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Ióªà©ªdG ¢üëØdG äGOÉ¡°T OÉªàYG
ájOƒ©°ù`dG á```ë`°ü`dG IQGRh ø```e
ô°ù`édG ô```Ñ`Y ø``jôëÑdG ∫ƒ``Nód
≥``jô``Ø` dG ø`` `∏` ` YCG
ó``°` TGQ ï``«`°`û`dG ∫hCG
áØ«∏N ∫BG ¬∏dGóÑY øH
¿CG á``«` ∏` NGó``dG ô`` jRh
¢``ü` ë` a äGOÉ`` `¡` ` °` ` T
á``«``Ø``fC’G á``ë` °` ù` ª` dG
∞°ûμ∏d (PCR)
¢`` ` `Shô`` ` `«` ` ` a ø`` ` ` ` `Y
-ó``«` aƒ``c) É`` `fhQƒ`` `c
øe Ió``ª`à`©`ª`dG (19
áë°üdG IQGRh πÑb
ºd »``à` dG á``jOƒ``©`°`ù`dG
.á«∏NGódG ôjRh |
72 Ióe É¡«∏Y ¢†ªJ
á«MÓ°üdGh ∫ƒ©ØªdG ájQÉ°S ¿ƒμà°S ¢üëØdG AGôLEG âbh øe áYÉ°S
…CG ≥«Ñ£J ¿hO øe ,øjôëÑdG áμ∏ªe ∫ƒNód äGOÉ¡°ûdG ∂∏J »∏eÉëd
≈dEG ø«eOÉ≤dG øjôaÉ°ùªdÉH ÉÑ«MôJ ∂``dPh ,iô``NCG á«ë°U äGAGô``LEG
.º¡JGAGôLE’ Ó«¡°ùJh ó¡a ∂∏ªdG ô°ùL ôÑY øjôëÑdG áμ∏ªe
á«Hô©dG áμ∏ªªdG »a á«æ©ªdG äÉ¡édG ™e QÉL
m πª©dG ¿CG í°VhCGh
ájôÑàîªdG äÉ°UƒëØdG èFÉàæd »fhôàμdE’G §Hô∏d á≤«≤°ûdG ájOƒ©°ùdG
.øjôFGõdG ™«ªL ≈∏Y Ó«¡°ùJ

ÉfhQƒc ìÉ≤∏d ájôjô°ùdG ÜQÉéàdG »a ´ƒ£àj ó¡©dG »dh
óMGƒdG øjôëÑdG ≥jôa ìhôH ¢Shô«Ø∏d É©«ªL ió°üàf :∫ƒ≤jh
ájôjô°ùdG ÜQÉéàdG »a ´ƒ£Jh Oƒ¡édG πc »a äÉeÉ¡°SEG
óMGƒdG øjôëÑdG ≥jôa ìhQ ócDƒj ìÉ≤∏dG øe áãdÉãdG á∏Môª∏d
áª°S »gh ,™«ªédG πÑb øe á«æWƒdG Oƒ¡édG πμd áªYGódG
Ékeó≤àe ÉjQÉ°†M É kLPƒªf ÉgQÉÑàYÉH øjôëÑdG äÉª°S øe
á¡LGƒe »a Gkó¡L ¿ƒdCÉj ’ øjòdG É¡FÉæHCG ∫É°üN øe á∏°üNh
AÉæHCG ió∏a ;äÉjóëàdG óæY ¬H ôîØf Ée Gò``gh ,ÜÉ©°üdG
ájGQ »∏©Jh ¢SƒØædG »a πeC’G å©ÑJ áªjõYh ΩõY øjôëÑdG
¿CG ôjó≤dG ≈dƒªdG √ƒª°S Ék«YGO ,±hô``¶`dG πc »a øWƒdG
áëFÉL AÉ©ªL ájô°ûÑdG øYh É¡æY ™aôjh øjôëÑdG ßØëj
.á«aÉ©dGh áë°üdG áª©f ™«ªédG ≈∏Y ≠Ñ°ùjh ÉfhQƒc
™e áØ∏àîªdG »YÉªàL’G π°UGƒàdG πFÉ°Sh â∏YÉØJ óbh
,ìÉ≤∏d ájôjô°ùdG ÜQÉéàdG »a ó¡©dG »``dh ƒª°S ácQÉ°ûe
.IOÉ«≤dG »a ∫ÉãªdG Üô°†j √ƒª°S ¿CG øjócDƒe
QÉ°ûà°ùe áØ«∏N ∫BG óªM øH ô°UÉf ï«°ûdG ƒª°S Öàch
QÉ°ûà°ùe ÜÉÑ°ûdG ¿hDƒ°Th á«fÉ°ùfE’G ∫ÉªYCÓd ∂∏ªdG ádÓL
á°VÉjôdGh ÜÉÑ°û∏d ≈∏YC’G ¢ù∏éªdG ¢ù«FQ »æWƒdG øeC’G
,∫GƒbC’ÉH â°ù«dh ∫É©aC’ÉH IOÉ«≤dG{ :ôàjƒJ »a ¬HÉ°ùM ≈∏Y
.zÉfhQƒc ìÉ≤∏d ájôjô°ùdG ÜQÉéà∏d ™°†îj ó¡©dG »dh
(3¢U π«°UÉØàdG)

∫BG óªM øH ¿Éª∏°S ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ∫Éb
¢ù«Fôd ∫hC’G ÖFÉædG ≈∏YC’G óFÉ≤dG ÖFÉf ó¡©dG »dh áØ«∏N
óªM ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†M ó«cCÉJ ¿EG AGQRƒdG ¢ù∏ée
…CG ¢ùªj Ée q¿CG ióØªdG OÓÑdG πgÉY áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y øH
Oƒ¡édG øe RqõY lè¡f ƒg ¬∏ªcCÉH øWƒdG ¢ùªj º«≤eh øWGƒe
∞∏àîe ºjó≤J »a º¡°SCGh ,áaÉc øjôëÑdG ≥jôØd á«æWƒdG
,¢Shô«Ø∏d …ó°üàdG ≈``dEG á«eGôdG äGQOÉÑª∏d ºYódG ¬``LhCG
πMGôe ∫ÓN áμ∏ªªdG ¬à≤≤M Éª«a ô«ÑμdG ôKC’G É¡d ¿Éc »àdG
øe äGOÉ°TEG øe É¡dÓN ¬Jó°üM Éeh ¢Shô«ØdG ™e É¡∏eÉ©J
.™«ªédG
áYôédG òNC’ ´ƒ£àdÉH ¢ùeCG √ƒª°S π°†ØJ iód ∂dP AÉL
ÜQÉéà∏d áãdÉãdG á∏MôªdG øª°V π£©ªdG ìÉ≤∏dG øe ≈dhC’G
Üô``YCGh ,z19-ó«aƒc{ ÉfhQƒc ¢Shô«Ød ìÉ≤∏d ájôjô°ùdG
á«°†jôªàdGh á«Ñ£dG QOGƒμdG πμd √ôjó≤Jh √ôμ°T øY √ƒª°S
∞∏àîe »a á«æWƒdG Oƒ¡é∏d ø«ªYGódGh ≈dhC’G ±ƒØ°üdG »a
QÉ¡f π«d π°UGƒàe AÉ£Y øe ¬fƒdòÑj Ée ≈∏Y á«æ©ªdG äÉ¡édG
áμ∏ªe »a ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒªdG áeÓ°Sh áë°U πLCG øe
.øjôëÑdG
…ó°üàdG »YÉ°ùe ìÉéf »a GQhO ™«ªé∏d ¿CG ±É°VCGh
øe ¿ƒª«≤ªdGh ¿ƒæWGƒªdG √GóHCG Ée ¿CGh ,ÉfhQƒc ¢Shô«Ød

.´ƒ£àdG AÉæKCG ó¡©dG »dh ƒª°S |

¿ƒfÉ≤dG ¥ƒ``a â``ëÑ°UCG zπ``ª©dG ¥ƒ``°S{ :á``aô¨dG ¢``ù«FQ ¥ƒÑ°ùe ô«Z ºbQ »``a ÉfhQƒμH áHÉ°UEG 841 π``«é°ùJ
á«eÉ¶ædG ô«Z ádÉª©dG á``∏μ°ûe ≈∏Y AÉ°†≤dG »a º¡°ùJ É``æJÉ«°UƒJ
çGóëà°SÉH á``°`SGQó``dG â``°` UhCGh
∫ƒ°üëdG πÑb ¢ü«NGôJ QGó°UE’ ΩÉ¶f
∫ÉªYC’G ÜÉë°UC’ …QÉéJ πé°S ≈∏Y
á°üNôdG ≈∏Y ∫ƒ°üëdG ôLÉàdG Ωõ∏j
±ó¡H ;…QÉ``é` J πé°S QGó``°` UEG π``Ñ`b
™``∏`°`ù`dGh äÉ``eó``î` dG IOƒ`` `L ¿É``ª` °` V
»FÉ¡ædG ∂∏¡à°ùªdG ájÉªMh áeó≤ªdG
≥«bóàdGh ,Égô«Zh ä’hÉ≤ªdG ´É£≤c
…QhO π``μ` °` û` H »`` dÉ`` ª` `dGh …QGOE’G
äÉ°ù°SDƒªdG ∞°ûμd äÉ``cô``°`û`dG ≈∏Y
âÑdÉW É``ª`c ,á``«` ª` gƒ``dG äÉ``cô``°` û` dGh
¥ƒ°S º«¶æJ áÄ«g IQhÉ°ûe IQhô°†H
QGó``°`UEG πÑb ¢UÉîdG ´É£≤dG πª©dG
.ájQGOE’G ΩÉμMC’Gh áª¶fC’G

(7¢U π«°UÉØàdG)

¿ôªdG πª©dG íjô°üJ ΩÉ¶æd á∏jóÑdG
±ƒ°S á``°` SGQó``dG ¬``«` dEG â°ü∏N …ò`` dG
ô«Z á``dÉ``ª`©`dG á∏μ°ûe π``M »``a º¡°ùj
É¡«∏Y AÉ°†≤dGh áμ∏ªªdÉH á«eÉ¶ædG
äÉ«°UƒàdG ¿CG ≈dEG Gô«°ûe ,%80 áÑ°ùæH
10h äGƒæ°S 5 ø«H É``e ≈``dEG êÉàëJ
¿CG ≈∏Y Oó°Th .É¡éFÉàf ô¡¶àd äGƒæ°S
ájQòL ∫ƒ∏M ≈∏Y â∏ªà°TG á°SGQódG
íjô°üàdGh á«eÉ¶ædG ô``«`Z ádÉª©∏d
çGóëà°SG IQhô°†H âÑdÉW PEG ,¿ôªdG
∫Éª©∏d »°ü°üîàdG πª©∏d ô«jÉ©e
ÖMÉ°üd OÉªàY’G IOÉ¡°T πãe ¿ƒμàd
πãe ∫hO ¬H ∫ƒª©e ƒg Éªc IQÉ¡ªdG
É«fÉªdCGh á«μjôeC’G IóëàªdG äÉj’ƒdG
.IóëàªdG áμ∏ªªdGh

áYÉæ°Uh IQÉéJ áaôZ ¢ù«FQ ø°T
GOÉ``M Éeƒég ¢``SÉ``f ô«ª°S øjôëÑdG
,π``ª` ©` dG ¥ƒ``°``S º``«`¶`æ`J á``Ä` «` g ≈``∏` Y
ÉjóÑe ,áaô¨∏d áÄ«¡dG á©WÉ≤e Gó≤àæe
áaô¨dG ™e áÄ«¡dG πeÉ©J øe ¬HGô¨à°SG
¢UÉîdG ´É£≤∏d πãªe ôÑcCG ó©J »àdG
áÄ«¡dG ¿CG ≈``dEG Gô«°ûe ,áμ∏ªªdG »``a
OôdÉH Ωƒ≤J ’ É¡fCG á∏Môe ≈dEG â∏°Uh
ÉgÉjEG ÉØ°UGh ,áaô¨dG äÓ°SGôe ≈∏Y
.¿ƒfÉ≤dG ¥ƒa á¡L âëÑ°UCG É¡fCÉH
™e ¢``ù` eCG ¬FÉ≤d ∫Ó``N ∂``dP AÉ``L
¢VGô©à°S’ á«∏ëªdG ∞ë°üdG »∏ãªe
áaô¨dG É¡JôLCG »àdG á°SGQódG èFÉàf
ó``cCGh .π``ª`©`dG ¥ƒ``°`S äÉ``jó``ë`J ∫ƒ``M
äÉ«°UƒàdG ò«ØæJ ¿CG áaô¨dG ¢ù«FQ

á```«`dhDƒ`°ùªdG Ωó``Yh ..ô```«``£`N ™```°Vƒ`dG :AÉ``Ñ``WCG
äÉ``````HÉ``°UE’G OGó````YCG »````a Iô````Ø```W ≈``````dEG iOCG
äOCG »àdGh (19-ó«aƒc) ÉfhQƒc ¢Shô«a QÉ°ûàfG øe óë∏d ájRGôàM’G äGAGôLE’G
ÉªY Iô«Ñc ä’ó©e É¡Zƒ∏Hh ¢Shô«Ø∏d Iô«NC’G áªFÉ≤dG ä’ÉëdG OGóYCG IOÉjR ≈dEG
≥HÉ°ùdG »a áªFÉ≤dG ä’ÉëdG ä’ó©e ø«H ô«Ñc øjÉÑJ áªK PEG ,≥HÉ°ùdG »a ¬«∏Y âfÉc
ôãcCG É¡Zƒ∏H ≈dEG äOCG ábƒÑ°ùe ô«Z IôØWh ,É«eƒj ádÉM 300 RhÉéàJ ’ âfÉc »àdGh
.ádÉM 800 øe
≈dEG ø«àa’ ,É``fhQƒ``c ¢Shô«ØH äÉHÉ°UE’G Ö°ùf øe π«∏≤àdG á«ªgCG Gƒæ«Hh
äÉLQO ≈∏YCÉH ¬©e πeÉ©àdG Öéj Gkô«£N ÉØk £©æe ôÑà©J OGó``YC’G »a IOÉjõdG ¿CG
äGAGôLE’ÉH ΩGõàd’G áLQO ™aQ ¿CG øjôÑà©e ,™«ªédG πÑb øe á«©ªàéªdG á«dhDƒ°ùªdG
ä’ÉëdG OGóYCG π«∏≤àd IÉéædG ¥ƒW ƒg IQOÉ°üdG äÉª«∏©àdÉH ó«≤àdGh ájRGôàM’G
.ø«eOÉ≤dG ø«YƒÑ°SC’G ∫ÓN áªFÉ≤dG

.¢SÉf ô«ª°S |

(6h3 ¢U π«°UÉØàdG)

ÉfhQƒc ¢Shô«ØH äÉHÉ°UE’G OóY »a »°SÉ«b ºbQ π«é°ùJ áë°üdG IQGRh âæ∏YCG
≠∏H äÉ°Uƒëa »dÉªLEG øe IójóL áHÉ°UEG 841 §≤a ¢ùeCG äÉHÉ°UE’G OGóYCG â¨∏H PEG
.áHÉ°UEG ádÉM 6824 áμ∏ªªdG »a äÉHÉ°UEÓd »dÉªLE’G Oó©dG íÑ°ü«d ,12299 ÉgOóY
ádÉª©d ádÉM 124 ¢ùeCG á∏é°ùªdG äÉHÉ°UE’G ø«H øe ¬fCG ≈dEG IQGRƒdG äQÉ°TCGh
øe áeOÉb IóMGh ádÉM â∏é°S Éª«a ,áªFÉb ä’Éëd ø«£dÉîªd ádÉM 716h ,IóaGh
á«aÉ©àªdG ä’Éë∏d »dÉªLE’G Oó©dG π°ü«d á«aÉ°VEG ádÉM 613 âaÉ©J Éªc ,êQÉîdG
.55444 ≈dEG
,ádÉM 38 ≠∏H ájÉæ©dG âëJ áªFÉ≤dG ä’ÉëdG OóY ¿CG IQGRƒ``dG âë°VhCG Éªc
¿CG ø«M »a ,ádÉM 140 â¨∏H êÓ©dG »≤∏J »ë°üdG É¡©°Vh Ö∏£àj »àdG ä’ÉëdGh
6824 ≠∏H …òdG áªFÉ≤dG ä’Éë∏d »dÉªLE’G Oó©dG øe ô≤à°ùe É¡©°Vh ádÉM 6786
.áªFÉb ádÉM
≥«Ñ£J »a »NGôàdG ôWÉîe øe AÉ``Ñ`WCGh ¿ƒjQÉ°ûà°SGh ¿ƒdhDƒ°ùe Qò``Mh
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ÉfhQƒc ìÉ≤∏d ájôjô``°ùdG ÜQÉéàdG »a ´ƒ£àj ó``¡©dG »dh
™«ªé∏d áæ°ùM Ihób πãªJ √ƒª°S ácQÉ°ûe :áë°ü∏d ≈∏YC’G ¢ù∏éªdG ¢ù«FQ

´ƒ£àdG »``a √ƒª``°S ácQÉ``°ûe ™``e π``°UGƒàdG ™``bGƒe »``a ô``«Ñc π``YÉØJ

»fÉ£ë≤dG ±É``æ` e Ö``«`Ñ`W Ωó``≤` ª` dG Ö``à` c å``«` M
≈Ø°ûà°ùªdÉH á``jó``©`ª`dG ¢`` VGô`` eC’G …QÉ``°`û`à`°`SG
á©àªªdG IAGô≤dG Éæd ô¡¶J{ ôàjƒJ ≈∏Y …ôμ°ù©dG
IOÉ«≤dG »a íéæj ¿CG πLQ ™£à°ùj ºd ¬fCG ™bGƒ∏d
ΩÉ≤ªdG »a º¡©°Vh ób ¬fq CÉH ¬YÉÑJCG ™æ≤j ¿CG ¿hO
.z…ó«°S Éj ∂d Gôμ°T .A»°T πc πÑbh ∫hC’G
™ªéªH ájó©ªdG ¢VGôeC’G ájQÉ°ûà°SG âÑàch
¿Éª∏°ùdG á∏«ªL IQƒ``à`có``dG »Ñ£dG á«fÉª∏°ùdG
¿Éª∏°S ô``«`eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°üd Gôμ°T{
ÖFÉædG ,≈∏YC’G óFÉ≤dG ÖFÉf ,ó¡©dG »dh óªM øH
’Éãe âæc ÉªdÉW ,AGQRƒ``dG ¢ù∏ée ¢ù«Fôd ∫hC’G
.z¬H iòàëj

»dh ¿GƒjóH ΩÓYE’G ¿hDƒ°T QÉ°ûà°ùe OôZh
:ÓFÉb …OÉªëdG øªMôdGóÑY ø``H ≈°ù«Y ó¡©dG
™°Uôe ïjQÉJh ôÑYh ¢``ShQO ºμJGƒ£N …ó«°S
¬∏dG ¬¶ØM ó``¡`©`dG »``dh ƒª°S …ó``«`°`S ,QQó``dÉ``H
áeóN ÉfhQƒc ìÉ≤∏d ájôjô°ùdG ÜQÉéà∏d ´ƒ£àj
.á«fÉ°ùfEÓd
Ö∏b ø``e{ ó``ª`ë`dG ó«©°S »``eÓ``YE’G Ö``à` ch
…ó«°S ºcOƒ¡L ºéëH Gôμ°T ¢†HÉædG øjôëÑdG
.zÉæd ôîah Ihóbh ∫Éãe âfG
»Ñ£dG ≥jôØdG øe AÉ°†YCG øe OóY Üô``YCGh
ºgôjó≤J øY ÉfhQƒc ¢Shô«a á¡LGƒªd »æWƒdG
,ájôjô°ùdG ÜQÉéàdG »a ó¡©dG »dh ƒª°S ácQÉ°ûªd

ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒªdG ≈``dEG ¬``Jƒ``YO Oó``Lh
á«æWƒdG IQOÉ``Ñ`ª`dG √ò``g »``a á∏YÉØdG áªgÉ°ùª∏d
π``eCG ≥``jô``H πãªJ »``à` dGh Ió``FGô``dG á``«`fÉ``°`ù`fE’Gh
ƒª°ùdG ÖMÉ°U hòëH øjóà≤e ,AÉ©ªL ájô°ûÑ∏d
∫hC’G ÖFÉædG ≈∏YC’G óFÉ≤dG ÖFÉf ó¡©dG »dh »μ∏ªdG
¬àcQÉ°ûªH êƒJ …ò``dGh AGQRƒ``dG ¢ù∏ée ¢ù«Fôd
»æWƒdG ≥jôØdGh øjôëÑdG ≥jôa Oƒ¡L áªjôμdG
ÉkªYO πãªJ Éªc ÉfhQƒc ¢Shô«Ød …ó°üà∏d »Ñ£dG
ø«∏eÉ©dG áaÉμd Iô«ÑμdG Oƒ¡é∏d Ék«∏ªYh É``jk ƒ``b
.á«fÉ°ùfE’G IQOÉÑªdG √òg ≈∏Y ø«aô°ûªdGh
»YÉªàL’G π°UGƒàdG πFÉ°Sh â∏YÉØJ ó``bh
»a ó``¡`©`dG »`` dh ƒ``ª`°`S á``cQÉ``°`û`e ™``e áØ∏àîªdG
√ƒª°S ¿CG øjócDƒe ,ìÉ≤∏d ájôjô°ùdG ÜQÉéàdG
.IOÉ«≤dG »a ∫ÉãªdG Üô°†j
áØ«∏N ∫BG óªM øH ô°UÉf ï«°ûdG ƒª°S Öàch
¿hDƒ°Th á«fÉ°ùfE’G ∫ÉªYCÓd ∂∏ªdG ádÓL QÉ°ûà°ùe
¢ù∏éªdG ¢ù«FQ »æWƒdG øeC’G QÉ°ûà°ùe ÜÉÑ°ûdG
ôàjƒJ »a ¬HÉ°ùM ≈∏Y á°VÉjôdGh ÜÉÑ°û∏d ≈∏YC’G
ó¡©dG »dh ,∫GƒbC’ÉH â°ù«dh ∫É©aC’ÉH IOÉ«≤dG{
.zÉfhQƒc ìÉ≤∏d ájôjô°ùdG ÜQÉéà∏d ™°†îj
áØ«∏N ∫BG ó``ª` MCG ø``H ó``dÉ``N ï«°ûdG √ó`` `jCGh
á«°SÉeƒ∏HódG ¿hDƒ°û∏d ∂∏ªdG ádÓL QÉ°ûà°ùe
»a ±ƒØ°üdG óFÉ≤dG Ωó≤àj ø«M :ÓFÉb OôZ å«M
.∑ÉYQh ¬∏dG ∂¶ØM ,ô£îdG á¡LGƒe

.™«ªédG ídÉ°Uh
´É£≤dG »Ñ°ùàæe áaÉc øY áHÉ«fh ÉæfEG{ :∫Ébh
≠dÉÑdG ô``jó``≤`à`dG ø``Y ôÑ©f áμ∏ªªdG »``a »``Ñ`£`dG
ó¡©dG »``dh »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°üd ¿Éæàe’Gh
¢ù∏ée ¢ù«Fôd ∫hC’G ÖFÉædG ≈∏YC’G óFÉ≤dG ÖFÉf
,IOƒ¡°ûªdGh Iô«ÑμdG áàØ∏dG √ò``g ≈∏Y AGQRƒ``dG
√ƒª°S ≈∏Y ºjój ¿CG ôjó≤dG »∏©dG ¬∏dG ø«∏FÉ°S
á≤«≤ëdG »``ah .á«aÉ©dGh áë°üdG áª©f ºjôμdG
ájGóÑdG òæe QGOCG …òdG √ƒª°S ≈∏Y áÑjô¨H â°ù«d
äÉÑKh Iƒ≤H øjôëÑdG ≥jôØd á«æWƒdG Oƒ¡édG
ÖMÉ°U Iô°†ëd áª«μëdG IOÉ«≤dG âëJ QGóàbGh
πgÉY áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y øH óªM ∂∏ªdG ádÓédG
.zióØªdG OÓÑdG
¬∏dGóÑY øH óªëe ï«°ûdG Ö«ÑW ≥jôØdG ócCGh
»dh »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U IQOÉÑe ¿CG áØ«∏N ∫BG
¢ù«Fôd ∫hC’G ÖFÉædG ≈∏YC’G óFÉ≤dG ÖFÉf ó¡©dG
ÓH »£©à°Sh ô«N IQÉ°ûH πãªJ AGQRƒdG ¢ù∏ée
√òg øe Oƒ°ûæªdG ±ó¡dG Æƒ∏Ñd Iô«Ñc á©aO ∂°T
øe ´ƒ``£`à`dG{ QÉ©°T âëJ ΩÉ``≤`J »``à`dG IQOÉ``Ñ`ª`dG
Oƒ¡édG á∏°UGƒe QÉWEG »a ∂dPh ,zá«fÉ°ùfE’G πLCG
¢Shô«a AGƒ``à` MG Oƒ``¡`L õjõ©J ƒëf á«æWƒdG
õjõ©J ∫Ó``N ø``e √QÉ°ûàfG ø``e ó``ë`dGh É``fhQƒ``c
á«FÉbƒdG ô«HGóàdGh ájRGôàM’G äGAGô``LE’G áaÉc
.™«ªédG áeÓ°Sh áë°U ≈∏Y ®ÉØë∏d IòîàªdG

≥jôa ìhQ ó``cDƒ`j ìÉ``≤`∏`dG ø``e áãdÉãdG á∏Môª∏d
á«æWƒdG Oƒ¡édG πμd áªYGódG óMGƒdG øjôëÑdG
øjôëÑdG äÉª°S øe áª°S »gh ,™«ªédG πÑb øe
øe á∏°üNh Ékeó≤àe ÉjQÉ°†M É kLPƒªf ÉgQÉÑàYÉH
á¡LGƒe »a Gkó¡L ¿ƒdCÉj ’ øjòdG É¡FÉæHCG ∫É°üN
ió∏a ;äÉjóëàdG óæY ¬H ôîØf Ée Gògh ,ÜÉ©°üdG
»a π`` eC’G å©ÑJ áªjõYh Ωõ``Y øjôëÑdG AÉ``æ` HCG
,±hô¶dG πc »a øWƒdG á``jGQ »∏©Jh ¢SƒØædG
øjôëÑdG ßØëj ¿CG ôjó≤dG ≈dƒªdG √ƒª°S Ék«YGO
ÉfhQƒc áëFÉL AÉ©ªL ájô°ûÑdG øYh É¡æY ™aôjh
.á«aÉ©dGh áë°üdG áª©f ™«ªédG ≈∏Y ≠Ñ°ùjh
ï«°ûdG Ö«ÑW ≥jôØdG øªK iôNCG á«MÉf øeh
¢ù∏éªdG ¢ù«FQ ,áØ«∏N ∫BG ¬∏dGóÑY ø``H óªëe
»Ñ£dG »æWƒdG ≥jôØdG ¢ù«FQ áë°ü∏d ≈``∏`YC’G
IQOÉÑªdG ,(19-ó«aƒc) ÉfhQƒc ¢Shô«Ød …ó°üà∏d
ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U É¡H π°†ØJ »àdG
óFÉ≤dG ÖFÉf ó¡©dG »dh áØ«∏N ∫BG óªM øH ¿Éª∏°S
,AGQRƒ``dG ¢ù∏ée ¢ù«Fôd ∫hC’G ÖFÉædG ≈∏YC’G
ìÉ≤∏d áãdÉãdG ájôjô°ùdG ÜQÉéàdG »a ´ƒ£àdÉH
áæ°ùM Ihó``b πãªJ É¡fCÉH (19-ó``«`aƒ``c) É``fhQƒ``c
ìÉéfE’ á∏YÉØdG ácQÉ°ûªdG á«ªgCG âÑãJh ,™«ªé∏d
áªgÉ°ùªdG »a ≠dÉH ôKCG øe É¡d Éªd áHôéàdG √òg
»fÉ°ùfE’G ó«©°üdG ≈∏Y êÓY ôjƒ£J Oƒ¡L ºYóH
ô«N ≥≤ëj É``ª`H á``ë`FÉ``é`dG √ò``g ø``e ¢ü∏îà∏d

¿Éª∏°S ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ∫É``b
≈∏YC’G óFÉ≤dG ÖFÉf ó¡©dG »dh áØ«∏N ∫BG óªM øH
ó«cCÉJ ¿EG AGQRƒ``dG ¢ù∏ée ¢ù«Fôd ∫hC’G ÖFÉædG
∫BG ≈°ù«Y øH óªM ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†M
øWGƒe …CG ¢ùªj Ée q¿CG ióØªdG OÓÑdG πgÉY áØ«∏N
øe Rõq ` Y lè¡f ƒ``g ¬∏ªcCÉH ø``Wƒ``dG ¢ùªj º«≤eh
»a º¡°SCGh ,áaÉc øjôëÑdG ≥jôØd á«æWƒdG Oƒ¡édG
≈dEG á«eGôdG äGQOÉÑª∏d ºYódG ¬LhCG ∞∏àîe ºjó≤J
Éª«a ô«ÑμdG ôKC’G É¡d ¿Éc »àdG ,¢Shô«Ø∏d …ó°üàdG
¢Shô«ØdG ™e É¡∏eÉ©J πMGôe ∫ÓN áμ∏ªªdG ¬à≤≤M
.™«ªédG øe äGOÉ°TEG øe É¡dÓN ¬Jó°üM Éeh
´ƒ£àdÉH ¢ùeCG √ƒª°S π°†ØJ iód ∂dP AÉL
øª°V π£©ªdG ìÉ≤∏dG øe ≈``dhC’G áYôédG ò``NC’
ìÉ≤∏d á``jô``jô``°`ù`dG ÜQÉ``é`à`∏`d á``ã`dÉ``ã`dG á``∏`Mô``ª`dG
øY √ƒª°S ÜôYCGh ,z19-ó«aƒc{ ÉfhQƒc ¢Shô«Ød
á«°†jôªàdGh á«Ñ£dG QOGƒμdG πμd √ôjó≤Jh √ôμ°T
á«æWƒdG Oƒ¡é∏d ø«ªYGódGh ≈dhC’G ±ƒØ°üdG »a
øe ¬fƒdòÑj Ée ≈∏Y á«æ©ªdG äÉ¡édG ∞∏àîe »a
áeÓ°Sh áë°U πLCG øe QÉ¡f π«d π°UGƒàe AÉ£Y
.øjôëÑdG áμ∏ªe »a ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒªdG
ìÉ``é`f »`` a GQhO ™``«`ª`é`∏`d ¿CG ±É`` `°` ` VCGh
Ée ¿CGh ,É``fhQƒ``c ¢Shô«Ød …ó°üàdG »YÉ°ùe
äÉeÉ¡°SEG ø``e ¿ƒª«≤ªdGh ¿ƒ``æ`WGƒ``ª`dG √Gó```HCG
ájôjô°ùdG ÜQÉéàdG »a ´ƒ£Jh Oƒ¡édG πc »a

á«LQÉîdG ô``jRh ø``e áÄæ¡J á``«bôH ≈``≤∏àj ó``¡©dG »``dh áμ∏ªªdG ió``d »fÉªdC’G ô«Ø``°ùdG πÑ≤à``°ùj óªMCG øH ódÉN
ôμ°ûdG ≠dÉH øY á«LQÉîdG ô``jRh Üô``YCGh
»dh »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°üd ¿Éæàe’G º«¶Yh
¢ù«Fôd ∫hC’G ÖFÉædG ≈∏YC’G óFÉ≤dG ÖFÉf ó¡©dG
Oƒ¡é∏d ôªà°ùªdG ¬``ª` YOh AGQRƒ`` ` dG ¢ù∏ée
≈dƒªdG ÓFÉ°S ,»dÉ¨dG ÉææWƒd á«°SÉeƒ∏HódG
QƒaƒªH ¬©àªjh √ƒª°S ßØëj ¿CG ôjó≤dG »∏©dG
øjôëÑdG áμ∏ªe ≈∏Y ºjój ¿CGh ,á«aÉ©dGh áë°üdG
Ωó``≤`à`dGh QGô``≤` à` °` S’Gh ¿É`` ` eC’Gh ø`` `eC’G áª©f
.QÉgOR’Gh

áμ∏ªªd ≥≤ëJ …òdG »îjQÉàdG »°SÉ«°ùdG RÉéfE’G
∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†M ájDhôH øjôëÑdG
ióØªdG OÓÑdG πgÉY áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y øH óªM
ΩÓ°ùdG ó«jCÉJ ¿ÓYEÉH ´Éé°ûdG √QGôbh áª«μëdG
ÉbÓ£fG ,π«FGô°SEG á``dhOh øjôëÑdG áμ∏ªe ø«H
¢ûjÉ©àdGh íeÉ°ùàdÉH ï°SGôdG ¬àdÓL ¿ÉªjEG øe
Oƒ¡©ªdG ¬°UôMh ,Üƒ©°ûdGh ºeC’G ø«H »ª∏°ùdG
QÉ`` gOR’Gh QGô``≤`à`°`S’Gh ΩÓ°ùdG º©j ¿CG ≈∏Y
.É¡Hƒ©°T ídÉ°Uh ô«îd §°ShC’G ¥ô°ûdG á≤£æe

¿Éª∏°S ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ≈≤∏J
≈∏YC’G óFÉ≤dG ÖFÉf ó¡©dG »dh áØ«∏N ∫BG óªM øH
á«bôH AGQRƒ`` dG ¢ù∏ée ¢ù«Fôd ∫hC’G ÖFÉædG
»fÉjõdG ó°TGQ øH ∞«£∏dGóÑY QƒàcódG øe áÄæ¡J
¥ó°UCG √ƒª°S ≈``dEG É¡«a ™aQ ,á«LQÉîdG ô``jRh
™«bƒàdG áÑ°SÉæªH äÉμjôÑàdGh áÄæ¡àdG ôYÉ°ûe
øjôëÑdG áμ∏ªe ø«H ΩÓ°ùdG ó«jCÉJ ¿Ó``YEG ≈∏Y
á«LQÉîdG ô``jRh Üô``YCG Éªc .π«FGô°SEG á``dhOh
Gò¡H √ô``î` ah √RGõ``à` YG ≠``dÉ``H ø``Y á``«`bô``Ñ`dG »``a

»FÉæãdG ¿hÉ©à∏d ™°ShCG ¥ÉaBG íàa
õjõ©Jh ä’É``é`ª`dG ∞∏àîe »``a
ó¡°ûJ »``à` dG á``bGó``°`ü`dG äÉ``bÓ``Y
.Gôªà°ùe Ékeó≤Jh GQk ƒ£J

É kgƒæe ,øjôëÑdG áμ∏ªªd áªYGódG
Oƒ¡L ø``e ô``«`Ø`°`ù`dG ¬``dò``Ñ`j É``ª`H
≥«≤ëJ π``LC’ á∏°UGƒàeh áÑ«W
»a ø«≤jó°üdG øjó∏ÑdG ±Gó``gCG

áØ«∏N ∫BG óªëe ø``H ó``ª` MCG ø``H
ƒeÉK …É``c ô«Ø°ù∏d √ô``μ`°`T ø``Y
∞``bGƒ``ª` d √ô``jó``≤``Jh ,¿É``ª``cƒ``H
á≤jó°üdG á``jOÉ``ë` J’G É``«` fÉ``ª` dCG

øH ó``dÉ``N ï``«`°`û`dG π``Ñ`≤`à`°`SG
á``Ø`«`∏`N ∫BG ó``ª` ë` e ø`` H ó`` ª` `MCG
¿hDƒ°û∏d ∂∏ªdG ádÓL QÉ°ûà°ùe
ô°ü≤H ¬Ñàμe »a á«°SÉeƒ∏HódG
…É``c ô«Ø°ùdG ¢``ù` eCG á«Ñ«°†≤dG
ájQƒ¡ªL ô«Ø°S ¿ÉªcƒH ƒeÉK
áμ∏ªe ió``d á``jOÉ``ë` J’G É``«`fÉ``ª`dCG
.øjôëÑdG
ƒeÉK …Éc ô«Ø°ùdG OÉ°TCG óbh
øjôëÑdG áμ∏ªe ™«bƒàH ¿ÉªcƒH
,π«FGô°SEG ™e ΩÓ°ùdG ó«jCÉJ ¿ÓYEG
á«îjQÉJ Iƒ``£` N É``¡` fCG Gkó` `cDƒ` `e
»°†ªdG É¡fCÉ°T øe á«é«JGôà°SG
QGô≤à°S’Gh øeC’G ∫ÓMEG Oƒ¡éH
Ωó≤àdGh AÉNôdG ≥«≤ëJ »YÉ°ùeh
∫hO ídÉ°üd Ö`` MQCG ¥É`` aBG ≈`` dEG
.Égô°SCÉH á≤£æªdG Üƒ©°Th
ó``dÉ``N ï``«` °` û` dG Üô`` ` YCG ó```bh

á«eóîdG º¡JÉLÉ«àMG »dÉgC’G ™e åëÑj á«HƒæédG ßaÉëe
.á«ªæà∏d á«°SÉ°SCG Iõ«cQ ó©j …òdGh
ÖfÉédG »a ø«æWGƒªdG äÉLÉ«àMG Rô``HCG √ƒª°S åëH Éªc
QhO õjõ©J ≈``dEG √ƒª°S Gkô«°ûe ,…ƒªæàdGh »``eó``î`dGh »``æ`eC’G
á©HÉàeh »≤∏J »a Iôªà°ùe á¶aÉëªdG ¿CGh á«©ªàéªdG ácGô°ûdG
á«°VGôàa’Gh á«fhôàμdE’G π°UGƒàdG äGƒæb ôÑY »dÉgC’G äÉ¶MÓe
∞∏àîe »a ø«dhDƒ°ùªdG ≈``dEG º¡ÑdÉ£eh º¡JÉLÉ«àMG ∫É°üjEGh
¢ù∏éªdG{ ΩÉ``à`N »``ah .Égò«ØæJ á©HÉàªd á«eƒμëdG äÉ``¡`é`dG
ºgôjó≤J øY ø«æWGƒªdGh »dÉgC’G øe Qƒ°†ëdG ôÑY z»°VGôàa’G
äÉÑ∏£àeh äÉLÉ«àMG á©HÉàe ≈∏Y á«HƒæédG á¶aÉëªdG ¢Uôëd
≥«≤ëJ ≈``dEG å«ãëdG »©°ùdGh ôªà°ùªdG π``°`UGƒ``à`dGh »``dÉ``gC’G
.á¶aÉëªdG ´ƒHQ »a á∏eÉ°ûdG ájQÉ°†ëdG IQƒ°üdG

áØ«∏N ∫BG áØ«∏N ø``H »∏Y ø``H áØ«∏N ï«°ûdG ƒª°S ≈≤àdG
∫ÓN øe »FôªdG ∫É°üJ’G á«æ≤J ôÑY á«HƒæédG á¶aÉëªdG ßaÉëe
Qƒ°†ëH ,ø«æWGƒªdGh »dÉgC’G øe Oó©H z»°VGôàa’G ¢ù∏éªdG{
•ÉÑ°†dG øe OóYh ßaÉëªdG ÖFÉf …ô°ShódG ôeÉK ≈°ù«Y ó«ª©dG
.á¶aÉëªdG øe ø«dhDƒ°ùªdGh
ócCGh ,Qƒ°†ëdÉH ßaÉëªdG ƒª°S ÖMQ AÉ≤∏dG π¡à°ùe »ah
ø«æWGƒªdG ™e π°UGƒàdG õjõ©J ≈∏Y á°üjôM á¶aÉëªdG ¿CG √ƒª°S
k
Éî«°SôJ
,á¶aÉëªdG ≥WÉæe ∞∏àîe »a º¡JÉLÉ«àMG á«Ñ∏Jh ó°Uôd
äÉ¡«Lƒàd Gòk «ØæJh ≥WÉæªdG ™«ªL »a áeÓ°ùdGh ø``eC’G ºFÉYód
øe ,á«∏NGódG ôjRh áØ«∏N ∫BG ¬∏dGóÑY øH ó°TGQ ï«°ûdG ∫hCG ≥jôØdG
øeC’G CGóÑe ï«°SôJh á«æeC’G Iõ¡LC’G ∞∏àîe ™e ¿hÉ©àdG ∫ÓN

