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OÉHÉª∏°Sh º°üëdG ΩCG »a øjô«Ñc ø«KOÉM ≈∏Y Iô£«°ùdG

:áæWÓ°ùdG ÒeC’GóÑY Öàc
 øe  »fóªdG  ´ÉaódG  ∫ÉLQ  øμªJ
 ¢ùeCG  É©bh  ø«KOÉM  ≈∏Y  Iô£«°ùdG
 PEG  ,OÉHÉª∏°Sh  º°üëdG  ΩCG  »à≤£æªH
 ∫hC’G  çOÉëdG  ≈∏Y  Iô£«°ùdG  âªJ
 Oƒ``̀bh á`̀£`̀ë`̀ª`̀H ™``̀ bh Üô`̀°`̀ù`̀J ƒ``̀gh
 ,áeÉæªdÉH  º°üëdG  ΩCG  »`̀a  ô«ØédG
 ≥jôM  ´’ó`̀fG  ƒg  »fÉãdG  çOÉëdGh
 á≤£æªH  äGQÉ`̀«`̀ °`̀ù`̀∏`̀ d  zêGô`````̀c{  »``̀a

.OÉHÉª∏°S
 »`̀fó`̀ª`̀dG ´É``̀aó``̀dG ∫É```̀LQ ΩÉ```̀bh
 Üô°ùàdG  ™bƒe  ø«eCÉàH  QƒØdG  ≈∏Y
 äGAGôLE’G  PÉîJGh ,OƒbƒdG  á£ëªH
 ¿Éª°†d  á``̀jRGô``̀à``̀M’G  ô``«``HGó``à``dGh
 ≥jôØdG  π≤àfG  Éªc  ,áeÉ©dG  áeÓ°ùdG
 ¢ù«FQ  ø`̀°`̀ù`̀ë`̀dG  ø`̀°`̀ù`̀M  ø``H  ¥QÉ```̀W
 Üô°ùàdG  ™`̀bƒ`̀e  ≈``̀ dEG  ΩÉ`̀©`̀ dG  ø```̀eC’G
 º°üëdG ΩCG »a ô«ØédG Oƒbh á£ëªH
 Iô£«°ùdG  âªJ  ¬fCG  GócDƒe  ,áeÉæªdÉH
 Qó°üe  ™e  πeÉ©àdGh  ∞bƒªdG  ≈∏Y
 ´É`̀ aó`̀ dG ø`̀«`̀H ¿hÉ`̀©`̀à`̀ dÉ`̀H Üô`̀°`̀ù`̀à`̀dG
 ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG §`̀Ø`̀f á`̀ cô`̀ °`̀ Th »`̀ fó`̀ª`̀ dG

.zƒμHÉH{
 IQGOE’G ΩÉY ôjóe ócCG ,¬à¡L øe
 »≤∏J  Qƒa ¬fCG  »fóªdG  ´Éaó∏d  áeÉ©dG
 IQGOE’É`̀H  Iô£«°ùdGh  áÑbGôªdG  áaôZ
 ´ÉaódG  ¥ôa  â∏≤àfG  çOÉëdÉH  ÉZÓH
 äô`̀°`̀TÉ`̀Hh ,™``bƒ``ª``dG ≈```̀ dEG »`̀fó`̀ª`̀ dG
 27h  äÉ«dBG  7`H  ™aódG  ó©H  ,¬JÉ«∏ªY

.∞bƒªdG ™e πeÉ©à∏d GOôah É£HÉ°V
 §Øæ∏d á«æWƒdG áÄ«¡dG äócCG Éªc
 ¥ô£dGh  á£ëªdG  ¥Ó`̀ZEG  ¿CG  RÉ¨dGh
 É≤«Ñ£J  AÉ`̀L  ÉàbDƒe  É¡«dEG  á`̀jODƒ`̀ª`̀dG
 á`̀«`̀ë`̀°`̀ü`̀dGh á``̀ æ``̀eB’G äGRGô``̀à``̀MÓ``̀ d
 ≥«bóàdGh ¢û«àØàdG  äÉ«∏ªY á©HÉàªd
 íFGhôdG  Qó°üe  áédÉ©ªd  …ôëàdGh
 ¿É«H »a áÄ«¡dG  âfCÉªWh .πªàëªdG
 á≤£æªdG  …OÉ`̀Jô`̀e  ™«ªL  ¢ùeCG  É¡d
 á«é«JGôà°SG  ≥``̀ ah  π`̀ª`̀©`̀J  É`̀¡`̀fCÉ`̀H
 äÉ¡«LƒJ  ™``e  É`̀«`̀°`̀TÉ`̀ª`̀J  á`̀ë`̀°`̀VGh
 äÉeóîdG ºjó≤J »a Ió«°TôdG IOÉ«≤dG
 á«ªdÉ©dG  ô«jÉ©ªdG  ≈∏YCÉH  á«£ØædG
 πª©J  É¡fCGh  ,áeÓ°ùdGh  ø`̀eC’G  »a
 ¢û«àØàdG  äÉ`̀«`̀∏`̀ª`̀Y  »`̀a  ó`̀¡`̀L  π`̀μ`̀H

 Ohõ`̀à`̀dG  äÉ£ëe  ™«ªéd  á`̀ jQhó`̀ dG
 ≥«Ñ£J  ø`̀e  ócCÉà∏d  ∂``dPh  OƒbƒdÉH
 äÉ£ëªdG √òg »a áeÓ°ùdGh øeC’G
 iô`̀NC’G  äÉeóîdG  ™«ªL  ô`̀aGƒ`̀Jh

.äÉ£ëªdG …OÉJôªd IófÉ°ùªdG
 »fóªdG ´ÉaódG ∫ÉLQ πeÉ©J Éªc
 á≤£æe »``a  ™``̀bh ô```̀NBG  çOÉ```̀M ™``e
 OÉ`̀ª`̀NEG  ø`̀e  GƒæμªJ  PEG  ,OÉ`̀HÉ`̀ª`̀∏`̀°`̀S
 êGôc  »a  ¢ùeCG  AÉ°ùe  ™`̀bh  ≥jôM
 OóY   Qô°†J  ≈`̀dEG  iOCGh  äGQÉ«°ù∏d
 ,á≤£æªdÉH  iô`̀NC’G  äÉLGôμdG  øe
 á©HQCGh  äÉ«dBG  ô°û©H  ™aódG  ºJ  óbh
 Iô£«°ù∏d  GOô`̀ah  É£HÉ°V  ø«©HQCGh

.√OGóàeG ™æeh ≥jôëdG ≈∏Y
 É¡HÉ°ùM ôÑY á«∏NGódG  äócCGh

 »fóªdG  ´É``̀aó``̀dG{  ¿CG  ô`̀à`̀jƒ`̀J  ≈`̀∏`̀Y
 …ò`̀dG  ≥`̀jô`̀ë`̀dG  OÉ``ª``NEG  ø`̀e  øμªJ
 á≤£æªH  äGQÉ«°ù∏d  êGôc  »a  ™dófG
 ,äÉHÉ°UEG  ´ƒbh  ¿hO  øe  OÉHÉª∏°S
 ´’ófG  ÖÑ°S áaô©ªd  QÉL åëÑdGh
 ´ÉaódG  äÉ«dBG  äô°†Mh  .z≥jôëdG
 Qƒa  áWô°ûdG  äGQÉ`̀«`̀°`̀Sh  »fóªdG
 ≈``̀dEG  Gƒ`̀ª`̀°`̀ù`̀≤`̀fGh  ÆÓ``̀Ñ``̀dG  º¡«≤∏J
 ,≥jôëdG  Iô°UÉëªd  äÉYƒªée
 ™bƒªdG  ø`̀Y  ¢SÉædG  OÉ`̀©`̀HEG  º`̀J  Éªc
 øY  èàfh  ,º¡æe  óMCG  ÜÉ°üj  Ó«μd
 äÓëªdG øe OóY ¥GôàMG ≥jôëdG

.äÉHÉ°UEG ´ƒbh ¿hO øe
 áëØ°U ≈∏Y π«°UÉØàdG)
(çOGƒMh ÉjÉ°†b

º°ùMh áYô°ùH ø«KOÉëdG ™e πeÉ©Jh äÉ«dB’G äGô°û©H ™aO »fóªdG ´ÉaódG
 äGQÉ``«°ù∏d  êGô``c  »``a  º``î°V  ≥``jôMh  ..  Oƒ``bh  á``£ëe  »``a  Üô``°ùJ

 ácQÉ``°ûª∏d äÉMôà≤ªdG ∫ÉÑ≤à``°SG AóH

zIôμa{ á≤HÉ°ùe øe áãdÉãdG áî°ùædG »a
 ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  äÉ¡«Lƒàd  G kò«ØæJ
 ≈∏YC’G óFÉ≤dG  ÖFÉf ó¡©dG »dh áØ«∏N ∫BG  óªM øH ¿Éª∏°S
 ÖFÉædG Öàμe ø∏YCG AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«Fôd ∫hC’G ÖFÉædG
 äÉMôà≤ªdG  ∫ÉÑ≤à°SG  AóH  AGQRƒdG  ¢ù∏ée  ¢ù«Fôd  ∫hC’G
 QÉμàH’G  á≤HÉ°ùe  ø`̀e  áãdÉãdG  áî°ùædG  »`̀a  ácQÉ°ûª∏d
 ø«H  á«°ùaÉæàdG  õ«ØëJ  »a  º¡°ùj  ÉªH  ,(Iôμa)  »eƒμëdG
 QÉμàH’Gh  ´Gó`̀HE’G  áaÉ≤K  õjõ©Jh  ΩÉ©dG  ´É£≤dG  »ØXƒe
 øjôëÑdG  á`̀jDhQ  ÇOÉÑe  ™e  É k«°TÉªJ  »eƒμëdG  πª©dG  »a
 á«°ùaÉæàdGh  áeGóà°S’G  ≈∏Y  áªFÉ≤dG  2030  ájOÉ°üàb’G

.ádGó©dGh
 õq«ªà∏d É kªYO áãdÉãdG É¡àî°ùf »a á≤HÉ°ùªdG ìôW »JCÉjh
 ø«æWGƒªdG  äÉ©∏£J  ≥≤ëj  ÉªH  á«eƒμëdG  áeóîdG  »a
 á∏°UGƒe »a á«æjôëÑdG äÉbÉ£∏d …ƒ«ëdG QhódÉH É kfÉªjEGh
 ºJ  »àdG  QÉμaC’G  âàÑKCG  PEG  ,ôjƒ£àdGh  åjóëàdG  Iô«°ùe
 »a  É¡à«∏YÉa  á«fÉãdGh  ≈``̀ dhC’G  ø«àî°ùædG  »`̀a  É¡MôW
 Éªc  ,áeƒμëdG  èeÉfôH  ™jQÉ°ûe  RÉ`̀é`̀fEG  Iô«Jh  ™jô°ùJ
 ∫ÓN øe »eƒμëdG πª©dG äÉLôîe ≈∏Y É kHÉéjEG â°ùμ©fG
 ò«ØæJh  ™°Vh  »a  ΩÉ©dG  ´É£≤dG  »ØXƒe  ∑Gô°TEG  õjõ©J
 äÉjóëàdG πjƒëJh ábÓîdG QÉμaC’G ≈∏Y áªFÉ≤dG §£îdG

.ø«æWGƒªdGh øWƒdG Égô«N º©j á«∏Ñ≤à°ùe ¢Uôa ≈dEG

(2¢U π«°UÉØàdG)

 á∏≤æàe  »``fÉÑe  π``°SôJ  ø``jôëÑdG
ähô«H AÉæ«e π«¨``°ûàd ¿ÉæÑd ≈``dEG
 áYƒªée ∫É°SQEÉH á«fÉ°ùfE’G ∫ÉªYCÓd á«μ∏ªdG á°ù°SDƒªdG âeÉb
 πªY QGôªà°SG ¿Éª°†d á∏≤æàªdG á«Ñ°ûîdG ÖJÉμªdGh »fÉÑªdG øe
 ’Éªμà°SG  ∂dPh  ,≥«≤°ûdG  »fÉæÑ∏dG  Ö©°ûdG  ºYódh  ähô«H  CÉaôe
 IOÉ`̀YE’  øjôëÑdG  áμ∏ªe  É¡eó≤J  »àdG  á«fÉ°ùfE’G  äGóYÉ°ùª∏d
 áª°UÉ©dG ¬d â°Vô©J …òdG ô«ÑμdG QÉéØf’G AGôL ähô«H QÉªYEG
 øe ∞«ØîàdGh º¡àæëe »a º¡JóYÉ°ùe πLCG øe ,ähô«H á«fÉæÑ∏dG

.É¡H ¿hôªj »àdG Iô«ÑμdG á«fÉ°ùfE’G áKQÉμdG
 á«fÉ°ùfE’G  ∫ÉªYCÓd  á«μ∏ªdG  á°ù°SDƒª∏d  ΩÉ©dG  ø«eC’G  øq«Hh
 ádÓL  äÉ`̀¡`̀«`̀Lƒ`̀à`̀d  á`̀∏`̀°`̀UGƒ`̀e  ¬``̀ fCG  ó«°ùdG  ≈Ø£°üe  Qƒ`̀à`̀có`̀dG
 áμ∏ªe  ¿EÉ``̀a  á≤«≤°ûdG  ¿É`̀æ`̀Ñ`̀d  á`̀jQƒ`̀¡`̀ª`̀L  º`̀Yó`̀d  ió`̀Ø`̀ª`̀dG  ∂`̀∏`̀ª`̀dG
 »fÉæÑ∏dG  Ö©°û∏d  IóYÉ°ùªdGh  ¿ƒ©dG  ºjó≤J  π°UGƒJ  øjôëÑdG
 åMÉÑàdG  ºJ  ¿CG  ó©H  ∂`̀ dPh  ,ájQhô°†dG  äÉLÉ«àM’G  ô«aƒJh
 ¿CG  ≈dEG  Gô«°ûe  ,á∏LÉ©dG  äÉLÉ«àM’G  ºgCG  øY  ø«dhDƒ°ùªdG  ™e
 á«fÉæÑ∏dG  ∑QÉªédG âª∏°S á«fÉ°ùfE’G  ∫ÉªYCÓd á«μ∏ªdG  á°ù°SDƒªdG
 GOGó©à°SG  á∏≤æàªdG  á«Ñ°ûîdG  ÖJÉμªdGh  »fÉÑªdG  øe  áYƒªée
 »àdG  Oƒ¡édGh  äGQOÉÑªdG  øª°V  ∂`̀dPh  ,ähô«H  CÉaôe  π«¨°ûàd
 »a  AÉ≤°TC’G  IófÉ°ùeh  ºYO  πLCG  øe  øjôëÑdG  áμ∏ªe  É¡H  Ωƒ≤J
 äÉbÓ©dG  ø`̀e  ÉbÓ£fG  ∂`̀ dPh  º`̀«`̀dC’G  çOÉ`̀ë`̀dG  Gò`̀g  AGô`̀L  ¿ÉæÑd
 øjôëÑdG  áμ∏ªe  ø«H  §HôJ  »àdG  Iõ«ªàªdG  á«îjQÉàdG  ájƒNC’G

.á≤«≤°ûdG ¿ÉæÑd ájQƒ¡ªLh
(3¢U π«°UÉØàdG)

 á°SQóe »a á°SGQódG ≥∏©J{ áë``°üdG{
ΩÉ``jCG Iô````°ûY á````°UÉîdG »``HGhô`dG
 º«∏©àdGh  á«HôàdG  IQGRh  ™e  ôªà°ùªdG  ≥«°ùæàdG  Aƒ°V  »a 
 óYÉ°ùªdG  π«cƒdG  πÑb  øe  GQGô`̀b  ¢ùeCG  áë°üdG  IQGRh  äQó°UCG
 »HGhôdG  á°SQóe  »a  á°SGQódG  ≥«∏©àH  »°†≤j  áeÉ©dG  áë°ü∏d
 Ωƒ«dG  øe  kAGó`̀à`̀HG  ,á`̀jRGô`̀à`̀MG  IQƒ°üH  ΩÉ``jCG  10  Ió`̀e  á°UÉîdG
 áeRÓdG äGAGôLE’G PÉîJG ºàj ¿CG ≈∏Y ,2020 ôÑªaƒf 2 ø«æKE’G

.IôàØdG √òg ∫ÓN ó©H øY áÑ∏£dG ™«ªéd á°SGQódG á∏°UGƒªd
 á°SQóªdG  √ò`̀g  íàa  OÉ©oj  ’  ¬`̀fCG  ó«cCÉJ  ≈∏Y  QGô`̀≤`̀dG  ¢üfh
 ä’ÉM  π«é°ùJ  ΩóY  øe  áeÉ©dG  áë°üdG  IQGOEG  ócCÉàJ  ¿CG  ó©H  ’EG
 øe ÉeÉªJ á°SQóªdG ƒ∏Nh ,IQƒcòªdG IôàØdG ∫ÓN IójóL áHÉ°UEG
 .á°üàîªdG IQGOE’G øe É¡ëàØH ¿PEG QGó°UEGh ,ihó©∏d πbGƒf …CG

 ¥OÉ``æØdG ó``MCÉH º``©£e ¥Ó``ZEG
 á``«FÉbƒ``dG äGAGô`LE’G ∞``dÉ``N
É``fhQƒ`c  ¢``Shô``«Ød  …ó```°üà∏d

 ¿CÉH  á«FÉæédG  á`̀dOC’Gh  åMÉÑª∏d  áeÉ©dG  IQGOE’G  ΩÉY  ôjóe  ìô°U
 ¥OÉæØdG  ó`̀MCG  ∫É«M  É`̀¡`̀JGAGô`̀LEG  äô°TÉH  á«FÉæédG  åMÉÑªdG  áWô°T
 äÉØdÉîªdG  ø`̀e  Oó`̀Y  ¬dÓN  ó`̀°`̀U oQ  ÓØM  ¬`̀à`̀eÉ`̀bE’  ,áeÉæªdG  á≤£æªH
 ≥jôØdG  øY  IQOÉ°üdG  á«FÉbƒdGh  ájRGôàM’G  äGAGô`̀LE’Gh  äGQGô≤∏d
 IQGRh ™e ≥«°ùæàdÉH ∂dPh ,ÉfhQƒc ¢Shô«Ød …ó°üà∏d »Ñ£dG »æWƒdG

.¢VQÉ©ªdGh áMÉ«°ù∏d øjôëÑdG áÄ«gh áë°üdG
 ≈dEG  á«FÉæédG  ádOC’Gh  åMÉÑª∏d  áeÉ©dG  IQGOE’G  ΩÉY  ôjóe  QÉ°TCGh

 .á©bGƒdG ∫É«M áeRÓdG á«fƒfÉ≤dG äGAGôLE’G PÉîJG ºJ ¬fCG

 ¿ƒ```ÑdÉ£j ¥OÉ````æØdG ƒdhDƒ````°ùe
 ójóëàd  ’ó``Y  ô``ãcCG  á``≤jô£H
º`̀YÉ`̀£`̀ª`̀dG ÜÉ`̀©`̀«`̀à`̀ °`̀SG á`̀©`̀°`̀S

 á©°S ójóëJ »a ’óY ôãcCG  á≤jô£H ¥OÉæØdG äGQGOEG  ƒdhDƒ°ùe ÖdÉW
 øFÉHõdG  ∫ÉÑ≤à°SÉH  º¡Ñ«MôJ ™e ºYÉ£ª∏d  á«∏NGódG  äÉeóî∏d  ÜÉ©«à°S’G
 òæeh .ÉfhQƒc áëFÉL ÖÑ°ùH ∞bƒàdG øe ô¡°TCG 7 ó©H äÉeóîdG √òg »a
 10  øe  ôãcCG  ΩõàdG  ôHƒàcCG  24  »a  á«∏NGódG  äÉeóîdG  ≈∏Y  Oƒ«≤dG  ™aQ
 É«°TÉªJ ICÉ°ûæªdG »a É°üî°T 30 ∫ÉÑ≤à°SG óëH ≈¡≤e 130h º©£e ±’BG
 iôjh ,¢Shô«ØdG  QÉ°ûàfG  øe  óëdG  ±ó¡H  áë°üdG  IQGRh äÉ¡«LƒJ ™e

.Iô«ÑμdG äBÉ°ûæª∏d ∞°üæe ô«Z º«ª©àdG Gòg ¿CG A’Dƒg
 øjôëÑdG  è«∏îdG  ¥óæØd  ΩÉ`̀©`̀dG  ô`̀jó`̀ª`̀dG  ø«£≤j  ¢`̀SQÉ`̀a  ìô`̀°`̀Uh
 ábÉ£dG  ¿CÉH  äÉHhô°ûªdGh  áª©WC’G  ä’É°U  øe  17  ≈∏Y  …ƒàëj  …òdG
 AÉæH É°üî°T 220h 60 ø«H ìhGôàJ ¥óæØdG  òaÉæªd áeÉ©dG á«HÉ©«à°S’G
 ójóëJ ≈dEG áLÉëdG ≈∏Y ≥aGƒf ÉæfCG ø«M »a{ :∫Ébh .º©£ªdG ºéM ≈∏Y
 30  óM  ¿EÉ`̀a  »YÉªàL’G  óYÉÑàdG  ±hô`̀X  ÖÑ°ùH  á«HÉ©«à°S’G  ábÉ£dG
 ÉæªYÉ£e »a áFÉªdG »a 85 ≈dEG π°üJ áÑ°ùæH ÉæJGQób øe ¢†Øîj É°üî°T
 áÑ°ùf  ≈∏Y  äóæà°SG  ób  äÉ¡«LƒàdG  ¿CG  ƒd  π°†Øf  ∂dP  ≈∏Yh  .Iô«ÑμdG
 ôãcCG  ¿ƒμj ¿CG  ∂dP  ¿CÉ°T  øe ¿C’ ;áeÉ©dG  á«HÉ©«à°S’G IQó≤dG  øe ájƒÄe

.zIô«ÑμdG ºYÉ£ª∏d ÉaÉ°üfEG

ø``jõîJ  ≈``∏Y  â```aÉ¡Jh  ø```««fÉ£jôÑdG  ´õ``a  ô````«ãj  É``fhQƒc
ΩÉ``````àdG ¥Ó````ZE’G ≈``dEG Oƒ`````©J á`````«HhQhCG ∫hOh ..™``∏``°ùdG

 AGQRƒdG  ¢ù«FQ  ¿ÓYEG  ÜÉ≤YCG  »a  ¬fCG  á«fÉ£jôÑdG  ø°U  GP  áØ«ë°U  äôcP
 á©HQCG  Ió`̀e  OÓÑdG  »a  ΩÉàdG  ¥Ó``̀ZE’G  ¢Vôa  ¿ƒ°ùfƒL  ¢ùjQƒH  »fÉ£jôÑdG
 ´ôg  ,óéà°ùªdG  (É`̀fhQƒ`̀c)  ¢Shô«a  »°ûØJ  AGƒ`̀à`̀M’  ádhÉëe  »`̀a  ,™«HÉ°SCG
 ´õØdG  øe  ádÉM  Iô£«°S  ó©H  ™FÉ°†ÑdGh  ™∏°ùdG  ¢ùjóμJh  AGô°ûd  ¿ƒ«fÉ£jôÑdG

.á«°SÉ°SC’G º¡JÉLÉ«àMG ≈∏Y ∫ƒ°üëdG øe º¡æμªJ ΩóY ∫ÉªàMG øe º¡«∏Y
 -¢ùeCG  âfôàfE’G  ≈∏Y  É¡©bƒe  ≈∏Y  ¬`̀JOQhCG  ôjô≤J  »a-  áØ«ë°üdG  âdÉbh
 êQÉN  á∏jƒW  ô«HGƒW  »a  ±ÉØ£°U’G  ≈dEG  ø«æWGƒªdG  ™aO  ¥ÓZE’G  ¿ÓYEG  ¿EG

.¿ƒàÑeÉKhÉ°Sh ¿óædh ôà°ù°ûfÉe »a ôLÉàªdG

 »àdG ,ÉHhQhCG AÉëfCG ™«ªL »a á∏é°ùªdG IójóédG äÉHÉ°UE’G OóY ™ØJQGh
 ´ƒÑ°SCG »a %41 áÑ°ùæH ,AÉHƒdG ájGóH òæe IÉah ádÉM ∞dCG 276 øe ôãcCG â°üMCG
 á«°VÉªdG á©Ñ°ùdG ΩÉjC’G »a áæ∏©ªdG äÉHÉ°UE’G OóY ∞°üf ∫OÉ©j Ée …CG ,óMGh

.ºdÉ©dG »a
 GóM  äÉ«Ø°ûà°ùªdG  º¡à∏Ñ≤à°SG  øjòdG  19-ó«aƒμH  ø«HÉ°üªdG  OóY  ≠∏Hh

.´ƒÑ°SC’G Gòg πbC’G ≈∏Y á«HhQhCG ádhO 14 »a É«°SÉ«b
 PÉîJGh ¥ÓZE’G äGAGôLEG ≈dEG IOƒ©dG á«HhQhC’G ∫hódG øe ójóY âæ∏YCGh

.¢Shô«Ø∏d ô«ÑμdG QÉ°ûàf’G ó©H IOó°ûe ô«HGóJ

.º°üëdG ΩCG »a ô«ØédG Oƒbh á£ëªH Üô°ùàdG ≈∏Y Iô£«°ùdG ádhÉëe ∫ÓNh .. OÉHÉª∏°S ≥jôM AÉØWEG á«∏ªY ∫ÓN »fóªdG ´ÉaódG ∫ÉLQ |

(13¢U π«°UÉØàdG)
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 áaÉ≤ãdGh  º∏©dGh  á«Hôà∏d  IóëàªdG  º`̀eC’G  áª¶æe  π°UGƒJ
 øe  Ω2020  ΩÉ©d  ô°ûY  á«fÉãdG  áî°ùæ∏d  èjhôàdG  (ƒμ°ùfƒ«dG)
 ΩGóîà°S’ áØ«∏N ∫BG  ≈°ù«Y  øH  óªM ∂∏ªdG  -ƒμ°ùfƒ«dG  IõFÉL
 »àdGh  ,º«∏©àdG  ∫Éée  »a  ∫É°üJ’Gh  äÉeƒ∏©ªdG  äÉ«LƒdƒæμJ
 »YÉæ£°U’G  AÉcòdG  ΩGóîà°SG)  ´ƒ°Vƒe  ≈∏Y  ΩÉ©dG  Gòg  õcôJ
 OGô`̀aCÓ`̀d  á`̀¡`̀Lƒ`̀ª`̀dGh  ,(¬``̀JOƒ``̀Lh  º∏©àdG  ájQGôªà°SG  õjõ©àd
 ,»dhódG ó«©°üdG ≈∏Y á«eƒμëdG ô«Z äÉª¶æªdGh äÉ°ù°SDƒªdGh
 øª°†àj IõFÉédÉH É k«Øjô©J É kÑ«àc G kôNDƒe áª¶æªdG äQó°UCG å«M
 ô«jÉ©eh  á`̀«`̀∏`̀gC’G  ô«jÉ©eh  É¡ë«°TôJ  øμªj  »`̀à`̀dG  äÉ`̀¡`̀é`̀dG
 ÜÉH íàa ™e É kæeGõJ ∂dPh ,äÉë«°TôàdG ºjó≤J á≤jôWh QÉ«àN’G

 .IójóédG É¡àî°ùæd í°TôàdG
 ±ôà©à°S  Ω2020  ΩÉ``Y  Iõ`̀FÉ`̀L  ¿CG  ≈``̀dEG  IQÉ``̀°``̀TE’G  Qó`̀é`̀J

 Ée  ≥«≤ëàd  »YÉæ£°U’G  AÉ`̀cò`̀dG  Ωóîà°ùJ  »àdG  äGQOÉÑªdÉH
 hCG ø«°ûª¡ªdG ø«ª∏©àª∏d ó«édG º∏©àdG ¢Uôa ô«aƒJ :k’hCG :»∏j
 AGôLEG  :É k«fÉK  ,á«aô©ªdG  hCG  á«fóÑdG  äÉbÉYE’G  …hP  ø«ª∏©àªdG
 ¿ƒ°SQój øjòdG ÜÓ£dG É¡¡LGƒj »àdG äÉHƒ©°ü∏d ≥«bO π«∏ëJ
 π°†aCG  ¢ü«î°ûàH  ø«ª∏©ªdG  ºYO  :É kãdÉK  ,ΩC’G  º¡à¨d  ô«Z  á¨∏H
 á«¨H »°üî°ûdG ∞««μà∏d á∏HÉ≤dG AGQB’G ™ªLh º∏©àdG äÓμ°ûªd
 »FÉ¡ædG  óYƒªdG  ¿ƒμ«°Sh  ,ájƒHôàdG  äÉHÉéà°S’G  ø«°ùëJ
 ,Ω2020ôÑª°ùjO  18  ƒg  IõFÉédG  π«æd  í°TôàdG  äÉØ∏e  ºjó≤àd
 ,Ω2005 ΩÉY òæe IõFÉédG √òg ∫ qƒªJ øjôëÑdG áμ∏ªe ¿CÉH É kª∏Y
 äÉ«LƒdƒæμàdG ¿Gôî°ùj ø«jQÉμàHG ø«Yhô°ûªd ΩÉY πc íæªJh
 Q’hO  (25000)  ÉgQóbh  á«ª«∏©àdG  ¢UôØdG  õjõ©àd  IójóédG

.õFÉa πμd »μjôeCG

IójóédG É¡àî°ùæd í°TôàdG ÜÉH íàa ™e ÉæeGõJ

 óªM ∂∏ªdG Iõ``FÉéH É«Øjô©J ÉÑ«àc Qó``°üJ ƒ``μ°ùfƒ«dG
º``«∏©àdG  »``a  äÉ``eƒ∏©ªdG  äÉ``«LƒdƒæμJ  ΩGó``îà°S’

 ∫hCG  øjôëÑdG  áμ∏ªe ∞«°†à°ùJ

 ¿Éæ°SC’G  ÖW  »a  »°VGôàaG  ôªJDƒe

 ôªJDƒe ƒgh ,á≤£æªdG iƒà°ùe ≈∏Y

 Ö£d  ¢ùeÉîdG  øjôëÑdG  ¢Vô©eh

 ,BAHRAIN DLS5 ¿Éæ°SC’G

 ó©H ø``̀Y ΩÉ``̀©``̀dG Gò``̀g ΩÉ`̀≤`̀ j …ò````̀dGh

 ôÑªaƒf  8  ≈àMh  4  øe  IôàØdG  »a

 πc ™e á«é«JGôà°SG ácGô°ûH .2020

 á«æWƒdG áÄ«¡dGh áë°üdG IQGRh øe

 á«ë°üdG  äÉeóîdGh  ø¡ªdG  º«¶æàd

 »H)  ácô°T  øe  º«¶æàHh  ,áÑ«£dGh

.á«Ñ£dG äÉ«dÉ©Ø∏d (¬jEG …O

 Ö«°üf  QÉgRCG  IQƒàcódG  âdÉbh

 ôªJDƒª∏d  á«ª∏©dG  áæé∏dG  á°ù«FQ

 ájôjô°ùdG  çÉ`̀ë`̀HC’G  º°ùb á°ù«FQh

 ôjƒ£àdGh  º«∏©àdG  áæéd  á°ù«FQh

 ôªJDƒe  ¿EG  áÄ«¡dÉH  ôªà°ùªdG  »æ¡ªdG

 Ö£d  ¢ùeÉîdG  øjôëÑdG  ¢Vô©eh

 á«∏YÉØJ  á≤HÉ°ùe  Iôe  ∫hC’  ¿Éæ°SC’G

 á«ª∏©dG  çÉ``̀ë``̀HC’G  ∫ƒ``̀M  ó`̀©`̀H  ø``Y

 ,¿Éæ°SC’G  ÖW  ∫Éée  »a  áeó≤àªdG

 áª¶æªdG  áæé∏dG  øe  É k°UôM  ∂`̀ dPh

 º«∏©àdG  á`̀∏`̀°`̀UGƒ`̀e  ≈`̀∏`̀Y  ô`̀ª`̀JDƒ`̀ª`̀∏`̀d

 ,19-ó«aƒc áëFÉL πX »a ôªà°ùªdG

 »ª∏©dG  åëÑdG  QÉªãà°SG  ≈dEG  áaÉ°VEG

.¿Éæ°SC’G ÖW áæ¡e ôjƒ£J »a

 ¿CG  QÉ``̀gRG  IQƒ`̀à`̀có`̀dG  âØ°ûch

 øe  ¿B’G  ≈`̀à`̀M  âæμªJ  á≤HÉ°ùªdG

 øjôëÑdG  ø`̀e  ÉãëH  80  ÜÉ£≤à°SG

 ∫hOh  ájOƒ©°ùdG  á«Hô©dG  áμ∏ªªdGh

 ≈¶ëà°S  å`̀«`̀M  ,»`̀Hô`̀©`̀dG  è«∏îdG

 QÉæjO 500 IõFÉéH IõFÉØdG çÉëHC’G

.ø«cQÉ°ûª∏d É©«é°ûJ É¡æe πμd

 ¢Vô©eh  ôªJDƒe  »a  ∑QÉ°ûjh

 40 ¿Éæ°SC’G Ö£d ¢ùeÉîdG øjôëÑdG

 øjôëÑdG iƒà°ùe ≈∏Y GRQÉH ÉKóëàe

 ôªJDƒªdG  º°†jh  ,ºdÉ©dGh  á≤£æªdGh

 äGô`̀°`̀VÉ`̀ë`̀ª`̀dG ø``̀e É`̀Ø`̀ã`̀μ`̀e ’hó````L

 á«ª∏©dG  äÉ`̀°`̀TÉ`̀≤`̀æ`̀dGh  äGhó```æ```dGh

 ¿É`̀æ`̀ °`̀SC’G AÉ``̀Ñ``̀WCG ±ó`̀¡`̀à`̀°`̀ù`̀J »`̀à`̀ dG

 á«æ°ùdG áë°üdG AÉÑWCGh º¡jóYÉ°ùeh

 ÖfÉL ≈dEG ,¿Éæ°SC’G »«æah »«æ≤Jh

.πª©dG ¢TQh øe OóY

 ™e  ácGô°ûdÉH  ôªJDƒªdG  ΩÉ`̀≤`̀jh

 äÉ©eÉédGh  äÉ«©ªédG  øe  ójó©dG

 á«©ªédG  πãe  ábƒeôªdG  á«ª«∏bE’G

 ,áã∏dG  áMGôLh ¢VGôeC’ ájOƒ©°ùdG

 ,¿Éæ°SC’G Ö£d ájOƒ©°ùdG á«©ªédGh

 ìÓ``°``UE’ á`̀jOƒ`̀©`̀°`̀ù`̀dG á`̀«`̀©`̀ª`̀é`̀dGh

 ¿É`̀ æ`̀ °`̀ SC’G Ö``̀W á`̀«`̀∏`̀ch ,¿É``̀æ``̀ °``̀SC’G

 á©eÉLh  ,õjõ©dGóÑY  ∂∏ªdG  á©eÉéH

 ,π°ü«a  ø``̀H  ø`̀ª`̀Mô`̀dGó`̀Ñ`̀Y  ΩÉ`````eE’G

 á«©ªédGh  ,º∏©dG  ¢VÉjQ  á©eÉLh

 ,∫É`̀Ø`̀WC’G  ¿É`̀æ`̀°`̀SCG  Ö£d  ájOƒ©°ùdG

 á`̀MGô`̀é`̀d á`̀jOƒ`̀©`̀°`̀ù`̀dG á`̀«`̀©`̀ª`̀é`̀dGh

 á«©ªédGh  ,ø«μØdGh  ¬LƒdGh  ºØdG

 ,¿É`̀æ`̀ °`̀SC’G Ö``W çÉ``̀ë``̀HC’ á`̀«`̀ dhó`̀ dG

 ¿Éæ°SCG  Ö£d  á«Hô©dG  á«ªjOÉcC’Gh

 ¿Éæ°SC’G  AÉÑWCG  á«©ªLh  ,∫É`̀Ø`̀WC’G

.á«àjƒμdG

á≤£æªdG iƒ``à°ùe ≈``∏Y ¿É``æ°SC’G Ö``W »``a »``°VGôàaG ô``ªJDƒe ∫hCG ∞``«°†à°ùJ ø``jôëÑdG

 øjôëÑdG  áμ∏ªªd  á«fÉ°ùfE’G  äGóYÉ°ùª∏d  k’Éªμà°SG
 …ò`̀dG  ô«ÑμdG  QÉ`̀é`̀Ø`̀f’G AGô``̀L ähô`̀«`̀H  QÉ`̀ª`̀YEG  IOÉ```YE’
 á°ù°SDƒªdG âeÉb ,ähô«H á«fÉæÑ∏dG áª°UÉ©dG ¬d â°Vô©J
 »fÉÑªdG øe áYƒªée ∫É°SQEÉH á«fÉ°ùfE’G ∫ÉªYCÓd á«μ∏ªdG
 ¿Éª°†d  (Caravan)  á∏≤æàªdG  á«Ñ°ûîdG  ÖJÉμªdGh
 »fÉæÑ∏dG  Ö©°ûdG  ºYódh  ähô«H  CÉaôe  πªY  QGôªà°SG
 »a  º¡JóYÉ°ùªd  ¬JÉLÉ«àMG  ≈∏Y  ±ƒbƒdG  ó©H  ≥«≤°ûdG
 »àdG Iô«ÑμdG á«fÉ°ùfE’G áKQÉμdG øe ∞«ØîàdGh º¡àæëe

