إلى
مركز شبابي يخدم
أهالي المنطقة

 24مليونا دعم
الحكومة لشريحة
االستهالك غير
المنزلي للكهرباء

تقارير المجلس
وأدلى األمين العام لمجلس الوزراء ياسر

وغرفـــة صناعـــة وما نتج عنـــه من تطوير

الـــذي عقد صباح أمس عن بُعد عبر تقنية

للتنمية.

الناصـــر عقـــب اجتمـــاع مجلـــس الـــوزراء

االتصال المرئي بالتصريح التالي:

لألنظمـــة بمـــا يحقـــق األهداف المنشـــودة

وتتمثل إجراءات تطوير سياسة تصريح

نظر المجلس في المذكرات المدرجة على

العمل المرن بتكثيف الحمالت التفتيشية

ما يلي:
أوالً :وافـــق مجلـــس الـــوزراء بنـــاءً علـــى

المرنة) للتأكد من عدم قيامهم بالعمل في

جدول أعماله واتخذ بشأنها من القرارات

علـــى أصحـــاب العمـــل األجانـــب (العمالـــة

األنشـــطة المهنيـــة التي ال يجـــوز لصاحب

توصية اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب

العمـــل األجنبـــي مزاولتهـــا دون الحصول

األعلـــى النائـــب األول لرئيـــس مجلـــس

التفتيشـــية علـــى العمالـــة غيـــر النظاميـــة

الســـمو الملكـــي ولـــي العهـــد نائـــب القائـــد

الـــوزراء علـــى إجـــراءات تطوير سياســـة

التصريح لصاحب العمل األجنبي لمزاولة
بعـــض األنشـــطة المهنيـــة (تصريـــح العمل

المـــرن) والتي تأتي بهـــدف تطوير النظام
ً
تطويرا ألنظمة
وتفعيله بالصورة األمثـــل

ً
وتعزيزا
ســـوق العمـــل وأدواتهـــا الرقابيـــة
لفـــرص العمـــل للمواطـــن وجعلـــه الخيـــار
ً
وحفاظـــا علـــى حقـــوق
األول للتوظيـــف

العمالـــة ومنـــع اســـتغاللهم ،وتأتـــي هـــذه

اإلجـــراءات مواصلة لجهود تطوير أنظمة
ســـوق العمل بمـــا يعزز التنافســـية وجهود

التنمية لصالح المواطن  ،وقد تم الموافقة
علـــى إجـــراءات تطويـــر سياســـة تصريح

العمـــل المـــرن بناءً على مرئيات مجلســـي

الشـــورى والنواب وغرفة تجارة وصناعة
البحريـــن واثـــر االجتماعات التـــي عقدت

لمناقشـــة كافـــة الخيـــارات المتاحـــة ،وقد
أبـــدى المجلـــس شـــكره وتقديـــره للتعاون

المســـتمر مـــن قبـــل الســـلطة التشـــريعية

علـــى تصريـــح بذلـــك ،وتكثيـــف الحمالت

التخاذ اإلجراءات الالزمة بشأنهم ،وعدم

الســـماح للعمالة غير الملتزمة باإلجراءات
التنظيمية بالتقدم للحصول على تصريح

العمل المرن ،وذلك خارج فترات الســـماح
لتعديـــل أوضـــاع العمالـــة المخالفـــة ،كمـــا
يمنـــع الجمـــع بيـــن تصريـــح العمـــل المرن

والســـجل التجـــاري ،واتخـــاذ الخطـــوات

الالزمـــة لتصحيـــح أوضـــاع العمالـــة التي

تجمـــع بيـــن هذين األمرين خالل  6أشـــهر

مهنـــة عمليـــة تـــم تحديدهـــا وأي مهـــن

لتحقيـــق أهـــداف برنامج التـــوازن المالي

شـــأن التعديـــل أعـــاله اســـتكمال القصـــور

بهـــدف تعزيـــز الجودة والتنافســـية ،ورفع

مبـــادرات لتعزيز كفاءة اإلنفاق وتخفيض

العامة وجعلها أكثر انضباطا.

أخـــرى تـــرى اللجنـــة أهميـــة تضمينهـــا،
ذلـــك للمجلـــس األعلـــى لتطويـــر التعليـــم

مجلس الوزراء رئيس اللجنة المذكورة.

ببرنامـــج العمـــل المـــرن ،و وقـــف الســـماح

مـــن نائب رئيـــس الـــوزراء رئيـــس اللجنة

بتســـجيل المركبـــات اآلليـــة الصناعيـــة

والمســـتخدمة فـــي االنشـــاءات وباصـــات

النقل ألصحاب تصريح العمل المرن.

ثانيـــا :وافـــق مجلـــس الـــوزراء بنـــاء على

توصية اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب
الســـمو الملكـــي ولـــي العهـــد نائـــب القائـــد

األعلـــى النائـــب األول لرئيـــس مجلـــس

الـــوزراء علـــى نقـــل تبعية مركـــز االتصال
الوطنـــي ليكـــون تابعـــا لمدير عـــام مكتب
النائـــب األول لرئيـــس مجلـــس الـــوزراء

وذلـــك تعزيـــزا لـــدور المركـــز فـــي توحيـــد

الخطـــاب اإلعالمي الحكومي والتنســـيق

الماليـــة واالقتصـــاد الوطنـــي ،ووزارة

 2016بإنشـــاء وتنظيـــم مركـــز االتصـــال

االشـــغال وشـــئون البلديـــات والتخطيـــط
العمرانـــي ،وهيئـــة تنظيـــم ســـوق العمـــل،
وغرفة تجـــارة وصناعـــة البحرين ،وهيئة

جـــودة التعليـــم والتدريـــب الســـتحداث

معاييـــر واشـــتراطات مهنيـــة لمزاولـــة 20

في ضوء المذكرة التي رفعها نائب رئيس

رسائل الهاتف النصية المشجعة لاللتحاق

مـــن تاريخـــه ،إلـــى جانـــب تشـــكيل لجنـــة
مختصـــة تضـــم ممثـــالً عن كل مـــن وزارة

الصناعـــة والتجـــارة والســـياحة ،ووزارة

المصروفـــات الحكومية المتكـــررة ،وذلك

والتدريب خالل شـــهرين من تاريخه .كما
ً
أيضـــا وقف إرســـال
تتضمـــن اإلجـــراءات

المجلـــس على مشـــروع مرســـوم بتعديل

العمـــل والتنميـــة االجتماعيـــة ،ووزارة

ومـــا تـــم تحقيقـــه فـــي هـــذا اإلطـــار مـــن

اإلعالمـــي بين الجهات الحكومية ،ووافق
بعـــض أحـــكام المرســـوم رقـــم ( )84لســـنة

الوطني.

ثالثـــا :وافـــق مجلـــس الـــوزراء علـــى

توصية اللجنـــة الوزارية للشـــؤون المالية
واالقتصاديـــة والتـــوازن المالـــي بشـــأن

تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم
( )15لســـنة  1977بإصدار سندات التنمية

الوزاريـــة للمشـــاريع التنمويـــة والبنيـــة

الحكوميـــة لرفع ســـقف االقتراض من 13

متابعـــة أصدرت مـــن خاللهـــا اللجنة 357

األخرى وسداد أقساط الديون المستحقة
للفتـــرة المتبقيـــة من الســـنة المالية 2020
والســـنتين الماليتيـــن القادمتيـــن 2021
و ،2022بمـــا يســـهم فـــي تخفيـــف اآلثـــار
االقتصاديـــة الناتجـــة عـــن انخفـــاض
اإليرادات الفعلية المحصلة؛ بسبب تراجع
أســـعار النفط باألسواق العالمية التي أدت

التجـــار البحرينيين أصحاب المؤسســـات

غيـــر المنزلي للكهربـــاء حتى  5000وحدة

ياسر الناصر

الميزانيـــة العامـــة للدولـــة والمصروفـــات

برغبة يتعلق بدعم الكهرباء والماء لصغار

رابعـــا :اطلـــع مجلس الـــوزراء على عرض

فـــي النصـــف األول مـــن العـــام  2020مـــن

االحتياجـــات الماليـــة لتمويـــل مصروفات

سادسا :وافق مجلس الوزراء على اقتراح

فعليا من
الصغيرة والمتوســـطة؛ لتحققـــه
ًّ

التحتية حول ما أنجزته اللجنة المذكورة

مليـــار دينـــار إلـــى  15مليار دينـــار؛ لتوفير

التشـــريعي بشـــأن تنظيـــم آلية المناقشـــة

رئيســـا و 40اجتمـــاع
خـــالل  22اجتماعـــا
ً
قـــرارا؛ لمتابعة تنفيذ أولوياتها عبر ســـبعة
محاور أساســـية تكفـــل متابعة المشـــاريع
الممولـــة مـــن الميزانيـــة العامـــة وبرنامـــج
التنميـــة الخليجـــي ،ومراجعـــة وتطويـــر

السياسات اإلسكانية ،وتعزيز الشراكة مع
القطـــاع الخاص ،ورفع كفاءة واســـتدامة
الخدمـــات ،وتحقيـــق األمـــن الغذائـــي

وحمايـــة الثـــروات الطبيعيـــة ،وتحســـين
كفـــاءة اســـتخدام وترشـــيد اســـتهالك

المـــوارد والطاقة وتطويـــر البنية التحتية

وسياساتها لدعم التنمية المستدامة.

خالل دعم الحكومة لشـــريحة االستهالك
والذي بلغ حجمه العام الماضي  24مليون
دينار.