.á«HƒæédG ßaÉëe |

∂∏ªdG ádÓL è¡æd É¡JófÉ°ùeh É¡ªYO ó``cDƒJ ziQƒ°ûdG á«dÉe{
øjôëÑdG áμ∏ªªd »``é«JGôà°SG QÉ«îc ΩÓ``°ùdÉH ΩGõàd’G »``a
»æWh ÖLGh π«FGô°SEGh øjôëÑdG
áæ«Ñe ,áægGôdG á∏MôªdG ¬Ñ∏£àJ
É¡ëàØà°S »àdG ¥É``aB’G ¿CG áæé∏dG
π``«` FGô``°` SEG ™``e ΩÓ``°` ù` dG á``«` bÉ``Ø` JG
Éªc ,á«æWƒdG ídÉ°üªdG Ωóîà°S
ø«H ¿hÉ©à∏d á«HÉéjEG áÄ«H ≥∏îà°S
á«°SÉ«°ùdG ä’ÉéªdG »a øjó∏ÑdG
,Égô«Zh ájOÉ°üàb’Gh á«æeC’Gh
.ácôà°ûªdG ídÉ°üªdG Ωóîj ÉªH
áæé∏dG â©∏WG Éª«a ∂dP »JCÉj
ôjRh ø«H ´ÉªàL’G ¢üî∏e ≈∏Y
,»``æ` Wƒ``dG OÉ``°` ü` à` b’Gh á``«` dÉ``ª` dG
iQƒ°ûdG »°ù∏ée ¿hDƒ°T ôjRhh
±ô``°`ü`e ß``aÉ``ë` eh ,ÜGƒ`` `æ` ` dGh
øe π```ch ,…õ`` cô`` ª` `dG ø``jô``ë` Ñ` dG
á«dÉªdG ¿hDƒ°ûdG »àæéd »°ù«FQ
iQƒ°ûdG »°ù∏éªH ájOÉ°üàb’Gh
äGóéà°ùe ô``NBG ∫ƒ``M ,ÜGƒ``æ`dGh
…OÉ``°` ü` à` b’Gh »``dÉ``ª` dG ™``°` Vƒ``dG
QGôªà°SG QÉ``WEG »``a ,áμ∏ªªdG »``a
ø«H ∑ôà°ûªdG ¿hÉ©àdGh ≥«°ùæàdG
,á«©jô°ûàdGh ájò«ØæàdG ø«à£∏°ùdG
QÉμaC’G øe Gk OóY áæé∏dG âãëH Éªc
äÉMGôàbÉc AÉ°†YC’G É¡H Ωó≤J »àdG
π``jó``©` à` dh å``jó``ë``J ø``«``fGƒ``≤``H
á``£`Ñ`Jô``ª`dG Iò``aÉ``æ``dG ø``«` fGƒ``≤` dG
.…OÉ°üàb’Gh »dÉªdG ø«fCÉ°ûdÉH

á«dÉªdG ¿hDƒ°ûdG áæéd äó``cCG
iQƒ°ûdG ¢ù∏éªH ájOÉ°üàb’Gh
Iô°†M è¡æd É¡JófÉ°ùeh É¡ªYO
øH óªM ∂∏ªdG á``dÓ``é`dG ÖMÉ°U
OÓ``Ñ`dG π``gÉ``Y áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y
ΩÓ``°`ù`dÉ``H ΩGõ`` à` `d’G »``a ió``Ø` ª` dG
áμ∏ªªd »``é` «` JGô``à` °` SG QÉ``«` î` c
¬``dÓ``N ø`` `e ≥``∏` £` æ` J ø``jô``ë``Ñ``dG
õjõ©J ≈`` dEG á``«` eGô``dG äGQOÉ``Ñ` ª` dG
QGô``≤` à` °` S’Gh »`` dhó`` dG ¿hÉ``©` à` dG
á≤£æªH QÉ`` ` ` `gOR’Gh ΩÓ``°``ù``dGh
¿CG ≈``dEG Iô«°ûe ,§°ShC’G ¥ô°ûdG
…òdG ´Éé°ûdG »îjQÉàdG QGô``≤`dG
ió``Ø`ª`dG π``gÉ``©` dG á``dÓ``L √ò``î` JG
™e ΩÓ``°``ù``dG á``«` bÉ``Ø` JG ™``«` bƒ``à` H
π°UƒàdG »``a º¡°ùo«°S π``«`FGô``°`SEG
Ék `≤`ah ,π``eÉ``°` Th ∫OÉ`` Y ΩÓ``°`S ≈`` dEG
á«Yô°ûdG äGQGôbh ø«àdhódG πëd
.á≤£æªdG »a á«dhódG
áæéd ´ÉªàLG ∫ÓN ∂dP AÉL
ájOÉ°üàb’Gh á«dÉªdG ¿hDƒ`°`û`dG
(AÉ©HQC’G) ¢ùeCG ìÉÑ°U ó≤Y …òdG
ø«°ùM ó``dÉ``N á``°`SÉ``Fô``H ó``©` Ho ø``Y
áæé∏dG âæ«H å«M ,»£≤°ùªdG
ióØªdG πgÉ©dG äÉ¡«LƒJ ºYO ¿CG
øY QOÉ``°` ü` dG …OÉ``«`°`ù`dG QGô``≤` dGh
áμ∏ªe ø«H ΩÓ°ùdG ó«jCÉàH ¬àdÓL
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ΩÓ``°ùdG ó``«jCÉJ ¿Ó``YE’ »``ª°SôdG ¢``üædG

ó¡a ∂``∏``ª``dG ô``°``ù``L ô``Ñ``Y ø``«``eOÉ``b Gô``aÉ``°``ù``e 150``````d ¢``ü``ë``Ø``dG AGô`````LEG
Ωƒ``«``dG ∫É```Ñ```bE’G ´É``Ø``JQÉ``H äÉ``©``bƒ``Jh ..AÉ``KÓ``ã``dG ô``aÉ``°``ù``e 100 ∫ƒ```NO
ôjÉæj 1 ïjQÉJ ó©H ,ájƒédGh ájôëÑdGh ájôÑdG òaÉæªdG ôÑY π≤ædG
¿CG ≈∏Y ,ÉfhQƒc áëFÉL πÑb á©ÑàªdG äGAGôLE’G ≥ah ,Ω2021
Éª¡«dEG QÉ°ûªdG ìÉª°ùdGh ≥«∏©àdG ™aôd OóëªdG óYƒªdG ¿ÓYEG ºàj
GPEG áë°üdG IQGRƒdh ,Ω2021 ôjÉæj 1 ïjQÉJ øe Ékeƒj 30 πÑb
á«ë°U äÉWGôà°TG ™°Vh Ö∏W ™aôJ ¿CG ∑Gòæ«M ô``eC’G Ö∏£J
ä’É°U »ah ,ôØ°ùdG AÉæKCG ø«∏bÉædGh øjôaÉ°ùªdG ≈∏Y á«FÉbh
∫ƒNóH QGô≤dG íª°ùj Éªc .äÉ£ëªdGh ÅfGƒªdGh äGQÉ£ªdG
∫hód ¿hÉ©àdG ¢ù∏ée ∫hO »æWGƒªd É¡æe êhôîdGh áμ∏ªªdG
øe ø«jOƒ©°ùdG ô«Z ∫ƒNóH ìÉª°ùdG ∂dòch ,á«Hô©dG è«∏îdG
áeÉbEG hCG ,πªY hCG ,IOƒ``Yh êhô``N äGô«°TCÉJ ≈∏Y ø«∏°UÉëdG
≈∏Y ó«cCÉàdÉH ÉfÉ«H øjôëÑdG áμ∏ªe äQó°UCG Éª«a ..IQÉ``jR hCG
øjôëÑdG áμ∏ªe ≈dEG ø«eOÉ≤dG øjôaÉ°ùªdG ™«ªL ΩGõàdG IQhô°V
äGOÉ°TQE’Gh äÉª«∏©àdÉH ó«≤àdGh ,ájRGôàM’G äGAGôLE’G áaÉμH
IQhô°V ™e ,áμ∏ªªdG »a á«æ©ªdG äÉ¡édG øY IQOÉ°üdG á«ë°üdG
áé«àf ≈∏Y º¡dƒ°üM ø«M ≈dEG »JGòdG ∫õ©dG äÉª«∏©àH º¡eGõàdG
¢üëØdG áé«àf âfÉc ∫ÉM »ah .∫ƒNódG óæY ¢üëØ∏d áÑdÉ°S
á«ë°üdG äÉ£∏°ùdG πÑb øe ôaÉ°ùªdG ™e π°UGƒàdG ºà«°S ,á«HÉéjEG
»JGòdG ∫õ©dG »a QGôªà°S’G ôaÉ°ùªdG ≈∏Y Öéjh ,á«æ©ªdG
.áμ∏ªªdÉH á«ë°üdG äÉ£∏°ùdG äÉª«∏©J ´ÉÑJGh

áé«àf RGô``HEÉ`H ¿ƒeƒ≤j øjòdG ø«eOÉ≤dG AÉæãà°SG ºà«°Sh
πÑb ÉgDhGôLEG ºJ »àdGh á«Ñ∏°S âfÉc GPEG AGôLE’G Gòg øe ¢üëØdG
…ô°ùJ å«M ,z»YGh ™ªàée{ ≥«Ñ£J ôÑY øjôëÑdG øe IQOÉ¨ªdG
èeÉfôH ≥jôW øY ¢üëØdG AGôLEG âbh øe áYÉ°S 72 Ióe ≈dEG
.»YGh ™ªàée
»æjôëÑdG ÜÉÑ°ûdG øe ø«Yƒ£àªdG äGô°ûY óLGƒJ ßMƒdh
AÉ``Ñ`WC’G IóYÉ°ùeh øFÉÑμdG »``a πª©∏d ó¡a ∂∏ªdG ô°ùL ≈∏Y
¢üëØd É¡°ü«°üîJ º``J »``à`dG äGôÑàîªdG »``a ø«°VôªªdGh
∑QÉªédGh áWô°ûdG ä’ÉLQ øe OÉà©e óLGƒJ ™e ,øjôaÉ°ùªdG
¿ƒ∏ª©j ºgh ô°ùédG »ØXƒeh »fóªdG ´ÉaódGh QhôªdG ∫ÉLQh
™e á∏°UÉëdG á``eRC’G πX »a á«æWh á«dhDƒ°ùªHh Ió``MGh Gó``j
.¢Shô«ØdG QÉ°ûàfG
¬MÉààaG øe ø«eƒj ∫hCG »a GOhóëe ’ÉÑbEG ô°ùédG ó¡°Th
»àdG äGAGôLE’G ÖÑ°ùH Ωƒj ∫hCG »a ôaÉ°ùe 100 RhÉéàj ’ ÉªH
´ÉØJQG QGôªà°SG πX »a ø«eOÉ≤dGh øjôaÉ°ùªdG ≈∏Y É¡°Vôa ºJ
IRÉLEG ∫ÓN ∫ÉÑbE’G ´ÉØJQÉH äÉ©bƒJ ™e ,AÉHƒdG QÉ°ûàfG ä’ó©e
.¢ù«ªîdG Ωƒ«dG ±OÉ°üJ »àdG ´ƒÑ°SC’G ájÉ¡f
πÑb âæ∏YCG ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áμ∏ªªdG ¿CG ôcòdÉH ôjóédG
áμ∏ªªdG »æWGƒe IQOÉ¨e ≈∏Y Oƒ«≤∏d πeÉμdG ™aôdG QGô``b ΩÉ``jCG
πFÉ°Sh ™«ªL QƒÑ©d òaÉæªdG íàØH ìÉª°ùdGh ,É¡«dEG IOƒ©dGh

:»°ùæe π°VÉa Öàc
áæWÓ°ùdG ÒeC’GóÑY :ôjƒ°üJ
ΩÉeCG ó¡a ∂∏ªdG ô°ùL íàa IOÉYEG ºJ ,ô¡°TCG 7 ΩGO ¥ÓZEG ó©H
ô«Zh »é«∏îdG ¿hÉ©àdG ¢ù∏ée ∫hO »æWGƒe øe øjôaÉ°ùªdG
äGAGôLE’Gh §HGƒ°†∏d É≤ah ¿ƒμ«°Sh ,áμ∏ªªdG ≈dEG ø«jOƒ©°ùdG
Ohóëe ∫ÉÑbEG §°Sh »°VÉªdG AÉKÓãdG Ωƒj òæe á«FÉbƒdG á«ë°üdG
≈∏Y â°Vôa »àdG á«ë°üdG äGAGô``LE’G ÖÑ°ùH øjôaÉ°ùªdG øe
.øjQOÉ¨ªdGh ø«eOÉ≤dG
∂∏ªdG ô°ùL »a ¢ùeCG Ωƒj ìÉÑ°U äóLGƒJ zè«∏îdG QÉÑNCG{
»a πª©dG ô«°S á«Ø«c ≈∏Y ´ÓWÓd »æjôëÑdG ÖfÉédG øe ó¡a
»àdG áë°üdG IQGRƒ``d áæ«Ñc 18 ¢ü«°üîJ ºJ å«M ,ô°ùédG
¢üëa ºJh ,øjôaÉ°ùª∏d ájôÑàîªdG äÉ°UƒëØdG ≈∏Y âaô°TCG
,»fÉãdG Ωƒ«dG ìÉÑ°Uh ∫hC’G Ωƒ«dG »a GôaÉ°ùe 150 »dGƒM
ô¡¶J ≈àM º¡°ùØfCG ∫õYh øjôëÑdG ∫ƒNóH º¡¡«LƒJ ºJ ºK øeh
™aOh áYÉ°S 12h 6 ø«H Égõ«¡éJ Ióe ìhGôàJ »àdGh áé«àædG
™ªàée{ ≥«Ñ£J π«ªëJ ™e É«æjôëH GQÉæjO 60 á¨dÉÑdG ¬àØ∏μJ
ájRGôàM’G äGAGôLEÓd ’Éªμà°SG ∂dPh ,¬«a π«é°ùàdGh z»YGh
.¿CÉ°ûdG Gòg »a áHƒ∏£ªdG

á``jƒ``é` dG äÓ`` `Mô`` `dGh ,á``MÉ``«` °` ù` dGh
,ä’É``°` ü` J’Gh ,ø`` `eC’Gh ,Iô``°`TÉ``Ñ`ª`dG
ájÉYôdGh ,ábÉ£dGh ,É«LƒdƒæμàdGh
,á``Ä` «` Ñ` dGh ,á`` aÉ`` ≤` `ã` `dGh ,á``«` ë` °` ü` dG
á©ØæªdG äGP ä’ÉéªdG øe Égô«Zh
íàa »a ∫OÉÑàdG ≈dEG ’k ƒ°Uh ádOÉÑàªdG
.äGQÉØ°ùdG
á``dhOh ø``jô``ë`Ñ`dG áμ∏ªe ô¶æJ
≈∏Y á``¶`ë`∏`dG √ò`` g ≈`` `dEG π``«` FGô``°` SEG
º`` gQGô`` bEGh ,á``«` î` jQÉ``J á``°`Uô``a É``¡` fCG
≥«≤ëàd »©°ùdG »``a º¡à«dhDƒ°ùªH
∫É«LCÓd GQÉ kgORGh Éfk ÉeCG ôãcCG πÑ≤à°ùe
.á≤£æªdGh Éª¡jó∏H »a áeOÉ≤dG
Éªgôμ°T ≥«ªY øY ¿Gó∏ÑdG ÜôYCG
ÖeGôJ ó``dÉ``fhO ¢ù«Fô∏d Éªgôjó≤Jh
»©bGƒdG ¬é¡æH áHhDhódG √Oƒ¡L ≈∏Y
ΩÓ``°`ù`dG á``«`∏`ª`Y õ``jõ``©` J »``a ó``jô``Ø` dG
Üƒ©°T ™«ªéd QÉ`` gOR’Gh á``dGó``©`dGh
¢ù«FôdG øe ÉÑ∏W ó≤a ¬«∏Yh ,á≤£æªdG
√ò``g ≈``∏`Y ™``«`bƒ``à`dG Ö``eGô``J ó``dÉ``fhO
∑ôà°ûªdG Éª¡eõY ≈∏Y ógÉ°ûc á≤«KƒdG
.»îjQÉàdG Éª¡YÉªàL’ ∞«°†à°ùªoch
áμ∏ªe πÑb ø``e ¬æY ¿Ó`` YE’G º``J
15 ïjQÉàH π«FGô°SEG ádhOh øjôëÑdG
2020 ôÑªàÑ°S

≈∏Y ∫hó``dG õcôà°S å«M ,QÉ``gOR’Gh
πÑ≤à°ùe AÉæHh ácôà°ûªdG ídÉ°üªdG
.π°†aCG
É``ª` ¡` eGõ``à` dG ¿É`` aô`` £` `dG ¢``û` bÉ``f
»a øeC’Gh ΩÓ°ùdG »a ™aódÉH ∑ôà°ûªdG
á«ªgCG ≈∏Y øjócDƒe ,§°ShC’G ¥ô°ûdG
™«°SƒJh º«gGôHEG ÇOÉÑe ájDhQ »æÑJ
πc ≥ëH ±Gô``à` Y’Gh ,ΩÓ°ùdG Iô``FGO
ΩÓ°S »a ¢û«©dGh IOÉ«°ùdG »a ádhO
Oƒ¡édG á∏°UGƒe ≈dEG áaÉ°VE’ÉH ,øeCGh
ºFGOh πeÉ°Th ∫OÉY πM ≈dEG ∫ƒ°Uƒ∏d
.»æ«£°ù∏ØdG »∏«FGô°SE’G ´Gô°ü∏d
¢ù«FQ ≥ØJG ,Éª¡YÉªàLG ∫ÓNh
ƒgÉ«æàf ø«eÉ«æH »∏«FGô°SE’G AGQRƒdG
»fÉjõdG ∞«£∏dGóÑY á«LQÉîdG ôjRhh
á∏eÉc á«°SÉeƒ∏HO äÉbÓY áeÉbEG ≈∏Y
äGójó¡àdG ÖæéJh ºFGódG øeC’G õjõ©àd
≈``dEG á``aÉ``°` VE’É``H .Iƒ``≤` dG ΩGó``î` à` °` SGh
,ΩÓ``°`ù`dG á``aÉ``≤` Kh ¢``û`jÉ``©`à`dG õ``jõ``©`J
Ωƒ«dG Éª¡YÉªàLG »``a É≤ØJG ¬«∏Yh
Gòg AóÑd äGƒ£îdG øe á∏°ù∏°S ≈∏Y
å«M ,Éª¡JÉbÓY »a ójóédG π°üØdG
π«FGô°SEG ádhOh øjôëÑdG áμ∏ªe â≤ØJG
∫Ó``N äÉ``«` bÉ``Ø` JG »``a å``MÉ``Ñ`à`dG ≈``∏`Y
,QÉªãà°S’G ¿CÉ°ûH á∏Ñ≤ªdG ™«HÉ°SC’G

óªM ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U ≥ØJG
¢ù«FQh áØ«∏N ∫BG ¿Éª∏°S øH ≈°ù«Y øH
íàa ≈∏Y ƒgÉ«æàf ø«eÉ«æH AGQRƒ``dG
¿hÉ©àdGh ábGó°üdG øe IójóL áÑ≤M
≥«≤ëJ ≈dEG ¿Gó∏ÑdG ¬dÓN øe ≈©°ùj
ídÉ°üd QÉ``gOR’Gh ø``eC’Gh QGô≤à°S’G
.á≤£æªdG Üƒ©°Th ∫hO ™«ªL
AGQRƒ`` `dG ¢``ù`«`FQ ≈``≤`à`dG ¬``«`∏`Yh
ôjRƒH ƒgÉ«æàf ø«eÉ«æH »∏«FGô°SE’G
Ωƒ«dG »fÉjõdG ∞«£∏dGóÑY á«LQÉîdG
¢``ù`«`FQ ø`` e Iƒ`` Yó`` H ø``£` æ` °` TGh »`` a
ódÉfhO á«μjôeC’G IóëàªdG äÉj’ƒdG
º«gGôHEG ÇOÉÑe QGô``bE’ ∂dPh ,ÖeGôJ
.ΩÓ°ùdG øe ójóL π°üa AóÑdh
RÉ`` ` é` ` `fE’G Gò`` ` `g ô``«` °` ù` «` J º`` ` J
ÇOÉÑe IQOÉÑe ∫ÓN øe »°SÉeƒ∏HódG
Éªe ,ÖeGôJ ódÉfhO ¢ù«Fô∏d º«gGôHEG
Oƒ¡éd á``ë`LÉ``æ`dG Iô``HÉ``ã`ª`dG ¢ùμ©j
ΩÓ°ùdG õjõ©àd IóëàªdG äÉ``j’ƒ``dG
,§``°` ShC’G ¥ô``°`û`dG »``a QGô``≤` à` °` S’Gh
π«FGô°SEG á``dhOh øjôëÑdG áμ∏ªe ¿EG
óYÉ°ù«°S Qƒ£àdG Gò``g ¿CÉ` H á≤K ≈∏Y
¢û«©J πÑ≤à°ùe ≈`` dEG ∫ƒ``°` Uƒ``dG »``a
Ék©e ¿É`` ` jOC’Gh Üƒ``©`°`û`dG ™«ªL ¬``«`a
ΩÓ°ùdÉH Gƒª©æj ¿CGh ,¿hÉ©àdG ìhôH

º```«```gGô```HEG ÇOÉ````Ñ````e ¿Ó````````YEG ¢```ü```f
.»æKE’G º¡FÉªàfG hCG º¡Jó«≤Yh º¡bôY øY ô¶ædG ¢†¨H
ΩÉ¡dE’ á∏«°Sƒc IQÉéàdGh Ö£dGh øØdGh º∏©dG ºYóf
É¡°†©H øe º``eC’G Öjô≤Jh ,É¡JÉfÉμeEG º«¶©Jh ájô°ûÑdG
.¢†©ÑdG
πÑ≤à°ùe ô«aƒàd ´Gô``°`ü`dGh ±ô£àdG AÉ``¡` fE’ ≈©°ùf
.∫ÉØWC’G ™«ªéd π°†aCG
»a QÉ``gOR’Gh ø``eC’Gh ΩÓ°ù∏d á``jDhQ ≥«≤ëàd ≈©°ùf
.ºdÉ©dG »ah §°ShC’G ¥ô°ûdG
»a RôëªdG Ωó≤àdG ™é°ûfh IhÉØëH ÖMôf ,¬«∏Yh
»a É¡fGô«Lh π«FGô°SEG ø«H á«°SÉeƒ∏HO äÉ``bÓ``Y á``eÉ``bEG
ájQÉédG Oƒ¡édG ™é°ûfh ,º«gGôHEG ÇOÉÑe ÖLƒªH á≤£æªdG
≈∏Y á``ª`FÉ``≤`dG á``jOƒ``dG äÉ``bÓ``©` dG √ò``g ™``«`°`Sƒ``Jh ó«Wƒàd
.π°†aCG πÑ≤à°ùªH ∑ôà°ûªdG ΩGõàd’Gh ácôà°ûªdG ídÉ°üªdG

≈∏Y ®ÉØëdG á«ªgCG ∑Qó``f ,√É`` `fOCG ¿ƒ©bƒªdG øëf
¢SÉ°SCG ≈∏Y ºdÉ©dGh §°ShC’G ¥ô°ûdG »a √õjõ©Jh ΩÓ°ùdG
¿É°ùfE’G áeGôc ΩGôàMG ∂dòch ,¢ûjÉ©àdGh ∫OÉÑàªdG ºgÉØàdG
.á«æjódG ájôëdG ∂dP »a ÉªH ,¬àjôMh
ôÑY QGƒ`` ë` `dG õ``jõ``©`à`d á``dhò``Ñ` ª` dG Oƒ``¡` é` dG ™``é`°`û`f
äÉfÉjódG ø«H ΩÓ°ùdG áaÉ≤ãH ¢Vƒ¡æ∏d äÉaÉ≤ãdGh ¿É``jOC’G
.AÉ©ªL ájô°ûÑdGh çÓãdG á«ª«gGôHE’G
øe »g äÉjóëàdG á¡LGƒªd á≤jôW π°†aCG ¿CÉH øeDƒf
ø«H ájOƒdG äÉbÓ©dG ôjƒ£J ¿CGh ,QGƒëdGh ¿hÉ©àdG ∫ÓN
§°ShC’G ¥ô°ûdG »a ºFGódG ΩÓ°ùdG ídÉ°üe øe Rõ©j ∫hódG
.ºdÉ©dGh
π©L πLCG øe ¢UÉî°TC’G ΩGôàMGh íeÉ°ùàdG ≈dEG ≈©°ùf
,πeC’Gh áªjôμdG IÉ«ëdÉH ™«ªédG ¬«a º©æj Éfk Éμe ºdÉ©dG Gòg

ô``«``£``N ™`````°`````Vƒ`````dG :¿hQò````````ë````````j AÉ````````Ñ````````WCGh ¿ƒ`````dhDƒ`````°`````ù`````e
É```fhQƒ```c äÉ```HÉ```°```UEG »```a Iô``«``Ñ``c Iô```Ø```W ≈`````dEG iOCG á``«``dhDƒ``°``ù``ª``dÉ``H ¢```SÉ```°```ù```ME’G Ωó`````Yh »```NGô```à```dG

QÉ``°û`à`f’G É```eEGh QÉ``°ù`ë`f’G É```eEG :¿É`ª```°SÉ`M ¿É```eOÉ`≤`dG ¿É`Yƒ`Ñ```°SC’Gh ..IÉ```é`æ`dG ¥ƒ```W ΩGõ```à`d’G
»a ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒªdGh ™ªàéªdG ájÉªM πLCG øe QÉ¡ædGh π«∏dG ¿ƒ∏°UGƒj
.øjôëÑdG áμ∏ªe
Éæaóg OGóYC’G π«∏≤J
IôéæëdGh ∞fC’Gh ¿PC’G º°ùb á°ù«FQ …ô°ShódG á«eÉ°S IQƒàcódG äQÉ°TCGh
»YÉªédG πª©dG á«ªgCG ≈dEG áë°üdG IQGRƒH ¿RGƒàdGh ™ª°ùdG ÖW ájQÉ°ûà°SGh
ΩGõàd’G á«ªgCG áæ«Ñe ,á«eƒ«dG áªFÉ≤dG ä’ÉëdG OGóYCG ¢†ØN πLCG øe ∫hDƒ°ùªdG
QÉ°ûàfG øe óëdG »a º¡°ùj ÉªH ájRGôàM’G äGAGô``LE’Gh á«FÉbƒdG ô«HGóàdÉH
¢Shô«ØdG ∫É≤àfG ôWÉîe øe ¬°ùØf âbƒdG »a äQò``M Éªc ,ÉfhQƒc ¢Shô«a
,á«WÉîªdG á«°ûZC’G πNój ób Ée πc ≥jôW øY hCG ÜÉ©∏dG hCG PGPôdG ≥jôW øY
ô£îdG ∞£©æªdG Gòg øe êhôîdG ¿ÉgQ ƒg º¡eGõàdGh ™«ªédG »Yh ¿CG IôÑà©e
.äGAGôLE’G ≥«Ñ£J »a »NGôàdGh ¿hÉ¡àdG ¬ÑÑ°S ¿Éc …òdG
∫É£HCG º¡a »Ñ£dG ≥jôØ∏d Iô«ÑμdG Oƒ¡édG ≈∏Y ócDƒf{ :…ô°ShódG .O âdÉbh
äÉ¡édG øe IQOÉ°üdG äÉª«∏©àdÉH OÉédG ΩGõàd’G á«ªgCG ø«Ñf Éªc ,Ók ©a øjôëÑdG
ák jÉªM ÖfÉédG Gòg »a á«©ªàéªdGh ájOôØdG ¬à«dhDƒ°ùªd Om ôa πc πªëJh á«æ©ªdG
.z¬©ªàéeh ¬Jô°SCGh ¬°ùØæd
∂∏ªf Ée ≈∏ZCG ¿É°ùfE’G
IQGRƒH ºdCG êÓYh ôjóîJ …QÉ°ûà°SG óeÉM óªëe º°üà©e QƒàcódG Oó°Th
Ée ≈∏ZCG ƒg ¿É°ùfE’G ¿CG ¢Shô«ØdG ™e É¡∏eÉ©àH âàÑKCG øjôëÑdG ¿CG ≈∏Y áë°üdG
øe ÉfhQƒc ¢Shô«a QÉ°ûàfG Ö°ùf øe π«∏≤à∏d OÉédG πª©dG á«ªgCG GócDƒe ,∂∏ªJ
.¿hÉ¡J ¿hO ájRGôàM’G äGAGôLE’ÉH ó«≤àdG ∫ÓN
äÉ©ªéàdG ôWÉîe ø``e º°üà©e .O Qò``Mh
ô«Z äÉ©ªéàdG É°Uƒ°üNh
k
á«ªgCG GócDƒe ,ájRGôàM’G äGAGôLE’G áaÉc ≥«Ñ£J É¡«a ºàj ’ »àdG ádhDƒ°ùªdG
,Iô«ãc ôWÉîe øe ¬H ÖÑ°ùàj Éªd É``fhQƒ``c ¢Shô«ØH áHÉ°UE’G øe ájÉbƒdG
∫ÉØWC’Gh AÉ°ùædGh ø°ùdG QÉÑc ≈∏Y Ók ©a ô£N ƒgh áYô°ùH π≤àæj ¢Shô«ØdÉa
.¿ÉμeE’G Qób QòëdG ô«jÉ©e ™aQ ÖLh Gòd ,GkójóëJ

áμ∏ªe Oƒ¡L ôÑà©J{ :∫Éb É¡æYh øjôëÑdG áμ∏ªe Oƒ¡L º«©f .O øªKh .»NGôJ
ó°üëJ É¡∏©L Ée ÉfhQƒc áëFÉéd …ó°üàdG á«Ø«c »a ábQÉa áeÓY øjôëÑdG
â∏©L PEG øjôëÑdG áμ∏ªe áHôéàH ôîØfh ,äÉjƒà°ùªdG ∞∏àîe ≈∏Y äGOÉ°TE’G
áeÓ°S ¿Éª°V πLCG øe äÉ«fGõ«ªdG â°ü°üNh ájƒdhCG ™«ªédG áeÓ°Sh áë°U
»æWƒdG ≥jôØdG Oƒ¡L ≈∏Y Gkô«ãc ≈æKCGh ,äGQOÉÑªdG øe ójó©dG ôÑY ¿É°ùfE’G
π«d πª©dG ¿ƒ∏°UGƒj øjòdG á«Ñ£dG QOGƒμdGh ÉfhQƒc ¢Shô«Ød …ó°üà∏d »Ñ£dG
.z»fÉ°ùfE’Gh »æWƒdG º¡ÑLGh AGOCG »a π∏e hCG π∏c ¿hO QÉ¡f
á«Ñ£dG äÉØYÉ°†ªdÉH á«YƒàdG á«ªgCG ≈∏Y ó«cCÉàdÉH ¬ãjóM º«©f .O ºàNh
,º°ùé∏d ¢Shô«ØdG ¬ÑÑ°ùj ÉªY ≥ªYCGh ™°ShCG Iôμa ¢SÉædG AÉ£YE’ ¢Shô«Ø∏d
»a π°ûah ,¢SCGôdGh Ö∏≤dG »a äÉ£∏L çhóM ≈dEG ¬∏dG íª°S ’ …ODƒj ób …òdG
.áFôdG
ºbÉØàdG øe QòëdG
çƒëÑdG º°ùb ¢ù«FQ OhhGO π``eCG IQƒ``à`có``dG äôÑY ¬``JGP ¥É«°ùdG »``ah
É¡Ø°SCG øY áë°üdG IQGRƒ``H áë°üdG õjõ©J IQGOEG »a êÉ``à`fE’Gh äÉ``°`SGQó``dGh
ΩÉjC’G ∫ÓN ¢Shô«Ø∏d áªFÉ≤dG ä’ÉëdG OGóYCG »a ábƒÑ°ùªdG ô«Z IOÉjõ∏d ójó°ûdG
øe QòëdGh É¡éFÉàæd √ÉÑàf’G Öéj Iô«Ñc IOÉjR ôÑà©J »àdGh ,á«°VÉªdG á∏«∏≤dG
,ihó©dG ∫É≤àfG äÉÑÑ°ùe …OÉØàd ™ªàéªdG ƒYófh Qòëf{ :πeCG .O âdÉbh .É¡ªbÉØJ
äÉÑ°SÉæªdGh äÉ©ªéàdG ¬ÑÑ°S ¿Éc áªFÉ≤dG ä’ÉëdG OGóYCG »a IOÉjR øe çóM Éªa
OÉ©àH’Gh ,ájRGôàM’G äGAGôLE’G ≥«Ñ£J »a ¿hÉ¡àdG Ωó©d ƒYóf Gòd ,áØ∏àîªdG
áeOÉ≤dG IôàØdG ∫ÓN äÉ©ªéàdG øY
,ø«eOÉ≤dG ø«YƒÑ°SC’G ∫ÓN É°Uƒ°üNh
k
.zÉ¡«∏Y Iô£«°ùdGh ábƒÑ°ùªdG ô«Z OGóYC’G øe óë∏d
,»æjôëÑdG ™ªàéªdG OGôaCG ø«H ∞JÉμàdÉH É¡ãjóM ájÉ¡f »a πeCG .O â°UhCGh
øμªàf ≈àM ,äÉ©ªéàdG ÖæéJh ,ájRGôàM’G äGAGô``LE’É``H ΩGõàd’G õjõ©Jh
IQÉÑL á«Ñ£dG Oƒ¡édG ¿CG ≈``dEG áàa’ ,¢Shô«ØdG QÉ°ûàfG ä’ó©e ¢†ØN øe
øjôëÑdG ≥jôa AÉ°†YCG áaÉc ÖfÉL ≈dEG √QOGƒc ™«ªéH »Ñ£dG ≥jôØdÉa ,Ók ©a

:QƒeCG AÉ«dhCG ..áæeBG á«°SQóe IOƒY áÄ«¡àd Iô«Ñc Oƒ¡L

É¡``°UôM ¢``ùμ©J zá``«Hô`à`dG{ äGOGó`©`à```°SG
º``¡ª«∏©J áeGóà``°SGh á``Ñ∏`£dG áeÓ``°S ≈``∏Y

.QOƒédG »côJ |

.º«gGôHEG π«∏N |

äGAGô``LE’É``H ó«°ûfh ,ôjó≤àdGh ôîØdG
âæª°†J »``à` dG á``ª` ¡` ª` dG á`` jRGô`` à` `M’G
Ée ,…ƒ``Hô``à`dG ºbÉ£∏d »Ñ£dG ¢üëØdG
Éª«a .É``æ`°`Sƒ``Ø`f »``a ¿É``æ`Ä`ª`W’G å©Ñj
Éj ádhòÑªdG ∑Oƒ¡L :»£ÑdG ±Gƒf ∫Éb
OGó©à°S’G »a º«∏©àdGh á«HôàdG IQGRh
»HÉéYEG ô«ãJ ójóédG »°SGQódG ΩÉ©∏d
k G øWGƒªc
âªJ ó≤a ,Ék«fÉK ôeG »dhh ’hC
IOƒ``©`dG äÉgƒjQÉæ«°S ∞∏àîe áÄ«¡J
≥``ah ,Ö``°` ù` fC’G QÉ``«` à` N’ ,á``«` °` SQó``ª` dG
»a ÉªH ,á«ë°üdG ±hô¶dG äGóéà°ùe
ÖdÉ£dG Qƒ°†M ø«H è``eó``dG á£N ∂``dP
ø«ªFÉ≤∏d ôμ°ûdG πμa ,ó©H øY º∏©àdGh
øjôëÑdÉa ,º«∏©àdGh á«HôàdG ¿Gó«e ≈∏Y
.ºμH IQƒîa

Oƒ¡ée ∫òH ºJ ó≤a ,Égôjó≤Jh É¡eGôàMG
∫É``ª`cEGh ÉæFÉæHCG áeÓ°S π``LCG ø``e ô«Ñc
∂dòc øªãfh ,¢ü≤f …G ¿hóH º¡à°SGQO
…OÉ``°`Tô``à`°`S’G π``«`dó``dG QGó``°` UEG Iƒ``£`N
º°†j …òdG ,áæeB’G IOƒ©dG ¿CÉ°ûH πeÉ°ûdG
¿Gó«ª∏d IRõ©ªdG á«°SÉ°SC’G ÖfGƒédG
á«ë°üdG ±hô``¶` dG π``X »``a …ƒ``Hô``à` dG
GƒdòH …òdG ø«ª∏©ªdG ôμ°ûfh ,áægGôdG
øY π``°` UGƒ``à` dGh º«∏©àdG »``a ó``¡`L π``c
≈∏Y º¡JQób ø``e ¿ƒ``≤` KGh øëfh ,ó©H
»°SGQódG ΩÉ©dG »a π°†aC’Gh ójõªdG ∫òH
.ójóédG
ô``eG »`` dh º``«` gGô``HEG π``«`∏`N ∫É`` `bh
πªY IQGRƒ``dG ¬JòØf Ée :ó``ª`MCG ÖdÉ£dG
ø«©H Qƒ`` eCG AÉ``«`dhCÉ`c ¬``«`dEG ô¶æf QÉ``Ñ`L

äGOGó``©` à` °` SG Qƒ`` `eCG AÉ`` «` `dhCG ø``ªq ` K
É``gOƒ``¡`Lh º``«`∏`©`à`dGh á``«`Hô``à`dG IQGRh
≈∏Y É``¡`°`Uô``M ¢``ù`μ`©`J »``à` dG Iô``«` Ñ` μ` dG
äÉ``Ñ` dÉ``£` dGh ÜÓ``£` dG AÉ`` æ` `HC’G á``eÓ``°` S
á«eƒμëdG á«ª«∏©àdG äÉ°ù°SDƒªdG ™«ªéH
k ,á°UÉîdGh
á``jQGOE’G äÉÄ«¡dG øY Ó°†a
øjócDƒe ,ø«ØXƒªdG ™«ªLh á«ª«∏©àdGh
áeóîdG ô«aƒJ ≈∏Y IQGRƒdG IQó≤H º¡à≤K
»YGôj ÉªH ,º¡FÉæHC’ áÑ°SÉæªdG á«ª«∏©àdG
¿Éc Ak Gƒ°S ,áægGôdG á«ë°üdG ±hô¶dG
≈dEG Qƒ°†ëdÉH hCG ó©H øY º∏q ©àdÉH ∂dP
.á°SQóªdG
»dh QOƒédG »côJ ∫Éb ¬ÑfÉL øe
ÉæJOÉ«b ôμ°ûf :º``«` gGô``HEG Ö``dÉ``£`dG ô``eCG
≈∏Y º«∏©àdGh á«HôàdG IQGRhh áª«μëdG
ÜÓ£dG áeÓ°Sh áë°U ≈∏Y ¢UôëdG Gòg
π«°üëà∏d áÑ°SÉæe á«°SGQO áÄ«H ô«aƒàH
º«∏©à∏d á«LPƒªf áÄ«H áÄ«¡Jh ,»°SGQódG
á«£¨J øª°†j …ò``dG »FôªdGh »ªbôdG
πMGôªdG ™«ªéd IQô≤ªdG ¢ShQódG ºgG
ø«jƒHôàdG Oƒ¡L Qqó≤f Éªc ,á«ª«∏©àdG
ÜÓ£dG ™``e π``°`UGƒ``à`dG Qƒ°ùL ó``e »``a
¢üëa QGôb ∂dòc øªãfh ,¥ô£dG ™«ªéH
.¢SQGóªdG »a º¡eÉ¶àfG πÑb ø«ª∏©ªdG
ÖdÉ£dG ôeCG »dh ¬∏dGóÑ©dG ôcÉ°T ÉeCG
á«HôàdG IQGRh ôμ°ûf :∫É``b ó≤a ∫É``ª`c
π°üØdG ∫Ó``N ÉgOƒ¡L ≈∏Y º«∏©àdGh
≈dEG äôªà°SG »àdGh »°VÉªdG »°SGQódG
’EG ∂∏ªf ’ IQÉÑL äGAÉ£©H Gòg Éæeƒj