.É¡H ¿hôªj
 á°ù°SDƒª∏d  ΩÉ©dG  ø`̀«`̀eC’G  ø«H  ÖfÉédG  Gò`̀g  »`̀ah
 ó«°ùdG  ≈Ø£°üe  QƒàcódG  á«fÉ°ùfE’G  ∫ÉªYCÓd  á«μ∏ªdG
 ºYód  ióØªdG  ∂∏ªdG  ádÓL  äÉ¡«Lƒàd  á∏°UGƒe  ¬`̀fCG
 π°UGƒJ øjôëÑdG áμ∏ªe ¿EÉa ,á≤«≤°ûdG ¿ÉæÑd ájQƒ¡ªL
 ô«aƒJh  »fÉæÑ∏dG  Ö©°û∏d  IóYÉ°ùªdGh  ¿ƒ©dG  ºjó≤J
 ™e åMÉÑàdG ºJ ¿CG ó©H ∂dPh ,ájQhô°†dG äÉLÉ«àM’G

.á∏LÉ©dG äÉLÉ«àM’G ºgCG øY ø«dhDƒ°ùªdG
 ∫É`̀ª`̀YCÓ`̀d  á«μ∏ªdG  á`̀°`̀ù`̀°`̀SDƒ`̀ª`̀dG  ¿CG  ≈```̀dEG  QÉ``̀°``̀TCGh
 øe  áYƒªée  á«fÉæÑ∏dG  ∑QÉ`̀ª`̀é`̀dG  âª∏°S  á«fÉ°ùfE’G
 kGOGó`̀©`̀à`̀°`̀SG  á∏≤æàªdG  á«Ñ°ûîdG  Ö`̀JÉ`̀μ`̀ª`̀dGh  »`̀fÉ`̀Ñ`̀ª`̀dG
 Oƒ¡édGh äGQOÉÑªdG øª°V ∂dPh ähô«H CÉaôe π«¨°ûàd
 IófÉ°ùeh ºYO πLCG øe øjôëÑdG áμ∏ªe É¡H Ωƒ≤J »àdG
 ∂`̀dPh ,º`̀«`̀dC’G çOÉ`̀ë`̀dG Gò`̀g AGô`̀L ¿ÉæÑd »`̀a AÉ`̀≤`̀°`̀TC’G
 »àdG Iõ«ªàªdG á«îjQÉàdG ájƒNC’G äÉbÓ©dG øe kÉbÓ£fG

.á≤«≤°ûdG ¿ÉæÑd ájQƒ¡ªLh øjôëÑdG áμ∏ªe ø«H §HôJ
 »JCÉj ºYódG Gòg ¿G ó«°ùdG ≈Ø£°üe QƒàcódG ∫Ébh
 ∑QÉªédG »a πª©dG ô«°ù«Jh QÉªYEG IOÉYEG »a áªgÉ°ùª∏d
 äÉ`̀LÉ`̀«`̀à`̀M’Gh  º¡d  »æØdG  º`̀Yó`̀dG  º`̀jó`̀≤`̀Jh  á«fÉæÑ∏dG

 »a  …ƒ«ëdG  ÉgQhóH  Ωƒ≤àd  π`̀LC’G  Iô«°übh  áFQÉ£dG
 Ö°SÉæªdG  ºYódG  ºjó≤Jh  ™FÉ°†ÑdGh  ™∏°ùdÉH  ¿ÉæÑd  óaQ

.CÉaôªdG QÉéØfG äÉ«YGóJ RhÉéàd
 á«μ∏ªdG  á°ù°SDƒªdG  øe  Gó`̀ah  ¿CG  ,ôcòdÉH  ôjóédG
 ó«°ùdG  ≈Ø£°üe  QƒàcódG  á°SÉFôH  á«fÉ°ùfE’G  ∫ÉªYCÓd
 áæë°T º«∏°ùJh ,QÉéØf’G ó©H ¿ÉæÑ∏d á∏LÉY IQÉjõH ΩÉb
 OGƒªdG  ≈∏Y  …ƒàëJ  á∏LÉ©dG  á«KÉZE’G  äGóYÉ°ùªdG  øe
 ,á«fÉ°ùfE’G ±hô¶dG √òg πãªd áeRÓdG á«Ñ£dG á«KÉZE’G
 äÉLÉ«àM’G  ºgCG  øY  ø«dhDƒ°ùªdG  ™e  åMÉÑàdG  ºJ  Éªc

.á∏LÉ©dG

ähô«H AÉæ«e π«¨°ûJ »a IóYÉ°ùª∏d

 ∑QÉª```é``dG  º∏°ù`J  á«fÉ°ù``fE’G  ∫Éª``YCÓd  á«μ```∏ªdG
á∏≤æàªdG  »`̀fÉ`̀Ñ`̀ª`̀dG  ø`̀ e  á`̀Yƒ`̀ª`̀é`̀e  á`̀«`̀fÉ`̀æ`̀Ñ`̀∏`̀dG

.ó«°ùdG ≈Ø£°üe .O |  ó``eÉM  Iõ``FÉL  º``∏°ùj  ΩÉ``©dG  Ö``FÉædG
ΩÉ``©dG »``eÉëªdG ≈``dEG õ``«ªà∏d ¿É``ªã©dG

 ΩÉ©dG  »eÉëªdG  ≈dEG  õ«ªà∏d  ¿Éªã©dG  óeÉM IõFÉL ΩÉ©dG  ÖFÉædG  ø«æ«YƒÑdG  π°†a øH »∏Y QƒàcódG  º∏°S

 ¿ƒYóªdGh Ωƒª©dG ÜGƒædG ÉgÉjEG ¬ëæe »àdGh ΩÉ©dG ÖFÉæ∏d »æØdG ÖàμªdG ¢ù«FQ »fÉjõdG ¿hQÉg QÉ°ûà°ùªdG

 á«æ≤J ôÑY »°VÉªdG ô¡°ûdG ó≤©fG …òdG ô°ûY »fÉãdG º¡YÉªàLG »a »é«∏îdG ¿hÉ©àdG ¢ù∏ée ∫hód ¿ƒeÉ©dG

 º¡°ùj ÉªH AGOC’G »a õ«ªàdGh ¥ÓîdG πª©dG øY Ωƒª©dG ÜGƒædG ÉgQôb »àdG IõFÉédG »gh ,»FôªdG ∫É°üJ’G

 .ΩÉ©dG AÉYO’Gh äÉHÉ«ædÉH πª©dG iƒà°ùªH AÉ≤JQ’G »a
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 ≈°ù«Y øH óªM ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U ΩÉ≤e ≈dEG IGó¡e Ió«°üb
.√ÉYQh ¬∏dG ¬¶ØM ióØªdG øjôëÑdG áμ∏ªe ∂∏e áØ«∏N ∫BG

 z lÖ`© n°T n¿É` nª∏°S ÉHCG Éj n∂ sÑ nMnCG{ 
o∫ƒ`o≤` nJ  Ée  r™ª°SÉna  oøj nôë`nÑdG  n»`̀ pg

o∫ƒ` o£nJ  É¡oà` s°ü` p≤` na  G kô`̀ nÑ`̀``̀ pY  rò`̀``̀ oNh  

xô` oM  uπ`` oc  oø`̀``̀ pWƒ`̀ ne  oøj nô`ënÑdG  n»`` pg
oπ`j pƒ` nW  lï`̀``̀j pQÉ`̀ nJ  pó`é nªdG  »a  É`¡nd  

mô«` nN  o¢```̀VQCGh  pOƒ`o∏ oî∏d  l¢`̀VQCÉ`̀ ``̀ na
oπ`« p°UnCG  É` n¡ oæμ°ùnj  sπ`̀``̀ nX  lÖ`© n°Th  

mó`∏` oN  nAÉ`̀e  oï n°†ænJ  pAÉ`ªdG  o¿ƒo«` oY
oπ`«`Ñ` n°ù∏ n°S  lø«` nY  pó∏`` oîdG  oAÉ``̀eh  

ƒ` ò∏`© nJ  uπ`` u¶dG  oäÉ````̀K pQG nh  lπ«`` pînf
oπ«` pîsædG  É` n¡« pa  ≈ næ nédÉ pH  ƒ` ogõ` nJh  

lΩhoDh nQ  wΩoCG  É`̀``̀æ`̀``̀ ``̀ nd  lø`̀ ``̀j nô`̀ ``̀ë`̀ ``̀ nÑ`̀ ``̀ na
oπ``j pó` nH  o¬`̀ ``̀ nd  n¢`̀ù`̀«`̀nd  uΩoC’G  tÖ`̀``̀ ``̀ oMh  

m¢```VQCG oô`̀«`̀``̀``̀ nN pá`̀``̀ naÉ`̀«`̀``̀ u°`̀†`̀∏`̀ pd lOÓ``̀```̀ pH
oπ`̀``̀j põ`̀``̀ nf  É` n¡ pà` naÉ«` p°V  »`̀``̀ pa  wπ`̀ ``̀ ``̀ och  

xÖ` oM  nÜò`̀ ``̀ nY  p∂`̀ pfÉ`̀``̀ næ`̀ nM  ø`` pe  É næ∏` n¡ nf
oπ``« p£oj  G kQÉ`̀``̀ nª`̀``̀YnCG  sÖ` oëdG  É`̀``̀ næ`̀``̀jnCG nQ  

m∫É`` nZ  uπ` oμ` pH  p∂`j pó`` nàØ` nJ  p∂`̀ ``̀ odÉ`̀``̀ nL pQ
oπ`«` pL  AÉ`̀``̀ nL  lπ`«` pL  nìG nQ  É` ne  GPEG  

lè`«`` p¡ nH  É` næ` p© pdÉ nW  oø`̀ª`̀``̀ ojh  n∑G nò`̀ ``̀ ``̀ nc
oπ`«` pÑ` nf  l∂` p∏ ne  É nf nó`© n°S  n∞` nYÉ n°†na  

i nQÉ``é` oj  ’  lº`«` p¶` nY  l∂`̀ ``̀ p∏`̀ ne  É` næ`nd
oπ`«p`ã ne  o¬`nd  n¢ù«`d  pπ`̀``̀°`̀UnC’G  oºj pô` nc  

lÖ`©` n°T  n¿É` nª∏` n°S  É`̀ ``̀ nHCG  É` nj  n∂`̀ ``̀ sÑ`̀ nMnCG
oπ`«` p∏` nN  o¬`̀ nd  nâ`̀``̀fCG  oÖ``© s°ûdG  Gò` n¡ na  

mô`̀e nCG  päG nP  »a  i kDh oQ  rânØn∏` nàNG  GPEG
oπ« pª` nJ  ló`̀ nª`̀ nM  É` nj  pÖ`©` s°ûdG  pô«` nî` pd  

É keóob  nóé nªdG  É nfh nõ` nZ  ó` nb  n∂ p∏`°†nØ pH
o∫ƒ` oμ` tæ`dG  o¬j pô`©nj  n¢ù«`nd  mΩõ`` n©` pH  

Ék `YÉ`` nÑ` pJ  o¬` oμ`o∏°ùf  pó`é` nªdG  oÜQ nó`̀ ``̀ na
o∫ƒ` o£` nj  ƒ`ndh  oô«` p°ùnf  ≈ n≤``Ñ nf  p¬` pH  

mô«` p°ù ne  »a  É kYÉ«` n°V  ≈ n°û`înf  ø`nd  nh
oπ``«` pd só`dG  oó`ª` nM  É`̀``̀ nj  nâ`̀ ``̀fCG  n∂`̀ ``̀fC’  

lº``«` p¶` nY  º` og oó``FÉ nb  n¿É`̀``̀ nc  lÖ`© n°ûna
oπ«` p∏` nL  É kªà` nM  º p¡ pMƒ` oª` oW  o∞`≤ n°ùnd  

mπ`̀°`̀UnCG  oº`̀``̀j pô`̀ nc  nâ`̀``̀fCÉ`̀ na  lÖ` né` nY  ’  nh
oπ``«` p∏ n°S  mΩG nƒ`̀``̀``̀``̀bnCG  pô`«` nî pd  nâ`̀ ``̀fCGh  

lAÉ`̀``̀``̀b ph  É`` næ`nd  nâ`̀ ``̀fCÉ`̀ na  ló`̀``̀ nª`̀``̀ nM  É` n«` na
oπ«` p∏ s¶dG  oπ`` u¶dG  É` n¡ pH  É`ænd  nâ`̀``̀fCGh  

lø`°ü oM  n¿É` nª∏ n°S  É`̀``̀ nHCG  Éæ`nd  nâ`̀``̀fCG  nh
oπ`«` pØ` nc  p¬`̀ pH  nâ``fCG  pÖ`© s°ûdG  oø`eCÉ` na  

≈ n≤`Ñ`« n°S  o¬`o∏` paÉ` nc  nâ`̀``̀fCG  lÖ`© n°û` na
oπ«` pNnO  o¬` oÑ` pgô` oj  n¢ù«nd  G kõ`̀``̀j põ`̀``̀ nY  

» pfÉ` n© nªdG  » pa  oÖq p∏` n≤ oj  … pôμ` pa  i nQnCG
oπ`«` pª nédG  ≈ næ`© nªdG  É` n¡ pH  o¬ oH pò`énjh  

 » pfÉ n© nªdG  nø` pe  nπ`«` pª nédG  oQÉ` nà`înj  nh
oπ`«` p≤` nªdG  oº` oc pQó` n≤` pd  ≈` nbô` nj  »` nμ pd  

lÜÉ q°†` pàbG  o¬`̀``̀nd  ¿ƒ`̀ oμ`̀ nj  ó` nb  »`̀ pYG nô`̀ nj
oπ`«` p£` oj  º`̀``̀ oμ`̀``̀ pë`̀ pFGó`̀ ne  »`̀a  ø`̀``̀ pμ`̀ ndh  

Gò¡na  … pô`© p°T  »`̀a  oâ`∏` ob  É nª¡ ne  nh
oπ`« p∏` nb  ló`̀``̀ nª`̀ nM  É`̀``̀ nj  nâ`````f nCG  n∂`̀``̀ u≤`̀``̀ në`̀ pH  

l¢ùª n°T  n¿Éª`∏ n°S  É`̀HCG  É` nj  ∂`o∏ n°†nØ` na
o∫ƒ`̀``̀ oaoCG  É` n¡nd  ¢ù«d  pøj nô`ënÑdG  ≈∏ nY  

kAG nO pQ  o¬` o°ù` nÑ`∏` nf  sõ`̀``̀ p©`̀``̀dG  n∂`̀``̀æ`̀``̀ pª`̀ na
o∫ƒ` oénf  É` n«f tódG  »` pa  pô`înØdGh  p¬` pH  

G kOƒ` oæ` oL  º` oμ`nd  tπ` n¶` nf  º` oc oó` pgÉ` n©of
o∫ƒ` o°ünf  ºoà`Ä p°T  Ée  nø`̀jCGh  oå« nMh  

l∫É`` n≤` p°U  É``æ`j pó`jCÉ` pH  l±É`̀``̀``̀ n«`̀ r°`̀SCÉ`̀``̀ na
oπ«` p≤ n°U  ló` nª nM  É nj  u≥` nëdG  o∞`« n°Sh  

» p£©of  n±ƒ` n°S  É k°Sƒ`Øof  º oμ pJ nô°üoæ` pd
oπ``«` pînH  º` oμ` pJ nô`°ü` oæ pH  É` sæ` pe  É`̀eh  

» pfGƒ` sàdGh  n∫ oPÉ nîsàdG  » p̈ Ñ nj  ø` nª` na
oπ`«` pÑ n°S  o¬`nd  n¢ù«`d  pÖ`© s°ûdG  Gò` n¡` pd  

º`̀``̀``̀ oà`̀``̀fnCGh  wΩoCG  É`̀``̀``̀ næ`̀``̀nd  lø`̀``̀j nô`̀``̀ë`̀``̀ nH  nh
oπ``«` p© oªdG  oó` nª nM  É` nj  p¬`«` pæ` nÑ` pd  lÜnCG  

..¿ójÉHh ÖeGôJ
 !ÉÄ«°T »æ©J ’ »àdG ΩÉbQC’Gh 

 í°TôªdG  ÜÉ`̀î`̀à`̀fG  É`̀gó`̀«`̀jCÉ`̀J  á`̀«`̀μ`̀jô`̀eCG  áØ«ë°U  119  â`̀æ`̀∏`̀YCG
 7 âæ∏YCG ø«M »a ¿ójÉH ƒL »μjôeC’G á°SÉFôdG ¥ÉÑ°S »a »WGô≤ªjódG
 ÖeGôJ ódÉfhO »μjôeC’G ¢ù«FôdG ÜÉîàfG IOÉYEG Égó«jCÉJ §≤a ∞ë°U
 πÑb  øe ó«jCÉàdG  Gòg  ¬«æ©j  …òdG  Ée  ¢†©ÑdG  ∫CÉ°ùj  óbh .á«fÉK  áj’ƒd
 A»°T …CG »æ©j ’ ¬fEG ™bGƒdG »a ?ø«ë°TôªdG Óc ≈dEG áÑ°ùædÉH ∞ë°üdG
 âÑKCGh ÇQÉW ôeCG ƒg Égó«jCÉJ ΩóY hCG ∞ë°üdG ó«jCÉJh ,¥ÓWE’G ≈∏Y

.»°SÉFQ ¥ÉÑ°S …CG »a ¬d áª«b ’ ¬fCG
 á«fÉK  áj’ƒH  ÖeGôJ  ódÉfhO  »μjôeC’G  ¢ù«FôdG  Rƒa  ¢Uôa  ¿EG
 âfÉc IôàØdG ∂∏J »Øa ,2016 ΩÉY äÉHÉîàfÉH áfQÉ≤e GóL á«dÉY ≈≤ÑJ
 º°üN  »g  á≤HÉ°ùdG  á«μjôeC’G  á«LQÉîdG  Iô`̀jRh  ¿ƒàæ«∏c  …QÓ«g
 ø««μjôeC’G ø«H áaQÉL á«Ñ©°T äGPh ájƒb âfÉc óbh ,ÖeGôJ ódÉfhO
 »a  ÉeCG  .É¡«∏Y  RƒØdG  øe  ÖeGôJ  øμªJ  ∂dP  ™eh  ,AÉ°ùædG  É°Uƒ°üNh
 πμH  ƒgh  ,¿ójÉH  ƒL  ƒg  ÖeGôJ  ¢ùaÉæe  ¿EÉa  √òg  2020  äÉHÉîàfG
 øY  Ó°†a  ,¿ƒàæ«∏c  …QÓ«g  øe  ô«ãμH  IQó≤eh  ÉfRh  πbCG  ¢ù«jÉ≤ªdG
 ÖeGôJ ¿EG ∫ƒ≤dG ≥£æªdG øe ¬fEÉa ∂dòd .√Gƒb ™LGôJh á«ægòdG ¬àdÉM
 ¿B’G ÖeGôJ º°üN ÉfQÉb Ée GPEG  ,IôªdG √òg RƒØ∏d  ôÑcCG  ¢UôØH ™àªàj

.2016 »a ¬ª°üîH
 Ωƒ≤j »àdG á«HÉîàf’G äÉ©ªéàdG ™HÉàj øe ¿EÉa ,iôNCG á«MÉf øe
 øjòdG  ±’B’G  ógÉ°ûjh  ,á«μjôeC’G  äÉj’ƒdG  ∞∏àîe  »a  ÖeGôJ  É¡H
 OGóYCG  πHÉ≤e »a ,¬JÉª∏c ≈dEG  ´Éªà°SÓd Qƒ°†ëdGh ¬à«ëàd ¿ƒ©ªéàj
 π°†aCG  »a ¿hRhÉéàj ’ ,¿ójÉH ƒL …ójDƒe øe ádƒéNh á©°VGƒàe
 ôeC’G  Gòg  ¿CG  ∑Qój  ,»YÉªàL’G  óYÉÑàdG  ôFGhO  ™e  GOôa  20  ä’ÉëdG
 Rƒa  ≈∏Y  ÖeGôJ  ódÉfhO  »μjôeC’G  ¢ù«FôdG  …ójDƒe  QGô`̀°`̀UEG  »æ©j
 √ô«gÉªL πÑb øe ¿ójÉH √ÉéJ ¢SÉªëdG ¿EG PEG  ,á«fÉK IôàØH º¡ë°Tôe

.Ωhó©e ¬Ñ°T ¿ƒμj OÉμj
 ¿ójÉH  ƒL  Rƒa  ¿CG  É keÉªJ  ¿ƒª∏©j  AÉ£°ùÑdG  ¿ƒ«WGô≤ªjódG  ≈àM
 ≈∏Y  º¡«dEG  áÑ°ùædÉH  áÄ«°ùdG  äÉ©ÑàdG  øe  GOóY  Iô°TÉÑe  »æ©j  ±ƒ°S
 ,™ØJôJ  ±ƒ`̀°`̀S  ÖFGô°†dG  äÉYÉ£≤à°SG  ¿EG  ;»`̀YÉ`̀ª`̀à`̀L’G  ó«©°üdG
 ôNBG  Üƒ°U  πc  øeh  ∂«°ùμªdG  øe  øjôLÉ¡ªdGh  ø«∏∏°ùàªdG  ¿CG  Éªc
 á«fƒfÉb ô«Z IQƒ°üH á«μjôeC’G äÉj’ƒdG ∞∏àîe »a º¡æe ø«ª«≤ªdGh
 ájƒ¡dG  ≈∏Y  º¡dƒ°üM  ∂dP  ™Ñà«°Sh  ,ΩÉY  ƒØY  ≈∏Y  ¿ƒ∏°üëj  ±ƒ°S
 á«YÉªàLG  èeGôH  ≈∏Y  äGQ’hódG  ø«jÓe  ¿ójÉH  ≥Øæ«°Sh  ,á«μjôeC’G
 ¿EG  .»`̀μ`̀jô`̀eC’G  ÖFGô°†dG  ™``̀aGO  ÜÉ°ùM  ≈∏Y  º`̀¡`̀YÉ`̀°`̀VhCG  ø«°ùëàd
 ∑Qój »HõëdG √DhÉªàfGh ¬¡LƒJ ¿Éc Éª¡e …OÉ©dG »μjôeC’G øWGƒªdG

.Gó«L ∂dP ≈æ©e
 çóë«°S  ÉªH  É¡àfQÉ≤e  øμªj  ’  äÉ©ÑàdG  √òg  πc  ¿EÉ`̀a  ∂dP  ™eh
 á«FÉ°†b  äÉØ∏eh  á«eÉ≤àfG  á«°SÉ«°Sh  á`̀«`̀eÓ`̀YEG  äÓªM  ø`̀e  É°†jCG
 ¿ójÉH  ƒL RÉa  Ée  GPEG  ,¬©e  ø«∏eÉ©dGh  ÖeGôJ  ¢ù«FôdG  ≥MÓJ ±ƒ°S
 äÉHÉîàf’G Ö∏ZCG »a ¬«∏Y ƒg Éªc ôeC’G ¿ƒμj ød ±ƒ°Sh ,á°SÉFôdÉH
 ¢†©H ó«H ºgój ™«ªédG ™°†jh ,õFÉØdÉH ô°SÉîdG ºëà∏j ¿CÉH á«°SÉFôdG
 …OÉ≤àYG ™e ,¿ójÉH RÉa ¿EG IôªdG √òg çóëj ød Gò¡a ,áæ«Ø°ùdG »°†ªàd

.GóL á«dÉY RƒØdÉH ÖeGôJ ¢Uôa ¿CG É«°üî°T

á©ªL ∑QÉÑe óª .O Mubarak_bh@yahoo.com

 ¬∏dGóÑY  ï«°ûdG  Qƒ`̀à`̀có`̀dG  ó``̀cCG
 ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  ,áØ«∏N  ∫BG  óªMCG  øH
 äÉ°SGQó∏d  øjôëÑdG  õ`̀cô`̀e  AÉ`̀æ`̀eCG
 ábÉ£dGh  á«dhódGh  á«é«JGôà°S’G
 ±hô``¶``dG  á`̀Ä`̀«`̀¡`̀J  ¿CG  (äÉ```̀ °```̀ SGQO)
 RÉéfE’Gh »ãëÑdG êÉàfEÓd áÑ°SÉæªdG
 á`̀eó`̀≤`̀e »```̀a »```̀JCÉ```̀J ,ô``̀ jƒ``̀£``̀ à``̀ dGh
 πc ≈`̀≤`̀∏`̀Jh ,á`̀«`̀æ`̀Wƒ`̀dG äÉ``̀ jƒ``̀ dhC’G
 ÖMÉ°U Iô°†M øe ájÉYôdGh ºYódG
 ∫BG  ≈°ù«Y  ø`̀H  óªM  ∂∏ªdG  ádÓédG

.ióØªdG OÓÑdG πgÉY ,áØ«∏N
 á`̀cQÉ`̀ °`̀û`̀e ∫Ó````̀N ,∂`````̀ dP AÉ````̀L
 óªMCG  øH  ¬∏dGóÑY  ï«°ûdG  QƒàcódG
 ,á«°TÉ≤f á≤∏M »a ,¢ùeCG  ,áØ«∏N ∫BG
 ,»FôªdG  »fhôàμd’G  ∫É°üJ’G  ôÑY
 á«æ©ªdG ,ôμØdG áYƒªée áªb É¡Jó≤Y
 ,á∏Ñ≤ªdG  øjô°û©dG  áYƒªée  áª≤H
 »a  çÉ```̀ë```̀HC’G  õ``̀cGô``̀e  QhO  ∫ƒ```̀M

.ôjƒ£àdGh ô««¨àdG
 ¢ù∏ée  ¢`̀ù`̀«`̀FQ  ¢`̀Vô`̀©`̀à`̀°`̀SGh
 áμ∏ªe  á`̀Hô`̀é`̀J  (äÉ```°```SGQO)  AÉ``̀æ``̀eCG
 á`̀«`̀ª`̀æ`̀J »```̀a Ió````̀FGô````̀ dG ø``̀jô``̀ë``̀Ñ``̀dG
 ∞∏àîe  ≈`̀∏`̀Y  ô`̀jƒ`̀£`̀à`̀dGh  å`̀ë`̀Ñ`̀dG
 ájƒªæàdG  ,äÉjƒà°ùªdGh  ä’ÉéªdG
 äÉLÉ«àMG  ºFÓj  ÉªH  ,á«fÉ°ùfE’Gh

.¬JÉ©∏£J »Ñ∏jh ,™ªàéªdG

 ï`̀«`̀°`̀û`̀dG Qƒ``̀à``̀có``̀dG í```̀ °```̀VhCGh
 ¿CG  ,áØ«∏N  ∫BG  ó`̀ª`̀MCG  ø`̀H  ¬∏dGóÑY
 Ió`̀gÉ`̀L ≈`̀©`̀°`̀ù`̀J ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG á`̀μ`̀∏`̀ª`̀e
 ™«ªL »a (áaô©ªdG ácGô°T) ï«°Sôàd
 äGQó``̀b õ`̀jõ`̀©`̀à`̀d ,º`̀«`̀∏`̀©`̀à`̀dG π`̀MGô`̀e
 Gòg  »a  Égƒæe  ,ôjƒ£àdGh  åëÑdG
 ádÓL  ´hô°ûe  ¥Ó`̀WEG  ≈dEG  ,Oó°üdG
 πÑ≤à°ùªdG  ¢`̀SQGó`̀ª`̀ d  ó`̀ª`̀M  ∂`̀∏`̀ª`̀dG
 ΩGóîà°S’G  ôjƒ£àd  ,2005  ΩÉ``Y
 äÉeƒ∏©ªdG  É«Lƒdƒæμàd  πeÉ°ûdG
 ∫É`̀NOEGh  ,º«∏©àdG  »a  ä’É°üJ’Gh
 ôaƒj  Éªc  .»`̀ª`̀bô`̀dG  º∏©àdG  Ωƒ¡Øe
 á«°SGQódG  íæª∏d  ó¡©dG  »dh èeÉfôH
 ,øjóYGƒ∏d  Iõ«ªàe  É k°Uôa  ,á«ªdÉ©dG
 π``°``†``aCG »```̀a É``̀ kjƒ``̀æ``̀°``̀S á``̀°``̀SGQó``̀∏``̀ d

.á«ª«∏©àdG äÉ°ù°SDƒªdG
 ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀e ¢``̀ù``̀«``̀FQ ±É`````̀°`````̀VCGh
 ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG  á`̀μ`̀∏`̀ª`̀e  ¿EG  :AÉ````̀æ````̀eC’G
 á«àëJ  á`̀«`̀æ`̀H  ∑Ó``̀à``̀eG  »``̀a  â`̀ë`̀é`̀f
 äÉeƒ∏©ªdG  É«Lƒdƒæμàd  áeó≤àe
 QÉ«àNG  »a  âª¡°SCG  ,ä’É`̀°`̀ü`̀J’Gh
 ô≤ªc  áμ∏ªª∏d  ,á«ªdÉ©dG  äÉcô°ûdG
 Qƒ¡X  ≈```̀dEG  iOCG  É`̀ e  ,É`̀¡`̀d  »`̀ª`̀«`̀∏`̀bEG
 áª¡e  á«æ≤Jh  á«LƒdƒæμJ  äÉcGô°T

.∫ÉéªdG Gòg »a
 ¬∏dGóÑY ï«°ûdG QƒàcódG QÉ°TCGh
 á`̀jDhQ  ¿CG  ≈`̀dEG  ,áØ«∏N  ∫BG  óªMCG  øH
 »dƒJ  ,2030  ájOÉ°üàb’G  øjôëÑdG
 ô°ûfh ,åëÑdG ôjƒ£àd á°UÉN á«ªgCG
 â©£b Éªc ,´GóHE’Gh QÉμàH’G áaÉ≤K

 »a  G kô«Ñc  É kWƒ°T  øjôëÑdG  áμ∏ªe
 ,á«©«é°ûàdG õaGƒëdGh ºYódG ºjó≤J
 ,á«ªdÉ©dG  õFGƒédG  ¥ÓWEG  ∫ÓN øe

.ábÓîdG äGQOÉÑªdGh
 ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀e ¢``̀ù``̀«``̀FQ í````̀ °````̀VhCGh
 (äÉ```̀°```̀SGQO)  õ``̀cô``̀e  ¿CG  ,AÉ```̀ æ```̀ eC’G
 »a  »ãëÑdG  ôjƒ£àdG  ádCÉ°ùe  ™°†j
 ájôμa á°ù°SDƒªc ,¬JÉeÉªàgG IQGó°U
 òØæj  õcôªdG  ¿CG  Éæ«Ñe  ,á«aô©eh
 äGQÉ¡e  ôjƒ£àd  ,É k«ÑjQóJ  É kéeÉfôH
 á`̀«`̀≤`̀«`̀Ñ`̀£`̀à`̀dGh á`̀«`̀ã`̀ë`̀Ñ`̀dG ÜÉ`̀Ñ`̀ °`̀û`̀ dG
 IQOÉ`̀Ñ`̀e ™`̀e kÓ`̀YÉ`̀Ø`̀J ,á`̀jQÉ`̀μ`̀à`̀H’Gh
 ∫BG  ó`̀ª`̀M  ø`̀H  ô`̀°`̀UÉ`̀f  ï«°ûdG  ƒª°S
 ∫ÉªYCÓd  ∂∏ªdG  ádÓL  πãªe  ,áØ«∏N
 ¢ù«FQ ,ÜÉÑ°ûdG ¿hDƒ°Th á«fÉ°ùfE’G
 ,á°VÉjôdGh ÜÉÑ°û∏d ≈∏YC’G ¢ù∏éªdG

.»HÉÑ°ûdG ´É£≤dG ôjƒ£àd
 ï`̀«`̀°`̀û`̀dG Qƒ``̀ à``̀ có``̀ dG ¢``̀ü``̀∏``̀Nh
 ≈`̀dEG  áØ«∏N  ∫BG  ó`̀ª`̀MCG  ø`̀H  ¬∏dGóÑY
 áμ∏ªe  »``̀ a  »`̀ª`̀∏`̀©`̀ dG  å`̀ë`̀ Ñ`̀ dG  ¿CG
 ,á©«aQ  áfÉμªH  ≈¶ëj  ,øjôëÑdG
 è`̀¡`̀æ`̀dG π``̀X »``̀a ,á``̀≤``̀FÉ``̀a á```̀jÉ```̀YQh
 á«ªgC’  É kcGQOEG  ,πeÉ°ûdG  »MÓ°UE’G
 ≥«≤ëJ  »a  á«°ù«FQ  IôWÉ≤c  √QhO
 Ωó≤àdG õjõ©Jh ,áeGóà°ùªdG á«ªæàdG

.á«gÉaôdGh

 á``HôéJ ¢``Vô©à°ùj ó``ªMCG ø``H ˆGó``ÑY ï``«°ûdG .O
ô``jƒ£àdGh  å``ëÑdG  á``«ªæJ  »``a  Ió``FGôdG  ø``jôëÑdG

.∂∏ªdG ádÓL |

»°VQ ∫BG Qƒ°üæe óªMCG øH ¬∏dGóÑY .O

 IOƒ``̀©``̀ dG ø```̀e ´ƒ```Ñ```°```SCG ó``̀©``̀H
 OóY  ôÑY  ¢`̀SQGó`̀ª`̀dG  ≈``dEG  á«FõédG
 øY  º`̀gQƒ`̀eCG  AÉ`̀ «`̀ dhCGh  áÑ∏£dG  ø`̀e
 »àdG äGOGó©à°S’G ºéëH º¡HÉéYEG
 ,º«∏©àdGh á«HôàdG  IQGRh É¡H âeÉb
 ,áÑ∏£dG  ∫ÉÑ≤à°S’  ¢SQGóªdG  áÄ«¡àd
 πμd  á«Ñ∏e  á`̀æ`̀eBG  á«ë°U  áÄ«H  »`̀a
 ¢Uƒ°üæªdG Ióªà©ªdG äÉWGôà°T’G
 ÉfhQƒc  áëFÉL  ™e  πeÉ©à∏d  É¡«∏Y

.19 ó«aƒc
 ø`̀ª`̀Mô`̀dGó`̀Ñ`̀Y Ö`̀ dÉ`̀£`̀ dG ∫É```̀ bh
 á`̀jGó`̀¡`̀dG á`̀ °`̀ SQó`̀e ø``̀e ±Gƒ``̀°``̀ü``̀dG
 óªëdG  :ø«æÑ∏d  ájƒfÉãdG  á«Ø«∏îdG
 ,ΩÉ`̀ j’G  √ò`̀g  Éæ«∏Y  OÉ``̀YCG  …ò`̀ dG  ¬∏d
 ôgõJ  äOÉ``©``a  ,äBÉ`̀°`̀û`̀æ`̀ª`̀dG  √ò```̀gh
 ,óà°TGh  ∫ÉW  ´É£≤fG  ó©H  IÉ«ëdÉH
 äóY  ÉeóæY  IOÉ©°ùH  äô©°T  ó≤a
 π¡ædG  »`̀a  äCGó``̀ Hh  ,á°SQóªdG  ≈``dEG
 AÉ`̀≤`̀à`̀d’Gh ,á`̀©`̀aÉ`̀æ`̀dG É`̀¡`̀eƒ`̀∏`̀Y ø``e
 IQGRh  â``̀ dò``̀H  ó``̀≤``̀a  ,É`̀¡`̀«`̀ª`̀∏`̀©`̀ª`̀H
 á°SQóªdG  ôjóeh  º«∏©àdGh  á«HôàdG
 ±GógC’  áªî°V kGOƒ¡L ø«ª∏©ªdGh
 º¡eGõàdG  Ió`̀°`̀T  Éæ°ùª∏a  ,á`̀«`̀eÉ`̀°`̀S
 á«FÉbƒdG  ájRGôàM’G  äGAGô`̀LE’É`̀H
 ,º¡àë°U  πÑb  Éæàë°U  ≈∏Y  É kaƒN
 πÑb  Éfó¡Lh  ,º¡àbh  πÑb  Éæàbhh

.ºgó¡L
 ó«°ùdG  √ô```̀ eCG  »``̀dh  ±É``̀°``̀VCGh
 IOƒ`̀©`̀dG  √ò`̀g  ¿CG  ±Gƒ`̀°`̀ü`̀dG  óªëe
 ó¨d  ábô°ûªdG  ájGóÑdG  »g  áëLÉædG
 AÉª∏©dG  ø`̀e  ºμa  ,ô«æà°ùe  π°†aCG
 »a GƒLôîJ ø«°Sóæ¡ªdGh AÉÑWC’Gh
 ≈∏Y ó¡°ûj …òdG ≥«à©dG ìô°üdG Gòg
 √Éfó¡°T  Éªa  ,¬∏°UCG  ºjôc  ó∏H  πÑf
 äÉ¡«LƒJh  ∫ÉÑ≤à°SGh  Ö«JôJ  øe
 ¿CÉc  ÜÉ«Z  ó©H  É¡HÓ£d  íFÉ°üfh
 ,ójóL  øe  Égôé°T  âÑæJ  ¢``VQC’G
 ≈∏Y  ôjRƒdG  ≈`̀dG  ôμ°ûdÉH  É k¡Lƒàe

 ¬FÉæHCG  π``̀LCG  ø`̀e  ¬«fÉØJh  √Oƒ`̀¡`̀L
 ≈∏Y  ø«ªFÉ≤dG  ™«ªédh  ,á`̀Ñ`̀∏`̀£`̀dG

.á«ª∏©àdG á«ª«∏©àdG á«∏ª©dG
 ¬`̀Lƒ`̀J π`̀°`̀ü`̀à`̀e ¥É`̀ «`̀ °`̀S »```̀ah
 ôμ°ûdÉH  º`̀«`̀gGô`̀HEG  ó`̀ª`̀MCG  Ö`̀dÉ`̀£`̀dG
 á`̀«`̀Hô`̀à`̀ dG  IQGRh  ≈````̀dG  π``̀jõ``̀é``̀dG
 º¡d  á°UôØdG  É¡àMÉJEG  ≈∏Y º«∏©àdGh
 á°SQóªdG IQGOE’h ,Üôb øY º∏©àdÉH
 ∫ÉÑ≤à°SG  ø°ùM øe √ƒ°ùªd  Ée  ≈∏Y
 ,á°SQóªdG  øY  πjƒW  ´É£≤fG  ó©H
 ájRGôàMG äGAGôLEG øe ¬JòîJG Éeh
 GƒfÉc  …ò``̀dG  ±ƒ`̀î`̀dG  º¡«a  äOó``̀H
 ôãcCG º¡MÉ«JQG OGORGh ,¬H ¿hô©°ûj
 Ghó`̀Lhh  ±ƒØ°üdG  Gƒ∏NO  ÉeóæY
 óYÉ≤ªdGh  ä’hÉ`̀£`̀ dG  »`̀a  óYÉÑàdG
 ±ƒØ°üdG  »a áÑ∏£dG  OGóYCG  π«∏≤Jh