ســـابعا :وافـــق مجلـــس الـــوزراء علـــى رد

الحكومة على اقتراح برغبة حول اجتياز
ســـنة االمتيـــاز فـــي المؤسســـات الصحية

الحكوميـــة ،وأن يتـــم قصـــر تدريب طلبة
كليـــة الطـــب لســـنة االمتيـــاز فقـــط علـــى

خريجـــي الجامعـــات المحليـــة الموجودة
فـــي المملكـــة والتـــي ترتبـــط باتفاقـــات

تدريب معتمدة مع وزارة الصحة.

ثامنا :وافق مجلس الـــوزراء على اقتراح
برغبـــة لتحويـــل ملعب عســـكر إلـــى مركز
شـــبابي لتحققـــه بالفعل من خـــالل مجمع
عســـكر الرياضـــي الـــذي بـــدأ فـــي تقديـــم

خدماته لشـــباب وأهالـــي المنطقة وكذلك

انخفـــاض فـــي اإليـــرادات النفطيـــة
إلـــى
ٍ

خامســـا :وافـــق مجلـــس الـــوزراء علـــى

مـــن خالل مركز شـــباب الجنوب الموجود

النشاط االقتصادي على المستوى العالمي

( )173مـــن المرســـوم بقانـــون رقـــم ()54

تاســـعا :وافـــق مجلـــس الـــوزراء علـــى

جائحـــة فيـــروس كورونـــا (كوفيـــد )19 -

لمجلـــس النـــواب واتخـــاذ اإلجـــراءات

وانخفاض اإليرادات غير النفطية لتباطؤ

مشـــروع مرســـوم بقانون بتعديـــل المادة

واإلقليمـــي والمحلـــي بســـبب تداعيـــات

لســـنة  2002بشـــأن الالئحـــة الداخليـــة

بالرغـــم مـــن اســـتمرارية الجهـــود القائمـــة

الدســـتورية والقانونية الالزمة ،حيث من

في جو.

اقتـــراح برغبـــة إلدخـــال مقـــررات اإلعالم

وتكنولوجيـــا االتصـــال بمناهـــج المدارس

الحكومية.
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البحرين والسعودية تتبادالن اآلراء بشأن تطورات المنطقة

خادم الحرمين يمنح وزير الخارجية وشاح الملك عبدالعزيز من الدرجة الثانية
بالمهام والمســـؤوليات التي أوكلت إليه

المنامة  -وزارة الخارجية

من أصحاب الجاللة والســـمو قادة دول

زار وزير الخارجية عبداللطيف الزياني،

مجلس التعاون.

أمس ،المملكة العربية الســـعودية التقى

وأشـــاد وزيـــر الخارجيـــة بالـــدور البـــارز

خاللهـــا وزير الخارجية صاحب الســـمو

الـــذي تقـــوم بـــه المملكـــة العربيـــة

األمير فيصل بن فرحان آل ســـعود ،في

الســـعودية فـــي ظـــل قيادتهـــا الحكيمة

مقر وزارة الخارجية بمدينة الرياض.

لتعميـــق التعـــاون والتكامـــل الخليجـــي

تم خالل اللقاء بحث العالقات األخوية

تحقيقـــا لألهـــداف الســـامية لمنظومـــة

التاريخية الوطيدة بين مملكة البحرين

زينل تستعرض مع خلف حزمة من
المشاريع التطويرية
المنامة  -وزارة الخارجية

اســـتعرضت رئيســـة مجلس النواب
وزيـــر األشـــغال وشـــؤون البلديـــات

األعلى النائب األول لرئيس مجلس

فوزيـــة زينـــل ،أثنـــاء اســـتقبالها

والتخطيط العمرانـــي عصام خلف،
حزمـــة مـــن المشـــاريع التطويريـــة
فـــي الدائـــرة الخامســـة بالمحافظة

الجنوبيـــة ،الخاصـــة بســـوق الرفاع

المركـــزي ،ومكتبـــة الرفـــاع العامـــة،
ومشـــروع مركـــز غســـيل الكلى في

الحنينية ،وتطوير شـــارع الحنينية،
وشـــارع الشـــيخ حمـــود بـــن صباح،

وشارع أم النعسان ،وتطوير حديقة
محمد بن فـــارس ومنتزه الحنينية،
وعيـــن الحنينية في منطقة الرفاع،

والمشـــاريع الخدماتيـــة األخرى في
الدائرة.

ومســـاندة ولـــي العهـــد نائـــب القائد

الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي
األميـــر ســـلمان بن حمـــد آل خليفة،

والعزم المتواصل مـــن قبل وزارات
الدولـــة،

ومؤسســـات

لالرتقـــاء

بمســـتوى الخدمـــات العامـــة فـــي
محافظـــات مملكـــة البحريـــن ،األمر

الذي يعكس التنفيذ الفعال للخطط

والمشـــاريع ،والحـــرص على ترجمة

ما جاء فـــي برنامج عمل الحكومة،
وذكـــرت حـــرص مجلـــس النـــواب
علـــى توحيد الجهـــود الوطنية ،عبر

مواصلـــة التعـــاون مـــع الحكومـــة

وأثنـــاء اللقـــاء ،أكـــدت زينـــل أن
الظـــروف

واألخـــذ بالمنهجيـــة القائمـــة نحـــو

مواصلـــة المشـــاريع التطويريـــة
رغـــم

االســـتثنائية جـــراء جائحـــة كورونا
(كوفيـــد  )19يؤكـــد النهـــج الثابـــت
في الســـعي لمواصلة مســـيرة البناء

والتطويـــر فـــي ظـــل العهـــد الزاهـــر

لعاهل البـــالد صاحب الجاللة الملك

مـــن تطـــور ونمـــو فـــي ظـــل الرعايـــة

حمد بن عيسى آل خليفة.

وترسيخ التضامن والتعاون بين الدول

والتوجيهـــات الســـامية مـــن لـــدن عاهل

العربيـــة واإلســـالمية ،وتعزيـــز األمـــن

البـــالد صاحـــب الجاللة الملـــك حمد بن

عيســـى آل خليفة وأخيـــه ملك المملكة

الشـــريفين الملك ســـلمان بن عبدالعزيز
آل ســـعود .كمـــا تم خـــالل اللقـــاء بحث
مجـــاالت التعـــاون الثنائـــي وســـبل

تعزيزها خدمة للمصالح المشـــتركة بين
البلدين والشعبين الشقيقين ،ومواصلة
التنســـيق المشـــترك وتبادل الرأي تجاه
مجمـــل التطـــورات السياســـية واألمنية

في المنطقة ،باإلضافة إلى القضايا ذات

االهتمام المشترك.

وأقـــام صاحب الســـمو األمير فيصل بن
فرحـــان آل ســـعود مأدبة غـــداء تكريما

لوزير الخارجية والوفد المرافق.

ثـــم قلد وزيـــر خارجية المملكـــة العربية

الكريمة ،واألمر الســـامي بمنحه وشـــاح

المولـــى عز وجـــل أن يديم على المملكة

عبدالعزيـــز مـــن الدرجـــة الثانيـــة ،إنفاذا

الســـامي لجهـــوده خـــالل فتـــرة توليـــه

والتقـــدم واالزدهار ،وأن يكلل ســـبحانه

وعبر عن فخـــره واعتزازه بهذا التكريم

والسداد.

الســـعودية ،الزيانـــي وشـــاح الملـــك
ألمر خـــادم الحرميـــن الشـــريفين الملك

ســـلمان بن عبدالعزيز آل ســـعود ،بمنحه

هذا الوشـــاح تقديرا للجهـــود التي بذلها

إبان توليه منصب األمين العام لمجلس

التعاون لدول الخليج العربية.

وأعرب الزياني بهذه المناســـبة عن بالغ
االمتنـــان والعرفـــان لخـــادم الحرميـــن

الشـــريفين الملك ســـلمان بن عبدالعزيز
ملـــك المملكـــة العربيـــة الســـعودية

الشقيقة ،حفظه هللا ورعاه ،على اللفتة

الملـــك عبدالعزيـــز؛ تقديـــرا مـــن المقـــام

منصب األمين العام لمجلس التعاون.

الســـامي من خادم الحرمين الشريفين،
معربـــا عـــن بالـــغ الشـــكر والتقديـــر لمـــا
لقيـــه خـــالل فتـــرة عملـــه كأميـــن عـــام

لمجلس التعاون من القيادة الســـعودية

تعـــاون ومســـاندة متواصلة مـــن وزارة

عـــزام القيـــن ،وعـــدد مـــن المســـؤولين

مـــن رعايـــة ودعـــم ،ومـــا حظـــي بـــه من

الخارجية السعودية ،مما يسر له القيام

والوفد المرافق لوزير الخارجية.

تعزيز المنجـــزات الحضارية لمملكة
وتحقيقـــا

البحريـــن،

واالحتياجـــات

ينشـــدها

إيـــر”  Texel Airالمتخصصـــة في الشـــحن

حضـــر اللقـــاء وكيـــل البلديـــات

مـــن مملكـــة البحريـــن مقـــرا لعملياتها ،عن

ومديـــر عام بلديـــة الجنوبية عاصم

“بوينـــغ  700-737فليكس كومبي” األولى

المواطنون.