¢†ØN »a Éæëéf ¬∏dG ¬¶ØM AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«Fôd ∫hC’G ÖFÉædG ≈∏YC’G óFÉ≤dG
»éjQóàdG ìÉààa’G á∏Môe »a ÉfCGóHh ¢Shô«ØdÉH á«eƒ«dG áHÉ°UE’G ä’ó©e
´ÉÑJG »a ¢†©ÑdG »NGôJ πX »a ¬fCG ’EG ,É¡à©«ÑW ≈dEG Oƒ©J ¿CG IÉ«ëdG âμ°ThCGh
ójGõàeh ®ƒë∏e πμ°ûH ihó©dG QÉ°ûàfG ä’ó©e â©ØJQG á«FÉbƒdG äÉª«∏©àdG
â©ØJQG PEG ,É≤k HÉ°S ádÉM 300 ÜQÉ≤j Éªd áªFÉ≤dG ä’ÉëdG OóY ¢VÉØîfG ó©H
…òdG ôeC’G ,Ék«eƒj IójóL áªFÉb ádÉM 700 øe ôãcC’ π°üàd Iô«NC’G Ö°ùædG
±ƒØ°üdG »a Gƒfƒμj ¿CG GhôKBG øjòdG á«ë°üdG QOGƒμdG ≈∏Y ÉØk YÉ°†e ÉÄk ÑY πμ°ûj
.º¡àë°Uh º¡àMGQ ÜÉ°ùM ≈∏Y á«eÉeC’G
ø«YƒÑ°SC’G ¿CG AÉah .O äócCG øjôëÑdG AÉÑfCG ádÉcƒd É¡ëjô°üJ ΩÉàN »ah
,¬∏dG Qób ’ QÉ°ûàf’G hCG QÉ°ùëf’G √ÉéJ ÉeCÉa á∏°UÉa áeÓY ¿Óμ°û«°S ø«eOÉ≤dG
∂dP ≥«≤ëJ »a Ék«°ù«FQ Gkô°üæY ¿ƒμ«°S ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒªdG ¿hÉ©J ¿CG IócDƒe
øY OÉ©àH’G IQhô°V É¡ªgCG øe »àdGh á«FÉbƒdG äÉª«∏©àdÉH ΩGõàd’G ∫ÓN øe
,»YÉªàL’G óYÉÑàdG ô«jÉ©e ≈∏Y ®ÉØëdGh ΩÉªμdG ¢ùÑ∏H ΩGõàd’Gh äÉ©ªéàdG
,»dƒëμdG º≤©ªdÉH º¡ª«≤©Jh ¿ƒHÉ°üdGh AÉªdÉH øjó«dG π°ùZ ≈∏Y ¢UôëdGh
»fóÑdG •É°ûædG á°SQÉªe ∫Ó``N ø``e áYÉæªdG ™``aQ ≈∏Y πª©dÉH â``°`UhCG Éªc
áMGôdGh ΩƒædG øe ±Éc §°ùb ≈∏Y ∫ƒ°üëdGh »ë°üdG AGò¨dG ≈∏Y ¢UôëdGh
.ôJƒàdGh ≥∏≤dG øY OÉ©àH’Gh
á«Ñ£dG äÉØYÉ°†ªdÉH á«YƒàdG
º°ùb ¢ù«FQh …QÉ°ûà°SG ô°UÉf º«©f óªëe QƒàcódG Qò``M ¬ÑfÉL ø``eh
,á«©«ÑW âëÑ°UCG QƒeC’G ¿CÉH Qƒ©°ûdG ô£N øe áë°üdG IQGRƒH ¿ƒ«©dG ¢VGôeCG
ájRGôàM’G äGAGôLE’G »a ¿hÉ¡àdG »dÉàdÉHh áWÉ°ùÑH QƒeC’G òNCG ¿CG É kë°Vƒe
òNCG á«ªgCG ≈∏Y GkOó°ûe ,¢Shô«ØdG QÉ°ûàf’ á«°SÉ°SC’G äÉÑÑ°ùªdG óMCG ôÑà©j
Éªc ,áeÓ°ùdGh áë°üdÉH ≥∏©àj Ée πc »a QÉà¡à°S’G ΩóYh ájóL πμH ´ƒ°VƒªdG
AÉ°ùædGh ø°ùdG QÉÑc áÄØd áÑ°ùædÉH á°UÉN ¿ÉμeE’G Qób QòëdG äÉLQO ™aQ Öéj
¿hO á«æ©ªdG äÉ¡édG øe IQOÉ°üdG äÉª«∏©àdÉH ΩGõàd’G á∏°UGƒeh ∫ÉØWC’Gh

≥«Ñ£J »a »NGôàdG ôWÉîe øe AÉÑWCGh ¿ƒjQÉ°ûà°SGh ¿ƒdhDƒ°ùe QòM
»àdGh (19-ó«aƒc) ÉfhQƒc ¢Shô«a QÉ°ûàfG øe óë∏d ájRGôàM’G äGAGôLE’G
ä’ó©e É¡Zƒ∏Hh ¢Shô«Ø∏d Iô«NC’G áªFÉ≤dG ä’ÉëdG OGó``YCG IOÉ``jR ≈``dEG äOCG
ä’ÉëdG ä’ó©e ø«H ô«Ñc øjÉÑJ áªK PEG ,≥HÉ°ùdG »a ¬«∏Y âfÉc ÉªY Iô«Ñc
IôØW ø«Hh ,Ék«eƒj ádÉM 300 RhÉéàJ ’ âfÉc »àdGh ≥HÉ°ùdG »a áªFÉ≤dG
á∏«∏≤dG ΩÉjC’G ∫ÓN á«eƒj ádÉM 700 øe ôãcCG É¡Zƒ∏H ≈dG äOCG ábƒÑ°ùe ô«Z
ø«àa’ ,ÉfhQƒc ¢Shô«ØH äÉHÉ°UE’G Ö°ùf øe π«∏≤àdG á«ªgCG Gƒæ«Hh ,á«°VÉªdG
≈∏YCÉH ¬©e πeÉ©àdG Öéj Gkô«£N ÉØk £©æe ôÑà©J OGó``YC’G »a IOÉjõdG ¿CG ≈``dEG
ΩGõàd’G áLQO ™aQ ¿CG øjôÑà©e ,™«ªédG πÑb øe á«©ªàéªdG á«dhDƒ°ùªdG äÉLQO
π«∏≤àd IÉéædG ¥ƒW ƒg IQOÉ°üdG äÉª«∏©àdÉH ó«≤àdGh ájRGôàM’G äGAGôLE’ÉH
.ø«eOÉ≤dG ø«YƒÑ°SC’G ∫ÓN áªFÉ≤dG ä’ÉëdG OGóYCG
áªFGO ájƒdhCG ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒªdG áeÓ°Sh áë°U ¿CG AÉÑWC’G ôÑàYGh
áμ∏ªe Oƒ¡L ≈dEG ø«àa’ ,±hô¶dG øe ±ôX …CG âëJ É¡«a ¿hÉ¡àdG Öéj ’
áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y øH óªM ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†M IOÉ«≤H Iô«ÑμdG øjôëÑdG
»μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U á°SÉFôH áeƒμëdG äÉ¡«LƒJh ,ióØªdG OÓÑdG πgÉY
Iôªà°ùªdG á©HÉàªdGh ,ôbƒªdG AGQRƒdG ¢ù«FQ áØ«∏N ∫BG ¿Éª∏°S øH áØ«∏N ô«eC’G
óFÉ≤dG ÖFÉf ó¡©dG »dh áØ«∏N ∫BG óªM øH ¿Éª∏°S ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°üd
ø«æWGƒªdG áeÓ°S â©°Vh »àdG ,AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«Fôd ∫hC’G ÖFÉædG ≈∏YC’G
É¡d â°ü°üNh áã«ãëdG Oƒ¡édG É¡∏LCG øe âdòoH á``jƒ``dhCGh Éak óg ø«ª«≤ªdGh
.áªî°†dG äÉ«fGõ«ªdG
IQGOEG ôjóe »àHô°ûdG º«gGôHEG AÉ``ah IQƒàcódG äó``cCG ,¥É«°ùdG Gòg »ah
πLCG øe Ωõ©H πª©dG á∏°UGƒe á«ªgCG ≈∏Y áë°üdG IQGRƒ``H áë°üdG õjõ©J
øjôëÑdG áμ∏ªe »a ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒªdG âãMh ,ÉfhQƒc ¢Shô«Ød …ó°üàdG
k
äÉ©ªéàdG ø``Y OÉ``©`à`H’G IQhô``°` V ≈∏Y
™ªàéªdG OGô`` aCG áë°U ≈∏Y ÉXÉØM
øjôëÑdG ≥jôØd á«æWƒdG Oƒ¡édG ºK ¬∏dG øe π°†ØH ¬fCG ák ë°Vƒe ,»æjôëÑdG
ÖFÉf ó¡©dG »dh áØ«∏N ∫BG óªM øH ¿Éª∏°S ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U IOÉ«≤H
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∞«ØîJ
áØ«∏ÿG á∏ØW

≈``∏Y Ó```LQ ô```Ñ`é`J ICGô```eG
»a É¡μ°T ó``©H É``°VQCG ìÉ``£Ñf’G
QhÉée ∫õ``æe ¥Gô``MEG ¬``àdhÉëe
z¿ƒ``¨`jQhCG{ áj’ƒH ¢``VQC’G ≈∏Y OóªàdG ≈∏Y ÓLQ ICGô``eG äôÑLCG
,ÜÉ≤ãdG OGƒYCÉH ∂°ùªj ¬JógÉ°T ¿CG ó©H ∂dPh ,ìÓ°ùdÉH ¬JOógh á«μjôeC’G
É¡fEG ,πLôdG IOó¡e ,ICGôªdG âdÉbh .É¡d QhÉée ∫õæªH ¿Gô«ædG π©°û«d
ÖÑ°ùdG øYh ¬ª°SG øY ¬àdCÉ°S ºK ,¬fÉμe øe ∑ôëJ GPEG ¿Gô«ædG ¬«∏Y ≥∏£à°S
πgh »JÉμ∏àªe ≈dEG ∂H AÉL GPÉe :áØ«°†e ,¿Gô«ædG ∫É©°TEG ¬àdhÉëe AGQh
É¡«∏Y Oôa ,á«fÉ£jôÑdG zπ«e »∏jódG{ áØ«ë°üd É≤ah ?É¡bôM »a ÖZôJ âæc
§£îj ºdh ≥FGôM …CG π©°ûj ºd ¬fCÉH ÉaOôe ,í«ë°U ô«Z Gòg :πLôdG
∫É©°TEG Gkó` HCG …ƒæj ’h ∫õæªdG ÖfÉéH §≤a ôªj ¿Éc ¬``fCG GócDƒe ,∂dòd
â≤∏Yh ,≥«≤ëà∏d πLôdG äOÉàbGh áWô°ûdG Ió«°ùdG âYóà°SGh ,≥jôM
Iôe øeõdG É¡H OÉY GPEG ∂dP Qôμà°S É¡fCGh ,¬à∏©a Éªd Ió«©°S É¡fCÉH ∂dP ≈∏Y
.É¡fGô«Lh É¡°ùØf ájÉªëd iôNCG

≈Ø°ûà°ùªdG øe ¬HÓW ¢ShQO πªμjh ¿ÉWô°ùdG ióëàj …Oƒ©°S º∏©e
äGQÉÑY §°Sh ,É¡LQÉNh ájOƒ©°ùdG »a ™°SGh ¥É£f
øY ¿ƒdhDƒ°ùe É¡«a ô°†M »àdG IOÉ°TE’Gh ÜÉéYE’G
á«HôàdG ôjRh º°†æj ¿CG πÑb ,ájOƒ©°ùdG »a º«∏©àdG
IOÉ``°`TEÓ`d …OÉ``ª`ë`dG ø«°ùM »`` JGQÉ`` eE’G º«∏©àdGh
.º∏©ªdÉH

≈∏Y √Qƒ¡X ó©H ø«jOƒ©°ùdG åjóM »Ø«ØdG ø°ùM
äÉYôL ÖÑ°ùH ¢SCGôdG ™∏°UCG ,≈Ø°ûà°ùªdG »a ôjô°S
Éªæ«H ,ô¡°TCG òæe É¡d ™°†îj »àdG »FÉ«ª«μdG êÓ©dG
»a GQô≤e É°SQO zÜƒàH’{ RÉ¡L ôÑY ¬HÓW »£©j
≈∏Y ƒjó«ØdG ô°ûàfG Ée ¿ÉYô°Sh .»°SQóªdG êÉ¡æªdG

º∏©e ºjôμJ ≈dEG ÜôYh ¿ƒjOƒ©°S ¿ƒfhóe ÉYO
ø««°VÉªdG ø«eƒ«dG »a AGƒ``°`VC’G ∞£N …Oƒ©°S
º«∏©J ¬à∏°UGƒe ≥Kƒj ƒjó«a ™£≤e »a ô¡X ¿CG ó©H
™°†îj »àdG äÉ«Ø°ûà°ùªdG ó``MCG π``NGO øe ¬HÓW
óªëe íÑ°UCGh .¿ÉWô°ùdG ¢Vôe ø``e êÓ©d É¡«a

º«gGôHEG º©æŸGóÑY

IójóL á«dhO äÉØdÉëJ ¢VôØJ »fGôjE’G ÜÉgQE’G øe ÉeÉY 40

¬àÑ«ÑM Ö°üàZG »μjôeCG á``ªcÉëe
É``¡æe AGõ``LCG º``¡àdGh á``≤HÉ°ùdG
πàb ≈∏Y ΩóbCG ¿CG ó©H ÖYQ º∏«a ≈dEG ¬dõæe »a áªjôédG ìô°ùe πLQ ∫ƒM
äCGóH å«M ,Égó°ùL øe AGõLCGh É¡ZÉeO ΩÉ¡àdG ºK É¡HÉ°üàZGh ,á≤HÉ°ùdG ¬àÑ«ÑM
»∏°ùfÉgôHhCG ∞jRƒL ¿EG ôjQÉ≤àdG âdÉbh .ÉfÉjófEG áj’ƒH ¬d IójóL áªcÉëe
á≤HÉ°ùdG ¬à≤jó°U πàb ¿CG ó©H ,ÜÉ°üàZ’Gh πà≤dÉH º¡JG ÉeÉY 36 ôª©dG øe ≠∏Ñj
á«ë°†dG ¿EG áªcÉëªdG »°VÉb ∫Ébh .2014 ΩÉY »a (ÉeÉY 46) ¿ƒàfÓH ƒL »eÉJ
¿CG ø«Ø∏ëªdG øe ƒà«H äQÉH ´ÉaódG »eÉëe Ö∏Wh ,¬Ø°Uh Ö©°üj Gkô«°üe â«≤d
»a ∑QÉ°T º¡àe …CG ™e ∞WÉ©àdG ΩóYh ,áªcÉëªdG á°ù∏L ¿CÉ°ûH øjQòM Gƒfƒμj
ΩÓaCG ¬Ñ°ûj áªjôé∏d ÉMô°ùe ¿hógÉ°û«°S º¡fCÉH ÉaOôe ,á©°ûÑdG πà≤dG áªjôL
11 »a ¿ƒàfÓH ∫õæe ΩÉëàbÉH áª¡àe »∏°ùfÉgôHhCG á«ë°†dG âfÉch .ÖYôdG
,É¡ZÉeOh Égó°ùL øe AGõLCG πcCGh É¡∏àbh É¡Ñ°üàZG ∂dP ó©Hh ,2014 ôÑªàÑ°S
AGõLCG ™e ¬H ¢UÉîdG ΩÉªëà°S’G ¢VƒM »a É¡àãL ≈∏Y áWô°ûdG äôãY å«M
áªéªL º¶Y ¬fCG hóÑj Ée ¬H ≥ÑW ≈∏Y •ÉÑ°†dG ôãY Éªc ,É¡àªéªL øe ádGõe
É¡«àFQh É¡Ñ∏b øe AGõ``LCG AÉØàNG øY ∞°ûμdG ºJ íjô°ûàdÉHh ,áé°ùfCGh ,ΩOh
.Oƒ≤Øe âfÉc É¡ZÉeOh

,¿Gô`` jEG »``a »``dÓ``ª`dG º``μ`Mh ¬«≤ØdG á``j’h ΩÉ¶æH
á«ØFÉ£dG á«fGôjE’G IQƒãdG ôjó°üJ ≈∏Y Ωƒ≤j …òdGh
øjôëÑdG »a øëf ÉæÑ«°üf ¿É``ch ..êQÉ``î` dG ≈``dEG
ÜÉgQE’G ôjó°üJh »fGôjE’G åÑ©dG øe Gkô«Ñc GkQób
»a Égô°UÉæY ÖjQóJh á«HÉgQE’G ÉjÓîdG π«μ°ûJh ,äGôéØàªdGh áë∏°SC’G Öjô¡Jh
.á«°VÉªdG á©HQC’G Oƒ≤©dG ∫GƒW ¿ÉæÑdh ÉjQƒ°Sh ¥Gô©dGh ¿GôjEG πNGO äGôμ°ù©e
äGQÉ``eE’Gh ájOƒ©°ùdGh øjôëÑdG øeCÉH åÑ©J ¿Gô``jEGh ÉeÉY ø«©HQCG øe ôãcCG
É¡JGQób π°†ØH »fGôjE’G ÜÉgQE’G Gòg ¬Lh »a è«∏îdG ∫hO äóª°U óbh ,âjƒμdGh
k Gh ,É¡JGOÉ«b áªμMh á«∏NGódG á«æeC’G
™e GkójóëJh ,á«dhódG É¡JÉØdÉëJ π°†ØH É°†jC
.á≤jó°üdG á«HhQhC’G ∫hódGh É«fÉ£jôHh ÉμjôeCG
¢ü«∏≤J »a ÉμjôeCG áÑZQ ƒgh ,á≤£æªdG »a ójóL ∫ƒëJ ΩÉeCG øëf ¿B’G øμd
™e IójóL á≤Ø°Uh á«bÉØJG ΩôÑJo ±ƒ°Sh ,(§°ShC’G ¥ô°ûdG) »a …ôμ°ù©dG ÉgOƒLh
Égôjó°üJ IOÉjRh πH ,GkOóée ôªæàdG ≈dEG ¿GôjEG ™aój ójóédG ™°VƒdG Gògh ,¿GôjEG
…òdG GkôNDƒe »fGôjE’G …QƒãdG ¢SôëdG íjô°üJ ¿Éc óbh ,è«∏îdG ∫hO ≈dEG ÜÉgQE’G
ôªæJ ≈∏Y π«dO ôÑcCG π«FGô°SEG ™e ΩÓ°ùdG ¿ÓYEG ó©H øªãdG ™aóH øjôëÑdG ¬«a Oóg
.è«∏îdGh øjôëÑdG ó°V ájQÉª©à°S’G É¡à°Sô£Zh ¿GôjEG
øjôëÑdG ¿EÉ`a á«Hô©dG Éæà«°†b ø«£°ù∏a âfÉc GPEG) :á«∏NGódG ô``jRh ¥ó°U
.(ájô«°üªdG Éæà«°†b

..(ájô«°üªdG Éæà«°†b øjôëÑdG ¿EÉ`a á«Hô©dG Éæà«°†b ø«£°ù∏a âfÉc GPEG)
¬≤«∏©J á«∏NGódG ôjRh áØ«∏N ∫BG ¬∏dGóÑY øH ó°TGQ ï«°ûdG ∫hCG ≥jôØdG ¢üîd Gòμg
∂dP ¿EG) :¬æY ∫Éb …òdGh ,π«FGô°SEG ™e á«°SÉeƒ∏HO äÉbÓY áeÉbEG ≈∏Y íjô°üdG
,ádhódG ¿É«c ájÉªM »æ©J »àdG É«∏©dG øjôëÑdG áμ∏ªe ídÉ°üe ájÉªM QÉWEG »a »JCÉj
Ö©°û∏d áYhô°ûªdG ¥ƒ≤ëdGh á«æ«£°ù∏ØdG á«°†≤dG øY É«∏îJ ¢ù«d ô``eC’G Gò``gh
™e ∞≤J »∏«FGô°SE’G »æ«£°ù∏ØdG ´GõædG ájGóH òæe øjôëÑdG ¿CGh ,»æ«£°ù∏ØdG
Iô¶ædG ¿EG) :í°VhCGh ..(¬«a ¢ùÑd ’ ∞bƒªdG Gòg ∫Gõj ’h ,á«æ«£°ù∏ØdG á«°†≤dG
∫GƒW Iôªà°ùe QÉ£NCG ™e πeÉ©àf ÉæfCG ∑Qóf Éæ∏©éJ »ª«∏bE’G ó¡°ûª∏d á«©bGƒdG
iôf ¿CG áªμëdG øe ¢ù«dh ,É¡ª¶©e AQO øe óªëdG ¬∏dh ÉæμªJ ,á«°VÉªdG äGƒæ°ùdG
.(∫Éμ°TC’G øe πμ°T …CÉH ∂dP …OÉØJ ¿ÉμeE’ÉH ¿Éc GPEG Éæ«dEG ¬dƒ°Uh ô¶àæfh ô£îdG
äQÉàNG ¿GôjEG ¿EG) :ô«NC’G á«∏NGódG ôjRh íjô°üJ ôgƒL ΩÉeCG ∞bƒàæd ¿B’Gh
ÉææeCÉH QGô°VEÓd Gkôªà°ùe Gkô£N â∏μ°Th ,Ió``Y ∫Éμ°TCÉH áæª«¡dG ¢Vôa ∑ƒ∏°S
≈≤ÑJh ..á«JGòdG ¬JÉ«fÉμeEG õjõ©J »a »°†ªdG ≈∏Y ºª°üe ó∏H øëfh ,»∏NGódG
á¡LGƒe »a ájƒb äÉØdÉëJ Oƒ``Lh É¡°SÉ°SCG áãjóëdGh áªjó≤dG Éæà«é«JGôà°SG
.(á∏ªàëªdG QÉ£NC’G
»a á«∏NGódG ôjRh πÑb øe ±hôëdG ≈∏Y •É≤ædG ™°†jh íjô°Uh º«∏°S ΩÓc
Éæg øëfh ..π«FGô°SEGh øjôëÑdG ø«H á«°SÉeƒ∏HO äÉbÓY áeÉbEG ´ƒ°Vƒe ôgƒL
≈dEG øjôëÑdGh äGQÉ``eE’G â©aO »àdG iô``NC’G ™aGhó∏d π«∏ëàdG øe ÉÄk «°T ∞«°†f
â«∏àoHG 1979 ΩÉY òæe è«∏îdG ∫hO ¿CG ∂dP ..π«FGô°SEG ™e á«°SÉeƒ∏HO äÉbÓY áeÉbEG

º¡jhP ™e π°UGƒàdG ≈∏Y 19-ó«aƒc ≈°Vôe óYÉ°ùj zGôà«e{ äƒHhôdG

¿hó°üàj Góæ∏jRƒ«f »``a ¿ƒéàëe
ΩÉY 100 É``gôªY QÉ``é°TCG á``dGRE’

ø«H ∫ƒéàj AÓª©dG áeóîd ÉJƒHhQ óæ¡dG »a ≈Ø°ûà°ùe Ωóîà°ùj
™e π°UGƒàdG ≈∏Y ÉfhQƒc ¢Shô«a ≈°Vôe óYÉ°ùjh ≈Ø°ûà°ùªdG ôHÉæY
á¨∏dÉH z≥jó°U{ »æ©jh- Gôà«e äƒHhôdG ô¡à°TGh .º¡HQÉbCGh º¡FÉbó°UCG
áÑ°SÉæe ∫ÓN …Oƒe GQóæjQÉf AGQRƒdG ¢ù«FQ ™e ¬∏YÉØJ ó©H -ájóæ¡dG
íeÓe ≈∏Y ±ô©àdG É«LƒdƒæμàH ¿ÉJõ¡ée äƒHhôdG Éæ«Yh .2017 »a
óLƒjh .πÑb øe º¡©e πeÉ©J ¢UÉî°TCG ôcòJ »a ¬JóYÉ°ùªd ¬LƒdG
IógÉ°ûe ≈°Vôª∏d ≈æ°ùàj »c Gôà«e Qó°U »a âÑãe »Mƒd ôJƒ«Ñªc
ôHÉæY ∫ƒNO É¡æμªj ’ »àdG á«Ñ£dG º≤WC’G ™e π°UGƒàdG ∂dòch º¡FÉÑMCG
çQÉKÉj ≈Ø°ûà°ùe »a ∫ÉÑfÉN’ ¿hQCG QƒàcódG ∫É``bh .≈°VôªdG ∫õY
¥ô¨à°ùj{ :»¡dOƒ«f áª°UÉ©dÉH ø°ûæà°ùcG Gójƒf áæjóe »a »°ü°üîàdG
»a ≈°VôªdG ¿ƒμj Éªæ«Hh âbƒdG Gòg ∫Ó``Nh ÓjƒW Éàbh »aÉ©àdG
Gôà«e Ωóîà°ùjh .zº¡JQÉjR º¡æμªj ’ øjòdG º¡JÓFÉY ≈dEG áLÉëdG ó°TCG
ΩGóîà°SÉH π°UGƒàdG º¡æμªj ’ øjòdG ≈°VôªdG πÑb øe »°SÉ°SCG πμ°ûH
»a áÄ°TÉædG ¢ùμ«JƒHhQ ƒàæ«ØfG ácô°T QÉμàHG øe äƒHhôdGh .º¡ØJGƒg
≈Ø°ûà°ùªdG ôjóJ »àdG ácô°ûdG ôjóe »LÉ«J çGQÉKÉj ∫Ébh ..hQƒdÉéæH
.(Q’hO 13600) á«HhQ ¿ƒ«∏e ≠∏ÑJ äƒHhôdG áØ∏μJ ¿EG

QÉé°TC’G øe áYƒªée ádGREG AÉ©HQC’G ¢ùeCG Góæ∏jRƒ«f »a ¿hôgÉ¶àe ∞bhCG
øjôgÉ¶àªdG óMCG ΩÉb å«M ,Iójó°T äÉLÉéàMG Ö≤Y ,ΩÉY 100 ÉgôªY á«∏ëªdG
øe ôãcC’h ,ƒ«dƒj »a ófÓchCG »a QÉé°TC’G ádGREG äCGóHh .QÉØq ëH ¬°ùØf §HôH
á≤£æªdG zõjôJ ∞«à«f OhQ ∫ÉfÉc ∞«°S{ ≈ª°ùJ áYƒªée AÉ°†YCG πàMG ,Éeƒj 70
ô«aƒJ IQhô°V ≈dEG áYƒªéªdG ƒYóJh .á«≤ÑàªdG QÉé°TC’G PÉ≤fE’ ádhÉëe »a
π°Uhh .á«∏ëªdG äÉ£∏°ùdG πÑb øe ΩÉY 100 ÉgôªY ≠dÉÑdG QÉé°TCÓd ájÉªëdG
¢ùeCG ôéa ™bƒªdG ≈dEG ºgQÉ°üfCGh ø««∏ëªdG ¿Éμ°ùdG øe ¢üî°T 200 ƒëf
ôgÉ¶àe ∫Éb ÉªÑ°ùM ,QÉé°TC’G ádGREG ΩÉ¡e Iô°TÉÑe øe ø«dhÉ≤ªdG ∞bƒd AÉ©HQC’G
≥∏Y Éªæ«H ,QÉé°TC’G ≈∏Y Gƒ°ù∏L ø«≤∏°ùàe 10 ¿EG πHCG ∫Ébh .πHCG ∞«à°S ≈Yój
∞°üf Éª¡fRh ø«∏«eôH hCG áYƒ£≤e QÉé°TCG ≈∏Y º¡°ùØfCG ¿hô``NBG ¢UÉî°TCG
øjójDƒªdG ¢†©H øμd ,Ωƒ«dG πªY Gƒ¨dCG ∂dP ó©H ø«dhÉ≤ªdG ¿CG ±É°VCGh .øW
.º¡JOƒ©d ÉÑ°ùëJ ™bƒªdG »a Gƒ∏X ø«≤∏°ùàªdGh

tea.kh@aakgroup.net

∫ÉÑbEG ájOƒ©°S ΩÓ``YEG πFÉ°Sh äó``°`UQ
π``NGO ø«ª«≤ªdGh ø«jOƒ©°ùdG ø«æWGƒªdG
≈∏Y á≤«≤°ûdG ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áμ∏ªªdG
∂∏ªdG ô°ùL ôÑY øjôëÑdG áμ∏ªe ≈dEG ôØ°ùdG
AÉKÓãdG Ωƒ``j ø``e ≈`` dhC’G äÉYÉ°ùdG ™``e ó¡a
á«∏NGódG IQGRh QGô``b ™``e â``æ`eGõ``J »``à` dGh
ó©H ó¡a ∂∏ªdG ô°ùL íàa IOÉ``YEG ájOƒ©°ùdG
.ÉfhQƒc áëFÉL ÖÑ°ùH ¬bÓZEG
áYÉ°ùdG ò``æ`e äÉ``Ñ`cô``ª`dG âØ£°UG ó``bh
äGQÉ°ùe ø``e ójó©dG »``a ÉMÉÑ°U á°SOÉ°ùdG
øjôëÑdG áμ∏ªe ≈dEG ø«¡éàe ó¡a ∂∏ªdG ô°ùL
IQGRh QGô``b ø``e IÉæãà°ùªdG äÉÄØdG øª°V
äÓ``Mô``dG ≥«∏©J ™``aô``H ≥∏©àªdG á``«`∏`NGó``dG
.»éjQóJ πμ°ûH òaÉæªdG íàah á«dhódG
ô``Ø`°`ù`dG Ö``JÉ``μ` e á``«`©`ª`L â``Ñ` dÉ``W ó`` `bh
á©LGôe IQhô``°`†`H á«æjôëÑdG áMÉ«°ùdGh
äGAGô```LE’É```H á``°` UÉ``î` dG äGQGô```≤` `dG ¢``†`©`H
¢Shô«Ød »Ñ£dG í°ùªdG äÉ«∏ªYh á«ë°üdG
ó¡a ∂∏ªdG ô°ùL π«¨°ûJ IOÉ``YEG ™e É``fhQƒ``c
á«dÉëdG äGAGô`` LE’G ¿G IócDƒe ø««æjôëÑ∏d
QÉªãà°S’Gh ôØ°ùdG ácôëH ô°†Jh áØ°ù©àe
øjôaÉ°ùªdG ø``e ó``jó``©` dG í``dÉ``°`ü`e π``£`©`Jh
øe ójó©dG …ôéj ¿G ôaÉ°ùªdG ≈∏Y ¿G å«M
ø«àYÉ°S »°†≤«°S ¿Éc ƒd ≈àM äÉ°UƒëØdG
.ÉKÓK hCG
¿Éc øjôëÑdG ¥ƒ°S ¿G ±hô©ªdG øeh
»a AÉ≤°TC’G Iƒ``NE’G ≈∏Y ô«Ñc πμ°ûH óªà©j
∑Éæg ¿Éc GPGh ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áμ∏ªªdG
ójóL øe º¡dƒNód òaÉæªdG íàØd É«dÉM ∫Éée
π«¡°ùJ º¡ªdG øªa º¡«dEG ø««æjôëÑdG ∫ƒNOh
Qƒ``eC’G ’G º¡∏dG ¿É``μ`eE’G Qó≤H áª¡ªdG √ò``g
øjôëÑdG ¥Gƒ°SCG ¢TÉ©fEG πLG øe ájQhô°†dG
AGƒLC’G ∂jôëJh É¡jQÉée ≈dEG √É«ªdG IOÉYEGh
. IócGôdG

É¡à≤jó°U êQóà°ùJ á«Hô¨e
É¡`≤`«≤``°T ≈``dEG ô``°UÉ`≤`dG
√OÓ«e ó``«Y »``a á``jóg
,á«Hô¨ªdG zQÉ``Ñ` NC’G{ áØ«ë°U äôéa
áë«°†a AÉ©HQC’G ¢ùeCG QOÉ°üdG ÉgOóY »a
»a ¿Gô«W áØ«°†e âeÉb PEG ,áÑjôZ á«°ùæL
É¡à≤jó°U ôjóîàH ,ôª©dG øe äÉæjô°û©dG
É¡HÉ°üàZG ø``e É¡≤«≤°T øμªà«d ô°UÉ≤dG
.√OÓ«e ó«Y »a ájó¡c
IQhÉéªdG IQÉªJ áæjóªH â©bh áªjôédG
ô°UÉ≤dG IOÉ¡°T Ö°ùëHh ,•ÉHôdG áª°UÉ©∏d
É¡«dEG IƒYO â¡Lh áØ«°†ªdG É¡à≤jó°U{ ¿EÉa
ó«Y Qƒ°†ëd É¡jódGh ¿GòÄà°SG ∫ÓN øe
.zÉ¡≤«≤°T OÓ«e
πLCG øe É¡LGQóà°SG ºJ É¡fCG äô``cPh
á«æjô°û©dG áØ«°†ªdG ±ô``W ø``e É¡ªjó≤J
ôjóîàdG ïa »a â£≤°S É¡fCGh ,É¡«NCG ≈dEG
á«∏ªY øY èàfh .É©e ø«≤«≤°ûdG ô«HóJ øe
ó``cDƒ`e π``ª` Mh ¢Vô©∏d ∂``à`g ÜÉ``°`ü`à`Z’G
.áØ«ë°üdG Ö°ùëH ,á«ÑW äGôÑNh ôjQÉ≤àH
ø«æKE’G Ωƒ``j áØ«°†ªdG ∫É``≤`à`YG º``Jh
»a zäÉLô©dG{ øé°ùH É¡YGójEGh »°VÉªdG
É¡≤«≤°T øY åëÑdG …ôéj Éª«a ,Ó°S áæjóe
.áeƒ∏©e ô«Z á¡Lh ≈dEG QGôØdÉH P’ …òdG

Gó````jó````L ’É````ã````ª````J ™````°````†````J É```«```æ```«```aƒ```∏```°```S
»```∏```°```UC’G ô```«```eó```J ó```©```H Ö````eGô````J É``«``fÓ``«``ª``d

ø`````e »`````````≤`````````j »`````````Ñ`````````W ´É```````````æ```````````b
Iô```°```û```Ñ```dG è`````dÉ`````©`````jh äÉ````°````Shô````«````Ø````dG

ÜÉ≤ædG AÉ©HQC’G ¢ùeCG É«æ«aƒ∏°S âØ°ûc
≈``dhC’G É``μ`jô``eCG Ió«°ùd ójóL ∫ÉãªJ ø``Y
¿ƒHôîe ¥ô``M É``eó``©`H ,Ö``eGô``J É«fÓ«e
∫ÉãªJ ™æ°U iô`` Lh .»``∏` °` UC’G ∫ÉãªàdG
¿ƒdƒ¡ée ΩÉb Éeó©H ,õfhôÑdG øe ójóL
ÉJƒëæe ¿Éc …òdG »∏°UC’G ∫ÉãªàdG ¥ôëH
,»°VÉªdG ƒ«dƒj øe ™HGôdG »a Ö°ûîdG øe
äÉj’ƒdG »a ∫Ó≤à°S’G Ωƒj ≥aGƒj …òdGh
.IóëàªdG
´ò``L ¥ƒ``a ó``jó``é`dG ∫É``ã`ª`à`dG ∞``≤` jh
Éμ«æ«Ø°S ø``e Üô``≤` dÉ``H á``HÉ``Z »``a Iô``é`°`T
∫ÉãªàdG Qƒ°üjh .∫hC’G ∫ÉãªàdG ™bƒe
äó``dh »``à`dG Ió∏ÑdG »«ëJ »``gh É«fÓ«e
,ójóédG ∫ÉãªàdG »a ¿GƒdCG ô¡¶J ’h .É¡«a
É«fÓ«e Qƒ°üj ¿Éc »∏°UC’G ¿CG ø«M »a
,Ö©μdG »dÉY AGòëHh ,¥QRCG ¿Éà°ùa »a
º°SGôe ∫ÓN É¡JóJQG »àdG ¢ùHÓªdG »gh
É°ù«FQ Ö``eGô``J ó``dÉ``fhO É``¡` LhR Ö«°üæJ
.IóëàªdG äÉj’ƒ∏d

¢ù«dCG áãMÉÑdG IOÉ«≤H »ãëH ≥jôa ºª°U
øe É``≤k ` °` U’ É``ak É``Ø` °` T É`` kYÉ``æ` b ¿ƒ``°` û` J ƒ``°` S ø``«` e
πX »a ,¢``VGô``eC’G øe ájÉªë∏d ,¿ƒμ«∏«°ùdG
.ºdÉ©dG ∫ƒM óéà°ùªdG ÉfhQƒc ¢Shô«a »°ûØJ
»°S{ º°SG ¬àëæe …òdG ,´Éæ≤dG ¢ù«dCG âdƒeh
,ôJQÉà°ùμ«c{ ™bƒe ≈∏Y á∏ªM øe ,z95¢``UG
.¿B’G ≈àM Q’hO ∞``dCG 300 ø``e ô``ã`cCG ™ªLh
á≤HÉ°S IPÉ``à`°`SCG »``gh ,¿ƒ°ûJ ¢ù«dCG â∏ªYh
OGƒªdG É«LƒdƒæμJh …QÉª©ªdG º«ª°üàdG »a
ôÑàîe ™e zõfƒ°SQÉHh É«Ñeƒdƒc{ á©eÉL »a
,´Éæ≤dÉH ≥ë∏ªdG ôà∏ØdG QÉÑàN’ ,zødƒμæ«d{
.É¡dƒb Ö°ùëH ,ôjhóàdG IOÉYE’ πHÉ≤dG
É¡àjDhQ ≈``dEG ÉgQÉμàHG áãMÉÑdG â``©`LQCGh
øe ±’B’G äÉÄe øY áéJÉædG äÉjÉØædG ºéM
ôjhóàdG IOÉ``YE’ á∏HÉ≤dG ô«Z á«MGôédG á©æbC’G
∑Qƒ``jƒ``«`f á```j’h »``a É``¡`©`bƒ``e ø``e ,Ωƒ```j π``c
ºJ ,zQó``jÉ``°`ù`fEG ¢ùfõH{ Ö°ùëHh .á``«`μ`jô``eC’G
ádƒ¡°Sh áMGôdG ≈∏Y õ«côàdG ™e ´Éæ≤dG º«ª°üJ
∞fC’G IOÉ°Sh πãe iôNCG äGõ«e ™e ,AGó``JQ’G

¬«∏Y áYƒ°Vƒe IOÉ``e ÖÑ°ùH ¬``jó``Jô``e ¬``Lƒ``H
êÓY äÉéàæe øª°V ô°†ëà°ùe ≈∏Y …ƒàëJ
øjôà∏a ≈∏Y ´Éæ≤dG …ƒàëjh .Iô°ûÑdG AÉØ°Th
á∏Môe »a ôà∏ØdG ∫Gõj ’h ,¬LƒdG »ÑfÉL øe
.QÉÑàN’G

¿ƒμ«∏«°ùdG áfhôe óYÉ°ùJ Éªc ,è«¡àdG ™æªd
.áØ∏àîªdG √ƒLƒdG íeÓe Ö°SÉæ«d ¬£Ñ°V »a
¿ƒHÉ°üdÉH ádƒ¡°ùH ´Éæ≤dG í£°S º«≤©J øμªjh
Ióªd ¬©°Vh hCG ,∫ƒëμdÉH ¬ë°ùe hCG AÉªdGh
´Éæ≤dG ≥°üà∏jh ,∞jhhôμ«ªdG »a ≥FÉbO 3
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جاللته يتلقى برقيات تهنئة مبنا�سبة التوقيع على اإعالن ال�سالم

�سموه يتطوع يف التجارب ال�سريرية للقاح «كورونا» ..ويل العهد:

اإجنــاز تــاريـخــي تـحـ َّـقق بــروؤيـة امللك
تلقى ح�شرة �شاحب اجلاللة امللك حمد
بن عي�شى اآل خليفة ملك البالد املفدى،
برقية تهنئة من الفريق اأول ركن ال�شيخ
را�شد بن عبداهلل اآل خليفة وزير الداخلية؛
مبنا�شبة التوقيع على اإعالن تاأييد ال�شالم
مع دولة اإ�شرائيل.
واأكد وزير الداخلية يف برقيته اأن
اإعالن تاأييد ال�شالم مع اإ�شرائيل هو اإنعا�س
لالآمال واإر�شاء لأ�ش�س ال�شالم ،مبا يتوافق
مع امل�شالح العربية والفل�شطينية ،معربًا
عن بالغ العتزاز بفكر جاللة امللك املفدى
الإيجابي والب ّناء يف الدفاع عن احلقوق
العربية بطريقة ح�شارية ،ت�شعى اإىل
البحث عن �شبل واآليات عملية يف اإدارة

جاللة امللك

للجميع دور يف جناح الت�سدي للفريو�س

الق�شية العربية املركزية والدفاع عنها.
اإىل ذلك ،تلقى عاهل البالد برقية تهنئة
من الدكتور عبداللطيف بن را�شد الزياين
وزير اخلارجية ،اأعرب فيها عن بالغ
اعتزازه وفخره بهذا الإجناز ال�شيا�شي
التاريخي الذي حتقق ململكة البحرين
بروؤية جاللته احلكيمة وقراره ال�شجاع
باإعالن تاأييد ال�شالم بني مملكة البحرين
ودولة اإ�شرائيل ،انطال ًقا من اإميان جاللته
الرا�شخ بالت�شامح والتعاي�س ال�شلـمي
بني الأمم وال�شعوب ،وحر�س جاللته
املعهود على اأن يع ّم ال�شالم وال�شتقـرار
والزدهار منطقـة ال�شـرق الأو�شط خلري
و�شالح �شعوبها.