.™«ªédG áeÓ°S ≈∏Y É kXÉØM
 ¬`̀∏`̀ dGó`̀Ñ`̀Y Ö``̀dÉ``̀£``̀dG QÉ```̀à```̀NGh
 π`̀«`̀°`̀UÉ`̀Ø`̀J  …hô`````̀ j  ¿CG  ¢``̀Sô``̀é``̀g
 äô`̀°`̀†`̀M  :∫É```̀≤```̀ a  ∫hC’G  ¬```eƒ```j
 áMôa  äógÉ°Th  ,á°SQóª∏d  Ωƒ«dG
 â`̀°`̀ù`̀°`̀ù`̀MCGh ,»`̀FÉ`̀≤`̀∏`̀H ø`̀«`̀ª`̀∏`̀©`̀ª`̀dG
 »æ∏Ñ≤à°SGh  ,∫DhÉ``̀Ø``̀à``̀dGh  ìô`̀Ø`̀dÉ`̀H
 äÉª∏μH  áeÓ°ùdGh  áë°üdG  ±ô°ûe

 ≈∏Y ¿É`̀æ`̀Ä`̀ª`̀W’Gh »``H Ö`̀«`̀Mô`̀à`̀∏`̀d
 ,»JQGôM áLQO ¢SÉ«b  ºK  ,»àë°U
 ≈dEG  …QGOE’G  ±ô°ûªdG  »æ∏°UhCG  ºK
 »fô¶àæj  º∏©ªdG  äóLhh  ,∞°üdG

.»H ÖMôjh
 kÓ«ªL »Ø°U äóLh :±É°VCGh
 óYÉÑà∏d  äÉaÉ°ùe  ó`̀Lƒ`̀Jh  ,kÉØ«¶f
 äó``̀Lhh ,á`̀Ñ`̀∏`̀£`̀dG ä’hÉ````̀W ø`̀«`̀H
 ,á∏°ù¨ªdG  óæY  º≤©ªdGh  ¿ƒHÉ°üdG
 »àdG  ¢ShQódGh  ¢ü°üëdÉH  ÉfCGóHh
 áë°ùØdG  »`̀ah  ,G kó`̀«`̀L  É¡àÑYƒà°SG
 øe ¬Jô°†MCG  …òdG  »eÉ©W âdhÉæJ

.∫õæªdG
 √É«ªdG  IQhO  äó``Lh  :™`̀HÉ`̀Jh
 ¿ƒHÉ°üdG á∏°ù¨e πc ≈∏Yh ,áØ«¶f
 ,á`̀ «`̀ bQƒ`̀ dG π``jOÉ``æ``ª``dGh º`̀≤`̀©`̀ª`̀dGh
 á`̀«`̀ë`̀°`̀ü`̀dG äGOÉ`````̀°`````̀TQE’G á``̀Mƒ``̀ dh
 »Ø°U  â``̀©``̀LQ  º``̀K  ,á```jRGô```à```M’G
 Ωƒ«dG  ∫GƒWh  ,¢ü°üëdG  â∏ªcCGh
 ø«aô°ûªdGh  ø«ª∏©ªdG  »`̀°`̀SGQó`̀dG
 »à°SQóªa ,Éæ«∏Y ¿ÉæÄªWÓd ¿ƒJCÉj
 G kó`̀L  É¡«dEG  ÉbÉà°ûe  â`̀æ`̀ch  á∏«ªL

.É¡«dEG IOƒ©dÉH âMôah
 Ö`̀dÉ`̀£`̀dG ô````̀eCG »```̀ dh ¬``̀Lƒ``̀Jh
 IQGRh ≈dEG ôμ°ûdÉH ¢Sôég ¬∏dGóÑY
 »Ñ°ùàæe  ™«ªLh  º«∏©àdGh  á«HôàdG
 ¢UôM  øe  √ógÉ°T  Éªd  ,á°SQóªdG
 ≥«Ñ£àH áÑ∏£dG áeÓ°Sh áë°U ≈∏Y
 ÉªH  ,ájRGôàM’G  äGAGô`̀LE’G  ™«ªL
 G kAóH  ,ΩÉàdG  ¿ÉæÄªW’G  ≈∏Y  å©Ñj
 ,á°SQóªdG  ≈`̀dG  ÖdÉ£dG  ∫ƒ`̀NO  øe
 …OÉ`̀Ø`̀à`̀d Iò`̀î`̀à`̀ª`̀dG äGAGô````````LE’Gh
 ¢SÉ«b º«¶æJh ,áHGƒÑdG óæY ΩÉMõdG
 ¿CG ≈``̀ dEG á`̀aÉ`̀°`̀VEG ,IQGô``̀ë``̀dG á``̀LQO
 ≈dEG πFÉ°SQ ∫É°SQEÉH âeÉb á°SQóªdG
 øe áYƒªée øª°†àJ QƒeC’G AÉ«dhCG
 IOƒ©dG π«Ñb äGOÉ°TQE’Gh íFÉ°üædG

.¬æª°†àJ ÉªH ΩGõàdÓd á«FõédG

.º«gGôHEG óªMCG |

.±Gƒ°üdG øªMôdGóÑY |

.¢Sôég ¬∏dGóÑY |.±Gƒ°üdG óªëe |

:zè«∏îdG QÉÑNCG{`d QƒeCG AÉ«dhCGh áÑ∏W

 Oó`̀H á`̀ jRGô`̀ à`̀ M’G äGAGô```LE’É```H ΩGõ``̀à``̀d’G
 Éæ°SƒØf  »``̀a  á`̀ æ`̀ «`̀ fCÉ`̀ª`̀£`̀dG  å```̀Hh  ±ƒ``̀î``̀dG

 á`̀jQÉ`̀°`̀û`̀à`̀°`̀S’G á`̀æ`̀é`̀∏`̀dG pâ```°```UhCG
 IOƒL áÄ«¡H äÓgDƒª∏d »æWƒdG QÉWEÓd
 äÓgDƒe 8 pø«μ°ùàH ÖjQóàdGh º«∏©àdG
 »dÉ©dG º«∏©à∏d äÉ°ù°SDƒe 5 »a ;á«æWh
 äÓgDƒe  4  É¡æe  ,»æ¡ªdG  Ö`̀jQó`̀à`̀dGh
 º«∏©à∏d äÉ°ù°SDƒe 3 »a oΩ só n≤ oJ á«ªjOÉcCG
 »a  oΩ só`̀ n≤`̀ oJ  ás«æ¡e  äÓgDƒe  4h  ,»dÉ©dG
 áμ∏ªe »a »æ¡ªdG  ÖjQóà∏d  ø«à°ù°SDƒe
 ô«jÉ©eh •hô°T É¡FÉØ«à°S’ ;øjôëÑdG
 ∫ÓN  ∂dP  AÉL  ,QÉ`̀WE’G  ≈∏Y  ø«μ°ùàdG
 ,ájQÉ°ûà°S’G  áæé∏d  …QhódG  ´ÉªàL’G
 IOƒL áÄ«¡d …ò«ØæàdG ¢ù«FôdG á°SÉFôH
 ôgGƒL  IQƒàcódG  ÖjQóàdGh  º«∏©àdG
 AÉ°†YCG  Qƒ°†ëHh ,»μë°†ªdG  ø«gÉ°T
 ≥aGƒªdG óMC’G Ωƒj ó≤Y …òdGh ,áæé∏dG
 ∫É°üJ’G  á«æ≤J  ôÑY  ,2020  ôÑªaƒf  1

 .ó©oH øY
 …ò«ØæàdG  ¢ù«Fô∏d  íjô°üJ  »ah
 »æWƒdG  QÉ```̀WE’G  ń hô`̀°`̀û`̀e  s¿EG  :â`̀dÉ`̀b
 áμ∏ªe  ¬`̀ à`̀≤`̀ ∏`̀WCG  …ò````̀dG  ,äÓ``̀gDƒ``̀ª``̀∏``̀d
 äÉYhô°ûªdG øe áeõM øª°V øjôëÑdG
 ¥ƒ°S  ìÓ°UE’  ±ó¡J  »àdG  á∏eÉμàªdG
 º«∏©àdG  á`̀eƒ`̀¶`̀æ`̀e  ô`̀ jƒ`̀£`̀ Jh  π`̀ª`̀©`̀dG
 ≈``̀dEG ¬`̀ª`̀°`̀V sº```̀J …ò````̀ dGh ,Ö``̀jQó``̀ à``̀ dGh
 ¬`̀ fEG  å`̀«`̀M  ,2012  ΩÉ`̀©`̀ dG  »`̀a  á`̀Ä`̀«`̀¡`̀dG
 ≈∏Y  áμ∏ªªdG  É¡Jó¡°T  ká«Yƒf  ká∏≤f  tó©j
 á«Ñ∏Jh  ,πª©dG  ¥ƒ°S  ìÓ°UEG  iƒà°ùe

 ø«éjôN  ø``e  á`̀«`̀∏`̀©`̀Ø`̀dG  É`̀¡`̀JÉ`̀LÉ`̀«`̀à`̀MG
 ±QÉ©eh  ,äÉjÉØch  ,äGQÉ¡e  ¿ƒμ∏àªj
 øe ¬≤≤M Ée ∫ÓN øe ,IQƒ£àe á«Yƒf
 ,AÉcô°ûdG  áaÉc  ™e  ¿hÉ©àdÉH  ,±Gó``gCG
 »a  ¬`̀dÓ`̀N  ø`̀e  QhO  áÄ«¡∏d  ¿É`̀c  å«M
 º«∏©àdG  äÉ`̀Lô`̀î`̀e  ø«H  É`̀e  á`̀eAGƒ`̀ª`̀dG

.¥ƒ°ùdG äÉÑ∏£àeh
 ¥QÉ`̀W Qƒ`̀à`̀có`̀dG ó```cCG ¬`̀Ñ`̀fÉ`̀L ø`̀e
 áeÉ©dG  IQGOEÓ``d  ΩÉ©dG  ôjóªdG  …óæ°ùdG
 á«ªgCG  v¿CG  äÓgDƒª∏d  »æWƒdG  QÉWEÓd
 ™«ªéd  É ke põr∏ oe  G kQÉ``̀WEG  ¬fƒc  »a  QÉ`̀WE’G
 ;á«ÑjQóàdGh  á«ª«∏©àdG  äÉ°ù°SDƒªdG
 ø`̀«`̀μ`̀°`̀ù`̀Jh ,¬``̀«``̀∏``̀Y É`̀¡`̀°`̀ù`̀Ø`̀f êGQOEÉ````````̀H
 äÓ`̀gDƒ`̀ª`̀dG OÉ`̀æ`̀ °`̀SEGh ,¬`̀«`̀a É`̀¡`̀JÓ`̀gDƒ`̀e
 ¬JÉjƒà°ùeh  √ô«jÉ©e  ≥`̀ah  á«ÑæLC’G

 ,ø¡ªdG  ™«ªL  º«¶æJ  ±ó¡H  ;Iô°û©dG
 Qƒ£àdG  áÑcGƒªd  äÓgDƒªdG  ø«μ°ùJh
 QÉ``̀WE’G ¿EÉ``̀a ∂`̀dò`̀Hh ,´É`̀£`̀≤`̀dG Gò`̀g »`̀a
 Iƒ`̀£`̀N π`̀ã`̀ª`̀j äÓ``gDƒ``ª``∏``d »``̀æ``̀Wƒ``̀dG
 ;äÉ°ù°SDƒªdG  ∂∏àd  á«ªgC’G  »`̀a  ájÉZ
 áª«≤dG  ∑GQOEGh  º`̀¡`̀a  »`̀a  ¬àªgÉ°ùªd
 .É¡MôW  ºàj  »àdG  äÓgDƒª∏d  á«ª∏©dG
 ´Ó````̀WEG ´É```̀ª```̀à```̀L’G ∫Ó````̀N º```̀J ó````̀ bh
 ø«μ°ùJ  äÉÑ∏W  ≈∏Y  áæé∏dG  AÉ`̀°`̀†`̀YCG
 IOÉ``YEG  äÉÑ∏Wh  ,á«æWƒdG  äÓ`̀gDƒ`̀ª`̀dG
 ø«∏gDƒªd  á«æWƒdG  äÓgDƒª∏d  ≥≤ëàdG
 ,»dÉ©dG º«∏©à∏d á°ù°SDƒe »a ø««ªjOÉcCG
 äÉ«FÉ°üMEG  ¢VGô©à°SG  ≈dEG  áaÉ°VE’ÉH
 ≈∏Y  »dÉ©dG  º«∏©àdG  äÓgDƒe  ø«μ°ùJ

 .äÓgDƒª∏d »æWƒdG QÉWE’G

á«æWh äÓ``gDƒe 8 ø«μ°ùàH »``°UƒJ IOƒ``édG á``Ä«g
»æ¡ªdG ÖjQóàdGh »dÉ©dG º«∏©à∏d äÉ°ù°SDƒe ¢ùªN »a

 IQGRƒH »æ¡ªdG ôjƒ£àdGh ÖjQóàdG IQGOEG âeÉb
 ó©H  øY  »ÑjQóJ  èeÉfôH  ò«ØæàH  º«∏©àdGh  á«HôàdG
 -  ¢SQGóªdG  AGOCG  IOƒ`̀L  ôjƒ£J  ´hô°ûe)  ¿Gƒæ©H
 …OÉëdG  ¿ô`̀≤`̀dG  äGQÉ`̀¡`̀e  QÉ`̀¡`̀XE’  á«∏ªY  äÉ°SQÉªe
 700  IóFÉØd  ,(IOƒ`̀é`̀ dG  ô«jÉ©e  ≥`̀ ah  øjô°û©dGh
 ™aôd  ,á°UÉîdGh  á«eƒμëdG  ¢SQGóªdG  »Ñ°ùàæe  øe
 ≈∏Y  ø«cQÉ°ûªdG  ™jRƒJ  ºJ  å«M  ,á«æ¡ªdG  º¡JAÉØc
 13  ájÉ¨dh  ôHƒàcCG  11  øe  kAGóàHG  äÉYƒªée  ô°ûY

 .Ω2020ôÑª°ùjO
 ¿ô≤dG äGQÉ¡ªH ∞jô©àdG ≈dEG  èeÉfôÑdG ±ó¡jh
 ,áÑ∏£dG  iód  É¡à«ªæJ  á«ªgCGh  ,øjô°û©dGh  …OÉëdG
 QÉWEG  ≥ah  ,É¡d  á«ª««≤àdG  ™°VGƒªdG  Rô`̀HCG  ójóëJh
 á«Ø«ch  ,ÖjQóàdGh  º«∏©àdG  IOƒ`̀L  áÄ«g  ô«jÉ©eh
 äÉ°SQÉªªdG  ¢†©H  ÜÉ°ùàcGh  ,É¡ª««≤J  êÉàæà°SG
 ¢`̀ShQó`̀dG  »`̀a  ¿ô`̀≤`̀dG  äGQÉ`̀¡`̀e  Rô`̀Ñ`̀ oJ  »`̀à`̀dG  á«∏ª©dG

 .É¡LQÉNh

 á`̀«`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀dG ¢``̀SQGó``̀ª``̀ dG ÜQó````J zá``«``Hô``à``dG{
¿ô```≤```dG äGQÉ`````̀¡`````̀e ≈```∏```Y á```̀ °```̀UÉ```̀î```̀ dGh



IójóédG á«JÉÑædG ±Éæ°UC’G ájÉªëd ¿ƒfÉb ´hô°ûe ≈∏Y ≥aGƒj iQƒ°ûdG ¢ù∏ée

ájôμØdG á«μ∏ªdG ¥ƒ≤M ájÉªM áeƒ¶æe ™e ≥aGƒàe ¿ƒfÉ≤dG :á«HôàdG ôjRh
¢``ù∏éªdG AGOCG  ø``Y á``jQGOEG  hCG  á``«dÉe äGRhÉ``éJ …CG  ø``«Ñj º``d  á``HÉbôdG ¿Gƒ``jO :iQƒ``°ûdG ¢``ù«FQ

¬eób …òdG êÉàædG ¢ùª∏àj ±ƒ°S ∞°üæe …CGh ´QÉ°ûdG ¢†Ñf øY Éeƒj ¬°ùØf ∫õ©j ºd ¢ù∏éªdG
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áæWÓ°ùdG ÒeC’GóÑY :ôjƒ°üJ
 ∫Ó`̀N iQƒ`̀ °`̀ û`̀ dG ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀e ≥```̀aGh
 á`̀ª`̀¶`̀fCG  ΩGó`̀î`̀à`̀°`̀SÉ`̀H  ¢``̀ù``̀eCG  ¬à°ù∏L
 á°SÉFôH  ,ó`̀©`̀ oH  ø`̀Y  »FôªdG  ∫É`̀°`̀ü`̀J’G
 ¢ù∏ée ¢ù«FQ ídÉ°üdG ídÉ°U øH »∏Y
 ¿CÉ°ûH  ¿ƒfÉb  ´hô°ûe  ≈∏Y  ,iQƒ°ûdG
 ,IójóédG  á«JÉÑædG  ±Éæ°UC’G  ájÉªM
 áæ°ùd  (36)  Ωƒ`̀°`̀Sô`̀ª`̀∏`̀ d  ≥``̀aGô``̀ª``̀dG

.Ω2018
 iQƒ`̀°`̀û`̀dG  ¢ù∏ée  ¢`̀ù`̀«`̀FQ  ó```̀cCGh
 ´hô°ûe  á«ªgCG  ¢ù∏éªdG  ¢TÉ≤f  ∫ÓN
 Iô°†M  á``jDhQ  ≥≤ëj  ¬``fCGh  ,¿ƒfÉ≤dG
 ió`̀Ø`̀ª`̀dG ∂``∏``ª``dG á``̀dÓ``̀é``̀dG Ö``MÉ``°``U
 ,»FGò¨dG  ø`̀eC’G  ô«aƒJ  »a  ΩÉªàg’ÉH
 íFGƒ∏dG  QGó`̀°`̀UEG  ºàj  ¿CG  ≈`̀dEG  É k©∏£àe
 íÑ°üjh  ¿ƒfÉ≤dG  ´hô°ûªd  ájò«ØæàdG
 äGAGô``````̀LE’G ∫É`̀ª`̀μ`̀à`̀°`̀SG ó`̀©`̀H G kò``̀ aÉ``̀ f

.Qƒà°SódG ≥ah IOóëªdG
 ¢ù∏éªdG  Qô``̀b  á°ù∏édG  ∫Ó``̀Nh
 ≥`̀aGô`̀ª`̀dG  áæéd  ô`̀jô`̀≤`̀J  ™`̀e  ≥`̀aGƒ`̀à`̀dG
 »àdG  äÓ`̀jó`̀©`̀à`̀dGh  ,áÄ«ÑdGh  á`̀eÉ`̀©`̀dG
 ´hô°ûe  OGƒ``̀e  ≈∏Y  áæé∏dG  É`̀¡`̀Jô`̀LCG
 …CGô```̀dG  ò```̀NCG  ºà«°S  É`̀ª`̀«`̀a  ,¿ƒ``fÉ``≤``dG
 á°ù∏édG  »a  ´hô°ûªdG  ≈∏Y  »FÉ¡ædG

.¢ù∏éª∏d á∏Ñ≤ªdG
 »`̀∏`̀Y  ø```̀H  ó``̀LÉ``̀e  .O  π``̀ qã``̀e  ó````̀bh
 º«∏©àdGh  á`̀«`̀Hô`̀à`̀dG  ô```̀jRh  »ª«©ædG
 ôjRƒdG  ∫É`̀bh  ,á°ù∏édG  »a  áeƒμëdG
 ¿ƒfÉ≤dG  ´hô°ûe  ¿EG  áÑ°SÉæªdG  √ò¡H
 ájÉªM á`̀eƒ`̀¶`̀æ`̀e  ™`̀e  É`̀ k≤`̀aGƒ`̀à`̀e  AÉ``̀L
 ø«fGƒ≤dGh  ájôμØdG  á«μ∏ªdG  ¥ƒ≤M
 áeƒμM Oƒ¡L kÓªμà°ùe  ,É¡d  áª¶æªdG
 ΩÉª°†f’G  π«Ñ°S  »a  øjôëÑdG  áμ∏ªe
 á«JÉÑædG  ±É`̀æ`̀°`̀UC’G  ájÉªM  á«bÉØJ’
 äGhOC’G  Rõ``̀©``̀j  É``̀ª``̀Hh  ,Ió```jó```é```dG
 ájÉªMh  øjôëÑdG  áμ∏ªªd  ájOÉ°üàb’G
 äGAGôHh  äGQÉμàH’G  ÜÉë°UCG  ¥ƒ≤M
 ÉªHh ,¢`̀Uƒ`̀°`̀ü`̀î`̀dG  Gò`̀¡`̀H  ´Gô``̀à``̀N’G
 ´É£≤dG  ≈∏Y  á«HÉéjE’G  √QÉKBG  ¢ùμ©æJ

.…OÉ°üàb’G

 (46) øe ¿ƒfÉ≤dG ´hô°ûe ∞dCÉàjh
 ±ó¡jh  ,á`̀LÉ`̀Ñ`̀jó`̀dG  ø`̀Y  kÓ°†a  IOÉ``̀e
 ájÉªëd  á«dhódG  á«bÉØJ’G  π«©ØJ  ≈dEG
 á©bƒªdG  ,IójóédG  á«JÉÑædG  ±Éæ°UC’G
 ,Ω1991/03/19  ïjQÉàH  ∞«æL  »a
 áμ∏ªªdG øe É¡«∏Y ≥jó°üàdG ºJ »àdGh
 áæ°ùd  (12)  º``̀bQ  ¿ƒ`̀fÉ`̀≤`̀dG  Ö`̀Lƒ`̀ª`̀H
 ájÉªëd »æWh ¿ƒfÉb QGó°UEGh .2005
 »a Ió``jó``é``dG á`̀«`̀JÉ`̀Ñ`̀æ`̀dG ±É``̀æ``̀°``̀UC’G
 äÉÑLGƒdGh ¥ƒ≤ëdG º«¶æJh ,áμ∏ªªdG
 ºYOh  ,äÉJÉÑædG  »Hôe  ≥ëH  á°UÉîdG
 »ª∏©dG  åëÑdG  ∫Éée  »a  QÉªãà°S’G
 á«JÉÑf  ±Éæ°UCG  •ÉÑæà°S’  á`̀YGQõ`̀dGh
 á«LÉàfEGh ájOÉ°üàbG áª«b äGP IójóL

.á«dÉY
 ídÉ°U øH »∏Y ócCG á«fÉK á¡L øe
 ¿CG  iQƒ°ûdG  ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  ídÉ°üdG
 ájQGOE’Gh á«dÉªdG áHÉbôdG ¿GƒjO ôjô≤J
 ájQGOEG hCG á«dÉe äGRhÉéJ …CG ø«Ñj ºd
 Gó`̀cDƒ`̀e  ,iQƒ`̀°`̀û`̀dG  ¢ù∏ée  AGOCG  ø`̀Y
 ∫ÉªdG  ájÉªM  ≈∏Y  ¢ù∏éªdG  ¢UôM
 ,á«fGõ«ªdG  óYGƒ≤H  ΩGõ`̀à`̀d’Gh  ΩÉ©dG
 AÉ°†YCG  ™«ªéd √ôjó≤Jh √ôμ°T  É keó≤e
 ¢ù∏éªdG  á`̀ fÉ`̀eCGh  iQƒ`̀°`̀û`̀dG  ¢ù∏ée
 hCG  äÉ`̀¶`̀MÓ`̀e  …CG  OhQh  Ωó``Y  ∫ƒ``M

 á«dÉªdG  áHÉbôdG  ¿Gƒ`̀jO  »a  äGRhÉéJ
.ájQGOE’Gh

 iQƒ`̀°`̀û`̀dG  ¢ù∏ée  ¢`̀ù`̀«`̀FQ  ∫É``̀ bh
 ¢ù∏éªdG Öàμe ´ÉªàLG ¬°SDhôJ ∫ÓN
 ájÉªM  ≈∏Y  Éæª°ùbCG  øëf{  ¢ùeCG  ô¡X
 áØdÉîe  ∑Éæg  óLƒj  Óa  ,ΩÉ©dG  ∫ÉªdG
 ,z¢ù∏éªdG  ≈`̀∏`̀Y  á`̀«`̀dÉ`̀e  hCG  á`````jQGOEG
 QÉ°ûà°ùªdG  ≈dEG  √ôjó≤Jh √ôμ°T  É keó≤e
 ΩÉ©dG  ø«eC’G  QƒØ°ü©dG  óªMCG  áeÉ°SCG
 ™«ªLh √Oƒ¡L ≈∏Y iQƒ°ûdG ¢ù∏éªd
 »a ¢ù∏éª∏d áeÉ©dG áfÉeC’ÉH ø«∏eÉ©dG
 OhQh ΩóYh ΩÉ©dG  ∫ÉªdG  ≈∏Y ®ÉØëdG

.¢ù∏éªdG ¢ùªJ äÉ¶MÓe …CG
 ób  iQƒ°ûdG  ¢ù∏ée  Öàμe  ¿Éch
 Qƒ°†ëH  ´ÉªàL’G  ∫Ó`̀N  ¢Vô©à°SG
 ∫hC’G  Ö`̀FÉ`̀æ`̀dG  hô`̀î`̀a  óªëe  ∫É`̀ª`̀L
 ¿Éª∏°S  á∏«ªLh  ,¢ù∏éªdG  ¢ù«Fôd
 ,¢ù∏éªdG  ¢`̀ù`̀«`̀Fô`̀d  »`̀fÉ`̀ã`̀dG  Ö`̀FÉ`̀æ`̀dG
 ø«eC’Gh  ,á«YƒædG  ¿Éé∏dG  AÉ`̀°`̀SDhQh
 áÄ«g  ¢``̀ù``̀«``̀FQh  ,¢`̀ù`̀∏`̀é`̀ª`̀∏`̀d  ΩÉ``̀ ©``̀ dG
 ¢ù∏éªdÉH  ø««fƒfÉ≤dG  øjQÉ°ûà°ùªdG
 (24) IOÉªdG πjó©àH ¿ƒfÉ≤H ìGôàb’G
 2006  áæ°ùd  (19)  º`̀bQ  ¿ƒfÉ≤dG  øe
 Ωó≤ªdGh  ,πª©dG  ¥ƒ°S  º«¶æJ  ¿CÉ°ûH
 ΩÉ°ùH  ,ádÉ°†ØdG  áØ«∏N  áμ«Ñ°S  :ø`̀e

 ¬∏dGóÑY  »∏Y  ,óªëªæÑdG  π«YÉª°SG
 .ø°ùM »∏Y óªëe QƒàcódG ,…OGô©dG

 ¢ù∏éªdG  Öàμe  ¢Vô©à°SG  Éªc
 É`̀jÓ`̀î`̀dG ¿CÉ`̀ °`̀ û`̀ H ¿ƒ`̀fÉ`̀≤`̀ H ìGô```à```b’G
 óªMCG QƒàcódG :øe Ωó≤ªdGh ,á«YòédG
 ΩÉ°ùàHG  IQƒ`̀à`̀có`̀dG  ,¢†jô©dG  ºdÉ°S
 ,ójDƒªdG  ∞°Sƒj  ≈æe  ,∫’ó``̀dG  óªëe
 QƒàcódG  ,ô«°ûªL  óªëe  øªMôdGóÑY
 ìGô`̀à`̀b’G  ∂`̀dò`̀ch  ,ø°ùM  »∏Y  óªëe
 øe  (42)  IOÉ``̀ª``̀dG  π`̀jó`̀©`̀à`̀H  ¿ƒ`̀fÉ`̀≤`̀H
 ¿CÉ°ûH 2006 áæ°ùd (19) ºbQ ¿ƒfÉ≤dG
 :øe  Ωó`̀≤`̀ª`̀dGh  ,π`̀ª`̀©`̀dG  ¥ƒ`̀°`̀S  º«¶æJ
 IQƒàcódG  ,…ô`̀°`̀Shó`̀dG  ºdÉ°S  ìÉÑ°U
 øªMôdGóÑY  ,π°VÉØdG  ¬∏dGóÑY  OÉ¡L
 á`̀Ø`̀«`̀∏`̀N á`̀μ`̀«`̀Ñ`̀°`̀S ,ô`̀«`̀ °`̀û`̀ª`̀L ó`̀ª`̀ë`̀e

.ádÉ°†ØdG
 …CGQ  ¢ù∏éªdG  Öàμe  åëH  Éª«a
 á«fƒfÉ≤dGh á«©jô°ûàdG ¿hDƒ°ûdG áæéd
 áaôZ É`̀¡`̀Jó`̀YCG »`̀à`̀dG á`̀°`̀SGQó`̀dG ¿CÉ`̀°`̀û`̀H
 ∫ƒ`̀M ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀ dG á`̀YÉ`̀æ`̀ °`̀Uh IQÉ``̀é``̀J
 â°Vô©à°SGh  ,πª©dG  ¥ƒ°S  äÉjóëJ
 ø``̀«``̀fGƒ``̀≤``̀dG äÉ```Yhô```°```û```e á``̀Ä``̀«``̀¡``̀dG
 âdGRÉe  »àdG  ø«fGƒ≤H  äÉMGôàb’Gh
 ,¢ù∏éªdG  ¿É`̀é`̀d  ió``̀d  ¢``̀SQó``̀dG  ó`̀«`̀b
 É`̀¡`̀LGQOE’ Iõ`̀gÉ`̀é`̀dG äÉ`̀Yƒ`̀°`̀Vƒ`̀ª`̀dGh

 ¢ù∏éªdG  äÉ°ù∏L  ∫ÉªYCG  ∫hGóL  ≈∏Y
 .áeOÉ≤dG

 øH »`̀∏`̀Y ó```̀cCG QÉ````̀WE’G Gò``̀g »``̀ah
 ¢ù∏ée  ¢``ù``«``FQ  í``dÉ``°``ü``dG  í``dÉ``°``U
 ƒdCÉJ  ’  ¢ù∏éªdG  ¿Ééd  ¿CG  iQƒ°ûdG
 É¡«dEG  ∫Éëj  Ée  πc  ´É°†NEG  »a  G kó¡L
 ø«fGƒ≤dG  äÉMGôàbGh  äÉYhô°ûe  øe
 ,ø«°†«Øà°ùªdG  á`̀ °`̀ SGQó`̀ dGh  åëÑ∏d
 ¿Éé∏dG  AÉ°†YCGh  AÉ°SDhQ  ¿CG  á°UÉNh
 ,¢ü°üîàdGh IôÑîdÉH º¡d Oƒ¡°ûªdG øe
 πμ°ûH  ∂dP  ∞«Xƒàd  ∫ÉéªdG  í«àj  Ée
 ábódÉH  º°ùàJ  ø«fGƒb  ø°S  »a  º¡°ùj
 ±É°†àd ,ô°ü©dG äÉ«£©e ™e ΩAGƒàJh
 á«©jô°ûàdG  á£∏°ùdG  øe  ÉgQGôbEG  ó©H
 É¡«∏Y  ióØªdG  ∂∏ªdG  ádÓL  ≥jó°üJh
 äÉ©jô°ûàdGh  ø«fGƒ≤dG  áeƒ¶æe  ≈dEG
 Gò¡d  IôîØe  âJÉH  »`̀à`̀dGh  OÓ`̀Ñ`̀dG  »`̀a
 »a Ö°üJ É¡fCG á°UÉNh ,õjõ©dG øWƒdG
 ø«æWGƒªdG  áë∏°üeh  áeóîd  É¡∏ªée

.ΩGôμdG
 ídÉ°üdG  ídÉ°U  ø`̀H  »∏Y  QÉ`̀°`̀TCGh
 ¿CG ≈```̀ dEG  iQƒ``°``û``dG ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀e ¢`̀ù`̀«`̀FQ
 πª©J  É¡©«ªL iQƒ°ûdG  ¢ù∏ée ¿Ééd
 πμH  É¡JÉ«dhDƒ°ùeh  É¡JÉÑLGh  RÉéfE’
 ¬«∏Y ¢üæJ É`̀e  ≥`̀ ahh ¥ó`̀°`̀Uh á`̀fÉ`̀eCG
 ≈dEG  É kàa’  ,¢ù∏éª∏d  á«∏NGódG  áëFÓdG
 á∏°ù∏°S É k«dÉM ó≤©J ¢ù∏éªdG ¿Ééd ¿CG
 »àdG  äGAÉ``̀≤``̀∏``̀dGh  äÉ`̀YÉ`̀ª`̀à`̀L’G  ø``e
 ™jÉ°ûe  á°SGQO  ≈dEG  É¡dÓN  øe  ≈©°ùJ
 »àdG  ø«fGƒ≤H  äÉMGôàb’Gh ø«fGƒ≤dG

.É¡JÉ°ü°üîJ Ö°ùëH É¡«dEG â∏«MCG
 ¢ù∏ée  ¿CG  ´ÉªàL’G  ∫ÓN  ó`̀cCGh
 ÉªH »©jô°ûàdG √QhO ¢SQÉªj iQƒ°ûdG
 ,ø«æWGƒªdGh øWƒdG áeóN »a Ö°üj
 √É`̀jEG  É¡ëæe  »àdG  ¬``̀JGhOCG  Ωóîà°ùjh
 Qƒ`̀à`̀°`̀Só`̀dGh »`̀æ`̀Wƒ`̀dG π`̀ª`̀©`̀dG ¥É`̀ã`̀«`̀e
 ≈`̀©`̀°`̀ù`̀j »``̀à``̀ dG äÉ``©``∏``£``à``dG á`̀«`̀Ñ`̀∏`̀à`̀d
 ¢ùª∏J ∫Ó`̀N ø`̀e ¿ƒ`̀æ`̀WGƒ`̀ª`̀dG  É`̀¡`̀«`̀dEG

 ¬°ùØf  â`̀bƒ`̀dG  »`̀a  É kæªãe  ,ºgÉjÉ°†b
 ÜGƒædG  ¢ù∏ée  ¬jóÑj  …ò`̀dG  ¿hÉ©àdG
 ¿hÉ©àdG CGóÑe ócDƒj …òdGh áeƒμëdGh
 øWƒdG  áeóN  πLCG  øe  äÉ£∏°ùdG  ø«H

.ø«æWGƒªdGh
 ºd  iQƒ°ûdG  ¢ù∏ée  ¿CG  ±É°VCGh
 ´QÉ°ûdG  ¢†Ñf  øY  É keƒj  ¬°ùØf  ∫õ©j
 Oó°üdG  Gò`̀g  »a  GócDƒe  ,¬°ù«°SÉMCGh
 ¢ùª∏àj  ±ƒ°S  ∞°üæe  ™Ñààe  …CG  ¿CG
 ¬eób  É`̀e  ∫Ó`̀N  ø`̀e  »≤«≤ëdG  êÉàædG
 äÓ`̀jó`̀©`̀ J ø```̀e iQƒ``̀ °``̀ û``̀ dG ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀e
 ¬H  Ωó≤J  É`̀eh  ø«fGƒ≤dG  ™jQÉ°ûe  »`̀a
 Éeh  ø«fGƒ≤H  äÉMôà≤e  øe  AÉ°†YC’G
 Éeh  AGQRƒ``∏``d  á∏Ä°SCG  ø`̀e  ¬fƒ¡Lƒj
 É¡©«ªL  Ö°üJ  ,¿Ééd  øe  ¬∏«μ°ûJ  ºJ
 Ö°üJh  ø`̀WGƒ`̀ª`̀dGh  ø`̀Wƒ`̀dG  ídÉ°üd
 ó°ü≤ªdGh  ájÉ¨dG  ≥«≤ëàd  √ÉéJ’G  »a
 iƒà°ùªdG  ø«°ùëJ  ≈`̀ dEG  ±ó¡j  …ò`̀dG

.ø«æWGƒª∏d »°û«©ªdG

 ΩÉ©dG  ´É£≤∏d  AWS  áªb  ΩÉjCG  πÑb  â≤∏£fG
 »ªbôdG  π°UGƒàdG  ∫ÓN  øe  É¡ª«¶æJ  ºJ  »àdGh
 IOÉØà°ùªdG  ¢`̀ShQó`̀dG  Rô`̀HCG  ≈∏Y  Aƒ°†dG  §∏°ùàd
 π°†aCGh 2020 ΩÉY øe á«°VÉªdG IôàØdG QGóe ≈∏Y
 ôÑY  É¡YÉÑJG  äÉ°ù°SDƒª∏d  øμªj  »`̀à`̀dG  πÑ°ùdG
 ÉgôaƒJ  »àdG  á«fhôàμdE’G  áHÉë°ùdG  ΩGóîà°SG
 ,áãjóM  äÉeóN  ºjó≤J  ¢Vô¨d  ∂`̀dPh  ,AWS
 ,áØ∏àîªdG ΩÉ¡ªdG ò«Øæàd á©ÑàªdG ¥ô£dG ø«°ùëJh
 ≈°VQ  ø`̀e  ó`̀jõ`̀jh  áeóîdG  IOƒ`̀L  ø`̀e  ™aôj  ÉªH

 .º¡YGƒfCG ∞∏àîe ≈∏Y øjó«Øà°ùªdGh AÓª©dG
 ÇOÉÑe øe ¿ƒcQÉ°ûªdG ¬«∏Y ≥ØJG Ée RôHCG øeh
 ¢ShQódG  π°†aCG  á°ûbÉæe  ∫Ó`̀N  øe  É¡JQƒ∏H  ºJ
 á°üæe ∂∏àeGh ,áHÉéà°S’G áYô°S :»g IOÉØà°ùªdG
 QÉμàH’G  ºYO  »a  QGôªà°S’Gh  ,áfôe  á«fhôàμdEG