التـــي

للتطلعـــات

شـــكرنا لـــوزارة المواصـــالت واالتصـــاالت
وشـــؤون الطيـــران المدنـــي لدعمهـــم الذي

تلقينـــاه طـــوال عمليـــة التطويـــر والـــذي
ً
مميـــزا .لقد كانت بيئـــة العمل والبنية
كان

الجـــوي وصيانـــة الطائـــرات والتـــي تتخذ

التحتيـــة المتطـــورة فـــي قطـــاع المالحـــة
ً
الجويـــة بالمملكـــة عامـــالً
جوهريـــا فـــي
نجاحنـــا بتحقيـــق عـــدة ابتـــكارات مثـــل

(فليكـــس كومبـــي) .ومـــن بيـــن العوامـــل

سيدة البحرين األولى قادت تحوالت حداثية كبرى

التـــي عـــززت من فـــرص نجاحنـــا وجعلت

األسواق اليوم.

وكانـــت طائـــرة الشـــحن الجديـــدة “بوينغ

ليســـت فقـــط المـــكان األمثـــل إلطـــالق

مـــع توفـــر خيـــار رحـــالت اإلجـــالء الطبية

لحظيرة الطائرات الخاصة بشركة “تكسل

األفضل الستدامة تلك المشاريع وتعظيم

الطائرة.

 737 - 700فليكـــس كومبـــي” قـــد وصلت

المشـــاريع وضخ االســـتثمارات ،بل المكان

قـــال الباحـــث نـــوح خليفـــة إن

إير” الكائنة في مطار البحرين الدولي يوم

االستثمارات بنجاح”.

المجلس األعلـــى للمرأة األميرة

وكان وزير المواصالت واالتصاالت كمال

البحريـــن نقطة انطالق رئيســـية لرحالتها

عنـــد وصولهـــا الـــى مقرهـــا فـــي المملكـــة

الدولـــي للطيـــران  ،2018فريـــدة فـــي

وزارة المواصـــالت واالتصـــاالت وشـــركة

 7تركيبـــات مختلفـــة لعـــدة اســـتخدامات

وأعضـــاء مجلس ادارة شـــركة تكســـل إير

يتخطى  48ســـاعة .يمكـــن تحويل طائرة

وبهـــذه المناســـبة ،صـــرّح الوزير بـــن أحمد

الرحـــالت التجاريـــة لتشـــمل المســـافرين

وأضـــاف أن تطلعـــات “صاحـــب

بطائرة (تكسل إير) الجديدة ،حيث تشكل

البضائع فقط ،نقل المســـاعدات اإلنسانية

مســـتوى مرموقـــا ومتقدمـــا

فارقـــة فـــي قطـــاع المالحـــة الجويـــة .كما

وخدمـــات الشـــحن الفـــوري Express In-

المـــرأة البحرينيـــة فـــي مختلف

والتشـــريعات المتطـــورة المطبقة في هذا

عبـــر مـــدارج طيـــران صغيرة الحجـــم ،مع

ومســـاهماتها الحيوية بمختلف

نوعية جديدة في صناعة الطيران ونحن

المنامة  -مكتب الباحث نوح خليفة

االثنين الموافق  24أغسطس الجاري.

قرينـــة عاهـــل البـــالد رئيســـة

ســـبيكة بنت إبراهيم آل خليفة
قـــادت تحـــوالت حداثيـــة كبرى

فـــي بنـــى الحقـــوق واإلمكانات

والتطلعات.

نوح خليفة

وأضـــاف أن “المـــرأة البحرينيـــة

علـــى المســـتويين اإلنتاجـــي

والقيادي”.

وتأتـــي تصريحـــات خليفـــة

بمناســـبة تهنئة ســـيدة البحرين
األولـــى صاحبـــة الســـمو الملكي

األميـــرة ســـبيكة بنـــت إبراهيم

آل خليفة على ما بلغته مسيرة

آل خليفـــة ،ووكيـــل وزارة الخارجيـــة

مرداد ،ووكيل الوزارة لشـــؤون المراسم

المنامة  -وزارة المواصالت واالتصاالت

الســـمو الملكـــي األميـــر خليفـــة

أنشـــطة الديمقراطيـــة والتنمية

الســـعودية الشـــيخ حمـــود بـــن عبـــدهللا

الحكيمـــة والشـــعب الســـعودي الكريـــم

أعلنـــت شـــركة الطيـــران الخاصة “تكســـل

عبداللطيف.

المحلـــي والعالمـــي بمختلـــف

مملكـــة البحريـــن لـــدى المملكـــة العربية

للشؤون السياســـية واالقتصادية عادل

والتـــي تـــم تطويرهـــا لتوفير أكثـــر حلول
ً
تنوعا على مســـتوى
تأجير الطرف الثالث

الحديثة وتتميز بمركزها وثقلها

حضر االســـتقبال ومأدبة الغداء ســـفير

وأضاف تشـــيزولم“ :كما نود أن نعرب عن

آفـــاق أرحـــب ،لبلـــوغ مـــا يصب في

مـــن نوعها عالميا في تعدد االســـتعماالت،

هويـــة مملكة البحريـــن العالمية

جهود قيادتهـــا الحكيمة بدوام التوفيق

كـــمـــال أحـــمـــد :عـــامـــة فـــارقـــة فـــي قـــطـــاع الـــمـــاحـــة الــجــويــة

وأشـــادت بجهود الحكومة الموقرة

أصبحـــت جـــزءا حيويـــا مـــن

العربية الســـعودية نعمـــة األمن واألمان

المشـــترك مـــع المجالـــس البلديـــة،

الشـــيخ محمـــد بن أحمـــد آل خليفة

اليوم بما تتمتع به من إمكانات

واالســـتقرار فـــي المنطقـــة ،ضارعـــا إلى

أول “بوينغ  700-737فليكس كومبي”من نوعها بالعالم تحط بالبحرين

انضمام طائرة جديدة ألســـطولها من نوع

برئاســـة رئيـــس الـــوزراء صاحـــب

مـــن جهـــود مخلصـــة لتوحيـــد الصـــف

تعزيزا للمكتسبات الوطنية.

وتحقيـــق التكامـــل فـــي العمـــل

والتنمويـــة

والمملكة العربية السعودية وما تشهده

العربيـــة الســـعودية خـــادم الحرميـــن

بـــن ســـلمان آل خليفـــة ،واهتمـــام

مجلـــس التعـــاون المباركـــة ،ومـــا تبذله

المجلـــس األعلى للمـــرأة بأوامر
ملكية سامية.

وتعتبـــر الطائـــرة التي ســـتتخذ من مملكة

بـــن احمد فـــي مقدمة مســـتقبلي الطائرة

وتم عرضها ألول مرة في معرض البحرين

“نحـــن ســـعداء بالترحيـــب بوصـــول أول

بحضـــور عـــدد مـــن كبـــار المســـؤولين في

إمكانيـــات تشـــكيل بنيتهـــا الداخلية وفق

وكادرها اإلداري.

بالقـــول“ :نحن ســـعداء للغايـــة بالترحيب

الجاللـــة الملـــك الحداثية بلغت

بوصولهـــا مملكـــة البحريـــن اليـــوم عالمـــة

انعكـــس إيجابـــا علـــى تواجـــد

تعكـــس مـــدى تطـــور البيئـــة االســـتثمارية

الوطنيـــة

القطـــاع .وتمثل الطائـــرة الجديدة إضافة

والمحافـــل

فخـــورون جدا بأن تكـــون مملكة البحرين

أركان

التنميـــة

االختصاصـــات
العالمية”.

وبهـــذه المناســـبة ،صرّح جورج تشـــيزولم

وهو الرئيس التنفيذي لشـــركة “تشـــيزولم

مطار البحرين وشـــؤون الطيـــران المدني

المـــرأة مـــن تقدم منذ تأســـيس

باســـتخدام ســـريرين طبييـــن مثبتين في

نقطة انطالق رئيســـية لهـــذا االبتكار .هذا
الحدث يشـــكل مثاالً حيـــا على ان المملكة

وتغييرهـــا فـــي إطـــار زمنـــي قياســـي ال
“فليكـــس كومبـــي” بســـهولة تامـــة لتخدم

فقط ،المسافرين مع شحن البضائع ،شحن
والوحـــدات الطبية ،الرحـــالت الحكومية،

انتربرايـــزس” الشـــركة األم لـ “تكســـل إير:
طائرة من نوعهـــا عالميا (بوينغ 700-737
فليكـــس كومبـــي) الـــى مملكـــة البحريـــن،

والتـــي نفخـــر بانطالقتنـــا منهـــا ونمونـــا

مـــن مجرد شـــركة طيـــران ناشـــئة لنصبح

رواد صناعـــة الشـــحن الجـــوي وصيانـــة
الطائرات لنخدم منطقة الشـــرق األوســـط

وشـــمال افريقيـــا واألســـواق العالميـــة.
ســـنقوم بتشـــغيل هـــذه الطائـــرة متعـــددة

االســـتعماالت لخدمـــة شـــريحة عالميـــة

أكبـــر من العمـــالء التواقين لحلول شـــحن
ونقـــل جـــوي توفر لهـــم مســـتويات مرونة

 tegratorســـواء فـــي مطـــارات كبيـــرة أو

ال مثيـــل لهـــا ومعـــززة بأحـــدث التقنيـــات

توفـــر ميـــزة المرونـــة فـــي تغييـــر الهيـــكل

زبائننـــا الكـــرام علـــى مســـتوى المنطقـــة

الداخلـــي للطائـــرة دون المســـاس بأحجام

البضائع المشـــحونة وســـعة رحلة الشحن.
وباإلضافـــة الـــى خدمـــات شـــحن الســـلع

والبضائع ،بإمكان الطائرة نقل  24شخصا،

مـــن أجل تقديم تجربة اســـتثنائية لجميع
والعالـــم .قصـــة نجاحنـــا نابعة مـــن مركزنا

االســـتراتيجي في مملكة البحرين ،والتي
ً
ً
اقليميـــا متناميا فـــي قطاع
مركـــزا
تعتبـــر

المالحة الجوية والخدمات اللوجستية.