02

اإعالن «مبادئ اإبراهيم» يوؤكد احلفاظ على ال�سالم يف ال�سرق االأو�سط

اتفاق َّيات يف اال�ستثمار وال�سياحة والطاقة ورحالت مبا�سرة
اتفقت مملكة البحرين ودولة اإ�شرائيل على التباحث يف اتفاقيات خالل
الأ�شابيع املقبلة ،ب�شاأن ال�شتثمار وال�شياحة والرحالت اجلوية املبا�شرة،
والأمن والت�شالت والتكنولوجيا والطاقة ،والرعاية ال�شحية والثقافة
والبيئة ،وغريها من املجالت ذات املنفعة املتبادلة و�شولً اإىل التبادل يف
فتح ال�شفارات ،وف ًقا لإعالن تاأييد ال�شالم بني البلدين.
اإىل ذلك ،اأكد ن�س اإعالن مبادئ اإبراهيم اأهمية احلفاظ على ال�شالم
وتعزيزه يف ال�شرق الأو�شط والعامل على اأ�شا�س التفاهم املتبادل والتعاي�س،
كذلك احرتام كرامة الإن�شان وحريته ،مبا يف ذلك احلرية الدينية.
وجاء يف الن�س الر�شمي لإعالن مبادئ اإبراهيم ،الذي تن�شره «الأيام»:
«ن�شجّ ع اجلهود املبذولة لتعزيز احلوار عرب الأديان والثقافات للنهو�س
بثقافة ال�شالم بني الديانات الإبراهيمية الثالث ،والب�شرية جمعاء».
واأ�شاف الإعالن« :ونوؤمن باأن اأف�شل طريقة ملواجهة التحديات هي من
خالل التعاون واحلوار ،واأن تطوير العالقات الودية بني الدول يعزّز من
م�شالح ال�شالم الدائم يف ال�شرق الأو�شط والعامل.
ون�شعى اإىل الت�شامح واحرتام الأ�شخا�س من اأجل جعل هذا العامل مكا ًنا
ّ
بغ�س النظر عن عرقهم وعقيدتهم
ينعم فيه اجلميع باحلياة الكرمية والأمل،
اأو انتمائهم الإثني».
05

التعاون يف قطاعات ال�سناعة وحتلية املياه والتكنولوجيا ..وزير التعاون االإقليمي االإ�سرائيلي لـ«االأيام»:

لقاءات مرتقبة مع م�سوؤولني بحرينيني لتعزيز التعاون
حاورته  -متام اأبو�شايف:

وزير التعاون الإقليمي الإ�سرائيلي

ك�شف وزير التعاون الإقليمي يف دولة اإ�شرائيل اأوفري اأكوني�س عن مباحثات مرتقبة بني
م�شوؤولني بحرينيني ونظرائهم الإ�شرائيليني ،لتعزيز التعاون يف خمتلف املجالت القت�شادية
والتجارية بني البلدين.
وقال اأكوني�س يف حوار مع «الأيام»« :نحن متحمّ�شون جدًا لتفاقية ال�شالم مع اجلانب
البحريني ،الذي �شيحقق يف بداية مراحله تبادلً جتاريًا ت�شل قيمته اإىل ماليني الدولرات».
واأ�شار الوزير اأكوني�س اإىل اأن اأف�شل جمالت التعاون بني البلدين ترتكز على التعاون
يف املجالت ال�شناعية والطاقة املتجددة ،وحتلية املياه ،والتكنولوجيا املتطورة ،ويف قطاع
الت�شالت والربجميات ،كذلك التقنيات املتطورة يف املجالت الزراعية.
واأكد الوزير اأن البحرين مر�شحة لتكون مق ًرا اإقليميًا للم�شروع الإن�شاين «اأنقذ قلب طفل»،
لإنقاذ حياة اآلف الأطفال من خمتلف دول العامل.
08

اأن�سطتها م�سبوهة يف دعم االإرهاب ..اأمريكا:

اجلزيرة القطرية لي�ست قناة اإخبارية م�ستقلة
واأمرت وزارة العدل ق�شم و�شائل التوا�شل
حمرر ال�شوؤون املحلية:
الجتماعي يف �شبكة «اجلزيرة بل�س» -التي تتخذ من
طالبت احلكومة الأمريكية �شبكة اجلزيرة الوليات املتحدة مق ًرا لها -بالت�شجيل بو�شفها وكيالً
الإخبارية «اجلزيرة بل�س» بالت�شجيل وفق قانون اأجنبيًا.
الوكالء الأجانب ،باعتبارها تعمل وكيالً للحكومة
وذكرت تقارير اأمريكية ر�شمية اأن �شلوك واأن�شطة
القطرية ،ولي�شت �شبكة اإخبارية م�شتقلة.
إرهاب.
ل
ا
دعم
يف
م�شبوهة
اجلزيرة
قناة
06

ويل العهد يتطوع يف التجارب ال�سريرية

قال �شاحب ال�شمو امللكي الأمري
�شلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد
نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئي�س
جمل�س الوزراء ،اإن تاأكيد ح�شرة
�شاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�شى اآل
مي�س
خليفة عاهل البالد املفدى ،اأنّ ما ّ
مي�س الوطن باأكمله
اأي مواطن ومقيم
ّ
هو نهجٌ عزّز من اجلهود الوطنية
لفريق البحرين كافة ،واأ�شهم يف تقدمي
خمتلف اأوجه الدعم للمبادرات الرامية
للت�شدي للفريو�س ،والتي كان لها
الأثر الكبري فيما حققته اململكة خالل
مراحل تعاملها مع الفريو�س.

جاء ذلك لدى ّ
تف�شل �شموه ،اأم�س،
بالتطوع لأخذ اجلرعة الأوىل من
اللقاح املعطل �شمن املرحلة الثالثة
للتجارب ال�شريرية للقاح لفريو�س
كورونا (كوفيد .)19
وقال �شموه اإن للجميع دو ًرا يف
جناح م�شاعي الت�شدي لفريو�س
كورونا ،واإن ما اأبداه املواطنون
واملقيمون من اإ�شهامات يف اجلهود
كافة ،وتطوع للتجارب ال�شريرية
للمرحلة الثالثة من اللقاح ،يوؤكد روح
فريق البحرين الواحد الداعمة جلميع
اجلهود الوطنية من قبل اجلميع04 .

ربط اإلكرتوين لنتائج الفحو�سات املختربية ..وزير الداخلية:

قبول الفح�س املعتمد من ال�سعودية للقادمني اإىل البحرين
قال الفريق اأول ال�شيخ را�شد بن عبداهلل اآل
خليفة وزير الداخلية اإنه ترحيبًا بامل�شافرين
القادمني اإىل البحرين عرب ج�شر امللك فهد،
وت�شهيالً لإجراءاتهم ،ويف اإطار ما اأُعلن
عنه يوم اأم�س ،فاإن جميع �شهادات فح�س
امل�شحة الأنفية ( )PCRللك�شف عن فريو�س
كورونا املعتمدة من قبل وزارة ال�شحة
مت�س عليها مدة 72
ال�شعودية ،والتي مل
ِ
�شاعة من وقت اإجراء الفح�س� ،شتكون
�شارية املفعول وال�شالحية لدخول مملكة
البحرين ،دون تطبيق اأي اإجراءات �شحية
اأخرى .واأو�شح اأن العمل جا ٍر مع اجلهات
املعنية يف ال�شعودية للربط الإلكرتوين
لنتائج الفحو�شات املخربية.
04

وزير الداخلية

«امل�سرف املركزي» �سي�سدر ً
بيانا تو�سيحيًا اليوم ..ال�سلوم:

توجه لوقف اأق�ساط القرو�س عن االأفراد واملوؤ�س�سات
فاطمة �شلمان:
ذكر النائب اأحمد ال�شلوم رئي�س جلنة
ال�شوؤون املالية مبجل�س النواب اأن توا�شالً
جرى ،اأم�س ،مع م�شوؤويل م�شرف البحرين
املركزي ب�شاأن تاأجيل ا�شتقطاع القرو�س
من املواطنني ،ومت خالل الجتماع بحث
املرئيات التي ت�شهم يف حت�شني الأو�شاع
القت�شادية للمت�ش ّررين من تداعيات
فريو�س كورونا ،وف ًقا لتوجيهات احلكومة
بهذا اخل�شو�س.
وقال ال�شلوم اإن امل�شرف املركزي

�شي�شدر تو�شيحً ا قريبًا ب�شاأن اآليات وقف
البنوك للقرو�س التي غالبًا ما �شت�شدر
يف �شيغة موحّ دة .واأ�شار اإىل اأن التوجّ ه
هو وقف ا�شتقطاع القرو�س عن املواطنني
واملوؤ�ش�شات وال�شركات.
واأكد اأن تاأجيل الأق�شاط فر�شة موؤاتية
لتعديل الأو�شاع القت�شادية للمت�ش ّررين
من اجلائحة .من جهة اأخرى ،علمت
«الأيام» اأن البنوك التجارية عقدت ،اأم�س،
اجتماعًا ملناق�شة مرئيات تاأجيل ا�شتقطاع
امل�شتحقات البنكية ،مبا فيها مو�شوع
اإعادة جدولة القرو�س.
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رئي�س الوزراء يتلقى
برقية تهنئة من وزير اخلارجية

لدى تطوّ عه يف التجارب ال�سريرية للقاح يف مرحلتها الثالثة ..ويل العهد:

للجميع دور يف جناح م�ساعي الت�سدي لفريو�س كورونا

�سمو ويل العهد خالل تطوعه يف التجارب ال�سريرية

قال �شاحب ال�شمو امللكي الأمري �شلمان بن حمد
اآل خليفة ويل العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول
لرئي�س جمل�س الوزراء ،اإن تاأكيد ح�شرة �شاحب
اجلاللة امللك حمد بن عي�شى اآل خليفة عاهل البالد
مي�س الوطن
مي�س اأي مواطن ومقيم
املفدى ،اأنّ ما
ّ
ّ
باأكمله هو نهجٌ عزّز من اجلهود الوطنية لفريق
البحرين كافة ،واأ�شهم يف تقدمي خمتلف اأوجه الدعم
للمبادرات الرامية للت�شدي للفريو�س ،والتي كان لها
الأثر الكبري فيما حققته اململكة خالل مراحل تعاملها
مع الفريو�س وما ح�شدته خاللها من اإ�شادات من
اجلميع.
جاء ذلك لدى ّ
تف�شل �شموه ،اأم�س ،بالتطوع لأخذ
اجلرعة الأوىل من اللقاح املعطل �شمن املرحلة الثالثة
للتجارب ال�شريرية للقاح لفريو�س كورونا (كوفيد
 ،)19اإذ اأعرب �شموه عن �شكره وتقديره جلميع الكوادر
الطبية والتمري�شية يف ال�شفوف الأوىل والداعمني

للجهود الوطنية يف خمتلف اجلهات املعنية؛ على ما
يبذلونه من عطاء متوا�شل ليل نهار من اأجل �شحة
و�شالمة املواطنني واملقيمني يف مملكة البحرين.
واأ�شاف اأن للجميع دو ًرا يف جناح م�شاعي الت�شدي
لفريو�س كورونا ،واأن ما اأبداه املواطنون واملقيمون من
اإ�شهامات يف اجلهود كافة وتطوع للتجارب ال�شريرية
للمرحلة الثالثة من اللقاح يوؤكد روح فريق البحرين
الواحد الداعمة جلميع اجلهود الوطنية من قبل اجلميع،
وهي �شمة من �شمات البحرين باعتبارها منوذجً ا
ح�شاريًا متقدمًا وخ�شلة من خ�شال اأبنائها الذين ل
ياألون جهدًا يف مواجهة ال�شعاب ،وهذا ما نفخر به
عند التحديات ،فلدى اأبناء البحرين عزم وعزمية تبعث
الأمل يف النفو�س وتعلي راية الوطن يف كل الظروف،
داعيًا �شموه املوىل القدير اأن يحفظ البحرين ويرفع
عنها وعن الب�شرية جمعاء جائحة كورونا ،وي�شبغ
على اجلميع نعمة ال�شحة والعافية.

اطلع على الإجراءات املتخذة لبدء العودة للمدار�س

«الأعلى لتطوير التعليم» ِّ
يوجه لرفع هيكل «الرتبية» اإىل جمل�س اخلدمة
امل �ج �ل ����س ي �� �س �ي��د ب �ت �ج��رب��ة ال� �ف� ��� �س ��ول الف ��رتا�� �س� �ي ��ة يف امل � ��دار� � ��س احل� �ك ��وم� �ي ��ة واخل ��ا�� �س ��ة
تراأ�س �شمو ال�شيخ حممد بن مبارك اآل
خليفة نائب رئي�س جمل�س الوزراء رئي�س
املجل�س الأعلى لتطوير التعليم والتدريب،
اأم�س ،اجتماع املجل�س بتقنية الت�شال عن
بُعد.
وقد ا�شتهل �شموه الجتماع بال�شتماع
اإىل عر�س قدمته وزارة الرتبية والتعليم
حول ا�شتعدادات بدء العام الدرا�شي -2020
 2021ل�شتقبال الطلبة واملعلمني ،وذلك
يف ظل م�شتجدات جائحة كورونا «كوفيد
 ،»19اإذ اطلع املجل�س على الإجراءات
التي مت اتخاذها لبدء العودة املدر�شية يف
املدار�س احلكومية واخلا�شة ،كما اطماأن
على جمريات عملية فح�س اأع�شاء الهيئتني
التعليمية والإدارية يف املدار�س 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 ،والتي ن�شت على تاأجيل البدء
العام الدرا�شي للمدار�س احلكومية لفرتة
اأ�شبوعني حتى يت�شنى فح�س جميع الكوادر
التعليمية يف املدار�س احلكومية.
وقد وجه �شمو ال�شيخ حممد بن مبارك
اآل خليفة با�شتمرار التن�شيق بني وزارة
الرتبية والتعليم والفريق الوطني للت�شدي
لفريو�س كورونا؛ ل�شتكمال عملية الفح�س
وتطبيق اخلطط الالزمة بناء على النتائج.
بعد ذلك ،ا�شتمع املجل�س اإىل عر�س
تف�شيلي حول اآخر م�شتجدات م�شروع
الهيكلة املوؤ�ش�شية لوزارة الرتبية والتعليم
قدمه وكيل وزارة الرتبية والتعليم للموارد
واخلدمات رئي�س اللجنة التوجيهية
للم�شروع ،اإذ متت اإحاطة املجل�س علمًا
بالتقدم املحرز جتاه عدد من الأهداف
املتعلقة بالإطار املوحد للربامج احلكومية
ذات الأولوية املتعلقة بالتعليم من خالل
م�شروع الهيكل املوؤ�ش�شي لوزارة الرتبية

والتعليم.
كما مت ا�شتعرا�س الهيكل املوؤ�ش�شي
الرئي�س وما يتبعه من هياكل تف�شيلية،
بالإ�شافة اإىل التعديالت التي مت اإدخالها على
الهيكل يف �شوء مناق�شات اللجنة التوجيهية
وال�شركة ال�شت�شارية للم�شروع ،وما مت
رفعه اإىل املجل�س الأعلى لتطوير التعليم
والتدريب يف هذا ال�شاأن ،اإذ وافق املجل�س
بعد التداول يف التفا�شيل ومناق�شتها
با�شتفا�شة على جميع التعديالت التي مت
اإدخالها ،ووجه اإىل رفع الهيكل التنظيمي
لوزارة الرتبية والتعليم اإىل جمل�س اخلدمة
املدنية.
وقد اأ�شاد املجل�س باجلهود التي بذلت
من قبل اللجنة التوجيهية للم�شروع
والعاملني �شمن فرق املبادرات ،ما اأ�شهم يف
�شري امل�شروع وفق اخلطط املعتمدة لذلك.
ثم ناق�س املجل�س خمرجات فرق العمل
املخت�شة بتنفيذ ا�شرتاتيجية التعلم ما بعد
املدر�شي (ما بعد املرحلة الثانوية) ،اإذ ا�شتمع
املجل�س اإىل �شرح قدمه وزير �شوؤون ال�شباب
والريا�شة عن اأبرز املقرتحات والتو�شيات
التي انتهت اإليها بع�س فرق العمل املتعلقة
مبجل�س التعليم العايل وموؤ�ش�شات التعليم
التطبيقي ونظام المتحانات املوحدة

والتي ت�شمن اإحداث التطوير املن�شود ،فقد
وافق املجل�س على التو�شيات املرفوعة
يف هذا ال�شاأن ،ووجه اإىل البدء باإجناز
الآليات القانونية والإدارية الالزمة لو�شع
التو�شيات حيز التنفيذ.
وقد اأ�شاد �شمو ال�شيخ حممد بن مبارك
اآل خليفة باجلهود املبذولة من قبل رئي�س
واأع�شاء فرق العمل ،معربًا عن الأمل يف اأن
ت�شهم هذه اخلطوات يف الرتقاء مبخرجات
التعليم الأكادميي والتطبيقي وتوافقها مع
برامج التنمية ومتطلبات �شوق العمل.
وفيما يخ�س التقارير املرفوعة اإىل
املجل�س من هيئة جودة التعليم والتدريب،
فقد اطلع املجل�س على نتائج هذه التقارير،
والتي ت�شمنت مراجعة اأداء ( )9مدار�س
حكومية ،و( )3مدار�س خا�شة ،وموؤ�ش�شتي
( )2تدريب مهني و( )3موؤ�ش�شات تعليم
عالٍ ،بالإ�شافة اإىل قرارات اإدراج ()4
موؤ�ش�شات تدريب مهني ،وت�شكني ()8
موؤهالت وطنية واإ�شناد ( )5موؤهالت
اأجنبية ،وقد وافق املجل�س على رفع التقرير
ال�شنوي  2020للهيئة اإىل جمل�س الوزراء
املوقر لالعتماد.
ويف �شياق مت�شل ،اطلع املجل�س
على تقرير هيئة جودة التعليم والتدريب

حول تقييم ممار�شات وتطبيقات التعليم
والتدريب عن بعد يف مملكة البحرين خالل
فرتة جائحة كورونا «كوفيد  »19يف العام
الدرا�شي املا�شي  ،2020-2019والذي
�شهد حتولً اإىل التعليم عن بعد وا�شتخدام
من�شات التعلم عرب الإنرتنت ،فقد متت
مناق�شة التقرير والطالع على النتائج
التي خل�شت اإليها عملية التقييم .ويف هذا
ال�شياق ،اأ�شاد املجل�س بتجربة الف�شول
الفرتا�شية املركزية التي نفذتها وزارة
الرتبية والتعليم يف املدار�س احلكومية،
وذلك يف �شوء ما ورد يف تقرير هيئة
جودة التعليم والتدريب ،واأو�شى بدرا�شة
تو�شيات تقرير الهيئة بتعميم هذه التجربة
على كامل املرحلة الإعدادية.
كما اأ�شاد املجل�س باحل�ش�س
الفرتا�شية وممار�شات التعلم عن بعد يف
بع�س املدار�س اخلا�شة التي �شملتها عملية
التقييم ،وقد وافق املجل�س على التقرير
املرفوع؛ متهيدًا لعر�شه على جمل�س
الوزراء املوقر.
وانتقل املجل�س ملناق�شة البند
الأخري على جدول الأعمال ،اإذ ا�شتعر�س
اإطار تقييم جودة املمار�شات املدر�شية
وممار�شات التعليم  /التدريب يف الأو�شاع
ال�شتثنائية للمدار�س احلكومية واخلا�شة،
كما ناق�س تاأجيل تنفيذ المتحانات الوطنية
لل�شف ال�شاد�س وال�شف الثاين ع�شر للعام
الدرا�شي .2021-2020
ويف ختام الجتماع� ،شدّد �شمو ال�شيخ
حممد بن مبارك اآل خليفة على اأهمية
التزام اجلميع باإر�شادات الفريق الوطني
الطبي لدعم جهود الت�شدي جلائحة
كورونا «كوفيــد  ،»19ومبا ت�شمنه
الدليل الإر�شادي لإعادة افتتـاح املوؤ�ش�شات
ً
حفاظا على �شحة و�شالمة
التعليمية،
اجلميع عند ا�شتئناف عملهم.

تلقى �شاحب ال�شمو امللكي الأمري خليفة بن �شلمان اآل
خليفة رئي�س الوزراء ،برقية تهنئة من الدكتور عبداللطيف
بن را�شد الزياين وزير اخلارجية ،مبنا�شبة التوقيع على
اإعالن تاأييد ال�شالم بني مملكة البحرين ودولة اإ�شرائيل.
واأعرب وزير اخلارجية يف برقيته ل�شموه عن بالغ
التقدير والمتنان للجهود املخل�شة التي يبذلها �شموه
الكرمي بحكمته املعهودة وروؤاه النرية لتعزيز امل�شرية
التنموية ململكة البحرين وتعزيز مكانتها الإقليمية
والدولية� ،شائالً املوىل عز وجل اأن يحفظ �شموه وميتعه
بدوام ال�شحة والعافية وطول العمر ،واأن يدمي على مملكة
البحرين نعمة الأمن والأمان وال�شتقرار والتقدم والزدهار
يف هذا العهد الزاهر جلاللة امللك املفدى.
كما عرب وزير اخلارجية عن بالغ العتزاز والفخر بهذا
الإجناز ال�شيا�شي التاريخي الذي حتقق للمملكة بالروؤية
احلكيمة والقرار ال�شجاع من جاللة امللك حمد بن عي�شى
اآل خليفة عاهل البالد املفدى ،باإعالن تاأييد ال�شالم بني
مملكة البحرين ودولة اإ�شرائيل ،انطال ًقا من اإميان جاللته
الرا�شخ بالت�شامح والتعاي�س ال�شلمي بني الأمم وال�شعوب،
وحر�شه املعهود باأن يعم ال�شالم وال�شتقرار والزدهار
منطقة ال�شرق الأو�شط خلري و�شالح �شعوبها.

وزير الداخلية :قبول �سهادات الفح�س
املعتمدة من ال�سعودية لدخول البحرين
قال الفريق اأول ال�شيخ را�شد بن عبداهلل اآل خليفة وزير
الداخلية اإنه ترحيبًا بامل�شافرين القادمني ململكة البحرين
عرب ج�شر امللك فهد وت�شهيالً لإجراءاتهم ،ويف اإطار ما
مت الإعالن عنه يوم اأم�س الأول ،فاإن كل �شهادات فح�س
امل�شحة الأنفية ( )PCRللك�شف عن فريو�س كورونا
(كوفيد  )19املعتمدة من قبل وزارة ال�شحة ال�شعودية،
مت�س عليها مدة � 72شاعة من وقت اإجراء
والتي مل
ِ
الفح�س� ،شتكون �شارية املفعول وال�شالحية حلاملي تلك
ال�شهادات لدخول مملكة البحرين ،دون تطبيق اأي اإجراءات
�شحية اأخرى.
مو�شحً ا اأن العمل جا ٍر مع اجلهات املعنية يف اململكة
العربية ال�شعودية ال�شقيقة للربط الإلكرتوين لنتائج
الفحو�شات املخربية؛ ت�شهيالً على جميع الزائرين.

خالد بن اأحمد :فتح اآفاق اأو�سع
للتعاون الثنائي مع جمهورية اأملانيا

ا�شتقبل ال�شيخ خالد بن اأحمد بن حممد اآل خليفة
م�شت�شار جاللة امللك لل�شوؤون الدبلوما�شية ،يف مكتبه
بق�شر الق�شيبية اأم�س ،كاي ثامو بوكمان �شفري جمهورية
اأملانيا الحتادية لدى مملكة البحرين.
وقد اأ�شاد ال�شفري كاي ثامو بوكمان بتوقيع مملكة
البحرين اإعالن تاأييد ال�شالم مع اإ�شرائيل ،موؤكدًا اأنها خطوة
تاريخية ا�شرتاتيجية من �شاأنها امل�شي بجهود اإحالل
والأمن وال�شتقرار وم�شاعي حتقيق الرخاء والتقدم لآفاق
اأرحب ل�شالح دول و�شعوب املنطقة باأكملها.
وقد اأعرب ال�شيخ خالد بن اأحمد بن حممد اآل خليفة
عن �شكره لل�شفري كاي ثامو بوكمان ،وتقديره ملواقف
اأملانيا الحتادية ال�شديقة الداعم ململكة البحرين ،منوهً ا
مبا يبذله ال�شفري من جهود طيبة ومتوا�شلة لأجل حتقيق
اأهداف البلدين ال�شديقني يف فتح اآفاق اأو�شع للتعاون
الثنائي يف خمتلف املجالت ،وتعزيز عالقات ال�شداقة التي
ت�شهد تطو ًرا وتقدمًا م�شتم ًرا.

الربهان ي�سيد بجهود امللك يف دعم ال�سعب ال�سوداين

رئي�س هيئة الأركان يفتتح دورة القيادة والأركان امل�سرتكة 13
ح�شر الفريق الركن ذياب بن �شقر النعيمي رئي�س هيئة
الأركان ،اأم�س الأربعاء � 16شبتمرب  ،2020حفل افتتاح
دورة القيادة والأركان الثالثة ع�شر يف الكلية امللكية للقيادة
والأركان والدفاع الوطني.
وبداأ احلفل بتالوة اآيات عطرة من الذكر احلكيم ،ثم
األقى اآمر الكلية امللكية للقيادة والأركان والدفاع الوطني
كلم ًة رحب فيها براعي احلفل ،ووجه ال�شكر لرئي�س هيئة
الأركان على تف�شله بح�شور افتتاح دورة القيادة والأركان
امل�شرتكة الثالثة ع�شر ،وحث على اأهمية هذه الدورة ودورها
يف تاأهيل واإعداد ال�شباط للعمل يف خمتلف وظائفهم القيادية
وجمالتهم الع�شكرية ما �شي�شهم يف رفع جاهزيتهم وقدراتهم
القتالية.
ومن ثم األقى رئي�س هيئة الأركان كلمه قال فيها:
ب�شم اهلل الرحمن الرحيم ،واحلمد هلل رب العاملني،
وال�شالة وال�شالم على �شيد املر�شلني �شيدنا حممد وعلى اآله

و�شحبه اأجمعني ،اإخواين ال�شباط ،ال�شالم عليكم ورحمة
اهلل وبركاته .ي�شعدين يف هذا اليوم املبارك اأن اأكون بينكم
لفتتاح دورة القيادة والأركان امل�شرتكة الثالثة ع�شر،
وي�شرفني اأن اأنقل لكم حتيات وتقدير �شيدي �شاحب املعايل
امل�شري الركن ال�شيخ خليفة بن اأحمد اآل خليفة القائد العام
لقوة دفاع البحرين ،وي�شرين اأن اأرحب باإخواننا الأعزاء
من القوات امل�شلحة بالدول ال�شقيقة ،راجني لهم التوفيق
وال�شداد .اإن العلم الذي حثنا ديننا الإ�شالمي احلنيف على
الرتقاء بدرجاته ،والنهل من خمتلف علومه ،اأ�شبح �شرورة
هامة يف ع�شرنا احلا�شر الذي تعتمد متطلباته على التقدم
العلمي والعملي ،فبالعلم ت�شمو الأمم وتتقدم ،وم�شاركتكم
يف دورة القيادة والأركان امل�شرتكة �شت�شاهم يف فتح اآفاق
املعارف ،و�شتعمل على اإثراء خرباتكم الع�شكرية و�شقلها،
و�شتكون باإذن اهلل مناهجها خري عون لكم لتحمل املهام
والواجبات التي �شت�شند لكم يف حياتكم الع�شكرية.

اأ�شاد رئي�س جمل�س ال�شيادة
النتقايل الفريق اأول ركن عبدالفتاح
الــربهــان بجهود ح�شرة �شاحب
اجلاللة امللك حمد بن عي�شى اآل خليفة
عاهل البالد املفدى ،يف دعم ال�شعب
ال�شوداين خا�شة يف ظل الظروف
التي مير بها ال�شودان جراء ال�شيول
والفي�شانات ،واأعــرب عن اإعجابه
ال�شديد بالأ�شلوب املوؤ�ش�شي جلاللة
امللك املفدى يف اإدارة احلكم و�شداقته
القوية مع جاللته.
مثم ًنا مــا قــامــت بــه مملكة
البحرين من تقدمي امل�شاعدات الإغاثية
والإن�شانية ل�شحايا الفي�شانات
وال�شيول ،موؤكدًا عمق العالقة الأخوية
التاريخية املتميزة التي تربط بني
مملكة البحرين وجمهورية ال�شودان.
جاء ذلك لدى لقاء رئي�س جمل�س
ال�شيادة النتقايل الفريق اأول ركن
عبدالفتاح الربهان مبكتبه الدكتور
م�شطفى ال�شيد الأمني العام للموؤ�ش�شة
امللكية لالأعمال الإن�شاين والدكتور
وليد املانع وكيل وزارة ال�شحة
والوفد املرافق؛ مبنا�شبة زيارتهم

لل�شودان لتقدمي م�شاعدات مملكة
البحرين لل�شعب ال�شوداين وزيارة
بع�س املناطق الأكرث ت�شر ًرا.
وخــالل الــزيــارة ،نقل رئي�س
جمل�س ال�شيادة النتقاىل حتياته
جلاللة امللك املفدى حفظه اهلل ورعاه؛
على هــذا املوقف الأخـــوي النبيل
وت�شامنه مع ال�شعب ال�شودانى فى
الظروف التي مير بها .كما اأ�شاد
بعمق العالقة الأخوية التاريخية
بــني البلدين ال�شقيقني والتطور
الــذي ت�شهده العالقات البحرينية
ال�شودانية ،والــرغــبــة امل�شرتكة
بني البلدين للتعاون امل�شرتك يف
خمتلف املجالت وتبادل اخلربات

وفتح الفر�س لرجال املال والأعمال
البحرينيني لال�شتثمار يف ال�شودان
الغني باملوارد الطبيعية والفر�س
ال�شتثمارية الوا�شعة التي ميتلكها
ال�شودان.
من جانبه ،نقل الدكتور م�شطفى
ال�شيد حتيات جاللة امللك املفدى
حفظه اهلل ورعاه ،وتعازيه يف �شحايا
الفي�شانات وال�شيول ،ومتنيات
جاللته املزيد من ال�شالم وال�شتقرار
والتنمية ل�شعب ال�شودان.
كما قدم الدكتور م�شطفى ال�شيد
�شرحً ا عن عمل املوؤ�ش�شة امللكية
لالأعمال الإن�شانية على امل�شتوى
املحلي واخلارجي.
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اإمهال «اجلزيرة بل�س»  30يومً ا للت�سجيل وفق قانون الوكالء الأجانب

ً
وكيال حلكومة الدوحة
اجلزيرة القطرية لي�ست قناة م�ستقلة بل
متام اأبو�شايف:
طالبت احلكومة االأمريكية �شبكة
اجلزيرة االإخبارية «اجلزيرة بل�س»
بالت�شجيل وفق قانون الوكالء االأجانب،
باعتبارها تعمل وكيالً للحكومة القطرية،
ولي�شت �شبكة اإخبارية م�شتقلة.
واأمرت وزارة العدل ق�شم و�شائل
التوا�شل االجتماعي يف �شبكة «اجلزيرة
بل�س» -التي تتخذ من الواليات املتحدة
مق ًرا لها -بالت�شجيل بو�شفها وكيالً
اأجنبيًا ،فيما توقعت تقارير �شحافية
اأن تفر�س اخلطوة اجلديدة قيودًا على
القناة التي تخ�شع ل�شيطرة ومتويل
حكومة قطر.
واأكدت وزارة العدل االأمريكية
اأن القناة -التي تنتج ب�شكل اأ�شا�شي
مقاطع فيديو ق�شرية لو�شائل التوا�شل

االجتماعي باللغات
« ا الإ جنليز ية ،
الفرن�شية ،االإ�شبانية»-
ت�شارك يف االأن�شطة
ال�شيا�شية نيابة عن
حكومة الدوحة ،اإذ
متوّل االأخرية ال�شبكة
ّ
وتعني جمل�س اإدارتها.
فيما قال رئي�س
ق�شم مكافحة التج�ش�س
ال�شادرات
ومراقبة
بوزارة العدل االأمريكية جاي برات ،يف
ر�شالة �شدرت يف � 14شبتمرب اجلاري:
«اإن اجلزيرة بل�س تعمل حتت اإ�شراف
و�شيطرة احلكام القطريني ،وعلى الرغم
من مزاعم اال�شتقالل التحريري وحرية
التعبري ،فاإن �شبكة اجلزيرة االإعالمية
وال�شركات التابعة لها تخ�شع لتمويل

احلكومة القطرية»،
الف ًتا اإىل اأن اأمام
ال�شبكة  30يومًا
لتنفيذ القرار.
وياأتي قرار وزارة
العدل اإثر اكت�شاف اأن
قناة الفيديو التابعة
للجزيرة -التي تدعي
اال�شتقاللية -ت�شارك
يف اأن�شطة �شيا�شية
على النحو املحدد يف
قانون ت�شجيل الوكالء االأجانب «اف اي
ار اي» ،فقد ت�شرفت القناة وفق توجيهات
و�شيطرة القيادة القطرية ،فيما اأر�شل
ثالثة من اأع�شاء الكونغر�س االأمريكي
ر�شائل يطالبون فيها وزارة العدل
باإجبار القناة القطرية على الت�شجيل
مبوجب قانون ت�شجيل الوكالء االأجانب.

وكانت عدة تقارير اأمريكية ر�شمية
قد تناولت ال�شلوك امل�شبوه للقناة
القطرية ،فقد ك�شف تقرير لع�شو
�شابق يف الكونغر�س االأمريكي -الذي
حذر من جتاوزات اجلزيرة للقوانني
االمريكية -ترويج القناة ب�شكل �شريح
للنظام االإيراين واملنظمات االإرهابية،
كما يتوجّ ب على القناة الك�شف عن
عالقاتها املبا�شرة بالعائلة احلاكمة
يف قطر ،اإذ ا�شتخدمت القناة لتعزيز
م�شالح الدوحة ال�شيا�شية يف الواليات
املتحدة.
يُذكر اأن القناة -التي تُدار مبا�شرة
من القيادة ال�شيا�شية يف الدوحة -قد
لعبت دو ًرا م�شبوهً ا ال �شيما عالقاتها
امل�شبوهة مع منظمات اإرهابية م�شلحة،
كما ر ّوجت لعدة �شنوات لالأن�شطة
االإرهابية والتحري�س على االإرهاب.

الإجناز الدويل اجلديد للوزارة مرتبط بتنفيذ قانون العقوبات البديلة

برناجمان لـ «الداخلية» يفوزان باملركز الأول بجائزة �ستيفي العاملية
�شجلت وزارة الداخلية ،اإجنا ًزا دوليًا جديدًا ،يعك�س
حجم التطوير والتحديث يف براجمها وم�شاريعها االأمنية،
وذلك بعدما اأحرز برناجما تاأهيل املحكومني واإدماجهم
يف املجتمع «متام» وبرنامج �شاعي اأعمال املنفعة العامة
«�شامع» ،املعنيان بتنفيذ قانون العقوبات والتدابري
البديلة ،املركز االأول يف جائزة �شتيفي العاملية بدورتها
ال�شابعة ع�شرة بفئة الفريق االإداري املتميز لعام ،2020
حيث تقدم للجائزة  4اآالف مر�شح من  74دولة ،وتوىل
عملية التحكيم  12جلنة ،ت�شم  270حمكمًا دوليًا يف
خمتلف املجاالت االحرتافية.
واأو�شح مدير اإدارة الوقاية من اجلرمية التي تعد
الربناجمني بالتعاون مع اإدارة تنفيذ االأحكام اأن حتقيق
هذا االإجناز الدويل ،جاء بف�شل دعم وتوجيهات وزير
الداخلية ،وهو ما �شاهم يف موا�شلة حتقيق النجاحات
على ال�شعيدين املحلي والدويل من خالل تطوير قدرات
من�شوبي الوزارة مبا ي�شهم يف رفع كفاءتهم واإنتاجيتهم
يف العمل.
واأو�شح اأنه متا�شيًا مع توجيهات وزير الداخلية
بتطوير اآليات جديدة للتو�شع يف تطبيق قانون العقوبات
البديلة ،عملت اإدارة الوقاية من اجلرمية برئا�شة االأمن
العام على اإعداد وتنفيذ برناجمي «متام» و«�شامع» �شمن
برامج التدريب والتاأهيل حيث يهدفان اإىل تاأهيل وتدريب
املحكومني علميًا ومهنيًا الإدماجهم يف املجتمع من خالل
تزويدهم بالعلوم النظرية والعملية التي ت�شهم يف تطوير

املعرفة واملهارات لديهم ليكونوا عنا�شر فاعلة يف املجتمع.
وا�شتعر�س مدير اإدارة الوقاية من اجلرمية اآليات
التقدم لهذه اجلائزة الدولية ،مو�شحً ا اأنه منذ االإعالن
عن فتح باب امل�شاركة يف اجلائزة� ،شعى القائمون
على الربناجمني اإىل اإعداد كل متطلبات امل�شاركة وجمع
املوؤ�شرات الالزمة والتي تعك�س اأثر الربناجمني على
ً
م�شيفا اأن الربناجمني حظيا باإ�شادة وا�شعة
املحكومني،

من طاقم التحكيم والذي اعترب اأنهما يعك�شان روؤية
ملهمة يف التنفيذ مما ي�شفر عن نتائج جمتمعية اإيجابية
من خالل ما حققاه من اإجنازات منذ تنفيذهما ،باالإ�شافة
اإىل الطابع االبتكاري للربناجمني من خالل و�شع حلول
اإن�شانية بنهج علمي حديث و�شامل ،كما حقق الربناجمان
اأعلى معدالت العائد على اال�شتثمار واحلد من ن�شب
العودة للجرمية.