.»dƒª°T πμ°ûH ô«μØàdG IQhô°Vh ,¬©«é°ûJh
 ≈∏Y ó`̀«`̀cCÉ`̀à`̀dG á`̀ª`̀≤`̀dG äÉ`̀Lô`̀î`̀e Rô```̀HCG ø``̀eh
 ΩÉ©dG  ´É£≤dG  äÉ°ù°SDƒe  øe  á°ù°SDƒe  πc  áLÉM
 πÑb  äÉ`̀eRCÓ`̀d  áHÉéà°S’G  áYô°Sh  áfhôªdG  ≈`̀dEG
 á°üb  ∫ƒM  πªY  ábQh  ºjó≤J  ºJ  å«M  ,É¡dƒ°Uh
 »a  Éjõ«dÉe  »a  QƒéfÓ«°S  áj’h  áeƒμM  ìÉéf
 øY  ¿Ó``̀YE’G  ºJ  ÉeóæY  áHÉë°ùdG  øe  IOÉØà°S’G

 áeƒμëdG áHÉéà°SG áYô°S »a º¡°SCG Éªe ,áëFÉédG
 ºjó≤J  »a  ÉgQGôªà°SGh  á«FÉæãà°S’G  ±hô¶∏d
 áªª°üe Ió`̀jó`̀L äÉ`̀eó`̀N IQƒ`̀°`̀U »`̀a äÉ`̀eó`̀î`̀dG
-COVID áeRCG ±hôX ™e πeÉ©à∏d É k°ü«°üN

 …CG  ∫ƒ°Uh  á«fÉμeEG  áHÉë°ùdG  âæª°V  å«M  .19
 äÉeóîdG ≈dEG á«eƒμëdG áeƒ¶æªdG πNGO ¢üî°T

.ô°ùjh ádƒ¡°ùH
 ≈dEG  IQÉ`̀°`̀TE’G  áª≤dG  äÉ«°UƒJ  âæª°†J  Éªc
 äÉ«æ≤àdG  çó`̀MCG  ΩGóîà°SG  ≈∏Y  πª©dG  IQhô°V
 QÉμàHGh  ∫É`̀ª`̀YC’G  ôjƒ£J  óæY  á«còdG  ∫ƒ∏ëdGh
 º«ª°U  »a  øWGƒªdG  ≈∏Y  õ«côàdG  ™e  ,∫ƒ∏ëdG
 áaÉ°VE’ÉH  .á©bGh  á≤«≤M  á«còdG  áeƒμëdG  π©L
 ´É£≤dG iƒà°ùe ≈∏Y Oƒ¡édG ó«MƒJ ÜƒLh ≈dEG
 á«LGhORÓd  É©æe  QÉμàH’ÉH  ≥∏©àj  Éª«a  ΩÉ`̀©`̀dG
 ´É£≤dG äÉfƒμe ∞∏àîe ø«H ídÉ°üªdG ÜQÉ°†Jh

.äÉeóîdG ¬«a πNGóàJ Ée ÉÑdÉZ …òdG ΩÉ©dG
 á£ÑJôªdG  ∂∏J  á«ªgCG  äÉ«°UƒàdG  ôãcCG  øe
 »ªbôdG  ø`̀eC’G  ∫ƒ`̀M  áaô©ªdG  ≥«ª©J  IQhô°†H
 äÉ«FÉ°üME’G äQÉ°TCG å«M ,á«°Uƒ°üîdG ájÉªMh
 øe CÉ°ûæJ »àdG äÉ≤«Ñ£àdG øe áYƒªée OƒLh ≈dEG
 Éªe ,É¡d ¿ÉeC’G äÉWGôà°TG ≥«bóJh á©LGôe ¿hO

.ÉfÉ«MCG á«KQÉc πcÉ°ûe »a ÖÑ°ùàj ób
 QƒàcódG  í°VhCG  áª≤dG  »a  ácQÉ°ûªdG  ∫ƒMh
 áÄ«¡∏d …ò«ØæàdG ¢ù«FôdG …ô«°ù©dG º«gGôHEG óªëe
 IOÉØà°ùªdG  ¢ShQódG  ¿CG  AÉ°†ØdG  Ωƒ∏©d  á«æWƒdG
 ,ä’ÉéªdG  øe  ójó©dG  ¢ùªJh  Iô«ãc  áª≤dG  øe
 áHÉë°ùdG  ∫Ó`̀¨`̀à`̀°`̀SG  ø°ùM  á`̀«`̀ª`̀gCG  Rô`̀Ñ`̀J  »``̀gh
 ,ΩÉ©dG  ´É£≤dG  »a  äÉeóîdG  ôjƒ£àd  á«fhôàμdE’G
 »àdG  øjôëÑdG  áμ∏ªe  »a  É«∏©a  √ó¡°ûf  Ée  Gògh
 Éeh ,∫ÉéªdG  Gòg »a  πjƒW âbh òæe  äôªãà°SG
 º¡ªdG  QhódG  RôHCG  áëFÉédG  ∫ÓN É©«ªL √Éæ°ùªd
 .äGƒæ°S òæe áμ∏ªªdG ¬àæÑJ …òdG »ªbôdG ∫ƒëà∏d
 QƒàcódG ∫Éb IOÉØà°ùªdG ¢ShQódG RôHCG ∫ƒMh
 ∫hó∏d  …Qhô°†dG  øe  íÑ°UCG  Ωƒ«dG  :…ô«°ù©dG
 ÖfGƒéH ájÉæ©dG  ƒªædGh Qƒ£àdG  ≈∏Y á°üjôëdG
 É¡JÉÑ∏£àe ÜÉ©«à°SG ≈∏Y áÄ°TÉædG áÄ«¡Jh á«æ≤àdG
 á«ª«∏©àdG  É¡égÉæe  »a  ô¶ædG  IOÉ``̀YEG  ∫Ó`̀N  øe
 AÓ`̀jEG  ≈`̀dEG  áaÉ°VE’ÉH  ,É¡ãjóëJh  ôªà°ùe  πμ°ûH
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»ال�سحة« تعّلق الدرا�سة يف مدر�سة 

الروابي اخلا�سة ملدة ع�سرة اأيام

يف �سوء التن�سيق امل�ستمر مع وزارة الرتبية والتعليم، 

اأ�سدرت وزارة ال�سحة ام�س قراراً من قبل الوكيل امل�ساعد 

لل�سحة العامة، يق�سي بتعليق الدرا�سة يف مدر�سة الروابي 

اأيام ب�سورة احرتازية ابتداًء من اليوم  اخلا�سة، ملدة 10 

االإجراءات  اتخاذ  يتم  اأن  على   ،2020 نوفمرب   2 االإثنني 

الالزمة ملوا�سلة الدرا�سة جلميع الطلبة عن بعد خالل هذه 

الفرتة.

هذه  فتح  ُيعاد  ال  اأنه  على  التاأكيد  على  القرار  ون�س 

عدم  من  العامة  ال�سحة  اإدارة  تتاأكد  اأن  بعد  اإال  املدر�سة 

ت�سجيل حاالت اإ�سابة جديدة خالل الفرتة املذكورة، وخلو 

املدر�سة متاماً من اأي نواقل للعدوى، واإ�سدار اإذن بفتحها 

من االإدارة املخت�سة.

اإغالق مطعم باأحد الفنادق

ملخالفته الإجراءات الوقائية

واالأدلة  للمباحث  العامة  االإدارة  عام  مدير  �سرح 

اإجراءاتها  با�سرت  اجلنائية  املباحث  �سرطة  باأن  اجلنائية 

ُر�سد  حفالً  الإقامته  املنامة،  مبنطقة  الفنادق  اأحد  حيال 

خالله عدد من املخالفات للقرارات واالإجراءات االحرتازية 

للت�سدي  الطبي  الوطني  الفريق  عن  ال�سادرة  والوقائية 

ال�سحة  وزارة  مع  بالتن�سيق  وذلك  كورونا،  لفريو�س 

عام  مدير  واأ�سار  واملعار�س.  لل�سياحة  البحرين  وهيئة 

االإدارة العامة للمباحث واالأدلة اجلنائية اإىل اأنه مت اتخاذ 

االإجراءات القانونية الالزمة حيال الواقعة.

ال�سيخ  االإ�سكان  وزارة  وكيل  �سارك 

خالد بن حمود اآل خليفة يف اجتماع الوكالء 

جمل�س  بدول  االإ�سكان  ب�سوؤون  املعنيني 

عقد  والذي  العربية  اخلليج  لدول  التعاون 

االأحد،  اأم�س  �سباح  املرئي  االت�سال  بتقنية 

حيث مت مناق�سة عدد من املوا�سيع االإ�سكانية 

امل�سرتكة املدرجة على جدول االأعمال، متهيداً 

املعنيني  الوزراء  اجتماع  اإىل  القرارات  لرفع 

التعاون  املجل�س  دول  يف  االإ�سكان  ب�سوؤون 

اخلليجي.

على  املدرجة  املوا�سيع  الوكالء  وبحث 

تداعيات  مقدمتها  يف  املجل�س،  اأعمال  جدول 

وخططها  االإ�سكان  وجهود  كورونا  جائحة 

امل�ستقبلية ملواجهتها بدول جمل�س التعاون، 

االأمانة  من  املعد  التقرير  على  االتفاق  ومت 

العامة للمجل�س بهذا ال�ساأن.

كما مت ا�ستعرا�س جهود الدول االأع�ساء 

تنفيذ  ب�ساأن  اإجراءات  من  اتخاذه  مت  وما 

املبادرات وامل�ساريع املدرجة يف ا�سرتاتيجية 

اإىل  التطرق  ومت  امل�سرتك،  االإ�سكاين  العمل 

مذكرة االأمانة العامة ب�ساأن قواعد املعلومات 

الدول  على  التاأكيد  مت  حيث  االإ�سكانية، 

باالإ�سكان  املتعلقة  البيانات  بتوفري  االأع�ساء 

على  رقمية،  اإح�سائية  بيانات  تكون  بحيث 

اأن يتم تزويد ملركز االإح�سائي لدول جمل�س 

التعاون بها ب�سفة دورية.

املالك،  احتاد  ملف  املجل�س  ناق�س  كما 

حققها  التي  اخلطوات  ا�ستعرا�س  مت  حيث 

واأو�سى  ال�سابقة،  الدرورات  خالل  املجل�س 

حيث باأن يتم تكليف املجل�س االأمانة العامة 

ملالك  املوحد  العام  النظام  تفعيل  مبتابعة 

العقارات من قبل الدول االأع�ساء.

العامة  االأمانة  مذكرة  املجل�س  وناق�س 

حيث  اال�سكاين،  التمويل  مبو�سوع  املتعلقة 

واأو�سى بدعوة الدول االأع�ســاء اإىل مــوافاة 

املتمــيزة لديهــا  بالتجــارب  العامة  االأمانة 

التمويــل  يف  اخلــا�س  القطاع  الإ�سراك 

يجـمع  كتيب  اعداد  يتــم  اأن  على  االإ�سكاين، 

احللول  توفري  يف  املجل�س  دول  جتارب 

التمويلية االإ�سكانية.

خالد بن حمود ي�سارك يف اجتماع وكالء »الإ�سكان« بدول التعاون

مناق�سة م�ساركة القطاع اخلا�ص يف التمويل ال�سكاين 

هيئة النفط: متابعة انبعاث 

الروائح من حمطة اجلفري

ملحطة  غلقها  والغاز  للنفط  الوطنية  الهيئة  اأعلنت 

تطبيًقا  موقت،  ب�سكل  اإليها  املوؤدية  والطرق  اجلفري 

التفتي�س  عمليات  ملتابعة  وال�سحية  االآمنة  لالحرتازات 

والتدقيق والتحري ملعاجلة م�سدر الروائح املحتمل.

وا�سحة،  ا�سرتاتيجية  وفق  تعمل  اأنها  الهيئة  واأكدت 

تقدمي  يف  املفدى  امللك  جاللة  قيادة  توجيهات  مع  متا�سًيا 

االأمن  يف  العاملية  املعايري  باأعلى  النفطية  اخلدمات 

التفتي�س  عمليات  يف  جهد  بكل  تعمل  واأنها  وال�سالمة، 

الدورية جلميع حمطات التزود بالوقود، وذلك للتاأكد من 

جميع  وتوافر  املحطات  هذه  يف  وال�سالمة  االأمن  تطبيق 

اخلدمات االأخرى امل�ساندة ملرتادي املحطات.

حممد بحر:

احل�سن  ح�سن  بن  طارق  الفريق  انتقل 

موقع  اإىل  اأم�س،  م�ساء  العام،  االأمن  رئي�س 

اأم احل�سم  وقود اجلفري يف  ت�سرب مبحطة 

الواقع  اأر�س  على  تابع  حيث  باملنامة، 

والتدابري  واالإجراءات  املحطة  تاأمني  عملية 

املوقف  على  لل�سيطرة  املتخذة  االحرتازية 

و�سمان ال�سالمة العامة.

واأكد رئي�س االأمن العام اأنه مت ال�سيطرة 

الت�سرب  م�سدر  مع  والتعامل  املوقف  على 

نفط  و�سركة  املدين  الدفاع  بني  بالتعاون 

االإجراءات  »بابكو«، واتخاذ جميع  البحرين 

والقاطنني  املوقع  �سالمة  ل�سمان  الالزمة 

بالقرب منه.

العامة  االإدارة  اأكد مدير عام  من جهته، 

املراقبة  غرفة  تلقي  فور  اأنه  املدين  للدفاع 

انتقلت  باحلادث،  بالًغا  باالإدارة  وال�سيطرة 

وبا�سرت  املوقع،  اإىل  املدين  الدفاع  فرق 

عملياته، بعد الدفع بـ7 اآليات و27 �سابًطا 

اتخاذ  مت  اإذ  املوقف،  مع  للتعامل  وفرًدا 

هذه  مثل  يف  املتبعة  ال�سالمة  اإجراءات 

والقيام  وتاأمينها  املنطقة  وتطويق  احلاالت 

للمحطة  موؤقت  جزئي  اإخالء  بعمليات 

واملنطقة املحيطة.

واأو�سح اأنه مت تقييم م�ستوى اخلطورة 

واأخذ قراءات لن�سبة الت�سرب واحتواء املادة 

اإىل  املت�سربة وغريها من االجراءات، م�سرًيا 

الطوارئ  خطط  بتفعيل  قامت  االإدارة  اأن 

العمليات  بالتن�سيق مع غرفة  م�سبًقا  املعدة 

الرئي�سة واإنذار فرق اال�ستجابة واال�سعاف، 

وتوفري  باملنطقة  االإيواء  مركز  واإعداد 

احلافالت لنقل االأ�سخا�س حت�سًبا الأي تطور 

يف املوقف.

وبح�سب التفا�سيل االأولية التي ح�سلت 

عليها ال�سحيفة، فاإن روائح للوقود ت�سربت 

املحيطة  املنطقة  يف  وانت�سرت  املحطة  من 

واملباين  املنازل  اإىل  مداها  و�سل  وقد  بها، 

اإىل  باالأهايل  ا، ما حدا  اأي�سً القريبة  ال�سكنية 

تقدمي بالغ على الفور للجهات االأمنية.

فريًقا  اأن  اإىل  عيان  �ساهد  واأ�سار 

�سركة  من  وخمت�سني  خرباء  من  م�سرتًكا 

العامة  االإدارة  ومن  »بابكو«  البحرين  نفط 

للدفاع املدين قد و�سلوا على الفور للمحطة، 

وقاموا باتخاذ االجراءات الالزمة، كما اأخلت 

وزارة الداخلية املباين واملنازل املجاورة من 

�سكانها حلني االنتهاء من عمليات ال�سيطرة 

على ت�سرب الوقود.

اإخالء املنازل املجاورة للمحطة.. ورئي�ص الأمن العام تفقد املوقع 

الدفاع املدين يتمكن من تاأمني ت�سرب حمطة اأم احل�سم 

ت�سوير: حميد جعفر رجال الدفاع املدين ينت�شرون يف املحطة لتاأمينها
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دعم اال�ستثمار العلمي يف جمال الزراعة وتنظيم حقوق مرّبي النباتات

»ال�سورى« ميّرر قانون »حماية االأ�سناف النباتية«.. ال�سالح: مهم للأمن الغذائي

جم�سري: اأهمية

�سرعة اأ�سدار اللئحة التنفيذية 

ال�شورى  جمل�س  ع�شو  ــا  دع

الالئحة  ل�شدور  وقــت  حتديد  اإىل 

االأ�شناف  حماية  لقانون  التنفيذية 

ان  اإىل  مداخلته  يف  الفتا  النباتية، 

يف  تاأخرا  �شهدت  القوانني  بع�س 

التابعة  التنفيذية  الالئحة  �شدور 

للقانون وذلك ما ح�شل لقانون زراعة 

بعد  الالئحة  �شدرت  حيث  االع�شاء 

20 �شنة من القانون.

جمل�س  رئي�س  طماأن  بـــدوره، 

ان  ــال  وق ال�شالح  علي  ال�شورى 

الالئحة �شت�شدر يف وقت قريب ودون 

التوجيه  مع  خ�شو�شا  وذلك  تاأخري 

الغذائي  االمــن  يخ�س  فيما  امللكي 

والقانون احلايل يخ�س االمن الغذائي 

القانون �شيعود  ب�شورة كبرية، الفتا 

املوافقة  ونتمنى  النواب  جمل�س  اىل 

عليه حتى ي�شدر يف اأ�شرع وقت.

جمل�س  ع�شو  قــال  بــــدوره، 

الالئحة  اأن  العرادي  علي  ال�شورى 

االآليات  تف�شل  التي  هي  التنفيذية 

ن�س  يكون  ان  يف�شل  الت�شريع  وان 

الالئحة  يف  تكون  والتفا�شيل  عام 

التنفيذية.

رئي�س املرافق: ت�سمية النبات

اجلديد مبا ال يتنافى مع االآداب 

العامة 

العامة  املرافق  جلنة  رئي�س  اأكد 

ح�شن  علي  حممد  الدكتور  والبيئة 

ان  بقانون  امل�شروع  مناق�شة  اأثناء 

تكون  اأن  يجب  النباتات  ت�شمية 

اي  حق  ت�شجيل  ميكن  فال  وجوبية 

نبات دون ت�شميته، م�شريا ان ت�شمية 

النبات اجلديد يجب ان ال تتنافى مع 

الذوق واالآداب العام كما ميكن ت�شمية 

فاأغلبية  اأجنبية  بت�شميات  النباتات 

النباتات جاءت من ت�شمية التينية.

بدوره، اأكد ال�شورى فوؤاد احلاجي 

اجلديد  النباتي  ال�شنف  ت�شمية  اأن 

وقال:»كيف  املربي،  حق  �شتحفظ 

مع  التقا�شي  النباتات  ملربي  ميكن 

مربي اآخر يف حال عدم ت�شمية النبات 

واملحلية  العلمية  الت�شمية  اجلديد، 

�شتحفظ حق مربي النباتات يف عملية 

التقا�شي«.

د. حممد علي  علي ال�صالح

غالب اأحمد:

اأكمل جمل�س ال�صورى امل�صروع بقانون ب�صاأن حماية الأ�صناف النباتية، بعد اأن وافق على بقية مواد القانون خالل جل�صته 

الرابعة يوم اأم�س، فيما اأجل رئي�س املجل�س علي ال�صالح مناق�صة احل�صاب اخلتامي للجل�صة القادمة.

وا�صتكمل املجل�س بقية مواد امل�صروع بقانون وذلك بعد املوافقة على ن�صف القانون يف جل�صة ال�صبوع املا�صي.

واأكد رئي�س جمل�س ال�صورى علي ال�صالح خالل مناق�صة امل�صروع على اأهميته، وقال باأنه  يحقق روؤية ح�صرة �صاحب اجلاللة 

امللك املفدى بالهتمام يف توفري الأمن الغذائي، متطلعا اأن يتم اإ�صدار اللوائح التنفيذية مل�صروع القانون وي�صبح نافذا بعد ا�صتكمال 

الإجراءات املحددة وفق الد�صتور.

ويتاألف م�صروع القانون من )46( مادة ف�صال عن الديباجة، ويهدف اإىل تفعيل التفاقية الدولية حلماية الأ�صناف النباتية 

اجلديدة، وينظم احلقوق والواجبات اخلا�صة بحق مربي النباتات، ودعم ال�صتثمار يف جمال البحث العلمي والزراعة ل�صتنباط 

اأ�صناف نباتية جديدة ذات قيمة اقت�صادية واإنتاجية عالية.

ويحفظ القانون حقوق املربني، ون�صت املادة 40 على اأنه يعاقب بغرامة ل تقل عن خم�صمائة دينار ول تزيد على األفي دينار 

كل من تعدى دون وجه حق مع علمه بذلك على اأي من حقوق املربي، وتكون العقوبة احلب�س مدة ل تقل عن ثالثة اأ�صهر ول 

تزيد على �صنة وبالغرامة التي ل تقل عن األف دينار ول تزيد على اأربعة اآلف دينار، اأو باإحدى هاتني العقوبتني، يف حالة العود.

»العدل« تخاطب اأ�سحاب احلملت:

ا�ستمرار وقف الرحلت اجلماعية للعمرة

خديجة العرادي:

وال�شوؤون  العدل  وزارة  عمّمت 

الأ�شحاب  ر�شالًة  اأم�س  االإ�شالمية 

حمالت العمرة واحلج اأم�س، طلبت فيها 

رحالت  جميع  وقف  ا�شتمرار  ب�شرورة 

العمرة بًرا وجًوا.

وعلمت »االأيام« اأن الوزارة ا�شتدعت 

مكاتب  من  عدًدا  املا�شية  االأيــام  خالل 

وطلبت  اإعالنات  ن�شرت  التي  ال�شفر 

املكاتب  بع�س  اأنذرت  كما  اإزالتها،  منهم 

بهذا اخل�شو�س.

وقال اأ�شحاب حمالت »االأيام« اإّنهم 

�شرورة  اأّكــدت  اأم�س  ر�شالة  ت�شلّموا 

العمرة،  اإىل  رحــالت  اأي  ت�شيري  عدم 

�شياق  يف  يــاأتــي  االإجـــراء  ــذا  ه واأن 

على  للحفاظ  االحرتازية  االإجـــراءات 

فريو�س  من  واملقيمني  املواطنني  �شالمة 

ومكافحته  »كوفيد-19«  الكورونا 

والت�شدي له.

حمالت  اأ�شحاب  طالب  جهتهم،  من 

الوزارة ب�شرورة اإعادة النظر يف القرار 

التدريجية  للعودة  التوّجه  �شوء  يف 

للحياة الطبيعية مع االلتزام باالإجراءات 

االحرتازية.

اإيجاد  احلمالت  اأ�شحاب  واقــرتح 

ال�شفر  ومكاتب  للحمالت  ت�شمن  اآلية 

باأعداد  العمرة  اإىل  ــالت  رح ت�شيري 

االحرتازية  االإجراءات  و�شمن  حمدودة 

املعمول بها عند التوّجه اإىل وجهة �شفر.

قاموا  اأنهم  حمالت  اأ�شحاب  واأكد 

بــاإدارة  املعنية  اجلهة  مع  بالتوا�شل 

لال�شتف�شار حول  العدل  بوزارة  العمرة 

املوعد املحّدد لل�شماح بت�شيري احلمالت، 

ولكنهم مل يح�شلوا على اأي اإجابة.

اململكة  اأن  اىل  ــارة  ــش االإ� ــدر  جت

قرار  بتفعيل  قامت  ال�شعودية  العربية 

العمرة  رحالت  الأداء  التدريجى  بالفتح 

وال�شماح باأداء منا�شك العمرة وا�شتقبال 

من  بدًءا  اململكة  خارج  من  املعتمرين 

االول من نوفمرب اجلاري، وذلك بعد اأن 

حددت وزارة احلج والعمرة ال�شعودية 

املعتمرين  ال�شتقبال  املنظمة  ال�شروط 

من خارج ال�شعودية.

طالب بتمكني اجلهاز التنفيذي مبعاجلة امل�سكلت القائمة.. التميمي:

يجب تفعيل التن�سيق لوقف اإ�سدار تراخي�س الور�س املخالفة بـ»اجلنوبية«
ح�شني املرزوق:

بلدي  جمل�س  رئي�س  طالب 

بتفعيل  التميمي  بدر  اجلنوبية 

ال�شناعة  وزارة  بني  التن�شيق 

وبلدية  وال�شياحة  والتجارة 

تراخي�س  اإ�شدار  ملنع  اجلنوبية 

والكراجات  للور�س  جديدة 

ال�شيارات  وتاأجري  بيع  ومعار�س 

يف اجلنوبية باملخالفة لال�شرتاطات، 

م�شرًيا اإىل اأنه يجب تفعيل �شالحيات 

اجلهاز التنفيذي للبلدية فيما يتعلق 

الور�س  فتح  على  املوافقة  باأخذ 

يف  ال�شيارات  وبيع  تاأجري  ومكاتب 

االأو�شاع  ر�شد  وكذلك  اجلنوبية، 

واقرتاح  حالًيا،  القائمة  وامل�شاكل 

بالتن�شيق  ملعاجلتها  ال�شبل  اأف�شل 

مع املجل�س البلدي واجلهات املعنية.

ت�شريح  يف  التميمي  وقال 

اإ�شدار  ر�شد  مت  اإنه  �شحايف 

االأن�شطة يف  لهذه  تراخي�س جديدة 

موؤخًرا،  اجلنوبية  مناطق  خمتلف 

بوقف  �شابًقا  املجل�س  تو�شية  رغم 

هذه  جميع  تراخي�س  اإ�شدار 

منطقة  اإىل  نقلها  حني  اإىل  االأن�شطة 

اخلدمية  لالأن�شطة  خم�ش�شة 

عليها  املوافقة  ومتت  وال�شناعية، 

و�شوؤون  االأ�شغال  وزارة  قبل  من 

العمراين،  والتخطيط  البلديات 

بيع  معار�س  ت�شبب  اإىل  م�شرًيا 

وتاأجري ال�شيارات يف تفاقم االزدحام 

املروري وم�شايقة االأهايل واأ�شحاب 

املحال التجارية ومرتادي االأ�شواق، 

لعدم توافر مواقف كافية.

اجلهات  التميمي  ونا�شد 

امل�شكلة،  لهذه  حل  اإيجاد  امل�شوؤولة 

كبري  اإزعاج  يف  تت�شبب  اإنها  حيث 

وم�شايقات الأهايل الرفاع، يف الوقت 

جهوًدا  املجل�س  فيه  يبذل  الذي 

املواطنني وخا�شًة  لت�شجيع  حثيثة 

يف  القدمية  االأحياء  يف  القاطنني 

املنطقة، على التم�شك باإرثهم يف هذه 

من  وذلك  مغادرتها،  وعدم  املناطق 

خالل تطوير هذه املناطق واالرتقاء 

مبختلف اخلدمات فيها.

بفتح  فوجئ  املجل�س  اأن  وبني 

ور�س جديدة يف الرفاع ال�شرقي يف 

اإطالًقا ملمار�شة  منا�شبة  مواقع غري 

هذا الن�شاط، ويف اإحدى احلاالت تقع 

ملطعمني  مال�شقة  اجلديدة  الور�شة 

من اجلهتني ويف املبنى نف�شه، االأمر 

ال�شحة  وزارة  دور  ي�شتدعي  الذي 

املعنية  اجلهات  تن�شيق  و�شرورة 

عمل  مبراقبة  يتعلق  فيما  معها 

على  احل�شول  وا�شرتاط  املطاعم 

موافقة الوزارة يف مثل هذه احلاالت.

واقرتح رئي�س املجل�س اإ�شافة 

موافقة اإدارة املرور اإىل ا�شرتاطات 

اأ�شوًة  التجارية  املحالت  فتح 

اإن بع�س  اإذ  بغريها من اجلهات، 

يت�شبب  قد  املحالت  بع�س  مواقع 

والتكد�س  االزدحام  زيادة  يف 

املروري.

تد�سني ح�سابات على و�سائل التوا�سل

االجتماعي لرائد العمل االإذاعي املرحوم اإبراهيم كانو

قامت االّن�شة مرمي علي كانو وهي حفيدة رائد 

العمل االإذاعي املرحوم ابراهيم علي كانو والذي ذاع 

�شيته منذ اأن اقرتن ا�شمه بتاأ�شي�س اإذاعة البحرين 

وتعيينه اأول مدير لها يف العام 1955 وا�شتمراره 

العمل فيها حتى عام 1980 عني بعدها م�شت�شارا 

بوزرة االإعالم وبالديوان االأمريي حتى وفاته يف 2 

فرباير 1991 بعد م�شرية حافلة بالعطاء واالإبداع، 

على  املرموق  االإعالمي  جلدها  ح�شابات  باإن�شاء 

و�شائل التوا�شل االجتماعي.

احل�شابات  هــذه  تد�شني  من  مــرمي  وتهدف 

واالإن�شتغرام  واليوتيوب  التويرت  من�شات  على 

والويكيبيديا اإىل اإطالع جيل هذا الع�شر من اأقرانها 

االأعمال  على  االإذاعــي  العمل  متذوقي  جميع  ومن 

الرائعة التي قام باأدائها املرحوم اإبان عمله باالإذاعة 

والتالوات  االأخبار  لن�شرات  ومقدما  ومعدا  مديرا 

القرانية واالبتهاالت الدينية التي كانت تذاع ب�شكل 

�شهر  يف  االإفطار  وعند  املغرب  اأذان  بعد  خا�س 

باالإ�شافة  الدرامية  االإذاعية  والتمثيليات  رم�شان 

اإىل الربامج الثقافية كربنامج ))�شعر ومو�شيقى(( 

و))كنوز ال�شعر(( والذي ترمن من خالله بق�شيدة 

»الطال�شم« ال�شهرية لل�شاعر اإيليا اأبو ما�شي. وتعد 

اآل  حممد  اأحمد  لل�شاعر  االأعماق((  ))من  ق�شيدة 

افتتاح  بالنيابة عنه مبنا�شبة  األقاها  والتي  خليفة 

ج�شر امللك فهد بح�شور املغفور لهما باإذن اهلل تعاىل 

خادم احلرمني ال�شريفني امللك فهد بن عبدالعزيز اّل 

�شعود واالأمري الراحل �شاحب ال�شمو ال�شيخ عي�شى 

بن �شلمان اّل خليفة وح�شرة �شاحب اجلاللة امللك 

حمد بن عي�شى اآل خليفة حفظه اهلل ورعاه والعديد 

من ال�شخ�شيات املرموقة يف البلدين العزيزين وذلك 

يف 27 نوفمرب 1986 من اأبرز اأعمال املرحوم در�س 

من درو�س فن االإلقاء حيث كان يتمتع كانو ب�شوت 

رخيم وقوي ممتلكا القدرة يف ذات الوقت على ار�شال 

الن�س  من خالل  احلما�شية  اأو  العاطفية  انفعاالته 

مهارة  بكل  االأداء خالل ع�شره  قمة  فبلغ  ال�شعري 

واجلاذبية.  االأدبي  احل�شور  على  وحاز  واقتدار 

طارق  املرحوم  االأ�شبق  االإعالم  وزير  عنه  ويقول 

املوؤيد:»اإن الذي اأهل هذا الرجل اإىل هذه املكانة هو 

بعامة،  والفنون  االأدب  لتذوق  الفطري  ا�شتعداده 

وهيامه بال�شعر والتمثيل، مما جعل للكلمة املنطوقة 

عنده فل�شفة خا�شة تقرب من اأن تكون مدر�شة فنية 

يف االإلقاء والتعبري. وال ميكن الإن�شان اأن يوؤثر يف 

اأ�شدقاء وتالمذة وم�شتمعني كل هذا  من حوله من 

اإن�شانا عاديا«. وتدعو مرمي كانو  اأن يكون  التاأثري 

املتطلعني اإىل العمل االإعالمي اىل اال�شتفادة من هذه 

مواردها  من  ينهلوا  واأن  بذاتها  والقائمة  املدر�شة 

الفريدة.

ال�شرية  على  فتحتوي  الويكيبيديا  اأما �شفحة 

الذاتية الكاملة للمرحوم ابراهيم علي كانو )املولود 

دربه  رفيق  عنه  ويقول   ،)1921 عام  املنامه  يف 

وفار�س الكلمة عرب االأثري االأ�شتاذ ح�شن كمال اأطال 

اهلل يف عمره يف ق�شيده له يف حفل تاأبني كانو:

))هو باق مثلما يبقى ال�شذى يف الزهرات وهب 

ال�شوت مع ال�شيت فما اأغلى الهبات((

من  املــزيــد  على  باحل�شول  ــرمي  م ــاأمــل  وت

ممن  كانو  اإبراهيم  الأعمال  القدمية  الت�شجيالت 

من  االألكرتوين  املحتوى  الإثــراء  وذلك  بها  احتفظ 

هاتف  على  ال�شيخ  عدنان  بال�شيد  االت�شال  خالل 

.39336900

يكن ممكنا  االإجناز مل  هذا  باأن  مرمي  وت�شيف 

نايف  املهند�س  باإ�شراف  االإنتاج  فريق  تعاون  لوال 

من  والدعم  ال�شايغ  اأحمد  الفنان  واملخرج  الكاليل 

واالإعالمي  �شلمان  يون�س  البحرين   اإذاعــة  مدير 

عدنان ال�شيخ ورئي�شة مكتبة االإذاعة مرمي ال�شباغ. 

متوجهة بال�شكر والثناء لهم على ما بذلوه من جهود 

لدوره  وعرفانا  املرحوم  لذكرى  تخليدا  خمل�شة 

الرائد يف العمل االإذاعي.

و�شائل  على  احل�شابات  اأ�شماء  يلي  وفيما 

التوا�شل االجتماعي:

 https ://ar .wikipedia .org/wiki
اإبراهيم_كانو

Youtube: Ebrahim Kanoo
Instagram: ebrahimkanoo
Twitter: @EbrahimKanoo

م�سدر لـ»االأيام«: عودة تدريجية للخدمات

العلجية والعمليات اجلراحية مبجمع ال�سلمانية

العرادي: خديجة 

اإن  ــام«  ـــ»االأي ل طّبي  م�شدر  قــال 

تدريجية  عودة  تدر�س  ال�شّحة  وزارة 

جمّمع  يف  العالجية  اخلدمات  جلميع 

ال�شلمانية الطّبي، وذلك بعد اأن توّقفت 

املا�شية  االأ�شهر  خالل  اخلدمات  بع�س 

كورونا- جائحة  تداعيات  ب�شبب 

كوفيد19.

واأفاد امل�شدر اأن اخلدمات العالجية 

اجلراحة  خدمات  ت�شمل  اإعادتها  املزمع 

الدم  وبنك  اجلراحية«  »العمليات 

وعالج  اخلارجية  العيادات  وبع�س 

اأخرى،  وخدمات  الدماغية  اجللطات 

تدريجي. ب�شكل 

العمليات  بع�س  اأن  اإىل  واأ�ــشــار 

اجلراحية انتقلت خالل االأ�شهر املا�شية 

اإىل م�شت�شفى امللك حمد اجلامعي، وذلك 

واحلر�س  الكبري  التن�شيق  من  كجزء 

على عدم تاأثر اخلدمات العالجية، واأنه 

الإعادتها  الو�شع  تقييم  اإعادة  االآن  جاٍر 

اإىل جممع ال�شلمانية كما كانت عليه.

وقال امل�شدر اإن ذلك ياأتي بالتوازي 

التالية  االأ�شابيع  يف  املجّمع  قيام  مع 

امل�شائية  الــفــرتة  يف  عــيــادات  بفتح 

احتياجات  وبح�شب  متنا�شقة  بوترية 

االنتظار،  لقوائم  وفقا  املختلفة  االأق�شام 

والتن�شيق بني اإدارة امل�شت�شفى مع ق�شم 

باإعداد قوائم خا�شة للمر�شى  الت�شجيل 

على  احل�شول  اأولوية  بح�شب  اجلدد 

املوعد لكل مري�س، باالإ�شافة اإىل ح�شر 

اجلراحية؛  االأق�شام  يف  املر�شى  اأعداد 

وذلك بغر�س ر�شد اإح�شائية للعمليات 

لتفادي  اإجراوؤها  املطلوب  اجلراحية 

التاأخري يف تقدمي اخلدمات.

ال�شلمانية  جممع  اأن  بالذكر  اجلدير 

يخدم  جمــمــع  ـــرب  اأك يعترب  الــطــبــي 

البحرين،  مبملكة  ال�شحي  القطاع 

�شرير،   1200 بنحو  ا�شتيعابة  بطاقة 

اخلارجية  العيادات  اإىل  باالإ�شافة 

الطبية وال�شحية  التخ�ش�شات  مبختلف 

املجتمع  من  كبرية  �شريحة  تخدم  التي 

�شنوًيا  موعد  األف   870 عددها  يفوق 

ل�شنة  االح�شائية  الدرا�شات  ح�شب 

قويا  حتديا  ي�شكل  الرقم  وهذا   ،2017

ما  املر�شى،  وعلى  العاملة  القوى  على 

الطويلة  االنتظار  قائمة  على  ينعك�س 

اأن  ميكن  التي  االأوىل  لال�شت�شارة 

بع�س  يف  �شهًرا   16 من  اأكرث  اإىل  ت�شل 

التخ�ش�شات.