قطـــاع المالحـــة الجويـــة البحرينـــي
ً
رائـــدا فـــي مجالـــه ،المنافـــع المتأتيـــة مـــن

االســـتراتيجيات االســـتثمارية علـــى غرار
اتفاقيـــات التجـــارة الحـــرة والتفاعـــل مـــع

الشركات الناشـــئة خارج البحرين ،اضافة
الـــى الموقـــع الجغرافـــي االســـتراتيجي
للمملكـــة الـــذي يؤهلهـــا لخدمـــة مســـاحة

أكبـــر مـــن المنطقـــة .كمـــا ســـاهمت الخبرة

العميقة لدى شـــؤون الطيـــران المدني في

مجال خدمات المالحة الجوية وعالقاتها

الثنائية القوية والمتعددة في تمكيننا من
ً
عالميا في
جلـــب طائرة فريدة من نوعهـــا
مجال نقل المسافرين والشحنات الجوية

لتتخذ من البحرين مقرا لعملياتها”.

الجديـــر بالذكر أن ابتكار “فليكس كومبي”
تـــم تطويـــره بالشـــراكة مع شـــركة “بيمكو

وورلد إير سيرفسز”  Tampa USAوالتي
مكنـــت هذا المفهـــوم الثوري مـــن حصوله
على شـــهادة معتمـــدة  STCمن قبل إدارة

الطيران الفيدرالية في الواليات المتحدة
األمريكيـــة  . FAAبفضـــل عملهـــا الدؤوب

لتطوير “فليكس كومبي” ،تم منح شـــركة
“بيمكـــو” جائـــزة “أفضـــل مبتكر” في شـــهر
ســـبتمبر مـــن عـــام  2017علـــى هامـــش

فعاليات المؤتمر الدولي لشـــركات الشحن
الجوي في شيكاغو.

تقديم الخدمات الالزمة لموسم عاشوراء نهج بحريني أصيل
المنامة  -وزارة الداخلية

أكد محافظ العاصمة الشيخ هشام بن عبدالرحمن آل خليفة ،حرص
مملكــة البحريــن علــى تقديم الخدمات والتســهيالت الالزمة لموســم

عاشوراء ،وهو نهج أصيل ممتد منذ القدم ،يتضمن توفير مؤسسات
الدولــة وأجهزتها الحكوميــة ،االحتياجات التنظيمية واألمنية ،التي

يتطلبها تنظيم هذه المناسبة الدينية الجليلة ،مثمنا في هذا السياق
توجيهــات جاللــة الملــك ،بتوزيــع المكرمة الملكية الســامية الســنوية

على الجمعيات الخيرية والمآتم الحسينية ،مع بداية كل عام هجري.
االجتمـــاع

أقرهـــا الفريـــق الطبـــي ،ضمـــن

جـــاء

ذلـــك

فـــي

العاصمـــة مـــع عـــدد مـــن رؤســـاء

مـــن انتشـــار فيـــروس كورونـــا،

التنســـيقي ،الـــذي عقـــده محافظ

ومســـؤولي المآتم وأعضاء هيئة
المواكـــب الحســـينية وممثليـــن
عـــن األوقـــاف الجعفريـــة ،حيـــث

أشـــاد المحافظ بمستوى التعاون
والتنســـيق ،فيما يتعلق بااللتزام
بتطبيـــق التدابيـــر الوقائية ،التي

اآللية الوطنية المعمول بها للحد
وتجنـــب كل ما من شـــأنه انتقال
العـــدوى ،فـــي ظـــل الظـــروف

الصحية االســـتثنائية ،مضيفا أن

االجتماعات التنسيقية ،التي يتم
عقدها في هذا الشأن ،تهدف إلى

مراجعة االلتزامات ،وفي الوقت

محافظ العاصمة
في اجتماع مع
رؤساء المآتم:
تعزيز جهود
مكافحة “كورونا”
مسؤولية وطنية

عاشـــوراء بطابعهـــا الروحانـــي

للحد من انتشار فيروس كورونا،

وفـــي اإلطـــار والمكانـــة التـــي

والتـــي ســـبق وأن أقرهـــا الفريق

تســـتحقها ،هـــذه المناســـبة التـــي

الطبي.

يقدرها كل أهل البحرين ،وضمن

وأكـــد المحافـــظ ،أهميـــة تجـــاوز

القيم والمثل اإلسالمية السمحة،

هـــذه المرحلـــة ،وتعزيـــز الجهـــود

وإبعـــاد المناســـبة عـــن التطـــرف

الوطنية المشـــرفة ،والتي تهدف

والتســـييس؛ ولذلـــك فإنهـــا تعـــد

إلـــى الحـــد مـــن حـــاالت اإلصابـــة

أولويـــة فـــي عمـــل المحافظـــة،

والوفيـــات ،وهـــو مـــا يعـــد واجبا

بالتعاون والتنســـيق مـــع الجهات

ومســـؤولية وطنيـــة ،يجـــب أن

ذات العالقة ،بما من شأنه إتمامها
ذاتـــه االســـتماع إلـــى المقترحات
ودراســـتها ورفعها للفريق الطبي
إلقـــرار المناســـب منهـــا ،وبمـــا ال

في أجـــواء آمنة ودون وقوع أي

تجـــاوزات ،تعكر صفوهـــا ،معوال
في الوقت ذاته على الوعي الذي

يتمتـــع به رؤســـاء المآتـــم وهيئة

يخـــل باإلجـــراءات االحترازيـــة

المواكب الحسينية والمعزون.

وأشار المحافظ إلى أهمية العمل

عالمية ،تتطلب ظروفا استثنائية

الالزمة.
المســـتمر للمحافظة على شـــعائر

وأوضح أننا أمام محنة وجائحة
للتعامـــل مـــع كل المناســـبات

يلتزم الجميع بالعمل في إطارها.
الشيخ هشام بن عبدالرحمن

والفعاليـــات،

ممـــا

وأشـــار المحافـــظ إلـــى مواصلـــة
التنســـيق مـــع الجهـــات األمنيـــة

والخدمية ،وفق عملية مشـــتركة

يســـتدعي

تقـــوم علـــى توحيـــد الجهـــود،

الصحة والسالمة العامة للجميع،

الـــذي تتمتع بـــه مملكـــة البحرين

باإلجراءات االحترازية المطلوبة

المواطنين.

مواصلـــة الجهـــود للحفـــاظ علـــى

بمـــا يعكـــس المظهـــر الحضـــاري

وهو ما يتحقق من خالل االلتزام

ومـــا توفـــره مـــن خدمـــات لكافة
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خــال مشــاركته فــي برنامــج “ترابــط”
بدور المالكي

أكـــد وكيـــل وزارة الصحـــة ،عضـــو

الصحيـــة التـــي يتابعهـــا باســـتمرار،

أن دعـــم وتوجيهـــات عاهـــل البـــالد

اإلســـتراتيجيات والخطط المعمول

وليـــد المانـــع،

الفريـــق الوطنـــي،

صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمـــد بـــن

عيســـى آل خليفة ،وجهـــود الكوادر
الطبيـــة

المتواصلـــة،

بالفريـــق

اســـتطاع أن يشكل للبحرين تجربة
نجـــاح غيـــر مســـبوقة فـــي التصدي
لفيـــروس كورونـــا علـــى مســـتوى

العالـــم .وكشـــف المانـــع أن البحرين
أجـــرت حتى اليـــوم مليـــون فحص

لفيروس كورونـــا كوفيد  ،19مؤكدا
أن زيـــادة عـــدد الفحوصـــات أســـهم
في حصـــر الحاالت القائمـــة وعزلها
وســـرعة تلقيهـــا العـــالج والرعايـــة

الالزمـــة ،منوهـــا أن الفريق الوطني
يقـــوم

بتجديـــد

البروتوكـــوالت

الطبية وبما يتماشـــى مـــع تطورات

الوضع الصحي ومعايير المؤشرات

ومـــن خـــالل اســـتخدام أفضـــل

بها عالميا.

وأكـــد خالل مشـــاركته فـــي برنامج
“ترابـــط” الذي ينظمـــه معهد التنمية

السياسية من خالل تطبيق “زووم”،
أن تعليـــق الدراســـة فـــي جميـــع

ورصـــد وتوقعات بانخفـــاض أعداد

للمـــدارس

نهائيـــا ،لكنـــه يخضـــع للتقييـــم وفقا

رياديا ،أقرتـــه الحكومة ،للمحافظة

الوطنـــي

المختصـــة،

البحريـــن أول دولـــة تطبق مثل هذا

بالبحريـــن بالقـــوة كمـــا حـــدث فـــي

مؤسسات التعليم العالي الحكومية

اإلصابـــات ،مردفـــا أن القـــرار ال يعد

الحكوميـــة والخاصـــة ،كان قـــرارا

للمعاييـــر التـــي يتابعهـــا الفريـــق

علـــى صحـــة األبنـــاء ،ولتكـــون

مشـــددا لـــن نســـتطيع إلـــزام النـــاس

القـــرار الصائب ،والذي استنســـخته

دول أخـــرى بشـــأن آليـــات الحجـــر،
ً
مســـتدركا بالقـــول ،لكـــن قـــرار فتح

قـــرار فتـــح المطاعم نهاية ســـبتمبر

احترازية ،كما حصل مع المجمعات

والخاصـــة

إضافـــة

بعد ذلك دول كثيرة في المنطقة.