ت�سجيل اأعلى معدل لالإ�سابات بـ«كورونا» بـ 841حالة جديدة ..اأطباء:

ارتفاع احلالت القائمة للفريو�س منعطف خطري وحتذير من املمار�سات غري امل�سوؤولة

الدكتور حممد ال�ساعي

الكورونا واحلمل
يف بداية هذا العام انت�شر وباء «كوفيد» يف جميع
بلدان العامل ب�شرعة فائقة ،وبنا ًء على ذلك اأعلنت منظمة
ال�شحة العاملية حالة الطوارئ على م�شتوى العامل ،ودعت
اإىل تظافر اجلهود من دول العامل كافة للحد من انت�شار
املر�س.
ومبا اأن وباء «كوفيد» ال ي�شتثني اأحدًا ،فقد تت�شاءل
ال�شيدة احلامل عن احتمال االإ�شابة اأثناء احلمل والوالدة
وتاأثريه على الر�شاعة الطبيعية.
واملراأة احلامل قد ت�شاب بوباء «كوفيد» يف اأثناء احلمل
اإال اأن احتمال االإ�شابة بهذا املر�س اأثناء فرتة احلمل يكون
قليالً ،ولكن عند االإ�شابة هذا املر�س يف اأثناء احلمل قد
يوؤدي اإىل م�شاعفات �شديدة يف اجلهاز التنف�شي والتي
ت�شتدعي عناية مركزة يف امل�شت�شفى ،كذلك فاإن االإ�شابة
باملر�س يف اأثناء احلمل قد توؤدي اإىل الوالدة املبكرة.
ولذلك عندما تتعر�س احلامل مل�شاب بوباء «كوفيد»
وعندما تظهر عليها اأعرا�س املر�س ،ينبغي االت�شال
بالطبيب على وجه ال�شرعة الإجراء الفحو�شات الالزمة
للتاأكد من وجود املر�س اأو عدم وجوده.
واإذا ثبت اأن احلامل م�شابة بالفريو�س عليها اخللود
اإىل الراحة ،واالإكثار من تناول ال�شوائل وتعاطي العقاقري
امل�شكنة لالآالم واحلرارة وال�شعال ،وعند انت�شار فريو�س
الكورونا يف املجتمع ،قد تتاأثر الرعاية الالزمة ما قبل
الوالدة لدى احلوامل ،فالزيارات املنتظمة اأثناء احلمل ال
ميكن اإجراوؤها يف مو�شم الكورونا ،لذلك ي�شتح�شن توفري
العناية للحامل يف املنزل ،والقيام بفح�س �شغط الدم ،واأن
يكون هناك توا�شل مع املركز ال�شحي عن طريق االنرتنت.
عندما تكون احلامل يف حالة طبيعية فاإن االأمور قد
ت�شري ب�شورة �شل�شلة يف اأثناء الوالدة ،ولكن عندما حتتاج
احلامل اإىل طلق �شناعي اأو والدة قي�شرية فيجب اإجراء
فح�س الكورونا قبل يومني من دخول امل�شت�شفى.
ومن ال�شروري حتديد مدة االإقامة قدر االإمكان يف
امل�شت�شفى بعد الوالدة واحلد من الزيارات للحفاظ على
�شحة االأم واملولود عندما تكون االأم م�شابة بـ«كوفيد»
عند الوالدة ،فعليها االلتزام باالإر�شادات ال�شحية ملنع
انتقال املر�س اإىل املولود ،وذلك بغ�شل اليدين ب�شورة
متكررة ،وا�شتعمال الكمامات ،واحلفاظ على م�شافة بني
االأم واملولود.
وعند االلتزام بالنظافة واالإر�شادات ال�شحية فاإن
احتمال انتقال املر�س اإىل املولود تكون قليلة وال تتجاوز
 3باملائة.
ولكن عندما يكون املر�س �شديدًا لدى االأم الوالدة،
يجب عزلها عن املولود ب�شورة موؤقتة.
وقد تعاين االأم بعد الوالدة من �شغوطات نف�شية،
ويزداد لديها القلق على �شحتها و�شحة املولود ،وعندما
ت�شعر بتقلب املزاج ،فقدان ال�شهية للطعام ،تعب �شديد
وال�شعور باحلزن بعد الوالدة ،فهذه االأعرا�س تدل على
االإ�شابة باالكتئاب ،والذي يحدث كثريًا بعد الوالدة ،وهذا
قد يتطلب ا�شت�شارة الطبيب للح�شول على العالج املنا�شب.
وال يوجد دليل قاطع حلد االآن باأن فريو�س الكورونا
قابل لالنتقال من احلامل امل�شابة اإىل اجلنني ،اأو بوا�شطة
الر�شاعة الطبيعية.
ولكنـه قد ينتقــل ب�شورة مبا�شرة اإىل الوليــد بوا�شطة
الرذاذ املتطاير اأثــناء الر�شاعــة ،وهذا يتطــلب االلتزام
بالنظافــة واالإر�شــادات ال�شحية وا�شتعمال الكمامـة
اأثناء الر�شاعة.

«الد�ستورية» حتجز  3دعاوى
للحكم يف جل�سة  21اأكتوبر

د� .صامية الدو�صري

د .اأمل داوود

�شجلت وزارة ال�شحة اأعلى معدل لالإ�شابات بفريو�س
كورونا بـ 841حالة قائمة جديدة ،منها  124حالة لعمالة
وافدة ،و 716حالة ملخالطني حلاالت قائمة ،وحالة واحدة
قادمة من اخلارج ،كما تعافت  613حالة اإ�شافية ،لي�شل
العدد االإجمايل للحاالت املتعافية اإىل .55444
من ناحية اأخرى ،حذر م�شوؤولون وا�شت�شاريون واأطباء
من خماطر الرتاخي يف تطبيق االإجراءات االحرتازية للحد من
انت�شار فريو�س كورونا (كوفيد  )19والتي اأدت اإىل زيادة
اأعداد احلاالت القائمة االأخرية للفريو�س وبلوغها معدالت
كبرية عما كانت عليه يف ال�شابق ،اإذ ثمة تباين كبري بني
معدالت احلاالت القائمة يف ال�شابق والتي كانت ال تتجاوز
 300حالة يوميًا ،وبني طفرة غري م�شبوقة اأدت لبلوغها اأكرث
من  700حالة يومية خالل االأيام القليلة املا�شية ،وبينوا
اأهمية التقليل من ن�شب االإ�شابات بفريو�س كورونا ،الفتني
ً
منعطفا خطريًا يجب التعامل
اإىل اأن الزيادة يف االأعداد تعترب
معه باأعلى درجات امل�شوؤولية املجتمعية من قبل اجلميع،
معتربين اأن رفع درجة االلتزام باالإجراءات االحرتازية
والتقيد بالتعليمات ال�شادرة هو طوق النجاة لتقليل اأعداد
احلاالت القائمة خالل االأ�شبوعني القادمني.
واعترب االأطباء اأن �شحة و�شالمة املواطنني واملقيمني
اأولوية دائمة ال يجب التهاون فيها حتت اأي ظرف من
الظروف ،الفتني اإىل جهود مملكة البحرين الكبرية بقيادة
ح�شرة �شاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�شى اآل خليفة عاهل
البالد املفدى حفظه اهلل ورعاه ،وتوجيهات احلكومة برئا�شة
�شاحب ال�شمو امللكي االأمري خليفة بن �شلمان اآل خليفة
رئي�س الوزراء املوقر ،واملتابعة امل�شتمرة ل�شاحب ال�شمو

د .حممد نعيم

د .وفاء ال�صربتي

امللكي االأمري �شلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد نائب القائد
االأعلى النائب االأول لرئي�س جمل�س الوزراء حفظهما اهلل ،التي
و�شعت �شالمة املواطنني واملقيمني ً
هدفا واأولوية بُذلت من
اأجلها اجلهود احلثيثة وخ�ش�شت لها امليزانيات ال�شخمة.
ويف هذا ال�شياق ،اأكدت الدكتورة وفاء اإبراهيم ال�شربتي
مدير اإدارة تعزيز ال�شحة بوزارة ال�شحة على اأهمية موا�شلة
العمل بعزم من اأجل الت�شدي لفريو�س كورونا ،وحثت
املواطنني واملقيمني يف مملكة البحرين على �شرورة االبتعاد
ً
حفاظا على �شحة اأفراد املجتمع البحريني،
عن التجمعات
مو�شح ًة اأنه بف�شل من اهلل ثم اجلهود الوطنية لفريق البحرين
بقيادة �شاحب ال�شمو امللكي االأمري �شلمان بن حمد اآل خليفة
ويل العهد نائب القائد االأعلى النائب االأول لرئي�س جمل�س
الوزراء حفظه اهلل جنحنا يف خف�س معدالت االإ�شابة اليومية
بالفريو�س وبداأنا يف مرحلة االفتتاح التدريجي واأو�شكت
احلياة اأن تعود اإىل طبيعتها ،اإال اأنه يف ظل تراخي البع�س
يف اتباع التعليمات الوقائية ارتفعت معدالت انت�شار العدوى
ب�شكل ملحوظ ومتزايد بعد انخفا�س عدد احلاالت القائمة ملا
يقارب  300حالة �شاب ًقا ،اإذ ارتفعت الن�شب االأخرية لت�شل
الأكرث من  700حالة قائمة جديدة يوميًا ،االأمر الذي ي�شكل
ً
م�شاعفا على الكوادر ال�شحية الذين اآثروا اأن يكونوا يف
عب ًئا
ال�شفوف االأمامية على ح�شاب راحتهم و�شحتهم.
ومن جانبه ،حذر الدكتور حممد نعيم نا�شر ا�شت�شاري
ورئي�س ق�شم اأمرا�س العيون بوزارة ال�شحة من خطر
ال�شعور باأن االأمور اأ�شبحت طبيعية ،مو�شحً ا اأن اأخذ االأمور
بب�شاطة وبالتايل التهاون يف االإجراءات االحرتازية يعترب
اإحدى امل�شببات االأ�شا�شية النت�شار الفريو�س ،م�شددًا على

د .معت�صم حممد

اأهمية اأخذ املو�شوع بكل جدية وعدم اال�شتهتار يف كل ما
يتعلق بال�شحة وال�شالمة ،كما يجب رفع درجات احلذر قدر
االإمكان خا�شة بالن�شبة لفئة كبار ال�شن والن�شاء واالأطفال
وموا�شلة االلتزام بالتعليمات ال�شادرة من اجلهات املعنية
دون تراخي.
عربت الدكتورة اأمل داوود رئي�س
ويف ال�شياق ذاتهّ ،
ق�شم البحوث والدرا�شات واالإنتاج يف اإدارة تعزيز ال�شحة
بوزارة ال�شحة عن اأ�شفها ال�شديد للزيادة غري امل�شبوقة يف
اأعداد احلاالت القائمة للفريو�س خالل االأيام القليلة املا�شية،
والتي تعترب زيادة كبرية يجب االنتباه لنتائجها واحلذر من
تفاقمها.
واأ�شارت الدكتورة �شامية الدو�شري رئي�شة ق�شم االأذن
واالأنف واحلنجرة وا�شت�شارية طب ال�شمع والتوازن بوزارة
ال�شحة اإىل اأهمية العمل اجلماعي امل�شوؤول من اأجل خف�س
اأعداد احلاالت القائمة اليومية ،مبينة اأهمية االلتزام بالتدابري
الوقائية واالإجراءات االحرتازية مبا ي�شهم يف احلد من
انت�شار فريو�س كورونا ،كما حذرت يف الوقت نف�شه من
خماطر انتقال الفريو�س عن طريق الرذاذ اأو اللعاب اأو عن
طريق كل ما قد يدخل االأغ�شية املخاطية ،معتربة اأن وعي
اجلميع والتزامهم هو رهان اخلروج من هذا املنعطف اخلطر
الذي كان �شببه التهاون والرتاخي يف تطبيق االإجراءات.
و�شدد الدكتور معت�شم حممد حامد ا�شت�شاري تخدير
وعالج اأمل بوزارة ال�شحة على اأن البحرين اأثبتت بتعاملها
مع الفريو�س اأن االإن�شان هو اأغلى ما متلك ،موؤكدًا اأهمية
العمل اجلاد للتقليل من ن�شب انت�شار فريو�س كورونا من
خالل التقيد باالإجراءات االحرتازية دون تهاون.

عـقدت املحكمة الد�شـتورية يوم اأم�س االأربعاء املوافـق
� 16شبتمرب 2020م ،يف متام ال�شاعة العا�شرة �شباحً ا،
جل�شتها برئا�شة ال�شيخ خليفة بن را�شد بن عبداهلل اآل خليفة
رئي�س املحكمة ،وع�شوية الق�شاة امل�شت�شار اأحمد اإبراهيم
را�شد املال نائب رئي�س املحكمة ،علي عبداهلل الدوي�شان� ،شعيد
ح�شن احلايكي ،عي�شى بن مبارك الكعبي ،الدكتورة منى
جا�شم حممد الكواري ،اأحمد حمد عبداهلل الدو�شري ،بح�شور
اأمني ال�شّ ر عمر عبدالعزيز ح�شاين ،اإذ نظرت املحكمة يف
الدعاوى الد�شتورية االآتية:
اإحالة ق�شائية رقم (ح )2019/3/ب�شاأن الف�شل يف
د�شتورية ن�س املادة ( )43فقرة ( )1بند (ب) من املر�شوم
بقانون رقم ( )11ل�شنة  1976باإ�شدار قانون تنظيم
معا�شات ومكافاآت التقاعد ل�شباط واأفراد قوة دفاع البحرين
واالأمن العام ،واملعاد ترقيمها اإىل املادة ( )50مبوجب
املر�شوم بقانون رقم ( )20ل�شنة  1991واملُدَّعى مبخالفتها
الأحكام املواد ( )119( ،)31( ،)20( ،)18من الد�شتور،
اإذ قررت املحكمة حجز الدعوى للحكم جلل�شة االأربعاء
.2020/10/21
دعوى منازعة التنفيذ رقم (م.ت )2020/1/ب�شاأن
وقف تنفيذ حكم حمكمة التمييز واحلكم بامل�شي يف تنفيذ
حكمي املحكمة الد�شتورية يف الدعوتني الد�شتوريتني رقم
(د )2008/1/ورقم (د ،)2010/2/اإذ قررت املحكمة
حجز الدعوى للحكم جلل�شة االأربعاء .2020/10/21
الدعوى رقم (د )2020/1/ب�شاأن الطعن بعدم
د�شتورية مواد الف�شل الثالث من قانون العمل يف القطاع
االأهلي ب�شفة عامة ،واملواد (/158ب) و( )159و()160
و( )164من ذات القانون ب�شفة خا�شة لن�شها على التحكيم
االإجباري اأمام هيئة غري ق�شائية ،وذلك باملخالفة لن�س املادة
( )18و(/20و) و( )105من الد�شتور ،اإذ قررت املحكمة
حجز الدعوى للحكم جلل�شة االأربعاء .2020/10/21

وزير الداخلية :اعتماد شهادات
الفحص السعودية لدخول البحرين

األولى بحرينيًا
و  16عربــــــــــيًا

أكد وزير الداخلية الفريق أول الش��يخ راشد بن
عب��داهلل آل خليف��ة أن كاف��ة ش��هادات فحص
المس��حة األنفية « »PCRللكشف عن فيروس
كورون��ا (كوفيد )19المعتمدة م��ن قبل وزارة
تمض عليها مدة
الصحة الس��عودية والتي لم
ِ
 72س��اعة من وق��ت إجراء الفحص ،س��تكون
س��ارية المفع��ول والصالحي��ة لحامل��ي تل��ك
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الش��هادات لدخ��ول البحري��ن ،دون تطبيق أي
إج��راءات صحي��ة أخ��رى ،مرحب ًا بالمس��افرين
القادمين إلى المملكة عبر جسر الملك فهد.
جار م��ع الجه��ات المعنية
وأوض��ح أن العم��ل ٍ
ف��ي الس��عودية للرب��ط اإللكترون��ي لنتائ��ج
الفحوص��ات المخبري��ة تس��هي ً
ال عل��ى جمي��ع
الزائرين.

رقم التسجيل | )(CAWAN 630

ترحيب واسع وإشادة دولية بـاتفاق السالم التاريخي

عاهل البالد المفدى

تلقى حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى
آل خليف��ة عاهل الب��الد المفدى برقي��ات تهنئة
باتفاقية تأييد الس��الم بين البحرين وإس��رائيل،
كما تواصل الترحيب الدولي والش��عبي باتفاقية
تأيي��د الس��الم ،وأك��دت وزارة خارجية فرنس��ا أن
هذا اإلعالن التاريخي س��يدعم السالم واالستقرار
اإلقليميي��ن ،فيما هن��أ وزير الخارجي��ة الهولندي
س��تيف بلوك عبر حس��ابه على «تويتر» إسرائيل
واإلمارات والبحرين على تفاهماتهم التاريخية.
وتلقى عاهل البالد المفدى برقية تهنئة من وزير
الداخلية ،الفريق أول ركن الشيخ راشد بن عبداهلل
آل خليف��ة ،أش��اد خالله��ا بحكمة جالل��ة الملك
النافذة ورؤيته الثاقبة ،والتي س��تظل خالدة في

ذاكرة األجيال القادمة.
كما تلقى جاللته برقية تهنئة من وزير الخارجية
د.عبداللطيف الزياني ،أعرب فيها عن بالغ اعتزازه
وفخ��ره بهذا اإلنج��از السياس��ي التاريخ��ي الذي
تحق��ق لمملكة البحرين برؤي��ة جاللته الحكيمة
وقراره الشجاع بإعالن تأييد السالم بين البحرين
وإسرائيل.
ف��ي المقابل أكد خب��راء اقتصادي��ون وإعالميون
وكتاب عرب أن االتفاقية تعد قوة دافعة جديدة،
وقيم��ة مضافة لألم��ن والتنمية واالس��تقرار في
المنطق��ة ،مبيني��ن أن االتفاقي��ة تخ��دم جمي��ع
األط��راف ،وتص��ب ف��ي مصلح��ة االقتصادي��ن
البحريني واإلسرائيلي.

وزير الداخلية:
حكمة الملك
النافذة تظل
خالدة في
الذاكرة

وزير
الخارجية:
قرار شجاع
للملك بإعالن
تأييد السالم

رجال أعمال« :اتفاق السالم»
قرار حكيم يدعم اقتصاد
البحرين وإسرائيل

هولندا ترحب
بالسالم
بين البحرين
واإلمارات
وإسرائيل

ألمانيا:
االتفاقية
خطوة
تاريخية
استراتيجية

أهالي المحافظات:
تأييد السالم يحقق رؤية
الملك الستقرار بالمنطقة

ولي العهد متطوعًا في
التجارب السريرية :للجميع
دور في نجاح التصدي لـ«كورونا»

7-6-4-2

ناس« :سوق العمل»
فوق القانون وترفض التواصل مع «الغرفة»
أبدى رئيس غرفة تجارة وصناعة
البحرين س��مير ناس ،اس��تغرابه
من أس��لوب تعامل هيئة تنظيم
س��وق العمل مع ممثل��ي القطاع
التج��اري ،مبين�� ًا أن «الهيئ��ة
أصبحت فوق القانون».
وأضاف ناس ،خ��الل لقاء إعالمي
م��ع الصح��ف أم��س ،أن هيئ��ة
س��وق العم��ل ترف��ض التواصل
م��ع «الغرف��ة» ،كم��ا تمتنع عن

03

«الصحة» :اإلجازات
المرضية إلكترونيًا

«سوق العمل» :مستعدون لمناقشة
تطوير إجراءات تنمية القطاع التجاري
ال��رد عل��ى استفس��ارات الغرفة
ورسائلها.
وأطلق��ت الغرف��ة اس��تبيان ًا حول
«تحديات س��وق العم��ل :تحليل
 PESTELو SWOTلنظ��ام
تصري��ح العم��ل المرن» ،ش��ارك

في��ه  1306أصحاب عم��ل ،أظهر
أن ما نس��بته  %81ل��م يتعاملوا
مع حامل��ي التصريح المرن ،فيما
أب��دى  %74ع��دم رضاه��م ع��ن
الخدم��ات الت��ي تقدمه��ا هيئة
سوق العمل.

أكد صاحب الس��مو الملكي األمير س��لمان بن حمد آل
خليفة ول��ي العهد نائ��ب القائد األعل��ى النائب األول
لرئيس مجلس الوزراء ،أن للجميع دوراً في نجاح مساعي
التصدي لفيروس كورونا (كوفيد.)19
وأض��اف أن تأكيد حض��رة صاحب الجالل��ة الملك حمد
بن عيس��ى آل خليفة عاهل الب��الد المفدى ّ
أن ما يمس
نهج عزّز
أي مواطن ومقي��م يمس الوطن بأكمله ه��و ٌ
م��ن الجهود الوطني��ة لفري��ق البحرين كافة وأس��هم
ف��ي تقديم مختلف أوجه الدعم للمب��ادرات الرامية إلى
التص��دي للفي��روس ،والتي كان لها األث��ر الكبير فيما
حققته المملكة خالل مراحل تعاملها مع الفيروس وما
حصدته خاللها من إشادات من الجميع.

سمير ناس

أعلن مدي��ر إدارة المعلومات والتخطي��ط بوزارة الصحة
خالد الجالهمة ،عن تدشين الوزارة أمس خدمة إلكترونية
جديدة تتيح عرض وطباعة اإلجازات المرضية المس��جلة
في جميع المستش��فيات والمراكز الصحي��ة ،عبر الموقع
اإللكتروني للوزارة .www.moh.gov.bh
وأشار إلى أن الوزارة ستتيح فرصة االستفادة من النسخة
اإللكترونية المعتمدة من اإلجازة المرضية ،والتي تمكن
المريض من مشاركتها مع الجهات الرسمية دون الحاجة
إلى النسخ الورقية.

05

09

 :إثبات الضرر
مصدر لـ
لتأجيل القرض ..والـ«الفيزا» غير مشمولة
موزة فريد

Health
 7أطعمة تخفض
الطاقة بالجسم

08

أك��د مصدر أن رؤس��اء البنوك رفعوا
مرئياته��م أم��س إل��ى «المص��رف
المركزي» بش��أن تأجي��ل القروض
لمتض��رري كورون��ا (كوفي��د،)19
تضمنت وضع آلي��ة موحدة لتقديم
الطلب��ات عبر رابط يرس��ل للعمالء
في رس��الة نصية بجان��ب إحضار ما
يثبت تضرر العميل.
وأض��اف المصدر -ال��ذي فضل عدم
ذكر اس��مه -ل�«الوطن» أنه س��يتم
رف��ع حال��ة العمي��ل المتض��رر إلى
هيئة الرقابة في البنك لقياس مدى

التض��رر وإمكانية اس��تحقاقه وفي
ح��ال الموافقة س��يتم تفعيل وقف
األقس��اط ،مش��يراً إلى أن التأجيل ال
يتضمن أقساط بطاقة «الفيزا».
في المقاب��ل ،أكد الرئيس التنفيذي
لجمعي��ة مص��ارف البحري��ن وحي��د
القاس��م ل�«الوط��ن» أن الجمعي��ة
رفع��ت إل��ى «المرك��زي» مقترحات
البن��وك لدراس��تها دون الخ��وض
ف��ي مزيد م��ن التفاصي��ل ،متوقع ًا
الحص��ول عل��ى رد م��ن «المركزي»
اليوم.

10

 841حالة ..أعلى إصابات
يومية بـ«كورونا»
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ولي العهد متطوعًا في التجارب السريرية:
للجميع دور في نجاح التصدي لـ«كورونا»
تأكيد الملك ّ
أن ما يمس
المواطن والمقيم يمس
الوطن نهج ع ّزز الجهود الوطنية

local@alwatannews.net

الملك يتلقى برقية شكر
جوابية من رئيس أوكرانيا
تلق��ى حض��رة صاحب الجالل��ة الملك حمد بن عيس��ى
آل خليف��ة عاه��ل البالد المف��دى برقية ش��كر جوابية
م��ن رئيس أوكراني��ا فولوديمير زيلينس��كي ،وذلك رداً
على برقية جاللته المهنئة بمناس��بة ذكرى اس��تقالل
أوكرانيا.

الملك ورئيس الوزراء وولي
العهد يهنئون يوشيهيدي سوغا
بانتخابه رئيسًا لوزراء اليابان

إسهامات المواطنين
والمقيمين بالمشاركة تؤكد
روح فريق البحرين الواحد
أكد صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد
نائ��ب القائد األعل��ى النائب األول لرئيس مجلس ال��وزراء ،أن للجميع
دوراً في نجاح مساعي التصدي لفيروس كورونا (كوفيد.)19
وأضاف أن تأكيد حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة
عاهل البالد المفدى على ّ
أن ما يمس أي مواطن ومقيم يمس الوطن
نهج عزّز من الجهود الوطنية لفريق البحرين كافة وأسهم
بأكمله هو ٌ
ف��ي تقديم مختلف أوجه الدعم للمبادرات الرامية للتصدي للفيروس،
والتي كان لها األثر الكبير فيما حققته المملكة خالل مراحل تعاملها
مع الفيروس وما حصدته خاللها من إشادات من الجميع.
ج��اء ذلك لدى تفضل س��موه أمس بالتطوع ألخ��ذ الجرعة األولى من
اللق��اح المعط��ل ضمن المرحل��ة الثالثة للتج��ارب الس��ريرية للقاح
فيروس كورون��ا (كوفيد ،)19حيث أعرب س��موه عن ش��كره وتقديره
لكاف��ة الكوادر الطبي��ة والتمريضية في الصف��وف األولى والداعمين
للجه��ود الوطنية في مختلف الجه��ات المعنية على م��ا يبذلونه من
عطاء متواصل ليل نهار من أجل صحة وسالمة المواطنين والمقيمين
في مملكة البحرين.

أخبار الوطن 03

وأضاف س��موه أن ما أبداه المواطنون والمقيمون من إس��هامات في
كافة الجهود وتطوع للتجارب الس��ريرية للمرحل��ة الثالثة من اللقاح
يؤك��د روح فريق البحرين الواحد الداعم��ة لكافة الجهود الوطنية من
قبل الجميع وهي سمة من سمات البحرين باعتبارها نموذج ًا حضاري ًا
متقدم�� ًا وخصلة من خصال أبنائها الذين ال يألون جهداً في مواجهة
الصع��اب ،وهذا م��ا نفخر به عند التحديات؛ فل��دى أبناء البحرين عزم
وعزيم��ة تبعث األمل في النفوس وتعلي راية الوطن في كل الظروف،
داعي�� ًا س��موه المولى القدي��ر أن يحف��ظ البحرين ويرف��ع عنها وعن
البش��رية جمعاء جائحة كورون��ا (كوفيد )19ويسبغ على الجميع نعمة
الصحة والعافية.

بعث حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيس��ى
آل خليف��ة عاهل الب��الد المفدى برقي��ة تهنئة الى
يوشيهيدي س��وغا ،بمناس��بة انتخابه رئيس ًا لوزراء
اليابان ،ضمنها جاللته خالص تهانيه وتمنياته له
بالنجاح والتوفيق.
كما بعث صاحب الس��مو الملك��ي األمير خليفة بن
س��لمان آل خليفة رئيس ال��وزراء ،برقية تهنئة إلى
يوشيهيدي س��وغا ،وذلك بمناس��بة انتخابه رئيس ًا
ل��وزراء الياب��ان ،ضمنه��ا س��موه خال��ص تهاني��ه
وتمنياته له بالنجاح والتوفيق.
و بعث صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد
آل خليفة ولي العهد نائب القائد األعلى النائب األول
لرئيس مجلس الوزراء ،برقية تهنئة إلى يوشيهيدي
سوغا ،وذلك بمناسبة انتخابه رئيس ًا لوزراء اليابان،
ضمنها س��موه خالص تهانيه وتمنياته له بالنجاح
والتوفيق.

محمد بن عبداهلل :مشاركة ولي العهد
في تجارب لقاح «كورونا» دافع للجميع

الشيخ محمد بن عبداهلل آل خليفة

ثمن رئيس المجلس األعلى للصحة رئيس
ّ
الفريق الوطني الطب��ي للتصدي لفيروس
كورونا (كوفي��د )19الفريق طبيب الش��يخ
محمد ب��ن عبداهلل آل خليفة المبادرة التي
تفض��ل بها صاحب الس��مو الملكي األمير
سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب
القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس
ال��وزراء ،بالتط��وع في التجارب الس��ريرية
الثالث��ة للق��اح كورونا (كوفي��د)19؛ فهي
تمثل قدوة حس��نة للجميع ،وتثبت أهمية
المش��اركة الفاعلة إلنجاح ه��ذه التجربة،
لما لها من أثر بالغ في المساهمة في دعم
جهود تطوير عالج على الصعيد اإلنساني،

للتخلص من هذه الجائحة ،بما يحقق خير
وصالح الجميع.
وق��ال« :إنن��ا نياب��ة ع��ن كافة منتس��بي
القط��اع الطب��ي ف��ي المملك��ة نع ّبر عن
التقدي��ر البالغ واالمتنان لصاحب الس��مو
الملكي ول��ي العهد نائ��ب القائد األعلى
النائ��ب األول لرئيس مجل��س الوزارء على
هذه اللفتة الكبيرة والمش��هودة ،سائلين
اهلل العل��ي القدي��ر أن يدي��م على س��موه
الكري��م نعم��ة الصح��ة والعافي��ة .وفي
الحقيقة ليس��ت بغريبة على س��موه الذي
أدار من��ذ البداية الجه��ود الوطنية لفريق
البحرين بقوة وثبات واقتدار تحت القيادة

الحكيمة لحض��رة صاحب الجالل��ة الملك
حمد ب��ن عيس��ى آل خليفة عاه��ل البالد
المفدى».
وأكد أن مبادرة صاحب السمو الملكي ولي
العهد نائ��ب القائد األعل��ى النائب األول
لرئي��س مجلس الوزراء تمثل بش��ارة خير،
وستعطي بال شك دفعة كبيرة لبلوغ الهدف
المنشود من هذه المبادرة التي تقام تحت
ش��عار «التطوع من أجل اإلنس��انية» ،في
إطار مواصلة الجه��ود الوطنية نحو تعزيز
جه��ود احتواء في��روس كورون��ا والحد من
انتش��اره ،من خالل تعزي��ز كافة اإلجراءات
االحترازي��ة والتدابي��ر الوقائي��ة المتخذة

اهتمام إعالمي بمبادرة ولي العهد

للحفاظ على صحة وسالمة الجميع.
وج��دد دعوت��ه المواطني��ن والمقيمي��ن
للمس��اهمة الفاعل��ة ف��ي ه��ذه المبادرة
الوطنية واإلنس��انية الرائدة ،والتي تمثل
بريق أمل للبشرية جمعاء ،مقتدين بحذو
صاحب الس��مو الملكي ول��ي العهد نائب
القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس
ال��وزراء ،وال��ذي توج بمش��اركته الكريمة
جهود فري��ق البحري��ن والفري��ق الوطني
الطب��ي للتصدي لفي��روس كورون��ا ،كما
تمثل دعم ًا قوي ًا وعملي�� ًا للجهود الكبيرة
لكاف��ة العاملي��ن والمش��رفين على هذه
المبادرة اإلنسانية.
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محمد بن مبارك :استكمال فحص «كورونا»
للهيئات التعليمية وتطبيق الخطط وفق النتائج
وضع اآلليات القانونية واإلدارية لتنفيذ استراتيجية التعلم «ما بعد المدرسي»
ت��رأس نائ��ب رئي��س مجل��س ال��وزراء
رئيس المجل��س األعلى لتطوير التعليم
والتدريب س��مو الشيخ محمد بن مبارك
آل خليفة أمس اجتماع المجلس بتقنية
االتصال عن ُبعد.
واس��تهل س��موه االجتماع باالس��تماع
إل��ى ع��رض قدمت��ه وزارة التربي��ة
والتعلي��م حول اس��تعدادات ب��دء العام
الدراسي  2021/2020الستقبال الطلبة
والمعلمي��ن ،وذلك في ظل مس��تجدات
جائح��ة كورونا (كوفي��د ،)19حيث اطلع
المجلس على اإلجراءات التي تم اتخاذها
لب��دء العودة المدرس��ية ف��ي المدارس
الحكومية والخاصة.
كما اطمأن عل��ى مجريات عملية فحص
أعضاء الهيئتي��ن التعليمي��ة واإلدارية
في المدارس تنفي��ذاً لتوجيهات صاحب
الس��مو الملكي األمير س��لمان بن حمد
آل خليف��ة ول��ي العه��د نائ��ب القائ��د
األعل��ى النائ��ب األول لرئي��س مجل��س
ال��وزراء ،والتي نصت عل��ى تأجيل البدء
الع��ام الدراس��ي للم��دارس الحكومي��ة
لفت��رة أس��بوعين حتى يتس��نى فحص
جمي��ع الكوادر التعليمي��ة في المدارس
الحكومية.
ووجه س��مو الش��يخ محمد بن مبارك آل
خليفة باس��تمرار التنس��يق بي��ن وزارة
التربي��ة والتعلي��م والفري��ق الوطن��ي
للتص��دي لفي��روس كورونا الس��تكمال
عملية الفحص وتطبيق الخطط الالزمة
بناء على النتائج.
كما استمع المجلس إلى عرض تفصيلي
ح��ول آخر مس��تجدات مش��روع الهيكلة

المؤسس��ية ل��وزارة التربي��ة والتعليم
قدم��ه وكي��ل وزارة التربي��ة والتعلي��م
للم��وارد والخدم��ات رئي��س اللجن��ة
التوجيهية للمش��روع ،حيث تمت إحاطة
المجل��س علم�� ًا بالتقدم المح��رز تجاه
ع��دد م��ن األه��داف المتعلق��ة باإلطار
الموح��د للبرامج الحكومية ذات األولوية
المتعلق��ة بالتعليم من خالل مش��روع
الهي��كل المؤسس��ي ل��وزارة التربي��ة
والتعليم.
كما تم اس��تعراض الهيكل المؤسس��ي
الرئيسي وما يتبعه من هياكل تفصيلية
باإلضاف��ة إل��ى التعدي��الت الت��ي ت��م
إدخالها على الهيكل في ضوء مناقشات
اللجنة التوجيهية والشركة االستشارية
للمش��روع وما ت��م رفعه إل��ى المجلس
األعلى لتطوير التعليم والتدريب في هذا

هولندا ترحب بالسالم بين
البحرين واإلمارات وإسرائيل

الشأن ،حيث وافق المجلس بعد التداول
في التفاصيل ومناقش��تها باس��تفاضة
عل��ى جميع التعديالت التي تم إدخالها،
ووج��ه برفع الهي��كل التنظيم��ي لوزارة
التربي��ة والتعليم إلى مجل��س الخدمة
المدنية.
وأش��اد المجل��س بالجهود الت��ي بذلت
من قب��ل اللجن��ة التوجيهية للمش��روع
والعاملين ضم��ن فرق المب��ادرات مما
أس��هم في سير المش��روع وفق الخطط
المعتمدة لذلك.
وناق��ش المجلس مخرج��ات فرق العمل
المختص��ة بتنفيذ اس��تراتيجية التعلم
م��ا بعد المدرس��ي «م��ا بع��د المرحلة
الثانوية» حيث استمع المجلس إلى شرح
قدمه وزير شؤون الشباب والرياضة عن
أبرز المقترحات والتوصيات التي انتهت

إليه��ا بع��ض ف��رق العم��ل المتعلقة
بمجل��س التعلي��م العالي ومؤسس��ات
التعلي��م التطبيقي ونظ��ام االمتحانات
الموحدة والت��ي تضمن إحداث التطوير
المنش��ود ،حي��ث واف��ق المجل��س على
التوصي��ات المرفوع��ة في هذا الش��أن
ووجه بالب��دء بإنجاز اآللي��ات القانونية
واإلداري��ة الالزمة لوض��ع التوصيات حيز
التنفيذ.
وأش��اد س��مو الش��يخ محمد ب��ن مبارك
آل خليف��ة بالجهود المبذول��ة من قبل
رئي��س وأعضاء فرق العم��ل ،معرب ًا عن
األمل في أن تس��هم ه��ذه الخطوات في
االرتق��اء بمخرجات التعلي��م األكاديمي
والتطبيق��ي وتوافقها مع برامج التنمية
ومتطلبات سوق العمل.
وفيم��ا يخ��ص التقاري��ر المرفوعة إلى
المجل��س م��ن هيئ��ة ج��ودة التعلي��م
والتدريب ،فقد اطلع المجلس على نتائج
ه��ذه التقارير ،والت��ي تضمنت مراجعة
أداء  9م��دارس حكومي��ة ،و3م��دارس
خاص��ة ،ومؤسس��تي تدري��ب مهني و3
ع��ال؛ باإلضافة إلى
مؤسس��ات تعلي��م
ٍ
قرارات إدراج  4مؤسسات تدريب مهني،
وتس��كين  8مؤهالت وطنية وإس��ناد 5
مؤه��الت أجنبي��ة ،وقد واف��ق المجلس
على رفع التقرير الس��نوي  2020للهيئة
إلى مجلس الوزراء الموقر لالعتماد.
واطلع المجلس عل��ى تقرير هيئة جودة
التعليم والتدريب حول تقييم ممارسات
وتطبيق��ات التعلي��م والتدريب عن بعد
ف��ي مملكة البحرين خ��الل فترة جائحة
كورون��ا (كوفيد )19في العام الدراس��ي

الماض��ي  ،٢٠٢٠/٢٠١٩والذي ش��هد
تح��وال إلى التعليم عن ُبعد واس��تخدام
منصات التعلم عبر اإلنترنت ،حيث تمت
مناقش��ة التقرير واالط��الع على النتائج
التي خلصت إليها عملية التقييم.
وأش��اد المجل��س بتجرب��ة الفص��ول
االفتراضي��ة المركزي��ة الت��ي نفذته��ا
وزارة التربي��ة والتعلي��م ف��ي المدارس
الحكومي��ة ،وذل��ك في ضوء م��ا ورد في
تقرير هيئ��ة جودة التعلي��م والتدريب،
وأوصى بدراس��ة توصيات تقرير الهيئة
بتعميم هذه التجربة على كامل المرحلة
اإلعدادية ،مشيداً بالحصص االفتراضية
وممارس��ات التعلم ع��ن ُبعد في بعض
المدارس الخاصة التي ش��ملتها عملية
التقييم ،وواف��ق على التقري��ر المرفوع
تمهيداً لعرضه على مجلس الوزراء.
واس��تعرض المجلس إطار تقييم جودة
الممارس��ات المدرس��ية وممارس��ات
التعليم التدريب في األوضاع االستثنائية
للم��دارس الحكومي��ة والخاص��ة ،كم��ا
ناقش تأجيل تنفيذ االمتحانات الوطنية
للص��ف الس��ادس والصف الثاني عش��ر
للع��ام الدراس��ي  .2021/2020وش��دد
سمو الش��يخ محمد بن مبارك آل خليفة
على أهمي��ة الت��زام الجميع بإرش��ادات
الفري��ق الوطن��ي الطب��ي لدع��م جهود
التص��دي لجائح��ة كورون��ا (كوفيد،)19
وبما تضمن��ه الدليل اإلرش��ادي إلعادة
افتتاح المؤسس��ات التعليمي��ة ،حفاظ ًا
على صحة وسالمة الجميع عند استئناف
عملهم.

رئيس هيئة األركان« :الملكية للقيادة
واألركان» تضاهي أفضل الكليات العالمية

رحبت مملكة هولندا بتوقيع كل من مملكة البحرين
ودولة اإلم��ارات العربية المتحدة ودولة إس��رائيل
على إعالن واتفاقية السالم في البيت األبيض.
وق��ال وزي��ر الخارجي��ة الهولندي س��تيف بلوك عبر
حس��ابه على تويت��ر «إن هولن��دا تهنئ إس��رائيل
ودولة اإلمارات العربي��ة المتحدة ومملكة البحرين
على تفاهماتهم التاريخية في البيت األبيض».
وأض��اف نتطل��ع إل��ى العم��ل معكم على تحس��ين
العالقات بين إسرائيل والدول العربية ،وإلى السالم
بين اإلس��رائيليين والفلس��طينيين ،م��ن خالل حل
الدولتين.