علي كانواإبراهيم املرحوم 

بدر التميمي
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»الأ�سغ�ل«: �سب�غة اخلطوط الأر�سية ب�سورة دورية 

»االأيام«  ب�شحيفة  ُن�شر  ما  على  تعقيًبا 

يف  االأر�شية  اخلطوط  �شباغة  طلب  حول 

و�شوؤون  االأ�شغال  وزارة  اأو�شحت  ال�شوارع، 

البلديات والتخطيط العمراين اأنها تقوم بعمل 

�شنوي  برنامج  واإعداد  لل�شوارع  �شامل  م�شح 

واملرتفعات  االأر�شية  الإعادة �شباغة اخلطوط 

اأنها  اإىل  م�شرية  دورية،  ب�شورة  واالأر�شفة 

يف  االأر�شة  اخلطوط  �شباغة  باأعمال  تقوم 

الوقت احلايل بعدد من ال�شوارع، اإذ مت االنتهاء 

املرفاأ  لتقاطع  االأر�شية  اخلطوط  �شباغة  من 

البحرين - مدخل دار احلكومة، وت�شتمر اأعمال 

ال�شباغة يف عدد من مواقع اأخرى. 

من  جزًءا  ُتعد  ال�شباغة  اأعمال  باأن  علًما   

على  املرورية  ال�شالمة  حت�شني  اإجراءات 

بع�س  يف  االأعمال  هذه  وتزداد  الطرق،  �شبكة 

اإذ  الدرا�شي،  العام  اقرتاب  مثل  ال�شنة  اأوقات 

املدرا�س؛  بالقرب من  الطرق  الرتكيز على  يتم 

حفاًظا على �شالمة الطلبة والطالبات.

اإدارة العالق�ت الع�مة والإعالم

وزارة الأ�سغ�ل و�سوؤون البلدي�ت والتخطيط 

العمراين

اأن��سد �سمو رئي�س الوزراء لنقل عالج ابنتي للم�ست�سفى الع�سكري

اأرفع ل�شموكم، حفظكم اهلل ورعاكم بعينه التي ال تنام، مو�شوعي هذا واأنا كلي علم 

باأنني طرقت الباب ال�شحيح، فاأنتم يا اأبانا ال تردون اأبناءكم. �شاء اهلل بلطفه وحمبته 

و�شعوبة  النطق  بتاأخر يف  اأقرانها  دون  ابنتي  تتميز  اأن  حال-  كل  على  هلل  -واحلمد 

�شديدة يف اإخراج احلروف، مع بع�س االأعرا�س االأخرى كخروج ال�شوائل والطعام من 

اأن كانت ر�شيعة مع تقطع يف  اأحياًنا منذ  ال�شرق واالختناق  اإىل حد  با�شتمرار  اأنفها 

النوم، عر�شتها على العديد من االأطباء يف اخلا�س والعام مبختلف االخت�شا�شات يف 

رحلة طويلة جًدا للبحث عن الت�شخي�س ال�شحيح وحل للم�شكلة التي تعانيها ابنتي، 

اأنف واأذن وحنجرة يف م�شت�شفى  اأخ�شائي  اأحد االأطباء وهو  اأخرًيا  وقام بت�شخي�شها 

 submucous - امللك حمد اجلامعي )ت�شوه خلقي يدعى ب�شق خمفي يف �شقف احللق

cleft palate( وقد غمرنا بلطفه و�شعة �شدره واأخالقه وطلب اإجراء عملية ترميميه 
عليه  العملية يرتتب  التاأخري يف  الأن  �شهور؛  وت�شعة  �شنوات  ثالث  بعمر  لها  �شريعة 

الت�شحيح  من  بد  وال  ابنتي  عمر  يف  بنت  الأي  املكت�شبة  الطبيعية  املهارات  يف  تاأخر 

لنا  اأكد  العملية على ح�شابنا اخلا�س يف نوفمرب 2019، وبعدما  ال�شريع، وقد متت 

الدكتور جناح العملية اأو�شى بجل�شات نطق مكثفة وم�شتمرة لتدريب املنطقة التي مت 

اإجراء العملية فيها وتدريب الع�شلة على ما فقدته يف الفرتة ال�شابقة ب�شبب الت�شوه 

اخللقي املوجود، وال بد اأن يكون على يد اأخ�شائية ذات خربة يف هذه احلالة بالذات، 

واتباًعا لتو�شيته قمنا مبتابعة اجلل�شات يف عيادة خا�شة ومن ثم املحاولة لاللتحاق 

بجل�شات النطق يف م�شت�شفى ال�شلمانية، ولكن ب�شبب جائحة كورونا فقد اأخربوين اأن 

قائمة املواعيد يف مركز النطق يف م�شت�شفى ال�شلمانية مغلقة بالكامل وال ت�شتقبل اأي 

حاالت، وحاولت املتابعة من وقت لوقت خالل ال�شهور املا�شية وكانت االإجابة نف�شها.

ونظًرا اإىل اأن حالة ابنتي ال تقبل التاأخري اأكرث؛ لكوننا متاأخرين اأ�شالً ب�شبب تاأخر 

اأو�شى يف تقريره ويف مواعيد  الدكتور  ال�شحيح والقيام بالعملية، والأن  الت�شخي�س 

يف  ال�شوت  عيادة  فريق  اأو�شى  ا  واأي�شً وامل�شتمرة،  املكثفة  النطق  بجل�شات  املتابعة 

املا�شية  الفرتة  يف  فقمنا  ذلك،  مبثل  معهم  االأخرية  متابعتي  يف  ال�شلمانية  م�شت�شفى 

باملتابعة عند اأخ�شائيتني خمتلفتني مبعدل جل�شتني يف االأ�شبوع )10 دنانري للجل�شة( 

اأي 80 ديناًرا �شهرًيا، واالأخ�شائية االأخرى يف امل�شت�شفى الع�شكري مبعدل جل�شتني يف 

االأ�شبوع )40 ديناًرا للجل�شة( اأي ما يعادل 320 ديناًرا يف ال�شهر. وكانت االأخ�شائية 

لديها خربة طويلة يف املجال وهي االأكرث اإملاًما وخربة، وقد �شهدت ابنتي تطوًرا على 

الذكية، وكنا نتابع معها كل  االإن�شانية احلنونة  االأخ�شائية  يدها ت�شكر عليه.. وِنعم 

ال�شحي  التاأمني  النطق ال يغطيها  االأ�شف -لكون جل�شات  املا�شية، ولكن مع  ال�شهور 

الذي ميلكه زوجي- فالتكلفة ال�شهرية قد اأثقلت كاهل العائلة، اإذ ندفع �شهرًيا البنتي 

400 دينار للجل�شات فقط، هذا من دون املواعيد االأخرى من منظار واأ�شعة.. ونحن 

اأوالد مب�شاريفهم،  ثالثة  الدخل ومنلك  متو�شطني  موظفني  من  مكافحة  ب�شيطة  عائلة 

من  حتويل  على  احل�شول  حاولت  ا..  اأي�شً املتزوجتني  غري  اأختيه  زوجي  يرعى  كما 

ال�شلمانية مغلق  النطق يف  لكون مركر  الع�شكري  امل�شت�شفى  اإىل  ال�شلمانية  م�شت�شفى 

خالل كل هذه املدة، ولكون االأخ�شائية التي تعمل يف امل�شت�شفى الع�شكري قد قطعت 

�شوًطا طويالً وتفهمت حالتها ب�شكل خا�س وجيد، لكني مل اأمتكن من ذلك لالأ�شف.. واإين 

الذي قد ي�شبب تردًيا يف  املادي  ال�شغط  اأخرى ب�شبب  اأخ�شائية  اإىل  اأنقلها  اأن  اأخ�شى 

حالة ابنتي، فهي طفلة �شغرية وقد اعتادت على املكان وعلى االأخ�شائية، حتى قاموا 

بو�شع خطة عالجية طويلة تقوم بتاأديتها خطوة بخطوة، باالإ�شافة اإىل التوا�شل مع 

االأطباء املختلفني يف امل�شت�شفى الع�شكري واالأخذ براأيهم وخربتهم )اأنف واأذن وحنجرة 

بخربته  امل�شورة  تقدمي  ي�شتطيع  من  وكل  واالأ�شنان(،  والفم  الفك  وجراحة  االأطفال.. 

واخت�شا�شه يف حالة ابنتي للتاأكيد على اأننا من�شي يف الطريق ال�شحيح، واإذ اإننا قد 

نحتاج اإىل عملية ترميمية اأخرى يف امل�شتقبل.

اأرفع لكم مو�شوعي وخويف واأملي كله -واأنا ابنتكم البارة املخل�شة للوطن املوؤمنة 

الذي  امل�شتقبل  فهم جيل  الكبار،  قبل  ال�شغار  اأبنائكم  على �شحة  بحر�شكم وحنيتكم 

نعّول عليه اأن يرفع ا�شم الوطن عالًيا وياأخذ بيده للتطور وكل ما هو م�شرق وي�شب يف 

�شالح هذه االأر�س واأهلها- اأن تنظروا يف اأمر طفلتي و�شحتها وم�شاعرها بعني حانية. 

امل�شتوى،  اإىل هذا  ابنتي  لقد تعبت كثرًيا كثرًيا، وقد كان م�شواري طويالً حتى ت�شل 

ومازلنا يف منت�شف الدرب. اأمتنى منكم م�شاعدتي باأي طريقة، وطلبي لي�س بالطلب 

الكبري وال�شعب اأمام قلبكم الف�شيح واحلاين ويدكم املعروفة باخلري.

اإىل  ال�شلمانية  م�شت�شفى  من  بطلب حتويل  وتو�شوا يل  ت�شهلوا  اأن  اأرجوه  ما  كل 

امل�شت�شفى الع�شكري للموا�شلة يف جل�شات النطق والعالج هناك، واإن كان غري ممكن 

ذلك فاأمتنى االإعفاء من تكلفة جل�شات النطق يف امل�شت�شفى الع�شكري حتى لو جزئًيا، اأو 

اأن يكون هناك �شعر خا�س لكوين اأذهب ب�شكل اأ�شبوعي ملوعدين.

البي�ن�ت لدى املحرر

م�ســــــــروع �ســــــع�دة
مت  خليفة،  االأمري  امللكي  ال�شمو  �شاحب  من  باأمر 

مب�شتوى  املحرق  مبحافظة  �شعادة  م�شروع  اإجناز 

نوعه  من  فريد  موقع  ويف  والدقة،  اجلمال  من  عاٍل 

�شاحب  هدف  وكان  البحرين.  مملكة  م�شتوى  على 

ال�شمو اأن ي�شيف هذا امل�شروع ال�شعادة والبهجة الأهل 

البحرين ب�شكل عام، والأهل املحرق ب�شكل خا�س.

يتكون هذا امل�شروع من م�شاحات جتارية مب�شتوى 

اأر�شي واأول، بعدد تقريبي حوايل 34 وحدة جتارية 

األف مرت مربع،  للتاأجري، مب�شاحة تقريبية 13  قابلة 

وعدد 200 موقف لل�شيارات وخدمات مكملة، اإ�شافة 

اىل مرا�ٍس للقوارب واليخوت ملا يقارب 36 مر�شى.

فرتة  نوعه يف  من  الفريد  امل�شروع  هذا  اإجناز  مت 

روؤية  ليعك�س  وذلك  ممتازة،  ومبوا�شفات  قيا�شية 

على  ا  اهلل حري�شً �شموه حفظه  وكان  ال�شمو،  �شاحب 

يزور  وكان  التفا�شيل،  باأدق  امل�شروع  هذا  ا�شتكمال 

املوقع بني احلني واالآخر ليطمئن على �شري العمل.

ولكن يبدو اأن اإدارة امل�شروع مل تاأخذ يف احل�شبان 

اإثر  وذلك  امل�شروع،  هذا  اإدارة  يف  امللكية  التوجيهات 

والحظ  قيا�شي،  وقت  يف  امل�شروع  تاأجري  يف  الف�شل 

الكثري اأن اإدارة امل�شروع قد بالغت يف حتديد االإيجارات 

العتبارات قد تكون غري منطقية، ومن �شمن امل�شاحات 

ال  وذلك  األعاب،  و�شالة  مطعمان  تاأجريها  مت  التي 

امل�شاحات،  اإجمايل  من  باملائة   15 من  اأكرث  ي�شكل 

ونعلم  امل�شروع،  ا�شتكمال  على  عام  مرور  بعد  وذلك 

باأن اجلائحة قد اأثرت على كل القطاعات، ولكن لي�س 

املتميز خالل هذه  امل�شروع  هذا  يف�شل  اأن  املعقول  من 

للمطاعم  النظري  املنقطع  النجاح  من  بالرغم  الفرتة 

التي متتلك م�شاحات خارجية.

اإ�شافة اىل ذلك، فاإن مرا�شي القوارب خالية متاًما 

من اأي قارب رغم وجود عدد غري ي�شري من القوارب، 

لقارب  مر�شى  تاأجري  اإمكانية  عن  ا�شتف�شرنا  وعندما 

نزهة ردت االإدارة باأن هذه املرا�شي خم�ش�شة لليخوت 

املرا�شي  هذه  بتاأجري  االإدارة حتلم  ومازالت  الفاخرة، 

اإن  نقول  وبدورنا  الفاخرة،  اليخوت  اأ�شحاب  على 

احلكومة الر�شيدة قد خ�ش�شت املرافئ لقوارب ال�شيد 

اأن  امل�شروع  بد الإدارة  باأ�شعار �شبه جمانية، ولكن ال 

ت�شجع اأ�شحاب قوارب النزهة باأ�شعار منا�شبة.

وال �شك اأن روئية حكومتنا الر�شيدة هي ت�شجيع 

ال�شياحة البحرية وتخ�شي�س مرا�ٍس لقوارب النزهة، 

فاإن هذا امل�شروع �شي�شغل بالكامل متى ما قررت اإدارة 

ال�شركة حتديد اأ�شعار منا�شبة لهذه املرا�شي وت�شجيع 

اأ�شحاب قوارب النزهة ال�شتئجار هذه املرا�شي.

هذا  لت�شويق  املنا�شبة  اخلطة  ال�شركة  وتفتقد 

امل�شروع؛ لعدم وجود اأي اإعالنات لهذا امل�شروع املميز.

حممد عي�سى الوزان

الرئي�س الأ�سبق ملجل�س املحرق البلدي

اجل�معيون وفقدان الأمل

 لإيج�د وظيفة تن��سب موؤهالتهم 

اأكد �شاحب ال�شمو امللكي االأمري �شلمان 

القائد  نائب  العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد  بن 

االأعلى النائب االأول لرئي�س جمل�س الوزراء 

اأن اال�شتثمار يف �شباب الوطن ياأتي كاأحد 

خطط  �شمن  املدرجة  االأ�شا�شية  االأهداف 

اإىل  �شموه  م�شرًيا  اال�شرتاتيجية،  اململكة 

وثروته  امل�شتقبل  عماد  هم  ال�شباب  اأن 

احلقيقية التي ت�شعى مملكة البحرين دوًما 

والربامج  للمبادرات  حموًرا  يكونوا  الأن 

وال�شيا�شات التي تعمل عليها.

امللكي  ال�شمو  �شاحب  ح�شرة  كالم 

جميل  خليفة  اآل  حمد  بن  �شلمان  االأمري 

على  احلجة  قطع  وبذلك  وجلي،  ووا�شح 

القطاع  يف  ال�شركات  واأ�شحاب  الوزارات 

اأبواب  تو�شد  ملاذا  اأدري  ال  اخلا�س، 

حملت  وجوه  يف  العمل  وفر�س  الرزق 

الكثري  ثمة  اجلامعية!!  العليا  ال�شهادات 

اجلن�شني  من  ال�شهادات  الطلبة حاملي  من 

على  االإدمان  جراء  من  واأحبطوا  تذمروا 

اأبواب الرزق  رحلة الذهاب واالإياب لطرق 

والبحث عن العمل لكن دون جدوى وبارقة 

جمال  يف  تخ�ش�س  من  منهم  تذكر؛  اأمل 

الطب والتمري�س، ومنهم من تخ�ش�س يف 

ا من  جمال املحا�شبة واإدارة االأعمال، واأي�شً

تخ�ش�س يف جمال تقنية معلومات وحقوق 

وعلم اجتماع وهكذا. 

يذهب اإىل اأين اإذا الطالب اأنهى درا�شته 

اآخر  بلد  يف  اأم  االأم  بلده  يف  اجلامعية 

لبناء  املنا�شبة  االأر�شية  يجد  اأن  اأمل  على 

حياته  طول  به  يحلم  كان  الذي  م�شتقبله 

الليايل  و�شهر  النف�س  و�شقاء  الدرا�شية، 

وتعرث الكرى وتعب العني. 

يف  والبذل  املثابرة  هذه  كل  اأيعقل 

�شبيل  يف  عمره  من  جزء  وانتهاء  العطاء 

االأخري  ويف  والفخر  العز  �شهادة  نيله 

عمل  بال  الرياح  اأدراج  اجلهود  تلك  تذهب 

اأن يكون توظيف ذوي  وال وظيفة!! نحبذ 

ال�شهادات العليا واجلامعة اإلزامًيا من قبل 

املعنيني يف اململكة.

 م�سطفى اخلوخي

م�صطفى اخلوخي

د. �سيد حممود القالف

�سيديل امل�ست�سفى

كذلك  تطورت  بامل�صت�صفيات  ال�صحية  الرعاية  ازدهار  مع 

املهن ال�صحية العاملة بها، واأ�صبح يطلق على ال�صيديل العامل بها 

»�صيديل م�صت�صفى«، قد تتقاطع املهام التي يقوم بها يف جمملها 

مع املجالت الأخرى التي يعمل بها ولكن تختلف التفا�صيل.

احل�صول  م�صت�صفى  �صيديل  عليه  يجب  الدور  بهذا  للقيام 

التدريب  اىل  بالإ�صافة  الأقل،  على  ال�صيدلة  بكالوريو�س  على 

ل�صغل  يوؤهله  وما  ال�صيدلية.  اق�صام  خمتلف  يف  الكايف  امليداين 

ال�صيدلنية،  واأ�صكالها  الدوية  مبعرفة  ت�صلعه  هو  الدور  هذا 

اليجابية  وتاأثرياتها  اجل�صم  يف  عملها  طريقة  اىل  بالإ�صافة 

وال�صلبية وما ي�صمن جودتها و�صالمة ا�صتخدامها.

وت�صمل مهام �صيديل امل�صت�صفى: التحقق من خلو الو�صفات 

للمري�س  املو�صوفة  الأدوية  اأن  من  التاأكد  الأخطاء،  من  الطبية 

جرعات  ب�صاأن  الطبي  للطاقم  امل�صورة  تقدمي  واآمنة،  منا�صبة 

الطبي  الطاقم  مع  التوا�صل  ال�صيدلنية،  واأ�صكالها  الأدوية 

اأدويتهم،  تناول  عند  املر�صى  يواجهها  قد  التي  امل�صاكل  ب�صاأن 

واأقاربهم  املر�صى  مع  املو�صوفة  الدوائية  العالجات  مناق�صة 

واعطائهم الر�صادات الالزمة حول ال�صتخدام المثل لالأدوية، 

متابعة خمزون الأدوية يف ال�صيدلية، التاأكد من تخزين الأدوية 

ب�صكل منا�صب، الإ�صراف على عمل املوظفني الأقل خربة، تدريب 

ال�صيادلة وفنيي ال�صيدلة اجلدد وامل�صاهمة يف التعليم امل�صتمر 

الطبي  الطاقم  الأدوية من قبل  الأ�صئلة حول  الإجابة على  لهم، 

مواكبة  خارجها،  ورمبا  امل�صت�صفى  داخل  من  والتمري�صي 

لتنفيذها قدر المكان،  ال�صيدلة والتخطيط  التطورات يف جمال 

ا اخلطرية  امل�صاهمة يف كتابة اإر�صادات ا�صتخدام الأدوية خ�صو�صً

منها اأو تلك التي حتتاج اىل تعليمات دقيقة، متابعة تنفيذ لوائح 

الأدوية وا�صتخدامها وتخزينها،  امل�صت�صفى فيما يخ�س �صرف 

تقدمي اح�صائيات دقيقة حول خمزون الأدوية املخدرة و�صرفها، 

اإعداد الأدوية املعقمة وفح�س جودتها خ�صو�صاً تلك التي تعطى 

عن طريق احلقن.

من اأكرث الدوار التي ميار�صها �صيديل امل�صت�صفى اأهمية هي 

اآلية  عملية �صرف الدوية للمر�صى وهي مهمة قد تبدو لوهلة 

وب�صيطة وروتينية على الرغم من كونها خطرية وتتطلب اتخاذ 

من  اإنه  حيث  ق�صري،  وقت  م�صريية خالل  تكون  رمبا  قرارات 

ال�صرورة اأن يتاأكد ال�صيديل من عدة اأمور قبل �صرف الدواء مثل 

تنا�صب ال�صكل ال�صيدلين للدواء وجرعته مع عمر املري�س وعدم 

وجود ح�صا�صية للدواء او ت�صارب بني الدوية اذا كان املري�س 

ي�صتخدم اكرث من دواء، كل ذلك خالل دقائق معدودة هي فرتة 

�صفهية  اإر�صادات  تقدمي  ال�صيديل  على  اأن  كما  املري�س،  انتظار 

ومكتوبة قدر المكان للمري�س حول الطريقة املثلى ل�صتخدام 

الدوية. ول يخفى اأن عملية �صرف الأدوية للمر�صى حتتاج اىل 

مهارات ات�صال جيدة ورمبا تتاأثر باأي لفظ رمبا يقال يف خارج 

�صياقه وقد تتاأثر وب�صكل كبري بلغة اجل�صد كما اأنها حتتاج اىل 

متابعة مدى ا�صتيعاب املري�س لالإر�صادات التي قيلت له وعدم 

بني  تفاعلية  العملية  تكون  اأن  يجب  اأي  فقط  بكتابتها  الكتفاء 

ال�صيديل واملري�س. الر�صادات املكتوبة ميكن اعطائها للمري�س 

بعد �صرحها ب�صكل وايف لتذكريه باأي معلومة قد ين�صاها.

مدخل دار احلكومة تقاطع مرفاأ البحرين



11فعاليات www.alayam.com 11531 االثنني  16 ربيع االول  1442 ـ العدد

Monday 2nd November 2020 - No. 11531 باإ�شراف: عبدعلي قربان  Qurban@alayam.com - Qurban8@gmail.com 

املرحوم حممد املاجد

تد�شني ح�شاب ر�شمي للأديب 

الراحل حممد املاجد على »الأن�شتقرام«

لوالدة  خا�صا  ح�صابا  املاجد  اأ�صامة  ال�صحفي  الكاتب  د�صن 

1986( عرب   – املاجد )1942  الراحل حممد  وال�صحايف  االأديب 

مراحل  ملختلف  و�صورا  االأدبي  نتاجه  لن�صر  »ان�صتقرام«  تطبيق 

حياته �صواء يف حقل ال�صحافة او االأدب، وقد ثمن عدد كبري من 

املهتمني هذه اخلطوة لتعريف اأبناء اجليل احلا�صر بتاريخ ومكانة 

االأديب حممد املاجد وتخليدا لذكراه، حيث كان للماجد دور كبري 

وموؤثر يف حياة احلركة االأدبية اجلديدة يف البحرين، و�صحافتها 

الن�صطة ابتداأ من منت�صف ال�صتينات، كما له دور بارز يف تاأ�صي�س 

اأ�صرة االأدباء والكتاب عام 1969، حيث اخذ يف طرح الفكرة على 

�صفحات االأ�صواء والدعوة اىل جت�صيدها يف الواقع.

تزامنًا مع �شهر التوعية ب�شرطان الثدي

»املناق�شات« ينظم حما�شرتني للتوعية ب�شرطان الثدي

واملزايدات،  املناق�صات  جمل�س  اأقام 

الثدي  ب�صرطان  للتوعية  حما�صرتني 

املرئي  االت�صال  اأنظمة  با�صتخدام  ملنت�صبيه 

عن ُبعد، وذلك يف اإطار امل�صاركة مع خمتلف 

دول العامل يف الفعاليات واالأن�صطة التثقيفية 

التي تقام خالل �صهر اأكتوبر كل عام للتوعية 

ب�صرطان الثدي.

االأوىل  التوعوية  املحا�صرة  وقّدم 

والذي  دعيج حموريف،  عبدالرحمن  الدكتور 

مف�صل  �صرح  مرئي  عر�س  خالل  من  قدم 

للوقاية  الكفيلة  املر�س وال�صبل  اأعرا�س  عن 

منه، باالإ�صافة اإىل ت�صليط ال�صوء على اأهمية 

الفح�س املبكر والك�صف املبكر واأحدث طرق 

الثانية  املحا�صرة  واأما  املر�س.  عن  الك�صف 

فكانت حتت �صعار )اطمئنان(، والتي قّدمتها 

عن  حتدثت  حيث  ال�صندي  هند  الدكتورة 

اأهمية اإجراء الفحو�صات الطبية وال�صخ�صية 

الدورية ب�صكل دائم بهدف الك�صف املبكر عن 

املر�س، والوقاية من االإ�صابة به، كما ت�صمنت 

الو�صائل  من  عدد  ا�صتعرا�س  املحا�صرة 

والطبية  ال�صخ�صية  والفحو�صات  الوقائية 

من  العديد  املحا�صرة،  ت�صمنت  كما  الالزمة، 

بهذا  املتعلقة  الطبية  واالإر�صادات  الن�صائح 

املر�س، وطرق الفح�س الذاتي، مما ي�صهم يف 

اإجراءات  وت�صهيل  للمر�س  املبكر  االكت�صاف 

العالج والوقاية. 

د. هند 

ال�سندي

د. 

عبدالرحمن 

حموريف

..»L.U.C Skull One« شاعة�

جت�شيد بديع لفن »الفانيتا�س« الرمزي

�صاعة  �صوبارد  تقدم  فقط،  �صاعة   100 ي�صم  حمدود  اإ�صدار  �صمن 

)L.U.C Skull One( املزينة برمز جمجمة )Calavera( الفنّية املك�صيكية 

كنوع من االحتفاء »بيوم املوتى«، والتي تكت�صي مبزيج جميل من التدرجات 

الورني�س  املزين بلم�صات نهائية من  االأ�صود  امليناء  التي تظهر يف  الداكنة 

 L.U.C وتربز عليه موؤ�صرات ذهبية لل�صاعات. يبلغ قيا�س قطر علبة �صاعة

 )DLC( 40 ملم، و�صنعت من ال�صتانل�س �صتيل املطلي مبادة Skull One
وامل�صقول بتقنية �صخ احلبيبات، ويرافقها �صوار من جلد العجل بلون بني. 

ويتوارى خلف هذه القناع ال�صوداوي العابث حركة ميكانيكية 

 )L-96.53 L.U.C( اأوتوماتيكية التعبئة من عيار

�صنعتها اأيدي احلرفيني املهرة يف م�صنع �صوبارد 

.)Chopard Manufacture(

بني  التقليدي  العيد  هذا  يوّفق 

االأزتك  وحي ح�صارة  فمن  احل�صارات، 

التي امتزجت بالكاثوليكية االإ�صبانية، 

 Día de Los« املوتى  عيد  يربز 

التي  املرحة  بطقو�صه   »Muertos
بذلك  ليكون  احلياة،  بدورة  حتتفل 

املوت؛  باحتمال  الوعي  لتجديد  منا�صبة 

للحياة  معنى  بدوره  يعطي  ما  وهو 

تكرمي  اإىل  العيد  هذا  يهدف  باأكملها. 

حيث  احلياة،  غادروا  الذين  االأحبة  ذكرى 

العطايا واالأ�صحيات  لتقدمي  يعترب منا�صبة 

والقرابني للموتى من جهة.

»Think Pink« بنك البحرين للتنمية« تختفي بفعالية«

للتنمية  البحرين  بنك  قامت جمموعة 

حول  توعوية  افرتا�صية  جل�صة  بعقد 

�صرطان الثدي Think Pink وهي م�صممة 

البنك وعمالئه  ا جلميع منت�صبي  خ�صي�صً

مع  بالتزامن  وذلك  االأعمال،  رائدات  من 

التي تطرح عادة خالل  التوعوية  احلملة 

�صهر اأكتوبر �صهر التوعية ب�صرطان الثدي 

يف خمتلف دول العامل. 

هذه  للتنمية  البحرين  بنك  نظم  وقد 

مبا  املجتمعي  التفكري  لتعزيز  اجلل�صة 

عن  املزيد  ومعرفة   ،think pink ي�صمى 

االأ�صباب الرئي�صية لهذا النوع من ال�صرطان 

اأنحاء العامل، حيث  بني الن�صاء يف جميع 

حممد  عبدالوهاب  الدكتور  اجلل�صة  قدم 

 - جراحة(  اأول  )ا�صت�صاري  عبدالوهاب 

مركز اخلليج للطب وال�صكري.

بول،  �صنجيف  اأ�صار  ال�صدد  هذا  ويف 

الرئي�س التنفيذي لبنك البحرين للتنمية: 

اإن بنك البحرين للتنمية ي�صعى دائًما اإىل 

املجال،  هذا  يف  ال�صحي  الوعي  تعزيز 

خا�صة يف ظل وجود العديد من ال�صيدات 

ومايقارب  للبنك،  كعمالء  االأعمال  رائدات 

االإناث،  من  موظفينا  من   ٪  50 ن�صبته 

وبالتايل فاإن ا�صت�صافة هذه اجلل�صة خالل 

التوقيت  يف  اأتت  قد  حتديداً  ال�صهر  هذا 

والرتحيب  بالتجاوب  وحظيت  املنا�صب 

املن�صودين.

د.عبد الوهاب حممد

�شلمى حممد البناء تطفئ �شمعتها الثانية

احتفلت عائلة 

البناء بعيد ميالد 

�صلمى  ابنتهم 

التي  البناء  حممد 

�صمعتها  اأطفاأت 

وبهذه  الثانية، 

تلقت  املنا�صبة 

التهاين  �صلمى 

ت  يكا لترب ا و

عائلتها  من 

واالأ�صدقاء.

عام  كل 

بخري..  و�صلمى 

الـ100  وعقبال 

�صنة.

رئي�س هيئة الطاقة يبحث مع »هواوي« اأوجه التعاون يف الطاقة امل�شتدامة

علي  بن  عبداحل�صني  الدكتور  ا�صتقبل 

ال�صيد  امل�صتدامة،  الطاقة  هيئة  رئي�س  مريزا 

جي�صون كاو الرئي�س التنفيذي االإقليمي ل�صركة 

يرافقه  البحرين  مبملكة  ال�صينية  »هواوي« 

امل�صئولني  من  وعدد  التنفيذي  املدير  يل  اإيريك 

حاجي  جا�صم  الدكتور  بح�صور  بال�صركة، 

رئي�س جمعية البحرين للذكاء اال�صطناعي.

عن  �صرح  اإىل  مريزا  الدكتور  وا�صتمع   

اأن�صطة وم�صاريع �صركة »هواوي« يف خمتلف 

م�صاريعهم  وباالأخ�س  التكنولوجية  املجاالت 

يف اأنظمة الطاقة ال�صم�صية، وكذلك رغبتهم يف 

تاأ�صي�س عالقات تعاون م�صرتك مع هيئة الطاقة 

بتقدمي عر�س عن  قام مريزا  بدوره  امل�صتدامة. 

اآخر االإجنازات وامل�صاريع التي حتققت يف قطاع 

الطاقة امل�صتدامة يف مملكة البحرين، واأ�صاد مبا 

تقوم به �صركة »هواوي« من م�صاريع كربى يف 

واالت�صاالت  التكنولوجيا  يف  متعددة  جماالت 

بفتح  نرحب  »اإننا  وقال  املتجددة،  والطاقة 

والعاملية  املحلية  ال�صركات  مع  التعاون  اآفاق 

املتخ�ص�صة يف هذه املجاالت ودرا�صة عرو�صها 

بح�صب  معها  التعاون  امكانية  على  والعمل 

الفر�س املتاحة«.

البحرين  جمعية  رئي�س  اأكد  جانبه  من   

للذكاء اال�صطناعي، اأن جمعية البحرين للذكاء 

الكربى  ال�صركات  اىل  تتطلع  اال�صطناعي 

اأن  التقنيات  جماالت  يف  املتخ�ص�صة  والعاملية 

ت�صتثمر يف البحرين وبالتحديد يف جمال كفاءة 

االأيدي العاملة البحرينية والذكاء اال�صطناعي.

»روتاري املنامة« يناق�س خلل اجتماعه الأ�شبوعي قطاع اإنتاج الطاقة واملياه 

االأ�صبوعي،  اجتماعه  خالل 

االت�صال  و�صائل  عرب  اأقيم  والذي 

املا�صي،  االأحد  يوم  املرئي 

املنامة  روتاري  نادي  ا�صت�صاف 

جوانب  عدة  تناول  �صّيًقا  نقا�ًصا 

متعلقة بقطاع حتلية املياه واإنتاج 

مملكة  يف  الكهربائية  الطاقة 

البحرين. وقد ُعقد االجتماع و�صط 

ح�صور مرجان مدارا، رئي�س نادي 

اأع�صاء  من  وعدد  املنامة،  روتاري 

وروؤ�صاء  وال�صيوف،  النادي، 

واأع�صاء نوادي روتاري يف مملكة 

ا�صتمل  فقد  ذلك،  اإىل  البحرين. 

االجتماع على جولة افرتا�صية اإىل 

عدة اأق�صام يف حمطة الدور الإنتاج 

من�صاأة  اأكرب  وهي  واملاء،  الكهرباء 

جتارية الإنتاج الكهرباء واملياه يف 

البحرين، حيث تقوم بتزويد اململكة 

بُثلث احتياجها من املاء والكهرباء. 

اجلولة،  هذه  على  اأ�صرف  وقد 

املبا�صر،  البث  عرب  اأقيمت  والتي 

التنفيذي  الرئي�س  ديفيت،  يورغن 

الكهرباء  الإنتاج  الدور  ل�صركة 

واملاء، والذي قدَّم للح�صور �صرًحا 

�صاماًل عن املن�صئات املختلفة داخل 

�صحب  معدات  ومنها  املحطة، 

مياه  تربيد  واأبراج  البحر،  مياه 

املياه،  حتلية  وحمطة  البحر، 

االأخرى  واملرافق  الطاقة،  وجممع 

مياه  حتلية  عملية  يف  االأ�صا�صية 

الكهربائية  الطاقة  واإنتاج  البحر 

ديفيت  تفاعل  وقد  البحرين.  يف 

كافة  عن  واأجاب  احل�صور  مع 

حول  وا�صتف�صاراتهم  اأ�صئلتهم 

التي جُترى يف  املختلفة  العمليات 

املحطة، اإ�صافة اإىل و�صعها احلايل 

واخلطط املو�صوعة لتطوير عملها 

الرئي�س  اأكد  كما  امل�صتقبل.  يف 

على  االجتماع  خالل  التنفيذي 

على  باملحافظة  ال�صركة  التزام 

موؤكًدا  البحرنة،  من  عالية  ن�صب 

العاملة  القوى  باملائة من  باأن 60 

البحرينيني،  من  هم  ال�صركة  يف 

على  حتر�س  ال�صركة  اأن  م�صيًفا 

وتاأهيل  تدريب  يف  اال�صتمرار 

املزيد من الكوادر الوطنية يف هذا 

ا  اأي�صً ديفريت  ذكر  وقد  املجال. 

امل�صتقبلية  امل�صاريع  من  ا  بع�صً

الثانية  املرحلة  ومنها  لل�صركة، 

الكهرباء  الإنتاج  الدور  حمطة  من 

واملاء وحمطة طاقة �صم�صية بقدرة 

اإنتاجية تبلغ 100 ميغاواط.

الفائز باجلائزة: عندما تدخر وت�شتثمر فال�شرب حليفك والوقت دائًما اإىل جانبك

»الأهلي املتحد« يحقق حلم املليون مع جائزة ح�شادي ربع الن�شوية
املتحد  االأهلي  البنك  قيام  عن  االإعالن  مت 

بقيمة  ال�صنوية  ربع  ح�صادي  جائزة  بت�صليم 

عبداهلل حممد  اإىل حممد  اأمريكي  دوالر  مليون 

جمعة، وذلك يف حفل اأقيم باملقر الرئي�س للبنك 

يف �صاحية ال�صيف.

قد  ح�صادي  برنامج  اأن  بالذكر  جدير 

اآخر  توفري  ح�صاب  اأي  من  اأكرث  جوائز  منح 

تزيد  جوائز  االآن  حتى  قدم  حيث  اململكة،  يف 

عن 70 مليون د.ب الأكرث من 16800 فائز. 

وتتميز الن�صخة اجلديدة من برنامج ح�صادي 

قبل،  من  واأكرث  اأكرب  بجوائز   2020 لعام 

حيث متت م�صاعفة اجلائزة ال�صنوية الكربى 

لت�صل اإىل مليوين دوالر، اإ�صافة اإىل 21 جائزة 

اأ�صبوعية بقيمة 1000 دوالر اأمريكي.

فرحته  عن  جمعة  حممد  عرب  وقد 

عن  وحدثنا  املتوقع،  غري  بالفوز  الكبرية 

عالقته الطويلة على مدار 25 �صنة مع البنك 

قبل  من  »ا�صتثمرت  بالقول:  املتحد،  االأهلي 

اأنني  اإال  االأخرى،  التوفري  برامج  من  عدد  يف 

مع  االأخرية  عاًما  ع�صر  اخلم�صة  طوال  بقيت 

املزايا  برنامج ح�صادي، وذلك نظًرا ملجموعة 

يقدمها  التي  والفريدة  املتنوعة  واخلدمات 

البنك االأهلي املتحد حتت �صقف واحد«.

مرتني  الربنامج  مع  »ربحت  واأ�صاف: 

جوائز اأ�صبوعية بقيمة 1000 دوالر اأمريكي، 

لذلك مل اأكن اأتخيل اأنني �صاأفوز من جديد. ولذا 

مليون  مببلغ  والتهنئة  املكاملة  تلقيت  فعندما 

اأحد  من  مزحة  اأنها  ظننت  اأمريكي،  دوالر 

اإال بعد االت�صال بالبنك  االأ�صدقاء، ومل اأ�صدق 

بنف�صي للتاأكد اأكرث من مرة«.