والجهـــات

مـــن جهـــة أخـــرى ،أوضـــح المانع أن

المطاعم يخضع لشروط وإجراءات

المقبـــل جـــاء مـــن خـــالل متابعـــة

التجارية واألســـواق ،والتي الحظنا

فيهـــا أن معـــدل االنتشـــار فـــي هذه
األماكـــن أقـــل مقارنـــة بالحـــاالت
المرصـــودة؛ بســـبب مخالطة عوائل

“حطية” طالب لحفر بئر في بنغالديش
 8دنانير
ّ

المصابين”.
واختتم المانع أن العالقات األسرية
تفتح المجال لعدم االلتزام بالتباعد
االجتماعي ،حيث يجد البعض فيها
حرجـــا مع عـــدم الســـالم واالقتراب
من أهلـــه ،بينما فـــي األماكن العامة
يلتزم النـــاس بالتباعد واالحترازات
األخرى.

زينب العكري

قـــرر طـــالب دفعة  2020من مدرســـة

اإلبـــداع الخاصـــة إطـــالق مبـــادرات

خيرية وإنسانية.

وقالت طالبة لصحيفة “البالد” إن من
بيـــن االقتراحات التي جـــرى التداول
بشأنها مبادرة إفطار صائم لمدة شهر
أو بناء بئر في منطقة نائية.

وأضافـــت :فضـــل الطالب فكـــرة بناء

التحو :تقيدوا باإلرشادات الصحية ألجل من “نحب”

أهميـــة مواصلة جميـــع أفراد المجتمع

البحرينـــي بـــكل أطيافه إلـــى مواصلة

التزامـــه وبإصـــرار بـــكل اإلرشـــادات

االلتزام بمســـافات ال تقـــل عن مترين

بالرعايـــة األوليـــة منـــى التحـــو علـــى
البحرينـــي

االحترازيـــة

االلتـــزام

باإلجـــراءات

والتدابيـــر

الوقائيـــة

شـــعار “نواصـــل بعزم” ندعـــو المجتمع

النحســـار فيروس كورونـــا والحد من
ً
منوهـــة بضـــرورة التقيـــد
انتشـــاره،

لمســـؤوليته فـــي المحافظـــة علـــى

للتصـــدي لفيـــروس كورونـــا خاصـــة

صحة وسالمة المجتمع البحريني من

بتعليمـــات الفريـــق الوطنـــي الطبـــي
وأن موســـم عاشـــوراء نعيـــش ذكراه،
حيـــث إن االلتزام بالتعليمات التي تم

اإلعالن عنها هي جزء من المسؤولية
الوطنيـــة لمواصلة ما تـــم تحقيقه من
نتائـــج خـــالل كافـــة مراحـــل التعامل
مـــع الفيـــروس لحفظ صحة وســـالمة

الجميع.

الصحية هي إرشـــادات عامة وســـهلة

يأتي من أجل أنفســـنا وأبنائنا وآبائنا،

وتطبيقهـــا ،والتـــي من أهمهـــا االلتزام

بـــأي مـــن أعـــراض فيـــروس كورونـــا

ومـــن أجـــل كل مـــن نحـــب مـــن حولنا

ومن أجل مملكتنا الحبيبة.

وأوضحـــت التحـــو أن اإلرشـــادات

والجامعـــات الحكوميـــة والخاصة،
وذلك عبـــر تقنية االتصـــال المرئي،

تماشـــيا مع اإلجـــراءات االحترازية
التـــي قامـــت بهـــا مملكـــة البحريـــن

وباســـتطاعة الجميـــع االلتـــزام بهـــا
بالتباعـــد االجتماعـــي واالســـتعاضة

عنه بالتواصل بالطـــرق الحديثة مثل

وســـائل التواصل االجتماعي وغيرها

لمكافحة انتشـــار فيروس الكورونا

األفراد والتقليل من فرص التقاط أي
ودعـــت التحـــو الجميـــع إلـــى أهميـــة

بأن المواصلة بعزم وتجنب التجمعات

وأعضاء منظمـــات المجتمع المدني

وتعقيـــم األســـطح لضمـــان حمايـــة

خالل تجنب التجمعـــات واتباع كافة
ً
مصرحة
معاييـــر التباعـــد االجتماعي،

بناء البئر خالل فترة بين  4أشهر إلى

 6أشهر.

األعلـــى للبيئة ورشـــة عمـــل بعنوان

موظفـــي القطـــاع العـــام والخـــاص

اليديـــن جيـــدا واســـتخدام المعقمات

صحتـــه ،وبالتالـــي المحافظـــة علـــى

مبلـــغ  8دنانيـــر مـــن كل شـــخص وتم

األعلـــى للبيئـــة فـــي هـــذا المجـــال،

الخضـــراء” شـــارك فيهـــا عـــدد مـــن

الكمامـــة بالشـــكل الصحيـــح ،وغســـل

منى التحو

بلـــغ عددهـــم  26طالبـــا من الجنســـين

نظمـــت المؤسســـة الوطنية لحقوق

“تقنيـــة المعلومـــات واالتصـــاالت

بين كل شخص وآخر ،وااللتزام بلبس

الجميـــع مـــن خـــالل تحمـــل كل فـــرد

المـــاء النظيف ،وجمع الطـــالب الذين

حول تقنية المعلومات واالتصاالت

اإلنســـان بالتعـــاون مـــع المجلـــس

فـــي حـــال ضـــرورة التجمـــع ،فيجـــب

الصحيـــة التـــي مـــن شـــأنها أن تحمي

وعدد ســـكانها قليل ،وال يتوفر لديهم

ضاحية السيف  -المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان

المنامة  -وزارة الصحة

شـــددت نائب رئيس الخدمات الطبية

وأضافـــت التحـــو أنـــه مـــن خـــالل

الفقيـــرة التـــي تقـــع فـــي بنغالديـــش

ورشة لتقنية المعلومات واالتصاالت الخضراء

بـــاســـتـــطـــاعـــة الـــجـــمـــيـــع تــطــبــيــقــهــا ألنــــهــــا “ســـهـــلـــة”
من الطـــرق المتاحـــة ،والتي أصبحت
ً
الفتة إلـــى أنه
فـــي متنـــاول الجميـــع،

بئر في  10سنوات في قرية (رنغفور)

مـــن خـــالل تجنـــب االختـــالط

عدوى محتملة.

والتجمعـــات واالجتماعـــات والعمل
على التباعد االجتماعي.

االتصال بالرقم  444في حال الشعور

قدمـــت منـــال العيـــد وهـــي رئيـــس

قســـم تقنيـــة المعلومـــات واالتصال

مثـــل ارتفاع درجة الحرارة ،الســـعال،

بالمجلس األعلـــى للبيئة ورقة عمل

الزكام ،فقدان حاسة الشم أو التذوق،

الخضـــراء ومســـاعي المجلـــس

حيـــث احتوت الورقـــة على مفهوم
االتصـــاالت الخضـــراء ودورهـــا
فـــي تحقيـــق التنميـــة المســـتدامة

واســـتعراض أهم مبادرات المجلس
األعلـــى للبيئـــة وإنجـــازات مملكـــة

البحرين في هذا المجال.

كمـــا قـــدم عبـــد المنعـــم حســـن وهو

المنســـق اإلقليمـــي لبرامـــج العلـــوم

بمكتـــب األمم المتحدة للبيئة لغرب

آســـيا ورقـــة عمل بعنوان :األســـاس
القانوني واآلليـــات الدولية لحماية
البيئـــة ،تنـــاول من خاللهـــا التعريف

باألساس القانوني واآلليات الدولية
لحمايـــة البيئـــة فـــي مجـــال تقنيـــة

المعلومات واالتصاالت الخضراء.

آالم عامة بالعضالت ،اإلسهال.

“عاشــــوراء..ســالم” يتضـــرع بالدعـــاء لرفـــع الوبــاء
المنامة  -األوقاف الجعفرية

أعلنــت إدارة األوقــاف الجعفرية عن رعايتها مهرجان اإلمام الحســين (ع)

الفني الحادي والعشــرين والذي ســيقام عبر الفضاء اإللكتروني بإشــراف

الفنان التشــكيلي عباس الموســوي والذي ســيقام تحت شعار “عاشوراء...
تضامــن وســام” ،متضمنــا العديــد مــن البرامــج والفعاليــات المتنوعــة

بمشاركة واسعة النطاق وعبر استثمار التقنيات الحديثة.
وقال رئيس األوقاف الجعفرية يوســـف
إن مهرجـــان اإلمـــام الحســـين
الصالـــح ّ
الفنـــي يمثـــل مبـــادرة ثقافيـــة حســـينية

متميزة ،وأصبح إحدى المبادرات المهمة

الحســـين (ع) مترســـخة فكـــرا واعتقـــادا
فـــي وجـــدان المحبيـــن ،فاندمـــج هـــذا

الفكـــر والوعـــي مـــع اإلبـــداع والتنفيـــذ،

فـــي إحيـــاء موســـم عاشـــوراء؛ لـــذا فإن
ً
سنويا
إدارة األوقاف الجعفرية حريصة
والـــذي ســـينتقل هـــذا العـــام للفضـــاء

المنظمـــة ومؤســـس المهرجـــان الفنـــان

اإللكترونـــي بســـبب جائحـــة “كورونـــا”

وحفاظا على صحة وسالمة الجميع.