حضر رئيس هيئة األركان الفريق الركن ذياب
ب��ن صقر النعيم��ي أمس حف��ل افتتاح دورة
القي��ادة واألركان الثالثة عش��رة ف��ي الكلية
الملكية للقيادة واألركان والدفاع الوطني.
وب��دأ الحف��ل بتالوة آي��ات عطرة م��ن الذكر
الحكيم ،ثم ألق��ى آمر الكلية الملكية للقيادة
ً
كلم��ة رحب فيها
واألركان والدف��اع الوطن��ي
براع��ي الحفل ،ووج��ه الش��كر لرئيس هيئة
األركان عل��ى تفضل��ه بحضور افتت��اح دورة
القي��ادة واألركان المش��تركة الثالثة عش��ر،
وح��ث عل��ى أهمية ه��ذه ال��دورة ودورها في
تأهي��ل وإع��داد الضباط للعمل ف��ي مختلف
وظائفه��م القيادية ومجاالتهم العس��كرية
مما سيس��اهم في رفع جاهزيتهم وقدراتهم
القتالية.
ومن ثم ألقى س��عادة رئي��س هيئة األركان
كلمه قال فيها:
بس��م اهلل الرحم��ن الرحي��م ،والحم��د هلل رب
العالمي��ن ،والص��الة والس��الم عل��ى س��يد
المرس��لين س��يدنا محمد وعل��ى آله وصحبه
أجمعي��ن ،أخوان��ي الضباط ،الس��الم عليكم
ورحم��ة اهلل وبركات��ه ،يس��عدني ف��ي ه��ذا
الي��وم المبارك أن أكون بينك��م الفتتاح دورة
القي��ادة واألركان المش��تركة الثالثة عش��ر،
ويشرفني أن أنقل لكم تحيات وتقدير سيدي
صاحب المعالي المش��ير الركن الشيخ خليفة

استقبل مستشار جاللة الملك للشؤون الدبلوماسية
الش��يخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة ،بمكتبه
بقص��ر القضيبية األربعاء ،س��فير جمهورية ألمانيا
االتحادية لدى البحرين كاي ثامو بوكمان.
وأعرب الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة عن
ش��كره للسفير كاي ثامو بوكمان ،وتقديره لمواقف
ألمانيا االتحادية الصديقة الداعمة للبحرين ،منوه ًا
بم��ا يبذل��ه الس��فير من جه��ود طيب��ة ومتواصلة
ألج��ل تحقيق أه��داف البلدين الصديقي��ن في فتح
آفاق أوس��ع للتعاون الثنائي ف��ي مختلف المجاالت
وتعزيز عالقات الصداقة التي تشهد تطوراً وتقدم ًا
مستمراً.
فيما أشاد السفير كاي ثامو بوكمان بتوقيع البحرين
إعالن تأييد السالم مع إسرائيل ،مؤكداً أنها خطوة
تاريخية اس��تراتيجية من ش��أنها المض��ي بجهود
إح��الل واألمن واالس��تقرار ومس��اعي تحقيق الرخاء
والتقدم آلفاق أرحب لصالح دول وش��عوب المنطقة
بأسرها.

بوجيري :البحرين تواصل مبادراتها
الرائدة في حماية حقوق اإلنسان

ألمانيا :إعالن تأييد السالم
يحقق التقدم بالمنطقة

ب��ن أحمد آل خليفة القائ��د العام لقوة دفاع
البحرين ،ويس��رني أن أرح��ب بإخواننا األعزاء
م��ن الق��وات المس��لحة بال��دول الش��قيقة،
راجين لهم التوفيق والس��داد ،إن العلم الذي
حثن��ا دينن��ا اإلس��المي الحنيف عل��ى االرتقاء
بدرجات��ه ،والنهل من مختل��ف علومه ،أصبح
ضرورة هامة في عصرنا الحاضر الذي تعتمد
متطلبات��ه على التق��دم العلم��ي والعملي،
فبالعلم تس��مو األمم وتتقدم ،ومشاركتكم
ف��ي دورة القي��ادة واألركان المش��تركة
ستس��اهم في فتح آفاق المعارف ،وس��تعمل
عل��ى إث��راء خبراتك��م العس��كرية وصقلها،
وس��تكون بإذن اهلل مناهجه��ا خير عون لكم
لتحمل المهام والواجبات التي ستس��ند لكم
ف��ي حياتك��م العس��كرية ،فالكلي��ة الملكية
للقي��ادة واألركان والدفاع الوطني غدت منارة
للمعرفة تضاهي في جودة مخرجاتها أفضل

قدم وفد البحرين برئاس��ة المندوب الدائ��م للمملكة لدى مكتب األمم
ّ
المتحدة والمنظمات الدولية األخرى بجنيف الس��فير الدكتور يوسف عبد
ً
مداخلة في إطار النقاش العام حول التحديث الش��فهي
الكري��م بوجيري
لتقرير المفوضة الس��امية لحقوق االنسان ،وذلك في إطار البند ( )2من
جدول أعمال الدورة ( )45لمجلس حقوق اإلنسان المنعقدة بقصر األمم
بجنيف في الفترة من  14سبتمبر إلى  6أكتوبر .2020
ّ
وأكد الس��فير بوجيري على أهمية رفع الدول درج��ات التأهب للجائحات
صحة وأمان ًا كونها أس��اس االس��تقرار
واالس��تثمار في مس��تقبل أكث��ر ّ
االجتماع��ي واالقتصادي والسياس��ي للمجتمعات ،وعل��ى ضرورة تبني
سياس��ات وتدابير لمواجه��ة التحديات الناتجة ع��ن جائحة (كوفيد)19
المس��تجد اتّس��اق ًا مع المعايي��ر الدولية وما دعت إلي��ه مفوضية األمم
المتحدة الس��امية لحقوق اإلنس��ان وتوصيات منظمة الصحة العالمية
في هذا الش��أن .كما ّ
أكد الس��فير أن البحرين تواصل مبادراتها الرائدة
في مجال حماية وتعزيز حقوق اإلنسان وتنفيذ التزاماتها الطوعية وفق
العه��د الدولي الخ��اص بالحقوق المدنية والسياس��ية والتوصيات التي

الكليات العالمية ،وس��تمنحكم بعد استيفاء
كافة متطلباتها درجة الماجستير في العلوم
العس��كرية ،لتكونوا بع��ون اهلل قادرين على
تحمل أعباء المسؤوليات القيادية المتطورة،
وتنفيذ مه��ام فنون التخطيط والتحليل على
المستويات العملياتية المتقدمة ،وليتحقق
لقواتن��ا كل ما تصبو إلي��ه من رفعة وتقدم،
من أجل حفظ أمن واستقرار وتقدم أوطاننا،
وختام�� ًا أش��كر الل��واء الركن بح��ري عبداهلل
سعيد المنصوري آمر الكلية الملكية للقيادة
واألركان والدف��اع الوطن��ي ،وجميع القائمين
عل��ى ه��ذه الدورة م��ن موجهي��ن ومعلمين
على إخالصهم وعملهم الجاد المثمر ،س��ائ ً
ال
المولى عز وج��ل لكم دوام التوفي��ق النجاح،
والس��الم عليكم ورحم��ة اهلل وبركاته .حضر
حف��ل االفتتاح عدد من كبار ضباط قوة دفاع
البحرين.

تلقتها المملكة خالل عملية المراجعة الدورية الش��املة ،حيث انطلقت
في أغس��طس من العام الجاري أولى مراحل إعداد خطة العمل الوطنية
لحقوق اإلنسان من خالل عقد عدد من ورش العمل بالتعاون مع الجهات
الوطني��ة والدولي��ة واإلقليمي��ة ذات العالقة ،وبمش��اركة واس��عة من
أصحاب المصلحة ،وذلك بهدف التش��اور وتب��ادل الخبرات واإلطالع على
أبرز التجارب في مجال إعداد الخطط واالس��تراتيجيات الوطنية الخاصة
بحماية وتعزيز حقوق اإلنس��ان .وأوضح أن مجلس حقوق اإلنس��ان تقع
عليه مسؤولية هامة باتجاه تشجيع أوجه التعاون والتضامن بين الدول
بعيداً عن حالة التس��ييس واالنتقائية والتدخل في ش��ؤونها الداخلية
وذل��ك بهدف خلق جبهة دولية موح��دة في مواجهة األزمات والتحديات
التي تواجه اإلنسانية حال ًيا ومستقب ً
ال والتي تحد من تمتع المجتمعات
وتق��دم المندوب الدائم بالش��كر إلى
اإلنس��انية بحقوقها األساس��ية.
ّ
مكتب المفوضية السامية للجهود المبذولة في دعم البحرين من خالل
مش��اركة الممثلة اإلقليمية لمكتب المفوضة السامية لحقوق اإلنسان
في الشرق األوسط وشمال أفريقيا في ورشة العمل المنعقدة مؤخراً.
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البحرين تسجل أعلى إصابات
يومية لـ«كورونا» بـ 841حالة

«الداخلية»« :تمام» و«سامع»
في المركز األول بجائزة ستيفي

إدارة
مدي��ر
أك��د
المعلوم��ات والتخطيط
خالد الجالهم��ة أن وزارة
الصح��ة دش��نت أم��س
خدم��ة إلكترونية جديدة
متمثل��ة ف��ي إمكاني��ة
عرض وطباع��ة اإلجازات
المرضي��ة المس��جلة في
جمي��ع المستش��فيات
خالد الجالهمة
والمراك��ز الصحي��ة ،عبر
الموقع اإللكتروني للوزارة .www.moh.gov.bh
وأش��ار إلى أن الوزارة ستتيح فرصة االستفادة من النسخة
اإللكترونية المعتم��دة من اإلجازة المرضية والتي تمكن
المريض من مش��اركتها مع الجهات الرسمية دون الحاجة
إلى النس��خ الورقية ،تفعي ً
ال لعملي��ات التحول الرقمي في
الحكومة ،كما تتوافر خدمة التحقق من الش��هادة الطبية
عب��ر الموقع اإللكترون��ي للوزارة والتي توفر للمؤسس��ات
وأصحاب األعمال إمكانية التحقق من صحة شهادة اإلجازة
المرضية الصادرة من نظام .I-SEHA
وستس��مح هذه الخدمة اإللكترونية لزائ��ر رابط الخدمة
إدخال الرقم الشخصي والمعلومات التي سيطلبها النظام
من أجل إنجاز الخدمة الجديدة.
وأكد الجالهمة أن اإلدارة تس��عى من أجل تقديم خدمات
إلكترونية مميزة تس��هم في تحس��ين جودة الخدمات من
قبل وزارة الصحة دون تحمل عناء القدوم لمرافق الوزارة أو
المرافق الصحية األخرى في البحرين.
وأوض��ح بأن��ه من خ��الل البدء في تدش��ين ه��ذه الخدمة
اإللكتروني��ة ،تتطل��ع اإلدارة لتحقي��ق م��ا ه��و أفضل في
تقدي��م منظوم��ة الخدمات اإللكتروني��ة التي وضعت من
أجل المرضى ومرتادي الخدمات الصحية ،داعي ًا الجميع إلى
البدء في استخدامها وطرح تساؤالتهم ومالحظاتهم حول
هذه الخدمة من أجل العمل على تطويرها وبما يتناس��ب
مع تطلعات المواطنين والمقيمين في المملكة.

«الثروة البحرية»:
استمرار إصدار تراخيص
«بحار غير متفرغ»
في الجائزة ،سعى القائمون على البرنامجين إلعداد كافة متطلبات
المش��اركة ،وجمع المؤش��رات الالزمة التي تعكس أث��ر البرنامجين
على المحكومين.
وأضاف أن البرنامجين حظيا بإشادة واسعة من طاقم التحكيم الذي
اعتبر أنهما يعكس��ان رؤية ملهمة في التنفيذ ،ما يسفر عن نتائج
مجتمعية إيجابية ،م��ن خالل ما حققاه من إنجازات منذ تنفيذهما،
باإلضافة إل��ى الطابع االبتكاري للبرنامجي��ن ،من خالل وضع حلول
إنس��انية بنه��ج علمي حديث وش��امل ،كما حق��ق البرنامجان أعلى
معدالت العائد على االستثمار ،والحد من نسب العودة للجريمة.

وزير األشغال :مشاريع تطوير
عديدة للبنية التحتية في العكر والمعامير
ق��ام وزي��ر األش��غال وش��ؤون البلدي��ات
والتخطي��ط العمراني عصام خل��ف والنائب
عم��ار حس��ين آل عب��اس ممث��ل تاس��عة
العاصم��ة بزيارة تفقدي��ة لمنطقتي العكر
والمعامي��ر ،بحضور وكيل ش��ؤون البلديات
المهندس الش��يخ محمد بن أحمد آل خليفة،
ومدير عام أمانة العاصمة المهندس محمد
سعد السهلي ومدير إدارة تخطيط وتصميم
الطرق المهندس��ة مها خليفة حمادة وعدد
م��ن مهندس��ي ال��وزارة في قطاع��ي الطرق
والص��رف الصح��ي ،وذلك لتفق��د احتياجات
أهال��ي المنطقتين من مش��اريع بنية تحتية
وخدمية.
أك��د خل��ف أن ال��وزارة حريصة عل��ى تلمس
ً
اس��وة
وتلبي��ة احتياجات قاطني المنطقتين
ً
ترجمة
بباقي مناطق المملك��ة ،ويأتي ذلك
لتوجيهات الحكومة في ظل اهتمامها بتوفير
وتطوير البني��ة التحتية لتالئ��م المواطنين
وتواك��ب الزي��ادة اإلس��كانية ف��ي مختل��ف
المحافظات ،فيما استعرض النائب آل عباس
اب��رز احتياجات أهالي العك��ر والمعامير وتم
تفقد عدد من المواقع التي تنقصها خدمات
رصف الطرق والصرف الصحي وتصريف مياه
األمطار إلى جانب الخدمات البلدية.
وأشار الوزير إلى أن منطقة العكر مقبلة على
عدد من مش��اريع البنية التحتية التطويرية،
حي��ث م��ن المؤم��ل االنته��اء من إج��راءات
المناقصة والترس��ية لمش��روع رصف الطرق
الترابي��ة بمجم��ع  624في العكر ف��ي الربع
األخي��ر من الع��ام الحالي والبدء ف��ي أعمال
التنفي��ذ بداية الع��ام الق��ادم  ،2021ويبلغ
ط��ول الطرق  6ك��م ومنها رصف ش��ارع رقم
 24وع��دد من طرق المجم��ع بعد أن وصلت
نس��بة العمران فيه  %70وسيخدم المشروع
 350وحدة سكنية وس��يتضمن إنشاء شبكة
تصري��ف مياه األمطار وتركي��ب أعمدة إنارة
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عرض اإلجازات المرضية عبر
موقع «الصحة» اإللكتروني

كش��فت إحصائي��ات وزارة الصح��ة ع��ن «تس��جيل  3ح��االت وفاة
بفي��روس كورونا (كوفيد )19أمس األربع��اء ،لوافد يبلغ من العمر
 42عام�� ًا ،ووافد يبلغ من العمر  66عام ًا ،ووافد يبلغ من العمر 44
عام�� ًا» ،ليرتفع ع��دد حاالت الوفاة بالفيروس حت��ى أمس األربعاء
إل��ى  216حالة» ،فيم��ا أعربت الوزارة عن «خالص تعازيها ألس��ر
المتوفين وكافة أهلهم وأقاربهم».
وأعلن��ت الوزارة أن «الفحوصات التي بلغ عددها  12299يوم أمس
األربعاء  16سبتمبر  ،2020أظهرت تسجيل  841حالة قائمة جديدة
منه��ا  124حال��ة لعمالة واف��دة ،و 716حال��ة لمخالطين لحاالت
قائم��ة ،وحالة واحدة قادمة م��ن الخارج ،كما تعاف��ت  613حالة
إضافي��ة ليصل العدد اإلجمالي للح��االت المتعافية إلى .»55444
وبذلك تسجل البحرين أعلى معدل إصابات يومية ب�«كورونا» منذ
اكتش��اف الفيروس ،كما أنه على م��دار  14يوم ًا تتخطى المملكة
حاجز ال� 600إصابة بالفيروس.
وذك��رت أن «عدد الح��االت القائمة تح��ت العناية بل��غ  38حالة،
والح��االت التي يتطل��ب وضعها الصحي تلقي الع��الج بلغت 140
حالة ،في حين أن  6786حالة وضعها مستقر من العدد اإلجمالي
للحاالت القائمة الذي بلغ  6824حالة».
وأجرت الوزارة « 1288374فحص ًا طبي ًا».

س��جلت وزارة الداخلي��ة إنجازاً دول ّي�� ًا جديداً ،يعكس حج��م التطوير
والتحديث في برامجها ومشاريعها األمنية ،وذلك بعدما أحرز برنامجا
تأهيل المحكومين وإدماجهم في المجتمع «تمام» وبرنامج س��اعي
أعمال المنفعة العامة «س��امع» المعنيان بتنفيذ قانون العقوبات
والتدابير البديلة ،المركز األول في جائزة س��تيفي العالمية بدورتها
السابعة عشرة بفئة الفريق اإلداري المتميز لعام  2020حيث تقدم
للجائزة  4آالف مرشح من  74دولة ،وتولى عملية التحكيم  12لجنة،
تضم  270محكم ًا دولي ًا في مختلف المجاالت االحترافية.
وأوض��ح مدي��ر إدارة الوقاية م��ن الجريم��ة التي تع��د البرنامجين
بالتع��اون مع إدارة تنفيذ األحكام أن تحقيق هذا اإلنجاز الدولي ،جاء
بفضل دعم وتوجيهات وزير الداخلية ،ما س��اهم في مواصلة تحقيق
النجاحات على الصعيدي��ن المحلي والدولي ،من خالل تطوير قدرات
منتسبي الوزارة ،بما يسهم في رفع كفاءتهم وإنتاجيتهم في العمل.
وأوض��ح أنه تماش��ي ًا م��ع توجيهات معال��ي وزير الداخلي��ة بتطوير
آليات جديدة للتوس��ع ف��ي تطبيق قانون العقوب��ات البديلة ،عملت
إدارة الوقاية من الجريمة برئاس��ة األمن الع��ام على إعداد وتنفيذ
برنامجي «تمام» و«س��امع» ضمن برامج التدري��ب والتأهيل ،حيث
يهدف��ان إلى تأهيل وتدريب المحكومين علمي�� ًا ومهني ًا؛ إلدماجهم
ف��ي المجتمع من خ��الل تزويدهم بالعلوم النظري��ة والعملية التي
تسهم في تطوير المعرفة والمهارات لديهم ،ليكونوا عناصر فاعلة
في المجتمع.
واس��تعرض مدي��ر إدارة الوقاية م��ن الجريمة آلي��ات التقدم لهذه
ً
الجائ��زة الدولية ،موضحا أن��ه منذ اإلعالن عن فتح باب المش��اركة
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قال��ت وكال��ة الزراعة والث��روة البحري��ة بوزارة األش��غال
وش��ؤون البلديات والتخطيط العمراني ،إن عملية إصدار
تراخي��ص «بحار غير متفرغ» مس��تمرة ف��ي إدارة الرقابة
البحري��ة بوكال��ة الزراعة والثروة البحري��ة بما يتوافق مع
االشتراطات التنظيمية الصادرة بذلك.
وأشارت الوكالة تعليق ًا على ما أثاره النائب عمار آل عباس،
إل��ى أن أبوابها مفتوحة لتلقي أية مالحظات أو مقترحات،
الفت��ة إلى أن وكيل الزراعة والث��روة البحرية الدكتور نبيل
محمد أبوالفتح عقد ألكثر من مرة لقاءات مع النائب عمار
آل عباس وبحضور ممثلين عن الصيادين ،وتم االس��تماع
إلى مالحظاته��م ومقترحاتهم وتم العم��ل على معالجة
مختلف الشكاوى التي وردت.

ضبط  180كيلوغرامًا
من الروبيان «المخالف»

جدي��دة وعالمات مروري��ة وصباغة الخطوط
األرضية ،باإلضافة ال��ى أنه يتم حالي ًا تنفيذ
أعمال مش��روع بناء الخط الرئيسي لتصريف
مياه األمطار لتوصيل المش��روع اإلس��كاني
ف��ي منطقة العكر للمجمع��ات ( ،626 ،624
 )645والذي يهدف لحل مش��كلة تجمع مياه
األمطار.
وأض��اف «أم��ا في م��ا يتعل��ق بتطوير طرق
قري��ة المعامير ،فقد ت��م االنتهاء من إعداد
التصامي��م التفصيلية إلع��ادة تطوير البنية
التحتي��ة لقرية المعامي��ر بمجمع  633وفي
انتظار توفي��ر االعتمادات المالي��ة الالزمة.
كما اطلع س��عادة الوزير سعادة النائب على
مشروع توسعة وتعميق قناة المعامير التي
تقع جنوب خليج توبلي ،حيث يندرج المشروع
ضمن حزم��ة من المش��اريع التي س��تعمل
الوزارة على تنفيذها بهدف تحس��ين الوضع
البيئي في خليج توبلي ،ويتضمن المش��روع
توس��عة القناة البالغ طوله��ا 750متراً ومن
عرض  30متراً إل��ى  180متراً باإلضافة إلى

حف��ر القناة ليبل��غ عمقها مترين ،لتحس��ين
حركة تدفق المياه من الجهة الجنوبية ،ومن
شأن أعمال التوسعة زيادة جريان المياه إلى
خليج توبلي وتحسين نوعية المياه ،وستباشر
الوزارة مراجعة وتقييم العطاءات المتقدمة
وترسيتها للبدء في تنفيذ المشروع.
ودع��ا الوزي��ر المعنيي��ن بدراس��ة ومتابعة
الطلبات والمقترحات التي تقدم بها النائب
واألهالي والمتعلقة بصيانة الطرق المؤدية
إل��ى س��احل المعامي��ر ،وتطوي��ر حديق��ة
المعامير وطلبات ترخي��ص لمحالت تجارية
وإنشاء مواقف للس��يارات ومرتفعات تخفيف
الس��رعة وتوصيل عدد من المنازل بش��بكة
الصرف الصحي.
وف��ي خت��ام الجول��ة تق��دم النائ��ب ممثل
الدائرة التاسعة بمحافظة العاصمة بالشكر
والتقدي��ر إلى وزير األش��غال والمس��ؤولين
وفريق مهندسي الوزارة على تلبيتهم الدعوة
وتواصلهم الدائم والسعي لتلبية احتياجات
األهالي.

قال قائد خفر الس��واحل أنه في إطار جهود خفر الس��واحل
ف��ي التص��دي للمخالف��ات المتعلق��ة بالصي��د واألدوات
المس��تخدمة في��ه ،فق��د تمكن��ت دوريات اإلس��ناد البري
التابعة لقيادة خفر الس��واحل من ضبط ش��خص بحوزته
حوالي  180كيلو غرام ًا من الروبيان وذلك على ساحل كرانة
والذي تم صيده بواس��طة ش��باك الجر القاعية «الكوفة»
الممنوع استخدامها استناداً إلى القرار الوزاري رقم ()205
لس��نة  ،2018بش��أن حظر الصيد البحري بواس��طة شباك
«الكراف».
الجر القاعية ِ
وأش��ار قائ��د خف��ر الس��واحل بأنه ت��م اتخ��اذ اإلجراءات
القانوني��ة الالزم��ة ،تمهي��داً إلحالة القضية إل��ى النيابة
العامة.

المرور :اتخاذ أجراءات
حيال فتاة عشرينية وضعت
أخرى في صندوق سيارة
أعلن��ت اإلدارة العام��ة للم��رور أنه��ا اتخ��ذت اإلج��راءات
القانوني��ة حيال فتاة « 20عام ًا» وحج��ز مركبتها ،تمهيداً
إلحالته��ا للنيابة ،إثر قيادتها الس��يارة ،واضعة أخرى في
«الصن��دوق» ،معرضة حياتها للخطر ،مؤكدة أنه هذا جاء
على خلفية مقطع فيديو مت��داول ببعض مواقع التواصل
االجتماعي.
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 :ضرس العقل
جوهر لـ
مدفون داخل الفك في  ٪70من الحاالت
يصاحب ظهوره ألم في الفك واألذن وصداع وتنميل
تحت المجهر

الموجة الثانية
من «كورونا»
د .صفاء موسى عمران
افترض العلماء في بداية انتش��ار جائحة كورونا أن األش��خاص الذين
تم ش��فاؤهم م��ن المرض قد اكتس��بوا مناعة تحميه��م من اإلصابة
بالعدوى مرة أخرى ،إال أن التقارير التي انتش��رت فيما بعد عن إصابة
بعض األش��خاص بفيروس (كوفيد )19للمرة الثانية أحدثت نوع ًا من
الضجة بين الجميع.
وبينم��ا يكافح العلم��اء للقضاء على تهديد ه��ذه الجائحة بكل الطرق
الممكنة ،تبدو احتمالية إصابة نفس الشخص بالفيروس مرتين على
األقل مقلقة ،حيث اكتش��فوا أن الدفاع��ات المناعية للمصاب قد تدوم
ما بين  4و 6أشهر فقط.
وق��د أوض��ح اختصاصيو األم��راض المعدية ف��ي هونغ كون��غ أن أحد
التفس��يرات لإلصابة الثانية أن بقايا الفيروس مازالت في أجس��امهم
من العدوى األولى ،وتم تنشيطه بعد أن ضعفت المناعة لديهم ،كما
أش��اروا إلى احتمال أن تكون اإلصابة الجديدة ناتجة عن س��اللة أخرى
من الفيروس ال تملك أجسامهم مناعة ضده.
ف��ي حين أظهرت النتائج التي توصل��ت إليها مراكز األمراض المعدية
ف��ي كوريا الجنوبية إلى أن المرضى الذين أظه��روا نتائج إيجابية مرة
ثانية بعد ش��فائهم من اإلصاب��ة األولى بفيروس (كوفي��د )19كانوا
غي��ر قادرين على نق��ل العدوى إل��ى اآلخرين .وقد فس��ر الباحثون في
كوري��ا نتائجهم اعتماداً عل��ى القصور في اختبار تفاع��ل البوليميرات
المتسلسل «بي سي آر» الذي يكشف عن المعلومات الجينية للفيروس
في العين��ات المأخوذة من المرضى ،كونه غير ق��ادر على التمييز بين
الحم��ض النووي الريبي الحي والبقايا غي��ر الضارة التي يمكن أن تظل
في جس��م ش��خص تعافى بالكامل .فجزيئات الحمض الن��ووي الريبي
تظل موج��ودة في الخلي��ة ،وإن كان الفيروس خام ً
ال .كما أش��اروا إلى
أن عم��ر الخاليا الطالئية التي تبطن المجرى التنفس��ي ال يتجاوز عدة
أش��هر؛ لذلك ال يستطيع فيروس (كوفيد )19أن يسبب مرض ًا مزمن ًا عبر
البقاء داخل نواة الخاليا البش��رية ،وبذلك فإن النتائج اإليجابية الثانية
تظه��ر خالل فترة قصيرة من اإلصابة األولى أن المصابين ال يظهرون
خطرة في أثنائها.
أعراض ًا ِ
إال أن االرتفاع الحاد للحاالت في كوريا الجنوبية في األسابيع الماضية قد
يشير إلى عدم دقة التفسيرات المعلنة ،وأن موجة ثانية للوباء تنتشر
ف��ي الب��الد ،والتي ترجح فكرة اإلصابة بس��اللة جدي��دة من الفيروس
على غرار التفس��ير الذي أعلنته مراكز األبحاث في الصين واليابان بعد
انتشار إصابات جديدة بين المتعافين .وربما تكون هذه الزيادة عبارة
ع��ن تجاوز الموجة األصلية للدفاعات الت��ي قد ُوضعت لمكافحتها في
تلك البلدان؛ أي خروج المرض عن السيطرة نتيجة تهاون المجتمع في
التزام اإلجراءات االحترازية.
ويفض��ل المختصون في علم الوبائيات اس��تخدام تعبير «عودة ظهور
الم��رض» ،بد ًال من مصطل��ح «الموجة الثانية» ألن��ه ال يمكننا اعتبار
ارتف��اع عدد اإلصابات بموجة ثانية إال بعد زوال الموجة األولى تمام ًا،
وخصوصا أن اإلصابات بدأت باالرتفاع في مناطق ذات كثافة س��كانية
ينته تفش��ي الفيروس فيها تمام ًا ،كما لم يتم فيها فحص
عالية ولم ِ
المشتبه بإصابتهم على نطاق واسع.
وبالرغم م��ن الجهود الكبيرة المبذولة من قب��ل كثير من دول العالم
للسيطرة على هذه الجائحة ،وذلك عن طريق اعتماد أنظمة لها القدرة
عل��ى تعقب حاالت اإلصاب��ة ومعالجتها يبق��ى دور المجتمع بااللتزام
بالتعليم��ات التي تدع��و للتباع��د االجتماعي والتفاع��ل بإيجابية مع
أنظمة الفحص والتعقب لها األثر األكبر في احتواء الفيروس والقضاء
عليه إن شاء اهلل.
* أخصائية طب مجتمع وعلم وبائيات

حقائق طبية

 7أطعمة تخفض الطاقة بالجسم
حبوب اإلفطار.
مشروبات الطاقة.
الخبز األبيض.
األطعمة المقلية.
مشروبات الكافيين.
األغذية منخفضة السعرات الحرارية.
األطعمة منخفضة الحديد.
معلومة في كبسولة

كش��ف طبيب مقي��م أول بقس��م
جراح��ة الف��م والوج��ه والفكين،
بمجم��ع الس��لمانية الطب��ي ،د.
محمد جوهر ع��ن طريقتين لخلع
ضرس العقل ،مشيراً إلى أن «خلع
ضرس العقل يمكن أن يكون خلع ًا
عادي�� ًا ب��دون جراحة وق��د يحتاج
إل��ى جراحة بس��يطة تح��ت تأثير
التخدي��ر الموضع��ي ف��ي عي��ادة
األسنان أو في بعض األحيان البنج
العام الكل��ي» ،موضح ًا أن «اتخاذ
الق��رار يتم بناء على ع��دة عوامل
م��ن أهمه��ا تش��خيص الطبي��ب
المختص واختيار المريض».
وقال في تصريح��ات ل� «الوطن»،
إن «ض��رس العق��ل يظه��ر ف��ي
عمر  17عام ًا إل��ى  21عام ًا ،ومن
الممكن أن يظهر قبل أو بعد ذلك
العمر بمعدالت متفاوتة».
وذك��ر أن « %70م��ن الن��اس من
المحتم��ل أن يكون لديهم ضرس
عقل مدفون داخل الفك وال يظهر
إال من خالل األش��عة في الزيارات
الروتينية لطبيب األسنان».
وأوضح جوه��ر أن «ترتيب ظهوره
في الف��م هو الثام��ن في كل من
جوانب الفكين الس��فلي والعلوي
وس��مي ض��رس العق��ل الرتباطه
بسن النضج العقلي لإلنسان».
ولفت إلى أن��ه «في حاالت عديدة
يصاح��ب بزوغه في الف��م ألم في
الجزء الخلف��ي من الفك أو ألم في
األذن ،والرقبة ،وصداع ،أو إحساس
بالتنميل في بعض األحيان».
وذكر أنه «إذا ظهر الضرس بشكل
طبيعي وكامل بدون أي مش��اكل
فعادة ال يس��بب أي أعراض تدعو
لخلعه».
وأوض��ح أنه «في بع��ض الحاالت
يظه��ر الض��رس بش��كل جزئ��ي
ويكون ج��زء من��ه مدفون�� ًا تحت
اللث��ة مم��ا يس��هل تجم��ع بقايا
الطعام في تلك المنطقة ويسبب
التهاب ًا حاداً قد يؤثر على الضرس
المج��اور ومن أه��م أعراضه األلم
والصعوب��ة في البلع وعدم القدرة
على فتح الفم بش��كل كامل ،وقد
يسبب التهاب ًا حاداً وانتفاخ ًا يصل
إل��ى منطق��ة الرقبة أس��فل الفك
السفلي».
وفي رد على س��ؤال ح��ول الحاالت

د .محمد جوهر

ظهور مضاعفات
وأعراض جانبية نتيجة الخلع
مراجعة طبيب األسنان
كل  6أشهر الكتشاف األضرار
خلع ضرس العقل بناء
على تشخيص الطبيب
التي تستوجب خلع ضرس العقل،
أفاد بأنه «في حال تس��وس وتلف
الضرس الش��ديد وع��دم إمكانية
عالج��ه أو عم��ل ع��الج للعص��ب
نظراً لموق��ع الض��رس وصعوبة
الوص��ول إليه بس��هولة من قبل
طبي��ب األس��نان ،وأيض�� ًا إذا كان
موق��ع الضرس غير صحيح بمعنى
أن يك��ون مائ ً
ال مما قد يؤدي إلى
حدوث تسوس أو تلف في الضرس
المج��اور أو غي��ر كام��ل الظه��ور
ف��ي الف��م أو أظه��رت األش��عة
التش��خيصية جذوره به��ا اعوجاج
أو انحناء ش��ديد مم��ا يصعب من
عالجه بشكل صحيح».
وأضاف أن «تك��رار التهابات اللثة
نتيج��ة بزوغ الضرس بش��كل غير
صحيح مما قد يسبب آالم ًا مزعجة
ومتكررة للمريض.
وه��ذه االلتهاب��ات س��واء كان��ت
ناتجة عن تلف وتسوس الضرس
نفسه أومن اللثة المحيطة به من
الممك��ن أن تؤدي إلى مضاعفات
ناتج��ة عن انتق��ال الع��دوى إلى
األنس��جة الفموي��ة المنتش��رة

ف��ي منطق��ة الوجه والعن��ق مما
ال عاج�� ً
ق��د يس��تدعي تدخ ً
ال لخلع
الضرس وتنظي��ف الصديد الناتج
عن االلته��اب وفي بعض األحيان
يس��تدعي بق��اء المري��ض ف��ي
المستش��فى لبضعة أيام للعالج
والمتابعة».
وتط��رق جوه��ر إلى طريق��ة خلع
ضرس العقل ،مشيراً إلى أن «خلع
ض��رس العق��ل يمك��ن أن يكون
خلع ًا عادي ًا دون جراحة وقد يحتاج
إل��ى جراحة بس��يطة تح��ت تأثير
التخدي��ر الموضع��ي ف��ي عي��ادة
األس��نان أو ف��ي بع��ض األحي��ان
البن��ج الع��ام الكلي ويأت��ي اتخاذ
هذا الق��رار بناء على ع��دة عوامل
م��ن أهمه��ا تش��خيص الطبي��ب
المختص واختي��ار المريض حيث
إن هناك بع��ض الحاالت الصعبة
أو المعق��دة الت��ي تحت��اج إل��ى
وق��ت أط��ول للجراح��ة ودقة في
إزالة الض��رس وج��ذوره التي في
بع��ض األحيان تكون متش��ابكة
أو متداخل��ة مع العص��ب المغذي
للفك الس��فلي أو غير مس��تقيمة

وبها انحن��اءات واعوجاج قد يعقد
إجراء الخلع».
ولف��ت إل��ى أن��ه «أيض�� ًا يعتمد
القرار على الحالة الصحية العامة
للمري��ض وم��دى تقبل��ه لفك��رة
التخدير العام ،فعلى سبيل المثال
إذا تقرر إزالة جميع ضروس العقل
جراحي ًا فمن الممكن إجراء جراحة
واح��دة تحت التخدير العام أو خلع
األسنان في مواعيد متوالية».
وق��ال إن��ه «إذا كان��ت ض��روس
العقل مطمورة بش��كل كامل في
عظام الفك وال تس��بب أي مشاكل
أو أع��راض فمن الممك��ن تركها
وعدم خلعها ولكن بش��رط عمل
متابعة دورية عن طريق األش��عة
والفح��ص لضم��ان ع��دم تكون
أي تكيس��ات أو أورام ق��د تك��ون
ناتجة عن هذا الضرس المطمور
وفي ه��ذه الحال��ة يتوج��ب إزالة
الضرس».
وأوضح أن��ه «قد يحدث تورم بعد
الخل��ع وه��و ما يع��د تط��وراً غير
خطير قد ينتج عن الخلع الجراحي،
ولك��ن من أه��م المضاعفات هو
ح��دوث تنميل مس��تمر أو فقدان
لإلحس��اس ف��ي منطق��ة الف��ك
السفلي ويمتد هذا اإلحساس إلى
منطقة الذقن والش��فه الس��فلى
وه��ي المناط��ق الت��ي يغذيه��ا
عص��ب الفك الس��فلي ،والذي قد
يتضرر أثناء خلع ضرس العقل في
الحاالت المعقدة».
وخلص جوهر إلى أنه «في النهاية
نجد أن المراجعة الدورية لطبيب
األس��نان مهمة جداً كل  6أش��هر
الكتش��اف ما ق��د يس��ببه ضرس
العقل من مشاكل مستقبلية».

أسرار سعادة النفس «»3
يقول ستيفن كوفي وهو مؤلف
كتاب «العادات الس��بع للناس
األكثر فعالي��ة» :إن ما يحدث
ف��ي حياتنا هو نتيج��ه لردود
أفعالن��ا ،فإذا كان��ت األحداث
التي ال يمكننا السيطرة عليها
تش��كل  %10م��ن حياتنا فإن
ال��� %90المتبقية نتيجة ردود
أفعالن��ا ،ل��ذا ف��إن المحصلة
النهائي��ة تك��ون عل��ى النحو
اآلت��ي :النتيج��ة = الحدث +
ردة الفعل.
وقد ال نس��تطيع تغيير الحدث
ال��ذي يقلقن��ا لكنن��ا بالتأكيد
نستطيع التحكم في ردة فعلنا
تج��اه ذلك الح��دث ،وهي التي
تصنع الف��رق في حياتنا .وعلى
س��بيل المث��ال ال الحصر تأمل
سلوكيات الس��ائقين في وقت
الذروة المروري��ة تجد العجب،
فهن��اك من يحاول أن يتس��لق

د .أمل الجودر

الرصي��ف ،وتجد من يس��تخدم
بوق الس��يارة ،وتجد من ينفث
دخان سجائره ملوثا من حوله،
وتجد م��ن يصرخ ،وتجد بينهم
ش��خصا ما مس��ترخيا يس��تمع
إل��ى إذاعته المفضل��ة أو يقرأ
صحيف��ة أو كتاب ًا أو مس��تغرق ًا
ف��ي نقاش��ه وضحكات��ه م��ع

مرافقيه ،وغير عابئ بما حوله
أو من يم��ارس تمارين تنفس
أو يذكر اهلل من خالل التس��بيح
والحم��د .المه��م العب��رة من
ه��ذا المث��ل بأن الح��دث واحد
أمام الكل ،الحركة اإلنس��يابية
للمرور متوقفة .هذه المشكلة
هل بيدي السيطرة عليها؟ هل
أستطيع إحضار طيارة عمودية
مث��ال تنقلن��ي أن��ا وس��يارتي
بالطبع ال .إذن ليس أمامي خيار
آخر غير استثمار وقت الجلوس
في السيارة وانتظار الفرج.
هناك ثالث��ة أمور تعكر علينا
صف��و حياتن��ا وإذا اس��تطعنا
التخل��ص منها فس��نكون من
السعداء ،أال وهي:
 -1الش��كوى :فمت��ى ضبطت
نفس��ك تش��تكي من أمر ما.
اس��أل نفسك كيف يمكنني أن
أعال��ج ه��ذه الش��كوى؟ إن لم

يمكنك حلها تقبلها.
 -2الل��وم :إذا وجدت نفس��ك
تلوم غيرك .اسأل نفسك ماذا
يمكنني أن أق��وم به لتعديل
ذلك األمر.
 -3الخج��ل أو تأنيب الضمير:
ينت��ج اإلحس��اس بالخج��ل أو
تأني��ب الضمير عندم��ا نبالغ
في لوم أنفس��نا ،بس��بب خطأ
ما وعليه اغفر لنفسك عما بدر
من��ك من أخط��اء؛ فأنت قمت
بذلك الخيار بحسب المعطيات
في ذل��ك الوق��ت والظ��روف.
تعلم الدروس واقلب الصفحة
لتبدأ من جديد.
* عضو مؤسس في
مبادرة إبداع من البيت
 محاضر ومدرب  -نائبرئيس جمعية البحرين
للتسامح وتعايش األديان

بشكل متكرر تترافق مع تغييرات سلوكية ومعرفية.
متالزمة كالين ليفين :هي أحد االضطرابات نادرة الحدوث ،تتميز بحدوث نوبات نوم مفرطة
ٍ
ويعاني المصاب بهذه المتالزمة من النوم المتواصل خالل النوبة الواحدة مدة قد تصل إلى  20ساعة أحيا ًنا ،كما يمكن أن تستمر هذه النوبات
إلى أيام عديدة قد تصل إلى ثالثة أسابيع.