اإال  ا�صتثمار  ال  نظري،  »يف  واأ�صاف: 

يف  اال�صتثمار  اأن  كما  ال�صرب.  من  الكثري  مع 

اأ�صيف  اأية خماطر. كنت  ح�صادي لي�صت فيه 

مبلًغا  وفرت  كلما  اإىل ح�صاب ح�صادي  املزيد 

من املال. اأما بالن�صبة ملا اأخطط له االآن، فخطتي 

البنك  مع  اال�صتثمار  من  املزيد  هي  القادمة 

االأهلي التجاري«. من جانبه، �صرح �صوڤرات 

�صايغال، نائب الرئي�س التنفيذي للمجموعة – 

»�صعدنا  بالقول:  لالأفراد،  امل�صرفية  اخلدمات 

اأحالم  يحقق  ح�صادي  برنامج  بروؤية  اليوم 

على  ت�صجيعهم  خالل  من  عمالئنا  من  املزيد 

جمعة  حممد  مع  باللقاء  �صررنا  التوفري. 

ال�صحب  اأعيننا على  اأن  اإال  وت�صليمه اجلائزة، 

مليوين  بقيمة  الكربى  ال�صنوية  اجلائزة  على 

لعدد  املليون  حلم  لتحقيق  ونتطلع  دوالر، 

ي�صعني  ال  فاإنه  واأخرًيا،  عمالئنا.  من  اأكرب 

يف  لعمالئنا  الكبري  امتناننا  عن  التعبري  اإال 

برنامج ح�صادي الختيارهم اال�صتثمار معنا«.

من  املليون  جائزة  جمعة  حممد  وت�صلم 

ن�صيمة حيدر، رئي�صة ق�صم اخلدمات امل�صرفية 

اخلا�صة، بح�صور حممد بو�صقر، رئي�س ق�صم 

رئي�س  مو�صى،  ونادر  املوؤ�ص�صي،  االت�صال 

ق�صم التوزيع بالتجزئة – اخلدمات امل�صرفية 

لالأفراد يف البنك االأهلي املتحد.
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تنفيذًا لتوجيهات ولي العهد.. بدء استقبال 
المقترحات للمشاركة بمسابقة »فكرة«

أعلن مكت��ب النائ��ب األول لرئيس مجلس 
المقترح��ات  اس��تقبال  ب��دء  ع��ن  ال��وزراء 
للمشاركة في النس��خة الثالثة من مسابقة 
االبت��كار الحكومي »فكرة« بما يس��هم في 
تحفي��ز التنافس��ية بي��ن موظف��ي القطاع 
العام وتعزي��ز ثقافة اإلب��داع واالبتكار في 
العم��ل الحكومي تماش��يًا مع مب��ادئ رؤية 
البحري��ن االقتصادي��ة 2030 القائمة على 
االس��تدامة والتنافس��ية والعدال��ة، وذل��ك 
تنفي��ذًا لتوجيهات صاحب الس��مو الملكي 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد 
نائ��ب القائ��د األعلى النائ��ب األول لرئيس 

مجلس الوزراء.
ويأتي طرح المس��ابقة في نسختها الثالثة 
دعمًا للتمّيز في الخدمة الحكومية بما يحقق 
تطلعات المواطني��ن وإيمانًا بالدور الحيوي 
للطاق��ات البحريني��ة ف��ي مواصلة مس��يرة 
التحديث والتطوير، حيث أثبتت األفكار التي 
تم طرحها في النس��ختين األول��ى والثانية 
فاعليته��ا في تس��ريع وتيرة إنجاز مش��اريع 
برنامج الحكومة كما انعكس��ت إيجابًا على 
مخرجات العمل الحكوم��ي من خالل تعزيز 
إش��راك موظف��ي القط��اع العام ف��ي وضع 
وتنفيذ الخطط القائمة على األفكار الخالقة 

وتحويل التحديات إلى فرص مستقبلية يعم 
خيرها على الوطن والمواطنين.

أو  لألف��راد  الطلب��ات  اس��تقبال  ويت��م 
المجموعات -من 4 أفراد كحد أقصى- ممن 
يعمل��ون ف��ي القط��اع الحكوم��ي أو إحدى 
الش��ركات الحكومية عبر الموقع اإللكتروني 
لمكتب النائب األول لرئيس مجلس الوزراء. 
www.fdpm.gov.bh، علم��ًا بأن آخر موعد 
نوفمب��ر   21 ه��و  المقترح��ات  الس��تقبال 
المقبل، حيث سيتم بعدها مرحلة المراجعة 
األولي��ة وإج��راء المقابالت م��ن قبل أعضاء 
لجنة التقييم من ذوي الشأن واالختصاص.

وزير الصناعة يدشن »بحرين سوق دوت كوم« رسميًا
 تحت رعاية وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد 
 الزيان��ي، أقيم مس��اء أمس حفل تدش��ين منصة 
تس��وق  بحريني��ة إلكتروني��ة لتروي��ج المنتج��ات 
والخدمات التي تقدمها مؤسس��ات المملكة إلى 
دول العالم وذلك تحت  مسمى »بحرين سوق دوت 
كوم«  والتي أطلقتها المؤسسة البحرينية لريادة 
األعمال  بهدف دعم الش��ركات البحرينية الصغيرة 

ورواد األعمال.
حض��ر حفل االفتتاح س��يدة األعم��ال  فريال ناس 
رئي��س مجلس أمناء المؤسس��ة البحرينية لريادة 
األعمال والش��يخة مريم بنت  حمد آل خليفة نائب 
الرئي��س والقائم بأعم��ال وكي��ل وزارة الصناعة 
والتجارة والس��ياحة إيم��ان الدوس��ري وعدد من 

أعضاء مجلس اإلدارة. 
وتض��م المنص��ة حت��ى اآلن 21 ش��ركة بحرينية 
في مختلف قطاعات التجارة واالس��تثمار،  وتعتبر 
المؤسس��ة البحريني��ة لريادة األعمال المش��روع 
»منصة موحدة« للش��باب ورواد  ورائدات األعمال 
البحرينيين لمشاركة إبداعاتهم وإلهامهم ودعم 
أنشطتهم الصناعية  والتجارية في شتى المجاالت.  
وبهذه المناس��بة أش��اد وزير الصناع��ة والتجارة 
والس��ياحة بالمبادرات التي تطلقها المؤسس��ات 
للمس��اهمة في دعم الرؤى واالستراتيجيات التي 
تطلقها الحكومة نحو التنمية المس��تدامة وفتح 
فض��اءات جديدة أم��ام رواد األعم��ال البحرينيين 
لالنطالق إل��ى العالمية، ومن هذا المنطلق تأتي 
منص��ة »بحري��ن س��وق دوت ك��وم« كواحدة من 
أه��م المبادرات التي تم إطالقها لدعم الش��ركات 
البحريني��ة الناش��ئة ورواد اإلعمال ورس��م خارطة 
طري��ق لهذا القط��اع لدعم التنمي��ة االقتصادية 
بالمملك��ة والمس��اهمة ف��ي خل��ق ف��رص عمل 
جدي��دة وإثراء القطاع بالمزيد من األفكار الخالقة 
والمبتكرة لخوض هذه التجربة الجديدة والفريدة 
م��ن نوعه��ا باإلضاف��ة إل��ى خل��ق توج��ه جديد 
لمواجه��ة أي ن��وع من التحديات الت��ي قد تواجه 

االقتصاد بشكل أو بآخر ومواصلة تقديم الخدمات 
والمنتجات في جميع الظروف االستثنائية التي قد 

يمر بها االقتصاد العالمي.
م��ن جانبها قالت رئيس مجلس أمناء المؤسس��ة 
البحريني��ة  لريادة األعم��ال فريال ن��اس: »بادرة 
جدي��دة لتحفي��ز الس��وق عل��ى مواجه��ة تبعات 
انتش��ار في��روس كورون��ا  وتبعات��ه االقتصادية 
وآثاره الس��لبية على االقتصاد الوطني، ومساهمة 
إضافية للمؤسسة  نرجو من وراءها تحسين أوضاع 

الشركات وتعديل أوضاع السوق لما هو أفضل«. 
وتابعت قائلة »عيونن��ا على إيجاد فرص حقيقية 
للمؤسس��ات الصغيرة ورواد األعمال في  مواجهة 
الظ��روف الحالي��ة، منص��ة »بحري��ن س��وق دوت 
كوم« تعد من أهم مش��اريع  المؤسس��ة التي تم 
التخطيط لها من فترة لتحقيق أهداف المؤسسة 
واس��تراتيجيتها المعلن��ة  من��ذ التأس��يس وعلى 
رأس��ها التوجه نحو األس��واق اإلقليمية والعالمية 
للش��ركات البحرينية،  ومساعدة أعضاء المؤسسة 
ورواد األعم��ال ف��ي البحري��ن بش��كل ع��ام عل��ى 

»التصدير«  وتطوير أعمالهم بشكل إيجابي«. 

وأش��ادت ن��اس بالجه��ود الت��ي تبذله��ا القيادة 
والحكوم��ة ف��ي تخفي��ف آث��ار ه��ذه  األزم��ة على 
االقتصاد الوطني.. وأضافت قائلة »سوق التجارة 
اإللكتروني��ة في البحرين  والمنطق��ة والعالم في 
تصاعد مستمر بس��بب الظروف الراهنة وإجراءات 
التباع��د  الش��خصي المتبعة في مواجهة انتش��ار 
فيروس كورونا )كوفي��د19(، واعتقد أنه  التوقيت 
المناسب إلطالق مشروع مثل منصة »بحرين سوق 
دوت كوم« ومس��اعدة رواد  األعم��ال في المملكة 
على المضي قدما في تطوير مشروعاتهم وعرض 

خدماتهم من  خالل منصة وطنية«. 
وأكدت أنه تم تطوير إس��تراتيجية إدارة وتسويق 
متكامل��ة إلش��هار الموقع وتس��ويقه لجميع  دول 
العالم حيث سيعمل فريق مجهز ذو كفاءة وخبرة 
في إدارة وتس��ويق الموقع،  وأضافت ناس »نأمل 
أن يك��ون الدع��م الذي س��يقدم من خ��الل  برامج 
 المؤسسة وأهدافها ذا  تأثير واضح في تطوير هذا 
القطاع ودعمه، من خالل تشجيع  الشباب والمرأة 
عل��ى وجه  الخص��وص ف��ي المملكة عل��ى بداية 
وتطوي��ر أعمالهم التجارية  الخاصة والمس��اهمة 

ف��ي  تحقي��ق أهداف رؤي��ة 2030 وتنوي��ع مصادر 
الدخل غير  النفطي لالقتصاد الوطني«. 

من جانبها قالت س��يدة األعم��ال بدرية العوضي 
عضو مجلس اإلدارة رئيسة لجنة  اإلعالم والتسويق 
بالمؤسسة أن فكرة إنشاء »سوق دوت كوم« من 
األف��كار الت��ي راودت فكر  مجل��س اإلدارة منذ بدء 
تأسيس هذا الكيان، وكان غرضنا األساسي دائمًا 
هو مس��اعدة  رواد األعمال البحرينيين على تطوير 
أعمالهم، واليوم خرجت هذه الفكرة إلى النور بعد 
 أن اس��توفت حقها من الدراسة والبحث ثم العمل 
والتطبي��ق، ونتمنى أن يس��تفيد منها جميع  أبناء 

البحرين في تطوير أعمالهم. 
ودعت العوضي المؤسس��ات البحرينية الناش��ئة 
ورواد األعم��ال إل��ى االنضمام للموق��ع الذي  من 
شأنه أن يكون منصة إنطالق مهمة لنمو العالمة 

التجارية محليًا ودوليًا. 
مؤك��دة أن  المؤسس��ة دعمت عن طري��ق موقع 
»بحرين سوق دوت كوم« العديد من رواد األعمال 
 البحرينيين أيضًا من خارج المؤسسة ممن يود أن 

يتوسع في أعماله للخارج.

 »الصحة« تعّلق الدراسة 
في مدرسة الروابي 10 أيام

في ضوء التنس��يق المس��تمر م��ع وزارة التربي��ة والتعليم، 
أص��درت وزارة الصحة أمس قرارًا من قبل الوكيل المس��اعد 
للصحة العامة، يقضي بتعليق الدراسة في مدرسة الروابي 
الخاص��ة، لمدة 10 أي��ام بصورة احترازية ابت��داًء من اليوم 
اإلثني��ن 2 نوفمب��ر، على أن يت��م اتخاذ اإلج��راءات الالزمة 
لمواصلة الدراسة لجميع الطلبة عن بعد خالل هذه الفترة.

ونص القرار على التأكيد على أنه ال ُيعاد فتح هذه المدرسة 
إال بع��د أن تتأك��د إدارة الصح��ة العامة من عدم تس��جيل 
حاالت إصابة جديدة خالل الفترة المذكورة، وخلو المدرسة 
تمامًا من أي نواقل للعدوى، وإصدار إذن بفتحها من اإلدارة 

المختصة.



أكد 49% من متابعي حساب »الوطن« عبر 
والمشاركين  »انس��تغرام«  على  صفحتها 
في اس��تطالع للرأي، أنهم اس��تفادوا من 
الخدم��ات والمواعي��د الطبي��ة بالمراك��ز 
الصحي��ة س��واء الحكومي��ة أو الخاصة عن 
ُبع��د »خدم��ة التطبي��ب عن ُبع��د«، أكد  
178 مشاركًا االس��تفادة من الخدمة، في 
حين بلغ إجمالي عدد الذين لم يس��تفيدوا 
م��ن الخدمة والمش��اركين ف��ي التصويت 
183 ش��خصًا بنسبة 51% من إجمالي عدد 

المشاركين البالغ 361 شخصًا. 
وأش��ار عدد من المش��اركين باالستطالع  
إلى االس��تفاد م��ن الخدم��ة المقدمة في 
توفير الوقت والجهد والمسافة لالستشارة 
الطبي��ة، وق��ال أح��د المش��اركين: »نعم 
اس��تفدنا بصورة ممتازة من هذه الخدمة 
التي وفرت علينا الكثير من الوقت والجهد 

فشكرًا للقائمين عليها«.
بينما أش��ار أحد المتابعي��ن إلى أن خدمة 
التطبي��ب ع��ن ُبعد ممت��ازة م��ن ناحية 
االتصال والمواعيد، بينم��ا أوضح البعض 
أنه��م ل��م يس��تفيدوا م��ن تل��ك الخدمة 
وألغيت مواعيدهم بس��ببها، حيث قال أحد 
المشاركين: »لم استفد من تلك الخدمة، 
فقد ألغيت مواعيدي بالكامل ولم اس��تلم 
أدويت��ي الت��ي احتاجها«. م��ن جانبه أكد 
أحد المرض��ى )أ.أ( )أبو احمد(، أنه تعرض 
ش��خصيًا لتجربة س��لبية مع التطبيب عن 
ُبع��د، حي��ث يحتاج للكش��ف على ش��بكية 
العين بشكل مباشر من الطبيب المختص 
وإج��راء تصوير وإجراء عملية وحقن للعين 
إليقاف النزيف، مؤكدًا أنه بس��بب األوضاع 
الحالي��ة تع��ذر م��روره به��ذه المرحل��ة، 
وتم رفض اس��تقباله رغ��م حالته الحرجه 

ومعاناته منذ 8 أشهر.

األطباء البحرينية.. 
اإليجابيات والسلبيات 

وأكدت رئيس��ة جمعية االطب��اء البحرينية 
د.غ��ادة القاس��م، أن خدم��ة التطبيب عن 
ُبعد س��اهمت ف��ي توفير وق��ت المريض 
والطبيب على حٍد س��واء، حيث أش��ارت إلى 
أنها أس��همت في راحة المرضى من ناحية 
ع��دم الحاجة لت��رك المن��زل والتوجه إلى 
المستش��فى وانتظ��ار الطبي��ب ومواجهة 
االزدح��ام الم��روري وغيرها م��ن العوامل 
التي قد تؤخ��ر المريض الوصول للموعد، 
إلى جان��ب توفيره��ا راح��ة للطبيب حيث 
يمكنه متابعة المرضى بصورة مس��تمرة 
وتعدي��ل جرعات األدوية ف��ي حال الحاجة 
لذل��ك. وأش��ارت إل��ى أن اإليجابي��ات من 
خدم��ة التطبيب عن ُبعد، تتمثل في الحد 
من انتقال األمراض المعدية وتقليل عدد 
للمؤسس��ات  الذي��ن يحضرون  المرض��ى 
الصحية ما عدا الح��االت الطارئة والحرجة 
فقط. وأش��ارت إلى أن المش��كلة التي قد 
تواج��ه تل��ك الخدم��ة تتلخص ف��ي عدم 
إمكاني��ة فح��ص المري��ض س��ريريًا مما 
ينش��أ عنه صعوبة في تش��خيص المرض 
إل��ى جانب ع��دم إمكانية مناقش��ة بعض 
الحاالت أو األمور المتعلقة بعالج المريض 
عب��ر التطبي��ب ع��ن ُبع��د، كم��ا أن عدم 
التواصل المباش��ر وفقدان لغ��ة التواصل 

بالجس��د مع المريض يتسبب بفجوة بين 
المري��ض والطبي��ب خصوص��ًا وأن مهنة 
الطب إنسانية تتوجب الكثير من التواصل 

والمشاعر المباشرة.

آفاق استثمارية جديدة 
في القطاع الصحي

مؤس��س مبادرة أطب��اء الواج��ب د.ضياء 
زيدان، أكد أن االستشارة الطبية عن ُبعد 

يمكنها االستمرار في المستقبل حتى بعد 
الجائحة، لكنها قد تؤثر على المس��تقبل 
االس��تثماري في القط��اع الصحي الخاص 
تحديدًا إذا تمت بش��كل ف��ردي لكنها قد 
تفتح مجااًل اس��تثماريًا آخ��ر إذا تمت عن 
طريق استش��ارات مدفوعه بس��عر رمزي 
خصوص��ًا ف��ي تخصص��ات جدي��دة منها 
الجلدية على سبيل المثال والتي ال تحتاج 
لفحوصات جسدية مثل تخصص العظام 
أو األنف واألذن والحنجرة والتي ال يخدمها 
التطبي��ب ع��ن ُبعد ف��ي جمي��ع األحوال 

خصوصًا إذا كانت الحالة مستعصية.
وبش��أن مبادرة أطباء الواجب أشار إلى أن 
المبادرة تلقت أكثر من 15 ألف استشارة 
من��ذ بداية إطالقها في م��ارس الماضي، 
مؤك��دًا أن المبادرة ال نية له��ا لالنتفاع 
الم��ادي ف��ي الوق��ت الحالي فه��ي جاءت 
خدم��ة للمجتمع في ظ��ل جائحة كورونا، 
مؤك��دًا أن المبادرة لم تتل��ق الكثير من 
الش��كاوى خصوص��ًا أن المبادري��ن م��ن 

األطب��اء مرخصي��ن عل��ى أعل��ى المعايير 
المهنية.

وأوضح: »خدمة التطبي��ب عن ُبعد تفيد 
المري��ض والطبي��ب عل��ى حد س��واء من 
ناحي��ة تقديم االستش��ارة واالستفس��ار 
الع��ادي ع��ن أح��د أع��راض األم��راض أو 
مواعيد األدوي��ة والوصفات الطبية بحيث 

توفر الوقت والجهد على الطرفين«.
وأك��د أن »ج��ودة الخدم��ة ال تختلف في 
التطبيب ع��ن ُبعد حيث يمك��ن للطبيب 
تقيي��م الحالة ف��ي ذات اللحظ��ة، كما أن 
جودة الخدمة س��تزيد من خ��الل إمكانية 
التواص��ل م��ع الطبي��ب بحي��ث يس��هل 
التواصل مع بعض األطباء من خالل تلك 
الخدمة خصوصًا الذي��ن يصعب الوصول 
له��م«. ف��ي حين أي��دت استش��ارية طب 
العائلة د. زهرة خليفة فكرة التطبيب عن 
ُبعد، وأكدت أنها أحد األطباء المشاركين 
في تقدي��م تلك الخدم��ة للمرضى، حيث 
قالت: »الفكرة ممتازة، فهي تس��هم في 
إراح��ة المريض من جمي��ع النواحي، كما 
توفر عليه المشوار الطويل في االستشارة 

الطبية«.

األطباء مع وضد
وأكدت زه��رة إيمانها أن 90% من العالج 
يكون بالتح��اور بين المري��ض والطبيب 
وبالتال��ي ف��إن التطبيب عن ُبع��د يتيح 
تلك العملية من خ��الل فتح قناة تواصل 
وتش��اور مع الطبيب عن ُبعد مما يعطي 
مج��ااًل للحدي��ث مع��ه أكث��ر م��ن الوضع 
العادي ويس��مح للطبيب بتقديم الفائدة 
وإرش��اده للطري��ق الصحي��ح خصوصًا إذا 
كان المريض يستشير الطبيب في نتائج 
فح��ص ال��دم أو األش��عة. وأضافت: »من 
تجربتي هناك الكثير من المرضى لديهم 
استش��ارات عديدة ال تس��تدعي ذهابهم 
للمركز الصحي أو للمستش��فى للس��ؤال 
عنها كاالستش��ارات النسائية أو األمراض 
المزمن��ة والتي ق��د يتغير عليه��ا نوعية 
ال��دواء على س��بيل المث��ال، ولذلك أقوم 
والمتابعة  االستش��ارة  بتقدي��م خدم��ة 
للمريض وإذا استدعت الحالة أطلب منها 

الذهاب للمستشفى«.
وأشارت إلى أنها تفضل أن يتم االستمرار 
بهذه الخدمة مس��تقباًل حتى بعد انتهاء 
الجائحة مما يس��هم ف��ي تقليل الضغط 
عل��ى المراك��ز الصحي��ه والمستش��فيات 
خصوص��ًا أن الكثير من الن��اس يقومون 
بزي��ارات للمستش��فيات دون الحاج��ة أو 
لحاالت عرضيه ال تس��تدعي العرض على 
طبيب، وأش��ارت إلى أن مس��ألة تس��ليم 
األدوي��ة للمرضى ع��ن طري��ق توصيلها 
لمنازله��م أيض��ًا س��اهمت ف��ي تخفيف 

الضغط على المراكز الصحية.
وتابعت »خالل الفترة األخيرة زادت حاالت 
الخ��وف والوس��واس، لذلك أصب��ح الناس 
يتواصل��ون بكثرة م��ع األطب��اء وبالتالي 
تكم��ن هنا أهمي��ة خدم��ة التطبيب عن 
ُبع��د خصوص��ًا م��ع التباع��د االجتماعي 
الحضور للمستش��فيات،  واهمية تقلي��ل 
ولذل��ك وجهن��ا البعض ممن تس��تدعي 
حالته بالذهاب للمستشفى«. وفضلت أن 
يتم اعتماد تلك الخدمة حتى بعد انتهاء 
الجائح��ة، لكنها طالبت بض��رورة تفريغ 
الطبيب لس��اعات معينه كأول س��اعتين 
من يوم العمل أو يوم عمل معين حس��ب 

جدوله الستقبال االستشارات عن ُبعد.
وأردف��ت: »النظ��ام ل��ه مس��تقبل، ومن 
المفترض أن يتم االستثمار فيه بالشكل 
إل��ى جان��ب مس��اندة األطب��اء  األمث��ل، 
وإعطائه��م الوقت الكاف��ي للتواصل مع 
المرضى ع��ن ُبعد وتوجيهه��م للحضور 
للمراك��ز الصحي��ة، كما يس��مح بتصنيف 
المرضى عب��ر الهاتف لتخفي��ف الضغط 
على المراكز الصحية، إلى جانب استخدام 
التطبيقات الذكية في الكش��ف والتطبيب 

وبالتالي قد يس��هم ذلك أيضًا في تقليل 
نس��بة األخطاء الطبية، فالعملية جاهزة 
لكنه��ا تس��تدعي وقف��ة ودعم م��ن قبل 

الجهة المعنية«.
ونصحت المرضى بضرورة اختيار الطبيب 
بعناية قبل طلب االستش��ارة فهي سالح 
ذو حدي��ن يجب اس��تغالله بش��كل أمثل 

واختيار الطبيب المناسب.
من جانبه اختلف استش��اري األنف واألذن 
والحنجرة د.نبيل تمام بعض الش��يء مع 
األراء الطبية التي أي��دت خدمة التطبيب 
عن ُبعد، حيث فضل الكشف المباشر عن 
الحالة خصوص��ًا وأن البعد الجغرافي في 
المملك��ة يس��مح بزيارة الطبي��ب في أي 
وقت ومكان، كما أن التطبيب عن ُبعد قد 
يس��هم في إيجاد اخت��الف بوجهات النظر 
بين المريض والطبيب السيما في مرحلة 
الكش��ف والفحوصات والعالج مما يتعذر 

معه التواصل المباشر مع المريض.
واعتبر أن وجود المريض في المستشفى 
مهم جدًا، لكن خالل الوضع االس��تثنائي 
الحال��ي وم��ع وج��ود التوصي��ات الطبية 
جعل��ت  االجتماع��ي  التباع��د  بض��رورة 
المرض��ى يخضع��ون لالستش��ارةالطبية 
عن ُبعد تماشيًا مع اإلجراءات االحترازية، 
مش��يرًا إلى أن التواصل المرئي خصوصًا 
مع التط��ور ف��ي التكنولوجي��ا ممكن أن 
واألم��راض  لألع��راض  التطبي��ب  يفي��د 
البس��يطة فقط، أو أن يتم استغالل تلك 
العملية في النقاش مع أطباء من مختلف 
دول العالم واستش��ارتهم وعرض الحالة 
والفحوصات عليهم للتوصل للتش��خيص 
المناس��ب في الحاالت الحرجة، مشيرًا إلى 
أنها تع��د خدمة جي��دة بالمجمل لكن ال 
يمكن تعميمها واعتمادها بش��كل كلي 

أو اللجوء لها بشكل كامل.
وأض��اف: »الخدم��ة تخف��ف الضغط على 
المراك��ز الصحية من ناحي��ة المراجعين 
أو م��ن ناحي��ة ص��رف األدوي��ة، وبالتالي 
عالجن��ا كأطب��اء ح��االت كثيره ع��ن ُبعد 
م��ع متابع��ة المري��ض ووص��ف الع��الج  
فاالستش��ارة عن ُبعد سهلت عالج بعض 
الحاالت وتش��خيصها، لكني أرى أن وجود 
المريض والتش��خيص المباشر أفضل في 
الكش��ف عن المرض خصوصًا في الحاالت 
الحرجة«. واتفق تمام مع فلترة المرضى 
عبر الهات��ف أو عبر االستش��ارة ولكن أن 
يتم ذلك وفق قواعد مدروسة بحيث يكون 
التقيي��م مهن��ي ولي��س عاطف��ي، بحيث 
يك��ون مس��تقبلي المراجعي��ن مدربي��ن 
عل��ى التعامل مع مختلف أن��واع المرضى 
مم��ا يوفر الوق��ت والجهد عل��ى الطبيب 

والمريض.
وكان��ت وزارة الصحة دع��ت المجتمع في 
مايو الماضي لالس��تفادة م��ن الخدمات 
الجدي��دة الت��ي طبقتها، وذل��ك في إطار 
جهوده��ا الرامية لضمان صحة وس��المة 
المرض��ى والح��د م��ن انتش��ار في��روس 
كورون��ا )كوفيد19(، مش��يرًة إلى »خدمة 
التطبي��ب ع��ن ُبع��د« عبر االستش��ارات 
بتقني��ة الفيديو، وذل��ك بالرعاية األولية 
في المراكز الصحية عن طريق حجز موعد 

من مركز االتصال.
وبينت إدارة المراكز الصحية بأن الخدمة 
س��تكون متوفرة من األح��د إلى الخميس 
م��ن 7 صباح��ًا إل��ى 12 ظهرًا، وتش��مل 
الخدمات المقدمة لالستشارات عبر تقنية 
الفيدي��و كل م��ن االستش��ارات الطبي��ة 
البس��يطة واالستفسارات الصحية، وطلب 
التحالي��ل المختبري��ة، وتجديد الوصفات 
الطبية، وكذلك مراجع��ة نتائج التحاليل 
المختبري��ة أو األش��عة وغيره��ا. ويمكن 
لألشخاص المتواجدين في الحجر المنزلي 
االستفادة من هذه الخدمة؛ والتي تهدف 
إلى تقليل االختالط قدر اإلمكان للحاالت 
التي يمكن خدمتها عن ُبعد دون الحاجة 

للتردد على المركز الصحي.
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التطبيب عن بعد هل يستمر بعد »كورونا«؟
     49٪ من متابعي                   استفادوا من »االستشارة الهاتفية«

د. زهرة خليفة د. ضياء زيدان

د. غادة القاسم د. نبيل تمام

 »جمعية األطباء«: توفير الوقت 
والجهد وتقليل الضغط على الكادر
زهرة خليفة: 90٪ من العالج بالتحاور 

المباشر بين المريض والطبيب
 »أطباء الواجب«: 15 ألف استشارة

عن بعد منذ بداية الجائحة

نبيل تمام: االستشارة عن ُبعد 
تخلق فجوه بين المريض والطبيب

الخدمة تفتح مجااًل استثماريًا جديدًا 
وتخفف من الضغط على المستشفيات
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انتقل الفريق طارق بن حس��ن الحس��ن رئيس األمن 
العام، مس��اء أمس، إلى موقع التسرب بمحطة وقود 
الجفير ف��ي أم الحصم بالمنامة، حيث تابع على أرض 
الواقع عملي��ة تأمين المحطة واإلج��راءات والتدابير 
االحترازية المتخذة للس��يطرة عل��ى الموقف وضمان 

السالمة العامة.
وأكد رئيس األمن العام أنه تم السيطرة على الموقف 
والتعامل مع مصدر التس��رب بالتع��اون بين الدفاع 
المدني وش��ركة نفط البحرين »بابكو« واتخاذ كافة 
اإلجراءات الالزمة لضمان س��المة الموقع والقاطنين 

بالقرب منه.
م��ن جهت��ه، أكد مدي��ر ع��ام اإلدارة العام��ة للدفاع 
المدن��ي أنه ف��ور تلقي غرف��ة المراقبة والس��يطرة 

باإلدارة بالغ��اً بالحادث انتقلت ف��رق الدفاع المدني 
إلى الموقع، وباشرت عملياتها، بعد الدفع ب� 7 آليات 
و27 ضابط��ًا وف��ردًا للتعامل مع الموق��ف، حيث تم 
اتخاذ إجراءات السالمة المتبعة في مثل هذه الحاالت 
وتطويق المنطقة وتأمينه��ا والقيام بعمليات إخالء 

جزئي مؤقت للمحطة والمنطقة المحيطة.
وأوضح بأنه تم تقييم مستوى الخطورة وأخذ قراءات 
لنس��بة التس��رب واحتواء المادة المتس��ربة وغيرها 
من اإلجراءات، مش��يرًا إل��ى أن اإلدارة قامت بتفعيل 
خطط الطوارئ المعدة مس��بقًا بالتنس��يق مع غرفة 
العمليات الرئيس��ية وإنذار فرق االستجابة واإلسعاف 
وإعداد مركز اإليواء بالمنطقة وتوفير الحافالت لنقل 

األشخاص تحسبًا ألي تطور في الموقف.

06
local@alwatannews.net

أخبار الوطن
Mon 2 Nov 2020 |  الســنة 15  |  العدد 5441   |  االثنين 16 ربيع األول 1442هـ

تأييد سجن آسيويين استخدما »منجل« في مشاجرة
أيمن شكل

أيدت محكمة االستئناف العليا الجنائية الحكم 
الصادر بحبس آسيويين 3 سنوات عن إدانتهما 
باالعتداء على آخرين من جنسية أخرى بأدوات 
حادة »منج��ل«، وأمرت بإبعادهم��ا عن البالد 

نهائيًا بعد تنفيذ العقوبة.
وأش��ارت أوراق القضية إلى تلقي مركز شرطة 
النعيم بالغًا من شخص يفيد بحدوث مشاجرة 
كبي��رة بين م��ا يقرب م��ن 14 آس��يويًا، فقام 
وآخرون بف��ض الش��جار بينه��م وأخبرهم أنه 
سيقوم بإبالغ الش��رطة، وبالفعل ابتعدوا عن 
بعضهم، وبع��د مدة قصيرة تجمع��وا مجددًا 
وحض��ر ش��خص وكان بيده آلة حادة »س��كين 
طويلة أش��به بالمنجل، وكان يريد استخدامها 
ف��ي الش��جار، وعندما ش��اهد المبل��غ ذلك قام 

باالبتعاد عن الموقع وتم إرسال دورية.
وأنك��ر المته��م األول الواقعة وق��ال إنه كان 
برفقة صديقي��ه يتناولون المس��كرات وحضر 
إليه آخر وتحدث مع��ه بطريقة مزعجة وتطور 

األم��ر إلى مش��اجرة، وبناء علي��ه توجه وجلب 
س��كينًا كبي��رة بغ��رض تهديد المجن��ي عليه 
وكان برفقت��ه صديق��اه وعن��د وصولهما إلى 
من��زل المجن��ي عليهم ش��اهد مجموعة تقرب 
من 8 أش��خاص برفقة المجني عليه بحوزتهم 
عص��ّي وأخش��اب، مضيفًا: »فش��عرت بالخوف 
وقمت بضربهم بواسطة السكين«، فيما أشار 
المتهم الثاني إلى أنه حضر الواقعة فقط وأقر 
بما جاء في أقوال المتهم األول، مش��يرًا إلى أن 
األخير ق��ام بض��رب المجني عليهم بواس��طة 
س��كين عدة مرات وبعدها رمى الس��كين والذ 

بالفرار.
أحالت النيابة المستأنفين إلى المحاكمة بعد 
أن أسندت لهما أنهما في 23 أغسطس 2019 
أواًل: ش��رعا وآخرون مجهولون في قتل المجني 
عليهم عمدًا بأن اتحدت إرادتهما على قتل أي 
من المجني عليهم وأعدا أداة لهذا الغرض بأن 
أخذ المتهم األول المنجل المعدني وتوجها إلى 

مقر س��كن المجني عليه��م قاصدين من ذلك 
إزهاق روح أي منهم وقابلين المخاطرة بحدوث 
هذه النتيجة، فقام المتهم األول بإحداث جرح 
قاطع ف��ي رقبة المجني عليه الثاني بواس��طة 
عليهم��ا  المجن��ي  بض��رب  وق��ام  األداة  ذات 
الثالث والرابع بواس��طة ذات األداة على يد كل 
منهما، وقام باقي المتهمين بمؤازرة وتشجيع 
المتهم األول على ذلك بأن قاموا بحمل األلواح 
الخش��بية وتوجه��وا برفقته إلى مق��ر المجني 
عليهم وشاهدوه يقوم بضرب المجني عليهم، 
واشترك معه المتهم الثاني في ضرب المجني 
عليه الثالث بواسطة لوح خشبي فأحدثوا بهم 
اإلصاب��ات المبين��ة بتقرير الطبيب الش��رعي 
المرف��ق، وقد خ��اب أثر الجريمة لس��بب خارج 
عن إرادتهم هو تدارك إصابتهم بالعالج، وقد 

اقترنت هذه الجناية بجنحتين.
وحكمت محكمة أول درجة بالس��جن 3 سنوات 
على المستأنفين وأمرت بإبعادهما عن البالد.

آسيوي يخطف خادمة على دراجته ويجبرها على الدعارة
أيمن شكل

تعرف آسيوي على خادمة عبر برامج التواصل 
االجتماع��ي وذلك بعد أن عل��م من صديقته 
الس��ابقة التي تعمل في الس��عودية بأن لها 
صديقة في البحرين، فتواصل معها وتطورت 
العالق��ة بينهما، حي��ث أقنعه��ا بالهرب من 
من��زل مخدومه��ا، وبالفعل توج��ه إليها في 
إح��دى الليال��ي واصطحبها عل��ى دراجته من 
رأس رم��ان إلى أم الحص��م، لتمكث معه في 

مسكنه لفترة يمارس معها الجنس.
لك��ن ذل��ك لم يس��تمر ألكث��ر من ش��هرين، 
بعدها بدأ في جلب زبائن لممارس��ة الجنس 
معها دون رضاها، بعد أن حبس��ها في غرفة 
وأجبرها على الدعارة، وفي أحد األيام تمكنت 

م��ن القفز عب��ر النافذة إلى الش��ارع والتوجه 
لمركز الش��رطة واإلبالغ بالواقع��ة، حيث تم 
القبض على اآلس��يوي وبرفقته فتاة آس��يوية 

تبين أنها مطلوبة لمركز شرطة الحورة.
 وت��م إحال��ة المته��م للمحاكم��ة، وقض��ت 
المحكمة الكب��رى الجنائية األولى بس��جنه 5 
س��نوات وتغريم��ه مبلغ 2000 دين��ار بتهمة 
خط��ف المجني عليها وإجبارها على ممارس��ة 
الدع��ارة، وألزمته المحكم��ة بمصاريف إعادة 
المجن��ي عليه��ا لبلدها وبإبع��اده نهائيًا عن 

البالد بعد نفاذ العقوبة.
وتبي��ن أن المتهم له س��وابق ف��ي هذا األمر 
حي��ث حول مس��كنه إلى وكر للدع��ارة، وجلب 

نس��وة وإجبار بعضهن على ممارس��ة الجنس 
مع زبائن يقوم بجلبهم لمسكنه، وكانت تلك 

هي مهنته التي يتكسب منها.
أسندت النيابة العامة للمتهم أنه في غضون 
عام 2020 أتجر في شخص المجني عليها بأن 
قام بنقلها من مقر س��كنها بواسطة دراجته 
الهوائية، وقام بإيوائها في شقته عن طريق 
الحيلة واإلكراه بغرض إس��اءة استغاللها في 
أعم��ال الدع��ارة، كما اختط��ف المجني عليها 
بطري��ق الحيل��ة، وحج��ز حريته��ا بغي��ر وجه 
قانوني بغرض التكس��ب من أعمال الدعارة، 
وحرضه��ا على ارت��كاب الدع��ارة، واعتمد في 

حياته بصفة كلية على ما يكسبه من ذلك.