مـــن جانبـــه ،أوضـــح مؤســـس المهرجان

أن
الفنـــان التشـــكيلي عبـــاس الموســـوي ّ
المهرجـــان اســـتطاع علـــى مـــدى عقدين

كامليـــن أن يؤســـس لمســـاحات واســـعة

لتوجيه التحية

الطف” ،فتمثل فنون األطفال ونتاجاتهم
العفويـــة موقعً ـــا بـــار ًزا فـــي الخطـــاب

لكوادر الجيش

الثقافي واإلنساني للمجتمعات ،وتهدف
هذه المبادرة إلى منح األطفال مســـاحة

األبيض

رحبة مـــن التعبيـــر والمشـــاركة في هذه

فقبـــل أي عمـــل ..كانت عاشـــوراء اإلمام

والتميز فـــي إحياء
قائمـــا علـــى التنـــوع
ّ

على الشراكة المتميزة مع هذا المهرجان

تخصيص ليلة

وأحاديـــث وقصائـــد .أمـــا مبـــادرة “ألوان

لتضحـــى العاصمة منارا حســـينيا مشـــعا
الذكرى الخالدة” .ويشـــرح رئيس اللجنة
عبـــاس الموســـوي أن اختيار شـــعار هذا

العام ”:عاشـــورء ..تضامن وسالم” ،يأتي
تأكيـــدًا على أن أهداف عاشـــوراء كانت

وال تـــزال مســـتمدة من التاريـــخ العظيم
لمســـيرة اإلمـــام الحســـين “ع” ،وتقـــدم

فـــي رســـالتها النبيلـــة وفـــي طياتها قيم

المناســـبة ،وتســـتهدف صـــور األطفـــال

التســـامح والتعايـــش والســـالم والعدالة
والتضامـــن والوحـــدة وصيانـــة المجتمع
مـــن االنقســـام والفرقـــة؛ مـــن أجـــل عزة
ورفعـــة األمـــة .وســـتنطلق هـــذا العـــام
مبـــادرة “ذاكرة عاشـــوراء” والتي تهدف
لتوثيـــق تاريـــخ ومظاهـــر عاشـــوراء في
مملكـــة البحريـــن؛ للمســـاهمة فـــي رفـــد
ذاكرة الشـــعائر الحســـينية في البحرين،
وتســـتقبل المشاركات عبر إرسال الصور
لحســـاب المهرجـــان علـــى االنســـتغرام
والبريد اإللكتروني المخصص.
وبهـــذه المناســـبة أكـــد المشـــرف العـــام

عباس الموسوي

يوسف الصالح

للمهرجـــان الســـيد رضـــوان الموســـوي :

عن الســـلم الكوني ،وخصـــص المهرجان

ملتقـــى للثقافـــة
هكـــذا جـــاءت الفكـــرة..
ً

والفن ،تأصيال لمسيرة سيد الشهداء (ع)،
من الرسم واللوحة وفنون الخط وريشة
الفنـــان ..إلـــى الصـــورة الفوتوغرافيـــة

والســـينمائية والشـــعر واألدب ..كل
بأســـلوب شـــائق يســـتوعب العقول
ذلك
ٍ
واألذهـــان لمختلـــف الفئـــات .بـــكل تلـــك

الوســـائل ..نقل مهرجان اإلمام الحســـين
“ع” الفنـــي بالعاصمـــة المنامـــة ،رســـالة

عاشـــوراء وقيمها الســـامية .واســـتطاع

ليلـــة الســـابع من المحـــرم بعنـــوان ”:ليلة

التضامن مع األيتـــام” ،وإطالق مبادرات
وفعاليات تفاعلية مع الجمهور بالتنسيق
مع مؤسسات المجتمع المدني.

وتتصـــدر مبـــادرة “طبيـــب اإلنســـانية”
مهرجـــان هـــذا العـــام الذي ينظـــم وتأتي

هذه المبـــادرة التضامنية لشـــكر وتقدير

جهـــود العامليـــن في مواجهـــة واحتواء
جائحـــة كورونا في الخطـــوط األمامية؛
للحفـــاظ علـــى صحـــة وســـالمة الجميع،

ومشرقة من العمل الحسيني ،واستطاع

وشخصيات
ووزارات
جهات
اســـتقطاب
ٍ
ٍ
ٍ

من خالل مختلف فنون اإلبداع ،وشـــكل

بأن مهرجـــان اإلمام
وأوضـــح الموســـوي ّ

مـــن فيـــروس كورونـــا؛ لنقـــل التجـــارب

باأللوان وبالكلمة والصورة عن األهداف

عامً ـــا الماضيـــة تحـــت ســـقفه اآلالف

كما ســـيتم إطـــالق الفيلـــم الوثائقي “ألق

نهضـــة اإلمـــام الحســـين (ع) ،فأضحـــت

عاشـــوراء بيـــن الفـــن والكلمـــة والصورة

واســـتطعنا مـــن خـــالل هـــذا المهرجـــان

فـــي نســـخته الحاديـــة والعشـــرين هـــذا

أن يعبر عن الرســـالة الحســـينية الخالدة

رسمية وأهلية”.

مظلـــة فريـــدة مـــن نوعهـــا للتعبيـــر الحر

الحســـين “ع” الفني على مدى العشـــرين

والمضاميـــن الســـامية التـــي حملتهـــا

مـــن المشـــاركين والحضـــور في موســـم

تلـــك المبـــادئ نموذجا على مـــدى الزمن،

بإبداع شـــهد لـــه رواده ،ويطل المهرجان

أن نؤكـــد األبعـــاد اإلنســـانية والحضارية

العـــام عبر الفضاء اإللكتروني وشـــبكات

وأضـــاف“ :كانـــت ومازالـــت أهـــداف

الوقاية وفق ظروف جائحة كورونا.

والقيم الكبيرة التي حملتها عاشوراء.

التواصل االجتماعـــي ،التزامً ا بإجراءات

وتتمثل المبادرة في اســـتضافة عدد من
األطبـــاء وبمشـــاركة عدد مـــن المتعافين
والنصائح للمجتمع.

الخلود” عبر مواقع التواصل االجتماعي،
حيث وثق الفيلم عاشوراء البحرين عبر
ً
مسلطا الضوء على االنسجام في
الزمن،
رحاب هذه الذكرى الخالدة.

وســـيتم بالتعـــاون مـــع جمعيـــة الكوثـــر
تخصيـــص ليلـــة للتضامـــن مـــع األيتـــام

وإطالق مبـــادرات وفعاليات تفاعلية مع

عاشـــوراء المستمدة من التاريخ العظيم

ومـــن المؤمـــل أن يقـــدم الفنـــان عبـــاس
ً
فنيـــا ســـيعرض اعتبارًا
الموســـوي
عمـــال ً

علـــى االهتمـــام بهـــذه الشـــريحة المهمـــة

والتعايش والســـالم والعدالة والتضامن

عبر تقنيـــة االتصال المرئي في الســـاعة

النبيلة.

لمسيرة اإلمام الحسين (ع) تقدم رسالتها
طياتهـــا قيـــم التســـامح
النبيلـــة وفـــي ّ

مـــن ليلـــة الخامـــس حتـــى ليلـــة العاشـــر

والوحدة وصيانة المجتمع من االنقسام

الثامنة ،ويجسد العمل تطلعات البشرية؛

األمة ،وفـــي بحريننـــا ..كان ذلك موروثا

ويعبـــر عـــن تضامـــن المشـــاركين فـــي

والفرقـــة؛ من أجـــل عزة ورفعة وســـؤدد

للتخلـــص من الوبـــاء وصنـــوف المعاناة،

متجذرا من اإلخاء والتعددية والمحبة،

عاشـــوراء مع العالم نحو األمل والبحث

الجمهـــور ،وذلك في ســـياق حث الجميع

في المجتمع اســـتلهاما من القيم الدينية

وأعمالهم الخاصة بمحرم.

وامتدادا للسنوات الماضية سيتم إطالق
مســـابقة اإلمـــام الحســـين “ع” للتصويـــر

الفوتوغرافـــي ،والتـــي تهـــدف لتوثيـــق

مظاهر وإحياء موســـم عاشـــوراء برؤية
فنيـــة مـــن خـــالل عدســـات المصوريـــن

البحرينييـــن والمقيميـــن ،وســـتخصص

جوائـــز نقديـــة للفائزين حســـب شـــروط

المسابقة.