الرئيس التنفيذي

w w w . a l w a t a n n e w s . n e t

إبراهيم الحسيني
ealhussaini@alwatannews.net

باألحمر

مدير التحرير

تق��دم س��مو ول��ي العهد صف��وف متطوعي
التجارب السريرية ،دعم كبير لجهود مكافحة
الوب��اء ،ويبق��ى علين��ا أن نلبي ن��داء الواجب
ونشارك في التجارب.

إيهاب أحمد

االستخبارات األمريكية
تتحدى مهارة «الجواسيس» بصورتين

emohd@alwatannews.net

نش��ر حس��اب وكالة االس��تخبارات
المركزي��ة األمريكي��ة عل��ى
تويت��ر ،ص��ورة حي��رت كثي��راً من
المس��تخدمين ،إذ تحدتهم بإيجاد
الفروق العش��رة ،ليمتحنوا قدرتهم
على التجسس.
وظه��ر في الصورتين ،ش��ارع يضم
مباني على الطراز األوروبي ،وبهما
مجموع��ة م��ن الف��روق ،معلق��ة
عليهما بالق��ول« :امتحنوا قدرتكم
عل��ى المالحظ��ة ،ه��ل بإمكانك��م
مالحظ��ة الف��روق العش��رة ف��ي
الصورة؟».
وطالبت الوكالة متابعيها بانتظار
اإلجابة في اليوم التالي.

مدير المبيعات والعالقات العامة

معاذ عادل بوصيبع
mbusaibea@alwatannews.net
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قائد فريق البحرين..
يلبي نداء الواجب

سمو ولي العهد نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء يتطوع في التجارب السريرية الثالثة للقاح «كورونا»

كلمة أخيرة

الصور الذهنية عند عيالنا
سوسن الشاعر
@sawsanalshaer

نُفاجأ كثي��راً بما يحمله الصغار م��ن أفكارعنا
وع��ن عالمنا ،المفاجأة ألنن��ا نعتقد أن صورنا
الذهنية انتقلت لهم عبر الجينات ،وما نعتقده
نح��ن نظن أنه ه��و ذاته ما يعتق��ده الصغار،
كونها
إل��ى أن يصدمونا بص��ورة ذهنية غريبة ّ
عقلهم ،هي أذكى لكنها مرهونة بما عايش��وه
من تجربتهم الصغيرة فقط.
المفاج��أة متبادلة ،إذ حتى هم يفاجؤون بردة
فعلن��ا الضاحكة أو المس��تغربة مما رس��موه

s.alshaeer@gmail.com

واإلط��ار الذي وضع��وا فيه تلك األف��كار ،فهم
كذل��ك يعتقدون أنن��ا نحم��ل ذات الصورة وال
يظنون أن بها خطأ حتى يفاجؤوا بردة فعلنا.
مارلي��ن الش��غالة الفلبينية تخاط��ب حفيدتي
نيلة ذات الس��نوات الثالث بجمل��ة عربية( :ما
يصير هاللون هادي قلط).
فتجيبها نيله (do not speak Arabic it is for
 !!)old people onlyال تتكلم��ي بالعربي إنها
لغة العجائز فقط.

صدمتن��ي نيل��ه للص��ورة الذهني��ة الموجودة
عنده��ا عن لغتنا أنه��ا أداة ال يس��تخدمها إال
العجاي��ز ،كالنظارة أو الع��كاز ،ضحكت ولكنني
حزن��ت وال ألومها ،هي محقة ف��ال أحد يكلمها
بالعرب��ي إال والدت��ي م��ع األس��ف حت��ى أن��ا
وجده��ا نخلط اللغتين وأغل��ب ما نخاطبها به
باإلنجلي��زي ،أم��ا البقية فيتكلم��ون اإلنجليزي
وخاصة أقرانها.
يكون أطفالنا صوراً ذهنية عن العالم
هكذا إذاً ّ
وتثبت في عقلياتهم بحس��ب مشاهداتهم وال
يتاح لنا أن نعرفها إال مصادفة حين يفصحون
عنها.
فوجئت ذات مرة حين كانت ابنتي س��ارة وهي
صغي��رة تقول عب��ارة الفس��اتين كانت جميلة
حين كانت الدنيا أس��ود وأبيض فاستوقفتها:
ماذا تعنين الدنيا كانت أسود وأبيض؟
فتقول :أل��م تكن الدنيا زمان غير ملونة ليس
بها ألوان ،صورك القديمة واألفالم كلها أسود
وأبيض وكانت من عشاق األفالم القديمة منذ
صغرها.
ضحكت ولكنني فهمت أن الصورة الذهنية التي

تكونت لديها عن السنوات السابقة أنها كانت
كلها أس��ود وأبي��ض بحكم ما كانت تش��اهده
وتترجم��ه وفق�� ًا لذهنيتها؛ فالص��ور واألفالم
فع ً
ال كانت غير ملونة فاعتقدت ابنتي أن الدنيا
كانت هكذا ،ومن ثم تم اكتشاف األلوان!!
صحي��ح أنن��ي ضحك��ت لك��ن الموض��وع مثير
لالهتمام حق ًا؛ ألن ألطفالنا آلية ترجمة خاصة
ف��ي عقولهم تختلف عنا ومس��تقلة بحد ذاتها
تمتص المشاهد وتخلق لها تصورها ،منطقي ًا
ج��داً وذكي ًا ج��داً لكنه غريب أحيان�� ًا ولم يخطر
على بالنا ،وإن لم ننتبه فس��نفاجأ بما رسموه
عنا وعن عالمنا.
وهذا م��ا يثير فضول��ي اآلن في أي��ام فيروس
كورونا ترى ما هي أس��ئلتهم؟ ما هي أفكارهم
وما ه��ي الص��ورة الذهنية التي سيرس��مونها
اآلن وهم ف��ي مراحل التكوي��ن والتفكير ماذا
يفكرون وأي صورة س��تحفر ف��ي ذاكرتهم عن
عالم الكمامات والدراسة عن ُبعد وعن أصدقاء
الشاش��ة؟ حقيقة أشفق عليهم وأكثر من أتأثر
بمنظرهم وهم محبوسون في غرفهم ويكلمون
مدرسيهم أو أصدقاءهم عبر الشاشات.

الخطوة التاريخية الشجاعة تعكس حكمة جاللة الملك

المنامة  -بنا

هولندا ترحب بالسالم مع إسرائيل
المنامة  -بنا

جاللته يتلقى التهاني من رئيس

تلقـــى عاهـــل البـــالد صاحـــب الجاللة

رحبــت مملكــة هولنــدا بتوقيع كل من مملكــة البحرين ودولــة اإلمارات

العربيــة المتحــدة ودولــة إســرائيل علــى إعــان واتفاقيــة الســام فــي

“الشورى” والوزراء وكبار المسؤولين

الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة،
برقيـــات تهنئـــة مـــن رئيـــس مجلـــس

البيت األبيض.

الشـــورى والوزراء وكبار المســـؤولين؛

جاللة الملك

وقـــال وزيـــر الخارجيـــة الهولنـــدي

بمناســـبة التوقيـــع علـــى إعـــالن تأييد

والمطلق للخطوة التاريخية الشجاعة

الدول والشـــعوب ،كمـــا تعكس جهود

إســـرائيل .وأعـــرب الجميـــع فـــي

لصاحـــب الجاللـــة فـــي االنفتـــاح

إنهاء الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي

جاللة الملـــك ،مؤكدين تأييدهم التام

البنـــاء والتعـــاون المثمـــر بين مختلف

الســـالم بيـــن مملكـــة البحريـــن ودولة

والحكيمة التي تجســـد النهج الحكيم

برقياتهـــم عـــن خالـــص التهانـــي إلـــى

والتعايـــش علـــى الجميـــع والتواصـــل

ســـتيف بلـــوك علـــى حســـابه علـــى

“تويتر”“ :إن هولندا تهنئ إسرائيل

جاللته البارزة وحرصه المشهود على

ودولـــة اإلمارات العربيـــة المتحدة
ومملكـــة البحرين علـــى تفاهماتهم

وإقامـــة الســـالم العـــادل والشـــامل

والدائم في الشرق األوسط.

التاريخية في البيت األبيض.

()02

وأضـــاف

نتطلـــع

إلـــى

العمـــل

معكـــم علـــى تحســـين العالقـــات

بيـــن إســـرائيل والـــدول العربيـــة ،

وإلـــى الســـالم بيـــن اإلســـرائيليين
والفلســـطينيين مـــن خـــالل حـــل

الدولتين.
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فـريـق البحـريــن نمــوذج حضــاري

وزير الداخلية :اعتماد شهادات الفحص
من “الصحة السعودية” لدخول البحرين

ســمو ولــي العهــد يتطــوع فــي التجــارب الســريرية للقــاح

المنامة  -وزارة االداخلية

قـــال وزيـــر الداخليـــة الفريق

المنامة  -بنا

قال ولـــي العهد نائـــب القائد األعلى

النائب األول لرئيس مجلس الوزراء

صاحب السمو الملكي األمير سلمان
بـــن حمد آل خليفـــة إن تأكيد عاهل
البـــالد صاحـــب الجاللـــة الملك حمد
أن ما يمس
بـــن عيســـى آل خليفـــةّ ،

أي مواطـــن ومقيـــم يمـــس الوطـــن
ّ
عـــزز مـــن الجهود
نهـــج
ٌ
بأكملـــه هـــو
الوطنيـــة لفريـــق البحريـــن كافـــة
وأســـهم فـــي تقديـــم مختلـــف أوجه

الدعـــم للمبـــادرات الراميـــة للتصدي

للفيروس ،والتي كان لها األثر الكبير
فيمـــا حققته المملكـــة خالل مراحل
تعاملهـــا مع الفيـــروس وما حصدته

خاللها من إشادات من الجميع.

جـــاء ذلك لـــدى تفضل ســـموه أمس
بالتطـــوع ألخـــذ الجرعـــة األولى من

اللقاح المعطل ضمن المرحلة الثالثة
للتجارب الســـريرية للقـــاح لفيروس

وأضاف ســـموه أن للجميع دورا في

وتســـهيال إلجراءاتهـــم وفـــي

كورونـــا ،وأن مـــا أبـــداه المواطنـــون

فـــإن كافـــة شـــهادات فحـــص

كورونا (.)COVID-19

أعلـــن

البحرين عبر جسر الملك فهد

إطار ما تم اإلعالن عنه أمس،

نجـــاح مســـاعي التصـــدي لفيـــروس

المســـحة

والمقيمـــون من إســـهامات في كافة

الجهود وتطوع للتجارب الســـريرية
روح فريق البحرين الواحد الداعمة

ً
نموذجا حضاريً ا
البحرين؛ بوصفهـــا

المفعول والصالحية لحاملي
تلك الشهادات لدخول مملكة

الذيـــن ال يألـــون جهدًا فـــي مواجهة

البحريـــن ،دون تطبيـــق أي

الصعـــاب ،وهـــذا مـــا نفخـــر بـــه عنـــد

والمراكـــز الصحيـــة ،عبـــر الموقـــع

اإللكترونـــي للـــوزارة (www.moh.
 .)gov.bhوأشـــار إلـــى أن الـــوزارة

ستتيح فرصة االســـتفادة من النسخة
اإللكترونيـــة المعتمـــدة مـــن اإلجـــازة

المرضيـــة والتـــي تمكـــن المريـــض مـــن

مشـــاركتها مـــع الجهات الرســـمية دون

الحاجة إلى النسخ الورقية تفعيال إلى
عمليات التحول الرقمي في الحكومة.

كما تتوافر خدمة التحقق من الشهادة
الطبيـــة بالموقـــع اإللكترونـــي والتـــي

توفـــر للمؤسســـات وأصحـــاب األعمال

“سوق العمل” :مستعدون لمناقشة

كل ما يتعلق بتطوير القطاع التجاري
أكـــدت هيئـــة تنظيـــم ســـوق

لصالـــح مواصلـــة تنميـــة القطاع

الجهـــات المعنيـــة بالحكومـــة

حريصـــة علـــى تطبيـــق تصريـــح

العمـــل أنهـــا بالتنســـيق مـــع كافة
وفي اطـــار تعاونها المســـتمر مع
القطـــاع الخـــاص ومؤسســـات
القطـــاع األهلـــي قامت بدراســـة

ماورد في دراســـة غرفـــة تجارة

وصناعة البحرين حول النواحي
المتعلقـــة بتنظيـــم ســـوق العمـــل
واتخـــذت اإلجـــراءات المناســـبة

في هذا الشأن بعد اقرار مجلس
الـــوزراء الموقـــر لعـــدة قـــرارات
ترحيبـــا مـــن قبـــل الغرفة
القـــت
ً

والمجلس التشريعي.

التجـــاري ،والجهـــات المختصـــة

العمل المـــرن بما يخدم االهداف
الموضوعـــة لـــه هـــدف بمنـــح

االقتصاد المرونـــة والقدرة على

مواكبـــة التطـــورات االقتصادية
المســـتجدة .وتنـــوه الهيئـــة أن

نظام تصريح العمل المرن خضع
إلـــى مجموعـــة مـــن المناقشـــات

الدقيقة في الســـلطة التشريعية
وهـــي الســـلطة المعنيـــة بمراقبة

التزام المؤسسات للقانون.

على جميع الزائرين.

لـــ “البــاد” أن حســم عمليــة مرئيــات تأجيل أقســاط القــروض البنكيــة للمتضررين من
جائحــة كورونــا مــن المواطنيــن والشــركات والمؤسســات ســتكون جاهــزة خــال 48

ساعة كأقصى حد.

وأكـــد أن عمليـــة إقـــرار توحيـــد شـــروط

مرئياتهـــا ورفعتهـــا للجهـــات المعنيـــة فـــي

رفعـــت كل البنـــوك مرئياتهـــا إلـــى مصرف

وأشـــار إلى أنـــه بعد قرار مجلـــس الوزراء

توقيـــف أقســـاط قروض البنـــوك بدأت ،إذ
البحريـــن المركـــزي الـــذي ســـيقوم بـــدوره
بتوحيـــد المرئيـــات ورفعهـــا إلـــى مجلـــس

الـــوزراء والســـلطة التشـــريعية تمهيـــدًا
إلقرارهـــا موحـــدة شـــريطة عـــدم تضـــرر

الـــذي أوقف فواتيـــر الكهربـــاء للمواطنين
القروض عقـــدت العديد مـــن االجتماعات

ووجـــه مجلـــس الـــوزراء فـــي جلســـته

بنـــك ،وبالتالـــي رفعهـــا للمصـــرف المركزي

البحريـــن المركزي لحث جميـــع المصارف
المتضرريـــن مـــن جائحـــة كورونـــا حتـــى

المصارف ومالءتها المالية.

لبلـــورة موقف وصوال إليجـــاد صيغة لكل

االعتياديـــة اإلثنيـــن الماضـــي مصـــرف

الـــذي ســـيقوم فـــي صهرهـــا فـــي بوتقـــة

بتأجيـــل مدفوعـــات القـــروض للمواطنين

لكـــي ال تختلـــف المعاييـــر والشـــروط بين

نهاية العام الجاري ،بما اليؤثر على سيولة

مراسالت الغرفة المعنية مباشرة

وأوضح أن أقســـاط شهر ســـبتمبر البنكية

واحـــدة متوافـــق عليهـــا من جميـــع البنوك

الشـــروط ،مؤكدًا أن معظـــم البنوك جهزت

بنك وآخر.

وأضافـــت الهيئـــة ،أنهـــا علـــى

مـــا يتعلـــق بتطويـــر االجـــراءات

بمصالح القطاع التجاري.

سيشـــملها القـــرار للذيـــن تنطبـــق عليهـــا

“الداخلية” تفوز بجائزة ستيفي العالمية
المنامة  -وزارة الداخلية

ســـجلت وزارة الداخليـــة ،إنجـــازا

البديلـــة ،المركـــز األول فـــي جائـــزة

والتحديث في برامجها ومشـــاريعها

عشـــرة بفئة الفريـــق اإلداري المتميز

دوليـــا جديدا ،يعكس حجم التطوير

أعلنـــت وزارة الصحـــة أن الفحوصـــات التـــي بلـــغ عددهـــا  12299أمـــس،

األمنية ،بعدمـــا أحرز برنامجا تأهيل

و  716حالـــة لمخالطيـــن لحاالت قائمة وحالة واحـــدة قادمة من الخارج،

(تمـــام) وبرنامـــج ســـاعي أعمـــال

إلى .55444

بتنفيـــذ قانـــون العقوبـــات والتدابير

أظهرت تســـجيل  841حالـــة قائمة جديدة منها  124حالـــة لعمالة وافدة،

المحكومين وإدماجهم في المجتمع

كمـــا تعافت  613حالة إضافية ليصل العـــدد اإلجمالي للحاالت المتعافية

المنفعـــة العامـــة (ســـامع) المعنيـــان

مشاريع للبنية التحتية بالعكر

“البركة” تطلق تسهيالت المرابحة بالصكوك

» قال وزير األشغال وشئون
البلديات والتخطيط العمراني
عصام خلف إن منطقة العكر

» أطلقت مجموعة البركة
المصرفية ،منتج تمويل المرابحة
اإلسالمية القائمة على الصكوك،
وذلك كجزء من إستراتيجيتها
لتقديم مجموعة واسعة من
الخدمات والمنتجات االستثمارية

لعمالئها.

فشل تشكيل الحكومة بلبنان

10

» أعربت الرئاسة الفرنسية أمس عن
“أسفها” لعدم التزام السياسيين
اللبنانيين بتعهدات في زيارة الرئيس
إيمانويل ماكرون لبيروت؛ لتشكيل
الحكومة “خالل  15يوما” .وكلف
الرئيس اللبناني ميشال عون،
مصطفى أديب تشكيل الحكومة.

التكرار ينخر عظام الفن

14

أحمد السلوم

بالمســـكن األول وحث البنوك على تأجيل

ولفتـــت الهيئـــة إلـــى التزماهـــا

بالتعـــاون والـــرد علـــى كافـــة

اســـتعداد دائـــم لمناقشـــة كل

مصرف البحرين المركزي.

محرر الشؤون المحلية

النائب عمار آل عباس.

الفحوصات المخبرية تسهيال

أعلن رئيس لجنة الشــؤون المالية واالقتصادية بمجلس النواب النائب أحمد الســلوم

أعلى حصيلة يومية بالبحرين 841 ...إصابة “كورونا”
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للربـــط اإللكترونـــي لنتائـــج

علوي الموسوي

أي بنـــك أو قطـــاع وبما ال يؤثر ســـلبا على

إمكان التحقق من صحتها.

مقبلة على عدد من مشاريع
البنية التحتية التطويرية .جاء
ذاك بجولة تفقدية للمنطقة مع

العربية الســـعودية الشـــقيقة

السلوم لـ “^” :التوقيف يشمل المتضررين من المواطنين والشركات

المالءة المالية للبنوك.
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الجهات المعنيـــة في المملكة

توحيد شروط تأجيل أقساط البنوك في  48ساعة

السنابس  -هيئة تنظيم سوق العمل

المســـجلة فـــي جميـــع المستشـــفيات

ً
جـــار مـــع
موضحـــا أن العمـــل
ٍ

()03

التحديات.

عـــرض وطباعـــة اإلجـــازات المرضيـــة

قبل وزارة الصحة السعودية

إجـــراءات صحيـــة أخـــرى،

الفحـــص ،ســـتكون ســـارية

متقدمً ـــا وخصلة من خصـــال أبنائها

الصحة دشـــنت أمس خدمة إلكترونية

وزير الداخلية

 72ســـاعة مـــن وقـــت إجراء

الجميـــع ،وهـــي ســـمة مـــن ســـمات

والتخطيـــط خالد الجالهمـــة أن وزارة

للكشـــف عن فيروس كورونا

والتـــي لم تمـــض عليهـــا مدة

لكافـــة الجهـــود الوطنيـــة مـــن قبـــل

المعلومـــات

األنفيـــة

()PCR

(كوفيـــد )-19المعتمـــدة مـــن

للمرحلـــة الثالثـــة مـــن اللقـــاح يؤكـــد

المنامة  -وزارة الصحة

مديـــر

آل

خليفـــة

إنـــه

ترحيبـــا

بالمسافرين القادمين لمملكة

“الصحة” :طباعة
اإلجازات المرضية
بالموقع اإللكتروني
إدارة

أول الشـــيخ راشد بن عبدهللا

» يرى الفنان والمخرج عادل
شمس أن التكرار ينخر عظام
الفن الخليجي ،وأصبحت األعمال
نموذجا واحدا ،كما أن “الشللية”
باتت مألوفة وجزءا من الطبيعة
البشرية ،فكل شخص يميل إلى
مجموعة يحب أن يوجد معها.

ســـتيفي العالميـــة بدورتها الســـابعة
للعـــام  2020حيـــث تقـــدم للجائزة 4

آالف مرشـــح مـــن  74دولـــة ،وتولى
عملية التحكيم  12لجنة ،تضم 270

محكما دوليـــا في مختلف المجاالت

االحترافية.

حميدان يقود القادسية لوصافة الدوري السعودي

13

» قاد العبنا الدولي مهدي حميدان
فريقه القادسية إلى احتالل المركز
الثاني لدوري األمير محمد بن

سلمان للدرجة األولى السعودي لكرة
القدم .جاء ذلك بعدما صنع هدف
الفوز عبر تمريرة ذهبية لزميله الذي
واجه مرمى الطائي وأحرز الهدف.
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سمو ولي العهد يتطوع في التجارب السريرية للقاح
المنامة  -بنا

قال ولي العهد نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير ســلمان بن حمد آل

أن ما يمس أي مواطن ومقيم يمس
خليفة إن تأكيد عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســى آل خليفة ،على ّ
نهــج ّ
ٌ
عزز من الجهود الوطنية لفريق البحرين كافة وأســهم في تقديــم مختلف أوجه الدعم للمبادرات
الوطــن بأكملــه هــو
الراميــة للتصــدي للفيــروس ،والتــي كان لهــا األثــر الكبيــر فيمــا حققتــه المملكــة خــالل مراحل تعاملهــا مع الفيــروس وما
حصدته خاللها من إشادات من الجميع.

سموه :إسهامات
المواطنين
والمقيمين تؤكد روح
فريق البحرين الواحد

جـــاء ذلـــك لـــدى تفضـــل ســـموه أمـــس

فـــي مختلف الجهـــات المعنيـــة على ما

وتطـــوع للتجـــارب الســـريرية للمرحلة

اللقـــاح المعطـــل ضمن المرحلـــة الثالثة

مـــن أجـــل صحـــة وســـامة المواطنين

البحرين الواحد الداعمة لكافة الجهود

عـــزم وعزيمة تبعث األمل في النفوس

وأضـــاف أن للجميـــع دورا فـــي نجـــاح

ً
نموذجا
من ســـمات البحرين؛ بوصفهـــا

داعيا ســـموه المولـــى القدير أن يحفظ
ً

وأن مـــا أبـــداه المواطنـــون والمقيمون

أبنائهـــا الذيـــن ال يألـــون جهـــدًا فـــي

جمعـــاء جائحـــة كورونـــا ويســـبغ علـــى

بالتطـــوع ألخـــذ الجرعـــة األولـــى مـــن

للتجـــارب الســـريرية للقـــاح لفيـــروس
كورونـــا ( ،)COVID-19حيـــث أعـــرب

سموه عن شكره وتقديره لكافة الكوادر
الطبيـــة والتمريضيـــة فـــي الصفـــوف

األولـــى والداعميـــن للجهـــود الوطنيـــة

يبذلونـــه مـــن عطاء متواصـــل ليل نهار
والمقيمين في مملكة البحرين.

مســـاعي التصـــدي لفيـــروس كورونـــا،
مـــن إســـهامات فـــي كافـــة الجهـــود

الثالثـــة مـــن اللقـــاح يؤكـــد روح فريـــق

عنـــد التحديـــات ،فلدى أبنـــاء البحرين

الوطنيـــة مـــن قبل الجميع ،وهي ســـمة

وتعلـــي رايـــة الوطن فـــي كل الظروف،

حضاريًـــا متقدمً ـــا وخصلة مـــن خصال

البحريـــن ويرفـــع عنهـــا وعـــن البشـــرية

مواجهـــة الصعـــاب ،وهـــذا مـــا نفخر به

الجميع نعمة الصحة والعافية.

رفـــع هيكـــل “التربيـــة” التنظيمــــي إلــى “الخـدمـــة”
محمــد بــن مبــارك يطلــع علــى مســتجدات فحــص الكــوادر التعليميــة

المنامة -بنا

تـــرأس نائـــب رئيـــس مجلـــس الـــوزراء

رئيـــس المجلس األعلـــى لتطويـــر التعليم

والتدريب ســـمو الشـــيخ محمـــد بن مبارك

آل خليفـــة أمس اجتمـــاع المجلس بتقنية
االتصال عن بعد.

وقد اســـتهل ســـموه االجتماع باالســـتماع

إلى عـــرض قدمته وزارة التربية والتعليم
حـــول اســـتعدادات بـــدء العـــام الدراســـي

 2021 /2020الستقبال الطلبة والمعلمين،

وذلك في ظل مســـتجدات جائحة كورونا
“كوفيـــد ،”-19حيـــث اطلـــع المجلس على

اإلجراءات التي تـــم اتخاذها لبدء العودة
المدرســـية فـــي المـــدارس الحكوميـــة
والخاصـــة ،كمـــا اطمـــأن علـــى مجريـــات

عملية فحص أعضـــاء الهيئتين التعليمية
ً
تنفيذا لتوجيهات
واإلدارية في المدارس
ولـــي العهـــد نائـــب القائـــد األعلـــى النائـــب

األول لرئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحـــب

الســـمو الملكي األمير ســـلمان بـــن حمد آل
خليفـــة ،والتـــي ّ
نصـــت على تأجيـــل البدء
العـــام الدراســـي للمـــدارس الحكوميـــة
لفتـــرة أســـبوعين حتـــى يتســـنى فحـــص

جميـــع الكـــوادر التعليميـــة فـــي المـــدارس

الحكومية .وقد ّ
وجه ســـمو الشيخ محمد

بن مبارك آل خليفة باستمرار التنسيق بين
وزارة التربيـــة والتعليـــم والفريق الوطني
للتصـــدي لفيـــروس كورونـــا الســـتكمال

عمليـــة الفحص وتطبيـــق الخطط الازمة
بناء على النتائج.

الشـــأن ،حيث وافق المجلس بعد التداول

في التفاصيل ومناقشتها باستفاضة على
ّ
ووجه
جميع التعديـــات التي تم إدخالها،
برفـــع الهيـــكل التنظيمـــي لـــوزارة التربيـــة

والتعليم إلى مجلس الخدمة المدنية.

وقـــد أشـــاد المجلس بالجهـــود التي بذلت

بعـــد ذلـــك ،اســـتمع المجلـــس إلـــى عرض

مـــن قبـــل اللجنـــة التوجيهيـــة للمشـــروع

الهيكلـــة المؤسســـية لـــوزارة التربيـــة

في سير المشروع وفق الخطط المعتمدة

تفصيلـــي حول آخر مســـتجدات مشـــروع

والتعليـــم قدمـــه وكيـــل وزارة التربيـــة

والتعليم للموارد والخدمات رئيس اللجنة

التوجيهية للمشـــروع ،حيث تمت إحاطة
المجلـــس علمً ا بالتقـــدّم المحرز تجاه عدد
مـــن األهـــداف المتعلقـــة باإلطـــار الموحـــد

للبرامج الحكومية ذات األولوية المتعلقة
بالتعليـــم مـــن خـــال مشـــروع الهيـــكل

المؤسسي لوزارة التربية والتعليم.

والعاملين ضمن فرق المبادرات مما أسهم
لذلـــك .ثم ناقش المجلس مخرجات فرق

العمـــل المختصـــة بتنفيـــذ اســـتراتيجية

التعلـــم ما بعد المدرســـي (ما بعـــد المرحلة

الثانوية) حيث اســـتمع المجلس إلى شرح
قدمه وزير شـــؤون الشباب والرياضة عن
أبرز المقترحـــات والتوصيات التي انتهت

إليها بعـــض فرق العمـــل المتعلقة بمجلس
التعليـــم العالـــي ومؤسســـات التعليـــم

كمـــا تـــم اســـتعراض الهيـــكل المؤسســـي

التطبيقـــي ونظـــام االمتحانـــات الموحدة

باإلضافـــة إلـــى التعديـــات التـــي تـــم

حيـــث وافـــق المجلـــس علـــى التوصيـــات

الرئيســـي وما يتبعه من هيـــاكل تفصيلية
إدخالهـــا على الهيكل في ضوء مناقشـــات

اللجنة التوجيهية والشـــركة االستشـــارية
للمشـــروع ومـــا تـــم رفعـــه إلـــى المجلـــس

األعلى لتطوير التعليم والتدريب في هذا

والتـــي تضمـــن إحداث التطوير المنشـــود،
المرفوعـــة فـــي هذا الشـــأن ووجـــه بالبدء

بإنجاز اآلليات القانونية واإلدارية الازمة

لوضع التوصيات حيز التنفيذ.

وقد أشـــاد ســـمو الشـــيخ محمد بن مبارك

سمو محافظ الجنوبية يؤكد الوالء والتأييد المطلق لجاللة الملك

نـــــيـــــابـــــة عـــــــن أهـــــــالـــــــي الــــمــــحــــافــــظــــة

المنامة  -وزارة الداخلية

آل خليفـــة بالجهـــود المبذولـــة مـــن قبـــل
رئيـــس وأعضـــاء فـــرق العمـــل ،معربًـــا عن

األمـــل فـــي أن تســـهم هذه الخطـــوات في

االرتقـــاء بمخرجـــات التعليـــم األكاديمـــي

والتطبيقـــي وتوافقهـــا مع برامـــج التنمية

ومتطلبات سوق العمل.

وفيمـــا يخـــص التقاريـــر المرفوعـــة إلـــى

المجلـــس مـــن هيئـــة جـــودة التعليـــم

والـــذي شـــهد تحوال إلـــى التعليـــم عن بعد

هـــذه التقاريـــر ،والتـــي تضمنـــت مراجعـــة

حيـــث تمـــت مناقشـــة التقريـــر واالطـــاع

خاصـــة ،ومؤسســـتي تدريـــب مهنـــي و()3

التقييم .وفي هذا الســـياق ،أشاد المجلس

قـــرارات إدراج ( )4مؤسســـات تدريـــب

التـــي نفذتهـــا وزارة التربيـــة والتعليم في

والتدريب ،فقد اطلع المجلس على نتائج

واســـتخدام منصات التعلم عبر اإلنترنت،

أداء ( )9مـــدارس حكوميـــة ،و( )3مدارس

علـــى النتائـــج التـــي خلصـــت إليهـــا عملية

عـــال ،باإلضافـــة إلـــى
مؤسســـات تعليـــم
ٍ

بتجربـــة الفصـــول االفتراضيـــة المركزيـــة

مهنـــي ،وتســـكين ( )8مؤهـــات وطنيـــة

المـــدارس الحكوميـــة ،وذلـــك فـــي ضـــوء

المجلس على رفع التقرير الســـنوي 2020

والتدريـــب ،وأوصـــى بدراســـة توصيـــات

وفي ســـياق متصل ،اطلـــع المجلس على

كامل المرحلة اإلعدادية.

حول تقييم ممارسات وتطبيقات التعليم

وممارســـات التعلـــم عـــن بعـــد فـــي بعـــض

خـــال فتـــرة جائحـــة كورونـــا “كوفيد-19

التقييـــم ،وقد وافق المجلس على التقرير
ً
تمهيـــدا لعرضـــه علـــى مجلـــس
المرفـــوع

وإســـناد ( )5مؤهـــات أجنبيـــة ،وقد وافق

مـــا ورد فـــي تقريـــر هيئـــة جـــودة التعليم

للهيئة إلى مجلس الوزراء لاعتماد.

تقريـــر الهيئـــة بتعميم هـــذه التجربة على

والتوقيـــع علـــى إعـــان تأييـــد

الســـام بيـــن مملكـــة البحريـــن

ودولة إسرائيل.

في العام الدراســـي الماضي ،2019/2020

 .2021وفي ختام االجتماع ،شـــدّد ســـمو
الشـــيخ محمـــد بـــن مبـــارك آل خليفة على

أهميـــة التـــزام الجميـــع بإرشـــادات الفريق
لجائحـــة كورونـــا “كوفيـــد  ،”19وبمـــا

وسامة الجميع عند استئناف عملهم.

سفير ألمانيا يشيد بتوقيع إعالن تأييد السالم
فتـــح آفـــاق أوســـع للتعـــاون الثنائـــي بيـــن البلديـــن

الدبلوماســـية الشـــيخ خالد بـــن أحمد بن

الحكيـــم من جالتـــه يؤكد نهج

أمس ســـفير جمهورية ألمانيـــا االتحادية

والتعايش ،وســـيتم توثيق هذا

لدى مملكة البحرين كاي ثامو بوكمان.

الموقـــف التاريخـــي في ســـجل

وقـــد أشـــاد الســـفير كاي ثامـــو بوكمـــان

اإلنجازات التي تشـــهدها مملكة

البحرين على المستوى المحلي

واإلقليمـــي والعالمي ،حيث يعد
موقفا شجاعا للمملكة في سبيل
تحقيـــق االســـتقرار والســـام
لجميع شعوب المنطقة.

سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة

بتوقيـــع مملكـــة البحريـــن إعـــان تأييـــد

أرحـــب لصالـــح دول وشـــعوب المنطقـــة

االتحاديـــة الصديقـــة الداعـــم لمملكـــة

تاريخية إســـتراتيجية من شأنها المضي

وقـــد أعـــرب الشـــيخ خالـــد بـــن أحمـــد بن

جهـــود طيبـــة ومتواصلـــة ألجـــل تحقيق

ومســـاعي تحقيق الرخاء والتقدم آلفاق

ثامـــو بوكمان ،وتقديـــره لمواقـــف ألمانيا

الســـام مع إســـرائيل ،مؤكـــدًا أنها خطوة

بأسرها.

بجهـــود إحـــال واألمـــن واالســـتقرار

محمد آل خليفة عن شـــكره للســـفير كاي

محافظ العاصمة :الخطوة الملكية تدعم مساعي السالم

المنامة  -وزارة الداخلية
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المنامة  -وزارة الداخلية

رفـــع محافظ محافظة المحرق ســـلمان

رفع محافظ محافظة العاصمة الشيخ

مـــن أهالـــي المحـــرق بمدنهـــا وقراهـــا

آيـــات التهاني والتبريكات لمقام عاهل

عـــن خالـــص معانـــي الـــوالء

هشام بن عبدالرحمن آل خليفة ،أسمى

بن هندي المناعي ،برقيات تأييد ووالء
كافـــة إلـــى المقام الســـامي لعاهل الباد

والوفـــاء

عيســـى آل خليفـــة ،بمناســـبة الخطوة

آل خليفـــة ،مؤكـــدا أن أهالي المحافظة
واحـــد مـــع مســـاعي وجهـــود جالتـــه
فـــي تحقيـــق الســـام علـــى الصعيديـــن

مملكـــة البحريـــن فـــي دعـــم

وأوضـــح أن هـــذه الخطوة الشـــجاعة،

سلمان بن هندي

بحـــروف مـــن ذهـــب مواقـــف مملكـــة

المبـــادرات ال تصـــدر إال مـــن العظمـــاء

والتســـامح الدينـــي والتآخـــي بيـــن

صادقة لرسائل السام والمحبة.

واألهالـــي ،هـــذه المبـــادرات الكريمـــة

واألجداد ،ســـطروا منذ عشرات السنين

حقـــوق الشـــعب الفلســـطيني الشـــقيق،

تعيـــد األجيـــال الجديـــدة واألحفـــاد،

البحريـــن ومليكها في مســـيرة الســـام

وتحمـــل مضاميـــن عظيمـــة وأمثلـــة

األعـــراق كافـــة .واعتبـــر المحافـــظ

وأوضـــح أن أهالـــي مدينـــة اآلبـــاء

واالتفاقات الدولية تســـاهم في ضمان

المواقـــف العروبيـــة والقوميـــة ،واليوم

وتحقيق االستقرار في المنطقة ،وهكذا

مسيرة آبائهم وأجدادهم.

التعايـــش
الشيخ هشام بن عبدالرحمن

والشـــامل في الشـــرق األوسط ،منوها

وأكـــد أن مبادرتـــي مملكـــة البحريـــن

البحريـــن تعكـــس حـــرص جالتـــه في

الشـــقيقة ،ستسهمان في الدفع بجهود

بيـــن شـــعوب العالـــم ،وتدعم مســـاعي

نيـــل الشـــعب الفلســـطيني لحقوقـــه
ً
وفقـــا لحـــل الدولتيـــن،
المشـــروعة

والتنمية في المنطقة.

بما يحقق السام الدائم بالمنطقة.

إلـــى أن المبادرة التـــي اتخذتها مملكة

ودولـــة اإلمـــارات العربيـــة المتحـــدة

نشر ثقافة التسامح والمحبة والعدالة

إيجـــاد حـــل عـــادل وشـــامل يضمـــن

إحال الســـام من خال تعزيز مبادئ
الحوار بما يحقق الســـام واالســـتقرار

لعاهـــل

الخطـــوات التـــي اتخذتهـــا

إسرائيل.

وترســـيخ مســـيرة الســـام العـــادل

البـــاد

بن عيســـى آل خليفة ،مثمنًا

الســـام بيـــن مملكـــة البحريـــن ودولـــة

تجســـد دور جالـــة الملـــك فـــي دعـــم

أوسع للتعاون الثنائي.

صاحـــب الجالة الملك حمد

التاريخية بالتوقيـــع على إعان تأييد

كافـــة ،يقفون صفا واحـــدا ووقفة رجل

أهداف البلدين الصديقين في فتح آفاق

الشـــمالية علـــي العصفـــور

البـــاد صاحب الجالـــة الملك حمد بن

صاحب الجالة الملك حمد بن عيســـى

البحريـــن ،منوهًـــا بمـــا يبذله الســـفير من

محافظ الشمالية :آفاق جديدة ومزيد من االنفتاح نحو العالم
عبـــر محافـــظ المحافظـــة

اإلقليمي والدولي.

والصف الثاني عشر للعام الدراسي /2020
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المحرقيون :مواقف العاهل بحروف من ذهب

وأكـــد المحافـــظ أن التاريـــخ ،سيســـطر

االمتحانـــات الوطنيـــة للصـــف الســـادس

والتدريـــب عـــن بعد فـــي مملكـــة البحرين

آل خليفـــة ،ونيابـــة عـــن أهالـــي

الشـــجاعة والحكيمـــة لجالتـــه،

والخاصـــة ،كمـــا ناقـــش تأجيـــل تنفيـــذ

المـــدارس الخاصـــة التـــي شـــملتها عمليـــة

البحريـــن فـــي تعزيـــز الســـام

آل خليفـــة؛ بمناســـبة الخطوات

األوضاع االستثنائية للمدارس الحكومية

تضمنـــه الدليل اإلرشـــادي إلعـــادة افتتاح
ً
حفاظا على صحة
المؤسســـات التعليمية،

محمـــد آل خليفة بمكتبه بقصر القضيبية

الجالـــة الملك حمد بن عيســـى

وممارســـات

التعليم/التدريـــب

فـــي

تقريـــر هيئـــة جـــودة التعليـــم والتدريـــب

أعـــرب محافظ الجنوبية ســـمو

المطلـــق لعاهـــل البـــاد صاحـــب

إطار تقييم جودة الممارســـات المدرســـية

كما أشاد المجلس بالحصص االفتراضية

وأوضح أن هذا القرار الســـيادي

المحافظة ،عن الـــوالء والتأييد

علـــى جـــدول األعمـــال ،حيـــث اســـتعرض

الوطنـــي الطبـــي لدعـــم جهـــود التصـــدي

اســـتقبل مستشـــار جالة الملك للشـــؤون

الشيخ خليفة بن علي بن خليفة

الوزراء الموقر.