 البوعينين يسلم 
 جائزة حامد العثمان 

إلى المحامي العام الزياني
س��لم النائ��ب الع��ام د.عل��ي البوعينين جائ��زة حامد 
العثمان للتميز إلى رئيس المكتب الفني للنائب العام 
المحام��ي العام المستش��ار هارون الزيان��ي، والتي تم 
منحه��ا من النواب العم��وم والمدعي��ن العامين لدول 
مجل��س التع��اون الخليجي في اجتماعهم الثاني عش��ر 

والمنعقد الشهر الماضي عبر تقنية االتصال المرئي.
وقد ق��رر الن��واب العموم الجائ��زة عن العم��ل الخالق 
والتمي��ز ف��ي األداء بما يس��هم في االرتقاء بمس��توى 

العمل بالنيابات واالدعاء العام.

 »شرطة المباحث«: إغالق 
 مطعم بأحد الفنادق 

خالف اإلجراءات الوقائية
قال مدير عام اإلدارة العامة للمباحث واألدلة الجنائية، 
إن شرطة المباحث الجنائية باشرت إجراءاتها حيال أحد 
الفن��ادق بمنطق��ة المنامة، إلقامته حف��اًل ُرصد خالله 
عدد م��ن المخالفات للق��رارات واإلج��راءات االحترازية 
والوقائي��ة الصادرة عن الفريق الوطني الطبي للتصدي 
لفي��روس كورون��ا، وذلك بالتنس��يق م��ع وزارة الصحة 

وهيئة البحرين للسياحة والمعارض.
وأش��ار مدير ع��ام اإلدارة العامة للمباح��ث إلى أنه تم 

اتخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة حيال الواقعة.

 5 سنوات وغرامة 2000 دينار 
لمتهم بحجز حرية فتاة واالتجار بها

قال��ت وكي��ل نيابة االتج��ار باألش��خاص مروة 
النش��وان، إن المحكمة الكبرى الجنائية األولى 
أصدرت حكمه��ا في واقعة اتج��ار بفتاة وحجز 
حريتها بغير وجه قانوني واس��تغاللها بأعمال 
الدع��ارة، بس��جن المتهم 5 س��نوات وتغريمه 
ألف��ي دينار وإلزام��ه بمصاريف إع��ادة المجني 
عليه��ا إلى بالده��ا وإبعاده عن الب��الد نهائيًا 

عقب تنفي��ذ العقوبة.وتعود تفاصيل الواقعة 
لقيام المته��م بتوطيد عالقته بالمجني عليها 
والت��ي تعم��ل عاملة من��زل مس��تعينًا بإحدى 
وس��ائل التواصل االجتماعي، وق��د تمكن من 
اختطافه��ا بالحيل��ة ونقلها إلى ش��قته والتي 
جع��ل منه��ا وك��رًا للدع��ارة واحتجزه��ا فيه��ا 
وأجبرها على ممارس��ة الدع��ارة نظير تحصله 

على األموال، وقد استغلت المجني عليها غياب 
المته��م وتمكن��ت من اله��روب خ��الل إحدى 
النوافذ وأبلغت الش��رطة.وقد باش��رت النيابة 
التحقي��ق فور إبالغها حيث اس��تجوبت المتهم 
وأمرت بحبس��ه احتياطيًا كما استمعت لشهود 
الواقع��ة بعد طلب تحريات الش��رطة حول، ثم 

أمرت بإحالة المتهم محبوسًا إلى المحاكمة.

 »الوطنية للنفط والغاز«: 
إغالق محطة الجفير بشكل مؤقت

أعلنت الهيئة الوطنية للنفط والغاز عن »غلقها لمحطة الجفير والطرق المؤدية لها بشكل موقت، 
تطبيق��ًا لالحترازات اآلمنة والصحية لمتابعة عمليات التفتيش والتدقيق والتحري لمعالجة مصدر 

الروائح المحتمل«.
 وأك��دت الهيئة أنها »تعمل وفق اس��تراتيجية واضحة تماش��يًا مع توجيهات قي��ادة جاللة الملك 
المف��دى في تقديم الخدمات النفطية بأعلى المعايير العالمية في األمن والس��المة، وأنها تعمل 
ب��كل جهد في عمليات التفتيش الدورية لجمي��ع محطات التزود بالوقود، وذلك للتأكد من تطبيق 

األمن والسالمة في هذه المحطات وتوافر جميع الخدمات األخرى المساندة لمرتادي المحطات«.

 رئيس األمن العام: السيطرة 
على تسرب الوقود بمحطة الجفير في أم الحصم

     الدفاع المدني: 7 آليات لتأمين المحطة بالتعاون مع »بابكو«

 »الدفاع المدني« 
 يخمد حريقًا في

»كراج« سيارات بسلماباد

تمكن الدفاع المدني من إخماد حريق اندلع في »كراج« 
للسيارات بمنطقة سلماباد دون وقوع إصابات، والبحث 
ج��اٍر لمعرفة س��بب ان��دالع الحري��ق وفقًا لما نش��رته 
وزارة الداخلية على حس��ابها الرس��مي بموقع التواصل 

االجتماعي »تويتر«.



كيف تقيمون العالق��ات بين البحرين وكوريا الجنوبية 
في ظل التطورات اإلقليمية والدولية؟

- العالق��ات بين كوري��ا الجنوبية والبحرين، راس��خة، 
وطويل��ة األمد، فقد امت��دت ألكثر م��ن 40 عامًا، منذ 
إقامة العالقات الدبلوماس��ية بي��ن البلدين، ومنذ بدء 
العالق��ات بين البلدي��ن. لعبت البحرين دورًا رئيس��يًا 
كبواب��ة كوري��ا إلى المنطق��ة، وأول رحل��ة طيران من 
كوري��ا إلى المنطقة، حّطت ف��ي البحرين، وعلى الرغم 
م��ن نهوض وصعود قوى جديدة ف��ي المنطقة غيرت 
حجم التعاون بعيدًا ع��ن البحرين، وحولت بطريقة ما 
ثق��ل التعاون بعيدًا عن البحرين، إال أن البحرين تبقى 
مدافعًا قويًا ومثااًل ونموذجًا لالنفتاح والتنوع بالنسبة 

للشعب الكوري ورجال األعمال الكوريين.  
كيف تقيمون جهود البحرين بقيادة س��مو ولي العهد 

في مكافحة فيروس كورونا؟
- برأيي استراتيجية البحرين لمكافحة فيروس كورونا 
)كوفي��د19( تتمتع ب��إدارة جيدة، وتدار بش��كل جيد، 
وتساير، وتتماش��ى مع الممارسات العالمية، الهادفة 
إلى خفض أعداد اإلصابات، وتشجيع الجميع على البقاء 
بأمان من خالل اتباع اإلجراءات االحترازية في األماكن 
العام��ة بينما تس��تمر المحاوالت للع��ودة التدريجية 
للحي��اة الطبيعية والعمل. ونس��تطيع أن نلمس ثمار 
هذه الجهود، من خالل المش��اركة ف��ي حملة التطوع 
االختي��اري ف��ي التج��ارب الس��ريرية الثالث��ة للق��اح 
)كوفيد19(، وهذا أمر الفت للنظر، حيث ش��ارك 7700 
متط��وع وبينهم صاحب الس��مو الملكي ول��ي العهد 

بحضوره ومشاركته شخصيًا في التجارب. 
 ه��ل لن��ا أن نتط��رق إلى جه��ود كوري��ا الجنوبية في 

مكافحة »كورونا«؟
- الجهود الكورية تتشابه كثيرًا مع الجهود البحرينية، 
ففي كوريا يتم التركيز على استراتيجية »3Ts«، والتي 
تعني، التتبع والفحص وعالج المرضى، أي حصر أعداد 
المش��تبه بإصابتهم، وفحصهم ومعالجتهم في حالة 
ثبوت اإلصابة. هذه االستراتيجية ساهمت بشكل كبير 
في إنقاذ حياة اآلخري��ن، وفي تقليل أعداد المصابين، 
ناهي��ك ع��ن المراقبة الدائم��ة وجهوزية واس��تعداد 
الطاقم الطبي من خالل تقديم الخدمات الطبية ومدى 
توافره��ا للتص��دي ألي ارتف��اع في أع��داد اإلصابات، 
وبالتال��ي مواجهة أي زي��ادة أو انتش��ار للفيروس. إن 
كوريا معنية ومشاركة فّعالة في سباق العالج، والبحث 
ع��ن لقاح ضد الفي��روس. نحن نبق��ى إيجابيين وأيضا 
يقظين ألي تطور في اللقاح وأطقم االختبارات، وتجارب 
اللقاح��ات، ألن المنهجية مهمة بالنس��بة لكوريا التي 
لطالما اش��تهرت بتوظيف أحدث التقنيات في التطوير 
والتحديث، حيث تشتهر كوريا باستخدام مناهج عالية 

التقنية في التنمية، وال تقصر في هذا الشأن.
هل نظمت سفارة كوريا الجنوبية رحالت خاصة لتأمين 

عودة مواطنيها من البحرين؟
- ال، ل��م يح��دث، ويع��ود األمر إلى عدد من األس��باب، 
أهمها، كون البحري��ن أحد البلدان اآلمنة، فيما يتعلق 
باحتواء الفيروس، السيما خالل فترة االنتشار، وتوافر 
بع��ض الرح��الت الجوي��ة التجاري��ة، في بداي��ة أزمة 
الفي��روس، ولهذا وجد الكوريون نوع��ًا من الحرية في 

التنقل، وعلى أساسها، بقوا في البحرين. 
كم يبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين؟

- بل��غ المي��زان التجاري الس��نوي بي��ن البلدين، 800 
مليون دوالر، في عام 2019، مسجاًل ارتفاعًا عن الرقم 
المس��جل في 2015 وهو 686 ملي��ون دوالر، وبالتالي 
نلح��ظ الزيادة الس��نوية في حج��م التب��ادل التجاري، 
وه��ذا أمر جيد. ويعتبر الفائ��ض التجاري في البحرين 
ف��ي الصادرات والواردات أمرًا مهم��ًا وكبيرًا، حيث يبلغ 
قيمت��ه 288 مليون دوالر في ال��واردات، و513 مليون 
دوالر ف��ي الص��ادرات. وفي عام 2020، س��جل التبادل 
التج��اري انخفاض��ًا طفيفًا بي��ن البلدي��ن حيث بلغت 
ال��واردات الكوري��ة إل��ى البحري��ن 253 ملي��ون دوالر، 
والص��ادرات البحريني��ة إل��ى كوريا بلغ��ت 227 مليون 
دوالر، مقارنة مع ما سجلته في نفس الفترة من العام 
الس��ابق حيث بلغ إجمالي التبادل التجاري »الصادرات 
والواردات«، 482 مليون دوالر، ويرجع الس��بب في ذلك 

إلى انخفاض أسعار النفط. 

ما أبرز الصادرات والواردات بين البلدين؟
- أه��م الس��لع المتداول��ة بي��ن البلدين، ه��ي اآلالت 
ومعدات الطاقة، ومحوالت الطاقة، وأس��الك التحويل 
والس��يارات وقط��ع الغي��ار ومنتجات الحدي��د والصلب 
والفوالذ، والمشغالت، وذلك يشمل أغلب ما تستورده 
البحري��ن من كوري��ا الجنوبية، بينما تش��مل صادارت 
البحري��ن إلى كوريا الجنوبي��ة، منتجات النفط وبعض 
المنتج��ات البتروكيماوية، واأللمني��وم، والنفتا، حيث 

تسجل كمنتجات رئيسية.
كم عدد الش��ركات االس��تثمارية الكورية الجنوبية في 

البحرين؟ والعكس؟
- هناك 17 ش��ركة تس��جل اس��تثمارات كورية في 57 
مش��روعًا ف��ي البحرين. وف��ي عام 2020 تم تس��جيل 
اس��تثمار كوري جديد في البحرين في قطاع التصنيع. 
وكانت أحدث االس��تثمارات البحرينية المس��جلة لدينا 

في عام 2014 من خالل شركتين استثماريتين.
كيف تقيمون استثمارات ونشاط شركات »سامسونغ« 

و»هيونداي« في البحرين؟
- شركتا »سامسونغ« و»هيونداي«، تتعامالن مع أكبر 
الش��ركات والمؤسس��ات الحكومية في البحرين، مثل 

شركة نفط البحرين، »بابكو«، وهيئة الكهرباء والماء، 
ووزارة األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، 
ومس��توى التع��اون الرفي��ع بي��ن تل��ك المؤسس��ات 
والش��ركتين، يعكس الثقة المطروحة فيهما من قبل 
الجه��ات في البحرين كش��ركتين قادرتين على اإلنتاج 

بالجودة العالية. 
ماذا عن مجاالت التعاون المختلفة بين البلدين؟

- تطمح سفارة كوريا في البحرين إلى تنمية العالقات 
الثنائية بين البلدين بش��كل أعمق وأوس��ع. وفي هذا 
اإلط��ار فإن الس��فارة قد نظم��ت العديد م��ن البرامج 
والفعالي��ات الثقافي��ة بالتع��اون مع هيئ��ة البحرين 
للثقافة واآلثار، وحاليًا تتعاون مع وزارة شؤون اإلعالم 
في بث المسلس��الت، واألفالم، والدراما الكورية، بينما 
تقي��م س��نويًا مهرجان��ًا عامًا لألف��الم الكوري��ة لرّواد 
الس��ينما. وفي ذات الوقت فإن الس��فارة نظمت العام 
الماض��ي، أول منتدى كوري بحرين��ي يتعلق بالتعاون 
البيئ��ي، ونظمت خ��الل العامين الماضيي��ن عددًا من 
المنتديات التجارية التي جمعت ما بين رجال األعمال 
البحرينيين والكوريين، وكذل��ك هناك تعاون كبير في 

مجال الرعاية الصحية بين البلدين. 
هل م��ن المرتق��ب تنفيذ مش��روعات مش��تركة بين 

البلدين؟ وفي أي المجاالت؟
- كم��ا تعلم، فإن فيروس كورونا )كوفيد19(، تس��بب 
ف��ي توقف عدد من المش��روعات الجي��دة، وفي الوقت 
الحالي، تنفذ الش��ركات الكورية مش��روعات مختلفة، 
مث��ل مش��روع توس��عة »بابك��و«، ومحط��ة المحرق 
لمعالج��ة المي��اه، وتطبيق نظام »صحت��ي« مع وزارة 
الصحة، وكذلك »س��جالت« مع وزارة الصناعة والتجارة 
والس��ياحة، ونح��ن نتمنى أن تس��تأنف المش��روعات 
واألنش��طة، وتع��ود الحي��اة إلى طبيعتها مع انحس��ار 

انتشار الفيروس. 
كيف تقيمون ما تحظى به البحرين من تعايش سلمي 

بين األديان؟
- أفه��م أن البحرين يعد بلدًا منفتح��ًا ولكني هنا منذ 
4 أش��هر فقط، وما زلت أحاول أن أخل��ق تجربة كبيرة 
ومعتب��رة في البحرين، ومع مخاوف انتش��ار الفيروس، 
ومحاوالت الحفاظ على س��المة الجمي��ع، تبقى عملية 
التعرف على المنطقة بطيئ��ة، ولكنها مليئة باآلمال، 
أن تنتهي تلك األزمة ونتجاوز المرحلة مع إزالة الخطر. 
- ه��ل تعتق��دون أن البحرين نم��وذج عالمي في نبذ 

العنصرية والشقاق والعنف والتعصب؟ 
- بحس��ب علمي، ف��إن البحري��ن تعتز وتق��ّدر التنوع 

والتسامح بالنسبة للثقافات والديانات األخرى. 
ك��م عدد أبن��اء الجالية الكورية الجنوبي��ة في البحرين 

وفي أي المجاالت يعملون؟ 
- لدين��ا ما يفوق ال��� 200 مواطن ك��وري في البحرين 
يتنوع��ون في أس��باب اإلقامة، وفي غ��رض إقاماتهم، 
بعضه��م يقي��م من��ذ أكث��ر م��ن 30 عام��ًا ويديرون 
ويمتلك��ون أعمالهم الخاصة م��ع عائالتهم، والبعض 
اآلخر موجودون حس��ب مهامهم العملية، فمنهم من 
يعم��ل في مجال البن��اء، والتش��ييد، والصيرفة وقطاع 
الطيران والس��ياحة والترفيه والمطاع��م وكثير منهم 
هن��ا م��ع عوائله��م، الس��يما وأن حركة تنقل وس��فر 

الكوريين من وإلى البحرين دائمة وثابتة. 
كيف تنظر كوريا الجنوبية إلى منظومة مجلس التعاون 

الخليجي؟
- نس��تطيع أن ن��رى اآللي��ة الت��ي يعمل به��ا مجلس 
التعاون لدول الخليج، فهي مش��ابهة لتلك اآللية التي 
يعمل بها كل من، االتحاد األوروبي، واالتحاد األفريقي 
و»دول آسيان«، وذلك لخدمة أهداف التعاون اإلقليمي، 
والمحافظ��ة عل��ى الس��الم واالزده��ار من خ��الل تلك 
اآللي��ات، وهذه مفيدة للمنطقة، ونعتقد أنه يس��اهم 
بشكل كبير، في إحالل السالم واالستقرار في المنطقة 

ويشجع أيضًا على تعزيز التسهيالت والتفاهمات.
م��ا آخر تطورات العالقات بين كوري��ا الجنوبية وكوريا 

الشمالية؟
- لطالما اتبعت جمهورية كوريا بش��كل دائم سياسة 
االس��تمرارية واالتس��اق، فلها تقلباتها ف��ي الصعود 
والهب��وط، وف��ي االرتف��اع واالنخفاض، ولك��ن تبقى 
الجهود كلها مس��ّيرة نح��و إنجاح المس��اعي والجهود 

والنتائج.

الـبـحــــريــن وكوريا الجنـوبية
4 عقود من الدبلوماسية

التبادل التجاري
800 مليون دوالر2019
480 مليون دوالر2020

زيادة في 4 سنوات 14.5 % 

الصادرات في 2019
513 مليون دوالرالبحرين
288 مليون دوالركــــوريـا

الصادرات في 2020
227 مليون دوالرالبحرين
253 مليون دوالركــــوريـا

تصدير البحرين 
النـفـــــــتامنتجـات النـفـط
ا�لمنيومالبتروكيماويــات

الكوريون ومجاالت العمل

الطيرانالصيرفة السياحة
البنــاء والتشييــد الترفــــيه

المطــــاعم يعملون في
كــوري في البحـــرين

أبرز المشروعات

تطبيق نظام "صحتي" 
"وزارة الصحة"

"سجالت"، وزارة الصناعة
والتجارة والسياحة

محطة المحرق لمعالجة المياه
توسعة "بابكو"

الشركات الكورية في البحرين

و"هيونـــداي" "سامســونغ" 
 تتعامالن مع أكبر الشركات
 والمــؤسســات الحكـــومية

البحــرينية

شركة تعمل في 18مشروع� 58

استيراد البحرين 
ا¢التالسيـــارات الفـــوالذ

الحديد والصلب قطع الغيار
المحوالتمعدات الطــاقة

إعداد: ولـــيد صبــــري
تصميم: محمد بوعباس

07
local@alwatannews.net

حــــــــــــــوار
Mon 2 Nov 2020 |  الســنة 15  |  العدد 5441   |  االثنين 16 ربيع األول 1442هـ

كش��ف س��فير كوريا الجنوبية في مملكة البحرين، هاي كوان تش��ونغ، عن أن »هناك نحو 18 شركة كورية تعمل وتس��تثمر في 58 مشروعًا في البحرين، حتى العام الجاري، فيما تم تسجيل 
ش��ركتين بحرينتين تس��تثمران في كوريا منذ عام 2014«، موضحًا أن »حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 800 مليون دوالر، فيما بلغ حجم التبادل التجاري خالل العام الجاري نحو 480 
مليون دوالر«. وأضاف سفير كوريا الجنوبية في حوار خّص به »الوطن« أن »شركتا »سامسونغ« و»هيونداي« الكوريتين تتعامالن مع أكبر الشركات والمؤسسات الحكومية البحرينية، مثل، 
ش��ركة نفط البحرين، »بابكو«، وهيئة الكهرباء والماء، ووزارة األش��غال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، وغيرها، فيما تنفذ شركات كورية مشروعات في المملكة السيما خالل أزمة 
»كورونا« )كوفيد19(، أبرزها، مشروع توسعة »بابكو«، ومحطة المحرق لمعالجة المياه، وتطبيق نظام »صحتي« مع وزارة الصحة، وكذلك »سجالت« مع وزارة الصناعة والتجارة والسياحة«. 

وفيما يتعلق بالعالقات الدبلوماسية بين البلدين، أفاد السفير هاي كوان تشونغ، بأنها »تمتد ألكثر من 40 عامًا«.
وش��دد س��فير كوريا الجنوبية على أن »البحرين نموذج قوي لالنفتاح والتنوع بالنسبة للشعب الكوري«، مؤكدًا أن »المملكة منفتحة وتعتز بالتنوع والتسامح بالنسبة للثقافات والديانات«. 
ووصف الس��فير هاي كوان تشونغ، اس��تراتيجية البحرين، بقيادة صاحب السمو الملكي ولي العهد، في التعامل مع جائحة كورونا )كوفيد19(، بأنها »جيدة، وتواكب الممارسات العالمية«. 

وإلى نص الحوار:

استراتيجية البحرين في 
التعامل مع »كورونا« 

تواكب الممارسات العالمية

شركات كورية تنفذ توسعة 
»بابكو« ومحطة المحرق 

لمعالجة المياه و»صحتي«

 »سامسونغ« و»هيونداي« 
تتعامالن مع كبرى المؤسسات 

الحكومية البحرينية

 البحرين منفتحة وتعتز 
بالتنوع والتسامح بالنسبة 

إلى الثقافات والديانات

 سفير كوريا الجنوبية لـ                  : 18 شركة 
تعمل وتستثمر في 58 مشروعًا بالبحرين

     480 مليون دوالر التبادل التجاري بين البلدين في 2020

وليد صبري

السفير هاي كوان تشونغ خالل حواره مع »الوطن« »تصوير: سهيل وزير«
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اآلن..
يمكنكم االطالع على آخر المستجدات الصحية في مملكة البحرين

من خالل الموقع اإللكتروني الجديد التابع لوزارة الصحة

التربيـــة  وزارة  ثانويـــة  بمـــدارس  طـــاب  ناشـــد 
والتعليـــم باســـتئناف برنامج التحســـين )أي إعادة 
دراسة الطالب لمقرر اجتازه سابقا لتحسين درجته 

ومعدله التراكمي واعتماد الدرجة األفضل(.
وتسلمت “الباد” نسخة من رسالة من 104 طاب.
وقال الطاب في رســـالتهم للوزير ماجد النعيمي: 
نحـــن مجموعة من طلبة وطالبات الثانوية لم يتم 
إنصافنـــا فـــي الفصل الســـابق إذ لم يتـــم الرد على 
أي مـــن طلبـــات التظلم كمـــا هو متبع فـــي االعوام 
الماضيـــة، حيـــث إنـــه لـــم يتم الـــرد علينا مـــن قبل 
الجهـــات المعنية والهواتـــف المخصصة لذلك رغم 

محاوالتنا الكثيرة والمتكررة.
وأضافوا: في هذا الفصل يعاود المسؤولون بوزارة 
التربيـــة والتعليـــم الكـــرة من جديد بعـــدم إنصافنا 
حيـــث ألغت التحســـين في جميع المقـــررات، األمر 
الـــذي أدى لمنعنا من تحســـين درجاتنـــا في المواد 
التـــي كنا نريـــد التظلم بشـــأن الدرجة فيهـــا، وهذا 
يعتبر ظلما كبيرا يقع علينا حيث لم يتم مساواتنا 

مـــع الطاب والطالبات في االعوام الســـابقة الذين 
كان بإمكانهـــم التظلـــم وتحســـين درجاتهـــم فـــي 

المواد التي يريدون.

وذكـــروا أن “التعليم عن بعـــد يجب أال يكون عائقا 
في تحســـين وتطوير مستويات الطلبة والطالبات 

في مدارس المملكة وبالخصوص الثانوية”.

إلغاء نظام “التحسين”... وطالب يناشدون التدخل
المتضررون: التعليم عن بعد يجب أال يكون عائقا في تحسين وتطوير مستوياتنا

أكد رئيس لجنة األمن القومي في البرلمان اإليراني، مجتبى ذو النوري، 
أمس ، قيام أجهزة األمن واالستخبارات اإليرانية بخطف حبيب أسيود 
الرئيـــس الســـابق لـ “حركة النضـــال العربـــي لتحرير األهواز”، كاشـــًفا أن 
المعتقل يخضع للتحقيق في طهران حالًيا. و ذكر التلفزيون الســـويدي 
أن وزارة الخارجيـــة الســـويدية علـــى علم بما أكده أقارب أســـيود حول 
اعتقاله في تركيا وتســـليمه إلى إيران. و يواجه أســـيود عقوبة اإلعدام 
ألنـــه قيـــادي فـــي منطقـــة ماحقة من قبـــل الحكومـــة اإليرانية بســـبب 
نشـــاطها من أجل اســـتقال إقليم األهواز. وكانت زوجة حبيب أسيود، 
أكـــدت فـــي مقابلة مع قنـــاة “العربيـــة”، أن قطر “تواطأت في اســـتدراج 

أسيود لتركيا” التي سّلمته لاستخبارات اإليرانية.

إيران تختطف زعيًما 
أهوازًيا وتتوعد بإعدامه

طهران - وكاالت

)10(
)04(

ــاص ــخ ــات لــنــقــل األش ــافـ ــز اإليـــــواء بــالــمــنــطــقــة وحـ ــرك ــداد م ــ إعـ

7 آليات تسيطر على التسرب بمحطة وقود الجفير

انتقـــل رئيـــس األمن العـــام الفريـــق طارق 
الحســـن امس، إلى موقع التسرب بمحطة 
وقـــود الجفيـــر فـــي أم الحصـــم بالمنامـــة، 
عمليـــة  الواقـــع،  أرض  علـــى  تابـــع  حيـــث 
تأميـــن المحطـــة واإلجـــراءات والتدابيـــر 
علـــى  للســـيطرة  المتخـــذة  االحترازيـــة 

الموقف وضمان السامة العامة.
وأكـــد رئيس األمن العام أنه تم الســـيطرة 
على الموقف والتعامل مع مصدر التسرب 
بالتعاون بين الدفاع المدني وشـــركة نفط 
البحريـــن “بابكـــو” واتخـــاذ كل اإلجراءات 
الازمة لضمان ســـامة الموقع والقاطنين 

بالقرب منه.
وأكـــد المديـــر العام لـــإدارة العامة للدفاع 
المدنـــي أنـــه فـــور تلقـــي غرفـــة المراقبـــة 
والسيطرة باإلدارة باغًا بالحادث، انتقلت 
فرق الدفاع المدني إلى الموقع، وباشـــرت 

عملياتـــه، بعد الدفع بـ 7 آليات و27 ضابطًا 
وفردًا للتعامل مع الموقف.

خطـــط  فعلـــت  اإلدارة  أن  إلـــى  واشـــار 
الطوارئ المعدة مسبقا بالتنسيق مع غرفة 
العمليات الرئيسية وإنذار فرق االستجابة 
واالسعاف وإعداد مركز اإليواء بالمنطقة 
وتوفير الحافات لنقل األشخاص تحسبا 

ألي تطور في الموقف.
إلـــى ذلـــك، أكـــدت الهيئـــة الوطنيـــة للنفط 
والغاز أن اغاق المحطة والطرق المؤدية 
لها مؤقتـــا جاء تطبيقا لاحترازات اآلمنة 
التفتيـــش  عمليـــات  لمتابعـــة  والصحيـــة 
مصـــدر  لمعالجـــة  والتحـــري  والتدقيـــق 

الروائح المحتمل.

رئيس األمن العام في زيارة لموقع التسرب بمحطة وقود الجفير
وضـــع مجموعـــة مـــن المزارعيـــن فـــي جولـــة صبـــاح أمـــس النـــواب أحمـــد 
الدمســـتاني، محمـــد بوحمـــود وإبراهيـــم النفيعـــي أمـــام صـــورة حقيقيـــة 
واضحـــة مـــن المعاناة التـــي يواجهونها، وأبرزها الحاجة إلـــى إعادة تنظيم 
األراضـــي الزراعيـــة بحيـــث يســـتفيد منهـــا عـــدد أكبـــر مـــن المزارعين ذوي 
المـــزارع المنتجـــة، وثانيها العمل على الحصول على دعم مالي يمكنهم من 
تطوير مشـــروعاتهم، باإلضافة إلى مطالب أخـــرى تتعلق بجمعية البحرين 

التعاونية الزراعية وأولها إعادة بناء مقر الجمعية المتهالك.

مزارعون  يلجأون إلى 
“النيابي” إلنهاء معاناتهم

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

في ضوء التنسيق المستمر مع وزارة 
وزارة  أصـــدرت  والتعليـــم،  التربيـــة 
الصحـــة امـــس قرارًا من قبـــل الوكيل 
يقضـــي  العامـــة،  للصحـــة  المســـاعد 
بتعليق الدراســـة في مدرسة الروابي 
بصـــورة  أيـــام   10 لمـــدة  الخاصـــة، 
احترازية ابتـــداًء من يوم غد اإلثنين 
2 نوفمبـــر 2020، علـــى أن يتم اتخاذ 
اإلجراءات الازمة لمواصلة الدراسة 
لجميـــع الطلبـــة عـــن بعـــد خـــال هذه 

الفترة.
ونـــص القرار على التأكيـــد على أنه ال 
ُيعـــاد فتـــح هـــذه المدرســـة إال بعد أن 
تتأكـــد إدارة الصحـــة العامة من عدم 
تســـجيل حاالت إصابة جديدة خال 
المدرســـة  وخلـــو  المذكـــورة،  الفتـــرة 
تمامًا مـــن أي نواقل للعدوى، وإصدار 

إذن بفتحها من اإلدارة المختصة.

تعليق الدراسة 
في “الروابي” 

عشرة أيام

)04(
)06(

المنامة - وزارة الداخلية

صـــرح مديـــر عـــام اإلدارة العامـــة 
للمباحـــث واألدلـــة الجنائيـــة بـــأن 
شرطة المباحث الجنائية باشرت 
إجراءاتهـــا حيـــال أحـــد الفنـــادق 
بمنطقـــة المنامـــة، إلقامتـــه حفـــا 
ُرصد خالـــه عدد مـــن المخالفات 
للقرارات واإلجراءات االحترازية 
والوقائيـــة الصـــادرة عـــن الفريـــق 

الوطني الطبي للتصدي لفيروس 
كورونا، وذلك بالتنسيق مع وزارة 
الصحة وهيئة البحرين للســـياحة 

والمعارض.
وأشـــار مديـــر عـــام اإلدارة العامة 
للمباحث واألدلة الجنائية إلى أنه 
تـــم اتخـــاذ اإلجـــراءات القانونية 

الازمة حيال الواقعة.

“الداخلية”: إغالق فندق 
أحيا حفاًل بالمنامة

استقبال المقترحات للمشاركة في مسابقة “فكرة”
المنامة - بنا

تنفيًذا لتوجيهات ولي العهد نائب 
القائد األعلى النائب األول لرئيس 
مجلـــس الـــوزراء صاحب الســـمو 
الملكي األمير ســـلمان بن حمد آل 
خليفة، أعلن مكتب النائب األول 
لرئيـــس مجلس الـــوزراء عن بدء 
اســـتقبال المقترحـــات للمشـــاركة 
في النســـخة الثالثة من مســـابقة 
االبتـــكار الحكومـــي )فكـــرة(، بمـــا 

التنافســـية  تحفيـــز  فـــي  يســـهم 
العـــام  القطـــاع  موظفـــي  بيـــن 
وتعزيـــز ثقافة اإلبـــداع واالبتكار 
فـــي العمل الحكومي تماشـــًيا مع 
مبادئ رؤية البحرين االقتصادية 
القائمـــة علـــى االســـتدامة   2030

والتنافسية والعدالة.

فـــي  المســـابقة  طـــرح  ويأتـــي 
للتمّيـــز  دعًمـــا  الثالثـــة  نســـختها 
بمـــا  الحكوميـــة  الخدمـــة  فـــي 
المواطنيـــن  تطلعـــات  يحقـــق 
وإيماًنـــا بالدور الحيـــوي للطاقات 
البحرينيـــة فـــي مواصلة مســـيرة 

)02(التحديث والتطوير.

0607101413

األهلي والمحرق يشعالن سوق االنتقاالت لكرة السلةمجلي... عصبي وصاحب مقالب“تويتر” يغلق حساب سفير إيراني“إدامة” تطرح “عقارات” بمزاد إلكترونيمنصة إلكترونية لتعليم اإلسعافات
دشن فريق نبضة حياة التطوعي  «

حديًثا “مركز نبضة للتدريب 
اإللكتروني”، كأول منصة من 
نوعها في مجال اإلسعافات 

األولية على مستوى البحرين. 
واستقطب الفريق في أقل من 

أسبوع نحو 570 شهادة.

أعلنت شركة مزاد عن طرح عدد  «
من العقارات التي تؤول ملكيتها 

لشركة إدامة للبيع في مزاد إلكتروني 
علني، وذلك بالتعاون مع الشركات 

المختصة ذي الخبرة في هذا 
المجال، وسيبدأ تدشين المزاد  1 
ديسمبر 2020 ويستمر 3 أسابيع.

أعلن سفیر إيران لدى  «
الميليشيا الحوثية، حسن 

إیرلو، عن إغالق موقع “تویتر” 
للتواصل االجتماعي لحسابه، 

بحسب ما ذكرت وكالة الطلبة 
اإليرانية.

قال الفنان القدير أحمد  «
مجلي إن أكثر صفة ال يحبها 

في نفسه هي العصبية. 
وأضاف لدى استضافته 

ببرنامج “وطني” على تلفزيون 
البحرين إن “المقالب” أحد 

طباعه.

أشعل فريقا األهلي  «
“بطل الدوري وكأس 

خليفة بن سلمان” 
والمحرق سوق 

االنتقاالت لكرة السلة 
البحرينية لموسم 
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ا “المربي” و“المستنبط” يثيران جداًل شوريًّ
الشـــورى علـــى  وافـــق مجلـــس 
تعديل مجلـــس النواب باعتماد 
كلمة المربي بدال من المستنبط 
كمـــا جاءت فـــي المـــادة 29 من 
مشروع قانون حماية األصناف 

النباتية. 
وأثـــار تســـاؤل العضـــو فاطمـــة 
بيـــن  الفـــرق  حـــول  الكوهجـــي 
مســـتنبط ومربي النباتات جدال 
في الجلســـة، من جانبه أوضح 
العجمـــان  عبدالعزيـــز  العضـــو 
هـــو  االســـتنباط  معنـــى  أن 
االســـتنتاج والـــذي يختلف عن 
معنـــى المربي هو مـــن يربي أي 

صنـــف مـــن األصنـــاف النباتية، 
مؤكـــدا أن المســـتنبط هو إنتاج 
منتـــج جديـــد من خـــال العمل 

المختبري الذي قام به.
جـــاء ذلـــك ردا علـــى استفســـار 
العضـــو فاطمـــة الكوهجـــي عن 

الفرق بين المربي والمستنبط.
فيمـــا بين رئيس لجنـــة المرافق 
علـــي  محمـــد  والبيئـــة  العامـــة 
البحرينـــي  القانـــون  أن  حســـن 
كلمـــة  اســـتخدام  علـــى  “اتفـــق 
المســـتولد  مـــن  بـــدال  المربـــي 
والمســـتنبط وأنه ال مشكلة في 
هذا األمر وباقي التسميات هي 

بدائل متاحة”.
المجلـــس  مستشـــار  وأوضـــح 
نوفل غربـــال أن المـــادة األولى 
حمايـــة  قانـــون  مشـــروع  مـــن 

األصناف النباتية عرفت المربي 
نبـــات  صنـــف  المســـتنبط  بأنـــه 
جديـــد، مبينـــا أن هـــذا التعريف 

يشمل المستولد والمستنبط.

محمد علي حسن

شهدت الجلسة عودة النائب الثاني للرئيس جميلة سلمان بعد اجازة وفاة 
زوجها اللواء محمد بوحمود رحمه الله

ال تجـاوزات لـ “الشــورى” بتقريــر الرقابــة
ـــه ـــارع وأحاسيس ـــض الش ـــن نب ـــا ع ـــه يوًم ـــزل نفس ـــم يع ـــس ل ـــح: المجل الصال

أكـــد علـــي بن صالـــح الصالـــح رئيس 
مجلـــس الشـــورى أن تقريـــر ديـــوان 
الرقابـــة الماليـــة واإلداريـــة لـــم يبين 
أي تجـــاوزات ماليـــة أو إداريـــة عـــن 
أداء مجلس الشـــورى، مؤكًدا حرص 
المجلـــس علـــى حمايـــة المـــال العـــام 
وااللتـــزام بقواعـــد الميزانيـــة، مقدًما 
أعضـــاء  لجميـــع  وتقديـــره  شـــكره 
مجلـــس الشـــورى وأمانـــة المجلـــس 
حـــول عـــدم ورود أي ماحظـــات أو 
تجاوزات في ديـــوان الرقابة المالية 

واإلدارية.
وقـــال رئيس مجلس الشـــورى خال 
المجلـــس  مكتـــب  اجتمـــاع  تـــرؤس 
“نحـــن أقســـمنا علـــى حمايـــة المـــال 
مخالفـــة  هنـــاك  يوجـــد  فـــا  العـــام، 
المجلـــس”،  علـــى  ماليـــة  أو  إداريـــة 
مقدًما شكره وتقديره إلى المستشار 
أســـامة أحمد العصفـــور األمين العام 

لمجلس الشورى على جهوده وجميع 
العاملين باألمانة العامة للمجلس في 

الحفاظ على المال العام وعدم ورود 
أي ماحظات تمس المجلس.