كمـــا ســـتطلق بالتـــوازي مســـابقة الفيلـــم
القصيـــر “تجســـيد القيـــم اإلنســـانية”،
وهـــي عبارة عـــن مســـابقة مرئيـــة لفيلم

مدتـــه  60ثانيـــة وآخـــر موعـــد الســـتالم

المشـــاركة فـــي  15ســـبتمبر  ،2020وهي
لتشـــجيع المبدعيـــن إلنتـــاج عمـــل فنـــي

مستوحى من المبادئ والقيم والدروس
المســـتمدة من نهضة اإلمام الحسين “ع”
وذكـــرى عاشـــوراء ،وآثارهـــا علـــى حياة

الفـــرد والمجتمـــع ،والمســـابقة مفتوحة؛

للمشـــاركة من داخـــل البحرين وخارجها
مـــن هـــواة ومحترفيـــن ،وســـتعرض في
قنـــاة المهرجـــان مـــع تخصيـــص جوائـــز

نقدية للفائزين حسب شروط المسابقة،
ويتم اســـتقبال المشـــاركات علـــى البريد

اإللكترونيmuharrambh@live.com :

تدشين قناة المهرجان على “اليوتيوب”

ومـــن المقـــرر أن يتـــم تدشـــين قنـــاة

المهرجـــان علـــى اليوتيـــوب مـــن ليلـــة

الســـادس إلـــى ليلـــة العاشـــر ،وتتضمـــن

ويمتـــد معرض “مخطوطات عاشـــوراء”

المبادرة بث العديد من الفعاليات الفنية

االجتماعـــي ،بمـــا فـــي ذلك معـــرض فني

والمرئيـــات لعـــدد مـــن الفعاليـــات خـــالل

حتى ليلة العاشـــر عبر وســـائل التواصل
يتضمن مخطوطات حسينية من كلمات

كاألفالم الحسينية واللوحات الحسينية
موسم عاشوراء.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

اإلقبال على جائزة أفضل مشروع تطوعي وتحقيق أهداف التنمية وغاياتها
إن التفاعـــل الكبيـــر من قبل الفـــرق التطوعية والجمعيـــات واألفراد

التطوعية المقدمة مستوفية لمتطلبات المشاركة وشروطها”.

التـــي خصصـــت هذا العـــام لتكريـــم الكـــوادر الوطنية فـــي الصفوف

تحقيق العديد من أهداف التنمية وغاياتها ،والسيما في مسألة دفع

للمشـــاركة في “جائزة سمو الشـــيخ عيسى بن علي للعمل التطوعي”
األمامية الذين لهم إسهامات كبيرة في التخفيف من تداعيات وآثار

جائحـــة كورونـــا في مملكة البحرين ،أعطتنا صورة حية شـــاملة عن
أهميـــة الجائـــزة وما تتيحه من تقدم ضخم وتحول كبير في النظرة

العامة للعمل التطوعي ورســـالته الســـامية النبيلة ،وكذلك في قدرة

وإمكانية الشباب البحريني على التميز واإلتقان على الوجه األكمل،
وبعـــث الثقـــة في نفـــس كل متطوع وجعله يعمل بـــروح التفاني من

بـــدون شـــك إن اإلقبـــال الكبيـــر على المشـــاركة فـــي الجائـــزة ،يعني

المواطن لانخراط في العمـــل التطوعي وتكثيف الجهود وتوظيف
اإلمكانيـــات والطاقـــات وممارســـة الـــدور الفاعل في خدمـــة الوطن،

والسمو بروح العمل الجماعي والتواد والتعاطف ،وجميع المبادرات
أهلية الصدارة في تعزيز مفهوم التنمية المستدامة في المشروعات
التطوعيـــة ،ودورهـــا الكبيـــر والمؤثـــر فـــي خدمة المجتمع بأســـاليب

أجـــل وطنـــه ،وكما أوضح رئيـــس الجائزة يعقوب بوهـــزاع “أن هناك
ً
تفاعـــاً
كبيرا مـــن الفرق التطوعية والجمعيـــات واألفراد مع الجائزة
والجهـــات واألفـــراد التطوعـــي ،والذيـــن كانـــت لهم إســـهامات كبيرة

وكيل وزارة شـــؤون مجلس الوزراء الرئيس الفخري لجمعية الكلمة

خـــال جائحـــة كورونـــا (كوفيـــد  ،)19ووضـــع مشـــاريعهم فـــي بؤرة
الضوء ،فضاً عن تعزيز روح المنافســـة الشـــريفة ،ومعظم المشاريع

للتواصل17111483 :

المتنوعـــة التـــي تقدمت للجائـــزة ذات منفعة حقيقيـــة للمجتمع ولها

التحـــوالت واإلنجـــازات التي تحققت وســـتتحقق ونحن ننطلق إلى

منـــذ إطاقهـــا ،في تأكيد ألهميـــة الجائزة في إبراز دور المؤسســـات

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

مختلفـــة ،وأيضـــا بـــروز “التطـــوع” كفاعـــل رئيســـي فـــي كثيـــر مـــن
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المستقبل برؤية واضحة من سمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة،
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الطيبـــة ،الـــذي يعمل باســـتمرار على تعزيـــز روح المفاهيـــم الوطنية
والقيم األصيلة.

فاتن حمزة

fatin.hamza@gmail.com

مليون فحص ..إنجاز كبير يستحق أن نقف عنده طويال
كشـــفت وزيـــرة الصحة عن إنجـــاز مملكة البحرين “مليون” مســـحة أنفية

( )PCRلفحـــص فيروس كورونا (كوفيـــد  )19منذ بدء إجراء الفحوصات

بالمملكة ،فالبحرين تســـير بخطوات ثابتة نحو التصدي لفيروس كورونا
بفضـــل الجهود الوطنيـــة لفريق البحريـــن الهادفة للمحافظـــة على صحة

وسامة الجميع.

عالميا في نسبة الفحص
لقد احتلت مملكة البحرين مراتب متقدمة جدًا
ً
لـــكل  1000شـــخص ،كما وصلت نســـبة الشـــفاء من فيـــروس كورونا في
البحريـــن إلى  ،% 92.2وهي تعد ً
عالميا ،وذلك
أيضا من النســـب األعلـــى
ً
بفضـــل تضافـــر جهود جميـــع الجهات المعنيـــة مع الفريـــق الوطني الطبي

للتصدي لفيروس كورونا ،خطط احترازية ثابتة تتماشى مع مستجدات
ومحليا جعلت النظـــام الصحي الذي تمتلكـــه البحرين
عالميـــا
الفيـــروس
ً
ً

ً
مثاليا يحظى باإلشادات العالمية.
نموذجا
ً
ال شـــك أن هذا إنجاز كبير لم يحققه أي بلد آخر ،إنجاز يســـتحق أن نقف
ً
جهودا في مواجهة
عنـــده طوياً ونقدم التحية لكل الجنـــود الذين بذلوا

هذه الجائحة ،فقد رأيناهم ومازلنا كخلية نحل لتحقيق الغاية المنشودة
التي ال توفيها الكلمات.

وهنـــاك مفاهيـــم خاطئـــة يجب أن تصحح عنـــد بعض البســـطاء ،وهو أن

الفحص ال يعني بالضرورة أن من تم فحصه لن يصاب بكورونا ،فالفحص
ال يعنـــي ســـوى أن من تـــم فحصه غير مصـــاب حتى تلـــك اللحظة ،ولعل
ً
مؤخرا بسبب المخالطة
هذا المفهوم الخاطئ سبب زيادة انتشار المرض

والتراخـــي فـــي أخذ االحتـــرازات الموصى بهـــا ،فا ينبغـــي أن نضيع هذا

اإلنجاز الكبير بحماقة مستهتر أو طائش يتخلى عن األخذ باألسباب.

hmaalmahdi
@gmail.com

حسين المهدي

أرقام تَ
صنع ال َبحرين ...الجسور في تسعة عقود
ُ
لفتـــت نظـــري مقابلـــة صحيفـــة “البـــاد” بتاريـــخ  19/8/2020مـــع الرئيـــس

الجسر المتحرك فوق قناة بحرية عميقة لم يكتمل حتى العام  ،1942بطول
ً
ً
مهما في تيســـير التنقل ،وربط
مشـــروعا
 1.5ميـــل فاصلة المدينتين ،وكان

العربيـــة الســـعودية الشـــقيقة ومملكة البحريـــن ،وتوقيع العقد االستشـــاري

وفـــي عـــام  ،1986تم افتتاح جســـر الملك فهـــد ،والذي انطلقـــت فكرته في

التنفيـــذي للمؤسســـة العامـــة لجســـر الملك فهد عماد المحيســـن عن الجســـر
الجديـــد – المـــوازي لجســـر الملك فهد ،وســـكة القطـــار الرابطة بيـــن المملكة

للمرحلة االنتقالية للمشروع بتكلفة  33.6مليون ريال سعودي ،وفي ،2018
بين وزير المواصات واالتصاالت ،كمال بن أحمد محمد ،أن مشـــروع جسر

جالة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة ،ملك مملكة البحرين المفدى “تقدر
تكلفته بحوالي  4مليارات دوالر ،ويمتد الجســـر في صورته المتكاملة على
ً
ً
كيلومتـــرا في البحـــر ،وبموجب
كيلومتـــرا فـــي البلدين ،منهـــا 25
طـــول 75
دراســـة جـــدوى ،فإنه ســـيحقق منافـــع ماليـــة واقتصادية جمـــة للبلدين بعد

التشغيل مباشرة”.

وتعود قصة الجســـور في مملكة البحرين لتســـعة عقود خلت ،وقبل عامين
ً
وتحديدا في عـــام 1930م ،بدأت الباد عدة مشـــاريع
من اكتشـــاف النفـــط،
عماقـــة ،منها محطـــة الكهرباء ،ونظـــام الهواتف في المنامة والشـــروع في
ً
مرتفعا ،لكن
جسر الشيخ حمد بين المحرق والمنامة حيث كان دخل الدولة

» نكرر شكرنا لجميع الكوادر العاملة بالصفوف األولى لمواجهة جائحة كورونا،
ومن ضمنها الكوادر القائمة على عملية الفحص والتي تعمل ليال ونهارا
على إجراء الفحوصات المختبرية ومتابعة نتائجها بصورة مستمرة ،دور
كبير تقوم به جميع األطقم الطبية والصحية وباقي الكوادر في مختلف
المستشفيات والمراكز والمرافق الصحية ،فعملها بأقصى طاقة ممكنة
من أجل الحد من انتشار الفيروس ورعاية الحاالت المرتبطة به .كما نشكر
المجتمع البحريني الواعي الذي أثبت أنه قادر على تجاوز تحدي الفيروس
باالستمرار في اتباع اإلرشادات والتعليمات الصادرة من الجهات المعنية.