وانتقـــل المجلـــس لمناقشـــة البنـــد األخير

وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة،

والســـام

فـــي

الشـــرق األوســـط ،منوهـــا

علي العصفور

إلى أن إعان تأييد الســـام
بيـــن مملكـــة البحرين ودولة

البحريـــن ،حريصـــة علـــى

حقوق الشـــعب الفلســـطيني

وتطلعاتـــه وآمالـــه ،وكانـــت

جديـــدة للمملكـــة فـــي مزيد
ً
وفقا
من االنفتاح نحو العالم

تســـعى

فـــي تقريـــب وجهـــات النظر

وقـــال المحافـــظ “إن مملكة

لجميع األطراف”.

إســـرائيل

يأتـــي

الشـــقيق،

ويفتـــح

لضمـــان

حقوق الشـــعب الفلســـطيني

آفاقـــا

ومازالـــت بقيـــادة صاحـــب

للمعايير والعاقات الدولية.

الجالـــة

والحـــل

الملـــك،

الســـلمي

العـــادل

local@albiladpress.com

تطوع سمو ولي العهد بالتجارب السريرية قدوة ودافع للجميع
محمد بن عبداهلل يجدد الدعوة للمساهمة الفاعلة في المبادرة الوطنية اإلنسانية
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يحقق خير وصالح الجميع.

ثمـــن رئيـــس المجلـــس األعلـــى للصحـــة

القطـــاع الطبـــي فـــي المملكـــة نعبـــر عـــن

لفيـــروس كورونـــا الفريق طبيب الشـــيخ

الســـمو الملكـــي ولـــي العهـــد نائـــب القائد

التـــي تفضـــل بها ولـــي العهد نائـــب القائد

الـــوزراء علـــى هـــذه اللفتـــة الكبيـــرة

الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر

يديـــم علـــى ســـموه الكريم نعمـــة الصحة

التجارب الســـريرية الثالثـــة للقاح كورونا

على سموه الذي أدار منذ البداية الجهود

أهميـــة المشـــاركة الفاعلـــة إلنجـــاح هـــذه

واقتـــدار تحت القيـــادة الحكيمة لحضرة

بدعـــم جهـــود تطوير عاج علـــى الصعيد

آل خليفة عاهل الباد المفدى حفظه هللا

وقـــال“ :إننـــا ونيابـــة عـــن كافة منتســـبي

رئيـــس الفريـــق الوطني الطبـــي للتصدي

التقديـــر البالـــغ واالمتنـــان إلـــى صاحـــب

خيـــر وســـتعطي بـــا شـــك دفعـــة كبيـــرة

محمـــد بـــن عبـــدهللا آل خليفـــة ،المبادرة

األعلـــى النائـــب األول لرئيـــس مجلـــس

األعلـــى النائـــب األول لرئيـــس مجلـــس

والمشـــهودة ،سائلين هللا العلي القدير أن

ســـلمان بن حمد آل خليفـــة ،بالتطوع في

والعافيـــة .وفـــي الحقيقة ليســـت بغريبة

تمثـــل قـــدوة حســـنة للجميـــع ،وتثبـــت

الوطنيـــة لفريـــق البحريـــن بقـــوة وثبـــات

التجربة لما لها من أثر بالغ في المساهمة

صاحـــب الجالـــة الملك حمد بن عيســـى

اإلنســـاني للتخلص من هذه الجائحة بما

ورعاه”.

الركـــن ذياب بن صقـــر النعيمي صباح
أمـــس األربعـــاء ،حفـــل افتتـــاح دورة

القيـــادة واألركان الثالثـــة عشـــر فـــي

لبلوغ الهدف المنشـــود من هـــذه المبادرة

الكليـــة الملكيـــة للقيـــادة واألركان

التي تقام تحت شـــعار “التطوع من أجل

والدفاع الوطني.

اإلنســـانية” ،فـــي إطـــار مواصلـــة الجهود

الشيخ محمد بن عبدالله

فيـــروس كورونا والحد من انتشـــاره من

الســـمو الملكـــي ولـــي العهـــد نائـــب القائد

خال تعزيز كافة اإلجراءات االحترازية
والتدابير الوقائية المتخذة للحفاظ على
صحة وسامة الجميع.

وجدد دعوتـــه إلى المواطنين والمقيمين
للمســـاهمة الفاعلة في المبـــادرة الوطنية

واإلنسانية الرائدة والتي تمثل بريق أمل
للبشـــرية جمعاء ،مقتدين بحذو صاحب

افتتاح دورة القيادة واألركان المشتركة
حضـــر رئيـــس هيئـــة األركان الفريـــق

األول لرئيس مجلس الوزراء تمثل بشارة

الوطنيـــة نحـــو تعزيـــز جهـــود احتـــواء
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وأكـــد أن مبـــادرة صاحب الســـمو الملكي
ولـــي العهـــد نائـــب القائـــد األعلـــى النائب

وبـــدأ الحفل بتاوة آيـــات عطرة من

األعلـــى النائـــب األول لرئيـــس مجلـــس

الـــوزراء والذي تـــوج بمشـــاركته الكريمة
جهـــود فريـــق البحرين والفريـــق الوطني
الطبـــي للتصـــدي لفيـــروس كورونـــا كمـــا
ً
ً
ً
وعمليـــا للجهود الكبيرة
قويا
دعما
تمثـــل

لـــكل العامليـــن والمشـــرفين علـــى هـــذه

المبادرة اإلنسانية.

الذكـــر الحكيـــم ،ثـــم ألقى آمـــر الكلية

الملكيـــة للقيـــادة واألركان والدفـــاع
ً
كلمـــة رحـــب فيهـــا براعـــي
الوطنـــي
الحفـــل ،ووجـــه الشـــكر لرئيـــس هيئة

األركان علـــى حضـــوره افتتـــاح دورة

القيـــادة واألركان المشـــتركة الثالثـــة
عشـــر ،وحث على أهميـــة هذه الدورة

ودورهـــا فـــي تأهيل وإعـــداد الضباط
للعمـــل في مختلف وظائفهم القيادية
ومجاالتهم العســـكرية مما سيســـاهم
فـــي رفـــع جاهزيتهـــم وقدراتهـــم

الدبلوماسية البحرينية تلقى احتراما كبيرا من العالم

عبـــد الغفـــار يســـتذكر مراحـــل مهمـــة مـــن مســـيرته الحافلـــة باإلنجـــازات

القتالية.

ومـــن ثـــم ألقـــى رئيس هيئـــة األركان

كلمه قال فيها:

بســـم هللا الرحمـــن الرحيـــم ،والحمـــد

للـــه رب العالميـــن ،والصاة والســـام
علـــى ســـيد المرســـلين ســـيدنا محمد

وعلـــى آله وصحبـــه أجمعين ،أخواني
الضبـــاط ،الســـام عليكـــم ورحمة هللا

المنامة  -بنا

اســـتعرض ســـفير مملكـــة البحريـــن لـــدى

التنميـــة السياســـية فـــي مملكـــة البحريـــن،

فـــي الحقـــل الدبلوماســـي ،حيـــث تحـــدث

التـــي يقودهـــا صاحـــب الجالـــة الملـــك،

جمهورية فرنســـا محمد عبدالغفار تجربته
خـــال اســـتضافته فـــي إذاعـــة البحريـــن

للحديث في برنامج حوار دبلوماســـي عن

مرحلة عمله المهمة كمستشار لعاهل الباد
صاحـــب الجالة الملك حمد بن عيســـى آل

خليفة للشؤون الخارجية ،وعمله في األمم
المتحـــدة ووصـــف هـــذه التجربـــة بالثريـــة

وذات وهـــج كبيـــر في القضايا السياســـية.

وأشاد بالدور الكبير لمهندس الدبلوماسية
نائـــب رئيس مجلس الوزراء ســـمو الشـــيخ

محمد بن مبارك آل خليفة لدى تولي سموه

حقيبة وزارة الخارجية في ترسيخ مبادئ
وأســـس الدبلوماسية البحرينية التي تلقى
احترامـــا كبيـــرا مـــن العالم .كمـــا تطرق إلى

أهمية التخطيط والعمل المســـتمر من أجل

وبركاتـــه ،يســـعدني فـــي هـــذا اليـــوم

المبـــارك أن أكون بينكم الفتتاح دورة

مشيرا إلى دور المســـيرة التنموية الشاملة

القيـــادة واألركان المشـــتركة الثالثـــة
عشـــر ،ويشرّ فني أن أنقل لكم تحيات

بحكمـــة ونظرة ثاقبة والتـــي مثلت مرحلة

وتقديـــر ســـيدي صاحـــب المعالـــي

فاصلـــة مـــن تاريـــخ المملكة ،أعقبهـــا تطور

المشـــير الركن الشيخ خليفة بن أحمد

كبير في قطاعات ومؤسسات شتى.

آل خليفـــة القائـــد العـــام لقـــوة دفـــاع

وأشـــار إلى المرحلة التي تولى فيها حقيبة

البحرين.

وزارة اإلعـــام والتـــي اعتبرهـــا مرحلـــة

ويســـرني أن أرحب بإخواننا األعزاء

مهمـــة جرى التركيز فيهـــا على دور اإلعام
الخارجـــي في بيـــان التطورات السياســـية

والتنمويـــة التي تشـــهدها المملكة في ظل

قيـــادة جالة الملك وأهمية تقديم الصورة
الصحيحـــة والدقيقـــة للعالـــم حـــول تلـــك

المرحلـــة المهمة من تاريخ مملكة البحرين،
واصفـــا االنتخابـــات التشـــريعية في مملكة
البحريـــن بأنهـــا مرحلـــة مهمـــة فـــي ظـــل

تغيرات عالمية كثيرة.

من القوات المسلحة بالدول الشقيقة،
واســـتذكر عبدالغفـــار عملـــه ألول مـــرة في

األمم المتحدة العـــام  ،1979بالقول“ :عادة
مـــا تضيـــف األمـــم المتحـــدة الكثيـــر لعمـــل
الدبلوماســـي وخبراتـــه وعاقاتـــه ،فهـــي

محطة مهمة جدا”.

وبين أهمية تطوير العاقات الدبلوماســـية
َّ

وتنويعها ،وجهوده في االتصال بالصحافة

األميركيـــة والمنظمـــات الدوليـــة إلعطائهم
المعلومـــات عـــن البحريـــن ،خصوصـــا

الصحفييـــن المهتميـــن بالشـــرق األوســـط
والمنطقـــة العربيـــة ،الفتـــا إلـــى اعتبـــار أن
العمـــل فـــي واشـــنطن عمـــل ثنائـــي بيـــن

دولتين .أمـــا العمل في نيويورك ،فهو عمل
دولي مع العالم كله.

الزايد تقترح دروسا مصورة لألمهات للمذاكرة مع صغارهن

الحل المرن سيتيح لألم العاملة التوفيق بين الوظيفة ومتابعة تدريس األبناء

راجيـــن لهـــم التوفيـــق والســـداد ،إن
العلـــم الـــذي حثنـــا ديننـــا اإلســـامي

الحنيـــف علـــى االرتقـــاء بدرجاتـــه،

والنهـــل مـــن مختلـــف علومـــه ،أصبح

ضـــرورة هامـــة فـــي عصرنـــا الحاضـــر
الـــذي تعتمـــد متطلباتـــه علـــى التقدم
العلمـــي والعملـــي ،فبالعلـــم تســـمو

ولكن رئيســـة لجنـــة الشـــؤون القانونية

ولكن يمكن المســـاهمة فـــي دعم جهود

الزايـــد لديهـــا مقترح يســـهم فـــي تذليل

تســـجيل حلقـــات الـــدروس وإتاحتهـــا

في الصباح وهو نفس توقيت الدروس

فـــي ســـبيل مواجهـــة التحديـــات

أكبادها وبخاصة في فترة التعليم عن بعد.

األســـرة للمذاكـــرة مع األبنـــاء من خال

بشـــكل إلكترونـــي ألوليـــاء األمـــور،

الســـترداد الحصة واســـتيعاب الدروس

وقالـــت الزايـــد لــــ “البـــاد” إن الدســـتور

دالل الزايد

أولهمـــا حق التعليم المكفول دســـتوريا،

الظـــروف الراهنـــة بالتعليـــم عـــن بعـــد،

وإتاحتهـــا إلكترونيـــا ألوليـــاء األمـــور

وتأثيـــر ذلـــك علـــى التفاعل بيـــن المعلم

والطلبة بالصف وما يتيحه من ترســـيخ

وذكـــرت أن األم العاملـــة ،ســـواء التـــي

المعلومة بشكل تفاعلي.

صعوبة في مواكبة المذاكرة مع أبنائها،

بتسجيل حلقات الدروس بشكل مصور

تعمل بالمنـــزل أو من مقر العمل ،تواجه

وواصلـــت الزايـــد :إن هـــذا االقتـــراح

رأس العمـــل بســـاعات الـــدوام الرســـمي

مؤكـــدا أنها خطـــوة قيادية ناجحة

موجـــه بشـــكل أساســـي للطلبـــة بمرحلة

التعليـــم األول واألساســـية ،وســـيكون
لتطبيـــق هـــذا االقتـــراح األثـــر البالغ في

تطوير قدرات الطلبة لمحتوى الدروس.
وبينت الزايد أن هذا االقتراح سيحافظ

االســـتراتيجية وحمايـــة المصالـــح

وواصلـــت :أمـــا بالنســـبة لـــألم العاملـــة

الوطنية العليا وترســـيخ االستقرار

فـــإن صعوبـــة المذاكـــرة مـــع أبنائهـــا

وأوضـــح أن إعـــان تأييد الســـام،

ورأت الزايد أن تطبيق اقتراحها يعتبر

التجاريـــة وفتح مجـــاالت التعاون

الوظيفيـــة

من خال خلق الفرص االستثمارية

والموجودة علـــى رأس العمل الميداني،

وإعـــادة المذاكـــرة لألبنـــاء ،وبما يســـهم

وزيـــادة اســـتيعابهم ،خصوصـــا في ظل

الوظيفيـــة؛ ألن األم العاملـــة عـــن بعـــد

خليفـــة ،بإعـــان تأييد الســـام بين

عن بعد للطلبة.

فـــي رفـــع مســـتوى إدراكهـــم المعرفـــي

وأسرتها.

هللا مناهجهـــا خيـــر عون لكـــم لتحمل
المهـــام والواجبـــات التـــي ستســـند
لكم فـــي حياتكم العســـكرية ،فالكلية
الملكيـــة للقيـــادة واألركان والدفـــاع
الوطني غدت منارة للمعرفة تضاهي
في جودة مخرجاتهـــا أفضل الكليات
العالميـــة ،وســـتمنحكم بعد اســـتيفاء
كافـــة متطلباتهـــا درجـــة الماجســـتير
فـــي العلـــوم العســـكرية ،لتكونـــوا
بعـــون هللا قادرين علـــى تحمل أعباء
المســـؤوليات القياديـــة المتطـــورة،
وتنفيـــذ مهـــام فنـــون التخطيـــط
والتحليل على المستويات العملياتية
المتقدمـــة ،وليتحقـــق لقواتنـــا كل مـــا
تصبـــو إليه من رفعة وتقدم ،من أجل
حفظ أمن واستقرار وتقدم أوطاننا.
وختامً ـــا أشـــكر اللـــواء الركـــن بحري
عبدهللا ســـعيد المنصـــوري آمر الكلية
الملكيـــة للقيـــادة واألركان والدفـــاع
الوطنـــي ،وجميع القائميـــن على هذه
الـــدورة مـــن موجهيـــن ومعلمين على
إخاصهـــم وعملهـــم الجـــاد المثمـــر،
ّ
ّ
وجـــل لكـــم دوام
عـــز
ســـائاً المولـــى
التوفيـــق النجـــاح ،والســـام عليكـــم
ورحمة هللا وبركاته.
حضـــر حفـــل االفتتـــاح عدد مـــن كبار
ضباط قوة دفاع البحرين.

الشـــجاعة لعاهـــل البـــاد صاحـــب

مطالبة بشـــكل أساســـي بأن تكون على

والحـــق اآلخر توفيق المـــرأة بين عملها

العســـكرية وصقلهـــا ،وســـتكون بـــإذن

بـــن حمـــد آل خليفـــة عـــن إشـــادته

مملكـــة البحريـــن ودولة إســـرائيل،

الخاصة.

وســـتعمل علـــى إثـــراء خبراتكـــم

وتقديـــره للخطـــوة التاريخيـــة

محرر الشؤون المحلية

ينـــص علـــى حقيـــن مهميـــن للبحرينـــي،

ستســـاهم فـــي فتـــح آفـــاق المعارف،

أعرب رئيس الجمارك الشيخ أحمد

تواجــه األم العاملــة تحديــا كبيــرا فــي متابعــة التحصيــل الدراســي لفلــذات

مـــن وزارة التربية والتعليـــم والمدارس

دورة القيـــادة واألركان المشـــتركة

المنامة  -وزارة الداخلية

علـــى التـــزام األم العاملـــة بواجباتهـــا

هـــذا التحدي ويتطلب جهودا مشـــتركة

األمـــم وتتقـــدم ،ومشـــاركتكم فـــي

رئيس الجمارك :االستفادة من الفرص لدفع االقتصاد

الجالـــة الملك حمد بن عيســـى آل

والتشـــريعية بمجلـــس الشـــورى دالل
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تتصاعد.

في الشرق األوسط.

سيســـهم فـــي تعزيـــز المنظومـــة

حـــا مرنا يتيح لـــألم العاملـــة التوفيق

الجمركـــي والتجاري بيـــن البلدين،

وتعليم األبناء ،ويمكن أن تتاح دروس

وتبـــادل الخبـــرات بمـــا يســـهم فـــي

والمواءمـــة

لمتطلبـــات

المذاكـــرة ألولياء األمور ،ســـواء الوالد
أو الوالدة.

تعزيز المكاسب االقتصادية.

الشيخ أحمد بن حمد

وأضـــاف أن شـــؤون الجمـــارك
تســـعى دائمً ـــا الســـتغال الفـــرص
التجاريـــة مـــع كافـــة دول العالـــم
وجـــذب االســـتثمارات التـــي مـــن
شـــأنها دفع العجلة االقتصادية في
البحرين ،معربا عن أمله أن يســـهم
إعان تأييد الســـام بيـــن البحرين
وإســـرائيل فـــي تحقيـــق مبـــادرة
الســـام العربيـــة وتعزيـــز األمـــن
واالستقرار بدول العالم.

“تمام” و“سامع” يفوزان بالمركز األول بجائزة ستيفي العالمية
المنامة  -وزارة الداخلية

ســـجلت وزارة الداخليـــة ،إنجـــازا

الجريمـــة التـــي تعـــد البرنامجيـــن

والتحديث في برامجها ومشـــاريعها

أن تحقيـــق هـــذا اإلنجـــاز الدولـــي،

دوليـــا جديدا ،يعكس حجم التطوير
األمنية ،بعدمـــا أحرز برنامجا تأهيل
المحكومين وإدماجهم في المجتمع
(تمـــام) وبرنامـــج ســـاعي أعمـــال

المنفعـــة العامـــة (ســـامع) المعنيـــان
بتنفيـــذ قانـــون العقوبـــات والتدابير

البديلـــة ،المركـــز األول فـــي جائـــزة

ســـتيفي العالميـــة بدورتها الســـابعة
عشـــرة بفئة الفريـــق اإلداري المتميز

للعـــام  2020حيـــث تقـــدم للجائزة 4

آالف مرشـــح مـــن  74دولـــة ،وتولـــى

عملية التحكيم  12لجنة ،تضم 270

محكما دوليـــا في مختلف المجاالت

االحترافية.

وأوضـــح مديـــر إدارة الوقايـــة مـــن

بالتعـــاون مـــع إدارة تنفيـــذ األحـــكام

إنجاز دولي جديد
لـ “الداخلية”

جـــاء بفضل دعـــم وتوجيهـــات وزير

الداخلية ،وهو ما ساهم في مواصلة
تحقيـــق النجاحات علـــى الصعيدين
المحلـــي والدولي من خـــال تطوير

قدرات منســـوبي الوزارة بما يســـهم
فـــي رفـــع كفاءتهـــم وإنتاجيتهم في

العمل.

ً
تماشـــيا مـــع توجيهات
وأوضـــح أنه
وزير الداخلية بتطوير آليات جديدة
للتوســـع في تطبيق قانون العقوبات

البديلـــة ،عملـــت إدارة الوقايـــة مـــن
الجريمـــة برئاســـة األمـــن العـــام على

إعـــداد وتنفيـــذ برنامجـــي “تمـــام”

و”ســـامع” ضمـــن برامـــج التدريـــب

والتأهيـــل حيث يهدفـــان إلى تأهيل
ً
ً
ومهنيا
علميـــا
وتدريـــب المحكومين
إلدماجهـــم فـــي المجتمع مـــن خال

تزويدهم بالعلـــوم النظرية والعملية
التـــي تســـهم فـــي تطويـــر المعرفـــة

والمهـــارات لديهـــم ليكونـــوا عناصـــر

فاعلة في المجتمع.

واســـتعرض مديـــر إدارة الوقاية من
الجريمة آليـــات التقدم لهذه الجائزة

الدوليـــة ،موضحـــا أنـــه منـــذ اإلعان
عن فتح باب المشاركة في الجائزة،
ســـعى القائمـــون علـــى البرنامجيـــن

إلى إعداد كافة متطلبات المشـــاركة

وجمـــع المؤشـــرات الازمـــة والتـــي

تعكـــس أثـــر البرنامجيـــن علـــى
المحكوميـــن ،مضيفا أن البرنامجين
حظيـــا بإشـــادة واســـعة مـــن طاقـــم

التحكيم والذي اعتبر أنهما يعكسان
رؤيـــة ملهمـــة في التنفيذ مما يســـفر
عـــن نتائـــج مجتمعيـــة إيجابيـــة من

خـــال مـــا حققاه مـــن انجـــازات منذ

تنفيذهمـــا ،باإلضافـــة إلـــى الطابـــع

االبتـــكاري للبرنامجيـــن مـــن خـــال
وضـــع حلـــول إنســـانية بنهـــج علمي

حديث وشامل ،كما حقق البرنامجان
أعلى معدالت العائد على االســـتثمار

والحد من نسب العودة للجريمة.
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كيلوغراما من الروبيان
ضبط 180
ً
المنامة  -وزارة الداخلية

حزمة مشاريع للبنية التحتية بالعكر والمعامير

خل ــف :رص ــف ع ــدد م ــن الطرق ــات وتطوي ــر خدم ــات الص ــرف الصح ــي

المنامة  -وزارة األشغال

صرّ ح قائد خفر الســـواحل أنه

قام وزير األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بمعية ممثل تاسعة

في إطار جهود خفر السواحل

العاصمــة النائــب عمــار آل عبــاس بزيارة تفقديــة لمنطقتي العكــر والمعامير،

فـــي التصـــدي للمخالفـــات

لتفقد احتياجات أهالي المنطقتين من مشاريع بنية تحتية وخدمية.

المتعلقـــة بالصيـــد واألدوات
ّ
تمكنت
المستخدمة فيه ،فقد
دوريات اإلسناد البري التابعة
لقيـــادة خفـــر الســـواحل مـــن
ضبط شخص بحوزته حوالي
 180كيلو غرامً ا من الروبيان،
وذلـــك علـــى ســـاحل كرانـــة
والـــذي تـــم صيـــده بواســـطة
شـــباك الجر القاعيـــة (الكوفة)
الممنوع اســـتخدامها استنادًا إلى القرار الوزاري رقم ( )205لسنة  ،2018بشأن
حظر الصيد البحري بواســـطة شـــباك الجر القاعية (الكِراف) .وأشـــار قائد خفر
الســـواحل بأنه تم اتخاذ اإلجراءات القانونية الالزمـــة ،تمهيدًا إلحالة القضية
إلى النيابة العامة.

وأشار الوزير إلى أن منطقة العكر مقبلة

أعمـــدة إنارة جديـــدة ،باإلضافة إلى أنه

علـــى عدد من مشـــاريع البنيـــة التحتية

ينفـــذ حاليـــا أعمال مشـــروع بناء الخط

التطويريـــة ،إذ مـــن المؤمل االنتهاء من

الرئيس لتصريف مياه األمطار لتوصيل

إجراءات المناقصة والترســـية لمشروع

المشـــروع اإلســـكاني في منطقـــة العكر

رصـــف الطرق الترابيـــة بمجمع  624في

للمجمعات ( 626 ،624و.)645

العكر في الربع األخير من العام الجاري،

وقـــال إنـــه تـــم االنتهـــاء مـــن إعـــداد

والبـــدء في أعمـــال التنفيـــذ بداية العام

التصاميـــم التفصيليـــة إلعـــادة تطويـــر

المقبـــل ،بعـــد أن وصلت نســـبة العمران

البنيـــة التحتيـــة لقريـــة المعامير مجمع

فيـــه  ،% 70وســـيخدم المشـــروع 350

 633وفـــي انتظـــار توفيـــر االعتمـــادات

وحـــدة ســـكنية وســـيتضمن إنشـــاء

المالية الالزمة.

شـــبكة تصريـــف مياه األمطـــار وتركيب

كمـــا وجـــه الوزيـــر المعنييـــن بدراســـة

وزير األشغال والنائب عمار آل عباس في جولة للعكر والمعامير

ومتابعـــة الطلبـــات والمقترحـــات التـــي

وطلبـــات ترخيـــص لمحـــالت تجاريـــة،

تقـــدم بهـــا النائـــب واألهالـــي والمتعلقة

وإنشـــاء مواقـــف للســـيارات ومرتفعات

بصيانـــة الطـــرق المؤديـــة إلـــى ســـاحل

تخفيـــف الســـرعة وتوصيـــل عـــدد مـــن

المعاميـــر ،وتطويـــر حديقـــة المعاميـــر

المنازل بشبكة الصرف الصحي.

قانون المباني الجديد ما زال “مسودة” والعقوبات غايتها الردع
خلف :دراســة المرئيات للخروج بقانون عصري ...ومخاطبة  14جهة حكومية إلبــداء المالحظات
محرر الشؤون المحلية

قــال وزيــر األشــغال وشــؤون البلديــات والتخطيــط العمرانــي عصام خلــف إن جميع

القوانيــن المماثلــة لقانــون تنظيــم المباني في الــدول اإلقليمية والدولية قد اشــتملت
علــى مــادة خاصــة بالعقوبــات مــن أجــل ضمــان ســامة المجتمــع وســامة البنــاء،

واستخدام المواد ذات المواصفات المعتمدة.
وأوضـــح فـــي رده علـــى تصريحـــات

مجلس بلدي المحرق غازي المرباطي ،أن

وفيما يلي نص الرد:

العقوبات ليســـت هدفا بحـــد ذاتها بل هي
رادع للحفـــاظ علـــى القانـــون واألنظمـــة

والتشريعات.

القانونية.

باإلشارة إلى تصريح رئيس مجلس بلدي
المحـــرق الســـيد غـــازي المرباطـــي بعنوان

“آالف المتضرريـــن تحـــت مرمـــى عقوبات

وأكـــد أن المشـــروع مـــا زال تحـــت عنوان

قانـــون المبانـــي الجديـــد ...المرباطـــي:

الدراســـة األولية ،مع جميـــع الجهات ذات

“مســـودة القانـــون” أي أنـــه فـــي مرحلـــة

العالقـــة ومن بينها المجالس البلدية ،التي
أرســـلت إليهـــا مســـودة القانون لدراســـتها

الجهـــات ذات العالقة ومن بينها المجالس

توافـــق الجهات المختصة في هذا الشـــأن

جميـــع المالحظات علـــى القانون الســـابق

قانونية من ضمنها أحكام جديدة للتصالح

أنـــه في مرحلة الدراســـة األولية مع جميع

البلدية التي أرســـلت إليها مسودة القانون
لدراستها وإبداء المالحظات عليها حسب

وإبـــداء المالحظـــات عليهـــا حســـب األطر

صحافية نشرتها “البالد” على لسان رئيس

ما زال تحت عنوان “مســـودة القانون” أي

حددهـــا القانـــون وبمـــا يـــؤدي إلـــى خدمة

لدراســـتها للخروج بقانون عصري ينسجم

قضائـــي .علما بأن مســـودة قانـــون تنظيم

أعيـــدوا صياغـــة المشـــروع قبـــل تقديمـــه

األطر القانونية.

حيث إن صالحيات المجالس البلدية هي

صالحيات واسعة حددها قانون البلديات
والئحتـــه التنفيذيـــة وهـــي تهتـــم بـــكل ما

يخدم المواطنين والمقيمين فقد التزمت
الـــوزارة باألطـــر التي حددهـــا القانون من
خـــالل عـــرض المســـودة علـــى المجالـــس

البلدية.

المواطنيـــن والمقيمين عبر قانون نابع من
وبمـــا يحفـــظ األطـــر التنظيميـــة للمبانـــي

وســـالمتها والحفـــاظ علـــى المنظـــر العـــام

والقوانيـــن والتشـــريعات التي صيغت من
أجل المصلحة العامة.

عامـــا ،حيـــث إن جميـــع القوانيـــن المماثلة

في الدول اإلقليمية والدولية قد اشتملت
علـــى مـــادة خاصـــة بالعقوبـــات مـــن أجـــل

كمـــا نـــود التأكيد هنا بـــأن الـــوزارة بادرت

جميـــع الجهات ذات العالقة بمواد القانون

المعتمـــدة ،إذ إن العقوبـــات ليســـت هدفـــا

ومن منطلق مســـؤوليتها إلى التواصل مع
مـــن خـــالل مخاطبـــة أكثـــر مـــن  14جهـــة

معنيـــة في القطـــاع الحكومـــي إلى جانب

عرض مســـودة المشـــروع علـــى المجالس

للســـلطة التشـــريعية” الذي أشـــار فيه إلى

ومثـــل هذه األمور المتعلقة بمواد قانونية

(الجديد) ،فإننا نفيدكم علما أن المشـــروع

إبـــداء المالحظـــات حســـب األطـــر التـــي

كما أننـــا اآلن في مرحلة جمع المالحظات

مســـودة مشـــروع قانـــون تنظيـــم المباني

الـــذي مر على تطبيقه مـــا يجاوز األربعين

ضمـــان ســـالمة المجتمـــع وســـالمة البناء،

البلديـــة إلبـــداء مالحظاتهـــا علـــى مـــواد

دقيقة وبدراسة مسودات لقوانين تتطلب

مع التطـــور العمرانـــي في البـــالد ويراعي

القانون.

واســـتخدام المـــواد ذات المواصفـــات
بحـــد ذاتهـــا بـــل هـــي رادع للحفـــاظ علـــى

القانون واألنظمة والتشريعات.

المباني الجديد قد اشتملت على  39مادة
في مخالفـــات البناء قبل وبعـــد رفع األمر

للقضاء ،غير أن التركيز اإلعالمي من قبل
بعـــض أعضاء المجالـــس البلدية قد أغفل

كل مشـــروع القانون بما اشـــتمل عليه من
مـــواد قانونيـــة حديثـــة ومتطـــورة لصالح

الفصل المتعلق بالعقوبات فقط.

كمـــا أن المســـودة الحاليـــة لقانـــون تنظيم

المبانـــي وبعد انتهاء الوزارة من دراســـتها
وأخـــذ مالحظـــات جميـــع الجهـــات ذات

ومـــا يؤكد ذلـــك هو أن العقوبـــات تتضمن

العالقـــة ،ســـتمر أيضا بمراحـــل الحقة من

حيـــث إنها تتدرج في القانون وهناك عدة

ومـــن ثم على مجلســـي الشـــورى والنواب

حديـــن أدنـــى وأقصـــى يقررهـــا القاضـــي،

خيـــارات للعقوبـــات ويصدر بشـــأنها حكم

خالل عرضها على مجلس الوزراء الموقر
تمهيدا لصدورها بصيغتها النهائية.

السهلي :تصــويــر جــوي لمخالفــات البنـــاء

“الــــــعــــــاصــــــمــــــة” يــــــمــــــرر تـــــعـــــديـــــل قـــــــانـــــــون تــــنــــظــــيــــم الــــمــــبــــانــــي
مروة خميس

أيــد أعضــاء مجلــس أمانــة العاصمــة التعديــل علــى مســودة مشــروع قانون
تنظيــم المبانــي والــذي مضى علــى إصداره ما يجــاوز األربعين عامــا ،والذي

يهــدف إلــى تطويــر القانــون بما ينســجم مع الحاجــات الحالية والمســتقبلية،

وبمــا يحــد بشــكل كبيــر من المخالفــات القائمة التي تشــوه المنظــر الحضاري
للباد.

وأشـــار مديـــر عام أمانـــة العاصمـــة محمد

وقال“ :بأحـــد األمثلة الواقعية ســـبق وأن

البنـــاء بعد بيـــع المبنى لشـــخص آخر ،بأن

مخالفـــة ،إذ هنـــاك  16شـــقة صحيحة ،و4

الســـهلي حول تحمل مســـؤولية مخالفات
المخالفـــة تعتبـــر شـــخصية لمـــن ارتكبهـــا،

فمن أقـــدم على المخالفة ولو بعد ســـنين،
يمكـــن أن تكـــون المخالفـــة لمن قـــام ببناء

الجزء المخالف من العقار ،ويمكننا التأكد

من الخرائط الجوية إذا كان المكان ظاهر
لنثبت وقت بناء ذلك العقار ،فيما يخســـر

المالك الجديد الجزء المخالف من العقار.

تـــم مخالفـــة أحـــد المبانـــي بوجود شـــقق
شـــقق مخالفـــة ،فالمالـــك الجديـــد للمبنـــى

يخسر تلك الشقق.

وأضـــاف خـــالل اجتمـــاع الجلســـة الثانية

لمجلـــس أمانة العاصمة فـــي دور االنعقاد
الثالـــث ضمـــن الـــدورة البلدية الخامســـة،

بأن االشـــتراطات التنظيميـــة هي لتنظيم

االستخدام في البالد ،وهي أقرب إلى أنها

المدير العام ألمانة العاصمة في االجتماع

تكـــون إداريـــة .أمـــا االشـــتراطات البنائية

لولـــوة المطلـــق بـــأن يكـــون هنـــاك ربـــط

المعني بها بأن نســـتخدم في مـــواد البناء

إلكترونـــي للمبانـــي المخالفـــة ،وذلـــك

والمواصفـــات البنائيـــة ،فـــكل شـــي يعتمد

ليتمكـــن للمالـــك الجديد باتخـــاذ ما يلزم

اجتماع مجلس أمانة العاصمة عن بعد

عليها.

قبل أن يتم عملية الشراء.

علـــى أن يعـــرض مبنـــاه بالمخالفـــات،

مخالفـــات البنـــاء ،فهـــذه المســـألة لهـــا

ويجـــب علـــى البلديـــة أن تحافـــظ علـــى

تبعات اقتصادية ،وهذا ســـيعطل العجلة

واقترحـــت عضو مجلـــس أمانة العاصمة

وقالـــت عزيـــزة كمـــال بأن ال أحـــد يوافق

هذه الخصوصية لحصولهم على شـــهادة

االقتصادية بأكملها.

مخالفات بالجملة ضد محالت في الجسرة والهملة
ليلى مال اهلل

أس ــفرت حمل ــة تفتيش ــية عل ــى مح ــالت

بأس ــماء مغاي ــرة لألنش ــطة المزاول ــة عل ــى

الجس ــرة والهملة مجمع  2010عن عدد من

عمال ــة مس ــجلة له ــذه الس ــجالت ال يعل ــم

ومطاع ــم ومخاب ــز وكافيتري ــات ف ــي

المخالف ــات الصحي ــة والبلدي ــة والتجارية،
ما أفضى إلغ ــالق مطعم وتحرير مخالفات

تصل غرامتها إلى  500دينار.

أرض الواقع منذ س ــنوات ،فضال عن وجود
مصيرهم.

وتاب ــع أن المس ــؤولين م ــن وزارة الصناع ــة
قام ــوا باإلج ــراءات الالزم ــة ض ــد ه ــذه

وأك ــد العض ــو البل ــدي ممثل الدائ ــرة الثالثة

الس ــجالت وتحري ــر المخالف ــات ض ــد

الحمل ــة الثالث ــاء اس ــتهدفت أكث ــر م ــن 7

عن عدد من سجالت منتهية دون تجديد.

بالمنطق ــة الش ــمالية محم ــد الدوس ــري أن
مح ــالت بين كافيتري ــات ومخابز ومطاعم

ف ــي الجس ــرة والهملة؛ وذل ــك للوقوف على
م ــدى الت ــزام أصحابه ــا بقواع ــد النظاف ــة

العامة والش ــروط الصحية والبلدية ،ومدى
مواءمته ــا الش ــتراطات وزارة الصناع ــة

والتجارة.

وذكر أن الحملة رصدت  6س ــجالت وهمية
مس ــجلة ف ــي وزارة الصناع ــة والتج ــارة

أصحابه ــا ،كم ــا كش ــفت الحملة التفتيش ــية
وبي ــن أن أغل ــب المخالف ــات ف ــي المطاع ــم
َّ

والمح ــالت تركزت حول اس ــتغالل مخالف
لح ــرم الطري ــق والمس ــاحات المحيط ــة

بالمح ــالت والمطاع ــم ،وأن مخالف ــات

النظاف ــة واالحترازات الصحية كانت األبرز
فض ــال عن إخف ــاء مص ــادر الم ــواد الغذائية

المستخدمة في المطاعم والمخابز وإخفاء
تواري ــخ الصالحي ــة عليه ــا ،واس ــتخدام

 6سجالت وهمية
وانتهاك للنظافة
وإغالق مطعم
موازي ــن مخالف ــة الت ــي ص ــودرت م ــن

المحالت.

وش ــدد الدوس ــري عل ــى ض ــرورة اتخ ــاذ
اإلج ــراءات ض ــد المخالفي ــن وتنفي ــذ

العقوب ــات حس ــب القان ــون ل ــكل مخالف ــة؛

حفاظا عل ــى أرواح المواطني ــن والمقيمين
والعاملين في هذه المحالت.

ب ــدوره ،ذك ــر أخصائ ــي صح ــة عام ــة أول

حي ــدر خلي ــل أن تحري ــر المخالف ــات ض ــد

أصحاب المحالت المخالفة ال يعني تحريكا
قضائي ــا في حال تم تصحيح األوضاع في

الفترة من  3إلى  7أيام وبذلك يتم التحفظ

على المحضر القضائي بعد التأكد من إعادة

الش ــمالية س ــعيد المقاب ــي أن المخالف ــات

والتفتي ــش عل ــى المطاع ــم والكافتيري ــات

ولفت إل ــى أن المواطني ــن بإمكانهم التبليغ

حس ــب نوع المخالفة وأنه س ــيتم التواصل

الثالث ــة (الجس ــرة والهمل ــة) ممثل ــون ع ــن

التقييم.

ع ــن المخالف ــات عبر الخط الس ــاخن لوزارة

الصح ــة أو عبر برنامج تواصل باس ــتخدام

األدلة من صور وفيديو لهذه المخالفات.

وبي ــن مفتش تراخيص م ــن بلدية المنطقة
َّ

البلدي ــة تت ــراوح بي ــن  200إل ــى  500دينار

م ــع أصح ــاب المح ــالت والم ــالك وإنذارهم

لتصحي ــح األوض ــاع قبل االنتق ــال للمرحلة

الثانية لتطبيق الغرامة.

ش ــارك في الزيارة الميدانية لمتابعة الرقابة

ومح ــالت الم ــواد الغذائي ــة ف ــي الدائ ــرة

بلدي ــة المنطق ــة الش ــمالية ووزارة الصناعة

والتج ــارة ووزارة الصح ــة ووزارة العم ــل

والتنمي ــة االجتماعي ــة ووزارة الداخلي ــة

وهيئة تنظيم سوق العمل.
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