وبحـــث مكتـــب المجلـــس رأي لجنـــة 
الشؤون التشريعية والقانونية بشأن 
الدراســـة التـــي أعدتها غرفـــة تجارة 
وصناعـــة البحريـــن حـــول تحديـــات 

سوق العمل
وقـــال الصالـــح إن مجلـــس الشـــورى 
نبـــض  عـــن  يوًمـــا  نفســـه  يعـــزل  لـــم 
الشـــارع وأحاسيســـه، مؤكـــًدا أن أي 
متتبـــع منصف ســـوف يتلمس النتاج 
الحقيقـــي من خال ما قدمه مجلس 
الشـــورى مـــن تعديات في مشـــاريع 
القوانيـــن وما تقدم بـــه األعضاء من 
مقترحات بقوانين وما   يوجهونه من 
أســـئلة للـــوزراء وما تم تشـــكيله من 
لجان،  تصب جميعهـــا لصالح الوطن 
االتجـــاه  فـــي  و تصـــب  والمواطـــن  
لتحقيق الغاية والمقصد الذي يهدف 
المعيشـــي  المســـتوى  تحســـين  إلـــى 

للمواطنين.       

الرئيس الصالح بعد رفع الجلسة 

القضيبية - مجلس الشورى

الماليـــة  الشـــؤون  لجنـــة  عقـــدت 
النـــواب،  بمجلـــس  واالقتصاديـــة 
برئاســـة النائب محمـــود البحراني، 
تقنيـــة  عبـــر  ُبعـــد  عـــن  اجتماعهـــا 
اســـتعرضت   .ZOOM برنامـــج 
اللجنة خمسة مراسيم بقانون هي: 
األول، المرســـوم بقانـــون رقم )23( 
لســـنة 2020 م بشـــأن التصرف في 
جزء من أموال حســـاب احتياطي 
والثانـــي،  القادمـــة،  األجيـــال 
المرســـوم بقانـــون رقم )22( لســـنة 
2020م بـــإدراج مصروفات طارئة 
للدولـــة  العامـــة  الميزانيـــة  ضمـــن 
2020م، والثالـــث،  الماليـــة  للســـنة 

المرســـوم بقانـــون رقم )25( لســـنة 
2020 بتعديل بعض أحكام قانون 
إعـــادة التنظيم واإلفـــاس الصادر 
بالقانـــون رقم )22( لســـنة 2018م، 
والرابع، المرسوم بقانون رقم )27( 

لسنة 2020م بتعديل بعض أحكام 
المرســـوم بقانـــون رقم )15( لســـنة 
1977م بإصـــدار ســـندات التنميـــة، 
والخامـــس المرســـوم بقانـــون رقم 
)28( لســـنة 2020م بتعديـــل بعض 

أحـــكام قانون الشـــركات التجارية 
الصادر بالمرسوم بقانون رقم )21( 
لســـنة 2001م. كما ناقشـــت اللجنة 
في ذات االجتماع مشـــروع قانون 
رقـــم )( لســـنة 2020 بتعديل المادة 
)1( مـــن قانـــون )نظـــام( العامـــات 
التجاريـــة لـــدول مجلـــس التعاون 
الموافـــق  العربيـــة  الخليـــج  لـــدول 
عليه بالقانون رقم )6( لسنة 2014. 
كما ناقشـــت اللجنـــة، ضمن جدول 
أعمالها مشـــروع قانـــون بالموافقة 
علـــى انضمام مملكـــة البحرين إلى 
االتفاقيـــة متعـــددة األطـــراف بين 
الســـلطات المختصـــة بشـــأن تبادل 

التقارير بين الدول ذات الصلة.

اجتماع “مالية النواب” برئاسة البحراني

ــن بــعــد ــ ــاع الـــلـــجـــنـــة ع ــمـ ــتـ ــرأس اجـ ــ ــت ــ ــي ي ــرانـ ــحـ ــبـ الـ

“ماليــة النــواب” تبحث 5 مراسـيم بقوانيـن

مرر مجلس الشـــورى في جلسته اإلعتيادية أمس 
األحـــد مشـــروع قانـــون بشـــأن حمايـــة األصنـــاف 

النباتية الجديدة.
ويهـدف مشـروع القانون الذي يتكون من 46 مادة 
إلــــى تفعيــــل االتفاقية الدوليــــة لحمايـة األصناف 
النباتيــــة الجديــــدة والتي تــــم التصديق عليها مـن 

المملكة بموجب القانون رقم 12لســـنة 2005.
وقبـــل اقـــرار التشـــريع، أكـــد رئيس لجنـــة المرافق 
العامة والبيئة محمد علي حســـن انه يجوز تسمية 
النباتـــات باللغـــة األجنبيـــة في القانـــون البحريني، 
موضحـــا أن أســـماء النباتات وسلســـلة التســـميات 

العلمية لها هي التينية األصل.
من جانبه، أوضـــح وكيل الزراعة والثروة البحرية 
بوزارة األشـــغال نبيل أبوالفتـــح أن جميع النباتات 

تسمى بأسمائها العلمية الاتينية األصل في جميع 
دول العالـــم شـــريطة أال يخالـــف النظـــام العـــام أو 
اآلداب العامـــة. وبين العضو محمد علي حســـن أن 
تسمية النباتات وجوبية وليست جوازية في حال 
شـــطب االســـم، فا يمكن اســـتنباط نبات من دون 

اسم وال يمكن تركه دون تسمية.

وكيل الزراعة

وكيل الزراعة: تسمى بأسمائها العلمية الالتينية

تسمية النباتات باللغة األجنبية بالقانون

ك...  البوعينين متوعِّ
والنعيمي يمثل الحكومة

ماجد  والتعليم  التربية  وزيــر  مّثل 
مجلس  بجلسة  الحكومة  النعيمي 
المجلس  رئــيــس  وتمنى  الـــشـــورى.  
علي الــصــالــح “الــصــحــة والــســامــة” 
البوعينين  غــانــم  المجلسين  لــوزيــر 

وأن يعود سالما معافى للجلسات.

البالد
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تســـتضيف مملكة البحرين أول مؤتمر افتراضي في 
طـــب األســـنان على مســـتوى المنطقـــة، وهـــو مؤتمر 
 DLS5 ومعـــرض البحريـــن الخامـــس لطـــب األســـنان
BAHRAIN، الـــذي يقـــام هذا العام عن بعد في الفترة 
من 4 وحتى 8 نوفمبر 2020. بشـــراكة اســـتراتيجية 
مـــع كل مـــن وزارة الصحـــة والهيئة الوطنيـــة لتنظيم 

المهـــن والخدمـــات الصحيـــة والطيبـــة، وبتنظيم من 
شركة “بي دي إيه” للفعاليات الطبية.

وقالت رئيســـة اللجنة العلمية للمؤتمر ورئيســـة قسم 
األبحاث الســـريرية ورئيســـة لجنة التعليم والتطوير 
المهنـــي المســـتمر بالهيئـــة أزهـــار نصيـــب إن مؤتمـــر 
ومعـــرض البحرين الخامس لطب األســـنان ألول مرة 
مســـابقة تفاعليـــة عـــن بعـــد حـــول األبحـــاث العلمية 
المتقدمـــة فـــي مجـــال طـــب األســـنان، وذلـــك حرصًا 

مـــن اللجنـــة المنظمة للمؤتمـــر على مواصلـــة التعليم 
المســـتمر فـــي ظـــل جائحـــة كوفيـــد19-، إضافـــة إلى 
استثمار البحث العلمي في تطوير مهنة طب األسنان. 
وكشـــفت نصيب أن المســـابقة تمكنت حتى اآلن من 
اســـتقطاب 80 بحثـــا مـــن البحرين والمملكـــة العربية 
الســـعودية ودول الخليـــج العربـــي، حيـــث ســـتحظى 
األبحاث الفائزة بجائزة 500 دينار لكل منها تشـــجيعا 
للمشـــاركين. ويشـــارك فـــي مؤتمر ومعـــرض البحرين 

علـــى  بـــارزا  متحدثـــا   40 األســـنان  لطـــب  الخامـــس 
مســـتوى البحرين والمنطقة والعالـــم، ويضم المؤتمر 
جـــدوال مكثفا من المحاضرات والندوات والنقاشـــات 
العلمية التي تســـتهدف أطباء األســـنان ومساعديهم 
وأطباء الصحة الســـنية وتقنيي وفنيي األسنان، إلى 
جانب عدد من ورش العمل. ويقام المؤتمر بالشراكة 
مـــع العديـــد مـــن الجمعيـــات والجامعـــات اإلقليميـــة 
المرموقة مثل الجمعية الســـعودية ألمراض وجراحة 

اللثة، والجمعية الســـعودية لطب األسنان، والجمعية 
الســـعودية إلصـــاح األســـنان، وكليـــة طـــب األســـنان 
بجامعـــة الملـــك عبـــد العزيـــز، وجامعـــة اإلمـــام عبـــد 
الرحمـــن بن فيصل، وجامعـــة رياض العلم، والجمعية 
السعودية لطب أسنان األطفال، والجمعية السعودية 
لجراحـــة الفـــم والوجه والفكيـــن، والجمعيـــة الدولية 
ألبحـــاث طـــب األســـنان، واألكاديميـــة العربيـــة لطب 

أسنان األطفال، وجمعية أطباء األسنان الكويتية.

جـــدول مكثـــف مـــن المحاضـــرات والنـــدوات والنقاشـــات بمشـــاركة 40 متحدًثـــا بـــارًزا
البحرين تستضيف أول مؤتمر افتراضي في طب األسنان على مستوى المنطقة

محرر الشؤون المحلية

ليلى مال اهلل/ تصوير: رسول الحجيري

القضيبية - مجلس النواب البالد



رئيـــس  الفكـــرة، حســـب  وجـــاءت 
الفريق ابتســـام علي ابراهيم، بناًء 
للمســـاهمة  األعضـــاء  رغبـــة  علـــى 
فـــي تقديـــم أفـــكار إبداعيـــة، نظًرا 
لمـــا يمـــر بـــه العالـــم مـــن ظـــروف 
اســـتثنائية بســـبب جائحة كورونا 
كوفيـــد 19، فتـــم تدشـــين المنصة 
التدريبـــة  تقديـــم خدماتهـــا  التـــي 
المجانيـــة للراغبين تحت إشـــراف 
كادر بحرينـــي متخصص ومؤهلة، 
وبهذا، تتاح الفرصة لمن يرغب في 
حضـــور الـــورش التدريبة بالصوت 
والصورة، وبعدها باإلمكان تقديم 
اختبار المعلومات والحصول على 

شهادة حضور الورشة.
إلـــى  إبراهيـــم  ابتســـام  وتطرقـــت 
أن المنصـــة تحـــوي حالًيـــا 3 ورش 
رئيسية هي أساسيات اإلسعافات 
مكافحـــة  وأساســـيات  األوليـــة، 
العمـــل  وأخالقيـــات  العـــدوى، 
التطوعـــي، وتـــم تصميـــم البرامج 
للمتطوعين في الصفوف األمامية 
الخالديـــة  جمعيـــة  مـــع  بالتعـــاون 

الشـــبابية، ومـــن المؤمـــل أن يتـــم 
إضافـــة ورش تخصصيـــة جديـــدة 
فـــي الطـــب والصحـــة عـــالوة على 
مهارات اإلســـعافات األولية خالل 

األيام القليلة المقبلة.
وفيما يتعلق بإجراءات التسجيل، 
تحـــدث رئيـــس العالقـــات العامـــة 
حيـــاة  نبضـــة  بفريـــق  واإلعـــالم 
المـــدرب علـــي الفردان فأشـــار إلى 
أنهـــا اإلجـــراءات ســـهلة وميســـرة 
حيـــث يتم تســـجيل اإلســـم األول 
مـــع  اإلنجليزيـــة  باللغـــة  واألخيـــر 
إدراج البريـــد اإللكتروني فقط، ثم 
اختيـــار الورشـــة المراد المشـــاركة 
فيهـــا، وهنـــاك فريـــق تقنـــي يعمـــل 
على مدار الســـاعة من أجل تقديم 

الدعم والمســـاعدة لمن يواجه أية 
صعوبـــات أثنـــاء دخولـــه المنصـــة 

بشكل عام.
ووفق الفردان، تعمل إدارة الفريق 
فـــي الوقـــت الراهـــن علـــى إعـــداد 
مجموعة من الـــورش التخصصية 
الطـــب  طلبـــة  يحتاجهـــا  التـــي 
والتمريض علـــى وجه الخصوص، 
فـــي  عامـــة  إلـــى ورش  باإلضافـــة 
الصحة تســـتهدف مختلف شرائح 
المجتمـــع البحرينـــي، مـــع االعتبار 
إلـــى أن هـــذه الورشـــة “أونالين” ال 
تغنـــي عـــن المشـــاركة فـــي دورات 
مجـــال  فـــي  ومعتمـــدة  متكاملـــة 
مكافحـــة  أو  األوليـــة  اإلســـعافات 
العـــدوى أو ســـائر الـــورش األخرى، 

وأوضـــح الفـــردان بالقول:”نرغـــب 
الـــدورات  بعـــض  تقديـــم  فـــي 
المعتمـــدة مـــن قبـــل وزارة العمـــل 
والهيئـــة  االجتماعيـــة  والتنميـــة 
الوطنية لتنظيم المهن والخدمات 
الصحيـــة بالتعـــاون والتنســـيق مع 
عـــدد من معاهد التدريب الخاصة، 

ضمن خطتنا للمرحلة المقبلة”.
واختتـــم بدعـــوة الراغبين لدخول 
Training.life� علـــى  المنصـــة 

واالســـتفادة   pulsebh.com
مـــن الـــورش المجانيـــة وعناوينهـــا 
المهـــارات  لتطويـــر  المتنوعـــة 
واكتســـاب  المعلومـــات  وتجديـــد 
المعـــارف فـــي مختلـــف المجـــاالت 

التي تخدمها المنصة.

انتقل رئيس األمن العام الفريق طارق بن 
حسن الحســـن امس، إلى موقع التسرب 
بمحطـــة وقـــود الجفيـــر فـــي أم الحصـــم 
بالمنامـــة، حيـــث تابع علـــى أرض الواقع، 
واإلجـــراءات  المحطـــة  تأميـــن  عمليـــة 
والتدابير االحترازية المتخذة للســـيطرة 

على الموقف وضمان السالمة العامة.

وأكد رئيس األمن العام أنه تم الســـيطرة 
مصـــدر  مـــع  والتعامـــل  الموقـــف  علـــى 
التســـرب بالتعـــاون بيـــن الدفـــاع المدني 
وشـــركة نفـــط البحريـــن “بابكـــو” واتخاذ 
كافة اإلجراءات الالزمة لضمان ســـالمة 

الموقع والقاطنين بالقرب منه.
اإلدارة  عـــام  مديـــر  أكـــد   ، جهتـــه  مـــن 
العامـــة للدفـــاع المدنـــي أنـــه فـــور تلقـــي 
غرفة المراقبة والســـيطرة باإلدارة بالغا 

بالحـــادث، انتقلـــت فرق الدفـــاع المدني 
إلى الموقع، وباشرت عملياته، بعد الدفع 
بــــ 7 آليـــات و27 ضابطـــًا وفـــردًا للتعامل 
مـــع الموقف ، حيث تم اتخـــاذ إجراءات 
الســـالمة المتبعة في مثـــل هذه الحاالت 
والقيـــام  وتأمينهـــا  المنطقـــة  وتطويـــق 
بعمليـــات إخـــالء جزئي مؤقـــت للمحطة 

والمنطقة المحيطة.
وأوضح بأنه تم تقييم مستوى الخطورة 

وأخذ قراءات لنســـبة التسرب واحتواء 
المادة المتســـربة وغيرها من االجراءات 
، مشـــيرًا إلـــى أن اإلدارة قامـــت بتفعيـــل 
خطط الطوارئ المعدة مســـبقا بالتنسيق 
مع غرفة العمليات الرئيسية وإنذار فرق 
مركـــز  وإعـــداد  واالســـعاف  االســـتجابة 
الحافـــالت  وتوفيـــر  بالمنطقـــة  اإليـــواء 
لنقـــل األشـــخاص تحســـبا ألي تطور في 

الموقف.

المنامة - وزارة الداخلية

7 آليـات تسيطـر على التسـرب بمحطـة وقـود الجفيـر
ــاص ــ ــخ ــ ــز اإليــــــــــواء بـــالـــمـــنـــطـــقـــة وحـــــافـــــات لـــنـــقـــل األش ــ ــرك ــ إعـــــــــداد م

منصة “نبضة حياة”علي الفردانابتسام إبراهيم
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المنامة - بنا

االتجـــار  بنيابـــة  النيابـــة  وكيـــل  صرحـــت 
المحكمـــة  أن  النشـــوان  مـــروة  باألشـــخاص 
الكبـــرى الجنائية األولى قـــد أصدرت حكمها 
في واقعـــة اتجار بفتاة وحجـــز حريتها بغير 
وجـــه قانونـــي واســـتغاللها بأعمـــال الدعـــارة 
بسجن المتهم لمدة 5 سنوات، وتغريمه مبلغ 
ألفـــي دينار وإلزامه بمصاريف إعادة المجني 
عليهـــا إلـــى بالدها وإبعـــاده عن البـــالد نهائًيا 

عقب تنفيـــذ العقوبة الصـــادرة بحقه. وتعود 
تفاصيل الواقعة حـــول قيام المتهم بتوطيد 
عالقتـــه بالمجنـــي عليها والتـــي تعمل بصفة 
عاملة منزل مســـتعيًنا بأحد وسائل التواصل 
اختطافهـــا  مـــن  تمكـــن  وقـــد  االجتماعـــي، 
بالحيلـــة ونقلها إلى شـــقته والتـــي جعل منها 
وأجبرهـــا  فيهـــا  واحتجزهـــا  للدعـــارة  وكـــًرا 
علـــى ممارســـة الدعـــارة نظيـــر تحصلـــه على 
األمـــوال، وقد اســـتغلت المجنـــي عليها فترة 
غيـــاب المتهـــم وتمكنت مـــن الهـــروب خالل 

إحدى النوافذ وقامت بإبالغ رجال الشـــرطة 
بالواقعة وبدورهم ألقوا القبض على المتهم.
وباشـــرت النيابـــة العامة إجـــراءات التحقيق 
فور إبالغهـــا بالواقعة، إذ اســـتجوبت المتهم 
اســـتمعت  كمـــا  احتياطًيـــا  بحبســـه  وأمـــرت 
لشـــهود الواقعة بعد طلب تحريات الشـــرطة 
حـــول الواقعـــة، ثـــم أمـــرت بإحالـــة المتهـــم 
محبوًســـا إلـــى المحاكمة الجنائيـــة المختصة 

والتي أصدرت حكمها المتقدم.
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تتقدم

أرسة دار »                  «

بخالص التعازي واملواساة 

إىل الزميل

موىس الحلبي

يف وفاة املغفور لها  بإذن الله

والدتـــــه
سائلني الله عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع 

رحمته وأن يسكنها الفردوس األعىل وأن يلهم 

أهلها وذويها الصرب والسلوان

بسم الله الرحمن الرحيم

محرر الشؤون المحلية

ــة ــي ــب ــدري ــت ال الــــــورش  ومـــوضـــوعـــات  مــســتــويــات  لــمــخــتــلــف  شـــهـــادة   570

“نبضة حياة” يدشن منصة إلكترونية لتعليم اإلسعافات

5 سنوات سجن لمستغـل فتـاة في أعمـال الدعارة

فــي أقــل مــن أســبوع مــن تدشــينها، تمكــن فريــق نبضــة حيــاة التطوعــي مــن اســتقطاب مــا يقــارب مــن 570 شــهادة لمختلــف مســتويات 
وموضوعــات الــورش التدريبيــة المجانية في مجال اإلســعافات األولية، وذلك على المنصة المدشــنة حديًثا باســم: “مركز نبضة للتدريب 

اإللكتروني”، كأول منصة من نوعها في هذا المجال على مستوى مملكة البحرين.

المنامة -  الهيئة الوطنية للنفط والغاز

أكـــدت الهيئـــة الوطنيـــة للنفـــط والغاز أن اغـــالق المحطـــة والطرق 
المؤديـــة لهـــا مؤقتـــا جاء تطبيقـــا لالحتـــرازات اآلمنـــة والصحيـــة 
لمتابعـــة عمليـــات التفتيـــش والتدقيـــق والتحـــري لمعالجـــة مصـــدر 

الروائح المحتمل.
وطمأنت الهيئة جميع مرتادي المنطقة بأنها تعمل وفق استراتيجية 

واضحة تماشيا مع توجيهات القيادة الرشيدة في تقديم الخدمات 
النفطيـــة بأعلـــى المعايير العالميـــة في األمن والســـالمة وأنها تعمل 
بـــكل جهـــد في عمليـــات التفتيـــش الدورية لجميع محطـــات التزود 
بالوقود وذلك للتأكد من تطبيق األمن والسالمة في هذه المحطات 

وتوافر جميع الخدمات األخرى المساندة لمرتادي المحطات.

“النفط والغاز”: نعمل وفق استراتيجية لتقديم الخدمات بأعلى المعايير العالمية في األمن والسامة

إغالق محطة الجفير للبترول لالحترازات األمنية والصحية

رئيس األمن العام في زيارة لموقع التسرب بمحطة وقود الجفير
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معضلة مواعيد السلمانية
غيـــر معقـــول أن يبقـــى المواطـــن علـــى قائمـــة االنتظـــار إلجـــراء عملية 
لفتـــرة تناهـــز العـــام وربما أكثـــر، أمامنا حالـــة الطفل البالغ مـــن العمر 15 
عامـــا التـــي تعد مثاال صارخا وتدق جرس اإلنـــذار لما آلت إليه األوضاع 
في مستشـــفى الســـلمانية الطبّي، فهذا الطفل يعاني من مشكلة بالقلب 
وبحاجة ملحة ألشـــعة الرنين المغناطيســـي، والقصة باختصار أنه بقي 
ينتظر بناء على أوامر القائمين على مستشـــفى الســـلمانية عاما بأكمله، 
غير أّن المفاجأة غير المتوقعة والصادمة تأجيل أخذ األشعة ستة أشهر 
أخـــرى رغـــم أّن حالته ال تتحمل المزيد من الوقت لما قد يطرأ عليها من 

مضاعفات.
كنا نتمنى لو أّن وزارة الصحة عملت بجدية على تقليل فترات االنتظار 
للحـــاالت الضروريـــة بوجه خاص، لكّن الذي يالحظه ويلمســـه المواطن 
أنـــه لـــم يطرأ أي جديد، بل إنها تتفاقم إلى األســـوأ عاما بعد آخر، ويبدو 
جليا أّن األسباب الكامنة وراء المعضلة أّن وزارة الصحة خالل األعوام 
القليلة الفائتة اســـتغنت عن عدد من أكفأ وأمهر األطباء االستشـــاريين، 
وتـــم هـــذا بقبول اســـتقاالت البعض وتقاعـــد البعض اآلخـــر. الذي يدعو 
إلى األســـف أّن هؤالء يمتلكون سنوات خبرة في الحقل الطبّي تتجاوز 
العشـــرين عامـــا، وآخـــرون ناهـــزت ســـنوات عطائهـــم 25 عامـــا فهل من 
المنطقي أن تتم مثل هذه العملية بهذه البســـاطة؟ لعل األشـــد أســـفا ما 
نمـــا إلـــى علمنا من أنه بمجرد أن يقدم االستشـــاريون طلبـــا للتقاعد فإّن 
رد الوزارة يأتي سريعا بالموافقة! أليس جديرا بوزارة الصحة استشارة 

من ينوي التقاعد ومحاولة تمديد فترة عمله ولو بضع سنوات.

غني عن الذكر أّن الكوادر الطبية البحرينية مشهود لها بالكفاءة واإلخالص  «
في أداء الواجب، ولعل الظاهرة الملفتة أّن أغلبية األطباء بمجرد إنهاء 

عقودهم في الوزارة فإّن المستشفيات الخاصة تتلقفهم نظرا لما 
يمتلكون من خبرات وسمعة بين الجمهور، ولم يعد خافيا أّن المراكز 

الطبية الخاصة تقدم إليهم عروضا مغرية وبالتالي يتم استقطابهم. إّن 
أمنية الكثيرين أخذ العالج بالمراكز الخاصة لوال أن رسوم العالج الباهظة 

تمنعهم.

sm.adnan56@hotmail.com

محمد المحفوظ

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

للتواصل: 17111483

ألسن متخلفة تحارب الثقافة واألدب
لقـــد فتـــح لقـــاء “البـــالد” مـــع الشـــاعر القدير علـــي عبدهللا خليفـــة أرضا 
واسعة من التساؤالت عن حماية األديب باعتباره مرشدا وموجها ومن 
الواجب علينا أن نهيئ له الســـبيل الذي يفســـح له تأدية رســـالته، وأول 
هـــذه الســـبل لحماية األديـــب الحرية التي تنبع من ذاتـــه وتغذي إبداعه 
الـــذي يتجاوب مع محيطه ومجتمعه. إن هذه الحرية يجب أن نوفر له 
أسبابها، فليس من العدل أن نسلبه ما سعى من أجله، وليس من العدل 
وال مـــن اإلخالص لألدب أن نحد من حريـــة األديب المبدعة في الوقت 

الذي طلبها لنا كاملة واسعة خالصة من كل شائبة.
األدب كما عرفناه وتعلمناه تأكيد دائم للحرية اإلنسانية، ألنه في بحثه 
عـــن الحق والخيـــر والجمال، إنما يبحث في كل لحظة عن الحرية، وإذا 
كتـــب األديـــب فهو يقوم بهذه المهمة ألنه يتحمل دوام الحرية والدعوة 
إليها. ومادام األديب قد وجد في األصل ليعبر عن ذاته التي هي صورة 

عـــن ذات مجتمعـــه الـــذي يعيـــش فيـــه ويرتبط بـــه، كان عليـــه أن يبقى 
مخلصا لهذه الذات، أي كان عليه أن يبقى مخلصا لهذا المجتمع، وعلينا 
مـــادام يتصف بهذه الصفات التي فرضتها عليه ذاته األدبية أن نترك له 
الحرية ألنه ال يستطيع بدونها أن يبدع ويخدم رسالة مجتمعه، لكن إذا 
حـــدث أن تخلى األديب عن آمال مجتمعـــه أو انحرف، يكون عندئذ قد 

تخلى عن حريته ألنه تخلى عن ذاته.

من جانب آخر يجب أن نحمي األديب من قوى التخلف والشر والرجعية  «
كي يستطيع أن يؤدي رسالته في تصوير هذه القوى الرجعية التي تعمل 

على نخر جسم المجتمع للحيلولة دون تقدمه، فمازالت هناك ألسن 
متخلفة تحارب الثقافة واألدب وتحرم كتب المبدعين وحفالت الفنانين، 
وهناك جمعيات دينية تضع الخطط وتنسق السياسات فيما بينها من 

أجل إلصاق األديب والمبدع بالحضيض ومن ثم القضاء عليه.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

االثنين 2 نوفمبر 2020 - 16 ربيع األول 1442 - العدد 4402

لـــم تســـتثن جائحـــة كورونـــا أي مجال مـــن مجاالت الحيـــاة إال وألقـــت ظاللها عليه، 
وكانـــت القطاعـــات التعليميـــة المختلفة في العالم ضمن هـــذه المجاالت التي تأثرت 
بشـــكل كبير بالجائحة، فمع فورة الجائحة في 16 مارس الفائت، أعلنت الحكومات 
في 73 دولة إغالق المدارس، بما في ذلك 56 دولة أغلقت المدارس في جميع أنحاء 
البالد و17 دولة أغلقتها داخل نطاق محدد، وعملت وزارات التعليم في شتى الدول 
على تيسير استمرارية التعليم للجميع عن طريق “التعلم عن بعد” الذي خلق الكثير 

من القواعد والنظم الحديثة في عملية التربية والتعليم على مستوى العالم.
ومـــن خـــالل متابعتي لألنظمة التعليمية المختلفة فـــي دول الخليج العربي كان من 
أبـــرز ســـمات التعلم عن بعد تنوع أســـاليب التقويـــم وتعدد الوســـائل التعليمية التي 
تـــم تطبيقهـــا بشـــكل يحفظ أمـــن وســـالمة الكـــوادر والهيئـــات اإلداريـــة والتعليمية 
والطـــالب في مختلف المؤسســـات التعليمية، حيث بـــدأت وزارات التربية والتعليم 
بعقـــد شـــراكات وصيـــغ تعاون مع الشـــركات والمؤسســـات العالمية الكبـــرى التي من 
بينهـــا “أمازون” و”مايكروســـوفت” ووضع الخطط الالزمـــة إلدارة عمليات التعلم مع 

المحافظة في نفس الوقت على جودة التعليم.

وقد انقســـمت العمليـــة التعليمية في مجملها إلى جانبين أساســـيين هما تعدد طرق 
العرض وتنوع أساليب التقويم، وشكلت كل من المنصات التعليمية المختلفة - مثل 
البوابة التعليمية في البحرين ومنصة الكويت للتعليم عن بعد - والقنوات الفضائية 
التـــي عرضـــت دروس المقـــررات المختلفـــة والصفـــوف االفتراضية وغيرها أساســـا 
مهمـــا لتعـــدد طرق العرض، وتنوعت أســـاليب التقويـــم التي ابتكرتها واســـتخدمتها 
Micro- “الهيئـــات التعليمية بدءا باســـتخدام أدوات التمكين الرقمـــي المختلفة مثل 

soft Forms” من شركة مايكروسوفت و”Edpuzzle” وصوال للتقويمات اإللكترونية 
المباشـــرة التـــي ترســـل بواســـطة اإليميـــل أو عبـــر المنصـــات أو وســـائل التواصـــل 
االجتماعـــي المتنوعة التي أثرت عمليات التقويم وتحديد معدالت ودرجات الطلبة 

في المؤسسات التعليمية.

نقطة أخيرة «

البـــد مـــن وضع الخطـــط الكفيلة بضمـــان اســـتمرارية التنويـــع في أســـاليب التقويم 
وتضمين البرامج واألدوات الرقمية حتى بعد انقضاء الجائحة.

Mohamed.salman
@albiladpress.com

محمد الحلِّي

تنوع الوسائل التعليمية وأساليب التقويم

د الُمســـّببات  بـــدا مـــن الســـهل ُنطق مفـــردة “أنِت طالق” فـــي الوقت الحالـــي، بعد تعدُّ
المخبـــوءة بيـــن الخيانـــة الزوجية والملـــل الزوجي، أو بين ســـهولة التغييـــر وإيجاد 
البديـــل، أو بيـــن طغيـــان المـــادة وانتشـــار األنانية، أو بين شـــيوع العنف واالنشـــغال 
المتبـــادل، أو بيـــن االفتقـــار للّصبـــر وتحّمـــل األعباء، أو بيـــن الّتقصير فـــي الواجبات 
المنزليـــة والحقـــوق الزوجية، حيث تجّلت آثار تلك المفردة ثقيلة على األبناء الذين 
كثيرًا ما يكونون عرضة للّضياع في منزلق المشـــاكل الّنفســـّية العميقة التي يصعب 
انتشـــالهم منهـــا من جانب، ومن جانب آخر تعميق منســـوب الشـــقاق بين الطليقين، 

فضالً عّما ُتغذيه نظرة المجتمع الُمشينة لكليهما!
جـــاءت “ِشـــْرَعة” الطـــالق باعتبـــاره حـــال لعقـــد النـــكاح أو بعضـــه، فـــي حالـــة محلّلة 
و”مبغوضـــة” عنـــد ضـــرورة إقامـــة المصالـــح أو العجز عن لـــزوم البقاء علـــى الرباط 
المقـــدس؛ لعّلة تباين في األخالق أو تنافر بالطباع أو اســـتيفاء للمقاصد في ســـبيل 
محو المفاســـد المستشـــرية وتجّنب المكاره الدينية وإنفاد الشـــرور الدنيوية وإزالة 
المانع الملّح الذي يرى كل منهما نفسه شاذًا وغريبًا عن اآلخر، فيما قد يّطلع أحدهما 
مـــن صاحبـــه على مـــا ال يرتضيه من ســـلوك شـــخصي أو عيب خفـــّي ال تتحقق معه 
مقاصد الزواج الخالصة واستحالِة استمراره وسط أجواء التنافر التي طالت آثارها 

االجتماعية المدمرة وتبعاتها النفسية الهادمة جميع المجتمعات بال استثناء.

وبيـــن هـــذا وذاك، تبقـــى المـــرأة “الُمطلقـــة” الحلقـــة األضعـــف – علـــى حّد رأي ســـواد 
القارئات األعظم – بعد أْن كانت ركنًا أساسا في بناء أسري يفيض بالمودة والرحمة، 
وينتهي بها المطاف ألْن تكون عرضة لحمالت التشويه وسهام النظرات التي تنعتها 
بصاحبة السوابق حينًا أو ترميها فريسة لضعاف النفوس والدين حينًا آخر، دون أْن 
يكـــون بمقدورها حماية نفســـها من اضطهـــاد المجتمع المحيط الـــذي ُيجّرعها مرارة 
“اللقـــّب الجديـــد” بعدما توقفت بها ســـفينة الحياة تحت بوصلـــة التأويالت المضللة 

والتفسيرات الباغية التي عادة ما تقذفها بسموم سهامها الجارحة!.
نافلة: «

من المؤســـف، َرَواج الزواج بين المجتمعات العربية واإلســـالمية على أّنه “ستٌر”، في 
حين أّنه يفتقر إلى الشراكة بين الزوجين؛ األمر الذي صيّره خاضعًا لـ “بعض” معايير 
المجتمـــع الصارمـــة ضـــد المطلقة فـــي مواجهة حظهـــا العاثر الذي يضطرهـــا للبدائل 
المشـــوهة أو الحلـــول الُمنتقصـــة التي أركنتها فـــي زاويا النبذ االجتماعـــي والديني، 
بعيـــدًا عـــن اختياراتهـــا الحقيقيـــة ودرجاتهـــا العادلة في األمـــن والراحـــة، ودون أْن 
تدفـــع فواتيـــر اجتماعية ونفســـية باهظة في ظـــروف ُمحاطـــة بالتناقضات ومغلفة 

بالمتاهات، قد ُتخفيها عن محيطها تارة أو ُتزوجها لطاعن في السن تارة أخرى!.

jasim.almahari
@hotmail.com

د. جاسم المحاري

“افتراُس”... الُمطلقات!

هل يأتي كورونا بجو بايدن رئيًسا ألميركا؟
“إن شـــخًصا مســـؤوالً عن هذا العدد الكبير مـــن الوفيات يجب أال يكون 
قادرًا على البقاء رئيسًا للواليات المتحدة”، بهذه العبارة افتتح المرشح 
الديمقراطي النتخابات الرئاســـة األميركية جو بايـــدن المناظرة الثانية 
في 22 أكتوبر، وواجه فيها منافســـه الجمهوري الرئيس الحالي ترامب 
الذي يبدو أنه لم يجد رًدا مقنًعا فاكتفى بالقول “نحن نحارب الفيروس 

بحزم شديد، ولدينا لقاح آٍت سيتم اإلعالن عنه في األسابيع المقبلة”.
تجربة االنتخابات الرئاســـية األميركية التي أجريت عام 2016م وأتت 
بترامب رئيًســـا ـ وغيرها من التجارب ـ أكدت أنه ال يمكن االعتماد على 
استطالعات الرأي لتوقع فوز أحد المرشحين، ومن ثم فإن التقدم الذي 
يحرزه بايدن حالًيا في استطالعات الرأي ال يعني أنه الرئيس األميركي 
المقبـــل، بل قد يبقى ترامـــب في مكانه بالبيت األبيض ويفوز كما فعلها 

قبل ذلك.
إال أن الملـــف الـــذي يبـــدو أنـــه ســـيكون األكثـــر حســـًما وترجيًحـــا ألحـــد 
المرشـــحين، هو جائحة كوفيد 19 التي أودت بحياة أكثر من 220 ألف 
أميركـــي وأصابت أكثر من 8 ماليين، وأدخلت اقتصاد أميركا في حالة 
ركـــود فعلي، حيـــث تراجع االقتصاد األميركي وهـــو األكبر عالميا خالل 
الربع األول من العام الحالي تراجًعا لم تعرفه البالد منذ عشـــر ســـنوات، 

وبمعدل سنوي قدره 4.8 في المئة بنهاية مارس الماضي.
معروف أن الناخب األميركي ال يعطي اهتماًما كبيرا للقضايا الخارجية، 
وأن ما يعنيه هو اقتصاده ومعيشته وحياته، لذا ستكون ألزمة فيروس 
كورونـــا كلمـــة فاصلـــة بعد أن قلبـــت حياته رأًســـا على عقب وطمســـت 
العديـــد مـــن المنجـــزات الهائلة التي حققهـــا ترامب خالل فترة رئاســـته 
والســـيما علـــى أصعدة االقتصـــاد والمـــال واألعمال والوظائـــف، إضافة 
إلى ســـوء إدارته أزمة كورونا وهو ما اســـتغله منافســـه بايدن، فحرص 
أن يظهـــر كمنقذ للبالد وقدم خطة بقيـــادة العلماء تتضمن إلزاما وطنيا 
بارتداء األقنعة وتوسيع االختبارات وتتبع جهات االتصال، والمزيد من 

التمويل الفيدرالي لمساعدة األسر المتعثرة.
وتبقى الكلمة األخيرة للمواطن األميركي في تحديد واختيار رئيسه  «

للسنوات األربع المقبلة.

Ata2928@gmail.com

عطا الشعراوي
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