ً
وفقا للمستشار بلغريف.
المطار الدولي في المحرق ،بباقي مناطق البحرين،
 1965مـــن المغفـــور لـــه الملك فيصل بـــن عبدالعزيز آل ســـعود ،ملك المملكة

هدى حرم

العربيـــة الســـعودية الشـــقيقة آنـــذاك لترتبـــط بمملكـــة البحرين .وبـــدأ العمل
الرسمي فيه في سبتمبر  ،1981افتتح في نوفمبر  ،1986ثم في عام 1997
ُشغل جسر المغفور له الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة ،وبعد سبعة أعوام
دشـــن جسر صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس

ْ
ْ
ملل”
“أف...

الوزراء الموقر ،في 2004م.
» تعود قصة الجسور في البحرين في بداياتها األولى إلى عام  ،1930بجسر الشيخ
حمد ،والذي اكتمل في  ،1942ويعود ،تأخر إنجازه بشكل أساسي إلى ظروف

الحرب العالمية الثانية ،ثم تبعته مجموعة جسور في السبعينات والثمانينات
والتسعينات وبداية األلفية الثالثة ،وأخيرا وليس آخراً هناك مشروع الجسر

الموازي لجسر الملك فهد ،تلبية للتوسع في حركة المواصالت.

ْ
ً
ْ
الشـــباب فـــي عصـــ ِر
لســـان
كثيـــرا علـــى
ملـــل” كلمتـــان تتكـــرران
“أف...
ِ
ِ
ً
ُ
صوتهم
حين غرة ،يعلـــو
فجأة وعلـــى
التكنولوجيـــا والعولمـــة؛ فنراهـــم
ِ

ِ
ِ
بالقيام به ،فهل
يتســـلون
والتأفـــف لعدم وجودِ مـــا يفعلونه أو
بالضجـــر
َ
ً
واقعون في ُج ٍّ
ْ
ِ
ب
عمل يُ زاولونه أم أنهم
عدم وجود
حقا يعانون من
هم
َ
ٍ
الفراغ والكسل؟
من
سحيق
ِ
ٍ
كدحا حتى يُ اقوا ربَهم ،تضجر ٌ
ً
ُ
فئة من
ويكدحون
اآلخرون
يعمل
بينما
َ
َ
َ
ْ
انقرضت من على
األعمال
شغل وال عمل ،وكأن
الجلوس با
الشباب من
ِ
ِ
ٍ

وجـــه األرض ،يضجـــرون ألنهم أنهوا َّ
كل األدوا ِر في لعبـــةٍ إلكترونيةٍ ما،
حلقاته الطويلةُّ ،
َ
ُ
لم َ
ْ
ـــون إن ْ
يبق ما
انتهت
مسلســـلهم
ألن
يضجـــرون َّ
يمل َ
َ
ُ
ُ
ضجيجهم
يفعلونـــه بهواتفِ هم النقالة ،حين ال يتحدث معهم أحد ،ويعلو

د .حورية الديري

مصباح عالء الدين
قصـــة عـــاء الديـــن والمصباح الســـحري مـــن أجمـــل الحكايـــات الخيالية التي
مازالـــت تؤدى بروح واقعية لتكـــون صالحة لكل زمان ،فمنذ انطاقتها األولى
فـــي كتـــاب ألف ليلـــة وليلة في األربعينـــات إال أنها مازالت تتصـــدر العديد من
البرامـــج اإلعامية ،ما يجعلها مســـتحقة للتأمل ،فهـــي قصة من وحي الخيال
تضمنت العديد من الوقفات اإلبداعية في مختلف إصداراتها الفنية حتى آخر
فيلـــم لها باللغة الهندية “ ،”Aladenوالذي تم إطاقه العام الماضي في العديد
من دور السينما وتهافت عليه الكثيرون ممن يعشقون هذا النوع من القصص.
أقـــول هنا والعودة لموضوع “الخيال” الذي يســـتحوذ علـــى تفكيري التام هذه

شـــخص آخر ،كما أنني مهما شـــرحت صورتي الخيالية ألي شخص فإن تخيل
ذلـــك الخيـــال ســـيكون مغايـــرًا ً
أيضا ،كذلك يحصـــل في الواقع ،تتعـــدد الصور

ويتنوع الفهم والتطبيق ،لذلك يظهر الفرق بين واقعي وواقع شخص آخر.

وتظهر االســـتفادة القصـــوى من إبداعات الخيال في الوضوح التام في رســـم

الخيال باستخدام أدوات الواقع ذاته ،وتكون بمثابة السحر الذي يجعل البشر
كمـــا لـــو كانوا يمتلكون مصباح عـــاء الدين ،وذلك المارد الجبـــار الذي يختبئ

داخلـــه ،فإتقـــان عمليـــة إخراج المارد يتوجـــب الواقعية في فهـــم تلك العاقة
والغايـــة منهـــا أصـــاً ،واســـتخدام فن الخيـــال في رســـمها وبالتالـــي يأتي دور
المصبـــاح الذي يمتلكه كل منا في اســـتخراج مكنونات مـــا نمتلك لتبدو واقعً ا

األيـــام بح ًثـــا عـــن عاقته بالواقـــع ،وأهميته فـــي حياتنا حتـــى توجهت ناحية
العقل البشـــري الذي ال يفرق أصاً بيـــن الحقيقة والخيال وبين ما يراه بالعين

أجمـــل مـــن الخيال .ومـــن هنا أجزم بـــأن مصباح عاء الديـــن موجود لدى كل

ومـــا يســـتقبله بالمخيلـــة ،في اعتقادي الشـــخصي الخيال أصـــل الحكاية كلها،

الواقع ،كتحقيق األهداف واإلنجازات التي يحلم بها كل شخص.

كل الخبـــرات والتجـــارب ،فالصورة في خيالي تختلف عـــن الصورة في خيال

» وبهذا نعود إلى ما بدأنا به ...إن الذي يصنع العالقة بين الواقع والخيال لغة
الخطاب مع المصباح ،وعلينا جميعً ا أن نتقن تلك اللغة التي بإمكانها أن تصنع
كونًا يضاهي ما يقوم به المارد الجبار.

وأصل اإلبداع ،فا واقع بدون خيال ،فكم من حل إبداعي ألكبر المشكات قد
ولد من الخيال ،لكن لنقف قلياً أمام ذلك الخيال باعتباره لوحة ذهنية تجمع

شـــخص بينما يكون الفن في كيفية اســـتخدامه واالســـتفادة منه في تحقيق

َ
ُ
فيخرجون من
اإلرســـال بســـبب الشـــبكة ،أو أنـــه بدأ يضعُ ـــف؛
توقف
إن
ْ
َ
َ
ُ
يخرج الجن ُد في حملةِ
أوقف
رجل واحدٍ لينهالوا على من
مخابئهم كما
ٍ
َ
اإلرســـال بالشـــتائم ،فما الذي سيبقى لديهم للقيام به إن توقفت الشبكة

العنكبوتية عن العمل؟!

فشهيقهم ْ
ُ
(أف) وزفيرُ هم
مختلف عنا؛
بشكل
يتنفسون
هؤالء المتأففون
ٍ
َ
ٍ
يتدحرجون في مواضعهم ممتعضين أو يتجولون من
(ملل) ،حتى أنهم
َ

ِ
التأفف في وجـــوه اآلخرين الذين ال
دخان
ينفثـــون
غرفـــةٍ ألخـــرى وهم
َ
َ

ذنب لهم ســـوى أنهم يعيشـــون معهـــم في المكان ذاته ،هؤالء الكســـالى
َ
َ
يتمتعون بطاقةٍ ســـلبيةٍ جبارة
طاقـــة لهـــم على العمل واإلنتاج ،لكنهم
ال
َ

يتواجـــدون فيها ،وقد
األماكن التـــي
ينشـــرونها كالمبيـــدِ الحشـــري فـــي
َ
ِ
يُ ِّ
ً
ِ
روح الضج ِر فـــي نفوس اآلخرين ،أو
ببث
ســـلبا إما
رون
ؤث
بخلق حالةٍ
َ
ِ
ِ
واالضطراب لدى المحيطين بهم.
من التوتر
ِ
الشباب وحده حتى نكون أكثرَ إنصافاً،
ِ
» وال تقتصرُ هذه الظاهرةُ على
البالغين أيضاً ،ويظهرُ أن هؤالء المتأففين
َ
جمع من الكُ سالى
ٌ
فهنالك
ن حولَهم
يرون مَ ْ
َ
وص ٌم كذلك؛ فهم ال
عمي ُ
ٌ
ليسوا كُ سالى فحسب ،بل إنهم
بالعمل الدؤوب ،فيَعرِضوا المساعدةَ عليهم أو
ِ
أنفسهم
َ
ُضنون
َ
وهم ي
يمدوا لهم يدَ العون ،أو يضطلعوا بمسؤولياتِهم تجاهَ أسرِهم ومجتمعِ هم
آن األوان ألن
أو ربما يكشفوا عن مواهبهم وإبداعاتهم ،ولهم أقول ،أما َ
ُشمروا سواعدِ اإلنتاجِ والبناء حتى ال تجدوا
الكسل وت ِّ
ِ
تنفضوا عنكم غبا َر
للملل مكانا؟!.
ِ
لألف وقتا وال
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